राजकुमारं चन्द्रापीडं प्रति मन्त्रिणः शुकनासस्य उपदे शः
संक्षेपेण समुपवर्ण्यिाम् ?
उ. संस्कृतसाहित्याकाशे कहिकुलललामभूतस्य िाणीिरपुत्रस्य
िाणभट्टस्य अनन्या कीहततिः हि कादम्बरीनामकं कथाजातीयं
गद्यकाव्यम्। अस्य गद्यकाव्यस्य "शुकनासोपादे शिः " इत्यंशे
मिाकहिना िाणभट्टे न उज्जहयनीराजस्य तारापीडस्य हितैहिणिः
मन्त्रिणिः शुकनासस्य उपदे शािली अतीि चारुतया उपस्थाहपता।
तारापीडिः यदा राजकुमारं चन्द्रापीडं यौिराज्ये अहभिेक्तुम्
इच्छहत तदा प्राज्ञिः मिी शुकनासिः चन्द्रापीडं सकलशास्त्रेिु
हनपुणं ज्ञात्वाहप अहिकतरं हिनीतं कतुतम् उपदे शं प्रदत्तिान्।
चन्द्रापीडिः ियसा अतीि निीनिः । अन्त्रिन् समये मोिाच्छन्ने
हृदये अिं कारस्य आहिभात ििः जायते। अहप च, यौिनं, रूपं,
शन्त्रक्तिः , प्रभुत्वं चेहत गुणसमूििः अनथतकरिः । एतेिाम् एकत्र
समािेशे फलं भयङ्करं स्यात्। तदु क्तम् " यौवनं धनसम्पततः प्रभुत्वमतववेतकिा।
एकैकमप्यनर्ायय तकमु यत्र चिुष्टयम्॥" इति
राजकुमारस्य चन्द्रापीडस्य बुन्त्रधिः अिुनाहप हनमतला, हिियिुन्त्रधिः
च तस्य हृदयं कलुहितं न करोहत। अतिः चन्द्रापीडस्य
सतकतकरणाय एि मन्त्रिणिः शुकनासस्य अयम्
उपदे शदानप्रयासिः । मिी शुकनासिः प्रथमे लक्ष्म्ािः चररत्रहििये,
ततश्च राजसभायाम् अिन्त्रस्थतस्य स्वाथतहसन्त्रधपरायणस्य
िूततगणस्य स्वभािहििये उपदे शं प्रदत्तिान्। चञ्चलता हि
लक्ष्मीस्वभािस्य अन्यतमं िैहशष्ठम्। सा कुत्राहप न्त्रस्थरा स्थातुं न

पारयहत। मिुकरिः इि तस्यािः स्वभाििः िततते। सिस्रयोद् िृणां
कृपाणे िन्दीकृताहप सा न हतष्ठहत। पद्मिने मृणालकण्टकेन क्षता
भूत्वा कुत्राहप सा पदद्वयं स्थापहयतुं न इच्छहत। क्षणप्रभा इि सा
क्षणस्थाहयनी। तस्यािः लाभिः यथा दु स्करिः तथैि सयत्नं तस्यािः
रक्षणम् अतीि दु स्करं कमत। कुलम्, शीलम्, आहभजात्यम्,
हिद्याित्तां , स्वभािचररत्रं चेत्याहद हकमहप प्रहत तस्यािः नान्त्रि
अहभलाििः । तदु क्तं कहिना " न पररचयं रक्षति, नातभजनमीक्षिे, न रूपमालेकयिे, न
कुलक्रमम् अनुवियिे, न शीलं पश्यति, न वैदग्ध्यं गणयति..."
। इति
हिहििसमयेिु हिहििरूपिारणाथतम् एि सा हिश्वरूपिाररणिः
नारायणस्य मूहततम् आश्रयहत " तवश्वरूपत्वमेव् ग्रहीिुम् आतििा नारायणमूतियम्" इति ।
दु ष्ट-हपशाची इि इयं राजलक्ष्मीिः मानिानाम् उन्नहतं हििाय
स्वल्पजं मानिं मोहितं करोहत। सा सारस्वत्या अनुगृिीतं
पन्त्रितम् ईर्ष्तयां पररत्यजहत, गुणितिः , िीरात्, सज्जनात् च सितदा
दू रं हतष्ठहत। ऐन्द्रजाहलकिः इि पस्परहिरुधगुणस्य समािेशिः तस्यां
पररलक्ष्यते। अतिः सा मानिानाम् उन्नहतं हििायाहप नीचस्वभािम्
आहिष्करोहत, अमृतस्य सिोदरा भूत्वाहप पररणामे हतक्तताम्
आनयहत। उत्तमपुरुिस्य अनुरक्ता भूत्वाहप खलजनान् प्रहत
आसक्ता जाता। पृहथव्यां नान्त्रि एतादृशिः कोऽहप जनिः , यिः खलु
लक्ष्म्ा प्रताररतिः न भिहत " न तह िं पश्यातम यो ह्यपररतचियानया न तनभयरमुपगूढः यो
वा न तवप्रलव्धः ।" इति

