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Unit-I  अचिज्ञानशाकुन्तलम्  ( Act-I &II ) 

 

 

अचिज्ञान शाकुन्तलम् महाकवि काविदासेन विरवितमेकं बहु प्रवसदं्ध नाटकम् अस्ति। 

अस्य नाटकस्य नायकः  दुष्यन्तः  नावयका शकुन्तिा िास्ति। दुष्यन्तः  शकुन्तिया सह 

गान्धिव-वििाहं कृतिान्, तदा सः  सृ्मवतविनं्ह नाम अङ्गुिीयकं दत्तिान्। तत् अविज्ञानं मुनेः  

दुिावससः  शापेन वििुप्तमिित्। शापिशात् राजा दुष्यन्तः  शकुन्तिां विसृ्मतिान्। 

 

रवििमवणा रविता शकुन्तिा- महािारतस्य वकञ्चन पात्रम् 

तदनन्तरं दुष्यने्तनापमावनता गिविती सा िनाश्रमे वनिसन्ती िरतनामकं पुत्रमजनयत् । 

द्वादशिर्ावनन्तरं केनविद् धीिरेण तदंगुिीयकमविधानं दुष्यन्तः  िब्धिान् । तद् दृष्ट्वैि संपूणं 

पूिविृतं्त सृ्मतिान्। विरहशोकाकुिः  सः  शकुन्तिामने्वष्ट्टंु िने पररभ्रमन् तत्राश्रमे गतिान्। तत्र 

िरतेन सह शकुन्तिा वमवितिती । नाटकस्यास्य विश्वसावहते्यऽत्यवधकं महतं्त्व ितवते। 

सावहत्यसमीक्षकाः  कथयस्तन्त यत् -- 

कावे्यरु् नाटकं रमं्य तत्र रम्या शकुन्तिा। 

तत्रावप ितुथोंकः  तत्र श्लोकितुष्टयम् ।। 

शेक्सवपयर् तुिनां जनाः  काविदासस्य सह कुिवस्तन्त। शाकुन्तिविर्ये गटेनामकस्य 

जमवनकिे:अविप्राय: अविज्ञानशाकुन्तिं नाटकस्य 

मूिकथाििु महािारतात् आवदपिवणः  शकुन्तिोपाख्यानात् उद्धृतम् । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%BE
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%A4
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%8D&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5


नाटकेऽस्तस्मन् नावयका शाकुन्तिा नायकेन राज्ञा दुष्यने्तन गान्धिववििाहविवधना 

पररणीता । स्वनगरं प्रवत पराितवमानेन तेन “ एकैकमत्र वदिसे वदिसे मदीयं, नामाक्षरं 

गणय, गच्छवस यािदन्तम्” ॥ इतु्यक्त्वा स्वनामवितमंगुिीयकं स्वयमेि 

शाकुन्तिायाः  हिे पररधावपतम् । इत्यविज्ञानविर्वयणी घटना 

महािारतस्यावदपिावत् गृहीता । 

“अविज्ञायते अनेन इवत अविज्ञानम् विह्नवमवत, अवि+ ज्ञा + लु्यट् । शकुनै्तः  िाविता 

शकुन्तिा । शकुन्तिामवधकृत्य कृतं नाटकं शाकुन्तिम् ‘अवधकृत्यकृते ग्रने्थ’ इवत सूते्रण 

‘अण्’ प्रत्ययः  । अविज्ञानप्रधानं शाकुन्तिम् ‘अविज्ञानशाकुन्तिम्’ इवत वु्यत्पवतं दशं दशं 

वसध्दमेि अविज्ञानशाकुन्तिस्य समस्या प्रधानत्वम्, नावयकाप्रधानतं्व ि । अतः  समस्यां 

नावयकां ि आदाय कृतमस्य ‘अविज्ञानशाकुन्तिम्’ इवत नामकरणं सिवथा सफिमुवितम् 

िास्ति । अथिा – अविज्ञानसवहतं शाकुन्तिम् अविज्ञानशाकुन्तिम् । अथिा अविज्ञानञ्च 

शकुन्तिाञ्च इवत अविज्ञानशाकुन्तिम् । काविदासस्य सिवस्वमविज्ञानशाकुन्तिम् । 

अविज्ञानशाकुन्तिे ितुथेऽिे कविः  कण्वरुपेण उपस्तितोऽस्ति । 

अविज्ञानशाकुन्तिस्य ितुथेऽिे िौवककािौवकक प्रकृवतमानियोः  वििक्षणं समन्वयोऽस्ति 

। िनौकसोऽवप ियं िौवककज्ञा एि इवत कण्वस्य उद्घोर्णा ितुथावऽिस्य िैवशष्ट्यं 

वद्वगुणयवत । अरण्यिावसन्ाः  शाकुन्तिायाः  पवतगृह- हस्तिना पुरगमनम् 

अरण्यराजप्रसादयोः  वकमवप वििक्षणं सम्बनं्ध प्रवतपादयवत । दुिावससः  शापः , आकाशिाणी, 

