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विश्वसावित्यापेक्षया वितान्तप्राचीितमसावित्यरूपेणेदं सिेषामेि िाङ्मयािामादर्शो गुरुश्च। अत्र च सिवमेि माििज्ञािं

मूवतवमते्त्विािभासते। अज्ञातकालादारभ्याद्य यािद् धाराप्रिािरूपेण सततं प्रितवमािवमदं िैकासां सभ्यतािां संसृ्कतीिां सृष्टीिां

प्रलयािाञ्च सावक्षते्विावप विराजते। अत्र वि चत्वार एि सखर्शाखा िेदााः ब्राह्मणावि आख्याकावि उपविषदाः कल्पसूत्रावण

गृह्यसूत्रावण रू्शल्वसूत्रावण वर्शक्षााः व्याकरणावि विरूकं्त छन्ांवस ज्योवतष धिुिेदम् आयुिेदाः गन्धिविेदम् अर्वर्शास्त्रम्

पुराणावि कल्पर्शास्त्रावण धमवर्शास्त्रावण काव्यावि लक्षणर्शास्त्रम् अलङ्कारर्शास्त्रम् आगमााः दर्शविावि च स्वस्वभेदोपभेदयुतावि

। यर्ायरं् प्रकरणािुरूपं समुपिवणवतााः सन्तन्त।
कल्पर्शास्त्रावण वर्शक्षााः व्याकरणावि विरूकं्त छन्ांवस ज्योवतष

संसृ्कतवाङ्मयं न केवलमायााणमेवापि तु मानवजातेरेवामूल्योऽक्षयश्च सांसृ्कपतकपनप िः । अस्य रचनाचारूत्वमर्ापन ानं

प्रपतिापित मूल्यञे्चपत त्रीपण मुख्यवैपिष्ट्यापन यैररिपमतरवाङ्मयािेक्षया पनतान्तोत्कर्ामावहपत। अस्य पवर्यव्यािकतं्व । तत्प्रपतस्पप ानोऽपि

नतमस्तकान् करोपत। अस्मिन् मानवजीवनस्य चत्वारो मुख्यिुरुर्ार्ाा  माार्ाकाममोक्षािः साङ्गोिाङ्ग पववेपचतािः सस्मन्त। अस्य पकं वा वैपिकमुत् वा

लौपककमपि वाङ्मयं समग्रमेव मानवमूल्यमात्मसातृ्कत्य व्याख्यापत। पवश्वसापहत्यािेक्षया पनतान्तप्राचीनतमसापहत्यरूिेणेिं सवेर्ामेव

वाङ्मयानामाििो गुरुश्च। अत्र च सवामेव मानवज्ञानं मूपतामते्त्वनावभासते। अज्ञातकालािारभ्याद्य यावि्  ाराप्रवाहरूिेण सततं प्रवतामानपमिं 

नैकासां सभ्यतानां संसृ्कतीनां सृष्टीनां प्रलयानाञ्च सापक्षते्वनापि पवराजते। अत्र पह चत्वार एव सखिाखा वेिािः ब्राह्मणापन आख्याकापन

उिपनर्ििः कल्पसूत्रापण गृह्यसूत्रापण िूल्वसूत्रापण पिक्षािः व्याकरणापन पनरूकं्त छन्ांपस ज्योपतर्  नुवेिम् आयुवेििः गन्धवावेिम्

अर्ािास्त्रम् िुराणापन कल्पिास्त्रापण  मािास्त्रापण काव्यापन लक्षणिास्त्रम् अलङ्कारिास्त्रम् आगमािः ििानापन च

स्वस्वभेिोिभेियुतापन । यर्ायरं् प्रकरणानुरूिं समुिवपणातािः सस्मन्त। ईदृिं पवसृ्तत िररिूणाञ्च वाङ्मयं । नान्यस्याभार्ायां कुत्रापि दृश्यते। अत

एव सगौरवपमत्थमुि्घोपर्तमस्मस्त

यने्निान्ति ि तत्क्ववचत् इवत।

एवमेव संसृ्कतवाङमयं वैपिकसंसृ्कतवाङ्मयेन लौपककसंसृ्कत वाङ्मयेन च पि ा पवभक्तो पवद्यते। वैपिकसंसृ्कतवाङ्मये वेिानां

स्र्ानं सवोिरर वताते। वेिो  मापनरूिणे स्वतन्त्रभावेन प्रमाणम् िृत्याियस्त तनू्मलकतया। शु्रपतिृत्योपवारो े शु्रपतरेव गरीयसी। न केवलं

 मामूलतयैव वेिािः समादृतािः अपि तु पवश्वस्मिन् सवाप्राचीनग्रन्थतयाऽपि। प्राचीनापन  मासमाजव्यवहारप्रभृतीपन वसु्तजातापन बो पयतंु शु्रतय एव

क्षमने्त। प्र ानतया वेिो पिपव िः मन्त्ररूिो ब्राह्मणरूिश्च। मन्त्रसमुिाय एव संपहतािबे्दन व्यवहतिः । ब्राह्मणरूिो वेिभागसु्त संपहताभागस्य

व्याख्यारूि एव। स चायं ब्राह्मणभागो यागस्वरूिबो कतया प्रपर्तिः । ब्राह्मणग्रन्थोऽपि पत्र ा पवभक्तो । भवपत ब्राह्मणम् आरण्यकम्

उिपनर्िश्च। यज्ञस्वरूिप्रपतिािकों ब्राह्मणभागिः । अरणे्य िपितािः यज्ञस्याध्यास्मत्मक पववेचयन्तो वेिभागा आरण्यकापन। उिपनर्िो

ब्राह्मणबोप कािः मोक्षसा नापन अयमेव भागो वेिस्यान्तरूितया वेिान्त इतु्यच्यते। ब्राह्मणभागो गृहस्र्ानामुियोगी आरण्यकभागो

वानप्रस्र्मापश्रतानाम् उिपनर्द्भागश्च सन्यस्तानामुियोगीत्यपि कर्पयतंु िक्यते। ऋग्यजुिः सामार्वभेिेन च चत्वारो वेिािः सस्मन्त। वेिस्य र्ड्

अङ्गापन सस्मन्त पिक्षा कल्पिः छन्िः पनरुकं्त व्याकरणम् ज्यौपतर्म् इपत। यर्ोकं्त िापणपनना स्वपिक्षायाम्

छन्ाः पादौ तु िेदस्य ििौ कल्पोऽर् पठ्यते। ज्योवतषामयिं चकु्षविवरूकं्त श्रोत्रमुच्यते॥

वर्शक्षा घाणं तु िेदस्य मुखं व्याकरणं सृ्मतम्। तस्मात् साङ्गमधीतै्यि ब्रह्मलोके मिीयते॥

अपि च ितअपलनाऽपु्यक्तम् ब्राह्मणेन पनष्कारणो  मािः र्डङ्गो वेिोऽधे्ययो जे्ञयश्च। प्रापतिाख्यानामुििेशं्य वैपिकिब्दानां

व्याकरणप्रपियाप्रििानमेव। तत्र ऋक्प्रापतिाख्यम् यजुिः प्रापतिाख्यम् तैपिरीय प्रापतिाख्यम् सामप्रापतिाख्यञ्च प्रपसद्धम्। िेवताग्रन्था

वेिमन्त्राणां िेवतािः प्रपतिापिपयतंु पलस्मखतािः । िूवामत्र पवभागे बहवो ग्रन्था आसन् िरं सम्प्रपत वृहिेवतानामा एका एव ग्रन्थिः प्राप्यते। पनघणु्िः

वैपिकिुरूहिब्दानां संग्रहात्मककोग्रन्थिः कथ्यते। पनघणु्िः पनरूक्त इपत ग्रन्थियोिः पवर्यप्रपतिािनदृष्ट्या साम्यता पवद्यते इपत । सायणाचायािः

ऋगे्विभाष्यभूपमकायां ध्वपनतम्। वसु्ततिः पनरूकं्त पनघण्ोिः । व्याख्या पवद्यते। सम्प्रपत पनघणु्िः इपत नामकोग्रन्थिः  स्वतन्त्ररूिेणानुिलब्धो

दृश्यते। किात् पनघण्विः इपत बहुवचनप्रयोगेन महपर्ािः यासे्कन पवरपचतं पनरूक्तग्रने्थ पनघणु्िः इपत प्रकरणात् पभन्निः कोऽपि

वैपिककोिग्रन्थिः पवद्यते। एवं संके्षितिः िररपचतो वैपिकसंस्कतवाङमयगन्धिः ।

क वैपिकसंसृ्कतवाङ्मयम् वेििः संपहता ब्राह्मणम् आरण्यकम् उिपनर्ि् वेिाङ्गम् प्रापतिाख्यम् िेवता पनघण्िः ।

लौपककसंसृ्कतवाङ्मयस्यापि पि ा पवभाजनं कतुुं िक्यते। तत्र प्रर्म संसृ्कतिास्त्रम् पितीयञ्च संसृ्कतकाव्यम्। संसृ्कतिासे्त्र ििानम्

िुराणम् इ पतहासश्च  मािास्त्रम् अर्ािास्त्रम् कामिास्त्रम् कोििास्त्रम् आयुवेििः  नुवेििः गन्धवावेििः अर्वावेििः स्र्ाित्यवेिश्च सस्मन्त।

संसृ्कतकावे्य श्रव्यकाव्यम् दृश्यकाव्यञ्च प्रमुखं पवद्यते। श्रव्यकावे्यऽपि िद्यकाव्यम गद्यकाव्यम् चमू्पकाव्यञे्चपत सस्मन्त। दृश्यकावे्यऽपि

नायकावं्य पवद्यते। नायकावे्य नाटकम् प्रकरणम् भाणिः प्रहसनम् पडमिः व्यायोगिः । समवकारिः वीर्ी अङ्किः इहामृगिः चेपत नाटकस्य

प्रभेिािः सस्मन्त।
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भारते ििानस्योियो वेिकाल एवाजायत। ऋगे्विे प्रजािपतिरमेष्ठी जगतो मूलततं्त्व मीमांसमानिः प्राप्यते। स पह आनीिवातम्

इत्यापिमने्त्ररु् तिेव ततं्त्व पवमृिन् दृश्यते। अिरोऽपि संवनन आपङ्गरसो नामपर्ािः सङ्गच्छधं्व संविधं्व सं वो मनांपस जानताम्। इत्यापिमनै्त्रस्तसै्यव

तत्त्वस्याने्वर्णाय लोकान् पे्ररयन प्रपतभापत। अनयोिः ऋष्योपश्चन्ता  ारयोिायी पििाप्रर्मा पचन्तनप्रवृपििः पितीया तका प्रवृपििः । इमे िे अपि

पमपलला ििानान्यकरपयतंु प्राभवताम्।

वेिसंपहतायामहररतस्य ििानदु्रमस्य उिपनर्त्काले िल्लपवततं्व जातम्। तत्त्वमपस इपत मने्त्रण तिेव ततं्त्व प्रकटं प्रपतिापितम्।

तिनन्तरं सूत्रकाले ििानमस्य िाखा पवभक्तािः । सोऽयं ििानदु्रमिः िाखाभेिेन बहु ा पवभक्तिः । । तत्र स्रू्लरूिेण प्रर्मं िौ भागौ वैपिकापन

ििानापन अवैपिकापन च ििानापन। अवैपिकापन ििानापन नास्मस्तकििानििेन व्यवपहयने्त वैपिकापन च आस्मस्तकििेन व्यवपहयने्त। तत्र

अवैपिकििानापन चावााकििानम् बौद्धििानम् जैनििानञ्च। वैपिकििानापन च न्यायििानम वैिेपर्कििानम् सांख्यििानम् योगििानम्

मीमांसाििानम् वेिान्तििानञ्च। िुराणानां  ापमकदृष्ट्या महत्त्वमप कम्। वेिपवपहतानां  मााण । सरलसुबो भार्ायां वणानायैव िुराणापन

पवरपचतापन इपतहासिुराणाभ्यां वेिं समुिबंृहयेत्। पबभेत्यल्पशु्रतािेिो मामयं प्रहररष्यपत॥ समाजस्य तात्कापलकस्वरूिबो नायापि िुराणानां

महानुियोगिः िुराणेरु् चीनभारतसयेपतहासो पनपहतिः । िुराणोक्तानापमपतवृिानां प्रामापणकतं्व पिलालेखापिपभरपि कतुामारब्धम्। इपतहासा यपि

राज्ञां वृिं प्रा ाने्यन बो यस्मन्त तिा िुराणापन राज्ञां वृिैिः सह ऋर्ीणामपि वृिं बो यन्तीपत िरमोियोपगतं्व िुराणानाम्।

पुराणािां संख्याविषये विदुषां मतभेदो िान्ति तेषामष्टादर्शत्वम।

मद्वयं भद्वयं चैि अत्रयं िचतुष्टयम्। अिापवलंगकूस्कावि पुराणाविप्रचक्षते॥

श्लोकोऽयं िुराणानां नामापन संगृह्णापत। यियम् मकारापि िुराण ियम् मत्स्यिुराणम् माका णे्डयिुराणञ्च भियम्

