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मेघरू्दत ( पूिवमेघ) 

 

 

मेघरू्दतं खण्डकाव्यमस्ति, यस्य रचययता महाकय िः  कायिदासिः । काव्ययमदं पू वमेघदूतम्, 

उत्तरमेघदूतम् इयत खण्डद्वये य भक्तमस्ति । कावे्यस्तिन् १कायचत् य रह-गुरुणा 

पीयितसै्यकस्य यक्षस्य कथाऽस्ति । अस्य रचययतुिः  कायिदासस्य पररचयायदकं प्रकरणान्तरे 

उक्तम् । 

कायिदासेन मेघदूते य रयहणो िोकस्य मनिः  स्तथथते वणवना कृता, पू वमेघे 

आयदतोऽ सानपयवनं्त बाह्यप्रकृयतयियिता, ए मे  उत्तरमेघे अन्तिः  प्रकृयतिः  । सने्दशपे्रषणस्य 

प्र ृयत्तिदाधारेण काव्यप्रणयने प्र ृयत्तिेयं पुराणेषु रामायणे महाभारते चायप प्राप्यते । 

निचररते हंसेन सं ादपे्रषणे उपकृतम्, युयधयिरेण कृष्णद्वारा सं ादिः  पे्रयषतिः ,रामेण हनूमता 

सं ादिः  प्रायपतिः  । तदि कायिदासेन रामायणमनुसृत्य मेघदूतं प्रणीतयमयत कथनं नासत्यम् । 

कायिदासिः  स्वयमयप तथ्ययमदं गोपययतंु नैच्छत् ।यद्यसौ तत्थयमदं गोपययतुमैयषष्यत्, तदा 

स्वकावे्य- ‘इत्याख्याते प नतनयं मैयथिी ोनु्मखी सा’ इयत पदं्य कथमयप नायोजययष्यत् । 

रामायणाधारेण कृतमपीदं खण्डकावं्य स्वीयां मौयिकतां न जहायत । मौयिकता यह कथायािः  

प्रकारस्य  ाऽनुकरणमािेण् नापहीयते, सा यह पद्यानां यनमावणे कथया उपथथापने न ीनां 

पध्दयतमपेक्षते । माघेनायप पुराणेयतहासप्रयथतं  ृत्तमादायै  यशशुपाि धं प्रणीतमथायप तस्य 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7&action=edit&redlink=1


मौयिकत्वमक्षतमे , तथै  मेघदूतस्यायप मौयिकता शैल्या न ीनतायां मनोभा ानां यचिणे 

नूतनतायां च यनयहता । कायिदासेन मेघो दूततां गयमतियद्वषये भामहेनापयत्तिः  कृता – 

अयुक्तिमद्यथा रू्दता जलभृन्मारुतेन्दिः  । तथा भ्रमरहारीतिक्रिाकशुकार्दयः  

॥ 

अिािोऽयुििािश्च रू्दररे्दशनििाररणः  । कथं रू्दतं्य प्रपदे्यरनत्रनत युक्त्या ि 

युज्यते ॥ 

अि प्रसङे्ग उत्तरमयप स्वयमे  तेन दत्तम् – 

यनर्द िोत्कण्ठया यत्तरु्दन्मतं्त इि भाषते । 

तथा भितु भूमे्नरं्द सुमेघोनभः  प्रयुज्यते ॥ 

कायिदासेनायप – ‘कामात्ताव यह प्रकृयतकृपणािेतनाचेतनेषु’ इयत कथययत्वा 

सकिापे्यतयद्वषयाऽऽपयत्तिः  पररहृता । 

        यक्षिः  कुबेरस्य से किः  आसीत् । सिः  स्वकायेषु प्रमत्तिः  अभ त् । कुबेरस्य शापेन सिः  

एक षवपयवनं्त रामयगररप वते न्य सत् । ति अबिा य प्रयुक्त: स कामी यि यि पश्ययत ति 

ति कामोद्दीपक िूयन सम्पश्यानिः  अस्वथथ: सन् अिं गयमतमयहमा भूत्वा कृश; भूत्वा 

कनक ियभ्रश्प्प्रकोि् भूत्वा रामयगरे: (न ीनं रामगढ्) य जनगुहासु  ासम् चके्र। ए म् 

य रहकातर: स: सानुम् आस्तिष्य्माणम् मदेन्  प्रकीिाम् कु ावणम् गजसदृशम् च 

पे्रक्ष्य्माणम् मेघम् पश्ययत।न् यद्ययप मेघ: धूमज्योयतसयििमरुस्तभभ यनयमवत; अचेतन: स 

कामातुर: न्यायान्याययचन्तने असमथ्व; सन् स्वपे्रयसी ंप्रयत मेघद्वारा संदेशं पे्रषययत । 

https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1


गम्यमाने सयत मेघेन क: क: मागाव: स्वीकरणीया: , के नगरा: ग्रामा: च मागे सस्तन्त के के 

