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विद्याविनयसामरस्यम ्
Dr. N Venkatesha Rao

प्रस्तािना

इदानीन्तनददनेषु सर्वेअपि पर्वद्यासंिन्नााः। िदर्वीधराश्च। िरं तु पर्वद्यया उिकाराः

यदद साः आत्मोन्नत्यै यतते अथर्वा समाजमख
ु ी भर्वतत चेत ्।तदथं पर्वनयाः अर्वश्यं
अनष्ु ठे याः। प्राचीनैाः अनस
ु त
ृ ाः पर्वजयशालिलभाः प्राप्ताः पर्वनयाःपर्वद्यार्थिलभरपि प्राप्य
एर्व।एतदथं पर्वद्यापर्वनययोाः सामरस्यं ज्येष्ठै ाः अनस
ु त्ृ य पर्वद्यार्थिनां पर्वधेयाः।
अयं िेखनस्य उद्दे शाः।

प्रायशाः किौ यग
ु े सामरस्यम ् न िश्यामाः। सर्वित्र समराः एर्व संदृश्यते। न
सामरस्यम ्।ग्रामे ग्रामे संग्रामाः, दे शे दे शे दरु न्ताः, एर्वम ् आभाणिका। कुताः इतत
प्रश्नाः पर्वर्वेककनाम ् मनलस समद
ु े तत। यत्र अहमेर्व प्रधानाः, मम समानाः िरु
ु षाः

कोsपि नास्तीतत भार्वना समुद्भर्वतत, तत्र सुतरां किहाः प्रादभ
ि तत।अत एर्व
ु र्व

जनपप्रयतायै ककं कारिम ् ? इतत प्रश्नाः महाभारते िष्ृ टाः।ईदृशप्रश्नस्य िाण्डर्वेषु
कोsपि उत्तरदाने न समथिाः।युर्धष्ष्ठराः “ककं नु दहत्र्वा पप्रयो भर्वतत “? इतत िष्ृ टे

युर्धष्ष्टराः “मानं दहत्र्वा पप्रयो भर्वतत” इत्युत्तरमाह। याः मानं, तदततरे कस्र्वरूिं
अहं कारं

त्यजतत स तु पप्रयो भर्वतत। “ष्स्मतिूर्वभ
ि ाषी रामाः” इतत र्वदता

र्वाष्ममककना रामाः अहं कारं त्यक्तत्र्वा स्र्वयमेर्व भापषतुं प्रर्वपृ त्तं चकारे तत सूर्चतम ्।

संतोषं अनुभपर्वत,ुं मनसाः प्रसन्नतायै अहं कारत्यागाः आर्वश्यकाः। तदथं, यदद

पर्वद्या र्वधिते, तदा पर्वनयाः स्र्वयमेर्व आपर्वभिर्वतत। तदथिम ् प्राचीनााः प्रोचाःु ” एर्वं
श्िोकाः गेगीयते सुभापषतमध्ये

‘’सम्िूिक
ि ु म्भो न करोतत शब्दम ् साधो घटो जमितत साट्टहासम ्।

सम्िूिाःि घटाः शब्दम ् न करोतत।अमिजििूररताः घटाः बहु शब्दम ् करोतीतत।
अताः िूिपि र्वद्यया एर्व पर्वनयाः जायते।
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पर्वद्या ददातत पर्वनयम ् पर्वनयात ् यातत िात्रताम ्।

िात्रत्र्वात ् धनमाप्नोतत धनात ् धमिाः तताः सुख़म ्।।
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अस्मालभरधीता पर्वद्या पर्वनयम ् न स्थाियतत नाम,

भर्वान ्

यदा अहं करयुक्ततो भर्वतत तदा पिता िुत्रं िुनरपि

स

न सा पर्वद्या।गुरुकुिे समापितातध्ययनाः श्र्वेतकेतुाः
अध्ययनं

कुरुष्र्वेतत

सष्न्नयम्य

कुत्र

गतर्वान ्

सखेदम ्

मनसाः

?

