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डॉ. नसृ हिं नाथगुरुः

सहायकाचाययः, साहहत्यविभागः
कलियाचक-विक्रमककशोरआदशयसंस्कृतमहाविद्याियः
हे ररया, पूिम
य ेदनीपुरम ्, पश्चिमबङ्गः,
भारत

नैषधे

ामाजिकचेतना

डॉ. नसृ हिं नाथगर
ु ुः
“सहृदयहृदयाह्लादजनकत्त्िं
रसाश्चन्ितमानन्दं

काव्यत्त्िम ्”

समप
ु ादतयतंु

इतत

काव्यं

िचनानस
ु ारं

रचयतत।

कविः

तश्चस्मन ्

सहृदयानां

हृदयकन्दरे

सख
ु -दःु ख-मोह-मायाहदकस्य

मानिजीिनस्य िास्तिचचत्रं प्रततपादयतत। येन सहृदयाः सामाश्चजकगुणिैभिेन विभूविताः सन्तः
परमानन्दं

प्राप्नुिश्चन्त।

महाकविः

श्रीहियः

द्वाविंशततसगायत्मके

नैिधीयचररते

महाकाव्ये

सामाश्चजकानां जनानां कृते पदिालित्ययुक्तम ् उपदे शप्रदायकं प्रचुरतरं सामाश्चजकचचन्तनं प्रततसगं
िणययतत।
▪

विद्याभष
ू णम ्

आधुतनके

सामाश्चजकजीिने

विद्यायाः

आिश्यकता

तनतरामपेक्षते।

विद्या

नाम

कस्यचचदवप

विियस्य सम्यक् ज्ञानम ्। या दे िित ् पन्थानं प्रथयतत, स्मतृ तं सारयतत, मेधां समेधयतत, प्रज्ञां
प्रज्िाियतत, बवु धं प्रबोधयतत। अतः तनत्यं विद्याधनं सियधनप्रधानं भितत।1 विद्याविहीनः जनः
3
पशुसमानः भितत।2 तस्मात ् साधक
ु चथतमश्चस्त “न हह ज्ञानेन सदृशं पवित्रलमह विद्यते।” अमुं

विियमनुभिन ् श्रीहियः सामाश्चजकानां कृते उपहदशतत यत ् राजा निः राजाभूत्त्िाऽवप चतुदयशविद्यासु
पारङ्गमः आसीत ्। तद्यथा –

“अधीततिोधाचरणप्रचारणैदयशाितस्त्रः प्रणयन्नप
ु ाचधलभः।
4
चतुदयशत्िं कृतिान्कृतः स्ियं न िेति विद्यासु चतद
ु य शस्ियम ्॥”

चतुदयशविद्या यथा –

Corresponding Author:

“अङ्गातन िेदित्िारो मीमांसान्यायविस्तरः।

डॉ. नसृ हिं नाथगर
ु ुः

धमयशास्त्रं पुराणञ्च विद्याह्येताितुदयश॥”5

सहायकाचाययः, साहहत्यविभागः
कलियाचक-विक्रमककशोरआदशयसंस्कृतमहाविद्याियः
हे ररया, पूिम
य ेदनीपुरम ्, पश्चिमबङ्गः,
भारत

सामाश्चजकजीिने बुवधिब्ध्यनुसारमेकः जनः एकश्चस्मन ् शास्त्रे प्रिीणः भितत। अपरः कोऽवप

विचक्षणमततिान ् शास्त्रान्तरे िु प्रततभािान ् भितत। परन्तु तनरन्तराभ्यासिसात ् एताः विद्याः
रसनाग्रनर्त्यकीि राज्ञः निस्य शोभािधयकाः अभिन ्। तद्यथा –
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“अमुष्यविद्यारसनाऽग्रनर्त्यकी

त्रयीि

विस्तरम ्।

अगाहताष्टादशतां श्चजगीिया

निस्य

मुखमण्डिे

िोचनैः॥”

वििण्ृ िते

9

चतुदयशविद्याः

अष्टादशविद्याि

दन्तपंक्तक्तरूपेण शोभन्ते इतत कविः प्रततपादयतत। तद्यथा –

सौन्दयायहद गण
ु गणान ् श्रुतमस्मात ् जीिनं धन्यं जातं, परन्तु
चमय चक्षुभ्यां निस्य सौन्दयं न दृष्टमतः जीिनं तनष्फिं
जातम ्।

