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प्रस्तावना 

भारतीयसिं सृ्कषतनााम वैषदकसिं सृ्कषतररषत प्रायो ज्ञायते । अन्यसम्प्रदायावलम्बिनश्चाषप वैषदकसिं सृ्कत्या 

प्रभाषवताः दृश्यन्ते । केचन षनयमाः सवात्र समानाः सम्बन्त । न केवलिं  भारतेऽषपतु षवदेशष्वषप । 

प्रसङे्गऽम्बिन् श्रीमद्भागवतमिापरुाणो भारतीयसािंसृ्कषतकतत्त्वाषन पररशील्यते । असभवादनस्य मित्त्विं  

सवात्र समानिं  दृश्यते । प्रते्यकऽम्बिन् सम्प्रदाये जनाः परस्परमसभवादयन्ते इषत वयिं  पश्यामः । 

भारतीयपरम्परायािं मङ्गलाचरणिं  षियते कस्यसचदषप कायास्य षनषवाघ्नसमाप्तये । तत्र न केवलिं  

वैषदकाः अषपत ुिातााः, तासिकाः, अन्यसम्प्रदायावलम्बिनश्चाषप मङ्गलमाचरम्बन्त । सूत्रकारा अषप 

सूत्रमाध्यमेनवै मङ्गलाचरणिं  प्रदशायामासुः । यथा आचायापासणषनः अष्टाध्याय्ािं ‘वृषिरादैच् 1.1.1.’ 

इषत सललेख । अत्र वृषिपदिं मङ्गलाथाकमषप षवद्यते । सशष्यसशक्षायै अषप मङ्गलाचरणिं  षियते । 

यतो षि गुरवः अथवा ज्येष्ाः यथा आचरम्बन्त तथैव सशष्याः अनुजाश्च आचरम्बन्त । नीषतकारेण 

अभासण-1 

 

“असभवादनशीलस्य षनत्यिं  वृिोपसेषवनः । 

चत्वारर तस्य वर्ान्ते आयुषवाद्यायशोबलम् ।।” इषत । 

 

भगवता श्रीकृष्णेनाप्यवासच-2 

 

“यद्यदाचरषत श्रेष्स्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्प्रमाणिं  कुरूते लोकस्तदनुवताते ।।3.21।।” इषत 

 

मिाभाष्यकारः पतञ्जसलरुवाच मिाभाष्यस्य प्रथमाषनिकके-3 

 

“मङ्गलादीषन षि शास्त्रासण प्रथन्ते वीरपुरुिासण च भवम्बन्त, 

आयुष्मत्पुरुिासण चाध्येतारश्च ससिाथाा यथा स्युररषत ।” इषत । 

 

मङ्गलाचरणमषप षत्रषवर्िं  षवद्यते- नमस्कारात्मकमाशीवाादात्मक-वस्तुषनदेशात्मक-ञ्चषेत । यत्र देवानािं 

गुरूणािं तत्सदृशानािं वा नमनिं  षियते तत्र नमस्करात्मकषमषत नाम्ना जेगीयते । यत्र कल्याणिं  भवतु,  
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शुभिं  भवतु इत्याषदवाक्यानािं सिं योगो भवषत मङ्गलाचरणे षकिं  वा 

शुभकामाः षवर्ीयने्त लेखकेन तत्र आशीवाादात्मक-

मङ्गलाचरणषमत्युच्यते । यम्बिन् मङ्गलाचरणे वस्तुनािं सिं कीतानिं  

षियते। तन्मङ्गलाचरणिं  वस्तुषनदेशात्मकषमत्युद्यते। 

श्रीमद्भागवतमिापुराणस्य मािात्मयकथनप्रसङे्ग सूत उवाच-4 

 

“यिं  प्रव्रजन्तमनुपेतमपतेकृत्यिं  

दै्वपायनो षवरिकातर आजुिाव । 

पुत्रेषत तन्मयतया तरवोऽसभनेद- 

स्तिं सवाभूतह्यदयिं  मुषनमानतोऽम्बि ।।2.2 

यः स्वानुभावमसखलश्रुषतसारमके- 

मध्यात्मदीपमषतषततीिातािं तमोऽन्धम् । 

सिं साररणािं करूणायाऽऽि पुराणगुह्यिं  

तिं  व्याससूनुमुपयाषम गुरूिं  मुनीनाम् ।।2.3।।” इषत । 

 

अनेन श्लोकद्वयेन सूतमिाभागः श्रीशुकमुषनिं नमस्करोषत । 

अत्राषप असभवादनस्य मित्त्विं  दृश्यते । आचायााय 

सम्मानप्रदशानाथं नमस्कारः अपेसक्षतो भवषत । इयमिाकिं  

सिं सृ्कषतषवाद्यत े । ज्येष्प्रवाजकेभ्योसभवादनिं  कृतिं  

पूवावषत्तासभराचाययः । नमस्कारस्य षविय े इतोऽषप षनषदाशषत 

सूतः- 

 