मकारापििुराणियम् भपवष्यिुराणम् भागवतिुराणञ्च त्रयम् ब्रापििुराणत्रयम् ब्रह्माण्डिुराणम् ब्रह्मिुराणम् ब्रह्मवैवताञ्च वचतुष्टयम्

वकारापििुराणचतुष्टयम् वामन वराह पवषु्ण वायुिराणापन अअपििुराणम् ना नारििुराणम् ि िद्यिुराणम पलं पलङ्गिुराणम् ग गरूड़िुराणम् कू

कूमािुराणम् स्कसकन्िुराणञे्चपत अष्टािि सस्मन्त।

 मािास्त्रपमत्यत्र  मा प्रर्मं ििं पवद्यते िासं्त्र पितीयं ििं पवद्यते च।  मो पह नाम इस्मियपवर्यप्रास्मिजनं्य क्षपणकां

सनु्तपष्टमनिेक्ष्य वसु्ततिः आत्मकल्याणसा नस्याचरणम्। िास्त्रकारैिः  मास्य पवपव ापन लक्षणापन कृतापि दृश्यने्त तद्यर्ा चोिनालक्षणो  मािः

इपत जैपमपनिः  । । यतोऽभु्यियपनिः  शे्रयसपसस्मद्धिः स मा िः इपत कणाििः । वेििः िृपतिः सिाचारिः स्वस्य च पप्रयमात्मनिः । एतच्चतुपवा ं प्राहुिः

साक्षाद्धमास्य लक्षणम्॥

िासनात िास्त्रपमपत।  मा प्रपतिापितं िासं्त्र  मािासं्त्र कथ्यते।  मािासे्त्र वणााश्रमव्यवस्र्ायािः कताव्याप कारिः पवपव  मााशे्चपत

वपणातािः सस्मन्त ।

अर्ािासं्त्र कौपटले्यण प्रणीतं पवद्यते। तेन अर्ािास्त्रस्य पनवाचनमेवं कृतम् मनुष्याणां वृपिरर्ािः मनुष्यवती भूपमररत्यर्ािः तस्यािः प्रपर्व्या

लाभिालनोिायिः िास्त्रम् अर्ािास्त्रपमपत। अर्ािास्त्रस्य िञ्चििाध्याये वपणातािः एते पवर्यािः सस्मन्त

पवनयाप काररकिः अध्यक्षप्रचारिः  मास्र्ानीयिः कण्किो नम् योगवृि मण्डलयोपन र्ड्गुण्यिः

व्यसनाप काररकिः अपभयास्यत्कमाम् सांभ्रपमकिः संघवृििः आबलीयसिः िुगालम्भोिायिः औिपनर्पिकिः

तन्त्रयुस्मक्तशे्चपत।

कामिासं्त्र वात्स्यायने प्रणीतं पवद्यते। िरं िुरुर्ार्ाचतुष्ट्येरु् ।  माार्ामोक्षािेक्षया पकपञ्चिपि नू्यनं स्र्ानं कामस्य नास्तीपत

पनपश्चतं भवपत। । कामिास्त्रस्य प्रपतिाद्यपवर्यािः  सामान्यपसद्धान्तिः रपत पे्रमिः पववाह ित्नी गपणका प्रच्छन्नपे्रमाशे्चत्याियिः सस्मन्त। महाकपविः

कापलिान । मेघिूते कामाताा पह प्रकृपतकृिणाशे्चतनाचेतनेरु् इपत िदे्यन कामपवर्यक भान प्रपतष्ठापितम्।

आयुवेििास्त्रस्य पनवाचनं सुशु्रतसंपहतायां पवद्यते आयुरस्मिन् पवद्यते अनेन वा आयुपवान्पत। आयुवेिस्य अष्टप्रपतिाद्यपवर्यािः सस्मन्त। अतिः

आयुवेिस्य अष्टाङ्गापभ ानामपि भवपत िल्यम् िालाक्यम् कायपचपकत्सा भूतपवद्या कौमारभृत्यिः अगितन्त्रिः

रसायनतन्त्रिः वाजीकरणञे्चपत। आयुवेिस्य प्रमुखािः ग्रन्थािः सस्मन्त चरकसंपहता सुशु्रतसंपहता मा वपनिानिः

भावप्रकािशे्चपत। । ।

कोििासे्त्र पनघणु्िः इपत वैपिकिबिकोििः पवद्यते। उिलब्धकोिग्रने्थरु् अमरकोििः प्राचीनतमो पवद्यते। संसृ्कतवाङ्मये कोििास्त्रस्य महत्त्विूणा

स्र्ानमसे्त्यव यतो पह कोिज्ञानेन पवना संसृ्कतिास्त्रस्य ज्ञानं न सम्भवपत। संसृ्कते चतुिाि कोिग्रन्थािः प्रमुखािः पवद्यने्त।

संगीतिास्त्रस्य चचाा वैपिककालािेव दृश्यते। यजे्ञ यापज्ञकािः वेिमन्त्राणं्य । ज्ञायनं कुवास्मन्ति। सामवेिे सिस्वरानां पव ानमपि

पवद्यने्त।

मतृिररणा प्रवतपावदतं यत् सावित्य संगीत कला वििीिाः । साक्षात् परु्श पुच्छ विषाणिीिाः

लोपककसंसृ्कतगीतिासे्त्र रावणेन पवरपचतं रावणीयम् इपत संगीतग्रन्थोिः । पवद्यते। ऐपतहापसकािः चयायस्मन्त यत् रावणिः वेिमन्त्राणां

सम्यक् ज्ञायने िारंगतिः आसीत्। एवमेव लौपककसंसृ्कतवाङ्मयस्य वपणातसंसृ्कतिास्त्राणां तापलकाऽत्र प्रसू्तयते

संसृ्कतिास्त्रम् १ण्ििानम् िुराणम् इपतहासश्च  मािास्त्रम् अर्ािास्त्रम् कामिास्त्रम् कोििास्त्रम् आयुवेििः १ यजुवेििः

गन्धवावेििः स्र्ाित्यवेििः

संसृ्कतकावे्य श्रव्यकावं्य दृश्यकाव्यञ्च प्रमुखं पवद्यते। यस्य काव्यस्य पनबन्धापनरे्वणाि् वा सहृियाश्चतुवागाफलास्वािािप्यप कमानन्

प्रिं चमत्कार जनकमलौपककमास्वािमनुभवस्मन्त तस्य चमत्कारर बो जनकज्ञानपवर्यतावचे्छिक मावतिः काव्यस्य पकं स्वरूि पमपत

पजज्ञासमानेन । पवश्वनार्कपवराजेन

चतुिवगवफलप्रान्तताः सुखादल्पवधयामवप। काव्यादेि यतिेि तत्स्वरूपं विरूप्यते॥

इते्यव प्रकारेणाििम्य वामनानन्व ान भोजराजमम्मटािीनां काव्यलक्षणापन िूर्पयत्वा वाकं्य रसात्मकं काव्यपमपत लक्षयाञ्चके।

रसात्मकसै्यव काव्यस्य काव्यत्वाजीकारसे्यिं तात्पयाम्

रसास्वािसुखानुभविारा वेििास्त्र पवमुखानां सुकुमारमतीनां राजिुत्रािीनां रामापिवत् प्रवपतातवं्य न रावणापिवपित्यापि एत्याकृत्यप्रवृपश्चा

पनवतु्त्यििेिरूिकाव्यप्रयोजनस्यपि। पसस्मद्धयातिः काव्यस्य रसात्मकते्व एव भवपत यतो रसात्मकमेव वाकं्य काव्यम्। अिरं च

वागै्विग्ध्यप्र ानेऽपि रस एवात्र जीपवतम्

इत्यपििुराणोक्तम् काव्यस्यात्मपन सपजपन रसापिरूिे न कस्यपचपिमपतिः इपत मपहमभट्टप्रपतिापितं च तिैव संगच्छते। अस्मिश्च

लक्षणे तेन पवर्यियं मुख्यतिः  प्रपतिापितम् रसात्मकमेव वाकं्य कावं्य भवपत इपत काव्यस्य रस एव आत्मा इपत च। काव्यस्वरूि सम्बने्ध

अलंकार िासे्त्र पवपिष्टौ िब्दार्ों काव्यम् इष्टार्ारमणीयार्ाप्रपतिािकिः िब्दिः काव्यम् तर्ा रसात्मकं वाकं्य काव्यम् इपत

मतत्रयमुिलभ्यते।
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तत्र नाटयात्मककाव्यस्य भरतमुपनना कृतस्य मृिुिबं्द सुखार्ा च कपविः  कुयाािु नाटकम् इत्यस्य िब्दार्ो सपहतौ काव्यपमपत

भामहकृतस्य काव्यिब्दोऽयं गुणालंकार संसृ्कतयोिः िब्दार्ोवताते

इपत वामनकृतस्य ननु िब्दार्ो काव्यम् इपत रूद्रटकतस्य पवपव वाच्यवाचकरचना प्रिञ्चचारूणिः काव्यस्य

इत्यानन्व ान कृतस्य

र्शब्दार्ों सवितौ चक्रकविव्यापारर्शावलवि। बने्ध व्यिन्तथर्तौ कावं्य तवद्वदाह्लादकाररवण॥

अपििुराण काव्याििाायुक्तस्य इष्टार्ाव्यवस्मच्छन्न ििावलीरूिस्य काव्यलक्षणस्य मण्डनं िब्दार्ों काव्यपमत्यस्य खण्डनं कुवाता

िस्मण्डतराज जगन्नारे्न लपक्षतम् रमणीयार्ाप्रपतिािकिः िब्दिः काव्यम् इपत। तत्र प्राचां काव्यप्रकािकारािीनां लक्षणं िूर्यता तेन प्रपतिापितम्

यिु प्राञ्चिः िब्दार्ों काव्यपमत्याहुस्तत्र पवचायाते। अपि च काव्यििप्रवृपिपनपमतं िब्दार्ायोासकं्त प्रते्यक ियाािं वा। नाद्यिः । एको न िापवपत

व्यवहारसे्यव श्लोकवाकं्य न काव्यपमपत व्यवहारस्याििेिः । न पितीयिः । एकस्मिन् िदे्य काव्यियव्यवहाराििेिः । तिाि् वेििास्त्र िुराण

लक्षणसे्यव काव्यलक्षणस्यापि िब्दपनष्ठतैवोपचता इपत। िस्मण्डतराजस्यायमाियिः िब्दार्ों काव्यपमत्यत्र काव्यतं्व यपि िब्दार्ायोरूभयोिः

ियााप्रयाख्य पवलक्षण स्वरूिसम्बने्धन पवद्यते तपहा एको न िौ इपत व्यवहारसे्यव श्लोकवाके्य एकस्मिन् िब्दािे काव्यव्यवहारस्यानािपििः

स्यात्। िब्दार्ायोिः प्रते्यक िबे्दऽरे् च ियााप्त्या काव्यत्वसद्भावव्यवहारे एकस्मिने्नव िदे्य िब्दांिे एकस्य अर्ाािेऽिरस्यचेते्यवं रूिेण काव्यिय

व्यवहारस्यािपििः स्यात्। अतो वेिे यर्ा िब्दमाते्र वेित्व व्यवहारस्तयैव कावे्यऽपि िब्दमाते्र एव काव्यत्वव्यवहारिः समुपचतिः ।

िद्यकाव्यस्यापि महाकाव्यम् काव्यम् गीपतकाव्यञे्चपत पत्र ा पवमाजनं कतुुं िक्यते। संसृ्कतकाव्यापन िुराणं रामायणं भारतं च

बीजमावेनाश्रयस्मन्त। कापलिासस्य रघुवंिमहाकावं्य नविि सगाात्मकं पवद्यते। अत्र रघोवेिस्य की पनबद्धा। ििमसगाािारभ्य

िञ्चििसगाियानं्त रामस्य कर्ा वपणाता। तिुिरं रामवंश्यानां तिम्नृिाणं चररतानु्यिन्यस्तापन। अस्मन्तमिः सगो गभाान्धस्यापिवणास्यापभरे्केण

समाप्यते। एवमेव कुमारसम्भवमपि सििििः सगाात्मकं महाकाव्यमनेन पवरपचतं पवद्यते। कुमारसम्भवप्रर्मसगे । पहमालयवणाने या

वास्तपवकवसू्तिन्याससहकृता काव्यकला सा पनतान्तहृद्या। तृतीसगे शृ्रङ्गारोिो कसामग्रीसङ्कलने कापलिासेन प्रर्मं वसन्त ःिः

प्रकटीकृतस्तिनन्तरं काननिोभा समुद्भापवता तिनन्तरं वसन्तिुष्पाभरणं वहन्ती आवपणाता पकपञ्चपिव स्तनाभ्यां वसानाअन्तरतरूणाका रागं

स्र्ावरराजकन्या अिश्यात। एतादृिसामग्रीसमव ाने सते्यव तु

हरसु्त पकपञ्चत्पररलुि ैयाश्चिोिमारम्भ इवामु्बरापििः । उमामुखे पबम्बफला रोषे्ठ व्यािारयामास पवलोचनापन॥

