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NCERT Solutions for Class 10 Sanskrit Shemushi
Chapter 9 सू�यः

�� 1.

 ��ानाम् उ�रम् एकपदेन  दीयताम् (मौ�खक अ�ासाथ�म्)

(क) �पता  पु�ाय  बा�े �क�  य��त?

 उ�र:

 �वधाधनम्

(ख) �वमूढधीः क��श� वाचं प�र�ज�त?

 उ�र:

 धम��दा

(ग) अ��न् लोके के एव  च�ु��ः �क��त� ताः?
 उ�र:

 �व�ा ंसः

(घ) �ाणे�ोऽ�प कः र�णीयः?
 उ�र:

 सदाचारः

(ङ) आ�नः �ेयः इ�न् नरः क��शं कम� न  कुया �त्
 उ�र:

 अ�हतम्

(च) वा�च  �क�  भवेत्?
 उ�र:

 अवकृता

�� 2.

 �ूलपदा�न  आधृ� ���नमा �णं कु�त-

 यथा-�वमूढधी:
 प�ं फलं प�र��  अप�ं फलं भु��े।

 कः प�ं फलं प�र��  अप�ं फलं भु��े।

(क) संसारे �व�ा ंसः �ानच�ु�भः ने�व�ः क��े।
 उ�र:

 संसार का  �ानच�ु�भः ने�व�ः क��े?

(ख) जनकेन  सुताय  शैशवे �व�ाधनं दीयते।
 उ�र:

 जनकेन  क�ै शैशवे �व�ाधनं दीयते?

� �
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(ग) त�ाथ�� �नण�यः �ववेकेन  कतु� श�ः।
उ�र:

क� �नण�यः 14वेकेन  कतु� श�ः?

(घ) धैय�वान् लोके प�रभवं न  �ा�ो�त।
उ�र:

धैय�वान् क� प�रभवं न  �ा�ो�त?

(ङ) आ�क�ाणम् इ�न् नरः परेषाम् अ�न�ं न  कुया �त्।
उ�र:

आ�क�ाणम् इ�न् नरः केषाम् अ�न�ं न  कुया �त्?

�� 3.

पाठात् �च�ा  अधो�ल�खताना ं �ोकानाम् अ�यम्
उ�चतपद�मेण  पूरयत-

(क) �पता  ____________ बा�े महत् �व�ाधनं य��त, अ� �पता  �क�  तपः तेपे इ�ु��ः
__________।
उ�र:

पु�ाय, त�ृत�ता।

(ख) येन  ____________ यत् �ो�ं त� त�ाथ��नण�यः येन  कतु� __________ भवेत्, सः
__________ इ�त __________।
उ�र:

केना�प, श�ः, �ववेक ई�रतः।

(ग) य  आ�नः �ेयः ____________ सुखा�न  च  इ��त, परे�ः अ�हतं ___________

कदा�प च  न  __________।
उ�र:

�भूता�न , कम�, कुया �त्।

�� 4.

अधो�ल�खतम् उदाहरण�यं प�ठ�ा  अ�ेषा ं ��ानाम् उ�रा�ण  �लखत-

क. �ोक सं�ा  – 3

यथा- स�ा  मधुरा  च  वाणी का? धम��दा

(क) धम��दा ं वाचं कः �ज�त?

उ�र:

�वमूदधी:

(ख) मूढः पु�षः कां वाण� वद�त?

उ�र:

प�षाम्

(ग) म�म�तः क��शं फलं खाद�त?

उ�र:

अप�म्
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ख. �ोक सं�ा  – 7

यथा- बु��मान् नरः �कम् इ��त? आ�नः �ेयः

(क) �कय�� सुखा�न  इ��त? _________

उ�र:

�भूता�न

(ख) सः कदा�प �क�  न  कुया �त्? __________

उ�र:

अ�हतम् कम�

(ग) सः के�ः अ�हतं न  कुया �त्? __________

उ�र:

परे�ः

�� 5.