तदनन्तरम ् र्वयम ् भर्वन्तम ् तत्र न दृष्टर्वन्ताः इतत।

सन्मागे

तु

तनगूहयन ्

स्थापितर्वान ्।पर्वद्यया पर्वनयाःप्राप्तव्याः।

सष्स्मतम ्

उर्वाच।

सन्तािं

मम

िुत्रस्य

लमत्रसमिािमग्नस्य संतोषाः मम मध्यप्रर्वेशन
े भग्नो

एका घटना मम मनलस सुस्थापिता। सा मम मनाः

न भर्वेत ्, इतत प्रतततनर्वत्त
ृ ाः। अहं मम लमत्रेि सह

मध्यप्रमाणिका पर्वमानतनस्थानम ् (air port )अष्स्त।

मम संजाताः-इतत उत्तरम ् दत्र्वा ित्रत्रकािठने मग्नो

शािायाम ् मख़्
ु योिाध्यायाः कश्चन आसीत ्।तस्य ित्र
ु ाः

पिता ततष्ठतु र्वा गच्छत,ु मम तु लमत्राणि सष्न्त।

िुनाः

िुनाः

क्षोभयतत।

बेिगाम ् नगरमध्ये

तष्स्मन्नेर्व

नगरे

पर्वज्ञाने

िदर्वीम ्

एका

सार्विजतनकर्वाहने प्रत्यागतर्वानष्स्म, न कोsपि क्तिेशाः

सर्विकारीय

प्रग्रह्
ृ य,

बभर्व
ू । साः ित्रत्रकािठिव्याजेन नेत्राश्रणू ि न्यर्वारयत ्।

पर्वद्योन्नततप्राप्तये

र्वद्
ृ धम ् पितरं

पर्वदे शम ् जगाम। एतदाश्चयिम ् न। सर्वित्र साधारिम ्।
साः

तत्र

र्वसन ्,

उद्योगमपि

पर्वद्यायाम ् िररिततमपि

िब्ध्र्वा,धनं

प्रततष्ठां

च

बाधाः भर्वेत ् इतत भार्वयमानाः ित्र
ु ाः क्तर्व? सत
ु स्य

प्राप्य,

संतोषाः न नश्यतु इतत, मन्दहासम ् मख
ु े प्रदश्यिमानाः,

प्राप्तर्वान ्।

कािान्तरे

न भाषे, मम सामाष्जकस्थानस्य

सत
ु संतोषाथं

स्र्वदाःु खम ्

पर्वद्या िरसन्तोषं जनयेत ्।

स्र्वप्रदे शम ् अर्विोककतुम ् बेळगाम ् नगरम ् आजगाम।

यदद

पर्वद्या

लमत्राणि बहु आसन ् तस्य।ते सर्वे तत्र ष्स्थत्र्वा
तस्यागमनं बहुकािताः तनरीक्ष्य, आगतं तम ्
द्रष्टुम ् लमलितुं च प्रदद्रर्व
ु ुाः।

िदर्वीप्रमािित्रत्रका

मुख्योिाध्यस्थानात ् तनर्वत्त
ृ ाः।

एर्वमुममखतत।

तस्य

पिता

तदानी्ं

साः

सर्विकारीय

तं

सुतं

द्र्ष्टुं,

अलभनष्न्दतुम ् सोत्साहम ् सर्वात्समयम ् पर्वमानतनस्था

तनगह
ू मानाः

पर्वनयम ्

न

केर्विम ्

पिता

क्तर्व?

स्थाियतत

तदा

ित्रस्य

तछद्रा।

तदथिम ् संर्वत्सरम ् न यािनीयम ्।पर्वद्यया मानर्वाः
सुसंस्कृताः न भर्वतत चेत ् तदा सर्विम ् व्यथिम ्।
छन्दोग्यितनषत ्

पर्वद्यया

अहं कारयुतं

श्र्वेतकेतम
ु

सह द्र्वादशर्वशं उिेत्य चतुपर्वंशततर्वशिाः सर्वािन ् र्वेदान ्

नं आजगाम।

अधीत्य महामनाह अनूनमानी

िुत्राः पर्वमानात ् अर्वतीयि, लमत्रािाम ् अलभनन्दनेन

स्तब्ध

एर्वाय।सगं

पितोर्वाच।---अनूनमानी

मोदमानाः, तान ् दृष्ट्र्वा सरसम ् भाषतत स्म। पिता

स्तब्धोsलस (छा,उ,6-1-3)