एिं

प्रकारे ण

ताः

तनन्दयश्चन्त स्म। तद्यथा –
“रे खालभरास्ये

गणनाहदिाऽस्य

इतत स्म चक्षुः श्रिसां वप्रया निे स्तुिश्चन्त तनन्दश्चन्त
हृदा तदात्मनः॥”10
मत्ययिालसन्यः

रूप ौन्दर्यम ्

सुष्ठु उनवर्त् आद्रीकरोतत चचर्त्म ् (सु + उन्् + क्िेदने + अरः)

इतत सुन्दरः। अमरकोशानुसारं “सुन्दरं रुचचरं चारू सुिमं साधु
तस्य

भािः

सौन्दययम ्।

कियः

अिश्चम्भ

“सरोरुहं

तस्य

दृशैि

विधोरवप चश्रयः।
कुतः

परं

भव्यमहो

तनश्चजयतं
महीयसी

श्चजताः

निस्य

चन्द्रस्य

नेत्रद्वयं

शोभां

अचधकसुन्दरं

पिं

भत्सययतत

िस्तुजगतत

स्म।

नाश्चस्त।

स्म।

उहदयाय

आभ्यां

ककञ्च

मन्दहास्यं

रूपयौिनिान ् आसीत ् यत ् त्त्रभि
ु नस्य रमण्यः तदासक्तचचर्त्ाः

दमयन्तीतत

नखलशखिणयने

तनपुणोऽयं

खञ्जनमञ्जनाश्चञ्चते

रुचचगियदवु ियधम ्॥”

तनलमयमेिनयनैः वििोक्य यत ् अभ्यासाततशयम ् अश्चजत
य ित्यः

यश्चस्त्रदशीलभरश्चजत
य ः।

दमयन्त्याः

अवप

जाताः। स्िगयिालसन्यः रमण्यः प्रणयाततशयात ् स्मरसन्
ु दरं निं

“तनमीिनभ्रंशजि
ु ा

यतस्तनचु श्रया

ततोऽलभधां

महाकविः

“नलिनं मलिनं वििण्ृ िती पि
ृ तीमस्पश
ृ ती तदीक्षणे।

एतादृशः

तदद्यावप प्रकटयश्चन्त। तद्यथा –

विघ्निेशोऽवप

नारीसौन्दययस्य सिायततशातयमहत्त्िं सच
ू यतत –

पिचन्द्राभ्याम ्

निः

न

दधौ॥”12

तदाननस्योपलमतौ

तस्य

दशयने

11

“भुिनत्रयसुश्रि
ु ामसौ दमयन्ती कमनीयतामदम ्।

हं समुखेन
ततरोस्करोतत

निम ् अस्मरन ्।

महाकविः श्रीहियः दमयन्तीं त्त्रभुिनसुन्दरीतत िणययतत। तद्यथा–

श्चस्थतेनैि

दररद्रता॥”8

मत्यायलभरमुष्य

तनमेितनलमयतः॥”

स्िीकुियश्चन्त। महाकविः श्रीहियः रूपसौन्दययभूतं सामाश्चजकचचन्तनं
यथा–

तनरन्तरं

“वििोकयन्तीलभरजस्रभािनाबिादमुं नेत्रतनमीिनेष्िवप।

काव्येिु

अत्र प्रततपाहदतिान ्। राज्ञः निस्य रूपयौिनिणयने

स्िहृदये

तद्यथा –

रूपसौन्दयं, प्रकृततसौन्दयं, प्रकरणसौन्दयायहदरूपेण सौन्दययतत्त्िं
सम्यक्

रमण्यः

सत
ु रां ताः नेत्रमद्र
ु णकािेऽवप निस्य शोभां द्रष्टुम ् अशक्नि
ु न ्।

शोभनम ्.... ” इत्याहदरूपेण पर्ययाययशब्धदाः समप
ु िभ्यन्ते। सन्
ु दं
सुन्दरं

स्म,

चाफिम ्।

7

अतः राजा निः महादे ि इि शास्त्ररूपं तत
ृ ीयं नेत्रं धत
ृ िान ्।

रातीतत

प्रशंसश्चन्त

“अदस्तदाकर्णय फिाढ्यजीवितं दृशोद्वय यं नस्तदिीक्षक्ष

चतुर्द्श
य ाऽष्टादश चाऽत्र विद्या द्वे धाऽवप सन्तीतत शशंस

▪

स्िनयनयुगिं

द्वात्त्रंशता

दन्तमयीलभरन्तः।
िेधाः॥”

