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Unit-I
अनिज्ञािशाकुन्तलम्

अनिज्ञाि शाकुन्तलम् महाकवि काविदास का विश्वविख्यात नाटक है
विसका अनुिाद प्रायः सभी विदे शी भाषाओं में हो चुका है।[1] इसमें
रािा दु ष्यन्त तथा शकुन्तिा के प्रणय, वििाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनवमििन की एक
सुन्दर कहानी है । पौरावणक कथा में दु ष्यन्त को आकाशिाणी द्वारा बोध होता है पर इस
नाटक में कवि ने मुविका द्वारा इसका बोध कराया है ।
इसकी नाटकीयता, इसके सुन्दर कथोपकथन, इसकी काव्य-सौन्दयि से भरी उपमाएँ
और स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हुई समयोवचत सूक्तक्तयाँ ; और इन सबसे बढ़कर विविध
प्रसंगों की ध्वन्यात्मकता इतनी अद् भुत है वक इन दृवियों से दे खने पर संस्कृत के भी अन्य
नाटक अवभज्ञान शाकुन्ति से टक्कर नहीं िे सकते; विर अन्य भाषाओं का तो कहना ही
क्या ! तो यहीं सबसे ज्यादा अच्छा है ।
(काविदास) ने अवभज्ञान शाकुन्ति की कथािस्तु मौविक नहीं चुनी। यह
कथा महाभारत के आवदपिि से िी गई है। यों पद्मपुराण में भी शकुन्तिा की कथा वमिती
है और िह महाभारत की अपेक्षा शकुन्तिा की कथा के अवधक वनकट है । इस कारण
विन्टरवनट् ि् की कथा पद्मपुराण से िी गई है । परन्तु विद्वानों का कथन है वक पद्मपुराण
का यह भाग शकुन्तिा की रचना के बाद विखा और बाद में प्रवक्षप्त प्रतीत होता है ।

महाभारत की कथा में दु िाि सा के शाप का उल्लेख नहीं है । महाभारत का दु ष्यन्त से यवद
ठीक उिटा नहीं, तो भी बहुत अवधक वभन्न है।
महाभारत की शकुन्तिा भी काविदास की भां वत सिज्ज नहीं है । िह दु ष्यन्त को
विश्वावमत्र और मेनका के सम्बन्ध के ििस्वरुप हुए अपने िन्म की कथा अपने मुंह से ही
सुनाती है । महाभारत में दु ष्यन्त शकुन्तिा के रूप पर मुग्ध होकर शकुन्तिा से गां धिि
वििाह की प्राथिना करता है ; विस पर शकुन्तिा कहती है वक मैं वििाह इस शति पर कर
सकती हं वक रािवसंहासन मेरे पुत्र को ही वमिे। दु ष्यन्त उस समय तो स्वीकार कर िेता
है और बाद में अपनी रािधानी में िौटकर िान-बूझकर िज्जािश शकुन्तिा को ग्रहण
नहीं करता। काविदास ने इस प्रकार अपररष्कृत रूप में प्राप्त हुई कथा को अपनी
कल्पना से अद् भुत रूप में वनखार वदया है । दु िाि सा के शाप की कल्पना करके
उन्ोंने दु ष्यन्त के चररत्र को ऊंचा उठाया है । काविदास की शकुन्तिा भी आवभिात्य,
सौंदयि और करुणा की मूवति है। इसके अवतररक्त काविदास ने सारी कथा का वनिाि ह,
भािों का वचत्रण इत्यावद विस ढं ग से वकया है , िह मौविक और अपूिि है ।
शकुंतिा रािा दु ष्यन्त की पत्नी थी िो भारत के सुप्रवसद्ध रािा भरत की माता
और मेनका अप्सरा की कन्या थी। महाभारत में विखा है वक शंकुतिा का िन्म मेनका
अप्सरा के गभि से हुआ था िो इसे िन में छोड़कर चिी गई थी। िन में शंकुतों (पवक्षयों)
आवद ने वहं सक पशुओं से इसकी रक्षा की थी, इसी से इसका नाम शकुंतिा पड़ा। िन में
से इसे कण्व ऋवष उठा िाए थे और अपने आश्रम में रखकर कन्या के समान पािते थे।

एक बार रािा दु ष्यन्त अपने साथ कुछ सैवनकों को िेकर वशकार खेिने वनकिे और
घूमते विरते कण्व ऋवष के आश्रम में पहुँ चे। ऋवष उस समय िहाँ उपक्तस्थत नहीं थे;
इससे युिती शकुन्तिा ने ही रािा दु ष्यंत का आवतथ्य सत्कार वकया। उसी अिसर पर
दोनों में प्रेम और विर गंधिि वििाह हो गया। कुछ वदनों बाद रािा दु ष्यंत िहाँ से अपने
राज्य को चिे गए। कण्व मुवन िब िौटकर आए, तब यह िानकर बहुत प्रसन्न हुए वक
शकुंतिा का वििाह दु ष्यंत से हो गया। शकुंतिा उस समय गभििती हो चुकी थी। समय
पाकर उसके गभि से बहुत ही बििान््और तेिस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, विसका नाम 'भरत'
रखा गया। कहते हैं, 'भारत' नाम 'भरत' के नाम पर ही पड़ा।
कुछ वदनों बाद शकुंतिा अपने पुत्र को िेकर दु ष्यन्त के दरबार में पहुँची। परन्तु
शकुन्तिा को बीच में दु िाि सा ऋवष का शाप वमि चुका था। रािा ने इसे वबल्कुि नहीं
पहचाना और स्पि कह वदया वक न तो मैं तुम्हें िानता हँ और न तुम्हें अपने यहाँ आश्रय
दे सकता हँ । परं तु इसी अिसर पर एक आकाशिाणी हुई, विससे रािा को विवदत हुआ
वक यह मेरी ही पत्नी है और यह पुत्र भी मेरा ही है । उन्ें कण्व मुवन के आश्रम की सब
बातें स्मरण हो आईं और उन्ोंने शकुंतिा को अपनी प्रधान रानी बनाकर अपने यहाँ रख
विया।
‘अवभज्ञान शाकुन्तिम्’ में अनेक मावमिक प्रसंगों को उल्लेख वकया गया है । एक उस
समय, िब दु ष्यन्त और शकुन्तिा का प्रथम वमिन होता है । दू सरा उस समय, िब कण्व
शकुन्तिा को अपने आश्रम से पवतगृह के विए विदा करते हैं। उस समय तो स्वयं ऋवष

कहते हैं वक मेरे िैसे ऋवष को अपनी पाविता कन्या में यह मोह है तो विनकी औरस
पुवत्रयां पवतगृह के विए विदा होती हैं उस समय उनकी क्या क्तस्थवत होती होगी।
तीसरा प्रसंग है , शकुन्तिा का दु ष्यन्त की सभा में उपक्तस्थत होना और दु ष्यन्त को उसको
पहचानने से इनकार करना। चौथा प्रसंग है उस समय का, िब मछु आरे को प्राप्त
दु ष्यन्त के नाम िािी अंगूठी उसको वदखाई िाती है । और पां चिां प्रसंग मारीवच महवषि
के आश्रम में दु ष्यन्त-शकुन्तिा के वमिन का।
शकुन्तिा में काविदास का सबसे बड़ा चमत्कार उसके ध्वन्यात्मक संकेतों में है। इसमें
कवि को वििक्षण सििता यह वमिी है वक उसने कहीं भी कोई भी िस्तु वनष्प्रयोिन
नहीं कही। कोई भी पात्र, कोई भी कथोप-कथन, कोई भी घटना, कोई भी प्राकृवतक
दृश्य वनष्प्रयोिन नहीं है। सभी घटनाएं यह दृश्य आगे आने िािी घटनाओं का संकेत
चमत्काररक रीवत से पहिे ही दे दे ते हैं । नाटक के प्रारम्भ में ही ग्रीष्म-िणिन करते हुए
िन-िायु के पाटि की सुगंवध से वमिकर सुगंवधत हो उठने और छाया में िेटते ही नींद
आने िगने और वदिस का अन्त रमणीय होने के द्वारा नाटक की कथा-िस्तु की मोटे तौर
पर सूचना दे दी गई है , िो क्रमशः पहिे शकुन्तिा और दु ष्यन्त के वमिन, उसके बाद
नींद-प्रभाि से शकुन्तिा को भूि िाने और नाटक का अन्त सुखद होने की सूचक है।
इसी प्रकार नाटक के प्रारक्तम्भक गीत में भ्रमरों द्वारा वशरीष के िूिों को ज़रा-ज़रा-सा
चूमने से यह संकेत वमिता है वक दु ष्यन्त और शकुन्तिा का वमिन अल्पस्थायी होगा।
िब रािा धनुष पर बाण चढ़ाए हररण के पीछे दौड़े िा रहे हैं , तभी कुछ तपस्वी आकर
रोकते हैं । कहते हैं -‘महाराि’ यह आश्रम का हररण है , इस पर तीर न चिाना।’ यहां

हररण के अवतररक्त शकुन्तिा की ओर भी संकेत है, िो हररण के समान ही भोिी-भािी
और असहाय है। ‘कहां तो हररणों का अत्यन्त चंचि िीिन और कहां तुम्हारे िज्र के
समान कठोर बाण !’ इससे भी शकुन्तिा की असहायता और सरिता तथा रािा की
वनष्ठु रता का ममिस्पशी संकेत वकया गया है । िब दु ष्यन्त और शकुन्तिा का प्रेम कुछ
और बढ़ने िगता है , तभी नेपथ्य से पुकार सुनाई पड़ती है वक ‘तपक्तस्वयो, आश्रम के
प्रावणयों की रक्षा के विए तैयार हो िाओ। वशकारी रािा दु ष्यन्त यहां आया हुआ है ।’
इसमें भी दु ष्यन्त के हाथों से शकुन्तिा की रक्षा की ओर संकेत वकया गया प्रतीत होता
है , परन्तु यह संकेत वकसी के भी कान में सुनाई नहीं वदया; शकुन्तिा को वकसी ने नहीं
बचाया। इससे क्तस्थवत की करुणािनकता और भी अवधक बढ़ िाती है।
चौथे अंक के प्रारक्तम्भक भाग में कण्व के वशष्य ने प्रभात का िणिन करते हुए सुख और
दु ः ख के वनरन्तर साथ िगे रहने का तथा वप्रय के वियोग में क्तियों के असह्य दु ः ख का िो
उल्लेख वकया है , िह दु ष्यन्त द्वारा शकुन्तिा का पररत्याग वकए िाने के विए पहिे से ही
पृष्ठभूवम-सी बना दे ता है। पां चिें अंक में रानी हंसपवदका एक गीत गाती हैं , विसमें रािा
को उनकी मधुर-िृवि के विए उिाहना वदया गया है । दु ष्यन्त भी यह स्वीकार करते हैं
वक उन्ोंने हं सपवदका से एक ही बार प्रेम वकया है । इससे कवि यह गम्भीर संकेत दे ता है
वक भिे ही शकुन्तिा को दु ष्यन्त
ने दु िाि सा के शाप के कारण भूिकर छोड़ा, परन्तु एक
्
बार प्यार करने के बाद रावनयों की उपेक्षा करना उनके विए कोई नई बात नहीं थी।
अन्य रावनयां भी उसकी इस मधुकर-िृवि का वशकार थीं। हं सपावदका के इस गीत की
पृष्ठभूवम में शकुन्तिा के पररत्याग की घटना और भी क्रूर और कठोर िान पड़ती है।

इसी प्रकार के ध्वन्यात्मक संकेतों से काविदास ने सातिें अंक में दु ष्यन्त, शकुन्तिा और
उसके पुत्र के वमिने के विए सुखद पृष्ठभूवम तैयार कर दी है । इन्द्र रािा दु ष्यन्त को
अपूिि सम्मान प्रदान करते हैं। उसके बाद हे मकूट पिित पर प्रिापवत के आश्रम में
पहुं चते ही रािा को अनुभि होने िगता है वक िैसे िह अमृत के सरोिर में स्नान कर रहे
हों। इस प्रकार के संकेतों के बाद दु ष्यन्त और शकुन्तिा का वमिन और भी अवधक
मनोहर हो उठता है ।
िमिन कवि गेटे ने अवभज्ञान शाकुन्तिं के बारे में कहा था‘‘यवद तुम युिािस्था के िूि प्रौढ़ािस्था के िि और अन्य ऐसी सामवग्रयां एक ही

स्थान पर खोिना चाहो विनसे आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो और शाक्तन्त
पाता हो, अथाि त् यवद तुम स्वगि और मत्यििोक को एक ही स्थान पर दे खना चाहते
हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम वनकि पड़ता है - शाकुन्तिम्, महान कवि
काविदास की एक अमर रचना !’’
इसी प्रकार संस्कृत के विद्वानों में यह श्लोक प्रवसद्ध है काव्येषु िाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।
तत्रानप ि ितुर्थोऽकस्तत्र श्लोकितुष्टयम्॥
इसका अथि है - काव्य के वितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सुन्दर होता

है । नाटकों में भी काव्य-सौन्दयि की दृवि से अवभज्ञान शाकुन्तिं का नाम
सबसे ऊपर है । अवभज्ञान शाकुन्तिं का नाम सबसे ऊपर है । अवभज्ञान

शाकुन्तिं में भी उसका चतुथि अंक और इस अंक में भी चौथा श्लोक तो
बहुत ही रमणीय है ।
अवभज्ञान शाकुन्ति में नाटकीयता के साथ-साथ काव्य का अंश भी यथेि
मात्रा में है। इसमें शंगार मुख्य रस है; और उसके संयोग तथा वियोग दोनों ही
पक्षों का पररपाक सुन्दर रूप में हुआ है। इसके अवतररक्त हास्य, िीर तथा
करुण रस की भी िहां -तहां अच्छी अवभव्यक्तक्त हुई है । स्थान-स्थान पर सुन्दर
और मनोहररणी उतप्रेक्षाएं न केिि पाठक को चमत्कृत कर दे ती हैं , वकन्तु
अभीि भाि की तीव्रता को बढ़ाने में ही सहायक होती हैं। सारे नाटक में
काविदास ने अपनी उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का उपयोग कहीं भी केिि
अिंकार-प्रदशिन के विए नहीं वकया। प्रत्येक स्थान पर उनकी उपमा या
उत्प्रेक्षा अथि की अवभव्यक्तक्त को रसपूणि बनाने में सहायक हुई है ।
काविदास अपनी उपमाओं के विए संस्कृत-सावहत्य में प्रवसद्ध हैं। शाकुन्ति
में भी उनकी उपयुक्त उपमा चुनने की शक्तक्त भिी-भां वत प्रकट हुई।
शकुन्तिा के विषय में एक िगह रािा दु ष्यन्त कहते हैं वक ‘िह ऐसा िूि है ,
विसे वकसी ने सूंघा नहीं है ; ऐसा निपल्लि है , विस पर वकसी के नखों की
खरोंच नहीं िगी; ऐसा रत्न है , विसमें छे द नहीं वकया गया और ऐसा मधु है ,
विसका स्वाद वकसी ने चखा नहीं है ।’ इन उपमाओं के द्वारा शकुन्तिा के
सौंदयि की एक अनोखी झिक हमारी आं खों के सामने आ िाती है। इसी
प्रकार पां चिें अंक में दु श्यन्त शकुन्तिा का पररत्याग करते हुए कहते हैं वक

‘हे तपक्तस्वनी, क्या तुम िैसे ही अपने कुि को किंवकत करना और मुझे
पवतत करना चाहती हो, िैसे तट को तोड़कर बहने िािी नदी तट के िृक्ष को
तो वगराती ही है और अपने िि को भी मविन कर िेती है।’ यहां शकुन्तिा
की तट को तोड़कर बहने िािी नदी से दी गई उपमा रािा के मनोभाि को
व्यक्त करने में विशेष रूप से सहायक होती है । इसी प्रकार िब कण्व के
वशष्य शकुन्तिा को साथ िेकर दु ष्यन्त के पास पहुं चते हैं तो दु ष्यन्त की दृवि
उन तपक्तस्वयों के बीच में शकुन्तिा के ऊपर िाकर पड़ती है। िहां शकुन्तिा
के सौंदयि का विस्तृत it. Of love in ,,0 न करके कवि ने उनके मुख से
केिि इतना कहििा वदया है वक ‘इन तपक्तस्वयों के बीच में िह घूंघट िािी
सुन्दरी कौन है , िो पीिे पिों के बीच में नई कोंपि के समान वदखाई पड़
रही है ।’ इस छोटी-सी उपमा ने पीिे पिे और कोंपि की सदृश्यता के द्वारा
शकुन्तिा के सौन्दयि का पूरा ही वचत्रां कन कर वदया है । इसी प्रकार सििदमन
को दे खकर दु ष्यन्त कहते हैं वक ‘यह प्रतापी बािक उस अवि के स्फुविंग की
भां वत प्रतीत होता है , िो धधकती आग बनने के विए ईधन की राह दे खता है ।’
इस उपमा से काविदास ने न केिि बािक की तेिक्तस्वता प्रकट कर दी,
बक्तल्क यह भी स्पि रूप से सूवचत कर वदया है वक यह बािक बड़ा होकर
महाप्रतापी चक्रिती सम्राट बनेगा। इस प्रकार की मनोहर उपमाओं के अनेक
उदाहरण शाकुन्ति में से वदये िा सकते हैं क्योंवक शाकुन्ति में १८० उपमाएं
प्रयुक्त हुईं हैं । और उनमें से सभी एक से एक बढ़कर हैं।

यह ठीक है उपमा के चुनाि में काविदास को विशेष कुशिता प्राप्त थी और
यह भी ठीक है वक उनकी-सी सुन्दर उपमाएँ अन्य कवियों की रचनाओं में
दु ििभ हैं , विर भी काविदास की सबसे बड़ी विशेषता उपमा-कौशि नहीं है ।
उपमा-कौशि तो उनके काव्य-कौशि का एक सामान्य-सा अंग है । अपने
मनोभाि को व्यक्त करने अथिा वकसी रस का पररपाक करने अथिा वकसी
भाि की तीव्र अनुभूवत को िगाने की काविदास अनेक विवधयां िानते हैं ।
शब्ों का प्रसंगोवचत चयन, अभीि भाि के उपयुक्त छं द का चुनाि और
व्यंिना-शक्तक्त का प्रयोग करके काविदास ने अपनी शैिी को विशेष रूप से
रमणीय बना वदया है ।
िहां काविदास शकुन्तिा के सौन्दयि-िणिन पर उतरे हैं , िहां उन्ोंने केिि
उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा शकुन्तिा का रूप वचत्रण करके ही सन्तोष
नहीं कर विया है । पहिे-पहिे तो उन्ोंने केिि इतना कहििाया वक ‘यवद
तपोिन के वनिावसयों में इतना रूप है , तो समझो वक िन-िताओं ने उद्यान
की िताओं को मात कर वदया।’ विर दु ष्यन्त के मुख से उन्ोंने कहििाया
वक ‘इतनी सुन्दर कन्या को आश्रम के वनयम-पािन में िगाना ऐसा ही है िैसे
नीि कमि की पंखुरी से बबूि का पेड़ काटना।’ उसके बाद काविदास
कहते हैं वक ‘शकुन्तिा का रूप ऐसा मनोहर है वक भिे ही उसने मोटा
िल्कि िि पहना हुआ है , विर उससे भी उसका सौंदयि कुछ घटा नहीं,
बक्तल्क बढ़ा ही है । क्योंवक सुन्दर व्यक्तक्त को िो भी कुछ पहना वदया िाए िही

उसका आभूषण हो िाता है ।’ उसके बाद रािा शकुन्तिा की सुकुमार दे ह
की तुिना हरी-भरी िूिों से िदी िता के साथ करते हैं , विससे उस वििक्षण
सौदयि का स्वरूप पाठक की आं खों के सामने वचवत्रत-सा हो उठता है । इसके
बाद उस सौंदयि की अनुभूवत को चरम सीमा पर पहुं चाने के विए काविदास
एक भ्रमर को िे आए हैं ; िो शकुन्तिा के मुख को एक सुन्दर क्तखिा हुआ
िूि समझकर उसका रसपान करने के विए उसके ऊपर मंडराने िगता है ।
इस प्रकार काविदास ने शकुन्तिा के सौंदयि को वचवत्रत करने के विए
अंिकारों का सहारा उतना नहीं विया, वितना वक व्यंिनाशक्तक्त का; और
यह व्यिना-शक्तक्त ही काव्य की िान मानी िाती है ।
पञ्चम अङ्कः
अथाक्तस्मन् ियस्येन माधव्येन सह रािधान्यां नागररकिृत्या ियतािबद्धं हं सपवदकागीतं
वनशम्य तदथं स्मारं स्मारं कामप्यन्तव्यिथामानुभिवत रािा दु ष्यन्तः । अत्रैिान्तरे कुिपतेः
कण्वस्यादे शमादाय तपोिनात् सिीकाः तपक्तस्वनः समायाता इवत कञ्चुकी वनिेदते । ते
श्रौतेन विवधना सत्कृत्य यशािायां प्रिेशवयतव्या इत्यावदश्य रािावप तान् प्रवतपािवयतुं
तत्रोपवतष्ठते । ततः सोमरातः पुरोवहतो रािाज्ञया श्रौतेन विवधना तान् सत्कृत्य
शािामुपस्थापयत्। तच्च प्रवििास्ते आशीििचनपूििकं राज्ञे अिगुण्ठनिती
शकुन्तिामवधकृत्य कण्वस्य सन्दे शं न्यिेदयन् सतीमनप ज्ञानतकुलैकसंश्रयां , जिोऽन्यर्था िततपमती ं निशङ्कते।
अतः समीपे पररणेतुररष्यते , नियानिया िा िमर्दा स्वबन्धुनिः ।।[१०]

परं महषषः दु िाि ससः शापप्रभािेण स शकुन्तिायाः पररणयविवधं विसस्मार अकथयच्च यत्,
भो भोः तपक्तस्वनः ! वनपुणं विचारयन्नवप न स्मरावम अस्याः दे व्याः पावणग्रहणम् ।
तत्कथवममामवभव्यक्तसत्त्विक्षणां प्रवत आत्मानं क्षवत्रणं मन्यमानः प्रवतपत्स्ये।
तत्कण्वस्यान्तेिावसनां सावधक्षेरमुक्तोऽवप शकुन्तिायाः अिगुण्ठनापनयनानन्तरं
प्रत्यक्षीकृत्यावप यदा नाङ्गी चकार तदाऽवभज्ञानेन तस्य शङ्कामपनेतुं शकुन्तिा प्रििृते,
परमङ् गुिीयकशून्यामङ् गुिीं दृष्वा परमं विषण्णा सती तस्मै दीघाि पाङ्गमृगशािक
ििपानप्रत्ययिचनं दििती । तथावप िैिल्ये सवत रािाऽिोचत् - आत्मकायष
वनिितिनीनामनृतिाङ्माधुरीवभः विषवयण आकृष्यन्ते। उड्डयनशक्तेः पूिं परभृतः स्वावन
अपत्यावन काकैः पररपोषयक्तन्त । अवशवक्षतास्ववप िीषु परिञ्चनकौशिं प्रवसद्धमेि । अतो
िनिासिवधितापीयं शकुन्तिा िीभािसुिभं िञ्चनकौशिं िानात्येि। यवद िीिातौ
समुत्पन्नासु वशक्षणं विनैि नैसवगिकं िञ्चनपङ्कत्वं दृश्यते, तवहि िाग्व्व्यिहारकुशिासु
मानुषीषु वकं िक्तव्यम्?
स्त्रीणामनशनक्षतपटु त्वममािुषीषु , संदृश्यते नकमुत याः िनतबोधित्यः ।
िागन्तररक्षगमिात् स्वमपत्यजातम्, अन्यैनिजैः परितताः खलु पोषयन्तन्त।।[११]
त्वं िनवयत्वा िङ्गके उत्सृिा कोवकिेिपरै ः भृतावस । अतः कामं गच्छ, वतष्ठ िा यदे च्छं
कुर। एिं स्विनन्युपमदष न सन्तप्ता शकुन्तिा दु ष्यन्तं प्रवत - अनायि ! आत्मनोऽनुमानेन
सिाि न् प्रेक्षसे इवत। तृणैराच्छन्नकूपस्य इि धमिकञ्चुवकनः त्विोन्य संसारे कः पापबुक्तद्धः ।
ततो गौतमी - िाते! पुरुिंशप्रत्ययेन मधुरभावषणो हृदयवनवहतविषस्य दु ष्यन्तस्य हस्ते
त्वमुपगता। ततः सकुन्तिा पटान्तरे मुखमाच्छाद्य रोवदवत। ततः शारद्वतोऽब्रिीत् -

