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उपक्रमः 

मनुस्मृतौ सृविप्रदक्रया िर्णितावस्त यत्र प्रावणनां विभाजनं आचायिमनुना कृतम् । अतः आचायिमनुना प्रोक्तम्-  

  पशिश्च मगृाश्चिै व्यािाश्चोभयतोदतः ।  

  रक्षावंस च वपशाचाश्च मनषु्याश्च जरायजुाः ।।  

  अण्डजाः पवक्षणः सपाि नक्रा मत्सस्याश्च कच्छपाः ।  

  यावन चिै ंप्रकारावण स्थिजान्यौदकावन च ।।  

  स्िेदज ंदशंमशकं यकूामवक्षकमकू्रणम ्। 

  ऊष्मणश्चोपजायन्त ेयच्चान्यत ्दकविदीदशृम ्।।1 

१. जरायुजाः – पशिः, मृगाः, हहसं्रप्रावणनः, रक्षांवस, वपशाचाः, मनुष्याश्च जरायुजाः भिवन्त । 

२. अण्डजाः – पवक्षणः , सपािः, नक्राः मत्सस्याः, कच्छपादयः अण्डजाः भिवन्त ।  

३. स्िेदजाः – मशकः, यूकाः, मवक्षकम्, उष्मणादयः स्िेदजाः भिवन्त ।  

सार रूप:  पररतः आिृणोवत आच्छादयतीवत पयाििरणम् । मानिस्य पररतः िन-िृक्ष-सररत-पिित-आकाश-िाय-ुजि-

पशुपवक्षप्रभृतयः पयाििरणस्याियिाः । पयाििरणस्य वनमािणं भौवतक-जौविकतत्त्िानां वमश्रणेन भिवत । भौवतकतत्त्िेष ु

मृविका, जिं, िायुः प्रकाशश्च सवन्त । जौविकतत्त्िेषु समस्तं जीिजगद ् िृक्षिनस्पतयश्च गृह्यन्ते । प्रकृवतः 

प्रावणनामिश्यकतापूतिये पूणिसौविध्यं यच्छवत । प्रकृवतरेि फिम्, अनं्न, काष्ठ,ं िायुं, जिवमत्सयेतावन संसाधनावन प्रयच्छवत 

। सम्प्प्रवत मानिः स्िस्िाथिपूतिये प्रकृत्सयाः प्रदिसंसाधनानामत्सयवधकं दोहन ंकरोवत । अतः मानिः दन्तयोः कुञ्जरं, चमिवण 

विवपनं, मांसाथं मृगि  हवन्त । यथा आत्समानं विना कायस्य दकमवप मूल्यं न तथैि मनुष्येतरप्रावणनं विना मनुष्यस्य ककं 

िा मूल्यम् ? पशिः पवक्षणश्च प्रत्सयक्षरुपेण परोक्षरुपेण िा मनुष्यवहताय कायं कुििवन्त । पशिः पवक्षणश्च मनुष्याय 

जीिनमूल्यस्योपदशंे ददवत । बकः इवन्ियावण संयम्प्य दशेकािबिं ज्ञात्सिा सििकायािवण साधवयतुं वशक्षयवत । कुक्कुटः  

प्रत्सयुत्सथानम्, बन्धुषु संविभागम्, स्ियमाक्रम्प्य भुक्तवमत्सयादीनां वशक्षां ददावत । श्वानः बह्िाशी-स्िल्पसन्तुि- सुवनि-

िघुचेतन-स्िावमभके्तत्सयादीनां वशक्षां ददावत । िेदषेु, धमिग्रन्थेषु, महाकाव्येषु, गद्यकाव्येषु, पद्यकाव्येष ु च 

जैिसंरक्षणविषये तथ्यावन िर्णितावन । राजा दशरथः मृगयाथं िनं गत्सिा व्याधः इि बाणस्य प्रयोगं कृतिान् । तस्य 

कायिस्य पररणामतः श्रिणकुमारस्य वपता तं शशाप । भगिान् श्रीरामोऽवप सीतायाः इच्छापूत्सयिथं मृगस्यानुधािनं कृतिान ्

