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धमा्यर्यकामोक्ाखरेषु चतुलव्यधपुरुषारथेषु मधरे परमपुरुषारथो 

मोक् आतमतत्वसाक्ातकारादेव प्रापुं शकर इलत वेदसर सपष्ट उद्ोषो 
वत्यते । आतमतत्वज्ानार च गुरूपसतेेः परमावशरकतवं प्रलतपाद्यते उपलनषतसु- 
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बहुलवधेषु समबनधेषु मधरे गुरुलशषरसमबनधसरैवारं लवलचत्ो मलहमा रत्- 
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पररज्ापकेः । अत एवोपलनषतसु सद्ुरोेः सरानम्रीश्वरतुलरं दृशरते- रसर 
देवे परा िलतिर्यरा देवे तरा गुरौ (श्वेता.उ. ६/२३) । एतमेव िावमादार 
ब्रह्मल्रीनानां रामाननदलगररसवालमवरा्य्णां लशषरैेः रम्णाननदलगररलिेः 
सवगुरोर्जीवनादश्यप्रदश्यको ग्रनरेः प्राकाशरं न्रीरमान इलत ज्ातवा मोमुद्यते 
मे चेतेः । ब्रह्मलवद् ब्रह्मैव िवत्रीलत श्रुतरनुसारे्ण रामाननदलगररवरा्येः 
ब्रह्मरूपतवेन सवथेषामादर्ण्रीरासतत्ालप वेदानतलवद्यावरसनमरं तेषां र््रीवनं 
समेषां लवद्यालिलाषू्णां कृते आदश्यमरं वत्यते । अधुना गुरुप्रीठे समास्रीनानां 
रम्णाननदलगररसवालमनामलप र््रीवनं गुरुिकतरा गुरुमरं सरालदलत 
कामरे । अनते च रसरालचिलतशतेिेः पररसपनद एव कदालचद्रीश्वररूपे्ण, 
कदालचद् गुरुरूपे्ण कदालचचच साधकरूपे्ण दर्रीदृशरते तां लचलतं मनसा 
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वाक्यपषुपपोपहार
हे लशवसवरूप सद्ुरुदेव ! हर्ुरको चैतनरचर्णमा रो अलपज्को 

सानो िेट वाकरपुषपोपहारको रूपमा सव्रीकार होस् । हर्ुर सशर्रीर ्ँद ै
अलिननदनग्रनर ्ापने कुरा हुँदा एक लदन िननुिएको लररो - अनावशरक 
मलहमामणडन नगर्री वरलतितव र कृलततवको समबनधमा लवद्ान् हरूको 
समालोचनातमक लेख ्ापने िए ्ापनू, र्ुन ग्रनर पढ्दा मलाई पलन 
केह्री ज्ान बढोस् । समरको वेगले अलिननदनग्रनरलाई समलृतग्रनरको रूप 
लदरो तर हर्ुरको वरलतितव र कृलततवको उचाइलाई नापन लवद्ान् हरूलाई 
अपठ्रारै परररहेको ् । फेरर कान लनमोठ्ने हर्ुरको हातको अिावमा 
हाम्री पलन तरलत खट्न सकेका ्ैनौ ँ र समलृतग्रनरको काम लबसतारै अलघ 
बढ्दै ् । रो बचचो पलन हर्ुरको वरलतितव-कृलततवको कुन पक्मा 
रचना तरार गनथे िनने अनरोलमै रुमलललएको लररो । अकसमात् र्रपुर-
रात्ाको क्रममा रसलाई आफनो लेखनको पाटो झलझल्री देलखन रालरो । 
हर्ुरको समग्र र््रीवनदश्यनलाई आफनो अनुिवअनुसार लवशे्ष्ण गनथे रो 
िाव पककै हर्ुरकै पे्रर्णा हो । तरसैले पनध्र-ब्रीस पृष्ठमा लेलखन् होला 
िनेको सामग्र्रीले एक सर ब्रीस पृष्ठ नाघरो । र्रपुररात्ाकै क्रममा रो 
पे्रर्णा लदने अवसर चुनेर हर्ुरले रो पलन सङ्केत गररलदनुिएको ् - 
हर्ुरको लवग्रहसलहतको गुरुमलनदर बनाइ्ाड्ने बालहठबाट हर्ुर अप्रसनन 
हुनुहुनन । अब हर्ुर मौन वराखरामूलत्य दलक््णामूलत्यसवरूप िइसकनुिएको 
् तर लुकाइ-ल्पाइ िए पलन आफना पे्रम्रीहरूको कलरा्ण गनथे प्रवलृत 
पककै गएको ्ैन होला । तरो बान्री ्ोड्न आवशरक पलन ्ैन, कमसे-
कम बचचोको मन वासनाशूनर नबनुनर्ेल । तरसपल् रसको हृदरलाई पुरै 
कबर्ामा ललई आफूले चाहेअनुसारको काम त्रीव्र रूपमा गराउन हर्ुरलाई 
नै सलर्लो पला्य । रो लेखाइ प्रारूपमात् हो । हर्ुरको लेखन, वराखरान र 
समग्र र््रीवनदश्यनको लवशे्ष्ण गनथे आलधकाररक लेखहरू समलृतग्रनरमा नै 
्ालपने्न् । रामानन्द्ुयि लनमा्य्ण गनथे हर्ुरको इच्ा चाँडै लसद्ध होस् । 
हर्ुरको र्र होस् ।

भि्त्ा्दी्य
रमण
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१. पषृ्ठभूमि
नेपालका आधरालतमक, दाश्यलनक मन्रीष्रीहरूको उललेख गनथे 

क्रममा ब्रह्मल्रीन गुरुवर डा. सवाम्री रामाननद लगररर््री महारार्को 
नाम उपलसरत गन्य अकथो कुनै पररचर, पृष्ठिूलम रा िूलमकाको 
आवशरकता पदनैन । अधरातमशङ्ृखलाका एउटा रसतो कड्री, 
र्ो आफनै अलग महत्व र लवलशष्ट पलहचानका सार र्नमानसमा 
सरालपत हुनुहुन् । हुन त उहाँसँगको मेरो िेट धेरै लामो होइन । 
२०५३ सालमा नौ वष्यको उमेर हुँदा गुरुकुलमा प्रवेश गरेपल्मात् 
मैले उहाँलाई नलर्कबाट देखने-सुनने मौका पाएको हुँ । तरसपल्को 
लगिग एककाईस वसनत उहाँको प्रतरक् संरक््णमा र लालन-
पालनमा लबताइरो । २०५३ सालदेलख २०७३ सालसममको रह्री 
कालखणडमा अनुिव गररएको उहाँलित्को िावसंवेग र त्री लवलवध 
संवेगहरूद्ारा लनमा्य्ण िएको एउटा लवलशष्ट सविावको ररामलत 
प्रसतुलत रो आलेखमा गररने् । गुरुवर सवरंलाई अनावशरक 
मलहमामणडन मन नपनथे िएकाले सकेसमम सनतुललत शबदहरूबाट 
उहाँको र््रीवनदृलष्टलाई उद्ाटन गनथे प्ररास हुने् । सारै गुरुवरको 
वरलतितव र कृलततवको मूलराङ्कनका क्रममा लेखकीर तटसरताका 
दृलष्टले उहाँलाई सवाम्रीर््री िनेर उललेख गररने् ।

२. गरुुवरकपो सवभाव र मिनका िखु्य आ्याि
सविाव िनेको कुनै वरलतिको लामो र््रीवन िोगाइको आधारमा 

लनमा्य्ण िएको उसको मनोिाव, बान्रीवरहोरा र दृलष्टको्णको 
समारोर्न हो । ब्रह्मल्रीन गुरुवरको सनदि्यमा पलन उहाँको समग्र 
र््रीवनलाई लनदथेलशत गनथे मुखर सविाव र तरसको लनमा्य्णका प्रमुख 
आधारहरूको आकलन गनु्यपनथे देलखन् । सरसतजी िनदा सवाम्रीर््री 
कडा िएर पलन िावुक, अनुशासनलप्रर, अधररन-अधरापनमा पू्ण्य 
समलप्यत एवम् वेदानतमा पू्ण्य लनष्ठा राखने संसकृतपे्रम्री सनत हुनुहुन्थरो ।
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२.१ कडाभित्रको नरम
रो सवाम्रीर््रीको सबैिनदा बढ्री प्रलसद्ध िएको सविाव हो । 

मालनसहरू उहाँलाई दुवा्यसा िनरे, र्ो सानो कुरामा पलन िरङ्कर 
ररसाउने ऋलषको रूपमा पुरा्णहरूमा प्रलसद्ध हुनुहुन् । आफना 
अनुरार्री, लशषर र श्रोताहरूको सानो गलत्री पलन सहन नसकने, 
तरसलाई ततकाल दलणडत गर्री सुधाररहालने उहाँको बान्री लररो । अझ 
प्रवचनको बेलामा त हलललन, मुनटो बटान्य र औलँा चलाउनसमेत 
नपाइने । एकल्न अलघ हँस्री-मर्ाक गरेर सवाम्रीर््रीलाई हँसाइरहेको 
मान्े ् िने पलन प्रवचन सुरु िएपल् सतक्य  रहनुपनथे । कसैसँग केह्री 
लेन-देनको साइनो निएका र्री र्ोग्री कलहले दुवा्यसा बन्न् राहा 
नहुने । करौ ँपटक त प्रवचन श्रव्ण गरररहँदा श्रोताको मन चञचल 
िई खुट्ाको बुढ्री औलँा हलललरहेको कुरा सवरं वरलतिलाई िान 
नहुँदै वरासप्रीठबाट डाँटफटकार आइसकने घटना देलखरो । हरेक 
सतसङ्गमा मैले के अनुिव गरे ँिने उहाँले प्रवचन सरल र तरहाँलित् 
उपलसरत मालनसहरूलाई आफनो नर्रको लनरनत््ण र घेराबनद्रीमा 
ललनुहुन्थरो । उहाँको नर्रबनदलित् समलप्यत श्रोताहरूबाहेक अरु 
कसैलाई ल्नथे अनुमलत लरएन । कलतसमम िने श्रोताहरूको मनमा 
आलसर, चञचलता र असावधान्री घुसने अनुमलत पलन उहाँको 
सतसङ्गमा लरएन । कोह्री असावधान िरो, हाइ गररो रा हात-
खुट्ा हललारो िने वागवज्रको प्रहार िइहालरो । लक तरो मान्े 
असावधान्री फालेर सतसङ्गमा लटकरो लक त आफनो कमर्ोर्री ्ाड्न 
नसकने िएकाले कलहलरै सतसङ्गमा सवाम्रीर््रीको अलघ परेन । रसता 
घटना हाम्रीले एउटा दुईवटा मात् निई करौ ँपटक देखेका ्ौ ँ।

प्रज्ाप्रलतष्ठानको सिाकक्मा रार्न्रीलत, सालहतर र अनर लवलवध 
क्ेत्का अगुवाहरूले िररएको रालषरिर सतरको कार्यक्रममा आफनो 
अनुशासन पालन निएकाले सिालाई फट्कारेर कार्यक्रम नै 



स्ामी रमणानन्द गिरर  | 9

बलहषकार गरेको दृशर होस् रा प्रधानमनत््री-पूव्यप्रधानमनत््रीहरूलाई 
ललकारेको घटना होस्, नलर्कबाट देखनेहरू िनद्न् - अरु बेलामा 
िनदा सिा-समारोह र सतसङ्गको बेलामा सवाम्रीर््रीमा दुवा्यसाको 
आलविा्यव धेरै िएको देलखन् । २०५६ सालमा महेश संसकृत 
गुरुकुल लवद्याप्रीठको उद्ाटन कार्यक्रमलाई झलझल्री समझन्ु । 
पूव्यप्रधानमनत््री लगररर्ाप्रसाद कोइरालालाई प्रमुख अलतलरको रूपमा 
कार्यक्रममा सवागत र आसनग्रह्ण गराइरो तर र्ब सवाम्रीर््रीको बोलने 
पालो आरो तब आदरारजी कुनै लवशेष्ण नलगाई िनन रालनुिरो - 
'लगररर्ाबाबु ! तपाईलेँ धेरै कुराहरू लसकन र समझन बाँकी ् ।'

घटनाहरू धेरै ्न् तर लवशेष सिा-समारोहहरूमा उहाँलित् कुनै 
लवशेष शलतिको आवेश िएर्सतो हाम्रीलाई लाग्थरो । आफना लनरलमत 
श्रोताहरूका माझ सतसङ्गका क्रममा त मन चलबलाएको पलन राहा 
पाउने  । ्ाँलटएका रोगर श्रोताहरू अनुशालसत िएर बसेका ्न् िने 
उहाँलाई प्रवचन असाधरै फुनथे । अलन श्रद्धा र अनुशासनको वातावर्ण 
नहुँदा सतसङ्गको क्रममा उहाँलाई लितै्देलख अँठ्राइएर्सतो असहर् 
हुने । र्री सबै अनुिवहरूबाट के लनषकष्य लनलसकन् िने - उहाँले 
सतसङ्गको क्रममा श्रोताहरूको मनलित्को िाव राहा पाउनुहुन्थरो । 
एक लदन (२०६९/१०/८ गते) सतसङ्गकै क्रममा उहाँले आफनो ् ात्री 
देखाउँदै िननुिरो- 'मेरो हृदर सेतो कागर्र्सतो ् । र्-र्सले 
र्सतो िाव राख्न् तरह्री प्रलतलबलमबत हुन् । लतम्रीहरूको िावको 
्ापअनुसार नै मबाट शबदहरू लनसकन्न् ।' अश्रद्धालुहरू सतसङ्गमा 
बसे िने तरसले िावप्रवाहमा दखल पनथे िएकाले उहाँ तरस क्रममा 
सामानरिनदा अलल बढ्री नै कडा लागनुहुन्थरो । र्नसामानरको 
िाषामा दुवा्यसा । सवरं उहाँले पलन आफूलाई दुवा्यसा िलनएकोप्रलत 
वरङ्गर गदनै तरसलाई सव्रीकार गनु्यिएको लररो ।

सवाम्रीर््रीको कडापनको कुरा गरररहँदा तरसलित् लुकेको 
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नरमपनाको अनुिव िने कमैलाई िरो होला । पाठ बुझाउन नसकने 
लवद्यारजीलाई धुरु-धुरु रुने गर्री गाल्री गररसकेपल् सुतने बेलामा 
आफूले लपउने गरेको दूधको लगलास तरह्री लवद्यारजीकहाँ पुरराएका 
कैरौ ँघटना हाम्रीले गुरुकुलको ्ात्ावासमा देखरौ,ँ िोगरौ ँ । गाल्री 
गदा्य कसैले साहै् लचत दुखाएको रहे् िने िोललपलट माफी मागेको 
देखरौ ँ । कुनै लवद्यारजीले आमा, देशिलति, आष्य सभरतार्सता 
लवषरमा कलवता सुनाउन रालरो िने रुमाल लिजने गर्री आँस ु
पुल्रहेको िावुक अनुहार पलन लनरालरौ ँ। लवद्यारजीको रूपमा नलर्क 
बसदा मलाई उहाँको लवषरमा लनलचित धार्णा बनाउन सधै ँमुलसकल 
पररो । नरम हो लक कठोर, ठमराउनै गाह्ो । वेदानत सतसङ्ग 
गदा्य कलहलेकाह्री ँ उहाँमा अलिवरति हुने अलतमानव्रीर उचाइ, 
देखावट्रीरलहत लनषकपट वरवहार, आमाको र्सतै गमलङ्ग ढाकने 
वातसलरर्सता गु्णले नलर्क बलसरहूँर्सतो लागने । फेरर दुवा्यसा 
र्ागेको बेलामा वररपरर पन्य त के सलमझन पलन डर लागने । पल् राहा 
पाइरो साधुहरूको लवशेषता नै तरह्री रहे् - ्ज्ा्दग् कठोरागण 
ममृ्ूदगन कु्सुमा्दग् (उतररामचररत, २ अङ्क, ७ श्ोक) अरा्यत ्
वज्रिनदा कठोर र फूलिनदा नरम हुनु । काललदासले अझै सपष्टतासँग 
िने- अधमृष्यश्ागभिम्यश् ्या्दोरतननैरर्ाण्ण्दः (रघुवंश, १/१६) 
अरा्यत् महापुरुषहरू समुरिर्सतै हुन्न् । रतनको लोिले डुबुलकी 
लगाउन मन लाग् तर गोह्री र हे्ल मा्ार्सता िरङ्कर र्नतुहरू 
सलमझँदा नलर्क र्ान पलन डर लाग् । 

माता-लपता, पलत-पतन्री आलद लौलकक समबनधमा मालनसहरू 
समबनधको आधारमा एक-अका्यमालर हाब्री हुन्न् तर 
महापुरुषहरूमालर समबनधको बलले हाब्री हुन सलकँदैन । अलन 
समबनध ्ोड्री टाढा हुन पलन सलकँदैन । हाम्ा चररत्नारक पलन 
तरसतै हुनुहुन्थरो । असाधरै डरलागदा र असाधरै मारालु । र्री 
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लवरोध्री सविावको आकष्य्णले उहाँले कैरौ ँ ्ात्हरूलाई वश्रीिूत 
बनाउनुिरो । श्रद्धापूव्यक लशर झुकाउन बाधर बनाइलदनुिरो । उहाँको 
नलर्क बसनेले आसलतिरलहत सनेहको लवलक््ण सवाद िेट्रो । अलन 
कलहलेकाह्री ँ करु्णाले िररएको गाल्री र दणड-सर्ार पलन पारो । 
तर सनेहको सवाद चाखन तलमसनेलाई त्रीखो दणड पचाउन िने गाहै् 
प्थरथो । र्सले दुवै पचारो, उसैले आश्रीवा्यद िेट्रो ।

गुरुर््रीकहाँ दश्यनको लर्ज्ासा रा सतसङ्ग सुनने इच्ाले कुनै 
लवलशष्ट मान्े आरो िने सुरु-सुरुमा तपाई ँ शबदले समबोधन 
गनु्यहुन्थरो । सतसङ्गमा लिजदै र्ाँदा केह्री समरपल् ऊ सवरंलाई राहा 
हुँदैन लररो, तरो समबोधन 'लतम्री' िनदा पलन तल झरेर कलहले 'तँ' 
मा पुलगसके् । वासतवमा तँ शबदको समबोधनमा पुगनु नै गुरुर््रीको 
लवश्वासप्राप लशषरमणडल्रीमा प्रवेश गरेको प्रमा्णपत् हुन्थरो । तँ 
िलनने वरलतिको आधरालतमक उननलतमात् निई वरावहाररक सुख-
दुेःखको पलन उहाँले खराल राखनुिएको पाइन्थरो । रो कुराको रहसर 
राहा पाएपल् सबै नवप्रवेश्रीहरूलाई कलहले गुरुले मलाई तँ िन्री 
समबोधन गनु्यहोला िनने प्रत्रीक्ा हुन्थरो । सवाम्रीर््रीलाई दुवा्यसा ठान्री 
पर िएका तर पल्ललो समर उहाँलित् अपार पुत्वातसलर देख्री 
्कक परेका कैरौ ँ मालनसहरू आफूले उहाँलाई लचनन नसकेकोमा 
चुकचुकाइरहेको अनुिव सुनाउँ्न् । कठोर खपडाको आवर्णले 
नररवल र तरसलित्को सुमधुर र्ललाई घेरेझै ँ कडापन उहाँको 
तरसतो सुरक्ाकवच लररो, र्सलित् अपार करु्णा र सनेहको समुरि 
सलबलाइरहेको हुन्थरो ।

२.२ पढ्ने-पढाउने भनष्ा
गुरुर््री सतसङ्गको क्रममा बारमबार उपलनषद्को रो िनाइ 

दोहोरराउनुहुन्थरो- स्ाध्या्यप्र्चनाभ्यां न प्रमग्दिव्यम ्
(तै.उ.१/११/१) िगधि ि्सिगधि ि्दः (तै.उ.१/९/१) अरा्यत ्
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पढ्ने पढाउने काममा कलहलरै अल््री नगनू्य । तरह्री नै सबैिनदा 
ठूलो तपसरा हो । गुरुर््रीको समपू्ण्य र््रीवनलाई मूलराङ्कन गनथे 
एउटै आदश्य महावाकर खोजनुपररो िने तरो वाकर रह्री हो - 
स्ाध्या्यप्र्चनाभ्यां न प्रमग्दिव्यम् । हुन पलन उहाँले पढ्न-
पढाउन कलहलरै अल््री गनु्यिएन । सबै लशषरहरूले अनुिव गरेको 
कुरा हो लक- एस्.एल्.स्री. पर्रीक्ाको क्रममा हाम्रीले र्सर्री लदन-रात 
निन्री पढ्रौ ँ गुरुर््री लदन-लदनै तरलत धेरै लनष्ठापूव्यक पढ्नुहुन्थरो । 
संसकृतको प्रकाणड लवद्ान् िएर पलन अमरकोश, धातुरूपावल्री र 
अनर लनबनध ग्रनरहरूको अधररन र आवलृत गनु्यहुन्थरो । २०७३ 
साल र्ेठ र असारमा पोखरालसरत अमबरेश्वर संनरास आश्रममा 
बसेका त्री अलनतम लदनहरू झलझल्री समझन्ु - गुरुर््रीले आश्रमको 
बरणडामा सुत्री-सुत्री तरह्री धातुरूपावल्री आवलृत गरररहनुिएको 
सुलनन्थरो, र्ुन गुरुकुलमा िख्यर प्रवेश गरेका लवद्यारजीहरूलाई रटाउने 
गररन् ।

लनरनतर पलढरहने कुरामा उहाँका आदश्य नररार् गुरु हुनुहुन्थरो, 
र्ो जरोलतष र वराकर्ण शास्त दुवैका प्रकाणड लवद्ान् िएर पलन 
बाटोमा लहँड्दा आदु्णदः आदु्णदः िनदै वराकर्ण सूत् आवलृत 
गरररहनुहुन्थरो । आफन्री पतन्रीको मतृरु हुँदासमेत अब एकानतमा 
ढुककसँग पढ्न पाइने िरो िनने नररार् गुरुको अवरावहाररकताको 
हद नाघेको अधररनलनष्ठा र्लतकै लनष्ठा सवाम्रीर््रीमा लररो । टाढा-
टाढादेलख आश्रममा मान्ेहरू िेट्न आएका ्न्, तर लतन्रीहरूलाई 
एकै ल्नमा लबदा गर्री अकथोतफ्य  फलक्य एर लकताब समाइहालने 
सवाम्रीर््रीको बान्री लररो । कुनै नराँ मान्े आरो िने पलहलो प्रश्न 
हुन्थरो– लतम्रीले के पढेका ्ौ ? आफूलाई आवशरक परेको कुनै 
लवद्या रा र्ानकार्री ऊसँग ् िने हतपत िलनहालरो - ल मलाई रो 
कुरा लसकाऊ । अरवा ऊ दश्यनको लर्ज्ासु रहे् िने ततकालै एउटा 
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सानो प्रवचन आरमि िइहालरो । हरेक वष्य गुरुकुलले आरोर्ना 
गनथे सालहलतरक कार्यक्रम मकर-कावर-रालमन्रीमा देशिररबाट र्ममा 
िएका सालहतरकार र समालोचकहरू (कलववर माधवप्रसाद लघलमरे, 
डा. वासुदेव लत्पाठ्री, प्रा. रार्ेनरि सुवेद्री, प्रा. घनशराम कँडेल, कलव 
गोलवनदरार् लवनोद्री)लाई अगालड राख्री सालहतरको पररिाषा रा 
मुनामदनको कुनै कलवताको तातपर्यको लर्ज्ासा गदनै घणटौ ँलबताएको 
हाम्रीले प्रतरक् देखरौ ँ। त्री प्राधरापक र वररष्ठ सालहतरकारहरू लबदा 
िइसकदा पलन उहाँको पढ्ने धोको पुगदैन लररो । क्लतपूलत्यसवरूप 
उमेशर््री, लनरार्नर््रीर्सता आफनै लशषरहरूसँग सालहतरका लवषरमा 
्लफल चलाउनुहुन्थरो ।

सवाम्रीर््रीको पढाइको प्रमुख शैल्री बारमबार घोकनु र आवलृत 
गरररहनु हो । घोकदा ठूलो सवरले टाउको हललाएर पढ्नुपनथे । पल् 
शर्रीर मोटाउँदै गएपल् लबसतरामै आराम गर्री-गर्री रा सुत्री-सुत्री पलन 
पलढरहने । अङ्गे्रर््री िाषाको अधररन गनथे क्रममा चालहँ लवलिनन 
लवद्ान् हरूका अङ्गे्रर््री िाषाका वेदानतप्रवचनहरू टेप रेकड्यबाट 
सुनने अभरास पलन लररो । प्रवचन सुनदा उहाँले धेरै ओशो रर्न्रीशको 
रेकड्य सुननुहुन्थरो िने इसकोनबाट लनलसकएको ग्रीताको अङ्गे्रर््री 
वराखरा, अष्टावक्रग्रीताको अनुवादर्सता लकताब पलटाइरहनुिएको 
देलखन्थरो ।

संसकृत सालहतरमा उहाँलाई पद्यिनदा गद्य बढ्री मन 
प्थरथो । गश्राजग्ज्य सधै ँ आवलृत गरररहनुहुन्थरो िने 
का्दम्बरी, ्दशकुमारचररिर्सता ग्रनरहरू पलन कलहलेकाह्री ँहेरेको 
देलखन्थरो । तरसतै रू्चगनरिका, अमरकोश, लघुग्सधिानिकौमु्दी 
र िक्ण ्सङ््रह उहाँलाई मन परथे । उहाँले सबै शास्तहरूमा प्रवेश 
गराउने कुञर््रीको रूपमा िक्ण ्सङ््रह र लघुग्सधिानिकौमु्दीलाई 
ललनुहुन्थरो । तक्य सङ्ग्रह र लघुकौमुद्रीकै आधारमा आफू लवद्ान ्
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िएको र र्री दुई ग्रनरकै र्गमा गुरुकुल खोललएको हो िननुहुन्थरो  
(२०६९/९/१० गते, लनतर सतसङ्गको क्रममा) । र्री दुई ग्रनरप्रलत 
उहाँको कलत धेरै आदरिाव लररो िनने कुरा २०६९ साल माघ ६ 
गते लनतर सतसङ्गको उहाँको िनाइबाट सपष्ट हुन् -

'झुटो नबोलने, होटेलमा नखाने, २ पटक सनधरावनदन गनथे र 
लघुलसद्धानतकौमुद्री-तक्य सङ्ग्रह राम्र्री पढाउन सकने मालनस ् िने 
तरसको लशरमा लशविावले रुरिालिषेक गदा्य हुन् । तरसलाई सव्यसव 
दान लदए पलन केह्री फरक पदनैन ।'

वेदानतदश्यनमा उ्गनि््द, िीिा र ब्रह्म्सूत्रलाई प्रसरानत्र्री 
अरा्यत् त्रीनवटा प्रमुख बाटोका रूपमा मानरता प्राप लवषर 
हुन् । र्री त्रीन आधारग्रनरमधरे पलन उपलनषद् र ग्रीताको अर्यलनधा्यर्ण 
ब्रह्मसूत्को वरवसराको आधारमा गनु्यपद्य् । तरसैले सवाम्रीर््री 
ब्रह्मसूत्लाई असाधरै मन पराउनुहुन्थरो । िननुहुन्थरो- मानवको 
रचनामा ब्रह्मसूत्िनदा अकथो श्रेष्ठ ग्रनर ्ैन । ब्रह्मसूत्को दोस्ो 
सूत्बाट सुरुवात िएकाले नै श्र्रीमद्ागवतमहापुरा्णले रलत महत्व 
र दाश्यलनक उचाइ प्राप गरेको हो िननुहुन्थरो । माणडूक्यकाररका 
त उहाँको प्रा्णसमान नै परारो लररो । उहाँले पढ्ने गरेको एउटा 
रातो आवर्णपृष्ठ िएको माणडूकरकाररकाको पुसतक लररो । बरु 
सवाम्रीर््रीलाई आफूले लगाएको धोत्री-गञर््री फाटेको वासता हुँदैन 
लररो तर तरो पुसतकको कुनै पाना उलपकन र लबग्रन लागरो िने 
ततकाल ठ्रीक गराउनुहुन्थरो । रलद लशषर संसारबाट पू्ण्यतेः लवरति ् 
िने ऊ माणडूक्यो्गनि््द पढ्ने अलधकार्री हो र तरसलाई पढाउनुको 
आननद अतुलन्रीर हुन् िननुहुन्थरो । उहाँको र््रीवनिरर प्रवचन र 
लेखनको लवषर रह्ो - श्ीमद्ाि्िमहा्ुराण । श्र्रीमद्ागवतको 
रसासवादन र रहसरार्यबोधका लालग आफूले वेदानतमा श्रम गरेको 
िनेर पलन सतसङ्गमा बताएको सुलनरो । श्र्रीमद्ागवतको रसपान 
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गन्य र्ानने मान्ेलाई कुनै पुरा्णहरूमा रुलच हुँदैन (तरिसामतृतृपसर 
नानरत् सराद् रलतेः कवलचत्, श्र्रीमद्ा. १२/१३/१५) िनने िनाइ 
उहाँलाई आफनै र््रीवनमा घटेर्सतो लाग्थरो । उहाँले सधै ँ ललएर 
लहँड्ने श्ीधरीटीकासलहतको एउटा श्र्रीमद्ागवतको पुसतक ्, 
र्सका पृषै्ठलपच्े उहाँले गरेको रातो अधोरेखाङ्कनले लकताब नै 
रातो बनेको देलखन् । श्र्रीमद्ागवतमा उहाँले र्री प्रसङ्गहरूलाई 
बढ्री मन पराउनुहुन्थरो र सतसङ्गमा खुब दोहोरराउनुहुन्थरो- 
मङ्गलाचर्णका त्रीन श्ोक, पृरुचररत्, प्रह्ादचररत्, िरतको 
चररत्, नवरोगेश्वरको प्रसङ्ग र उद्धव-कृष्णसंवादको प्रसङ्ग । 
तरसतै वेदानतका उहाँलाई मनपनथे अनर ग्रनरहरू हुन्- ्ञच्दशी, 
्संके््शारीरक, ननैषकम्य्णग्सगधि, ग््ेकचूडामगण, ्दशश्ोकी-
ग्सधिानिग्बन्ुद, ्दगक्णामूगि्णसिोत्र, च ््णट्ञजररका, प्रश्ोत्तरी 
मगणरतनमाला । िलतिसालहतरमा चालहँ उहाँलाई सबैिनदा बढ्री 
मनपनथे ग्रनर हो- मधुसूदनसरसवत्रीलवरलचत भगतिर्सा्यन । तरसतै 
नार्दभगति्सूत्रको पलन सतसङ्गको क्रममा बारमबार उललेख 
गनु्यहुन्थरो ।

नेपाल्री सालहतरमा उहाँलाई सबैिनदा बढ्री मनपनथे ग्रनरहरू 
िरुणि््सी र मुनाम्दन हुन् । भानुभतिी्य रामा्यण पलन 
उहाँलाई मन प्थरथो । िानुिति, लेखनार र लक्म्रीप्रसाद देवकोटा 
त मलाई िगवान् कै अवतार हुन् र्सतो लाग्, म लरनलाई नेपाल्री 
सालहतरका ब्रह्मा, लवष्णु र महेशको रूपमा मान्ु िन्री बारमबार 
िननुहुन्थरो । एकपटक आफना गुरु महेशाननद लगररर््री महारार्सँग 
वेदानत अधररन गन्य रार्सरान माउणट आबुको आश्रममा बलसरहँदा 
गुरुभ्ाता सवरम् प्रकाशाननद लगररर््रीले लतम्ो िाषाको सबैिनदा म्रीठो 
श्ोक के हो ? िन्री सोधदा उतर लदनुिए् - 

म खाऊँ मनै लाऊँ ्सुख्स्यल ्ा मोज म िरँू
म ्बाँचँू मनै नाँचँू अरु ्स्ब मरून् ्ुद्ब्णलहरू ।
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भनी ्दाह्ा धसने अ्ुबझ शठ्ेदगख छक ्री
गचिा गखतका छोडी अभ्यग्सि हाँस्यो मररमरी ।।

पल् आफना गुरुिाइले िारत्रीर लवर्मा तरो श्ोकको उचचार्ण 
गदा्य उहाँलाई असाधरै प्रसननता हुन्थरो अरे ।

उहाँलाई संसकृतको प्रकाणड लवद्ान् बनाउने घटनाको सुरुवात 
फसकु, स्रीतापाइलामा अवलसरत हररलसलद्ध संसकृत पाठशालामा 
िएको रहे् । गेरुवा रङ्गको दौरा र कानमा सेता कुणडल टललकरहेका 
एकर्ना असाधरै आकष्यक र्ोग्रीले पाठशालामा आई २ घणटािनदा 
बढ्री संसकृत िाषामा असाधरै म्रीठोसँग प्रवचन गरे अरे । आफू सानो 
बचचा िएकाले सबै कुरा नबुझे पलन रो र्ोग्रीको लँगौट्री धोई लहँड्न 
पाए हुन्थरो र्सतो लागे् । अब म पलन र्री र्ोग्रीर्सतै धाराप्रवाह 
संसकृतमा बोलने िएरै ्ोड््ु िन्री दह्ो सङ्कलप गनु्यिरो अरे । 
गुरुर््रीका संसकृतका पे्रर्णास्ोत त्री र्ोग्री अरु कोह्री निई राषट्रिुरु 
्योिी नरहररनाथ रहे्न् ।

अङ्गे्रर््रीमा वेदानतप्रवचन गनथे सोख िने रङ्िनाथानन्द 
िनने एकर्ना िारत्रीर लवद्ान् बाट लमलेको रहे् । लदलल्रीलसरत 
गुरुआश्रमद्ारा सञचाललत लवश्वनार संसकृत महालवद्यालरमा वेदानत 
अधरापन गर्री बलसरहँदा लफकी हाउस िनने सरानमा रङ्गनाराननद 
सवाम्रीले नार्दभगति्सूत्रमालर अङ्गे्रर््रीमा म्रीठो वराखरान लदए्न् । 
आफूलाई अङ्गे्रर््रीमा पलहलरैदेलख रुलच िए पलन अङ्गे्रर््रीमा प्रवचन 
गनथे अठोट िने तरह्री बेला पलाएको रहे् ।

सवाम्रीर््रीलाई अङ्गे्रर््री पढ्ने र अङ्गे्रर््रीमा बोलने धुन कसतो 
लररो िने कोह्री कोट-पाइनट लगाएर ठाँलटएको मान्े आरो लक 
ल मलाई अङ्गे्रर््री लसकाऊ िननुहुन्थरो । नेपालका र्ुन-र्ुन सहर-
बर्ारमा गुरुर््रीका प्रवचन कार्यक्रम हुनरे, तरहाँ कोह्री न कोह्री 
मालनस मैले सवाम्रीर््रीलाई अङ्गे्रर््री लसकाएको िनेर गव्य गरररहेको 
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िेलटन् । प्रवचनको क्रममा अङ्गे्रर््रीमा केह्री वाकर लमसाएर बोलन 
उहाँलाई असाधरै मन प्थरथो । तरसको प्रिाव पलन प्थरथो । गाउँघरमा 
र्ोग्रीको प्रवचन िनेर उपेक्ा गर्री लचरागफमा मसत हुने अध्यलशलक्त 
रुवावग्य पलन प्रवचनपल् अङ्गे्रर््रीमा प्रवचन गन्य सकने लवद्ान् रहे्न ्
िनने ठान्री झुकेका देलखनरे । रो राहा पाउँदा सवाम्रीर््रीलाई झनै 
आननद आउँ्थरो ।

आलोचकहरू पलन कम लरएनन् । र्ोग्री िएर एकालबहानै 
अङ्गे्रर््री घोकने ? अङ्गे्रर््री बोलेर वरासप्रीठ नै अपलवत् पानथे ? 
आलद-आलद । तर सवाम्रीर््रीले आफनो धराउनन ्ोड्नुिएन । मनमा 
लनचिर गरेका कुरा पुरराइ्ाड्ने उहाँको बान्री लररो । सारद रसैलाई 
रोलगहठ िनद्न् लक करारे ! आलोचना गनथेहरू केवल अङ्गे्रर््री 
िाषा पढेको देखरे तर सवाम्रीर््रीको धार्णा लररो - मैले अङ्गे्रर््रीमा 
्े्दानि नै पलढरहेको ्ु, अनर िौलतक लवषर होइन । अङ्गे्रर््री 
पढ्ने लनहुँमा झन् धेरै वेदानतलवचार िएकाले आफनो वेदानतलनष्ठामा 
सहरोग नै पुगेको उहाँको अनुिव लररो । संसकृत गुरुकुलमा अधररन 
गनथे ्ात्हरूमा राम्र्री अङ्गे्रर््री र्ानन नसकेको कुणठा पलन रहने 
ग ््य  । तर र्ब हाम्रीलाई सवाम्रीर््रीले आफनो दृष्टानत लदँदै संसकृतको 
ज्ानसमपदालाई राम्र्री प्राप गरेपल् अङ्गे्रर््री िाषा लसकन र बोलन 
केह्री गाह्ो हुँदैन िननुहुन्थरो, हाम्रीलाई तरो कुणठाले कलहलरै ्ोएन ।

सवाम्रीर््रीमा अङ्गे्रर््री बोलनेमात् निई अङ्गे्रर्को देशमा घुमने, 
तरहाँको वैिव हेनथे धराउनन पलन ठूलै लररो । पल् तरो बेलारत घुमने 
इच्ा उहाँकै िति लचरञर््रीव्री ढकालमाफ्य त् पूरा िरो । रार्ा महेनरिको 
लनमनत््णामा बेलारतकी महारान्री एललर्ावेर नेपाल भ्म्णमा आउँदा 
उनको सवागतको िवरता र लरनको राजरमा कलहलरै सूर्य असताउँदैन 
िनने सुनेपल् उहाँको मनमा तरो देशमा गइ्ाड््ु िनने सङ्कलप 
पलाएको लररो रे । रसैगर्री लचनतामल्ण रोग्री-िोलानार रोग्रीको 
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समारोर्नमा अमेररका पलन घुमेर आएपल् िने उहाँको लवदेश घुमने 
इच्ा पू्ण्यतेः लबलारो ।

र्री त िए पढ्ने, लसकने र र्ानने समबनधमा उहाँको धराउनन 
र एकाग्रताका कुरा । पढाउने, लसकाउने सनदि्यमा पलन उहाँलाई 
तरसतै अलिरुलच लररो । ठूला लवद्यारजीहरूलाई पढाउनिनदा साना 
बचचाहरूलाई अनु्ा्द र िक्ण ्सङ््रह पढाउन उहाँलाई लवशेष सवाद 
आउँ्थरो । देवघाटमा आश्रम खुलनुिनदा पलहले लदलल्रीको गुरुआश्रम 
र तरहाँको महालवद्यालरमा ९-१० घणट्रीसमम पढाउनुहुन्थरो अरे । 
तरसबेलाको अनुिव सुनाउँदै एकपटक हाम्रीलाई िननुिएको लररो 
- कलहलेकह्री ँ त पढाउँदा-पढाउँदै टाउको पट् फुट्लार्सतो हुन्थरो 
अरे । धनन रातिरर सुतेर उठेपल् लर्उ हलुङ्गो हुन्थरो र िोलल फेरर 
पढाउन सलकन्थरो । तरो बेला लवश्वनार संसकृत महालवद्यालरका 
लवद्यारजीहरूले प्रलतरोलगतामा र्लत पदकहरू हात पारथे, तरो 
सबै उहाँले नै तरार गराएका िाष्ण, शास्तार्य आलद हुनरे अरे । 
लवद्यारजीहरूले पदक लराएको खबर र्ब गुरु महेशाननद महारार्कहाँ 
पुग्थरो, उहाँले िननुहुन्थरो- 'रे पदक तो रामाननद को देने चालहरे' । 
तरसबाट आफूलाई झन् पढाउन उतसाह हुने बताउनुहुन्थरो ।

पढ्ने-पढाउने काममा उहाँको लनष्ठा सतसङ्गको क्रममा रसर्री 
अलिवरति हुन्थरो -

* ज्ान्रीको ज्ान लर्ज्ासुहरूको समपलत हो । (२०६६/०४/०३)
* पढ्नु िनेको दृलष्ट प्राप गनु्य हो । (२०६८/११/११)
* लवद्याको रस ललन नर्ानेको र््रीवन मुदा्यसमान हो । 

(२०६९/०९/१२)
* संसारमा सबैिनदा पलवत् काम पढ्नु-पढाउनु हो । 

(२०६९/१०/०८)
* रौटा लवषरमा आचार्य पास गरेपल् बलल लवद्यारजीर््रीवन सुरु 

हुन् । (२०७३/०९/०३)
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र्री िनाइहरूमा उहाँको अधररनलनष्ठा र तरसप्रलतको 
दृलष्टको्णसमेत अलिवरति िएको ्  । उहाँको लवचारमा आधा-अधुरा 
कुरा धेरै र्ाननुिनदा रोरै कुरा चुरोसमेत बुझनु राम्ो हो । र्सलाई 
उहाँ दृलष्ट प्राप गनु्य िननुहुन्थरो । तरसैले लवद्यारजीहरूलाई पढाउँदा 
दोहोरराई-दोहोरराई बुझाउने र लित् घुसेर बुझन पे्रररत गनथे गनु्यहुन्थरो । 
उहाँको पढाउने बान्री रसतो दृढ लररो लक हर्ारौ ँमालनसको ि्रीडमा 
प्रवचन गनु्यपदा्य पलन कुनै एउटा मालनसलाई मुलखरा बनाई उसलाई 
लेखाए-पढाएको शैल्रीमा प्रवचन गनु्यहुन्थरो । हर्ारौकँो ि्रीडलाई 
मैले एकैपटकमा प्रिाव पारौ ँ िनने िाव उहाँमा देलखएन । उहाँ त 
ि्रीडमधरेबाट रोगर वरलतिलाई ्ानने र तरसलाई ज्ानको रहसर 
बुझाएर आननद ललने गनु्यहुन्थरो । धेरैर्सो कसतो प्थरथो िने कुनै 
एउटा वरलतिलाई लक्र गरेर र्ब उसको मनलित्को सनदेहको गाँठो 
फुकाउन रालनुहुन्थरो, तरो सबै श्रोताहरूको साझा समसरा िएकाले 
सबैले आफनै गाँठो फुकाइलदएको अनुिव गद्यरे । वरलतिलनमा्य्णमा 
लवश्वास गनथे र पढाएको शैल्रीमा श्रोताले कुरा बुझे-नबुझेको पक्लतर 
पलन धरान लदई प्रवचन गनथे बान्रीले उहाँको सतसङ्ग प्रवचनलाई ्ुटै् 
प्रिाव, आकष्य्ण र लवशेषता प्रदान गरेको लररो ।

उहाँको धार्णामा वेदानत प्रवचन गनु्य िनेकै श्रोताहरूलाई 
वेदानत पढाउनु र तरसमा पोखत बनाउनु हो । कक्ामा लशक्कले 
पर्रीक्ा ललएर्सतै तरहाँ श्रोताहरूको पर्रीक्ा र ततकालै पास-फेलको 
नलतर्ा प्रकाशनसमेत हुन्थरो । जरू-हर्ुर्री गरेर पल् लागेको िरमा 
कोह्री गुरुको पकका चेला हुन पाउँदैन लररो । सतसङ्गको क्रममा 
नाङ्गेझार िएपल् उसलाई आफनो लसरलत राहा िइहाल्थरो । आफूले 
ललक्त गरेको वरलतिको पूरै पल् पनथे, तरसलाई कुरा बुझाएरै ्ाड्ने 
उहाँको बान्री लररो । मानौ,ँ तरो वरलतिको उद्धार गनथे ठेकका उहाँले 
ललनुिएको ् र्सतो । धेरै गुरुहरू कानमा मनत् सुनाउँदै हर्ारौ ँचेला-
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चेल्री बनाउँ्न् तर लतनको आधरालतमक प्रगलतको वासता गन्यसमम 
भराउँदैनन् । तर सवाम्रीर््रीले मनत् सुनाएर चेला-चेल्री असाधरै 
कमलाई बनाउनु िए पलन आफनो सतसङ्गमा आउने सबैलाई गुरुतवको 
्हार्री प्रदान गरेर लतनको माग्यदश्यन गनु्यहुन्थरो ।

उहाँको वेदानतसतसङ्गमा बसनु लशषरहरूका लालग 
वासतवमै लवलक््ण अनुिव लररो । श्रद्धापूव्यक अगालड बलसलदए 
पुगने । मन बराललरो िने तरसलाई समहालने, ितस्यना र फट्कार 
गरेर अहङ्कारलाई तह लगाउने, िलतिको रसमा डुबाउने, अिेद 
ज्ानको लसरलतमा पुरराउने सबै ठेकका उहाँकै हुन्थरो । ग्रीताको 
अलनतममा िगवान् श्र्रीकृष्णले अर्ु्यनलाई सबै कत्यवर-अकत्यवरको 
र्ञर्ाल ्ोडेर लनलचिनत िई आफनो शर्णमा आउन िनेर्सतो 
उहाँले लशषरहरूको पूरा लर्ममेवार्री ललनुहुन्थरो । हुन त हाम्री आला-
काँचालाई धरान गन्य कहाँ आउँ्थरो र ? तर धरानमा िनदा बढ्री 
आननद उहाँको सतसङ्गमा आएको हाम्री सबैको अनुिव ् । रह्री 
िरोसाले त लशषरहरू उहाँप्रलत समलप्यत हुनरे । र्सले हरेक लदनको 
सतसङ्गमा एकल्न िने पलन ब्रह्मलसरलतमा पुरराइ्ाड्ने लर्ममेवार्री 
ललएको ्, उसले चाहे गाल्री गरोस् रा उपहास, कसलाई के मतलब 
? िोर्नको बेलामा नुलनलो, अलमलो, लपरो, गुललरो सबै सवाद म्रीठो 
िएर्सतो अनतरङ्ग लशषरहरूका लालग उहाँको समपू्ण्य वरवहार 
मधुरै-मधुर लररो - मधुरागध्िेरगखलं मधुरम् । सतसङ्गको 
क्रममा एक लदन उहाँले आफूले श्रोताहरूको मन समहालने लर्ममेवार्री 
ललएको कुरा रसर्री प्रकट गनु्यिरो - 'म प्राइमर्री सकुलको लटचरर्सतो 
्ु । बचचाहरूलाई समालदा-समालदै कक्ाको समर सलकएर्सतो 
लतम्ो मन समालदा-समालदै मेरो सतसङ्गको समर सलकन् ।' (लमलत 
२०६८/६/१४, सरान शङ्काराचार्य मठ)

रोगर लर्ज्ासुलाई वेदानत सुनाउन र बुझाउन पाउनुिरो िने 
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उहाँको र््रीवन्रीशलति नै रलपएर्सतो लागद्थरो । २०७२ सालमा 
उहाँलाई उपचारार्य लदलल्री ललगरो । तरहाँ उहाँको लपसाबनल्रीको 
सानो अपे्रसन पलन िरो । शयरामा आराम गन्य िन्री असपतालबाट 
आएको पलस्यपलटदेलख नै उहाँले हाम्रीलाई कोठामा बोलाई 
संसकृतमा वेदानतप्रवचन लदन रालनुिरो । वेदानतप्रवचनको मसत्रीमा 
िुलनाले उहाँ िोललपलट नै तरलत चङ्गा हुनुिरो, मानौ ँ वहाँ एक 
हपा लबसतरामा आराम गररसकेको लबराम्री हो । लदलल्री आउँदा-
र्ाँदा रेिनमा समेत उहाँले प्रवचन गन्य ्ाड्नुिएन । २०७४ साल र्ेठ 
५ गते काठमाडौ ँ ग्श्वग्द्ाल्यले अङ्गे्रर््रीमा वेदानतप्रवचनको 
कार्यक्रम राखरो । फेरर अकथो प्रवचन गुरुपूल्ण्यमाको अवसरमा असार 
२४ गते राखने सललाह िरो । उहाँ असार १४ गतेदेलख नै ग्राणड्री 
असपतालको सघन उपचार कक्मा िना्य हुनुिरो । ब्रीचमा एक 
लदन िेलनटलेटरबाट लनसकँदा म २४ गतेको प्रवचन कार्यक्रमलाई त 
तरार िइसक्ु होला है िननुिएको लररो । प्रवचन त प्रवचन, तर 
असार २४ गतेको साँझ आषाढ शुकलपूल्ण्यमाको लतलरमा उहाँले 
शङ्कराचार्य मठको प्रवचनमणडपबाट सबै वेदानतलर्ज्ासुहरूलाई 
दलक््णामूलत्यको रूपमा मौन प्रवचन लदनुिरो । कलहलरै घाँट्री नसुकने, 
कलहलरै नराकने र कलहलरै खोकी नलागने उहाँको तरो प्रवचन 
अद्यालप अलवलच्नन ् र अननत कालसमम रलहरहने् । रसप्रकार 
आर््रीवन लनरनतर पढ्ने-पढाउने र शालबदक वराखरादेलख मौन 
ब्रह्मलसरलतसममको वेदानतप्रवचन आफना श्रोताहरूलाई सुनाएर 
कृतार्य गनथे रौटा तत्वज्ानलनष्ठ साधुको देहावसान िरो । रसप्रकार 
सवाम्रीर््रीको वरलतितवमा सबैिनदा प्रमुख तत्व पढ्ने-पढाउने लनष्ठा 
हो िनने देलखन् । उहाँको र््रीवन एउटा पलवत् मलनदर हो िने पढ्नु-
पढाउनु तरसतो सरापतर प्र्णाल्री (लपललर लससटम) हो, र्ो र्गको 
तललो तहदेलख ्ानाको उपललो तहसमम सव्यत् फैललएको हुन् ।
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२.३ देश र संस्कृ भिपे्म
हुन त देशिलतिलाई नापन सलकने कुनै आधार हुँदैन िलनन् 

