
अ�मः पाठः

�म एव �वजयते

अमे�रकादेश े एक��मन् �ाने सै�नकानाम् आवासाय �नमा�णकाय� �चलद ्आसीत्। त�
�ारा�द�नमा�णहेतोः का��य गु�तरः ख�डः नीयते �म। के�चत् सै�नकाः बृह�कायं तं
का�ख�डं भूमेः उ�ा�य यानम ् आरोप�यतुं यतमानाः आसन्। �क�तु का��य
अ�तभार�वात् ब���यये अ�प ते अ�मा अभवन्।तेषां सै�नकानाम् एकः नायकः अ�प
आसीत,् य �रत एव अ�धकबल�योगाय तान् �ेरय�त �म।

अ�ा�तरे क�न ् तुर�ा�ध�ढः त� आगतः। स भारवहन ेअ�मान् सै�नकान् �वलोकयन्
नायकम ्अवदत् - �क� प�य�त भवान्? य�द एतेषां सहयोगं भवान् कुया�त्, तदा काय� सुकरं
�यात्।नायकः �ोवाच - �क� न वे�� भवान् ? अहम् एतेषाम् अ�धकारी अ��म। कथम् एतैः
सह काय� कुया�म?्त�कथन ं�ु�वा सः अ�साद� अ�ाद ्अवातरत्, �नजं कोटप�रधानं च
अवताय� भूमौ �यदधात्। ततः असौ का�ख�ड�य उ�यने सै�नकैः साकं बलसाहा�यम्
अकरोत्। का�ख�डः यान ेआरो�पतः अभवत्। सव� त�य सहयोगं �ाशंसन्। नायकः अ�प
ध�यवादं �वतीण�वान्।तदन ुस आग�तुकः पुनः अ�म् आ�� नायकम् अभाषत- महाशय!
यदा कदा�चद ्ई�शः अवसरः आपतेत्, �धानसेनाप�तः वा�श�गटनः �मय�ताम्। स पुनर�प
आग�म�य�त। �वसेनाप�त� वा�श�गटनम् अ�भजानन् स नायकः ल��तो भू�वा �माम्
अयाचत।



श�दाथ�ः 

�ारा�द�नमा�णहेतोः = �ार आ�द के �नमा�ण के �लए। उ�ा�य = उठाकर। का��य =
लकड़ी का। यानम ् = सवारी। आरोप�यतु ं = चढ़ाने के �लए। यतमानाः = �य�नशील।
अ�तभारव�वात ् = अ�धक भारी होने से। अ�माः = असमथ�। �रतः = �र से।
तुरगा�ध�ढः = घोड़े पर सवार। सुकरम ्= सरल (आसान)। प�रधानम ्= व��। आग�न्
= आता �आ। अ�साद� = घुड़सवार। अवधेयम ्= याद रख�। �ाशंसन ्= �शंसा �कये।
आपतेत ्= आये। �मय�ताम ्= याद कर�। अ�भजानन ्= जानते �ए।

अ�यासः

1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत-

�ारा�द�नमा�णहेतोः का��य उ�ा�य �माय�ताम्

अ�तभारव�वात ्आपतेत् आ�� आग�म�य�त

2. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) �कमथ� का��य गु�तरः ख�डः नीयते �म?

(ख) सै�नकाः कथं ब���यये अ�प अ�माः जाताः ?

(ग) कः �रतः एव अ�धकबल�योगाय तान् �ेरय�त �म ?

(घ) तुरगा�ध�ढः पु�षः सै�नकान ्�वलोकयन् नायकं �कम् अवदत् ?

3. अधो�ल�खतपदाना ं�वभ��� वचन ंच �लखत -

पदम ्�वभ��ः वचनम्

यथा- सै�नकानाम् ष�ी ब�वचनम्



अ�ाद ्.................... .....................

यान े.................... .....................

�माम ्.................... .....................

4. अधो�ल�खत��यापदानां लकारं पु�षं वचनं च �लखत -

��यापदम् लकारः पु�षः वचनम्

यथा- अवदत् लड्.लकारः �थमपु�षः एकवचनम्

भव��त ................... ................ ..................

आसीत ्.................. ................ ..................

ग�म�य�त .................. ................ ..................

अकरोत ्.................. ................ .................. 

5. उपसग� �लखत -

पदम ्उपसग�ः

यथा- अ�ध�ढः ...अ�ध...

�ोवाच ..................

अ�भजानन ्..................

�वलोकयन ्..................

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



आवासाय, का�ख�डम,् नायकः, अ�साद�, वायुयान�य।

(क)...................... सै�नकान् �ेरय�त

(ख)...................... ग�तः ती�ा भव�त।

(ग)..................... अ�ाद ्अवातरत्।

(घ) भूमे उ�ाय .................आरोप�यतुम्।

7. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) सै�नक� के आवास के �लए �नमा�णकाय� चल रहा था।

(ख) उन सै�नक� का एक नायक भी था।

(ग) वह घुड़सवार घोड़े से उतरा।

(घ) कोई भी काय� बड़ा या छोटा नह� होता।

(ङ) म� खाता �आ नह� चलता �ँ।

(च) म� ह�सता �आ पानी नह� पीता �ँ।

�श�ण-सङ्केतः

1.क�ायां छा�ैः पाठ�य अनु�ेदानां वाचनं कारयत तथा �ह�द�भाषायाम् अथ�-लेखन�य
ग�त�व�ध� कारयत।

2.‘कम��धान ंजगत्’ इ�यु�ौ सं�कृते प�चवा�या�न लेखयत।

आ�मवत् सव�भूतेष ुयः प�य�त सः प��डतः। 


