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महाभारते ‘मधिुबन्द’ु दृ ान्तः 
 

Dr. Chandrakala R Kondi 
 

पर्स्तावना 
 

महत्त्वा ारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ।  
यिदहािस्त तदन्यतर् य ेहािस्त न कुतर्िचत् ॥ 

 
इित िवशर्ुते महाभारते, भिक्तः, ज्ञानं, धमर्ः, वैराग्यं, राजनीितः, वहारकौशलम्, 
अथर्नीितः-एवं नैके िवचारा मानवजीवनस्य मागर्पर्काशनपरा िवराजन्ते । य िप 
ऐितहािसकगर्न्थत्वेन भारतैः भा त इदं महाभारतं, तथािप नवरसानामिप मेलनं ततर् 
दशृ्यत इित िवशेषोऽयं तस्य गर्न्थस्य । तथािप मानवजीवनस्य मोक्षरूपपरम-
पुरुषाथर्साधकतया शान्तरस एव पर्धानपदवीमारूढः 1। वैराग्यापरनामधेयः िनवदः तस्य 
स्थायीभावः । अत एव महाभारते भिक्तज्ञानवैराग्यादयो िवषयास्ततर् ततर् आख्यानैः, 
उपाख्यानैः, संवादैः दृ ान्तैवार् पर्ितपािदताः सिन्त । तादशृदृ ान्तेष्वन्यतमः 
‘मधुिबन्द’ुदृ ान्तः 2।  
वयं जानीम एव यत् मानवजीवनं सवर्था सुखमयं न भवतीित । तदकंु्त ासमहिषणा- 
   

शोकस्थानसहसर्ािण भयस्थानशतािन च । 
िदवसे िदवसे मूढमािवशिन्त न पिण्डतम् ॥  

 
इित । भयशोकादीनां सन्दभार्ः सहसर्शः समापतिन्त जीवने । सवार्ण्येतािन दःुखािन 
आिधभौितक-आिधदैिवक-आध्याित्मकिमत्यिस्मन् दःुखतर्येऽन्तभर्विन्त । एतद्दःुख-
तर्यािभहतस्य नरस्य तदपघातके हतेौ िजज्ञासा सहजतयैव जायते । िकन्तु दःुखसहसर्स्य 
मध्येऽिप इिन्दर्यलभ्यािन कािनचनसुखािन पर्धानािन भावयन् संसारसुखमनुबुभूषुिस्त ित 
मानवः । एतादशृं मानवस्वभावं सुस्प  ं पर्ितपादयित मधुिबन्ददुृ ान्तः । दृ ान्तेऽिस्मन् 
उिल्लिखतः अरण्ये मागर्भर् ः क न पर्वािसकः िविपनस्य भयानकसमयेऽिप मधुिबन्दोः 
रसास्वादनेन जगत्यनुभूयमानसुःखस्य िवस्मृतौ िनतान्तं पर्यतते । तमेव पर्वािसकं केन्दर्िबन्दुं  
 
                                                            
1 पैायनमुिन वन्द ेकिवकल्पतरंु किवम् । 
  येन भारतमाख्यातं शान्तकैरसपषु्खलम् ॥  
-जग्गु वकुलभूष्णः, ‘अद्भतुदतू’महाका  े।  
2 महाभारतस्य ीपवर्िण अयं िवचारः िव ते ।  
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कृत्वा मानवानां िवषयपर्वृ ेः अितशयं पर्ितपा , तस्मात् 
िवषसपार्न्मुिक्तः पर्ा ेत्युपदशेः अनेन दृ ान्तेन िकर्यते- 
 

एवं संसारचकर्स्य पिरवृि  िवदबुुर्धाः । 
 येन संसारचकर्स्य पाशांिश्छन्दिन्त वै बुधाः 3 ॥  
 
