
स�ंकृतसािह
यम ्स�ंकृतसािह
यम ्स�ंकृतसािह
यम ्स�ंकृतसािह
यम ्    
ि�तीयो भागःि�तीयो भागःि�तीयो भागःि�तीयो भागः    

    

कना�टकसं�कृतिव�विव�ालय�य िबकना�टकसं�कृतिव�विव�ालय�य िबकना�टकसं�कृतिव�विव�ालय�य िबकना�टकसं�कृतिव�विव�ालय�य िब....एएएए....ि�तीयवष��य सं�कृतभाषापि!काि�तीयवष��य सं�कृतभाषापि!काि�तीयवष��य सं�कृतभाषापि!काि�तीयवष��य सं�कृतभाषापि!का    

    

संससंंसं"ाह"ाह"ाह"ाहकःकःकःकः----    डाडाडाडा. . . . वीरनारायणवीरनारायणवीरनारायणवीरनारायण    पा'डुर)ीपा'डुर)ीपा'डुर)ीपा'डुर)ी    

    

    

    

    

    

कना�टकस�ंकृतिव�विव�ालयःकना�टकस�ंकृतिव�विव�ालयःकना�टकस�ंकृतिव�विव�ालयःकना�टकस�ंकृतिव�विव�ालयः    

बे)ळू-बे)ळू-बे)ळू-बे)ळू-        

        



भूिमकाभूिमकाभूिमकाभूिमका    

.ीग-ुराजो िवजयत।े.ीग-ुराजो िवजयत।े.ीग-ुराजो िवजयत।े.ीग-ुराजो िवजयत।े    

कना�टकरा1य े स�ंकृतिव�ायाः अिभव3ृये �थाकना�टकरा1य े स�ंकृतिव�ायाः अिभव3ृये �थाकना�टकरा1य े स�ंकृतिव�ायाः अिभव3ृये �थाकना�टकरा1य े स�ंकृतिव�ायाः अिभव3ृये �थािपतोिपतोिपतोिपतोऽऽऽऽय ंय ंय ंय ं स�ंकृतिव�विव�ालयःस�ंकृतिव�विव�ालयःस�ंकृतिव�विव�ालयःस�ंकृतिव�विव�ालयः। । । । स�ंकृत�य स�ंकृत�य स�ंकृत�य स�ंकृत�य 

अ6ययना6यापनयोः बलवध�नंअ6ययना6यापनयोः बलवध�नंअ6ययना6यापनयोः बलवध�नंअ6ययना6यापनयोः बलवध�नं, , , , स�ंकृत"9थाना ं:काशनम्स�ंकृत"9थाना ं:काशनम्स�ंकृत"9थाना ं:काशनम्स�ंकृत"9थाना ं:काशनम्, , , , शा<षे ु िनिहताना ंगढूत>वानामशा<षे ु िनिहताना ंगढूत>वानामशा<षे ु िनिहताना ंगढूत>वानामशा<षे ु िनिहताना ंगढूत>वानामनसुधंानेनसुधंानेनसुधंानेनसुधंानेन बिहः न बिहः न बिहः न बिहः 

सव�जनसाधारणतया :काशनिम
यादयःसव�जनसाधारणतया :काशनिम
यादयःसव�जनसाधारणतया :काशनिम
यादयःसव�जनसाधारणतया :काशनिम
यादयः    काय�काय�काय�काय�िवशषेाः िवशषेाः िवशषेाः िवशषेाः अनेन िव�विव�ालयनेअनेन िव�विव�ालयनेअनेन िव�विव�ालयनेअनेन िव�विव�ालयने    संसाधनीयाः येन संसाधनीयाः येन संसाधनीयाः येन संसाधनीयाः येन 

सं�कृत�यासं�कृत�यासं�कृत�यासं�कृत�यािभवृिभवृिभवृिभवृि3ि3ि3ि3नू�न ंभवते्नू�न ंभवते्नू�न ंभवते्नू�न ंभवते्। । । ।     

तततत! ! ! ! काय@Aवािदम ंकाय@Aवािदम ंकाय@Aवािदम ंकाय@Aवािदम ं िव�
कBयीयािव�
कBयीयािव�
कBयीयािव�
कBयीयाणा ंणा ंणा ंणा ं सव@षांसव@षांसव@षांसव@षां    पाCप�ुतकाना ं मDुापणम्। पाCप�ुतकाना ं मDुापणम्। पाCप�ुतकाना ं मDुापणम्। पाCप�ुतकाना ं मDुापणम्। अतःअतःअतःअतः    ऐद:ंाथFयेन ऐद:ंाथFयेन ऐद:ंाथFयेन ऐद:ंाथFयेन 

िव�9म6यमाकBयाणा ं सं�कृतभाषापाC"9थाना ं :काशनम! िव�9म6यमाकBयाणा ं सं�कृतभाषापाC"9थाना ं :काशनम! िव�9म6यमाकBयाणा ं सं�कृतभाषापाC"9थाना ं :काशनम! िव�9म6यमाकBयाणा ं सं�कृतभाषापाC"9थाना ं :काशनम! िवधीिवधीिवधीिवधीयत।े यत।े यत।े यत।े य�िप िव�Gछा!ाः य�िप िव�Gछा!ाः य�िप िव�Gछा!ाः य�िप िव�Gछा!ाः 

सं�कृतभाषामयानेव सं�कृतभाषामयानेव सं�कृतभाषामयानेव सं�कृतभाषामयानेव :ाचीनान् :ाचीनान् :ाचीनान् :ाचीनान् "9थान् पठि9त"9थान् पठि9त"9थान् पठि9त"9थान् पठि9त, , , , तथािपतथािपतथािपतथािप    आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचय�तषेा ं 9यून आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचय�तषेा ं 9यून आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचय�तषेा ं 9यून आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचय�तषेा ं 9यून एवेित एवेित एवेित एवेित 

िनि�च
य आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचयाय िनि�च
य आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचयाय िनि�च
य आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचयाय िनि�च
य आधिुनकसं�कृतसािह
यपLरचयाय आधिुनकाआधिुनकाआधिुनकाआधिुनकाना ं :िस3ाना ं कवीना ं काMयािनना ं :िस3ाना ं कवीना ं काMयािनना ं :िस3ाना ं कवीना ं काMयािनना ं :िस3ाना ं कवीना ं काMयािन,,,,    नाटकािननाटकािननाटकािननाटकािन,,,,    

ग�ािनग�ािनग�ािनग�ािन,,,,    चFपकूाMयािन च चFपकूाMयािन च चFपकूाMयािन च चFपकूाMयािन च पाC
वेनपाC
वेनपाC
वेनपाC
वेन    िचतािन िचतािन िचतािन िचतािन । । । ।     

अ! च छा!ाणामानकूुNयाय िविवधषे ु "9थषे ु पथृOPिDताना ंअ! च छा!ाणामानकूुNयाय िविवधषे ु "9थषे ु पथृOPिDताना ंअ! च छा!ाणामानकूुNयाय िविवधषे ु "9थषे ु पथृOPिDताना ंअ! च छा!ाणामानकूुNयाय िविवधषे ु "9थषे ु पथृOPिDताना ं पाCाना ं स"ंहणे एक!ोपलिQधय�था पाCाना ं स"ंहणे एक!ोपलिQधय�था पाCाना ं स"ंहणे एक!ोपलिQधय�था पाCाना ं स"ंहणे एक!ोपलिQधय�था 

�यात ् तथा प�ुतकिमद ं मुDाRयत।े �यात ् तथा प�ुतकिमद ं मुDाRयत।े �यात ् तथा प�ुतकिमद ं मुDाRयत।े �यात ् तथा प�ुतकिमद ं मुDाRयत।े एत9मDुणकाय@एत9मDुणकाय@एत9मDुणकाय@एत9मDुणकाय@ :ो
सािहतवतीSयः :ो
सािहतवतीSयः :ो
सािहतवतीSयः :ो
सािहतवतीSयः    िव�विव�ालय�यिव�विव�ालय�यिव�विव�ालय�यिव�विव�ालय�य    

कुलपितकुलपितकुलपितकुलपित�थानमलंकुव�ती�थानमलंकुव�ती�थानमलंकुव�ती�थानमलंकुव�तीSयः :ोSयः :ोSयः :ोSयः :ो....पTा शखेरमहोदयाSयःपTा शखेरमहोदयाSयःपTा शखेरमहोदयाSयःपTा शखेरमहोदयाSयः    कृतVताः समRय�9त।ेकृतVताः समRय�9त।ेकृतVताः समRय�9त।ेकृतVताः समRय�9त।े    तथा अ6ययनम'डNयाः तथा अ6ययनम'डNयाः तथा अ6ययनम'डNयाः तथा अ6ययनम'डNयाः 

सद�यSेयः :ोसद�यSेयः :ोसद�यSेयः :ोसद�यSेयः :ो....केकेकेके....िबिबिबिब....अच�कअच�कअच�कअच�क----िवदषुी पीिवदषुी पीिवदषुी पीिवदषुी पी....हचे्हचे्हचे्हचे.्...िवजयलBमीिवजयलBमीिवजयलBमीिवजयलBमी----डाडाडाडा....िसिसिसिस....नW'ुडXयनW'ुडXयनW'ुडXयनW'ुडXय----:ो:ो:ो:ो....िगरीशच9DमहोदयेSयः िगरीशच9DमहोदयेSयः िगरीशच9DमहोदयेSयः िगरीशच9DमहोदयेSयः 

कृतVताः समRय�9त।े कृतVताः समRय�9त।े कृतVताः समRय�9त।े कृतVताः समRय�9त।े     िभYषे ु�थानेष ुमुिDतानामतेषेा ं"9थानािभYषे ु�थानेष ुमुिDतानामतेषेा ं"9थानािभYषे ु�थानेष ुमुिDतानामतेषेा ं"9थानािभYषे ु�थानेष ुमुिDतानामतेषेा ं"9थानामेक! :काशन ेदZानुमितSयः मेक! :काशन ेदZानुमितSयः मेक! :काशन ेदZानुमितSयः मेक! :काशन ेदZानुमितSयः स�ंकृतभार
याःस�ंकृतभार
याःस�ंकृतभार
याःस�ंकृतभार
याः    

स
यनारायणभ[स
यनारायणभ[स
यनारायणभ[स
यनारायणभ[----जनाद�नहगेडेमहोजनाद�नहगेडेमहोजनाद�नहगेडेमहोजनाद�नहगेडेमहोदयSेयःदयSेयःदयSेयःदयSेयः, , , , अिखलकना�टकस�ंकृतपLरषदः अिखलकना�टकस�ंकृतपLरषदः अिखलकना�टकस�ंकृतपLरषदः अिखलकना�टकस�ंकृतपLरषदः सघंटनासघंटनासघंटनासघंटनाकाय�दिश�Sयःकाय�दिश�Sयःकाय�दिश�Sयःकाय�दिश�Sयः    

:ो:ो:ो:ो....एम्एम्एम्एम्....केकेकेके....    .ीधरमहाशयSेयः.ीधरमहाशयSेयः.ीधरमहाशयSेयः.ीधरमहाशयSेयः,,,,    शFभुिल)े�वरशFभुिल)े�वरशFभुिल)े�वरशFभुिल)े�वरिवजय"9थकारसपु!ुSेयः िव�]Sयः गोपीनाथािवजय"9थकारसपु!ुSेयः िव�]Sयः गोपीनाथािवजय"9थकारसपु!ुSेयः िव�]Sयः गोपीनाथािवजय"9थकारसपु!ुSेयः िव�]Sयः गोपीनाथाचाय�चाय�चाय�चाय�----    

गलगलीगलगलीगलगलीगलगलीमहाशयSेय�च आधम'य ̂समप�यािममहाशयSेय�च आधम'य ̂समप�यािममहाशयSेय�च आधम'य ̂समप�यािममहाशयSेय�च आधम'य ̂समप�यािम    । तद! काय@ सहकृतवता ं डा। तद! काय@ सहकृतवता ं डा। तद! काय@ सहकृतवता ं डा। तद! काय@ सहकृतवता ं डा....मWुनाथभ[मWुनाथभ[मWुनाथभ[मWुनाथभ[, , , , िवदषुी शकु9तला िवदषुी शकु9तला िवदषुी शकु9तला िवदषुी शकु9तला 

भ[भ[भ[भ[,  ,  ,  ,  िजिजिजिज....कृAण:साद इ
यतेषेा ंसाहाXय ंच �मरािम। कृAण:साद इ
यतेषेा ंसाहाXय ंच �मरािम। कृAण:साद इ
यतेषेा ंसाहाXय ंच �मरािम। कृAण:साद इ
यतेषेा ंसाहाXय ंच �मरािम। म9य ेछा!ाः अ�य पु�तक�य लाभ ंपाR�य9तीित। म9य ेछा!ाः अ�य पु�तक�य लाभ ंपाR�य9तीित। म9य ेछा!ाः अ�य पु�तक�य लाभ ंपाR�य9तीित। म9य ेछा!ाः अ�य पु�तक�य लाभ ंपाR�य9तीित।     

डाडाडाडा. . . . वीरनारायणवीरनारायणवीरनारायणवीरनारायण    पा'डुर)ी पा'डुर)ी पा'डुर)ी पा'डुर)ी     

िनद@शकःिनद@शकःिनद@शकःिनद@शकः,,,,    �नातकोZरसशंोधना6ययनिवभागः�नातकोZरसशंोधना6ययनिवभागः�नातकोZरसशंोधना6ययनिवभागः�नातकोZरसशंोधना6ययनिवभागः    

कना�टककना�टककना�टककना�टकस�ंकृतिव�विव�ालयःस�ंकृतिव�विव�ालयःस�ंकृतिव�विव�ालयःस�ंकृतिव�विव�ालयः,,,,    बे)ळू- बे)ळू- बे)ळू- बे)ळू-     

    

    

    

    



िवषयानु̀ मिणकािवषयानु̀ मिणकािवषयानु̀ मिणकािवषयानु̀ मिणका    

 भाषाप!म् 

:थमभाषा सं�कृतम् 

लेखकः संपादको 

वा 

:काशनम्  अaाः 

चFपूभागः शFभुिल)े�वरिवजयः प'ढरीनाथाचाय� 

गलगली 

बृह9मठः 

िवजयपुरम् 

कना�टकवण�नम् 

 

20 

प�भागः मेघ:ितसंदेशः मि'डकल् 

रामशा<ी 

मि'डकल् 

रामशाि<:ितdानम् 

बे)ळू- 

आ�ाः 

पeि!ंशत् 

�लोकाः 

25 

नाटकभागः एकच`नाटकम् र)नाथशमा� काMयो�ानम् 

 

1-3 अaाः 25 

अिव�तृत 

पCम् 

ऋणिवमुिjः हेच.्िव. 

नागराजराव् 

सं�कृतभारती पूण�म् 30 



किवपLरचयःकिवपLरचयःकिवपLरचयःकिवपLरचयः    

प'ढरीनाथाचाय�ः गलगली  प'ढरीनाथाचाय�ः गलगली  प'ढरीनाथाचाय�ः गलगली  प'ढरीनाथाचाय�ः गलगली  ((((1922192219221922----))))    

शFभुिल)े�वरिवजयचFपूकाMय�य रचियता प'ढरीनाथाचाय�ः गलगली :िस3ः किवः, मधुरवा'याः 

संपादकः, .ीकृAणक'ठाभरणं, स
य6यानिवजयचFपूः इ
यादीनां रचियता। राnoपितना सािह
याकाडFया च 

पुर�कृतः �ैतवेदा9ते कृतभूLरपLर.मः िवqयातः वाrमी। 

मि'डकल ्रामशा<ीमि'डकल ्रामशा<ीमि'डकल ्रामशा<ीमि'डकल ्रामशा<ी        ((((1849184918491849----1929192919291929))))    

किवभूषण-किविशरोमिण-किवक'ठीरािदिब-दभूिषतः मि'डकल् रामशा<ी कुFभािभषेकचFपू-

भैमीपLरणय-आय�धम�:कािशकािद"9थानां :णेता, महीशूरा�थानिव�ान्, मि'डकल् रामशा<ी 

9यायािदशा<ेषु कृतभूLरपLर.मः मैसू-नगरे महाराजसं�कृतिव�ालये आचाय� आसीत्।  

नडहिuळ नडहिuळ नडहिuळ नडहिuळ र)नाथशमा� र)नाथशमा� र)नाथशमा� र)नाथशमा� ((((1916191619161916----2014201420142014)))) 

Mयाकरण-सािह
य-अ�ैतवेदा9तािदशा<ेषु कृतभूLरपLर.म आचाय�ः र)नाथशमा� बे)ळू-नगरे 

चामराजे9Dसं�कृतमहािव�ालये Mयाकरणशा<:ा6यापक आसीत्। राnoपितना रा1यसव�कारेण 

के9Dसव�कारेण िविवधैः मठै�च िनतरां सभािजत�या�य कृितषु एकच`नाटकम9यतमम्। 

हचे्हचे्हचे्हचे्....िविविविव. . . . नागराजराव्नागराजराव्नागराजराव्नागराजराव्    ((((1942194219421942----)))) 

Mयाकरणसािह
यशा<योः कृतभूLरपLर.मः काMयशा<िवचwणः नागराजरावमहोदयः मैसू-नगरे 

:ाGयिव�ासंशोधनालये नाना"9थानां संशोधनमकरोत्। वैदेशेषु अनेकेषु िव�विव�ालयेषु 

अितिथ:ा6यापक�सन् बहxं�छा!ान6यापयामास। राnoपितना सभािजतोयं िव�ान् वत�मानकािलकेषु 

िव�
किवषु :मुखः। 

  



 

गलगली प'ढरीनाथाचाय�िवरिचतागलगली प'ढरीनाथाचाय�िवरिचतागलगली प'ढरीनाथाचाय�िवरिचतागलगली प'ढरीनाथाचाय�िवरिचता    

शFभुिल)े�वरिवजयचFपःूशFभुिल)े�वरिवजयचFपःूशFभुिल)े�वरिवजयचFपःूशFभुिल)े�वरिवजयचFपःू    

 

.ी.ी.ी.ीमy9Dमह9ेDमqुयिवमy9Dमह9ेDमqुयिवमy9Dमह9ेDमqुयिवमy9Dमह9ेDमqुयिवलसT9दालसT9दालसT9दालसT9दा-वरृ9दारका-वरृ9दारका-वरृ9दारका-वरृ9दारका----    

लीव9ृदारकव9ृदवि9दतपद�9�ारिव9दि:यम्।लीव9ृदारकव9ृदवि9दतपद�9�ारिव9दि:यम्।लीव9ृदारकव9ृदवि9दतपद�9�ारिव9दि:यम्।लीव9ृदारकव9ृदवि9दतपद�9�ारिव9दि:यम्।    

�य9दzानपयोम�य9दzानपयोम�य9दzानपयोम�य9दzानपयोमरररर9दक9दक9दक9दकिणकापानो
कपAुपधंिणकापानो
कपAुपधंिणकापानो
कपAुपधंिणकापानो
कपAुपधंयायायाया----    

म9दान9ददिस9धरुाननमहंम9दान9ददिस9धरुाननमहंम9दान9ददिस9धरुाननमहंम9दान9ददिस9धरुाननमहं    व9देव9देव9देव9दे    परंपरंपरंपरं    दवैतम्दवैतम्दवैतम्दवैतम्    ।।।।।।।।1111।।।।।।।।    

�वि�तदं�वि�तदं�वि�तदं�वि�तदं    भुिवभुिवभुिवभुिव    सम�तजीिवनासम�तजीिवनासम�तजीिवनासम�तजीिवना----    

म�तदषूणमपा�तसंकटम।्म�तदषूणमपा�तसंकटम।्म�तदषूणमपा�तसंकटम।्म�तदषूणमपा�तसंकटम।्    

िन�तलुंिन�तलुंिन�तलुंिन�तलुं    चचचच    किवकिवकिवकिविभःिभःिभःिभः    �ततुं�ततुं�ततुं�ततुं    सदासदासदासदा    

व�तुव�तुव�तुव�तु    हि�तमखुम�तुहि�तमखुम�तुहि�तमखुम�तुहि�तमखुम�तु    नःनःनःनः    ि.यैि.यैि.यैि.यै।।।।।।।।2222।।।।।।।।    

�व�त{पममपु�व�त{पममपु�व�त{पममपु�व�त{पममपुि�थि�थि�थि�थतािथ�नांतािथ�नांतािथ�नांतािथ�नां    6व�तपापमपहि�ततासरुम्6व�तपापमपहि�ततासरुम्6व�तपापमपहि�ततासरुम्6व�तपापमपहि�ततासरुम्।।।। 

सु:श�तममर�ैचसु:श�तममर�ैचसु:श�तममर�ैचसु:श�तममर�ैच    श�तदंश�तदंश�तदंश�तद ं   व�तुव�तुव�तुव�तु    हि�तमखुमहि�तमखुमहि�तमखुमहि�तमखुम�तु�तु�तु�तु    वोवोवोवो    मदुेमदुेमदुेमदुे।। ।। ।। ।। 3333।।।।।।।।    

केलीधलूीकृताशषेMयाली`ूरासुरावली।केलीधलूीकृताशषेMयाली`ूरासुरावली।केलीधलूीकृताशषेMयाली`ूरासुरावली।केलीधलूीकृताशषेMयाली`ूरासुरावली।    

काली शलूी�वरालीढतनवु��तनतुांकाली शलूी�वरालीढतनवु��तनतुांकाली शलूी�वरालीढतनवु��तनतुांकाली शलूी�वरालीढतनवु��तनतुां    िशवम्।।िशवम्।।िशवम्।।िशवम्।।    4444।।।।।।।।    

पादाFभोजनमyतमुु�खकुटुिFब9यFबुजावािसनीपादाFभोजनमyतमुु�खकुटुिFब9यFबुजावािसनीपादाFभोजनमyतमुु�खकुटुिFब9यFबुजावािसनीपादाFभोजनमyतमुु�खकुटुिFब9यFबुजावािसनी----    

जFभाराितिनतजFभाराितिनतजFभाराितिनतजFभाराितिनतिFबिFबिFबिFबनीमखुिदवोदेवीकदFबािच�ताम्।नीमखुिदवोदेवीकदFबािच�ताम्।नीमखुिदवोदेवीकदFबािच�ताम्।नीमखुिदवोदेवीकदFबािच�ताम्।    

जृFभzFभिनशुFभशFुभदनभुकुूFभी9DसFभिेदनीम्जृFभzFभिनशुFभशFुभदनभुकुूFभी9DसFभिेदनीम्जृFभzFभिनशुFभशFुभदनभुकुूFभी9DसFभिेदनीम्जृFभzFभिनशुFभशFुभदनभुकुूFभी9DसFभिेदनीम्    

अFबांअFबांअFबांअFबां    शशशशFभुFभुFभुFभु|द|द|द|दFबर9ेदकुिलकांFबर9ेदकुिलकांFबर9ेदकुिलकांFबर9ेदकुिलकां    िसहंो-स
वांिसहंो-स
वांिसहंो-स
वांिसहंो-स
वां    भजे।।भजे।।भजे।।भजे।।    5555।।।।।।।।    

िगरीश|
करी9D�यिगरीश|
करी9D�यिगरीश|
करी9D�यिगरीश|
करी9D�य    वारीवारीवारीवारी    नारीनारीनारीनारी    िशवंकरी।िशवंकरी।िशवंकरी।िशवंकरी।    

भविस9धतुरी गौरीभविस9धतुरी गौरीभविस9धतुरी गौरीभविस9धतुरी गौरी    नरीनतु�नरीनतु�नरीनतु�नरीनतु�    |द9तर।े।|द9तर।े।|द9तर।े।|द9तर।े।    6666।।।।।।।।    

लोकेलोकेलोकेलोके    य�तुय�तुय�तुय�तु    िवषािदतामपुगतोऽRयान9दपणू�ः सदािवषािदतामपुगतोऽRयान9दपणू�ः सदािवषािदतामपुगतोऽRयान9दपणू�ः सदािवषािदतामपुगतोऽRयान9दपणू�ः सदा    

�थाणुय��िप�थाणुय��िप�थाणुय��िप�थाणुय��िप    सव�लोकफलदःसव�लोकफलदःसव�लोकफलदःसव�लोकफलदः    सव�Vसव�Vसव�Vसव�V    इ
यिच�तः।इ
यिच�तः।इ
यिच�तः।इ
यिच�तः।    

कामंकामंकामंकामं    काममभावयYिपकाममभावयYिपकाममभावयYिपकाममभावयYिप    सती ि�लnोसती ि�लnोसती ि�लnोसती ि�लnो    भजुगंावतृःभजुगंावतृःभजुगंावतृःभजुगंावतृः    

भ
ूयैभ
ूयैभ
ूयैभ
ूयै    िच!िविच!चा-चLरत�चो"ोऽिपिच!िविच!चा-चLरत�चो"ोऽिपिच!िविच!चा-चLरत�चो"ोऽिपिच!िविच!चा-चLरत�चो"ोऽिप    सौFयःसौFयःसौFयःसौFयः    िशवः।।िशवः।।िशवः।।िशवः।।7777।।।।।।।।    

आपYािखलपापपव�तकुलMयापादना{िपिणआपYािखलपापपव�तकुलMयापादना{िपिणआपYािखलपापपव�तकुलMयापादना{िपिणआपYािखलपापपव�तकुलMयापादना{िपिण    

MयापारेMयापारेMयापारेMयापारे    कुिलशा<कौशलभतृ�तापाित�िच9तािछदः।कुिलशा<कौशलभतृ�तापाित�िच9तािछदः।कुिलशा<कौशलभतृ�तापाित�िच9तािछदः।कुिलशा<कौशलभतृ�तापाित�िच9तािछदः।    

भाल��िलिपंभाल��िलिपंभाल��िलिपंभाल��िलिपं    चयऽे9यथियतुंचयऽे9यथियतुंचयऽे9यथियतुंचयऽे9यथियतु ं   शjा�चशjा�चशjा�चशjा�च    भjावलेःभjावलेःभjावलेःभjावलेः    

.ीमDणुेकपा.ीमDणुेकपा.ीमDणुेकपा.ीमDणुेकपाददददरेणुकिणकारेणुकिणकारेणुकिणकारेणुकिणका    नःनःनःनः    .येसे.येसे.येसे.येसे    भयूसेभयूसेभयूसेभयूसे    ।।।।।।।।    8 8 8 8 ।।।।।।।।    



पािवपािवपािवपािव�या�या�या�याGछवचः:Gछवचः:Gछवचः:Gछवचः:वावावावाहसयुशोगFभीLरम�वGछताहसयुशोगFभीLरम�वGछताहसयुशोगFभीLरम�वGछताहसयुशोगFभीLरम�वGछता----    

लोको3ारकतािदस�णुगणैम�9दािकन�लोको3ारकतािदस�णुगणैम�9दािकन�लोको3ारकतािदस�णुगणैम�9दािकन�लोको3ारकतािदस�णुगणैम�9दािकन�    मममम9द9द9द9दयन्।यन्।यन्।यन्।    

िशिशिशिशAयाAयाAयाAयाणामुणामुणामुणामुपपपपददददश�श�श�श�य9सचुLरतादय9सचुLरतादय9सचुLरतादय9सचुLरतादश^ श^ श^ श^ िनजाचारतःिनजाचारतःिनजाचारतःिनजाचारतः    

सGछा<ा�पुदेशत�चसGछा<ा�पुदेशत�चसGछा<ा�पुदेशत�चसGछा<ा�पुदेशत�च    भगवाभगवाभगवाभगवा�छo ी�छo ी�छo ी�छo ीरेणुकाय�रेणुकाय�रेणुकाय�रेणुकाय�    मदुेमदुेमदुेमदुे    ।। ।। ।। ।। 9 9 9 9 ।।।।।।।।    

.ीरेणुकाचाय�मनुी9Dवय�.ीपादरणेोः.ीरेणुकाचाय�मनुी9Dवय�.ीपादरणेोः.ीरेणुकाचाय�मनुी9Dवय�.ीपादरणेोः.ीरेणुकाचाय�मनुी9Dवय�.ीपादरणेोः    किणकाःकिणकाःकिणकाःकिणकाः    पनु9त।ुपनु9त।ुपनु9त।ुपनु9त।ु    

येययेेये    तीतीतीतीथ�साथ��यथ�साथ��यथ�साथ��यथ�साथ��य    िवलोपय9तेिवलोपय9तेिवलोपय9तेिवलोपय9ते    पापापनोदwमतावलपेम।्पापापनोदwमतावलपेम।्पापापनोदwमतावलपेम।्पापापनोदwमतावलपेम।्। । । । 10 10 10 10 ।।।।।।।।    

आचाय�
वंआचाय�
वंआचाय�
वंआचाय�
वं    िहिहिहिह    यययय!ै!!ैै!ैवववव    पया��ंपया��ंपया��ंपया��ं    रणुेरणुेरणुेरणुेकंकंकंकं    �तुमः।�तुमः।�तुमः।�तुमः।    

आय�
वंआय�
वंआय�
वंआय�
वं    Vािनधयु�
वंVािनधयु�
वंVािनधयु�
वंVािनधयु�
वं    योिगवय�
वमवेयोिगवय�
वमवेयोिगवय�
वमवेयोिगवय�
वमवे    च।च।च।च।। । । । 11 11 11 11 ।।।।।।।।    

इइइइि9Dि9Dि9Dि9Dय�थयै�गाय�थयै�गाय�थयै�गाय�थयै�गाFभीFभीFभीFभीय�दानौदाय�मखुाय�दानौदाय�मखुाय�दानौदाय�मखुाय�दानौदाय�मखुा    गणुाः।गणुाः।गणुाः।गणुाः।    

वा�.ीचातयु�माधयु�धयुा�वा�.ीचातयु�माधयु�धयुा�वा�.ीचातयु�माधयु�धयुा�वा�.ीचातयु�माधयु�धयुा�    य!य!य!य!    Mयवि�थताः।Mयवि�थताः।Mयवि�थताः।Mयवि�थताः।। । । । 12 12 12 12 ।।।।।।।।    

वदेा9तदिेशकंवदेा9तदिेशकंवदेा9तदिेशकंवदेा9तदिेशकं    व9देव9देव9देव9दे    सव�शा<ोसव�शा<ोसव�शा<ोसव�शा<ोपदशेकम्पदशेकम्पदशेकम्पदशेकम्    ।।।।    

सूससूूसूया�Nयया�Nयया�Nयया�NयFबजुसयू�.ीरेFबजुसयू�.ीरेFबजुसयू�.ीरेFबजुसयू�.ीरेणुणुणुणुकाकाकाकाचाचाचाचाय�योिगनम्य�योिगनम्य�योिगनम्य�योिगनम्    ।। ।। ।। ।। 13 13 13 13 ।।।।।।।।    

नामंनामंनामंनामं    नामंनामंनामंनामं    ग-ु�तोमंग-ु�तोमंग-ु�तोमंग-ु�तोमं    कामंकामंकामंकामं    wमेंकरंwमेंकरंwमेंकरंwमेंकरं    हरम्।हरम्।हरम्।हरम्।    

शFभुिलशFभुिलशFभुिलशFभुिल))))िशवाचाय�वZृचFपूंिशवाचाय�वZृचFपूंिशवाचाय�वZृचFपूंिशवाचाय�वZृचFपूं    समारभ।े।समारभ।े।समारभ।े।समारभ।े।14141414।।।।।।।।    

बिलना�बिलना�बिलना�बिलना�    ह9तह9तह9तह9त    किलनाऽकुलेकिलनाऽकुलेकिलनाऽकुलेकिलनाऽकुले    कुलेकुलेकुलेकुले    

महतांमहतांमहतांमहतां    िwतौिwतौिwतौिwतौ    चचचच    वसतांवसतांवसतांवसतां    सतामिप।सतामिप।सतामिप।सतामिप।    

:मखुषेु:मखुषेु:मखुषेु:मखुषेु    धम�िवमखुषेुधम�िवमखुषेुधम�िवमखुषेुधम�िवमखुषेु    ददु�शांददु�शांददु�शांददु�शां    

ि!दशािच�तािपि!दशािच�तािपि!दशािच�तािपि!दशािच�तािप    सुससुुसुरभारतीरभारतीरभारतीरभारती    गता।।गता।।गता।।गता।।15151515।।।।।।।।    

पदब9धरुािणपदब9धरुािणपदब9धरुािणपदब9धरुािण    रसस9ुदरािणरसस9ुदरािणरसस9ुदरािणरसस9ुदरािण    चचचच    

�तवनािन�तवनािन�तवनािन�तवनािन    कु!कु!कु!कु!    कवनाकवनाकवनाकवनािन िन िन िन स�ंकृते।स�ंकृते।स�ंकृते।स�ंकृते।    

�चनािप�चनािप�चनािप�चनािप    काMयरचनाकाMयरचनाकाMयरचनाकाMयरचना    नननन    ��यते��यते��यते��यते    

म-तांम-तांम-तांम-तां    वचोFबमु-तािमवचोFबमु-तािमवचोFबमु-तािमवचोFबमु-तािमता ता ता ता मही।।मही।।मही।।मही।।16161616।।।।।।।।    

लBमीकटाwिवषय
विमहािधगलBमीकटाwिवषय
विमहािधगलBमीकटाwिवषय
विमहािधगलBमीकटाwिवषय
विमहािधग9तु9तु9तु9त-ु--- 

मामामामा�rली�rली�rली�rली:िशwणमनwुणमSयस
सु।:िशwणमनwुणमSयस
सु।:िशwणमनwुणमSयस
सु।:िशwणमनwुणमSयस
सु।    

सव@षुसव@षुसव@षुसव@षु    भारतजनषेुभारतजनषेुभारतजनषेुभारतजनषेु    सपुव�व9यासपुव�व9यासपुव�व9यासपुव�व9या    

गीगीगीगीवा�णवाrभजितवा�णवाrभजितवा�णवाrभजितवा�णवाrभजित    शोGयशोGयशोGयशोGयतमामव�थाम्।।तमामव�थाम्।।तमामव�थाम्।।तमामव�थाम्।।17171717।।।।।।।।    

सससस�ः�ः�ः�ः�फूित�समु�दिुjरचनावदैr6यवशै�तो�फूित�समु�दिुjरचनावदैr6यवशै�तो�फूित�समु�दिुjरचनावदैr6यवशै�तो�फूित�समु�दिुjरचनावदैr6यवशै�तो    

ग�ंग�ंग�ंग�ं    सं�कृतवािचसं�कृतवािचसं�कृतवािचसं�कृतवािच    प�मिपप�मिपप�मिपप�मिप    वावावावा    िनमा�तमुेकैककम्।िनमा�तमुेकैककम्।िनमा�तमुेकैककम्।िनमा�तमुेकैककम्।    

वैशार�िमहा�वैशार�िमहा�वैशार�िमहा�वैशार�िमहा�    नननन    �िचदहो�िचदहो�िचदहो�िचदहो    �ला6यं�ला6यं�ला6यं�ला6यं    पुनपुनपुनपुनिव�िव�िव�िव��ते�ते�ते�ते    

ग�ालीयुतप�ब3रसवyFपकृूतेःग�ालीयुतप�ब3रसवyFपकृूतेःग�ालीयुतप�ब3रसवyFपकृूतेःग�ालीयुतप�ब3रसवyFपकृूतेः    काकाकाका    कथा।।कथा।।कथा।।कथा।।18181818।।।।।।।।    

�वभा�षाVानदिुभ�wे�वभा�षाVानदिुभ�wे�वभा�षाVानदिुभ�wे�वभा�षाVानदिुभ�wे    रसस9दभ�गिभ�ताः।रसस9दभ�गिभ�ताः।रसस9दभ�गिभ�ताः।रसस9दभ�गिभ�ताः।    



नािवनािवनािवनािवभ�वि9तभ�वि9तभ�वि9तभ�वि9त    कृतयःकृतयःकृतयःकृतयः    कृितनोकृितनोकृितनोकृितनो    यYयYयYयY    ता�शाः।।ता�शाः।।ता�शाः।।ता�शाः।।19191919।।।।।।।।    

िकं
वि�म9सं�कृतिकं
वि�म9सं�कृतिकं
वि�म9सं�कृतिकं
वि�म9सं�कृतVाVाVाVानम-भतूेनम-भतूेनम-भतूेनम-भतू े   महीतलेमहीतलेमहीतलेमहीतले    ।।।।    

एएएएकैकैकैकैवाि�तवाि�तवाि�तवाि�त    चका�
यचका�
यचका�
यचका�
य!!!!    सं�कृतVानवािहसं�कृतVानवािहसं�कृतVानवािहसं�कृतVानवािहनीनीनीनी।।।।।।।।20202020।।।।।।।।    

जजजजFबुFबुFबुFबुक'डीक'डीक'डीक'डीपुरीसीFनोपुरीसीFनोपुरीसीFनोपुरीसीFनो    नानानानाितदरूतरेितदरूतरेितदरूतरेितदरूतरे    िगरौिगरौिगरौिगरौ।।।।    

रसोिम�रसोिम�रसोिम�रसोिम�संससंंसंभतृंभतृंभतृंभतृं    भाितभाितभाितभाित    VानामतृसरोVानामतृसरोVानामतृसरोVानामतृसरोववववरम्।।रम्।।रम्।।रम्।।21212121।।।।।।।।    

शFभुिलशFभुिलशFभुिलशFभुिल))))िशवाचाय�िशवाचाय�िशवाचाय�िशवाचाय�    Vानम-ेम�हाग-ुःVानम-ेम�हाग-ुःVानम-ेम�हाग-ुःVानम-ेम�हाग-ुः।।।।    

जगंमजगंमजगंमजगंमVानकोशोऽयंVानकोशोऽयंVानकोशोऽयंVानकोशोऽयं    भाितभाितभाितभाित    िव�ा�वयंवरः।।िव�ा�वयंवरः।।िव�ा�वयंवरः।।िव�ा�वयंवरः।।22222222।।।।।।।।    

सािह
येसािह
येसािह
येसािह
ये    सरसाथ�स9ुदरतरेसरसाथ�स9ुदरतरेसरसाथ�स9ुदरतरेसरसाथ�स9ुदरतरे    पाि'ड
यमते�तःेपाि'ड
यमते�तःेपाि'ड
यमते�तःेपाि'ड
यमते�तःे    

सGछा<षेुसGछा<षेुसGछा<षेुसGछा<षेु    िविशAयिविशAयिविशAयिविशAय    गीAपितसमंगीAपितसमंगीAपितसमंगीAपितसमं    वदै ुवदै ुवदै ुवदैAुयAयAयAयम�या�तुम्म�या�तुम्म�या�तुम्म�या�तुम्    ।।।।    

ग�ाव�िवहीनप�रचनासौिव�िव�ोिततोग�ाव�िवहीनप�रचनासौिव�िव�ोिततोग�ाव�िवहीनप�रचनासौिव�िव�ोिततोग�ाव�िवहीनप�रचनासौिव�िव�ोिततो    

ना9यःना9यःना9यःना9यः    क�चनक�चनक�चनक�चन    िव�तेिव�तेिव�तेिव�ते    किववरोकिववरोकिववरोकिववरो    न�े�सधुीन�न�े�सधुीन�न�े�सधुीन�न�े�सधुीन�    यितः।।यितः।।यितः।।यितः।।23232323।।।।।।।।    

पाि'ड
यंपाि'ड
यंपाि'ड
यंपाि'ड
यं    मिणकारपामिणकारपामिणकारपामिणकारपािणिनिणिनिणिनिणिनपतपतपतपतWWWWNयािदNयािदNयािदNयािदतुततुुतुNय ंNय ंNय ंNय ंगरुोःगरुोःगरुोःगरुोः    

बाणबाणबाणबाण.े..ेे.ेdमयूरमाdमयूरमाdमयूरमाdमयूरमाघघघघजजजजयदेव�ेंयदेव�ेंयदेव�ेंयदेव�ें    किव
वंकिव
वंकिव
वंकिव
वं    पुनःपुनःपुनःपुनः    ।।।।    

कण�कण�कण�कण�दाय�पराथ�काय�जनतो3ारोपकारा9गणुान्दाय�पराथ�काय�जनतो3ारोपकारा9गणुान्दाय�पराथ�काय�जनतो3ारोपकारा9गणुान्दाय�पराथ�काय�जनतो3ारोपकारा9गणुान्    

�A�ा �A�ा �A�ा �A�ा क�यक�यक�यक�य    जड�यजड�यजड�यजड�य    चािपचािपचािपचािप    किवता�फूित�भ�वYेकिवता�फूित�भ�वYेकिवता�फूित�भ�वYेकिवता�फूित�भ�वYे    �ततुौ�ततुौ�ततुौ�ततुौ    ।। ।। ।। ।। 24242424    ।।।।।।।।    

जडधीरहंजडधीरहंजडधीरहंजडधीरहं    तुततुुतु        मडृधीगरुोम�हागणुकृnमnुपLरतnुमानसःमडृधीगरुोम�हागणुकृnमnुपLरतnुमानसःमडृधीगरुोम�हागणुकृnमnुपLरतnुमानसःमडृधीगरुोम�हागणुकृnमnुपLरतnुमानसः    

मिहमािववण�ियषयामिहमािववण�ियषयामिहमािववण�ियषयामिहमािववण�ियषया    :चोिदतः:चोिदतः:चोिदतः:चोिदतः    सुससुुसुरवा�:ब9धकृितचापलो�तः।।रवा�:ब9धकृितचापलो�तः।।रवा�:ब9धकृितचापलो�तः।।रवा�:ब9धकृितचापलो�तः।।    25252525।।।।।।।।    

ग-ुरा��वयंग-ुरा��वयंग-ुरा��वयंग-ुरा��वयं    िहिहिहिह    किवराकिवराकिवराकिवराट् सुट् सुट् सुट् सुस�ंकृतेस�ंकृतेस�ंकृतेस�ंकृते    

चLरतंचLरतंचLरतंचLरतं    :भावभLरतं:भावभLरतं:भावभLरतं:भावभLरतं    तद�यतद�यतद�यतद�य    त ुत ुत ुत ु।।।। 

उिचतंउिचतंउिचतंउिचतं    भविे3 रिचतंभविे3 रिचतंभविे3 रिचतंभविे3 रिचतं    िदवोिदवोिदवोिदवो    िगरािगरािगरािगरा    

तदहंतदहंतदहंतदहं    यतेयतेयतेयते    किवयतेःकिवयतेःकिवयतेःकिवयतेः    :वण�न।े।:वण�न।े।:वण�न।े।:वण�न।े।    26262626।।।।।।।।    

����    ि�nाि�nाि�nाि�nा    सं�कृतंसं�कृतंसं�कृतंसं�कृतं    भाषाभाषाभाषाभाषा    ����    चचचचFपूः Fपूः Fपूः Fपूः ि�लnबि�लnबि�लnबि�लnब9धु9धु9धु9धुरारारारा    ।।।।    

����    चाहंचाहंचाहंचाहं    जडधीम�9दःजडधीम�9दःजडधीम�9दःजडधीम�9दः    जा�ादवेोपप�तेजा�ादवेोपप�तेजा�ादवेोपप�तेजा�ादवेोपप�ते।।।।।।।।    27272727।।।।।।।।    

मममम9दो9दो9दो9दोऽRयना�वािदतकाMयगधंऽRयना�वािदतकाMयगधंऽRयना�वािदतकाMयगधंऽRयना�वािदतकाMयगधं----    

�चFपू:ब9धोपिनब9धनो
कः�चFपू:ब9धोपिनब9धनो
कः�चFपू:ब9धोपिनब9धनो
कः�चFपू:ब9धोपिनब9धनो
कः    ।।।।    

हाहाहाहा    �यामहं�यामहं�यामहं�यामहं    प)Pप)Pप)Pप)PLरवोपहा�यःLरवोपहा�यःLरवोपहा�यःLरवोपहा�यः    

िव96यािDम�ुि�तमु3ुतािव96यािDम�ुि�तमु3ुतािव96यािDम�ुि�तमु3ुतािव96यािDम�ुि�तमु3ुताि��ःि��ःि��ःि��ः।।।।।।।।28282828।।।।।।।।    

अथवाअथवाअथवाअथवा    ग-ुचरणानांग-ुचरणानांग-ुचरणानांग-ुचरणानां    क-णािकरणाःक-णािकरणाःक-णािकरणाःक-णािकरणाः    पुनःपुनःपुनःपुनः    ।।।।    

:रेणाकारणानीह:रेणाकारणानीह:रेणाकारणानीह:रेणाकारणानीह    नननन    सकंNपोसकंNपोसकंNपोसकंNपो    ममाNपकः।।ममाNपकः।।ममाNपकः।।ममाNपकः।।29292929।।।।।।।।    

अन-ूर-णोअन-ूर-णोअन-ूर-णोअन-ूर-णो    Mयोमायामम�ु�Mयोमायामम�ु�Mयोमायामम�ु�Mयोमायामम�ु�तऽे9वहम्तऽे9वहम्तऽे9वहम्तऽे9वहम्    ।।।।    

पतपतपतपत))))�यैव�यैव�यैव�यैव    नो पनो पनो पनो प)ो)ो)ो)ोम�िहFनोम�िहFनोम�िहFनोम�िहFनो    गLरमागLरमागLरमागLरमा    िहिहिहिह    सः।।सः।।सः।।सः।।30303030।।।।।।।।    



:रेकः:रेकः:रेकः:रेकः    कारक�चा!कारक�चा!कारक�चा!कारक�चा!    ग-ुरवेग-ुरवेग-ुरवेग-ुरवे    नननन    संशयःसंशयःसंशयःसंशयः    ।।।।    

अहंअहंअहंअहं    तुततुुतु    िलिपकारोऽि�मिलिपकारोऽि�मिलिपकारोऽि�मिलिपकारोऽि�म    ममकारोममकारोममकारोममकारो    नननन    मऽेRयणुःमऽेRयणुःमऽेRयणुःमऽेRयणुः    ।। ।। ।। ।। 31 31 31 31 ।।।।।।।।    

अणुवा�िपअणुवा�िपअणुवा�िपअणुवा�िप    कणो वाऽ!कणो वाऽ!कणो वाऽ!कणो वाऽ!    गणुगणुगणुगणु�च
ेसा�च
ेसा�च
ेसा�च
ेसा    गरुोःगरुोःगरुोःगरुोः    कृपाकृपाकृपाकृपा    ।।।।    

दोषाः शेषादोषाः शेषादोषाः शेषादोषाः शेषा    ममाV
विवशेषाममाV
विवशेषाममाV
विवशेषाममाV
विवशेषा    इितइितइितइित    भाMयताम्भाMयताम्भाMयताम्भाMयताम्    ।। ।। ।। ।। 32 32 32 32 ।।।।।।।।    

:ारFभे:ारFभे:ारFभे:ारFभे    जगदालFबेजगदालFबेजगदालFबेजगदालFबे    लFबोलFबोलFबोलFबोदरपदाFबुजेदरपदाFबुजेदरपदाFबुजेदरपदाFबुजे    ।।।।    

िशवाचाय�चLर!ाqयांिशवाचाय�चLर!ाqयांिशवाचाय�चLर!ाqयांिशवाचाय�चLर!ाqयां    चचचचFपू ंFपू ंFपू ंFपू ंन
वाऽरभेन
वाऽरभेन
वाऽरभेन
वाऽरभे    पनुःपनुःपनुःपनुः    ।। ।। ।। ।। 33 33 33 33 ।।।।।।।।    

भारतदशेवण�नम्भारतदशेवण�नम्भारतदशेवण�नम्भारतदशेवण�नम ्
भारतािभधभमूातःुभारतािभधभमूातःुभारतािभधभमूातःुभारतािभधभमूातःु    कणा�भरणभषूणम।्कणा�भरणभषूणम।्कणा�भरणभषूणम।्कणा�भरणभषूणम।्    

कणा�टकाqयदशेोऽयंकणा�टकाqयदशेोऽयंकणा�टकाqयदशेोऽयंकणा�टकाqयदशेोऽयं    भपूटेभपूटेभपूटेभपूटे    भाितभाितभाितभाित    शोभया।।शोभया।।शोभया।।शोभया।।34343434।।।।।।।।    

अि�त खलु सम�तोyावचव�तुिव�तार:श�ता सुरासुरनरिकYरािदिनकुरFबसमिभश�ता 

कौ�तुभकोिहनूरस�शनैकिन�तुलरत:�तर:कराकरिनकरोदारोदरसाथ�क�कृतवसुमती
यिभधाना िव�व-

िव�वFभरावलयकुवलयकिण�कारालंकारभूता :भूततरतीथ�wे!देवमि9दरािदपु'य�थलपिव!ीकृतधLर!ीतला 

भावुकाि�तकधािम�कजनिनव�
य�मानिन
यनैिमिZकनानाधम�कम�दानदिwणा�ु
कटपु'यकोिटिवपािटतपापपट

लीसमुyािटतकिलकाटवावताLरतकृतयुग:कृतािवकृतसुकृतरािशदोधूयमानसदातनधम�िवजयवैजयि9तका- 

खलेालोलािनलबालाितलीलालािलतोZािलतो�ोलक�ोलकुNकुNकलालापवाचालवीचीमालाजालशीिल-

तwािलतसागरकूलानुकूलपLरखापLरवृता मे-म9दरिहमधरमाहे9Dिव96यािDस�ािD:मुखनैक-

क9दLरवृ9ददेवमि9दरसु9दरनानाक9दरिशखरस9दोहब9धुरा अमरावतीयशःपटलपटभेदनपटुतरासंqय-

पुटभेदनसुषुमाशािलनी िविवधकुटीरधामाराम�तोमरमणीयापLरिमत"ाम"ामािभरामा 

अगिणतवनोपवन:वृ3फलपुAपसमृ3कु9द-म9दार-माक9द-.ीग9ध-िपचुम9द-न9�ावत�-कुरिव9द-

ब9धकू-हLरच9दन-.ीच9दन-कक� 9ध-ू�य9दन-क9दराल-िकंशुक-कोिवदार-किप
थ-अ�व
थ-िति9!णी-

�wािदलwलwवृwरािशलिwतवwः�थला मालती-माधवी-शेवि9तका-शेफािलका-चFपक-जािज-कमल-

कNहार-कुरबक-केसरम�ी:भृितव�ीमत�ीवेि�तमWुलताकुWा"सFफु�सुरिभसुमस9दोह�य9दमानाम9द-

मकर9दिब9दपुानमुिदतिमिल9दवृ9दसान9दा)ीि`यमाणसंगीतभ)ीमWुलगीतगुWारवररिWतरिसकपा9थपWुा 

ग)ा-गोदावरी-ग'डक�-गोमती-यमुना-नम�दा-कृAणा-कावेरी:मुखपु'यपयि�वनीपाथः:वाहतरल-

तर)संघा�ािवतपािवताRयाियतwे!साथ�:{ढ:भूतधा9यरािशसंतृ�जानपदपौरजनिनिबडा सं�कृतभाषा- 

पLरपोिषत:सूतबहPभाषाभािषमानुषकोिटसम6युिषता आसेतुशीताचल:सृतिवशालदेशावकाशिवकिसत-

वैिदकसं�कृितसुवण�सू!स9दािनतिविवधधम�सF:दायाचारिवचार:चुरनानाजाितमतानुसाLरिभYिभYमनुज-

कुलािधिdता िव�वमानवताभावै�य�नेहसामर�यजातीयसौहाद�धम�सिहAणुतासहजीवनिमथो-

मै�यािदस�गुणबीजभूिमः सकलािवकलकलाकलापकलममWरीकेदारायमाणा 

पZनप�ीिवतायमानहोमधूम�तोमामोदामोदमेदरुसुमनःसमुदयमनःसमु�zयासौमन�यिनसृnसुवृिnफिलत-



स�यसमृि3:श�या सव�लोकनम�या नरकुलतप�यापचेिलमफलायमाना 

धरादेवीक9धरसु9दरहाLरहीरहारायमाणा च शोशुभीित भारतवसु9धरा िव�वVानोपदेशधुरधंरा। 

सव@ऽिपसव@ऽिपसव@ऽिपसव@ऽिप    देवादेवादेवादेवा    ननुननुननुननु    पूव�दवेापूव�दवेापूव�दवेापूव�दवेा    महष�योऽपवू�महीसदुवेाःमहष�योऽपवू�महीसदुवेाःमहष�योऽपवू�महीसदुवेाःमहष�योऽपवू�महीसदुवेाः।।।।    

:जिVरे:जिVरे:जिVरे:जिVरे    य!य!य!य!    िनजांिनजांिनजांिनजां    जिनंजिनंजिनंजिनं    चचचच    िवजिVरेिवजिVरेिवजिVरेिवजिVरे    साथ�कतामपुतेाम्साथ�कतामपुतेाम्साथ�कतामपुतेाम्साथ�कतामपुतेाम्    ॥॥॥॥३४३४३४३४॥॥॥॥    

िवतानानांिवतानानांिवतानानांिवतानानां    िवतानािनिवतानािनिवतानािनिवतानािन    िवत9व9तोिवत9व9तोिवत9व9तोिवत9व9तो    नराःनराःनराःनराः    परुापरुापरुापरुा    ।।।।    

सुससुुसुरतांरतांरतांरतां    सुरत9वसुरत9वसुरत9वसुरत9व)ी)ी)ी)ीसरुतंसरुतंसरुतंसरुतं    चापुरि9वताःचापुरि9वताःचापुरि9वताःचापुरि9वताः    ॥ ॥ ॥ ॥ ३५ ३५ ३५ ३५ ॥॥॥॥    

िनAका-'यजघ9यदुिनAका-'यजघ9यदुिनAका-'यजघ9यदुिनAका-'यजघ9यदAुकृAकृAकृAकृितितितितकर�ा
याroयद
ैयावलीकर�ा
याroयद
ैयावलीकर�ा
याroयद
ैयावलीकर�ा
याroयद
ैयावली----    

ददुा�ददुा�ददुा�ददुा�
यूहसमू
यूहसमू
यूहसमू
यूहसमूहभूहभूहभूहभूLरभरतोLरभरतोLरभरतोLरभरतो    ��य��य��य��यि�न�यि�न�यि�न�यि�न�य�ु�ु�ु�वुःवःवःवः    ।।।।    

िन
यापिZिनवारणायिन
यापिZिनवारणायिन
यापिZिनवारणायिन
यापिZिनवारणाय    हLरणाहLरणाहLरणाहLरणा    सवा�वतारासवा�वतारासवा�वतारासवा�वतारा    अिपअिपअिपअिप    

य!ा9य!य!ा9य!य!ा9य!य!ा9य!    नननन    कु!िच�गवकु!िच�गवकु!िच�गवकु!िच�गवता ता ता ता :Fेणा:Fेणा:Fेणा:Fेणा    कृताकृताकृताकृता    नोनोनोनो    धतृाः।।धतृाः।।धतृाः।।धतृाः।।३६३६३६३६।।।।।।।।    

य�ो!ोZरस�ोय�ो!ोZरस�ोय�ो!ोZरस�ोय�ो!ोZरस�ो!प!ुीमदुवहिGछवः!प!ुीमदुवहिGछवः!प!ुीमदुवहिGछवः!प!ुीमदुवहिGछवः    ।।।।    

सगो!ामिपसगो!ामिपसगो!ामिपसगो!ामिप    य
�नहेात्य
�नहेात्य
�नहेात्य
�नहेात्    काल�काल�काल�काल�    शैलीममुामिप।।शैलीममुामिप।।शैलीममुामिप।।शैलीममुामिप।।३७३७३७३७।।।।।।।।    

य! च सि9त वसि9त िवलसि9त स9तो महा9तः अधीत��ाणः अिधगत��ाणः 

��िष�स��चाLरणः ��ाणी�वयंवृतवरा िव�
:वरा�च  �ा�णाः, राज9त े :ाणा9पणीकृ
य तृणीकृ
य च 

wतात् नॄणां पLर!ाणं कुवा�णाः खलकुलकाननकृपाकृपणकृपाणाः िविहंिसतनृशंसा wि!यावतंसाः, �ाज9त े

च नैपु'यिनव�ित�तवािण1यMयापारोपािज�त:भूतसंपि�लोिपतकौबेरावलेपाः परोपकाराथ̂ िवतीण�सवा�था�ः 

िनः�वाथा��सािधतपुमथा�ः सव�समथा�ः साथ�वाहसाथा�ः, भास9त े च पLर.मसेवाभावकृिषकमा�िदिवDािवत 

देशोिYDदाLर]oयाः गुणसमुDा िवनयमुDा�च कृषीवलाः समारािधत-Dाः। 

कnाकृिnिवमिद�ताितमदृलुw!ेो�सवंिध�तोकnाकृिnिवमिद�ताितमदृलुw!ेो�सवंिध�तोकnाकृिnिवमिद�ताितमदृलुw!ेो�सवंिध�तोकnाकृिnिवमिद�ताितमदृलुw!ेो�सवंिध�तो----    

�
स�योिदतधा9यजातजगतीकुिwFभराः�
स�योिदतधा9यजातजगतीकुिwFभराः�
स�योिदतधा9यजातजगतीकुिwFभराः�
स�योिदतधा9यजातजगतीकुिwFभराः    .ीकराः.ीकराः.ीकराः.ीकराः    ।।।।    

श�व�LूरपLर.मो�तश�व�LूरपLर.मो�तश�व�LूरपLर.मो�तश�व�LूरपLर.मो�तबबबबहP�वदेाD�केहP�वदेाD�केहP�वदेाD�केहP�वदेाD�केदारकाःदारकाःदारकाःदारकाः    

य!ाल�यिववय!ाल�यिववय!ाल�यिववय!ाल�यिवविज�िज�िज�िज�ताताताता    िहिहिहिह    जनता|जनता|जनता|जनता|3333ष�ष�ष�ष�काः काः काः काः कष�काःकष�काःकष�काःकष�काः॥ ॥ ॥ ॥ ३८ ३८ ३८ ३८ ॥॥॥॥    

अचा�स9ुदरदवेमि9दरमठ:ाकारकाअचा�स9ुदरदवेमि9दरमठ:ाकारकाअचा�स9ुदरदवेमि9दरमठ:ाकारकाअचा�स9ुदरदवेमि9दरमठ:ाकारका�a�a�a�aषाषाषाषा----    

[ालीगोपरुभFय�हFय�पटलीिनमा�णक[ालीगोपरुभFय�हFय�पटलीिनमा�णक[ालीगोपरुभFय�हFय�पटलीिनमा�णक[ालीगोपरुभFय�हFय�पटलीिनमा�णकम�म�म�म�3रुाः3रुाः3रुाः3रुाः    ।।।।    

आकNपि�थरिशNपकNपनकलानNपाGछवा�तिु`याआकNपि�थरिशNपकNपनकलानNपाGछवा�तिु`याआकNपि�थरिशNपकNपनकलानNपाGछवा�तिु`याआकNपि�थरिशNपकNपनकलानNपाGछवा�तिु`या----    

वा�तोAप
युपमा िह ज£णिजतोवा�तोAप
युपमा िह ज£णिजतोवा�तोAप
युपमा िह ज£णिजतोवा�तोAप
युपमा िह ज£णिजतो    य!ासतेय!ासतेय!ासतेय!ासते    िशिशिशिशिNपनःिNपनःिNपनःिNपनः    ॥ ॥ ॥ ॥ ३३३३९ ९ ९ ९ ॥॥॥॥    

वीणावेवीणावेवीणावेवीणावेणुणुणुणुमदृ)मदृ)मदृ)मदृ)वादनकलावदैr6यिव�ोितताःवादनकलावदैr6यिव�ोितताःवादनकलावदैr6यिव�ोितताःवादनकलावदैr6यिव�ोितताः    

शृ)ाशृ)ाशृ)ाशृ)ारारारारािदिदिदिदरसोZररसोZररसोZररसोZर))))लयव
सलयव
सलयव
सलयव
स)ी)ी)ी)ीतपारतपारतपारतपार))))ताःताःताःताः    ।।।।    

चचचचeyा-िविच!eyा-िविच!eyा-िविच!eyा-िविच!िच!रचनाचातयु�धयुा�िच!रचनाचातयु�धयुा�िच!रचनाचातयु�धयुा�िच!रचनाचातयु�धयुा�    नराःनराःनराःनराः    

य!ैवाऽ:ितमय!ैवाऽ:ितमय!ैवाऽ:ितमय!ैवाऽ:ितम�म�नमृत�ा �म�नमृत�ा �म�नमृत�ा �म�नमृत�ा उ�सउ�सउ�सउ�स9
य9
य9
य9
य9वहम्9वहम्9वहम्9वहम्॥ ॥ ॥ ॥ ४० ४० ४० ४० ॥॥॥॥    



य! च ि.य इव उ�सिGछo यः,  शारदा इव िवशारदाः,  आया� इव आया�ः, अनसूया इव अनसूयाः, 

अ-9ध
य इव पतीननु-9ध
यः, पाeािलका इव िवजयो
साहविध�9यः, जनकतनया इव रामािभरामाः, 

अहNया इव सौ9दया�किष�तसह¦लोचनाः, सुरभय इव स9तिप�तकामाः, वनदेवता इव जिनतामोदाः, 

रित{िप'यः सतीगुिण9यः, मै!ेयीमनीषी'यः सतीिशरोम'यः म)ल�व{िप'यः अग'या अंगनाः 

पु'यदेवीभूता आन9दस9दाियका न9दनीकुव�ि9त अवनीतलमिप। 

पु-षा अिप य! अप-षा अप-ष�वभावाः, �बभावानुभाव:भावाविज�तसु|9म'डलाः, 

परोपकारपरायणाः धनधा9यािददानदZदीwाः शमदमदयादाBयदािw'या�ग'यपु'यगुणम'याभरणाियताः 

.ीरामा इव भरतानुरािगणः, .ीकृAणा इव स
यालापत
पराः, भीमािदपा'डुन9दना इव 

धमा�नुसारणब3दीwाः, .ीक'ठा इव िशरसा�तकलाधराः , काMयकलापा इव स�Zृशोिभताः, सुरलोका इव 

:शा9तसुमनसः, मा'डMयकथा इव यमिनयमस9तताः, यािVकिवधय इव शाि9त:धानाः,  कLरकलभा इव 

दानविष�णः, ��शरीरा इव स
वोDेकिवभािवताः,  :कृ
या सFभािवताः सनातनसं�कृतसं�कृित:भािवताः 

:भास9त।े 

कना�टकदशेवण�नम्कना�टकदशेवण�नम्कना�टकदशेवण�नम्कना�टकदशेवण�नम्    
त�या�च कम�भूिमLरित :िथमानं धम�भूिमLरित मिहमानमनुपमानमेव संमानं च समासािदतव
या 

