रुक्मिणीहरणम् व्याख्या
शिवाक्मितं िशिशविदोत्तमाङ्गकं
शिलोचनं पररगतिास्त्रलोचनैः ।
शनरीक्ष्य यं शनयतमनुग्रहशवग्रहं
जनो मनो हरशवषयं न्यवीवृतत्॥
अयं श्लोकः ऊनव ंशशताव्दीकालीनेन ङ्गजातेन कव रे ण
महामहोपाध्यायहररदासवसद्धान्त ागीशमहोदयेन व रवितस्य
"रुक्मिणीहरणम्" नामधेयस्य महाकाव्यस्य प्राथवमकः
मङ्गलव धानात्मकः ।
अनेन श्लोकेन व दर्भदेशस्य राज्ञः र्ीष्मकस्य गुणर्ररतं
िाररविक ैवशष्ट्यजातम् णभयन्नाह कव र ः "वश क्मितं....." इत्यावद।
जनः व दर्भदेश ावसनः वश ाक्मितं [एकतः ] [महादे पक्षे]
दु गाभ युक्तम् (अपरतः ) [र्ीष्मकपक्षे] मङ्गलयुक्तं शवशव शदोक्तमाङ्गकं
[एकतः ] [महादे पक्षे ] िन्द्रवकरणवनमभलमस्तकयुक्तं [अपरतः ]
[र्ीष्मकपक्षे] िन्द्र इ वनमभलम् उत्तमाङ्गयुक्तं पररगतशास्त्रलोिनैः
विलोिनं (एकतः ) [महादे पक्षे] विलोिनयुक्तं [र्ीष्मकपक्षे ]
शास्त्रज्ञानरूपविलोिनयुक्तम् (अवप ि) यं र्ीष्मकं वनयतं ध्रु म्
अनुग्रव ग्रहं शान्तमूवत्तिं वनरीक्ष्य दृष्ट्वा (व दे हावद ावसनः ) हरव षयं
वश सदृशं मनः मनवस न्य् ी ृतत् क्मथथरीकु भन् आसीत् इत्यियः ।
व दर्ाभ वधपवतः र्ीष्मकः रूपेण गुणगररम्ना ि वश तुल्यः
आसीत्। स आसीत् मङ्गलयुक्तः शु भ्रिन्द्र इ वनमभलयशोव वशष्टः तथा
उज्ज्वलाङ्गव वशष्टः । तस्य आसीत् हुव धशास्त्रज्ञानर्ररततृतीयनयनम्।
वकन्तु पाथभक्यन्तु ए म् आसीत् वश आसीत् सदै उग्रमूवतभः अपरतः
र्ीष्मकः आसीत् शान्तमूवत्तभः क्मथथतधी ि। अतए राज्ञः र्ीष्मकस्य दशभनं
जनान् गुणगररम्ना वश सादृश्यं स्मारयवत स्म इवत र्ा ः ।

अि छे क ृत्त्यनुप्रासौ, व्यवतरे कालङ्कारः काव्यवलङ्गम् िेवत
अलङ्कारद्वयम्। द्वयोमेलनात् क्षीरनीरन्यायेन थङ्करश्चेवत। रुविरा ि ृत्तम्।

न केवलं शकल कलया पृथक् पृथक्
शदगोश्वरा शमशलशतमुपागता शमथैः ।
अवातरन्नवशनपतेैः कलेवरे
ििास यद्दि शदि एक एव सैः ॥
अयं श्लोकः ऊनव ंशशताव्दीकालीनेन ङ्गजातेन कव रे ण
महामहोपाध्यायहररदासवसद्धान्त ागीशमहोदयेन व रवितस्य
"रुक्मिणीहरणम्" नामधेयस्य महाकाव्यस्य प्राथवमकः
मङ्गलव धानात्मकः ।
अनेन श्लोकेन व दर्भराजस्य र्ीष्मकस्य दे सोवितं
िाररविक ैवशष्ट्यजातं णभयवत कव रः "न के लम्..." इत्यावदना।
वदगीश्वराः इन्द्र रुणयमोदयः पू भदवक्षणावद वदशाम्
अवधदे ताः । न के लं पृथक् पृथक् कलया अंशेन (अवप तु) वमथः
परस्परं वकल वमवलवतं सम्मेलनं उपागताः प्राप्ाः (सन्त ए ) अ वनपतेः
पृवथ ीपतेः तस्य र्ीष्मकस्य कले रे शरीरे अ ातरण् अ तीणाभ ः
अर् न्। यत् यस्मात् स र्ीष्मकः नृपः एक ए दशवदशः पू भदवक्षणादयः
शशास शावसत ान् इत्यियः ।
स र्ीष्मकः पू भदवक्षणपवश्चमावद स भवदशाम्
इन्द्र रुणयमाकादीनाम् दे तानाम् यथा पृथग्भूतैरंशैः उत्पन्नः आसीत्
तद्वत् ते दे ता पूणभर्ा ेन परस्परं सक्मम्मल्य ए युगपद् एकधै तस्य दे हे
आव र्ूभताः र्ू ुः । र्ीष्मकस्य स भवदक्षु हुधा व्याप्ं शासनसामर्थ्यिं

व लोक्यै जना ए म् अमन्यन्त। मन्ये इतः प्राक् वदक्पालानाम्
पूणभत्वार्ा े पूणभशासनं न सम्भ वत स्म इवत र्ा ः ।
छे क ृत्त्यनु प्रासौ, अवतशयोक्मक्तरलङ्कारः , रुविरा ि ृत्तम्।