पररणामतः सीताहरणमभित् । राजा पाण्डुः मृगयाथं शरस्य सन्धानं कृतिान् । तस्य पररणामतः दकन्दममुनेः शापं प्राप्य 

विषयभोगास्िादनसमयैि मृत्सयुं प्राप्तिान् । अतः प्रावणनां हननं न कृत्सिा तषेां संरक्षणं कतिव्यवमवत संस्कृतसावहत्सय ं

वशक्षयवत । महाकिेः काविदासस्य रघुिंशमहाकाव्ये, कुमारसम्प्भिमहाकाव्ये, मेघदतूे, अवभज्ञानशाकुन्तिे च  प्रावणना ं

संरक्षणविषये तथ्यं िर्णितमवस्त । 

मखु्य वबन्द:ु जरायुजाः, सुरवभः, गोप्तरर, गृहबविभुक्, प्रवतसंजहार । 
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एतेषु प्रावणषु मनुष्यः श्रेष्ठः भिवत । यतः तस्य वििेकज्ञानं ितितैि । अतः सः यवस्मन ्पयाििरणे वनिसवत तस्य संरक्षणं 

तेनािश्यं करणीयम् । िायमुण्डिे अम्प्िजान-अङ्गारकाम्प्ियोः सन्तुिनं जैिसरंक्षणने जायते । अतः जैिसरंक्षणं मनुष्यैः 

करणीयम् ।  

विश्वे भारतराष्ट्र ं ‘यवज्ञयो दशेः’ नाम्ना विददतम् । यवज्ञयदशेस्य पररचयं दत्त्िा आचायिमनुना प्रोक्तम् –  

  कृष्णसारस्त ुचरवत मगृो  यत्र स्िभाितः ।  

  स ज्ञयेो यवज्ञयो दशेो म्प्िचे्छदशेस्त्सितः परः ।।2  

अथाित् यत्र मृगः स्िेच्छया चरवत सः दशेः यवज्ञयो दशेः नाम्ना विददतः । परन्तु सम्प्प्रवत प्रावणनः स्िेच्छयाभ्रमणं तेषां 

मृत्सयोः कारणं भिवत । यतः मनुष्यः स्िस्िाथिवसद्धये तेषां हनन ंकरोवत ।  

पुरा क्रौििधं दषृ््िा िाल्मीकेः शोकः लोकोकत्सिेनागतः । अतः काविदासेनोक्तम् –  

  तामभ्यगच्छिदुदतानसुारी कविः कुशधे्माहरणाय यातः । 

  वनषादविद्धाण्डजदशिनोत्सथः लोकोकत्सिमापद्यत यस्य शोकः ।।3 

अस्य प्रमाणं उिररामचररतेऽवप प्राप्यते । यथा –  

  मा वनषाद प्रवतष्ठा ंत्सिमगमः शाश्वतीः समाः  

  यत्सक्रौिवमथनुादकेमिधीः काममोवहतम ्।।4 

 अतः यवस्मन् भारतिषे क्रौििधं दषृ््िा िाल्मीकेः शोकः आगतः तवस्मन् भारतिषे  प्रवतददनं प्रावणनां हननं मनुष्यैः 

दक्रयते । यदद एिं भिवत तर्हि पयाििरणे विघटनमिश्यं     जायते । मानिजीिन ेप्रावणनां योगदानं कथं ितिते इवत महाकविः 

काविदासः तस्य काव्येषु वचवत्रतिान् । 

महाकविकाविदासददशा जिैसरंक्षणम ्

प्रकृवतः प्रावणनां दिृान्तमाध्यमेन पयाििरणसंरक्षणस्य वशक्षां मनुष्येभ्यः यच्छवत । अतः मुण्डकोपवनषद्युक्तमवस्त–  

  िा सुपणाि सयजुा सखाया  

  समान ंिकृ्ष ंपररषस्िजात े 

  तयोरन्यः वपप्पि ंस्िाित्त्य –  

  नश्नन्नन्यो अवभचाकशीवत ।।5 

‘Literature is the mirror of society’ इवत न्यायेन काव्यसावहत्सय ंमनुष्याय कतिव्याकतिव्यज्ञान ं वशक्षयवत । अतः 

