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पासतािवकम्
िपयसुह दः
सवर िशकािवभागे न उचचिवदालयछाताणां पठनसतर वधर नाय बहु िवधािन पवतर नािन आयोिजतािन। ते ष ामनय तमतवे न दशमवगर सय छाताणाम् उपयोिगतायै के षाञन पठन
पवतर नानाम् आदशर रपाणयत पकाशयनते । छाताणां िचनता शे ष ीणां पवधर नं दढीकरणञोिदशय पाठानां पुन रवलोकनाय
च सजजीकृ तिमदं पुस तकम्। अिसमन् सञये िविवधािन
पवतर नािन, पशनमातृक ाशच दतािन । छाताणां बहू पकारकः
भवे द तसयाभयासः। अत पदतािन पवतर नािन अधयापकै ः
ककयायां िनशचये न कारियतवयािन।
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एककम् १ - उदोगः कायर साधकः
आमुख म्
"उदमेन िह िसदधयिनत कायारिण न मनोरथैः।
न िह सुपसय िसंहसय पिवशिनत मुखे मृगाः।। "इित सवर िविदतम् । कमर णः
महतवपितपादके अिसमनेकके उदमपेिरका एका कथा पदता ।
पाठः - १ अिभतौ िचतकमर
संसकृतसािहतये कथासािहतयसय सथानं महतरमेव। पञतनतं,िहतोपदेशः,कथासिरतसागरः इतयादयः कथागनथाः पिसदाः वतर नते । कथाः िवनोददाियकाः ,िवजान दाियकाः
उपदेशाितमकाशच भविनत । सोमदेवेन िवरिचतः उपदेशातमककथागनथः भवित कथासिरतसागरः। कथासिरतसागरसय कथापीठलमबकिमित भागात् सवीकृता "मूिषकचिरतम् " इित
उदमपेिरका कथा एव "अिभतौ िचतकमर " इित नामना पाठपुसतके समाकिलता । अत
छाताणां पठनतातपयर वधर नाय,पाठभागसय आशयानाम् अवगमनाय, मूलयिनधाररणाय च
सहायकािन कािनचन पवतर नािन पदीयनते।
पवतर नम् १- खिणडकां पिठतवा पशनानाम् उतरलेखनम्
आननदो नाम कशचन युवकः आसीत् । बालये एव तसय मातािपतरौ िदवङतौ ।
सः तसय बालयकालं मातुलगृहे नीतवान् । मातुलानी सवर दा आननदं भतसर यनती आसीत् ।
अतः सः िकमिप कमर कृतवा सवजीिवतं नेतुम् ऐचछत् । सः सागरसय तीरात् शुकीनां चयनं
कृतवा तेषां गुमफनेन मालां कतुरम् आरभत । पशचात् शुिकिभः बहु िवधािन करकौशलवसतूिन
िनमारय, िवदेशान् पतयिप तान् संपषे य पभूतं धनम् आिजर तवान् ; सः सनतोषेण जीिवतं
नीतवान् च।
१

असयाः खिणडकायाः आशयः कः ?

२

मृतौ इतयथर कं पदं खिणडकातः िचतवा िलखत ।

३

मातुलपतनी इतयथर कं पदं िचतवा िलखत ।
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४

असयां खिणडकायां िवदमानानां कतवानत -लयबनत -तुमुननतावययानां
पिटकां

५

कुरत।

आननदः कथं धनं समपािदतवान् ?

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
वाकयशुिदः
पवतर नम् २- यथोिचतं योजयत
१

कथासिरतसागरः

-

कायर िसिदः

२

जातयः

-

साथर वाहकाः

३

विणक्

-

बानधवाः

४

लोभी

-

कथापीठलमबकम्

५

उदमः

-

अतयागही

६

मूिषकचिरतम्

-

सोमदेवः

-

आयर शूरः

मूलयिनणर यसूिचकाःउिचतं संयोजनम्
पदशुिदः
पवतर नम् ३-उदाहरणं पिठतवा सिनधचछे दं कुरत
उदाः

विणक् +अिसत = विणगिसत

तिहर ,

िभषगिसत = ….............+..............

उदाः

धेनवशशिङताः = धेनवः +शिङताः
मूिषकशशेते = …..........+............

उदाः

पिथतोऽभूत् = पिथतः +अभूत्
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नतर कोऽभवत् =.............+..........
उदाः

तचछरावियतवा = तत् + शावियतवा
एतचछरतवा =................+...........

उदाः

कुवर निसत = कुवर न् + अिसत
भतसर यनासीत् = …..........+...........

उदाः

अकरोचच = अकरोत्+ च
तचच = …..........+............

उदाः

नगरादिहः = नगरात् + बिहः
गृहादिहः= …...........+............

मूलयिनणर यसूिचका
अपगथनम्,िनगमनम् च
सिनधजानम्
पवतर नम् ४- उदाहरणानुसारं िलखत उदाः

गुणः असयाम् अिसत इित - गुणवती

तिहर ,

गभर ः असयाम् अिसत इित - …............

उदाः

शिकः अिसमन् अिसत इित - शिकमान्
बुिदः अिसमन् अिसत इित - …................

उदाः

कृषकपुतः - कृषकसय पुतः
सवपुतः - …....................

उदाः

काषान् वहिनत इित - काषवाहकाः
भारान् वहिनत इित - …............

उदाः

महान् च असौ धिनकः च - महाधिनकः
महान् च असौ पिणडतः च - …............

उदाः

तयाणां पथां समाहारः -ितपथम्
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चतुणारम् पथां समाहारः - ….................
उदाः

शैतयेन पीिडतः -शैतयपीिडतः
आतपेन कलानतः - …...............

मूलयिनणर यसूिचका
अपगथनम्,िनगमनम् च
पदशुिदः
पवतर नम् ५-समभाषणं पिठतवा िरकांशान् पूरयतसुधीरः - नमसते ,आगचछनतु सवे, उपिवशनतु।
सुशीलः - असमाकं संसथायाः …............ भवते दातुं िनिशचतम्।
सुधीरः - कमर योगी पुरसकारः वा ?
िववेकः - …..........। उतमकमर करसय कृते दीयमानः पुरसकारः अयम् ।
सुधीरः - धनयवादः। वसतुतः मम अहर ता….......... वा ?
िववेकः - असतयेव । पयतनसय...........भवनतं दषटा एव वयं जातवनतः।
मूलयिनणर यसूिचकाआशयावगमनम्
उिचतपदयोजनम्
पवतर नम् ६- भकः ईशवरं वरं पृचछित। अिसमन् वाकये कमर दयं िवदते। वरम् इित मुखयं
कमर ,ईशवरम् इित गौणं(अपधानं) कमर च भवित। एवं चेत् , अधो दतेषु वाकयेषु पधानकमर
अपधानकमर च िविवचय पिटकां करोतु।
• वामनः बिलं वसुधां याचते।
• अजपालः अजं कीरं दोिगध।
• माता पुतं धमर बवीित।
• गदर भः भारं नगरं नयित।
• वैशयपुतः िवशािखलं मृतं मूिषकम् अयाचत।
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सूचना- दयोः कमर णोः, कतुररीिपसततमं कमर इित सूतेण कमर तवं यसय शबदसय भवित तत्
मुखयकमर , अपादानतवािदना अिप िववकियतुं योगयं यत् ,तत् अपधानं कमर च भवित।
उदाः - वैशयपुतः िवशािखलं मृतं मूिषकम् अयाचत इित वाकये मूिषकम् इित पधानं
कमर ,िवशािखलम् इित अपधानं च कमर भवित। मृतम् इित मूिषकशबदसय िवशेषणं च
भवित। िवशािखलशबदः अपादानतवेन िववकियतुमिप योगयम् भवित।
पवतर नम् ७- अधोदतािन वाकयािन वाचियतवा सङे षु वाकयानां सिवशेषतां पतयिभजाय पुनिलर खनतु। ककायाम् अवतारयनतु।
• ….............. बिहः वृकाः वतर नते।(गृहम्)
• …............. बिहः दोणी वतर ते। (कूपः)
• …............. बिहः जलं सवित। (नािलका)
• बालाः …............... बिहः अनं िकपित।( सथािलका)
• …........... बिहः कीडाङणम् अिसत। (िवदालयः)
एककम् २ – कृ िषः मानवजीवातुः
आमुख म्
भारते मानवजीवने वैिदककालादारभय कृषेः पशुपालनसय च पाधानयं किलपत
मासीत्। पकृतेः जीवजालानां च सुिसथतयै वृकाः अतयनतम् उपकुवर िनत । अतः तेषां
संरकणम् अवशयं करणीयम्। पाचीनसंसकृतगनथेषु वृक- पशवादीनाम् संरकणोपायाः
पितपािदताः ।
पाठः २ - वृक रोपणिवधयः
पवतर नम् १- अधोदतां खिणडकां पिठतवा पशनानाम् उतरािण िलखत।
छातान् सङान् कृतवा पदतसयाः खिणडकायाः समयक् वाचनाय िनिदर शतु ।
तदननतरं शयामफलके िलिखतानां पशनानाम् उतरलेखनाय िनिदर शित।
वृकाणां पिरपालनिवषये भारतीयपाचीनगनथेषु बहू िन कायारिण पितपािदतािन।
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तादशरीतया िलिखतः गनथः एव बृहतसंिहता । गनथोऽयं वराहिमिहरेण िलिखतः। अिसमन्
गनथे १०६ अधयायाः सिनत। वृकरोपणपालनिविधः नामकात् अधयायात् सवीकृतः भागः
एव वृकरोपणिवधयः इित पाठः।
१

वृकरोपणपालनिविधमिधकृतय रिचतः गनथः कः?