शाङ्गिरि! वकमुिर-प्रत्युिरे ण। अस्मावभः गुरोवनियोगोऽनुवष्ठतः प्रवतवनिताि महे । रािानं प्रवत
इयं ते पत्नी त्यिैनां गृहाण िा। गौतवम! वकमुिर-प्रत्युिरे ण। अअस्मावभः गुरोः
वनयोगोऽवनवष्ठतः प्रवतवनिताि महे । रािानं प्रवत इयं ते पत्नी त्यिैनां गृहाण िा। गौतवम!
गच्छाग्रतः । शकुन्तिे! पवतकुिे ते दास्यमवप शुवचव्रतवमत्यावदश्य सिष प्रक्तस्थताः ।
राज्ञा समयोवचतं कतिव्यें पुिः पुरोधा प्रोक्तिान् - इयं दे िी ताित् मम गेहे एिाप्रसिं वतष्ठतु।
त्वं प्रथमं चक्रिवतिनं पुत्रं िनावयष्यसीवत वसद्धै रावदिम्। तत् यवद मुवनदौवहत्रः
तल्लक्षणोपपन्नः स्यािवहि इमामनवभनन्धान्तः पुरे प्रिेशवयष्यवस, विपयियेऽस्याः वपतुः समीपे
गमनमुवचतम्। राज्ञानुमतो।सौ यदास्वगृहं गन्तुं प्रििृते तदै ि 'भिगवत िसुधे! दे वह मे
वििरवम'त्यवभदधाना स्वावन भाग्यावन च वनन्दन्तीं क्रन्दमानां च तां शकुन्तिां िीसदृशमेकं
ज्योवतरुक्तिप्याप्सरस्तीथष िगामेवत पुरोवहतो वनिेदयवत। तक्तस्मन्नुदन्ते साश्चयिः पयाि कुिो
रािा शयनागारं प्रवििवश्चन्तयवत कामं ित्यनर्दष्टां स्मरानम ि पररग्रिं मिुेेस्तियाम्।
बकित्तु र्दूयमािं ित्यापयतीि मे हृर्दयम्।।[१२]

Unit-II

अनिज्ञािशाकुन्तलम् (Act-VI)
षष्ठ अङ्कः

अनिज्ञाि शाकुन्तलम् महाकवि काविदासेन विरवचतमेकं बहु प्रवसद्धं नाटकम् अक्तस्त।
अस्य नाटकस्य नायकः दु ष्यन्तः नावयका शकुन्तिा चाक्तस्त। दु ष्यन्तः शकुन्तिया सह
गान्धिि-वििाहं कृतिान्, तदा सः स्मृवतवचन्ं नाम अङ् गु
् िीयकं दििान्। तत् अवभज्ञानं
मुनेः दु िाि ससः शापेन वििुप्तमभित्। शापिशात् रािा दु ष्यन्तः शकुन्तिां विस्मृतिान्।

रवििमिणा रवचता शकुन्तिा- महाभारतस्य वकञ्चन पात्रम्
तदनन्तरं दु ष्यन्तेनापमावनता गभििती सा िनाश्रमे वनिसन्ती भरतनामकं पुत्रमिनयत् ।
द्वादशिषाि नन्तरं केनवचद् धीिरे ण तदं गुिीयकमवभधानं दु ष्यन्तः िब्धिान् । तद् दृष्वै ि
संपूणं पूिििृिं स्मृतिान्। विरहशोकाकुिः सः शकुन्तिामन्वेष्टुं िने पररभ्रमन् तत्राश्रमे
गतिान्। तत्र भरतेन सह शकुन्तिा वमवितिती । नाटकस्यास्य विश्वसावहत्येऽत्यवधकं
महत्त्वं ितिते। सावहत्यसमीक्षकाः कथयक्तन्त यत् -काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तिा।
तत्रावप चतुथोंकः तत्र श्लोकचतुियम् ।।
शेक्सवपयर् तुिनां िनाः काविदासस्य सह कुििक्तन्त। शाकुन्तिविषये गटे नामकस्य
िमिनकिे:अवभप्राय: अवभज्ञानशाकुन्तिं नाटकस्य
मूिकथािस्तु महाभारतात् आवदपििणः शकुन्तिोपाख्यानात् उद् धृतम् ।
नाटकेऽक्तस्मन् नावयका शाकुन्तिा नायकेन राज्ञा दु ष्यन्तेन गान्धििवििाहविवधना
पररणीता । स्वनगरं प्रवत पराितिमानेन तेन “ एकैकमत्र वदिसे वदिसे मदीयं,

नामाक्षरं गणय, गच्छवस यािदन्तम्” ॥ इत्युक्त्वा स्वनामवङ्कतमंगुिीयकं स्वयमेि
शाकुन्तिायाः हस्ते पररधावपतम् । इत्यवभज्ञानविषवयणी घटना
महाभारतस्यावदपिाित् गृहीता ।
“अवभज्ञायते अनेन इवत अवभज्ञानम् वचह्नवमवत, अवभ+ ज्ञा + ल्युट् । शकुन्तैः िाविता
शकुन्तिा । शकुन्तिामवधकृत्य कृतं नाटकं शाकुन्तिम् ‘अवधकृत्यकृते ग्रन्थे’ इवत सूत्रेण
‘अण्’ प्रत्ययः । अवभज्ञानप्रधानं शाकुन्तिम् ‘अवभज्ञानशाकुन्तिम्’ इवत व्युत्पवतं दशं दशं
वसध्दमेि अवभज्ञानशाकुन्तिस्य समस्या प्रधानत्वम्, नावयकाप्रधानत्वं च । अतः समस्यां
नावयकां च आदाय कृतमस्य ‘अवभज्ञानशाकुन्तिम्’ इवत नामकरणं सििथा सििमुवचतम्
चाक्तस्त । अथिा – अवभज्ञानसवहतं शाकुन्तिम् अवभज्ञानशाकुन्तिम् । अथिा अवभज्ञानञ्च
शकुन्तिाञ्च इवत अवभज्ञानशाकुन्तिम् । काविदासस्य सििस्वमवभज्ञानशाकुन्तिम् ।
अवभज्ञानशाकुन्तिे चतुथषऽङ्के कविः कण्वरुपेण उपक्तस्ततोऽक्तस्त ।
अवभज्ञानशाकुन्तिस्य चतुथषऽङ्के िौवककािौवकक प्रकृवतमानियोः वििक्षणं
समन्वयोऽक्तस्त । िनौकसोऽवप ियं िौवककज्ञा एि इवत कण्वस्य उद् घोषणा चतुथाि ऽङ्कस्य
िैवशष्यं वद्वगुणयवत । अरण्यिावसन्याः शाकुन्तिायाः पवतगृह- हक्तस्तना पुरगमनम्
अरण्यरािप्रसादयोः वकमवप वििक्षणं सम्बन्धं प्रवतपादयवत । दु िाि ससः शापः ,
आकाशिाणी, शकुन्तिायाः पवतगृहगमनम्, िनस्पवतभ्यः शकुन्तिायै आभूषणप्रदानम्,
कोवकिरिेण शकुन्तिायाः पवतगृहगमनाय िनस्पतीनां स्वीकृवतः , मृगशािकेन
शकुन्तिामागाि िरोधः , शकुन्तिायाः प्रस्थानं चेवत चतुथोऽङ्कस्य महत्वपूणाि ः घटनाः सक्तन्त ।
अभुज्ञानशाकुन्तिस्य चमत्कारो दु िाि ससः शापघटनायामावश्रतोऽक्तस्त, अत एि अंकोऽयं

विवशिं स्थानं वबभवति । सेयं यानत शकुन्तला पनतगतिं सिैरिुज्ञायताम् इत्यनेन
शकुन्तिायाः पवतगृहगमनाय अनुज्ञा प्रावथिता ।
क्षौमं केिनिनर्दन्र्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमानिष्कततम् इत्यनेन शकुन्तिायै
िनस्पवतवभ आभूषणप्रदानमवप विवशिा घटना अक्तस्त । अस्मान् साधु विवचन्त्य “
इवत महवषिणा कण्वेन दु ष्यन्ताय तथा ‘शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु’- इत्यनेन शाकुन्तिायै
कृत उपदे शः शाश्ववतकः तथा समािे सिषषां कृते महदु पयोगी अक्तस्त ।
आपररतोषार्द् निर्दु षां ि साधु मन्ये ियोग-निज्ञािम् ।
बलिर्दनप नशनक्षतािामात्मन्यित्ययं िेतः ॥
ग्रन्थारम्भे सूत्रधारे ण पात्राणां अिधानोपदे शाथिम्
उक्तेसवत सुनिनर्दतियोगतयार्थपस्य ि नकमनप पररिास्यते इवत नटीिचनं
श्रुत्वा सूत्रधारमुखेन महाकविः भूताथं कथयवत – प्राज्ञानां सन्तोषपयिन्तम्
अवभनयकौशिं समीचीनं न स्वीकरोवम । कृताभ्यासानां वनपुणानामवप सुदृढं
वचिं स्वविषये अविश्वस्तं भिवत । ईदृशः िाग्व्व्यिहारः महाकिेः गुण-गौरिमेि
प्रथयवत ।
पुरुिंशस्य रािा दु ष्यन्तः कदावचत् मृगयां कुििन् अटव्यां हररणं अनुधािन् माविनीतीरे
विद्यमानस्य कण्वस्य आश्रमं प्रविशवत । कण्वः ििपुष्पावण आनेतुं गत इत्यतः कावचत्
सुन्दरी तापसकन्या तस्मै स्वागतं करोवत । अर्घ्िपाद्यावदवभः सत्करोवत सा । तस्याः रूपेण
मोवहतः दु ष्यन्तः स्वपररचयं तस्यै कुििन् तां प्रवत - त्वं क्षवत्रयोऽवस ? त्वां प्रवत मम मनः
आकषिवत । अहं त्वां कामये इत्यिदत् । शकुन्तिा तु - अहं मेनकाविश्वावमत्रयोः पुत्री इवत,

ताभ्यां यदा पररत्यक्ताहं शकुन्तपवक्षवभः रवक्षता इवत, ततः कण्वमहवषिः िने मां दृष्वा
आश्रमं प्रवत आनीय पोवषतिान् इवत । शकुन्तपवक्षवभः रवक्षता अहं शकुन्तिा इवत नामधेयं
प्राप्निम्। यवद मां िोढुं िाञ्छवस तवहि कण्वमहषषः अनुमवतः अपेवक्षता इत्यावदकं सिं
िृिान्तम् अकथयत् ।
दु ष्यन्तः तु क्षवत्रयाः गान्धििविवधना पररणेतुं शक्नुिक्तन्त । तदथं कण्वस्य आक्षेपः न स्यावदवत,
त्ववय िायमानमेि उिरावधकारररूपेण ताम् अङ्गीकारवयत्वा तस्याः पुत्रमेि युिरािं
कररष्यावम इवत प्रवतश्रुण्वानः तां पररणीतिान् । अग्रे तस्यै राियोग्यावन िेषभूषणावन
सेिकद्वारा प्रेषयावम इवत उक्त्वा कण्व मम विषये वकं िदे त् इवत वचन्तयन्नेि स्वनगरं
प्रायात्।
कण्वे आश्रमं प्रत्यागते शकुन्तिा तस्य वशरसः उपरर विद्यमानं भारम् अितारयवत ।
तथावप तस्य मुखं अदृष्वा िज्जया अधोमुखी वतष्ठवत । कण्वे िज्जायाः कारणं पृच्छवत सवत
शकुन्तिा दु श्यन्तेन साकं कृतवििाहिृिन्तं अकथयत् । वदव्यदृष्या सििविवदतः कण्वः ”ित्से ! त्वया कृतः अधमिः न । क्षवत्रयाणां गान्धििविवधना पररणयः सम्मतः ” इवत समथियवत ।
कािक्रमेण गभििती शकुन्तिा रूपगुणसम्पन्नोपेतं सुतं असूत । पुत्रस्य षट् िषाि वण
अतीतावन चेदवप दु ष्यन्तः नागतः । सः अवप आरम्भवदनेषु कण्वः वकमवप िदे त् इवत
वचन्तयन् न प्रितिते स्म, क्रमेण शकुन्तिायाः विषयः तेन विस्मृतः । परं सा तु तं
वनरीक्षमाणा क्तखद्यते स्म । बािस्तु धीरः सन् िनस्य सििप्रावणनः अवप वनगृह्य आत्मानं
"सििदमन" इवत पररचाययवत स्म । तं यौिराज्याय अहं मन्वानः कण्वः मुहतं वनवश्चत्य
स्ववशष्यैः सह शकुन्तिां तत्पुत्रं च दु ष्यन्तस्य रािधानीं प्रवत प्रेषयामास ।

शोकाकुिा शकुन्तिा
यदा शकुन्तिा पवतगृहं प्रक्तस्थता तदा पावितवपतुः कण्वस्य नेत्रे अश्रुपूणष भितः । तक्तच्छष्याः
तां रािधानीं प्रापय्य प्रत्यागच्छक्तन्त । पुत्रेण सह शकुन्तिा रािसभायां दु ष्यन्तं दृष्वा
स्विृिान्तं सिं वनिेदयवत । तस्याः िचनेन स्मृतपूिििृिान्तः रािा अवप िोकापिादात् भीतः
अहं वकमवप निाने इवत िदवत । तामुविश्य - शकुन्तिे ! का त्वम् ? कुतः अत्र आगतं
त्वया ? वकं साहाय्यम् अपेवक्षतम् ? इवत अपररवचतः इि सम्भाषते । ततः शकुन्तिा "महाराि ! अयं ति पुत्रः । त्वया आश्रमे दििचनानुसारं ति राज्यस्य उिरावधकारी
भविता । यदा त्वया आश्रमं प्रवत आगतं तदा प्रिृिं सिं स्मर" इत्यावद रीत्या अवभयाचते ।
दु ष्यन्तः शकुन्तिां न विस्मृतिान् आसीत् परं तक्तस्मन् क्षणे वकमवप अिानन् इि धमाि थिकामसम्बन्धं न स्मरावम त्वया सह ।
गच्छ िा वतष्ठ िा कामं यद्वापीच्छवस तत् कुरु ॥
अस्य तात्पयिमेतत् - धमाि थिकामाथं त्वया सह सम्बन्धकरणं न मया स्मयिते । त्वं यावह,
अत्रैि वतष्ठ स्वेच्छानुसारं िा कमि कुरु इवत साक्षात् िदवत । शकुन्तिा अिमानेन
िज्जया च पीवडता क्षणं याित् वकङ्कतिव्यमूढा वतष्ठवत । तदा वनतरां कुवपता सा दु ष्यन्तं
सम्यक् वनभित्सयन्ती- "महाराि ! िानन्नवप कुतः एिं प्रिपवस ? एिम् असत्यं कथयन्
त्वं हृवद संक्तस्थतं सििसावक्षणं परमात्मानं मा अिमानय । अहं ति धमिपत्नी । यवद मां
त्यिवस न वकमवप दु ः खम्, परं एतं ति पुत्रं मा त्यि । मम िचनं यवद उपेक्षसे तवहि ति
वशरः सहस्रशः वछिं भविष्यवत" इत्यावदवभः िचनैः भत्सियवत । तथावप दु ष्यन्तस्य मनः न

ििवत । पूिितनं वकमवप न स्मरन् सः अन्ते तामेि "िेश्यापुवत्र !" इवत वनन्दवत ।
शकुन्तिायाः नयविनयावदवभः याचनावदवभः अवप दु ष्यन्तः नाङ्गीकरोवत । तदा सा
कोपाविम् असहमाना पुत्रेण सह ततः वनगिता । तािता - "भरस्व पुत्रं दु ष्यन्त !
मािमंस्थाः शकुन्तिाम्" (हे दु ष्यन्त ! अयं ति पुत्रः , तं पोषय । शकुन्तिायाः
अिमाननं मा कुरु) इवत अशरीरिाणी कावचत् भविष्यवत, शकुन्तिायाः उपरर
पुष्पिृविः च भविष्यवत । ततः दु ष्यन्तः वसंहासनात् अितीयि अन्तररक्षदे िताः नमस्कृत्य
रािसभायां मक्तिपुरोवहतं च उविश्य - "अहं तु एतां िाया इवत, अयं ति पुत्रः इवत
सम्यक् एि अवभज्ञातिान् अधुना अशरीरिाणी िाता इत्यतः अयं पुत्रः मदीयः शुद्धः
इवत वनः शङ्कं कथयावम इवत िदन् तम् आविवङ्गतिान् , शकुन्तिां च आदरे ण
सत्कृतिान् । सििदमनः युिरािपदे वनयुक्तः सन् अग्रे भरतः इवत प्रवसक्तद्धम् अिाप ।
शकुन्तिा पट्टमवहषी सञ्जाता ।
शकुन्तिादु ष्यन्तयोः कथा पुराणकािे अतीि प्रवसद्धः स्यात् । अतः इयं कथा न
केििं महाभारते, भागिते, विष्णुपुराणे, हररिंशे, मत्स्यपुराणे, िायुपुराणे, पद्मपुराणे च
दृश्यते । बौद्धानां िातककथायामवप शकुन्तिाकथासदृशी अपरा कावचत् कथा विद्यते
। िैनसम्प्रदायेऽवप (पाश्विनाथचररत्रम्) काविदासस्य शाकुन्तिनाटकसदृशी अन्य कथा
दृश्यते । एतैः अंशैः शकुन्तिादु ष्यन्तयोः कथा अनावदकािात् अवप प्रचविता इवत
ज्ञायते ।
काविदासस्य नाटकस्य कथायाः महाभारते उक्तायाः कथायाः च तुिनां कुमिः चेत् अत्र
काविदासस्य रचनाकौशल्यम् उदािं रचनात्मकं च पररितिनं दृश्यते । काविदासेन

ग्रवथतस्य अवभज्ञानशाकुन्तिस्य प्रथमाङ्कः कण्वस्य अश्रमस्य दृश्यम् । तस्य आरम्भः
अिमूतषः वशिस्य स्तिनेन भिवत । ततः सूत्रधारः नया सह रङ्गं प्रविश्य ग्रीष्मऋतुिणिनद्वारा सङ्गीतस्वादम् अनुभिवत । निीनतया रवचतस्य काविदासस्य नाटकस्य
पररचयं कारयवत । तदनन्तरं दु ष्यन्तः हररणम् अनुधािन् आगच्छन्नाक्तस्त इवत घटनां
संसूच्य प्रस्तािनं समाप्य वनगिच्छवत ।
्अथ गच्छवत वकवञ्चत्कािे शक्राितारतीिती कवश्चद् धीिरी रत्निवटतं रािनामोत्कीणष
बहुमूल्यसेकं स्वणिमयमङ् गुिीयकं विक्रेतुमापणे गच्छन् रािपुरुषाभ्यां बद्धहस्तो
नगररक्षकरािश्यािकसमीपमानीतः । अङगुिीयकागमनकारणं पृिः स ब्रते - स्वावमन् !
िािावदवभमित्स्यबन्धनोपायैः कुटु म्बभरणपोषणं करोवम । एकदा मया िािे एको रोवहतो
मत्स्य आसावदतः । खण्डशः कक्तल्पतस्य तस्य मत्स्यस्योदरे रत्नभास्वरवमदमङ् गुिीयकं
मया िब्धा विक्रमापणे आगतः , आभ्यां गृहीतः आनीतश्च । तदाकण्ये नगरपािः
तदङ् गुिीयकमादाय रािकुिं गत्वा रािशासनं प्रतीक्ष्य प्रत्यागतो रवक्षणािुिाच –
मुच्यतामेष िािोपिीिी धीिरः । विवदतोऽस्याङ् गुिीयकस्यागमिृिान्तः ,
एषोऽङगुिीयकमूल्यसक्तम्मतः प्रसादोऽवप सन्तुिेन राज्ञाऽस्मै प्रदि, इत्युक्त्वा तस्मै
धीिराय, स्वणिकङ्कणं दििान् चकार च तेन साकं कादबरो-मैत्रीम्।
अथ मेनकासहचरी सानुमती नामाप्सराः पयाि यवनितिनीयमप्सरस्तीथिसावन्नध्य सम्पाद्य राज्ञो
दु ष्यन्तस्य प्रमदिने प्रवििा वतरस्कररणी प्रवतच्छन्ना राज्ञः पाश्वििवतिनी भूत्वा तस्थौ ।
अङ् गुिीयकदशिनेन स्मृतशकुन्तिो रािा क्वावप शाक्तन्तं न िेभे, िसन्तोत्सिं प्रवतवषध्य
माधव्यावद्वतीयः शकुन्तिािृिान्तं भूयो भूयः स्मरन् वनन्दं श्चात्मनश्चेवितं शकुन्तिा-

वचत्रिेखनावदना तवद्वषयकािापैश्च कथं कथमवप वननाय वदिसान् । प्रत्यादे श-विमावनतायाः
शकुन्तिाया विरहे न दु ः खमनुभिन् , रात्रौ िागरणात् न मया धमाि सनमध्यावसतुं
सम्भावितमतो यत् प्रत्यिेवक्षतममात्येन तत् पत्रमारोप्यतावमवत पौरकायिपयििेक्षणे
वनयुक्तममात्यमावदशवत ।
ततः समुिव्यापारव्यिहारी साथििाहो धनवमत्रो नौव्यसने विपन्नः । अतोऽनपत्यस्य
तस्याथिसंचयो रािगामी भिेवदत्यमात्येन विक्तखतं विचायाि त्मनोऽनपत्यतां स्मरन् मदिसाने
पुरुिंशवश्रय एष एि विपाको भवितेवत भाियन्, बहुपत्नीकस्य तस्य धवनकस्य कावचद्भायाि
आपन्नासत्वा स्यािवहि तद्भायाि गभिस्थ एिं वशशुः वपत्र्यं ररक्तमहि तीत्यावदशवत धमाि त्मा रािा
दु ष्यन्तः । इमं वनक्तखिं िृिान्तं मेनकावनयुक्ता सा सानुमती प्रत्यक्षीकृत्य स्वसख्यै मेनकायै
वप्रयवमदं वनिेदवयतुं कामा ततो वदिं वनििगामः ।
अत्रान्तरे केनावप अिवक्षतेन सत्त्वेनाक्रान्तो माधव्योऽब्राह्मण्यमुद्घोवषतिान् । ततो भूयः
तक्तस्मन् मेघप्रच्छन्ने प्रासादे आतिस्वरं वनशम्य स्वियस्यस्य संरक्षणाय स्वधनुवष अमोघं स्वं
बाणं सन्दधे । तदा माधव्यमुन्मुच्येन्द्रसारवथमाितविराविभूिय ‘हररणा असुरास्ते शरण्ये
कृताः , तेष्वेिेदं धनुः विकृष्यतां न मवय' इत्युिाच। तदनु राज्ञावभनक्तन्दतोऽसौ तस्मै
स्वागमनकारणमाख्यत् - रािन् ! कािनेवमप्रसूतो दु िियो नाम दानिगणः ते
सख्युररन्द्रस्याियो िातः । तस्य त्वं वनहन्ता क्तस्थतः । अत आिशिं इमवमन्द्ररथमारुह्य
विियाय प्रवतवष्ठताम् । तदाकण्यि रािा दु ष्यन्तः 'अनुगृहीतोऽक्तस्म अनया मघोनः
संभािनया' इत्युक्त्वा माधव्यस्याक्रमणकारणं पृष्वा ज्ञाततथ्यः स्वगमनिृिान्तममात्याय
वनिेदवयतुमावदश्य तक्तस्मन् रािभारं च वनयोवितिान् प्रहृिमना -

त्वन्मनतः केिला ताित् पररपालयतु िजाः ।
अनधज्यनमर्दमन्यन्तस्मि् कमपनण व्यापततं धिुः ॥[१३]
तदनन्तरं स िासिीयं रथमारुह्य वदिं प्रक्तस्थतिान् ।
Unit- III अनिज्ञािशाकुन्तलम् (Act-VII)
सप्तम अङ्कः
अक्तस्मन्नङ्के कािनेवमप्रसुतं दििदानिगणं वनहत्य दे िकायि-सम्पादनानन्तरं दे िरािस्य
सक्तियया संभावितो रािा दु ष्यन्तो व्योमयानेनाितरद् मातवि-पररचावयता
दे िभूमीरििोकयन् मध्ये मागष हेमकूटं वकंपुरुषिषिपिितं दृष्वा तत्र तपश्चरतः सपत्नीकस्य
मरीवचनन्दनस्य दे िवपतुः कश्यपस्य दशिनिािसया तदाश्रममितरवत । तत्र प्रिापवतः
कश्यपः स्वभायिया दक्षकन्ययाऽऽवदत्या पवतधमिमवधकृत्य पृिो महवषिपत्नीवभः सवहतायै
तस्यै उपवदशतीवत ज्ञात्वा अशोकिृक्षमूिे रािा समुपविशवत, मातविश्च रािागमनं
वनिेदवयतुमिसरं ज्ञातुं च महवषिसमीपे प्रक्तस्थतः ।
तत्र नरपवतः शुभसूचकवचह्नमनुभिन् तापसीभ्यां वनवषध्यमानेनाबािसत्वेन बािेन
संक्रीवडतुं वसंहवशशुं बिादाकृष्ण िुम्भस्व वसंह ! दन्तां स्ते गणवयष्ये इवत िीरोवचतैः कृत्यैः
औरससुतानुरागेण चाकृिो भिवत । कस्य कृवतनो बीिमयं बाि इवत विमृशन् स
वसंहशािकादन्यत् क्रीडनकं ग्रहीतुं प्रसाररतकरस्य तस्य बािकस्य हस्ते चक्रिवतििक्षणं
दृष्वा हृिः । ततो िाग्व्व्यापारे णायं विरमवयतुमशक्य इवत मत्वा एका तापसी तं प्रिोभवयतुं
मृविकामयूरमानेतुं स्वकुटीरे िगाम । ततो वद्वतीया इतस्ततोऽििोक्य रािानमिोचत् भिमुख ! मोचय नेन दु मोकहस्तेन बाध्यमानं बािमृगेन्द्रम् । ततस्ताििद्वचनमनुवतष्ठन्