शकुन्तिायाः  पवतगृहगमनम्, िनस्पवतभ्यः  शकुन्तिायै आिूर्णप्रदानम्, कोवकिरिेण 

शकुन्तिायाः  पवतगृहगमनाय िनस्पतीनां स्वीकृवतः  , मृगशािकेन शकुन्तिामागाविरोधः , 



शकुन्तिायाः  प्रस्थानं िेवत ितुथोऽिस्य महत्वपूणावः  घटनाः  सस्तन्त । अिुज्ञानशाकुन्तिस्य 

िमत्कारो दुिावससः  शापघटनायामावश्रतोऽस्ति, अत एि अंकोऽयं विवशषं्ट स्थानं वबिवतव 

। सेयं याचत शकुन्तला पचतगृिं सिैरनुज्ञायताम् इत्यनेन शकुन्तिायाः  पवतगृहगमनाय 

अनुज्ञा प्रावथवता । 

क्षौमं केनचिचिन्िुपाणु्डतरुणा मांगल्यमाचिषृ्कतम् इत्यनेन शकुन्तिायै 

िनस्पवतवि आिूर्णप्रदानमवप विवशष्टा घटना अस्ति । अस्मान् साधु विविन्त्य “ इवत 

महवर्वणा कणे्वन दुष्यन्ताय तथा ‘शुशू्रर्स्व गुरुन् कुरु’- इत्यनेन शाकुन्तिायै कृत 

उपदेशः  शाश्ववतकः  तथा समाजे सिेर्ां कृते महदुपयोगी अस्ति । 

आपररतोषाि् चििुषां न साधु मने्य प्रयोग-चिज्ञानम् । 

बलििचप चशचक्षतानामात्मन्यप्रत्ययं िेतः  ॥ 

ग्रन्थारमे्भ सूत्रधारेण पात्राणां अिधानोपदेशाथवम् 

उके्तसवत सुचिचितप्रयोगतयार्थस्य न चकमचप पररिास्यते इवत नटीििनं 

शु्रत्वा सूत्रधारमुखेन महाकविः  िूताथं कथयवत – प्राज्ञानां सन्तोर्पयवन्तम् 

अविनयकौशिं समीिीनं न स्वीकरोवम । कृताभ्यासानां वनपुणानामवप सुदृढं 

वितं्त स्वविर्ये अविश्विं ििवत । ईदृशः  िाग्व्व्यिहारः  महाकिेः  गुण-गौरिमेि 

प्रथयवत । 

पुरुिंशस्य राजा दुष्यन्तः  कदावित् मृगयां कुिवन् अटव्यां हररणं अनुधािन् माविनीतीरे 

विद्यमानस्य कण्वस्य आश्रमं प्रविशवत । कण्वः  फिपुष्पावण आनेतंु गत इत्यतः  कावित् 

सुन्दरी तापसकन्ा तसै्म स्वागतं करोवत । अर्घ्वपाद्यावदविः  सत्करोवत सा । तस्याः  रूपेण 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%83&action=edit&redlink=1


मोवहतः  दुष्यन्तः  स्वपररियं तसै्य कुिवन् तां प्रवत - तं्व क्षवत्रयोऽवस ? त्वां प्रवत मम मनः  

आकर्ववत । अहं त्वां कामये इत्यिदत् । शकुन्तिा तु - अहं मेनकाविश्वावमत्रयोः  पुत्री इवत, 

ताभ्यां यदा पररत्यक्ताहं शकुन्तपवक्षविः  रवक्षता इवत, ततः  कण्वमहवर्वः  िने मां दृष्ट्वा आश्रमं 

प्रवत आनीय पोवर्तिान् इवत । शकुन्तपवक्षविः  रवक्षता अहं शकुन्तिा इवत नामधेयं प्राप्निम्। 

यवद मां िोढंु िाञ्छवस तवहव कण्वमहरे्ः  अनुमवतः  अपेवक्षता इत्यावदकं सिं िृत्तान्तम् 

अकथयत् । 

दुष्यन्तः  तु क्षवत्रयाः  गान्धिवविवधना पररणेतंु शकु्निस्तन्त । तदथं कण्वस्य आके्षपः  न स्यावदवत, 

त्ववय जायमानमेि उत्तरावधकारररूपेण ताम् अङ्गीकारवयत्वा तस्याः  पुत्रमेि युिराजं 

कररष्यावम इवत प्रवतशु्रण्वानः  तां पररणीतिान् । अगे्र तसै्य राजयोग्यावन िेर्िूर्णावन 

