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बुद्धचरितम-्(प्रथमः सगाः)  
अष्टपवांशसत सगाात्मकां  बुद्धचरितम ्मिाकाव्यां मिाकपवना अश्वघोषेन पविसचतम ्। अश्वघोषः बौद्धिमा प्रचािाय 
काव्यां पविसचतवान ् । हृियगत भावनाया उिबोसिका भवसत कपवता | कपवता मानवहृियम ् उतेजयसत 
समाकषासत च । अतः प्राचीनकालािेव मानवः िमास्य स्वोदे्दशयस्य च प्रचािाय कपवतायाः आश्रयां      गहृ्णासत 
। इत्थम ्उदे्दशयम ्अश्वघोषस्य इयां काव्यकृसतः बुद्धचरितम ्इसत बौद्धिमास्य िाशासनक पवचािाणाां प्रचारिका 
पवद्यते। सौन्ििनन्िस्यान्ते कपवना अश्वघोषेन स्वयमेवोक्तम ्यथा सतक्तौषसिांपानाय मिुना मिुना सम्मले्यते 
तथैवािां िमाप्रचािाय काव्यस्य आश्रयां गिृीतवान ्अणस्म।।  
 

अश्वघोषः प्रकाण्ड-पवद्वानासीत ्। अन्तः साक्ष्यािािे इिां ज्ञायते यत ्सः अयो्यायाः सनवासी आसीत ्। अस्य 
जनन्याः नाम सुवणााक्षी आसीत ्। दकां विन्त्यानुसािेण सः जन्मना ब्राह्मणः आसीत ्। एतिन्तिां सः बौद्धिमे 
िीणक्षतः अभवत ्। बौद्धिमे िीणक्षतो भूत्वा प्रचािाथुं सुििूिेशान ्यावत ्भ्रमणम ्अकिोत ्। 
 

मिाकपवः अश्वघोष वेिानाां शास्त्राणाां िामायण-मिाभाित िशानानाां च गिनम ्अ्ययनम ्अकिोत ्। तस्य 
ग्रन्थैः इिां ज्ञायते यत ्तस्य युवावस्था पवषयभोग-प्रिाना आसीत ्।  
 

णस्थसतकाल: 
अश्वघोष सम्बन्िः िाज्ञा कसनष्टकेन सि अपप आसीत ्यतोदि मातचेृटकपवषु अश्वघोषस्य कपवतायाः प्रभावो 
दृशयते । अतः कसनष्टकस्य समकालीनः दकणञ्चत ्पूवावती वा अश्वघोषः इसत स्वीदियते। अतः अश्वघोषस्य 
णस्थसतकालः 150 ईस्वीपूवा सामान्यतः मन्यते। 
 

कृसतत्वम-्अश्वघोषस्य िचनानाां सम्बन्िे पयााप्ताः मतभेिाः सणन्त । पवसभन्न सरूानुसािेण अश्वघोषस्य 
िचनासांख्या 19 यावत ्प्राप्यते। पिम ्अिुना अश्वघोषस्य नाम्ना प्रससद्धाः एते ग्रन्थाः-(1) बुद्धचरितम,् (2) 

सौन्ििनन्िः, (3) शारिपुरप्रकिणम,् (4) सूरालांकािः, (5) वज्रसूची, (6) मिायान श्रद्धोत्पािः, (7) गाण्डीस्तोरगाथा, 
(8) िाष्ट्रपालः । एतेषु प्रामाणणकाः ग्रन्था एते सणन्त-(1) बुद्धचरितम,् (2) सौन्ििनन्िः, (3) शारिपुरप्रकिणम ्। 
 

एतेषाां कृतीनाां सम्बन्िे पवद्वान्सः मतैक्यः न सणन्त पिां सनिपेक्षरूपेण सवे पवद्वान्स इिां मतां स्वीकुवाणन्त यत ्
अश्वघोष द्वौ मिाकाव्यौ-बुद्धचरितम ्सौन्ििनन्ि एकां  नाटकम ्शारिपुर-प्रकिणम ्िसचतवान।् 
 

इकाई-अष्टम: 
अिोसलणखतानाम पवसशष्टम अ्ययन ां

पद्ध भागम 
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अश्वघोषपविसचते बुद्धचरितमिाकाव्य मिात्मनः गौतमबुद्धस्य चरिर वणणातमणस्त । यद्यपप अणस्मन ्28 सगााः 
आसन ्तथापप सम्प्रसत केवल 18 सगााः समुपलभ्यन्ते। तेष्टवपप प्राथसमकाः 14 सगााः एव अश्वघोषिसचताः 
सणन्त। अन्ये चत्वािः सगााः केनापप नैपालिेशीय कपवना िसचताः सणन्त ।  
 

अश्वघोषस्य शैली 
अश्वघोषः वैिभीिीतेः कपवः मन्यते यतः सः िामायण-मिाभाित-कासलिास च शलै्या असतप्रभापवतः। तस्य 
शलै्याां प्रसाि-मािुयागुणयोः बािुल्यम ् अणस्त। वणानेषु याथाथ्याम ् सजीवता स्वाभापवक्यम,् वैसचत्र्यम ् च    
अणस्त । अनुप्रास यमक-उपमाअथाान्तिन्यासालांकािाणाम ्सौन्िया समुपलभ्यते । सम्भोग-पवप्रलम्भश्रृांगाि 
करुणिसानाां च मनोििां प्रसतपािनम ्प्राप्यते। बुद्धचरितस्य असिसगेषु उपजासतछन्िस ्प्रयुक्तम।्। 
 

एकस्याां दृष्टौ प्रश्नोंतिाणण 

1. प्रणेता    -मिाकपवः अश्वघोषः 

2. अन्यनाम    -आयाभिन्तः बौद्धसभक्षःु 

3. मातुनााम    -सुवणााक्षी 
4. जन्म-स्थानम ्  -साकेतः (अयो्या) 

5. णस्थसतकालः   -78 ई. प्रथम शतादिी  

6. पविा    -मिाकाव्यम ्  

7. सगा सांख्या    -मूलतः 28 सगााः पिां सांस्कृते 14 सगााः एव प्राप्यन्ते।  

8. उपजीव्य   -'लसलत पवस्ति नामकः बौद्ध ग्रन्थः इसतिासप्रससद्धः 
9. अङ्गीिसः    -शान्तिस 

10. छन्ि-योजना   -अनुषु्टप ्व उपजासतः 

11. अलांकाि   -उपमा, रूपक, अनुप्रासः उत्प्रेक्षा। 

12. प्रमुखाः सूक्तयः                - (1) सवास्य लोके सनयतो पवनाशः, 

       (2) कामसज्ञ पवषमाििीत 

13. कृसतत्व                                -प्रामाणणकाः रयः ग्रन्थाः  
                                             (1) बुद्धचरितम,् (2) सौन्ििनन्िः, (3) शारिपुर-प्रकिणम ्। 
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िघवुांशमिाकाव्यस्य 