भगव
या भारतिw
या अ
यु§वलकण�कु'डलम'डलतामुपयाित अख'डिमदं कणा�टकमहीम'डलं 

य�ैभवसमुपवण�ने चwुAकण�कुलच`व
य�िप न :भुः :भवित। अ�¨oयािदशृ)ोZमा)पय�9त ं

यद)ा)णम)लभूभागमा�ावयि9त पावयि9त च तु)ािदतरि)'यः 
व)Zु)तर)भ)ैः  कृतदLुरतभ)ैः। 

किलकालकिलतकNमषकूटिवपाटनपटुतरकृपाणीिविवधवेणी:वाहपाथःपूरपूLरतwोणीकोणीकोणीसंविध�तधा

9यDोणी.ेणीस9तिप�तसव�:ािणगणसंकुला कृAणवेणी चा�य कणा�टदेश�य 

|दयालवाल:ेमपीयूषर�यरसायमानरसा आस�शैलमूलं .ीशैलशैलिशखर ं यावदा©ादयित यावªनान् 

कृतमªना9किलतपयःपानां�च। आRयाययित कूलानुकूलसeरणचeुरचeलचरणा9पशुगणान्। आमोदयित 

च सामोदतटपुटावटपटतरनटायमानवातिवधुतिवकटिवशaटिवटपपटलपटपटायमानिविवधिवटिपकोिट-

कोटीरकोिटसमाटीकमानिवह)स�म्। 

एवं सवेगसिललौघ:वाहMयूहपातावघातिवदाLरतस�क9दLरदरी��यमानदरीक9दरोदरसु9दरायाः 

शरवेगव
याः शराव
या जोगािदजलपातसमु
पािदतिव�ुªालोzीिपतदी:दीपिनकुरFबैः :ित"ामारामं 

:ितमठमि9दर ं :ितव
म�च
वर ं :ितिवपिणवीथीिवतिद�कावलभीिवटaा)णं च चeyा-च9DशावकैLरव 

अवताLरतैः जगद'डम'डलमिखलमेव शर§यो
�नाजालजठालिमव हारनीहारहाLरहरा[हासभाभािसतिमव 

�वयं:काशास�qय1योितnोम:सृमर:काशपWुिपWLरतिमव च समाकलयि9त य!
याः 

िवVानिव�ा:Vािननः। य! च :वह9तीव अग�
यमुिनतपःपरFपरा दिwणदेशपु'यसFपिदव पयो{पेण 

wर9ती कवेरकुलक�ित�पताकेव दोधूयमाना किलकालकिलतकृGछo कलुषकदFबकरालकरवालाियत-

क�लालधाराधरा कावेरी कुशलकिम�िनिम�तसह¦ािधककुNया नालीजाल- 



जलाD«कृतकेदारकलममWरीजरीजृFभमाणा राno�य धा9यकोषं करोित सदा समृि3समेिधतम्। एवमेव 

मनुजकुलमलो9मूलनकलाकुशला मलापहा, पापघटािवघटनपटीयसी घट:भा, 

जलतर)शीकरासाराD«कृतwे!मृदमृु�ती कुमु�ती, िपपािसतपशुपिwपु-षवाLरवरदा वरदा अ9या�च 

पु'यपयोध9याः मानवलोकमा9याः स
किवकिवता इव रसो
कष�शािल9यः, विनता इव चeyा-पयोधराः, 

महा
ममनोवृZय इव िवमलाशयाः, साधुपु-ष:वृZय इव गाFभीय�गहनाः, वेदभ«रीतय इव :सादभूियdाः, 

अिFबकावतारा इव िगरीशधृतजनुषः, हरतनव इव लसि�षधराः, मोिहनीलीला इव 

�वाि.तामृतिवतरणिनपुणाः, याि!का इव नैकwे!ानुधािव9यः, पीठािधपितयितचया� इव 

तीथ�पािवतनैकलोकाः, अभ)ा अिप भ)ाि9वताः, जडा
मानोऽिप सरसाः, पaा¬ा अिप पावना, 

अनुकूल:वाहा अिप :ितकूल:वाहाः, दशावतारकथा इव म
�यकूमा�िदलीलाभासुराः,  

�वािदdपयःपूरपरीताः शुिjशपुिलनवेतसािदिवतानभLरताः,  नैका एव सLरतः रसाD�तामापादयि9त 

कणा�टकभूमातुर9तर)म्। 

य! गोकण�-.ीशैल-हLरहरे�वर-शृ)ेरी-रFभापुरी-पFपािदपरमे�वरिदMयसिYिधसिYिधसYुतािन 

शतािधका9येव शैवwे!ािण, उडुिप-सु��'य-शूपा�लय-तोरवी-गदग-बेलू--मेलुकोिट-.ीर)प[ण-

कनकिगLर-वेaटाचलादीिन च भगवतः खगकेतन�य िनगमागमोjागिणत�व{प 

:ित{प:ितdानसिवशेषसिYधानशोभीिन वैAणवwे!ािण, म9!ालय- 

मेलुकोिट-शृ)ेरी-धम��थल-.ीशैल:भृतीिन गु-�थानािन च 

अिखलभारतभूभागसFभूतसकलभjभावुकयाि!कलोकानाम
यादरपा!ािण या!ाwे!ािण िवलसि9त। 

बदािम-हलेबीडु-हFपी-ऐहोळी-प[दक�P-गदग-ल£Pं िड-मैसू--बेलूर:भृितप[ण"ामेषु कणा�टक:ा9तीयैः 

वा�तुिव�ािवदrधैः मूित�िशNपकलाकुशलैः �थपितिभः िच!कारैः तwकै�च िनिम�तािन सूBमाितसूBमािण 

महामहि9त च :�तरख'डिव�ताLरतवा�तुिशNपािन, बृहGछैलख'ड�य अख'डैकग'डिशलायामु
क�णा�ः 

कौशNयपूणा�ः िदMयभMया गुहाः, अितसु9दरािण देवमि9दरािण, सौ9दय@ण अ:ितमाः :ितमाः, 

�फुरyैत9य�फूत�य इव देवतामूत�यः, आ�चय��तिFभत:ेwककदFवाः, �पश�नwण एव समुदe
स��वरारFभाः 

उZिFभत�तFबेरममु�तािवडFबा िविच!�तFभाः, सeुिFबतसुरपुरपुरि9®कापादनूपुरा गोपुराः िच!िविच!ािण 

शैलिशलो[िaतािन दिwणोZरिशNपशैलीकौशलीसमु9मीिलतचe
पाeािलकािविवधभावभ)ी|दयंग-

म��यिच!ािण, रामपादमिहमानीव जीवभावापािदतपाषाणािन,पशुपितचLरतानीव 

शैलबािलकाहावभावभLरतािन, न9दनवनानीव 

अFलानकुसुमोपशोिभतािन, सुरलोकसं�थानानीव अमरिशNपसमु�िसतािन, गगनम'डलानीव 

च9Dाक� �थायीिन, देवे9D�थानानीव जीवकला:श�तािन, टaो�ािसता9यिप िवटको�ािसतािन, िभYा9यिप 

पूणा�िन, सूBमा'यिप मह
वभािW, पaजवनानीव सह¦करो9मीिलतािन, राकाशिशिवFबानीव 

संपूण�िवकिसतकलािन अिवकलािन सकला9यिप कलाकौशNयपराकाdोप�पृnवा�तुकृ
यिशNपािन मोदयि9त 



:ेwकान्, िव�मापयि9त िवमश�कान्, सह¦श�च आकष�यि9त वैदेिशकरिसकान्, सं:ीणयि9त याि!कान्, 

रोमाeयि9त िशNपशा<िवचwणान्,  उYमयि9त च कणा�टकमातुः :ितdािशरःिकरीटम्। 

क�
या� िव�वकणा�टेऽि�मYेव कणा�टके ह9त अन9ता एव स9तो महा9तो धीम9तः सि9त समु�सि9त 

�म च मताचाया� विसd इव विशdाः,  िव�वािम!ा इव िव�विम!ाः, शjय इव :सािदतशjयः, क�यपा इव 

का�यपीभूषणभूता, बोधायना इव बोधायनतामिहताः, सुयVा इव सुयVाः, अ!य इव 

अनसूया9तर):ितिdताः स9ततानुिdतजपतपोऽनुdानपLरपूता
मानो महा
मानः। 

य!ाचाय�कुलाय�तामपुगताय!ाचाय�कुलाय�तामपुगताय!ाचाय�कुलाय�तामपुगताय!ाचाय�कुलाय�तामपुगता    अ6वयु�तांअ6वयु�तांअ6वयु�तांअ6वयु�तां    योिगनांयोिगनांयोिगनांयोिगनां    

िविविविव�9म�9म�9म�9म'डलवय�तामिप'डलवय�तामिप'डलवय�तामिप'डलवय�तामिप    तपः�वा6याियनांतपः�वा6याियनांतपः�वा6याियनांतपः�वा6याियनां    धुधधुुधुय�य�य�य�ताम्ताम्ताम्ताम्    ।।।।    

:ाथFयं:ाथFयं:ाथFयं:ाथFयं    :मथेषु:मथेषु:मथेषु:मथेषु    चाRयचाRयचाRयचाRय    िवगतौपFयाःिवगतौपFयाःिवगतौपFयाःिवगतौपFयाः    :णFयाः:णFयाः:णFयाः:णFयाः    िwतौिwतौिwतौिwतौ    

.ी.ी.ी.ीमDणुेकप1ूयपादमिहताचाया�मDणुेकप1ूयपादमिहताचाया�मDणुेकप1ूयपादमिहताचाया�मDणुेकप1ूयपादमिहताचाया�    अभूव9परुा।।अभूव9परुा।।अभूव9परुा।।अभूव9परुा।।४१४१४१४१।।।।।।।।    

िशवाि:य
वमापिशवाि:य
वमापिशवाि:य
वमापिशवाि:य
वमापYा Yा Yा Yा अिपअिपअिपअिप    सव�Vम
ूय�सव�Vम
ूय�सव�Vम
ूय�सव�Vम
ूय�यः ।यः ।यः ।यः ।    

शशशशaaaaरारारारा    अिपअिपअिपअिप    येययेेये    नो"ानो"ानो"ानो"ा    िनAकिनAकिनAकिनAकलaाः लaाः लaाः लaाः ककककलालालालाधराः।।धराः।।धराः।।धराः।।४२४२४२४२।।।।।।।।    

सम3ुतृिगरीशाना य ेसदानि9दनोऽमलाः।सम3ुतृिगरीशाना य ेसदानि9दनोऽमलाः।सम3ुतृिगरीशाना य ेसदानि9दनोऽमलाः।सम3ुतृिगरीशाना य ेसदानि9दनोऽमलाः।    

िवभूितभािसता)ा�च साwाGछo ीवषृभष�भाः॥िवभूितभािसता)ा�च साwाGछo ीवषृभष�भाः॥िवभूितभािसता)ा�च साwाGछo ीवषृभष�भाः॥िवभूितभािसता)ा�च साwाGछo ीवषृभष�भाः॥43434343।।।।।।।।    

शaराचाय�वण�नम्शaराचाय�वण�नम्शaराचाय�वण�नम्शaराचाय�वण�नम्    

एवं यमेव कणा�ट:देशं �वकाय�wे!ं िवधाय सकललोकिशवंकरा बौ3वादभयaराः 

खि'डतनाि�तकाहaारा ओaारा इव सव�वेदाथ�:ितपादकाः,  िशवधनुnaारा इव दwिवपwिवदलनदीिwता, 

नागा इव उि1झतभोगाः,  क'ठालaारा इव मुjाहारो�िसताः, कलमाaP रा इव भारतwे!समृ3सFप�तूाः, 

कुबेरिकaरा इव िवभूितभासुराः,  �वेतवराहा इव सव�गो!ो3ारकाः,  कैलासपव�त इव िशरसाधृता�तशaराः, 

साwाGछaरावतार
वेन :िथताः शaराचाया� अिप सम"भारत एव अित:वृ3ं :िस3ं च बौ3मतमु]6व�य 

उ3®ुः वेदोjं शु3तरम6वानम3ा िव�3ौरेयाः। 

ि�ज9मना ंमधू�स ुपावकाः िशखाि�ज9मना ंमधू�स ुपावकाः िशखाि�ज9मना ंमधू�स ुपावकाः िशखाि�ज9मना ंमधू�स ुपावकाः िशखा    होमीयकु'डषे ुच पावकाः िशखाः।होमीयकु'डषे ुच पावकाः िशखाः।होमीयकु'डषे ुच पावकाः िशखाः।होमीयकु'डषे ुच पावकाः िशखाः।    

स]��स!ूािण भुजषे ुिव:मखुषे ुसु�थािन च य9मस]��स!ूािण भुजषे ुिव:मखुषे ुसु�थािन च य9मस]��स!ूािण भुजषे ुिव:मखुषे ुसु�थािन च य9मस]��स!ूािण भुजषे ुिव:मखुषे ुसु�थािन च य9मिहिहिहिहFना॥Fना॥Fना॥Fना॥४४ ४४ ४४ ४४ ॥॥॥॥    

त एते पाख'डािदच'डदमु�तष'डख'डनपि'डता म'डनिम.ािदमीमांसापि'डतवेत'डम'डल-

मतग'डभेदन:च'डप'ुडरीकाः मुि'डकुलाख'डलाः वैिदकजन|
पु'डरीकिवकासकच'डमयूखायमानाः 

.ीमGछaरभगव
पादाः केरळदेशधृतज9मानोऽिप कणा�टकदेश�य महत� महत� िन6याय अ!
यामेव 

तु)ोZु)ोZर)स�ातस�ातसंघाितताघसंघां शृ)ेर� �वतपोभूिमं काय�wे!ं च िवधाय महासं�थानं च सं�थाRय 

इत एव सव�सव̂सहायां �वा�ैतमतं :सारयामासुः। 

 



रामानजुाचाय�वण�नम्रामानजुाचाय�वण�नम्रामानजुाचाय�वण�नम्रामानजुाचाय�वण�नम्    
तथैव च .ीमDामचरणाQजष�चरणाः सदाचरणशा<:चारणदेवपादपLरचरणपरायणाः 

.ीरामानुजाqयाः िशnिविशnपि'डत.ेdसमिभnPताः सव�जाितजना)समु3ारब3ादराः 

िविशnा�ैतमतसं:दाय:वत�काचाय�पादाः देशा9तरगृहीतजनुषोऽिप कणा�टकमातुः |दय�थानायमानं 

मेलुकोिटwे!मुपाग
य िचरतरम6युAय राजा.यमिधग
य जनानुरागमासा� च .ीवैAणविस3ा9तं भारतभुवः 

कोणे कोणे :सारयामासुः। 

म6वाचाय�वण�नम्म6वाचाय�वण�नम्म6वाचाय�वण�नम्म6वाचाय�वण�नम्    
तथैव .ीम6वमुिननामानः भेदिस3ा9त:सारणब3ादराः िव�3ौरेयाः सु:िस3ाः िस3पु-षाः 

परशुरामwे!म् इित :िथमानमुपगत े कणा�टकभूमातुः कण�कु'डलायमाने उडुपीम'डले 

म6यगेहनामकगृह�थलQधज9मानः सव�!ािप :सारयामासुः �ैतदश�नम्। 

एवं जैनािदनाि�तकमता9यिप कणा�टके लQध:सारािण अ!
यैरेव 

सकलशा<पार��विभः िवमतीयपि'डतमेघम'डलिवख'डनिववासनोz'डच'डमातLर�विभः 

प'डाव
पु'डरीकैः िविहतसव̂कषसं�कृत:ाकृत"ंथर
नैः साव�ि!क:सार ं साव�कािलकं :चार ं च समुपे
य 

�ढमूलािन संबभूवुः। 

वीरशैवाचाय�वण�नम्वीरशैवाचाय�वण�नम्वीरशैवाचाय�वण�नम्वीरशैवाचाय�वण�नम्    

मुqयतः परिशवपरम:सादासादन:धानसाधनािन, सव�जाितजनो3ारैकोzेशािन, अतुNयमिप 

कैवNयं जनसाकNयगोचर ं सारNयेनैव संसाधयि9त, :ितजीवं िशवभावं िवकासयि9त, भिjभागीरथ� 

:ितशरण|दयwे!मवतारयि9त आपामरामर ं सवा�निप संसारसागराZारयि9त, 

िव�वमानवधम�Mयपदेशाह�तैकमा!भाजनािन, रेणुकािद:मथगणाधी�वरसंमा9यसंमितसौभाrयध9यािन, 

शु3ानव�िनAकृnिस3ा9तशQदैकतमलBयािण साwा
कृतपरमे�वरमहापु-षपLरAकृतािन िनगमागमानुमतािन  

िववेिकपूव�पु-षसाथा�नुसृतािन अ!ैव कणा�टकभूख'डे :सार ं:चार ं:ितdां :शि�त ं:ाधा9यं :ाबNयं :ाचुय̂ च 

�वयमनु:ाRय अनािदकालत आरSय अ� याव
:सरि9त .ीरेणुकािद:वित�तािन वीरशैवािद:मुखस9मतािन। 

एवमशेषगुणिवशेषिविशn े महतो मिहd े महीयसां :ेnे तेजीयसां :ेdे साधीयसां :कोdे 

सकलकलाकामगवीगोdे देश.ेdे कणा�टके ष�शतव
सरेSयः पूव̂ उपहिसतहि�तनावती िविवधधनध9यम'यािद 

Mयापारपरीवत�सरीसर
सFप1झरीपरीभावपरीतसुरपुरी जरीजृFभते �म नगरी गरीयसी िवजयनगरनाFनी 

राजधानी। 
  



।। .ीर�त ु।। 

 महाकिव मि'डकल ्रामशाि<:णीतः महाकिव मि'डकल ्रामशाि<:णीतः महाकिव मि'डकल ्रामशाि<:णीतः महाकिव मि'डकल ्रामशाि<:णीतः मघे:ितस9दशेःमघे:ितस9दशेःमघे:ितस9दशेःमघे:ितस9दशेः  

�वोपVMयाqयोपेतः 
 

      :थमः सग�ः 
 

    यwणेैवंयwणेैवंयwणेैवंयwणेैवं    िवरहिवधरुणेािथ�त�तोयवािवरहिवधरुणेािथ�त�तोयवािवरहिवधरुणेािथ�त�तोयवािवरहिवधरुणेािथ�त�तोयवाहः।हः।हः।हः। 

    ती
वा�ती
वा�ती
वा�ती
वा�    मागा�न्मागा�न्मागा�न्मागा�न्        सरयमलकाम
ेयसरयमलकाम
ेयसरयमलकाम
ेयसरयमलकाम
ेय    वा
यारथनेवा
यारथनेवा
यारथनेवा
यारथने    ।।।।।।।। 

    त
:ये�यैत
:ये�यैत
:ये�यैत
:ये�यै    ि:यिनगिदतंि:यिनगिदतंि:यिनगिदतंि:यिनगिदतं    सव�मRयाचचw।ेसव�मRयाचचw।ेसव�मRयाचचw।ेसव�मRयाचचw।े 

    लोकेलोकेलोकेलोके    स9तोस9तोस9तोस9तो    नननन    िहिहिहिह    खलुखलुखलुखलु    पर:ाथ�नांपर:ाथ�नांपर:ाथ�नांपर:ाथ�नां    Mयथ�यि9तMयथ�यि9तMयथ�यि9तMयथ�यि9त    ।।।।।।।।    1 1 1 1 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqयान:ारFभः - 

 सकलागमस9दोह�वण�सFपुटमौिjकम्। 

 िगरजामातर ंन
वा िगLरजामातर ंनुमः ।। 

 कृतनवरसावतार ंपरमा
मानं :णFय कुतुकेन। 

 मेघ:ितस9देशMयाqयामाqयािम भावबोधाqयाम् ।। 

 रिसकजनरWनाथ̂ िनज|दयाथ�:काशनाथ̂ च। 

 म³घ:ितस9देशं �वकृत ंिववृणोिम सरसस9दभ´ः ।।  

 इहखलु मि'डकल्  रामशाि<शमा� सरसकिवः गु-मुखादवगत ं सकलकलाकलापं 

स|दय|दया©ादनेन सफलयन्  मेघ:ितस9देशाqयं काMयं िचक�षु�ः "काMयालापां�च वज�येत ्" इित 

िनषेध�यास
काMयपरतामवगमयन्  �विचक�िष�त�य िनिव�¨नपLरसमा�ये म)लमारचXय 

िशnाचारमनुपालयं�च :ब9धमुख ेआशीरा�9यतमं व�त ुिनिद�शित- यwेणिेतयwेणिेतयwेणिेतयwेणिेत ।। 

 िवरहिवधुरेण �वका9तािवयोगिव¶लेन यwेण मेघस9देशकथानायक
वेन कािलदासमहाकिविनिद�nेन 

वBयमाणिच!"ीवनाFना केनिच�wयूना क!ा�, एवमिथ�तः "ग9तMयात ेवसितरलका नाम यwे�वराणां" 

"स9देशं मे हर धनपित`ोधिव�लेिषत�य" "माग ̂ तावGछoृ णु कथयत�
व
:याणानु{प"ं "िकिe]�ज 

लघुगितभू�य एवोZरेण"  "तां जानीथाः पLरिमतकथां जीिवत ंमे ि�तीयं" "वjंु धीर�तिनतवचनैमा�िनन� 

:`मेयाः" "सािभVानं :िहतकुशलै�त�चोिभम�मािप" :ातः कु9द:सविशिथलं जीिवत ं धारयेथाः" 

इ
यािद:कारेण :ािथ�त�तोयवाहो मेघः, तोयवाह इ
याD��वभाव�ोतनािभ:ायकं िवशेAयम्। अत एव 

पLरकराaP रालaारः "सािभ:ाये िवशेAये त ु भवे
पLरकराaP रः" इित त�wणात्।  वातानां समूहो वा
या, 

पाशािदSयो य इित य:
ययः। सैव रथः, तने मेघानां वायुनेय
वात ्रथ
वारोपः। सरयं सवेगम्, अलकामे
य 

अलकापुर� :ाRय, त�य यw�य या :ेयसी वBयमाणर
नमालाqया त�यै, ि:येण तYाथेन यwेण यिYगिदत ं



संिदn ं वचनं त
सव�मिप सम�तमिप, अिप�समुyये। एवe "न9वा
मानं बहP िवगणयYा
मनैवावलFबे 

त
कNयािण 
वमिप िनतरां मागमः कातर
वं" "शेषान्  मासान् गमय चतुरो लोचने मीलिय
वा" 

"एत�मा9मां कुशिलनमिभVानदानात ् िविद
वा" "मा कौलीनादिसतनयने मXयिव�वािशनी भूः" 

इ
यािदस9देशजालं सकलमिप आचचw ेकथयांच`े। अ! किवरथा�9तर ं9य�यित- लोकलोकलोकलोक इितइितइितइित। लोकेि�मन् 

पर�परसहायसंविध�त े :पe े स9त�सªनाः परेषामसहाियतामिथ�नां :ाथ�नां याचनां न Mयथ�यि9त न 

िनAफलयि9त, िक9त ु सफलय9
येवेित साधFय@ पय�वसानम्। सामा9येन िवशेषसमथ�न{पः 

अथा�9तर9यासोऽलaारः, "उिjरथा�9तर9यासः �यात् सामा9यिवशेषयोः" इित त�wणात्। तेन च ये 

पर:ाथ�नां न Mयथ�यि9त त ेएव सªना इित Vेयं इ
यवगFयत।े एवं चा! �वि:यािवरहदःुिखतेन यwेण 

:ािथ�तो मेघराजः �वसनानुनीयमानो मागा�नती
यालकामे
य ति
:यतमायै ि:योjमावेदयामासेित 

:कृतव�तुिनद@शेन सीतािवरहत�ेन .ीरामेण :ािथ�तो हनूमान्  वायुसहायेन लaामासा� सीतायै 

रामोिदतमिखलं स9देशमाचचw इ
यथा�9तरमिप Mय1यते। अ! रसभावालaारगुणदोषािदिवशेषा�त ु

सुधीिभ-Yेयाः। अि�मन्  "9थे म9दा`ा9तावृZम्। "म9दा`ा9ता जलिधषडगैः मोभनौ तौ गु{ चेत"् इित 

लwणात ्।। 1 ।। 
  

का9तोद9तेका9तोद9तेका9तोद9तेका9तोद9ते    .वणपित.वणपित.वणपित.वणपिततेततेेते    सF�म�फाLरताwी।सF�म�फाLरताwी।सF�म�फाLरताwी।सF�म�फाLरताwी। 

    यwीयwीयwीयwी    साwाि
:यमुपनतंसाwाि
:यमुपनतंसाwाि
:यमुपनतंसाwाि
:यमुपनतं    म9यमानाम9यमानाम9यमानाम9यमाना    wणाध@wणाध@wणाध@wणाध@    ।।।।।।।। 

    �म
ृवा�म
ृवा�म
ृवा�म
ृवा    शापंशापंशापंशापं    नखमिणमखुबैा�Aपम9ुमाज�य9ती।नखमिणमखुबैा�Aपम9ुमाज�य9ती।नखमिणमखुबैा�Aपम9ुमाज�य9ती।नखमिणमखुबैा�Aपम9ुमाज�य9ती। 

    :ेयोदतूं:ेयोदतूं:ेयोदतूं:ेयोदतूं    पवनचिलतंपवनचिलतंपवनचिलतंपवनचिलतं    वाLरवाहंवाLरवाहंवाLरवाहंवाLरवाह ं   ददश�ददश�ददश�ददश�    ।।।।।।।।    2 2 2 2 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथ त�wि:यावृZा9तमाह- का9तिेतका9तिेतका9तिेतका9तिेत। का9त�य �व:ाणनाथ�य, वृZा9त े :वृZौ .वणपितत े

.ुतमा! े सित, सF�मेण 
वरािवशेषेण, �फाLरत े िवशालीकृत े अिwणी नयने य�या�ता�शी, 

एतेनादराितशयो Mय1यत,े अBणोः �वा)वािच
वात ्�वा)ात ्षिजित षG:
ययः। िष�ौरािदSय�चेित ङीष् । 

यw�य <ी यwी क!«, पुंयोगादाqयायािमित ङीप ्, ि:यं :ाणनाथं साwादिभमुखमुपनतमायात ंम9यमाना 

जानती, "का9तोद9त�सु|दपुनत�स)माि
किeदनूः" इित 9यायािदित भावः। एवe 

का9तोद9त.वणमा!ादेव wणं तzश�नजिनतान9दाव�थामनुभव9ती सतीित यावत ् । wणाध@ 

ता�शाव�थानुभवाMयविहतwणाध@, शाप ं वै.वणदZ ं �मृ
वा मनिस समालोGय नखमिणमुखःै 

�वसौ9दया�नु{पर
नस�शनखा"ैः बाAपम.ू9माज�य9
युि
कर9ती सती शाप�याितदःुखकर
वािदित भावः। 

:ेयसः :ाणका9त�य दतू ंवाता�हर ंपवनचिलत ंवाताह
या दोलायमानं वाLरवाह ंमेघ ं`अ�ं मेघो वाLरवाह' 

इ
यमरः। ददश� सादरं :ेwाe`े। अ! वाLरवाहदश�ने बाAपो9माज�नािw��य मुखोYमन�य 

हेतु
वकNपना
काMयिल)मलaारः। दःुखकाले नखमुखबैा�Aपो9माज�नादेः <ीणां �वाभािवक
वात ्

�वभावोिj�च, "समथ�नीय�याथ��य काMयिल)ं समथ�नम्" "�वभावोिjः �वभाव�य जा
यािद�थ�य 



वण�नं" इित तZ�wणात्। िकeा! आन9दभावोदय�य ति�-3शोकभावोदय�य च विण�त
वा�ाव:धानिमद ं

प�म् ।। 2 ।। 
 

    6याय6ंयायं6याय6ंयायं6याय6ंयायं6याय6ंयायं    िकमिपिकमिपिकमिपिकमिप    |दये|दये|दये|दये    �वासमAुणं�वासमAुणं�वासमAुणं�वासमAुणं    सजृ9ती।सजृ9ती।सजृ9ती।सजृ9ती। 

    �मार�ंमारं�मार�ंमारं�मार�ंमारं�मार�ंमारं    ि:यबहPमितंि:यबहPमितंि:यबहPमितंि:यबहPमितं    सFमदा.ुसFमदा.ुसFमदा.ुसFमदा.ु    िwिwिwिwप9तीप9तीप9तीप9ती    ।।।।।।।। 

    िच9ताधीनंिच9ताधीनंिच9ताधीनंिच9ताधीनं    सपिदसपिदसपिदसपिद    |दयं|दयं|दयं|दयं    िकिeदा�वासय9ती।िकिeदा�वासय9ती।िकिeदा�वासय9ती।िकिeदा�वासय9ती। 

    भूयोभूयोभूयोभूयो भूयःभूयःभूयःभूयः    कुशलमबलाकुशलमबलाकुशलमबलाकुशलमबला    भावयामासभावयामासभावयामासभावयामास    भतु�ःभतु�ःभतु�ःभतु�ः    ।।।।।।।।    3 3 3 3 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अन9तरवृZा9तमाह- 6यायं6यायं6यायं6याय ं 6यायिमित6यायिमित6यायिमित6यायिमित। अबला िकमिप कतु�मसमथा� यwवधूः, |दये �वमनिस 

िकमRयिनव�चनीयं दैिवकं मानुषं च पLरभवािदकं 6या
वा 6या
वा 6यायं6यायम्, आभीB'ये णमुल् , उAणं 

�वासं सृज9
यु
सृज9ती सती पूव�दःुख�मरणािदित भावः, ि:य�य बहPमित ं स9देश:ेषण{पां �मृ
वा 

�मृ
वा �मारं �मार,ं पूव�व'णमुल् , सFमदा.ु :मोदा.ु िwप9
युि�र9ती सती ि:यानुराग:
ययािदित भावः। 

िच9ताधीनं ि:यः :ेBयेत वा नवा, जीवित वा नवा इ
यालोचनापरवशं मनः िकिe9मनागा�वासय9ती च 

सती भूयो भूयः पुनः पुनभ�तु�ः �वजीिवतो3ारक�य कुशलं wेमेणाि�त
व{प ंभावयामास मनसा स9द6यौ। 

किवनािप अ! सौशQ�मौिच
यमथ�गाFभीय�e दिश�तिमित 6येयम् ।। 3 ।।  
 

    उिZd9तीउिZd9तीउिZd9तीउिZd9ती    तदनुतदनुतदनुतदनु    शनकैःशनकैःशनकैःशनकैः    पािणनालFQयपािणनालFQयपािणनालFQयपािणनालFQय    भूिमं।भूिमं।भूिमं।भूिमं। 

    ¦�तं¦�तं¦�तं¦�त ं¦�तं¦�तं¦�तं¦�तं    कनकवलयंकनकवलयंकनकवलयंकनकवलयं    बाहPमूलंबाहPमूलंबाहPमूलंबाहPमूलं    नय9तीनय9तीनय9तीनय9ती    ।।।।।।।। 

    भतु�ब�9धोरिभमखुमसौभतु�ब�9धोरिभमखुमसौभतु�ब�9धोरिभमखुमसौभतु�ब�9धोरिभमखुमसौ    व�ेमवातायन�था।व�ेमवातायन�था।व�ेमवातायन�था।व�ेमवातायन�था। 

    म9दंम9दंम9दंम9द ंम9दंम9दंम9दंम9दं    मधरुमधरुंमधरुमधरुंमधरुमधरुंमधरुमधरुं    :ाWिलवा�चमचूे:ाWिलवा�चमचूे:ाWिलवा�चमचूे:ाWिलवा�चमचूे    ।।।।।।।।    4 4 4 4 ।।।।।।।। 
     

    - Mयाqया - 

  तदन9तरवृZा9तमाह- उिZउिZउिZउिZd9तीितd9तीितd9तीितd9तीित। तदनु :ाणेशाि�त
विन�चयान9तर ं असौ यwी पािणना 

भूिममालFQय शनकैम�9दमुिZd9ती सती िवरहजिनतदौब�Nयािदित भावः, ¦�तं¦�त ंबाहPमूला
पुनः पुन�Gयुत ं

िवयोग:युjका�या�िदित भावः। कनकवलयं बाहो��वभुज�य मूलं ऊ6व�भाग ं नय9ती :ापय9ती च सती 

:कोdापेwया बाहPमूल�य िकिe
�थूल
वात ् त! �ढे लगेिद
याशयेित भावः। भतु�ब�9धोः 

�व:ाणनाथिम!�य, न त ुपर�य, मुखमिभ अिभमुखम्, अिभरभाग इित कम�:वचनीय
वं, त
पुर�तािदित 

यावत्। वे�मवातायन�था �वगृहगवाwा9तर�था सती पित�तानाम् अ9य! गमनानौिच
यात्। तदjंु 

:ाचीनैः "पद9यासो गेहा¹िहरिहफणारोहणसमः िनजावासाद9य�वनमपर�ीपतुिलत"ं इित। 

:ाWिलब�3ाWिल�च सती, अनेनोपकत�Lर भिjभाव:दश�नमिभMय1यत,े म9द ं म9द ं मधुरमधुर ं च यथा 



तया वाचमूच े महाकुलीन<ी�वभावानु{पमुjवती
यथ�ः।। अ! वणा�नां पदानां पदाथा�नां च 

िव:लFभशृ)ारािभMयWक
वमनुस9धेयम् ।। 4 ।। 
 

 wेमीwेमीwेमीwेमी    �वामी
यमतृस�शरैwरःै�वामी
यमतृस�शरैwरःै�वामी
यमतृस�शरैwरःै�वामी
यमतृस�शरैwरःै    :ीणयन्:ीणयन्:ीणयन्:ीणयन्        मां।मां।मां।मां। 

    त
स9दशेान्त
स9दशेान्त
स9दशेान्त
स9दशेान्        :णयमधरुान्:णयमधरुान्:णयमधरुान्:णयमधरुान्        कण�मलूेकण�मलूेकण�मलूेकण�मलूे    करोिषकरोिषकरोिषकरोिष    ।।।।।।।। 

    आयात�
वंआयात�
वंआयात�
वंआयात�
वं    जलधरजलधरजलधरजलधर    मममममममम    :ाणदानाय:ाणदानाय:ाणदानाय:ाणदानाय    स
यं।स
यं।स
यं।स
यं। 

    िकिeGछा9तःिकिeGछा9तःिकिeGछा9तःिकिeGछा9तः    िकिकिकिकलललल    िविधवशाद�िविधवशाद�िविधवशाद�िविधवशाद�    मेममेेमे    पापवगेःपापवगेःपापवगेःपापवगेः    ।।।।।।।।    5 5 5 5 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 तदिुj:कारमेवाह- wमेीितwमेीितwमेीितwमेीित। ह े जलधर! सकललोकजीवनाधार, �वामी मYाथः wेमी wेमवान् 

सुखने वत�त इ
यमृतस�शैरwरैः मां :ीणयन्  :
यwरममृत ं ¦ावयिYव मामाRयाययिY
यथ�ः। :णयमधुरान् 

त
स9देशान् समये समाग
य यतः कण�मूले करोिष माम
यादरेण .ावयिस, अत�
वं म
:ाणदानाय 

मामुªीवियतुमेवायातः स
यम्। अ9यथा म
:ाणहािनरेव िनि�चते
यथ�ः। अत एव मे िविधवशात ् 

मदीयानुकूलदैवबलाद� इदान� मे पापवेगः मदीयददु´व:युj`ूरफलदानशिjः िकिeGछा9तः, न त ुपाप,ं 

स9देश:ाि�मा!ेण सFपूण�फलाभावात,् एवe मम :सYो िविधरेव 
वामानीय 
व9मुखने मि
:य:णयपेशलान् 

स9देशान् .ावय9मामुªीवयित�मेित िनग�िलतोथ�ः ।। 5 ।। 
 

 वाताधतूंवाताधतूंवाताधतूंवाताधतूं    Mयजनपवनैव«जयेMयजनपवनैव«जयेMयजनपवनैव«जयेMयजनपवनैव«जये    िकंिकंिकंिकं    वृथावृथावृथावृथा    
वा
वा
वा
वाम्मम््म्।।।। 

    शीता
मानंशीता
मानंशीता
मानंशीता
मानं    िशिशरिशिशरैःिशिशरिशिशरैःिशिशरिशिशरैःिशिशरिशिशरैः    �नापये�नापये�नापये�नापये    िकंिकंिकंिकं    पयोिभःपयोिभःपयोिभःपयोिभः    ।।।।।।।। 

    सव�́वय�:भवमितिथंसव�́वय�:भवमितिथंसव�́वय�:भवमितिथंसव�́वय�:भवमितिथं    िकंिकंिकंिकं    :दायाच�ये:दायाच�ये:दायाच�ये:दायाच�ये    
वां।
वां।
वां।
वां। 

    पणू@पणू@पणू@पणू@    दानंदानंदानंदानं    भवितभवितभवितभवित    िहिहिहिह    वृथावृथावृथावृथा    वाLरदानंवाLरदानंवाLरदानंवाLरदानं    यथाQधौयथाQधौयथाQधौयथाQधौ    ।।।।।।।।    6 6 6 6 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 गृहागतमितिथं वाचा स
कुवा�णा :शंसित- वाताधतूिमितवाताधतूिमितवाताधतूिमितवाताधतूिमित। वातेन वायुना आधूत ं

सम9ततोRयाह9यमानं वाताधारिमित यावत्। एता�शं 
वां िकं िकिमित वृथा Mयजनपवनैव«जये, 

गृहागत�याितथेः :थमं Mयजनपवनोपचारः समुिचतोिप 
विय िवषये स िनरथ�क इित भावः। िकe 

शीता
मानं जलद ं जलधर ं जलमयe, जलमय
वम�य कािलदासमहाकिवनैव :दिश�तम् 

"धूम1योित�सिललम-तां सिYपातः � मेघः" इित। एता�शं 
वां िशिशरिशिशरैर
य9तशीतलैः, िन
याथ@ 

ि�भा�वः, पयोिभः िकं िकिमित �नापये, तव तृि�कर
वाभावात ् तदिप Mयथ�मेवे
यथ�ः। तथािप 

यि
किeदथ�दानेन स9तोAयतामितिथLरित चेत ् तदिप न स�टत इ
याह- सव@ितसव@ितसव@ितसव@ित। सव́�वय�:भवं सव@षां 

सम�तानां ऐ�वया�णां भो1यजातानां :भवमु
पिZ�थानं मूलकारणिमितयावत।् अयमेवाथ�ः किवना 

ि�तीयसग@ :दिश�तः "
व9मूलं िह :िवततिमद ंसव�सौभाrयमुMया̂" इित। एवe 
वदभावे जग
यै�वय�कथािप 



लुRयेत। एता�शमितिथं 
वां िकं व�त ु:दायाच�ये स9तोषये, न िकिeदिप, सव@षां 
वमेव दातािस, 
वzZ�य 

तवैव समप�णिम
यनुिचत,ं तदितLरjं न िकिeदि�त, अतः िकमिप :दाय 
वामिच�तुमRयशjा�मीित भावः। 

अथवा 
विय यि
किezZमिप िनAफलमेवे
याह- पणू@ितपणू@ितपणू@ितपणू@ित। पूण@ जलसFपूण@ 
विय धनसFपूण@ जने च, दीयत 

इित दानं, दZिमित यावत्। कम�िण Nयुट् , पूण@ समुD े दZ ं यि
किeªलिमव वृथा Mयथ̂ भवित, 

अगणनीय
वादनुपकाLर
वाyेित भावः। एवe देयं चेत ् दLरDायैव, न सFपूणा�येित िनग�िलतोथ�ः ।। अ! 

मेघ�य िवशेष�य समृ3जन{प�य सामा9य�य पुनरिQध{प�य िवशेष�य च अथा�9तर9यास सर'या 

िनब3
वात ्िवक�वरालaारः, `यि�मन् िवशेषसामा9यिवशेषा�स िवक�वर' इित त�wणात ्।। 6 ।। 
 

    धमूाकार�
विमितधमूाकार�
विमितधमूाकार�
विमितधमूाकार�
विमित    |दये|दये|दये|दये    नावजानेनावजानेनावजानेनावजाने    भव9त।ंभव9त।ंभव9त।ंभव9त।ं 

    दवै�दवै�दवै�दवै�    शिjंशिjंशिjंशिjं    भवितभवितभवितभवित    फलदांफलदांफलदांफलदां    भाविय
वाथ�येभाविय
वाथ�येभाविय
वाथ�येभाविय
वाथ�ये    
वाम्
वाम्
वाम्
वाम्    ।।।।।।।। 

    त�या�शjेःत�या�शjेःत�या�शjेःत�या�शjेः    �िचदिप�िचदिप�िचदिप�िचदिप    �ढा�ढा�ढा�ढा    भावनाभावनाभावनाभावना    िसि3हतेुः।िसि3हतेुः।िसि3हतेुः।िसि3हतेुः। 

    त�मा�jुात�मा�jुात�मा�jुात�मा�jुा    भुिवभुिवभुिवभुिव    बहPमित�चतेनेऽचतेनेबहPमित�चतेनेऽचतेनेबहPमित�चतेनेऽचतेनेबहPमित�चतेनेऽचतेने    वावावावा    ।।।।।।।।    7 7 7 7 ।।।।।।।। 
 
    - Mयाqया - 

 अथ �ाSयां मेघमिभमुखीकतु ̂ :शंसित- धूमिेतधूमिेतधूमिेतधूमिेत। ह े जलधरेित शेषः। 
वं धूमाकारः धूम�व{पः 

धूमस�शो वा, अचेतन
वादपुेwणीय इित यावत,् इित भव9त ं 
वां नावजाने नापमानयािम, िकंत ु महान् 

माननीयः पदाथ� इित बहPम9ये एवे
यथ�ः। कुत�तिद
याह- दैवीिमितदैवीिमितदैवीिमितदैवीिमित। भव
यिधdान{प े 
विय िव�मानां 

भवदिधdा!ीिमित यावत।् देव�येमां दैव�, त�येदिम
यण,् िटड् ढाणे
यािदना ङीप ्। शिjमा
मकलां 

फलदामभीिRसताथ�दानदwां सत� भाविय
वा मन�यनुस9धाय, 
वां आ
मचतै9यिविशnािधdान{पं 

भव9तमथ�ये, िकिe�ाचये। िकमथ�मेतिद
यत आह- त�यात�यात�यात�या इितइितइितइित। त�याः शjे�ता�rभगव
कलायाः 

�िचदिप मनुजपशुिशलादा-मृिZकालोह:ितमािदAविप �ढा भावना, अयमेवा�मदिभमतो देव 

इ
यिविGछY:
ययः िसि3हेतुLरnाथ�:ाि�कारणं भवती
यथ�ः। 

 :ोGयतेचा»ेये- 

 अ»ौ ि`यावतां देवः रवौ देवो मनीिषणाम्। 

 :ितमा�वNपबु3ीनां योिगनां |दये हLरः ।। इित। 

 त�मा�ावनायाः फलहेतु
वात ् भुMयि�मन्  लोके चेतने मनुAयािद:ािणिन वा अचेतने 

िशलादा-लोdादौ वा बहPमितः पू1य
वसFभावना युjा समुिचता, सव��याRया
मचैत9यािधिdत
वािदित 

भावः। तथा च अचेतनोयं मेघ इित :ाकृतबुि3ं िवहाय 
वमेव भगवािनित िनि�च
य 
वां सF:ाथ�य इित 

मुqयोिभ:ायः ।। 7 ।। 
 

    पAुय�यि�भु�वनमिखलंपAुय�यि�भु�वनमिखलंपAुय�यि�भु�वनमिखलंपAुय�यि�भु�वनमिखलं    :ाRय:ाRय:ाRय:ाRय    वाताक� सा�।ंवाताक� सा�।ंवाताक� सा�।ंवाताक� सा�।ं 

    सवा�न्सवा�न्सवा�न्सवा�न्        लोकानपलपिसलोकानपलपिसलोकानपलपिसलोकानपलपिस    तेततेेते    वाि�छवाि�छवाि�छवाि�छतeते्तeते्तeते्तeते्    wणनेwणनेwणनेwणने    ।।।।।।।। 



    नननन <ी{<ी{<ी{<ी{प�
वप�
वप�
वप�
वमिसमिसमिसमिस    नननन    पमुान्पमुान्पमुान्पमुान्        नैवनैवनैवनैव    दीघ�दीघ�दीघ�दीघ�    नननन    खव�ः।खव�ः।खव�ः।खव�ः। 

    ��या��या��या��या��या��या��या��या    िवयितिवयितिवयितिवयित    सततंसततंसततंसततं    दीRयसेदीRयसेदीRयसेदीRयसे    दवेता
मादवेता
मादवेता
मादवेता
मा    ।।।।।।।।    8 8 8 8 ।।।।।।।। 
 
    - Mयाqया - 

 इदान� देव
वमारोRय �तौित- पAुयसीितपAुयसीितपAुयसीितपAुयसीित। वाताक� सा� ं तयो�सहायकम� :ाRय, मेघ�य वष�णे 

वायुसा� ं :िस3ं, अक� सा�9त ु "यावदािद
य�तपित घृिnिभ�तािभः पज�9यो वष�ित" इित .ुितिस3ं, 

अिखलं भुवनं अि�ः पुAयिस पोषयिस, जल:दानेन सवा�न्  :ािणनः :वध�यसीित यावत्। अ9य! देवः 

परमे�वरोिप "भीषा�मा�ातः पवत े भीषोदेित सूय�ः" इित .ु
या वाताक¼ सहाय
वेन िनयFय �वसृnान् 

:ािणतः अि�ः उपलwणया  भोrयव�तुिभः पLरवध�यते। ह े मेघ! त े वाि�छत ंचेत ् अिभलाष�चेत ् सवा�न् 

लोकान् wणेनापलपिस आवरणेन सिYिहतमिप अ��यं करोषी
यथ�ः। भगवानिप सिWहीषा� चेत ् wणेन 

सव�म9तरयित। न <ी{प�
वमिस न पुमान्  नैव दीघ� न खव�ः, उभय! समानमेवैतत ्, 
वं 

ताव�ायुवेगवशात् ��या��यो भविस, भगवानिप काय�{पेण ��यः कारण{पेणा��यो भवित, 
वं 

तावि�य
य9तLरw े ��यसे, भगवां�त ु िवयित �ुलोके, अत�
वं देवता
मा देवतायाः परमा
मनः आ
मा 

�व{प ं य�य ता�शः भगवानेव सन्  ��यस इ
यथ�ः । अ! मेघ े सा��यमूलक�य 

भगवदभेद�यारोपादािध�य9यून
वयोर:ितपादनादनुभयाभेद{पकमलaारः ।। 8 ।। 
 

    िनMया�जोिनMया�जोिनMया�जोिनMया�जोऽऽऽऽयंययंंयं    जलदजलदजलदजलद    मियमियमियमिय    तेततेेते    भाितभाितभाितभाित    का-'यब9धः।का-'यब9धः।का-'यब9धः।का-'यब9धः। 

    य9मांय9मांय9मांय9मां    दीनामिवतमुनघदीनामिवतमुनघदीनामिवतमुनघदीनामिवतमुनघ    :ा�वान्:ा�वान्:ा�वान्:ा�वान्    दरूदशेात्दरूदशेात्दरूदशेात्दरूदशेात्    ।।।।।।।। 

    औदाय^औदाय^औदाय^औदाय^    तेततेेते    िनरविविनरविविनरविविनरविव    जनै��ला¨यजनै��ला¨यजनै��ला¨यजनै��ला¨यसेससेेसे    सव�दासव�दासव�दासव�दा    
वम।्
वम।्
वम।्
वम।् 

    �वाथ^�वाथ^�वाथ^�वाथ^    िह
वािह
वािह
वािह
वा    परिहतकृतांपरिहतकृतांपरिहतकृतांपरिहतकृतां    सव�तोसव�तोसव�तोसव�तो    गौरवंगौरवंगौरवंगौरवं    िहिहिहिह    ।।।।।।।।    9 9 9 9 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथ मेघ ं�वकाय@ :वत�ियतु ं:�तौित- िनMया�जेितिनMया�जेितिनMया�जेितिनMया�जेित। ह ेजलद, सव�दा दानशीलेित तदथ�ः, मिय त े

अयमनुभूयमानः का-'यब9धो दया:स)ः िनMया�जः िनिन�िमZ�सन्  भाित :काशते, न मया िकिeदपुकृत ं

भवत,े नािप 
वया िकिeत ् :ितफलमपेिwतम्, अत इित भावः। िकe य��मा
कारणात ् दीनां 

यि
किeदपुकतु�मRयसमथा̂ मामिवतु ं दीनेषु दयेतेित शा<मनुसृ
य रिwतु ं दरूदेशात ् 

भरतख'डा9तव�ित�रामिगया�.मात ्:ा�वानागतवानिस, त�मािदित पूव@णा9वयः। िकe त ेतवौदाय̂ दातृ
वं 

िनरविध इयZारिहतम् अपLरिमतिमित यावत,् तवैकेनैव वष@ण सह¦�यायुत�य लw�य 

कोटेद�शकोटे�शतकोटे�तदपुLरतन�य वा धन�य लाभािदित भावः। अतः 

िनMया�जदयाशािल
वा9महोदार
वाy 
वं सव�दा जनैः �ला¨यसे, असिYिहतानRयि9वAयाि9वAय रwYपूव�यं 

महादाते
यिभन9�से गौरवपा!ीि`यसे इित यावत्। अ!ाथा�9तर ं 9य�यित- �वाथ�िमित। यः �व:योजनं 



पLर
य1य परिहताय :वत�त े त�य सव��माªनात् गौरवं भवित खलु, अत�
वमिप ता�शो 

महागौरवशालीित भावः । अथा�9तर9यासोऽलaारः ।। 9 ।। 
 

    �ातः .
ुवा�ातः .
ुवा�ातः .
ुवा�ातः .
ुवा    ि:यतमकथांि:यतमकथांि:यतमकथांि:यतमकथां    
व�चोिभिव�श3ुां।
व�चोिभिव�श3ुां।
व�चोिभिव�श3ुां।
व�चोिभिव�श3ुां। 

    शा9ताऽशaाRयनिुदतधिृत�सF:ितशा9ताऽशaाRयनिुदतधिृत�सF:ितशा9ताऽशaाRयनिुदतधिृत�सF:ितशा9ताऽशaाRयनिुदतधिृत�सF:ित    :ाणनाथे:ाणनाथे:ाणनाथे:ाणनाथे    ।।।।।।।। 

    �नहेा
कृGछo ं�नहेा
कृGछo ं�नहेा
कृGछo ं�नहेा
कृGछo ं    िकमिपिकमिपिकमिपिकमिप    िकमिपिकमिपिकमिपिकमिप    �वरैमाश��य�वरैमाश��य�वरैमाश��य�वरैमाश��य    दयू।ेदयू।ेदयू।ेदयू।े 

    वीताऽशaावीताऽशaावीताऽशaावीताऽशaा    भवितभवितभवितभवित    िहिहिहिह    जग9मातरु9याजग9मातरु9याजग9मातरु9याजग9मातरु9या    नननन    कािपकािपकािपकािप    ।।।।।।।।    10 10 10 10 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 �वािभ:ायं किezश�यित- �ातLरित�ातLरित�ातLरित�ातLरित। ह े �ातः, औपचाLरकिमद ं �ातृ
वारोपणं, 


व�चोिभ�
वददुीLरतैः शु3ां मदननुरिj-अ9यानुरिjSयामकलुिषतां ि:यतमकथां म
:ाणेशचLर! ं .ु
वा 

सादर ं स:मोद ं च समाक'य� शा9ता�.वणोZरwणमेव :णnा आशaाः, ि:यः िकं कुशली ? 

िकमुताकुशली ? िकं मXयनुरjः ? िकमुता9यानुरjः? िकमायाित ? िकं वा पलाियतः ? 

इ
या�ाः, य�या�ता��यिप 
व�चसां सव�शaािनवारक
वािदित भावः। सF:तीदान� 


वदागमना9तरिम
यथ�ः। :ाणनाथिवषये अनुिदतधृितरनु
पYधैया� सती एतावित काले �नेहात ्

क��गव�थोऽभूिदित िच9तयेित भावः। िकमिप िकमिप कृGछo म् अ� Mयािधतोऽभू�ा, बािधतोऽभू�ा, 

अ9यथाऽभू�े
यािदकं �वैर ं �वेGछानु{पमाश��य दयेू स9तRये। अित�नेहः पापशaीित 9यायािदित भावः। 

जग9मातुः महालBFयाः अ9या, अ9यारािद
यािदना पeमी। कािप देवी वा मानुषी वा वीताशaा 

िनरातaा न भवित, साशaैव भवती
यथ�ः। त�याः िवगिलतसकलिवकNप
वात ्इतरासां सांसाLरक
वािदित 

भावः ।। 10 ।। 
 

 भूयोभूयोभूयोभूयो    भूयः .तुमिपभूयः .तुमिपभूयः .तुमिपभूयः .तुमिप    मयामयामयामया    :येसः:येसः:येसः:येसः    :ेमवZृं।:ेमवZृं।:ेमवZृं।:ेमवZृं। 

    पGृछािमपGृछािमपGृछािमपGृछािम    
वां
वां
वां
वां    पुनरिपपुनरिपपुनरिपपुनरिप    सकृzीनब9धोसकृzीनब9धोसकृzीनब9धोसकृzीनब9धो    दयेथाःदयेथाःदयेथाःदयेथाः    ।।।।।।।। 

    द ूद ूद ूदरूेररेेरे    नाथेनाथेनाथेनाथे    िवरहिवधरुा�व)नासुिवरहिवधरुा�व)नासुिवरहिवधरुा�व)नासुिवरहिवधरुा�व)नासु    िwतौिwतौिwतौिwतौ    यत।्यत।्यत।्यत।् 

    :ेयोवZृा
:णयगुिणताYा9यदा�वासहतेःु:ेयोवZृा
:णयगुिणताYा9यदा�वासहतेःु:ेयोवZृा
:णयगुिणताYा9यदा�वासहतेःु:ेयोवZृा
:णयगुिणताYा9यदा�वासहतेःु    ।।।।।।।।    11 11 11 11 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 भूयो भूय इित। मया :ेयसः ि:य�य :ेमवृZ ं:णयोद9तः भूयोभूयः .ुतमिप, 
वZ इित शेषः। 

पुनरिप 
वां पृGछािम तदेव पुनः पुनराqयाहीित :ाथ�ये। ह े दीनब9धो, सकृzयेथाः, पुनरRयेकवार ं तदेव मां 

.ावये
यथ�ः। िकमथ�मेवं पुनः पुनरिभधानिम
यत आह- दरूदरूदरूदरू इितइितइितइित। नाथे ि:यतमे दरूि�थत े सित 

िवरहिवधुरासु िवरहिव¶लासु अ)नासु िवषये य��मा
कारणात ् िwतौ भुिव :णयेन िव�वासेन गुिणतात ्

आवित�तात ् पौनः पु9येन �मृतािद
यथ�ः। :ेयोवृZाि
:यवृZा9तात ् अ9यत ् िभY,ं सामा9ये नपुंसकम्, 



आ�वासहेतुन� भवित । एवe िवयोगकाले कुलवधूनां ि:यतमवृZा9त�य पुनःपुन.वण�मरणािदरेव 

आ�वासहेतुभ�वतीित ता
पया�थ�ः। अतः पुनः पुनः :ाथ�नमुिचतमेवेित भावः ।। 11 ।। 
 

 दरूेदरूेदरूेदरूे    क�मा�सितमकरोDामिगया�.मऽेसौ।क�मा�सितमकरोDामिगया�.मऽेसौ।क�मा�सितमकरोDामिगया�.मऽेसौ।क�मा�सितमकरोDामिगया�.मऽेसौ। 

    प'ुयंप'ुयंप'ुयंप'ुयं    w!ेंw!ेंw!ेंw!ें    भभभभववववतुततुुतु    सससस    तथातथातथातथा    िकंिकंिकंिकं    नननन    कैलासकैलासकैलासकैलास    एषःएषःएषःएषः    ।।।।।।।। 

    `�डा�थानं`�डा�थानं`�डा�थानं`�डा�थानं    यिदयिदयिदयिद िगिगिगिगLररयंLररयंLररयंLररयं    यwरwोगणानां।यwरwोगणानां।यwरwोगणानां।यwरwोगणानां। 

    शु3ेशु3ेशु3ेशु3े    िचZेिचZेिचZेिचZे    भुवनभुवनभुवनभुवनममममिखलंिखलंिखलंिखलं    प'ुयतीथा�यतेप'ुयतीथा�यतेप'ुयतीथा�यतेप'ुयतीथा�यते    िहिहिहिह    ।।।।।।।।    12 12 12 12 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 इदान� त ु"तव सहचरो रामिगया�.म�थः" इिति:यस9देशं मनिस िनधाय :nMयं पLरपृGछित- दरूदरूदरूदरू 

इितइितइितइित। असौ मYाथः दरूे अ�मा
कैलासादितदरूि�थत े रामिगया�.मे क�मा3ेतोव�सित �थानमकरोत ्, 

िनAकारणमितदरूि�थितरनुिचतैवेित भावः। िवचाय� �वमनिस �वयमेव समाधZ-े प'ुयंप'ुयंप'ुयंप'ुयं    w!ेंw!ेंw!ेंw!ें    भवतुभवतुभवतुभवतु    सससस इितइितइितइित। स 

रामिगया�.मः पु'यं wे!िमित चे�वत ु तथा�त,ु एवe दरूेिप पु'यwे! े वसित-िचतैवाि�
वित पूव�jाथ��य 

:ितषेधः। अत एव आwेपालaारः। "आwेपः �वयमुj�य :ितषेधो िवचारणात्" इित लwणात् । 

पुनः पृGछित- तथेिततथेिततथेिततथेित। एष कैलासः अ�म
पुर�सिYिहतोिDः तथा पु'यwे!{पः न िकं न भवित िकं 

भव
येवे
यथ�ः। तथा च अ!ावि�थित-िचततरेित भावः। पुन�समाधZ-े `�डिेत`�डिेत`�डिेत`�डिेत। अयं िगLरः कैलासः 

यwाणां रwसां गणानां :मथानां च `�डा�थानं िवहार�थानं, यिद तेषां सFमद�वशादशुिच�थानं 

भवतीितचेद�त,ु तथािप िचZ े �वमनिस शु3े सित अिखलं भुवनमिप पु'यतीथा�यत े िह पLरशु3wे!स�शं 

भवित खलु। तथा च शु3िचZानां सव�मिप �थलं पLरशु3मेव भवती
यतो!ैव ि�थितर�योिचततरेित 

ता
पया�थ�ः । अ! पूव�वदाwेप�य काMयिल)ोपमयो�च संसृिnः ।। 12 ।। 
 

    दरूेदरूेदरूेदरूे    ि�थि�थि�थि�थ
वा
वा
वा
वा    सततमिपसततमिपसततमिपसततमिप    मांमांमांमां    िच9तयन्िच9तयन्िच9तयन्िच9तयन्        म9दभाrयां।म9दभाrयां।म9दभाrयां।म9दभाrयां। 

    �ा9त�वा9तः�ा9त�वा9तः�ा9त�वा9तः�ा9त�वा9तः    कथिमवकथिमवकथिमवकथिमव    नयzेीनदीनोनयzेीनदीनोनयzेीनदीनोनयzेीनदीनो    िदनािनिदनािनिदनािनिदनािन    ।।।।।।।। 

    
या1यान्
या1यान्
या1यान्
या1यान्        भोगान्भोगान्भोगान्भोगान्        
यजतु
यजतु
यजतु
यजतु    सससस    गहृेगहृेगहृेगहृे    िकंिकंिकंिकं    :वासी:वासी:वासी:वासी    वथृाऽभतू्वथृाऽभतू्वथृाऽभतू्वथृाऽभतू ्   ।।।। 

    कnेकnेकnेकnे    कालेकालेकालेकाले    जगितजगितजगितजगित    महतांमहतांमहतांमहतां    ब3ुयोऽिपब3ुयोऽिपब3ुयोऽिपब3ुयोऽिप    �खलि9त�खलि9त�खलि9त�खलि9त    ।।।।।।।।    13 13 13 13 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथ दरूगत ं ि:यमनुशोचित- दरूदरूदरूदरू इितइितइितइित। स मे :ाणका9तः दरू े ि�थ
वा म9दभाrयां मां सततमिप 

राि! ं िदवमिप िच9तयन् मदेकायZ
वािदित भावः। �ा9त ं लूनिकसलयवदितिशिथलं �वा9त ं मनो य�य 

ता�श�सन् , िकe दीनदीन�च सन्  िदनािन मि�रहदीघा�िण कथिमव नयेत ् कथंकार ं यापयेत ्, इवेित 

वा�यालaारे। गृह े �वभवने ि�थत�सन्  
या1यान्  भोगान्  म
सFभोगसं�लेषणादीन्  
यजत ुनानुभवत ुनाम, 

वृथा िनAफलमेव िकं िकमथ̂ :वासी देशा9तरगमनवानभूत,् तिददमनुिचतमेवेित िनि�च
याथा�9तर9यासेन 



समाधZ-े कnकnकnकn इितइितइितइित। कn ेकाले शापिवप>यािदना कृGछo ाव�थायां स
यां महतामिप बु3यः �खलि9त 

इितकत�Mयतामूढतया �वयमनिभमतेऽिप :वत�9त इ
यथ�ः। अ! नाियकानायकाSयां िवभािवतः 

पर�परालFबनकरित{पः �थायी साधारणीकृतवषा�समय-केकारवािदिभः उzीRयमानतया 

:वासदेहका�या�िदिभरनुभाMयमानतया सततिच9तामनः�ाि9तदै9यबुि3�खािल
यािदिभMय�िभचय�माणतया च 

किविनब3ाwेपकाMयिल)ाथा�9तर9यासानु:ासा�लaारैः पLरिA`यमाणः 

रीितपाकपदमै�यथ�िच�यािदिभरिभपोAयमाण�सन्  अलौिककतामासा� स|दयै�चMय�माणो 

रसा
मकतामाप�त इित 6येयम् ।। 13 ।। 
 

 िवVाRयंिवVाRयंिवVाRयंिवVाRयं    मेममेेमे    जलधरजलधरजलधरजलधर! ! ! ! वच�.ावच�.ावच�.ावच�.ावयन्वयन्वयन्वयन्        :ाणनाथ।ं:ाणनाथ।ं:ाणनाथ।ं:ाणनाथ।ं 

    सौज9यंसौज9यंसौज9यंसौज9यं    तेततेेते    :कटय:कटय:कटय:कटय    महुPःमहुPःमहुPःमहुPः    :ाWिलः:ाWिलः:ाWिलः:ाWिलः    :ाथ�ये:ाथ�ये:ाथ�ये:ाथ�ये    
वाम्
वाम्
वाम्
वाम्    ।।।।।।।। 

    िन�शQद�
वंिन�शQद�
वंिन�शQद�
वंिन�शQद�
वं    मममममममम    िनगिदता9यSयुपषैीितिनगिदता9यSयुपषैीितिनगिदता9यSयुपषैीितिनगिदता9यSयुपषैीित    म9ये।म9ये।म9ये।म9ये। 

    वjMयाशंेवjMयाशंेवjMयाशंेवjMयाशंे    जगितजगितजगितजगित    महतांमहतांमहतांमहतां    मौनम)ीि`यामौनम)ीि`यामौनम)ीि`यामौनम)ीि`या    िहिहिहिह    ।।।।।।।।    14 14 14 14 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 नैपु'येन �वस9देशं मेघम¾गीकारयित- िवVाRयिमितिवVाRयिमितिवVाRयिमितिवVाRयिमित। ह े जलधर! मे िवVाRयं वचः :ाणनाथं 

.ावयन्  सन्  अिणकतु�ः :ाणनाथ�या'य9ताव�थायां गितबु3ी
यािदना कम�
वम्। त ेतव सौज9यं :कटय अहो 

महानुभाव�सुजनोऽयं जलधरः, यwप
नीस9देशं ति
:यमुपनयYुपकता�सीिदित यशः :काशये
यथ�ः। 

:गतौ अWली य�या�ता�शी सती 
वां मुहPः :ाथ�ये, एतावानेव मदपुकार इित भावः। 
वं िन�शQदः मम 

:
युZर ंन ददासीित तदथ�ः । तथािप मम िनगिदतािन वचनािन अSयुपैAय)ीकरोषीित म9ये। "�ुवत े िह 

फलेन साधवो न त ुक'ठेन िनजोपयोिगताम्" इित 9यायािदित भावः। वjMयांशे :
युZरदानिवषये जगित 

