
कविकुलगुरुः काललदासुः 

गद्ाांश 1 

महाकविकाललदासुः सां सृ्कतकिीनाां मुकुटमलिरस्ति । न केिलां  भारतदेशस्य, 

अवितु समग्रविश्वस्योतृ्कष्टकविषु स एकतमोऽस्ति। तस्यानिद्ा कीवतिकौमुदी 

देशदेशान्तरेषु प्रसृतास्ति । भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकमििा देििािीम- 

लङु्किाििुः स न केिलां  भारतीयुः कविुः अवितु विश्वकविररवत सिैरावियते । 

सन्दभि - प्रिुत गद्ाांश हमारी िाठ्य िुिक 'सां सृ्कत गद्-भारती' में सांकललत 

कविकुलगुर: काललदासुः' नामक िाठ से उद्धतृ है। 

 

गद्ाांश 2 

िागे्दिताभरिभूतस्य प्रलितयशसुः काललदासस्य जन्म कस्तिन ्प्रदेशे, काले कुले, 

चाभित्, वकञ्चासीत् तज्जन्मिृत्तम् इवत सििमधुनावि वििादकोवटां नावतक्रामवत । 

इतरकियुः इि काललदासुः आत्मज्ञािने की स्वकृवतषु प्रायुः धृतमौन एिास्ति । 

अन्येऽवि कियिन्नामसां कीतिनमात्रादेि स्वीयाां िाचां  धन्याां मत्वा मौनमिलम्बन्ते । 

तिावि अन्तर्िवहस्साक्ष्यमनुसृत्य 

समीक्षकाुः कवििररचयां  यािच्छक्यां  प्रिुिस्तन्त। 

 

गद्ाांश 3 

एका जनश्रुवतुः अवतप्रलसद्धास्ति यया कविकाललदासुः विक्रमावदत्यस्य सभारत्नेषु 

मुख्यतमुः इवत ख्यावितुः । िरन्तु अत्रािरा विडम्बना समुत्पद्ते। 



विक्रमावदत्यस्यावि स्तिवतकालुः सुतराां स्पष्टो नास्ति। केलचन्मन्यन्ते यत् 

विक्रमावदत्योिालधधाररिो वितीयचन्द्रगुप्तस्य समकाललक आसीत् कविरसौ । 

काललदासस्य मालविकाविवमत्रनाटकस्य नायकोविवमत्रुः शुङ्गिांशीय आसीत् । स 

एि विक्रमावदत्योिालधां धृतिान् यस्य सभारत्नेष्वेकुः काललदासुः आसीत् । तस्य 

राज्ञुः स्तिवतकालुः ख्रीष्टाब्दात्प्रागासीत्। स एि स्तिवतकालुः किेरवि लसध्यवत। 

 

गद्ाश 4 

काललदासस्य जीिनिृत्त सििया अज्ञानान्तमस्ति तविषयका अनेका जनश्रुतयुः 

लब्धप्रसरास्सस्तन्त, वकन्त ुताुः सिािुः ईर्ष्ािकलुषकशवयतलचतानाां कल्पनामरोहा एि, 

अतएि सिििा लचन्याुः सस्तन्त। 

काललदासस्य निनिोन्मेषशाललन्याुः प्रज्ञायाुः उन्मीलन तस्य कृवतषु नास्ति 

कस्यलचत्सुलधयुः िरोक्षम्। सां सृ्कतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशल 

प्रदर्श्ि स सिािनतीतानागतान किीनवतलशर्श्े। 

रघुिां शम्, कुमारसम्भिञ्च तस्य महाकाव्यियम्, मेघदतूम्, ऋतसुां हारश्च 

खण्डकाव्य,े मालविकाविवमत्रम्, विक्रमोििशीयम् अलभज्ञानशाकुन्तलञ्च नाटकावन 

सस्तन्त। तत्र ‘रघुिां शम्' नाम महाकाव्यां  कविकुलगुरोुः सिािवतशावयनी कृवतरस्ति। 

अस्तिन् महाकाव्ये वदलीिादारभ्य अवििििियिन्तम् इक्ष्वाकुिांशाितांसभृतानाां 

नृितीनामिदानवनरूििमस्ति। 

 

 



