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मञ्जूषातःपदानि नित्वा रिक्तस्थािानि पूियत-

क जलाशयम्  अनिन्तयत्  वृद्धः  द ःखिताः  कोटिे वृक्षस्य  सपपः  आदाय, 

समीपे

एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकााः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटिे एकाः

सर्पाःअपर् अवसत्।काकानाम् अनुर्न्तथितौ सपपः  काकानाां पशशून्खादपत स्म।

काकााः द ःखिताः आसन्।तेषु एकाः वृद्धः काकाः उर्ायम् अनिन्तयत्।

वृक्षस्य  समीपे जलाशयाःआसीत्।तत्र एका राजकुमारी स्नातुां  जलाशयम् आगच्छपत

स्म। पशलायाां न्तथितां तस्यााः आभरणम् आदाय एकाःकाकाः वृक्षस्य उर्रर अथिार्यत्।

राजसेवकााः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य  समीर्म् अगच्छन्।तत्र तेतां सरं्च अमारयन्।

अताःएवोक्तम्-उर्ायेन सवं पसद्धयपत। 



 

 

ि- खड्गेन, नापसकायामेव  वारांवारम्  दूरम्  पमत्रता, मपक्षका  व्यजनेन  उर्ापवशत्  

पिन्ना, सुप्ताः  पियाः

रु्रा एकस्य नृर्स्य एकाः  नियः वानराः आसीत्। एकदा नृर्ाः  स प्तः आसीत्। वानराः  व्यजिेि  तम् 

अवीजयत्। तदैव एका मनक्षका  नृर्स्य नापसकायाम्  उपानवशत्। यद्यपर् वानराः  वािंवािम्  व्यजनेनताां 

पनवारयपत स्म तिापर् सा रु्नाःरु्नाः नृर्स्य  िानसकायामेव  उर्पवशपत स्म। अिे साः मपक्षकाां 

हिुां  िड्गेि  िहारम् अकरोत्। मपक्षका तु उड्डीय  दूिम्  गता पकिु खड्ग िहारेण नृर्स्य 

नापसका  निन्ना अभवत्।अत एवोच्यते- मूखप जनैाःसह  नमत्रता नोपचता। 

 

 नितं्रदृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि ि िय ज्य वाक्यानि िियत-



 

 

क  स  पशक्षक  कक्षायाम्  श्यामर्टे्ट िश्नम्  पलखपत।

ख  ते िात्रा  रु्न्तिकायाम्  उत्तरापण पलखन्ति।

ग  पशक्षक बालक  र्दन्तिन्तखत।

घ  केय न्िात्रा  श्यायर्ट्टम् र्श्यन्ति।

ङ  तत्र एकां  रु्िक म्मांचे अन्ति। 

 िश्नमधे्य त्रीनि नियापदानि सखन्त। तानि िय ज्य साथप-वाक्यानि िियत।



 

 

क अनृतां पियच न बू्रयात्।

ख व्यवहारे सवपदा औदायं स्यात्।

ग शे्रष्ठजनां कमपणा  सेवेत्।

घ व्यवहारे कदाचन कौपिल्यां न स्यात्।

ङ सत्यमांअपियां च न बू्रयात्।

च वाचा गुरां  सेवेत्।

ि सत्यां पियां च बू्रयात्।

ज मनसा मातरां  पर्तरां  च सेवेत्। 

 नितं्रदृष्ट्वा मञ्जूषातः पदानि ि िय ज्य वाक्यानि िियत-
  कृषकााः  कृषकौ  एते  धान्यम्, एषाः, कृषकाः  एतौ  के्षत्रम्  कषपपत, कुरताः  खननकायपम्  

रोर्यन्ति

(क  एष  कृषक  के्षत्रम्  कषपपत।

ख  एतौ कृषकौ खननकायपम्  कुरत ।

ग  एते कृषका  धान्यम्  रोर्यन्ति।



 

 

 नित्रानि गिनयत्वातदधः संख्यावािक शबं्द नलित-

अष्टादश एकनवंशनतः पञ्चदश

ित नविंशनतः त्रयखरंशत्

 अधोनलखिता न्समयवािकाि् अङ्का न्पदेष  नलित-

• साधप द्दशवादनम्

• र्ञ्चवादनम्

• सप्तवादनम्

• साधपपत्रवादनम्

• साधपपिवादनम्

• नववादनम्

• एकादशवादनम्

• साधपिादशवादनम्

• साधपचुतवापदनम्

• अष्टवादनम्

• साधपएकाःवादनम्

• साधपसप्तवादनम्



 

 

 मञ्जूषातःनियापदं नित्वा वाक्यानि पूियत- 

अपभनन्दपत भक्षपयष्यामाः, इच्छापम, वपदष्यापम  उड्डीयते  िपतवपसत स्म )