महतां मौनम)ीि`या िह तूAणीभावः अ)ीकार:ाय एवेित भावः। अथा�9तर9यासोऽलaारः ।। 14 ।। 
 

    म�Zृा9तंम�Zृा9तंम�Zृा9तंम�Zृा9तं    
विय
विय
विय
विय    कथयितकथयितकथयितकथयित    :ेLरते:ेLरते:ेLरते:ेLरते    वाष�वातैः।वाष�वातैः।वाष�वातैः।वाष�वातैः। 

    भतु�ि�च9ताकलुिषतिधयःभतु�ि�च9ताकलुिषतिधयःभतु�ि�च9ताकलुिषतिधयःभतु�ि�च9ताकलुिषतिधयः    कnम
ु:ेBयकnम
ु:ेBयकnम
ु:ेBयकnम
ु:ेBय    दयूेदयूेदयूेदयूे    ।।।।।।।। 

    िम!�नहेा
�वसLरिम!�नहेा
�वसLरिम!�नहेा
�वसLरिम!�नहेा
�वसLर    चचचच    मियमियमियमिय    :मेभावानबु9धा:मेभावानबु9धा:मेभावानबु9धा:मेभावानबु9धा-।।।। 

    
का-'या
का-'या
का-'या
का-'या�ा�ा�ा�ा    सससस    खलुखलुखलुखलु    भवताभवताभवताभवता    रwणीयःरwणीयःरwणीयःरwणीयः    :मादात्:मादात्:मादात्:मादात्    ।।।।।।।।    15 15 15 15 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 म�Zृा9तिमितम�Zृा9तिमितम�Zृा9तिमितम�Zृा9तिमित। वषा�सु भवा वाषा�ः त! भव इ
यण ्। त ेच त ेवाता�च तै�तदzुीपकैLरित यावत्। 

:ेLरत े त
सिYिध ं :ािपत े 
विय म�Zृा9त ं कथयित सित िच9ताकलुिषतिधयः म]6यानिवपय��तबु3ेभ�तु�ः 

मYाथ�य कn ंता
कािलकमनोMयथामु
:ेBयाSयू� दयेू तदा स क��गव�थः सिदित िख�े। अतो भवता स मे 



पितः िम!�नेहात ्म
सख इित �नेहमनु-6येित, NयQलोप ेपeमी। एवमुZर!ािप। �वसLर सहोदरी:ायायां 

मिय :ेम{पो यो भावि�चZवृिZिवशेष�त�मा�ा का-'या>वदीयसहजदयाशािल
वा�ा 

:मादा
:ाणा9तकरादनवघानताज9यादपायात ् रwणीयः !ातMयः। भी!ाथा�नािमित पeमी। 

एवमुिचताशaापूव�कमनुनीय पित:ाणरwण:ाथ�नया 

नाियकायामितचातुय�मिभV
वमा
मका9त:णयाितशय�च Mय1यत े।। 15 ।। 
 

    म�ाता�याःम�ाता�याःम�ाता�याःम�ाता�याः    कथनसमयेकथनसमयेकथनसमयेकथनसमये    �वा
मनाGछादय9ेदु।ं�वा
मनाGछादय9ेदु।ं�वा
मनाGछादय9ेदु।ं�वा
मनाGछादय9ेदु।ं 

    .ो!ास�ान्.ो!ास�ान्.ो!ास�ान्.ो!ास�ान्        शकुिपकरवान्शकुिपकरवान्शकुिपकरवान्शकुिपकरवान्    गिज�तिैन�ज�याऽशुगिज�तिैन�ज�याऽशुगिज�तिैन�ज�याऽशुगिज�तिैन�ज�याऽशु    ।।।।।।।। 

    नृZारFभंनृZारFभंनृZारFभंनृZारFभं    िशिथलयिशिथलयिशिथलयिशिथलय    धनदु�श�यन्धनदु�श�यन्धनदु�श�यन्धनदु�श�यन्        बिह�ब9धोबिह�ब9धोबिह�ब9धोबिह�ब9धो---- 

    धा�रापातःैधा�रापातःैधा�रापातःैधा�रापातःै    पLरहरपLरहरपLरहरपLरहर    परावत�यन्परावत�यन्परावत�यन्परावत�यन्        भृ)मालाम्भृ)मालाम्भृ)मालाम्भृ)मालाम्    ।।।।।।।।    16 16 16 16 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 इदान� सFभिवAयतः :मादान्  त
पLरहारोपायां�च दश�यित – म�ात@ितम�ात@ितम�ात@ितम�ात@ित। म�ाता�याः 

मदीयवृZा9त�य कथनसमये पLरबोधनकाले �वा
मना �वशरीरेण इ9दमुाGछादय तददश�नतां :ापय, 

उzीपकदश�नेन त
:ाणहािनभयािदित भावः। .ो!ास�ान्  िवरहकाले Mयथाकर
वाGछo वणकटून्  शुकिपकरवान्  

गिज�तैिन�ज�य 
वदीयगिज�तारवेण तान.ुतान्  कारय। बह«ित य�त े ब9धुिम�!,ं त�य नृZारFभ ं

धनु�
व
सिYिहतमै9D ं दश�यन्  िशिथलय 
याजय। धनुद�श�नेन त े भी
वा नृZकुतूहलं 
यजेयुरेवेित भावः। 

भृ)मालां �मर.ेण� धारापातैज�लधारासFपातैः परावत�यन्  िनवत�यन्  जलपात े तेषां सeाराwम
वािदित 

भावः। पLरहर दरू ंगमय। एवमुzीपकपLरहारेण स िचZवैकNयं िवहाय सावधानं म
स9देशं .ुणुयािदित भावः। 

अ! वjुम@घ�याRयुzीपक
वेिप कथिeZ
सोढMयिमित Vेयम्। उjं च कािलदासेनैव "त�य ि�थ
वा 

कथमिप पुरः कौतुकाधानहेतोः" इित ।। 16 ।। 
 

 िनDामुDीिनDामुDीिनDामुDीिनDामुDी    निहनिहनिहनिह    निहनिहनिहनिह    धवेधवेधवेधवे    शोकमुDीकृताwे।शोकमुDीकृताwे।शोकमुDीकृताwे।शोकमुDीकृताwे। 

    िन�शQद�सYपसरिन�शQद�सYपसरिन�शQद�सYपसरिन�शQद�सYपसर    िवभयुा�वद9ुमीिलताwःिवभयुा�वद9ुमीिलताwःिवभयुा�वद9ुमीिलताwःिवभयुा�वद9ुमीिलताwः    ।।।।।।।। 

    शोका9मोहाि�रत|दयेशोका9मोहाि�रत|दयेशोका9मोहाि�रत|दयेशोका9मोहाि�रत|दये    �वोिjकालं�वोिjकालं�वोिjकालं�वोिjकालं    िविद
वा।िविद
वा।िविद
वा।िविद
वा। 

    वाचावाचावाचावाचा    `ेतुं`ेतुं`ेतुं`ेतुं    सकृुतमिधकंसकृुतमिधकंसकृुतमिधकंसकृुतमिधकं    :`मथेाः:`मथेाः:`मथेाः:`मथेाः    `मेण`मेण`मेण`मेण    ।।।।।।।।    17 17 17 17 ।।।।।।।। 
 
    - Mयाqया - 

 अथ �ाSयां स9देशिनवेदन`ममुपिदशित- िनDेितिनDेितिनDेितिनDेित। धवे म�त�Lर िनDामुDीकृत�िश इित वjMये 

िनDामुDी
यध�jौ िवरिहण�त�य िनDाभावमाश��य निह नहीित िनषेधः। तत�शोकमुDीकृताw 

इ
य9यथापूरणेन िविGछिZिवशेषः। तथाच िनDाभावेिप ति�मन्  शोकिनमीिलतनयने सित 

िन�शQद�सYपसर। अ9यथा त�य आकि�मको�ेग��यािदित भावः। िवभु�त>वावबो3ा यावद9ुमीिलताwः 



वृथाऽयं शोक इित िनि�च
य यावYयने िनमीलयेZाविदित पूव@णा9वयः। अथ शोका9मोहाy िवरत|दये 

:सYा
मिन सित ति�मन् जुगुRसािवरामे
यािदना पeमी। �वोिjकालं स9देशिनवेदनावसर ं िविद
वा 

िनि�च
य वाचा सुकृतमिधकं `ेतु ं`वाचा धम�मवाRनुिह' इित 9यायमनुसृ
य `मेण .ुित`मेणािभधातु ं

:`मेथाः उप`म�व, :ोपाSयां समथा�Sयािम
या
मनेपदम्। अ! अिभधेिह
यथ��य वाचा `ेतु ं सुकृतमिधकं 

:कमेथा इित भ�rय9तरेण Mयj�करणा
पया�योjमलaारः। "पया�योj9त ुगFय�य वचोभ�rय9तरा.यम्" 

इित लwणम् ।। 17 ।। 
 

    अ�माzशेा
पनुरपगतोअ�माzशेा
पनुरपगतोअ�माzशेा
पनुरपगतोअ�माzशेा
पनुरपगतो    रामिगया�.म�थं।रामिगया�.म�थं।रामिगया�.म�थं।रामिगया�.म�थं। 

    िम!ंिम!ंिम!ंिम!ं    �A�ा�A�ा�A�ा�A�ा    मदृलु|दयंमदृलु|दयंमदृलु|दयंमदृलु|दयं    मि�योगािभत�म्मि�योगािभत�म्मि�योगािभत�म्मि�योगािभत�म्    ।।।।।।।। 

    िसeन्िसeन्िसeन्िसeन्        शीतिैन�जजलकणै��व�थिचZंशीतिैन�जजलकणै��व�थिचZंशीतिैन�जजलकणै��व�थिचZंशीतिैन�जजलकणै��व�थिचZं    िवधा�यन्।िवधा�यन्।िवधा�यन्।िवधा�यन्। 

    मममम9दं9दं9दं9दं    म9दंम9दंम9दंम9दं    कथयतुकथयतुकथयतुकथयतु    भवानतेदjंुभवानतेदjंुभवानतेदjंुभवानतेदjंु    यथोjम्यथोjम्यथोjम्यथोjम्    ।।।।।।।।    18 18 18 18 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अ�मािदितअ�मािदितअ�मािदितअ�मािदित। ह े जलधर! भवान�माzेशा
कैलासोपा9तात ् पुनरपगतः :ितिनवृZ�सन्  

रामिगया�.म�थम् एतेना9वेषणायासाभाव�सूGयते। मृदलु|दयं, एतेनािभगFय
वमिभMय1यते। 

मि�योगािभत�म्, एतने दयनीय
वमिभMय1यते। एता�शं िम! ं भव
सखं �A�ा शीतैिन�जजलकणैि�सeन्  

सन् , त��य सेचनं �नेहोिचतिमित भावः, �व�थिचZ ं दःुखपरवशीकृतिचZमिप िम!दश�नेन 

ि:यावृZा9त.वणो
क'ठया च �वायZिचZ ंिवधा�यन्  िवधातुिमित ता
पया�थ�ः। म9द ंम9द ंन त ुघोर ंयथा 

तथा, एतदjंु मया� िनवे�मानं यथोjमुjमनित`Fय यथाथ@Mययीभावः। यया शQदाथा�नुपूMया� मया 

:ितपा�त ेतयैवे
यय�ः। कथयत ुसादर ंसिवनयं स�नेह ंच �वीत ु।। 18 ।। 
 

    स
यंस
यंस
यंस
यं    य�यय�यय�यय�य    ि:यसखि:यसखि:यसखि:यसख    इवइवइवइव    �Aेयकोटावस
य।ं�Aेयकोटावस
य।ं�Aेयकोटावस
य।ं�Aेयकोटावस
य।ं 

    
या1ये
या1ये
या1ये
या1ये    पwेपwेपwेपwे    ि�थि�थि�थि�थितमपुगताःितमपुगताःितमपुगताःितमपुगताः    कोपदFभािभमानाःकोपदFभािभमानाःकोपदFभािभमानाःकोपदFभािभमानाः    ।।।।।।।। 

    �वRनRेयासन्�वRनRेयासन्�वRनRेयासन्�वRनRेयासन्        परयुवतपरयुवतपरयुवतपरयुवतयययय�सोदरीवग�भाजः।�सोदरीवग�भाजः।�सोदरीवग�भाजः।�सोदरीवग�भाजः। 

    सससस    
वं
वं
वं
वं    �ािस�ािस�ािस�ािस    ि:यसखि:यसखि:यसखि:यसख    कथंकथंकथंकथं    मXयुपwेांमXयुपwेांमXयुपwेांमXयुपwेां    करोिषकरोिषकरोिषकरोिष    ।।।।।।।।    19 19 19 19 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथेदानीमिभमुखि�थतिमव :ाणनाथं िनिद��य त�णुवण�नपूव�कं तमनुशोचित- स
यिमितस
यिमितस
यिमितस
यिमित। 

हेि:यसख! य�य तव स
यं ि:यसख इव भवित, सव�दा स
यस9ध�
विम
यथ�ः। अस
यं �ेAयकोटौ वत�त े

सव�दाऽस
य�ेषी
यथ�ः। कोपदFभािभमानाः 
या1ये पw े ि�थितमुपगताः 

पLर
यjकोपदFभािभमान�
विम
यथ�ः। परयुवतयः परि<यः य�य त े �वRनेिप सोदरीवग�भाजः आसन्  

परनारीसहोदर इ
यथ�ः। स ता�शधीरोदाZगुणयुj�
वं �ािस �नु लीयसे, अदश�नतां गतोसी
यथ�ः। िकe 



मिय िनदु�nायामनु{पायाe ि:यायां कथं केन कारणेन उपेwां करोिष, ता�शं कारणं न िकिeदRयि�त, 

अत�शी� ंसिYधेहीित ता
पया�थ�ः ।। 19 ।। 
  

    दरूीभतूेदरूीभतूेदरूीभतूेदरूीभतूे    दियतदियतदियतदियत    भवितभवितभवितभवित    
वां
वां
वां
वां    िवनाऽहंिवनाऽहंिवनाऽहंिवनाऽहं    वृथाऽसं।वृथाऽसं।वृथाऽसं।वृथाऽसं। 

    िनय�
नािनय�
नािनय�
नािनय�
ना    धीLरवधीLरवधीLरवधीLरव    िवरिहतवेाकृित�स�णुेनिवरिहतवेाकृित�स�णुेनिवरिहतवेाकृित�स�णुेनिवरिहतवेाकृित�स�णुेन    ।।।।।।।। 

    भोगGेछवेभोगGेछवेभोगGेछवेभोगGेछवे    DिवणरिहताDिवणरिहताDिवणरिहताDिवणरिहता    .ीLरवारोrयश9ूया।.ीLरवारोrयश9ूया।.ीLरवारोrयश9ूया।.ीLरवारोrयश9ूया। 

    वाणीवाणीवाणीवाणी    स
यािदवस
यािदवस
यािदवस
यािदव    िवगिलतािवगिलतािवगिलतािवगिलता    .यूतां.यूतां.यूतां.यूतां    मzशािपमzशािपमzशािपमzशािप    ।।।।।।।।    20 20 20 20 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथ स�िभः �लोकैः �वाव�थां :�तौित- दरूीभतूदरूीभतूदरूीभतूदरूीभतू इितइितइितइित। ह ेदियत:ाणे�वर! 
विय, दरूीभूत ेदरू ं

:यात ेसित, 
वां िवना अह ंवृथा Mयथ�ि�थितरासम्। उपमानिवधया वैयÀय̂ :दश�यित- िनय�
नेितिनय�
नेितिनय�
नेितिनय�
नेित। िनग�ता 

य
नािYय�
ना। िनरादयः `ा9ता�थ@ पeFयेित पeमीसमासः। य
नरिहता धीLरव वृथाऽसं, तथा च 

नवनवोि9मष
:ितभाया�स
वेिप :य
नाभावे सा यथा Mयथा� भवित त�िदित भावः। स�णेुन िवरिहता 

आकृितLरव सDूपसFपिZस
वेिप स�णुसाहचया�भावे सा यथा िनAफला त�िदित भावः। Dिवणरिहता 

भोगेGछेव य�िप क�यिच
¦�च9दनविनता�ुपभोगेGछा वत�त,े त�य यि
किe3न�याRयभावे सा यथा Mयथा� 

भवित, त�िदित भावः। आरोrयशू9या .ीLरव सFप
समृ3े�स
वेिप आरोrयाभावे त�य सा समृि3य�था वृथा, 

त�िदित भावः। स
याि�गिलता चाकच�य:वृZािप स
यिवरिहता वाणी यथा वृथा, 

त�]Mयथा�ऽहम�मी
युपमामाला। एवंभूता मzशा .ूयतामेवं कृतवता भवतेित शेषः ।। 20 ।। 
 

    िभZमेू�लेिभZमेू�लेिभZमेू�लेिभZमेू�ले    भवनधरणावध�पTासन�था।भवनधरणावध�पTासन�था।भवनधरणावध�पTासन�था।भवनधरणावध�पTासन�था। 

    �ारे�ारे�ारे�ारे    चwजु�लकणिचतंचwजु�लकणिचतंचwजु�लकणिचतंचwजु�लकणिचतं    9य�य9य�य9य�य9य�य    पाणौपाणौपाणौपाणौ    कपोलम्कपोलम्कपोलम्कपोलम्    ।।।।।।।।     

    6याय9ती6याय9ती6याय9ती6याय9ती    
वां
वां
वां
वां    :चलित:चलित:चलित:चलित    तणृRेयागतंतणृRेयागतंतणृRेयागतंतणृRेयागतं    तक� य9ती।तक� य9ती।तक� य9ती।तक� य9ती। 

    मासानnौमासानnौमासानnौमासानnौ    कथमिपकथमिपकथमिपकथमिप    भवzश�नािथ�9यनषैम्भवzश�नािथ�9यनषैम्भवzश�नािथ�9यनषैम्भवzश�नािथ�9यनषैम्    ।।।।।।।।    21 21 21 21 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 िभZLेरितिभZLेरितिभZLेरितिभZLेरित। भवनधरणौ गृहा9तः:देशे िभZेमू�ले �वशरीरप�चा�ागावलFबककु�ाधोभाग े अध@न 

पTासनेन ितdती
यध�पTासन�था। त! पTासनं नाम ि!िशिख�ा�णोपिनषिद--- 

 ऊव�-पLर वै धZ ेसदा पादतले उभे। 

 पTासनं भवेदेत
सव�Mयािधिवषापहम् ।। इित 

 त�याध ̂नाम एकां ज�ां भूमौ ितय��:साया�परामुि
wRय त! बाहPम6यमारोRय ि�थितः। एवं ितd9ती 

सती जलकणिचत ं अ.ुधाराMया� ं चwु�ा�र े 9य�य ि:यागमनशaया �ारभाग ं प�य9तीित यावत्। पाणौ 

उि
w�ज�ा.ियिण करतले कपोलं 9य�य। <ीणां कnाव�थायां �वाभािवक� ि�थितLरयम्। एवं ि�थ
वा 
वां 



6याय9ती, तृणेिप :चलित सित िकe9मम�र6वनाविप 
वदीयपाद9यास6विनशaया 
वामागत ं तक� य9ती च 

सती अnौ मासान्  :ायशः उ
थान�ादशीमारSय शयन�ादशीपय�9तान्, भवzश�नािथ�नी कथमRयनैषं, 

कथंकथिezःुखने जागरेण चा
यवाहयम्। पुनद�श�नाशयेित भावः। �वभावोिjरलaारः। "�वभावोिjः 

�वभाव�य जा
यािद�थ�य वण�नम्" इित लwणात ्।। 21 ।। 
 

    पौAप�पौAप�पौAप�पौAप�    शXयामभजमथशXयामभजमथशXयामभजमथशXयामभजमथ    तांतांतांतां    पिTनीप!शXयापिTनीप!शXयापिTनीप!शXयापिTनीप!शXया---- 

    मुAणालDुा�क्मुAणालDुा�क्मुAणालDुा�क्मुAणालDुा�क्        शिशमिणभवुंशिशमिणभवुंशिशमिणभवुंशिशमिणभवुं    च9दनोशीरचचा�म्च9दनोशीरचचा�म्च9दनोशीरचचा�म्च9दनोशीरचचा�म्    ।।।।।।।। 

    केनाRया
माकेनाRया
माकेनाRया
माकेनाRया
मा    निहनिहनिहनिह    िशिशLरत�
वि�योगाक� तापः।िशिशLरत�
वि�योगाक� तापः।िशिशLरत�
वि�योगाक� तापः।िशिशLरत�
वि�योगाक� तापः। 

    शैशशैैशै
यं
यं
यं
यं    सव^सव^सव^सव^    जगितजगितजगितजगित    सहसासहसासहसासहसा    शोषयामासशोषयामासशोषयामासशोषयामास    नूनम्नूनम्नूनम्नूनम्    ।।।।।।।।    22 22 22 22 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 पौAपीिमितपौAपीिमितपौAपीिमितपौAपीिमित। उAणालु-Aणमसहमानाऽह,ं शीतोAणतृ:ेSयः तदसहन इ
यालुः (च् 5.2.122 बहPलं 

छ9दसीित सू!े वाित�कम्) पौAप� पुAपमय� शXयामभजं, शै
यसंपादनाथ�िमित भावः। अथ त! 

शै
याननुभवान9तर,ं पिTनीप!शXयामभजं, सततजलोिषतािन पिTनीप!ािण शै
यमव�यं द�ुLर
याशयेित 

भावः। अथ शिशमिणभुवं च9Dका9तमिणमयभूिममभजम्, ज9Dोदयकाले वा जलं :¦ाMय सा 

शीतलयेदा
मानिमतीGछयेित भावः। अथ त!ािप शै
यादश�नान9तर ं च9दनोशीरयोः चचा̂ लेपनभाजम्। 

ग9धोदकसेचनं बा�ताप ं शमय
येवेित िन�चयािदित भावः। केनािप पूव�िनिद�nेनैकेनािप पदाथ@न आ
मा 

मGछरीर ं निह िशिशLरतः अभूत ् । कुत�तथेित िविवGयमाने 
वि�योग एवाक� �त�य ताप आतपः जगित 

िव�मानं शै
यं सव̂ शोषयामास। नूनिम
यु
:ोwा । अ9थथा कितिचदिप शै
यं �यािदित भावः। अ! िवयोग 

एवाक�  इ
यभेदारोपाDूपकम्। एक�याः नाियकायाः पुAपशXया-पिTनीप!शXया�नेका.कथनात ् 

पया�यालaारः। तयो�च आ
मािधकरणकशीतल
वाभाविनिमZेन जगदिधकरणकशै
यशोषणो
:ेwया सह 

संसृिnः। तथाच अस�िवरहवेदनया अितस9त�ाऽ�मीित भावः ।। 22 ।। 
 

    मारःमारःमारःमारः    `ूरः`ूरः`ूरः`ूरः    किठन|दय�च9Dमा�च'डतापः।किठन|दय�च9Dमा�च'डतापः।किठन|दय�च9Dमा�च'डतापः।किठन|दय�च9Dमा�च'डतापः। 

    :ाणाकष«:ाणाकष«:ाणाकष«:ाणाकष«    पवनहतकोपवनहतकोपवनहतकोपवनहतको    द�ुसहाःद�ुसहाःद�ुसहाःद�ुसहाः    केिककेकाःकेिककेकाःकेिककेकाःकेिककेकाः    ।।।।।।।। 

    वाचावाचावाचावाचा    :ीितं:ीितं:ीितं:ीितं    िवशदयिसिवशदयिसिवशदयिसिवशदयिस    मेममेेमे    ना"त�सिYध
स।ेना"त�सिYध
स।ेना"त�सिYध
स।ेना"त�सिYध
स।े 

    म9येम9येम9येम9ये    पुंसांपुंसांपुंसांपुंसां    कुसमुिपिहतंकुसमुिपिहतंकुसमुिपिहतंकुसमुिपिहतं    वÁमवेा9तर)म्वÁमवेा9तर)म्वÁमवेा9तर)म्वÁमवेा9तर)म्    ।।।।।।।।    23 23 23 23 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 मारमारमारमार    इितइितइितइित।।।। मारो मदनः मिय िवषये `ूरः वत�ते। एष च9Dमाः मिय च'डतापः अतएव किठन|दयः 

म9मारणो�ुj इव :ितभातीित यावत्। हतकः पवनः पवनहतकः मयूरMयंसकादय�चेित 

िवशेAयपूव�पदसमासः। :ाणाकष« :ाणापहारो�ोगीव वत�त इ
यथ�ः। केिकनां :चलािकनां केकाः केकारावाः 



द�ुसहा�सोढुमश�याः ईषz�ुसुिAव
यािदना खल् । एतै-zीपनैबा�6यमाना�मीित भावः। 
व9तु वाचा वाOा!ेण 

:ीित ं िवशदयिस केवलस9देशं सं:ेAय मां :ीणयिस। मे ना"त�सिYध
से न पुरो ��यसे। अतः पुंसाम9तर)ं 

कुसुमाGछािदत ंवÁमिणमेव म9ये वÁािभY ंजानामी
यथ�ः। अ! िवशेषणानां सािभ:ाय
वा
पLरकरालaारः। 

वÁाभेद:ितपादने कुसुमिपिहत
व{पािध�य�य :दश�नादिधकाभेद{पकम्। तृतीयपादवा�याथ��य 

चतुथ�पादवा�याथ̂ :ित हेत
ुवकNपना�ा�याथ�हेतुकं काMयिल)म्। तथा म9य इ
यु
:ेwावाचकस>वात् 

नाथ�य स9देश:ेषणानागमनाSयां Mय1यमानेन बा�माद�वसिहता9तःकािठ9यव>वेन िनिमZेन सकलपुम9तर)े 

कुसुमाGछािदतकिठनवÁ
वो
:ोwा चे
येषां संसृिnः ।। 23 ।। 
 

    
यjंु
यjंु
यjंु
यjंु    :ाणान्:ाणान्:ाणान्:ाणान्    
वरयित
वरयित
वरयित
वरयित    महुP�
वि�योगMयथामहुP�
वि�योगMयथामहुP�
वि�योगMयथामहुP�
वि�योगMयथा    मा।ंमा।ंमा।ंमा।ं 

    शापोद9तःशापोद9तःशापोद9तःशापोद9तः    `कच`कच`कच`कच    इवइवइवइव    माम9तरेवमाम9तरेवमाम9तरेवमाम9तरेव    िwणोितिwणोितिwणोितिwणोित    ।।।।।।।। 

    औदा�यंऔदा�यंऔदा�यंऔदा�यं    तेततेेते    मममममममम    नननन    सहतेसहतेसहतेसहते    जीिवतंजीिवतंजीिवतंजीिवतं    जीिवतुंजीिवतुंजीिवतुंजीिवतुं    म।ेम।ेम।ेम।े 

    ह�तालFबंह�तालFबंह�तालFबंह�तालFबं    िवतरितिवतरितिवतरितिवतरित    पुनद�श�नGेछापुनद�श�नGेछापुनद�श�नGेछापुनद�श�नGेछा    तवैकातवैकातवैकातवैका    ।।।।।।।।    24 24 24 24 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 
यjुिमित
यjुिमित
यjुिमित
यjुिमित। 
वि�योगMयथा क!« :ाणान्  
यjंु मां मुहP�
वरयित मरणसaट ं जनयती
यथ�ः। 

शापोद9त�शापवृZा9तः `कच इव करप! इव मां अ9तरेव िwणोित आ9तरमम�GछेदनMयथां 

जनयती
यथ�ः। त ेतवौदा�यं म
पLर
याग{प ंमम जीिवतं :ाणनं न सहत,े 
व
कृतमौदा�यमालोGय झिटित 

:ाण
याग एव वरिमित बुि3-देतीित भावः। तथाRयेका तव पुनद�श�नेGछा तावत ्जीिवतु ं िकिe
कालपय�9त ं

:ाणान् धतु ̂ मे ह�तालFबं िवतरित। बहxनां मारकसाम"ीणां स>वेिप `जीवन्  भDािण प�यित' इित 

9यायमालोGय 
व
पुनद�श�नाशयैकया जीवािम ना9यथेित भावः ।। 24 ।। 
 

    DnP ंDnP ंDnP ंDnP ं    �िnः�िnः�िnः�िnः    :चलित:चलित:चलित:चलित    मनःमनःमनःमनः    कष�ितकष�ितकष�ितकष�ित    6यातमु9त6यातमु9त6यातमु9त6यातमु9त---- 

    िन�िन�Dािन�िन�Dािन�िन�Dािन�िन�Dा    धीव�शयितधीव�शयितधीव�शयितधीव�शयित    तनःुतनःुतनःुतनःु    .ीयते.ीयते.ीयते.ीयते    
वामलQ6वा
वामलQ6वा
वामलQ6वा
वामलQ6वा    ।।।।।।।। 

    िदMयान्िदMयान्िदMयान्िदMयान्        भोगानिपभोगानिपभोगानिपभोगानिप    मममममममम    -िच�@िn-िच�@िn-िच�@िn-िच�@िn    लªालªालªालªा    ::::वावावावासासासासा---- 

    द9ुमZाऽसंद9ुमZाऽसंद9ुमZाऽसंद9ुमZाऽसं    नननन    िविदतमथोिविदतमथोिविदतमथोिविदतमथो    मूिछ�तामूिछ�तामूिछ�तामूिछ�ता    वा9यथावा9यथावा9यथावा9यथा    वावावावा    ।।।।।।।।    25 25 25 25 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथअथअथअथ। । । । �Oनःस)सaNपाः जागरः कृशताऽरितः।  

     Ãी
यागो9मादमूGछा�9ता इ
यन)दशा दश ।। 

इित किविभ�त!त! व'य�माना दशाRयव�थाः किवर!ैकेनैव �लोकेन :दश�यित- DnPिमितDnPिमितDnPिमितDnPिमित। ह ेनाथ! 
वां DुnP ं 

िच! े िविलqय 
वां DnPिम
यथ�ः। �िnम�दीयं चwुः :चलित िनर9तर ं 
वां DnPिमGछामी
यथ�ः। एतेन 

चwुः:ीितद�श�नसaNप�चोjौ भवतः। मनः 
वां 6यातुम9तः कष�ित िनर9तर ंमनिस 
वामेव 6यायामी
यथ�ः। 



एतेन मन�स) उjः। िनिन�Dा िनDारिहता धीम�¹िु3ः 
वां वशयित �ववशे करोित। िनDामिप िवहाय िनर9तर ं


वदासjे
यथ�ः। एतेन जागराव�था :दिश�ता। तनुम�Gछरीर ं
वामलQ6वा wीयत ेकृशीभवित। एतेन का�य�मुjं 

भवित। मम -िचLरGछा िदMयान्  भोगानिप �ेिn तेषु :ीित ं न करोती
यथ�ः। उjमेवेद ं मदीये 

भैमीपLरणयनाटके नाियकायाः िवयोगाव�था:दश�न:�तावे "नो वीणां समुपैित पWरशुक� ं �AÄािप 

नालोकत,े न �नाने न िवलेपने न कुसुमे नाw ेच धZ ेमित"ं इित। एवंिवधा�मीित भावः। एतेन अरित-jा 

भवित। लªायाः :वासाzेशा9तरगमनात ् लªा
यागािद
यथ�ः। हेतौ पeमी। उ9मZाऽऽसं "तदिुदत�स िह 

यो यदन9दरः" इित 9यायेन लªा
यागो9मादयोर! हेतुहेतुम�ावो DnMयः। एतेन Ãी
यागो9मादौ :दिश�तौ 

भवतः। अथो तदन9तरमह ं मूिGछ�ता वा अ9यथा वा मृता वा न जाने इित शेषः। 

तयो��योरRयैिहकVानवैकNयािदित भावः। अ! किवर�लील
वदोषानवकाशाथ̂ मूिछ�ता वा मृतावेित पाठ ं

पLर
य1य मूिछ�तावा9यथावे
युjवािनित Vेयम् ।। 25 ।। 
 

  

    �nे�nे�nे�nे    6याना>विय6याना>विय6याना>विय6याना>विय    िदिदिदिदिशिदिशिशिदिशिशिदिशिशिदिश    िGछ�तेिGछ�तेिGछ�तेिGछ�ते    |
पटुं|
पटुं|
पटुं|
पटुं    मे।मे।मे।मे। 

    स9दहेोस9दहेोस9दहेोस9दहेो    मेममेेमे    गलितगलितगलितगलित    िनिखलःिनिखलःिनिखलःिनिखलः    wीयतेwीयतेwीयतेwीयते    कम�कम�कम�कम�    सव।̂सव।̂सव।̂सव।̂ 

    कामा�सव@कामा�सव@कामा�सव@कामा�सव@    |दयगिलताः|दयगिलताः|दयगिलताः|दयगिलताः    िनभ�याथाऽमतृ
वािनभ�याथाऽमतृ
वािनभ�याथाऽमतृ
वािनभ�याथाऽमतृ
वा---- 

    द!वैाहंद!वैाहंद!वैाहंद!वैाहं    तवतवतवतव    सखुमयंसखुमयंसखुमयंसखुमयं    स
यमकैा
Fयमापम्स
यमकैा
Fयमापम्स
यमकैा
Fयमापम्स
यमकैा
Fयमापम्    ।।।।।।।।    26 26 26 26 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 �nे�nे�nे�nे    इितइितइितइित। ह ेनाथ! 
विय 6यानािzिश िदिश �n े�ा9
या वीिwत ेसित मे |
पुट ं|दया9तभा�गः िछ�त े

अ��य�याकि�मकदश�नेन �तFभ:लयरोमाeािदसाि>वकभावानु
पा� |दयं �वयमिप :wुSय �फुटतीव 

भवतीित यावत्। अ9य! 
विय परमा
मिन 6यानाZैलधाराव
स9ततािविGछY:
ययात ् िदिशिदिश 

अणुरेणुतृणकाdािदषु �n े `सव̂ खिNवद ं ��' इित :
ययिवषयीकृत े सित मे |
पुट ं |दय"ि9थः 

|दय"ि9थना�म दमु�च"ि9थवत ् |दयं सिY-6य ि�थताः अिव�ाजिनतराग�ेषािभिनवेशाि�मतािद{पाः ये 

|दयगुणाः त
समुदाय{पः। स च िछ�त े िभ�त े नाशं :ाRनोित। ��साwा
कार े सित सव@ 

चािव�ावासनामयाः सं�काराः :ण�य9तीित भावः। मे मम स9देहः ि:य:ाि�भ�वे�ा न वे
यािदः गलित 

:
यwगत
वािदित भावः। अ9य! ��साwा
कार े  सित अह ं ��ाि�म वा न वे
या�िव�ाजिनत�सव�िप 

:
ययः :ण�यती
यथ�ः। सव̂ कम� wीयत े अ.ुमोचनि:य:ितकृितलेखनािदMयापार�सव�िप िवरमती
यथ�ः। 

अ9य! इह ज9मिन ज9मा9तर े वा कृतािन फलानारFभकािण यािन सिeतानी
युGय9त,े यािन 

चोZरोZरो
प
�यमानािन आगामीनी
युGय9त,े त
समुदाय�सव�िप "Vानाि»�सव�कमा�िण भ�मसा
कु-ते 

तथा" इित 9यायेन :शा9तो भवती
यथ�ः। .ूयत ेच "िभ�त े|दय"ि9थि�छ�9त ेसव�संशयाः। wीय9त ेचा�य 

कमा�िण ति�मन्  �n े परावर"े इित। िकe कामा�सव@ |दयगिलताः िकं वेषा9तरेण ि:यमि9वAयािम िकमुत 

िच! े िविलqय साwा
करोिम िकमथवा कयाऽिप मूिलकया िनDामासा� �वािRनकेन ि:येण स)िमAय 



इ
यािदमनोरथा�सव@िप शा9ताः आसन्  इ
यथ�ः। अ9य! वेदारFभण-गु-शु.ूषण-प
नीपLर"ह-पु!ो
पादन- 

गृहारामwे!ाज�न-अि»हो!ारFभण-ग)ा�नान-मूित�पूजन-वेदा9तिवचार.वण-मनन-िनिद6यासन-

योगाSयासािदषु ऐिहकामुिAमकसाधनेषु अिभलाषाः |दयािYर�ताः भगव
साwा
कार�य 

सकलिवकNपिवGछेदक
वािदित भावः। अह ं एषाऽह ं त े ि:यतमा अथ िनभ�या सती अमृत
वात ् अमृ
वा 

जीिवत
वात ् अ!ैव अ�म�हृा9त�शयनागार एव तव सुखमयं सFभोगान9द:चुर ं ऐका
Fयं 

सFभोगकालसFभािवतैकशरीर
वमापम्। तथाच 
वzश�नमा!ेण 
व
स)मसुखम9वभविम
यथ�ः। अ9य! अथ 

वेदारFभणािदसकलकामिवGछेदान9तर ंअह ं संसाLरभावनाभािवता9तःकरणाविGछYचैत9य{पोह ंअमृत
वात ्

मरण�वभावं पLर
य1य िन
य�वभावं :ा�
वात ् अ!ैव देशा9तरकाला9तरािदिनयममनपेBय 

एतGछरीरावGछेदेनैवानुभूयमान��ोपासनावेलायामेव तव परमा
मनः सुखमयं ��ान9द{प ं

ऐका
Fयम9
य9तसा��य{पमै�यं आप ं ��ीभूतोि�म ि`िमक�ट9यायेनेित भावः। .ूयतेच-- "यदा सव@ 

:मुGय9त े कामा येऽ�य |िद ि�थताः। अथ म
य�ऽमृतोभव
य! �� समÅुत"े इित। "यथा 

न���य9दमाना�समुD े अ�तंगGछि9त नाम{प े िवहाय। तथा िव�ाYाम{पाि�मुjः िनरWनः परमं 

साFयमुपैित" इित। अ! :कृतनाियकावृZा9त े व'य�माने िवशेषणसाFयाद:कृतयोिगनीवृZा9त�य 

गFय
वा
समासो�
ययलaारः। "समासोिjः पLर�फूित�ः :�तुतेऽ:�तुत�य चेत"् इित लwणात ्।। 26 ।। 
 

    क�
वांक�
वांक�
वांक�
वां    �ािप�ािप�ािप�ािप    ि�थतमपुचर
ेकोऽनगुGछ]े�ज9त।ंि�थतमपुचर
ेकोऽनगुGछ]े�ज9त।ंि�थतमपुचर
ेकोऽनगुGछ]े�ज9त।ंि�थतमपुचर
ेकोऽनगुGछ]े�ज9त।ं 

    कोकोकोको    वावावावा    पGृछ
ेकुशलमसकृ]MयािधतंपGृछ
ेकुशलमसकृ]MयािधतंपGृछ
ेकुशलमसकृ]MयािधतंपGृछ
ेकुशलमसकृ]Mयािधतं    बािधतंबािधतंबािधतंबािधतं    वावावावा    ।।।।।।।। 

    एकाक�एकाक�एकाक�एकाक�    सन्सन्सन्सन्        िनवसिसिनवसिसिनवसिसिनवसिस    कथंकथंकथंकथं    ब9धव�तेब9धव�तेब9धव�तेब9धव�ते    हताःहताःहताःहताः    िकं।िकं।िकं।िकं। 

    कnकंnंकnकंnंकnकंnंकnकंnं    िविधिविविधिविविधिविविधिविलिखतंिलिखतंिलिखतंिलिखतं    केनकेनकेनकेन    श�यंश�यंश�यंश�यं    :माnP �म्:माnP �म्:माnP �म्:माnP �म्        ।।।।।।।।    27 27 27 27 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 इदान� �वका9त�यािप ददु´वमनुशोचित- कककक    इितइितइितइित। �ाRय�nपूव@ वना9तराले ि�थत ं
वां क उपचरेत ्न 

कोपी
यथ�ः। �ज9त ंकु!िच
:या9त ंकः अनुगGछेत ् न कोपी
यथ�ः। Mयािधत ंबािधत ंवा, तारकािद
वािदतच ्। 

एता�शं 
वां असकृ
पुनःपुनराग
य को वा वै��सखा वा कुशलं पृGछेY कोपी
यथ�ः। असहायः एकः एकाक� 

ता�श�सन्  कथं िनवसिस। एकािकन�त ेदरूि�थितरपायकाLर'येवेित भावः। त ेतव ब9धबोऽ�मदादयः हताः 

:णnाः िकं, निह निह 
वि�रहेिप हतजीिवत ं धारयाम एवे
यथ�ः। कn ं कn!ं तव दरूवत�नं अ�मदादेः 

:ाणधारणं चेित �यमRयतीव दःुखावहिमित भावः। अथवा युjमेवेदं। िविधिविलिखत ं:माnP �म9यथियतु ंकेन 

श�यं �यात,् न केनापी
यहो तव चा�माकं च ददु´वफलिमदिमित िनव@दाितशयः। लोकोिjरलaारः 

"लोक:वादानुकृितल�कोिjLरित भ'यत"े इित त�wणात ्।। 27 ।। 
 

    प!9यासरैलकरचनैःप!9यासरैलकरचनैःप!9यासरैलकरचनैःप!9यासरैलकरचनैः    :ािपतासं:ािपतासं:ािपतासं:ािपतासं    िवनोद।ंिवनोद।ंिवनोद।ंिवनोद।ं 

    छायेवछायेवछायेवछायेव    
वामनुसतृवती
वामनुसतृवती
वामनुसतृवती
वामनुसतृवती    लािलतासंलािलतासंलािलतासंलािलतासं    
वयाऽहम्
वयाऽहम्
वयाऽहम्
वयाऽहम्    ।।।।।।।। 



    म6येम6येम6येम6ये    कालेकालेकालेकाले    िवरहिवपदािवरहिवपदािवरहिवपदािवरहिवपदा    MयाहतंMयाहतंMयाहतंMयाहतं    वैभवंवैभवंवैभवंवैभवं    म।ेम।ेम।ेम।े 

    हाहाहाहाहाहाहाहा! ! ! ! दवैंदवैंदवैंदवैं    भुिवभुिवभुिवभुिव    नननन    सहतेसहतेसहतेसहते    दीघ�सौqयंदीघ�सौqयंदीघ�सौqयंदीघ�सौqयं    जनानाम्जनानाम्जनानाम्जनानाम्    ।।।।।।।।    28 28 28 28 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 प!प!प!प!9यासैLरित9यासैLरित9यासैLरित9यासैLरित। प!9यासैम�
कपोलािदषु मकLरकाप!लेखनैः अलकानां चूण�कु9तलानां 

रचनैरलaरणै�च 
वया िवनोद ं कालयापनोपायं :ािपता आसं। छायेव 
वामनुसृतवती अह ं 
वया 

नानािवधैि�चZो�ासनैः लािलता िवनोिदता आसमभवं। म6ये काले एवं िकिe
कालसुखानुभवाव�थायामेव 

िवरहिवपदा मे वैभवं सव�मिप Mयाहत ं नािशतमभूत्। हाहेित खदेे। दैवं दिुव�िधः जनानां दीश�सौqयं 

िचरानुभाMयमान9द ं न सहत े स� एव नाशयती
यथ�ः। दैवायjं म
कnमभूत ् न पु-षदोषािदित भावः। 

अ!ाथा�9तर9यासः लोको�
यलaार�च उपमया संसृnः ।। 28 ।। 
 

    कैलासाDौकैलासाDौकैलासाDौकैलासाDौ    ि�थितमगणयन्ि�थितमगणयन्ि�थितमगणयन्ि�थितमगणयन्        तापसीभयूतापसीभयूतापसीभयूतापसीभयू    भयूः।भयूः।भयूः।भयूः। 

    म
य�<ीणांम
य�<ीणांम
य�<ीणांम
य�<ीणां    मखुकमलक.ीिद��wुःमखुकमलक.ीिद��wुःमखुकमलक.ीिद��wुःमखुकमलक.ीिद��wुः    िकमासीःिकमासीःिकमासीःिकमासीः    ।।।।।।।। 

    नोनोनोनो    चदेवेंचदेवेंचदेवेंचदेवें    वदवदवदवद    िकतविकतविकतविकतव    मेममेेमे    तषेुतषेुतषेुतषेु    क�मादकाष«ः।क�मादकाष«ः।क�मादकाष«ः।क�मादकाष«ः। 

    ि�नrधGछायात-षुि�नrधGछायात-षुि�नrधGछायात-षुि�नrधGछायात-षु    वसितंवसितंवसितंवसितं    रामिगया�.मषेुरामिगया�.मषेुरामिगया�.मषेुरामिगया�.मषेु    ।।।।।।।।    29 29 29 29 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 इदान� प
युद ू�रवत�ना3ेतोः कमिप कामुकभावमनुमाय तमिधिwपित- कैलासेितकैलासेितकैलासेितकैलासेित। ह े िकतव धूत� 

पर<ीपर
वािभमुखिेत यावत्। कैलासाDौ यwरwोगणा`ा9त
वादिविवj�थान इित यावत्। 

ि�थितमगणयYिनGछन् तापसीभूय अतापसोिप तापसो भू
वा रावणस99यािसवेषमाि.
ये
यथ�ः। भूयः पुनः 

पुनः म
या�नां मृित�वभावानां या ि<य�तासां अNपािन मुखकमलािन मुखकमलकानी
यNपाथ@ कन्। अNप
वं 

त ु का9
या :माणेन जरया चेित भावः। ता�शमुखकमलक�य .ी�शोभाः िद�wुD�nPिमGछुः। 

�शे�सY9ताद:ु
ययः। नलोके
यािदना षdी:ितषेधः। ता�शः आसीः िकं? िदMय<ीसंसेMयमान�य 

तवेदमनुिचतिम
यथ�ः। एवं नोचेद9यथा यिद मे वद म� ं :
युZर ं देिह। तेषु क�मादकाष«ः। केषु 

िकमका�षिमित कमा�िधकरणयोिज�Vासा चेGछÆ यतां "ि�नrधGछायात-षु वसित ं रामिगया�.मेषु" इित। अ! 

ि�नrधGछायात-िAवित िवशेषणेन कामोपभोगानुकूल
वं �ो
यते। रामिगया�.मेिAवित िवशेAयेण 

�वकृतकपटतापस
वगोपनाथ̂ पु'या.मि�थितLरित Mय1यते। वसित ं �थानमकाष«Lर
यनेन 

मुrधाNपमानुषीवeनाथ̂ समयं :तीwमाण�त! िचरमवा
सीLर
या�था��सुधीिभ-Yेयाः। किवर! 

मेघस9देश:थम�लोका9
यपादपूरणं एवं कृतवािनित िविGछिZिवशेषोवग9तMयः। अ! ि�नrधछायात-िAवित 

िवशेषण�य रामिगया�.मेिAवित िवशेAय�य च सािभ:ाय
वात ्पLरकर-पLरकराaP रौ संसृ1येत े।। 29 ।। 
 

    कnकंnंकnकंnंकnकंnंकnकंnं    कथमहमहोकथमहमहोकथमहमहोकथमहमहो    का9तम¨यिwपंका9तम¨यिwपंका9तम¨यिwपंका9तम¨यिwपं    तं।तं।तं।तं। 



    भोjMयेभोjMयेभोjMयेभोjMये    मि�िधिविलिखतेमि�िधिविलिखतेमि�िधिविलिखतेमि�िधिविलिखते    िकंिकंिकंिकं    सससस    कुया�9महा
माकुया�9महा
माकुया�9महा
माकुया�9महा
मा    ।।।।।।।। 

    w9तMयाहंw9तMयाहंw9तMयाहंw9तMयाहं    दियतदियतदियतदियत    भवताभवताभवताभवता    मामामामा    :कुRय9तु:कुRय9तु:कुRय9तु:कुRय9तु    सा6Mयः।सा6Mयः।सा6Mयः।सा6Mयः। 

    दःुखाता�नांदःुखाता�नांदःुखाता�नांदःुखाता�नां    वचिसवचिसवचिसवचिस    िविविविववशेवशेवशेवशे    ग�ृतेग�ृतेग�ृतेग�ृते    केनकेनकेनकेन    दोषःदोषःदोषःदोषः    ।।।।।।।।    30 30 30 30 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 इदान� �ववैमन�या
सFपातायातां पित�तािव-3ां च पितिन9दां पया�लोGय िख�9ती 

�वोjमिधिwRय समाधZ-े कnकंnिमितकnकंnिमितकnकंnिमितकnकंnिमित। अह ं �वRनेिप पितिव-3भाषामजानतीित तदथ�ः। तं सव�दा 

मदनुकूल
वेनानुभूत ं का9त ं आकारेण गुणै�च मनोहर ं ि:यं कथम6यिwप ं आिw�व
यि�म। ता�शं न 

िकिeदRयि�त। अतोऽहमेव मूढा�मीित भावः। कnंकn ंपितिन9दासाहसिमद ंअ
य9तदःुखावहिम
यथ�ः। अहो 

कदाRयनaP Lरत�य िन9दो�म�य स�ोदश�नादा�चय̂ मि�िधिविलिखत े म
पूव�सिeतकम�फले भोjMये 

भोगो9मुखतामुपयात ेसित स महा
मा िकaP या�त ्म
कमा�धीना तzरूगमन:वृिZरभूिद
यथ�ः। ह ेदियत भवता 

w9तMयाह ं अनालोGय दोषाSयूहनापराधािदित भावः। सा6Mयः पित�ताः मा :कुRय9त ु मदjुौ दोषाY 

गणय9त,ु कुत�त!ाह- दःुखाता�नािमितदःुखाता�नािमितदःुखाता�नािमितदःुखाता�नािमित। दःुखाता�नां िववशे दःुखकाले �वयमौिच
यानौिच
यमनालोGय 

िनग�त ेवचिस केन दोषः गृ�त ेन केनापी
यथ�ः। अतो दःुखपरवशया मया य�दjंु तY दोषायेित भावः। अ! 

पूव��लोके �वोjायाः पितिन9दायाः अनेन �लोकेन दःुखाता�नािमित िवचारपूव�कं :ितषेधादाwेपालaारः ।। 

30 ।। 
 

    उ
साय�9तेउ
साय�9तेउ
साय�9तेउ
साय�9ते    �विसतपवनदै@हलीधलूयो�विसतपवनदै@हलीधलूयो�विसतपवनदै@हलीधलूयो�विसतपवनदै@हलीधलूयो    मे।मे।मे।मे। 

    :wाNय9ते:wाNय9ते:wाNय9ते:wाNय9ते    गहृधरणयःगहृधरणयःगहृधरणयःगहृधरणयः    :
यहं:
यहं:
यहं:
यहं    बाAपसकैेःबाAपसकैेःबाAपसकैेःबाAपसकैेः    ।।।।।।।। 

    िभZिे�च!ंिभZिे�च!ंिभZिे�च!ंिभZिे�च!ं    भवितभवितभवितभवित    िवकृतंिवकृतंिवकृतंिवकृतं    ि�वYगा!ानषु)ैः।ि�वYगा!ानषु)ैः।ि�वYगा!ानषु)ैः।ि�वYगा!ानषु)ैः। 

    लतूात9त:ुकरिनिचताःलतूात9त:ुकरिनिचताःलतूात9त:ुकरिनिचताःलतूात9त:ुकरिनिचताः    मeका�तेमeका�तेमeका�तेमeका�ते    मनोVाःमनोVाःमनोVाःमनोVाः    ।।।।।।।।    31 31 31 31 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथेदान� दशिभ��लोकैना�थिवरिहत�य �वगृह�याव�थां :दश�यित- उ
साय�9तउ
साय�9तउ
साय�9तउ
साय�9त    इितइितइितइित। 

�विसतपवनैद@हलीधूलयः अिल9दोपा9तपिततरजांिस उ
साय�9त े पLरमृ�य9त,े िवरहMयथा:वृZाः दीघा��च 

मिY�वासमा-ताः शोिधनीकाय̂ कुव�9तीित भावः। गृहधरणयः गृहा9तः:देशाः अह9यहिन :
यह ं :ितिदनं 

अMययं िवभj�
यािदना अMययीभावः। अनnिजित टच ्। बाAपसेकैः :wाNय9त े मदिविGछYरोदना.ुपाताः 

दैनि9दनगृहसFमाज�नं कुव�9तीित भावः। िभZेभ�वनकु��य सFबि9ध िच! ं पुरातनिदMयचLर!ावगमनाथ̂ 

लेिखतमालेqयजात ं ि�वYगा!ानुष)ैः िवरहMयथो
पY�वेदवGछरीरसFपक́ः िवकृत ं िववण̂ मुिषतe 

भवती
यथ�ः। त े तव मनोVाः मeकाः लूतानां त9तुवायि`मीणां ये त9तव�तेषां :करेण िनिचताः Mया�ाः 

भवि9त। इदान� 
वया मया चानुपयु1यमान
वादेव गृहशोभा :णnेित भावः ।। 31 ।। 
 



    नाहारऽेिपनाहारऽेिपनाहारऽेिपनाहारऽेिप    :णयित:णयित:णयित:णयित    मन�शाLरकादाLरकासौ।मन�शाLरकादाLरकासौ।मन�शाLरकादाLरकासौ।मन�शाLरकादाLरकासौ। 

    तGुछंतGुछंतGुछंतGुछं    पGुछंपGुछंपGुछंपGुछं    नमयितनमयितनमयितनमयित    िशखीिशखीिशखीिशखी    शोकमकू�कृतोयम्शोकमकू�कृतोयम्शोकमकू�कृतोयम्शोकमकू�कृतोयम्    ।।।।।।।। 

    श�वि
सjाRयिनशमयतेश�वि
सjाRयिनशमयतेश�वि
सjाRयिनशमयतेश�वि
सjाRयिनशमयते    शAुकतांशAुकतांशAुकतांशAुकतां    पAुपवाटी।पAुपवाटी।पAुपवाटी।पAुपवाटी। 

    wामGछायंwामGछायंwामGछायंwामGछायं    भवनमधुनाभवनमधुनाभवनमधुनाभवनमधुना    
वि�योगने
वि�योगने
वि�योगने
वि�योगने    ननूम्ननूम्ननूम्ननूम्    ।।।।।।।।    32 32 32 32 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 नेितनेितनेितनेित। शाLरकायाः गृहशु�याः असौ दाLरका 
व
पLरपोिषतिमद ं ��यप
यं, आहारेऽिप यदभावे 

:ाणरwणं न भवेZा�िश मृदमुधुरजFबूफलदािडमीबीजwीराYा�ाहारेऽिप मनः न :णयित न योजयित, 


वzश�नाभाव:युjMयथयेित भावः। अयमेषः िशखी च 
व¹ोिधतया मया तालैि�सWावलयसुभगैः नित�तः 

इदान� शोकमूक�कृत�सन्  पुGछं �वबह�भार ं तुGछं िवकृत ं यथातथा नमयित नो6व�मुखं :सारयित, 


वददश�नMयथयेित भावः। नमयती
य! नमेरम9त
वेन िम
वात ् िमतां Ã�व इित Ã�वः। पुAपवाटी 


व�हृपृAपवाटी श�व
पुनःपुनः िसjािप जलसेकािदना सादर ं :व6य�मानाऽिप शुAकतां शुAक�भावमयत,े न 

प�िवता पुिAपता वा भवित। सािप 
वि�पिZम9त�संVया Vा
वा िख�तीित भावः। "अ9त�संVा भव9
येत े

त-गुNमलतादयः" इित िवAणुपुराणे। अत एवाधुना 
वि�योगेन भवनं wामGछायं भवित नूनं स
यिम
यथ�ः। 

मेघस9देशे गृहवण�न:�तावे "wामGछायं भवनमधुना मि�योगेन नूनं" इ
युjम् । अ! त ु 
वि�योगेनेित 

युAमGछQदिविनमयमा!ेण िविGछिZ-पदिश�तेित 6येयम् ।। 32 ।। 
 

    रjाशोक�तवरjाशोक�तवरjाशोक�तवरjाशोक�तव    िवरहत�तRयतेिवरहत�तRयतेिवरहत�तRयतेिवरहत�तRयते    केसर�च।केसर�च।केसर�च।केसर�च। 

    �ौ�ौ�ौ�ौ    मeु9तौमeु9तौमeु9तौमeु9तौ    पLरणितपत
पा'डुप!ा.ुपLरणितपत
पा'डुप!ा.ुपLरणितपत
पा'डुप!ा.ुपLरणितपत
पा'डुप!ा.ुिब9दनू्िब9दनू्िब9दनू्िब9दनू्    ।।।।।।।। 

    :ो�Gछाखासमदुयभजुािलि)ता9यो9यगा!ौ।:ो�Gछाखासमदुयभजुािलि)ता9यो9यगा!ौ।:ो�Gछाखासमदुयभजुािलि)ता9यो9यगा!ौ।:ो�Gछाखासमदुयभजुािलि)ता9यो9यगा!ौ। 

    काकारावःैकाकारावःैकाकारावःैकाकारावःै    :-िदत:-िदत:-िदत:-िदत    इवइवइवइव    :ा�काकु:कारैः:ा�काकु:कारैः:ा�काकु:कारैः:ा�काकु:कारैः    ।।।।।।।।    33 33 33 33 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 पूव̂ तावत ् "रjाशोक�चलिकसलयः केसर�चा! का9तः" इ
यािदना महावैभवं :दिश�तं। इदानी9त ु

है9यं दश�यित- रjाशोकइितरjाशोकइितरjाशोकइितरjाशोकइित। रjाशोकः गृहािजरो
पािदतः केसर�च तव िवरहत�तRयत े शुAक�भवित 

:भुनाश:युjोयं शोषइित भावः। �ौ पूव�jकेसररjाशोकौ पLरण
या पLरपाकेन पति9त यािन पा'डुप!ािण 

ता9येवा.ुिब9दिूनित {पकं। ता9मुe9तौ स9तौ :ो�9तीनामुYम9तीनामू6व�मुखानािमित यावत्। शाखानां 

समुदय एव भुजा�तैरािलि)ता9यो9यगा!ौ च स9तौ :ा�काकु:कारैः उपगतिवकृत6विनिवशेषैः काकारावैः, 

न त ु�म]�मरसF�मकोिकलकुलकोलाहलैः, :-िदत इव :रोदनं कु-त इवेित {पकसमु
थािपतेयमु
:ेwा। 

लोके िह यथा ब9धुजनिवरिहतौ अ9त�तRयमानाव.ुपातपूव�कम9यो9यमािल�rय िवकृत�वरैः 

:-िदत�त�िदित भावः ।। 33 ।। 
 



    क�णज́«ण�र-णकमलःैक�णज́«ण�र-णकमलःैक�णज́«ण�र-णकमलःैक�णज́«ण�र-णकमलःै    :ा�काषायवेषा।:ा�काषायवेषा।:ा�काषायवेषा।:ा�काषायवेषा। 

    शैवालौघिैब�सपLरिचत�ैशीष�तःशैवालौघिैब�सपLरिचत�ैशीष�तःशैवालौघिैब�सपLरिचत�ैशीष�तःशैवालौघिैब�सपLरिचत�ैशीष�तः    क�ण�केशाक�ण�केशाक�ण�केशाक�ण�केशा    ।।।।।।।। 

    पTाwौपTाwौपTाwौपTाwौघःैघःैघःैघःै    पLरवतृतनभु�ि�मतालि�`याऽसौ।पLरवतृतनभु�ि�मतालि�`याऽसौ।पLरवतृतनभु�ि�मतालि�`याऽसौ।पLरवतृतनभु�ि�मतालि�`याऽसौ। 

    वापीवापीवापीवापी    चािपचािपचािपचािप    MयथयितMयथयितMयथयितMयथयित    मनोमनोमनोमनो    दीनका
यायनीदीनका
यायनीदीनका
यायनीदीनका
यायनीवववव    ।।।।।।।।    34 34 34 34 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथ िवलासवापीदशां :दश�यित- क�ण´Lरितक�ण´Lरितक�ण´Lरितक�ण´Lरित। जीण́रत एव सम9ता
क�ण́ः अ-णकमलैः 

कोकनददलैः :ा�काषायवेषा अ9य! काषायवसनाGछािदता िबसपLरिचतैः धवलकमलनालसंिमिलतैः 

शैवालौघैः शीष�तः क�ण�केशा आपादतलम�तकं :लFबमाननीलशु�कचकलापवती। िवशेषण�येन 

"का
यािय9यध�वृ3ा �या
काषायवसनािप च" इित त
�व{प ं :दिश�त भवित। पTाwौघैः 

पLरणतकमलबीजैः, अ9य! कमलाwमालािभः, पLरवृततनुः भि�मता नािशता, अ9य! भ�मसिFमिलतेित 

यावत्। तारकािद
वािदतच ्। ता��यलि�`या य�या इित अ! पTाwेित -DाwाणामRयुपलwकं। 

भि�मतालि�`येित िल)ात ्। एवe िवA'वाराधनकाले त�याः पTाwमालाधारणं, िशवपूजाकाले 

-Dाwधारणिमित त>वं। एता�शी असौ वापी दीनका
याियनीव िभwाथ̂ गृहा�हृमट9ती सेव मनो Mयथयित। 

एवं त ेिवलासवापी दीनाव�थां गिमतेित भावः। ि�लnोपमा ।। 34 ।। 
 

    अ�म�ोगो�मघमुघमु
क9दराऽऽवासकाले।अ�म�ोगो�मघमुघमु
क9दराऽऽवासकाले।अ�म�ोगो�मघमुघमु
क9दराऽऽवासकाले।अ�म�ोगो�मघमुघमु
क9दराऽऽवासकाले। 

    सानु̀ ोशंसानु̀ ोशंसानु̀ ोशंसानु̀ ोशं    सभयमिपसभयमिपसभयमिपसभयमिप    मांमांमांमां    सानषुुसानषुुसानषुुसानषुु    `�डिय
वा`�डिय
वा`�डिय
वा`�डिय
वा    ।।।।।।।। 

    यािनयािनयािनयािन    :ौढा9यसकृदकरोवृ�ZवZृािन:ौढा9यसकृदकरोवृ�ZवZृािन:ौढा9यसकृदकरोवृ�ZवZृािन:ौढा9यसकृदकरोवृ�ZवZृािन    तािन।तािन।तािन।तािन। 

    `�डाशलै��मरयित`�डाशलै��मरयित`�डाशलै��मरयित`�डाशलै��मरयित    मयामयामयामया    
वDह�स)तािन
वDह�स)तािन
वDह�स)तािन
वDह�स)तािन    ।।।।।।।।    35 35 35 35 ।।।।।।।। 
 

    - Mयाqया - 

 अथ `�डाशैलवृZा9तमाह- अ�मिदितअ�मिदितअ�मिदितअ�मिदित। आवयोय�ः भोगो�मः सुखानुभवानुकूलग9धपुAप-

ताFबूलैलालव)क�तूरीिहमवालुकािदसुगि9धDMयिनवेशनसF�मः तेन घुमघुम9ती या क9दरा गुहा त! 

