
कूपमण्डूकः  

 
 
 

एकः कूपः अस्ति। कूपे एकः मण्डूकानाां कुटुम्बः ननवसनि। िे जनाः सववदा कूपे एव निष्ठस्ति। कूपाि ्बह ः 
कुत्रापप न गच्छस्ति। अिः केवलां कूपतय पवषये एव िेषाां जनानाां ज्ञानम ्अस्ति। कूपाि ्बह ः ककां  विविे एितय 
ज्ञानम ्एव नास्ति।  

 िस्तमन ्परिवािे एकः िरुणः मण्डूकः अपप अस्ति। ितय तवभावः स्जज्ञासुः। कूपाि ्बह ः ककम ्अस्ति 
इनि ज्ञािुां सः इच्छनि। कौिू लेन एकदा सः कूपाि ्बह ः उत्पिनि। बह ः गत्वा सः अत्र ित्र भ्रमणां किोनि। 
भ्रमणां कुववन ्सः कतयचन म ासागितय िटम ्आगच्छनि। म ासागिां दृष््वा सः चमत्कृिः भवनि। इयि ्ब ृि ्
जलिाश ां सः पूवं कदापप न दृष्टवान ्आसीि।् 

आवेगेन धावन ्सः कूपां प्रत्यागच्छनि। उत्सा ेन सवं वक्िुम ्इच्छनि। ितय परिवािे एकः वदृ्धः मण्डूकः 
अस्ति। सः वदृ्धः पस्ण्डिः, शे्रष्ठः अपप। ‘सः सववज्ञः’ इनि मतयिे। िरुणः मण्डूकः िां द्रष्टुां गच्छनि।  

वदृ्धः मण्डूकः िरुणां मण्डूकां  पचृ्छनि “भवान ्कुत्र गिवान ्आसीि?् ककां  दृष्टवान?्” इनि। िरुणः 
मण्डूकः वदनि “अ ो! अ म ्अतमाकां  कूपाि ्बह ः गिवान ्आसम।् एकां  ब ृि ्जलिाश ां दृष्टवान”् इनि। वदृ्धः 
औत्सुक्येन पुनः पचृ्छनि “ककयि ्ब ृि ्जलिाश ः भोः! अतमाकां  कूपाि ्द्वेधा वा?” इनि वदन ्सः दीर्वश्वासां 
किोनि।  वायुपूणवः फुल्लः भवनि। िरुणां द वनयत्वा पचृ्छनि “इयि ्ब ृि ्वा?” िरुणः वदनि “नैव भोः! इिोऽपप 
अधधकः ब ृि ्जलिाश ः” इनि। 

सः वदृ्धः इिोऽपप दीर्वश्वासां किोनि। इिोऽपप वायुपूणवः फुल्लः भवनि। िरुणां द वनयत्वा पचृ्छनि “इयि ्
ब ृि ्वा?” िरुणः पुनः  “नैव भोः! इिोऽपप अधधकः ब ृि ्जलिाश ः” इनि वदनि। इदानीां सः वदृ्धः 
ब ृत्परिमाणेन श्वशसनि। अनि येन वायुां पूियनि। िरुणां द वनयत्वा पुनः पचृ्छनि। ककतिु िरुणः मण्डूकः ‘नैव नैव’ 
इत्येव वदनि।  

एवां वािां वािां वायुां पूियन ्अतिे वदृ्धः मण्डूकः तवयम ्एव तफुहटिः भवनि। 
 
 

अशभप्रायः 
भौनिक-पवज्ञान ातत्रतय परिसीमा अस्ति। ितय काचन मयावदा अस्ति। ब्रह्माण्डतय व्युत्पपतः कुिः? ईश्वितय 
तवरूपः ितय तवभावः इत्याहदनः पवषये उतिां दािुां िि ्अ क्यम ्अस्ति। यहद वयम ्एिेषाां प्रश्नानाम ्उतिम ्
एिया वैज्ञाननकपद्धनिशभः प्रापिुां प्रयत्नां कुमवः चेि ्वदृ्धः मण्डूकः इव असफलिाम ्एव प्रापनुमः। 

          -श्रीलप्रभुपादः 
 
 

 ब्दमञ्जूषा 
कूपः = well, मण्डूकः = frog, विविे = to exist, िरुणः = young, उत्पिनि = to jump, जलिाश ः = water body, 

आवेगः = excitement, अतमाकम ्= our, द्वेधा = twice, फुल्लः = puffed or inflated, तफुहटिः = burst. 

 