क) हांसाभ्ाां सह कूमोऽपर्  उड्डीयते।

ख) अहां पकपञ्चदपर् न  वनदष्यानम।

ग) याःपहतकामानाां सुहृदाां वाक्यां न  अनििन्दनत।

घ) एकाः कूमपाःअपर् ततै्रव ि नतवनसत  स्म।

ङ) अहम् आकाशमागेण अन्यत्र गिुम्  इच्छानम।

च) वयां गृहां नीत्वा कूमं  िक्षनयष्यामः। 

 मञ्जूषात: पदानि नित्वा रिक्तस्थािानि  पूियत-
षड्, नतं्रशत्, एकनतं्रशत्   द्वादश  अष्टानवंशनतः 

क) षड्  ऋतवाः भवन्ति।

ख) मासााः द्वादश भवन्ति।

ग) एकन्तस्मन्मासे नतं्रशत् अिवा एकनतं्रशत् पदवसााःभवन्ति।

घ) फरवरी-मासे सामान्यताः अष्टानवंशनतः पदनापनभवन्ति।

ङ) मम शरीरे   हिौिाः। 

 मञ्जूषातः अव्ययपदानि नित्वा वाक्यानि पूियत-

अलम्, अिाः  बपहाः  अधाः  उर्रर

क) वृक्षस्य  उपरि खगााःवसन्ति।

ख) अलम् पववादेन।

ग) वषापकाले गृहात् बन ः मागच्छ।

घ) मञ्चस्य अधः श्रोताराः उर्पवष्टााः सन्ति।

ङ) िात्रााः पवद्यालयस्य अन्तः िपवशन्ति।

 मञ्जूषातः  अव्यय पदानि नित्वा रिक्तस्थािानि  पूियत-
तिा  न  कदाचन  सदा  च  अपर्

 क) भक्ताः सदा ईश्वरां  स्मरपत।

ख) असत्यां ि वक्तव्यम्।

ग) पियां तथा सत्यां वदेत्।

घ) लता मेधा ि पवद्यालयां गच्छताः।



 

 

ङ) अनप कुशाली भवान्

च) महात्मागान्धी कदािि अपहांसाां न अत्यजत्।

रेखाङ्गितपदानि अनिकृत्य प्रश्ननिर्ााणं कुरुत-
1) सत्यने वाति वाय ुः।
        केि वाति वाय 
2) सद्भुः एव सहासीि।
       कानि  एव सहासीि
3) वस न्धरा बह रत्ना भवति।
       का बह रत्ना भवति
4) द्वद्यायाुः संग्रहेष त्यक्तलज्जुः स खी भवेि।्
       कस्या  संग्रहेष त्यक्तलज्ज  स खी भवेि ्
5) सद्भुः मैत्ी ंक वीि।

 कानििः मैत्ी ंक वीि

6) मृतु्याः न ितीक्षते।

         कः न ितीक्षते

7) कलहां कृत्वा नराः दुाःखी भवपत।

        नकं कृत्वा नराः दुाःखी भवपत

8) पर्तरां  कमपणा सेवेत।

        क कममणा सेवेत

9) व्यवहारे मृदुता शे्रयसी।

       व्यवहारे का शे्रयसी

 10) रमायााः  पर्ता समाजस्य ितारणाम् असहत।

          कस्या  पर्ता समाजस्य ितारणाम्  असहत

11) र्तु्याः मरणानिरां  रमाबाई महाराष्टर ां ित्यागच्छत्।

       कस्य मरणानिरां  रमाबाई महाराष्टर ां ित्यागच्छत् 

12) रमाबाई  मुम्बईनगरे  शारदा-सदनम्  अथिार्यत्।

        रमाबाई क त्र शारदा सदनम्  अथिार्यत् 

13) तमे पिष्टाबे्द  रमाबाई-महोदयायााः  पनधनम् अभवत्।

        तमे पिष्टाबे्द  कस्या  पनधनम्  अभवत् 



 

 

14) न्तियाः पशक्षाां लभिे स्म।

      कसै्म  पशक्षाां लभिे स्म

15) अस्माकां  पत्रवणपध्वजाः पवश्वपवजयीभवेत्।

       अस्माकां  कः पवश्वपवजयी भवेत्

16) स्वधमापत् िमादां  वयांचकुयापम।

      स्वधमाप खिम्वयांन कुयापम

17) एतत्सवपम् अस्माकां  नेतृणाां सद्बुदे्धाः सत्फलम्।

      एतत्सवपम् अस्माकां  नेतृणाां कैः सत्फलम्

18) शतू्रणाां समक्षां पवजयाः सुपनपिताःभवेत्।

      कस्य समक्षां पवजयाःसुपनपिताःभवेत्

 मञ्जूषातः समािाथपकपदानि नित्वा नलित- 

 

