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साराशंः 
देवभाषा संस्कृतभाषा सवार्सां भाषाणां जननीित सम�िव�े सुप�रिचता । अस्यां महनीया-भाषायां 
िविवध-का�-किवता-नाटक-उपन्यासादयः रचियत्वा उत्कलस्य वरप�ुाः स्व�ितभायाः उत्कषर्तां 
�ितपा�दतवन्तः । तेष ु सुयोग्य-संस्कृतिव�ान ् गणे�र-रथमोहदयः स्वस्वसाधनाचवलेन 
संस्कृतवा�यं समृ� ं कृतवान् तथा उत्कलभूमेरक्षयक���� सम�िव�े स्थािपतवान् । न केवल ं
का�के्ष�े अिप त ु वेद-वेदाङ्ग-�ाकरण-दशर्न-धमर्शा�ा�दके्ष�ेषु अिप अस्याः अम्लानधारा 
सौच्छलन्ती �वहित इित महतः आनन्दस्य िवषयः । तस्य �कािशतेषु �न्थेष ु ‘पु�षो�मच�रतम्’ 
इित महाका�ं कवेः उ�ोको�टकं किवत्वं �काशयित । भारतीयधमर्स्य दशर्नस्य च �ाचीनतमं 
मूलस्व�प ंभवित ऋग्वेदः । अ� सिव�ृ-मन्�ः ‘तत्सिवतुवर्रेण्यं भग� देवस्य धीमिह, िधयो यो नः 
�चोदयात्’ इित �णवेन िमिल�वा स मन्�ः गाय�ीमन्�ः इित सवर्जनध्येयः । किवः स्वीये 
�ीपु�षो�म-महाका�स्य �थम-सगर्स्य �थम-�ोके एवं परं��णः स्व�पं वणर्यित । यथा -  
"वरेण्यमन्त�दयं पनुाित न-ं 
�यीमयं यत ्ि�गणुं गणुाितगम् । 
जगत-्�सूित-िस्थित-नाश-कारणं 
चकािस्त तेजो िवभु भूभुर्वः स्वरोम् ॥" 

सवार्िण दशर्नािन यथा ��णः स्व�प,ं मायायाः स्व�पं, धमार्नुविन्धत्वम्, कमर्वादः, सेवाधमर्ः, 
िव�वन्धुत्वभावः, एकात्मभावः, जीवनोपयोिगता, पनुजर्न्मिवषया�द पु�षो�मका�स्य 
िविभ�सग� किवः वाचस्पितः अिभ�नि� । का�ेऽिस्मन ् तस्य शा�-नैपुण्य-समेतं दाशर्िनक-
भावकत्व� स�दय-जनानां ��ाभाजनं भिवतुमहर्ित । एतत् सुिनि�तं यत् दशर्न ं मानवजीवनं 
पावयित तथा समु�यित, स�ावं �ेरयित, जनेषु मै�ी-शािन्त-साम्या�द वातार् �सारं कृत्वा 
सम�िव�े सावर्भ�िम�कं सावर्लौ�क�कं च उ��तं िन�दर्शित ।  
 
कूटशब्दः - दशर्नम्, परमात्मनः स्व�पम्, मायाया स्व�प,ं आध्याित्मकता, धमर्ः, कमर्ः, पु�षाथर्म्, 
एकात्मभावना, िव�वन्धुत्वभावना ।  
 
उप�मः  
सािहत्य ंनाम समाजत�वम्, सकलसुखसा�ाज्यसाधनम्, अलौ�कक-आनन्दकारणम् । अ�ैव 
समाजस्य उत्कषर्-अपकषर्-रीित-नीित-िवचार-�वहाराणां दशर्नं दशृ्यत े । अतः सािहत्यं 
दशे-जाित-समाजाना ंदपर्णः इित अिभधीयते । 
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तेषु संस्कृत-सािहत्यमतीव मह�वपूणर्म्, अित�ापकम्, 
�ाचीनतमं च भवित । अ� सवर्मेव मानव-ज्ञानं आभासते । 
सव�षां शा�ाणां समाहार-स्व�पं संस्कृत-सािहत्य ं
िव�मानवाना ं ��चं वधर्यित । सािहत्येऽिस्मन ्
युग�च्यनुसारं पुरातन-त�वैः साध� नूतन-त�वानां परस्परं 
समन्वयः प�रल�यते । ससं्कृतसािहत्य ं �ित उत्कलस्य 
अवदानमतीव मह�वपूणर्म् । संस्कृतसािहत्यस्य प�रसरं 
व�र्ियतुम्, उत्कलस्य नाम साथर्कियतु ंच उत्कलस्य कवयः 
अह�नर्शं स्वलेखन� चािलतवन्तः चालयिन्त चालियष्यिन्त 
च । तषेु सारस्वतसाधकेष ु किववरेषु वाचष्पित-गणे�र-
रथ-महोदयः अन्यतमः । तस्य �कािशतेषु �न्थेषु 
‘�ीपु�षो�मच�रतम्’ महाका�ं सवर्जनादतृम् ।  
‘�ीपु�षो�म-च�रतम्’ इित महाका� ेपु�षो�मशब्दः �ेष-
माध्यमेन अथर्-युगलं �काशयित, महा�भु-�ीजग�ाथ ं
पु�षो�म-नामक-राजानं च बोधयित । महा�भुः 
�ीजग�ाथः दा���-स्व�पः पु�षो�म-�ीक्षे�े उ�ले 
नीलकन्दरे िवराजते । तस्य महा�भोः �सादात् तद-्भ�ः 
पु�षो�म-दवे-नामकः उत्कलीय-राजा का�ीदशंे िविजत्य 
त�स्थां राजकन्यां प�ापत� प�रणीतवान ् । अस्य कवेः 
�ीपु�षो�मच�रते महाका�े �ितपा�दताः 
दाशर्िनकिवचाराः अिस्मन् �स्तुतेलेखे �कि�त् िवचारयामः 
।  
 
