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साहित्ये दर्शनम: कालिदास: र्ाक ुं तिम 

Gunjan Yadav M.Phil student MDU Rohtak 
Dr. Asha Professor MDU Rohtak 

 

सार: 

या सृिटिः स्रटुराद्या वहित िविधहुतं या हिवयाा च होत्री , ये द्व ेकालं िवधत्तिः 

श्रुितिवषयगुणा या िथथता व्याप्य िवश्वम् ।यां आहुिः सवाबीजप्रकृितररित यया प्रािणनिः 

प्राणवन्तिःप्रत्यक्षािभिः प्रपन्नथतनुिभरवतु वथतािभरटािभरीशिः॥१॥ 

(नान्द्यन्ते ) 

सूत्रधारिः -- ( नेपथ्यािभमुखमवलोक्य ) 

आये यदद नेपथ्यिवधानमविस अिमतथतावदागम्यताम् । 

( प्रिवश्य ) 

नटी - आयापुत्र इयमिथम । 

सूत्रधारिः -- आया अिभरूपभूियष्ठा पररषददयम् । अद्य खलुकािलदासग्रिथतवथतुना 

नवेनािभज्ञानशकंुतलाख्येननाटकेनोपथथातव्यमथमािभिः । तत्प्रितपात्रमाधीयतां यत्निः।  

नटी -- सुिविहतप्रयोगतयायायाथय न दकमिप पररहाथयते । 

सूत्रधारिः -- आये कथयािम ते भूताथाम् ।आ पररतोषािद्वदषुां न साधु मन्ये 

प्रयोगिवज्ञानम् ।बलवदिप िशिक्षतानामात्मन्यप्रत्ययं चेतिः॥२॥ 

नटी -- आया एवमेतत् । अनन्तरकरणीयमाया आज्ञापयतु । 

सूत्रधारिः -- दकमन्यदथयािः पररषदिः श्रुितप्रसादनतिः । 

तददममेवतावदिचरप्रवृत्तमुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयमिधकृत्य गीयताम् । 
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सम्प्रित िह -सुभगसिललावगाहािः पाटलसंसगासुरिभवनवातािः ।प्रच्छायसुलभिनद्रा 

ददवसािः पररणामरमणीयािः॥३॥ 

नटी -- तथा ।( इित गायित )ईषदीषच्चुिम्बतािन भ्रमर िः सुकुमारकेसरिशखािन । 

अवतंसयिन्त दममानािः प्रमदािः िशरीषकुसुमािन॥४॥ 

सूत्रधारिः -- आया साधु गीतम् । अहोरागबद्धिचत्तवृित्तरािलिखत इव सवातो रङ्गिः । 

तदददानीं कतमत्प्रकरणमािश्रत्य नमाराधयामिः । 

नटी -- नन्वायािमश्र िः प्रथममेवाज्ञप्तमिभज्ञानशकंुतलंनामापूवं नाटकं प्रयोगे 

अिधदियतािमित । 

सूत्रधारिः -- आये सम्यगनुबोिधतोऽिथम । अिथमन्क्षणे िवथमृतं खलुमया तत् । कुतिः । 

तवािथम गीतरागेण हाररणा प्रसभं हृतिः ।एष राजेव दषु्यन्तिः सारङ्गेणितरंहसा॥५॥ 

( इित िनष्िान्तौ ) 

 

प्रथतावना 

ततिः प्रिवशित मृगानुसारी सशरचापहथतो राजा रथेन सूतश्च 

सूतिः -- ( राजानं मृगं चावलोक्य ) आयुष्मन् ।कृष्णसारे ददश्चकु्षथत्विय चािधज्यकामुाके 