“नारायणिं  नमसृ्कत्य नरिं चैव नरोत्तमम ्। 

देवी िं सरस्वती िं व्यासिं  ततो जयमुदीरयेत ्।।1.2.4।।”5 

 

भगवतः पषवत्रेिु अवतारेि ु नर-नारायणयोरवतारोऽषप वतात े । 

अत एव अत्रोच्यत ेनारायणिं , नरोत्तमिं  नरिं, देवी िं सरस्वती िं व्यासञ्च 

नमसृ्कत्य जयिं  नामकिं  श्रीमद्भागवतमुदीरयेत ् । 

सािंसाररकान्तररकषवकारेिु यत् मिापरुाणिं  जयिं  प्राप्तवत ् । तत् 

मिापुराणिं  जयषमषत वतात े। अनेन प्रकारेण नमस्कारस्य मषिमा 

दृश्यत े । श्रीमद्भागवतस्य आरम्भ े एव मङ्गलाचरणषवन्यासो 

दृश्यत े । अम्बिन ् मङ्गलाचरण े वैलक्षण्यिं  षकमषप प्रषतभाषत । 

तद्यथा- 6 

 

“जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाषदतरत- 

श्चाथेष्वसभज्ञः स्वराट् 

तेने ब्रह्म ह्यदा य आषदकवये 

मुह्यम्बन्त यत्सूरयः । 

तेजोवाररमृदािं यथा षवषनमयो 

यत्र षत्रसगोऽमृिा र्ाम्ना स्वेन सदा षनरस्तकुिकिं  

सत्यिं  परिं र्ीमषि ।।1.1.1.” इषत । 

 

अम्बिन ्मङ्गलश्लोके मूलरूपेण परमात्मनः सत्यस्वरूपस्य ध्यानिं  

करोषत मिषिा बादरायणः । षकन्त ु ब्रह्मणः यादृशिं  स्वरूपिं  

वसणातमम्बस्त शास्त्र े तस्य स्वरूपस्याषप वणानिं  दृश्यते । मन्ये 

सशष्याणािं सशक्षायै एतादृशिं  मङ्गलाचरणिं  कृतिं  मिषिाबादरायणेन ।  

कमाणािं षनिेर्ः श्रीमद्भागवतऽेषप नाम्बस्त । यतो षि कमा षवना 

भजनमषप दलुाभिं  भषवष्यषत । कमाफलिं  परमात्मन ेसमपायेत ्इषत 

भावो दृश्यते । यद्यषप अषवद्या अथाात ्कमाासण सिं सारे पुनः पुनः 

पातयम्बन्त षकन्त ुयदा भगवत ेसमपाणिं  भवषत तदा कमाणािं कमात्विं  

षवनष्टिं  भवषत । अत एव भगवद्भक्ाः कमाबन्धनमुक्ाः भवम्बन्त 

कमा कुवान्नवे जीवनयापनिं  कत्ताव्यषमषत शास्रकाराणामाज्ञा वताते 

। कमाणः कमात्वषवनषे्ट उत्तमिं  दृष्टानिं  प्रस्तौषत देवषिानारदः । 

यथा-7 

 

“आमयो यश्च भूतानािं जायत ेयेन सुव्रत । 

तदेव ह्यामयिं  द्रव्यिं  न पुनाषत सचषकम्बत्सतम ्।।1.5.33।। 

एविं  नृणािं षियायोगाः सव ेसिं सृषतिेतवः । 

त एवात्मषवनाशाय कल्पन्ते कम्बल्पताः परे ।।1.5.34।। 

यदत्र षियत ेकमा भगवत्पररतोिणम् । 

ज्ञानिं  यत्तदर्ीनिं  षि भषक्योगसमसन्वतम ्।।1.5.35।। 

कुवााणा यत्र कमाासण भगवम्बिक्षयासकृत ्। 

गृणम्बन्त गणुनामाषन कृष्णस्यानुिरम्बन्त च 

।।1.5.36।।” इषत । 

 