गद्ाांश 5 

एकोनविांशसगाित्मकवमदां महाकाव्यां  रमिीयाििप्रवतिादकां  सत् सचेतसाां हृदयां  

सततमाह्लादयवत कुमारसम्भिे स्वावमकावतिकेयस्य जन्मोििलिितम् इदमवि काव्यम् 

अष्टादशसगाित्मकमस्ति । केचन समीक्षका अष्टमसगिियिन्तमिे काव्यवमदां 

काललदासप्रिीतवमवत मन्यन्ते मेघदतूे यक्षयलक्षण्ोुः वियोगमालश्रत्य 

विलम्भयिूिििररिाको दृर्श्ते। ऋतुसां हारे अन्विितया षण्णामृतूिाम् िििनमस्ति 

मालविकाविवमत्रनाटके अविवमत्रस्य मालविकायाश्च प्रेमाख्यानमस्ति। िञ्चाङ्गात्मके 

विक्रमोििशीये िुरूरिस: उििर्श्ाश्च प्रेमकिा िलििता अलभज्ञानशाकुन्तलां  

स्वनामधन्यस्य अस्य किेुः सििशे्रष्ठा नाट्यकृवतरस्ति । नाटकेऽस्तिन् सप्ताङ्का सस्तन्त। 

मेनकया प्रसूतोस्तितायाुः शकुन्तैश्च िोवषतायाुः तदनु कण्िेन िररिाललतायाुः 

शकुन्तलायाुः दरु्ष्न्तेन सहोिाहस्य किा िलिितास्ति । शाकुन्तलविषये प्रलितैषा 

भलिवतुः - 'काव्येषु नाटकां  रम्यां  तांत्र रम्या शकुन्तला।' 

 

गद्ाश 6 

ििुतुः काललदासुः मूधिन्यतमुः भारतीयुः कविरस्ति । एकतिस्य कृवतषु 

काव्योलचतगुिानाां समाहारुः दृर्श्ते अिरतश्च भारतीयजीिनिद्धतेुःसिािङ्गीिता तुत्र 

राराजते। काव्योत्कषिदृष्ट्या तस्य काव्येषु मानिमनसुः 

सूक्ष्मानुभूतीनावमन्द्रधनुुः कस्यावि सहृदयस्य लचत्तमािजिवयतुां  िारयवत । प्रकृवतरवि 

स्वजडत्वां  विहाय सिित्र मानिसहचरीिाचरवत । रघुिां शे वदस्तिजयािं प्रस्तितस्य 

रघोुः सभाजनां  िनिृक्षाुः प्रसूनिृवष्टलभुः सम्पादयस्तन्त। मेघे विरहोत्कस्तितस्य 



यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाुः अवितीय सृवष्टुः िररलक्ष्यते। 

 

गद्ाश 7 

काललदासकाव्येषु अङ्गीरसुः शृङ्गारोऽस्ति । तस्य िुष्ट्यिं करिादयोऽन्ये रसाुः 

अङ्गभूताुः। रसानुरूिां  क्वलचत् प्रसादुः क्वलचच्च माधुयं तस्य काव्योत्कषे साहाय्यां  

कुरतुः। िैदभीरीवतुः काललदासस्य िािर्श्ेि सिित्रानुितिते । अलङ्कारयोजनायाां 

काललदासोऽवितीयुः । यद्वि उिमाकाललदासस्येत्युवि उिमायोजनायामेि 

काललदासस्य िैलशष्ट्यमाख्यावत तिावि उत्प्रेक्षािािन्तरन्या 

सादीनामलङ्कारािाम् विवनयोगुः तेनातीि सहजतया कृतुः । 

गद्ाांश 8 

काललदासस्य नाट्यकृवतषु विशेषतुः शाकुन्तले ििुविन्यासुः अनुिमुः, 

चररत्रलचत्रिां  सिििानिद्ां  सां िादशैली सम्प्रेषिीयास्ति। सममेि 

भारतीयसां सृ्कत्यनुमतानाां धमािििकाममोक्षमूलानाां मानिमूल्यानाां प्रकाशनां  

काललदासस्य िैलशष्ट्यमस्ति । आश्रमिालसनी ां शकुन्तलाां वनििण् ंमनलस 

कामप्ररोहमनुभूय दरु्ष्न्तुः तािच्छास्तन्त न लभते याित्ताां क्षवत्रयिररग्रहक्षमाां 

विश्वावमत्रस्य दवुहतेयवमवत नािैवत। 

 

गद्ाांश 9 

रघुिां शे काललदासुः रघुिां लशनाां लचत्रिां  तिा करोवत यिा भारतीयजनजीिनस्यो 

दात्तादशािनाां सम्यग् वदग्दशिनां  भिेत्। रघुकुलजा: राजानुः प्रजाक्षमेाय र्ललमाहरन्। 