तर मनलित्का सबै अमूत्य िावहरूलाई तरस वरलतिका गराइ, 
बोलाइ आलद मूत्य लक्रराकलापहरूको माधरमले नापन सलकन् । 
सवाम्रीर््रीको िनाइ र गराइको तालमेल हेदा्य उहाँमा उतकृष्ट तहको 
देशिलति देलखन्थरो । लवद्यारजीहरूलाई ललक्त गर्री उहाँले लदने 
उद्ोधन, प्रवचनहरूमधरे सबै लवद्यारजीहरूलाई र्ुरुक-र्ुरुक पानथे 
एउटा प्रमुख लवषर लररो - देशपे्रम । उहाँ िननुहुन्थरो - संनरास 
धार्ण गरेपल् बनारसलगारत िारतका त्रीर्यहरूमा ठूला मठ र 
संसकृत महालवद्यालरहरू देखदा मैले नेपालमा पलन रसतै संसकृत 
महालवद्यालर खोलन पाए कसतो हुन्थरो ? िनने लाग्थरो । रो िाव 
उतरमधरमा तहमा बनारसमा अधररन गरररहँदा लवद्यारजी कालदेलख 
नै प्रबल मात्ामा लररो अरे । र्ुन देशको हावा-पान्रीबाट रो शर्रीर 
बनरो तरसको ममालर ऋ्ण ् । तरसलाई चुकाउन मैले देशमै केह्री 
गनु्यप ््य  िनने िावनाले धकेललरहन्थरो । आलखर आफूसँगै पढेका र 
आफूले पढाएका सहरात््री र अनतेवास्री लवद्ान् साधुहरूले िररएको 
एवम् िारतका दानव्रीर-धनव्रीर ितिहरूको समार्लाई ्ाड्री 
सवाम्रीर््री नेपालकै पाखा-पखेरासँग र्ुधन फलक्य नुिरो ।

शासकहरूले पद-प्रलतष्ठा र वरलतिगत उननलतको पल् लाग्री 
देशलवकास गन्य नसकेको देखदा नागररकहरू आक्रोलशत हुनु पलन 
देशिलतिको एउटा रूप हो । तर सवाम्रीर््रीलित् आम मालनसमा हुने 
रो आक्रोशिनदा बेगलै लकलसमको उदात िाव लररो । पूवा्यञचल 
प्रवासको क्रममा २०६६ कालत्यक २१ गते कञचनर्ङ्घा एफ.एम.
लाई उहाँले लदनुिएको अनतवा्यता्य अझै पलन कलहलेकह्री ँबज्, र्हाँ 
उहाँले िननुिएको ् - “कोह्री देशलवकासका लालग खट्ने सदाचार्री 
नेता ् िने सवाम्री रामानद लदनलदनै तरसको र्ुतामा पाललस लगाउन 
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तरार ् ।” रो िनाइले नै उहाँको देशिलतिको समपू्ण्य पररचर लदन् 
र्सतो लाग् ।

सवाम्रीर््रीको देशिलति केवल लवकास र िौलतक उननलततफ्य  
केलनरित लरएन । नेपाललाई हाम्री आमा िन्ौ ँ िने तरो पककै 
र््रीवनत ्  । िौलतक लवकास राषरिका लालग शङ्ृगार-पटार हो िने प्रा्ण 
चालहँ संसकृलत हो । रह्री पूवजीर दृलष्टको्ण सवाम्रीर््रीमा लररो । अतेः 
देशपे्रमसँगै संसकृलतपे्रम पलन अलविाजर लररो उहाँमा । बारमबार 
हाम्रीलाई प्राच्रीन िारतवष्यको गौरवगारा सुनाउनुहुन्थरो । आदश्य 
र््रीवन, चाररलत्क उचचता, उतसाह र व्रीरताको िावर्सता पूवजीर 
वाङ्मरका लवषरहरू उहाँलाई मन परथे । बारमबार देवकोटाको रो पद्य 
गुनगुनाइरहनुहुन्थरो -

मीठो लागछ मलाई िा गप्र्यकथा प्राचीन ्सं्सारको
हाम्ो भारि्ि्णको उ्द्यको हनैमप्रभा ्सारको ।
िारतवष्य िनने नाम ललने लबलतकै उहाँ तरसतो सांसकृलतक राषरिको 

स्रीमामा प्रवेश गनु्यहुन्थरो र्हाँ नेपाल, िारत, पालकसतान, लतबबत 
आलद सबै लविार्न लबलस्यइनरे । िारतवष्यको ज्ानवैिवको चचा्य गदा्य 
उहाँलाई सबैिनदा मनपनथे करा हो - एउटा िरररा र रार्ाको ब्रीच 
संवाद िएको प्रसङ्ग । िार्रीबाट लनससालसई अलसना-पलसना िएको 
एउटा िरररासँग बाटोमा र्मकािेट िएपल् रार्ाले सोधे्न् - के 
लतम्रीलाई िार्रीले लरचेको ् ? म सघाइलदऊँ ? प्रश्न गदा्य रार्ाले 
संसकृतवराकर्णअनुसार ्बाधिे िनने लक्ररापदको प्ररोग गनु्यपनथे 
ठाउँमा ्बाधगि िनेर अशुद्ध बोले्न् । सारद िरररालाई के राहा 
होला र ? िनदै हेपेर लवचार नगर्री बोले होलान् । रार्ाको प्रश्न सुनेर 
िरररा टकक अलडन् र उतर लदन्- भारो न ्बाधिे राजन् ्यथा 
्बाधगि ्बाधिे अरा्यत् हे रार्न् ! मलाई िार्रीले तरलत लरचेको ्ैन 
र्लत तपाईकँो मुखबाट लनलसकएको ्बाधगि िनने अशुद्ध लक्ररापदले 
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लरचेको ् । अचेल सरकारले लनकालेका साव्यर्लनक सूचनादेलख 
ललएर ऐन-कानुन र संलवधानमै प्ररोग िएको नेपाल्री िाषासमेत 
अशुद्ध हुन राललसकेको लसरलतमा सवाम्रीर््रीले गरेर्सतो िरररामा 
पलन उचच प्रालज्क ज्ान िएको समार्को पररकलपना असमिव 
निए पलन अतरनत दुषकर अवशर लाग् । तर र्ोग्रीलाई समिव-
असमिवको के मतलब ? मेरो तागतले र्लत गन्य सक्ु तरलत ग्ु्य 
िनदै उहाँ देशको प्राच्रीन सांसकृलतक, प्रालज्क वैिवको रक्ा गन्य 
कम्यक्ेत्मा हाम फालनुिरो ।

करपात््री महारार्का अनुसार संसकृलत एउटा रसतो सूत् हो 
र्सले सबै देशवास्रीहरूलाई रौटै रालषरिरतामा र्ोडेको हुन् । 
तरो ६ च्रीर्को समलष्ट हो - िाषा, धम्य, दश्यन, कला, सालहतर र 
इलतहास । र्री सबै तत्व समुदारअनुसार लिनन-लिनन हुन सक्न् । 
तर बस्स-ँवष्यको सहवासले त्री समुदारहरू आपसमा घुललमल िई 
एउटा कुनै धम्यदश्यनको केनरि्रीरतामा एकर्ुट हुन्न् । अलमलो, 
प्रीरो, गुललरो, नुलनलो आलद लवलिनन सवाद लमलेर चटन्रीमा एउटा 
त्रीखो तर पृरक् सवाद र्नमाएर्सतो समुदारको साझा लवश्वासबाट 
र्लनमने साझा संसकृलत नै राषरिको मूल र्रो हो । िननु नपला्य अलहले 
नेपालमा देश्री-लवदेश्री शलतिहरूबाट सबैिनदा बढ्री प्रहार गररने 
लवषर रह्री साझा संसकृलत िएको ् । नेपालमा िइरहेको सांसकृलतक 
आक्रम्णबाट लचलनतत हुनेहरू धेरै ्न् तर लतन्रीहरू प्रारशेः लचनताले 
वैलाएर बस्न् । सवाम्रीर््रीमा िने लचनता र प्रीर निई आफूले केह्री 
गनु्यप ््य  िनने उतसाह र आतमलवश्वास िररपू्ण्य देलखन्थरो । उहाँ आफनो 
कम्यप्रलत कलत धेरै लवश्वसत हुनुहुन्थरो िने कलहलेकह्री ँ सतसङ्गमा 
चरम आतमलवश्वास प्रकट हुन्थरो । एक लदन िननुिरो - लतम्रीहरू 
कसैले सहरोग नगरे नगर । म एकलैले रुग धालनलदन्ु मसँग तरलत 
आतमलवश्वास ्  । फेरर रामाननदरुग आउनेवाला ्  (२०६९/९/२८) ।
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संसकृलतका ६ अङ्गहरूमधरे उहाँको कम दखल िएको 
क्ेत् हो - कला र इलतहास । रसप्रलत आदर-सममान िए पलन 
आफनो लवषर निएकाले र्री लवषरमा तरलत लचनता मानेको 
देलखएन । देवघाटधामलसरत आश्रममा लशवमलनदर बनाउँदा 
मललकाल्रीन काष्ठकलाले रुति िएको मलनदर र तरह्रीअनुसारको 
हवनकुणड बनाउनुले उहाँलित् नेपाल्री कलाप्रलतको सममान िाव 
रहेको बुलझन् । पौराल्णक इलतहासको ज्ान र तरसप्रलत सममानको 
िाव िए पलन आधुलनक इलतहासको िने उहाँलाई ज्ान लरएन । र्री 
बाहेक संसकृलतका अनर चार पक् - िाषा, सालहतर, धम्य र दश्यन 
उहाँका रुलच र दखलका लवषर हुन् । उहाँ नेपालका प्रमुख धालम्यक 
गुरुहरूमधरे एक हुनुहुन्थरो । रोग्री नरहररनारपल्को लवद्ान ्
साधुहरूको शङ्ृखलामा डा. सवाम्री प्रपननाचार्य र डा. सवाम्री 
रामाननदको नाम आउँ्थरो । धालम्यक क्ेत्मा उहाँले प्रशसत प्रलतष्ठा, 
सममान र सहरोग पलन प्राप गनु्यिएको हो ।

रस पङ्लतिको लेखकलाई के लाग् िने रोग्री नरहररनार आफँै 
नराँ बाटो लनमा्य्ण गनथे रुगदशजी सनत हुनुहुन्थरो । अतेः काँडा-झाड्री 
पन्ाउँदा-पन्ाउँदै उहाँको समर लबतरो । समरिनदा अलघ िएकाले 
उहाँले सममानिनदा आलोचना र प्रताडना नै खपनुपररो । तरसपल्का 
लवद्ान् साधु राईबाबा प्रपननाचार्य सवाम्रीलाई समार्ले रमाइलो मानद ै
सवागत गररो तर सहरोग गन्य भराएन । उहाँ समार्सँग धेरै घुललमल 
हुने गर्री समपक्य मा पलन आउनुिएन । र्री सबै लवद्ान् हरूको क्लतपूलत्य 
गन्य पलन होला, समार्ले डा. सवाम्री रामाननद लगररर््री महारार्लाई 
हतकेलामै उठाएर अङ्गालेको देलखरो उहाँमा । लवद्ान् हरूले खाररएको 
लवद्ान् िेटे । लर्ज्ासु मुमुक्ुहरूले वेदानतलनष्ठ आचारवान् साधु िेटे । 
तरसतै देशको चाररलत्क-आधरालतमक ह्ासबाट लपरोललएकाहरूले 
नेपालिरर संसकृत लशक्ाको लवर्रघोष गन्य सकने अलिरनता िेटे ।  
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बाँकी रहेका केह्री अध्यबुलद्धर््रीव्रीहरूले आफनो अङ्गे्रर््रीको 
सेख्रीसमेत झान्य सकने अनौठो र्ोग्री िेटे । र्री सबैले कडकपनका 
र्री साधुलाई आ-आफनो आवशरकताका कार्ण अँगाले । आलखर 
त्री-त्री वरलतिहरूलाई कसैलाई शास्तज्ान, कसैलाई वेदानतसतसङ्ग 
र कसैलाई संसकृत अलिरान अलनवार्य चालहएको लररो । रह्री 
सुलवधाका कार्णले सवाम्रीर््रीले आफनो कडा अनुशासनसँग समझौता 
गनु्यपनथे लसरलत आएन । सव्यसममत कडकपनको रसै पृष्ठिूलममा र्ब 
धालम्यक मञचहरूबाट उहाँले धम्यलोप गन्य खोजने नेताहरूलाई खुलला 
चुनौत्री लदँदै लसंहगर््यना गनु्यहुन्थरो, सबैको हृदरलाई िावावेगले 
्ुन्थरो । उहाँले लधककारेका शबदहरूमा समपू्ण्य ऋलषपरमपराकै 
लधककार अलिवरति िएर्सतो लाग्थरो । रसर्री धालम्यक क्ेत्मा 
उहाँ सवरंमा असल र समार्को सहरोगबाट सफल धम्यगुरुसमेत 
हुनुहुन्थरो ।

िाषाको के्त्मा उहाँले आफूलाई कलहलरै दक् माननुिएन तर 
उहाँले दश्यनका गलहरा ग्रनरहरूमालर कलम चलाएर अनुवाद, वराखरा 
र लामा लवशे्ष्णहरूसमेत गर्री नेपाल्री िाषाको िणडारमा लगिग 
१० हर्ारर्लत पृष्ठहरू रलपलदनुिएको ् । अझै केह्री प्रकाशोनमुख 
कृलतहरूका कार्ण रो पृष्ठसङ्खरा बढ्ने नै देलखन् । वासतवमा पृष्ठको 
आधारमा उहाँको िाषा-सालहतरको सेवालाई गननु तरलत उलचत 
होइन । श्ीमद्ाि्िको प्रतरेक पदको तातपरा्यर्य र लववर्ण गरेर 
अलन उ्गनि््द र्सतो महान् ज्ानरालशलाई प्रवाहमर िाषाशैल्रीमा 
पलसकएर उहाँले ठुलै पहरो फोररलदनुिएको ् । िाषाको ल्नोले 
वेदानतदश्यनको साह्ो पहरो काट्दै रोडा-लगट््री बनाएर ओछराउँद ै
पल्का पलरकहरूका लालग सुगम माग्य बनाइलदने उहाँको काम 
अवशर पलन नेपाल्री िाषासालहतरको इलतहासमा अमर िइसकेको 
् । लेखरमात् निई सतसङ्ग-प्रवचन आलदको क्थर िाषा पलन पू्ण्य 
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प्रिावोतपादक लररो । उहाँकै िाषामा िनदा उहाँलाई कुनै लवषरमा 
बोलदा धेरै फँुदा गाँसेको मन पदनैन लररो । र्े िननुपनथे हो सशति र 
कडा शबदमा तरो कुरा िलनलदरो, सलकरो ।

दश्यन र सालहतर उहाँलाई असाधरै मन पनथे लवषर हुन् । उहाँ र्री 
दुवैलाई एक अका्यको पररपूरक माननुहुन्थरो । बारमबार िननुहुन्थरो 
- दश्यनलवनाको सालहतर सालहतर नै होइन । वेदानतदश्यन 
उहाँको र््रीवनिररको साधना नै िइहालरो । उहाँ उठेदेलख 
नसुतुञर्ेलसमम वेदानत पढ्ने-पढाउने र लचनतन-मनन गनथे धराउननमा 
रहनुहुन्थरो । दाश्यलनक सालहतर लेखेकाले उहाँलाई भानुभति, 
लेखनाथ र लक्मीप्र्सा्द िगवान् र्लतकै श्रद्धारोगर लागरे । 
नेपालका राषरिसतर्रीर समालोचकहरूका अलघ र्ब उहाँ मुनाम्दनका 
लवरहश्ोकहरूमा दश्यनको रहसर िररएको बताउनुहुन्थरो तब 
सबैलाई अवाक् पाररलदनुहुन्थरो । 'पृलरव्री बस्री सवग्यमा हेनथे ्न ्
हाम्ा नर्र । तल नै बस्री तल नै हेर्री लबलौना नगर' िनने कलवतामा 
रसतो वेदानत देखनुहुन्थरो - पृलरव्री िनेको पालर्यव शर्रीर हो । सवग्य 
िनेको सुखसवरूप आतमा हो । मनुषर शर्रीर पाएपल् आननदरूप 
आतमाको लचनतन गनु्यपद्य् । तल बसेर तल हेनथे िनेको मालनसले 
वासनावशात् सांसाररक पदार्यहरूको चाहना गनु्य हो । लबलौना गनु्य 
िनेको आसलतिको बनधनमा बाँलधनु हो ।

सवाम्रीर््री िननुहुन्थरो- ममा सालहतरको प्रलतिा ्ैन  । तर 
सालहतरलसद्धानतका अनुसार उहाँको रो िनाइ खलणडत ्, लकनिने 
उहाँमा िावलरत््री प्रलतिा प्रशसत मात्ामा लररो  । साना लवद्यारजीहरूको 
कलवताबाट खुस्री िएर पुरसकार लदने हात होस् रा िावुक कलवता 
सुनदा रुमाल लिर्ाउने आँखा, मलाई त सवाम्रीर््रीको समपू्ण्य शर्रीर 
नै सालहतरप्रलतपाद्य िावतत्वमा डुबेर्सतो लाग्थरो । गुरुकुलमा हरेक 
सापालहक अवकाशमा आरोलर्त कार्यक्रम होस् रा राषरिवराप्री 
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कावरगोष्ठ्री, हरेक कार्यक्रमपल् उहाँ हाम्रीसँग िननुहुन्थरो - 
'आर्को कार्यक्रममा सबैिनदा बढ्री मर्ा आरो '। सारद उहाँ 
हरेक नराँ कलवतासँग नराँ िावराजरमा डुबनुहुन्थरो, पुरानो कुरा 
सबै लबलस्यएर । कलवता सुनाउन आएका धेरैर्सो अलतलरहरू 
सुनन निई सुनाउनमात् आएका हुनरे । आफनो पालो सलकएपल् 
खासस-खुसस गन्य रालरे । उहाँलाई तरो सबैिनदा ररस उठ्ने लवषर 
बन्थरो । एकपटक मकरकावररालमन्री कार्यक्रमका अलतलरको रूपमा 
आएका एकर्ना कलव-पत्कारले धेरै हलला गरे िनेर सिापलतको 
आसनबाट उठ्री लतनलाई घोके्रठ्राक लगाउनुिएको दृशर समपू्ण्य 
मञच र श्रोताद्रीघा्यले अवाक् िई हेरररहेको समझन्ु । रसता झोड्री 
साधुलाई सबैले कसर्री पचाएका होलान् ! िनने सलमझँदा म आफँै 
झलसकन्ु । सारद परमातमाले सवाम्रीर््रीको ग्रहदशा नै तरसतो बललरो 
बनाएर पढाउनुिएको लररो - सबैमालर हाब्री हुन, लर्तन र लघान्य 
सकने । उहाँको अगालड पदा्य सबैको तेर्ोवध हुन्थरो । दृढ ब्रह्मचर्य, 
शास्तलनष्ठा, सदाचार, वेदानतलवचार र लनेःसवार्यसेवार्सता गु्णहरूको 
चमकले होला । रस प्रकार सवाम्रीर््रीमा रालषरिर चेतना र सांसकृलतक 
गौरवबोध उचच मात्ामा रहेको पाइन् ।

२.४ गुरुकुल अभियान
सवाम्रीर््रीको वरलतितव लनधा्यर्ण गदा्य रो रौटा लबस्यन नहुने 

पाटो हो । मलाई लाग्- लवधाताले उहाँलाई नेपालमा रसकै 
लालग र्नमाएको हो । आफनो र््रीवनको दुई िाग अधररन, 
साधना र त्रीर्यदश्यन आलदमा नेपाल-िारतका लवलिनन सरानहरूमा 
लबताइसकेपल् बाँकी रहेको तेस्ो खणड उहाँले समपू्ण्यतेः गुरुकुल 
अलिरानका लालग खनराउनुिएको ् । २०४९ सालदेलख २०७४ 
असार २४ गतेसममका त्री लदनहरूमा उहाँले एउटा मालनसले एक 
र्ुन्रीमा गन्य नसकने काम फते गरेर र्ानुिरो । दैव दालहना निएको 
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िए तरसतो काम गन्य सलकन्थरो ? उहाँको गुरुकुल अलिरान एउटा 
वरलतिको इच्ा, सङ्कलप र चाहनािनदा धेरै मालरललो तहको रहेको 
् । रद्यलप सवाम्रीर््रीलाई आफूले बनारसमा अधररन गदा्यदेलख नै 
एउटा ठूलो गुरुकुल नेपालमा खोलन पाए हुन्थरो िनने लालगरहन्थरो । 
तर उहाँको अलिरानले नेपालको संसकृतर्गत् मा पारेको दूरगाम्री 
प्रिाव, तरसको लवश्ववराप्री सनदेश र महत्वको रेखालचत् लखचन 
हाम्रीले समरको ररललाई अलल पलहलेदेलख दोहोरराएर हेनु्यपनथे 
हुन् । तरसपल् राहा हुन्- नेपालमा समरको आवशरकता र 
मागअनुसार नै संसकृत अलिरानको तरङ्ग र्नमेको लररो ।

नेपाल वैलदक लशक्ाको प्रादुिा्यव िएको राषरि हो । लकनिने 
वेद िन् - उ्ह्वरे गिरीणां ्सङ्िमे च न्दीनाम् गध्या ग्प्रो 
अजा्यि । (शु.रर्ु. २६/१५) अरा्यत् पहाडका गुफा-टाकुरा र 
पलवत् नद्रीका सङ्गमहरूमा लववेकले समपनन पलहलो चेतनश्रील 
मानवपुसताको सुरुवात िएको हो । ्बमृह्दारण्यको्गनि््द मा 
काश्रीनरेश अर्ातशत्ु आफूलाई ब्रह्मतत्वको उपदेश ग्ु्य  िन्री 
आउने ब्रह्मचार्रीलाई आएबापत नै एक हर्ार असफजी लदन तरार 
िए । लकनिने त्री रार्ाको दुखेसो लररो - जनको जनक इगि न्ै 
जना धा्गनि (बृ.उ.२/१/१) अरा्यत् सबै लवद्ान् हरू अनरत् कह्री ँ
लवद्याको कदर निएर्सतो गर्री र्नक-र्नक िनेर लमलरलालतर मात् 
धाउँ्न् । रसतो आलद ज्ानिूलम नेपाल आधुलनक कालमा िने 
प्राच्रीन ज्ानगौरवबाट ओझेल पररो । बाइसे-चौब्रीसे राजरका गाई-
गोरु चोनथेसममका साना-लतना झगडा अलन रार्दरबारमा षड्रनत्, 
हतरा र ईषरा्यको वातावर्णले राजरमा लवद्याको उननलत गनथे वातावर्ण 
नै बनेन । घर-घरमा लवद्ान् हरूले लपँढ्रीलशक्ाको रूपमा पढाएर 
शास्तरक्ा गनथे परमपरा पलन नराँ लशक्ाको कारा्यनवरनपल् मालसरो । 
अझ िनौ ँमेकाले लशक्ान्रीलतलाई फैलाउन प्रलतबद्ध लशषरमणडल्रीले 
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नेपालका केह्री लशक्ाशास्त्रीहरूलाई लवश्वासमा ललई नेपालको 
प्राच्रीन गौरव, सांसकृलतक महत्व र धम्यको सवअनुशासनलाई कमर्ोर 
तुलराउनकै लालग अङ्गे्रर््री पढ्नु र लेखनु नै ठूलो लवद्ता हो िन्री 
लसकाउने माटो नलमलदो पङ्गु लशक्ान्रीलत लागू गरे । माटो सुहाउँदो 
कला-कौशल, परमपरा, संसकार लसकाउन पनथे ठाउँमा अमेररका र 
बेलारतका सहरका नाम रटाउनुलाई प्रारलमकता लदइरो । तरह्री 
अन्रीलतकै फलसवरूप अलहले रुवापुसतालाई नेपाल पढे-लेखेको 
वरलतिले बसने ठाउँ नै हैन िनने िान परररहेको ् िने लवद्यालर र 
कलेर्हरूले लार्ैमदथो हुने गर्री अमेररका-रुरोपका गलल्री-गलल्रीका 
नाम राखदै बेइजर्त गन्य रालेपल् सरकारलाई त्री नाम फेराउन हतो 
हैरान परररहेको ् । कसैको षड्रनत् र कसैको अज्ानका कार्ण 
लवश्वबनधुतव, सदाचार, सवअनुशासन र देशपे्रम लसकाउने नेपालको 
मौललक लशक्ापद्धलत वैलाउँदै गएको सनदि्यमा तरसको पुनर्ा्यगर्ण 
गनु्य अतरनत आवशरक िइसकेको लररो । 

मरट्हान्रीका िसमनै्या ्बा्बा, ग्दङ्लाका ्बालिुरु िडानन्द, 
गखग्दमका ्दगधराम मराग्सनीर्सता अलिरनताहरूले पाटपूर्ा्य 
र्ोडेको र गलेश्वर बाबा, रोग्री नरहररनार, परमाननद सरसवत्रीर्सता 
साधुसनतले साफ-सुगघर गर्री लठकक पाररलदएको गुरुकुल अलिरानरूप्री 
साइकललाई सट्राणड खोल्री कुदाउने र हावामा कावा खेलाउने 
अवसर िने डा. सवाम्री रामाननद लगररर््रीलाई र्ुराइलदरो लनरलतले । 
लनरलतले संसकृत अलिरनता बनाउनका लालग उहाँमा सबै आवशरक 
गु्णहरू लरए - शास्तको प्रकाणड लवद्ता, वेदानतलनष्ठा, सदाचार, 
लक्रप्रलतको प्रलतबद्धता, पढ्न-पढाउन असाधरै रुलच, लनेःसपृहता 
र सबैिनदा ठूलो गु्ण आफूले लर्ममेवार्री लदएको वरलतिलाई शत 
प्रलतशत शुद्ध लवश्वास गनथे पलवत् मन । मलाई लाग् सरौ ँ वष्य 
तपसरा गर्री अनेक मानलसक शलति र लसलद्ध प्राप गन्य सलर्लो होला, 



स्ामी रमणानन्द गिरर  | 31

तर बालसुलि लवश्वालसलो मन पाउन असाधरै गाह्ो ् । रामले 
लकलषकनधामा िेट्नेलबलतकै हनुमान् लाई पूरा लवश्वास गरेर र््रीवनिरर 
आफनो अलिरानको अलििारा सुमपनु िएर्सतो सवाम्रीर््रीले पलन 
सुरुमै  आफना हनुमान् हरूलाई लचनेर लतनलाई लवश्वासपूव्यक उलचत 
लर्ममेवार्री लदइसकनुिएको लररो । उहाँमा मान्ेको िावअनुसार 
कुराकान्री बदलने र रोरै सनेह िए पलन असाधरै सनेह गरेर्सतो 
लोलोपोतो गनथे िाव, र्सलाई समार्मा वरवहारकुशलता िलनन्, 
तरो पटककै लरएन । उहाँ आफँै म अवरावहाररक हुँ िन्री सव्रीकार 
गनु्यहुन्थरो । िारतमा बसदा उहाँले आफना गुरुिाइ र अनर लहतैष्री 
साधुसनतहरूसँग नेपालमा एउटा संसकृत गुरुकुल खोलने इच्ा िएको 
कुरा बताउँदा सार्रीहरूले लगजराउँरे अरे - तँर्सतो अवरावहाररकले 
कसर्री गुरुकुल चलाउँ्स् ? तर मलाई लाग् उहाँमा वरवसरापन तरा 
प्रबनधनका सारा कला र स्रीपहरूिनदा महत्वपू्ण्य शुद्ध लवश्वासको 
बल लररो । एउटा चररत्वान् साधुको शुद्ध लवश्वासको स्रीमारेखा 
नाघने साहस कसैलाई िएन र २४ वष्यको अलप अवलधमै उहाँले 
नेपालिरर चलने गुरुकुल अलिरानको एउटा दररलो केनरिको रूपमा 
महेश ्संसकमृ ि िुरुकुललाई सरालपत गररलदनुिरो ।

एक लदन हर्ुरलाई रत्ो अलिरानको िार उठाउने बल र पे्रर्णा 
कसर्री प्राप िरो ? िनने लर्ज्ासामा उहाँले बनारसमा अधररन गनथे 
बेलाको घटना सुनाउनुिरो । पूव्यमधरमा तहमा अधररन गरररहँदा 
एक लदन गङ्गासनान गरेपल्को घटना हो । अगालड अकसमात ्
जरोलतम्यर दुईवटा लवग्रह प्रकट िरो । मनलितै्बाट कसैले िनरो - 
एउटा सेता दाह््री िएका महापुरुष पाल्णलन हुन् र अका्य दणडधार्री 
रुवक संनरास्री शङ्कराचार्य हुन् । तरह्री लदन उहाँले लनचिर गनु्यिरो- 
म आफनो समपू्ण्य र््रीवन शाङ्करदश्यन र पाल्णन्रीर वराकर्णको 
अधररन एवम् प्रचार-प्रसारमा लगाउने्ु । रसै त आफूले सोचेको 
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कुरा गरर्ाड्नुपनथे सविाव, तरह्रीमालर रसतो दैव्री पे्रर्णा पलन प्राप 
िएपल् उहाँको उतसाहवेगलाई कसले रोकन सक्थरो ? आफँैलाई 
लबस्यने गर्री पढ्न-पढाउन रालनुिरो । पल् संनरास्री िएर फेरर 
बनारसमा बलसरहँदा र्ावलाखेललनवास्री माधव-म्रीना पौडेलसँग 
गुरुकुल खोलनेबारे ्लफल हुने गरेको, तरह्री ँ अधररनरत एउटा 
वरुतपनन रुवक (गुरुप्रसाद सुवेद्री)लाई मैले गुरुकुल खोल्ु, लतम्रीले 
प्राचार्य बन्री सहरोग गर है ! िननुिएको अलन लदलल्री र बनारसमा 
कलहलेकह्री ँिेट्न आउने आफनो पूव्यपररलचत रामप्रसाद सुवेद्रीलाई 
- ए राम ! मैले गुरुकुल खोले ँ िने लवद्यारजी पालन सहरोग ग ््यस ्
हैन ! िन्री झकझकराउनुिएको लगारत उहाँले बोलेको समपू्ण्य कुरा 
देवघाटलसरत महेश संसकृत गुरुकुलको अलिरानमा पू्ण्य सार्यक 
िएको देलखरो । रसलाई रामले हनुमान् लाई लचनेको िनने लक 
वालकसलद्ध वा इच्ालसलद्ध िन्री वराखरा गनथे तरो आ-आफनो धार्णा 
हो । रसप्रकार रुगको आवशरकता, उहाँको अलवचल शास्तलनष्ठा, 
दैव्री आश्रीवा्यद र सहरोग्रीहरूको लनेःशत्य समप्य्णको पृष्ठिूलममा नै 
महेश ्संसकमृ ि िुरुकुलको रूपमा गुरुकुल अलिरान मूत्य िएको हो ।

पृष्ठिूलमका रूपमा रलत कुरा गरेपल् अब र्ाऔ ँत्थराङ्कतफ्य  । 
२०५० सालिनदा पलहले नेपालमा गुरुकुल नाम गरेको औपचाररक 
लशक्ाको धार लरएन । संसकृत वाङ्मरको अधररन-अधरापन 
गनथे लशक्ाकेनरिलाई कतै पाठशाला िलनन्थरो, कतै वेद-वेदाङ्ग 
लवद्यालर । पल् रसले सरकार्री तहबाट वेदलवद्याश्रम िनने नाम 
पारो । तर र्ब महेश संसकृत गुरुकुल खुलरो तब तरसको सफलता, 
गु्णवता आलदबाट प्रिालवत िई नेपालिरर खुलन रालेका सबै 
संसकृत लशक्ाकेनरिहरूले आफूलाई गुरुकुल लेखन राले । अलहले 
राजरले पलन लतनलाई गुरुकुल िनने नामले नै समबोधन गन्य रालरो । 
समलृत, पुरा्ण आलदमा बारमबार लशक्ाकेनरिकै रूपमा प्ररोग िएको 
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रो शबदले नेपालको लशक्ाको एउटा धारको रूपमा औपचाररक 
मानरता पाउनुमा इलतहासले डा. सवाम्री रामाननद लगरर नामका 
साधुलाई सलमझरहने् । नेपालको सनदि्यमा उहाँलाई गुरुकुलका 
अवधार्णाकार िन्री लवशेष्ण लदँदा लठकक मूलराङ्कन हुन् लक 
र्सतो लाग् ।

सुरु-सुरुमा मलाई सवाम्रीर््रीको संसकृत अलिरानको के्त् 
महेश संसकृत गुरुकुलको पखा्यलसमम मात् र्सतो लागद्थरो । तर 
र्ब पल् लवद्ान् हरूले २०५० सालिनदा पलहले नेपालमा संसकृत 
लशक्ालरको अवसरा र ब्रीस-बाइस वष्यपल्को अवसराको तुलना 
गन्य राले, तब मैले बुझे-ँ सवाम्रीर््रीको अलिरान देशवराप्री रहे् । 
महेश संसकृत गुरुकल खुलनुिनदा पलहले वनकाल्रीको वेदलवद्याश्रम, 
रान्रीपोखर्री पाठशालार्सता केह्री औलँामा गनन लमलने सङ्खरामा 
गुरुकुल्रीर पद्धलतका संरचना रहे्न् । २०५० सालमा नै माओवाद्री 
द्नद्को ब्रीर्ारोप्ण िरो र अनरार, भ्ष्टाचार हटाई सुनदर राजर 
बनाउने पररकलपनामा सुरु िएको तरो आनदोलनले लहंसातमक रूप 
धार्ण गदनै सबैिनदा धेरै संसकार, संसकृत लशक्ा र धम्यको धरोहरलाई 
नै क्लत पुररारो । ऐलच्क रूपमा पढाइने संसकृतका पाठ्रपुसतक 
र प्रश्नपत्हरू चरातदै र्ब बनदुकधार्रीहरू लहँड्न राले, सबै साधार्ण 
लवद्यालरबाट तरो बनद िरो । रसतो िरावह पररलसरलतपल् त 
संसकृत लशक्ाकेनरिहरू नेपालबाट उनमूलन नै हुनुपनथे होइन र ? 
तर आचिर्यको कुरा, द्नद्को अवलध समाप हुँदा-नहुँदै नेपालमा 
गुरुकुलहरूको सङ्खरा लगिग त्रीन अङ्कको सङ्खरालाई िेट्न 
तलमसँदै लररो । कुनै आदश्य मानक र दररलो आधार लवना रो परर्णाम 
पककै समिव लरएन । तरो पे्रर्णाको केनरि हो - डा. सवाम्री रामाननद 
लगररर््री महारार्को संसकृत अलिरान, र्सलाई औपचाररक िाषामा 
महेश ्संसकमृ ि िुरुकुल िलनन् । सवाम्रीर््रीको अलिरानलाई बृहतर 
अर्यमा मूलराङ्कन गनथे रो िावदृलष्ट मैले सव्यप्ररम सव. र्नाद्यन 
लघलमरे (संसकृत ग्रामका अलिरनता) मा पाएको लरएँ । पल् अरु 
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लवद्ान् हरूले पलन तरसै िनन रालेको पाएँ । रसप्रकार गुरुकुल्रीर 
संसकृत लशक्ाको अलिरान नै सवाम्रीर््रीको लवराट् वरलतितवको 
प्रा्णतत्व हो िनने लनकरथोल गन्य सलकन् ।

२.५ अिीन्द्रिय चेिना
सवाम्रीर््रीको वरलतितवको रलतलवलध चचा्य गरररहँदा एउटा 

लवशेषता खुसुकक िननुप ््य - उहाँमा कुनै रहसरदशजी महापुरुषमा र्सतै 
अत्रीलनरिर चेतनाको अंश लररो । सवाम्रीर््री कामर्र्री पलन हुनुहुन्थरो, 
सधुककड्री िाषामा- लगौटँ्रीको पकका । मलाई सानैमा उहाँको 
अरु कुनै प्रिाव र लवशेषताको ज्ान न हुँदा पलन रो कुरामा िरोसा 
लररो लक– हाम्ा गुरुर््री कामर्र्री हुनुहुन् । रो मानेमा उहाँसँग त्री 
मालनसहरू पलन श्रद्धावनत िई झुकेका देलखनरे, र्ो लिनन मत र 
समप्रदारका हुनाले उहाँको अद्ैत लचनतनसँग असहमत रहनरे । रसर्री 
अत्रीलनरिर चेतना र कामर्रर्सता लवशेषताका कार्णले उहाँ अनर 
सबैखाले सामालर्क अलिरनता, शास्तज् लवद्ान् र िाषासालहतरका 
सेव्रीहरूिनदा लवलक््ण र रहसरपू्ण्य हुनुहुन्थरो । 

उहाँकै िनाइअनुसार लसद्ध त्रीर्यहरूको क्ेत्मा उहाँलाई 
िाइब्रेसन हुन्थरो । आधरालतमक ऊर्ा्यको तरो त्रीव्र कमपन उहाँलाई 
तरसता ठाउँहरूमा पलन हुन्थरो, र्हाँ उहाँले लनरलतको कुनै लवशेष 
रोर्ना समपनन गनु्यपनथे हुन्थरो । दैव्री आश्रीवा्यदसवरूप प्राप रो लवशेष 
संवेदनाले उहाँलाई अनतरङ्ग लशषरहरूको मानलसक लसरलत लनरालन 
पलन मद्दत ग्थरथो । कलहलेकह्री ँ तरो त्रीव्र िावसंवेगले उहाँलाई 
अलनरलनत्त बनाई आफनो वेगमा बगाएको पलन पाइरो । सवाम्रीर््रीमा 
श्रद्धा गनथे हर्ारौ ँ ितिहरूलाई उहाँको समबनधमा कैरौ ँ अत्रीलनरिर 
अनुिव िएको घटना सुलनन्, तर त्री अनुिवहरू अलतशर श्रद्धाको 
संसकारले देलखएका पलन हुन सक्न् । रहाँ सवरं सवाम्रीर््रीले 
सुनाउनुिएका र धेरैले अनुिव गरेका केह्री मुखर घटनाहरूको चचा्य 
गनु्य सानदलि्यक होला ।
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सबैिनदा पलहला त बनारसमा पूव्यमधरमा तहमा अधररन 
गरररहँदा पाल्णलन र शङ्कराचार्यको दश्यन िएको घटना अलतमानव्रीर 
र अत्रीलनरिर चेतनासँग समबलनधत ् । एकपटक मुलतिनार दश्यनमा 
र्ाँदा मरागद्रीको गलेश्वर धाममा रालत झललल जरोलत र्गमगाएको 
देखनुिए् । रहाँ राम्ो लशवमलनदर बनाई वरवलसरत त्रीर्यसरल बनाउन 
पाए हुन्थरो िनने लागेको लररो अरे । पल् संरोगवश गलेश्वरधामको 
समग्र लवकासका लालग आरोलर्त लवराट् ज्ानमहारज्मा संरक्कको 
रूपमा रह्री रज्सञचालनमा प्रतरक् सहिाग्री िइरहँदा त्रीर्यको 
संरक््ण हुने लवश्वास िरो र तरो अत्रीलनरिर दश्यनको ऋ्ण लतररएर्सतो 
लागरो रे । एकपटक पढाउने क्रममा िननुिरो – ब्रह्म मुहूत्यमा एकाग्र 
मन बनाएर सुनने हो िने सतरलोकमा ब्रह्मार््रीले वेद पलढरहनुिएको 
आवार् सुलनन् । अलहले सोच्ु कुनै शास्तमा पलन सपष्ट उललेख न 
गररएको रो कुरा उहाँले पककै आतमानुिवको आधारमा िननुिएको 
हो । के सवाम्रीर््रीको साधनार््रीवनमा एकालबहानै अनाहत 
वेदधवलन सुननु पलन प्रमुख अङ्गको रूपमा समालवष्ट लररो ? रो 
प्रश्न सवरं चररत्नारकसँगै सदाका लालग अनुतररत बनरो । तर मेरो 
धार्णाअनुसार सवाम्रीर््रीले सतरलोकको वेदधवलन िन्री उललेख गरे 
पलन तरो उहाँकै हृदरलित्को धवलन हो । साधकको िावसतरअनुसार 
लवलिनन मनत्, गुञर्न रा शबदहरूको रूपमा अनाहत धवलन सुलनने 
कुरा शास्तहरूमा प्रशसत आउँ् । सवाम्रीर््रीले आफनै मनोलोकमा 
सुनेको वेदधवलनलाई नै सतरलोकको वेदधवलन िन्री बताउनुिएको 
बुलझन् ।

आश्रमको सरापनाकालमा र्गगाहरू लकनन, सवाम्रीर््रीलाई 
आडिरोसा लदई देवघाटमा लटकाइरहन पूजर सवाम्री परमाननद 
सरसवत्रीजरूले ठूलै रोगदान गनु्यिएको लररो । अतेः उहाँको 
देहावसानपल् पलन हररहर आश्रममा लदउँसो लनरलमत सतसङ्ग 
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गन्य र्ानुहुन्थरो । एकपटक िलतिको गलहरो प्रसङ्ग आउँदा 
िावावेश िई मञचबाट बुलु्यककै उलरिनुिए् । 'ऊ कृष्णे आरो है !'  
िनदै बब्यराएको र ढल्रीमल्री गरेको उति घटना सरौ ँ श्रोताहरूले र 
उति आश्रमका प्रीठाध्रीश सवाम्री ज्ानाननद सरसवत्रीर््री महारार्ले 
समेत देखनुिएको हो । उति घटनापल् केह्री लचलकतसकहरूले 
उहाँलाई मानलसक सवास्थरसमबनध्री औषलध पलन लदए्न् । तर तरो 
िावको आवेग लौलकक पागलपन निई अलौलकक पागलपन लररो, 
र्सलाई िागवतकारले प्रह्ादको प्रसङ्गमा बताउनुिएको ् - न 
्े्द जि्दीदृशम् (श्र्रीमद्ा. ७/४/३७ ) अरा्यत् कृष्णिलतिमा पागल 
िएका प्रह्ादले संसारको सुध-बुध लबस्यनरे । सतसङ्गका क्रममा 
सवाम्रीर््रीले प्रह्ादको असाधरै श्रद्धापूव्यक समर्ण गदनै िननुहुन्थरो- 
प्रह्ा्द मेरा आदश्य हुन् (२०६९/१०/१) । 

आधुलनक कालमा चनैिन्य महाप्रभु र रामकमृ षण ्रमहं्सको 
जी्नचररत्रमा व्ण्यन गररएर्सतो िावावेशको दृशर देखेकाहरूले 
पल् सवाम्रीर््रीलाई रसतो प्रश्न गरेको सुनेको ्ु- तपाई ँ चैतनर 
महाप्रिुर्सतो िति हुनुपनथे मान्े रसतो कठोर वेदानत्री कसर्री हुनुिरो 
? रो प्रश्न सवाम्रीर््रीको रहसरातमक िावपक्सँग समबलनधत लररो 
र रसको उतरले पल्लला साधकहरूलाई पलन प्रशसत माग्यदश्यन 
गन्य सक्थरो, तर तरसबेला सवाम्रीर््रीले हाँसेर टाररलदनुिरो र पल् 
असावधान्रीवश रो रहसरपू्ण्य प्रश्नको उतर सवाम्रीर््रीसँग सोधन 
िुललरो । उहाँ रलत चाँडै ब्रह्मल्रीन हुनुहोला िनने पलन कसको 
कलपनामा लररो र ? अतेः रसता धेरै रहसरातमक पक्हरू ओझेलमा 
नै परे । अलहले सोच्ु- साँचचै सवाम्रीर््रीले पल्लला समरमा िलतिका 
िावुक प्रसङ्गहरूलाई िनदा वेदानतदश्यनका कठोर लवचारहरूलाई 
लकन सतसङ्गमा धेरै उठाउनुहुन्थरो ? उहाँले िलतिबाट ज्ानमा फड्को 
मानु्यिएको हो लक ? अरवा गलहरा िलतिप्रसङ्गहरू लनकाले आफनो 
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मानलसक सवास्थर नै अलनरलनत्त हुने ठान्री आफूलाई रोकनुिएको हो ?  
र्री अनुतररत प्रश्नले लवश्राम पाएका ्ैनन् । रसता प्रश्नहरू अरु 
पलन ्न्- उहाँले आश्रममा आफना मुखर आराधर लशवको मलनदर 
बनाउनुिएको ्  । प्रह्ादको र्सतो कृष्णिलतिमा िावालवष्ट हुने उहाँले 
लशव र कृष्णप्रलतको श्रद्धाको सामञर्सर कसर्री लमलाउनुिएको 
लररो ? नवदुगा्यका अवसरहरूमा उहाँ पकका देव्रीिति लागनुहुन्थरो, 
अलन बोल्रीचाल्रीको ब्रीचमा कलहलेकह्री ँश्ीराम ज्य राम ज्य ज्य 
राम िननुहुन्थरो । उहाँले लववर्ण लेखेका ग्रनरहरू हेदा्य पलन उहाँमा 
सबैप्रलत श्रद्धा िएको देलखन् । गश्मगहमनदःसिोत्रमा लशविलति, 
भाि्ि महा्ुराणको रामानन्दी टीकामा कृष्णपे्रम, ्ुदिा्ण्सप्तशिी 
र ्ेद्ीिीिामा देव्रीिलति, रसतै प्रकाशोनमुख अध्यातमरामा्यणको 
वराखरामा रामिलति । र्री सबैरर्री श्रद्धाहरूको वरवसरापन एउटै 
मनलित् कसर्री िएको लररो ? रस लवषरमा हाम्रीले अनुमान गनथे 
र अनर शास्त्रीर प्रमा्णको आधारमा लवशे्ष्ण गनथेमात् समिावना 
बाँकी रह्ो । प्रतरक् सोधन र उहाँको अनुिव ललन पाइएन ।

अलधकांश मान्ेहरू सोध्न् – सवाम्रीर््रीको लनतरसाधना के 
लररो ? बालहर राहा हुने गर्री उहाँले ्संन्या्समनत्रको एक माला 
र्प र ग्षणु्सहस्रनामको पाठ गनु्यिएको देलखन्थरो । तर लनरनतर 
वेदानतलवचार र असङ्ग लसरलतमा बसनु नै उहाँको मुखर साधना 
लररो । सतसङ्गको क्रममा बारमबार सुषुलप र र्ाग्रत् को  ब्रीचको 
सलनधकालको कुरा उठाउनुहुन्थरो । सारद उठ्ने लबलतकै तरह्री 
सलनधकालकै अभरासमा लागनुहुन्थरो । घैटँोको पवालबाट लदरोको 
प्रकाश बालहर लनलसकएझैं इलनरिरको माधरमले आतमचैतनरको प्रकाश 
लवषरमा ्ररएको ् िनने ्दगक्णामूगि्णसिोत्र(श्ो.४)को िावलाई 
वराखरा गदा्य उहाँ असाधरै तनमर िएको पाउँरें । प्रवचनको क्रममा 
लवलचत् रूपले लझमलझम गरररहने उहाँको आँखा तरह्री लधपलधप 
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गरररहेको लदरोको जवालार्सतो लाग्थरो । रस लवषरलाई र्ोड लदंद ै
िननुहुन्थरो -आतमचैतनररूप्री रो प्रकाशको लचनतन गदा्य ततकाल 
समालध लाग् । उहाँको बोल्रीवरवहार हेदा्य मलाई के लाग् िने 
्दगक्णामूगि्णसिोत्रमा बताइएअनुसार आतमप्रकाशको लचनतन गनु्य 
पलन सवाम्रीर््रीको साधनामा समावेश लररो । अलनतम समरमा काउरे 
आश्रम चुरुङ्गा, पोखरा बसाइको क्रममा आफनो मन लफलटककै 
चलन ्ाडेको िन्री बताउनुहुन्थरो । र्री सबै प्रसङ्गबाट राहा पाइन् 
– आतमा-अनातमाको लववेक, असङ्ग सालक्िावको अभरास र 
आतमाको सवरंप्रकाशताको लचनतनर्सता वेदानतशास्त्रीर पद्धलतहरू 
नै उहाँका मुखर साधनाहरू लरए । अनाहत धवलनको श्रव्ण, 
िगवद्लतिमा तनमर िई आउने महािावर्सता सबै साधनाहरू 
पलहलो चर्णका हुन् । लकनिने पल्ललो समर उहाँमा असङ्ग 
आतमलसरलतिनदा अरु साधनको झलक पाइएन ।

२०५९ सालको फागुपूल्ण्यमाको लदन गुरुकुलमा हाम्ा दुईर्ना 
सार्रीहरू काल्री गणडकीमा डुबेर लदवङ्गत िएका लरए । सँगै 
नुहाउन गएका बाँकी लवद्यारजीहरू आधा घणटापल् लनससालसँद ै
र्ब रो खबर सुनाउन आए, उहाँले ठ्रीक आधा घणटाअलघको 
आफनो अत्रीलनरिर अनुिव समझनुिरो । के िए् िने लबसतरामा 
आराम गरररहेको बेलामा ठ्रीक पुरा्णमा वल्ण्यत कालर्सतो लागने 
कालो पुरुष, र्सले हातमा दणड र पाश ललएको लररो, अकसमात ्
कोठालित् देलखरो । उसले सवाम्रीर््रीतफ्य  गमि्रीर आँखाले हेदनै दालहने 
पररक्रमा गरेर तरहाँबाट अलप िरो अरे । उहाँलाई लागे् सारद 
मलाई पृ्थव्रीको आरु सलकरो िन्री सूचना लदन काल आएको 
हो । अब मेरो आरु सलकए् करारे । रसतो सोचदै आश्रमका सलचव 
माधव पौडेलर््रीलाई सललाहका लालग बोलाउन खोजदा-खोजद ै
हडबड गदनै आएका लवद्यारजीले तरसतो दुघ्यटना सुनाए । तरसपल् 
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उहाँले बुझनुिरो- कालले उहाँका लवद्यारजीहरूलाई लाने अनुमलत 
ललन दालहने पररक्रमा गरेर गएको रहे् । सवाम्रीर््रीले आफनै मुखबाट 
सुनाउनुिएको तरलतखेरको रो घटनालाई लशर झुकाई माननुिनदा 
अकथो के लवकलप रहन् र ?

