
महाकविश्रीमदवबिकादत्तव्यासविरवितः 

वििराजविजयः 
(ऐवतहावसक-उपन्यासः) 

प्रथमो विरामः    प्रथमो विश्वासः 

 “विष्णोमााया भगिती यया सबमोवहतं जगत्”-(भागितम्१०/१/२५) 

“वहसं्रः स्िपापेि विवहवसतः खलः साधुः समत्िेि भयाद ्विमुच्यते” (भागितम्१०/७/३१) 

संस्कृत-प्रवतिब्दः- विष्णोमााया=परब्रह्मणः सत्त्िप्रधािा िवतः, 

भगिती=समग्रषड्गुणसबपिा, ऐश्वयािावलिी, यया=मायया, जगत्=जगंमम्, 

सबमोवहतम्=समग्ररूपेण मोवहतम्। 

संस्कृताथाः- परब्रह्मणः ऐश्वयािावलन्या सत्त्िप्रधािया िक्तत्या जंगमं समग्ररूपेण मोवहतम्। 

संस्कृत-प्रवतिब्दः- वहसं्रः=घातकः, वहसंकः, खलः=दषु्टः, स्िपापेि=स्िस्यपापेि, 

विवहवसतः=वििष्टः भिवत,  साधुः=सज्जिः, समत्िेि=वििेिकत्िेि, भयाद=्भीतेः संकटाद्, 

विमुच्यते=मुतोभिवत। 

संस्कृताथाः- दषु्टः घातकः, वहसंकः स्िस्यपापेि वििष्टः भिवत, सज्जिः खलु 

वििेिकत्िेिापगतभयो भिवत। 

व्याकरणम्- विष्णोमााया=विष्+िुक्=विष्णु, तस्य विष्णोः माया=विष्णोमााया । 

माया=मा+य+टाप् । भगिती=भज्+घ=भगः, भगः+मतुप्+ङीप्(स्त्री.) । 

सबमोवहतं=सम्+महु्+वणि+्त । जगत्=गम्+वक्तिप् । स्िपापेि=स्िस्य पापेि(षष्ठी-तत्पुरुषः) 

तेि । विवहवंसत=वि-वहसं्+त । विमुच्यते=वि-मुि(्क.िा.)+लट्+त । 

 

१. अरुण एष प्रकािः पूिास्यां भगितो मरीविमावलिः । एषः भगिाि् मवणराकािमण्डलस्य 

िक्रिती खेिर-िक्रस्य, कुण्डलमाखण्डलवदिः, दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य, पे्रयाि् 



पुण्डरीकपटलस्य, िोकविमोकः कोकलोकस्य, अिलबिोरोलबिकदबिस्य, सूत्रधारः 

सिाव्यिहारस्य, इिश्च वदिस्य । अयमेि अहोरातं्र जियवत, अयमेि ित्सरं द्वादिसु भागषे ु

विभिवत, अयमेि कारणं षण्णामतृुिाम्, एष एिाङ्गीकरोवत उत्तरं दविणं िायिम्, एतेिैि 

सबपावदता युगभेदाः, एतेिैि कृताः कल्पभेदाः, एिमेिाऽऽवश्रत्य भिवत परमेवष्ठिः 

परार्द्ासंख्या, असािेि िका वता िभावता जहावता ि जगत्, िेदा एतस्यैि िवन्दिः, गायत्री अमुमेि 

गायवत, ब्रह्मविष्ठा ब्राह्मणा अमुमेिाहरहरुपवतष्ठन्ते । धन्य एष कुलमूलं श्रीरामिन्रस्य, प्रणबय 

एष विशे्वषाम्-इवत उदेष्यन्तं भास्िन्तं प्रणमि् विजपणाकुटीरात् विश्चक्राम कवश्चत ्

गुरुसेििपटुविाप्रिटुः । 

संस्कृतव्याख्या- सयूयः आकाशस्थानां नक्षत्रानां रत्नतुल्यः । पूर्यदिग्भागस्य सः 

कर्ायभरर्सरूपः । ब्रह्माण्डस्य सः प्रिीपतुल्यः । सः सूययः दर्हगकुलस्य राजा । एतस्य सूययस्य 

