
एकादशः पाठः

�स�ह-�दलीपयोः संवादः

(महाराजः �दलीपः �स�हं ह�तं◌ु धनुः आकृ�य स�ः भव�त।)

�स�हः- (उ�ैः हसन्) महीपाल! तव �मः वृथा। भवान् मां ह�तुं समथ�ः न भ�व�य�त।

�दलीपः-भवान् कः ? �कम् इ��त ?

�स�हः- भगवतः शड.◌्कर�य सेवकः अहं कु�ोदरः अ��म। अहम् एतां धेनुं ह�न�या�म।

�दलीपः-भवान् एवं कथं वद�त ?

�स�हः- माता पाव�ती इमं देवदा�वृ�ं पु�वत् पा�लतवती। एकदा एकेन गजेन अ�य वृ��य
�वक् उ���म्। गज�य ��कृतेन माता �ः�खता अभवत्। ततः �भृ�त महादेवेन एत�य
र�णाथ�म ्अहम् आ�द�ः। तदा �भृ�त अ�यां गुहायां ��तोऽ��म। अ� भा�यवशात् एषा
धेनुः आगता। अतएव एतां धेनुं �यजतु।

�दलीपः-कु�ोदर! देवानां देवः महादेवः जगतः र�कः प�रपालक�। पर�तु इयं गुरोः
धेनुःमया �न�येन र�णीया। एतदथ� एतां प�र�य�य मां भ�तु।



�स�हः-(�वह�य) �व�तृतं सा�ा�यं, नवं यौवनं सु�दरं शरीरं च �वहाय �कमथ� भवान् एक�याः
धेनोः र�ायैः �व �ाणान् �य�ु�म��त। �यजतु मूख��वम्। धेनोः जीवन�य अपे�या भवतां
जीवन ंवरम्। यतो�ह भवान् जी�वत�ेत् सवा�सां �जानां स�यक् पालनं भ�व�य�त।

�दलीपः-’’�तात ्�ायते’’ इ�त ���यः क�यते। ���यः सन् मया धेनुः �न�येन र�णीया।
���य�व े न� े स�त ना��त �क´ �चत् �योजन ं रा�येन �ाणैः वा। अतएव मम शरीरं
भ�यतु। इमां धेनुं �यज।

�स�हः-भवतु, �व शरीरं समप�यतु।

(यावत् राजा �स�ह�य पुरतः अवन�य �वशरीरं समप�य�त तावत् �स�हः अ�त�ह�तः भव�त।)

न��दनी (धेनुः)- राजन्। मया भवान् परी��तः। शरणागतानां प�र�ाणाय भवतः, अनुपमया
�न�या अहं �नतरा ं�स�ः। अ�चरमेव ते कामना पूणा� भ�व�य�त।

ह�तुम ् - मारने के �लए। वृथा -�थ�। महीपाल -राजा। पा�लतवती = पालन क�। �वक्
=�वचा। (पेड़ क� छाल) उ���म=् छ�ल �दया। ��कृतेन = ��ता से। र�णाथ�म ्= र�ा
करन ेके �लए अ�द�ः = आदे�शत �कया गया। अ�यां गुहायाम ्= इस गुफा मं◌�। धेनुः =
गाय। ममाथ�= मेरे �लये। �यजत ु (�यज्) =छो�ड़ए। प�रपालकः =पालन करने वाला।
र�णीया= बचाना चा�हए। मूख��वम ्=मूख�ता। वरम्=�े�। �तात ्�ायते= �वप�� अथवा
चोट से बचाता है। ���य�व ेन� ेस�त =���यता के न� होने पर। को�टशः= करोड़ां◌े।
दातुम ्=देन ेके �लये। �योजनम्= उ�े�य। इमा ंधेनुम्= इस गाय को। अवन�य =झुककर।
अ�त�ह�तः = अ�तधा�न हो गया। गृहीता =ली। शरणागताना ंप�र�ाणाय= शरण म� आये �ए
क� र�ा के �लए। �नतराम्= अ�य�धक। आ�शषा =आशीवा�द से। आ�मानुगण ं पु�म=्
अपन ेजैसा पु�।



1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायाां च �लखत-

�स�ह-�दलीपयोः ह�न�या�म आ�मानुगुणम ् उ���म् ��कृ�या ��तोऽ��म प�र�य�य
�य�ु�म��त जी�वत�ेत् �तात् ���य�वे अ�त�ह�तः   

अ�यासः 

माता, पु�वत्, भवान्, �यज, �तात्।

2.पूण�वा�येन उ�रत -

(क) कु�ोदरः क�य सेवकः आसीत् ?

(ख) माता पव�ती कं वृ�ं पु�वत् पा�लतवती ?

(ग) �तात् कः �ायते ?

(घ) राजा क�य पुरतः अवन�य �वशरीरं समप�य�त?

3-�न�नन�ल�खत पदा�न �नद�शानुसारं प�रवत�यत-

यथा �स�हः (�थमा ब�वचने) �स�हाः

बालकः (�थमा ब�वचने ) .........

वानरः (तृतीया एकवचने) .........

कु�ोदरः (��तीया एकवचन)े ........

गजः (ष�ी ब�वचने) .........

4.-वा�यशु��� कारयत-

(क) इमं देवदा� वृ�ं पु�वत् पा�लतवती।



(ख) तावत् अ�य गुहायां ��तोऽ��म ।

(ग) इयं गुरोः धेनुः मया �न�येन र�णीया।

(घ) इमां धेनं◌ु �यज।

5-स��-�व�ेदं कु�त-

पदम ्स��-�व�ेदः

यथा- र�णाथ��� र�ण+अथ�म्

ममाथ��� ...........

उ����� ..........

��तोऽ��म� ..........

6.-म×जूषातः पदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत-

माता पु�वत ्भवान ्�यज �तात्

(क) इमं देवदा�वृ�ं...................पा�लतवती।

(ख) गज�य अनया ��कृ�या.................अतीव �ः�खता अभवत्।

(ग) ........................मां ह�तुं सम�थः न भ�व�य�त।

(घ) ...........................�ायते इ�त ���यः।

(ड़) इमां धेनुं..........

 7- अधो�ल�खतपदा�न �यु�य वा�यरचनां कु�त-



यथा- वृ�ः- अ� एकः आ� वृ�ः अ��त।

�स�हः

राजा

सेवकः

�यात��ह

�न�या�म-हन् धातुनां लृटलकार े उ�म पु�ष�य एक वचने इंद �पं भव�त। एवमेव
प�ठ�या�म भ�व�या�म, क�र�या�म, चे�याद��न �पा�ण लृटलकारे भव��त।

�श�ण सड्.केतः-  

छा�ैः �व�वध काय��मेष ुअ�य नाटक�य अ�भनयं कारयत।

एतद�प जानीत- रामायणे स�तका�डा�न-

1. बालका�डम ् 2. अयो�याका�डम् 3. अर�यका�डम् 4. �क��क�ाका�डम् 5.
सु�दरका�डम् 6. यु�का�डम् 7. उ�रका�डम्

रामायणं महाभारत ंच आष� का� �पेण �ायेते।  