• िाप्य    लब्ध्वा

• कुशलााः     दक्षााः

• हषपस्य     िसन्नतायााः

• देहस्य     शरीरस्य

• वैद्यम्      पचपकत्सकम्

• पशलायाां                   ििरे

• र्शवाः                   जिवाः

• अम्बा                    माता

• नेत्रापण                    नयनापन

• तूष्णीम्                      मौनम्

नवलोमपदानि  योजयत-
 

• उर्रर

• अिाः बपहाः

• दुबुपदे्ध! सुबुदे्ध!
• उचै्ाः नीचैाः

• दुलपभम् सुलभम्

उदा ििाि सािं पद िििां क रुत-



 

 

यिा वसपतस्म अवसत् ।

क र्श्यपतस्म अर्श्यत्।

ख तर्पतस्म अतर्त्।

ग पचियपतस्म अपचियत्।

घ वदपतस्म अवदत्।

ङ गच्छपतस्म अगच्छत्।

एकपदेि उत्तरत-
) पतृिवयां कति रत्नातन

पतृिवयां त्ीणि रत्नातन।
2) मूढैुःक त् रत्नसंज्ञा द्वधीयिे

मूढैुः पाषािखण्डेष रत्नसंज्ञा द्वधीयिे।
3) पतृिवी केन धायमिे

पतृिवी सत्येन धायमिे।
4) कैुःसणगििं क वीि

सद्भुःसणगििं क वीि।
5) लोकेवशी कृतिुः का

लोकेवशीकृतिुः क्षमा।

6) कूमपस्य पकां नाम आसीत्

          कूमपस्य कमु्बग्रीवाः नाम आसीत्

7) सरिीरे के आगच्छन्

          सरिीरे धीवरााः आगच्छन्।

8) कूमपाः केन मागेण अन्यत्र गिुम् इच्छपत

        कूमपाःआकाशमागेण अन्यत्र गिुम् इच्छपत।

9) लम्बमानां कूमं दृष्ट्वा के अधावन्

         लम्बमानां कूमं दृष्ट्वा गोर्ालकााः अधावन्।

10) कस्य भवने सवपपवधापन सुख साधनापन आसन्

श्रीकण्ठस्य भवने सवप पवधापन सुखसाधनापन  आसन्।



 

 

11) कस्य गृहेकोऽपर् भृत्याः नान्ति

कृष्णमूतेाः गृहेकमपकरााः भृत्याः नान्ति।

12) श्रीकण्ठस्य आपतथ्यम्के अकुवपन्

श्रीकण्ठस्य आपतथ्य म्कृष्णमूतेाः पर्तरौ अकुवपन्

13) सवपदा कुत्र सुखम्

सवपदा स्वावलम्बने सुखम्।

14) श्रीकण्ठाः कृष्णमूतेाः गृहांकदा अगच्छत्

श्रीकण्ठाः कृष्णमूतेाः गृहांिाताः नववादने अगच्छत्।

15) कृष्णमूतेाः कपत कमपकरााः सन्ति

कृष्णमूतेाः अष्टौ कमपकरााः सन्ति।

16) मञे्च कपत बालक वयाः उर्पवष्टााः सन्ति

         मञे्च चत्वाराः बालकवयाः उर्पवष्टााः सन्ति।

17) के कोलाहलां कुवपन्ति

        श्रोताराः कोलाहलां कुवपन्ति।

18) गजाधराः कम्उपद्दश्य काव्यां ििौपत

     गजाधराः आधुपनकां  वैद्यम् उपद्दष्य काव्यां ििौपत।

19) तुन्तन्दलाःकस्यउर्ररहिम्आवत्तपयपत

    तुन्तन्दलाः तुन्दस्य उर्रर हिम् आवत्तपयपत।

20) लोके रु्नाःरु्नाः कापन भवन्ति

     लोके रु्नाःरु्नाः शरीरापण भवन्ति।

21) पकां  कृत्वा घृतां पर्बेत्

    श्रमां कृत्वा घृतां पर्बेत्

22) र्न्तिता सरस्वती इपत उर्ापधभ्ाां का पवभूपषता

      र्न्तिता सरस्वती  इपत उर्ापधभ्ाां र्ांपडतारमाबाई पवभूपषता।

23) रमाकुताः सांसृ्कत पशक्षाां िाप्तवती

     रमा स्वमातुाः सांसृ्कत पशक्षाां िाप्तवती।

24) रमाबाई केन सह पववाहम् अकरोत्

     रमाबाई पवपर्नपबहारी दासेन सह पववाहम् अकरोत्।

25) कासाां पशक्षायै रमाबाई स्वकीयां जीवनम्अपर्पतवती

     नारीणाां पशक्षायै रमाबाई स्वकीयां जीवनम् अपर्पतवती।

) रमाबाई उच् पशक्षािं कुत्र आगच्छत्

      रमाबाई उच् पशक्षािं इांगै्लिदेशां आगच्छत्।

27) काः न ितीक्षते

मृतु्याः



 