भास-काविदास-भारवि-माघ-बाणभट्ट-श्रीहषिप्रभृतयः कियः तेषां काव्येषु पयाििरणसंरक्षणविषयकतथ्यानामुपस्थापनं 

कृतिन्तः । िस्तुतः जैिसरंक्षणं कथं करणीयम?्  इवत काविदासेन महता प्रयत्नेन तस्य काव्येषु वनर्दिश्यते ।  

रघिुशंमहाकाव्य ेजिैसरंक्षणम् 

रघुिंशस्य प्रथमसगे राजा ददिीपः अपुवत्रकस्य कारणं ज्ञातुं महषेः िवसष्ठस्य समीपे गतिान् । तदा िवसष्ठः ध्यानेन राज्ञः 

ददिीपस्य सन्तानप्रवतबन्धनस्य कारणं ज्ञातिान् । अतः िवसष्ठने प्रोक्तम् –  

  परुा शक्रमपुस्थाय तिोिीं प्रवत यास्यतः ।  

  आसीत्सकल्पतरुच्छायामावश्रता सरुवभः पवथ ।।6 
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अवपच- 

  धमििोपभयािाज्ञोमतृसु्नातावममा ंस्मरन ्।  

  प्रदवक्षणदक्रयाऽहािया ंतस्या ंत्सि ंसाध ुनाचर ।।7 

स्िगाित् भुिं प्रवत आगमनकािे ददिीपः कल्पतरुच्छायामावश्रतां कामधेनोः प्रदवक्षणं  न कृत्सिा आगतिान् । अतः सा 

‘यस्मातत् माम् अिजानावस अतः मत्सप्रसूवतमनाराध्य ते प्रजा न भविष्यवत’ इवत ददिीपं शशाप । यथोकं्त रघुिंशे –  

  अिजानावस मा ंयस्मादतस्त ेन भविष्यवत । 

  मत्सप्रसवूतमनाराध्य प्रजवेत त्सिां शशाप सा ।।8 

कामधेनोः अनादरस्य फिं ददिीपः प्राप्तिान् । अतः सः पुत्रहीनः आसीत ्। अतः काविदासेन प्रोक्तम् –  

  इिवप्सत ंतदिज्ञानाविवद्ध सागििमात्समनः । 

  प्रवतबध्नावत वह श्रयेः पजू्यपजूाव्यवतक्रमः ।।9 

ततः परं राजा ददिीपः िवसष्ठस्य परामशािनुसारं कामधेनोः नवन्दन्याः सेिां कृतिान् । सः प्रत्सयह गोचारणवनवमिं िन ं

गतिान् । तस्याः सरुक्षा सेिा च ददिीपस्य धमिः । अतः काविदासेन प्रोक्तम् –  

  वनित्त्यि राजा दवयता ंदयािसु्ता ंसौरभयेीं सरुवभयिशोवभः । 

  पयोधरीभतूचतःुसमिुा ंजगुोप गोरुपधरावमिोिीम ्।।10 

रघुिंशस्य वितीयसगे यदा कुम्प्भोदरः नवन्दन्याः उपरर आक्रमणं कृतिान् तदा राज्ञा ददिीपेन विनमे्रण प्रोक्तम् –  

  स त्सि ंमदीयने शरीरिहृि ंदहेने वनििििवयतु ंप्रसीद । 

  दानािसानोत्ससकुबािित्ससा ंविसजृ्यता ंधनेरुरय ंमहषःे ।।11 

अथाित् ‘भो कुम्प्भोदर ! महषेः धेनुं त्सयक्त्सिा मम दहेने त्सिं शरीरस्य जीिन ंसम्प्पादवयतुं प्रसीद’ ।  

रघुिंशस्य निमसग ेराजा दशरथः हररण्याः हररणं प्रवत पे्रम दषृ््िा करुणाििवचिः सन् आत्समनः बाणं प्रवतसंजहार । 

