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डा. सुशान्तकुमारराजः

साहित्यविभागः, राष्ट्रिय-संस्कृतसंस्थानम ् (मा.वि),

श्रीसदाशििपररसरः परु ी, ओडििा,
भारत।

स्वाममभगवदाचार्यस्र् संस्कृतसाहित्र्े र्ोगदानम ्
डा. सुशान्तकुमारराजः
प्रस्तावना

संस्कृतसाहित्यशमत्युक्ते

िैहदककालादारभ्य

आधुननककालपययन्तं

संस्कृतभाषया

विरचितानन

नैकविधानन काव्यानन िास्राणि िेनत अिगम्यते । अतः साहित्यं िैहदकं लौकककञ्िेनत द्विधा
विभज्यते । लौकककं साहित्यमवप प्रािीनसाहित्यं मध्ययग
ु ीयसाहित्यम ् आधनु नकसाहित्यं िेनत
रूपेि

विभाजीकियते

।

प्रािीनकाले

यथा

तेषामलौककककृनतसमूिबलेन

अमराः

सष्ट्न्त,

तथैि

एतेषु

रामानन्दसम्प्रदायस्य

काशलदस-भारवि-माघप्रमुखाः
आधुननककालेऽवप

मिाकियः

केिन स्िनामधन्याः

मिाकियः स्िकीयरिनाबलेन सिेषां जनानां मानसपटलेषु विराजमानाः सष्ट्न्त स्थास्यष्ट्न्त ि ।
आधनु नकविद्िद्िरे षु

प्रमख
ु ािाययत्िेन

प्रनतष्ट्रितः

कविकियधारः

पररव्राजकस्िाशमभगिदािाययः अन्यतमोऽष्ट्स्त । विविधविद्याविद्योनततान्तःकरिोऽयम ् एकाधारे ि
िेदिेदान्तदियनपुरािधमयिास्रज्योनतषाहदिास्रज्ञमिाकिीश्िरश्ि
तज्जीिनिररतपयायलोिनेन ज्ञायते ।

आधुननककवििरे षु

असौ

आसीहदनत

मिाकविः

विशिरटप्रनतभायाः

अचधकारी आसीहदनत तष्ट्न्नरूवपतानां मिाकाव्यानां पयायलोिनेन ज्ञायते । कवििरोऽयं यद्यवप
परमिैरििः आसीत ् तथावप स्िाचधनतासंग्राशमिः मिात्मगान्धेः परमभक्तः आसीत ् । अतः
तस्य

गाष्ट्न्धमिात्मनः

पाररजातसौरभम ्,

जीिनिररताधारे ि

पाररजातोपिारश्िेनत

।

रीणि

गुरोः

मिाकाव्यानन

यथा-

श्रीरामानन्दािाययस्य

भारतपाररजातम ्,

जीिनित्ृ तमाधारे िावप

श्रीरामानन्दहदष्ट्विजयम ् इनत नाम एकं विशिरटमिाकाव्यं विरचितम ् । साहित्य-व्याकरि-न्यायमीमांसा-िेदािेदान्ताहदषु

अनेनिास्रेषु

कृतभूररपररश्रमस्यास्य

मिात्मनः

अनतविचिरिनतरमाधारीकृत्य प्रबन्धोऽयं विननम्ययत,े येनास्य विद्याविनयाहदक्षेरे परममित्त्िं

सिेषां विद्िज्जनानां गोिरीभत
ू ं भविरयतीनत मे मनत । मिाकविरयं बिुिास्राणि अधीत्य ततः
सारान ् संगह्
ृ य ि श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्य मूलतत्त्िं समुद्घाहटतिान ् । मिन्तश्रीरामदासस्य
मतानुसारं श्रमद्भगिदािाययः श्रीिरििसम्प्रदायस्य एको मिाघयरत्नमष्ट्स्त1 ।

स्िाशमश्रीमद्भगिदािाययः आजन्मब्रह्मिारी आसीत ् । असौ पञ्जािप्रदे िस्य स्यालकोट इनत
नाष्ट्म्न नगरे कान्यकुब्जब्राह्मिकुले जन्म लेभे । अयं गङ्गादत्तत्ररपाहिनः औरसात ् तथा

मारक्षीदे व्याः गभे द्वितीयसन्तानरूपेि समुत्पन्नोऽभूत ् । अस्य वपतद
ृ त्तनाम सियजीत इनत
Correspondence
डा. सुशान्तकुमारराजः

आसीत ् । अस्य सियजीतः पूिज
य ाः सप्तपञ्िािदचधकारटादििततमे (1857) ख्रीरटाब्दे आंलोजनैः

संस्थानम ्(मा.वि),

पौरहित्यकमयणि स्िजीविकां ननियिनतस्म । वपतुः गङ्गादत्तस्यावप द्िौ भातरौ ि आस्ताम ् ।

साहित्यविभागः, राष्ट्रिय-संस्कृतश्रीसदाशििपररसरः परु ी, ओडििा,
भारत।

प्रपीडिताः सन्तः उत्तरप्रदे िस्य दे िकलीनत स्थानात ् पञ्जाबं प्रनत आगतिन्तः। अस्य वपता
तयोः पण्ितश्रीराममौशलत्ररदे िी ज्येरिः आसीत ् ।
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स ज्येरिभ्राता स्िधमयपत्न्या सि कािीनगरे न्यिसत ् । तौ