प्रकाशः लोदहतर्र्ययुक्तः रक्ताभसदहतः । सः स्र्स्य आलोकेन पदृथव्याः सर्यमालोकयदत । 

कमलर्नृ्िादन सूययस्य आलोकेन एर् फुल्लदन्त । रात्रौ चक्रर्ाकदर्हगस्य स्र्दप्रयया सह 

दर्योगः भर्दत दकन्त ुपुनः प्रतः सूययस्यागमन ेतयोः मेलनं भर्दत । तस्मात ्तयोः दर्योग ेयत ्

िःुखं जायते तस्य अयं सयूयः नाशकः । मधुकराः मधनूामाहररं् कृत्र्ा जीर्दन्त । त ेपुष्पात् एर् 

मधु स्र्ीकुर्यदन्त । सूययस्योिय े पुष्पादर् दर्कसदन्त । तस्मात ् मधुकरसमुिायस्य सूययः 

आधारभूतः । सर्यदर्धं शुभकाय ं दिर्से एर् अनषु्ठीयन्ते । तस्मात ्सूययः एर् सकलकायायर्ां 

प्रर्तयकः । सूययः उिेदत चेिेर् खलु दिर्सः इदत कथ्यते । तस्मात ्दिर्सस्य स्र्ामी सः सूययः । 

सूययस्य प्रभारे्न दिर्सः रादत्रः च भर्दत । तस्यैर् प्रभारे्र् षट् ऋतर्ः प्रकृतौ दृश्यन्त े। उत्तरायन ं

िदक्षर्ायनं च अस्य एर् दर्धीयत े। सयुयः एर् सत्ययगुस्य ते्रतायगुस्य द्वापरयुगस्य कदलयुगस्य 

च सम्पािकः । परार्द्यपययन्तं सखं्यागर्ना सूययमादित्य एर् भर्दत । अय ंसयूयः एर् जगत ्पुनः 

पुनः सजृदत पालयदत नाशयदत च । चत्र्ारः रे्िाः सदन्त त ेयथाः ऋग्रे्िः यजुरे्िः सामरे्िः 

अथर्यरे्िश्चेदत । रे्िाः सूययमेर्ादधक्येन स्तौदत । गायत्रीमन्त्रस्य िेर्ता सयूयः एर् । ब्राह्मर्ाः 

प्रत्यह ंसूययस्योपासनां कुर्यदन्त । सयूयः एर् सयूयरं्शस्यादिपुरुषः । इत्थं भास्करं प्रर्म्य एकः 

गुरुसेर्ादनष्ठः ब्राह्मर्पुत्रः स्र्स्य पर्यकुदटरात् र्दहः आगतर्ान ्। 

 



२. “अहो! विररात्राय सुप्तोऽहम्, स्िप्िजालपरतन्ते्रणैि महाि् पुण्यमयः समयोऽवतिावहतः, 

सन्धोपासि-समयोऽयमस्मद्गुरुिरणािाम्, तत् सपवद अिवििोवम कुसुमावि” इवत विन्तयि ्

कदलीदलमेकमाकुञ्चच्य, तणृिकलैः सन्धाय, पुटकं विधाय, पुष्पािियं कतु्तामारेभे । 

िटुरसौ आकृत्या सुन्दरः िणेि गौरः जटावभिाह्मिारी, ियसा षोडििषादेिीयः, 

कबिुकण्ठः, आयतललाटः, सुिाहुविािाललोििश्चाऽऽसीत् । 

संस्कृतव्याख्या- ततः स िटुः अविन्तयत् यत् स िहुकालं िावयतः । तेि वह पुण्यमयः कालः 

विरापरतन्त्रतया यावपतः । इदािीं तस्य गुरुिरणािां सन््योपासिासमयः । अतः स सत्िरं 

कुसुमावि अििेतुं एकं कदलीपिामावच्िद्य  तत्र िालतणृसन्धिेि कुसुमस्थापिपातं्र विमााय 

पुष्पावण िेतुमारब्धिाि् । 

 स िटुः मिोरमकायः धिलिणीयः जटावभः ब्रह्मिारी षोडिियस्कः िङ्खग्रीिः 

दीघाभालः सुन्दरिाहुपेतः विस्ततृलोििः िासीत ्

 