।मृगानुसाररणं साक्षात्पश्यामीव िपनादकनम्॥६॥ 

राजािः -- सूत दरूममुना सारङ्गेण वयमाकृटािः । अयंपुनररदानीमिप 

ग्रीवाभङ्गिभरामं मुहुरनुपतित थयन्दने दत्तदिृटिःपश्चाधेन प्रिवटिः 

शरपतनभयाद्भूयसा पूवाकायम् ।दभैण्रधाावलीढ िः श्रमिववृतमुखभं्रिशिभिः कीणावत्माा  

पश्योदग्रप्लुतत्वािद्वयित बहुतरं थतोकमुव्यााम् प्रयाित॥७॥ 

तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयत्नप्रेक्षणीयिः संवृत्तिः । 
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सूतिः -- आयुष्मन् उद्घाितनी भूिमररित मया रिश्मसंयमनाद्रथथयमन्दीकृतो वेगिः । तेन 

मृग एष िवप्रकृटान्तरिः संवृत्तिः ।सम्प्रित समदेशवर्ततनथते न दरुासदो भिवष्यित । 

राजािः -- तेन िह मुच्यन्तामभीषविः । 

सूतिः -- यदाज्ञापयत्यायुष्मान् ।( रथवेगं िनरूप्य )आयुष्मन्पश्य पश्य ।मुके्तषु रिश्मषु 

िनरायतपूवाकायािनष्कम्पचामरिशखा िनभृतोर्धवाकणाािः ।आत्मौद्धत रिप 

रजोिभरलङ्घनीयाधावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्यािः॥८॥ 

राजािः -- सत्यम् । अतीत्य हररतो हरींश्च वतान्ते वािजनिः । तथािह । 

यदालोके सूक्ष्मं व्रजित सहसा तिद्वपुलतांयदधे िविछन्नं भवित कृतसंधानिमव तत् 

।प्रकृत्या यद्वक्त्रं तदिप समरेखं नयनयोनामे दरेू दकिित्क्षणमिप न पाशे्व 

रथज्जवात्॥९॥ 

सूत पश्य नं व्यापद्यमानम् ।( इित शरसंधानं नाटयित )( नेपथ्ये )भो भो राजन् 

आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यिः । 

सूतिः -- ( आकर्णयाावलोक्य च ) 

आयुष्मनथय खलु ते बाणपातवर्ततनिः कृटसारथयान्तरे तपिथवनउपिथथतािः । 

राजािः -- ( ससम्भ्रमम् )तेन िह प्रगृह्यन्तां वािजनिः । 

सूतिः -- तथा ।( इित रथं थथापयित )(ततिः प्रिवशत्यात्मनातृतीयो व खानसिः ) 

व खानसिः -- ( हथतमुद्यम्य )राजन् आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यिः ।न खलु न खलु 

बाणिः संिनपात्योऽयमिथमन्मृदिुनमृगशरीरे पुष्पराशािववािनिः ।क्व बत हररणकानां 

जीिवतं चाितलोलं क्व चिनिशतिनपाता वज्रसारािः शराथते॥१०॥  

तत्साधुकृतसंधानं प्रितसंहर सायकम् ।आतात्राणाय विः शस्त्रं न प्रहतुामनागिस॥११॥ 
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राजािः -- एष प्रितसम्हृतिः ।( इित यथोकं्त करोित ) 