िघुवांशमिाकाव्यस्य सामान्यपरिचयः  
िेववाण्याः मूिान्यकवेः कासलिासस्य न केवलां समग्रासु कृसतषु अपपतु सस्कृतसादित्यजगसत िघुवांशम ्
एकमुत्कृष्टां मिाकाव्यां मन्यते। इिां सांस्कृतसादित्यस्य अमूल्यां ित्नां पवद्यते । आिशाानाां सपृष्टः यादृशी िघुवांशे 
दृशयते तादृशी अन्यर नैव दृशयते । त्यागस्य, तपस्यायाः तपोवनस्य च एतत्रयाणाां समन्वयः अणस्मन ्
काव्ये सवार रषु्टां शक्यते। इिां मिाकाव्यां कासलिासस्य प्रौढतमप्रसतभायाः परिचायकम ्यिेकोनपवांशसतसगैः 
सनबद्धम ् नवषष्ट्यसिकपञ्च-िशशतसमताना (1569) श्लोकाना मिाकाव्यमास्ते। अणस्मन ् मिाकाव्ये 
एकपरांशत्सूयावांशीयाना िाज्ञा कथा वणणाताऽणस्त। पिमतेजणस्वनः नपृतेः दिलीपाद् आिभ्य पवलाससनां िाजानम ्
अणग्नवणा यावत माां कथा आिोि अविोिै: वणणाता पवद्यते। म्ये म्ये दिलीपस्य गोसेवा िघुकौत्स-सम्वािः 
ताडकाविः सीतापरित्यागः सिशा कशा, वतान्ते। 

 

प्रसतयोसगता सादि प्रसतपाद्यपवषयामाितृ्य िघुवांशस्य प्रथमसगास्य सािः  
प्रसतपाद्यपवषयामाितृ्य िघुवांशस्य प्रथमसगास्य सािः इत्थां पवद्यते : 

सवाप्रथम िाजा मनुबाभूव । तस्य पपवरे वांश ेिाजा दिलीपः जन्म लेभ ेयस्य मिनीयचरिरेण एव िघुवांशस्य 
कथा आिभते । 

 

िाज्ञः दिलीपस्य सचिकालां यावत ्सन्तत्यभावात ्सांसािस्य समग्र-- भोगपवलासािावस्तूनाां पवद्यमानत्वेऽपप 
समस्तः सांसािः शनू्य इव प्रत्यभात।् एकणस्मन्निसन सः स्विमापल्या सुिणक्षणया सािुं िथमाणस्थतः गुिोः 
वससिस्य आश्रमम ्आजगाम तथा तां प्रासथातवान-्भगवन ्भविनुग्रिेण मम सवासुख प्राप्तमणस्त दकन्तु इमा 
सुिणक्षणा पुरिीना सन्दृशय िाज्यलक्ष्मीः अपप मा साम्प्रतां न िोचते। 

 

मिपषाः वससिः मुिूता यावत ् सचतैकाग्रयेण सन्तत्यभावस्य ििस्यमथवा कािणमवगम्य नपृसतां दिलीपम ्
अब्रवीत।् एकिा त्वया स्वगाात प्रत्यागच्छता ऋतुस्नातायाः िमापल्याः अणन्तकागमनस्य शीघ्रताया मागे 
अवणस्थता कामिेनुः परििमणादिरूपेण तामसम्पूज्य अनादृता । अतः सा तुभ्यां शाप ितवती-“यावववां मम 
सन्तसतां न सेवस े तावत ् त्वां सन्तानां नैव लप्स्यसे।' सम्प्रसत सा कामिेनुः वरुणलोके एकस्मै यज्ञाय 
अवणस्थता पवद्यते । अतस्त्वां तत्पुरीां नणन्िनीमािािय । एवां ब्रुबसत गुरुवये वनाद् नणन्िनी तर       प्रत्यागता 
। इिमवलोक्य शाकुनशास्त्रस्य ज्ञाता वससिः िाजानां दिलीपमुवाच-“तवासभलाषा असतशीघ्र पूणात्वां यास्यसत 
।" एव वससिद्वािा तिाश्रमे नणन्िनी-सेवायाः सनिेश प्राप्य िाजा दिलीपः एकाग्रसचतः सन ्गोसेवाव्रते सांलग्नः 
सञ्जायते। 

प्रसतपाद्यपवषयामाितृ्य िघुवांशस्य चतुथासगास्य सािः 
बनवासाित ् प्रसतसनवतृौ (प्रत्यागतौ) िाम-लक्ष्मणौ स्वासमनः स्वगागमनात ् अत्यन्त िःुख सनिन्तिम ्
अनुभवन्त्यौ कौशल्या सुसमरा च एवमश्रपुूरितनेरत्वात ्असभज्ञातुां नाशक्नुताम ्। सीता प्राणमत।् अनन्तिां 
वससिस्य आिेशात वानिैः जलमानीयत तथाऽसभपषक्तौ िामलक्ष्मणौ पपतः प्रासािां प्राप्तवन्तौ । सवाप्रथम 
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कैकेयी प्रणम्य सवााः मातःृ प्राणमताम ्। िण्डकािण्यस्य सचि युक्त िःुख व्यस्मिताम ् । तिन ुसीतायाः 
पीताभ मुखां पवलोक्य गभािािणस्य लक्षणासन पवज्ञाय पवपपन भ्रमणाथामगच्छताम।् 
 

केनसचद् गुप्तचिेण सीतापवषयकमपवािां सांश्रतु्य िामः सवाान ्भ्रातनृ ्आह्वयत तथा लक्ष्मणाय सीता वाल्मीदक-
आश्रमस्य समीप परित्यकु्तम ्। आदििेश । कठोिसमम पवचािम ्आकण्या सवे भ्रातिः स्तदिाः अभवन ्। 
समथ्यापवािमपप मौनः लक्ष्मण: िामस्य आज्ञासमसत स्वीकृत्य सीताां िथम ्आिोह्य वनमनयत ्। तर गत्वा 
लक्ष्मणस्य मुखाद् िामस्य पवचािान ्श्रतु्वा सीता मूसछाता सती भूम्यामपतत ्। लक्ष्मणः आश्वासनां प्रिाय 
वाल्मीदकआश्रमस्य पन्थानां सनदिाशय कठोितापूवाक प्रसतसनवतृः। सीता अनाथावत ्कुििीपणक्षणी इव पवललाप 
। पवलापां श्रतु्वा वाल्मीदकः सीतायाः अणन्तकम ्आजगाम तथा आश्रमे गुरुपत्नीसभः सि उपषत्वा वकृ्षान ्जलेन 
असभपषच्य समय व्यसतगमसयतुमकथयत।् िामः सीतायाः पवििेण भशृां पीदडतोऽभवत ् । सुवणामयीां सीताां 
कािसयत्वा (िचसयत्वा) अश्वमेियज्ञसम्पूतेः वतृां श्रतु्वा सीता प्रसन्नाऽभवत ्। 
 

