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१ सचूीपतं पापतुं नुदतु

स ा रणी दीप शखा
दीपेशखायाः चतुथर्ः अङ्कः पू ानां िववेकानद्० ाेमचरणानां जद्ংिदने प्राकट्यम् आगतः

इित उद्घोषयन् महादं्॒ सद्॒ोषम् अनुभवाेम । अ ाेभः लेखैः सुशोेभतः अयम् अङ्कः नूनं पाठकानां
हष३ तनुयाद् इित आशा हे । अेभज्ञानशाकुद्॒ल प्रेसदं्ध ोकम् अद्উयपदाथार्िदपुर रं
ाातवान् BA-वगॷ िद्वतीयवषॷ अद्ऻेता रेणतनायेकः ाघाहर्ः । ाेमिववेकानद्०प्रणीत

श्रीरामकृ ोत्र टीकाम् अरचयद् आवीरलालः । प्राचीनटीकाकृतां शैलॊ ं भाषां प्रौिढमानं च
अनुकुवर्तः अ टीकाकार शा चचार्परद्০रायां नदी ता अनया ऊह्यते । िवशेषतः येन रेण
इदं ोतं्र गीयते त र अिप रागािदसंयोजनं कथम् इित िवचारयन् एष लोक महद्
उपकरोित इित िन प्रचम् । ाेमिववेकानद्० प्रातं भाषणं िहद्०धुमर्ः श्रीरामकृ इित
शीषर्कािङ्कतं सं ृ ते अनूद्य वेदाथार्नद्० ामी कातर् भाग् भवित । इ ं श्रीरामकृ लॊलाप्रसङ्ग
अनुवादाय धद्আतावचनैः भू ते शाद्॒नुनायेकः । अिप च, पू ैः गद्ৰीरानद्० ाेमेभः िवरेचत
ब्रह्मानद्० ाेमपादानां जीवनवृ तथा च वद्०नीयचरणारिवदै्०ः ब्रह्मानद्० ाेमपादैः सङ्किलतानां
श्रीश्रीरामकृ ोपदेशानाम् अनुवादं कृतव ां ब्रह्मचाॆरद्ां मनोमय-शुभदीपाद्ां कृतज्ञता ते ।
प्रसङे्गऽै न् िव िवद्यालय प्रितकुलाेधपतीनां श्रीमताम् आ िप्रयानद्० ाेमचरणान्,

िवभागाद्ऻक्षान् जपेसद्धानद्० ाेमपादान् च प्रणमामः । पित्रकायाः सद्০ादने यथायथं साहाद्৾म्
आचॆरतवतां समेषां सकातर् ं ृ ा िवरमामो िव रात् ।

मुसद्০ादकः

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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२ सचूीपतं पापतुं नुदतु

ोकप रचयः
अनाघ्रातं पु ं िकसलयमलूनं कररुहैः

(पद ेद-अद्উय-अद्উयाथार्िदसिहतः )
रेणतनायेकः

अनाघ्रातं पु ं िकसलयम् अलूनं कररुह-ै
रनािवदं्ध र ं मधु नवम् अना ािदतरसम् ।
अख ं पु ाणां फलम् इव च तदू्रपम् अनघं
न जाने भोদारं कम् इह समुप ा ित िवेधः ॥

भूिमका सं ृ तसािह वीेथकायां किवचक्रचूडामेणना महाकिवकािलदासेन िवरेचत
अेभज्ञानशाकुद्॒लेमित नाटक िद्वतीयाङे्क समुपलद्तेऽयं ोकः ।
पदचछेदः अनाघ्रातं पु ं िकसलयम् अलूनं कररुहैः अनािवदं्ध र ं मधु नवम् अना ािदतरसम्
अख ं पु ानां फलम् इव च तद् रूपम् अनघं न जाने भोদारं कम् इह समुप ा ित िवेधः ।
अनवयः अनाघ्रातं पु म् इव कररुहैः अलूनं िकसलयम् इव अनािवदं्ध र म् इव अना ािदतरसं नवं
मधु इव अख ं पु ानां फलम् इव च अनघं तदू्रपं िवेधः इह कं भोদारं समुप ा ित इित न जाने ।
पदपिरचयः
अनाघ्रातम् – न आघ्रातं नाेसकािवषयीकृतम् इित अनाघ्रातम् ।

नञ्त ुरुषसमासः । िवशेषणम् । प्रथमायाः एकवचनम् ।
पु म् – पु इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाम् एकवचन रूपम्

इदम् ।
इव – अ यम् ।
कररुहैः – करे रोहित इित िवग्रहे कर इित उपपदपूवर्काद् रुह-्धातोः

क-प्र यः (इगुपधज्ञाप्रीिकरः कः इित सूत्रेण कप्र यः ) । करणे
तृतीयायां बहुवचने रूपम् ।

अलूनम् – लञ् छेदने इित धातोः দप्र ये लूनम् । न लूनम् अलूनम् इित
नञ्त ुरुषसमासः । प्रथमायाः एकवचन रूपम् इदम् ।

िकसलयम् – िकसलय इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन
रूपम् इदम् ।

इव – सादृ ेऽथॷ अ यम् ।
अनािवद्धम् – आ इित उपसगर्पूवर्कात् ध ताडने इित धातोः कमर्ेण দप्र ये

आिवद्धम् । न आिवद्धम् इित अनािवद्धम् इित नञ्त ुरुषसमासः ।
िवशेषणेमदम् । प्रथमायाः एकवचन रूपम् इदम् ।

र म् – र इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन रूपम्
इदम् ।

इव – सादृ ेऽथॷ अ यम् ।

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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३ सचूीपतं पापतुं नुदतु
अना ािदतरसम् – आ इित उपसगर्पूवर्कात् द आ ादने इित चुरािदगेणयात् धातोः

कमर्ेण দप्र ये आ ािदतम् इित । आ ािदतो रसो य तद्
आ ािदतरसम् इित बहुव्रीिहसमासः , न आ ािदतरसम् इित
अना ािदतरसम् इित नञ्त ुरुषसमासः । िवशेषणम् । प्रथमायाः
एकवचन रूपम् इदम् ।

नवम् – नव इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन रूपम्
इदम् । िवशेषणम् ।

मधु – मधु इित उकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन रूपम्
इदम् ।

इव – सादृ ेऽथॷ अ यम् ।
अख म् – न ख ो िवभागो य तद् अख म् इित बहुव्रीिहसमासः ।

िवशेषणम् । प्रथमायाः एकवचन रूपम् इदम् ।
पु ानाम् – पु इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ ष ाः बहुवचन रूपम्

इदम् ।
फलम् – फल इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन रूपम्

इदम् ।
इव – सादृ ेऽथॷ अ यम् ।
च – अ यम् ।
अनघम् – अिवद्यमानम् अघम् अ इित िवग्रहे नञो थार्नां च इित

वाितर्केन बहुव्रीिहसमासः । यै न् तद् अनघम् इित
बहुव्रीिहसमासः । िवशेषणम् । प्रथमायाः एकवचन रूपम् इदम् ।

तत् – तद् इित सवर्नामशद्ৈ ोबिलङै्गकवचन रूपम् इदम् ।
रूपम् – रूप इित अकाराद्॒ोबिलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन रूपम्

इदम् ।
िवेधः – िवेध इित इकाराद्॒पुं िलङ्गशद्ৈ प्रथमायाः एकवचन रूपम्

इदम् ।
इह – अ यम् ।
कम् – िकम् इित सवर्नामशद्ৈ पुं िलङे्ग िद्वतीयायाः एकवचन रूपम्

इदम् ।
भोদारम् – भोদृ इित ऋकाराद्॒पुं िलङ्गशद्ৈ िद्वतीयायाः एकवचन रूपम्

एतत् ।
समुप ा ित – सम् इित उपसगर्पूवर्कात् तथा उप इित उपसगर्पूवर्कात् ा

गितिनवृ ौ इित धातोः लृिट प्रथमपुरुषैकवचन रूपम् एतत् ।
इित – समाद्थर्कम् अ यम् ।
न – िनषेधाथर्कम् अ यम् ।
जाने – ज्ञा अवबोधने इित धातोः उ मपुरुषैकवचन रूपम् इदम् ।

अनवयाथईइः न नाेसकािवषयीकृतं कुसुमम् इव; नखैः अै दं्ॶ प वम् इव; असूेचेभद्ॶः मेणः
इव; अगृहीता ादम् अनुै ं च नवं मधु इव; तद् अख ं पॆरपूणर्म्; अनेकजद्ংाेजर्तानां
सुकृतानां पॆरणाम इव सुदलुर्भं िन ापं शकुद्॒लालाव म् । ब्रह्मा अत्र जगित कं भाৼवदं्॒ पुरुषं
उपभोगकतार्रम् उपै तं कॆर ित इित नाहं वेेद्म ।
सचूीपतं पापतुं नुदतु
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पसङ्गिनदेर्शः राजा दु द्॒ः क दिुहतरं शकुद्॒लां यदा सखीद्ां साकं दृ वान् तदैव त ाम् आसদो
जातः । िकद्॒,ु तिद्वरहाद् राजा आश्रमपा र् वने एव ेमत्रैः सह अित त् । कदाेचद् राजा ेमतं्र
िवदूषकं प्रित शकुद्॒लायाः रूपम् अनेन ोकेन वणर्यित ।
सरलाथईइः िवदूषक “यद्येवम्, प्र ादेश इदानी ंरूपवतीनाम्” इित कथनं समथर्यन् राजा शकुद्॒लायाः
लौिककसौद्०यर्िवषये इ ं वदित यत् शकुद्॒लाया िनदঀषं रूपं तथैव िवद्यते यथानाघ्रातं कुसुमम्,
नखैरै दं्ॶ नवप वम्, अक्षतं र म्, अगृहीता ादं नूतनं मधु इव । सुकृतानां सद्০ूण३ फलम् इव च तद्
(रूपम्) ब्रह्मा संसारे कम् उपभोगक ार्रम् उपने तीित नजाने । िवशालेऽै न् लोके कः सौभाৼशालॊ
जनः एतादृश ाप्रितमरूप ोपभोদा भिव ित इित तु अज्ञातम् एव ।
वयाखया महाकिवकािलदासः अनेन ोकेन शकुद्॒लायाः रूपलाव ं प्रकटयित । राजा दु द्॒ः
वैखानसेन प्रेॆरतः सन् क ाश्रमं प्रिववेश । िक , तत्र शकुद्॒लां दृ ा त ाः रूपलाव ेन मु৮ोऽभूत् ।
ततः राजा शकुद्॒लायाम् आसদः सन् आश्रमपा र् वने एव अनुचरैः सह उवास । तासु प्रजासु
एतद्व ृ ादं्॒ ज्ञातवते राज्ञः िप्रयेमत्राय िवदूषकाय अर िनवासेमदं न रोचते । अतः स वैर तया
राजानं कथय कार, “भोः राजन्! यथा िप ीख ुर्रैरुदे्वेजत ितैद्॒ड्यां श्रद्धा भवित, तथा
अद्॒ः पुर ीर पॆरभोिगनो भवत इयं प्राथर्ना” इित । एत  ा राजा मनः ै तां शकुद्॒लायाः
अिनद्५ अकलङ्क च रूप पिवत्रताम् अद्আा ृ तां सौभाৼशािललद्तां च िवदूषक पुर ात्
प्रकाशयित यत् त ाः वपुः अकृताघ्राणं पु ेमव िवद्यते । अथार्त् केनािप त ाः वपुः न घ्रातेम थर्ः ।
िक नखैः अै दं्ॶ प वम् इव कोमलमै । तथा वेधरिहतं र ेमव सा तथा अना ािदतं सद्यः
जातं मधु इव सा, त ा इदं पु ानाम् अनेकजद्ংाेजर्तानां सुकृतानां फलं िवद्यते । ब्रह्मा इह जगित कं
भाৼवद्॒म् उप ा ित इित न ज्ञायते राज्ञा ।
अलङ्कारः अै न् ोके एक ाः शकुद्॒लायाः बहुेभः उपेमत ाद् मालोपमालङ्कारः । अनाघ्रातम्,
अलूनम्, अनािवद्धम् इ ािदेभः िवशेषणैः िवशेषाेभप्रायः प्रकिटतः भवित । शकुद्॒लाअद्আेन केनेचद्
अ ृ ा अै इित अेभप्रायः िवशेषणैः प्रकिटतः इित कारणेन पॆरकरालङ्कारः अिप अत्र अै ।
उभयोः पर रं पृथছरणासमथर्तया सङ्करः । पॆरकरालङ्कारप्रयोजकैः िवशेषणैः शकुद्॒लायाः देहसौ वं
िनदुर् म् अेभनवं च अै इित व ु अिप ते इित व ुद्ािनः । दु द्॒ः अत्र शकुद्॒लायाः गुणान्
कोतर्यित । त ाद् गुणकोतर्नं नाम नाट्यलक्षणम् । राजा काम चतुथ७ दशां प्राद्নवान् अै इित ं
प्रतीयते ।
छनदः अै न् ोके ेशखॆरणी द्०ो िवद्यते । त छद्०सः लक्षणं तावत्– “रसैः रुदै्रै द्ॶा
यमनसभलागः ेशखॆरणी” इित ।

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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५ सचूीपतं पापतुं नुदतु

य दहा तद त्र य ेहा न त चत्
शुभङ्कर दासः

भारतीयसं ृ तेः आधारेशलयोरद्আतमम् इदं कृ दै्वपायनिवरेचतं महाभारतम् । न नूनम
ग्रद्। उदे्द ं कौरव-पा वयोः युद्धवणर्नम्, अिप तु भारतीयधमर् का ॷन सिव रं ेचत्रणम् ।
सुजीवनादश३ ापयद् द्আायाद्আायिववेकपूवर्कं धमर्शा ािप काय३ कुरुते शा ेमदम् ।
महाभारत ा गुणकोतर्नावसरे प्राद्ते ोकोऽयम्–