अकथो प्रसङ्ग सवाम्रीर््रीलाई अतरनत मनपनथे पोखरालसरत 
अमबरेश्वर संनरास आश्रमको सरापनाकालको हो । सवाम्रीर््रीलाई 
पोखरा िलाममा अवलसरत आश्रमको संरक््ण गन्य अनुरोध आउन 
राले् । ठाउँ हेन्य िन्री डाँडा उलकलँदा लकन लकन उतरलतर देलखने 
अकथो ठूलो ि्रीरले मनलाई बेसर्री आकष्य्ण गरे् । सवाम्रीर््रीलाई 
आफनो एकानत आश्रम रहाँ होइन तरहाँ बनाउँ्ु िनने लागे् । 
तरसपल् लिरलिरै पैदल उलकलँदै एक लदन काउरे गुफामा आइपुगदा 
मन टकक अलडए् । तरह्री ँलनमा्य्ण िरो अमबरेश्वर संनरास आश्रम । 
आश्रममा बसदै गदा्य एकपटक रसतो अनतद्यश्यन िरो अरे- लशवर््रीले 
अनतबाट लघसादनै लराएर काउरेको डाँडामा रचानु्यिएको ् । निनद ै
सवाम्रीर््रीको सवसर शर्रीरको अलनतम समरावलध तरह्री आश्रममा 
लबतरो । तरहाँबाट त लसधै असपतालको कृलत्म श्वास-प्रश्वास गृह 
(िेलनटलेटर) मा । तरहाँ अलनतम बसाइका अवसरमा एक लदन 
िननुिएको लररो- अनरत् मन लनचिल बनाउन कलत प्ररास गनु्यप ््य  । 
रहाँ त मेरो मन सवतेः नै अमन्रीिावमा बस् । चलदै चलदैन । रसर्री 
सवाम्रीर््रीको अत्रीलनरिर संवेदनाले उहाँको वरवहार, रहन-सहन र 
अलिरानमा प्रशसत प्रिाव पारेको लररो ।

२.६ अन्य चाररभत्रक भिशेषिा
सवाम्रीर््रीलाई बेकारको कुराकान्री र वरर्यको लनलतखोर््री गर्री 

समर लबताएको पटककै मन पदनैन लररो । समरको मूलर बुझने कुरामा 
उहाँ पलचिमाहरूलाई उदाहर्णको रूपमा प्रसतुत गनु्यहुन्थरो । समरको 
समबनधमा पूवजीर तरा पाचिातर धार्णाको फरक रसर्री बताउनुहुन्थरो- 
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पलचिमाहरू िन्न् समर पैसा हो (Time is Money.) तर पूवजीर 
दश्यनमा त समर सवरं िगवान् हो । अतेः समरको दुरुपरोग िगवान् को 
अनादर हो (२०६८/०६/१२) । हाम्री लवद्यारजीहरूलाई बारमबार रो 
लसकाउनुहुन्थरो - आपसमा गफगाफ गनु्यिनदा बरु मजर्ासँग सुतने 
गनू्य । कम से कम लवश्राम त हुन् । समरको समबनधमा उहाँ रो वाकर 
सबैिनदा धेरै बोलनुहुन्थरो - ्सम्यको ग्सङ छ ्ुचछर छनैन । समर 
सुरुमा अवसरहरूको अननत समिावना ललएर आउँ्, र्रारोको 
लसङर्सतो । तर सुरुमा आलसर गर्री तरसलाई समालतएन र पल् 
गरौलँा िन्री बाँकी रालखरो िने धोका खाइन् । लकनिने तरसको 
पुच्र ्ैन । िोललवाद्री प्रवलृतलाई वरङ्गर गनथे िानुितिको कलवता 
सधैरँ्सो उद्धृत गनु्यहुन्थरो - 

भोली भोली हु्ँदनैमा ्स्ब घर ग्बगििो ्बगक्स्यो्स ्आज झोली । 
उहाँ िनन चालहँ सधै ँमलाई सालहतर आउँदैन िननुहुन्थरो । तर 

उहाँको सालहतरसमबनध्री पररिाषा रसतो लररो - शब्दले अथ्णलाई र 
अथ्णले शब्दलाई उगछनन खोजनु ननै ्सागहत्य हो । अर्यले शबदलाई 
लर्तनु िनेको कलरा्णकार्री िाव हुनु िनेको हो । तरसतै शबदले लर्तन ु
िनेको चालहँ कलरा्णकार्री िाव अलिवरति गनथे शबद सवरंमा अतरनत 
सुलललत र सौनदर्यपू्ण्य हुनु हो । र्री दुईले र्लत धेरै एक-अका्यलाई 
लर्तन खोज्न्, तरलत नै उतकृष्ट सालहतर हुन् । रो पररिाषामा 
हरेक पटक कलवतालाई नराँ रूपमा रसासवादन गनथे उहाँको बान्री 
अलिवरति िएको ् । वासतवमा कलवता िावुक हृदरद्ारा आसवाद 
गररने लवषर हो । एउटै कलवता पढ्दा मालनस कलहले कुनै शबदको 
सौनदर्यमा मगन हुन् िने कलहले कुनै िावको त्रीव्रतासँग बग् । रसर्री 
रो पररिाषा लसरर प्रकारको निई गतरातमक र र््रीवनत ् । कुनै 
सालहलतरक दाश्यलनकले फेला पारेमा नराँ लक््णग्रनर नै बनाइलदन 
बेर ्ैन ।

उहाँ सधै ँ लवद्यारजी बनन तरार । केह्री लसकाउन सकने मान्े 
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आरो िने लसकन तरार िइहालने । उहाँका एकर्ना पे्रर्णास्ोत रोग्री 
नरहररनार आफूलाई आर््रीवन लवद्यारजी िननुहुन्थरो अरे । तरह्री 
िाव सवाम्रीर््रीमा पलन लररो । आचार्य पासको प्रमा्णपत् ललएपल् 
अब बलल लतम्री लवद्यारजी हुन रोगर ्ौ िनने सङ्केत हो िननुहुन्थरो । 
िेट्ने मान्े नआएको बेलामा लकताब पलटाएर पलढरहने । कोह्री 
िेट्न आरो िने उसको आन्री-बान्री र वरहोरालाई पगथेलन-पढ्न 
राललहालने । कलहलेकह्री ँ नव आगनतुकलाई रो राहै हुँदैन लररो 
लक - सवाम्रीर््रीले उसलाई उकसाई-उकसाई र््रीवनको सबै अनुिव 
िनन लगाएर आफनो र््रीवन पलढरहनुिएको ् । सवाम्रीर््री चालह ँ
मानव्रीर र््रीवनका लवलिनन कमर्ोर्रीहरूलाई पता लगाउँदै तरसलाई 
प्रवचनको मसला बनाउने । कलहलेकह्री ँत नामै तोकेर फलानो तरसतो 
सोचको मान्े रहे् िन्री बताइलदने । ट्राकस्रीमा कह्री ँरात्ा गनु्यपररो 
िने ट्राकस्रीको आरसताले उसलाई खान पुग् लक पुगदैन िनेर सुरुम ै
सोलधहालने । सबैको र््रीवन पढ्न खोजने । रसर्री कलहले लकताबको 
पाना त कलहले मानवर््रीवनका िोगाइहरू पलढरहने सवाम्रीर््रीको 
बान्री लररो । 

नराँ नराँ ठाउँहरूको भ्म्ण र त्रीर्यरात्ा पलन सवाम्रीर््रीलाई 
असाधरै मन पनथे लवषर लररो । हाम्री साना लवद्यारजी हुँदा सवाम्रीर््रीसँग 
बाघको अलघ परेर्सतै लुगलुग काम्थरौ ँ। कलहलेकह्री ँपढाइको बोझ 
कम गन्य पररो िने साहस गरेर गैडँाकोटलसरत मौलाकाललका मलनदर 
दश्यन गन्य र्ाने िन्थरौ ँ। र्लहले-र्लहले लबदा मागरो तरो लवषरमा सधै ँ
अनुमलत लमलेको समझन्ु । उहाँले आफनो भ्म्णलप्रर सविावअनुसार 
नै लवद्यारजीहरूसँग वरवहार गनु्यिएको हो ।

धालदङ्लसरत केवलपुरको डाँडामा र्नमेकाले गाड्रीको अनुहार 
देखन काठमाडौ ँ झनु्यपरेको लररो अरे । आमासँग ८/९ वष्यको 
उमेरमा काठमाडौ ँआउँदा लर्री चढेको र तरसबेला बसबाट बालहर 
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हेदा्य रुखहरू खुरुरु दौलडरहेको देखदा आचिर्य लागेको लररो अरे । 
उहाँलाई सानैदेलख पलेन चढ्ने असाधरै रुलच लररो । गर्रीब पररवार, 
तरसमा पलन १० वष्यकै उमेरमा आमा-बुबा गुमाएको टुहुरोसँग पैसा 
कहाँ हुनु ? एकपटक एउटा नराराध्रीशले िने्न् - पहाडमा गई 
मेरो एउटा काम गररलदन्ौ िने काठमाडौबँाट पोखरा आउने-र्ाने 
पलेनको लटकट म कालटलदन्ु । तर पोखरादेलख कुन्ाको डाँडासमम 
चालहँ पैदलै र्ानुपनथे हुन् । पलेन चढ्न र नराँ ठाउँ घुमन पाइने लनहुँमा 
तरो काम ललनुिए् । पैदल लहलडरहँदा बाटोमा असाधरै िोक 
लाग्री एउटा अपररलचत मान्ेसँग वेदना पोखेको र उसले रुखबाट 
पाकेका अमबा लटलपलदएर खाएको सवाद िख्यर लर्ब्रोमा िएर्सतो 
गर्री बारमबार सतसङ्गमा सुनाउनुहुन्थरो । अमेररका-बेलारत घुमन 
र्ाने धराउननको बारेमा त पलहलरै चचा्य िइसकरो । िारत बसाइका 
क्रममा सार्री िेटे सार्री, नत् एकलै िए पलन लवलिनन त्रीर्यहरूको 
रात्ा गरररहनुहुन्थरो । नेपालका लगिग सबैर्सो लर्ललामा 
भ्म्ण गनु्यिएको लररो । गुरुकुल खुललसकेपल् पलन कलहले दुई 
मलहना कलहले त्रीन मलहनाका लालग पहाड्री िेगको पैदल रात्ामा 
लनसकनुहुन्थरो । धनन नरहररनार गुरुर्सतो घुमन लनलसकएपल् फक्य नै 
लबस्यने बान्री लरएन र गुरुकुल चललरह्ो ।

सवाम्रीर््रीको वरलतितवको चचा्य गदा्य एउटा ्ुटाउन नसलकने गु्ण 
हो- उहाँको मागने कला । पूव्यमुखरसलचव दामोदरप्रसाद गौतमर््रीले 
एउटा पलत्काको आलेखमा उहाँलाई बेर्ोड राचक िन्री उपनाम 
लदएको पाइन् (लोकानतर, २०७५ फागुन ४ गते) । हुन पलन 
सवाम्रीर््रीले र्ममा २५ वष्यलित् दाताहरूसँग मागेकै िरमा महेश 
संसकृत गुरुकुलरूप्री तरत्ो प्रलतष्ठान खडा गररलदनुिरो । मागने कुरामा 
उहाँको लसलद्ध लररो । उहाँले र्ोसँग र्े मागनुहुन्थरो तरो सामुननेको 
वरलतिले लुरुकक पर्री हुन् िनेर सव्रीकार गद्य्थरो । सिा, समारोह 
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र प्रवचन कार्यक्रमको क्रममा नै उहाँ साव्यर्लनक रूपमा दानको 
राचना गनु्यहुन्थरो । कलहलेकह्री ँ आफँैले आफँैलाई वरङ्गर गदनै 
'म सानो माओवाद्री हुँ, लतम्रीहरूसँग के-कलत क्मता ् सबै पता 
लगाएको ्ु । अतेः लोि नगर्री दान गर' िननुहुन्थरो । सुरु-सुरुमा 
ितिहरूलाई कसतो कडासँग मागेको होलार्सतो लाग्थरो अरे । तर 
र्ब उन्रीहरूले महेश संसकृत गुरुकुलको कार्यप्रगलत हेदनै गए तब 
त्रीव्र सतरमा िइरहेको कार्यक्रमका लालग स्ोत पलन तरलत नै त्रीव्र 
रूपमा चालहने रहसर बुझन राले । महेश संसकृत गुरुकुल अलिरानका 
दररला खमबा एवम् आश्रमका लहतैष्री लशक्ालवद् प्रा. लशवगोपाल 
ररसालर््रीले अचेल आधरालतमक सिाहरूमा िनन रालनुिएको ्- 
हाम्रीलाई दान गन्य लसकाएकै सवाम्री रामाननदर््रीले हो । हुन पलन उहाँ 
आफना समपू्ण्य अनुरार्री, र्ो मधरम र लनमन मधरम आर िएका 
नेपाल्री हुन्, उन्रीहरूलाई रो कुरा बुझाउन सफल हुनुिरो लक- 
धम्यसंसकृलतको रुखलाई हरािरा पान्य एक-एक अञर्ुलल होइन एक-
एक घलचा पान्री चालहएको ् । िारतलतरका मठहरूमा र्सतो कुनै 
अरबपलत-खरबपलत सेठ-साहुकारको करोडौकँो सहरोग निए पलन 
सामानर नेपाल्रीहरूको मुठ््रीदान, लिक्ादान आलदबाट तरत्ो प्रलतष्ठान 
खडा हुनु चानचुने कुरा होइन । दानसमबनध्री उहाँको प्रलसद्ध िनाइ 
रसतो ् - 

ग्दनु राखनु हो र राखनु नाश हुनु हो । (२०६३/९/७)
सवाम्रीर््रीको अलिरानमा दानसमबनध्री प्रलसद्ध लमरकको हुम्यत 

उडेको लररो । प्रलसलद्ध के ्  िने- 'संसारमा सबैिनदा हलुङ्गो सुकेको 
झार हुन् रे, तर तरोिनदा पलन हलुङ्गो हुन् मागने '। दाताले मन 
पराएर लदए पाउने, नत् लतरसकार र घ्ृणा सहनुपनथे । सवाम्रीर््रीको 
वरवहारमा िने हाम्रीले कलहलरै रो हलुङ्गोपन देखेनौ ँ । उहाँ दान 
मागदा पलन दाताको अलघ लनर्रीह निई हाब्री िएर नै मागनुहुन्थरो । 
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रसको अर्य बलर्फत्री गनु्यहुन्थरो िनने होइन । लवधाताले उहाँको 
लर्ब्रोमा रसतो प्रिाव र तेर् िररलदएको लररो लक उहाँले आँकेको 
वरलतिले कलहलरै ननु नच िनदैन लररो । अझ िननुपदा्य परमातमाले 
नै उहाँका अलघ तरसता दानव्रीर मनहरूलाई आवशरकताअनुसार 
पठाइलदइरहनुहुन्थरो, र्लहले र्ुन अलिरानलाई र्सतो स्ोतको 
आवशरकता प ््य  तरो लदने मन बनाएर दाता नै आएको हुन्थरो । हाम्रीले 
कलहलरै आश्रमको खातामा परा्यप कोष सलञचत रहेको देखेनौ ँ। तर  
ठूला ठूला िवनलनमा्य्ण र र्गगा खररदका कार्यहरू कलहलरै रोलकएको 
पलन राहा पाएनौ ँ। देवघाट, पोखरा र काठमाडौकँा आश्रमहरूमा न 
त कलहलरै पुगदो पैसा िरो, न कलहलरै लनमा्य्णको काम रोलकरो । 
रसतै लररो आकाशे वलृतको सवाम्रीर््रीको दान अलिरान ।

पल् बुझदै र्ाँदा राहा िरो दाताहरूसँग दान मागदा पलन 
नझुलककन आफू हाब्री िएर नै मागन सकने क्मताको कार्ण लररो- 
उहाँको परमातमाप्रलतको अटल लवश्वास । उहाँ आश्रमको द्रीघ्यकाललक 
िलवषरको लवषरमा लचलनतत हुने र्ो सुकैलाई िननुहुन्थरो- के 
लचनता ग ््यस्, रो आश्रम मैले होइन पशुपलतनारले चलाएको 
हो । कलहलेकाह्री ँत दाताहरूलाई उलटै गाल्री गनु्यहुन्थरो । एक लदन 
वष्सदँेलख आश्रमसञचालनमा सहरोग गदनै आएका वरलतिहरूलाई 
खबरदार्री गदनै सतसङ्गमा िननुिरो- हे दाताहरू ! आफनो दानमा 
अलिमान नगर । लतम्रीहरूको एक बोरा चामलको िरमा बाँचेको 
्ैन । गुरुकुल चलाउन अपठ्रारो पररो िने मेरा लालग ब्रह्मा, लवष्ण ु
र महेश्वरको सिा बस् । मैले िूकमपले रका्यएकोर्सतो रका्यइलदन्ु 
(२०६८/६/१५, शङ्कराचार्य मठ) । अब िरो ! गुरुकुलमा लनरनतर 
सहरोग गरेकोमा बधाइ र शुिाश्रीवा्यद लदन्न् लक िनेको र्री र्ोग्रीले 
त खबरदार्री पो ग ््यन् त । हाम्रीलाई मातै् होइन देवलोकलाई पलन 
रका्यउँलार्सतो गनथे र्री र्ोग्री कसता औतार्री रहे्न् िनने िाव 
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सबै श्रोताको मनमा परेको राद आउँ् । अनतरङ्ग लशषरहरू िने 
तरसतो बेलामा सवाम्रीर््रीको अनुहारमा चलमकएको अलतमानव्रीर 
तेर् र अलिमानशूनर आतमगर््यनाले तृप िई रो कुरामा ढुकक हुनरे 
लक - साँचचै नै रो गुरुकुल हाम्ो सहरोग र सञचालनमा निई दैव्री 
लवधानको वरवसरामा चललरहेको ् । रसप्रकार रका्यएर दान मागने, 
गुरुकुलमा दान लदन पाएकोमा दाता सवरं आिार्री हुनुप ््य  िनने 
लवलचत् दृलष्टको्ण राखने र गुरुकुलको अलिरानमा पैसा कम्री िए 
देवलोक नै हललाइलदन्ु िनेर  गलर््यने रसता असाधार्ण मागने अनरत् 
कतै देखन सलकएला ? मलाई त उहाँ मदनमोहन मालव्रीरर्सता रस 
शताबद्रीकै दुल्यि मागनेहरूमधरे एक हुनुहुन् र्सतो लाग् ।

सवाम्रीर््रीको मगनतेपनको कुरा गरररहँदा रौटा कुरा िने 
लबस्यनुहुँदैन । सवाम्रीर््री पैसाको मात् निइ शुिकामना र आश्रीवा्यदको 
पलन प्रशसत राचना गनु्यहुन्थरो । ठूलाठूला समारोहहरूमा रसतो 
आह्ान गरेको बारमबार सुलनरो – “लतम्रीहरूसँग गुरुकुलका लालग 
लदने केह्री वसतु ्ैन िने िगवान् सँग महेश गुरुकुलको र्र होस ्
िन्री प्रार्यना गररदेओ, रह्री सबैिनदा ठूलो दान हो ।” सवाम्रीर््रीलाई 
आश्रीवा्यदमालर ठूलो लवश्वास लागद्थरो । संसारका कुनै पलन 
धम्यगुरुले आफना ितिहरूसँग आश्रीवा्यद मागेको सुलनएको ्ैन, तर 
उहाँ वदृ्धवदृ्धा र साधक वा आफनै लशषरहरूसँग कोठालित् िेट्दा सधै ँ
आश्रीवा्यद मागनुहुन्थरो । कलरा्णको कामना नै आश्रीवा्यद िएकाले 
लशषरले गुरुलाई पलन आश्रीवा्यद लदन लमल् िननुहुन्थरो । कलहलेकह्री ँ
त आफनो लशरमालर नै हात राखन लगाई आश्रीवा्यद मागेको देलखरो । 
सबैले दुवा्यसा मानेका र्ोग्रीको लित् रसतो लनरलिमानता लररो लक, 
देखने–सुनने मान्े आचिर्य मान्थरो । रसर्री सामूलहक सिाहरूमा 
हपकाएरै दान मागने अलन केह्री न िएकाहरूसँग आश्रीवा्यद िए पलन 
मालग्ाड्ने उहाँको बान्रीले र्री लवशेषताहरूमा मालव्रीरर््रीलाई पलन 
पल् पारेको हो लक ? र्सतो लाग् ।
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उहाँ ज्ानमागजी साधु िएकाले आफना ितिहरूलाई 
पलन कम्यको झनझटमा िनदा लवचार र लववेकमै लागन पे्रररत 
गनु्यहन्थरो । कम्यकाणडको लनरममा िुलदािुलदै वेदानत लचनतन 
गन्य नभराउने कम्यलनष्ठ वरलतिहरूलाई सतसङ्गमा सुरो–चरु,  
घणट–टणट िनदै बेससर्री उडाउनुहुन्थरो । रलत हुँदाहुँदै पलन उहाँ  
आफनो कम्यलनष्ठामा िने असाधरै परमपरावाद्री हुनुहुन्थरो । उहाँलाई 
हरेक पटक शौच गएलपच्े नुहाउनुप्थरथो । नङ् काटेपल् नुहाउन पनथे 
हुनाले सनानअलघ नै नङ काट्नुहुन्थरो । कपाल खौरेपल् आफूमात् 
होइन, खौररलदने मान्ेले पलन नुहाउनुपनथे लनरम लररो । दूध र लचरा 
लपउँदामात् होइन, पान्री लपउँदा पलन हात धोएको देलखन्थरो । पल्ललो 
२–३ वष्य उहाँलाई लनरनतर खोकी लालगरहने, कफ र्लमरहने र्सता 
समसरा हुनुमा बारमबार नुहाउने र पान्री खेलाउने बान्री पलन कार्ण 
लररो । रो लवषरमा र्लत िने पलन कलहलरै सुनुवाइ िएन । र्ुठो–सूतक 
लागेका ितिहरूलाई आफनो नलर्क आउन नलदनु, शौच गएपल् 
हात धुनलाई साबुनमात्ले नपुग्री खरान्री अलनवार्य चालहनुर्सता 
उहाँका लित््री सविाव देखेको हुनाले उहाँलाई कलहलेकहीं उपहास 
गररन्थरो–हर्ुर पलन कम कम्यकाणड्री हुनुहुनन । उहाँ िननुहुन्थरो– चुप 
लाग ! शौचाचारको लनरम सबैले पालना गनु्यप ््य  । आलखर उहाँको 
शौचाचारको लनरम उहाँको शर्रीरसँगै गरो ।

रसप्रकार सवाम्रीर््रीको वरलतितवका लवलिनन पाटाहरूको 
प्रलतलनलधमूलक रूपमा चचा्य गरररो । संक्ेपमा  सवाम्रीर््रीको 
वरलतितवलाई एउटा पलवत् मलनदरको रूपकमा घटाउने हो िने र्री 
सबै चाररलत्क लवशेषताहरूको सुनदर समारोर्न बुझन अझै सलर्लो 
हुन् । सवाम्रीर््रीको वरलतितव सवा्यङ्गपू्ण्य पशुपलतनारको मलनदर 
हो । तरो चट्ान्री र्गमा अलडएर्सतो कडा अनुशासनको र्गमा 
उहाँको वरलतितव खडा िएको ् । लनरनतर पढ्ने-पढाउने अभरास 
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नै रो पलवत् र््रीवन-मलनदरको सरापतर पद्धलत (लपललर लससटम) हो, 
र्ो फेददेलख टुपपोसमम सव्यत् वराप ् । देशिलति, धम्यसंसकृलत तरा 
िाषासालहतरको पे्रमर्सता गु्णहरू नै मलनदरको लिता, ्त, ढोका 
र टँुडाललगारत समपू्ण्य बालहर्री संरचना हुन् । गुरुकुल अलिरान 
नै सवाम्रीर््रीको वरलतितवरूप्री मलनदरको पशुपलत जरोलतलल्यङ्ग हो, 
र्ो दैव्री आश्रीवा्यद र अत्रीलनरिर चेतनारूप्री वेद्रीमा अलडएको ् । 
सानो उमेरदेलख नै दैव्री पे्रर्णा र आश्रीवा्यदको समबल नलमलेको िए 
सवाम्रीर््रीको र््रीवन नै तरसर्री लनमा्य्ण हुँदैन लररो, र्समा गुरुकल 
अलिरानलाई सरालपत गनथे साम्थर्य उतपनन िरो ।

गुरुकुल अलिरानरूप्री तरो लशवललङ्ग पञचमुख्री ् । 
पाकशाला, पाठशाला, धम्यशाला, रज्शाला र गोशाला नै तरसका 
पाँच मुख हुन् । समरको सदुपरोग गन्य अतरनत धरान लदने बान्री 
नै पलचिमद्ारमा रालखएको लवशाल ननद्री हो । बालहरबाटै रलमते 
िावले लशवदश्यन गन्य खोजनेलाई तरसले ्ेलकलदएर्सतो वरर्य समर 
नगुमाउने बान्रीले लर्ज्ासुर्सता िई आउने रलमतेहरूबाट उहाँलाई 
धेरै र्ोगाएको देखेको ्ु । खुललम-खुलला आतमलवश्वासपूव्यक 
दान सहरोग मागने उहाँको असाधार्ण राचकसविाव मलनदरमा 
रालखएको चाँद्रीको हुणड्री हो । र्सको आधारमा लशवको पूर्ा 
चलेझै ँ गुरुकुलका सारा अलिरानहरू सुचारु चलन सफल िए । 
आफना सहरोग्री, लहतैष्री एवम् लर्ममेवार कार्यकता्यहरूप्रलतको शुद्ध 
लवश्वासको गु्ण नै तरो वरलतितवमलनदरको गर्ुर हो, र्ो देखदै असाधरै 
सुनदर, चलमकलो र शोिारुति ् । प्रवचनको क्रममा बलस्यने फाट्फुट् 
गाल्री तरो लशवमलनदरमा गालडएको लवशाल लत्शूल हो । लत्शूल 
गाडेको देखेपल् टाढैबाट तरो लशवमलनदर रहे् िन्री बुझेर्सतो 
सिामा सवाम्रीर््रीले बोललरहँदा अनुहार नै नदेखे पलन उहाँलाई 
ठमराउन सलकन्थरो- कडा खबरदार्री र गाल्रीका वागबा्णहरूबाट । 
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रसप्रकार लवलिनन गु्णहरू लवलिनन रूपमा उलचत मात्ामा लमलेर मात् 
सवाम्रीर््रीको वरलतितवरूप्री मलनदर लनमा्य्ण िएको ् ।

३. कृमितवकपो मवशे्षण

३.१ डा. स्ामीजीको ककृ भित्वको चरण भििाजन

सवाम्रीर््रीले लव.सं. २०४१ सालमा राजिषेज्णनकस्य 

ग््ेदहग्सधिानिस्य ्समीक्ातमकमध्य्यनम् िनने श्रीष्यकमा लत्िुवन 

लवश्वलवद्यालरबाट लवद्यावाररलध गनु्यिए पलन उति शोधप्रबनध 

लव.सं. २०५० सालमा ततकाल्रीन महेनरि संसकृत लवश्वलवद्यालरबाट 

र्नकदश्यनम्  नामक कृलतको रूपमा प्रकालशत िएको ्  । अतेः उहाँको 

कृलततवको पलहलो चर्ण लव.सं. २०५० सालदेलख नै सुरु िएको ् । 

लव.सं. २०५० देलख लव.सं. २०६४ सममको कालखणडमा उहाँका 

चारवटा कृलतहरू प्रकालशत िएका ्न् । लव. सं. २०६५ सालमा 

श्र्रीमद्ागवत रामाननद्री ट्रीकाको पलहलो खणड प्रकालशत िएपल् 

उहाँको लेखनशैल्री र कृलततवले त्रीव्र वेग ललएको देलखन् । अतेः 

लव.सं. २०६५ देलख २०७४ सममको कालखणडलाई सवाम्रीर््रीको 

लेखनको दोस्ो चर्ण माननुपद्य् । रस चर्णमा १२ वटा पुसतकहरू 

प्रकालशत ्न् । र्समधरे सात िागमा प्रकालशत श्र्रीमद्ागवतको 

लवशेष वराखरा र लववर्ण िएको ग्रनरशङ्ृखला पलन पद्य् । उहाँको 

लेखन अवलधमा लव.सं. २०६९ साल सव्ण्यकालको रूपमा देखा 

परेको ् । र्समा देव्रीग्रीता, दुगा्यसपशत्री र श्र्रीमद्ागवत रामाननद्री 

ट्रीकाको ् ैठौ ँखणड गर्री सबैिनदा धेरै महत्वपू्ण्य पुसतकहरू प्रकालशत 

िएका ्न् । दुवै चर्णका पुसतकहरूको अधररन गदा्य सवाम्रीर््रीको 

लेखनशैल्री उतरोतर पररषकृत र सुलललत बनदै गएको सपष्ट राहा 



स्ामी रमणानन्द गिरर  | 49

पाइन् । र्री दुई चर्णमा उहाँका कृलततवका लिननता र लवशेषतालाई 

बुँदागत रूपमा रसर्री प्रसतुत गन्य सलकन् ।

प्रथम चरण(वि.स.ं २०५०- वि.स.ं २०६४)
1.िाषाको प्रवाह सामानर ।
2.लववर्ण लेखदा शास्तार्यको शैल्रीमा क्रमशेः पूव्यपक् र 
लसद्धानतपक्का मतहरू देखाउनु ।
3.श्ोकको वराखरािनदा अलघ अवतर्ण िाषरको रूपमा 
आगाम्री प्रसङ्गको सङ्केत गनु्य ।
4.साना ग्रनरहरूको ल्टपुट अनुवाद र प्रकाशन ।

ववितीय चरण (वि.स.ं २०६५- वि.स.ं २०७४)
1.प्रवाहमर िाषाशैल्री ।
2.श्ोकपल् लववर्णको क्रममा नै पूवा्यपरप्रसङ्गको उललेख गनथे 
लनबनधातमक लेखनशैल्री ।
3.दश्यनको गलहरो रहसरसँगै िलतिको िावपक् पलन सबल रूपले 
प्रसतुत हुनु ।
4.ठूला ग्रनरहरूको वराखरान र लतनको प्रकाशनमा त्रीव्रता ।
5.पौराल्णक आखरानहरूमा लुकेका आधरालतमक रहसरहरूको 
उर्ागर्ण गर्री लवशेष लववेचन गनु्य ।
    सवाम्रीर््रीबाट रलचत कृलतहरूलाई उपरु्यति चर्णका आधारमा 

लविार्न गर्री अधररन, लवशे्ष्ण र सम्रीक््ण गररनु सानदलि्यक ठह ््य  ।

३.२ ककृ भिमा भनभिि भिचारभिन्दु र भिशेषिािरू
सवाम्रीर््री आधरालतमक, दाश्यलनक क्ेत्का लेखक हुनुहुन् । कुनै 

पलन संसकृलतको सबैिनदा गलहरो र चुरो पक् िनेकै अधरातमदश्यन हुने 
गद्य् । लहनदु सनातन संसकृलतको कालर्लरता र सव्यश्रेष्ठताको आधार 
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पलन रसको रहसरमर अधरातमदश्यन नै हो । रसतो गलहरो लवषरमा 
कलम चलाउने आलधकाररक लवद्ान् हरूको नेपालमा प्रारेः अिाव नै 
् । लहनद्री िाषामा लोकमानर लतलक, दामोदर सातवलेकर, बलदेव 
उपाधरारर्सता लेखकहरूले लेखेका श्र्रीमद्गवद््रीता, वैलदक वाङ्मर 
र दाश्यलनक मतपरमपरासमबनध्री आलेखहरू लगिग मूल ग्रनरकै 
उचाइमा पुगन सफल देलखन्न् । तरसता आलधकाररक लेखनहरू 
नेपाल्री िाषासालहतरमा न को बराबरमै देलखन्न् । अललअलल 
लेखकहरूले कलवता, लनबनध, लनरात्ाहरूमाफ्य त् केह्री आधरालतमक, 
दाश्यलनक सालहतर लेखे पलन संसकृतका गलहरा दाश्यलनक ग्रनरहरूको 
नेपाल्री संसकर्ण गनथे अपठ्रारो काममा िने डा. सवाम्री रामाननद 
लगररर््री महारार्ले प्रशसत कलम चलाउनुिएको ्  । उहाँबाट लललखत 
कृलतहरूमधरे र्नकदश्यनम् िनने ग्रनर उहाँको सवतनत् लचनतन ग्रनर 
हो । अनर केह्री दाश्यलनक लेख र लनबनधहरू र्नक, ब्रह्मलबनदु लगारत 
केह्री आधरालतमक पलत्काहरूमा प्रकालशत ्न् । तरसैगर्री लवलिनन 
लवद्ान् हरूद्ारा लललखत धालम्यक तरा दाश्यलनक पुसतकहरूमा रुपै्र 
िूलमका तरा शुिाशंसापरक लेखरचनाहरू प्रकालशत ्न्, र्सको 
खोर््री, सङ्ग्रह र प्रकाशन आवशरक ् । र्रीबाहेक सवाम्रीर््रीका 
अनर सबै कृलतहरू मौललक रचना निई अनुवाद एवम् वराखराको 
शैल्रीमा ्न् । तरह्री शैल्रीको केनरि्रीरतामा उहाँको कृलततवको 
मूलराङ्कन र त्री वराखरानहरूमा अलिवरति दाश्यलनक दृलष्टलबनदुको 
चचा्य हाम्री रस प्रकर्णमा गनथे ्ौ ँ।

३.३ प्काभशि ककृ भििरूको सामान्य पररचय
सवाम्रीर््रीबाट उ्गनि््द, श्ीमद्ाि्ि, ्ुदिा्ण्सप्तशिीर्सता 

प्रलसद्ध धालम्यक, आधरालतमक ग्रनरहरूको पद-पदको नेपाल्री अनुवाद, 
िावार्य र लवशेष लववर्णहरू समावेश गर्री लवलिनन ग्रनरहरू रचना 
िएका ्न् । संसकृतमा एउटा सवतनत् ग्रनर पलन ् । रसप्रकार १५ 
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वटा अनुवाद र लवशे्ष्णातमक दाश्यलनक ग्रनर र एउटा लवद्यावाररलध 
शोधप्रबनधसमेत गर्री उहाँबाट लवरलचत सोह्वटा कृलत प्रकालशत 
्न् । एउटा प्रकाशोनमुख अध्यातमरामा्यणको वराखरासमेत गर्री 
सवाम्रीर््रीबाट नेपाल्री िाषासालहतरको मलनदरमा १७ ग्रनरहरूको १० 
हर्ार पृष्ठिनदा बढ्री वाकपुषपाञर्लल समप्य्ण गररएको ् । प्रामाल्णक 
रूपमा दाश्यलनक सालहतरको रचना गनथे नेपाल्री वराखराताहरूको 
खडेर्री परेको अवसरमा सवाम्रीर््रीबाट लललखत १६-१७ ग्रनरहरू 
मरुिूलमका रुखर्सता एकको सर िएका ्न् । लतनको सामानर 
पररचर ताललकामा प्रसतुत ्-

क्र.
सं.

्रनथ प्रकाशक प्रकाशन गमगि ्मृष्ठ ISBN

१. जनक्दश्णनम्
महनेरि संसकृत 

लवश्वलवद्यालर
लव.सं. २०५० २४४

२. माणडूक्यो्गनि््द
महशे संनरास 

आश्रम

लव.सं. २०५१ (प्र.सं.)

लव.सं. २०५६ (लद्.सं.)
१८९

३. रामिीिा
महशे संनरास 

आश्रम

लव.सं. २०५३ (प्र.सं.) 

लव.सं. २०५४ (लद्.सं.)

लव.सं. २०६३ (त.ृसं.)

लव.सं. २०६६(चौ.सं.)

१२४

४. ्े्दसिुगि

श्र्रीरार्लष्य 

र्नकसमलृत 

कोष

लव.सं. २०६१ ११६

५.

श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्

(पलहलो खणड)
महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६५, 

महालशवरात््री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७२, 

नववष्य (लद्.सं.)

८०१

978-

9937-8-

9037-3
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६.
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम्

(दोस्ो खणड)

महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६६, 

रामनवम्री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७५ 

लवर्रादशम्री (लद्.सं.)

७०८

978-

9937-8-

9038-0

७.
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम्

(तेस्ो खणड)

महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६७ 

लवर्रादशम्री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७५ 

लवर्रादशम्री (लद्.सं.)

७२७

978-

9937-8-

9033-5

८.
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम्

(चौरो खणड)

महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६७ 

रामनवम्री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७५ 

लवर्रादशम्री (लद्.सं.)

६०९

978-

9937-8-

9034-2

९.
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम्

(पाँचौ ँखणड)

महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६८ 

लवर्रादशम्री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७५ 

कोर्ागर्री पलू्ण्यमा 

(लद्.सं.)

७६३

978-

9937-8-

9035-9

१० ्ेद्ीिीिा
महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६९, 

नववष्य
२५८

978-

9937-2-

4612-5

११. ्ुदिा्ण्सप्तशिी
महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६९, 

घटसरापना
४७४

978-

9937-2-

5463-2

१२
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम्

(्ैठौ ँखणड)

महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०६९ 

महालशवरात््री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७५ 

बालाचतदु्यश्री (लद्.सं.)  

७८२

978-

9937-8-

9036-6

१३. श्ीगश्मगहमनदःसिोत्रम्
महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०७०, 

घटसरापना
२२०

978-

9937-2-

7184-4
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१४.
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम्

(सातौ ँखणड)

महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०७०, 

रामनवम्री (प्र.सं.)

लव.सं. २०७५, 

धानरपलू्ण्यमा (लद्.सं.)

५८२

978-

9937-2-

7688-7

१५. श्ी्दगक्णामूगि्णसिोत्रम्
महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०७१, 

गरुुपलू्ण्यमा
१०३

978-

9937-8-

9030-4

१६. ईशाग्द ्दश उ्गनि््द
महशे संसकृत 

गरुुकुल

लव.सं. २०७३, 

रामनवम्री
६२०

978-

9937-8-

9031-1

(नोट – यहाँ क्रमननराधारण गराधा पसु्तकको प्रथम संसकरणको प्रकाशन नमन्तअनसुार 
गररएको छ भने पसु्तकको पषृ्ठसङ्खया, अन्तराधानट्रिय नम्बर, समीक्ामा प्रयकु्त 
सनरभधा आनर स्ैब हाल उपलबर पनछललो संसकरणको आरारमा रानिएका छन ्।)

३.४ ककृ भििरूको भिशे्षण

३.४.१. जनकदर्शनम्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रार्लष्य र्नकको दश्यन र लसद्धानतको लवषरमा सवाम्रीर््रीद्ारा 

संसकृतिाषामा लेलखएको रो ग्रनर उहाँको पलहलो कृलत 
हो । २०४१ सालमा राजिषेज्णनकस्य ग््ेदहग्सधिानिस्य 
्समीक्ातमकमध्य्यनम् िनने श्रीष्यकमा लत्.लव. बाट गररएको 
लवद्यावाररलध शोधप्रबनधलाई समपादन र पररमार््यन गर्री २०५० 
सालमा ततकाल्रीन महेनरि संसकृत लवश्वलवद्यालरबाट रसको प्रकाशन 
िएको ् । आरमिमा लेखकका द्रीक्ागुरु महेशाननद लगररर््री 
महारार्को आश्रीव्यचन, उदास्रीन महालवद्यालर वारा्णस्रीका 
अधरक् सवाम्री रोग्रीनरिाननद, रोग्री नरहररनार, रामप्रसाद लत्पाठ्री, 
िग्रीररप्रसाद लत्पाठ्री र लेखकका लवद्यागुरु गोपाललनलध लतवार्रीको 
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सममलत रहेको ् िने कृतज्ताज्ापनको रूपमा लेखकीर मनतवर 
रहेको ् ।

ग्रनर चार अधरारमा लविति ् । पलहलो लवषरप्रवेश नामक 
अधरारमा लवदेहरार् र्नकको आचारदश्यन, तत्वदश्यन आलदको 
चचा्य गररएको ् । दोस्ो तत्वलवचार अधरारमा लवदेहलसद्धानतमा 
अलद्त्रीर तत्वको लवचार, वेद-उपलनषद् आलद शास्तहरूमा अद्ैत 
तत्व, दृगदृशरलवचार, र्नकदश्यनको अनर दशन्यसँग तुलना र 
वेदानतदश्यन िए पलन र्नकदश्यनको लवलक््णता र सवतनत्तार्सता 
दाश्यलनक लवषरहरूको लनरूप्ण गररएको ् । तेस्ो साधन अधरारमा 
कम्य, उपासना र ज्ानको लनरूप्ण, र्नकको लनष्ठा, रोग-िलतिर्सता 
साधनको चचा्य र साधनको रहसर आलद लवषरहरू समेलटएका ्न् । 
चौरो मोक् नामक अधरारमा मोक्को सवरूप, क्रममुलति, र््रीवनमुलति 
र लवदेहमुलतिको चचा्य, र्नकको मोक्समबनध्री लचनतन आलद 
लवषरहरूको लवचार गररएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
गौतम बुद्धको कार्णले शालनतिूलमको रूपमा प्रखरात 

नेपाल र्नक-राज्वलकरर्सता परमज्ान्री लवचारकहरूलाई र्नम 
लदने ज्ानिूलम पलन हो । उपलनषद्हरूमधरे सबैिनदा श्रेष्ठ मालनने 
बृहदारणरकोपलनषद् मा रार्ा र्नकको ब्रह्मसिा र तरसमा गररने 
ब्रह्मचचा्यको र्ुन प्रिावशाल्री व्ण्यन ्, तरसबाट नेपालको 
लमलरलाञचल तरस बेलाको सव्यश्रेष्ठ ज्ानकेनरिको रूपमा प्रलसद्ध 
रहेको सहरै् राहा पाउन सलकन् । बृहदारणरकोपलनषद् मा 
अर्ातशत्ु िनने रार्ाले आफूलाई तत्वज्ानको उपदेश गन्य िन्री 
आएका ब्रह्मचार्रीलाई केवल आएबापत नै हर्ार असफजी लदन तरार 
िएको उललेख ् (२/१/१)। सबै ब्रह्मवेताहरू र्नक-र्नक िनद ै
लमलरलालतरै धाए पलन त्री ब्रह्मचार्रीले आफूलाई पतराएकोमा रार्ाले 
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हष्य प्रकट गरेबाट र्नकसिाको धाक कलत ठूलो लररो िनने राहा 
पाइन् । ज्ान िएपल् पलन लोकसङ्ग्रहको आदश्यलाई न्ोड्ने 
रार्ा र्नकको दश्यन समपू्ण्य संसारका लालग नेपालको लवलशष्ट 
देन हो । र्नकको रो लवशेषताको चचा्य श्र्रीकृष्णले ग्रीतामा पलन 
गनु्यिएको ् (ग्रीता ३/२०) । रसतो महत्वपू्ण्य नेपाल्री दश्यनलाई 
प्रामाल्णक शोधप्रबनध र ग्रनरको रूपमा समेत प्रसतुत गरेर लेखकले 
असाधार्ण काम गनु्यिएको ् । वेदानतसँग र्नकदश्यनका सबै 
मूलिूत मानरताहरू लमल्न् तर र्नकको र््रीवनदश्यन िने सबैिनदा 
लिनन ् । अतेः र्नकद्ारा लवरलचत कुनै सवतनत् दाश्यनलक ग्रनर 
नदेलखए पलन लवलिनन शास्तहरूमा आएका प्रसङ्गहरूबाट उनको 
सवतनत् लचनतन र अनुिवको पुलष्ट हुनुले र्नकदश्यनलाई नराँ 
प्रसरानको रूपमा उभराइलदएको चचा्य लेखकले गनु्यिएको ् (पृ. 
४६-४७) । र्नकदश्यन औषलनषद वेदानतदश्यनको अनुकूल नै 
िएपलन िाषरकार शङ्कराचार्यका केह्री लचनतनहरूसँग रसको एक 
मत ्ैन । शाङ्करलसद्धानतअनुसार सव्यकम्यसंनरासपूव्यक अखणड 
आतमलवचारबाट मात् तत्वज्ान प्राप हुन सक् िने र्नकको लसद्धानतमा 
ज्ानका लालग संनरासको आवशरकता ्ैन । वेदानतदश्यनका र्री 
दुई प्रलसद्ध प्रसरानहरूको लिननताको चचा्य गदनै (पृ. ४५) लेखकले 
अनतमा लचतवलृतबाट दृशरसंसकार हराउनु नै मुखर संनरास िएकाले 
तरसद्ारा ज्ानप्रालप हुने कुरामा र्नक र शङ्कराचार्य दुवैको मतैकर 
हुन सकने समनवरलबनदु पलहलराउनुिएको ् (पृ. ५१) । आतमाको 
अलद्त्रीरतव, र्गत् को मारामरतव र तत्वज्ानमात् मोक्को साधन 
हो िनने र्सता सबै मुखर लसद्धानतहरू र्नक र शङ्कराचार्यका 
समान ्न् । अतेः शाङ्करलसद्धानत लवदेहलसद्धानतको अनुकूल दश्यन 
हो िनने लसद्ध गररएको ् (पृ.११८) । लेखकले अष्टावक्रग्रीता, 
लत्पुरारहसर ज्ानखणड, महािारत शालनतपव्य, बृहदारणरकोपलनषद्, 
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रोगवालशष्ठर्सता ग्रनरहरूमा आएका लवदेहरार् र्नकका लसद्धानत 
र अनुिववाकरहरूलाई दृष्टानतको रूपमा प्रसतुत गनु्यिएको ् । 
रसर्री शास्तहरूमा रत्-तत् ्ररएका र्नकका र््रीवनदश्यन र तालत्वक 
दृलष्टको्णहरूलाई एकलत्त गर्री लनषकष्यको रूपमा प्रसतुत गरेर 
लेखकले नेपालको सांसकृलतक लवरासतलाई सबैका सामु ्ल्यङ्ग 
बनाइलदनुिएको ् । लेखनको िाषा संसकृत िएकाले सामानर 
लर्ज्ासु पाठकहरूका लालग खासै लाि पुरराउन नसकनु रो कृलतको 
स्रीमा हो । लेखक सवरम् ले आफनो शोधग्रनरलाई नेपाल्री िाषामा 
समेत अनुवाद गर्री प्रकालशत गरेको िए र्नसाधार्णलाई अझ ै
लाि पुग्थरो िनने लागद् । समग्रमा नेपाल्री माटोको प्राच्रीन दश्यन 
र तरसका अग्र्ण्री नारक लवदेहरार् र्नकको महत्वलाई रो ग्रनरले 
राम्र्री सरालपत गररलदएको ् । पलहलो कृलतको रूपमा नै रलत गलहरो 
लवषर समातनुले लेखकको दाश्यलनक लेखनशलति प्रखर, ओर्पू्ण्य र 
धेरै समिावनाले िररएको सहर्ै अनुमान गन्य सलकन् ।

३.४.२ माण ड्ूक्योपवनषद ्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
महेश संनरास आश्रमद्ारा २०५१ सालमा प्रकालशत 

माणडूकरोपलनषद् डा. सवाम्री रामाननद लगररर््रीको र्नकदश्यनपल्को 
दोस्ो प्रकालशत कृलत हो । वेदानत दश्यनका दुरूह ग्रनरहरूलाई नेपाल्री 
िाषामा अनुवाद र वराखरा गनथे उहाँको अनुवाद्रीर शैल्रीको रो पलहलो 
प्ररास हो । माणडूक्यो्गनि््द एवम् तरसमालर गौडपादाचार्यद्ारा 
लवरलचत माणडूक्यकाररकाका श्ोकहरूलाई समेत समावेश गर्री 
सबै मनत् एवम् काररकाहरूको अनुवाद र लवशे्ष्ण रस ग्रनरमा 
गररएको ् । आरमिमा सलचचदाननद सरसवत्री (खपड बाबा) को 
शुिाश्रीवा्यद रहेको ् िने लेखक सवरंको िूलमका रहेको ् । 
माणडूकर काररकाका चार प्रकर्णहरूमधरे पलहलो आगम प्रकर्णमा 



स्ामी रमणानन्द गिरर  | 57

वेद प्रमा्णको आधारमा अलद्त्रीर आतमतत्वको प्रलतपादन गररएको 
् िने दोस्ो वैत्थर प्रकर्णमा प्रबल रुलतिहरूद्ारा संसारको लम्थरातव 
लसद्ध गररएको ् । र्ुन वसतु सुरुमा पलन ्ैन र अनतमा पलन ्ैन तरो 
ब्रीचमा िएर्सतो देलखए पलन निएकै बराबर हो (मा.का.२/६) । सारा 
संसार सवपनको कलपनार्सतै लम्थरा हो । र्सर्री सवपनको वसतुले 
र्ाग्रत् मा काम नलदने िएकाले तरसलाई लम्थरा मालनन् तरसैगर्री 
र्ाग्रत् को वसतुले पलन सवपनमा काम नलदने िएकाले तरो लम्थरा नै 
ठह ््य  (मा.का. २/७) । रसता प्रबल रुलतिहरूद्ारा संसारको लम्थरातव 
लसद्ध गररएको ् । 