पु�षो�मच�रत ेदाशर्िनकप�रशीलनम:् 
�थमं ‘दशर्नम्’ इित शब्दस्याथर्ः �कम् ? दशर्न-ंशब्दोऽय ं
संस्कृतस्य �ेक्षणाथर्काद ् ‘दश्ृ’ धातोः ‘करणािधकरणयो�’ 
इित सू�ेण ‘ल्युट्’�त्यये अनादशेे च कृते दशर्नम् इित पद ं
िस�म् । ‘दशृ्यते अनने इित दशर्नम्’ । परमात्मनः त�वस्य 
अनुिचन्तन-सोपानम्, आत्मज्ञानसाधनम्, 

आध्याित्मकतत्वस्य प�रशीलनम्, मनोिव�ेषणस्य 

परीक्षणागारः भवित दशर्नम् । येन साधनने इद ंिव�ं, ��, 

जीवात्मा, �कृित� यथातथ्येन दशृ्यत,े िनरी�यत,े 

समी�यत,े िविवच्यते च तत ्दशर्नम् । अनेन सांसा�रकाणा ं
पदाथार्नां वास्तिवकस्व�पं ज्ञायते ।  
जगतः वास्तवस्व�पस्य दशर्नं कतु� दाशर्िनकः सवर्दा 
�यतन्ते। सुदरुात् अतीत कालात् आरभ्य अधुनाकालं यावत ्
जगतः मूलं ताि�वकस्व�पं ज्ञातुमनवरत�पेण �य�ः वतर्त े
स्म, इदान� च िनरन्तरं ��यमाणः वतर्ते । �कन्त ु तस्य 
सम्बन्धे अ�ाविध मतैक्यं स्थािपतं भिवतुं न श�ोित । 
जगतः स्व�पस्य सम्वन्धे अ� उपलब्धासु अनकेासु 

�ाख्यास ुयािन अिप सिन्त, तािन भारतीय-अिस्तक दशर्नषे ु
व�र्न्ते । तािन भारतीय-दशर्नािन न केवलं भारतवष� अिपतु 
अ� भारतात् विहरिप िवदशेीयान् �भािवत ं कुवर्िन्त । 
अतःभारतवषर्ः एकः समृ�शीलः प�रपूणर्दशेः । अतः 
उच्यत-े 
 

"धम� चाथ� च कामे च मोक्ष ेच भरतवषर्भ । 
य�दहािस्त तदन्य� य�ेहािस्त न तत् �िचत् ॥"१ 

 
वै�दकसािहत्यतः आरभ्य लौ�ककसािहत्यपयर्न्त ं
जीवनदशर्नस्य िववेचन ं दशृ्यते । �त्यक्षतया अथवा 
परोक्षतया का�ेष ु अवश्यमेव जीवनदशर्नस्य त�वं 
प�रदशृ्यते । अनेन मानवसमाजस्य मागर्िनदशर्नं सु�ुतया 
भवित । य�िप व�षु का�षेु जीवनदशर्नस्य �भावः दशृ्यत े
तथािप वाचस्पतेः का�षेु जीवनदशर्नस्य िववेचन ं
मुख्य�पेण दशृ्यते । तेषु पु�षो�मच�रते का�े परमात्मनः 
स्व�पं, मायायाः स्व�पं, धमर्वादः, कमर्वादः, सेवाधमर्ः, 
िव�वन्धुत्वभावः, एकात्मभावना�द जीवनदशर्निवषयाः 
व�णर्ताः । अ� कवेः पािण्डत्यं, दाशर्िनकत्वं, किवत्वं च 
एक� िवभािन्त ।  
 
��णः स्व�पम ्:- 
भारतीयदाशर्िनकाः ��णः स्व�पं िविभ��पेण 
उपस्थािपतवन्तः । ��ा तु �काशानामिप �काशः 
तेजसामिप तेजः अिस्त । तस्य एव तेजसा िनिखलं जगद ्
�ोतत े । तस्मात ् परमात्मनः िनिखलमिप िव� ं सम्भवित, 

त�ैव लीयते । सिचदानन्दस्व�प�� कारणातीतः, अनन्तः, 

स्वयं �काशकः, अजरः, अमरः, िन�वर्कारः, िन�वर्कल्पः, 

सवर्शि�मान्, सवर्ज्ञः, सवर्�ापकः, �ीगुणातीतः, िववेक�, 

िवषयी, िवशेषः, अप�रव�र्नशील� । परं��णः स्व�पं 
�ीम�गव�ीतायाः प�दशाध्याये पु�षो�मयोगे भगवान ्
�ीकृष्णः अजुर्नं �ित कथयित - 
 

"यस्मात् क्षरमिततोऽहमक्षरादिप चो�मः । 
अतोऽिस्म लोके वेद ेच �िथतः पु�षो�मः ॥"२ 

 
कठोपिनष�द ��णः स्व�पम् - 
 

"अशब्दमस्पशर्म�पम�यं 
तथाऽरसं िनत्यमगन्धवत् च यत् । 
अना�नन्तं महतः परं �ुवं 
िनचायर् तन्मुत्युमुखात् �मुच्यते ॥"३ 
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केनोपिनष�द यथा - 
 

"यन्मनसा न मनुते यनेा�मर्नो मतम् । 
तदवे �� त्वं िवि� नेद ंय�ददमुपासते ॥"४  

 
मुण्डकोपिनष�द यथा - 
 

"य�द�शे्यम् अ�ा�म् अगो�म् 
अवणर्म् अचक्षुः �ो�ं तत् अपािण पादम् 
िनत्यं िवभुं सवर्गत ंसुसू�मं तत् अ�य ं
यत् भूतयो�नं प�रपश्यिन्त धीराः ॥"५  

 
न्यायदशर्नानुसारं सः ��ः सृि�िस्थित�लयक�ार् इित । 
तैि�रीयोपिनष�द भृगुवल्लां �थमानुवाके अिप उपस�ाय 
पु�ाय भृगवे, दवेः व�णः इदमेव तथ्यं �काशयित - "यतो 

वा इमािन भूतािन जायन्ते, येन जातािन जीविन्त, 

यत्�त्यिभसंिनशिन्त, ति�िजज्ञासस्व तद ् ��ः इित ।" 
अथार्त् अनेनैव ��णा सवार्िण जातािन भतूािन जीविन्त । 
सृ�ःे िस्थितकाले �ाणान् धारयिन्त । �लयकाले इदमेव 
�ितगच्छिन्त । तदनसुारेण �ीपु�षो�मका�े प�मसग� 
किवना अिस्मन् िवषये �ितपा�दतम् -  
 