व खानसिः -- सदशृमेतत् पुरुवंशप्रदीपथय भवतिः ।जन्म यथय पुरोवंशे युक्तरूपिमदं तव 

।पुत्रमेवङ्गुणोपेतं चिवर्ततनमाप्नुिह॥१२॥ 

इतरौ -- ( बाहू उद्यम्य ) सवाथा चिवर्ततनं पुत्रमाप्नुिह । 

राजािः -- ( सप्रणामम् )प्रितगृहीतं ब्राह्मणवचनम् । 

व खानसिः -- राजन् सिमदाहरणाय प्रिथथता वयम् । एष खलुकर्णवथय 

कुलपतेरनुमािलनीतीरमाश्रमो दशृ्यते । नचेदन्यकायााितपातिः प्रिवश्य 

प्रितगृह्यतामाितथेयिः सत्कारिः । अिपच ।रम्याथतपोधनानां प्रितहतिवघ्ािः दियािः 

समवलोक्य ।ज्ञाथयिस दकयद्भुजो मे रक्षित मौवीदकणाङ्क इित॥१३॥ 

राजािः -- अिप संिनिहतोऽत्र कुलपितिः । 

व खानसिः -- इदानीमेव दिुहतरं शकंुतलामितिथसत्कारायिनयुज्य द वं अथयािः प्रितकूलं 

शमियतंु सोमतीथं गतिः । 

राजािः -- भवतु । तामेव पश्यािम । सा खलु िवददतभक्तक्त मांमहषेिः कररष्यित । 

व खानसिः -- साधयामथतावत् ।( इित सिशष्यो िनष्िान्तिः ) 

राजािः -- सूत चोदयाश्वान् पुर्णयाश्रमदशानेन तावदात्मानंपुनीमहे । 

सूतिः -- यदाज्ञापयत्यायुष्मन् ।( इित भूयो रथवेगं िनरूपयित ) 

राजािः -- ( समन्तादवलोक्य )सूत अकिथतोऽिप ज्ञायत एव 

यथायमाश्रमाभोगथतपोवनथयेित । 

सूतिः -- कथिमव । 

राजािः -- कक न पश्यित भवान् । इह िहनीवारािः शुकगभाकोटरमुखभ्रटाथतरूणामधिः  
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प्रििगधािः क्विचददङ्गुदीफलिभदिः सूच्यन्त एवोपलािः ।िवश्वासोपगमादिभन्नगतयिः शब्दं 

सहन्तेमृगाथतोयाधारपथाश्च वल्कलिशखािनष्यन्दरेखािङ्कतािः॥१४॥  

<कुल्याम्भोिभिः पवनचपल िः शािखनो धौतमूला 

<िभन्नो रागिः दकसलयरुचामाज्यधूमोद्गमेन । 

<एते चावाागुपवनभुिव िच्छन्नदभाान्कुरायां 

<नटांशका हररणिशशवो मन्दमन्दं चरिन्त । 

सूतिः -- सवामुपपन्नम् । 

राजािः -- ( थतोकमन्तरं गत्वा ) 

तपोवनिनवािसनामुपरोधो मा भूत् । एतावत्येव रथं थथापययावदवतरािम ।  

सूतिः -- धृतािः प्रग्रहािः । अवतरत्वायुष्मान् । 

राजािः -- ( अवतीया ) 

सूत िवनीतवेषेण प्रवेटव्यािन तपोवनािन नाम । इदंतावद्गृह्यताम् ।( इित 

सूतथयाभरणािन धनुश्चोपनीयापायित )सूत यावदाश्रमवािसनिः प्रत्यवेक्ष्याहमुपावते  

तावदाद्रापृष्ठािः दियन्तां वािजनिः । 

सूतिः -- तथा । 

( इित िनष्िान्तिः ) 

राजािः -- ( पररिम्यावलोक्य च )इदमाश्रमद्वारम् । यावत्प्रिवशािम ।( प्रिवश्य । 

िनिमतं्त सूचयन् )शान्तिमदमाश्रमपदं थफुरित च बाहुिः कुतिः फलिमहथय ।अथवा 

भिवतव्यानां द्वारािण भविन्त सवात्र॥१५॥ 

( नेपथ्ये )इत इतिः सख्यौ । 
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राजािः -- ( कणं दत्त्वा )अये दिक्षणेन वृक्षवारटकामालाप इव श्रूयते । यावदत्र गच्छािम 

। 

( पररिम्यावलोक्य च ) 

अये एताथतपिथवकन्यकािः थवप्रमाणानुरूप िः सेचनघट बाालपादपेभ्यिःपयो दातुइत 

एवािभवतान्ते । 

( िनपुणं िनरूप्य ) 