सेिकद्वारा पे्रर्यावम इवत उक्त्वा कण्व मम विर्ये वकं िदेत् इवत विन्तयने्नि स्वनगरं प्रायात्। 

कणे्व आश्रमं प्रत्यागते शकुन्तिा तस्य वशरसः  उपरर विद्यमानं िारम् अितारयवत । तथावप 

तस्य मुखं अदृष्ट्वा िज्जया अधोमुखी वतष्ठवत । कणे्व िज्जायाः  कारणं पृच्छवत सवत शकुन्तिा 

दुश्यने्तन साकं कृतवििाहिृत्तनं्त अकथयत् । वदव्यदृष्ट्या सिवविवदतः  कण्वः  - ”िते्स ! त्वया 

कृतः  अधमवः  न । क्षवत्रयाणां गान्धिवविवधना पररणयः  सम्मतः ” इवत समथवयवत । कािक्रमेण 

गिविती शकुन्तिा रूपगुणसम्पन्नोपेतं सुतं असूत । पुत्रस्य र्ट् िर्ाववण अतीतावन िेदवप 

दुष्यन्तः  नागतः  । सः  अवप आरम्भवदनेरु् कण्वः  वकमवप िदेत् इवत विन्तयन् न प्रितवते स्म, 

क्रमेण शकुन्तिायाः  विर्यः  तेन विसृ्मतः  । परं सा तु तं वनरीक्षमाणा स्तखद्यते स्म । बाििु 

धीरः  सन् िनस्य सिवप्रावणनः  अवप वनगृह्य आत्मानं "सिवदमन" इवत पररिाययवत स्म । तं 

यौिराज्याय अहं मन्वानः  कण्वः  मुहूतं वनवित्य स्ववशषै्यः  सह शकुन्तिां ततु्पतं्र ि दुष्यन्तस्य 

राजधानी ंप्रवत पे्रर्यामास । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%BE


 

शोकाकुिा शकुन्तिा 

यदा शकुन्तिा पवतगृहं प्रस्तस्थता तदा पावितवपतुः  कण्वस्य नेते्र अशु्रपूणे िितः  । तस्तच्छष्याः  

तां राजधानी ंप्रापय्य प्रत्यागच्छस्तन्त । पुते्रण सह शकुन्तिा राजसिायां दुष्यनं्त दृष्ट्वा स्विृत्तानं्त 

सिं वनिेदयवत । तस्याः  ििनेन सृ्मतपूिविृत्तान्तः  राजा अवप िोकापिादात् िीतः  अहं वकमवप 

नजाने इवत िदवत । तामुविश्य - शकुन्तिे ! का त्वम् ? कुतः  अत्र आगतं त्वया ? वकं साहाय्यम् 

अपेवक्षतम् ? इवत अपररवितः  इि सम्भार्ते । ततः  शकुन्तिा - "महाराज ! अयं ति पुत्रः  । 

त्वया आश्रमे दत्तििनानुसारं ति राज्यस्य उत्तरावधकारी िविता । यदा त्वया आश्रमं प्रवत 

आगतं तदा प्रिृतं्त सिं स्मर" इत्यावद रीत्या अवियािते । दुष्यन्तः  शकुन्तिां न विसृ्मतिान् 

आसीत् परं तस्तस्मन् क्षणे वकमवप अजानन् इि - 

धमावथवकामसम्बनं्ध न स्मरावम त्वया सह । 

गच्छ िा वतष्ठ िा कामं यद्वापीच्छवस तत् कुरु ॥ 

अस्य तात्पयवमेतत् - धमावथवकामाथं त्वया सह सम्बन्धकरणं न मया स्मयवते । तं्व यावह, 

अतै्रि वतष्ठ से्वच्छानुसारं िा कमव कुरु इवत साक्षात् िदवत । शकुन्तिा अिमानेन िज्जया 

ि पीविता क्षणं याित् वकितवव्यमूढा वतष्ठवत । तदा वनतरां कुवपता सा दुष्यनं्त सम्यक् 

वनिवत्सयन्ती- "महाराज ! जानन्नवप कुतः  एिं प्रिपवस ? एिम् असतं्य कथयन् तं्व हृवद 

संस्तस्थतं सिवसावक्षणं परमात्मानं मा अिमानय । अहं ति धमवपत्नी । यवद मां त्यजवस न 

वकमवप दुः खम्, परं एतं ति पुतं्र मा त्यज । मम ििनं यवद उपेक्षसे तवहव ति वशरः  

सहस्रशः  विदं्र िविष्यवत" इत्यावदविः  ििनैः  ित्सवयवत । तथावप दुष्यन्तस्य मनः  न द्रिवत 