तस्र् श्रीवैष्णवपररवारः-

लालनपालनदानयत्यं गि
ृ ीतिन्तौ ।

रामानन्दसम्प्रदायस्य

अनपत्यौ
सियजीतः

आस्ताम ्

अतः

दे िेन्रनाम्ना

राििवपिीनत नगरे
सियजीतः

कननरिभ्रातुः

अवप

एकः

सियजीत

अग्रजः

इत्यस्य

आसीत ् ।

समयानुिमेिायं

स

तस्य

स्नेिाचधक्यमितयत

।

सियजीतं

उदय श्ु िेत्याहदभाषाः

सस्निं

बोधयामास

।

संस्कृतं,

यतोऽयं

िैरििैः

गत्िा

सि

सम्पकं

प्रीनतकरमभूत ् । िमिः असौ भारतिषयस्य स्िाधीनताप्राप्तये

सियजीतः

समायोष्ट्जतस्य आन्दोलनस्य भारं गि
ृ ीतिान ् । तदा आरक्षक्षिां

प्राथशमकशिक्षायाः भारं स स्ियमेि गि
ृ ीतिान ् । अतः स
कननरिभ्रातरं

अनुगाशमशभः

अयोध्यानगरीं

स्थापयामास । ततः िैरििजनैः सि जातमेलनम ् अत्यन्तं

पौरोहित्यं कमय कृत्िा कालमयापयत ् ।

उपरर

भिदे िब्रह्मिारी

रासात ् स्िरक्षिायै

फारसी,

सन्यासग्रििाय

पष्ट्ण्ितश्रीरघुनाथदासस्य

ज्येरिभ्राता

बिास्थानस्य

प्ररोिनया

ननश्ियामास

।

अतः

स्िाधीनतासंग्रामी

अयं

समीपं

ततः

श्रीमिन्तमिाराजस्य

ज्योनतषिास्रे ननपुिः आसीत ् अतः सियजीतमसौ िीघ्रबोधः

िैरििसन्यासपरम्पराधारे ि

। रयोदितमे िषे ियशस यदा सियजीतः पूिस
य ंस्कृताध्ययनस्य

गुरोः

गत्िा

दीक्षक्षतोऽभित ्

।

ततोऽयं

मि
ु ू तयचिन्तामणिः िेनत नामकौ द्िौ ज्योनतषग्रन्थौ पाियामास

भिदे िािाययब्रह्मिारीनत नाम्ना िैरििेषु ख्यातोऽभत
ू ् । तस्य

आग्रिं प्रदशियतिान ्, तदा ज्येरिभ्राता दे िेन्रः कननरिे न सि

आसीत ्। तदक्
ु तं अयोध्याकाण्िे, यथा-

स्ियमवप कािीनगरीं गत्िा तं संस्कृतं पाियामास । काश्यां

सम्पूिं

।

ज्येरिोऽवप

अमुं

भारं

इनत

5
नमाशम शिरसा िन्द्यं ध्रि
ु विन्दं ु सपुण्िकम ्।। इनत।

सा अवप अष्ट्न्तमे काले सियजीतः पालनभारं ज्येरिस्योपरर
2

मिन्तश्रीराममनोिरदासमिाराजः

रामप्रसादमािायं िन्रविम्बशमिानलम ् ।

ष्ट्स्थतािस्थायां तस्य मातुः मारक्षीदे व्याः दे िािसानम ् अभित ् ।
स्थावपतिती

नाम

कतयव्यननरितया

भगवदाचार्यस्र् दे शः-

ििनमकरोत ् । स्िाशमभगिदािायेिावप स्िजीिनिररते ग्रन्थे

भगिदािाययः

स्परटमेिोक्तम ्- मम हृहद संस्कृतभाषायाः बीजं ज्येरिभ्रारा एि

भारतिषययय

नैकस्थाने

तज्जीिनिररतस्याध्ययनेनािगम्यते

ननक्षक्षप्तम2् इनत।

ननिासमकरोहदनत

।

पञ्जािप्रदे िस्य

स्यलकोट इनत नगरे लब्धजन्मा असौ कािीनगरे स्िबाल्यकालं

सवयजीतः वैराग्र्म ्-

यापनयत्िा

विरागििात ्

आजन्मब्रह्मिारी

अभित ्।

िैरावयं समारब्धम ्। एकदा अनध्यायहदिसे स्िीयैः सिपाहिशभः

वििारप्रदे िस्य

कस्यिन

ष्ट्स्थतिान ् । ततः छाििीमिे ि बिुिषायणि याित ् उवषतिान ्।
अयोध्यानगरे ऽष्ट्स्मन ्
स्थानद्िये
ष्ट्स्थत्िा
अयमािाययः

