
 अ�मः पाठः 

�ा�य जीवनम ्

�ा�य  जीवनम ्सु�व��तम  भव�त ।�ामे  �ायेण सव�  �व�ः भव��त । वनेषु नगरेषु च
तथा जीवनम न भव�त ।व�तुतः �ामः वननगरयोः म�य ेस��त ।�ामीणाः जनाः �ायेण
कृषी वलाः भव��त ते च �ातः कालात सायं यावत् �े�ेषु कम� कुव���त  .�े�ा�ण से�ंु
वा�रणा पूणा�ः कु�याः भव��त  .कृषकाः �े�ा�ण  फलेन कष���त  .कु�या जलेन ता�न
�स�च�त त� बीजा�न वप��त च . �ामान प�रतः श�य�यामला ध�र�ी राजते .प�र�म शीलः
�ामीणः धा�या�दकम उ�पादय��त .वै�ा�नकोपकरणानाम साहा�येन इदानीम् कृ�ष
��सायः लाभ�दः  स�ातः .�ाम प�थकानां गोपालानां च संगीतेन �दयं �स�म ्भव�त
.

वृ�ाः �नः�वाथ�मेव फलम् छायां च �य���त  .�ामे शुकः -कपोत -मयूर -को�कलादयः
प��णः कूज��त .अ� -गो -म�हष-मेषादयः पशवः च चर��त .�ामेषु मनोर�नं
अ�प�यसा�यम भव�त .धूल धूस�रताः बालकाः �व�वधाम ��ड़ां कुव���त  .जीवन
र�णाथ�म ्अ�य��मुपयो�गनः वायु जला�धकः �ामेषु �चुरं यथा ल�य�ते  तथा न नगरेषु
.�ा�य जीवनं सदाचार स��म धा�म�कम् च भव�त  .�ाम वा�सनां मनां�स �नम�ला�न
भव��त . त��य् ंवातावरणं �व�ं भव�त . �ाचीन काले �ामेषु तथा �वधं �श�ालय
,�च�क�सालयाद�नां सौ�व�यं  नासीत् यथा अ�ा��त ,तथा�प अधुना �ामेषु  सकला�न
साधना�न य�द उ�ल�ा�न भवेयुः  त�ह�  �ा�यजीवन ंइतोऽ�प सुकरं सुखकरं च भ�व�य�त
 तदथ� �ाम -�नवा�स�भः स�ूय �य�नः �वधेयः    

 श�दाथ�ः 

 कृषीवलाः = �कसान।�े�ेष ु= खेत� म�। वा�रणा = जल से। कु�या = नहर। कष���त =
जोतत े ह�। वप��त = बोते ह�। प�रतः = चार� ओर। �य��तः = �दान करते �ए।



श�य�यामला = फसलां से ह�रत। कूज��त = कूजते ह�। स�ूय = एक होकर। सौ�व�यम्
= सु�वधा। सुकरम ्= सरल।राजते = सुशो�भत होती है।

अ�यास

1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत -

सु�व��तम ्साहा�येन अ�प�यसा�यम्

�नः�वाथ�मेव जीवनर�णाथ�म् सौ�व�यम्।

 2. एकपदेन उ�रत -

(क) कृषकाः �े�ा�ण केन कष���त ?

(ख) �नः�वाथ�मेव फलं छाया�च  के �य���त ?

(ग) �ामेषु अ�प�यसा�यं �क� भव�त ?

(घ) �ाम�नवा�स�भः स�ूय �क� �वधेयम् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) �ा�यजीवन ंक��शं भव�त ?

(ख) �े�ेषु जनाः कदा काय� कुव���त ?

(ग) �ाचीनकाल े�ामेषु केषां सौ�व�यं नासीत ्?

(घ) �ा�यजीवन ंसुकरं कदा भ�व�य�त ?

 4.म�ूषातः  ��यापदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

उ�पादय��त , कष���त , कूज��त ,भव�त ,ल�य�ते



(क) �ा�यजीवन ंसु�व��तम् .......................।

(ख) कृषकाः �े�ा�ण हलेन ...............................।

(ग) �ामे शुक-कपोत-मयूर-को�कलादयः प��णः.......................।

(घ) प�र�मशीलाः �ामीणाः धा�या�दकम्.......................।

(ङ) वायुजला�दकाः �ामेषु �चुरं......................।

 5. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) गाँव म� लोग �ायः �व� होते ह�। (ख) गाँव कृ�ष�धान होता है।

(ग) �कसान खेत क� जुताई करता है। (घ) �कसान अ� उपजाता है।    

6. रेखाङ्�कतपदा�न आधृ�य ���नमा�णं कु�त -

(क) �ामे �ायेण सव� �व�ाः भव��त।

(ख) �ामं प�रतः श�य�यामला ध�र�ी राजते।

(ग) �धूलधूस�रताः बालकाः �व�वधां ��डां कुव���त।

(घ) �ामवा�सना ंमनां�स �नम�ला�न भव��त।

 7. शु�कथन�य सम�म ्‘आम्’ अशु�कथन�य सम�म् ‘न’ इ�त �लखत -

(क) �ामप�थकाना ं गोपालानां स��तेन �दयं �स� ं भव�त। (ख) वै�ा�नकोपकरणानां
साहा�येन कृ�ष�ापारः हा�नकरः स�ातः। (ग) �ा�यजीवनं सदाचार-स��ं धा�म�क�च
 भव�त। (घ) �वकासाय �ामवा�स�भः स�ूय �य�नः न �वधेयः।

 �श�ण-सङ्केतः



�ा�यजीवन�य इतोऽ�प सुखकरं सुकरं च �नमा�तुं �क� �क� करणीय�म�त लेखयत।

पशवः र�णीया इ�त चचा� कारयत।   

आल�यं �ह मनु�याणां शरीर�ो महान् �रपुः। 