म�ूषायाः त�  भावा�कसू��: �व�च� अधो�ल�खतकथनाना ं
सम�ं �लखत-

(क) �व�ाधनं महत्
उ�र:

�व�ाधनं सव�धन  �धानम्
�व�ाधनं �े� त�ूल�मत�नम्

(ख) आचारः �थमो धम�ः
उ�र:

आचारेण  तु संयु�ः स�ूण� फल भा�वेत्
आचार �मवो धम�ः स�  चाचार ल�णाः

(ग) �च�े वा�च  च  अव�ता  एव  सम�म्
उ�र:

सं वो मनां�स जानताम्। मन�स एक वच�स एक
कम��ण  एक महा�नाम्।

आचारेण  तु संयु�ः स�ूण�फलभा�वेत्।
मन�स एकं वच�स एकं कम��ण  एकं महा�नाम्।
�व�ाधनं सव�धन�धानम्।
सं वो मनां�स जानताम्।
�व�ाधनं �े�ं त�ूल�पतर�नम्।
आचार�भवो धम�ः स��ाचारल�णाः।

�� 6.

(अ) अधो�ल�खताना ं श�ाना  पुरतः उ�चत �वलोमश�  को�कात् �च�ा  �लखतश�ाः
�वलोमश�:

(क) प�ः __________ (प�रप�ः, अप�ः, ��थतः)
उ�र:

अप�ः
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(ख) �वमूढधीः ___________ (सुधीः, �न�धः, म�धी:)
उ�र:

सुधीः

(ग) कातरः ____________ (अक�णः, अधीरः, अकातरः)
उ�र:

अकातरः

(घ) कृत�ता  ___________ (कृपणता , कृत�ता , कातरता)

उ�र:

कृत��ा

(ङ) आल�म् _________ (उ���ता , �वला�सता , उ�ोगः)
उ�र:

उ�ोगः

(च) प�षा  _____________ (पौ�षी, कोमला , कठोरा)

उ�र:

कोमला।

(आ) अधो�ल�खताना ं श�ाना ं �यः समानाथ�काः श�ाः म�ूषायाः �च�ा  �ल��ाम्-

(क) �भूतम् _______ _______ _______

उ�र:

�भूतम् भू�र ब� �वपुलम्

(ख) �ेयः _______ _______ _______

उ�र:

�ेयः शुभम् �शव  क�ाणम्

(ग) �च�म् _______ _______ _______

उ�र:

�च�म् मनः चेतः मानसम्

(घ) सभा  _______ _______ _______

उ�र:

सभा  संसद  प�रषद  सभा

(ङ) च�ुष् _______ _______ _______

उ�र:

च�ुष् लोचनम् नयनम् नै�म्

(च) मुखम् _______ _______ _______

उ�र:

मुखम् आननम् व�म् वदनम्

श�-म�ूषा
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लोचनम् ने�म् भू�र
शुभम् प�रष�  मानसम्
मनः सभा  नयनम्
आननम् चेतः �वपुलम्
संस�  ब� व�म्
वदनम् �शवम् क�ाणम्

�� 7.

अध�ा�  समास�व�हा: दीय�े तेषा ं सम�पदा�न  पाठाधारेण
दीय�ाम्-
�व�हः सम�पदम् समासनाम

(क) त�ाथ�� �नण�यः __________ ष�ी त�ु�षः
उ�र:

त�ाथ��नण�य

(ख) वा�च  पटुः __________ स�मी त�ु�षः
उ�र:

वा�टुः

(ग) धम� �ददा�त इ�त (ताम्) ___________ उपपदत�ु�षः
उ�र:

धम��दा

(घ) न  कातरः ___________ नञ् त�ु�षः
उ�र:

अकातरः

(ङ) न  �हतम् ___________ नञ् त�ु�षः
उ�र:

अ�हतम्

(च) महान् आ�ा  येषाम् ____________ ब��ी�हः
उ�र:

महा�ा

(छ) �वमूढा  धीः य� सः _____________ ब��ी�हः
उ�र:

�वमूढधीः

यो�ता�व�ारः

क. ‘�त��ुरल्-सू��सौरभम्’ इ�त पाठ� त�मल मूलपाठः (देवनागरी – �लपौ)

सोक��म् इ�दु से�ुम् ओ� तलैया  उळूको�म इ�ै पे�रन्।
मगन् त�ैव�ाटुम उ��व  इवन् त�ै  ए�ोटान् कौमू एननुम सो�।
इ�नय  उळवाग इ�ाद  कूरल् क�न  इ��क् काय  कवरंदद।
क�ुडैय� ए�वर क�ोर मुह��र�ु  पु�ुडेयर क�ादवर।
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