अस्य सियजीतः ितुदयििषय ियशस काशिविश्िविद्यालये िमिः

ब्रह्मियायिलम्बनानन्तरं स आदौ आययसमाजे दीक्षक्षतो भूत्िा

सि गगातटस्थं राजघाटं प्रनत भ्रमिाय गतिान ्। तदा तर तेन

बिास्थानमिन्तमिाराजस्य

मिात्मनः

दियनं

कृतम ्

।

तस्य

मिात्मनः

त्यागपत
ू जीिनिययया अयं दृढतरः आकृरटोऽभित ् । तदा तस्य

दरभङ्गा

इनत

शिरयो

हृदये त्यागभािः जागत
ृ ोऽभूत ् । यदा कस्यिन मत्तसारमेयस्य

स्िप्रनतभायाः विकासमकरोत ् ।

दन्ताघातप्राप्तविषप्रिािः

िरीरस्य

झहटनतरे ि

तथैि

गुजरय प्रदे िेऽसौ

जायते,

अस्य

प्रत्येकरक्तकणिकायां

दृरटस्य

मिात्मनः

प्रभाियनतस्म। यथोक्तं स्ियमेि स्िजीिनिररतग्रन्थे- आत्मकं
सियतः

प्रसप्ृ तम3्

इनत

।

एतेन

अष्ट्न्तमसमयो

परित्िाररंिद्

स्िाशमभगिदािायेि

त्यगपूतजीिनियायिलोकनेन अनुभूतं िैरावयशमदमस्य जीिनं
विषशमि

मिात्मनः

ष्ट्स्थतिान ् ।

भूत्िा

तर

गुजरय प्रदे िे

िषायणि

ततः

नाल्पहदनं

व्यतीतम ्

ष्ट्स्थतिान ्

।

इनत

सि

प्रत्यक्षसम्पककयतस्य

परु ीष्ट्स्थतबलरामकोटमिाधीश्िरस्य

िा.अयोध्यादासमिाराजस्य

मुखकमलादिगतम ्

अस्य

स्थाने

।

अिमदािादस्थे

राजनगरसोसायटीनत

संस्कृताध्ययनाहदकं बाचधतमभूत ् । सियजीतः तादृिं व्यििारं

स्थाने स्िप्रनतष्ट्रिताश्रमे अस्य मिाप्रयािमभिहदनत ज्ञायते।

सत्यम ्

प्रशसद्धमष्ट्स्त ।

इदानीं

दृर्िा यदा ज्येरिभ्राता तस्मै परृ टिान ् तदा सः सियमेि
उक्तिान ्

।

ककयहिनानन्तरं

तस्य

पुरः

संस्कृताध्ययनस्य कृते इच्छा संजाता ततः तदे ि स कृतिान ्
इनत ज्ञायते ।
तदा

संस्कृताध्ययनसमये

शमरिययस्य

तत्स्तानं

स्िाशमभगिदािाययस्मनृ तकुञ्जशमनत

नाम्ना

भगवदाचार्यस्र् कालःस्िाशमभगिदािाययस्य कालननियये प्रसङ्गे विदष
ु ां न कोऽवप

गङ्गादत्ताख्यस्य

संियो

परामियबलेन एष आययसमाजी अप्यभित ्। आययसमाजपक्षतः स

ितयते

समसामनयकः

िास्राथयमवप विशभन्नेषु स्थलेषु अकरोहदनत स्ियं प्रकाियनतस्म

।

आिायोऽयं

आसीहदनत

जातीयवपतुः

मिात्मगान्धेः

तद्ििनाज्ज्ञायते।

तस्य

जन्मनतचथरवप प्राप्यते।स अिीत्यचधककारटादििततमे (1880)

। अष्ट्स्मन ् समये अयमािाययः भिदे िब्रह्मिारी4 नत नाम्ना

ख्रीरटाब्दे

सुख्यातोऽभूत ् । अनेन कमयिा स इत्थं ननमवनोऽभित ् येन

6

अकरोत ्

तस्य पाररिाररकसम्बन्धोऽवप विष्ट्च्छन्नोऽभूत ् ।

काष्ट्त्तयकमासे
।

पुनश्िायं

कृरिगोपञ्िमीनतथौ
भगिदािाययः

जन्मग्रििम ्

परितिषयियशस

काष्ट्त्तयकमासस्य िुक्लगोरयोदश्यां नतथौ िरीरत्यागमकरोहदनत ।
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स्िाशमश्रीसरोजदासमिाराजसमीपात ्

