




सं�कृत पीयूषम क�ा ८



वै�दक-व�दना

तेजोऽ�स तेजो म�य धे�ह

वीय�म�स वीय� म�य धे�ह

बलम�स बलं म�य धे�ह

ओजोऽ�स ओजो म�य धे�ह।

प�येम शरदः शतम्। जीवेम शरदः शतम्।

शृणुयाम शरदः शतम्। ��वाम शरदः शतम्।।

अद�नाः �याम शरदः शतम्। भूय� शरदः शतात्।

ऊँ शं नो �म�ः शं व�णः। शं नो भव�वय�मा। शं न इ��ो बृह��तः।

शं नो �व�णु���मः। ऊँ शा��तः शा��तः शा��तः।।



.यजुव�दः

 श�दाथ� 

; तेजोऽ�स  तेज �व�प हो। म�य  मुझे।धे�ह  �ा�पत करो ,�दान करो। वीय�म ्  श��
को। बलम ्  साम�य को। ओजोऽ�स  ;तुम ओज के �ोत हो। ओजः  ओज को। ;हे
भगवन्!( आपक� कृपा से हम सभी) शतं शरदः सौ वष� तक। प�येम  देख�। जीवेम 
जी�वत रह�। शृणुयाम  सुन�। ��वाम  बोल�। अद�नाः  समथ�। �याम  होव�। भूयः  अ�धक।
�म�ः  �म� देव आ�द�य देव। नः  हम लोग� के �लए। शम ्  क�याणकारी हो। व�णः
�व�ण देव। अय�मा � सूय�।उ��मः  �वशाल पग वाले।  

अ�वयः

तेजोेऽ�स म�य तेजो धे�ह।

 वीय�म�स म�य वीय� धे�ह।

 बलम�स म�य बलं धे�ह।

 ओजोेऽ�स म�य ओजो धे�ह।

शरदः शतं प�येम। शरदः शतं जीवेम। शरदः शतं �ृणुयाम। शरदः शतं ��वाम। शरदः शतं
अद�नाः �याम च शरदः शतं भूयः।

�म�ः नः शं भवतु। व�णः नः शं भवतु। अय�मा नः शं भवतु। इ��ः नः शं भवतु। वृह��तः
नः शं भवतु। उ��मः �व�णुः नः शं भवतु। ऊँ शा��तः भवतु। शा��तः भवतु। शा��तः
भवतु।

वदतु सं�कृतम्

�व�ालये उप��तेः �च�ता



�भा .�नम�ले ! कथं धाव�स घ्

�नम�ला .�व�ालयं ग�ा�म भ�ग�न !

�भा .कथं धाव�ती ग��स घ्

�नम�ला .अ� �वल�बः जातोऽ��त ।

�भा .कथं �वल�बं कृतवती घ्

�नम�ला .पठने लेखने च संल�ना आसम् ।

�भा .इदं तु ��त�दनं करो�स घ्

�नम�ला .पर�तु अ� �वशेष�पेण कृतवती अ��म ।

�भा .कथम् घ्

�नम�ला .यतः गत�दने अ�माकम् अ�या�पका �बो�धतवती यत् या बा�लका �ः पाठं
प�ठतवती न भ�व�य�तए लेखं �ल�खतवती न भ�व�य�तए प�ं अ�य�त ं कृतवती न
भ�व�य�तए सा पुर�कृता न भ�व�य�त ।

�भा .एवम् घ्

�नम�ला .आम् । अतएव सव� काय� कृ�वा इदान� धाव�ती ग�ा�म।

�भा .अथ अ�पाहारं कृतवती घ् अभु�ा एव वा ग��स घ्

�नम�ला .अवसर एव नासीत् अ�पाहार�य। �व�ालये म�या�भोजनं क�र�या�म।

�भा .ई�श�ते अ�ययने अनुरागो यद ्भोजनम�प प�र�यज�स !

�नम�ला .न�हए �वल�बकारणाद ्एवं �व�हतम् ।



�भा .�ातम्ए तथा�प सावधानं ग� । प�त�य�स खलु ।

�नम�ला .बाढम्ए अनुगृहीता अ��म ।

�वशेषः.इ�ं बालकेषु पर�रं सं�कृत.स�ाषण�य कौशल.�वकासं कारयत

�श�ण.सङ्केतः.

�दनायाः क�ायां स�वरं सामू�हकं पाठं कारयत



          �थमः पाठः 

आ�मः

                    

अ�माकं �देश�य सीतापुरजनपदे नै�मषार�यं �ाचीनं तीथ��लम् अ��त। त� एक��मन्
आ�मे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छा�ा� �नवस��त �म। आ�म�य �वशाले प�रसरे
अ��.वट.�न�बाशोक.वृ�ाणां गहना छाया भव�त �म। त� फलशा�लनः
आ�ामलक.पनस.पे�वृ�ाः अ�प �वपुलाः आसन्। ए�भः वृ�ैः त� पया�वरणं शु�मासीत्ए
येन शीतलाः वायवः म�दं.म�दं वह��त �मए काले.काले च मेघः वष��त �म।  इदानीम�प
त��मन् आ�मे धेनवः बलीवदा�ः अ�ाः अ�ये च पशवः �व��दं चर��त। वृ�ेषु कपीनां
कूद�नम्ए चटकानां कूजनम्ए मयूराणां नत�नम् च दश�के�यः आन�दं दद�त।त�या�म�य
समीपे गोमती नद� �वह�त। त�याः �नम�लं जलं सव� आ�मवा�सनः �पब��त �म। आ�मे
पशवः प��ण� �वरोधं �वहाय एक��मन् घ�े पानीयम् �पब��त �मए एक� वस��त �मए
त�ैव खाद��त �म च। आ�मे छा�ाणां कृते एते �नयमाः आसन्.�ातः सूय�दयात् पूव�म्
उ�ात�म्ए न�ां �नानं कत��म्ए स�याव�दनं करणीयम्ए ई�रः नमनीयः सहैव
खादनीयं ततः पठनाय क�ायां ग�त�म्। एतान् आ�म�नयमान् सव� छा�ाः पालनं कुव��तः
आसन्।स��य�प आ�मोऽयं छा�े�यः �े�ं सं�कारं �य��त। त� जा�तगतं भेदभावं



�वना सव� �नवस��त। �वा�य.संवध�नाय �ायाम�यए योग�य �ाकृ�तक�च�क�साया�
�श�णं �चल�त। स च आ�मः �यागं तप�यां परोपकारम् उदारतां च �श�य�त।

श�दाथ� 

पुराकाले � �ाचीन काल म�। अ��ः � पीपल। नी�ब � नीम। �वहाय � �यागकर।
आमलकः � आँवला। पनसः � कटहल। पे� � अम�द। बलीवद� � बैल। कूद�नम ्�
कूदना। चटकानाम्  �च�ड़य� का। �वहाय � छोड़कर। स��य�प ;स��त+अ�प = इस

समय भी।   

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

नै�मषार�यम्  ,अ��म् , प��ण�  ,�च�क�साया� ,�य��त ,उ�ात�म्,  स��य�प
,आ�ामलकम्

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) आ�म�य समीपे का नद� �वह�त ?

(ख) काले-काले कः वष��त �म ?

(ग) वृ�ेषु क�य कूद�नम् आन�दं ददा�त ?

(घ) आ�मे भेदभावं �वना के �नवस��त ?

 3. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत -

(क) आ�मे �व��दं के के �वचर��त ?

(ख) �वा�यसंवध�नाय आ�मे �क� �क� भव�त ?



(ग) छा�ाणां कृते आ�मे के के �नयमाः आसन् ?

(घ) आ�मः �क� �क� �श�य�त ?

 4. उ�चतं मेलनं कृ�वा �लखत -

’-सूय�दयात् पूव�म्            खादनीयम्

�नानम्                         ग�त�म्

सहैव                          उ�ात�म्

पठनाय क�ायाम्            कत��म्

 5. अधो�ल�खत.पदानां स��-�व�ेदं कु�त -

यथा- �वरोधं �वहाय = �वरोधम् + �वहाय

�ाचीनं तीथ��लम् = ..................... +.......................

प��ण� = ....................+.......................

छा�ा� = .....................+.......................

 6. उदाहरणानुसारं पदरचनां कु�त -

यथा- अप�यत् - प�य�त �म।

अ�लखत् - .......................

अ�पबत् - .......................

अग�त् - .......................



 7. �व�च��य उ�रा�ण �लखत -

(क) फलदायकानां प�च वृ�ाणां नामा�न �लखत।

(ख) अनु�वारस��यु�ा�न प�च वा�या�न �लखत।

(ग) जीवने वृ�ाणाम् उपयोगं �लखत।

�यात�म्- �म इ�य�य �योगः-

यदा वत�मान-का�लकैः धातु�भः सह ‘�म’ इ�य�य �योगः भव�त तदा ते धातवः
भूतका�लक-��याणाम्  अथा�न् �कटय��त।

यथा-पठ�त �म = पढ़ता था।

ग��त �म = जाता था।

वस��त �म = रहते थे।

खादतः �म = वे दोन� खाते थे।

वदतु सं�कृतम्

नम�कारः = नम�कार।

नम�ते/नमो नमः = नम�ते।

ह�रः ओम् = हॅलो।

�ीमन्/मा�ये = सर/मैडम। (स�बोधन)

ध�यवादाः = ध�यवाद।

�वागतम् = �वागत।



�मां करोतु/��यताम् = �मा क��जए।

ना��त �च�ता = कोई बात नह�।

कृपया = कृपया।

आम् = हाँ।

न/न�ह = नह�।

उ�मम्/अ�यु�मम् = अ�ा/ब�त अ�ा।

हा�द��यः शुभकामनाः = हा�द�क शुभकामनाए।ँ

अ�भन�दनम् = अ�भन�दन।

पुनः �मलामः = �फर �मल�गे।

�वशेष-एवमेव बालकेषु पर�रं वाता�लाप�य �वृ�ेः �वकासं कारयत।

�श�ण-सङ्केतः

-गु�कुल-�श�ाप��त-�वषये आ�मीयजीवन�वषये च चचा� कारयत।  



��तीयः पाठः  ,

           मातृदेवो भव  

मुकुलः एकः बालकः अ��त .त�य एकं �म�म् अ��त  .त�य नाम सतीशः अ��त  .एकदा
सतीश�य जननी �वरेण पी�ड़ता अभवत्  सा अवदत -भो सतीश !ग� ,वै�म आनय
."सतीशोअवदत् -अयम् मे ��डन�य  कालः  मम �म�ा�ण आग���त अहम् ��डनाथ�म
ग�ा�म  इ�त उ��वा सः ब�हः अग�त् 

त��मन् एव काले सतीश�य �म�म मुकुलः त� �ा�तः  सः सतीश�य जनन� �वरेण
पी�ड़ताम अप�यत्  सः ताम अपृ�त -"कु� सतीशः गतः "इ�त . सा अवदत ्-�म�ैः सह
���डतुम गतः .मुकुलः ��खतो अभवत्  सः ब�हः अग�त सः  सतीशम ��ड़ा�े�ात
गृहम् आनयत्  अवदत् च -हे �म� एषा तव जननी �वर पी�ड़ता अ��त   �वया अ�यः सेवा
कत��ा  . �कम �वं न जाना�स  .तै�तरीयोप�नषद  उप�दश�त -मातृ देवो भव इ�त
 अ�यद�प उ�म -

अ�भवादनशील�य  �न�यम वृ�ोपसे�वनः 

च�वा�र त�य वध��ते आयु�व��ा यशो बलम् 

"अधुना स�वरं ग� ,�च�क��कम  च आनय" इ�त �ु�वा सतीशः वै�म आनयत् .त�य
जननी �मु�दताऽभवत  

श�दाथ�ः 

�वरेण = बुखार से। वै�म् = वै� को। उ��वा = कहकर। त� �ा�तः = वहाँ प�ँचा।
���डतुम ्= खेलने के �लए। ��डा�े�ात=् खेल के मैदान से। आनयत् = लाया। उप�नषद्
उप�दश�त = उप�नषद सीख देती है। अ�यद ्अ�प उ�म ्= और भी कहा गया है। च�वा�र
= चार। स�वरम ्= शी�। �मु�दता = �स�।



अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

��डनाथ� ,वृ�ोपसे�वनः, ���डतुम् ,अपृ�त् ,�ः�खतोऽभवत्  ,अ�भवादनशील�य

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) सतीश�य जननी केन पी�डता आसीत् ?

(ख) मुकुलः क�य �म�म् अ��त ?

(ग) कः �ः�खतोऽभवत् ?

(घ) कः वै�म् आनयत् ?

 3. कः/का, उ�वान्/ उ�वती इ�त �लखत- माता/मुकुलः/सतीशः

(क) भोः सतीश! ग� वै�म् आनय। ................................

(ख) अहं ��डनाथ� ग�ा�म। ................................ 

(ग) �म�ैः सह ���डतुं गतः। ................................

(घ) हे �म� ! एषा तव जननी �वरपी�डता अ��त। ................................   

4 .पूण�वा�येन उ�रत -

(क) मुकुलः सतीश�य मातरम् �कम् अपृ�त् ?

(ख) सतीशः �कम् उ��वा ब�हः अग�त् ?

(ग) उप�नषद ्�कम् उप�दश�त ?



(घ) सः सतीशं कुतः आनयत् ?

 5. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत -

(क) सतीश�य जननी कदा �मु�दता अभवत् ?

(ख) आयु�व��ा यशोबलं क�य वध��ते ? 

 (ग) �क� �ु�वा सतीशः वै�म् आनयत् ?

(घ) सतीशः कु� अग�त् ?    

  6. अधो�ल�खता�न-पदा�न वा�य रचनां कु�त -

पदम्

यथा- �वरेण महेशः �वरेण पी�डतः

�म�ा�ण

ताम्

��डा�े�ात्

 7. �व�च��य �लखत-

य�द भवतः सहपाठ� ��णः �यात् तदा भवान् �क� क�र�य�त ? इ�त �लखत।

  �श�ण-सङ्केतः- क�ायां चचा� कारयतु

(क) मातुः �पतुः �े�जनानां च स�काराय बालकाः �क� �क� कुव���त?

(ख) ��डनं लाभदायकम��त पर�तु गृहे सम�यासु आगतासु �थमं �कम् आव�यकम्
अ��त?  



ब�ुबा�वानां नामा�न-

�पतामहः = दादा, �पतामही = दाद�, �पतृ�ः = चाचा,

�पतृ�ा = चाची भ�गनी = बहन, अ�जः = बड़ा भाई,

अनुजः = छोटा भाई, अ�जा =बड़ी बहन अनुजा = छोट� बहन,

सहोदरा = सगी बहन, सहोदरः = सगा भाई, जनकः = �पता

जननी = माता, मातुलः = मामा,  

�ातृजाया = भाभी, �ातृजः = भतीजा, �ातृजा= भतीजी,

भा�गनेयः = भानजा/भ�गना नना�दा = ननद, �पतृ�वसा = बुआ,

आवु�ः = बहनोई, पु�ः/तनयः = बेटा, मातामहः = नाना।   

         न गृहं गृह�म�या�ः गृ�हणी
गृहमु�यते।  



            तृतीयः पाठः             

            अ�माकं पवा��ण 

     

 द�पावली �काश�य  महो�सवः अ��त.इदं पव� का�त��याम अमाव�यायाम संघटते
 अ��मन् �दने भगवान् रामच��ः चतुद�शवष��मतं वनवासम् पूण� कृ�वा रावणम �ज�वा
अयो�यां ��याग��त    तदा �भृ�त इदं पव� �चल�त  अयु�म�न  महापवा��ण  रा�ौ
महाल�मीपूजनम भव�त वयं च देव� धन धा�या�दकम याचामहे     सव� जनाः �वक�यान
गृहान द�पमालया स�य��त  सायं वीथी �वापणेषु माग�षु  गृहेषु च सव�� द�पानाम
�काशम प�यामः  . अहो !�कयत्  चाक �च�यम  ��तभवनेषु �व�ु�द�पानाम  पव�सु
द�पावली �मुखं पव�ः वत�ते  .अ�माकं  देशे अ�या�न पवा��ण  अ�प स��त  .र�ाब�नम

,�वजया दशमी ,होली  इ�याद�न 

का�त�कमास�यैव पू�ण�मायाम गु�नानक देव�य जयंती  भव�त .अ�यामेव �तथौ गु�नानक
देव�य ज�म अभवत्  .�स�ख धमा�वल��बनः जनाः अ��मन  �दने �व�श�ायोजनम  कुव���त
.तैः सह  तेषाम इ� �म�ा�य�प इदम् पव� मा�य��त  ते  प�रवारजनान  गु��ारम नय��त



 त� �शरः न�वा "गु��� सा�हब"इ�त नामधेयम �वक�यम धम��ंथम  �णव��त ,�म�ैः सह
संलप��त आनंदम च लभ�ते 

  ईसाईजनानां पव� ��समस- नामकम् अ��त। इदं पव� �दस�बरमास�य प�च �व�श�ततमे
�दवसे भव�त। अमु��मन् �दवसे परमका��णकः ईसामसीहः अजायत्◌्। जनाः ‘�गरजाघर’
इ�त म��दरेषु �ाथ�नां कुव���त। सा�ता�लाजः �शशु�यः उपहारान् �य��त।
  

’ईद-उल-�फतर’ मु��लमसमाज�य पव� अ��त। अमु�यायोजनं रमजानमास�य समा�तौ
भव�त। रमजानमासे मु��लमजनाः एकमासं �दवा उपवासं कृव���त (रोजा)। केवल ंरा�ौ एव
�म�ल�वा खाद��त। स�ब��नां �म�ाणां च गृहं ग���त। पर�रं वधा�पय��त।
सुप�र�चते�यः �म�ा�ा�दकं �वतर��त।नवा�न व��ा�ण धारय��त च।

श�दाथ�ः 

 संघटते = पड़ता है। अमु��मन् �दन े = इस �दन। चतुद�शवष��मतम ् = चैदह वष� पय��त।
��याग�त ् = वापस आए। तदा �भृ�त इदम्= तभी से यह। याचामह े = माँगते ह� ।
वीथीषु= ग�लय� म�/माग� म�।आपणेषु = �कान� म�। चाक�च�यम ्= चकाच�ध। नय��त =
ले जाते ह�। न�वा = झुका कर। परमका��णकः = अ�य�त दयावान्।अजायत्◌=् ज�म
�लये। नामधेयेषु = नामक। उपहारान ्= भ�ट को। �य��त = देता है। उपवासं कुव���त=
उपवास करते ह� (रोजा )। सुप�र�चते�यः= प�र�चत लोग� के �ारा। वधा�पय��त = बधाई
देते ह�। मनोहरा�ण नवा�न = सु�दर और नये। 

अ�यासः

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

का�त��याम् �व�श�ायोजनम् स�य��त चतुद�शवष��मतम्

ईद-उल-�फतर इ��म�ा�य�प अलङ्कृतवान् सा�ता�लाजः ईसामसीहः सुप�र�चते�यः
�म�ा�ा�दकम् सुप�र�चते�यः



 2. एकपदेन उ�रत -

(क) द�पावली क�य पव� अ��त ?