३. कदलीदलकुञ्चजावयतस्य एतत्कुटीरस्य समन्तात ्पुष्पिावटका, पूिातः परम-पवित्र-पािीयं 

परः सहस्र-पुण्डरीक-पटल-पररलवसतं पतवत्रकुल-कूवजत-पूवजतं पयःपूररतं सर आसीत् । 

दविणतश्चैको विर्ार-र्र्ार-्िवि-्िवित-वदगन्तरः फल-पटलाऽऽस्िाद-िपवलत-िञ्चि-ु

पतङ्गकुलाऽऽक्रमणावधक-विित-िाख-िावख-समहू-व्याप्तः सुन्दर-कन्दरः पिातखण्ड 

आसीत् । 

संस्कृतव्याख्या- गौरदसंहः यदस्मन् कुटीरे न्यर्सत ्तस्य चतषुुय दिग्भागेष ुपररर्तृ्य रम्भापािपाः 

र्तयन्ते स्म । तेन तत ् कुटीरं कुञ्जायते स्म । पररतश्चासन ् पुष्पोद्यादन अस्य पूर्यतो र्तयत े

जलसम्पूररतः सरोर्रः यत्र पदर्त्रास्र्प्सु सहस्रशः श्वेताब्जादन शोभन्ते स्म । अदप त ु

पदक्षदभराकुदलतः स तेषां कलररै्ः सर्यिा मुखररतोऽर्तयत । िदक्षर्त आसीि ्एकः पर्यतखण्डो 

यस्य र्कृ्षा आसन् दर्हगकुलकलायभूताः । रम्यःै कन्िरैः सुशोदभतात् तस्मात् पर्यतखण्डात ्

प्रच्यर्न्त्याः दनर्यररण्या र्र्यरध्र्दनना चतुदियशो ध्र्दनता अभर्त् । 

 



४. यािदेष ब्रह्मिारी िटुरवलपुञ्चजमुर्द्ूय कुसुमकोरकाििवििोवत; ताित् तस्यैि 

सतीर्थ्योऽपरस्तत्समािियाः कस्तूररका-रेणु-रूवषत इि श्यामः, िन्दि-िविात-भालः, 

कपूारागुरु-िोद-च्िुररत-ििो-िाहु-दण्डः, सुगन्ध-पटलैरुवन्िरयवन्िि विरा-मन्थरावण 

कोरकविकुरबिकान्तराल-सुप्तावि वमवलन्द-िनृ्दावि र्वटवत समुपसतृ्य वििारयि ्

गौरिटुमेिमिादीत्--- 

५. “अलं भो अलं! मयैि पूिामिवितावि कुसुमावि, त्िं तु विरं रात्रािजागरीररवत विपं्र 

िोत्थावपतः, गुरुिरणा अत्र तडागतटे सन््यामुपासते, संस्थावपता मया विवखला सामग्री तेषां 

समीपे । यां ि सप्तिषाकल्पाम्, यािित्रासिे विःिब्दं रुदतीम्, परम-सुन्दरीम्, कवलत-मािि-

देहावमि सरस्ितीं सान्त्ियि् मरन्द-मधुरा अपः पाययि्, कन्दखण्डावि भोजयि्, त्िं वत्रयामाया 

यामत्रयमिैषीः; सेयमधिुा स्िवपवत, उद्बुद्् य ि पुिस्तथैि रोवदष्यवत, तत् 

पररमागाणीयान्येतस्याः वपतरौ गहृ ंि-” 

 इवत संशु्रत्य उष्णं विःश्वस्य याित् सोऽवप वकवञ्चिद ् ितुवमयेष तािदकस्मात ्

पिातविखरे विपपात उभयोर्दावष्टः । 

संस्कृतव्याख्या- यिा गौरबटुः भ्रमरकुलं दनर्ायय कुसुमादन अर्दचनोदत स्म तिा तस्य 

सहाध्येता तत्समानर्यस्कः श्यामबटुरागतः । श्यामबटुः िशयननेातीर् श्यामलः । तस्य 

भालिेशः चन्िनचदचयतः, र्क्षःस्थलं कपूयरागुरुचरू्यदलप्तमासीत् । स शीघ्रमागत्य कुसुमाभ्यन्तरे 