२

बृहतसंिहतायाः रचियता कः ?

३

अिसमन् गनथे कित अधयायाः सिनत?

४

वृकरोपणिवधयः इित पाठः बृहतसंिहतायाः कसमात् अधयायात् सवीकृतः?

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
वाकयशुिदः
पवतर नम् २- यथोिचतं योजयत
जीवातुः

-

िकसलयः

पवालः

-

जीवनौषधम्

केतम्

-

सिनवेिशतः

संशलेिषतः

-

कृिषभूिमः

पवतर नम् ३- उिचतपदैः संभाषणांशान् पूरयतु।
आयार

- िपतामह! …............. जायमानाः वृकाः के ?

िपतामहः

- जमबू ..................... ….............. इतयादयः।

गायती

- अनूपे जायमानाः वृकाः एते वा !

आयार

- वृकाणां रोगकारणािन कािन ?

िपतामहः

- …............ …........... ….............. च वृकेषु रोगाः
जायनते।

पवतर नम् ४- उिचतपदैः संभाषणांशान् पूरयतु।
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गायती

- िपतामह ! वृकाणां सेकिविधः कीदशी ?

िपतामहः

- रोिपताः वृकाः गीषमे …......... हेमनते …......... िशिशरे
…......... वषारसु …....... सेकवयाः।

गायती

- वृकाणां रोपणे कालिनयमः अिसत िकम् ?

िपतामहः

- आम् , अिसत । अजातशाखान् वृकान् …..........जातशाखान्

…........ तथा महाशाखायुकान् वषारसु च रोपयेत्।
पवतर नम् ५ - उदाहरणानुसारं सिनधचछे दं कुरतउदा - कुवरसतान् = कुवर न् + तान्
कांसकान् = ….......+ …........
उदा - पातशच = पातः+ च
सुहदशच = ….......+ ….......
उदा - इतयिसत = इित + अिसत
सवसतयसतु = ….......+ ….......
उदा - तयोिमर थः = तयोः+ िमथः
वृकयोमर धये = ….......+ ….......
पवतर नम् ६ – खिणडकां पिठतवा अधोदतानां पशनानाम् उतरािण िलखत वृकरोपणाय पथमतः ससयकेतं सजजीकरणीयम् ,तचच केतं मृदम
ु ृितकायुकं
भवेत् । पथमं तत ितलािन वपवयािन । यदा तािन पुषयिनत तदा उपमृद मृितकया सह
योजयेत्। एवं पुषीकृते केते बालवृकरोपणं कतर वयम्। शुिचः भूतवा वृकसय सनानानुलेपनैः
पूजां कृतवा रोपयेत्। अनेन पकारेण रोिपतः बालवृकः तैरव
े पतैः सह वधर ते न शुषयित ।
अशोकः ,अिरषः, िशरीषः ,पुनागः ,िपयङुः इतयादयः मङलपदावृकाः आरामेषु ,गृहं
पिरतः वा रोपणयोगयाः भविनत। रोिपताः वृकाः गीषमे सायं पातशच, हेमनते िशिशरे च
िदनानतरे, वषारसु अिप आलवाले शुषके सेकवयाः।
१

मृदः समपुषीकरणं कथं करणीयम् ?
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२

आरामे रोपणीयाः वृकाः के ?

३

गीषमे वृकाः कदा सेकवयाः ?

४

आरामेषु रोपणीयाः मङलपदाः वृकाः के ?

पवतर नम् ७ – सूचनाः पिठतवा लघूपनयासं िलखत(सङे षु सूचनाः वाचयनतु। पतयेकसयाः सूचनायाः चचार कृतवा आशयिवपुलनं कुवर नतु। पुनः
लघुिटपपिणं िलखनतु,ककयायाम् अवतारयनतु । अधयािपका सखािलतयिनवारणे साहाययं
करोतु।)
िवदालयकािषर कसिमतयाः उदाटनं कुवर न् कािषर कािधकारी पभाषणम् एकं कृतवान् ।
तसय पभाषणसय केचन अंशाः अधः पदताः।
सूचनाः

* पकृतेः पिरिसथतेः च संरककाः, * वृकाणां नाशनम्
* जनमिदनोतसवेषु वृकरोपणम् * सामूिहकवनवतकरणम्
* एको नरः एकः वृकः * छाताणां युवकानां च कतर वयम्
* दशपुतसमो दुमः ।

( दुमः =वृकः)

एककम् ३ – मानवधमर ः
मानिवकतायाः पोषणे,असमाकं संसकृतेः संरकणे च उपिनषदः, भगवदगीता, महातमनां जीवनचिरतं च उपकुवर िनत। एकके अिसमन् भगवदगीतायाः केचन शलोकाः पदताः।
पाठः ३- गीतामृत म्
पठनपवतर नम् -१
अधो दतां खिणडकां चाटपर ते िविलखय पदशर यतु।तदननतरं शयामफलके िलिखतानां
पशनानाम् उतरलेखनाय अधयापकः िनिदर शतु।
अदतनकाले बहवयः समसयाः सिनत। तासां पिरहारः भगवदगीतायाम् असतीित वकंु
शकयते।भारतीयसंसकृतेः आदशर भूतो गनथो भवित भगवदगीता । महाभारतसय भीषमपवर णः
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सवीकृतः अयं गनथः आमयानां भेषजिमव िसथतः भवित। अषादश अधयाययुकायाः भगवदगीतायाः सपदशे शदातय नामके अधयाये आहारसय यजसय च साितवक-राजसतामसभेदेन तैिवधयं, तथा तपसः च शारीर -वाङय-मानसरपेण तैिवधयं च पितपिदतम्।
पशनाः
१

भगवदगीता किसमन् गनथे अनतभर वित ?

२

भगवदगीता महाभारतसय किसमन् पवर िण अनतभर वित ?

३

भगवदगीतायाः किसमन् अधयाये शदातयम् उपविणर तम् ?

४

नभगवदगीतायां कित अधयायाः सिनत ?

५

तपसः तैिवधयं कथम् ?
(िलिखतािन उतरािण परसपरं िविनमाय तेषां साधुतां परीकनताम् ।
अधयािपका चाटपर ते उतरािण कोडीकृतय िलखेत्।)

मूलयिनणर यसूचकाः वाकयशुिदः
समीचीनम् उतरम्
पठनपवतर नम् -२ – यथोिचतं योजयत
छातान् सङान् कृतवा उतरलेखनाय िनिदर शित।
साितवकाः

- यजम्,दानम्,तपः

राजसाः

- पेतभूतगणान्

तामसाः

- देवान्

ितिवधाः

- यकरकांिस

पठनपवतर नम् -३
अधोदतसूचनाः अनुसृतय शदातयम् अिधकृतय लघुिटपपणीलेखनाय िनिदर शतु। सूचनाः
चाटपर ते पदशर यतु।
अदषाथेषु िवशवासः , ितिवधा शदा ,आहारतयम् ,देवान् पूजयित,
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यकरकांिस पूजयित , पेतभूतान् पूजयित
छातान् सङं कृतवा लेखनाय िनिदर शित। पुनः िलखतसय कायर सय अवतरणाथर
िनिदर शित। पिरषकरणम् अपेिकतं चेत् अधयापकः साहाययं यचछे त्।
पठनपवतर नम् -४ उदाहरणानुसारं िलखत
उदा-

चतसः िवधाः यसयाः सा - चतुिवर धाः
ितसः िवधाः यसयाः सा - ….............

उदा-

मृदः िवकारः - मृणमयः
…............. - वाङयः

उदा-

न शदा - अशदा
न मेधयम्

उदा-

- …......

सतवसय इयं - साितवकी
…........... - तामसी

पठनपवतर नम् -५ - उदाहरणानुसारं िलखत
उदा-

च + एव = चैव
अत + एवम् = …....

उदा-

च+ इित =चेित
बालसय + इित = ….......

उदा-

ततः+ एव = तत एव
सः + एव = …......
कुतः + एव = …......