वमतसां यतभावषििे सदा सत्यवनष्ठाुः आसन्। यशस्कामािे तदिि प्रािानवि व्यि 

सदैिोद्ता अभिन् । केिलां  सन्तत्यिे त ेगृहमेलधनो र्भूिुुः। शैशिे विद्ाजिन 

यौिने रञ्जनम् । िाधिक्ये मुक्त्यिं मुवनिदाचरिां  तेषाां व्रतमासीत ्| 

र्ालिृद्धिवनतादीनाां यदाचारिां  काललदासकाव्ये वनरूवितां  तत्सिििा 

भारतीयसां सृ्कवतगौरिानुरूिमेि । 

 

गद्ाश 10 

आवहमितुः लसन्धुिेला याित् विकीिािुः भारतगौरिगािा: काललदासेन 

स्वकृवतषूिवनर्द्धाुः। रघुिां शे, मेघे, कुमारसम्भिे च भारतदेशस्य विविधभूभागानाां 

वगररकाननादीनाां यादृक् स्वाभाविकां  मनोहारर च लचत्रिां  लभ्यते, 

स्वचक्षषुाऽनिलोक्य तदसम्भिमस्ति । तिाविधां  तस्य देशप्रेम तस्य काव्योत्कषि 

समुद्दृढयवत। सन्तु तत्रानल्पा सां सृ्कतकियुः वकन्त ुकस्यावि काललदासेन साम्यां  

नास्ति । 

नैवतकमूल्यावन 

गद्ाश 1 

नयनां  नीवतुः, नीतेररमावन मूल्यावन नैवतकमलू्यावन । यिा सरण्ा कायिकरिेन 

मनुर्ष्स्य जीिनां  सुचार सफलञ्च भिवत सा नीवतुः कथ्यते । इयां  नीवतुः केिलस्य 

जनस्युः समाजस्य कृते एि न भिवत, अवितु जनानाां, नृिािाां समेषाां च 

व्यिहाराय भिवत । नीत्या चलनने, व्यिहरिेन, प्रजानाां शासकानाां समिस्य 

लोकस्यावि कल्यािां  भिवत । 



गद्ाांश 2 

िुरातनकालादेि भारते कियुः नीवतकारा: मनोरमया सरसया वगरा नीवतिाक्यावन, 

किालभुः श्लोकैश्च व्यरचयन् । इत्थां  नीवतशास्त्रालि व्यिहारविदे, 

कान्तासस्तिततयोिदेशयुजे र्भूिुुः । फलस्तिदां सम्पन्नां  साधारिाुः अवि जनाुः 

व्यिहाराय नीवतिाक्यावन नीवतश्लोकाांश्च गलवर्लाधुः कुििस्तन्त ि । यिा च 

चािक्यनीवतुः, विदरुनीवतुः, विदलुोिाख्यानम् िञ्चतन्त्रम् शुक्रनीवतुः, घटकििरकृतुः 

नीवतसार: सुन्दरिाणे्डयेन कृता 'नीवतविषवष्टका', 'भल्लाटशतकम्', भतृिहररकृतम् 

नीवतशतकम्, 'र्ल्लालशतकम्', दृष्टान्तशतकम् इत्यावदर्हूवन नीवतिुिकावन 

सां सृ्कते उिलभ्यन्ते । 

गद्ाांश 3 

नैवतकमूल्यैुः व्यिेुः सामालजकी प्रवतष्ठालभिधिते । मानिकल्यािाय नैवतकता 

आिर्श्की। नैवतकतैि व्यिेुः समाजस्य, राष्टरस्य, विश्वस्य कल्यािां  कुरते । 

नैवतकताचरिेनैि मनुर्ष्ेषु त्यागुः, तिुः, विनयुः सत्यां , न्यायवप्रयता एिमन्येऽवि 

मानिीयाुः गुिा: उत्पद्न्ते । नैवतकतया मनुर्ष्ोऽन्यप्रालिभ्युः लभन्नुः जायते । 

तदाचरिेन व्यिेुः समाजस्य च जीिनम् अनुशालसतम् वनष्कण्टकां  च भिवत। 

व्यिेुः समाजस्य, िगिस्य, देशस्य च समनु्नयनािसरो लभ्यते। समाजुः ईर्ष्ाि-

िेषच्छल- कलहावददोषेभ्युः मुिो भिवत । अिाकां  सामालजका: अन्तारावष्टरया: 

सम्बन्धाुः नैवतकताचरिेन दृढाुः भिस्तन्त । अतुः नैवतकताशब्दुः 

सच्चररत्रतािाचकुः, सुखमयमानिजीिनस्याधारुः अस्ति । 

 



