
রাজবাহনচররতম বয়াখ্য়া 

 

1. दयित ! त्वत्प्रसादादस्य मे चरितार्ाा  श्रोत्रवृयतिः । अद्य मे मनयस 

तमोपहस्त्विा दतो ज्ञानप्रदीपिः । पक्कमीदानी ीं 

त्वत्पादपद्मपरिचर्य्ााफलम्। 

 

दण्डिना विरवितं दशकुमारिररतं संसृ्कतसाविते्य एकं प्रवसदं्ध 

गद्यकाव्यम् । तस््य दशकुमारिररतस्य राजिािनिररतसंज्ञके प्रथमे 

उच्छ्वासे अयमंशः  सु्मपलभ्यते। राजिािनमुविश्य अिण्डिसौन्दर्य्ाा 

उण्डिररयम्। 

                  दवयत ! िे वप्रये ! अद्य संप्रवत, त्वत्प्रसादात् ति अनुग्रिणे , 

मे मम, श्रोत्रिृवतः  श्रिणेण्डियः , िररताथाा सफला जाता। अद्य मे मनवस 

विते, त्वया भिता, तमोपिः  अज्ञानान्धकारनाशकः  ज्ञानप्रदीपः  

ज्ञानरूपलोकः , दतः  प्रज्ज्ववलतः , स्थावपत इत्यथाः  । ईदानीम् अधुना, 

त्वत्पादपद्मपररिर्य्ााफलं भितः  िरणकमलसेिायाः  फलं, पक्कम् 

पररणतं पूणातां गतम् इत्यथाः  । 

                  कन्यािः पुरं प्रविष्टः  राजिािनः  अिण्डिसुन्दर्य्ाा सि 

विश्रम्भालापरतो बभूि। तत्र स वितिाररणा ितुदाशभुिनिृतािेन 

अििीसुन्दरी ंतोषयामास । तच्छ्र िणेन कृतकृताथाा अिण्डिसुन्दरी 

वप्रयतममुविश्य एिमिदत् - " कणायोः  यत् साथाकं तत् खलु 

मधुरिृतािश्रिणम्। तदद्य लव्धम् भितः  प्रसादात्। न केिलं भिता 

कवथतं िृतािं मधुरम्, अवपतु ज्ञानगभं तत्। विदूररतः  तच्छ्र िणेन 

अज्ञानान्धकारः "। राजिािनः  रुण्डिण्यावदवभः  कृष्णस्य, 

शकुिलादुष्यिादीनां ि गान्धिावििािकरणविषयं िृतािं श्राियामास। 

अनेन गान्धिावििािेन पररणीतानां पुण्यित्त्वज्ञानाद्राजिािनेन सि 

गान्धिावििािः  तस्य अवप पुण्यितं संपादयेवदवत मवतः  उत्पन्ना। 



पापिोधविलोपात् वनतरां हृष्टया अिण्डिसुन्दर्य्ाा इदानी ंविज्ञाप्यते 

कृतज्ञता। तमोपिः  ज्ञानप्रदीपः  इत्यत्र ण्डिष्टपरस्पररतरूपकालङ्कारः । 

 

2. भीषणभू्रकुयिदूयषतललाििः  काल इव काललोहदण्डकका शेन 

वाहुदणे्डनावलम्व्य हस्तामु्वजे िेखामु्वजिर्ाङ्गलाञ्छने िाजपुत्रीं 

सिभसमाचकषा। 

 

दण्डिना विरवितं दशकुमारिररतं संसृ्कतसाविते्य एकं प्रवसदं्ध 

गद्यकाव्यम् । तस््य दशकुमारिररतस्य राजिािनिररतसंज्ञके प्रथमे 

उच्छ्वासे अयमंशः  सु्मपलभ्यते। अिण्डिसौन्दरी ंप्रवत िििर्म्ाणः  

उण्डिररयम्। 

             मादृतेशु अवप पुरुषवसंिेषु पुरुषशे्रष्ठसु जनेषु सािमाना 

सािङ्कारा, पापा पावपनी, इयम् अििीसुन्दरी, कथं वकम्प्रकारम्, एिं 

व्राक्ष्मणवु्रिम् व्राक्ष्मणधमम्, अनुरिा एनं प्रवत अनुरावगणी इत्यथाः । एतेन 

िििर्म्ाणोऽवप अिण्डिसुन्दर्य्ाा पररणयावभलाष आसीवदवत व्यज्यते। " 