"योतो न �कि�त् परमन्यदास्त े
य�पुमेतित्�जगि�भातम् । 
य�स्मंल्लयं याित लये समस्त ं
गजाननः �क�ु तोतोऽिस्त िभ�ः ॥"६ 

 
किवः का�ेऽिस्मन् िन�वर्कल्पा िन�वर्कारा च स�ा ‘��’ 
इित स्वीकरोित । स �� िनत्यः अिवनाशी आत्मवशः 
स्वाधीनः सवर्�ापक� । सव� खिल्वद ं जगत् ��णः 
िवव�र्�पम् । सः एव भगवान् अजोऽिप अजन्मािप उदारैः, 
स्वगुणैः ��ा�द�पेण अवण� सन ् नट इव अनके�पेण 
िवभाित । पु�षो�मच�रत ेयथा -  
 

"अजोऽिपिनत्यः स्वगुणै�दारैरािवभर्�ात्मवशः स एव 
��ा�दका ंिभ�तनुं दधानो यथा नोटोऽनेकतया िव 
भाित ॥"७ 

 
वेदान्तदशर्ने ‘जीवो��वै नापरः’ इित अ�तैवादः 
उपन्यस्तोऽिस्त । अज्ञानवशात् जीवाः पृथ�ुपाः दशृ्यन्ते । 
यथा एकमेव जलं िविभ�ेषु जलाशयेषु पा�ेषु च 
िविवधनाम�पेण उपचयर्ते, तथैव जीवाः िविवधशरीरेष ु
िविवधनाम�पेण िनवसिन्त । �लयकाले यदा जगद ्

िवनश्यित तदा �� पूवर्वत् ित�ित । तद ् �� सव�षा ं
�दयाभ्यन्तरे िवरिजतः सन् �ािणनाम् अन्तःकरणं 
पिव�ीकरोित । वरेण्यः, िव�वन्�ः, स�वोरजोतमोमयः, 

सगुणात्मकः, िनगुर्णमय� सः जगतः सृि�-िस्थित-संहाराणां 
कारणम् । तेन ��णा जग�दद ं किल्पतम् । सः स्वयं 
कृितमान ्क�ार्-कायर्-साधकतम-समस्तकारणमयः गुणािततः 
अिस्त । सचराचरिव�स्य हतेु�पेण दशृ्यमानिमद ं
जग�यमिभ�ं त्वो�पूमेव । सः �ीजग�ाथः िन�वर्कल्प-
िनराकार-िनगुर्ण��-परमा�थर्कस�ास्व�पः । किवना 
का�ेऽिस्मन् सूच्यत-े 
 

"त्वमिस कृितमान् कृितः स्वयं 
कारणं हतेुतितगुर्णाितगः । 
सचराचरिव� कारणाद ्
भवतोऽिभ�िमदजंग�यम् ॥"८ 

 
अिप च- 
 

"िनत्यं जगत् कारणमि�तीय ं
��ैव सव� जगदतेदास्ते ॥"९ 

 
तस्य पर��णः स्व�पं, मिहमान� �काशयन् किवः 
वाचस्पितः का�ेऽिस्मन् एवमेव �नि� ।  
 
मायायाः स्व�पम ्:- 
 

"अना�दमायया सु�ो यदा जीवः �बुध्यतेः । 
अजमिन�मस्व�म�तैं वुध्यते तदा ॥"१० 

 
वेदान्तदशर्नानुसारं अखण्डसिचदानन्दः ��ैव नापरः । एकं 
�� मायया अनेकािन �पािण धारयित । मायैव अिव�ा-
अज्ञान-अध्यास-अध्यारोप-िवव�ार्�दशब्दःै �वि�यते । 
अना�द-अिनवर्चनीया माया एव िन�ा अिस्त । मायया 
शक्त्या स्वयं परमात्मा अिप सम्मोिहतमेव �तीयते । तथा 
�मकाले र�ुः सपर्वत् �तीयते, परन्तु र�ुत�वज्ञानमनन्तरं 
सपर्स्य �मज्ञानं बािधत ं भवित । तथैव �� अिव�या 
मायया जीवजगत�प��पम् आभासते । अनन्तरं 
िन�वर्कल्प-परोक्षत�वज्ञानेन जीवजगत�प�स्य बोधः 
भवित, अज्ञानस्य आवरणं िछ�ं जायत े । तदा जीवः 
‘त�वमसीित’ गु�पो�द�वाक्येन आत्मनः स्व�पं 
प�रिचनोित । ये सवार्त्मिन मां �प�न्ते केवलं ते एव 
��साक्षात्कारं कुवर्िन्त । इदमेव आत्मस्व�पस्य ज्ञानम् । 
यथो�ं भगवता �ीकृष्णेन �ीम�गव�ीतायाम्- 
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"दवेी ह्वेषा गुणमयी मम माया दरुतया । 
मामेव ये �प�न्ते मायामेतां तरिन्त ते ॥"११ 

 
�ीपु�षो�मच�रतिमित महाका� े दाशर्िनक-किव-
वाचस्पित-महोदयः मायायाः स्व�पं �काशयित । �� 
माया च उभौ यदा अिविछ�ं स�ायत ेतदा तत ्सगुणभावं 
िवभाित । सगुणवस्थायां तत् ‘ई�रः’ इित �ोच्यते । सः 
सव��रः सकल�दयाभ्यन्तरे ित�निप स्वमायया सवार्न ्
प�रचालयित । माया शु�स�व�धानािस्त । इह जगित ता ं
िविच�मायां ज्ञातुं न क्षमते । बुधाः दवेा� यस्याः मायायाः 
स्व�पमिप न जानिन्त । तत्पद ंस्व�पं कथं िह कवेः िवषयः 
भवेत् इित �ितपादयन् िलखित - 
 

"निह कोऽिप तवाद्भुतािममा ं
क्षमते िव�ािमह स्व�पः । 
िववुधा न िवदिन्त यत् पद ं
मम वाचो िवषयः कथं िह तत् ॥"१२ 