उदा-

अनयान् + च = अनयांशच
भूतगणान्

+ च = …...........

पठनपवतर नम् -६ – पिटकाकरणम्
भोजयवसतूनाम् नामािन रसमनुसृतय पिटकां कुरत 14

छातान् षडर सानां नािमन षड् सङान् कृतवा ,एकैकं सङं ततद् रसयुकानां भोजय- वसतूनां
चयनाय िनिदर शतु । भोजयवसतूनां नामािन चाट् र पते िलिखतवा पदशर यतु।
कदलीफलम् -मरीिचका - कीरम् -सेवम् -घृतम् -शुणडी- लविणतम् -कारवेलम्
पकवपनसम् -लडु कम् -िनमबः -मधुककरटी -मधु - िहङुः- ितिनतणी - तकम्
िपपपली - हिरदा -वचा -इकुः - बीजपूरकम्
पठनपवतर नम् -७ – गदकमलेखनम्
अधोिनिदर षानां शलोकानां गदकमं िलखत छातान् सङदयं कृतवा शलोके िवदमानानां गदकमम् अवगनतुम् योगयानां आकाङापशनानां
चयनाय िनिदर शतु । पशनोतरकेलीरपेण परसपरं पृचछनतु उतरम् अवगचछनतु।
१

आयुः सतवबलारोगयसुखपीितिववधर नाः ।
रसयाः िसनगधाः िसथरा हदा आहाराः साितवकिपयाः।।

२

कटमललवणातयुषणतीकणरकिवदािहनः।
आहारा राजससयेषाः दःु खशोकामयपदाः।।

पठनपवतर नम् -८ -आशयानुसारं शलोकचयनम्
१

देविदजादीनां पूजनमेव शारीरं तपः इित पितपािदतः शलोकः कः?
अनुदगकरं वाकयं सतयं िपयिहतं च यत् ।
सवाधयायाभयसनं चैव वाङयं तपः उप उचयते।
देविदजगुरपाजपूजनं शौचमाजर वम्।
बहचयर मिहंसा च शारीरं तप उचयते।।

२

सतवरजसतमोगुणोपेता शदा इित सूिचतः शलोकः कः?
सतवानुरपा सवर सय शदा भवित भारत।
शदामयोऽयं पुरषो यचछरदः स एव सः।।
ितिवधा भवित शदा देिहनां सा सवभावजा।
साितवकी राजसी चैव तामसी चेित तां शणु।।
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मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पठनपवतर नम् -९ – शलोकं पिठतवा पशनानाम् उतरािण िलखत यजनते साितवकाः देवान् यकरकांिस राजसाः।
पेतान् भूतगणांशचानये यजनते तामसा जनाः।।
१

साितवकाः िकं कुवर िनत ?

२

के यकरकांिस भजनते ?

३

तामसाः जनाः िकं कुवर िनत ?

४

कुिपतांशच = कुिपतान् +च । एवं चेत् , भूतगणांशच =…....+ .…..

५

रजोगुणयुकाः = राजसाः । एवं चेत् , तमोगुणयुकाः = …..........

मूलयिनणर यसूचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पठनपवतर नम् -९० - समानाथर कपदचयनम्
कोषकात् समानाथर कपदं िचतवा िलखत१

संयमः २ तूषणीम् ३ कायः ४ बाहणः ५ आमयः
( मौनम् , िविनगहः, रोगः , शरीरम् , िदजः , तैलम् )

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पदशुिदः।
पठनपवतर नम् -११- पशनानाम् उतरािण िलखत
१

तपसः तैिवधयं कथम् ?
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२

तयो गुणाः के ?

३

शदायाः तैिवधयम् कथम् ?

४

साितवकानाम् आहाराः कीदशाः?

५

राजसानाम् आहाराः कीदशाः?

६

तामसानाम् आहाराः कीदशाः?

७

शारीरं तपः िकं भवित ?

८

मानसं तपः िकं भवित ?

९

वाङयं तपः िकं भवित ?

एककम् ४ – भारतीयिचिकतसापदितः।
आमुख म्
भारतीयिचिकतसापदितषु आयुवेदसय सुपधानं सथानमिसत। पकृितिवभवानुपयुजय
िनिमर तानाम् औषधानां महातमयं न केवलं भारतीयाः िकनतु िवदेशीयाः अिप जानिनत।
पाठः ४ - आयु द ारनं महादानम्
पवतर नम्- १-खिणडकां पिठतवा पशनानामुतरलेखनम्
छाताः खिणडकां पिठतवा यावचछकयं पशनान् िनमारनतु । ततः सङदयं करोतु ।
पशनोतरकीडां चालयतु। एकसमात् सङात् एकः पशनं पृचछतु ।अनयसमात् सङात् एकः
उतरं वदतु। एतदनुवतर ताम् । सवेषामवसरः देयः।एकैकं पशनान् उतरािण च सवपुसतके
लेखनाय िनिदर शतु।
लोके

आयुवेद

समपदायाससिनत।

-अलोपपित

-होिमयो

भारतीयमहषीणां

-िसद-

युनानयादयः

सवासथयिवषयकिवचारसय

िचिकतसा

पिरणितरेव

आयुवेदः।आयुषः वेदः आयुवेदः। अिसमन् शासे चरकसंिहता,सुशुतसंिहता
अषाङहदयञेित पिसदाः अनेके गनथाससिनत। शी वागभटेन िवरिचतः गनथः
भवित अषाङहदयम् । ततोकं च रोगसतु दोषवैषमयं दोषसामयमरोगता इित।
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कायबालगहोधवारङशलयदंषराजरावृषान्
अषाङािन तसयाहु िशचिकतसा येषु संिशता।
इतयनेन शलोकेन आयुवेदसय अषाङािन कािन इित सपषं

जातुं

शकयते।

अषाङे षवनयतमसय कायिचिकतसािवभागसय पामािणकः गनथः भवित चरकसंिहता ।
सवसथे शरीरे सवसथं मन इित महतां वचनमारोगयसंरकणसय पाधानयं पकाशयित।
पशना- १
१

आयुवेदे पिसदाः गनथाः के?

२

अषाङहदसय कतार कः ?

३

अरोगतायाः लकणं िकम्?

४

आयुवेदसयाषाङािन कािन?

५

चरकसंिहता कसय िवभागसय पामािणकः गनथः भवित?

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयगहणशेिषः।
पशनिनमारणचातुरी।
भागभाकतवम्।
औिचतयम्।
पवतर नम् २
सूच नानुस ारम् उपनयासले ख नम्।
पथमं छातान् सङं कृतवा आयुवेदसयाषाङानयिधकृतय सूचनाः ददातु । छातान्
सूचनानुसारं चचारयै पेरयतु। चचार कोडीकृतय पितसङमेकः उपनयासं िलखतु।
िलिखतसयोपनयाससयावतरणाय िनिदर शतु। सवेषां सङानामवतरणायावकाशः दातवयः।
लेखने जातदोषान् पिरहतय सवपुिसतकायां लेखनाय िनिदर शतु।
पशनः- अधोदतसूचनाः अनुसृतय आयुवेदसयाषाङानयिधकृतय लघूपनयासं रचयत।
सूचनाः-

सवारङसमबनधीिन-मातृिशशुसंरकणम्-भूतिवदा-नेतशोतादीनां
18

िचिकतसा-अगदतनतम्-रसायनिविधः-वृषिचिकतसा।
मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
आशयकोडीकरणम्।
आशयावतरणम् ।
भाषाशुिदः।
अनुब नधपवतर नम्
आयुवेदे सवासथयसंरकणिमित िवषयमिधकृतय सूचनाः उपयुजय खिणडकामेकां िलखत।
सूचनाः- िहताहारः-िवषयेषवसकः-आपोपसेवी-दानशीलः-सतयपरःकमायुकः।
पवतर नम् ३
उदाहरणानुसारं समसतपदलेखनम्।
उदा-

आयुषः वेदः -आयुवेदः चेत् , धनुषः वेदः- …......................
गृहे ितषित इित गृहसथः। सविसमन् ितषित इित -....................
वृकसय संरकणं -वृकसंरकणम्। केशसय संरकणम्-.....................
अनयत् देशः देशानतरम्। अनयत् नाम ….............................
िचिकतसायाः िविधः- िचिकतसािविधः। िशकायाः िविधः-..............