बािस्पशिसुखमुपिभ्य कामवप अपूिां वनिृिवतमेतः स तां तद्बािकिंशपररचयावदकं पप्रच्छ
। सा च तस्य पुरुिंशप्रभित्वम् अप्सरसः संभित्वं चािोचत्।
यदा च केसररवकशोरकविमदाि िन्मवणबन्धात् पररभ्रिं रक्षाकरण्डकं दु ष्यन्तो यािद्
गृह्णावत, ताििापसी वनिेदयते - एषा अपराविता नामौषवधरस्य वशशोः िातकमिसमये
भगिता कश्यपेन बद्धा । यवद िननी िनकं बािकं िा विहायान्यः कवश्चद,
भूवमपवततामेनां गृह्णावत तदा सपो भूत्वा तं दशतीत्यनेको दृिचरम् । ततः स्वपुत्र
एिायवमवत िातवनश्चयो बािं प्रेम्णापररसिािे । ततस्तापसीभ्यां तदु दन्तमुपिभ्य तत्रागतां
शकुन्तिां समीक्ष्य रािा तामवभननन्द। ततो मातरमािोक्य सििदमनः - मातः ! क एषः
पुत्र इवत कथवयत्वा मामाविंगवत । ततः सा - आयुष्मन् स्वं भाग्यं पृच्छेत्युिरयवत । ततः
प्रवणपातावदना शकुन्तिाया विषादशल्यमुद्धरनुिाच रािा - वप्रये ! मया त्वं
मोहात्स्वयमुपक्तस्थतावप उपेवक्षता । एिं पश्चािापदू नहृदयो नृपोऽङ् गुिीयकोपािम्भात्
स्मृवतरूपिब्धेत्युक्त्वा तस्यै तदङ् गुिीयकं दशियवत । विषमं कृतमनेन यिदाऽऽयिपुत्रस्य
प्रत्ययकािे दु ििभमासीत् । नास्य विश्ववसवम । आयिपुत्र एिैतद् धारयतु ।
तत्र च तादृशं भूपं िीक्ष्य मातविसौभाग्येनायुष्मान् धमिपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदशिनेन च
िद्धि से इत्युक्त्वा तं संभाियामास । ततो रािा–मातिे ! िृिान्तेनानेनाखण्डिोऽिबोद्धव्य
इवत विचारे मातविः विहस्याह - वकमीश्वराणामविवदतं, सिं िानावत स सहस्राक्षो दे िरािः
। ऐतु आयुष्मान् सपत्नीको मरीवचनन्दनो महवषिः कश्यपः ते दशिनं वितरवत । अनन्तरं
सकित्रपत्रो रािा भगिन्तं कश्यपमवदवत च िष्टु मुपक्तस्थतः । ततो महवषिः कश्यपोऽवप
स्नेहदृष्या शुभावशषा तािनुगृह्य आयुष्मन् ! दु िाि ससः शापावदयं तपक्तस्वनी शकुन्तिा त्वया

प्रत्यावदिा नान्यथा, ित्से ! चररताथाि वस सहधमिचाररणं दु ष्यन्तं प्रवत त्वया मन्युनि कायि
इत्याभाष्य प्रत्यादे शविषये उभािवप वनिृिवचिौ कृत्वा शुभावशषा संयोियवत आखण्डलसमो िताप जयन्तिनतमः सुतः ।
आशीरन्या ि ते योग्या पौलोमीसदृशी िि ॥[१४]
मेनकावप तत्र भतृिपुत्रसवहतां दु वहतरं दृष्वाऽवतमुमुदे । ततो दु ष्यन्तो भगिता मारीचेन
विसृिः पत्रकित्राभ्यां सवदते वदव्यमैन्द्रं रथमारुह्य पौरै रवभनन्द्द्यमान स्वं नगरं प्रवििेश ।

Unit – IV- सानित्यर्दपपणः

विश्वनाथेन रवचतः ग्रन्थः सावहत्यदपिणम् इवत । पाक्तण्डत्यपूणिग्रन्थोऽयम् अिङ्कार विषये
ितिते । सूत्रिृत्त्युदाहरणारुपेणा वत्रधा विभक्तः । सावहत्यदपिणे विश्वनाथस्य
काव्यिक्षण:(िाक्यं रसात्मकं काव्यं) अक्तस्त। अत्र च विद्यमानाः काररकाः , िृियः एतेनैि
रवचताः । सावहत्यदपिणकारः कविरािो विश्वनाथः उत्किप्रदे शे ब्राह्मणकुिे िन्म िेभे ।
तस्य प्रवपतामहो नारायणः , चण्डीदासः वपतामहानुिः , चन्द्रशेखरश्च वपताऽऽसीत् ।
श्री िन्द्रशेखरमिाकनििन्द्रसूिु
श्रीनिश्विार्थकनिराजकततं िबन्धम् ।
सानित्यर्दपपणममुं सुनधयो निलोक्य
सानित्यतत्त्वमन्तखलं सुखमेि नित्त ॥ (सा. र्दपपण- १०-१००)
कविरािोऽस्य वपता च कस्यावप नृपस्य सक्तन्ध-विग्रहकपदे प्रवतवष्ठतािास्ताम् । अयं िैष्णिमतानुयायी महापात्र –कविसूक्तक्त-सुधाकरािङ्काररकचक्रिवतिप्रभृत्युपावधवििभूवषतः प्रचुरसम्मान प्राप्तः कविरासीत् । अयं युध्दे प्राणहरं सन्धौ च सििस्वहरमिा
िुिीनक्तखििीनामानं पातशाहमप्यिणियत् सन्धौ सिपस्विरणं निग्रिे पाणनिग्रिः ।
अलािुद्दीिितपतौ ि सन्तन्धिप ि निग्रिः ॥ (सा.द. ४-१४ उदा.)

विश्वनाथः सावहत्यदपिणे ियदे िस्य गीतगोविन्दस्य प्रसन्न राघिस्य च
(द्वादशशताब्दद्याः ऊिराध्दि म्) श्रीहषिस्य (११६७-७४ ई. ) नैषधीयचररतस्य,
रुय्यकस्य (द्वादशशताब्दद्याः मध्यभागः ) अिङ्कारसििस्वस्य श्लोकान्
उअदाहरणस्वरुपं दििान । अत एभ्यः परिती त्रयोदशशताब्दद्यां समुद्भिः
विश्वनायः स्यात् इत्यनुमीयते, यतः पञ्चदशशाताब्दद्यां िातस्य मक्तल्लनाथसूनोः ,
कुमारस्वावमनां ‘प्रतापरुदशोभूषणम्’ इत्येतस्य टीकायां विश्वनाथस्य नािोल्लेखो
ितिते । कुमारस्वावमनः समयः पञ्चदशमशताब्ी अक्तस्त । इत्थं कविरािस्य कािः
१३०० ईसाब्तः १३८४ ई.पयिन्त तकिसङ्गतः ।
अिंकारसावहत्येवतहासेन्यतमो ग्रन्थः ताित् सावहत्यदपिणम् एकः एिाक्तस्त ।
दशपररच्छे दात्मकोऽयं ग्रन्थः । प्रथमपंररच्छे दे काव्यप्रयोिनं काव्यिक्षणं च । वद्वतीये
पररच्छे दे काव्यिक्षणं, एिमवमधािक्षणव्यंिनायाः वतत्रः शब्शक्तयो िवणिताः । तृतीये
रसभाि एिं नायकनायकावदभेदाः पररगणीताः । चतुथष पररच्छे दे ध्वनेरेिं गुणीभूत
व्यङ्गयस्य भेदाः । पंचमे च व्यंिनायाः स्थापना ।षष्ठे दृश्यकाव्यस्य नाटकस्य वििेचनमक्तस्त
। सप्तमे पररच्छे दे दोषाः अिमे चगुणाः । निमपररच्छे दे रीतयः दशमे च शब्ािंकाराः ,
७० अथाििङ्काराश्च पररगवणताः ।
कविराि विश्वनाथस्य कविरुपे प्रवतभा दृश्यते । अिंकारक्षेत्रेतु एि एि ग्रन्थोऽस्य
नाम्नाऽक्तस्त । परमेतदवतररक्तमनेन अनेकावन काव्यावन विरावचतावन सावहत्यदपिणस्तु
मम्मटरुय्यककाननुसृत्यैि विक्तखतः । परमक्तस्मन्ननेके गुणा अवप सक्तन्त । अस्य शैिी सुबोधा
अक्तस्त । तत्र मम्मटस्य शैिी समासावचता िवटिा च । अतएि विवहतानेकटीकोऽवय दु रुहो

ग्रन्थोऽयम् । एिमेि पक्तण्डतराििगन्नाथस्य शैिी अवप शािीय न्यायाशािावचता िवटिा
चाक्तस्त । परं तदपेक्षया सावहत्यदपिणः सुबोधः प्रसादगुणयुक्तश्च । एकक्तस्मन्नेि ग्रन्थे अत्र
श्रव्यदृश्यकाव्ययो विििेचनं विद्यते । यच्चान्यत्र दु ििभम् । अतः कविरािस्य
सावहत्यदपिणोऽिंकारे वतहासे स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयवत ।
कविरािस्य विश्वनाथस्य रचनासु सावहत्यदपिणः सिाि वधकः प्रख्यातो िििते । अस्य
ग्रन्थस्येदं िैवशियमास्ते यदक्तस्मन् ग्रन्थे श्रव्यदृश्ययोरुभयोरे ि प्रकारयोः काव्ययोः
िणिनमास्ते । अत एि सम्पूणिस्य काव्याशािस्य प्रवतवनवधभूतोऽयं ग्रन्थो िििते । अक्तस्मन्
ग्रन्थे दश पररच्छे दाः सक्तन्त । तत्र प्रथमपररच्छे दे काव्यिक्षणस्य, कव्यप्रयोिनस्य,
काव्यभेदस्य च िणिनमास्ते अक्तस्मन् पररच्छे दे काव्यप्रकाशकारस्य िक्षणस्य विस्तरे ण
खण्डनं कृतमास्ते । वद्वतीयपररच्छे दे िाक्यपदयोििक्षणानन्तरं
शब्स्यावभधािक्षणाव्यञ्जनानां वििेचनमास्ते । तृतीये पररच्छे दे रसानां , भािानाम्,
नायकनावयकयोभषदानाञ्च विस्तरे ण िणिनं कृतमास्ते । चतुथिपररच्छे दे ध्ववनकाव्यस्य
गुणीभूतव्यङ् ग्यकाव्यस्य च वििेचनं कृतमास्ते । पञ्चमपररच्छे दे व्यञ्जनािृिेः संस्थापनाया
युक्तीनां खण्डनं कृतम् । षष्ठपररच्छे दे नाटकस्य पूणितया वििेचनं कृतत् । सप्तमे पररच्छे दे
गुणानां वनरुपणं कृतम् । निमे पररच्छे दे चतसृणां रीतीनां िणिनमास्ते । दशमे च पररच्छे दे
शब्ाथाििङ्काराणां विशादं वििेचनं कृतं िििते ।
ग्रन्थे च काव्यिक्षणं, शब्शक्तयः , ध्ववनः , गुणाः , दोषाः , ६२ अिङ्काराः , नायकनावयकायोः िक्षणावन, रूपकाः , अथिप्रकृतयः , इत्यादयः विचाराः चवचिताः ।

एिं ध्ववनगुणीभूतव्यङ् ग्यत्वेन काव्यस्य भेदद्वयमुक्त्वा पुनदृिश्यश्रव्यत्वेन भेदद्वयमाह-दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं वद्वधा मतम् ।
दृश्यं तत्रावभनेयं-तस्यरूपकसंज्ञाहे तुमाह-तिू पारोपािुरूपकम् ।। साद-६.१ ।।
तद् दृश्यं काव्यं नटे रामावदस्वरूपारोपािू पकवमत्युच्यते ।
को ऽसािवभनाय इत्याह-भिेदवभनयो ऽिस्थानुकारः स चतुवििधः ।
आवङ्गको िावचकश्चैिमाहायिः साक्तत्त्वकस्तथा ।। साद-६.२ ।।
नटै रङ्गावदभी रामयुवधवष्ठरादीनामिस्थानुकरणमवभनयः ।
रुपकस्य भेदानाह-नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमिकारवडमाः ।
ईहामृगाङ्किीथ्यः प्रहसनवमवत रूपकावण दश ।। साद-६.३ ।।
वकञ्च--नावटका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नायरासकम् ।
प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यावन प्रेङ्खणं रासकं तथा ।। साद-६.४ ।।

संिापकं श्रीगवदतं वशल्पकं च वििावसका ।
दु मिक्तल्लका प्रकरणी हल्लीशो भावणकेवत च ।। साद-६.५ ।।
अिादश प्राहुरुपरूपकावण मनीवषणः ।
विना विशेषं सिषषां िक्ष्म नाटकिन्मतम् ।। साद-६.६ ।।
सिषषां प्रकरणावदरूपकाणां नावटकाद् युपरूपकाणां च ।
तत्र--नाटकं ख्यातिृिं स्यात् पञ्चसंवधसमक्तन्वतम् ।
वििासर्द्ध्ाि वदगुणिद् युक्तं नानाविभूवतभैः ।। साद-६.७ ।।
सुखदु ः खसमुद्भूवत नानारसवनरन्तरम् ।
पञ्चावदका दशपरास्तत्राङ्काः पररकीवििताः ।। साद-६.८ ।।
प्रख्यातिंशो रािवषिधोरोदािः प्रतापिान् ।
वदव्यो ऽथ वदव्यावदव्यो िा गुणािान्नायको मतः ।। साद-६.९ ।।
एक एि भिेदङ्गी शङ्गारो िीर एि िा ।
अङ्गमन्ये रसाः सिष कायो वनििहणो ऽद् भुतः ।। साद-६.१० ।।
चत्वारः पञ्च िा मुख्याः कायिव्यापृतपूरुषाः ।
गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीवतितम् ।। साद-६.११ ।।

ख्यातं रामायणावदप्रवसद्धं िृिम् ।
यथा--रामचररतावद ।
सन्धयो िक्ष्यन्ते ।
नानाविभूवतवभयुिक्तवमवत महासहायम् ।
सुखदु ः खसमुद्भूतत्वं रामयुवधवष्ठरावदिृिान्तेष्ववभक्तम् ।
रािषियो दु ष्यन्तादयः ।
वदव्याः श्रीकृष्णादयः ।
वदव्या वदव्यः , यो वदव्यो ऽप्यात्मवननरावभमानी ।
यथा श्रीरामचन्द्रः ।
गोपुच्छग्रसमाग्रवमवत "क्रमेणाङ्काः सूक्ष्माः कतिव्याः " इवत केवचत् ।
अन्ये त्वाहुः --"यथा गोपुच्छे केवचद्वािा ह्रस्वाः केवचिीघाि स्तथेह कावनवचत्कायाि वण मुखसंधो
समाप्तावन कावनवचत्प्रवतमुखे ।
एिमन्येष्ववप कावनवचत्कावनवचत्" इवत ।
प्रत्यक्षनेतृचररतो रसभािसमुज्ज्विः ।
भिेदगूढशब्ाथिः क्षुिचूणिकसंयुतः ।। साद-६.१२ ।।
विक्तच्छन्नािान्तरै काथिः वकवञ्चत्संििवबन्द्दुकः ।
युक्तो न बहुवभः कायैबोिसंहृवतमान्न च ।। साद-६.१३ ।।
नानाविधानसंयुक्तो नावतप्रचुरपद्यिान् ।
आिश्यकानां कायाि णामविरोधावद्ववनवमतः ।। साद-६.१४ ।।

नानेकवदनवनिित्यिकथया संप्रयोवितः ।
आसन्ननायकः पात्रैयुितक्तिचतुरैस्तथा ।। साद-६.१५ ।।
दू राह्वानं िधो युद्धं राज्यदे शावदविप्लिः ।
वििाहो भोिनं शापोत्सगौ मृत्यू रतं तथा ।। साद-६.१६ ।।
दन्तच्छे द्यं नखच्छे द्यमन्यद्व्रीडाकरं च यत् ।
शयनाधरपानावद नगराद्यिरोधनम् ।। साद-६.१७ ।।
स्नानानुिेपने चैवभििविितो नाक्तस्तविस्तरः ।
दे िीपररिनादीनाममात्यिवणिमवप ।। साद-६.१८ ।।
प्रत्यक्षवचत्रचररतैयुिक्तो भािरसोद्भिैः ।
अन्तवनष्क्रान्तवनक्तखिपात्रो ऽङ्क इवत कीविितः ।। साद-६.१९ ।।
वबन्द्द्वादयो िक्ष्यन्ते ।
आिश्यकं संध्यािन्दनावह ।
अङ्कप्रस्तािाद्गभाि ङ्कमाहअङ्कोदरप्रवििो यो रङ्ग द्वारामुखावदमान् ।
अङ्को ऽपरः स गभाि ङ्कः सबीिः िििानवप ।। साद-६.२० ।।
यथा बािरामायणो रािणं प्रवत कोहिः --- "श्रिणैः पेयमनेकैदृिश्यं दीघैश्च िोचनैबिहुवभः ।
भिदथिवमि वनबद्धं नायं सीतास्वयंिरणम्" ।।

इत्यावदना विरवचतः सीतास्वयंिरो नाम गभाि ङ्कः ।
तत्र पूिं पूििरङ्गः सभापूिा ततः परम् ।
कथनं कविसंज्ञादे नाि टकस्याप्यथामुखम् ।। साद-६.२१ ।।
तत्रेवत नाटके ।
यन्नायिस्तुनः पूिं रङ्गविघ्नोपशान्तये ।
कुशीििाः प्रकुििक्तन्त पूििरङ्गः स उच्यते ।। साद-६.२२ ।।
प्रत्याहारावदकान्यङ्गान्यस्य भूयां वस यद्यवप ।
तथाप्यिश्यं कतिव्या नान्दी विन्द्घोपशान्तये ।। साद-६.२३ ।।
तस्याः स्वरूपमाह-आशीििचनसंयुक्ता स्तुवतयिस्मात्प्रयुज्यते ।
दे िवद्विनृपादीनां तस्मान्नान्दीवत संवज्ञता ।। साद-६.२४ ।।
माङ्गल्यशङ् खचन्द्राब्जकोककैरिशंवसनी ।
पदै युिक्तादू दशवभरिावभिाि पदै रुत ।। साद-६.२५ ।।
अिपदा यथा अनघिराघिे--"वनष्प्रत्यूहम" इत्यावद ।
द्वादशपदा यथा मम तातपादानां पुष्पमािायाम्--- वशरवस धृतसुरापगे
स्मरारािरुणमुखेन्द्दुरुवचवगिरीन्द्रपुत्री ।
अथ चरणयुगानते स्वकान्ते क्तस्मतसरसा भितो ऽस्तु भूवतहे तुः ।।

एिमन्यत्र ।
एतन्नान्दीवत कस्यवचन्मतानुसारे णोक्तम् ।
िस्तुतस्तु "पूििरङ्गस्य रङ्गद्वारावभधानमङ्गम्" इत्यन्ये ।
यदु क्तम्--- "यस्मादवभनयो ह्यत्र प्राथम्यादितायिते ।
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं िागङ्गावभनयात्मकम्" ।।

इवत ।
उक्तप्रकारायाश्च नान्द्द्या रङ्गद्वारात्प्रथमं नटै रेि कतिव्यतया न महवषिणा वनदष शः कृतः ।
काविदासावदमहाकविप्रबन्धेषु च--- िेदान्तेषु यमाहुरे कपुरुषं व्याप्य क्तस्थतं रोदसी
यक्तस्मन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्ो यथाथाि क्षरः ।
अन्तयिश्च मुमुक्षुवभवनयवमतप्राणावदवभमृिग्यते स स्थाणुः क्तस्थरभक्तक्तयोगसुिभो वनः
श्रेयसायास्तु िः ।।

एिमावदषु नान्दीिक्षणायोगात् ।
उक्तं च---"रङ्गद्वारमारभ्य कविः कुयाित्-ऽव त्यावद ।
अत एि प्राक्तनपुस्तकेषु "नान्द्द्यन्ते सूत्रधारः " इत्यनन्तरमेि "िेदान्तेषु-" इत्यावद
श्लोकिे(वि) खनं दृश्यते ।
यच्च पश्चात् "नान्द्द्यन्ते सूत्रधारः " इवत िे (वि) खनं तस्यायमवभप्रायः ---नान्द्द्यन्ते सूत्रधार इदं
प्रयोवितिान्, इतः प्रभृवत मया नाटकमुपादीयत इवत किेरवभप्रायः सूवचत" इवत ।

पूििरङ्गं विधायैि सूत्रधारा वनितिते ।
प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्काव्यमास्थापयेितः ।। साद-६.२६ ।।
वदव्यमत्यष स तिू पो वमश्रमन्यतरस्तयोः ।
सूचयैद्वस्तु बीिं िा मुखं पात्रमथावप िा ।। साद-६.२७ ।।
काव्याथिस्य स्थापनात्स्थापकः ।
तद्ववदवत सूत्रधारसदृशगुणाकारः ।
इदानीं पूििरङ्गस्य सम्यक्प्रयोगाभािादे क एि सूत्रधारः सिं प्रयोियतीवत व्यिहारः ।
स स्थापको वदव्यं िस्तु वदव्यो भूत्वा, मत्यं मत्यो भूत्वा, वमश्रं च वदव्यमत्यियोरन्यतरो भूत्वा
सूचयेत् ।
िस्तु इवतिृिम्, यथोदािराघिे--- रामो मूवि वनधाय काननमगान्मािावमिाज्ञां गुरोस्तद्भक्त्या भरतेन राज्यमक्तखिं मात्रा सहै िोक्त्तक्ततम् ।
तौ सुग्रीिविभीषणािनुगतौ नीतौ परामुन्नवतं प्रोक्तत्सक्ता दशकंधारप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता
वद्वषः ।।

बीिं यथा रत्नािल्याम्--- द्वीपादन्यस्मादवप मध्यादवप ििवनधेवदि शो ऽप्यन्तात् ।
आनीय तक्तवटवत घटयवत विवधरवभमतमवभमुखीभूतः ।।

अत्र वह समुिे प्रिहणभङ्गमिोक्तत्थताया रत्नािल्या अनुकूिदै ििावितो ित्सरािगृहप्रिेशो
यौगन्धरायणव्यापारमारभ्य रत्नाििी प्राप्तौ बीिम् ।

मुखं श्लेषावदना प्रस्तुतिृिान्तप्रवतपादको िाक्तिशेषः ।
यथा--- आसावदतप्रकटवनमििचन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकाक्तन्तः ।
उत्खाया गाढतमसं घनकािमुग्रं रामो दशास्यवमि संभृतबन्धुिीिः ।।

पात्रं यथा शाकुन्तिे --- तिाक्तस्म गीतरागेण हाररणा प्रसभं हृतः ।
एष रािेि दु ष्यन्तः सारङ्गेणवतरं हसा ।।
रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः शिोकैः काव्याथिसूचकैः ।
रूपकस्य किेराख्यां गोत्राद्यवप स कीतियेत् ।। साद-६.२८ ।।
ऋतुं च कवञ्चत्प्रायेण भारती िृविमावश्रतः ।
स स्थापकः ।
प्रायेणोवत क्ववचदृतोरकीतनमवप ।
यथा--रत्नािल्याम् ।
भारतीिृविस्तु--भारती संस्कृतप्रायो िाग्व्व्यापारो नटाश्रयः ।। साद-६.२९ ।।
संस्कृतबहुिो िाक्प्रधानो व्यापारो भारती ।
तस्याः प्ररोचना िीथी तथा प्रहसनामुखे ।
अङ्गान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना ।। साद-६.३० ।।