 
अिप च- 
 

"अजया िणजमायया िवभो �मयसैव चराचरं जगत्। 
घतकृि�जच�चङ्�मा�डमृतिपण्डिमवाितवेगतः ॥"१३ 

 
आध्यात्मभावनायाः �ाधान्यम ्:- 
आध्याित्मक-आिधभौितकत�वस्य आत्मज्ञानसाधनं, 
आत्मसाक्षात्कारत�वस्य िववेचनं भवित दशर्नम् । 
भारतीयदशर्नेषु अध्यात्मभावनायाः �ाधान्यं दशृ्यते । किव-
गणे�र-महोदयस्य का�कृतयः धमर्मूलैव आसीत् । धमर्स्य 
िव�जनीत्वं सावर्लौ�ककत्व� िव�िहतसम्पादनादवे 
�व�र्ते । अिप च �जाणां संरक्षणम्, दानम्, यजनम्, 

अध्ययनम्, िवषयेषु अनासि�ः, शौयर्म्, धैयर्म्, 

यु�ऽेपलायनम्, दान� क्षि�याणां कतर्�मवधायर्त े । 
भगवान् �ीकृष्णः गीताया ंवदित - 
 

"शौयर् तेजो धृितदार्�यं यु� ेचाप्यपलायनम् । 
दानमी�रभाव� क्षा�ं कमर् स्वभावजम् ॥"१४ 

 
स्वधमर्पालनाय जनो मृत्युमिप आिलङ्गते, परं भयेन 
स्वधमार्त् पलायनं कृत्वा परधम� नैव अङ्गी��यत े । 
तदथर्मेव स्वधमार्त् पलायमानम् अजुर्नमुप�दशता भगवता 
�ीकृष्णेन सम्यगुप�द�म् - ‘स्वधम� िनधन ं �ेयः परधम� 

भयाभयः । ’  धमर्यु� ं िवना राज्ञः मङ्गलं न दशृ्यत,े न 

�तीयते इित वेदमतम् । यु�क्षे�ात् पलायन ंन शोभन ंइित 
किवनाऽिप पु�षो�मच�रते का�े समुच्यते यथा - 
 

"न धमर्यु�ादपरं महीपतेः 
�दशृ्यते �ेय इित �ुतेवर्चः । 
जगाद गीतािप तथा तदा�वा 
न शि� भाजिमदमस्तु शोभनम् ॥"१५ 

 
कमार्नवुिन्धत्वम ्:-  
करणं कमर् कमर् । संसारोऽय ं कमर्भूिमः । अ� दवेाः समये 
समये आगत्य कमर्रताः भविन्त । कमर्रिहताः अ� 
क�टपतङ्गादयोऽिप न भविन्त । अतः समस्तजीवेषु �े�ाः 
मानवाः कमर्परायणाः भवेयुः । जीवन-िनवर्हणाय 
कमार्वश्यकम् । �योजनमन�ु�श्य मन्दोऽिप न �व�र्ते । 
स्वाथ� पराथ� वा सवार्िप �वृि�ः कमार्धीना । यतः कमर् एव 
जीवनिमित कथ्यते । कोऽिप मन्युष्यः िनिष्�यभूत्वा 
क्षणमिप न ित�ित । कम�व मानवजीवने साधकतमं, 
दःुखिनरोधकं, अथार्िधगमसाधकं, पापिनवारकम्, 
आिध�ािधिवनाशकं चेित । य� य� कमर्, त� त� सुखम् । 
पुन� य� य� कमार्भावः त� त� दःुखावसादः । कमर्णः 
सुखािधगमहतेुत्वात्, अकमर्णो दःुखमूलत्वात् । अतः 
मानवाः सदवै िनष्कामभावनया एव कमार्िण कुयुर्ः । कदािप 
फलस्पृहा न कतर्�ा । यतो िह कमर्िण एव मानवस्य 
अिधकारोऽिस्त,न तु कमर्फल�ा�ौ । अस्माकं फल�ाि�स्त ु
दवैाधीन ं भवित । अतएव फलाशां प�रत्यज्य कमार्िण 
कतर्�ािन । अिस्मन ् �सङ्गे भगवता �ीकृष्णेन िनग�दत ं
यत् - 
 

"कमर्ण्ये विधकारस्ते मा फलषेु कदाचन । 
मा कमर्पलहतेुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकमर्िण ॥"१६ 

 
एवं च महाभारतस्य शािन्तपवर्िण उिल्लिखतमिस्त यत् - 
 

कमार्त्मात्वपरो योहसौ मोक्षवन्धैः स युज्यते । 
स स�दशकेनािप रािशना युज्यते पुनः ॥"१७  

 
अथार्त् संसारेऽिस्मन् कमार्�यीजीवस्य िह वन्धनमोक्षौ स्तः । 
वस्तुतः य�द दाशर्िनकदषृ्�ा सम्यक् �पेण जगतः 
िस्थत्योप�र िवचारयामः, त�हर् इद ंतथ्यं दिृ�पथमायित यद ्
वास्तिवकसुखस्य वसितः जागितकेषु पदाथ�षु न िव�ते, 
अिपतु स्वान्तःकरणेन स्वकमर्फलानुसारमेव सुखं जायत े । 
ि�भूवने इद ं सुखमलौ�ककं लौ�ककिमित िवधा�ा ि�धा 
िनि�तम् । अनुमानमूलम् अलौ�ककं स्वगर्सुखं चावार्कादयः 
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न गणयिन्त । तस्मा�दद ं सखंु लौ�ककमेव । यथोच्यत े
किवना- 
 

"अलौ�ककं लौ�ककिमत्योदो ि�धा 
सुखं िवधा�ा िनिहतं जग�ये । 
अलौ�ककं नो गणयिन्त केचना 
नुमानमूलं त�दद ंिह लौ�ककम् ॥"१८ 