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पवतर नम् ४ -पदतोदाहरणानुसारं सिनधकायर लेखनम्।
उदा- आयुः + तसय – आयुसतसय

ततः + तथा
रामः+ तथा

उदा- तत् + च –

तचच

अकरोत् + च
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तत + उकम् - ततोकम्

च + उपायम्

अषौ + अङािन - अषावङािन

एतौ + आगचछतः

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पवतर नम् -५- यथोिचतयोजनम्।
पशनः ५ यथोिचतं योजयत।
बालिचिकतसा

अगदतनतम्

शलयिचिकतसा

वाजीकरणतनतम्

गहिचिकतसा

शसिकया

दंषरािचिकतसा

कौमारभृतयम्

जरािचिकतसा

भूतिवदा
रसायनिवदा

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पदशुिदः।
पवतर नम् ६ – समभाषणपूरणम्
पशनः -िनिदर षसमभाषणं पिठतवा िरकसथानािन पूरयत।
रमा

- नमसते ।

आचायर ः

- …..............आगचछतु ,उपिवशतु।

रमा

- अहम् आयुवेदिवषयमिधकृतय संशयिनवारणाथर म् आगतवती।

आचायर ः

- समीचीनम्। …...............।

रमा

- आयुवेदे पिसदाः ….............. के?
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आचायर ः

- अषाङहदयः, चरकसंिहता, सुशुतसंिहता इतयादयः।

रमा

- …............... केन िवरिचतः?

आचायर ः

- अषाङहदयः वागभटेन िवरिचतः।

मूलयिनणर यसूिचकाःआशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पदशुिदः।
एककम् ५ – सं स कृ ितः
आमुख म्
भारतीयसंसकृितः लोके सवर त अतीव पाधानयमावहित। तसयाः पचारणे
सािहतयगनथाः उपकुवर िनत। भारतीयसंसकृतेः घटकेषु कलासािहतययोःसमञस
समाहाररपिमदम् एककम् ।
पाठः - ५ सुय ोधनसय राजनीितः
संसकृते अतयनतं पिसदािन पञ महाकावयािन भविनत रघुवंशम् , कुमार- समभवम् ,
िशशुपालवधम् (माघम्), िकराताजुरनीयम्, नैषधीयचिरतम् चेित । भारिवणा िवरिचता भवित
िकराताजुरनीयम्। "भारवेरथर गौरवम् “ इित पथा पिसदा भवित । िकराताजुरनीयसय केचन
शलोकाः अत समाकिलताः। पाणड- वानां वनवासकाले सुयोधनसय शासनपकारः कीदशः
आसीिदित एतेषु शलोकेषु पितपािदतः वतर ते। युिधिषरेण िनयुकः वनेचरः हिसतनपुर ं
गतवा दय
ु ोधनसय शासनमिधकृतय जातवा तािन कायारिण युिधिषरं िनवेदयित एतैः शलोकैः।
पठनपवतर नम् १- उपिर दतां खिणडकां चाट् र पते िविलखय पदशर यतु। तदननतरं
शयामफलके िलिखतानां पशनानाम् उतरलेखनाय िनिदर शतु।
१

पञमहाकावयािन कािन ?

२

िकराताजुरनीयसय कतार कः ?

३

भारिवम् अिधकृतय िवदमाना पिसदा उिकः का ?
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४

वनेचरः इतयसय कः अथर ः ?

५

िशशुपालवधसय अपरं नाम िकम् ?

६

कः दय
ु ोधनसय शासनपकारान् युिधिषरं िनवेदयित ?
मूलयिनणर यसूचकाः • आशयावगमनम्
• भाषाशुिदः

पठनपवतर नम् -२
अधो दतयोः शलोकयोः दय
ु ोधनः अहङारं िवना भृतयबानधवािदषु आदरं पकटयित
इतयाशयपितपादकः शलोकः कः इित िववेचयतु ।
१

सखीिनव पीितयुजोनुजीिवनः
समानमानान् सुहदशच बनधुिभः।
स सनततं दशर यते गतसमयः
कृतािधपतयािमव साधु बनधुताम्।।
असकमाराधयतो यथायथम्
िवभजय भकतया समपकपातया ।
गुणानुरागािदव सखयमीियवान्
न बाधतेऽसय ितगणः परसपरम्।।

२

दय
ु ोधनः युिधिषरात् पराजयं शङते इित आशयः किसमन् शलोके पितपािदतः

इित िववेचयतु ।
िवशङमानो भवतः पराभवं
नृपासनसथोऽिप वनािधवािसनः।
दरु ोदरचछदिजतां समीहते
नयेन जेतुं जगती सुयोधनः।।
िवधाय रकान् पिरतः परेतरान्
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अशिङताकारमुपैित शिङतः।
िकयापवगेषवनुजीिवसातकृताः
कृतजतामसय वदिनत समपदः।।
३

दय
ु ोधनः अधमर िनवारणाथर शतु - पुतभेदिचनतां िवना अधिमर णां दणडनं करोित

इतयाशयपितपादकः शलोकः कः इित िववेचयतु।
वसूिन वाञछन वशी न मनयुना
सवधमर इतयेव िनवृतकारणः।
गुरपिदषेन िरपौ सुतेऽिप वा
िनहिनत दणडेन स धमर िवपलवम्।।
सुखेन लभया दधतः कृषीवलैः
अकृषपचया इव ससयसमपदः
िवतनवित केममदेवमातृकाः
िचराय तिसमन् कुरवशचकासित।।
४

सजजनैः सह शतुता अिप दज
ु र नसंसगारत् शेषतरं भवित इतयाशयपित- पादकः

शलोकः कः इित िववेचयत ।
िवशङमानो भवतः पराभवं
नृपासनसथोऽिप वनािधवािसनः।
दरु ोदरचछदिजतां समीहते
नयेन जेतुं जगती सुयोधनः।।
तथािप िजहः स भविजजगीषया
तनोित शुभं गुणसमपदा यशः।
समुनयनभूितमनायर सङमादरं िवरोधोऽिप समं महातमिभः।।
मूलयिनणर यसूचकाः 23

आशयावगमनम्
समयक् शेलोकलेखनम्
पठनपवतर नम् -३-

यथोिचतं योजयत

कािलदासः

-

िकराताजुरनीयम्

भारिवः

-

रघुवंशम्

दरु ोदरः

-

िजगीषा

जेतुम् इचछा

-

दूतम्
िशशुपालवधम्

छनदः

-

िजहः

वकबुिदः

-

वंशसथम्

षडवगर ः

-

धमर ः

ितवगर ः

-

कोपः

मूलयिनणर यसूचकाः • उिचतम् योजनम्
पठनपवतर नम् -४-

उदाहरणानुसारं िलखत

िजगीषा

-

जेतुम् इचछा

पिपतसा

-

….....................

पठनपवतर नम् -५- उदाहरणानुसारं िलखत
उदा-

उदा-

जयया सह वतर ते इित - सजयम्
१.

िचतेण सह वतर ते इित - ….........

२.

तालेन सह वतर ते इित - ….........
गतामयः

- गतः आमयः यसय सः

गतसमयः

- …..............

गतदेषः

- ….............
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चतुवरगरः

- चतुवरगरः

तयाणां गणः - …...............
सुखसय भावः - सौखयम्
सखयुः भावः - …..........
पठनपवतर नम् -६- शलोकं पिठतवा पशनानाम् उतरािण िलखत
वसूिन वाञछन वशी न मनयुना
सवधमर इतयेव िनवृतकारणः।
गुरपिदषेन िरपौ सुतेऽिप वा
िनहिनत दणडेन स धमर िवपलवम्।।
१

सुयोधनः कथं धमर िवपलवं िनहिनत ?

२

दणडने कयोमर धये भेदं न पशयित ?

३

सुयोधनः केन मागेण दणडनं िवधीयते ?

४

पुतेऽिप = पुते +अिप , तिहर सुतेऽिप इतयसय पदचछे दः कथम् ?

५

िमतेण पािलतः - िमतपािलतः , तिहर गुरणा उपिदषः इतयसय एकं पदं िकम् ?