(ख) का�त�कमास�य पू�ण�मायां �तथौ क�य जय�ती भव�त ?

(ग) �स�खमहानुभावाः समागते�यः जने�यः �साद�पेण �क� �वतर��त ?

(घ) ईसाईजनानां रमणीयं �मुखं पव� �कम��त ?

(ड.) मु��लमसमाज�य कः पव� अ��त ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) रामः अयो�यां कदा ��याग�त् ?

(ख) गु�नानकदेव�य ज�म कदा अभवत् ?

(ग) जनाः ‘�ग�रजाघर’ इ�त म��दरेषु �क� कुव���त ?

(घ) रमजानमासे मु��लमजनाः �क� कुव���त ?

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

यथा- द�पावली �काश�य पव� अ��त। द�पावली क�य पव� अ��त ?

(क) द�पावली महापव��ण रा�ौ ल�मीपूजनं भव�त।

(ख) �स�खधमा�वल��बनः गु���सा�हब इ�त धम���ं शृ�व��त।

(ग) ईसाईजनानां रमणीयं पव� ��समसनामकम् अ��त।

 5. समास�व�हं कु�त -



यथा-ल�मीपूजनम् = ल��याः पूजनम्।

�स�खधम�ः = ..............................

�ी�ोपासना = ..............................

पीता�बरम् = ..............................

चोरभयम् = ..............................

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

उपहारान् एकमासम् गु��ारम् पराका�ाम्

(क) �स�खधमा�वल��बनः प�रवारजनान् ......................... नय��त।

(ख) सा�ता�लाजः �शशु�यः ............................ �य��त।

(ग) �नशीथे असौ महो�सवः ......................... आरोह�त।

(घ) रमजानमासे मु��लमजनाः .................... �दवा उपवस��त।

 7. सं�कृते अनुवादं कु�त -

(क) द�पावली �काश का पव� है।

(ख) हम सब धन-धा�य क� याचना करते ह�।

(ग) �स�खजन गु���सा�हब को नम�कार करते ह�।

(घ) ईसाई लोग ��समस के �दन �गरजाघर� म� �ाथ�ना करते ह�।

  �व�च��य �लखत -



अ�माकं समाजे अ�ये के के उ�सवाः भव��त, तैः उ�सवैः समाज�य कः लाभ ? इ�त
�लखत।

�मरणीयम्-

�म�ा�ानां नामा�न

मोदकः - ल�

रसगोलकम् - रसगु�ला

��धपू�पका - गुलाब जामुन

�प�डः - पेड़ा

च��का - बफ�

संयावकम् - गु�झया

कौ�मा�डकम् - पेठे क� �मठाई

मधुम�ः - बालूशाही

कु�च�का - रबड़ी

�म�पाकः - मुर�बा 

 �श�ण-सङ्केतः

 �व�वध-धमा�वल��बनाम् उ�सवानां पर�रं सौहाद��वकासाय चचा� कारयत। 



चतुथ�ः पाठः

वध�मानः महावीरः

 भारतवष� �च�लतेषु धम�स�दायेषु जैनधम�ः मह�वं भजते। वध�मानः महावीरः एत�य
जैनधम��य अ�यतमः महापु�षः आसीत्। त�य ज�म ईसापूव� 599 तमे वष� वैशालीनगर�य
कु�ड�ामे अभवत्। बा�यकाले त�य नाम वध�मानः इ�यासीत्। त�य �पतुः नाम �स�ाथ�ः
मातु� नाम ��शला इ�यासीत्। सः शैशवात् एव बु��मान्,सदाचारस��ः �वचारशील�
आसीत्। त�य �ववाहः यशोदाना��या राजकुमाया� सह अभवत्। त�य एका पु�ी ��यद�श�नी
अजायत। वध�मानः बा�यकालादेव �वर� आसीत्। समाजे �च�लतः आड�बरः, वग�भेदः
जीव�ह�सा च त�य मनसः �वकलतायाः कारणा�न आसन्। �पत�र �दव�ते त�य मनः
शोको���नमभवत्। मोहं मायां च प�र�य�य सः     

 सं�यासं गृहीतवान्। तदान� सः ���श�ष�वय�क आसीत्। क�ठनेन तपसा सः स�य�य
शा�ते� अ�वेषणे �वृ�ोऽभवत्। �ादशवषा��ण यावत् तपः त��वा सः �ानं �ा�ोत्। तपसा
सः इ���या�ण सं�नय�य महावीरः �जनो वा अभवत्। जैनमतानुसारेण

वध�मानमहावीरात् पूव� �यो�व�श�तः तीथ�ङ्कराः अभवन्। महावीरः जैनधम��य अ��तमः
चतु�व�शः तीथ�ङ्करः आसीत्।



�ान�ा�तेः अन�तरं महावीरः ���शत् वषा��ण यावत् जैनधम��य महता उ�साहेन �चारम्
अकरोत्। शनैः शनैः भारत�य �ायशः सव�षु रा�येषु जैनधम��य स�यक् �चारः स×जातः।
तेन �द�श�तेन माग�ण जनाः कैव�यं �ा�तुं समथा�ः भव��त। त�य मतेन न केवलं मनु�याः,
पशवः, प��णः वा �ाणव�तः, अ�पतु वृ�ा�दषु ��तरा�द�व�प �ाणाः स��त। महावीर�य
उपदेशानुसारेण स�यक्-दश�नम्, स�यक्-�ानम्, स�यक्-च�र�म् इ�त ��र�नोपासनया
जनाः मो�ं लभ�ते। शु�ाचरणाय स�य-अ�ह�सा-अ�तेय-��चय�-अप�र�ह इ�त
प×चमहा�तानां �वधानं सः अकरोत्। साधारणजनैः सह �ब��बसार-अजातश�ु�भृतयो
राजानः अ�प त�य उपदेशैः �भा�वताः अभवन्। तेनोप�द��य माग��य स�यम् अ�ह�सा च
आधारभूते �तः।

��स�त�तवष�वय�स पाट�लपु�समीपे पावापुरी�ाने महावीरः ��णो जातः �नवा�णं च
�ा�तः।

 श�दाथ�

अ�यतमः = ब�त� म�  से एक/सव��े�। शैशवात ्= बचपन से। सदाचारस��ः = सदाचार
से यु�। अजायत = उ�प� �ई। (जन् धातु, लङ्लकार, �थम पु�ष, एक वचन)। वग�भेदः
= ऊँच-नीच का भेद-भाव।�वकलतायाः = �ाकुलता के। �दव�त े = मरन े पर।
शोको���नम् = शोक से स�त�त, बेचैन। तदानीम ् = उस समय। �वृ�ः = लग गये।
सं�नय�य = �नय���त करके। �यो�व�श�तः = तेईस । चतु�व�शः = चैबीसव�। कैव�यम् =
मो�। �ाणव�तः = सजीव। ��तरा�दषु = प�र आ�द म�।��र�नोपासनया = तीन र�न�  के
पालन से। अ�तेयम् (न + �तेयम्) = चोरी न करना। अप�र�हः = अपने पास कुछ न
रखना। ��स�त�तवष�वय�स = बह�र वष� क� उ� म�। ��णः = रोगी।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

वध�मानः ���श�ष�वय�कः शोको���नः अप�र�हः

�दव�ते �ब��बसारः ��स�त�तवष�वय�स ��र�नोपासना।



 2. एकपदेन उ�रत -

(क) वध�मानमहावीर�य �पतुः नाम �कम् आसीत् ?

(ख) वध�मानमहावीर�य मातुः नाम �कम् आसीत् ?

(ग) जैनधमा�नुसारेण ��र�नोपासनया जनाः �क� लभ�ते ?

(घ) जैनधम��य अ��तमः तीथ�ङ्करः कः आसीत् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) महावीरः क�त वषा��ण यावत् जैनधम��य �चारम् अकरोत् ?

(ख) महावीर�य ज�म कु� अभवत् ?

(ग) महावीर�य पु�याः नाम �कम् आसीत् ?

(घ) जैनमतानुसारेण महावीरात् पूव� क�त तीथ�ङ्कराः अभवन् ?

 4. ��ानामु�रा�ण �लखत -

(क) का�न प�च महा�ता�न स��त ?

(ख) ��र�ना�न का�न स��त ?

(ग) महावीर�य उपदेशैः के के �भा�वताः अभवन् ?

(घ) महावीर�य मनसः �वकलतायाः का�न कारणा�न आसन् ?

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

अकरोत् अभवत् गृहीतवान् आसीत्



(क) महावीरः जैनधम��य �े�ः महापु�षः ........................।

(ख) महावीर�य ज�म वैशालीनगर�य कु�ड�ामे .....................।

(ग) जैनधम��य �चारं महावीरः उ�साहेन .......................।

(घ) ���श�ष�वय�स मोहमायां प�र�य�य महावीरः सं�यासम् ...........................।  
  

 6. अधो�ल�खत-पदेषु स��-�व�ेदं कु�त -

मतानुसारेण = .... +......

इ�यासीत् = ..... +....

उपदेशानुसारेण = ... + ...

��र�नोपासनया = ... + .....

 7. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) वध�मान महावीर जैनधम� के चैबीसव� तीथ�ङ्कर थे।

(ख) महावीर क� माता का नाम ��शला था।

(ग) प�र म� भी �ाण ह�।

(घ) उस समय वे तीस वष� के थे।

�श�ण-सङ्केत

 -अ�ह�सा परमो धम�ः इ�त �वषये चचा� कारयत।  



                     प�चमः पाठः

                   

                 �ुटप�ा�न

काकः कृ�णः �पकः कृ�णः को भेदः �पक-काकयोः।

वस�तसमये �ा�ते काकः काकः �पकः �पकः ।।1।।

�व�ा �ववादाय धनं मदाय श��ः परेषां प�रपीडनाय।

खल�य साधो�व�परीतमेतत् �ानाय दानाय च र�णाय।।2।।

लोभात् �ोधः �भव�त लोभात् कामः �जायते।



लोभात् मोह� नाश� लोभः पाप�य कारणम्।।3।।

वदनं �साद- सदनं सदयं �दयं सुधामुचो वाचः।

करणं परोपकरणं येषां केषां न ते व��ाः।।4।।

स�येन र�यते धमा� �व�ा योगेन र�यते।

मृजया र�यते �पं कुलं वृ�ेन र�यते।।5।।  

श�दाथ�ः 

�पकः = कोयल। �ा�ते = आने पर। भारः = बोझ। �ववादाय = �ववाद के �लए। मदाय =
मद के �लए। प�रपीडनाय= �सर� को सताने के �लए। खल�य= �� का। साधोः =स�न
का । �वपरीतम्= उ�टा।�साद-सदनम्= �स�ता का आगार। सदयम ्= दया से प�रपूण�।
सुधामुचः = अमृत बरसाने वाली। व��ाः = व�दनीय। योगेन = अ�यास। मृजया = धोने-
माँजने से। वृ�ेन = सदाचार से।

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

साधो�व�परीतमेतत्, र�णाय, मोह�, सुधामुचो, र�यते, मृजया।

 2. एकपदेन उ�रत -



(क) काक�य क��शः वण�ः भव�त ?

(ख) साधोः �व�ा �कमथ� भव�त ?

(ग) लोभः क�य कारणम् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) क��मन् समये काक�पकयोः भेदः ��ः भव�त ?

(ख) कुलं केन र�यते ?

(ग) लोभात् �क� �भव�त ?

 4. �ोकांशान् योजयत -

खल�य साध��व�परीतमेतत्

...............................................।

लोभात् मोह� नाश�

................................................।

वदनं �सादसदनं,

................................................।

मृजया र�यते �पम्

................................................।  

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



(क) �व�ा योगेन र��त।

(ख) साधोः �व�ा �ववादाय भव�त।

(ग) लोभः पाप�य कारणम् भव�त।

 6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) लोभ मोह और नाश का कारण है।

(ख) कुल क� र�ा सदाचार से होती है।

(ग) साधु क� श�� �सर� क� र�ा के �लए होती है।

(घ) महापु�ष� का �दय कोमल होता है।

 7. �न�न�ल�खतपदानां सं�कृत�य लघुवा�येषु �योगं कु�त।

(क) धनम्.................................................।

(ख) स�यम्.................................................।

(ग) लोभः.................................................।

(घ) �दयं.................................................।

�मरणीयम्-

�क� क�त�म्

�क� क�त�ं संकटकाले ? धैय� धारणम्।

�क� क�त�ं �ज�नसंगे ? मौन-धारणम्।



�क� क�त�ं वषा�समयेे ? छ�-धारणम्।  

�क� क�त�ं संकटकाले ? द�डधारणम्।  

ना��यु�मसमो ब�ुः। 



                                                                          ष�ः पाठः

                                                                          

�क� ततु� जाना�त भवान्

(तुमुन्-�-��ययौ �व�ध�लङ्लकार�)

�व��व�ालय�य क��त् �ा�यापकः �वहतु� नावम् आ�ढः। नावा जल�वहारं कतु� त�य
�थमोऽयमवसरः आसीत्। बालसूय��य �करणानां जल��डाम्, वीचीनां नत�नम्, अ�साम्
अपाररा�शम्, अ�र�मा�यमेन नौकायाः अ�ेसारणम् इ�या�द ��यं ��्वा सः ना�वकम् एवम्
अपृ�त्-

�ा�यापकः - भो ना�वक ! �क� भवता कदा�प ग�णतं प�ठतम् ?

ना�वकः - न प�ठतम्।

�ा�यापकः - �क� ग�णतं प�ठतुं �व�ालयं न गतवान्।

नूनं भवतः जीवन�य चतुथा�शः �थ�तां गतः। भवता

रसायनशा�� ंभौ�तकशा��ं वा प�ठतं �यात्।

ना�वकः - ई�शं मे भा�यं कुतः ? यदहं भौ�तक-



शा��ं रसायनशा��ं वा पठेयम्।

�ा�यापकः - नूनं �वया अधा�शः जीवन�य �थ�तां नीतः। वद वद �वया आं�लभाषा तु
प�ठता �यादेव?

ना�वकः - (�ला�नम् अनुभवन्) महाशय! नाहं मा�ा �प�ा वा �व�ालयं �े�षतः। कुतः
पठेयम्?

�ा�यापकः - त�ह� तव जीवन�य �यो भागाःअपाथा� जाताः। अ�ा�तरे नदे जलावत�नं
समायातम्। लहरीणां वेगेन तदा नौः अक�त। प�यतोः एव तयोःनौका जलेन पू�रता
जाता। ना�वकः �ा�यापकं स��मेण अपृ�त् - महाशय! �क� भवान् ततु� जाना�त?
�ा�यापकः  नौकां जलपू�रतां ��्वा भीतोऽवदत् - अहं ततु� न जाना�म। ना�वकः अवोचत्-
य�द ततु� न जाना�त, तदा भवतः सव� जीवनं वृथा जातम्। अहं तु बा��यां नदं ती�वा पारं
�या�म। �क�तु य�द भवान् अ�यथा न म�यते, अहं भव�तं �वपृ�मारो�य पारग�तु�म�ा�म।
     

श�दाथ�ः 

�वहतु�म् = घूमने के �लए। नावम् = नाव पर। आ�ढः = बैठ गया। जल�वहारम् =
जल�वहार। वीचीनाम्= तर�� का। अ�साम ् = जल क�। अ�र�म ् = पतवार, डाँंड़।
चतुथा�शः = चैथाई भाग। �थ�तां गतः = �थ� चला गया। ई�शम ्= ऐसा। मे = मेरा। कुतः
= कहाँ से। नूनम् = �न�य ही।अधा�शः = आधा �ह�सा। �थ�तां नीतः = �थ� कर �दया।
अनुभवन् = अनुभव करता �आ।�े�षतः = भेजा गया। �यो भागाः = तीन भाग। अपाथा�ः
= �थ�। नदे = नद� म�। जलावत�नम् = भँवर। अक�त = डगमगाने लगा। प�यतः =
देखते-देखत।े जलेन = जल से। पू�रता = भर गयी।स��मेण = घबराहट के साथ। ततु�म् =



तैरने के �लए। भीतः = डरा �आ। ती�वा = तैरकर।�या�म = जाता �ँ। खल ु= �न�य ही।
�वहरतु = �वहार कर�। �वपृ�मारो�य = अपनी पीठ क� सहायता से।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

आ�ढः जलावत�नम् चतुथा�शः

�थ�ताम् ती�वा अ�र�मा�यमेन

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) कः �वहतु� नावम् आ�ढः ?