 
कलुिषतात्मनां कुशलः िच�कत्सकः, तृषा�ार्ना ं
तृष्णािनवारणस्य परमो मन्�ः, िवषयास�ात्माना ं
मुि�िचन्ताकारक� भवित सखुम् । सव�ः �ािणिभः सतत ं
सुखं �ा�ुमेव नानािवधािन कमार्िण ��यन्ते । इह जगित यत ्
वस्तु सुखं जनयित सौभाग्यवशतः तत ् वस्तु दःुखं जनयित 
दौभार्ग्यात् । भोग्यं सखुदःुखमवश्यं भोगात् पूव� सुखीकरोित 
�ाकुलयित । यथा �ीपु�षो�मच�रते - 
 

"सूते सुखं य�दह ति�दधाित दखंु । 
भोग्यं पुरः सुखयित �थयत्यवश्यम् ॥"१९ 

  
अवश्यमेव भो��ं कृतं कमर् च�रते का�-े 
 

"अनुि�तं कमर्फलत्यसङ्करं भुनि� कतार् सदसत्फल ं
ततः। 
सुखं सतो दःुखमवाधमन्यतत्ओस्तदवे दवंै प�रकिल्पतं 
वुधैः ॥"२० 

 
कमार्धीनं जीवनम् । नरः पृिथ�ां सदा िनजकमर्फल ंभुङ्�े 
। इह फलभोगिवषय े कः वारकः िनवारकः अिस्त न 
कोऽपीित । यथा वाचस्पितना - 
 

"िनजकमर्फलं नरः सदा भुिव भूङ्�े क इहािस्त वारकः 

।"२१ 
 
इह जगित क�र्�शीलराजानः स्वजीवनं सफलीक�ु� समथार्ः 
भविन्त । ते िनस्वाथर्भावनया मृत्युपयर्न्तं काय� कुवर्िन्त । 
अिप च त े राजानः कदा �कि�दिप ि�याि�यं िहतािहत ं
अिवचा�रतं कमर् सहसा स�वरं न कुवर्िन्त । अिववे�कता 
िन�वर्चारता सवर्िवनाशका�रणी सवर्स्वनािशनी च । तद�ंु 
किवना- 
 

"न कमर् कुयार्त् सहसा कदाचना- 
िववेकता सवर्िवनाशका�रणी ।"२२ 

 

जन्मना जायत े शू�ः इित उक्त्यनुसारेण मानवः जन्मना 
शू�ः भवित । अयं शू�िशशुः जातकमार्�द संस्कारेण �ा�णः 
भवित । स्वकमर्णा िव�ािम�ः क्षि�योऽिप स्वकमर्वलेन 
���षर्ः अभवत् । पु�षो�मः क्षि�योऽिप �भोः जग�ाथस्य 
सेवकः सन् समाजर्नात्मकं चाण्डालकमर् कृत्वा साम्�त ं
चाण्डालः व�र्ते । त�था - 
 

"िव�ः शु�ो भवित जनुषा �ा�णः कमर्णासौ 
िव�ािम�ोऽप्यभवदमुना कमर्णा िव�वय्यर्ः । 
क्ष�त्वं चे�वित भवतः कमर्णा�ं प्लवत्वम् 
तस्मादतेां प्लविवत�रता ंराजपु�ी गृहाण ॥"२३ 

 
धमार्नवुिन्धत्वम ्:-  
अवश्यकरणीयं काय�, ई�रस�ायां िव�ास� 

क�र्�ाक�र्�योः अवधारण�पो धमर्ः । धम�षु एव जगतः, 

िव�स्य, रा�स्य, समाजस्य, प�रवारस्य च िस्थितः 
�िति�ता । धमर्ः एव जीवनस्य सारः । धम� मानवस्य 
लोकप�र�ायकः, समु�ितसाधक� । पशवः आहार-िन�ा-
भय-मैथुना�द कमर्सम्पादनेन स्वजीवनस्य साफल्य ं क�ु� 
चे�न्ते । परन्तु न महारिन�ाभयमैथुनं च सामान्यमेतत ्
पशुिभनर्राणाम् । 
धम� िह तेषामिधको िवशेषो धम�ण हीना पशुिभः समाना 
॥"२४ 
 
जीवनस्य सव�ष ु कालेषु धमर्स्य �भावः साक्षात् िव�त े । 
किवना पु�षो�मच�रतेऽिप धमर्त�वस्य व�धा िचन्तन ं
कृतमिस्त । स िह कुलाचारः येन िनजधमर्ः प�रपाल्यते । 
िवप�ौ अिप स्वधम� न त्यजित, धम� सतत ंरक्षित । अिप च 
धमर्परः नरः ि�भूवने सततं िनिखलसम्मानस्य पा�ं 
भिवतुमहर्ित । धा�मर्कः स्वतः सुखी सम्मािनत� भवित 
इित किवना उ�म् - 
 
 

"स िह िविधिनजधमर् उदीयर्त े
तमनुयाित सुखं वलपूवर्कम् । 
�ीभूवनऽेिखलसमुत्कृितभाजनं 
भवित धमर्परः सतत ंनरः ॥"२५ 

 
अधम� िवनाशकारणम् । धमर्माग� व�िन क�ािन समायािन्त 
�कन्तु तािन सवार्िण अिवचिलतेन, धैय�ण च सह करणीयम् । 
इितहासस्य पयार्लोचनेनािप ज्ञायते यत-्सवर्दा सवर्� 
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धमर्स्यैव िवजयो बभूव । रामस्य, कृष्णस्य, पाण्डवाना,ं 
अन्येषां धमर्यु�रतानां िवजयो वस्तुतः धमर्स्यैव िवजयः । य े
जनाः धमर्स्य पालनं न कुवर्िन्त ते अवश्यं िवनाशं यािन्त । इ 
अिप च पु�षो�मका�ेिप किवना स्प� ं�ितपा�दतं यत् -  
 
"अवलम्ब्य इहिस्त केवलं िनजधमर्ः फलदानकोिवदः। 
प�रतोषकारो ममाण्यसौ त्यजतस्तं िवजयोितदलुर्भः ॥"२७ 
 