अतः काविदासेनोक्तम् –  

  िक्ष्मीकृतस्य हररणस्य हररप्रभािः  

  प्रेक्ष्य वस्थता ंसहचरीं व्यिधाय दहेम ्। 

  आकणिकृिमवप कावमतया स धन्िी  

  बाण ंकृपामदृमुनाः प्रवतसजंहार ।।12 

अवपच-   

  तस्यापरेष्िवप मृगषे ुशरान्ममुकु्षोः  

  कणािन्तमते्सय वबवभद ेवनवबडोऽवप मवुिः । 

  त्रासावतमात्रचटुिैः स्मरतः सनुते्रःै 

  प्रौढवप्रयानयनविभ्रमचवेितावन ।।13 
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दिुप्रावणभ्यः वशिप्रावणनां रक्षणाथं रघुिंशस्य राजानः सदा प्रयत्नशीिाः आसन् । अतः राजा दशरथः 

गजकुििद्धतीव्रिैरान् कुरटिनखाग्रिग्नमुक्तान् हसंहान् हत्सिा आत्समानं रणेषु कृतोपकाराणां गजानामानृण्यं शरैः प्राप्तिन्तवमि 

मेने । यथोकं्त रघुिंशे- 

  तान्हत्सिा गजकुिबद्धतीव्रिरैान्काकुस्थः कुरटिनखाग्रिग्नमकु्तान ्। 

  आत्समान ंरणकृतकमिणा ंगजानामानणृ्य ंगतवमि मागिणरैमसं्त ।।14 

गदिभ-अश्व-उष्ट्र-मृग-हस्ती-छाग-मेष-मत्सस्य-सपि-मवहषप्रभृतीनां हनने सङ्करीकरणं महापातकं भिवत । अतः मननुा 

प्रोक्तम् –  

  खराश्वोष्ट्रमगृभेानामजाविकिधस्तथा ।  

  सङ्करीकरण ंज्ञये ंमीनावहमवहषस्य च ।।15 

रघुिंशे राजा दशरथः आखेटं कृतिान् । आखेटस्य पररणामतः श्रिणकुमारस्य वपता तं शशाप । यथोकं्त रघुिंशे -  

  ददिान्तमाप्स्यवत भिानवप पतु्रशोका – 

  दन्त्सय ेियस्यहवमिवेत तमकु्तिन्तम ्। 

  आक्रान्तपूििवमि मुक्तविष ंभजुङ्ग 

  प्रोिाच कोसिपवतः प्रथमापराद्धः ।।16 

अतः यः मनुष्यः स्िसुखाय भूतावन हवन्त सः कदावप सुखं न िभते । अतः मनुना प्रोक्तम् –  

  योऽहहसंकावन भतूावन वहनस्त्सयात्समसखुचे्छया ।  

  स जीिशं्च मतृश्चिै न क्ववचत्ससखुमधेत े।।17 

अवतथेः राज्यावभषकेादनन्तरं अवतवथः बिीिदािदीनां भारमुकं्त कतुं ित्ससानां पानाथं गिामदोहनाथिमाददििान् ।  अतः 

काविदासेन प्रोक्तम् –  

  बन्धच्छेद ंस िद्धाना ंिधाहािणामिध्यताम ्। 

  धयुािणा ंच धरुो मोक्षमदोह ंचाददशद ्गिाम ्।।18 

राज्ञः अवतथेः आदशेानुसारं क्रीडापतवत्सत्रणः पञ्जरस्थाः शुकशाररकादयः िब्धमोक्षाः सन्तः स्िेच्छाचाररणोऽभिन ् । 

यथोकं्त रघुिंशे  –  

  क्रीडापतवत्सत्रणोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः शकुादयः ।  

  िब्धमोक्षास्तदादशेाद्यथिेगतयोऽभिन ्।।19 

मृगाः अश्रमस्य शोभां िद्धियवन्त । अतः िवशष्ठऋषेः पणिकुटीरस्य प्राङ्गणे मृगाः रोमन्थमकुििन् । अतः काविदासने 

प्रोक्तम् –  

आतपात्सययसवंक्षप्तनीिारास ुवनषाददवभः ।  

मृगिैिर्तितरोमन्थमटुजाङ्गनभवूमष ु।।20 

िवशष्ठस्य आश्रमे ददिीपः रथादितरणं कृत्सिा धुयािन् विश्रामयेवत सारवथमाददश्य सुदवक्षणां रथादिततार । ददिीपस्य 