महािेवे िावातीविनं िश्यस्मन्त सते्यव

कामिु बाणािसरं समीक्ष्य पतङ्गिविमुखं विविकु्षाः ।। उमासमकं्ष िरबद्धलक्ष्याः र्शरासिज्यां मुहुराममरे्श॥

अश्वघोर्स्य बुद्धचररतम् संसृ्कतभार्ामयं सिििसगापनबद्धमेकं महाकावं्य पवद्यते। अत्र बुद्धस्य चररत्रमुििेिांश्च कपववणायत्।

अष्टाििसगाात्मकेऽत्र महाकावे्य इक्ष्वाकुवंिस्य राज्ञो नन्स्य  मािररवतानम् सन्याा सह तत्पापणग्रहणं च वणायपत कपविः । बहोिः कालात् िूवा

बुद्धािः काव्यपमिं नापद्रयन्त अत्र ग्रने्थ बुद्ध मेऽश्वघोरे्ण ये तकाा िः प्रिपिाताऽसे्त ध्यानमाकर्ायस्मन्त। इमे िे अपि कावे्य बु  मेण सह सम्बदे्ध।

कुमारिासस्य जानकीहरणं र्ोडिसगाात्मकं पवद्यते। तत्र प्रर्मसगे । ििरर्वृिम पितीये रावणिरापजतानापमिापििेवानां

नागलोके पवषु्णसमीिोिसिनम् तृतीये ऋतुवणानम् चतुरे् िुते्रपष्टयागो रामस्य जन्म पिक्षाग्रहणं वपिष्ठाज्ञया राक्षसव ोद्योगश्च िञ्चमे

वपसष्ठाप पष्ठततिोवनवणानम् र्षे्ठ पमपर्लाप्रस्र्ानम् सिमे पववाहिः अष्टमे रामसीतयोमा ुयापमनीवणानम् नवमे वरवध्वोिः

अयोध्याप्रत्याविानम् ििमे रामवनवासिः भारतकृतं तत्प्रार्ानं सीताहरणञ्च एकाििे गरूडरावणयोयुाद्ध गरूडब िः सुग्रीवसख्यापिकञ्च िाििे

िरिणानम् त्रयोििे सीतापवयोगे रामस्य पवलपितम् चतुिािे सेतुबन्धनम् िञ्चििे रामेण रावणं प्रपत सने्िपे्रर्णञ्च िेर्भागे

रामायणकरै्वानुसृता।

माघस्य पिििालब महाकावे्य िापवंिपतसगाा िः सस्मन्त। अत्रयस्मद्धपष्टराय राजसूयेयागे श्रीकृषे्णन कृतिः पििुिालस्य व ो मुख्यतया

वपणातिः ।

श्रव्यकावे्य महाकाव्यस्य शं्य िरम्परा कापलिासािरम्यिः अ ुना जयमन्तपमश्रप्रभृपतनां संसृ्कतपविुर्ां प्रयासेन गौरवास्मन्वतं

िरीदृश्यने्त।

नीलकण्ठिीपक्षतस्य पिवलीलाणावे िापवंित्या सगािः मिुरास्मस्र्तस्या सुरेिनार्पिवस्य प्रख्यातलीलानां वणानं पनबद्धम्।

सुरेिनार्पिवसै्यता लीलािः स्कन्िुराणान्तगाते हलास्यमाहाते्म उिपनबद्धािः । काव्ययम इिम सरसया सरलया च भार्या पनबद्धमतीव मनोहारर

पवद्यते। प्रारमे्भ मङ्गलाचरणं

यर्ा

िूतं स्वतिः िूततरं ततो यि् गाङं्ग ियिः िङ्करमौपलसङ्गात्। तत्पातु मातुिः प्रणयािरा िािाहतैिः िूततमं ततो निः अस्मन्वष्य

स्मखन्नअन्तरपनगमानिेर्नमी नमीनं प्रर्मं िरामिः । अस्मन्वष्यमाणं पनगमैरिेरै्रम्ब सु्तमसे्त वयमपक्षमीनम्॥

महाकपवकापलिासेन पवरपचतं मेघिूतं गीपतकावं्य पवद्यते। प्रायिः श्लोकितकपमतोऽयं ग्रन्थिः पकमपि अलौपककं मािकं ततं्त्व रक्षपत

येन लोको माघेमेघे गतं वयिः इपत सापभमानं वकु्तमुत्सकृते। मम पवचारे मेघिूते । पवरहिापलनी युवजनस्य मनिः स्मस्र्तेस्तादृिं व्यक्तिः पचतं्र

प्रसु्ततं ति ीयानी जनिः स्वपचत्रपमव प्रिश्यामानिः कामपि आत्मपविृतपमव प्रपतिद्यते। इिमेव पह मेघिूतस्य वैपिष्ट्यं यित्र वणानप्रवृिापन

ियान्यपि मनोगतान पवरपहजनभावानपभव्यञ्जयस्मन्त वेणीमूतप्रतनुसपललासावतीतस्य पसनु्धिः िाणु्डच्छायातटरूहतरूग्रपिपभजीणािणैिः ।

सौभागं्य तु सुभग पवरहावस्र्या व्यञ्जयन्ती काया येन त्यजपत पवप ना सत्वयैवोििाद्यिः ॥

िदे्यऽत्र पवने्धिेिा िूरं गच्छपत पवरपहण्या ििैव िुर उिेत्य पवरपहणो हृिये कामपि िीडागवतारयपत याऽधे्यतरपसकानां हृिये

पवप्रलम्भशृ्रङ्गारं प्रवाहयपत। कापलिासेन मेघिूते सौन्यासृषे्टिः िराकाष्ठा प्रकापिता

तन्वी श्यामा पिखररििना िक्वपबम्बाघरोष्ठी। इपत

गदं्य सापहते्य प्रयुज्यमानं सिेव गद्यकाव्यनामकं काव्यस्य भेिमकल्पयत्। सापहत्यप्रयोगश्च गद्यस्य पिलालेखेषे्ववेिं प्रर्मतया

कृतिः प्रतीयते। सुबन्धोभट्टबाणस्य च गद्यमिेक्ष्य बहुकालात् िूवामेव रूद्रिाम्निः पिलालेखोऽस्मखन्नगद्यिैलीपनििानी भूतोऽपलख्यत्। बाणस्य

कािम्बरी कर्ाग्रन्थिः । स्वयमेव कपवना प या पनबदे्धयमपतियी कर्ा इपत । कािम्बयाा िः कर्ाग्रन्थत्वमुक्तम्। कािम्बयाा िः कर्ा

जन्मत्रयवृिान्तमङ्गीकरोतीपत जपटला। एका कर्ा कर्ान्तरमुद्भबयतीपत प्रर्माकर्ा साविेरै्व पितीयस्यािः कर्ाया अवसान प्रतीक्षमाना पतष्ठपत

एवमिरापि करे्पत कर्ा साङ्कायामत्र पवद्योतते।

सवाप्रर्ममाचायो िण्डी गद्यिद्यमयी वाणी चमू्पररत्यपभ ीयते इपत । चमू्पलक्षणमुक्तवान्। तिनन्तरभपवनोऽप्याचायाास्तिेवान्वविन्।

गद्यिद्यमयं कावं्य चमू्पिः इपत तल्लक्षणे वाणीस्र्ाने काव्यििपनवेिेऽपि न कापि नवीनता

क्वपचित्र भवेिायाा क्वपचि् वक्त्रािवक्त्रके। आिौ िदै्यनामस्कारिः खलािेवृािकीतानम्॥
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चमू्पकावं्य गद्यकाव्यसै्यव िररमापजातं रूिपमपत कर्नेन । सत्यमुिलजते।

नलचमू्प मिालसाचमू्प नवसारीपिलालेखशे्चपत त्रयिः प्रबन्धास्मस्त्रपविमभटे्टन पवरपचतािः । पमष्वपे्यरु् पिलालेखरूििः प्रबन्धिः

एपिग्रापफका इस्मण्डया इपत नामके प्रकािने नवमभागे तमे िृषे्ठ मुपद्रतिः ।

अस्य पिलालेखसै्यकं िद्यम् जयपत पवबु बनु्धपनान्ध्यपवस्तार वक्षिः स्र्लपवमलपवलोलत्कौसु्तभिः कंसकेतु। मुखसरपसजरङे्ग यस्य नृत्यस्मन्त लक्ष्मम्यािः

िरभरिररताम्यतारकासे्त कटाक्षिः ॥ इपत

प्रिसे्तरस्यािः कपवतािैली नलचमू्पगतां काव्यिैली ं तुलमतीपत पसद्धयत्यनयोिः प्रबन्धयोरेक कतृाकत्वम्। नलचमू्प िमयन्तीचमू्पररपत

नामान्तरेणापि प्रपसद्धयपत। अत्र सिोच्छवासा पवद्यने्त। अस्य ग्रन्थस्य सवात्रापु्यच्छवासाने्त हरचरणसरोजििििानाि् माघस्य श्रयङ्कत्वपमव

पकराताजुानीयस्य लक्ष्मम्यकत्वपमव वा अस्यापि ग्रन्थस्य हरचरणसरोजाङ्गतं्व कथ्यते।

अत्र ग्रने्थ कपविः सवामपि शे्लर्प्रकारं सरलतािुरसृ्कतं तर्ा प्रयुक्तवान येन िािकानां हृियापन माद्यस्मन्त। सुबन्धोिः कपवतायां शे्लर्मयता

सा नार्ा । यिः प्रयत्नभरिः कृतो दृश्यते तादृििः प्रयाससाध्यिः शे्लर्ोऽत्र हुराििः । अत्रत्यिः सवोऽपि शे्लर्िः सुगमिः सन्नपि दृ तमिः

सदूषणावप विदोषा सखरावप सुकोमला। िमिसै्म कृता येि रम्या रामायणी कर्ा॥

आयााविावणाने पविल्लनिब्दस्य कीदृििः स्पष्टोऽर्ािः शे्लरे्ण गुस्मम्फतिः

भिन्तन्त फालु्गिे मावस िृक्षर्शाखा विपल्लिााः । जायने्त ि तु लोकस्य कदावप च विपल्लिााः ॥

न केवलं शे्लर्चमत्कार एव अपि तु िररसङ्खयाया पवरो ाभासस्योते्प्रक्षाया उिमाया वा सा ूिन्यासे कपवरयं। पसद्धहस्तिः  ।

दृश्यताम्

उदयवगररगतायां प्राक्प्रभापाण्डताया मिुसरवत विर्शीधे शृ्रजमिाचलस्य। जयवत वकमवप तेजाः साम्प्रतं व्योममधे्य सवललवमि

विवभनं्न जाह्निं यामुिा।

दृश्यकावं्य नाटकं पवद्यते। संसृ्कत वाङमयस्य । दृश्यकाव्यात्मकमज्ञमपि प्रभूतसमृस्मद्धिापल। िाकुन्तलं नाम कापलिासीयं ।

नाटकं संसृ्कत सापहत्यस्य गौरवं पविेिेरु् ख्याियामास। काव्यािेक्षया नाटकानां प्रपतष्ठाऽप का भवपत यतोऽर्ाज्ञानपव ुरोऽपि लोकवमािः

दृश्यभागापभनयेनात्मानं पवनोिपयतंु प्रभवपत दृश्यवसु्तििानजन्मानन्िः श्रव्यश्रवण जमानन्मपतिेत इपत प्रत्यक्षमेव सचेतसाम्। नपह नापयकारूि

सु्तपतश्रवणं तर्ा मियपत युवानं यर्ा तिीक्षणम्। अत एवालङ्काररकािः कावे्यरु् नाटकं रम्यम् इतु्यि्घोर्यस्मन्त। काव्यगतरसानुभूते कृते यादृिस्य

कपवत्वमयस्य वातावरणस्यावश्यकता भवपत नपह तत्र सवे क्षमने्त अत एव । सहृिया एव काव्यमास्वािपयतंु प्रभवस्मन्त। अपभनये

िुनवेिभूर्ाजवपनकाक्यिः स्वयमेव रसानुकूलं वातावरणमुििाियन्तिः सा ारणजनेभ्योऽपि रसानुभवोवसरं ििपत। अत एव तु नाटकानं्त

कपवतं्व प्रर्ते।

नाटकानामुदे्दश्यमपि पनतान्तमहत्त्विूणा भवपत। लोके यापन वृिपन घटने्त तेर्ां पचत्रणमेव नाटकं कथ्यते। तत्र पवर्योऽप्यसीमतांभजते।

लोकपत्रतयगतानां घटनानां प्रििानं रूिकमङ्गीकरोपत। नाटकानामुदे्दश्यमपि पविालमेव। तस्मद्ध पवनेयजनेभ्योऽपि सुखपिण्डिानिारा

पहतापभ ानमत्र सुखसाध्यभावेनावस्मस्र्तम्। नाटकावेक्षणेन केचनािक्तयिः िस्मकं्त लभने्त

केचिोत्सािम् अपिे धैयवम् केचि वििेकम्। अत एि िाट्य वभन्नरूजेजविस्य बहुधापे्यकं समार्शधिम् उक्तम्। वकमपे्यतादृरं्श ििु