पठनपवतर नम् -७ - वाकयपयोगाः
१

नरािधपैः असय शासनं िशरोिभः उहते । अयं कः पयोगः ?
( कतर िर पयोगः , कमर िण पयोगः, भावे पयोगः)

२

सः नयेन पौरषं िवतनोित। अयं कः पयोगः ?
( कतर िर पयोगः , कमर िण पयोगः, भावे पयोगः)

पठनपवतर नम् -८ - लघूप नयासः
अधोदतसूचनामनुसृतय दय
ु ोधनसय शासनपकारं लघूपनयासरपेण िलखत(िनदेशाः - छातान् सङं कृतवा सूचनानुसारं चचारयै पेरयतु। पितसङं चचारयाम् िलिखतािन
वाकयािन कोडीकृतय ककायाम् अवतारयतु। अननतरम् अधयापकः उिचतरीतया शोधयतु)
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सूचनाः -

नयेन शासनम् - औदायारिद गुणाः - सतकीितर ः - कामकोधािदरिहतः -

अहोरातम् अकीणपिरशमः - िमतादीन् पित आदरः - अधमर नाशनम् मूलयिनणर यसूचकाः
सवेषं ां सूचकानां सवीकरणम्
आशयकमीकरणम्
उपनयाससवरपः
एककम् ५ -सं स कृ ितः
पाठः -६ – यागाशवबनधनम्
आमुख म्
लोके सवर त कावयनाटकादीिन संसकृतीनां पोषकािण दशयनते। भास - कािलदासािदषु नाटककारेषु अनयतमः भवित भवभूितः। तेन िवरिचतं महतरं नाटकमिसत उतररामचिरतम् । नाटकसयासयासय वैिशषटेन भवभूितः कािलदासाननतरं कवीनाम् अगे
गणनाम् अहर ित।
पठनपवतर नम् १ - खिणडकां पिठतवा पशनानाम् उतरं िलखतरामाय़णसय उतरकाणडात् इितवृतं सवीकृतय सपिभः अङै ः िवरिचतम् उतररामचिरतं नाटकं करणरसपधानम् भवित। " उतरे रामचिरते भवभूितः िविशषयते" इित पथापयिसत । असय नाटकसय चतुथारङात् सवीकृतः कशचन अंशः एव यागाशवबनधनिमित
पाठः। जगतपभुतविमचछनतः महाराजाः अशवमेधयागं कुवर िनत। अयोधयािधपसय शीरामसय
भटैः रिकतः यागाशवः वतमीकेराशमसमीपं पापनोित। लकमणपुतः चनदकेतुः सेनां नयित ।
अदषपूवरः इित कारणेन अशवं दषवनतः वटवः िविसमताः। ते लवसय समीपं गचछिनत। तदा
पाचेतसं दषुं कौसलया , जनकः , अरनधती च तत पापनुविनत।
१

यागाशवसय रकायै िनयुकसय सैनयसय नायकः कः ?

२

जनकादयः कं दषुम् आशमं पापवनतः?

३

भवभूितमिधकृतय का उिकः पिसदा ?
26

४

उतररामचिरतनाटकसय मुखयरसः कः ?

५

नाटकसय इितवृतं कसमात् गनथात् सवीकृतम् ?

६

अशवं दषटा िविसमताः वटवः कसय समीपं गतवनतः?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
पठनपवतर नम् - २ शलोकं पिठतवा पशनानाम् उतरािण िलखत
पशचातपुचछं वहित िवपुलं तचच धुनोतयजसं
दीघर गीवः स भवित खुरासतसय चतवार एव।
शषपाणयित पिकरित शकृितपणडकानाममातान्
िकं वयाखयानैवरजित स पुनदर रू मेहेिह यामः।।
१

अिसमन् शलोके कः वणयर ते ?

२

अशवसय पुचछः कीदशः ?

३

अशवः िकम् अित ?

४

अशवसय कित खुराः सिनत ?

५

अशवः अजसं िकं करोित ?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयावगमनम्
समीचीनं उतरम्
पवतर नम् ३- शलोकं पिठतवा पशनानाम् उतरािण िलखत
जयािजहया वलियतोतकटकोिटदंषरः
उदगािरघोरघनघघर रघोषमेतद् ।
गासपसकहसदनतकवकतयनत जृमभािवडिमबिवकटोदरमसतु चापम्।।
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१

धनुषः कोिटः केन वलियतः ?

२

लवसय धनुषः शबदः कीदशः ?

३

चापसय उदरं कसय वकतिमव वतर ते ?

४

जया कथम् विणर ता भवित ?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
पवतर नम् ४- उदाहरणानुसारं एकपदं िलखत
नीलः कणठः यसय सः - नीलकणठः
तिहर , दीघार गीवा यसय सः - …...........
जातुम् योगयम् - जातवयम्
गनतुम् योगयम् - ….............
कतुरम् योगयम् - ….............
मूलयिनणर यसूचकाः
समीचीनम् अपगथनम्
पदशुिदः
पवतर नम् ५ – उदाहरणानुसारं सिनधं कुरत
एिभः + नीतः = एिभनीतः
मुिनिभः + नीतः = ….........
मूलयिनणर यसूचकाः
सिनधजानम्
पदशुिदः
पवतर नम् ६- शलोकं पिठतवा अशवसवरपं िववृणुत पशचातपुचछं वहित िवपुलं तचच धुनोतयजसं
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दीघर गीवः स भवित खुरासतसय चतवार एव।
शषपाणयित पिकरित शकृितपणडकानाममातान्
िकं वयाखयानैवरजित स पुनदर रू मेहेिह यामः।।
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
पवतर नम् ७- अधोिनिदर षसूचनाः पिठतवा लवसय सवभावं िविलखत
सूचनाः - सीतायाः पुतः - आशमे जीवित - आशमोिचताः िवदाः - आयुधिवदाः धीरता - शासपािणडतयम् - लौिकककायेषु अिभजतवम् - - अिभमानी- िनभर यः
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
उपनयाससवरपः
पवतर नम् ८ - भाषानतरीकरणम्
दशय - शवयभेदेन कावयं िदिवधं भवित। दशयकावयेषु दशरपकं पधानं भवित।
नाटकम् पकरणम्, भाणम् , पहसनम्, िडमम्, वयायोगः, समवकारः, वीथी , अङः, ईहामृगः
चेित दशरपकािण सिनत। शङारकरणवीररसाः एव नाटके मुखयरसतवेन सवीिकयनते।
नाटके नायकः धीरोदातः भवित।
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
पाठः ७ -के रलीयकलारपािण
पकृतेः अितशियतानुकरणमेव कला । कला िदिवधा भवित। सुकुमारकला पयोजनकला चेित। कलाः ततदेशीयाचारानुषानसमबिनधनयः भविनत । पादेिशकजनजीिवतसय
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ततसंसकारसय च उतममातृकाः एव एतािन कलारपािण । मानवसमाजसय जीवनवयवहारात् आिवभूरताः इमाः कलाः। चाकयाकर ू त् , पाठकम्,हिरकथा,पूरककिल, कलिरपपयट् आदयः कलाः केरलेषु पचुरपचारमापाः । तादशािन कािनचन केरलीयकलारपािण
पाठभागे पितपादनते।
पवतर नम् १-पदतं गदभागं पिठतवा अधः िनिदर षानां पशनानाम् उतरािण िलखत
१

कलाः कितिवधाः भविनत? ताः काः?

२

पिसदािन केरलीयकलारपािण कािन ?

३

हिरकथायाः उपजाता कः ?

४

केरलेषु पचुरपचारमापा आयोधनकला का ?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
पवतर नम् २ – यथोिचतं योजयत
चाकयाकर ू त् - सतकथाकालकेपः
पाठकम्

- आयोधनकला

कलिरपपयट् - भिकभावः
हिरकथा

- वाकयाथर िवचारः

मूलयिनणर यसूचकाः
अपगथनम् िनगमनम् च
पदशुिदः
पवतर नम् ३ – उदाहरणानुसारं पदचछे दं कुरत
उदा -

रीितरत = रीितः + अत
नीितरत = ….......+ …....
तैरिप

= ….......+ …....
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पञिभरत = ….......+ …....
सवैरिप = ….......+ …....
उदा

पचािरतोऽयम् = पचािरतः+ अयम्
सोऽयम् = ….......+ …....

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पदशुिदः
आशयावगमनम् ।
पवतर नम् ४ – कलारपयोः साजातयािन मञुषातः िचतवा िलखत
चाकयाकर ू त् - पाठकम्
पुराणकथा - भिकपधानम् - आहायारिभनयः - धािमर किवचारोतपािदका वादोपकरणानाम् उपयोगः चाकयाकर ू त् - हिरकथा
पुराणकथा -वादोपकरणानाम् उपयोगः - शलोकानाम् आलापःधािमर किवचारोतपािदका - भिकपधानम्
मूलयिनणर यसूचकाः
कलारपसय पिरजानम्
सयुिककलेखनम्।
पवतर नम् ५- गदांशं पिठतवा उतरलेखनम्पदतं गदभागं पिठतवा

पशनिनमारणाय िनिदर शित। पुनः सङाः भूतवा पशनोतरकेिलं

पचालयित। पशनान् िलखिनत।
कूिटयाटं पाचीनदेवालयकला भवित। इयं संसकृतनाटकािभनयसय पकारभेदः एव।
अत साितवकः ,वािचकः , आिङकः ,आहायर शचेित चतुिवर धाः अिभनयाः सिनत। िमषाव् ,
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तालं , इटकका, शङः पभृतयः वादिवशेषाः अनुवादरपेण उपयुजयनते । कूिटयाटे
सीपुरषकथापातयोः समपाधानयमिसत।चाकयारः, नङङयारः च िमिलतवा नटनं कुरतः
इतयतः कूिटयाटम् इित नाम। महाराजसय कुलशोखरवमर णः कालादारभयैव कूिटयाटसय पचारः पचुरः आसीत्। तदथर तोलः तसय साहाययम् अकरोिदित ऐितहमपयिसत।
१

कूिटयाटे कितिवधाः अिभनयाः सिनत?