गद्ाांश 4 

इदन्तु सम्यक् ििुां  शक्यते यत् नैवतकताचरिस्य नैवतकतायाश्च मुख्यमुदे्दर्श्ां  स्वि 

अन्यस्य च कल्यािकरिां  भिवत । कदालचत् एिमवि दृर्श्ते यत् िरेषाां कल्यािां  

कुििन् मनुर्ष्ुः स्वीयाां हावनमवि कुरते । एिां विधां  नैवतकाचरिां  विलशष्टां  महत्त्विूिं 

च मन्यते । िरेषाां वहत नैवतकतायाुः प्रािभूतां  तत्त्वम् 

गद्ाांश 5 

कदालचत् एिमवि दृर्श्त ेयत्समाजे प्रचललता रवढ: सिेषाां कृते वहतकरी न भिवत 

। अतुः प्रर्ुद्धाुः वििाांसुः तस्याुः रढे: विरोधमवि कुििस्तन्त । िरां तैुः आचरिस्य 

व्यिहारे निीन: आदशि: िाप्यते । युः कालान्तरे समाजस्य कृते वहतकरुः भिवत 

। एिां  सदाचरिेऽवि िररितिन दृर्श्ते । िरां ििुतुः यावन नैवतकमूल्यावन सस्तन्त। 

तेषु िररितिनां  न भिवत । यिा सनातनो धमिुः न िररित्तिते तिा नैवतकमूल्यान्यवि 

स्तिरालि एि। 

गद्ाांश 6 

दाशिवनकै:, धमािचायै: िौरालिकैश्च धमि: िररभावषत: यिा- "यतोऽभ्युदयवन: 

शे्रयसूलसवद्धुः स धमि:" यतुः यिात् कमििुः इह लोके कल्यािां  जायते, िरत्र 

िरलोके च शोभनां  िानां  जनैुः लभ्यते नरकािातो न भिेत् येन, स धमिुः । एिां  

महाभारते-लधयते धमि: धारिाद्धमिुः यतुः धायिते प्रजाुः । धमिशास्त्रकारेि मनुना  

धृवत क्षमा दमोऽिेयां  शौचवमलन्द्रयवनग्रहुः ।  

धीवििद्ासत्यमक्रोधो दशकां  धमिलक्षिम् ।। इवत 

 



गद्ाांश 7 

तीिािटनम्, िािनासु नदीषु स्नानां , याजनां , गुरसेिा, मातृवितृसेिा, सन्ध्यािन्दनम्, 

षोडश- सांस्कारा: एते मुख्यरूिेि धमििदिाच्ाुः । एषु कमिसु नीतेुः वमश्रिां  नास्ति 

। अतुः धमो व्यािकुः । धृवत दया सवहष्णुता सत्य - िरोिकाराद्ाचरिेषु ियोुः 

साङ्कयिमस्ति । िरां एतेत् वनलश्चतां  यत् ियोराचरिेन लोकस्य िरमां  कल्यािां  जायते 

एि । नीवतकारािाां मते इमे नैवतकतायाुः गुिाुः यिा जीिवहांसायाुः विरविुः, 

िरधनािहरिवन्निृवत्तुः, सत्यभाषिम्, िैशुन्यात् वनिृवत्तुः, सत्पात्रेभ्युः दीनेभ्यश्च 

दानम्, अवतलोभात् वितृष्णा, दया, सवहष्णुता, िरोिकारुः, गुरजनेष्वनुरागुः, 

श्रद्धा, विनयशीलता च। अनुते्सकुः, आवतथ्यम्, न्याय्यािृवत्तुः िरगुिेभ्य: 

ईर्ष्ािऽभािुः,सत्सङ्गानरुविुः, दषु्टसङ्गावन्निृवत्तुः, वििवद धैयिम्, अभ्युदये क्षमा, 