। पूिवतनं वकमवप न स्मरन् सः  अने्त तामेि "िेश्यापुवत्र !" इवत वनन्दवत । शकुन्तिायाः  

नयविनयावदविः  यािनावदविः  अवप दुष्यन्तः  नाङ्गीकरोवत । तदा सा कोपाविम् 

असहमाना पुते्रण सह ततः  वनगवता । तािता - "िरस्व पुतं्र दुष्यन्त ! मािमंस्थाः  

शकुन्तिाम्" (हे दुष्यन्त ! अयं ति पुत्रः , तं पोर्य । शकुन्तिायाः  अिमाननं मा कुरु) 

इवत अशरीरिाणी कावित् िविष्यवत, शकुन्तिायाः  उपरर पुष्पिृवष्टः  ि िविष्यवत । ततः  

दुष्यन्तः  वसंहासनात् अितीयव अन्तररक्षदेिताः  नमसृ्कत्य राजसिायां मस्तिपुरोवहतं ि 

उविश्य - "अहं तु एतां जाया इवत, अयं ति पुत्रः  इवत सम्यक् एि अविज्ञातिान् अधुना 

अशरीरिाणी जाता इत्यतः  अयं पुत्रः  मदीयः  शुद्धः  इवत वनः शिं कथयावम इवत िदन् तम् 

आविवङ्गतिान्, शकुन्तिां ि आदरेण सतृ्कतिान् । सिवदमनः  युिराजपदे वनयुक्तः  सन् 

अगे्र िरतः  इवत प्रवसस्तद्धम् अिाप । शकुन्तिा पट्टमवहर्ी सञ्जाता । 

शकुन्तिादुष्यन्तयोः  कथा पुराणकािे अतीि प्रवसद्धः  स्यात् । अतः  इयं कथा न 

केििं महािारते, िागिते, विषु्णपुराणे, हररिंशे, मत्स्यपुराणे, िायुपुराणे, पद्मपुराणे ि 

दृश्यते । बौद्धानां जातककथायामवप शकुन्तिाकथासदृशी अपरा कावित् कथा विद्यते 

। जैनसम्प्रदायेऽवप (पाश्ववनाथिररत्रम्) काविदासस्य शाकुन्तिनाटकसदृशी अन् कथा 

दृश्यते । एतैः  अंशैः  शकुन्तिादुष्यन्तयोः  कथा अनावदकािात् अवप प्रिविता इवत ज्ञायते 

। 

काविदासस्य नाटकस्य कथायाः  महािारते उक्तायाः  कथायाः  ि तुिनां कुमवः  िेत् अत्र 

काविदासस्य रिनाकौशल्यम् उदातं्त रिनात्मकं ि पररितवनं दृश्यते । काविदासेन 

ग्रवथतस्य अविज्ञानशाकुन्तिस्य प्रथमािः  कण्वस्य अश्रमस्य दृश्यम् । तस्य आरम्भः  

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%83


अष्टमूतेः  वशिस्य ििनेन ििवत । ततः  सूत्रधारः  नया सह रङं्ग प्रविश्य ग्रीष्म-

ऋतुिणवनद्वारा सङ्गीतस्वादम् अनुििवत । निीनतया रवितस्य काविदासस्य नाटकस्य 

पररियं कारयवत । तदनन्तरं दुष्यन्तः  हररणम् अनुधािन् आगच्छन्नास्ति इवत घटनां 

संसूच्य प्रिािनं समाप्य वनगवच्छवत । 

प्रर्म अङ्कः  

 

अथ नाट्टकस्यादौ पूिवरङ्गाङ्गिूताम् आशीरूपां या 'सृवष्टः  स्रष्ट्टुराद्या' इत्यास्तत्मकामष्टपदी ं

नान्दी ंविघ्नवू्यह-वनरासाय पठवत सूत्रधारः  । ततः  सुत्रधारो नटी ंब्रते यत्, आये ! काविदासेण 

ग्रवथतििुनः  अविनयेन अविज्ञानशाकुन्तिनामकेन नाटकेन उपस्थातव्यवमवत तदनु 

विरप्रिृत्तमुपिोगक्षमं ग्रीष्मकािमवधकृत्य नटी गायवत। मनोहाररणा तेन गीतेन मृगेण राजा 

दुष्यन्त इि अहमवप हठात् मनोहाररणा गीतेन हृतोऽस्मीवत प्रिौवत प्रिािनायां सूत्रधारः  - 

तिास्मि गीतरागेण िाररणा प्रसिं हृतः । 

एष राजेि िुष्यन्तः  सारङ्गणाचतरंिसा ।।[१] 

तदनन्तरं मृगिधाय यािदसौ राजा धनुवर् शरं संधते्त, तािदेि द्वो िैखानसौ (संन्ावसनौ) 

'आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्य' इवत वनरे्धयन्तौ दुष्यनं्त वनिारयतः  । सोऽवप 

तदादेशानुसारं सद्यः  सायकं (तीरं) प्रवतसंगृहीतिान् । ततः  ताभ्यां स्वात्मानुगुणं िक्रिवतवनं 

तनयं प्रापू्नवह इवत शुिावशरं् प्रदाय कण्वाश्रमे प्रिेशायानुरोधं कृत्वा सवमदाहरणाथं, प्रस्तस्थतौ 

। ततो राजा तपोिनोिरोधो मा िूवदवत रथावदकं बवहः  संस्थाप्य दवक्षणबाहुस्पन्दनपूिवकं 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%83&action=edit&redlink=1


विनीतिेरे्ण आश्रमं प्रविश्य तत्र सखीभ्यां समेताम् आम्रान् वसञ्चन्ती ंशकुन्तिाम् आिोक्य 

आत्मगतं विन्तयवत - 

इिं चकल व्याज मनोिरं िपुस्तपः  क्षमं साधचयतंु य इच्छचत । 

धु्रिं स नोलोत्पल पत्रधारया शमील्लत छेतु्तमृचषव्यथिस्यचत ॥[२] 

सरचसजमनुचिदं्ध शैिलेनाचप रमं्य, मचलनमचप चिमांशोलथक्ष्म लक्ष्मी ंतनोचत। 

इयमचधकमनोज्ञा िल्कलेनाचप तन्वी चकचमि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ॥२०॥ 

अत्रान्तरे भ्रमरपीविता शकुन्तिा आत्मानं पररत्रातंु सख्यो प्रावथवतिती । ततः  तयोः  सपररहासं 

िणवत – के आिां पररत्रातुम् । राजरवक्षतव्यावन तपोिनावन । अतो दुष्यन्तनमाक्रान्द। स 

एिागत्य त्वां पररत्रास्यवत । अिसरं ज्ञात्वा दुष्यन्तस्य स्वात्मप्रकाशनम्, ससम्भ्रमां शकुन्तिां 

िीक्ष्य अनसूयावप्रयंिदयोः  - राज्ञ आवतथ्यसामग्रीसञ्चयाथं शकुन्तिायै आदेशदानम् । ततो 

राजा - िितीनां सुनृतया वगरा एिं कृतमावतथ्यम् । ततः  सखीसकाशात् तन्नामजन्माद्यिगम्य 

तदीयरूपिािण्याकृष्टो राजा ब्रिीवत - 

मानुषीषु करं् िा स्यािस्य रूपस्य सम्भिः । 

न प्रिातरलं ज्योचतरुिेचत िसुधातलात्।।[३] 

इदं शु्रत्वा शकुन्तिाऽधोमुखी वतष्ठवत । ततो नेपथे्य – िो िोः  तपस्तस्वनः  मृगयाविहारी राजा 

दुष्यन्तः  प्रत्यासन्नो िरीिवतव। अतः  तपोिनसत्वरक्षायै सज्जीििनु्त ििन्त इवत श्रिणम् । 

वकमस्मदने्ववर्णः  पौराः  तपोिनम् उपरुन्धस्तन्त। अतः  आश्रमपीिा यथा न ििेत्तथा 

प्रयवतष्यामहे । दुष्यन्तरथदशवनसम्भ्रान्तस्य कस्यविद् िन्गजस्य तपोिनप्रिेशं शु्रत्वा 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-2
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-3


संभ्रान्ता मुवनकुमायवः  उत्तस्थुः  कथयामासतुि आयव िन्गजिृत्ताने्तनानेन पयावकुिः  स्मः  । 

अतोऽनुजानीवह उटजगमनाय। असम्भावितावतवथसत्कारं िूयोऽवप पे्रक्षणवनवमतं्त िज्जामहे 

आये विज्ञापवयतुम् । राजावप मा मैिं दशवनेनैि िितीनां पुरसृ्कतोऽस्तस्म । शकुन्तिा 

राजानमििोकयन्ती सव्याजं वििम्ब्य वनगवता। राजावप नगरगमनं प्रवत मन्दौतु्सक्यः  सन् यथा 

आश्रमबाधा न ििेत्तथा यवतषे्य इतु्यक्त्वा वनष्क्रान्तः  

   

चितीय अङ्कः  

 

अयं मृगः , एर्ः  िाराहः , असौ शादूवि इवत मध्याहे्नऽवप ग्रीष्मविरिपादपच्छायासु िनरावजरु् 

अटिीतोऽटिी ं भ्रममाणस्य मृगयाशीिस्यास्य राज्ञो दुष्यन्तस्य से्नहपरिशेन माधव्यनाम्ना 

विदूर्केण दुः खानुििो िवणवतः  । ततो मृगिाराहादीन् अनुसरता कण्वाश्रमप्रविषे्टन नृपेण 

दुष्यतेन तपस्तस्वदुवहता शकुन्तिा अििोवकता। तल्लािण्यिुब्धः  तामेि आवनशं विन्तयन् 

कथमवप वनशाम् अवतिावहतिान् । ततो राजा सेनापवतम् आहूय प्रोिाि यत् सेनापते! 