दृ ान्तस्यास्य िविवधािन वैिशष् ािन लेखेऽिस्मन् 
िददशर्ियिषतािन सिन्त ।  
महाभारतयु ऽेनुजैः साकं दयु धनह् प त्वमुपगतः । 
पुतर्शोकरूपविह्नना दन्द मानमनाः धृतरा ः मनसः 
िनवृर्ित कथि दप्यलभमानः तत्त्वशर्वणे मित चकार । 
पुतर्ाणां िवनाशेनािप िवरागभावमतन्वन्तं धृतरा  ं पर्ित 
िवपच्छतेन पिरवृतोऽिप कि ि पर्ः कथं मधुिबन्दभु्यः 
स्पृहयित स्म इित दृ ान्त ारा िनरूपयित िवदरुः ।  
महित िविपने कि ि पर्ः पर्यास्यन् मांसािशिभः 
दु पर्ािणिभ  सङ्कुिलतमितदगुर्मं कान्तारमेकं पर्िववेश । 
उचै्चगर्जर्ि ः िसह-शादूर्ल-गज-भल्लूकािदिभः भयानकं 
तदरण्यम् अन्तकमिप भाययतीव पर्ितभासते स्म । 
दषृ्ट्वेदमुि ग्नो िवपर्ः स्वरक्षणाथर्िमतस्ततः सम्पर्धावन् सवार्ः 
िदशः वी यमाणः कुतर्िचत् दु मृगािदभी रिहतं 
मागर्मेकमिन्वष्य अधावत् । तथािप भया  मुक्तः सः 
तदरण्यं महता जालेनावृतं ददशर् । घोराकारा ी 
स्वहस्ताभ्यां समस्तमेवारण्यं जालेनावृणोित स्म ।  
एत शर्नसमनन्तरमेव अन्यदिप दशृ्यमपश्यत् । अितगहनं 
त हन-मत्यु तिगिरसदशृैः प शीषर्धरैः सपः 
नभस्पृशैवृर्कै्ष  ा मासीत् । तादशृवनमध्ये तृणैश्छ ािभः 
सुदढृािभलर्तािभराश्छािदते िनगूढे कूपे स िवपर्ः 
अधःिशरस्कः पपात । परन्तु गुल्मवल्लीनां शाखाशतैिनरु ः 
कथमप्यपत ेव शाखावलम्बनेन वृन्तब  ं पनसफलिमव 
लम्बमानस्तस्थौ ।  
तिस्म ेवावसरेऽन्यदेकं क मापिततम् । कूपमध्ये स बर्ा णः 
बलाढ्य़मेकं महोरगं ददशर् । तथैव कूपस्य तटे षट्मुखधरं 
महागजमपश्यत् । तस्य मुखािन ेत-कृष्णवणार्भ्यां शोभन्ते 
स्म । ादशपादयैुर्क्तो स महागजः मन्द ंमन्द ंकूपमुपसपर्ित । 
लतािभरावृते तिस्मन् महावृके्ष मधुकोश आसीत् । 
मधुमिक्षकाः नानािवधैराकारैः घोररूपै  भयमुत्पादयिन्त 
स्म । पर्ािणिभरीिप्सतं बालैरिप स्पृहणीयं मधु पर्सर्वते 
कोशात् । तथा स्यिन्दतं मधु िपबित स िवपर्ः । िकन्तु पायं 
पायं तृि  न लभते । िवपत्पिरवृतस्य तय तादशृसन्दभऽिप 
मध्वपेक्षा वधर्ते स्म । मधुपानकाले स्वस्य महािवप ेः 
ज्ञानलवमिप नासी स्य । तस्य जीवनमेव महासङ्कटे 
पिततमिस्त । तथािप तस्य मनिस वैराग्यं नोदिेत । 
सङ्कटमध्य एव तस्य मधुपानेच्छा जीिवताशा च विधता ।  