दृश्या: द्रष्टव्या: कथम् तेषाम् अ गयत: इत्यादय: पू वमेघस्य य षया: । रामयगरे: आरभ्य 

उत्तरायभमुखे गते अमरकूटप वतम्नमवदा नदीय यदशा नगरी ेि ती 

नदीमाल्वस्य राजधानी, कुरुके्षिम् इत्यादय: द्रष्टव्या: कायश यहन्दूय श्वय द्याियस्य नेपायि 

य भागीयेन श्रीमत् शेषराज शमवणा 'चन््द्रकिा' व्याख्यया प्रयसद्धीकृतमस्ति । 

कनश्चत् कान्ता निरहगुरुणा स्वानिकारात् प्रमत्तः  

शापेिास्तङ्गनमतमनहमा िषवभोगे्यण भतुवः । 

यक्षश्चके्र जिकतियास्नािपुण्योर्दकेषु 

नस्नग्धच्छायातरुषु िसनतं रामनगयावश्रमेषु।। 

पू वमेघिः [सम्पार्दयतु] 

एकदा यक्षाणां स्वामी कुबेरिः  किैयित् यक्षाय कायवदाययत्वम् अयच्छत्, 

परनु्त सिः  यक्षिः  तस्तिन् काये प्रमादम् अकरोत्। अतिः  कुबेरिः  तम् अशप्यत्। 

एक षं या त् सिः  स्वयप्रयायािः  य युक्तो भ ेत् इयत शापिः  आसीत्। 

शापकारणात् तस्य यक्षतं्व व्यगंतं, सि मान रूपेण मृतु्यिोकं प्राप्तिः । 

रामयगरर-नामकस्य प वतस्य आश्रमेषु तस्य यन ासथथानम् आसीत्। तस्य 

आश्रमस्य जिे सीतया स्नानं कृतम् आसीत्, अतिः  तत् पय िं जातम् आसीत्। 

आश्रमथथ  ृक्षािः  अयप छायान्तिः  आसन्। 

महाकय कायिदासेन शायपतयक्षस्य यस्यािः  कथायािः  आधारेण मेघदूतस्य 

रचना कृता अस्ति, तस्यािः  कथायािः  उले्लखिः  पद्मपुराणे, 'चाररि यधवनी'-

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D&action=edit&section=5


नायमकायां मेघदूत-टीकायां च प्राप्यते। 

पद्मपुराणे योयगनै्यकादश्यािः  माहत्म्या सरे कृष्णिः  एतस्यािः  कथायािः  उले्लखं 

करोयत।[१] 

यप्रयाय रहेण व्ययथतिः  यक्षिः  अष्टौ मासान् या त् रामयगरौ यायपत ान्। 

य रहदौबवले्यन तस्य शरीरं कृषम् अभ त्। हिे यत् कङ्कणम् आसीत्, 

तदयप कृषात् हिात् पयततम्। कामुकिः  यक्षिः  प वतशीषे स्तथथत्वा समयं 

यापययत ि। ए म् आषाढमासिः  समारब्धिः । अतिः  आषाढस्य प्रथमे यद से 

तेन आकाशे उत्खातकेयिं [२] कु वन् हस्तिरूपी प्रक्षणीयिः  प वतायिङ्गनसदृशिः  

मेघिः  दृष्टिः । सिः  कुबेरस्य भृत्यिः  स्वाशू्रयण अ रुध्य अयभिाषायािः  जनकस्य 

मेघस्य समु्मखं पश्यन् कथमयप आत्मानं  शीकृत्य दीघवकािं या त् यकमयप 

यचन्तनं करोयत। मेघस्य दशवनेन सुखसमस्तितािः  अथावत् ये यप्रयायािः  समीपे 

सस्तन्त, तेषामयप यचत्तम् उत्कस्तितं भ यत, तयहव यप्रयायािः  सङ्गमाय 

िािाययतस्य य रहयुक्तस्य पुरुषस्य य षये तु यकं य क्तव्यम्? ए म् 

उत्कस्तितिः  सिः  यक्षिः  मेघं दृष्यवा श्रा णमासस्य प्रत्यासन्नताम् अजानत्। 

श्रा णीय षावकािे मम पत्न्ािः  उत्किा चरमे स्यात् इयत य यचन्त्यमानिः  

पत्नीप्राणरक्षणेच्छोिः  तस्य मनयस स्वकुशिके्षमस्य सने्दशं पे्रषययतंु य चारिः  

समुद्भूतिः । तेन य चारेण ए  सिः  प्रसन्निः  अभ त्। ततिः  सिः  कुटजपुषै्िः  

(यगररमस्तल्लका), पे्रमायधक्य चनैिः  च सह तस्य मेघस्य स्वागतम् आचरत। 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%B6%E0%A5%80
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-2