िनग्रावहणो वनितवस्व यथा तपोिनोपरोधो न ििेत्तथा सैवनकाः  वनरोधव्याः  इवत। यतो वह - 

शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं चि िोिात्मकमस्मस्त तेजः । 

स्पशाथनुकूला इि िन्द्रकान्तास्तिन्यतेजोऽचिििािमस्मन्त।।[४] 

ततो रहवस स्वसुहृदे माधव्याय कण्वसुताशकुन्तिादशवनेन जातमात्मनोऽिस्थां न्िेदयत् 

दुष्यन्तः  । अवप ि शकुन्तिाया देिाङ्गनासंिित्वम्, आत्मनिया सह सम्बन्धयोग्यताम् तस्या 

सखीभ्यां सह संिेदािसरे विविधिािप्रकाशनानन्दकं सिवमिणवयत्। 

https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A5%83%E0%A4%97%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B2&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%8D#cite_note-4


अत्रािसरे मुवनकुमारौ आगत्य उितुः  – राजन् ! तपस्तस्वविः  ज्ञातमस्ति यद्भिानतै्रि वतष्ठवत। 

अतिे ििनं्त प्राथवयने्त यदस्माविः  वक्रयमाणे यजे्ञ राक्षसा बाधां कुिवस्तन्त ततः  तवन्निारणाय 

ििता कवतपयवदिसमात्र सनाथीवक्रयताम् अयम् आश्रमः  । तस्तस्मने्निान्तरे 

राजधानीतोऽम्बाया सने्दशहरः  करिकः  उपस्थापयाम्वासने्दशं दुष्यन्ताय न्िेदयत् - 

आयुष्मन् ! मातृविः  सस्तन्दष्टो ििान् यत् आगावमवन ितुथववदिसे प्रिृत्तपारणा मे उपिासो 

िविष्यवत, तत्र दीघावयुर्ाऽिश्यमुपस्थाय अहं सम्भिनीया। ततः  समकािं 

तपस्तस्वसवहतशकुन्तिानुराग-पुत्रकतवव्याभ्याम् आकुिीकृतवित्तः  दुष्यन्तो विदूर्कमाह - 

ियस्य ! त्वमम्बया पुत्रते्वन पररगृहीतोऽवस इत्यतित्र गत्वा ततु्पत्रकायं सम्पादय, अहं तु 

ऋर्ीणां गौरिादतै्रि वतष्ठावम । न खिु त्वया शकुन्तिायां ममावििार्ः  तत्र प्रकटनीयः , मया 

तु तद्वि उपहासेन तुभ्यम् अिोवि । 

ियस्य पश्य ! 

क्व ियं का परोक्षमन्मर्ो मृगशािैः  समिेचधतो जनः । 

पररिासचिजस्मितं सखे परमारे्न न गृह्यतां ििः ॥[५] 

एिम् आिाष्य राजा सकिानुयावत्रकैः  सह विदूर्कं स्वराजधान्ां विसृज्य कण्वाश्रमे प्रविष्टः । 
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Unit-II     अचिज्ञानशाकुन्तलम्  (Act-III& IV) 

 

तृचतय अङ्कः  

अथ कुशहिो यजमानः  वशष्यः  प्रविश्य राज्ञो दुष्यन्तस्य तपोिनप्रिेशात वनरुपप्लिं वनस्तखिं 

यज्ञकमव संिृत्तवमवत सगौरिं तस्य शौयं प्रतापावतशयं ि िणवयवत विष्कम्भके - 

का कर्ा बाणसन्धाने ज्याशबे्द नैि िूरतः  । 

हंकारणैि धनुषः  स चि चिघ्नानपोहृचत ।।[६] 

ततो मुवनविरनुज्ञातो दुष्यन्तः  दूरीकरणाय श्रमक्लममनोविनोदाय ि क्व गच्छावम ? अथ 

शशािमदनानुविश्य कामव्यथां िणवयन् सखीपररिृता शकुन्तिा माविनी नदीतटे इमामुग्रां 

िेिामवतिाहयतीवत तामस्तन्वष्यन् माविनीतीमाययी तत्र ितामण्डपे कुसुमािरणं 

वशिापट्टमवधशयानां सखीभ्यां नविनीदिावदविरुपिायवमाणां शकुन्तिामवक्षिक्ष्यी िकार । 

बििदस्वस्थशरीरायाः  शकुन्तिायाः  सखीभ्यां सह विश्रम्भािापांि संश्रोतुकामो नृपः  

शाखान्तररतो िूत्वाऽवतष्ठत्। ततः  सखीभ्यां तदिस्थां ज्ञातंु पृष्टा सा ब्रिीवत - सख्यौ 