आवासकाले आवयोः ि�थितकाले सानु`ोशं सदयं सभयe यथातथा, मसृणिगLर:�था
:तेत ् पाद:ितघातो 

भवे�ेित िच9तयेित भावः। सानुषु मां `�डिय
वा सeाय� यािन :ौढािन रह�स)तािन असकृदनेकवारान् 

अकरोः, तािन 
वDह�स)तानीित कम�िनद@शः। `�डाशैलः �वगृहोपा9त ेिवहाराथ̂ किNपतो िगLरः कता� मया 

�मरयित, सो
क'ठमह ंत ं�मरामी
यथ�ः। अ! �मरयती
य! "�मृ आ6यान" इित िम
संVया "िमतां Ã�व" 

इित Ã�वः। मये
य! "गितबुि3" इ
यािदना न कम�
वं, �मृतेबु�ि3िवशेष
वात,् गितबु3ी
यादौ 

बु3े�सामा9यVानपर
व�य शा<Vैिव�विwत
वाyेित Vेयम् ।। 35 ।। 
 

  



महाकिवर)नाथशम�:णीतंमहाकिवर)नाथशम�:णीतंमहाकिवर)नाथशम�:णीतंमहाकिवर)नाथशम�:णीतं        

एकच`म्एकच`म्एकच`म्एकच`म्    नाम नाटकम्नाम नाटकम्नाम नाटकम्नाम नाटकम्    
पा!पL[का 

 

सू!धारः 

कु9ती 

भीमः 

युिधिdरः 

अजु�नः 

नकुलः 

सहदेवः 

�ा�णः 

�ा�णी 

क9यका 

बालकः 

बकः 

  



।।.ीः।। 

एकच`म्एकच`म्एकच`म्एकच`म्    
(ना9�9ते सू!धारः) 

िनिखलजगदधीश ंसव�धीसािwभतूंिनिखलजगदधीश ंसव�धीसािwभतूंिनिखलजगदधीश ंसव�धीसािwभतूंिनिखलजगदधीश ंसव�धीसािwभतूं    

शबिलतगणुयोगा
किNपत ेिव�वर)े।शबिलतगणुयोगा
किNपत ेिव�वर)े।शबिलतगणुयोगा
किNपत ेिव�वर)े।शबिलतगणुयोगा
किNपत ेिव�वर)े।    

िनरविधनवनाÄ ेनत�यिनरविधनवनाÄ ेनत�यिनरविधनवनाÄ ेनत�यिनरविधनवनाÄ ेनत�य9त ंनट9त9त ंनट9त9त ंनट9त9त ंनट9त    

:णमत:णमत:णमत:णमत    िवभुमा� ंस!ूधार ंमहा9तम्।।िवभुमा� ंस!ूधार ंमहा9तम्।।िवभुमा� ंस!ूधार ंमहा9तम्।।िवभुमा� ंस!ूधार ंमहा9तम्।।११११    

 

(पुAपािण िवक�य�) 

अहो! ध9येयं भारतभूिमः। यैषा  

िगLरवनजलपAुपैः सव�तः शोभमानािगLरवनजलपAुपैः सव�तः शोभमानािगLरवनजलपAुपैः सव�तः शोभमानािगLरवनजलपAुपैः सव�तः शोभमाना        

मदृवुहपवमाना पावनीमदृवुहपवमाना पावनीमदृवुहपवमाना पावनीमदृवुहपवमाना पावनी    र
नगभा� ।र
नगभा� ।र
नगभा� ।र
नगभा� ।    

शुभचLरतिवधा!ी धम�शा9
योः सिव!ीशुभचLरतिवधा!ी धम�शा9
योः सिव!ीशुभचLरतिवधा!ी धम�शा9
योः सिव!ीशुभचLरतिवधा!ी धम�शा9
योः सिव!ी    

मममममममम    |दयमपुा�त ेसौqयदा!ी :जानाम्|दयमपुा�त ेसौqयदा!ी :जानाम्|दयमपुा�त ेसौqयदा!ी :जानाम्|दयमपुा�त ेसौqयदा!ी :जानाम्॥॥॥॥2222।।।।।।।।    

वेदवेदा)िवदषुां सम�तजनकNयाणकािÇणां ज9मभूिमLरयम्। साध ुखिNवदमुGयत-े  

एतzेश:सतू�यएतzेश:सतू�यएतzेश:सतू�यएतzेश:सतू�य    सकाशाद"ज9मनः।सकाशाद"ज9मनः।सकाशाद"ज9मनः।सकाशाद"ज9मनः।    

�वं�वं�वं�वं    �वं�वं�वं�वं    चLर!ंचLर!ंचLर!ंचLर!ं    िशwरे9पिृथMयांिशwरे9पिृथMयांिशwरे9पिृथMयांिशwरे9पिृथMयां    सव�मानवाःसव�मानवाःसव�मानवाःसव�मानवाः    ।।।।। । । । ३।। इित ।  

पर9तु कालमिहमा दरु
ययः । उ
प�ते िकल जनो यो दमु�नायते गुणेषु । य एषः सनातन� सूनृतां सं�कृतवाण� 

िन9दित, सौर� :भामपलपित, चा9Dमस� पटेनाGछादयित। भवित िकल क'टक�त-राÈवणेषु। भारतजननी 

सF:ित- 

स
यिपस
यिपस
यिपस
यिप    :ा1यसाÈा1य ेस
स ु :ाVसतुAेविप:ा1यसाÈा1य ेस
स ु :ाVसतुAेविप:ा1यसाÈा1य ेस
स ु :ाVसतुAेविप:ा1यसाÈा1य ेस
स ु :ाVसतुAेविप।।।। 

दजु�नरैिभभतूषैा कु9तीव पLरशोचित ।।दजु�नरैिभभतूषैा कु9तीव पLरशोचित ।।दजु�नरैिभभतूषैा कु9तीव पLरशोचित ।।दजु�नरैिभभतूषैा कु9तीव पLरशोचित ।।४४४४।।।।।।।।    

(िनग�Gछित) 

(ततः :िवशित कु9ती) 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- (आ
मगतम्) अहमि�म  कु9तीभोजेन पािलता कु9तीित िव.ुता लोके । िपतृसaेितत ं 'पृथा'  इित 

नामधेयं त ुजनैिव��मृत:ायम् । शूरसेनमहाराजो मे िपता । माLरषा च माता । ह9त । �वRनाियतिमव मे 

िप!ोः �मरणम्।  नारीणां सौqय!यमामनि9त वृ3ाः । शैशवे िपतृसौqयम्, यौवने पितसौqयम्, वाध�के 

पु!सौqयeेित। 



अहं तु सौqय!येणािप विeताि�म म9दभाrया । शैशव एव मातािपतृSयां िवरिहता कु9तीभोजाय दZाि�म। 

यौवने च पा'डुच`वित�नः प[ािभिषjा मिहषी wणम9वभवं राजभोग,ं िव�ुि�लिसतिमव यािमनी । 

शापोपहतेन भ!ा� सह वनात् वनमट9ती तेनािप िव:युjा । वाध�के च गितरी�शी ।  

ह9त! अि�त कु-िपतामहः परपुरWयो भीAमः। अि�त मे देवरो महामना धृतराno ः। अि�त च 

िव�ागु-D�णाचाय�ः कृपाचाय��च । �ेधा िवभjं तु भारतसाÈा1यं, दायादमा
सय@ण केवलम् । 

पe मे पु!ाः सि9त देवे9DकNपाः भरतवंश:दीपाः । अहो दैवपा-Aयम्! एकच`ायामेते िभwामटि9त । कnं 

भोः कnम् ! 

भाrयशाली :सतूMयो न शरूो न च पि'डतःभाrयशाली :सतूMयो न शरूो न च पि'डतःभाrयशाली :सतूMयो न शरूो न च पि'डतःभाrयशाली :सतूMयो न शरूो न च पि'डतः    

शूशशूूशूरा�च कृतिव�ा�च म
प!ुाःरा�च कृतिव�ा�च म
प!ुाःरा�च कृतिव�ा�च म
प!ुाःरा�च कृतिव�ा�च म
प!ुाः    भwैजीिवनः।।भwैजीिवनः।।भwैजीिवनः।।भwैजीिवनः।।५५५५।।।।।।।।    

 

(ततः:िवशित भीमसेनो िभwापा!ह�तः) 

भीमःभीमःभीमःभीमः- (सो�ेगमा
मगतम्) 

ज9मािप वंश ेिवशद ेिहमाशंोःज9मािप वंश ेिवशद ेिहमाशंोःज9मािप वंश ेिवशद ेिहमाशंोःज9मािप वंश ेिवशद ेिहमाशंोः    

दायादता पा'डुमही�वर�य।दायादता पा'डुमही�वर�य।दायादता पा'डुमही�वर�य।दायादता पा'डुमही�वर�य।    

भwैेण वृिZः परगहेवासःभwैेण वृिZः परगहेवासःभwैेण वृिZः परगहेवासःभwैेण वृिZः परगहेवासः    

िधrभीमसेन ंिधिगमौ च बाहx।।िधrभीमसेन ंिधिगमौ च बाहx।।िधrभीमसेन ंिधिगमौ च बाहx।।िधrभीमसेन ंिधिगमौ च बाहx।।६६६६।।।।।।।।    

(पुनरिप) िधrभीमसने ं िधिगमौ च बाहx।िधrभीमसने ं िधिगमौ च बाहx।िधrभीमसने ं िधिगमौ च बाहx।िधrभीमसने ं िधिगमौ च बाहx। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- (आलो�य) सो�ेग इव लBयते व
सो भीमः 

भीमः- साध ुलिwतम्। 

सिव!ीसिव!ीसिव!ीसिव!ी    शूशशूूशूराणा ंकु-कुलमहीश�य मिहराणा ंकु-कुलमहीश�य मिहराणा ंकु-कुलमहीश�य मिहराणा ंकु-कुलमहीश�य मिहषीषीषीषी    

�व�व�व�वप!ुरैानीत ेकितपयगहृSेयः :ितिदनम्।प!ुरैानीत ेकितपयगहृSेयः :ितिदनम्।प!ुरैानीत ेकितपयगहृSेयः :ितिदनम्।प!ुरैानीत ेकितपयगहृSेयः :ितिदनम्।    

कदY ेस9धZ ेयिद सकुतुकं �िnयुगलंकदY ेस9धZ ेयिद सकुतुकं �िnयुगलंकदY ेस9धZ ेयिद सकुतुकं �िnयुगलंकदY ेस9धZ ेयिद सकुतुकं �िnयुगलं    

कथंकथंकथंकथं    सीमि9त9यःसीमि9त9यःसीमि9त9यःसीमि9त9यः    :सवम:सवम:सवम:सवमिभकाÇेयुरिभकाÇेयुरिभकाÇेयुरिभकाÇेयुरपराः।।पराः।।पराः।।पराः।।7777।।।।।।।।    

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- व
स, िकमवाGयमिभिहतं केनािप कुटुिFबना ? 

भीमःभीमःभीमःभीमः- अवाGय ंवाGय ंवा िकिमव चरता ंभwैमिनशंअवाGय ंवाGय ंवा िकिमव चरता ंभwैमिनशंअवाGय ंवाGय ंवा िकिमव चरता ंभwैमिनशंअवाGय ंवाGय ंवा िकिमव चरता ंभwैमिनशं    

:हार ंहार ंवा खर इह समान ं:हार ंहार ंवा खर इह समान ं:हार ंहार ंवा खर इह समान ं:हार ंहार ंवा खर इह समान ंगणयित। गणयित। गणयित। गणयित।     

धनुः स1यंधनुः स1यंधनुः स1यंधनुः स1यं    
य�
वा दधित यिद म ेपा'डुतनयाः
य�
वा दधित यिद म ेपा'डुतनयाः
य�
वा दधित यिद म ेपा'डुतनयाः
य�
वा दधित यिद म ेपा'डुतनयाः    



कपाल ंतिy! ंदलित न िहकपाल ंतिy! ंदलित न िहकपाल ंतिy! ंदलित न िहकपाल ंतिy! ंदलित न िह    तऽे�ािप |दयम ्।।तऽे�ािप |दयम ्।।तऽे�ािप |दयम ्।।तऽे�ािप |दयम ्।।८८८८।।।।।।।।    

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती - (सबाAपम्) भीमसेन, नूनं वÁ|दयाि�म म9दभाrया। 

भीमःभीमःभीमःभीमः - (सिवमश�म्) अFब, अलं -िद
वा। ननु wि!यािस । 

:वृ3ोयः पूव̂ िवषमिवषिदrधाYहिवषा 

:दी�ो यो लाwागृहदहनिम!णे म-ता। 

सिम9धे `ोधाि»म�म स धृतराno�य तनयान् 

खला9भ�मीकतु,̂ यिद न खलु -9धेऽ! भवती।।९।। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती -व
स, wमा िह परमं धनम् । 

भीमःभीमःभीमःभीमः- िकिमवाि�त िभwुकाणामपरं धनम् ? 

(ततः :िवशित युिधिdर अजु�ननकुलसहदेवैरनुगFयमानः ) 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः-स
यम्। 

स
यं माता िपता Vानं धम� �ाता दया सखा। 

शाि9तः प
नी wमा पु!ः षडेते मम बा9धवाः।।१०।। 

भीमःभीमःभीमःभीमः-(सवैलBयि�मतम्) समागताः शिमनां धुर9धराः। 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- व
स, पा'डवधुर9धरो िह भवान्। य�य बाहPबलमाि.
य रिwता वयं लाwागृहहPताशनात्। 

भीमःभीमःभीमःभीमः- सोऽयं रBयत इदान� सोदरैरानीतेन िभwाYेन। 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- व
स, 
यज मानसं कषायम् । दैवं िह दरुित`मम् । 

अजु�नःअजु�नःअजु�नःअजु�नः-दैवं पृdतः कृ
वा पौ-षमा.य9ते पु-षष�भाः। प�य । 

चापाचाय�ि<भवुनजयीचापाचाय�ि<भवुनजयीचापाचाय�ि<भवुनजयीचापाचाय�ि<भवुनजयी    श<िव�ाग-ुम@श<िव�ाग-ुम@श<िव�ाग-ुम@श<िव�ाग-ुम@ 

नासार§वा पशुLरव मनासार§वा पशुLरव मनासार§वा पशुLरव मनासार§वा पशुLरव मया य�य का-'यलेशात्।या य�य का-'यलेशात्।या य�य का-'यलेशात्।या य�य का-'यलेशात्।    

कृnो यु3 ेिनिखलबलमिुGछ� पाeालराजःकृnो यु3 ेिनिखलबलमिुGछ� पाeालराजःकृnो यु3 ेिनिखलबलमिुGछ� पाeालराजःकृnो यु3 ेिनिखलबलमिुGछ� पाeालराजः    

सोऽह ंध9वी यिद नरपतेसोऽह ंध9वी यिद नरपतेसोऽह ंध9वी यिद नरपतेसोऽह ंध9वी यिद नरपते,,,,    िकaर ंिवि3 दवैम ्।।िकaर ंिवि3 दवैम ्।।िकaर ंिवि3 दवैम ्।।िकaर ंिवि3 दवैम ्।।११११११११।।।।।।।।    

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- अजु�न, जानािम ते परा`मम् । समथ�ऽिस श!ुिनबह�णे । िक9तु िपतृMय�य 

धृतराno�यािभमतमिवVाय ना�मािभ�चेिnतMयम्। 

नकुनकुनकुनकुलःलःलःलः- खलु न िवVायते तदिभमतम् । सोऽयं िपतृMयः,   



िपतवे पािलतो येन ज9मा9ध�च`वित�ना ।िपतवे पािलतो येन ज9मा9ध�च`वित�ना ।िपतवे पािलतो येन ज9मा9ध�च`वित�ना ।िपतवे पािलतो येन ज9मा9ध�च`वित�ना ।    

त�या
मजान ्त�या
मजान ्त�या
मजान ्त�या
मजान ्िनिनिनिनिव�शaं यो िनAकािसतवािव�शaं यो िनAकािसतवािव�शaं यो िनAकािसतवािव�शaं यो िनAकािसतवान ्गृन ्गृन ्गृन ्गृहात।्।हात।्।हात।्।हात।्।१२१२१२१२।।।।।।।।    

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- व
स, अि�त िपतामहो भीAमः। अि�त च धनुराचाय� Dोणः । तौ िकला�माकं िहतं DBयतः। 

सहदेसहदेसहदेसहदेवःवःवःवः- आय�, िनम�लं |दयं िकल सव�मा
मनीनमाकलयित। प�य। 

 

वय ंिपतMृयसमंानावय ंिपतMृयसमंानावय ंिपतMृयसमंानावय ंिपतMृयसमंानात ्:त ्:त ्:त ्:या9तो वारणावतम्।या9तो वारणावतम्।या9तो वारणावतम्।या9तो वारणावतम्।    

मगृा इव वध�थान ंताSयामेवानुमोिदताः।।मगृा इव वध�थान ंताSयामेवानुमोिदताः।।मगृा इव वध�थान ंताSयामेवानुमोिदताः।।मगृा इव वध�थान ंताSयामेवानुमोिदताः।।१३१३१३१३।।।।।।।।    

भीमःभीमःभीमःभीमः- सFयगाह सहदेवः। 

कतु�िव�िनि9दत ंकम� तथा तदनुमोिदतःु।कतु�िव�िनि9दत ंकम� तथा तदनुमोिदतःु।कतु�िव�िनि9दत ंकम� तथा तदनुमोिदतःु।कतु�िव�िनि9दत ंकम� तथा तदनुमोिदतःु।    

अ9तर ंनैव प�यािम सप�सौिनकयोLरव ।।अ9तर ंनैव प�यािम सप�सौिनकयोLरव ।।अ9तर ंनैव प�यािम सप�सौिनकयोLरव ।।अ9तर ंनैव प�यािम सप�सौिनकयोLरव ।।१४१४१४१४।।।।।।।।    

 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- सव@ भव9तो िवनीताः सुdP म9!य9ते । पLरपालय9तु भगवतो वेदMयासमहष@व�चनम् । यदाह 

त!भवान् अ�माकमेकच`ानगरवासमुिz�य “वसतेह :ितGछYा ममागमनकािÇणः” इित।  

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- यु1यते। पु!काः, आगGछत । िवभजािम भैwम्।  

(सव@ िनA`ा9ताः) 

 

।।इित :थमोऽaः।। 

  



अथ  ि�तीयोऽaः 

(ततः :िवशित कु9ती) 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- (आक'य�) अये! िकं नु खलु :ितवेिशगृहे रोदन6विनLरव.ूयते । अ) प�यािम। 

(ततः :िवशित �ा�णः, �ा�णी, क9यका च। !योऽिप 

संिव»ाः। बालक�च `�डन् :िव�य िपतराववलोकयित।) 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- ( सिवषादम्) िध�संसारम् । ना�
य! सुखलेशः। ज9म:भृित धम@ .3ालुना .ा9तं मया। न 

�मरािम जातुिचत् धम@ मम �खिलतम् । कोऽयं धम� यो न रwित ? यमाि.
य महापaे इव गजः सीदािम । 

मोw�तु नभसःपृdे । ( सिवमश�म्) अथ�कामावेव पु-षाथ� यिद राजा सFयक् पालयित। 'राजानं :थमं 

िव9देZतो भाया̂ ततो धनम् ' इ
यि�त नीितिवदां वचनम् । मया तु िवपया�िसतम्। �ा�िण, न 
वया मम 

वचनं .ुतं येनेयं िवपिZः िशरिस िनपितता। 

�ा�ा�ा�ा�णी�णी�णी�णी- आय�, जानािस मे 
विय भिjम् । िकं वा दरुनुिdत ंमया? 

�ा�ा�ा�ा�णः�णः�णः�णः- �मरिस य9मया नगराद9य! ग9तुं Mयविसतम् ? दबु�लो दमु@धा�चा�य नगर�य राजा । अ! िनवासो 

ना�माकं wेमaरम् इ
यसकृदjंु मया । 
वया तु नानुमोिदत,ं न िवमृnम्। 'इह जाता िववृ3ाि�म मातािपतरौ 

चा! िनवसतः' इ
युjवती 
वम् । अदरूदिश�नी खNविस । अधुना त-ु 

�वग�त�त ेिपताव3ृो माता�वग�त�त ेिपताव3ृो माता�वग�त�त ेिपताव3ृो माता�वग�त�त ेिपताव3ृो माता    चानगुताचानगुताचानगुताचानगुता    पितम।्पितम।्पितम।्पितम।्    

बा9धवा भतूपवूा��च का तवा! परु ेरितः ।।बा9धवा भतूपवूा��च का तवा! परु ेरितः ।।बा9धवा भतूपवूा��च का तवा! परु ेरितः ।।बा9धवा भतूपवूा��च का तवा! परु ेरितः ।।११११।।।।।।।।    

�ा�णी�ा�णी�ा�णी�ा�णी- आय�, अनुZराि�म । (अ.ूिण मुeित) 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- साि6व, शोकिनिव�'णेन िकमिप मया जिNपतम् । मा भूि�षादः। सव�दा िह 
वम्- 

सुशीलासुशीलासुशीलासुशीला    स>वसFपYा सस>वसFपYा सस>वसFपYा सस>वसFपYा सहधम�चरी मम ।हधम�चरी मम ।हधम�चरी मम ।हधम�चरी मम ।    

सखी चाप
यजनसखी चाप
यजनसखी चाप
यजनसखी चाप
यजननी नी नी नी मातवे शभुकामातवे शभुकामातवे शभुकामातवे शभुकािÇिÇिÇिÇणी।।णी।।णी।।णी।।२२२२।।।।।।।।    

प�य, का गितLरदानीम् ? य�हं बकासुर�य भBयो भिवAयािम को नु 
वां पु!ौ च पालियAयित ? 

वृिnवाताहत ंजीण�कु�िमव शीय�ते कुटुFबकिमदम् । न चैकािकनी श�नोिष धुरं वोढुम् । न खNवेकच`ो रथो 

गGछित। 



�ा�णी�ा�णी�ा�णी�ा�णी- आय�, अलं िच9तया । अहमेव या�यािम राwसिनकटम्। 

अय ंिह परमो धम� नारीणा ंसF:क�ित�तः।अय ंिह परमो धम� नारीणा ंसF:क�ित�तः।अय ंिह परमो धम� नारीणा ंसF:क�ित�तः।अय ंिह परमो धम� नारीणा ंसF:क�ित�तः।    

:ाणानिप पLर
य1य य�तु�िह�तरwणम ्।।:ाणानिप पLर
य1य य�तु�िह�तरwणम ्।।:ाणानिप पLर
य1य य�तु�िह�तरwणम ्।।:ाणानिप पLर
य1य य�तु�िह�तरwणम ्।।३३३३।।।।।।।।    

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- (सक-णम्) भD,े मैवं वोचः। 

कुमार ंक9यकाकुमार ंक9यकाकुमार ंक9यकाकुमार ंक9यकाeैeeैैeैव :सयू कुलताLरणीम्।व :सयू कुलताLरणीम्।व :सयू कुलताLरणीम्।व :सयू कुलताLरणीम्।    

द
ैयाय चेद
ैयाय चेद
ैयाय चेद
ैयाय चेत ्बत ्बत ्बत ्बिल ंद�ा ंिप!ेिल ंद�ा ंिप!ेिल ंद�ा ंिप!ेिल ंद�ा ंिप!े कृपणजीिवतम्।। कृपणजीिवतम्।। कृपणजीिवतम्।। कृपणजीिवतम्।।    

ममवै जीिवत�याथ@ प
न� कNयािणन�ममवै जीिवत�याथ@ प
न� कNयािणन�ममवै जीिवत�याथ@ प
न� कNयािणन�ममवै जीिवत�याथ@ प
न� कNयािणन�    सतीम्।सतीम्।सतीम्।सतीम्।    

िकं न ुज�ा ंसखुापwेी मितहीन<यीिमव।।िकं न ुज�ा ंसखुापwेी मितहीन<यीिमव।।िकं न ुज�ा ंसखुापwेी मितहीन<यीिमव।।िकं न ुज�ा ंसखुापwेी मितहीन<यीिमव।।५५५५    

कnं भोः कnम्। 

�ा�णी�ा�णी�ा�णी�ा�णी- आय�, <ीित म9यमानः सानुकFपो भू
वा स दै
यो मां िवसृजेदिप। 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- सौFये, न िह Mया�ो हLरणीम् अनुकFपमानो �nः। 

क9यकाक9यकाक9यकाक9यका- अFब .ूयतां मम वचनम् । तातेन िवनाकृता 
वं स
यं :ाणान् न धारियAयिस । युवाSयां िवहीनाहं 

नैव 

जीिवतुं शBयािम । स
येवं कुतो नु जीिवतशaा ममानुजे बालके ? धम�तोऽहं कदािच
पLर
या1यैव ।  'अथ� 

िह क9या परक�य एव ' । तात, अधुनैव मां पLर
य1य कुलं !ाय�व। या�यािम राwसमुखकुहरम्। 

(उभौ क9यकां पLरAव1य ) 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- मैवं मैवं पुि!के, 

नैव �यनेाय दा�यािम ि:या ंगहृशकुि9तकाम्।नैव �यनेाय दा�यािम ि:या ंगहृशकुि9तकाम्।नैव �यनेाय दा�यािम ि:या ंगहृशकुि9तकाम्।नैव �यनेाय दा�यािम ि:या ंगहृशकुि9तकाम्।    

�ा�ा�ा�ा�णी�णी�णी�णी- व
से, 

कथaारिमद ं.
ुवा |दय ंम ेन दीय�त।े।कथaारिमद ं.
ुवा |दय ंम ेन दीय�त।े।कथaारिमद ं.
ुवा |दय ंम ेन दीय�त।े।कथaारिमद ं.
ुवा |दय ंम ेन दीय�त।े।६६६६।।।।।।।।    

(सव@ -दि9त) 

बालकः -(वे!लतामादाय) तात, मा -दः। अFब, मा -दः। अ£  मा -दः। अनेन द'डेन तं राwसं 

हिनAयािम।   

(सव@ बाAपािण माज�य9तः �मयमानाः बालकमािल)ि9त।) 



(ततः :िवशित कु9ती) 

कु9ती कु9ती कु9ती कु9ती - पूजनीय, तपोधन, कुतोमूलिमदं दःुखम् ? त>वतो VातुिमGछािम । Vा
वा च :ितकतु ̂यितAये यिद 

:भिवAयािम। 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- तपोधने, उपपYमेतत् सतां यद9यदःुखसंवेदनम् । इद ंदःुखं मानुषेण Mयपोिहतुं न श�यम्। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती – िवशदय िव:ोZम, यिद वािच न म
सरः। 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- ह9त! वराक�य मे भागधेयम् । गMयूितमा!े नगरात ्बको नाम नरभwको राwसः :ितवसित । 

वैदेिशक� भवतीित �वीिम। अ�य पुर�य राजा म9दधीदु�ब�ल�च । राwसवैया
यभीतेन राVा त�मै :ित.ुतम्-

:ितिदनमाहारं :ेषियAयामीित। शकटपूण̂ मृnाYं, वृषभौ �ौ, मानुष�चैक इित दै
य�य भोजनकथा । इदं च 

बकासुर�य दैिनकं बिलहरणं :ितिदनं पौरैः पया�यतो देयिमित राजिनयोगः ।  स च वारः  �वः :भाते 

ममापिततः । तदेवं दःुखाण�वे म»ं मम कुटुFबकम्। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- िकम6यविसतं भवता? 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- िकम9यत्? :भाते सपु!दारः :िवशािम राwसकुिwम् । 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- ( सिवमश�म्) न िवषाद�
वया काय�ः।  सि9त मे पe पु!ाः। तेAव9यतमं 
वदथ@ :ेषियAयािम । 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः- (कण� िपधाय) नैवं नैवं तपोधने ! न�वर�य मम जीिवत�याथ@ िकमितिथं �ा�णं 

:ाणैिव�योजियAयािम? 

आगत�य गहृ ंघातो नृशसंो लोकगिह�तः।आगत�य गहृ ंघातो नृशसंो लोकगिह�तः।आगत�य गहृ ंघातो नृशसंो लोकगिह�तः।आगत�य गहृ ंघातो नृशसंो लोकगिह�तः।    

.ेया9सदारप!ु�य िवनाशोऽ� मम �वयम।्।.ेया9सदारप!ु�य िवनाशोऽ� मम �वयम।्।.ेया9सदारप!ु�य िवनाशोऽ� मम �वयम।्।.ेया9सदारप!ु�य िवनाशोऽ� मम �वयम।्।६६६६।।।।।।।।    

सव�था नानुम9ये तवािभसि9धम्। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती - ��न्, अविहतमनाः शृणु । 

�ा�णी�ा�णी�ा�णी�ा�णी- िवरम िवरम। न �nा ता�शी सीमि9तनी लोके या दnुमिप पु!ं पLर
यजेत् । 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती –.ूयताम् । नाि�त मे कि�चदिनnः पु!ः । न च कोऽिप धम�पथाyिलतः। न च 
यजेयमेकमिप, यिद 

पु!शतं भवेत् । अि�त मे पु!ो म9!िस3�तेज�वी वीय�वान् । बहPधा त�य म9!वीय̂ परीिwतम् । बलव9तो 



महाकाया राwसा�तेन िनहताः मया �nपूवा�ः। स ते राwसबिलं त�मै नेAयित िनहिनAयित च तं दरुा
मानं 

िन�चयेन। िव�विसिह । 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः-महामातः! 

न मानषुी वद
यवे ंदवेता :न मानषुी वद
यवे ंदवेता :न मानषुी वद
यवे ंदवेता :न मानषुी वद
यवे ंदवेता :ितभािस मे।ितभािस मे।ितभािस मे।ितभािस मे।    

�थान ेमया तप�त� ंयनेदेान� :सीदिस ।।�थान ेमया तप�त� ंयनेदेान� :सीदिस ।।�थान ेमया तप�त� ंयनेदेान� :सीदिस ।।�थान ेमया तप�त� ंयनेदेान� :सीदिस ।।७७७७।।।।।।।।    

कु9ती कु9ती कु9ती कु9ती – रह�यमेतत् । न कदाचन क�मैिचदRयाqयातMयम् । राwसं िनहतं .ु
वा म9!ािथ�नो जनाः पुनः मम 

पु!ान् �वाथा�य िव:कुयु�ः । अननुVाता िह गु-णा म9!िव�ा पर�मै न कदािचदपुदेnMया भवित । सव�था 

गोपनीयमेतत्। 

�ा�णः�ा�णः�ा�णः�ा�णः-मम देवत,े अनुगृहीतोऽि�म । स
यं महा
मनां वचनं  'धम� रwित रिwतः' । 

 

।।इित ि�तीयोऽaः।। 

  



अथ तृतीयोऽaः 

(ततः :िवशित कु9ती) 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती – म9ये सा6वनुिdतं मया । स
कृताः सुखं िनवसामः खलु तपि�वनो िव:�य िनवेशने । सदा 

िच9तयािम िकम�य ि:यं कुया�िमित । समुिचतोऽयं कालः :ा�ः :
युपकार�य । नागायुतबलो मम पु!ो 

भीमसेनः। �nं िह त�य िव`ा9त ंजतुगृह े। बलवां�च िहिडFबः िपnपेषं पेिषतः । हिनAयित मे पु!को 

बकहतकम् । चोदियAयािम व
सं भीमसेनम् । न जाने िकं वBयित युिधिdरः । 

(ततः :िवशित भीमः) 

भीमःभीमःभीमःभीमः-  (सावेगमा
मगतम् ) दयु�धनहतक, िनAक'टकं म9यसे िकल हि�तनावती:भु
वम् । 

जतुगृहMयितकरेण दrधानवगGछिस पा'डुपु!ान् । िनल�ª, जीवि9त पा'डुपु!ाः। जाग
य�यं भीमसेन�तव 

मृ
युः। गणय�व िदनािन । 

( कु9त� �A�ा ससF�मम् ) अये! अFबा। अFब, िकमिप गभीरं िच9तयसीव। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- पु!क, दैवविeताया मम िच9ता भवित सहभूः। 

भीमःभीमःभीमःभीमः- अFब, न खलु िवमनाियतMयं भव
या । वीर:सूरिस। अ�ािप धरते भीमः। Mयपैतु ते शोकः। समयं 

:तीw�व केवलम्। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- जानािम, व
स, जानािम । सि9त मे पु!ा अ:ितमशूरा गुणशािलन�चेित :
याशया जीवािम । 

इदानीमसंम9�य पु!ैः सह िकिeत् साहसं कृतिमित तRयते |दयम् । 

भीमःभीमःभीमःभीमः –(िवलो�य) मातः, भव
या वचनमेवा�माकं संम9!णम् । कदािचदRयिवमृ�य न ि`यते भीमजन9या 

। यिद वा कृत ंसमीकLरAयते भीमेन। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती - पु!क, िकिeत् :ित.ुतं मया :ितवेिशने �ा�णाय । 

भीमः- सFयगनुिdतम् । आितथेयः िकल त!भवान् उपकता� वसित:दानेन। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती - आकण�य, अ�य पुर�यादरूवित�िन पव�ते वसित बकनामा दै
यः। 

भीमःभीमःभीमःभीमः- .ुतं त�य दरुा
मनो वृZम् । पया�य`मेण त�मै बिलमाहरि9त पौराः । 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती – �वः :भाते भव
य�य िव:�य पया�यः। 



भीमःभीमःभीमःभीमः - बाढम्।  

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती - न चैतावत् । मानुषभोजी स राwसः .ूयते । भो1यसमाहारे मानुषोऽिप त�मै :ेषियतMयः। त�मात् 

बालक�य िपता तप�वी शोचित । 

भीमःभीमःभीमःभीमः- िविदतमविशnम् । म
पु!ेषु कोऽिप :ेषियAयत इित भव
या :ित.ुतम् । 

(कु9ती मौनमवलFबत)े 

भीमःभीमःभीमःभीमः- मात, ना�
य! िकमRयनुशोिचतMयम् । wि!या'या यदिुचतं तदनुिdतम् । युjोऽयं :ित.वः। 

.ोि!योऽयं :ितवेशी :
युपकारमह�ित । प�य- 

भwै:दानने िचर ंपौर-ैपकृभwै:दानने िचर ंपौर-ैपकृभwै:दानने िचर ंपौर-ैपकृभwै:दानने िचर ंपौर-ैपकृता वयम ्।ता वयम ्।ता वयम ्।ता वयम ्।    

कृत ं:ितकृत ं�यादषे धम�ः सनातनः ।।कृत ं:ितकृत ं�यादषे धम�ः सनातनः ।।कृत ं:ितकृत ं�यादषे धम�ः सनातनः ।।कृत ं:ितकृत ं�यादषे धम�ः सनातनः ।।११११।।।।।।।।    

अहमेव बकासुरमिभगिमAयािम। 

मात�तवािशषा स
य ंपोथियAयािम दानवम्।मात�तवािशषा स
य ंपोथियAयािम दानवम्।मात�तवािशषा स
य ंपोथियAयािम दानवम्।मात�तवािशषा स
य ंपोथियAयािम दानवम्।    

िचर ंजीव9त ुनगर ेसाधव�चाकुतोभयाः ।।िचर ंजीव9त ुनगर ेसाधव�चाकुतोभयाः ।।िचर ंजीव9त ुनगर ेसाधव�चाकुतोभयाः ।।िचर ंजीव9त ुनगर ेसाधव�चाकुतोभयाः ।।२२२२।।।।।।।।    

कु9ती कु9ती कु9ती कु9ती - व
स, भीम, अनु{पमिभिहत ंभरतवंश:दीपेन मम पु!ेण । भBयभो1यािदकं मृnाYं शकटपूर ं

पूरिय
वा :ेषणीयं भवित राwसाय । तदेत
सªीि`यतािमित चोदियAयािम �ा�णकुटुFबम्। 

भीमःभीमःभीमःभीमः- अहो! ि:यं मे सªीि`यताम् । अपरिमदं ि:यमनुिdतं मे भव
या । :भूतमुपाहLरAयते भोजनम्। 

(ततः :िवशि9त युिधिdरादयः ) 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः - (िवलो�य) अये ! हष@ण उ
फु�ाw इव व
सो भीमः । 

भीमःभीमःभीमःभीमः – :भूतमुपि�थत ंमे भोजनम् । 

अजु�नः - �थाने खलु :हष� औदLरक�य ! 

ननननकुलःकुलःकुलःकुलः - ओdौ �फुरत इवा"ज�य ! 

भीमःभीमःभीमःभीमः- प�य बाहx अिप �फुरतः। 

सहदेवःसहदेवःसहदेवःसहदेवः- अिप ह�त�येन भोBयसे ? 

भीमःभीमःभीमःभीमः- तदिप भिवAयित । न केवलं भोजनमुपि�थतं । अयोधनमिप । 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- अयोधनिमित। केन? 

भीमःभीमःभीमःभीमः- बकासुरेण । 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः – अFब, िकिमदानीमुपिw�म् ? 



कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती---- पु!क, बकासुर�य भोजनपLरकNपनं जानीथ पौराणाम् । तिददान� पया�यपिततं :ितवेिशनो 

�ा�ण�य । 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- तत�ततः। 

कु9तीकु9तीकु9तीकु9ती- स खNवेकपु!�तप�वी भृशं पLरदेवयते । 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- Vातमविशnम् । मातः, न खलु भव
या अ6यविसतं समथ�ये । 

कथ ंपराथ@ धीम9त ंतनय ं
यjुिमGछकथ ंपराथ@ धीम9त ंतनय ं
यjुिमGछकथ ंपराथ@ धीम9त ंतनय ं
यjुिमGछकथ ंपराथ@ धीम9त ंतनय ं
यjुिमGछिसिसिसिस।।।।    

मोिहमोिहमोिहमोिहताः दःुखदोषै�त ेन बुि3�साधुताः दःुखदोषै�त ेन बुि3�साधुताः दःुखदोषै�त ेन बुि3�साधुताः दःुखदोषै�त ेन बुि3�साधुदिश�नी ॥दिश�नी ॥दिश�नी ॥दिश�नी ॥३३३३॥॥॥॥    

य�य वीर�य भुजबलमाि.
य वयं सुखं शेमह,े यy िच9तयन् दयु�धनो िनDां न लभत,े त�य भीम�य :ेषणं 

कथं 
वया  सaिNपतम्? अहो! अ
यािहतं। अिवमृ�यकारी <ीजनः । 

भीमःभीमःभीमःभीमः- धम̂ िवजानता भवता धम�स�"होऽ! DnMयः । निह मातुराVा :
यादेशमह�ित। 

युिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरःयुिधिdरः- व
स, भीमसेन, बलवा9मानुषभोजी स राwस इित .ूयते। 

भीमःभीमःभीमःभीमः- ततः िकम्? राwस6वंसी भीमः �मय�ते। अलं िवशaया । हिनAयािम तं दरुा
मानम्। 

अजु�नःअजु�नःअजु�नःअजु�नः- धनुध�रोऽहमनुगिमAयािम । 

भीमःभीमःभीमःभीमः- मा मैवम् । न िह खरदंno ो मृगािधपः सहायमपेwते। 

इमौ िह पीवरौ बाहx सहायौ सहजा मम।इमौ िह पीवरौ बाहx सहायौ सहजा मम।इमौ िह पीवरौ बाहx सहायौ सहजा मम।इमौ िह पीवरौ बाहx सहायौ सहजा मम।    

बकं िव6वंसियAयािम िसहंः wDुमगृ ंयथा।।बकं िव6वंसियAयािम िसहंः wDुमगृ ंयथा।।बकं िव6वंसियAयािम िसहंः wDुमगृ ंयथा।।बकं िव6वंसियAयािम िसहंः wDुमगृ ंयथा।।४४४४।।।।।।।।    

 

।।इित तृतीयोऽaः।। 
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1 

पूवा� िदक् अ-णिकरणैः शोभमाना सूय��य आगमनं सूचयित �म । ताव
पय�9तम् अ9धकारेण 
आवृत ं िनज«विमव ि�थत ंजगत ् तेषां िकरणानां �पश@न िकिeत ्सचेतनिमव भवित �म । िनःशQदे 
अर'ये क�चन पwी मधुर ंकूिज
वा िदवस�य त�य जग]Mयापाराणां ना9दीम् आचरत ्। �ा�ः मुहxत�ः 
उपि�थतः इित तेन Vा
वा महिष�ः उzालकः िनDां िवमुGय पण�शXयातः उि
थतवान् । करतल�यं �A�ा 
त! सaNपेन देवतानाम् आ¶ानं कृ
वा wणमा!ं 6या
वा पण�शालातः बिहः आगतवान् ।  
महष@ः उzालक�य िवशालः आ.मः तमसान�ाः तीर ेआसीत ्। पeषाः ऋषयः, अनेके िशAयाः च त! 
वसि9त �म । वेदानां  शा<ाणां च अ6ययनं त! :वत�त े�म सततम् । सव@षु िशAयेषु महष@ः इnतमः 
खगोदरः । त ंसव@ :ी
या ‘कहोड’ इित आ¶यि9त �म । 
‘‘कहोड, �ा�ः मुहxत�ः उपि�थतः । उिZd’’ इित महिष�ः उyैः उjवान् । wणमा!ेण शXयातः उि
थतः 
कहोडः - ‘‘गु-Sयो नमः’’ इित महष@ः पादौ �पृA�ा त�य आशीवा�दं :ाRनोत् । ततः वNकलयुrमं 
कम'डलंु च आनीतवान् । 
‘‘तमसायां �ना
वा आगिमAयामः’’ इित वदन् महिष�ः :ि�थतः । कहोडः गु-म् अनुसृतवान् ।  
तावित काले आ.म�य इतर ेमुनयः वटव�च उ
थाय नदीतीर ंग9तु ंिस3ाः अभवन् । :ातिव�िध ंसमाRय 
सव@ तमसां :ा�व9तः । ‘लोक�य सव̂ तमः wालियAयािम’ इित कNपय9ती इव तमसा मWुलेन नादेन 
:वहित �म । त�याः शु�े जले �ना
वा सव@ देह�य अ9तःकरण�य च शुि3 :ा�व9तः । 
पूव��यां िदिश सूय��य काि9तपूLरत ंरjवण̂ िबFबम् अध�िदत ं��यत े�म ।  
‘‘सूय�म'डले िवराजमानाय देवाय सिव!े गाय�या अ¨य�:दानं कुव�9त’ु’ इित महिष�ः उzालकः आिदnवान् 
। ‘ओम् भूभु�वः �वः । त
सिवतुव�रे'यं भग� देव�य धीमिह । िधयो यो नः :चोदयात’् इित पिव!ं 
म9!म् अथा�नुस9धानपूव�कं ि!वारम् उyाय� सव@ अ¨य̂ दZव9तः । ततः जप ं सूय�प�थानं च कृ
वा 
आ.मम् आगताः ।  



सम"ं िव�वं शाखािभः Mया�ु ं :यतमान�य इव महतः वटवृw�य मूले रिचतायां वेिदकायां महिष�ः 
उzालकः उपिवnवान् । सव@ िशAयाः तदिभमुखम् उपिवnव9तः । महष@ः अनुVां लQ6वा शाि9तम9!ान् 
उyैः पिठतव9तः । ततः वेदा6ययनं :वृZम् । �वरब3ं गFभीरं वेदपठनं सम�तम् अिप अर'यं 
स
यलोकिमव करोित �म ।  
‘‘अधुना :
येकं छा!ः अिप अधीतपूव��य वेदानुवाक�य पठनं करोत’ु’ इित महिष�ः उjवान् ।  
कहोड�य पठनं समीचीनं िनद�षं च आसीत ्। अ9येषां न तथा । गौतमाqयः िशAयः सव̂ सदोषम् एव 
पठित �म । 
‘‘गौतम ! वेद�य सदोषं पठनं महत ेअनथा�य भवेत ्। िनद�षं पिठतु ंय
नं कु-’’ इित महिष�ः उzालकः 
उjवान् ।  
गौतमः िशरः नमिय
वा भूिमं �nवान् । ‘महिष�ः सदा कहोडं :शंसित, मां िन9दित, मिय दोषम् एव 
प�यित’ इित सः भावयित �म ।  
‘‘अ� अलम् एतावता अ6ययनेन । मम वै�वदेव�य समयः उपि�थतः । मु◌ुिनप
नीिभः दीयमानम् 
आहार ंभु�
वा यूयं गोसेवायै गGछत । यVाय सिमधाहरणं च कु-त । शुभम् अ�त’ु’ इित उ�
वा 
महिष�ः उि
थतः ।  
‘‘गु-Sयो नमः’’ इित वद9तः सव@ वटवः �व�वकाया�य :ि�थताः । 
कहोडः अिप गोशालां माज�िय
वा, गाः wालिय
वा ताSयः हLरतािन तृणािन अिप�तवान् । गोव
सान् 
:थमं wीर ंपायिय
वा ततः दोहनकाय�म् आरQधवान् । यदा घटः wीरेण पूण�ः तदा  त ंनी
वा गु-प
9यै 
दZवान् । महित पा! ेचुNNयाः उपLर �थािपते wीर ंिनिwRय सा अध�तात ्अि»ं :1वािलतवती । 
‘‘कहोड, इ9धनं न पया��म् । कािनिचत् शुAकािण काdािन आनय’’ इित उjवती गु-प
नी ।  
‘‘भवत,ु शी�म् आनयािम’’ इित उ�
वा कहोडः आ.मात् बिहः ग
वा कािनिचत ् शुAकािण काdािन 
आनीय दZवान् । 
गु-प
नी अि»ं :1वाNय wीर ं�िथतवती । ततः उjवती - ‘‘कहोड, वटून् आ¶य । wीर ंिपब9त ुसव@ 
।’’  
‘‘तथा’’ इ
यु�
वा कहोडः आदेशं पािलतवान् । सव@Sयः वटुSयः wीर ंिवतीण�म् ।  



‘‘वटवः, गु◌ुडः नाि�त । यावत ् क�चन राजा धिनकः वा गुडम् आ.माय न दा�यित, तावत् 
गुडरिहतमेव wीर ंपातMयं युAमािभः’’ इित गु-प
नी उjवती ।  
‘‘अFब, भव
या स:ीित दीयमानं सव�मिप पीयूषायते । अतः िच9ता मा�त’ु’ इित वटवः उjव9तः । 
ततः त ेसिमधाहरणाय :ि�थताः ।  
‘‘कहोड, यिद तव काया�9तर ंनाि�त, तिह� एतां मम पु!ी िकिeत् अवेw�व । मम पाककाय�म् अि�त’’ 
इित गु-प
नी उjवती । कहोडः िशशंु ह�ताSयां गृहीतवान् ।  
‘‘अFब, भवती िनि�च9ता भवत ु । अहम्  एताम् इत�ततः नेAयािम । मृगान् पिwण�च दश�िय
वा 
हासियAयािम’’ इित वदन् कहोडः बिहः गतवान् ।   
िशशोः वयः पeषाः मासाः । नामधेयं सुजाता । त�याः म9दहासः सवा�न् आकष�ित �म । कहोडः तां 
नी
वा अर'य�य वृwान् :ािणन�च दश�िय
वा �वNपकालान9तरं मा! ेअिप�तवान् ।  

2 
उzालकमहष@ः आ.मे बहवः ��चाLरणः आसन् । हारीतरोमहष�णादयः ऋषयः सप
नीकाः त!  

वसि9त �म । महष@ः पण�कुट� पLरतः इतराः पण�कुÄः आसन् । यVेषु ऋिषिभः दिwणा{पेण :ा�ाः 
धेनवः, तैः :ी
या पािलताः मृगाः च आ.म�य िनवािसनः आसन् । समीपे तमसानदी :वहित �म, 
अतः सदा त! जलसमृि3ः । तृणािन स�यािन च िनबा�धं रोहि9त �म । िविवधाः फलवृwाः, 
कुसुमभLरताः लताः, इ9धनयोrयाः तरवः च कानने लSय9त े �म । अिप च भूमौ िविवधािन 
भwणयोrयािन क9दािन सुलभािन आसन् । अतः तपि�वनां जीवनं वेदा6ययने 6याने तपिस च िनरतम् 
आसीत ्। 
राजानः, धािम�काः, धिनकाः च आ.oमाय �ीहीन्, व<ािण, गुडादीिन च :ेषयि9त �म । यVान् 
:वत�ियतुम् आहxताः ऋषयः भूLरदिwणां :ाRनुवि9त �म । िव�ाSयासाय आ.मं :िवnाः राजकुमाराः 
गु-Sयः तिदn ंधनकनकािद च दिwणा{पेण यGछि9त �म । इ
थम् आ.मे वटूनां पLरचालने िकमिप 
कn ंन आसीत ्।  
आ.मं :िवnवतः कहोड�य पe वषा�िण गतािन । त�य िपता कि�मं�चन "ामे वसित �म । माता त ु
त�य शैशवे एव परलोकं गता । सुत�य गभा�nमे वष@ उपनयनसं�कारं िवधाय िपता खगोदरशमा�णं, 
तYाम कहोडम् आ.मं :ेिषतवान् वेदा6ययनाय । वेदोyारणे अतीव िनपुणः कहोडः महष@ः ि:यिशAयः 



आसीत ् । िवधेयतया सवा�न् आदेशान् पालयन् सः सव@षाम् ऋषीणां, सवा�साम् ऋिषप
नीनां च इnः 
आसीत ्।   
आ.म�य िदनचया� िनयमानुसारेण :वत�त े �म ।  �ा� े मुहP◌ूत@ उ
थानं, देहकम�िनव�त�नान9तरं 
तमसायां �नानं, स96याव9दनं, वेदा6ययनं, दrुधपानं, योगाSयासः, गोसेवा, सिमधाहरणं, 
क9दमूलफलादीनां स�"हणं, म6याÌे भोजनम्, अपराÍे शा<ाणाम् अ6ययनं, सायाÌे `�डाकलापः, 
स96योपासना, फलाहारः, यथेGछं पLर:�नः, ततः िनDा । 
कहोड�य िदनािन अिविदततया याि9त �म । अ6ययने आ.म�य  काय@षु च सः सदा िनम»ः भवित 
�म । गोदोहः, क9दमूलफलसं"हणं, वNकलwालनम्, आ.ममृगाणां पालनम् इ
यािद त�य ि:यम् । 
गु-पु!ी सुजाता च िदने िदने वध�माना कहोडात् अwराSयासािदकम् कृतवती । तेन सह आ.म�य 
पLरसरे अट9ती मृगाणां वृwाणां लतानां च पLरचयं :ाRनोित �म सा । 
आ.म�य सव@ िव�ािथ�नः गु-भjाः, िवधेयाः, अ6ययनशीलाः च । िक9त ु गौतमः अपवादः अ�य 
िनयम�य । अिनGछन् एव आ.मं :िवnवान् आसीत ्सः । त!
याः कठोराः िनंयमाः त�मै न अरोच9त 
। यथा अ9ये िशAयाः संगृहीतािन फलािन मूलािन क9दािन च गु-Sयः समRय� तैः दZेन तृRयि9त �म, 
तथा गौतमः न करोित �म । रहिस यथेGछं भु�
वा अविशnं यि
किeत ्आ.माय सः आनयित �म । 
अ6ययने त�य मनः न लगित �म । अNपवयसः वटून् भायिय
वा तैः �वकाया�िण कारयित �म सः । 
यदा एतत ्कहोडेन अवलोिकतं, तदा सः गौतमाय अकुRयत ् । तदा तदा कहोड-गौतमयोः कलहः 
भवित �म । 
कदािचत ्आ.म�य शा9त ं पLरसरं wोभय9ती काचन घटना :वृZा । गौतमः एव त�याः घटनायाः 
के9Dिब9दःु आसीत ्। 
आ.म�य अनितदरू ेिभ�ाः वसि9त �म । तैः सह आ.मवािसनां कोऽिप Mयवहारः  न  आसीत ् । त े
कामिप :ाकृतभाषां भाष9त े�म । तेषां वेषोऽिप िभYः । मृगयायां िनपुणाः िभ�ाः :ािणनां हनने सदा 
रताः । मांसं चमा�िण च त ेनगर ंनी
वा त! तेषां िव`यणं कुव�ि9त �म । 
कदािचत ् कहोडः क9दमूलसं"हणाय अटन् िभ�प�ीपLरसरं :िवnः । फलभLरतं कमिप वृwं �A�ा 
फलािन अवचेतु ं त ं सः आ{ढवान् । तदा वृwा"े उपिवnेन तेन समीपे गNुमानां म6ये कामिप 
िभ�त-णीम् आिल�rय ि�थतः गौतमः अवलोिकतः । कहोड�य मनिस गौतमं :ित कोपः, जुगुRसा, 



आ�चय̂, िच9ता च युगपत ्उदभवन् । इदान� िकं करोिम ? गु◌ु-Sयः सव̂ िनवेदयािम उत तूAण� 
भिवAयािम ? यिद गु-Sयः गौतम�य आ.मिव-3ं चLरत ं िनवेदियAयािम, तिह� त�य क��शः द'डः 
भवेत ्? गौतमः आिदतः एव गव«, गु-कुल�य िनयमान् तृणाय अिप न गणयित । कहोडः वेदोyारणे 
:ावी'यं :ाRय गु{णां :शंसायाः पा!ं भवित इित गौतमः त�मै असूयित �म । इदान� कहोडः एव मम 
द�ुचLरत ंिनवेिदतवान् इित गौतमः जानाित चेत ्सः िकं कुया�त् ?  
इ
थं िविच9
य कहोडः गु-Sयः गौतम�य िवषये िकमिप न उjवान् । रा!ौ अिप गौतमः गु-कुलं 
नागतः । महिष�णा यदा एतत ्Vातं, तदा सः सवा�न् पृnवान् । कदािचत् गौतमः िहं¦पशूनाम् आहPितः 
�यात् इित िच9ता महिष̂ बाधत े�म । 
महिष�ः कहोडम् अिप पृnवान् - ‘‘
वया गौतमः �िचत ्�nः िकम् ?’’  
अस
यं वjुम् अशjः कहोडः उjवान् - ‘‘अपराÍे िभ�पNNयाः समीपे गौतमः �nः । सः कयाचन 
िभ�ि<या सFभाषमाणः मया अवलोिकतः ।’’ 
एतत ्.ुतवतः महष@ः उzालक�य िच9ता अिधका जाता । हारीतमुिनं सः उjवान् - ‘‘�वः :ातः भवान् 
सिशAयः िभ�प�� ग
वा गौतम�य िवषयं◌ं िवचारयत ु। तम् आ.मम् आनयत’ु’  इित ।  
परे�िव यदा सिशAयः हारीतमुिनः िभ�प�� गतः तदा त! भयानकं ��यं गोचरीभूतम् । गौतमः 
कि�मं�चन वृwे रªुिभः ब3ः आसीत् । त�य द9त�च क�चन भ»ः । अधर ेरjं ¦वित �म । 
‘‘गौतम, केयं◌ ंतव अव�था ?’’ इित मुिनः हारीतः पृnवान् । 
गौतमः िकमिप न उjवान् । न च अवनतं िशरः उYिमतवान् । त�य लोचनाSयाम् अ.ुिब9दवः 
िनपितताः । तावता कालेन िभ�ाः त! आगताः । तेषां भाषा मुिनना हारीतेन Vाता । अतः सः तान् 
पृnवान् - ‘‘केन कारणेन अ�माकं िशAयं िहंिस
वा अ! एवं ब3व9तः यूयम् ?’’ इित । 
तदा क�चन िभ�ः उjवान् - ‘‘तमेव पृGछ9त ु , िकं त�य चLरत ं समुिचतम् इित । िव�ावतः 
�ा�ण�य ता�शं कम� शोभत ेवा इित च ।’’ 
हारीतः उjवान् - ‘‘सः िनिव�'णः, िखYः, िवष'णः च वत�त े। इदान� तेन िकमिप वjंु न श�यम् । 
यूयम् एव वदत ।’’ 



िभ�नायकः उjवान् - ‘‘अयं दnुः रह�ये अ�माकं समाज�य कयाचन ि¦या रममाणः आसीत,् 
अ�मदीयैः गृहीतः । अ�य MयिभचाLरणः द'डः दातMयः िकल’’ इित । 
एतत ्.ुतवतः हारीतमुनेः िशरिस वÁपातः जातः इव । िकमिप वjुम्  अश�नुवन् सः मौनी ि�थतः । 
ततः कथिeत ्धैय�म् अवलFQय गौतमम्  उिz�य उjवान् - ‘‘गौतम, िकिमद ंस
यम् ? अनृतं मा वद 
। स
यं वद ।’’ 
गौतमः िकमिप न उjवान् । त�य दै9यं मौनं च अपराध�य :माणम् इित हारीतमुिनना Vातम् । 
‘‘तव अपराध�य िकयान् अिप द'डः न अलम् । वयम् अि�मन् िवषये िकमिप कतु�म् असमथा�ः । 
अनुभव पाप�य फलम् । गु-कुले पुनः पद ंमा �म 9यधाः’’ इित उ�
वा हारीतः सिशAयः आ.मं :ित 
आगतवान् ।  
महिष�ः उzालकः एत ंवृZा9त ंVा
वा - ‘‘दैवेGछा’’ इित वदन् तम् अि:यं िवचारं िव�मृतवान् । 

3 
गतािन कािनिचद ् िदनािन । कदािचत ्  सायaाले कहोड�य "ामात् आगताः केचन महिष�म् 

अिभव9� - ‘‘कहोड�य िपतुः अ9
यकालः उपि�थतः । सः पु! ंDnPम् इGछित’’ इित उjव9तः ।  
महिष�ः कहोडम् आहxय समीपे उपवे�य गFभीरे◌ेण �वरेण उjवान् - ‘‘कहोड, जगित सव�ः अिप 
जीवः मृ
योः आहारः भवित । न कि�चत ्शा�वतः इित जानािस खलु ?’’  
‘‘जानािम गु-देव । जात�य मरणं ®ुवम् ।’’ 
‘‘मृ
युः सव@षाम् अिप अिनवाय�ः । एतत ् िन
यं स
यम् । अतः यदा मृ
युः अSयेित, तदा त ं ि:यम् 
अितिथिमव इn ंिम!िमव �वागतीकुया�त,् भी
या िवचिलतः भू
वा मनुAयः कत�Mयाद ्�nः मा भूत ्इित 
च 
वया Vात ंखलु ?’’ 
‘‘Vात ंगु-देव !’’ 
‘‘.ूयतां तिह� 
वया अिवचिलतेन । तव "ामात् एत ेजनाः आगताः । तव िपता मरणो9मुखः अि�त । 
त�य अि9तमं दश�नं :ा�ु ंतथा औ6व�दैिहकािन काया�िण कत^◌ ु
वम् एव अिधकारी । अतः एतैः साकं 



�व"ामं ग
वा कत�Mयं िविधवत ् कृ
वा ततः आ.मं िनवत��व । देविपतृकाया�Sयां न :मिदतMयम् इित 
औपिनषदं वा�यं न िव�मय�ताम् ।’’ 
महष@ः वा�यं .ु
वा wणं कहोडः सF�ा9तः । त�य लोचनयोः अ.ूिण �nािन । तथािप wणमा!ेण 
ि�थरीकृतिचZः - ‘‘गु-देव, भवतः आदेशम् उपदेशं च कदािप न िव�मरािम’’ इित उ�
वा कहोडः 
:याणाय िस3ः अभवत् ।  
अnमीच9D�य म9द:काशे ग9तMयम् अर'यमाग@ण । म6ये सप@Sयः िहं¦-ज9तुSय�च भयम् । Mयाधाः, 
िभ�ाः, िकराताः इित त! त! अपायकाLरणः जनाः । क'टकमयः माग�ः न सुगमः । लतािभः, 
पिततैः वृwैः च अव-3ः । तथािप कहोडः "ामजनैः सह :यातः ।  
‘ज9म द>वा, पLरपाNय, संपोAय, उपनयनं कृ
वा गु-कुलं :ेिषतवतः िपतुः ऋणं कथं िनया�तियतुं श�यत े
? त�य :ाणो
`मणात् :ाक् मुखदश�नं :ा�Mयम् । तेन सह भािषतMयम्’ इित कहोड�य महती आशा 
। व9य:ािणनां गज�नं, क�टानां 6विनः वा तेन न .ूयत े�म । "ामजनाः म6ये म6ये कां�चन :�नान् 
कुव�ि9त �म त�य अ6ययनिवषये । य9!वत ्तेषां :�नानाम् उZर ंददत ्कहोडः यावGछिj वेगेन ग9तु ं
:यतत े�म । अध�रा! ेअर'यम् अती
य त ेक�यचन "ाम�य समीपम् आगताः । त! �िचत ् सु�ाः, 
:ातः उ
थाय तटाके :ातिव�धीन् िनव�
य� पुनः चलनम् आरSय त ेम6याÌवेलायां �व"ामं :ा�व9तः । 
कहोड�य िपता पु!�य आगमनं :ितपालयन् इव स:ाणः आसीत् । क�चन �ा�णः सु��य त�य कण@ 
- ‘‘कहोडः आगतः । प�यत’ु’ इित उyैः उjवान् । कहोडिपता ने! ेउ9मीNय wणं कहोडं �nवान् । 
अ�पnैः अwरैः - ‘‘पु!क, स
यं धम̂ च मा 
यज । कोपं लोभं च 
यज । वेदान् यथाशिj अधीAव । 
अह ंलोका9तर ंग9तु ंिस3ः अि�म । तव शुभं भवत’ु’ इित उ�
वा िवरतः । :ाणाः त�य शरीर ंिवहाय 
उÎीनाः । 
कहोडः "ाम�य जनैः साि9
वतः उZरि`याः िनव�त�ियतु ं िस3ः अभवत् । कहोड�य िप!ा िकमिप धनं 
नािज�तम् । अ"हार�य कोणे �ािप जीण̂ पण�गृह ं परFपरागतम् आसीत ् । यVेषु दिwणा
वेन :ा�ाः 
का�चन धेनवः आसन् । आम9!णिनम9!णेषु लQधेन भोजनेन व<ेण च कथिeत ्तेन जीवनं यािपतम् 
। धनकनकानां ग9धः अिप तेन न आ�ातः ।  
गाः िव`�य :ा�ेन धनेन कहोडः िपतुः औ6व�दैिहकािन कमा�िण िनव�ित�तवान् । गृह े अविशnािन 
धा9यािन �ा�णभोजनाय उपयुjािन । 



सवा�न् ि`याकलापान् समाRय, ि�!ािण िदनािन अ"हार े उिष
वा, ततः सवा�न् अिभव9�, 
आ.मािभमुखं :यातः कहोडः । िदवसे एव :�थाय सwेमं गु-कुलं :ा�वान् । महिष�ः उzालकः :ी
या 
त ंसमािल�rय मूि6न� उपा�ाय त�य सा9
वनं कृतवान् । ‘‘एतत ्लोके अिनवाय�म् । तद ्िव�मृ
य बुि3ं 
वेदा6ययने :वत�य’’ इित च उjवान् ।  कहोडः तदाVां पािलतवान् । 
चतुषु� अिप वेदेषु :ावी'यं :ा�Mयम् इित कहोड�य आकाÇा । `म-घन-जटाqयािभः :ि`यािभः वेदान् 
|�तान् कृ
वा िव�
सभासु नैपु'यं :द�य� :शंसा :ा�Mया इित त�य अिभलाषः । वेदानां सवा�िण 
सूjािन सः अधीतवान् । �वRने अिप अिखलं वेद ं यथावत ् पिठतु ं सः समथ�ः अभवत ् । िक9त ु
म9!ाणाम् अथ�ः तेन न गहृीतः आसीत ् । यVकाय@षु म9!ाणां िविनयोगः कथं कत�Mयः, गृह�थानां 
�ा�णादीनां िववाहादयः कम�कलापाः कथम् अनुdापनीयाः इित च तेन अ6येतMयम् आसीत ्। 
कदािचत ्म6याÌे पाठः :चलित �म ।   कहोडः िकeन सूjं पिठतवान् । महिष�ः तम् - ‘‘अ�य 
म9!�य अथ�ः कः ?’’ इित पृnवान् । कहोडः त�य सतीÀया�ः च िशरः अवनतं कृतव9तः । ‘म9!�य 
क�चन अथ�ः अि�त । सः अिप VातMयः’ इित तैः कदािप न िचि9ततम् । 
महिष�ः उjवान् - ‘‘म9!ः यदा अथा�नुस9धानपूव�कं पCत,े तदा एव त�य पूण̂ फलम् । अतः अथ�Vाने 
च य
नः कत�Mयः’’ इित । 
क�चन ऋिषः उjवान्  - ‘‘वेद�य मिहमा त�य शQदेषु वत�त,े न तदथ@षु । वेद�य स�वरम् उyारणम् 
एव फलं जनयित । अथ��य िवचारः अनाव�यकः ।’’ 
महिष�ः उzालकः इद ं .ु
वा �मयमानः उjवान् - ‘‘स
यं, तथािप केवलेन शQदोyारणेन पूण̂ फलं 
लSयत े इित न युjम् । शQदाः अथ̂ बोधियतुं :यु1य9त े । अतः अथ̂ बु]6वा अनुdानं कत�Mयम् । 
अथ��य मननं च आव�यकम् । अतः एव वेदः �वयं वदित - ‘य एवं वेद.., य उ चैनमेवं वेद’ इ
यािद 
। एतािन वचनािन अथ�Vान�य :ामुqयं बोधयि9त ।’’ 
तदा क�चन िशAयः पृnवान् - ‘‘यिद अथ��य :ाधा9यं, तिह� शQदपLरवत�नं कतु ̂श�येत । यथा ‘अ�वम् 
आनय’ इित लौिककवा�ये ‘हयम् आनय’ इित पLरवत�ने कृत ेन दोषः भवित । तथा वेद ेनाि�त । 



‘अि»मीळे पुरोिहतम्’ इ
य�य �थाने ‘विÌमीळे पुरोिहतम्’ इित वjंु न श�यत े। अतः अ! शQद�य 
एव :ाधा9यम् ।’’ 
महिष�ः उjवान् - ‘‘
वया उjं युjम् । वेदेषु क�यािप शQद�य पLरवत�नं वा, पौवा�पय�भ)ो वा न 
ि`यत े । अपौ-षेय
वेन पLरग'यमाने शQदराशौ कोऽिप Mय
यासः मा भूत ् । तथािप अथ�Vानम् अिप 
आव�यकम् । 
यदधीतमिवVात ंिनगदेनैव शQ�त े। 
अन»ािवव शुAकैधो न त§वलित किह�िचत ्॥  
इित पूव�िष�िभः िनण«तम् । अतः सव́ः वेदपाठ�य पLरशु3ता रwणीया । तथा अथ�Vानाय य
नः अिप 
करणीयः’’ इित । एवं त�य िदन�य पाठः अविसतः । 

4 
गतािन कािनिचद ्वषा�िण । कहोड�य वेदा6ययनं समा�:ायम् । अ6ययन�य समा�ेः अन9तर ं

गुरवे ि:यां दिwणां द>वा समावत�नं िवधाय गृह�था.म�य �वीकारः उिचत इित तेन Vातम् एव । ‘गुरवे 
कां दिwणां दा�यािम ?’ इित िच9ता कहोड�य िचZ ंबाधत े�म । त�य िकमिप धनं न आसीत ्। 
उzालक�य महष@ः कहोडः अिततमां :ीितपा!म् । िवधेयतया .3या भ�
या च तेन गु-सेवा अिवरतं 
कृता । सा सेवा एव पया��ा गु-दिwणा इित महिष�ः भावयित �म । अ9यत ्िकिeदिप कहोडात ्सः न 
अपेिwतवान् । 
काशीनरेशः हLरषेणः यागम् एकं कतु�म् इGछित �म । त�य पौरोिह
यं वोढुं सः महिष�म् उzालकं 
दतूमुखने यािचतवान् । िक9त ुतपोिनरत
वात ्महिष�ः �वयं त! ग9तुम् अिनGछन् कहोडम् इतरैः िशAयैः 
साकं त! :ेिषतवान् । पिव!ायाः ग)ायाः तट े ि�थतां काश� DnPम् अवसरः कहोडािदिभः लQधः । 
ग)ायाः पिव!े जले �ना
वा त ेध9याः अभवन् । 
महता वैभवेन यVः :ाचलत ् । यVशालायां :ातःकाले म6याÌे च िविवधाः होमाः काय�कलापाः च 
भवि9त �म । सायaाले सव@ यािVकाः महाराज�य अ6यwतायां िविवधान् िवषयान् िवचारयि9त �म । 
यVिवधौ चचा�यां च कहोड�य वाच ंसव@ मा9यां भावयि9त �म । सव@षां :�नानां समाधानं कहोडः 
पwपात ं िवना ददाित �म । त�य वािच औिच
यं �पnता च सदा भाित �म । .ुित ं:माणीकृ
य स 
सवा�न् िववादान् पय�हरत ् । एतेन काशीनरेशः अ
य9त ंतृ�ः अभवत ् । यVसमा�ौ कहोडं िनता9तम् 
अिभन9� त�मै भूLरदिwणां, .ेdािन वसनािन, शत ं धेनूः च द>वा नरेशः अव9दत । 



‘यVफल:ाि�र�तु, सकलसFपदिभवृि3र�तु’ इित आशीिभ�ः नृपम् अनुगृ� कहोडादयः आ.मं 
:
यागGछन् । 
कहोडादयो िविधवद ् :
यागताः इित महिष�ः अिततमाम् अतुAयत ् । कहोडम् आहxय - ‘‘कहोड, 
ि:यिशAय, तव िव�ाSयासः समा�ः । इतः पर ंशा<ानुसारेण �नातको भू
वा समाव
य� गृह�था.मं 
:िवश’’ इ
यवदत ्। 
‘‘गु-वय�, तव अनु"हात ्मया वेदाः अिधगताः । िक9त ुगृह�था.म:वेशे मम स9देहः । प
नी, पु!ाः, 
गृहम् इित एतत ्मे ब9धनवत ्भाित । एति�मन् जाले अपित
वा अ6ययने एव िनरतः मुिjं साधियतुम् 
इGछािम’’ इित कहोडः अ�वीत् । 
‘‘कहोड, 
वया उGयमानं न युjम् । अनुभवः ति�-3ं कथयित । देह ेपाशवी :वृिZः वत�त े। त�याः 
दमनं न सुलभम् । तां :वृिZम् अतप�िय
वा साधने :वृZाः िवकृतमानसाः भिवAयि9त । अत एव शा<ं 
��चया�न9तर ंगाह��Àयं िवधZे । गौतमं �मरिस ननु ?’’ 
‘‘�मरािम गु-देव । िभ�<ीस)ादेव स पिततः ।’’  
‘‘अत एव इदम् उGयत े । ��चय̂ गाह��Àयं वान:�थं सं9यास इित चतुरः आ.मान् पूव@ ऋषयः 
िवनोदाय नाकुव�न् । शरीर�य सहजाः अपेwाः न बला
कारेण रो3Mयाः । तटाक�य परीवाहः यथा 
आव�यकः, तथा शरीर�य मनसः च ।’’ 
‘‘गु-वय�, यिद गृह�था.मे पद ंिनधा�यामः तदा त! शा�वती अनथ�परFपरा । कुटुFबभरण�य िच9ता, 
पु!ाः, पु�यः, तेषां िव�ाSयासः, तासां िववाहः इित अन9तः िच9ता:वाहः । त! कदा कथं वा 
��Vानम् ? कथं च आ
मो3ारः ?’’  
‘‘कहोड, 
वं ��Vानी भिवतुम् इGछसीित मम महान् :मोदः । िक9त ु`मेण सव̂ साधनीयम् । सहसा 
िशखरम् आरोढुं :य
नं मा �म करोः । सोपान`मेण एकैकं पद ंिनधेिह । एषः मे उपदेशः ।’’ 
‘‘गृह�था.मं :िवnेन सव̂ ��ािदकं िव�मय@त इित मे भीितः, गु-वय� !’’ 
महिष�ः उzालकः िकिeत ्ि�म
वा अ�वीत ्- ‘‘िकमहं ��िवमुखः इित तव भावना ?’’  