सदलस िाक्पटुता, समयस्य सदिुयोगुः इत्यादयुः नैवतकताचाराुः। एषामाचरिेनैि 

व्यिेुः, समाजस्य, राष्टरस्य विश्वस्य च सिििा कल्यािां  सम्पद्ते । 

विश्वकविुः रिीन्द्रुः 

गद्ाांश 1 

आङ््गलिाङ्मये काव्यधनुः शेक्सवियर इि, सां सृ्कतसावहत्ये कविकुलगुर: काललदास 

इि, वहन्दीसावहत्ये महाकवितुलसीदास इि र्ङ्गसावहत्ये किीन्द्रो रिीन्द्रुः 

केनाविवदतुः स्यात्। आधुवनक भारतीयलशस्तल्पषु रिीन्द्रस्य िानां  महत्त्विूििमस्ति, 

इवत सिैुः ज्ञायते एि । तस्य र्हूवन योगदानावन िाििक्येन िैलशष्ट्यां  लभन्ते। न 

केिलमाध्यालत्मकसाांसृ्कवतकक्षेत्रेषु तस्य योगदानां  महत्त्विूििमवितु 

रचनात्मकसावहत्यकारतयावि तस्य नाम लोकेषु सुविवदतमेि सिैुः । 



 

गद्ाांश 2 

रिीन्द्रनािस्य जन्म कललकातानगरे एकषष्ट्यलधकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाबे्द 

मईमासस्य सप्तमे वदिसे ( 7 मई, 1861) अभित् । अस्य जनकुः 

देिेन्द्रनाि: जननी शारदा देिी चािाम् । रिीन्द्रस्य जन्म एकस्तिन् सम्भ्रान्ते 

समृदे्ध ब्राह्मिकुले जातम् । यस्य सां विधे अचला विशाला सम्पवत्तरासीत् । अतो 

भृत्यर्हुलां  भृतै्युः िररिुष्टां  सां रलक्षतां  जीिनां  र्न्धनमन्वभित्। अतुः 

स्वच्छन्दविचरिाय, क्रीडनाय सुलभोऽिकाशुः नासीत्तेन मनुः लखन्नमेिाि। 

गद्ाांश 3 

भिनस्य िातायने समुिविष्ट: र्ालक: दृर्श्वमदां दशि दशि िराां मुदमलभत । 

अस्तिन्नेि सरलस तत्रत्याुः वनिालसनुः यिासमयां  स्नातुमागत्य स्नानञ्च कृत्वा यास्तन्त 

ि । तेषाां िररधानावन विविधाुः वक्रयाश्च दृष्ट्वा र्ालुः प्रसन्नुः अजायत। मध्याह्नात् 

िश्चात् सरोिरुः शून्यताां भजवत ि। सायां  िुनुः र्काुः हांसाुः जलकृकिाकिुः 

विहङ्गाुः कोलाहलां  कुिाििाुः िानावन लभन्ते ि । तस्तिन् काले इदमेि कम्रां  सर: 

र्ालकस्य मनोरञ्जनमकरोत् । 

गद्ाांश 4 

रिीन्द्रस्य प्रािवमकी लशक्षा गृहे एि जाता। लशक्षिां  र्ङ्गभाषायाां प्रारभत । 

प्रारस्तम्भकां  विज्ञानम्, सां सृ्कतम्, गलितवमवत त्रयो िाठ्यविषयाुः अभूिन् । 

प्रारस्तम्भकगृहलशक्षायाां समाप्तायाां र्ालकुः उत्तरकललकातानगरस्य ओररएण्टल 

सेवमनार विद्ालये प्रिेशमलभत । तदनन्तरां नामिलविद्ालयां  गतिान् िरां कुत्रावि 



मनो न रमते ि। सिित्र अध्यािकानाां स्वचे्छाचरिां  सहिावठनाां तुच्छा रलचुः 

अवप्रयान स्वभािाांश्च विलोक्य मनो न रेमे । 

गद्ाांश 5 

रिीन्द्रस्य सावहलत्यकरचनायाां नैसवगिकी निनिोन्मेषशाललनी प्रवतभा 

प्रधानकारिमासीदेि। िरां तत्रत्या िाररिाररकिररस्तिवतरवि विलशष्टां  तु 

कारिमभूत्। यिा — गृहे प्रवतवदनां  सावहलत्यकां  िातािरिां  कलासाधनायाुः 

गवतविधयुः, नाटकानाां मञ्चनावन सां गीतगोष्ठ्युः, लचत्रकलानाां प्रदशिनावन, 

देशसेिाकमािलि सदैि भिस्तन्त ि । वकशोराििायामेि रिीन्द्रुः अनेकाुः किाुः 

वनर्न्धाांश्च लललखत्वा िाररिाररकिवत्रकासु भारती - साधना तत्त्वर्ोलधनीषु मुियवत 

ि। 

आवदशङ्कराचायिुः 

गद्ाांश 1 

धन्येयां  भारतभूवमयित्र साधुजनानाां िररत्रािाय दषृु्कताञ्च विनाशाय सृवष्टस्तिवत 

लयकत्ताि िरमात्मा स्वमेि कदालचत् रामुः कदालचत् कृष्णश्च भूत्वा आविर्िभूि । 

त्रेतायुगे रामो धनुधृित्वा विििगावमनाां रक्षसाां सां हारां कृत्वा ििािश्रमव्यििामरक्षत्। 

