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तषु्यन्ति भोजन ेविप्राः मयरूराः घनगजजन।े
सरधिाः  परसम्पत्तौ  खलाः परविपवत्तष॥ु

शकटं पंचहस्तने दशहस्तने िरजजनम।् 
हस्ती शतहस्तने  देशत्यरगेन दजुजनम्॥

हस्ती अकुंशमरत्रणे िरजी हस्तने तरड्यत।े
शंगी  लगुडहस्तने  खड्गहस्तने  दजुजनाः॥



िथृर िवृटाः समदेु्रष ुिथृर तपृ्तषे ुभोजनम।् 
िथृर दरनं धनरढ्यषे ुिथृर दीपो वदिर यथर॥

विद्यर वमतं्र प्िरससे ुभरयरज वमतं्र गहेृष ुच। 
रुग्णस्य औषधं वमतं्र धमजाः वमतं्र मतृस्य च॥
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विदेश में बसने िाला तु ्ा 
तिदेशिासी सारमेयाः



अस्ति कस्मिं श्चिि् नगरे श्चित्राङ्गाः नाम सारमेयाः। 
ित्र ि श्चिरकालम् दरु्भिक्षम् पतििम्। अन्नाभािे सि े
प्राणिनाः व्याकुलिाम् गिााः। केिन मृत्युमुखेऽतप 
प्रतिष्ााः। अथ साः श्चित्राङ्गाः क्षुत्क्षामकण्ठाः 
मरिभयाि् देशान्तरम् गिाः। ित्र ि कस्मिं श्चिि् 
पुरे अिसि्। कस्याश्चिि् गृहिण्ााः प्रमादेन 
अनािृिद्वारम् गृिम् प्रतिश्य तितिधार्न भक्ष्याणि 
यथेच्छम् भक्षयन् परमाम् िृप्तिम् अनुभूििान्। 



तकन्तु यदा िदृ्गिाि् बहिाः र्नष्क्रान्ताः िदा अन्याः 
सारमेययाः सिवहदक्षु पहरिृत्य सिावङ्गे तिदाहरिाः। 
ििाः िेन रुर्धरश्चलिसिावङ्गेन दाुःखखिेन श्चिन्तन्तिम्–
अिो, िरम् स्वदेशाः यत्र दरु्भि के्षऽतप सुखं अिसम्। 

न ि कोऽतप अकारिम् युद्धम् करोति।  
िि् एि नगरम् गत्वा र्निसार्म, यिाः जननी 
जन्मभूर्माः ि स्वगावि् अतप सुखदिरा कथ्यिे। 
इति अिधायव साः स्वस्थानम् प्रति जगाम। 



अथ सिे िस्य बान्धिााः िम् आगिम् दृष्ट्वा 
अपृच्छन् – भो श्चित्राङ्ग! का तिदेशस्य िािाव? 
कीदृक् देशाः? काः ि लोकानाम् व्यििाराः? 
काः आिाराः? सिवम् अमाकम् कथय। 
साः ि आि - भो बान्धिााः! तकम् तिदेशस्य िािाव? 

कथयार्म यहद इच्छथ श्रोिुम-्
सुर्भक्षाणि तिश्चित्राणि श्चशर्थलााः पौरयोतििाः। 
एकाः दोिाः तिदेशस्य स्वजािीययाः तिदायविे।। 
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अन्तस्त एकन्तिन ्िनप्देश ेअवतिदृ्धाः मन्दविषाः नरम कृष्णसपजाः। 
आहररम ्लब्धमु ्अशक्ताः मन्दविषाः एिम ्जचत्त ेजचन्तितिरन ्–
अवतिदृ्धाः अहम ्जरताः, भोजनम् प्वतवदनम् दलुजभतरम्। कथम् 

नरम मयर अिजशटम ्जीवितम ्सखुपिूजकम ्यरपवयतमु ्शक्यत?े 

तताः बहुविधम् विजचन्त्य एकम् बहुमणू्डकम् सरोिरम् उपगम्य 
आत्मरनम ्तपन्तिनम ्इि प्दशजयवत। अथ व्यतीतषे ुवदिसषेु
कजित् जलप्रिगताः मणू्डकाः तम् अपृच्छत् - मरतुल! वकम ्
अद्य यथरपूिजम ्आहरररथजम ्इताः तताः न विहरजस? अवप िस्थाः 
भिरन्? अन्तस्त वकजित ्शोककररणम ्िर? 