‘धुयािन् विश्रामय’ िाक्यात् प्रावणनं प्रवत तस्यानरुागः दरीदशृ्यते । यथोकं्त -  
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  अथ यन्तारमाददश्य धयुािवन्िश्रामयवेत सः ।  

  तामिारोहयत्सपत्नीं रथादिततार च ।।21 

सूयििंशस्य यशस्िी राजा ददिीपः स्िप्राणविवनमयेन नवन्दन्याः रक्षणं कतुिवमििान् । यथोकं्त- 

  वनित्त्यि राजा दवयता ंदयािसु्ता ंसौरभयेीं सरुवभयिशोवभः ।  

  पयोधरीभतूचतःुसमिुा ंजगुोप गोरुपधरावमिोिीम ्।।22 

यदद राज्यस्य शासकः समथिः न्याययुक्तश्च भविष्यवत तर्हि तस्य राज्ये दबुििप्रावणनः सुखेन कािं यापयवन्त । ददिीपस्य 

िनप्रिेशं दषृ््िा व्याघ्रहसंहादयः सबिप्रावणनः दबुििं हररण्याददकं न बबाधे । अतः रघुिशें िर्णितमवस्त –  

  शशाम िृष्याऽवप विना दिावग्नरासीविशषेा फिपषु्पिवृद्धः ।  

  ऊन ंन सत्त्िषे्िवधको बबाध ेतवस्मन ्िन ेगोप्तरर गाहमान े।।23 

राजा ददिीपः स्िादयुकै्तः तृणानां कििैः, कण्डूयनैः, िनमवक्षकाणां वनिारणैः. अप्रवतहतैः स्िच्छन्दगमनैश्च  धेन्िाः 

नवन्दन्याः समाराधनतत्सपरोऽभूत् । यथोकं्त –   

आस्िािदवभः कििसै्तणृाना ंकण्डूयनदैशंवनिारणशै्च ।  

  अव्याहतःै स्िरैगतःै स तस्या सम्राट् समाराधनतत्सपरोऽभतू ्।।24 

काविदास विहगंान ्प्रवत प्रेमभािं प्रकयोक्तिान् –  

  सकेान्त ेमवुनकन्यावभस्तत्सक्षणोवज्ितिकृ्षकम ्।  

  विश्वासाय विहगंानामाििािाम्प्बपुावयनाम ्।।25 

अथाित् िृक्षाणां सेचनादनन्तरं मुवनकन्याः तस्मात् स्थानादन्यत्र गतित्सयः येन विहगाः वनभियेन जिं पास्यवन्त । 

विहगंानां जिग्रहणे बाधा न भिेददवत वचन्तवयत्सिा ताः तत्र न वस्थत्सिा अन्यत्र गतित्सयः । प्रावणनां संरक्षणं कथ ंदक्रयते इवत 

ददिीपस्य गोसेिात् ज्ञायते । ददिीप छायेि नवन्दन्याः अनुसरणं कृतिान् । यथोकं्त- 

  वस्थतः वस्थतामचु्चवितः प्रयाता ंवनषदेषुीमासनबन्धधीरः ।  

  जिावभिाषी जिमाददाना ंछायेि ता ंभपूवतरन्िगच्छत ्।।26 

रघुिंशस्य वितीयसगे ददिीपस्य िचनादनुमीयते यत ् प्रावणनं प्रवत तस्य हृदये श्रद्धा आसीत् । पादपादरभ्य 

मनुष्यादीनामुत्सपवि-वस्थवत-नाशादीनां हतेुः ईश्वरः शङ्करः मम पूज्यः भिवत । तस्य आदशेस्योल्िंघनं कदावप न दक्रयते । परन्तु 

गुरोः िवशष्ठस्य धनमथाित् नवन्दनीमवप अनुपेक्षणीयम् । अतः नवन्दन्याः रक्षणं मम प्रधानकतिव्यं भितीवत ददिीपेनोक्तम् । यथोकं्त 

रघुिंशे –  

  मान्यः स म ेस्थािरजङ्गमाना ंसगिवस्थवतप्रत्सयिहारहतेःु ।  

  गरुोरपीद ंधनमावहताग्ननेिश्यत्सपरुस्थादनपुके्षणीयम ्।।27 

प्रावणनः संरक्षणं मनुष्यैः करणीयम् । अतः यदद मनुष्यः तस्य कायं सफितया न करोवत तर्हि सः स्िप्रवतष्ठां स्िहस्ते एि 