धूमतेजोजि ायुयभिः  यनयमवतिः  जििः  मेघिः  कुि? कायवसम्पादनशके्तस्तन्द्रयैिः  

जी ैिः  प्रापययतव्यािः  सने्दशाय षयािः  कुि? अथावत् उभयोिः  मधे्य कुिायप 

सम्बन्ध ए  नास्ति। जििः  मेघिः  सने्दश हने स वथा असमथविः  इयत 

उत्किा शात् अय चारयन् यक्षिः  तं सने्दशनयनाथं यायचत ान्। यतिः  

कामपीयितािः  पुरुषािः  चेतनाचेतनयोिः  भेदं कतुवम् अयप असथाविः  भ स्तन्त। मेघे 

सने्दश हनयोग्यतां प्रकटीकृत्य यक्षिः  तं  दययत यत्, िोकप्रयसद्धयोिः  पुष्कर-

आ तवकयोिः  कुिे समुत्पनं्न, से्वच्छया शरीरधाररणं, इन्द्रस्य प्रधानपुरुषं त्वाम् 

अहं जाने। गुणयुके्तभ्यिः  याच्ञा यनष्फिा अयप  रा, परनु्त अधमेभ्यिः  पूणाव 

याच्ञा अयप अधमा। अतिः  दै योगेन यप्रयजनय युक्तिः  अहं तुभं्य याचनां 

करोयम इयत। 

हे जिद! तं्व सूयव-कामयोिः  तापात् पीयितानाम् आश्रयिः  अयस। अतिः  कुबेरस्य 

कोपात् यप्रयाय योयजतस्य मम सने्दशं यप्रयायािः  समीपं नय। बाह्योद्याने 

य द्यमानस्य यश स्य मूयनव स्तथथतया चस्तन्द्रकया प्रक्षायितैिः  भ नैिः  युक्ता यक्षपुरी 