पु�षाथर्त्वम ्:-  
जीवनं पु�षाथर्साधनिमित । धमार्थर्काममोक्षभदेने 
पु�षाथार्ः चतुधार्ः �ितपा�दताः । धमार्थ� कामाथ� 
अथ�पाजर्नाथ� मोक्ष�ा�यथ� च सवर्�ैव कमर्णः आवश्यकता 
दशृ्यते । एषु पु�षाथर्चतु�येषु धमर्स्य �े�त्वं सव�ः 
स्वी��यते । "�योधमर्स्कन्धा"२८ अथार्त् अध्ययनं, तपस्या, 
दान, धमर्पालन� ��चयार्�मे मुख्यतया िविहतम् । 
गृहस्था�मे अथर्कामयोः अजर्नं सेवन� िविहतम् । धम�ण 
उपा�जर्तोऽथर्ः मनुष्यं सवर्िवधानन्दने संयोज्य परव�� 
जीवनमिप सुखमयं करोित । वेदान्तदशर्नानुसारं 
किथतमिस्त यत् –  
 

"तद ्यथेह कमर्िजतो लोकः एवमेवामु�पुण्यिजतो लोकः 

क्षीयत े।"२९  
 
एतेषां धमार्थर्कामाना ंिवशु�ाचरणे वान�स्था�मे 
मोक्ष�ाि�ः नाम चतुथर्ः पु�षाथर्ः िसद्ध्यित । अ� 
जननमरणच��पात् संसारवन्धना�् मुि�ः एव मोक्षः 
मन्यते । यथा मुण्डकोपिनष�द - 
 

"िभ�ते �दय�िन्थिश्छ�न्ते सवर्संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमार्िण तिस्मन् द�ृ ेपरावरे ॥"३०  

 
अिप च ��ोपिनष�द स्प� ं �ितपा�दतमिस्त यत् यः 
�दयाभ्यन्तरे िस्थतः सन ् अनाहतध्व�न ं �काशमय-
िचदानन्द ं परमत�वं जानाित स्यैव जीवन्मु�ः िव�ते । 
ति� - 
 

"अनाहतध्विनयु�हसं ंयो वेद �दयगतम् । 
स्व�काशिचदानन्द ंस हसं इित गीयते ॥"३१ 

 
अतः राजा पु�षो�मः दशृ्यमानं जगत् मायामयमिनत्यिमित 
िविचन्त्य पु�ं �ताप��दवंे स्वराज्यप�रपालनकमर्िण

सम�पर्तवान् । ततः सः प�ावत्या सह भगवन्तं ��द ध्यायं 
शु�ान्तःकरणः सन् वनमगच्छत् । त� वने िन�वर्कल्पे 
शु�समाधौ योगा�ढः भुत्वा िनमर्लं सिचदानन्द ं धामं 
�ा�वान् । यथो�ं किवना-  
 

"दत्वा राज्यरथगजमहाराजकोशा�दयु�ं 
र�ागारं �कृितिनवह ंमिन्�सामन्तभृत्यान ्। 
ध्यायं ध्यायं ��दभगवतो �पमा�न्तहीन ं
मु�दतमना पूिजतो दवेवय्य�ः ॥"३२ 

 
एकात्मभावनायाः �ाधान्यम् :- 
 

"ई�रः सवर्भूतानां ��शेेह�ुर्नित�ित । 
�ामयन् सवर्भूतािन यन्��ढािन मायया ॥"३३  

 
सवर् भूतषेु एकात्मभावना िव�शान्त्याः मूलकारणम् । एषा 
च �द�भावना व�र्ते । यत ् - ‘यिस्म�सवार्िण भूतािन 

आत्मैवभूि�जानताः । ’३४ अस्याः भावनायाः तथा 
आिस्तकदशर्नस्य आधारस्तम्भः भवित पु�षो�मक्षे�ं 
�ीक्षे�म् । अिस्मन् पिव�स्थाने सेवकाः �त्यह ं भोगमण्डपे 
�भोः �ीजग�ाथस्य ��नाथ� अ�भोगमपर्यिन्त । 
तदनन्तरं �भोः उिच्छ�म��सादः महा�साद�पेण 
प�रणतो भवित । चाण्डालमुखात् पिततोऽिप सः 
महा�सादः काल�ये ि�जाः �ा�णाः सव� भक्त्या एक� 
भु�न्ते । पुन� इह जगित पिण्डताः यं �ासाद ं शुनः 
कुक्कुरस्य मुखात् पिततमिप पिव�मनस्कान्तः सन ्
स्वीकुवर्िन्त । यथा-  

 
"शुनो मुखात् ��मिपह पूतं मनन्त्येव वुधाः �सादम् 
॥"३५ 

 
िव�बन्धतु्वभावनायाः �ाधान्यम ्:- 
�ावहा�रकं सावर्भौिमकं च स्व�पमेव िव�बन्धु�वम् । 
सम�िव�षेु मानवेष ुभातृत्वस्य �द�भावनायाः बन्धुभावः 
एव िव�बन्धुत्वम् । सव� जनाः �षेभावनां िवहाय परस्परं 
�ेहने, सौहाद्ध्य�न, भाततृ्वेन च �वहरेयुः । य े
िवशाल�दयाः औदाय�पेता� मानवास्तेषां मते सवर् एव 
आत्मीयाः । एकाऽिप धरणी तेषां कुटुम्वः ।अतः उ�म् - 
 

"अयं िनजपरोवेित गणना लघु चेतसाम् । 
उदारच�रतानां तु वसुधैवकुटुम्बकम् ॥" 
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इयं िव�मै�ीभावना एव भारतीयदशर्नस्य मूलाधारः । सव� 
वणार्ः, सव� सम्�दायाः, सवार्ः जातयः च एकस्य । अतः सव� 
सव�षां ि�यं िहतं चचे्छन्तु । एषा अमृतमयभ�भावना वेदषे ु
�ाप्यते । यथा- 
 

"समानी व आकूितः समाना �दयािन वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासित ॥"३६ 