नाशयवत । रघुिंशे राज्ञः ददिीपस्य चररत्रमाध्यमेन महाकविः काविदासः इमां वशक्षां मनुष्याय ददावत । अतः काविदासेन 

प्रोक्तम् –  

  भिानपीद ंपरिानिवैत महावन्ह यत्नस्ति दिेदारौ ।  

  स्थातु ंवनयोकु्तनि वह शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्य ंस्ियमक्षतने ।।28 
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मघेदतू ेजिैसरंक्षणम ्

मेघदतूे दिेदारुिमुाणां शाखासंघषाित् समुत्सपन्नोल्कावभः स्फुविङ्गैः दधीधीभूतः चमरीमृगाणां िािभारः दिावग्नः यदद 

वहमाियं पीडयेत् तर्हि मेघः अजस्रिाररिृष्या वनिािपवयतुं समथिः स्यात् । अतः यक्षेण प्रोक्तम् –  

  त ंचिेायौ सरवत सरिस्कन्धसघंट्टजन्मा  

  बाधतेोल्काक्षवपतचमरीबािभारो दिावग्नः । 

  अहिस्यने ंशमवयतमुि ंिाररधारासहस्रै –  

  रापन्नार्ििप्रशमनफिाः सम्प्पदो ह्यिुमानाम ्।।29 

अत्र  चमरीमृगाणां शरीरं मेघकृतिाररिृविमाध्यमेन तापशून्यमभिददवत काविदासेन परोक्षोवक्तः ।  

पूििमेघे पाििती पुत्रपे्रम्प्णा मयूरस्य शरीरात ्वनपवततं वपच्छं नीिोत्सपिमण्डनयोधीये कणे धारयवत । यथोकं्त मेघदतूे –  

  ज्योवतिखेाििवय गवित ंयस्य िह ंभिानी 

  पुत्रप्रमे्प्णा कुिियदिप्रावप कण ेकरोवत ।30 

अत्र मयुरस्य शरीरात् बिप्रयोगं कृत्सिा वपच्छस्य ग्रहणं न भिवत अवपतु स्ितः वनपवतत ं वपच्छं पाििती गृहीतिती ।  

आचायिमनुमतानसुारेण दिेेभ्यः, ददिाचरेभ्यः नक्तिाररभ्योः भूतेभ्यो बविमुवत्सक्षपेत् । अतः उच्यते –  

  विश्वभे्यश्चिै दिेभे्यो बविमाकाश उवत्सक्षपते ्।  

  ददिाचरेभ्यो भतूभे्यो नक्तिाररभ्यः एि च ।।31 

बविः जीिानामथे दीयते अतः पवक्षणः अपरनाम ‘गृहबविभुक्’ इवत मेघदतूे काविदासने प्रोक्तम् –  

  पाण्डुच्छायोपिनितृयः केतकैः सवूचर्भिन्न ै–  

  नीडारम्प्भगैृिहबविभजुामाकुिग्रामचतै्सयाः ।।32 

 

अवभज्ञानशाकुन्ति ेजिैसरंक्षणम ्

अवभज्ञानशाकुन्तिे यदा दषु्यन्तः कृष्णसारमृगस्योपरर शरप्रहारं किुिमुद्यतः अभित् तदा िैखानसः उक्तिान् – राजन ्

!  आश्रममगृोऽय ंन हन्तव्यो न हन्तव्यः –  

  न खि ुन खि ुबाणः सवन्नपात्सयोऽयमवस्मन ् 

  मृदवुन मगृशरीरे तिूराशावििावग्नः । 

  क्व ित हररणकाना ंजीवित ंचावतिोि ं 

  क्व च वनवशतवनपाता िज्रसाराः शरास्त े।।33 

अवपच –  

 तदाश ुकृतसन्धान ंप्रवतसहंर सायकम ्। 

  आिित्राणाय िः शस्त्र ं न प्रहिुिमनागवस ।।34 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences         ISSN: 2581-6241      Volume - 3,  Issue - 4, July-Aug – 2020 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                          Impact Factor:  3.589 