(ख) नौकायाः अ�ेसारणं केन मा�यमेन भव�त ?

(ग) कः �ला�नम् अ�वभवत् ?

(घ) जलेन पू�रता का जाता ?

 3. कः कथय�त इ�त �लखत - ना�वकः / �ा�यापकः

(क) भवता कदा�प ग�णतं प�ठतम् ? (ख) ई�शं मे भा�यं कुतः ?

(ग) �वया अधा�शः जीवन�य �थ�तां नीतः।

(घ) अहं ततु� न जाना�म।

(ङ) य�द तत�◌ुं न जाना�त, तदा भवतः सव� जीवनं वृथा जातम्।

 4. अधो�ल�खतधातु�भः तुमुन्-��ययं योज�य�वा पदरचनां कु�त -

यथा-खाद ्+तुमुन् = खा�दतुम्। 



चल् + तुमुन् =...........................

हस् + तुमुन् =...........................

��ड् + तुमुन्=...........................

पठ् + तुमुन् =...........................    

 5. अधो�ल�खतधातु�भः ‘�वा’ (��वा) ��ययं योज�य�वा पदरचनां कु�त -

यथा- पठ् + �वा = प�ठ�वा।

नी + �वा =...........................

गम् + �वा =...........................

�लख् + �वा =...........................

 6. �ह�द�भाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) �क� �वया सं�कृत-भाषा प�ठता ?

(ख) जीवन�य �यो भागाः अपाथा�ः।

(ग) �ा�यापकः नावम् आ�ढः।

(घ) भवान् खलु जलम�ये �वहरतु।

 7. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) वह पढ़ने के �लए आता है।

(ख) �या तुम सब तैरना जानते हो ?



(ग) �या तुम ��त�दन खेलते हो ?

(घ) हम दोन� घूमने के �लए नद� के �कनारे जाते ह�।

 �श�ण-सङ्केतः

1. पाठ�य कथानकं छा�ैः लघुसमूहेषु समयं �न��तं कृ�वा लेखयत।

2. कम�वा�ये कम�णः �ल�ानुसारं कृद�त-��यापदानां �ल��य प�रवत�नं बोधयत।

 �मरणीयम्-

ग��त शकटे मा आरोहेः।

चलतः शकटात् मा अवरोहेः।

��ैः पु�षैः सह मा ग�ेः।

कृ�वा कम� झ�ट�त आग�ेः।  

सहसा �वदधीत न ��याम्।



स�तम: पाठः

                  

            सुभा�षता�न

अयं �नजः परो वे�त गणना लघुचेतसाम्।

उदारच�रतानां तु वसुधैव कुटु�बकम्।।1।।

सव� परवशं �ःखं सव�मा�मवशं सुखम्।

एतद ्�व�ात् समासेन ल�णं सुख�ःखयो।।2।।

वृथा वृ��ः समु�ेषु वृथा तृ�त�य भोजनम्।

वृथा दानं समथ��य वृथा द�पो �दवा�प च।।3।।

का�शा���वनोदेन कालो ग��त धीमताम्।

�सनेन तु मूखा�णां �न�या कलहेन वा।।4।।

महा�तं �ा�य स���े सं�यजे� लघुजनम्।

य�ा��त सू�चकाकाय� कृपाणः �क� क�र�य�त।।5।।

�क� कुलेन �वशालेन �व�ाहीन�य दे�हनः।

�व�ावान् पू�यतेे लोके ना�व�ः प�रपू�यते।।6।।



वेशेन वपुषा वाचा �व�या �वनयेन च।

वकारैः प�चा�भयु��ो नरो भव�त पू�जतः।।7।।

श�दाथ�ः 

 �नजः = अपना। परः = पराया, �सरे का। लघुचेतसाम ्= छोटे �च�वाल� का, अनुदार
लोग� का।वसुधैव = (वसुधा+एव) स�ूण� पृ�वी ही। कुटु�बकम ्= प�रवार (है)। परवशम्
= �सर� के वश मे� होना। आ�मवशम ्= अपने अधीन। समासेन = सं�ेप म� । �व�ात् =
जानना चा�हए। समथ��य = भरे-पूरे, सश� के �लए। �दवा= �दन म� । धीमताम् =
बु��मान� का। �सनेन = बुरी आदत� के �ारा। �न�या = सोने से। कलहेन = लड़ाई-
झगड़ा से। सु�चका = सुई� । कृपाणः = तलवार। दे�हनः = जीव का। अ�व�ः = �व�ाहीन।
वपुषा = शरीर से।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�ःखम्, मूखा�णाम्, सुख�ःखयोः,

वृ��ः , का�शा���वनोदेन, प�च�भयु��ः,

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) उदारच�रतानां कृते स�ूणा� वसुधा �कम् अ��त ?

(ख) अयं �नजः परो वे�त कः गणय�त ?

(ग) समु�ेषु वृ��ः क��शी भव�त ?

(घ) �व�ान् कु� पू�यते ?

 3. ��ानामु�रा�ण �लखत -



(क) सुख�ःखयो �क� ल�णम् अ��त ?

(ख) प�चवकाराः के स��त ?

(ग) धीमतां कालः कथं ग��त ?

(घ) द�पः वृथा कदा भव�त ?

 4. लघुच� म�ये च�वा�र ��यापदा�न स��त। ता�न ��धा द�घ�च��वा�यांशैः �यु�य
साथ�कवा�या�न रचयत-

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

वृथा तु ग��त �व�या स���े।

यथा- उदारच�रतानाम् .......तु ............. वसुधैव कुटु�बकम्।

(क) ..................... वृ��ः समु�ेषु।

(ख) महा�तं �ा�य ....................।

(ग) मूखा�णां समयः �सनेन �न�या कलहेन ....................।

(घ) वेशेन वपुषा वाचा.................�वनयेन च।

 6. �वलोमपदा�न योजयत -

- �नजः   �नब�लः।

सबलः     �ःखम्।

उदारः      परः।

सुखम्      अनुदारः।



 7. �ह�द�भाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) सव� परवशं �ःखम् सव�मा�मवशं सुखम्।

(ख) वृथा तृ�त�य भोजनम्।

(ग) महा�तं �ा�य स���।

(घ) �व�ावान् पू�यते लोके ना�व�ः प�रपू�यते।

�यात�म् - 

अ��मन् पाठे वा, च, अ�प इ�त, तु, एव, वृथा, सव��, वै, खलु अ�यपदा�न आगता�न
स��त। एषां ��षु �ल�ेषु ��षु वचनेषु सवा�सु �वभ��षु च एकमेव �पं भव�त, अथा�त् �प
प�रवत�नं न भव�त। अत एव अ�यपदेन उ�य�ते।

शरीरमा�ं खल ुधम�साधनम्।



 अ�मः पाठः 

�ा�य जीवनम् 

�ा�य  जीवनम् सु�व��तम  भव�त ।�ामे  �ायेण सव�  �व�ः भव��त । वनेषु नगरेषु च
तथा जीवनम न भव�त ।व�तुतः �ामः वननगरयोः म�ये स��त ।�ामीणाः जनाः �ायेण
कृषी वलाः भव��त ते च �ातः कालात सायं यावत् �े�ेषु कम� कुव���त  .�े�ा�ण से�ंु
वा�रणा पूणा�ः कु�याः भव��त  .कृषकाः �े�ा�ण  फलेन कष���त  .कु�या जलेन ता�न
�स�च�त त� बीजा�न वप��त च . �ामान प�रतः श�य�यामला ध�र�ी राजते .प�र�म शीलः
�ामीणः धा�या�दकम उ�पादय��त .वै�ा�नकोपकरणानाम साहा�येन इदानीम् कृ�ष
��सायः लाभ�दः  स�ातः .�ाम प�थकानां गोपालानां च संगीतेन �दयं �स�म् भव�त
.

वृ�ाः �नः�वाथ�मेव फलम् छायां च �य���त  .�ामे शुकः -कपोत -मयूर -को�कलादयः
प��णः कूज��त .अ� -गो -म�हष-मेषादयः पशवः च चर��त .�ामेषु मनोर�नं
अ�प�यसा�यम भव�त .धूल धूस�रताः बालकाः �व�वधाम ��ड़ां कुव���त  .जीवन
र�णाथ�म् अ�य��मुपयो�गनः वायु जला�धकः �ामेषु �चुरं यथा ल�य�ते  तथा न नगरेषु
.�ा�य जीवनं सदाचार स��म धा�म�कम् च भव�त  .�ाम वा�सनां मनां�स �नम�ला�न
भव��त . त��यं् वातावरणं �व�ं भव�त . �ाचीन काले �ामेषु तथा �वधं �श�ालय
,�च�क�सालयाद�नां सौ�व�यं  नासीत् यथा अ�ा��त ,तथा�प अधुना �ामेषु  सकला�न
साधना�न य�द उ�ल�ा�न भवेयुः  त�ह�  �ा�यजीवनं इतोऽ�प सुकरं सुखकरं च भ�व�य�त
 तदथ� �ाम -�नवा�स�भः स�ूय �य�नः �वधेयः    

 श�दाथ�ः 

 कृषीवलाः = �कसान।�े�ेषु = खेत� म�। वा�रणा = जल से। कु�या = नहर। कष���त =
जोतते ह�। वप��त = बोत े ह�। प�रतः = चार� ओर। �य��तः = �दान करत े �ए।



श�य�यामला = फसलां से ह�रत। कूज��त = कूजते ह�। स�ूय = एक होकर। सौ�व�यम्
= सु�वधा। सुकरम् = सरल।राजते = सुशो�भत होती है।

अ�यास

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

सु�व��तम् साहा�येन अ�प�यसा�यम्

�नः�वाथ�मेव जीवनर�णाथ�म् सौ�व�यम्।

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) कृषकाः �े�ा�ण केन कष���त ?

(ख) �नः�वाथ�मेव फलं छाया�च  के �य���त ?

(ग) �ामेषु अ�प�यसा�यं �क� भव�त ?

(घ) �ाम�नवा�स�भः स�ूय �क� �वधेयम् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) �ा�यजीवनं क��शं भव�त ?

(ख) �े�ेषु जनाः कदा काय� कुव���त ?

(ग) �ाचीनकाले �ामेषु केषां सौ�व�यं नासीत् ?

(घ) �ा�यजीवनं सुकरं कदा भ�व�य�त ?

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

उ�पादय��त , कष���त , कूज��त ,भव�त ,ल�य�ते



(क) �ा�यजीवनं सु�व��तम् .......................।

(ख) कृषकाः �े�ा�ण हलेन ...............................।

(ग) �ामे शुक-कपोत-मयूर-को�कलादयः प��णः.......................।

(घ) प�र�मशीलाः �ामीणाः धा�या�दकम्.......................।

(ङ) वायुजला�दकाः �ामेषु �चुरं......................।

 5. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) गाँव म� लोग �ायः �व� होते ह�। (ख) गाँव कृ�ष�धान होता है।

(ग) �कसान खेत क� जुताई करता है। (घ) �कसान अ� उपजाता है।    

6. रेखाङ्�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त -

(क) �ामे �ायेण सव� �व�ाः भव��त।

(ख) �ामं प�रतः श�य�यामला ध�र�ी राजते।

(ग) �धूलधूस�रताः बालकाः �व�वधां ��डां कुव���त।

(घ) �ामवा�सनां मनां�स �नम�ला�न भव��त।

 7. शु�कथन�य सम�म् ‘आम्’ अशु�कथन�य सम�म् ‘न’ इ�त �लखत -

(क) �ामप�थकानां गोपालानां स��तेन �दयं �स�ं भव�त। (ख) वै�ा�नकोपकरणानां
साहा�येन कृ�ष�ापारः हा�नकरः स�ातः। (ग) �ा�यजीवनं सदाचार-स��ं धा�म�क�च
 भव�त। (घ) �वकासाय �ामवा�स�भः स�ूय �य�नः न �वधेयः।

 �श�ण-सङ्केतः



�ा�यजीवन�य इतोऽ�प सुखकरं सुकरं च �नमा�तुं �क� �क� करणीय�म�त लेखयत।

पशवः र�णीया इ�त चचा� कारयत।   

आल�यं �ह मनु�याणां शरीर�ो महान् �रपुः। 



                नवमः पाठः      

                   भ�ा भागीरथी

                                                                                        

�हमा�ेः स�ूता �वहर�स तदङ्के �हममये,

ततो भू�म� याता �वचर�स सुहासा समतले।

पुना�स �वं लोकान् �वह�स समु�ं ��त सदा,

अहो �द�े ग�े! भवतु सुखदं न�तव जलम्।।1।।

न जाने �क� पु�यं फ�लतमधुना नो भगव�त,

��यो देशो जातः तव जलकणैन��कलुषः।

ह�र�ारं काशी तव तटमह�वं कथयतः,

�याग�तीथा�नां प�तरतुलनीय�तव तटे ।।2।



।

जनानां धा�ी �वं सुमधुर-फला�ा�न ददती,

�वशालां �स�च�ती मधुमयजलैभा�रतभुवम्।

अये शुभ्ेर ग�े ! �वल�सततर�े ! ��पथगे!

तवो�स�े ध�याः �शशव इव खेल��त मनुजाः।।3।।

पय�ते कु�या�भ�रज�त ब� �रं सुमधुरम्,

ततः �स�ं �े�ं भव�त ह�रतं चा�प ल�लतम्।

गभीरे ते नीरे तर�णषु सुखं या��त प�थकाः,

वयं भूयो भूयो जग�त तव कृ�यै�पकृताः।।4।।

अये पु�ये ग�े !जग�त जननं चे�मम पुनः,

भवेत् ��डाभू�मः पुनर�प शुभा भारतधरा।

सदा सेवे नीरं सुरन�द ! तवेदं सुखकरम्,

न मेऽ�या �याद�हा तव तट�वहारे �वहरतः।।5।।   

श�दाथ�ः 



�हमा�ेः = �हमालय पव�त से । स�ूता = �नकली �ई। सुहासा = सु�दर हँसती �ई। पुना�स
= प�व� करती हो। धा�ी = धारण करने वाली। ��पथग े = तीन माग� स ेजाने वाली
(�वग�लोक, पृ�वीलोक तथा पाताललोक मे बहने वाली) ग�ा। उ�स�े = गोद म�।
कु�या�भः = नहरो� से। �ज�त = जाती है। तर�णष ु= नौका� म�। ईहा = इ�ा। या��त =
जाते ह�। चेत ्= य�द।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�हमा�ेः , तदङ्के . जलकणैन��कलुषः  ,फला�ा�न , मधुमयजलैभा�रतभुवम् , तवो�स�े ,
कु�या�भ�रज�त ,   ��डाभू�मः , कृ�यै�पकृताः

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) ग�ा कुतः स�ूता ?

(ख) तीथा�नां प�तः कः ?

(ग) ग�ायाः पयः का�भः ब��रं �ज�त ?

(घ) ग�ायाः गभीरे नीरे तर�णषु के सुखं या��त ?

(ङ) भागीरथी कान् पुना�त ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) ग�ातटे का�न ��स�ा�न नगरा�ण ��ता�न ?

(ख) ग�ा-जलात् �स�ं �े�ं क��शं भव�त ?

(ग) ग�ा क��शैः जलैः भारतभुवम् �स�च�त ?



(घ) भागीर�याः उ�स�े के �शशवः इव खेल��त ?

 4. अधो�ल�खत-पदेषु स��-�व�ेदं कु�त -

मेऽ�या = ..... + ......

तवो�स�े = ....... + ....

मधुमयजलैभा�रतभुवम् = ........ + .....

तवेदम् = .....+ ......

