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NCERT Solutions for Class 9 Sanskrit Shemushi
Chapter 4 क�त�ः

अ�ासः

�� 1.

 एकपदेन  उ�रं �लखत –

(क) जीमूतवाहनः क� पु�ः अ��?

 
(ख) संसारेऽ��न् कः अन�रः भव�त?

 
(ग) जीमूतवाहनः परोपकारैकफल�स�ये कम् आराधय�त?

 
(घ) जीमूतवाहन� सव�भूतानुक�या  सव�� �क�  ��थतम्?

 
(ङ) क�त�ः भु�व  का�न  अवष�?

 उ�र:

 
(क) जीमूतवाहन�

 
(ख) परोपकारः

 
(ग) क�पादपम्

 
(घ) यशः

 
(ङ) वसू�न

�� 2.

 अधो�ल�खताना ं ��ानाम् उ�र: सं�ृतभाषया  �ल�खत –

(क) क�नपुरं नाम नगरं कु� �वभा�त �?

 
(ख) जीमूतवाहनः क��शः आसीत्?

 
(ग) क�तरोः वै�श�माक�� जीमूतवाहनः �कम् अ�च�यत्?

 
(घ) �हतै�षणः म��णः जीमूतवाहनं �कम् उ�व�ः?

 
(ङ) जीमूतवाहनः क�त�म् उपग� �कम् उवाच?

 उ�र:

 
(क) क�नपुर नाम नगर �हमवतः सानोप�र �वभा�त �।

 
(ख) जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सव�भूतानुक�ी च  आसीत्।

 
(ग) क�तरोः वै�श�माक�� जीमूतवाहनः अ�च�यत् यत् “अहो! ई�शम् अमरपादपं
�ा�ा�प पूव �ः पु�षैअ�ाकं ता�शं फलं �कम�प न  �ा�म्। �क�ु केवलं कै��देव  कृपणैः
क��द�प अथ�ः अ�थ�तः। तदहम�ात् क�तरोः

 अभी�ं साधया�म” इ�त।
 

(घ) �हतै�षणः म��णः जीमूतवाहनं उ�व�:-“युवराज! योऽयं सव�कामदः क�त�ः
तवो�ाने �त��त स तव  सदा  पु�ः। अ��न् अनुकूले ��ते स�त श�ोऽ�प अ�ान् बा�धतुं न
श�ुयात्।”

 
(ङ) जीमूतवाहन: क�त�म् उपग� उवाच-“देव! �या  अ��ूव�षाम् अभी�ाः कामाः
पू�रताः त�मैक कामं पूरय। यथापृ�थवीम् अद�र�ाम् प�ा�म तथा  करोतु देव” इ�त।

�� 3.

 अधो�ल�खतवा�ेषु �ूलपदा�न  क�ै �यु�ा�न?
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(क) त� सानो�प�र �वभा�त क�नपुरं नाम नगरम्।
(ख) राजा  स�ा�यौवनं तं यौवरा�े अ�भ�ष�वान्?
(ग) अयं तव  सदा  पू�ः।
(घ) तात! �ं तु जाना�स यत् धनं वी�चव��लम्।
उ�र:

(क) �हमवते (�हमालयाय)

(ख) राजपु�ाय  (जीमूतवाहनाय)

(ग) क�तरवे
(घ) �प�े (जीमूतकेतवे रा�े)

�� 4.

अधो�ल�खताना ं पदाना ं पया �यपदं पाठात् �च�ा  �लखत –

(क) पव�तः – ………………

(ख) भूप�तः – ………………

(ग) इ�ः – ………………

(घ) धनम् – ………………

(ङ) इ��तम् – ………………

(च) समीपम् – ………………

(छ) ध�र�ीम् – ………………

(ज) क�ाणम् – ………………

(झ) वाणी – ………………

(ज) वृ�ः – ………………

उ�र:

(क) पव�तः – नगे�ः
(ख) भूप�तः – राजा
(ग) इ�ः – श�ः
(घ) धनम् – अथ�ः
(ङ) इ��तम् – अभी�म्/अ�थ�तः
(च) समीपम् – अ��कम्
(छ) ध�र�ीम् – पृ�ीम्
(ज) क�ाणम् – ���/सुखम्
(झ) वाणी – वाक
(ञ) वृ�ः – त�ः

�� 5.

‘क’ ��े �वशेषणा�न  ‘ख’ ��े च  �वशे�ा�ण  द�ा�न। ता�न  समु�चत योजयत –

‘क’ �� – ‘ख’ ��
कुल�मागतः – परोपकारः
दानवीरः – म���भः
�हतै�ष�भः – जीमूतवाहनः
वी�चव��लम् – क�त�ः
अन�रः – धनम्
उ�र:

‘क’ ��ः – ‘ख’ ��ः
कुल�मागत: – क�त�:
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दानवीर: – जीमूतवाहनः
�हतै�ष�भः – म���भः
वी�चव��लम् – धनम्
अन�रः – परोपकारः

�� 6.

