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। । प्रार्थना। ।

सर्वे ह्यमी वर्वविकरास्तर्व सत्त्र्विाम्नो ब्रह्मादयो र्वयवमर्वेश न चोविजन्तः।
क्षेमाय भूतय उतात्मसख
ु ाय चास्य वर्वक्रीवितं भगर्वतो रुवचरार्वतरौ:।।७.९.१३.।।
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सम्पादकीयम्
गतसप्तािे श्रीनृक्षसिं देवस्य प्राकट्यक्षदनमिामिोत्त्सव: आसीत् । एर्ः क्षदनः नृक्षसंि चतदु श
ष ी नाम्ना क्षवख्यातः ।सवेर्ु

इस्कॉनमक्षन्दरे र्ु तर्ा अन्यत्राक्षप एतक्षस्मन् क्षदने क्षवक्षवधाः उत्सवकायाषक्षन सक्षन्त । नृक्षसंिावतारः बिु अद्भुतः । बिवः जनाः
नृक्षसंिस्य रूपम् उरं भयंकरंच अक्षस्त इक्षत प्रश्नेन भ्राक्षमताः भवक्षन्त । क्षवक्षवधेर्ु धमेर्ु ईश्वरः करुणामय: क्षस्नग्धः च अक्षस्त
तर्ा सवेर्ां जनानां कल्याणं करोक्षत इक्षत सत्यं वारंवारं वक्षदतम् । अतः नृक्षसंिस्य एनम् उररूपं अज्ञजनाः तं क्रूरं भीर्णं
वदक्षत । भगवान् क्षशवः विस्र्ले मण्ु डमालां धारयक्षत । क्षकन्तु नृक्षसंिदेवस्य माला कीदृशा ? तस्य माला क्षिरण्यकश्यपो:
आन्त्राक्षन ! अतेव नृक्षसंिस्य तत्त्वतः ज्ञानम् आवश्यकम् ।
नृक्षसिं स्य भीर्णरूपस्य कायाषणां प्रयोजनं क्षकम् ? तस्य प्रल्िादस्य कृ ते प्रेम । नृक्षसंिस्य क्रोधस्य कारणं
क्षिरण्यकश्यपो: प्रल्िादं प्रक्षत श्त्रत्ु वं ।प्रल्िाद: मिाभागवतः। क्षकन्तु असरु नरे श: क्षिरण्यकश्यपु प्रल्िादस्य वधार्ं क्षवक्षवधाः
उपायाः कृ तवान् । प्रल्िादस्य रिणार्ं देवजनाक्षप न आगतवन्तः । अतः भगवतः क्रोधः क्षिरण्यकक्षशपौ तर्ा देवजनेर्ु
अक्षप आसीत् । अनेन क्रोधेन नृक्षसिं स्य रूपं भयङ्करं क्षभर्णचं । श्रीमन् श्रीधरस्वाक्षम तस्य भावार्षदीक्षपकायां क्षलखक्षत उरोऽप्यनरु एवायं स्वभिानां नृकेशरी । के सरीव स्वपोतानाम् अन्येर्ामरु ि ।।७.९.१.।।
अत्र नृक्षसंिस्य भिवात्सल्यं के वलं प्रल्िादस्य कृ ते न क्षकन्तु भगवतः ब्रह्मणः कृ ते अक्षप । सः क्षिरण्यकक्षशपंु वरं
दत्तवान् । अनेन वरे ण क्षिरण्यकक्षशपु मत्तः अभवत् । क्षकन्तु नृक्षसंिदेव: ब्रह्मणः वरान् असत्यं न कृ त्वा अवताररतः
अभवत् । सः तस्य वरानाम् अनादरः न कृ तवान् । अतः नृक्षसंिस्य रूपम् अद्भुतम् ।
इद्रस्य वज्रः क्षवशालान् पवषतान् धल
ु ीकणा: करोक्षत । एर्ः वज्रस्य बलः। क्षकन्तु सः क्षिरण्यकक्षशपंु न िन्तंु अशक्नोत् ।
क्षकन्तु नृक्षसंिदेवस्य करकमलस्य नखाक्षन क्षिरण्यकक्षशपोः विं लीलया अदारयन् ।अतः वयं नृक्षसंिस्य आश्रयरिणं
करणीयम् । अस्माकं भक्षिमागे क्षवक्षवधाक्षन क्षवघ्नाक्षन क्षिरण्यकक्षशपु इव सक्षन्त, क्षकन्तु नृक्षसंिदेव: भक्षिक्षवघ्नक्षवनाशक
अक्षस्त । श्रीशङ्कराचायषः करावलम्ब स्तोत्रे क्षलखक्षत - अन्धस्य मे िुतक्षववेकमिाधनस्य चोरै : प्रभो बक्षलक्षभररक्षन्द्रय
नामधेयै: । मोिान्धकुपकुिेरे क्षवक्षनपाक्षततस्य लक्ष्मीनृक्षसंि मम देिी करावलम्बम् ।।
।। जयतु जयतु नृक्षसंि ।।
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सम्भाषिम्
मोिन:

-

श्याम ! शीघ्रम् शरदं आव्ियतु ।

श्याम:

-

अद्य शरदः नागतवान् । ‘सः वृन्दावनं गतवान’् ।

मोिनः

-

ह्यः उद्यनतः फलम् आनीतवान् क्षकम् ?