 
अस्याः भावनायाः सूचना किवना का�ेऽिस्मन् उपन्यस्ता । 
आषाढमासस्य शुक्लपक्षस्य ि�तीयायां ितथौ �ीजग�ाथस्य 
रथया�ा महता समारोहणे अनुि�ता भवित । जाित-धमर्-
वणर्िन�वर्शेषे॑ण सव�मानवाः सकलभेदभावं त्यक्�वा वडदाण्ड े
�भोः दशर्नं िनिम�म् एकि�ताः भविन्त । सव�षां मनिस 
िव�कै�ाणता-िव�भाततृ्वभावना-संहित-स�ावना 
जाग��र् । अिस्मन् �दवसे स्वयं महाराजा उत्कलकेशरी 
पु�षो�मः राजन्यकुलािभमानं राजत्वािभमानं च िवहाय 
महा�भोः रथं �ितमागच्छित । सः तथािवधैः रथस्योप�र 
महा�भोः सेवाकाय� सेवक�पेण समाजर्न� करोित । अिस्मन ्
अवसरे से�सेवकभावयोः द�ृान्तः प�रल�यते । 
का�ेऽिस्मन् यथा- 
 

"तथािवधे कमर्िण योिजतुं िनजं 
समाययावुत्कलकेशरी स्वयम् । 
िवहाय राजन्यकुलािभमािनतां 
�भोः पदाव्जैकिनिव�मानसः॥"३७ 

 
स�े-सवेक-भाव�ाधान्यम ्:- 
जग�ाथदशर्नस्य आधारस्तम्भः सेवा । सेवािह परमोधमर्ः 
परमक�र्�� । जगदी�र-जग�ाथस्य पादसेवकः दासः 
साधुिभः सततमाराध्यत एव । तस्मात् कारणात ्इह जगित 
त�वद�शर्िभः मुिन�े� ैइद ंिह ई�रपादसेवनमेव �काम्यत े। 
यथा- 
 

"जगदी�रपादसेवकः सततं से�त एव साधुिभः । 
त�दद ंिह सदा �काम्यते मुिनवय��रह तत्वद�शर्िभः ॥"३८ 

 
अपरपक्षे क�णापरायणः दयालुः जगदीशः �भुरिप 
िनजसेवकस्य स्वदासस्य सवर्स्वसम्पादने च सततं य�वान् । 
अतएव िवभोस्तत् सेवकस्य च कदािप भेदः अणुमा�मिप न 
पश्यित । से�सेवकयोरभदेः किवना का�ेऽिस्मन् इत्थ ं
�ितपा�दतम् । यथा- 
 

"िनजसेवकसेवन�तो जगदीशः क�णापरायाणः । 

लवशोऽिप न भेद ह�रतो िवभु तत्सेवकयोः कदाचन 
॥"३९ 

 
पनुजर्न्म-कमर्फलस्य अिनवार्यत्वम ्:- 
भारतीय दशर्नेषु पुनजर्न्मिस�ान्तः मन्यते । कमर्फलानुसारं 
मानवः पुनजर्न्म स्वीकुवर्ित । यथा उच्यत ेगीतायाम् - 
 

"जातस्य िह �ुवो मृत्य�ुुर्वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादप�रहाय� अथ� न त्वं शोिचतुमहर्िस ॥"४० 

 
अथार्त ् मृत्युना शरीरं नाशं भवित, परन्तु आत्मनः िवनाशः 
कदािप न भवित । यथा जीणर्व�ािण िवहाय नवीनािन 
मानवाः धारयिन्त तथैव एकं शरीरं िवहाय अन्यमेकं शरीरं 
धारयित स आत्मा । त�था - 
 

"वासांिस जीणार्िन यथा िवहाय, नविन गृ�ािन 
नरोऽपरािण । 
तथा शरीरािण िवहाय जीणार्न्यन्यािन संयाित नवािन 
दहेी ॥"४१ 

 
अथार्त् लब्धजन्मनः मृत्युः धृवम् । मृतस्य च जन्म अिप 
धृवम् । तस्मात् अप�रहाय� अथ� न तु शोिचतुमहर्ित इित । 
कृतं ��यमाणकमर् फलभाग् भवित । अवश्यं तत् समस्त ं
कमर्फलं भो��िमित आिस्तकदशर्नानां मतम् । सव� 
�ाणीनः स्वकृतस्य शुभाशुभफलं कमार्नुसारमेव �ा�ुविन्त । 
किवः गणे�रमहोदयः अिस्मन् िवषय े पु�षो�मच�रत े
�ितपादयित यत् -  
 

"अपाठये�ेन समं परान् सतुान् 
स्तथािप सवार्िधकतामसौ गतः । 
ततः किन�ोऽिप गु�त्वमागतो 
गुणा� पूवार्�जर्तकमर्सम्भवाः ॥"४२ 

 
राजा किपलेन्�दवेः तस्य अन्येषां सूतानामपेक्षया 
पु�षो�मदवेे अिधकं ि��ित । गुणेन आिधक्यमागतः असौ 
किन�ोऽिप अन्येभ्यः पु�ेभ्यः गु�त्वं �दाय त ं युवराजपद े
अिभिष�वान् । सवर्मेतत ् सम्भवं �ा�नकमर्फलहते�ुपा 
इित किवना स्प�ी��यते ।  
 
जीवनपोयोिगतातत्वम ्:- 
 

सत्यं वद, धम� चर, सत्यात ्न �म�दत�म्, 
धमार्��म�दत�म् ॥"४३  
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एवं भारतीयधमर्शा�ािण मानवस्य क�र्�ाक�र्�ाना ं
िवशि�वेचनं कुवर्िन्त । इदमेक�कारकं िवज्ञानं य� 
समाजस्य िवचारणीयिवधीनामध्ययनं ��यते । मानवः �कं 
कुयार्त् �कं न कुयार्त् इत्यादीनां िव�ेषणमिप सम्पा�ते । 
अ� �ि�त्वस्य, बोधस्य, साधारणिबधेः, िचन्तायाः िवषये 
च संकल्पाः सिन्त । अस्य मानव-वादस्य �कृ�मुदाहरणं 
किवना क�ेऽिस्मन् समुपस्थािपतम् । अिस्मन् समाज े
मानवः आचार�वहारस्य अध्ययन-अध्यापने चािधकं 
गु�त्वं ददाित । अिस्मन ्जगित न कोऽिप एकाक� ससंरित 
अिपतु वन्धुिभः सह िमिलत्वा सुखदःुख-हािनलाभा�द-
िवषये िचन्तयित । अतः वन्धुषु वन्धुजनेषु च 
मानिवनाशकः, सम्मानिवध्वंशकः, कलह� कदािप निह 
शोभते । किवना अिस्मन् �सङ्गे सूच्यते - 
 