प्रस्तुतावभनयेषु प्रशंसातः श्रोतॄणां प्रिृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना ।
यथा रत्नािल्याम्--- श्रीहषो वनपुणः कविः पररषदप्येषा गुणग्रावहणी, िोके हारर च
ित्सारािचररतं नाये च दक्षा ियम् ।
िस्त्वेकैकमपीह िाक्तञ्छतििप्राप्तेः पदं वकं पुनर् - मद्भाग्योपचयादयं समुवदतः सिो
गुणानां गणः ।।

िीथीप्रहसने िक्ष्येते ।
नटी विदू षको िावप पाररपावशिक एि िा ।
सूत्रधारे ण सवहताः सिापं यत्र कुििते ।। साद-६.३१ ।।
वचत्रैिाि क्यैः स्वकायोत्थैः प्रस्तुताक्षेवपवभवमिथः ।
आमुखं तिु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तािनावप सा ।। साद-६.३२ ।।
सूत्रधारसदृशत्वात् स्थापको ऽवप सूत्रधार उच्यते ।
तस्यानुचरः पाररपावश्वकः , तस्माक्तत्कवञ्चदू नो नटः ।
उद्धात्य(त)कः कथोद्धातः प्रयोगावतशयस्तथा ।
प्रितिकाििवगते पञ्च प्रस्तािनावभदाः ।। साद-६.३३ ।।
तत्र--पदावन त्वगताथाि वन तदथिगतये नराः ।
योियक्तन्त पदै रन्यैः स उद्धात्य (त) क उत्यते ।। साद-६.३४ ।।

यथा मुिाराक्षसे सूत्रधारः --- "क्रूरग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसम्पूणिमण्डिवमदानीम् ।
अवभभवितुवमच्छवत बाित्--" इत्यनन्तरम्---"(नेपथ्ये ।
) आः , क एष मवय िीिवत चन्द्रगुप्तमवभ- भवितुवमच्छवत" ।
इवत ।
अत्रान्याथिन्त्यवप पदावन हृदयस्थाथाि गत्या अथाि न्तरे संक्रमय्य पात्रप्रिेशः ।
सूत्रधारस्य िाक्यं िा समादायाथिमस्य िा ।
भिेत्पात्रप्रिेशश्चेत्कथोद्धातः स उच्यते ।। साद-६.३५ ।।
िाक्यं यथा रत्नािल्याम्--"द्वीपादन्यस्मादवप--ऽव त्यावद (३३२ पृ दृ) सूत्रधारे ण पवठते-"(नेपथ्ये) साधु भरतपुत्र! साधु ।
एिमेतत् ।
कः सन्दे हः ? द्वीपादन्यस्मादवप--" इत्यावद पवठत्वा यौगन्धरायणस्य प्रिेशः ।
िाक्याथो यथा िेण्याम्-- वनिाि णिैरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डु तनयाः सह माधिेन
।
रक्तप्रसावधतभुिः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भिन्तु कुरुरािसुताः सभृत्याः ।।

इवत सूत्रधारे ण पवठतस्य िाक्यस्याथं गृहीत्वा--"(नेपथ्ये) आः दु रात्मन् ! िृथा
मङ्गिपाठक !, कथं स्वस्था भिन्तु मवय िीिवत धातिरािाः ?" ततः सूत्रधारवनष्क्रान्तौ
भीमसेनस्य प्रिेशः ।

यवद प्रयोग एकक्तस्मन् प्रयोगो ऽन्यः प्रयुज्यते ।
तेन पात्रप्रिेशश्चेत्प्रयोगावतशयस्तदा ।। साद-६.३६ ।।
यथा कुन्दमािायाम्---"(नेपथ्ये) इत इतो ऽितरत्वायाि ।
सूत्रधारः ---को ऽयं खल्वायाि ह्वानेन साहायकमवप मे सम्पादयवत ।
(वििोक्य) किमवतकरुणं ितिते ।
"िङ्केश्वरस्य भिने सुवचरं क्तस्थतेवत रामेण िोकपररिादभयाकुिेन ।
वनिाि वसतां िनपदादवप गभिगुिों सीतां िनाय पररकषिवत िक्ष्मणो ऽयम्" ।।

अत्र नृत्यप्रयोगाथं स्वभायाि ह्वानवमच्छता सूत्रधारे ण "सीतां िनाय पररकषिवत िक्ष्मणो ऽयम्"
इवत सीतािक्ष्मणयोः प्रिेशं सूचवयत्वा वनष्कान्तेन स्वप्रयोगमवतशयान एि प्रयोगः प्रयोवितः
।
कािं प्रिृिमावश्रत्य सूत्रधुग्यत्र िणियेत् ।
तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रिेशस्तत्प्रितिकम् ।। साद-६.३७ ।।
यथा---"आसावदतप्रकट--" इत्यावद (३३२ पृ दृ) ।
"ततः प्रविशवत यथावनवदिो रामः " ।
यत्रैकश्च समािेशात्कायिमन्यत्प्रसाध्यते ।
प्रयोगे खिु तज्ज्ञेयं नाम्नाििवगतं बुधैः ।। साद-६.३८ ।।

यथा शाकुन्तिे--सूत्रधारो नटीं प्रवत ।
"तिाक्तस्म गीतरागेण-" (३३३ पृ दृ) इत्यावद ।
ततो राज्ञः प्रिेशः ।
योज्यान्यत्र यथािाभं िीथ्यङ्गानीतराण्यवप ।
अत्र आमुखे ।
उद्धात्य (त) काििवगतयोररतरावण िीथ्यङ्गावन िक्ष्यमाणावन ।
नखकुट्टस्तु--नेपथ्योक्तं श्रुतं यत्र त्वाकाशिचनं तथा ।। साद-६.३९ ।।
समावश्रत्यावप कतिव्यमामुखं नाटकावदषु ।
एषामामुखभेदानामेकं कवञ्चत्प्रयोियेत् ।। साद-६.४० ।।
तेनाथिमथ पात्रं िा समावक्षप्यिै सूत्रधृक ।
प्रस्तािनान्ते वनगिच्छेितो िस्तु प्रयोियेत् ।। साद-६.४१ ।।
िक्तस्त्ववतिृिम् ।
इदं पुनििस्तु बुधौवद्वि विधं पररकल्प्प्यते ।
आवधकाररकमेकं स्यात्प्रासवङ्गकमथापरम् ।। साद-६.४२ ।।
अवधकारः ििे स्वाम्यमवधकारी च तत्प्रभुः ।
तस्येवतिृिं कविवभरावधकाररकमुच्यते ।। साद-६.४३ ।।

ििे प्रधानििे ।
यथा बािरामायणो रामचररतम् ।
अस्योपकरणाथं तु प्रासवङ्गकवमतीष्यते ।
अस्यावधकाररकेवतिृिस्य उपकरणवनवमिं यच्चररतं तत्प्रासवङ्गकम् ।
यथा सुग्रीिावदचररतम् ।
पताकास्थानकं योज्यं सुविचायषह िस्तुवन ।। साद-६.४४ ।।
इह नाये ।
यत्राथष वचक्तन्तते ऽन्यक्तस्मंस्तक्तल्लङ्गो ऽन्यः प्रयुज्यते ।
आगन्तुकेन भािेन पताकास्थानकं तु तत् ।। साद-६.४५ ।।
तिे दानाह--सहसैिाथिसंपविगुिणाित्युपचारतः ।
पताकास्थानकवमदं प्रथमं पररकीवतितम् ।। साद-६.४६ ।।
यथा रत्नािल्याम्--"िासिदिेयम्" इवत रािा यदा तत्कण्ठपाशं मोचयवत तदा तदु क्त्या
"सागररकेयम्" इवत प्रत्यवभज्ञाय "कथं ? वप्रया मे सागररका ? अिमिमवतमात्रं
साहसेनामुना ते त्वररतमवय ! विमुञ्च त्वं ितापाशमेतम् ।
चवितमवप वनरोद् धुं िीवितं िीवितेशे ! क्षणवमह मम कण्ठे बाहुपाशं वनधेवह" ।।

अत्र ििरूपाथिसंपविः पूिाि पेक्षयोपचारावतशयाद् गुणित्युत्कृि ।

िचः सावतशयं क्तश्लिं नानाबन्धसमाश्रयम् ।
पताकास्थानकवमदं वद्वतीयं पररकीविितम् ।। साद-६.४७ ।।
यथा िेण्याम्--- "रक्तप्रसावधतभुिः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भिन्तु कुरुरािसुताः सभृत्याः " ।
अत्र रक्तादीनां रुवधरशरीराथिहेतुकश्लेषिशेन बीिाथिप्रवतपादनान्नेतृमङ्गिप्रवतपिौ सत्यां
वद्वतायं पताकास्थानम् ।
अथोपक्षेपकं यिु िीनं सविनयं भिेत् ।
क्तश्लिप्रत्युिरोपेतं तृतीयवमदमुच्यते ।। साद-६.४८ ।।
िीनमव्यक्ताथिम्, क्तश्लिेन सम्बन्धयोग्येनावभप्रायान्तरप्रयुक्तेन प्रत्युिरे णोतपेतम्, सविनयं
विशेषवनश्चयप्राप्त्या सवहतं संपाद्यते यििृतीयं पताकास्थानम् ।
यथा िेण्यां वद्वतीये ऽङ्के "कञ्चुकी-दे ि ! भिं भिम् ।
रािा--केन ? कञ्चुकी--भीमेन ।
रािा--कस्य ? कञ्चुकी--भितः ।
रािा--आः ! वकं प्रिपवस ? कञ्चुकी--(सभयम्) दे ि ! ननु ब्रिीवम ।
भिं भीमेन भितः ।
रािा-वधग् िृद्धापसद ! को ऽयमद्य ते व्यामोहः ? कञ्चुकी-दे ि ! न व्यामोहः ।
सत्यमेि-- "भिं भीमेन भितो मरुता रथकेतनम् ।
पवतवतं वकवङ्गणीक्वाणबद्धाक्रन्दवमि वक्षतौ" ।।

अत्र दु योधनोरुभङ्गरूपप्रस्तुतसंक्रान्तमथोपक्षेपणम् ।

द्व्यथो िचनविन्यासः सुक्तश्लिः काव्ययोवितः ।
प्रधानाथाि न्तराक्षेवप पताकास्थानकं परम् ।। साद-६.४९ ।।
यथा रत्नािल्याम्--- "उिामोत्कविकां विपाण्डु ररुचं प्रारब्धिृम्भां क्षणा- दायासं
श्वसनोिमैरविरिैरातन्वतीमात्मनः ।
अद्योद्यानितावममां समदनां नारीवमिान्यां ध्रुिं पश्यन् कोपविपाटिद् युवत मुखं दे व्याः
कररष्याम्यहम्" ।।

अत्र भाव्यथिः सूवचतः ।
एतावन चत्वारर पताकास्थानावन क्ववचन्मङ्गिाथं क्ववचदमङ्गिाथं सििसक्तन्धषु भिक्तन्त ।
काव्यकतुिररच्छािशाद् भूयो भूयो ऽवप भिक्तन्त ।
यत्पुनः केनवचदु क्तम्--"मुखसक्तन्धमारभ्य सक्तन्धचतुिये क्रमेण भिक्तन्त" इवत ।
तदन्ये न मन्यन्ते, एषामत्यन्तमुपादे यानामवनयमेन सिित्रावप सिषषामवप भवितुं युक्तत्वात् ।
यत्स्यादनुवचतं िस्तु नायकस्य रसस्य िा ।
विरुद्धं तत्पररत्याज्यमन्यथा िा प्रकल्पयेत् ।। साद-६.५० ।।
अनुवचतवमवतिृिं यथा--रामस्यच्छद्मना बावििधः ।
तच्चोदािराघिे नोनोक्तमेि ।
िीरचररते तु िािी रामिधाथिमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः ।
अङ्केष्वदशिनीया या िक्तव्यैि च संमता ।
या च स्याद्वषिपयिन्तं कथा वदनद्वयावदिा ।। साद-६.५१ ।।

अन्या च विस्तरा सूच्या साथोपक्षोपकैबुिधैः ।
अङ्केषु अदशिनीया कथा युद्धावदकथा ।
िषाि ढूध्वं तु यद्वस्तु तत्स्याद्वषाि दधोभिम् ।। साद-६.५२ ।।
उक्तं वह मुवनना-- "अङ्कच्छे दें कायं मासकृतं िषिसवञ्चतं िावप ।
तत्सिं कतिव्यं िषाि दूध्वं न तु कदावचत्" ।।

एिं च चतुदिशिषिव्यावपन्यवप रामिनिासे ये ये विराधिधादयः कथां --शास्ते ते
िषििषाि ियिवदनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः ।
वदनािसाने कायं यविने नैिोपपद्यते ।
अथोपक्षेपकैिाि च्यमङ्कच्छे दं विधाय तत् ।। साद-६.५३ ।।
के तेर्ऽथोपक्षेपका इत्याह-अथोपपक्षेपकाः पञ्च विष्कम्भकप्रिेशकौ ।
चूविकाङ्काितारो ऽथ स्यादङ्कमुखवमत्यवप ।। साद-६.५४ ।।
िृििवतिष्यमाणानां कथंशानां वनदशिकः ।
संवक्षप्ताथिस्तु विष्कम्भ आदािङ्कस्य दवशितः ।। साद-६.५५ ।।
मध्येन मध्यमाभ्यां िा पात्राभ्यां संप्रयोवितः ।
शुद्धः स्यात्स तु संकीणो नीचमध्यमकक्तल्पतः ।। साद-६.५६ ।।

तत्र शुद्धो यथा--माितीमाधिे श्मशाने कपािकुण्डिा ।
सङ्कीणो यथा--रामावभन्दे क्षपणककापाविकौ ।
अथ प्रिेशकः --प्रिेशको ऽनुदािोक्त्या नीचपात्रप्रयोवितः ।
अङ्कद्वयान्तवििज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ।। साद-६.५७ ।।
अङ्कद्वयस्यान्तररवत प्रथमाङ्के ऽस्य प्रवतषेधः ।
यथा--िेण्यामश्चत्थामाङ्के राक्षसवमथुनम् ।
अथ चूविका--अन्तिििवनकासंस्थैः सूचनाथिस्य चूविका ।
यथा िीरचररते चतुथाि ङ्कस्यादौ--"(नेपथ्ये) भो भो िैमावनकाः , प्रितिन्तां रङ्गमङ्गिावन"
इत्यावद ।
"रामेण परशुरामो वितः " इवत नेपथ्ये पात्रैः सूवचतम् ।
अथाङ्काितारः --अङ्कान्ते सूवचतः पात्रैस्तदङ्कस्याविभागतः ।। साद-६.५८ ।।
यत्राङ्को ऽितरत्येषो ऽङ्काितार इवत स्मृतः ।
यथा---अवभज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूवचतः षष्ठाङ्कस्तदङ्कस्याङ्गविशेष इिाितीणिः ।
अथाङ्कमुखम्--यत्र सायादङ्क एिक्तस्मन्नङ्कानां सूचनाक्तखिा ।। साद-६.५९ ।।

तदङ्कमुखवमत्याहुबोिाथिख्यापकं च तत् ।
यथा---माितीमाधिे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यििोवकते भूररिसुप्रभृतीनां भाविभूवमकानां
पररवक्षप्तकथाप्रबन्धस्य च प्रसङ्गात्संवनिेशं सूवचतित्यौ ।
अङ्कान्तपात्रैिाि ङ्कास्यं वछन्नाङ्कस्याथिसूचनाम् ।। साद-६.६० ।।
अङ्कान्तपात्रैङ्कान्ते प्रवििैः पात्रैः ।
यथा िीरचररते वद्वतीयाङ्कान्ते--"(प्रविश्य) सुमिः -भगिन्तौ िवशष्ठविश्वावमत्रौ भितः
सभागििानाह्वयतः ।
इतरे --क्व भगिन्तौ ।
सुमिः --महारािदशरथस्याक्तन्तके ।
इतरे ---तित्रैि गच्छािः " इत्यङ्कपररसमाप्तौ ।
"(ततः प्रविशन्त्युपवििा िवशष्ठविश्वावमत्रपरशुरामः )ऽव त्यत्र पूिाि ङ्कान्त एि प्रवििेन
सुमािपात्रेण शतानन्दिनककथाविच्छे दे उिराङ्कमुखसूचनादङ्कास्यम्" इवत ।
एतच्च धवनकमतानुसारे णोक्तम् ।
अन्ये तुं---"अङ्काितरणोनैिेदं गताथिम्" इत्याहुः ।
अपेवक्षतं पररत्याज्यं नीरसं िस्तु विस्तरम् ।
यदा संदशियेच्छेषमामुखानन्तरं तदा ।। साद-६.६१ ।।
कायो विष्कम्भको नाय आमुखावक्षप्तपात्रकः ।
यथा--रत्नािल्यां यौगन्धरायणप्रयोवितः ।

यदा तु सरसं िस्तु मूिादे ि प्रितिते ।। साद-६.६२ ।।
आदािेि तदाङ्केस्यादामुखाक्षेपसंश्रयः ।
यथा---शाकुन्तिे ।
विष्कम्भकाद्यैरवप नो िधो िाच्यो ऽवधकाररणः ।। साद-६.६३ ।।
अन्यो ऽन्येन वतराधानं न कुयाि िसिस्तुनोः ।
रसः शङ्गारावदः ।
यदु क्तं धवनकेन--- "न चावतरसतो िस्तु दू रं विक्तच्छन्नतां नयेत् ।
रसं िा न वतरोदध्याद्वस्त्विङ्कारिक्षणैः " ।।

इवत ।
बीिं वबन्द्दुः पताका च प्रकरी कायिमेि च ।। साद-६.६४ ।।
अथिप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविवध ।
अथिप्रकृतयः प्रयोिनवसक्तद्धहे तिः ।
तत्र बीिम्--अल्पमात्रं समुवििं बहुधा यवद्वसपिवत ।। साद-६.६५ ।।
ििस्य प्रथमो हे तुबोिं तदवभधीयते ।

यथा---रत्नािल्यां ित्सरािस्य रत्नाििीप्राक्तप्तहे तुदैिानुकूल्यिावितो यौगन्धरायणव्यापारः ।
यथा िा---िेण्यां िौपदीकेशसंयमनहे तुभीमसेनक्रोधोपवचतो युवधवष्ठरोत्साहः ।
अिान्तराथिविच्छे दे वबन्द्दुरच्छे दकारणम् ।। साद-६.६६ ।।
यथा---रत्नािल्यामनङ्गपूिापररसमाप्तौ कथाथिविच्छे दे सवत "उदयन्द्स्येन्दोररिोद्वीक्षते " इवत
सागररका श्रुत्वा "(सहषिम्) कधं एसो सो उदअणणररन्दो" इत्यावदरिान्तराथिहेतुः ।
व्यावप प्रासवङ्गकं िृिं पताकेत्यवभधीयते ।
यथा---रामचररते-सुग्रीिादे ः , िेण्यां भीमादे ः , शाकुन्तिे-विदू षकस्य चररतम् ।
पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं ििान्तरम् ।। साद-६.६७ ।।
गभष सन्धौ विमशष िा वनिाि हस्तस्य िायते ।
यथा---सुग्रीिादे ः राज्यप्राप्त्यावद ।
यिु मुवननोक्तम्--"आ गाभाि द्वा विमशाि द्वा पताका विवनितिते" ।।

इवत ।
तत्र "पताकेवत ।
पताका नायकििं वनििहणपयिन्तमवप पताकायाः प्रिृविदशिनात्, इवत
व्याख्यातमवभनिगुप्तपादै ः ।
प्रासवङ्गकं प्रदे शस्थं चररतं प्रकरी मता ।। साद-६.६८ ।।
यथा---कुिपत्यङ्के रािणिटायुसंिादः ।

प्रकरी नायकस्य स्यान्न स्वकीयं ििान्तरम् ।
यथा---िटायोः मोक्षप्राक्तप्तः ।
अपेवक्षतं तु यत्साध्यमारम्भो यवन्नबन्धनः ।। साद-६.६९ ।।
समापनं तु यक्तत्सर्द्ध्ै तत्कायिवमवत संमतम् ।
यथा---रामचररते रािणिधः ।
अिस्थाः पञ्च कायिस्य प्रारब्धस्य ििावथिवभः ।। साद-६.७० ।।
आरम्भयत्नप्राप्त्याशावनयताक्तप्तििागमाः ।
तत्र--भिेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुख्यििवसद्धये ।। साद-६.७१ ।।
यथा---रत्नािल्यां रत्नािल्यन्तः पुरवनिेशाथं यौगन्धरायणस्यौत्सुक्यम् ।
एिं नायकनावयकादीनामप्यौत्सुक्यमाकरे षु बोद्धव्यम् ।
प्रयत्नस्तु ििाबाप्तौ व्यापारो ऽवतत्वराक्तन्वतः ।
यथा रत्नािल्याम्---"तहवि ण अक्तत्थ अण्यो दं सण उिाओ वि िधा तधा आविवहअ
िधासमीवहदं करै स्सम्" ।
इत्यावदना प्रवतपावदतो रत्नािल्यावश्चत्रिेखनावदिित्सरािसङ्गमोपायः ।
यथा च---रामचररते समुिबन्धनावदः ।
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राक्तप्तसम्भिः ।। साद-६.७२ ।।

यथा---रत्नािल्यां तृतीये ऽङ्के िेषपररितिनावभसरणादे ः
सङ्गमोपायाद्वासिदिािक्षणापायशङ्कया चावनधाि ररतैकान्तसङ्गमरूपििप्राक्तप्तः प्राप्त्यशा
।
एिमन्यत्र ।
अपायाभाितः प्राक्तप्तवनयताक्तप्तस्तु वनवश्चता ।
अपायाभािावन्नधाि ररतैकान्तििप्राक्तप्तः ।
यथा रत्नािल्याम्--"रािा--दे िीप्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमत्रोपायं पश्यावम" ।
इवत दे िीिक्षणापायस्य प्रसादनेन वनिारणावन्नयतििप्राक्तप्तः सूवचता ।
सािस्था िियोगः स्याद्यः समग्रििोदयः ।। साद-६.७३ ।।
यथा---रत्नािल्यां रत्नाििीिाभश्चक्रिवतित्विक्षणििान्तरिाभसवहतः ।
एिमन्यत्र ।
यथासंख्यमिस्थावभरावभयोगािु पञ्चवभः ।
पञ्चधैिेवतिृिस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ।। साद-६.७४ ।।
तल्लक्षणमाह--अन्तरै काथिसम्बन्धः सक्तन्धरे कान्वये सवत ।
एकेन प्रयोिनेनाक्तन्वतानां कथांशानामिान्तरै कप्रयोिनसम्बन्धः सक्तन्धः ।
तद्भे दानाह-मुखं प्रवतमुखं गभो विमशि उपसंहृवतः ।। साद-६.७५ ।।

इवत पञ्चास्य भेदाः स्युः क्रमाल्लक्षणमुच्यते ।
यथािे शं िक्षणमाह--यत्र बीिसमुत्पविनाि नाथिरससम्भिा ।। साद-६.७६ ।।
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं पररकीविितम् ।
यथा--रत्नािल्यां प्रथमे ऽङ्के ।
ििप्रधानोपायस्य मुखसक्तन्धवनिेवशनः ।। साद-६.७७ ।।
िक्ष्यािक्ष्य इिोद्भे दो यत्र प्रवतमुखं च तत् ।
यथा---रत्नािल्यां वद्वतीये ऽङ्के ित्सरािसागररकासमागमहे तोरनुरागबीिस्य
प्रथमाङ्कोपवक्षप्तस्य सुसंगता--विदू षकाभ्यां ज्ञायमानतया वकंवचल्लक्ष्यस्य िासिदिया वचत्र
ििकिृिान्तेन वकवञ्चदु न्नीयमानस्योिे शरूप उद्भे दः ।
ििप्रधानोपायस्य प्रागुक्तद्भन्नस्य वकवञ्चन ।। साद-६.७८ ।।
गभो यत्र समुद्भेदो ह्रासान्वेषणिान्मुहुः ।
ििस्य गभोकरणािभिः ।
यथा रत्नािल्यां वद्वतीये ऽङ्के---"सुसंगता---सवह, अदक्तिणा दावण वस तुमं िा एिं भवट्टणा
हत्थेण गावहदा वि कोिं ण मुञ्चवस" इत्यादौ समुद्भेदः ।
पुनिाि सिदिाप्रिेशे ह्रासः ।
तृतीये ऽङ्के---"तद्वाताि न्वेषणाय गतः कथं वचरयवत िसन्तकः " इत्यन्वेषणम् ।

