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उपोद्घातः 

परमात्मना लोका: सृष्ाः । तेषु लोकेषु अन्यतमो लोकः भूलोकः । अिममन् भूलोक एव पशुपििप्रािणनाां मनुष्याणाञ्च 

सृिष्रभवत् । अयां लोकः दकमाधारीकृत्य वतयते । अमय लोकमय लोकवर्ततनाञ्च परमपरां सापेित्वां वतयत उत 

िनरपेित्वां वा इित िचन्त्यते चेत् तदतु्तरां एवां भवित । लोकः भगवदधीनां तममात् तमय सोपिेत्वां वतयत एव । अिममन् 

िवषये उद्यनाचायोऽिप मवमय न्याय कुसुमाञ्जलयाां एवां विि - 

1सापेित्वात् अनाददत्वात वैिचत्र्यात् िवश्ववृित्ततः ।  

प्रत्यात्मिनयतत्वात् हतेुभुििरलौदककः ॥ इतय 

 जीवरािशन एवां मनष्याश्च आहारिनद्रास्नानपानाददषु समानाः चेदिप 2लोको िभन्नरुिचः इितवत् गुणतः 

मवभावतः िभन्नाः भविन्त । अत्र गुणशब्दश्रवणेन गुण शब्दमय अथयः कः ? सः कीदशृः ? सः शब्दः कुत्र वा प्रयुज्यते ? 

तमय महत्वां दकम् ? इत्याददिवषये िजज्ञासा जायत े । लोके बहूिन शास्त्रािण सिन्त । तत्र सवयत्र प्रायः गुणिवषयाः 

प्रोिाः मयुः । उदाहरणाथं अलङ्कारशास्त्रे 3गुणालङ्कारसिहतौ शब्दाथौ इित । न्यायशास्त्र े पदाथयकथनवेलायाां 

सप्तपदाथेषु िितीयपदाथयः 4गुणः, चतुर्ववशितररित । 5मीमाांसाशास्त्रे िविधिवभागे गुणिविधः, 6व्याकरणशास्त्र े

आद्गुणः, अदङे्गुणः, 7साांख्य े ित्रगुणमिववेदक वेदान्ते 8सत्यां ज्ञानां अनन्तां ब्रह्म इत्यादयः गुणशब्दवाचकाः । 

शास्त्रदषृ्या बहवः गुणाः वतयन्ते । भगवतः अष्ौ गुणाः प्रकीर्ततताः अपहतपाप्मा, िवजरः, िवमृत्युः, िवशोकः, 

िविजिघत्सा, अिपपासः, सत्यकामः, सत्यसङ्कलपः । 

 परन्तु लोके अयां समीचीनः अयां असमीचीनः इित व्यवहारः वतयते खलु ? तत्  

1. न्यायकुसुमाञ्जिलः (४)    2. मालिवकािििमत्रम्   3. काव्यप्रकाश: (१-१),   4. तकयसङ्रग्रहः,  5. पररभाषा, 

6. पािणनीयम्      7. साांख्यकाररका(११)      8. तैत्तरीयोपिनषद ्(१-२)। 
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कथम् ? कममात् स गुणः मनुष्येषु दवेेषु च दशृ्यते । सवे वेदाः, शास्त्रािण, इितहासपुराणािन भगवन्तां मतुविन्त 

गुणगानां च कुवयिन्त । भगवता कृतावतारेष ुरामावतारे एव जनानाां सवेषाां अिभरुिचः वतयते । कारणां स एव रामः 

"गुणवान्" इित िवख्यातत प्राप्तवान् । 

 लोकेषु िवद्यमानेषु काव्येषु आददकिवना िवरिचतां काव्यां श्रीरामायणमहाकाव्यम् । अिममन् काव्यिवषय े