तताः बहुविधम् विजचन्त्य एकम् बहुमणू्डकम् सरोिरम् उपगम्य 
आत्मरनम ्तपन्तिनम ्इि प्दशजयवत। अथ व्यतीतेष ुवदिसषेु
कजित् जलप्रिगताः मणू्डकाः तम् अपचृ्छत् - मरतलु! वकम ्
अद्य यथरपिूजम ्आहरररथजम ्इताः तताः न विहरजस? अवप िस्थाः 
भिरन्? अन्तस्त वकजित ्शोककररणम ्िर? 

साः अवप अब्रिीत ्- कुताः म ेमन्दभरग्यस्य आहरररजभलरषर? 
ह्याः अधजररवत्रकरल ेमयर आहरररथजम ्विहरमरणने एकाः पीनवपण्डाः 
मणू्डकाः दृटाः। तन्मणू्डकम् ग्रहणरथजम् अहम् सज्जाः अभिम्। 
सोऽवप मरम ्पश्य मतृ्यभुीताः एकम ्समीपिवतजनम ्आश्रमम ्
प्रप्य िदेपरठरतरनरम ्ऋषीणरम् अिरम ्अपक्ररिाः। 



तदर प्रताःकरल ेमयर कस्यजचत ्ऋवषपतु्रस्य जलरिाःस्थाः पीनाः 
मणू्डकसदृशाः  अङु्गष्ठाः दटाः। साः च ऋवषपुत्राः तत्करलम् एि 
यमपुरम् प्वत प्न्तस्थताः। अथ तस्य वपत्रर दाुःजखतेन शरपम् दत्तम-्
दरुरत्मन्! त्वयर वनरपररधाः मे सतुाः दटाः। तिरत् त्वम् मणू्डकरनरम् 
एि िरहनम ्भविष्यजस। त ेएि ति जीविकरम् दरस्यन्ति। 
भो भरवगनये! अतोऽहम ्यषु्मरकम ्िरहनम ्भवितमु ्अत्र 
सरोिरम् आगताः। मणू्डकरनरम् ररजर जलपरदाः सिजगुणयुक्ताः 
धमजज्ञाः च ितजत ेइवत अिगच्छरवम। यवद भिरन् मम 
आगमनप्योजनम ्तम ्सचूयवत, भिताः कल्यरणम ्भिते।्



साः मणू्डकाः प्सन्नमनराः ररजरनम् सिजम् न्यिेदयत् –
अवय महरररज, अयम ्मन्दविषाः नरम सपजाः भित्सिेरयरम ्
उपन्तस्थताः भिताः िरहनम ्भवितमु ्अजभलषवत। यथर विष्णाुः 
शषेनरगपषेृ्ठ शरेत ेतथर भितर अवप मन्दविषपषृ्ठम ्अलवियतरम।्

तताः मणू्डकरजधपवताः सिजमजिपररिृत्ताः तिरत ्सरोिररत ्उत्तीयज

मन्दविषस्य फणम ्आरुढाः। अन्य ेच सि ेतत्सपजस्य उपरर 
यथरज्यषे्ठम ्समररुढराः। वकम ्बहुनर - य ेस्थरनम ्न प्रप्तििाः 
त ेतस्य अनपुदम ्धरिन्ति। मन्दविषाः अवप तषेरम ्आनन्दरथजम ्
विविधराः गत्याः अदशजयत।् 



