
�योदशः पाठः

य�यु�ध��र-संवादः

य� उवाच

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

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

यु�ध��र उवाच

माता गु�तरा भूमेः खात् �पतो�तर�तथा।

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

य� उवाच

कः श�ु��ज�यः पुंसां क� �ा�धरन�तकः।

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

यु�ध��र उवाच



�ोधः सु�ज�यः श�ुल�भो �ा�धरन�तकः।

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

श�दाथ�ः 

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

1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत-

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

श�ु��ज�यः �ा�धरन�तकः साधुरसाधु�नद�यः

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

य��य ��ा�न य�ध�र�र�य उ�रा�ण

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

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

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

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

5. पुंसां �ज�यः श�ुः कः ? 5. (पुंसाम्) �ज�यः श�ुः �ोधः।

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



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

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

�यात�म्

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

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

पटुतरम ्इ�यादयः।

3. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) देवद� �भाकर क� अपे�ा चतुर है।

(ख) यह �मठाई उस �मठाई से मधुर है।

(ग) �व�याचल से �हमालय ऊँचा है।

(घ) �ान से आचरण �े� है।

(ङ) नीम से ना�रयल बड़ा है।

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

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

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

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



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

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

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

यथा- उवाच य�ः यु�ध��रम् उवाचः।

क��शः, माता, �ोधः

6-�न�न�ल�खतपदानां �वलोमपदं �लखत-

यथा- गु�तरम् - लघुतरम्

मूख�, ना��तकः, श�ुः, साधुः।

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

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

(क) �पता खात् उ�तरः।

(ख) �नद�यः असाधुः �मृतः।

(ग) सव�भूत�हतः साधुः �मृतः।

�श�ण-सङ्केतः-

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

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

वदत ुसं�कृतम्-



खे�लतं◌ ु�म�ेण सह अनुरोधः

�कशोरः कौशल! खे�लतुं च�ल�य�स ?

कौशलः अव�य ंच�ल�या�म।

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

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

�कशोरः अह�त ुइदानीम् एव कृ�वा आग�ा�म।

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

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

कौशलः कथं वायुः �नग�तः ?

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

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

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

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

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


