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शब्दभण्डार 

३. वदइएका टुक्कालाई अर्थ खुल्ने गरी िाक्यमा प्रयोग गनुथिोस् : 

 

सुइँकुच्चा ठोकु्न : गोपालले गाउभररका मावनसिरुको तृ्रण खाएर सिरविर रावि नै सुइँकुच्चा 

ठोकेछ । 

 

लम्पसार परुु् : अस्तिसम्म के के न गछुथ  भनेर झगडा गरेर विडने िरर आँज पछुिाउँदै 

गाउँलेसामु लम्पसार परेको छ । 

 

आँखा लागु्न: िरर र वसिाको जोडीमा दैिको आँखा लागेर िोला आज छुविएर बसेका छन् । 

 

मुख फोरुु्: सधै सिेर बसे्न अवनिाले आज सासुसामुिमुख फोरेर चोधाले बुढी अब िेपेको 

सविदैन भवनन्छ । 

 

तातो लागु्न: िर्थभरर डुलेर समय वबिाएपवछ परीक्षाको अविल्लो वदन िािो लागेर के गनुथ ? 

 

तेल लगाउरु्: धरान जानका लावग राम बुबालाई िेल लाँउदै छ । 

 

सोत्तर हुरु्: पाके्न बेलाको मकै बादरले सोत्तर बनाएछ । 

 

५. दिइएका पाररभादिक शब्दलाई शब्दकोशीय अरु्क्रममा दमलाउरु्होस् र 
शब्दकोशको सहायता दलई दतर्को अर्ु पदर् लेख्रु्होस् : 
 
अर्ुक्रममा दमलाइएको: 
अवधकृि, आदेश, वटप्पणी, वनलम्बन, पररपत्र, फसोट, बढुिा, बेरुजु, भरपाई, राजस्व, 
सरुिा, स्पष्टीकरण 



 
अदिकृत 
राजपत्राविि िा सो सरिको कमथचारी, कुनै अड्डा िा कायाथलय आवदको अवधकारप्राप्त 
व्यस्ति 
 
आिेश 
कुनै काम कारबाईका बारेमा मन्त्री िा उच्च अवधकारीबाट वदइने वनकासापुकासा िा 
वनणथयसम्बन्धी आज्ञा 
 
दिप्पणी 
कठोर र गूढ अर्थको व्याख्या, टीका विशेर् कुरा सम्झाउन लेस्तखने सानो लेख 
 
दर्लम्बर् 
पद, अवधकार िा दावयत्वबाट रोक्का 
 
पररपत्र 
विचार, सूचना, जानकारी आवदका वनस्ति सम्बस्तन्धि व्यस्ति, संस्र्ा िा विभागलाई एकै 
बेिोरामा पठाइने आवधकाररक पत्र 
 
फर्स्योि 
लेनदेन िा खररदवबक्रीसम्बन्धी िरविसाब चुिा गने काम, वछनाफाना 
 
बढुवा 
िल्लो पदबाट मावर्ल्लो पदमा िृस्ति हुने काम, पदोन्निी 
 
बेरुजु 
रुजु गदाथ नवमलेको, रुजु नगररएको िा नभएको 
 
भरपाई 
कसैले अरुबाट कुनै ििु बुझी वलएको प्रमाणको रवसद 
 
राजस्व 
मालपोि, भन्सारमिसुल, विवभन्न कर िा शुल्क आवदका रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन 
 



सरुवा 
सङ््कक्रामक, सने वकवसमको 
 
स्पष्टीकरण 
छलथङ्ग नभएका कुरालाई छलथङ्ग पाने काम 

 

बोि र अदभव्यक्ति 

५. दिइएको कर्ाांश पढी सोदिएका प्रश्नको उत्तर दिरु्होस् : 
 
 