िािरे कृष्णो धमिध्वां लसनुः कुनृितीन् उत्पाट्य धमिमत्रायत। सैषा स्तिवतुः यदा कलौ 

समुत्पन्ना र्भूि तदा नीललोवहतुः भगिान् लशिुः शङ्कररूिेि िुनुः प्रकटीर्भूि । 

भगितुः शङ्करस्य जन्मकाले िैवदकधमिस्य ह्रासुः अिैवदकस्य प्रार्ल्यञ्चासीत् | 

अशोकावदनृितीनाां राजर्लमालश्रत्य िस्तण्डतिन्याुः साम्प्रदावयकाुः िेदमूलां  धमं 

वतरश्चकु्रुः ।लोकजीिनमन्धतवमस्त्रायाां तस्याां मुहुमुिहुमुिह्यमानां  क्षिमवि शमां  न लेभे। 



तस्याां विषमस्तितौ भगिान् शङ्कर: प्रचण्डभास्कर इि उवदयाय, 

देशव्याविमोहमाललन्यमुस्तित्वा िैवदकधमिस्य िुनुः प्रवतष्ठाां चकार। 

गद्ाांश 2 

शङ्कर: केरलप्रदेशे मालािार प्रान्ते िूिािख्यायाुः नद्ािटे स्तिते शलकग्रामे 

अष्टाशीत्यलधके सप्तशततमे ख्रीष्टािदे नम्बिूकुले जन्म लेभ े। तस्य वितुनािम 

लशिगुररासीत् मातुश्च सुभिा | शैशिादेि शङ्करुः 

अलौवककप्रवतभासम्पन्न आसीत्। अष्टिषिदेशीयुः सन्नवि िरममेधािी असौ 

िेदिेदाङे्गषु प्रािीण्मिाि। ददैुिात् र्ाल्यकाले एि तस्य विता श्रीमान् लशिगुर: 

िञ्चत्वमिाि। 

गद्ाांश 3 

एिां  गच्छतु्स वदिसेषु एकदा शङ्कर: िूिाियाां सररवत स्नातुां  गतुः । याित् स 

सररतोऽन्तुः प्रविष्टुः तािदेि र्ललना ग्राहेि गृहीतुः । शङ्करुः आसन्नां  मृत्युमिेक्ष्य 

आत्तिस्वरेि चुक्रोश | तस्य ित्सला जननी स्विुत्रस्य स्वरां िररचीय भ्रशां  विललाि। 

तस्याुः तादृशी वििन्नामििामनुभूय स तस्यै न्यिेदयत्-अम्ब! यवद ते मम 

जीवितेऽनुरागुः स्यात् तवहि सांन्यासाय मामनजुानीवह तेनैि मे ग्राहान्मुविभिविर्ष्वत 

। अनन्यगवतुः माता तिेत्युिाच । सद्िद्ग्राहग्रहात् मुि: स सांन्यासमालम्ब्य 

िुत्रविरहसन्तप्ताां मातरां सािवयत्वा तया र्ान्धिैश्चानुज्ञातुः यवतिेषधरुः स्वजन्मभूवमां 

त्यक्त्वा देशानवटतुां  प्रिृत्तुः। 

 

 



गद्ाांश 4 

एतामलौवककीां िाचमुिश्रुत्य गोविन्दिादुः तमसाधारिां  जनां  मत्वा ति ै

सांन्यासदीक्षाां ददौ । गुरोुः गोविन्दिादादेि िेदान्ततत्त्वां  विलधिदधीत्य स तत्त्वज्ञो 

र्भूि । सृवष्टरहस्यमलधगम्य गुरोराज्ञया स िैवदकधमोद्धरिािं वदस्तिजयाय 

प्रस्तितुः । ग्रामाद् ग्रामां  नगरान्नगरमटन् वििलिश्च सह शास्त्रचचां कुििन् स काशी ां 

