पाठ-१३
वर्षर्तष वर्षनम्
सारान्शः
बलाकाभ िः सुशोभ तािः जलधरािः पर्वतभशखरे षु
भर्श्रामं कुर्वन्तिः प्रतीयन्ते । जनािः भ्रमरिः सदृशं
कृष्णर्र्णं रसयुक्तं जम्बुफलं यथेष्टं खादन्तन्त ।
पर्नर्ेगेन अनेकर्र्णाव भन भर्पक्वाभन आम्रफलाभन
ूमौ पतन्तन्त । अन्तिन् ऋतौ प्रकृत्ां सर्वत्र सौन्दयं
दृश्यते भकन्तु भर्योभगनां कृते अयम् ऋतुिः अतीर्
दु िः खदायी र्तवते ।र्षवतौ मेघिः आच्छाभदते गगने
तारागर्णस्य सूयवस्य च दशवनं न र्भत । अन्धकारे च
भदशिः स्पष्टािः न र्न्तन्त मेघानां गजवनं श्रुत्वा
भचरकालात् सुप्ािः मण्डूकािः जागृतािः र्न्तन्त
नर्धाराभ िः आहतािः प्रसन्ािः र्न्तन्त । नदीनां कूलािः
प्रर्धवन्ते मागाव िः च पररर्भतवतािः र्न्तन्त।अभ षेकात्परं
यथा राजानिः स्वस्य राज्यस्य प्रगभतं शन्तक्तम् ऐश्वयं
प्रदशवयन्तन्त तथर् मेघिः अभ भषक्तािः पर्वतेन्द्ािः स्वं
रूपं भश्रयं च दशवयन्तन्त । र्नेषु क्वभचत् भ्रमरािः
गायन्तन्त, क्वभचत् मयूरािः नृत्न्तन्त कुत्रभचत् च गजेन्द्ािः
मदमत्ािः ूत्वा भर्चरन्तन्त । इत्थं एते र्नप्रान्तािः
अनेकेषां ार्ानाम् आश्रयािः ूत्वा शो न्ते
भर्भर्धर्र्णाव िः भपपाभसतािः भर्हं गािः आकाशात् पभततं
पत्रेषु संलग्न जलं प्रसन्तया भपबन्तन्त।
मतख्य बिन्दवः
काव्यपररचय: आभदकर्ेिः र्ाल्मीके: रामायर्णम्
ारतस्य आभदकाव्यम् । धाभमवकनभतकमयाव दानां तु
अयं कोशिः एर् र्तवते । ारतस्य प्राचीनयुगस्य
परम्परार्णां , धारर्णानाम्, आदशाव नां च अन्तिन्
महाकाव्ये भर्शदं र्र्णवनं भर्द्यते । ग्रन्थस्य नायकिः
मयाव दापुरुषोत्मिः श्री रामिः अन्ति ।
आधुभनककालेऽभप तस्य चररत्रम् अनुकरर्णीयं
मन्यते। रामायर्णम् एकम् उपजीव्यं काव्यम्।
अनेकेषां महाकाव्यानां नाटकानां च मूलस्रोतिः
रामायर्णम् एर् अन्ति। आधुभनकसाभहत्म् अभप
अनेन ग्रन्थेन अनुप्राभर्णतम् । भर्श्वस्य अनेकासु
ाषासु अस्य अनुर्ादिः जातिः ।