दनद्रात उदत्थतादन मधुकरर्नृ्िादन समागत्य दनर्ारयन् गौरबटंु  कदथतर्ान् यत ् पुष्पचयनेन 

प्रयोजनं नादस्त । तने पूर्यमेर् कुसुमादन दचनादत । गौरबटुः त ुरात्रौ बहुसमयम ्जागररत आसीत्, 

अतः प्रातः स न उत्थादपतः । गुरुचरर्ाः तडागतटे सन्ध्यार्न्िनं कुर्यदन्त । तेषां 

सन्ध्योपासनसहायकादन द्रव्यादर् श्यामबटुना ससं्थादपतादन । ततः स कदथतर्ान ् यि ् यां 

सप्तर्षयकल्पां यर्नभयेन क्रन्ितीं सन्त्र्यन् त्रं् अपः पापयन् मुदनभोज्यं भक्षयन् रात्रौ त्रीन् 

प्रहरान ्यादपतर्ान् सा कन्यका साम्प्रतं दनद्रादत । तस्याः रोिन ंयथा न स्याितः तस्याः दपतरौ 

गहृ ंच भर्नं च अन्रे्ष्टव्यदमदत । एरं् िुत्र्ा गौरबटुः यिा दकदञ्चिकु्तमुद्यतः तिा द्वयोः हठात ्

पर्यतशङ्ृगे दृदष्टपातरभर्त् । 

 



६. तवस्मि् पिाते आसीदेको महाि् कन्दरः । तवस्मन्िेि महामुविरेकः समाधौ वतष्ठवत स्म । कदा 

स समावधमङ्गीकृतिाविवत कोऽवप ि िेवत्त । ग्रामणी-ग्रामीण-ग्रामाः समागत्य म्ये म्ये त ं

पूजयवन्त प्रणमवन्त स्तुिवन्त ि । तं केवित् कवपल इवत, अपरे लोमि इवत, इतरे जैगीषव्य इवत, 

अन्ये ि माका ण्डेय इवत विश्वसवन्त स्म । स एिायमधुिा विखरादितरि् ब्रह्मिारर-

िटुभ्यामदविा । 

 “अहो ! प्रिुर्द्ो मुविः ! प्रिुर्द्ो मुविः ! इत एिाऽऽगच्िवत, इत एिाऽऽगच्िवत, 

सत्कायोऽयम्” इवत तौ सबरान्तौ िभूितुः । 

संस्कृतव्याख्या- यगुयगुान्तरादर् तस्य पर्यतस्य कन्िरे एकः योदगराजः मुदनप्रर्रः समादधमग्नो 

र्तयते । तस्य प्रकृतं स्र्रूपं न कोऽदप रे्दत्त । केदचतं्त कदपलः, केदचत् जैगीषव्य,ं इतरे लोमश ं

केदिद्वा त ंमाकय ण्डेय ंजानदन्त दर्श्वसदन्त च । कदपलो दह दसर्द्ानाम ्अग्रगण्यः सांख्यशास्त्रस्य 

प्रर्क्ता मुदनसत्तमः । स दह र्स्तुः िीदर्ष्र्ोरंशार्तारः “दसर्द्ानां कदपलो मुदनरर” दत 

भगर्द्वचनात् जगैीषव्यः महाभारतोक्तः प्रख्यातः दसर्द्महदषयः । योगबलेन आत्तशदक्तः स 

युगपत ्सर्यलोकचारी अभर्त् । लोमशः महाभारतर्दनयतो मुदनदर्शेषो यो बहशुः पदृथव्याः 

प्रिदक्षरं् कृतर्ान् । भगर्ता व्यासेन आदिष्टः सन् स र्नर्ासकाले पाण्डर्ान् तीथयस्थानादन 

नैकादन अिशययत् । मकृण्डमुनरेपत्यं मकय ण्डेयो भगर्तः दशर्स्याराधनां कृत्र्ा तत्प्रसािात ्

दचरजीर्ी बभूर् । ग्रामपतयः तथा सर्ायः ग्राम्यप्रजाः समागम्य मध्य े मध्य े तस्म ै

पूजाप्रर्ामादिकं दनरे्ियदन्त स्म । दकन्त ु योदगराजस्य समादधनय भग्नः दचत्तर्दृत्तदनरोधो दह 