धमॷ ह्यथॷ च कामे च, मोक्षे च भरतषर्भ ।
यिदहाै तदद्আत्र यद्ॶेहाै न तत् ়ेचत् ॥ इित ।

ोक ेन “यिदहाै तदद्আत्र यद्ॶेहाै न तत् ়ेचत्” इित वाষेन अैखलसंसार सारः
स ह ात्र महाभारते लद्ते इ वबोेधतम् । त थेमित िविवधिवषयान् आेश्र अधः िवचाॆरतम् ।
१. महाभारते पुरुषाथोर्पदेशः
पुरुषैः अ र्मानाः च ारः पुरुषाथार्ः धमार्थर्काममोक्षाः प्रेसद्धाः शा ेषु लोकाचारेषु च । तत्र नैके

मोक्षपरकाः दाशर्िनकग्रद्।ाः , धमर्परकाः यज्ञािदग्रद्।ा प्राद्द्॒े, परद्॒ु अितिवरलाः ते ग्रद्।ाः , यत्र
एकत्र सवॷ पुरुषाथार्ः ााताः । तथािह-
१.१. धमईइः कृ ाकृ िववेकैः नीरक्षीरिववेचनपूवर्कं जीवनं यापयैद्॒ िवचक्षणाः । स च
कृ ाकृ िववेकः धमर्शा ग्रद्।े उे ैखतः । क धमर्ः इित चेदु ते– ेध्रयते अनेन इित धमर्ः
इित । तथाह्यॎদं महाभारते–

ेध्रयते धमर् इ ाहुधर्मঀ धारयते प्रजाः ।
त ाद्धमঀ न हद्॒ ः , धमঀ रक्षित रेक्षतः ॥ इित ।

महाभारते भूॆरशः धमार्धमर्िवचारः प्राद्ते । यथात्र श्रीकृ ाजुर्नयुेधि रभी िवदरुादीनां
धमर्मागर्ः , तथैव च दयुঀधनादीनाम् अधमार्नुसरणमिप ाातमत्र, येन मानवाः द्वयोः तरिववेकेन
धमर्मागॷण जीवनम् अितवाहियतुं शযुयुः । यक्षयुेधि रसंवादे धमर्ः न नूनम् उपदेशमात्रम्, अिप तु
जीवनाचरणमेवेित ज्ञािपतम् । तत्र चोদं युेधि रेण–

यशः स ं दमः शौचमाजर्वं ह्रीरचापलम् ।
दानं तपो ब्रह्मचयर्ेम ेता नवो मम ॥ इित ।

िद्विवधो िह धमर्मागर्ः प्रवृे ः िनवृे ेित । श्रीशङ्करभगव ादानां ाानानुसारम्
अद्ुदयलक्षणः सांसाॆरकमागर्ः प्रवृे मागर्ः , मोक्षशा िवचारभूतः परमा भावलक्षणः श्रेयोमागर्
िनवृे मागर्ः इ ु ते । तत्र प्रवृे मागॷ कः आदशर्ः अवलद्৬नीयः इित िवषये िद्वज ाधसंवादे
ाातम्–

के न िहसंैद्॒ जीवान् वै लोकेऽै न् िद्वजस म ।
बहु से द्ॗ इह वै नाै के दिहसंकः ॥ इित ।

१.२. अथईइकामौ चॆरत्रोद्ॶ ै यािन कालवणঀेचतकायार्ेण प्रातािन, ताद्আेव अथर्कामािदषु
सचूीपतं पापतुं नुदतु
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६ सचूीपतं पापतुं नुदतु
च सहायकािन भवैद्॒ । अथर्शा ीया आधुिनको िवद्या, प्राचीनसामाेजकादशर् प्रदेशर्तं प्रकृते ।
सुजीवनयापनाय अथঀपाजर्नम्, संरक्षणम्, भोग ेित त्रयो िवषयाः अपेक्षद्॒े । अत एव अथर्कामयोः
प्रेरयित महाभारतम्, यथा–

सुवणर्पु ां पृेथवी ं ेचद्উैद्॒ पुरुषा यः ।
शूर कृतिवद्य य जानाित सेिवतुम् ॥ इित ।

त ाेद्ध अथঀपाजर्नसाधनोपदेशाय कृ ादयो ााताः । प्रोদ – “न स सेमितं ग ेत् य
नो िनवर्पेत् कृिषम् ॥” इित ।
१.३. मोक्षः अै द्ॶेव महाभारते भी पवर्ेण श्रीमद्भगवद्गीता प्राता, या च परमा दशर्नरूपं
मोक्षम् उपिदशित । अ च ग्रद्। अ ादशसु अद्ऻायेषु मोक्ष एव मूलतः प्रितपािदतः । अ
च ग्रद्। िविवधवेदाद्॒ाचायार्णां दाशर्िनकमतानुसारं ााः दृ द्॒े । अ ा ग्रद्।ाद्
उपिनषदদुत ािन उपलद्द्॒े, यथा– ज्ञानकमार्िदमागार्ः , ब्रह्मिवद्या, आ ज्ञानम् इित । तेनात्र
च ारोऽिप पुरुषाथार्ः ााताः इित म् ।
ननु इमे च ारः पुरुषाथार्ः अद्আत्रािप महाका ािदषु लद्ेरन्, कथम ैव गॆरमोिদः – “न तत्

়ेचद्” इित चेदु ते यत्, इतरे ग्रद्।ाः पुरुषाथर्वणर्नेनैव समाद्নाः , अत्र तदितॆर ािप नैके तादृशाः
िवषयाः वेणर्ताः , येषु केचन धमर्शा ादौ प्राद्द्॒े, केचन वा सािह शा े, केचन वा अद्আत्र
शा ाद्॒रे । परद्॒ु तेषां समेषां सङ्गमो िह नाद्আत्र, अिप तु महाभारते एवेित युদा गॆरमोिদः ।
२. महाभारतसय सामािजकोपदेशः
िविवधसामाेजकोपदेशाः प्राद्द्॒े महाभारतात्, ये चोपदेशाः आदशर्जीवनयापनाय

आलद्৬नभूताः । तादृशाः केचन उपदेशाः यावत्– भी िपतृभिদः , एकल ाजुर्नयोः गुरुभिদः ,
पुत्रपु ोः साद्৷ेम ादयः । तथाह्यॎদं महाभारते–

“यथैवा ा तथा पुत्रः , पुत्रेण दिुहता समा ॥” इित ।
साद्২ितके काले नारीपुरुषयोः साद्৷िवषये सवर्कारैः यः प्रय ः िवधीयते, त मागर्दशर्नं तु

सुप्राचीने महाभारते एव पूवर्तः प्रद म् । अिप च, गाद्॰ारी-कुद्॒ी-द्रौपदी-सुभद्रािदनारीणां यत् साम ३
कतर् बोधः नेतृ प्राद्ते तद् अद्यतनीयनारीणां सवर्क्षेत्रेषु साद्৷ावदाने िविवधकायॷषु नेतृ प्रदाने
च प्रेरकं भवित । अद्ुद्ॶ ा सह नीितमागঀऽिप उपिद ः चतुराश्रेमणाम् आदशर्जीवनोपदेशज्ञापनेन ।
तथािह–
१. ब्राह्मण यज्ञाद्ऻयनदानादयः ।
२. क्षित्रय रा पालनादयः ।
३. वै कृिष-पशुपालन-वाेण ादयः ।
४. शूद्र िद्वजािदत्रयाणां वणार्नां सेवा ।
३. महाभारते राजधमईइः
राजा यथा चरते लोक दनुवतर्ते इित श्रूयते लोके, त ाद् राज्ञा िवचक्षणेन भा म् इित

नीितम् अनुसृ आदशर्राजधमঀ ाातः प्रकृते । महाभारत राजधमर्ज्ञानं िवना कोऽिप पूणर्तया
राजनीितिवलक्षणो भिवतुं नाहर्ित इित िवदषुां मतम् । राजनीतेः नेतारं प्रित महाभारतं महनीयम्
आदशर्म् उप ापयित । सुधमर्सं ापन उ रदािय ं राज्ञामेव इित कथयित ग्रद्।ोऽयम् ।

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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इ मिप उे ैखतमत्र यत्, यिद राजा प्रजापालनं न कुयार्त्, तिहर् न नूनं प्रजानामेव क्षयः , अिप तु
वैिदकधमर् ािप लोपः ात् । त ाद् राज्ञा कथं ेयेमित िवषये प्रोদम्–

मृदिुहर् राजा सततं, ल ो भवित सवर्शः ।
अवमद्আैद्॒ भतार्रं, संघषार्दपुजीिवनः ।

ाने न ित ैद्॒, लङ्घयैद्॒ च तद्वचः ॥ इित ।
िक , राजधमॷ न े सित रा २ नाशो भवित । त ाेद्ध “राजा राजपुरुषाणां मेरुद ः ”

इ ािदवचोेभः महाभारतम् उ ैः राजधमर् उ ृ ताम्, राजनीतेः उपादेयता ापयित ।
४. महाभारतसय सािहितयकमहत्त्वम्
“शद्ৈाथং सिहतौ का म्” इित आचायर्भामह का लक्षणादारद् का यावैद्॒

प्रयोजनािन प्रोদािन, तािन सवार्ेण महाभारते उपलद्द्॒े । तथािह–
४.१. गुणः रीितश्च का शा ीयदृ ा महाभारते पा ालॊरीितः वतर्ते । तत्र च पा ालॊरीतेः लक्षणं
प्रोদम्–

“शद्ৈाथर्योः समो गुद्৫ः पा ालॊरीितॆर ते ॥” इित ।
गुणे िप ये त्रयो गुणाः प्राताः आलङ्काॆरकसद्২दाये ओजः , प्रसादः , माधुयर् ेित, तेषां

त्रयाणामेव भूॆरशो दृ ाद्॒ाः प्रितपदं प्राद्द्॒े महाका ेऽै न् ।
४.२. रसः र ाद्यवै द्ॶा भ৳ावरणा ेचदेव रसः इित पै तराजजगद्ॶाथवचनात् का हृदयं
ह्ययं रसः , य नविवधः । श्रूयते च सािह दपर्णे ोकोऽयम्

शृङ्गारहा करुणा रौद्रवीरभयानकाः ।
बीभ ोऽद्भॎत इ ौ शाद्॒ोऽिप नवमो रसः ॥ इित ।

यद्यिप महाभारते नैके रसाः प्राद्द्॒े, यथा- १. सुभद्राजुर्नयोः पॆरणयवेलायां शृङ्गारः , २.
सभापवर्ेण हा म्, ३. युद्धवेलायां वीरः , ४. दुः शासनािदवधकाले बीभ ः , ५. अेभमद्আुप्रभृतीनां
वीरगितकाले करुणः ; तथािप मुतः अत्र अिङ्गरस ावत् शाद्॒ः एव ।
४.३. अलङ्कारः शद्ৈाथर्भेदेन अलङ्कारो िद्विवधो मतः । तेषु शद्ৈालङ्कारेषु महाभारते मुतः अनुप्रासः ,
अथार्लङ्कारेषु उपमारूपको ेक्षादयः प्राद्द्॒े । तत्र अनुप्रास एकः दृ ाद्॒ ावद् भीमवणर्नप्रसङे्ग–

“भीमो भीमपराक्रमः । अशोकः शोकनाशनः ॥” इित ।
४.४. छनदः छद्०ः पादौ तु वेद इित पाेणनीयवचनाद् वेदाद्॒ाङ्गाद्॒भूर्तेमदं छद्०ः का ाङे्गषु
अद्আतमम् । महाभारते यद्यिप िविवधपवर्ेण मद्ऻे मद्ऻे िविवध द्० ु ोकाः प्राद्द्॒े, तथािप
बाहु ेन अनु ॎद्থद्०ेस एव ोकाः उपलद्द्॒े । न नूनम् एतावतैव समाद्নोऽयं का मिहमा
महाका ा । प्रकृतेऽै न् पद्या कका ेन सह गद्या कभामोऽिप ়ेचत् प्राद्ते, येद्ध
चद्০ूका लक्षणेमित आमनैद्॒ सािहै काः । लक्षणं चोদं महाकिवना दै ना “गद्यपद्यमयी वाणी
चद्০ूॆर ेभधीयते” इित । समेथर्त ेदं महाभारत ाितप्रसङे्ग–

“अलङृ्कतैः शुभैः शदै्ৈः छद्०ोवृ ै िविवधैः ॥” इित ।
एतावता सवर्िवधिवषयाणां महाप्रयोगभूतेमदं महाभारतम् इित यद्यिप प्रितपािदतम्, तथािप
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अ ैकं िवेश ं वैलक्ष ं वतर्ते । तथािह न नूनेमदं स वृ ाद्॒ाधारेणैव रेचत ाद् ऐितहाेसकेमित,
अद्यपयर्दं्॒ सनातनधमर्वद् देदीद्मान ात् प्रितक्षणम् उपयुদ ा पुराणमिप ।
त ाद् यथात्र ा नीितः ाधीनतास ामकाले पथप्रदेशर्कासीत्, एवमद्यािप

अमृतमहो ववेलायां पाथेयभूते तः युদं वचनेमदम्- “यिदहाै तदद्আत्र यद्ॶेहाै , न तत्
়ेचत्” इित ेशवम् ॥
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श्रीरामकृ ावतार ोत्रम्
श्रीमिद्ववेकानद्० ाेमिवरेचतम्