िान्ति

यन्नाटकापभनेयतां न यायाित एव नायिास्त्रकारा आहुिः

ि तजािं ि तन्तच्छलं्प ि सा वत्रधा ि साकल्य। ि स योगो ि तत् कमव िाटे्यऽन्तस्मि् यन्न दृश्यने्त॥

यद्यपि वेिािः सवापव ज्ञानखनय आख्यायने्त िरने्त तै्रवपणाकमात्रलभ्यािः काव्यिासं्त्र पकं वा नाटकं िुनिः सावाजपनकतया ततो

पवपिष्यते।

उियुाक्त संसृ्कतवाङ्मयस्य समीक्षणेन प्रतीयते यत् यर्ा वैपिकवाङ्मयस्य महतं्त्व तरै्व लौपककवाङ्मयस्यापि पवद्यते।

काव्यमेव िुरुर्ार्ा चतुष्ट्यसा कं भवपत। काव्यज्ञानेन पवना सुसम्यकतया  मास्य । अर्ास्य कामस्य मोक्षस्य च प्रास्मिरसम्भवो पवद्यते। सम्प्रपत

पवद्यमानािः सवाा िः समस्यानां समा नं काव्यज्ञानेन तेिामाचरणेनिः सम्भवपत। स्त्रीिुरुर्योिः पिक्षायां समानाप कारस्य कताव्यिालने

समानाप कारस्य च ज्ञानं कावे्यन भवपत। सुिररवारस्य सुसमाजस्य पनमााणं कतुुं िक्यते। अतिः संसृ्कतवाङ्मये काव्यस्य सवाापतियमहत्त्विूणा

स्र्ानं भजते।

नाटकम प्रकरणम् माणिः प्रा

काव्यप्रभेििः दृश्यकाव्यम् श्रव्यकाव्यम्।

सामान्यतिः काव्यस्य भेिियं दृशं्य श्रव्यञे्चपत पवद्यते। संस्कतवाङमये दृश्यकाव्यानामुियिः प्राचीनकाल एवाजायत।

वैपिकयुगे दृश्यकाव्यानामस्मस्ततं्व प्रमापणतम्। ऋगे्विीयसूकै्तिः प्रतीयते यत् तिा दृश्यकाव्यमप्रचत्। सोमपवियसमये पियमाणस्यापभनयस्य

वणानं तत्काले दृश्यकाव्यसं्य सद्भाव । गमयपत। संपकहताब्राह्मणग्रन्थयोिः िैलूर्िब्दोिलस्मब्धरपि वैपिकयुगे दृश्यकाव्यस्यास्मस्ततं्व प्रमाियस्मक्त।

मद्यव्रते वृषे्टिः ििुसमृदे्धश्योिलब्धो सत्यां वहनेिः समन्ततिः कुमाररकाणां नृत्यस्य वणानं दृश्यते तिप्यत्रारे् प्रमाणभावं भजते। ऋगे्विगतािः यमयमी

संवािािः सरमािपणसंवािाश्च तिानी ं नाटकस्यास्मस्ततं्व गमपयतंु क्षमािः । सामवेिे गानप्र ाने ऋकु्ष संवािास्मत्यकासु च सतीरु् नाटकानामस्मस्ततं्व

तिातनमिलपिततुमिक्यमेव।

रामायणकाले दृश्यकाव्यानामस्मस्तत्वस्य सु्फटप्रमाणपमह उिलभ्यते। रामायणे िैलूर् नट निाक प्रभृतीनां

दृश्यकाव्याङ्कानामुले्लखो वेद्यते। सााँची स्र्ाने प्रािासु मूपतारु् कर्कानां समूहस्य मूतायोऽप्यलभ्यन्त यासु तचे्यष्टापभरपभनयिः प्रकाश्यते।

महाभारताङ्गभूते हररवंिे रामचररतापभनयस्योले्लखो लभ्यते। एपभिः प्रमाणैस्तिाते्व दृश्यकाव्यसद्भाविः प्रमापणतो भवपत। रामायणे यर्ा

नटनताक सङ्घानां गायकानां च गायताम्। यतिः कणासुखा वाचिः िुश्राव जनता ततिः ॥

िापयणपनप्रणीतायामष्टाध्यायाम् िाराियापिलापलभ्यां पभकु्षनटसूत्रयोिः कमान्किाखापिपनिः इपत सूत्र ियं दृश्यते।

पसस्मद्धपमिं यित्र समये नटनां पिक्षार्ा सूत्रापण पवरच्यने्त ि। नटानां पिक्षा चापभनयस्य प्ररूढप्रचरतां । गमयपत।

महपर्ािः ितञ्जलेमाहाभाष्यमपि तिीये समयेऽपभनयस्य सद्भाव प्रकटयपत। तत्र पह ये ताविेते िौभपनका नामैते प्रत्यकं्ष 

कंसं  ातयस्मन्त प्रत्यकं्ष च बपलं बन्धयस्मन्त इतु्यक्तम्। प्रत्यक्षकसब बपलबन्धी सम्भवतोऽपभनय एवेपत पसद्धयपत तिापभनयप्रचारिः ।

महपर्ािः वात्स्यायनीये पनपमाते कामसूते्र पलस्मखतम् िक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेऽहपन सरस्वत्या भवने पनयुक्तानां पनतं्य

समाजिः । कुिीलवाश्चागन्तविः पे्रक्षकमेर्ां युिः ।

नागररकानां मनोरञ्जनस्य सा नतयाऽपभनयिः प्रतीयतेऽन या । वात्स्यानोक्त्या। पवनयपिटकेऽपि रङ्गिालाया उले्लखो दृश्यते

चुल्लवग्गकर्ाप्रसङे्ग। िुङ्ककालािु नाययुग एव प्रवपतातो दृश्यते। तत्र भास सुबनु्ध िूद्रककापलिासअश्वघोर्श्रीहर्ा भवभूपत पविाखिि

कपिलिेवलोकमपणिाहाल र ावल्लभअपभराजेिािः कपतिये ज्ञाता नाटककारािः ।

तिेवमुिररनैरूले्लखैिः प्रमापणतं तिैपिककालािारभ्य अ ुना यावत् अपभनयस्यात्र िेिे प्रचुरिः प्राचारिः  आसीत पवद्यते च।
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तच्च अवस्र्ानुकृपतनाायं रसाश्रयम्। अन्यद्भवाश्रयं नृतं्य ताललयापश्रतं नृिम्। वसु्त नेतृ रसभेिान्नायं ििपव ं

नाटकप्रकरणभाणव्यायोगसमवकारपडम ईहामृग अङ्गवीर्ी प्रहसनभेिात् वसु्त पिपव मा काररकं प्रासपङ्गकच्चा तच्च िुनिः प्रपसद्धकस्मल्पतभेिाि्

पिपव म्। नेता चतुपवा ो  ीरोिाि ीरोद्धत  ीरलपलत  ीरप्रिान्तभेिात्। व्यािाराभावेनापभ नयासम्भवात् नैव िान्तस्य नाये िुपष्टररपत केपचत्।

रामचिमते तु तस्यापि िुपष्टरपभनयसम्भवात्। दृश्यातया पह नायं रूिपमत्यपु्यच्यते समारोिादू्रिकमपि। अपभनय एव नायस्य जीवनम्।

तथ्यतुपवा ं । वापचकआपङ्गकआहाया सास्मत्त्वकभेिात्। नटािौ िात्राणां तािात्म्यायंत्या । नाये सामापजकानां रसास्वािनसम्भविः । दृश्यकाव्यस्य

भाणापि नाटकानां चचााऽत्र प्रसू्तयते नाटकम् नाटकं ख्यातवृिं स्यापिपत प्राचीनिः सम्प्रिायिः । आ ुपनकासु्त कस्मल्पतवृिमपि नाटकं मन्यने्त।

कावे्यरु् नाटकं रम्यम नाटकानं्त कपवत्वम्। संसृ्कतवाङ्मये भासकापलिासभवभूपतररत्याियािः नाटकािः सुपवख्यातािः सस्मन्त।

तत्रापभज्ञानिाकुन्तलनाटके राजा िुष्यन्तो मृगयार्ुं वनं गतो यावत्कण्वाश्रममािरािवलोकपयतुमुिैपत तावित्र बालिाििान् पसञ्चन्ती

िकुन्तलामालोक्य तसै्य पिध्यपत तिीयं जन्म मनसा पजज्ञासते जाते िररचये गान्धवेण पववाहेन तामुियच्छपत कायाानुरो ाच्य राज ानी प्रपत

िराविाते। राजिररणीता तपियोगस्मखन्ना च िकुन्तला आश्रमागतस्य िुवाासमिः समुपचतमापतथ्यमपव ाय तच्छािभाजनं भवपत कणे्वन

यर्ावसरं ितु्यिः समीिं पे्रपर्ताऽपि िकुन्तला िािव्यवपहतिृपतना ित्या िुष्यने्तनािररगृहीता मरीचेश्रमे सुतमसूत ततै्रव चापतष्ठत्। अर्

जातेऽङ्गुलीयकििाने सातिकुन्तला िृपतिेवकायाानुरो ेन पिवं गत्वा ततिः िरावृिश्च राजा मुपनगौरवािाश्रमं गतो यावच्छकुन्तला िश्यपत

ताविेव सा सिुत्रा राज्ञास्वीकृताऽपवराममानिमा ससािेपत। अपभज्ञानिाकुन्तल पवर्ये प्रपतिापित पवद्यते

कावे्यषु िाटकं रमं्य तत्र रम्या र्शकुन्तला। तत्राऽवप चतुर्ोऽङ्काः तत्रश्लोक चतुष्ट्ट्यम्॥

तत्र िुत्रीप्रस्र्ािनसमये पितुरवस्र्ा यर्ा

यास्यात्यद्य र्शकुन्तलेवतत हृदयं संसृ्पष्टमुत्कण्ठया। कण्ठाः िन्तितिाष्पिृविकलुषवश्चन्ताजडं दर्शविम्। िैक्लवं्य मम तािदीदृर्शवमदं

से्मिादरण्यौकसाः । पीड्यने्त गृविणाः करं् ि तियाविशे्लषदुाः खेिविैाः ।। पातंु ि प्रर्मं व्यिस्यवत जलयुष्मास्वपीतेषु या िादिे

वप्रयमण्डिावप भितां से्निेि या पल्लिम्। आदे्य िाः कुसुमप्रसूवतसमये यस्या भितु्यत्सिाः सेयं यावत र्शकुन्तला पवतगृिं

सिैरिुज्ञायताम्॥

अपि च पितुवाात्सल्यम्

रु्शशू्रषष्व गुरुि कुरु वप्रयसखीिृविं सपत्नीजिे भतुवविवप्रकृतावप रोषणतया मा स्म प्रतीयं गमाः । भूवयषं्ठ भि दवक्षणा पररजिे

भागे्यष्विुते्सवकिी यान्तयेिं गृिणीपदं युितयो िामााः कुलस्याद्ययाः  ॥ अस्मान्साधु विवचन्त्य संयमधिािुचै्ाः कुलं चालि स्त्वय्यस्यााः

कर्मप्यबान्धिकृतां से्निप्रिृविं च ताम्। सामान्यप्रवतपविपूिवकवमयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायिमताः परं ि खलु तद्वाचं्य िधूबनु्धवभाः

॥

प्रकरणम्

प्रकणम् कर्ानकं कपवकस्मल्पतं भवपत। प्रायिः लोककर्ा ारण प्रकरणस्य रचना भवपत। प्रकरणे समसामपयक पवर्याणां पचत्रणं

ियाािरूिेणाऽत्र पियते कपवन॥ प्रकरणे शृ्रङ्गाररसस्य प्रा ानं्य भवपत। प्रकरणस्य एकपवंिपतिः भेिािः सस्मन्त।

िूद्रकसै्यकैवेयं मूच्छकपटक नाम कृतस्तात्कापलक समाजििायािः प्रसु्फपटतं पचतं्र प्रकटीकरोपत। तस्मिन्समये उज्जपयनी

भारतस्य समृद्धा नगरी फलतस्तत्र चौयाि्यूतयोिः प्ररूढिः प्रचारोऽविात। वेश्यालयानां प्राचुया पवलापसतायािः प्रमाणम्।

मनुिृपतन्यायालयेष्वापद्रययाणाऽऽसीत्। ब्राह्मण अपि व्यािारापजातपवभवािः शे्रपष्ठनिः कथ्यने्त ि। राज्ञां प्रभुत्वमप कं िरं ते मस्मन्त्रणां

सहयोगमिेकै्ष्यव काया चालयस्मन्त ि। चैत्यापन पवहाराश्च भूयसा पनरमीयन्त यत्र रोपगणां िुशू्रर्ाऽपि व्य ीयत। िीतिासप्रर्ाऽविात।

राजिके्तिुाबालतायािः । प्र ानं प्रमाणंपकयतैव कालेन राज्यिररवतानं दृश्यते। बौद्ध मो यद्यपि । सम्पन्नििस्तर्ापि तत्र िोर्ािः समापवष्टा आसन्।