वालमीदकमहर्तषः मवयां विि - 
 

1काव्यां रामायणां कृत्स्नां सीतायाः चररतां महत् । 

पौलमत्य वधिमत्येव चकार भगवान् ऋिषः ॥ 

 
2कामाथयगुणसम्युि धमायथयगुणिवमतरम् । 

समुद्रिमव रत्नाढ्यां सवयशु्रितमनोहरम् ॥ इित ॥ 

 सवयशु्रितमनोहरकाव्यान्तगयते रामायणे अयोध्याकाण्ड े सीतोददतपररत्रताचरणात ् गुहसत्कारपययन्तम ्   इमां 

िवषयमाधारीकृत्य पञ्चतवशितसगायन्तगयतिवषयान् क्रोडीकृत्य िवमतरभयात् सांगृह्य िलिखत्वा अमयाां 

रािियसांमकृतसङ्गोष््ाां समपयणां करोिम । 

अयोध्याकाण्ड े २६ सगायदारभ्य  ५० सगयपययन्तां उििवषयाांशाः  - 

 सीताप्रत्यवमथापनम्, पितव्रताध्यवसायः, वनदःुखप्रितबोधनम्, वनानुगमन-याज्ञािनबयन्धः, 

वनगमनाभ्युगमपित्तः, लक्ष्मणवनानुगमनाभ्यनुज्ञा, िवत्तिवश्राणनम्, पौरवाक्यम्, दशरथसमाश्वासनम्, 

सुमन्त्रगहयणम्, िसद्धाथयप्रितबोधनम्, चीरपररग्रह े विसष्ठक्रोधः, जनाक्रोशः, वनगमनापृच्छा, पौराद्यनुव्रज्या, 

नगरसांिोभः, दशरथाक्रन्दः, कौसलयापररदिेवतम्, सुिमत्राश्वासनम्, पौरयाचनम्, पौरमोहनम्, पौरिनवृित्तः 

पौराङ्गनािवलापः, जानपदाक्रोशः, गुहसांगतम् ।   

1. श्रीराममयौदासीन्यां दषृ््वा सीतयाां तां प्रित तत्कारणमय िजज्ञासनां िपतुराज्ञया वनां गन्तुमात्मनो िनश्चयां ब्रुवता 

श्रीरामेण गृहऽेवमथातुां सीतायाः बोधनम् - 

 अहां गिमष्यािम महावनां िप्रये । त्वया िह वमतव्यिमहवै भािमिन ॥ इित । 

2. आत्मानमिप सहवै नेतुां सीतायाः श्रीरामां प्रित प्राथयना 

1 & 2. वालमीदकरामायणम् 

 अनन्यभावामनुरिचेतसम् त्वया िवयुिाां मरणाय िनिश्चताम् । 

 नयमव माां साधुकुरुष्वयाचनाम ्॥ इित  

3. वनवासे क्लेशां वणययता श्रीरामेण सीतायाः तत्र गमनािन्नवारणम् । 

 वने भीितदायकाः तसहगजशादूयलशरभाः कू्ररमृगाः पतङ्गाः वृिश्चकाः, कीटा दांशाश्च वसिन्त । अतः -  

 ' वनां तु नेतुां न कृता मितः ' इत्यवोचत् । 
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4. सीतया श्रीरामां प्रित तेन सहात्मनो वनगमनौिचत्यमय प्रितपादानम् - 

 सीता रामवचनां शु्रत्वा एवां अब्रवीत् । 

 ' वनवासे िह जानािम दःुखािन बहुधा दकल ' ॥ इित  

    एवां तसहगजशादूयलमृगाः तव अदषृ्पूवयरूपां दषृ््वा अपसपेयुः । अतः  

 गमनां वनवासमय कािङ्ितां िह सह त्वया ' इत्युक्त्वा ' 

 नेतुमहयिस काकुत्मथ समानसुखदःुिखनीम ् 

- इित बहुिवधां तां गमनां प्रित याचते सीता । 

5. सीताया वनगमनाय भृशमाग्रहां िवलापां व्याकुलताां च अवलोक्य श्रीरामेण तमय ैमवेन सह वनां चािलतुमनुज्ञाप्रदानां 