अहो मधुरमासां दशानम् ।शुद्धान्तदलुाभिमदं वपुराश्रमवािसनो यदद जनथय ।दरूीकृतािः 

खलु गुण रुद्यानलता वनलतािभिः॥१६॥ 

यावददमां छायामािश्रत्य प्रितपालयािम ।( इित िवलोकयन् िथथतिः )( ततिः प्रिवश्यित 

यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकंुतल ) 

शकंुतला -- इत इतिः सख्यौ । 

अनसूया -- हला शकुन्तले त्वत्तोऽिप तातकाश्यपथयाश्रमवृक्षकािःिप्रयतरा इित 

तका यािम । येन नवमािलकाकुसुमपेलवािपत्वमेतेषामालवालपूरणे िनयुक्ता । 

शकंुतला -- न केवलं तातिनयोग एव । अिथत मे सोदरिेहोऽप्येतेषु ।( इित वृक्षसेचनं 

रूपयित ) 

राजािः -- कथिमयं सा कर्णवदिुहता । असाधुदशी खलुतत्रभवान्काश्यपो य 

इमामाश्रमधमे िनयुङ्के्त । 

इदं दकलाव्याजमनोहरं वपुथतपिःक्षमं साधियतंु य इच्छित ।ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया 

शमीलतां छेतुमृिषव्यावथयित॥१७॥ 

भवतु । पादपान्तर्तहत एव िवश्रब्धं तावदेनां पश्यािम ।( इित तथा करोित ) 
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शकंुतला -- सिख अनसूये अितिपनद्धने वल्कलेन िप्रयंवदयािनयिन्त्रताऽिथम । 

िशिथलय तावदेतत् । 

अनसूया -- तथा । 

( इित िशिथलयित ) 

िप्रयंवदा -- ( सहासम् ) 

अत्र पयोधरिवथतारियतृ आत्मनो यौवनं उपालभथव । मां ककउपालभसे । 

राजािः -- काममननुरूपमथय वपुषो वल्कलं नपुनरलंकारिश्रयं न पुष्यित । कुतिः 

।सरिसजमनुिवद्ध ंश वलेनािप रम्यंमिलनमिप िहमांशोलाक्ष्म लक्ष्मीं तनोित 

।इयमिधकमनोज्ञा वल्कलेनािप तन्वीदकिमव िह मधुराणां मर्णडनं नाकृतीनाम्॥१८॥  

शकंुतला -- ( अग्रतोऽवलोक्य )एष वातीररतपल्लवाङ्गुलीिभथत्वरयतीव मां 

केसरवृक्षकिः ।यावदेनं सम्भावयािम ।( इित पररिामित ) 

िप्रयंवदा -- हला शकुन्तले अत्र व तावन्मुहूतं ितष्ठयावत्वयोपगतया लतासनाथ इवायं 

केसरवृक्षकिः प्रितभाित । 

शकंुतला -- अतिः खलु िप्रयंवदािस त्वम् । 

राजािः -- िप्रयमिप तथ्यमाह शकंुतलां िप्रयंवदा । अथयािः खलुअधरिः दकसलयरागिः 

कोमलिवटपानुकाररणौ बाहू ।कुसुमिमव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्॥१९॥  

अनसूया -- हला शकुन्तले इयं थवयम्वरवधूिः सहकारथय त्वयाकृतनामधेया 

वनज्योत्िेित नवमािलका ।एनां िवथमृताऽिस । 
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शकंुतला -- तदात्मानमिप िवथमररष्यािम ।( लतामुपेत्यावलोक्य च )हला रमणीये 

खलु काल एतथय लतापादपिमथुनथय व्यितकरिःसंवृत्तिः । नवकुसुमयौवना वनज्योत्िा 

ििगधपल्लवतयोपभोगक्षमिःसहकारिः । 

िप्रयंवदा -- अनसूये जानािस कक शकंुतला वनज्योत्िामितमात्रंपश्यतीित । 

अनसूया -- न खलु िवभावयािम । कथय । 

िप्रयंवदा -- यथा वनज्योत्िानुरूपेण पादपेन संगता अिपनाम वमहमप्यात्मनोनुरूपं 

वरं लभेयेित । 

शकंुतला -- एष नूनं तवात्मगतो मनोरथिः ।( इित कलशमावजायित ) 