एवं पह ििरूिकापण भवस्मन्त ।

यर्ोक्तम्

िाटकमर् प्रकरणं भाणव्यायोग समिकारवडमाः । ईिामृगाङ्गिीथ्य प्रिसिवमवत रूपकावण दर्श॥

अत्र नाटकम् इपत िब्दिः आजलभार्ास्मस्र्त इत्यस्य बङ्गभार्ास्र्नाटकम् इत्यस्य संसृ्कतभार्ायािः रूिकम् इत्यस्य च

समर्ाकिः ।

आ ुपनकनाटककारेरु् राओ ियालु महोिया कृतम् अनुििः नामका दृश्यत्रयसमस्मन्वतं नाटकम्। नाटकेऽस्मिन् नायकिः अनूििः

वयपस युवा कुष्ठ रोगग्रस्तिः सन् िररवार िररत्यजपत। कुष्ठरोपगणां कृते यिारोग्यपनकेतनम् लोकालयात् बपहरेव वताते तिेवाश्रयपत नास्मस्त तस्य

गत्यन्तरम्।

अतिः यद्यपि कुष्ठरोगिः न खलु संिमको व्याप रेव अतिः तिान्न भेतव्यम् कुष्ठरोगािान्तािः सवेषे्वव कमासु अप काररणिः न

कर्मपि ते िररवारात् समाजािा वपहष्कारमहास्मन्त इत्याकारापण पवज्ञािनापन िुनिः िुनरेवं वेतार िूरिान संवािित्रापि प्रचारमाध्यमैिः

प्रचारमािद्यने्त तर्ापि यत् कुष्ठव्याप ग्रस्तािः समाजात् वपहषृ्कता एव स्विररवारेरु् अपि तेर्ाम् स्र्ानं नास्मस्त इते्यव नाटकेनानेन सुष्ट्िुतया

प्रपतिापितम् इत्यतिः वतामानसमाजस्मस्र्तौ अस्य प्रासपङ्गकता अनस्वीकायाा िः एव।

कुयाात् सिा मङ्गलम् इपत लोकनार् पमश्रमहोियेन पवरपचतम् र्ड्दृश्यसमस्मन्वतं करुणरसापश्रतं नाटकपमिं यस्मिने्नव नाटके

पविितब्द्द्यामपि नारीणां करूणाििा तावत् पचत्रापयता। नापयका नीरजा खलु आ पववाहात् पितुिः । भारसदृिी पववाहात् िरमेव श्विुरकुले

िणार्ा पनतरां पनिीपडता न केवलं । मानपसकं पनिीडनम् कापयकमपि च। अस्मन्तम सा एव तिस्मस्वनी पनहता।

भवन्तस्तावत् कृिया पत्र चतुर िञ्चमर्ष्ठसंख्यापङ्कतेरु् संवािेरु् दृपष्टिातं कुवानु्त सवात्र नीरजा पवद्यमानाकुत्रपचत् सा याज्ञसेनी कुत्रपचत

सुस्मिता कुत्रपचत् प्रपतमा वा िरनु्त सवात्र पनिीपडता अस्मन्तमे पनहता यौतकमेव सवात्र एकमेवापितीयम् कारणम्। िणप्रर्ा सवात्र पनस्मन्ता

यौतकं । वजानीयम् िणग्रहणं वजानीयम् इपत सवात्रोचै्चरूिघोपर्तम् पव ाइनिारा पनपर्द्धम् तर्ापि इिमेव यौतकग्रहणं चपलतम् इिमेव

चलपत इिनु्त चपलष्यपत। एवम् उक्तञ्च प्रर्मं कन्यािानम िश्चात् कन्यािहनम् िूवा व ूवरणम् िश्चात् ब ूिहनम् इपत।

अपभराजराजेिपमश्र पवरपचते साक्षात्कारनाटकेऽस्मिन् सवात्र चयन पवर्ये यिेव प्रहसनम् 

प्रपतपिनम् वतामानसमाजे प्रचलपत तिेव व्यङ्गात्मकहास्यरसेन सम्यगेव उि्घापटतम्।

महापवद्यालयस्य कायाालम् पलपिकस्य चयनं भपवष्यपत। उिीणािः पहन्धाङ्गल टङ्कणपभज्ञिः योग्यतमिः प्रत्यािी

िरनु्त पलपिकििे तस्य चयनं न भवपत भवपत तु कृिालोिः यस्य िुटकात् ित्रमेव पनिः सृतम् ितं्र तु पलस्मखतम् राज्यस्य ऊच्चपिक्षामन्त्रीमहोियेन।

अतिः अनन्तरामिः उक्तिः प्राचायेण चयनसपमपतमुखे्यन योग्यतापतिय्यात् स एव न मनोनीतिः । पवििीभूता तव योग्यता। त्वत्सदृिोच्चयोग्यतावनं्त

जनं कर्महं पलपिकििे पनयोकंु्त िक्नोपम ।

माणिः संसृ्कतवाङ्मये प्राचीनतादृष्ट्या भाणस्यापि स्र्ानं नाटकवत् प्रपतपष्ठतम्।  ूतास्यय नायकस्य चररतम् एक एवाङ्किः हास्यरसस्य

प्रा ाने्य सत्यपि । सौभाग्यिौयाापिवणानया शृ्रङ्गारवीररससूचना भारतीयवृपिश्च भवपत। भाणरचनायां यिोलाभिः प्रयाससाध्यो भवपत यर्ोक्तम्
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िररूवचरीश्वदिाः श्यावमलकाः रू्शद्रकश्च चत्वाराः । एते भाणाि् बभणुाः का र्शन्तक्ताः कावलदासस्य॥

भाणग्रने्थरु् वरचे्यिः उभयापभसाररका िूद्रकस्य िद्याप्राभृतकम् ईश्वरििस्य  ूतापवटसंवाििः श्यापमलकस्य िाितापितकम्

वामनभट्टबाणस्य । शृ्रजारभूर्णम् रामभ्रििीपक्षतस्य शृ्रङ्गारपतलकम् वरिाचायास्य वसन्तपतलकम् िङ्करकवेिः िारिापतलकम् िाप्लाकवेिः

शृ्रङ्गारसवास्वम् युवराजस्य रससिनभाणिः सापहत्य ििाणोक्तिः लीलाम ुकरशे्चत्याियो ग्रन्थािः ियने्त।

तत्र वररूपचना कपववरेण उभयापभसाररकासंज्ञको भाणिः प्रणीतोऽस्मस्त। अत्र पह कुबेरििनारायणिियोजीवनं वपणातमस्मस्त।

ग्रने्थऽस्मिन् न्याय संख्या पस ान्तािः प्रपतिापितािः सस्मन्त तरै्व नृत्यकला वणानञ्च। अत्र भासनाटकीया पविेर्ता लभ्यते।

व्यायोगिः

व्यायोगनामकरूिकप्रभेिसापहत्यमपि संसृ्कते न िुलाभम्। व्यायोग प्रपसद्धपमपतवृिम् स्त्रीिात्रपवरह बहुिुरुर्िात्रता

गभापवमिासन्ध्यभाविः

कैपिकी वृपििः प्रख्यातश्च नायको भवपत। हास्यशृ्रङ्गारिान्तपमन्नाह रसािः । व्यायोगग्रने्थरु् िाििितकोिरा ामववत्सराजकपलकृतिः

पकराताजुानीयव्यायोगिः । भासस्य मध्यमव्यायोगिः प्रहािनिेवपवरपचतिः िार्ािरािमिः काञ्चनायास्य  नञ्जयपवजयिः रामचिस्य पनभायभीमव्यायोगिः

पवश्वनार्स्य सौगस्मन्धकाहरणम् इत्याियो ग्रन्थािः प्रख्यातािः ।

भासस्य मध्यमव्यायोगेऽस्मिन् भीमेन घटोत्कचाि् ब्राह्मण्िुत्ररक्षणं भीमस्य पहपडम्बया सह िुनपमालनञ्च वपणातमस्मस्त। व्यायोगेऽस्मिन्नास्मस्त

लोकमपणिाहालस्य कलाख्याटीका।

समवकारिः समवकारे िेवासुराश्रयं ख्यातं वृिम् िािि नायकािः वैपिकापन गायत्र्यािीपनच्छन्ांपस वीरिः प्र ानो रसिः । समवकीयाने्त

बहवो रसा यते्रपत वु्यत्पत्त्या सवारसास्र्ानं सूच्यते। एतत्प्रभेिसापहत्यमल्पम् यर्ा वत्सराजस्य समुद्रमर्नम्। अत्र पह त्रयोङ्कािः सस्मन्त।

पडमिः रौद्ररसप्र ानिः ख्यातेपतवृििः चतुरङ्ग र्ोडिपभरूद्भतनायकैरूिेतिः िान्तहास्यशृ्रङ्गापभनै्न रसैरूिसृ्कतिः

कैपिक्यपतररक्तवृपििाली च भवपत पडमिः । अस्योिाहरणं च पत्रिुरिाहिः इपत महपर्ािः । तिुक्तम्

इिं पत्रिुरिाहे तु लक्षणं ब्रह्मणोपितम्। ततस्मस्त्रिुरिाहश्च पडमसंज्ञिः प्रयोपजतिः ॥

पडमसङ्घाते इपत नायकसंघात व्यािारात्मकत्वापिम इपत संजे्ञपत  पनकिः । वेङ्कटवयास्य कृष्णपवजयिः रामकवेिः मन्मर्ोन्मर्नम

इपत च िरे उिाहरणे।

ईहामृगिः ईहामगे ख्यातं कस्मल्पत पकपञ्चिंिं च वृिम् चत्वारोऽङ्कास्त्रयिः सन्धयिः सङ्घर्ासङ्कुलं कर्ानकं भवस्मन्त। मृगविलभ्यायां

नापयकायामपभलार्स्य वणानीयतया ईहामृग इपत नामकरणम्। प्राचीनयोिः वीरपवजय रूस्मिणीहरण नामकयोरीहामृगग्रन्थयोिः

यद्यपु्यिलस्मब्धना भवपत तर्ापि वत्सराजकृतं रूस्मिणीहरण नामकयोरीहामृगग्रन्थयोिः । यद्यपु्यिलस्मब्धना भवपत तर्ापि वत्सराजकृतं

रूस्मिणीिररणयिुस्तकं प्राप्य इपत तिेवैकमस्योिाहरण लभ्यम्। सापहत्यििाणोक्तिः कुसुमिेखरपवजय नामकोडीिहामृगग्रन्थोऽप्राप्य एवं।

वीर्ी वीर्ीनामपन रूिकप्रभेिे भाणसमानैव शृ्रङ्गारोऽनुस्मद्भन्नरूिोरसिः कैपिकी वृपिश्च। नाममात्रिेर्ोऽस्य पनििानग्रन्थिः । कर्ा

एकोऽङ्किः माध्वीवीर्ी इ

अङ्किः िुराणेपतहासप्रपसद्ध कर्ानकम् करूणिः प्र ानो रसिः वास्तवयुद्धभावेऽपि वागु्यद्धम् इत्यापिसामग्री अड्केऽिेक्ष्यते।

एतिुिाहरणं िपमाष्ठाययापतनामकमप्राप्यम् । भास्करकवेिः उन्मिराघवं नाम अङ्कस्योिाहरणिुस्तकं लभ्यते िरनु्त तद्रचनाकोलो नाव ायाते।

प्रहसनम् हास्यरसस्य समाजे महानुियोगेिः पिष्टहासस्य बहुल आिरिः समाजपवरोप तत्त्वस्य मागास्र्ाने हास्यस्यप्र ानकाव्यस्य

उियक्तमावश्च प्रहसनकाव्यस्य सृष्टौ कारणतां गतिः । यर्ाऽ ुना हास्यरसप्र ानं व्यङ्गमयं च कावं्य कामपि पवपिष्टां मयाािां रक्षपत नानायासं

पलख्यते तरै्व प्रागपि प्रहसनं बहुलतया नापलख्यत तर्ाऽपि संसृ्कतसापहते्य प्रहसनग्रन्थसै्यकान्ततोऽभावो नास्मस्त।

प्रहसने भाणवत् सन्ध्याियिः पनन्नीयते्वन वण्यामानानां कस्मल्पतं विम पवष्कम्भकप्रवेिकरापहत्यम् हास्यरसप्रा ान्यश्च भवपत। सवाप्राचीनिः

प्रहसनग्रन्थिः मिपवलासिः तस्य रचपयता िल्लवनरेिस्य पसंहपवषु्णवमाणिः िुत्रो महेिपविमवमााऽसीत्। अयं च राजा हर्ाव ानिुलकेपिपितीययोिः

समकापलक इत्यस्य समयिः खीष्टीयसिमितकस्य िूवाा ुं भागो मान्यिः । अस्य मिपवलासप्रहसनस्य भार्ा सरला िैलीप्रसन्नमनोहरा च। एक

प्रारस्मम्भक िद्य दृश्यताम्

पेया सुरा वप्रयतमामुखिीवक्षतवं्य

ग्राह्याः स्वभािलवलतो विकृतश्च िेषाः । येिेदमीदृर्शमदृश्यत मोक्षिमव

दीघावयुरिु भगिाि् स वपिाकपावणाः ॥

मिपवलासप्रहसनपनमााणकालात् िञ्चिताब्द्द्यािः िरतिः काव्यकुब्जा ीकागोपवन्चिस्य सभािस्मण्डतिः कपवराजिङ्ख रिः लटकमेलक नाम