विढू षकः --ही ही भोः , कोसम्बीरज्जिम्भेणावि ण तावदसो वपअिअस्सस्स पररतोसो
िावदसो मम सआसादो वपयिअणं सुवणअ भिस्सवद" इत्यादािुद्भेदः ।
पुनरवप िासिदिाप्रत्यवभज्ञानाद् ह्रासः ।
सागररकायाः सङ्केतस्थानगमने ऽन्वेषणम् ।
पुनिितापाशकरणो उद्भे दः ।
अथ विवमशिः --यत्र मुख्यििोपाय उक्तद्भन्नो गभितो ऽवधकः ।। साद-६.७९ ।।
शापाद्यैः सान्तरायश्च स विमशि इवत स्मृतः ।
यथा शाकुन्तिे चतुथाि ङ्कादौ---अनसूया---वपअंिदे , िैवि गन्धव्वेण वििाहे ण
वणब्बुिकल्लाणा वपअसही सौन्तिा अणुरूिभिुभाइणी संिुिेवत वनव्वुदं मे वहअअम्, तह
वि एविअं वचन्तवणज्जम्" इत्यत आरभ्य
सप्तमाङ्कोपवक्षप्ताच्छकुन्तिाप्रत्यवभज्ञानात्प्रागथिसञ्चयः
शकुन्तिाविस्मरणरूपविन्द्घाविवङ्गतः ।
अथ वनििहणम्--बीििन्तो मुखाद्यथाि विप्रकीणाि यथायथम् ।। साद-६.८० ।।
एकाथिमुपनीयन्ते यत्र वनििहणां वह तत् ।
यथा--िेण्याम्--"कञ्चुका--(उपसृत्य, सहषिम्-) महाराि !िधिसे ।
अयं खिु भीमसेनो दु योधनक्षतिारुणीकृतसििशरीरो दु ििक्ष्यव्यक्तक्तः " इत्यावदना

िौपदीकेशसंयमनावदमुखसन्ध्यावदबीिानां वनिवनिस्थानोपवक्षप्तानामेकाथियोिनम् ।
यथा िा-शाकुन्तिे सप्तमाङ्के ऽशकुन्तिावभज्ञानादु िरोर् ऽथरावशः ।
एषामङ्गान्याह-उपक्षेपः पररकरः पररन्यासो वििोभनम् ।। साद-६.८१ ।।

युक्तक्तः प्राक्तप्तः समाधानं विधानं पररभािना ।
उद्भदः करणं भेद एतान्यङ्गावन िै मुखे ।। साद-६.८२ ।।
यथोिे शं िक्षणमाह-काव्याथिस्य समुत्पविरुपक्षेप इवत स्मृतः ।
काव्याथि इवतिृििक्षणप्रस्तुतावभधेयः ।
यथा िेण्याम्--"भीमः --- िाभागृहानिविषान्नसभाप्रिेशैः प्राणेषु वििवनचयेषु च नः प्रहृत्य ।
आकृष्य पाण्डििधूपररधानकेशान् स्वस्था भिक्तन्त मवय िीिवत धतिराि्ाः ।।
समुत्पन्नाथिबाहुल्यं ज्ञेयः पररकरः पुनः ।। साद-६.८३ ।।
यथा तत्रैि--- प्रिृद्धं यद्वै रं मम खिु वशसोरे ि कुरुवभर् - न तत्रायो हेतुनि भिवत वकरीटी न च
युिाम् ।
िरासंधस्योरः स्थिवमि विरूढं पुनरवप क्रुधा भीमः सक्तन्धं विघटयवत यूयं घटयत ।।
तवन्नष्पविः पररन्यासः ---

यथा तत्रैि--- चञ्चिभुिभ्रवमतचण्डगदावभघातसंचूवणितोरुयुगिस्य सुयोधनस्य ।
स्त्यानािनद्धघनशोवणतशोणपावणरुिंसवयष्यवत कचां स्ति दे वि ! भीमः ।।

अत्रोपक्षेपो नामेवतिििक्षणस्य काव्यावभधैयस्य संक्षेपेणोपक्षेपणमात्रम् ।
पररकरस्तस्यैि बहुिीकरणम् ।
पररन्यासस्ततो ऽवप नश्चयापविरूपतया पररतो हृदये न्यसनम्, इत्येषां भेदः ।
एतावन चाङ्गावन उक्तेनैि पौिाि पयषण भिक्तन्त, अङ्गान्तरावण त्वन्यथावप ।
---गुणाख्यानं वििोभनम् ।
यथा तत्रैि---"िौपदी--णाध, वकं दु क्करं तुए पररकुविदे ण" ।
यथा िा मम चन्द्रकिायां चन्द्रकिािणिने--सेयम्, "तारुण्यस्यवििासः ---" इत्यावद (१३९
पृ.) ।
यिु शकुन्तिावदषु "ग्रीिाभङ्गावभरामम्---" इत्यावद मृगावदगुणिणिनं
तद्वीिाथिसम्बन्धाभािान्न संध्यङ्गम् ।
एिमङ्गान्तराणामप्यूह्यम् ।
संप्रधारणमथाि नां युक्तक्तः --यथा--िेण्यां सहादे िो भीमं प्रवत आयि ! वकं महारािसंदेशो ऽयमव्युत्पन्न एिायषण गृहीतः "
इत्यतः प्रभृवत यािद्भीमिचनम् ।
"युष्मान् ह्रे पयवत क्रोधाल्लोके शत्रुकुिक्षयः ।
न िज्जयवत दारणां सभायां केशकषिणम्" ।।

इवत ।

प्राक्तप्तः सुखागमः ।। साद-६.८४ ।।
यथा तत्रैि---"मथ्नावम कौरिशतं समरे न कोपात्---" इत्यावद (२८४ पृ.) "िौपदी--(श्रुत्वा
सहषिम्--) णाध, अस्सुदपुव्वं िु एदं िअणम्, ता पुणो पुणो भण" ।
बीिस्यागमनं यिु तत्समाधानमुच्यते ।
यथा तत्रैि--"(नेपथ्ये किकिानन्तरम्) भो भो िुपदविराटिृष्ण्यन्धक सहदे िप्रभृतयः !
अस्मदक्षौवहणीपतयः कौरिचमूप्रधानयोधाश्च शण्वन्तु भिन्तः --- यत्सत्यव्रतभङ्गभीरुमनसा
यत्नेन मन्दीकृतं यवद्वस्मतुिमपीवहतं शमिता शाक्तन्त कुिस्येच्छता ।
तद्द्यूतारवणसंभृतं नृपसुताकेशाम्बराकषिणैः क्रोधज्योवतररदं महत्कुरुिने यौवधवष्ठरं िृम्भते"
।।

अत्र "स्वस्था भिन्तु मवय िीिवत--" इत्यावद बीिस्य प्रधाननायकावभमतत्वेन
सम्यगवहतत्वात्समाधानम् ।
सुखदु ः खकृतो योर् ऽथस्तवद्वधानवमवत स्मृतम् ।। साद-६.८५ ।।
यथा बािचररते--- "उत्साहावतशयं ित्स ! ति बाल्यं च पश्यतः ।
मम हषिविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः " ।
यथा िा मम प्रभाित्याम्--"नयनयुगासेचनकम्-" इत्यावद (२३६ पृ.) ।

कुतूहिोिरा िाचः प्रोक्ता तु पररभािना ।
यथा--िेण्यां िौपदी युद्धं स्यान्न िेवत संशयाना तूयिशब्ानन्तरम् "णाध ! वकं दावणं एसो
पिअििहरत्थवणदमन्थ खणे खणे समरदु न्द्दुवभ ताडीअवद" ।
बीिाथिस्य प्ररोहः स्यादु द्भेदः --यथा तत्रैि--"िौपदी--अण्णां च णाह, पुणोवि तुम्हेवह समरादो आअक्तच्छअ समास्सासैदव्वा
।
भीमः --ननु पाञ्चािराितनये ! वकमद्यािीकाश्चासनया-- भूयः
पररभिक्लाक्तन्तिज्जाविधुररताननम् ।
अवनः शेवषतकौरव्यं न पश्यवस िृकोदरम् ।।
---करणं पुनः ।। साद-६.८६ ।।
प्रकृताथिसमारम्भः -यथा तत्रैि---"दे वि ! गच्छामो ियवमदानीं कुरुकुिक्षयाय" इवत ।
---भेदः संहतभेदनम् ।
यथा तत्रैि---"अत एिाद्यप्रभृवत वभन्नो ऽहं भिद्भ्यः " ।
केवचिु---"भेदः प्रोत्साहना" इवत िदक्तन्त ।
अथ प्रवतमुखाङ्गावन--वििासः पररसपिश्च विधुतं तापनं तथा ।। साद-६.८७ ।।

नमि नमिद्युवतश्चैि तथा प्रगमनं पुनः ।
विरोधश्च प्रवतमुखे तथा स्यात्पयुिपासनम् ।। साद-६.८८ ।।
पुष्पं िज्रमुपन्यासो िणिसंहार इत्यवप ।
तत्र--समीहा रवतभोगाथाि वििास इवत कथ्यते ।। साद-६.८९ ।।
रवतिक्षणस्य भािस्य यो हे तुभूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो िा तदथाि समीहा वििासः ।
यथा शाकुन्तिे--- कमं वप्रया न सुिभा मनस्तु तद्धािदशिनायावस ।
अकृताथष ऽवप मनवसिे रवतमुभयप्राथिना कुरुते ।।
इिनिानुसरणं पररसपि श्च कथ्यते ।
यथा शाकुन्तिे---"रािा---भवितव्यमत्र तया ।
तथा वह--- अभ्युन्नता पुरस्तादिगाढा िघनगौरिात्पश्चात् ।
द्वारे ऽस्य पाण्डु वसकते पदपङ् क्तक्तदृिश्यते ऽवभनिा" ।।
कृतस्यानुनयस्यादौ विधुतं त्वपररग्रहः ।। साद-६.९० ।।
यथा तत्रैि---"अिं िो अन्तेउरविरहपज्जुस्सुएण राएवसणा उिरुद्धे ण" ।
केवचिु---"विधृतं स्यादरवतः " इवत िदक्तन्त ।
उपायादशिनं यिु तापनं नाम तद्भिेत् ।

यथा रत्नािल्याम्---"सगररका--- दु ल्लहिणाणुराओ िज्जा गुरुई परअसो अप्पा ।
वपयसवह विसमं पेम्मं मरणं सरणं णिरर एक्कम्" ।।
पररहासिचो नमि--यथा रत्नािल्याम्---"सुसंगता--सही ! िस्स वकदे तुमं आअदा से अअं दे पुरदो वचट्ठवद ।
सागररका---(साभ्यसूयम्) कस्स वकदे अहं आअदा ? "सुसंगता--अिं अण्णसंवकदे ण ।
णं वचिििअस्स" ।
---धृवतस्तु पररहासिा ।। साद-६.९१ ।।
नमिद्युवतः --तथा तत्रैि--"सुसंगता-सवह ! अदक्तिणा दावणं वस तुमं िा एव्वं भवट्टणा हत्थाििक्तम्बदावि
कोिं ण मुञ्चवस ।
सागररका--(सभ्रूभङ्गमीषवद्वहस्य) सुसंगदे ! दावणं वि कीविदुं न विरमवस ।
केवचिु--"दोषस्याच्छादनं हास्यं नमिद्युवतः " इवत िदक्तन्त ।
---प्रगमनं िाक्यं स्यादु िरोिरम् ।
यथा विक्रमोििश्याम्--उििशी--िअदु िअदु महाराओ ।
रािा--- मया नाम वितं यस्य त्वया िय उदीयिते" ।
इत्यावद ।
विरोधो व्यसनप्राक्तप्तः ---

यथा चण्डकौवशके---"रािा---नूनमसमीक्ष्यकाररणा मया अन्धेनेि स्फुरक्तच्छखाकिापो
ज्विनः पद्भ्यां समाक्रान्तः " ।
---क्रुद्धस्यानुनयः पुनः ।। साद-६.९२ ।।
स्यात्पयुिपासनं-यथा रत्नािल्याम्--"विढू षकः ---भो, मा कुप्य ।
एषा वह कदिीघरन्तरं गादा" इत्यावद ।
---पुष्पं विशेषिचनं मतम् ।
यथा तत्रैि---"(रािा हस्ते गृहीत्वा स्पशं नाटयवत ) विदू षकाः ---भो िअस्स ! एसा अपुव्वा
वसरी तए समासावददा ।
रािा---ियस्य ! सत्यम्--- श्रीरे षा, पावणरप्यस्याः पाररिातस्य पल्लिः ।
कुतो ऽन्यथा िित्येष स्वेदच्छद्मामृतििः ।।
प्रत्यक्षवनष्ठु रं िज्रम्--यथा तत्रैि---"रािा---कथवमहस्थो ऽहं त्वया ज्ञातः ? सुसंगता---ण केििं तुमं समं
वचिििएण ।
ता िाि गदु अ गदु अ दे िीए वणिेदैस्सम्" ।
---उपन्यासः प्रसादनम् ।। साद-६.९३ ।।
यथा तत्रैि--"सुसंगता--भट् टुण ! अिं सङ्काए ।
मए वि भवटणीए पसादे ण कीविदं ज्जेि एवदवहं ।

ता वकं कण्णाभरणोण ।
अदो वि मे गरुअरो पसादो एसो, िं तुए अहं एत्थ आविवहदवि कुविदा मे वपअसही
साअररआ ।
एसा ज्जेि पसादीअदु " ।
केवचिु---"उपपविकृतो ह्यथि उपन्यासः स कीवतितः " ।
इवत िदक्तन्त ।
उदाहरक्तन्त च, तत्रैि---"अवदमुहरा िु सा गब्भदासी" इवत ।
चातुििण्योपगमनं िणिसंहार इष्यते ।
यथा महािीरचररते तृतीये ऽङ्के--- पररषवदयमृषीणामेष िीरो युधावित् सह
नृपवतरमात्यैिोमपादश्च िृद्धः ।
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मिादी पुराणः प्रभुरवप िनकानामङ्ग भो याचकास्ते ।।

इत्यत्र ऋवषक्षादीनां िणािनां मेिनम् ।
अवभनिगुप्तपादास्तु--"िणिशब्े न पात्राण्युपिक्ष्यन्ते ।
संहारो मेिनम्" इवत व्याचक्षते ।
उदाहरक्तन्त च रत्नािल्यां वद्वतीये ऽङ्के--"अदो वि मे अत्त्रं गुरुअरो पसादो--" इत्यादे रारभ्य
"णं हत्थे गेक्तहहअ पसादे वह णम् ।
रािा--क्वासौ क्वासौ" इत्यावद ।
अथ गाभाि ङ्गावन---

अभूताहरणं मागो रूपोदाहरणो क्रमः ।। साद-६.९४ ।।
संग्रहश्चानुमानं च प्राथिना वक्षक्तप्तरे ि च ।
त्रो (तो) टकावधबिोद्वे गा गभष स्युवििििस्तथा ।। साद-६.९५ ।।
तत्र व्यािाश्रयं िाक्यमभूताहरणं मतम् ।
यथा अश्वत्थामाङ्के--- अश्वत्थामा हत इवत पृथासूनुना स्पिमुक्त्वा स्वैरं शेषे गि इवत
पुनव्याि हृतं सत्यिाचा ।
तच्छुत्वासौ दवयततनयः प्रत्ययािस्य राज्ञः शिाण्यािौ नयनसवििं चावप तुल्यं मुमोच ।।
तत्त्वाथिकथनं मागिः --यथा चण्डकौवशके--"रािा---भगिन् ! गृह्यतामविितवमदं भायाि तनयविक्रयात् ।
शेषस्याथष कररष्यावप चण्डािे ऽप्यात्मविक्रयम् ।।
रूपं िाक्यं वितकिित् ।। साद-६.९६ ।।
यथा रत्नािल्याम्--"रािा--- मनः प्रकृत्यैि चिं दु ििक्ष्यं च तथावप मे ।
कामेनैतत्कथं विद्धं समं सिैः वशिीमुखैः ।।
उदाहरणमुत्कषियुक्तं िचनमुच्यते ।
यथा अश्वत्थामाङ्के-- यो यः शिं वबभवति स्वभुिगुरुमदः पाण्डिीनां चमूनां यो यः
पाञ्चािगोत्रे वशशुरवधकिया गभिशय्यां गतो िा ।

यो यस्तत्कमिसाक्षी, चरवत मवय रणो यश्च यश्च प्रतीपः क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयवमह
िगतामन्तकस्यान्तको ऽहम् ।।
भाितत्त्वोपिक्तब्धस्तु क्रमः स्यात्--यथा शासुन्तिे---"रािा---स्थाने खिु विस्मृतवनमेषेण चक्षुषा वप्रयामििोकयावम ।
तथावह-- उन्नवमतैकभ्रूितमाननमस्याः पदावन रचयन्त्याः ।
पुिकावञ्चतेन कथयवत मय्यनुरागं कपोिेन ।।
---संग्रहः पुनः ।। साद-६.९७ ।।
सामदानाथिसंपन्नः -यथा रत्नािल्याम्---"रािा---साधु ियस्य ! इदं ते पाररतोवषकम् ।
(इवत कटकं ददावत ) ।
---विङ्गादू हो ऽनुमानता ।
यथा िानकीराघिे नाटके---"रामः --- िीिागतैरवप तरङ्गयतो धररत्रीमािोकनैनिमयतो
िगतां वशरां वस ।
तस्यानुमापयवत काञ्चनकाक्तन्तगौरकायस्य सूयितनयत्वमधृष्यतां च ।।
रवतहषोत्सिानां तु प्राथिनं प्राथिना भिेत् ।। साद-६.९८ ।।
यथा रत्नाषल्याम्---"वप्रये सागररके ! शीतांशुमुिखमुत्पिे ति दृशौ, पद्मानुकारौ करौ,
रम्भास्तम्भवनभं तथोरुयुगिं, बाह मृणािोपमौ ।

इत्यह्लादकराक्तखिवङ्ग ! रभसावन्नः शङ्कमाविङ् ग्य मा- मङ्गवन त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्येवह
वनिाि पय ।।

इदं च प्राथिनाख्यमङ्गम् ।
यन्मते वनििहणो भूतािसरत्वात्प्रशक्तस्तनामाङ्ग नाक्तस्त तन्मतानुसारे णोक्तम्, अन्यथा
पञ्चषविसंख्यत्वप्रसङ्गात् ।
रहस्याथिस्य तद्भे दः वक्षक्तप्तः स्यात्--यथाश्वत्थामाङ्के--- एिस्यैि विपाको ऽयं दारुणो भुवि ितिते ।
केशग्रहे वद्वतीये ऽक्तस्मन्नूनं वनः शेवषताः प्रिाः ।।
---त्रो(तो) टकं पुनः ।
संरब्धिाक्-यथा चण्डकौवशके---"कौवशकः --आः , पुनः कथमद्यावप न सम्भूता स्वणादवक्षणाः " ।
---अवधबिवभसंमवधच्छिेन यः ।। साद-६.९९ ।।
यथा रत्नािल्याम्---"काञ्चनमािा---भवट्टवण, इयं सा वचिसाविआ ।
िसन्तअस्स सण्णं करोवम " इत्यावद ।
नृपावदिवनता भीतरुद्वे गः पररकीवतितः ।
यथा िेण्याम्--- प्राप्तािेकरथारूढौ पृच्छन्तौ त्वावमतस्ततः ।
स कणाि ररः स च क्रूरो िृककमाि िृकोदरः ।।

शङ्काभयत्रासकृतः सम्भ्रमो विििो मतः ।। साद-६.१०० ।।
कािान्तककरािास्यं क्रोधोद् भूतं दशाननम् ।
वििोक्य िानरानीके सम्भ्रमः को ऽप्यिायत ।।

अथ विमशाि ङ्गावन--अपिादो ऽथ संिेटो व्यिसायो ििो द् युवतः ।
शक्तक्तः प्रसङ्गः शेदश्च प्रवतषेधो विरोधनम् ।। साद-६.१०१ ।।
प्ररोचना विमशष स्यादादानं छादनं तथा ।
दोषप्रख्यापिादः स्यात्--यथा िेण्याम्---"युवधवष्ठरः ---पञ्चािक ! क्ववचदासावदता तस्य दु रात्मनः कौख्यापसदस्य
पदिी ।
पाञ्चािकः --न केििं पदिी, स एि दु रात्मा दे िीकेशपाशस्पशिपातकप्रधानहे तुरुपिव्धः " ।
---संिेटो रोषभाषणम् ।। साद-६.१०२ ।।
यथा तत्रैि---"रािा---अरे रे मरुिनय ! िृद्धस्य राज्ञः पुरतो वनक्तन्दतमप्यात्मकमि शिाघसे ।
शणु रे -- कृिा केशेषु भायाि ति ति च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोिाि प्रत्यश्रं भूपतीनां मम
भुिनपतेराज्ञया द् यूतदासी ।
तक्तस्मन् िेरानुबन्धे िद वकमपकृतं तैहिता ये नरे न्द्रा बाह्वोिोयाि वतभारिविणगुरुमदं
मामवित्वैि दपिः ।।

भीमः ---(सक्रोधम्) आः पाप ।
रािा---आः पाप" ।
इत्यावद ।
व्यिसायश्च विज्ञेयः त प्रवतज्ञाहे तुसंभिः ।
यथा तत्रैि---"भीमः --- वनहताशेषकौरव्यः क्षीबो दु ः शासनासृिा ।
भङ् क्ता दु योधनस्यौिोभोमो ऽयं वशरसा नतः ।।
ििो गुरुव्यवतक्राक्तन्तः शोकािेगावदसम्भिा ।। साद-६.१०३ ।।
यथा तत्रैि---"युवधवष्ठरः ---भगिन् ! कृष्णाग्रि ! सुभिाभ्रातः ! ज्ञावतप्रीवतमिनवस न कृता,
क्षवत्रयाणां न धमो रूढं सख्यं तदवप गवणतं नानुिस्यािुिनेन ।
तुल्यः कामं भितु भितः वशष्ययोः स्नेहबन्धः को ऽयं पन्था यदवस विमुखो मन्दभाग्ये मवय
त्वम् ।
तििनोद्वे िने प्रोक्ता द् युवतः --यथा तत्रैि दु योधनं प्रवत कुमारिृकोदरे णोक्तम्---- िन्मेन्दोविमिे कुिे व्यपवदशस्यद्यावप
धत्से गदां मां दु ः शासनकोष्णशोवणतमधुक्षीबं ररपुं मन्यसे ।
दपाि न्धो मधुकैटभवद्ववष हरािप्युद्धतं चेिसे त्रासान्मे नृ-पशो ! विहाय समरं पङ्के ऽधुना
िीयसे ।।

---शक्तक्तः पुनभििेत् ।
विरोधस्य प्रशमनम्--यथा तत्रैि--- "कुििन्द्त्वाप्ता हतानां रणवशरवस िना भस्मसाद् दे हभारा- नश्रूक्तन्मश्रं
कथवञ्चिदतु ििममी बान्धिा बान्धिेभ्यः ।
मागिन्तां ज्ञावतदे हान् हतनरगहने खक्तण्डतान् गृध्रकङ्कैः - रस्तं भास्वान् प्रयातः सह ररपुवभरयं
संवह्रन्तां बिावन ।।
---प्रसङ्गो गुरुकीििनम् ।। साद-६.१०४ ।।
यथा मृच्छकवटकायाम्---"चाण्डािकः ---एसो िु सागिदिस्स सुदो अज्जविस्मदिस्म
णविओ चािुदिो िािावददुं िञ्तक्तट्ठाणं वणज्जै एदे ण वकि गवणआ िसन्तसेणा
सुअण्णिोहे ण िािावद दे वि ।
चारुदिः ---(सवनिषदं स्वगतम्) "मखशतपररपूतं गोत्रमुद्भावसतं यत्, सदवस
वनविडचेत्यव्रह्मघोषैः पुरुस्तात् ।
मम वनधनदशायां िििमानस्य पापैस्तदसदृशमनुष्यैघुिष्यते घोषणायाम्" ।।

इत्यनेन चारुदििधाभ्युदयानुकूिप्रसङ्गाद् गुरुकीििनवमवत प्रसङ्गः ।
मनश्चेिासमुत्पन्नः श्रमः खेद इवत स्मृतः ।
मनः समुत्पन्नो यथा माितीमाधिे --- दिवत हृदयं गाढोद्वे गो वद्वधा न वभद्यते िहवत विकिः
कायो मोहं न मुञ्चवत चेतनाम् ।
ज्वियवत तनूमन्तदाि हः , करोवत न भस्मसात् प्रहरवत विवधमिमिच्छेदी, न कृन्तवत िीवितम्