 5. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) गंगा सभी न�दय� म� �े� है।

(ख) इसका जल शीतल एवं प�व� है।    

(ग)पय�टक गंगा म� नौका �वहार करते ह�।

(घ) गंगा-तट पर बैठकर लोग तप करते ह�।

(ङ) वाराणसी म� गंगा का तट ब�त सु�दर है।

 6- रेखाङ्�कत-पदा�न आधृ�य ��-�नमा�णं कु�त -

(क) ग�ा �हमादेर्ः स�ूता।

(ख) ग�ा लोकान् पुना�त ।

(ग) ह�र�ारं काशी तव तटमह�वं कथयतः।

(घ) पय�ते कु�या�भः �ज�त।



7. अधो�ल�खत-पदान् समानाथ�क-पदैः सह योजयत -

ग�ा �हम�ग�रः

�हमालयः जल�धः

समु�ः वा�र

जलम् जा�वी

�श�ण-सङ्केतः

(1) ग�ायाः उ�प���तथा त�याः धरायाम् अवतरणवृ�ा�तं छा�ान् बोधयत।

(2) ग�ामाधारीकृ�य प×च सं�कृत-वा�यान् लेखनाय �ेरयत।

(3) ग�ायाः �नम�लीकरणाय �वत�मानाः योजनाः अ�धकृ�य चचा� करणीय।
   

एतद�प जानीत-

जलाशयानां      नामा�न-

�स�ुः=समु� अ�पसरम=्तलैया

नद�=नद� तडागः=तालाब

कुस�रत=छोट� नद� कूपः=कँुआ

कु�या=नहर �नझ�रः=झरना

प�लवलम=्पोखरा कासारः=झील



दशमः पाठः

श�बु�� -सह�बु�� -कथा  

क��म���द ्जलाशये श�बु��ः श�बु�� -सह�बु���े�त �ौ म��यौ �नवसतः �म  .तयोः
एकबु��नामकेन म�डूकेन �म�ताऽभवत  .कदा�च�ालह�ताः धीवराः तं
जलाशयमुपगताः .तेषु एको धीवरः अवदत् -एत��मन् जलाशये बहवो म��याः स��त ,अतः
तान् गृहीतंु �ोऽ� जालं �े��यामः .त�ु�वा म��याः �ः�खनः अभवन् .तेषु म�डूकः �ाह
-भोः श�बु�े! �ुतं धीवरो�ं भवता .ततः �क� कत��ं ?पलायनम् अव��ो वा
 .सह�बु��ः अवदत् -�म� मा भैषीः .केवलं वचन �वणादेव न भेत�म् 

सपा�णां च खलानां च सव�षां ��चेतसाम्

अ�भ�ाया न �स�य��त तेनेदं वत�ते जगत् 

श�बु��र�प अकथयत् साधु उ�ं �वया  .�वं सह�बु��ः अ�स  .तव स�शी बु��ः क�या�प
ना��त .वचनमा�ेण �वज�म�ानं न �या�यम् 

अहम् �वां सु बु�� �भावेण र��य�या�म .म�डूक आह -भोः !मम �वेका एव बु��ः  .अहं तु
अ� न �ा�या�म  .अ�यं जलाशयं ग�म�या�म .एवमु��वा सः अ�य जलाशयं गतः  ततः
�भाते धीवरैः आग�य जाल म�ये  म��य -कूम� -म�डूक-कक� टादयो �नगृहीताः
.श�बु��सह�बु��म��यौ अ�प �नगृहीतौ  ,अपरा�े  सुखं ग��सु धीवरेषु एक�य �शर�स
आरो�पतं श�बु��म् अपर�य ह�ते �ल�बमानं सह�बु��म् चालो�य म�डूकः �वप�नीम्
कथयत् -

श�बु��ः �शर�ोऽयं  ल�बते च सह�धीः 

एकबु��रहं भ�े ! ��ड़ा�म �वमले जले 



प�च तं�ः

    श�दाथ�ः 

म��यौ = दो मछ�लयाँ। म�डूकेन = मेढक से। जालह�ताः धीवराः = हाथ म� जाल �लये
�ए मछुआरे। उपगताः = पहँचे। �ः = आने वाला कल। �े��यामः = फेके� गे। पलायनम ्=
भागना। अव��ः = �कना। माभैषीः = मत डरो। न भेत�म ् = नह� डरना चा�हए।
��चेतसाम ् = �� �दय वाल�  का। �ा�या�म = र�ँगा। कूम�-म�डूक-कक� टादयः =
कछुआ, मेढक, केकड़े आ�द।�नगृहीतौ = (दोन� मछ�लयाँ) पकड़ ली गय�◌े। �ल�बमानम्
= लटकते �ए। सह�धीः = हजार बु�� वाला। �शरः�ः= �सर पर ��त। ल�बत े= लटक
रहा है।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

क��म���द ्    म��यौ        कदा�च�ालह�ताः         त���वा       अव��ः       �ोऽ�

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) शतबु��ः सह�बु��� कु� �नवसतः �म ?

(ख) जालह�ताः धीवराः कम् उपगताः ?

(ग) क�य एका बु��रासीत् ?

(घ) जलाशये बहवः के स��त ?

 3. कः उ�वान् इ�त �लखत-(म�डूकः/शतबु��ः/सह�बु��ः/धीवरः)

(क) एत��मन् जलाशये बहवः म��याः स��त। .......................... (ख) केवलं
वचन�वणादेव न भेत�म्। ..........................



(ग) �वं सह�बु��ः अ�स। ..........................

(घ) भोः! मम तु एका एव बु��ः। .......................... 

4.म�ूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

�े��यामः ना��त र��य�या�म �नवसतः�म अवदत्

(क) �ौ म��यौ ........................

(ख) एको धीवरः ........................

(ग) �ोऽ� जालं ........................

(घ) तव स�शी बु��ः क�या�प ........................

(ङ) अहं �वां सुबु���भावेण ........................

 5. �ह�द�भाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) त���वा म��याः �ः�खनोऽभवन्।    

(ख) अहं �वां सुबु���भावेण र��य�या�म।

(ग) अहं तु अ� न �ा�या�म।

(घ) म�डूकः �वप�नीम् अकथयत्।

 6. समास�व�हं कृ�वा समास�य नाम �लखत -

सामा�सकपदम्  समास�व�हः  समास-नाम

जलाशयः = जल�य आशयः त�पु�षः।



जालम�ये = ...........   ..........।

�वप�नीम् = .......  ........

ज�म�ानम् = ............. .........

म��यकूम�म�डूकाः = ......... ........।

 7. �न�न�ल�खत-पदानां �वभ��  वचनं च �लखत -

पदम्    �वभ��ः     वचनम्

भवता = तृतीया       एकवचनम्।

�वया = ......,.......

तान् = ........, ........

धीवराः = ..........,...........

सपा�णाम् = ..........,........

 �श�ण-सङ्केतः

��तुतकथां सं�ेपेण छा�ैः �वश�देषु लेखयत।

एतद�प जानीत-

वाहन� का सं�कृत म� नाम-

सवारी  यानम्



गाड़ी  शकटः, शकट�

साइ�कल ��च��का

बैलगाड़ी ग��ी

हवाई जहाज वायुयानम्/�वमानम्

जहाज पोतः, जलयानम्



           एकादशः पाठ

                    रामभरतयोः मेलनम्

                                                                                 

(ततः ��वश�त भरतः रथेन सुम��ः सूत�)

भरतः- भोः तात!

सुम��ः-कुमार! अयम��म।

भरतः- �व त� भवान् मम आय�ः रामः?

सुम��ः-कुमार एत��मन् एव आ�मे रामः सीता ल�मण� ��ताः।

भरतः- भोः तात! �नवे�तां �नवे�ताम्।

सुम��ः-कुमार! �क�म�त �नवे�ते ?

भरतः- रा�यलु�ायाः कैके�याः पु�ः भरतः �ा�तः इ�त।



रामः- सव�था न अयम् अबा�व�य �वरसंयोगः �लेदयतीव मे �दयम्। व�स ल�मण!
��यतां तावत्!

ल�मणः-यदा�ापय�त आय�ः। (प�र�ाम�त) ए�ह ए�ह इ�वाकु कुमार! �वागतम्।

भरतः- अनुगृहीतोे��म।

ल�मणः- बाढम्। (उपे�य) जयतु आय�ः।

अयं ते द�यतो �ाता भरतो �ातृव�सलः।

सं�ा�तं य� ते �पमादश� इव �त��त।।

सीता- आय�पु� �क� भरतः आगतः ?

रामः- स�कृ�य शी�ं �वे�यतां कुमारः।सीता �वयं ग�तु।

सीता- यदाय�पु� आ�ापय�त। (उ�ाय प�र�ाम�त)

भरतः- आय�! अ�भवादये, भरतोेहम��म।

सीता- �चरं जीव! ए�ह व�स �ातृमनोरथं पूरय।

भरतः- (राममुपग�य) आय�! अ�भवादये, भरतोेेहम��म।  

रामः- (सहष�म्) �व��त आयु�मान् भव! सु�वपुलेन भुज�येन माम् अ�लड्.ग।

भरतः- अनुगृहीतोेे��म। �सीदतु आय�ः।

सुम��ः- अथेदानीम् अ�भषेकोदकं �व �त�तु।

रामः- य� म� मा�ो�भ�हतं , त�ैव तावत् �त�तु।



भरतः- ह�त! अनु�रम�भ�हतम्। परं तु मम ह�ते �न���तं तव रा�यं चतुद�श वषा��ते
��त�हीतु�म�ा�म।

रामः- एवम�तु।

भरतः- आय�! अ�यम�प वरं इ�ा�म।

रामः- व�स! �कम् इ��स ? �कम् अहं ददा�म ?

भरतः- पादोपभु�े एते तव पा�के मे �य�।

रामः- तथा�तु। व�स! गृ�ताम्।

श�दाथ�ः 

 मेलनम् - �मलन। �नवे�ताम ्  -सू�चत �कया जाय। रा�यलु�ायाः - रा�य का लोभी।
�वरसंयोगः  -आवाज का संयोग। �लेदय�त  -आ�� या गीला करता है। बाढ�� -ब�त
अ�ा। उपे�य - आकर। द�यतः ��य। �ातृव�सल -भाई के ��त �नेह रखने वाला।
सं�ा�तम ्-��तफ�लत या ��त�ब��बत। �पम्-  छ�व/��त�ब�ब। आदश�ः -दप�ण। �त��त 
��त है। अ�भषेकोदकम् -अ�भषेक हेतु जल। �त�त ु - रखा जाय(डाला जाय)।
मा�ो�भ�हतम् - माता के �लए। ��त�हीतुम ् - �वीकार करने हेतु। पादोपभु�े -पैर� म�
पहना �आ। पा�के  -दोन� खड़ाऊँ। �य� - दे द��जए।

 1-उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

रा�यलु�ायाः �लेदयतीव इ�वाकुकुमारः

अनुगृहीतोे��म अनु�रम�भ�हतम् चतुद�शवषा��ते

 2. एकपदेन उ�रत-

(क) रामः सीता ल�मण� कुतः ��ताः आसन् ?



(ख) �पतुः �नयोगात् कः वनम् आगतः ?

(ग) अ�यम�प वरं कः इ�वान् ?

(घ) पादोपभु�ौ चरणपा�कौ कः अयाचत ?  

 3. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) भोः तात! �नवे�तां �नवे�तां कः उ�ावन् ?

(ख) भरतः क�याः पु�ः आसीत् ?

(ग) ल�मणेन भरत�य �वागताय �कम् अकथयत् ?

(घ) सीतायाः भरतं ��त कः आशीषः आसीत् ?

 4. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त-

(क) �सरा वर भी �ा�त करना चाहता �ँ।

(ख) राम सीता व ल�मण इस आ�म म� रहते हं◌ै।

(ग) भरत आ गये।

(घ) म� अनुगृहीत �आ।

 5. अधो�ल�खतवा�येषु रेखां�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त-

(क) आ�मे एव रामः सीता ल�मण� ��ताः।

(ख) ए�ह व�स �ातृमनोरथं पूरय।

(ग) अ�यम�प वरम् इ�ा�म।



(घ) तव पा�के �णताय मे �य�।

 6. अधो�ल�खतपदेषु स��� कृ�वा �लखत-

(क) अयम्+अ��म ..............................

(ख) सु+आगतम् .............................

(ग) अथ+इदानीम् .............................

(घ) अ�भषेक+उदकम् .............................

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

यथा- भरतः भरतः �ातृव�सलः आसीत्।

(क) अनुगृहीत

(ख) �वागतम्

(ग) वरम्

(घ) अ�यम�प

 �श�णसड्.केत

रामभरतयोः मेलन�य कथां सं�ेपेण �ावयत। 



 �ादशः पाठ 

��यं भारतम्

�कृ�या सुर�यं �वशालं �कामम्,

स�र�ारहारैः ललामं �नकामम्।

�हमा��ल�लाटे, पदे चैव �स�ुः,

��यं भारतं सव�था दश�नीयम्।।1।।

धनानां �नधानं धरायां �धानम्,

इदं भारतं देवलोकेन तु�यम्।

यशो य�य शु�ं �वदेशेषु गीतम्,

��यं भारतं तत् सदा पूजनीयम्।।2।।



अनेके �देशाः अनेके च वेषाः,

अनेका�न �पा�ण भाषा अनेकाः।

परं य� सव� वयं भारतीयाः,

��यं भारतं तत् सदा र�णीयम्।।3।

।

वयं भारतीयाः �वदेशं नमामः,

परं धम�मेकं सदा मानयामः।

तदथ� धनं जीवनं चाप�यामः,

��यं भारतं मे सदा व�दनीयम्।।4।।  

श�दाथ�ः             

सुर�यम ्= सु�दर, रमणीय। �कामम ्= अ�य�त ललामम ्= सु�दर। �नकामम ्= अ�य�धक।
स�र�ारहारैः = नद� �पी उ��वल हार� से। �हमा��= �हमालय - �हम का अ�� (पव�त)।
ललाटे= भाल पर। पदे = पद तल म�।�स�ुः = समु�। सव�था = हर तरह से। दश�नीयम ्=
देखने यो�य।�नधानम् = भा�डार।धरायाम ्= पृ�वी पर। शु�म ्= उ��वल। अनेके = ब�त
से । नमामः= (हम) �णाम करते ह� ।तदथ�म ्= उसके �लए।



अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�कृ�या स�र�ारहारैः �हमा��ल�लाटे

शु�म् र�णीयम् चाप�यामः

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) भारत�य ललाटे �कम��त ?

(ख) क�य शु�ं यशः �वदेशेषु गीतम् अ��त ?

(ग) भारते �कय�तः वेषाः स��त ?

(घ) वयं भारतीयाः कं नमामः ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) भारते �कय�तः �देशाः �कय�य� भाषाः स��त ?

(ख) इदं भारतं क�य �नधानं केन च तु�यम् ?

(ग) वयं भारतीयाः �क� �कम् अप�यामः ?

(घ) वयं सदा कं धम� मानयामः ?

 4. सं�कृते अनुवादं कु�त -

(क) ��य भारत सव�था दश�नीय है।

(ख) भारत देवलोक के समान है।



(ग) इसम� ब�त से �देश ह� ।

(घ) हम भारतीय अपने देश को �णाम करते ह�।

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

अप�यामः देवलोकेन �वदेशम् अनेकाः सव�था

(क) ��यं भारतं ............... दश�नीयम्।

(ख) इदं भारतं .................... तु�यम

(ग) अनेका�न �पा�ण, भाषा ..................... ।

(घ) वयं भारतीयाः .................... नमामः।

(ङ) तदथ� धनं जीवनं च .......................।

 7. �वशे�यैः सह यथायो�यं �वशेषणा�न योजयत -

�वशे�यम् �वशेषणम्

यथा- भारतम् अनेकाः

यशः अनेके

भाषाः ��यम्

�देशाः शु�म्

 8. अनीयर् (अनीय) ��ययं योज�य�वा पदा�न �लखत -

धातुः ��ययः पदम्



यथा- �श् + अनीयर् = दश�नीयम्

पूज् + अनीयर् = ...................

पठ्+ अनीयर् = ...................

व�द ्+ अनीयर् = ...................

कथ्+ अनीयर् = ...................

 �श�ण-सङ्केतः  

सव�षां �ोकानां स�वर-गानं कारयत।

एतद�प जानीत- कुछ माप (तौल) का सं�कृत नाम-

पाव = कुडवः

सेर = सेरः, ��ः

पैसा = पणः



 �योदशः पाठः 

वीरोऽ�भम�युः 

महाभारत�य यु�म् अ�ादश �दना�न यावत् �ाचलत् । आदौ कौरवप�े �पतामहः भी�मः
सेनाप�तः अभवत्  ।दश �दना�न स युदधम् अकरोत् .। ततः एकादशे �दवसे �ोणाचाय�ः
सेनाप�तःअभवत् । स प�च  �दना�न सेनाप�तः अभवत्  ।   प�चदशे �दवसे  सः
वीरग�तम् �ा�तवान् .। तदन�तरम्  कण�ः �दन�यपय��तं सेनाप�तः अभवत् ।  त��मन् वीर
ग�त� �ा�ते अध� �दनं मातुलः श�यः यु�ं कृतवान् । शेषे �दवसाध� भीम �य�धनयोः गदायु�ं
अभवत् ।अ�य ऐ�तहा�सक�य  महायु��य �योदशे �दने यदा
 �ोणाचाय�ः कौरवप��य सेनाप�तः आसीत् ,तदा �य�धनः �व�वजयाय  �ोणाचाय�म्
अ�ततरां �ा�थ�तवान्  ।. �ोणाचाय�ः अकथयत्-य�द अजु�नः यु�े कदा�चत् स���हतं न
भवेत् ,तदा नूनं तव जयो भवेत् .। इ�त �ु�वा �य�धन प�ीयाः संश�तनामकः वीरवराः
अजु�नं यु�ाय आ�य अ�य� �रं नीतवंतः .।   'अयमेव अवसरः'  इ�त म�वा  �ोणाचाय�ः
च��ूहं र�चतवान् ,य�य भेदनं पा�डव प�े कोऽ�प अजु�नाद�यः न अजानात्   । महाराजो
यु�ध��रः अ�य�तम् उ���नोऽभवत्  ।तदानीम् अजु�नपु�ःअ�भम�युः यु��े�म् ��त
���तथः ,यतः सः च��ूहभेदन�व�धम् अजानात् । .�क�तु च��ूह�ारे �व�प��वसुः प�तः
�स�ुराजो जय�थः यु�ध��र -भीम -सहदेव -नाकुलान् अव��वान् । .अ�भम�युः एकाक�
  च��ूहम�ये ��व�य अतीव परा�मेण यु�ं कृ�वा ब�न् वीरान  हतवान्  ।.हा �धक् !
अ�ते �ोणः ,कृपः ,कण�ः ,अ��ामा ,वृहद ्बलः,कृतवमा� ,जय�थ�  स�त यो�ारः
स��म�य अ�भम�यंु �नःश��ं  कृ�वा एका�कनं हतव�तः । .अ�भम�युः वीरग�त� ल��वा
अमरोऽभवत्  ।   

               अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

यु�म् भी�मः �दन�यपय��तम्



भीम�य�धनयोः ऐ�तहा�सक�य संश�तकनामकाः

उ���नोऽभवत् �व�पतृ�वसुः ��व�य

 2. एकपदेन उ�रत-

(क) कौरवप�े कः �थमं सेनाप�तः अभवत् ?