प्राप्तुः। काशीिासकाले स व्याससूत्रािामुिवनषदाां श्रीमिगिद्गीतायाश्च भार्ष्ालि 

प्रिीतिान्। 

गद्ाांश 5 

स्वतुः प्रमािां  िरतुः प्रमािां  कीराङ्गना यत्र वगरो वगरस्तन्त । िारस्य 

नीडान्तरसवन्नर्द्धाुः अिेवह तद्धाम वह मण्डनस्य ।। 

इवत धीिरीिचनां  शु्रत्वा शङ्करुः मण्डनवमश्रस्य भिनां  गतुः। तयोमिध्ये तत्र 

शास्त्रािोऽभित्। वनिाियकिदे मण्डनवमश्रस्य सुमेधासम्पन्ना भायाि शारदा 

प्रवतष्ठावितासीत्। शास्त्रािे स्वस्वावमनुः िराजयमसहमाना सा स्वयां  तने सह 

शास्त्रािं कतुं समुद्ताभित् । सा शङ्करां कामशास्त्रीयान् प्रश्नान् िप्रच्छ । तान् 

दरुत्तरान ्प्रश्नान् शु्रत्वा स तूष्णी ां र्भूि वकयत्कालानन्तरां स िरकायप्रिेशविद्या 

कामशास्त्रज्ञो र्भूि िुनश्च मण्डनित्नी शास्त्रािे िरालजतिान्। 

 

 

 

 



गद्ाांश 6 

वदस्तिजययात्राप्रसङे्गनिै आचायिप्रिरुः प्रयागां  प्राप्तुः । तत्र िैवदकधमोद्धरिाय सततां  

यतमानां  कुमाररलभिां ददशि | एकतुः कुमाररलभट्ट: िैवदकधमिस्य 

कमिकाण्डिक्षमालश्रत्य साम्प्रदावयकान् िरालजतिान् अिरतश्च श्रीमच्छङ्करुः 

कमिकाण्डस्य लचत्तशुवद्धमात्रियििसावयमाहात्म्यां  स्वीकृत्यावि मोक्ष ेतस्य िैयथ्यं 

प्रवतिादयामास। 

गद्ाांश 7 

ब्रह्मालधष्ठाय मायाविकारुः एि एष सां सारुः अस्ति। सां सारसरिौ सुखदुुःखप्रिाहे 

उत्पीड्यमानो जीिो ब्रह्मैिास्ति विभुभूित्वावि मायाजन्याज्ञानप्रभािात् सुः आत्मनुः 

काििण्मनुभिवत सन्ततां  विषीदवत च । एिां  जीिब्रह्मैक्यां  प्रवतिाद् स 

सकलजीिसाम्यां  िाियामास । “एकां  सद् विप्रा र्हुधा िदस्तन्त, नेह नानास्ति 

वकञ्चन, यो िै भूमा तत्सुखम्” इवत शु्रतीुः अनुसृत्य शङ्कर: िेदान्ततत्त्वस्वरूिां  

वनधािरयामास । 

गद्ाांश 8 

प्रतीयमानानेकरूिायाुः सृषे्ट: अलधष्ठानां  ब्रह्म अिैतरूिमस्ति । एतदस्ति 

विश्वर्न्धुत्वभािनायाुः र्ीजम् । अस्याुः भािनाया: िल्लिनेन न केिलम् एक: 

राष्टर िृक्षुः सां िधिते, अवितु जावतक्षेत्रावदमूला उच्चािचभािरूिा सांकीििता 

समूलोस्तच्छन्ना भिवत। एतस्याुः रावष्टरयभािनायाुः िुष्ट्यिं स स्वदेशस्य चतसृषु वदक्ष ु

चतुिा ंिेदान्तिीठानाां िानाञ्चकार । मैसूर प्रदेशे शृङे्गरीिीठां , िुयां-गोिधिनिीठां , 



र्दररकाश्रमे ज्योवतष्पीठां , िाररकायाञ्च शारदािीठां  साम्प्रतमवि राष्टरसमुन्नतै्य, 

लोकवहतसाधनाय चािैतमतस्य प्रचारे अहवनिशां  प्रयतमानावन सस्तन्त । 

सां सृ्कतभाषायाुः गौरिम् 

गद्ाांश 1 

सां सृ्कतभाषा िुराकाले सििसाधारिजनानाां िाग्व्यिहारभाषा चासीत्। तत्रेदां शू्रयते 

यत् िुरा कोऽवि नरुः काष्ठभारां स्वलशरलस वनधाय काष्ठां  विके्रतुमाििां  गच्छवत ि। 

मागे नृिुः तेनावमलदिृच्छच्च, भो! भारां र्ाधवत ? 