तपोिनेऽस्तस्मन् राजरे्ः  दुष्यन्तस्य आगमनादेि अहवममां दशां गतास्तस्म। स एि मम 

शरणवमवत वनशम्य वप्रयम्वदा मदनिेखात्मक प्रयोगं रुविरं वििायव देिताप्रसादोपदेशेन 

राजानं प्रवत तत्प्रापणकायं स्वयं स्वीकरोवत । ततो मदनिेखं विरच्य शकुन्तिया िाच्यमानं 

वनशम्य सनु्तष्टान्तरात्मा दुष्यन्तः  तमेिािसरं प्रकटवयतंु मत्वा सहसोपसृत्य स्वीयां 

िावनिवणवनीयां दशां ताः  प्रख्यापयवत । ततः  सख्यौ आहतुः  - महािाग ! एर्ा नौ वप्रयसखी 

शकुन्तिा ििन्तमेिोविश्य मदनेनेदं दशान्तरं नीता । तदहस्यभु्यपपत्या जीवितमस्या 
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अििस्तम्बतंु । यथा नेयं बनु्धजनशोच्या ििवत तथा करोतु महाराज-इतु्यक्त्वा मृगपोतकं 

तन्मात्रा सह मेिवयतंु व्याजीकृत्य ितामण्डपाद् बवहः  वनयवग्मतुः  । अथ सख्योरनुसरणपरा 

शकुन्तिा राज्ञा बिावन्निाररता । ततः  वकवञ्चत्कािं विरप्रावथवतिाञ्छासाफले्यन सुस्तखतयोः  

परमानन्दमनुिितोः  तयोः  स्वस्थोपिम्भनाथं शानु्त्यदकहिा गौतमी शकुन्तिामाह्वयन्ती 

तमेि प्रदेशमनुसृत्य। प्रोिती िते्स ! अनेन दिोदकेन ते शरीरं वनबावधं िविष्यवत । ततो जाते ! 

पररणतो वदिसः  सायंकािः  संजातः , उटजं गच्छामः  इवत सिावः  प्रस्तस्थताः  । अथ दुः खेन 

तामनुसरन्ती । 

सा ितािियव्याजेन राजानमिोित् - िताििय ! सन्तापहारक ! आमिये त्वां पुनः  

पररिोगाय। एिं सापदेशं राजानमुक्त्वा वनयवयौ । तेनावतस्तखन्नमना राजा ततै्रि 

पे्रयसीविहृतस्थिावद स्मारं स्मारं कथवञ्चदवतिाह्य वप्रयापररिुक्तमुके्त ितामण्डपे मुहूतं 

स्तस्थत्वा विर्ण्णः  सन् सिनकमवव्यापृतानामृर्ीणां वनशािरियिारणायागात् - 

सायन्तने सिनकमथचण संप्रिृते्त, िेिी हताशनिती ंपररतः  प्रयस्ताः  । 

छायाश्चरस्मन्त बहधा ियमािधानाः , सन्ध्यापयोिकचपशाः  चपचशताशनानाम्॥[७] 

सत्यिसरे दुष्यन्तो गान्धिववििाहविवधना शकुन्तिामुद्वाह्य तया साकं वकवञ्चत्कािमवतबाह्य 

ऋवर्विरनुज्ञातः  स्वां राजधानी ं वजगवमर्न् तसै्य स्वनामावितमङ्गुिीयकं प्रदाय प्रािोित् 

वप्रये ! अत्र प्रत्यहमेकमेकं मदीयं नामाक्षरं गणनीयं यािदनं्त गच्छवत तािद् 

ममान्तः पुरप्रापकः  किन विश्विो जनः  ति समीपमुपैष्यतीते्यिमाश्वास्य हस्तिनापुरं ििाि । 
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ितुर्थ अङ्कः  

कुसुमािियव्यग्रयोः  वप्रयम्वदाऽनसूययोः  सख्योः  वमथः  संिादेन शायते यत्तपोिने समारब्धस्य 

यज्ञस्य वनविवघं्न समाप्तौ मुवनविविवसवजवतः  राजा दुष्यन्तः  स्वां राजधानी ं प्रवतष्ठाय 

स्वान्तः पुरजनेने गान्धिवविवधना पररणीतां सखी ंशकुन्तिा संस्मररष्यन् िेवत । तमेि राजानं 