भगवदाचार्यस्र् वैदष्ु र्म ्-

सियतन्रस्ितन्रकविताककयकपरमिं सपररब्राजकस्िाशमश्रीमद्भगिदा
िाययः

अनन्तप्रनतभायाः

अचधकारी

आसीत ्।

अस्य

िैयाकरिमिाभारयञ्िेत्यादीनन

िैदरु यं

परमिैयाकरिोऽभित ्

नैकस्थलेषु समुपलभ्यते । अतः प्रसङ्गेऽष्ट्स्मन ् नैकस्थलेषु
समुपलब्धानां

श्रीमद्भगिदािाययिैदरु यािां

कियते ।

नूतनिैल्या

संक्षक्षप्तोपस्थापनं

परन्तु

पणिननः

िैरििः

।

विखष्ट्ण्ितम ्

ननपुिः

आसीत ्।

आसीहदनत

जयाहदत्तस्य

स्िाशमभगिदािायेि

अरटाध्यायीटीकागतस्य

।

तन्मतानुसारे ि

पाणिननमुननना

मािे श्िरसर
ू ािल्याः प्रथमे सर
ू े आदौ विरिप
ु रकस्य ‘अ’िियस्य

पािः कृतः। ततः लक्ष्मीपरकस्य ‘इ’िियस्य पािः कृतः ।

अवप स्िाशमभगिदािाययप्रिीता ग्रन्थाः अवप समुपलभ्यन्ते ।

तदनन्तरं शििपरकस्य ‘उ’ िियस्य पािः कृतः। पाणिननः िैिः

स्िस्य विशभन्नदे िभ्रमिं तर तर प्रिशलतभाषाज्ञानविषयश्िायं

अभिच्िेत ् स मािे श्िरसूरेषु प्रथमसूरं ‘उअइि ्’ इनत कृतिान ्

स्िजीिनिररते ग्रन्थे बिुिारं शलणखतिान8् ।

स्यात ् ।

पन
ु श्ि शििस्य िम्बरुिब्दात ् ितद
ु य िसर
ू ाणि समायातानीनत
स्िशमनः

गभीरप्रिेिः

िैहदकभारयािामनुसन्धानतः

ज्ञायते

आसीहदनत
।

खहदरपूरमिाविद्यालयात ्

स

स्िाशमभगिदािाययग्रन्थतोऽिगम्यते

।

यन्मतमष्ट्स्त, तदवप भगिदािायेि खष्ट्ण्ितम ् । प्रसङ्गेऽष्ट्स्मन ्

तस्य

स

कशलकतायाः

िेदरत्नः

उपाचधपरीक्षायामुत्तीिोऽभूहदनत

दत्तिान ्

िेदननन्दक
ु ै स्सि

कश्िन

ननस्सारत्िं

।

प्रनतपाहदतिान ्।

स्िीकियते
पुनश्ि

िास्राथयसंग्रामे

तेन
11

खष्ट्ण्ितम ्

पूिि
य ष्ट्त्तयशभः

आसीत ्

पाणिननः

िेत ् पणिनेः

।

िैयाकरिैः

ताषां

िेखरोक्तं

।

इनत

ितुदयिसूरािां

स्िाशमभगिदािाययः

तं

िैि

एषा

तन्मेधायाश्िापमानं

4. दशयनशास्रीर्ज्ञानम ्-

फैजािादचगररजागुिमागत्य
तर

पाणिनेः

प्रस्तुता

ितद
ु य िमािे श्िरसर
ू ग्रििे

आययसमाजष्ट्स्थतबेलायां
बिुस्थानं
गत्िा
एकदा
कैलेण्िरसािे ि

व्यष्ट्क्तवििेषः

यत ्

ििायनां

प्रत्यािारसूरमवप पूिम
य ासीत ् । पररिेषे आिायेि उक्तं यत ्

अयमािाययः

िास्राथयमकरोत ्।

प्रनतपादयनत

अििायहदिियमाला

इनत

स ऋविेदभारयस्य काल्पननकत्िं खण्िनयत्िा स्िविद्ित्तायाः

िेदस्य

अध्यापने

नत्ृ तािसानेत्याहद श्लोकस्य आधारे ि उपस्थावपतं मतमवप तेन

ब्रजवििारीिरिस्य7 ििनाद् ज्ञायते । एतासु कनतपयभाषासु

इत्याख्यः

स

परमिैयाकरिस्िाशमभगिदािाययः

व्याकरििास्रम ्

प्रमािीकृतम ्

अंग्रेजी-िाङ्लाप्रभत
ृ ीनां भाषािां मिान ् विद्िान ् आसीद् इनत

पररियं

।

पहित्िा

तेन कृतम ् । यथा- पाणिननमन
ु ः िैिः इनत लोकप्रशसवद्धः अष्ट्स्त ।

ननपुिः आसीत ् अवप तु मागधी-प्राकृत-फारसी-उदय ु गुजराटी-

िैहदकसाहित्ये

पुस्तकानन

पाणिनीयव्याकरिे प्रिशलतानां काल्पननकतत्त्िानां खण्िनमवप