काष्टभारिाहको नृिां  तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसङे्गऽिदत्, भारां न र्ाधते राजन् ! यिा 

र्ाधवत र्ाधते । अनेनेदां सुतरामायावत यत्प्राचीनकाले भारतिषे सां सृ्कतभाषा 

साधारिजनानाां भाषा आसीवदवत । रामायिे यदा भगितो रामस्य वप्रयसेिको 

हनुमान् कनकमयी ां मुिामादाय सीतायै दातुवमच्छवत तदा विचारयवत ि । 

गद्ाांश 2 

अन्यासु भाषासु िाक्ययोजने प्रिमां  कतुिुः प्रयोगुः िुनुः अन्येषाां कारकािाां 

विन्यासुः, िश्चात् वक्रयायाुः उविुः । कस्यालञ्चत भाषायाां वक्रयायाुः विशेषिानाां 

कारकािाश्च िश्चात् प्रयोगुः, वकन्तु सां सृ्कत व्याकरिे न नास्ति एतादृशाुः केऽवि 

वनयमाुः । यिा आसीत् िुरा दशरिो नाम राजा अयोध्यायाम्। अस्यैि िाक्यस्य 

विन्यासुः एिमवि भिवत-िुरा अयोध्यायाां दशरिो नाम राजा आसीत्, अयोध्यायाां 

दशरिो नाम राजा िुरा आसीत्, इवत िा । कस्यावि िदस्य कुत्रावि िानां  भिेत् न 

कावि क्षवतुः । 

गद्ाांश 3 



अस्याुः काव्यभाषायाुः शब्दगतमििगतञ्च ्ध्ववनमाधुयि श्रािां  श्रािां  सुराङ्गनािदनूिुर 

ध्ववनमाधुयं लधकु्कििस्तन्त िाङ्मयाध्वनीनाुः काव्यक्षेत्रे-शब्दगतानििगताांश्च 

विसु्फरतोऽलङ्कारान् विलोक्य िुननाििलोकयस्तन्त मलिमयानलङ्कारान्। भारतीय धमि 

इि सां सृ्कतभाषावि भारतीयानाां िररष्ठुः शेिलधुः । इयमेि भाषा 

शाखाप्रशाखारूिेि प्रान्तीयासु तासु-तासु भाषास ुवतरोवहता ित्तिते । अद् केचन 

धमािन्धा: राजनीवतभािनाभाविता: भारतस्य खण्डनमलभलषस्तन्त । कारिां  तेषाां 

सां सृ्कतभाषायाुः अज्ञानम् । “जननी जन्मभूवमश्च स्वगािदवि गरीयसी', “अयां  वनजुः 

िरोिेवत गिना लघुचतेसाम्”, “उदारचररतानाां त ुिसुधैि कुटुम्बकम”्, “शुवनचैि 

श्विाके च िस्तण्डताुः समदलशिनुः " मा वहांस्यात्सिािभूतावन, “मवय सििवमदां प्रोतां  सूत्रे 

मलिगिा इि' इमे उिदेशाुः यवद भारतीयानाां समक्ष समीक्ष्यन्ताां । तदा सकलां  

भारतां  स्वयमेि एकसूत्रे अखण्डतासूत्रे च वनर्ध्येत । “अस्त्युत्तरस्याां वदलश 

देितात्मा वहमालयो नाम नगालधराजुः” “मानसां  यास्तन्त हांसा: न िुरषा एि?” इवत 

सवडस्तण्डमां  घोषयवत इयां  भाषा । 

गद्ाांश 4 

सां सृ्कतां  विना एकताया अखण्डतायाुः च िाठुः वनरििक एि प्रतीयते / नेहरू-

महाभागेनावि स्वकीयायाम् आत्मकिायाां लललखतम्, यत् सां सृ्कतभाषा भारतस्य 

वनलधिस्याुः सुरक्षाया उत्तरदावयत्वां  स्वतन्त्र ेभारते आिवततम् । अिाकां  िूििजानाां 

विचाराुः अनुसन्धानावन चास्यामेि भाषायाां सस्तन्त। स्वसभ्यतायाुः धमिस्य 

रावष्टरयेवतहासस्य, सां सृ्कतेश्च सम्यग्र्ोधाय सां सृ्कतस्य ज्ञानां  िरमािर्श्कमस्ति। 

केनावि कविना मधुरमुिम् 



              भिवत भारतसां सृ्कवतरक्षिां  प्रवतवदनां  वह यया सुरभाषया।  

             सकलिाग्जननी भुवि सा शु्रता र्ुधजनैुः सततां वह समादृता ।।  

तिा भूतायाुः अस्याुः भाषायाुः िुनरभ्युदयाय भारतीयैुः िुनरवि सततां  यतनीयम्। 


