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नैषधीयचरितमहाकाव्ये प्राणिणिज्ञानम ्

डा. नीलाम्बिबाघः 

सहायकाचाययः,साणहत्यणिभागः, 

श्रीजगन्नाथसंस्कृतणिश्वणिद्यालयः श्रीणिहािः, पिुी, ओणडशा । 

 

उपक्रमः- 

                महाकणिश्रीहषयः प्रकाण्डणिद्वान् त ु आसीत् एि  साणहत्य-न्याय-तकायणि णिषयेषु सः  समाना ज्ञाताऽसीत्  तेन सह 

िेिाङ्ग-षड्िशयन-संगीत-गिीत-आयुिेि-धनुिेि-सामणुिकणिद्या-ज्यौणतष-पिुाि-नीणतशासे्त्रष ुअणप  णिणशष्टपाणण्डत्यमािहणत । इत्थं  

प्राणिणिज्ञानस्याणप ज्ञाताऽसीत् सः । 

णिषयोपस्थापनम्- 

नैषधीयचरितमहाकाव्ये  जल-स्थल-आकाशसम्बणितानां प्राणिनामलु्लेखः िर्त्यते । प्रथमसगे अश्वसम्बणि िियनं श्रीहषयः किोणत तेन 

शाणलहोत्रस्य ज्ञाता इणत आत्मानं साधयणत । प्रथमसगे अश्वलक्षिं, अश्वस्िभािं,अश्वगणतं च साध ुििययणत महाकणिश्रीहषयः । 

अश्वलक्षिं यथा- 

  “ अथान्तिेिािटुगाणमनाऽध्िना णनशीणथनीनाथमहस्सहोििैः । 

णनगालगाि ्ििेमिेरििोणत्थतैणियिाणजतं केसिकेश्रणममणभः ॥” १ 

अथायत्- तिनन्तिं  णनशीणथनीनाथमहः सहोििैः  णनगालगात् ििेमिेः आन्तिेि अिटुगाणमना अध्िना उणत्थतैः इि  केसिकेशिणममणभः  

णििाणजतं..( तं हयं नलः आरुिोह ) । 

पनुश्च – 

 अजस्रभमूीतटकुट्टनोद्गतौ रुपास्यमानं चििेषु रुिणुभः । 

 ियप्रकषायध्ययनाथयमागतौजयनस्य चेताणभरििाणिमाङ्णकतैः ॥२ 

इत्थं चतुष्षणिश्लोकपययन्तम ्अश्वलक्षिं िणियतमणस्त  । 

अश्वगणतः यथा- 

णद्वषणििेिास्य णिलङ्णघता णिशो  यशोणभिेिाणधधिकारि गोष्पिम ्।                                                   

इतीि धािामिधार्ययय मण्डली णक्रयाणश्रयाऽमणण्ड तुिङ्गमैः स्थली  ॥
३ 

अथायत-् 

अस्य णद्वषणिः एि  णिशः  णिलङ्णघताः  अस्य यशोणभः एि अणधधः  गोष्पिम ्अकारि इणत इि तुिङ्गमैः धािाम ्अिधीयय 

मण्डलीणक्रयाश्रया स्थली अभूणष  । 
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यथा िा-  

प्रयातुमस्माकणमयं  णकयत्पि ं धिा तिम्भोणधिणप  स्थलायनाम ् ।                                                     

इतीि िाहैणनयिेगिणपयतैः पयोणधिोधक्षममणुत्थतं  िजः  ॥४ 

अथायत-् 

इयं धिा अस्माकं प्रस्थातुं  णकयत् गन्तव्यं स्थानम ्अथायत ् णकणचचत ् पयायप्तम ्अतः तत ् पयोणधः अणप भिेूि भितु  -इणत इि 

णनजिेगिणपयतैः  नलाश्वैः समिुच्छािने पयायपं्त  िजः उत्थाणपतम ् । 

अश्वस्िभािः यथा- 

हिेययिक्राणम पिकैकेन ििं पिशै्चतुणभः  क्रमिेऽणप यस्य नः  ।                                                           

 त्रपा हिीिाणमणत नणिताननैन्ययिणतय तैिधयनभः  कृतक्रमैः  ॥  ५ 

अथायत-् 

 यत् ििं हिेः  एककेन पिाम ्अक्राणम तस्य  चतुणभयः  पिःै अणप क्रमेि नः हरििां त्रपा- इणत नणिताननैः अियनमः कृतक्रमःै  तैः  

णनिणतयतम ् । 

नैषधीयचरितमहाकाव्ये  प्रथमसगे  श्लोकसंख्या ११७ तः १४४ पययन्तं  िणियतः हंसप्रसङ्गः  पणक्षणिज्ञानस्य परिचायकोऽणस्त  । 

             महाकाव्येऽणस्मन् मयूिस्य िियना ६ , कोणकलस्य िियनं ७, शकुस्य िियनं ८  । अन्येषां पणक्षिां  च िियनं दृमयते ।   

जलचिमीनसम्बिः  उल्लेखः  नेत्रािाम ्उपमात्िेन अस्त्येि  ।  मीनप्रकृतेः  णनिीक्षिमणप  काव्येऽणस्मन ्िर्त्यते  । 

यथा- 

णपकरुतश्रणुतकणम्पणन शैिलं  हृणि तया णनणहतं णिचलद्बभौ  ।                                    

  सतततद्गतहृच््यकेतुना हतणमि स्ितनघूनघणषयिा  ॥९ 

उपसंहािः- 

उपिोके्तषु स्थलेषु प्राणिणिषयकिियनघणटतत्िात् महाकणिश्रीहषयः प्राणिषु  णिणशष्टं ज्ञानं  स्थापयणत स्म इणत  महाकणिः  प्राणिणिज्ञानी 

इणत णनःसन्िहें  िकंु्त शक्यते  ।  
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