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प्रस्तावना 

काव्यस्यारम्भः मन्ये ऋगे्वदाद्भवत् तषत ननुमातुिं  ि्यतते   यतो षि काव्यस्य कृते यो मापद्ः 

षनर्ााररतः तदानीमषप स तत्राषप सङ्गच्छते   यद्यषप वेदाः आदावेव िभूवुः तथाषप काव्यत्वपरीक्षकाः 

तत्राषप परीक्षणिं  कुवान्ति   लौषककसाषित्य दृष्ट्या आषदकाव्यिं  वाल्मीषक रामायणिं  षवद्यते 

ततश्चान्यान्यषप काव्याषन सिं वसर्ाताषन   काव्यदृष्ट्या श्रीमद्भागवत्मिापरुाणस्य वैसिष्टयोपस्थापनात ्

प्राक् काव्यषविये षकसित् षवचायाते –  

कषविब्दात् ण्यत-्प्रत्यये कृते सषत26 कवेः भावः तत्यन्तिन्नथे काव्यम् तषत पदिं षनष्पन्निं  भवषत   

ऋषिगुणासितिं  कषवगुणासितिं  वा भवषत काव्यिं    काव्यम् कषवता तत्यषप षनगद्यते   काव्यिास्त्रस्य 

प्रणेतारः काव्यस्य नाना पररभािाः प्रणीतविः   काश्चन27 तमाः सन्ति   -  

 

िब्दाथौ सषितौ काव्यम् (वक्रोषिजीषवतम् 1.17)  

िब्दाथौसषितौ वक्रकषवव्यापारिासलनी    

िन्धे व्यवन्तस्थतौ काव्यिं  तषिदाह्लादकाररणी    (वक्रो. 1.7) 

 

काव्यप्रकािकारः आचायामम्मटः काव्यस्य लक्षणषमत्थिं  व्यनषि – तद्दोिौ िब्दाथौ गुणावनलिं कृती 

पुनः क्वाषप    

कााँश्चन आचायाान् षविाय नन्ये िब्दाथौ काव्यिं  स्वीकुवान्ति   तद्यथा-  

1. िब्दाथौ सषितौ काव्यिं  गद्यिं  पद्यिं  च तद् षिर्ा   (भामि 1.16) 

2. काव्यिब्दोऽयिं  गुणालङ्कारसिं सृ्कयोः िब्दाथायोवताते   (वामनः 1.1) 

3. िब्दाथौ काव्यम् (रुद्रटः काव्यालङ्कारः 2.1) 

4. निब्दाथौ सगुणौ सालङ्कारौ च िब्दाथौ काव्यम् (िेमचन्द्र पृ.16) 

5. िब्दाथौ षनदोिौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ च काव्यम् (वाग्भद्र पृ. 14) 

6. गुणालङ्कारसषितौ िब्दाथौदोिवसजातौ (षवद्यानाथः प्रतापरुद्र 14)  

7. िब्दाथौ वपुरस्य तत्र षववुर्ैरात्माभ्यर्ाषयध्वषनः (षवद्यार्र एकावल्ली पृ. 1,19)  

(काव्यप्रकािः पृ. 24) 
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8. िरीरिं तावषदष्टाथाव्यवन्तच्छन्नापदावली (काव्यादिा 1, 9-10)  

9. रीषतरात्मा काव्यस्य (वामनः काव्यालङ्कारसूत्र 1, 2, 6)  

काव्यास्यात्माध्वषनः (ध्वन्यालोकः 1,1) 

 

साषित्यदपाणग्रन्थे ननेन प्रकारेण उन्तल्लखतमन्तस्त – 

तसकिं  पुनः काव्यषमत्युच्यते –  

 

वा्यतिं  रसात्मकिं  काव्यम् ...........  

