पाठ-१९
क्रोधोऽनर्थकारकः
सारान्शः
पुरा भगवान् ब्रह्मा दे वैः पररवृतैः ववद्यागोष्ठैः भावयन्
उपाववशत। गोष्ठ्ाां वेदमन्त्राणाां पाठैः अभवत्।
ववद्यायाैः वववभन्नेषु ववषयेषु वादवववादैः प्राचलत्।
एकस्मिन् ववषये क्रोधयुक्तैः दु वाा साैः ऋवषैः केन अवप
मुवनना सह कलहायमानैः साम गायने स्वरभङ्गम्
अकरोत्। तत् श्रुत्वा भगवतठ सरस्वतठ अहसत् ।
अपमानम् अनुभूय दु वाा साैः सरस्वतठां शप्ुां जलां हस्ते
अगृहणात् ।अस्मिन् अवसरे दे वठ साववत्रठ अवप
ब्रह्मणैः समठपे समुपववष्टा आसठत्। सा दु वाा ससम्
अवदत् यत् सैः क्रोधठ, आत्मापराधम् अगण्य्य सववैः
वन्दनठयाां वत्रभुवनमातरां भगवतठां सरस्वतठां शप्ुम्
इच्छवत । दे वैः वशष्ैः च प्रसाद्यमानोऽवप वपत्रा
अवत्रणा च वनवायामाणैः अवप सैः सरस्वत्ाैः
ववद्याजवनतगवं दू रठकतुं "गच्छ अधैः मत्ालोकम्”
इवत कथवयत्वा शापजलां ववसवजातवान् । प्रवतशापां
दातुम् उद्यताम् साववत्रठां सरस्वतठ
न्यवारयत्।वपतामहैः सरस्वतठां शप्ाां दृष्ठवा
शापकलकलां दू रठकृत् गांभठरस्वरे ण अकथयत्
दु वाा समुनेैः मागाैः उवचतैः नास्मस्त। यैः वजतेस्मियैः न
भववत तस्य वववेकैः नश्यवत। मुवनना तु क्षमा कर्त्ाव्या
यतोवह क्षमा वह मूल सवातपसाम् ऋषेैः दु वाा ससैः
दृवष्टैः तु परदोषदशानदक्षा अस्मस्त । क्रोधेन अवभभूता
बुस्मधैः आत्मनैः दोषां न पश्यवत अवतरोषेण जनैः अन्धैः
भववत। क्रोधे ववद्यमाने सवत वकमथं सैः
वनरपराधसरस्वतठां शापेन वनगृहठतवान्। तदनन्तरां
ब्रह्मा सरस्वतठम् अकथयत् यत् सा ववषादां न कुयाा त्
। साववत्रठ तया सह मत्ालोकां गवमष्वत। पुत्रस्य
मुखदशानपयान्तम् शापस्य अववधैः भववष्वत।
मुख्य बिन्दवः
दे व्य:- भारतठय सांस्कृतौ वतस्स्रैः प्रमुखाैः दे व्याैः
ियान्ते ।
सरस्वती- इयां ववद्यायाैः दे वठ अस्मस्त । इयां
श्वेतवस्त्रावृता वतष्वत अस्याैः वाहनां हां सैः अस्मस्त यैः
श्वेतवणाैः भववत। अस्याैः हस्ते स्फविकमाला भववत ।
अन्यस्मिन् हस्ते पुस्तकां वतष्वत ।
दु र्ाथ- इयां शक्तेैः दे वठ । इयां पावातठ इत्वप उच्यते ।
चामुण्डा, कात्ायनठ, कावलका इत्ादठवन दु गाा याैः
अन्यावन नामावन सस्मन्त ।
लक्ष्ीः - इयां धनस्य दे वठ । इयां रमा, श्रठैः इत्वप
कथ्यते । इयां दे वैः असुरैः च समुद्रे मन्थनकाले
चतुदाशरत्ैः सह लब्धा इयां ववष्ोैः नारायणस्य पत्ठ
अस्मस्त। अस्याैः वाहनम् उलूकैः अस्मस्त।