                                                            
3 महाभारते त्रीपवर्िण । लोक-६/१४  

िववेकिवहीनः मानवः वैराग्यं नाम परमसौभाग्यं िधक्कृत्य 
कथं क्षिणकायैव सन्तोषाय स्पृहयतीत्ययमंशोऽनेम दृ ान्तेन 
िवशदीिकर्यते । न िह आत्मज्ञानेन िवना कस्मािच्चदिप 
शा तं सुखं लभ्यते मत्यार्नाम् । परन्तु िविचतर्मेतत्, यत् 
अशा ते दःुखमयेऽिस्मन् जगत्येव मानवः 
शा तसुखान्वेषणे पर्वतर्ते । पर्ितिदनमिप 
शोकस्थानसहसर्ािण भयस्थानशतािन आिवशिन्त । परन्तु 
दःुखकोटीनां मध्ये िव ुल्लेखेव क्षणकालमेव भासमानं 
सुखम् अत्यादरेण आत्मसात्कुरुते, असङ्ख्यािन दःुखािन च 
स्मृितपटलाि ष्कासयित । अयमेवांशः मधुिबन्ददुृ ान्ते 
स्प ीकृतो वतर्ते।  
दृ ान्तेऽिस्मन् वतर्मानं िवपर्मेव पश्यामस्तावत् । नैकं 
भयस्थानमेनं पीडयित । पवर्तोपमाः सपार्ः पर्थमं 
भयस्थानम् । सकलमेवारण्यं जालेनावृण्वती घोराकारा ी 
ि तीयम् । कूपे वतर्मानः घटसपर्ः तृतीयम् । कूपतटगतः 
महागज तुथर्म् । कूपे पततस्तस्य आधारभूता लताः 
मूषकैिविच्छ मानाः प मम् । मधुमिक्षकादंशनभयं ष म् ।  
तिह िकमु स िवपर्ः सङ्कटैबर् ः दःुखमनुभव ास्ते ? न िह । 
सवर्दःुखिवस्मृितपूवर्कं मधुिबन् ास्वादनं महता सन्तोषेण 
िकर्यते तेन । यिद िकि त्कालं मधु आस्वा  तृि रलिभष्यत 
तिह आस्वादनानन्तरं िवपदां स्मृितरभिवष्यत् । परन्तु मधु 
िपबतस्तस्य तृि रेव नाजायत । अतः सङ्कटैः कथं वा 
मोक्त िमित िचन्तािप न जाता तन्मनिस ।  
संसारेषु जीिवन आिवशतां शत-सहसर्दःुखस्थानानां, 
तैम कु्तमिनच्छतां जीवाना  अयं दृ ान्तो उपमानभूतो 
वतर्ते । स्थूलदेहऽेिस्मन् ब ो मानवः नातर् मत्यर्लोके सम्पूणर्ं 
सुखमनुभिवतंु शक्नोित । तथािप मानवस्य मनः 
आनन्दपर्ा ये सदाऽिप पर्वतर्ते । दःुखसहसर्ाणां मध्ये सुखस्य 
पर्तीक्षा िनरन्तरं वतर्त एव । महाकाशे क्षणकालं भासमाना 
िव ुल्लतेव दःुखानां मध्ये भासमानं क्षिणकसुखमेव दढंृ 
गृहीत्वा जीवनं सुखमयं कतुर्मीहते । िमतर्सदशृािन दःुखािन 
जीिवनं िवरकं्त कुवर्िन्त, शा तसुखलाभाय च पर्चोदयिन्त । 
परन्तु तेषां मध्ये दशृ्यमानं क्षिणकं सुखं मानवं वैराग्यिवमुखं 
करोतीित वैरीभवित । परन्तु तस्मा एव सुखाय स्पृहयिन्त 
जीिवन इित िविचतर्मेतत् । “ससंारोऽयमतीव िविचतर्ः” खलु 
?  
िवपेर्णानुभूयमानम् एकैकमिप दःुखं तस्य वैराग्योदयाय 
अलम् । परन्तु दःुखसमवायेनािप सः संसारिवमुखो नाभूत् । 
मधुिबन्दोः माधुयर्मेव वीतरागभावं तं यथा न पर्िवशित 
तथा न्यरुन्धत ्।  
िवदरेुणोकै्तरेतैवर्चनैिविस्मतो धृतरा स्तं पृच्छित - “िवदरु, 
तव वचनं िनशम्य महदा यर्मनुभूयते मया । सत्यमेवोकं्त 
त्वया यत् स िवपर्ो महद्दःुखे िनमग्न आसीत् । महता क नैेव 
पर्ाणाः धृतास्तेन । तादशृसन्दभ तस्य कथं वा तृि भर्वेत् ? 
िवदरु, स दशेः कः ? कथं स िवपर्ः षि मर्हाभयैमुर्क्तो भवेत् 
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? तं पर्ित करुणाधर्र्हृदयोऽिस्म । अधुनैव तन्मुक्तये पर्यतेविह” 
इित ।  
दृ ान्तस्यास्य आशयं गर्हीतुमशकं्त धृतरा  ं िवदरुः वदित-
“राजन्, अलं तव करुणया । मोक्षतत्त्विवि द यमानः 
संसारस्योपमानभूतोऽयं दृ ान्तः । कथािममां मननं कुवर्न् 
मानवः वैराग्यस्य महत्त्वं जानाित” ।  
अतर् महासंसारस्योपमानं महारण्यमेव । अनन्तोऽयं संसारः । 
महारण्यिमव ससंारोऽिप दीघर्तमः । मुमुकु्षत्विवरिहतं 
जीवनं पुनः पुनः संसार एव िक्षपित जीिवनः । तदवेोकं्त 
शङ्कराचायः- 
 