२

कूिटयाटे उपयुजयमानाः वादिवशेषाः के?

३

कूिटयाटिमित नाम कथं सञातम् ?

४

कसय शासनकाले कूिटयाटसय पचारः पचुरः आसीत् ?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयावगमनम् ।
सयुिककलेखनम्।
पदशुिदः
पवतर नम् ६- सूचनाः पिठतवा कलिरपपयट् इित कलारपमिधकृतय उपनयासलेखनम्
पथमं छातान् सङं कृतवा कलिरपपयट् अिधकृतय सूचनाः ददातु । छातान्
सूचनानुसारं चचारयै पेरयतु। चचार कोडीकृतय पितसङमेकः उपनयासं िलखतु।िलिखतसय
उपनयाससय अवतरणाय िनिदर शतु। सवेषां सङानामवतरणायावकाशः दातवयः। लेखने
जातदोषान् पिरहतय सवपुिसतकायां लेखनाय िनिदर शतु।
सूचनाः -

( आयोधनकला - आतमरकाथर म् - कलिरनामकं पिरशीलनसथानम् –

शासपठनम् - खलूिरका - शरीिरकमानिसकारोगयवधर नाथर म् )
अनुबनधपवतर नािन - एवं पूर ककिल

,हिरकथा,

चाकयाकर ू त्

इतयेतेषामिप लघूपनयासलेखनं िवधेयम्।
मूलयिनणर यसूचकाः - आशयावगमनम् । भाषाशुिदः।आशयकोडीकरणम्।
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,पाठकम्

एककम् ५- सं स कृ ितः
पाठः -८ -सुर ायाः असुर ता
पवतर नम् -१ - खिणडकां पिठतवा पशनानाम् उतरले ख नम्
छातान् सङदयं करोतु । पदतां खिणडकां पिठतवा पशनिनमारणाय छातान् िनिदर शतु । पुनः
पशनोतरकेिलं पचालयतु। सङदेनािप रिचताः पशनाः सवैरिप छातैः सवसविटपपिणपुसतकेषु
लेखनीयाः।
मातृकासंसकृतसािहतये कथासािहतयसय अतयनतं पाधानयिसत। कथाः िदिवधाः ; उपदेशाितमकाः, िवजानदाियकाशचेित । बृहतकथा,बृहतकथामञरी,वेतालपञिवंशितः,इतयादयः
िवनोददाियकाः, पञचतनतं, िहतोपदेशः इतयादयः उपदेशाितमकाः च भविनत । आयर शूरण
े
िवरिचता गदपदाितमका जातकमाला इित बोिधसतवसयापदानकथा सुपिसदा भवित।
जातकिमतयसय जनम इतयथर ः। किपलवसतुनगयार राजः शुदोदनसय मायादेवयां समुपपनसय
पशचात् गौतमबुद इित िवखयातसय बोिधसतवसय ५४६ पूवर जनमािन आसिनित िवशवसिनत। शीबुदसय पूवरजनमकथाः एव जातककथा इित िवखाताः। जातकमालायां ३४
कथाससिनत। तासु कथासु कुमभजातकं नाम मदवजर नपेिरका
नामना पाठांशतवेन समाकिलता।
पशनाः
१

कथाः कितिवधाः सिनत?

२

िवनोददायकाः कथागनथाः के ?

३

उपदेशातमकौ कथागनथौ कौ ?

४

जातकमालायां कित कथाः सिनत ?

५

बोिधसतवेन कित जनमािन सवीकृतािन ?

६

जातकमालायां कीदशयः कथाससिनत?

७

जातकमालायाः कतार कः?
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कथा एव सुरापानिमित

८

जातकशवदसय कोऽथर ः?

९

सुरायाः असुरतेित कथा कसमातसमाकिलता ?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
पशनिनमारणचातुयरम्
भषाशुिदः
पवतर नम् -२- वाकयपूर णम्
कोषके दतसय पदसय उिचतरपेण वाकयं पूरयतउदा- …........... सवर तः मिककाः सिनत। (गामः)
गामं सवर तः मिककाः सिनत।
१

…....... सवर तः मीनाः सिनत।(नदी)

२

…........ सवर तः भमराः सिनत।(उदानम्)

३

…......... सवर तः छाताः सिनत।(िवदालयः)

४

…......... सवर तः पुषपािण सिनत।(शाखा)

५

…....... अिभतः वृकाः सिनत।(मागर ः)

६

…......... अिभतः भवनािन सिनत।(नदी)

७

…........ उभयतः केदाराः शोभते। (मागर ः)

८

…......... पिरतः आपणािन सिनत।(देवालयः)

अिभतः, पिरतः, उभयतः, सवर तः इतयादवययानाम् योगे उपपदसय िदतीया िवभिकः
पयोकवया।
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
िदतीयािवभकेः पयोगः
पवतर नम् -३ -यथोिचतयोजनम्
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अ

इ

सुरा

आजयम्

कोटरम्

मृगवधाजीवः

वयाधः

मिदरा

घृतम्

िनषकुहः
आलसयम्

मूलयिनणर यसूचकाः अथर गहणम्
उिचतं योजनम्
पवतर नम् -४- िटपपिणले ख नम्
सूचकानां साहाययेन सुरापानम् शेयांिस अपहरित इित िवषयम् आधारीकृतय
िटपपिणं िलखतु ।
सूचनाः सुरापानम् शेयांिस अपहरित - सवचछनतं चरित -बुिदभंशः -सवकुलं िवसमरित हसित -कुदधयित-रदित -कुमागे चरित -हीनकृतयेषु -संलगः -जनानां पिरहारपातम्
मूलयिनणर यसूचकाःआशयगहणम्
सूचनानां सवीकारः
भाषाशुिदः
आशयपूणरता
पवतर नम् -५- सववाकयै ः उतरले ख नम्
छातान् िदतान् सङान् कृतवा पञ वा षड् वा पशनान् ददातु। छाताः सङधशः
उपिवशय पाठं वाचियतवा पदतानाम् उतरं पतयिभजाननतु ।
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१

सुरः कीदशान् पिकमृगान् अपशयत् ?

२

जनतवः कथं पूवारिधकम् उनमताः अभवन् ?

३

मदसय सुरा इित नाम कथं सञातम् ?

मूलयिनणर यसूचकाःआशयगहणम्
भाषाशुिदः
आशयपूणरता
पवतर नम् -६- सिनधकायर म्
उदाहरणानुसारं सिनधंकुरत
उदा-

तत् +जलम् =तजजलम्

१

तत् +जनः = ….........

२

तत् + च =................

उदा

किवः +इव = किविरव

३

हिरः + इव =...............

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
उिचतसिनधपयोगः
पवतर नम् - ७ एकपदले ख नम्
उदाहरणानुसारं एकपदं िलखत
उदा - बहु मानेन सह वतर ते इित - सबहु मानम्
१

आमोदेन सह वतर ते - ….................

२

गवेण सह वतर ते …......................

३

सनेहेन सह वतर ते ….....................

उदा -

भोकंु योगयम् - भोगयम्
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४

भुकंु योगयम् -...............

उदा -

पातुं योगयम् - पेयम्
गातुं योगयम् - …...........
जातुं योगयम् - …..........
मातुं योगयम् - …..........
दातुं योगयम् - …..........
धयातुम् योगयम् - …..........
कतुर योगयम् - …..........
शोतुम् योगयः - …...........
पापुं योगया

उदा

- …...........

पिठतुं योगयम् - पठनीयम्
कतुर योगयम् - …..........
समतुरम् योगयम् - …..........

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
उिचतपदपयोगः

एककम् -६- वासतुि वदा
पाठः - ९ -िदशािनणर यः
पवतर नम् १- खिणडकां पिठतवा पशनिनमारणम् ,उतरलेखनम्।
आधुिनकयगु े
दशयते।

भारतीयिवजानपरमपरायाः

पशिसतःपसिकशच

मुनुषयालय-देवालय-वापीकूपतटाकादीनां

अनुपेकणीयं

भवित

भारतीयानाम्।
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िनमारणे

वधर माना

वासतुशासम्

शारीिरकमानिसकबौिदकमणडलेषविप

वासतुशाससय पभावोऽिसत वदिनत पिमडताः। शासिवधीननुसृतय िनिमर तेषु गृहेषु
िनवसनतः ऐशवयर समपनाः भवेयिु रित शासमेतदनुशािसत। वासतुिवदायाः आधारः
अथवर वेदसय उपवेदः सथापतयवेद इित गणयते । केरलेषु वासतुिवदा तचचुशासिमित नामना अिप वयविहयते। केरलीयेषु वासतुशासगनथेषु पथमगणनीयः गनथः
भवित मनुषयालयचिनदका।शीमङलं नीलकणठन् मूसत् एवासय रचियता । सथान
िनणर यातपूवर िदशािनणर यः करणीयः इित वासतुशासमनुशािसत।
१

गृहादीनी िनमारणे भारतीयानां िकमनुपेकणीयं भवित ?