तेस्ो अद्ैत प्रकर्णमा रुलति एवम् शास्तप्रमा्णद्ारा अद्ैत तत्वको 
लनरूप्ण गररएको ् । महाकाशमा घैटँो र्लनमएपल् तरसलित्को 
आकाशलाई घटाकाश िलनए पलन वासतवमा रो महाकाश नै हो । 
तरसतै आतमामा अनतेःकर्ण उतपनन िएपल् अनतेःकर्णावलच्नन 
आतमालाई र््रीव िलनएको मात् हो, वासतवमा तरो अलद्त्रीर ब्रह्म 
नै हो (मा.का.३/७) । र््रीव र परमातमाको एकता नै शास्तको रहसर 
हो । लतन्रीहरूको ब्रीचमा िेद बताउनु तातपर्य निई वरवहारको 
अनुवादमातै् हो (मा.का.३/१४) । चौरो अलातशालनत प्रकर्णमा 
गौडपादको मुखर लसद्धानत अर्ातवादको व्ण्यन गररएको ् । 
अलद्त्रीर तत्वको लवरोध गनथे द्ैतवाद्री लवलिनन लसद्धानतहरू परसपरम ै
बाझाबाझ गरररहेका ्न् । लतन्रीहरू सवरंले एक-अका्यको खणडन 
गर्री वेदानतकै मतलाई पुलष्ट गरररहेका ्न् । वेदानतको लसद्धानत कुनै 
दश्यनसँग लवरुद्ध नहुने लसद्धानत हो (मा.का.४/२) । र्सर्री सवपनमा 
माराद्ारा लचत चलनाले एउटै लचत लवलिनन पदार्यको रूपमा देलखन्, 
तरसतै र्ाग्रत् अवसरामा पलन माराद्ारा लचत चलनाले द्ैतको प्रत्रीलत 
िएको हो (मा.का.४/६१-६२) ।
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समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
लेखकले वराखराको क्रममा वेदानतका प्रलसद्ध दुई रर्री प्रसरान 

लववर्ण प्रसरान र िामत्री प्रसरानका सूक्म लसद्धानतिेदहरूको 
उललेख गदनै वेदानतशास्त्रीर लटपप्ण्री र उद्धर्णको पलन समावेश 
गनु्यिएको ् । वराखराको क्रममा शङ्का र समाधानका पक्हरूलाई 
अलग-अलग अनुच्ेदमा उललेख गररएको ् । पलहलो मनत्को 
वराखरामा उपासनाका त्रीन िेद - समपत् उपासना, अधरास 
उपासना र लवलशष्टलक्ररारोगलनलमत उपासनाको लवशेष चचा्य 
गररएको ् (पृ.३) । माणडूकरकाररकाको वराखरा गनथे क्रममा प्रसङ्ग 
अनुसार लवलिनन दश्यनका लसद्धानत र रुलतिहरूको उललेख गररएको 
् । साङ्खर र नैरालरकको सतकार्यवाद र असतकार्यवादको 
लसद्धानतिेदको चचा्य गररएको ् (पृ.१२२–१२४) । वेदानतको 
दृलष्ट सृलष्टवाद र सृलष्टदृष्टवाद कसता अलधकार्रीहरूका लालग हो िन्री 
लनधा्यर्णसमेत गनु्यिएको ् (पृ.९७) । वराखराको क्रममा शाङ्कर 
िाषर र आननदलगरर ट्रीकाको साहारा ललइएको ् िने वेदानतका 
प्रकर्णग्रनरहरूमधरे अद्ैतलसलद्ध, लववेकचूडामल्ण, लसद्धानतलबनदु, 
पञचदश्री, नैषकमर्यलसलद्ध र तत्ववोध उद्धर्णहरूलाई उद्धृत गदनै 
काररकाको वराखरा लवशे्श्ण गररएको ् ।  

ग्रनरको अनतरमा गौडपादाचार्यको मुखर लसद्धानत अर्ातवादको 
सैद्धालनतक वराखरा गनथे ्ोटो लनबनधातमक आलेख ् (पृ.१८७–
१८९) । र््रीव, र्गत् र ईश्वरको िेदमा अलिवरति िएको रो समपू्ण्य 
प्रपञच वासतवमा अलद्त्रीर ब्रह्मतत्वबाट उतपनन िएकै ्ैन, केवल 
उतपनन िएझै ँदेलखएको मात् हो । र्सर्री बललरहेको अगुलटो घुमाउँदा 
आगोको गोलाकार घेरा र अनर लवलवध आकारहरू देखा प ््यन्, त्री 
आकारहरू अगुलटोबाट लनसकेका पलन होइनन् र अगुलटोमा लमलेका 
पलन होइनन् । केवल अगुलटोिनदा लिनन देलखएकामात् हुन् । तरसतै 
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र्गत् पलन ब्रह्मिनदा लिनन रूपमा देलखएको मात् हो वासतवमा 
उतपनन िएको हैन िननु नै रो ग्रनरको सार हो । वेदानतदश्यनको 
सवथोचच लसद्धानत मालनने रस अर्ातवादको लवशेष शास्त्रीर वराखरा 
लेखकबाट उलचत मात्ामा गररएको ् । 

३.४.३ रामगीता

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
अधरातम रामार्णको उतर काणडको पाचौ ँ अधरारको रूपमा 

रहेको रामिीिालाई वेदानत दश्यनको महत्वपू्ण्य प्रकर्ण मालनन् । 
रह्री रामग्रीतामालर डा. सवाम्रीजरूद्ारा लेलखएको नेपाल्री अनुवाद 
एवम् लवशेष वराखरासलहतको ग्रनर सव्यप्ररम २०५३ सालमा 
प्रकालशत िएको ् । तरसपल् २०५४, २०६३ र २०६६ गर्री 
रो ग्रनरको अलहलेसमम ४ संसकर्ण प्रकालशत िइसकेको ् । 
व्णा्यश्रम धम्यको पालन गरेर लचत शुद्ध िएपल् तत्वज्ानका लालग 
गुरुको शर्णमा र्ानुप ््य  र गुरुको उपदेशबाट ज्ान प्राप िएपल् 
संसारबनधनको नाश हुन् । मोक्का लालग केवल ज्ानमात् कार्ण 
हो िनदै ज्ानकम्यसमुचचरको ग्रनरमा बारमबार खणडन गररएको 
् । लवद्या अरा्यत् तत्वज्ानको पररिाषा गदनै िलनएको ्- ब्रह्माकार 
वलृतमा ब्रह्मचैतनर प्रकालशत हुनु नै ब्रह्मज्ान हो । आधुलनक लेखकहरू 
शङ्कराचार्यले मूल वेदानत ग्रनरहरूमा निएको अधरास नामक नौलो 
तत्वको आलवषकार गरेको आरोप लगाउँ्न् तर रहाँ अधरासको 
सपष्ट दाश्यलनक लक््ण बताइएको ् । डोर्रीमा सप्य देलखएर्सतै अनरत् 
अनर वसतुको प्रत्रीलत हुनु नै अधरास हो िलनएको ् (श्ोक ३७) । 
आतमामा मन पू्ण्यतरा समालहत हुनुिनदा पलहले समपू्ण्य र्गत् लाई 
ॐकार सवरूपमा लचनतन गनु्यप ््य  िनने प्र्णवोपासनाको व्ण्यन ् 
(श्ोक ४८) । अकार, उकार र मकारका अर्यहरूको लवचार गदनै 
अलद्त्रीर ब्रह्मतत्वको लचनतन गनथे प्रलक्ररा बताइएको ् ।
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समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
कम्यतराग र वेदानतलचनतनमा लवशेष र्ोड लदइएको रामग्रीतामा 

शङ्कराचार्यको अद्ैत दश्यनका सबैर्सो दाश्यलनक लसद्धानतहरूको 
संलक्प रूपमा उललेख िएको ् । लेखक सवरंले िूलमकामा रस 
ग्रनरलाई र्लत ब्रह्मज्ानरूप्री र्ल लनकाले पलन कलहलरै नसलकने 
ब्रह्मकूप िननुिएको ् । ज्ानकम्यसमुचचरवादको खणडन गररएको 
प्रसङ्गमा लेखकले तरसको लवशेष लववेचन र शास्त्रीर पुलष्ट गनु्यिएको 
् (पृ.२५–२९) । ब्रह्माकार वलृतको प्रसङ्गमा लेखकले ब्रह्म लनगु्य्ण-
लनराकार िएकाले ब्रह्माकार वलृत कसर्री बनन सक् ? िनने शङ्का 
उठाउँदै तरसको दाश्यलनक उतर लदनुिएको ्, र्सअनुसार आकार 
िनेको कुनै िौलतक आकार निई ज्ानहरूलाई परसपरमा लिनन 
बनाउने वलृतलनष्ठ धम्यलवशेष हो (पृ.३०–३४)। लवषर सममुख हुँदा 
शबदबाट पलन प्रतरक् ज्ान हुने प्रसङ्ग (पृ.५२) तत्वमलस महावाकरमा 
लक््णाको लवचार (पृ.५७–५८), माराको सवतनत्ता–परतनत्ताको 
लवचार (पृ.६३–६६), अधरासका िेदहरूको चचा्य (पृ.८२–८४) 
औपलनषद लसद्धानत र पाञचरात् आगमको मोक्सवरूपको तुलनातमक 
लनरूप्ण (पृ.११९–१२०) र्सता प्रसङ्गहरूमा उहाँको लेखन्रीले 
राम्र्री लवशे्ष्ण गरेको पाइन् । 

डा. सवाम्रीर््रीले रामग्रीताका हरेक श्ोकहरूको लवशेष 
लववर्ण र वराखरा गनु्यिएको ् । वराखरामा प्रशसत प्रमा्णहरूको 
उललेख गररएको ्, र्सको उद्धर्ण पादलटपप्ण्रीको रूपमा लदइएको 
् । ब्राह्मण, आरण्यक, उ्गनि््द, िीिा, ब्रह्म्सूत्र, ्ञच्दशी, 
ननैषकम्य्णग्सगधि, माणडूक्यकाररका, ्योि्सूत्र, ग््ेकचूडामगण, 
भाि्ि, ्ञचीकरण्ागि्णक, ्े्दानि्ररभािा, ्संके््शारीरक, 
मनुसममृगि, अविनैिग्सगधि, न्या्य्सूत्र, गत्र्ुरारहस्यर्सता 
लवलवध शास्त्रीर उद्धर्णहरू पादलटपप्ण्रीमा देलखन्न्, र्सले 
अनुसनधाताहरूलाई पलन लाि गनथे देलखन् । 
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३.४.४ िेदसततुवत

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
२०६१ सालमा रार्लष्यर्नसमलृत कोषद्ारा प्रकालशत रो ग्रनर 

लेखकको चौरो कृलत हो । श्ीमद्ाि्ि दशमसकनधको ८७ औ ँ
अधरारमा वेदहरूले परमातमाको सतुलत गरेको प्रसङ्गलाई ग्रनरको 
रूपमा प्रसतुत गररएको रो कृलत र्ममा ११६ पृष्ठको ् । सुरुमा 
शरतकुमार िट्राईको प्रकाशकीर, लेखक सवरंको लेखकीर र प्रा. 
लशवगोपाल ररसालको िूलमका रहेको ् । सतुलतको क्रममा वेदहरूले 
परमातमासँग अज्ानलाई माररलदन प्रार्यना गरेका ्न् । अज्ानले 
प्रा्ण्रीहरूलाई बनधनमा पान्यका लालग सत्व, रर् र तम त्रीन गु्णहरूलाई 
सव्रीकार गरेकाले तरसलाई लनरसत गररहालनुपनथे उन्रीहरूको तक्य  
् । एउट्री आमाले ्ोराहरूको इच्ा र आवशरकता पलतलाई 
बुझाई उन्रीसँग झगडा गरेर िए पलन सनतलतहरूको आवशरकता 
पूरा गररलदएर्सतो श्रुलत माताले पलन आफना सनतलत र््रीवहरूको 
पक्बाट वकालत गदनै परमातमासँग वादलववाद गनु्यिएको ् । 
अज्ानले र््रीवहरूलाई बनधनमा पारेको िए लतनले आफँै अज्ानलाई 
मारून् िनने परमातमाको प्रश्नमा वेदहरू िन्न् - र््रीवका सबैरर्री 
साम्थर्यहरूलाई हर्ुरले नै अलिवरति गनु्यहुन् । अतेः हर्ुरले नै 
अज्ान माररलदनुप ््य  । रसतै अनर श्ोकहरूमा िलतिको लवशेष महत्व 
बताइएको ् । िलतिलवनाको र््रीवन मुदा्यसमान ् । तरसतो मान्ेले 
सास फेनु्य खलात्रीले सास फेनु्यर्सतै हो (श्ोक १७) िलनएको ् । 
आतमतत्व अतरनत दुज्थेर िएकाले ितिहरूलाई आफनो सवरूपको 
लचनतन गन्य सलर्लो होस् िननका लालग परमातमाले लवलिनन 
अवतार धार्ण गनु्यिएको हो । परमातमाको कृपाले अनेक राक्स र 
व्रर्मणडलका अबोध स्त्रीहरूले, रोग्रीहरूले समेत पाउन नसलकने 
दुल्यि पदलाई पाएका ्न् । परमातमा मनको लवषर हुनुहुनन लकनिने 
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मनको लवषर हुने लबलतकै तरो पदार्य लम्थरा र दोषरुति हुन् (श्ोक 
३०) । गुरुलवना आफनै बलमा ज्ान प्राप गन्य खोजनु माझ्रीलवनाको 
डुङ्गामा चढेर समुरि तन्य खोजनुर्सतै हो (श्ोक ३३) । मनलित् 
आसलति राखेर वैरागर र रोगको आडमबर गनथे कुरोग्रीहरू संसार र 
परमार्य दुवै दृलष्टले दुेःख्री हुन्न् । लवषर तरागेकाले लवषरिोगको 
आननद पलन ्ुट्् र आसलति तरागन नसकेकाले ब्रह्मतत्वको आननद 
पलन प्राप हुँदैन (श्ोक ३९) । वेदहरूले परमातमालाई प्रलतपादन गनथे 
प्रलक्ररा िनेको लनषेधशैल्री हो । अतलननरसन अरा्यत् ब्रह्मिनदा लिनन 
मारा एवम् माराका कार्यको लनराकर्ण गरेर वेदहरू घुमाउरो पाराले 
ब्रह्मलाई बताउँ्न् (श्ोक ४१) ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
श्र्रीधरसवाम्रीले िागवतको वराखरा लेखनुिनदा पलहले 

वेदसतुलतको प्रकर्णलाई वराखरा गनु्यिएको मालनन् । वेदसतुलतको 
आरमिमा गरेको मङ्गलाचर्ण नै िागवतको आरमिमा पलन गनु्यर्सता 
लवलिनन साक्र र परमपरागत मानरताअनुसार रो कुराको पुलष्ट हुन् । 
डा. सवाम्रीर््रीले पलन श्र्रीमद्ागवतको वराखरा गनु्यअलघ वेदसतुलतको 
प्रकर्णलाई अलग वराखरा गनु्य एउटा अनौठो संरोग हुन पुगेको 
् । उहाँले वराखरामा हरेक श्ोकको लवशेष लववर्ण र शास्त्रीर 
प्रमा्णका सार तरसको पुलष्ट गनु्यिएको ् । िगवान् ले वेदहरूसँग 
प्रश्न गनु्यिएको र वेदहरूले तरसको उतर लदएको रोचक शैल्रीमा 
वेदसतुलतका श्ोकहरूको वराखरा गररएको ् । सत्ौ ँ श्ोकको 
वराखरामा ज्ानको साधनको रूपमा िलतिको मलहमा बताइएको 
् िने आतमलनरूप्णको प्रसङ्गमा पञचकोषको व्ण्यन गनु्यलाई 
शाखाचनरि्दश्णनन्या्य िन्री वराखरा गररएको ् (पृ.२०-२२) । 

दहर ब्रह्मको उपासनाको प्रसङ्गमा ब्रह्मतत्वको हृदरसँग 
समबनध िए तरो असङ्ग रहन् लक रहँदैन िनने शङ्का उठाई 
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(पृ.२६) उपालधको गु्णदोषबाट तरसको अलधष्ठानमा कुनै लवकार 
नआउने िएकाले अनतेःकर्णमा ब्रह्मको प्रलतलबमब परे पलन तरसबाट 
ब्रह्म लवकार्री नहुने लन्ण्यर गररएको ् (पृ.२७-३१) । िगवान् ले 
अवतार ललनुको प्ररोर्न के हो ? िनने समबनधमा लवशद चचा्य 
गररएको ् (पृ.३६-४१) । असतकार्यवाद एवं िेदवादलाई सव्रीकार 
गनथे नैरालरक-वैशेलषकहरूको मत र परर्णामवाद्री साङ्खरहरूको 
लसद्धानतलाई खणडन गररएको प्रसङ्गमा त्री दश्यनका लसद्धानतहरूको 
लववेचन गररएको ् िने ज्ानको सहरोग्री हुने तक्य लाई सव्रीकार 
गनु्यपनथे बताउनुिएको ् (पृ.५१-५५) । २९औ ँ श्ोकमा शूनर 
शबदको प्ररोग िएकोमा ब्रह्मतत्वलाई अतरनत सूक्म िनने र्नाउन 
शूनर िलनएको हो िन्री उललेख गररएको ् (पृ.७०) । औपालधक 
दृलष्टले र््रीव र ईश्वरमा शासरशासकिाव माने पलन तरो तालत्वक 
हैन िनने लववेचन गररएको ् (पृ.७४-७६) । सत् ब्रह्मबाट उतपनन 
िएको र्गत् सत् हुनुपनथे शङ्का गर्री लनलमत कार्ण, उपादान कार्ण 
आलदको सवरूप लववेचन गररएको ् (पृ.९२-९४) । वेदसतुलतका 
हरेक श्ोकहरूको संलक्प अर्य प्रकट गन्य श्र्रीधर सवाम्रीले रचना 
गनु्यिएका पद्यहरूलाई पलन वराखरामा लमसाउनुले लेखकको श्र्रीधर्री 
वराखराप्रलत आदरिाव झललकन् । अद्ैत वेदानतको सपष्ट अनुसर्ण 
गनथे तरो वराखरालाई आधारको रूपमा समातेर लेखकले नेपाल्रीमा 
लववर्ण प्रसतुत गनु्यिएको पाइन् । पल् श्र्रीमद्ागवतको नेपाल्री 
िावानुवाद र वराखरा गनथे क्रममा समेत लेखकले श्र्रीधर्री ट्रीकाको 
आधार ललई रह्री अद्ैत दृलष्टलबनदुबाट वराखरा रचना गनु्यिएको 
् । वेदसतुलतलित् उठेका दाश्यलनक लवषरहरूको सवाम्रीर््रीले खुलेर 
वराखरा गनु्यिएको ् ।
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३.४.५ श्ीमद्ागितमहापतुराण पहहलयो खण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
श्र्रीमद्ागवतको हरेक श्ोकको पदार्य, िावार्य र 

लववर्णसलहतको रो वराखराग्रनर सव्यप्ररम २०६५ सालमा 
महेश संसकृत गुरुकुलबाट प्रकालशत िई २०७२ नववष्यमा लद्त्रीर 
संसकर्ण प्रकालशत िएको देलखन् । सुरुमा वाकरपुषपोपहार िनने 
श्रीष्यकमा लेखकीर मनतवर, प्रा. द्रीघ्यरार् लघलमरेको प्रसतावना, प्रा. 
लशवगोपाल ररसालको पुसतकमालरको संलक्प मनतवर, माधवप्रसाद 
पौडेलको प्रकाशकीर र डा. गुरुप्रसाद सुवेद्रीको ६० पृष्ठिनदा 
बढ्रीको अनुसनधानातमक लवलशष्ट िूलमकाले श्र्रीमद्ागवतको महत्व, 
नेपाल्री वराखराको सनदि्य, तरसको आवशरकता र लेखकीर 
दृलष्टकेनरिबारे सपष्ट पारेको ् । A4 आकारका ७ वटा ठूला ठूला 
ठेल्रीका रूपमा प्रकालशत पुसतकहरूमधरे रस प्ररम खणडमा 
्द्म्ुराणानतग्यतको माहातमर र श्र्रीमद्ागवत प्ररमसकनधदेलख 
तृत्रीरसकनधको १९ औ ँ अधरारसममको अंश समावेश गररएको 
् । प्ररमसकनधमा सूत-शौनक, वरास-नारद र पर्रीलक्त्-शुकदेवका 
त्रीन र्ोड्रीहरूले िागवतश्रव्ण गरेका ्न् । सुबोलधन्री-वराखराकार 
वललिाचार्यका अनुसार र्री त्रीन र्ोड्रीहरूमधरे सतसङ्गप्रलतको पू्ण्य 
समप्य्ण र गुरुिलतिका कार्ण पर्रीलक्त्-शुकदेवको र्ोड्री सव्यश्रेष्ठ ् । 
पर्रीलक्त् को िलति कुलपरमपरादेलख नै उनलाई प्राप िएको धरोहर 
हो । रह्री देखाउन रसमा कुनत्री, रिौपद्री, उतरा आलदका लवलिनन 
कराव्ण्यनहरू आएका ्न् । ि्रीषमले मतृरुशयराबाट गरेको सतुलत 
अतरनत मनोहार्री ् िने कुनत्रीले िगवान् श्र्रीकृष्णसँग दुेःखको 
वरदान मागेको प्रसङ्ग वरदानकै परमपरामा एउटा अनौठो िावको 
रूपमा देखापरेको ् । अनतमा प्रारबधवश रार्ा पर्रीलक्त् ले शलमक 
ऋलषको घाँट्रीमा मरेको सप्य हालललदएपल् घटनाले अकथो मोड 
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ललन् । साना िए पलन तेर्सव्री ऋलषपुत् शङ्ृग्रीले कोश्री नद्रीको 
र्ल हातमा ललएर ७ लदनपल् पर्रीलक्त् लाई तक्कले डसने शाप 
लदन्न् र रो राहा पाएपल् राजर ्ोड्री गङ्गाका लकनारमा आएका 
पर्रीलक्त् सँग अचानक िागवतिूष्ण श्र्रीशुकदेवको िेट हुन् । 
रसर्री प्ररमसकनधले मतृरुको िरबाट आलतएका रार्ालाई अमर 
तत्वज्ानका स्ोत शुकदेवसँग िेट गराई सुखानत लबदाइ ललन् । 

लद्त्रीरसकनध गारत््रीको वरेणर-शबद र तरसको लवराट् अर्यको 
झलको लदँदै सुरु हुन् । शुकदेवले लवलिनन कामना िएका वरलतिहरूले 
लवलिनन देवताहरूको उपासना गनु्यपनथे बताउँदै केह्री नचाहने रा 
सव्यश्रेष्ठ मोक्फल चाहने वरलतिहरूले त्रीव्र िलतिरोगद्ारा वासुदेव 
परमातमाको िलति गनु्यपनथे बताउनुिएको ् । तरसपल् शुकदेवको 
िावपू्ण्य श्र्रीकृष्णवनदना, िगवान् का लवलिनन लविूलत र अवतारहरूको 
संलक्प प्रसङ्ग, चतुेःश्ोकी िागवतको प्रसङ्ग र िागवतका दश 
लक््णहरूको प्रलतपादन गरेर लद्त्रीरसकनध समपू्ण्य हुन् ।

तृत्रीरसकनधलाई शुकदेवको नामकर्णअनुसार सग्यसकनध 
िलनन् । श्र्रीमद्गवद््रीताका अनुसार सग्य दुई रर्री ्- दैव र आसुर 
(ग्री.१६/६) । तृत्रीरसकनधमा लहरणरकलशपु र लहरणराक्को उतपलत 
एवम् वराह िगवान् द्ारा लहरणराक्को वध िएको करा आसुर 
सग्यको व्ण्यन हो । तरसिनदा अलघ लवदुर र उद्धवको लमलन, उद्धवको 
आदेशअनुसार लवदुरले मैते्रसँग िगवतत्वसमबनध्री लर्ज्ासा गरेको 
प्रसङ्गका सारै सृलष्टको लवसतार एवम् मनवनतर र काललविार्नका 
प्रसङ्गहरू आएका ्न् । अनतमा लहरणराक्को वध गरेर रो पलहलो 
खणड समपू्ण्य िएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
डा. सवाम्रीर््रीले श्र्रीमद्ागवतको मङ्गलाचर्णका त्रीन 

श्ोकहरूको लवशेष वराखरा गनु्यिएको ् । श्र्रीमद्ागवतको 
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आरमि गारत््रीद्ारा िएको हो िनने पौराल्णक प्रमा्णलाई पुलष्ट 
गदनै मङ्गलाचर्णको श्ोकका लवलिनन पदहरूको गारत््रीमनत्का 
पदहरूसँग समबनध रहेको देखाउनुिएको ् (पृ.२१२) । तत्वज्ान, 
हृदरग्रलनर, आतमाको लनराकारता, दृशरतव, मारा, अनतेःकर्ण, 
नैषकमर्य, आतमा-अनातमार्सता वेदानतका पाररिालषक प्रसङ्गहरू 
आएको ठाउँमा सवाम्रीर््रीले लवशेष दाश्यलनक वराखरा गनु्यिएको ् । 
भीषमसिुगिको िावपू्ण्य सारसंक्ेप पलन प्रसतुत गररएको ् (पृ.३२९-
३३०) । लद्त्रीरसकनधमा शुकदेवले उपदेश प्रारमि गरेको प्रसङ्गमा 
िगवान् लवष्णुलाई सलमझनु र उहाँलाई कलहलरै नलबलस्यनु र्री दुई 
िनाइ नै वेदका सबै लवलध-लनषेधवाकरको लनचोड हो िननुिएको ् । 
चतुेःश्ोकी िागवतका श्ोकहरूको पलन वेदानतशास्त्रीर लवलिनन 
तक्य  र प्रमा्णहरूका आधारमा वराखरा गररएको ् (पृ.५५८-
५५९) । सग्य, लवसग्य आलद िागवतका दश लक््णहरूको वरुतपलत 
र वराखरा राम्र्री प्रसतुत गररएको ् । लहरणराक्वध िएको प्रसङ्गमा 
तरस कराको आधरालतमक तातपर्य उललेख गररएको ् (पृ.८००-
८०१) । लहरणरमा नै सधै ँआँखा गाड्ने लोि्री प्रवलृत नै लहरणराक् 
दैतरको आधरालतमक सवरूप हो । सनतोष र तरागर्सता सद्लृतहरू 
मनमा पलाएको लदन नै वर अह अरा्यत् श्रेष्ठ लदन हो । रज्मा देवपूर्ा, 
सतसङ्ग र दान हुने िएकाले रज्सवरूप वराह िगवान् को र्ागर्णद्ारा 
लहरणराक्को संहार हुन् िनने लेखकको िनाइ देलखन् । रस 
प्ररम खणडमा अतरनत आवशरक केह्री चुलनएका ठाउँहरूमा मात् 
लेखकले लववर्ण गनु्यिएको ् । श्र्रीमद्ागवतको कराप्रसङ्ग अलघ 
बढ्दै गएपल् गलहरा कराहरूको ब्रीचमा नै गलहरा आधरालतमक 
रहसरको वराखरा गनथे लोिले होला प्ररम खणडमा लेखकको 
लेखन्री लववर्णलेखनमा तरलत खुलेको ्ैन । श्र्रीमद्ागवतको हरेक 
श्ोकको श्र्रीधर्री-ट्रीकाअनुसार प्रामाल्णक अर्य गररएको रसतो ग्रनर 
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नेपाल्री िाषामा मात् निई लहनद्री िाषामा पलन दुल्यि देलखन् । रसतो 
गहु्ङ्गो िार्री उठाउने प्ररासले लेखकलाई दाश्यलनक लेखनपरमपराको 
एउटा लदगगर्को रूपमा सरालपत गररलदएको ् । रसका सारै नेपाल्री 
िाषासालहतरको िणडारमा दश्यनका गहन पक्लाई प्रलतपादन गन्य 
सकने क्मता ् िनने प्रमा्ण लदन पलन एउटा गहलकलो दाश्यलनक 
ग्रनरको सौगातले समपनन बनेको ् ।

३.४.६ श्ीमद्ागितमहापतुराण दयोस्यो खण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रस खणडमा तृत्रीरसकनधको ब्रीसौ ँअधरारदेलख पञचमसकनधको 

्ैठौ ँ अधरारसममका श्ोकहरूको नेपाल्रीमा अनुवाद र वराखरा-
लवशे्ष्ण प्रसतुत गररएको ् । तृत्रीरसकनधको रो बाँकी अंशमा 
कद्यम र देवहूलतका पुत्को रूपमा कलपलदेवको र्नम र उहाँले आफन्री 
माता देवहूलतलाई गनु्यिएको उपदेशको व्ण्यन ् । चतुर्यसकनध 
लवसग्यसकनध हो । रसमा मनुषरर््रीवनका चार पुरुषार्य- धम्य, 
अर्य, काम र मोक् कसर्री पाउनुप ््य  ? िनने रहसर बताइएको 
् । पलहलो सात अधरारमा दक्को प्रसङ्गबाट श्रद्धारलहत िई कुनै 
लौलकक प्ररोर्नलाई लसद्ध गन्य अनुष्ठान गररने धम्य सफल नहुने 
बताइएको ् । ध्रुवचररत्को माधरमले संसारको समबनधबाट निई 
िगवतसमबनधबाट प्राप िएको वसतु नै लचरसरार्री र सुखकारक हुन् 
िनने देखाइएको ् । पृरुको कराप्रसङ्गबाट धम्यप्रलत लववाद नहुने 
गर्री काम अरा्यत् लवषरिोग गनथे कुराको व्ण्यन ् िने प्राच्रीनबलह्य, 
पुरञर्नोपाखरानर्सता प्रसङ्गमा मोक्तत्वको उपदेश गररएको 
् । पञचमसकनधको आरमिमा लप्ररव्रत, आगन्रीध्रर्सता रार्ाहरूको 
चररत् बताइएको ् र ऋषिदेवको चररत्व्ण्यन गर्री रो खणड समपू्ण्य 
िएको ् ।
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समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
सवाम्रीर््रीले कलपलले देवहूलतलाई उपदेश गरेका आधरालतमक 

रोग, लचत, िलतिको सवरूप, सतसङ्गको महत्व, प्रकृलत र पुरुषको 
सवरूप, सृलष्टप्रलक्ररार्सता लवषरहरूको लवशेष वराखरा गनु्यिएको 
् । िलतिलाई साधरिलति र साधनिलतिको रूपमा लविार्न गदनै 
एकादशसकनधको प्रमा्ण उपलसरत गरेर कलपलले देवहूलतलाई 
साधरिलतिको सवरूप बताउनुिएको िन्री लनकरथोल गररएको ् 
(पृष्ठ ९५) । देवहूलतले कलपलदेवलाई गुरुिावले सव्रीकार गर्री शर्ण 
परेको र अनतमा ज्ान प्राप गर्री कृतकृतर बनेको प्रसङ्गको पलन 
राम्ो वराखरा ् । अनतमा षड्दश्यनमधरे अन्रीश्वरवाद्री दश्यनको 
रूपमा प्रलसद्ध िएको साङ्खरदश्यन र िागवतमा कलपलदेवले 
देवहूलतलाई उपदेश गनु्यिएको साङ्खरलसद्धानतको तुलना गररएको 
् । लेखकले लवलिनन अनतेःसाक्रका आधारमा ईश्वरको खणडन 
गनथे साङ्खरसूत् कलपलप्र्ण्रीत निएको, ित्््समा्स नामको 
आधा-अधुरो उपलबध ग्रनर नै कलपलसूत् िएको र श्र्रीमद्ागवतमा 
बताइएको साङ्खरलसद्धानतअनुसार कलपलदेव ईश्वरवाद्री नै िएको 
पुलष्ट गनु्यिएको ् (पृष्ठ २०८-२१०) । लेखकको रो लवचारले 
धेरै पुरानो दाश्यलनक बहसमालर एउटा दृलष्टको्ण प्रदान गरेको 
् । चतुर्यसकनधको आरमिमा ब्रह्मा, लवष्णु र लशव र्री लत्देवहरू 
वासतवमा एउटै तत्व हुन् िनने कुरालाई लवशेष वराखरा र पुलष्ट 
गररएको ् (पृष्ठ २१९-२२१) । दक्ले गरेका लशवलननदाका सबै 
श्ोकहरूलाई लशवसतुलतको तातपर्यमा अ्थरा्यउने लेखकको प्ररासले 
उहाँको लशविलति र लवद्ताको दृष्टानत प्रसतुत गरेको ् (पृष्ठ २३६-
२३७) । दक्लाई बचाइलदनका लालग ब्रह्मार््रीले गरेको लशवसतुलतको 
प्रसङ्गमा लशवतत्व र उहाँको अबोध चररत्को लवशेष लववर्ण 
गररएको ् (पृष्ठ ३०५) िने प्रसङ्गको अनतमा दक्प्रर्ापलतको 
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कराको माधरमले सृलष्टरज्को रहसरलाई बताएको वराखरा गररएको 
् । सृलष्टरज्को संरक््ण र लवसतारका लालग नराँ उतपादन र पुरानाको 
लवसर््यन दुवै आवशरक हुने िएकाले संहारकशलति पलन सृलष्टरज्को 
अलविाजर अङ्ग हो िनने दाश्यलनक लनषकष्यका सार दक्चररत्को 
लववर्ण पू्ण्य िएको देलखन् (पृष्ठ ३०८-३०९) । 

ध्रुवसतुलतका श्ोकहरूलाई पलन लेखकले लवशेष 
वराखरा गनु्यिएको ् । सनतकुमारले रार्ा पृरुलाई उपदेश 
गनु्यिएको ब्रह्मप्रालपको साधन, द्ैतप्रत्रीलतको कार्ण, अलद्त्रीर  
परमातमतत्वर्सता प्रसङ्गको पलन राम्र्री लववर्ण गररएको ् । 
नारदर््रीले प्राच्रीनबलह्यलाई उपदेश गरेको पुरञर्नोपाखरानको रहसर 
पलन लेखकले लवसतृत रूपमा प्रसतुत गनु्यिएको ् (पृष्ठ ६२२-
६२४) । अनतमा ऋिषदेवले आफना ्ोराहरूलाई ब्रह्मावत्यमा 
गरेको उपदेश प्रसङ्गको लववर्ण पलन गररएको ् । रसर्री िलति, 
ज्ान र वैरागरर्सता आधरालतमक लवषरहरूमा दाश्यलनक लववेचन 
र लनर्रीश्वर-सेश्वर साङ्खरलसद्धानतको तुलनातमक लवशे्ष्णर्सता 
लवलवध प्रालज्क लवषरवसतुका सार रो ग्रनर लर्ज्ासु र अनुसनधाता 
सबैका लालग समान रूपमा उपरोग्री बनेको ् । 

३.४.७ श्ीमद्ागितमहापतुराण तेस्यो खण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रस खणडमा पञचमसकनधको सातौ ँअधरारदेलख सपमसकनधको 

समालपसममको िागलाई पद, पदार्य र लववर्णको रूपमा वराखरा 
गररएको ् । पञचमसकनध लसरलतसकनध हो । अलद्त्रीर परमातमा 
नै अननत लवश्वब्रह्माणडको लवसतारमा फैललनुिएको हो िनने बताई 
परमातमाको सव्यवरापकताको लनरूप्ण गनु्य रो सकनधको आशर 
हो । र्मबू-पलक् आलद सात द््रीप, हररवष्य-लकंपुरुष आलद नव वष्य, 
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अनतररक्लोक र सवग्य-नरकर्सता लदवरलोकहरूको पलन रहाँ व्ण्यन 
् । षष्ठसकनधमा अर्ालमल उपाखरान, लवश्वरूप उपाखरान, वतृ्ासुरको 
चररत्, उसको पूव्यर्नमको करा र मरुत् हरूको उतपलतर्सता लवलवध 
प्रसङ्गहरू रहेका ्न् । सपमसकनध ितिरार् प्रह्ादको अलवचल 
िलतिलनष्ठालाई वराखरा गनथे प्रकर्ण हो । र्री सबै प्रसङ्गहरूको एक-
एक पदको अर्य र प्रवाहमर िाषामा लतनको संलक्प िावार्य पलन 
राम्र्री प्रसतुत गररएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
रार्ा िरतले राजर ्ाड्री गणडकीमा तपसरा गरेको प्रसङ्गमा 

लेखकले गणडकीको मलहमागान गनु्यिएको ् (पृष्ठ ११) । रार्ा 
िरत मगृमा आसति िएको प्रसङ्गमा तरसको राम्र्री सपष्ट्रीकर्ण 
लदइएको ् (पृष्ठ २५-२६) । रहूग्णलाई परम ज्ान्री र्डिरतले 
उपदेश गनु्यिएको ब्रह्मलवद्याको लववर्ण आकष्यक र मनोहार्री ् (पृष्ठ 
५३-५४) । िवाटव्रीव्ण्यनको रूपकलाई पलन आधरालतमक तातपर्यमा 
राम्र्री अ्थरा्यइएको ् (पृष्ठ ८७-८८) । अर्ालमल उपाखरानको 
प्रसङ्गमा िगवननामको मलहमाको समबनधमा लेखकले लवशेष 
लववेचन गनु्यिएको ् (पृष्ठ २४९-२५१) । लवश्वरूपले इनरिलाई 
नारार्णकवचको उपदेश गरेको प्रसङ्गमा तरहाँ सङ्केत गररएको 
बत्रीस प्रकारको सेवापराधको वराखरा गररएको प्रसङ्ग मनन्रीर ् 
(पृष्ठ ३२४) । दध्रीलच ऋलषले अलश्वन्रीकुमारलाई उपदेश गनु्यिएको 
अश्वलशरा नामको ब्रह्मलवद्या (पृष्ठ ३५३), वतृ्को व्रीरतालमलश्रत 
िगवद्लति (३७४) र्सता प्रसङ्गमा पलन लेखकको लववर्णशैल्री 
खुलेको ् । लचत्केतु रार्ाका रान्रीहरूको लवश्वासघात्री वरवहारको 
आधारमा उहाँले मानव्रीर मनका कमर्ोर्रीहरूको मनोवैज्ालनक 
लवशे्ष्ण प्रसतुत गनु्यिएको ्  िने र््रीवरूप्री लचत्केतुका मनोवलृतरूप्री 
लाखौ ँ रान्रीहरू हुने तर उसलाई संसारको दुेःखबाट लनकालन 
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नारदरूप्री सद्ुरु नै चालहने आधरालतमक अर्य पलन प्रलतपादन गररएको 
् (पृष्ठ ४०४-४०५) । 

प्रह्ादचररत् लेखकको आदश्य चररत् हो । अतेः प्रह्ादले उपदेश 
गरेका नवधा िलतिको वराखरा गनथे सनदि्यमा उहाँको लेखन्री राम्र्री 
खुलेको ् (पृष्ठ ५५०-५५२) । आफना असुर सार्रीहरूलाई प्रह्ादले 
लसकाएको ज्ान, लहरणरकलशपुलाई लदइएको लशक्ा र प्रह्ादले 
गरेको िावपू्ण्य नृलसंहसतुलतको वराखरा र लववर्णमा लेखक तनमर 
हुनुिएको देलखन् । लववेकरूप्री नृलसंहले मोहरूप्री खमबा फोरेर 
प्रकट िएपल् िोगवलृतरूप्री लहरणरकलशपु ल्रा-ल्रा हुन् िन्री 
गररएको आधरालतमक लववेचन प्रत्रीकातमक रुलतिपू्ण्य ् (पृष्ठ 
६४७) । अलनतमका पाँच अधरारमा व्ण्यधम्य र आश्रमधम्यको व्ण्यन 
गररएको प्रसङ्गमा पलन ठाउँ-ठाउँमा लवशे्ष्ण गररएको देलखन् । 
रसप्रकार रस खणडमा लवलिनन लवषरवसतुहरूमालर लवशे्ष्णातमक 
लेखकीर दृलष्टको्ण अलघलला दुई खणडमा िनदा बढ्री मात्ामा 
अलिवरति िएको पाइन् । सवाम्रीजरूको लवशे्ष्णशैल्री िागवतलित् 
प्रवेश गदनै र्ाँदा झन्-झन् खुलदै र िावमर बनदै गएको अनुिव हुन् । 
आधरालतमक दाश्यलनक पाठकहरूका लालग ग्रनर बेर्ोड नै ् ।

३.४.८ श्ीमद्ागितमहापतुराण चौथयो खण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रस ग्रनरमा श्र्रीमद्ागवतको अष्टमसकनध, नवमसकनध र 

दशमसकनधको कृष्णर्नमसममका प्रसङ्गहरूको नेपाल्री अनुवाद, 
वराखरा र लवशे्ष्ण गररएको ् । अष्टमसकनध मनवनतरसकनध 
हो । लवलिनन मनवनतरहरूको चचा्य गनथे क्रममा गर्ेनरिोपाखरान, 
समुरिमनरन र मोलहन्री अवतारको प्रसङ्ग, वामन अवतारको करा एवम ्
मतसरावतार चररत्को व्ण्यन ्  । नवमसकनधमा सूर्यवंश र चनरिवंशका 
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लवलिनन िगवद्ति रार्ाहरूको चररत्व्ण्यन ् । अमबर्रीषको करा, 
हररचिनरिको सतरलनष्ठा, िग्रीररको तपसरा, श्र्रीरामको चररत् र अनर 
इक्वाकुवंश्री रार्ाहरूको व्ण्यन गरेर सूर्यवंशको वंशावल्री सलकएको 
् । तरसतै चनरिवंशको व्ण्यनमा र्मदलगन, परशुराम, पुरुरवा, ररालत, 
रलनतदेव र रदुवंशको व्ण्यन गररएको ् । दशमसकनधको पलहलो 
र दोस्ो अधरारमा कृष्णावतारको उपक्रम िएको ् िने तेस्ो 
अधरारमा श्र्रीकृष्णको अवतार गराएर ग्रनरले पू्ण्यता ललएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
सवाम्रीर््रीले संसाररूप्री लत्कूट पव्यतमा गर्ेनरिरूप्री र््रीवातमा 

गोह्रीरूप्री मतृरको मुखमा लदनलदनै फँलसरहेको र र्नम-मतृरुको 
रो फनदाबाट उसलाई परमातमाले मात्ै र्ोगाउन सकने िन्री 
गर्ेनरिोपाखरानको आधरालतमक आशर वरति गनु्यिएको ् । 
गर्ेनरिले गरेको सतुलतमा वेदानतदश्यनका गलहरा रहसरहरू िररएका 
्न्, र्सलाई सवाम्रीर््रीले पुसतकका पृष्ठिरर नेपाल्री िाषामा 
प्रसतुत गररलदनुिएको ् । समुरिबाट लनलसकएका रतनहरूलाई ललन 
तँ्ाड-म्ाड गरेका देवताहरूले कालकूट लवष प्रकट िएपल् िने 
संसारको सुधबुध निएका आतमाराम लशवको शर्णमा र्ानुपनथे 
अवसरा आउँ् । लरन्रीहरूले गरेको सतुलत र लशवको दरामरताको 
व्ण्यन वराखराताले खुलेर गनु्यिएको ् (पृष्ठ ८३-८६) । नवौ ँ
अधरारको अनतमा सवाम्रीर््रीले शर्रीररूप्री क््रीरसमुरिमा शुिवासना 
र अशुिवासनाको ब्रीचमा लनरनतर चललरहने द्नद् नै समुरिमनरन 
हो र रसको परर्णामसवरूप ज्ानरूप्री अमतृ लनसकन् िन्री प्रसतुत 
उपाखरानको आधरालतमक रहसर प्रकट गनु्यिएको ् (पृष्ठ १११) । 
तरसतै देवासुरसङ्ग्रामको पलन दाश्यलनक रहसर राम्र्री वराखरा गररएको 
् (पृष्ठ १३९) । बाह्ौ ँअधरारको अनतमा कामर्र्री िगवान् लशव 
मोलहन्रीसवरूपमा आसति िएझै ँदेलखनुको रहसर र तरसबाट ललनुपनथे 
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लशक्ाको व्ण्यन ् (पृष्ठ १५४) । मनमालर कलहलरै लवश्वास गनु्यहुँदैन 
िन्री र््रीवहरूलाई लशक्ा लदनका लालग तरो ल्रीला गररएको हो िनने 
लेखकको िनाइ लशवको वैरागरपू्ण्य सविावको मरा्यदा र्ोगाउने 
दृलष्टले पलन उलचत लागद् । 

बलल र वामनको कराप्रसङ्गमा एउटा रसतो ितिको चररत् 
प्रकट िएको ्, र्सले िगवान् सँग केह्री नमाग्री उलटै िगवान् लाई 
त्रीनै लोकको राजर दान गरेको ् । सामानर मालनसहरूलाई वामनले 
राजरहर्ण गनु्यिएको र तरसबाट बललमालर ठूलो अनरार िएर्सतो 
लाग् । िागवतका श्ोकहरूको आधारमा सवाम्रीर््रीले बललको उदार 
चररत्लाई प्रकट गनथे उद्देशरले नै उन्रीमालर कठोर वरवहार िएको 
लसद्ध गररलदनुिएको ् (पृष्ठ २४५-२४६) । बललले गरेको िलति 
कुनै द्रीनह्रीन ितिले प्रार्यना गरेर्सतो होइन । लत्लोकर्र्री व्रीर बलल 
शत्ुका रूपमा आउनुिएका िगवान् लाई लतम्री मेरा शत्ुपक्का हौ 
िनेर समबोधन गदनै लवनालहचलकचाहट सव्यसव दान गनथे आतमगौरवले 
िररएका ्न् । बललको रो लवशेषता वराखराताको नर्रबाट ओझेल 
परेको ्ैन (पृष्ठ २५२) । अमबर्रीषको िलति र एकादश्रीव्रतको 
लनष्ठा, हररचिनरिको सतरलनष्ठा, र्लत िोग गरेपलन वासना शानत 
नहुने ररालतको अनुिव र रलनतदेवको महान् करु्णार्सता सबै 
लवषरहरूलाई सवाम्रीजरूको वराखराले ्ोएको ् । श्र्रीकृष्ण गि्यमा 
हुँदा देवताहरूले गरेको गि्यसतुलत, देवकी र वसुदेवको सतुलतर्सता 
सनदि्यहरूलाई पलन लववेचना गदनै प्रसनन िइरहेकी प्रकृलतदेव्रीको 
काखमा िारिकृष्ण अष्टम्रीको रात श्र्रीकृष्णको प्रादुिा्यव गराएर 
वराखराताले लवट मानु्यिएको ् । िाषाशैल्री सहर्, सरल र 
लवषरवसतु अतरनत गमि्रीर रहने सवाम्रीजरूको दाश्यलनक लेखनशैल्री 
रहाँसमम आइपुगदा परा्यप लवकलसत र प्रवाहमर बनेको ् ।
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३.४.९ श्ीमद्ागितमहापतुराण पाँचौ ँखण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रो ग्रनरमा दशमसकनधका चार अधरारदेलख चौवनन 

अधरारसममको कृष्णल्रीलाको वराखरा-लवशे्ष्ण गररएको ् । 
िगवान् श्र्रीकृष्णको गोकुलगमन, पूतना, शकटासुर, तृ्णावत्यर्सता 
दैतरहरूको उद्धार, दह्री चोनथे, घैटँो फुटाउनेर्सता बालल्रीला, 
उलूखलबनधन, वनृदावनप्रसरान, अघासुर, धेनुकासुरर्सता 
दैतरहरूको वध, काललर नागको दमन र प्रलमिासुरको वध िएको 
प्रसङ्गपल् करानकले लवरहवराकुल गोलपन्रीहरूतफ्य  आफूलाई 
मोडेको ् । गोलपन्रीहरूमा कृष्णपे्रमको पलहलो अङ्कुर हाम्रीले 
वे्णुग्रीतमा िेट्द्ौ ँ । लनषकाम पे्रम्रीहरूसँग पे्रमरसको आसवाद 
गन्य पाएपल् श्र्रीकृष्ण पलन असुरहरूलाई संहार गनथे कामलाई 
केह्री समरका लालग रात्री राखदै तरह्री पे्रमरसमा घुलनुिएको 
् । च्रीरहर्ण, रज्पतन्रीहरूमालर अनुग्रह, गोवध्यनल्रीला र इनरिको 
अलिमाननाशर्सता चररत्हरूद्ारा रासल्रीलाको िूलमका लनमा्य्ण गदनै 
शरतपूल्ण्यमाको तरो लदवर रातमा कामब्रीर्को सवरलहर्री लफँर्ाउने 
वंश्रीको आकष्य्णबाट सबै पे्रम्री गोपकनराहरूलाई तान्री महारासको 
मैदानमा पे्रमरसको घनघोर वषा्य गररलदनुिएको ् । महारास र 
रुगलग्रीतको प्र्णरकरा सलकन भराउँदा-नभराउँदै फेरर असुरहरूको 
पालो आउँ् । अररष्टासुर, वरोमासुरर्सता असुरहरूको वध गरेर 
अकू्ररसँग श्र्रीकृष्ण र बलराम मरुरा पुगनुहुन् र राजरको समपू्ण्य 
र्नमानसलाई आफूतफ्य  लखचदै अनतमा कंसको उद्धार गररलदनुहुन् । 
रता श्र्रीकृष्ण व्रतबनध गर्री गुरुकुलमा वेदाधररन र तरसपल्का अनर 
रार्पाटका कम्यहरूमा िुलनुहुन् िने उता व्रर्मणडलमा उद्धवको 
अलघ लवरलह्ण्री गोलपन्रीहरूको महािावको लसरलत भ्मरग्रीतको 
माधरमले प्रकट हुन् । साक्ात् बृहसपलतका लशषर उद्धवलाई म 
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गोप्रीहरूको चर्णको धूलो बननसमेत तरार ्ु िनने िावमा पुरराउने 
गोप्रीहरूको तरो महािाव पे्रमको सवथोचच लसरलतका रूपमा अननत 
कालसमम उदाहर्ण्रीर बनेको ् । उतराध्यमा द्ाररकापुर्री लनमा्य्ण गर्री 
श्र्रीकृष्णले रुलकम्ण्रीसँग पाल्णग्रह्ण गनु्यिएको प्रसङ्गको उललेख गदनै 
रो खणड समपू्ण्य हुन् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
ितिहरू श्र्रीमद्ागवतलाई िगवान् को शबदमर्री मूलत्यको  