 

रसस्वरूपिं  षनरूपषयष्यामः रसः एवात्मा साररूपतया जीवनार्ायको 

यस्य   तेन षवना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रषतपाषदतत्वात्   रस्यत 

तषत रसः तषत व्यत्पषियोगाद् भावतदाभासादयोऽषप गृह्यिे   तत्र 

रसो यथा – 

 

िून्यिं  वासगृििं षवलो्यत ियनादतु्थाय षकन्तततच्छन्नै-

षनाद्राव्याजमुपागतस्य सुसचरिं षनवाण्या पत्युमुाखम ्  

षवश्रब्धिं  पररचमु्ब्य जातपुलकामालो्यत ग्स्थलीिं  

लज्जानम्रमुखी षप्रयेण िसता िाला सचरिं चुन्तिता     

 

नियः – रसात्मकिं  वा्यतिं  काव्यम्    

रसः – शृङ्गाराषदः, ननेन भावादयोऽषप गृियि ेआत्मा स्वरुपिं  

प्राणतत्त्विं , यस्य तिादृििं , वा्यतिं  – साथाकपदसमूिः, काव्यिं  – 

काव्यनामभाक् तषत    

काररकािं व्याख्याषत – रसेत्याषदना   रसस्वरूपिं  – रसस्य 

शृङ्गारादेः, स्वरुपिं  – लक्षणिं , षनरूपषयप्यामः – वक्ष्यामः   

रसात्मकषमषत   रसः – शृङ्गाराषदः एव न तु वस्त्वलङ्काराषदः, 

आत्मा साररूपतया – मुख्यवस्तुत्वेन आनन्दसान्द्रत्वेन 

श्रेष्ठभावतया, उिमेव –  

 

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽन्तिन् षवषवर् ेसम्भवत्यषप    

रसाषदमय एकन्तिन् कषवः स्यादवर्ानवान्    तषत    

 

जीवनार्ायकः = प्राणतत्विं  यस्य तथेषत   कथिं  तथेत्यपेक्षतयामाि 

– तेनेत्याषदना   तेन = रसेन, षवना तस्य = काव्यस्य काव्यत्विं  

ससध्यषत तषत ससद्धाित्वेन सववः स्वीकृतत्वात्   

काररकागतरसपदाियिं  षववृणोषत-रस्यत तत्याषदना   रस्यत 

आस्वाद्यत तषत रसः, तषत तत्थिं , व्युत्पषियोगात्-व्युत्पिेः = 

प्रकृषतप्रत्ययषववेचनस्य, योगात् = सिन्धात्, भावादयः = भाव-

रसाभास-भावोदय-भाविान्ति-भावि-िलताद्याः, गृियिे   तत्र-

रषतदेवाषदषविया व्यासभचारी तथासञ्जतो भावः    

रसाभासभावाभासाः = ननौसचत्यप्रवषताताः रसा भावाश्च, गृह्यिे 

= पररगण्यिे   (साषित्यदपाणः पृ. 34-35)  