1. बिुभाषाज्ञानम ्श्रीमद्भगिदािाययः न केिलं संस्कृतभाषायां हिन्दीभाषायां िा

2. वैहदकज्ञानम ्-

परमलघम
ु ञ्जूषा

व्यिस्था

भविरयनत

श्रुनतमूलात्मकं

दियनिास्रेषु

।
मतं

अवप

पराष्ट्जत्य भगिदािाययः पण्ितजनानां प्रिंसाभाजोऽभित ् । तदा

अचिन्तनीयपाष्ट्ण्ित्यमष्ट्जत
य िान ्

स्िकीयिैहदकविद्ित्तायाः पररियं दत्तिान ् ।

तस्माद्गरु ोः अयमािाययः पञ्जाबस्य िास्रीपरीक्षायाः सियग्रन्थैः

सष्ट्न्त। तेषु तस्य सामिेदभारयोपरर िुक्लयजि
ु ेदस्योपरर ि

न्यायशसद्धान्तमुक्तािली,

प्रकारे ि

रामेश्िरलालविश्िविद्यालयस्य न्यायाध्यापको मिामिोपाध्यायः

तर

आनन्दभारयस्य

9

काल्पननकत्िं

पष्ट्ण्ितश्रीिरदत्तत्ररिेदी

खण्िनयत्िा

सि

िेदानाम ् उपननषदां िाधारे ि तेन अनेके ग्रन्थाः विरचिताः

यथा

पू ि ं

न

पष्ट्ण्ितश्रीदामोदरसातबलेकरमिोदयस्य

दृरटशमनत

िेदविदः

अशभमतमष्ट्स्त10

पुनश्िायम ् आिाययः

दिोपननषदां

आसीहदनत

।

पन
ु श्िायं

संस्कृतभाषायां

मिात्मा

आसीत ्

श्रीसम्प्रदायस्याधारे ि

हिन्दीभाषायां

ि

सियिास्रवित ्
आसीत ्

।

न्यायकुसुमाञ्जशलः,

सांख्यदियनम ्,
12

िाधीतिान ् ।

योगदियनम ्,

दरभङ्गायाः

श्रीबालकृरिशमश्रः भगिदािायं नव्यन्यायदियनं पाियामास ।

।

भगिदािायेि प्रिीतं िेदान्तदियनस्य िैहदकभारयमवप सम्पूिं
मौशलकमष्ट्स्त

दियनिास्रीयगरु
ु ः

िात्सायनभारयम ्,

मीमांसादियनं

शलणखतं संस्कारभारयद्ियं स्ितन्रं मौशलकमपूिञ्
य िाष्ट्स्त । इत्थं
भारयं

न्यायदियनस्य

तस्य

।

भारयाणि

।

रामानन्दविशिरटाद्िैतसम्प्रदायस्यानुगतः

अतः

तेन

विशिरटाद्िैतिेदान्तेऽस्य
प्रिीता

अनिद्यप्रिेिः

विशिरटाद्िैतदियनम ्,

त्रररत्नी,

शलणखतिान ् । एतेन िास्य िैहदकिास्रीयिैदरु यं सुविहदतमेि ।

दिोपननषद्भारयम ्,

3. व्र्ाकरणशास्रीर्ज्ञानम ्-

िैहदकभारयं विरच्य आहदिङ्करािायेि सि तुलनीयोऽभित ् ।

प्रमािमाििष्ट्न्त

स्िाशमभगिदािाययः पाणिनीयव्याकरििास्रस्य प्रशसद्धः विद्िान ्
आसीत ् । सः काश्यां ष्ट्स्थत्िा लघशु सद्धान्तकौमद
ु ीम ् अधीतिान ् ।
बांकीपुरविद्यालये
शसद्धान्तकौमुदीम ्

आिाययश्रीरामनारायिगुरोः
अधीतिान ्

।

सामिेदसंस्कारभारयं

िेत्याहदग्रन्थाः

दाियननकािायोऽयं

िेदान्तदियनस्य

।

एतद्भारयं जगद्गुरोः भारयादवप श्रेरिशमनत स्ियं स्िीकृतिान13
् ।
5. ज्र्ोततषशास्रीर्ज्ञानम ्-

सम्पूिं

स्िीयज्येरिभ्राता भगिदािाययस्य प्रथमज्योनतषगुरुः इनत पूिं

पन
ु ः

प्रनतपाहदतम ् । तस्मात ् स िीघ्रबोधः, मुिूत्तयचिन्तामणिश्िेनत
~ 68 ~

International Journal of Sanskrit Research

द्िौ ज्यौनतषग्रन्थौ पहितिान ् । यद्यवप स ज्यौनतषिास्रे

मिदरररो

तस्य

उिास तरैि तपष्ट्स्ितां बिन ् सुदामनामा सिभायययो

आिाययः इनत पदिीं नैि प्राप्तिान ् तथावप तष्ट्स्मन ् िास्रेऽवप
पाष्ट्ण्ित्यमासीत ् ।