अिका त्वया गन्तव्या। पयथकानां यप्रयािः  (यप्रयागमनस्य) य श्वासेन सधैयं 

केशाग्रभागम् उपरर कृत्वा उत्किापू वकम् आकाशे आरूढनं्त त्वां 

य िोकययष्यस्तन्त। त  आकाशव्याप्तौ सत्यां मत्सदृशं पर शजनं य हाय किः  

अन्यिः  य रहव्ययथतां पत्नीम् उपेके्षत? अ रोधरयहतगयतयुक्त! यदनगणनायां 

रतां पयतव्रतां स्वस्य भ्रातृजायां तं्व जी तम् अ शं्य द्रक्ष्ययस। यतिः  

यप्रयागमनस्य आशायािः  बन्धनं सन्दरीणां पुष्तुल्य-य योगे तत्कािं नश्यमानं 



पे्रयम हृदयं प्रायशिः  नाशात् यन ारययत। मनं्द मनं्द त ानुकूििः   ायुिः  त्वां 

नुदयत। अयप च ते  ामपाश्ववस्तथथतिः  यनकट ती ग ावस्तितिः  चातकिः  श्रोियप्रयं 

गाययत। सम्भोगकािज्ञानािः  बद्धपङ््कक्तयिः  बिाकािः  (यप्रयािः ) िोचनाकषवकं 

त्वां नभयस आश्रययष्यने्त। यत् उद्गतकन्दगयिकां धरां फि ती ं कतंु 

शक्नोयत, तत् श्रोिमधुरं त  गजवनं शु्रत्वा मानसरो रं गनु्तम् उतु्सकािः  

राजहंसािः  गगने कैिासं या त् त  सहचरािः  भय ष्यस्तन्त। जनानां पूजै्य 

रामचरणन्यासैिः  मेखिायां यचयितं यस्नग्धयमिम् एनम् उचं्च यगररं समायिङ््कग्य 

गच्छ। प्रयत षावयां त  संयोगं प्राप्य दीघवकािय योगसमुद्भूतम् उषं्ण 

नेिजिम् उत उष्माणं त्यजतिः  प वतस्य पे्रमायभव्यस्तक्तिः   तवते। 

इतिः  परं यक्षिः  सौन्दयवपू वकं गमनमागं कथययत। 'यकं  ायुिः  प वतयशखरं नीत्वा 

गच्छयत' इयत साियवम् उपरर दृश्यमानानां यसद्धपुरुषयप्रयाणां दृश्यिः  तं्व मागे 

यदग्गजानां हिाक्रमाणस्य पररत्यागं कु वन् इदं  ेतयुक्तथथिं त्यक्त्वा 

उत्तरायभमुखी सन् गच्छ। मयणकान्तीनां यमश्रणसदृशं धनुष्यखणं्ड 

 ल्मीकाग्रभागात् यनगवच्छयत, येन उज्ज्विकास्तन्तयुक्तस्य यपचे्छन 

गोप ेशधाररणिः  कृष्णस्य समानं त  श्यामशरीरम् अत्ययधकशोभां 

प्राप्यस्ययत। ससं्य त्वयय अधीनम् अस्ति। अतिः  प्राकृयतप्रमादै्रिः , भू्रय कार-

अपररयचतैिः , जनपद धूिोचनैिः  सादरं  ीक्ष्यमाणिः  तं्व 'माि'-प्रदेशं 

तत्कािमे  हिोत्कषवणसुरयभिः  यथा स्यात्, तथा  षाव िः  कृत्वा यकयित् 

पयिमयदशं प्रयत गत्वा पुनिः  उत्तरमागेणै  गच्छ। आम्रकूटिः  प वतिः  



धारासम्पात षावयभिः   नोत्पातस्य शान्तकतावरं, मागवक्लास्तन्तय मुकं्त च त्वां 

यनियेन स्वयशरयस धारणं कररष्ययत। कु्षद्रजनिः  अयप आश्रयाय सम्प्राप्तस्य 

यमिस्य आगमने सयत पू वकृतोपकारस्य य चारं कृत्वा य मुखिः  न भ यत, तयहव 

उन्नतिः  सिः  आम्रकूटिः  कथं य मुखिः  भ ेत्? पररपक्वफिैिः  शोयभतस्य, 

 न्याम्र ृकै्षिः  आच्छायदतमागवयुक्तस्य च प वतस्य यशखरे आरूढे सयत 

पीतपृथ्वव्यािः  िनसमाने मधे्य कृष्ण णीयिः  य िृतभागे दे दम्पतीभ्यां 

दशवनीयाम् अ थथायां तं्व प्राप्स्स्ययस। 

यकरातायदनां  न ायसनां ििनाद्वारा उभभोगकृते कुञे्ज आम्रकूटप वते 

यकयित् य श्रम्य,  षाव िः  कृत्वा च त्वम् अयधकं  ेगेन अगे्र गनंु्त प्रभय ष्ययस। 

ततिः  अयग्रमे मागे तं्व य न्ध्याचिस्य तिके्षिे य शीणां नमवदानदी ंगजशरीरे 

रेखा त् यचयितां द्रक्ष्ययस। कृत ृयष्टिः  तं्व  न्यगजानां मदैिः  कटुिः  उत सुगस्तन्धतं, 

जमू्बकस्य  ृक्षाणां कुञिैिः  अ रुद्ध ेगयुकं्त नमवदाजिं नीत्वा अगे्र गचे्छिः । 

जिरूपे सारे सयत  ायुिः  त्वां कम्पययतंु न शक्ष्ययत। यतिः  स ेऽयप 

सारगुणयहनािः  पदाथाव िः  अगुर िः  भ स्तन्त, समग्रत्वि गुरुत्वात् अकम्पनयोगं्य 

भ यत। 

यक्षिः  कुबेरस्य से किः  आसीत् । सिः  स्वकायेषु प्रमत्तिः  अभ त् । कुबेरस्य शापेन सिः  

एक षवपयवनं्त रामयगररप वते न्य सत् । ति अबिा य प्रयुक्त: स कामी यि यि पश्ययत ति 

ति कामोद्दीपक िूयन सम्पश्यानिः  अस्वथथ: सन् अिं गयमतमयहमा भूत्वा कृश; भूत्वा 

कनक ियभ्रश्प्प्रकोि् भूत्वा रामयगरे: (न ीनं रामगढ्) य जनगुहासु  ासम् चके्र। ए म् 

https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BF&action=edit&redlink=1


य रहकातर: स: सानुम् आस्तिष्य्माणम् मदेन्  प्रकीिाम् कु ावणम् गजसदृशम् च 

पे्रक्ष्य्माणम् मेघम् पश्ययत।न् यद्ययप मेघ: धूमज्योयतसयििमरुस्तभभ यनयमवत; अचेतन: स 

कामातुर: न्यायान्याययचन्तने असमथ्व; सन् स्वपे्रयसी ंप्रयत मेघद्वारा संदेशं पे्रषययत । 

गम्यमाने सयत मेघेन क: क: मागाव: स्वीकरणीया: , के नगरा: ग्रामा: च मागे सस्तन्त के के 

दृश्या: द्रष्टव्या: कथम् तेषाम् अ गयत: इत्यादय: पू वमेघस्य य षया: । रामयगरे: आरभ्य 

उत्तरायभमुखे गते अमरकूटप वतम्नमवदा नदीय यदशा नगरी ेि ती 

नदीमाल्वस्य राजधानी, कुरुके्षिम् इत्यादय: द्रष्टव्या: कायश यहन्दूय श्वय द्याियस्य नेपायि 