िपतुमायतुगुयरूणाञ्च सेवाया महत्त्वमय वणयनां वनगमनोपक्रमाय गृहवमतूिन ब्राह्मणाददभ्यो दातुां सीताां प्रत्यादशेदानां च - 

“ सान्त्व्यमाना तु रामेण मैिथली जनकात्मजा । 

वनवासिनिमताथ ंभतायरिमदमब्रवीत"् ॥ 

माम ्वनां न नीयते चेत ्मम िपता त्वाां कक अमन्यत । 

रामां जामातरां प्राप्य िियां पुरुषिवग्रहां इित खल ुअमन्यत । 

इित जानन् पराां प्रीतत गच्छ राम मया सह ॥ इत्यब्रवीत्  

6. श्रीरामलक्ष्मणसांवादः श्रीराममयादशेेन लक्ष्मणमय सुहृज्जनान् आमन्त्र्य ददव्यमायुधमानीय च वनां गन्तुमुद्यमः 

श्रीरामेण तां प्रित ब्राह्मणेभ्यो धनां िवतररतुां मवकीयिवचारमय प्रकटनम् । 

7. सीतया सह श्रीरामेण विसष्ठां सुयज्ञमाहूय तममै तत्पत्न्यै च महाहायभूषणरत्नधनप्रभृतीनाां दानां सलक्ष्मणेन रामेण 

ब्राह्मणेभ्यो वटुभ्यो िनजािश्रतेभ्यः सेवकेभ्यः ित्रजटाख्याय िवप्राय सुहज्जनेभ्यश्च धनमय दानम् । 

8. सीतालक्ष्मणसिहतमय श्रीराममय दःुखमग्रपौरजनमुखेभ्यो िविवधा वातायः श्रावां श्रावां िपतुदयशयनाथं कैकेय्या भवन े

गमनम् । 

9. सीतालक्ष्मणसिहतेन श्रीरामेण सस्त्रीगणमय राज्ञः पाश्वं गत्वा वनवासायानुज्ञायाः प्राथयनां राज्ञः शोको मूच्छाय च 

श्रीरामेण तमय सान्त्वनां श्रीराममुरसाऽऽििष्य राज्ञो भूयो िवसांज्ञता च । 

10. सुमन्त्रेण प्रबोिधताया भर्तत्सतायाश्च कैकेय्या अिोभः । 

11. श्रीरामेण सह सैन्यां कोषां च पे्रषियतुां राज्ञो दशरथमयादशेः कैकेयीकतृयकमतमय िवरोधः िसद्धाथेन कैकेय्या प्रबोधनां 

राज्ञा मवयमिप श्रीरामेण सह वनां गन्तुिमच्छायाः प्रकटनम् । 

12. सलक्ष्मणेन श्रीरामेण वलकलवस्त्रमय धारणां सीताया वलकलधारणेनान्तःपुरस्त्रीणाां खेदो गुरुणा विसष्ठने कैकेयीं 

िनभयत्मयय सीतायाः वलकलधारणिवरोधश्च । 

13. सीताकतृयकवलकलधारणमयानौिचत्यां प्रितपाद्य राज्ञा कैकेय्या भत्सयनां श्रीराममय राजानां प्रित कौसलयायाां 
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कृपादतृष् कतृयमनुरोधश्च । 

14. राज्ञो दशरथमय िवलापमतदाज्ञया सुमन्त्रेण श्रीराममय कृते रथमयानयनां कोषाध्यिेण सीताय ै

बहुमूलयवस्त्राभूषणानाां समपयणां कौसलयायाः सीताां प्रित पितसेवाया उपदशेः सीतया तमयाङ्गीकरणां श्रीराममय 

मातरां प्रित रािज्ञ दोषदतृष् पररत्यिुमनुरोधोऽन्या मातॄश्च सम्बोध्य वनां गन्तुमनुज्ञाप्राथायनां च । 

15. दशरथां पररक्रम्य ससीतालक्ष्मणमय श्रीराममय कौसलयाप्रभृितमातॄः प्रित प्राणामः, सुिमत्राया लक्ष्मणां प्रत्युपदशेः , 