येन पदाथेन रोगाः उत्पद्यने्त तस्यैव सचषकत्साषवसर्ना सेवनने 

रोगाः नश्यम्बन्त । तथैव कमाासण सवाासण यद्यषप बन्धनकारकासण 

भवम्बन्त परन्त ु ताषन एव यदा ईश्वराय समप्यान्त े तदा 

पराभषक्दायकाषन भवम्बन्त । भगवत्प्रीत्यथ ंकमाासण यषद कुवाम्बन्त 

मानवाः तषिा परमात्मकृपया ते मुक्ाः भवम्बन्त । षवश्वरूपिं  

भगवन्तिं  सिंिया कमासण प्रवृत्तो भवेत् जनः । भगवान् नारायणः 

सवादा भक्ान ् रक्षषत । श्रीकृष्णस्य लीलाकीत्तानेन मनसस 

अचला भषक्रूदेषत । तया भक्त्या नरः परािं गषतिं लभते । 

अत्राषप भारतीयसिं सृ्कतेः प्रभावो दृश्यते । भारतस्य असशसक्षतः 

जनोऽषप ‘अयिं  सिं सारः ईश्वरसे्यषत’ वदषत । तेन ज्ञायत े यत् 

परमात्मनः िरणमवश्यिं  कत्ताव्यम ्। मिस्वरूपपरमात्मा सवादा 

अिाकिं  पाश्वे षवराजमानो भवषत ।  

यदा अश्वत्थामा सुप्तान् बालकान ् मारयषत तदा अजुानः 

अश्वत्थामानिं  बध्नाषत । अवसरेऽम्बिन् भगवान् कृष्णो वदषत-8 
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“मैनिं  पाथाािासस त्रातुिं  ब्रह्मबन्धुषममिं  जषि । 

योऽसावनागसः सुप्तानवर्ीषन्नसश बालकान ्

।।1.7.35।। 

मत्तिं  प्रमत्तमुन्मत्तिं  सुप्रिं  बालिं  सस्त्रयिं  जडम् । 

प्रपन्निं  षवरथिं  भीतिं  न ररपुिं  िम्बन्त र्माषवत ्।।1.7.36।। 

स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्पणात्यघृणः खलः । 

तद्वर्स्तस्य षि श्रेयो यद्दोिाद्यात्यर्ः पुमान् 

।।1.7.37।।” 

 

िे अजुान! ब्राह्मणार्मिं  जषिः, यतो षि एिः सुप्तबालकान् 

अमारयत ् । र्मावान,् जनः कदाषप मतिं  प्रमत्तम ् उन्मत्तिं  सुप्तिं  

बालिं  सस्त्रयिं  जडिं प्रपन्निं  षवरथिं  भीतिं  ररपुञ्च न िम्बन्त । अयम् 

अश्वत्थामा सुप्तबालकान् अिन ् । अत्र र्माशास्त्रस्य षवियः 

स्पष्टतया पररलक्ष्यत े । इयिं  भारतस्य सिं सृ्कषतः षवद्यत े । यः 

शरणमागिषत, सुप्तोऽम्बस्त तस्य मारणिं  न षियते । यः शत्रुरषप 

यषद पलायनिं  करोषत तषिा तम्बिन ्प्रिारो न षियते । अत्र एकः 

अपरोऽषप षवियो वतात े । ब्राह्मणवर्स्य षनिेर्ोऽम्बस्त शास्त्रे । 

ब्राह्मणो न िन्तव्यः, यषद आततायी वतात ेकसश्चत,् तषिा तस्य 

अवमाननिं  कृत्वा देशात् बषिषनाष्कासनिं  भवेत् । षकन्त ु

ब्राह्मणवर्स्य आज्ञा र्माशास्त्र े नाम्बस्त । मन्ये भगवान् 

परीक्षणाय अजुानमुवाच ब्रह्मबन्धुिं  जषि इषत । अजुानः तिं  गृिीत्वा 

सशषवरिं गिषत यत्र द्रौपदी षवलपन्ती अम्बस्त-9 

 

“तथाऽऽह्रदतिं  पशुवत ्पाशबि- 

मवाङु्मखिं  कमाजगुुम्बितेन । 

षनरीक्ष्य कृष्णापकृतिं  गुरोः सुतिं  

वामस्वभावा कृपया ननाम च ।।1.7.42।। 

उवाच चासिन्त्यस्य बन्धनानयनिं  सती । 

मुच्यतािं मचु्यतामेि ब्राह्मणो षनतरािं गुकः 

।।1.7.43।।” इषत । 

 

द्रौपदी तम् अपश्यत् यत् सः पशुवत ् पाशबिः, पापकमाा 

अवाङु्मखोऽम्बस्त । एतादृशिं  दृश्यिं  षवलोक्य सा तिं  ननाम । एवञ्च 

सिसा उवाच- मुच्यतािं मुच्यताम ्एि ब्राह्मणो षनतरािं गुरूः । 

एिः अिाकिं  पूजनीयो षवद्यते । अिो र्न्यिं  द्रौपद्याः र्ैयाम् । 

पुत्रषवद्यातेऽषप सा षवचसलता न जाता । र्मामाग े इदानीमषप 

दृढव्रता अम्बस्त । अपारे दःुखेऽषप प्रायः भारतीयाः र्मामाग ंन 

जिषत । अत एव भारतिं  कमाभूषमवातत े। अगे्र सा वदषत-10 

 