आवीरलाल-गङ्गोपाद्ऻायिवरेचता ह्लािदनीदपर्णा टीका
प्रभानदं्० गुरंु न ा रामकृ ं जगद्गॎरुम् ।
मातरं सारदां नौेम ब्रह्मानदं्० स सङ्घराट् ॥
ेशरो मे ापये तत्र िववेकानद्०पादयोः ।
अद्আां पाषर्दान् नौेम लॊलाकारािदसंयुतान् ॥
िकम ीह मतौ ं वेदगभार्द्উय मे ।
य ादाय ाेमपादवचो ाान उद्यतः ॥
तथािप त पुत्रोऽ ी ेवंरूपिविन ये ।
आधदं्৷ श्रै मेतीह ় दौबर् ेमतः परम् ॥
त ाद् या भारतीशद्০ा दृ ते ाेमवाৠने ।
तदादशर्समा ह्येषा ह्लािदनीदपर्णा मम ॥
यथा िह मुकुरे े िबद्৬नैमर् ेम ते ।
तथैवा ां ता मे ेधय िनकषोपलः ॥
भवेद्वाऽसफलो ह्येष प्रयास ेद्ॶ दुः खदः ।
अकायॷ जाड्यमेवाै कमॺव खलु जीिवतम् ॥

उपोद्घातः तत्रभवद्॒ो िद्वतीयेचत्रभानुसङ्काशभारतघन द्ভतमोजाड्यरुद्रश्रीमिद्ववेकानद्० ाेमचरणा
यितगणेशरोवतंसा िनरद्॒रजनक ाणघनस तापसा अधर्बाह्याव ाः सद्॒ो
दृ ेचत्रपट ु ट वाणीिवषयीभूतम् एतद्युगपुरुषावतारत माहा ं प्रकटीकुवर्ैद्॒
आचणडाले ािदना । तत्र यद्यिप ना ोत्र श्रीरामकृ ावतार ोत्रनामधेयम् । तथािप
त ूवर्पूवार्वतारस ाकलनपुरः सरो य ाै नवीन भगवतो िन शुद्धबुद्धमुদ भाव ाद्ेष
नररूपधरो रामकृ इव प्रकिटतलॊलानद्०सद्०ोहधोरणीधरभवलेखः , त ात् तथािवधनामकरणे
न दोषः । यद्वा, ाेमकृतापररामकृ ोत्रेद्ो ावतर्नात् । ननु हृदयकमले ािदना
अभेदानद्० ाेमपादैः कृतं खलु रामकृ ावतारवणर्नम् इित चेत् कृतेऽिप तत्र
सकलमहापुरुषाकलना क ात् त सामाद्আ पदेशः । अत्र िकल यो रामः, यो कृषणः,
स एवेह रामकृषण इित भगवद्ংुखप्रसूतिवशेषसूचनायां त िनभूतैत ोत्रकुसुमसुरेभिवतरणे
सवर्थाै नूनं िवशेषावगािहता । िक , वाষमेतद् भगवद्ংुखात् ाेमपादैः साक्षा  तेमित
परमिवशेष मै नूनम् । ननु ाेमहृदय ः किववार् भদो वा एत द्यद्वये कतार्? किवरेव ।
कुतः ? न तु सामाद्আः किवः , अिप तु क्राद्॒दश४ एव, ऋिष ात् । अद्আथा सामाद्আजनानां
वृ ाद्॒श्रवणजप्रेरणाशिদसहकृत प्रितभानुगुणका बद्॰ेद् एतयोः न भवेद् िवशेषता । एत क्षे
ाेमपाद िवशेषरािह म् । न तद् वा म् । यो िह भगवान् सवर्शिদमान् अिप कमर्प्रवतर्क ेन

स यं लेखनीधरः त ेश जगदाचायर् ं प्रितपादयामास लोकेशक्षाकमर्ेण प्रेरयामास
सचूीपतं पापतुं नुदतु
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च । तथाेधकाॆरेण महापुरुषे न ়ेचत् सामाद्আबुेद्धक ना । तेन ेशवक त
अलोकसामाद्আप्रेरणाफला के िह इमे का े । भদपक्षेऽिप न सामाद्আः यथा वजगोिपकानाम्
इित नारदसूत्रेण त परभिদम ं ज्ञेयम् । त क्षणं चाह सा तिसमन् परमपेमरूपा इित अमृतसवरूपा च
इित च । भिদमत रूपमाह यललबधवा पुमान् िसद्धो भवतयमृतो भवित तृपतो भवित इित । रसो वै
सः रसं ह्यवेायं लबधवाननदीभवित इित च श्रुितः । एतेन परतृद्নाद्॒ः करण त ऋिष मेव फलित ।
िकद्॒ु भদे स िप वा৵द्॰ा करसा कका ू ितर्ः ािदित नाद्উयः । तेनाै न् तु किवपक्षो
बलॊयान् । अत्र मद्०ाक्राद्॒ावृ म् । मनदाकानता जलिधषडगैमभौर् नतौ ताद् गुरू चेद् इित त क्षणं
भट्टकेदार । न खलु यसय पेम इ त्र सय इ लघुसद्भावेऽिप गुरु ाप ौ छद्०ोभङ्ग इित वा म् ।
त लघुतैव । त ात् पशबदे हशबदे च परतः अपादानतस्थसयािप लघुतायाः किवयोगे दशईइनात्। तथा
च कुमारसमभवे गृहीतपतयुद्गमनीयवस्तरा इित पशबदे परतसतसय लघुता दृष्टा इित वृ र ाकरटीकायां
नारायणभट्टः । अिप च अिततीव्रप्रय सद्भावे संयोगमात्र ैव परभूत गुरु ाप ौ लघुता ाद्
इित भोजादयः । तथािह सर तीक ाभरणे यदा तीवपयतनेन संयोगादेरगौरवम्। न चछनदोभङ्ग
इतयाहुसतदा दोषाय सूरयः इित । एवमत्र आिदकवेः प्राचेतस का मुद्धरित भट्टनारायणः कृताथाईइश्च
इ ािद । एवं तत्रािप ऋिष े ाेमप्रयोगे कतृर्स सादं्৷ ु टित । तथािह भावघनवाणी श्रूयते
ाेमनः आिदकिवरहम् इित से इित नाेद् वङ्गका े । इह तु प्रथमः पक्षः पयार्द्নः । इदं का द्वयं

परद्০रायाम् आनद्धायोगेन ितलंगरागेण च गीयते । ितलंगरागाभास इित केेचत् । त रूपम्–
स-ग-म-प-िन इित आरोह,े कोमलिन-प-म-ग-स इित चावरोहे । औडवजाितमान् ।
पथमसय वयाखया अथ ााऽऽरद्ते । अत्र यः रामः , य कृ ः , सः अयं रामकृ ः इित
य दोः सद्৬द्॰ः । तेन द्वयोः ोकयोः एक ेनालोचना कतर् ा । अद्আथा एकवाষताहािनः । तथािह
आद्ये ोके रामावतारः प्र ूयतेआचणडालिेत ।

आच ालाप्रितहतरयो य प्रेमप्रवाहो
लोकातीतोऽद्हह न जहौ लोकक ाणमागर्म् ।
त्रैलोষेऽद्प्रितममिहमा जानकोप्राणबद्॰ो
भধा ज्ञानं वृतवरवपुः सीतया यो िह रामः ॥१ ॥

यसय प्रेसद्ध मयार्दापुरुषो म रघुवर पेमपवाहः ेहप्रवृे ः सौहाद्यर् वहारः इित
यावत् । स ेह वहारः िकयान् आवजर्नशीलः इित उ ते िवशेषणेन आचणडालापितहतरयः
इित । पाकपयर्द्॒ः अबाेधतः वेगः य ेह वहार तादृशः ेहमय वहारः च ालादीन्
संसार ाितिनद्सं ारशािलनोऽिप आवृणोित इ ाशयः । तेन सम संसाराक्राद्॒ प्रेम वहारः
इित फलित । न के त् कोटोऽिप तद्शवहारािवषयीभूत इित द्ाद्আते । स तादृशः भावः सामाद्আे
लोक े पुरुषे न सद्ৰवतीित लोकातीतः । रमद्॒े योिगनः इित रामशद्ৈ ार े िनिवर्शेषपरमा नो
लोकातीत ं िन प्रचं यु ते । िकद्॒ु लोकातीते सित त वहारो न ाद् अवयवहायईइम्
इित श्रुितिनदॷशात् । त ाद् अिपशद्ৈः । तेन लोकातीतः िवषयिवषियसद्৬द्॰युतलोकिवरिहतो
िनिवर्शेषोऽिप स भगवान् संसारावतर्पिततशोकातर्जनक ाणे ु ः न जहौ न त ाज
लोककलयाणमागर्ं जीवानां िनः श्रेयससाधनपद्।ानं सकलजीवचरमाथर्ेस द्উेषणेमित वा ।
अहह इित िव ये । कुतः ? उ ते । यं रागदे्वषद्वद्८ातीतोऽिप करुणामात्रस ः सन् एव
द्वद्८ावेजर्तजीवोद्धाररूपक ाणकतार् ात् । नोचेद् अनधेनैव नीयमाना यथानधा इित ै ितः । िकद्॒ु
लोके सोऽिप भगवान् देहधर इव सीतािवयोगािदजद्আदुः खभाक् सन् अिप लोकक ाणाद् न िवरत इित
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महान् िव य एव । तेन अद्भॎतोऽत्र रसः । यद्वा, ततसृष्ट्वा तदेवानुपािवशत् इ ािदशु्रतेः जगदपुादानाद्
जीवानां मूल भावः स एव सकलहृदयपु रीके अङ्गॎ मात्रपुरुषः सकलजीवेद्ः त रूपज्ञाने
प्रचोदनकतार् सृ ािप जगद् जगद्दॎः खिनरसनत र इित मनु बुेद्धिवषयातीतः अेचद्ॗकायर्मयः कथं
तथाकायर्कारीित िव य एव सवर्दा त कायार्वलोकने जायते धीराणामिप चेतेस । ननु लोकातीतः
कथङ्कारेण लोकसामाद्আतया प्रितभात इ ु ते जानकीपाणबनध इित । जानষाः जायायाः
मायायाः इित यावत् । त ाः प्राणः स म् एव बद्॰ः य तथाभूतः रामचद्६ः । िनिवर्शेष

त असहकृतमाय न वहारः । तेनैव लोकक ाणाय ां मायाम् आश्रयीकृ रामभद्रः
देहवान् इव रराजे । त ाद् एव तैलोकये सम े प्रप े अिप त अपितममिहमा अतु ै यर्िवशेषः
असदृशमहद्भावो वा िव ृतः । एवमत्र शদेरादरः कृतः । उদं च ाेमनाऽद्আत्र कोये से
इित का े सशिक्तकं नौिम ते पदम् इित । तथािह लोकक ाणे ु रिप भगवान् मायां िवना
अनुपिहत भावः ়ेचत् त ायॷ प्रवृ ो न ात् । तां िवना िह लोकक ाणेऽिप सद्ৰावनारािह म् ।
त द्ৰावनारािह े च सम प्रप ािप त भगवतो माहा मिप न प्रेथतं ाद् इित शদेरेव सवर्त्र
सहायक ं सूेचतम् । तेन सशिদकः स रामः यर्ते इित नूनं युদम् । एवंिवधः करुणावरुणालयो यो
रामचद्६ः सीतया वृतवरवपुः ीकृतपरकायः , भगवतः अवतारग्रहणे त काय ािप अतु माहा ं
गद्৷ते । अहो श्रूयते िह रामकृ भगव ादरोदनं मातृशवपदपॆरग्रहपूवर्कं मातनईइ ज्ञायते तवया कं
धृतवती सवगभेर् इित । पुन त्र अद्ऻा त ं प्रकटीिक्रयते भकतया ज्ञानम् इित । भिদसहकृतज्ञान
घनीभव ं सीतासहकृतरामचद्६ अवतरणम् इित िववक्षा । तत्र भধा वैदेही परामृ ा । ज्ञानेन
च रामभद्रः । िहशद्ৈः िन याथर्ः । रूपकालङ्कारः । तेन साक्षाद् भिদः मूितर्मती जग ननी सीता ।
िवमूतर् च ज्ञान ैव मूत४ रामभद्रः । उদं िह भगवता रामकृ ेन– स साकारः, स िनराकारः।
कीदृशः? मनयतां सिचचदाननदसमुदः। सित भिक्तिहमे तसय समुदसय केषुिचत् स्थानेषु सिललं
िहमीभवित। यथा जलं िहमाकारवत् सत् घनीभूतम्। असयाथईइः, स भक्तसय समीपं साक्षाद्भूतातमा
कविचद् वा साकाररूपः सन् पतयक्षीभवित इित । अिप च तेनैव भिक्तसवीकारो लोकिशक्षायै, यथा
अवतारादयः इित । िक , भिक्तः चनदः, ज्ञानं सूयईइः इित भगवद्वाষम् । यथा सूयर्ः लोकचक्षॎिष
दुः खदशर्नः , िकद्॒ु त ैव भासा भाेसतः चद्६ः सुखदशर्नः , तथैव ज्ञान रूपोऽिप परमा ा भধा
सीतया मायया घनीभूतः । तथाभूत एव लोकक ाणकृदािद रूपकः ॥१ ॥
िद्वतीयसय वयाखया एवमाद्य ोकेन रामावतारस प्रकाशनात् परं प्रकृतपरामृ ः कृ ावतारसारः
प्रकिटतः सतबधीकृतये ािदना ।

द्ीकृ प्रलयकिलतं बाहवो ं महादं्॒
िह ा राितं्र प्रकृितसहजाम् अद्॰ताेमस्रेमश्राम् ।
गीतं शादं्॒ मधुरमिप यः ेसंहनादं जगजर्
सोऽयं जातः प्रेथतपुरुषो रामकृ ै दानीम् ॥२ ॥