(क) ‘मादर्सको पररचय शरीरले भन्दा पदर् उसको मक्तिष्क र हृियले दिन्छ’ 
भनु्नको तात्पयु के हो ? 
मवनर्को शरीर एक पररिविथि मुलक ििु िो । आज अत्येन्त सुन्दर भएको शरीर भोवल 
कुरूप हुन पवन सक्छ । मावनसको पररचय उसको शरीर अर्ाथि् रूपसँग हँुदैन । मावनसको 
विचार, हृदय सिी, सफा हुनु पछथ  । विचार र हृदय सफा भएको व्यस्ति नै असल र मिान् 
िो । दमयन्तीले आफ्नो रूपलाई विकृि बनाए पवन उनको विचार र हृदय सफा वर्यो । 
अिः  मावनस बाविरी बोके्र रूपले नभएर आन्तररक गुणले उसको पररचय वदलाउँछ भन्नु नै 
मावर्को भनाईको िात्पयथ िो । 
 
 

(ख) िमयन्तीले आफ्र्ो रूप दकर् बिलेकी हुर्् ? 
दमयन्तीले नागयुिकजिा खराब चररत्रबाट उम्केर भाग्न सफल भएपवछ पुनः  त्यिा 
व्यस्तिबाट बलजफ्ती गनथ नपाओस्, त्यिा कुनैले देस्तखिाल्यो भने पवन कुरूप र बौलािी 
ठानेर त्यिाले आक्रमण नगरुन् भने्न विचारले दमयन्तीले आफ्नो रुप िदलेकी हुन् । अिः  
दमयन्तीले दानिीय प्रिृवत्त भएका वििेकिीन कामुक, दुष्ट प्रिृवत्त भएका ित्विाट आफ्नो 
सुरक्षार्थ आफ्नो रुप िदलेकी हुन् । 
 
 

६. दिइएको कर्ाांश पढी सोदिएका प्रश्नको उत्तर लेख्र्ुहोस् : 
 
 

(क) मादर्को अरु्चे्छिमा किो पररवेशको दचत्रण गररएको छ ? 
मावर्को अनुचे्छदमा रािीको समयको कालोवनलो आकाशमा विवभन्न िारामण्डलिरूको 
मनमोिक पररिेश वचत्रण गररएको छ । प्रकृविको सुन्दर दृश्यले दमयन्तीको सोचलाई 
सङ्गीिमय बनाएको छ । अिः  मावर्को अनुचे्छदमा अपूिथ रात्रीकालीन सुन्दर पररिेशका 



सार्ै विवक्षप्त मानवसक पररिेशको बेजोड वचत्रण गररएको छ । 
 
 

(ख) आकाश र िमयन्तीको हृियका दबच के समार्ता छ ? 
आकाश र दमयन्ती दुबैको हृदय सुन्दर छ । पािला बादले सुन्दर आकाशलाई धूवमल बनाए 
जिै दमयन्तीको हृदय पवन पीडा र िेदनाले धूवमल बनेएको छ । यसरी आकाश र 
दमयन्तीको हृदयका वबच धेरै समानिा छ । 

 

७. समीक्षात्मक उत्तर लेख्र्ुहोस् : 
 

(ख) िमयन्तीले आफ्र्ो जीवर्मा आइपरेका समर्स्याको समािार्का लादग कुर् 
कुर् उपाय अवलम्बर् गरेकी छर्् ? 
बौस्तिक एिं दाशथवनक वचन्तन भएका िररष्ठ आख्यानकार मदनमवण वदवक्षि (वि. सं. १९७८-
२०७६) द्वारा रवचि ‘विरविणी दमयन्ती’ पौरावणक विर्यििुमा आधाररि नारीप्रधान कर्ा 
िो । यस कर्ामा पविवियोगको पीडा र व्यर्ामा आधाररि यात्रा िणथन गररएको छ । 
दमयन्तीको जीिनमा सिट, दुः ख र विपवत्तको जविसुकै चक्रिाि मडाररए पवन इज्जि र 
चररत्रका सुन्दर आभूर्ण पविररएर आफ्नो पे्रम प्रास्तप्तका लावग जिोसुकै प्रविकूल 
अिस्र्ामा पवन सविसालझै  ँअविचवलि हृदयका सार् विघ्नबाधालाई वचदै सािसी यात्रामा 
उवन अगावड बढेकी वछन् । 
 