इत्याहदिीषयकोपेताः

तेन

प्रबन्धाः

प्रिीताः

तस्य

नक्षराणि,

सतीथयपेिलः।

संख्या

द्विजराजिंिजः

सत
ु स्य

नन्दस्य

रजे।।13 इनत।

ज्योनतषिास्रीयज्ञानस्य

पररिायकाः सष्ट्न्त ।

दिरथमोक्षः,

श्रीरामेश्िरमीमांसा,

उत्तराकाण्िविमियः,िाल्मीककसंहिता,

6. छन्दोज्ञानम ्-

श्रीिाल्मीककरामायिी

स्िाशमभगिदािाययस्य नानाविधरिनासु त्ररंिदचधकानन छन्दांशस

प्रस्तािना िेत्यादयः अनेके पौरणिकग्रन्था तेन यथा विरचिताः

सप्तविंिनतः छन्दांशस प्रयुक्तानन सष्ट्न्त । तानन सिायण्यवप

मिाभारतकालीनििाय,

व्यिहृतानन

सष्ट्न्त

।

तेन

केिलं

भारतपाररजातमिाकाव्ये

सष्ट्न्त,

तथैि

िाल्मीककमुनेः

श्रीमद्भागित

और

आहदकवित्िम ्,
पुनजयन्म,

छन्दांशस काव्यिास्रीयननयमाधारे ि ि व्यिहृतानन सष्ट्न्त ।

रामायिकथा िेत्यादयः तष्ट्न्नशमयताः पौराणिकप्रबन्धाः तस्य

मिाकविभयगिदािाययः आिुकविरासीत ् । कािीनगरे

पौरािकज्ञानस्य पररिायकाः सष्ट्न्त।

मिासभायां

साभापत्यभाषिं

एकस्यां

छन्दोबद्धसंस्कृतश्लोकैरे ि

समुपस्थावपतिान ् । ककञ्ि स यतीन्रविंिनतररनत जगद्गुरोः

10. अपरा ववमशष्टववद्वत्ता-

विरचितिान ् । कवििरोऽसौ ितािधानी अप्यासीत ् ।

िासीत ्

7. काव्र्शास्रीर्ज्ञानम ्-

संक्षक्षप्तवििरिमर प्रस्तुयते-

श्रीरामानन्दािाययस्य

िास्रान्तरिदयं
अचधकारी

सूष्ट्क्तश्लोकान ्

भगिदािाययः

आसीत ्

एकस्यां

स्िाशमभगिदािाययः

रारािेि

।

तस्य

केिलं

विशिरटिक्तीनाम ्

उत्तममानिेषु

काव्यिास्रीयालौकककप्रनतभायाः

न

अस्य

सियिास्रविद्विद्िानासीत ् स

अचधकारी

कदाचिदिलोक्यन्ते

मिात्मनः

रत
ु लेखनिष्ट्क्तः

।

।

ताः

ताषां

आसीत ्

िक्तयः

िक्तीनां

विशिरटिष्ट्क्तषु

साहित्यिास्रीयगुरुषु

अन्यतमा । रत
ु शलखनप्रनतयोचगतायां विद्िद्िरोऽयं समकालमेि

मिाकविनाऽनेन विरचितानन अलङ्कारिास्रानरू
ु पाणि काव्यानन

िस्तद्ियेन शलखनयोवयता न कुरावप अिलोक्यते अतः तस्य

सियकाव्येषु

भगिदािाययस्य धीिष्ट्क्तः अतीिप्रखरा आसीत ् । ितसंख्यकान ्

द्िाभ्यां िस्ताभ्यां विषयद्ियमवप अनतप्रखरगत्या शलखनतस्म15 ।

श्रीरामाितारिमयमिोदयः श्रीिररदत्तत्ररिेदी ि प्रमुखौ आस्ताम ् ।

तस्य काव्यिास्रीयज्ञानस्य पररिायकानन भिष्ट्न्त । तत्प्रिीतेषु
काव्यलक्षिं

समष्ट्न्ितं

इयं विशिरटा िष्ट्क्तररनत ।

भिनत।

काव्यिास्रीयननयमाधारे ि

विषयान ् प्रनत तस्य समकालीनं ध्यानम ् आसीत ् । सभास्थले

गुिरीनतिष्ट्ृ त्तरसध्िन्यलङ्काराहदकाव्यतत्त्िानां समािेिेन तस्य
काव्यनन

काशलदासभारविमाघाहदविरचितप्रमख
ु काव्यसमि
ु ैः

ितसंख्यकैः

सि

धमयिास्रस्य

हदनियाय

धमयिास्रानुसाररिी

अनध्यायप्रकरिोक्ताः

रूपेि

ज्ञायते

।

तेन

अवप

विरचितायां

समुपलभ्यन्ते।
िणियतः, यथा-

विविधाः

भारतपाररजातमिाकाव्यस्य

सद
ु ामापरु ीिियनप्रसङ्गे

तु

सद
ु ाम्नः

स्िाशमभगिदािाययः

प्रत्युत्पन्नमनततायाः

जनाः

एतस्य

िावमीरन्यतमश्िासीत ्

कृते

सम्मानं

।

स्िस्य

िैदरु यपि
य ाषिस्य श्रििाय दे िान्तरे षु अवप अनेके विद्िांसः
ू भ
तम ् आमन्रयामासु । तस्य मिात्मनः सियिास्राध्यापनयोवयता

प्रथमे

।

एकष्ट्स्मन ्

विद्यालये

अध्यापनं

कृत्िाऽयं

लब्धयिाऽभूत ् । अस्य अध्यापनं केिलं धनोपाजयनाय न भूत्िा

पौराणिकीकथाः

पौराणिकविषयः

सियसम्प्रदायस्य

प्रकटीकुियष्ट्न्तस्म ।

आसीत ्

काव्यरिनासु

इत्येिास्य

समुपष्ट्स्थताऽभिन ् । न केिलं रामानष्ट्न्दसम्प्रदायस्य िैरििाः

धमयिास्रीयतत्त्िाधारे ि विननशमयता इनत अनभ
ु ूयत ् ।

भगिदािाययस्य

।

अिम्मदािादे ननिाससमये तस्य छाराः, दियकाः, गिेषकाश्ि

तस्य

लेखरत्नमञ्जूषायां बलिाटीकायां ि बिुविधधमयिास्रीयप्रबन्धाः
समुपलभ्यन्ते । तेन प्रिीतमिाकाव्येषु विद्यमानाः सूक्तयः

9. पौराणणकज्ञानम ्-

स

अयं मिात्मा स्िकीयविद्ित्तया सियजनान ् सन्तोषयामास ।

।

ितुदयििषयियशस कािीननिाससमये स पाशलतिान ् इनत स्िस्य
जीिनिररतग्रन्थमाध्यमेन

पररचितोऽभित ्

पररियः ।

आसीत ्

अनध्यायहदिसाः

समाधानात्मकमत्ु तरं

कृतानां

समकालमेि दातुं समथयः आसीत ् । अतोऽयं ितािधानी इनत

आसीत ् एक परमकाव्यिास्रीत्यर नाष्ट्स्त काऽवप संशितः।

भगिदािाययस्य

समकालमेि

स्ितन्रविषयाधाररतप्रश्नानां

तुल्यानन भिष्ट्न्त । अतौऽयं न केिलं मिाकविरासीत ् अवपतु

8. धमयशास्रीर्ज्ञानम ्-

विद्िनद्भः

शिरयज्ञानाय, धमयप्रिाराय, समाजकल्यािाय िासीत ्।

सगे

आिायोऽयं

सवु िस्तरं

अष्ट्न्तमसमयं

िास्राथयननपुिः

पययन्तं

आसीत ्

।

छारजीिनादारभ्य

विविधधाशमयकसमस्यानां

िास्रीयसमस्यानां ि समाधानाय विविधस्थलं गत्िा िास्राथं
कृतिान ्
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तम
ु ल
ू िास्राथयसंग्रामान ्

श्रीिनुमानगढिास्राथयमिासभायां

अकरोत ्

।

प्रस्तािना।

श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्य

रक्षिाथं स्िगुरुिा सि अवप िास्राथं िकार
सम्प्रदायस्य

स

पूिस
य फलताप्राप्तये

16

अयं

8.