“सरिस्यो र्नुवदेः सषवसगोपसिं यमः । 

अस्त्रग्रामश्च भवता सशसक्षतो यदनुग्रिात ्।।1.7.44।। 

स एि भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वतात े। 

तस्यात्मनोऽर्ं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरप्रसूः कृपी 

।।1.7.45।। 

तद् र्माज्ञ मिाभाग भवसद्भगौरविं  कुलम ्। 

वृसजनिं  नािाषत प्राप्तुिं  पूज्यिं  वन्द्यमभीक्ष्णशः ।।1.7.46।। 

मा रोदीदस्य जननी गौतमी पषतदेवता । 

यथाििं मृतवत्साऽऽताा रोषदम्यश्रुमुखी मुहः ।।1.7.47।। 

यैः कोषपतिं  ब्रह्मकुलिं  राजन्यैरसजतात्मसभः । 

तत ् कुलिं  प्रदित्याशु सानुबन्धिं  शुचाषपातम ्

।।1.7.48।।” 

 

अत्र द्रौपद्याः वचनिं  श्लाघनीयमम्बस्त । एिा अजुानमुवाच यस्य 

आचायास्य कृपाप्रसादात ् र्नुवेदस्य साङ्गोपाङ्गाषवद्यामर्ीतवान् 

भवान ्। शस्त्रास्त्राणािं प्रयोगोपसिं िाराणािं ज्ञानमसजातवान ्स एव 

अद्य भवतािं समक्ष ेपुत्ररूपेण उपम्बस्थतोऽम्बस्त । पुत्रमोिवशादेव 

कृपी अश्वत्थाम्नो माता पत्युः आचायाद्रोणस्य अनुगमनिं  नाकरोत ्

। मिाभाग्यवान् आयापुत्र! भवान ् र्माज्ञोऽम्बस्त । यस्य 

गुरूविं शस्य प्रषतषदनिं  पूजनमपेसक्षतिं  भवषत, तम्बिन् विंशे 

व्यथापातनिं  योग्यिं  काय ं नाम्बस्त । बालानािं मरणेन यथा अििं 

षवलपाषम अत्यन्तकष्टमनुभवाषम तथा गुरूमाता कष्टिं  नानुभवेत् 

। यः नृपः ब्राह्मणकुलिं  कोपयषत ततु्कलिं  तस्य विंशस्य कुलस्य वा 

कोपेन सपररवारिं शोकाग्नौ प्रषवशषत । द्रौपद्याः वाताा र्माानुकूला 

आसीत् । एिा कपटरषिता, करूणायुक्ा, समतासमसन्वता 

चासीत् । अन्येऽषप पाण्डवाः भीमसेनिं  षविाय द्रौपद्याः वातााः 

समथायामासुः । यः सुप्तबालकान् षनष्प्रयोजनिं  ितवान ्तस्य वर् 

एव समीचीनो षवद्यत इषत भीमस्यासभप्रायः आसीत ्। अजुानस्य 

परीक्षणाय भगवानुवाद यत ्पषततब्राह्मणस्याषप वर्ो न कत्ताव्यः 

षकन्त ुआततायी वध्यो भवषत । एत ेदे्व वात ेप्रससिेस्तः शास्त्रे । 

अत एव मम आज्ञापालनिं  करोत ुअजुान!  

र्माशास्त्रीयषनयमानुसारेण ब्राह्मणस्य वर्ो न कत्ताव्यः षकन्तु 

यषद ब्राह्मणार्मोऽम्बस्त अथाात ्यषद जघन्यपापी ब्राह्मणः अम्बस्त 

तषिा वपनिं  द्रषवणादानिं  स्थानाषन्नयाापणिं  कृत्वा तस्य षनष्कासनमेव 

तस्य वर्ोऽम्बस्त । ब्राह्मणाय शारीररकदण्डस्य षवर्ानिं  नाम्बस्त । 

तस्य षनयमस्य अवलोकनमत्राषप कतुं शक्यते । यथा-11 

 

“वपनिं  द्रषवणादानिं  स्थानाषन्नयाापणिं  तथा । 

एि षि ब्रह्मबन्धूनािं वर्ो नान्योऽम्बस्त दैषिकः 

।।1.7.57।।” इषत । 
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यद्यषप सम्प्रषत षनयमः पररवषतातो जातः । सिं षवर्ाननानुसारेण 