�ूलपदा��धकृ� ���नमा �णं कु�त –

(क) तरोः कृपया  सः पु�म् अ�ा�ोत्।
(ख) सः क�तरवे �वेदयत्।
(ग) धनवृ�ा  कोऽ�प द�र�ः ना�त�त्।
(घ) क�त�ः पृ�थ�ां धना�न  अवष�त्।
(ङ) जीवानुक�या  जीमूतवाहन� यशः �ासरत्।
उ�र:

(क) क�
(ख) क�ै
(ग) कया
(घ) क�ाम्
(ङ) कया

�� 7.

(अ) “��� तु�म्” ��� श�� योगे चतुथ� �वभ��ः भव�त। इ�नेन  �नयमेन  अ� चतुथ�
�वभ��ः 
�यु�ा  एवमेव  (को�कगतेषु पदेषु) चतुथ� �वभ���  �यु�  �र��ाना�न  पूरयत –

(क) ��� …………… (राजा)

(ख) ��� …….. (�जा)

(ग) ��� ……………… (छा�)

(घ) ��� ………. (सव�जन)

उ�र:

(क) रा�े।
(ख) �जा�ः �जाये।
(ग) छा�ाय/छा�े�ः।
(घ) सव�जने�ः ।

�� 7.

(आ) को�कगतेषु पदेषु ष�ी �वभ���  �यु�  �र��ाना�न  पूरयत –

(क) त� ……… उ�ाने क�त�ः आसीत्। (गृह)

(ख) सः ……………….. अ��कम् अग�त्।
(ग) ……………… सव�� यशः ��थतम्
(जीमूतवाहन)

(घ) अयं ………………” त�:?(�कम्)
उ�र:

(क) गृह�
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(ख) �पतुः
(ग) जीमूतवाहन�
(घ) क�

Class 9 Sanskrit Shemushi Chapter 4 क�त�ः Additional Important
Questions and Answers

अ�त�र� काय�म्

�� 1.

 �न��ल�खतम् अनु�ेद  प�ठ�ा  तदाधा�रताना ं ��ानाम् उ�र: �लखत –

1. अ�� �हमवान् नाम सव�रलभू�मः नगे�ः। त� सानोः उप�र �वभा�त क�नपुर नाम
नगरम्। त� जीमूतकेतुः इ�त �ीमान् �व�ाधरप�तः वस�त �। त� गृहो�ाने कुल�मागतः
क�त�ः ��तः। स राजा  जीमूतकेतुः तं क�त�म् आरा� त�सादात् च
बो�धस�ांशस�वं जीमूतवाहनं नाम पु�ं �ा�ोत्। सः जीमूतवाहनः महान् दानवीरः
सव�भूतानुक�ी च  अभवत्। त� गुणः �स�ः �स�चवै� �े�रतः राजा  कालेन
स�ा�यौवनं तं यौवरा�े अ�भ�ष�वान्। कदा�चत् �हतै�षणः �पतृम��णः यौवरा�े ��तं
तं जीमूतवाहनं उ�व�:-“युवराज! योऽयं सव�कामदः क�त�ः तवो�ाने �त��त स तव
सदा  पू�ः। अ��न् अनुकूले ��ते स�त श�ोऽ�प अ�ान् बा�धतुं न  श�ुयात्” इ�त।

(i) एकपदेन  उ�रत (केवलं ���यमेव)

1. �ीमतः �व�ाधरपतेः �क�  नाम आसीत्?
2. स राजा  क��शं पु�ं �ा�ोत्?
3. जीमूतकेतोः उ�ाने क��शः क�त�ः ��तः आसीत्?

उ�र:

1. जीमूतकेतुः
2. बो�धस�ांशस�वम्
3. कुल�मागतः

(ii) पूण�वा�ेन  उ�रत (केवलं ��मेकमेव)

1. नृप� गृही�ाने कः ��तः आसीत्?
2. पु�ः क��शः अभवत्?

उ�र:

1. नृप� गृहो�ाने कुल�मागतः क�त�ः ��तः आसीत्।
2. पु�ः महान् दानवीरः सव�भूतानुक�ी च  अभवत्।

(iii) भा�षककाय�म् (केवलं ���यमेव)

1. अनु�ेदे ‘स�ू� ’ इ�त पद� कः पया �य: �ल�खतः?
2. अनु�ेदे ‘स राजा  जीमूतकेतुः’ इ�� कतृ�पद� ��यापदं �क�  वत�ते?
3. ‘�हतै�ष�भः �पतृम���भः’ अनयोः पदयोः �वशेषणपदं �कम्?
4. अवसत्’ इ�त पद� अथ� �क�  पदं �यु�म्?
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