
��तीयः पाठः  ,

           मातृदेवो भव  

मुकुलः एकः बालकः अ��त .त�य एकं �म�म् अ��त  .त�य नाम सतीशः अ��त  .एकदा
सतीश�य जननी �वरेण पी�ड़ता अभवत्  सा अवदत -भो सतीश !ग� ,वै�म आनय
."सतीशोअवदत ्-अयम् मे ��डन�य  कालः  मम �म�ा�ण आग���त अहम् ��डनाथ�म
ग�ा�म  इ�त उ��वा सः ब�हः अग�त् 

त��मन ्एव काल ेसतीश�य �म�म मुकुलः त� �ा�तः  सः सतीश�य जनन� �वरेण
पी�ड़ताम अप�यत्  सः ताम अपृ�त -"कु� सतीशः गतः "इ�त . सा अवदत् -�म�ैः सह
���डतुम गतः .मुकुलः ��खतो अभवत्  सः ब�हः अग�त सः  सतीशम ��ड़ा�े�ात
गृहम ्आनयत्  अवदत् च -हे �म� एषा तव जननी �वर पी�ड़ता अ��त   �वया अ�यः सेवा
कत��ा  . �कम �वं न जाना�स  .तै�तरीयोप�नषद  उप�दश�त -मातृ देवो भव इ�त
 अ�यद�प उ�म -

अ�भवादनशील�य  �न�यम वृ�ोपसे�वनः 

च�वा�र त�य वध��त ेआयु�व��ा यशो बलम् 

"अधुना स�वरं ग� ,�च�क��कम  च आनय" इ�त �ु�वा सतीशः वै�म आनयत् .त�य
जननी �मु�दताऽभवत  

श�दाथ�ः 

�वरेण = बुखार से। वै�म ् = वै� को। उ��वा = कहकर। त� �ा�तः = वहाँ प�ँचा।
���डतुम ्= खेलने के �लए। ��डा�े�ात=् खेल के मैदान से। आनयत् = लाया। उप�नषद्
उप�दश�त = उप�नषद सीख देती है। अ�यद ्अ�प उ�म ्= और भी कहा गया है। च�वा�र
= चार। स�वरम ्= शी�। �मु�दता = �स�।



अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

��डनाथ� ,वृ�ोपसे�वनः, ���डतुम् ,अपृ�त् ,�ः�खतोऽभवत्  ,अ�भवादनशील�य

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) सतीश�य जननी केन पी�डता आसीत् ?

(ख) मुकुलः क�य �म�म् अ��त ?

(ग) कः �ः�खतोऽभवत् ?

(घ) कः वै�म् आनयत् ?

 3. कः/का, उ�वान/् उ�वती इ�त �लखत- माता/मुकुलः/सतीशः

(क) भोः सतीश! ग� वै�म् आनय। ................................

(ख) अहं ��डनाथ� ग�ा�म। ................................ 

(ग) �म�ैः सह ���डतुं गतः। ................................

(घ) हे �म� ! एषा तव जननी �वरपी�डता अ��त। ................................   

4 .पूण�वा�येन उ�रत -

(क) मुकुलः सतीश�य मातरम् �कम् अपृ�त् ?

(ख) सतीशः �कम् उ��वा ब�हः अग�त् ?

(ग) उप�नषद ्�कम् उप�दश�त ?



(घ) सः सतीशं कुतः आनयत् ?

 5. ��ानाम् उ�रा�ण �लखत -

(क) सतीश�य जननी कदा �मु�दता अभवत् ?

(ख) आयु�व��ा यशोबलं क�य वध��ते ? 

 (ग) �क� �ु�वा सतीशः वै�म् आनयत् ?

(घ) सतीशः कु� अग�त् ?    

  6. अधो�ल�खता�न-पदा�न वा�य रचनां कु�त -

पदम्

यथा- �वरेण महेशः �वरेण पी�डतः

�म�ा�ण

ताम्

��डा�े�ात्

 7. �व�च��य �लखत-

य�द भवतः सहपाठ� ��णः �यात् तदा भवान् �क� क�र�य�त ? इ�त �लखत।

  �श�ण-सङ्केतः- क�ायां चचा� कारयतु

(क) मातुः �पतुः �े�जनानां च स�काराय बालकाः �क� �क� कुव���त?

(ख) ��डन ं लाभदायकम��त पर�तु गृह े सम�यासु आगतासु �थमं �कम ्आव�यकम्
अ��त?  



ब�ुबा�वानां नामा�न-

�पतामहः = दादा, �पतामही = दाद�, �पतृ�ः = चाचा,

�पतृ�ा = चाची भ�गनी = बहन, अ�जः = बड़ा भाई,

अनुजः = छोटा भाई, अ�जा =बड़ी बहन अनुजा = छोट� बहन,

सहोदरा = सगी बहन, सहोदरः = सगा भाई, जनकः = �पता

जननी = माता, मातुलः = मामा,  

�ातृजाया = भाभी, �ातृजः = भतीजा, �ातृजा= भतीजी,

भा�गनेयः = भानजा/भ�गना नना�दा = ननद, �पतृ�वसा = बुआ,

आवु�ः = बहनोई, पु�ः/तनयः = बेटा, मातामहः = नाना।   

         न गृहं गृह�म�या�ः गृ�हणी
गृहमु�यते।  