रूपमा कलपना गदनै दशमसकनधलाई तरसको हृदर िन्न् ।  
रासपञचाधरार्री हृदरलित् रहने पाँच प्रा्ण हो िनने उन्रीहरूको 
ठमराइ ् । श्र्रीमद्ागवतलाई नेपाल्रीमा वराखरा गनथे सवाम्रीर््रीले 
पलन दशमसकनधका र्री लदवर ल्रीलाहरूमा आफनो समपू्ण्य हृदर 
घोपट्राइलदनुिएको देलखन् । र्गत् को लम्थरातव, अनतेःकर्णवलृतको 
सवरूप र प्ररोर्नर्सता कठोर दाश्यलनक लवषरहरूमा लदमाग 
लखराउने लेखकले आफनो तरो बौलद्धक पक्लाई टाढा राख्री 
िलतिको लसद्धानतलाई पू्ण्य अङ्ग्रीकार गरेको पाइन् । पुलष्टमाग्यका 
प्रलतष्ठाता वललिाचार्यका ट्रीका र उद्धर्णहरूलाई उद्धृत गदनै 
लवरहावसरामा पे्रमको सवथोचच सवरूप प्रकट हुने उहाँको अलिमतसँग 
लेखक पू्ण्यतेः सहमत हुनुिएको ् । वललिाचार्यको ्सु्बोगधनी 
ट्रीकासँगसँगै प्रिुचर्णद्ारा लवरलचत श्ीगटप्णी, वंश्रीधरद्ारा 
लवरलचत ्ंशीधरी (भा्ाथ्ण्दीग्काप्रकाश), र््रीवगोसवाम्रीकृत 
वराखरा, सनातनगोसवाम्रीद्ारा लवरलचत ्बमृहविनैषण्िोगिणी 
ट्रीका, आचार्य लवश्वनारद्ारा लवरलचत ्साराथ्ण्दगश्णनी ट्रीकार्सता 
लवलिनन वैष्णवाचार्यका वराखराहरूको प्रशसत उललेख िएको 
् । वललिाचार्यको वराखरालाई अनुसर्ण गदनै पाँचौ ँ अधरारको 
व्रर्ल्रीलादेलख एकास्रीऔ ँ अधरारमा कुरुक्ेत्मा गोलपन्रीहरूसँग 
श्र्रीकृष्णको पुनलम्यलन िएसममका ल्रीलाप्रसङ्गहरूलाई सालत्वक, 
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रार्स र तामस लनरोधल्रीला िन्री वराखरा गनु्यिएको ् । लनरोध 
िनेको मन पू्ण्यतरा परमातमामा अलडनु रा लवल्रीन हुनु हो । 
िलतिशास्तअनुसार संसारका कत्यवर, अकत्यवर, कुल, श्रील आलद 
सबै कुरा लबलस्यई परमातमामा पू्ण्य पे्रम हुनुलाई तामस लनरोध िलनएको 
् । िलतिको रो सव्यश्रेष्ठ लसरलतको प्रकाश रासल्रीलाको प्रसङ्गसमम 
देलखएको उललेख गदनै लेखकले रस सनदि्यमा िलतिशास्तको मतलाई 
पू्ण्यतरा अङ्ग्रीकार गनु्यिएको देलखन् (पृष्ठ ३३-३४) ।

पूतनाले काखमा ललन रालदा श्र्रीकृष्णले आँखा लचलमलनुिएको 
प्रसङ्गमा लवलिनन कलव, ट्रीकाकार र ितिहरूका लवलिनन उतपे्रक्ा र 
कलपनाहरूको उललेखले प्रसङ्ग रोचक बनेको ् (पृष्ठ ३७-३८) । 
पूतना, तृ्णावत्य, शकटासुरर्सता दैतरहरूको संहार िएको प्रसङ्गमा 
पूतनालाई अलवद्या, शकटासुरलाई र्डता र तृ्णावत्यलाई मोहको 
आधरालतमक तातपर्यमा अ्थरा्यउँदा िलतिसँगसँगै वेदानतशास्त्रीर 
दृलष्टको्ण पलन वरति िएको ् । िगवान् ले लहँड्न सकने िएपल् 
व्रर्मणडलिरर दह्री, मखन चोन्य रालनुिएको मधुर बालल्रीलाको 
लवलशष्ट वराखरासँगै माटो खाएको प्रसङ्गमा परमातमतत्व िोतिा 
हो रा होइन िनने लवषरको शास्तार्यले (पृष्ठ ८१-८२) वराखराका 
पृष्ठहरू लसँगाररएका ्न् । नलकूबर र मल्णग्र्रीवले सतुलत गरेको 
प्रसङ्गमा र््रीव, र्गत् र ईश्वर र्री त्रीन तत्वहरूको रामानुर्, लनमबाक्य , 
वललिाचार्य र अद्ैत वेदानतको दृलष्टको्णसमेत उललेख गर्री 
तुलनातमक वराखरा गररएको प्रसङ्गले (पृष्ठ १०७-१०९) तुलनातमक 
दश्यनका अधरेताहरूलाई खुराक लदएका ्न् । दमिरूप्री वकासुर 
र पापरूप्री अघासुरको एवम् र्नमर्ात सवािालवक दोषरूप्री 
वतसासुरर्सता दैतरहरूको िगवान् ले उद्धार गनु्यिएको उललेख 
िएको ् । िागवतको वराखरामा ठाउँ-ठाउँमा वललिाचार्यको 
मतलाई सव्रीकार गनथे वराखराताले अघासुर वधको प्रसङ्गमा िने 
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तरसप्रलत आफनो सपष्ट असहमलत र्नाउनुिएको ् । वललिाचार्य 
र अनर केह्री द्ैतवाद्री िलतिपरमपरामा श्र्रीकृष्णले गाई, गोठाला, 
बाच्ा, घणट्री र दामलार्सता सारा वसतुका रूपमा आफँै बन्री 
सवा्यतमिाव वरति गनु्यिएको रो ल्रीलाप्रसङ्गलाई असङ्गत र प्रलक्प 
मालनएको ् । गोप्रीहरूले गोप्रीग्रीतको ब्रीचमा वरालराक्सात् िन्री 
तोकेर अलर्ङ्गररूप्री असुरको उललेख गरेको अनतेःसाक्र िेलटएकाले 
रसलाई प्रलक्प िनन लमलदैन िनने सवाम्रीर््रीको प्रबल तक्य बाट 
िलतिदश्यनका ट्रीकाकारहरूको सरालपत मानरतालाई सपष्ट चुनौत्री 
लमलेको ् (पृष्ठ १३२-१३३) । 

ब्रह्मसतुलतका हरेकर्सो श्ोकमा वेदानतको वराखरा गररएको 
् िने वे्णु शबदको वराखरा गदनै ब्रह्माननद र लवषराननदिनदा पलन 
ठूलो पे्रमाननद प्रदान गनथे साधनको रूपमा तरसलाई अ्थरा्यइएको ् 
(पृष्ठ १९८) । काललरदमनको प्रसङ्गमा लवषररूप्री लवषले िररएका 
इलनरिरहरूको दमन गनु्यपनथे आधरालतमक रहसर उद्ाटन गररएको ् 
िने वनृदावनमा डडेलो लागनु िनेको वैरागरको आगोले साधकको 
र््रीवन पूरा र्ल्री ज्ानरूप्री कृष्णतत्व प्रकट हुन सकने गर्री शुद्ध हुन ु
हो िलनएको ् (पृष्ठ २४६-२४७) । र््रीवलाई परमातमामा लमलन 
नलदने सङ्कोच, तुच्ताको िावर्सता पदा्यहरूलाई हटाइलदनुलाई 
नै च्रीरहर्णको रहसरको रूपमा लेखकले अ्थरा्यउनुिएको ् (पृष्ठ 
२९८) । रालज्क ब्राह्म्ण र देवरार् इनरिको अलिमानलाई नाश गदनै 
श्र्रीकृष्णले गोवध्यन धार्ण गनु्यको अर्य ितिहरूका इलनरिर र मनलाई 
पुष्ट गनु्य हो िलनएको ् (पृष्ठ ३३९-३४०) । रासल्रीलाको प्रसङ्ग 
प्रारमि िएपल् सवाम्रीर््रीको लेखन्री रसलसद्धानतको दाश्यलनक 
वराखरा र िावुक उतपे्रक्ामा ्ता्ुलल पोलखएको ् (पृष्ठ ३६६-
३६८) । रासमणडलको चनरिमा, वंश्रीको धुनर्सता ल्रीलाका सबै 
आलमबनहरूको अलौलकक दृलष्टले वराखरा गररएको ् । श्र्रीकृष्ण 
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र गोलपन्रीहरूको प्र्णरसंवाद, कृष्णलवरोगको क््णमा त्रीव्र पे्रमका 
कार्ण उन्रीहरूमा र्ागेको कृष्णिावको उललेख गदनै गोप्रीग्रीतका 
समपू्ण्य श्ोकहरूलाई अलग-अलग िाव र िूलमकाका अलग अलग 
गोप्रीहरूले आ-आफनो तहअनुसार गाएको िनेर ्ुट्ा्ुटै् लवशे्ष्ण 
प्रसतुत गररएको ् (पृष्ठ ४१०-४३३) । एउटै ग्रीतमा िावनाका 
अलग-अलग तहहरूको रसतो घोलमेल हुनु र तरो िलतिको मधुर 
रस मातृिाषा नेपाल्रीमा प्रकट हुनु आफँैमा सानो घटना होइन िनने 
महसुस हुन्  । रासल्रीलालाई ललएर कृष्ण र गोप्रीहरूको चररत्मालर 
शङ्का गनथे आधुलनक दृलष्टको्णका अधरेताहरूलाई तगडा र्बाफ लदन 
रासरहसरको रूपमा वेदानत र िलतिदश्यनका लसद्धानत, रासप्रसङ्गका 
अनतेःसाक्रर्सता लवलिनन प्रमा्णहरूको आधारमा रुलतिरुति 
लववेचन प्रसतुत गनु्यिएको ् (पृष्ठ ४५८-४६०) । 

कंसले अकू्ररलाई व्रर्मणडलमा पठाएपल्का ल्रीलाहरूलाई 
रार्स लनरोध ल्रीलाका रूपमा वराखरा गदनै (पृष्ठ ४८०) लेखकले 
वरोमासुर वधको आधरालतमक रहसर, श्र्रीकृष्णलवरहको शङ्काले 
गोप्रीहरूलित्को लचनता, अकू्ररले गनु्यिएको कृष्णसतुलतर्सता सबै 
प्रसङ्गहरूको िावुक एवम् दाश्यलनक वराखरा प्रसतुत गनु्यिएको ् । 
कृष्णको अिावमा गोप्रीहरूलाई समझाउन गएका उद्धवले उन्रीहरूको 
र्ुन दशा र िाव देखे, तरसको हृदरसपशजी व्ण्यन लेखकको लेखन्रीबाट 
लनलसकएको ् । उलडरहेको िँवरोलाई देखदा तरसमा श्र्रीकृष्णको 
आरोप गर्री महािावको लसरलतमा पुगने भ्मरग्रीतकी गालरका गोलपन्री 
अरु कोह्री निएर कृष्णकी प्रा्णलप्ररा रालधका नै हुन् िनने सवाम्रीर््रीले 
ठोकुवा गनु्यिएको लववर्ण पढ्दा तरो ररार्य हो र्सतो लाग् । 

रसप्रकार िावमूलत्य श्र्रीकृष्णका ल्रीलाहरूलाई लवलवध िाव िएका 
ितिहरूले आ-आफना दृलष्टअनुसार र्सर्री अनुिव अलन वराखरा 
गरेका ्न् त्री सबै िाव, अनुिाव र सञचार्रीिावका िङ्गालाहरू 
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प्रसतुत वराखरामा सबैले अनुिव गन्य सक्न् । कृष्णल्रीलाको रो 
मुखर प्रसङ्गमा आइपुगदा सवाम्रीर््रीको लेखन्री तरसतो समुरि बनन 
सफल िएको ्, र्समा िलतिका लवलिनन िावनद्रीहरू अद्ैत 
परमातमतत्वरूप्री लकनारलाई नै ढाकन सकने गर्री तरङ्लगत िएका ् न् । 
िलतिको गङ्गामा चुलु्यमम डुबदा पलन ब्रह्माद्ैतवाद्री वेदानतको मरा्यदा 
निुलने लेखकको रो र््रीवनदृलष्टले उहाँको वरलतितवलित् मधुसूदन 
सरसवत्रीर्सता वेदानतलनष्ठ ितिहरूको चररत् सलबलाइरहेको 
कुराको पलन लदगदश्यन गद्य् । नेपाल्री सालहतरमा िलतिदश्यनको रसतो 
ओर्सव्री वराखराको रसासवादन अनरत् सारदै पाइन् । समग्रमा रो 
वराखरा अलद्त्रीर ् ।

३.४.१० देिीगीता

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
दवे्रीिागवत महापरुा्णमा दवे्रीले लहमालरलाई गनु्यिएको उपदशे 

नै दवे्रीग्रीताले नामले प्रलसद्ध ् । दवे्रीग्रीताका १० अधरारहरूको 
पदार्य, िावार्य र लववर्णको रूपमा वराखरा र अनतमा मलू श्ोकहरूको 
अनकु्रमल्णकासमते लदइएको ् । सरुुमा डा. गरुुप्रसाद सवुेद्रीको िलूमका 
रहकेो ् िने डा. सवाम्रीको लेखकीर रहकेो दलेखन् । ग्रनरको पलहलो 
अधरारमा असरुहरूबाट परालर्त िएका दवेताहरूले िगवान ्लवष्णकुो 
आदशेअनसुार लहमालर पव्यतमा गई दवे्रीको लवशषे आराधना र सतलुत 
गरेका ्न ् । सतलुतमा दवेररव्यश्रीष्य र दवे्रीसतूिका मनत्हरूको प्ररोग 
गररएको ् । 

िगवत्रीको सवरूपलाई नर्ाननाले नै डोर्रीमा सप्य देलखएझै ँ
र्गत् देलखएको िन्री (श्ोक ५०) देवताले सतुलत गरेका ्न् । 
उन्रीहरूले देव्रीलाई तत् र तवम् पदको लक्रार्यको रूपमा सतुलत गदनै 
तारकासुरको लवनाशका लालग प्रार्यना गरेका ्न् । देवताहरूको 
सतुलतबाट प्रसनन िई प्रकट हुनुिएकी िगवत्रीले आफनो सवरूपको 
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उपदेश गनु्यिएको ् । सृलष्टका लालग मारालाई सव्रीकार गरेको 
परमातमाको मारालवलशष्ट सवरूप नै माराब्रीर्को प्रलतपाद्य अर्य हो 
िलनएको ् (श्ोक २/२६) । पाँच महािूतहरूका सालत्वक, रार्स 
र तामस अंशहरूबाट हुने अलग-अलग पदार्यहरूको सृलष्ट एवम ्
वरलष्ट र समलष्ट रूपमा सृलष्टका अलिमान्री लवराट्-लहरणरगि्य-ईश्वर 
आलदको व्ण्यन गररएको ् । तेस्ो अधरारमा देव्रीले आफनो तत्वको 
उपदेश गदनै लवराट् सवरूपको दश्यन गराउनुिएको ् । देव्री िननुहुन्- 
समपू्ण्य र्गत् मेरो माराद्ारा लवरलचत हो िलनए पलन मिनदा अलग 
माराको कुनै सवतनत् अलसततव ्ैन । रसको अर्य अलधष्ठानलाई 
अज्ानले सपश्य गन्य सकेको ्ैन िनने हो । िगवत्रीले सूर्यको दृष्टानत 
लदँदै आफूलाई कुनै पलन वसतुको गु्ण र दोषले न्ुने बताउनुिएको 
् । र््रीव र ईश्वरको िेद तत्वतेः निई माराद्ारा नै िएको हो िनद ै
संसारमा िएका उचच, न्रीच सबै वसतुहरूको रूपमा आफू नै रहेको 
बताउनुिएको ् । लहमालरले रो रहसरलाई प्रतरक् देखने प्रार्यना 
गरेपल् उहाँले आफनो लवराट् सवरूप देखाउनुिएको ् । द्युलोक 
नै मसतक, चनरि र सूर्य आँखा, उननचास वारु नै प्रा्ण, आकाश नै 
नाइटो, इनरिालद देवता नै हात, अलगन नै मुख एवम् पृलरव्री नै पाउ 
िएको तरो लवराट् सवरूपलित् सारा संसारको दश्यन गदा्यगदनै देवताहरू 
मूलच ््यत िए । िगवत्रीले पलन हर्ारौ ँहात-पाउ िएको तरो रूपलाई 
आफँैमा उपसंहार गर्री पाश, अङ्कुश, वर र अिर मुरिाले रुति सुनदर 
सवरूपमा दश्यन लदनुिरो । चौरो अधरारमा िगवत्रीले कम्यहरूले 
धम्य, अधम्य उतपनन गराई बारमबार संसारचक्रमा नै फँसाउने हुनाले 
संसारभ्मको नाश गन्य ज्ानकै आश्रर ललनुपनथे बताउनुिएको ् । 
तत्वज्ानले मात् मोक् लदन सकदैन, कम्यसँग लमलेर मात् तरसले मोक् 
लदन् िनने ज्ानकम्यसमुचचरवादको र्मेर खणडन गररएको ् ।

चौरो अधरारमा तत् पदको वाचरार्य ईश्वर र तवम् पदको वाचरार्य 
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र््रीवका ब्रीच लक्रार्यमा एकता गनु्यप ््य  िनने िगवत्रीको उपदेश 
् । रामग्रीतामा श्र्रीरामले समालधिनदा पलहले सारा र्गत् लाई 
ॐकारसवरूप लवचार गनू्य (श्ोक ४८) िनेर अकार, उकार र मकारको 
अर्य बताएर्सतै रहाँ िगवत्रीले समालधिनदा पलहले ह््रीम् ब्रीर्को 
अर्य लवचार गनथे आज्ा लदनुिएको ् । हकाररूप्री लवश्वलाई रेफमा, 
रेफरूप्री तैर्सलाई ईकारमा, ईकाररूप्री प्राज्लाई समलष्ट ह््रीकँारमा 
लवल्रीन गराउँदै ह््रीकँारको नादरूप्री लशखालाई सलचचदाननद अखणड 
ब्रह्मको रूपमा धरान गनु्यपद्य् । पाँचौ ँअधरारमा लहमालरले रोगको 
लर्ज्ासा गदा्य िगवत्रीले र््रीवातमा र परमातमाको एकता नै रोग 
हो िननुिएको ् । काम, क्रोध, लोि, मोह, मद र मातसर्य र्री ६ 
रोगमाग्यका लवघन हुन् । लरनलाई रोगका अङ्गहरूको अभरासद्ारा 
नष्ट गनु्यपद्य् । रोगसूत्कार महलष्य पतञर्ललले पाँच रम र पाँच 
लनरमको वरवसरा गनु्यिएको ् । रहाँ िगवत्रीले िने दश रम र दश 
लनरमको उललेख गनु्यिएको ् । अलहंसा, सतर, असतेर, ब्रह्मचर्य, 
दरा, सरलता, क्मा, धैर्य, लमताहार र शौच र्री दश रम हुन् िने 
तपसरा, सनतोष, आलसतकर, दान, देवपूर्न, लसद्धानतश्रव्ण, लजर्ा, 
बुलद्ध, र्प र हवन गर्री दश लनरमहरू ्न् । पद्ासन, सवलसतकासन, 
िरिासन, वज्रासन र व्रीरासन गर्री पाँचवटा  आसनहरूको व्ण्यन 
गररएको ् िने प्रा्णारामलाई सगि्य र लवगि्य गर्री दुई प्रकारको 
बताइएको ्  । मनत्र्प र धरानसलहतको प्रा्णारम सगि्य हो िने सादा 
प्रा्णारम लवगि्य हो (श्ोक १९) । प्रतराहार िनेको लवषरमा सवच्नद 
घुलमरहेका इलनरिरहरूलाई बलर्फत्री लनरनत््ण गनु्य हो । नालि, हृदर, 
भ्ूमधर र मसतकर्सता शर्रीरका अङ्गहरूमा प्रा्णवारुलाई लसरर गनथे 
अभरास नै धार्णा हो । मन लसरर गर्री आफूलित् इष्टदेवताको लचनतन 
गनु्य नै धरान हो िने र््रीवातमा र परमातमाको सवािालवक एकताको 
िाव गनु्य समालध हो िलनएको ् ।
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रसपल् मनत्रोगको वराखरा गररएको ् । सुषुम्णा नाड्रीलित् 
रहेको लवलचत्ा नामक नाड्रीको मूल िागमा र््रीवकलारूप्री 
सवरमिूललङ्ग रहेको ् । तरसमालर माराब्रीर् र तरसिनदा मालर 
कुणडललन्रीशलति रहेको ् । लवलचत्ा नाड्रीलित् नै क्रमशेः मूलाधार, 
सवालधष्ठान आलद चक्रहरू ्न् । प्रा्णवारुलाई सुषुम्णालित् प्रवेश 
गराई कुणडललन्रीलाई ऊधव्यमुख्री बनाउँदै सहस्ारमा रहेको लबनदुरूप 
लशवसँग लमलाउनुपद्य् । फेरर तरह्री बाटोबाट कुणडललन्रीशलतिलाई 
मूलाधारमा सरालपत गनु्यपद्य् । रसो गदा्य चक्रको रूपमा ठाउँ-ठाउँमा 
रहेका व्ण्यमालत्काहरू शुद्ध िई मनत्को दोष समाप हुने र मनत्ोद्धार 
हुने िगवत्रीको उपदेश ् । रसर्री रोगाभरास र मनत्साधनाको 
अतरनत समबनध रहेको उपदेश गररएको ् । ्ैठौ ँ अधरारमा 
कठोपलनषद् र मुणडकोपलनषद् का लवलिनन मनत्हरूद्ारा ब्रह्मलवद्याको 
उपदेश गररएको ् । रहाँ िगवत्रीले लहमालरलाई ब्रह्मलवद्या प्रदान 
गनथे गुरु माता-लपतािनदा श्रेष्ठ हो िन्री बताउनुिएको ् (श्ोक 
६/२४) । सातौ ँअधरारमा लहमालरले अनारास ज्ान उतपनन गराउन 
सकने िलतिको उपदेश गनु्यहोस् िन्री लर्ज्ासा गरेका ्न् । िगवत्रीले 
पलन ज्ान, कम्य र िलति र्री त्रीन रोगहरूमधरे शर्रीर-इलनरिर आलदलाई 
कष्ट नहुने, मनबाटै गन्य सलकने र सुलिसमेत िएकाले िलति श्रेष्ठ 
साधन हो िन्री बताउनुिएको ् । िलतिका सालत्वक, रार्स र तामस 
त्रीन िेदहरू ्न् । सालत्वक िलतिमा पलन र््रीवातमा र परमातमाको 
ब्रीच िेदबुलद्ध बाँकी रहेको ् । तरसद्ारा प्राप हुने परम िलतिमा िने 
िेदबुलद्ध लवल्रीन िएको हुन् (श्ोक ७/१०) । िगवत्रीिनदा बाहेक 
अकथो कुनै पलन वसतुको िावना नहुनु नै परमिलति हो  र िलतिको 
पराकाष्ठा नै ज्ान हो (श्ोक ७/२६-२८) ।

आठौ ँ अधरारमा िगवत्रीले आफना लसद्ध त्रीर्यसरलहरूको 
व्ण्यन गनु्यिएको ् । कोलापुर, तुलर्ापुर, लहङ्गला, जवालामुख्री, 
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श्र्रीनगर, कौलशकीसरान आलद त्रीर्यहरू बताउने क्रममा नेपालको नाम 
तोकेर िलनएको ्- िुह्यकाल्या महासथानं ने्ाले ्यि् प्रगिगष्ठिम ्
(श्ो.८/११) अरा्यत् नेपालमा रहेको गुह्काल्री प्रीठ देव्रीको महाप्रीठ 
हो । िगवत्रीका अनर प्रीठहरूको व्ण्यन गनथे क्रममा कामाखरा 
प्रीठलाई देव्रीको सव्यश्रेष्ठ प्रीठको रूपमा बताइएको ् । रसपल् 
देव्रीलाई मनपनथे लवलिनन व्रतहरूको उपदेश गनथे क्रममा प्रदोष व्रत, 
सोमवारको व्रत, नवरात्को व्रत एवम् लवलिनन उतसवहरूको व्ण्यन 
गररएको ् । नवौ ँ अधरारमा लहमालरले पूर्ालवलधको लर्ज्ासा 
राखेपल् िगवत्रीले आफनो पूर्ा दुई रर्री हुने बताउनुिएको ् - 
बाह् र आभरनतर । लचत् सवरूलप्ण्री िगवत्रीसँग आफूलाई अलिनन 
रूपले लचनतन गनु्य नै आनतररक पूर्ा हो (श्ोक ९/४४) िने बाह्पूर्ा 
वैलदक र तालनत्क िेदले दुई रर्री ् । रहाँ िगवत्रीले लवशेष र्ोड 
लदई वैलदकहरूका लालग वैलदक पूर्ा नै सव्यश्रेष्ठ िएको र उन्रीहरूले 
तालनत्क पद्धलतको आश्रर ललनुपरेमा वेदालवरोध्री तनत्को मात् ग्रह्ण 
गनु्यपनथे बताउनुिएको ् (श्ोक ९/३१-३२) । दशौ ँ अधरारमा 
साधकले लनतर साधनाको रूपमा गनु्यपनथे कत्यवरहरूको व्ण्यन 
् । लबहान उठेर लशरमालर आफूिनदा अलिनन रूपमा गुरुको लचनतन 
गरेपल् कुणडललन्रीको लचनतन गनु्यपनथे आलद कत्यवरको व्ण्यन ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
देव्रीग्रीतामा मारालाई सत्, असत् अलन उिर रूप मानन नसलकने 

र लम्थरा िए पलन िावपदार्यको रूपमा माराको व्ण्यन गररएको ्, 
र्ो अद्ैत वेदानतको लसद्धानतसँग ठ्राककै मेल खान् । प्रसङ्गवश 
लेखकले वेदानत दश्यनका अनर लवलवध प्रमा्णहरूको उललेख गदनै 
माराको लम्थरातव र मारा र्गत् का लालग परर्णाम्री उपादान एवम ्
ब्रह्म लववत्य उपादान िन्री पुलष्ट गनु्यिएको ् । िगवत्रीले ज्ानसवरूप 
आतमा सवरंप्रकाश ् िन्री बताउनुिएको ् । रलद ज्ानसवरूप 



84 | डा. स्ामी रामानन्द गिरर : एक अध्य्यन

आतमालाई प्रकालशत गनथे अकथो ज्ान मानने हो िने अनवसरा दोष 
आइप ््य  । रलद आतमाले नै आफूले आफँैलाई प्रकालशत गरेको मानने 
हो िने कम्यकतृ्यिावलवरोध आउँ् अरा्यत् एउटै वसतु एउटै लक्रराको 
कता्य र कम्य बननु असमिव हुन् । र्री दोषहरूबाट बचन आतमालाई 
सवरंप्रकाश माननुप ््य  (श्ोक २/१२-१४) । 

िगवतपाद शङ्कराचार्यले ग्रीतािाषरमा ज्ानकम्यसमचुचरवादको 
खणडनका लालग प्ररोग गरेका रुलति र देव्रीग्रीताका िनाइहरूमा 
धेरै समानता देलखन् । र्सर्री अनधकार र प्रकाश परसपर लवरोध्री 
िएकाले लरन्रीहरूको समुचचर समिव ्ैन, तरसैगर्री ज्ान र कम्यको 
पलन समुचचर समिव ्ैन । शर्रीर आलदमा तादातमरिाव नराख्री 
कम्य समिव ्ैन िने ज्ानले तरो तादातमरिावलाई नष्ट गररलदन् 
(श्ोक ४/१३-१४) । ज्ानकम्यसमुचचरको खणडन गनु्यको तातपर्य 
कम्य आवशरक ्ैन िन्री बताउनु िने होइन । समपू्ण्य शास्त्रीर 
कम्यहरू लचतशुलद्धका लालग आवशरक ्न् र तत्वज्ान हुन लचतशुलद्ध 
आवशरक ् । रहाँ त तत्वज्ान उतपनन िएपल् उसले मोक्रूप्री फल 
लदन कम्यको अपेक्ा गदनैन मात् िलनएको हो । शर्रीरमा तादातमरिाव 
र कतृ्यतविाव नराख्री सविावतेः नै समपनन हुने सुतनु उठ्नु आलद 
लक्रराहरूलाई कम्यको पररलधलित् राखन लमलदैन । अतेः तत्वज्ान्री 
वरलतिले खाएको, सुतेको र लशषरहरूलाई उपदेश गरेको देलखए 
पलन ज्ान र कम्यको समुचचर िएको ्ैन िनने लेखकको धार्णा ् 
(पृ.११५-११६) । 

देव्रीग्रीतामा उपदेश गररएको अद्ैतमूलक रोगलसद्धानत र र््रीव-
ईश्वरलाई लिनन मानने द्ैतवाद्री रोगदश्यन सपष्टतेः लिनन देलखन् । 
ब्रह्मसूत्कार वेदवरासले रोगको साधनातमक अभरासलाई मानरता 
लदँदालदँदै पलन द्ैतवाद्री िएकैले दाश्यलनक रूपमा खणडन गनु्यिएको 
् - एतेन रोगेः प्रतरुतिेः (ब्र.सू.२/१/३) । रहाँ िगवत्रीले िने 
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रोगको लसद्धानतमा रोरै संशोधन गरेर तरसलाई सवाथंशमा अपनाउन 
लमलने गर्री अद्ैतपरक रोगको वराखरा गनु्यिएको ् । देव्रीग्रीतामा 
िगवत्रीले िति र तत्वज्ान्री वरलतिको मोक्को र्ुन वरवसरा 
गनु्यिएको ्, तरसबाट वेदानतको एउटा प्रलसद्ध समसरा लनराकर्ण 
िएको ् । पञचालगन उपासक गृहसर, आर््रीवन गुरुसेवापूव्यक 
ब्रह्मचर्य पालन गनथे नैलष्ठक ब्रह्मचार्री, वनमा लवलशष्ट तपसराहरू गनथे 
वानप्रसरहरू र तत्वज्ान निइसकेका वेदानतलनष्ठ संनरास्रीहरूसमेत 
मतृरुपल् ब्रह्मलोक र्ान्न् । प्रलरकालमा ब्रह्मार््रीको आर ु
सलकएपल् उहाँसँगसँगै त्री सबै साधकहरू ब्रह्ममा लमल्न् िनने 
वेदानतको क्रममुलतिको लसद्धानत हो । र्सलाई मनुषरर्नममा नै 
र््रीव र ब्रह्मको अपरोक् ज्ान िइसकेको ् तरसता वरलतिहरू कुनै 
लोकलोकानतर र्ाँदैनन्, रह्री ँ ब्रह्ममै लमल्न् । रसतो मुलतिलाई 
कैवलरमुलति िलनन् । परमातमाका राम, कृष्ण, लशव आलद सगु्ण 
सवरूपका उपासकहरूको मुलतिको वरवसरा िने सपष्ट तोलकएको 
्ैन । ितिहरू आफनो इष्टदेवताको लोक अलवनाश्री एवम् सवथोचच 
हो र अननत कालसमम िगवान् सँग रमाउनु नै मोक् हो िनने िाव 
राख्न् तर वेदानतलसद्धानतअनुसार ब्रह्मबाहेक माराद्ारा सव्रीकार 
गररएका सबै नाम, रूप र लोक-लोकानतरहरू लम्थरा ्न् । उसो िए 
ितिहरूको मुलति हुँदैन त ? िनने शङ्का उलबर्न्, र्सको लनराकर्ण 
िगवत्रीको सपष्ट्रीकर्णबाट िएको ् । िगवत्री िननुहुन्- र्ुन 
ितिलाई प्रारबधको कार्ण मेरो वासतलवक सवरूपको ज्ान िएको 
्ैन, तरो मल्णद््रीपमा र्ान् । तरहाँ मेरो कृपाद्ारा लदवर िोगहरू 
िोगदै अनतमा उसलाई ज्ानसवरूप मेरो अपरोक् साक्ातकार हुन् र 
ऊ मुति हुन् । र्सले रह्री लोकमा लचत् सवरूप मेरो वासतलवक ज्ान 
प्राप गरेको ्, तरसको प्रा्ण उतक्रम्ण हुँदैन, रह्री ँमुति हुन् (श्ोक 
७/२९-३२) ।
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रसप्रकार िगवत्रीले ज्ान निएका आफना ितिहरूमात् 
मल्णद््रीपमा र्ान्न् र ज्ान िएकाहरू रह्री ँ मुति हुन्न् िनेर सपष्ट 
रूपमा बताइसकेपल् रह्री वरवसरा लवष्णुलोक, लशवलोक, साकेत, 
गोकुल आलद समपू्ण्य ईश्वर्रीर लोकहरूको हो िनने लेखकको धार्णा 
देलखन् । उपलनषद् मा ब्रह्मलोक िनेर सतरलोकलाई र ततसमकक््री 
सबै ईश्वर्रीर लोकहरूलाई ललइएको हो । माराद्ारा परमातमा लवलिनन 
नाम-रूपमा प्रकट हुनर्ेल ितिहरू उहाँका लोकहरूमा रहन्न् । 
मारालाई आफँैमा ल्रीन गर्री परमातमा अलद्त्रीर िावमा बसदा िने 
ितिहरू पलन तत्वज्ान प्राप गर्री ब्रह्ममा नै लमल्न् (पृ.१९७-९८)। 
रहाँ के बुझनुपद्य् िने नैषकमर्यलसलद्धकारका अनुसार तरसता 
ितिहरूमात् ज्ान प्राप गर्री मुति हुन्न्, र्सले ज्ानसँग लवरोधको 
िाव राखदैनन् । ज्ानको लनषेध र अनादर गनथेहरू तरह्री आग्रहका 
कार्ण तत्वज्ानबाट वलञचत िई मोक्माग्यमा पुगन सकदैनन् । दशौ ँ
अधरारमा कुणडललन्रीलाई प्र्णाम गनथे रहसरपू्ण्य श्ोकको लेखकले 
अतरनत मनोहार्री वराखरा गनु्यिएको ् (पृ.२३५-३७) । िगवत्रीको 
िनाइ ्- मूलाधारबाट मालर र्ाँदा प्रकाशमर र फलक्य दँा अमतृमर 
िन्री कुणडललन्रीको लचनतन गनू्य । रसको तातपर्य बताउँदै लेखक 
लेखनुहुन्- संलवत् रूलप्ण्री कुणडललन्री मूलाधारबाट सहस्ारतफ्य  
अलिमुख हुँदा समपू्ण्य चक्रहरूलाई र्गाउँदै र्ालन्न् । तरसैले 
उनलाई प्रकाशमर िलनएको हो । सहस्ारमा लशवसँग लमलेपल् तरहाँ 
लशवशलतिको सामरसरबाट परमाननदरूप्री अमतृ प्रकट हुन् । तरह्री 
आननदरूप्री अमतृलाई ललई कुणडललन्रीशलति त्री त्री चक्रहरूलाई तृप 
गदनै मूलाधारमा फलक्य लन्न् । अतेः फलक्य दँा उन्री आननदमर्री हुलन्न् । 
कुणडललन्रीलाई अबला िननुको पलन लवशेष अर्य ् । रहाँ अबला 
िनेर बल निएकी िनने अर्य निई र्ोिनदा अकथो बललरो कोह्री ्ैन 
तरसत्री सव्यशलतिमर्री िनने बुझनुपद्य् ।
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देव्रीग्रीतामा मनत्रोग, कुणडललन्रीरोगर्सता साधनाहरूलाई 
अद्ैत वेदानतसँग अनुकूल हुने गर्री िगवत्रीले बताउनुिएकोमा 
लेखकले त्री सबै सरलहरूमा लवशेष लववर्ण गनु्यिएको ् । 
वेदानतदश्यनको पाररिालषक लवषर ज्ानगत प्रतरक्तव र लवषरगत 
प्रतरक्तवको समबनधमा लेखकको दृलष्ट सव्यरा नौलो लकलसमको 
् (पृ.१७०-७१) र्सलाई लवद्ान् हरूले सम्रीक्ा गन्य बाँकी ् । 
तरसतै ितिहरूको क्रममुलतिको सनदि्यमा पलन असाधरै महत्वपू्ण्य 
रूपले वराखरा गररएको ् । रोग, तनत्, िलतिआलद लवषरहरूलाई 
वेदानत दश्यनअनुकूल वराखरा गररएको रो देव्रीग्रीतामा 
ज्ानकम्यसमुचरखणडन, माराको अलनव्यचन्रीरतव र िावरूपतवर्सता 
लवषरहरूको सपष्ट प्रारूप देलखन्, र्सलाई िाषरकार शङ्कराचार्य 
र परवतजी दाश्यलनकहरूले लवशद्रीकर्ण गनु्यिएको ् । रसता सबै 
प्रसङ्गहरूमा डा. सवाम्रीर््रीको कलमले लवशद लवशे्ष्ण प्रसतुत 
गरेको ् । अनतमा देव्रीग्रीताका सबै श्ोकहरूको अनुक्रमल्णका 
लदइएकाले अनुसनधाताहरूको उपकार िएको ् । समग्रमा वेदानत 
दश्यनका प्रशसत दाश्यलनक ऊहापोहले िररएको रो वराखराग्रनर 
मनन्रीर एवं लवशे्ष्ण्रीर ् ।

३.४.११ दतुगा्शसप्तरती

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
लेखकद्ारा नेपाल्री अनुवाद र लवशेष वराखरा गररएको 

दुगा्यसपशत्री २०६९ सालको घटसरापनामा महेश संसकृत गुरुकुलबाट 
प्रकालशत िएको ् । प्रा. डा. द्रीघ्यरार् लघलमरेको शुिाशंसा, प्रा. डा. 
लवद्यानार िट्को १५ पृष्ठ लामो लवसतृत िूलमका, पुरोवाक् को रूपमा 
लेखको दृलष्टको्ण र डा. गुरुप्रसाद सुवेद्रीको प्रसतावनाले रस ग्रनरको 
महत्व, गररमा र नेपाल्री र्नर््रीवनमा सपशत्रीको गलहरो प्रिावबारे 
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प्रकाश पारेको ् । तरसपल् सपशत्री पाठको संलक्प पूर्नलवलध, 
कवच, अग्यला एवम् कीलकको क्रमले पाठलवलधको आरमि िएको 
् । प्ररम चररत्मा रोगलनरिाको अनुग्रहबाट र्ागेका िगवान् लवष्णुले 
मधु र कैटिको नाश गनु्य, लद्त्रीर चररत्मा मलहषासुर र तरसका समपू्ण्य 
सेनाहरूलाई िगवत्रीले नष्ट गररलदनु एवम् तेस्ो चररत्मा धूम्लोचन, 
चणडमुणड, रतिब्रीर्, शुमि र लनशुमिर्सता महाबल्री असुरहरूको 
संहार गररलदनुर्सता लवलवध प्रसङ्गहरू सपशत्रीमा बताइएका ्न् । 
प्ररम, लद्त्रीर र तृत्रीर चररत्मा अधरारसङ्खरा क्रमशेः त्रीनगु्णाले 
वलृद्ध हुँदै गएको देलखन्- एक, त्रीन र नौ । अनतमा त्रीन रहसरहरूमा 
आद्यशलति महालक्म्रीको श्रेष्ठता, त्रीन चररत्का देव्रीहरूको 
उपासनालवलध र अनर लवलवध शलतिहरूको धरानसवरूप र उपासना 
आलदबारे लवसतृत चचा्य गररएको ् । रस ग्रनरमा िगवत्रीसँग 
समबलनधत केह्री अनर सतोत्हरूको पलन समावेश िएको ् । अनतमा 
लदइएको श्ोकानुक्रमल्णकाले लवशेष लाि पुरराउन सकने देलखन् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
लेखकले आफनो लेखकीर मनतवरमा नै ब्रह्म र तरसको 

शलतिब्रीचको अिेद समबनधको चचा्य गनु्यिएको ् । सपशत्रीलित्का 
लवलिनन सङ्केतहरूका आधारमा उहाँले दुगा्यसपशत्री शलतितत्वको 
रहसरमर क्रीडासरल बनेको बताउनुिएको ् (पृ.२६) । लेखकको 
मनतवर पढ्दा सपशत्रीलाई मुखरतेः वेदानतदश्यनको लचनतनप्रलक्रराकै 
तातपर्यमा अ्थरा्यउन खोरे्को सपष्ट बुलझन् । कवचमा आएका 
शैल्रीपुत््री, ब्रह्मचारर्ण्री आलद नवदुगा्यका नामहरूको वरुतपलत र 
वराखरा प्रसतुत गररएको ् र अनतमा कवचको तातपर्य उललेख गदनै 
ज्ानको साधनामा असुर, रक्, गनधव्य र देवताहरूले समेत बाधा गन्य 
सकने िएकाले िगवत्री माताको शलतिद्ारा सुरलक्त हुन कवच पाठ 
गनु्यप ््य  िलनएको ् ।
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अग्यलासतोत्मा रू्ं ्ेदगह ज्ंय ्ेदगह िन्री गररएका प्रार्यनाहरूको 
आधरालतमक वराखरा गररएको ्  । रूप िनेको आतमसवरूपको प्रालप 
हो, र्र िनेको इलनरिर र मनलाई लर्तनु हो । अलवनाश्री आतमामा 
अवलसरत हुनु नै कीलत्य रा मलहमा प्राप गनु्य हो र शत्ुको नाश िनेको 
काम, क्रोध आलदको लवनाश िलनएको हो िन्री समपू्ण्य प्रार्यनालाई 
आधरालतमक रूप लदइएको ् (पृ.६४) । कीलक सतोत्को वराखरा 
गनथे क्रममा दानप्रलतग्रहनामक कम्यको लवशेष वराखरा गररएको ् । 
लशवले अनलधकार्रीहरूको प्रवेशलाई लनषेध गन्यका लालग सपशत्रीको 
साम्थर्यलाई कीललत गररलदनुिएको ् । र्सले लवलधपूव्यक 
दानप्रलतग्रहको कम्य गर्री आफनो सव्यसव िगवत्रीमा समप्य्ण ग ््यन्, 
तरसता समलप्यत ितिहरूका लालग मात् सपशत्री उतकीललत अरा्यत ्
बनधनमुति हुन् िलनएको ् । अनतमा कवच, अग्यला र कीलकको 
अकथो तातपर्य वराखरा गदनै लेखक िननुहुन्- घरलित्को समपलतलाई 
ढोकाको खापा, आगलो र चुकुल लगाई सुरलक्त गरेर्सतो कवचरूप्री 
ढोका, अग्यलारूप्री आगलो र कीलकरूप्री काँट्रीको चुकुलले सपशत्री 
साधनालाई सुरलक्त गनु्यपद्य् (पृ.७२) ।

लेखकले सपशत्रीको वराखरा गदा्य हरेक चररत्हरूको लवलशष्ट 
आधरालतमक तातपर्य उललेख गनु्यिएको ् । ब्रीच-ब्रीचमा आउने 
ज्ान, वैरागर र िलतिको प्रसङ्गमा उहाँले लवशेष लववर्ण र दाश्यलनक 
वराखरा गनु्यिएको ् । सुरर रार्ा र समालध वैशरले आफू राजर र 
घरबाट लनकाललँदासमेत लतनकै लचनता गरेको प्रसङ्गमा लेखकले 
मालनसहरूको मोह, सवारजी िाव र तरसले लदएको दुेःखको चचा्य 
गनु्यिएको ् । राजरमा ्ुटेका हात्री-घोडा आलदले खान पाए लक 
पाएनन् िन्री लचलनतत िइरहेका रार्ाले पररवारको समबनधमा लचनता 
गरररहेका समालध वैशरसँग तरसता दुष्ट पररवारको लकन लचनता 
गनु्यिएको ? िन्री प्रश्न गरेबाट मालनसले आफूलित्को मोह नदेख्री 
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अरुको दोष र मोहमात् देख् िनने सतर प्रकट िएको ् । हाम्री 
ज्ान्री र लववेकी नै ्ौ ँ िनने रार्ाको भ्म तोड्दै ऋलषले तरो ज्ान 
पशुपक््रीको समान िएको बताउँदै देव्रीमाहातमरको व्ण्यन आरमि 
गनु्यिएको ् ।

लेखकले मधु र कैटि दैतरको आधरालतमक वराखरा गदनै 
मधु िनेको महर्सतै म्रीठो लागने राग हो र कैटि िनेको कीराले 
र्सतो डसने द्ेष हो िननुिएको ् (पृ.१०९-१०) । ब्रह्मा र््रीविाव 
हो िने लवष्णु िनेको साधकिाव हो, र्ो मोहलनरिामा सुलतरहेको 
् । रोगलनरिारूलप्ण्री िगवत्रीको सतुलत गरेपल् उहाँको अनुग्रहबाट 
लवष्णु शेषशयराबाट र्ागनुहुन् अरा्यत् र््रीवको साधकसविाव र्ागा 
हुन् । िगवत्रीकै कृपाले मोलहत िएका मधु र कैटिरूप्री राग-
द्ेषलाई मारेपल् साधनाको पलहलो चर्ण समपू्ण्य हुन् । लेखकले 
सतुलतको प्रसङ्गमा आएका दाश्यलनक शबदहरूको वरुतपलत र 
लवशे्ष्ण गनु्यिएको ् । दोस्ो अधरारमा देवताहरूको तेर्ोंशबाट 
आद्या शलति महालक्म्रीको प्राकट्र िएको ् र उहाँले मलहषासुरका 
सेनाहरूलाई नाश गनु्यिएको ् । लेखकले काललकापुरा्णको 
सनदि्यलाई उललेख गदनै मलहषासुर रुरिकै अंश िएको र उसलाई 
त्रीन कलपसमम िगवत्रीले त्रीन पटक वध गनु्यिएको बताउनुिएको 
् । आद्यशलति महालक्म्री सव्यदेवमर्री हुनुिएकीले सबै देवताहरूमा 
रहेको आफनो तेर्ोमर अंशलाई सव्रीकार गर्री अलिवरति हुनुिएको 
हो, उहाँ देवताहरूको अंशबाट र्लनमनुिएको होइन िन्री लेखकले 
उललेख गनु्यिएको ् । 

तेस्ो अधरारमा मलहषासुरवधको प्रसङ्ग ् । आधरालतमक 
अर्यमा मलहषासुर िनेको अहङ्कार हो । अहङ्कारका अलधष्ठाता 
देवता रुरि िएकाले तरसको आलधदैलवक अवतारसवरूपलाई 
पलन रुरिांश िननु उलचत नै हो (पृ.१६६-६८) । रुरिलाई महादेव 
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िलनन् अरा्यत् सबैिनदा ठूला देवता । तरसता रुरिको अंशसवरूप 
मलहषासुरलाई मान्य सकने अकथो कुनै दैव्री शलति ्ैन । अतेः सवरम ्
आद्या महालक्म्री मलहषासुरलाई दमन गन्य र उसलाई वाहनको रूपमा 
सव्रीकार गर्री लशवर््रीको इच्ालाई पूरा गन्य अवत्री्ण्य हुनुिएको ् । 
अहङ्कारले म धन्री, म कुल्रीन, म लववेकी, म साधक आलद िनदै कुल, 
समपलत, लववेक र साधना आलदको माधरमले लवलिनन रूप फेरेर्सतै 
मलहषासुरले पलन रुद्धमा लवलिनन रूप देखाएको ् तर िगवत्रीले 
उसलाई संहार गररलदनुिएको ्  । मलहषासुरलाई मानथे बेलामा िगवत्री 
लसंहवालहन्री हुनुको पलन लवशेष तातपर्य लेखकले उललेख गनु्यिएको 
् । रहाँ लसंह ब्रह्माकार वलृतको सवरूप हो । तरसमालर आरूढ 
िएको ब्रह्मचैतनर नै लसंहारूढा िगवत्रीको आधरालतमक सवरूप हो । 
वलृतमा प्रलतलबलमबत निई ब्रह्मतत्वले अज्ान र अहङ्कारलाई नष्ट 
गन्य सकदैन । वलृतमा प्रलतलबलमबत िएपल् मात् तरसले अज्ानलाई 
नष्ट गन्य सक् िनने लवशेष तातपर्य देखाइएको ् । चौरो अधरारमा 
देवताहरूले श्र्री, बुलद्ध, श्रद्धा आलदको रूपमा िगवत्रीको सतुलत 
गरेका ्न् र बालहरबाट असुरहरूप्रलत अतरनत ररसाएको देलखए पलन 
मनलित्बाट उहाँले लतन्रीहरूको उद्धारको नै कामना गनु्यिएको हो 
िन्री बताएका ्न् । बालहर ररस र लित् करु्णा राखने िगवत्रीको रो 
लवलक््ण सविावलाई देवताहरूले प्र्णाम गरेका ्न् । 

