
 �योदशः पाठः 

वीरोऽ�भम�युः 

महाभारत�य यु�म् अ�ादश �दना�न यावत् �ाचलत् । आदौ कौरवप�े �पतामहः भी�मः
सेनाप�तः अभवत्  ।दश �दना�न स युदधम् अकरोत् .। ततः एकादशे �दवसे �ोणाचाय�ः
सेनाप�तःअभवत ्। स प�च  �दना�न सेनाप�तः अभवत्  ।   प�चदशे �दवसे  सः
वीरग�तम ्�ा�तवान् .। तदन�तरम्  कण�ः �दन�यपय��त ंसेनाप�तः अभवत् ।  त��मन ्वीर
ग�त� �ा�त ेअध� �दनं मातुलः श�यः यु�ं कृतवान् । शेष े�दवसाध� भीम �य�धनयोः गदायु�ं
अभवत ्।अ�य ऐ�तहा�सक�य  महायु��य �योदशे �दने यदा
 �ोणाचाय�ः कौरवप��य सेनाप�तः आसीत् ,तदा �य�धनः �व�वजयाय  �ोणाचाय�म्
अ�ततरां �ा�थ�तवान्  ।. �ोणाचाय�ः अकथयत्-य�द अजु�नः यु�े कदा�चत् स���हतं न
भवेत ्,तदा नून ंतव जयो भवेत् .। इ�त �ु�वा �य�धन प�ीयाः संश�तनामकः वीरवराः
अजु�न ंयु�ाय आ�य अ�य� �रं नीतवंतः .।   'अयमेव अवसरः'  इ�त म�वा  �ोणाचाय�ः
च��ूह ंर�चतवान् ,य�य भेदनं पा�डव प�े कोऽ�प अजु�नाद�यः न अजानात्   । महाराजो
यु�ध��रः अ�य�तम् उ���नोऽभवत्  ।तदानीम् अजु�नपु�ःअ�भम�युः यु��े�म ्��त
���तथः ,यतः सः च��ूहभेदन�व�धम् अजानात् । .�क�तु च��ूह�ारे �व�प��वसुः प�तः
�स�ुराजो जय�थः यु�ध��र -भीम -सहदेव -नाकुलान् अव��वान् । .अ�भम�युः एकाक�
  च��ूहम�य े��व�य अतीव परा�मेण यु�ं कृ�वा ब�न् वीरान  हतवान्  ।.हा �धक् !
अ�त े�ोणः ,कृपः ,कण�ः ,अ��ामा ,वृहद ्बलः,कृतवमा� ,जय�थ�  स�त यो�ारः
स��म�य अ�भम�युं �नःश��ं  कृ�वा एका�कनं हतव�तः । .अ�भम�युः वीरग�त� ल��वा
अमरोऽभवत ् ।   

               अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत -

यु�म ्भी�मः �दन�यपय��तम्



भीम�य�धनयोः ऐ�तहा�सक�य संश�तकनामकाः

उ���नोऽभवत ्�व�पतृ�वसुः ��व�य

 2. एकपदेन उ�रत-

(क) कौरवप� ेकः �थमं सेनाप�तः अभवत् ?

(ख) �ोणाचाय�ः क�त �दना�न सेनाप�तः आसीत् ?

(ग) एकादश े�दवसे कः सेनाप�तः अभवत् ?

(घ) अजु�नं �वहाय च��ूह-भेदन-�व�ध� कः अजानात् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) महाभारत�य यु�ं क�त �दना�न यावत् �ाचलत् ?

(ख) �योदश े�दने कः सेनाप�तः आसीत् ?

(ग) �ोणाचाय�ः �वजयाय �क� र�चतवान् ?

(घ) च��ूह�ारे पा�डवान् कः अव��वान् ?

 4. अधो�ल�खत-पदानां �वभ��-वचनं �लखत-

पदम ्�वभ��ः वचनम्

यथा- मोहनम् ��तीया एकवचन

ऐ�तहा�सक�य ............. ....................

�वजयाय ............. ....................



�व�पतृ�वसुः ............. ....................

परा�मेण ............. ....................

 5. अधो�ल�खतपदा�न समानाथ�कैः पदैः सह योजयत-

 यु�म्        चमूप�तः

�दना�न       �दवसाः

सेनाप�तः    एकलः

एकाक�    मा�रतवान्

हतवान ्    समरः

6. अधो�ल�खतवा�या�न संशोधयत -

(क) �ोणाचाय�ः सेनाप�तः आसन्।

(ख) सः प�च�दनम् सेनाप�तः आसीत्।

(ग) तौ वीरग�त� �ा�तवान्।

(घ) �य�धनः �व�वजयः �ोणाचाय� �ा�थ�तवान्।

(ङ) अ�भम�युः वीरगतौ ल�वान्।

 7. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) वीर अ�भम�यु अजु�न का पु� था।

(ख) वह अकेले सात महार�थय� से लड़ा।



(ग) जय�थ ने अ�याय से अ�भम�यु का वध �कया था।

(घ) अतः अजु�न ने जय�थ के वध क� ��त�ा क�।

 �मरणीयम-्

1- धीरो भव वीरो भव।

�श�ो भव स�यो भव।

��ो भव पु�ो भव।

सौ�यो भव शा�तो भव। 

2- �नानं कु� �यानं कु�।

मधुरं जलपानं कु�।

पठन ेअवधानं कु�।

हीन-जने मानं कु�।

द�न-जने दानं कु�।

जन-जन स�मानं कु�।  

�श�ण-सङ्केतः

च��ूहभेदन�स�ं बालकान् सं�ेपेण �ावयत।  