कहोडेन �व:मादः Vातः । wमां :ाथ�यमानः सः उjवान् - ‘‘गु-देव,  भवान् सव�Vः । जलम6य�थम् 
अिप निलनीदलं यथा जलेन न सFपृjं, तथा भवान् संसारे ि�थतः अिप कम�ब9धमुjः । मा�शाः 
साधारणाः मानवाः िकं तथा भिवतुम् अह�ि9त ?’’ 
महिष�ः उjवान् - ‘‘कहोड, साधारणाः एव साधनेन असाधारणाः भिवAयि9त । महान् अिप िसंहः 
आदौ अशjः शावकः एव भवित । 
वं Vानी भिवतुम् अह�िस । अिप च, िवषया9तरम् अिप वjMयम् 
अि�त ।’’ 
‘‘िकं तत ्गु-देव ? कृपया कथयतु भवान् ।’’ 
‘‘�वीकृतगृह�था.म�य तव महामेधावी लोकोZरः पु!ः उ
प
�येत । तेन तव पूव�जाः सव@ 
शा�वत��लोक:ा�ये अहा�ः भिवAयि9त । यिद त ेमम वािच िव�वासः, तिह� गृह�थो भव ।’’ 
‘‘गु-देव ! सम�तां वेदिव�ां :दाय माम् अनुगृहीतवित अ!भवित भवित कथं न मे िव�वासः ? 
भवदाVां िशरसा वहन् पालियAयािम । िक9त ु ततः पूव�म् ‘आचाया�य ि:यं धनमा|
य...’ इित 
उपिनष�ाणीम् अनुसृ
य भवत ेदिwणां दातुम् इGछािम । ततः एव गृह�था.मं :वेnP  ंमम मनः इGछित 
।’’ 
‘‘कहोड ! मम ि:या दिwणा क��शी इित वBयािम । अिप दा�यिस ?’’ 
‘‘अव�यं गु-देव ! :ाणैरिप िव`�तैः तां दिwणां सFपा� भवत ेदा�यािम ।’’ 
‘‘तिह� शृणु । सFपिद न मम आकाÇा । तव वंशे जिनAयमाण�य महा
मनः पु'य:भावः मम वंश�यािप 
यथा �यात,् तथा 
वया कत�Mयम् । एषा एव मे दिwणा अ�त ु।’’ 
‘‘गु-देव, भवतः वचन�य ता
पय̂ म9दबुि3ना मया न गृहीतम् । कृपया िववरणं ि`यताम् ।’’ 
‘‘िववृणोिम, कहोड ! मदीया सुता सुजाता सF:ित पLरणययोrया वत�त े । तां पLरणीय 
वं वंशम् 
अ�मदीयं पावय । एतेन अह ंस9तुnः भिवAयािम ।’’ 



एतत ् .ु
वा कहोड�य मुखं िवकिसतम् । गुरोः पु!� सः बहPवार ं�nवान् एव । त�याः सु9दर ं मुखं, 
िवशाले नयने, मधुरः म9दहासः इित एतत ्सव̂ तेन Vातम् एव । ‘एता�शी क9या लSयत ेचेत ्कृताथ�ः 
भिवAयािम’ इित सः अिच9तयत ्। 
‘‘गु-देव, महान् :सादः एषः यद ् भवान् मां पु�याः अनु{पं वर ं म9यत े । अनुगृहीतम् आ
मानं 
गणयािम । िक9त ु....’’ 
‘‘िक9त ुिकम् ?’’ 
‘‘मया कािप गु-दिwणा न दZा इित लªा मां न मुeित ।’’  
‘‘तिह� काशीराजेन तुSयं दZाः धेनूः म� ंदिwणा{पेण देिह । ताः पुनः िववाहे अह ंतुSयं दा�यािम’’ 
इित महिष�ः सि�मतम् अवदत ्। 
खगोदरशम�णः, कहोड इित :िथत�य, िववाहः उzालकमहष@ः सुतया सुजातया साकं �ा�ेण िविधना 
सFपYः । ऋAया.मेषु :वृZानां िववाहानां तुलनया अयं िववाहः सवैभवः इित गणियतुम् अह�ः आसीत ्
। असंqयाः महिष�िशAयाः, इतर े ऋषयः च समाग
य वधूवरौ आशीिभ�ः अिभनि9दत-व9तः । 
अितिथSयः यथेGछं िमnाY ं पLरवेिषतम् । सव@ स9तृ�ाः स9तुnाः च । काशी-कोसल-िवदेहादीनां 
राजानः िविवधािन उपायनािन वधूवराSयां :ेिषतव9तः । सखीिभः यथौिच
यम् अलaृता सुजाता 
देवक9या इव राजित �म । 
सुजाता तदा अnादशवष«या । मातािप!ोः :ीतेः पा!ीभूता सा सF:ित प
युः :ेFणः पा! ं च । 
कुशा"बुि3ः सा सम�त�य आ.म�य िवभूषणवत् आसीत ्। तथािप बाला सती िववाहं `�डां म9यत े
�म । प
या साकं कथं Mयवहत�Mयं, गृह�थ�य प
नी भू
वा गृह ंकथं िनव�हणीयम् इित सा न जानाित �म 
। िववाहान9तरम् अिप िपतृगृह े ि�थ
वा बािलकाः `मेण गृहिनव�हणािदकं मातुः ऋिषप
नीSयः च 
िविद
वा रजोदश�नान9तर ंपुनः :ा�ोिचतसं�काराः पितगृह ंयाि9त �म । गृह�था.मे :वेnPम् अपेिwता 
:बु3ता यावत ् न :ा�ा, तावत ्क9याः िपतृगृह े एव वसि9त �म । त
सF:दायम् अनुसृ
य सुजाता 
आ.मे एव अवसत ्। कहोडः �वक�यम् अ"हार ं:ाRनोत ्। िववाह े:ा�ािन उपायनािन शकटे आरोRय 
महिष�िभः त! :ेिषतािन । :ाचीनं जीण̂ गृह ंकहोडेन नवीकृतम् । त! उिष
वा स कालं सुखने अनयत ्
। 



वेदा6यापनेन पौरोिह
येन यजनेन याजनेन च कहोड�य कालो याित �म । देवकाया�णां िपतृकाया�णां च 
अनुdापने त�य नैपु'यं सवा�न् आकष�ित �म । त�य एकः दोषः आसीत ्यत ्य�मै क�मै अिप शी� ंसः 
कुRयित �म । ‘वेदोyारणिवषये 
वया अ! !ुिटः कृता’ इित यः कोऽिप यिद त ंवदेत,् तिह� त�मै सहसा 
अ`ु6यत ्कहोडः । सदzुेशेन कृताम् अिप �वNपाम् अिप टीकां सः न सहत े�म । wणमा!ेण �वीयं 
शा9त ं �वभावं पLर
य1य अि»पव�तवत् 1वलित �म । ‘एता�शः `ोधः न िहताय’ इित वृ3ाः तम् 
उपिदnव9तः । ‘‘स
यं, मम अयं दोषः’’ इित सः वेला9तर ेअ)ीकरोित �म । प�चाZापेन द�त े�म । 
‘एवं न कLरAयािम’ इित मनिस :ितVाम् अिप करोित �म । िक9त ु त�य �वभावः दरुित`मः 
अपLरवत�नीयः अभात ्। पुनः कदािचत ्यिद ‘एतद ्एवं न, 
वया अ! �खिलतम्, अयं �वरः अ9यथा 
कृतः’ इित कि�चद ्वदेत,् तिह� कहोडः `ोधेन आ
मानं िव�मृ
य कलहायते �म । 
तथािप त�य िव�ा जनान् आकष�ित �म । तया तेन भूLर धनं समािज�तम् । प
नी यदा आगिमAयित 
तदा सुखने ितdत ुइित गृह�य सुधालेपनािदकम् अकारयत ्कहोडः । यVयागािदषु :धानपुरोिहतः भू
वा 
त! :ा�या दिwणया धनकनकधा9यािदस�"हम् अिप अवध�यत ्। तदा तदा सुजातायाः मुrध ंमुखं सः 
�मरित । इदान� सा कथं �यात ्इित कNपना त�य मनिस उदयत े�म । 
कदािचत ् सायं स96याव9दनां िनव�
य� कहोडः �वगृह े जपिनरतः आसीत् । तदा �ौ ऋिषकुमारौ 
उzालका.मात् त! आगतौ । तौ कहोड�य पLरिचतपूव� एव । उभौ अिप :वरोyारणपूव�कं कहोडम् 
अिभवािदतव9तौ । ‘आयुAम9तौ भूया�ताम्’ इित कहोडः तौ आिशषा अSयन9दयत ्। 
मागा�यासपLरहाराय ताSयां फलािन wीरं च द>वा सुखोपिवnौ कृ
वा ततः कहोडः उzालकमहष@ः, 
गु-प
9याः, इतरेषाम् ऋषीणां, ��चाLरणां च कुशलं पृnवान् । ‘सव@षां कुशलम्’ इित िनवे� 
ऋिषकुमारयोः अ9यतरः उjवान् - ‘‘महिष�ः भवतः कुशलं पृA�ा इद ंप! ंदेयम् इित आिदnवान्’’ इित 
। ततः व<ावृतं तालप! ंसः कहोडाय अिप�तवान् । 
तालप!म् अनावृZं कृ
वा कहोडः अवाचयत् - ‘‘�वि�त । आयुAम9त ं ि:यिशAयं जामातर ं
खगोदरशमा�णं वेदोjािभः आशीिभ�ः अनुगृ� इद ं कÀयते । भवता पLरणीता अ�म
सुता सुजाता 
सF:ित गृह�थ�य भवतः सहधम�चाLरणी भिवतुं योrया जाता । अतः शी�म् आ.मम् आगGछत ु
आयुAमान् । अ�मान् सवा�न् दश�नसFभाषणसँ�ापैः आन9दयत ु। िविधवत् पLरगृ� प
न� �वगृहं नयत ु। 



ि�तीया.मोिचतािन सुखािन अनुभवतु, धमा�न् अिप अिवकलम् आचरत ु । िनरीwामह े भवतः अ! 
आगमनम् । सव�िवधं .ेयः अ�त’ु’ इित । 
प!�य वाचनेन कहोड�य महान् :मोदः जातः । ‘पुनः सवा�न् सहा6याियनः DBयािम, तैः साकं 
सFभाषणं कLरAयािम, ऋिषवराणाम् आिशषः लR�ये, सुजातां यौवना{ढां DBयािम, त�याः मुrधािन 
वचनािन .ो◌ेAयािम’ इ
यािद िच9तयन् wणकालं सः लोकं िव�मृतवान् । ततः कत�Mयं पूवा�)ीकृतं 
�मृ
वा ऋिषकुमारौ उिz�य उjवान् - ‘‘:ितVातपूवा�िण कािनिचत ्यVकमा�िण सि9त । तािन 
यjंु न 
श�नोिम । अतः तािन यथािविध समाRय आगािमिन माघमासे ि�तीयायाम् इतः :ि�थतः परे�ुः त! 
आ.मे उपि�थतः भिवAयािम । एतत ्महष�ये नमोवाकपुर�सरं भव9मुखने िनवेदियतुम् इGछािम’’ इित । 
स9देशं �वीकृ
य ऋिषकुमारौ परे�ुः आ.मं :ित :ि�थतौ । कहोड�य त ु मनः सदा सुजातायाः 
िच9तायां म»म् अभवत ्। ता-'ये 9य�तपदा सा कथं ��येत इित मुहPमु�हPः कNपिय
वा त�याः {प ंDnP  ं
तत ् :यतत े �म । ि�गुणीभूत{पसFपदः त�याः कपोलौ �पृशािम, तां �ढम् आिल)ािम, त�याः 
ताÈाधर ंचुFबािम इित िदवा�वRनं कहोडः अप�यत ् । कितपयािन िदनािन कथं नेAयािम इित च सः 
िच9तयित �म । यािVकेषु कम�सु अिप सः पूव�िमव बुि3ं िनधातुं न शjः अभवत ्। कदा उzालका.मं 
गिमAयािम, कदा सुजातां DBयािम इित त�य |दयम् उ
कि'ठत ंनृ
यित �म । 
माघमास�य ि�तीयायां शुभितथौ कहोडः आ.मं :ित :ि�थतः ।  वृिnः िवरता आसीत ्। अतः :याणं 
सुखकरम् । माग@ "ामेषु अ"हारेषु च जनाः स9तोषेण अितिथस
कारं कुव�ि9त �म । िदन�य:याणं 
कृ
वा कहोडः उzालका.मं :ा�वान् । 
महिष�ः उzालकः �वयं त�य �वागतम् अकरोत् । सव@ आ.मवािसनः ससF�मं त�य मधुपका��प�णे 
भािगनः अभवन् । राVः इव त�य स
काराः कृताः । 
दकूुलधाLरणी आभरणशोिभता सौभाrयिचÌालaृता सुजाता अवनतमुखी म9द ं म9दम् आग
य मातुः 
आदेशानुसारेण कहोड�य पादयुगलम् अ�पृशत् । कहोड�य नयने त�याः मुखारिव9द े क�िलते इव 
अभवताम् । त�य कNपनाम् अिप अती
य सा {पलाव'यिनिधः जाता । क�य ज9मनः पु'येन 
{पखिनः इयं मदीया अभवत ्इित कहोडः िचि9ततवान् । 
‘‘सुजात,े अिप कुशिलनी 
वम् ? इतः परम् आ.मं पLर
य1य मदीयं गृहम् आग9तMयम् । अिप िस3ं 
तव मानसम् ?’’ इित कहोडः अपृGछत ्।  



लªया भूिमम् एव प�य9ती सुजाता न िकिeत ्अवदत ्। त�याः माता उjवती - ‘‘जामातः, य�िप 
आ.मे अ�याः �नेहः बलवान्, िक9त ु
विय �नेहः बलवZरः । 
वां DnP ,ं 
वया सँलिपतु ंच इयं िकयद ्
उ
सुका आसीद ् इित वjंु न श�नोिम । नूतनः अ"हारः कथं �यात् इित, त! "ामजीवन�य 
अपLरिचता कथम् अह ंगृहकमा�िण िनव�त�ियAयािम इित च अ�याः भयम् आसीत ्। यथाशिj मया तद ्
दरूीकृतम् । प
युः :ेम एकं �ढं चेत ्नाय�ः सव�म् अ9यत ्सोढंु िस3ाः भवि9त । इयं पाककम�िण कुशला 
। अ9यत ्अिप `मेण िशिwAयत े। 
वया wमावता भिवतMयम् ।’’ 
‘‘मातः, त! िच9ता मा�त ु। अ�याः मनः यथा न दयेूत, तथा भिवतु ंसव�था :य
नं कLरAयािम’’ इित 
कहोडः आ�वासयत् । 
महिष�ः उjवान् - ‘‘पुि!, सुजाते, ि:यिशAय�य ह�त े
वां समRय�  मम |दयम् उGÐिसतम् । इतः पर ं
पितम् एव दैवं म9यमाना त�य इGछानुवित�नी सुखवती भव । ता-'यसहजाः अिभलाषाः यथेGछं 
पूय�9ताम् । धमा�िव-3ः कामः अिभलषणीयः एव । युवयोः कृत े आ.म�य समीपे रमणीयम् 
एका9त�थलं किNपतम् । त! ि�!ािण िदनािन सुखने िवहारं कु-तम् । ततः शुभितथौ कहोड�य "ामं 
ग9तु ंMयव�था कLरAयत े। सुजात,े सFमत ंखलु त े?’’            
एतत ्.ुतव
याः सुजातायाः मुखं सहसा अ-णं ि�वYं च जातम् । wणं मुखम् उYमXय कहोडं �A�ा - 
‘‘िपतः, अह ंगिमAयािम । काया�9तरम् अि�त’’ इित उ�
वा सा 
वLरतैः पदैः ततः अपा`ामत ्। 
आ.म�य अनितदरू ेक�चन अNपशैलः आसीत ्। ति�मन् कािचत ्पण�शाला िवशेषेण नवदFप
योः कृत े
िनिम�ता आसीत ् । फलपुAपभLरताः वृwाः लता�च त! आसन् । िविधवत् होमािदकं कृ
वा महिष�ः 
नवदFपती त! :ेिषतवान् । 
रमणीये एका9त े :देशे सुजातां ि:यां प
न� कहोडः दश̂ दश̂ तृि� न :ा�वान् । सा त ु लªया 
अवनतमुखी कदािचद ्एव मुखम् उYमXय कहोडं प�यित �म । त�याः ने!योः :ेम, कुतूहलं, भयं च 
आसन् । तां मृद ुआिल�rय कहोडः अ�वीत् - ‘‘ि:ये सुजाते, मम पूव�पु'यबलात् 
वां :ा�वान् अि�म 
। 
वां सदा  सुिखतां  कतु ̂:य
नं कLरAयािम । तव इGछां िव-6य िकमिप न कLरAयािम । िक9त ुमम 
क�चन दोषः । अ
यNपेनािप कारणेन मम कोपः उ
प�त े। एति�षये 
वया wमा धाया� । अ9यथा त ु
मां तव िकaरं जानीिह’’ इित । 



एतैः वचनैः सुजातायाः |दयं स9तोषेण भLरतम् । पितः मिय ि�न�ित, मां :ीणियतुं सदा :यतत,े 
इतः अिधकं िकम् अपेBयत ेइित सा िचि9ततवती । उjवती च - ‘‘अहम् एव तव आदेशानुवित�नी 
दासी । 
वं मम �वामी । तव सुखं, तव स9तोषः, तव तृि�ः इ
येतत ्एव मम लBयम् । प
युः सेवायाः 
अिधकं िकम्  अि�त प
9याः ? 
वम् अधीतवेदः, धम��य वेZा च । मयािप िपतुः सिYधौ िकिeत् 
अधीतम् । 
वZः अिप अिधकं VातMयम् इित िपता मां बोिधतवान् । 
वं मम न केवलं पितः, अिप त ु
गु-ः अिप भव । Vान:पeे माम् अिप  :वेशय’’ इित ।  
एवं पर�पर ंवदतोः िविवधािन यौवनसुखािन अनुभवतोः तयोः त! पeषािण िदनािन Mयतीतािन । ततः 
�वकत�Mयािन �मरन् कहोडः अ"हार ंग9तु ंमित ंकृतवान् । सुजाता च पितगृह ंग9तु ंिस3ा अभवत ्। तौ 
शैलाद ्आ.मं िनवृZौ । 
ज9मनः सुजाता आ.माद ्बिहः न गता । ‘बा�ः :पeः क��शः ? त! जनाः कथं Mयवहरि9त, तेषां 
रीितः का ? नीितः का ?’ इित तया न Vातम् । त�याः पLरिचताः आ.मिनवािसनः, त!
याः 
मृगाः, पिwणः, वृwाः लता�च । एताव
पय�9त ंत�याः िकमिप उZरदािय
वं न आसीत ्। इतः पर ंत ु 
कुटुिFबनी भू
वा तया सव̂ िनव�ढMयम् । अतः त�याः माता तां सवा�न् प
नीधमा�न् बोिधतवती ।  सा 
उjवती - ‘‘सुजाते, प
यै सदा :ीित ंभिjं च रw । अिप च सः शी�कोपी इ
येतत ्न िव�मत�Mयम् । 
येन केनािप कारणेन �वNपम् अिप अवमानं न सहत ेकहोडः । `ु3ः सः �ववचन�य पLरणामः कः 
�यािदित न जानाित । ता�शेषु अवसरेषु 
वया सहनाव
या भिवतMयम् । अ9यथा अनथ�ः �याद ्अिप । 
युवयोः जिनAयमाणः पु!ः :ितभया जगि�qयातः भिवAयित इित तव िप!ा उjं च मा िव�मर’’ इित ।  
सुजाता सव�म् अिप .ुतवती । सहना त�याः सहजः गुणः । आ शैशवात् कहोडे त�याः यः अिभमानः 
आसीत,् सः िववाहात् अन9तर ंि�गुणः भू
वा सF:ित :ेम{पेण पLरणतः । त�य अ6ययने, अ6यापने, 
यजने, याजने च सहाया भू
वा यथाथ�तया ‘प
नी’ भवेयम् इित त�याः आकाÇा । 
महिष�ः उzालकः अिप कहोडम् आहxय, समीपे उपवे�य त ं िविवधं धम�म् उपिदnवान् । ‘कोपः एव 
मानव�य :थमः श!ुः । सः Vािनना जेतMयः’ इित च िवशेषेण बोिधतवान् । 
:याणिदनम् उपि�थतम् । आ.म�य अनितदरू े ि�थत�य "ाम�य क�चन कृषीवलः महष@ः भjः 
बलीवद�शकटं दFप
योः :याणाय आनीतवान् । ति�मन् :याणाय आव�यकािन व�तूिन सªािन आसन् 



। म6येमाग ̂wुिYवृZये wीरं, दिध, पृथुकािन, गुडख'डाः, फलािन च आसन् । सुजातायाः कहोडाय च 
वNकलािन, कािनिचत् उपायनािन च व<"ि9थब3ािन एक! �थािपतािन । 
सुजाता अतीव िव�वा आसीत ् । आ बाNयात् पLरिचतम् आ.मं 
य�
वा दरू ंग9तMयम् । :
यह ं ये 
वृwाः याः लताः च ��य9त े �म, �पृ�य9त े �म, तान् िवहाय ग9तMयम् । ये मृगाः तया :ी
या 
पोिषताः, याः गावः �नेहेन पािलताः, ये पिwणः त�याः ह�तात ्धा9यािन भwयि9त �म, तान् सवा�न् 
िह
वा ग9तMयम् । एकैकम् अिप सा िनभ�रं वीBय ह�ताSयाम् अ�पृशत् । वृwकाणाम् आलवालािन 
जलेन अपूरयत ्। ‘‘पुि!, आगGछ, :याणाय शकट ंिस3ं ितdित’’ इित िप!ा आहxता अि9तमतया सव̂ 
वीBय नयनाeलयोः उ
पYािन अ.ूिण अ)PNया :ो�छ9ती शकट�य समीपम् आगता । 
कहोडः गुरोः गु-प
9याः च पादयोः पित
वा आिशषः गृही
वा शकटम् आरोहत ्। सुजाता िपतुः पादौ 
�पृnवती । ‘‘जात ेसुजाते, प
युः ि:या, Vािन:सिवनी च भूयाः, .ेयोऽ�तु’’ इित सग�देन क'ठेन सः 
उjवान् ।  
ततः सुजाता मातर ंवि9दतु ंगता । सा सा.ुनयना तां �ढम् आिल�rय मूि6न� उपा�ाय िकमिप वjुम् 
अशjा मनसा एव सवा�ः आिशषः दZवती । ‘‘अFब, 
वां िवहाय कथं जीिवAयािम’’ इित वद9ती 
सुजाता आ
मानं िनय9!ियतुम् अशjा म9द ं रोिदतुम् आरQधवती । ग�िदतेनािप गFभीरेण �वरेण 
महिष�ः - ‘‘पुि!, पितगृह े ि�थ
वा �वयं माता भू
वा मातुः िवरह ंसिहAयसे । इदान� :ितd�व’’ इित 
उjवान् ।  
सुजाता कथिeत ् बाहPब9धनं िशिथलीकृ
य म9द ं -दती एव शकट�य समीपम् आगता । कहोडः 
करावलFबनं द>वा तां शकटम् आरोहयत ् । गु-प
नी शकटसमीपम् आग
य - ‘‘कहोड, 
वाम् अह ं
पु!वत ्पािलतवती । इदान� मम पु!ी तव ह�तयोः अिप�ता । सा अनिभVा । बहPधा कत�Mये �खलेद ्
अिप । wम�व तां, यिद अपरा6यित । मिय तथा क-णा दिश�ता �यात’्’ इित दीनेन �वरेण यािचतवती 
। 
‘‘अFब, िकिमद ंकÀयते ? भव
याः उदर ेअजातः अिप अह ंभव
याः िशशुः एव । भव
या मम कित 
अपराधाः न सोढाः ? कदािप नाह ंभव
या दि'डतः । :ी
या सुजातां पालयािम । िनिधिमव तां 
रwािम । त! भव
याः िच9ता मा�त’ु’ इित कहोडः उjवान् । 



‘‘शुभम�त,ु :�थीयताम्’’ इित महिष�णा आिदnः शाकिटकः बलीवद� ह�ताSयाम् अ�फालयत् । शकट ं
:ि�थतम् । तमसापय�9तम् अनुगFय आ.मवािसनः :ितिनवृZाः ।  
कहोड�य :याणं सुखमयम् आसीत ् । नवोढा प
नी समीपे उपिवnा, .वणमधुरं िकिaणीनाद ं कृ
वा 
चल9तौ बलीवद�, म9द ं वहमानः सुमग9धवाही पवमानः, नयनासेचनकं ��यं, त! त! हLरततृणािन 
चर9तः हLरणाः इित सव�म् अिप कहोडं स9तोषसागर े िनमªयित �म । म6येमाग ̂कि�मंि�चद ्"ामे 
िव.Fय पुनः :ि�थतौ दFपती अ"हार ं:ा�व9तौ । 

5 
सुजाता-कहोडयोः गृह�थजीवनं सुखमयम् आसीत ् । जनाः कहोडम् आिDय9त े �म सव@षु 

यVकम�सु । अतः त�य गृह ेधनधा9यसमृि3ः आसीत ्। अितथीन् सः देवतावद ्भावयन् स
करोित �म 
। गाः :ी
या पालयित �म । िदवसाः wणाः इव याि9त �म । 
क�य वा सुखं शा�वतम् ? कहोड�य जीवनेऽिप अिनरीिwतः :wोभः आगतः । तेन कािचत ्वाता� 
जनानां मुखात ्.ुता । उzालका.माद ्बिहAकृतः गौतमः द�युः जातः । द�यूनां दलं कृ
वा सः "ामान् 
लु'टित �म च । िवशेषतः त�य �ेषः ऋAया.माणाम् उपLर आसीत ् । त�य `ौय�म् अपLरिमतम् 
आसीत ् । जनानां पीडा त�य `�डा आसीत् । जनान् बहPधा िहंिस
वा तेषां यातनां �A�ा गौतमः 
सा[हासं न9दित �म । ‘अयं "ामः लुि'टतः, असौ आ.मः 6व�तः, एत ेजनाः हताः’ इित वाता�ः 
जनान् िदने िदने !ासियतुम् आरभ9त ।  
कि�मंश्िचद ्िदने द�युदलं कहोड�य अ"हारम् अिप आ`ामत ्। �n ंसव�म् अिप जनं द�यवः लगुडैः 
:|तव9तः । आ`9दन6विनः गगनम् अ�पृशत् । तमिप अितशXय द�यूनाम् अ[हास6विनः शैलानां 
क9दरेषु :ित6विनतः अभवत ् । गृहेषु ि�थतं धनधा9यािद द�युिभः लुि'टतम् । कहोड�य गृह ं:िवnः 
गौतमः कहोडं �A�ा उyैः हिस
वा - ‘‘अर ेकहोड, ऋिषवय�, वेदपार)त... ! अिप कुशलम् ?’’ इित 
सो�P'ठनं पृnवान् ।  
‘‘गौतम, एतत ्सव̂ कृ
वा कुशलं पृGछिस ननु ? उZमे वंशे जातः कथम् एवं �ा
यः इव द�युः जातः 
? िकं तव उिचतम् इदम् ?’’ इित कहोडः पृnवान् । 
‘‘र े�ा�णाधम, उिचत ंिकम्, अनुिचतं िकिमित नाहं गणयािम । अ� अह ंसुखी । मम आVां शतशः 
जनाः पालयि9त । यिदGछािम, तत ्खादािम । यावद ् इGछािम तावत् सुरां िपबािम । यां सु9दर� 



प�यािम, तया सुखम् अनुभवािम । इ9Dवत ् सुखािन अनुभवािम । मम नाम .ु
वा राजानः अिप 
कFप9त े। इतः अिधकं िकं साधनीयम् ?’’ इित गौतमः सगव�म् उjवान् । 
‘‘गौतम, लÑªतMयं 
वया । पापेन अिज�त ंसव̂ शी�मेव िवन�यित । पाप�य िवषमयं फलं भोjMयं 
भिवAयित । अ� वा �वः वा राजभटैः गृहीतः शूले आरोिपतः भिवAयिस । ततः नरके पितAयिस । 
िधक् 
वाम्’’ इित �ढेन �वरेण उjवान् कहोडः । 
‘‘कहोड, मामेव िन9दिस ? प�य त े यत ् कLरAयािम’’ इित गज�न् गौतमः कशया ती�ं :|तवान् 
कहोडम् । तेन :हारेण कहोडः भूमौ पित
वा ‘‘हा अFब’’ इित `9दनं कृतवान् । 
पादेन कहोडं समाह
य हसन् गौतमः - ‘‘अर ेतुGछबु3े, पुरा िभ�पNNयां मां "ािहतवान् 
वम् । अ� 
तदथ̂ 
वां पाठ ंबोधियAयािम । यथा 
वं दLरDः िनग�ितकः सदोपवासी भिवAयिस, तथा करोिम’’ इित 
कथिय
वा �वानुचरान् आहxय ‘कहोड�य गृहम् अि»सात ्कु-त’ इित आिदnवान् । 
िनमेषमा!े द�यवः त�य गृह े ि�थतािन व<धा9यादीिन व�तूिन लुि'ट
वा, त! त! तैलं िवक�य� अि»ं 
:1वािलतव9तः । अपेिwत ंसव�म् अ�वानां पृd ेआरोRय दगु�मम् अर'यं गतव9तः । अ"हार�य जनानां 
रोदन6विनं शृ'वन्, �वयं च वेदनया पी�मानः कहोडः किeत ्कालम् अनयत ्। 
पुAपावचयाथ̂ काननं गता सुजाता :
यागता । "ामं धूमायमानं �A�ा Mयाकुला सा धाव9ती गृह ं:ा�वती 
। दrध:ायं गृह ं�A�ा कारणम् अजानती, पितम् अि9वAय9ती सा इत�ततः अिटतवती । 
�िचत ्वृw�य अधः पिततः िव¶लः दयूमानः कहोडः त�याः गोचरः अभवत ्। `9द9ती सा त
समीप ं
ग
वा तम् अaम् आरोRय - ‘‘िकिमदम् ? कः पापी भव9त ं पीिडतवान् ? सम�तः अ"हारः 
�मशानस�शः कृतः केन दरुा
मना ?’’ इित पृnवती ।  
दीघ ̂�वसन् कहोडः - ‘‘सुजात,े द�यवः "ामं  :िवnव9तः । अ�माकं सव��वं त ेलुि'टतव9तः । गृह ेच 
अि»ं :1वाNय सकलं दr6वा गताः । ददु´व�य लीला इयम्’’ इित उjवान् । 
अ"हार�य सव@षु गृहेषु इयम् एव ि�थितः । न केवलं व�तूिन द�युिभः अप|तािन, अिप त ु युवतयः 
अिप । तासां मातरः िपतरः �ातरः च अतीव दःुिखताः उyैः -दि9त �म । एत�यां पLरि�थतौ कः 
क�य  समाधानं करोित ? सव@ समानदःुखाः आसन् ।  



कमलदलपुटेन जलम् आनीय प
ये द>वा सुजाता त ंसमादधात ्। 
‘‘सुजात े! सुदैवात् ति�मन् दAुकाले 
वम् अ! न आसीः । अ9यथा दnुः गौतमः 
वाम् अिप अनेAयत् 
।  क-णावता इ9Dेण 
वं रिwता । पुनः अयम् अ"हारः िनमा�तMयः । कथम् इित न जानािम’’ इित सः 
उjवान् । 
‘‘सः द�युपाशः गौतमः क�टनाशं न�यतु । त�य िशरिस वÁं पतत’ु’ इित सुजाता भूयो भूयः 
द�युनायकं िनि9दतवती ।  
वृwाः एव तDा!ौ जनानां गृहािण अभवन् । 
* * * 
गतेषु कितषुिचत ्मासेषु अ"हार�य ि�थितः यथापूव̂ भिवतुम् आरभत । कैि�चत ्पण�शालाः िनिम�ताः । 
कैि�चत ्पूवा�िण जीणा�िन गृहािण यथाशिj नवीकृतािन । दैिनकं जीवनं परावलFबनेन चलित �म । 
उदार|दयाः केचन "ामा9तरजनाः आहारपदाथा�न् तदा तदा यGछि9त �म । कि�चद ्राजा पeषाः गाः 
दZवान् । एवम् अिप अ"हार�य गृह ेगृह ेदाLर]oयं नृ
यित �म । पूव�िमव सुखं न आसीत ् । क�यािप 
मुख ेस9तोषः न ��यत े�म । सव@ जनाः कानने फलानां मूलानां क9दानां च अ9वेषणे कालं नयि9त �म 
। वेदा6ययनं पुराण.वणं शा<चचा� इ
यािद िवरलतरम् अभवत ्। 
‘वष�तु�ः आगिमAयित, वृिnः भिवAयित, तदा �ीहीन् भूमौ उR
वा पुनः समृि3म9तः भिवAयामः’ इित 
जनानाम् आशा आसीत् । िक9त ुइ9Dः अिप कुिपतः । मेघाः एव न �nाः । आकाशात ्जलिब9दःु 
अिप न पिततः । तमसा िदने िदने कृशतरा अभवत ् । पातुम् अिप जलं दलु�भं सWातम् । वृwाः 
िवरलफलाः अभवन् । भूमौ अिप क9दािन दलु�भािन जातािन । 
एता�शि�थतौ जनैः कथं यVाः ि`य9त े? वेदपारगान् अिप िव:ान् कः पृGछित ? सव�! िनराशता 
:सृता । ‘अ� म6याÌे भwियतु ं िकं लSयत’े इित एषः एव :�नः सव@षां मुqयः आसीत ् । कहोडः 
अिततमां िखYः िवष'णः दीनः च अभवत् ।  
‘‘महष@ः आ.मं ग
वा साहाXयं पृGछ’’ इित सुजाता त ं बहPवारम् उjवती । िक9त ु �वशुर�य गृह े
याचक
वेन �थातुं कहोडः अलªत । 
�ेशमयेषु एतेषु िदनेषु◌ु सुजातायां गभ�लwणािन �nािन । येन स9तोnMयम् आसीत,् तेन सा अिधकां 
िच9ताम् एव :ा�वती । कदािचत ्सा मनिस बहP सaोचम् अनुभव9ती पितम् उjवती - ‘‘मया िकिeत् 



वjुम् इAयत े। सुकाले स9तोषं या वाता� जनयेत,् सा दAुकाले िनव@द ंदःुखं वा जनयेत ्। िकं करोिम ? 
िन-पाया अि�म । इद ंकथनीयम् एव’’ । 
िनिव�कारः कहोडः उjवान् - ‘‘सुजाते, कथय, िविधना िनद�येन कृताः :हाराः मां सF:ित 
भावनािवहीनं कृतव9तः । इतः अिधकं दःुखं िकं भवेत ् इित सव̂ सोढंु िस3ः अि�म । यद ् वjुम् 
इGछिस, तद ्उGयताम् ।’’  
‘‘अह ंगिभ�णी जाता अि�म । ष�सु पeसु वा मासेषु माता भिवAयािम ।’’  
‘‘एवं नु ? एति�षये िकिमित िच9ता`ा9ता 
वम् ?’’ इित ि�थत:Vः इव कहोडः पृnवान् । 
‘‘इदानीम् एव जीवनं कnमयम् अि�त । इतःपर ंक9दमूलफलानाम् आहरणाय अह ंकाननं ग9तुम् अिप 
असमथा� भिवAयािम । गृह ेगावः अिप न सि9त । िशशवे िकं दा�यामः ? कथं त ंपोषयामः ? का वा 
अ�माकं गितः ?’’ इित सातaं सुजाता पृnवती । 
‘‘सुजात,े लोके िविधिनयमानुसारेण सृिnः जायत े । सF:ित अनावृAÄा लोकः बािधतः । भूिमः 
स�यरिहता । लताः पुAपहीनाः । वृwाः फलिवयुjाः । िक9त ु�वः यिद इ9Dः :सYः भिवAयित, तिह� 
सकला :कृितः समृि3मयी भिवAयित । िच9तां मा काष«ः । िकं :ािणनः आर'यकाः इ
थं िच9तया 
बा6य9त े?’’ इित कहोडः सिवमश�म् अकथयत् । 
‘‘त ेत ुआलोचनाशिjरिहताः । वयं मानवाः । िच9तियतु ंशिjः अ�मासु अि�त । कथं िच9ता`ा9ताः 
न भवामः ।’’ 
‘‘अ�त ु । तथािप तया िच9तया पीिडताः मा �म भवाम । कnािन च सुखािन च च`�य अराणीव 
ऊ6व�म् अधः च गGछि9त । अ�माकम् अिप उZमािन िदनािन भिवAयि9त ।’’ 
‘‘अह ंत ु िच9तया िव�वा अि�म । िशशंु जगित आनीय, त�मै अY ंव<ं च दातुम् अशjाः त�मै 
अपरा6यामः इित भावना मे |दय�य अ9तरालं तुदित ।’’ 



एतत ् .ुतवतः कहोड�य `ोधः समु
पYः । पािणना िशरः ताडयन् -‘‘
वा�शी भाया� मया िकिमित 
ऊढा ? तव पािण"हणम् एव मम महान् अपराधः । िकमहं करवािण ? न�य �ािप’’ इित वदन् एव 
�वयं ततः दरूम् अपासरत ्। 
िकं कत�Mयम् इित सुजातया न Vातम् । :ितिदनं पया�� ंभोजनम् अिप न लSयत े�म । यVं को वा 
दिुभ�wे कारयित ? अतः कहोडः िनAकमा� आसीत ्।  
केषुिचत ् िदनेषु केवलं जलम् एव पी
वा दFपती सु�व9तौ । शीतेन आ
मानं रिwतु ंताSयां पया��ािन 
वNकलािन अिप न लQधािन ।  
एवं ि�थतेऽिप, अ9तव�
नÒ सुजातां गभ@ वध�मानः िशशुः तोषयित �म । िशशोः कादािच
कं चलनं वलनं 
च त�याः महा9त ंस9तोषं जनयित �म । कहोड�य पु!ः लोकोZरः जग
पू1यः Vानी भिवAयित इित 
िप!ा उzालकमहिष�णा उjपूव̂ �मृ
वा सा आन9दित �म । महष@ः वा�यं कदािप िमÀया न भिवAयित 
इित त�याः �ढः िव�वासः । 
कहोड�य िव�ा तदान� फलवती अथ�करी च नासीत् । िदनेषु गGछ
सु त�य नैरा�यम् अवध�त । तेन सह 
त�य कोपन
वम् अिप । िनAकारणं सः कुRयित �म । 

6 
कदािचत ् म6याÌे भुjफला सुजाता पण�शालायां कट े शियता आसीत ् । .ा9ता सा गाढं 

िनिDता । तदा कहोडः अ9यत ् िकमिप कतु�म् अश�नुवन् कांि�चत ्म9!ान् पठित �म । अSयास�य 
वैरNयात् शरीर�य शैिथNयात ्च त�य म9!ोyारणे िव�वरता जाता ।  
सहसा क�यािप हास6विनः .ुतः । वेदपठनं िवरमXय कहोडः सम9ततः �nवान् । न कि�चत ्त! �nः 
। ‘सुजाता एव हिसतवती, सा सु�ा इव अिभनयित’ इित त�य कोपः उ
पYः । पृnवान् सः - 
‘‘सुजात,े मिय वेदपाठ ंकुव�ित िकं हसित ?’’ 
सुजाता सुषु�ौ आसीत ्। सा कथम् उZर ंददाित ? 
िक9त ुपुनः सः एव हास6विनः .ुतः ।  
‘‘कः माम् उपहसित ?’’ इित कहोडः स`ोधं ब3�ुकुिटः सन् पृnवान् । 
‘‘अह ंतव सुतः । मातुः उदर ेअि�म । अह ंहिसतवान्’’ इित उZर ं.ुतम् । 



‘‘िकम् ? गभ�तः िशशुः..? तव हास�य िकं कारणम् ?’’ इित कोपेन असहनया च कFपमान6विनः 
कहोडः पृnवान् । 
‘‘लोके :वत�मानं िकमिप अह ंDnP  ंन श�नोिम । िक9त ुशQदः .ूयते । तव म9!पठनं मया .ुतम् । 
महष@ः उzालक�य िशAयः भू
वा अप�वरं पिठतु ंकथं न लªसे ?’’ इित गभ��थ�य िशशोः वचनं .ुतम् 
। 
कहोडः कोप ं िनय9!ियतुम् अशjः अभवत ्। अ9यं कमिप उपालFभं .ोतुं शjः सः वेदपाठिवषये त ु
असहनमूित�ः एव । `ोधािवnः ि�वYः कFपमानगा!ः सः गिज�तवान् - ‘‘िकं जNपिस ? वेद�य िवषयं 

वं िकं जानािस ? मम वेदपठने दोषं कथियतु ंतव कः अिधकारः ?’’ इित । 
हसन् एव िशशुः अवदत ् - ‘‘अह ं पूव�ि�मन् ज9मिन कृता6ययनः । न केवलं वेदान्, अिप त ु
:ाितशाqयम् अिप पिठतवान् । अ� भवता अnसु �थलेषु िव�वरता कृता । लªा�पद ंननु इदम् ?’’ 
इित । 
`ोधिपशाचः कहोडम् आवृणोत् । त�य युjायुjिववेचना दरूीभूता । ने!े रjे सWाते । शरीरम् 
अकFपत । सः समीप�थात ् पा!ात ्जलं चुलुके गृही
वा अिभम9�य - ‘‘गव@ण मदीये वेदपठने अn 
दोषान् किथतवतः तव शरीर े अnसु �थलेषु व`ता जायताम् । 
वम् अnाव`ो भव’’ इित वदन् 
शापजलं सुजातायाः उदर�य उपLर :ौwत ्। 
शीतजल�य �पश@न िनDायाः उि
थता सुजाता प
युः -D{प ं �A�ा चिकता अपृGछत ् - ‘‘नाथ, िकं 
भवतः उ"ं {पम् ? िकिमित ममोपLर जलं :ोिwतम् ?’’ 
`ोधगृहीतः कहोडः प-षेण 6विनना उjवान् - ‘‘तव उदर े ि�थतः दnुः िशशुः मम म9!ोyारणे अn 
दोषान् उjवान् । अतः ‘अnाव`ो भव’ इित त ंश�वान् अि�म । अनुभवतु सः गव��य फलम् ।’’ 
एतत ् .ु
वा सुजाता उyैः रोिदतुम् आरQधवती । ‘‘नाथ, िकं कृत ंभवता ? न�यत ुभवतः कोपः । 
देव�य इ9D�य कृपया जायमानं िशशंु जननात् :ाक् एव �वयं िपता श�वान् । अहो ! एता�शं घोर ं
शापं दातु ंकथं तव |दयम् अ9वम9यत ? चोराय गौतमाय िकं शापं दZवान् भवान् ? गभ��थं िशशंु 
श�वान् ध9यः िकल भवान् ? :थमतः वयं दLरDाः । जिनAयमाणं िशशंु कथं पालियAयािम इित िच9ता 



मां पीडयित �म । स च िशशुः सवा�)ेषु व`ः, इत�ततः ग9तुम् अिप अशjः भिवAयित चेत,् िकम् 
अह ंकरवािण ? मदीय�य दौभा�rय�य अ9तः एव नाि�त खलु !’’ इित वद9ती सा अ.ुधाराम् अमुeत ्
। 
कहोडः तदा �वेन कृतम् अनुिचत ंVातवान् । ‘िशशुः पशुः वा यदा वा�तवं दोषं दश�यित, तदा त�मै न 
कोपनीयम् । :
युत त! कृतVता दश�नीया । दोष�य माज�ने य
नः कत�Mयः इित शतधा महिष�ः 
उzालकः बोिधतवान् । तद ् िव�मृ
य अह ं`ोधवशः सन् �वपु!म् एव श�वान्’ इित त�य |दयम् 
अताFयत ् । प�चाZापविÌना त�य मनः दrधम् । िक9त ु िकं :योजनम् ? `ोधेन िछYा नािसका 
प�चाZापेन न :रोहित । मदीयः `ोधः माम् एव हतवान् इित कहोडः भृशम् अतRयत । अ.ूिण मुeन् 
सः बहPधा ती�ं दःुखम् अनुभूतवान् ।  
ततः आरSय सुजाता अिप मनोरोगणे पीिडता । ‘मम पु!ः ता�शः भिवAयित, एता�शः भिवAयित’ 
इित त�याः आशा पुरा आसीत ्। ‘अnाव`ः भिवAयित, त ंसव@ उपहिसAयि9त, अ9ये िशशवः इव सः 
`�िडतुं न :भिवAयित, :ितिदनं जनानाम् उपहास�य च पा!म् अह ंभिवAयािम’ इित िच9तया त�याः 
�वा9त ंता9तम् । अYपानािदषु आसिjः नnा । भूतािवnा इव, "हगृहीता इव, उ9मZा इव च सदा 
आकाशं प�य9ती सा िदनािन यािपतवती । 

7 
कि�मंि�चत ् िदने सुजाता अतीव Mयाकुला आसीत् । गाह�प
य�य अ»ेः पुर�तात ् ि�थता 

कृताWिलः -दती सा िवलापं कृतवती - ‘‘देव, िनdया .3या भ�
या तव सेवाम् अह ंकृतवती । प
यौ 
परमया भ�
या त�य पLरचया̂ कायेन मनसा वाचा कृतवती । अितिथसपया�यां च कदािप अनादरं न 
कृतवती । तथािप मम कथम् इयं दरुव�था ? शरीरेण व`ं िशशंु :सूय जनतायाः अवहेलन�य पा!ं 
भवािम यत ्तदपेwया िवष:ाशनेन आ
मानं ह9तुम् इGछािम । भवान् वदत,ु िकं तथा करोिम ?’’ इित 
। 
तदा त�याः गभ@ ि�थतः िशशुः अवदत ् - ‘‘अFब, िकम् एवं दःुखम् अनुभविस ? अह ं तव पु!ः 
भिवAयािम इित मां सुकृितनं म9ये । िपतुः शापात ्मम शरीरे केवलं व`ता भिवAयित, न बु3ौ । अह ं
बु]6या सवा�न् जेAयािम । जनानां �nेः व`तां समीकLरAयािम । भयं तव मा�तु’’ इित । 



‘गभ@ ि�थतः एव पु!ः एता�शं िववेकं :दश�यित । उZर! सः लोकोZरः भिवAयित’ इ
य! सुजातायाः 
िव�वासः उ
पYः । िव�मयेन सा पृnवती - ‘‘पु!क, गभ@ ि�थत�य तव एता�शः िववेकः कथं सWातः 
?’’ इित । 
‘‘अFब, सव@षां जीिवनाम् अिप पूव�ज9मसं�कारः अ�
येव । मीनाः जातमा!ाः जले तरि9त । पिwणः 
अNपवयसः एव आकाशे उ
पति9त । पूव�सं�कार�य िकिeत ् उ¹ोधनमा!म् अपेिwतम् । पूव�ि�मन् 
ज9मिन कृतेन तपसा अह ंसव̂ Vानं रwािम । ज9मकाले अयं सं�कारः िकिeत ्िनगूिहतः भिवAयित । 
िक9त ुअNपेनािप गु-बोधनेन सव̂ वशीभिवAयित । िच9तायाः कारणं नाि�त’’ इित गभ��थः िशशुः 
अवदत ्। 
एतेन सुजातायाः िच9ता न शा9ता, अिप त ुविध�ता । ‘एता�शं तपोधनं सुतम् अ9ये उपहिसAयि9त । 
त�य जात�य नामकरणािदकं कतु�म् अिप ना�माकं शिjः । पायियतु ंन wीर,ं धारियतुं न व<ं िव�ते 
। िव�या लोकं जेतु ंयः शjः भिवAयित, त�य पोषणाय �तोकम् अिप धनम् अ�माकं नाि�त । िधक् 
देवम्’ इित सा भृशं िवलपित �म । 
एकदा अ.ूिण िवमुe9त� तां �A�ा Mयिथत|दयः कहोडः पृnवान् - ‘‘एवं िच9तया िकं गभ��थं िशशंु 
िहंसिस ?’’ इित ।  
‘‘भवान् `ोधेन मम िशशवे अदातMयं शापं दZवान् । अि�मन् गृह ेकथं त ंिवकला)ं िशशंु पालयािम ? 
कथं पोषयािम ? पािपdा खलु अहम्’’ इित सुजाता अिधकम् -िदतवती । 
‘‘सव̂ दैवेGछया जातम् । िशशुः श�ः इित दःुख�य कारणम् । िक9त ुतदेव पुनः पुनः उ�
वा मां िकं 
िन9दिस ? अह ंिकं करवािण ?’’ इित सिनव@दं कहोडः उjवान् । 
‘‘िकं करवािण इित तूAण� �थीयत ेचेत ् िकं :योजनम् ? जात�य िशशोः अYपानकNपनं िकं िपतुः 
धम�ः न ? ज9तवः पिwणः चािप �वाप
यपोषणाय य
नं कुव�ि9त । जननात् पूव�म् एव नीडं कुव�तः 
पिwणः न �nवान् िकं भवान् ?’’ 