लोकपप्रयं प्रहसनं प्राणैर्ीत्। गोपवन्चिो हर्ास्ततस्य तिाश्रयिातुजायचिस्य पितेपत लटकमेलकं नैर् ीयचररतसमकापलकम

गुरोपगारिः िञ्च पिनान्य ीत्य वेिान्तिास्त्रापणपिनत्रयचा अमी समाघाय च तका वािानुिागतािः कुकु्कटपमश्रिािािः ॥ इपत पवश्वनार्ोि् ृतं िदं्य

लटकमेलकसै्यव। ज्योपतरीश्वरकपविेखरकृतं  ूतासमागम नामकं प्रहसनम् जगिीश्वरकृतं हास्याणाव नामक प्रहसनम

गोिीनार्चिवपिाकृतं कौतुकसवास्व नामकम् सामराजिीपक्षतकृतं  ूिानतकं नामकं च प्रहसन प्रपसद्धम्।

श्रव्यकाव्यम

संसृ्कतसापहत्यस्य समालोचनेन ज्ञाययते यत् श्रव्यकाव्यमपि पत्रप्रकारक भवपत गद्यकाव्यम् िद्यकाव्यम्

चमू्पकाव्यञे्चपत। तत्र गदं्य नाम भार्ायािः प्राकृपतक स्वरूिं तपििरीतं िदं्य तस्य पनपमात रूिम्। यर्ा गद्यते प्रि् गद्यम् यर्ा अहं िुस्तकं

ििापम इपत। एतस्मद्ध अपनयतवणाावसानं भवपत। िदं्य तु अपनयतवणाावसानं िािबद्धमेव। यपि पह काकतालीयन्यायेन किापचि् गदे्यऽपि

लयात्मकता उत्पद्यते तिापि गदं्य तु गद्यमेव तत्र बुस्मद्धपवलासजन्यताभावात् यर्ा िेवौ गृहं जग्मतुिः । इिं पह यरै्व गदे्य तरै्व । िदे्यऽपि। यर्ा

कायव विवश्चतमासमाप्य मुवदतो देिौ गृिं जग्मतुाः ।

असै्यव गद्यरूिं भवपत पनपश्चतं कायाम् आसमाप्य मुपिती िेवी गह जग्मतिः इपत। पकन्त्त्वने नैतन्नाव ेयं यिन्वयाभाव एव ििानां

गद्यपमपत।

गद्यपवद्या पवपिष्य कर्ापव ा अपभव्यके्तिः िक्ततमिः माध्यमो वताते। कपवतािेक्षया कर्ा सामान्यजनस्य पनकटतरा भवपत। कर्ायािः

समे्प्रर्णीयता कपवतािेक्षया सहजतरा भवपत। कपवता सवाजनबोध्या भवेपिपत नास्मस्त पनयमिः िरनु्त कर्ा सवेर्ां बो गम्या भवेपिपत आग्रहिः

नाप्रासपङ्गकिः । वसु्ततिः रचनायािः कर्ावसु्त पह रचनापव ां पन ाारयपत। कपवतायािः कथं्य कर्या वकं्त न िक्यते। कर्ायािः पवर्यवस्त्वपि

कपवतामाध्यमेन वकंु्त न िक्यते। अत एव एकस्मिन् लेखके युगित् कपवतं्व उभयमपि िररलक्ष्यते। सजाकिः भावानुसाररणी ं पव ां स्वीकरोपत।

न कर्ां पवना न वा कपवतां पवना सा समू्पणो भवपत। अतिः कपवरपि किापचत् कर्ाकारिः कर्ाकारोऽपि किापचत् कपविः भवपत।

प्राक्तनकाव्यिासे्त्ररु् गद्यकावं्य स्रू्लतयापि ा पवभकं्त दृश्यते १७ कर्ा २७ आख्यापयका चेपत। प्रबन्धकल्पना कर्ा

आख्यापयकोिलब्धार्ाा इत्यमरकोिे कर्ाऽख्यापयकयोलाक्षणं वपणातमस्मस्त। कर्् वाक्यप्रबने्ध इपत  ातोिः पचपत िूपतकपर् कुस्मम्बचपचाशे्चपत आपङ
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टापि च कर्ािब्दो पनष्पद्यते। आसमन्तात् ख्यापत प्रकटयतीपत आ िूवाक ख्या ातोिः लतचौ कतरर णु्वल टापि च आख्यापयकेपत रूिम्।

कर्ायां सरसं वसु्त गदै्यरेव पवपनपमातम् आख्यापयका कर्ावत् स्यात् इत्यस्याच्च पवश्वनार्वचनात् एतत् प्रपतफलपत यत् कर्ाऽऽख्यापयके

मुख्यतया गदे्यनैव पलखे्यते िरनु्त अिवािोऽपि तत्र क्वपचित्र भवेिार्ाा इपत श्लोका ेन पनपिाष्टो वताते। तस्य मतानुसारं कािम्बरी कर्ारूिा

वताते हर्ाचररतं च आख्यापयकारूिमस्मस्त। पवर्यवसु्तदृष्ट्या भेिेऽपि रचना पव ानिैली दृष्ट्या कर्ाऽऽख्यापयकयोिः वास्तपवको भेिे न प्रतीयते।

कर्ामाध्यमेन चररत्रपविेर्स्य जापतपविेर्स्य वा सुष्ट्िु पचत्रणं सम्भवपत। कर्ाचररत्रस्य मनोवेिनािः मनोभावनािः वा

पिल्पकौिलेन चमत्कारािािकानां पचिापन रञ्जयस्मन्त। कर्ायािः िािकािः कर्पनकायािः । वाताया प्रभापवतािः सन्तिः कर्ाचररतै्रिः सह एकाकारािः

भवस्मन्त। तेन ते कर्ाचररत्राणां सुखिुिः खे आत्मानपमव मन्वते। यपि चैवं सम्भवपत तपहा कर्ाकारिः  कर्ारचनायां सफल इपत वकंु्त िक्यते।

केनपचि् वैिेपिकपविुर्ा सत्यमेव प्रपतिापितं यत् यावत् िािकिः बसृ स्र्ानके कर्ां ििन् स्वकीयं वसृयानं ग्रहीतुमसफलो न भवपत तावत्

कर्ायािः सफलरूिायनं सातपमपत स्वीकतुुं न िक्यते।

गदं्य कवीनां पनकरं् विस्मन्त इपत या सूस्मक्तिः संसृ्कतसापहत्यप्रसङे्ग प्रपर्ता सा गद्यप्रणयनसामथ्यामपभनन्पत।

प्राचानकालात् प्रचालतर्ा उक्तरद्याि प्रासाङ्गको वतेते। अद्यापि गद्यिद्याऽध्वनीनािः कवयो पवरलािः भवस्मन्त। िद्यािेक्षस्या

गद्यस्य लोकपप्रयतं्व तिानीमप्यासीत् इिानीमपि वताते इतोऽप्यगे्र वपताष्यते। न केवलं संस्कते अपितु प्रायेण सवाासे्वन भारतीय भार्ासु

गद्यबन्ध एवं लोकापभरूपचं जनयपत। गद्यपवद्यास्वपि बृहत्कलेवरत्वाि् उिन्यासिः उिेक्ष्यते िािकैिः कर्ािपत्रकािः कर्ासंग्रहाश्च संप्रपत

पवियदृष्ट्या लाभकारािः । सद्ध्यस्मन्त सकलसापहस्मत्यकपव ासु कर्ापव ाऽप का लोकपप्रया इपत सावाजनीनोऽनुभविः प्राचीनकालािपि कर्ायािः

लोकपप्रयता स्र्ाने स्र्ाने प्रमापणता। आपिकालािेव रमणीया रसमन्ा पकनीरूिा एर्ा पव ा आयामरजनसामान्यस्य हृतु्स कमप्यिूवा चमत्कारं

सृजपत। अत एव बाणभटे्टन कािम्बयाा िः कर्ामुखे उक्तम्

सु्फरत्कलालापविलासकोमला करोवत रागं हृवद कौतुकावधकम्। रसेि र्शय्यां स्वयमभु्यपागता कर्ा जिस्यावभििा

िधूररि॥

कर्ा आबालवृद्धानां सवेर्ां पप्रयतमा वताते यर्ा गृहे समागत है नवव ूिः । प्राचीनभारतेऽपि कर्ामाध्यमेन

पिक्षणिद्धपतिः लोकपप्रया आसीत्। यर्ा िञ्चतन्त्रस्य पिक्षणिैली। राजकुमारािः सम्भ्रान्तािः सामान्याश्च छात्रा गुरुकुले स्मस्र्त्वा िरस्परं कर्ानां

कर्नश्रवणाभ्यां ज्ञान पवज्ञानिरकापण पवर्यापण अ ीते ि। गृहेष्वपि बालािः पितामह पितामही मातामह मातामहीभ्यिः पे्ररणाप्रिािः कर्ा शृण्वस्मन्त

ि। युगिररवतानेन सह यद्यपि

जीवनमूले्यरु् मान्यतासु च िररवतानं जातं तर्ापि पिक्षाके्षते्र कर्ाना सार्ाकताऽद्याप्यनुभूयते। मनुष्यस्य कायािस्ततामनुरूध्य कर्ायािः

स्र्ानं िमििः लघुकर्ािः अपतलघुकर्ाश्च अप कुवास्मन्त।

पद्यकाव्यम्

सामान्यतिः काव्यवसु्तनश्चतन आश्रयभूमयिः िुराणापन इपतहासिः जनशु्रपतिः कपवकल्पना च। यापन खलु िौरापणकी

कर्ामापश्रत्य प्रणीतापन तापन िौरापणककाव्यापन यापन च ऐपतहापसक ारेण प्रणीतापन तापन ऐपतहापसकापन यापन च जनशु्रत्या ारेण

पवरपचतापन तापन जनशु्रपतकाव्यापन । यापन च कपवकल्पनोि्भूतवस्त्वा ारेण प्रणीतापन तापन काल्पपनकापन काव्यापन भवस्मन्त। यद्यपि

िौरापणकािौ कावे्यऽपि कल्पनायािः प्रा ानं्य भवते्यव तर्ापि गणनैर्ा कर्ावसु्तमात्राश्रया। तापन च िुनिः समालोचकैिः स्वरूितिः

िेवकाव्ययमककाव्यशे्लर्काव्यापिभेिेनापि बहुिो भेपितापन।

वाल्मीपकरामाणमैपतहापसक कावं्य पवद्यते। रामायणे पह ििरर्स्य िुते्रपष्टिः रामापिजन्म सलक्ष्मणस्य रामस्य

पवश्वापमत्रानुगमनं सीतािररणयिः िरिुरामििाभाङ्क रामापभरे्कप्रयासिः रामस्य वनाय राज्ञ आिेििः ससीतस्य लक्ष्मणानुगस्य रामस्य वनगमनं

सीताया अिहरणं रावणव िः सीताया लक्ष्मणेन च सह रामस्य प्रत्यागमनं रामराज्यापभर्किः रामराज्यवणानञे्चपत मुख्यरूिेण प्रपतिाद्यपवर्यािः ।

रामायणं पह सवैर्ामेव काव्यापिग्रन्थानामुिजीव्यो ग्रन्थिः । महाकावं्य पह संसृ्कतसापहत्यजगतिः सवोतृ्कष्टरत्नम्। अनेन पह अष्टाप कसगेरु्

पवभके्तन भाव्यम्। अत्र पह एको नायकिः सुरो वा क्षपत्रयिः बहवो वा सिंिक्षपत्रया भूिा नायकािः । नायकेन पह  ीरोिािप्रकृपतकेन भाव्यम

शृ्रङ्गारवीरिान्तानामेकोऽङ्गी रसिः अने्य रसा अंगाने्यव सवेऽपि नाटकसन्धयिः वृिं तै्वपतहापसकं वा तपितरिपि सज्जनाश्रयं चतुणाामेव वगााणा

सा नं फलं तु तेषे्वकं आिीनामस्मिया वसु्तपनिेिो वा प्रारमभवाकं्य सतां गुणसंकीतान खलानां पनन्ाा च प्रपतसगा पह भापवसमं

कर्ासंसूचकमवसानं यर्ायोग सन्ध्यासूयेन्त्िुरजनीप्रिोर्ध्वान्त वासरप्रातमाध्या हन मृगया िैलतुावनसागरसम्भोग पवप्रलम्भ मुपन

स्वगािुराध्वरजप्रयाणेियममन्त्रिुत्रोियाियिः साजोिाङ्ग वणानीयािः । अस्य नाम वृिस्य कवेनाामकस्य वा नाम्ना नाम सगाानाम तु

सगोिािेयकपर्यैव। एतादृिलक्षणलपक्षतं पह महाकावं्य सौभाग्याय भवपत। महाकावं्य रघुवंिम् कुमारिम्भवम् बुद्धचररतपमत्याियिः सस्मन्त।

