
�ादशः पाठः 

च��शेखरः आजादः

”तव �क� नाम अ��त?“

”आजादः।“

”क�तव �पता?

”�वा�भमानः।“

”�व �नवास�ानम्?“

‘कारागारः’। �यायाधीश�य ��ानाम ् एता�शा�न उ�रा�ण भारत�य परत��ताकाल े यः
अय�त ्सः आसीत ्च��शेखरः ‘आजादः’।

सं�कृत�य एव छा�ः, ना�ना च��शेखरः तदान� वाराण�यां पठ�त �म। एकादशवष�देशीयः
अय ंयदा ‘ज�लयावाला’- का�ड�य नृशंसताम् अशृणोत् तदा एव ��त�ाम् अकरोत ् ‘येन
केना�प �कारेण इदं �ूरशासनम् उ�मूलनीयम्’ इ�त।

शी�मेव सः कालः आगतः। भारते ���टशयुवराजः आग�त्। शासनेन त�य स�काराय
 आयोजन ं कृतम्। त�य ब�ह�काराय भारतीयाः जनाः �न�यम ् अकुव�न्। वाराण�यां



�व�सकालेज इ�त ना�ना �यात�य सं�कृत�व�ालय�य �ा�णे आजादः ब�ह�कारा�दोलनं
समचालयत्। तदा अ�पवय�कम�प एतं राजपु�षाः कारागारे अपातयन्।
क�तपय�दनान�तरं च तं �यायालयम् आनयन्। �यायाधीशः तं प प�चदशवष�यं बालकं
तथा�वधो�रदानेन उ��डं �ा�वा �ूरतया द��डतवान्- ”प�चदशवारं वे�द�डेन ताड�य�वा
कारागारात् �न�कासय इ�त।“

 वे��हारकः तं �नव���ं कृ�वा त�य पृ�देशं तथा �नद�यम् ��तवान् यथा त�य पृ�चम�
उ���म ्अभवत्। सः ��तवे�घातं ‘भारत-माता जयतु’ इ�त नादं तावद ्अकरोत् यावत्
�कल सः मू��छतः नाभवत्।

 साइमन-स�मतेः ब�ह�कारकाले वयोवृ�ं लालालाजपतरायं गौरा�ाः तथा अताडयन्
यथा स क�तपयैरेव �दनैः प�च�वम् अग�त्। त�य ��तशोधाय �वृ�ाः आजादः,
भगत�स�हः, �शवरामः, राजगु�ः, जयगोपाल�-इमे सव� लालालाजपतराय�य मृ�योः मु�यं
कारण ंगौरा�ं सै�स�-नामानम ्अमारयन्। 

 आजादः 1931 तमे वष� फरवरी मास�य स�त�व�श े�दनाङ्के पूवा��े दशवादनसमये
�याग�य अ��ेड-वा�टकायां सुखदेवराजेन सह उप�व�ः आसीत्। तदा नाट-बावरेण सह
अ�य ेराजपु�षाः तं सव�तः आ�ामन्। नाट-बावर�य भुशु�डीगु�लका आजाद�य जङ्घायां
��व�ा। आजाद-����ता च गु�लका बावर�य ह�तं �भ�वा ब�हग�ता। घ�टकैकं यावद्
उभयतः गु�टकावृ��ः अभवत्। एकतः एकः आजादः अ�यतः च बहवः श�वः। यदा
गु�लका समा�त�ायाः अभवन् तदा आजादः अ��तमया गु�टकया आ�मानं ह�वा �वक�यम्
‘आजाद’ इ�त नाम साथ�कम्◌् अकरोत्। एव´च सः �वात��यय�कु�डे �व�ाणानाम् आ��त�
कृ�वा वीरग�त� �ा�ोत्।