बाहवात् दुः शासनदयुঀधनकणर्जयद्रथभीमाजुर्नशकुिनप्रमुखमहावीरबाहुतः । सामाद्আाद्
एकवचनम् । बाहवशद्ৈ बाहुशद्ৈपयार्य ं यद्यिप श्रुितप्रेसदं्ध तथाद्ै न् आषॷ प्रयोगसाम ३
गद्৷ते । अत्र बाहवशद्ৈः लाक्षेणकः । कुरुक्षेत्ररण ल ैव लেाथर् म् । प्रयोजनवतीह लक्षणा ।
संयित भुज ैव मु म् । एवं महावीरसं शार्द् महाभयङ्कररूपं तद् रण लेमित द्ाद्আते । यद्वा,
बाहः बाहुः भुजः पृषोदरािदतवातसाधुिरित क दु्रमः । वाह ािप ়ेचद् दशर्ने त बाहुरूपाथॷ

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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१२ सचूीपतं पापतुं नुदतु
स िप बाह आद्याथॷ बाहुसद्भावे त ग्रहणमेव वरं, वाहिवषये तु न प्राथेमकाथर्ता । वाित हद्॒ीित
वः हद्॒ा हननकतार् । बाहने वः भुजद करणकहननिक्रयाशालॊ दोदर् प्रतापवान् इित बाहवः ,
ते बाहवाः महाभुजाः महाशूराः भी द्रोणकृपयुेधि रदयुঀधनभीमाजुर्नकणार्दयः । ते यत्र सैद्॒
तत् लं बाहवं कुरुक्षेतं्र नामधद्আधमर्क्षेतं्र रण लॊभूतम् । त ाद् उतथं समुद्गतं ु ॆरतं महादं्॒
िवशाल रूपं पलयकिलतं प्रलयः नाशः तं किलतं िविदतं प्रादं्ন धृतं वेित । एतेन सामूिहकनाशसद्ৰावना
तादृशप्रलयङ्करे रणे द्योितता । तादृशं प्रमुखमहावीरा ोटबहुभयङ्करं संं नाशमुख ं सतबधीकृतय
क्षणाय अचलॊकृ अद्॰ताेमस्रेमश्राम् अद्॰कार रूपम् अज्ञानघनं ताेमस्रः तेमसं्र तमः तद् अै न्
अ ीित कुरुपा वयुद्धकारणीभूतः भोगे ावरोधी क्रोधः , तेन ेमश्रां युদाम् । यद्वा, िवषादयोग म्
आजुर्नवाষमेव अद्॰म् अज्ञानरूपम् । तद् एव ताेमसं्र तमोमयनरकम्, अनायईइजुष्टमसवगयईइम्
इ ािदभगवद्वाষात् । तेन युদाम् । स याित नरकं घोरं तािमसं नाम नामतः इित भिव पुराणे ।
अथवा अद्॰ताेमस्रम् इित अज्ञानपयार्यः इित क दु्रमः । तेन अज्ञानेन युদाम् । सैव िवेश ते
पकृितसहजािमित । प्रकृितः अिवद्या तत्र सहजा भावजाता अिनवर्चनीय ाद् अनािद भावा,
ताम् । पुनः कोदृशी? राित्रः । सा अज्ञान रूपा अिवद्यासहजाता राित्रः अद्॰कारमय रूपा
िनरङ्कॎ शतया प्रकाशलेशरिहता । प्राेणनां ज्ञानबाेधका । संसारमहागतर्प्रवेशियत्री । तदদंु भगवता–
कुतसतवा कशमलिमदम् इ ािद । तां िहतवा পा ेछ ा िवन इित यावत् ।गीतंभािषतम् उपिद म्
इित यावद् अशोचयान् इ ाद्यारद् सवईइधमाईइन् पिरतयजय इ ािदपयर्द्॒म् । येनेित पदाद्ऻाहारः ।
कथं गीतम्? शानतम् इित तिद्वशेषणम् । योगाेधि त त भगवतः शमा कवाষपरद्০रावशाद्
गीत त शाद्॒ रूपता । एतद् अशाद्॒ पाथर् सद्भावे सवर्तो यु ते । िक , पुनः
िकं रूपं गीतेम ु ते मधुरम् इित । अिपशद्ৈः िवशेषापनाथर्म् । शाद्॒मिप उपिनषदािदकं
न सामाद्আेद्ः मधुरा ना भाित । िकद्॒ु गीतारूपवाणी सुधा आपामरमिप द्रवीकरोित । अिय भोः
िकमु ते अजुर्न साधारण ेमित चेद् नूनं वদ म् । िवषादकविलताज्ञानाद्॰कारमै त
त तै न् काले हीन मेव प्रितपदं्ॶ कलबैयं मा सम गम इ ािदभगवद्वाষात् । त ात्
शाद्॒मधुरगीतकतार्ऽिप स भगवान् िंसहनादं जगजईइ । ेसंहो िह अेधराजः पशूनां मृगेद्६ इित
नाम । गजर्ने त महापराक्रमो द्यो ते । तथैव गीतारूपशद्ৈमयशा ं सवঀपिनष ारभूतं
सकलशा मूधार्ेभिषদम् इित द्ाद्আते । अिप च द्ीकरणतमोनाशनपुरः सरेण गजर्नेन त
अज्ञानपशुभयो ादानमारणत रताऽिप सूेचता । नष्टो मोह इ ािदपाथर्वाষे खलु त लद्योतना ।
यद्वा, ेसंहनादशदे्ৈन गीतारूपाद्ऻा त हीनपुरुषिवषयतािनराकरणं वদ म् आिशष्ठो दिढष्ठो
बिलष्ठः इ ािदशु्रतेः । एवं यः वासुदेवाो भगवान् यं गीतात म् आिददेश, सः अयं पिथतपुरुषः
वेदािदमूधर्द्আशा कोितर्तचॆरतः इदानीम् अै न् वतर्माने ऊनिवंशिततमेशवीयाद्ৈरूपकालभागे
रामकृषणः एतद्ॶामोपाेधकः जातः । एवं िद्वतीय ोकाैद्॒मपादे य द्৬द्॰शाैद्॒रत्र । अयेमित
इदमः नैकट्याथर्ः । यः िकल कालाव े देन श्रुतः रामः कृ ो वा, स एव अयं मम दीनबद्॰ुगुर्रुः भगवान्
यं रामकृ नाद्ा प्रेथतोऽै । िक , य दािदिवशेषणानां प्रेसद्धव ुिनदॷश ाद् यो िनिवर्शेषः

परमा ा मायां वशीकृ राम इव कृ इव िवेश युगयोः समवतीणर्ः , स एवाै न् कलौ
रामकृ इव जात इव सारदासशिদकः अ वहायঀऽिप भिদज्ञानमयकलेवरः कथामृतािदमुखेन
लोकानुग्रहकारको िवराजत इव । यद्वा, सोऽयम् इित प्र ेभज्ञया रामकृ ावतार रूपप्रकाश
एव जातः । ननु सोऽयं देवद इित देवद ः पूव३ दृ ः सशद्ৈपरामृ ः , एत ालदृ देवद ु
अयंशद्ৈपरामृ ः । िकद्॒ु अदृ े तै न् रामादौ कथमत्र प्र ेभज्ञाेसेद्धॆरित चेद् बाढम् । अत्र
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१३ सचूीपतं पापतुं नुदतु
सपरामशर्ः परोक्षाेभिहतौ रामकृ ौ इित वদंु न शধते िদद्वयस ात् । य रामशर् ु िनिवर्शेषे
परमा िन प्रेसद्धात् । देहधारणािदकं तु िवशेषावगािह अवजानिनत मां मूढा मानुषी ं तनुमािशतम्
इित भागवतवाষात् । तेन अयद्০रामशर्ः फलित । िनिवर्शेषत ा ीकारे सवर्थाथर्हािनरेव । अिप च
एतेन प्र ेभज्ञामुखेन भगवतो रामकृ ोपदेशमुभागोऽिप सु দः । उদं िह तेन– िवषयद्वये
ज्ञानमवे तेषामलम्। पथमतः, अहं कः; ततश्च ते च के इित मया सह कः समबनधसतेषाम् इित । एवं
िह रामकृ सारसंग्रहणा करामकृ ावतारमाहा ं ीभवित । तत्र लोकानुग्रह भगवतो
देक्षणे र िवशेषगृह िद ै त तद्भদाह्वान ाकुलतािदषु प्रेसद्धः । िकमेधकेमित त
भगवतः सवर्भूतमहे र समग्रै यर्वीयर्यशः श्रीज्ञानवैराৼसद्০द्ॶ ादिप वैराৼमात्रयशै रूपेण
प्र द्ॶतया प्रकिटतलॊल तत्रैव सकलक ाणिनिहत ात् तद्ংुोपदेशे सततिन एवम्
अवतारममर्प्रकटनपरका ं रागदे्वषद्वद्८िवरिहतजीवहृदयानद्०प्रकाशपरं परमानद्०प्रकटनपयर्वेसतं
िवजयतेतमाम् ॥२ ॥
गीितकावयसय उपोद्घातः अथ मधुरलिलतिवलैद्৬तलयाैद्উतगीते गीते सित ाेमना
भावगद्गदद्ािनना महाभावुकः सन् मुहुमुर्हुः नाथं सद्৬ोधयन् महास ो भावियतृप्रितभाप्रकाशकं
का ं जगौ नरदेवे ािद । अ नरदेवे ादेः आच ाल ोत्रेऽद्॒भार्वपक्षे संशये स िप परद्০रायां
सहावै तप्रयोगदशर्नात् सहवै आच ालेनाचেते । अ ा गीतका ं सद्২दायिवज्ञेयम् । तत्र
शिक्तसमुदेित अद्वयतत्त्वेित द्वौ दोधकवृ बद्धौ । दोधकवृत्तिमदं भभभाद् गौ इित भट्टकेदारः । नरदेव
देव जय जय नरदेव इित सद्৬ोधनपदाैद्উतवाষख ं तु ध्रुवपदं गीतारद्ৰे गीतमद्ऻे गीताद्ॗे च
प्रितवारं ित्रवारं गेयम् । ोभवाষवद् अनेन भावघनीभावो द्ाद्আते । गीतमेतद् मालकौशरागेण
गीयते । त रूपं स-कोमलग-म-कोमलध-कोमलिन इित आरोहे ु मेणावरोहे च । अयम्
औडवजाितमान् । अ सवॷ कोमल रा एव त ामाद्আश्रुतेः एकश्रु ा अपकृ ाः भवैद्॒ । उतरा
इित तथाभूतानां लोके नाम । तेन िद्वश्रुितककोमल गाद्॰ार एकश्रुित म् । तथैव कोमलधैवत
कोमलिनषाद च । अ वीररसे िविनयोग इित सङ्गॊतमहोदधौ । तीनतालः तालः षोडशमात्रकः ।
पखावाजानद्ध प्रयोगे औेच ं वीररसपोषक ात् ।

नरदेवे ािद नराणां देवः हृदयाद्॒यार्मी द्योतनशीलः नरेषु नराणां मद्ऻे हृदय ाने ई रः
सवर्भूतानाेम ािद ृतेः । परमा ा प्रकाशते इित च द्योतनशील ं श्रुितप्रेसद्धम् । अद्আत् ाथर्म् । स
नरदेवः भगवान् गुरुः किवसद्৬द्॰ी, अिप च स गुरूणामिप गुरुः इ ाद्নप्रामा ाद् जगद्गॎरुपदवीमारूढन्
पाठकप्रसङे्गऽिप युদः । तादृश िवलक्षणगुरोहृर्दयं प्रकाशयन् आदावाह शिक्तसमुदे ािद ।

(मालकौशरागेण तीनतालेन गीयते)
नरदेव देव जय जय नरदेव ॥

शिদसमुद्रसमु तरङं्ग देशर्तप्रेमिवजृैद्ৰतरङ्गम् ।
संशयराक्षसनाशमहा ं याेम गुरंु शरणं भववैद्यम् ॥३ ॥