अथ जलपरदाः वदव्यम ्सखुम ्अनभुिन ्एतत ्श्लोकम ्
अगरयत ्-

न तथर कररणर यरनम ्तरुगणे रथने िर।
नरयरनने िर यरनम ्यथर मन्दविषणे म।े।

अथ अन्यवदिस ेसाः मन्दविषाः छलपिूजकम ्मन्दम ्मन्दम ्
विसपजवत। तम ्एिम ्मन्दम ्विसपजिम ्दृष्ट्वर जलपरदाः अब्रिीत ्
-भद्र मन्दविष! वकम ्अद्य न यथरपिूजम ्सखुम ्विचरजस? 
सोऽब्रिीत ्– देि! अनरहररस्य न म ेगमनशवक्ताः। 



अथ अन्यवदिस ेसाः मन्दविषाः छलपिूजकम ्मन्दम ्मन्दम ्
विसपजवत। तम ्एिम ्मन्दम ्विसपजिम ्दृष्ट्वर जलपरदाः अब्रिीत ्
-भद्र मन्दविष! वकम ्अद्य न यथरपिूजम ्सखुम ्विचरजस? 
सोऽब्रिीत ्– देि! अनरहररस्य न म ेगमनशवक्ताः। 

जचन्तिताः भतू्वर जलपरदाः अिदत ्- भद्र, भक्षय क्षदु्रमणू्डकरन्। तत् 
श्रतु्वर हवषजतसिजगरत्रणे मन्दविषणे कजथतम ्- अयम ्एि मम 
ऋवषशरपाः। यद्यवप न इच्छरवम मणू्डकरन् खरवदतुम् वकिु शरपवििशाः 
अहम ्मन्दभरग्याः। तताः असौ मणू्डकरन् भक्षयन् कवतपय ाः वदिस ाः 
बलिरन् संितृ्ताः। जलपरदाः च मढूबवुद्धाः वकमवप न अिबधु्यत।े 



अथ गतषे ुवकजिन्तददिसषे ुकजित ्सपजाः मन्दविषं 
मणु्डकिरहनभतूम ्दृष्ट्वर सक्रोधम ्आह – रे कुलकलङ्क! 
कश्यपमवुनप्िवतजत ेनरररयणचरणस्पशजपतू ेशङ्करकण्ठरलङ्कररभतू े

महरसपजकुले जरतस्य ददुजरपददजलतस्य न ते लज्जर? 

अथ मन्दविषाः अवप ियन ्प्वतिचनम ्ददरवत -

सिजम् एतत् विजरनरवम यथर िरह्योऽन्ति ददुजर ाः।
वकजित्करलम ्प्तीक्षऽेहम ्घतृरन्धाः ब्ररह्मणाः यथर।। 
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एकचक्षाुः न करकोऽयं वबलम ्इच्छवत न पन्नगाः।
क्षीयत ेिधजत ेवनत्यम ् न समदु्राः न चन्द्रमर॥

अन्तस्थ नरन्तस्त जशराः नरन्तस्त अन्तस्त बरहुाः वनरंगजुलाः।
नरन्तस्त परदद्वयं गरढं नरम ्आजलङ्गवत ियम ्॥  
हनमूवत हतरररम े िरनरराः हषजवनभजरराः।
ररक्षसराः रुदन्ति सि ेहर हरररमाः हताः हताः॥
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जसंहरत् एकं बकरत् एकं जशके्षत् चत्वररर कुकु्कटरत्।
िरयसरत् पि जशके्षत् च षट् शुनाः त्रीजण गदजभरत्॥

प्भतंू करयजम ्अलं्प िर नराः यत ्कतुजम ्इच्छवत।
सिजशवक्तनर तत् करय ंजसंहरत् एकं गुणम् लभ॥

इजन्द्रयरजण च संयम्य बकित ्पन्तण्डताः नराः।
देशकरलबलम ्ज्ञरत्वर सिजकरयरजजण सरधयते॥्

प्त्यतु्थरनं च यदंु्ध च संविभरगं च बन्धषु।ु 
ियं आक्रम्य भुं के्त च जशक्षते ्चत्वररर कुकु्कटरत॥् 
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गपु्तशयनम ्दौष्ट्यम ्च करले करले च संग्रहम ्।
अनरलस्यम ्अविश्वरसम ्पि जशक्षते ्च िरयसरत॥्