राजािः -- अिप नाम कुलपतेररयमसवणाके्षत्रसम्भवा थयात् । अथवाकृतं संदेहेन 

।असंशयं क्षत्रपररग्रहक्षमा यदायामथयामिभलािष मे मनिः ।सतां िह संदेहपदेषु वथतुषु 

प्रमाणमन्तिःकरण प्रवृत्तयिः॥२०॥ 

तथािप तत्त्वत एनामुपलथये । 

शकंुतला -- ( ससम्भ्रमम् ) 

अम्भो । सिललसेकसम्भ्रमोद्गतो नवमािलकामुिज्झत्वा वदनं मेमधुकरोिभवताते । 

( इित भ्रमरबाधां रूपयित ) 

राजािः -- ( सथपृहम् )चलपाङ्गां दकृ्तट थपृशिस बहुशो वेपथुमतींरहथयाख्यायीव 

थवनिस मृद ुकणाािन्तकचरिः ।करौ व्याधुन्वत्यािः िपबिस रितसवाथवमधरम्वयं 

तत्त्वान्वेषान्मधुकर हताथत्वं खलु कृती॥२१॥ 

शकंुतला -- न एष धृटो िवरमित । अन्यतो गिमष्यािम ।कथिमतोऽप्यागच्छित । हला 

पररत्रायेथां मामनेन दरु्तवनीतेनमधुकरेणािभभूयमानाम् । 
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उभे -- ( सिथमतम् ) के आवां पररत्रातुम् । दषु्यंतमािन्द ।राजरिक्षतव्यािन तपोवनािन 

नाम । 

राजािः -- अवसरोऽयमात्मानं प्रकाशियतुम् । न भेतव्यं नभेतव्यम् -।( इत्यधोके्त 

थवगतम् ) 

राजभावथत्विभज्ञातो भवेत् । भवतु एवं तावदिभधाथये । 

शकंुतला -- ( पदान्तरे िथथत्वा । सदिृटके्षपम् )कथिमतोऽिप मामनुसरित । 

राजािः -- ( सत्वरमुपसृत्य )आिःकिः पौरवे वसुमतीं शासित शािसतरर दरु्तवनीतानाम् 

अयमाचरत्यिवनयं मुगधासु तपिथवकन्यासु॥२२॥ 

( सवाा राजानं दटृा ककिचददव सम्भ्रान्तािः ) 

अनसूया -- आया न खलु दकमप्यत्यािहतम् । इयं नौ िप्रयसखीमधुकरेणािभभूयमाना 

कातरीभूता ।( इित शकंुतलां दशायित ) 

राजािः -- ( शकंुतलािभमुखो भूत्वा ) 

अिप तपो वधाते ।( शकंुतला सार्धवसादवचना ितष्ठित ) 

अनसूया -- इदानीमितिथिवशेषलाभेन । हला शकुन्तलेगच्छोटजम् । 

फलिमश्रमघामुपहर । इदं पादोदकं भिवष्यित। 

राजािः -- भवतीनां सूनृतय व िगराकृतमाितथ्यम् । 

िप्रयंवदा -- तेन ह्यथयां प्रछायशीतलायां सप्तपणावेददकायांमुहूतामुपिवश्य 

पररश्रमिवनोदं करोत्वायािः । 

राजािः -- नूनं यूयमप्यनेन कमाणा पररश्रान्तािः । 
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अनसूया -- हला शकुन्तले उिचतं निः पयुापासनमितथीनाम् ।अत्रोपिवशामिः ।( इित 

सवाा उपिवशिन्त ) 

शकंुतला -- ( आत्मगतम् )कक नु खिल्वमं प्रेक्ष्य तपोवनिवरोिधनो िवकारथय 

गमनीयािथमसंवृत्ता । 

राजािः -- ( सवाा िवलोक्य )अहो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहादाम् । 