खण्डकावं्य महाकाव्यसै्यकिेिानुवपता भवपत। खण्डकावं्य पह वसु्ततो । लघुकाव्यमेव। यत्र पह महाकावे्य जीवनस्य

समग्रताया प्रसारस्तत्र खण्डकावे्य जीवनसै्यकसै्यव िक्षस्य तन्मयता भवपत। खण्डकावं्य पह मुख्यतश्चतुपवा दृश्यते िामररक  ापमाक नैपतकं

साहग्रपहकञ्च। प्रर्मोऽपि भेििः गीपत प्रसु्तपत सु्फटभेिेन पवपव िः । पितीयो पह सु्तपतकाव्यमेव। तृतीयसु्त नीपतिरको वोििेििरकिः

अन्योस्मक्तरूिश्च। चतुर्ाभेिसु्त सङ्ग्रहिरकिः सुभापर्त सङ्ग्रहिः कोर्श्चास्य भेिौ। यत्र कुत्र तु सवेर्ामेव िक्षाणां पमश्रणमपि दृश्यते।

कापलिासस्य उज्जपयनीपविेर्िक्षिापतनो मेघिूतं नाम गीपतकावं्य एव प्रकृत्यन्यकाव्यापन पनतान्तमपतिेते। करं् मेघो पह पनशे्चतनो िौते्य

प्रयुक्त इत्याकाङ्क्षापनवारणाय सिः प्रर्ममेव कर्यपत

धूमज्योवताः सवललमरूतां सवन्नपाताः क्व मेघाः सने्र्शाधावाः क्व पटुकरणैाः प्रावणवभाः प्रापणीयााः । इत्यौतु्सक्यादपररगणयि गुह्यकिं ययाचे

कामाताव वि प्रकृवतकृपणाशे्चतिाचेतमेरु्श ॥

प्रसु्तपतकाव्यसे्यिमेव लक्षणं यित्र कपश्चिपि पवर्यिः प्रबन्धरूिेण प्रसू्तयते पकनु्त स्वरूिेण महाकाव्यलक्षणं नैव सगृह्णापत।

कापनपचत्प्रसु्तपतकाव्यान्यत्र नामापन प्रसू्तयने्त। तद्यर्ा ऋतुसंहारम् शृ्रङ्गारपतलकम् राक्षसकाव्यम् िुष्पबाणपवलासिः

अमरूितकपमत्याियिः शृ्रङ्गारितकम् चौरिञ्चापिका गीतगोपवन्म् शंृ्रङ्गरकल्लोलशे्चपत।

सु्फटकावे्यरु् सवााण्यपि मुक्तव्यपि मुक्तकापन समापवष्टापन भवस्मन्त। तेन नाऽस्य गणना सम्भवा। सामान्यतिः प्रबन्धासम्बद्धकाव्यमेव

सु्फटकाव्यम्।

 ापमाकगीपतकाव्यानामपि सुिीघाा िपिक्तपवाद्यते। सवााण्यपि स्तोत्राण्यस्मिन् समापवष्टापन भवस्मन्त।  ापमाकगीपतकाव्यानां

नामापन अत्रोद्धयने्त श्यामलिण्डम् गस्मण्डस्तोत्रगा । कल्याणमस्मन्रस्तोत्रम् चण्डीितकम् सूयाितकरे्पत।

नीपतिरककावं्य पह अनुभवपसद्धतथे्य समा ृतं भवपत। सामान्यतिः तापन आचारसम्बद्धपवर्यं वणायस्मन्त।

तरै्वोििेिात्मककाव्यापन उििेििरापण। नीपतकावे्यरु् चाणक्यितकम् नीपतपिर्पष्टका बोप चयाावतारिः नीपतितकम् वैराग्यितकम् इपत।
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अन्योस्मक्तकावं्य तादृिं कावं्य भवपत यत्र जीवनसम्बद्धतथ्यमन्यपमरे्ण प्रत्यक्षतया कथ्यते। एतिेव

अन्याििेिकाव्यपमत्यपु्यच्यते। संसृ्कतवाङ्मये एतादृिानामपि काव्यानां नास्त्यभाविः । अिाऽत्र कापनपचिन्योस्मक्तकाव्यस्य नामापन ियाने्त यर्ा

भल्लटितकम् अन्योस्मक्तमुक्तालता भापमनीपवलासिः अन्याििेिितकम् इपत।

सुभापर्तसदृग्रहे पह पवपव कपवपवरपचतश्लोकानां पवर्मिमेण सङ्ग्रहिः कृतो भवपत। तादृिा पह श्लोकािः काव्यग्रने्थभ्यो

गीपतकावे्यभ्यिः सामान्यसङ्ग्रहेभ्यश्च गृहीता भवस्मन्त। तादृिोद्धरणे कपतियेर्ां कवीनां तत्प्रणीतेग्रन्थानाञ्च नामान्यपि िृतापन भवस्मन्त। यद्यपि

कपतिये ताि श्लोकािः सम्प्रपत समुिलब्धसंस्करणेरु् नैवालभ्यने्त तर्ापि एक्यिः कपवग्रन्थािीनां िररचयाने्वर्णाय पविेर्तिः कालपन ाारणाय सौकाया

पकमपि सजायत एवं। सुभापर्तसङ्ग्रहकावे्यरु् गार्ासििती कवीिवचनसमुच्ययिः मानसोल्लासिः आयाासििती सूस्मक्तमुक्तावली चेपत।

कोर्ािः सामान्यतो पिपव ािः नानार्ाककोर्ािः ियाायवाचककोर्ाश्च। नानार्ाककोरे्रु् एकस्य िब्दस्य एकाप का अर्ाा

उिस्र्ाप्यने्त ियाायवाचककोरे् एकसै्यवार्ास्य वाचकिब्दािः पनपिाश्यने्त। कोर्कावे्यरु् अमरकोिाियिः प्रमुखं पवद्यते।

श्रव्यकाव्यम्

। ऐपतहापसककाव्यम् महाकाव्यम् खण्डकाव्यम् िाङ्गाररककाव्यम्  ापमाककाव्यम्

नीपतकाव्यम् अन्योस्मक्तकाव्यम् साग्रपहककाव्यम् सुभापर्त कावयम् कोर्काव्यम्

प्रसु्तपतकाव्यम् सु्फटकाव्यम् टकाव्यम्

चमू्पकाव्यम्

गद्यिद्योमयस्वरूिं कावं्य चमू्पसंज्ञकम्। चमू्पकावे्य सामान्यकर्नं तु । गदे्यनैव कथ्यते पकनु्त पविेर्कर्नाय

िद्यमापश्रयते। काव्यप्रकारोऽयं बहुििः प्रचपलतिः सम्मापनतश्च दृश्यते पवित्समाजे। सामान्यतसु्त गद्यकावे्यऽपि यत्रतत्र िद्यानामपि समावेिसु्त

भवते्यव। यर्ा

वासवििा हर्ाचररतकािम्बरी ििकुमारचररतप्रभृपत ग्रने्थरु्। तर्ापि तेर्ां पहं चमू्पकावे्य गणना नैव कृताऽस्मस्त। अनेनेिमव ेयं यते्कवलं

गद्यिद्यमयरचनां । नैव चमू्पकाव्यत्वमाप्नोपत पकनु्त तत्र गद्यिद्यभागयोिः समानभागोऽप्यावश्यकिः । यत्र पह गदं्य िद्यश्च यर्ावश्यक

समानभागव्याप्यते्वन प्रयुकं्त तिेव चमू्पकाव्यपमपत।

काव्यप्रकारोऽयं किा वा केन प्रारब्ध इपत तु नैव ज्ञातम ुनाऽपि पकन्त्ते्वतावक्त पनपश्चतमेवं यिसौ पविमिूवाकालेऽपि

लब्धप्रचार आसीत्। प्रर्म हास्यरूिं िरपत आद्यकाव्यिास्त्राचायो भामहिः । ततश्च रूद्रिाम्नो । पभररनारास्मखलेखेऽनेकेरु् गुिकालीनापभलेखेरु्

चास्य स्वरूिमुच्यते। िण्डी तु

गद्यपद्यमयी कावचच्मू्पररत्यवभधीयते।

संसृ्कतजगवत प्रवसद्धश्चमू्पकारा यर्ा कालक्रमािुसारेण वत्रविक्रमश्च सोमश्च िररचन्द्रिरै्ि च। भोजश्च सोड्ढलशै्चि राज्ञी वतरुमलाया॥

िारायणिर्ा चासि् िेङ्कटाध्वररसूरयाः र्शङ्करोऽवप च विख्याताश्चमू्पकाव्य विधायकााः ॥

अर्ाात् पत्रपविमभट्टस्य नलचमू्पिः हररचिस्य जीवन्धचमू्पिः सोमिेवस्य यिस्मस्तलकचमू्प भोजिेवस्य चमू्परामायणम्

अपभनवकापलिासस्य भागतचमू्पिः सोड्ढलस्य उियसून्री कर्ा सोमेश्वरिेवस्य कीपतकौमुिी वासुिेवरर्स्य गजावंिानुकीतानम्

अनन्तभट्टस्यभारतचमू्पिः रामानुराजाचायास्य रामानुजचमू्पिः पतरुमलाम्बायािः वरिानस्मम्बकािररणयचमू्पिः वेङ्कटाध्वररणिः पवश्वगुणाििाचमू्प

महामहोिाध्यायिः जयमन्तपमश्रस्य महामानवचमू्प इत्याियिः प्राचीनऽ ुपनकाश्च चमू्पकाव्यापन सस्मन्त।

प्राचीनचमू्पकावे्यरु् भोजिेवस्य चमू्परामायणं सवोतृ्कष्ट पवद्यते। अस्य प्रणेता पमतवैिमाब्दानपमतिः स्मस्र्पतमान्

िरमारवंिीयो  ारानगरीिोभोजिः िृतिः पकनु्त ग्रने्थ न कुत्रापि प्रणेतृणाम ििमस्मस्त। तरै्व प्रपतकाण्डिुस्मष्पकावाके्य इपत श्रीपविभाराजपबरपचते

चमू्परामाणे इतु्यस्मल्लस्मखतं दृश्यते। ग्रन्थस्यास्य प्रणेता भोजाख्य इपत तु भोजेन तेन रपचतामपि िूरपयष्यन् इपत युद्धकाण्डगतलक्ष्मण

भट्टिद्याज्ज्ञायते। पकनु्त कोऽसौ भोजिः कतमोऽयपमपत तु सम्प्रत्यपि अपनणीतमेव ग्रन्थिुस्मष्पकावाक्यािु यस्य प्रणेता कपश्चपििभाराजो दृश्यने्त।

पविभेरु् राजानो पह भोजिबे्दन व्यिपिश्यने्त । प्राचीनकालािेव। यर्ा भोजने िूतो राघवे पवसृष्ट इपत रघुवंिेऽपि। ग्रन्थस्यास्या ापन

िञ्चकाण्डापन भोजप्रणीतापन युद्धकाणं्ड तु लक्ष्मणभट्टनाम्ना पविुर्ा प्रणीय िूररतम्। तरै्व वेङ्कटराजाखे्यन कपवना उिरकाण्डमपि पवरच्य

िररतपमपत कथ्यते।

ग्रने्थऽस्मिन् वैिभी रीपत सवाापतिपयते्वन पवलसपत। वणानेऽत्र प्रयुक्ता कल्पना पनतान्तोच्यकोपटका। अत्र पह

अनुप्रासस्योिमायाश्च वैपचतं्र्य कुमारिासं िारयपत। अस्योते्प्रक्षाऽपि पनमालनीया। पिङ्मात्रमुिाहरणं यर्ा

सीता पुरा गगिचाररवभरप्यदृष्टा

मा भूवदयं सकलमाििेत्रपात्रम्। इत्याकलय्य वियतं पदधे विधाता

िाष्पोदयेि ियिावि र्शरीर भाणाम॥

अपि च

इपत पवपव रसापभिः कौपिकव्याहतापभिः

शु्रपतिर्म ुरापभिः िावनापभिः  कर्ापभिः ।। गपलतगहनकृच्छर गच्छतोिाािरथ्योिः समकुचपिव सद्यस्तादृिं मागािैध्याम्॥

एवमेवा ुपनकचमू्पकावे्य महामहोिाध्यायिः जयमन्तपमश्रस्य । महामानवचमू्पकावं्य संसृ्कतजगपत प्रपतपष्ठतं पवद्यते। तत्र

आप भौपतक आप िैपवकआध्यास्मत्मक सुखस्य असा ारणकारणस्योले्लखो पवद्यतें तात्कापलक सामापजकपवद्यमानानां समस्यानां यर्ा िुराचार

भ्रष्टाचारापिनां कारणं पनवारणञ्चात्र वपणातं पवद्यते। सा ारणमानविः केनोिायेन महामानविः भपवतंु िक्नोपत इपत  मााध्यात्ममूलकमागास्य