िाल्मीककरामायिस्य

गज
ु राटभाषानि
ु ाद,

9.

श्रीमद्भागितविमियः िेत्याहदग्रन्थाः दियनिास्रीयग्रन्थाः सष्ट्न्त।

। पुनश्िास्य

घ) वैष्णवग्रन्थाः-

मिात्मा

उज्जैनकुम्भमेलायां विपक्षक्षविद्िज्जनैः सि िास्राथयमकरोत ् ।

आश्रमकण्टकोद्धारः, 2. भष्ट्क्तभाचगरथी, 3. श्रीसम्प्रदायरक्षा, 4.

कृत्िा

7. स्िामी रामानन्दािाययजी मिाराज, 8. श्रीराममिायज्ञपद्धनतः,

अयं स्िजीिनकालमध्ये एकित्िाररंित ्(41) स्थानेषु िास्राथायन ्

मनू तयपज
ू ारिस्यम ्, 5. परम्परापरररािः, 6. यनतधमयसमच्
ु ियः,

अखण्िविद्ित्तायाः

9. भष्ट्क्तिास्रम ्, 10. राममन्रपरम्परा की प्रस्ताि, 11.

हदष्ट्विजयी

अभित ्।

एिं

अचधकारी

हि

श्रीमद्भगिदािाययः

आसीहदत्यर

नाष्ट्स्त

काऽवप

विप्रनतपष्ट्त्तः।

विभूनतधारिवििारः,

भगवदाचार्यस्र् कृतर्ः

श्रीसम्प्रदाय

व्याकरिन्यायमीमांसािेदान्तोपननषद्धमयिास्रपुरािेनतिासाहदषु

22.

12.

प्रकािः,

13.

भगित्पूजनपद्धनतः,

14.श्रीरामपटलः, 15. श्रीरामपटलटीका, 16. िियवििारः, 17.
और

अस्पश्ृ यस्पिय,

18.

तत्त्िप्रकािः,

19.

साहित्र्-

तत्त्िोद्बोधनमीमांसा, 20. श्रीभारयम ्, 21. श्रीसम्प्रदायसमयः,

कृतभूररपररश्रमस्य श्रीरामानन्दस्िाशमभगिदािाययस्य विविधाषु

श्रीिैरििमताब्जभास्करटीका,

ग्रन्थानां िगीकरिं ननम्नोक्तरीत्या कतुं िक्यते- यथा- 1.

िैरििग्रन्थाः सष्ट्न्त।

िैरििग्रन्थाः, 5. स्तुनतग्रन्थाः, 6. काव्यानन, 7. मौशलकग्रन्था

ड) स्तोरग्रन्थाः-

भाषासु िताचधकसंख्यकाः प्रकाशितग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते । तेषां
िैहदकग्रन्थाः,

2.

दाियननकग्रन्थाः,

3.

पौराणिकग्रन्था,

तत्त्िदिी,

आनन्दप्रभा,

4.

27.

िेनत।

1.

क.) वैहदकग्रन्था-

प्रसन्नकल्परम
ु ः,

1.

सामसंस्कारभारयम ्।

2.

25.

पुरुषोत्तमप्रियः,

26.

श्रीयनतराजभङ्गम ्,

3.

प्रस्तुतप्रसङ्गभङ्गः

श्रीमद्योतीन्रविंिनतः,

2.

24.

िेत्याहदग्रन्थाः

स्तुनतकुसुमाञ्जशलः,

सामिेदभारयप्रस्तािना । 4. ईिािास्योपननषद्भारयम ् । 5.
।

6.

।

8.

किोपननषद्भारयम ्

।

मुण्िकोपननषद्भारयम ्

9.

में

मातस्
ृ तिः,

9.

श्रीलोकोत्तराम्बिरिाश्रयम ्,

15.

तत्त्िाथयपञ्िकम ्,

14.

16.

20.

पुरुषसूक्तम ्,

21.

प्रेमपीयष
ू प्रिािः, 22. स्िराज्यानभ
ु िः, 23. परु
ु षोत्तमप्रियः,
24. भक्तसियस्िम ् िेत्यादयः स्तोरकाव्यानन।

बि
ृ दारण्यकोपननषद्भारयम ्। 14. िेदविषयकप्रश्नोत्तरी । 15.
अथियिेद

13.

हिन्दीस्तुनतकुसुमाञ्जशलः,

ऐतरे योपननषद्भारयम ् । 12. छान्दोवयोपननषद्भारयम ् । 13.
16.

8.

भगिरामिररतामत
ृ म ्, 17. ितुरपदी, 18. िारदास्तोरम ्, 19.

माण्िुक्योपननषद्भारयम ् । 10. तैष्ट्त्तरीयोपननषद्भारयम ् । 11.