Received on : 29/07/2020                                                    Accepted on : 15/08/2020                                                Publication Date: 31/08/2020 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 54 

अथाित ह े राजन् ! अवस्मन ् कोमिे मृगशरीरे कापािसपुञ्जे अवग्नररि ति बाणः न खिु न खिु प्रहरणीयः । 

बािमृगाणामवतसुकुमारं जीिनं क्व ! तीक्ष्णप्रहाराः िज्रित्सकठोराः ति बाणाश्च कुत्र ! अतः धनुष्यारोवपत ंबाणं  सत्त्िरं प्रवतसहंर 

। यतः युष्माकं शस्त्रं विपन्नप्रवतपािनाय भिवत न तु वनरपाराधस्य मृगस्य प्राणनाशाथं भिवत । अतः वनरपरावधनमेनं मृग ं

मुिेत् ।  

अवभज्ञानशाकुन्तिे शकुन्तिायाः पवतगृहगमनकािे मृगशािकः तस्याः अनुसरणं कृतिान् । यतः मृगस्य व्रणोपचारं 

शकुन्तिा स्िीयहस्तेन कृतिती । अतः कण्िमुवनना प्रोक्तम् –  

  यस्य त्सिया व्रणविरोपणवमङ्गुदीना ं 

  तिै ंन्यवषच्यत मखु ेकुशसवूचविद्ध े।  

  श्यामाकमवुिपररिर्द्धितको जहावत  

  सोऽय ंन पतु्रकृतकः पदिीं मगृस्त े।।35 

अथाित् शकुन्तिा दभिसूवचक्षते मृगस्य िदनाभ्यन्तरे क्षतशोधकस्य इङ्गुदीिृक्षस्य स्नेहस्य सेचनं कृत्सिा तस्य व्रणोपचारं 

कृतिती । अतः मृगः तस्याः अनुसरणं कृतिान् । 

अवभज्ञानशाकुन्तिस्य वितीयऽेङ्के यदा दषु्यन्तस्य सेनापवतः दषृ्यन्तं मृगया कतुं प्रेरवयत्सिा उक्तिान् –  

  मेदश्छेदकृशोदरं िघ ुभित्सयतु्ससाहयोधीय ंिपःु  

  सत्त्िानामवप िक्ष्यत ेविकृवतमवच्चि ंभयक्रोधयोः ।  

  उत्सकषिः स च धवन्िना ंयददषिः वसध्यवन्त िक्ष्य ेचि े 

  वमथ्या वह व्यसन ंिदवन्त मगृयामीदगृ ्विनोदः कुतः ।।36 

एतच्ुत्सिा दषु्यन्तः आखेटककायाित्  विरामं नतेुं कथयवत ‘भि सेनापते ! मुनीनां तपोिनसवन्नधौ अह ंवस्थतोऽवस्म । 

अतः ति िचनं न स्िीकरोवम अथाित् सम्प्प्रवत अह ंमृगयां नचे्छामीवत । पुनः दषु्यन्तेनोक्तम् –  

  गाहन्ता ंमवहषा ंवनपानसविि ंश्रृङ्गमैुिहुस्तावडत ं 

  छायाबद्धकदम्प्िकं मगृकुि ंरोमन्थमभ्यस्यत ु।  

  विश्रब्धःै दक्रयता ंबराहपवतवभमुिस्ताक्षवतः पल्िि े 

  विश्राम ंिभतावमदि वशवथिज्यािन्धमस्मद्धनःु ।।37 

अथाित् मवहषाः स्िविषाणैः मुहुः उत्सफावितं वनपानसवििं आिोडयन्तु अथाित् जिे वनभियत्सिात् यथचे्छं क्रीडन्त ु । 

हररणसमूह ंछायासु मण्डिाकारेणािस्थानं कृत्सिा रोमन्थमभ्यस्यतु । सुकरशे्रष्ठःै वनःशङ्कं जिगिे मुस्ताखननं विधीयताम् । 

अतः सम्प्प्रवत मम धनुः विश्रामं प्राप्नोतु । यतः राज्ञः धमिः भिवत तपोिनस्य रक्षणम् । तपोिने वनिसतां     ऋषीणा,ं प्रावणनाि 