श्यामः

-

आम् । ह्यः अिं रमेशः च उद्यानं गतवन्तौ । फलम् आक्षनतवन्तौ अक्षप ।

मोिनः

-

ह्यः सवे क्षकं क्षकं कायं कृ तवन्तः ?

श्यामः

-

ह्यः रामः जपं समाक्षपतवान् , गीता मन्त्राक्षण क्षलक्षखतवती , गोपालः कायाषक्षण पररशीक्षलतवान् । ह्यः
राक्षधका नागतवक्षत । मक
ु ु न्दः स्वच्छीकृ तवान् ।

मोिनः

-

राक्षधका कुत्र गतवती इक्षत कोऽक्षप जानाक्षत ?

श्यामः

-

राक्षधका तीव्रम् अस्वस्र्ा इक्षत शृणमु ः ।

मोिनः

-

सा और्धं क्षस्वकृ तवक्षत स्यात् खलु ?

श्यामः

-

वैद्यः सच्ु यौर्धं दत्तवान् इक्षत श्रतु म् । ह्यः लक्षलता आगतवत्यः । भवान् न आसीत् । अतः एकं पत्रं
दत्तवत्यः ।

मोिनः

-

क्षवशाखा आगतवती क्षकम् ?

श्यामः

-

आम् , आगतवती । ‘भवान् आगच्छतु ’ इक्षत उिवती ।

मोिनः

-

भवतु , भवान् गच्छतु ।
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महाचतुरकाख्य-शृगाल-कर्ा
आसीत् कक्षस्मक्षन्ित् वनोद्देशे मिाचतरु को नाम शृगालः। तेन
कदाक्षचत् अरण्ये स्वयं मृतो गजः समासाक्षदतः। तस्य समन्तात्
पररभ्रमक्षत परं कक्षिनां त्वचं भेत्तंु न शक्नोक्षत । अर् अत्र अवसर
इतिेति क्षवचरन् कक्षित् क्षसिं ः तत्रैव प्रदेशे समाययौ । अर् क्षसिं ं
समागतं दृष्ट्वा स क्षिक्षततलक्षवन्यस्त मौक्षलमण्डलः
सयं ोक्षजतकरयगु लः सक्षवनयमवु ाच- “स्वाक्षमन!् त्वदीयोऽिं लागक्षु डकः
क्षस्र्त: त्वदर्े गजक्षममं रक्ष्याक्षम। तदेनं भियतु स्वामी”। तं प्रणतं दृष्ट्वा
क्षसम्िः प्राि-भोः ! न अिमन्येन ितं सत्तवं कदाक्षचदक्षप भियाक्षम। तत् तव
एव गजोऽयं मया प्रसादीकृ तः ।
तच्रुत्वा शृगालः सानन्दमाि -यि
ु म्
इदं स्वाक्षमनो क्षनजभृत्येर्।ु उिञ्च
यतःअन्त्यावस्र्ोऽक्षप मिान्स्वाक्षमगणु ान्न
जिाक्षत शध्ु दतया। न श्वेतभावमज्ु झक्षत शख
ु मि
ु ोऽक्षप ॥
ं ः क्षशक्षखभि
अर् क्षसिं े गते कक्षिद् व्याघ्रः समाययौ, तमक्षप दृष्ट्वा सौ व्यक्षचन्तयत् ।
“अिो ! एकस्तावत् दरु ात्मा प्रक्षणपातेन आपवाक्षितः। तत् कर्म् इदानीम्
एनमपवािक्षयष्याक्षम? ननू ं शरु ोऽयं । न खलु भॆदम् क्षवना साध्यॊ भक्षवष्यक्षत।
उिम् च यतः- न यत्र शक्यते कत्तंु साम दानमर्ाक्षप वा । भेदस्तत्र प्रयोिव्यो यतः स
वशकारकः ॥ क्षकञ्च, सवषगणु सपं न्नोऽक्षप बध्यते । उिञ्च यतः- अन्तःस्र्ेन क्षवरुध्देन
सवु तृ ेनाक्षतचारुणा । अन्तक्षभषन्नेन सप्रं ाप्तं मौक्षिके नाक्षप बन्धनम् ॥ एवं सप्रं धार्ययष
तस्याक्षभमख
ु ो भत्ू वा गवाषत् उन्नतकन्धरः ससभ्रं मम् उवाच,- “माम! कर्म् अत्र भवान्
मृत्यमु ख
ु े प्रक्षवष्टः। येन एर् गजः क्षसिं ने व्यापाक्षदतः। स च माम् एतद्रिणक्षम्नयज्ु य नद्यां
