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हानस्मृतितिः
१२/७/२०१४- िदनाङ्के िदवङ्गताय श्रीमिमखाएलहानवयाय समिपितः सिटिप्पिणः श्लोकाञ्जलिलः

राधावल्लभः ित्रिपिाठीम 

ज्ञात्वा शोककरीं िवपिित्तिमहहा हानस्य, वाग्देवता
वीमणावादनतो िवरम्य सहसा जलोषं िवषण्णा िस्थिता ।
स्तब्धं संस्कृतिवश्वमद्य रिहतं िवद्वद्वरेण्यािददं 
पिङ्के गौरिरव सीमदित प्रतितहतं दुःखोपिघातान्मुहुः ।।१।।

िटि. –  िवपिित्तिः िनधनम् । वाग्देवता सरस्वतीम ।  संस्कृतिवश्वं संस्कृतिवदुषां 
समाजलः । िवद्वद्वरेण्याद् िमखाएलहानाद् रिहतं तेन िवरिहतिमित यावत् । 
Michael इत्यस्य िमखाएल इित देवनागयां वतर्तनीम स्वयं तेनैव िवदुषा पिुरा 
सूचिचिता ।

स्मारं स्मारममुष्य सौरम्यवदनं शश्वत्प्रतसन्निस्मतं 
सौरजलन्यं सकलं श्रमं ह्यविवकलं सारस्वताराधनम् ।
सािन्नध्ये िवदुषोऽस्य ये खलु मया देशे िवदेशे क्षणाः 
नीमतास्ते मम मानसस्मृतितजलले भूचयस्तरङ्गाियताः ।।२।।

िटि. – मानसमेव मानसरोवरः । तस्य जललं स्मृतितः । तिस्मन् स्मृतितजलले हान-
वयर्तस्य सािन्नध्ये मया नीमताः क्षणाः तरङ्गाियता इित किववचिनम् । 

लाइिप्ज़िङ्नगराद् हनेदरवरः स्नहेन मां नीमतवान्
माबुर्तगर, िनिश तत्रि भोजलनकृते हानेन चिामिन्त्रितः ।
सा सिग्धश्च तदा सपिीमितरिपि वा वाताश्च तास्ताः कृताः 
श्रीमहानेन मुदा सहास्यमधुरास्तद् िवस्मरेयं कथिम् ।।३।।  

िटि. – २०१२-िक्रस्तुवषर्तस्य िसतम्बरे मासे भारतीमयसांस्कृितकसम्बन्धपििरषदा 
लाइिप्ज़ििग्वश्विवद्यालयेन चि पिञ्चतन्त्रिं िवश्वसंस्कृितश्चेतित िवषयमवलम्ब्य अन्ता-
रािष्ट्रिया सङ्गोष्ठीम समायोिजलता । तस्यां भारतपिक्षतः अहं समन्वयक आसम् । 
माबुर्तगर्तिवश्विवद्यालये संस्कृताचिायर्तः युगर्तन् हान्नेदरः (Jürgen Hanneder) मां 
वाइमारनगरस्थिं स्वगृतहं माबुर्तगर्तनगरं चि नीमतवान् । माबुर्तगर्गे हानवयर्गेण सह राित्रि-
भोजलनं मम समजलिन । छन्दोऽनुरोधात् हान्नेदरः हनेदर इित कृतः । 

पिुण्ये पिुण्यपिुरेऽथि किफ्फिणमहाकाव्यानुवादाय या 
गोष्ठीम सप्तिदनाित्मकीम समभवद् हानेन चिायोिजलता ।
श्लोकं श्लोकमसौर िनरुक्तिक्तसिहतं व्याख्यािच्छवस्वािमनः
पिुण्यश्लोकपिदं जलगाम सहसा हानः स धीममान् कथिम् ।।४।।



िटि. – गतवषर्गे (२०१३तमे िक्रस्त्वब्दे) जलनवरीममासे अष्टािवशिततमाद् िदनात् 
हानमहोदयेन पिुणेतनगयां पिुण्यपित्तिनिवश्विवद्यालयस्य पिािलिवभागप्रताध्यापिकानां 
श्रीमकान्तबहुलकर-महेशदेवकरादीमनां सहयोगेन किफ्फिणाभ्युदयमहाकाव्यस्य 
आङ्ग्लभाषानुवादिवषये सप्ताहव्यािपिनीम कायर्तशाला समायोिजलता । हान-
वयर्तस्यानुरोधात् किफ्फिणाभ्युदयमहाकाव्यस्य प्रतथिमः सगो मया अनूचिदतः तदिध-
कृत्य कायाशालायाः प्रतथिमे िदने व्याख्यानमिपि प्रतादािय ।