नरदेव देव जय जय नरदेव ॥
गीितकावयसय पथमसय वयाखया शके्तः समुदः पारावारः । असीेमतशिদः इित ता यर्म् ।
शिদशिদमतोरनद्আ ाद् इित ेसद्धाद्॒बलात् सकलशिদम ं भगवित एव युদम् । तेनैव
अक शिদेसेद्धः । तत्र समुतथः तरङ्गः यः तादृशः । पेमणा िवजृिमभतं रङं्ग दिर्शतं येन तं
दिर्शतपेमिवजृिमभतरङ्गम् । कान् दशर्यामास इ ुদे म ार्न् भদान् । आच ालप्रेमप्रवाहता यर्म्
सचूीपतं पापतुं नुदतु

dīpaśikhā/v1/2023/Abirlal Gangopadhyay/pp. 9-15



१४ सचूीपतं पापतुं नुदतु
अत्रािप अद्উे म् । रङ्ग भवलॊलेित ता यर्म् । त िन लॊला । लॊलायां च िन ः
स भगवान् रामकृ रूपेण प्रेद्ৢा प्रकाेशता त भवलॊला । त ाेद्ध दृ द्॒े बहुधा
त महाभावाकुिलतचॆरतेचत्राेण । पाॆरषदैभर्দैरिप त ेमसमप्रेमाभावप्र ावनाद् इित
कथामृतलॊलाप्रसङ्गािदकमत्र प्रमाणम् । िक ाेमनः से इित वङ्गॊयका मिप । पुन भगवान्
श्रीरामकृ ः साक्षात् संशयराक्षसनाशमहास्तरः । अितप्राकृत गुरुवाষशा िव ासहीन च
संशया ेमित सद्২दायः । त ु बहुकालाद् अदृ शा ोদमहापुरुषवैभववशाद् भवित । संशय ु
मोहांशवशीभावाद् रजोगुणबहुलाद् राक्षसप्रकृितं जनयित ौ सम ौ च क्रमशः इ त्र चरकादीनां
मानसप्रकृितेसद्धाद्॒ो द्र ः । त ात् संशयरूप राक्षस नाशे महा ं यः तम् इित ता यर्म् ।
संशयराक्षस महान् घातकः नाशकः अॆरः । कथेमित सकलक ाणगुणसद्০द्ॶो िह भगवदवतारः ।
दृ े तेन कृते अक ाणेऽिप तदवगुै तं तु क ाणमेव भवतीित राद्धाद्॒ः । क ाणसद्भावाद्
एव गुरुशদेः प्रस्रवणः । प्रसादशिদ त एव िनः सरित । देक्षण क ाणाथर्क ात् ।
पुनः देक्षणामूतॷगुर्रुभाव ात् । रुद यते्त दिक्षणं मुखं तेन मां पािह िनतयिमित िह श्रुितः ।
अिप च तत्रभगवता पत िलनाद्ुদं स पवूेर्षामिप गुरुिरित । तेन जगद्गॎरुपदवीभाज ैव
संशयमूलो ािटनी शिদः । अिप च जीवनेन बहुिवधशा ोদ गूढिवषय अक िवषय च
समाद्ऻािदिविवधसाधनभूतिवषयादीनां प्रदशर्नाद् अिप एतिद्वशेषणं युদम् । एवं मा ारमहोदयं प्रित
यत् ाकारं वारं वारं प्रदशर्यन् एकदोদवान् आसीत् – एनं ेचद्॒य सव३ भिव तीित त गुरुपदवी ं
जगद्गॎरुपदवी ं देक्षणामूितर्पदवीेमित यावद् द्रढयित नूनम् । एतादृशे साक्षाद् अवतॆरतगुरुभावे भगवित
एव गुरुशद्ৈप्रयोगः सवर्था अद्উथर्को भवित । त ाद् एवं जगदी रं ाेमगुरंु जगद्गॎरंु भववैदं्य
संसाररोगनाशकं ेभष रं शरणं यािम ग ाेम ॥३ ॥

नरदेव देव जय जय नरदेव ॥
अद्वयत समािहतेच ं प्रो लभिদपटावृतवृ म् ।
कमर्कलेवरमद्भॎतचे ं याेम गुरंु शरणं भववैद्यम् ॥४ ॥

नरदेव देव जय जय नरदेव ॥
गीितकावयसय िद्वतीयसय वयाखया अद्वयतत्त्वे ािद । अद्वयतत्त्वे सकलोपाेधिवरिहते िनिवर्शेषे
परमा िन रूपे तुरीये समािहतं िचतं्त य तम् । प्रेसद्धा िकल मुहुमुर्हुभर्गवतो रामकृ
समाेधम৳ता । न तु कठोरनीरससमािहतोऽयं पुरुषः । अिप च भिদरसप्रपूॆरत इित वদंु
पोजजवले ुদम् । पोजजवलो िवशदः शुभ्रो िनमर्लः पिवत्र इित यावत् । पट िवशेषणम् । भिদरेव
पटः भिक्तपटः । रूपकम् । तेन आवृतं िवमै तं वृतं्त चॆरतं्र य तम् । भধाकुिलतचॆरत्रोऽिप
समाेधगद्ৰीरः इित महाशय ं ते । यद्वा अद्वयेतयािदना ज्ञानयोगः पोजजवले ािदना
भिদयोगः कमईइकलवेरे ािदना कमर्योगो द्यो ते । राजयोग तु अद्वये ादौ अद्॒भार्वः , यतो
िह तद्क़साधनाया अद्ॗे अदै्वतसाधनाद्ॗे च समानानुभूितॆरित भगवद्वचनप्रामा ात् । अिप च
राजयोगहृदयरूपं कु िलनीशধाद्यु ानं तद्क़साधनाङ्गरूपम् । यद्वा यावद्ॶ जागॆरता कु िलनी
तावद्ॶ चैतद्আोदय इित भगवद्वचनाद् राजयोग अद्वये ािदकथनेनाद्॒भार्व इित गद्৷ते । कमर्
एव कलेवरं य तम् । लोकक ाणेचकोषुर् ाद् भगवतः अवासनावशग ािप देह ीकाराद्
वासनापूरणाद्यधमकमर्प्रािद्নनार्ै । िकद्॒ु िन ारणलोकक ाणकारी सन् यः किमर् ं तै न्
ेनैव साेधतं तद्वशात् कमर्मय ं त कलेवर । तेन कमर्ण एव मूितर्मिददं भगवतः कलेवरम् ।

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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१५ सचूीपतं पापतुं नुदतु
त ैव यथाथर्कमर्काॆर ं शষं कमर् कमॷ ािद ृतेः । अद्भॎता चे ा य सः अद्भॎतचे ः तम् ।
सकलक ाणकाॆर े सित अवतारे अद्भॎतः िकल भवित प्रय ः जीवक ाणाय । त ाद् वचनं न मे
भদः प्रण ती ािदकम् । एवं भगवद्॒म् आिदगुरंु ाेमगुरुम् अज्ञानाद्॰कारदं्ासकं भववैदं्य शरणं
यामीित पूवर्वत् ॥४ ॥

इ ेवं प्रकटीकुवॷ ाेमस ाथर्मद्भॎतम् ।
अनया प्रीयतां ामी सखा जद्ংिन जद्ংिन ॥
करुणािहमघनीभूतब्रह्मणो नोऽ ु सवर्दा ।
सदाप्रवतर्मानायां कृपायां बुेद्धदा कृपा ॥

सचूीपतं पापतुं नुदतु
dīpaśikhā/v1/2023/Abirlal Gangopadhyay/pp. 9-15



१६ सचूीपतं पापतुं नुदतु

ह धुमर्ः श्रीरामकृ
िववेकानद्० ाेमभी रेचतोऽयं लघुलेखः वङ्गभाषामूलः

श्रीश्रीरामकृ लॊलाप्रसङ्ग तृतीयख प्रारद्ৰे संयोेजतो िवराजते ।
ाेमना वेदाथार्नदे्०न अनूिदतः

आच ालाप्रितहतरयो य प्रेमप्रवाहो
लोकातीतोऽद्हह न जहौ लोकक ाणमागर्म् ।
त्रैलोষेऽद्प्रितममिहमा जानकोप्राणबद्॰ो
भধा ज्ञानं धृतवरवपुः सीतया यो िह रामः ॥
द्ीकृ प्रलयकिलतं वाहवो म् महादं्॒

िह ा राितं्र प्रकृितसहजामद्॰ताेमस्रेमश्राम् ।
गीतं शादं्॒ मधुरमिप यः ेसंहनादं जगजर्
सोऽयं जातः प्रेथतपुरुषो रामकृ ै दानीम् ॥

शा ेमित शदे्ৈन अनािदरनद्॒ो वेदो बु ते । धमर्शासनाय अयं वेद एव क्षमः ।
पुराणादयः अद्আे ग्रद्।ाः ृितशद्ৈवा ाः । याव े शु्र नुसाॆरणः तावदेव तेषाम् प्रामा म् ।
स ं िद्वप्रकारकम् - (१) मानवसाधारणप ेैद्६यग्राहं्य तदपु ािपतेन अनुमानेन गृहीत ,

(२) अतीैद्६यसूयोगजशिদग्राह्य ेित ।
प्रथमोपायेन सङ्किलतं ज्ञानं िवज्ञानमु ते । िद्वतीयप्रकारकं सङ्किलतं ज्ञान वेदः ।
वेदाः अनािदरनद्॒ोऽलौिकको ज्ञानराेशः सदा िवद्यते । सृि कतार् यं त साहाद्৾ेन अ

जगतः सृि ै ितप्रलयं करोित ।
सा अतीैद्६यशिদः यै न् पुरुषे आिवभर्वित त ऋिषॆरित नाम । तया शধा च स यदलौिककं

स मुपलभते त वेद इित नाम ।
एत ऋिष वेदद्र ृ च प्रािद्নरेव यथाथार् धमार्नुभूितः । साधक जीवने यावद

उ े नर् भवित तावद् धमर् ु केवलं ‘वा ैखरी’ । धमर्रा प्रथमे सोपानेऽिप त पुरुष
पादद्আासो न जात इित वेद्यम् ।
सम देशकालपात्र ािप भवित वेद शासनम् । वेद प्रभावो देशिवशेषे कालिवशेषे

पात्रिवशेषे वा न आबद्ध इ थर्ः ।
िव जनीन धमर् ााता केवलं वेद एव ।
िके ॆरमाणकम् अलौिककज्ञानवे ृ म् अ दे्दशीयेषु इितहासपुराणािदग्रद्।ेषु

दे्৺ ािददेशीयेषु धमर्ग्रद्।ेषु च यद्यिप वतर्ते, तथािप अलौिककज्ञानराशेः सवर्प्रथम सद्০ूणर्
अिवकृत च स ह रूपेण आयर्जातौ प्रेसद्धो वेदाः चतुधार् िवभদोऽक्षरराेशः सवर्तोभावेन
सवঀ ान अेधकारी, समग्रे जगित पूजाहर्ः , िक आयार्णां वा दे्৺ ानां वा सवॷषामिप
धमर्ग्रद्।ानां प्रमाणभूेमः ।
आयर्जा ा आिव ृ त पूवঀদ वेदाशद्ৈराशेः िवषये इदमिप बोदं्ऻ यत् तद्ংद्ऻे लौिककम्

अथर्वादरूपम् ऐितहं्य वा यद्ॶ ात् तदेव वेद इित ।
वेदराेशरयं ज्ञानकमर्का ाद्ां दे्वधा िवभদः । कमर्का िक्रयाः फलािन च मायाेधकृते

सचूीपतं पापतुं नुदतु
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१७ सचूीपतं पापतुं नुदतु
जगित सवर्दा अवै तानीित हतेोः देशकालपात्रािदिनयमानुसारं तेषां पॆरवतर्नम् अभवत्, भवित,
भिव ित च । सामाेजষो रीितनीतयोऽिप एनं कमर्का माेश्र ै ताः इ तः काले काले
पॆरवितर्ताः भवैद्॒, भिव ैद्॒ च । लोकाचारा सवॷ स ा ेण सदाचारेण च अिवसंवािदन एव
सद्॒ः काले काले पॆरगृहीताः भवैद्॒, भिव ैद्॒ च । स ा िवगिहर्त सदाचारिवरोेधन
केवल लोकाचार वशवितर्नी जाता इ ेतदेव आयर्जातेः अधः पतन प्रधानमेकं कारणम् ।
ज्ञानका ोऽथवा वेदाद्॒भाग एव िन ामकमर्णः योग भদेः ज्ञान च साहाद्৾ेन मुिদप्रदः ,

मायासद्॒ारकपदे ेचराय प्रिति त । अिप च देशकालपात्रािदेभः सवर्था अप्रितहतै तेः स एव
सावर्लौिकक सावर्भौेमक सावर्कािलक च धमर् एक उपदे ा ।
मद्উािदतदं्क़ कमर्का माेश्र देशकालपात्रभेदेन सामाेजकक ाणकाॆरणः कमर्णः ेशक्षामेव

प्रधानतः प्रादात् । पुराणािदतदं्क़ वेदाद्॒िनिहतं त सवर् ं ीकृ अवतारादीनां मह ॆरत
वणर्नमुखेन तेषा त ानां िव ृतं ाानमेव करोित, अिप च अनद्॒भावमय प्रभोः भगवतः
कमिप कमिप भावं प्रधानीकृ त ोपदेशं करोित ।
िकद्॒ु कालवशेन सदाचारभ्र ा वैराৼहीना केवललोकाचार ा क्षीणबुेद्धः आयर्सद्॒ितः , एतेषाम्

भाविवशेषाणां िवशेषेशक्षादानाय आपातप्रितयोगी इव ै त अ बुद्धीनाम् मानवानां कृते
बहुिव ृतभाषायां वेदाद्॒गतसूत ानां ूलरूपेण प्रचारक पुराणािदतद्क़ ािप ममर्ग्रहणे
असमथार् सती, अनद्॒भावसमि भूतम् अख ं सनातनधम३ बहुख ेषु िवभ साद्২दाियकोम्
ई ा३ क्रोध प्र ा तद्ংद्ऻे पर रम् आहुितदानाय सततं प्रचे माना यदा इमां धमर्भूेमम्
भारतवष३ प्रायः नरकभूेमरूपेण पॆरणाेमतवती, तदानीम् आयर्जातेः वा िवको धमर्ः क इित
दशर्ियतुम्, सततं िववदमानैः आपातदृ ा बहुधा िवभদैः सवर्था िवपरीताचारसङ्कॎ लैः सद्২दायै:
समा द्ॶायाः , देशीयानां भ्राैद्॒ ानभूतायाः वैदेेशकानां घृणा दरूपाया िहद्०धुमर्नाेमकायाः
आ युगयुगाद्॒रेद्ः िवखै तायाः देशकालयोगेन इत तो िवेक्षद्নायाः धमर्ख सम ेः मद्ऻे यथाथार्
एकता कुत्रेित दशर्ियतुम्, कालवशेन न ा सनातनधमर् सावर्लौिककं सावर्दैेशक रूपं
जीवने िनधाय सनातनधमर् धृतिवग्रहो दृ ाद्॒ इव लोकिहताय सवर्समकं्ष जीवनं प्रदशर्ियतु

श्रीभगवान् रामकृ ोऽवतीणर्ः ।
अनािदकालाद् वतर्मानं सृि ै ितलयकतुर्ः सहयोिग शा ं कथं संेक्षद्নसं ारे ऋिषहृदये
तः आिवभर्वती ेतत् प्रदशर्ियतुम्, एवद्২कारं शा े प्रमाणीकृते धमर् पुनरुद्धारः पुनः ापनम्