सवेऽषप जनाः समानाः एव सम्बन्त इदानीम ्। प्राचीनकाले सभन्ना 

व्यवस्था आसीत् ।  

प्रसङे्गऽम्बिन् भारतस्य सािंसृ्कषतकपरम्परायाः अवलोकनिं  वयिं  कत्तुं 

शकु्नमः । गुरूपुत्रेऽषप गुरूवद् व्यविारः कत्ताव्य इषत षनयमो 

षवद्यत ेर्माशास्त्रेिु । तस्य दशानिं  द्रौपद्याः वाक्येिु भवषत । षकञ्च 

स्वम्बिन ्जीवने यषद कष्टमम्बस्त तषिा तस्य प्रभावोऽन्यत्र न गिेत् 

। कष्टावस्थायामषप र्मास्य पररत्यागो न कताव्यः इषत सशक्षा 

अत्र षवद्यत े। नीषतकारोऽषप सललेख-12 

 

“षवपषद र्ैयामथाभ्युदये क्षमा 

सदसस वाक्पटुता युसर् षविमः । 

यशसस चासभरूसचव्यासनिं  श्रुतौ 

प्रकृषतससिषमदिं षि मिात्मनाम ्।।नी.श.13।।” 

 

मिापुरूिाणामतेत ् स्वभावससिमम्बस्त यत्त े षवपषत्तकाले 

समयोसचत्तिं  र्ैयार्ारणाषदकिं  स्वभावतयैवावलिने्त, न तु 

षवषवर्ायािं पररम्बस्थतौ षवकृषतिं गिम्बन्त । कष्टकालिं   

सावर्ानतया ते षनवािम्बन्त, अभ्युदये परापरार्िं  क्षमन्त,े 

षवद्वत्समाज े वचनरचनाचातुयं प्रकटयम्बन्त, रणाङ्गणे स्वीयिं  शौय ं

स्थापयम्बन्त, यशः षप्रयाः वदेाभ्यासषनरताश्च सन्तोऽन्यानषप 

तथैवाचररतुिं  सशक्षयम्बन्त । सवाथा आचरणे शुिता भवेत ् इषत 

भारतीयपरम्परायाः मूलिं  षवद्यत े। भगवतोऽनन्यभक्ः षपतामिो 

भीष्म उवाच-14 

 

“भक्त्याऽऽवेश्य मनो यम्बिन ्वाचा यन्नाम कीतायन् । 

त्यजन् कलेवरिं योगी मचु्यत े कामकमासभः ।। 

1.9.23।। 

स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतािं 

कलेवरिं यावषददिं षिनोम्यिम ्। 

प्रसन्निासारूणलोचनोल्लस- 

न्मुखािुजो ध्यानपथश्चतुभुाजः ।।1.9.24।।” 

 

भगवत्परायणो योगी परमपुरूिे भषक्भावेन मनसा आत्मानिं  

सिंस्थाप्य वाण्याः भगवतः िरणिं  कृत्वा शरीरस्य त्यागिं  करोषत । 

अनेन प्रकारेण कामनारषितः कमाबन्धनषवमुक्श्च भवषत । 

यम्बिन ् भगवषत योषगनः तल्लीनाः भवम्बन्त, स भगवान् अद्य 

मम पुरतः षवराजमानोऽम्बस्त इषत वदषत श्रीभीष्मः । अिो! 

भगवतः असार्ारणकृपा भके्िु । श्रीभीष्मः ‘स देवदेवो 

भगवान् प्रतीक्षताम’् । अद्य भगवान् वासुदेवः भक्स्य 

श्रीभीष्मस्य कृत ेप्रतीक्षत े। षपतामिो भीष्मः वदषत यावत् शरीरिं 

न त्यजाषम तावत् भवान ्अत्रैव षतष्त ु। र्न्या भारतभूषमः यत्र 

भक्ाय भगवान् प्रतीक्षत े। इयमिाकिं  सिं सृ्कतेः वैसशष्टयम् । 

केनाषप रूपेण ईश्वरस्य िरणिं  कत्ताव्यम ् । चाण्डालादयोऽषप 

भगवद्भक्त्या परािं गषतिं लभत े। अजुान उवाच-15 

 

“सखेषत मत्वा प्रसभिं  यदकु्िं - 

िे कृष्ण िे यादव िे सखेषत । 

अजानता मषिमानिं  तवेदिं- 

मया प्रमादात्प्रणयेन वाषप ।।11.41।। 

यच्चाविासाथामसतृ्कतोऽसस 

षविारशय्ासनभोजनेिु । 

एकोऽथवाप्यच्यतु तत्समक्षिं - 

तत्क्षामय ेत्वामिमप्रमेयम ्।।11.42।।” इषत । 

 