बह्वरशी िल्पसंतटुाः सवुनद्राः लघचुतेनाः।
िरमीभक्ताः शरूाः च षट् एत ेकुकु्करगणुराः॥ 

सुश्ररिाः अवप िहेत ्भररं शीतोषं्ण न च पश्यवत।
संतटुाः चरत ेवनतं्य त्रीजण जशक्षते ्च गदजभरत ्॥
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ब्ररह्मणस्य कथर 



अन्तस्त कन्तिंजित् नगरे यज्ञदत्ताः नरम ब्ररह्मणाः। तस्य भरयरज
अन्यपरुुष ेआसक्तर प्वतवदिसं घतृपरूरन ्कृत्वर चौररकयर बवहाः
गच्छवत ि। अथ कदरजचत ्भतरज तरम् गच्छिीम् दृष्ट्वर 
अब्रिीत ्- वकम ्एतत ्पच्यत?े कुत्र च नीयत?े कथय सत्यम।्

सर च वकजित ्विचरयज कृतकिचन ाः उत्तरम ्ददौ -
अन्तस्त नरवतदरेू भगित्यराः देव्यराः आयतनम।् उपोवषतर अहं 
तत्र भक्ष्यरन् अपिूरजन् नयरवम। अथ तने पश्यतर सर सिजम ्
गहृीत्वर देव्यरयतनरजभमखुी प्न्तस्थतर। 



अथ देव्यरयतन ेगत्वर स्नरनरथजम ्नद्यरम ्अितीयज 
यरित ्स्नरनम ्करोवत तरित ्तस्यराः भतरजऽवप 
अन्यमरगणे आगत्य देव्यराः प्वतमरयराः पषृ्ठताः अदृश्याः
प्तीक्षत।े 
अथ सर ब्ररह्मणी स्नरत्वर देव्यरयतनम ्आगत्य स्नरन-
अनलुपेन-मरल्य-धपू-बजल-वक्रयरवदकं कृत्वर देिी ं
प्णम्य अकथयत ्-भगिवत! केन प्कररेण मम भतरज 
अनं्धाः भविष्यवत?



तत ्श्रतु्वर देिीपृष्ठन्तस्थताः ब्ररह्मणाः िरभदेेन जगरद -
यवद त्वम ्प्वतवदनम ्ति  घतृपणूजम ्भक्ष्यम ्प्यच्छजस, 
तताः शीघ्रम ्असौ अन्धाः भविष्यवत। 

सर त ुकुलटर कृतकिचनसंतटुर ति  ब्ररह्मणरय तत्
एि वनत्यम ्प्ददौ। अथ अन्यवदिस ेब्ररह्मणने कजथतम ्
- भदे्र! वकम ्इदम?् न अहम ्सतुररम ्पश्यरवम। 



एतत ्श्रतु्वर जचन्तितम ्अनयर "देव्यराः प्सरदाः अयम ्प्रप्ताः।" 
अथ तस्यराः हृदयिल्लभाः "अन्धीभतूाः अयम् ब्ररह्मणाः वकम ्
मम कररष्यवत?" इवत वनाःशंकम ्प्वतवदनम् तषेरम् गहृम ्
अभ्यवेत। 
अथ अन्यदे्याुः तम ्प्विशिम ्िगहृम ्पश्य केश ाः गहृीत्वर
तरित ्अतरडयत ्यरित ्साः मतृप्रयाः संजरताः। तस्यराः अवप 
कुलटरयराः नरजसकरम ्अकतजयत।् अताः अहम ्ब्रिीवम -

सिजम् एतद् विजरनरवम यथर िरह्योऽन्ति ददुजर ाः।
वकजित ्करलं प्तीक्षहंे घतृरन्धाः ब्ररह्मणाः यथर॥
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न वनवमजताः केन न दृटपिूजम ्
न श्रयूत ेिणजमयाः कुरङ्गाः ।