रथ उपिवश्यरामादीनाां वनां प्रित प्रमथानां पौरैः राज्ञीिभश्च सह दशरथमय सशोकावमथा । 

श्रीराममय वनगमनेनान्तः पुरस्त्रीणाां िवलापः पुरवािसनाां सशोकावमथा च । 

16. राज्ञो भुिव िनपतनां श्रीराममय कृते िवलपनां च, कैकेयीकतृयकिनजाङ्गमपशयमय राज्ञा िनषेधः कैकेय्याः पररत्यागश्च, 

कौसलयायाः सेवकानाां च सहकारेण तमय कौसलयाभवन ेगमनां तत्रािप श्रीराममय कृते तेन दःुखमयैवानुभवकरणम् । 

17. कौसलयायाः िवलापः । 

18. सुिमत्रायाः कौसलयाया आश्वासनम् । 

19. भरते महाराज ेदशरथे च प्रणयां रिितुमनुरुन्धतः श्रीराममय पुरवािसनः प्रित पुरे िनवतयनाय प्राथयना, पौराणाां 

वृद्धब्राह्मणानाां रामां प्रित पुरे िनवर्तततुमाग्रहमतैः सह श्रीराममय तमसातटे गमनम् । 

20. सीतालक्ष्मणाभ्याां सह श्रीराममय रात्रौ तमसातटे िनवासमतत्र मातुः िपतुरयोध्यायाश्च कृते तदीया िचन्ता, सुप्तान ्

पौरजनान् िवहाय तमय वनां प्रित गमनम् । 

21. प्रातः प्रबुद्धानाां पौराणाां िवलापो िनराशानाां च तेषाांनगरे िनवतयनम् । 

22. पुरवािसनीनाां स्त्रीणाां िवलापः । 

23. ग्राम्याणाां वातां शृण्वतः श्रीराममय कोसलसीमानमितक्रम्य गमनां वेदशु्रितगोमतीमयिन्दकाख्याः सररतः समुत्तीय्यय 

तमय सुमन्त्रां प्रित ककिचिन्नवेदनम् । 

24. माग ेश्रीरामेणायोध्यापुरीतो वनवासायानुज्ञाप्राथयनां शृङ्गवेरपुरे गङ्गातटे समुपमथाय तत्र रात्रौ तमय िनवासो 

िनषादराजेन गुहने तमय सत्कारश्च । 

शृिङ्गबेरपुरे सूतां गङ्गाकूले व्यसजययत् । 

गुहमासाद्य धमायत्मा िनषादािधपतत िप्रयम् ॥ 

 सूतत्वेन सुमन्त्रमयानुगमनां िनयोगकृतम् । वनभूिमपययन्तां रथेन सारिथत्वेनानुगमनां िविहतम् । तदनन्तरां 

अनुगमनां यािचतां तेन, दकन्तु नाभ्यनुज्ञातम् । अनुगन्तुिमच्छन्तां व्यसजययत् रामः । ' शु्रिङ्गबेरपुरे' शृिङ्गणाां 

कृष्णसाराणाां बेरािणकृित्रम शरीरािण, वञ्चनेन सजातीयमृगग्रहणाथायिन यिममन् तत् शृिङ्ग बेरपुरम् इित 

गोिवन्दराजः । पुर नामैव वञ्चनावृित्तद्योतकम् । व्यसजययत ् इित िणचा अिनच्छतो  बलाििसजयनां द्योत्यते । " 

गङ्गाकूले सूतम् " सूतपदां रथमप्युपलियित । ससम्बिन्धकः शब्दः । " िनवतयमवेत्युवाचैनमोताविद्ध कृतां मया । रथां 
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िवहाय पद्भयाां  तु गिमष्यामो महावनम्" इित गामयातेऽयोध्याकाण्डे । "गुहमासाद्य धमायत्मा" । शृिङ्गबेरपुरे इित 