‘‘सुजात,े �nवान् । िक9त ुदेवतानां `ोधेन इदान� देशे अनावृिnः । सव�! दिुभ�wम् । मम िव�ायाः 
पुर�कारः नाि�त । यVाः न :वत�9त े। िकं करोिम अह ंम9दभाrयः...?’’ 
सुजाता सानुनयम् उjवती - ‘‘नाथ, दैवं िनि9द
वा एक! उपवेशनेन िकं कत^◌ ुश�यम् ? अ! देशे 
अनावृिnः । िक9त ु िवपुला पृÀवी । सव�! एषा ि�थितः नाि�त इित जनाः कथयि9त । िमिथलायां 
जनकमहाराजः शाि�त इित .ुतम् । त�य देशे िवदेहरा1ये सदा सुिभwम् इित .ूयत े। स च महाराजः 
वेदिवदः िव:ान् सगौरवं प�यित । त! ग
वा �विव�ां :द�य� धनाज�नं कृ
वा आगGछत ु भवान् । 
अ9यथा आवयोः इव िशशोः अिप उपवासः एव �यात’्’ इित । 
एतत ् .ु
वा कहोडः आलोचियतु ं:ारFभं कृतवान् । ‘य�िप िमिथला दरू ेअि�त, :याणं च .मकरं, 
तथािप अ�n ंपरीwणीयम् । तदथ̂ त! ग9तMयम् । परम् अह ंयिद गिमAयािम, तिह� सुजातायाः का 
गितः ? :याणं बहxिन िदनािन अपेwत े । त! महाराज�य दश�नं :ा�Mयम् । त! पुनः �विव�ायाः 
:दश�न�य अवसराय :ितपालनं कत�Mयम् । ततः यिद महाराजः :सYः भिवAयित, तिह� िकिeत् 
:दा�यित । ततः :ितिनवत�नीयम् । तावता सुजाता एकािकनी गिभ�णी कथं जीिवAयित ?’ इित त�य 
िच9ता सWाता । 
‘‘िकं भवान् िच9तयित ?’’ सुजाता पृnवती । 
‘‘यिद अह ंिमिथलां गिमAयािम, तिह� अ! तव जीवनं कथम् ?’’ 
‘‘मां िपतुः आ.मे वासय । त! एव मम :सवः भवत ु। त! माता समीपे भिवAयित चेत,् मम िच9ता 
दरूीभिवAयित ।’’ 
एषा सूचना कहोडाय अरोचत । उभौ समालोGय, शुभे िदने उzालका.मं :ित :ि�थतौ । गृह�य �ारं 
िपधाय :ाितवेिशकेSयः ‘पुनः आगिमAयावः’ इित कथिय
वा तौ :ि�थतौ । गृह ेवा सुजातायाः शरीरे वा 
िकमिप आभरणं नासीत ्। प]Sयां चलनं य�िप सुजातायाः कn,ं तथािप ग
य9तर ंनासीत ्। 
पुरा यदा सुजाता प
युः गृहम् आगता, तदा सव̂ सुखमयम् आसीत् । बलीवद�शकटं, माग@ भwणाय 
भBयािण फलािन च, पLरतः हLर�णा�ः वृwाः - इित स9तोषमयः पLरसरः आसीत ्। इदान� त ुिकमिप 
नासीत ् । अटMयाम् अिप पण�रिहताः वृwाः, पुAपरिहताः लताः । नदीषु अिप अNप ंजलम् । माग@ 



छाया अिप िवरला । ललाट9तपः सूय�ः आकाशे 1वलित �म । म6ये म6ये य! प�ी वा "ामः वा 
अ��यत, त! तौ िव.माय ि�थतौ । गिभ�ण� सुजातां �A�ा Dिवत|दयाः केचन अY ंपानं च ददित �म 
। िदन�य�य दरू ं`िमतुं पe िदनािन अपेिwतािन अभवन् । अ9ततः यदा आ.मं :ा�ौ, तदा �ौ अिप 
.मेण �ा9तौ आ�ताम् ।  
गिभ�णी सुजाता मातृगृहम् आगता इित महिष�ः उzालकः अतीव :सYः अभवत् । महष@ः प
नी ततोऽिप 
अिधकं स9तोषं :ा�वती । िक9त ु सुजातायाः शोचनीया अव�था, शरीर�य wीणता, दयनीयता च 
महष@ः |दयम् अतुदत ्। कहोड�य मुखात ्सः कथां पूणा�म् अशृणोत् । ततः सः उjवान् - ‘‘कहोड, 
कोपः अनथ��य कारणम् । `ोधः सव�नाशकः इित बहPकृ
वः मया उjम् एव । तथािप िविधः 
अनित`मणीयः । तेन �वसामÀय̂ दिश�तम् । तव पु!ः Vानेन लोके पू1यः भिवAयित इित अह ंजानािम 
। तव अिववेक�य कारणात् सः शरीरेण व`ः भिवAयित । त! न स9देहः । सः एव तव इहपरलोकयोः 
गितः । सुजाता अ! आ.मे वसत ु। 
वं देशसeारं कृ
वा राVाम् आ�थानोषु िव�ां :द�य� धनम् अज�य 
। यश�वी भू
वा िनवत��व । .ेयोऽ�तु’’ इित । 
िमिथला िवदेहानां राजधानी । तां :ा�ुं कहोडः एकाक� उzालकािदिभः दZ ं िनद@शनम् अनुसृ
य 
गGछित �म । कितपयिदवसानां :याणात् ऊ6व̂ तेन रा1या9तरम् आगतम् इित Vातम् । त! वनािन 
फलपुAपभLरतािन �nािन । न�ः अिप जलेन पूणा�ः । जनाः अिप वेषभूषािदषु िकिeत ्िभYाः । तृि�ः 
तेषां मुखषुे नृ
यित �म । "ामेषु सुिभwम् आसीत ्। जनाः अितथीन् देववत ्पूजयि9त �म । अ"हारेषु 
�ा�णाः अितिथलाभाय :ितपालनं कुव�ि9त �म । तषेां स
कारैः कहोडः सुतरां :ीतः । सः महष@ः 
उzालक�य िशAयः इित Vातव9तः िव�ाव9तः महता आदरेण तम् आम9�य दिwणया सFभावयि9त �म 
। त�य गु-कुलवासं पाि'ड
यं च Vा
वा तुAयि9त �म, द�यूनाम् आ`मणेन सः दLरDो जातः इित 
िवषीदि9त �म च ।  
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कि�मंि�चद ्अ"हार ेकहोडं त!
यः पुरोिहतः आमि9!तवान् । आम9!णम् अ)ीकृ
य त! गतः 
कहोडः भोजनं �वीकृतवान् । ततः तयोः संवादः :वृZः । पुरोिहतः कहोडं :याणोzेशं पृnवान् । 
‘‘जनकमहाराज�य आ�थाने मम पाि'ड
यं :द�य� राVः सFमानं :ा�ुम् इGछािम’’ इित कहोडः 
�वोzेशम् उjवान् । 



पुरोिहतः उjवान् - ‘‘जनकमहाराजः उदारमितः । त�य Vानं गFभीर ं िवशालं च । िक9त ु त�य 
आ�थाने काचन सम�या वत�त े।’’ 
कुतूहली कहोडः पृnवान् - ‘‘का सा सम�या ?’’ 
पुरोिहतः उjवान् - ‘‘आ�थाने ब9दी नाम क�चन पि'डतः वत�त े । सः सव�VकNपः । तेन अVातं 
शा<ं नाि�त । यः क�चन पि'डतः आ�थानं :िवशतु, ब9दी त ंमूख�म् अVािननं वा कृ
वा दश�यित । 
वाद�य िनयमान् पूव̂ िवधाय परािजतान् पि'डतान् �ववशीकरोित ।’’         
‘‘सः पि'डतान् केन कारणेन ि�षित ?’’  
‘‘वयं न जानीमः । साधारणान् पि'डतान् सः न पीडयित । तेSयः राVा िकिeद ्दापिय
वा :ेषयित । 
िक9त ु यदा वेदपार)ताः, यVकम�िवदः, शा<िनAणाताः आगGछि9त, तदा तान् येन केन :कारेण 
पराजयत े। तथा परािजतान् वादिनयमानुसारेण �ववशीकरोित । तथा त�शीभूताः � याि9त इित न 
Vायते । बहवः वेदपि'डताः आ बहोः कालात् अ�nाः । न�ां तान् पि'डतान् ब9दी मªयित इित 
िकंवद9ती अिप अि�त ।’’ 
पुरोिहत�य मुखात ् इद ं .ुतवतः कहोड�य वदनं िववण̂ जातम् । जनक�य आ�थाने वैदAुयं :द�य� 
दाLर]oयं दरूीकतु ̂सः आगतः । िक9त ुअ! �वात9�य�य :ाणानां च हरणं सFभाMयते । िकं कत�Mयम् इित 
िच9ता त�य मनिस उिदता ।  
त�य वैव'य̂ �A�ा सा9
वयन् पुरोिहतः अ�वीत् - ‘‘भवान् महष@ः उzालक�य िशAयः, जामाता चेित 
.ुतम् अ�मािभः । ता�श�य भवतः सFमुख ेवराकः ब9दी िकं कुया�त् ? भवान् त ंिविज
य राजसFमानं 
:ाRनोत’ु’ इित । 
तां राि! ंति�मन् अ"हारे नी
वा स
कृतवत े�ा�णाय कृतVतां समRय� कहोडः िमिथलां :ित :ि�थतः । 
अ"हाराणां त! 9यूनता नासीत ्। अतः �ेशं िवना कितपयैः िदनैः सः िमिथलानगर ं:ा�ः ।  
िमिथलां पLरतः पु-ष�यद¨नः :ाकारः लसित �म । चतसृषु अिप िदw ुमहा�ारािण । महागजाः अिप 
सुखने त! :वेnP  ं श�नुवि9त �म । पदातयः, अ�वारोहाः, शाकिटकाः इित बहPिवधाः जनाः नगरं 
:िवशि9त �म  । दौवाLरकाः सवा�न् :िवशतः जनान् कुशल:�नािदिभः िवचाय� परीBय :वेशानुमितं 



यGछि9त �म । यदा कहोडः त! आगतः तदा राजभटाः कुशलाः त ं िव�ांसं पLरगणXय सगौरवं 
सिवनयम् अपृGछन् - ‘‘को भवान् ? कुतः आगमनम् ? अ! आगमन�य उzेशः कः?’’ इ
यािद । 
तेषां :�नानाम् उZरािण कहोडेन दZािन । ततः सः लQधानुमितः िमिथलां :ािवशत् । ‘लोका9तरम् 
आगतवान् िकम् अहम् ?’ इित कहोडः िवि�मतः अभवत ्। तेन पुरा कािप नगरी न �nा । अ! त ु
सव�! वैभव�य दश�नम् । य! य! �िnः :सरित, त! भMयाः सौधाः । िवशालाः घ'टापथाः, त! 
सeर9तः गजाः, अ�वाः, रथाः, असंqयाताः जनाः । सव@ उZमािन वसनािन धृतव9तः, िल�च9दनाः, 
:सYवदनाः । पव� आचर9तः इव सव@ स9तोषभLरताः आसन् । ‘देशः िन-पDवः, राज9वान् 
समृि3मान्’ इित �पnम् आसीत ्। केचन सं�कृत,ं केचन कामिप :ाकृत� च भाषां भाष9त े�म । 
िवशाले पिथ सeरन् कहोडः �िचत ्म'डपम् अप�यत ्। त! िववाहः :वत�त े�म । क�यािप धिनक�य 
सुतायाः िववाहः । वा�ानां िननादः गगनं �पृशित �म । कहोडः कुतूहलेन त! गतः । पुरोिहतेषु 
अ9यतमः एनं �A�ा ससF�मम् उ
थाय समीपम् आग
य �वागत ं कृतवान् । उjवान् च - ‘‘मां 
:
यिभजानािस ननु ? उzालक�य महष@ः आ.मे अह ंतिGछAयः आसम् । नाFना यVदZः’’ इित । 
‘‘इदान� 
वां :
यिभजानािम । सव̂ �मरािम । अिप कुशलं त े?’’ इित उjवान् कहोडः । 
‘‘सव̂ कुशलम् । 
वाम् अ! �A�ा िवि�मतः अि�म । कदा आगतः ? का  वाता� ?’’ 
‘‘त
सव̂ पर�तात ्कथियAयािम । इदान� िववाह�य :वत�नायां �वं पा! ंिनव�ह ।’’ 
‘‘भवत ु । अ! आगGछ । िवदषुां गोACाम् उपिवश’’ इित उ�
वा यVदZः कहोडं िवदषुां म6ये 
उपावेशयत् । 
यदा नवदFपती �ा�णेSयः नम�कारान् समिप�तव9तौ तदा ताSयां िव:ाः वेदोjान् आशीवा�दान् 
अयGछन् । ततः अितिथस
काराः, दिwणा:दानं, िमnाYभोजनम् - इित सव̂ सFपYम् ।  
ततः कहोडः यVदZेन साकं त�य गृह ंगतः । तद ्गृह ं सुसÑªत ं �वलaृतं च आसीत ् । यVदZ�य 
भाया� अितिथं �A�ा अतीव स9तुnा । सुखोपिवnयोः तयोः सFभाषणं :ावत�त । :थमम् आ.म�य 
वाता�, ततः कहोड�य िववाह�य कथा, ततः त�य कnानां वाता�, अ9त ेच िमिथलागमने कारणम् - 
इित सव̂ कहोडेन :�तुतम् ।  



पुनः कहोडः उjवान् - ‘‘एवं िविधना विeतः अहम् । मम पु!ः अnाव`ः उ
प
�यत े । जीवन�य 
आधारभूत ंगृह,ं गोधनं, सुजातायै िप!ा दZम् आभरणजातम् इित सव̂ नnम् । मागा�9तरम् अप�यन् 
िमिथलायाः महाराज�य जनक�य आ�थाने मम भाrयं परीिwतुम् आगतः अि�म’’ इित । 
मौनेन िच9तनं कृ
वा यVदZः उjवान् - ‘‘
वया बि9दपि'डत�य नाम .ुत ंिकम् ?’’ 
‘‘आम्, .ुतम् । ि�nान् वादिनयमान् िवधाय पि'डतान् सः अ9त ेद'डयित इित Vायते । अिप इदं 
स
यम् ?’’  
‘‘स
यम् एव । तेन वशीकृतानां वेदपि'डतानां का गितः जाता इित वयं न जानीमः । आ�थाने 
पि'डतैः अपमननं सोढMयम् । परािजतान् सः न�ां मªयित इित च जन.ुितः । इदान� देशा9तराद ्
अ! न कि�चद ्अिप पि'डतः आगGछित बि9दभयात’्’ इित सिवषादं यVदZः उjवान् । 
कहोड�य मनिस िच9ता उ
पYा । िक9त ुमागा�9तर ंनासीत ्। िनधा�रः पूव�म् एव कृतः । तमेव यVदZाय 
िनवेिदतवान् । 
‘‘यथािभलषिस तथा कु- । महष@ः पु�याः सुजातायाः सौभाrयं क��शम् इित सF:ित परीिwतMयम् । 
अह ं
वां महाराज�य आ�थानं नेतु ंश�नोिम । ततः सव̂ तव ह�त ेभिवAयित । बि9दपि'डत�य वचनं 
िवना त! तृणम् अिप न चलित । महाराजः त�य वचनं वेदाVां म9यत े। पुनरिप समालोGय िन�चयं 
कु- । कुतः इित चेत ्अयं तव जीवनमरणयोः :�नः’’ इित यVदZः तम् अचेतयत ्। 
‘‘यदा िनधा�रः कृतः, तदा ततः अपसरण�य :�नः एव नाि�त । यद ्  भवित तद ् भवत ु । वादे 
बि9दपि'डत ंिज
वा धिनको भू
वा :ितिनवृZः सुजातां तोषियAयािम । अथवा परािजतः बि9दपि'डत�य 
आदेशम् अनुसृ
य न�ां म�Bयािम’’ इित �ढया वा'या कहोडः अकथयत ्। 
‘‘सव̂ िवधेः इGछया :वत�त े। तव शुभं भवत ुइित अहम् अिप आशासे । ि�!ेषु िदनेषु तव आ�थाने 
यथा :वेशः �यात्, तथा य
नं कLरAयािम’’ इ
युjवान् यVदZः । 
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उzालका.मात् कहोडः यदा िमिथलां गतः, तदा आरSय सुजातायाः ि�थितः शोचनीयतरा 

आसीत ्। ‘‘एता��या गाढिच9तया उदर�थ�य िशशोः हािनः भवेत्, अतः िच9तां पLर
यज’’ इित िप!ा 



उjा अिप सा िच9तां न पLर
यjवती । त�याः िच9ता िदने िदने अवध�त, न 9यूनीभूता । ‘व`शरीरं 
िशशंु :सूय लोक�य िन9दायाः अपहास�य च पा!ीभूय कथं जीिवAयािम’ इित सा सतत ंिच9तयित �म 
। राि!षु सा दःु�वRनान् अप�यत ्। 
‘कहोड�य िमिथलां :ित :ेषणम् अनुिचतम्’ इित त�याः भाित �म इदानीम् । तथािप दाLर]oयिपशाचात ्
िवमोचनं :ा�ुं मागा�9तरम् अिप िकम् आसीत ्? 
कदािचत ्उzालका.मम् आग
य लQधिव.मः क�चन मुिनः कहोड�य िमिथलागमनं .ु
वा िवष'णः सन् 
उjवान्  - ‘‘वेदपार)ताः, यVिवदः त! न गGछेयुः । त! बि9दपि'डतः तान् "ाहः इव �ढं गृÍाित । 
अ�ाविध न क�चन तेन मुjः ��यत’े’ इित ।  
एतद ् .ुतव
याः सुजातायाः शोकः अवध�ततराम् । ‘अहम् एव पित ं मृ
युमुख े िw�वती’ इित सा भृशं 
दःुिखतु ं :ारभत । तां समाधातु ं महिष�णा उzालकेन, त
प
9या, इतरैः मुिनिभः च कृताः :य
नाः 
फलव9तः न भवि9त �म । अि�मन् समये सुजातायाः माता च गिभ�णी आसीत ्। सा िकयद ्वा पु�याः 
साहाXयं करोित ? 
कदािचत ्सु�ा सुजाता �वRनम् एकं �nवती । पुर�तात ्क�चन बालकः । त�य ह�तौ पादौ च व`ौ । 
नािसका िवकृता । ने!े �योः िभYयोः िदशोः :सृत े। त ं�A�ा सहसा भीता सा `ि9दतु ं:य
नं कृतवती 
।  
तदा सः बालकः ताम् उjवान्  - ‘‘अFब, मा `9द । अह ंतव सुतः । मम बुि3ः समीचीना वत�त े। 
एता�शः पु!ः जातः इित मा पLरतRय�व । अह ंतव, िपतुः कहोड�य, मातामह�य महष@ः उzालक�य च 
क�ित^ धवलियAयािम िव�या । तव :ीितः भिवAयित चेत,् सव̂ लोकं िवजेAये । सF:ित मे िपतुः महती 
िवपत ्उपि�थता अि�त । िक9त ु
वया इदान� धैय̂ न 
यjMयम् । उिचत ेकाले सव̂ समीचीनं भिवAयित 
। िच9ता मा�त’ु’  इित । 
‘‘पु!, तव िपतुः िवपद ्उपि�थता इित .ु
वा वेपत ेमे |दयम् । क��शी सा िवपत ्?’’ 
‘‘अFब, मा पृGछ तत ्। दवंै रह�यं न उÓाटनीयम् । काला9तर ेसव̂ िवVा�यिस’’ इित उ�
वा बालकः 
अ9तरधात ् । सुजाता िनDायां लीना । ततःपर ं सा िच9तां 
यjवती । धैय@ण जीवनं सFमुखीकतु ̂
िन�चयं कृतवती । 



गतेषु कितपयेषु िदनेषु सुजाताया मातुः :सवः अभवत ्। पुंिशशुः जातः । त�य �वेतकेतुः इित नाम 
कृत ंिप!ा । ततः सुजातायाः अिप पुंिशशुः जातः । यथा िनरीिwतं तथा िशशोः अ)ेषु सव�! व`ता 
आसीत ्। आ.म-वािसनः बहवः सहानुभू
या दःुिखताः । केचन कृि!मं दःुखं :किटतव9तः । केचन 
अपहासम् अिप परोwे कृतव9तः । सुजाता �वा9त ं िशलाकिठनं कृ
वा सव�म् असहत । ‘�वेन लQध ं
�वयम् अनुभिवतMयम् । अ9ये :शंस9त,ु िन9द9त,ु अपहस9त ुवा । तेन िकम् ?’ इित सा िनि�चतवती 
। 
महिष�ः उzालकः ि�थत:Vः । व`गा! ं िशशंु �A�ा अिप सः न िवचिलतः । त�य जातकं िनमा�य, 
मुखलwणं ह�तरेखाः च वीBय सः - ‘‘अयं .ेdः Vानी भिवAयित । िपतृवंश�य मातृवंश�य च क�ित ̂
िव�तारियAयित’’ इित :ोjवान् । िशशोः नाम ‘अnाव`ः’ इ
येव जातम् । 
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यVदZ�य गृह ेकहोडः िदन�यम् अवसत् । िमिथलायाः वैभवं समृि3 च सः �nवान् । । ततः 

यVदZम् उjवान् - ‘‘अिय िम!वय�, अ! सव@ जनाः :सYाः, सुिखनः आन9दभLरताः च ��य9त े। 
क�यािप दLरDता न ��यत े। िकं कारणम् अ�याः समृ3ेः ?’’ 
यVदZः उjवान् - ‘‘यथा राजा तथा :जाः इित भवान् जानाित एव । अ! महाराजः जनकः 
9यायपरः । अ9याय�य लेशम् अिप सः न सहत े । अथ च सः आ
मVानी । जनाः आ
मVाः 
धम�सjाः च यथा भवेयुः तथा कृत ं तेन नृपेण । अ!
याः जनाः परक�यं व�त ु लोnं म9य9त े । 
अ9यदीयां ि<यं मातरं म9य9त े । रोग ं मरणं वाध��यं च िन�चलमतयः स9तः �वीकुव�ि9त । रोदनं 
िवलापं च न कुव�ि9त । �वकम�लQधेन िवZेन सव@ सुखने जीवि9त । चोराणां द�यूनां च अ! उ"द'डः 
अि�त । अतः त! न कि�चत ्:वत�त े। 9याXयेन माग@ण जीिव
वा सुखम् अनुभिवतुं यदा श�यं, तदा 
अ9याXयं कः आ.यत े ? पLर.मेण कृषीवलाः धा9यसमृि3 सFपादयि9त । कुिव9दाः व<ािण 
उ
पादयि9त । िशिNपनः गृहािण िनमा�ि9त । पज�9यः काले वष�ित । अलसाः वeकाः परोपजीिवनः वा 
अ! न सि9त । अतः सव@ सुिखनः । येषां सिवध े�वोिwताद ्अिधकं धनं धा9यं वा भवित, त ेयथेGछं 
दानं ददित । मुqयतया अ! लोभः नाि�त । तृि�ः सव�! वत�त े। अतः एव शाि9तः समृि3ः च’’ इित 
।  



‘‘एतत ्सव̂ यु1यत े। एवं ि�थते, बि9दपि'डतः केन कारणेन आगतान् िवदषुः अवमानयित ? त�य 
एता�शी अिनnा चेnा िकमथ̂ महाराजेन अनुमो�त े?’’ इित कहोडः यVदZ ंपृnवान् ।  
‘‘कहोड, ममािप इयं सम�या अि�त एव । वादे परािजताः पि'डताः अ��याः भवि9त । तेषां िकं 
जायत ेइित न Vायते । वादी यि�मन् िवषये दबु�लः, त! :�नान् कृ
वा बि9दपि'डतः त ंपराजयत े। 
िनयमानुसारेण महाराजः त ंबि9दपि'डताधीनं घोषयित । पि'डतः त ंनी
वा अ��यं करोित । ति�षये 
:nP  ंक�यािप अिधकारः नाि�त । अतः एव इदान� पि'डताः िव�ां :दश�ियतुम् अ! न आगGछि9त । 
बि9दपि'डतः अपरः यमः इित सव@ भावयि9त’’ इित यVदZः उjवान् ।  
कहोड�य मनिस िव�वता अवध�त । तथािप िकं करोित ! भिवतMयं भव
येव इित सः ि�थरमनाः 
अभवत ्।  
िनिद�nे िदने शुभवेलायां यVदZेन साकं कहोडः जनकमहाराज�य आ�थानं गतः। माग@ तेन अशुभािन 
�nािन । तथािप सः न :ितिनवृZः । आ�थान�य दौवाLरकाय यVदZः �वपLरचयं दZवान् । ततः 
कहोडं दश�यन् - ‘‘अयं खगोदरशमा�, कहोडः इित लोके िवqयातः । आ�थान:वेशाय राजानुमितः 
लQधा अि�त’’ इित िनवे� कहोडेन साकं :िवnवान् । 
आ�थानम'डपं वैभवोपेतम् आसीत ् । उYतवेिदकायां �वण�मयं र
नखिचत ं िसंहासनं िवराजते �म । 
उभयोः पा�व�योः .ेdािन पीठािन । िसंहासन�य पुरतः आसनानां प�jयः आसन् । त! मि9!णः 
अिधकाLरणः .ीम9तः च उपिवnाः । अ9य�यां प�jौ कवयः िव�ांसः ग'याः च । �वोिचतयोः 
पीठयोः कहोडयVदZौ उपिवnौ । 
‘‘िवदेहच`वित�न्, िमिथलािधपते, च9DवंशाFबुिधच9D, आ
मोपदेश िवqयात, .ी .ी जनकमहाराज 
पराक्’’ इित घोषणा .ुता । सभा नीरवा जाता । सव@ सभासदः उ
थाय गौरवं सूिचतव9तः ।  
आगGछतः महाराज�य एकि�मन् पा�व@ महाम9!ी, अपरि�मन् पा�व@ तेजसा �ाजमानः क�चन �ा�णः 
। सः एव बि9दपि'डतः �यात ् इित कहोडेन ऊिहतम् । महाराजे िसंहासनम् अिभव9� उपिवn,े सव@ 
सभासदः अिप �वासनेषु उपिवnाः । िव:ाः वेदघोषान् कृतव9तः । शरीरं धृतवान् आ
मVनिमव wा!ेण 
ओजसा, �ा�ेण तेजसा च राजमानः जनकमहाराजः :सYतया �AÄा सभाम् अवैwत । 



‘‘महाराजः यिद अनुम9यत,े तिह� सभायाः कलापाः आरSय9त’े’ इित गFभीरेण �वरेण ब9दी 
िनवेिदतवान् । महाराजः ि�मतमा!ेण �वानुमित ंसूिचतवान् । 
:थमतः राजकाया�णां चचा� :वृZा । ततः केषािeद ्िववादानां िनण�यः महाराजेन कृतः ।  
त
प�चात ् ब9दी सभां वीwमाणः - ‘‘यिद केऽिप देशा9तराद ् आगताः �ा�णाः, महाराज�य 
अनु"हापेिwणः दीनाः वा सि9त, तिह� त ेपुर�ताद ्आगGछ9त ु। :सYः महाराजः तान् दानमानािदना 
अनु"हीAयित’’ इित अघोषयत ्। 
तदा यVदZः उ
थाय राजानं :णFय - ‘‘अयं खगोदरशमा� उzालकमहष@ः िशAयः राजानु"हकाÇी 
उपि�थतः अि�त । तम् अनुगृÍात ुमहाराजः’’ इित सिवनयं िनवेिदतवान् । 
कहोडः �वासनाद ्उ
थाय पुर�ताद ्ग
वा - ‘‘शतमानं भवित शतायुः पु-षः शतेि9Dय आयुAयेवेि9Dये 
:ितितdित’’ इित वेदोjाः आिशषः अवोचत ्। 
महाराजः :णामपूव�कम् आिशषः �वीकृ
य कहोडं पीठ ं "हीतु ं सूिचतवान् । ततः - ‘‘अिप कुशलं 
सिशAय�य महष@ः उzालक�य ?’’ इित पृnवान् । 
‘‘सव̂ कुशलम्’’ इित कहोडः :
यवदत ्। 
‘‘गवािददानं �वीकरोत ुभवान् । वयं भवदागमनेन सु:ीताः �मः’’ इित महाराजः उjवान् ।  
‘अयं महाराजः मां साधारणं याचकं म9यत’े इित कहोड�य अभासत । अवमािनतः इव सः  उjवान् - 
‘‘महाराज, उzालकमहष@ः पादारिव9दयोः सिYधौ अधीतवेदवेदा)�<ः अहम् । मम िव�ां परीBय मां 
यथोिचत ंस
कतु�म् अह�ित महाराजः । याचकतया न आगतः अहम्’’ इित । 
एतत,् .ु
वा िवि�मतः इव िवकिसताSयां ने!ाSयां कहोडम् आनखिशखं वीwमाणः बि9दपि'डतः हसन् 
इव उjवान् - ‘‘जनकमहाराज�य आ�थाने िव�ा:दश�नं कतु�कामैः कठोराः िनयमाः अ)ीकत�Mयाः 
भवि9त । वादर)े :वेशः न िशशु`�डा । िसंहानां यु3ं तत ्। जFबुकाः दरू े ि�थ
वा केवलं प�येयुः’’ 
इित । 



कहोड�य `ोधः उ
पYः । तथािप त ं�तFभयन् सः उjवान् - ‘‘सव̂ Vा
वा एव मया महाराजसिYधौ 
िनवेिदतम् । मदीयं शा<Vानं िनकषे किषतुम् इGछािम । यः कोऽिप िनयमः भवत ु नाम, तम् 
अ)ीकरोिम’’ इित । 
त�य धीर ं�वरं .ु
वा सभा�ताराः - ‘‘साध ुसाध’ु’ इित उZेजनम् अयGछन् । 
‘‘यिद भवान् वाद ेअ�माकं :�नानाम् उZर ं समीचीनं दा�यित, तिह� महाराजः सव̂ भव
समीिहतं 
:दा�यित । अपूव��य सFमान�य भवान् भाजनं भिवAयित । िक9त ु यिद उZरदाने वैफNयं �यात्, 
तिह�....’’ 
‘‘तिह� िकम् ? कः द'डः भिवAयित ?’’ 
‘‘तिह� भवान् मम वशंवदो भू
वा मया िवधा�यमानं द'डं �वीकLरAयित । त! जले शा�वत ं िनमªनं 
चािप अ9तभ�वित’’ इित बि9दपि'डतः सो�P'ठनम् उjवान् । 
‘‘भवत ुनाम । अह ंिस3ः’’ इित कहोडः सधैय�म् उjवान् ।  
‘‘महान् :मोदः । भवान् अ� राजसौधे आितथेय� सपया̂ �वीकरोत ु । �वः :भात े वादाहविस3ता 
भिवAयित । यिद भवतः िनधा�र�य िशिथलता न भिवAयित, तिह� आगGछत’ु’ इित बि9दपि'डतेन उjम् 
। 
मा6यािÌक�ः ि`याः िनव�त�ियतु ंमहाराजः उि
थतः । सकलाः अिप जनाः तम् अनुसृतव9तः । 
कहोडः ति�मन् िदने राजसौधे स
कारं :ा�वान् । महित �नानगृह ेत ंनी
वा तैलाSय)म् अकारयन् 
विनताः । ततः पुAकलं िहत ंमधुर ंच भोजनम् । नानािवधािन पेयािन । ततो िव.ाि9तः । 
रा!ौ हंसतूिलकातNपे शियतोऽिप कहोडः िनDां न :ाRनोत् । �वः िकं भिवAयित इित िच9ता त ंबाधत े
�म । िनशीथे Mयतीत,े िकिeत ् िनिDतं तेन । तदािप दःु�वRनाः अबाध9त । आ
मानं केनािप जले 
म§यमानं सः अप�यत ्।  �वRने लोका9तर ंगतम् इव अनुभूत ंतेन । सुजातां रो-�मानां च प�यित �म 
। यदा :ातः शXयायाः उि
थतः तदा त�य मनः :सY ंन आसीत ् । कथिeत् िन
यकमा�िण िनव�
य� 
�ना
वा सः स96योपासनं कृतवान् ।  



राजसौध�य पाचकैः िनAपािदतािन िविवधािन खा�ािन पेयािन ले�ािन च सेवकैः कहोडाथ�म् आनीतािन 
। िक9त ुतािन आ�वादियतु ंत�य इGछा एव न आसीत ्। िकमिप अशुभं सिYिहतम् इित त�य मनः 
शaते �म ।  
�वगृह ेि�थत�य यVदZ�यािप सा एव ि�थितः आसीत ्। प
9या अिप�तािन अपूपादीिन खा�ािन त�मै 
न अरोच9त । िम!�य कहोड�य का गितः भिवAयित इित िच9तयन् सः अिप िच9ता`ा9तः आसीत ्। 
बि9दपि'डत�य वाrजालं पुरा बहxन् पि'डतान् परािजतान् अकरोत् इित तेन Vातम् एव । त�य काठोय̂, 
िनदा�िw'यः �वभावः, गव�शीलता इित सव̂ भयaरं �nम् । 
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जनकराज�य आ�थानं ति�मन् िदने जनैः पूण�म् आसीत ्। िमिथलायां साधारणाः अिप जनाः 

Vानो9मुखाः । िकं पुनः िव�ांसः ? ‘उzालकमहष@ः िशAयोZमः आगतः । सः बि9दपि'डतेन साकं 
िववाद ं:�तोAयित’ इित वाता� नगया̂ :सृता । अतः आ�थान�य सवा�िण अिप पीठािन आ`ा9तािन । 
सकुतूहलाः जनाः वादारFभं िनरीw9त े�म । बि9दपि'डत�य गव̂ शमियतु ंशjः कदा आगिमAयित इित 
बहवः :तीwां कुव�ि9त �म । ‘पुरा यथा बहवः िव�ांसः बि9दपि'डत�य वशीभूताः अ��याः जाताः, 
तथा अयं कहोडः अिप भिवAयित’ इित केिचत ्पर�पर ंभाष9त े�म ।  
मि9!िभः द�य�मानमाग�ः िव:ैः आशीिभ�ः अिभन9�मानः, विनतािभः पुAप:करैः अवक�य�माणः, 
:जािभः सनमोवाकं ��यमानः जनकमहाराजः आग
य िसंहासने समुपिवnः । बि9दपि'डतः यथापूव̂ 
�मयमानः �वपीठ े िवराजमानः अभवत् । तदा मि9!षु अ9यतमः सभाम् उिz�य गFभीरेण �वरेण 
अघोषयत ् - ‘‘अवधारयतु महाराजः । शृ'व9त ु िव�ांसः । िवदांकुव�9त ुच :जाः । अ� आ�थाने 
क�चन िवशेषः ! महष@ः उzालक�य िशAयः कहोडः जनका�थान�य िवभूषणेन बि9दपि'डतेन साकं वाद ं
:�तौित । यः वाद े िवजयी, त�य परािजतः वंशवदः भिवAयित । िवजियनं महाराजः गोसह¦ेण 
कनकाभरणैः च सFमानियAयित । तक� शा<ानुसारेण वादः :चिलAयित’’ इित  
‘‘वाद�य िनयमाः उभाSयां पwाSयां �वीकृताः ननु ?’’ इित महाराजः पृnवान् ।  
‘‘वाद�य सवा�न्  िनयमान् पूण�तया िविद
वा �वीकृ
य च वादर)ं :िवnः अि�म’’ इित कहोडः उjवान् 
।  



‘‘पूव�म् अिप बहPवारं वादयु3ं कृतवान् अि�म । अतः अ! मम त ुनूतनं न िकिeत’्’ इित बि9दपि'डतः 
कहोडं सावVं वीwमाणः उjवान् ।  
‘‘आरSयतां �पधा�’’ इित जनकमहाराजः अनुमितम् अघोषयत ्।  
‘‘:थमं वेदवेदा)योः उभौ अिप वािदनौ �वपाि'ड
यं :दश�यताम्’’ इित सभा�ताराः :ािथ�तव9तः ।  
हसन् इव बि9दपि'डतः कहोडम् उjवान् - ‘‘भवान् नासदीयसूj�य घनपाठं .ावयत’ु’ इित ।   
कहोडः यथोjम् अपठत ् । एकमेकम् अwर ं शा<ानुसारेण तेन उyाLरतम् । त! सव@षां सFमितः 
:किटता । 
:�नकरण�य अवकाशः कहोड�य । ‘‘िहर'यगभ�सूjं जटा`मेण बि9दपि'डतः पठत’ु’ इित सः उjवान् 
।  
बि9दपि'डतः शा<सFमतया री
या यथोjं तथा अपठत ्। ततः िविवधेषु िवषयेषु तयोः :�नोZरमाला 
:वृZा । संिहता-�ा�ण-आर'यकेषु �योः अिप िवशालं Vानं :�नातीतम् इित राजा सभासद�च 
सFयग ्Vातव9तः । 
स9तुnः जनकमहाराजः - ‘‘यि�मन् कि�मंि�चत ्िवषये पw:ितपwौ आि.
य वादः :�तूयताम् । तदा 
जयपराजययोः िनAकष�ः सुलभः  भिवAयित’’ इित आिदशत ्। 
बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘महा:भो, वेदाः पौ-षेयाः अपौ-षेयाः वा इित महान् िववादः वत�त े । 
कहोडः कमिप अभीn ंपw ं�वीकरोतु । अह ंत
:ितपwीभूय त�ाद ंख'डियAयािम’’ इित सिव�वासम् 
अघोषयत ्। 
‘‘वेदाः अपौ-षेयाः इित मदीयः पwः’’ इित कहोडः �ढया वा'या उjवान् । 
‘‘त ंपw ंख'डिय
वा ‘वेदाः पौ-षेयाः’ इित अह ंसाधियAयािम’’ इित बि9दपि'डतः सा[हासम् अवदत ्।  
‘‘भवत ु। अयम् अ�माकम् अिप कुतूहलजनकः िवचारः’’ इित महाराजः अकथयत् ।  वादः आरQधः ।  
‘‘अनादयो वेदाः । जग
कतु�ः िनः�विसतं वेदाः । वेदेSयो जगत ्िनम�मे आिदकता� । अतः जगतः पूव�म् 
एव वेदाः ि�थताः । :लयान9तरम् अिप त ेअव�था�य9त े। तेषाम् एव वेदानां पुनः पाठो भिवAयित । 
िवAणुः तानेव वेदान् ��णे उपदेBयित । ततो ��ा जगत ्¦Bयित । ततो गु-िशAयपरFपरा भिवAयित । 
अतः  न मानवकृताः वेदाः । अतः तेषाम् अपौ-षेय
वम्’’ इित कहोडः �ववादं :�तुतवान् । 



‘‘वेदाः नाम वा�यसमुदायाः । वा�यं नाम बोधजनकः पदसमूहः । �वािभ:ायं बोधियतु ंजनाः वा�यािन 
:युWत े इित :
यwिस3म् । इदान� वयं मानवाः यथा अथ�बोधकं वा�यं :यु�1मह,े तथा :ाचीनैः 
:
युjानां वा�यानां समूहः एव वेदः । त! परमा
मिनः�विसतम् इ
यािदकथनं .3ो
पादनाय िविहतः 
अथ�वादः। ‘य! य! वा�य
वम् त! त! मनुAयबुि3रिचत
वम्’ इित Mयाि�ः । अतः वेदाः अिप पौ-षेयाः 
एव इ
य! संशयः एव नाि�त’’ इित बि9दपि'डतः गाFभीय@ण अवोचत ्। 
‘‘जनाः �वVातेषु िवषयेषु भाष9त े। त! �वािभ:ायान् :कटियतु ंवा�यािन रचयि9त । िक9त ुमानवैः 
:
यwेण अनुिम
या वा Vातुम् असा6याः िवषयाः यV�वगा�दयः वेदेषु :ितपािदताः । अलौिककं 
यVािद{प ं धम̂ तदपुायभूत ं यVं वा मानवमा!ं कथं जानीयात् ? अतः यVािद:ितपादकः वेदः 
अपौ-षेयः एव’’ इित कहोडः �वपwं समिथ�तवान् । 
‘‘कNपनया ऊहया च मानवाः िकं िकं न भाष9त े? परलोकािदकं तथैव तैः कNपनया उपपािदतम् । 
कथासु लोके �ािप अ�n ं िविच!:ा'यािदकं तैः िकं न विण�तम् ? तथैव �वग�ः, तथैव यVः । तेन 
वेद�य अपौ-षेय
वं न िस6यित । अिप च, वेदेषु यVैः से
�यतः फल�य कामनया भाषमाणानां 
वा�यािन .ूय9त े। ‘अ�माकं लोकेषु अ�माकं तनयेषु च कोपो न दश�नीयः । अ�माकम् आयंूिष रw’ 
इ
यािद वा�यािन च । एवं च मानवानाम् एव एतािन वचनािन । ‘अYपाने देिह, वासांिस देिह, गाः 
देिह’ इ
यािद िकं सूचयित ? आशाि9वत�य क�यािप मानव�य वा�यम् एतिदित �पn ंभाित । अिप च 
‘अwैमा� दीMयः’ इ
यािदकम् अw`�डां तदिनnफलं च �A�ैव :ोjम् । कथम् अ�य वेद�य 
अपौ-षेय
वम् ?’’ इित बि9दपि'डतः अ�वीत ्। 
कहोडः िवचिलतः नाभवत् । ‘‘यिद वेदाः पु-षरिचताः �युः तिह� त! कतु�ः उ�ेखः �यात ् । िक9त ु
ऋrवेदः अनेन रिचतः, यजुव@दः अनेन रिचतः इित �ािप नाि�त । ऐ�वय�:ाथ�ना अभययाचना इ
यिद 
मानवकुल�य िहतम् इित अपौ-षेयः अिप वेदः बोधयित । िहत े:वत�नम्, अिहतात ्िनवत�नम् इित खलु 
शा<�य लBयम् । तद ्अपौ-षेयेण वेदेन ि`यत ेचेत ्को दोषः ? अतः अपौ-षेयाः एव वेदाः’’ इित 
सोऽिप सधैय�म् उjवान् । 



बि9दपि'डतः उyैः हिसतवान् । ‘‘कहोड, उzालकमहष@ः िशAय�य तव एतावद ्एव Vानं वा ? वेदेषु 
कतृ��मरणं नाि�त इित यदjंु 
वया, तY । सव@षां म9!ाणाम् ऋिषः क�
य�त ेइित 
वं न जानािस िकम् 
? गृ
�नमः, िव�वािम!ः, अघमष�णः इ
यादयः ऋषयः त�य त�य म9!�य कता�रः । अत एव 
म9!ोyारणात् :ाक् त े�मय�9त े। बहPिभः ऋिषिभः रिचतानां म9!ाणां सं"हः वेदः । अतः  वेद�य एकः 
कता� न कÀयते । िक9त ुत�य पौ-षेय
वं �पn ंVायते खलु?’’ इित च �ववादम् उप�थािपतवान् । 
‘‘ऋषयो म9!Dnारः । न म9!कता�रः । िन
यां स
यां वेदानुपूवÒ  त ेतपसः :भावेण साwा
कृतव9तः । 
न पुनः �वेGछया िकमिप काNपिनकं रिचतव9तः । कNपादौ परमा
मा ��णे वेदान् उपिदशित । त ेएव 
गु-िशAयपरFपरया रBय9त े। :लये जग
सम�त ंनn ंभवित । िक9त ुपरमा
मा नूतनकNपे आरSयमाणे 
��णे वेदान् यथायथं समुपिदशित । स च ऋिषSयः उपिदशित । अतः िव�वािम!ादयः म9!ान् ��णः 
साwा
कृतव9तः इित तेषां नाम त! त! �मय�त े । एतावता वेदानां पौ-षेय
वं न भवित । अिप त ु
अपौ-षेय
वम् एव’’ इित कहोडः :ोjवान् । 
‘‘कहोडमुने, :थमतः ‘वेदा िन
याः’ इ
येव न  समथ�नाह�म् । परमा
मा ��णे उपिदशित इ
यािदकं 
कथामा!म् । वेदेषु विसd-िव�वािम!योः कलहः विण�तः । दाशराजानां यु3ं विण�तम् । एताः घटनाः 
यदा अभवन्, तदा तदन9तर ं वा एवं विण�तम् इित �पnम् । यिद वेदाः िन
याः, तिह� 
कादािच
कघटनानां त! वण�ना कथम् उपप�त े? यिद एताः घटनाः नैव लोके अभवन् इित कÀयत,े 
तिह� वेदाः िमÀयावािदनः इित अSयुपग9तMयम् �यात ्। अ9यथा त ुलौिक�यः घटनाः तैः विण�ताः इित 
अ)ीकत�Mयम्  एव । एवं सित कथं वा वेदानाम् अपौ-षेय
वम् समÀय�ते ?’’ इित बि9दपि'डतः 
सा[हासं दशसु िदशासु :ित6विनतं �ववादं :�तुतवान् । 
कहोडः अ:ितभः अभवत ्। उZर ंिकमिप त�य  न भाित �म । त�य शरीरम् ि�वYम् अभवत ्। रसना 
शुAका जाता । |दयम् अकFपत ।  मुखं काि9तहीनं �वेत ंजातम् । दःुखने अवमानेन च सः िशरः 
अवनिमतवान् । तम् अवाOPखं �A�ा िवजयगव@ण मा�न् बि9दपि'डतः - ‘‘िकं तूAण�भूतः ? उZर ंदेिह 
। अथवा परािजतोऽि�म इित घोषय’’ इित Mया�वत् गिज�तवान् । 
कहोड�य देहः वाताहतशुAकपण�वत ्वेपत े�म ।  ‘वादे परािजतः अि�म, मम अ9
यकालः सिYिहतः । 
:य
नं कृतवतािप मया सुजातायाः आशा न पLरपूLरता । अह ंसव�था िवफलः दLरDः एव सव̂ जीवनं 



नीतवान्’  इ
यादयः भावनाः त�य |दये पुानुपुतया उ�Gछि9त �म । अ)ािन िवषसप�दn�य इव 
अशjािन अभवन् । क'ठः ग�दयुjः जातः । शू9य�AÄा सभां िवलो�य अवाOPखः भू
वा सः 
‘परािजतोऽि�म’ इित अ�पnया वाचा अवदत ्। 
‘‘बि9दपि'डतो िवजयते’’ इित त�य िशAयवृ9दम् उyैः अघोषयत ् । सभायां ि�थताः केचन स|दयाः 
पि'डताः असहायाः स9तः दःुखने मुखािन अवािe कृतव9तः । ‘बि9दपि'डत�य `ूरयVः पशुम् एकं 
पुनरलभत’ इित अ9ये िचि9ततव9तः । सहा6याियनः साधोः िम!�य अितिथभूत�य एषा दशा जाता 
इित यVदZः शरिव3ः इव िनता9तम् अतRयत । 
गव@ण हसन् बि9दपि'डतः - ‘‘िनयमानुसारेण कहोडः मम वशीभूतः इित राजाVा घोषणीया’’ इित 
राVः मुखं प�यन् िनवेिदतवान् ।    
‘‘वादिनयमानुसारेण परािजतः िविजतवतः अधीनः । ति�षये सFपूण�म् अिधकारं बि9दपि'डताय 
यGछामः । कहोडिवषये यथेn ं Mयवहतु�म् अह�ित अ!भवान्  बि9दपि'डतः’’ इ
यु�
वा जनकमहाराजः 
आ�थानम'डपात् िनग�तवान् । 
सकलां सभां कटाwेण वीwमाणः बि9दपि'डतः गव�युतेन  �वरेण -‘‘कहोड, मम वशंवदोऽिस । 
अनुगGछ माम्’’ इ
याVािपतवान् । 
िन�तेज�कः कहोडः वध�तFभ ं:ित गGछन् पशुः इव बि9दपि'डतम् अ9वगGछत ्। 
अिततमां िवष'णः िखYः गृहम् आगतः यVदZः िकंकत�Mयतामूढः सन् सुिचरम् ि�थतवान् । यदा सः 
एकाक� अवाOPखः गृह ं :ितिनवृZः, तदा सभायां िकं वृZम् इित Vातवती त�य प
नी िकमिप न 
पृnवती । ‘कहोडः मया केनािप उपायेन िनवारणीयः आसीत,् बि9दपि'डत�य वादकौशलिवषये, त�य 
काय�िवषये, वादिनयमानां कठोरतािवषये च मया अिधकं बोधनीयम् आसीत् ।  तदा :ायशः कहोड�य 
इयं िवपत ्न आपतेत’् इित सः बहPवारम् िचि9ततवान् । प
नी च अवाOPखी प
ये भोजनं पLरिवnवती । 
िक9त ुिकमिप भोjंु सः न अश�नोत् । दFपती उपोिषतौ एव राि!म् अनयताम् ।  
िक9त ु मानवैः दैवं िव-6य िकं कतु ̂ श�यत े ? सव̂ सोढMयम् । कत�Mयं पLरपालनीयम् । महष�ये 
उzालकाय इयं वाता� :ेषणीया एव इित सः िन�चयं कृतवान् । कeन वटुम् आनीय त ं◌ंिविदतमाग ̂
कृ
वा स9देशं �पnाwरैः बोधिय
वा, माग�Mयय�य Mयव�थां कृ
वा, रwकभट ंच कNपिय
वा :ेिषतवान् ।  



कितपयािन िदनािन :याणं कृ
वा सः वटुः उzालका.मं  :ा�वान् । स96यावेलायां सः त! उपि�थतः । 
साय9तन�य  सवन�य म9!ाः तदा .ूय9त े�म । केचन ��चाLरणः स96योपासनायां िनरताः आसन् । 
धृतवNकलाः का�चन ऋिषक9याः वृwालवालेषु जलं पूरयि9त �म । वटुः आ.मं :िव�य  :वह9
यां 
झया̂ पािणपादं :wाNय स96याव9दनं कृ
वा क�यचन ऋषेः सिवधे ग
वा नामगो!कथनपूव�कम् 
अिभवादनं कृतवान् । 
‘‘आयुAमान् भव’’ इित लQधाशीः सः पुनः उjवान् - ‘‘अह ंिमिथलातः आगतः अि�म । महष@ः दश�नं 
:ाRय त�मै मुqयः स9देशः :ापणीयः’’ इित ।  
िमिथलाशQदं .ुतवता ऋिषणा स9देश�य मह>वं Vातम् । झिटित सः वटु ंमहष@ः उzालक�य समीप ं
नी
वा - ‘‘अयं वटुः िमिथलातः भवते स9देशं .ावियतुम् आगतः अि�त’’ इित उjवान् ।  
महिष�ः वटोः मुखं �A�ा ‘अयम् अशुभं स9देशम् आनीतवान्’ इित Vातवान् । उपवेnP  ंदभा�सनं दश�िय
वा 
‘कÀयताम्’ इित उjवान् । 
वटुः :वरकथनपूव�म् अिभवादनं कृ
वा दभा�सने उपिव�य उjवान् - ‘‘महिष�णा अह ं w9तMयः । 
शोकस9देशानयन�य दौभा�rयं मया :ा�म् । भवतः िशAयः िमिथलानगरवासी पुरोिहतः यVदZः 
भव
पादयोः :णामं◌ं समRय� सि9दशित’’ इित । 
‘‘शुभम् अशुभं वा, स9देशवाहक�य न दोषः । अिभधीयताम्’’ इित महिष�ः उjवान् । 
‘‘भवतः िशAयः जामाता च कहोडः िमिथलायाः महाराज�य आ�थाने �विव�ानैपु'यं दश�ियतुम् 
आगतवान् । आ�थाने बि9दपि'डतेन  सह शा<ाथ�चचा� :वृZा । त! कहोडः परािजतः ।’’ 
‘‘वाद े यु3े  �पधा�सु च जयपराजयौ दैवाधीनौ । तत�ततः ?’’ 
‘‘ततो वादिनयमानुसारेण कहोडः बि9दपि'डताय समिप�तः । ततः त�य ि�थितगती न Vायेत े।  पूव�म् 
अिप वादे परािजताः बि9दपि'डत�य वशीभूताः केऽिप पुनः जनैः न �nाः । ‘परािजतान् पि'डतान् 
बि9दपि'डतः न�ां मªयित’ इित जनाः वदि9त । िम! ंसतीÀय̂ रिwतुम् असमथ̂ मां w9तुम् अह�ित 
महिष�ः इित पुरोिहतो यVदZः स9देशं :ेिषतवान् ।’’ 
महिष�ः ब3�ुकुिटः अभवत ्। अध�िनमीिलतने!ः wणं 6यानम»ः ि�थतः ।  



ततः ‘‘दैवेGछा अनु��नीया’’ इित उ�ार ंकृ
वा - ‘‘आ.मे िदन�यं ि�थ
वा अYपानािदिभः शरीरायासं 
पLर|
य ततः �व"ामं ग9तम्ु अह�िस’’ इित अ�वीत ्। 
केषुिचदेव िनिमषेषु इयं वाता� दावानलवत् आ.मे :सृता । दवुा�ता̂ .ुतवती सुजाता वÁाहता लता इव 
िवसंVा धरायां पिततवती । ऋिषप
9यः जलसेचनािदना शीतोपचारेण तां लQधसंVां कृतव
यः । सवा�सां 
तासां मुखािन प�य9ती - ‘‘को वा इमां वाता�म् आनीतवान् ? आनयत तम्’’ इित उyैः Mयलपत ्
सुजाता । 
वटुः त! आग
य त�याः पादयोः िनपिततवान् । सा -दती िवलप9ती त ंपृnवती - ‘‘भोः, िकम् अभूत ्
मम प
युः? मुिनः कहोडः िकमथ�र्ं◌ं न :ितिनवृZः ? �ा�णः, वेदिवत,् उपशा9तः सः कथं 
बि9दपि'डत�य वशीकृतः ? कथं `ूरेण तेन मम पितः जले मÑªतः ? जनकमहाराजः ��Vानी इित 
सम�तः लोकः :शंसित । क��शः Vानी सः, यः �वरा1ये ई�शम् अ9याXयम् अनुम9यत े? मम प
या 
िकमपरा3म् ?’’ इित सा सतत ं:�नान् पृnवती ।  
‘‘मातः, मां wम�व । कहोडमुिनना िकमिप न अपरा3म् । महाराज�च िव�ापwपाती । िक9त ु
आ�थानपि'डतः ब9दी कठोरान् वादिनयमान् करोित । ता�शिनयमान् अSयुपगतव9तः एव वादर)े 
अवतरि9त । परािजतः िनयमानुसारेण िवजियनो वशंवदः भवित । तथा वशीभूत�य गितः का भिवAयित 
इित न केनािप Vायते । ‘ब9दी परािजतं नदीसमीपं नयित । त! मªयित । ततः त�य कथा समा�ा 
भवित’ इित जनाः कथयि9त । अह ंिकमिप अ9यत ्न जानािम । यVदZ�य आVया स9देशम् अहम् 
आनीतवान् । एतावदेव’’ इित वटुः �वयम् अ.ूिण िवमुeन् उjवान् । 
‘‘बि9दपि'डताय एतावदिधकारं दZवान् जनकः पापी । वेदिवदः पि'डतान् जले मªियतुम् अवकाशं 
यः ददाित, त�य Vानेन िकं फलम् ? गGछ िमिथलाम् । कथय जनकमहाराजम् । पितिवयुjा यथाह ं
तRये तथा त�यािप सुता पितिवरहेण त�ा भिवAयित । अयं मम शापः’’ इित िवलप9ती सुजाता पुनः 
िवसंVा अभवत ्। अवाOPखः वटुः ततः उ
थाय शी�म् एव िमिथलां :ितिनवृZः ।       
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सुजाता नव:सवा । त�याः िशशोः मासमा!ं वयः । शरीर�य अnसु  भागेषु व`ः िशशुः कट े

सु�ः । प
युः दवुा�ता�याः .वणेन सुजातायाः का ि�थितः भिवAयित इित आ.म�य सवा�ः ि<यः 



कातराः आसन् । जामातुः शोकमय� वाता̂ .ुतवती सुजातायाः माता त! आग
य सुजातां 
शै
योपचारेण लQधसंVां कृ
वा  बहPधा  सा9
वय9ती दःुखदrधां तां समाधातुं य
नं कृतवती । 
‘‘अFब, िकं करोिम ? अNप ेवयिस मे वैधMयम् । अnाव`ः इित अ9वथा�िभधानः िशशुः । दLरDतायाः 
पराकाdा । एवं ि�थतेऽिप िकमथ̂ मया :ाणाः धरणीयाः ?’’ इित सुजाता उyैः रोिदतुम् आरQधवती । 
‘कथं सुता समाधातMया, कैः वचनैः सा9
वनं वjMयम्’ इित मातुः न अभासत ।  
सा िनिन�मेषं सुतां प�य9ती तदा तदा उ�तािन अ.ूिण :ो�छ9ती तूAणीम् उपिवnा । 
परे�िव महिष�ः उzालकः �वयं सुजाताम् उिz�य सा9
वनवचनािन उjवान् - ‘‘व
से, सुजात,े मानवः 
िवधेः ह�त े �ाFयत ् `�डनकम् इव । यदा िविधः सुमुखः तदा वयं ‘सव�म् अ�मदधीनं वत�त,े 
अ�मिदnानुसारेण जगद ्िवपLरवत�त’े इित भावयामः । िक9त ुन क�यािप िविधः सदा सुमुखः । सदा 
सुखं न क�यािप । िवपत ्दःुखं कn ंचे
यािद सकलमिप अिनवाय�म् । आ.मे जाता, आ.मे विध�ता, 
मZः िव�ाम् उपािज�तवती 
वम् एतत ् स
यं Vातुम् असमथा� िकम् ? �थैय��य परीwा एता�शेषु 
अवसरेषु एव । िकिeद ्आलोGय मनः ि�तिमतं कु-Aव’’ इित । 
‘‘िपतः, मया को वा अपराधः िविहतः यद ्िविधः माम् एवं द'डयित ? अहम् अ�य शोक�य भरणे 
असमथा� । कहोडः लोकेऽि�मन् यदा नाि�त, तदा िकमथ̂ मया अ! भिवतMयम् ? सुखदःुखयोः 
सहभािगनी इित यः मां पLरगृहीतवान्, सः एव मां 
य�
वा गतः । इदान� िकमह ंकरवािण ?’’ 
‘‘व
से, 
वां 
यjंु कहोडः न गतः । स खलु दाLर]oयं दरूीकतु ̂:य
नं कृतवान् । स एव :य
नः िवपदम् 
आनयत ्। इदान� 
वया धै◌ैय�म् अवलFQय दःुखं सोढMयम् । ना9यः प9थाः िव�ते ।’’ 
‘‘िपतः, जीिवतु ंमम न क�चन आधारः । सहगमनाय अनुमितं म� ंदेिह । प
युः शरीरम् अ! नाि�त 
। तथािप तमेव अनु�मर9ती िचताम् आरोहािम ।’’ 
‘‘इयं मूख�ता । इयं कातरता । कहोडः वादे परािजतः सन् बि9दपि'डत�य वशीभूतः इित स
यम् । त�य 
ततः का गितः जाता इित त ुऊहापोह�य िवषयः । त! :
यw ं:माणं नाि�त । यिद च  कहोड�य 
मरणं िनि�चतं, तदािप सहगमनं न साध ु। त�य सुत�य पालनं पोषणं च यथाशिj 
वया कत�Mयम् । 



अनुमरणेन िकमिप न सा6यत े । पलायनमाग�ः खलु िचतारोहणम् । न त! शा<सFमितः । :ाणाः 
सव�:य
नेन रwणीयाः । वेदवचनेन अिविहतम् अनुमरणं पापकारणम् ।’’ 
‘‘िशशंु कथं पालयेयं, कथं पोषयेयम् ? स खलु अnाव`ः । त�य लोकेऽि�मन् �थानं � वत�त ेिपतः 
?’’ 
‘‘तथा न वjMयम् । सुत ेसुजाते, पूव�म् एव मया अिभिहतम् । तव सुतः अभूतपूव�ः Vानी भिवAयित । 
अ�मै जगत ेVान:काशं िवतLरAयित । मम तपिस वचिस च तव िव�वासः वत�त ेचेत,् त ं:ी
या पालय, 
पोषय, वध�य । सः िपतर ंवंश�यं च समु3LरAयित । रw मे वािच िवश्वासम् ।’’ 
िपतुः वचिस सुजातायाः �ढः िव�वासः आसीत ्। तथािप सा.ुनयना सा त ंपृnवती - ‘‘:थमतो व`ं 
{पम् । िपतर ंचwुषा सकृदिप अ�nवान् अनाथः अयम् । कथं सः वध�त ेिपतः ?’’ 
‘‘अयम् अ�माकम् आ.मे एव वध�ताम् । तव अनुजः �वेतकेतुः इव अयम् अिप मे दौिह!ः अ! 
पालियAयते । पूव�ज9मसं�कारसFपत् तव पु!�य महती वत�त ेइित अह ंजानािम । कितपयेषु एव वष@षु 
सः सम�तिव�ापार)तः भिवAयित । तव सव̂ दःुखं च पLरहLरAयित’’ इित उjवान् महिष�ः उzालकः । 
दःुखं सव̂ |दये िनगू� सुजाता कथमिप मनः समादधात ् । िशशंु :ी
या आिल�rय अ.ुिवमोचनेन 
|दय�य भारं लघूकृतवती । 
कालच`ं सदा �ाFयित । न क�यािप कृत  तत ्wणम् अिप अवितdत े। जन�य कnम् अ�त,ु सुखं 
वा, कालच`�य �मणम् अ:ितहतम् । िवशाल�य अपLरिमत�य िव�व�य Mयव�थायां क�य वा 
:ाधा9यम् ? काल�य �nौ राजानः .ीम9तः दासाः दLरDाः सव@ऽिप समानाः । सव@ऽिप साधारणाः । 
अnाव`ः बहxनाम् अपहास�य िवषयः भू
वािप िदने िदने वध�त े �म । त�य च�`मणं सं`मणं वा 
अ9येषाम् इव नासीत् । 
व`ा)�य त�य एकैकम् अिप पद ंजनानां हास�य, सुजातायाः रोदन�य  च कारणं भवित �म । 
:थमतः त ं�nव9तः त ुबहPधा हिस
वा िविवधान् :�नान् कृ
वा च सुजातायाः दःुख�य वृ3ेः कारणं 
भवि9त �म । आ.म�य बालकाः बािलका�च अnाव`�य एकैकाम् अिप चेnाम् अनुकृ
य िवनोदं 
लभ9त े�म । 



िक9त ुअNपे एव वयिस अnाव`�य बुि3ः सूBमा :च'डा च आसीत ्। .ुतधरः सः । सकृत् .ुत ंसव̂ 
सः पुन-yारियतुं शjः आसीत ्। सव@ म9!ाः, सवा�िण �ा�णवा�यािन, सवा�ः उपिनषदः .वणमा!ेण 
त�य वशीभवि9त �म । सव�म् इदम् एषः पुरा कु! क�माद ्अधीतवान् इित सव@षां संशयः भवित �म । 
लौिककेषु अिप िवषयेषु अ9येषां छा!ाणां, यूनां, वृ3ानां, मुनीनां च य! संशयः, त!ािप अ�य बुि3ः 
सलीलं :वहित �म । यVानां िवधौ िवधाने वा यदा ऋषयः स9देहेन िवरताः भवि9त �म, तदा 
अnाव`ः ‘इदिम
थम्’ इित िनण�यं :दातु ंसमथ�ः आसीत ् ।  त�य अ:ितमायाः मेधाशjेः कुतूहलं 
शमियतुं �वयं महिष�ः उzालकः अिप असमथ�ः आसीत ्।  
महष@ः सुतः �वेतकेतुः अिप अnाव`समानवय�कः । िक9त ुिव�ायां तयोः तारतFयं सु�पnम् आसीत ्। 
अ9ये दशिभः वष́ः यद ्अिधगGछि9त तद ्  अnाव`ः दशिभः मासैः, कदािचद ् दशिभः िदनैः एव 
अिधगGछित �म । वेदपठने त ुत9मुखाद ्एकम् अिप अwरम् अप�वरोपेतं न िनग�Gछित  �म । ‘साwाद ्
वेदपु-षः एव त�य वदने िनवसित’ इित जनाः भाष9त े�म । 
सुत�य {पं सुजातायाः यावत� वेदनां करोित �म, ततोऽिधकं मुद ंत�य बुि3ः जनयित �म । अिपतृकः 
अनाथः इित आ.मे त ं न कि�चद ्अवVया प�यित �म । महष@ः ति�मन् महती :ीितः, महान् 
आदर�च इित सव@ जानि9त �म । अnवष«यः अिप अnाव`ः वयोवृ3ान् अिप बोधियतु ंसमथ�ः आसीत् 
। गभा�nमे उपनीतः सः गाय�यिभम9!णेन :कृnतेजाः अभवत ् । शा<ा6ययनम् आरSय चतुिभ�ः एव 
वष́ः वेदेषु वेदा)ेषु पुराणेषु धम�शा<ेषु �मृितषु वाकोवा�ये इितहासे च सः :वीणः अभवत ्। 
आसतां सहा6याियनः, 1येdाः ऋषयः, आ.मा9तरवािसनः लौिकका�च शा<ेषु यVि`याकलापेषु च 
�वीयान् संशयान् िनवारियतुम् अnाव`म् आ.यि9त �म । �वयं महिष�ः उzालकः धम�रह�येषु अ�पnेषु 
दौिह! ं�वाaे उपवे�य त�य िवचारान् सावधानं शृणोित �म । सुजाता अन9तया िच9तया  स9तRयत े�म 
। सा सौभाrयवती वा िवधवा वा इित संशियतम् आसीत ्। ‘‘ सौभाrयवती इव आ
मानम् अलaP -, 
तव पितः मृतः इित कः वदित ?’’ इित त�याः माता सदा वदित �म । िक9त ु सुजातायाः त!  
आसिjः एव न आसीत ्।  



‘बि9दपि'डतवशीभूतः न कि�चद ्िव�ान् पुनः भूलोके �nः’ इित :तीितः िनबा�धा । एवं च मम पितः 
पुनरागिमAयित इित कथं वा िव�विसिम’ इित त�याः Mयाकुलता । ‘िनAक-णतया `ौय@ण च मे पित ं
हतवतः त�य बि9दपि'डतपाश�य उपLर �फूज�थुसिहत ंवÁं िनपतत’ु इित सा शपित �म । 
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एकदा सायaाले भगवित सह¦मरीिचमािलिन अ-णवण̂ धारयित सित, महिष�ः उzालकः 

आ.म�य म6ये क�यिचत् वृw�य छायायां `�डतः ऋिषकुमारान् अवलोकयित �म ।  बालाः 
उ
�P
यो
�Pय ल�मानाः सहष̂ केकाः कुवा�णाः `�डि9त �म । तथा `�िडतु ं �वशरीरव`
वकारणात् 
अशjः अnाव`ः महष@ः अaे उपिवnः केवलं दश�नेन आन9दित �म ।  
अ!ा9तर े`�डतः महिष�पु!�य �वेतकेतोः भूमौ पतनेन बाधा सWाता । िपतुः अaे उपिव�य समाधानं 
:ा�ुम् इGछुः �वेतकेतुः त! आगतः । िव�ासु सुिनपुण�यािप अnाव`�य बाNयहेतोः हठ:वृिZः 
आसीत ्। सः �वेतकेतवे �थानं न दZवान् । 
‘‘
यज मम िपतुः अaम् । अ! मया उपवेnMयम् । तव अ! �थानं नाि�त । 
यज’’ इित िवलपन् 
�वेतकेतुः उjवान् । 
‘‘तथा न वjMयम् । उभौ युवाम् अ! उपिवशताम्’’ इित िववाद ंपLरहतु�म् इGछुकः महिष�ः उjवान् । 
�वेतकेतुः कोपनः सWातः । 
‘‘गGछ र े ! तव मातर ंपृA�ा तव िपता कः इित िवजानीिह । त�य अaे उपिवश । मम �थानं िकम् 
अपहरिस ? गGछ’’ इित उyैः आ`ोशं कृतवान् �वेतकेतुः ।  
अnाव`ः िनA:ितभः अभवत ् । ‘य! मया उपिवnं तत ् �थानं न मदीयं, न त! मम अिधकारः । 
�वेतकेतुः यिद दािw'येन कृपया वा ददाित, तिह� एव अह ंत! उपवेnP  ंशBयािम । अ9यथा  मम �थानं 
नाि�त’ इित तेन आशु अवगतम् । 
वचनं िवना उ
थाय, अवाOPखः ततः व`ग
या िनग�तः । अवमािनतः इव िवष'णः सन् मातुः समीपं 
गतवान् । दीनवदनं नयनाeलयोः ि�थतान् अ.ुिब9दन्ू :ो�छ9त ंसुतम् अnाव`ं �A�ा सुजातायाः शोकः 
आ�चय̂ च युगपद ्उदभवताम् । अिपतृक�य व`ा)�य त�य केन िकं कृत ं�यात ्इित शोकः । कदािप 
पुरा एवम् अनागGछन् अ� क�मात ्-दन् आगGछित इित आ�चय�म् ।  



‘‘व
स, अnाव`, क�माद ् रोिदिष ?  िकम् अभवत ् ? िकं केनिचद ्अपहिसतोऽिस, आहोि�वत ्
तािडतः ?’’ 
‘‘अFब, न केनािप अपहिसतः, न च तािडतः िक9त ु�वेतकेतुः....’’ 
‘‘िकं कृत ं�वेतकेतुना ? ’’ 
‘‘अह ंमहष@ः अaे उपिवnः `�डतः बालान् प�यािम �म । �वेतकेतुः आग
य मां ततः :GयाMय �वयं 
त! उपिवnः । ‘
वं तव िपतुः अaे उपिवश । मम िपतुः अaे मम �थानम् । न तव’ इित मां 
भि
स�तवान् । अFब, मम िपता कः ? �ाि�त मम िपता ? कुतः स न ��यत ेकदािप ?’’ इित 
अnाव`ः सिनब�9धं मातर ंपृnवान् । 
िकम् उZर ं दातMयम् इित सुजातायाः न अभासत । सा त ं :�नं◌ ं िव�मारियतुम् य
नं कृतवती । 
‘‘व
स, 
वं बालः । िव�मर त�य वचनम् । ग
वा `�डां प�य । अथवा "9थान्  अधीAव’’ इित सा 
उjवती । 
अnाव`�य कोपः उ
पYः । ‘‘अFब, नाहं �तन9धयः । अह ंसव̂ Vातु ंसमथ�ः । सव@षां बालानां िपतरः 
अ! सि9त । मम त ुिपता कुतो नाि�त ? िपता जीवित उत न ?  �ूिह । मया अ� तत ्VातMयम् । 
यिद न �वीिष, तिह� अहम् अनूढायाः तव अधम@ण जातः �ा
यिशशुः इित मया िच9तनीयं भिवAयित । 
स
यं �ूिह’’ इित उyैः पृnवान्  सः मातरम् । 
‘िकमथ̂ स
यं गूहनीयम् ? अnाव`ः वयसा बालोऽिप Vानेन त-णः । जानात ु स
यं सः । सव̂ 
कथयािम’ इित आलोGय सुजाता कहोडेन जातं �विववाहं, द�युकृतात ्ता�कया�त ्:ा� ंदाLर]oयं, ततः 
िवमोचनं :ा�ु ं कहोड�य िमिथला:याणं, त! बि9दपि'डतेन वादे त�य पराजयः, पLरणामतः 
बि9दपि'डतवशीभूत�य त�य अगोचर
वं, बि9दपि'डतः �ववशीभूतान् पि'डतान् जले मªिय
वा संहरित 
इित जन.ुित ंच सा िवशदं िन{िपतवती ।  
तत�च अ.ु:वाहं रो3ुं य
नं कुव�ती सा उjवती - ‘‘व
स ! 
वं ता�श�य वेदिवदः  पु!ोऽिस । अतः 
एव सवा�ः िव�ाः तव करगताः । वेदिवद ंगुणधनं शा9त ंदा9त ंतव िपतर ंवादे िनिज�
य जले मªिय
वा 
माLरतव9त ं बि9दपि'डत ं 
वं पुनः वाद ेजयेः । `ूरः सः यथा बहxन् .ोि!यान् िनAपापान् पि'डतान् 



हतवान्, त ंतथैव जले िनम§य संहरेः । पुनः सः िपशाचः यथा न उ9मªेत,् यथा त�य िनAक-णा 
परFपरा नानुवत@त, तथा कुया�ः । यिद तथा न करोिष, सः नृशंसः कित वा .ोि!यान् विधAयित ? 
तदह ंन जाने । तव ता�शी शिjः, ता�शं सामÀय̂ च यदा भिवAयित, तिzनम् अह ंसदा :ितपालय9ती 
अि�म । तव जीिवत�य मुqयः उzेशः अयमेव अ�त ु। मुqयं 6येयम् इदमेव अ�त ु। 
वां नवमासान् 
उदर े वह9ती, वेदनां सोÔवा :सूतवती । जनानाम् अपहासं, िन9दनां, भ
स�नां च सहमाना 
वां 
िव�ाव9तं कृतवती । अप
येSयः िकमिप :ितफल
वेन माता न िनरीwत े इित जानािम । तथािप त ं
िनयमं भ��
वा याच े
वाम् । िपतुः मातु�च ऋणं 
वया िनया�तनीयम् । त�य एकः एव माग�ः । सः 
बि9दपि'डतः वादे िनिज�
य न�ां मªियतMयः । कथय पु! ! अिप मम एताम् आशां िनव�त�ियAयिस 
?’’ 
|दये िनगूिहतं सकलं दःुखं सम�तं `ोध ं च वाचा :वाहय9
याः जन9याः वचनैः अnाव`ेण िपतुः 
मरणं, त! कारणीभूतः बि9दपि'डतः, तेन कृतम् अ9याXयम् इित सव̂ Vातम् । त�य |दयम् 
अि»कु'डवत ्अ1वलत् । लावारसम् उि�रतः शैलािदव त�य मुखात ् उAणः दीघ�ः �वासः िनग�तः । 
�वजीवन�य लBयं िकिमित तेन त
wणे िनि�चत ंयत ्‘ऋणं िनया�तनीयम् । ऋणिवमुिjः :ा�Mया’ इित 
।  
मातरम् एव अिनमेषया �AÄा प�यन् सः उjवान् - ‘‘अFब ! एतावि9त िदनािन दःुखं 
वया कथं 
सोढम् ? पूव�मेव म�म् इद ंिनवेदनीयम् आसीत ्। एतावता कालेन अह ंत ंबि9दपि'डत ंवाद ेिनिज�
य, 
न�ां त ंमªिय
वा त�मै ितलाWिलं द>वा आगतवान् �याम् । िकमथ̂ मां पूव�मेव एत
सव̂ न किथतवती 
अFब ?’’ इित ।  
‘‘भवान् वयसा अिप बालः । ‘भवतः िपतरम् एव वादे परािजतवतः बि9दपि'डताqय�य राwस�य मुख े
कथं भव9त ंपातयेयम्’ इित िभया नाहं िकमिप उjवती । व
स ! पितहीना अह ंत ंभिwतवतः त�य 
राwस�य मुखकूप ेपु!म् अिप कथं :ेषयेयम् ? :पe�य वeनामय�य {प ंन �nवान् खलु 
वम् ? 
अधुना तव वयः ऊन�ादशवष�म् । इतोऽिप बहxिन वषा�िण कृता6ययनः सव�शा<ाथ�वेZा वादमम�Vः च 
भू
वा सिव�वासं वादयु3ाय :यािह’’ इित सा.ुनयना सुजाता उjवती । 



अnाव`ः िन�स9देहेन �वरेण उjवान् - ‘‘अFब ! भवती िकं मम शिjं न जानाित ? िवषयम् 
अजानन् अहम् अ�ाविध तूAणीम् आसम् । पू1य�य िनद�ष�य अनपरािधनः मम िपतुः अपमृ
यंु यः 
बि9दपि'डतः िविहतवान्, ति�मन् जीवित कथम् अह ंिनDां :ाRनुयाम् ? इदान� तूAणीFभावः न साधुः 
। मातामह�य महष@ः उzालक�य अनुVां लQ6वा �वः एव :भात े िमिथलां :�था�ये । त! ग
वा 
बि9दपि'डत�य गव̂ िनवा�Rय, जले म»ं मृत ंत ं�A�ा ततः मम िपतर ंजलाWिलना तप�ियAयािम । माता 
मां साशीवा�दं िमिथलां :ेषयत’ु’ इित ।  
आ
मिव�वासभLरतािन पु!�य वचनािन .ुतवती सुजाता कृतामृतपानेव िनता9तम् आनि9दतवती । पु!ः 
अिप बि9दपि'डत�य ò ोधा»ौ यिद पितAयित, तिह� का गितः इित त�याः |दयम् अकFपत । सा 
िकिeत् आलोGय उjवती - ‘‘पु! ! मातामहं पृA�ा त�य आदेशं पालय । त�य अनुमितं िवना िकमिप 
मा काष«ः’’ इित । 
तदानीम् एव अnाव`ः मा!ा साकं महष@ः समीपम् आगतवान् । महिष�ः स96योपासनाय िस3ः भवित 
�म । सुजातया साकम् आगतम् अnाव`ं �A�ा - ‘‘व
स, अnाव` !  अ:बु3�य �वेतकेतोः वचनािन 
मनिस िनधाय Mयथां मा काष«ः । वयसा बालोऽिप 
वं Vानेन वृ3ः एव । �वेतकेतुः त ुवयसा Vानेन च 
अ�ािप बालः एव’’ इित सः उjवान् ।  
‘‘�वेतकेतुः बाNयकारणात् यद ्उjवान्  तेन मम लाभः एव जातः । मातामह, मम िपतुः स
यकथा 
मया अ� Vाता । िपतुः यद ् अ9याXयं जात ं त�य योrयं :तीकारं िवधातुं :ेरणा मया लQधा । 
आशीवा�दपूव�कं भवान् मां िमिथलां :ेषयत ु। �वः एव अह ंगिमAयािम’’ इित अnाव`ः उjवान् ।  
‘‘व
स, अnाव` ! तव Vाने, सामÀय@, :ितभायां च मम Dिढdः िव�वासः वत�त े । अि�मन् लोके 
कमिप पि'डत ंजेतु ं
वं श�नोिष । अिप च भवतः जातके अधुना गु-ः उy�थाने िवराजत े। अतः तव 
सव�! िव�ाwे!े जयः एव भिवAयित । अ! संशयलेशोऽिप नाि�त । िमिथलां ग
वा बि9दपि'डत ंवादे 
िनिज�
य यश�वी भव । मम आिशषः सदा सि9त तव िशरिस । गGछ, िवजयीभव’’ इित महिष�ः 
िन�शaम् उjवान् ।  
सुजाता पृnवती - ‘‘िपतः ! अnाव`�य शरीरं व`म् । चिलतु ंन श�नोित सFयक् । असहायः अयं 
कथं िमिथलां गिमAयित ?’’  