नोक्तत्र्वा तूष्िीम ् गह
ृ ाः।
ृ म ् स्र्वयमेर्व तनर्वत्त

चकार।तेन साः पर्वद्यापर्वनयसंिन्नो बभूर्व।यद्यधीता

तु तं दरू ताः दृष्ट्र्वा, ककंर्चत ्कािं तनरीक्ष्य ककमपि

पिता तं िुनाः अधीहीतत भत्सितयत्र्वा आत्मज्ञतननं

लमत्राणि तं दृष्ट्र्वा, गतं पितरम ् अपि समािोक्तय
लमत्राय

प्रार्वोचन ्।

अष्स्मन्नेर्व

स्थिे

तर्व

पिता

समागताः

समुिपर्वष्ठाः

पर्वद्या

आसीत ्,

आसीत ्

पर्वनयं

न

स्थाियतत

पर्वद्या।पर्वश्र्वालमत्रेि

इतत

रामाःस्िधािथं

लशर्वधनुषाः

िुराः

तदा

सा

नैर्व

प्राप्तधनुपर्विद्याकौशिाः
स्थापिताः।धनुभग
ं ाय

तत्स्थानमपि हस्तेन अंगुमयग्रेि प्रदशियन ् प्रर्वदष्न्त

प्रारभस्र्व इतत गुरुरादददे श।रामास्तु एर्वमाह।एतदथं

इत्यप्यर्वदन ्। स तु तत ् सर्विम ् श्रत्ु र्वा, भर्वतु नाम

“यत्नर्वांश्चश्च भपर्वष्यालम”-इतत।

(चतश्ु चक्रयानेन) गह
ृ म ् प्राि।

यत्नर्वाश्च

स्म।

इदानीम ् साःक्तर्व

गताः

इतत

न

जानीमाः

दह

इतत लमत्रमण्डमयाम ् संभाष्य लमत्रैाः सह कार् र्वाहनेन
तदनन्तरम

षट्चक्रयानेन

घण्ठानन्तरम ्

गह
ृ ं आगताः।

पिता
सर्वे

सार्विकािीनं

भर्वतत।रामो

इदं धनुर्वरि ं ब्रह्मन ् संस्िश
ृ ामीह िणिना।

सार्विजतनकेन
लमत्राणि

रामायिं

भपर्वष्यालम

र्वा।।(र्वा।रा।1-66-14)

प्रोचाःु ,
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एतेन र्वाक्तयेन पर्वश्र्वालमत्राः पर्वद्या फलिता लशष्ये इतत

जनााः

कपर्वकुिगुरुाः

न्यकृत्य मणिमौमयगौरर्वात ् मणिमािां क्रयं दत्र्वा

तुतोष।पर्वद्यार्वक्ष
ृ ाः पर्वनयफिकाः।
कालिदासाः

स्र्वीये

तथापि

महाकाव्ये

रघुर्वंशर्वििनार्वसरे एर्वमाह।
दस्
ु तरं

मोहात ्

(रघु।र्वं।1-2)