।।

एिं चेिासमुत्पन्नो ऽवप ।
ईक्तप्सताथिप्रतीघातः प्रवतषेध इतीष्यते ।। साद-६.१०५ ।।
यथा मम प्रभाित्यां विदू षकं प्रवत प्रद् युम्नः ---सखे ! कथवमह त्वमेकाकी िििसे ? क्व नु पुनः
वप्रयसखीिनानुगम्यमाना वप्रयतमा मे प्रभािती ? विदू षकः - असुर िैणा आआररअ कवहं
वि णीदा ।
प्रद् युम्नः ---(दीघं वनश्वस्य ) हा पूणिचन्द्रमुक्तख ! मिचकोरनेत्रे ! मामानतावङ्ग ! पररहाय कुतो
गतावस ?" ।
गच्छ त्वमद्य ननु िीवित ! तूणिमेि दै िं कदथिनपरं कृतकृत्यमस्तु ।।
कायाि त्ययोपगमनं विहोधनवमवत स्मृतम् ।
यथा िेण्याम्---युवधवष्ठरः --- तीणष भीष्ममहोदधौ कथमवप िोणानिे वनिृते
कणाि शीविषभोवगवन प्रशवमते शल्ये च याते वदिम् ।
भीमेन वप्रयसाहसेन रभासादल्पािशेषे िये सिि िीवितसंशयं ियममी िाचा समारोवपताः
।।
प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथिप्रदवशिनी ।। साद-६.१०६ ।।
यथा िेण्याम्---"पाञ्चािकः --अहं दे िेन चक्रपावणना सवहतः ---" इत्युपक्रम्य कृतं सन्दे हेन ।
पूयिन्तां सवििेन रत्नकिशा राज्यावभषेकाय ते कृष्णात्यन्तवचरोक्त्तक्तते तु कबरीबन्धे

करोतु क्षणम् ।
रामे शातकुठारभास्वरकरे क्षत्रिुमोच्छे वदवन क्रमधान्धे च िृकोदरे पररपतत्यािौ कुतः
संशयः " ।।
कायिसंग्रह आदानम्--यथा िेण्याम्---"भो भोः समन्तपञ्चकचाररणः ! ।
नाहं रक्षो न भूतो ररपुरुवधरििाह्लावदताङ्गः प्रकामं वनस्तीणोरुप्रवतज्ञाििवनवधगहनः
क्रोधनः क्षवत्रयो ऽक्तस्म ।
भो भो रािन्यिीराः ! समरवशक्तखवशखाभुक्तशेषाः ! कृतं ि-- िासेनानेन
िीनैहितकररतुरगान्तवहतैरास्यते यत् ।।

अत्र समस्तररपुिधकायिस्य संकृहीतत्वादादानम् --तदाहुश्छादनं पुनः ।
कायाि थिमपमानादे ः सहनं खिु यद्भिेत् ।। साद-६.१०७ ।।
यथा तत्रैि---अिुिनः -आयि ! प्रसीद वकमत्रक्रोधेन-- अवप्रयावण करोत्वेष िाचा शक्तो न
कमिणा ।
हतभ्रातृशतो दु ः खी प्रिापैरस्य का व्यथा ।।

अथ वनििहणाङ्गावन ।

सक्तन्धवििबोधो ग्रथनं वनणियः पररभाषणम् ।
कृवतः तप्रसाद आनन्दः समयो ऽप्युपगूहनम् ।। साद-६.१०८ ।।

भाषणं पूिििाक्यञ्च काव्यसंहार एि च ।
प्रशक्तस्तररवत संहारे ज्ञेयान्यङ्गावन नामतः ।। साद-६.१०९ ।।
तत्र--बीिोपगमनं सक्तन्धः --यथा तत्रैि (िेण्याम्)---"भीमः -भिवत ! यज्ञिेवदसम्भिे ! स्मरवत भिती यन्मयोक्तम्-"चञ्चद् भुिे" त्यावद" ।
अनेन मुखे वक्षप्तबीिस्य पुनरुपगमनवमवत सक्तन्धः ।
---विबोधः कायिमागिणम् ।
यथा तत्रैि---"भीमः --मुञ्चतु मामायिः क्षणमेकम् ।
युवधवष्ठरः --वकमपरमिवशिम् ? भीमः --सुमहदिवशिम् ।
संयमयावम तािदनेन सुयोधनशोवणतोवक्षतेन पावणना पाञ्चाल्या दु ः शासनािकृिं केशहस्तम्
।
युवधवष्ठरः --गच्छतु भिान्, अनुभितु तपक्तस्वनी िेणीसंहारम्" इवत ।
अनेन केशसंथमनकायिस्यान्वेषणावद्वबोधः ।
उपन्यासस्तु कायािणां ग्रथनं---

यथा तत्रैि---भीमः --पाञ्चावि ! न खिु मवय िीिवत सहर्ं िव्या दु ः शासनवििुविता
िेवणरात्मपावणभ्याम् ।
वतष्ठ, स्वयमेिाहं संहरवम " इवत ।
अनेन कायिस्योपक्षेपािग्रथनम् ।
---वनणियः पुनः ।। साद-६.११० ।।
अनुभूताथिकथनं--यथा तत्रैि, भीमः --दे ि अिातशत्रो ! अद्यावप दु योधनहतकः ।
मया वह तस्य दु रात्मनः -- भूमौ वक्षप्तं शरीरं वनहतवमदमसृक्चन्दनाभं वनिाङ्गे तक्ष्मीरायष
वनषक्ता चतुरुदवधपयः सीमया साद्धि मुव्याि ।
भृत्या वमत्रावण योधाः कुरुकुिमनुिा दग्धमेतिणािौ नामैकं यद्ब्रिीवष वक्षवतप ! तदधुना
धाििरािस्य शेषम् ।।
---िदक्तन्त पररभाषणम् ।
पररिादकृतं िाक्यम्--यथा शाकुन्तिे--रािा आयष ! अथ सा तत्रभिती वकमाख्यस्य रािषषः पत्नी ? ।
तापसी--- को तस्स धम्मदारपररट्टाइणो णामं गेक्तहहस्सवद" ।
---िब्धाथिशमनं कृवतः ।। साद-६.१११ ।।

यथा िेण्याम्--"कृष्णः --एते भगिन्तो व्यास--िाल्मीवकप्रभृतयो ऽवभषेकं धारयन्तक्तस्तष्ठक्तन्त"
इवत ।
अनेन प्राप्तराज्यस्यावभषेकमङ्गिैः क्तस्थरीकरणं कृवतः ।
शुश्रूषावदः प्रसादः स्यात्--यथा तत्रैि भीमेन िौपद्याः केशसंयमनम् ।
---आनन्दो िाक्तञ्छतागमः ।
यथा तत्रैि---"िौपदी---विसुमररदं एदं िािारं णाधस्स पसादे ण पुणो वि वसक्तिस्सं" ।
समयो दु ः खवनयाि णां --यथा रत्नािल्याम्--"िासिदिा---(रत्नाििीमाविङ् ग्य) समस्सस बवहवणए ! समस्सस" ।
---तद्भिेदुपगूहनम् ।। साद-६.११२ ।।
यत् स्यादद् भुतसम्प्राक्तप्तः -यथा मम प्रभाित्यां नारददशिनात् प्रद् युम्न ऊद् ि ध्वमििोक्य--- दधवद्वद् युल्लेखावमि
कुसुममािां मररमि-- भ्रमद् भृङ्गश्रेणीध्ववनवभरुपगीतां तत इतः ।
वदगन्तं ज्योवतवभस्तुवहनकरगौरै धिििय-- वन्नतः कैिासाविः पतवत वियतः वकं पुनररदम् ।।
---सामदानावद भाषण्म् ।
यथा चण्डकौवशके--"धमिः ---तदे वह धमििोकमवधवतष्ठ" ।
पूिििाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्ताथोपदशिनम् ।। साद-६.११३ ।।

यथा िेण्याम्--भीमः --बुद्धैमवतके ! क्व सा भानुमती ।
पररभितु सम्प्रवत पाण्डिदारान्" ।
िरप्रदानसंप्राक्तप्तः काव्यसंहार इष्यते ।
यथा सिित्र---वकं ते भूयः वप्रयमुपकरोवम" ।
इवत ।
नृपदे शावदशाक्तन्तस्तु प्रशक्तस्तरवभधीयते ।। साद-६.११४ ।।
यथा प्रभाित्याम्--- रािानः सुतवनवििशेषमधुना पश्यन्तु वनत्यं प्रिा िीयसुः
सदसवद्विेकपटिः सन्तो गुणग्रावहणः सस्यस्वणिसमृद्धयः समवधकाः सन्तु क्षमामण्डिे
भूयादव्यवभचाररणी वत्रिगतो भक्तक्तश्च नारायणो ।।

अत्र चोपसंहारप्रशस्त्योरन्त एकेन क्रमेणैि क्तस्थवतः ।
"इह च मुखसंधौ उपक्षेपपररन्यासयुक्त्युद्भेदसमाधानानां प्रवतमुखे च
पररसपिणप्रगमनिज्रोपन्यासपुष्पाणां गभष ऽभूताहरणमगित्रो (तो) टकावधबिक्षेपाणां विमशष
ऽपिादशक्तक्तव्यिसायप्ररोचनादानानां प्राधन्यम् ।
अन्येषां च यथासम्भिं क्तस्थवतः " इवत केवचत् ।
चतुः षविविधं ह्येतदङ्गं प्रोक्तं मनीवषवभः ।
कुयाि दवनयते तस्य संधािवप वनिेशनम् ।। साद-६.११५ ।।
रसानुगुणतां िीक्ष्य रसस्यैि वह मुख्यता ।

यथा िेहीसंहारे तृतीयाङ्के दु योधनकणियोमिहत्संप्रधारणम् ।
एिमन्यत्रावप ।
यिु रुिटावदवभः "वनयम एि " इत्युक्तं तल्लक्ष्याविरुद्धम् ।
इिाथिरचनाश्चयििाभो िृिान्तविस्तरः ।। साद-६.११६ ।।
रागप्राक्तप्तः प्रयोगस्य गोष्यानां गोपनं तथा ।
प्रकाशनं प्रकाश्यानामङ्गानां षड् विधं ििम् ।। साद-६.११७ ।।
अङ्गहीनो नरो यद्वन्नैिारम्भक्षमो भिेत् ।
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते ।। साद-६.११८ ।।
संपादयेतां संध्यङ्गं नायकप्रवतनायकौ ।
तदभािे पताकाद्यस्तदभािे तथेतरत् ।। साद-६.११९ ।।
प्रायेण प्रधानपुरुषप्रयोज्यावन सन्ध्यङ्गावन भिक्तन्त ।
वकन्तूपक्षेपावदत्रयं बीिस्याल्पमात्रसमुविित्वादप्रधानपुरुषप्रयोवितमेि साधु ।
रसव्यक्तक्तमपेक्ष्यैषामङ्गानां संवनिेशनम् ।
न तु केििया शािक्तस्थवतसंपादनेच्छया ।। साद-६.१२० ।।
तथा च यद्वे ण्यां दु योधनस्य भानुमत्या सह विप्रिम्भो दवशितः , तिािशे ऽिसरे
ऽत्यन्तमनुवचतम् ।

अविरुद्धं तु यद् िृिं रसावदव्यक्तये ऽवधकम् ।
तदष्यन्यथयेद्धीमान्न िदे द्वा कदाचन ।। साद-६.१२१ ।।
अनयोरुदाहरणं सत्प्रबन्धेष्ववभव्यक्तमेि ।
अथ िृियः --शङ्गारे कौवशकी िीरे सात्त्वत्यारभटी पुनः ।
रसे रौिे च बीभत्से िृविः सिित्र भारती ।। साद-६.१२२ ।।
चतिो िृियो ह्येताः सििनायस्य मातृकाः ।
स्युनाि वयकावदव्यापारविशेषा नाटकावदषु ।। साद-६.१२३ ।।
तत्र कौवशकी--या श्लक्ष्णनेपथ्यविशेषवचत्रा िीसंकुिा पुष्किनृत्यगीता ।
कामोपभोगप्रभिोपचारा सा कौवशकी चारुवििासयुक्ता ।। साद-६.१२४ ।।
नमि च नमिस्फूिो नमिस्फोटो ऽथ नमिगभिश्च ।
चत्वायिङ्गान्यस्या--तत्र-----िैदग्ध्यक्रीवहतं नमिः ।। साद-६.१२५ ।।
इििनािििनकृिच्चावप वत्रविधं मतम् ।
विवहतं शुद्धहास्येन सशङ्गारभयेन च ।। साद-६.१२६ ।।

तत्र केििहास्येन विवहतं यथा रत्नािल्याम्---"िासिदिा--(ििकमुविश्य सहासम्) एसा
वि अिरा ति समीिे िधाविवहदा एदं वकं अज्जिसन्तस्स विण्णाणम् ।
सशङ्गारहास्येन यथा शाकुन्तिे --रािानं प्रवत शकुन्तिा--असंतुट्ठो उण वकं कररस्सवद ।
रािा-- इदमं ।
(इवत व्यिवसतः शकुन्तिािक्त्रं ढौकते ) सभयहास्येन यथा रत्नािल्याम्--आिेख्यदशिनािसरे सुसंगता--िावणदो मए एसो िुिन्तो समं वचिििएण ।
ता दे िीए गदु अ वनिेदैस्सम् ।
एतद्वाक्यसम्बक्तन्ध नमोदाहृतम् ।
एिं िेषचेिासम्बन्ध्यवप ।
नमिस्फूििः सुखारम्भो भयान्तो निसंगमः ।
यथा मािविकायाम्--सङ्केतनायकमवभसृतायां "नायकः -- विसृि सुन्दरर ! सङ्गमसाध्वसं
ननु वचरात्प्रभृवत प्रणयोन्मुखे ।
पररगृहण गते सहकारतां त्वमवतमुक्तिताचररतं मवय" ।।

मािविका--"भट्टा, दे िीए भएण अप्पणो वि वपअ कौं ण पारे वम" इत्यावद ।
अथ नमिस्फोटः --नमिस्फोटो भाििेशैः सूवचताल्परसा मतः ।। साद-६.१२७ ।।
यथा माितीमाधिे--- गमनमिसं शून्या दृविः शरीरमसौष्ठिं श्ववसतमवधकं वकन्द्त्वेतत् स्यात्
वकमदन्यवदतो ऽथिा ।

भ्रमवत भुिने कन्दपाि ज्ञा विकारर च यौिनं िवितमधुरास्ते ते भािाः वक्षपक्तन्त च धीरताम् ।।

अिसगमनावदवभभाि ििेशैमाि धिस्य माित्यामनुरागः स्तोकः प्रकावशतः ।
नमिगभो व्यिहवतनषतुः प्रच्छन्निवतिनः ।
यथा--तत्रैि सखीरूपधाररणा माधिेन माित्या मरणव्यिसायिारणम् ।
अथ सात्त्वती--सात्त्वती बहुिा सत्त्व--शौयित्यागदयािििैः ।। साद-६.१२८ ।।
सहषाि क्षुिशङ्गारा विशोका साद् भुता तथा ।
उत्थापको ऽथ सां घात्यः संिापः पररिििकः ।। साद-६.१२९ ।।
विशेषा इवत चत्त्वारः सात्त्वत्याः पररकीवििः ।
उिेिनकरी शत्रोिाि गुध्यापक उच्यते ।। साद-६.१३० ।।
यथा महािीरचररते--- आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृिो ऽवस दु ः खाय िा िैतृष्ण्यन्तु
ममावप सम्प्रवत कुतस्त्विशिने चक्षुषः ।
त्वत्साङ्गत्यसुखस्य नाक्तस्म विषयस्तत् वकं िृथा व्याहृतैः ? अक्तस्मन् विश्रुतिामदग्न्यदमने
पाणौ धनुिृिन्द्भताम् ।।
मिाथिदैिशक्त्यादे ः साघात्यः सङ्घभेदनम् ।

मिशक्त्या यथा---मुिाराक्षसे राक्षससायानां चाणक्येन स्वबुर्द्ध्ा भेदनम् ।
अथिशक्त्यावप तत्रैि ।
दै िशक्त्या यथा---रामायणो रािणावद्वभीषणस्य भेदः ।
संिापः स्यािभीराक्तक्तनाि नाभािसमाश्रयः ।। साद-६.१३१ ।।
यथा िीरचररते---"रामः --अयं सः , यः वकि सपररिारकावििकेयविियाििीतेन भगिता
नीििोवहते पररित्सरसहिान्तेिावसने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः ।
परशुरामः --राम दाशरथे ! स एिायमायिपादानां वप्रयः परशुः ।
"इत्यावद ।
प्रारब्धादन्यकायाि णां कारणं पररितिकः ।
यथा िेण्याम्---"भामः ---सहदे ि ! गच्छ त्वं गुरुमनुितिस्व ।
अहमप्यिागारं प्रविश्यायुधसहायो भिामीवत याित् ।
अथिा आमिवयतव्यैि मया पाञ्चािी" ।
इवत ।
अथारभटी--मायेन्द्रिािसंग्रामक्रोधोद् भ्रान्तावदचेवितैः ।। साद-६.१३२ ।।
संयुक्ता िधबन्धाद्यैरुद्धतारभटी मता ।
िस्तूत्थापनसंिैटौ संवक्षक्तप्तरिपातनम् ।। साद-६.१३३ ।।

इवत भेदास्तु चत्वार आरभयाः प्रकीवतिताः ।
मायाद् युत्थावपतं िस्तु िस्तुत्थापनमुच्यते ।। साद-६.१३४ ।।
यथोदािराघिे--- िीयन्ते िवयनो ऽवप सान्द्रवतवमरव्रातैविियद्व्यावपवभर् - भास्वन्तः सकिा
रिेरवप कराः कस्मादकस्मादमी ।
एते चोग्रकबन्धकण्ठरुवधरै राध्मायमानोदरा मुञ्चन्त्याननकंदरानिमुचस्तीव्रान् रिान् िेरिाः
।।

इत्यावद ।
संिेटस्तु समाघातः क्रुद्धसत्वरयोदू ि योः ।
यथा माित्यां माधिाघोरघण्टयोः ।
संवक्षप्ता िस्तुरचना वशल्पैररतरथावप िा ।। साद-६.१३५ ।।
संवक्षक्तप्तः स्यावन्निृिौ च नेतुनषत्रन्तरग्रहः ।
यथोदयनचररते कविञ्जहक्तस्तप्रयोगः ।
वद्वतीयं यथा िाविवनिृत्त्या सुग्रीिः ।
यथा िा परशुरामस्यौद्धत्यवनिृत्त्या शान्तत्वापादनम् --"पुण्या ब्राह्मणिावतः --ऽव वत ।
प्रिेशत्रासवनष्क्राक्तन्तहषिविििसंभिम् ।। साद-६.१३६ ।।
अिपातनवमत्युक्तं--यथा कृत्यरािणो षष्ठे ऽङ्के--"(प्रविश्य खङ्गहस्तः पुरुषः )" इत्यतः प्रभृवत वनष्क्रमणपयिन्तम् ।

---पूििमुक्तैक भारती ।
अथ नायोक्तयः --अश्राव्य खिु यद्वस्तु तवदह स्वगतं मतम् ।। साद-६.१३७ ।।
सििश्राव्यं प्रकाशं स्यािद्भिेदपिाररतम् ।
रहस्यं तु यदन्यस्य परािृत्य प्रकाश्यते ।। साद-६.१३८ ।।
वत्रपताककरे णान्यानपिायाि न्तरा कथाम् ।
आन्योन्यामिणं यत्स्यािज्जनान्ते िनाक्तन्तकम् ।। साद-६.१३९ ।।
वकं व्रिीषीवत यन्नाये विना पात्रं प्रयुज्यते ।
श्रुत्वेिानुक्तमष्यथं तत्स्यादाकाशभावषतम् ।। साद-६.१४० ।।
यः कवश्चदथो यस्मािोपनीयस्तस्यान्तरत ऊध्वं सिाि ङ्गुविनावमतानावमकं वत्रपताकिक्षणं
करं कृत्वान्येन सह यन्मन्द्त्र्यते तज्जनाक्तन्तकम् ।
परािृत्यान्यस्य रहस्यकथनमपिाररतम् ।
शेषं स्पिम् ।
दिां वसद्धां च सेनां च िेश्यानां नाम दशियेत् ।
दिप्रयावण िवणिां चेटचेयोस्तथा पुनः ।। साद-६.१४१ ।।
िसन्तावदषु िण्यिस्य िस्तुनो नाम यद्भिेत् ।

िेश्या यथा िसन्तसेनावदः ।
िवणक्तिष्णुदिावदः ।
चेटः किहं सावदः ।
चेटी मन्दाररकावदः ।
नाम कायं नाटकस्य गवभिताथिप्रकाशकम् ।। साद-६.१४२ ।।

यथा रामाभ्युदयावदः ।
नावयकानायकाख्यानात्संज्ञा प्रकरणावदषु ।
यथा माितीमाधिावदः ।
नावटकासट्टकादीनां नावयकावभवििशेषणम् ।। साद-६.१४३ ।।
यथा रत्नाििी-कपूिरमञ्जयाि वदः ।
प्रायेण ण्यन्तकः सावधगिमेः स्थाने प्रयुज्यते ।
यथा शाकुन्तिे--ऋषी, "गच्छािः " इत्यथष "साधयािस्ताित्" ।
रािा स्वमीवत दे िेवत भृत्यैभिट्टेवत चाधमैः ।। साद-६.१४४ ।।
रािवषवभिियस्येवत तथा विढू षकेण च ।
रािवन्नत्यृवषवभिाि च्यः सो ऽपत्यप्रत्ययेन च ।। साद-६.१४५ ।।
स्वेच्छया नामवभविप्रविप्र आयषवत चेतरै ः ।
ियस्येत्यथिा नाम्ना िाच्यो राज्ञा विढू षकः ।। साद-६.१४६ ।।

िाच्यौ नटीसूत्रधारािायिनाम्ना परस्परम् ।
सूत्रधारं िदे द्भाि इवत िै पाररपावशििकः ।। साद-६.१४७ ।।
सूत्रधारो माररषेवत हण्डे इत्यधमैः समाः ।
ियस्येत्युिमैहिहो मध्यैरायषवत चाग्रिः ।। साद-६.१४८ ।।
भगिवन्नवत िक्तव्याः सिैदषिवषविवङ्गनः ।
िदे िाज्ञीं च चेटीं च भितीवत विदू षकः ।। साद-६.१४९ ।।
आयुष्मन् रवथनं सूतो िृद्धं तातेवत चेतरः ।
ित्सपुत्रकतातेवत नाम्ना गोत्रेण िा सुतः ।। साद-६.१५० ।।
वशष्यो ऽनुिश्च िक्तव्यो ऽमात्य आयषवत चाधमैः ।
विप्रैरयममात्येवत सवचिेवत च भण्यते ।। साद-६.१५१ ।।
साधो ! इवत तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुधैः ।
स्वगृहीतावभधः पूज्यः वशष्याद्यैवििवनगद्यते ।। साद-६.१५२ ।।
उपाध्यायेवत चाचायो महारािेवत भूपवतः ।
स्वामीवत, युिरािस्तु कुमारो भतृिदारकः ।। साद-६.१५३ ।।
भिसौम्यमुखेत्येिमधमैस्तु कुमारकः ।
िाच्या प्रकृवतभी राज्ञः कुमारी भतृिदाररका ।। साद-६.१५४ ।।

पवतयिथा तथा िाच्या ज्येष्ठमध्याधमैः क्तियः ।
हिेवत सदृशी, प्रेष्या हञ्जे िेश्याज्जुका तथा ।। साद-६.१५५ ।।
कुवट्टन्यम्बेत्यनुगतैः पूज्या च िरती िनैः ।
आमिणैश्च पाषण्डा िाच्याः स्वसमयागतैः ।। साद-६.१५६ ।।
शका (शक्या) दयश्च संभाष्या भिदिावदनामवभः ।
यस्य यत्कमि वशल्पं िा विद्या िा िावतरे ि िा ।। साद-६.१५७ ।।
तेनैि नाम्ना िाच्यो ऽसौ ज्ञेयाश्चान्ये यथोवचतम् ।
अथ भाषाविभागः --पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनाम् ।। साद-६.१५८ ।।
सोरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योवषताम् ।
आसामेि तु गाथासु महाराि्ीं प्रयोियेत् ।। साद-६.१५९ ।।
अत्रोक्ता मागधी भाषा रािान्तः पुरचाररणाम् ।
चेटानां रािपुत्राणां श्रेष्ठानां चाधिमगधी ।। साद-६.१६० ।।
प्राच्यां विदू षकादीनां , धूताि नां स्यादिक्तन्तिा ।
योधनागररकादीनां दावक्षणात्या वह दीव्यताम् ।। साद-६.१६१ ।।
शिराणां शकादानां शाबरीं संप्रयोियेत् ।
बाह्लीकभाषोदीच्यानां िाविडी िाविडावदषु ।। साद-६.१६२ ।।