य भागीयेन श्रीमत् शेषराज शमवणा 'चन््द्रकिा' व्याख्यया प्रयसद्धीकृतमस्ति । 

कनश्चत् कान्ता निरहगुरुणा स्वानिकारात् प्रमत्तः  

शापेिास्तङ्गनमतमनहमा िषवभोगे्यण भतुवः । 

यक्षश्चके्र जिकतियास्नािपुण्योर्दकेषु 

नस्नग्धच्छायातरुषु िसनतं रामनगयावश्रमेषु।। 

एकदा यक्षाणां स्वामी कुबेरिः  किैयित् यक्षाय कायवदाययत्वम् अयच्छत्, 

परनु्त सिः  यक्षिः  तस्तिन् काये प्रमादम् अकरोत्। अतिः  कुबेरिः  तम् अशप्यत्। 

एक षं या त् सिः  स्वयप्रयायािः  य युक्तो भ ेत् इयत शापिः  आसीत्। 

शापकारणात् तस्य यक्षतं्व व्यगंतं, सि मान रूपेण मृतु्यिोकं प्राप्तिः । 

रामयगरर-नामकस्य प वतस्य आश्रमेषु तस्य यन ासथथानम् आसीत्। तस्य 

आश्रमस्य जिे सीतया स्नानं कृतम् आसीत्, अतिः  तत् पय िं जातम् 

आसीत्। आश्रमथथ  ृक्षािः  अयप छायान्तिः  आसन्। 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%8D


महाकय कायिदासेन शायपतयक्षस्य यस्यािः  कथायािः  आधारेण मेघदूतस्य 

रचना कृता अस्ति, तस्यािः  कथायािः  उले्लखिः  पद्मपुराणे, 'चाररि यधवनी'-

नायमकायां मेघदूत-टीकायां च प्राप्यते। 

पद्मपुराणे योयगनै्यकादश्यािः  माहत्म्या सरे कृष्णिः  एतस्यािः  कथायािः  उले्लखं 

करोयत।[१] 

यप्रयाय रहेण व्ययथतिः  यक्षिः  अष्टौ मासान् या त् रामयगरौ यायपत ान्। 

य रहदौबवले्यन तस्य शरीरं कृषम् अभ त्। हिे यत् कङ्कणम् आसीत्, 

तदयप कृषात् हिात् पयततम्। कामुकिः  यक्षिः  प वतशीषे स्तथथत्वा समयं 

यापययत ि। ए म् आषाढमासिः  समारब्धिः । अतिः  आषाढस्य प्रथमे यद से 

तेन आकाशे उत्खातकेयिं [२] कु वन् हस्तिरूपी प्रक्षणीयिः  

प वतायिङ्गनसदृशिः  मेघिः  दृष्टिः । सिः  कुबेरस्य भृत्यिः  स्वाशू्रयण अ रुध्य 

अयभिाषायािः  जनकस्य मेघस्य समु्मखं पश्यन् कथमयप आत्मानं  शीकृत्य 

दीघवकािं या त् यकमयप यचन्तनं करोयत। मेघस्य दशवनेन सुखसमस्तितािः  

अथावत् ये यप्रयायािः  समीपे सस्तन्त, तेषामयप यचत्तम् उत्कस्तितं भ यत, तयहव 

यप्रयायािः  सङ्गमाय िािाययतस्य य रहयुक्तस्य पुरुषस्य य षये तु यकं 

य क्तव्यम्? ए म् उत्कस्तितिः  सिः  यक्षिः  मेघं दृष्यवा श्रा णमासस्य 

प्रत्यासन्नताम् अजानत्। श्रा णीय षावकािे मम पत्न्ािः  उत्किा चरमे 

स्यात् इयत य यचन्त्यमानिः  पत्नीप्राणरक्षणेच्छोिः  तस्य मनयस स्वकुशिके्षमस्य 

सने्दशं पे्रषययतंु य चारिः  समुद्भूतिः । तेन य चारेण ए  सिः  प्रसन्निः  अभ त्। 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%B6%E0%A5%80
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-2