श�दाथ�ः 

अय�त=्�दया तदानीम=्उस समय एकादशवष�देशीयः=लगभग �यारह वष�
का नृशंसताम=्�ूरता को (�नद�यता को) उ�मूलनीयम=्जड़ से उखाड़ देना
चा�हए समचालयत=्स´चा�लत �कया अ�पवय�कः=कम उ� के कारागार=ेजेल म�
वे�द�डेन=ब�त के ड�डे से तथा�वध=उस �कार के वे��हारकः=ब�त से �हार करने वाला



��तवान=्पीटा गया उ���म=्उखड़ना घ�टका=घ�टा तावत=्तबतक पंच�वम=्मृ�यु को
गौरा�ः=अं�ेज स�त�व�श े �दनाङ्के=स�ाईसव� तारीख म� भुशु�डीगु�लका=ब��क क�
गोली। 

अ�यासः

1.उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

एकादशवष�देशीयः,क�तपय�दना�तरम्, अ�पवय�कम�प
 ,�वात��यय�कु�डे,ब�ह�कारा�दोलनम,्गु�टकावृ��ः। 

2.एकपदेन उ�रत-

  यथा-आजाद�य पूण� नाम �कम् ?  च��शेखरः आजादः

(क) क�य �वागत�य ब�ह�काराय जनाः �न�यम ्अकुव�न् ?

(ख) वे��हारकाले आजादः �कम् उदघोषयत ्?

(ग) अ��ेड-वा�टका क��मन् नगरे अ��त ?   

3.पूण�वा�येन उ�रत- 

(क) कदा वयोवृ�ं लालालाजपतरायं गौरा�ाः अताडयन् ?

(ख) क�य �ा�ण ेआजादः ब�ह�कारा�दोलन ंसमचालयत् ?

(ग) लालालाजपतराय�य  मृ�योः मु�य ंकारणं सै�स�-नामानम् गौरा�ं के अमारयन् ?

(घ) ‘क�तव �पता ?’ इ�त ���य उ�रं �कम् अय�त् ?

4.अधो�ल�खत-��यापदानां लकारं �लखत-



 ��यापदम ्  लकारः   

   यथा-पठ��त  लट्

 आसीत ्  ............

 ग�ेत ्  ............ 

 अभवत ्  ............ 

5.उदाहरणानुसारं लकारप�रवत�नं कु�त-

 लङ्लकारः        लट्लकारः

        अय�त ्           य��त

         अ�ृणोत्            ...................

         आग�त्           .....................

         अमारयन्           ....................

6. सं�कृतभाषायाम् अनुवादं कु�त-

 (क) �वतं�ता �दवस प��ह अग�त को मनाया जाता है।

 (ख) �वतं�ता सं�ाम म� अनेक रा�भ��  ने �ाण� क� आ��त द�।

 (ग) च��शेखर आजाद सं�कृत �वषय के छा� थे।

 (घ) हमारा देश प��ह अग�त सन् 1947 ई0 को �वतं� �आ।

 (ङ) देश म� सं�वधान 26 जनवरी सन् 1950 ई0 को लागू �कया गया।



7. मेलन ंकु�त-

   यथा-

गणतं� �दवसः  -�दस�बर-मास�य स�त-�दनाङ्के
�वतं�ता �दवसः -जनवरी-मास�य षड्�व�श-�दनाङ्के
 महा�मागा�ी ज�म�दवसः- अग�त-मास�य प�चदश-�दनाङ्क
 झ�डा-�दवसः-अ�टूबर-मास�य ��तीय-�दनाङ्के

�श�ण-सङ्केतः

 देशभ�ाना ं स��यासेनैव अ�माकं देशः �वत��ः जातः। क�ायाम् अ�य �व�तृतं
�ानंददतु।

�मरणीयम-्       

अह ंवीरबालः  अहं वीरबालः 

अह ंमातृभ�ः अहं �पतृभ�ः

अह ंलोकसेवा-�ती देशभ�ः।

अह ंद�नब�ुः अहं हीनब�ुः

अह ंपी�डतानां महा�नेह�स�ुः।। 

अह ंवीरबालः

यशः पु�यैरवा�यते।

          