तथरऽवप तषृ्णर रघनुन्दनस्य 
विनरशकरल ेविपरीतबवुद्धाः॥



पसु्तकेष ुच यर विद्यर परहस्तगतम ्धनम।्
करयजकरले समतु्पन्न ेन सर विद्यर न तद् धनम॥्
वप्यिरक्यप्दरनने तषु्यन्ति सि ेजििाः।
तिरत ्तदेि िक्तव्यम ्िचन ेकर दररद्रतर॥

अजीण ेभषेजं िररर जीणे िररर बलप्दम।्
भोजन ेचरमतंृ िररर भोजनरि ेिररर विषम॥्
यद् अनं्न भक्षयेत् वनतं्य जरयते तरदृशी मवताः।
दीपाः भक्षयत ेध्वरिं कज्जलं च प्सयूत े॥
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गरयताः गदजभस्य कथर 



सगुपु्तम ्रक्ष्यमरणोऽवप दशजयन ्दररुणम ्िपाुः।  
जसंहचमजप्वतच्छन्नाः िरकृ्कते गदजभाः हताः ॥ 
कन्तिंजित् अजधष्ठरने कजित् रजकाः प्वतिसवत ि। 
तस्य च गदजभाः एकाः आसीत्। साः अवप घरसरभरिरत ्
दबुजलतरम् गताः।
अथ अरण्य ेपररभ्रमतर तेन रजकेन एकाः मृताः जसंहाः दृटाः। 
जचन्तितम ्च तने - अस्य मृतस्य जसंहस्य चमजणर प्वतच्छरद्य 
गदजभम ्ररत्रौ यिक्षते्रषे ुउत्स्रक्ष्यरवम। येन जसंहम् मत्त्वर समीपिवतजनाः 

क्षते्रपरलराः एनम ्न वनष्करसवयष्यन्ति।



तथर कृत ेगदजभाः इच्छरनुसररम ्यिभक्षणम् करोवत। 
के्षत्रपरलराः तु गदजभम् जसंहम् मत्त्वर भयरत ्दरूम ्धरिन्ति। 
प्त्यषू ेरजकाः गदजभम ्िगहृम ्नयवत।
एिम ्गच्छतर करलने साः गदजभाः पीिराः अभित।् बलयकु्ताः  
साः गदजभाः रजकेन कृच्छर रत् बन्धनस्थरनम् नीयत।े अथ गतषे ु
वदिसषे,ु साः मदोद्धताः गदजभाः दरूरत् गदजभीश्दमम ्अशणोत।्
तत ्श्दमम ्श्रतु्वर ियम ्अवप श्दमवयतमु् आरब्धाः।   
अथ त ेक्षते्रपरलराः अयं तु गदजभाः जसंहचमजप्वतच्छन्नाः इवत ज्ञरत्वर
बरण ाः परषरण ाः च तम ्गदजभम ्हतििाः।



अताः एि कथ्यत े-
सगुपु्तम ्रक्ष्यमरणोऽवप दशजयन ्दररुणम ्िपाुः।  
जसंहचमजप्वतच्छन्नाः िरकृ्कते गदजभाः हताः ॥ 

आत्मनाः मखुदोषणे 
बध्यि ेसकुसरररकराः। 
बकराः लोके न बध्यि े
मौनं अवप महरगुणम ्॥ 
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यत्र उदकम ्तत्र िसन्ति हंसराः 
तद् एि शुष्कम् पररत्यजन्ति।

न हंसतलु्यने नरेण भरव्यम ्
पनुाः त्यजि ेपनुाः आश्रयि॥े



विद्यरथीं ध्यरवननम ्परनं्थ क्षधुरत ंभयपीवडतम।्
भण्डररी ंप्वतहररी ंच सप्त सपु्तरन ्प्बोधयते॥्

नृपं सपं च शरदूजलं प्सूतरं शकूरी ंजशशम्ु।
परश्वरनं च मखू ंच सप्त सपु्तरन ्न बोधयते॥्
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