ततिः  सिः  कुटजपुषै्िः  (यगररमस्तल्लका), पे्रमायधक्य चनैिः  च सह तस्य मेघस्य 

स्वागतम् आचरत। 

धूमतेजोजि ायुयभिः  यनयमवतिः  जििः  मेघिः  कुि? कायवसम्पादनशके्तस्तन्द्रयैिः  

जी ैिः  प्रापययतव्यािः  सने्दशाय षयािः  कुि? अथावत् उभयोिः  मधे्य कुिायप 

सम्बन्ध ए  नास्ति। जििः  मेघिः  सने्दश हने स वथा असमथविः  इयत 

उत्किा शात् अय चारयन् यक्षिः  तं सने्दशनयनाथं यायचत ान्। यतिः  

कामपीयितािः  पुरुषािः  चेतनाचेतनयोिः  भेदं कतुवम् अयप असथाविः  भ स्तन्त। मेघे 

सने्दश हनयोग्यतां प्रकटीकृत्य यक्षिः  तं  दययत यत्, िोकप्रयसद्धयोिः  

पुष्कर-आ तवकयोिः  कुिे समुत्पनं्न, से्वच्छया शरीरधाररणं, इन्द्रस्य 

प्रधानपुरुषं त्वाम् अहं जाने। गुणयुके्तभ्यिः  याच्ञा यनष्फिा अयप  रा, परनु्त 

अधमेभ्यिः  पूणाव याच्ञा अयप अधमा। अतिः  दै योगेन यप्रयजनय युक्तिः  अहं 

तुभं्य याचनां करोयम इयत। 

हे जिद! तं्व सूयव-कामयोिः  तापात् पीयितानाम् आश्रयिः  अयस। अतिः  

कुबेरस्य कोपात् यप्रयाय योयजतस्य मम सने्दशं यप्रयायािः  समीपं नय। 

बाह्योद्याने य द्यमानस्य यश स्य मूयनव स्तथथतया चस्तन्द्रकया प्रक्षायितैिः  भ नैिः  

युक्ता यक्षपुरी अिका त्वया गन्तव्या। पयथकानां यप्रयािः  (यप्रयागमनस्य) 

य श्वासेन सधैयं केशाग्रभागम् उपरर कृत्वा उत्किापू वकम् आकाशे 

आरूढनं्त त्वां य िोकययष्यस्तन्त। त  आकाशव्याप्तौ सत्यां मत्सदृशं 

पर शजनं य हाय किः  अन्यिः  य रहव्ययथतां पत्नीम् उपेके्षत? 