श्लोकानाां व्याख्या  
वागथाापवव सम्पकृ्तौ वागथाप्रसतपतये।  

जगतः पपतिौ वन्िेपावातीपिमेश्विौ।।1/1|| 

 

प्रसांगः-पिम्पिया कवयः स्वकृतेः सनपवाघ्नपरिसमाप्त्यथुं स्वकाव्यस्य आिम्भे मङ्गलाचिणां कुवाणन्त अतएव 
अरापप कपवकुलगुरुः कासलिासः स्व-इष्टिेवस्तवनात्मक मङ्गलाचिणां कुवान ् सांसािस्य मातापपतिौ । 
पातीपिमेश्विौ वन्िते । 
 

व्याख्या-शदिाथा इव सनत्यां पिस्पिां सम्बद्धौ एवां सांसािस्य मातापपतिौ अथाात ्भगवती पावाती तथा भगवन्तां 
शङकिां शदिाथाबोिाय अिां (कासलिासः) प्रणमासम। 

क्व सूयाप्रभवो वांशः क्व चाल्पपवषया मसतः।  

सततीषुिुास्तिां मोिािडुुपेनाणस्म सागिम ्||1/2|| 

 

व्याख्या-सूयाात ्उत्पन्न, वांशः अथाात ्सूयावश अथवा िघुिश क्व अल्पपवषयान ्ज्ञारी मिीया मन्िबुपद्धः कुर 
अथाात ्अनयोः मिद् अन्ति पवद्यते तथापप अिम ्अज्ञानवशात ्एकया लघुनौकया अगािम ्एवां सुपवस्ततृ 
समुर तरितुसमच्छासम । अथाात ् मन्िबुपद्ध एवम ् अल्पज्ञोऽपप अि स्वमिद्गणुकािणात मिान्तम ् अथवा 
असतशयमदिमाणन्वत सूयावश स्वकाव्येन वणासयतुम ्असभलषासम। 
 

मन्ि : कपवयशः प्राथी गसमष्टयाम्युपिाियताम।्  

प्राांशलुभ्ये फले लोभािदु्वािुरिव वामनः ||1/31/ 
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व्याख्या-कासलिासः आि “मूलऽ्ि कवीना यशसः असभलाषी अथिा कपवकीसताकामुकः सिुीघा पुरुषःै प्राप्तु 
योग्यस्य फलस्य पवषय लाभवशात ् ऊ्वाभुज तथा लघुकायः वामनः मनुष्टय इव उपिासस्य 
पारता    प्राप्स्यासम ।  

अथवा कृतवागद्वािे वांशऽेणस्मन्पूवासूरिसभः। 

मणौ वज्र समुत्कीणे सूरस्येवारित मे गसतः ||1/4|| 

 

व्याख्या-अथवा वाल्मीदक-प्रभसृतसभः पूवाकपवसभः िामायणादिषु काव्येषु िसचतषु सूयावांशस्य वणानां तािगेवाणस्त 
यथा वजेण अथाात ्यांरपवशषेेण समुत्कीणा अथाात कृतसछरे मणौ सूरस्य गसतः सिला भवसत तथैव अिमपप 
सिलतया सूयावांशस्य वणानां कतुुं समथो भपवष्टयासम।  

सोऽिमाजन्मशदु्धानामाफलोियकमाणाम।्। 

आसमुरणक्षतीशानामानाकिथवत्मानाम।्।1/511 

व्याख्या-सः अिां कासलिासः जन्मनः आिभ्य एव सांस्काियुक्तानाम ् कायाससपद्ध यावत ् प्रयत्नपिाणाम ्
समुरपयान्तायाः पसृथव्याः स्वासमनाम ्अथाात ्शाससतानाम ्स्वगा यावत ्स्विथेन याराकतृाणाम ्िघुवांशीयानाां 
नपृाणा वणान करिष्टयासम । 

यथापवसििुताग्नीनाां यथाकामासचातासथानाम।्  
यथापिाििण्डानाां यथाकालप्रबोसिनाम ्||1/611  

व्याख्या-पवसिपूवाकम ् अनुपितयज्ञानाम ् याचकेभ्यः यथेच्छ िानकतृाणाम ् अपिािमनसुतृ्य िण्डयोग्येभ्यः 
िण्डिातणृाम ्यथाकाले साविानानाम ्(जागतृानाम)् िघुवांशीयानाां नपृाणाां वणानां करिष्टयासम । 
 

त्यागाय सांभतृाथाानाां सत्याय समतभापषणाम।्  
यशसे पवणजगीषूणाां प्रजायै गिृमेसिनाम ्||1/711 

व्याख्या-ये केवलां िनां कतुामेव िनसांग्रिां कुवाणन्त स्म, ये सत्य-िमास्य पालनाय अल्पमेव भाषणां कुवाणन्त 
स्म, ये स्वयशसः सांविानाय अन्यान ्। िेशान ्जयणन्त स्म, ये मार सन्तसतिेतवे एव पववािबन्िनां स्वीकुवाणन्त 
स्म । एवां पविाना िघुवांशस्य नपृाणाां वणानमिां करिष्टये ।। 
 

शैशवेऽभ्यस्तपवद्यानाां यौवने पवषयपैषणाम।्  
बाद्धाके मुसनवतृीनाां योगेनान्ते तनुत्यजाम ्||1/8॥ 

व्याख्या-ये बाल्यावस्थायाां पवद्याभ्यास कुवाणन्त, युवावस्थायामेव केवल पवषयान ् सेवन्ते, वदृ्धावस्थायाां 
मुसनवतृ्या आचिणन्त, मतृ्युसमये योगपवसिना शिीिस्य त्याग कुवाणन्त एवां पविानाां िघुवांशस्य िाज्ञा वणानां 
करिष्टयासम ।  

िघूणामन्वयां वक्ष्ये तनुवाणग्वभवोऽपपसन। 

तद्गणैुः कणाामागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥1/9॥ 
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व्याख्या-मिाकपवः कासलिासः कथयसत यिल्पज्ञोऽप्यि िघुकुलस्य भूपतीना। चरिरवणानां करिष्टयासम यतः 
तेषाां गुणैिेव मम कणािन्िां प्रपवशय िघुवांशमिाकाव्यस्य पविचनरूपचपलतायै अिां प्रेरितोऽणस्म ।  

तां सन्तः श्रोतुमिाणन्त सिसद्धव्यपक्तिेतवः। 

िेम्नः सांलक्ष्यते ह्यग्नौ पवशपुद्ध : शयासमकापप वा।11/1011 

व्याख्या-गुणिोषज्ञाः सज्जना एव िघुवांशमिाकाव्यां श्रोतुां योग्याः वत यतः सुवणास्य (काञ्चनस्य) पवशदु्धता 
एवां िोष-पिीक्षा अग्नौ एव भपवतु शक्य 

 