तिस्मन्नेव िदने चि तत्रि नगरे रात्रिौर क्विचिद् भोजलनं
जलातं, यत्रि सहास्यलास्यमधुरं हानः सुखेन िस्थितः ।
वातालापिमसौर व्यधाच्चि िवहसन् वृतत्तिं िनजलं स्फिोरयन्
प्रताप्तो मृतत्युमुखं रुक्तजला पििरगतः स्वस्थिः कथिं सोऽभवत् ।।५।। 

िटि. – तिस्मन्नेव िदने कायर्तशालाया उद्घाटिनिदने । नगरे पिुणेत इत्यिभधेत पिुण्य-
पित्तिने । भारतेषु पिुरा िनवसन् असाध्येन व्यािधना अहमाक्रान्तः कथिं व्यािधना 
मुक्त इित िवस्मयकरं स्ववृतत्तिान्तं िवहसन् स जलगाद । 

श्रावं श्रावममुष्य तत् प्रतवचिनं मुग्धः िकलायं जलन-
श्चैतस्मात्तिु िबभेतित मृतत्युरिपि हन्तैवं स्विचित्तिेतऽकरोत् । 
िजलष्णुः कालजलयीम तथिा किवरहो धीममानयं वतर्तते
कालो नैव कदािपि हािनमिपि वा हानस्य कतुर क्षमः ।।६।। 

िटि. – मुग्ध  इत्यत्रि श्लेषः । अयं जलनः राधावल्लभः । एवं स्विचित्तिेत अकरोत् 
इत्यिचिन्तयत् । 

सत्यं हािनरनेन नैव िविहता हानस्य कालेन सा
सेयं तस्य चि सद्गतितनुर्त महतीम चिास्माकमेव क्षितः । 
हानिस्तष्ठित सिस्मतं त्विभलपिन् सम्बोधयन् पििण्डितान् 
हानादानपिुरस्सरं नु मननं कुर्याम कायर्तस्य नः ।।७।।

िटि. – अस्माकं भारतीमयानाम् । 
लोकानन्दकरो गवेषणपिरो लोके िवलोपिं गतं 
लोकानन्दमसौर श्रमादुदधरत् श्रीमचिन्द्रगोिमप्रतथिम् ।
आनन्दं िवतरन् व्यथिां स्वहृदये स्वीमयां तथिाऽऽच्छादयन् 
पिीमत्वा व्यािधिवषं हलाहलसमं नः प्रताददाच्चिामृततम् ।।८।।

 िटि. – श्रीमचिन्द्रगोिमप्रतथिं चिन्द्रगोिमना किवना प्रतथिा यस्य तिद्वरिचितिमित यावत्। 
लोकानन्दं नाम प्रताचिीमनं संस्कृतनाटिकं चिन्द्रगोिमकृतं संस्कृते िवलुप्तं भोटिभाषया 
िवदुषा िमखाएलहानेन पिुनरनूचद्य प्रतकािशतम् ।

िवद्या सीमदित संस्कृताऽथि िनतरां भूचयो िवपििं त्ति गता
नूचत्ना सा हिरभद्रजलातककथिा तं त्वाह्वयन्तीम िस्थिता । 
बौरद्धानामिपि दशर्तनं हतगितजलातेयमाकिस्मकीम
हािनहर्तन्त हतस्य चिास्य जलगतो हाने प्रतयाते िदवम् ।।९।।

िटि. – हिरभद्रस्य जलातकमाला आयर्तशूचरस्य जलातकमालाया अनन्तरं संस्कृतगद्यस्य 
अत्यन्तं रमणीमया कृितः । नेपिालेभ्यः सप्रतयासं मातृतकाः प्रताप्य तस्याः प्रतथिमं प्रता-
मािणकं संस्करणं श्रीमहानः समपिादयत् । 

सेतंु यो िनबबन्ध कमर्तिनरतो भावेन चिैवान्तरा
योरोपिानथि भारतानिपि दृतढं भावात्मकं स्थिाियनम् ।
हानं तं चि बुधैरधीमितिविदतं शमर्तण्यदेशोद्भवं 
िवद्वांसं प्रतितभारतं बुधवरं नो िवस्मरेद् भारतम् ।।१०।।

िटि. – योरोपिान् भारतान् चिान्तरा यः भावेन भावात्मकं सेतंु िनबबन्ध तं 
प्रतितभा – रतं िवद्वांसं भारतं भारतवषर्तः न िवस्मरेत् । अन्तरायोगे िद्वतीमया । 
देशवािचिनो भारतशब्दस्य पिुंिस नपिुंसके चि प्रतयोगः प्रतचिलनवशाद् िविहतः । 



यावद् वेदपिुराणबुद्धवचिनैराम्नाय आम्नायते
यावत् संस्कृतवाङ्मयादिवरतं कोशान्मधु च्योतित । 
यावत् सा किवकािलदासमिहता जेगीमयते भारतीम
तावत् कीमितकथिा तथिास्य िवदुषो लोके सदा सञ्चरेत् ।।११।।

______________

िवद्युद्दूतस्य दशमाङ्कः समाप्तः
______________