षनष्किारूपेण काव्ये न्यूनाषतन्यूनिं  रसात्मकत्विं  भवेदेव तषत 

साषित्यदपाणकारस्यासभमतम्   नलङ्कारादस्तु भूिणाषन सन्त्येव 

काव्यस्य   कस्यसचदषप काव्यस्य मूल्याङ्कनाय एतद्दृष्ट्या 

रसपरीक्षणमषनवायातत्त्विं  प्रषतभाषत   नतः परमन्ये षवियाः 

आगच्छन्ति   यषद काव्ये नसर्काः गुणाः स्युः, तषिा गुणाय एव 

भवन्ति तषत तु षनसश्चतरुपेण विुिं  ि्यतते   नसर्ककस्यासर्किं  

फलषमत्याभाणकिं  प्रससद्धमेव   रसोदे्रकापूररतिं  काव्यमवे जनान् 

आह्लादयषत   एतादृििं  काव्यिं  मानससकसिापिं  षनवारयषत   रसः 

ब्रह्मानन्दसिोदर तव िोभते   नत एव ‘रसो वै सः’ तषत 

उपषनिषद प्रदसिातमन्तस्त   परमात्मा रसस्वरूपो षवद्यते   तस्य 

परमात्मनः उपासना साषिसत्यकरसमाध्यमेन षक्रयत े   

श्रीमद्भागवते सवात्र भिेः चचाा दृश्यते   नत्राषप परमात्मप्रमे एव 

मूले षवराजते   ईश्वरे नगार्षनष्ठा श्रद्धा च प्रेम्णः प्राथषमकिं  लक्षणिं  

प्रषतभाषत   भिाः यदा कदा ईश्वरस्य प्रेन्तम्ण क्रन्दनमषप कुवान्ति 

षवरिविात्   यादृिो भावः निाकिं  भवषत तादृिो व्यविारोऽषप 

जायते   भगवत्प्रीत्याः उकिाः ईश्वरे िरणापन्ने सत्येव पूषतिं याषत 

  एतादृिाः नैके भावाः ये काव्येिु भवन्ति त े

श्रीमद्भागवतमिापुराणेऽषप सन्ति   नत एव काव्यदृष्ट्या 

श्रीमद्भागवतमिापुराणस्य वैसिष्ट्यषमिोपस्थाप्यते यथाग्रन्थम्30 – 

 

पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षिुा  

सिस्रपादोरुभुजननाद्भतुम्   

सिस्रमूर्ाश्रवणासक्षनाससकिं   

सिस्रमौल्यिरकु्लोल्लसत्    1.3.4  

 

नत्र भगवतो नारायणस्य षवराडू्रपस्य वणानिं  षवलक्षणतया कृतिं  

ग्रन्थकारेण   योषगनः षदव्यदृष्ट्यो भगवतः तस्य रूपस्य दिानिं  

कुवान्ति   श्रीमद्भगवद्गीतायामषप श्रीभगवता नजुानिं  प्रषत उत्यते –  

 

षदव्यिं  ददाषम ते चक्षःु पश्य मे योगमैश्वरम्   तषत31  

 

सामान्यचक्षभु्र्ािं भगवतो षदव्यस्वरूपस्य दिानिं  न भषवतुमिाषत   

नतः षदव्यचक्षिुः आवश्यकता भवषत   सामान्यरूपेण यषद 

षवचायाते तषिा षदव्यचक्षनुााम िास्त्रचक्षरेुव ज्ञायते   िास्त्रैकलोचनः 

यथाथाज्ञानिं  प्राप्ुिं  समथोभवषत   प्रकृतश्लोकस्य मन्ये तत्रैव तात्पयिं 

षवद्यते   नस्य श्लोकस्याियः तत्थिं  कतुिं ि्यतते –  

 

सिस्रपादोरुभुजाननाद्भतुिं  सिस्रमूर्ाश्रवणासक्षनाससकिं    
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सिस्रमौल्यिरकु्लोल्लसत् नदो रूपम् नदभ्रचक्षिुा 

पश्यन्ति (योषगनः)    

 

श्लोकेऽन्तिन् पुरुिसूिस्थमन्त्रस्य प्रभावः स्पष्टतया ज्ञातुिं  ि्यतते   

तद्यथा32 –  

 

सिस्रिीिाा पुरुिः सिस्राक्षः सिस्रपात्    

स भूषमिं  सवातपतृ्वा-त्यषतष्ठद्दिाङु्गलम्    तषत   

 