पुनः प्रचार भवद्॒ु इित च, वेदमूितर्ः भगवान् अै न् कलेवरे प्रायः सद्০ूणर्त एव बिहः ेशक्षाया:
उपेक्षाम् अकरोत् ।
वेद अथवा यथाथर्धमर् , ब्राह्म अथवा धमर्ेशक्षक च रक्षायै भगवान् भूयो भूयः

शरीरधारणं करोित इ ेतत् ृ ादौ प्रेसद्धम् ।
प्रपिततायाः नद्याः जलराेशः समेधकवेगवान् भवित, पुनरुै तः तरङ्गः समेधकं िव ाॆरतो

भवित, एवं प्र ेकं रचना कं परम् आयर्समाजोऽिप श्रीभगवतः कारुेणके िनयद्॒ृ े िवगतामयः सन्
पूवार्पेक्षया अेधकतरं यश ी च वीयर्वां स ायते इ ेतद् इितहासप्रेसद्धम् ।
प्र ेकं रचना कं परम् अ ाकं पुनरुै तः समाजः अद्॒िनर्िहतं सनातनं पूणर् ं समेधकं

प्रकाशयित । सवर्भूताद्॒यार्मी प्रभु प्र ेकम् अवतारेषु आ रूपं समेधकम् अेभ यित ।
पुनः पुनः भारतभूेमॆरयम् मू ार्पद्ॶा जाता, पुनः पुन भारत भगवान् आ ाेभ ধा इमाम्

पुनरु ीवयामास ।
िकद्॒ु यथा वतर्मानकाल यम् ईषद्ংात्रगतयामा गभीरिवषादरजिन, न तथा काऽिप अमािनशा
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इतः पूवर्म् इमाम् पु भूेमं समा ािदतवती । अ पतन गभीरतायाः अपेक्षया प्राचीनािन
पतनािन सवार्ेण गो दतु ािन ।
त ाद् अ प्रबोधन समु लतायाम् आयर्समाज पूवर्पूवर्युगगतबोधनािन सूयार्लोके

तारकावलॊव मिहमिवहीनािन भिव ैद्॒ । अिप च, त ाः एत ुनरु ान महावीयर् समक्षम्
पूवर्पूवर्युगे पुनः पुनलर्द्म् प्राचीनं वीयर्म् बाललॊलाप्रायं सद्০ ते ।
सनातनधमर् समग्रा भावसमि ः वतर्माने पतनाव ाकाले अेधकाॆरहीनतायाः हतेोः इत तः

िवेक्षद्নा सती क्षॎद्रक्षॎद्रसद्২दायाकारेण ়ेचद् अंशतः पॆररेक्षता, ়ेच ु सद्০ूणर्तो लुद्নा चासीत् ।
अ नवो ान नवबलेन बलॊयसी मानवसद्॒ितः तां िवखै तां िवेक्षद्নा अद्ऻा िवद्यां

सम ीकृ जीवने धारियतुम् अद्ेसतुम्, लुद्নिवद्यां पुनरािव तुर् समथार् यथा भवेत्
तथा िनदशर्नाय परमकारुेणकः श्रीभगवान् वतर्माने युगे सवर्युगापेक्षया समेधकं सद्০ूणर्म्,
सवर्भावसमैद्উतम्, सवर्िवद्यासहाय पूवঀদं युगावताररूपम् प्रकाेशतवान् ।
अत एव अ महायुग प्र ूषे सवर्भावसमद्উयः प्रचाॆरतो भवित । िक अयम् असीमोऽनद्॒ो

भावः , यः सनातने शा े धमॷ च िनिहतोऽिप एताव ालम् प्र द्ॶ आसीत्, स पुनरािव ृ तः सन्
उ िननादेन जनसमाजे घोिषतो भवित ।
अयं नवयुगधमर्ः समग्रजगतः , िवशेषतः भारतवषर् , क ाण िनदानम् । अिप च, अयं

नवयुगप्रवतर्कः श्रीभगवान् रामकृ ः पूवॷषां श्रीयुगधमर्प्रवतर्कानाम् पुनः सं ृ तः प्रकाशः । हे मानव,
इदं िव ेसिह, अ धारणां कुरु ।
हे मानव, मृतः पुननार्याित, गता राित्रः पुननार्ग ित, िवगत उ ासः पूवर्रूपम् पुननर् प्रकाशयित,

जीवोऽिप एक ैव देह िद्वधार्रणं न करोित । अत एव अतीत पूजायाः यु ान् वयं प्र क्ष
पूजां प्रित आह्वयामः , गतानुशोचनाद् वातर्मािनकप्रय ं प्रित आह्वयामः , लुद्নपथ पुनरुद्धाराय वृथा
शिদक्षयात् सद्यो िनिमर्तं िवशालं सिद्ॶकट पद्।ानं प्रित आह्वयामः ; बुेद्धमान् अवग तु ।
य ाः शদेः उद्ংेषमात्रेण िदै৩गद्॒ ािपनी प्रितद्ािनः जागॆरता अभूत्, त ाः पूणार्व ा

क नया अनुभूयताम् । अिप च, वृथा सदे्०हं दबुर्लतां दासजाितसुलभौ ई ार्दे्वषौ च পा अ ै
महायुगचक्रपॆरवतर्नाय साहादं्৾ कुरुत ।
वयम् प्रभोः दासाः , प्रभोः पुत्राः , प्रभोः लॊलायां सहायकाः इतीमं िव ासं हृदये दृढं धारयद्॒ः

कायर्क्षेत्रम् अवतरत ।
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छात्र परीक्षा
(रवीद्६नाथठाकुरिवरेचतं नाट्यकौतुकम्)
अनुवादकः – डॉ. सुकाद्॒-माद्ॶा

(पात्रा ण)
छात्रः - मधुसूदनः । ेशक्षकः - कालाचाँदः । अेभभावकः ।

छातः शीमधुसूदनः। कालाचाँद-महाशयः आचायईइः पाठयित।
(अिभभावकसय पवेशः)

अिभभावकः – कालाचाँदमहाशय, मधुसूदनः कथम् अधीते?
कालाचाँदः – आम्, यद्यिप महान् धूतঀ मधुसूदनः , िकद्॒ु सबलोऽयम् अद्ऻयने ।

कदािप िद्वः अद्ऻापन आव कता एव न भवित । यत् सकृत्
पािठतं मया, तत् कदािप न िव रित ।

अिभभावकः – तथा वा? तिहर् अद्य अ परीक्षां करोेम ।
कालाचाँदः – अव ं िक्रयताम् ।
मधुसूदनः – ( गतम्) ह्यः आचायॷण तथा तािडतं येन इदानीमिप मे पृ भागे

वेदना अै । अद्य त प्र पर्णं करणीयम् । अपसारयाेम एव
अद्य एनम् ।

अिभभावकः – िकं रे मधो! पिठतं रेस खलु सवर्म्?
मधुसूदनः – आचायॷण उদं सव३ राेम ।
अिभभावकः – तथा वा? उ तां तिहर्- क ावद् उेद्भद्?
मधुसूदनः – उेद्भने भूेमेमित ।
अिभभावकः – यथा?
मधुसूदनः – यथा िक ॎलुकः ।
कालाचाँदः – (रोषकषाियतनेत्रः ) िकम्? िकमुদम्?
अिभभावकः – उपिव तां भोः ! नो तां िकमिप इदानीम् ।

(मधुसूदनं पित)

अिभभावकः – या पदं्य पिठतं खलु? उ तां तिहर्- िकं प्र ु टित कानने?
मधुसूदनः – क कः ।

(कालाचाँदमहाशयसय वेताघातः)

मधुसूदनः – िकम् आचायर्! ताडयित िकमथर्म्? ेम ोদं वा मया?
अिभभावकः – अ ु, केन कितर्तः ेसराज-उद्दौला? इितहासे िकमु ते?
मधुसूदनः – कोटैः ।
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(वेताघातः)

मधुसूदनः – आम्, िवना कारणं मे ताडनं भवित? न केवलं ेसराज-उद्दौला, अिप
तु सद्০ूणर्ः इितहासः एव कोटैः कितर्तः । प द्॒ु ।

(पदशईइनम्। कालाचाँदमहाशयसय िशरोरदनम्।)

अिभभावकः – रित वा ाकरणम्?
मधुसूदनः – राेम ।
अिभभावकः – कः कतार्? सोदाहरणं बोधयतु ।
मधुसूदनः – कतार् अपरप ाः जयमुन्शीवयर्ः ।
अिभभावकः – िकमथर्म् उ ताम्?
मधुसूदनः – सः िक्रयां करोित ।
कालाचाँदः – (सरोषः ) तव ेशरः ।

(पृषे्ठ वेताघातः)

मधुसूदनः – महोदय! तद्ংे पृ ं , न ेशरः ।
अिभभावकः – कः ष ीत ुरुषः ?
मधुसूदनः – न जाने ।

(कालाचाँदमहाशयसय वेतदशईइनम्)

मधुसूदनः – अ ज्ञानं तु अ ेव, अयं यि त ुरुषः ।

(अिभभावकसय हासः, कालाचाँदमहाशयसय तिद्वपरीतभावः)

अिभभावकः – गेणतेशक्षा प्राद्নा वा?
मधुसूदनः – प्राद्নा ।
अिभभावकः – अ ु, तुदं् साधर्षट् ेम ाद्ॶािन प्रदाय उদं यत्- प िनमेषं यावद्

भक्षणानद्॒रम् अवेश ं ते किन भ्रात्रे प्रदेयेमित । एक
ेम ाद्ॶ भोजने तव िनमेषद्वया कः कालः अपेেते चेद् भ्रात्रे
कित ेम ाद्ॶािन प्रदा ित?

मधुसूदनः – न एकमिप ।
कालाचाँदः – कथम्?
मधुसूदनः – सवर्महं खािद ाेम । दातुं न शযोेम ।
अिभभावकः – अ ु, यिद एकः वटवृक्षः प्रितिदनं चतुथा३श-प्राङ्गॎलपॆरेमतं वधर्ते,

तिहर् यो वटः अ वैशाख प्रथमे िदवसे दश-प्राङ्गॎलपॆरेमतः
आसीत्, परवितर्वैशाखे त कोयती वृेद्धः ात्?
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मधुसूदनः – यिद वक्रता आयाित तिहर् वদंु न शষते, यिद ऋजुतया उपॆर

ग ित तिहर् पॆरमापनेनैव ज्ञा ते, शु े जाते तु वातार् एव नाै ।
कालाचाँदः – िवना ताडनं बुेद्धः काय३ न करोित । िनगर्तश्रीक! ताडनेन ते पृ ं

लोिहतं करोेम, तेनैव भवान् ऋजुः ात् ।
मधुसूदनः – िकद्॒ु कदाेचत् ताडनाद् ऋजुरिप वक्रायते ।
अिभभावकः – कालाचाँदमहाशय! भ्रमोऽयं भवताम् । ताडनािदना अ ः एव

साद्ऻते । अ ेव लोकप्रेसेद्धः यत्- ताडनाद् गधर्वो ना ायते,
अिप तु बहुधा अ एव गधर्भायते । अेधकांशाः बालाः पठने
समथार्ः , िकद्॒ु अेधकांशाः ेशक्षकाः पाठने असमथार्ः । अद्॒तः
ताडनेन मृतो बाल एव भवित । सवेत्रद ं भवता प्र ीयताम् ।
तावता कािनचन िदनािन पृ म मधुसूदन िवश्राद्৷तु । ततः
अहमेव पाठयाेम ।

मधुसूदनः – अहो! रेक्षतः ।
कालाचाँदः – रेक्षतो महाशय! अ बाल पाठनं श्रेमककमर् ।

काियकश्रममात्रम् । मासं खिन ा एनं प ैव रूद्काेण लद्द्॒े ।
तेन श्रमेण मृ नने तु दश रूद्काेण लद्द्॒े ।
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ा मसारदान कृतः श्रीश्रीरामकृ लीलाप्रसङ्गः
अनुवादकौ– डॉ. राकेशदाशः , शाद्॒नुनायेकः
पथमः खणडः – पथमः अधयायः (यगुपयोजनम)्

मानवः वतर्मानकाले िकयान् उद्ॶतः शिদशालॊ चाभूत्
िवद्यां, सद्০दं, पुरुषकार अवलद्৭ मानवजीवनं वतर्मानकाले पृेथ ाः सवर्त्र िकयदं्॒ प्रसारं