साबवत्री- साववत्रठ ब्रह्ममणैः पत्ठ साववत्रठ गायत्रठ
मन्त्रस्य, अवधष्ात्रठ दे वठ अस्मस्त ।
वेदाः - वेदाैः ज्ञानमयाैः ग्रन्थाैः सस्मन्त वेदाैः चत्वारैः
सस्मन्त ऋग्वेदैः , यजुवेदैः , सामवेदैः अथवावेदैः । ऋग्वेदे
दे वस्तुतयैः वतान्ते। यजुवेदे यज्ञानाां सम्बन्धे मन्त्राैः
सस्मन्त। सामवेदे गानावन सस्मन्त । अथवावेद
स्वास्थ्यस्य, समाजस्य लोकव्यवहारस्य मन्त्राैः सस्मन्त।
अवर्च्छामः
मानव जठवने सवादा सवाम् अनुकूलमेव न घिते ।
कदावचत् कामनाैः प्रवतहताैः भवस्मन्त, कदावचत्
कवित् कस्यवचत् उपहासां करोवत ।एतादृशठषु
प्रवतकूलपररस्मस्स्थवतषु केचन जनाैः सवं शान्तभावेन
सहन्ते । परम् अपरे केवचत् क्रुधाैः भूत्वा आत्मनैः
परे षाां च अपकारां कुवास्मन्त । क्रोधस्य पररणामाैः
भयङ्कराैः एव भवस्मन्त । र्ीतायाम् उक्तं च भर्वता
कृष्णेनक्रोधात् भववत सम्मोहैः सांमोहात् िृवतववभ्रमैः ।
िृवतभ्रांशात् बुस्मधनाशैः बुस्मधनाशात् प्रणश्यवत ।।
आवश्यकोSयं ज्ञानम्
1.वत्रववधां नरकसयेदँ द्वारां नाशनमात्मनैः ।
कामैः क्रोधस्तथा लोभस्तिादे तत्रयां त्जेत।।
2.क्रोधो मूलमनथाा नाां क्रोधैः सांसारबन्धनम्।
धमाक्षयकरैः क्रोधैः तिात् क्रोधां वववजायेत्॥
3.क्रोधाद्भववत सांमोहैः सांमोहात्स्मृवतववभ्रमैः ।
िृवतभ्रांशाद् बुस्मधनाशो बुस्मधनाशात्प्रणश्यवत॥
4.अक्रोधनो क्रोधनेभ्यो वववशष्टस्तथा,
वतवतक्षुरवतवतक्षोववावशष्टैः ।
अमानुषेभ्यो मानुषाि प्रधाना,
ववद्वाां स्तथवाववदु षैः प्रधानैः ॥
5.आक्रुष्मानो नाक्रोशेन्मन्युरेव वतवतक्षतैः ।
आक्रोष्टारां वनदा हवत सुकृतां चास्य ववन्दवत ॥
व्याकरण बिन्दवः शब्द भण्डाराश्च
समासाः षड् -बवधाः ।
तत्पुरुषैः कमाधारयैः बहुव्रठवहवद्वा गुद्वंद्वैः
अव्ययठभाविेवत भेदात् ।
पूवापदाथाप्रधानोऽव्ययठभावैः ।
उर्त्रपदाथाप्रधानस्तत्पुरुषैः ।
उभयपदाथाप्रधानो द्वन्द्द्वैः ।
अन्यपदाथाप्रधानो बहुव्रठवहैः ।
वद्वगुकमाधारयौ तत्पुरुषभेदौ ।
शब्दार्ाथः

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ववस्वरम् = बेसुरा
पररवृतैः = वघरे हुए
दु ववादग्धे = दु रवभमावननठ
रोवचषा = तेज से
समुपस्पृश्य = आचमन करके
स्खवलतम् = अपराध को
न्यवारयत = रोका
अनुयास्यवस = पठछे पठछे जाएगठ।

योग्यतां वधथयत
दु वाा ससा शप्ा सरस्वतठ साववत्र्या सह पृथ्वठतलम्
आगच्छत् । सा शोणनद्याैः तठरे अवसत् । ऋषेैः
च्यवनस्य सुतेन दधठवचना सह उवषत्वा पुत्रवतठ
अभवत् । पुत्राय वेदानाां , शास्त्राणाां , कलानाां, सवाा साां
ववद्यानाां च ज्ञानां दत्त्वा च्यवनस्य ऋषेैः दठधठचेैः च
आज्ञया सरस्वतठ साववत्र्या सह ब्रह्मलोकां गतवतठ ।
सारस्वतैः स्ववपतृव्यपुत्रेण वत्सेन सह वृस्मधां गतैः ।
यौवनां प्राप्य सारस्वतैः स्ववमत्राय वत्साय सवाा ैः ववद्याैः
उक्त्वा स्ववपतुैः दधठचेैः तपोवने तपैः आचररतुम्
अगच्छत्।
वत्सेन वांशैः प्राचलत्। तस्य गोत्रस्य नाम वात्स्यायन
गोत्रम् इत्भवत्। वात्स्यायनगोत्रे सांस्कृतभाषायाैः
सुप्रवसधैः गद्यलेखकैः बाणभट्टैः जन्म अलभत ।
तस्य वपतुैः वचत्रभानुैः तथा मातुैः नाम राजदे वठ इवत
आसठत् ।
पाठ संप्रेष्यः
• प्रजापतेैः सभायाां दे वाैः ववद्याववषये चचां
कुवास्मन्त ि ।
• वेदानाां पठने स्वराणाां शुधैः प्रयोगैः कताव्यैः
।
• दु वाा ससैः मुनेैः स्वभावैः क्रोधयुक्तैः अस्मस्त ।
• दु वाा ससैः शापात् सरस्वतठ धरणठतले
आगता।
• परिपवदधातुवभैः सह शतृप्रत्यस्य प्रयोगैः
भववत । आत्मनेपवदधातुवभैः सह
शानच्प्प्रत्यस्य प्रयोगैः भववत ।
• ववसगास्स्थाने रत्वां, सत्वां, शत्वां, उत्वां च भववत
।
अबधकाङ्कानाम् अर्थनं कर्ं भवेत् ।
➢ पाठस्य सम्यक् रूपेण अध्ययनां कृत्वा
भावम् अवगच्छे त।
➢ पाठे आगतानाां कवठन शब्दानाां
व्याकरणात्मक स्वरूपां जानठयात् ।
➢ अवधकावधक अध्याये सांदवभात ववषयाणाां
अध्ययनां कताव्यम्।

स्व मूल्याङ्कनम् कुरुत
• अध्यायस्य भावां स्व शब्दैः वणायत ।
• अध्याये आगतानाां व्याकरण वबन्द्दुनाां
अभ्यासां कुरुत ।
• मूल पाठस्य अभ्यासां कुरुत।