उडुिेनाष्स्म

भर्वेत ्,

सागरम ्।।

कृतेsपि

नदीतरिसाधनेन,

तथा

समत्ु सक
ु ाः

भत्ू र्वा

जानालम।तथापि

अमिबद्
ु र्धरहम ्

हास्यास्िदाः
प्रयत्नं

महासागरं

इतत

तत्रस्थम ्

करोतत,

िरप्राप्तन्यन
ू तां

अनन्तरर्वचनीयम ्

िूर्वम
ि ुक्ततं

महामुतनमध्र्वमदहमापर्वदाः
न

भर्वेत ्,

एर्वं

सज्जनााः

मम

गियन्तु।

तत्र

कपर्वर्वाक्तयम ् सर्वं पर्वनयभार्वनया पर्वशेषताः शोभतेइतत सच
ू यतत।

रघर्व
ु ंशपर्वर्वरिे

भपर्वष्यालम

करोलम

प्रचारमपि

आर्वश्यकाः। “पर्वनयो दह भष
ू यतत सर्वि रसम ्” इतत

ततम
ुि ् बािाः प्रयतते, एर्वम ् कृत्र्वा अिहास्यपर्वषयो
भपर्वष्यतत,

प्रचरु ं

पर्वद्यमानान ् गुिान ् स्र्वीकुर्विन्तु इतत। एर्वम ् पर्वनयाः

पर्वराजते।अमिपर्वषतयका मम बद्
ु र्धाः क्तर्व ? यथा
दब
ि ेन
ु ि

मणिमौमयर्वेत्ता

िोिदोषम ्

सूयािरब्धाः रघुर्वंशाः कुत्राष्स्त? अतीर्वोन्नतस्थाने साः
अमिेन

इतत

क्रीिातत,एर्वं मम काव्ये िूर्वं र्वक्ततव्यम ् अनन्तरं

क्तर्व सूयप्र
ि भर्वो र्वंशाः क्तर्व चामिपर्वषया मतताः।
तततीषाःुि

पर्वक्रयन्तु

द्र्वैतलसद्धान्तस्य

इतत

मेरुकृतताः

श्रीमन्यायसध
ु ा

इतत

पर्वश्रत
ु म ् पर्वद्र्वत्कुिे।ग्रन्थकारस्तु तु षढं गिररिताः,

प्रततर्वदतत।

षट्

शास्त्रप्रर्वीििारार्वाराः

इतत

प्रलसद्धाः।तथाsपि

एतादृशपर्वनयाः कालिदासे आसीत ्।

तस्य प्रस्तार्वना एर्वमष्स्त-

एर्वं र्वष्क्तत

न च न्याये प्रौढा न च पर्वददतर्वेद्या अपि र्वयम ्।

रघुर्वंशव्याख्याकराः मष्मिनाथसूरराः स्र्वीये व्याख्यादौ

न शब्दाब्धौ गाढा न च तनगमचचािसु चतुरााः

कालिदसर्गरां सारं कालिदासाः सरस्र्वती

िरं श्रीमत्िूिग
ि ुरुकारुण्यसरणिं प्रिन्ना

चतुमख
ुि ोsथर्वा

साक्षाद्पर्वदन
ु ािन्ये

तु

मादृशााः(संजीपर्वनीव्याख्या-िीदठका-6,श्िोकाः)

मान्यााः

चतुर्वद
ि नाः
व्याख्यां

साहसं

कुयाित ्,

अथर्वा

चतुददक्षुप्रसाररतदृिष्ट्या

कुयाित,

ग्रन्थं

अमिामततरहम ् कथं

सष्ृ ष्टकताि

नाहं भापर्वतर्वान ्।यद्र्वेद्यं तदपि मया न पर्वददतम ्।िरं

दृष्ट्र्वा

तु गुरुकरुिाप्रर्वाहमग्नर्चत्तोsहम ्,यष्त्कर्चत ् र्वदन्नपि

व्याख्याने

िूज्यतां

सपर्वनयं

सर्वे

एर्वं

सकुतूहिस्य।

िूर्वािरीकारमथािरम ्

क्षाम्यन्तु

मुहुमह
ि ान्ताः।(मध्र्वपर्वजयाः-1-8)
यथा

अिररज्ञानात ्

समुष्मिखतत

तच्चररताख्यरत्नैरसूक्ष्मदृष्टे ाः
र्वा

मूढाः

मणिग्रथनकुतह
ू िात ्

मे

व्याख्याकारााः

शास्त्रप्रर्वीिााः।तादृशमूिकृततकाराः

उद्घोषयतत।
मािाकृताः

र्वदतत।लिखतत

न्यायसुधा पर्वषये त्रत्रंशदर्धकव्यख्यानातन सष्न्त।ते

मध्र्वपर्वजयरचतयता

काव्यारम्भे

प्राप्तर्वानष्स्म,इतत

चादौ,समानाथिकं समािनेsपि समुष्मिखतत।

शोभते” इत्यस्य इतोप्यर्धकमर्वश्यकम ् ककम ् ?
नारायििष्ण्डताचायिाः

र्वदन्तोsपि

तनिुिश्च न।न्यायशास्त्रे प्रौढे तत

प्रभर्वालम, इतत पर्वनयं प्रकटयतत।“पर्वद्या पर्वनयेन
महाकाव्यकताि

च

नाहं व्याकरिे पर्वद्र्वान ्, मीमांसाददयुते तनगमपर्वषये

कालिदासाः तत्र शक्तताः, तदन्तरम ् पर्वद्यलभमातननी
तत्र

ककमपि

महताम ्।।(श्रीमन्न्यायसुधा-िीदठका-8)

कालिदकृतेाः व्याख्यानयोग्यता नाष्स्त मतय।कपर्वर्वराः
सरस्र्वती

स्माः

ग्रन्थादौ।यदद

षट्

एतादृशं

पर्वनयं

पर्वद्र्वद्र्वरे ण्ये

तष्स्मन ्

पर्वनयो पर्वद्यते,कुतो पर्वद्यार्थिनाम ् सा नाष्स्त?

ईदृशाः पर्वनयाः पर्वद्यार्थिनां पर्वशेषताः आर्वश्यकाः।

हन्त

कपर्वराजाः

शतादप्यर्धकसंख्याकान ्

मिीनां

ग्रन्थान ्

र्वाददराजयतताः

रचयमास।

स्र्वकीय महाकाव्ये रुष्क्तमिीश पर्वजये एर्वमाह।

यथामतत

अपि

यथाकथंर्चत ्, संबद्दम ् असंबद्धम ् र्वा ग्रथयतत, तं

प्रमादागतदोषिॆशालममाम ् कपर्वत्र्वर्श्रयमादद्रयध्र्वम ्।
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अकौशिेन