लभमानम् अै , तद् अतीव ूलदेशर्नोऽिप जन सार ेन हृदयङ्गमं भवित । मानवः कथे द्
अिप ়ेचद् अिप क्षेत्रे एक ां सीेद् आबद्धः ातुं ने तीव । भूमौ जले च पयार्दं्ন पॆरभ्रद्৷ अिप
असुखी सः इदानीम् आधुिनकयद्क़ाेण आिव ृ गगनगामी संवृ ः । तमसावृते समुद्रगभॷ, अि৳मये
आ৳ेयिगॆरगभॷ च अवतीयर् सः ीयं कुतूहलं िनवतर्यामास । ेचरं िहममै तं पवर्तं समुद्रतटं च ग ा
सः तादृशानां सवॷषां प्रदेशानां यथायथं रह ावलोकने समथर्ः अभूत् । पृेथवी ानां क्षॎद्रदीघार्काराणां
सवॷषां लतौषेधपादपानाम् अद्॒ः ै न् इव प्राण द्०न पॆरचयं प्राद्ভोत् सः , सवर्िवधान्
प्राेणनः ीयप्र क्षेण िवचारचक्षॎद्ा३ च िवज्ञाय ज्ञानेसेद्धरूपं ीयम् उदे्द ं प्रित संसरित । तथैव
ेक्ष द्নेजआदीनां प भूतानाम् उपॆर आेधप ं कृ ा सः अधुना ावराै कायाः पृेथ ाः सवार्न्
िवषयान् अज्ञासीत् । तत्रािप असद्॒ु ः सुदूर ानां ग्रहनक्षत्रादीनां समुेचतां वाता३ प्रादु्নम् उ ुकः
क्रमेण तत्रािप कृतकायर्ताम् अनुभवित । अद्॒जर्ग ॆरदशर्नेऽिप त उ ुकतायाः अभावः न
पॆरलেते । भूयोदशर्नं गवेषण अवलद्৭ तै न् क्षेत्रेऽिप मानवः नूतनािन सवार्ेण त ािन िन म्
आिव रोित । जीवनरह अनुशीलनं कुवर्न् सः एकजातीय प्राेणनः अद्আ ां जातौ पॆरणतेः
क्रमाेभ দेः वा िवषयं जज्ञौ; शरीर भाव मन भाव च आलोचनपूवर्कम् आद्यद्॒वित
सू ावरोपादाने मनसः संरचनायाः त िनणर्याय समथर्ः अभवत्; जडजगतः इव अद्॒जर्गतः
प्र ेकं घटना अल िनयमसूत्रानुसारेण ग्रेथता इ वाग त्, आ हननािदषु असद्৬दे्धषु सवॷषु
मानेसक ापारे िप सूानुशासन पॆरचयं प्रापत् । पुनः वैयिদकजीवन ेचराै िवषये
िन यरूपेण प्रमाणलाभे समथঀ न भवित चेद् अिप इितहासालोचने मानवः त जाितगतजीवन
क्रमोद्ॶितं प्र क्षीकृतवान् । वैयिদकजीवन साथर्कतां तादृशरूपेण जाितगतजीवने दृ ा सः
इदानी ं त सफलतायै िवज्ञानं संहतचे ा अवलद्৭ अज्ञानेन सह ेचरस ामे िनरतः दृ ते ।
तथा च अनद्॒स ामेषु अनद्॒ां प्रगितं क यन् बाह्याद्द्॒ररा ानां दलुर्েप्रदेशान् प्रादु्নम्
अनद्॒वासनाप्रवाहे आ नः जीवनतरीम् अद्শावयत् ।

तादृ ाः उद्ॶतेः शদे मूलं पा ा ाद् आप्रा ं भाविव ारः
पा ा े मानवम् अवलद्৭ पूवঀদे जीवनप्रसारे िवशेषरूपेण उिदते स िप भारतप्रभृितषु सवॷषु

प्रा रा २े िप त प्रभावः म् अिप न लেते । िवज्ञान अजेयशধा प्रा पा ा प्रदेशौ
प्रितिदनं यावद् िनकटतां प्राद्ভुतः , प्रा मानव प्राचीनं जीवनसं ारकदद्৬कं तावद् एव
पॆरव र् पा ा मानवाकारेण आिवभर्वित । पार -चीन-जापान-भारतवषार्िददेशानां वतर्मानै तेः
आलोचनेनैव तद् अवगद्॒ुं शষते । भािविन काले पॆरणामः यः के द् भवतु, प्रा ोपॆर पा ा
सचूीपतं पापतुं नुदतु
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२३ सचूीपतं पापतुं नुदतु
तादृशभाविव ारिवषये न सदे्०ह अवकाशलेशः , सवर् ाः अिप पृेथ ाः कालेन पा ा भावेन
भावनम् अव द्ৰािव इ नुभूयते ।

पा ा मानव जीवनं दृ ा तादृ ाः उद्ॶतेः भािवपॆरणामः िनणॷत ः
पूवঀদप्रसार पॆरणामः िनणॷय ेद् अ ाेभः प्राधाद्আेन पा ा ः एव अवलद्৬नीयः । युिদम्

अवलद्৭पा ा मानव जीवनं िवम र् म् । तादृशप्रसार मूलं कुत्र, कोदृशः चा भावः , त
प्रभावेन पा ा जीवन पूवॷषाम् उ माधमानां सवॷषां भावानां उद्ॶतेः िवलोप पॆरणामः िकयान्,
त ा पा ा िদमनेस सुख दुः ख वा िकयती वृेद्धः द्আूनता वा स ाता इित अद्উेषणीयम् ।
पा ा जीवन ौ सम ौ वा त पॆरणामः सकृद् िनण४त ेत् ानकालयोः भेदे सित अद्আत्र
एतादृशिनणर्ये ेशो न ात् ।

पा ा मानव उद्ॶतेः कारणम् इितहास
इितहासः ाक्षरेण िनिदर्शित, दुः सहशै प्रकोपः बहुप्राचीनकालात् प्रभृित

पा ा मानवमनेस शारीरबुदे्धः दाढ्य३ समपादयत् । तेन एकतः यथा स ाथर्परः अभवत्, तथैव
अपरतः संहतचे या एव ाथर्ेसेद्धः भवित इित सार ेन अवबुद्ऻ जाितप्रीितं दृढीकृतवान् ।
तादृशी ाेथर्ता जाितप्रीित कालक्रमेण अजेयो ाहने अद्আाः सवार्ः जातीः पराेज तासां
धनसद्০दा जीवनं भूषियतुं तं मानवं प्रेरयित । तेन सः यदा ीयं जीवन वहारं िके त् ेशहीनम्
अकरोत्, तदैव शनैः शनैः तै न् अद्॒दृर्ि ः आिवभूर्य क्रमेण िवद्यायाः सद्गॎण च सद्০ादने तं
प्रैरयत् । एवं जीवनयुदं्ध िवहाय अद्আेषु सवॷषु उ ृ िवषयेषु त दृि ः यदा अपतत् तदा त लে
प्राद्নौ अद्॒रायरूपेण धमर्िव ासं पुरोिहताना प्राब ं समुपै तम् । िवद्याेशक्षया श्रीभगवतः
अप्रसादः , तेन च अनद्॒िनरयप्रािद्নः भवेद् इित वदेद्भः पुरोिहतैः तावता एव न सद्॒ु लेन बलेन
कौशलेन च तै न् अद्ािन गमने अिप ाघातः जद्আत इित आिव ृ तम् । तदा ाथर्साधनत र
पा ा मानव कतर् िनधार्रणे िवलद्৬ः न जातः । बलवता ह ेन पुरोिहतं दूरे िनेक्षद् ीयं
गद्॒ ानम् अेभलে गमनं प्रारभत । इ ं धमर्याजकैः सह शा ं धमर्िव ास दूरम् अपहाय
पा ा ाः नूतनपथा ीयं जीवनं पॆरचालयैद्॒ । प ेैद्६यग्राह्यतारूपेण सुिने तप्रमाणेन िन यं
िवना कदािप कै द्ॶिप िवषये िव ासः , क ािप वा िवषय ग्रहणं न कतर् म् इित एतद् एव त
मूलमद्क़ः अभूत् ।
इैद्६यप्र क्षे आधृतैः िवचारानुमानािदेभः िवषयिवशेष स ास तािनरूपणं कतर् म्

इित िने तवद्॒ः पा ा ाः इतः परं यु यगोचर िवषय उपासका अभूवन्, तथा
अ यगोचरं िवषियणम् अिप िवषयेषु अद्আतमं म ा त भावािदकम् अिप पूवঀদैः प्रमाणैः
ज्ञातुम् इ ित । चतस्रः शताद्ৈीः सः इ म् एकैकां लौिककों िদं लौिककं िवषयं वा प ेैद्६यैः
परीে गृह्णाित, तै द्ॶेव काले वतर्मानयुग भौितकशा ं शैशव जडतायाः असहायताया मुদं
सद् यौवन उ ाहने, आशया, आनदे्०न, बलोद्ং तया च उपित ते ।

आ िवज्ञानिवषये पा ा मानव मौर्म् एव त ारणम्;
त ात् तद्ংनेस अशाैद्॒

िकद्॒ु भौितकशा सिवशेषम् औद्ॶ ं साेधतं चेद् अिप, पूवঀদा नीितः आ िवज्ञानिवषये
पा ा मानवाय पद्।ानं नादशर्िय । यतो िह संयमः ाथर्हीनता अद्॒मुर्खता चैव तादृश
सचूीपतं पापतुं नुदतु
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२४ सचूीपतं पापतुं नुदतु
िवज्ञानलाभ एकः एव मागर्ः , िनरुद्धवृ मन ैव आ ोपलद्ेः एकम् एव यद्क़म् । अत एव,
बिहमुर्खपा ा ः तै न् िवषये पद्।ानं िव ृ प्रितिदनं देहा वादी नाै कोऽभूद् इ त्र न िकमिप
आ यर्म् । त ाद् ऐिहकभोगसुखम् एव पा ा समीपे सद्২ित सवर् रूपेण पॆरग ते त ाभायैव
सः सिवशेषं िन ं प्रय वान् अै ; त िवज्ञानलदं् भौितकज्ञान प्राधाद्আेन तै द्ॶेव िवषये
प्रयुদं सत् तं प्रितिदनम् आडद्৬रयुদं ाेथर्न करोित । त ाद् एव द्र ॎं शষते यत्, पा ा े
सुवणर्म् आदाय जाितभेदः , प्रलयिवषाणनािदनः करालाः शत ी-नालॊका १दयः , असाधारणल याः
पा र्वत४ दाॆर जातः असद्॒ोषः , घोरा धनतृ ा च, पररा ाेधकारः परजाितप्रपीडनादय । अतः
एव एतद् अिप द्र ॎं शষते यत्, भोगसुख अद्॒म् उपै ताः सद्॒ः अिप पा ा ानां नराणां ीयः
अभावः न लुद्ते, मरणाद् अनद्॒र जाितगताै े िव ासमात्रम् अवलद्৭ ते कथे द् अिप
सुैखनः न भवैद्॒ । िवेश ानुसद्॰ानात् पा ा ाः अधुना अवाग न् यत्, प ेैद्६यजिनतेन ज्ञानेन ते
देशकालातीत व ुत आिव ाराय न प्रभिव ैद्॒ । िवज्ञानं पा ा ाय केवलं क्षेणकाभासं
प्रदद्यात् । िकद्॒ु िवज्ञानेन त ग्रहणम् अवबोध दरुासदम् इित बोधिय ा एव िवज्ञानं िनवतर्ते ।
अतः य देव शধा पा ा ाः म् एताव ालपयर्दं्॒ शिদमद्॒म् अेचद्॒यन्, य प्रसादा
त सवार् भोगश्रीः , सद्০ िवराजते, त देव पराजयात् पा ा मानव हृदय श४ िवलापः
प्र हं वधर्मानोऽै , आ ानम् अतीव असहायम् उपायरिहतं मनुते ।

१ Canons and guns

सचूीपतं पापतुं नुदतु
dīpaśikhā/v1/2023/Dr. Rakesh Das, Santanu Nayek/pp. 22-24



२५ सचूीपतं पापतुं नुदतु

ा मग ीरान ेन वर चतं ा मब्र ान च रतम्
ब्रह्मचाॆरणा मनोमयेन अनूिदतम्

देक्षणे रे श्रीरामकृ देवः त सुदीघर्साधनायाः समापनाद्॒े ािगभদैः साकं सद्৳ेलनवासनया
एकदा श्रीश्रीजगद्ংातुः श्रीचरणारिवद्०योः द्আवेदयत्– ‘िवषियेभः संसाॆरेभः जनैः सह वातार्लापेन
मम ेजह्वा लद्॒ी अै ।’ जगद्ংाता तम् आ ाेसतवती– ‘मा भैषीः , ािगनः शुद्धसाै कभদाः
आगेम ैद्॒’ इित । पॆरणामेन यथाकालं ािगनः युवानः आग द्॒ः आसन् । एतेषु अद्॒रङे्गषु
श्रीयुদः राखालः आसीद् अ ुद्ॶत रीयः । सः सङ्खकानाम् ई रकोटीनाम् अद्আतमः , ठाकुर
मानसपुत्र आसीत् । जगद्ংाता त आगमनवाता३ पूवर्म् एव श्रीरामकृ देवं ज्ञािपतवती आसीत् ।
ठाकुरः िववृणोित यत्– “राखाल आगमन कितपयिदवसेद्ः प्राग् अहम् अद्राकं्ष, जगद्ংाता
बालकम् एकं सहसा मम क्रोडे ापिय ा अवदत्, ‘एषः तव पुत्रः ’ । एत २ वणानद्॒रं शिङ्कतः कातरः
सन् अवदम्– ‘िकं वदेस? मम पुनः पुत्रः ?’, तदा सा हसद्॒ी ज्ञािपतवती– ‘साधारणसंसाॆरभावेन
उ द्ॶः पुत्रः न, ागी मानसपुत्रः । तदा आ ः अभवम् । अ ाद् दशर्नात् परं राखाले आगते अहम्
अवगतवान्– एषः एव सः बालकः ।”
१८६३ खृ ाद्ৈ जनवरीमासे मङ्गलवासरे (१२६९ वङ्गाद्ৈ माघमास अ मे िदनाङे्क,

चाद्६माघे शुिद्वतीयायां ितथौ, रात्रौ प्रायः एकवादने) वेसरहाट्-म लाद्॒गर्ते ेशकडाकुलॊनग्रामे
अितसद्৲ाद्॒वंशे राखालचद्६घोषः जद्ং अलभत । त िपता आनद्०मोहनघोषः समृद्धः भू ामी
आसीत् । यदा सः प मवष४यः तदा त माता कैलासकाेमनी परलोकं गतवती । अतः परं िपता
िद्वतीयं िववाहं कृतवान् । िवमातुः हमेािङ्गद्আाः ेहमये क्रोडे राखालचद्६ः पॆरपा मानः आसीत् ।
उपयुদे वयेस राखालचद्६ िवद्याद्ासिनेम म् आनद्०मोहनः गृह समीपम् िवद्यालयम् एकं