तनमेितनःस्िैरधुनावप

पाताििालसन्यः सपयरमण्यः अस्माकं नयनयग
ु िं राज्ञः निस्य

6
निद्वयद्वीपपथ
ृ ग्जयचश्रयाम ्॥”

तत
ृ ीयसगे

अमूस्तमभ्यासभरं

नीताङ्गगुणेन

विदधाते

13

ककञ्च दशमसगे इन्द्रस्य मख
ु ेन दमयन्त्याः रूपसौन्दययमेिं
दृशा

भश
ृ ं

तनपीय

तं

िणययतत –

“श्चस्मतेन

गौरी

सुस्िरकण्ठभासा।
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कायप्रभयाङ्गशेिैस्तन्िी

मेनकाऽवप॥”

मततं

क्रामतत

सियगुणसम्पन्नः नायकः मादृशां दि
य ः इतत भाियतत सतत
ु भ
बहुकािं याित ् आनश्चन्दता भितत। तद्यथा –

14

रूपयौिनिणयने तनपुणः श्रीहियः सामान्यं हं सं सुिणयमयहं सः इतत

“निस्य

प्रततपादयतत। तद्यथा –

तनपीय

दे िगणाः तदीयसौन्दयेण आनश्चन्दताः सञ्जाताः। जनमुखात ्
यत ् सौन्दयं तैः पूिं श्रत
ु ं तर्त्ु प्रकृततसौन्दयाय् बहुन्यूनलमतत

यदाकण्यय

सौन्दययसारादनभ
ु य
ू मानादस्यास्तदस्मात ्

बहुना

कनीयः॥”16

अवप च –
“न पश्यामः किेस्तश्चस्मन्निकाशं क्षमाभतृ त।
तनचचतार्खिधमे च द्वापरस्योदयं ियम ्॥”20

गण
ु गौरिसम्पन्नः,

सद्भािभि
ू ाभवू ितः,

ज्ञानािङ्कृतः,

शीिसमश्चन्िति जनः सिेिां िन्द्यो मान्यः पूज्यि भितत।
कालिदासेन रघि
ु ंशे उक्तम ् –

राज्ञः

रूपयौिनेन

सञ्जाताः।

मुग्धाः

तत्र

सत्यः

रमण्यः

तनरन्तररूपेण

निविियकचचन्तनिसात ् का रमणी रात्रौ स्िप्ने निं न दृष्टिती
अवप

साधारणजनाः

अवप

तु

राजानः

गुणिैभिसम्पन्नाः भिश्चन्त चेत ् सियत्र आहद्रयन्ते सम्मान्यन्ते
प्रथमसगे

विदभयराजकन्या

दत
ू ब्राह्मणनटादयः

दमयन्ती

श्रुत्िा

कुशकिेिरा

दमयन्ती

पुरतः

ईदृशः

दृष्टित्यः।

का

रमणी

स्ि

पत्युः

कृतिती। अवप तु सिायः एि कृतित्यः।

“न का तनलश स्िप्नगतं ददशय तं जगाद गौत्रस्खलिते
च का न तम ्।

तदात्मता्यातधिा

रते

च

का

चकार

िा

न

स्िमनोभिोद्भिम ्॥”21

इतत सत्यं न िा? तदा ते राज्ञः निस्य दया-दाक्षक्षण्य-परोपकारतस्याः

एि

लमिनसमये तनजं पततदे िं नि इतत विचचन्त्य स्िकामोद्रे कं न

काययविशेिसम्पादनाथं

गण
ु ान ्

सिायः

अवप तु सिायः कृतित्यः। ककमचधकं का रमणी पततदे िेन सह

“श्रय
ू ते भितां दे शे यो नप
ृ ो विद्यते सः सकिसद्गण
ु भवू ितः ”
सदाचार-न्याय-सत्यसम्भािणादीन ्

तु

नामोचारणसमये अनरु ागिसात ् निस्य नामोच्चारणं न कृतिती

विदभयदेशं प्रतत आगच्छश्चन्त स्म; तान ् व्याजेन पच्
ृ छतत स्म -

तान ्

निस्य

कामविकारग्रस्ताः

18
“गण
ु ाः पज
ू ास्थानं गर्ु णिु न च लिङ्गं न च ियः॥”