िप्रयंवदा -- ( जनािन्तकम् )अनसूये को नु खल्वेष 

चतुरगम्भीराकृितमाधुरंिप्रयमालपन्प्रभाववािनव लक्ष्यते । 

अनसूया -- सिख ममाप्यिथत कौतूहलम् । पृच्छािम तावदेनम् ।( प्रकाशम् )आयाथय 

मधुरालापजिनतो िवश्रम्भो मां मन्त्रयते कतम आयेणराजर्तषवंशोऽलंदियते कतमो वा 

िवरहपयुात्सुकजनिः कुतो देशिःदकिन्निमतं्त वा सुकुमारतरोऽिप 

तपोवनगमनपररश्रमथयात्मापदमुपनीतिः । 

शकंुतला -- ( आत्मगतम् )हृदय मोत्ताम्य । एषा त्वया िचिन्ततान्यनसूया मन्त्रयते । 

राजािः -- ( आत्मगतम् )कथिमदानीं आत्मानं िनवेदयािम कथं वात्मापहारं करोिम । 

भवतु ।एवं तावदेनां वक्ष्ये ।( प्रकाशम् )भवित यिः पौरवेण राज्ञा धमाािधकारे 

िनयुक्तिःसोहमिवघ्दियौपलम्भाय धमाारर्णयिमदं आयातिः ।( शकंुतला शृङ्गारलज्जां 

रूपयित ) 

अनसूया -- ( उभयोराकारं िवददत्वा । जनािन्तकम् )हला शकुन्तले यद्यत्राद्य तातिः 

संिनिहतो भवेत् । 

शकंुतला -- ततिः कक भवेत् ।सख्यौ -- इमं जीिवतसवाथवेनाप्यितिथिवशेषं कृताथं 

कररष्यित । 
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शकंुतला -- युवामपेतम् । दकमिप हृदये कृत्वा मत्रयेथे । नयुवयोवाचनं श्रोष्यािम । 

राजािः -- वयमिप तावद्भवत्योिः सखीगतं दकमिप पृच्छामिः । 

सख्यौ -- आया अनुग्रह इवेयमभ्यथाना । 

राजािः -- भगवान्काश्यपिः शाश्वते ब्रह्मिण िथथत इित प्रकाशिः ।इयं च विः सखी 

तदात्मजेित कथमेतत् । 

अनसूया -- शृणोत्वायािः । अिथत कोऽिप कौिशक इित गोत्रनामधेयोमहाप्रभावो 

राजर्तषिः । 

राजािः -- अिथत । श्रूयते । 

अनसूया -- तमावयोिः िप्रयसख्यािः प्रभवमवगच्छ । 

उिज्झतायािःशरीरसंवधानाददिभथतातकाश्यपोऽथयािः िपता ।  

राजािः -- उिज्झतशब्देन जिनतं मे कौतूहलम् ।आमूलाच््रोतुिमच्छािम । 

अनसूया -- शृणोत्व् आयािः । गौतमीतीरे पुरा दकल तथयराजषेरुग्रे तपिस वतामानथय 

दकमिप जातशङ्क देव मेनकानामाप्सरािः प्रेिषता िनयमिवघ्काररणी । 

राजािः -- अथत्येतदन्यसमािधभीरुत्वं देवानाम् । 

अनसूया -- ततो वसंतोदारसमये तथया उन्मादियतृ रूपं प्रेक्ष्य -( इत्यधोके्त लज्जया 

िवरमित ) 

राजािः -- परथताज्ज्ञायत एव । सवाथाप्सरिःसम्भव षा । 

अनसूया -- अथ दकम् । 

राजािः -- उपपद्यते ।मानुषीषु कथं वा थयादथय रूपथय सम्भविः ।न प्रभातरलं 

ज्योितरुदेित वसुधातलात्॥२३॥ 
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