योगः । योगस्य चरमार्स्था दह समादधः । समादधनायम ध्यानार्स्थादर्शेषो यत्र तत्त्र्सक्षात्कारो 

भर्दत । तत्र बाह्ां रूपादिकं न प्रतीयते । बाहं् दकमदप र्तंृ्त दनरुर्द्दचतं्त योदगनं न स्पशृदत । 

अत एर् पूजादिना स योगी न समादधत उदत्थतः । स योदगराज इिानीं पर्यतात् अर्तरदत इदत 

गौरबटुः श्यामबटुश्च दृष्टर्ान् ।  

 

७. अथ समावपत-सन््यािन्दिावदवक्रये समायाते गुरौ, तदाज्ञया वित्यवियम-सबपादिाय प्रयात े

गौरिटौ, िात्रगण-सहकारेण प्रस्तुतासु ि स्िागत-सामग्रीषु, “इत आगबयतां सिार्थ्यतामषे 

आश्रमः” इवत सप्रणाममवभगबय िदत्सु विवखलेषु, योवगराज आगत्य तवन्िवदाष्ट-काष्ठ-पीठं 

भास्िावििोदय वगररमारुरोह, उपावििच्ि । 



 तवस्मि् पूज्यमािे, ‘योवगराडुवत्थत’ इवत, ‘आयात’ इवत ि आकण्या कणापरबपरया 

िहिो जिाः पररतः वस्थताः । सुघवटतं िरीरम्, सान्रां जटाम्, वििालन्यङ्गावि, अङ्गारप्रवतमे 

ियिे, मधुरां गबभीरां ि िािं िणायन्तश्चवकता इि सञ्चजाताः । 

 अथ योवगराजं सबपूज्य यािदीवहतं वकमवप आलवपतुम्, ताित् कुटीराद ्अशू्रयत तस्या 

एि िावलकायाः सकरुण-रोदिम्। 

 ततः ‘‘वकवमवत ? कुत इवत ? केयवमवत ? कथवमवत ?” पचृ्िापरििे योवगराज े

ब्रह्मिाररगुरुणा िावलकां सान्त्िवयतुं श्यामिटुमावदश्य कवथतम्— 

संस्कृतव्याख्या- प्रबुर्द्ो मुदनः अतः तस्य सत्कारो दर्धेयः इदत गौरबटुः श्यामबटुः च 

हषायदन्र्तः अभर्त् । ततः सन्ध्यार्न्िनादिदक्रयां सम्पाद्य गुरुचरर्ाः समागताः । तिाज्ञया 

गौरबटुः दनत्यदनयमसम्पत्यये गतः । तिा छात्रगर्सदहताः सरे् स्र्ागतसामग्रीः सज्जीकृत्य 

‘अत्र आगम्यताम,् अलंदक्रयताम् एष अिमः’ इदत सप्रार्ामं समागत्य र्िन्त आसन् । ततः 

योदगराजः मुदनप्रर्रः आगत्य मुदनदनदमत्तदनदियष्टां िारुदनदमयतचतुष्पादिकां भास्र्ां इर् दिर्ाकरः 

इर् उियदगररं उियाचलं आरुह् उपदर्ष्टर्ान् ।   

 तस्य मुदनप्रर्रस्य योदगराजस्य पूजनात्परं ‘योदगराट् उदत्थतः’ इदत, ‘आयातः’ इदत च 

र्ातां कर्यपरम्परया िुत्र्ा बहर्ो जनाः आिम ंआगताः । तस्य योदगराजस्य सुघदटतः कायः, 

प्रगाढा जटा, दर्शालाः च अर्यर्ाः, अङ्गारसदृश ेनेते्र, मनोहराः गम्भीराः च र्ार्ी आसीत ्

। एतत ्सरं् प्रशंसन्तः जना चदकता अभर्न् । 

 

८. “भगिि् ! िूयतां यवद कुतूहलम् । ह्यः सबपावदत-सायन्ति कृत्ये अतै्रि 

कुिाऽऽस्तरणमवधवष्ठते मवय, पररतः समासीिेषु िात्रिगेष,ु धीर-समीर-स्पिेि 

मन्दमन्दमान्दोल्यमािासु व्रतवतषु, समुवदते यावमिी-कावमिी-िन्दिविन्दौ इि इन्दौ, कौमुदी-