ये

सवृ ष्टकतःुय ब्रह्मणः सष्ट
ृ ौ सिे प्रार्णनः कामग्रस्ताः भिश्चन्त।

चचन्तयन ् प्रततपादयतत –

17

भिभूततनाऽवप उक्तम ् –

नैिधीयचररते

कामविकारुः

मनष्ु याणां का कथा। नैिधीयचररते महाकविः श्रीहियः विियममंु

तेजसां हह न ियः समीक्ष्यते॥”

केििं

▪

लभन्न लभन्न प्रकारे ण स्ि स्ि कामभािनां प्रशमयश्चन्त च ।

“तेजश्चस्िनां ियो न गण्यते।

प्रकटयश्चन्त।

तस्थे

िोकपािविशािोऽसौ तनिधानां सुधाकरः॥”

गुणिैभिम ्

तनिेधदे शात ्

चचराय

19

करोतत –

जनाननेभ्यस्तर्त्हर्द्गन्ता्

ियमागमाम।

च।

तत्कीवर्त्यकथामथानया

“भव्यो न व्यिसायन्ते निे साधुमतौ किे !

“रूपं

न

लमिेण

ककञ्च सप्तदशसगे दे िराजः इन्द्रः निस्य गुणगानं स्ियमेि

एिं भाियश्चन्त –

समाजे

गण
ु ान ्

विमनायमानया॥”

तत्रैि दशमसगे स्ियम्िरसभामागत्य दमयन्तीं दृष्ट्िा सिे

समाजे

तनिधागता

दत
ू हद्वजिश्चन्दचारणाः।

“हहरण्मयहं समबोचध नैिधः।”15

▪

पष्ट
ृ ा

भीमनश्चन्दनी दमयन्ती मनसा राजानं निं पततरूपेण िरणं

कृतिती। सुतरां तनद्राकािे सा कस्यां रात्रौ राजानं निं स्िप्ने
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न दृष्टिती। अवप तु सियस्यां रात्रौ तनद्रायां निं पश्यतत स्म।
तद्यथा –

महाकविकालिदासेन रघुिंशे उक्तम ् –
“नप
ृ स्य िणायश्रमपािनं यत्स एि धमय मनुना प्रणीता।

“मनोरथेन स्िपतीकृतं निं तनलश क्ि सा न स्िपती

तनिायलसताप्येिमतस्त्ियाऽहं

स्म पश्यतत।

तपश्चस्िसामान्यमिेक्षणीया॥”26

अदृष्टमप्यथयमदृष्टिैभिात ् करोतत
सुतप्तजयनदशयनाततचथम ्॥”22
तथाहह

कामविकारसंसक्तायाः

रात्त्रसमयातन

च

तथैि राजा निः पौरजनानां मङ्गिाय ज्ञान-यज्ञ-तप-दान

दमयन्त्याः

विपरीतातन

जातातन।

कृते

यद्यवप

हदनातन

हे मन्तकािे

प्रभतृ तलभः

कृते

हे मन्तकािे

हदनातन

दीघायर्ण

अहोलभमयहहमा

प्रपेहदरे ।
भुिं

हहमागमेऽप्यततप्रपेदे

यदे कांचिकतनष्ठया

कृशस्तपश्चस्िताम ्॥”