वैवस्वत मनु म माननीयो मनीपषणाम।्।  

आसीन्मिीणक्षतामाद्यः प्रणवशछन्िसासमव||1/11|| 

व्याख्या-यथा वेिेषु वा वैदिक-छन्िस्सु (मन्रेषु) सवाप्रथमम ्ॐकाि एव (प्रणवः) सवाश्रिे: आद्यः मन्र, अणस्त 
तथा भूपतीनाां तथा ज्ञासनजनानाां सम्माननीयः सूयापुरः मनःु अभवत ्। 
 

तिन्वये शपुद्धमसत प्रसूतः शपुद्धमतिः।  

दिलीप इसत िाजेन्िरुिन्िःु क्षीिसनिापवव||1/12।। 
 

व्याख्या-तणस्मन ्सूयापुरस्य मनोः वांश ेअत्यन्तां पपवरचरिरवान ्िाज्ञा श्रिेः मिािाजः दिलीपः क्षीिसागिे िेव-
िानवाना मन्थनेन समुत्पन्ने चतुिाशिते्नषु चन्रः इव उत्पन्नः अभवत।्  
 

व्यूढोिस्को वषृस्कन्ि : शालप्राांशमुिाभुजः।  
आत्मकमाक्षम िेिां क्षारो िमा इवासश्रतः ।।1/13।।  

व्याख्या-िाज्ञः दिलीपस्य वक्षः पवस्ततृम,् वषृभस्य स्कन्ि इव तस्य स्कन्िी उन्नती सुपुष्ट आस्ताम,् 

शालवकृ्षेण सदृश ेिीघा भुजे अभवताम,् तस्य तेजणस्वतामवलोक्य एवां प्रतीयते स्म यत्क्षारः िमा एव तस्य 
तेजणस्व शिीिमासश्रत्य प्रकटीभूतोऽणस्त।  

सवाासतरिक्तसािेण सवातेजोसभभापवना।। 

णस्थतः सवोन्नतेनोवी िान्त्वा मेरुरिवात्मना।।1/14|| 

व्याख्या-यथा सुमेरुणापवातेन स्वदृढतया सांसािस्य सवे दृढपिाथााः पिाभूताः, - स्विीप्त्या सवााणण िीसप्तमणन्त 
वस्तुसन ह्रससतासन अथाात िीनासन कृतासन, स्व-औन्नत्येन सकलाः उन्नताः पिाथााः पिास्ताः कृताः तथा 
स्वपवस्तािेण सवाा पसृथवी एव आच्छादिता तथैव िाज्ञा दिलीपेनापप स्ववलेन, तेजसा, सौिवसम्पन्नशिीिेण 
सवेषाां ह्रासां पविाय भूिेवी स्वमुष्टी कृताऽणस्त ।  

प्रजानामेव भूत्यथुं स ताभ्यो बसलमग्रिीत।् 

सिस्रगुणमुत्स्रषु्टमािते दि िसां िपवः ||1/18।। 
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व्याख्या-यथा सूयाः स्विणशमसभः पसृथव्याः यावतः जलस्य अवशोषणां किोसत एवां तस्य सिस्रगुणां जलां वषायसत 
तथैव िाजा दिलीपोऽपप प्रजायाः कल्याणाय (पवकासादिकायभे्यः) यत्किां गहृ्णासत स्म तत्किस्य 
अनेगुणासिकमुपकािां प्रजायाः किोसत स्म।  

सेना परिच्छिस्तस्यद्वयमेवाथासािनम।् 

शास्त्रेष्टवकुणण्ठता बुपद्धौवी िनुपष चातता।।1/19।। 
 

व्याख्या-मिािाजदिलीपस्य शास्त्राणाां ज्ञानां प्रभूतमासीत ्तथा सः अदद्वतीयः वीिः िनुिािः आसीत,् अतः सः 
सवुं कायुं स्वतीक्ष्णबुद्धया एवां । िनुपष आकृष्ट्या प्रत्यञ्चया (मौ०) एव सम्पादितवान ् । अथाात ् सः 
कस्यसचिपप कायास्य सम्पािनाथाम अन्यस्य सािाय्यां न गहृ्णासत स्म।  

तस्य सांवतृमन्रस्य गढूाकािेणङ्गतस्य च।। 

फलानुमेयाः प्रािम्भाः सांस्कािाः प्राक्तना इव।।1/2011 

व्याख्या-िाजा दिलीपः स्वमनसः भेिां कमपप न ज्ञापपतवान तथा स्वभावभांसगमासभिपप स्वमनसः ििस्यां न 
वेियसत स्म। यथा अणस्मन ्जन्मसन कस्यापप जीवनमवलोक्य जनाः अवगच्छणन्त यिनेन पूवाजन्मसन 
कीदृशासन कमााणण कृतासन तथैव िाज्ञः दिलीपस्य मनसः ििस्यां तिैव जना अवागच्छन ्यिा तत फलरूपेण 
समक्ष प्रकदटतमभवत ्।  

जुगोपात्मानमरस्तो भेजे िमामनातुिः। 
अगृ् यनुिाििे सोऽथामसक्तः सुखमन्वभूत।्।1/2017  

 

व्याख्या-सः भयमुक्तः मन ्आत्मानां िणक्षतवान ् । अव्याकुलः सन ्िमास्य सेवनमकिोत ् । लोभां त्यक्तवा 
िनस्य सांग्रिां कृतवान ्तथा मोि परित्यज्य सांसािस्य सुखासन अनभुूतवान।्  

ज्ञाने मौनां क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघापवपयायः। 
गुणा गुणानुबणन्ित्वातस्य सप्रसवा इव||1/22|| 

व्याख्या-ज्ञाने मौनिािणम,् शक्तौ पवद्यमानायाां क्षमा, त्यागे अथाात ्िानशीलत्वािपप आत्मप्रशांसाया अभावः 
एते तेस्य गणाः मोनादि पवरुदै्धः गुणैः सि सम्बद्धत्वात ्सोििा (सिोििा) इव अभवन ्। 
 

प्रजानाां पवनयािानाद् िक्षणाि भिणािपप।।  
स पपता पपतिस्तासाां केवलां जन्म िेतवः ||1/24|| . 