र्भर्णवता । श्रीरामिः अयोध्यायािः नृपस्य दशरथस्य
ज्येष्ठिः पुत्रिः आसीत् । भपतुिः आज्ञया सिः लक्ष्मर्णेन
सीतया च सह र्नम् अगच्छत् । र्ने श्रीरामस्य पत्ीं
सीतां रार्र्णिः अहरत् । सीतायािः भर्योगे श्रीरामिः
लक्ष्मर्णिः च ताम् अन्वेषटुं र्ने इतितिः अभ्रमताम् ।
तयोिः भ्रमतोिः र्षाव ऋतुिः प्रार त। उभिग्निः श्रीरामिः
र्षाव यािः र्र्णवनं लक्ष्मर्णं प्रभत करोभत ।
व्याकरर् बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
शर्ृशानच प्रत्ययौ
लटिः शतृशानचौ। भहन्दी ाषायां 'कायव करते हुए'
इभत अथे शतृशानच्प्प्रत्ययोिः प्रयोगिः भियते।
परिपभदधातुभ िः सह शतृप्रत्यस्य प्रयोगिः र्भत
आत्मनेपभदधातुभ िः च सह शानच्.प्रत्यस्य प्रयोगिः
र्भत । शतृशानच्प्प्रत्यान्तपदानां प्रयोगिः
भर्शेषर्णरूपेर्ण र्भत। अतिः भर्शेषर्णस्य
भलंगभर् न्तक्तर्चनाभन भर्शेष्यपदानुसारं र्न्तन्त।
िहुव्रीबिसमासः - अन्यपदप्रधानो बहुव्रीभहिः
शब्दाराषः
1. र्ाररधरािः = बादल
2. भर्श्रम्य = भर्श्राम करके
3. नदन्तन्त= भचंघाड़ रहे हैं
4. प्लर्ंगा: = बन्दर
5. नर्जलौघिः = नई जलराभश से
6. प्लर्गािः = मेंढक
7. र्ारर्णेन्द्िः = गजराजों से
8. र्नान्तािः = र्नप्रान्त
9. पत्रपुटेषु = पत्ों के दोनों में
योग्यर्ां वर्षयर्
तृषाकुलश्चातकपभिर्णां कुलिः
प्रयाभचतािोय रार्लन्तम्बनिः ।
प्रयान्तन्त मन्दं बहुधारर्भषवर्णो
बलाहकािः श्रोत्रमनोहरस्वनािः ।।
प्रर्ृत्नृत्ं कुलमद्य बभहव र्णाम्।

अवगच्छामः
कभर्पररचयिः महभषविः र्ाल्मीभकिः एर् आभदकभर्िः
कथ्यते । सिः तपस्वी साधकिः , र्ेदानां ज्ञाता,
सामाभजकप्रथानां मान्यतानां च संस्थापकिः , धमवस्य
िम्भिः , लोकानुरंजनस्य समथवकिः आसीत्।

मुभदत इर् कदम्बजाव तपुष्िः समन्तात्
पर्नचभलतशाखिः भशन्तखभ नृवत्तीर् ।
हभसतभमर् भर्धत्े सूभचभ िः केतकीनां
नर्सभललाभ षेकन्तच्छन्तापो र्नान्तािः ।।

आवश्यकोSयं ज्ञानम्
आभदकभर्ना र्ाल्मीभकना भर्रभचतं महाकाव्यं
रामायर्णं अन्ति। अन्तिन् ग्रन्थे श्रीरामस्य कथा

प्रहभषवतािः केतभकपुष्गन्ध
माघ्राय मत्ा र्नभनर्वरेषु।
प्रपातशब्दाकुभलता गजेन्द्ािः

साधं मयूरिः समदा नदन्तन्त ।।
पाठ संप्रेष्यः
➢ र्षवतौ धरर्णी तृप्ा जायते ।
➢ प्रकृत्ां सर्वत्र प्रसन्ता दृश्यते मण्डूकािः
नदन्तन्त, भ्रमरािः गायन्तन्त, मयूरािः नृत्न्तन्त,
गजािः च मत्ािः र्न्तन्त ।प्रकृतेिः सौन्दयवम्
अद् ुतम् र्भत।
➢ क्त- क्तर्तु प्रत्ययोिः प्रयोगिः ूतकालाथे
भियते। भर्शेषर्णरूपेर्ण अभप अनयोिः
प्रयोगिः र्भत ।
➢ क्त- क्तर्तुप्रत्यान्तशब्दानां रूपाभर्ण भत्रषु
भलंगेषु भर् न्तक्तषु च भर्शेष्यानुसारं
र्न्तन्त ।
➢ शतृ प्रत्यस्य प्रयोगिः परिपभदधातुषु
शानच् प्रत्यस्य च प्रयोगिः आत्मनेपभद
धातुषु भियते ।
➢ बहुव्रीभहसमासे अन्यपदं प्रधानं र्भत।
➢ नृत् पा धातुियस्य रूपाभर्ण ।
अबर्काङ्कानाम् अर्षनं करं भवेर्् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेर्ण अध्ययनं कृत्वा
ार्म् अर्गच्छे त।
➢ पाठे आगतानां कभठन शब्दानां
व्याकरर्णात्मक स्वरूपं जानीयात् ।
➢ अभधकाभधक अध्याये संदभ वत भर्षयार्णां
अध्ययनं कतवव्यम्।
स्व मूल्याङ्कनम् कतरुर्
➢ अध्यायस्य ार्ं स्व शब्दिः र्र्णवयत ।
➢ अध्याये आगतानां व्याकरर्ण भबन्दु नां
अभ्यासं कुरुत।
➢ मूल पाठस्य सस्वर अभ्यासं कुरुत।

