
मूर्खः विजानत ्| 

त कारान्त शब्ाः | 

पुरा एकस्ममन ्नगरप्रान्ते, ्ेिशमाख नाम कस्ित ्विजानत ्
(knowledgeable person) न्यिसत ्| सः जगत्प्प्रससद्धः यशमिी च विद्वान ्
आसीत ्| तमय ्शखनार्खम ्अनेके जनाः आगत्प्य तममात ्विद्ाां प्राप्य 
कृतार्ाखः अभिन ्| ते तममात ्आशीिाख्प्राप्त्यर्खम ्अनेकानन उपायनानन, 
भोजनां, धनां, िस्त्राणि च समवपखतिन्तः | येषाम ्उपायनानाां तमय कृते 
आिश्यकता नासीत ्तेषाां विक्रयिां कुिखन ्आसीत ्सः | एिम ् उपायनानाां 
विक्रीकरिात ्तेन बहुलां सांपद् सांपाद्तम ्|  

विजानत ्अतीि ज्ञानिान ्| तमय ज्ञानां मात्र ग्रन्र्ोपेतम ्| 
मनुष्यमिभािमय तु  परीक्षा  विशेषरूपेि कतुुं सः असमर्खः आसीत ्| सः 
मिभािेन अवप सिखविश्रम्भी  नासीत ्| अतः सिुं सांप्म ्एकस्ममन ्मयूते 
मर्ापनयत्प्िा एतत ् मयूतः स्ैि कक्षीकृतः (kept under the arm ) तेन 
| सः क्ावप तां मयूतां मिममात ्परृ्क् न करोनत मम | 

एक्ा किन सांित ्(धूतखः rogue ) विजानतः आिासम ्आगच्छत ् | 
विजानतः मिभािां तर्ा तमय समीपां स्मर्तां मयूतां च असभिीक्ष्य सांिता 
ननिीतां “ विजानतः मयूते अिश्यमेि बहुलः कोशः मयात ्यत ्क्षिमवप 
मिममात ्न ्रूीकरोनत अयम ्“ इनत |  

सः सांित ्तां मयूतां चोरनयतुां कस्पपतिान ्परन्तु केन उपायेन इनत न 
ज्ञातिान ्| सः अचचन्तयत,् ”मया अमय ्ेिशमखिः आिासमय सभविकायाां 
छे ा्ं कतुुं द्वारताां लङ्घनयतुां िा न शक्यते | ककां  करिीयम ् | अन्यः 



उपायः अस्मत यत ्मधुरिाचा लासलत्प्येन च विजानतः चचिाकषखिां 
कररष्यासम | तदहख सः माां सशष्यरूपेि मिीकररष्यनत | य्ा अिसरः 
प्राप्नोसम, त्ा तमय धनां चोरनयत्प्िा मया इतः पलायनम ्एि करिीयम ्| 
साधु | अयमेि मागखः | पररश्रमेि एतमय विजानतः  आपत्प्कृत ्( 
trustworthy ) सशष्यः भविष्यासम “ इनत सुननस्ितीकृत्प्य सः सांित ्
्ेिशमखिः ननिासम ् उपागतः |  

अचचरा्ेि सः विजानतः सकाशम ्अगच्छत ्| तां विनम्रभािेन प्रिम्य 
तमय पा्योः पनतत्प्िा अि्त,् “ॐ नमः सशिाय | गुरुियख ! विधुरीभूतां 
(dejected) मे मनः| मनःप्रसा ा्ं कर्ां प्राप्नुयाम ्इनत कृपया मागख् शखनां 
करोतु मे भिान ्“ इनत | 

प्रीनतपूिखकां  (kindly) सः विजानत ्तां सांितम ्अि्त,् “हे ित्प्स! सुकृत ्
असस (blessed you are) यत ्तारुण्ये एि मनःशान्त्प्यर्खम ्अत्र 
आगतोSसस | अन्याः सिे अर्ाखजखनार्खमेि कामवप विद्ाां पदितुम ्अत्र  
आगच्छस्न्त ” इनत |  

प्राप्तािसरः सांित ्झदिनत पुनः विजानतः पा्योः पनतत्प्िा अि्त,् कृपया 
माां सशष्यरूपेि मिीकरोतु | अहां भितः आज्ञापालनां स्ैि कररष्यासम” 
इनत|    

विजानत ्तां धूतखम ्अि्त ्“ अहां त्प्िाां सशष्यरूपेि मिीकरोसम परन्तु एकः 
समयः प्रनतबन्धः िा अस्मत| मत्प्सदृशैः विज्ञातसृभः  रात्त्रः एकत्प्िे 
यापनीया |  रात्रौ अहां ध्यान-धारिाां करोसम तेन अहां सरलतया 



अध्यात्प्मचेताः भवितुां शक्नोसम | अतः रात्रौ त्प्िया मस्न््रां न प्रिेशनीयम ्
| त्प्िया  मस्न््रमय द्वारे, कुिीरे एि  ननद्रा कतखव्या” इनत |  