ककोटक नाििरुको िनिोर जङ्गलको छाप्रोमा छोडेर पवि नल विँडेपवछ दमयन्ती आफ्ना 
प्राणवप्रय पविलाई खोज्न विँड्वछन् । पीपलको फेदमा वनद्रालीन अिस्र्ामा िसेर वु्यइँदा 
कामुक ककोटक नागयुिकले जबरजिी बोकेर आफ्नो छाप्रोमा लैजाँदा ठुलो समस्यामा 
पवछथ न् । नागयुिकसँग प्रेमपूिथक उपस्तस्र्ि भएर मवदरामा मि बनाएर झुपडीमा आगो 
लगाएर भाग्न सफल हुस्तन्छन् । िीन वदनसम्म जङ्गलमा विह्वल हँुदै विँडेकी दमयन्ती वनर्ाद र 
नागको ििी देख्दा कुरुप र िौलािी ठानी पुनः  कसैको आक्रमण निोस् भनी विकृि रुप 
बनाई पविकै खोजीमा अगावड बढ््वछन् । सार्थिाि शुवचभद्रसँग भेट भएपवछ सँगै िलाउमा 
बास बस्दा िात्तीको आक्रमणबाट पवन उनी बाँच्न सफल हुस्तन्छन् । त्यसपवछ पवि प्रास्तप्तको 
अभीष्ट लक्ष्य प्रास्तप्तका लावग उनी चेदी जनपदिफथ  लास्तछछन् । आफूलाई चेदीराज सुिाहु र 
ठुलीआमा रानी सुनन्दाले नवचनुन् कुनै अप्ठ्यारो समस्या कोल्न नपरोस् भनी भनी भेर् 
बदली सुनन्दाकी छोरीकी सुसारे सैरन्ध्री िनी पवि फेला पारी छाड्ने अठोट गवछथ न् । 
 
अन्तिः  दमयन्तीले आइपरेका समस्यािरुलाई समाधान गनथका जुस्ति बुस्ति लगाएर समय र 



पररस्तस्र्वर्अनुसार चलाखीपूणथ िररकाले िललाई बुस्तिले पछारेकी मात्र छैनन् भवििब्य 
समस्याको समेि मध्यनजर राखी दूरदृवष्टका सार् विवभन्न उपायिरु अिलम्बन गरेकी छन् । 

 

८. तलको अरु्छेि पढी सोदिएका प्रश्नको उत्तर दिर्ुहोस : 
 
 

(क) दकर् मर्लाई कल्पर्ाको कारक मादर्एको हो ? 
संसारको कल्पना गने एक मात्र इस्तिय भएकाले मनलाई कल्पनाको कारक मावनएको िो । 
 
 

(ख) मर् दर्त्य पररवतुर्शील छ भनु्नको तात्पयु के हो ? 
मन वनत्य पररििथनशील छ भनु्नको िात्पयथ मन कविलै्य पवन अस्तस्र्र र एकनासको हुदैन िो 
। 
 
 

(ग) आत्मज्ञार्ीहरूका दवचारमा मर् र सांसारको सम्वन्ध किो छ ? 
आत्मज्ञानीिरूका विचारमा संसार भएमा मात्र मन हुने र मन भए मात्र संसार हुने भएकाले 
मन र संसारको सम्बन्ध िवनष्ठ रिेको छ । 
 
 

(घ) मर्लाई दकर् सुख र िुुः खको कारण भदर्एको हो ? 
मावनसलाई सुख र दु ः खको अनुभि गराउने मुख्य कायथ नै मनको भएकाले मनलाई सुख र 
दु ः खको कारण भवनएको िो । 