पाँचौ ँ अधरारमा शुमि र लनशुमिको आतङ्कबाट त्सत 
देवताहरूले सवग्य ्ाड्नुपरेको, उन्रीहरूले लहमालरमा गई 
देव्रीसूतिद्ारा िगवत्रीको सतुलत गरेको र पाव्यत्रीको माधरमबाट 
िगवत्री प्रकट िई शुमिको दूतसँग संवाद गरेको करा ् । रस 
प्रसङ्गलाई पलन लेखकले आधरालतमक तातपर्यमा अ्थरा्यउनुिएको 
् । देवता िनेका दैव्री वलृत हुन् । शानत अनतेःकर्णरूप्री सवग्यमा 
आननदपूव्यक बलसरहेका त्री देवताहरू आसुर्री वलृतको आक्रम्णपल् 
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सवग्यबाट लनलसकन बाधर हुन्न् र िगवत्रीको शर्णमा र्ान्न ्
(पृ.२१८) । देवताहरूले लवष्णुमारा, चेतना, बुलद्ध र लनरिा आलद 
२३ नामहरूद्ारा िगवत्रीको सतुलत गरेका ्न् । त्री हरेक नामहरूको 
लवशेष वराखरा रस ग्रनरमा गररएको ् । देवताहरूको सतुलतबाट 
प्रसनन िई पाव्यत्रीको शर्रीरबाट कौलशकी देव्रीको प्रादुिा्यव हुन् 
र उहाँले अतरनत सुनदर रूप ललई लहमालरमा लवचर्ण गन्य रालदा 
शुमिका दूत चणड र मुणडले देख्न् । लतन्रीहरूले सव्यश्रेष्ठ स्त्रीरतनलाई 
हर्ुरले र्सर्री पलन आफनो बनाउनुप ््य  िन्री शुमिलाई पे्रररत ग ््यन् । 
लेखकको आधरालतमक दृलष्टको्णअनुसार रस कराप्रसङ्गमा शुमि 
र लनशुमि अहनता र ममताका सवरूप हुन् । चणड र मुणड िनेका 
साधकले अलहलेसमम गदनै आएका लवलध र लनषेधरूप्री धम्यहरू 
हुन् । ज्ान हुनुिनदा पलहले साधक अहङ्कारकै िावमा हुन् । 
उसले वेदलवलहत लवलिनन लवलध र लनषेधका लनरमहरूको पालना गदनै 
र्ान् । शास्त्रीर लवलधलनषेधको पालना गरेर लचतशुद्ध हुँदै गदा्य उसले 
लचत् सवरूप आतमाको पलहलो झलको पाउँ्, रह्री नै चणड र मुणडले 
लहमालरमा देव्रीको दश्यन पाउनु हो । आतमाको पलहलो झलको 
पाइसकेपल् र््रीवको साधना बलल त्रीव्र हुन् । उसले र्सर्री पलन 
तरो लचत् सवरूप आतमतत्वलाई पाइ्ाड्ने लनचिर ग ््य  । अज्ाननाश 
नहुनरे्ल ऊ अहङ्कारकै पररलधलित् रहेकाले तरह्री पररलधलित् 
सव्यवरापक आतमतत्वलाई प्राप गन्य खोजने उसको प्ररास बारमबार 
लवफल हुन् । सव्यवरापक आतमतत्वलाई प्राप गन्य त अहङ्कारले 
आफूलाई आतमाको चर्णमा समलप्यत गर्री आफू नष्ट हुनुपद्य् । 
कराको प्रसङ्गमा शुमिले आफना अध्रीन रहेका लवलिनन शलति र 
साम्थर्यहरूको प्ररोग गरेर पलन देव्रीलाई आफनो बनाउन नसकेपल् 
अनतमा िगवत्रीबाट उसको संहार र आतमलर िएको बताइएको 
् ।
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रो साधनातमक प्रलक्रराको आरमि पाँचौ ँ अधरारको 
कराप्रसङ्गमा िएको ् । रहाँ िगवत्रीले शुमिको दूत सुग्र्रीवसँग 
एउटा लवलचत् प्रलतज्ाको उललेख गनु्यिएको ्  । र्सअनुसार िगवत्रीले 
पलहले रसतो प्रलतज्ा गनु्यिएको रहे्- र्सले मलाई रुद्धमा लर्त्, 
मेरो अहङ्कारलाई नष्ट ग ््य  र मैसमान बललरो हुन्, तरसलाई मैले 
पलतको रूपमा सव्रीकार ग्ु्य  । रहाँ सनदेह हुन् िगवत्रीले कलहले 
पलन नगरेको र कलहलरै पूरा हुन नसकने रो प्रलतज्ाको कुरा शुमिलाई 
उललू बनाउनका लालग मात् लकन बताउनुिरो? रसको उतर 
पलन आधरालतमक तातपर्यमै खोजनुप ््य  । सङ्ग्राममा िगवत्रीलाई 
लर्तनु िनेको इलनरिरहरूले लवषर िोगन हानराप गरररहँदा त्री सबै 
लवषरहरूको रूपमा िगवत्रीलाई नै देखनु रा ग्रह्ण गनु्य हो । मे दप्यम ्
िनने पदावल्रीको अर्य हुन् - मेरो सवरूपलाई आवर्ण गनथे अहङ्कार । 
तरसतो अहङ्कारलाई नष्ट गनु्यपद्य् । आफनो अलसततवलाई िगवत्रीम ै
समप्य्ण गरेको वरलति उहाँकै सवरूप बनने िएकाले तरसलाई 
िगवत्रीको समान िन्री बताउन पलन सलकन् । रसप्रकार इलनरिरर्र्री, 
अहङ्काररलहत र आफूमै समलप्यत वरलतिले मात् आफूलाई वर्ण गन्य 
सक् िनने प्रलतज्ा देव्रीले वेद, पुरा्णदेलख सबै शास्तहरूमा गनु्यिएको 
् (पृ.२८०-८१) । तरह्री आधरालतमक तातपर्यलाई मनमा राख्री 
उहाँले बोलेका गूढार्यक शबदहरूको र्ञर्ालमा शुमि फँसन पुगेको 
् । ्ैठौ ँअधरारमा धूम्लोचनको वध िएको ्, र्सलाई लेखकले 
भ्मज्ानको रूपमा अ्थरा्यउनुिएको ् । धूम् लोचन अरा्यत् धुँवाले 
िररएको आँखा िनने शालबदक वरुतपलतबाट पलन ररार्य कुरा नदेखन ु
िनने अर्य रुलतिसङ्गत नै ् । 

सातौ ँ अधरारमा काल्रीको खड्गद्ारा चणड र मुणडको वध 
िएको ् । लेखकले तत्वमलस महावाकर नै खड्ग हो, र्सद्ारा 
लवलधलनषेधमर समपू्ण्य कम्यको संहार हुन् िननुिएको ् । रो 
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िाव श्र्रीमद्गवद््रीताको पलन अनुकूल नै ् - ज्ानालगनेः सव्यकमा्यल्ण 
िसमसातकुरुते तरा (४/३७) । आठौ ँअधरारमा शुमि र लनशुमिको 
लवलशष्ट सेनापलत रतिब्रीर्को प्रसङ्ग आउँ् । तरहाँ शुमिले आफना 
सबै सैनरबललाई देव्रीको रुद्धमा होलमन आदेश लदएको ् । र्समा 
८ कुलका असुरहरू अलग्रम मोचा्यमा रहेका ्न् । लेखकले उदारुध, 
कमबु, कोलटव्रीर्य, धौम्, कालक, दौहृ्यद, मौर्य र कालकेर गर्री र्री 
कुलहरू ८ पाशका सवरूप हुन् िननुिएको ्  । कुला्ण्यव तनत्अनुसार 
घ्ृणा, शङ्का, िर, लोि, र्ुगुपसा, कुल, श्रील र र्ालत गर्री ८ 
पाशहरू रहेका ्न् । तरसपल् पालो आउँ् रतिब्रीर्को, र्सलाई 
लेखकले र््रीविावको रूपमा अ्थरा्यउनुिएको ्  (पृ.३१९) । रसलाई 
अनतेःकर्णद्ारा रङ्लगएको र््रीव अरा्यत् र््रीव र अनतेःकर्णको 
परसपर तादातमरको रूपमा अ्थरा्यउनु अझ रुलतिसङ्गत देलखन् । 
रसलाई मान्य देव्रीहरूले र्लत अस्त प्रहार गरे पलन िुइँमा रगत खसेर 
तरलत धेरै असुरहरू उतपनन िएको व्ण्यन ् । अनतेःकर्णलाई नाश 
गन्य मालनसहरू रोग, धरान, तपसरा, िर्नर्सता र्लत साधनहरूको 
प्ररोग ग ््यन्, लतनैलाई माधरम बनाई म रोग्री, धरान्री रा साधक िनेर 
अनतेःकर्ण र्ागा िएको देलखन् । रगतको एक रोपा पलन िुइँमा 
झन्य नलदई काल्रीले चाटेपल् बलल रतिब्रीर्को संहार िएर्सतो 
अनतेःकर्णले कुनै लवषर समातेर र्ागनुिनदा पलहलरै तरसलाई 
लवचारद्ारा नष्ट गररलदनुपद्य् । रह्री आशर लेखकको देलखन् । 

नवौ ँर दशौ ँअधरारमा ममता र अहनतारूप महान् असुरहरूको 
संहार िएको ् । शुमिसँग संवाद गनथे प्रसङ्गमा देव्रीले आफनो 
सव्यरूपता बताउँदै ब्रह्मा्ण्री आलद सारा शलतिहरूलाई आफँैमा ल्रीन 
गनु्यिएको ् । रुद्ध गदा्य-गदनै शुमिले देव्रीलाई आकाशमा उडाएर 
लगेको ् । देव्रीले आकाशबाटै तरसलाई िुइँमा प्ाररलदनुिएको 
् । वेदानतलवचार गदा्य-गदनै कलहलेकाह्री ँ शूनरताको लसरलतर्सतो 
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अनुिव हुने कुरालाई रसले सङ्केत गरेको ् । शुमिको वध िएपल् 
आकाश लनम्यल िएको, नद्रीहरू सवच् र शानत िएकोर्सता 
प्राकृलतक घटनाहरूको व्ण्यन ् । रसले अहनतारूप्री शुमिको नाश 
िएपल् साधक प्रकृलतसर हुन् िनने कुराको सूचना लदन् । 

एघारौ ँअधरारमा देवताहरूले िगवत्रीको लवशेष सतुलत गरेका 
्न् । र्समा ८ देलख २३ सममका १६ श्ोकहरूलाई नारार्ण्रीसूति 
िलनएको ् । सतुलतका हरेक श्ोकहरूको लेखकले लवशेष वराखरा 
गनु्यिएको ् । बाह्ौ ँअधरारमा िगवत्रीले िलवषरमा पलन बारमबार 
लवलिनन अवतार ललई देवताहरूको रक्ा गनथे बताउनुिएको ् । एक 
वष्यिरर मनत्र्प, ब्राह्म्णिोर्न, हवन र लवलवध पूर्ाद्ारा आराधना 
गनु्यिनदा एकपलट िलतिपूव्यक रो सतोत् श्रव्ण गदा्य आफू बढ्री प्रसनन 
हुने िगवत्रीको िनाइ (श्ोक २०-२२) बाट सपशत्रीको मलहमा 
उर्ागर िएको ् । तेह्ौ ँ अधरारमा िगवत्रीबाट सुरर रार्ाले 
राजर र समालध वैशरले तत्वज्ानको वर पाएका ्न् । लेखकले 
र्री दुई फलको तुलना गदनै रार्ालाई वैशरले नै उल्नेको उललेख 
गनु्यिएको ् (पृ.४१६-१८) । समालध वैशरलाई आफनै पररवारले 
हेला गर्री लनकालललदएकाले उनको आसलति नष्ट िएको तर रार्ामा 
िने शत्ुलाई लर्त्री पररवारको सारमा राजरसुख िोग गनथे कामना 
अझै बाँकी रहेकाले त्री दुईले आ-आफनो मानलसक लसरलतअनुसार 
िगवत्रीबाट वर मागेका ्न् । वर लदने क्रममा िगवत्रीले सुररलाई 
सामानर िावले रार्न् िन्री समबोधन गनु्यिएको ् तर वैशरलाई िने 
वैशरवर्य िन्री सनेह र सममान प्रकट गनु्यिएको ् । रसर्री िगवत्रीको 
आराधना गना्यले िोग र मोक् दुवै प्राप हुन सक् िनने लनकरथोल गदनै 
सपशत्री र रसको वराखरानको पू्ण्यता िएको ् ।

लववर्णका क्रममा वेदानतका प्रामाल्णक ग्रनरहरूको उद्धर्ण 
लदई आफनो िनाइलाई पुष्ट गररएको ् । वराखरामा लेखकलाई 
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असाधरै मन पनथे ्सप्तशिी्स ््णस् नामक ट्रीकाको सपष्ट प्रिाव 
देलखन् । तरसतै देव्रील्रीलाका लवलिनन आधरालतमक तातपर्यहरू 
अ्थरा्यउने दृलष्टलबनदु प्रारशेः ्साधन्समर ्ा ्ेद्ीमाहातम्य (ब्रह्मलष्य 
सतरदेव, साधन समर कारा्यलर, कलकता, सन् १९८६) नामक 
लहनद्री वराखरासँग लमलेको देलखन् । लकनिने   दुगा्यसपशत्रीका 
ल्रीला प्रसङ्गहरूलाई आधरालतमक तातपर्यमा अ्थरा्यउन खोजनु नै 
प्रसतुत ग्रनरको मुखर लवशेषता हो । समपादनको त्ुलटले मूल श्ोकमा 
िएका पदहरू कह्री ँ कह्री ँ अनुवादमा ्ुटेको र केह्री अशुलद्ध हुन 
गएको देलखन् तर सपशत्रीका हरेक पदलाई ्ुट्राई अर्य गररएको 
रसतो वराखरा नेपाल्री सालहतरमा पलहलो हो । अक्र आरमिपल् 
सपशत्री पढ्न लसकाउने र नवरात्हरूमा लवलिनन शलतिप्रीठ धाई 
रसको पाठ गन्य खोजने नेपाल्री र्नमानसलाई सपशत्रीको अर्य 
बुझने एउटा दररलो माधरम प्राप िएको ् । तनत्को सव्यमानर ग्रनर 
िन्री प्रलसद्ध दुगा्यसपशत्रीलाई समपू्ण्यतरा वेदानतको आधरालतमक 
तातपर्यमा घटाइलदनु लेखकको दाश्यलनक कौशल हो तर तरससँगै 
तनत्लसद्धानतको पलन उलचत समारोर्न हुँदा सुनमा सुगनध हुने 
देलखन् ।

३.४.१२ श्ीमद्ागितमहापतुराण छैठौ ँखण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रस ग्रनरमा श्र्रीमद्ागवत दशमसकनधको पचपनन अधरारदेलख 

एकादशसकनधको तेह्ौ ँअधरारसममका प्रसङ्गहरूको िावानुवाद, 
वराखरा-लवशे्ष्ण प्रसतुत गररएको ् । िगवान् को आठवट्री 
पटरान्रीहरूसँगको लववाह, बा्णासुरको प्रसङ्ग, देवलष्य नारदद्ारा 
श्र्रीकृष्णको गृहसर्रीको दश्यन, लशशुपालवध, शालव, दनतवकत् र 
लवदूररको वधर्सता रर्ोगु्ण्री प्रसङ्गहरूको ब्रीचमा श्र्रीदामाको िलति 
र श्र्रीकृष्णको ितिवातसलरको िावमर ल्रीला बेगलै सवाद ललएर 
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देखापरेको ् । रसपल् श्र्रीकृष्णले सूर्यग्रह्णको प्रसङ्गमा कुरुक्ेत्मा 
िेला िएका गोप-गोप्रीहरूलाई िेट्री आधरालतमक ज्ानको उपदेश 
गनु्यिएको ्  । िगवान् श्र्रीकृष्णले कंसद्ारा माररएका सबै दार्ुहरूको 
दश्यन गराउनु, वेदहरूले गरेको िगवान् को सतुलत र लत्देवहरूको 
पर्रीक्ामा िगवान् लवष्णु नै सव्यश्रेष्ठ लसद्ध हुनुिएको व्ण्यन गर्री 
दशमसकनध समपू्ण्य हुन् । एकादशसकनधमा नारदले वसुदेवलाई 
सुनाउनुिएको नवरोगेश्वरको प्रसङ्ग र उद्धवलाई ज्ानोपदेश गनथे 
क्रममा श्र्रीकृष्णले बताउनुिएको अवधूतोपाखरान र हंसोपाखरानको 
प्रसङ्गसँगै रो खणड समपू्ण्य िएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
पचपननौ ँअधरारमा प्रद्युमन र्नमको प्रसङ्गमा सवाम्रीर््रीले धम्यसँग 

नबाझने काम िगवान् कै लविूलत हो िनने ग्रीतावचनका आधारमा 
तरसतो काम नै कृष्णपुत्का रूपमा र्लनमएको हो िन्री पुलष्ट गनु्यिएको 
् (पृष्ठ ८) । गोप्रीहरूलाई कृष्णले ज्ानोपदेश गदा्य गोप्रीहरूको 
र््रीवकोष धवसत िएको िनने शुकदेवको िनाइले िलतिको पररपाक 
िएपल् ज्ान प्राप हुन् िनने पुलष्ट गद्य् िलनएको ् (पृष्ठ ३६८-
३६९) । िगवान् श्र्रीकृष्ण लमलरलामा र्ाँदा बहुलाश्व रार्ा र श्रुतदेव 
ब्राह्म्णमालर अनुग्रह गनु्यिएको र श्रुतदेवले कृष्णपे्रममा तनमर िई 
र्गत् लाई लबलस्यएको प्रसङ्गको िावपू्ण्य वराखरा गररएको ् । 
दशमसकनधको सतास्रीऔ ँ अधरार वेदसतुलतको नामले प्रलसद्ध ्, 
र्समा सबैिनदा पलहले लनगु्य्ण ब्रह्मतत्वलाई वेदहरूले कसर्री बताउन 
सक्न् ? िनने प्रश्न उठेको ् । र्सको लनषकष्यको रूपमा वेदहरूले 
ब्रह्मलाई साक्ात् शबदद्ारा बताउने निई मारा एवम् माराको कार्यलाई 
लनषेध गरेर बताउँ्न् िनने लनषकष्य लनकाललएको ् । वेदसतुलतका 
हरेक श्ोकहरूलाई श्र्रीधर सवाम्रीले आफनो िावमा संक्ेप्रीकृत 
गनु्यिएका श्ोकहरूको पलन वराखरा गररएको ् िने र्री सबै 
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श्ोकहरूलाई कृष्णल्रीलाका लवलिनन चररत्हरूको रूपमा अ्थरा्यउन 
सलकने कुराको उललेख गर्री सवाम्रीर््रीले िलति र वेदानतको समनवर 
प्रसतुत गररलदनुिएको ् । सनातन गोसवाम्रीको बृहद्ैष्णवतोलष्ण्री 
वराखराको सहारा ललँदै वेदसतुलतका हरेक श्ोकहरूलाई र्ब 
लेखकले अलग-अलग कृष्णल्रीलाको रूपमा उललेख गनु्यहुन् तब 
पाठकलाई अकथो एउटा िावावेगले पलन झङ्कृत बनाउन राल् । तरो 
हो- एउटै वाकरबाट परसपरलवरोध्री दुई रर्री िावलाई बताउन सकने 
संसकृतवाङ्मरको अर्यगामि्रीर्य र तरसका शबदहरूमा अनतलन्यलहत 
लवलक््ण साम्थर्य । रार्लष्य र्नकसमलृतकोषद्ारा प्रकालशत वेदसतुलतको 
ततकाल्रीन वराखरा र श्र्रीमद्ागवत अनुवाद गनथे क्रममा गररएको 
वेदसतुलतको रो वराखराका ब्रीच धेरै लिननता ् । तरस बेलाका 
कठोर वेदानत्री लेखकलाई श्र्रीमद्ागवतको िलतिरसले चुलु्यमम डुबाई 
िलतिलमलश्रत वेदानत्रीको रूपमा रूपानतररत गररलदएको सपष्ट मूलराङ्कन 
गन्य सलकन् । िाषाशैल्रीको प्रवाह, सुलललत पदलवनरास, लवशे्षर 
लवषरको वरापकतार्सता लवलवध लवशेषताहरूले गदा्य वेदसतुलतको 
रो वराखरा सवरं लेखककै पुरानो कृलतका लालग पलन अर्ेर बनेको 
् । 

रसपल्का दुई अधरारमा िगवान् लवष्णुको प्रशंसाका लालग 
लशवर््रीको रोरै लननदा गरेर्सतो लागने प्रसङ्गलाई लेखकले र्सर्री 
लशवलननदातफ्य  ढललकन नलदई िगवान् लवष्णुको प्रशंसा गनथे अर्यमा मात् 
वराखरा गनु्यिएको ्, तरसमा उहाँले म्रीमांसाशास्तको रह्री प्राच्रीन 
मरा्यदालाई  पररपालन गनु्यिएको ् – न लह लननदावाकरं लनलनदतुं 
प्रवत्यते अलप तु लवधेरं सतोतुम् अरा्यत् लननदाको तातपर्य लननदामा निई 
लवधेरको सतुलतमा नै ् । दशमसकनधको अनतमा कृष्णपतन्रीहरूको 
लवरहावसरालाई शुकदेवले रसर्री प्रकट गररलदनुिएको ्, र्सबाट 
कृष्णपे्रमको िावनामा उन्रीहरू पलन गोप्रीर्लतकै डुबेका लरए िनने 
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सपष्ट िएको ् । तरस प्रसङ्गलाई पलन लेखकले राम्र्री लवशे्ष्ण 
गनु्यिएको ्  । एकादशसकनधको सुरुवातमा वसुदेवलाई देवलष्य नारदले 
नवरोगेश्वरहरूको करा सुनाउनुिएको ् । नवरोगेश्वरहरूका िलति, 
ज्ान र वैरागरलमलश्रत त्री उपदेशहरूलाई सवाम्रीजरूले लवसतारपूव्यक 
वराखरा गनु्यिएको ् । िोकाएको मान्ेले हरेक गास खाँदै र्ाँदा 
शर्रीरमा पुलष्ट, मनमा सनतुलष्ट र बुिुक्ा शानत िएझै ँ िगवान् को 
शर्णमा र्ाने ितिहरूलाई िलति, ज्ान र वैरागर आफसे-आफ प्राप 
हुँदै र्ान् िनने श्ोकको वराखरा गदा्य मार्ा्यरनरार र मक्य टनरारको 
उललेख गर्री िलतिशास्त्रीर दृलष्टको्ण उपलसरत गररएको ् (पृष्ठ 
६०१-६०३) । अनतररक् रोगेश्वरले माराको उपदेश गरेको प्रसङ्गमा 
वेदानतशास्तअनुसार माराका सवरूप र लवशेषताहरूको लवसतारपूव्यक 
चचा्य गररएको ् (पृष्ठ ६१०-६११) । 

नव रोगेश्वरहरूमधरे लपपपलारनले गनु्यिएको उपदेश सबैिनदा 
सूत्ातमक र रहसरपू्ण्य ् । र्ाग्रत्, सवपन र सुषुलपरूप्री त्रीन 
अवसरा, वेदले ब्रह्मलाई बताउने लनषेधशैल्री, ब्रह्मको सव्यरूपता, 
अवसराहरूको वरलिचार हुँदा पलन ब्रह्मको अवरलिचार र 
सुषुलप अवसरामा अहङ्कार लनदाउँदा पलन कूटसर आतमाको 
सवरंप्रकाशतार्सता लवषरहरूलाई सवाम्रीर््रीको लेखन्रीले कैरौ ँपृष्ठ 
(६२२-६३४) मा वराखरा-लवशे्ष्ण गरेको ् । आफना सतसङ्ग, 
प्रवचनहरूमा नवरोगेश्वरको प्रसङ्ग उठ्दा धेरैर्सो दोहोरराइने 
गरेको लपपपलारनोपदेशलाई लेखकले प्रवचनमा मात् निई लेखनमा 
पलन उलतकै आदर लदएको देलखन् । वैलदक रज्मा पशुको आलिन 
िनेको लहंसा निई तरसलाई सपश्य गरेर ्ालडलदनु हो र सौत्ाम्ण्री 
रज्मा सुरापानको तातपर्य नाकले सुँघनुमात् हो िनने चमस रोगेश्वरको 
िनाइलाई लेखकले आफनो वराखराद्ारा समर्यन र पुष्ट गनु्यिएको ् 
(पृष्ठ ६५२-६५३) । तरसपल् उद्धव र श्र्रीकृष्णको संवादको प्रसङ्गमा 
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उद्धवको शर्णागलत, श्र्रीकृष्णले गनु्यिएका गलहरा उपदेशको लवसतृत 
वराखरा प्रसतुत गररएको ् । अनतमा हंसोपाखरानको प्रसङ्गमा 
शनकालदले हंसरूप्री िगवान् सँग हर्ुर को हुनुहुन् ? िन्री प्रश्न 
गदा्य लतम्रीले गरेको प्रश्न नै लमलेन िन्री गलहरो वेदानतको उतर 
लदइएको ् । र्री सबै प्रसङ्गहरूलाई सवाम्रीर््रीको लेखन्रीले प्रशसत 
वराखरा-लवशे्ष्ण गरेको ् । रस खणडमा वेदसतुलतको समनवरपू्ण्य 
वराखरामा सवाम्रीजरूको लवशेष िावदृलष्ट र लवद्ताको पररचर प्राप 
हुन् िने नवरोगेश्वरको उपाखरान, उद्धव र श्र्रीकृष्णको संवादर्सता 
लवषरहरूमा पलन उहाँको वराखराशैल्री ओर्सव्री एवम् मनोहार्री ् ।

३.४.१३ वरिमहहम्नःसतयोत्रम्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
डा. सवाम्रीर््रीद्ारा लशवमलहमनेःसतोत्मालर अनुवाद र वराखरा 

गररएको रो ग्रनर २०७० साल घटसरापनामा महेश संसकृत 
गुरुकुलबाट प्रकालशत िएको ् । पुरोवाक् को रूपमा लेखकको 
मनतवर र डा. गुरुप्रसाद सुवेद्रीको िूलमका नामको २५ पृष्ठको 
अनुसनधानातमक आलेखले ग्रनरको महत्व उर्ागर गरेको ् । 
पुषपदनत नामक गनधव्यले पृलरव्रीबाट सुनदर फूलहरू चोर्री आफना 
आराधर लशवलाई अप्य्ण गनथे गरेको सनदि्यमा पृलरव्रीका रार्ाले 
चोरलाई पलकडन अलौलकक उपार गर्री पुषपदनतको अनतधा्यन हुने 
शलति नष्ट गररलदएपल् रो सतोत् रलचएको हो । 

पुषपदनतले सतुलत गदा्य आरमिमा एउटा लववालदत  प्रसङ्ग उठाएका 
्न्- परमातमाको सतुलत हुन सक् रा सकदैन । गु्णको व्ण्यन गनु्य नै 
सतुलत हो । परमातमाका अननत गु्णहरूलाई कसैले पलन राहा पाउन 
नसकने िएकाले नर्ालनकनै गररएको सतुलत कसर्री प्रामाल्णक हुन 
सक् ? रो समसराको लनराकर्ण गन्य ब्रह्मा आलद देवताहरूको दुहाइ 
लदइएको ् । परमातमाको अननत मलहमालाई ब्रह्मा आलदले पलन पू्ण्य 
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रूपमा र्ानन सकेका ्ैनन् । अतेः सबैिनदा पलहले लतन्रीहरूले गरेको 
सतुलत नै बनद हुनुप ््य  । रलद आफनो शलतिअनुसार सतुलत गन्य पाइन् 
िने मैले गरेको सतुलत पलन उपरुति नै हुने् । पुषपदनतले परमातमाको 
लनराकार सवरूपको सतुलत हुन नसके पलन सगु्ण, साकार सवरूपको 
सतुलत गन्य सलकने बताएका ्न् । उनले सतुलतद्ारा िगवान् लाई खुश्री 
पान्यिनदा पलन आफनो वा्ण्रीलाई पलवत् गन्यका लालग नै प्ररास गरेको 
बताएका ्न् । संसारको सृलष्ट, लसरलत र प्रलर गनथे परमातमाको ऐश्वर्य 
अननत ्, त्रीनै वेदले पलन परमातमाको रह्री ऐश्वर्यको बखान गरेका 
्न् । उहाँले अरु कुनै पलन पदार्यको सहारतालवना नै संसारको सृलष्ट, 
लसरलत र पालन गनु्यहुन् । आफँैले आफँैलाई आफँैमा आफँैद्ारा 
अननत रूपमा प्रकट गन्य सकनु परमातमाको साम्थर्य िएकाले तरस 
लवषरमा कुतक्य  गनु्य आवशरक ्ैन । वेदानत, साङ्खर, रोगर्सता 
वैलदक लसद्धानत र शैव, वैष्णव आलद तालनत्क लसद्धानतहरूको पालना 
गना्यले पलन अनतमा सबै नद्री समुरिमा लमलेर्सतो लशवमा नै प्राप 
िइन् । रसता लवलिनन िावहरूद्ारा सतुलत गरेका ्न् ।

पुषपदनत िन्न्- समपू्ण्य देवताहरूलाई आफनो आँख्रीिौकँो 
इसाराद्ारा मात् अननत ऐश्वर्य प्रदान गन्य सकने लशवले आफना लालग 
िने बूढो गोरु, खट्वाङ्ग, टुटेको बञचरो, मगृको ्ाला, खरान्री, सप्य 
र खपपरमात् राखनुिएको ् । रसबाट उहाँको आतमाराम सविाव 
प्रकट िएको ्  । लवलिनन दाश्यलनकहरूले परमातमाको सवरूप बताउने 
क्रममा परसपरमा प्रशसत मतिेद र्नमाएको देखेर मैले त परमातमाको 
के सतुलत गन्य सकँुला ? िन्री आफू लर्ाइरहेको िाव पुषपदनतले प्रकट 
गरेका ् न् । तरसपल् ब्रह्मा र लवष्णुको अलघ जरोलतलल्यङ्ग प्रकट िएको 
प्रसङ्ग, राव्णमालर अनुग्रह र उसको अलिमानको लनग्रह गनु्यिएको 
प्रसङ्ग, बा्णासुरको लशविलति, कालकूट लवषको पान, कामदेवको 
संहार, प्रदोषको ताणडवनृतर, गङ्गाको धार्ण, लत्पुरासुरको संहार, 
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लवष्णुलाई सुदश्यन चक्र प्रदान, कम्यफलको प्रदान, दक्रज्को धवंस, 
ब्रह्मार््रीको मोहको नाशर्सता लवलवध पौराल्णक कराप्रसङ्गहरूलाई 
एक-एक श्ोकमा बताउँदै तरसको लवलशष्ट सनदेश पलन पुषपदनतले 
प्रसतुत गरेका ्न् । लशवको श्रीलसविाव अमङ्गलर्सतो लागे पलन 
उहाँ मङ्गलमर हुनुहुन्, रोग्रीहरूद्ारा आराधर उहाँ सारा संसारकै 
रूपमा अष्टमूलत्य सवरूपले प्रकट हुनुिएको ् िनदै ॐकारको अर्य 
पलन लशव नै िएको बताएर पुषपदनतले सव्यसवरूप लशवलाई बारमबार 
नमसकार गर्री िलतििावको कार्णले मातै् आफूले सतुलत गन्य दुससाहस 
गरेको िनदै सतोत् टुङ्गराएका ्न् । आफँैमा अतरनत िावमर र 
अर्यगमि्रीर लागने रस सतोत्को तरसतै िावुक र गामि्रीर्यपू्ण्य वराखरा 
सवाम्रीर््रीबाट िएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
शङ्कराचार्य परमपराका हरेक आश्रमहरूमा सारङ्कालमा लनतर पाठ 

गररने रो लसद्ध सतोत्को हरेक पदको नेपाल्री अनुवाद र लववर्ण गररने 
कृलत नेपाल्री िाषासालहतरमा पलहलो हो । अझ लवलिनन प्रमा्णहरूका 
सार दाश्यलनक लवषरवसतुको सवाम्रीर््रीले गनु्यिएको लवशे्ष्णलाई 
समेत मूलराङ्कन गदा्य रो अलद्त्रीर नै हो । लशव र लवष्णुको अिेदलाई 
बताउने उद्देशरले सतोत्का हरेक श्ोकहरूको लवष्णुपरक अर्य पलन 
गररएको ्, र्समा मधुसूदन सरसवत्रीको प्रलसद्ध संसकृत वराखराको 
सहारता ललएको कुरा उललेख गररएको ् । 

सतोत्को वराखरा गनथे क्रममा सुरुको लवषरप्रवेशमा नै लेखकले 
रो सतोत् वासतवमा लशवलाई प्रसनन बनाउन र उहाँको कृपा प्राप गन्य 
निई लनरनतर बलस्यरहेको लशवकृपालाई ग्रह्ण गन्यका लालग रलचएको 
हो िननुिएको ् (पृ.३७)। िगवान् का सबै सतुलतहरू िगवान् लाई 
प्रसनन बनाउने साधन होइनन्, उहाँको प्रसननतालाई आफूले धार्ण 
गनथे माधरममात् हुन् िनने िनाइले लेखकको िावमर दृलष्टको्ण 
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प्रकट िएको ् । पुषपदनतले श्ोकैलपच्े लशवलाई समबोधन गरेका 
अलग-अलग पदावल्रीहरूको लवलशष्ट िाव आकष्यक रूपले प्रसतुत 
गररएको ् । सातौ ँ श्ोकको वराखरा गनथे क्रममा तरहाँ सङ्केत 
गररएका वैलदक र तालनत्क सबै शास्तका मतहरूको संलक्प चचा्य र 
उललेख गररएको ्, र्सले गदा्य एउटै श्ोकको वराखरा २५ पृष्ठको 
(पृ.६६-९१) हुन पुगेको ्  । तरसमा वेदका अङ्ग, उपाङ्ग, षड्दश्यन र 
तनत्का शैव, वैष्णव आलद परमपराको संलक्प रूपमा सवा्यङ्ग व्ण्यन ्  
िने परमातमालाई प्राप गनथे लवलिनन बाटाहरूमधरे वैलदक माग्य ्ोटो 
र अनर धम्यसमप्रदारका माग्यहरू लामो िएको लनषकष्य लनकाललएको 
् । आठौ ँश्ोकको वराखरामा लशवको सारमा िएका बूढो गोरु, 
खट्वाङ्ग आलदको लवलशष्ट आधरालतमक तातपर्य बताइएको ् 
(पृ.९५-९८) । र्सअनुसार बूढो गोरु िनेको धम्य, खट्वाङ्ग िनेको 
मोक्, परशु िनेको लववेक, मगृचम्य िनेको संसार, लवषालु सप्य िनेको 
वासनारुति मन र खपपर िनेको इलनरिरद्ारा प्राप हुने ज्ानको सवरूप 
हो िने िसमधार्ण गनु्यले लशवको ज्ानदृलष्टद्ारा समपू्ण्य र्गत् को वाध 
िएको रा िसम िएको रहसरतफ्य  सङ्केत गरेको ् । 

राव्णले लशवको आराधना गरेको प्रसङ्गमा राव्णको आधरालतमक 
अर्य अहङ्कार िन्री गररएको ् (पृ.११०) । अहङ्कारका ज्ानेलनरिर 
र कमथेलनरिर गर्री १० टाउका ्न् । अहङ्कारपूव्यक लशवको आराधना 
गदा्य फल त पाइन् तर पल् अहङ्कारकै कार्ण दणड पलन पाउनुप ््य 
िलनएको ् । लशवले लवषपान गनु्यलाई र््रीवको अज्ान हर्ण गररलदन ु
िलनएको ् । लशवले प्रदोषनृतर गदा्य पृलरव्री, अनतररक् र सवग्य 
असतवरसत हुनु मूलाधार, हृदर र आज्ाचक्रमा ऊर्ा्यको कमपन हुन ु
हो िलनएको ् (पृ.१३१-१३३) । गङ्गाधार्ण गनु्य ज्ानधार्ण गनु्यको 
प्रत्रीक हो (पृ.१३६) । तरसैगर्री लत्पुरासुरलाई नाश गनु्य र््रीवका सरूल, 
सूक्म र कार्ण र्री त्रीनैरर्री शर्रीरलाई नष्ट गररलदनु हो (पृ.१४०-४१) । 
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लवष्णुलाई सुदश्यन चक्र लदनु िनेको सबैलतर लशव दश्यन गन्य सकने 
ज्ान लदनु हो (पृ.१४५-४६) । लशव शमशानमा रमाउनुको तातपर्य 
साधनाद्ारा राग-द्ेष आलद दुिा्यवहरू र्लेको पलवत् हृदरमा लनवास 
गनु्य हो (पृ.१६३) । रसप्रकार समपू्ण्य ल्रीलाप्रसङ्गहरूको लवलशष्ट 
आधरालतमक तातपर्य लेखकले उललेख गनु्यिएको ् । लशविलतिका 
प्रसङ्गहरूलाई वेदका लवलिनन मनत्, समलृत, पुरा्ण र उपलनषद्हरूको 
आधारमा पुलष्ट गनु्य रो वराखराको लवशेषता हो । वराखरा गदा्य 
सवाम्रीर््री लशविलतिको िावलोकमा चुलु्यमम डुबनुिएको देलखन् । 
लामो वराखरामा पलन कह्री ँिाव टुटेको देलखँदैन । सतोत्को वराखरा 
गदा्य सबैिनदा धेरै मधुसूदन सरसवत्रीद्ारा लवरलचत ट्रीकाको सहारता 
ललइएको ् । र्सका लवलिनन वाकरहरूको उललेख लववर्णमा 
िएको ् । 

लेखकले ३२ श्ोकसममको प्रकर्णमात् पुषपदनतले रचना 
गरेका हुन्, तरसपल् फलश्रुलतका रूपमा अरु श्ोकहरू रलपएका 
हुन् िन्री लकटान गनु्यिएको ् (पृ.२०९-१०) । समपू्ण्य सनदि्यहरूको 
उद्धर्ण प्राप िए पलन लशवल्रीलाका लवलशष्ट तातपर्यहरूको रुलतिरुति 
आधरालतमक वराखरा गनथे दृलष्टको्ण नै अनुद्धररत ् । सारद 
गुरुपरमपरा र आफनो शास्तलचनतनको फलसवरूप लेखकमा रो 
अनतदृ्यलष्ट पलाएको हुनुप ््य  । हरेक श्ोकलाई लवष्णुपरक अर्य गनथे 
क्रममा िने अपेक्ािनदा अललक कम सङ्केतमात्को प्ररोग गररएको 
् । रसले लशवपरक अर्यलतर नै लेखकको झुकाव िएको सहरै् 
अनुमान हुन् । समग्रमा लशविलति र वेदानतको एकैपटक रसासवादन 
गन्य खोजने पाठकहरूका लालग प्रसतुत कृलत बेर्ोड सवालदलो बनेर 
देखापरेको ् ।
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३.४.१४ श्ीमद्ागितमहापतुराण सातौ ँखण्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
रस ग्रनरमा श्र्रीमद्ागवत एकादशसकनधको चौधौ ँअधरारदेलख 

िागवतको समालपसममको प्रसङ्ग एवम् सकनधपुरा्णानतग्यत 
िागवतमाहातमर र िागवतका समपू्ण्य श्ोकहरूको अनुक्रमल्णका 
समावेश गररएको ् । िगवान् श्र्रीकृष्णले उद्धवलाई गनु्यिएको 
अधरातम उपदेश रसको मुखर लवषरवसतु हो । कम्यरोग, िलतिरोग 
र ज्ानरोग, र्री त्रीन रोगका अलधकार्री साधकहरू र साधनाबाट 
प्राप हुने फल आलद सबै लवषरमा श्र्रीकृष्णले उद्धवलाई लवसतारपूव्यक 
बताउनुिएको ् । प्रकृलत-पुरुषर्सता लवलिनन तत्वहरूको चचा्य, 
व्णा्यश्रम धम्यको लनरूप्ण, आतमत्वको व्ण्यन, िागवतधम्यको लनरूप्ण 
र रदुकुलको संहार गर्री िगवान् को धामगमनर्सता लवषरवसतु प्रसतुत 
गर्री एकादशसकनध समपू्ण्य िएको ् । द्ादशसकनधमा कललरुगका 
रार्ाहरूको वंशपरमपरा, कललरुगको गु्ण र दोष, रार्ा पर्रीलक्त् लाई 
शुकदेवको अलनतम उपदेश, वेदका शाखा-उपशाखाहरूको लवसतार, 
माक्य णडेर उपाखरान र अलनतम दुई अधरारमा श्र्रीमद्ागवतको 
समपू्ण्य कराप्रसङ्गको सारसंक्ेपसलहत श्र्रीमद्ागवतको लवशेष मलहमा 
बताइएको ् । सकनदपुरा्णअनतग्यत माहातमरमा उद्धवको साधना 
र अनवेष्णबाट व्रर्िूलमको पुररुद्धार एवम् तरसको महत्वर्सता 
लवषरहरूको चचा्य ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
श्र्रीमद्ागवत िगवान् को िनदा पलन िगवान् का िति 

िागवतहरूको मलहमागान गनथे पुरा्ण हो । रहाँ  ठाउँ-ठाउँमा िगवान ्
सवरंले आफूिनदा ितिहरू श्रेष्ठ ् न् िन्री बताउनुिएको ्  । श्र्रीकृष्णले 
उद्धवलाई ज्ानोपदेश गनथे क्रममा पलन आफू ितिहरूको चर्णबाट 
उडेको धूलो लशरमा धार्ण गनथे अवसरको खोर््रीमा उन्रीहरूको 
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पल्-पल् लागने लवलक््ण कुरा बताउनुिएको ् । िगवान्  साँचच ै
आफनै कलरा्णका लालग ितिको पल् लागनुपरेको हो ? अरवा 
ितिहरूको रक्ा र कलरा्ण गनथे दृलष्टले पल्-पल् लागनुिएको हो ? 
रा अनर कुनै उद्देशरले उहाँले तरसो गनु्यिएको हो ? िनने लवषरमा 
लवलिनन ट्रीकाकार र िावुक ितिहरूले आ-आफनै धार्णा राखेका 
्न् । सवाम्रीर््रीले त्री सबै मतहरूलाई उललेख गदनै अनतमा अरु कुनै 
कार्णले निई पे्रमको परवश िएकाले मात् िगवान् तरसर्री पल् 
लागनुिएको हो िन्री आफनो अलग दृलष्टको्ण राखनुिएको ् (पृष्ठ 
१३-१४) । आफना अननर ितिलाई िगवान् ले सवरं तत्वज्ान प्रदान 
गनु्यहुन् र तरसो मानदा पलन महावाकरश्रव्णको मरा्यदामा कुनै आँच 
आउँदैन िनने वराखराताको रुलतिपू्ण्य दृलष्टको्ण रहेको ् (पृष्ठ १७-
१९) । िगवान् ले कम्य, िलति र ज्ानरोगको सवरूप एवम् फल उपदेश 
गनु्यिएको प्रसङ्गलाई पलन सुलललत शैल्रीमा वराखरा-लवशे्ष्ण 
गररएको ् । लिक्ुग्रीतको प्रसङ्गमा दुेःखको मूल कार्ण देवता, 
कम्य, काल, ग्रह र शत्ुहरू निई मन नै सबै दुेःखको मूल कार्ण 
हो िनने आधरालतमक दृलष्टको्णलाई तक्य पूव्यक वराखरा गर्री लसद्ध 
गररएको ् ।

एकादशसकनधको अठ्ाइसौ ँ अधरारमा िगवान् ले उद्धवलाई 
वेदानतदश्यनको सारिूत लनषकष्यको उपदेश गनु्यिएको ् । संसारको 
लम्थरातव, आतमाको असङ्गता, तुर्रीर आतमतत्वको सव्यत् अनवर, 
आतमा र अनातमाको लववेक, सतसङ्गको महत्व, र््रीवनमुतिको 
अनुिवर्सता गलहरा लवषरहरूलाई सवाम्रीर््रीको वराखरानशैल्रीले 
शास्तप्रमा्ण र रुलतिद्ारा अझै पररपुष्ट बनाइलदएको ् । तरह्री ब्रीचमा 
एउटा प्रश्न आउँ्- संसारचक्रमा फँसनेवाला को हो ? आतमतत्व 
असङ्ग िएकाले र अनतेःकर्ण र्ड िएकाले र्री दुवै बनधनमा नपनथे 
िएपल् संसारमा बाँलधएको को हो ? िनने लर्ज्ासाको उतरमा 
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आतमा र अनतेःकर्णको तादातमर िई बनेको र््रीविाव रा अहङ्कार 
नै बनधनमा फँसेको हो िन्री लनकरथोल गररएको ् (पृष्ठ २२१-
२२२) । उद्धवलाई तत्वज्ान्री बनाई लबदा गररसकेपल् सवाम्रीजरूको 
लेखन्रीले शुकदेवको अलनतम उपदेशको प्रसङ्गमा पुगेर फेरर अकथो 
पटक आफनो िावुक हृदर प्रकट गरेको ् । हररकीत्यनको मलहमा 
बताइएको प्रसङ्गमा दशवटा नामापराधहरूको लववेचना गररएको ् 
(पृष्ठ ३१४-३१५) । शुकदेव रार्ालाई हपकाउँदै िननुहुन्- शर्रीर 
मदा्य म म्ु्य  िनने लतम्ो सोचाइ त पशुहरूको र्सतो ् । र्नम, मतृर ु
आलद सारा खेल मनको रचना हो । मनरूप्री लदरोमा वासनारूप्री 
तेल रहुनरे्ल कतृ्यतविावरूप्री जवाला लनरनतर बललरहन् । तरसको 
अिावमा आतमा आफनै सवरंप्रकाश सवरूपमा अवलसरत हुन् 
िन्री शुकदेवले उपदेश गनु्यिएका हरेक वाकरको लवसतृत लववेचन र 
प्रमा्णहरूद्ारा पुलष्टसमेत गररएको ् । उपदेशको अनतमा िागवतको 
महावाकर आउँ् - अहं ब्रह्म ्रं धाम ब्रह्माहं ्रमं ््दम् । रहाँ 
अहम् लाई उद्देशर गर्री ब्रह्मतवको र ब्रह्मलाई उद्देशर गर्री अहनतवको 
लवधान गरेर र्री दुईब्रीचको कालपलनक िेदलाई र्रो-लकलोसलहत 
उखेलन खोलर्एको ् । रस प्रसङ्गलाई उपलनषद्, ग्रीता, पञचदश्री, 
लववेकचूडामल्णर्सता वेदानत ग्रनरहरूबाट पुलष्ट गर्री ब्रह्माकारवलृतको 
प्ररोर्नको समेत लेखकले वराखरा गनु्यिएको ्  (पृष्ठ ३४०-३४२) । 

अनतमा िागवतको अलवलच्नन परमपरा, रोलगरार् शुकदेवको 
महत्व, िलति र नामसङ्कीत्यनको मलहमार्सता लवषरहरूलाई 
िावपू्ण्य वराखरा गर्री वराखराताले आफनो िावपुषपाञर्लल 
समप्य्ण गनु्यिएको ् । श्र्रीमद्ागवतका अठारै हर्ार श्ोकहरूको 
अनुक्रमल्णकासमेत समावेश गररएकाले अनुसनधाताहरूको उपकार 
िएको ् । समग्रमा श्र्रीमद्ागवतका हरेक पद-पदको नेपाल्रीमा 
वराखरा गनु्य, तरसको सुलललत िावार्य प्रकट गनु्य र र्हाँ-र्हाँ गलहरा 
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दाश्यलनक एवम् िावपू्ण्य प्रसङ्गहरू आउँ्न् तरहाँ सबै प्रसङ्गहरूको 
महत्वका सार वराखरा गनु्यले लेखकको रो ज्ानरज्लाई अलद्त्रीर 
र सुमधुर बनाइलदएको ् । लेखक सवरं अद्ैत वेदानतका तालक्य क 
वराखराता िएकाले िागवतलाई तरह्री एकाङ्ग्री दृलष्टले मात् 
वराखरा गनु्यहोला िनने पूव्यधार्णालवपर्रीत िलति र ज्ानको सुनदरतम 
समनवर प्रसतुत गन्य सकनु नै सबैिनदा ठूलो लवशेषता माननुप ््य  । 
ब्रह्माकारवलृत, श्रव्ण-मनन-लनलदधरासनको आवशरकता, र्गत् को 
लम्थरातवर्सता दाश्यलनक लसद्धानतहरूसँग नबालझने गर्री िलतिको 
महत्व र तरसबाट तत्वज्ान प्राप हुने रहसरलाई प्रसतुत गनु्य सामानर 
कौशल होइन । िलति र ज्ानको सुनदर समनवर नै श्र्रीमद्ागवतको 
नराँ प्रसरान हो । रो रसतो रार्माग्य हो र्समा आँखा लचमलेर दौलडए 
पलन लड्ने र खसने डर हुँदैन (श्र्री.िा.महा.११/२/३५) । िागवतका 
प्रवतिा शुकदेव र तरसका वराखराता श्र्रीधरसवाम्रीपल् रो समनवर-
प्रसरानलाई पुनर्जीलवत गराउने काम िागवतको रामाननद्री ट्रीका र 
तरसका वराखराताबाट समपनन िएको ् । लवलिनन लवज्हरूले पलन 
डा. सवाम्रीर््रीले रह्री ऐलतहालसक आवशरकताको आकलन गर्री 
रामाननद्री ट्रीकाको प्र्णरन गनु्यिएको िन्री आफनो धार्णा राखेका 
्न् (प्रा. द्रीघ्यरार् लघलमरे, प्रसतावना, श्र्रीमद्ागवत रामाननद्री ट्रीका, 
प्ररमखणड, पृष्ठ ७) । रसर्री समरको आवशरकता, आफूलित् 
िलतिलमलश्रत वेदानतको लनष्ठा, पुखर्सल्री संसकारको आधारमा 
बालरकालदेलखकै िागवतपे्रम र लर्ज्ासुहरूको अनुरोधर्सता 
लवलवध कार्णहरूको र्गमा श्र्रीमद्ागवत रामाननद्री ट्रीकारूप्री लदवर 
िावमलनदर खडा िएको ् । ऐलतहालसक कार्य गनथे ऐलतहालसक 
पात्लाई इलतहासले नै उलचत सममान लदने् ।
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३.४.१५ दवषिणामडूवत्शसतयोत्र

