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વુંસ્કૃત ળીખો યભતા યભતા બાગ-૧ 
 By-a.v.ahalgama 

 “भारतस्य प्रततषे्ठ दे्व संस्कृतं संस्कृततस्तथा” 

 વુંસ્કૃત અને વુંસ્કૃતત એ બાયતીમ પ્રતતષ્ઠાના આધયસ્તુંબ છે. આણે આણી 

વુંસ્કૃતતનો આદય કયીએ છીએ તેભજ તેનુ જતન ણ કયીએ છીએ, વુંસ્કૃતબાા 

પ્રત્મેનો પે્રભ આણા હ્રદમભા અનન્મ સ્થાન ધયાલે છે. વુંસ્કૃતભા ઉચ્ચરયત થતા 

ભુંત્રો આણા વૌના ભાનવીક વુંલેદનને આક ેછે તેભજ હ્રદમને ળાતન્ત અે છે. 

વુંસ્કૃતભાું ાયુંરયક યાગ – ઢા વાથે ગલાતા શ્લોકો ભનને અરૌરકક આનુંદની 

અનુબૂતત કયાલ ેછે. વ્માવ, બાવ કે કાતરદાવ યતચત ગ્રુંથો, ભશાકાવ્મો કે નાટકો 

પ્રત્મે આણે ખૂફજ આદય ધયાલીએ છીએ. આણું ફાક શજુ તો ોતાનુું નાભ 

ણ ફયાફય ફોરતા ના ળીખમુું શોમ ત્માય થી આણે “त्वमेव माता च पऩता 
त्वमेव„” ળીખલલાનુું ળરૂ કયી દઇએ છીએ. વુંસ્કૃતબાા એ આણી બાા છે, 

તેના પ્રત્મેનો પે્રભ આણને તે પ્રત્મ ેવદામ આક ેછે. વુંસ્કૃત આમયબાા, 

દેલબાા, તગલાયણબાા તયીકે ઓખામ છે, વુંસ્કૃત અનેક બાાઓની જનની 

ણ ગણામ છે. અક્ષયનાદ ય “ચારો વુંસ્કૃત ળીખીએ„” એ ળૃુંખરા ળરૂ કયલાની 

મોજના ઘણાું લખતથી શતી, યુંતુ અભુક કાયણોવય એ ઠેરાતુું યહ્ુું. અુંત ેઆજની 

યીમાભણી ઘડીથી એ ળરૂ કયાઈ યહ્ુું છે. આળા છે આ રાુંફી ળૃુંખરાને અુંતે ગીતા, 

યાભામણ કે ભશાબાયત લાુંચી તેના અથય વુંસ્કૃતભાુંથી સ્લમું વભજી ળકે. 

  

 આ ળૃુંખરા રાુંફી થલાની છે એ ચોક્કવ, કાયણકે તેનુું કે્ષત્ર તલળા છે, એક આખી 

બાા ળીખલાનો અને એ પ્રરક્રમા લશેંચલાનો પ્રમત્ન કયલાનુું ફીડુું  ઝડપમુું છે ત્માયે 

અનેક તભત્રોની વશામની જરૂય ડલાની. વુંસ્કૃતભાું ી. એચ.ડી.ની દલી ભાટે 

અભ્માવ કયી યશેરા અને લડોદયાની રદલ્શી તલરક સ્કૂરભાું વુંસ્કૃત તળક્ષક તયીકે 

પયજ ફજાલતા શ્રી ળૌનકબાઈ જોળી એ આ ળૃુંખરાભાું ભાગયદળયન આલા અને એ 
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ભાટે ધ્ધતતવય ભાગયદતળયકા તથા રેખો ફનાલી આલાનુું કામય વશય સ્લીકામુું છે ત ે

ઘણા અશોબાલ અને આનુંદની લાત છે, અક્ષયનાદ તથા વલ ેલાુંચકતભત્રો તયપથી 

આ તળક્ષણવરયતા ભાટે ગુરબાલે તેભનો ખૂફ આબાય. 

  

 વુંસ્કૃતબાા જટેરી લૈજ્ઞાતનક છે તેટરીજ વય ણ છે, વારશતત્મક છે તેટરીજ 

ભધુય ણ છે. આણે વૌ વુંસ્કૃતબાા ને વ્મલશારયક બાા ફનાલીએ„„„„„ 

 ચારો વુંસ્કૃત ળીખીએ„„„„.. 

 તો આજ ેળરઆત “स्व ऩररचय” થી કયીએ„„„ 

 પ્રથભ લાુંચીને અથય વભજલાનો પ્રમાવ કયીએ. 

વુંસ્કૃત ના બાગ-1 થી 6 ડાઉનરોડ કયલા ભાટે નીચ ેઆેર એતપરકેળન ઇન્સ્ટોર 

કયો. 

TET-2 ની યીક્ષા આતા તભાભ તભત્રો ભાટે ખૂફ ઉમોગી એતપરકેળન જ ેતભને 

TET-2 ભાટે ભોસ્ટ IMP ભરટરયમર અને ભોડર ેય અભાયી એતપરકેળન ય 

ઉલ્ફધ છે એતપરકેળન ડાઉનરોડ કયલા ભાટે નીચેની ના ફટન ય તલરક કયો. 

         Kera news and gk 
 

 

 

 

• अहं शौनक् अस्स्म । 

• मम नाम शौनक् अस्स्त । 

• अहं तशऺक् अस्स्म । 

• मम पऩत ्/जनकस्य नाम शऱेैष् अस्स्त। 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk


3 | P a g e  

 

TET ની તૈમાયી કયતા બાઈઓ તેભજ ફશેનો ભાટે ખુળ ખફય TET ની તૈમાયી અને તે ણ અભ્માવ ક્રભ 
ભુજફ તભાયા ભોફાઈર ય  તો આજજે તભાયા ભોફાઈર ય થી તભારું  નાભ રખી 7622041484 

આેરા WHATSAPP નુંફય ય  SMS ભોકરો.TET મ ાં 100% પ સ થવ ની ચ વી અટલે 

www.allexamimpgk.com નોધ:- બાઈ કે ફશેન તે સ્ષ્ટ જણાલલુું જથેી અરગ ગ્રુ ફનાલી ળકીએ 
  

• मम मात ्/जननया् नाम ज्योत्सना अस्स्त। 

• मम भ्रात ् नाम हार्दिक् अस्स्त। 

• मम भतिनया् नाम पिस्नदया अस्स्त। 

• मम निरस्य नाम नर्दयाद अस्स्त। 

• मम राज्यस्य नाम ि जरात अस्स्त। 

• मम देशस्य नाम भारत् अस्स्त। 

 

 વશામક કોષ્ઠક 

 कताि / सविनाम / संऻा – 

 अहम ्(શુું), 

 तशऺक् (તળક્ષક) 

 

 सम्िनध – 

 मम (ભાર,ભાયા,ભાયી„.) 

 पऩत ् /जनकस्य (તતાનુું) 

 मात ्/जननया्(ભાતાનુું) 

 भ्रात ्(બાઇનુું) 

 भतिनया्(ફશેનનુું) 

 निरस्य(ળશેયનુું) 

 राज्यस्य(યાજ્મનુું) 
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 देशस्य(દેળનુું) 

 र्िया – 

 अस्स्म (છુું), 

 अस्स्त (છે) 

 નોંધઃ કોઇ ણ અકાયાન્ત ળલદ ને “સ્મ” પ્રત્મમ રગાડલાથી ત ેવુંફુંધ દળાયલે છે. 

જભે કે, निर- निरस्य, राज्य- राज्यस्य, देश- देशस्य 

 

 