"निह वन्धुजनेषु शोभते कलहो मानिवनाशकः कदा 
िवषन्तौसमा िह वन्धुता प�रमाणोऽिप िह पातनासहा 
॥"४४ 

 
नारी गृह े िनवसन्ती सती अिप अनेक �पािण धारयित । 
कदािचत् सा भायार् �पेण पत्युः सेवां करोित, कदािचत ्
मातृ�पेण िशशंु लालयित, कदािचत् दासी�पेण 
गृहकायार्िण सम्पादयित । अतः अनेकासा ं कल्याणाना ं
भाजनािन ि�यः खलु पूजाहार्ः भविन्त । िपता, पितः, पु�ः 
इमे सव� �ीणां मानं रक्षिन्त । शा�ेष्विप वण्यर्ते - "िपता 
रक्षित कौमारे, भ�ार् रक्षित यौवने, पु�ः रक्षित वा�र्क्ये न 
�ी स्वातन्�यमहर्तीित" । एवं �ीणां सुरक्षा सवार्दौ 
करणीया ।  
वस्तुतः समाजस्य उ�ितः नारीणां समादरे, तासां पूजया 
एव िनिहता व�र्ते । उ�ं च मनुना- 
 

"य� नायर्स्तु पूज्यन्ते रमन्ते त� दवेताः ।"४५ 
 
अिप च पु�षो�मच�रते का�े - 
 

"िपता पितः पु� इमे यथा�मं 
भविन्त मान्याः �ीयः इत्युदा�तम् ॥"४६ 

 
पु�षो�मच�रते महाका� े व�णर्तं राजनैितकं जीवनम् 
आचारशा�ानुगतम् । तेन िवधानानसुारेण 
न्याय�वस्थास�ालनाय राज्ये साम-दान-दण्डनीतेः च 
सि�वेशो िव�त े । राज्ञः कमर् श�ुिवनाशनं रा�सरंक्षणं च 
आसीत् । राजा सावर्लौ�कत्वं सावर्भौिमकत्व� 
िव�िहतसम्पादनादवे �व�र्ते । तस्य गन्त�माग� व�िवधाः 

वाधाः आगच्छिन्त । जय-पराजयस्य सूचनाऽिप भवेत ् । 
तथािप राजा भी�त ं निह कुयार्त् । सवर्था राजा स्वधमर्स्य 
पालनं रक्षणं च करणीयम् । यथा पु�षो�मच�रते - 
 

"सर भूिमपते स्वकमर्कृत्पिथ ते स्याद ्िवजयस्य सूचना । 
निह िभितलवोऽिप जायता ंिनजधम� प�ररक्ष सवर्था 
॥"४७ 

 
षड�रपदुमनम ्- 
भ�ाः योिगनः च शरीरिमद ंरथवत ्कल्प्यिन्त । रथः यथा 
ि�तलिविश�ः तथैव मानवशरीरं सह�ार-�दय-
मूलाधारच��पं ि�तलिविश�म् । उद्ध्वर्तमच�े 
सह�दलकमले �ीवामनदवेः िवरािजतः । सः जग�ाथः 
वामनावतारे ि�भूवनमिधकृतवान् । यः साधकः 
स्वसाधनावलेन िव��िस�रथया�ायां रथोप�र 
सह�दलकमले िस्थतं वामन�पमेकवारं पश्यित, सः 
पुनजर्न्म न लभते । मध्यतलं भवित �दयच�ं य� समस्त 
दवेीदवेाः लीलां कुवर्िन्त । िन�भागे अथार्त् मूलाधारच�े 
कामा�द�रपुगणाः अवस्थानं कुवर्िन्त । क�णामयः वामनदवेः 
यदा रथे िवरािजतो भवित, तदाभ�ानां शङ्ख-
ताला�दवा�ैः षड्-�रपवः पलायन्ते । यथा- 
 

"उपागत ेपावनगुिण्डचोत्सवे 
समययुदुर्रतरादिप �जा । 
रथे सकृ�ी�य िवभोः पदाम्बुजं 
िचरं तदीयं पदमा�ुमोजसा ॥"४८ 

 
एवं �कारेण कवेः का�ेषु �ितपा�दतािन कािनचन-
दाशर्िनकत�वािन यथा परमात्मनः स्व�पम्, मायायाः 
स्व�पम्, धमार्नुविन्धत्वम्, कमार्नुविन्धत्वम्, पु�षाथर्त्वम्, 
एकात्मभावनायाः �ाधान्यम्, िव�वन्धुत्वभावनायाः 
�ाधान्यम्, पुनजर्न्म-कमर्फलस्य अिनवार्च्यत्वम् से�-
सेवकभाव�ाधान्यम्, जीवनपोयोिगतात�वा�द अिस्मन् 
�वन्धे आलोिचतािन व�र्न्ते । सव�प�र भारतीय-दशर्नस्य 
�मुखल�यं भवित मानवस्य िचरन्तन-शा�त-
सुखसम्पादनम् । �ि�गततया तथा सामुिहकतया अस्य 
मानवजीवनदशर्नस्य पथं �दशर्यित किव-गणे�र-रथ-
महोदयस्य का�ािन । त� शा�-नैपुण्य-समेतं दाशर्िनक-
भावक च स�दय-जनानां ��ाभाजनम् । संस्कृतसािहत्यं 
�ित कवेः सारस्वतमवदानम् अिवस्मरणीयमेव । 
�ीजग�ाथस्य धमर्-दशर्न-संस्कृतेः आधारस्तम्भः 
उत्कल�दशेः । उत्कलीयानां �गित-िव�ास-भि�-
साधनायाः अनु�ेरकः भवित इयं जग�ाथचेतना । प�रशेषे 
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सम�िव�े साम्य-मै�ी-एकता-शान्तेः वातार् �सारं कृत्वा 
�ीजग�ाथदशर्नं उ�ीिवतं करोतु इित मम िनवेदनम् । 
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