(ख) �ोणाचाय�ः क�त �दना�न सेनाप�तः आसीत् ?

(ग) एकादशे �दवसे कः सेनाप�तः अभवत् ?

(घ) अजु�नं �वहाय च��ूह-भेदन-�व�ध� कः अजानात् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) महाभारत�य यु�ं क�त �दना�न यावत् �ाचलत् ?

(ख) �योदशे �दने कः सेनाप�तः आसीत् ?

(ग) �ोणाचाय�ः �वजयाय �क� र�चतवान् ?

(घ) च��ूह�ारे पा�डवान् कः अव��वान ्?

 4. अधो�ल�खत-पदानां �वभ��-वचनं �लखत-

पदम् �वभ��ः वचनम्

यथा- मोहनम् ��तीया एकवचन

ऐ�तहा�सक�य ............. ....................

�वजयाय ............. ....................



�व�पतृ�वसुः ............. ....................

परा�मेण ............. ....................

 5. अधो�ल�खतपदा�न समानाथ�कैः पदैः सह योजयत-

 यु�म्        चमूप�तः

�दना�न       �दवसाः

सेनाप�तः    एकलः

एकाक�    मा�रतवान्

हतवान्     समरः

6. अधो�ल�खतवा�या�न संशोधयत -

(क) �ोणाचाय�ः सेनाप�तः आसन्।

(ख) सः प�च�दनम् सेनाप�तः आसीत्।

(ग) तौ वीरग�त� �ा�तवान्।

(घ) �य�धनः �व�वजयः �ोणाचाय� �ा�थ�तवान्।

(ङ) अ�भम�युः वीरगतौ ल�वान्।

 7. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त -

(क) वीर अ�भम�यु अजु�न का पु� था।

(ख) वह अकेले सात महार�थय� से लड़ा।



(ग) जय�थ ने अ�याय से अ�भम�यु का वध �कया था।

(घ) अतः अजु�न ने जय�थ के वध क� ��त�ा क�।

 �मरणीयम्-

1- धीरो भव वीरो भव।

�श�ो भव स�यो भव।

��ो भव पु�ो भव।

सौ�यो भव शा�तो भव। 

2- �नानं कु� �यानं कु�।

मधुरं जलपानं कु�।

पठने अवधानं कु�।

हीन-जने मानं कु�।

द�न-जने दानं कु�।

जन-जन स�मानं कु�।  

�श�ण-सङ्केतः

च��ूहभेदन�स�ं बालकान् सं�ेपेण �ावयत।  



             चतुद�शः पाठः       

 वाराणसी नगरी

अ�माकं देशे ब��न तीथ��ाना�न स��त। तेषु वाराणसी एकं ��स�ं तीथ��ानम् अ��त।
इदं काशीना�ना�प ��स�ं वत�ते। अनेकेषु �ाचीन��ेषु अ�य म�हमा व�ण�तः।
�क�दपुराण�य काशीख�डे अ�याः वाराण�याः �व�तरेण वण�नं �व�हतम्।इयं नगरी ग�ायाः
प�व�े तटे �वराजमाना अ��त। अ�ैव �व�नाथ�य ��स�ं म��दरम् अ��त। अ�या�न अ�प
ब��न देवम��दरा�ण स��त यथा संकटमोचन-म��दरम्, नवीन�व�नाथ-म��दरम्, �गा�-
म��दरम्,कालभैरव-म��दरम्, तुलसीमानस-म��दरम् च वाराण�यां ग�ा उ�रवा�हनी जाता,
त�याः तीरे अनेके मनोहराः घ�ाः स��त। अ�याः ��स�ेषु घ�ेषु दशा�मेध-राजे���साद-
तुलसी-प�च ग�घ�ाः अ�यतमाः स��त, य� �ातः स�याकाले च महान् जनसमुदायः
आया�त। त� केचन �ना��त, केचन स�याव�दनं कुव���त, केचन कथां शृ�व��त, केचन
नौकासु �वहर��त च।अ�ैव एकं �पशाचमोचनं नामकं तीथ�म��त, य� या��णः आग�य
�पत§णां �ा���यां कुव���त। �शवरा���दने अ� �वशेष�पेण मेला लग�त। �हणसमये
अ�प अ� महान् जनसमुदायः आग��त। अ� ग�ायां �नानाय �ी�व�नाथ�य दश�नाय च
सदैव �भ�-�भ�-�देशे�यः जनाः आग���त।वाराणसी भारत�य सु��स�ं पुरातनं



�व�ाके��म�प अ��त। अ� �ाचीनकालात् पठनपाठनयोः पर�रा राजते। अ� अनेके
�व�याताः प��डताः जाताः। अ�ा�प अ��यानां प��डतानां देशे �वदेशे ��त�ा भव�त।
�व��व�यातः काशी-�ह��-�व��व�ालयः अ�ैव �वराजते। सं�कृत-�श�ायाः ��स�ं के��ं
स�ूणा�न�द-सं�कृत-�व��व�ालयः अ�ैव अ��त।अ�ैव महा�मा-गा�ी-काशी-�व�ापीठम्
अ�प अ�ैव अ��त।अ� अनेका�न पय�टन�ला�न स��त। �व���स�ं सारनाथ��तं
बौ�म��दरम् इहैव अ��त। य� भगवान् बु�ः �थमं �ानोपदेशं �श�येे�यः अददात्। अ�ैव
‘भारतमाता’ इ�त नामकं म��दरम् अ�प अ��त।वाराणसी अ�माकं प�व�ं तीथ��ानम्,
�व�ायाः �व��व�यातं के��म्, तुलसीदास�य, कबीरदास�य र�वदास�य च साधनाभू�मः
तथा मुमु�ूणां मु��दा�यनी नगरी अ��त। 

श�दाथ�ः  

�वराजमाना = ��त पुरातनम् = �ाचीन। अ��य = यहाँ के। अ�ैव = यह�। �वराजते =
सुशो�भत है। �व�तरेण= �व�तार से। इहैव = यह� पर। मुमु� ू= मो� का इ�ुक।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

काशीना�ना�प �क�दपुराण�य �व�ाके��म�प

मुमु�ूणाम् शृ�व��त प×चग�ाघ�ः

 2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) इयं नगरी क�याः प�व�तटे �वराजमाना अ��त ?

(ख) �पतृणां �ा���या कु� भव�त ?

(ग) भारतमाता-म��दरं कु� अ��त ?

(घ) भगवान् बु�ः �श�ये�यः �थम�ानोपदेशं कु� अददात् ?



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

जनसमुदायः �व�ाके��म�प �व�नाथ�य मनोहराः काशीख�डे

(क) �क�दपुराण�य ....................... अ�याः वाराण�याः �व�तरेण वण�नं वत�ते।

(ख) अ�ैव ..................... ��स�ं म��दरम् अ��त।

(ग) वाराण�यां ग�ायाः तीरे अनेके ..................... घ�ाः स��त।

(घ) �हणसमये अ�प अ� महान् .................... एक� भव�त।

(ङ) वाराणसी भारत�य सु��स�ं पुरातनं ...................... अ��त।

 4. अधो�ल�खता�न पदा�न आधृ�य वा�या�न रचयत -

यथा-फला�न मालाकारः फला�न गृही�वा आपणं ग��त।

(क) तीथ��ाना�न ..................

(ख) ब��न ...........................

(ग) अनेका�न .................................

(घ) म��दरा�ण ................................    

 5. �भ�वग��य पदं �चनुत- �भ�वग�ः

यथा- मयूराः, चटकाः, लताः, शुकाः।      लताः

(क) पु�तकम्, कलमः, �म�म्, �च�म्। .....................

(ख) जलचरः, भूचरः, खेचरः, �नशाचरः। .....................



(ग) �श��का, अ�या�पका, उपदे�शका, पु��तका। .....................

(घ) तीथ��ाना�न, घ�ा�न, म��दरा�ण, मनोहरा�ण। .....................

 6. रेखाङ्�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त -

यथा- वाराण�यां ग�ा उ�रवा�हनी जाता। वाराण�यां काउ�रवा�हनी जाता ?

(क) अ�ैव �व�नाथ�य ��स�ं म��दरम् अ��त।

(ख) �श�ायाः �व��व�यातं के�दं◌्र �ह���व��व�ालयः अ��त।

(ग) भगवान् बु�ः �थमं �ानोपदेशं �श�ये�यः अददात्।

(घ) वाराणसी अ�माकं प�व�ं तीथ��ानम् अ��त।

 7. उदाहरणानुसारं �पा�ण �लखत -

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा पयः पयसी पयां�स

यशः ............ ..............

��तीया फलम ्फले फला�न

वनम् ............ ..............

तृतीया केन का�याम् कैः

तेन ............ ..............

चतुथ� मधुने मधु�याम् मधु�यः



व�तुने ............ ..............

प�चमी वा�रणः वा�र�याम् वा�र�यः

अ��नः ............ ..............

ष�ी मुख�य मुखयोः मुखानाम्

तृण�य ............ ..............

स�तमी �म� े�म�योः �म�ेषु

�ाने ............ ..............

 �श�ण-सङ्केतः

(1) अ��मन् पाठे व�ण�तानां �व��व�ालयानां म��दराणां, �मुखघ�ानाच �वषये छा�ान् बो



प�च दशः पाठः

गीतावचनामृता�न

                                                                          

�वमा�ददेवः पु�षः पुराणः,

�वम�य �व��य परं �नधानम्।

वे�ा�स वे�ं च परं च धाम,

�वया ततं �व�मन�त�प।।1।।

यदा यदा �ह धम��य �ला�नभ�व�त भारत।

अ�यु�ानमधम��य तदा�मानं सृजा�यहम्।।2।।

प�र�ाणाय साधूनां �वनाशाय च ��कृताम्।

धम�सं�ापनाथा�य स�वा�म युगे युगे।।3।।

सुख�ःखे समे कृ�वा, लाभालाभौ जयाजयौ।



ततो यु�ाय यु�य�व नैवं पापमवा��य�स।।4।।

वासां�स जीणा��न यथा �वहाय,

नवा�न गृ�ा�त नरोऽपरा�ण।

तथा शरीरा�ण �वहाय जीणा� -

�य�या�न संया�त नवा�न देही।।5।।      

नैनं �छ�द��त श��ा�ण नैनं दह�त पावकः।

न चैनं �लेदय��यापो न शोषय�त मा�तः।।6।।

कम��येवा�धकार�ते मा फलेषु कदाचन।

मा कम�फलहेतुभू�ः मा ते स�ोऽ��वकम��ण।।7।।

 श�दाथ�ः 

परम् = सबसे बड़े। वे�ा = जानकार। वे�म ्= जानने यो�य। ततम् = फैलाया। �ला�नः =
हा�न। अ�यु�ानम् = बढ़ना, वृ��। आ�मानम=् अपने आपको। सृजा�म = पैदा करता
हँ◌ू, �कट करता �ँ। प�र�ाणाय = र�ा करने के �लए। ��कृताम् = पा�पय� के।
सं�ापनाथा�य = �ापना के �लए। स�वा�म =उ�प� होता �ूूँ। कम��ण = कम� म�।
कदाचन = कभी। स�ः = आस��। अकम��ण = अकम� म�। वासां�स = कपड़े। जीणा��न =
पुराने। �वहाय= �यागकर, छोड़कर। अपरा�ण = �सरे। संया�त = जाता है, �वेश करता
है। देही = आ�मा (जो शरीर मे� रहे)। एनम ्= इसको (आ�मा को)। �छ�द��त = काटते ह� ।
श��ा�ण = ह�थयार। दह�त = जलाता है। आपः = जल। �लेदय��त = गीला करता ह।ै
शोषय�त = सुखाता है। यु�य�व = तैयार हो जाओ। अवा��य�स = पाओगे, �ा�त करोगे।

अ�वयः



1. हे अन�त�प! �वं आ�ददेवः, पुराणः पु�षः (अ�स) �वम् अ�य �व��य परं �नधानम्
(अ�स) �वं वे�ा वे�ं च (अ�स) �वं परं धाम (अ�स) (हे अन�त�प!) �वया �व�ं च ततम्।

2. हे भारत! यदा यदा �ह धम��य �ला�नः (भव�त) अधम��य अ�यु�ानं भव�त तदा अहम्
आ�मानं सृजा�म।

3. (अहं) युगे युगे साधूनां प�र�ाणाय, ��कृतां �वनाशाय, धम�सं�ापनाथा�य च स�वा�म।

4. लाभालाभौ, जयाजयौ, सुख�ःखे समे कृ�वा ततः यु�ाय यु�य�व । एवं पापं न
अवा��य�स।

5. यथा नरः जीणा��न वासां�स �वहाय अपरा�ण नवा�न (वासां�स) गृ�ा�त तथा देही
जीणा��न शरीरा�ण �वहाय नवा�न (शरीरा�ण) संया�त।

6. श��ा�ण एनं न �छ�द��त, पावकः एन ंन दह�त। आपः एनं न �लेदय��त, मा�तः एनं न
शोषय�त।

7. कम��ण एव ते अ�धकारः फलेषु कदाचन मा। �वं कम�फलहेतुः मा भूः। अकम��ण ते
स�ः अ�प मा अ�तु।  

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

पु�षः वे�ा�स �व�मन�त�प स�ोेऽ��वकम��ण

अ�यु�ानमधम��य सृजा�यहम् धम�सं�ापनाथा�य कम�फलहेतुभू�ः

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) पुराणः पु�षः कः ?

(ख) अ�माकं कु� अ�धकारः अ��त ?



(ग) केषां प�र�ाणाय ई�रः स�व�त ?

(घ) श��ा�ण कं न �छ�द��त ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) परमा�मा आ�मानं कदा सृज�त ?

(ख) कम् आपः न �लेदय��त ?

(ग) जीणा��न शरीरा�ण �वहाय कः संया�त ?

(घ) पावकः कं न दह�त ?

 4. �न�नाङ्�कत-पदेषु स��� कृ�वा त�य नाम �लखत -

स��ः नाम

यथा- बालक+अवदत् = बालकोऽवदत् पूव��पस��ः

नरः+अपरा�ण = ......., .........

वे�ा+अ�स = ..........,.............

कम��ण+एव = ...........,...........

�ला�नः+भव�त = ..........,..........

सृजा�म+अहम् = ........., ........

 5. अधो�ल�खत-पदेषु श�दं �वभ��� वचनं च �लखत -

पदम् श�दः �वभ��ः वचनम्



�वम् यु�मद ्�थमा एकवचनम्

साधूनाम् ..........................    

धम��य .......................... 

फलेषु .......................... 

आ�मानम् ..........................

शरीरा�ण .......................... 

 6. अधो�ल�खत-�वशे�यैः सह �वशेषणा�न योजयत -

�वशे�यम् �वशेषणम्

पु�षः परं

शरीरा�ण पुराणः

�नधानम् जीणा��न

 7. सं�कृतभाषयाम् अनुवादं कु�त-

(क) जल इसको गीला नह� करता है।

(ख) धम� क� �ापना के �लए म� ज�म लेता �ँ।

(ग) सुख-�ःख को समान मानकर यु� के �लए तैयार हो।  

�मरणीयम्-

महा�मा गा��ः गीता�वषये एव वद��त-



‘‘गीता त�वोपदेश��मा�ं न। इदं मह�वपूण� धम��वषयकं �क�चन का�म्। यः अ� यथा
यथा अ�धकं गाहते तथा तथा पु�कलः अथ�ः तेन �ा�यते। इदं महा�तं जनसमूहं उ���य एव
र�चतम्। अ� ��चरा पुन���ः ��यते।’’  

�श�ण-सङ्केतः

(1) सव�षां �ोकानां स�वरवाचनं कारयत।

(2) कृ�णाजु�नसंवाद�य �स�ं सं�ेपेण �ावयत। 



                                                                     षोडशः पाठः 

अ�यासः     

1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

�व��तरी�या अ�त�मणका�रणां �वषमप�र��तौ

सीमा�नय��णरेखायाः भारतीयसै�यबलेन �ाणो�सग�म्

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) कार�गल�लं क��मन् रा�ये अ��त ?

(ख) भारतीयगु�तचर�वभागीयैः क�य देश�य �वमानं ��मासीत् ?

(ग) शा��त��याः के स��त ?

(घ) सगौरवं वयं कान् �मरामः ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) कर�गल-यु�ं क��मन् वष� अभवत् ?

(ख) पा�क�तान�य �वमानं कु� ��मासीत् ?

(ग) आर�े पा�क�तानं �क� न अङ्�यकरोत् ?

(घ) केषाम् आ�मब�लदानं �थ� न भवेत्?

 4. रेखां�कतपदा�न अवल�� ���नमा�णं कु�त -

(क) भारतीयसेनायाः पा�क�तानसेनया सह यु�म् अभवत्।



(ख) �नय��णरेखायाः समीपे पा�क�तान�य �वमानं��मासीत्।

(ग) शा��त��याःभारतीयाः भव��त।

(घ) सै�नकानाम् आ�मब�लदानं �थ� न �यात्।

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

�धानम���णा  �थ�म्  ना��त

(क) सै�नकानाम् आ�मब�लदानं ......................... न भवेत्।

(ख) परम् आ�मर�णे वयं न कदा�प अलसाः इ�त.................अ�यै� उ�ो�षतम्।।

(ग) शा��त��याः भारतीयाः इ�य� ................. संशयः।

 6. सं�कृते अनुवादं कु�त -

(क) सीमा� क� र�ा कौन करता है ?