 

व्याख्या-पवनम्रतादिगणानाां सशक्षाप्रिानात, आपपतकाले िक्षणात, तथा अन्नादिसभः भिणपोषणात सः िाजा 
दिलीप एव प्रजानाां वास्तपवकः पपता आसीत तथा तासाां प्रजानाां स्वमातापपतिस्तु केवलां जन्मनः 
कािणान्यभवन ्।  
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ििुोि गाां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम।्। 
सांपदद्वसनमयेनोभो िितुभुावनद्वयम।्।1/26।। 

व्याख्या-िाजा दिलीपः प्रजायाः यत्किां गहृ्णासत स्म, तत्किां सः इन्रप्रसािनाय यजे्ञ प्रयोजयत ्तथा इन्रोऽपप 
प्रसन्नः सन ्वषाणाम ्आकाशस्य िोिनमकिोत ्अथाात ्आकाशातू जलम ्अवषायत ्येन क्षेराणण िान्यपूणाासन 
भवणन्त स्म । इत्थां िाजा दिलीपः तथा इन्रः अन्योन्यस्य सिायता कृत्वा उभौ लोको पालयामासतुः ।  

तस्य िाणक्षण्यरूढेन नाम्ना मगिवांशजा। 

पत्नी सुिणक्षणेत्यासीि्विस्येव िणक्षणा।।1/31।। 

व्याख्या-तस्य मिािाजस्य दिलीपस्य मगििाजवांश े समुभतूा अन्यस्य इच्छानुकूलाचिणेन यज्ञस्य पत्नी 
िणक्षणा इव 'सुिणक्षणा'-नाम्ना प्रससद्धा िमापत्नी मिािाज्ञी सुिणक्षणाऽऽसीत ्।  

सन्तानाथााय पविये स्वभुजािवतारिता। 

तेन िूजागतो गुवी ससचवेषु सनसचणक्षपे ||1/34|| 

व्याख्या-तिा मिािाजः दिलीपः सनश्चयां कृतवान ् यत ् कोऽप्युपायः अवशयमेव किणीयः, अतः पुरप्राप्त्यथुं 
'सािनायै सवाप्रथम स्वपवशालिाज्यस्य गरुुतिां भाि स्वस्कन्िाभ्याम ्अवताया मांपरषु समपपातवान।् 
 

श्रणेीबन्िादद्वतन्वसभिस्तम्भाां तोिणग्रजम।्।  

सािसैः कलसनबाािैः क्वसचिनु्नसमताननौ ||1/41|| 

व्याख्या-पांपक्तबद्धत्वात ्उत्पतनेन स्तम्भिदित ससांिद्वािावलणम्बताां माला पवस्ताियपभः अतएव शोभायमानैः 
सुन्ििमिुिशदिकादिसभः सािसैः उपरिमखुमुत्थाप्य पशयन्तौ सुिणक्षणाां िाजा दिलीपश्च वससिस्य आश्रमम ्
अगच्छताम ्।  
 

पवनस्यानुकूलत्वात्प्राथानाससपद्धशांससनः।।  

िजोसभस्तुिगोत्कीणैिस्पषृ्टालकवेष्टनौ ।।1/42।। 

व्याख्या-यिा सुिणक्षणा तथा िाजा दिलीपः वससिाश्रमां गच्छन्तौ आस्ताम ् तिानीां तयोः मनोिथस्य 
सफलतायाः सूचकः पवनः अनुकूलः सन ्बिसत स्म तथा तयोः िथस्य अश्वखुिोत्पासतताः िूलयः अपप िाज्ञः 
वेष्टनम ्एवां िाज्ञयाः केशान ्नैव स्पषु्टां समथााः अभवन ्। अथाात ्समस्तमेव वाताविण मिािाज-दिलीपस्य 
अनुकूलमेवासीत।्  

तमासतथ्यदियाशान्तस्थक्षोभपरिश्रमम।्।  
पप्रच्छ कुशलां िाज्ये िाज्याश्रममसुन मसुनः ।।1/58।। 

व्याख्या-सवाप्रथमन्तु मिपषाः वससिः तयोः इयिासतथ्यसत्कािम ् । अकिोत यत ् िथस्य क्षोभात ्उत्पन्नः 
परिश्रमस्तेन शान्तोऽभवत ्। अनन्तिां िाज्याश्रममुसनम अथाात ्िाजपषा दिलीपां तस्य िाज्ये कुशलम ्अपचृ्छत।्  
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उपपन्नां ननु सशवां सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे। 
िैवानाां मानुषीणाां च प्रसतिताा त्वमापिाम।्।1/6011 

व्याख्या-िे गुरुवि! स्वासम-मणन्र-समर-कोष-िगुा-सैन्य-इत्येतेषु सप्तसु अांगेषु मम िाज्ये सवाप्रकािेण सशवां वा 
कुशलां कथां न भवेत ् यस्य अणग्न-जलिोग-िसुभाक्ष-मिण-इसत-िैव-आपतीनाम ् तथा वञ्चक-िस्यु-
शरुिाजकृपापारलोभ-इत्येतन्मानुषीणाम ्आपतीनाम ्तरभवान ्मम गुरुः सनवािसयता पवद्यते।   

मत्पिां िलुाभां मत्वा नूनमावणजातां मया। 

पय: पूवा  स्वसनःश्वासैः कवोष्टणमुपभुज्यते।।1/67।। 

व्याख्या-यिा अिां तपाणसमये पपतभृ्यः जलिानां किोसम तिानीां मम पपतिः इिां पवसचन्त्य िःुखेन श्वासां 
गहृ्णणन्त यिस्य अनन्तिां कः अस्मभ्यां जल प्रिास्यसत अतस्ते िःुणखत-श्वासकािणात ्उष्टणमेव जलां पपबणन्त। 

 

लोकान्तिसुखां पुण्यां तपोिानसमुभवम।्।  

सन्तसतः शदु्धवांशया दि पिरेि च शमाणे।।1/69।। 

व्याख्या-तपस्यया एवां िानेन यत्पुण्यां प्राप्तां भवसत ततु मिणानन्तिमेव पिलोके सुखां प्रििासत, दकन्तु शदु्ध-
वांशोत्पन्नः पुरः अणस्मन ्। सांसािे तथा पिणस्मन ्लोकेऽपप कल्याणकािको भवसत।  

स शापो न त्वयािाजन च सािसथना श्रतुः।। 

नित्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे।।1/78।। 

व्याख्या-एवां कामिेन्वा प्रितः शापः त्वया एवां तव सािसथना अपप न श्रतुः ग अथाात ्आकणणातः यतः 
तिानीम ्आकाशगांगायाः प्रवािे प्रवलाः । दिग्गजाः निन्तः सन आसन।्  

सुताां तिीयाां सुिभेः कृत्वा प्रसतसनसि शसुचः।। 

आिािय सपत्नीकः प्रीता कामिघुा दि सा।।1/81।। 
व्याख्या-अिुनाऽर कामिेनुस्तु न पवद्यते अतस्त्वां तस्याः कामिेनोः पुरी तस्याः प्रसतसनसिरूपाां मत्वा 
तत्सेवायाां सांलग्नो भव, त्वां स्वपल्या सािुं पूणामनोयोगपूवाकां  ताां नणन्िनीां सेवस्व, युवयोः सेवया यदि सा 
प्रसन्ना स्यात ्तदिा । अवशयमेव सा तव कामना पिूसयष्टयसत।  
 