मन्त्रेऽन्तिन् पुरुि (षवराट्-पुरुिस्य) सिस्रिीिाा, सिस्राक्षः, 

सिस्रपात् तषत षविेिणिं  षवद्यते   सिस्रिं  सिरािंसस सन्ति यस्य सः 

सिस्रिीिाा   सिस्रम् नक्षीसण सन्ति यस्य स सिस्राक्षः सिस्रिं  

पादाः सन्ति यः स सिस्रपात् तषत   एतादृिः सषविेिणः यः 

पुरुिः सः सवातसृ्पत्वा भूषमम् नत्यषतष्ठत् दिाङु्गलमुपरर तषत   

श्रीमद्भगवतमिापुराणस्य श्लोकिं  षवचारयामश्चेत् तत्राषप 

‘सिस्रपादोरुभुजाननाद्भतुिं  यद्रपूम्, सिसमूार्ाश्रवणासक्षनाससकिं  

यद्रपूम्, सिस्रमौल्यिरकु्लोल्लसत् यद्रपूम्, तद्रपूम् योषगनः 

ज्ञानचक्षिुा षदव्यचक्षिुा, षववकेचक्षिुा वा पश्यन्ति    

प्रसङ्गऽन्तिन् रूपकावलिनिं  पररलक्ष्यते   यतो षि सिस्रपादवान ्

कसश्चत् भवषत तषत षवचारः षवचारमात्रमवे षवद्यते   यतो षि नत्र 

मनुष्य तव षवमिाः प्रचलषत   मनुष्यरूपेणैव परमात्मनः नषप 

षवचारः षक्रयत े   षकिु नायिं  सामान्यः श्लोकः नषपतु 

गम्भीराथासमायिुो षवद्यते   नत्र षवश्वस्य वणानिं  कृतिं  ग्रन्थकारेणा 

परमात्मा सवात्र व्याप्रोऽन्तस्त; नतः ‘सिस्रम’् तषत पदेन 

षनसश्चतसङ्ख्यायाः िोर्ो न जायते   नसङ्ख्याताथे सिस्रिब्दस्य 

प्रयोगो दृश्यते   नत एवात्र गूढाथासितिं  काव्यत्विं  सङ्गच्छते33    

 

गोप्याददे त्वषय कृतागसस दाम तावद् 

या ते दिाशु्रकसललाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्   

वक्त्रिं  षननीय भयभावनया न्तस्थतस्य  

सा मािं षवमोियषत भीरषप यषिभेषत    1.8.31 

 

तयमुषिः देव्याः कुन्त्याः वताते   भगवतः श्रीकृष्णस्य 

िाललीलायाः वणानमत्र दृश्यते   कुिी वदषत-यदा िाल्याकाले 

भवान् दगु्धस्य मृषिकापात्रस्य भञ्जनिं  कृतवान् तदा माता यिोदा 

ईिकोपविात् िस्ते दाम (रज्जुम्) गृिीतवती भवतः िन्धनाय   

तािं यिोदािं षवलो्यत भवतः चक्षिुोः नशु्रसण समागताषन, नेत्रयोः 

चािल्यमषप समागतम्   भयभयात् भवान् मुखमर्ः कृतवान् ि 

तािं दिािं ध्यात्वा निमद्याषप मोषिता भवाषम   यतो षि यस्य 

भयात् भयमषप भयिं  प्राप्नोषत   यः कालस्याषप कालो वतात े   

तस्य तयिं  दिा वताते    

र्न्यिं  भारतविाम्, र्न्या सा माता, र्न्यिं  नन्दगृिम्, र्न्यिं  

वृन्दावनम्, र्न्याषतर्न्यतमिं  भगवतो िालरूपम्   श्लोकमेकिं  

पषित्वा नथिं षवज्ञाय सिसा भगवतः स्वरूपिं  तत् हृदये प्रविषत   

कमािन्धनस्य भेदको षवद्यते यः सोऽद्य मातुः स्नेिपािेन िन्धानाय 

नतमुखः न्तस्थतोऽन्तस्त   यस्य कृपाकटाक्षेण सिं सारे उत्सवाः 

मूषतामिः सिः नृत्यन्ति   यस्य मानससकसङ्कल्पेन 

सगान्तस्थषतप्रलयाः भवन्ति   यस्य ध्यानिं  कृत्वा भिाः नसारसिं सारिं 

पररत्यज्य परमर्ाम गच्छन्ति   सोऽयिं  मातुः भयात् भीतः सन् 

नेत्राभ्यामश्रूसण मुिषत   

वस्तुतः नत्र मातुः यिोदयाः भगवतो िालकृष्णस्य च उिमरीत्या 

वणानिं  षवद्यते   एतादृििं  काव्यिं  मनसस आनन्दिं जनयषत   नत 

एवोच्यते34 –  

 

शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णिः 

िरन्ति नन्दषत तवेषितिं  जनाः   

त एव पश्यन्त्यसचरेण तावकिं  

भवप्रवािोपरमिं  पदािुजम्    1.8.36 तषत   

 

भिाः पुनः पुनः भगवतः चररत्रिं  शृण्वन्ति, गायन्ति, िरन्ति, 

नन्दन्ति च   एतादृिा भिा एव पारिं गच्छन्ति    

िरिय्यासीनः षपतामिो भीष्मः भगवता सि पा्वैः 

आवेषष्टतोऽन्तस्त   सम्प्रषत प्राणत्यागस्य कालः समागतः तषत 

षवियिं  षवसचन्त्य भगवििं  प्रषत उवाच35 –  

 

भक्त्याऽऽवेश्य मनो यन्तिन् वाचा यन्नाम कीतायन्   

त्यजन् कलेवरिं योगी मुच्यते कामकमासभः    1.9.23  

स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतािं  

कलेवरिं यावषददिं षिनोम्यिम्   

प्रसन्निासारुणलोचनोल्लस- 

न्मुखािुजो ध्यानपथश्चतुभुाजः    1.9.24 तषत   

 

नत्रायमाियः – भक्त्या आवेश्य मनः वाचा यन्नाम कीतायन् 

कलेवरिं त्यजन ् योगी कामसभः तथा कमासभः मुच्यते   स एव 

देवानामषप देवः = देवदेवो भगवान् 

प्रसन्निासारुणलोचनोल्लसन्मुखिुजो ध्यानपथश्चतुभाजः यावत् 

नििं (भीष्मः) षिनोषम तावत् प्रतीक्षताम्    

सत्यषमदिं यत् भिस्य विे परमात्मा षतष्ठषत नोचेत् भीष्मः 

ज्ञात्वाषप कथमोदेिवत् वासुदेविं  वदेत्  नयमेव भगवतः भिेिु 
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स्नेिो षवद्यते   यस्य दिानमात्रेण सिं सारान्मुषिजाायते, स भगवान् 

नद्य भिस्य भावनया आिद्धः सन् प्रतीक्षते   उच्यते च36 -  

 

यिं  ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति षदव्यैः स्तवै- 

वेदैः साङ्गपदक्रमोरषनिदैगाायन्ति यिं  सामगाः   

ध्यानावन्तस्थततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यिं  योषगनो  

यस्याििं  न षवदःु सुरा सुरगणा देवाय तिै नमः   तषत   

 

यिं  भगवििं  ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः षदव्यैः स्तवैः स्तुवन्ति, वेदैः 

साङ्गपदक्रमोपषनिदैः यिं  सामगाः गायन्ति, यिं  योषगनः 

ध्यानावन्तस्थततद्गतेन मनसा पश्यन्ति, यस्य नििं  सुरासुरगणाः न 

षवदःु, तिै देवाय नमः   यः परात्परब्रह्मस्वरूपः नारायणः षवराट् 

पुरुिः जगदार्ारः जगषन्नयिा षवद्यते; सोऽषप भिस्य 

देवव्रतभीष्मस्य कृते चतुभुाजरूपेण उपन्तस्थतो जातः    

नत्र काव्यस्य स्वरूपमुिमिं  षवद्यते    

 

उपमायाः षनदिानम् 37–  

स उच्चकािे र्वलोदरोऽ– 

प्युरुक्रमस्यार्रिोसणमा    

दाध्मायमानः करकञ्जसम्पुटे  

यथाव्जख्े कलििंस उत्स्वनः    1.11.2 तषत   

 