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
२०७१ साल गुरुपूल्ण्यमामा महेश संसकृत गुरुकुलद्ारा प्रकालशत 

रो ग्रनर आद्य शङ्कराचार्यद्ारा लवरलचत सतोत्को नेपाल्री अनुवाद 
हो । पुरोवाक् को रूपमा लेखकीर मनतवर र डा. गुरुप्रसाद सुवेद्रीको 
िूलमकाले ग्रनरको लवषरवसतु र सनदि्यमा प्रकाश पारेको ् । 
दलक््णामूलत्य िनेको लशवले शनकालद ऋलषहरूलाई उपदेश गन्य धार्ण 
गनु्यिएको गुरुमूलत्य हो । उहाँलाई सबै गुरुहरूका आलद गुरु मालनन् । 
शाङ्करवेदानतको परमपरामा वेदानतसवाधरारिनदा अलघ ईश्वर, गुरु 
र लशषर गर्री त्रीन िेदमा प्रकट िएका दलक््णामूलत्यलाई नमसकार ् 
िन्री मङ्गलाचर्ण गनथे गररन् । रसर्री शाङ्कर परमपरामा अलद्त्रीर 
ब्रह्मतत्वकै नाम दलक््णामूलत्य हो, र्सलाई रस सतोत्मा गुरुमूलत्यको 
रूपमा नमसकार गररएको ् । ऐनामा देलखएको सहरर्सतो सारा 
संसार परमातमालितै् िएर पलन माराद्ारा बालहर देखापरेको ् र 
अलद्त्रीर तत्वको ज्ानद्ारा रो भ्म नष्ट हुन् । महारोग्रीले आफनो 
इच्ाशलतिबाट लवलिनन पदार्यलाई प्रकट गरेझै ँ लशवले आफँैलित् 
अवरति रूपमा रहेको समपू्ण्य प्रपञचलाई माराद्ारा लवलिनन 
देश, काल, वसतु र िोतिा र््रीवहरूको रूपमा प्रकट गनु्यिएको 
् । परमातमाको सता र चैतनरलाई पाएर नै असत् समानको संसार 
सत् र्सतो देलखएको ् । उहाँले नै तत्वमलस आलद वेदवाकरहरूद्ारा 
गुरुको रूपमा लशषरलाई उपदेश गनु्यहुन् र उहाँको वासतलवक 
सवरूपलाई साक्ातकार गरेपल् संसारमा फकथे र आउन पदनैन । 

आकाशे बत्री बालदा पवाल परेको घैटँोलित्बाट लदरोको प्रकाश 
चारैलतर ्ररएझै ँहृदरलित्को आतमाको प्रकाश इलनरिररूप्री ल्रिको 
माधरमले संसारिरर फैललएको ् । सवरंप्रकाश आतमा आफँैमा 
पलहला प्रकालशत हुन् र उसैले सारा संसारलाई लनरनतर प्रकालशत 
गरररहेको ्  । अज्ान्रीहरू शर्रीर, इलनरिर, प्रा्ण, बुलद्ध र शूनरलाई आतमा 
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िन्री आ-आफनो अलपज्ताको पररचर लदन्न् । र्ुन माराशलतिको 
प्रिावद्ारा लवलिनन दाश्यलनकहरूसमेत वरामोहमा परेका ्न् तरसतो 
मारालाई संहार गनथे परमातमा नै हुनुहुन् । खग्रास ग्रह्णमा ्ारारूप्री 
राहुले सूर्य र चनरिलाई ढाकदा पलन लतनको अलसततव रलहरहेझै ँसुषुलप 
अवसरामा मन, इलनरिर आलद सबै अज्ानमा ल्रीन हुँदा पलन वरलतिको 
अलसततव र्ालगरहेको हुन् । उठेपल् तरह्री आफनो अलसततवलाई 
ललएर म ढुककसँग सुते ँिनेर बताउँ् । रसप्रकार आतमाको कलहलरै 
अिाव ्ैन । बालर, रुवा आलद अवसरा र र्ाग्रत् आलद अवसराहरू 
पररवत्यन िइरहे पलन त्री सबै अवसराहरूलित् आतमा अहम् रूपले 
प्रकालशत िइरहेको हुन्, तरसमा पररवत्यन ्ैन । रसतो अलवनाश्री 
आतमाको ज्ान लशवले ज्ानमुरिाद्ारा प्रकट गरररहनुिएको ् । 
र्ाग्रत् र सवपन अवसरामा कार्य-कार्ण, सवाम्री-सेवक, गुरु-लशषर 
र लपता-पुत् आलद लवलिनन लौलकक समबनधहरूको रूपमा आतमा 
नै देखा परेको ् । माराको बनधनमा परेको र्सतो देलखएको पलन 
तरह्री अलद्त्रीर आतमा नै हो । लशवतत्वले आफूलाई पृलरव्री, र्ल, 
तेर्, वारु, आकाश, सूर्य, चनरि र र््रीव गर्री अष्टमूलत्यको रूपमा प्रकट 
गरेको ् । लववेकीहरूका लालग तरोिनदा बाहेक अकथो कुनै तत्व 
्ैन । रसप्रकार सवा्यतमिावलाई प्रलतपादन गनथे रो रहसरपू्ण्य महान ्
सतोत्को उपसंहार िएको ् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
लेखकले पुरोवाक् मा नै लशवको दलक््णामूलत्यसवरूप दलक््णालिमुख 

अघोर मूलत्यिनदा पृरक् िएको बताउनुिएको ्  । अघोर मूलत्य शलतिले 
रुति ् िने दलक््णामूलत्य शलतिले रलहत ् । तरहाँ दलक््णामूलत्यसतोत्को 
आधरालतमक र दाश्यलनक पक्को मात्ै वराखरा गररएको िन्री आफनो 
वराखराको स्रीमा तोलकएको ् । हुन पलन लवलिनन उपलनषद् मा 
आएका दलक््णामूलत्यका रहसरपू्ण्य सवरूपहरू, तनत्शास्तमा आएको 
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दलक््णामूलत्यको प्रसङ्ग, रसको उपासनालवलध आलद साधनातमक 
पक्बारे रहाँ कुनै चचा्य गररएको ्ैन । रह्री नै रस ग्रनरको स्रीमा 
हो । लवशेषतरा दलक््णामूलत्यको साधना गनथेिनदा पलन रस सतोत्को 
माधरमले वेदानतको सुमधुर रसासवादन गनथे लर्ज्ासुहरूको दृलष्टले 
वराखराको रचना िएको देलखन् । लेखकले ग्रनरको आरमिमा 
वेदानतको नारार्ण परमपरा र दलक््णामूलत्य परमपरा गर्री दुई परमपरा 
िएको र आद्य शङ्कराचार्य र्री दुवै परमपरासँग समबलनधत िएको 
बताउनुिएको ् । दलक््णामूलत्यले लशषरहरूलाई उपदेश गनथे िाषा 
मौन िाषा रहेको ् , र्सको महत्व पलन वराखराताले खुलाउनुिएको 
् (पृ.१३-१४)। हरेक उपदेश मौनबाट सुरु िएर मौनमा नै टुङ्लगने 
िएकाले उपदेशको वासतलवक सवरूप मौन नै हो । गुरुले वष्सवँष्य 
वराखरा गरे पलन लशषरले शर्रीर, इलनरिर र मनको खलबल्रीलाई 
शानत गर्री मौन िावमा रहनु नै वेदानत सुननुको लक्र हो । अतेः मौन 
आतमलसरलतबाट संसारलाई तत्वज्ानको उपदेश लदने दलक््णामूलत्य नै 
सबै गुरुहरूको आलदसवरूप हो िनने लेखकीर दृलष्टको्ण लचतबुझदो 
् । प्रसतुत सतोत्लाई वराखरा गदा्य वराखराताले सुरेश्वराचार्यको 
मानसोललास नामक वालत्यक, पुरुषोतमाननद नामक लवद्ान् ले 
लेखेको तत्वसुधा ट्रीका र आफना गुरु सवाम्री महेशाननद लगररजरूले 
गनु्यिएको लहनद्री माधुर्री वराखरालाई आधार ललनुिएको देलखन् । 
तरसैले वराखरा गनथे क्रममा मानसोललास आलदका प्रसङ्गहरू ठाउँ-
ठाउँमा उठाइएका ्न् । ग्रनरमा चार प्रकारले दलक््णामूलत्य शबदको 
वरुतपलत गररएको ् ।

१. दलक््णा = दलक््णलदगलिमुखा मूलत्येः रसर सेः(पृ.१४)
२. दलक््णा = अनुकूला मूलत्येः रसर सेः(पृ.१४)
३. श्र्रीमत्री=सलचचदाननदालतमका, गुवजी=अलतमहतरा च मूलत्येः 

रसर सेः (पृ.२६)
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४. लश्ररा = अनाद्यलचनतरमाराशकतरा, दलक््णेः = सृलष्टलसरतरनत-
रचनालनपु्णचि, परमार्यतेः अमूलत्येः = लवशेषाकाररलहतचिासौ 
दलक््णामूलत्येः= श्र्रीदलक््णामूलत्येः (पृ.२७)

हरेक श्ोकलपच्े दलक््णामूलत्य लशवलाई नमसकार गनु्यको 
तातपर्य लेखकले अहम् िावलाई पू्ण्यतरा तरागनु िन्री गनु्यिएको 
् । अहङ्कारलाई तराग्री तुर्रीर आतमलसरलतमा रहनु नै नमसकारको 
अर्य हो िनने कुरामा िावनोपलनषद् को प्रमा्ण लदइएको ् ।  
आतमाको ज्ानसवरूपता र सवरंप्रकाशतार्सता प्रसङ्गमा लेखकले 
प्रशसत लववेचन गनु्यिएको ् (पृ.३७-४०) । तत्वमलस महावाकरको 
सनदि्यमा पलन तरसको वाचरार्य र लक्रार्यको लववेचन गररएको ् 
(पृ.४२-४३) । चौरो श्ोकमा घैटँोको पवालबाट प्रकाश लनसकेझै ँ
इलनरिरको माधरमबाट पलन आतमाको प्रकाश लवषरमा ्ररएको 
बताइएको ् । रस श्ोकको वराखरा गनथे क्रममा वराखराताले 
वेदानतशास्तअनुसार अिेदालिवरलति, लचदुपराग र आवर्णिङ्ग गर्री 
वलृतका त्रीन प्ररोर्नहरूको उललेख गनु्यिएको ् । मानसोललासका 
रचलरता वालत्यककार सुरेश्वराचार्यको मत िने र्री त्रीनै लसद्धानतिनदा 
अलग रहेको िन्री तुलना प्रसतुत गररएको ् (पृ.४८-५२) । 

सुषुलपको लववेचन गदा्य ्ानदोगर, बृहदारणरक आलद लवलिनन 
उपलनषद् हरूको प्रसङ्ग लराई लवसतृत लववेचन गररएको ् । तरहाँ 
ज्ान र अज्ान सँगै िएको सनदि्यमा तरसको रहसर बताइएको ् 
(पृ.६८-६९) । नवौ ँश्ोकमा लशवको अष्टमूलत्य उपासनाको वराखरा 
गदनै सोऽहम् िनने अर्पा गारत््री र ॐकारको ब्रीचमा अनरोनर 
समबनधको र्सर्री लनरूप्ण गररएको ्, तरो वेदानत शास्तमा सव्यरा 
नौलो लाग् (पृ.८९-९३)। सुरेश्वराचार्यको वराखरालाई अनुसर्ण गदनै 
सोऽहम्  वाकरमा सकार र हकारको लोप गरेर अकारलाई ओकारमा 
पूव्यरूप गररलदएपल् ओम् बन् अरा्यत् अकाररूप र््रीवलाई 
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ओकाररूप ईश्वरमा लवल्रीन गररलदएपल् प्र्णवार्य प्रकट हुन् िन्री 
बताइएको ् । सुरेश्वराचार्यले अष्टमूलत्य उपासनाका समबनधमा 
अनर लवलवध रहसरहरूको उललेख गरेबाट लेखकले सुरेश्वराचार्यको 
साधनापद्धलत रह्री िएको अनुमान गनु्यिएको ्, र्सलाई खणडन 
गन्य सकने देलखँदैन । समग्रमा रस वराखरामा तनत्को साधनातमक 
रहसरिनदा पलन वेदानतको लवचारपक्लाई र्ोड लदई लशवको 
दलक््णामूलत्यसवरूपको मलहमा गान गररएको ्, तर सुरेश्वराचार्यको 
मानसोललास वालत्यकमा आगमका प्रसङ्गहरू प्रशसत प्ररोग िएकाले 
तरसको प्रिाववश केह्री आगमका तत्वहरू पलन रहाँ सवतेः 
समालवष्ट िएको िने लबस्यन लमलदैन । प्रवाहमर िाषाशैल्री, सुलललत 
पदलवनरास र हरेक कुरामा शास्त्रीर प्रमा्णहरू उपलसरत गर्री पुलष्ट गनथे 
लेखकको शैल्रीले वराखराको उचाइ अझै बढाएको ् ।

३.२.१६ ईरावद दर उपवनषद ्

सकं्षिप्त क्िषयिस त्ु
२०७३ साल रामनवम्रीमा महेश संसकृत गुरुकुलद्ारा प्रकालशत रो 

ग्रनर लेखकले लवलिनन उपलनषद् हरूमालर गनु्यिएको नेपाल्री वराखरा 
लवशे्ष्ण हो । आरमिमा पुरोवाक् को रूपमा लेखकले उपलनषद् प्रलतको 
आफनो दृलष्ट, लतनको महत्व र प्रलतपाद्य लवषरलाई संलक्प रूपमा 
चचा्य गनु्यिएको ् । रसबाट उपलनषद् हरूको वराखरा गदा्य उहाँले 
अङ्गालनुिएको दृलष्टलबनदु सपष्ट हुन् । मुगतिको्गनि््द को अनुसार 
दश उपलनषद् िनेर ईश, केन, कठ, प्रश्, मुणडक, माणडूक्य, 
िनैगत्तरी्य, ऐिरे्य, छान्दोग्य र ्बमृह्दारण्यकलाई बुलझन् । रस 
ग्रनरमा िने अलनतमका दुई उपलनषद् का ठाउँमा शे्विाश्विर र कनै ्ल्य 
उपलनषद्लाई समावेश गररएको ् । ्ानदोगर र बृहदारणरक 
लवशालकार उपलनषद् िएकाले रस ग्रनरमा समावेश गन्य नसलकएको 
एवम् श्वेताश्वतर र कैवलर र्री दुई लशवतत्वप्रलतपादक उपलनषद्लाई 



114 | डा. स्ामी रामानन्द गिरर : एक अध्य्यन

िने राषरिदेव पशुपलतद्ारा संरलक्त रस मुलुकमा प्रचार गन्य आवशरक 
िएको िनने लेखकीर धार्णासँग असहमत हुन सलकनन । 

ईशा्ास्यो्गनि््द मा परमातमतत्वद्ारा समपू्ण्य संसार वराप 
िएको, तरसलाई बुझन लनषकाम कम्यको अनुष्ठान गनु्यपनथे र सवा्यतमक 
ब्रह्मलाई बुझेपल् शोक, मोह नाश हुने बताइएको ् । तरहाँ 
लवद्या र अलवद्या िन्री उपासना र कम्यको समुचचर बताइएको ् 
िने उपासनामा समिूलत र असमिूलत अरा्यत् लहरणरगि्य उपासना र 
अवराकृत उपासनालाई समुचचर गनु्यपनथे बताइएको ्  । सूर्यमणडलको 
अलिमान्री लहरणरगि्यलाई अिेद िावले उपासना गनथे उपासकले 
उपासरसँग एकीिाव प्राप गन्य प्रार्यना गरेको प्रसङ्गबाट उपलनषद ्
पू्ण्य हुन् । केनो्गनि््द मा र््रीवका मन, प्रा्ण र इलनरिरहरूलाई 
त्री-त्री लवषरमा प्रवतृ गनथे तत्व कुन हो ? िनने लर्ज्ासाबाट लवचारको 
आरमि िएको ् । समपू्ण्य इलनरिरको प्रवत्यक ज्ानसवरूप आतमा 
नै हो, तर तरसलाई शबदले रह्री हो िनेर तोकन सलकँदैन र मनले 
पलन तरसलाई लवषर गन्य सकदैन । मैले ब्रह्मलाई र्ानद्ु िननु नै 
नर्ाननुको पररचर हो िन्री बताइएको ् । तरसैगर्री अलिमान र 
भ्मद्ारा गाँलर्एका देवताहरूलाई ब्रह्मतत्वको उपदेश गन्य हैमवत्री 
उमा प्रकट हुनुिएको प्रसङ्ग र तत्वज्ानसमबनध्री अलधदैव र अधरातम 
दृष्टानतलाई बताएर केनोपलनषद् समपू्ण्य िएको ् ।

कठो्गनि््द मा उद्दालकका ्ोरा नलचकेताले लपताको 
आज्ाबाट सशर्रीर रमलोक पुग्री रमरार्सँग ब्रह्मलवद्याको वर 
मागेको प्रलसद्ध आखरान वल्ण्यत ् । पाँच वष्यको बचचाले सवरं 
मतृरुका अलघ अर्र-अमर आतमाको रहसर र्ानने लर्ज्ासा गरेको 
रो प्रसङ्ग आष्य सभरताको ज्ानगररमा र वैचाररक उचचताको 
दह्ो प्रमा्ण हो । लदवर पदार्यहरूको िोग गनथे धेरैरर्री प्रलोिनमा 
अलमलराउन खोजदा पलन नलचकेता नअलमललएपल् रमरार्ले 
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आतमतत्वको उपदेश प्रारमि गनु्यिएको ् । आतमामा र्नम, मतृरु, 
बुढ्राइँर्सता अवसराहरू ्ैनन् । लवनाश्री शर्रीरलित् तरो अलवनाश्री 
िएर रहेको ् । शर्रीररूप्री ररको तरह्री माललक हो । इलनरिररूप्री 
घोडालाई मनरूप्री लगामद्ारा लनरलनत्त गन्य सकेमात् आतमालाई 
पाउन सलकन् । इलनरिरद्ारा गररएका सारा लवषरिोगको प्रकाशक 
आतमा नै हो । तलाउमा बलस्यएको पान्रीको रोपो तरह्री ँ अलिनन 
रूपले लमलेझै ँ तत्वज्ान्री वरलति आतमामा अलिनन िई लमलद् । 
मालनस वासतवमा प्रा्ण र अपानको आधारमा निई लतनको पलन 
आश्रर आतमतत्वकै आधारमा र््रीलवत ् । सूर्यलाई संसारका कुनै 
पलन गु्ण-दोषले न्ोएर्सतो ज्ानसवरूप आतमालाई शर्रीर आलदको 
गु्ण-दोषले ्ोएको ्ैन । मनुषरर््रीवनमा नै आतमज्ान प्राप गन्य 
सलर्लो ् । पाँच ज्ानेलनरिरलाई मनमा र मनलाई बुलद्धमा ल्रीन गर्री 
लनचेिष्ट बनाउने अभरास नै रोग हो । आतमालाई ् ् िनेको िरमा 
प्राप गन्य सलकँदैन तर तरसलाई पाउन शुद्ध लवश्वासको खाँचो िने 
पद्य् । रसर्री नलचकेताले रमरार्बाट पाएको ब्रह्मलवद्या र रोगको 
रहसरसमेत बताएर रो उपलनषद्  समाप हुन् ।

प्रश्ो्गनि््द अरव्यवेदअनतग्यतको उपलनषद् हो । रसमा सुकेशा 
आलद ६ ऋलषहरूले महलष्य लपपपलादसँग ब्रह्मलवद्यासमबनध्री लवलिनन 
सनदि्यमा लर्ज्ासा गरेका ्न् । त्री सबै प्रश्न गनथे ऋलषहरू तपसव्री िए 
पलन लपपपलादले श्रद्धा र ब्रह्मचर्यपूव्यक एकवष्य तपसरा गरेपल्मात् 
उपदेश गनथे बताउनुिएको ् । रोगर वरलतिको पर्रीक्ा गरेर मात् 
ब्रह्मलवद्या लदनुप ््य  िनने प्राच्रीन मरा्यदाको पररपालना गदनै उहाँले रलर 
र प्रा्णको माधरमले प्रर्ाहरूको सृलष्ट, शुकलपक् र कृष्णपक्का गलत 
बताउँदै असतर र ्लकपट निएका श्रद्धावान् तपसव्रीहरूले मात् 
ब्रह्मलोक प्राप गन्य सकने बताउनुिएको ् । इलनरिर आलद देवताहरूले 
शर्रीरलाई धार्ण गरेको, लरन्रीहरूमधरे प्रा्ण नै सव्यश्रेष्ठ िएको, मनको 
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माधरमले प्रा्ण शर्रीरलित् प्रवेश गर्री लवलिनन रूपमा लविति िएको 
र वासनाअनुसार नै अकथो शर्रीरका लालग प्रा्णले उतक्रम्ण गनथे कुरा 
प्रा्णलवद्याको रूपमा बताइएको ् । सुषुलप अवसरामा समपू्ण्य इलनरिर 
मनमा र मन अलवद्यामा ल्रीन िएपल् मनको आधारमा कललपत 
िएको र््रीविाव पलन अक्र ब्रह्मतत्वमा नै लमलद् । रसतो अक्र 
ब्रह्मलाई र्ानने मान्े सवरं पलन ब्रह्मसवरूप नै हुन् । तरसलाई 
र्ानने साधनको रूपमा प्र्णवोपासनाको व्ण्यन गररएको ् । प्र्णवका 
अकार, उकार र मकारको फलहरू बताइएको ् िने अनतमा १६ 
कलाले रुति पुरुषको व्ण्यन गर्री त्री समपू्ण्य कलाहरू र्ुन आतमामा 
कललपत िएका ्न् तरो ब्रह्मलाई र्ानेपल् मात् मतृरुबाट पर पुलगने 
उपदेश ् । रसप्रकार प्रा्णोपासना र प्र्णवोपासनाको क्रमले अक्र 
ब्रह्मतत्वमा पुरराई उपलनषद् समपू्ण्य िएको ् ।

मुणडको्गनि््द पलन अरव्यवेदअनतग्यत नै पद्य् । र्गतकता्य 
ब्रह्मार््रीले आफना र्ेठा ्ोरा अरवा्यलाई उपदेश गरेको ब्रह्मलवद्याको 
रो परमपरामा सव्यप्ररम परा र अपरा गर्री दुई लवद्याहरूको चचा्य ् । 
अपरा लवद्या िनेको संसारसमबनध्री लवद्या हो । अलगनहोत् रज् एवम ्
इष्टापूत्य लवलवध कम्यहरूको अनुष्ठान गरेर सवग्यलोकको सुख िोगन ु
रसको प्ररोर्न हो । रसबाट लवरति िएका वरलतिहरूका लालग िने परा 
लवद्या अरा्यत् ब्रह्मलवद्या हो । आगोबाट लझलका लनसकेर्सतो ब्रह्मबाट 
लनसकेको समपू्ण्य संसार अनतमा ब्रह्ममा नै लमलद् । वासतवमा रो 
समपू्ण्य लवश्व, तपसरा आलद लवलिनन सतकम्यहरू, कम्यको प्रलतपादक 
वेदसमेत संसारमा र्े-र्लत वसतुहरू ्न् त्री सबै आतमा नै हुन् । 
उपलनषद् प्रलतपाद्य प्र्णवलाई धनु बनाएर उपासनाद्ारा लतखाररएको 
र््रीवातमारूप्री बा्णलाई ब्रह्माकार वलृतरूप्री ताँदो लखचेर ब्रह्मरूप्री 
लक्रलित् घुसाइलदनुपद्य् । आननदसवरूप परमातमतत्वलाई 
आफूिनदा अलिनन रूपमा साक्ातकार गरेपल् तरससमबनध्री सारा 
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संशर र कम्यका बनधनहरू नष्ट हुन्न् । ब्रह्मसवरूप िएको तरो ज्ान्री 
आफँैमा खेल् र आफँैमा रमाउँ् । ब्रह्मलनष्ठ िए पलन लोकसंग्रहका 
लालग सतकम्यहरू गनथे रसतो वरलति सव्यश्रेष्ठ ब्रह्मज्ान्री हो । आतमालाई 
प्रवचन, शास्तश्रव्ण र बुलद्धको शलतिको िरमा मात् प्राप गन्य सलकँदैन । 
र््रीवनिरर र्सले केवल आतमालाई वर्ण गद्य् उसैले तरो तत्वलाई 
प्राप गन्य सकद् । तरसलाई र्ानेपल् ब्रह्मज्ान्री सवरं ब्रह्मसवरूप 
हुन् र शोक, पाप आलदबाट पार हुन् । मुणडकोपलनषद् को ब्रह्मलवद्या 
लवशेष व्रतधार्ण गरेकाहरूलाई मात् बताउनुपनथे लनदथेशनसलहत 
उपलनषद् समपू्ण्य हुन् ।

माणडूक्यो्गनि््द मा र्ममा १२ मनत्हरू ्न् तर 
वेदानतपरमपरामा रसलाई सबैिनदा प्रमुख उपलनषद् को रूपमा मानरता 
प्राप ् । मुलतिकोपलनषद्का अनुसार मुमुक्ुहरूलाई मोक् प्रदान गन्य 
एकलै माणडूकरोपलनषद् समर्य ् । रहाँ प्र्णवका अकार, उकार र 
मकारको अनतेःकर्णका त्रीन अवसरा, तरसका वरलष्ट एवम् समलष्ट 
अलिमान्रीहरू एवम् समपू्ण्य संसारसँग अिेद िावना गर्री लचनतन गनथे 
प्रलक्ररा बताइएको ् । र्ाग्रत्, सवपन र सुषुलप अवसराका अलिमान्री 
लवश्व, तैर्स र प्राज्को पलन अलधष्ठानसवरूप तुर्रीर आतमतत्वको 
लवशेष लववेचन रहाँ गररएको ् । लनषेध शैल्रीद्ारा तुर्रीर आतमालाई 
बताउने रो उपलनषद् संसारबाट पू्ण्य लवरति लवलशष्ट साधकहरूका 
लालग हो ।

कृष्णरर्ुवथेदको तैलतर्रीर शाखामा पनथे िनैगत्तरी्यो्गनि््द मा 
त्रीन वटा वलल्रीहरू ्न् । र्सर्री वलल्री अरा्यत् लहरा शाखा-
प्रशाखामा बाँलडएर टाढा-टाढासमम फैललन्, तरसैगर्री तत्वज्ान्री 
गुरुबाट लशषरहरूको माधरमले अननत कालसमम फैललरहने ज्ानको 
परमपरा पलन लदवर लहरा हो िनने रसको तातपर्य देलखन् । पलहलो 
श्रीक्ावलल्रीमा वैलदक वाङ्मरको उचचार्ण र अधररनसमबनध्री 
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लवलिनन लनरमको चचा्य ् । गुरुकुलमा गुरुसेवापूव्यक लनवास गनथे 
ब्रह्मचार्रीहरूका लालग मेधाशलति बढाउने मनत्हरू, लतनले गनथे 
वराहृलतको उपासना आलदको व्ण्यन ् । तपसरा, सतर, इलनरिरलनग्रह, 
अलगनहोत्, अलतलरसतकारर्सता सबै साधनहरूसँग सवाधरार र 
प्रवचन अलनवार्य गनु्यपनथे आदेश ् । सनातक िई गुरुकुलबाट लनसकन 
लागेका लशषरहरूलाई गुरुले गनथे द्रीक्ानत उपदेशसँगै श्रीक्ावलल्री 
समपू्ण्य हुन् । दोस्ो ब्रह्माननदवलल्रीमा ब्रह्मको सवरूप लक््ण र 
तटसर लक््ण बताइएको ् । पञचकोशको साक््रीको रूपमा ब्रह्मको 
व्ण्यन गदनै तरो तत्व परम आननदसवरूप िएको र तरसकै आननदलाई 
मनुषरदेलख ब्रह्मार््रीसममका समपू्ण्य प्रा्ण्रीहरूले ल्टा्ाट्रीका रूपमा 
प्राप गरेको बताएर ब्रह्माननदवलल्री पू्ण्य हुन् । िगृुवलल्रीमा वरु्णका 
्ोरा िगृुले ब्रह्मको लर्ज्ासा गरेको र लपताको उपदेशअनुसार तपसरा 
र एकाग्र लवचारद्ारा उनले आफँै आननदसवरूप ब्रह्मको साक्ातकार 
गरेको प्रसङ्ग बताइएको ् । प्रसङ्गतेः अननको लननदा गन्य नहुने, 
ब्रह्मलाई लवलिनन रूपमा उपासना गनथे प्रलक्रराहरू बताउँदै अनतमा 
ब्रह्मज्ान्रीको आननदमर लसरलत र हालद्यक उद्ारलाई बताउँदै उपलनषद ्
समपू्ण्य िएको ् ।

ऋगवेदको ऐतरेर ब्राह्म्णअनतग्यत पनथे ऐिरे्यो्गनि््द मा 
सृलष्टिनदा अलघ अलद्त्रीर आतमतत्वमात् रहेको र तरसैबाट सारा 
संसारको सृलष्ट िएको बताइएको ् । मनुषरर््रीवनको श्रेष्ठता, र््रीवले 
शर्रीरलित् प्रवेश गनथे प्रलक्ररा, गि्यको रूपमा र््रीवको उतपलत आलदको 
व्ण्यन गर्री संसारबाट लवरति बनाउन खोलर्एको ् । सारा संसारलाई 
प्रकालशत गनथे प्रज्ान नै ब्रह्म हो िन्री ज्ानसवरूप आतमाको उपदेश 
गरेर उपलनषद् समपू्ण्य हुन् ।

शे्विाश्विरो्गनि््द लशवतत्वको उपदेश गनथे उपलनषद् हो । 
ब्रह्मवाद्री ऋलषहरूले परसपरमा प्रश्न र उतरको शैल्रीमा तत्वलवचार 
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गरेको प्रसङ्गबाट उपलनषद् आरमि हुन् । परमातमािनदा अलिनन 
मारारूप आतमशलतिबाट नै समपू्ण्य संसारचक्रको उतपलत िएको र तरो 
िरानक नद्रीसमान रहेको बताइएको ् । प्रकृलतको आधारमा र््रीव 
र साक््री र्री दुई तत्व देखापरेका ्न् । वासतवमा र्री त्रीनवटै अलद्त्रीर 
ब्रह्मसवरूप नै हुन् िनेर र्ानेपल् सबै बनधन र कलेशहरू नष्ट हुन्न् । 
आफनो शर्रीरलितै् लवचाररूप्री मनरनद्ारा दह्रीबाट नौन्री लनकालेझै ँ
आतमाको साक्ातकार गनु्यपद्य् । धरान गनथे सरान, तरसको लवलध र 
रोगाभरासको फल पलन बताइएको ् । अलद्त्रीर परमातमाले समपू्ण्य 
दुेःखलाई संहार गनथे हुनाले उहाँलाई रुरि िलनन् । लहरणरगि्यलाई 
ज्ान प्रदान गनथे तरसता परमातमालाई आफूिनदा अलिनन रूपमा र्ानेर 
मालनसहरू अर्र-अमर हुन्न् । लशव सव्यवराप्री र सव्यसवरूप हुनुहुन् । 
सूक्मिनदा सूक्म र लवशालिनदा पलन लवशाल उहाँ नै हुनुहुन् । प्रकृलत 
मारा हो िने तरसको माललक महेश्वर माराव्री हुनुहुन् । संसारलाई 
वराप गनथे तरह्री परमातमतत्वलाई र्ानेर मात् वरलतिले परम शालनत 
प्राप गद्य् । आतमा स्त्री, पुरुष र नपुंसक पलन होइन । शर्रीरअनुसार 
उसलाई स्त्री, पुरुष आलदको रूपमा वरवहार गररन् । ईश्वरका पलन 
ईश्वर, देवताका पलन देवता, सबै र््रीवहरूका पलत र अननत शलतिले 
समपनन सव्यवराप्री परमातमालाई र्ाननुप ््य  । आतमालाई प्रकालशत 
गनथे कुनै अकथो तत्व ्ैन । सारा संसार नै आतमाबाट प्रकालशत िएको 
् । सबै दोषले शूनर तरो लनषकल तत्व धुँवारलहत आगोर्सतो केवल 
प्रकाशसवरूप ् । तरसलाई नर्ान्री संसारदुेःखबाट ्ुट्ने आशा गनु्य 
आकाशलाई मानरिो बेरेझै ँबेन्य खोर्ेर्सतै हो । ईश्वरमा र गुरुमा परम 
िलति िएका लर्ज्ासुहरूमा मात् तत्वज्ानको रो रहसर प्रकट हुन् 
िन्री उपलनषद् समपू्ण्य िएको ् ।

कनै ्ल्यो्गनि््द पलन लशवतत्वको व्ण्यन गनथे उपलनषद् हो ।  
श्रद्धा, िलति, धरानरोग र तरागको महत्व बताउँदै सव्यसवतराग्री 
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वेदानतलनष्ठ संनरास्रीहरूले ब्रह्मतत्वलाई प्राप गनथे बताइएको 
् । हृदरकमललित् लचदाननदसवरूप लशवतत्वको लचनतन गनु्यपद्य् ।  
तरह्री लशवतत्व ब्रह्मा, लवष्णु, इनरि, सूर्य, चनरि आलद समसत 
देवताहरूको रूपमा अलिवरति िएको हो । र्ाग्रत्, सवपन र सुषुलप र्री 
त्रीन अवसराहरूमा लनरनतर क्रीडा गरररहने र््रीव पलन तरह्री आतमा 
हो । बनधनबाट मुति हुनका लालग त्रीन अवसराको साक््री आतमा म 
नै हुँ िनने बुझनुपद्य् । अलद्त्रीर ब्रह्मसवरूप आफूमा नै सारा संसारको 
उतपलत र नाश िएको, वेदप्रलतपाद्य आतमतत्वमा पुणर-पाप,  
र्नम-मतृरुर्सता दोषहरू निएको र तरो तत्व सबैको साक््री िएको 
बुझनुपद्य् । रसतो अलद्त्रीर आतमतत्वको ज्ान प्राप गन्यका लालग 
शतरुरि्रीर मनत्को र्प गनु्य श्रेष्ठ साधन हो । सव्यकम्यतराग्री संनरास्रीले 
पलन अलद्त्रीर ब्रह्मिावमा पुरराउने शतरुरि्रीर मनत्को र्प गनु्यपनथे 
आदेशसँगै उपलनषद् समपू्ण्य हुन् ।

समीषिषा एिम ्मलूयषाङ्कन-
उपलनषद्हरूलाई वेदानतदश्यनको मूल स्ोत मालनन् ।  

सुरु-सुरुमा वैलदक वाङ्मरलाई गोठालोको ग्रीतर्सतो ठानने पाचिात्र 
अधरेताहरू पलन उपलनषद्को लवराट् ज्ानसमपदाको रतनिणडारमा 
पुगेपल् चकाचौधँ िएका ्न् । नेपाल्री िाषामा िने तरसतो अमूलर 
ज्ानसमपदाको प्रामाल्णक अनुवाद र वराखरा िएको पुसतक उपलबध 
लरएन । रो अिावको पूलत्य गन्य सवाम्रीजरूद्ारा लवरलचत ईशालद दश 
उपलनषद् कोशेढुङ्गो सालबत िएको ् । हरेक मनत्का पद-पदलाई 
अनवरपूव्यक अर्य गर्री तरसको िावार्य र लवशेष लववर्ण प्रसतुत 
गररएको ् । 

उपलनषद्हरू लवलिनन ऋलषहरूले लवलिनन पररवेशमा साक्ातकार 
गर्री लशषरहरूलाई उपदेश गररएका हुन् । अतेः मनत्हरूमा सामानर 
अधरेताहरूलाई लवरोधािासर्सतो पलन लागद् । आतमतत्व टाढा 
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पलन ् नलर्क पलन ्, रसलाई मन र वा्ण्रीले लवषर गन्य सकदैन तर 
शुद्ध मनद्ारा नै र्ाननुपद्य् िननेर्सता लवलवध िनाइहरूको लेखकले 
समनवर र लतनको उलचत तातपर्यलन्ण्यर गनु्यिएको ् । लवशेषतेः 
उपलनषद् मा अद्ैततत्वसँगै द्ैतको पलन व्ण्यन आएको सनदि्यमा 
लेखकको समनवरदृलष्ट तक्य पू्ण्य ्  । लेखकका अनुसार र्हाँ खाने चरो 
र नखाने चरोर्सता उपमाहरूद्ारा र््रीव र ईश्वरको िेद बताइएको ् 
तरहाँ आतमाको िेद बताइएको होइन । िोतिा अनतेःकर्ण र अिोतिा 
आतमाको ब्रीचमा िेद बताइएको हो । समपू्ण्य संसार्री प्रा्ण्रीहरूलाई 
िेदज्ान लनरनतर िइरहेकाले तरह्री लवषर उपलनषद्ले पलन बताउँदा 
तरसको मूलर रहँदैन । फेरर िेदज्ानद्ारा मोक् हुने िए संसारका सबै 
प्रा्ण्री पलहलरै मुति िइसकरे । अतेः द्ैतपरक श्रुलतिनदा अद्ैतपरक 
श्रुलत नै बललरो हुने लेखकको लवशे्ष्ण ्  (श्वेताश्व. ४/९, पृष्ठ ४९३) । 
र्हाँ र््रीवलाई परमातमाको अंश िन्री बताइएको ् तरहाँ पलन अंश 
िनेर अनतेःकर्णलाई नै ललनुपद्य् (श्वेताश्व. ५/९, पृष्ठ ५५९) । 
केनोपलनषद् मा ब्रह्मलाई र्ानदा नर्ालनने र नर्ानदामात् र्ालनने िन्री 
बताइएको रहसरपू्ण्य मनत्को रुलतिरुति वराखरा गनु्यिएको ् (पृष्ठ 
६४-६६) । तरसैगर्री ब्रह्मलवद्यारूप्री उमाले इनरिलाई ब्रह्मको उपदेश 
गररसकेपल् तरहाँ बताइएका अलधदैव र अधरातम दृलष्टको रहसर 
पलन राम्र्री खोललएको ् ।

कठोपलनषद् मा उद्दालकले नलचकेतालाई रमलोकमा र्ा िन्री 
झपारेको प्रसङ्गमा ऋलषहरूले लदने गरेको शाप क्रोध र आवेग निई 
करु्णापू्ण्य ईश्वरेच्ा नै हो िन्री लसद्ध गनु्यिएको ् (पृष्ठ ९५-९६) । 
प्रश्नोपलनषद् मा कृष्णपक् र शुकलपक्का गलतहरू बताइएको प्रसङ्गमा 
ब्रह्मसूत् र ग्रीताको सनदि्य लराई मर्णोतर गलतको लनधा्यर्ण समरको 
आधारमा िनदा नाड्रीको आधारमा हुन् िन्री बताइएको ् (पृष्ठ 
२१०) । तैलतर्रीरोपलनषद् मा आएको ब्रह्मको सवरूपलक््णको पलन 
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लवशेष लववेचन गररएको ्  । रस प्रसङ्गमा आतमालाई आननदसवरूप 
नमानने द्ैतवाद्रीहरूको मत खणडन गररएको ् । उन्रीहरूका अनुसार 
लमस््रीिनदा अलग रह्री तरसको सवाद चाखनु नै बुलद्धमान्री िएकाले 
र््रीवले आननदसवरूप ब्रह्म बननुिनदा ईश्वरको रसलाई चाखनुमा 
नै बुलद्धमान्री ् । रो िनाइको प्रबल तक्य ले खणडन गदनै लेखकले 
द्ैतवाद्रीहरूको रो िनाइले ईश्वर अनातमा र र्ड बनन र्ाने, आननदको 
लनरमअनुसार ईश्वरमा आननद रहेको हो िने उसैले मात् चाखन सकने 
र र््रीवले तरो आननदको अनुमानमात् गन्य सकने बताउनुिएको ्  
(पृष्ठ ३७३-३७५) । तैलतर्रीरोपलनषद्को ब्रह्माननद वलल्रीमा 
आतमालाई उतरोतर सूक्म रूपमा बताउने क्रममा अननमरदेलख 
आननदमरसमम उपदेश गररएको ् तर लेखकले ब्रह्मसूत् 
शाङ्करिाषरको लवचारशैल्रीलाई अनुसर्ण गदनै आननदमर आतमा 
निई तरसको अलधष्ठान नै आतमा िएको लनकरथोल गनु्यिएको ् 
(पृष्ठ ३८८-३९०) । तैतरेरोपलनषद् मा मनुषरदेलख ब्रह्मार््रीसममको 
आननदको तारतमर बताइएको प्रसङ्गमा पलन लेखकले आननद िनेको 
लवषरको िोगबाट निई लवषर प्राप गरेपल् तरसबाट मन अघाएपल् 
नै प्राप हुन् िन्री लवशे्ष्ण गनु्यिएको ् (पृष्ठ ४०७-४०८) ।

सवाम्रीर््रीले हरेक उपलनषद्को आरमिमा प्रीलठकाको रूपमा 
वराखरेर उपलनषद्को महत्व, सनदि्य र प्रलतपाद्य लवषरको संलक्प 
लदगदश्यन गनु्यिएको पाइन् । उपलनषद्को गलहरो दाश्यलनक रहसरलाई 
प्रवाहमर िाषाशैल्रीमा प्रलतपादन गनु्य रो वराखराको लवशेषता हो । 
ग्रीता, ब्रह्मसूत् र शाङ्करिाषरको आधारमा उपलनषद्का लिनन-लिनन 
लवषरहरूको समनवर र तातपर्य लनधा्यर्ण गररएको ् । आरमिदेलख 
अनतरसममका उपलनषद्का सबै िनाइहरूबाट ब्रह्माद्ैतवादको 
दाश्यलनक लनषकष्य पुलष्ट हुने गर्री रो वराखरा गररएको ् । 
शाङ्करलसद्धानतबाट अनुप्राल्णत लेखकको रो दृलष्टलबनदुको पररचर 
िूलमकामा नै अलिवरति गररएको ् । अनतमा दशवटै उपलनषद्का 
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सबै मनत्हरूको अनुक्रमल्णकासमेत लदनाले अनुसनधाताहरूको 
उपकार िएको ् िने आफनो मातृिाषामा नै गहन दाश्यलनक 
ग्रनरहरूको रसासवादन गन्य खोजने नेपाल्रीिाष्री अधरेताहरूलाई 
ठूलो गुन लागेको ् ।

३.५ अन्य दाश्शभनक लेखिरू
लवलिनन दाश्यलनक अनुसनधानातमक पलत्काहरूमा प्रकालशत 

लेखहरू, अनेकौ ँग्रनरहरूमालर लेलखएका िूलमका एवं शुिकामना 
मनतवरहरू र अनर केह्री ल्टपुट लेखहरू गर्री डा. सवाम्रीर््रीले 
सरौ ँलेखहरू लेखनुिएको पाइन् । त्री मधरे उपलबध केह्री लवलशष्ट 
लेखहरूलाई रहाँ उद्धृत गररएको ् ।

1.अविनैि ्े्दानि ्दश्णन र शंकराचा्य्ण, (र्नक, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०५८, अंक २, पृ. १-३)

रस लेखमा शङ्कराचार्यले वेदानत शास्तका प्रसरानत्र्री- ग्रीता, 
ब्रह्मसूत् र उपलनषद् मालर िाषर रचना गर्री अलद्त्रीर ब्रह्मतत्वको 
लनरूप्ण गनु्यिएको एवं िारतवष्यलाई साँसकृलतक एकसूत्मा बाँधन 
रोगदान गनु्यिएको उललेख गररएको ् ।

2.भगतिर्ा्णना्य कल्िे (र्नक, रार्लष्यर्नकसमलृतकोष 
२०५९, अंक ३, पृ. १८-२०)

रस लेखमा द्ैतवाद, अद्ैतवाद आलद सबै परमपरामा िलतिको 
महत्व िएको तर कसैले िलतिलाई नै मुखर फल र कसैले ज्ानप्रालपको 
साधनको रूपमा सव्रीकार गरेको बताइएको ् । लवक्ेप दोषको 
लनवार्ण गन्यका लालग िलतिको आवशरकता रहने िएकाले तरसलाई 
ज्ान प्रालपको प्रमुख साधनको रूपमा लनरूप्ण गररएको ् ।

3.श्ीमद्ाि्िमहा्ुराण र ्य्सको प्रगि्ाद् (र्नक, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०६१, अंक ४, पृ. १०-१२)

रस लेखमा श्र्रीमद्ागवत लवद्ान् हरूको लवद्तालाई पर्रीक््ण 
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गनथे कस्री िएको उललेख गररएको ् िने त्रीनवटा मङ्गलाचर्ण 
श्ोकहरूको वराखरा गर्री तरसकै आधारमा िागतवको प्रलतपाद्य 
लवषरको लनकर्सल गररएको ् । कम्य र उपासनापल् तत्वज्ान उतपनन 
हुने र ज्ानद्ारा कैवलर मोक् प्राप हुने कुरा श्र्रीमद्ागवतको दाश्यलनक 
लनषकष्य िएको उललेख गररएको ् । 

4.ब्रह्मप्रागप्तका ्साधन : कम्ण, भगति र र्ान ( र्नक, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष, २०६२-६३, अंक ५, पृ.१-३)

रस लेखमा लवषरको ज्ान, ब्रह्मको ज्ान र ब्रह्मसवरूप ज्ान गर्री 
ज्ानका त्रीन िेदहरूको लवशे्ष्ण गररएको ् । भ्मवशात् आफूलाई 
सूतपुत् मालनरहेको क्ण्यले कुनत्रीको उपदेशद्ारा कौनतेरिाव प्राप 
गरेझै ँगुरुबाट तत्वमलस आलद महावाकरको श्रव्ण गरेर र््रीवले आफनो 
वासतलवक सवरूप ब्रह्मलाई प्राप गद्य् िलनएको ् । अज्ानलनवलृत नै 
तत्वज्ानको प्ररोर्न हो तर ज्ानप्रालपका लालग कम्य र िलति परमपररा 
साधन हुन् । अतेः र्री सबै साधनको महत्व रहेको उललेख गररएको 
् ।

5.मोक्को एकमात्र ्साधन : र्ान (र्नक, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०६५, अंक ७, पृ. ७-११)

रस लेखमा श्र्रीकृष्ण-उद्धव संवाद, शुकदेवको अलनतम उपदेश 
र्सता लवलिनन प्रसङ्गहरूलाई प्रमा्णको रूपमा उललेख गर्री 
िागवतको मुखर प्रलतपाद्य लवषर ज्ान नै िएको लनकर्सल गररएको 
् । कम्य लचतशुलद्धको साधन हो िने िलति ज्ानप्रालपको सहरोग्री 
साधन हो । मोक् चालहँ तत्वज्ानद्ारा नै लमलन सक् िनने लनषकष्य 
लनकाललएको ् ।

6.जनक्दश्णन र शांकर्दश्णन : एक िुलनातमक अध्य्यन  
(र्नक, रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०६६-६७, अंक ८, पृ. १२-१७)

ज्ानप्रालपका लालग कम्यसननरास आवशरक ्  िनने शांकरलसद्धानत 
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र कम्यसननरास अलनवार्य होइन िनने र्नकको लसद्धानत िएको उललेख 
रस लेखमा गररएको ्  । लत्पुरारहसर ज्ानखणडको र्नक उपाखरान, 
देव्रीिागवतको र्नक-शुकदेव संवाद, महािारत शालनतपव्यको 
करा एवं बृहदारणरकोपलनषद्को र्नक-राज्वलकर संवादर्सता 
प्रसङ्गहरूको आधारमा र्नक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता िएको लसद्ध गररएको 
् । शांकरदश्यन र र्नकदश्यनमा तालत्वक दृलष्टले िेद निए पलन 
साधनातमक दृलष्टले िेद रहेको ् । ज्ानका लालग कम्यसननरास गन्य 
पदनैन, केवल कम्यफलको आसलतिलाई मात् तरालगलदए पुग् िनने 
र्नकको लसद्धानत वत्यमान समरमा बढ्री सानदलि्यक िएको लेखको 
लनषकष्य रहेको ् । 

7.र्ानस्रू् आफू (र्नक, रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०६८, 
अंक ९, पृ. ३-६)

रस लेखमा अनर दश्यनहरूले बाह् पदार्यको लवशे्ष्णमा 
धरान लदए पलन वेदानतदश्यनले अलधष्ठान आतमाको लवचारमा र्ोड 
लदएको बताइएको ् । आफूद्ारा नै समपू्ण्य संसार प्रकालशत िएको 
र आफूलाई प्रकालशत गन्य अनर साधनको अपेक्ा निएकाले आतमा 
नै ज्ानसवरूप हो िनने लनकर्सल गररएको ् ।

8.ब्रह्मर्ानमा अविनैिग्सगधि ्रनथको महत्् (र्नक, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०६९, अंक १०, पृ.३-७)