‘‘व
से ! मया तत ् िचि9ततमेव । �वेतकेतुः अनेन साकं गिमAयित । एतौ बलीवद�शकटेन :याणं 
कु-ताम् । िशAयान् उ�
वा :याण�य Mयव�थां कारयािम । भवती अिप एतयोः मागा�य पाथेयं 
सªीकु-’’ इित महिष�ः उjवान् ।  
रा!ौ सुजाता पृथुकान् सjंु गुडं च िस3ीकृतवती । महष@ः िशAयाः क9दािन मूलािन च संगृहीतव9तः । 
सु��यािप अnाव`�य िनDा नयनािभमुखी न अभवत ् । सम�तम् अिप Vानं करतलामलकवत् यथा 
:
यw ं�यात ्तथा त�य मनः िव�वम् आलोडयित �म । 
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परे�िव अnाव`ः �वेतकेतुना सह िमिथलां शकटेन :ि�थतः । शाकिटकः शकटदासनामा 

�ढगा!ः । सः समीप�थ�य "ाम�य िनवासी । "ाम�वामी महिष�गौरवेण शकट ंबलीवद� शाकिटकं च 
:ेिषतवान् । शकटे पाथेयम् इित फलािन क9दािन मूलािन च रिwतािन । सुजातया दZाः सगुडाः 
पृथुकाः सjव�च त! आसन् । माग�म6ये नदीतट े"ामे वा शकट:याणं िवरमित �म । त! शारीरािण 
कमा�िण िनव�
य�, आहारसेवनं च कृ
वा त े:याि9त �म । शाकिटकः :ाकृत� भाषां भाषत े�म । सा 
अnाव`�वेतकेतुSयां Vायते �म । एताSयां भाAयमाणां सं�कृतभाषां सोऽिप जानाित �म । िविवधाः 
कथाः कथयतां, माग@ िविवधान् जनान् वृwान् शैलान् देशां�च प�यतां तेषां कालः गGछित �म । 
:याण�य आयासः न Vायत े�म । ‘व9याः िहं¦ाः पशवः बाधां कुयु�ः’ इित भीितः त ुसदा आसीत ्।  
"ामेषु अnाव`ः जनानां हास�य कारणम् आसीत् । िविच!ं :ािणनम् इव बालाः युवानः वृ3ाः 
ि<य�च त ं वीw9त े �म । िक9त ु सदा िव�ायाः पLरकलने आसjमनाः अnाव`ः तेषां चेnां नैव 
अवधारयित �म । �वेतकेतुः तान् जनान् िनवारियतु ंसदा :य
नं करोित �म ।  
‘अnाव`ः कहोड�य पु!ः, महष@ः उzालक�य दौिह!ः’ इित केचन पि'डताः कणा�किण�कया .ुतव9तः । 
‘सः बालोऽिप सन् नानाशा<ेषु अ:ितमः िव�ान्, पूव�ज9मनः सं�कारेण िव�ाः वशीकृतवान्, मेधावी, 
Vानवान्’ इित केचन जानि9त �म । ता�शाः "ाम�य �ार ेएव अnाव`ं श्वेतकेतु ंच �वागतीकृ
य 
अितिथ
वेन गृह ं नी
वा स
कारं कुव�ि9त �म । �नान-भोजन-शयनादीनां Mयव�थां त े सस9तोषं 
कNपयि9त �म । बहोः कालात ्केषािeत् मन�सु ि�थताः संशयाः अnाव`ेण wणमा!ेण पLरिÃय9त े�म  
। अnाव`ः केन  उzेशेन िमिथलां :ि�थतः इित Vा
वा तमिप बहवः :शंिसतव9तः । 



कि�मं�चन "ामे क�चन पुरोिहतः अnाव`ेण सह संवाद ंकुवा�णः उjवान् -  ‘‘जनकमहाराजः इदान� 
यजत े। :ातः यVकाया�िण भवि9त । यVशालायाम् एव सायं देवतानां, यVानाम्, आ
मनः, ऋत�य, 
स
य�य च िवषये चचा�ः :वत�9त े । त! सव@षां िवदषुां :वेश�य अवकाशः भवित । यVभूिमः 
िमिथलायाः समीपे एव अि�त इित मया .ुतम्’’ इित । 
एतद ्.ु
वा अnाव`ः ‘महाराज�य जनक�य दश�नं, बि9दपि'डतेन वादं कतु�म् अवसर�च सुखने लSयत’े 
इित िविच9
य स9तुnः अभवत ्। 
कितपयिदनािन यावत ् :याणं कृ
वा त े िवदेहदेश�य सीमां ती
वा� त ं देशं :िवnव9तः । त! 
धनधा9यसमृ3ेः ता'डवं :
यwम् आसीत ्। आहार�य वसन�य वसतेः वा त! दौल�Sयं क�यािप नासीत् 
। जनाः धािम�काः । अितथीन् देववत् पयु�पासत े �म । सव@ कृतालaाराः, धृताभरणाः, गतिच9ताः 
��य9त े�म । "ामेषु इिnकारिचतािन गृहािण । पशवः |nाः पुnा)ा�च गोचरीभवि9त �म । आपणेषु 
बहPमूNयािन व<ािण िवभूषणािन च िवराज9त े �म । िवपणयः `XयरािशभLरताः आसन् । 
जनकमहाराज�य शासने सव@ऽिप ईितदरूाः भीितमुjाः सुखने जीवि9त �म ।  
िमिथलानगया�ः अनितदरू े ि�थता यVशाला कु! अि�त इित जनेSयः िविद
वा तया िदशा अnाव`�य 
शकटं :ि�थतम् । ‘इयं यVशाला’ इित दरूादेव होमग9धः सूचयित �म । होमधूमः जनान् आ¶यन् इव 
गगने :सरित �म । समीपे आगताSयाम् अnाव`श्वेतकेतुSयां सुमधुरः वेदघोषः  कण�पथाितथीकृतः । 
यVशालायाः अनितदरू े वटवृw�य Gछायायां शकटं �थापिय
वा, बलीवद� मुjार�मी कृ
वा, तृणवित 
:देशे चLरतु ं
य�
वा, ‘िव.Fयताम्’ इित शाकिटकम्  उ�
वा अnाव`ः �वेतकेतुः च यागशालां :ित 
:ि�थतौ । पािणपाद ं:wाNय आचमनं च कृ
वा तौ यVशालां गतव9तौ । 
�ारपालकः एतौ �A�ा �ा�णौ इित अिभVाय सं�कृतम् आि.
य -‘‘बालकौ कौ युवाम् ? केन 
:योजनेन अ! आगतौ ?’’ इित पृnवान् ।  
‘‘आवां महष@ः उzालक�य आ.माद ्आगतौ । सायaाले अ! :वित�Aयमाणायां िव�
सभायां शा<ाथ̂ 
:�तोतुम् आगतौ’’ इित उjवान् अnाव`ः ।  



�ारपालकः हिसतवान् । ‘‘अहो बत ! शा<ाथ̂ :�तोतुम् आगतौ िकल ! ‘वाद’शQद�य अथ̂ िकं युवां 
जानीथः ?  द'ड`�डा इित भावयथः िकम् ? बालकौ, नगर ंग
वा त!
यैः बालकैः सह `�डतम् । 
शा<वादे बालानां िकं काय�म् अि�त ?’’ इित च उjवान् ।  
अnाव`ः सिव¦Fभम् उjवान् - ‘‘�ारपालक, शा<वाद:�तावाय अपेBयत े बुि3शिjः । त! वयसः 
का :सिjः ? बुि3मतां वयो न ग'यत े। देिह आवाSयाम् :वेशावकाशम्’’ इित ।  
‘‘हहा, तव आकारस�शी िकल तव वाक् । तूAणीम् इतो यािह । 
वा�शाः यVशालां :िवnाः चेnािभः 
ऋि
वजाम् आचाया�णां च पीडां कNपयि9त । :थमम् इतः अपसर’’ इित �ारपालकः उyैः उjवान् ।  
त�चनं .ुतवान् क�चन आचाय�ः त! आग
य - ‘‘िकं जातम् ? िकमथ�म् उyैः `9दिस ? को 
वृZा9तः ?’’ इित �ारपालकं पृnवान् ।  
‘‘एतौ बालौ िव�ि�ः शा<ाथ̂ चिच�तुम् आगतौ िकल । तौ :वेशं :ाथ�येते । मया :वेशः िनराकृतः’’ 
इित �ारपालकः उjवान् ।  
‘‘
वया असाध ु कृतम् । िशरः पिलतम् इित वा, मुखं विलिभः आ`ा9तम् इित वा कमिप वृ3ं न 
गणयित महाराजः । यः बालोऽिप कृता6ययनः, यः शा<ाथ�िवचwणः, तम् एव वृ3ं गणयित । एषः 
अ�य देश�य साF:दायः । अतः एतौ तेजि�वनौ बालौ अ9तः :वेशय’’ इित आचाय�ः उjवान् ।  
‘‘यथाVापयित भवान्’’ इित �ारपालकः तयोः :वेशावकाशं किNपतवान् ।  
�ौ अिप अ9तः :िव�य यVशालां �nव9तौ । आचाय�ः ताSयाम् अ¨य̂, पा�ं, मागा�यासपLरहाराय 
फलाहारािदकं च दािपतवान् ।  
सायaाले सभा िमिलता । ऋि
वजः, अ6वय�वः, उ�ातारः, ऋषयः, शा<िव�ांसः इित सव@ त! 
उपि�थताः । म6ये जनकमहाराजः साwाद ् धम�ः इव िवराजमानः अ��यत । यVदीिwतः सः 
सरलवसनः दभा�सने उपिवnः अिप साि>वकेन तेजसा �ाजत े �म । ि�नrधगाFभीरेण क'ठेन सः - 
‘‘अ� कि�मन् िवषये िव�ांसः वाद ं:�तोतुम् इGछि9त ?’’ इित अपृGछत ्।  



तदा अnाव`ः उyैः - ‘‘महा:भो, अ� अयं जनः वादं :�तोतुम् इGछित । अवकाशम् अनुVां च 
द>वा अनुगृÍात ुमहाराजः’’ इित :ािथ�तवान् ।  
बि9दपि'डतः अnाव`ं �A�ा अवVया - ‘‘बालकानां जNपनं सभायां न शोभत े। वष«यांसः वरीयांस�च 
िव�ांसः बहवः अ! सि9त । तेषां वचनं बालैः .ोतMयम् । तैः �वयं भािषतुम् अवकाशः न याचनीयः’’ 
इित उjवान् ।  
‘‘Vानम् अपरीBय न कि�चद ्बालः इित वा, वृ3ः इित वा िनण�यः कत�Mयः’’ इित अnाव`ः �ढेन 
�वरेण उZLरतवान् ।  
एतत ्.ु
वा बि9दपि'डतः कोपनः अभवत् । सः अnाव`ं कटाwेण वीBय ‘‘न केवलं तव शरीरं व`म् । 
बुि3ः अिप तथा । वृ3ेSयः Vानं :ा�Mयं बालैः इित एतावदिप न जानािस िकम् ?’’ इित सगव�म् 
भि
स�तवान् ।  
‘‘Vानव9तः, उदारया िधया Vानं िवतरीतु ं िस3ाः, अकपटाः, �वGछ|दयाः वृ3ाः इित अSयुपगFयत े
चेत ्मम अ! िवमितः नाि�त’’ इित उjवान् अnाव`ः ।  
सि�मतमुखः महाराजः उjवान् - ‘‘भवतु, भवतु । अ�माकम् आ�थाने Vानम् एव अ"ताFबूलं लभत े
। वयः िकमिप भवत,ु जाितः कािप अ�त,ु पुमान् वा <ी वा, Vानम् एव सव@षु पू1यत े। भवत ेवादं 
:�तोतु ंवयम् अवकाशं यGछामः । :थमं वयं ‘को भवान्, भवतः िव�ागु-ः कः, कि�मन् शा<े भवतः 
:ावी'यम्’ इित Vातुम् इGछामः । आवेदयत ुभवान्’’ इित ।  
‘‘महा:भो, �थानोिचत ंभव�चनम् । ययातेः अन9तर ंवेदमागा�नुसारी आ
मVानी याजकः भवान् एव । 
भवतः दश�नेन पिव!ीकृता
मा अि�म । सव̂ �ववृZा9त ंिनवेदयािम । अnाव`ः इित मम नाम । कहोडः 
इित :िस3�य खगोदरशम�णः पु!ः, महष@ः उzालक�य दौिह!ः िशAय�च अहम् ।  
अधीतसकलवेदोऽि�म । गु-कृपया शा<ाथा�ः लौिककाः अथा��च अिधगताः । न मे िव�ागव�ः । िक9त ु
केनचन उzेशेन भवतः सिYिधम् आगतः अि�म । मदीयः अिभलाषः महाराजेन पूरियAयत े इित 
िव�वासः माम् अ! आनीतवान्’’ इित अnाव`ः िवVािपतवान् ।  
‘‘वटो, कः तव उzेशः ?’’ राजा जनकः पृnवान् ।  



‘‘भवदा�थान�य बि9दपि'डतः वेदVान् िवदषुः वादे परािज
य, तान् जले िनमªयित इित .ूयत े। मम 
िपता कहोडोऽिप भवदा�थानम् आग
य �विव�ां :दश�ियतुम् इnवान् । तथा आगत ंमम िपतरम् अिप 
अयं बि9दपि'डतः अ��यं कृतवान् इित मया Vातम् । बि9दपि'डतने शा<ाथ�चचा̂ कृ
वा त ंपरािज
य 
एतां दnुां परFपरां िवरमियतुम् इGछािम । अयम् एव मम उzेशः । अतः बि9दपि'डतेन सह चचा̂ कतु ̂
म�म् अवसरः देयः’’ इित �पnया वाचा अnाव`ः उjवान् । 
त�य वाचं .ु
वा सभा नीरवा अभवत ्। �वयं सप��य मुख े:वेnP ं :यतमानं म'डूकिमव अnाव`ं जनाः 
क-णया वीिwतुम् आरभ9त । तेषां मनिस कहोड�य वाद:करणमेव अवत�त । ‘कहोडवत् त�य सुतः 
अिप बि9दपि'डत�य व�यः भू
वा कौमारे एव मृ
युम् आिलि)Aयित’ इित तेषां क-णा उ�तूा ।  
क-णपूण@न �वरेण जनकमहाराजः उjवान् - ‘‘बालक, 
वया किथत�य वचन�य पLरणामः 
वया :ायः 
न िचि9ततः इित अह ंभावयािम । :ितवािदनः शिjम् अVा
वा वादर)े :वेशः न wेमकरः । ता�शं 
साहसं न युjम् । बि9दपि'डत�य िव�Zां Vातव9तः केऽिप तेन सह वादाहवं न कुव�ि9त । 
वम् 
आवेशवशंवदः िवपZौ मा पातीः । अ9यy बि9दपि'डतेन वादे कठोराः िनयमाः पाNय9त े । अतः 
पुनरेकदा सुdP िच9तिय
वा िनण�यं कु-’’ इित । 
अnाव`ः ितलमा!म् अिप अधैय̂ न :ाकटयत ् । त�य िनधा�रः कुलशैलवद ्  अचलः आसीत् । सः 
उjवान् - ‘‘महाराज, बि9दपि'डतः अ�ाविध मा�शं िनपुणं न सFमुखीकृतवान् । साधारणान् 
पि'डतान् वाद ेिविज
य ताव9मा!ेण अखव̂ गव̂ वहित सः । िसंहवद ्गज�ित च । म� ंदीयताम् अवसरः 
। नw!लw ंयत ्तमः िनरिसतु ंन श�नोित तत ्एकः एव सूय�ः यथा िनर�यित, तथा अहम् एकः एव 
बि9दपि'डत ंिनिज�
य त�य गवा�ि»ं िनवा�पयािम । अ9येषाम् असा6यं काय�म् अह ंकृ
वा दश�ियAयािम । 
भ»ाwं रथिमव भूमौ पितत ंबि9दनं DBयित महाराजः । मम िपतुः मरणेन दःुिखतायै मम जन9यै वचनं 
द>वा आगतः अि�म । त�याः अ.ूिण :ोि�छतुम् अवसरम् एकं ददात ुमहाराजः इित सिवनयं :ाथ�ये’’ 
इित ।  
‘‘पूवा�परं िविच9
य, मातुः अनुVां गुरोः आशीवा�दं च लQ6वा 
वम् आगतः चेत ् वादाथ�म् अवसरं 
कNपियतुं न मे कािप िविचिक
सा’’ इित महाराजः उjवान् ।  
बि9दपि'डत�त ुअवVया अnाव`ं वीwमाणः - ‘‘:भो, आदौ सव@ऽिप गव@ण इ
थं भाष9त े । ततो 
वादाहवे पराभवं :ाR�यि9त । िनयमानुसारं द'डं िविहतव9त ंमां `ूरः इित जनाः िन9दि9त । त!ािप 



अयं �ादशवष�देशीयः बालकः । अनेन साकं मया वादः कत�Mयः इित त ुहा�या�पदम् । अ�य औिच
यं 
महाराजः िवचारयतु । सभायाः कालः Mयथ�ः मा भूत ् । िववादः समयोरेव शोभत े िकल ? अि�मन् 
बालके मम का-'यम् एव अि�त’’ इित उjवान् ।  
‘‘भवता उGयमानम् अिप समीचीनम् । िक9त ुवादिभwायै आगतानां Lरjह�तेन िनवत�नम् अ�माकम् 
आ�थान�य शोभां Ãासयित । अयं वटुः वादं :�तोतुम् अह�ः न वा इित अह ंपरीwां करोिम । त! यिद 
अयं सफलः भिवAयित, तिह� भवता सह वाद�य स9दभ�ः’’ इित महाराजः उjवान् ।  
‘‘तथा�त’ु’ इित सभासदः ऐकक'Cेन अ)ीकारं सूिचतव9तः ।  
राजा अnाव`म् उिz�य :�नान् पृnवान् -  
‘‘ष'णाभे�ा�दशाw�य चतुिव̂शितपव�णः । 
यि<षिnशतार�य वेदाथ̂ स परः किवः ॥ 
अ�य अथ̂ �ूिह, यिद 
वं पि'डतोऽिस’’ इित ।  
अnाव`ः सि�मतः किथतवान् - ‘‘राजन्, वष�च`�य वण�नम् इदम् । त�य षड् ऋतवः एव नाSयः 
उGय9त े। �ादश मासाः एव त�य अw
वेन ग'य9त े। चतुिव̂शितः पwाः एव त�य पग�िण कÀय9त े। 
षAÄुZर ि!शतसंqयाकािन  िदनािन च त�य अरािण । वष��य गणनम् इ
थं यः जानाित सः एव किवः 
इित अ! त�य Vािननः :शंसा कृता’’ इित ।  
सव@ऽिप सभासदः स9तुnाः करतािलकािभः अnाव`�य उZर�य अनुमोदनं कृतव9तः । राजािप स9तुnः 
। त�य बुि3कौशलं पुनः परीिwतुम् इGछुकः सन् सः अपृGछत ् - ‘‘िकं ि�वत् सु� ं न िनिमषित 
(◌ंने!िनमीलनं न करोित) ?’’ इित ।  
अnाव`ः झिटित उjवान् - ‘‘म
�यः सु�ः न िनिमषित’’ इित ।  
जनाः त�य कौशलेन |nाः अिधकािभः करतािलिभः तम् अिभनि9दतव9तः ।  
जनकः पृnवान् - ‘‘िकं ि�वत ्जातं न चोपित (�प9दत)े ?’’ इित ।  
िवना शaाम् अnाव`ः उZरम् अवदत ्- ‘‘अ'डं जातं न चोपित’’ इित ।  



सभासदः �वासनेषु उ
थाय - ‘‘साध ुसाध’ु’ इित उyैः घोषिय
वा अnाव`ं :शंिसतव9तः । राजा तृ�ः 
|n�च अnाव`म् उjवान् - ‘‘अिय भो मुिनपु!, भवान् बृह�पितः इव बुि3शाली । बि9दपि'डतेन 
साकं वाद ंकतु ̂भवान् अह�ः इित मम िनण�यः । �वः वादयु3ं :चलत ु। अ� भवान् भवतः िम!ं च 
अ�माकम् अितथी भवताम् । स
कारं �वीकु-ताम् । अ�तनी सभा समा�ा’’ इित ।  
रािV उ
थाय �वकाय�िनव�हणाय गत,े सव@ सभासदः सािभमानम् अnाव`ं  प�य9तः, ‘त�य िवजयो 
भूयात’् इित मनसा आशासानाः �व�व�थानािन गताः । अnाव`ः �वेतकेतुना सह राVः अितिथः 
भू
वा स
कारं �वीकृतवान् । परे�िव :वित�Aयमाणाय वादयु3ाय िस3ः अभवत ्च ।       

14 
परे�िव अnाव`ः �वेतकेतुना सह िमिथलां शकटेन :ि�थतः । शाकिटकः शकटदासनामा 

�ढगा!ः । सः समीप�थ�य "ाम�य िनवासी । "ाम�वामी महिष�गौरवेण शकट ंबलीवद� शाकिटकं च 
:ेिषतवान् । शकटे पाथेयम् इित फलािन क9दािन मूलािन च रिwतािन । सुजातया दZाः सगुडाः 
पृथुकाः सjव�च त! आसन् । माग�म6ये नदीतट े"ामे वा शकट:याणं िवरमित �म । त! शारीरािण 
कमा�िण िनव�
य�, आहारसेवनं च कृ
वा त े:याि9त �म । शाकिटकः :ाकृत� भाषां भाषत े�म । सा 
अnाव`�वेतकेतुSयां Vायते �म । एताSयां भाAयमाणां सं�कृतभाषां सोऽिप जानाित �म । िविवधाः 
कथाः कथयतां, माग@ िविवधान् जनान् वृwान् शैलान् देशां�च प�यतां तेषां कालः गGछित �म । 
:याण�य आयासः न Vायत े�म । ‘व9याः िहं¦ाः पशवः बाधां कुयु�ः’ इित भीितः त ुसदा आसीत ्।  
"ामेषु अnाव`ः जनानां हास�य कारणम् आसीत् । िविच!ं :ािणनम् इव बालाः युवानः वृ3ाः 
ि<य�च त ं वीw9त े �म । िक9त ु सदा िव�ायाः पLरकलने आसjमनाः अnाव`ः तेषां चेnां नैव 
अवधारयित �म । �वेतकेतुः तान् जनान् िनवारियतु ंसदा :य
नं करोित �म ।  
‘अnाव`ः कहोड�य पु!ः, महष@ः उzालक�य दौिह!ः’ इित केचन पि'डताः कणा�किण�कया .ुतव9तः । 
‘सः बालोऽिप सन् नानाशा<ेषु अ:ितमः िव�ान्, पूव�ज9मनः सं�कारेण िव�ाः वशीकृतवान्, मेधावी, 
Vानवान्’ इित केचन जानि9त �म । ता�शाः "ाम�य �ार ेएव अnाव`ं श्वेतकेतु ंच �वागतीकृ
य 
अितिथ
वेन गृह ं नी
वा स
कारं कुव�ि9त �म । �नान-भोजन-शयनादीनां Mयव�थां त े सस9तोषं 
कNपयि9त �म । बहोः कालात ्केषािeत् मन�सु ि�थताः संशयाः अnाव`ेण wणमा!ेण पLरिÃय9त े�म  
। अnाव`ः केन  उzेशेन िमिथलां :ि�थतः इित Vा
वा तमिप बहवः :शंिसतव9तः । 



कि�मं�चन "ामे क�चन पुरोिहतः अnाव`ेण सह संवाद ंकुवा�णः उjवान् -  ‘‘जनकमहाराजः इदान� 
यजत े। :ातः यVकाया�िण भवि9त । यVशालायाम् एव सायं देवतानां, यVानाम्, आ
मनः, ऋत�य, 
स
य�य च िवषये चचा�ः :वत�9त े । त! सव@षां िवदषुां :वेश�य अवकाशः भवित । यVभूिमः 
िमिथलायाः समीपे एव अि�त इित मया .ुतम्’’ इित । 
एतद ्.ु
वा अnाव`ः ‘महाराज�य जनक�य दश�नं, बि9दपि'डतेन वादं कतु�म् अवसर�च सुखने लSयत’े 
इित िविच9
य स9तुnः अभवत ्। 
कितपयिदनािन यावत ् :याणं कृ
वा त े िवदेहदेश�य सीमां ती
वा� त ं देशं :िवnव9तः । त! 
धनधा9यसमृ3ेः ता'डवं :
यwम् आसीत ्। आहार�य वसन�य वसतेः वा त! दौल�Sयं क�यािप नासीत् 
। जनाः धािम�काः । अितथीन् देववत् पयु�पासत े �म । सव@ कृतालaाराः, धृताभरणाः, गतिच9ताः 
��य9त े�म । "ामेषु इिnकारिचतािन गृहािण । पशवः |nाः पुnा)ा�च गोचरीभवि9त �म । आपणेषु 
बहPमूNयािन व<ािण िवभूषणािन च िवराज9त े �म । िवपणयः `XयरािशभLरताः आसन् । 
जनकमहाराज�य शासने सव@ऽिप ईितदरूाः भीितमुjाः सुखने जीवि9त �म ।  
िमिथलानगया�ः अनितदरू े ि�थता यVशाला कु! अि�त इित जनेSयः िविद
वा तया िदशा अnाव`�य 
शकटं :ि�थतम् । ‘इयं यVशाला’ इित दरूादेव होमग9धः सूचयित �म । होमधूमः जनान् आ¶यन् इव 
गगने :सरित �म । समीपे आगताSयाम् अnाव`श्वेतकेतुSयां सुमधुरः वेदघोषः  कण�पथाितथीकृतः । 
यVशालायाः अनितदरू े वटवृw�य Gछायायां शकटं �थापिय
वा, बलीवद� मुjार�मी कृ
वा, तृणवित 
:देशे चLरतु ं
य�
वा, ‘िव.Fयताम्’ इित शाकिटकम्  उ�
वा अnाव`ः �वेतकेतुः च यागशालां :ित 
:ि�थतौ । पािणपाद ं:wाNय आचमनं च कृ
वा तौ यVशालां गतव9तौ । 
�ारपालकः एतौ �A�ा �ा�णौ इित अिभVाय सं�कृतम् आि.
य -‘‘बालकौ कौ युवाम् ? केन 
:योजनेन अ! आगतौ ?’’ इित पृnवान् ।  
‘‘आवां महष@ः उzालक�य आ.माद ्आगतौ । सायaाले अ! :वित�Aयमाणायां िव�
सभायां शा<ाथ̂ 
:�तोतुम् आगतौ’’ इित उjवान् अnाव`ः ।  



�ारपालकः हिसतवान् । ‘‘अहो बत ! शा<ाथ̂ :�तोतुम् आगतौ िकल ! ‘वाद’शQद�य अथ̂ िकं युवां 
जानीथः ?  द'ड`�डा इित भावयथः िकम् ? बालकौ, नगर ंग
वा त!
यैः बालकैः सह `�डतम् । 
शा<वादे बालानां िकं काय�म् अि�त ?’’ इित च उjवान् ।  
अnाव`ः सिव¦Fभम् उjवान् - ‘‘�ारपालक, शा<वाद:�तावाय अपेBयत े बुि3शिjः । त! वयसः 
का :सिjः ? बुि3मतां वयो न ग'यत े। देिह आवाSयाम् :वेशावकाशम्’’ इित ।  
‘‘हहा, तव आकारस�शी िकल तव वाक् । तूAणीम् इतो यािह । 
वा�शाः यVशालां :िवnाः चेnािभः 
ऋि
वजाम् आचाया�णां च पीडां कNपयि9त । :थमम् इतः अपसर’’ इित �ारपालकः उyैः उjवान् ।  
त�चनं .ुतवान् क�चन आचाय�ः त! आग
य - ‘‘िकं जातम् ? िकमथ�म् उyैः `9दिस ? को 
वृZा9तः ?’’ इित �ारपालकं पृnवान् ।  
‘‘एतौ बालौ िव�ि�ः शा<ाथ̂ चिच�तुम् आगतौ िकल । तौ :वेशं :ाथ�येते । मया :वेशः िनराकृतः’’ 
इित �ारपालकः उjवान् ।  
‘‘
वया असाध ु कृतम् । िशरः पिलतम् इित वा, मुखं विलिभः आ`ा9तम् इित वा कमिप वृ3ं न 
गणयित महाराजः । यः बालोऽिप कृता6ययनः, यः शा<ाथ�िवचwणः, तम् एव वृ3ं गणयित । एषः 
अ�य देश�य साF:दायः । अतः एतौ तेजि�वनौ बालौ अ9तः :वेशय’’ इित आचाय�ः उjवान् ।  
‘‘यथाVापयित भवान्’’ इित �ारपालकः तयोः :वेशावकाशं किNपतवान् ।  
�ौ अिप अ9तः :िव�य यVशालां �nव9तौ । आचाय�ः ताSयाम् अ¨य̂, पा�ं, मागा�यासपLरहाराय 
फलाहारािदकं च दािपतवान् ।  
सायaाले सभा िमिलता । ऋि
वजः, अ6वय�वः, उ�ातारः, ऋषयः, शा<िव�ांसः इित सव@ त! 
उपि�थताः । म6ये जनकमहाराजः साwाद ् धम�ः इव िवराजमानः अ��यत । यVदीिwतः सः 
सरलवसनः दभा�सने उपिवnः अिप साि>वकेन तेजसा �ाजत े �म । ि�नrधगाFभीरेण क'ठेन सः - 
‘‘अ� कि�मन् िवषये िव�ांसः वाद ं:�तोतुम् इGछि9त ?’’ इित अपृGछत ्।  



तदा अnाव`ः उyैः - ‘‘महा:भो, अ� अयं जनः वादं :�तोतुम् इGछित । अवकाशम् अनुVां च 
द>वा अनुगृÍात ुमहाराजः’’ इित :ािथ�तवान् ।  
बि9दपि'डतः अnाव`ं �A�ा अवVया - ‘‘बालकानां जNपनं सभायां न शोभत े। वष«यांसः वरीयांस�च 
िव�ांसः बहवः अ! सि9त । तेषां वचनं बालैः .ोतMयम् । तैः �वयं भािषतुम् अवकाशः न याचनीयः’’ 
इित उjवान् ।  
‘‘Vानम् अपरीBय न कि�चद ्बालः इित वा, वृ3ः इित वा िनण�यः कत�Mयः’’ इित अnाव`ः �ढेन 
�वरेण उZLरतवान् ।  
एतत ्.ु
वा बि9दपि'डतः कोपनः अभवत् । सः अnाव`ं कटाwेण वीBय ‘‘न केवलं तव शरीरं व`म् । 
बुि3ः अिप तथा । वृ3ेSयः Vानं :ा�Mयं बालैः इित एतावदिप न जानािस िकम् ?’’ इित सगव�म् 
भि
स�तवान् ।  
‘‘Vानव9तः, उदारया िधया Vानं िवतरीतु ं िस3ाः, अकपटाः, �वGछ|दयाः वृ3ाः इित अSयुपगFयत े
चेत ्मम अ! िवमितः नाि�त’’ इित उjवान् अnाव`ः ।  
सि�मतमुखः महाराजः उjवान् - ‘‘भवतु, भवतु । अ�माकम् आ�थाने Vानम् एव अ"ताFबूलं लभत े
। वयः िकमिप भवत,ु जाितः कािप अ�त,ु पुमान् वा <ी वा, Vानम् एव सव@षु पू1यत े। भवत ेवादं 
:�तोतु ंवयम् अवकाशं यGछामः । :थमं वयं ‘को भवान्, भवतः िव�ागु-ः कः, कि�मन् शा<े भवतः 
:ावी'यम्’ इित Vातुम् इGछामः । आवेदयत ुभवान्’’ इित ।  
‘‘महा:भो, �थानोिचत ंभव�चनम् । ययातेः अन9तर ंवेदमागा�नुसारी आ
मVानी याजकः भवान् एव । 
भवतः दश�नेन पिव!ीकृता
मा अि�म । सव̂ �ववृZा9त ंिनवेदयािम । अnाव`ः इित मम नाम । कहोडः 
इित :िस3�य खगोदरशम�णः पु!ः, महष@ः उzालक�य दौिह!ः िशAय�च अहम् ।  
अधीतसकलवेदोऽि�म । गु-कृपया शा<ाथा�ः लौिककाः अथा��च अिधगताः । न मे िव�ागव�ः । िक9त ु
केनचन उzेशेन भवतः सिYिधम् आगतः अि�म । मदीयः अिभलाषः महाराजेन पूरियAयत े इित 
िव�वासः माम् अ! आनीतवान्’’ इित अnाव`ः िवVािपतवान् ।  
‘‘वटो, कः तव उzेशः ?’’ राजा जनकः पृnवान् ।  



‘‘भवदा�थान�य बि9दपि'डतः वेदVान् िवदषुः वादे परािज
य, तान् जले िनमªयित इित .ूयत े। मम 
िपता कहोडोऽिप भवदा�थानम् आग
य �विव�ां :दश�ियतुम् इnवान् । तथा आगत ंमम िपतरम् अिप 
अयं बि9दपि'डतः अ��यं कृतवान् इित मया Vातम् । बि9दपि'डतेन शा<ाथ�चचा̂ कृ
वा त ंपरािज
य 
एतां दnुां परFपरां िवरमियतुम् इGछािम । अयम् एव मम उzेशः । अतः बि9दपि'डतेन सह चचा̂ कतु ̂
म�म् अवसरः देयः’’ इित �पnया वाचा अnाव`ः उjवान् । 
त�य वाचं .ु
वा सभा नीरवा अभवत ्। �वयं सप��य मुख े:वेnP ं :यतमानं म'डूकिमव अnाव`ं जनाः 
क-णया वीिwतुम् आरभ9त । तेषां मनिस कहोड�य वाद:करणमेव अवत�त । ‘कहोडवत् त�य सुतः 
अिप बि9दपि'डत�य व�यः भू
वा कौमारे एव मृ
युम् आिलि)Aयित’ इित तेषां क-णा उ�तूा ।  
क-णपूण@न �वरेण जनकमहाराजः उjवान् - ‘‘बालक, 
वया किथत�य वचन�य पLरणामः 
वया :ायः 
न िचि9ततः इित अह ंभावयािम । :ितवािदनः शिjम् अVा
वा वादर)े :वेशः न wेमकरः । ता�शं 
साहसं न युjम् । बि9दपि'डत�य िव�Zां Vातव9तः केऽिप तेन सह वादाहवं न कुव�ि9त । 
वम् 
आवेशवशंवदः िवपZौ मा पातीः । अ9यy बि9दपि'डतेन वादे कठोराः िनयमाः पाNय9त े । अतः 
पुनरेकदा सुdP िच9तिय
वा िनण�यं कु-’’ इित । 
अnाव`ः ितलमा!म् अिप अधैय̂ न :ाकटयत ् । त�य िनधा�रः कुलशैलवद ्  अचलः आसीत् । सः 
उjवान् - ‘‘महाराज, बि9दपि'डतः अ�ाविध मा�शं िनपुणं न सFमुखीकृतवान् । साधारणान् 
पि'डतान् वाद ेिविज
य ताव9मा!ेण अखव̂ गव̂ वहित सः । िसंहवद ्गज�ित च । म� ंदीयताम् अवसरः 
। नw!लw ंयत ्तमः िनरिसतु ंन श�नोित तत ्एकः एव सूय�ः यथा िनर�यित, तथा अहम् एकः एव 
बि9दपि'डत ंिनिज�
य त�य गवा�ि»ं िनवा�पयािम । अ9येषाम् असा6यं काय�म् अह ंकृ
वा दश�ियAयािम । 
भ»ाwं रथिमव भूमौ पितत ंबि9दनं DBयित महाराजः । मम िपतुः मरणेन दःुिखतायै मम जन9यै वचनं 
द>वा आगतः अि�म । त�याः अ.ूिण :ोि�छतुम् अवसरम् एकं ददात ुमहाराजः इित सिवनयं :ाथ�ये’’ 
इित ।  
‘‘पूवा�परं िविच9
य, मातुः अनुVां गुरोः आशीवा�दं च लQ6वा 
वम् आगतः चेत ् वादाथ�म् अवसरं 
कNपियतुं न मे कािप िविचिक
सा’’ इित महाराजः उjवान् ।  
बि9दपि'डत�त ुअवVया अnाव`ं वीwमाणः - ‘‘:भो, आदौ सव@ऽिप गव@ण इ
थं भाष9त े । ततो 
वादाहवे पराभवं :ाR�यि9त । िनयमानुसारं द'डं िविहतव9त ंमां `ूरः इित जनाः िन9दि9त । त!ािप 



अयं �ादशवष�देशीयः बालकः । अनेन साकं मया वादः कत�Mयः इित त ुहा�या�पदम् । अ�य औिच
यं 
महाराजः िवचारयतु । सभायाः कालः Mयथ�ः मा भूत ् । िववादः समयोरेव शोभत े िकल ? अि�मन् 
बालके मम का-'यम् एव अि�त’’ इित उjवान् ।  
‘‘भवता उGयमानम् अिप समीचीनम् । िक9त ुवादिभwायै आगतानां Lरjह�तेन िनवत�नम् अ�माकम् 
आ�थान�य शोभां Ãासयित । अयं वटुः वादं :�तोतुम् अह�ः न वा इित अह ंपरीwां करोिम । त! यिद 
अयं सफलः भिवAयित, तिह� भवता सह वाद�य स9दभ�ः’’ इित महाराजः उjवान् ।  
‘‘तथा�त’ु’ इित सभासदः ऐकक'Cेन अ)ीकारं सूिचतव9तः ।  
राजा अnाव`म् उिz�य :�नान् पृnवान् -  
‘‘ष'णाभे�ा�दशाw�य चतुिव̂शितपव�णः । 
यि<षिnशतार�य वेदाथ̂ स परः किवः ॥ 
अ�य अथ̂ �ूिह, यिद 
वं पि'डतोऽिस’’ इित ।  
अnाव`ः सि�मतः किथतवान् - ‘‘राजन्, वष�च`�य वण�नम् इदम् । त�य षड् ऋतवः एव नाSयः 
उGय9त े। �ादश मासाः एव त�य अw
वेन ग'य9त े। चतुिव̂शितः पwाः एव त�य पग�िण कÀय9त े। 
षAÄुZर ि!शतसंqयाकािन  िदनािन च त�य अरािण । वष��य गणनम् इ
थं यः जानाित सः एव किवः 
इित अ! त�य Vािननः :शंसा कृता’’ इित ।  
सव@ऽिप सभासदः स9तुnाः करतािलकािभः अnाव`�य उZर�य अनुमोदनं कृतव9तः । राजािप स9तुnः 
। त�य बुि3कौशलं पुनः परीिwतुम् इGछुकः सन् सः अपृGछत ् - ‘‘िकं ि�वत् सु� ं न िनिमषित 
(◌ंने!िनमीलनं न करोित) ?’’ इित ।  
अnाव`ः झिटित उjवान् - ‘‘म
�यः सु�ः न िनिमषित’’ इित ।  
जनाः त�य कौशलेन |nाः अिधकािभः करतािलिभः तम् अिभनि9दतव9तः ।  
जनकः पृnवान् - ‘‘िकं ि�वत ्जातं न चोपित (�प9दत)े ?’’ इित ।  
िवना शaाम् अnाव`ः उZरम् अवदत ्- ‘‘अ'डं जातं न चोपित’’ इित ।  



सभासदः �वासनेषु उ
थाय - ‘‘साध ुसाध’ु’ इित उyैः घोषिय
वा अnाव`ं :शंिसतव9तः । राजा तृ�ः 
|n�च अnाव`म् उjवान् - ‘‘अिय भो मुिनपु!, भवान् बृह�पितः इव बुि3शाली । बि9दपि'डतेन 
साकं वाद ंकतु ̂भवान् अह�ः इित मम िनण�यः । �वः वादयु3ं :चलत ु। अ� भवान् भवतः िम!ं च 
अ�माकम् अितथी भवताम् । स
कारं �वीकु-ताम् । अ�तनी सभा समा�ा’’ इित ।  
रािV उ
थाय �वकाय�िनव�हणाय गत,े सव@ सभासदः सािभमानम् अnाव`ं  प�य9तः, ‘त�य िवजयो 
भूयात’् इित मनसा आशासानाः �व�व�थानािन गताः । अnाव`ः �वेतकेतुना सह राVः अितिथः 
भू
वा स
कारं �वीकृतवान् । परे�िव :वित�Aयमाणाय वादयु3ाय िस3ः अभवत ्च ।        

15 
यVशालायां :वृZः :स)ः यVदZेन आकिण�तः । पुरा त�य सु◌ु|Zमः खगोदरशमा� अनया 

एव री
या बि9दपि'डत�य आहPितः अभवत ् इित तने कथं िव�मय@त । खगोदर�य पु!ोऽिप �वयं 
दीप:भया आकृnः शलभः इव आग
य बि9दपि'डत�य कोपा»ौ पतित इित िविद
वा यVदZः िनता9तम् 
अतRयत । त�य प
नी च भृशं दःुिखता । केनािप :कारेण अयं बालकः समरात् िनवत�नीयः इित पितम् 
अयाचत । अितिथशालां ग
वा त! ि�थताय अnाव`ाय आ
मानं पLरचाXय तेन यथािविध नम�कृतः 
यVदZः उjवान् - 
‘‘आयुAमन् ! तव िपता मम :ाणेSयोऽिप ि:यतरः  आसीत ्। बि9दपि'डत�य `ौय̂ सामÀय̂ च मया 
त�मै िनवेिदतम् । तथािप वादाविनं :िव�य कहोडः बि9दवशीभूय अ��यतां गतः । इदान� 
वमिप तथा 
वादभूिमं :वेnPम् इGछिस इित Vा
वा अतीव दयूत े मम मनः । महा9तः पि'डताः अिप बि9दना 
परािजताः । बालः 
वम् अि�मन् कथं धृAणोिष ? िनवत��व अ�मात् द�ुसाहसात्’’ इित । 
अnाव`ः उjवान् - ‘‘भवान् मम पू1यः । भव�चनािन मम िहतम् उपलBय उjािन इित जानािम । 
तथािप मि
पतर ंयः बि9दपि'डतः जले 9यमªयत,् यः मम मातर ं िवधवाम् अकरोत,् य�च एवं बहxन् 
पि'डतान् यमलोकं :ािपतवान्, तम् अद'डिय
वा कथं वा अह ं िनDां लभेय ? भगवित वेदपु-षे मम 
�ढः िव�वासः । सः मां रिwAयित । भगवतः उzालक�य आिशषः मां रिwAयि9त । भवतः िच9ता 
मा�तु । भवान् मां िवजियनं DBयित’’ इित । 
अnाव`�य िनवत�नं न श�यम् इित Vा
वा तम् आिशषा अिभन9� ततः िनग�तवान् यVदZः । 



* * *  
सायं यVम'डप ेसव@ िव�ांसः सभां  िवभूिषतव9तः । वादकलापं :
यwीकत^◌ ुसव@ऽिप उ
सुकाः आसन् 
। ‘‘Mया��य मुखं त-णः मृगः :वेBयित । Mया��य तृि�ः िकयतािप आहारेण नाि�त’’ इित वचनािन 
.ूय9त े �म । केचन जनाः ‘‘अ� ब9दी परािजतः भूयात ् । त�य गव�ः िनवा�िपतः भूयात’्’ इ
यिप 
वदि9त �म । 
महाराजः जनकः सभां :िवnवान् । सव�! नीरवता :सृता । सभा�तारान् :सYेन चwुषा वीwमाणः 
महाराजः पृnवान् - ‘‘अिप शा<वाद ं:�तोतु ंवािद:ितवािदनौ िस3ौ ?’’ इित ।  
अnाव`ः महाराजं :णFय - ‘‘िस3ोऽि�म’’ इित उjवान् ।  
‘‘अह ंसदा िस3ः एव’’ इित अnाव`ं सावVं वीwमाणः बि9दपि'डतः  उjवान् । 
‘‘कि�मन् िवषये वादः :�तोAयत े?’’ इित महाराजः जनकः पृnवान् । 
‘‘महाराजः �वािभमत ंयं कमिप िवषयं सूचयत ु। त! �वापेिwत ंपwम् अयं बालकः �वीकरोतु । अह ं
:ितपwी भू
वा त�य वाद ंख'डियAयािम’’ इित सिव¦Fभम् अघोषयत ्बि9दपि'डतः । 
‘‘इद ंजगत ्एककतृ�कं बहPकतृ�कं वा इित िवषये अिभ:ायभेदः ��यत े। अि�मन् िवषये :�तूयतां वादः’’ 
इित महाराजेन :ोjम् । 
‘‘भवत ुनाम । बालक ! त! कतर ंपw ं�वीकरोिष ?’’ इित बि9दपि'डतः अnाव`ं पृnवान् ।  
‘‘जगतः कता� एकः एव इित मदीयः पwः’’ इित सिव�वासं :ोjवान् अnाव`ः ।         
‘‘तिह� जगद ्अनेककतृ�कम् इित अह ंस:माणं साधियAयािम’’ इित सो�P'ठनम् उjवान् बि9दपि'डतः । 
‘‘अ!
याः पि'डताः म6य�थाः स9त ु। आरSयतां वादः’’ इित महाराजः अनुमित ंदZवान् । 
अnाव`ः गFभीरेण क'ठेन �वक�यं वादं :�तुतवान् - ‘‘सम�त�य देश�य �वामी एकः राजा भवित । 
यिद बहवः राजानः �युः, तिह� तेषां पर�पर ं िवरोधः सFभवेत् । रा1यरथः िनरग�लतया न :चलेत ्। 
तथा सम�त�य िव�व�य कता� गो�ा च एकः एव । अ9यथा जगित कािप Mयव�था एव न �यात् । 
यथेGछं :वृZेषु बहPषु कतृ�षु ऋत ंिवचलेत् । तथा न भवित इित एतद ्एव :माणं जगतः कता� एक एव 
इ
य!’’ इित । 



एतत ्.ु
वा बि9दपि'डतः सा[हासम् उjवान् - ‘‘अनुभवरिहत�य बालक�य वचनम् इदम् । लोके िकं 
प�यामः ? क�चन रथः करणीयः चेत ्त! बहवः कता�रः अपेBय9त े। कारवः अनेके त! आहxय9त े। 
लोहकम�काराः अिप बहवः अपेBय9त े। साधारण�य रथ�य िवषये एवं भवित चेत,् अपार�य िवशाल�य 
वैिच�यमय�य च िव�व�य एकः कता� इित अिव�वसनीयम् एतत’्’ इित । 
अnाव`ः सि�मतम् उjवान् - ‘‘अिय भोः पि'डत ! मुqयं िवषयं िव�मरित भवान् । स
सु अिप बहPषु 
का-षु कम�करेषु अ9येषु जनेषु च, सम"�य रथ�य कNपनां यः धरित सः मुqयः कता� एकः एव । त�य 
आVाम् आदेशं माग�दश�नं च अनुसृ
य एव सव@ अ9ये कारवः कम�कराः च काया�िण कुव�ि9त । अ9यथा 
एकेन रिचतः कि�चद ् भागः अपरेण रिचत े भागा9तर े कथं यो1येत ? परम�य ई�वर�य आVाम् 
अनुवत�मानाः, तेषु तेषु काय@षु :वत�मानाः बहवो देवाः वत�9त े इित न िनषेधािम । िक9त ु तेषां 
जग
कतृ�
वं नाि�त । रा1ये बहवः मि9!णः, भूयांसः अिधकाLरणः, भूियdाः सैिनकाः च वत�9त े । 
िक9त ुत ेसव@ राVः आVाम् अनुवत�9त े। राजा एकः एव । तथा जगतः कता� एकः एव’’ इित । 
सSयाः स9तोषेण तािलकाः द>वा �वसFमितं :किटतव9तः । 
कोपेन बि9दपि'डत�य मुखम् आरjम् अभवत ्। ‘‘अ:माणम्  इदम् । जगदी�वर�य िवषये :माणं वेदः 
। त! ब¶ीनां देवतानां वण�ना िव�ते । अि»म्, इ9D,ं :जापित,ं -D,ं िवAणुम्, अ9याः देवताः च 
म9!ाः वण�यि9त । त! एकः अिधकः, अपरः 9यूनः इ
य! :माणं नाि�त । अतः सव@ देवाः जगतः 
कता�रः इित �पnम् । पया�येण सृिn त े कुयु�ः । अतः कािप अMयव�था नाि�त’’ इित सः �वतक� म् 
उप�थािपतवान् । 
‘‘पुनः अिप भवान् वेद�य ता
पय̂ िव�मृ
य भणित । सव@ अिप अr9यादयः दवेाः एक�य जग
कतु�ः 
आVाम् अनु वत�9त े इित .ुितः �पn ं कथयित । ‘भीषा�माद ् वातः पवत े । भीषोदेित सूय�ः । 
भीषा�मादि»�चे9D�च । मृ
युधा�वित पeमः इित’ इ
यादीिन वा�यािन एक�य जग
कतु�ः आदेशं वह9तः 
देवाः सम�तं भुवनं कुव�ि9त, चालयि9त, नाशयि9त च इ
येव :ितपादयि9त । अतो हेतोः जगतः कता� 
एकः एव’’ इित अnाव`ः �ववादं :�तुतवान् । 



बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘सव@षां देवानाम् एकः िनयामकः इ
य! :माणं नाि�त । एकैकम् अिप देवं 
परमं गायि9त वेदाः । तेषु कि�चद ्इतरेSयः सव@Sयः .ेdः इित कथं िनण@तु ंश�यत े?’’ इित । 
अnाव`ः :सYया वाचा उjवान् - ‘‘वेदाः मानव�वभावं जानि9त । मानव�य बुि3ः बहPधा :वत�त े। 
त�याः बु3ेः वैिव6ये बहxिन कारणािन भवि9त । अतः यिद एकम् एव व�तु बहवः Dnारः बहPधा 
प�यि9त, त! व�तुभेदः न भवित । केवलं त! �िnवैिच�यं VातMयम् इित िन�चयः । इ9Dािदिभः बहPिभः 
पदैः सकलमूलतया Vातः एकः एव देवः व'य�त े। अत एव - 
‘इ9D ंिम! ंव-णमि»माहPः 
अथो िदMयः स सुपण� ग-
मान् । 
एकं सद ्िव:ा बहPधा वदि9त  
अि»ं यमं मातLर�वानमाहPः ॥ 
इित ऋO9!ः नामभेद ेस
यिप स
यम् एकम् एव इित घोषयित’’ इित । 
सभा सम"ािप करतािलका:दानेन सFमितम् असूचयत ् । बि9दपि'डतः कोपेन ने! े रjवण@ इत�ततः 
:ेरयन् - ‘‘र ेबालक, एकं गृहम् अिप एकः नरः िनमा�तु ंन शjः । एक�य एकि�मन् िवषये शिjः 
भवित । न सव@षु िवषयेषु । एवं सित, नw!तारा"हसह¦मि'डत,ं संqयाहीनजीवकोिटभLरतं, 
नाना�चय�मयं बृहत ्:पeम् इमम् एकः कता� कृतवान् इित कथं कथयिस ?’’ इित गिज�तवान् । 
अnाव`ः सि�मत ं :ोjवान् - ‘‘अये पि'डत, भवता दZः �nा9तः िवषमः । मनुAयः अNपVः, 
अNपशिjः, अNपायुः च । सः िकमिप एकाक� कत^◌ ु न श�नोित । िक9त ु जग
कता� 
अपLरिमतशिjमान् , सव�Vः, शा�वत�च । त�य सaNपमा!ेण जगत ् सृ1यत,े भ1यत े च । सः 
�वत9!ः, न परत9!ः । ता�शः जग
कता� एकः एव । त ं येनकेनािप नाFना भवान् वण�यत,ु न त! 
िवरोधः । त�य एक
वं त ुिस3म्’’ इित । 
‘‘साध ुसाध ु । यु1यत े यु1यत’े’ इ
यादयः घोषाः सभायाम् उि
थताः । अ:ितभया ब9दी अवाOPखः 
ि�थतः । त�य मुख े:भूतः �वेदः �nः । ‘बहPधा �ववाद ंDढियतु ं:यतमानोऽिप बि9दपि'डतः अnाव`ं 
जेतु ंन श�नोित’ इित महाराजः Vातवान् । सSयाः सव@ अnाव`म् अिभमानेन प�यि9त �म ।  



‘‘अि�मन् वादे अnाव`ः एव अ"णीः । बि9दपि'डतः :ितभा9यूनतया िनिव�'णः इित  भावयामः । 
तथािप पुनरेकम् अवसर ं दा�यामः । एकािदिभः संqयािभः लोके :िथतानां व�तूनां िन{पणं प�ैः 
वािदनौ कु-ताम् । त!ािप यिद अnाव`ः बि9दपि'डतम् अितशेत,े तदा त�य िवजयं घोषियAयामः’’ 
इित महाराजः उjवान् । 
‘‘िस3ोऽि�म । न मे िकिeदिप भयम्’’ इित सि�मतम् अnाव`ः उjवान् । 
बि9दपि'डतः `ोधेन नn:Vः इव उjवान् - ‘‘अnाव` ! शयानं Mया�ं 
वं :बोिधतवान् । सप ̂पदा 
आहतवान् । नादnः 
वं िवमोBयसे । पव�त ंयो नरो िवहि9त, त�य पािणरेव सनखो िवशीय�ते । पव�त�य 
िकमिप न भवित । एवं 
वमिप मया �पध�मानः िवन�Bयिस’’ इित ।         
अnाव`ः उjवान् - ‘‘महाराजेन यथा उjं तथा �पधा̂ :ारभ�व । अ9यािभः वािrभः िकं :योजनम् 
?’’ इित । 
‘‘तथा�त’ु’ इ
यु�
वा ब9दी एकसंqयया प�ं :ारSय उjवान् - 
‘‘एक एवाि»ब�हPधा सिम6यत े
एकः सूय�ः सव�िमदं :भासते । 
एको वीरो देवराजो िनह9ता 
यमः िपतॄणामी�वर�चैक एव ॥ 
अnाव`ः ि�
वयुjान् िन{Rय प�ं रिचतवान् - 
‘‘�ािव9Dा»ी चरतो वै सखायौ 
�ौ देवष« नारदः पव�त�च । 
�ावि�वनौ �े च रथ�य च`े 
भाया�पती �ौ िविहतौ िवधा!ा ॥ इित । 
एवं �पधा� दीघ�कालं :ाचलत ्। �ादशसंqयायां :ा�ायाम् अnाव`ः अ:ितहतमितः उjवान् -        
‘‘संव
सरं �ादशमासमाहPः 
जग
याः पादो �ादशैवाwरािण । 
�ादशाहः :ाकृतो यV उjो 