कपटेि सुधाधारावमि िषावत गगि,े अस्मन्िीवतिााताां िुशू्रषुष ुइि मौिमाकलत्सु पतगं-कुलेष,ु 

कैरि-विकाि-हषा-प्रकाि-मुखरेष ु िञ्चिरीकेष,ु अस्पष्टािरम्, कबपमाि-विःश्वासम,् 

श्लथत्कण्ठम्, घघाररतस्ििम,् िीत्कारमात्रम्, दीितामयम्, अत्यिधािश्रव्यत्िादिुवमतदविष्ठत ं

क्रन्दिमश्रौषम् । 



 तत्िणमेि ि “कुत इदम ्? वकवमदवमवत र्दश्यतां ज्ञायताम्” इत्यावदश्य िाते्रष ुविसषृ्टषे,ु 

िणािन्तरं िाते्रणैकेि भयभीता सिेगमत्युष्णं दीघां विःश्वसती, मगृीि व्याघ्राऽऽघ्राता, 

अशु्रप्रिाहःै स्िाता, सिेपथुः कन्यकैका अङ्के विधाय समािीता । विरान्िेषणेिावप ि तस्याः 

सहिरी सहिरो िा ि प्राप्तः । तां  ि िन्रकलयेि विवमाताम्, िििीतिेेि रविताम्, मणृाल-

गौरीम्, कुन्दकोरकाग्रदतीम् सिोभं रुदतीम् अिलोक्तयाऽस्मावभरवप ि पाररतं विरोर्द्ु ं

ियििाष्पावण । 

संस्कृतव्याख्या- योदगराजसपयाययाः परं यिा तेन सह र्ातायलापं कतुं चेदष्टतर्ान ्ब्रह्मचाररगुरुः 

तिा कुटीरात् यर्नत्रस्ताया बादलकायाः सकरुर्रोिनं िुत्र्ा ‘दकमथ ंरोिनम ्। कुतः क्रन्िनम ्

। का इयं रोदिदत इदत । क्रन्िनस्य दकं कारर्म् इदत’ । इदत योदगराजः पषृ्टर्ान् । तिा 

ब्रह्मचाररगुरुः श्यामबटंु बादलका शान्तनाय आदिश्य योदगराजाय बादलका र्तृ्तान्तं कदथतर्ान ्

। 

 यिा ब्रह्मचाररगुरुः सायन्तनीं सन्ध्योपसनां समाप्य िभायशनासीनः छात्रपररर्देष्टतः सन ्

उपिेषु्ट ंउपदर्ष्टः । तिा मन्िः मन्िः पर्नस्पशेन लताः सञ्चल्यन्तः आसन ् । यादमनीरूपाः 

कादमण्याः कपालदबन्िरुरर् चन्द्रः उियं गतः । जोत्स्नाब्याजेन आकाशः सधुाधारदमर् र्षयन ्

आसीत् । पदक्षनः तथा मुका आसन् । यथा ते अदप ब्रह्मचाररगुरोः नीदतव्याख्यां िोतुकामाः । 

कुमुिदर्काशेन हषं प्राप्तर्न्त आसीत् तिा दद्वरेफाः । तदस्मन्नेर् समये ब्रह्मचाररगुरुः अस्फुटर्रं् 

रे्पमानादनः सश्वनं दचत्कारमातं्र िीनतायुकं्त िरूात ्एकं क्रन्िन ंिुतर्ान् । 

 तदस्मन्नेर् समये ‘कुतः इिं रोिनम ् । दकं कारर्म ् अस्य’ इदत ज्ञातु ं ब्रह्मचाररगुरुः 

दशष्यान् आदिष्टर्ान् । छात्रार्ां मध्ये केनदचत् यर्नभयव्याकुला असहाया क्रन्िनरता कन्यका 

अङ्के कृत्र्ा समानीता । सा कन्या सन्तापेन िीघं दनःश्वसती, व्राघ्याक्रान्ता हररनी इर्, 

