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पाठ 1 भारती वसंत गीततिः 

संधि ववच्छेदिः 
 

1)मदृ ुं गाय – मदृ म+्गाय 

2)लसन्तीह – लसन्न्त+इह 

3)गीततुं लललतुं – गीततम+्लललत 

4)कललन्दात्मजायास्सवानीरतीरे – कललन्द+आत्मजायााः+सवानीरतीरे 

5)पङ्कन्ततम ्– पम+्न्ततम ्

6)मलयमारुतोच्च न्बिते – मलयमारुत+उत+्च न्बिते 

7)स्वनन्तीन्तततबरेक्ष्य – स्वनन्तीम+्तततम+्रेक्ष्य 

8)रेक्ष्य – र+ईक्ष्य 

9)चलेद च्छलेत – चलेत+्उच्छलेत ्

10)तवाकर्णयय – तव+आकर्णयय 

11)वीणामदीनाम ्– वीणाम+्अदीनाम ्

 

पठठत पद्ांश 

 



1)पदयाुंशुं 

मध र-मञ्जरी-पपञ्जरी-भूत-मालााः 

वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालााः 

कलापााः लललत-कोककला-काकलीनाम।्। 

 

1.एकपदेन उत्तरत- 

क) कदा मध रमञ्जरी पपञ्जरी भूतााः? 

ख) कीदृशााः रसालााः वसन्ते लसन्न्त? 

2.पूणयवातयेन उत्तरत – 

क) वसन्ते कासाुं कलापााः पवलसन्न्त? 

ख) वसन्ते कााः पपञ्जरी भूतााः? 

3.तनदेशान सारम ्उत्तरत – 

क) ‘सरसााः रसालााः’अनयोाः पदयोाः पवशेषणपदुं ककस्त 

1)सरसााः       2) रसालााः       2) सरसाः     4) रसालाः 

ख) ‘नीरसााः’इत्यस्य पदस्य काः पवपयययाः अत्र ललखखताः? 

1)वाखण    2)वसन्ते         3)रसालााः       4)सरसााः 

4. उपररललखखतश्लोकम ्पठित्वा अन्वयुं मञ्जूषाताः उचचतपदुं चचत्वा पूरयत –  

अन्वयाः-इह (1)………..मध र-मञ्जरी-पपञ्जरी (2)………..सरसााः रसालााः (3)…………।लललत 
(4)………..काकलीनाुं कलापााः (शोभन्ते) । 

मञ्जूषा – कोककला, भूतमालााः, वसन्ते, लसन्न्त  

 

2)पदयाुंशुं 

वहतत मन्दमन्दुं सनीरे समीरे 

कललन्दात्मजायास्सवानीरतीरे, 



नताुं पङ्कन्ततमालोतय मध माधवीनाम।् 

1)एकपदेन उत्तरत-् 

क)कस्यााः तीरे समीराः मन्दमन्दुं वहतत? 

ख) कासाम ्नताुं पङ्कन्ततम ्वाणी अवलोकयत ? 

2)पूणयवातयेन उत्तरत- 

क) क त्र समीराः मन्दमन्दुं वहतत? 

ख) ककम ्अवलोतय वाणी नवीनाुं वीणाुं तननादयत ? 

3) तनदेशान सार उत्तरत- 

क) ‘नताुं पङ्कन्ततम’् अनयोाः पदयोाः पवशेषणपदुं ककम?्  

ख) ‘तीव्रम’् इत्यस्य पदस्य काः पवपयययाः श्लोके आगताः? 

4. उपररललखखतश्लोकुं  पठित्वा मञ्जूषाताः उचचतुं पदुं चचत्वा अन्वयुं पूरयत- 

(अये वाखण) कललन्दात्मजायााः 1)…………..सनीरे 2)…………..वहतत समीरे 3)…………..नताुं पङ्कन्ततम ्
4)…………..(नवीनाुं वीणाुं तननादय) । 

मञ्जूषा-आलोतय, सवानीरतीरे, मध माधवीनाम,् मन्दमन्दम ्

तिम्िवाक््ेषु रेखांकितािां पदािाम ्आिारे प्रश्ितिमााणं िृत्वा लिखत- 

1)इह वसन्ते सरसााः रसालााः लसन्न्त । 

2)काललन्दात्मजायााः तीरे समीराः वहतत।  

3)लतानाुं तनतान्तुं शान्न्तशीलम स मुं चलेत ्। 

4)वसन्ते इह मध रमञ्जरीपपञ्जरीभूतमालााः रसालााः लसन्न्त । 

5)तव अदीनाुं वीणाम ्आकर्णयय स मुं चलेत ्। 

 

पदािाम ्अराािः 
पदातन.   अरायाः 



 

1.वाखण- हे सरस्वतत 

2.समीरे- वायौ 

3.तततम-् पुंन्ततम ्

4. अलीनाम ्– भ्रमराणाम ्

5. नवीनाम ्– नूतनाम ्

6. सनीरे – जलय तते 

7. लसन्न्त – शोभन्ते 

8. पादपे – वकृ्षे 

9. स्वनन्तीम ्– ग ञ्जायमान ्

10. रेक्ष्य – दृष्ट्वा 

11. लललतपल्लवे –स न्दरपत्रय तते 

12. तनतान्तम ्– अतीव 

13. स मम ्– प ष्टपम ्

14. शान्न्तशीलम ्– शान्तस्वभावम ्

*सम्पूणा गृहिा्ा रीडर िापी में िरें। 

*शब्दारा ्ाद िरें। 
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