ग्रर्थतेतत

सन्त्यजष्न्त।
अिष्ण्डतेनापि
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सद्यो

प्रसूनमािां

मयाष्जितेयं

पर्वदग्धैाः

तेन िात्रतां िब्ध्र्वा धनेन धमिमाचरन्तु।तदा कीततिाः,
िरिोकाः, सुखं च िभते।

मुकुन्दिीिा

कपर्वकण्ठमािा।।
बुधा

ककमु

ककमुिेक्षिीया

र्वाददराजकृतयुष्क्ततमष्मिकायााः

व्याख्याकाराः

सुरोत्तमयतताः तत्काव्यस्य 5379 श्िोकान ् व्याख्याय

ियोष्ब्धजा

स्र्वयं व्याख्याय मत्काव्यं र्वाददराजो बुधाग्रिीाः

चंचिताख्यदोषात ्। (रु।पर्व 1-9,10)

मन्नाम ख्याियामास सन्तो ह्यार्श्रतर्वत्सिााः इतत

अहं न िष्ण्डताः, तथापि इमाम ् काव्यमािाम ् कण्ठे

र्वष्क्तत।

सर्विसख
ु जनन्याम ्

नारायािाचयिाःग्रन्थस्थ (1241) श्िोकान ् व्याख्याय

धारयन्तु।

मम

काव्ये

दोषााः

भर्वेयुाः।

सर्विसंित्प्रदतयन्याम ्

यथा

महाकाव्यरुष्क्तमिीशपर्वजयाव्याख्याकाकराः

िक्ष्म्यां

चंचितारूिदोषाः अष्स्त। सा कुत्रापि दीघिकािं नैर्व

तदन्ते सपर्वनयं एर्वं र्वष्क्तत।

ततष्ठतत इतत। तथापि तद्दोषं न््गण्य िक्ष्मीं सर्वे

न शब्दशस्त्रप्रार्वीण्यं नािंकारनये तथा।

आदद्रयन्ते। एर्वं मम काव्यदोषम ् अन्यताः तनक्षक्षप्य

केर्विं गरु
ु कारुण्याट्टीकेयं लिणखता मया।।(स-ु व्या-

जीर्वने पर्वद्या भर्वतु तदन्तरम ् तया साकम ् पर्वनयाः

अत एर्व प्रोक्ततम ् “पर्वनयो दह भष
ू यतत सर्विरसम ्”

गि
ु ान ् कटाक्षीकुर्विन्तु इतत पर्वनयम ् उररीचकार।

फिसौरभाष्न्तमश्िोकसमािने-)

भर्वत।ु

(म।पर्व। थि

पर्वद्या ददातत पर्वनयं पर्वनयात ् यातत िात्रताम ्।
पर्वनयाः

िात्रताम ्

दत्र्वा

तम ्

प्रलसद्र्धमपि प्रदाियामास।
गुरुररततिूज्यमानााः

जगद्गुरुलमतत

राघर्वेन्द्रस्र्वालमनाः

भगर्वद्गीतायां कृष्िो र्वचनमाह-

पर्वद्यापर्वनयसंिन्ने ब्राह्म्िे गपर्व हष्स्ततन।

स्र्वीयॆ

शुतन चैर्व श्र्विाके च िष्ण्डतााः समदलशिनाः।(भ।5-18)

िररमळव्याख्यासमािनसमये एर्वमाहुाः।
ज्ञानाष्ब्धरप्यर्वादीत ् यत ् स्खित्र्वमात्मनाः सदा।

पर्वद्यापर्वनयसंिन्ने भगर्वान ् दृश्यते,नाम पर्वद्यायााः
पर्वनयाः सहर्वती खिु।

मादृशानाम ् स्खित्र्वं ककं र्वाच्यं क्षाम्यन्तु मे बुधााः।।

अत एर्व कृष्िाः प्राह “पर्वद्यापर्वनयसंिन्ने” इतत।तेन

िररमळ-4-4।अष्न्तमर्वाक्तयम ्)

समाजस्य प्रगतताः, आत्मोद्धारश्च भर्वतत।

महद्पर्वद्यासागरतरितज्ञााः मेधापर्वनाः िुरुषााः अपि
स्र्वीये कृतौ दोषसंभार्वनाम ् उिगम्य भीतााः भर्वष्न्त।
एर्वं

सतत

मम

कृतौ

दोषा

भर्वेयुरेर्व।तत्र्वपर्वदाः

क्षाम्यन्तु इतत प्राथियन्ते।
अताः इदम ् मननीयम ्।
एर्वम ्

पर्वद्यया
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