अििूवसतानी ससपद्ध िाजन ्! पवगणयात्मनः। 

उपणस्थतेयां कल्याणी नाणम्न कीसताते एव यत ्।।1/86।। 
व्याख्या-मिपषाः वससिः मिािाजां दिलीपां वपक्त यि ुिे िाजन ्! त्वां स्वकायास्य । सफलता शीघसम्भापवनीम ्
अवगच्छ। अथाात ्शीघ्रमेव तव मनोिथः पूणाताां यास्यसत यत इयां मङ्गलमयी मूसताः गौः नणन्िनीसत नाणम्न 
गिृीते एव एषा तव वातााप्रसांगे स्वयमेव उपणस्थता जाताऽणस्त ।  
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प्रणस्थतायाां प्रसतिेथाः णस्थतायाां णस्थसतमाचिेः।। 
सनषण्णायाां सनषीिास्याां पीताम्भसस पपबेिपः ।।1/89।। 

व्याख्या-मिपषाः वससिः िाजानां सनदिाशसत यद् यिा नणन्िनी चलेतु तिा । त्वमपप इमामनुगच्छ, यिा 
अवणस्थता भवेत ्तिा त्वमपप अवणस्थतो भव, यिा एषा उपपवशते ्तिा त्वमपप उपपवश, यिा च जलां पपवेत ्
त्वमपप जलां पपव । एवां त्वां सेवायमाणो भव।  

सनदिाष्टाां कुलपसतना स पणाशाला 

म्यास्य प्रयतपरिग्रिदद्वतीयः।  

तणच्छष्टया्ययनसनवेदितावसानाां 
सांपवष्ट: कुशशयने सनशाां सननाय|| 

व्याख्या-मिािाजः दिलीपः कुलपसतना वससिेन सनदिाष्टाां पणाकुटी प्रपवशय िाज्ञीनाां पपवरतमा पाणणगिृीता पत्नी 
सुिणक्षणा एवां िाजा गुरुप्रिते कुशकटे अथवा कुशशयने अशयाताम ्अथाात ्शयनमकुरुताम ्। तथा िात्र्यवसाने 
मिषेः वससिस्य सशष्टयैः उच्चरितवेिघोषस्य मिानािेन िापरअवसानम ्अवगत्य ब्रह्मवेलायामेव उिसतिताम।्  

भतुाः प्रणाशािथ शोचनीयां 

िशाऽन्तिां तर समां प्रपांन्ने।  

अपशयताां िाशिथी जनन्यौ 
छेिादिवोपघ्नतिोतत्यौ।।14/1||  

व्याख्या-तर तणस्मन ्मिोपवने िशिथस्य पुरौ िामलक्ष्मणौ पसतिेवे िशिथे दिवांगते शोचनीयामवस्था प्राप्ते 
उभे भ्रातिौ कौशल्याां ससुमराां च सममेवमपशयताम ्यथा आश्रयिातरि वकृ्षे सछन्न ेउणच्छन्ने दे्व लते ििुाशाग्रस्त 
भवतः ।  

उभावुभाभ्याां प्रणातौ ितािी 

यथािम पविमशोसभनौ तौ।  

पवस्पष्टमम्रान्ितया न दृष्टौ । 

ज्ञातौ सुतस्पशासुखो पलम्भात।्।14/2||  

व्याख्या-पिािमी िामः लक्ष्मणश्च िमशः कौशल्याां सुसमरा च प्राणमताम ्। स्व पुरौ अवलोकयन्त्यौ उभे 
एव मातयै अश्रपुूरितनयने अभवताम ्अतएव ते पणूातः अथाात ्सम्यक् प्रकािेण तौ रषु्टां तु न अशक्नुताम ्
पिन्तु पुरौ वात्सल्येन । सुतस्पशाजन्यसुखेन अवागच्छताम ्।  

सरित्समुरान्सिसीश्च गत्वा 

िक्षा : कपीन्ररुपपादितासन।  

तस्यापतन्मूण्नाजलासन णजष्टणो 

पवन््यस्य मेघप्रभवा इवापः||14/8।।  
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व्याख्या-िाक्षसानाां वानिाणाञ्चां नायकैः निीः जलाशयान ् वा तडागान ् गत्वा यज्जलमानीय प्रितम ्
तिसभषेककाले िामस्य सशिसस तथैव अवषात ्यथा पवन््याचलस्य सशखिे जलिैः आनीत ससललम ्असभवषासत  

कृताञ्जसलस्तर यिम्ब 

सत्यान्नाभ्रशयत स्वगाफलाि गुरुनाः।।  

तणच्चन्त्यमानां सुकृतां तवेसत 

जिाि लज्जाां भितस्य मातुः||14/1611  

व्याख्या-कैकेयी तर उिासीना उपपवष्टाऽऽसीत।् कृताञ्जसलः श्रीमान ् िामः कैकेयीमवित ् “अम्ब! तवैव 
पुण्यप्रतापेन अस्माकां  पपता तस्मात्सत्यात ् पवचसलतो नाभूत ् येन स्वगा आप्यते । यदि त्वां तां विां न 
अयासचष्टयथाः तदिा सः त्वाां विां िातुां या प्रसतज्ञाां कृतवान,् सा असत्या अभपवष्टयत,् इिां श्रतु्वा कैकैय्याः मनसस 
या आत्मग्लासनः आसीत ्यद् िामः, न जाने, मम सम्बन्िे दकां  पवचाियसत, तमिां कथां स्वमुख िशासयष्टयासम 
इसत सवाा ग्लासनः सनिगच्छत ्अथाात ्गसलताऽभवत।्  

प्रसतप्रयातेषु तपोिनेषु 

सुखािपवज्ञात गतािामासान।्  

सीतास्विस्तोपहृताग्रयपूजान ्

िक्षः कपीन्रान ्पवससजा िामः||14/19||  

व्याख्या-तपणस्वषु प्रसतसनवतेृषु श्रीिामः िाक्षसासिपसतां पवभीषणां तथा कपपपसतां सुग्रीवमपप पवसषृ्टवान ्। एतेषाां 
जनानाां सुखिोपणस्थसतकािणात ्। मासस्य अिाभागः एवां व्यतीतोऽभवत ्यत्प्रयापणस्य ज्ञानां न अभवत ्। 
िेवी सीता स्वयां स्विस्ताभ्याम ्एतेभ्य उतमोतमान ्उपिािान ्प्रायच्छत ्।  

आवैसम चैनामनघेसत दकन्तु 

लोकापवािो बलवान्मतो मे।  

छाया दि भूमेः शसशनो मलत्वेन 

आिोपपता शपुद्धमतः प्रजासभः।।14/40।।  

व्याख्या-िामः स्वभ्रातनृ ्कथयसत, यदियां सीता सवाथा पपवराऽणस्त इत्यि सम्यग ्वेसद्म, पिन्तु लोकापवािः 
सत्यािपप असिकः बलशाली भवसत। पशयत, चन्रमसस पसृथव्याः या छाया दृशयते, इिां सत्यम ्दकन्तु जनैः 
साकृष्टणवणाा छायाऽपप चन्रस्य कलङ्कत्वेन मन्यते ।  