आभीरे षु तथाभीरी चाण्डािी पुक्कसावदषु ।
आभीरी शाबरी चावप काष्ठपात्रोपिीविषु ।। साद-६.१६३ ।।
तथैिाङ्गारकारादौ पैशाची स्याक्तत्पशाचिाक् ।
चेटीनामष्यनीचानामवप स्यात्सौरसेवनका ।। साद-६.१६४ ।।
बािानां षण्डकानां च नीचग्रहविचाररणाम् ।
उन्मिानामातुराणां सैि स्यात्संस्कृतं क्ववचत् ।। साद-६.१६५ ।।
ऐश्वयषण प्रमिस्य दाररद्र्योपिुतस्य च ।
वभक्षु िल्कधरादीनां प्राकृतं संप्रयोियेत् ।। साद-६.१६६ ।।
संस्कृतं संप्रयोक्तव्यं विवङ्गनीषूिमासु च ।
दे िीमक्तन्द्भसुतािेश्यास्ववप कैवश्चिथोवदतम् ।। साद-६.१६७ ।।
कायितश्चोिमादीनां कायो भाषाविपयियः ।। साद-६.१६८ ।।
योवषत्सखीबाििेश्यावकतिाष्सरसां तथा ।
िैदग्ध्याथ प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ।। साद-६.१६९ ।।
एषामुदाहरणान्याकरे षु बोद्धव्यावन ।
भाषािक्षणावन मम तातपादानां भाषाणििे ।
षट् वत्रंशल्लक्षणान्यत्र, नायािंकृतयस्तथा ।
त्रयक्तिंशत्प्रयोज्यावन िीथ्यङ्गावन त्रयोदश ।। साद-६.१७० ।।

िास्याङ्गावन दश यथािाभंरसव्यपेक्षया ।
यथािाभं प्रयोज्यानीवत सम्बन्धः ।
अत्रेवत नाटके ।
तत्र िक्षणावन-भूषणाक्षरसंघातौ शोभोदाहरणं तथा ।। साद-६.१७१ ।।
हे तुसंशयदृिान्तास्तुल्यतकिः पदोच्चयः ।
वनदशिनावभप्रायौ च प्राक्तप्तवििचार एि च ।। साद-६.१७२ ।।
वदिोपवदिे च गुणावतपातावतशयौ तथा ।
विशेषणवनरुक्ती च वसक्तद्धभ्रशविपयियौ ।। साद-६.१७३ ।।
दावक्षण्यानुनयौ मािाथािपविगिहिणं तथा ।
पृच्छा प्रवसक्तद्धः सारूप्यं संक्षेपो गुणकीतिनम् ।। साद-६.१७४ ।।
िेशो मनोरथो ऽनुक्तवसक्तद्धः वप्रयिचस्तथा ।
तत्र--िक्षणावन गुणैः सािंकारै योगस्तु भूषणम् ।। साद-६.१७५ ।।
यथा---आवक्षपन्त्यरविन्दावन मुग्धे ! ति मुखवश्रयम् ।
कोषदण्डसमग्रणां वकमेषामक्तस्त दु ष्करम् ।।
िणिनाक्षरसंघातवश्चत्राथैरक्षरै वमितैः ।

यथा शाकुन्तिे--"रािा---कक्तच्चत्सखीं िो नावतबाधते शरीरसंतापः ।
वप्रयंिदा--सम्पदं िधोसहो उअसमं गवमस्सवद" ।
वसद्धै रथैः समं यत्राप्रवसद्धोर् ऽथः प्रकाशते ।। साद-६.१७६ ।।
क्तश्लिश्लक्षणवचत्राथाि सा शोभेत्यवभधीयते ।
यथा--- "संद्वंशसम्भिः शुद्धः कोवटदो ऽवप गुणाक्तन्वतः ।
कामं धनुररि क्रूरो िििनीयः सतां प्रभुः ।
यत्र तुल्याथियुक्तेन िाक्येनावभप्रदशिनात् ।। साद-६.१७७ ।।
साध्यते ऽवभमतश्चाथिस्तदु दाहरणं मतम् ।
यथा--- अनुयान्त्या िनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम् ।
का वदनश्रीवििनाकषण का वनशा शवशना विना ।।
हे तुिाि क्यं समासोक्तवमिकृद्धि तुदशिनात् ।। साद-६.१७८ ।।
यथा िेण्यां भीमं प्रवत "चेटी--एिं मए भवणदं भाणुमवद तुह्माणं अमुक्केसु केसेसु कहं दे िीए
केसा संिवमअक्तन्तवि ।
संशयो ऽज्ञाततत्त्वस्य िाक्ये स्याद्यदवनश्चयः ।
यथा ययावतवििये--- इयं स्वगाि वधनाधस्य िक्ष्मीः वकं यक्षकन्यका ।
वकं चास्य विषयस्यैि दे िता वकमु पाििती ।।
दृिान्तो यस्तु पक्षेर्ऽथसाधनाय वनदशिनम् ।। साद-६.१७९ ।।

यथा िेण्याम् --"सहदे िः ---आयि ! उवचतमेिैतिस्या यतो दु योधनकित्रं वह सा" इत्यावद ।
तुल्यतको यदथषन तकिः प्रकृवतगावमना ।
यथा तत्रैि--- प्रयेणैि वह दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः ।
शतसंख्या पुनररयं सानुिं स्पृशतीि माम् ।।
संचयोर् ऽथानुरूपो यः पदानां स पदोच्चयः ।। साद-६.१८० ।।
यथा शाकुन्तिे--- अधरः वकसियरागः कोमिविटपानुकाररणौ बाह ।
कुसुमवमि िोभनीयं यौिनमङ्गेषु संनद्धम् ।।

अत्र पदपदाथियोः सौकुमायं सदृशमेि ।
यत्राथाि नां प्रवसद्धानां वक्रयते पररकीतिनम् ।
परपक्षव्युदासाथं तवन्नदशिनमुच्यते ।। साद-६.१८१ ।।
यथा--क्षात्रधमोवचतैधिमैरिं शत्रुिधे नृपाः ।
वकं तु बाविवन रामेण मुक्तो बाणः पराङ् मुखे ।।
अवभप्रायस्तु सादृश्यादभूताथिस्य कल्पना ।
यथा शाकुन्तिे--- इदं वकिाव्यािमनोहरं िपुस्तपः क्लमं साधवयतुं य इच्छवत ।
ध्रुिं स नीिोत्पिपत्नधारया सवमल्लतां छे िुमृवषव्यििस्यवत ।।
प्राक्तप्तः केनवचदं शेन वकवञ्चद्यत्रानुमीयते ।। साद-६.१८२ ।।

यथा मम प्रभाित्याम्--"अनेन खिु सिितश्चरता चञ्चरीकेणािश्यं विवदता भविष्यवत
वप्रयतमा मे प्रभािती" ।
विचारो युक्तक्तिाक्यैयिदप्रत्यक्षाथिसाधनम् ।
यथा मम चन्द्रकिायाम्---"रािा---नूनवमयमन्तः वपवहतमदनविकारा ितिते ।
यतः -- "हसवत पररतोषरवहतं वनरीक्ष्यमाणावप नेक्षते वकवञ्चत् ।
सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्जसमुिरं दिे" ।।
दे शकािस्वरूपेणा िणिना वदिमुच्यते ।। साद-६.१८३ ।।
यथा िेण्याम्--"सहदे िः -- "यद्वै द्युतवमि ज्योवतरायष क्रुद्धे ऽद्य संभृतम् ।
तत्प्रािृवडि कृष्णोयं नूनं संिधिवयष्यवत" ।।
उपवदिं मनोहारर िाक्यं शािानुसारतः ।
यथा शाकुन्तिे--- शुश्रूषस्व गुरून्, कुरु वप्रयसखीिृविं सपत्नीिने, भतुिवििप्रकृतावप
रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः ।
भूवयष्ठं भि दवक्षणा पररिने भाग्यष्वनुत्सेवकनी, यान्त्येिं गृवहणीपदं युितयो, िामाः
कुिस्याधयः ।।
गुणावतपातः कायं यवद्वपरीतं गुणान्प्रवत ।। साद-६.१८४ ।।
यथा मम चन्द्रकिायां चन्द्रं प्रवत--- िै संहररज्जै तमो धेप्पै सअिेवह ते पाओ ।
िसवस वसरे पसुबैणो तहवि ह इत्थीअ िीअणं हरवस ।।

यः सामान्यगुणोिे कः स गुणावतशयो मतः ।
यथा तत्रैि---"रािा---(चन्द्रकिाया मुखं वनवदश्य) असािन्तश्चञ्चवद्वकचनिनीिाब्जयुगिस्तिस्फूिित्कम्बनवििसदविसंघात उपरर ।
विना दोषासङ्गं सततपररपूणाि क्तखिकिः कुतः प्राप्तश्चन्द्रो विगवितकिङ्कः सुमुक्तख ! ते ।।
वसद्धानथाि न् बहनुक्त्वा विशेषोक्तक्तवििशेषणम् ।। साद-६.१८५ ।।
यथा---तृष्णापहारी विमिो वद्विािासो िनवप्रयः ।
हृदः पद्माकरः वकन्तु बुधस्त्वं स ििाशयः ।।
पूििवसद्धाथिकथनं वनरुक्तक्तररवत कीत्यिते ।
यथा िेण्याम्---"वनहताशेषकौरव्यः ---"इत्यावद ।
(३७९ पृ.)
बहनां कीतिनं वसक्तद्धरवभप्रेताथिवसद्धये ।। साद-६.१८६ ।।
यथा---यद्वीयं कूमिरािस्य यश्च शेषस्य विक्रमः ।
पृवथव्या रक्षणो रािन्नेकत्र त्ववय तक्तत्स्थतम् ।।
दृप्तादीनां भिेद्भ्रंशो िाच्यादन्यतरद्वचः ।
यथा िेण्याम्---कञ्चुवकनं प्रवत "दु योधनः --- सहभृत्यगणं सबान्धिं सहवमत्रं ससुतं
सहानुिम् ।
स्वबिेन वनहक्तन्त संयुगे नवचरात्पाण्डु सुतः सुयोधनम्" ।।

विचारस्यान्यथाभािः संदेहािु विपयियः ।। साद-६.१८७ ।।
यथा---मत्वा िोकमदातारं संतोषे यैः कृता मवतः . त्ववय रािवन ते रािन्न तथा व्यिसावयनः
।।
दावक्षण्यं चेिया िाचा परवचिानुितिनम् ।
िाचा यथा---प्रसाधय पुरीं िङ्कां रािा त्वं वह वबभीषण ।।

आयषणानुगृहीतस्य न विघ्नः वसक्तद्धमन्तरा ।।

एिं चेियावप ।
िाक्यैः वस्नग्धैरनुनयो भिेदथिस्य साधनम् ।। साद-६.१८८ ।।
यथा िेण्याम्---अश्वत्थामानं प्रवत "कृपः ---वदव्यािग्रमकोविदे भारद्वाितुल्यपराक्रमे वकं न
संभाव्यते त्ववय" ।
मािा स्याद्यदभीिाथं नैकाथिप्रवतपादनम् ।
यथा शाकुन्तिे---"रािा--- वकं शीकरै ः क्लमविमवदि वभरािि िातं सञ्चारयावम
नविनीदिताििृन्तम् ।
अङ्के वनिेश्य चरणािुत पद्मताम्रौ संिादयावम करभोरु ! यथासुखं ते" ।।
अथाि पवियिदन्याथोर् ऽथान्तरोक्तेः प्रतीयते ।। साद-६.१८९ ।।

यथा िेण्याम्---िोणो ऽश्चत्थामानं राज्ये ऽवभषेक्तुवमच्छतीवत कथयन्तं कणं प्रवत "रािा--साधु अङ्गराि ! साधु, कथमन्यथा--- दत्त्वामयं सो ऽवतरथो िध्यमानं वकरीवटना ।
वसन्धुरािमुपेक्षेत नैि चेत्कथमन्यथा" ।।
दू षणोद्धोषणायां तु भत्सिना गहि णं तु तत् ।
यथा तत्रैि--कणं प्रवत "अश्वत्थामा-- वनिोयं गुरुशापभावषतिशाक्तत्कं मे तिेिायुधं सम्प्रत्येि
भयावद्वहाय समरं प्राप्तो ऽक्तस्म वकं त्वं यथा ।
िातो ऽहं स्तुवतिंशकीतिनविदां वकं सारथीनां कुिे क्षुिारावतकृतावप्रयं प्रवतकरोप्यिेण
नािेण यत्" ।।
अभ्यथिनापरै िाि क्यैः पृच्छाथाि न्वेषणं मता ।। साद-६.१९० ।।
यथा तत्रैि---"सुन्दरकः ---अज्जा, अवि णाम सारवधदु वदओवदट्ट तुह्मेवहि महाराओ दु योधणो
ण िेवि" ।
प्रवसक्तद्धिोकवसद्धाथैरुत्कृिैरथिसाधनम् ।
यथा विक्रमोििश्याम्---"रािा--- सूयाि चन्द्रमसौ यस्य मातामहवपतामहौ ।
स्वयं कृतः पवतद्वाि भ्यामुििश्या च भुिा च यः ।।
सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यािोभिधिनम् ।। साद-६.१९१ ।।
यथा िेण्याम्--दु योधनभ्रान्त्या भीमं प्रवत "युवधवष्ठरः ---दु रात्मन् !दु योधनहतक !-" इत्यावद ।
संक्षेपो यिु संक्षेपादात्मान्याथष प्रयुज्यते ।

यथा मम चन्द्रकिायाम्---"रािा---वप्रये ! अङ्गावन खेदयवस वकं वशरीषकुसुमपररपेििावन
मुधा ।
(आत्मानं वनवदि श्य---) अयमीवहतकुसुमानां सम्पादवयता तिाक्तस्त दासिनः " ।।
गुणानां कीतिनं यिु तदे ि गुणाकीतिनम् ।। साद-६.१९२ ।।
यथा तत्रैि--"नेत्रे खञ्जनगञ्जने सरवसिप्रत्यवथ--" इत्यावद (पृ.)
स िेशो भण्यते िाक्यं यत्सादृश्यपुरः सरम् ।
यथा िेण्याम्---"रािा--- हते िरवत गाङ्गेये पुरस्कृत्य वशखक्तण्डनम् ।
या शिाघा पाण्डु पुत्राणां सैिास्माकं भविष्यवत" ।।
मनोरथस्त्ववभप्रायस्योक्तक्तभिङ्ग्यन्तरे ण यत् ।। साद-६.१९३ ।।
यथा---रवतकेविकिः वकंवचदे ष मन्मथमन्थरः ।
पश्य सुभ्र ! समािम्भात्कादम्बश्चुम्बवत वप्रयाम् ।।
विशेषाथोहविस्तारो ऽनुक्तवसक्तद्धरुदीयिते ।
यथा---"गृहिृक्षिावटकायाम् --- दृश्येते तक्तन्व ! यािेतौ चारुचन्द्रमसं प्रवत ।
प्राज्ञे कल्याणनामानािुभौ वतष्यपुनििसू" ।।
स्यात्प्रमाणवयतुं पूज्यं वप्रयोक्तक्तहि षिभाषणम् ।। साद-६.१९४ ।।
यथा शाकुन्तिे--- उदे वत पूिं कुसुमं ततः ििं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः ।
वनवमिनैवमविकयोरयं विवधस्ति प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ।।

अथ नायािङ्काराः -आशीराक्रन्दकपटाज्ञमागिोद्यमाश्रयाः ।
उत्प्रासनस्पृहाक्षोभपश्चािापोपपियः ।। साद-६.१९५ ।।
आशंसाध्यिसायौ च विसपाि ल्लेखसंवज्ञतौ ।
उिेिनं परीिादो नीवतरथिविशेषणम् ।। साद-६.१९६ ।।
प्रोत्साहनं च साहाय्यमवभमानो ऽनुितिनम् ।
उत्कीििनं तथा याच्ञा पररहारो वनिेदनम् ।। साद-६.१९७ ।।
प्रितिनाख्यानयुक्तक्तप्रहषाि श्चोपदे शनम् ।
इवत नायािङ् कृतयो नायभूषणहे तिः ।। साद-६.१९८ ।।
आशीररििनाशंसा--यथा शाकुन्तिे--- ययातेररि शवमष्ठा पत्युबिहुमता भि ।
पुत्रं त्वमवप सम्रािं सेि पूरुमिाप्नुवह ।।
---आकन्दः प्रिवपतं शुचौ ।
यथा िेण्याम्--"कञ्चकी--हा दे वि ! कुक्तन्त ! रािभिनपताके !-" इत्यावद ।
कपटं मायया यत्र रूपमन्यवद्वभाव्यते ।। साद-६.१९९ ।।

यथाकुिपत्यङ्के--- मृगरूपं पररत्यज्य विधाय कपटं िपुः ।
नीयते रक्षसा तेन िक्ष्मणो युवध संशयम् ।।
अक्षमा सा पररभिः स्वल्पो ऽवप" न विषह्यते ।
यथा शाकुन्तिे---"रािा--भोः सत्यिावदन् ! अभ्युपगतं तािदस्मावभः ।
वकं पुनररमामवभसन्धाय िभ्यते ।
शाङ्गिरिः ---विवनपातः ---ऽव त्यावद ।
गिो ऽििेपिं िाक्यं--यथा तत्रैि---"रािा---ममावप नाम सत्त्वैरवभभूयन्ते गृहाः " ।
---कायिस्यारम्भ उद्यमः ।। साद-६.२०० ।।
यथा कुम्भाङ्के--"रिणः --पश्यावम शोकवििशो ऽन्तकमेि ताित्" ।
ग्रहणं गुणित्कायिहेतोराश्रय उच्यते ।
यथा विभीषणवनभित्सिनाङ्के--"विभीषणः --राममेिाश्रयावम" इवत ।
उत्प्रासनं तूपहासो यो ऽसाधौ साधुमावनवन ।। साद-६.२०१ ।।
यथा शाकुन्तिे--"शाङ्गिरिः --रािन् ! अथ पुनः पूिििृिान्तमन्यसङ्गवद्वस्मृतो भिान् ।
तत्कथमधमिभीरोदाि रपररत्यागः ---" इत्यावद ।
आकाङ्क्षा रमणीयत्वाद्वस्तुनो या स्पृहा तु सा ।

यथा तत्रैि---"रािा--- चारुणा स्फुररतेनायमपररक्षतकोमिः ।
वपपासतो ममानुज्ञां ददातीि वप्रयाधरः " ।।
अवधक्षेपिचः कारी क्षोभः प्रोक्तः स एि तु ।। साद-६.२०२ ।।
यथा---त्वया तपक्तस्वचाण्डाि ! प्रच्छन्निधिवतिना ।
न केििं हतो िािी स्वात्मा च परिोकतः ।।
मोहािधीररताथिस्य पश्चािापः स एि तु ।
यथानुतापाङ्के--"रामः --- वकं दे व्या न विचुक्तम्बतो ऽक्तस्म बहुशो वमथ्यावभशप्तस्तदा" इवत ।
उपपविमिता हे तोरुपन्यासोर् ऽथवसद्धये ।। साद-६.२०३ ।।
यथा िध्यवशिायाम्--- "वम्रयते वम्रयमाणो या त्ववय िीिवत िीिवत ।
तां यदीच्छवस िीिन्तीं रक्षात्मानं ममासुवभः ।।
आशंसनं स्यादाशंसा--यथा श्मशाने---"माधिः --- "तत्पश्येयमनङ्गमङ्गिगृहं भूयो ऽवप तस्या मुखम्" इवत ।
---प्रवतज्ञाध्यिसायकः ।
यथा मम प्रभाित्याम्---"िज्रनाभः --- अस्य िक्षः क्षणोनैि वनमिथ्य गदयानया ।
िीियोन्मूियाम्येष भुिनद्वयमद्य िः " ।।
विसपो यत्समारब्धं कमािवनिििप्रदम् ।। साद-६.२०४ ।।
यथा िेण्याम्---"एकस्यैि विपाको ऽयम्--" इत्यावद (३७६ पृ.)

कायिग्रहणमुल्लेख--यथा शाकुन्तिे---रािानं प्रवत "तापसौ---सवमदाहरणाय प्रक्तस्थतािािाम् ।
इह चास्मद् गुरोः कण्वस्य कुिपतेः सावधदै ित इि शकुन्तियानुमाविनीतीरमाश्रमो दृश्यते
।
न चेदन्य (था) कायाि वतपातः , प्रविश्य गृह्यतामवतथैसत्कारः " इवत ।
---उिेिनवमतीष्यते ।
स्वकायिवसद्धये ऽन्यस्य प्रेरणाय कठोरिाक् ।। साद-६.२०५ ।।
यथा---इन्द्रविच्चण्डिीयो ऽवस नाम्नैि बििानवस ।
वधक्तग्धक्प्रच्छन्नरूपेण युध्यसे ऽस्मद्भयाकुिः ।।
भत्सिना तु परीिादो--यथा सुन्दराङ्के--"दु योधनः वधग् वधक् सूत ! वकं कृतिानवस ।
ित्सस्य मे प्रकृवतदु ििवितस्य पापः पापं विधास्यवत--" इत्यावद ।
---नीवतः शािेण ितिनम् ।
यथा शाकुन्तिे--"दु ष्यन्तः ---विनीतिेषप्रिेश्यावन तपोिनावन" ।
इवत ।
उक्तस्याथिस्य यिु स्यादु त्कीतिनमनेकधा ।। साद-६.२०६ ।।
उपािम्भविशेषेण तत् स्यादथिविशेषणम् ।

यथा शाकुन्तिे रािानं प्रवत "शाङ्गिरिः --आः कथवमदं नाम, वकमुपन्यस्तवमवत ? ननु
भिानेि वनतरां िोकिृिान्तवनष्णातः ।
सतीमवप ज्ञावतकुिैकसंश्रयां िनो ऽन्यथा भतृिमतीं विशङ्कते ।
अतः समीपे पररणेतुररष्यते वप्रयावप्रया िा प्रमदा स्वबन्धुवभः ।।
प्रोत्साहनं स्यादु त्साहवगरा कस्यावप योिनम् ।। साद-६.२०७ ।।
यथा बािरामायणे--- कािरावत्रकरािेयं िीवत वकं विवचवकत्सवस ।
तज्जगक्तत्त्रतयं त्रातुं तात ! ताडय ताडकाम् ।।
साहाय्यं सङ्कटे यत्स्यात् सानुकूल्यं परस्य च ।
यथा िेण्याम्--कृपं प्रवत "अश्वत्थामा---त्वमवप ताििाज्ञः पाशििितो भि ।
कुपः ---िाञ्छाम्यहमद्य प्रवतकतुिम्--" इत्यावद ।
अवभमानः स एि स्यात्--यथा तत्रैि---"दु योधनः ---मातः वकमप्यसदृशं कृपणं िचस्ते---" इत्यावद ।
---प्रश्रयादनुितिनम् ।। साद-६.२०८ ।।
अनुिृविः --यथा शाकुन्तिे--"रािा---(शकुन्तिां प्रवत) अवय ! तपो िधिते ।
अनुसूयादावणं अवदवधविसेसिाहे ण" इत्यावद ।
---भूतकायाि ख्यानमुत्कीतिनं मतम् ।

यथा बािारामायणे--- अत्रासीत्फवणपाशबन्धनविवधः शक्त्या भििे िरे गाढं िक्षवस तावडते
हनुमता िोणाविरत्राहृतः ।
इत्यावद ।
याच्ञा तु क्वावप याच्ञा या स्वयं दू तमुखेन िा ।। साद-६.२०९ ।।
यथा----अद्यावप दे वह िैदेवहं दयािुस्त्ववय राघिः ।
वशरोवभः कन्द्दुकक्रीडां वकं कारयवस िानरान् ।।
पररहार इवत प्रोक्तः कृतानुवचतमाििनम् ।
यथा--प्राणप्रयाणदु ः खाति उक्तिानस्म्यनक्षरम् ।
तिमस्व विभो ! वकं च सुग्रीिस्ते समवपितः ।।
अिधीररतकतिव्यकथनं तु वनिेदनम् ।। साद-६.२१० ।।
यथा राघिाभ्युदये---"िक्ष्मणः --आयि ! समुिाभ्यथिनया गन्तुमुद्यतो ऽवस तक्तत्कमेतत्" ।
प्रितिनं तु कायिस्य यत्सयात्साधुप्रितिनम् ।
यथा िेण्याम्---"रािा---कञ्चुवकन् ! दे िस्य दे िकीनन्दनस्य बहुमानाद्वत्सस्य भीमसेनस्य
विियमङ्गिाय प्रितिन्तां तत्रोवचताः समारम्भाः " ।
आख्यानं पूिििृिोक्तक्तर् --यथा तत्रैि--"दे शः सो ऽयमरावतशोवणतििेयिक्तस्मन् ह्रदाः पूररताः --ऽव त्यावद ।
---युक्तक्तरथाि िधारणम् ।। साद-६.२११ ।।

