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अ�वयाः 
१. शरीरायसजननं कम� �ायामसंि�तम् (क�यते) । त�कृ�वा तु सुखं (�ा�ोित), दहे ं

सम�ततः िवमृ�ीयात् । 
२. (�ायामेन) शरीरोपचयः (भवित), (शरीरे) काि�तः (वध�यित), गा�ाणां 

सुिवभ�ता (आयाित) । (शरीरे) दी�ाि��वम् (��वलित), अनाल�यं (भवित), 
ि�थर�वं, लाघवं च (आयाित), (शरीर�य) मृजा (भवित) । 

३. �ायामात् �म�लम, िपपासा-उ�ण-शीतादीनां सिह�णुता, परमं आरो�यं च 
उपजायते । 

४. तेन (�ायामेन) सदशृं च �कि�त् �थौ�यापकष�णम् न अि�त । �ायािमनं म�य� च 
अरयः बलात् न अद�यि�त । 

५. (�ायािमनं म�य�) जरा सहसा��य न समिधरोहित । �ायामािभरत�य मांसम् 
ि�थरीभवित । 

६. �ायामि�व�गा��य प�ामु��तत�य च वैनतेयिमवोरगाः �ाधयः न उपसप�ि�त 
। (�ायामः) वयो�पगुणैह�नं अिप सुदश�नम् कुया�त् । 

७. िन�यं �ायामं कुव�तः (मनु�य�य) िव��म्, िवद�धम् अिवद�धं वा भोजनं अिप 
िनद�षं प�रप�यते । 

८. बिलनां, ि��धभोिजनाम् च सदा �ायामः एव प�यः (भवेत्) (िवशेषतः) शीते 
वस�ते च �ायामः (तेषां कृते) प�यतमः �मृतः । 

९. आ�मिहतैिषिभः पुि�भः सव�षु ऋतुषु अहरहः (िनज�य) बल�याध�न �ायामः 
क���ः अ�यथा अयतः हि�त । 

१०. ��द�थानि�थतः वायुः यदा व��ं �प�ते (तदा) �ायामकुव�तो ज�तोः तद ्
बलाध��य ल�णं (क�यते) । 



११. (मनु�यः) वयोबलशरीरािण दशेकालाशनािन च समी�य �ायामं कुया�त् 
अ�यथा रोगमा�ुयात् । 

 
अ�यासः 

१. अधोिलिखतानां ��ानां उ�रािण एकपदेन िलखत – 
(क) �ायामात् 
(ख) �ायामािभरत�य 
(ग) �ायामः 
(घ) आ�मिहतैिषिभः 
(ङ) �ाधयः 
२. अधोिलिखतानां ��ानां उ�रािण िलखत – 

(क) शरीरायासजननं कम� �ायामसंि�तम ्क�यते । 
(ख) �ायामात् सिह�णतुा आरो�यं च उपजायते । 
(ग) जरा �ायामािभरत�य सकाशं सहसा न समिधरोहित । 
(घ) �ायामं कुव�तः जन�य िव��मिप भोजनं प�रप�यते । 
(ङ) अध�बलेन �ायामः क���ः । 
(च) यदा ��द�थानि�थतः वायुः व��ं �प�ते तत् मनु�य�य अध�बल�य ल�णम् ।  

    ४. �थूलपदमाधृ�य ��िनमा�णं कु�त – 
(क) क�य 
(ख) के 
(ग) कैः 
(घ) क�दशृ ं
(ङ) केषा ं

    ६. (अ) िन�िलिखतानां अ�यानां �र��थानेषु �योगं कु�त  –  
(क) सव�दा 



(ख) यदा, सदा 
(ग) अिप 
(घ) सहसा 
(ङ) सदशृं 
(च) अ�यथा 

(आ) उदाहरणं अनुसृ�य वा�यप�रवत�नं कु�त – 
1. बलवान् िव��मिप भोजनं पचित । 
2. जनाः का��त लभ�ते । 
3. मोहनः पाठं पठित । 
4. लता गीतम् गायित । 

 
 

** एषा पा�साम�ी पूण��पेण गृह ेएव िन�मता | 