िक्षोविान्तो न च म े

प्रयासो व्यथाः स वैिप्रसतमोचनाय।  

अमषाण :शोणणतकाङ्क्षया दकां  । 

पिा स्पशृन्तां दद्वणजह्व।।14/41।।  
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व्याख्या-यूयां कथसयष्टयथ यद्येवमासीत ्तदिा मया िाक्षसाः कथां व्यापादिताः। एतस्य उतिः अयमणस्त यत्सीता 
मोचसयतुां मया िाक्षसाः िताः, सः मिीयः प्रयासः सीतायाः पवमुके्तः वथृा न कथसयष्टयते यतः 
स्वस्त्रीििणकािणात ्स मम प्रसतषोिरूपः । प्रयत्नः असनवायाम ्आसीत ्। यतः कोऽपप सपाः यिा चिणस्य 
नीचैः आगच्छसत । तिा सः िक्तलोभान्न िशसत, स तु प्रसतषोिकािणेन िशसत।  

सा नीयमाना रुसचिान्प्रिेशा 

पप्रयांकिो मे पप्रय इत्यनन्ित।्  

नाबुद्ध कल्परमुताां पविाय 

जातां तमात्मन्यससपर वकृ्षम।्।14/48।।  

व्याख्या-सा सीता मनोििान ्प्रिेशान ्नीयमाना इिां पवसचन्त्य यन्मम प्राणपप्रयः भताा सिा मन्मनसः पप्रयां 
वतृमेव सम्पाियसत, अतः सा आनणन्िता अभूत ् । तिानी वस्ततः सा दकां  ज्ञातवती ? यद् िामः अिुना 
सीतायै मनोिथस्य पूिककल्पवकृ्षत्वां परित्यज्य तत्स्थाने तिससपरवकृ्षेण तुल्यः कष्टिायकः सञ्जातः, यस्य 
पराणण असस (खड्ग) वत ्तीक्ष्णासन भवणन्त ।  

तवोरुकीसताः श्वसुिः सखा म े

सताां भवोच्छेिकिः पपता ते।  

िुरि णस्थता त्वां पसतिेवतानाां 

दकां तन्न येनासस ममानुकम्पया।।14/74||  

व्याख्या-मिायशस्वी तव श्वसुिः मम सखाऽणस्त । तव पपता आत्मज्ञानद्वािा सज्जनानाां भवबन्िनोच्छेिकताा 
पवद्यते, त्वां स्वयां पसतिेवतानाां स्त्रीणाम ्अग्रगण्याऽसस, एवां तदिा पुनः अन्यत ्ईदृक् कतमत्कािणां वताते येन 
त्वां मम कृपापारां भपवतुां न योग्या ? अथाात ्इमासन सवााणण कािणासन एकर उपणस्थतासन सणन्त यनेािां 
त्वसय अनुग्रिां कतुुं वा्यः सञ्जातोऽणस्म, तदिा त्वां कथां सचन्तयसस ?  

सीता दित्वा िशमुखरिपुनोपयेमे पिन्याां, 

- तस्या एव प्रसत कृसत सखो यत्कृतूनाजिाि।  

वतृान्तेन श्रवणपवषयप्रापपणा तेन भतुाः, 

सा िवुाािां कथमपप परित्यागि:ुखां पवषिे।।14/87।।  

व्याख्या-यतः िशाननिावणस्य िन्ता िामः सीता परित्यज्य अन्यया णस्त्रया सि पववािां नाकिोत,् तस्या एवां 
प्रसतमूसतुं कनकमयीां सीता स्वािााणङ्गनी मत्वा यज्ञान ् अनुपितवान,् अतः भतुाः अनेन श्रसुतगोचिीभतेून 
वनृ्तान्तेन सीता परित्यागजन्यमसह्यां िःुखां कथमपप असित । 
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एकस्याां दृष्टौ प्रश्नोंतिाणण 

 

 

1. िघुवांशम ्मिाकाव्यस्य िचनाकािः   -मिाकपवः कासलिासः  

   कासलकाितः  

24. कासलिासस्य कृतयः    -सप्त (दे्व खण्डकाव्ये-ऋतुसांिािम ्, मेघितूम ्दे्व 

 मिाकाव्ये िघुवांशम,् कुमािसम्भवम;् 

13

2. कासलिासस्य उपासिः    -िीपसशखाकासलिासः  

3. िघुवांशस्य पविा     -मिाकाव्यम ् 

4. कथानकस्य स्रोतः ..    -िामायण-मिाकाव्यम ् 

5. सग ा सांख्या एवां श्लोकसख्यां ा   -19, 1,569  

6. िघुवांश मिाकाव्ये वणनमा णस्त    -सूयवा ांशस्य एकपरांशत ्िाज्ञाम ् 

7. यस्य िाज्ञः वणनां प्रथमा े सगेऽणस्त   -िाजा दिलीपः  

8. गोः नाम      -नणन्िनी  

9. िघुवांशस्य अङ्गीिसः    -शगािां ृ  िसः  

10. िघुवांश ेिीसतः     -वैिभी िीसतः  

11. िघुवांश गे ुणस्याभावः    -ओजगुणाभावः  

12. िघुवांश प्रयुक्ते ाः िसाः    -वीििसः, करुणिसः शान्तिसः  

13. युद्ध प्रसांगेषु प्रयुक्तः िसः    -वीििसः  

14. अजपवलापे प्रयुक्तः िसः    -करुणिसः  

15. अणग्नवणस्ा य पवलासवणने प्रा युक्तः िस  -शगािां ृ िसः  

16. वसशिादि वणनेषु प्रया ुक्तः िसः ।   -शान्तिसः  

17. िघुवांशस्य मिाकाव्यस्य आिणम्भक-वणनीया ः  िाजा -दिलीपः  

18. िघुवांश मिाकाव्यस्य अन्ते वणनीया ः िाजा -अणग्नवणःा   

19. अणग्नवणस्ा य भतृ्योः कािणम ् 

20. कासलिासस्य जन्मस्थानम।्   -चमोली (गढ़वाल जनपिे)  

21. णस्थसत कालः      -ई. पू. प्रथमशतादिी यावत ्चतुथशा तादयाः 

22. कासलिासस्य गिृनाम (उपनाम)    -बन्िरू (चञ्चलतायाः कािणात)्  

23. जन्मस्थानािािे नाम     -'कालू', 'कालीचिणः', कासलका प्रसािः 



 

 
 

रीणण नाटकासन-मालपवकाणग्नसमरम,् 

पविमोवाशीयम,् असभज्ञानशाकुन्तलम ् 

25. सवाासिकां  प्रयुक्ताः छन्िाांसस     -उपजासत (578), अनुषु्टप (548), 

िथोद्धता (147), वैतालीयम ्(91),  

वांशस्थम ्(69), रतुपवलणम्बतम ्(54),   बसन्तसतलका 
(46), मासलनी (10)  