श्रुनतिाक्यवििष्ट्ृ त्तः।

हदव्यदियनम ्,

भगित्स्तिरत्नमञ्जूषा,

7.

।

7.

भगित्स्तनु तः, 10. श्रीभगित्स्तिः, 11. मारुनतस्तिः, 12.

िुक्लयजुिेदसंहितायाः िुक्लयजुिेदसंस्कारभारयम ्। 3. यजुिेद-

प्रश्नोपननषद्भारयम ्

भष्ट्क्तसियश्िम ्,

श्रीयनतराजस्तिराजः, 4. सप्तस्तिी, 5. भक्तकल्परम
ु ः, 6.

सामिेदसंहितायाः

केनोपननषद्भारयम ्

23.

च) मिाकाव्र्ातन-

अयोध्याजी

िेत्याहदग्रन्थाः सुप्रशसद्धाः सष्ट्न्त।

1.श्रीरामानन्दहदष्ट्विजयमिाकाव्यम ्,

ख) दाशयतनकग्रन्था-

पाररजातापिारमिाकाव्यम ्, 5. भारतभस्करोदयमिाकाव्यं िेनत

1.

विशिरटाद्िैतदियनम ् ।

2.

2.

भारतपाररजातमिाकाव्यम ्, 3. पाररजातसौरभमिाकाव्यम ्, 4.
आनन्दभारयानुिादः

।

3.

पञ्िमिाकाव्यानन भगिदािायेि विरचितानन सष्ट्न्त ।

िेदान्तदियनस्य िैहदकभारयम ्। 4. ब्रह्मसूरस्य िैहदकभारयम ्।
5. िेदान्तदियनस्य औपननषद्भारयम ् । 6. श्रीमद्भगिद्गीतायाः

छ) मौमलकग्रन्था-

गज
ु राटभाषाषाम ् अनि
ु ादः चित्याहदग्रन्था भगिदािाययप्रिीताः

गज
ु रय िब्दानि
ु ासन, 5. शसंिािलोकनम ्, 6. प्रकाि के कुछ

भगिद्भारयम ्। 7. िेदाष्ट्न्तनो अभ्यासः। 8. श्रीमद्भगिद्गीतायाः

1. बालिाहटका, 2. लेखरत्नमञ्जूषा, 3. नीरक्षीरवििेकः, 4.

दाियननकग्रन्थाः सष्ट्न्त ।

ककरि, 7. आकिका में प्रििन ्, 8. आनन्दप्रभा, 9. आयायितय

ग) पौराणणकग्रन्थाः-

रसस्योद्घाटनम ्, 12. स्िामी भगिदािायय (5 भाग) िेत्यादयः

का

1. दिरथमोक्षः, 2. श्रीरामेश्िरमीमांसा, 3. उत्तराकाण्िविमियः,
4.

िाल्मीककसंहिता,

5.

श्रीबाल्मीककरामायिम ्

गुरुत्ि,

10.

िीरकजयन्ती

पर

75

उपदे ि,

11.

प्रकाशिताः मौशलकग्रन्थाः ।

।

प्रापताः उपाधर्ः, सम्मानामभनन्दनपराणण च

6.श्रीिाल्मीककरामायि का स्िाध्याय, 7. श्रीबाल्मीककरामायिी

परमिं सपररब्राजकस्िामीभगिदािाययः स्िाध्यायेन स्ििैदरु येि ि

बिुसफलतामिाप इनत तस्य िररताध्ययनेन ज्ञायते । तस्मात ्
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कारिात ्

स

अनेकभाषानय
ु ानयनां

बिुसम्मानाशभनन्दनपरािाञ्िाचधकारी अभूत ्। तेन आित्य
अरटादि उपाधयः प्राप्ता इनत ज्ञायते। ताः भिष्ट्न्त- 1.
पष्ट्ण्ितराजः, 2. सारस्ितसाियभौमः, 3. मिामहिमोपाध्यायः, 4.
सनातनधमयसम्रा्, 5. भाषाकोविदः, 6. िास्राथयकण्िरिः, 7.
जगद्गरु
ु श्रीरामानन्दािायोपाचधः,
ननरुक्तभूषिम ्,

10.

8.

िेदरत्नः,

व्याकरिशिरोमणिः,

9.
11.

साहित्यालङ्कारः, 12. तकयपञ्िाननः, 13. िेदान्तकेसरी, 14.
विद्याभास्करः, 15. िैरििशिरोमणिः, 16. यनतप्रिरः, 17.
सियतन्रस्ितन्रः, 18. व्याख्यानिािस्पनतः िेत्यादयः उपाधयः
सम्प्राप्ताः ।
पूिोकोपाचधसमुिान ्

वििाय

श्रीमदािायोऽसौ

विविधानन

अशभनन्दनपराणि नैकविधानन सम्मानानन अवप सम्प्राप्तिान ् ।
तेन आित्य त्ररंित ् (30) संख्यकानन सम्मानाशभनन्दनपराणि

प्राप्तानीनत तस्य जीिनिररतानुसन्धानेन प्राप्यन्ते । एिं हि
पररब्राजकस्िाशमश्रीमद्भगिदािाययः
समुज्िलज्योनतरूपेि

पररचितः

संस्कृतसाहित्यजगनत

आसीहदत्यर

नाष्ट्स्त

एकः

काऽवप

विप्रनतपनतः। इनत िम ्।
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