(ख) �हमालय क� ऊँची चो�टयाँ बफ�  से ढँक� रहती ह�।  

(ग) भारतीय शा��त��य होते हं◌ै।

(घ) कार�गल यु� म� भारत क� जीत �ई।

 7. �न�नां�कतेषु पदेषु उपसग� �च�वा �लखत -

पदम्            उपसग�ः

 ��व�ः         ��व�� 

अ�भलष�त ..........................



��तकूलम् ..........................

�य�नम् ..........................

 �श�ण-सङ्केतः

1. छा�ैः देश�य सी�नां �वषये चचा� कारयत।

2. पा�वव�त��भः देशैः सह स�ब��य �वषये प×चवा�या�न सं�कृते लेखयत।

�मरणीयम्

-वा�यांशानां कृते एकश�दः

यं जेतंु न श�यते सः - अजेयः

य��मन् आ�मणं कतु� नश�यते सः - अना�ा�तः

य�य श�ुः न जायते सः - अजातश�ुः

यः �व�पं भाषते सः - अ�पभाषी

य�य अ�तं ना��त सः - अन�तः

यत् स�शं कोऽ�प ��तीयः ना��त सः - अ��तीयः  

एतद�प जानीत-

सं�कृतसा�ह�ये �व�श�योगदानाय वाच��तपुर�कारः द�यते।  



स�तदशः पाठः

         

र�त बा�लकाः पाठयत बा�लकाः  

 

�श��का- सु�भातं छा�ाः!

छा�ाः- सु�भातं महोदये!

�श��का- अ� कः �दनाड्.कः ?

बा�लकाः- अ� जनवरीमास�य चतु�व�श�त �दनाड्.कः ।

�श��का- अयं �दनाड्.कः ‘‘रा��य बा�लका �दवस‘‘

इ�त �पेण ��तवष�म् आयो�यते।

बा�लकाः- रा��य बा�लका �दवस�य कः अ�भ�ायः ?कृपया बोधयतु।

�श��का- �ुणु बा�लकानां संव��नाथ� भारतसव�कार�य म�हला एवं बाल �वकास मं�ालयेन
2008 तमे वष� ��तवष� बा�लका�दवस�य आयोजनाय �नण�य कृतम्।



बा�लकाः- महोदये! इदं रा��यबा�लका�दवस�य आयोजनं �कमथ�म् ?

�श��का- भारतदेशे बा�लका�यः समानावसरं �दातुं एष �क�पः।

बा�लकाः- महोदये! अ�माकं �ामेषु इदानीम�प बा�लका�यः �श�ायाः समानावसरः न
�मल�त। अधुना�प �ायेण अ�भभावकाः �व बा�लकाः �व�ालयं न �ेषय��त। �कम् एत�याः
सम�या समाधानाय सव�कार�य का�चत् योजना वत�ते ?

�श��का- सु�ू�ं यु�मा�भः। एतदथ� सव�कारः अह�न�शं �यतमानः �व�ते। भारत सव�कारेण
एतासां सम�यानां समाधानाथ�म् अनेकाः योजनाः स×चा�लताः स��त।

बा�लकाः-वयम�प ताः योजनाः �ातुं समु�सुकाः �म।

�श��का-�ृणव�तु बा�लकानां �श�ायै तु सम�ते रा�े भारत सव�कारेण क�तूरबा गांधी
बा�लका �व�ालयानां‘ �ापना कृता वत�ते। य� षट्वष�तः चतुद�शवष�पय��तम�य
आयुवग��य बा�लकाः �व�ाल�य प�रसरे पठ��त �नवस��त च। अ�प च याः बा�लकाः
केन�चत् कारणेन पूव�मेव अ�ययनात् �वरताः तासाम् अ�प �वेशः अ��मन् �व�ालये
भव�त।

रचना- महोदये! बा�लकानां आ�थ�कसहयोगाय काऽ�प योजना अ��त वा ?   

�श��का- आम् व�तुतः बा�लकाः आ�थ�क�पेण सबला �युः इ�त उ���यं ’सुक�यासमृ��
योजना’ चल�त �म। अ�यां योजनायां बा�लकानां �श�ा-�ववाहा�दकृते तासां
धनरा�शसंचयन�ो�साहन�य �व�ा अ��त।

छा�ाः-महोदये! एतद�त�र�ं बा�लका�शशूनाम् कृते का�प योजना �च�लता अ��त ?

�श��का-अ��येव। बा�लकायाः �वा�यं सुर�ां च अ�भल�य ’एकाधनल�मी योजना’अ�प
�च�लता। अ�यां योजनायां यदा क��द ्बा�लका�शशः◌ु जायते तदा त�य प�रवारः एकेन
�न��तेन धनरा�शना यो�यते।



छा�ाः-आम् महोदये! भारतसव�कारेण बा�लकानां �वकासाय याः योजनाः संचा�लता�ताः
�व�ाय वयं �मु�दता �म।

 श�दाथ�ः 

चतु�व�श�त- चैबीस। संव��नाथ� -संव��न के �लए। भारतसव�कार�य- भारत सरकार क�। न
�ा�यते-नह� �मलता है। न �े�य��त-नह� भेजते ह�। षड्वष�तः चतुद�शवष�पय��त�य- छह वष�
से चैदह वष� तक क�। जायत-ेउ�प� होती है।

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

संव��नाथ�म् चतु�व�श�त भारतसव�कार�य

सु�ू�म्       अह�न�शं       �ृणव�तु

 2. अधो�ल�खत पदानां स��-�व�ेदं कु�त-

प�ालयः- ......... +.................

समानावसरः- .........+...... .......

पूव�मेव- .................+................

समाना�धकारः- ..........+...............

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

धनल�मी योजना’, सबला �युः, बा�लका�यः

(क) अ�माकम् �ामेषु इदानीम�प.........................�श�ायाः समानावसरः न �ा�यते।

(ख) बा�लकायाः �वा�यं सुर�ां च अ�भल�य ’एका ............अ�प �च�लता।



(ग) बा�लकाः आ�थ�क�पेण ................इ�त उ���यं ’सुक�यासमृ�� योजना’ चल�त
�म।     

4. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) धनल�मी योजनायाः के के लाभाः स��त ?

(ख) रा��य बा�लका �दवसः कदा आयो�यते ?

(ग) क�तूरबा गांधी बा�लका �व�ालयानां �ापनाय �क� �योजनम् ?

 5. सं�कृत भाषायाम् अनुवादं कु�त-

(क) बा�लका �श�ा के संव��न हेतु अनेक योजनाए ँहै।

(ख) बेटा और बेट� को समान अ�धकार �मलने चा�हए।

(ग) बा�लका �श�ा का सामा�जक �वकास म� ब�त मह�वपूण� �ान है।

(घ) 24 जनवरी को रा�ीय बा�लका �दवस मनाया जाता है।

 6. मेलनं कु�त-

यथा- सुक�या समृ�� योजना �शशुबा�लकाज�मसंब�ा

क�तूरबागांधीबा�लका�व�ालय: जनवरीमास�य चतु�व�श�त �दनांड.◌्कः

धनल�मीयोजना धनसंचय योजना

रा��य बा�लका �दवसः आवासीय �व�ालयः

 7. एकपदेन उ�रत-

अ�तरा���य बा�लका �दवसः-



अ�तरा���य म�हला �दवसः-

रा��य बा�लका �दवसः-

एतद�प जानीत-

म�हला सहायता �रभाष सं�या-1090



 अ�ादशःपाठः  

एत बालकाः

एत बालकाः ! �वयं चलाम।

का�ठ�यं �रे करवाम।।1।।

एत नयाम नभ�तारकम्।

�रे कुम��ा�कारकम्।।2।।

एत पव�तान�प प�रमाम।

श��समुदयं नैव जहाम।।3।।

एत सागरं ��त ग�ाम।

जीवनकलशं ननु �वभराम।।4।।

एतातु�लतां श��� ल��वा,

पौ�षेण खलु भा�यं बद�्वा।

एत �वद�म तपो नवीनम्,

पूरयेम वा�छाकमनीयम्।।5।।



सेवामहै जनां� �नकामम्।

लोभं �वना सुधापाः कामम्।।6।।

एत जयेम मनां�स जनानाम्

जीवन�मह सफलं बालानाम्।।7।।

एत �वकुम� �ा��तसमूहम्।

दश�येम नवमागा�रोहम्।।8।।

एत म�लं ब� �वतरेम।

�व�मन�पं लघु कलयेम।।9।।    

श�दाथ�ः 

एत = आओ। नयाम = ले आय�। अ�कारकम् = अंधकार को । प�रमाम= नाप ल�।
जहाम = �याग कर�। �वभराम = पूण� कर�, भर�। अतु�लताम ् = अतुलनीय, अप�र�मत।
ल��वा = �ा�त कर। बद�्वा = बाँधकर। �वद�म = �वधान कर�। पूरयेम = पूण� कर�।
वा�छाकमनीयम ्= इ��त सु�दर कामना को। सेवामहै = सेवा कर�। �नकामम् = पया��त,
यथे�। सुधापाः = अमृतपान करने वाले। कामम् = कामना के अनुसार। इह = यहाँ।
�वकुम�ः = �र करते ह�। दश�येम = �दखाय�। नवमागा�रोहम ्= नये माग� पर चलना। अन�पम्
= स�ूण� । कलयेम = बनाव�।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�वद�म ,वा�छा  ,नभ�तारकम्

अ�कारकम् ,पौ�षेण ,सेवामहै



 2. एकपदेन उ�रत -

(क) का�ठ�यं �क� करवाम ?

(ख) वयं �क� प�रमाम ?

(ग) �क� �रे कुम�ः ?

(घ) �क� �वभराम ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) का�ठ�यं �रं कतु� वयं �क� करवाम ?

(ख) वयं �क� नैव जहाम ?

(ग) तपः कृ�वा �क� पूरयेम ?

(घ) �ा��तसमूहं �रं कृ�वा वयं �क� दश�येम ?

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

(क) जनानां मनां�स जयेम।

(ख) म�लं ब� �वतरेम।

(ग) वयं नभ�तारकं नयाम ।

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

जय�तु ग�तु नय करवाम

 अहं का�ठ�यं �रे करवाम।



(क) �वं नभ�तारकम् .......................।

(ख) सः सागरं ��त .........................।    

(ग) ते जनानां मनां�स ....................।

 6. सं�कृते अनुवादं कु�त -

(क) क�ठनता को हम �र कर�।

(ख) हम सब अ�कार को �र कर�।

(ग) सागर क� ओर चल�।

(घ) हम �ा��तय� को �र कर�।

 7. धातुः, लकारः, पु�षं च �लखत -

यथा-करवाम = कृ , लोट् लकार , उ�म पु�ष।

(क) नयाम

(ग) ग�ाम

(घ) पूरयेत  

एतद�प जानीत

-

‘यूरोपे सं�कृत�य सव��थम�चारकः �व�लयम जो�स महोदयः अ��त। 



                                                                              ऊन�व�शः पाठः          
    

                                                                                

       अहं संगणकः अ��म  

संगणकः-छा�ाः!

छा़�ाः- (�ु�वा) अये! क�य �वरः!

संगणकः- भोः बालकाः! अहम् अ� अ��म ।

छा�ाः - (��टंु �नकटे च ग�वा) तव नाम �कम् अ��त ?

संगणकः मम नाम संगणकः। अहं गृहे गृहे �नवसा�म। �क� न जाना�स ?

एकः छा�ः- न�ह, �वम् अ� �व�ालये �नवस�स। मम गृहे तु न �नवस�स।

संगणकः- आम्। अधुना तव गृहे न �नवसा�म। यदा मया सह तव प�रचयः भ�व�य�त, तदा
तव गृहे अ�प भ�व�या�म।



एकः छा�ः- स�यं वद�स। प�रचयं �बना गृहे �वेषः न भ�वतुं अह��त। भोः संगणक! तव
पूण�ः प�रचयः कः?

सव� छा़�ाः- तव प�रचयः कः ? तव प�रचयः कः ? छा�ाः कोलाहलं कुव���त।

संगणकः- भो छा�ाः। अलं कोलाहलेन �ृणुत। यूयं �यानं द�वा तू�ण� च भू�वा �ोतुम्
इ�थ। तदा

(सव� छा�ाः तू�ण� �त�ठ��त।)

छा�ाः- �ीमन् संगणकमहोदय! वयं �यानेन �ो�यामः।

संगणकः- सूचनानां सं�हः, तासां �व�ा, पुनः ���मेव �दानम् एव मम काय�म्। अतः
सव�� अहम् अ��म।अहं- �व�ालय�य परी�ाकाय� अंकप��नमा�णे, �माणप�-�नमा�णे च
योगदानं कतु�म  समथ�ः अ��म। अहम् अ�तजा�लमा�यमेन (इ�टरनेटमा�यमेन) सूचनावश�णं
करो�म।

छा�ाः- संगणक! इ�टरनेटमा�यमेन �क� भव�त?

संगणकः- अ�तजा�लमा�यमेन �व�वम् एकनीडं भव�त। गृहे एव रेलयान�य,
वायुयान�य,आर�णं, व�तूनां �य�व�यौ, ईमेल�ारा संदेष-�ेशणं, वेबकैम�ारा सष�द-
स�च�ं स�देष-�ेशणं च भव�त। भोः बालकाः! �क� �क� न भव�त? �णेनैव सूचना आया�त
या�त च।

छा�ाः- अहो अ��तः! अयम् अ�तजा�ल�व�ा।

( बालकाः संगणकं प�र�ाम��त गाय��त च )

संगणक��वं संगणक��वम्, नूनं तव सु�वकासः।

य� त� सव�� ��यते, अह�न�षं तव लासः।।   



श�दाथ�ः  

संगणकः = क�यूटर। �ृ�व�त ु = सुनो। भ�वतुम ् = होने के �लए। तू�ण� भू�वा = मौन
होकर।���म् = तुर�त। सूचनावश�णम ्= सूचना� क� वशा�। नीडम ्= घर।�न�मश-मा�ेण
= �णमा� के �ारा। इ��जालः = जा�। प�र�ाम��त = प�र�मा करते ह�। अह�न�षम ्=
�दन और रात। लासः = ��ड़ा।

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

�ृ�व�तु �ु�वा ��टंु नाह��त �ोतुम् ���मेव �ो�यामः

इ�टरनेटमा�यमेन एकनीडं वेबकैम�ारा संगणक��वम्

 2. एकपदेन उ�रत-

(क) काः कोलाहलं कुव���त ?

(ख) प�रचयं �बना कु� �वेशः न भव�त ?

(ग) कः सव�� अ��त?

(घ) केन मा�यमेन �व�वम् एकनीडं भव�त?

 3. शु�म �पं �लखत-

 पठतुम् प�ठतुम्

(क) खेलीतुम् -------

(ख) खातुम् -------

(ग) हसतुम् -------  



 4.द�ेन श�देन वा�या�न पूरयत-

कः, �कम्, कु�, क�य

(क) तव नाम.......................................अ��त?

(ख) अये!...............................................�वरः?

(ग) �वं..............................................�नवस�स?

(घ) ................................................को ऽ� भोः?

 5- �वलोमानां पर�रं मेलनं कु�त-

 �ः       म�दः

�ेतः      अ�ते 

ती�ः      �ः 

आदौ     �यामः 

 6- सं�कृते अनुवादं कु�त -

(क) म� �व�ालय म� रहता �ँ।

(ख) चुप होकर �यान से सुनो।

(ग) �माण-प� म� योगदान करता है।

 7-संगणकः इ�त �वषये �नबंधं �लखत।

 �श�ण-सड्केतः



संगणक�य �योगः कु�-कु� भव�त, एत�य उप�र छा�ेण सह �व�तार�पेण चचा� कारयत।



प�र�श�म्      

�ाकरणम्

 स��ः,

पूव��पस�� �नयम- ‘एङः पदा�ताद�त’ - य�द �कसी पद (श�द�प या धातु�प) के अ�त
म� एङ् (ए अथवा ओ) आये और उसके बाद अ आये तो पूव� और पर के �ान म� �मशः
ए अथवा ओ हो जाता है और वहाँ पूव��प-सूचक अव�ह (ऽ) का �च� लग जाता है,
जैसे-हरे +अव = हरेऽव, �व�णो + अव = �व�णोऽव, वने+ अ� = वनेऽ�, बालो+ अवदत्
= बालोऽवदत्, लभे + अहम् = लभेऽहम्।

एड्�पर�पम-्अकारा�त उपसग� के बाद एङा�द (ए, ओ आ�द) वाले धातु बाद म� हो तो
पर�प एकादेश होता है। जैसे-‘�ेजते-�+एजते’ यहाँ वृ�� को बाँधकर ‘एड्�पर�पम्’ सू�
से � का अ, एजते के ए का �प बनकर �ेजते बनता है। इसी �कार ‘उप+ओष�त’
�मलकर ओष�त बनता है।

���वस�� �नयम- ‘�तोः ��ना ��ः’ - स् तथा तवग� (त, थ, द, ध, न) के �ान म� श् तथा
चवग� (च, छ, ज झ, ´) हो जाता है, य�द उसका श् या चवग� के साथ योग हो, जैसे-बालस्
+ शेते = बाल�शेते, गजस् + चल�त = गज�ल�त, सत् + �चत् = स��त्, शा�ङ्�गन्+
जयः = शाङ� �ग�यः । सद+् जनः = स�नः, कस् + �चत् = क��त्।



ज��वस�� �नयम- ‘झलां जशोऽ�ते’ - पदा�त झल् (वग� का �थम, ��तीय, तृतीय तथा
चतुथ� अ�र तथा ऊ�म वण� (श, ष, स, ह) के �ान म� जश् (अपने वग� का तृतीय अ�र)
हो जाता है, जैसे-वाक् + ईशः = वागीशः, �चत् +आन�दः = �चदान�दः, षट् + एव =
षडेव, उत् + दे�यम् = उ�े�यम्। सुप् + अ�तः = सुब�तः। सत् + आचारः = सदाचारः।

अनु�वार - ‘मोऽनु�वारः‘ - पदा�त ‘म्’ को अनु�वार हो जाता है, हल् (�ञजन) वण� के परे
रहने पर, जैसे- ह�रम् + व�दे = ह�र� व�दे, काय�म् + कु� = काय� कु�, स�यम् + वद =
स�यं वद।  



                                                                                                 
   श�द�पा�ण

सं�ा-श�दाः -   पंु��ल�म्

                                                                                आ�मन्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा आ�मा आ�मानौ आ�मानः

��तीया आ�मानम् आ�मानौ आ�मनः

तृतीया आ�मना आ�म�याम् आ�म�भः

चतुथ� आ�मने आ�म�याम् आ�म�यः

प�चमी आ�मनः आ�म�याम् आ�म�यः

ष�ी आ�मनः आ�मनोः आ�मनाम्

स�तमी आ�म�न आ�मनोः आ�मसु

स�बोधनम ्हे आ�मन्! हे आ�मानौ! हे आ�मानः!