प्रतततां

स्मराहर्द्यताम ्।

श्चस्थरी

कृतिान ्।

ककं

बहुना

“पदै ितुलभयः सक
ु ृ ते श्चस्थरीकृते कृतेऽमुनां के न तपः

जातातन,

ग्रीष्मकािे रात्रयोरवप दीघायः जाताः। तद्यथा –
“अहो

धमं

अधमोऽवप धमायचरणपूिक
य ं तपः आचररतिान ्। तद्यथा –

हदनातन ह्रस्िातन, ग्रीष्मकािे रात्रयोरवप ह्रस्िाः परन्तु तस्याः
निासक्तायाः

चतलु भिरणैः

स्पश
ृ न्

27

दधािधमोऽवप

प्रजारक्षणलमत्यस्य साधारणतः अथयः भितत, न केििं प्रजानां

तपर्त्प
ुय र्त्
ू ायिवप मेदसां भरा

साधारणजनानां

विभािरीलभवियभराम्बभूविरे ॥”23

मौलिकाचधकाराणां,

जीिनरक्षणमवपतु

धनसम्पर्त्ीनां,

तेिां

सामाश्चजकसुरक्षाणाञ्च

संरक्षणम ्।

तथैि

विधातुः अव्यथेच्छतया तदे ि वििलसतम ्। अङ्गरहहतस्याऽवप

राजा निः एतादृशः नप
ृ ः आसीत ् यः अयं द्रररद्रः भविता इतत

धौययकिचं भेर्त्ुं समथायः जाताः। तैः िाणैः संसक्तः राजा निः

धनदानेन कल्पिक्ष
ृ मवप अल्पीकृतः आसीत ्। यतः कल्पिक्ष
ृ ः

दमयन्तीं

विविधिस्तद
ु ानेन प्राचथयजनस्य दाररद्र्यस्य दररद्रतां विदधतत

कामस्य पुष्पमयत्िात ् अतीिकोमिाः बाणाः निस्य दभ
ु ेद्यं

विचधलिवपं लमथ्या कृतिान ्। यतोहह महािदान्यः राजा निः

दमयन्तीं प्रतत आकृष्टः भत्ू िाऽवप राज्ञः भीमस्य समीपे कन्यां

िाश्चञ्छतं खिु फिं ददातत। परन्तु राजा निः अिाश्चञ्छतमवप

श्चजतेश्चन्द्रयाः िरं स्िप्राणान ् स्िसुखं पररत्यजश्चन्त। परन्तु एकम ्

स्म। तद्यथा –

वििाहाय

न

प्राचथयतिान ्।

यतः

अलभमातननः

अयाचचतं व्रतं न पररत्यजश्चन्त। तद्यथा –
“स्मरोपतप्तोऽवप
तनयामयाचत।

त्यजन्त्यसून ् शमय

भश
ृ ं
च

न

“अयं दररद्रो भवितेतत िैधसीं लिवपं ििाटे ऽचथयजनस्य
स

मातननो

प्रभःु

जाग्रतीम ्।

विदभयराजं

िरं त्यजश्चन्त

मि
ृ ा न चक्रेऽश्चल्पतकल्पपादयः प्रणीय दाररद्र्यदररद्रतां
28
नप
ृ ः॥”

न

त्िेकमयाचचतव्रतम ्॥”24
▪
▪

राज्ञुः कर्त्यव्र्म ्
“स्यात ् राजा भत्ृ यिगेिु प्रजासु च यथा वपता।”

राज्ञः प्रधानकर्त्यव्यमश्चस्त धमयमागेण प्रजापािनम ्। तद्यथा –
“क्षत्त्रयस्य परो धमयः प्रजानामेि पािनम ्।
25
तनहदय ष्टफिभोक्ता हह राजा धमेण यज्
ु यते॥ ”

िीिनरक्षणम ्

मोहमायाऽश्चस्मन ् संसारे सिे जनाः स्िजीिनरक्षाथं यतन्ते।
स्िकीयस्य परु तः आसन्नं मरणं दृष्ट्िा ममाऽनन्तरं

मम

पररिारस्य का दशा भविता इतत विचचन्त्य र्खन्नाः सन्तः

लियमाणाः भिश्चन्त। अतः महाकविः श्रीहियः विियममम
ु नभ
ु िन ्
सुिणयमयहं समख
ु ेन

सामाश्चजकचेतनां

जागततय।

तत्र

उपिनदशयनसमये सुिणयमयं हं सं दृष्ट्िा राजा निः आियेण
कौतुहिेन च यदा तं धत
ृ िान ् तदा सः हंसः बहुिारं प्रयत्नं
कृतिान ्,

यदा

राजा

तनिेहदतिान ् – हे

निः

न

त्यक्तिान ् तदा

राजन ्! अनपराचधनः

मम

हं सः
िधः

एिं
केििं

जन्तुिधमात्रं न भितत अवप तु भितः स्िरूपदशयनात ् भिान ्
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महान ् धालमयकः राजा इतत त्ितय मे विश्वासः सञ्जातः। सत
ु रां
मम िधः विश्वासस्य िधः भितत। तद्यथा –
“न

केििं

विगहहयतं

धमयधनैतनयिहयणं

िधो

विलशष्य

विश्वासजुिां

अनन्तरं यदा राजा निः तं सुिणयमयं हं सं न त्यक्तिान ् तदा

हं सः आकुितनिेदनं करोतत – हे राजन ् ! अहं मम जनन्याः एक

पततव्रता

सा मम जननी जरातुरा िाधयक्यपीक्तडता सती

समथाय।

चाऽश्चस्त।

सत
ु रां

मत्स्िरूपोजनः

एकमात्रजीविकातनिायहोपायः।

हं सी अचचरप्रसिा, विशेितः

साऽवप

तयोः

हे

आत्मजीविकातनियहणे
जननी

विधात

!