�ादशािद
यान् कथय9तीह िव:ाः ॥ 
तदा ब9दी शी�म् उZर ंन अवदत ्। �खल�ाक् ततः उjवान् - 
‘‘!योदशी ितिथ-jा महो"ा 
!योदश�ीपवती मही च ।’’ 
ततः अ"े िकमिप त�य नाभात ् । अ:ितभः सन् सः Mयरमत ् । अnाव`ः एव त�य प��य उZराध ̂
रचिय
वा .ािवतवान् - 
‘‘!योदशाहािन ससार केशी 
!योदशादी9यितGछ9दांिस चाहPः ॥ इित । 
तदा सभा�ताराणां महान् स9तोषपूण�ः िननादः उदभवत ् । िव:ाः सव@ पुर�ताद ्आग
य  :ाWलयः 
स9तः अnाव`�य �तुित ं कृतव9तः । बि9दपि'डतः नnदशनः सप� इव अधोमुखः ि�थतः । महाराजः 
िवजियनम् अnाव`म् अSयन9दत ्। 

16 
�विवजयपय�9तम् अnाव`�य |दये `ोधाि»ः 1वलित �म । कदा बि9दपि'डत ंजयेयं, कदा वा 

त ं न�ां िनमªयेयम् इित िच9ता त ं बाधत े �म । िक9त ुअि�मन् wणे त ु त�य �वा9त ं िहंसायाः 
अजुगुRसत । उZरwणे तेन मातुः मा)NयिचÌैः िवरिहत ंदीनं मुखं �मृतम् । मम िपतर ंिनAपापं वेदिवदं 
�ा�णं न�ां िनमÑªतवान् अयं ब9दी  इित च �मृतम् । न�ां िनमÑªतेन िप!ा िकयत् कnम् अनुभूत ं
�यािदित ऊिह
वा अnाव`ः `ोधेन अकFपत । ‘एता�शः दnुः `ूरः बि9दपि'डतः कृपां नाह�ित । 
अनुभूयतां तेन �वकृत�य पाप�य फलम्’ इित अnाव`ेण िनण�यः कृतः । सव�तः ि�थताः िव�ांसः अिप 
ता�शीम् एव भावनां :कटयि9त �म । नैकः अिप त!
यः पाLरषदः बि9दपि'डत ेअनुकFपां दश�यित �म 
। 
‘‘बि9दपि'डत, पराजयः अSयुपगतः िकम् ?’’ इित अnाव`ः पृnवान् । 
‘‘परािजतोऽि�म’’ इित सग�दम् उjवान् बि9दपि'डतः । 
‘‘अnाव`ो िवजयताम्’’ इित सSयाः ऐकक'Cेन घोिषतव9तः । सव@षां हष�ः :कष�म् अभजत । केचन 
अnाव`ं नम�कुव�ि9त �म । केचन आशीिभ�ः अिभन9दि9त �म । 



‘‘अnाव`मुने, वादे भवतः जयः घोAयत ेमया । वादिनयमानुसारेण परािजतः िवजियनः वशंवदः । 
भवान् यथेGछं बि9दपि'डत ंद'डियतुम् अह�ित । अिप च याविदGछिस, तावत ्गोधनं सुवण̂ च तुSयं 
दा�यािम । इतः पर ंदाLर]oयं भवतः समीपं नागिमAयित’’ इित जनकमहाराजः उjवान् । 
‘‘महाराज, सुवण��य गोधन�य वा िवचारः अ9यः । अयं ब9दी पुरा बहxन् िवदषुः वादे िज
वा �वव�यान् 
कृतवान् । तान् अयं नदीजले िनमÑªतवान् इित च .ूयत े। मम पू1यः िपता खगोदरशमा�, यः खलु 
लोके कहोड इित :िस3ः, सोऽिप अ�य वशंवदो भू
वा अकाले यम�य अितिथः अभवत ्। ता-'ये एव 
वैधMयम् अनुभव9
याः मम मातुः अ.ूिण मां दहि9त । अ�य :तीकारं कृ
वा त�याः अ.ूिण 
माज�नीयािन इ
येव अहम् अ! आगतः । बि9दना परािजतेSयः यः द'डः दZः, सः एव अ�मै मया 
देयः । अनुम9यतां महाराजः’’ इित अnाव`ः :ािथ�तवान् । 
‘‘अ�य िवषये भव�चनम् एव राजशासनम् । यथेGछं करोत ुभवान् । वयं त! म6ये न �था�यामः’’ इित 
उjवान् महाराजः । 
‘‘अnाव`मुने, मदीयम् एकं वचनं कृपया .ूयताम्’’ इित ब9दी सिवनयम् अयाचत । 
‘‘कÀयतां, कÀयताम्’’ इित अnाव`ः अनुमितं दZवान् ।  
‘‘अह ं व-ण�ीप�य अिधपतेः व-ण�य पु!ः । स च �ीपः समुD�य म6ये िव�त े । त! मम िपता 
�ादशवािष�कं स!म् आरQधवान् । तदथ̂ वेदपार)ताः ऋि
वजः अपेिwताः । तावzरू ंग9तु,ं समुDयानं 
कत^◌ ुच िव�ांसः न िस3ाः । अ�मात् कारणात ्वाद�य Mयाजेन िवदषुः म��यान् कृ
वा नदीमाग@ण 
व-ण�ीपं :ेिषतवान् अहम् । भवतः िपता कहोडमुिनः अिप त! स! ेऋि
वग ्अि�त । इदान� यV�य 
समाि�कालः । सव@ िव�ांसः सwेमं :ा�दिwणाः :
यागGछि9त शी�म् । मां `ूर ं�ा�णह9तार ंच मा 
म9यतां भवान् । वाद ेिजतं मां द'डय । िक9त ुअ9यथा:ितपिZ ंदरूीकु- भोः । नाहम् अनृतवादी’’ इित 
सक-णम् उjवान् ब9दी । 
अnाव`ः िवि�मतः सन् wणम् आवाक् ि�थतः । जनकमहाराजः, अ9ये  सभासदः च आ�चय�मूकाः 
बि9दनम् एव वीwमाणाः ि�थताः ।  



सहष̂ सशaं च अnाव`ः पृnवान् - ‘‘अिय भोः पि'डतवय� ! अपीद ंस
यम् ? स
यं मम िपता जीवित 
? पुनरह ंत ंDBयािम िकम् ?’’ इित । 
‘‘यVः अविसतः । अवभृत�नानम् अिप अविसतम् । :याणं कृ
वा भवतः िपता अ9ये िव�ांसः च 
आगिमAयि9त कितपयैः िदवसैः । त! संशयलेशः अिप मम नाि�त’’ इित सिव�वासं बि9दपि'डतः 
उjवान् । 
‘‘अnाव`मुने ! बि9दपि'डत�य द'डनिवषये कः भवतः िनण�यः ?’’ इित महाराजः पृnवान् । 
‘‘महाराज ! यVिनव�हणाथ̂ यिद वेदिवदः िव�ांसः :ेिषताः, यिद त ेजले नैव िनमÑªताः, यिद च मम 
पू1यः िपता पुनः आगिमAयित, तिह� बि9दपि'डतेन नैव अपरा3म् । मया त�य wमा यािचियAयते । 
त! :तीकार�य द'ड�य वा िनिमZम् एव नाि�त । बि9दपि'डत ंसाnा):णामं पूजियAयािम’’ इित 
सिवनयं :ोjवान् अnाव`ः । 
‘‘िव�ायाः उिचत ंभिणत ंभवता । इतः पर ंिकं कत�Mयम् ?’’ इित महाराजः पृnवान् । 
‘‘महाराज ! इदान� िमिथलायां :वत�माने यVे मुिनः अnाव`ः आि
व�1यं �वीकरोतु । यावत ्अयं यVः 
समा�ः भिवAयित तावत ्सव@ िव�ांसः एत�य िप!ा साकम् आगिमAयि9त । ततः िप!ा सह िमिलतः 
अnाव`मुिनः यथेGछं करोत ु। यिद मम वचः अनृतं �यात्, तिह� अह ंत�य व�यः एव । घोराितघोरं 
द'डं मम िशरिस सः पातयत’ु’ इित ब9दी उjवान् । सव@ तत ्अ)ीकृतव9तः ।  
कहोड�य सु|द ्यVदZः अnाव`ं �वगृह ंनी
वा बहPधा स
कृतवान् । 
*  *  *   
गतेषु कितपयेषु िदनेषु जनक�य यVः समा�ः । अवभृत�नान�य िदने �नातानुिल�ाः ि�जाः म9!पठनं 
कुव�ि9त �म । तदा च
वारः रथाः यVशालासमीपम् आगताः । रथेSयः अवतीणा�ः कहोडादयः वेदिवदः 
यVशालां :िवnव9तः ।  
ऋि
विrभः सह जनकमहाराजः :
यु
थानेन �वागतीकृ
य सवा�न् उिचतेषु आसनेषु उपावेशयत् । ततः - 
‘‘अिप कुशलं पू1यानां सव@षाम् ?’’ इित पृnवान् । 
‘‘महाराज ! सव̂ कुशलम् । भवतः अिप अनामयं सFभावयामः । बि9दपि'डतः अ�मान् सवा�न् 
�ादशवािष�काय स!ाय व-ण�ीपं :ेिषतवान् । त! स! ं सा)ं वयं िनव�ित�तव9तः । व-ण�ीपात् 



िनवत�मानैः अ�मािभः ‘भवदीय�य यV�य अवभृत�नानम् अ� भवित’ इित .ुतम् । अतः स
वर ं:याणं 
कृ
वा अ! उपि�थताः’’ इित कहोडः उjवान् । 
‘‘अ�माकं भाrयानां फलम् इदम्’’ इित महाराजः उjवान् ।  
पुर�ताद ् आगतः बि9दपि'डतः कहोडम् अिभव9� - ‘‘मुिनवय� ! अ! भवदागमनं िवशेषतः मम 
भाrयपLरपाकं सूचयित’’ इित िवनयावनतिशराः अवदत ्।  
‘‘कथिमव ?’’ इित सा�चय̂ पृnवान् कहोडः ।  
‘‘मुिन.ेd ! वादे परािजत ंभव9त ंजले अह ंिनमÑªतवान् इित भावनया भवतः सुतः अnाव`ः मां वाद े
िज
वा न�ां िनमªियतुं 
वरमाणः आसीत ् । भवान् :
याग
य मम :ाणान् रिwतवान्’’ इित ब9दी 
उjवान् ।  
िदOxढः इव कहोडः wणं मौनेन ि�थतः । ततः हष�किFपतशरीरः िविवधािभः भावनािभः युगपत ्
आवे�यमानः कथमिप आ
मानं समा�वा�य बि9दनं पृnवान् - ‘‘िकमाह भवान् ?  मम सुतः अnाव`ः 
भव9त ंवाद ेपरािजतवान् वा ? �ाि�त सः ? त ंDnPम् उ
क'ठत ेमम |दयम् । दश�यत ुत ंभवान्’’ इित 
। 
अnाव`ः पुर�ताद ्आग
य शा<ोjेन :कारेण िपतरम् अSयवादयत । ‘‘आयुAमान् भव’’ इित वjुम् 
इGछतः अिप कहोड�य क'ठः �तिFभत बाAपवृिZकलुषः जातः । पु! ंDnPम् इGछतः अिप त�य चwुषी 
बाAपावृत ेअnाव`म् अ�पnम् एव अप�यताम् । युगपत ्नानाभावनाः कहोड�य मनिस उ�तूाः । ‘बहोः 
कालात ् अन9तर ं पु! ं प�यािम’ इित  हष�ः, ‘सव�िव�ªेतारं बि9दपि'डत ं कथम् अयं बालकः एव 
िजतवान्’ इित आ�चय�म्, ‘एता�शं पु! ंशापेन �वयम् अह ं िवकला)ं कृतवान्’ इित Mयथा, ‘िपतुः 
दरूीभूतम् इमं दाLर]oयदrधा सुजाता कथम् अपालयत’् इित िच9ता, ‘िव�ायां माम् अिप अितशयानः 
लोके qयातः अभवद’् इित कृतकृ
यता - इित िविवधाः भावनाः  वषा�काले नदी:वाहाः इव त�य |दयं 
पूरयि9त �म ।  
‘‘कहोडमुने ! एता�शं Vािननं पु! ंलQधवान् भवान् नूनं ध9यः’’ इित जनकमहाराजः सादरम् उjवान् 
।  



‘‘महाराज ! एतदथ�म् एव जनाः पु!ान् कामय9त े । एतदथ�म् एव नाय�ः द�ुसहाम् अिप :सववेदनां 
सह9त े। पु!ः िव�ाम् उपा1य� िपतृगणं तारयित, कुलं पावयित, कुटुFबं रwित इित । मि�षये सव�म् इद ं
स
यं जातम् इित अह ं ध9यः एव । ‘आ
मा वै पु!नामािस’ इित .ुितम् अनुस9दधानः ‘मयैव 
बि9दपि'डतः िविजतः’ इित आन9दतुि9दलः अि�म । भगवतः उzालक�य तपसां :भावः एव अयम् । 
मम पु'यरािशः पLरप�ः इित कारणाद ्एव अयं महानुभावः म�ंशे मुjामिणLरव जातः’’ इित वदन् 
कहोडः आन9दबाAपान् व<ाeलेन :ौ�छत् ।  
  पुरा यः बि9दपि'डतः गव��य पव�तः इव, दप��य समुDः इव ��यत े �म, सः एव अधुना िवनय�य 
रािशLरव सौमन�य�य पWुः इव गोचरः अभवत् । कहोडः पु!म् अnाव`ं पृnवान् - ‘‘पु! ! 
बि9दपि'डताय 
वम् अ`ु6यः । इदान� का तव भावना ति�मन् ?’’ 
सः :.यावनतः उjवान् - ‘‘पू1य िपतः !  न मम �ािप �ेषः । बि9दपि'डतः भवतः मृ
योः कारणम् 
इित त�मै अ`ु6यम् । तथा ना�तीित Vातवतः मम `ोध�य िकमिप कारणं सF:ित नाि�त । तम् अिप 
गौरवेण अहम् आिDये’’ इित । 
:ी
या अnाव`ं वीwमाणः बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘पु!समान, अnाव` ! वयसा कनीयान् अिप 
वं 
िव�या गुणैः च सव@Sयः 1यायान् । गभ��थे 
विय 
वि
प!ा दZेन शापेन तव अ)ािन व`ािण जातािन 
। मम िपतुः व-ण�य :सादात् िकिeत ् िदMयौषध ं मया लQधम् अि�त । तेन िचिकि
सतः 
वं 
व`
विवदरूः सु9दरा)ः भिवAयिस । मिय 
वया दिश�त ंगौरवं Mयथ̂ मा भूत ् । अह ंच अनेन `मेण 
अपक�ित^ माज�ियतुम् इGछािम’’ इित । 
बि9दपि'डत�य वचनेन सव@ स9तुnाः अभवन् । कहोड�य त ु|दयम् आन9द ेम»म् ।  
ग�िदतेन क'ठेन सः अभाषत - ‘‘`ोधः मानव�य महान् श!ुः । पू1य�य गुरोः उzालक�य वचनं 
िव�मृ
य `ोधवशीभूतः अह ं�वपु!�य व`ा)तायाः कारणम् अभवम् । इदान� प�चाZापेन दrधोऽि�म । 
बि9दपि'डत�य :य
ने मम पूण�ः िव�वासः  अि�त । व-णराज�य यVे मया कृतेन स
कम�णा अिज�त ं
सम�तं पु'यं दातुम् अह ंिस3ः । मम पु!�य व`ा)ता अपगGछत ु। त�य शरीरं सु9दर ंभवत’ु’ इित । 



जनकराज�य यVः यथािविध िनव�ित�तः । ऋि
वजः दिwणािभः तृ�ाः । :जाः भूLरभोजनािदिभः 
स9तृ�ाः । परे�िव बि9दपि'डतेन व-ण�ीपाद ्आनीत ंिदMयम् औषधम् अnाव`�य देह ेलेिपतम् । ततः 
त ंबि9दपि'डतः मधुिवलानाF9याः न�ाः समीपम् नीतवान् । त�याः तट ेिविधवत् होमः आचLरतः ।  
ततः बि9दपि'डतः उjवान् - ‘‘अnाव`मुने ! इदान� सकलाः देवताः �मृ
वा, व-णं राजानं च 
6या
वा, गु-ं िपतर ं च नम�कृ
य :ाणायामं कृ
वा अ�याः न�ाः पिव! े जले �नािह । ततः 
वं 
सु9दरा)ः भिवAयिस’’ इित ।  
तथा ि�तिमतेन मनसा सव̂ कृ
वा �नातोZीण�ः अnाव`ः सा�चय̂ स:ीित सहष̂ सव́ः �nः । त�य सव@ 
अवयवाः व`तामुjाः आसन् । त�य मुख ेअपूव̂ तजेः । शरीरे अ�तु ंसौ9दय�म् । म9मथम् अिप, 
अि�वनीदेवते अिप {पेण का9
या च सः अितशेत ेइित सव@षाम् भावना सपिद उ
पYा ।              
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आन9दतुि9दलः कहोडः पु! ं िनभ�रम् आिलि)तवान् । त�य नयनयोः आन9दबाAपाः सतत ं

¦वि9त �म । कृतVताभारेण :णÈः सः न�ै सह¦ ं:णामान् समRय� - ‘‘मम पु!�य अ)ािन समािन 
कृतािन 
वया । ह ेनिद ! इतःपर ंतव नाम ‘सम)ा’ इ
येव लोके :िस3ं भवत ु। तव क�ित�ः लोक!ये 
:सरत’ु’ इित आशंसत् ।  
अnाव`ः बि9दपि'डतम् अSयवादयत । सः जनकमहाराज�य कहोडादीनां च अनुVाम् आशीवा�दं च 
:ाRय व-ण�ीपािभमुखः :ि�थतवान् ।  
जनकमहाराज�य कृपया अnाव`ः सF:ित धन-धा9य-पशु-कनकािदसFपYः अभवत ्। राVा किNपतैः 
वाहनैः भटैः च अि9वतः अnाव`ः िप!ा कहोडेन, �वेतुकेतुना च सह :�थातुं िस3ः अभवत ् । 
कहोड�य सखा यVदZः सस9तोषं तान् आपृnवान् ।  
कितपयिदनािन :याय त ेसव@ महष@ः उzालक�य आ.मं :ा�ाः ।  
मृतः इ
येव सव́ः िचि9ततः कहोडः पुनः जीिवतः समायाित इित वाता� सव�! :सृता । 
आ�चया�न9दभLरताः आ.मवािसनः सव@ त ं DnP  ं धािवतव9तः । कहोडं वि9द
वा अSयन9दन् । 
सुजातायाः आन9द ंवण�ियतु ंशQदाः नालम् । धाव9ती सबाAपनयना आग
य सा त�य पादयोः पिततवती 
। त�याः बाAपाः कहोड�य पादौ अिसeन् । ताम् उ
थाRय, त�याः िशरिसजान् मृद ु संवाय�  कहोडः 



उjवान् - ‘‘सुजाते ! सुपु!:सिवनी 
वम् । मा रोदीः । 
व
पु!�य अ�तुश�
या सवा�िण कnािन 
तीणा�िन । िदAÄा वध�से’’ इित । 
‘‘मातः ! अिभवादये । आिशिभ�ः माम् अनुगृहाण’’ इित वदन् अnाव`ः सुजातायाः पादौ �पृnवान् ।  
त ं सु9दर ंयुवानं �A�ा सुजाता िव�मयो
फु�लोचना जाता । �वपु!�यैव क'ठ6विनः । न त! संशयः । 
िक9त ुनयनासेचनकं {पम् । सूय�:ित�पिध� तेजः । � त�याः व`ा)ः सुतः । � चायं म9मथोपमः 
सु9दरा)ः । सा िकमिप वjुम् अशjा तम् एव प�य9ती :ितमावत् ि�थता ।  
‘‘सुजात े ! तव पु!�य ई�शं िदMयं {प ंकथं जातम् इित 
वया न Vातम् । वाद े
व
सुतेन परािजतः 
बि9दपि'डतः व-ण�ीपाद ्आनीतम् औषधिवशेषं :यु1य अnाव`ं सु9दरा)ं कृतवान् । िव�या पुरा 
शोभमानः अयं सF:ित {पेण च शोभत े । यागाथ̂ व-ण�ीपं बि9दना :ेिषतः अह ं  पुनरायातः । 
दाLर]oयं च दरूीभूतम् । इतःपर ंसुखने जीिवतुं शBयामः वयम्’’ इित कहोडः उjवान् । 
सुत ं �ढम् आिल�rय त�य मूि6न� उपा�ाय सुजाता उjवती - ‘‘जात ! नव मासान् उदर े धृ
वा 
:सववेदनां सोÔवा 
वां पािलतवती अहम् । सव̂ कn ं
वाम् इदान� प�य9
या िव�मय�त े। ध9याि�म । 

वं िपतर ं पुनः आनीतवान् । दाLरDयिपशाच ं िनहतवान् । िपतृऋणं 
वया िनया�िततम् । िचर ं सुखं 
जीव’’ इित ।  
ततः सव@ महष@ः उzालक�य सिYिध ं गताः । सकलां वाता̂ .ु
वा ईषत ् ि�मत ं कृ
वा महिष�ः - 
‘‘अnाव`ः िपतरम् अिप िव�या अितशेते इित मया Vातचरम् एव । अ�य मेधाश�
या वेदिव�ा 
अथ�पूणा� भूयात ् । शतशः सह¦शः च िव�ािथ�नः अ�य अनु"हेण तेजि�वनः भूयासुः’’ इित 
अनुगृहीतवान् । 
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कालच`म् अ�ाFयत् । कितपयािन वषा�िण यातािन । महष@ः उzालक�य आ.मः धनसFपदा 

धा9यसFपदा िव�ासFपदा च भLरतः MयजृFभत ।  
यVाः बहवः आचLरताः । देशे सव�! काले :जाः सुखन जीवि9त �म । 
अnाव`ः ता-'येन शोभमानः, िव�या राजमानः, िवनयेन �ाजमानः सव@षाम् आदर�य भाजनम् 
अभवत ्। यदा सः वेदान् अपठत,् यदा वा म9!ाणां Mयाqयानम् अकरोत ्तदा ‘वाचां देवी त�य मुख े



नृ
यित, त�याः �वण�नूपुराणां नादः अ�मािभः .ूयत’े इित .ोतारः भावयि9त �म । त�य Vानं िवशालं 
गFभीर ंचेित िविद
वा मुनयः अिप तदा.मम् आग
य धम�-��-दैवािदषु िवषयेषु �वसंशयान् िनवे� 
अnाव`�य मुखात ्पLरहारान् लQ6वा स9तुnाः गGछि9त �म । अनेके राजानः महाराजाः च`वित�नः च 
अnाव`�य दश�नं :ा�ुम् आ.मम् आग
य लQधध9यभावाः िनवत�9त े�म । 
य! �ािप :मुखाः यागाः यिद :वत�9त ेत! अnाव`ः अ6वयु�
वेन आहxयत े�म । यVिविधषु त�य Vानं 
िनदु�n ंिनAकृnं चेित सव@ िव�विसव9तः आसन् । 
कदािचत ् उशीनराणां राजा यVं किeद ् आचरत ् । �वेतकेतुः अnाव`�च त! गतव9तौ । :ातः 
यVि`याः :ावत�9त । अपराÍे ऋषयः िव�ांस�च नानािवषयेषु चचा̂ कुव�ि9त �म । वादाः जनानां 
कुतूहलं वध�यि9त �म । विध�Aणनूां िवदषुां सः सुवणा�वकाशः आसीत ् । त! अnाव`�य वा�:वाहैः 
अवशीभूताः नैव आसन् ।  
एकदा ‘<ीणां वेदा6ययनं िविहत ंन वा ?’ इित िवषये चचा� :वृZा । त! क�चन ऋिषः उjवान्  - 
‘‘अnवष̂ �ा�णम् उपनयीत । त ं वेदम् अ6यापयीत’ इित .ुितः । <ीणाम् अ�
वे उपनयनादीनाम् 
आव�यकता नाि�त । यVा�नुdान�य :�नः एव नाि�त । त
सव̂ <ीणाम् अनाव�यकम् । ताः यिद 
प
युः अनुवत�नं कुयु�ः तावता अलम् । <ीणां लौिककं Vानं भवत ुनाम, आ6याि
मके Vाने तासाम् 
अिधकारः नाि�त । ज9मा9तर े पु-ष
वं :ाRय अ6ययनं कुव�9त ु । आ6याि
मकं Vानं :ाRनुव9त ुच । 
<ीज9मिन तY सा6यं, न साध ुच’’ इित ।           
अnाव`ः एतत ्िनराकत^◌ ुिस3ः भू
वा िकिeद ्वjुम् ऐGछत ्। तदा �पnः मधरुः कोमलः <ी6विनः 
.ुतः - ‘‘wFयताम् । <ीसFब9धी िवषयः इित अहम् अ! मम वाद ं:�तोतुम् इGछािम । ऋिषवय́ः 
िव�ि�ः च म�म् अवसरः देयः’’ इित ।  
सव@ कुतूहलेन अप�यन् । त! काचन ऊनषोडशवषा� �फुर�दना आयतनयना युवितः गोचरीभूता ।  
उशीनराणां राजा आदरेण तां प�यन् - ‘‘अ�यां सभायां िव�ा :थमं �थानम् अह�ित । िव�ाव
सु न च 
िल)ं न च वयः ग'यत े। शा<ानुसारेण तका�नुगु'येन वjंु सव@षां समानः अवकाशः अि�त । अतः 
�ववाद ं:�तोतु ंतुSयम् अवसर ंददािम । :�तूयतां वादः’’ इित उjवान् ।  
कां�यघ'टानादमधुरेण 6विनना सा युवितः वाद ं:ारQधवती - ‘‘Vानं :ा�ु ंिव�वरह�यं साwा
कत^◌ु च 
पु-षाणाम् इव <ीणाम् अिप इGछा वत�त े। आ
मिन <ी पुमान् इित भेदः नाि�त । वेदः Vानम् । वेदम् 



अ6येतुम् आकाÇा य! वत�त,े त! त�य बोधनं युjम् । "हणे धारणे अथा�वगमने च काचन <ी समथा� 
चेत ्त�यै वेदः िकं ना6याRयत े? प
युः सेवा प
9या कत�Mया । त�य यVकाय@षु सहकारः देयः तया । 
सा त�य पु'य�य अध ̂लभत ेइित अ�त ुनाम । िक9त ुVानं िवना मुिjः न से
�यित । Vानं च �वयं 
:य
नेन :ा�Mयम् । पितः महाVानीित प
नी Vानवती न भवित । अतः <ीिभः अिप अ6ययनं कत�Mयम् 
। .वण-मनन-िनिद6यासनािन �वयं कत�Mयािन । िजVासा, Vानशिjः च <ीपुंसोः समाना । एवं 
ि�थते <ीणां सृिnः अ6ययनाथ̂ न जाता इित न साF:तम् । नेद ंिववेिकनां वचनम्’’ इित तया वादः 
:�तुतः । 
क�चन मुिनः �म.ूिण संवारयन् उjवान् - ‘‘िक9त ु<ीषु �वाभािवकम् अशुिच
वम् अि�त । :ितमासं 
<ी रज�वला भवित । सा वेदा6ययनं कत◌̂ ुकथम् अह�ित ?’’ इित । 
सा त-णी :�नं .ु
वा न िवचिलता अभवत ् । �ढया वा'या सा उjवती - ‘‘मांसमªारjािदिभः 
धातुिभः युjे मानुषे शरीर े शुिच
व�य का वाता� ? <ी वा पु-षो वा, शरीरं त ु सव��य 
मांसाि�थरjािदिनिम�तम् एव । सव��य शरीरं मलमू!भा'डम् एव । क�य शरीरं रोगैः ि`िमिभः वा न 
पीिडतम् ? एतान् सवा�न् दोषान् अगणिय
वा पु-षाः अ6ययनं कुव�ि9त खलु । :कृितिनयमेन लोके 
<ीणां पु-षाणां च ज9मदा!ी <ी एव। तदथ̂ रजःसFपक� व
सु िदवसेषु अ6ययनं मा�तु इ
युGयताम् । 
िक9त ु<ीमा!�य अ6ययनं मा�तु इित कथम् इदम् ?’’ इित । 
 सभायां मौनं :सृतम् । ऋषयः पर�पर ं मुखािन िवलोिकतव9तः । कश्िचद ् िव�ान् उjवान् - 
‘‘पु!ाणां :सवः, िशशूनां पालनं, वै�वदेवा�थ̂ पाकः, प
युः सेवा, यVकाय�सहकारः इित बहxिन 
काया�िण <ीणाम् । अ6ययनाय तासां समयः एव नाि�त । ि<योऽिप यिद अ6ययनम»ाः भवि9त तिह� 
लोकया!ा कथं :चलेत ्?’’ इित ।  
‘‘पु-षाणाम् अिप धनाज�नं, कुटुFबभारिनव�हणं, राजकाया�िदषु Mयवहारः, गृह�य रwा इित बहवः भाराः 
। अ6ययनाय तैः कथम् अवकाशो लSयते ?’’ इित त-णी पृnवती ।  
‘‘बाNये अ6ययनम् । तदा एत ेभाराः न भवि9त ।’’  



‘‘<ीणाम् अिप बाNये अ6ययनं भवत ु। तदा तासाम् अिप भवदjुाः कत�Mयभाराः न भवि9त । काश्चन 
ि<यः लोकMयापारे अनासjाः यावªीवं ��वािद9यः आसन् इित िकं भवि�ः न .ुतम् ? वेदेAवेव 
का�चन म9!दिश�9यः स9तीित िकं िव�मृतम् ?’’ इित त-'या :ितपािदतम् । सSयाः ‘साध ुसाध’ु इित 
अ)ीकारं सूिचतव9तः ।  
‘‘ता��यः अ�
वे � िव�9त े?’’ इित क�चन मुिनः पृnवान् ।  
‘‘अ�ािप िव�9त े िव�ोत9त े च । मम माता सFपूण̂ वेदम् अधीतवती । सा प
युः सेवायां वा 
िशशुपालने वा ितलमा!मिप अनादरं न कृतवती । त! :माणं मम पू1यः िपता अ!ैव वत�त’े’ इित 
त-णी सािभमानं भिणतवती ।  
‘‘वयं तव वादम् अनुम9यामह े। युवत े ! तव पू1यः िपता कः इित Vातुम् इGछामः’’ इित अnाव`ः 
सादर ंसकुतूहलं च पृnवान् ।  
युवितः त!ोपिवnं तेजि�वनं �विपतरं �AÄा असूचयत ्। सः उjवान् -‘‘मां वदा9यं कथयि9त । इयं 
मम सुता सु:भा । अनया उjं सव̂ स
यम् । मम प
नी वेदा6ययने वेदाथ�िवचारे च माम् अिप अितशेत े
। पितसेवायां तया कदािप लोपः न कृतः । सुतां सैव अ6यािपतवती । शा<ा6ययनम् अिप कृतवती 
सु:भा । पु!ी अिप इयं मम पु!ायत’े’ इित ।  
अnाव`ः सSयान् उिz�य उjवान् - ‘‘युिjयुjं वचः बालादिप ि<यः अिप "ा�म् एव । सु:भया 
:ोjं युिjयुjम् । अनेकाः ि<यः म9!दिश�9यः पू1याः सि9त । का�चन ि<यः िवरािग'यः 
��वािद9यः च सि9त । ��ोपदेश�य वेदा6यय�य च ि<यः अिप अहा�ः इ
य! संशयः नाि�त’’ इित । 
त�य िदन�य चचा� त! समा�ा । सायंसवनाय ऋि
वजः िस3ाः अभवन् ।   

19 
उशीनरदेशात ्आ.मम् आगत�य अnाव`�य |दये सु:भायाः Mयिj
वं नृ
यित �म । त�याः 

.वणमधुरवाणी त�य कण�योः गुWित �म । त�याः :सYम् आ
मिव�वास�ोतकं मुखं सदा तेन �मय�त े
�म । आयत ेत�याः नयने सकलं िव�वं DnPम् उ
सुके इव त�य भातः �म । ता-'ये पादाप�णं कृतव
याः 
त�याः {पं पुनः पुनः त�य नयनपथे आगGछित �म । गहने शा<िवषये मनः योजियतु ंयदा सः :य
नं 
कृतवान्, तदािप सु:भायाः िच9ता म6ये :िवशित �म । ‘एवं मा भूत,् |दयम् अ6ययने िनरतं भवत,ु 



तया मम िकम्’ इित बहPधा अnाव`ः िवचाLरतवान् । िक9त ुिनय9!णं िविGछ� मनः ताम् एव �मरित 
�म । 
पुनः सा युवितः DnMया, तया सह सFभाषणीयं, त�याः समीपे �थातMयम्  इित इGछा त�य मुहPः 
अजायत । अ6ययने शा<चचा�याम् अYपानािदषु च त�य आसिjः wीणा जाता ।  
पु!�य अ9यमन�कता सुजातया Vाता । माता खलु िशशूनां सव̂ साधु असाध ुच शी� ंVातुं :भवित ? 
क�माद ् अयम् अYपानािदषु आसिj न दश�यित इित :थमं त�याः िच9ता जाता । िकम् अ�य 
देहारोrयं नाि�त इित सा आदौ िचि9ततवती । रोगबाधा कािप नाि�त इित Vातवती सा कारणा9तर ं
िविजVासमाना पु!�य यौवनोिचताः आकाÇाः जाताः �युः इित ऊहां कृतवती । 
कदािचद ्अnाव`ः �व�य पुरः �थािपतािन फलािन मूलािन च अ�पृशन् शू9य�AÄा आकाशम् एव 
अवलोकते �म । त ं �A�ा सुजाता पृnवती - ‘‘जात ! िकं िच9तयिस ? िकमथ̂ तव अिचरात ्
आहारेऽिप आसिjः नाि�त ?’’ इित । 
‘‘मातः ! न िकिeत’्’ इित  अ9यमन�कः अnाव`ः उjवान् । 
‘‘पु! ! 
विय िकमिप पLरवत�नं जातम् । गत ेमासे यVात ्:ितिनवृZः 
वं न �ािप आसिj दश�यिस । 
िकमिप सदा आलोचयिस । वद, िकं कारणम् ? मातुः समीपे अिप तव िव¦Fभः नाि�त िकम् ?’’ 
इित सुजाता पुनः पृnवती । 
िकिeत् आलोGय मातुः मुखं प�यन् अnाव`ः उjवान् - ‘‘अFब ! 
वया सFयक् ऊिहतम् । यVे 
काeन त-णीम् अप�यम् । त�याः {प,ं िव�ा, धीर�वभावः, वािrमता इित गुणाः माम् आकष�न् । 
अ6ययने मनः योजियतुं मया :य
ने कृतेऽिप तत ्ताम् एव िच9तयित । तां पुनः DnP  ं|दयं वा�छित । 
�वRनेऽिप ताम् एव प�यािम । न जाने कथं मनः ि�तिमत ंकत�Mयम् इित’’ इित । 
 एतत ्.ुतव
याः सुजातायाः |दयं स9तोषेण भLरतम् अभवत ्। यौवने ि�थतः पु-षः त-'या आकAय�त े
इित �वाभािवकम् इित सा Vातवती । अnाव`ः सF:ित सु9दरा)ः, त-ण�च । त-'यः तेन 
आकिष�ताः भवि9त इित च तया Vातम् । अतः सा सु:ीता पृnवती - ‘‘व
स, का सा क9या ?’’ इित 
। 
‘‘सा खलु वदा9यमहष@ः पु!ी । त�याः नाम सु:भा इित ।’’ 



एतत ् .ुतव
याः सुजातायाः महान् हष�ः जातः । पु!�य पLरणयः भवत,ु �नुषा गृहम् आगGछत,ु 
िवहरमाणौ युवदFपती �A�ा तुAयेयम् इित त�याः मातृ|दये आशा प�िवता । पु!ः अनु{पायां 
क9यायाम् अनुरjः इित च सा अ|Aयत ्। सा सकुतूहलं पु!�य मुखं प�य9ती पृnवती - ‘‘वदा9यमहष@ः 
नाम मया .ुतम् । ता�श�य तपि�वनः सुतायां तव :ीितः जाता इित महतः :मोद�य िवषयः । पु!, 
अिप सा सु{पा ?’’  
‘‘अFब, सु:भा इित त�याः नाम अ9वथ�म् । त�याः मुख ेिव�ाकृतं तेजः देदीRयमानं ��यत े। त�याः 
वा�चातुय̂ िवचार:ितभां च वण�ियतुं शQदाः नालम् । त�याः दश�नेन व�तुतः मुrधोऽि�म ।’’ 
‘‘भवत ु। तव कािप िच9ता मा भूत ्। 
वा�शं िव�ाव9तं सु9दर ंपितम् आ�ु ंसािप क9या पु'यसह¦ ं
कृतवती �यात् । तव िपतुः मुखने :�तावम् इमं कारियAयािम । अिचरात ् तव मनोरथः सफलः 
भिवAयित ।’’ 
मातुः वचनं .ुतवतः अnाव`�य |दयं :सYम् अभवत ् । �वेतकेतुना स��चाLरिभः च अयं िवषयः 
Vायते चेत ्त ेहा�यं कुयु�ः इित च आलोिचत ंतेन ।  
‘‘अFब, केवलं िपतर ं�ूिह । अ9य�य क�यािप कण@ िवषयोऽयं मा �म पतत’्’ इित अnाव`ः मातरम् 
अयाचत । 
 सुजातायाः मुख े म9दहासः उ
पYः । िव�ावान् अिप, Vानवान् अिप, :ितभावान् अिप केषुिचत ्
िवषयेषु साधारणः इव Mयवहरित मनुAयः इित सा िचि9ततवती । ‘भवतु नाम’ इित च पु!म् आ�वासयत् 
।  
* * * 
वदा9यमहष@ः आ.मे कहोडमुिनः सादर ं �वागत ं :ा�वान् । अnाव`�य पLरचयः पूव�म् एव जातः 
यVशालायाम् । त�य यVकाय�नैपु'यं शा<वैदAुयं च वदा9यमहिष�ः एव :शंिसतवान् । लQधावसरः 
कहोडमुिनः �व�य आगमन�य उzेशं िववृतवान् - ‘‘महष@, उशीनरमहाराजेन िनव�ित�त ेयVे मम सुतः 
अnाव`ः भवतः सुतां सु:भां �nवान् । त�याः {पेण िव�या :ितभया च सः आकृnा9तर)ः । 
आवयोः कुटुFब�यं यिद िववाहसFब9धेन योिजतं �यात्, महतः हष��य िवषयः भवेत ्। पु!�याथ@ क9यां 



यािचतुम् आगतः अि�म । उदारेण मनसा अनुगृÍात ु भवान् । भवतः सुतां ददात ु मम पु!ाय । 
अ�म�ंशतरोः वृ3ौ साहाXयम् आचरत’ु’ इित ।  
वदा9यमहष@ः अिप मुखं िवकिसतम् । ‘‘अयं मम महतः स9तोष�य िवषयः । पर ंमम प
9याः सुतायाः 
च अिभ:ायम् अिविद
वा नाहं िकमिप वjंु समथ�ः । तयोः हाद ̂भावं Vातुम् इGछािम’’ इित सः 
उjवान् ।  
‘‘शी� ंसव̂ िवचाय� कथयतु अ!भवान्’’ इित कहोडः िवVािपतवान् ।  
‘‘अ� भवान् िव.ाFयतु । �वः सव̂ कथियAयािम’’ इित वदा9यमहिष�ः आ�वासयत् ।  
आ.मे हLरणीव सeर9ती, िपक�व मधुर ंवद9ती, अितिथस
कारे मुqयं पा! ंवह9ती सु:भा कहोड�य 
मनः िवनयािदिभः गुणैः आकष�त ् । ‘एता�शी िव�ासFपYा गुणभूिषता क9या �नुषा भिवAयित चेत ्
नूनम् अ�माकं वंशः समुYितम् एAयित’ इित सः िचि9ततवान् । 
परे�िव वदा9यमहिष�ः कहोडम् उjवान् - ‘‘मुने, भवतः सुतः अ�मदा.मम् आग
य ि�!ािण िदनािन 
वसत ुअ! । वयं त ंपरीिwAयामह े। ततो िनण�यं विदAयामः’’ इित ।  
कहोडः ‘भवत ुतथा’ इित अ)ीकृ
य वदा9यं त
प
न� च :णFय �वा.मम् आगतः । िवषयं यथावत ्
प
9यै पु!ाय च िनवेिदतवान् ।   
अnाव`ः परे�िव एव :ि�थतः । वदा9यमहष@ः आ.मे अितिथ{पेण कितपयािन िदनािन वासं कृतवान् 
च । महिष�ः त
प
नी तयोः पु!ी सु:भा च सूBमेिwकया बहPधा त�य परीwां कृतव9तः । न �ािप त�य 
लोपः �nः । 
ततः वदा9यमहिष�ः अnाव`म् आहxय समीपे उपवे�य उjवान् - ‘‘िचरWीिवन्, अnाव`, भवतः सव@ 
गुणाः अ�मSयं रोच9त े। .ेdेन चाLर�येण च भवान् अ�मान् :ीणयित । तथािप ......’’ 
‘‘तथािप िकम् ?’’ अnाव`ः पृnवान् ।  
‘‘अ�माकं कुटुFब�य क�चन सF:दायः वत�त े । तदनुसारेण भवान् उZरिदिश :याय िहमव9त ं पव�त ं
गGछेत ्। त! कुबेर�य रा1यम् अि�त । त�य दश�नं कृ
वा पुनः उZर�यां िदिश भवता :यातMयम् । त! 
उZराqया राVी िवशालं देशं :शाि�त ।  सा भवता DnMया । कुबेराय उZरायै च प! ंदा�यािम । 



तयोः उZर ंताSयां लेखिय
वा भवता आनेतMयम् । तथा कLरAयिस चेत,् सु:भा तव पािणं "हीAयित’’ 
इित  
‘‘भवत ुतथा । प!�यं ददात ुभवान् । अह ंग
वा उZरम् आनेAयािम । ततः सु:भां पLरणेAयािम’’ इित 
िन�चलेन �वरेण अnाव`ः अवदत ्।  
वदा9यमहिष�ः भूज�प! े �वीयं स9देशं गु�िलRया िलिख
वा अnाव`ाय दZवान् । कुबेर�य रा1यं ग9तु ं
माग ̂ च सूिचतवान् । तदनुVां :ाRय अnाव`ः पुनः उzालका.मं गतः । िप!ोः मातामह�य च 
आशीवा�द ं:ाRय शुभिदने उZरिदगिभमुखः :ि�थतः । 
कितपयिदन:याणान9तर ं िहमालयपव�त�य :�थं :ाRनोत ्अnाव`ः । वस9तकालः िहतकरः आसीत ्। 
वृwाः फलपुAपभLरताः आसन् । सृnेः मिहमानं �A�ा िव�मयान9दभLरतः अnाव`ः इ9Dादीन् देवान् 
6यायन् :याित �म । गगनं चुFब9तिमव  ि�थतम् अ
युYत ंरजतािDं भूयो भूयः :णमित �म ।  
यदा सः कुबेर�य राजधान� :ाRनोत,् तदा िनदाघः । तथािप त! शै
यम् एव आसीत ्। िहमं Dवीभूय 
नदी{पेण :वहित �म । अnाव`ः कुबेर�य सौधं :ाRय �ारपालकान् िवVािपतवान् �वकाय�म् । त ेच 
अ9तः ग
वा महाराजाय सव̂ िनवे� :ा�ाVाः - ‘‘महाराजः भवदागमनेन अतीव  स9तुnः । भवान् 
अितिथगृह ेसF:ित िव.ाFयत ु। �नानपानभोजनािद �वीकरोत ु। ततः महाराजः भव9त ंDBयित’’ इित 
उjव9तः । 
तथा अnाव`ेण सव�म् अनुिdतम् । सायं �वयं महाराजः कुबेरः त ं�वागतेन अSयन9दत ्। �वा�थानं च 
नी
वा त!
यानां पि'डतानां पLरचयम् अकारयत् ।  ततः उjवान् - ‘‘मुिनवय�, भवतः गु-कुल�य 
कुलपतेः उzालक�य सव̂ कुशलं सFभावयािम । भवतः :याणं िनबा�धम् आसीत् इित च िव�विसिम । 
भूयांसं पLर.मं सहमानः भवान् अ! आग
य �वपाद�पश@न मम रा1यं पावनं कृतवान् इित िनता9तं 
कृतVोऽि�म । भवदागमन�य कारणं Vातुम् इGछािम । भवतः वा�यं .ोतुम् उ
क'ठत े मे चेतः । 
अनुगृÍात ुआदेशेन भवान्’’ इित ।  
अnाव`ः �वागमन�य कारणं संwेपेण किथतवान् । वदा9यमहिष�णा दZ ं प! ं कुबेराय दZवान् । 
त
पिठ
वा स9तुnः कुबेरः - ‘‘वदा9यमहिष�ः अ�माकं सव@षां पू1यः । तदाVानुसारेण अ! आगतः 
भवान् अ�माकं आचाय�देशीयः । यावद ्भवान् इGछित, तावद ्अ�माकं रा1ये �वगृह े इव िव¦Fभेण 
वसत ु। सव̂ सौिव6यं भवदनुकूलं मया कNपियAयत’े’ इित :ोjवान् । आशु अिधकाLरणम् आहxय सव̂ 
यथोिचत ंिवधातुम् आिदnवान् । राजाVानुसारेण अnाव`�य राजोपचारसिहता सेवा कृता सव́ः ।  



परे�िव आ�थानम'डपे अnाव`ः उYतेन आसनेन सभािजतः । अRसरसः इव वेषभूषािदिभः शोभमानाः 
सु9दय�ः नत��यः नाÄेन त�य मनोरWनं कृतव
यः । अnाव`ः सव̂ प�यYिप अFभिस ि�थत ंपTप!म् 
इव िनल@पः अवत�त ।  
नृ
यान9तर ं कुबेरः एका9त े अnाव`ेण सह उपिवnः । सेवकाः म�पा!ं चषक�यं च आनीय त! 
�थािपतव9तः । कुबेरः उjवान् - ‘‘मुिनकुमार ! भवान् यागेषु सोमं पीतवान् । ततोऽिप अिधकं मधुर ं
सुखद ंच |�ं म�म् अ! अि�त । साधारणमानवानाम् इद ं दलु�भम् । इद ंपी
वा भवान् रसनाज9म 
साथ�क�करोतु । भवता सह पानं कुव�तः मम सुखमिप ि�गुणं भिवAयित’’ इित । 
अnाव`ः सिवनयम् उjवान् - ‘‘राजन्, भवतः सव̂ शोभते । िक9त ुअह ं वेदाSयासिनरतः  । न 
म�पानं मम उिचतम् । wाFयत ुभवान् । नाह ंत! आसjः ।’’  
कुबेरः सि�मतम् अभाषत - ‘‘भवता मन�सaोचः न कत�Mयः । अ! देशे शीतमये म�पानं :श�यत े। 
न च त ेिपता गु-ः वा अ! :वृZ ंVा�यित’’ इित ।  
अnाव`ः उjवान् - ‘‘अ9यः क�चन DBयित Vा�यित वा इित धम�ः न आचरणीयः । यमो वैव�वतः 
|िद सदा संिनिहतः । तेन िववादः यथा न �यात् तथा अहम् आचरािम । मम िनब�9ध ंमा करोतु 
भवान्’’ इित ।  
कुबेरः ‘तथा�तु’ इित सि�मतम् उjवान् । ततः पृnवान् - ‘‘ मुिनवय�, नत�क�नां नृ
यं �n ंखलु । िकं 
भवत ेनृ
यम् अरोचत ?’’ इित । 
अnाव`ः उjवान् - ‘‘राजन्, नाहं नाÄ ेपLरणतः । मम अ6ययनं त ुकेवलं वेदािदषु । कथमहं त! 
िकमिप वjंु समथ�ः ?’’ इित । 
कुबेरः अ�वीत ्- ‘‘गGछत ुतत ्। अिप नत�क�नां {प ंभवत ेअरोचत ?’’ 
अnाव`ः उjवान् - ‘‘महाराज ! नाहं त! आसjः । मम मनः तदा िवचारा9तर ेम»म् आसीत ्। 
नत�क�नां {प ंवा देहसौdवं वा नाह ंवीिwतवान् ।’’ 



‘‘मुिनवय� ! एताः ग9धव�ि<यः । अि9वAय अि9वAय {पवतीः नृ
यनैपु'यवतीः वयं कला:ो
साहनाय 
अ! िनयुjव9तः । त! अनादरः न दश�नीयः । भवा�शैः तासां सौ9दय̂ DnMयम् अनुभिवतMयं च’’ इित 
कुबेरः सिवमश�म् अकथयत ्। 
‘‘अनादरः कत�Mयः इित मया िकमिप न कृतम् । ऋAया.मे संवृ3�य मम ने! ंसवा�ः नारीः मातृ{पेण 
प�यित । न त! देहसौ9दय̂ वीwते’’ इित सिवनयम् अnाव`ः उjवान् । 
‘‘अ! ता�शी भावना नोिचता । एताः सवा�ः वारा)नाः । न िववािहताः । अितथीनां स
काराय एताः 
पोिषताः । िन�सaोचम् एताः DnP  ंयोrयाः । कामोऽिप पु-षाथ�ः इित शा<मेव वदित खलु ?’’ इित 
कुबेरः उjवान् ।  
‘‘महाराज, wाFयतु भवान् । स96योपासनावेला उपि�थता । अनुजानातु माम्’’ इित वदन् अnाव`ः 
कुबेर�य अनुमितं :ाRय �वकत�Mयाथ̂ िनग�तः । 
राि!भोजनं कृ
वा अnाव`ः अितिथगृह े मृदशुXयायां �व�ु ं िस3ो भवित �म । तदा मWुलः नूपुरनादः 
.ुतः । �ार े ि�थता युवितः काचन �nा । त�याः ह�त ेराजतं भाजनम् आसीत ्। ति�मन् दrुधपा! ं
ताFबूलं च ��यत े�म । आ�थाने �nासु नत�क�षु सा अ9यतमा �यािदित अnाव`ेण ऊहा कृता ।  
सम9दहासं त ं�A�ा रजतभाजनं फलक�य उपLर िनधाय  सिवलासं ि�थता सा सु9दरी । 
‘‘का 
वम् ? केन :योजनेन अ! आगमनम् ?’’ इित अnाव`ः पृnवान् ।  
‘‘मुिनत-ण ! नृ
यं कुव�ती अह ंभव9त ं�nवती । ��तजेसा �ाजमानं भवतः मुखं प�य9
याः मम |दये 
मोहः उ
पYः । 
वया सह सुखम् अनुभिवतMयम्  इित ती�ेGछा जाता । अनुगृहाण’’ इित कटाwेण त ं
वीwमाणा उjवती ।  
अnाव`�य |दयम् अकFपत । सः wणं िनमीिलतने!ः अघमष�णसूjं मनसा जिप
वा ि�तिमत|दयः 
ताम् अवदत ्- ‘‘ऋिषकुलो
पYः अहम् । प
9याः ऋत ेअ9यां कामिप नार� मनसािप न िच9तयािम । 
गFयतां 
वया ।’’ 
सा उjवती - ‘‘मुिनवरे'य ! याचमाना नारी न िनराकरणीया इित धम�ः । धम�कामौ उभाविप कथं 

यजिस ?’’  



‘‘धम�पदेशः 
वया न कत�Mयः मम । गFयताम्’’ इित �ढेन �वरेण अnाव`ः उjवान् । सा कुिपता 
सती ततः िनग�ता ।  
गतािन कितपयािन िदनािन । तेषु अnाव`ः कुबेररा1य�य गगनचुFबीिन िगLरिशखरािण, �वGछजलाः 
नदीः, दप�णवत ् शोभमानान् कासारां�च �nवान् । त! देशे िविशnािन क9दमूलफलािन च सादरं 
राजसेवकैः उपा|तािन भु�
वा आन9दम् अनुभूतवान् । ततः कदािचद ् राजानं �A�ा आिशषो द>वा 
अ�वीत् - ‘‘राजन् ! भवता ि`यमाणः अितिथस
कारः देवोिचतः । अ! सव̂ पु-षायुषं िनमेषकालवत् 
यापियतुं श�यम् । तथािप मया महष@ः वदा9य�य आदेशः पालनीयः । इतोऽिप उदीGये देशे 
उZरानाFन� राV� स9��य मया िनवत�नीयम्’’ इित । 
‘‘मुिनवय� ! भवतः वैराrयं Vानं तप�चया� च अ�मान् िनता9तम् आन9दयि9त । पुनः कािनिचद ्िदनािन 
अ!ैव उिष
वा अ�मान् भवान् अनुगृÍात ुइित अ�माकं मनीषा । यिद गुरोः आVा पालनीया, तिह� 
नाहं त! िव¨नो भिवतुम् इGछािम । उZरां िदशं ग9तु ं सुिवधां कNपियAयािम’’ इ
यु�
वा कुबेरः 
अिधकाLरणः आहxय तान् यथोjकरणाय आिदशत ्।  
अnाव`ेण साकं च
वारः भटाः :ि�थताः । अ�वतरान् आ-� तैः :याणम् आरQधम् । कFबलाः, 
आहारपदाथा�ः, पेयं जलं च तैः नीतम् ।  पwम् एकं :याय त ेसव@ उZरायाः रा1यं :िवnव9तः । 
राजधानीम् आसा� त!
यान् अिधकाLरणः स9��य अnाव`ः �वागमनोzेशं  किथतवान् । त ेति�षयं 
राV� िनवे� त�याः अनुमित ं :ाRय अnाव`ं भMये सौध े :वेिशतव9तः । :िवnमा!ः एव अnाव`ः 
त!
येन िवशेषेण आश्चय� चिकतः अभवत् । सौध ेसव�! ि<यः । नारीमयोऽयं नूतनः लोकः इित त�य 
:
यभात ्। दा�यः अnाव`ं  भMये :शाले उपावेशयन् ।  
‘‘अ! ि�थतः पू1यः िकिeत ्:ितपालयतु । राVी आग
य भवत े दश�नं दा�यित’’ इ
यु�
वा दा�यः 
अप`ा9ताः ।  
अनितकाले गत ेराVी उZरा त! आगता । त�याः वयः उपच
वाLरंश- वषा�
मकम्  इित अnाव`�य 
:
यभात ् ।  िकिe
�थूलािप सु9दरी । राजभाव�य गाFभीय̂ गव�ः दप��च त�याः मुख े��य9त े �म । 
अnाव`ः वेदम9!ैः ताम् अिभनि9दतवान् । सा िकिeिदव अवनतिशराः त ं नम�कृ
य - ‘उपिवशत ु
भवान्’ इ
यु�
वा �वयमिप सुवण�मये आसने आसीना अभवत ्। 



‘‘मुिनः क�चन आगतः इित .ु
वा कोऽिप �वेतजटाधारी वृ3ः आगतः इित मया िचि9ततम् । िक9त ु
अ!भवान् त-णः {पसFपY�च । महान् मे :मोदः’’  इित तया उjे अnाव`ः - ‘‘त-णो वा वृ3ो 
वा, मुिनरेवाहम्’’ इित सि�मतम् अवदत ्। 
‘‘म9मथः यिद मुिनवेषं धरित, सः एवं ��यत ेइित मे :ितभाित । भवतः नाम अnाव`ः इित .ुत ंमया 
। {प�य नामधेय�य च िवरोधं महा9त ं प�यािम । व�तुतः व`ाः अिप सु9दरािण रमणीयािन च 
नामधेयािन धरि9त । भवा�श�य केन इदम् अनुिचत ंनाम कृतम् ?’’ इित सकुतूहला राVी पृnवती । 
अnाव`ः �वकथां संwेपेण किथतवान् । ‘‘अ�मzेशः भव
पाद�पश@न पिव!ीकृतः ।  भवदागमन�य 
:योजनं Vातुम् इGछािम’’ इित त9मुखम् एव अवलोकमाना राVी उjवती । अnाव`ः तदा यVम'डप े
सु:भायाः दश�नं, त! जातं �वानुरागं, ततः वदा9यमुिनदश�नं च कथिय
वा - ‘‘महिष�ः वदा9यः माम् 
आिदnवान् यत ्‘राVीम् उZरां स9��य आगGछ । ततः सु:भायाः पािणं "हीAयिस इित । अतः अह ं
सF:ित अ! अि�म’’ इित उjवान् ।   
‘‘एव नु ?’’ इित राVी उZरा उyैः हिसतवती । ततः उjवती - ‘‘मुिनवय� ! :थमं  �नानपानािद 
�वीकृ
य िव.ाFयतु । अधुना मम राजकाया�िण भवि9त । रा!ौ िमलाव’’ इित ।  
अnाव`ः तदादेशानुसारेण अभूतपूवा�ः सेवाः अनुभूतवान् । तेन िनिष6यमानाः अिप दा�यः त ंमªनगृह ं
नी
वा सुखकरेण उAणजलेन  �नपिय
वा सुगि9धिभः अ)रागैः त�य अलaारं कृतव
यः । .ेdािन 
दकूुलािन अधारयन् । िविवधािन प�ाYािन च पय�वेषयन् । तावत् तेन अ�nािन �वादिून फलािन च 
आप�यन् । 
रा!ौ दा�यः ‘राVी भव9तम् आ¶यित’ इित त ंत�याः :कोdम् अनयन् । ति�मन् कोdे :िवnमा!े �ारं 
िपिहतम् । दा�य�च अ��याः अभवन् । पुर�तात ्िदMये भMये िवशाले मe ेउZरा शियता �nा । तदा 
राÕयाः शयनकोdं :िवnः अि�म इित अnाव`ेण Vातम् । अnाव`म् आगत ं िवVाय सा 
िकिeदYुिमतमुखी ‘�वागतम्’ इित Mयाहरत ्।  
अnाव`ः राVीम् अप�यत ्। त�याः {प ंसूBमतमे व<े �पn ं��यत े�म । अ)सौdवेन  सा सकलाः 
अिप युवतीः जेतु ंश�नोित इित अnाव`�य अभात ् । सिवलासं कटाwेण त ं िवलोकमाना राVी - 
‘‘मुिनम9मथः मeम् इमम् अनुगृÍात’ु’ इित :ािथ�तवती ।  



‘‘राVी मां wाFयतु । त! उपवेnP  ंन मम अिधकारः । अहम् अ!ैव उपिवशािम’’ इित वदन् अnाव`ः 
िभिZसमीप�थे कि�मंि�चत ्पीठ ेउपिवnवान् ।  
राVी पानपा!ेण चषकं पूरिय
वा �वNपं पी
वा घूण�माननयना उjवती - ‘‘मुिनम9मथ, स
यं त े
िनवेदयािम । मम देहः मदनाि»ना तRयत े। दाहम् इमं शमियतुं 
वम् एव समथ�ः । उ
कि'ठता अि�म । 

वां �nव
याः मम कामिवकाराः जाताः । तवािल)नेन यौवनसुखम् अनुभिवतुम् इGछािम’’ इित । एवं  
वद9ती राVी अnाव`�य समीपम् आगFय बाहPSयां त ंिनभ�रम् आिल)त् ।  
िदr�ा9तः अnाव`ः अजगरा◌ािलि)तः हLरणः इव wणं िकमिप कतु ̂नाश�नोत् । ततः मनोबलेन 
कायं ि�थरीकृ
य बलाद ्आ
मानं त�याः बाहP-ब9धनात ् अमोचयत ्। ‘‘रािV ! अह ंभव
याः सुतः इव 
। नेद ंचLरत ंयु1यत’े’ इित अवदत ्अnाव`ः । 
‘‘मदनसु9दर ! औिच
यानौिच
ययोः चचा�याः न अयं समयः । वदा9यं सु:भां मुनीन् आ.मं च िव�मर 
। मया सह अ!ैव वस । िवना िच9तां सवा�न् भोगान् अनुभव । इदान� मम कामनां साथ�क�कु-’’ इित 
आत��वरेण उZरा :ािथ�तवती ।  
 ‘‘रािV !  िकिमदं कÀयत े? :ायशः म�पान�य अयं  पLरणामः ।  सु:भा मया िव�मत�Mया वा ? 
िधक् रा1यम्, िधक् भोगान् । सम�त-भूम'डलािधप
येनािप नाहं सु:भां िव�मरािम । माम् अ! 
पे्रषयता महिष�णा वदा9येन अनुिचत ंकृत ंम9ये । :ायः महिष�ः तव िनजं {प ंन जानाित । िधक् 
वाम् 
। अ!ाह ंwणम् अिप न �था�यािम । इदानीमेव इतः :�था�ये’’ इित िनdPरेण �वरेण उ�
वा अnाव`ः 

वLरतैः पदैः ततः :ि�थतः । 
‘‘साध ुअnाव`मुने साध ु । ध9यो भवान् । मम परीwायां 
वं िवजयं :ा�वान् । 
वा�शं िजतेि9Dयं 
वसु9धरा कदािचदेव :सूत े । सु:भा नूनं भाrयशािलनी । एका9त ेनारी कामयमाना �वयम् आ
मानं 
यदा अप�यित, तदा तां िनराकुवा�णाः पु-षाः िवरलतमाः । त!ािप दरूदेशे यौवन�थः ��चारी कािमन� 
�वयं :ा�ां ितर�करोित चेत ्सः िन�च:च ं िजतेि9Dयः । सु:भायां भवतः :ेम स
यम् । भवतः :ेम 
कामातीतम् । भव9त ं परीिwतु ं  नाटकम् इद ं मया कृतम् । यथा भवता उjं  तथा मम पु!ः 
भव
समानवयाः । सः अधुना गु-कुले वसित िव�ाSयासाय । महष@ः वदा9यात,् महाराजात्  कुबेराy 
भवदागमनं मया िविदतचरम् । तदzुेश�च Vातपूव�ः । अतः एव परीwां कृतवती । त! उZीण�ः भवान् । 



महष�ये लेखं दा�यािम । ग
वा सु:भां सहधम�चाLरण� कृ
वा दीघा�युः यश�वी सुखं जीवत ुभवान्’’ इित 
राVी उZरा सािभमानम् अ�वीत् । 
ततः सा प! ंलेखिय
वा अnाव`ाय दZवती । प!ेण सह अपारां सFपद ंच अnाव`ः :ाRनोत् । सुखं 
यथा सः उzालका.मं :ाRनुयात ्तथा Mयव�थाम् अिप अकरोत ्राVी ।  
सवा�न् िवचारान् मा! े िप! े च िनवे� अnाव`ः वदा9या.मम् अगGछत ् । सस9तोषं सादर ं च त ं 
�वागतीकृ
य वदा9यः उjवान् - ‘‘महाराजात ् कुबेरात ् उZराया�च स9देशः :ा�ः मया । भवान् 
संयतेि9Dयः । भोगाः भाrयािन वा भव9त ं न माग��nम् अकुव�न् । अि»परीwाया अिप कnतरायां 
परीwायां भवान् यश�वी जातः । भवा�शः जामाता मया लQधः इित अ�म
कुल�य सौभाrयम् इदम् । 
मम सुतां सु:भां पािण"हणेन भवान् अनुगृÍातु । तां सहधम�चाLरण� कृ
वा कुल�यम् उ3रत’ु’ इित । 
‘‘गाग«व मै!ेयीव महािवदषुी सु:भा मम पािणगृहीती भवित इित पूव�सुकृतपLरपाकः मम’’ इित 
अnाव`ः वदन् वदा9यम् अव9दत । 
�ा�ेण िविधना सु:भायाः पािणं गृही
वा अnाव`ो मुिनः यौवनोिचतािन सुखािन अनुभूतवान्  । सदा 
��िव�ापरो भू
वा महायोगी Vानी क�ित�मां�च अभवत ्। 
 अnाव`कथा रFया महाभारतविण�ता ।  
 किथता नागराजेन लोकानामि�
वयं मुद े॥ 
 
           

    