इसी �कार अ�मन् (प�र), अ�वन् (माग�), ��न् (��ा) इ�या�द के �प चलते ह�।



राजन् (राजा)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा राजा राजानौ राजानः

��तीया राजानम् राजानौ रा�ः

तृतीया रा�ा राज�याम् राज�भः

चतुथ� रा�े राज�याम् राज�यः

प�चमी रा�ः राज�याम् राज�यः

ष�ी रा�ः रा�ोः रा�ाम्

स�तमी रा��/राज�न रा�ोः राजसु

स�बोधनम ्हे राजन्! हे राजानौ! हे राजानः!



�व�स् (�व�ान)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �व�ान् �व�ांसौ �व�ांसः

��तीया �व�ांसम् �व�ांसौ �व�षः

तृतीया �व�षा �व�द�्याम् �व���ः

चतुथ� �व�षे �व�द�्याम् �व�द�्यः

प�चमी �व�षः �व�द�्याम् �व�द�्यः

ष�ी �व�षः �व�षोः �व�षाम्

स�तमी �व��ष �व�षोः �व��सु

स�बोधनम ्हे �व�न्! हे �व�ांसौ! हे �व�ांसः!

इसका ��ी�ल� �व�षी होता है, �जसका �प नद� के समान चलता है।



 ��ी�ल�म्

मातृ (माता)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा माता मातरौ मातरः

��तीया मातरम् मातरौ मात§

तृतीया मा�ा मातृ�याम् मातृ�भः

चतुथ� मा�े मातृ�याम् मातृ�यः

प�चमी मातुः मातृ�याम् मातृ�यः

ष�ी मातुः मा�ोः मातृणाम्

स�तमी मात�र मा�ोः मातृषु

स�बोधनम ्हे मातः! हे मातरौ! हे मातरः!

इसी �कार ��हतृ (पु�ी), यातृ (देवरानी) आ�द का �प चलता है।



वाच् (वाणी )

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा वाक्/वाग् वाचै वाचः

��तीया वाचम् वाचै वाचः

तृतीया वाचा वा��याम् वा��भः

चतुथ� वाचे वा��याम्◌् वा��यः

प�चमी वाचः वा��याम् वा��यः

ष�ी वाचः वाचोः वाचाम्

स�तमी वा�च वाचोः वा�ु

स�बोधनम ्हे वाक्/वाग्! हे वाचै! हे वाचः!

इसी �कार �वच्, शुच्, �च्, ऋच्, आ�द श�द� के �प चलते ह�।



स�रत् (नद�)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा स�रत् स�रतौ स�रतः

��तीया स�रतम् स�रतौ स�रतः

तृतीया स�रता स�रद�्याम् स�र��ः

चतुथ� स�रते स�रद�्याम् स�रद�्यः

प�चमी स�रतः स�रद�्याम् स�रद�्यः

ष�ी स�रतः स�रतोः स�रताम्

स�तमी स�र�त स�रतोः स�र�सु

स�बोधनम ्हे स�रत्! हे स�रतौ! हे स�रतः!

इसी �कार �व�ुत् यो�षत् (��ी) आ�द श�द� के �प चलते ह�।  



�दक् (�दशा)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �दक्/�दग् �दशौ �दशः

��तीया �दशम् �दशौ �दशः

तृतीया �दशा �द��याम् �द��भः

चतुथ� �दशे �द��याम् �द��यः

प�चमी �दशः �द��याम् �द��यः

ष�ी �दशः �दशोः �दशाम्

स�तमी �द�श �दशोः �द�ु

स�बोधनम ्हे �दक्/�दग्! हे �दशौ! हे �दशः!



 नपुंसक�ल�म्

जगत् (संसार),

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा जगत्/जगद ्जगती जग��त

��तीया जगत्/जगद ्जगती जग��त

तृतीया जगता जगद�्याम् जग��ः

चतुथ� जगते जगद�्याम् जगद�्यः

प�चमी  जगतः जगद�्याम् जगद�्यः

ष�ी जगतः जगतोः जगताम्

स�तमी जग�त जगतोः जग�सु

स�बोधनम ्हे जगत्! हे जगती! हे जग��त!

इसी �कार तकारा�त नपंुसक�ल� श�द� के �प चलते ह�।



नामन् (नाम)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा नाम ना�नी/नामनी नामा�न

��तीया नाम ना�नी/नामनी नामा�न

तृतीया ना�ना नाम�याम् नाम�भः

चतुथ� ना�ने नाम�याम् नाम�यः

प�चमी ना�नः नाम�याम् नाम�यः

ष�ी ना�नः ना�नोः ना�नाम्

स�तमी ना��न/नाम�न ना�नोः नामसु

स�बोधनम ्हे नाम/नामन्! हे ना�नी/नामनी! हे नामा�न! 



पयस् (पानी, �ध)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा पयः पयसी पयां�स

��तीया पयः पयसी पयां�स

तृतीया पयसा पयो�याम् पयो�भः

चतुथ� पयसे पयो�याम् पयो�यः

प�चमी पयसः पयो�याम् पयो�यः

ष�ी पयसः पयसोः पयसाम्

स�तमी पय�स पयसोः पय�सु/पयःसु

स�बोधनम ्हे पयः! हे पयसी! हे पयां�स!

इसी �कार उरस्, नभस्, अयस्, तमस्, वचस्, यशस्, तपस्, �शरस्, रजस्, आ�द
सकारा�त नपंुुसक�ल� श�द� के �प चलते ह�।



मनस ्(मन)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा मनः मनसी मनां�स

��तीया मनः मनसी मनां�स

तृतीया मनसा मनो�याम् मनो�भः

चतुथ� मनसे मनो�याम् मनो�यः

प�चमी मनसः मनो�याम् मनो�यः

ष�ी मनसः मनसोः मनसाम्

स�तमी मन�स मनसोः मन�सु

स�बोधनम ्हे मनः! हे मनसी! हे मनां�स!



भवत ्(आप)

 पुुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा भवान् भव�तौ भव�तः

��तीया भव�तम् भव�तौ भवतः

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�स ु  



भवत

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा भवती भव�यौ भव�यः

��तीया भवतीम् भव�यौ भवतीः

तृतीया भव�या भवती�याम् भवती�भः

चतुथ� भव�यै भवती�याम् भवती�यः

प�चमी भव�याः भवती�याम् भवती�यः

ष�ी भव�याः भव�योः भवतीनाम्

स�तमी भव�याम् भव�योः भवतीषुु



                   सव�नामश�दाः

            अदस् (यह ) पुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा असौ अमू अमी

��तीया अमुम् अमू अमून्

तृतीया अमुना अमू�याम् अमी�भः

चतुथ� अमु�मै अमू�याम् अमी�यः

प�चमी अमु�मात् अमू�याम् अमी�यः

ष�ी अमु�य अमुयोः अमीषाम्

स�तमी अमु��मन् अमुयोः अमीषु



अदस्

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा असौ अमू अमूः

��तीया अमुम् अमू अमूः

तृतीया अमुया अमू�याम् अमू�भः

चतुथ� अमु�यै अमू�याम् अमू�यः

प�चमी अमु�याः अमू�याम् अमू�यः

ष�ी अमु�याः अमुयोः अमूषाम्

स�तमी अमु�याम् अमुयोः अमूषु 



अदस् 

नपंसुक�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा अदः अमू अमू�न

��तीया अदः अमू अमू�न

तृतीया अमुना अमू�याम् अमी�भः

चतुथ� अमु�मै अमू�याम् अमी�यः

प�चमी अमु�मात् अमू�याम् अमी�यः

ष�ी अमु�य अमुयोः अमीषाम्

स�तमी अमु��मन् अमुयोः अमीषु



एतत् (यह)

  पुं��ल�म्

�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



एतत् (यह)

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��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



एतत् (यह)

 नपुंसक�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एतत् एते एता�न

��तीया एतत्/एनत् एते एता�न

शेष �वभ��य� म� पंु��ल� के समान �प चलते ह�।  



 सं�याएँ

01 से 04 तक क� सं�या� के �प क�ा 7 म� बताये जा चुके ह�। यहाँ 05 से 10 तक
क� सं�या� के तीन� �ल�� म� �प �दये जा रहे ह�-

प�चन्, षष्, स�तन्, अ�न्, नवन्, दशन्

(पंु��ल�, ��ी�ल� तथा नपंुसक�ल� म�)

�वभ��ः

5,6,7

�थमा= प�च-  षट्/षड् -स�त

��तीया= प�च- षट्/षड् -स�त

तृतीया =प�च�भः -षड्�भः- स�त�भः

चतुथ� =प�च�यः -षड्�यः- स�त�यः

प�चमी =प�च�यः -षड्�यः- स�त�यः

ष�ी =प�चॉनाम् -ष�णाम् -स�तानाम्

स�तमी= प�चसु -षट्सु- स�तसु

8,9,10

�थमा =अ�ौ /अ�- नव- दश

��तीया =अ�ौ /अ�- नव- दश



तृतीया  =अ�ा�भः–नव�भः- दश�भः

चतुथ� = अ�ा�यः  -नव�यः -दश�यः

प�चमी=अ�ा�यः /अ���भः -नव�यः -दश�यः

ष�ी =अ�ानाम -नवानाम् -दशानाम्

स�तमी =अ�ासु/अ�सु  -नवसु- दशसु

स�बोधन= हे अ�ौ/अ� - हे नव!- हे दश! 



एक से पचास तक क� सं�याए ँ

एक=एकम ्    

दो= �े           

तीन  =�ी�ण     

चार =च�वा�र       

पाँच= प�च         

छह =षट्        

सात=स�त       

आठ= अ� 

नौ = नव छ�बीस 

दस == दश

�यारह= एकादश 

बारह= �ादश 

तेरह= �योदश 

चैदह= चतुद�श 

प��ह=प�चदश 

सोलह= षोडश 



स�ह= स�तदश   

अ�ारह= अ�ादश

उ�ीस =एकोन�व�श�तः

बीस= �व�श�तः  

इ�क�स= एक�व�श�तः  

बाईस= �ा�व�श�तः 

   तेईस= �यो�व�श�तः

चौबीस= चतु�व�श�तः

प�ीस =प�च�व�श�तः

छ�बीस =षड्�व�श�तः

स��ाईस = स�त�व�श�तः

अ�ाईस= अ�ा�व�श�तः

उ�तीस =नव�व�श�तः

तीस= ���शत्

इकतीस= एक���शत्

ब�ीस= �ा���शत्

त�तीस= �य����शत्



च�तीस = चतु����शत्

प�तीस= प�च���शत ्   

छ�ीस= षट्���शत् 

स�तीस= स�त���शत्

अड़तीस= अ�ा���शत्

उ�तालीस=नव���शत्/ऊनच�वा�र�शत ्

चालीस = च�वा�र�शत ्

एकतालीस= एकच�वा�र�शत्

बयालीस = �ाच�वा�र�शत/्��च�वा�र�शत्

त�तालीस= �य��वा�र�शंत्/��च�वा�र�शंत्  

चवालीस = चतु��वा�र�शत्

 प�तालीस= प�चच�वा�र�शत्

 �छयालीस =षट्च�वा�र�शत्

स�तालीस =स�तच�वा�र�शत्

अड़तालीस= अ�ाच�वा�र�शत्

 उनचास= नवच�वा�र�शत/ऊनप�चाशत्

 पचास= प�चाशत्





 �वशेषण

�वशाल

 पुुं��ल�म्

�थमा �वशालः �वशालौ �वशालाः

��तीया �वशालम् �वशालौ �वशालान्

तृतीया �वशालेन �वशाला�याम् �वशालैः

चतुथ� �वशालाय �वशाला�याम् �वशाले�यः

प�चमी �वशालात् �वशाला�याम् �वशाले�यः

ष�ी �वशाल�य �वशालयोः �वशालानाम्

स�तमी �वशाले �वशालयोः �वशालेषु

स�बोधनम ्हे �वशाल! हे �वशालौ! हे �वशालाः!



�वशाल 

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �वशाला �वशाले �वशालाः

��तीया �वशालाम् �वशाले �वशालाः

तृतीया �वशालया �वशाला�याम् �वशाला�भः

चतुथ� �वशालायै �वशाला�याम् �वशाला�यः

प�चमी �वशालायाः �वशाला�याम् �वशाला�यः

ष�ी �वशालायाः �वशालयोः �वशालानाम्

स�तमी �वशालायाम् �वशालयोः �वशालासु

स�बोधनम ्हे �वशाले! हे �वशाले! हे �वशालाः! 



                                                                     �वशाल 

नपु�सक�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �वशालम् �वशाले �वशाला�न

��तीया �वशालम् �वशाले �वशाला�न

तृतीया �वशालेन �वशाला�याम् �वशालैः

चतुथ� �वशालाय �वशाला�याम् �वशाले�यः

प�चमी �वशालात् �वशाला�याम् �वशाले�यः

ष�ी �वशाल�य �वशालयोः �वशालानाम्

स�तमी �वशाले �वशालयोः �वशालेषु

स�बोधनम ्हे �वशाल! हे �वशालौ! हे �वशालाः!



द�घ�

 पुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा द�घ�ः द�घ� द�घा�ः

��तीया द�घ�म् द�घ� द�घा�न्

तृतीया द�घ�ण द�घा��याम् द�घ�ः

चतुथ� द�घा�य द�घा��याम् द�घ��यः

प�चमी द�घा�त् द�घा��याम् द�घ��यः

ष�ी द�घ��य द�घ�योः द�घा�णाम्

स�तमी द�घ� द�घ�योः द�घ�षु

स�बोधनम ्हे द�घ�! हे द�घ�! हे द�घा�ः!



द�घ� 

 ��ी�ल�म्

�थमा द�घा� द�घ� द�घा�ः

��तीया द�घा�म् द�घ� द�घा�ः

तृतीया द�घ�या द�घा��याम् द�घा��भः

चतुथ� द�घा�यै द�घा��याम् द�घा��यः

प�चमी द�घा�याः द�घा��याम् द�घा��यः

ष�ी द�घा�याः द�घ�योः द�घा�णाम्

स�तमी द�घा�याम् द�घ�योः द�घा�सु

स�बोधनम ्हे द�घ�! हे द�घ�! हे द�घा�ः! 



                                                                       द�घ� 

 नपुंसक�ल�म्

�थमा द�घ�म् द�घ� द�घा��ण

��तीया द�घ�म् द�घ� द�घा��ण

तृतीया द�घ�ण द�घा��याम् द�घ�ः

चतुथ� द�घा�य द�घा��याम् द�घ��यः

प�चमी द�घा�त् द�घा��याम् द�घ��यः

ष�ी द�घ��य द�घ�योः द�घा�णाम्

स�तमी द�घ� द�घ�योः द�घ�षु

स�बोधनम ्हे द�घ�! हे द�घ�! हे द�घा�ः!



शोभन

 पुं��ल�म्

�थमा शोभनः शोभनौ शोभनाः

��तीया शोभनम् शोभनौ शोभनान्

तृतीया शोभनेन शोभना�याम् शोभनैः

चतुथ� शोभनाय शोभना�याम् शोभने�यः

प�चमी शोभनात् शोभना�याम् शोभने�यः

ष�ी शोभन�य शोभनयोः शोभनानाम्

स�तमी शोभने शोभनयोः शोभनेषु

स�बोधन हे शोभन! हे शोभनौ! हे शोभनाः!



शोभन 

 ��ी�ल�म्

�थमा शोभना शोभने शोभनाः

��तीया शोभनाम् शोभने शोभनाः

तृतीया शोभनया शोभना�याम् शोभना�भः

चतृथ� शोभनायै शोभना�याम् 

प�चमी शोभनायाः शोभना�याम् शोभना�यः

ष�ी शोभनायाः शोभनयोः शोभनानाम्

स�तमी शोभनायाम् शोभनयोः शोभनासु

स�बोधनम ्हे शोभने! हे शोभने! हे शोभनाः! 