पुनरिप जननं पुनरिप मरणं पुनरिप जननीजठरे 
शयनम् । 
इह संसारे बहुदसु्तारे कृपयाऽपारे पािह मुरारे ॥  

 
दगुर्मादरण्याि मोचनं यथा दःुक्साध्यं तथैव संसारादिप 
मुिक्तदुर्ःक्साध्यैव । भगवदनुगर्ह एक एव ततर् शरणम् ।  
महारण्ये िवषसपार् यथा तथैव महारण्यसदशृे संसारेऽिप 
िवषसपर्सदशृा आिध ाधयः जीिवनः शरीरमनसेिन्दर्याणां 
सत्त्वं तेज  जरयिन्त । अिस्मन् िवषये आ -दिरदर्-मूखर्-
पिण्डतादयो भेदा न सिन्त । “आिध ािधशतैजर्नस्य 
िविवधैरारोग्यमुन्मूल्यते” 4 । आध्याित्मकम् आिधभौितकम् 
आिधदिैवक ेत्यनेन तापतर्येण तप्यन्ते जनाः । सपार्ः यथा 
दष्ट्वा मारयिन्त, तथैवैते ाधयः मानवं मृतपर्ायं कुवर्िन्त ।  
महाघोरा ी एव रूपसौन्दयार्दीनां िवनािशनी जरा । 
सवरनपेिक्षतेयं जरा सवषामप्यवश्यंभािवनी वतर्ते । बाल्य-
यौवन-जराः जीवनस्य ितर्िवधावस्था अिनवायर्तया 
सवरङ्गीकरणीया एव । घोररूपा ी “सवर्तर्ािप” जालं 
िवस्तारयतीत्यनेन यं कमप्यपिरत्यज्य सवार्निप आकर्ामित 
जरा इित सूच्यते ।  
िवपेर्ण दृ ः वल्लीिभः समाच्छ ः कूप एव पर्ािणनां शरीरम् 
। कूपः यथा लतािभः समाच्छ म्, तथैव जीिवनः शरीरमिप 
चमर्णा तथा । शरीरान्तगर्तं मांसािदकं मनोिवकारािदकं वा 
दर् ु  ं न शकु्नमः । जीवस्तु दहेात्मभावेन युक्तः सन् 
शरीरसुखाथर्ं यित्कमिप कतुर्ं न लज्जते ।  
कूपे वतर्मानः महासपर् एव कालपुरुषः । सवर्पर्ािणनामन्तकः 
स एव । कालाधीना जीिवनः । मृत्योरागमनात् पर्ागेव 
मोक्षाय पर्य मकुवर्न् मूढः कथं कालपुरुषेण हन्यते 
इत्युक्तमिस्त अिस्मन् ोके- 
  

अशनं मे वसनं मे जाया मे बन्धुवग  मे । 
इित मे मे कुवार्णं कालवृको हिन्त पुरुषाजम् ॥  
दहेभृतां सवर्स्वमिप काल एवापहरित ।  

                                                            
4 भतृर्हिरः वैराग्यशतके । ३३ तम ोकस्य पर्थमः पादः ।  

कूपे पतन्तं तं िनरुद्ध्य तस्याधारभूता या वल्ली, सैव 
जीिवनामाशास्वरूपा वतर्ते । आशातन्तुरेव पुनः पुनः 
जीिवनािमहलोकागमनहतुेभर्वित । दःुखानां मध्येऽिप 
जीिवताशा जेिवनां गरीयस्येव । 5  दिरदर्ोऽिप 
भिवष्यत्कालीनमा त्वं िनरीक्षमाणः जीवनं यापयित । न 
कोऽिप देहान्त्यिमच्छित ।  
षण्मुखरूपगज एव संवत्सराः । षण्मुखािन षडृतवः । 

ादशपादाः ादशमासाः । सदािप जागर्दवस्थायामेव 
वतर्मानाः ेतकृष्णवणर्योः मूषकाः वृक्षच्छेदनं 
कुवर्न्तीत्युक्तम् । त एव अहः राितर्  ।  
वृक्षस्योपिर मधुकोशे वसन्तः मधुमिक्षकाः मानवस्य 
मनस्युद्भूयमानाः नानारूपाः कामनाः । सवर्थािप 
सौख्यमेवेहते मानवस्य मनः । यदा कामनापूितनर् भवित 
तदा ताः कामना एव तस्य िवनाशस्य कारणािन भविन्त । 
अत एवोकं्त गीतायाम् – 
 

ध्यायतो िवषयान् पंुसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
 सङ्गात् स ायते कामः कामात्कर्ोधोऽिभजायते ॥  

