
 �ादशः पाठ 

��यं भारतम्

�कृ�या सुर�यं �वशालं �कामम,्

स�र�ारहारैः ललामं �नकामम्।

�हमा��ल�लाटे, पदे चैव �स�ुः,

��य ंभारत ंसव�था दश�नीयम्।।1।।

धनानां �नधानं धरायां �धानम्,

इदं भारत ंदेवलोकेन तु�यम्।

यशो य�य शु� ं�वदेशेषु गीतम्,

��य ंभारत ंतत ्सदा पूजनीयम्।।2।।



अनेके �देशाः अनेके च वेषाः,

अनेका�न �पा�ण भाषा अनेकाः।

परं य� सव� वय ंभारतीयाः,

��य ंभारत ंतत ्सदा र�णीयम्।।3।

।

वय ंभारतीयाः �वदेशं नमामः,

परं धम�मेकं सदा मानयामः।

तदथ� धन ंजीवन ंचाप�यामः,

��य ंभारत ंमे सदा व�दनीयम्।।4।।  

श�दाथ�ः             

सुर�यम ्= सु�दर, रमणीय। �कामम ्= अ�य�त ललामम ्= सु�दर। �नकामम ्= अ�य�धक।
स�र�ारहारैः = नद� �पी उ��वल हार� से। �हमा��= �हमालय - �हम का अ�� (पव�त)।
ललाटे= भाल पर। पदे = पद तल म�।�स�ुः = समु�। सव�था = हर तरह से। दश�नीयम ्=
देखन ेयो�य।�नधानम ्= भा�डार।धरायाम ्= पृ�वी पर। शु�म ्= उ��वल। अनेके = ब�त
स े। नमामः= (हम) �णाम करते ह� ।तदथ�म ्= उसके �लए।



अ�यासः

 1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत-

�कृ�या स�र�ारहारैः �हमा��ल�लाटे

शु�म ्र�णीयम् चाप�यामः

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) भारत�य ललाटे �कम��त ?

(ख) क�य शु�ं यशः �वदेशेषु गीतम् अ��त ?

(ग) भारते �कय�तः वेषाः स��त ?

(घ) वयं भारतीयाः कं नमामः ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) भारते �कय�तः �देशाः �कय�य� भाषाः स��त ?

(ख) इदं भारतं क�य �नधान ंकेन च तु�यम् ?

(ग) वयं भारतीयाः �क� �कम् अप�यामः ?

(घ) वयं सदा कं धम� मानयामः ?

 4. सं�कृते अनुवादं कु�त -

(क) ��य भारत सव�था दश�नीय है।

(ख) भारत देवलोक के समान है।



(ग) इसम� ब�त से �देश ह� ।

(घ) हम भारतीय अपन ेदेश को �णाम करते ह�।

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

अप�यामः देवलोकेन �वदेशम् अनेकाः सव�था

(क) ��यं भारतं ............... दश�नीयम्।

(ख) इदं भारतं .................... तु�यम

(ग) अनेका�न �पा�ण, भाषा ..................... ।

(घ) वयं भारतीयाः .................... नमामः।

(ङ) तदथ� धनं जीवनं च .......................।

 7. �वशे�यैः सह यथायो�यं �वशेषणा�न योजयत -

�वशे�यम ्�वशेषणम्

यथा- भारतम् अनेकाः

यशः अनेके

भाषाः ��यम्

�देशाः शु�म्

 8. अनीयर् (अनीय) ��ययं योज�य�वा पदा�न �लखत -

धातुः ��ययः पदम्



यथा- �श् + अनीयर् = दश�नीयम्

पूज ्+ अनीयर् = ...................

पठ्+ अनीयर् = ...................

व�द ्+ अनीयर् = ...................

कथ+् अनीयर् = ...................

 �श�ण-सङ्केतः  

सव�षां �ोकानां स�वर-गानं कारयत।

एतद�प जानीत- कुछ माप (तौल) का सं�कृत नाम-

पाव = कुडवः

सेर = सेरः, ��ः

पैसा = पणः