आनिादेििं  प्रषवश्य तत्रत्यजनैः सि षमसलत्वा तेिािं व्यथािं षवज्ञाय 

तेभ्यः सन्त्वनािं प्रदाय स्वशे्रष्ठिङ्खिं  पािजन्यनामकिं  प्रदध्म   यदा 

भगवतः नर्रेण िङ्खः सिं युिो जातः, तदा नर्रस्य रषिमया सि 

सिं युज्य तथा प्रतीयते यथा रिकमले राजििंसः उपषवश्य उच्चैः 

मर्ुरगानिं  करोषत    

नत्राय षवचारः भगवतः नर्रस्य तुलना रिकमलेन सि वताते   

िङ्खस्य तुलना राजििंसेन सि सञ्जातः   नत्र उपमायाः 

सुन्दरमुदािरणिं  षवद्यते38    

 

मर्ुभोजदिािाािाकुकुिन्धकवृन्तष्णसभः   

आत्मतुल्यवलैगुाप्ा नागैभोगवतीषमव    1.12.2  

सवातुासवाषवभवपुण्यवृक्षलताश्रमैः   

उद्यानोपवनारामैवृातपद्माकरसश्रयम्    1.11.12 

सम्मासजातमिामागारथ्यापणकचत्वराम्   

ससिािं गन्धजलैरुप्ािं फलपुष्पादक्षताङु्करैः    1.11.14 

प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च सािो जािवतीसुतः   

प्रििावेगोच्छसितियनासनभोजनाः    1.11.17 

वारमखु्याश्च ितिो यानैस्तदृिनोत्सुकाः    

लसकु्लषनभाातकपोलवदनसश्रयः    1.11.19 

प्रह्वासभवादनाश्लेिकरस्पिान्तितेक्षणैः   

आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चासभमतैषवाभुः    1.11.22 

 

एतेिु श्लोकेि ु दीर्ासमासयिुिब्दान् वयिं  द्रषु्टिं  िकु्नमः   नत्र 

प्रसङे्गऽन्तिन् िाररकापुय्यााः वणानिं  षवद्यते   यथा नागाः 

स्वभोगवतीनगरी िं पातालपुरी िं वा रक्षन्ति तथैव भगवतः िारकापुरी 

मर्ुभोजदिािाािाकुकुरान्धकवृन्तष्णविंिीययादवैः पराक्रषमसभः 

सुरसक्षता आसीत्   नत्राषप उपमा दृश्यते  39  

 

भगवािंस्तत्र िन्धूनािं पौराणामनुवषतानाम्   

यथाषवध्युपसिं गम्य सवेिािं मानमादर्े    1.11.21 

प्रह्वासभवादनाश्लेिकरस्पिान्तितेक्षणैः   

आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चासभमतैषवाभुः    1.11.22  

स्वयिं  च गुरुसभषवाप्रैः सदारैः स्थषवरैरषप   

आिीसभायुाज्यमानोऽन्यैवासन्दसभश्चाषवित्पुरम्    1.11.23 

 