26. प्रमुख पाराणण     -दिलीपः, सुिणक्षणा, वससिः, . कामिेनुः नणन्िनी, 
        िघुः कौत्सः कुबेि, अजः, इन्िमुती, नाििः, 

िशिथः, िावणः श्रीिामः, सीता, लक्ष्मण, भितः, 

लव-कुशः 

27. िाज्यलक्ष्मीः अपप मह्यम ्न साम्प्रतां िोचते कम ्?   -दिलीपम ् 

28. वागथाापवव सम्पकृ्तौ .......      -िघुवांशम ्1/1  

29. क्व सूयाप्रभवो वांशः क्व च     -िघुवांशम ्1/2  

30. 'त्यागाय सांभतृाथाानाां सत्याय समतभापषणाम'् इत्यर अलांकािः -परिसांख्या  

31. कः एकाग्रसचतः सन ्गोसेवाव्रते सांलग्नः सजायते।  -दिलीपः  

32. “जगतः पपतिौ वन्िे' इत्यर वन्िे' दियायाः कताा    -कासलिासः  

33. क्व सूयाप्रभवो वांशः क्व चाल्पपवषया मसतः    -सनिशानालांकािः  

34.. 'अल्पपवषया मसतः' कः समासः     -बिुव्रीदिः  
 

'दकिाताजुानीयम'् मिाकाव्यम 

'दकिाताजुानीयम'् इत्यस्य व्युत्पपतः  
दकिाताजुानीयम-्इत्यर द्वौ शदिौ स्तः-"दकिातश्च अजुानीयञ्च अथाात दकिातवेषिारिणां भगवन्तां सशवम ्एवां 
ततृीयां पाण्डवम ्अजुानमसभलक्ष्य कृतां काव्यां 'दकिाताजुानीयम'् इत्यसभिीयते। पाण्डवानाां वनवास समय ेयिा 
अजुानः मिषेः व्यासस्य आिेशां प्राप्य पाशपुतः अस्त्रस्य प्राप्त्यथाम ्इन्रकीलपवातां गतवान ्। तिा भगवान ्
सशवः दकिातवेषमाितृ्य अजुानस्य वीितायाः पिीक्षाथाम ् अजुानेन सािा युद्धमकिोत ् । एषा एव अस्य 
मिाकाव्यस्य प्रामुख्येन घटना अवतात अतः अस्य नामिेयम ् “दकिाताजुानीयम ् इसत कृतम ् । सवेषाां 
सुपवदितमणस्त यिजुानः मिाभाितस्य सुप्रससद्धः पारः अणस्त। 
 

 

 

 

 

14



 

 
 

'दकिाताजुानीयम'् इत्यस्य मिाकाव्यस्य प्रथमसगास्य सािः। 
भािवेः दकिाताजुानीय मिाकाव्यस्य प्रथम सग े रौपद्याः तेजणस्वरूपस्य सचरणां प्राप्यते। काव्यस्य प्रािम्भ 
दै्वतवनाद् भवसत यर युसिििाियः पञ्च पाण्डवाः वनवासस्य अवसिां व्यसतगमयन्तः आसन ् । युसिपििः 
स्वाश्रमात ्एकां  वनेचिम ्अथाात दकिातां स्वकीयां पवश्वसनीय गुप्तचिां ियुोिनस्य शासनपद्धसतां वेदितां िणस्तनापुिां 
प्रेषयत ्। सः वनेचि; ब्रह्मचारिवेषमािाय तर गतवान ्तथा सवा सम्यग्ज्ञात्वा दै्वतवने स्वस्वासमनः युसिपििस्य 
अणन्तकमागच्छत ्। सः सनवेदितवान ्यि ियुोिनेन स्वोतमशासनपद्धत्या सवे प्रजाजनाः स्ववश ेकृताः सणन्त 
। तथापप सः सततां पाण्डवेभ्यः भीतः प्रतीयते। वतृान्तसमिमाकण्या रौपिी िोियुक्ता सञ्जायते तथा सा 
यसिपििां युद्धाय प्रोत्साियसत । रौपिी स्वमानससकव्यथाकािणािेत एव यसिपििस्य समक्ष मासमाकान ्शदिान ्
व्यपक्त । िे मिािाज! भवता तु िजुानेन िािवन नीसतमनुसतृ्य ियुोिनां प्रसत सिलः नीसतपूणा: व्यविािश्च न 
णस्ततः पाण्डवानासमय पवपपतः लक्ष्म्याः चाञ्चल्यकािणात नो सम्प्राप्ता पमाििेनैव समागताऽणस्त । भविीयः 
शाणन्तमागाः वीिपुरुषाणाां सेवनीयो णस्त । भविीयाः चत्वाि अनुजास्तु ििुाशा प्राप्नुवणन्त, सिैव मामकी 
भावकी च ियनीया िशा वरिवसता। अतो भवान ्शरनू ्सांितुुं तिेव तेजः ििातु, यभवत्पूवाजानाां प्रकृसतिणस्त। 
 

श्लोकानाां व्याख्या  
सश्रयः कुरूणामसिपस्य पालनी, 

प्रजासु वपृतां यमयुङ्क्तवेदितुम ्।  

स वणणासलांगी पवदितः समाययौ, 

युसिपििां दै्वतवने वनेचिः।।1/1।।  

प्रसांगः-मिािाजः युसिपििः स्वपपतवृ्य भ्रातुः ियुोिनस्य द्यूतकपटेन स्विाज्यस्य पिािीनत्वात ्रयोिशवषााणण 
यावत ्वनवासस्य प्रसतज्ञा सनवााह्य दै्वतवने सनवसन्नासीत ्। तिानीां ियुोिनस्य िाज्यस्य समाचािान ्अवगन्तुम ्
प्रेपषतः गुप्तचिः वनेचिः तर सवा पवज्ञाय स्वस्वासमनः युसिपििस्य अणन्तकम ्आगच्छसत। 
 

व्याख्या-कुरु जनपिानाां िाज्ञः स्वासमनः ियुोिनस्य िाजलक्ष्म्याः सांिणक्षकाम ्अथाात ्प्रजापालनपद्धसतां सम्यग ्
अवगन्तु मिािाजः युसिपििः यां पूवा सनयुक्तवान ्स्वगुप्तचिरूपेण, सः ब्रह्मचारिवेषिािी दकिातः ियुोिनस्य 
िाज्यस्य सवााणण वतृासन सम्यकप्रकािेण ज्ञात्वा, तेषाां गम्भीिम्ययनां कृत्वा दै्वतवननामानां तपोवनां स्व-
स्वासमनः युसिपििस्य पाश्वाम ्प्रत्यागतवान ्।  

कृतप्रणामस्य मिीां मिीभुज,े 

णजताां सपते्नन सनवेिसयष्टयतः।  

न पवव्यथे तस्य मनो नदि पप्रयां, 

प्रवकु्तसमच्छणन्त मषृा दितैपषणः।।1/2।।  
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