भारतस्य तादृशी परम्परा षवद्यत े यत्र असखलब्रह्माण्डनायको 

नारायणः जन्म प्राप्तवान ् । सशशुरूपेण भूमौ षवलुण्ठ्य 

िीडामकरोत ्। एिा अिाकिं  सिं सृ्कषतः । यस्य भ्रूषवक्षेपमात्रेण 

सगाः प्रलयश्च जायते । सोऽषप भक्त्या वशीभूतो मानव इव 

आचरषत भूमौ । युसर्षष्रः भीष्मस्य शरीरत्यागसमयिं  षवज्ञाय 

षवसभन्नप्रश्नान् करोषत । यथा-16     

 

“युसर्षष्रस्तदाकण्या शयानिं  शरपञ्जरे । 

अपृिषद्वषवर्ान्धमाानृिीणािं चानुशृ्रण्ठ्वताम ्।।1.9.25।। 

पुरूिस्वभावषवषितान ्यथावण ंयथाश्रमम ्। 

वैराग्यरागोपासर्भ्यामाम्नातोभयलक्षणान् ।।1.9.26।। 

दानर्माान् राजर्माान् मोक्षर्माान ्षवभागशः । 

स्त्रीर्माान् भगविमाान् समासव्यासयोगतः 

।।1.9.27।। 

र्मााथाकाममोक्षािंश्च सिोपायान ्यथा मुने । 

नानाख्यानेषतिासेिु वणायामास तत्त्वषवत ्।।1.9.28।। 

र्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रतु्यपम्बस्थतः । 

यो योषगनश्छन्द्रमृत्योवााम्बितस्तूत्तरायणः ।।1.9.29।। 

तदोपसिं ह्रत्य षगरः सिस्त्रणी- 

षवमुाक्सङ्गिं मन आषदपुरूि े। 

कृष्णे लसत्पीटपटे चतुभुाज े

पुरःम्बस्थतेऽमीसलतदृग्व्यर्ारयत ्।।1.9.30।। 

षवशुिया र्ारणया गतायुर्व्यथः । 

षनवृत्तसवेऽसन्द्रयवृषत्तषवभ्रम- 

स्तुष्टाव जन्यिं  षवसृजञ्जनादानम् ।। 1.9.31।।” 
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युसर्षष्रस्य प्रश्नान् श्रुत्वा तत्त्ववेत्ता षपतामिो भीष्मः 

वणार्माानुसारेण पुरूिाणामथाात ् जनानािं स्वाभाषवक-

र्मावैराग्यरागकारण-जन्यषनवृषत्त-प्रवृषत्तरूपषद्वषवर्-र्मादानर्मा-

राजर्मामोक्षर्मास्त्रीर्माभगविमाश्च वणायामास । एतःै 

व्याख्यानैः सि र्मााथाकाममोक्षाणाञ्च वणानञ्चकार श्रीभीष्मः । 

पुरूिाथाचतुष्टयस्य प्राषप्तसार्नानामषप षववेचनमकरोत ् । 

उपाख्यानाषन इषतिासञ्च श्रावयामास । प्रवचनकाल एव 

उत्तरायणिं  समागित ् । उत्तरायण े कलेवरस्य त्यागः उत्तमो 

भवतीषत र्माशास्त्रीयससिान्तो षवद्यत े। योषगनः उत्तरायणकाले 

शरीरत्यागिं  वाञ्चम्बन्त । श्रीभगवान ्उवाच श्रीमद्भगवद्गीतायाम-्17 

 

“अन्तकाले च मामेव िरन्मुक्त्वा कलेवरम ्। 

यः प्रयाषत स मद्भाविं  याषत नास्त्यत्र सिं शयः ।।8.5” 

 

यः पुरूिः अन्तकाले ईश्वरिं िरन् शरीरस्य त्यागिं  करोषत, सः 

ईश्वरस्यैव स्वरूपिं  प्राप्नोतीषतषविय ेनाम्बस्त सने्दिः । षकञ्च-  

 

“प्रयाणकाले मनसाचलेन 

भक्त्या युक्ो योगबलेन चैव । 

भ्रुवोमाध्य ेप्राणमावेश्य सम्यक् 

स तिं  परिं पुरूिमुपैषत षदव्यम ्।।8.10।। 

सवाद्वारासण सिं यम्य मनो ह्यषद षनरूध्य च । 

मूर्ध्न्ाार्ायात्मनः प्राणमाम्बस्थतो योगर्ारणाम ्।।8.12।। 

ओषमत्यकेाक्षरिं ब्रह्म व्यािरन्मामनुिरन् । 

यः प्रयाषत त्यजने्दििं स याषत परमािं गषतम ्।।8.13।।” 

 

