रुक्मिणीहरणम् व्याख्या
जनार्द नप्रियमप्रहला न प्रनर्द या
जनान् वहुन् समुपगता न चासती।
सरस्वतीिप्रतवप्रनता न वाक्मिनी
प्रचरन्तनी न पररप्रचता च साऽभवत्॥
अयं श्लोकः ऊनव ंशशताव्दीकालीनेन ङ्गजातेन कव रे ण
महामहोपाध्यायहररदासवसद्धान्त ागीशमहोदयेन व रवितस्य
"रुक्मिणीहरणम्" नामधेयस्य महाकाव्यस्य प्राथवमकः
मङ्गलव धानात्मकः ।
अनेन श्लोकेन भीष्मककन्यायाः रुक्मिण्ाः लक्ष्मीरूपायाः
माहात्म्यजातं णणयन्नाह कव रः "जनादण नः ....." इत्यावद।
सा लक्षीरूपा भीष्मककन्या जनादण नवप्रयमवहला जनादण नवप्रया
तथा नारायणवप्रया मवहला दे ी भूत्वा अवप वनदण या वनष्करुणा न अभ त्
आसीत्। [ तथा पुनः ] हून् हुव धान् जनान् नरान् समुपगता
धनसम्पक्मभः प्राप्ता अवप असती व्यवभिाररणी न (अभ त्) आसीत्।
सरस्वतीप्रवत वनता ागदे व्याः सपत्नी भूत्वावप सा ाक्मिनी ाक्पटु ः न
(अभ त्)। [तथा पुनः ] विरन्तनी पुरातनी सत्यवप (लोकेषु) (स्वरूपेण)
[लक्षीरूपेण] सा कन्या पररविता अ गता ि न अभ त् आसीत्
इत्यन्वयः ।
सद्यजातयोः भीष्मककन्यायाः रुक्मिण्ाः ैवशष्ठ्यजातं रूपं
सौन्दयणजातं दृष्ठ्वा जनाः तां साक्षात् लक्ष्मीरूपाम् अमन्यत। जनादण नस्य
वप्रयतमा भूत्वावप सा सामान्यजनेषु न वनदण या आसीत्। हुजनेषु
गमनकारणसत्त्वेऽवप तस्य अस्ती इवत अवभधावप नासीत्। सरस्वत्याः
सपत्नी भूत्वावप सा ाक्मिनी नाभ त्। पुरानभूत्वावप सा स्वरूपेण
पररविता नाभ त् नूतनरूपेण जन्मग्रहणात् इवत भा ः ।

अत्र छे क ृत्त्यनुप्रासौ व शे षोक्मिश्च अलङ्कारः रुविरा ृत्तम्
िेवत।

प्रिवः प्रिवापर्तलगः िवोऽप्रप सन्
भवन्महाम्वरमप्रप यो प्रनरम्वरः ।
रमार्द्द भाक् तनुरप्रप मारमारकः
स वो भवो भवतु प्रवभुप्रवदभूप्रतर्ः ॥
अयं श्लोकः ऊनव ंशशताव्दीकालीनेन ङ्गजातेन कव रे ण
महामहोपाध्यायहररदासवसद्धान्त ागीशमहोदयेन व रवितस्य
"रुक्मिणीहरणम्" नामधेयस्य महाकाव्यस्य प्राथवमकः
मङ्गलव धानात्मकः ।
अने न श्लोकेन दे ावददे स्य वश स्य माहात्म्यख्यापनेन
आवश ाण दः प्रार्थ्णते "वश ः ....." इत्यावद।
यः वश ः (महादे ः ) वश ापदतलगः कावलिरणतलप्राप्तः शरः
सन्नवप वनष्प्राणदे हः सन् भूत्वा अवप वश ः मङ्गलमयः (वतष्ठवत)। [ तथा
पुनः ] (यः ) [महदे ः ] महाम्वरम् अखण्डाकाशः भ न् सन् अवप वनरम्वरः
वदगम्वरः [आकाशवभन्न इवत या त्] (वतष्ठवत)। (यः ) [महादे ः ]
रमाद्धण भािनु अधणनारीश्वरदे हः (वमवलतपा णतीशरीरः ) [सन्] भ न् अवप
मारमारकः कामहन्ता (वतष्ठवत)। स पू ोिः तादृशगुणव वशष्टः व भुः
स णव्यापकः भ ः महादे ः ः युिाकं (काव्यपाठकानाम्) व भूवतदः
सम्पत्प्रदाता भ तु स्याद् इत्यन्वयः ।
"आशीनणमक्मिया स्तुवनदे शो ावप तन्मुखम्"
इत्यलङ्काररकोि िनात् दे तानामोच्चारणेन गणावदशुक्मद्धकरणेन
महादे स्य माहात्मख्यापनेन आशी ाण दप्राथणनं कु णता कव रे ण वश स्य
कावलिरणतलत्वे अवप मङ्गलजनकत्वं अखण्डाकाशमूवत्तणत्वे अवप

वदगम्वरत्वं कामहन्तारकत्वेऽवप भक्मि ाञ्छा-िररताथणत्वं व भूत्वं तथा
सम्पद् / धनसम्पदावद दातृत्वं ख्यावपतम्। अनेन वश स्य
एतादृश हुव धमाहात्म्यकथनेन तस्य गुण णणनमुखेन तस्मै वश ाय
प्रणामाञ्जवलदानम् तेन ि ग्रन्थस्य व घ्नशाक्मन्तकल्पनं ि कृतम्।
अत्र छे क ृत्त्यनुप्रासे श्ब्दालङ्कारौ, व रोधाभासश्चेवत
अथाण लङ्कारः । रुविरा ि ृत्तम्।