यदुिंशीयानावमि िििर्म्ाणोऽवप मातुलकन्यापररणययोग्यता तु 

तदानीितिेशािारावदवत मिव्यम्" - इवत िररदासवसद्धाििागीशाः । 

अद्य एि इयम् अनायााशीला पापशीला कुलपांसनी कुलकलवङ्कनी, 

पवतम् स्वावमनं, शूलाितंवसतम् शूलारोवपतम् पश्यतु अिलोकयतु - इवत 

वनभातासयन् वतरषृ्कत्य भीषणभू्रकुविदूवषतललािः  

भयालभू्रकुविविकृतललािः , काल इि काललोिदिकका शेन 

कृष्णलौिदिकका शेन, िाहुदिेन अिलम्व्व्य िस्तामु्वजे पावणकमले, 

रेखामु्वजरथाङ्गलाञ्छने पद्मिक्रविविते, राजपुतं्र, राजिािनं , सरभसम्, 

सिेगम्, आिकषा आकृष्टिान् । 

              रविपुरुषाः  अिः पुरं प्रविश्य राजिािनं शृङ्खवलतं दृष्ट्वा 

सपवद तत् िृतािं िििर्म्ाणे वनिेदयामासुः । सोऽवप कोपादागत्य 

राजिािनं विलोक्य तं तदनुजमरणवनवमतभूतायाः  िालिण्डिकायाः  पतु्यः  



पुष्पोद्भिस्य वमत्रम् इत्यिोवध। वकञ्च आसीत् तस्यावप अिण्डिसुन्दर्य्ााम् 

अवभलाषः । अतः  वनतरां िुव्धः  अिमावनतश्च भयालभू्रकुविविकृताननः  

िििर्म्ाा अििीसुन्दरी ंवतरसु्किान्, "अद्य एक सा राजिािनं 

शुलारोवपतं द्रिावत" - इवत घोषयंश्च लौिदिकका शेन िाहुदिेन 

राजिािनस्य कमलकोमलपावणयुगलं सिेगमाकृष्टिान्। 

 

3. अवयसतश्च ममाद्य शापिः । तच्च मासद्विीं तव पाितन्त्र्यम्। 

प्रसीदेदानीम्। यकीं  तव किणीिम् ? 

 

दण्डिना विरवितं दशकुमारिररतं संसृ्कतसाविते्य एकं प्रवसदं्ध 

गद्यकाव्यम् । तस््य दशकुमारिररतस्य राजिािनिररतसंज्ञके प्रथमे 

उच्छ्वासे अयमंशः  सु्मपलभ्यते। राजिािनमुविश्य सुरसौन्दर्य्ाा 

सुरतमञ्जर्य्ाा उण्डिररयम्।  

            मातङ्गपवतना ििपोतेन कन्यािः पुरदूषकस्य राजिािनस्य 

िधम् आज्ञापयामास िििर्म्ाा। वनविा षे्ट काले ि राजिािनः  रविवभः  

राजाङ्गनं वनने्य। उपतस्थे ि िररतगिः  िन्डपोतः । तण्डस्मने्नि िणे 

राजिािनिरणलग्ना सा रजतशृङ्खला सुरतमञ्जरी नाम 

काविदप्सरोरूवपणी भूत्वा आत्मनो माका िेयशापात् 

रजतशृङ्खलारूपधारणावदिृतािं ििुमारेभे। 

            एकदा आकाशे पद्मभ्रमेण मुखमनुसरिं कवञ्चत् कलिंसं 

वनिारवयतंु कृतप्रयत्नायाः  सुरतमञ्जर्य्ााः  िारयवष्ठः  वनमे्न िैमिते मण्डन्ददके 

सरवस मग्नोन्मग्नस्य मिषषः  माका िेयस्य मस्तके अपतत्। मुवनश्च ताम् - " 

पापे भजस्व लोिजावतमजातिैतन्या सती" - इवत शशाप। तदनु िहुधा 

प्रसावदतः  स मुवनः  मासद्वयमातं्र शृङ्खलत्वम्, पञे्चण्डियाणाम् 

अपररिीणशण्डित्वञ्च अकल्पयत्। अथ रजतशृङ्खलीभूतां तां 

िीरशेखरो नाम विद्याधरः  कैलासे प्राप्तिान्। स पुनः  नरिािनदते 

कलुवषतवितः  दपासारेण सि वमवलतोऽभूत्। दपासारश्च तं तसै्म भवगन्याः  



अिण्डिसुन्दर्य्ााः  प्रदानम् कररष्यतीवत, प्रवतशु्रवतं ददौ। एकदा िीरशेखर्ः  

प्राणवप्रयाम् अिण्डिसुन्दरी ंवददृिुः  वतरस्काररणीविद्यािलेन प्रच्छ्न्नः  सन् 

कन्यािः पुरं प्रवििेश। अिण्डिसुन्दरी ंराजिािनेन सि सुखशयानां दृष्ट्वा 

वनतरां िुव्धः  सः  रजतशृङ्खलीभूतया सुरतमञ्जर्य्ाा राजिािनस्य 

िरणयुगलं वनगडवयत्वा िविगातः । ततः  प्रभृवतः  मासद्वयं राजिािनस्य 

शृङ्खवलतत्वम्। अस्य स शापः  अिवसतः । शापमुिोः  हृष्ट्वा सुरतमञ्जरी 

तस्याः  वकमवप करणीयमण्डस्त िा निेवत पृच्छ्वत राजिािनम्। 

 

 

 
 