अ रोधरयहतगयतयुक्त! यदनगणनायां रतां पयतव्रतां स्वस्य भ्रातृजायां तं्व 

जी तम् अ शं्य द्रक्ष्ययस। यतिः  यप्रयागमनस्य आशायािः  बन्धनं सन्दरीणां 

पुष्तुल्य-य योगे तत्कािं नश्यमानं पे्रयम हृदयं प्रायशिः  नाशात् यन ारययत। 

मनं्द मनं्द त ानुकूििः   ायुिः  त्वां नुदयत। अयप च ते  ामपाश्ववस्तथथतिः  

यनकट ती ग ावस्तितिः  चातकिः  श्रोियप्रयं गाययत। सम्भोगकािज्ञानािः  

बद्धपङ््कक्तयिः  बिाकािः  (यप्रयािः ) िोचनाकषवकं त्वां नभयस आश्रययष्यने्त। 

यत् उद्गतकन्दगयिकां धरां फि ती ंकतंु शक्नोयत, तत् श्रोिमधुरं त  

गजवनं शु्रत्वा मानसरो रं गनु्तम् उतु्सकािः  राजहंसािः  गगने कैिासं या त् त  

सहचरािः  भय ष्यस्तन्त। जनानां पूजै्य रामचरणन्यासैिः  मेखिायां यचयितं 

यस्नग्धयमिम् एनम् उचं्च यगररं समायिङ््कग्य गच्छ। प्रयत षावयां त  संयोगं 

प्राप्य दीघवकािय योगसमुद्भूतम् उषं्ण नेिजिम् उत उष्माणं त्यजतिः  

प वतस्य पे्रमायभव्यस्तक्तिः   तवते। 

इतिः  परं यक्षिः  सौन्दयवपू वकं गमनमागं कथययत। 'यकं  ायुिः  प वतयशखरं 

नीत्वा गच्छयत' इयत साियवम् उपरर दृश्यमानानां यसद्धपुरुषयप्रयाणां दृश्यिः  

तं्व मागे यदग्गजानां हिाक्रमाणस्य पररत्यागं कु वन् इदं  ेतयुक्तथथिं 

त्यक्त्वा उत्तरायभमुखी सन् गच्छ। मयणकान्तीनां यमश्रणसदृशं धनुष्यखणं्ड 

 ल्मीकाग्रभागात् यनगवच्छयत, येन उज्ज्विकास्तन्तयुक्तस्य यपचे्छन 

गोप ेशधाररणिः  कृष्णस्य समानं त  श्यामशरीरम् अत्ययधकशोभां 

प्राप्यस्ययत। ससं्य त्वयय अधीनम् अस्ति। अतिः  प्राकृयतप्रमादै्रिः , भू्रय कार-



अपररयचतैिः , जनपद धूिोचनैिः  सादरं  ीक्ष्यमाणिः  तं्व 'माि'-प्रदेशं 

तत्कािमे  हिोत्कषवणसुरयभिः  यथा स्यात्, तथा  षाव िः  कृत्वा यकयित् 

पयिमयदशं प्रयत गत्वा पुनिः  उत्तरमागेणै  गच्छ। आम्रकूटिः  प वतिः  

धारासम्पात षावयभिः   नोत्पातस्य शान्तकतावरं, मागवक्लास्तन्तय मुकं्त च त्वां 

यनियेन स्वयशरयस धारणं कररष्ययत। कु्षद्रजनिः  अयप आश्रयाय सम्प्राप्तस्य 

यमिस्य आगमने सयत पू वकृतोपकारस्य य चारं कृत्वा य मुखिः  न भ यत, 

तयहव उन्नतिः  सिः  आम्रकूटिः  कथं य मुखिः  भ ेत्? पररपक्वफिैिः  शोयभतस्य, 

 न्याम्र ृकै्षिः  आच्छायदतमागवयुक्तस्य च प वतस्य यशखरे आरूढे सयत 

पीतपृथ्वव्यािः  िनसमाने मधे्य कृष्ण णीयिः  य िृतभागे दे दम्पतीभ्यां 

दशवनीयाम् अ थथायां तं्व प्राप्स्स्ययस। 

यकरातायदनां  न ायसनां ििनाद्वारा उभभोगकृते कुञे्ज आम्रकूटप वते 

यकयित् य श्रम्य,  षाव िः  कृत्वा च त्वम् अयधकं  ेगेन अगे्र गनंु्त प्रभय ष्ययस। 

ततिः  अयग्रमे मागे तं्व य न्ध्याचिस्य तिके्षिे य शीणां नमवदानदी ंगजशरीरे 

रेखा त् यचयितां द्रक्ष्ययस। कृत ृयष्टिः  तं्व  न्यगजानां मदैिः  कटुिः  उत 

सुगस्तन्धतं, जमू्बकस्य  ृक्षाणां कुञिैिः  अ रुद्ध ेगयुकं्त नमवदाजिं नीत्वा अगे्र 

गचे्छिः । जिरूपे सारे सयत  ायुिः  त्वां कम्पययतंु न शक्ष्ययत। यतिः  स ेऽयप 

सारगुणयहनािः  पदाथाव िः  अगुर िः  भ स्तन्त, समग्रत्वि गुरुत्वात् अकम्पनयोगं्य 

भ यत। 



मेघरू्दतम् महाकय  कायिदास द्वारा रयचत य ख्यात दूतकाव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा 

है यजसे कुबेर अिकापुरी से यनष्कायसत कर देता है। यनष्कायसत यक्ष रामयगरर प वत पर 

यन ास करता है।  षाव ऋतु में उसे अपनी पे्रयमका की याद सताने िगती है। कामातव यक्ष 

सोचता है यक यकसी भी तरह से उसका अल्कापुरी िौटना संभ  नही ंहै, इसयिए  ह 

पे्रयमका तक अपना संदेश दूत के माध्यम से भेजने का यनिय करता है। अकेिेपन का 

जी न गुजार रहे यक्ष को कोई संदेश ाहक भी नही ंयमिता है, इसयिए उसने मेघ के 

माध्यम से अपना संदेश य रहाकुि पे्रयमका तक भेजने की बात सोची। इस 

प्रकार आषाढ़ के प्रथम यदन आकाश पर उमड़ते मेघो ंने कायिदास की कल्पना के साथ 

यमिकर एक अनन्य कृयत की रचना कर दी।[1] 

मेघदूत की िोकयप्रयता भारतीय सायहत्य में प्राचीन काि से ही रही है। जहााँ एक ओर 

प्रयसद्ध टीकाकारो ंने इस पर टीकाएाँ  यिखी हैं,  ही ंअनेक संसृ्कत कय यो ंने इससे पे्रररत 

होकर अथ ा इसको आधार बनाकर कई दूतकाव्य यिखे। भा ना और कल्पना का जो 

उदात्त प्रसार मेघदूत में उपिब्ध है,  ह भारतीय सायहत्य में अन्यि य रि है। नागाजुवन ने 

मेघदूत के यहन्दी अनु ाद की भूयमका में इसे यहन्दी  ाङ्मय का अनुपम अंश बताया है।[2] 

मेघदूतम् काव्य दो खंिो ंमें य भक्त है। पूिवमेघ में यक्ष बादि को रामयगरर से अिकापुरी 

तक के रािे का य  रण देता है और उत्तरमेघ में यक्ष का यह प्रयसद्ध य रहदग्ध संदेश 

है यजसमें कायिदास ने पे्रमीहृदय की भा ना को उडे़ि यदया है। कुछ य द्वानो ंने इस कृयत 

को कय  की व्यस्तक्तवं्यजक (आत्मपरक) रचना माना है। "मेघदूत" में िगभग ११५ पद्य 

हैं, यद्ययप अिग अिग संस्करणो ंमें इन पद्यो ंकी संख्या हेर-फेर से कुछ अयधक भी 

https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B0
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%A2%E0%A4%BC
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-1
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%A8
https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%98%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-2


यमिती है। िॉ॰ एस. के. दे के मतानुसार मूि "मेघदूत" में इससे भी कम १११ पद्य हैं, शेष 

बाद के प्रके्षप जान पड़ते हैं। 

 

 

Unit- IV श्रीमर््द भगितगीता  (chapter-XV) 

 

             अथ पञ्चदशोऽध्यायः  ।   पुरुषोत्तमयोगः  

 

