
          �थमः पाठः 

आ�मः

                    

अ�माकं �देश�य सीतापुरजनपदे नै�मषार�यं �ाचीन ंतीथ��लम् अ��त। त� एक��मन्
आ�म े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 काल.ेकाले च मेघः वष��त �म।  इदानीम�प
त��मन ्आ�मे धेनवः बलीवदा�ः अ�ाः अ�ये च पशवः �व��दं चर��त। वृ�ेषु कपीनां
कूद�नम्ए चटकानां कूजनम्ए मयूराणा ंनत�नम् च दश�के�यः आन�दं दद�त।त�या�म�य
समीप े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 एत े�नयमाः आसन्.�ातः सूय�दयात् पूव�म्
उ�ात�म्ए न�ां �नानं कत��म्ए स�याव�दनं करणीयम्ए ई�रः नमनीयः सहैव
खादनीय ं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�ण ं�चल�त। स च आ�मः �यागं तप�यां परोपकारम ्उदारतां च �श�य�त।

श�दाथ� 

पुराकाल े� �ाचीन काल म�। अ��ः � पीपल। नी�ब � नीम। �वहाय � �यागकर।
आमलकः � आँवला। पनसः � कटहल। पे� � अम�द। बलीवद� � बैल। कूद�नम ्�
कूदना। चटकानाम ् �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�यम ्  ,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-काल ेकः वष��त �म ?

(ग) वृ�ेषु क�य कूद�नम् आन�दं ददा�त ?

(घ) आ�म ेभेदभावं �वना के �नवस��त ?

 3. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत -

(क) आ�म े�व��दं के के �वचर��त ?

(ख) �वा�यसंवध�नाय आ�म े�क� �क� भव�त ?



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

(घ) आ�मः �क� �क� �श�य�त ?

 4. उ�चतं मेलनं कृ�वा �लखत -

’-सूय�दयात ्पूव�म ्           खादनीयम्

�नानम ्                        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 = �वरोधम ्+ �वहाय

�ाचीन ंतीथ��लम् = ..................... +.......................

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

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

 6. उदाहरणानुसार ंपदरचनां कु�त -

यथा- अप�यत् - प�य�त �म।

अ�लखत ्- .......................

अ�पबत ्- .......................

अग�त ्- .......................



 7. �व�च��य उ�रा�ण �लखत -

(क) फलदायकाना ं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�म-् �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-��याणाम ् 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�त/ेनमो नमः = नम�ते।

ह�रः ओम ्= हॅलो।

�ीमन/्मा�ये = सर/मैडम। (स�बोधन)

ध�यवादाः = ध�यवाद।

�वागतम ्= �वागत।



�मां करोत/ु��यताम ्= �मा क��जए।

ना��त �च�ता = कोई बात नह�।

कृपया = कृपया।

आम ्= हाँ।

न/न�ह = नह�।

उ�मम/्अ�यु�मम् = अ�ा/ब�त अ�ा।

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

अ�भन�दनम ्= 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।  