रक्षणं राज्ञः प्रधानकतिव्यवमवत ।  

राजा दषु्यन्तः यदा कण्िाश्रमे प्रिेिु ंवनश्चयं कृतिान् तदा सः िावजनः शीतिोपचारं कतुं सूतमाददशवत –  

 ‘राजा यािदाश्रमिावसनः प्रत्सयिके्ष वनिर्तिष्य े, तािदाििपषृ्ठाः दक्रयन्ता ंिवजनः’38 । 

यः सििभूतेभ्यः अभयं प्रददावत सः तजेोमयिोकं प्राप्नोवत । अतः आचायिमनुना प्रोक्तम् –  

  यो दत्त्िा सििभतूभे्यः प्रव्रजत्सयभय ंगहृात ्।  



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences         ISSN: 2581-6241      Volume - 3,  Issue - 4, July-Aug – 2020 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                          Impact Factor:  3.589 

Received on : 29/07/2020                                                    Accepted on : 15/08/2020                                                Publication Date: 31/08/2020 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 55 

  तस्य तजेोमया िोका भिवन्त ब्रह्मिाददनः ।।39 

अचायि मनुमहोदयानुसारं यदद कोऽवप पशून् वपडयवत तर्हि तस्य कृते दण्डव्यिस्या करणीया । येन पशिः स्िच्छेया 

जीिनधारणं कुििवन्त । यथोकं्त मनुस्मृतौ - 

  मनषु्याणा ंपशनूा ंच दःुखाय प्रहृत ेसवत ।  

  यथा यथा महददःुख ंदण्ड ंकुयाििथा तथा ।।40 

अवपच –  

  चमिचार्मिकभाण्डषे ुकाष्ठिोिमयषे ुच ।  

  मलू्यात्सपिगणुो दण्डः पुष्पमिूफिषे ुच ।।41 

प्रावणहननं पापस्य कारणम् । विना कारणेन पशोः हननं न कुयाित् । य़थोकं्त  आचायिमननुा - 

  कृयािदघतृपशु ंसङ्ग ेकुयािवत्सपिपशु ंतथा ।  

  न त्सििे त ुिथृा हन्तु ंपशवुमच्छेत ्कदाचन ।।42 

वनष्कषिः 

प्राचीनकािे जनाः गा ं‘गोमाता’ इवत विचायि पूजयवन्त । परन्तु अधुना मानिैः गािः वतरवस्क्रयन्त े। मनुष्यः प्रावणनां 

हनन ंकृत्सिा स्िपाशविकप्रिृिेः पररचयं ददावत । यने िन्यजीिानां संख्याह्रासः अधुना दरीद्दश्यते । अस्माकं दशेे अभ्यारण्य-

रावष्ट्रयोद्यानावन सवन्त परन्तु तत्र िन्यजीिाः तादशृपररमाणेन न सवन्त । िन्यप्रावणनां सुरक्षाय ैभारतसििकारपक्षतः योजना 

पररकीवल्पता । यथा- ‘Musk Deer Project’, ‘Project Hangul’, ‘Turtle Conservation Project’, ‘MIKE’ ( Monitoring 

the Illegal Killing of  Elephants ), ‘Tiger Project’, ‘Elephant conservation Project’, ‘Crocodile Conservation 

Project’, ‘Vulture Conservation Project’, ‘Red Panda Project’, ‘Rhino Project’, ‘Snow Leopard Project’, 

‘Dolphin Conservation in Ganges River’. प्रावणनं विना मानिस्यावस्थत्सिं पररकल्पनं कतुं न शक्यते । चरकसवंहतानसुारं 

गो-अजा-खर-उष्ट्रप्रभृतीनां  प्रावणनां मूत्रेण रोगस्य वचदकत्ससा दक्रयते । जीिानां मिमूत्रव्यिहारेण भूमेरुििरशहकं्त िद्धिते । पवक्षवभः 

िृक्षाणां िीजवितरणं भूयते । एिंरुपेण पयाििरणसन्तुिने प्रावणनां योगदानं ितिते । अतः तेषां हननं नावपतु संरक्षणमस्माकं 

कतिव्यम् । 
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