 

28) सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्  

सवपदा

29) पकां  बू्रयात्

सत्यम्/ पियम्

30) केन सह कलहां कृत्वा नराःसुखी न भवेत्

पमते्रण

31) क: महारररु्: अस्माक शरीरे पतष्ठपत  

आलस्यम्

32) िपुः प्रभावा त्के सखायुःजािाुः
      िपुःप्रभावा णत्हंस्रपशवोद्प सखायुःजािाुः।
33) पावमिी िपस्याि ंक त् अिच्छि ्
      पावमिी िपस्याि ंिौरीतशखरम ्अिच्छि।्
34) कुः श्मशाने वसति
     तशवुःश्मशाने वसति।
35) तशवतनन््ा ंश्र त्वा का क्र द्धा जािा
     तशवतनन््ां श्र त्वा पावमिी क्र द्धा जािा।
36) वट रूपेि िपोवनं कुःप्राद्वशि ्

     विुरूरे्ण तर्ोवनां पशवाः िापवशत्।

37) अस्माकां  ध्वजे कपत वणापाः सन्ति

       अस्माकां  ध्वजे त्रयाः वणापाः सन्ति।

38) पत्रवणेध्वजे शक्त्ााः सूचकाः काः वणपाः

       पत्रवणे ध्वजे शक्त्ााः सूचकाः केशरवणपाः।

39) अशोकचक्रां  कस्य द्योतकम् अन्ति

      अशोकचक्रां  िगतेाः न्यायस्य च द्योतकम्अन्ति।

40) पत्रवणपाःध्वजाःकस्य ितीकाः

       पत्रवणपाःध्वजाः  स्वाधीनतयााः राष्टर गौरवस्य च ितीकाः। 

 अश दं्ध पदं निि त-
क) गमखन्त  यच्छन्ति  रृ्च्छन्ति  धावन्ति।

ख) रामेण  गृहेण  सरे्ण  गजेि।

ग) लतया  मातया  रमया  पनशया।



 

 

घ) लते रमे माते पिये।

ङ) पलखपत गजपपत फलपत सेवनत।

 उपय क्तथिािां समक्षम् आम् अि पय क्त कथिािां समकं्ष ि इनत नलित

1) िाताःकाले ईश्वरां  स्मरेत्। आम्

2) अनृतां बू्रयात। न

3) मनसा शे्रष्ठजनां सेवेत। आम्

4) पमते्रण कलहां कृत्वाजनाःसुखी भवपत। न

5) श्वाःकायपम् अद्य कुवीत। आम्

) िाताःकाले ईश्वरां  स्मरेत्। आम्

7) अनृतां बू्रयात। न

8) मनसा शे्रष्ठजनां सेवेत। आम्

9) पमते्रण कलहां कृत्वाजनाःसुखी भवपत। न

10) श्वाःकायपम् अद्य कुवीत। आम्

) अस्माकां  राष्टर स्य ध्वजे त्रयाःवणापाः सन्ति। आम्

12) ध्वजे हररतवणपाः शािेाः ितीकाःअन्ति। न

13) ध्वजे केशरवणपाः शक्त्ााः सूचकाःअन्ति। आम्

14) चके्र पत्रांशत्अरााः सन्ति न

15) चक्रां  िगतेाः द्योतकम्। आम्

 सम नित मेलिं कृत्वा नलित-

              क            ि

• केशरवणपाः शौयपस्य  त्यागस्य च सूचकाः।

• हररतवणपाः सुषमायााःउवपरतायााःच सूचकाः।

• अशोकचक्रम् िगतेाःन्यायस्य च िवतपकम्।

• पत्रवणपाःध्वजाः स्वाधीनतायााः राष्टर गौरवस्य च ितीकाः।

• पत्रवणपध्वजस्य स्वीकरणां 22 जुलाई 1947 तमे वषे  जातम्।



 

 

यथायोग्यं श्लोकांशाि    रे्लयत

    क             ख

धनधान्यप्रयोिषे  द्वद्यायाुः संग्रहेष च।

द्वस्मयो न हह कर्त्मवयुः  बह रत्ना वस न्धरा।

सत्येन धायमिे पथृ्वी  सत्येन िपिे रद्वुः।

सद्भद्वमवा्ं मैत्ी ंच  नासद्भुःहकणचच्ाचरेि।्

आहारे वयवहारे च  त्यक्तलज्जुःस खीभवेि।्