शोभन 

                                                                        नपुंसक�ल�म्

�थमा शोभनम् शोभने शोभना�न

��तीया शोभनम् शोभने शोभना�न

तृतीया शोभनेन शोभना�याम् शोभनैः

चतुथ� शोभनाय शोभना�याम् शोभने�यः

प�चमी शोभनात् शोभना�याम् शोभने�यः

ष�ी शोभन�य शोभनयोः शोभनानाम्

स�तमी शोभने शोभनयोः शोभनेषु

स�बोधनम ्हे शोभन! हे शोभनौ! हे शोभनाः!



लघ ु(छोटा)

 पुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा लघुः लघू लघवः

��तीया लघुम् लघू लघून्

तृतीया लघुना लघु�याम् लघु�भः

चतुथ� लघवे लघु�याम् लघु�यः

प�चमी लघोः लघु�याम् लघु�यः

ष�ी लघोः ल�वोः लघूनाम्

स�तमी लघौ ल�वोः लघुषु

स�बोधनम ्हे लघो! हे लघू! हे लघवः! 



लघु 

��ी�ल�म्

�थमा लघुः/ल�वी- लघू/ल��ौ -लघवः/ल��ः

��तीया लघुम्/ल�वीम् -लधू/ल��ौ -लघूः/ ल�वीः

तृतीया ल�वा/ल��ा- लघु�याम्/ल�वी�याम्- लधु�भः/ल�वी�भः

चतुथ� ल�वै/लघवे/ल��ै -लघु�याम्/ल�वी�याम् -लघु�यः/ल�वी�यः

प�चमी ल�वाः/लघोः/ल��ै -लघु�याम्/ल�वी�याम ्-लघु�यः/ल�वी�यः

ष�ी ल�वाः/लघोः/ल��ः -ल�वोः/ल��ोः- लघूनाम्/ल�वीनाम्

स�तमी ल�वाम्/लघौ/ल��ाम्- ल�वोः/ल��ोः- लघुषु/ल�वीषु

स�बोधनम ्हे लघो/हे ल��व!- हे लघू/हे ल��ौ!- हे लघवः/ल��ः!



लघ ु

 नपुंसक�ल�म्

�थमा लघु लघुनी लघू�न

��तीया लघु लघुनी लघू�न

तृतीया लघुना लघु�याम् लघु�भः

चतुथ� लघुने लघु�याम् लघु�यः

प�चमी लघुनः लघु�याम् लघु�यः

ष�ी लघुनः लघुनोः लघूनाम्

स�तमी लघु�न लघुनोः लघुषु

स�बोधनम ्हे लघो/लघु! हे लघुनी! हे लघू�न!



 कारक

कारक� का सामा�य प�रचय उनके �च�� के साथ �पछली क�ा म� �दया जा चुका है। कुछ
�वशेष �नयम नीचे �दये जा रहे ह�-

तृतीया

सहयु�ेऽ�धाने - सहाथ�क श�द� (सह, साकम् साध�म् और समम्) के योग म� अ�धान
कता� म� तृतीया �वभ�� होती है, जैसे- �श�यः गु�णा सह �व�ालयं ग��त।रामः सीतया
साकं वनम् अग�त्। हनुमान् वानरैः साकं सीताम् अ�वैषयत्।

येना��वकारः - �जस अ� से अ�� म� �वकार ल��त होता है, उस अ�वाचक श�द म�
तृतीया �वभ�� होती है, यथा- देवद�ः ने�ेण काणः अ��त। मोहनः कण�न ब�धरः अ��त।
रामनाथः �शरसा ख�वाटः अ��त। शकु�नः पादेन ख×जः अ��त।

चतुथ�

��यथा�नां �ीयमाणः - �च् तथा �च् के अथ� वाली धातुओ� के योग मे� �स� होने वाले क�
स�दान सं�ा होती है। अतः उसमे चतुथ� �वभ�� होती है, जैसे-�शशवे ��डनकं रोचते।
म�ं मोदकं रोचते। छा�ाय अ�ययनं रोचते।

प�चमी

भी�ाथा�नां भयहेतुः - भयाथ�क तथा र�ाथ�क धातु� के साथ भय के कारण म� प�चमी
�वभ�� होती है, जैसे - बालकः सपा�द ् �बभे�त। अस�नात् क�य भयं न जायते।
स�नः ��ाद ्�बभे�त। �ायते महतो भयात्।



समास

समास श�द का अथ� है- सं�ेप। जब दो या दो से अ�धक पद� को �मलाकर एक पद
बनाया जाता है, तो वह समास कहलाता है। दो पदां◌े के बीच समास म� �थम पद को
पूव�पद एवं ��तीय पद को उ�र पद कहते ह�। जब समास को तोड़कर पूव� ���त म� ला
देते ह�, तो उसे �व�ह कहते ह�। समास छह �कार से होते ह�।

1. अ�यीभाव 2.त�पु�ष 3.कम�धारय 4.��गु 5. ब��ी�ह 6.���

त�पु�ष - त�पु�ष समास म� उ�र पद के अथ� क� �धानता होती है, जैसे- कृ�णं ��तः
= कृ�ण��तः, ह�रणा �ातः = ह�र�ातः, लोकाय �हतम् = लोक�हतम्, घटाय मृ��का =
घटमृ��का, चोराद ्भयम् = चोरभयम्, रा�ः पु�षः = राजपु�षः, सभायां प��डतः =
सभाप��डतः, कूपे प�ततः = कूपप�ततः।

कम�धारय  - जब एक पद �वशेषण होता है तो वह कम�धारय समास कहलाता है, जैसे -

नीलमु�पलम्=नीलो�पलम्। घन इव �यामः=घन�यामः। मुखं कमल�मव=मुखकमलम्।

��� - जहाँ दो पद� को जोड़ने वाले च (और) श�द को हटाकर एक पद बनाया जाता
है, वहाँ ��� समास होता है। यह दो �कार का होता है-

इतरेतर���  - इसम� दोन� पद� क� �धानता होती है, जैसे राम� ल�मण�=रामल�मणौ।

ह�र� हर�=ह�रहरौ।

समाहार��� - �जस ��द समास मं◌े दोन� पदो� के समूह क� �धानता होती है, वह
समाहार-��� कहलाता है, जैसे- पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः=पा�णपादम्, अ�ह�
नकुल�= अ�हनकुलम्।

(समाहार-��� हमेशा नपंुसक�ल�, एकवचन म� होता है)



 उपसग�

�नर्  - �नर्+असनम् = �नरसनम,् �नर् + देशः=�नदे�शः, �नर् + गतम् = �नग�तम्, �नर् +
ई�णम्= �नरी�णम्, �नर्+ नयः=�नण�यः।

उप  - उप+नयनम् = उपनयनम् (य�ोपवीतसं�कार), उप+ चारः=उपचारः, उप +
वेशनम्=उपवेशनम्, उप+��तम्=उप��तम,् उप+वासः=उपवासः, उप+ई�ा=उपे�ा।
अ�भ - अ�भ+नयः=अ�भनयः, अ�भ+भवम=्अ�भभवम,् अ�भ+सारम्=अ�भसारम्,
अ�भ+म��णा=अ�भम��णा, अ�भ+धानम्=अ�भधानम,् अ�भ+अथ�ना=अ�यथ�ना।अ�त -
अ�त+�मणम्=अ�त�मणम,् अ�त+देशः=अ�तदेशः,
अ�त+चरः=अ�तचरः,अ�त+शयम्=अ�तशयम।्

प�र - प�र+नयः=प�रणयः, प�र+धानम्=प�रधानम्, प�र+चरः=प�रचरः,
प�र+वादः=प�रवादः,प�र+वत�नम्=

प�रवत�नम्, प�र+हारः=प�रहारः।

�र् - ���+वहारः=��यवहारः, �र्+आचारः=�राचारः, �ग�=मः=�ग�मः।

�स्  - ��सा+हसः=��साहसः, ��च+�र�ः=���र�ः।



 ��यय

शतृ (अत् ) और शानच् (आन) - ��या म� वत�मानका�लक सात�य (�नर�तरता) �ो�तत
करने के �लए दो ��यय लगाये जाते ह�-शतृ (अत्) एवं शानच् (आन)। शतृ-��यय
पर�मैपद� धातु� से तथा शानच् ��यय आ�मनेपद� धातु� से लगाया जाता है। ��यय
लगने के बाद जो पद बनते ह�, उनका �प �वशे�य के अनुसार तीन� �ल�� म� चलता है,
जैसे-

धातु पंु��ल� ��ी�ल�ग  नपंुसक�ल�

भू भवन् भव�ती भवत्

अस् सन् सती सत्

�ु �ृ�वन् �ृ�वती �ृ�वत्

�श् प�यन् प�य�ती प�यत्

नी नयन् नय�ती नयत्

�� ��णन् ��णती ��णत्

कथ् कथयन् कथय�ती कथयत्

गम् ग�न् ग��ती ग�त्

तुमुन् (तुम्) - �जस ��या के �लए कोई ��या क� जाती है, उस धातु म� तुमुन् (तुम्) ��यय
लगाते ह�। �धान-��या तथा तुमुन्-��यया�त ��या का कता� समान (एक ही) होना
चा�हए, जैसे-छा�ः प�ठतुं �व�ालयं ग��त। सः �नातुं नद� ग��त। अहं भो�ंु गृहं
ग�ा�म। वानरः फलं �हीतुं �यतते। छा�ः काश� ग�तुम् इ��त। सः कथां �ोतंु म��दरं
या�त।



��वा (�वा) और �यप् (य) - समानकता� वाली दो ��या� मं◌े पहले होन ेवाली ��या
पूण�का�लक ��या कहलाती है। लेकर, जाकर, खाकर आ�द अथ� बताने के �लए धातु म�
 ��वा (�वा) ��यय लगता है, जैसे-मोहनः भु��वा �व�ालयं ग��त। यहाँ जाने तथा खाने
का काम एक ही कता� मोहन करता है। इन दोन� म� खाने क� ��या पहले होती है, अतः
भुज् + ��वा (�वा)= भु��वा �प बना। इसी �कार-प�ठ�वा, ग�वा, नी�वा, आ�द �प
बनते ह�।

इसी अथ� म� य�द धातु के पूव� कोई उपसग� लगा हो या ��वा ��यया�त श�द समास म�
�यु� हो रहे ह� तो ��वा के �ान पर �यप् (य) ��यय लगता है, जैसे-
आ+नी+�यप्(य)=आनीय। �+दा+�यप् (य)= �दाय आ�द।



  

 अ�य तथा इनका वा�य म� �योग

अ�य अथ� वा�य �योग

स��त (इस समय) - स��त �श�ायाः दशा शोचनीया जाताऽ��त। स��त कलहो न
काय�ः।

सा�तम् (अब/उ�चत) - सा�तं सायंवेला जाता। स��त ��डनं न सा�तम्।

अहो (स�बोधन) - अहो ! मधुरं गीतमासां बा�लकानाम्। अहो ! मह�क�ं समाप�ततम्।

हा (शोक, �वषाद, - हा ! मृतोऽसौ मृगः। हा ! कथं स मे �ाता। हा ! अकाले

आ�य�, �व�मय) जलदागमः।

��त (ओर, तरफ) - सः �व�ालयं ��त ग��त। द�नं ��त दया काया�।

�दवा (�दन म�) - �दवा न शयनीयम्।

शी�म् (ज�द) - शी�माग� औषधमानेत�म��त।

सहसा (एकदम, अचानक) - सहसा �वदधीत न ��याम्।

ब�धा (�ायः अनेक �कार से) - ब�धा �ुटयो भव��त। एकं स���ाः ब�धा वद��त।

अधुना (इस समय) - अधुना ते पु�तकं पठ��त।

सव�दा (हमेशा) - सः सव�दा स�यं वद�त।

यथा (जैसा) - यथा भवान् इ��त। 



 

 वा�य-प�रवत�न

सं�कृत म� वा�य क� ��याए ँ तीन वा�य� म�  होत� ह� - कतृ�वा�य, कम�वा�य और
भाववा�य। सकम�क धातु� क� ��या दो वा�य� म� - कतृ�वा�य एवं कम�वा�य म� होती ह�।

1. कतृ�वा�य -इसम� कता� म� �थमा तथा कम� म� ��तीया-�वभ�� होती है, जैसे - देवद�ः
�ामं ग��त। रमा ��ं पठ�त।

2. कम�वा�य - इसम� कम� मं◌े �थमा तथा कता� मं◌े तृतीया-�वभ�� होती है। इन दोन�
वा�यां◌े म� ��या �थमा�त पद के अनुसार होती है, जैसे - देवद�ेन �ामः ग�यते। रमया
��ाः प��ते।

3. भाववा�य - इसम� कता� म� तृतीया �वभ�� होती है तथा ��या आ�मनेपद� �थम पु�ष
एक वचन क� ही होती है,

जैसे - देवद�ेन ह�यते। �शशुना ��ते।

कतृ�वा�य से कम�वा�य म� बदलते समय �थमा�त कता� म� तृतीया-�वभ�� लगाना चा�हए
तथा ��तीया�त कम� म� �थमा-�वभ�� होती है, जैसे 

देवद�ः �ामं ग��त � देवद�ेन �ामः ग�यते।

सीता ��ं पठ�त � सीतया ��ः प�ते।

कतृ�वा�य से भाववा�य म� बदलने के �लए �थमा�त कता� म� तृतीया-�वभ�� और ��या
आ�मनेपद� लगाना चा�हए,

जैसे - कतृ�वा�य कम�वा�य

देवद�ः हस�त � देवद�ेन ह�यते।



�शशुः रो�द�त � �शशुना ��ते।  



धातु�पा�ण

 �श् (प�य) पर�मैपद�

लट्लकारः (वत�मानकाल)

�थमपु�षः प�य�त प�यतः प�य��त

म�यमपु�षः प�य�स प�यथः प�यथ

उ�मपु�षः प�या�म प�यावः प�यामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः प�यतु/प�यतात् प�यताम् प�य�तु

म�यमपु�षः प�य/प�यतात् प�यतम् प�यत

उ�मपु�षः प�या�न प�याव प�याम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अप�यत् अप�यताम् अप�यन्

म�यमपु�षः अप�यः अप�यतम् अप�यत

उ�मपु�षः अप�यम् अप�याव अप�याम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/संभावना)

�थमपु�षः प�येत् प�येताम् प�येयुः

म�यमपु�षः प�येः प�येतम् प�येत



उ�मपु�षः प�येयम् प�येव प�येम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः ��य�त ��यतः ��य��त

म�यमपु�षः ��य�स ��यथः ��यथ

उ�मपु�षः ��या�म ��यावः ��यामः 



 नी (ले जाना) पर�मैपद�

   लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः नय�त नयतः नय��त

म�यमपु�षः नय�स नयथः नयथ

उ�मपु�षः नया�म नयावः नयामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः नयतु/नयतात् नयताम् नय�तु

म�यमपु�षः नय/नयतात् नयतम् नयत

उ�मपु�षः नया�न नयाव नयाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अनयत् अनयताम् अनयन्

म�यमपु�षः अनयः अनयतम् अनयत

उ�मपु�षः अनयम् अनयाव अनयाम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः नयेत् नयेताम् नयेयुः

म�यमपु�षः नयेः नयेतम् नयेत



उ�मपु�षः नयेयम् नयेव नयेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः ने�य�त ने�यतः ने�य��त

म�यमपु�षः ने�य�स ने�यथः ने�यथ

उ�मपु�षः ने�या�म ने�यावः ने�यामः 



 याच् - माँगना (आ�मनेपद�)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः याचते याचेते याच�ते

म�यमपु�षः याचसे याचेथे याच�वे

उ�मपु�षः याचे याचावहे याचामहे

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः याचताम् याचेताम् याच�ताम्

म�यमपु�षः याच�व याचेथाम् याच�वम्

उ�मपु�षः याचै याचावहै याचामहै

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अयाचत अयाचेताम् अयाच�त

म�यमपु�षः अयाचथाः अयाचेथाम् अयाच�वम्

उ�मपु�षः अयाचे अयाचाव�ह अयाचाम�ह

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः याचेत याचेयाताम् याचेरन्

म�यमपु�षः याचेथाः याचेयाथाम् याचे�वम्



उ�मपु�षः याचेय याचेव�ह याचेम�ह

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः या�च�यते या�च�येते या�च�य�ते

म�यमपु�षः या�च�यसे या�च�येथे या�च�य�वे

उ�मपु�षः या�च�ये या�च�यावहे या�च�यामह े



�ा (�त�्) आ�मनेपद�

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः �त��त �त�तः �त���त

म�यमपु�षः �त��स �त�थः �त�थ

उ�मपु�षः �त�ा�म �त�ावः �त�ामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः �त�तु �त�ताम् �त��तु

म�यमपु�षः �त� �त�तम् �त�त

उ�मपु�षः �त�ा�न �त�ाव �त�ाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अ�त�त् अ�त�ताम् अ�त�न्

म�यमपु�षः अ�त�ः अ�त�तम् अ�त�त

उ�मपु�षः अ�त�म् अ�त�ाव अ�त�ाम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः �त�ेत् �त�ेताम् �त�ेयुः

म�यमपु�षः �त�ेः �त�ेतम् �त�ेत



उ�मपु�षः �त�ेयम् �त�ेव �त�ेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः �ा�य�त �ा�यतः �ा�य��त

म�यमपु�षः �ा�य�स �ा�यथः �ा�यथ

उ�मपु�षः �ा�या�म �ा�यावः �ा�यामः
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