ध्यायन्ती शकुन्तिा स्तखन्नमना उटजेऽितस्थे सवन्नधािेि ितवते । 

एतस्तस्मने्निािसरे - अवतवथपररिाविवन। ये सं्व वप्रयमनन्मनस्कतया विविन्तयन्ती ंआवतथे्यन 

द्वारदेशे समुपस्तस्थतं मां तपोधनं न िेत्सीत्यतो बोवधतोऽवप स ते वप्रयः  वििाहिृतं न 

स्मररष्यतीवत शप्त्त्वा सुििकोपो महवर्वः  दुिावसा प्रवतवनिृत्तः  । 

चिचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा, तपोधनं िेस्मि न मामुपस्मथर्तम्। 

िररष्यचत त्ां न स बोचधतोऽचप सन् कर्ा प्रमत्तः  प्रर्मां कृताचमि॥[८] 

इमं व्यवतकरं वनशम्य अनसूया सपवद मुवनप्रसादनाय वप्रयम्वदां प्रावहणोत् । तया ि 

मुवनिरणयोः  प्रवणपत्य िूयो िूयोऽनुनीतो महवर्वरिादीत् - मम शापोऽन्था न िािी, 

वकन्त्त्वविज्ञानािरणदशवनेन स शापो वनितववयष्यते इत्यविधायान्तवहवतो जातः  । सख्यौ ि 

नगरगमनसमये राज्ञा शकुन्तिायै प्रदत्ताङ्गुिीयकं सृ्मत्वा शकुन्तिावित्तोदे्वगविया 

तच्छापिृतं्त तसै्य न वनिेवदतित्यो । 

अथ सोमतीथवयात्रातः  प्रवतवनिृते्तन महवर्वणा कणे्वनाविगृहे प्रिेशे कृतेऽशरीररण्या व्योमिािा 

शकुन्तिाया दुष्यने्तन साकं संिृतं्त िृत्तमिोवि। ततो महवर्वः  ब्रीिािनम्रां शकुन्तिामास्तश्लष्य 

तत्कमावविनन्द। पवतगृहं पे्रर्वयतुकामः  तदीय प्रस्थानमङ्गिविवधमावददेश ि। गौतम्यावदविः  
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जरतीविः  तापसीविराशीिविनपूिवकं वनिववततप्रस्थानकौतुका, सखीकृतमङ्गिसमारमे्भ ि 

शकुन्तिा माविन्ां स्नानावदकृतं्य कृत्वाऽऽगतं तातकणं्व प्रणनाम । स ि पे्रमगद्गदया िािा 

- जाते ! शाकुन्तिे ! आत्मसदृशेन ित्राव तं्व संगतेवत प्रसीदवततमां मे िैतः । पवतगृहं 

समुपस्थाय मयावदापािनपूिवकं पवत-सपत्नी-श्वसुर-श्वशू्र-पररजनादीनां सन्तोर्करकाये 

कायववमत्यावदश्य, ययातेः  शवमवषे्ठि ितुवः  बहुमता ििेत्यावशर्मदात्। ततः  शकुन्तिा 

तातानुरोधेन हुतािीन् प्रदवक्षणीकृत्य िनदेिताि प्रणम्य विविनै्नः  िृक्षावदविः  दत्तावन वदव्यावन 

आिरणिस्त्रावण पररधीय से्नहविक्लिेन कणे्वन, ियस्याभ्यां िानुगम्यमानी पदे पदे स्खिन्ती 

प्रतस्थे । उदकानं्त वप्रयजनोऽनुगन्तव्य इवत शास्त्रवनयमेनोदकानं्त गत्वा महवर्वः  कण्वो 

दुष्यन्ताय समुवितं सस्तन्दश्य शकुन्तिामवप प्रसङ्गोवितमुपवदशत्। सख्यािवप 

वप्रयम्वदानसूये - वप्रयसस्तख ! शकुन्तिे ! यवद स राजा प्रत्यविज्ञानमन्थरो ििेत्तदा 

नगरगमनसमये तुभ्यमवपवतं तदङ्गुिीयकं तसै्म दशववयतव्यवमवत संवदवदशतुः  । 

ततो गौतमी-शाङ्गव रिशारद्वतैः  सह शकुन्तिा हस्तिनापुरं प्रतस्थे, कण्वि वप्रयम्बदानुस्याभ्यां 

साकं शकुन्तिाशूनं् स्वाश्रमं प्रवत परािृत्तः  से्नहप्रिाहाविमशवपूिवकं प्रािोित् - 

अर्ो चि कन्या परकीय एि तामद्य समे्प्रष्य पररग्रिीतुः । 

जातो ममायं चिशिः  प्रकामं प्रत्याचपथतन्यास इिान्तरात्मा ॥[९] 
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