 

        श्रीभगवानुवाच । 

 

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वतं्थ प्राहुरव्ययम् । 

छन्ांसि यस्य पर्ावसन यसं्त वेद ि वेदसवत् ॥ १५-१॥ 

 

अधश्चोरं्ध् प्रिृतास्तस्य शाखा 

        गुर्प्रवृद्धा सवषयप्रवालाः  । 

अधश्च मूलान्यनुिन्ततासन 

        कमावनुबन्धीसन मनुष्यलोके ॥ १५-२॥ 



 

न रूपमसे्यह तथोपलभ्यते 

        नान्तो न चासदनव च िम्प्रसतष्ठा । 

अश्वत्थमेनं िुसवरूढमूलं 

        अिङ्गशसे्त्रर् दृढेन सछत्त्वा ॥ १५-३॥ 

 

ततः  पदं तत्पररमासगवतवं्य 

        यस्मिन्गता न सनवतवस्मन्त भूयः  । 

तमेव चादं्य पुरुषं प्रपदे्य । 

        यतः  प्रवृसतः  प्रिृता पुरार्ी ॥ १५-४॥ 

 

सनमावनमोहा सितिङ्गदोषा 

        अध्यात्मसनत्या सवसनवृतकामाः  । 

द्वन्दै्वसववमुक्ाः  िुखदुः खिंजै्ञ- 

        गवच्छन्त्यमूढाः  पदमव्ययं तत् ॥ १५-५॥ 

 

न तद्भाियते िूयो न शशाङ्को न पावकः  । 

यद्गत्वा न सनवतवने्त तद्धाम परमं मम ॥ १५-६॥ 



 

ममैवांशो िीवलोके िीवभूतः  िनातनः  । 

मनः षष्ठानीस्मियासर् प्रकृसतस्थासन कषवसत ॥ १५-७॥ 

 

शरीरं यदवाप्नोसत यच्चापु्यत्क्रामतीश्वरः  । 

गृहीतै्वतासन िंयासत वायुगवन्धासनवाशयात् ॥ १५-८॥ 

 

श्रोतं्र चकु्ः  स्पशवनं च रिनं घ्रार्मेव च । 

असधष्ठाय मनश्चायं सवषयानुपिेवते ॥ १५-९॥ 

 

उत्क्रामनं्त स्मस्थतं वासप भुञ्जानं वा गुर्ास्मितम् । 

सवमूढा नानुपश्यस्मन्त पश्यस्मन्त ज्ञानचकु्षः  ॥ १५-१०॥ 

 

यतन्तो योसगनशै्चनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्मस्थतम् । 

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतिः  ॥ १५-११॥ 

 

यदासदत्यगतं तेिो िगद्भाियतेऽस्मखलम् । 

यच्चिमसि यच्चाग्नौ ततेिो सवस्मद्ध मामकम् ॥ १५-१२॥ 



 

गामासवश्य च भूतासन धारयाम्यहमोििा । 

पुष्णासम चौषधीः  िवाव ः  िोमो भूत्वा रिात्मकः  ॥ १५-१३॥ 

 

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्रासर्नां देहमासश्रतः  । 

प्रार्ापानिमायुक्ः  पचाम्यनं्न चतुसववधम् ॥ १५-१४॥ 

 

िववस्य चाहं हृसद िसन्नसवष्टो 

        मतः  िृसतज्ञावनमपोहनञ्च । 

वेदैश्च िवैरहमेव वेद्यो 

        वेदान्तकृदे्वदसवदेव चाहम् ॥ १५-१५॥ 

 

द्वासवमौ पुरुषौ लोके क्रश्चाक्र एव च । 

क्रः  िवावसर् भूतासन कूटस्थोऽक्र उच्यते ॥ १५-१६॥ 

 

उतमः  पुरुषस्त्वन्यः  परमाते्मतु्यदाहृतः  । 

यो लोकत्रयमासवश्य सबभत्यवव्यय ईश्वरः  ॥ १५-१७॥ 

 



यिात्क्षरमतीतोऽहमक्रादसप चोतमः  । 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसथतः  पुरुषोतमः  ॥ १५-१८॥ 

 

यो मामेवमिमू्मढो िानासत पुरुषोतमम् । 

ि िववसवद्भिसत मां िववभावेन भारत ॥ १५-१९॥ 

 

इसत गुह्यतमं शास्त्रसमदमुकं् मयानघ । 

एतद्बुद्र्ध्ा बुस्मद्धमान्स्यातृ्कतकृत्यश्च भारत ॥ १५-२०॥ 

 

ॐ तत्ससदसत श्रीमद्भगवद्गीतािूपसनषतु्स 

ब्रह्मसवद्यायां योगशासे्त्र श्रीकृष्णािुवन िंवादे 

पुरुषोतमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः  ॥ १५॥ 

 

 

 

 

 

 

 

 