लक्ष्म्ािः कृपालाभेन राजानिः हििेकशून्यािः जायन्ते। िाणभट्टस्य
भािायाम् " राहुतजह्वा धमेन्दु मण्डलस्य"। इति
एिं शनैिः शनैिः राज्ञां हिनाशमागतिः प्रशििः भिहत।
लक्ष्मीस्वभािस्य िणतनात् परं स्वाथतहनष्पादनपराणां िूतात नां
स्वभाििः िर्ण्तते मन्त्रिणा शुकनासेन। राजसभायां हिराजमानािः
िूतात िः स्वकायतसम्पादनाय राज्ञिः दोिान् गुणरूपेण प्रहतष्ठापयन्त्रन्त।
ते कथयन्त्रन्त "अक्षक्रीडा आमोद इति, परस्त्रीगमनं चिुरिा इति, मृगया
व्यायाम् इति, मद्द्यपानं तवलातसिा इति, प्रमतिा वीरत्वम्
इति, स्वस्त्रीपररत्यागः आसन्त्रिहीनिा" इति।
एिं प्रतारणाकुशलािः िूतात िः दोिान् गुणरूपेण राज्ञिः समीपे
व्याख्याय मनहस िसन्त्रन्त ि। िािकानां चादु िाक्येन राजानिः
चैतन्यिीनािः भूत्वा आत्मानम् अहतमानिरूपेण मन्यन्ते। तेन ते
स्वेिां चतुभूतजं हिष्णुरूपेण अथिा हत्रलोचनं मिादे िरूपेण
कल्पयन्त्रन्त। तेिां भुजयोिः मध्ये हिष्णोिः अपरिः भुजिः लुक्काहयतिः
अन्त्रि मात्रम्, ललाटस्थं तृतीयं नयनं तु चमात िृतं िततते।
हमथ्यामािात्म्यस्य गिेण गहिततािः राजानिः दे िान् न प्रणमन्त्रन्त,
व्राक्ष्मणानां पूजां न कुितन्त्रन्त, पन्त्रितान् उपिसन्त्रन्त, िृधजनस्य
उपदे शं प्रलापिाक्यरूपेण मन्यन्ते। हितैहिणां मन्त्रिणां सदु पदे शे
राजानिः दोिम् आहिष्कुितन्त्रन्त तथा उपदे शिाक्यस्य प्रत्याख्यानं
कुितन्त्रन्त। परन्तु राजमन्त्रिणोिः आनुकुल्ये राज्यस्य श्रीिृन्त्रधिः स्यात्।
अत एि ये खलु हदिारात्रं स्वकायं पररत्यज्य कृताञ्जहलिधे न राज्ञां
िुहतं कुितन्त्रन्त, राजानिः केिलं तान् िूतात न् प्रहत प्रसन्नािः भिन्त्रन्त।

तेिाम् उपरर राज्ञां हिश्वासिः िततते। अतिः तेभ्यिः प्रचुरं
िनाहदकंप्रयच्छन्त्रन्त राजानिः । एिं िािकानां मोिे आिधािः
राजानिः स्वयमेि आत्महिनाशस्य मागं प्रशिं कुितन्त्रन्त।
पररशेिे एतदे ि कथ्यते यत् राजकुमारिः चन्द्रपीडिः
छलनामय्या राजलक्ष्म्ा तथा स्वाथात न्वेहिहभिः िूततिः चाहलतिः भूत्वा
हिपद्गामी यथा न स्यात्, तदथं अहभिेकान् पूितमेि मिामिी
शुकनासिः उपदे शप्रदानमाध्यमेन राजमुकारं सतकं कृतिान्।