सुस्पष्टताऽत्र पवद्यते। अने्त पिष्टजनानामाििािः  पवद्यते।

दृश्यकावे्यषु र्शाकुन्तलस्य िैवर्शष्ट्ट्यम।

अपभज्ञानिाकुन्तलं तु न केवलं संसृ्कतसापहतै्यवापितु पवश्वसापहत्यसै्यव । मुकुटायते रचनासौष्ठवदृष्ट्या। अत्र कपवकुलपिरोमणेिः

कापलिासस्य । प्रपतभायाश्चरमोत्कर्ो लक्ष्यते। नायकलादृष्ट्या काव्यसौन्यादृष्ट्या िेलीदृष्ट्या रसिररिाकदृष्टया मनोभावापि

सूक्ष्मध्ययनदृष्ट्या प्रसािापिगुणदृष्टया अपभनयत्वदृष्ट्या सहृिह्लािकत्वदृष्ट्या प्रसािापिगुणदृष्ट्या अभेनयत्वदृष्ट्या

सहृियहृियाह्लािकत्व दृष्ट्या वा यर्ाकर्मपि पनरीक्ष्यते िरीक्ष्यते समीक्ष्यते वा सवारै्व िाकुन्तलस्य सवाजनाह्लािकत्वम् अवलोक्यते।

अतएवोच्यते श्रीकृषे्णन
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असृ्पष्टदोषा िवलिीि दृष्टा िारािलीि ग्रवर्तागुणौधैाः । वप्रयाङ्कषालीि प्रकामिद्या ि कावलदासादपरस्य िाणी॥

मृगयापवहारी िौरवो पह िुष्यन्तो मापलनीतटस्रं् कण्वाश्रमं प्राप्नोपत। तत्र स िकुन्तलां दृष्ट्वा भृिं तस्यामनुरक्तिः कण्वस्योििस्मस्र्तानेव

तां गान्धवेण पवप ना िररणीय ताञ्चोिमुज्य कृतप्रपतज्ञस्तन्नयनाय राज ानी प्रपत पनवताते। एतस्मिन्नन्तरे िून्यहृियां िकुन्तलामात्मानमुिोपक्षतवती ं

मत्ववा िुवाासा यरे्च्छागतस्तां पप्रयो पविरतीपत ििपत। सस्मखभ्यां प्रसापितश्च व प्रणयपचह्नििानाच्छािान्तमपि पनपिािपत। तीर्ायात्रातिः प्रत्यागतिः

कण्विः सुता । िुष्यन्ततेजो ाररणी ज्ञात्वा तां ग्रहीतुिः सकािं पे्रर्यपत। राजा तु

िािप्रभावातृ्कतप्रयत्नोऽपि नैव िररपचनोपततामत एव पतरस्करोपत। एतस्मिन्नन्तरे कापचिप्सरोवरा तां मारीचाश्रमं प्राियपत। तरै्व सा

तनयं सूत्रते। आत्रान्तराले  ीवरात्प्रािाङ्गुलीयको राजा तां िरपत भवपत तपिरहेण व्यामुग्धिः । िकसाहाय्याय पिवं गत्वा प्रत्यागतिः स

मारीचाश्रममवतीणो बालक पसंहपििुना िीडनं्त िश्यपत। ततै्रव मवपत च तयोिः िुनपमालन । िकुन्तलािुष्यन्तयोिः ।

कर्ानकपमिं महाभारतािावपि दृश्यते पकनु्त तत्र नास्मस्त सजीवतं्व कर्ायाम्। कापलिासेन तामेव नीरसां कर्ामािाय

स्वप्रपतभाया तां नवते्वन िररकल्प्प्य सपन्नवेपिनाऽस्मस्त सा। िुराणेरु् िकुन्तला प्रौढा युवपतदृश्यते। सा पह स्वयमेव सूपचतस्वजन्मवृिान्ता तिनय

एव युवराजो भपवष्यतीपत संपवपि िुष्यन्तस्य ित्नीतं्व स्वीकरोपत। कण्वाश्रमे एव सा तनयं सूते। र्डवर्ावयसं्क तमािाय सा प्रपतष्ठानिुरं गच्छपत।

तत्र िुष्यन्तो जानन्नपि ता पतरस्करोपत लोकवािपभया। ततश्च नमोवाणीपे्रररतस्ता गृह्णापत चोभौ सुखमेघेतें च। कापलिासकस्मल्पतकर्ायां तु

िकुन्तला मुग्धा नापयका। सा स्वयमेव नैव पकपञ्चत्कर्यपत।

स्वजन्मनो वृिान्तमपि सा सखीमुखेन ज्ञाियपत। गभाामराल सैव सा िपतगृहं पे्रष्यते कणे्वन। िकुन्तला प्रस्तािन वृिनं्त कपलना

तर्ा पनबदं्ध यर्ा पह तेन मने्य दृर्िपि द्रवत्वमायापत िोकपवह्वला। सा च िप िितीरे् िानसमये िुष्यन्तप्रििाङ्गुलीयकं जले िपततमपि

िािप्रभावानै्नव जानापत।। तेनैव सा िूष्यन्ताय स्विररचप्रिानेऽसफला भवत्यत एव पतरसृ्कता च िश्चाच्च  ीवरस्तङ्गुलीयक मत्स्योिरे प्राप्नोपत

पनगृह्यते च तस्मदं्धकीणन्नािणे।

ततश्चतद्राजे्ञ पनवेद्यते। राजाऽपि तदृष्ट्वा जागृतिृपतिः िश्चािािेन िह्यमानान्तो भृिमुपििो भवपत। एवं स्मखन्नचेतसं तं

मातपलपवािूर्कखेिनेन िौरुर्ाय जागत्यपत। इतं्थ पह तत्र िुवाासिः िाििः िकुन्तलाप्रस्र्ािनं अङ्गुलीयकप्रकरणं मालतेरूिस्मस्र्तश्च कवेयोजनैव।

िाकुन्तलस्यमपहमानं तु । न कोऽपि लेखन्याऽवतारपयतंु प्रभवपत। उक्तमेव

कावे्यषु िाटकं रम्य तत्र र्शाकुन्तलं मतम्। तत्रावप च चतुर्ोऽङ्कित्र श्लोकचतुष्ट्ट्यम्॥

एवमेव जमानकवे गेटे महाभागस्य कर्नसारोऽयम्

िासनं्त कुसुमं फलञ्च युगपद्ग्रीष्मस्य सिव च यत् यच्ान्यन्मिसो रसायिमताः सन्तपवणं मोििम्। एकीभूतमभूतपूिवमधिा

स्वलोकभूलोकयो रैश्वयं यवद िाञ्चवस वप्रयसखे र्शाकुन्तलं सेव्यातम्॥

अपभज्ञानिाकुन्तले िुष्यन्तस्य मृगयापवहारिः कण्वाश्रमदृश्य तािसकन्यकानां बाल्यभाविः िकुन्तलाया मुग्धातं्व

िुष्यन्तिकुन्तलयोिः पे्रमलीला िुत्रीपितुरवस्र्ा िुत्र्यािः िपतगृहं प्रपत पे्रर्णम् प्रासािव्यवहारिः भरतस्य बाल्यलीला च पनतान्तमेव सवोतृ्कष्टत्वस्य

िरमं पनििानम्।

मृगयावििारो यर्ा

ग्रीिामिावभरामं मुहुरिुपतवत स्पन्िे दिदृवष्ट पश्चानै्ि प्रविष्टाः र्शरपतिभयाद् भूयसा पूिकायम्। र्शष्परािलीदैाः श्रमवििृतभं्रवर्शवभाः

कीग्रित्मा। पश्योदग्रपु्लतत्वावद्वयवत बहुतरं िोकमुया प्रयावत ॥

बालसुलमिेहो यर्ा

आलक्ष्यदन्तमुकुलािविवमििासैख्यक्तिणवरमीयिचाः प्रिृिीि्। अङ्गश्रयप्रणवदििियाि् ििन्तो धन्यािभरजसामवलिी भिन्तन्त।

तािसकन्यकानां मौगं्ध्य यर्ा

सरवसजमिुविदं्ध रै्शिलेिावप रमं्य मवलिमवप विमांर्शोलवक्ष्म लक्ष्मी तिोवत। इयमावधकमिोज्ञा िल्कलेिावप तन्वी विवमि वि मधुराणां

मण्डिं िाकृतीिाम्॥

तरै्व

अिाघातं पुषं्प वकसलयमलूि सररूिै रिाविदं्ध रतं्न मधु ििमिास्वावदतरसम्। अखणं्ड पुण्यािां फलवमि च तदू्रपमिघं ि जािे

भोक्तारं कवमद् समुपथर्ास्यवत विवधाः ॥

िुत्रीप्रस्र्ािनसमये पितुरवस्र्ा यर्ा । यास्यत्यद्य िकुन्तलेपत हृियं संसृ्पष्टमुत्कण्ठया

कण्ठिः स्तास्मम्भतवाष्पवृपिकलुर्पश्चन्ताजडं ििानम्। वैक्लवं्य मम ताविीदृिपमिं िेहािरण्यौकसिः िीड्यने्त गृपहणिः  करं् नु तनयापवशे्लर्िुिः

खैमावैिः ॥ िातंु न प्रर्मं व्यवस्यपत जलं युष्मास्वपसके्तरु् या नाििे पप्रयमण्डनाऽपि भवतां िेहेन या िल्लवम्। आदे्य यिः कुसुमप्रसूपतसमये यस्या

भवतु्यत्सविः सेयं यापत िकुन्तला िपतगृहं सवैरनुज्ञायताम्॥ भरतस्य वाल्यलीला यर्ा जृम्भस्व पसंह िन्तांसे्त गणपयषे्य। पितुवाात्सलं्य यर्ा

रु्शशू्रषस्व गुरुि् कुरू वप्रयसखीिृविं सपत्नीजिे भतुविवप्रकृताऽवप रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमाः । भूवयषं्ठ भि दवक्षण पररजिे

भागे्यष्विुते्सवकिी माने्त्यिं गृिणीपदं युितयो िामााः  कुलस्याधयाः ॥

पवयोपगनो पवयोगजन्यावस्र्ा यर्ा

ति कुसुमर्शरतं्व र्शीतरन्तित्ववमन्ोाः द्वयवमदमयर्ार्व दृश्यते मवद्वधेषु। विसृजवत विमगभैरविवमन्दुमवयूखै स्त्वमवप

कुसुमबाणाि् िज्रसारीकरोवष॥

नायकस्य  ीरोिाितं्व यर्ा

कुमुदाने्यि र्शर्शाङ्क सविता बोधयवत पङ्कजाने्यि। िवर्शिा वि परपररग्रिसंशे्लषपराि मुखी िृविाः ॥

अयोगशृ्रजारो यर्ा

दोिरेण चरणाः क्षतत्यकाणे्ड तन्वीन्तथर्ता कवतवक्षदेि पदावि गत्वा। आसीवद्विृििदिा च विमोचयन्ती र्शाखासु बल्कलयर्शक्तमवप

दुमाणाम्॥

िुत्रीपितुररपतकताव्यता यर्ा

अिान् सा ु पवपचन्त्य संयम नानुचै्यिः कुलं चात्मपन स्त्वय्यस्यािः कर्मप्यबान्धवकृतां िेहप्रवृपतं च ताम्। सामान्यप्रपतिपििूवाकपमयं िारेरु् दृश्या

त्वया भाग्यायिमतिः िरं न खलु तिाचं्य व ुबनु्धपभिः ॥ ॥

वसु्ततो पह कापलिासीयं प्रत्यके वाकं्य म ुरं कूजपत। िकुन्तलां दृष्ट्वा िुष्यन्तपश्चन्तयपत।

इिं पकला व्याजमनोहरं विुस्तििः क्षमं सा पयतंु यिच्छपत। धु्रवं स नीलोत्पलित्र ारया िमीलतां छेिु मृपर्व्यावस्यपत॥

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                          © 2015 IJCRT | Volume 3, Issue 2 June 2015 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT1133784 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 220 
 

कपवरमों चररत्रपचत्रण नायिास्त्रीयमक्षरिोऽनुसरपत। तस्य पह िाजापण न किाऽपि स्वीया सीमामुल्लजयस्मन्त। िाण्यस्योिािभावनया

पे्रररतापन सस्मन्त सवात्र।

अतिः केनपचत् पविुर्ा सा ूक्तम्

कावे्यषु िाटकं रमा तत्र रम्या र्शकुन्तला। इवत।

अपििुराणे

सापहत्यििाणे

मनुिृपतिः

कौपटल्यअर्ािास्त्रम्

नाटयिासे्त्र

भामहालंकारे

काव्यालंकारसत्रविै

रूद्रटालंकार

ध्वन्यालोके प्रर्मोद्योते।

संसृ्कतसापहते्यपतहासिः आचायालोकमपण िाहालिः िृ सं

अष्टाध्यायी

अपभज्ञानिाकुन्तलम् चतुर्ोऽङ्किः श्लो सं

अपभज्ञानिाकुन्तलम् चतुर्ोऽङ्किः श्लो सं

नायििाण

काव्याििािः

अमरकोििः

िण्डी

आचाया लोकमपण िाहालजिः संसृ्कतसापहते्यपतहासिः िृष्ठ सं

िापणनीय पिखा महाभाष्यमूिस्पिापहके।
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