कर्ोधा वित सम्मोहः सम्मोहात् स्मृितिवभर्मः ।  
स्मृितभर्ंशाद्बुि नाशो बुि नाशात् पर्णश्यित ॥ 6 

 
अयमेव कामो आशापूतर्य े दषु्कृत्यानिप कारयित । 7 
कामवशः मानापमानाविप न गणयित । माने गतेऽिप 
कामस्य िनवृि नर् भवित । वृ ाप्येऽिप कामनाः न त्यज्यन्ते 
। 8 आयुः कर्मेण गच्छित, न वधर्त ेइित जान िप आशावायंु 
न मु ित । 9  
अतः मानवस्य मनिस यदा कामना उदिेत, तदैव ति गर्हः 
करणीयः ।नो चेत् सैव कामना अस्मान् हिन्त सवर्था । 
भोगाः भुक्ता अिप तृि नर् जायते । अत एव भतृर्हिरः एवं 
वदित- 

                                                            

5 अितक ास्वप्यवस्थासु जीवनिनरपेक्षा न भवित जन्तूनाम् । 
बाणभ ः कादम्बयार्म्, शुकोदन्ते ।  
6 भगव ीतायां ि तीयाध्याये ६२, ६३  ोकौ ।  
7 भर्ान्तं दशेमनेकदगुर्िवषमं पर्ा ं न िकि त्फलं  

त्यक्त्वा जाितकुलािभमानमुिचतं सेवा कृता िनष्फला ।  
  भुकं्त मानिवविजतं परगृहषे्वाशङ्कया काकवत् 

तृष्णे जृम्भिस पापकमर्िपशुने ना ािप सन्तुष्यिस ॥ भतृर्हिरः 
वैराग्यशतके । ोक-२ 

8 अङ्गं गिलतं पिलतं मुण्डं दशनिवहीनं जातं तुण्डम् । 
वृ ो याित गृहीत्वा दण्डं तदिप न मु त्याशािपण्डम् 
॥आिदशङ्कराचायार्ः, मोहमु रे ।  

9 िदनमिप रजनी सायं पर्ातः िशिशरवसन्तौ पुनरायातः । 
कालः कर्ीडित गच्छत्यायुः तदिप न मु त्याशावायुः ॥ 
मोहमु रः  
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भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न त ं वयमेव 
त ाः । 
कालो न यातः वयमेव याताः तृष्णा न जीणार् 
वयमेव जीणार्ः ॥ 10 

 
मधु सर्वन्तः मधुधारा एव कामरसाः । एष्वेव िनमज्जिन्त 
जीिवनः ।  
एवं वैराग्यिवहीनः सवर्तर्ािप दःुखमेवानुभवित । दलुर्भतरं 
नरजन्म लब्ध्वाऽिप यिद मानवः वैराग्यं न िवन्दते तिह सः 
पशसुदशृ एव । लोकेऽिस्मन् वैराग्यमेकं िवहाय 
अन्यत्सवर्मिप भयगर्स्तमेव । 11 
वैराग्यभावनया संन्यास ं स्वीकृत्यैव दहेत्यागः 
भारतीयसंस्कृतौ िविहतो वतर्ते । निचकेतादयस्तु बाल्यादवे 
िवरािगणः िवराजन्ते । क रैिभहतस्य मानवस्य मनिस 
सामान्यतया वैराग्यभावना उदिेत । परन्तु धृतरा ः 
पुतर्शोकहतोऽिप, जराकर्ान्तोऽिप वैराग्यिवमुखो नैवासीत् । 
तं वैराग्यिवमुख ंकतुर्म् अयं दृ ान्तः िवदरेुण द ो वतर्ते ।  
एवं संसारचकर्भर्मणं िव ांसः जानिन्त । अिप च 
ज्ञानवैराग्यरूिपना स्सारचकर्पाशान् िछन्दिन्त । अयमेवांशः 
मधुिबन्ददुृ ान्ते िदग्दिशतोऽिस्त ।  
   ॥ इित शम् ॥ 

                                                            
10  भतृर्हिरः वैराग्यशतके, ोक-७ 
11  भोगे रोगभयं कुले च्युितभयं िव े नृपाला यं 
 माने दैन्यबलं बले िरपुभयं रूपे जराया भयम् । 
 शा े वािदभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ता यं  

सवर्ं वस्तु भयािन्वतं भुिव नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ 
भतृर्हिरः वैराग्यशतके ोक-३१  