द्ैतको लम्थरातव लसद्ध नगर्री अद्ैत तत्व लसद्ध नहुने िएकाले 
लवचारद्ारा तरसलाई लम्थरा लसद्ध गनु्य अद्ैतलसलद्धर्सता ग्रनरहरूको 
काम हो । रस लेखमा अद्ैतलसलद्धको मङ्गलाचर्ण श्ोकको लवशेष 
वराखरा गररएको ् । दृशरतव, र्डतव र पररलच्ननतव हेतुद्ारा 
संसारलाई लम्थरा लसद्ध गरेर अद्ैतलसलद्धले लर्ज्ासुहरूको ठूलो 
उपकार गरेको उललेख गररएको ् ।

9.अग्द्ासिम्यो मोक्दः (र्नक, रार्लष्यर्नकसमलृतकोष 
२०७०, अंक ११, पृ. १-६)
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रस लेखमा चावा्यक, वैशेलषक, नैरालरक, साङ्खर र वेदानत 
दश्यनअनुसारको मोक्को चचा्य गररएको ्  । आवर्ण र लवक्ेप गर्री दुई 
शलतिले रुति अलवद्याले मुखर त्रीनवटा काम ग ््य  िलनएको ्- ररार्य 
ज्ान हुन नलदनु, संशर उतपनन गनु्य र लवपर्रीत ज्ान र्नमाउनु । अकता्य 
आतमालाई कता्य िोतिा माननु लवपर्रीत ज्ान हो । रसतो अज्ानलाई 
ज्ानले मात् नष्ट गन्य सक् र अलवद्याको लनवलृतद्ारा उपललक्त 
आतमालाई नै मोक् िनने उललेख गर्री तरसलाई पुष्ट गन्य लवलिनन 
प्रमा्णहरू उपसरालपत गररएको ् ।

१०.अविनैिग्सगधि ्रनथको महत्ता (िूलमका, अद्ैतलसलद्धेः 
नेपाल्री अनुवाद, रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०६९, पृ. र्-ध)

रो िूलमकातमक आलेखमा अद्ैतलसलद्धग्रनरको मङ्गलाचर्णको 
वराखरा गदनै संसारको बनधन भ्मातमक िएकाले ज्ानद्ारा मोक् प्राप 
हुनु पलन कालपलनक नै हो िलनएको ् । श्रुलत, रुलति र अनुिूलतबाट 
लसद्ध िएको त्थर नै प्रामाल्णक हुने ठहर गदनै डा. सवाम्रीर््रीले 
अद्ैतलसलद्धग्रनरमा लवलिनन रुलति र तक्य हरूको आधारमा द्ैत 
प्रपञचलाई लम्थरा लसद्ध गर्री अलद्त्रीर आतमाको व्ण्यन गररएको 
हो िननुिएको ् । प्रपञचो लम्थरा दृशरतवात् िनने अनुमानलाई 
पक्, साधर र हेतुको लविार्नपूव्यक अर्य गर्री तरसको तातपर्य सपष्ट 
गररएको ् । 

११.अध्या्सस्रू्ग््ेचन (िूलमका, अधरास, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष २०७०, पृ. ७-२२) 

रस आलेखमा सवाम्रीर््रीले अद्ैत वेदानतलसद्धानतअनुसार 
अधरासको लक््ण र िेद-उपिेदको लवशद लवशे्ष्ण गनु्यिएको ् । 
ब्रह्मसूत्, शांकरिाषर र िाषरको िामत्री वराखराको आधार ललई 
अधरास हुनका लालग अलधष्ठानको सामानर ज्ान र लवशेष अज्ानको 
आवशरकता पनथे बताइएको ् । लसप्रीमा चाँद्रीको अधरास हुँदा 
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लसप्रीमा पलन आधारिाग र अलधष्ठानिाग अलग-अलग िएको 
बताइएको ् । ज्ानाधरास र अरा्यधरास, धमा्यधरास र धमर्यधरास, 
सोपालधक अधरास र लनरुपालधक अधरास, तादातमराधरास र 
संसगा्यधरास आलद अधरासका लवलिनन िेदहरूको उदाहर्णपूव्यक 
वराखरा गररएको ् । िाषरमा अधरासको सवरूप बताउन प्ररोग 
िएका ६ वटा लवशेष्णहरूको लववेचन गररएको ् । अज्ानद्ारा 
कललपत िएको रो अधरासको लनवलृत गनु्य नै वेदानतशास्तको लक्र 
िएको बताइएको ् । 

१२.माणडूक्यकाररकाको महत्् (िूलमका, अर्ातवाद, 
रार्लष्यर्नकसमलृतकोष, २०७१, पृ. ४-९)

रस लेखमा वेदानतदश्यन िनेको उपलनषद् नै हो िनने लनचिर गर्री 
उपलनषद् शबदको वरुतपलत गररएको ् । माणडूकरोपलनषद् मा समपू्ण्य 
संसारलाई ओङ्कार सवरूप बताइएको प्रसङ्गलाई ब्रीर्गल्णत्रीर 
दृष्टानतको प्ररोग गर्री वराखरा गररएको ्  । िाषरकार शङ्कराचार्यले 
माणडूकरकाररकाको आधारमा नै प्रसरानत्र्री िाषररूप्री महल खडा 
गरेको हुनाले माणडूकरकाररकामा प्रलतपालदत अर्ातवादको लवशेष 
महत्व रहेको लनकर्सल गररएको ् ।

३.६ उपसंिार
मालर व्ण्यन गररएअनुसार डा. सवाम्री रामाननद लगररर््री 

महारार्को वरलतितव र कृलततवको दुवै पाटो सनातन वैलदक धम्य 
र अधरातमदश्यनबाट अनुप्राल्णत देलखन् । धालम्यक आचारसंलहता 
र लनरमहरूलाई कठोरतापूव्यक पालन गनथे उहाँ संसकृत वाङ्मरका 
उपासक एवं नेपाल्री िाषासालहतरका गलहरा पे्रम्री सनतको रूपमा देखा 
पनु्यहुन् । नेपालको रालषरिर लशक्ापद्धलतमा संसकृतलशक्ाको धारलाई 
गुरुकुल िनने औपचाररक नाम र तरसको मानक दृष्टानतसमेत लदन 
सफल उहाँ नेपालको सनदि्यमा िुरुकुलगशक्ाका अ्धारणाकार 



हुनुहुन् । अनुशासनमा कठोर िए पलन हृदर असाधरै कोमल 
िएका, पढ्न-पढाउन अौध्री मन पराउने र हर्ारौ ँअनुरार्रीहरूद्ारा 
अलतमानव्रीर रूपमा श्रद्धा गररने उहाँ नेपालको लवद्त् -सनतपरमपरामा 
अलद्त्रीर सरान ओगट्न सफल हुनुिएको ् । संसकृतका दुरूह 
आधरालतमक ग्रनरहरूको नेपाल्री अनुवाद र लवशेष वराखरा गर्री 
उहाँले एउटा सफल दाश्यलनक लेखकको पररचर पाउनुिएको 
् । हृदरलित् अपार िलति र मलसतषकमा गलहरो वेदानतदश्यनको ज्ान 
दुवैलाई सवाम्रीर््रीले उलतकै आदरका सार समहालनुिएको देलखन् । 
अतेः लेखाइमा पलन िलति र ज्ानको अदु्त समनवर प्रकट िएको 
् । मधुसूदन सरसवत्री र अपपर द्रीलक्तर्सता केह्री ऐलतहालसक 
दाश्यलनकहरूमा देलखएको रो समनवरिाव नै श्र्रीमद्ागवतको मुखर 
सैद्धालनतक अवधार्णा हो र सवाम्रीर््रीको मुखर र््रीवनदृलष्ट पलन 
हो । आफनो र््रीवनदश्यन र अनुिवको अनुसार नै श्र्रीमद्ागवतको 
दाश्यलनक वराखरा गरेर सवाम्रीर््रीले रुगारमिकार्री काम गनु्यिएको 
् । रसतो लवलशष्ट ग्रनरमा रोगर वरलतिबाट आलधकाररक वराखरा 
लेलखने दुल्यि अवसर नेपाल्री िाषासालहतरले पाएको ् । रसप्रकार 
डा. सवाम्री रामाननद लगररर््री महारार् महान्  आधरालतमक सनत, 
लनष्ठावान् लवद्ान्, सफल शैलक्क अलिरनता, लसद्धहसत दाश्यलनक 
लेखक र अनुशासनलप्रर गुरुका रूपमा नेपाल राषरिका लालग सव्यदा 
अलवसमर्ण्रीर पात् बननुिएको ् ।

॥ ॐ ततसत् ॥

❃❃❃



गुरुवचनाििृ

रो गुरुवचनामतृ सवाधरार र प्रवचनका क्रममा गुरुमुखबाट लनेःसृत 
वा्ण्री, सुनदर दृष्टानत र अनर उपदेशहरूको त्थरपू्ण्य सङ्कलन हो ।
ररासमिव कुन लदन र सरानमा गुरुले तरो िाव प्रकट गनु्यिरो,

तरसको पलन उललेख गनथे प्ररास गररएको ् । अनतरङ्ग 
लशषरमणडल्रीका लटपोटहरूबाट अलधकालधक 

सङ्कलन गर्री  रसको अझै लवसतार 
गनु्यपनथे देलखन् ।
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१) सिा्शत्मभाि 
कुनै वरलति प्रीडामा ्टपटाइरहेको ् िने तरसलाई देखेर अरु 

पलन दुेःख्री हुन्न् । एउटाको दुेःखले सबैलाई ्ुनु नै सवा्यतमिावमा 
प्रमा्ण हो । नत् लचननु न र्ाननुको मालनसको दुेःखले उसलाई ्ुनुपनथे 
के आवशरकता ?

२०६३-०६-३१
२) 

संसारमा समसरा सवरं खडा हुन्, गरररहनु पदनैन ।
२०६३-०७-०३ 

३) उच्च-नीचकयो भािकयो कल्पना
सवपनमा गुरु र गधा देलखए । गुरुलाई श्रद्धापूव्यक पूर्ा गररो िने 

गधालाई लकलोमा बाँध्री घाँस हालललदरो । सपनामा कलपना िएको 
उतकृष्ट र लनकृष्टताको तरो िाव बरुँलझएपल् हराउँ्न् ठ्रीक रसैगर्री 
वरवहारमा कलपना गररएको कार्यकार्ण िाव, उचच-न्रीचिाव आलद 
सबै िावहरू ब्रह्मज्ानमा र्ागेपल् हराउँ्न् । सवपनमा उचचता र 
न्रीचताको कलपना गनथे मन हो र र्ाग्रत् मा पलन मनले नै तरो कलपना 
गनथे हो । ज्ानद्ारा मन नै लबलाएपल् तरसले कलपना गरेका सबै 
िावहरू सवतेः हराउँ्न् ।

२०६३-०७-०३ 
४) िैरागय

लवषरिोगबाट कलहलरै वैरागर हुँदैन । िोगबाट तृलप लमलदैन िने 
लवचारबाट नै वैरागर हुन् ।

२०६३-०७-०४ प्रातः

५) राव्त
र्बसमम ईश्वर, र््रीव र र्गत् बाँकी रहन्न्, तबसमम शालनत 

हुँदैन । पू्ण्य शालनतका लालग सबै ब्रह्ममर हुनु र्रुर्री ् ।
२०६३-०७-०५ 

६) संसारकयो सत्ा
संसारको अलसततव नै ्ैन िने वेदानतदश्यनमा संसारको 
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वरावहाररक सता लकन मालनरो ? लकनिने- संसार निए तरसको 
कार्ण िएको ब्रह्मको अनवेष्ण हुन सकदैन । कार्य संसारलाई हेर्री 
कार्ण ब्रह्मको अनवेष्ण गन्यका लालग संसारको वरावहाररक सता 
माननु आवशरक ् ।

२०६३-०७-०६ 

७) मायािी र माया
कलकताको प्रलसद्ध र्ादूगर प्री.स्री. सरकारको मारालाई देखेर 

उसका अरु माराव्री चेलाहरू मुगध हुँदैनन् । तरसैगर्री िगवान् द्ारा 
कलपना गररएको संसारको रो मारार्ालमा ितिहरू मोलहत हुँदैनन् ।

२०६३-०७-०६ 

८) प्रमातृत्व भाि
प्रमाता (केह्री र्ाननेवाला) नै कता्य र िोतिा बनद् । नर्ानने 

वरलतिले न केह्री काम गन्य सक्, न त केह्री िोगन नै । कतृ्यतव र 
िोतृितविाव प्रमातृतविावको अध्रीनमा ्न् । अतेः प्रमातृतव 
िावको लनवलृत नै मोक् हो ।

२०६३-०७-०७ 

९) विद्ाथथी जीिन
रौटा लवषरमा आचार्य पास गरेपल् बलल असल्री लवद्यारजीर््रीवन 

सुरु हुन् ।
२०६३-०९-०३

१०) मायाकयो अवसतत्व
मारा शूनर हो । तरसको सवतनत् अलसततव हुँदैन । कुनै अङ्कसँग 

र्ोलडएपल् शूनरले आफनो चमतकार देखाएर्सतो ब्रह्मसँग 
र्ोलडएरमात् माराले चमतकार देखाउन सक् । तरसैले माराको 
अलसततव ब्रह्मको अध्रीनमा ् ।

२०६३-०९-०७

११) दान
लदनु राखनु हो र राखनु नाश हुनु हो ।

२०६३-०९-०७
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१२) िेदा्तगङ्ा
र्सको चर्णकमलबाट गङ्गा र मुखकमलबाट वेदानतको धारा 

लनसकन् उह्री नारार्ण हो । सवग्य, मतर्य र पातालमा गङ्गाका त्रीन 
धारा िएर्सतै वेदानतका पलन प्रसरानत्र्रीरूप्री त्रीन धारा ्न् । 
श्रुलतप्रसरान- उपलनषद्, समलृतप्रसरान- ग्रीता र नरारप्रसरान- ब्रह्मसूत् ।

२०६३-०९-११

१३) ब्रह्मसडूत्रकयो महत्ि
ब्रह्मसूत्लाई शार्रीरकम्रीमांसा िलनन् । 'शर्रीरक' िनेको कुलतसत 

शर्रीर हो िने तरसलित् लनवास गनथे अलवनाश्री आतमा नै 'शार्रीरक' हो 
। तरसको म्रीमांसा रा लवचार गनु्य नै ब्रह्मसूत्को उद्देशर हो । काँचको 
लपञर्डामा ह्रीराको सुगा बसेर्सतो लवनाश्री शर्रीरलित् अलवनाश्री 
आतमा बसेको ् । तरसकै अनवेष्ण ब्रह्मसूत्ले गद्य् ।

२०६३-०९-११

१४) 
सगु्णबाट सुरु नगर्री र लनगु्य्णमा नटुङ्लगई ज्ान हुँदैन ।

२०६३-०९-१२

१५) 
वेदानतको ब्रह्मज्ानमा रपनुपनथे कुरा केह्री ्ैन िएकोलाई 

हटाउनुमात् ् ।
२०६३-०९-१५

१६) 
शत्यमा िएको पे्रम देखावट्री हुन् ।

२०६३-०९-१५

१७) ब्रह्मज्ान र भाला
लामो लठ््रीको टुपपोमा त्रीखो फलाम र्ोलडएपल् िाला बनद् । 

अनतेःकर्णको वलृत लामो लठ््री हो िने ब्रह्म नै त्रीखो फलाम हो । तरसैले 
ब्रह्माकार अनतेःकर्ण वलृतमा ब्रह्म प्रलतलबलमबत हुन ुरा र्ोलडन ुनै ब्रह्मज्ान 
हो । रह्री ब्रह्मज्ानरूप्री िालाले अज्ानरूप्री शत्लुाई माररलदन् ।

२०६३-०९-१६
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१८) 
र्हाँ मन र्ानुपनथे तरह्री ँर्ानु नै िगवान् प्रसनन हुनुिएको लक््ण 

हो ।
२०६३-०९-२१

१९) भवतिकयो चसका
र््रीवनमा एकैचोट्री िलतिको चसका लागरो िने पलन र््रीवन 

सफल िएको ठाननुप ््य  । लकनिने वष्सअँलघको चसकाले पलन फेरर 
फका्यएर लराउँ् ।

२०६३-०९-२१

२०) पे्रमकयो भाषा
पे्रम मुखबाट होइन आँखाबाट लनसकन् । 
िगवान् र पे्रम एउटै हो ।
र्सको हृदरमा लवशुद्ध पे्रम ्ैन तरह्री नालसतक हो ।

२०६३-०९-२२

२१) 
सङ्गठन िएपल् धम्य समाप हुन् ।

२०६३-०९-२२

२२) भवति र ज्ानमाग्शकयो फरक
र्लत-र्लत िगवान् को माहातमरश्रव्ण गरररो, उलत-उलत िलति 

पुष्ट हुन् िने ज्ान वैरागरद्ारा पुष्ट हुन् ।
२०६३-०९-२२

२३) 
मान्ेको सृलष्ट गनाउँ् िने ईश्वरको सृलष्ट बासना आउँ् ।

२०६३-०९-२५

२४) 
संसारको उननलत मानरतामात्को हो ।

२०६३-०९-२६

२५) 
पे्रम तरसतो समबनध हो, र्ो िति र िगवान् दुवैमा बसद् ।

२०६३-०९-२८
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२६) 
कमा्यनुष्ठान गरररहँदा लचतवलृत िगवान् मा र्ोलडनु नै लनषकाम 

कम्यरोग हो ।
२०६३-०९-२८

२७) 
सृलष्टलाई होइन दृलष्टलाई बदलनुप ््य  ।

२०६३-१०-०१

२८) मनतुषयजीिन
मनुषरर््रीवन रेलको ठूलो र्कसनर्सतो ् । र्ुन ठाउँमा र्ान 

चाह्ो तरतैका लालग र्कसनबाट बाटो लमलद् । पुणरद्ारा देविावमा 
पुगने, पापद्ारा आसुर्री रोलनहरूमा र्ाने र ज्ानद्ारा मुति हुने माग्य पलन 
रसमा ् ।

२०६३-१०-१०

२९) 
बलढरा ्ोरो हुनुिनदा घलटरा ्ोरो हुनु बलढरा हो ।

२०६३-१०-१३

३०) 
अज्ान्री सधै ँ वरलतिगत सवार्यको कुरा ग ््य  िने ज्ान्री सधै ँ

लोकलहतको कुरा ग ््य  ।
२०६३-१०-१४

३१) 
शास्तको अधररनबाट र्ुन प्रकाश लमलद्, तरसको तुलना कुनै 

िोगसँग हुन सकदैन ।
२०६३-१०-१४

३२) 
महत्वाकाङ्क््री वरलतिले उननलत गन्य सकदैन ।

२०६३-१०-१४

३३) उवत्रने कला
संसारबाट उलत्ने कला बरु लासले र्ानरो तर र््रीलवत मान्ेले 
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र्ानेन । लवना आग्रह र अवरोध प्रकृलतको सवािालवक बहावतफ्य  
बढ्नु र शर्रीर-इलनरिरबाट िइरहेका कम्यमा कतृ्यतविाव नराखन ु
नै संसारबनधनबाट उत्ने कला हो । लासले नद्रीमा पू्ण्य रूपले 
आतमसमप्य्ण गरेर्सतो समलष्ट अलसततवमा पू्ण्यतेः समलप्यत हुने वरलति 
कलहलरै संसारको र्ञर्ालमा फँसदैन ।

२०६३-११-०७

३४) सम्प्रदायिाद र िेदा्त
अनेकरर्री समप्रदार र मत-मतानतरहरूले मेरै मतमात् ठ्री् 

् र अरु सबै गलत ्न् िननु अनधाहरूले हात्री ्ामेर्सतै हो । 
अनधाहरूले हात्रीलाई ्ामदा कान ्ामनेले हात्री नाङ्लार्सतो 
रहे् िनरो िने सूँड ्ामनेले हात्री केराको रामर्सतो रहे् िनरो 
। तरसैगर्री सवा्यतमा सव्यसवरूप ब्रह्मतत्वलाई कुनै देवलवशेष र 
रूपलवशेषमा मात् उपासना गनथे मतानुरार्रीहरूले आफनो मतलाई 
ग्राह् र अरु मतहरूलाई तराजर िन्री बताउँ्न् । अनधाहरूले हात्री 
नाङ्लोर्सतो मात् ् । रामर्सतो होइन िन्री परसपर रुद्ध गरेर्सतो 
र्री समप्रदारवाद्रीहरूको ठूलो िनने झगडामा पद्य्न् । ज्ानको आँखा 
खुलेका तत्वज्ान्री पुरुषहरू िने सतरको समपू्ण्य सवरूपलाई दश्यन 
ग ््यन् र सवा्यतमा ब्रह्मतत्वकै व्ण्यन गद्य्न् । तरसैले वेदानतदश्यन 
सतरको सवा्यङ्ग्री्ण दश्यन गनथे प्रलक्ररा हो ।

२०६३-११-०८

३५) 
मुदा्यलाई सपश्य गदा्य त अपलवत् िइन् िने तरसैमा आतमबुलद्ध 

गनथे झनै अपलवत् हुन् ।
२०६५-०४-१३

३६) 
संसार अनालद कालदेलखको बास्री िात हो, तरसलाई नखाऊ ।

२०६५-०४-१३
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३७) 
मान्ेलाई अनुहार हेनथे ऐना धेरै चालहएको ्, वाररुम, बैठक, 

शरनकक् र पकेटमा समेत राख् तर आतमाको अनुहार हेनथे सतसङ्ग 
िने चालहएको ्ैन ।

२०६५-०४-१७

३८) 
लवषरलचनतनले लचत मोटाउँ् ।

२०६५-०४-२०

३९) 
ज्ानद्ारा वासनाको कोलाहल शानत गनु्य नै असल्री मौन हो ।

२०६५-०४-२०

४०) वचपे् कीरा र विषयभयोग
लचपले कीराले लहँडेको ठाउँमा रेखो ्ाडेझै ँलवषरको अनुिवले 

पलन कुसंसकारको घेरो ्ोड्् । र्सर्री म्रीठोलाई म्रीठो मानेर खाएको 
मूलाले नम्रीठो डकार ्ोड््, तरसैगर्री लवषरिोगले पलन काम, क्रोध 
आलद गराँस ्ोड्् ।

२०६५-०५-१०

४१) माया र व्ापारी
मारा ठूलो वरापार्रीर्सत्री ्े । उसका गाड्री, घर र उद्योगधनदा 

आलद सबै ब्रह्मरूप्री बैङ्कको ऋ्णबाट चल् । ऋ्ण र कर चुकाउँदा 
ररतै हुन् । ब्रह्मसँग सता र लचद् रूपताको ऋ्ण ललएर मात् मारारूप्री 
वरापार्रीले संसाररूप्री वरापार खडा गरेको हो ।

२०६५-०५-१०

४२)
अहनता र ममताबाट रलहत हुनु नै महान् पुरुषार्य हो ।

२०६६-०३-२१

४३) 
संसार राग-द्ेषको अड्डा हो ।

२०६६-०३-३०
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४४) 
नम्ता र लशष्टता नै गुरुलाई खुश्री पानथे एकमात् उपार हो ।

२०६६-०४-०१

४५) ज्ानकयो अविकारी
र्ो वरलति ्ल-कपटले रलहत एवम् सरल हुन् उसैले ज्ान 

प्राप गन्य सकद् । महािारतमा ि्रीषम, रुलधलष्ठर, रिो्णाचार्यर्सता 
मनसव्रीहरूले समेत ग्रीताज्ान पाउन सकेनन्, केवल अर्ु्यनले प्राप गरे 
। अर्ु्यन ऋर्ुता (सरलता)का सवरूप हुन् । र्ो सहर् र सरल िावले 
ईश्वरको शर्णमा र्ान्, उसैले ज्ान पाउन सक् ।

२०६६-०४-०१

४६) 
ज्ान्रीको ज्ान लर्ज्ासुहरूको समपलत हो ।

२०६६-०४-०३

४७) 
अतृलपको अनुिूलत नै बनधन हो ।

२०६६-०४-१४

४८) 
मनुषरको सारा वरवहार बदर मतपत्र्सतै हो ।

२०६६-०६-१४

४९) 
ज्ानमाग्यमा सबैिनदा कलठन उकालो िनेको इलनरिरलनग्रह हो । 

इलनरिरलनग्रह िइसकेपल् ज्ानमाग्यको साधनारात्ा सरल हुन् ।
२०६६-०६-१४

५०) 
र्सले इलनरिरहरूको ्टपट्रीलाई शानत गन्य सक्, तरह्री असल्री 

ज्ान हो ।
२०६६-०६-१६

५१) 
लववेक लवनाको र््रीवन एकानतमा लधककान्यका लालग मात् रोगर हुन् ।

२०६६-०६-१७
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५२) 
संसारका पदार्यलाई एक पटकमात् मानरता लदइरो िने पलन 

तरसले बारमबार दुेःख लदइरहन् ।
२०६६-०६-१९

५३) 
िगवान् ले खोर्ेको गुरुले मात् मुलति लदलाउन सक्न् ।

२०६६-१०-०१, दक्षिणरामूर्तस्त्रोत्रक्रो प्वचनरारम्भ, देवघराट

५४) 
वरवहारमा सवतेः र्े गररन्, गलत नै गररन् ।

२०६६-११-०६

५५) मन र मतुमतुषितुकयो टक्कर
लर्ज्ासु वरलतिले आफनो मनसँगै इख ललनुपद्य् । कुसंसकारले 

िररएको मनले सविावतेः र्े सोच्, गलत नै सोच् । अतेः प्रलतक््ण 
सावधान िई मनको लनर्रीक््ण गर । मनसँग टककर ललँदै रसो िन- 
मेरो आतमारूप्री धनलाई अपहर्ण गनथे हे मन ! आर्समम तेरो पालो 
लररो तर अब मेरो पालो हो । तरसैले चुपो लागेर बस् ।

२०६६-११-०६

५६)
दूधमा लमठास बसेझै ँवेदानतश्रव्णमा ब्रह्म बसेको ् ।

२०६६-१२-०७

५७) 
सनेह तललतर बग् िने श्रद्धा मालरलतर बग् ।

२०६६-१२-०७

५८) वसनेमा र सावषिभाि
र्सर्री लसनेमा हेदा्य सारा दृशर वरवहारहरूलाई आफूिनदा अलग 

ठान्री हे््स,ँ तरसैगर्री संसारको वरवहारलाई पलन सालक्िावमा बसेर 
हेर । वरवहारमा न मुल्ई तरसिनदा अलगगै बस ।

२०६६-१२-०७
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५९) 
संसार्री वरलति अनातमामा रमाउँ् िने लववेकी आतमामा रमाउँ् ।

२०६६-१२-०९

६०) 
अनातमलचनतनका लालग पुणर चालहँदैन तर आतमलचनतनका 

लालग पुणरपुञर्को आवशरकता पद्य् ।
२०६६-१२-०९

६१) 
लववेकरूप्री समपलतलाई महापुरुषले मात् प्राप गन्य सकद् ।

२०६६-१२-१०

६२) 
मनले मान्ेलाई होइन, मान्ेले मनलाई लबगारेको हो ।

६३) 
रो संसार बौलाएको साँढे हो ।

६४) वनददेरन
हे लशषरहरू ! रो रुग चुलहने रोत्ो तापकेर्सतो िइसकरो, 

रसलाई तुरुनत फेररदेओ ।
६५) 

रोगवालशष्ठ मनको लवषरमा लेलखएको सव्यश्रेष्ठ अनुसनधानातमक 
ग्रनर हो ।

२०६८-०६-१२

६६) 
लवषर बनधनको कार्ण होइन । लवषरमा हुने ममता नै बनधनको 

कार्ण हो ।
२०६८-०६-१२

६७) 
समरको दुरुपरोग िगवान् को अनादर हो । अतेः वरर्यमा समर 

नगुमाऊ ।
२०६८-०६-१२
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६८) 
म प्राइमर्री सकुलको लटचरर्सतो ्ु । बचचाहरूलाई समालदा 

समालदै कक्ाको समर सलकएर्सतो लतम्ो मनलाई समालदा समालद ै
मेरो समर सलकन् ।

२०६८-०६-१४

६९) 
लक ब्रह्मज्ान ्ाड लक लवषरासलतिलाई ्ाड ।

२०६८-०६-१४

७०) व्िहारकतु रलता
लतम्ो वरवहारकुशलताले वरहारको रक्ा गन्य अलल-अलल 

झुटको सहारा ललनुपद्य् िन् । मलाई तरसतो कुशलता चालहएको 
्ैन । वरवहारको ्कका-पञर्ाबाट अनलिज् वरलतिले नै सालत्वक 
सुख प्राप गन्य सक् ।

२०६८-०६-१५

७१) खबरदारी
हे दाताहरू ! आफनो दानमा अलिमान नगर । लतम्ो एक बोरा 

चामलको िरमा बाँचेको ्ैन । चाहे ँिने िूकमप लराइलदन सक्ु ।
२०६८-०६-१५

७२) 
नम्ता नै महापुरुषहरूलाई खुस्री गराउने साधन हो ।

२०६८-०६-१६

७३) 
नबोलनु मौन होइन, मनको शालनत नै मौन हो ।

२०६८-०६-१७

७४) ब्ा दरैकँयो रतुभकामना
्ाप्रोमा बचचा रलचचएझै ँिगवत्रीमै रलचचएर बस । तरहाँबाट 

तल नझर । रह्री मेरो लतम्रीहरूका लालग बडादशैकँो शुिकामना हो ।
२०६८-०६-१७
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७५) 
लवषरिोग गनथे वरलति कलहलरै शानत हुँदैन ।

२०६८-०६-२२

७६) उपदेरकयो सम्ान
मेरो सतसङ्ग र उपदेशको अपमान एवम् उपेक्ा नगर लकनिने 

रो ज्ान मेरो निई गुरुपरमपराको हो । नारार्णबाट आरमि िएको 
रस गुरुपरमपराको ज्ानलाई पू्ण्य श्रद्धा र समप्य्णका सार ग्रह्ण गर ।

२०६८-०६-२७

७७) 
सुषुलपको लचनतन द्ैतलाई उडाउने एटम बम हो ।

२०६८-०६-२८

७८) 
म ब्रह्म हुँ । लवषरिोगको कुमाग्यमा गएका वरलतिहरूलाई ठटाउने 

गुरुको आवशरकता िएकाले ब्रह्म नै रसतो ररसाहा रूपमा आएको 
हो ।

२०६८-०६-२८

७९) 
संसार बाँदर हो, तरतालतर हेररौ िने झलमटन आउँ् । संसारलतर 

हेदनै नहेर्री अधरातममाग्यमा खुरु-खुरु लहँड्रौ िने केह्री लबगार गदनैन ।
२०६८-०६-२९

८०) 
लदनिरमा र्लत समर मन लवषरदेशमा र्ान्, तरलत समर 

बेकारमा गएको ठाननुपद्य् ।
२०६८-०७-०१

८१) 
लववेकको उदर नहुनु सबैिनदा ठूलो दुिा्यगर हो ।

२०६८-०७-०२

८२) मानिता र सम्प्रदाय
पलहला मानवता अलन समप्रदार । अचेल रसता अनेकौ ँ
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समप्रदार चलेका ्न्, र्सले आफनो समप्रदारका वरलतिहरूलाई 
मात् सहरोग, हेरलवचार गद्य्न् । अरुलाई र्लतसुकै प्रीडा िएको 
िए पलन लतनले एक काँड्री सहरोग गदनैनन् । रार्न्रीलतक दलर्सता 
र्री सङ्गठनवाद्रीहरूले धनन िगवान् ले कृपाले खान पाएका ्न् । 
वासतवमा लरन्रीहरूले खानै नपाउनुपनथे हो ।

२०६८-०७-०४

८३) ज्बाट ब्रह्मबयोि
घड्री, टेबुलर्सता र्डपदार्यहरूले पलन सत् रूपले ब्रह्मको बोध 

गराउँ्न् । संसारमा तरसतो कुनै पदार्य ् ैन र्हाँ ब्रह्मको अंश निएको 
होस् । केवल देखने दृलष्टको खाँचो ् । ब्रह्मज्ान्रीका लालग त र्ड 
पदार्यहरू पलन ब्रह्मको बोध गराई लबलाएर र्ान्न् । तरसैले उसको 
ब्रह्मलनष्ठामा र्ड पदार्यहरूले सहरोग नै गद्य्न्, लवघन होइन ।

२०६८-०७-०४

८४) 
कुतक्य बाट ब्रह्मज्ानलाई तरसैगर्री रक्ा गनु्यपद्य्, र्सर्री लसंहबाट 

गाईलाई ।
२०६८-११-१०

८५) 
पढ्नु िनेको दृलष्ट प्राप गनु्य हो ।

२०६८-११-११

८६) ब्रह्म र अ्तनःकरणिृवत्
ब्रह्माकार अनतेःकर्णवलृतले सगु्ण ब्रह्मलाई नै लवषर गद्य् 

लकनिने लनगु्य्ण ब्रह्म वलृतको लवषर हुन सकदैन । वलृतले सगु्ण 
ब्रह्मलाई लवषर गरे पलन लनगु्य्ण ब्रह्मको बोध िने अवशर गराउँ् 
र रसैबाट मोक् लमलद् । र्सर्री रार्हाँसले दूध-पान्रीको लमश्र्णमा 
चुचचो डुबाउँ् तर अनतमा दूध नरह्री पान्रीमात् बाँकी रहन् । 
ठ्रीक तरसैगर्री वलृतले पलन ब्रह्म र मारा लमलसएको सवरूप रा सगु्ण 
ब्रह्ममा नै चुचचो गाड्ने हो । रार्हाँसले दूधको अंश र्लत खाइलदई 
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र शुद्ध ब्रह्ममात् बाँकी रहन् । रसर्री वलृतले सगु्णलाई लवषर गरेर 
लनगु्य्णलाई बुझाउने देलखन् ।

२०६८-११-११

८७) 
आतमलसरलत िनेकै होस रा सर्गता हो ।

२०६८-११-११

८८) िेदा्तले बारम्ार वैितवनषेि गनतु्शकयो तातपय्श
चार र्ना धूत्यले कुकुर िनेकाले बोको डोरराइरहेको मालनसले 

तरसलाई कुकुर नै समझ्री ्ालडलदएको दृष्टानत ् । तरसैले बारमबार 
संसार लम्थरा िन्री दोहोरराएपल् तरसलाई फाल् लक िनेर वेदानतले 
र्गत् लनषेध गरेको हो ।

२०६९-०९-०७

८९) 
मनरूप्री कोठाबाट लववेकरूप्री कुचचोले दृशरसंसकाररूप्री 

कलसङ्गर फालनु नै सतसङ्ग हो ।
२०६९-०९-०८

९०) खबरदारी
ममा दोषदश्यन नगर । गुरुबाट के चाहेका लररौ र के पारौ ? 

तरसैलाई धरान देऊ । गाल्री, लतरसकार आलदलाई होइन ।
२०६९-०९-०९

९१) समप्शण
कुनै िागरशाल्री महापुरुषको मनलित् मात् सचचा समप्य्णको 

उदर हुन् ।
२०६९-०९-११

९२) 
नलनदाउनु र नलचताउनु नै आतमाकार वलृत हो ।

२०६९-०९-११

९३) 
लवचारको अिावमा बाँचनु मनु्यसमान हो ।

२०६९-०९-१२
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९४) 
लवद्याको रस ललन नर्ानेको र््रीवन मुदा्यसमान हो ।

२०६९-०९-१२

९५) 
आतमाको समबनध मनसँग, मनको समबनध कानसँग र कानको 

समबनध गुरुवचनसँग राख्री सुनेको सतसङ्ग पू्ण्य हुन् ।
२०६९-०९-१४

९६) 
सङ्कलप लवकलप नउठाउनु नै मनको लनग्रह हो ।

२०६९-०९-१५

९७) 
तक्य सङ्ग्रह र लघुकौमुद्री नै मेरो सव्यसव हो, तरसैको बलमा 

गुरुकुल खोललएको हो ।
२०६९-०९-१८

९८) 
महेश गुरुकुलमा अधररन पूरा गरेको ्ात्लाई बालहर अनतवा्यता 

आलदमा प्रश्नै न सोधून् । क्रालमब्रर्को झै ँ प्रलसलद्ध होस् िनने मेरो 
इच्ा ् ।

२०६९-०९-२२

९९) विरयोिपहरहार
कम्यकाणड र ज्ानकाणडको लवरोध ्  ? ् ैन । कम्य नगर्री लचतशुलद्ध 

हुनन, अतेः कम्यकाणडले कतृ्यतवको प्रालप गरारो । प्राप कतृ्यतवको 
लनषेध गर्री आतमिावमा अवलसरत गराउन ज्ानकाणड प्रवतृ िरो । 
लनषकाम कम्यद्ारा लचतशुलद्ध गर्री ज्ानमा पुरराउनु नै समपू्ण्य वेदको 
अलवरुद्ध लनषकष्य हो ।

२०६९-०९-२६

१००) 
अज्ान्री र््रीव आफनो अज्ान झनै बढाउन खोज् ।

२०६९-०९-२७
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१०१) आत्मविश्ास
अरु कसैको सहरोग चालहनन, म एकलै परमपरा धालनलदन्ु िनने 

आतमलवश्वास ्, फेरर रामाननदरुग आउनेवाला ् ।
२०६९-०९-२८

१०२) 
लतम्रीहरूले संसारको कुना-कुनामा गई संसकृतलशक्ाको प्रचार 

गनथे्ौ िनने उद्देशरले मैले गुरुको नाममा गुरुकुल खोलेको हुँ ।
२०६९-०९-२९, संस्कृ तस्राध्रायरारम्भ, सरायं, आचराय्यननवरास स्राध्रायकषि

१०३) 
प्रह्ाद मेरा आदश्य गुरु हुन् ।

२०६९-१०-०१

१०४) 
ब्रह्म र ब्रह्माकार वलृतको समबनध नै अध्यनार्रीश्वरको रहसर हो ।

२०६९-१०-०१

१०५) खग ही जाने खग की भाषा
वेदानत रहसरलवद्या हो । लववेक वैरागर आलद साधनले समपनन 

रोगर लशषरले मात् गुरुको िाषा बुझ् । लवरति लशषर र ब्रह्मलनष्ठ 
गुरुले नै वेदानतको रस चाख्न् । अरु बलहरबाट अनुमान ग ््यन्, कलत 
रसासवादन िएको ् िनेर ।

२०६९-१०-०५

१०६) िेदा्तमहहमा
वेदानत िगवान ्ले सनुने लवषर हो । रामलाई वलशष्ठले, लवष्णलुाई लशवले 

सुनाएको पाइन् । लतम्री रामकृष्णिनदा पलन ठूला िए वेदानत नसुन ।
२०६९-१०-०६

१०७) 
झुटो नबोलने, होटलमा नखाने, सनधरावनदन गनथे र लघुकौमुद्री-

तक्य सङ्ग्रह राम्र्री पढाउन सकने ् िने तरसको लशरमा रुरिालिषेक 
गदा्य हुन् । तरसलाई सव्यसव लदँदा हुन् ।

२०६९-१०-०६
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१०८) लाटयो ल््छ एक बल्ड्ाङ् बाठयो ल््छ दर बल्ड्ाङ्
मुमुक्ु संसारदृलष्टमा लाटो हो । ऊ लौलकक उननलतमा चुकनाले 

एक बलड्राङ् लड्् । र्गत् को बाठो िने वासनावशात् बारमबार 
र्नममतृरुको चककरमा पना्यले दश बलड्राङ् लड्् ।

२०६९-१०-०७

१०९) 
आवशरकतािनदा बढ्री लवषरको सङ्ग्रह नगनु्य लवषरतराग हो ।

२०६९-१०-०७

११०) 
संसारमा सबैिनदा पलवत् काम िनेको पढ्नु-पढाउनु हो ।

२०६९-१०-०८

१११) 
अनन-पान्री शर्रीरको खुराक िएझै ँसतसङ्ग मनको खुराक हो ।

२०६९-१०-०८

११२) भािकयो प्रवतवबम्न
आफनो ्ात्री देखाउँदै गुरुले िननुिरो- मेरो हृदर सेतो 

कागर्र्सतो ् । र्-र्सले र्सतो िाव राख्न् तरो प्रलतलबलमबत 
हुन् । तरह्री अनुसार मेरो मुखबाट वचन लनसकन् ।

२०६९-१०-०८

११३) परतुपवतकयो बाँदरलाई नमसकार
पशपुलतको बाँदरलाई नमसकार । कपडा, रैलो चराते पलन दशे र धम्यको 

घर ितकाउँदनै । दषु्ट नालसतकहरूिनदा कुकुर-बाँदर श्रेष्ठ ्न ् । तरसैले 
कुकुरको परू्ा पलन गररन् । लरनले दषु्टहरूले झै ँसंसकृलतको सव्यनाश गदनैनन ्।

२०६९-११-०९

११४) 
एक लदनको सतसङ्ग ्ुट्दा सव्यसव ्ुट्रो िनने मालनसको 

अलनतम र्नम हो र तरह्री वरलति मेरो प्रा्णिनदा परारो हुन् ।
२०६९-११-२९

❃❃❃
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क) प्रमतुख स्दभ्शग्र्थ
ईशाग्द ्दश उ्गनि््द प्रकाशक - महशे ससंकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७३, रामनवम्री
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घटसरापना
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श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(्गहलो खणड) प्रकाशक - महशे ससंकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७२,  

नववष्य (लद्.स.ं)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(्दोस्रो खणड) प्रकाशक - महशे संसकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७५ 

लवर्रादशम्री (लद्.सं.)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(िेस्रो खणड) प्रकाशक - महशे संसकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७५ 

लवर्रादशम्री (लद्.सं.)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(चौथो खणड) प्रकाशक - महशे संसकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७५ 

लवर्रादशम्री (लद्.सं.)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(्ाँचौ ँखणड) प्रकाशक - महशे संसकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७५ कोर्ागर्री 

पलू्ण्यमा (लद्.सं.)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(छनैठौ ँखणड) प्रकाशक - महशे संसकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७५ 

बालाचतदु्यश्री (लद्.सं.)  
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराणम ्
(्सािौ ँखणड) प्रकाशक - महशे संसकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७५, 

धानरपलू्ण्यमा (लद्.सं.)
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श्ी्दगक्णामूगि्णसिोत्रम ् प्रकाशक - महशे ससंकृत गरुुकुल, लव.सं. २०७१, गरुुपलू्ण्यमा
श्ीगश्मगहमनदःसिोत्रम ् प्रकाशक - महशे ससंकृत गरुुकुल, लव.स.ं २०७०, घटसरापना

ख) सहायक स्दभ्शग्र्थ
अविनैिग्सगधि समपादक - सवाम्री रोग्रीनरिाननद, वारा्णस्री : षड्दश्यन 

प्रकाशन प्रलतष्ठान (सन ्1984)
अमरकोश समपादक – पं. बालकृष्ण आचार्य, काठमाडौ ँ: लक्म्रीनार 

गौतम, (लव.सं. २०१७)
ईशाग्द नौ उ्गनि््द गोरखपरु : ग्रीतापे्रस, (लव.सं. २०६०)
ईशाग्द्दशो्गनि्ददः 
(मगणप्रभा) लदलल्री : मोत्रीलाल बनारस्रीदास, (सन ्1966)
उत्तररामचररि वराखरा – डा. रमाकानत लत्पाठ्री, वारा्णस्री : चौखमबा 

सरुिारत्री प्रकाशन (सन ्1999)
का्दम्बरी वराखरा – मोहनदवे पनत, लदलल्री : मोत्रीलाल बनारस्रीदास 

(सन ्1977)
छान्दोग्यो्गनि््द गोरखपरु : ग्रीतापे्रस, (लव.सं. २०५८)
ित््ाथ्ण्दी्गन्बनध 
िमृिी्य भाि्ाथ्णप्रकरण ट्रीकाकार - वललिाचार्य, समपा. एवम ्प्रका. - 

कृष्णशङ्कर शास्त्री
िरुणि््सी प्रकाशक - साझा प्रकाशन, लललतपरु : साझा प्रकाशनको 

्ापाखाना, (लव.सं.२०६६)
िक्ण ्सङ््रह वराखराकार - लशवनारार्ण शास्त्री, बमबई : खमेरार् 

श्र्रीकृष्णदास, (लव.सं. १९९५)
गत्र्ुरारहस्य वराखराकार - र्गद्रीशचनरि लमश्र, वारा्णस्री : चौखमबा 

सरुिारत्री प्रकाशन, (सन ्1999)
्दगक्णामूगि्ण मान्सोलला्स वारा्णस्री : दलक््णामलूत्य मठ, (सन ्1987)
्दशकुमारचररि समपादक - नारार्ण राम आचार्य, नराँ लदलल्री: मनुश्रीराम 

मनोहरलाल पलबलशस्य प्रा.लल. (सन ्1983)
नार्दभगति्सतू्र गोरखपरु : ग्रीतापे्रस, (लव.सं.
ननैषकम्य्णग्सगधि समपादक - प्रज्ाननद सरसवत्री, वारा्णस्री : श्र्रीदलक््णामलूत्य 

मठ (लव.सं. २०५३)
्ञच्दशी लदलल्री : चौखमबा संसकृत प्रलतष्ठान, (सन ्1987)
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्बमृह्दारण्यको्गनि््द गोरखपरु : ग्रीतापे्रस, (लव.सं. २०५८)
ब्रह्म्सतू्र लदलल्री : मोत्रीलाल बनारस्रीदास पलबलशस्य प्रा.लल. (सन ्

1998)
भगतिर्सा्यन मधसुदून सरसवत्री
भाि्ि श्ीधरी टीका समपादक - र्गद्रीशलाल शास्त्री, लदलल्री : मोत्रीलाल 

बनारस्रीदास (सन ्1983)
भानुभतिी्य रामा्यण समपादक - लशवरार् आचार्य कौलडननरारन, काठमाडौ ँ: 

साङ्लग्रला पसुतक प्रा.लल. (लव.सं. २०७३)
मनुसममृगि समपादक - गङ्गानार झा, लदलल्री : पररमल पलबलकेशन, 

(सन ्1998)
माणडूक्यो्गनिि ् समपादक - डा. उमशेाननद सरसवत्री, ऋलषकेश : कैलाश 

आश्रम, (लव.सं. २०३८)
मीमां्सा्दश्णन समपादक – श्र्रीमहाप्रिलुालगोसवाम्री, वारा्णस्री : तारा 

बकु एर्ेनस्री, (लव.सं. २०४२)
मुनाम्दन प्रकाशक - चडूामल्ण गौतम, काठमाडौ ँ: गौतम प्रकाशन 

(लव.सं. २०४१)
्योि्दश्णन वराखरा - डा. सरेुशचनरि श्र्रीवासतवर शास्त्री, वारा्णस्री : 

चौखमबा सरुिारत्री प्रकाशन, (सन ्1998)
रघु्ंश समपा- रामतेर् पाणडेर, बनारस : पलणडत पसुतकालर (सन ्

1955)
लक्मीगन्बनध्सङ््रह समपादक - साझा प्रकाशन, लललतपरु : साझा प्रकाशनको 

्ापाखाना, (लव.सं.२०६५)
लघुग्सधिानिकौमु्दी प्रकाशक - गोरखपरु : ग्रीतापे्रस, (लव.सं. २०६१)
ग््ेकचूडामगण वराखराकार - अरलवनदाननद रलतवर, वारा्णस्री : चौखमबा 

लवद्यािवन, (सन ्1998)
्े्दानि्ररभािा समपादक - प्रो.पारसनार लद्वेद्री, वारा्णस्री : समप्ूणा्यननद 

संसकृत लवश्वलवद्यालर, (लव.सं. २०५७)
शाकुनिल समपादक - साझा प्रकाशन, लललतपरु : साझा प्रकाशनको 

्ापाखाना, (लव.सं.२०६३)
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गश्मगहमनदःसिोत्र 
(मधु्स्ूदनी) वराखरा : मधसुदून सरसवत्री
गश्राजग्ज्य वराखराकार - डा. रमाशङ्कर लमश्र, वारा्णस्री : चौखमबा 

सरुिारत्री प्रकाशन (सन ्2014)
शुकल्यजु ष्े्द ्सगंहिा समपादक - श्र्रीदौलतरामगौड, वारा्णस्री : चौखमबा 

लवद्यािवन, (सन ्1996)
श्ीमद्ि्द्ीिा गोरखपरु : ग्रीतापे्रस, (लव.सं. २०६१)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराण 
(्चची्सटीका्सगहि) सङ्कलक – कद्यम ऋलष, समपा – कृष्णशङ्कर शास्त्री, 

अहमदावाद : श्र्रीिागवत लवद्याप्रीठ (लव.सं. २०४२)
श्ीमद्ाि्िमहा्ुराण-
्दशटीका (्दशमसकनध) समपा – लनतरसवरूप ब्रह्मचार्री, बङ्गाल : वनमाल्री रार 

बहादरु (लव.सं. १९६३)
्सकें््शारीरक वारा्णस्री : चौखमबा संसकृत स्रीर्रीर्, (सन ्1924)
्साधन्समर ्ा ्ेद्ीमाहातम्य
(्सप्तशिी व्याख्या) वराखराकार - ब्रह्मलष्य श्र्रीसतरदवे, कलकता : साधनसमर 

कारा्यलर, (सन ्1986)
्सप्तशिी्स ््णस् ट्रीकाकार – पलणडत सररपू्रसाद, वारा्णस्री : प्राचर 

प्रकाशन, (सन ्1986)
्साङ्ख्यित््कौमु्दी अन ु– रामशङ्कर िट्ाचार्य, वारा्णस्री : मोत्रीलाल 

बनारस्रीदास, (सन ्1986)
सिोत्ररतना्ली गोरखपरु : ग्रीतापे्रस