प्रयाणकाले मनसाचसेन भक्त्या युक्ः योगबलेन चैव भ्रुवोमाध्य े

प्राणिं  सिंस्थाप्य सम्यक्या यः कलेवरिं त्यजषत सः तिं  परिं षदव्यिं  

पुरूििं  सम्बच्चदानन्दिं प्राप्नोषत । इसन्द्रयाणािं सवाद्वारासण सिं यम्य मनः 

ह्यषद षनरूध्य च, तेन मनसा प्राणिं  मस्तके सिंस्थाप्य 

परमात्मयोगर्ारणायमवम्बस्थतो भूत्वा यः ओम ्इषत एकाक्षरिं ब्रह्म 

षवसचन्तयन ्शरीरिं त्यजषत सः परािं गषतिं लभत े।18  

 

“अषग्नज्योषतरिः शुक्लः िण्मासा उत्तरायणम् । 

तत्र प्रयाता गिम्बन्त ब्रह्म ब्रह्मषवदो जनाः ।।8.24।। 

र्ूमो राषत्रस्तथा कृष्णः िण्मासा दसक्षणायनम् । 

तत्र चान्द्रमसिं  ज्योषतयोगी प्राप्य षनरवतात े।8.25।।” 

 

अथाात ् उत्तरायणकाल े ब्रह्मषवदो जनाः ब्रह्म प्राप्य पुनः 

नागिम्बन्त भूमौ । दसक्षणायने योगी यषद प्राणत्यागिं  करोषत तषिा 

स्वगे यावत ्पणु्यिं  म्बस्थत्वा ततः भूमौ पुनः आगिषत । अतः 

श्रीभीष्मः उत्तरायणस्य प्रतीक्षायामासीत ् । प्राप्ते उत्तरायणे 

कलेवरिं तत्याज ।  

अत्राषप भारतीयसिं सृ्कतेः प्रभावो षवद्यत े । भारतीयसिं सृ्कतौ 

उत्तरायणे देित्यागः उत्तमो भवतीषत र्माशास्त्रीयससिान्तो दृश्यते 

। यतो अिाकिं  परमलक्ष्यिं  मोक्षप्राषप्तवातात े । र्माः, अथाः, 

मोक्षश्चेषत चत्वारः पुरूिाथााः सम्बन्त । तत्र मोक्षप्राप्तौ 

सवेिामाम्बस्तकानािं प्रीषतभावषत । 

मिषिाः शमीकः तपसस सिं लग्नः आसीत ् । तम्बिन्नवे काले 

मिाराजः परीसक्षतः मृगयाकारणात् श्रान्तः सन् आश्रमिं  प्रषत 

आजगाम । यतो षि मुषनः ध्यान ेषनमग्नः आसीत ्। िोर्ावशेेन 

मृतसप ं मुनेः कणे्ठ सिंस्थाप्य गतवान् तम्बिन्नेव काल े

मुषनबालकाः िीडन्तः आसन ् । शमीक मुनेरवस्थािं दृष्ट्वा तिै 

राज्ञे शापिं  दत्तवान ्मुषनकुमारः कुमारस्य िन्दनेन मुनेः ध्यानभङ्गो 

जातः । षपत्रे सव ं वृत्तान्तिं  षनवेदयामास तस्य पुत्रः । 

शापषविषयणी िं वात्ताामषप अवोचत् । तदा मुषनरूवाच-19 

 

“षनशम्य शप्रमतदिँ नरेन्द्रिं 

स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् । 

अिो बतािंिो मिदज्ञ त ेकृत- 

मल्यीयसस द्रोि उरूदामो र्ृतः ।।1.18.41।। 

न व ैनृसभनारदेविं  पराख्यिं  

सम्मातुमिास्यषवपक्वबुिे । 

यत्तेजसा दषुवाििेण गुप्ता 

षवन्दम्बन्त भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ।।1.18.42।। 

अलक्ष्यमाणे नरदेवनाषम्न 

रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः । 

तदा षि चौरप्रचुरो षवनङ््क्ष- 

त्यरक्ष्यमाणोऽषववरूथवत् क्षणात् ।।1.18.43।। 

तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयिं  

यन्नष्टनाथस्य वसोषवालुम्पकात ्। 

परस्परिं घ्नम्बन्त शपम्बन्त वृञ्जत े

पशून् सस्त्रयोऽथाान ्पुरूदस्यवो जनाः ।।1.18.44।। 

र्मापालो नरपषतः स तु सम्राड् बृििरवाः । 

साक्षान्मिाभागवतो राजषिािायमेर्याट् । 

क्षतु्तृट्श्रमयुतो दीनो नैवाििापमिाषत ।।1.18.46।।” 

इषत । 

 