२

केषु केषु मणडलेषु वासतुशाससय पभावोऽिसत ?

३

कीदशाः जनाः ऐशवयर समपनाः भवेयःु ?

४

वासतुिवदायाः आधारः कः ?

५

वासतुशासं िकम् अनुशािसत ?

६

सथापतयवेदसय पाधानयम् िकम् ?

७

मनुषयालयचिनदकायाः कतार कः?

८

सथापतयवेदः कसय वेदसय उपवेदतवेन पिरगणयते ?

९

केरलेषु वासतुिवदा केन नामना वयविहयते ?

१० केरलीयवासतुशाससगनथेषु पथमगणनीयः गनथः कः?
११ मनुषयालयचिनदका किसमन् गनथिवभागे अनतभर वित ?
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
सवेषां सूचकानां सवीकारः
िटपपिणसवरपः ,वाकयशुिदः
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पवतर नम् २-लधूप नयासले ख नम्
पथमं छाताणां सङिनमारणं करणीयम् । अधयापकः िदशािनणर यपिकयाम्
अिधकृतय सूचनाः ददाित। सूचनानुसारं छाताः चचार कुवर नतु। पुनः दतिवषयमिधकृतय वैयिककरपेण लघूपनयासं िलखनतु,ककायाम् अवतारयनतु।
भूमेः समीकरणं - शङुसथापनम् - छायायाः अङनम् - वृतरचना
-बहसूतरचना - यमसूतरचना
मूलयिनणर यसूचनाः
आशयगहणम्
सूचकानां सवीकारः
भाषाशुिदः
लघूपनयाससवरपः
पवतर नम् ३ – िटपपिणले ख नम्
छाताः पदताः सूचनाः उपयज
ु य िटपपिणं िलखनतु ।
सूचकाः - वृतरेखायां पाहानते अङनम्-अपराहे अङनम्- ितधा िवभजनम्
पूवरपिशचमरेखायां वृतरचना-मतसयिचहम्
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
सूचकानां सवीकारः
भाषाशुिदः
िटपपिणसवरपः
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पवतर नम् -४
पशनानाम् उतरािण कोषकात् िचतवा िलखत१

वासतुिवदायाः आधारः कः ?(आयुवेदः, धनुवेदः,सथापतयवेदः)

२

मनुषयालयचिनदकायाः पितपादिवषयः कः?(योगिवदा,भूतिवदा,वासतुिवदा)

३

समीकृतभूमौ शङुः कुत सथापनीयः ?(पाशवे, मधये,अनते)

४

पूवरपिशचमरेखा केन नामना वयविहयते ?(देवसूतम्,बहसूतम् ,यमसूतम्)

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
पदशुिदः
पवतर नम् ५- यथोिचतं योजनम्
मातृक ा -१

मातृक ा -२

आिदममनुषयः -मतसयिचहम्

मनुषयालयचिनदका- वराहिमिहरः

अथवर वेदः -सारदारः

मयमतम् -भासकराचायर ः

शङुः -सथापतयवेदः

िवशवकमर पकाशः -मयः

तचचुशासम् -गुहावासी

बृहतसंिहता - िवशवकमर

- वासतुिवदा

ितरमङलतु नीलणठन् मूसत्

एककम् ७ – मानवधमर ः

आमुख म् -

िवशवमानिवकतायाः जाजवलयमानाः दीपिशखाः भविनत उपिनषदः।

भारतीय संसकृतेः अमूलयािन योगदानािन उपिनषदभयः एव पापयनते।
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पाठः-१० -योिगनः सवर से व काः
पवतर नम् १- खिणडकां पिठतवा प <सनानाम् उतरले ख नम्
सवािमनः तपोवनाचायर सय जीवनचिरतम् ईशवरदशर निमित (तपोवनचिरतम्) गनथे
िवसतृतया रीतया पितपािदतमिसत। अिसमन् गनथे न केवलं लौिककजीवनचिरतं ,िकनतु
आधयाितमकजीवनपेरणादायकायारिण च उपलभयनते। तपोवनसवामी पालककाट् िजलायां
मुटपपलरू ् गामे जिनम् अलभत। बालये तसय नाम सुबहणय इतयासीत्। सवैः िचपपुककुिट
नामना वयवहतोऽयं संनयाससवीकाराननतरं तपोवनसवामीित पिसदोऽभवत्।सः कलारिसकः
िसनगधिचतः,वयाकरणशासपिणडतः चासीत्। िवभाकराखयम् खमडकावयं,िवषणुयमकं,कैला
सयाता ,िहमिगिरिवहारः,बदरीसतोतम् इतयािद गनथाः अिप तेन िलिखताः उपलभयनते।
िचनमयािमषन् इित संसथायाः सथापकसय िचनमयाननदसवािमनःगुरनाथः अिप गुरनाथः
अिप भवित तपोवनसवामी।
१

तपोवनसवािमनः जीवनचिरतगनथसय नाम िकम् ?

२

तपोवनसवामी कुत लबधजनमाभूत् ?

३

बालये तपोवनसवािम नः नाम िकमासीत् ?

४

सवैः सः केन नामना आहू तः ?

५

िचनमया िमषन् इित संसथायाः सथापकः कः?

६

तपोवनसवािमना िवरिचतं खणडकावयं िकम्?

७

तपोवनसवािमनःिशषयेषु पमुखः कः ?

८

तपोवनसवािमना िवरिचताः गनथाः के ?

९

संनयाससवीकाराननतरं सुबहणयः केन नामना पिसदः अभवत्?

पवतर नम् २ – एकपदले ख नम्
उदाहरणानुसारम् एकपदं िलखत उदा-

शानतसय भावः - शानतता

१
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उदा-

सवािमनः दशर नम् - सवािमदशर नम्

२

आतमनः शािनतः - ….............

पवतर नम् ३ – यथोिचतं योजनम्
अनघर म्

- िनससीमा

पसङः

- अगाधजलाशयः

िवभूषणम्

- अमूलयम्

हदः

- अलङारः

आतयिनतकी - देशसेवा
– सनदभर ः
पवतर नम् ४ – जीवनचिरतले ख नम्
सूच नाः िवपुल ीकृ तय जीवनचिरतं िलखत सूचनाः - बालगङाधरितलकः-पथा लोकमानयः-िपता गङाधरितलकः- जनम -१८५६
तमे िकसतवबदे- जनमदेशः -रतनिगिरनामके जनपदे

-महाराषरे

-गिणतशासे

िनयमिवषये च िविबरदधारी-सेवनरङः -पूनानगरे- फगूरसन् कलाशालायाः अधयापकः
- महाराषरा,केसिरनामकसय पतदयसय पसाधकः - सािहतयपवतर नम्- गीतारहसयसय
कतार।
मूल सिनणर यसूच काः आशयगहणम् -सूचकानां सवीकारः
िटपपणेः सवरपः- भाषाशुिदः
आशयपूणरता
पवतर नम् ५
छाताः सङशः उपिवशनतु। पाठभागसय समगपठनं कुवर नतु। यावचछकयम् एकपदेन
उतरियतुं योगयान् पशनान् िनमारनतु। पशनलेखनाय केचन मातृका पशनाः अधः दताः।
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१

अधो दतेषु तपोवनसवािमनः जीवनचिरतगनथः कः ?
(आतमोपदेशशतकम्, ईशवरदशर नम्, मोहमुदगरः)

२

कः गणे नानतभर ित ?
(कैलासयाता, िवषणुयमकम्, नारायणीयम्)

३

सुरनदी इित पशसता नदी का ?
(गङा, यमुना,कावेरी)

पवतर नम् ६ -लघूप नयासले ख नम्
महातमनां समूहसेवामिघकृतय सूचनाः ददातु। छाताः पदतं िवषयमिधकृतय चचार
कुवर नतु। योिगनः कथं समाजसेवां कुवर िनत इित सववाकयैः सवसविटपपिणपुसतकेषु
िलखनतु ।
सूचनाः - आधयाितमकानुभविनषा -आतमिवदोपदेशः -आतमशािनतः देशसयोपकृितः - सुरनदीहदः

