
�ादशः पाठः

आ�दक�वः वा�मी�कः

पुरा वा�मी�कः नाम एकः ऋ�षः आसीत्। एकदा सः �श�यैः सह �नातुं तमसान�ाः तीरम्
अग�त्।

माग� सः �ाधेन �व�म् एकं �ौ´ चप��णमप�यत्। सहचर�य �वयोगेन �ाकु�लतायाः
�ौ´�याः उ�ैः ��दनम् अशृणोत्। तत् �ु�वा त�याः दयनीयां दशां ��्वा का��णकः
ऋ�षः ��वतोऽभवत्। �ौ´ ची��दनात् जातः ऋषेः शोकः �ोक�पेण त�य मुखात् एवं
�नरग�त-्मा �नषाद

!

ऋषेः क�व�वं �व�ाय ��ा आकाशवा�या आ�दशत्- ‘‘ऋषे! कु� रामायणं का�म्। त� च
रामच�रत ं वण�य, येन राम�य पु�यं च�र�ं �व�द�वा लोकाः स�माग��यानुसरणं कुयु�ः।’’



��णः आदेशानुसारेण वा�मी�कना �ोकब�ा रामायणीकथा �ल�खता। सैव
वा�मीक�यरामायणना�ना ��स�ा।

अ��मन ्का�े वा�मी�कना �पतुः आ�ापालनम् , �ातृ�नेहः, परोपकारः, दया, दा���यम्,
द�नर�ा इ�याद��न मानवतायाः पोषका�न जीवनमू�या�न व�ण�ता�न स��त। अयं क�वः
सं�कृत�य आ�दक�वः उ�यते त�चना च आ�दका�म् उ�यते।

श�दाथ�ः 

�ाधेन = बहे�लया �ारा। �ौ�चप��णम् = �ौ�च नामक प�ी को। उ�ैः = जोर-जोर
से। ��दनम ्= �वलाप को, चीख़ को। का��णकः = दयालु। �नषाद! = हे �ाध। ��त�ाम्
= स�मान। ततः �भृ�त = से लेकर। �व�ाय = जानकर। �व�द�वा = जानकर। दा���यम्
= उदारता, अनुकूलता। जीवनमू�या�न = आदश� जीवन के मू�य।  

अ�यासः

1. उ�ारण ंकु�त पु��तकायां च �लखत-

तमसान�ाः �ाकु�लतायाः का´ची��दनात्

य�कौ�च�मथुनादेकम ्स�माग��यानुसरणम् दा���यम्

2. पूण�वा�येन उ�रत-

(क) वा�मी�कः �नातुं कु� अग�त् ?

(ख) �क� �ु�वा �क� ��्वा च ऋ�षः ��वतोऽभवत् ?

(ग) ��ा आकाशवा�या वा�मी�क� �कम् आ�दशत ्?

(घ) वा�मी�कना �ोकब�ा का कथा �ल�खता ?

(ङ) सं�कृत�य आ�दक�वः कः ?



3. �न�न�ल�खतपदाना ं�वभ��� वचनं च �लखत-

पदम ्�वभ��ः वचनम्

�श�यैः ................... ...................

नद�म ्................... ...................

जीवन े................... ...................

राम�य ................... ...................

4. �न�न�ल�खतपदेष ु�यु�ं उपसग� पृथक् कु�त-

पदम ्उपसग�: श�दः

�वयोगेन ................... ...................

अनुकरणम ्.................... ...................

अपमानम ्................... ...................

आहारः ................... ...................

5. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त-

(क) सभी छा� �नान करने के �लए नद� के �कनारे गये।

(ख) वा�मीक�यरामायण म� राम का च�रत व�ण�त है।

(ग) वा�मी�क ऋ�ष ने �ौ�ची का रोना सुना।

(घ) ��ा ने वा�मी�क को आदेश �दया।



(ङ) महापु�ष� के च�र� का अनुसरण करो। 

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

क�वपदम ्ऋ�षः �ा´ चप��णम ्आ�दक�वः

(क) पुरा वा�मी�कः नाम एकः............आसीत्।

(ख) �ाधेन �व�म् एकं...............अप�यत्।

(ग) ततः �भृ�त ऋ�षरयं................�ा�तः।

(घ) अयं क�वः सं�कृत�य ...................उ�यते।

7. पदा�न �च�वा कथां पूरयत-

�दा��तनामकः, मारय�त �म, �बडालक�य, कृ�वा,

अनयत,् कतु�म,् उपे�ाम्, �ःखी, मूषकाः, समा�ताः।

एक��मन ् पव�ते...................... �स�हः �नवस�त �म। सः मूषकैः पी�डतः आसीत्।
रा��काले................त�य केशान् कत�य��त �म। �ातः �स�हः केशान् अधः ��्वा
.............. भव�त �म। एकदा सः मूषकानाम् उपायम् ...... संक�पम् अकरोत्।
�च�ताम�नः सः वने �बडालकम् अप�यत्। �बडालकेन सह �म�तां ................ �वगुहां
��त........... मूषकाः............भयेन �ववरेषु केवलं श�दं कुव���त �म। यदा �ुधापीडया
मूषकाः ब�हः आग���त, तदा �बडालकः तान्...................। एवं शनैः-शनैः
मूषकाः.............। �वाथ� �स�े �स�हः �वडालक�य ............ अकरोत्। समाजे ��वाथ��भः
सावधानाः भवेम।

�श�ण-सङ्केतः

1. पाठ�य �ोकाथ� लघुसमूहेषु लेखन�य ग�त�व�ध� कारयत।



2. क�ायां पाठ�य वाचनं कारयत।

3. वा�मी�क�वषय ेदशवा�या�न सं�कृतभाषायां लेखयत।

जी�वतं यः �वय ंचे�ेत ्कथं सोऽ�यं �घातयेत्।