शापस्य षवियिं  श्रुत्वा मुषनः शमीकः शोकिं  प्राप्तवान ्। स्वपुत्रस्य 

कृत्य ेपश्चात्तापिं  कृतवान ्। अल्पीयसस द्रोिे एतावत्कठोरदण्डः न 
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समीचीनः । बालकः अबोर्ावस्थायाः कारणात् एतादृशिं  कृत्यिं  

सम्पादयामास । राजानिं  प्रषत या श्रिा षवद्यते भारतीयसिं सृ्कतौ 

तस्य दशानमत्र वयिं  कतु ंशकु्नमः । राजा भगवत्स्वरूपो भवषत 

सार्ारणमानव इव तिै व्यविारो न कत्ताव्यः । राज्ञः भयादेव 

प्रजाः सम्यक्या आचरणिं  कुवाम्बन्त । राज्ञः दसु्सितेजसा सज्जनाः 

सुरसक्षताः भवम्बन्त । नृपिं  षवना चौराः, तस्कराः, लुण्ठकाः, 

कुमागागाषमनः, दस्यवश्च वर्ान्ते । पशून,् स्त्रीः, र्नान्यषप 

स्वीकृत्य गिम्बन्त । नराः अषप षनयमोिेदवशात ् वणासङ्कराः 

जायन्त े। पापाचाराः एर्न्धे समाजे । अतः राजा शापयोग्यो न 

भवषत । परीसक्षतस्तु भगवद्भक्ो मिाराजो षवद्यत े। तिै शापः 

नोसचतः । मिामुषनः षवसभन्नरूपेण खेदिं जनयषत । सम्राट् 

परीसक्षतः सम्राट् र्मार्ुरन्धरः कृताश्वमेर्यज्ञोऽम्बस्त । अयिं  

बालकः सम्राजः अपरार्ी अम्बस्त । अतः भगवान् नारायणः 

एतस्य बालकस्य अपरार्िं  शाम्यत ुइषत शमीकमुषनरूवाद ।  

 

भारतीयसिं सृ्कतौ ईश्वरस्य प्रषतषनसर्रूपेण नृपो मन्यत े । राषज्ञ 

ईश्वरस्यैव दशानिं  कत्ताव्यषमषत व्यविारो दृश्यत े।  

धर्मस्य बरिंशल्लक्षणाबन-20 

 

“र्मामूलिं  षि भगवान्सवावदेमयो िररः । 

िृतिं  च तषद्वदािं राजन्येन चात्मा प्रसीदषत ।।7.11.7।। 

सत्यिं  दया तपः शौचिं  षतषतक्षेक्षा शमो दमः । 

अषििंसा ब्रह्मचय ं च त्यागः स्वाध्याय आजावम ्

।।7.11.8।। 

सन्तोिः समदृक् सेवा ग्राम्येिोपरमः शनैः । 

नृणािं षवपयायेिेक्षा मौनमात्मषवमशानम् ।।7.11.9।। 

अन्नाद्यादेः सिं षवभागो भूतेभ्यश्च यथािातः । 

तेष्वात्मदेवताबुषिः सुतरािं नृिु पाण्डव ।।7.11.10।। 

श्रवणिं  कीतानिं  चास्य िरणिं  मितािं गतेः । 

सेवेज्यावनषतदाास्य सख्यमात्मसमपाणम ्।।7.11.11।। 

नृणामयिं  परो र्माः सवेिािं समुदाह्यतः । 

षत्रिंशल्लक्षणवान् राजन्सवाात्मा येन तुष्यषत 

।।7.11.12।।” 

 

सत्यम्, दया, तपः, शौचः, षतषतक्षा, उसचतानुसचतषवचारः 

मनस्सिं यमः, इसन्द्रयसिं यमः, अषििंसा, ब्रह्मचयाम,् त्यागः, 

स्वाध्यायः, सरलता, सन्तोिः, समदशीनािं मिात्मनािं सेवा, शनैः 

शनैः सािंसाररकभोगेभ्यः षनवृषत्तः, असभमानस्य फलिं  षवपरीतिं  

भवतीषत षवचारः, मौनम,् आत्मसचन्तनम्, अन्नादीनािं 

यथायोग्यषवभाजनम्, सवात्र आत्मदशानम्, भगवतो 

गुणलीलादीनािं श्रवणम,् कीतानम,् िरणम्, ईश्वरस्य सेवा, 

पूजा, नमस्कारः, तिं  प्रषतदास्यम्, सख्यम,् आत्मसमपाणम् इषत 

र्मास्य लक्षणाषन सम्बन्त । अत्र भारतीयसिं सृ्कतेः प्रायः 

सम्पूणाषबन्दवः समागताः सम्बन्त ।  

अनेन प्रकारेण भारतीय सािंसृ्कषतकपरम्परायािं 

श्रीमद्भागवतमिापुराणस्य स्थानिं  षनतरािं शोभत े। 
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