प्रित ाद्, राखालं तत्र प्रावेशयत् । तत्र बालक सौद्৷सुद्०राकृ ां माधुयर्मयकोमलप्रकृ ां च छात्राः
ेशक्षका सवॷ आकृ ाः अभवन् । िक अ िदनाद्द्॒रे एव सः सहपािठनां नेतृ म् अलभत ।
अद्ऻयनािदषु अिप त िवशेषबुेद्धम ा अेभज्ञाता । भावेनैव राखालः बद्॰ुव लः आसीत् ।
ेशक्षकाः छात्रान् ताडयैद्॒ चेत् सः समवेदनया अेभभूतः भवित । पॆरणामतः ेशक्षकाणाम् अद्॒ः
अिप क्रमेण कोमलतायाः स ारः अभूत्, ततः ते तादृशं गिहर्तम् अद्ासं দवद्॒ । िवद्यालय
पाठं िवहाय, अद्আेषु िवषयेषु अिप राखाल उ ाहः आसीत् । क्रोडािदषु तेन सदृशः यथा कोऽिप
नासीत्, म क्रोडायाम् अिप तथैव । ग्राम िवेभद्ॶासु प्रित धार्सु सः असाधारणं नैपु ं प्रदशर्यित
। िपतुः इव त अिप पु फलोद्यानेषु िवशेषप्रीितः बा कालाद् एव पॆरलেते । एतद् िवहाय

पु ॆर ाः पा ॷ उपिव ततः बिडशेन म ाहरणम् अिप त कृते प्रमोद िवषयः आसीत् ।
एवं ेचद्॒नं दोषाय भवित यत्, साधारणः बालकः इव सः क्रोडािदषु केवलं म ः अित द् इित ।

ग्राम उपक े कालॊमैद्०र समीपे बोधना ाने २ सः कदाेचद् बालकैः साकं िनजिनिमर्त
ामाकालॊिवग्रह पूजािदषु िनम৳ः भवित । पुनः त गृहे प्रितव रं यदा शारदीयदगुार्महो वः

उद्याद्ते , तदा पूजाम पे पूजकानां पृ भागे उपिव पूजां प न् तद्ংयः भवित , िक
सायङ्काले अिनमेषनयनाद्ां मातुः आराित्रकं प न् कै ं े द् अज्ञाते प्रदेशे आ ानं लोपयित
२ यत शारदीयदुगाईइपजूासमये देवयाः बोधनकृतयं समपाद्यते तत् स्थानम्
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२६ सचूीपतं पापतुं नुदतु
। सङ्गॊते त महती प्रीितः आसीत् । तदा तदा ग्रामाद् बिहः एकै न् िनभृते ाने ेमत्रैः साकं
ामासङ्गॊतं गायन् एतावती ं तद्ংयतां प्राद्ভोित यद् देशकालज्ञानम् अिप अलुद्त । क ेचद् अिप

क े नूतनं ामासङ्गॊतं शृणोित चेत् त काशात् सः त ङ्गॊतम् अेशक्षत, पुनः वै वेभक्षॎकाणां
क े वृद्०ावन मुरलॊधर वाहीकराज गीतं श्रु ा सः आ ः भवित ।
पाठशालायाः पाठं समािपतवदं्॒ द्वादशवष४यं तं आङ्गलेद्৾ाः ेशक्षायाः अद्ऻयनाथ३ किलकाताम्

आनीतवान् िपता वाराणसीघोषै २ट्-नामक े िद्वतीयपक्षीय शुरालये वासं पॆरक
समीपवितर्नं ‘ट२ेिनं एकाडेेम’ नामकं िवद्यालयं प्रेषयामास (१८७५खृ ादे्ৈ) । अै न् समये नरेद्६नाथेन
सह त प्रथमपॆरचयः जातः । भावी िव िवजयी ामी िववेकानद्०ः तदा प ॊबालकानां नेता ।
िवद्यालये राखाल नरेद्६नाथ च ित्रचतुरैः वगॺः अद्॒रम् आसीत्, िकद्॒ु तयोः वयः समानम्
एव आसीत् । दशर्नेन एव राखालः नरेद्६म् अेभ आकृ ोऽभवत् िक उभयोः सम् उिदतम् ।
द्वाविप एकै द्ॶेव म क्रोडाङ्गने ेमिल ा म क्रोडाम् अद् तः । पुनः वयेस िववृदे्ध नरेद्६
आकषर्णेन युगपद् ब्राह्मसमाजम् अिप अग ताम् । इ ं िविवधसं ाेभः सद्৬द्॰वशाद् अद्ऻयन
हािनं पॆरलে ेचद्॒ाग्र ः िपता आदौ अनुरोधोपरोधाद्ां, तत्र च िवफलः सन् कठोरानुशासनेन
अद्ऻयने पुत्र मन आकषर्ियतुम् अयतत । िकद्॒ु फलम् अनेभलে उपायाद्॒रं च अप्राद् पॆरजनैः
परामृ िनरेचनोद् यत्, िववाह एव अ प्रकृ ः प्रितकारः । घटनानां क्रमेण शीघ्रम् अभी ा वधूः
अिप प्राद्নा । कोद्ॶगराेभजनः श्रीयुतः मनोमोहनेमत्रः तदा किलकातायां काँसाॆरपाडायाः समीपे
ेसमुिलयाप ां द्আवसत् । त िव े री इित सवर्सुलक्षणा िववाहयोৼा भिगनी अभूत् । १८८१
खृ ाद्ৈ मद्ऻभागे सद्৲ाद्॒काय कुलोद्भॐतया तया कद्আया राखाल पॆरणयः सद्০द्ॶः । िव े री
तदा अिप बािलका– वयः एकादशवषार्ेण अितक्राद्॒म् ।
मानवाः ाेभप्रायेस थ३ जगित बहु िकमिप कुवर्ैद्॒, परद्॒ु िवधेः िवधानेन फलं ेभद्ॶम् एव

फलित । राखाल िपता पॆरणयं कारिय ा राखालं मायाबद्॰नेन बद्धॎम् अचे त, परद्॒ु अयं पॆरणयः
एव शीघं्र राखालं देक्षणे रम् आनयत् । राखाल े ः ालकः मनोमोहनः प्राग् एव श्रीरामकृ
चरणम् आेश्रतवान् । धमर्शीला श्रूमाता अिप श्रीरामकृ ं प्रित श्रद्धालुः आसीत् । िववाहात् परं
कोद्ॶगरात् किलकातां प्र ावतर्नकाले मनोमोहनः शुरगृहागतं राखालं देक्षणे रम् आनीतवान् ।
अ ै शुभल৳ाय जगदद्৬ा पूवर्म् एव श्रीरामकृ मनः प्र ुतवती आसीत् । एकै न्

िदवसे ठाकुरः भावचक्षॎषा ददशर्, वटवृक्षमूले के द् बालः ै तः अै । मनेस काेचद् आशङ्का
उिदता, िकमथर्म् एतादृशं दशर्नं जातम् इित? भािगनेयं हृदयगतं सदे्०हं यदा ज्ञािपतवान्, तदा
सो ासं हृदयः उদवान्, “मातुल, तव सद्॒ानः भिवता– त ाद् एतादृशं दशर्नं जातेम”ित । शुद्धः
अपापिवद्धः महापुरुषः चम ृ तः सन् अगदत्, “िकमु ते या? मम मातृयोिनः , पुनः मम सद्॒ानः
कथं भिवता?” अ प्र ो रदानं हृदयेन न शদं, परद्॒ु जगदद्৬ा अदात् । प्रसङ्गः प्रबद्॰
प्रारद्ৰे एव उे ैखतः । प्रतीक्षमान शुद्धस मानसपुत्र राखाल आगमनात् प्राग् एकद्युः
भावचक्षॎषा ठाकुरः दृ वान्– सहसा गङ्गावक्षेस शतदलािन पद्मपु ाेण प्र ु टैद्॒ । तेषां
दलेषु अपूवार् शोभा िवराजते । ेचरिकशोर वाहीकराज श्रीकृ ह धारणपूवर्कं तदनुरूपः
के द् बालकः पादयोः नूपुरं धारयन् शतदलेषु नृ ित । नृ अपूवर् द्०ेस माधुयर्ेसद्॰ोः
उ ासः । इदं पॆरलक्षयन् श्रीरामकृ ः आ िनम৳ः अभवत् । अै न् समये एव राखालचद्६ः
आिवबर्भूव । िव येन श्रीरामकृ ः दृ वान्, एषः एव तेन दृ चरः वटवृक्षमूले ै तः बालकः ,
जगदद्৬या प्रदेशर्तः मानसपुत्रः , कमलदले नृ परायणः व्रजिकशोरः कृ सखा, सः सव३ दृ वान्,
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सव३ ृतवां , परद्॒ु आ तृद्নः महामानवः बिहः कम् अिप आवेगो ासािदकं न प्रकाेशतवान् ।
गाद्ৰीयॷण अिनमीिलतचक्षॎषा राखालं िनरीে ेमतं्र मनोमोहनम् उদवान्, “सुद्०रः आधारः ।”
अतः परम् अितपॆरेचतः इव तेन सह ेहसद्ৰाषणम् आरद्वान्, “तव नाम िकम्?”
– “श्रीराखालचद्६घोषः ।”
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ब्र ान ा मना सङ्क लतः श्रीश्रीरामकृ ोपदेशः
ब्रह्मचाॆरणा शुभदीपेन अनूिदतः

िवषयः - आ ज्ञानम्
१. मनु ः आ ानं जानाित चेद् भगवद्॒म् अिप ज्ञातुं शযोित । अहं कः इित सद्৷ग् िवचाॆरते

ज्ञायते यत्, अहम् इित िकम् अिप व ु नाै । ह ः , पादः , रদं, मांसम्, इैद्६याेण एतेषु कतमः
अहम्? यथा पला ोः व लं िन ासयाम ेत् केवलम् व लम् एव िनः सरित, सारव ु िके द् न
भवित, तथा िवचायर्ते चेत् अहद्॒ा नाम िकमिप न प्राद्ते । अद्॒े यत् ित ित, तदेव आ चैतद्আम् ।
‘मम ाेभमानः ’ ‘अहद्॒ा’ दूरं ग ित चेद् भगवतः साक्षा ारः भवित ।
२. अहद्॒ा िद्वधा भवित । प়ाहद्॒ा एका, आमाहद्॒ा अपरा । अहं त दासः , त सद्॒ानः ,

एवम् अहं िन -मुদ-ज्ञान रूपः इित प়ाहद्॒ा ।
३. के त् तम् अपृ त्, ‘एकेन वाষेन ज्ञानं सद्০द्येत इ ेवं माम् उपिदशतु ।’ तेन केथतम्, ‘ब्रह्म

स ं जगैद्ং ा’ इित धारणां करोतु । एतावद् उপा तू ीम् अवा ात् ।
४. याव रीरम् ‘अहम्’ ‘मम’ इित अेभमानः पूणर्तया न अपग ित, लेशमातं्र तु ित ेव । यथा

नाॆरकेलवृक्ष पत्रवृदं्॒ पतित चेद् अिप, त ेचहं्न तु ित ेव । परद्॒ु इयम् अ ा अहद्॒ा मुদ
पुरुष बद्॰ने न समथार् ।
५. न৳ं तोतापुरीमहाशयं परमहसंदेवः अपृ त्, “तव या अव ा, तत्र प्र हं द्ऻान का

आव कता?” तोतापुरीवयर्ः प्र ु ॆरतवान्, “घटः िन ं न मृ ते चेत् कलङ्कः ात् । िन ं
द्ऻानाद्ासः न िक्रयते चेत् ेच ं मिलनं भवित ।” परमहसंदेवः उदतरत्, “हमेघट्यां तु न भवित ।”
अथार्त् से दानदे्० प्राद्নे साधनम् अनाव कम् ।
६. िवचार प्रकारद्वयंं ज्ञायताम्– अनुलोमेन िवलोमेन । यथा– व लेनावृतः सारः , पुन , सार

एव व लम् ।
७. अ ये सित यु यः अिप ा ित । यथा प्रभाज्ञानवतः तमसः ज्ञानम् अिप भवित;

य पापज्ञानम् अै , त पु ज्ञानम् अिप वतर्ते; य शुभम् इित ज्ञानं वतर्ते त अशुभम् इित
बोधोऽिप अै ।
८. पादयोः उपानहं धृतवान् जनः दं्० क काकोणॷ मागॷ चिलतुं शযोित, तथैव त ज्ञानरूपम्

आवरणं धृ ा मनः अै न् क का द्ॶे संसारे िवचॆरतुं शযोित ।
९. क न साधुः सवर्दा ज्ञानोद्ং ः ित ित , केनािप सह वातार्लापं न करोित , जनाः तम्

उद्ং ं मद्আद्॒े । एकै न् िदवसे सः लोकालयम् आग ेभक्षाद्ॶम् आनीय, एक शुनक उपॆर
उपिव तद् ेभक्षादं्ॶ यं खादन् शुनकं च खादयन् आसीत् । तद् दृ ा बहवः जनाः तत्र उपै ताः
अभवन् । तेषु केचन तम् उद्ং ं वदद्॒ः उपहेसतवद्॒ः । एतद् दृ ा सः साधुः तान् जनान् उদवान्,
िकमथ३ भवद्॒ः हसैद्॒?

िव ूपॆर ै तो िव ुः , िव ुः खादित िव वे ।
कथं हसेस रे िव ो, सव३ िव ुमयं जगत् ।

१०. यावत् तत्र तत्र (अथार्द् बिहः ), तावद् अज्ञानम्; यदा अत्रअत्र (अद्॒रेभमुखम्), तदा ज्ञानम् ।
य अत्र (हृदये) अै , त तत्र (भगव रणे ानम्) अिप अै ।

सचूीपतं पापतुं नुदतु
dīpaśikhā/v1/2023/Brahmachari Shubhadip/p28