स्नानार्षम् गतः। तेन च गच्छता
मम समाक्षदष्ट,ं -यक्षदकक्षिक्षदि व्याघ्रः समायाक्षत, त्वया सगु प्तु ं मम
आवेदनीयम।् येन वनक्षमदं मया क्षनव्याषघ्रं कतषव्यम् । यतः पवू ं
व्याघ्रेण एके न मया व्यापाक्षदतो गजः शन्ू ये भिक्षयत्वा
उक्षच्छष्टतां नीतः। तक्षद्दनात् आरभ्य व्याघ्रान् प्रक्षत प्रकुक्षपतोक्षस्म।
तच्रुत्वा व्याघ्रः
सन्त्रस्तः तमाि- भो भाक्षगनेय! देक्षि मे प्राणदक्षिणाम् । त्वया तस्यात्र
क्षचरायायातस्याक्षप मदीया काक्षप वाताष न आख्येया। एवमक्षभधाय सत्वरं
पलायाञ्चक्रे । अर् गते व्याघ्रे तत्र कक्षित् द्वीपी समायातः। तमक्षप दृष्ट्वा असौ
व्यक्षचन्तयत् - “दृढदन्ष्रोयं क्षचत्रकः। तदस्य पाश्वाषदस्य गजस्य यर्ा चमषच्छे दो
भवक्षत तर्ा करोक्षम” । एवं क्षनक्षित्य तमक्षप उवाच- “भो भक्षगनीसतु ! क्षकक्षमक्षत
५
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क्षचरात् दृष्टोऽक्षस? कर्ञ्च बभु क्षु ित इव लक्ष्यसे ? तत् अक्षतक्षर्रक्षस मे । एर् गजः
क्षसिं ने ितः क्षतष्ठक्षत। अिं च अस्य तत् आक्षदष्टो रिापालः। परं तर्ाक्षप यावत् क्षसिं ो
न समायाक्षत, तावत् अस्य गजस्य मांसं भिक्षयत्वा तृक्षप्तं कृ त्वा द्रुततरं व्रज ।
स आि - “माम ! यक्षद एवं तत्र न कायं मे
मांसाशनेन, यतो जीवन्नरो भद्रशताक्षन पश्यक्षत
। उिञ्च - यच्छक्यं रक्षसतंु प्रासं रस्तं पररणमेच्च यत् । क्षितञ्च पररणामे यत्तदद्यं
भक्षू तक्षमच्छता ।। तत् सवषर्ा तदेव भज्ु यते यदेव
पररणमक्षत। तत् अिक्षमतोऽक्षप अयास्याक्षम” ।
शगृ ाल आि - भो अधीर! क्षवश्रब्धो भत्ू वा भिय
त्वम।् तस्यागमनं दरु तोऽक्षप तव अिं क्षनवेदक्षयष्याक्षम । तर्ानक्षु ष्ठते द्वीक्षपना क्षभन्नां त्वचं
क्षवज्ञाय जंबक
ू े नाक्षभक्षितम् - भो भक्षगनी- सतु ! गम्यताम् । एर् क्षसम्िः समायाक्षत।
तच्रुत्वा क्षचत्रको दरू म्प्रणष्टः। अर् यावदसौ तदभेदकृ तद्वारे ण क्षकक्षञ्चन्मांसं भियक्षत, तावत् अक्षतसक
ं ृ ध्दोपर शृगालः
समाययौ । अर् तम् आत्मतल्ु यपराक्रमं दृष्ट्वा एनं श्लोकमपित - उत्तमं प्रक्षणपातेन शरू ं भेदने योजयेत् । क्षनचमल्पप्रदनेन
समशक्षिं प्राक्रमेः ।। तदक्षभमख
ु कृ तप्रयाणः स्वदष्ं राक्षभः तं क्षवदार्ययष क्षदशो भागं कृ त्वा स्वयं सख
ु ेन क्षचरकालं िक्षस्तमांसं
बभु जु े ।एवं त्वमक्षप तं ररपंु स्वजातीयं यध्ु देन पररभयू क्षदशो भागं कुरु । नो चेत् पिात् बध्दमल
ु ात् अस्मात् त्वमक्षप
क्षवनाशम् अवाप्स्यक्षस । ****
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भोःवैद्यः शीघ्रं करोत!ु इदानी तस्य भोजनं समय अक्षस्त !
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