-दःु खािगसनतपः

संसारः-पुरषाथारः-

आतमशािनतः-अमूलयिनिधः- सवर सपृहणीयलोककलयाणकारी
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
सूचकानां सवीकारः
लघूपनयाससवरपः
भाषाशुिदः
आशयपूणरता
पाठः ११ – दीकानतोपदे श ः
पवतर नम् १ - गदांशं पिठतवा उतरले ख नम्पदतं गदभागं पिठतवा पशनिनमारणाय िनिदर शित। पशनान् िलखिनत। पुनः सङाः
भूतवा पशनोतरकेिलं पचालयिनत।
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सवर चराचराणां योगकेमपरािण उपिनषततवािन पकृतेः सुिसथरिवकासाय च अतयनतम्
उपकुवर िनत । सनातनधमर सय पामािणकगनथाः भविनत वेदाः । वेदसय अिनतमभागः एव
उपिनषत् । सः वेदानतः इतयुचयते। तासु उपिनषतसु दशोपिनषदां भाषयं शङराचायेण िवरिचतम् । दशोपिनषदः यथा
ईश-केन-कठ-पशन- मुणड-माणडू कय- ितितिरःऐतरेयं - च छानदोगयं -बृहदारणयकम् दश ।
ऋक्-यजुः-साम- अथवेषु चतुषर ु वेदेषु यजुवेदसय दौ भागौ सतः,शुकलयजुवेदः,
कृषणयजुवेदः च । कृषणयजुवेदानतगर तायाः तैतरीयोपिनषदः िशकावलीनामकात् पथम
भागात् उदत
ृ ः एकादशः अधयायः अत पसतूयते। समापिवदं िशषयं पचोदियतुम् गुरपदे शातमकः अयं भागः। सवसय वयिकतविवकासः,पिरवारबनधः, समाजे तसय कतर वयं चेित
गृहसथाशिमणाम् आवशयकाः िवषयाः उपदेशरपेण अत पदीयनते। छातसय समग िवकासः
एव पाकनिशकालकयिमित असमािभः जातुं शकयते।
पशनाः
१

सनातनधमर सय पामािणकगनथाः के ?

२

वेदसय अिनतमभागः कः?

३

दशोपिनषदां भाषयं केन िवरिचतम् ?

४

दीकानतोपदेशः इित पाठभागः किसमन् उपिनषिद अनतभर वित ?

५

दीकानतोपदेशः इित पाठसय सारांशः कः?

मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
वाकयशुिदः
पवतर नम् २ - यथोिचतं योजयत
अनूचय

- आनीय दतवा

आहतय

- उपिदशित
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अनुशािसत - िशषयः
अनतेवािसनः - अधयापय
मूलयिनणर यसूचकाः
अपगथनम् िनगमनम् च
पदशुिदः
पवतर नम् ३ – उदाहरणानुस ारं पदचछे दले ख नम्
सतयात् + न = सतयान
धमारत् + न = ….........
कुशलात् + न = …........
मूलयिनणर यसूचकाः
अपगथनम् िनगमनम् च
पदशुिदः
पवतर नम् ४ – आशयं पिठतवा समानाशयपितपादकम् उपिनषदाकयं िचतवा िलखत
आशयः - सवर दा सतयं वदतु ,िकनतु अिपयं सतयं न वकवयम् । िपयकरं कायर वदतु,
िकनतु असतयं िपयकरं कायर न वकवयम्।
१

सवाधयायात् मा पमदः।

२

सतयं वद ,धमर चर।

३

सतयात् न पमिदतवयम् , धमारन पमिदतवयम् ,कुशलान पमिदतवयम्।
सतयं बूयात् िपयं बूयात्
न बूयात् सतयमिपयम् ।
िपयं च नानृतं बूयात्
एष धमर ः सनातनः।।
सतयमेवेशवरो लोके
सतये धमर पितषतम् ।
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सतयमूलािन सवारिण
सतयानािसत परं पदम्।।
पवतर नम् ५ - उपनयासलेखनम्
पशनः - अधोदतसूचनामनुसृतय उपनयासं िलखत
सूचनाः सतयम् - धमर -सवाधयायः - गुरदिकणा - गृहसथाशमः
ईशवरपीितजनकं कमर – िपतरौ- आचायर – अितथयः देवरपेण दशर नम् - दानम् - िववेकः - अकूरता
मूलयिनणर यसूचकाः
आशयगहणम्
भाषाशुिदः
आशयसपषता
लघूपनयाससवरपः
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पशनपतम्
Total Score -40

STD X

Time 90Minutes

सूचनाः - सवे पशनाः समाधेयाः। उतरलेखने देवनागरीिलिपः उपयोकवया ।
१

२

यथोिचतं योजयत -

४

तपोवनसवामी

-

उतररामचिरतम्

मयः

-

जातकमाला

आयर शूरः

-

मयमतम्

भवभूितः

-

िवभाकरः

-

बृहतसंिहता

दय
ु ोधनः युिधिषरात् पराजयं शङते इतयाशयपितपादकं शलोकं िचतवा िलखत अ)

२

िवशङमानो भवतः पराभवं
नृपासनसथोऽिप वनािधवािसनः।
दरु ोदरछदिजतां समीहते ।
नयेन जेतुं जगती सुयोधनः।।

आ)

िवधाय रकान् पिरतः परेतरानशिङताकारमुपिै त शिङतः।
िकयापवगेषवनुजीिवसातकृताः
कृतजतामसय वदिनत समपदः।।

३

आयुवेदसय अषाङािन अिधकृतय सूचनानुसारं लघूपनयासं िलखत-

५

सूचनाः - आयुषः वेदः - अरोगता -चरकादयः - आचयारः- अषाङहदयःअषाङािन-नामानतरािण -पामािणकगनथाः४

अधोदतािन भोजयवसतूिन रसांशच पिटकारपेण िलखतलडु कम् -कारवेललम् - ितिनतणी -पूगः -मरीचम् -लविणतम् 47

३

५

ससयकेतसजजीकरणम् अिधकृतय िटपपिणं िलखत-

३

सूचनाः - मृदम
ु ृितकायुकम् -ितलवपनम् -मृितकया सह योजनम्
६

बहसूतरचना कथिमित िवशदयत।

२

७

अितिथः देवरपेण पूजनीयः इतयाशयपितपादकम् उपिनषदाकयम् िचतवा िलखत

१

(िपतृदेवो भव, अितिथदेवो भव, मातृदेवो भव)
८

िपता पुतं धमर बूते इित वाकये धमर म् इित पधानकमर , पुतिमित अपधान कमर ।

२

तिहर , याचकः धिनकं धनं याचते इित वाकये पधानकमर , अपधान कमर च िववेचयत।
९

सूचनानुसारं पूरककिलम् अिधकृतय िटपपिणं िलखत-

३

सूचनाः - गामीणकला- िमिलतवा नतर नम्- सपधाररपेण अवतारणम्शासाथर िवचारः -ताणडवपधानम्
१०

उदाहरणानुसारं वाकयम् पूरयत -

१

उदा - …......... सवर तः मिककाः सिनत ।(गामः)
गामं सवर तः मिककाः सिनत । एवञेत् ,
…....... सवर तः छाताः सिनत।
११

समभाषणांशान् पूरयत

५

सुरश
े ः - नमसते । भवान् कुत.........।
रमेशः - …........ गनथालयं गचछािम।
सुरश
े ः - कः िवशेषः ?
रमेशः - मम एकः गनथः आवशयकः ।
सुरश
े ः - गनथसय …............
रमेशः - तिसमन् वृकरोपणिवधयः पितपािदतः।
१२

खिणडकां पिठतवा पशनानामुतरािण िलखत-

५

शीनारायणपिणडतेन िवरिचतः गनथः भवित िहतोपदेशः। पाटलीपुतसय राजः सुदशर नसय
पुताणां पाठनायैव गनथसयासय रचना कृता इित शूयते। पञतनतात् सवीकृताः पञिवंशित कथाः
सवयं िलिखताः सपदशकथाशच सिममलय िदचतवािरंशत् कथा अिसमन् गनथे अनतभर वित।
गनथसयासय िमतलाभः,सुहदेदः ,िवगहः, सिनधः इित चतवारः भागाः सिनत। भारते सवर तािप
िहतोपदेशसय पचारः अिसत। सवारसु भारतीयभाषासु िहतोपदेशसय अनुवादाः सिनत।
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*िहतोपदेशसय कतार कः ?
*िहतोपदेशसय रचनायाः उदेशयं िकम् ?
*आरह इित लयबनतम् अवययम्।समानम् अवययं खिणडकातः िचतवा िलखत*िहतोपदेशसय चतवारः भागाः के ?
१३

पादेिशकभाषायां पिरवतर यत -

५

शी ए.आर् . राजराजवमर पशसतः केरलीयकिवः पिणडतशच भवित। मलयालभाषायां
वयाकरण रचनया सः केरलपािणिनः इित िवखयातः। तेन िवरिचतं महाकावयं भवित
आङलसामाजयम्। आङलशासनकालीन भारतचिरतं च अिसमन् गनथे समगतया पितपािदतम्।
कावयिमदं संसकृतमहाकावयलकणमनुसृतयैव िलिखतं वतर ते।
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