न

जाययोः

एिं

विधं

मां

विनाशयतः दे िस्य ति हृदये करुणा न प्रतति्नातत? तद्यथा –

1.

सुभावितरत्नभाण्डागारः – प.ृ ३०
भतह
यृ रर- नीततशतकम ् - २०

3.

श्रीमद्भगिद्गीता – ४।३८

4.

नैिधीयचररतमहाकाव्यम ् – प्रथमसगयः - ४

5.

विष्णुपुराणम ्

6.

नैिधीयचररतमहाकाव्यम ् – प्रथमसगयः - ५

7.

तत्रैि, तत
ृ ीयसगयः - ३५

8.

तत्रैि, प्रथमसगयः - २४

9.

तत्रैि, प्रथमसगयः - २७

10. तत्रैि, प्रथमसगयः - २८
11. तत्रैि, प्रथमसगयः - २९
12. तत्रैि, हद्वतीयसगयः - १८

“मदे कपुत्रा जननी जरातुरा निप्रसूततियरटा तपश्चस्िनी।

गततस्तयोरे ि जनस्तमर्द्ययन ् अहो विधे ! त्िां करुणा
रुणवध न॥”30
▪

सामाश्चजकानां

न्दभय च
ू ी

2.

आहारसंग्रहाक्षमा । मम पत्नी

श्रीहियः

आन्तररकभािनां विचचन्त्य नैिधीयचररतमहाकाव्ये

मम

हद्विामवप॥”29

एि पुत्रः।

महाकविः

सामाश्चजकचेतनामाविष्करोत्यिं पल्िवितेन।

प्रार्णिधो

त्िदीक्षणाहद्वश्वलसतान्तरात्मनः।

तहदत्थं

13. तत्रैि, हद्वतीयसगयः - २३
14. तत्रैि, दशमसगयः - १३४
15. तत्रैि, प्रथमसगयः - ११७
16. तत्रैि, दशमसगयः - ११४

प्रकृततचचन्तनम ्

युगे युगे समाजे प्रकृत्या सह प्राणीनां महान ् सम्बन्धः दृश्यते।

17. रघुिंशमहाकाव्यम ् – एकादशसगयः - १

प्रकृततं पररत्यज्य मानिसमाजस्य कल्पनां कतुं न शक्यते।

18. उर्त्ररामचचरतम ् – चतथ
ु ोऽङ्कः - ११

प्रविश्य

20. तत्रैि, सप्तदशसगयः – १४२, १४३

नैिधे प्रकृततचचन्तनं चारुतरं िर्णयतम ्। प्रथमसगे निः उपिनं
िनपािप्रार्णना

तनिेद्यमानं

काननरामणीयकञ्च

व्यिोकयत ्। तत्रत्याः िक्ष
ृ ाः िध
ृ महियय इि राज्ञः आततथ्यं
लशक्षक्षतिन्तः। तद्यथा –
“फिातन

21. तत्रैि, प्रथमसगयः - ३०
22. तत्रैि, प्रथमसगयः - ३९

पुष्णातन

च

पल्ििे

करे

ियोऽततपातोद्गतिातिेवपते।

श्चस्थतैः समादाय महवियिाधयका् िने तदाततथ्यमलशक्षक्ष
शार्खलभः॥”31

निः भयेन साततशयमुखेन दृष्टिान ्। यथा –
िता

मकरन्दशीकरै ः।

23. तत्रैि, प्रथमसगयः - ४१
24. तत्रैि, प्रथमसगयः - ५०
25. मनुस्मतृ तः – ७।१४४

26. रघुिंशम ् – चतद
ु य शसगयः - ६७

27. नैिधीयचररतमहाकाव्यम ् – प्रथमसगयः - ६

ईित ् कश्चम्पतां दमयन्त्याः सादृश्यं िहन्तीं कामवप निां ितां

“निा

19. नैिधीयचररतमहाकाव्यम ् – प्रथमसगयः - ३७

गन्धिहे न

चश्चु म्बता

28. तत्रैि, प्रथमसगयः - १५
29. तत्रैि, प्रथमसगयः - १३१
30. तत्रैि, प्रथमसगयः - १३५