एतेिु श्लोकेि ु भगवतो नगरप्रवेिस्य समुसचतिं  मनोिारर 

व्यविारप्रदायकि वणानिं  कृतिं  श्रीमद्भागवतमिापरुाणकारेण 

भगवान् श्रीकृष्णः िन्धुिान्धवैः नागररकैः सेवकैश्च सि पृथक्-

पृथक् षमसलत्वा यथायोग्यसम्मानिं  कृतवान्   कािंसश्चत् नमनपुरस्सरिं 

ननाम   कािंसश्चत् वाण्या नसभवाचनिं  चकार   केिािनासलङ्गनेन 

नसभवादनिं  कृतवान्   कैसश्चत् सि िस्तमेलनिकार   कदासचत् 

केिािन न्तितिास्यैः नसभवादनमकरोत्   कााँश्चन् केवलिं  

प्रेमदृष्ट्या नपश्यत्   यस्य या तच्छा आसीत् तदनुसारेणैव 

भगवान् तिै वरदानिं  ददौ   ननेन प्रकारेण चा्ालपयाििं  सवाान् 

सिोष्य आश्वास्य च गुरुसभः सप्ीकब्राह्मणैः ननेन प्रकारेण 

चा्ालपयाििं  सवाान् सिोष्य आश्वास्य च गुरुसभः 

सप्ीकब्राह्मणैः नन्यश्रेष्ठजनैश्च आिीवाादिं जग्राि भगवान् 

श्रीकृष्णः ततश्च वन्दीजनैः षवरुदावलीः शृण्वन ्सववः सि षमसलत्वा 

िारकानगरी िं प्रषववेि    

शे्रष्ठजनेभ्यः एतत् आचरणमवश्यिं  स्वीकताव्यम्   यतोषि ज्येष्ठाः 

श्रेष्ठाः वा यथा आचरणिं  कुवान्ति तथैव कषनष्ठा नषप आचरणन्ति   

श्रीमद्भगवद्गीतायाम् तत्थिं  प्रषतपाद्यते40 – 

 

यद्यदाचरषत श्रेष्ठस्तिदेवेतरोजनः 

स यत्प्रमाणिं  कुरुते लोकस्तदनुवताते    गीता 3.21 

न म ेपाथाान्तस्त कताव्यिं  षत्रिु लोकेिु षकिं चन   

नानवाप्मवाप्रव्यिं  वता एव त कमासण    गीता 3.22 

यषद ह्यििं न वतेयिं  जातु कमाण्यतसन्द्रतः   
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मम वत्माानुवतािे मनुष्याः पाथासवािः    गीता 3.23 

 

श्रेष्ठाः जनाः यत्प्रमाणिं  कुवाते लोकाः तदनुवतािे   परमात्मनः 

षकमषप कायामवसिष्टिं  न भवषत; तथाषप स आचरणिं  कुवान्ति   

नत्र यथायोग्यव्यविाररकज्ञानस्य सिक्षा प्राप्यते   

परीसक्षतः कसलयुगेन सि या वाताा सञ्जाता सा नमूतापदाथाान् नषप 

मूतावत् स्थापयषत   तद्यथा41 –  

 

न ते गुड्राकेियिोर्राणािं 

िद्धाञ्जलेवव भयमन्तस्त षकिं सचत्   

न वषतातव्यिं  भवता कथिंचन 

क्षेत्रे मदीये त्वमर्मािन्धुः    1.17.31 

त्वािं वतामानिं  नरदेवदेिे- 

ष्वनु प्रविोऽयमर्मापूगः   

लोभोऽनृतिं  चौयामनायामिं िो 

ज्येष्ठा च माया कलिश्च दम्भः    1.17.32 

न वषतातव्यिं  तदर्मािन्धो 

र्मेण सत्येन च वषतातव्ये   

ब्रह्मावते यत्र यजन्ति यज्ञै- 

याज्ञेश्वरिं यज्ञषवतानषवज्ञाः    1.17.33 

यन्तिन् िररभागवाषनज्यमान 

तज्यामूषतायाजतािं ििं  तनोषत   

कामानमोर्ान् न्तस्थरजङ्गमाना- 

मििाषिवाायुररविै आत्मा    1.17.34 

 