पुरनामै्नव मृगवञ्चकत्वां सूिचतम् । "गुह" इित नामािप वञ्चनपरत्वद्योतकम् । "गुहितगोपयित वञ्चयित परमविमित 

गुहः" इित गोिवन्दराजः । गङ्गाकूले इत्यनेन बहुपुष्पबलवान ् सुमहािनङ्गुदीपादपोप्युपलक्ष्यते, यत्र गुहो 

वृद्धरैमात्यैज्ञायितिभश्च पररवृतो राममुपागतः । शृिङ्गबेरपुरे इङ्गुदीपादपच्छायायाां गुहने सिहतोऽभूत् । 

इङ्गुदीपादपः सोयां शृिङ्गबेरपुरे पुरा ' (उत्तररामचररत)े इित भवभूितः । ' गुहमासाद्य धमायत्मा िनषादािधपतत 

िप्रयम् ' । आसाद्य इत्यत्रािप िविधवािचना (आङा) अथायन्नैरन््यमुिां  इित गोिवन्दराजोिां  रमणीयम् । ' तमातयः 

सांपररष्वज्य गुहः ' इित सांपररष्वङ्ग पययन्त नीरन्रसांिेषाभ्यनुज्ञाां व्यज्यत े । ' आसाद्य ' इत्यत्र (आङ् उपसगेण 

समागमनां व्यज्यत)े ततो नीरन्रसांिेषाभ्यनुज्ञाां व्यज्यत े। सहसौिमते्रण रामः समागच्छद्गुहने सः "इत्ययोध्याकाण्ड े

रामो गुहसमीपां सलक्ष्मणो जगामेत्यथो ग्राह्यः ।" जात्या वृत्तेन चात्यन्तिनहीनेनेत्थां पुरमकरणनीरन्रसांिेषादद-

िभरमय धमायत्मत्वां सुतराां प्रकाश्यत इित व्यज्यते "गुहमासाद्य धमायत्मा" इित समिभव्याहारेण । भुजाभ्याां 

पीनवृत्ताभ्याां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् इित रामकतृयकपररष्वङ्गोऽिप गामयते । ' िनषादािधपतत िप्रयम् ' 

इत्यनन्तरपठनेन च इदमेव व्यज्यते । राममय आत्मसमः सखा इित ममाययते िप्रयिमित । 

उपसांहारः  

 " वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः रुिचः मृददुययालुमयधुरः िमथरः रामः ।"  इित यामुनाचाययमतोत्ररत्न िोकभाष्य े

श्रीवेङ्कटनाथैः भािषतम् । अत्र यिा गुण्यते आवत्ययते  पुनः पुनः आिश्रतैः अनुसन्धीयते इित गुणः सौशीलयम् । सुशीलां 

िह नाम महतोमन्दःै सह नीरन्रेण सांिेषः । तमयािधलक्यां सौशीलयम ्तिान ्कः ? इत्यमय सौशीलयगुणवान् भगवान ्

रामः इित भवित । सवयममात् परमय ईश्वरमय सौशीलयगुणः जनतािचतरञ्जकतमः । 

" िनषादानाां नेता किपकुलपितः कािप शबरी 

कुचेलः कुब्जा सा व्रजयुवतयो मालयकृददित । 

अमीषाां िनम्नत्वां वृषिगररपतेः उन्नितमिप  

प्रभूतैः िोतोिभः प्रसभमनुकम्पे समयिस ॥" (दया । श । ६५) 

 इित भगवतः सौशीलयरूपदया गुणानुभवः ज्ञातव्यः । अत्र वालमीदकना सौशीलयगुणारसाकृष्ः " कः कः " 

इित पुनः पुनरावतययतीव गुणयतीव । परमपुमानेव कक अिममन् मानुषे लोके नरो बभूव इित िवममयरसािवष्कारः 

कृतः । रामावतारे परत्वां रामेणािप िवममृत प्रायम् । अतः तेन रामत्वम््वािभमन्यत े। 

 

॥ इित शम् ॥ 
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