करश्चम्बताङ्गी

31. तत्रैि, प्रथमसगयः ७७
32. तत्रैि, प्रथमसगयः ८५

दृशा नप
ृ ेण श्चस्मतशोलभकुड्मिा दरादराभ्यां दरकश्चम्पनी
पपे॥”32
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33. नैिधीयचररतम ् – मश्चल्िनाथ टीका – व्याख्याकारः –
नारायण राम आचायय, चौखम्बा विद्याभिन, िाराणसी।
–

34. नैिधीयचररतम ्

जीिातु,

संस्कृतहहन्दीव्याख्योपेतम ्,

–

डॉ.

–

आचायय

दे िविय

िोकमर्णदाहािः,

चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, िाराणसी।

36. संस्कृत साहित्य का अहिनव इहतिास – डा. राधावल्लि हिपाठी,
हवश्वहवद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
37. कालिदासग्रन्थाििी – ब्रह्मानन्दत्त्रपाठी, चौखम्बा सुरभारती
प्रकाशन, िाराणसी।
38. उर्त्ररामचररतम ्

–

‘इन्दम
ु ती’

हहन्दीव्याख्यासहहतम ्,

–

संस्कृत–

संस्कृत-टीकाकारः

आचाययत्त्रनाथशमाय,

हहन्दी

व्याख्याता

सम्पादकि

डॉ.कवपिदे ि चगररः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान।
39. मनस्
ु मतृ तः

–

–

व्याख्याता

ब्रजककशोरस्िााँइ,

स्ग्रन्थतनकेतनम ्, पुरी, ओक्तडशा ।
–

40. संस्कृततनबन्धशतकम ्

डॉ.कवपिदे ि

हद्विेदी,

विश्वविद्याियप्रकाशन, िाराणसी।
41. मम संस्कृतशोधपत्रमाता – डॉ. सत्यनारायण आचाययः,
प्रकालशका – श्रीमती सौदालमनी त्त्रपाठी, पुरी, ओक्तडशा।

42. नैिधीयचररतम ् – मश्चल्िनाथ टीका – व्याख्याकारः –
नारायण राम आचायय, चौखम्बा विद्याभिन, िाराणसी।
–

43. नैिधीयचररतम ्

जीिातु,

संस्कृतहहन्दीव्याख्योपेतम ्,

चश्चन्द्रका
–

व्याख्याकारः

डॉ.

दे िविय

सनाढ्य शास्त्री, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, िाराणसी।
–

44. संस्कृतसाहहत्येततहासः

आचायय

िोकमर्णदाहािः,

चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, िाराणसी।

45. संस्कृत साहित्य का अहिनव इहतिास – डा. राधावल्लि हिपाठी,
हवश्वहवद्यालय प्रकाशन वाराणसी।
46. कालिदासग्रन्थाििी – ब्रह्मानन्दत्त्रपाठी, चौखम्बा सुरभारती
प्रकाशन, िाराणसी।
47. उर्त्ररामचररतम ्

–

‘इन्दम
ु ती’

हहन्दीव्याख्यासहहतम ्,
आचाययत्त्रनाथशमाय,

–

संस्कृत-

संस्कृत-टीकाकारः
हहन्दी

व्याख्याता

–

सम्पादकि

डॉ.कवपिदे ि चगररः, चौखम्बा संस्कृत संस्थान।
48. मनुस्मतृ तः

–

व्याख्याता

–

डॉ.कवपिदे ि

हद्विेदी,

50. मम संस्कृतशोधपत्रमाता – डॉ. सत्यनारायण आचाययः,

सनाढ्य शास्त्री, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, िाराणसी।
35. संस्कृतसाहहत्येततहासः

–

विश्वविद्याियप्रकाशन, िाराणसी।

चश्चन्द्रका

व्याख्याकारः

49. संस्कृततनबन्धशतकम ्

ब्रजककशोरस्िााँइ,

स्ग्रन्थतनकेतनम ्, पुरी, ओक्तडशा ।
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