परीसक्षत् कसलमुलाच – त्विं  मम िरणे आगतोऽन्तस्त   

तदानीमजुानोत्पन्नकुलस्थजनेभ्यः तव भयिं  नान्तस्त   परिु त्वम् 

नर्मासिायकोऽसस; नतः त्विं  मम राज्ये न षतषे्ठः   राज्ञािं िरीरेि ु

त्वषय न्तस्थते एव ते लोभ-षमथ्या-चौरकाया-दषु्टता-स्वर्मात्याग-

दररद्रता-कपट-कलि-दम्भाचरणिं  कुवान्ति   नन्यान्यषप 

पापाचरणाषन वर्ािे   नतः नर्मास्य सियोषगन् ! नन्तिन् 

ब्रह्मावतादेिे क्षणमषप न षतषे्ठः   नयिं  ब्रह्मावतादेिः र्मास्य 

सत्यस्य च षनवासस्थानिं  वताते   नन्तिन् क्षेत्रे यज्ञवेिारः ज्ञाषननः 

ऋियः यज्ञपुरुिभगवतः आरार्नायािं तल्लीनाः भवन्ति   नन्तिन् 

देिे श्रीिररः यज्ञस्वरूपेण षवराजमानोऽन्तस्त   यज्ञैः तस्योपासना 

षवर्ीयते   सः यज्ञभगवान् प्रजारक्षणिं  कुवान्ति   स सवाात्मा 

परमात्मा नारायणः वायुररव चराचरजीवानामिः िषिश्च 

षवराजमानोऽन्तस्त   नत्र कलेः वणानिं  पूणातया सजीवरूपेण कृतिं  

ग्रन्थकारेण   

विातुावणानिं  िरदृतुवणानि42 –  

 

ततः प्रावतातिं  प्रावृट् सवासत्त्वसमदु्भवा   

षवद्योतमानपररसर्षवासू्फसजातनभस्तला    10.20.3 

सान्द्रनीलािुदैव्योम सषवद्यकु्स्तनषय्ुसभः   

नस्पष्टज्योषतराच्छन्निं  ब्रह्मेव सगुणिं  िभौ    10.20.4 

तषड्रत्विो मिामेर्ाश्च्श्वसनवेषपताः   

प्रीणनिं  जीवनिं  ह्यस्य मुमुचुः करुणा तव    10.20.6 

तपःकृिादेवमीढा आसीद् विीयसी मिी   

यथैव काम्यतपसस्नुः सम्प्राप्य तत्फलम्    10.20.7  

षनिामुखेिु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रिाः    

यथा पापेन पाख्ा न षि वेदाः कलौ युगे    10.20.8  

शृत्वा पजान्यषननदिं म्ुकाव्यसजृन् षगरः   

तूष्णी िं ियानािं प्राग् यिदब्राह्मणाषनयमात्यये   10.20.9 

जलेस्थलौकसः सवे नववारररषनिेवया  

नषिभ्रद् रुसचरिं रूपिं  यथा िररषनिेवया    10.20.13 

 

ननेन प्रकारेण विाायाः कृते ििवः श्लोकाः सन्ति   

एतेिुउपमेयोपमानयोः सिं गमः षवलक्षणो जायते   विातौ सवेिािं 

जीवानािं सिंख्यावर्ानिं  जायते   षवद्योतमानपररसर्सभः नभोम्लिं  

षवक्षबु्धमभूत्   आकािे नीलपयोमुचः भ्रमन्ति   र्नीभूताः 

पयोमुचः पूनः पुनः सिं र्षनताः भवन्ति   तथैव प्रतीयत े यत् 

ब्रह्मस्वरूपजीवः गुणावेषष्टतो जातः   ज्येष्ठमासस्य औष्ण्येन भूषमः 

िुष्का जाता आसीत्   विााजलेन पुनः सा िररता जाता   यथाः 

सकामभावेन तपश्चयााकाले िरीरिं दिुालिं  भवषत पूनः वरदानप्राप्ैः 

पश्चात् पुष्टिं  भवषत  एतेि ु स्थलेिु पूणातया आध्यासत्मक 

मुदािरणाषन षवलसन्ति43   

 

"िरदा नीरजोत्पत्त्या नीरासण प्रकृषतिं ययुः  

भ्रष्टानाषमव चेतािंसस पुनयोगषनिेवया ॥ 10.20.33 

व्योम्नोऽब्दिं भूतिािल्यिं  भुवः पङ्कमपािं मलम्   

िरज्जिाराश्रषमणािं कष्णे भषियाथािुभम् ॥ 10.20.34" 

 

िरषद कमलोत्पत्त्याया जलाियानािं जलिं  स्वच्छमभवत्   यथा 

योगभ्रष्टानािं सचििं  पुनः योगे सिं लग्नेन स्वच्छिं  भवषत   

तत्यस्य काव्यदृष्ट्या समीक्षणिं  जातम्   
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