अिुप्रर्ाहस्नाता, कम्पमाना आसीत ् । बहधुा अन्रे्षनेन अदप तस्याः सहचरं सहचरीं र्ा 

कोऽदप दशष्यो न प्राप्तर्ान ्। चेत ्तां बहुधां क्रन्िनरतां त्रस्तां च दृष्टा सरे् एर् आिमर्ासीनः 

अिुपातं कृतर्न्तः ।  

 



९. अथ “कन्यके ! मा भैषीः, पुवत्र ! त्िां मातःु समीपे प्रापवयष्यामः, दवुहतः ! खेदं मा िह, 

भगिवत ! भुङ््ि वकवञ्चित्, वपि पयः, एते ति रातरः, यत् कथवयष्यवस तदेि कररष्यामः, 

मा स्म रोदिैः प्राणाि् संियपदिीमारोपयः, मा स्म कोमलवमदं िरीरं िोकज्िालािलीढं 

काषीः” इवत सहस्रधा िोधिेि कथमवप सबिुर्द्ा वकवञ्चिद ्दगु्धं पीतिती । ततश्च मया क्रोडे 

उपिेश्य, “िावलके ! कथय क्ति ते वपतरौ ? कथमेतवस्मन्िाश्रमप्रान्ते समायाता ? वकं ते कष्टम् 

? कथमरोदीः ? वकं िाञ्चिवस ? वकं कुमाः ?” इवत पषृ्टा मुग्धतया अपररकवलत-िाक्तपाटिा, 

भयेि विविवथलिििविन्यासा, लज्जया अवतमन्दस्िरा, िोकेि रुर्द्कण्ठा, िवकतिवकतेि 

कथं कथमवप अिोधयदस्माि् यद—् 

 “एषा अवस्मन्िेदीयस्येि ग्रामे िसतः कस्यावप ब्राह्मणस्य तियाऽवस्त । एिां ि 

सुन्दरीमाकलय्य कोऽवप यिि-तियो िदीतटान्मातुहास्तादावच्िद्य क्रन्दन्तीं िीत्िाऽपससार । 

ततः कवञ्चिद्िािमवतक्रबय यािदवसधेिुकां सन्दश्या विभीवषकयाऽस्याः क्रन्दि-कोलाहलं 

िमवयतुवमयेष; तािदकस्मात् कोऽवप काल-कबिल इि भल्लूको ििान्तादपुाजगाम । र्दष््टिैि 

यिि-तियोऽसौ ततै्रि त्यक्तत्िा कन्यकावममां िाल्मवलतरुमेकमारुरोह । विप्रतिया िेयं 

पलाि-पलावि-शे्रण्यां प्रविश्य घुणािरन्यायेि इत एि समायाता यािद ् भयेि पुिा 

रोवदतुमारब्धिती, तािदस्मच्िाते्रणैिाऽऽिीते”वत । 

संस्कृतव्याख्या- सरे् आिमर्ादसनः बादलकायाः शान्तनाय बहुधा चेदष्टतर्न्तः । त ेतां तस्या 

मातरं दपतरं च प्रदत दनःश्वन्तीदत उक्तर्न्तः । बहुधा भोजनाय पानाय च अनुरुर्द्ा सा बादलका 

अत्यल्पं िगु्धं पयः दपतर्ती ।  

 पयः पानात्परं ब्रह्मचाररगुरुः तां प्रदत तस्याः पररचयः कः, कथं सा अत्र सम्प्राप्ता, दकं 

तस्या िःुखं इत्यादि प्रश्नान् पषृ्टर्ान ् । एरं् पषृ्टा सा सरलतया अज्ञातर्चनचातुयाय, भयने 

दशदथलर्चनदर्न्यासा, लज्जया कोमलस्र्रा, कष्टने रुर्द्कण्ठा आिमर्ास्तव्यान् उक्तर्ती 

यत् सा समीपर्दतयनः एकस्य ग्रामस्य ब्राह्मर्स्य कन्यका ।  

 किादचत् मात्रा यिा ब्राह्मर्कन्यका सा निीतटे भ्रमदत स्म तिा कोऽदप यर्नयुर्को 

मातुहयस्तात् सप्रसभं तां अपहृत्य र्नमागेन आगतः । सहसा मागयमध्य ेसमापदतते कदस्मंदश्चि ्