सांित ्सशष्यः समयम ्अङ्गीकृतिान ्| विजानत ् अवप तां सांितां 
यर्ाविचधः सशष्यरूपेि मिीकृतिान ्| सः धूतखः अनुशासनपरः सशष्यः 
अभित ्| विजानतां  सेवित्प्िा ननिासमस्न््रमय मिच्छताम ्अवप ननत्प्यां 
करोनत मम | अनत चािु िचनैः तेन विजानतः मनः आकृष्टम ्| अहोभाग्यां 
यत ्एतादृशः सशष्यः अत्र आगतः मया प्राप्ति इनत विजानत ्चचन्तयनत 
मम | विजानत ्सशष्यमय सेिया अनत प्रसन्नः अभित ्|  

कनतपयानन द्नानन व्यतीतानन, परन्तु सांित ्विजानतः मयूतां चोरनयतुम ्
असमर्खः आसीत ्| सः अतीि विडस्म्बतः ( frustrated) अभित ्| “अयां  
मनय विश्वासः अधुना अवप न करोनत | कर्ां तां मयूतां लभेय? इमां 
विजानतां छुररकया अर्िा विषेि हत्प्िा एि तां मयूतां  लबधुां शक्यते िा ? 
“ एिांविधान ् ्षु्टान ् विचारान ्सः चचन्तयामास | 
 

 इत्प्र्ां विचचन्तयनत सांिनत, एकः सुििाखिसरः प्राप्तः| विजानता तमय 
अन्यसशष्यपुत्रमय उपनयनार्खम ् आमन्त्रिां मिीकृतम ्| उपनयनम ्
अन्यस्ममन ्नगरे आसीत|् उपनयनार्ुं गन्तुसमच्छन ्विजानत ्िसे्त्रि 
आच्छाद्तां मिधनमयूतां कक्षीकृत्प्य ( holding under the arm) सांिता 
सशष्येि सह नगरान्तरां प्रस्मर्तः | िनमागेि गन्तव्यम ्आसीत ्| 
ककस्चचत ््रूां गतेन विजानता एकः रुचधररूवषतः (covered with blood)  
मगृशािकः दृष्टः | सः मगृः केनावप व्याधेन बािाहतः आसीत ्|  



 

करुिया आविष्टः सः विजानत ्तां मगृशािकां  प्रनत गतिान ्तां मगृशािकां  
जलां पायनयतुम ्ऐच्छत ्च | इतमततः पश्यतः तमय मुनेः दृवष्टगोचरम ्
एकः शयखिाित ्(reedy pond ) आगतः| मिधनमयूतां ततै्रि सशलायाां 
मर्ापनयत्प्िा तमयोपरर िस्त्रमाच्छाद्, सशष्यम ्“अतै्रि नतष्ठतु | अहम ्
अचचरात ्आगच्छासम” इनत उक्त्प्िा मगृशािकां  हमताभ्याम ् उद्वहन ्सः 
शयखिाितां प्रनत गतिान ्|  

विजानतः पूिखम ्अिधानां मगृशािकमयोपरर एि आसीत ्| एकाग्रचचिेन 
तेन मगृशािकमय व्रिः पररमास्जखतः शािकां  जलमवप अप्राशयत ्सः| 

सांित ्अमयेि सुििाखिसरमय प्रतीक्षायाम ्आसीत ्| लबधािसरः सः सांित ्
तां धनमयूतां गहृीत्प्िा ततः पलानयतः| य्ा मुननः सरोिरात ्पुनरागतः त्ा 
तेन दृष्टां यत ्सशष्यः लुप्तः धनमयूतः अवप लुप्तः| मयूतमय मर्ाने 
मयूतोपरर आच्छाद्तां िस्त्रां तर्ा तमयोपरर एकः सशलार्ण्डः मर्ावपतः 
आसीत ्| क्षिमेकां  विजानतः नेत्रयोः पुरतः अन्धःकारः एि  आच्छाद्तः 
| क्षिान्तरां धूतखसशष्यमय िचचनाां व्यजानत ्अजानत ्|  

सरोषां सः आक्रोशत ्“ हे ्षु्ट ! कुत्रासस त्प्िम ्? माां मुवषत्प्िा कुत्र गतोSसस” 
? ककन्तु इ्म ्अरण्यरु्नसमि ननष्फलीभूतम ्|  

सः विजानत ्धूतखमय प्ानुसरिां कृत्प्िा गन्तव्यां नगरां प्राप्तिान ्| परन्तु 
तत्र बहुलम ्अस्न्िष्यावप सः तां धूतुं ग्रहीतुां तर्ा मिधनां प्रापनयतुम ्
असफलः अभित ्|  

 



अनतणर्न्नः सः रात्त्र ां तस्ममन्नगरे यापनयत्प्िा अन्येद्ुः ररक्तह्समतः 
मिमस्न््रां प्रनतननििृः | 
 

अतः बुधैः उच्यते “ धूतखमय मधुरिाचच विश्वासः न करिीयः “ 
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