भल्लुके भयाि ् योर्नोऽसौ शाल्मलीतरंु आरुरोह । बादलका अदप र्नर्तयमना 



दकंशुकदर्टपपङ्क्तौ प्रदर्श्य घुर्ाक्षरन्यायेन आिमं समायाता क्रन्िनरता उर्द्तृा च 

तपोर्नबालकेन इत्येरं् बादलकार्तृ्तान्तं समाप्तम् ।  

 कामान्धः स यर्नो दनिययने हृियेन अस्फुटस्र्रामदप बादलकां तन्मातुः हृियं शणू्य ं

कुर्यन् अपहतु ं न दर्चदलतः अभर्त् । एतेन यर्नानां कीदृशी जघन्या कामलोलुपता इदत 

स्पष्टम् । अतो भारतर्षयस्य अभ्योियाय तषेां नाशः साधनीयः ।  

 

१०. तदाकण्या कोपज्िालाज्िवलत इि योगी प्रोिाि-“विक्रमराज्येऽवप कथमेष पातकमयो 

दरुािाराणामुपरिः ?” 

 ततः स उिाि- 

 “महात्मि् क्तिाधुिा विक्रमराज्यम् ? िीरविक्रमस्य तु भारतभुिं विरहस्य गतस्य िषााणां 

सप्तदि-ितकावि व्यतीतावि । क्तिाधुिा मवन्दरे मवन्दरे जयजय्िविः ? क्ति सबप्रवत तीथे तीथे 

घण्टािादः ? क्तिाद्यावप मठे मठे िेदघोषः ? अद्य वह िेदा विवच्िद्य िीथीषु विविप्यन्ते, 

धमािास्त्राण्युर्द्ूय धमू्िजेषु ् मायन्ते, पुराणावि वपष््टिा पािीयेषु पात्यन्ते, भाष्यावण रंिवयत्िा 

राष्रेषु भज्यान्ते; “क्तिविन्मवन्दरावण वभद्यन्ते, क्तिवित् तुलसीििावि विद्यन्ते, क्तिविद् दारा 

अपवियन्ते, क्तिविद ् धिावि लुण्ठ्यन्ते, क्तिविदात्तािादाः, क्तिविद् रुवधरधाराः, 

क्तिविदवग्िदाहः, क्तिविद ्गहृविपातः” इत्येि शु्रयतेऽिलोक्तयते ि पररतः” । 

संस्कृतव्याख्या- ब्रह्मचाररगुरुर्चः िुत्र्ा क्रोधादग्नना समुद्दीपः इर् मुदनप्रर्रः दर्क्रमशासन े

एतादृशा िरुाचारः कथदमदत पषृ्टर्ान् । र्स्तुतस्त ु तदस्मन ् समय े नासीि ् दर्क्रमराज्यम् । 

दर्क्रमराज्ये समादधम् आदित्य यिा स उदत्थतस्तिा सप्तिश-शतर्षायदर् अदतक्रान्तादन ।   

अतः ब्रह्मचाररगुरुः योदगराज ं प्रदत कदथतर्ान ् यि-् इिानीं नादस्त दर्क्रमसमयः । 

यर्नकाले अदस्मन ् रे्िघोषमुखररताया भारतभूमःे धमीयं पररमण्डलं अर्लुप्तम ् । इिानीं त ु

प्रदत मदन्िरं जय जय नािः, प्रदत तीथं घण्टानािः, प्रदत मठं रे्िघोषः अर्लुप्तः । इिानीं यर्नाः 

रे्िानां स्मदृतशास्त्रार्ां पुरार्ानां भाष्यार्ां च सनातनधमयप्रतीकानां दर्नाश ं दर्िधदत । त े

मदन्िरादर् तुलसीर्नादन च नाशयदन्त । क्र्दचि ्त ेपरस्त्रीयां सुर्र्ायदिद्रव्यार्ां च अपहररं् 

कर्यदन्त । एरं् सर्ायसु दिकु्ष आतयनािाः, शोदर्तप्रर्ाहाः, अदग्निाहः भर्नदर्नाशः इत्येरं् 



पातकमयादन यर्नानां कयायदर् दृश्यन्त े । एरं् यर्नानां िरुाचारः सखेिं र्दर्यतो     

ब्रह्मचाररगुरुर्ा । 

 

 