यथा तत्रैि--- यवद समरमपास्य नाक्तस्त मृत्योभियवमवत युक्तवमतो ऽन्यतः प्रयातुम् ।
अख मरणमिश्यमेि िन्तोः वकवमवत मुधा मविनं यशः कुरुध्वम् ? ।।
प्रहषिः प्रमदावधक्यं--यथा शाकुन्तिे---"रािा - ताक्तत्कवमदानीमात्मानं पूणिमनोरथं नावभनन्दावम" ।
---वशक्षा स्यादु पदे शनम् ।
यथा तत्रैि--"सवह, ण िुिं अस्समिावसणो िणस्स अवकदसक्कारं अवदवधविसेसं
उक्त्तक्तअ सच्छन्ददो गमनम्" ।
एषां च िक्षणनायािङ्काराणां सामान्यत एकरूपत्वे ऽवप भेदेन व्यपदे शो
गड्डविकाप्रिाहे ण ।
एषु च केषां वचद् गुणािङ्कारभािसंध्यङ्गविशेषान्तभाि िे ऽवप नाटके प्रयत्नतः
कििव्यत्वािवद्वशेषोक्तक्तः ।
एतावन च--- पञ्चसक्तन्ध चतुिृिवि चतुः षष्यङ्गसंयुतम् ।
षडविंशल्लक्षणोपेतमिङ्कारोपशोवभतम् ।
महारसं महाभोगमुदािरचनाक्तन्वतम् ।
महापुरुषसत्कारं साध्वाचारं िनवप्रयम् ।।

सुक्तश्लिसक्तन्धयोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम् ।
मृदुशब्ावभधानं च कविः कुयाििु नाटकम् ।।

इवत मुवननोक्तत्वान्नाटके ऽिश्यं कतिव्यान्येि ।
िीथ्यङ्गावन िक्ष्यन्ते ।
िास्याङ्गान्याह-गेयपदं क्तस्थतपाठ्यमासीनं पुष्पगक्तण्डका ।। साद-६.२१२ ।।
प्रच्छे दकक्तिगूढं च सैन्धिाख्यं वद्वगूढकम् ।
उिमोिमकं चान्यदु क्तप्रत्युक्तमेि च ।। साद-६.२१३ ।।
िास्ये दशविधं ह्येतदङ्गमुक्तं मनीवषवभः ।
तत्र--तिीभाण्डं पुरस्कृत्योपवििस्यासने पुरः ।। साद-६.२१४ ।।
शुद्धं गानं गेयपदं --यथा---गौरीगृहे िीणां िादयन्ती "मियिती--- उत्फुल्लकिकेसरपरागगौरद् युते ! मम वह
गौरर ! ।
अवभिाक्तञ्छतं प्रवसध्यतु भगिवत ! युष्मत्प्रसादे न ।।
---क्तस्थतपाठ्यं तदु च्यते ।
मदनोिावपता यत्र पठवत प्राकृतं क्तस्थता ।। साद-६.२१५ ।।
अवभनिगुप्तपादास्त्वाहुः ---"उपिक्षणं चैतत् ।
क्रोधोद् भ्रान्तस्यावप प्राकृतपठनं क्तस्थतपाठ्यम्" इवत ।
वनक्तखिातोद्यरवहतं शोकवचन्ताक्तन्वताबिा ।
अप्रसावधतगात्रं यदासीनासीनमेि तत् ।। साद-६.२१६ ।।

आतोद्यवमवश्रतं गेयं छन्दां वस विविधावन च ।
िीपुंसयोविपयाि सचेवितं पुष्पगक्तण्डका ।। साद-६.२१७ ।।
अन्यासक्तं पवतं मत्वा प्रेमविच्छे दमन्युना ।
िीणापुरः सरं गानं क्तियाः प्रच्छे दको मतः ।। साद-६.२१८ ।।
िीिेषधाररणां पुंसां नायं श्लक्ष्णं वत्रगूढकम् ।
यथा माित्याम्--"मकरन्दः --एषो ऽक्तस्म माितीसंिृिः " ।
कश्चन भ्रिसंकेतः सुव्यक्तकरणाक्तन्वतः ।। साद-६.२१९ ।।
प्राकृतं िचनं िक्तक्तं यत्र तत्सैन्धिं मतम् ।
करणं िीणावदवक्रया ।
यतुरिपदं गीतं मुखप्रवतमुखाक्तन्वतम् ।। साद-६.२२० ।।
वद्वगूढं रसभािाढ्यम्-- ---उिमोिमकं पुनः ।
क्पप्रसादिमवधक्षेपयुक्तं रसोिरम् ।। साद-६.२२१ ।।
हािहे िाक्तन्वतं वचत्रश्लोकबन्धमनोहरम् ।
उक्तक्तप्रत्युक्तक्तसंयुक्तं सोपािम्भमिीकित् ।। साद-६.२२२ ।।
वििासाक्तन्वतगीताथिमुक्तप्रत्युक्तमुच्यते ।
स्पिान्युदाहरणावन ।
एतदे ि यदा सिैः पताकास्थानकैयुितम् ।। साद-६.२२३ ।।

अङ्कैश्च दशवभधोरा महानाटकमूवचरे ।
एतदे ि नाटकम् ।
यथा---बािरामायणम् ।
अथ प्रकरणम् --भिेत्प्रकरणो िृिं िौवककं कविकक्तल्पतम् ।। साद-६.२२४ ।।
शङ्गारो ऽङ्गी नायकस्तु विप्रो ऽमात्यो ऽथिा िवणक् ।
सापायधमिकामाथिपरो धीर शान्तकः ।। साद-६.२२५ ।।
विप्रनायकं यथा मृच्छकवटकम् ।
अमात्यनायकं माितीमाधिम् ।
िवणड् नायकं पुष्पभूवषतम् ।
नावयका कुििा क्वावप िेश्या क्वावप द्वयं क्ववचत् ।
तेन भेदाियस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः ।। साद-६.२२६ ।।
वकतिद् यूतकारावदविटचेटकसंकुिः ।
कुििी पुष्पभूवषते ।
िेश्या तु रङ्गिृिे ।
द्वे अवप मृच्छकवटके ।
अस्यनाटकप्रकृवतत्वाच्छे षं नाटकित् ।
अथ भाणः ---

भाणः स्याद् धूतिचररतो नानािस्थान्तरात्मकः ।। साद-६.२२७ ।।
एकाङ्क एक एिात्र वनपुणः पक्तण्डतो विटः ।
रङ्गे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतवमतरे ण िा ।। साद-६.२२८ ।।
संबोधनोक्तक्तप्रत्युक्तो कुयाि दाकाशभावषतैः ।
सूचयेद्वीरशङ्गारौ शौयिसौभाग्यिणिनैः ।। साद-६.२२९ ।।
तत्रैवतिृिमुत्पाद्यं िृविः प्रायेण भारवत ।
मुखवनिहणो सन्धी िास्याङ्गावन दशावप च ।। साद-६.२३० ।।
अत्राकाशभावषतरूपपरिचनमवप स्वयमेिानुिदन्नुिरप्रत्युिरे कुयाित् ।
शङ्गारिीररसौ च सौभाग्यशौयििणिनया सूचयेत् ।
प्रायेण भारती, क्वावप कौवशक्यवप िृविभििवत ।
िास्याङ्गावन गेयपदादीवन ।
उदाहणं िीिामधुकरः ।
अथ व्यायोगः --ख्यातेवतिृिो व्यायोगः स्वल्पिीिनसंयुतः ।
हीनो गभिविमशाि भ्यां नरै बिहुवभरावश्रतः ।। साद-६.२३१ ।।
एकाङ्कश्च भिेदिीवनवमिसमरोदयः ।
कैवशकीिृविरवहतः प्रख्यातस्तत्र नायकः ।। साद-६.२३२ ।।

रािवषरथ वदव्यो िा भिेद्धीरोद्धतश्च सः ।
हास्यशङ्गारशान्तेभ्य इतरे ऽत्रावङ्गनो रसाः ।। साद-६.२३३ ।।
यथा सौगन्धैकाहरणम् ।
अथ समिकारः --िृिं समिकारे तु ख्यातं दे िासुराश्रयम् ।
सन्धयो वनवििमशाि स्तु त्रयो ऽङ्कास्तत्र चावदमे ।। साद-६.२३४ ।।
सन्धी द्वािन्त्ययोस्तद्वदे क एको भिेत्पुनः ।
नायका द्वादशोदािाः प्रख्याता दे िमानिाः ।। साद-६.२३५ ।।
ििं पृथक्पृथक्तेषां िीरमुख्यो ऽक्तखिो रसः ।
िृियो मन्दकौवशक्यो नात्र वबन्द्दुप्रिेशकौ ।। साद-६.२३६ ।।
िीथ्यङ्गावन च तत्र स्युयियािाभं त्रयोदश ।
गायत्र्युक्तष्णङ् मुखान्यत्र च्छन्दां वस विविधावन च ।। साद-६.२३७ ।।
वत्रशङ्गारक्तिकपटः कायिश्चायं वत्रविििः ।
िस्तु द्वादशनािीवभवनिष्पाद्यं प्रथमाङ्कगम् ।। साद-६.२३८ ।।
वद्वतीये ऽङ्के चतसृवभद्वािभ्यामङ्केतृतीयके ।

नाविका घवटकाद्वयमुच्यते ।
वबन्द्दुप्रिेशकौ च नाटकोक्तािवप नेह विधातव्यौ ।
तत्र--धमाि थिकामैक्तिविधः शङ्गारः , कपटः पुनः ।। साद-६.२३९ ।।
स्वाभाविकः कृवत्रमश्च दै ििो विििः पुनः ।
अचेतनैश्चेतनैश्च चेतनाचेतनैः कृतः ।। साद-६.२४० ।।
तत्र शािाविरोधेन कृतो धमिशङ्गारः ।
अथििाभाथिकक्तल्पतोर् ऽथशङ्गारः ।
प्रहसनशङ्गारः कामशङ्गारः ।
तत्र कामशङ्गारः प्रथमाङ्कः एि ।
अन्ययोस्तु न वनयम इत्याहुः ।
चेतनाचेतना गिादयः ।
समिकीयिन्ते बहिोर् ऽथा अक्तस्मन्नवत समिकारः ।
यथा---समुिमथनम् ।
अथ वडमः --मायेन्द्रिािसंग्रामक्रोधोद् भ्रान्तावदचेवितैः ।
उपरागैश्च भूवयष्ठो वडमः ख्यातेवतिृिकः ।। साद-६.२४१ ।।

अङ्गी रौिरसस्तत्र सिष ऽङ्गावन रसाः पुनः ।
चत्वारो ऽङ्का मता नेह विष्कम्भकप्रिेशकौ ।। साद-६.२४२ ।।
नायका दे िगन्धिियक्षरक्षोमहोरगाः ।
भूतप्रेतवपशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः ।। साद-६.२४३ ।।
िृियः कौवशकीहीना वनवििमशाि श्च सन्धयः ।
दीप्ताः स्युः षड् साः शान्तहास्यशङ्गारिविंताः ।। साद-६.२४४ ।।
अत्रोदाहरणं च "वत्रपुरदाहः " इवत महवषिः ।
अथेहामृगः -ईहामृगो वमश्रिृिश्चतुरङ्कः प्रकीवतितः ।
मुखप्रवतमुखे सन्धी तत्र वनििहणं तथा ।। साद-६.२४५ ।।
नरवदव्यािवनयमौ नायकप्रवतनायकौ ।
ख्यातौ धीरोद्धतािन्यो गूढभािादयुक्तकृत् ।। साद-६.२४६ ।।
वदव्यक्तियमवनच्छन्तीकपहारावदनेच्छतः ।
शङ्गाराभासमप्यस्य वकवञ्चक्तत्कवञ्चत्प्रदशियेत् ।। साद-६.२४७ ।।

पताकानायका वदव्या मत्याि िावप दशोद्धताः ।
युद्धमानीय संरम्भं परं व्यािावन्नितिते ।। साद-६.२४८ ।।

महाध्मानो िधप्राप्ता अवप िध्याः स्युरत्र नो ।
एकाङ्को दे ि एिात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ।। साद-६.२४९ ।।
वदव्यिीहे तुकं युद्धं नायकाः षवडतीतरे ।
वमश्रं ख्याताख्यातम् ।
अन्यः प्रवतनायकः ।
पताकानायकास्तु नायकप्रवतनायकयोवमिविता दश ।
नायको मृगिदिभ्यां नावयकामत्र ईहते िाञ्छतीतीहामृगः ।
यथा---कुसुमशेखरविियावदः ।
अथाङ्कः --उत्सृविकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः ।। साद-६.२५० ।।
रसो ऽत्र करुणः स्थायी बहुिीपररदे वितम् ।
प्रख्यातवमवतिृिं च कविबुिर्द्ध्ा प्रपञ्चयेत् ।। साद-६.२५१ ।।
भाणाित्सन्धैिृियङ्गान्यक्तस्मञ्जयपराियौ ।
युद्धं च िाचा कििव्यं वनििदिचनं बहु ।। साद-६.२५२ ।।
इसं च केवचत् नाटकाद्यन्तः पात्यङ्कपररच्छे दाथिमुत्सृविकाङ्कनामानम् आहुः ।
अन्ये तु---उिान्ता वििोमरूपा सृवियित्रेत्युत्सृविकाङ्कः ।

यथा--शवमष्ठाययावतः ।
अथ िीथी--िीथ्यामेको भिेदङ्कः कवश्चदे को ऽत्र कल्प्प्यते ।
आकाशभावषतैरुक्तैवश्चत्रां प्रत्युक्तक्तमावश्रतः ।। साद-६.२५३ ।।
सूचयेद्भरर शङ्गारं वकवञ्चदन्यान्नसान् प्रवत ।
मुखवनििहणो सन्धई अथिप्रकृतयो ऽक्तखिाः ।। साद-६.२५४ ।।
कवश्चदु िमो मध्यमो ऽधमो िा शङ्गारबहुित्वाच्चास्याः कौवशकीिृविबहुित्वम् ।
अस्याियोदशाङ्गावन वनवदि शक्तन्त मनीवषणः ।
उद्धात्य (त) काििवगते प्रपञ्चक्तिगतं छिम् ।। साद-६.२५५ ।।
िाक्केल्यवधबिे गण्डमिस्यक्तन्दतनाविके ।
असत्प्रिापव्याहारमृद(मादि ) िावन च तावन तु ।। साद-६.२५६ ।।
तत्रोद्धात्य(त) काििवगते प्रस्तािनाप्रस्तािे सोदाहरणं िवक्षते ।
वमथो िाक्यमसद् भूतं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः ।
यथा विक्रमोििश्याम्--ििीभीस्थविदू षकचेयोरन्योन्यिचनम् ।
वत्रगतं स्यादनेकाथियोिनं श्रुवतसाम्यतः ।। साद-६.२५७ ।।
यथा तत्रैि---रािा--- सििवक्षवतभृतां नाथ !, दृिा सिाि ङ्गसुन्दरी ।
रामा रम्ये िनान्ते ऽक्तस्मन् मया विरवहता त्वया ।।

(नेपथ्ये तत्रैि प्रवतशब्ः ) रािा कथं दृिेत्याह ।
अत्र प्रश्निाक्यमेिोिरत्वेन योवितम् ।
नटावदवत्रतयविषयमेिेदवमवत कवश्चत् ।
वप्रयाभैरवप्रयैिाि क्यैविििोभ्यच्छिनाच्छिम् ।
यथा िेण्याम्--भीमािुिनौ--- कताि द् यूतच्छिानां , ितुमयशरणोिीपनः सो ऽवभमानी रािा
दु ः शासनादे गुिरुरनुिशतस्याङ्गरािस्य वमत्रम् ।
कृष्णाकेशोिरीयव्यपनयनपटु ः पाण्डिा यस्य दासाः क्वाऽस्ते दु योधनो ऽसौ कथयत, न
रुषा, िष्टु मभ्यागतौ स्वः ।।
अन्ये त्वाहुश्छिं वकवञ्चत्कायिमुविश्य कस्यवचत् ।। साद-६.२५८ ।।
उदीयिते यद्वचनं िञ्चनाहास्यरोषकृत् ।
िाक्केविहाि स्यसम्बन्धो वद्ववत्रप्रत्युक्तक्ततो भिेत् ।। साद-६.२५९ ।।
वद्वत्रीत्युपिक्षणम् ।
यथा--- वभक्षो ! मां सवनषेिणं प्रकुरुषे, वकं तेन मद्यं विना मद्यं चावप ति वप्रयं वप्रयमहो
िाराङ्गनावभः सह ।
िेश्याप्यथिरुवचः कुतस्ति धनं द् यूतेन चौयषण िा चौयिद्यूतपररग्रहो ऽवप भितो, निस्य
कान्या गवतः ।।

केवचत्--"प्रक्रान्तिाक्यस्य साकाङ्क्षस्यैि वनिृवििाि क्केविः " इत्याहुः ।
अन्ये "अनेकस्य प्रश्नस्यैकमुिरम्" ।
अन्योन्यिाक्यावधक्योक्तक्तः स्पधियावधबिं मतम् ।
यथा मम प्रभाित्याम्--िज्रनाभः --- अस्य िक्षः क्षणोनैि वनमिथ्य गदयानया ।
िीियोन्मूियाम्येष भुिनद्वयमद्य िः ।।

प्रद् युम्नः ---अरे रे असुरापसद ! अिममुना बहुप्रिापेन ।
मम खिु--- अद्य प्रचण्डभुिदण्डसमवपितोरुकोदण्डवनगिवितकाण्डसमूहपातैः ।
आस्तां समस्तवदवतिक्षतिोवक्षतेयं क्षोवणः क्षणेन वपवशताशनिोभनीया ।।
गण्डं प्रस्तुतसंबक्तन्ध वभन्नाथं सत्वरं िचः ।। साद-६.२६० ।।
यथा िेण्याम्--रािा--- अध्यावसतुं ति वचराज्जघनस्थिस्य पयाि प्तमेि करभोरु ! ममोरुग्मम्
।।

अनन्तरम् (प्रविश्य) कञ्चुकी--दे ि ! भिं भिम्-इत्यावद ।
अत्र रथकेतनभङ्गाथं िचनमूरुभङ्गाथष सम्बन्धे सम्बद्धम् ।
व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथािस्यक्तन्दतं भिेत् ।
यथा वछवितरामे--सीता-िाद ! काल्लं िु अओ्तक्ताएण गन्तव्वम्, तवहि सो राआ
विणएण पणवयदव्वो ।
ििः --अथ वकमािाभ्यां रािोपिीविभ्यां भवितव्यम् ।

सीता--िाद ! सो िु तुम्हाणं वपदा ।
ििः --वकमाियो रघुपवतः वपता ।
सीता--(साशङ्कम्) मा अण्णधा सङ्कद्धम्, ण िु तुम्हाणं सअिाए ज्जेि पुहिीएवि ।
प्रहे विकैि हास्येन युक्ता भिवत नाविका ।। साद-६.२६१ ।।
संिरणकायुििरं प्रहे विका ।
यथा रत्नािल्याम्---सुसङ्गता---सवह िस्स वकदे तुमं आअदा सो इद ज्जेि वचट्ठवद ।
सागररका--कस्स वकदे अहं आअदा सुसङ्गता--णं िु वचिििअस्स ।
अत्र त्वं राज्ञः कृते आगतेत्यथिः संिृतः ।
असत्प्रिापो यद्वाक्यमसंबद्धं तथोिरम् ।
अगृह्णतो ऽवप मूखिस्य पुरो यच्च वहतं िचः ।। साद-६.२६२ ।।
तत्राद्यं यथा मम प्रभाित्याम्--प्रद् युम्नः -- (सहकारिल्लीमििोक्य सानन्दम्) अहो
कथवमहै ि--- अविकुिमञ्िुिकेशी पररमिबहिा रसािहा तन्वी ।
वकसियपेशिपावणः कोवकिकिभावषणी वप्रयतम् मे ।।

एिमसंबद्धोिरे ऽवप ।
तृतीयं यथा--िेण्यां दु योधनं प्रवत गान्धारीिाक्यम् ।
व्याहारो यत्परस्याथष हास्यक्षोभकरं िचः ।

यथा मािविकाविवमत्र---(िास्यप्रयोगािसाने मािविका वनगिन्तुवमच्छवत) विढू षकः --मा दाि
उिदे समुद्धा गवमस्सवस ।
(इत्युपक्रमेण) गणदासः --(विदू षकं प्रवत---) आयि ! उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो िवक्षतः ।
विदू षकः --पढमं बम्भणपूआ भोवद, सा इमाए िवङ्घदा ।
(मािविकास्मयिते) इत्यावदना नायकस्य विशुद्धनावयकादशिनप्रयुक्तेन हासिोभकाररण
िचसा व्याहारः ।
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युमृिदर् (मादं )िं वह तत् ।। साद-६.२६३ ।।
क्रमेण यथा--- वप्रय ! िीवितताक्रौयं वनः स्नेहत्वं कृतघ्नता ।
भूयस्त्विशिनादे ि ममैते गुणतां गताः ।।

तस्यास्तिू पसौन्दयं भूवषतं यौिनवश्रया ।
सुखैकायतनं िातं दु ः खायैि ममाधुना ।।

एतावन चाङ्गवन नाटकावदषु सम्भिन्त्यवप िीथ्यामिश्यं विधेयावन स्पितया नाटकावदषु
विवनवििान्यपीहोदाहृतावन ।
िीथीि नानारसानां चात्र मािारूपतया क्तस्थतत्वाद्वीथीयम् ।
यथा---मािविका ।
अथ प्रहसनम्---

भाणाित्सक्तन्धसच्ध्यङ्गिास्याङ्गाङ्कैवििवनवमितम् ।
भिेत्प्रहसनं िृिं वनन्द्द्यानां कविकक्तल्पतम् ।। साद-६.२६४ ।।
अत्र नारभटी, नावप विष्कम्भकप्रिेशकौ ।
अङ्गी हास्यरसस्तत्र िीथ्यङ्गानां क्तस्थवतनि िा ।। साद-६.२६५ ।।
तत्र--तपक्तस्वभगवद्वप्रप्रभृवतष्वत्र नायकः ।
एको यत्र भिेद्धृिो हास्यं तच्छु द्धमुच्यते ।
यथा कन्दपिकेविः ।
आवश्रत्य कञ्चन िनं संकीणिवमवत तवद्वदु ः ।। साद-६.२६६ ।।
यथा---धूतिचररतम् ।
िृिं बहनां धृिानां सङ्कीणं केवचदू वचरे ।
तत्पुनभििवत द्व्यङ्कमथिैकाङ्कवनवमितम् ।। साद-६.२६७ ।।
यथा--िटकमेिकावदः ।
मुवनस्त्वाह--- िेश्याचेटनपुंसकविटधूताि िन्धकी च यत्र स्युः ।
अविकृतिेषपररच्छचेवितकरणं तु सङ्कीणिम् ।।

इवत ।

विकृतं तु विदु यित्र षण्ढकञ्चुवकतापसाः ।
भुिङ्गचारणभटप्रभृतेिषषिाग्युताः ।। साद-६.२६८ ।।
इदं तु सङ्कीणषनैि गताथिवमवत मुवनना पृथङ् नोक्तम् ।
अथोपरूपकावण ।
तत्र नावटका कॢप्तिृिा स्यात् िीप्राया चतुरवङ्कका ।
प्रख्यातो धीरिवितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ।। साद-६.२६९ ।।
स्यादन्तः पुरसम्बद्धा सङ्गीतव्यापृताथिा ।
निानुरागा कन्यात्र नावयका नृपिंशिा ।। साद-६.२७० ।।
सम्प्रितषत नेतास्यां दे व्यािासेन शवङ्कतः ।
दे िो भिेत्पुनज्यषष्ठा प्रगल्भा नृपिंशिा ।। साद-६.२७१ ।।
पदे पदे मानिती तद्वशः सङ्गमो द्वयोः ।
िृविः स्यात्कौवशकी स्वल्पविमशाि ः सन्धयः पुनः ।। साद-६.२७२ ।।
द्वयोनाि वयकानायकयोः ।
यथा--रत्नाििी---विद्धशािभवञ्जकावदः ।
अथ त्रोटकम्सप्तािनिपञ्चाङ्कं वदव्यमानुषसंश्रयम् ।
त्रोटकं नाम तत्प्राहुः प्रत्यङ्कं सविदू षकम् ।। साद-६.२७३ ।।

प्रत्यङ्कसविदू षकत्वादत्र शङ्गारो ऽङ्गी ।
सप्ताङ्कं यथा--स्तक्तम्भतरम्भम् ।
पञ्चाङ्कं यथा--विक्रमोििशी ।
अथ गोष्ठी--प्राकृतैनििभैः पुंवभदि शवभिाि प्यिंकृता ।
नोदाििचना गोष्ठी कौवशकीिृविशाविनी ।। साद-६.२७४ ।।
हीना गभिविमशाि भ्यां पञ्चषड्योवषदक्तन्वता ।
कामशङ्गारसंयुक्ता स्यादे काङ्कविवनवमिता ।। साद-६.२७५ ।।
यथा---रै ितमदवनका ।
अथ सट्टकम्-सट्टकं प्राकृताशेषपाठ्यं स्यादप्रिेशकम् ।
न च विष्कम्भको ऽप्यत्र प्रचुरश्चाद् भुतो रसः ।। साद-६.२७६ ।।
अङ्का ििवनकाख्याः स्युः स्यादन्यन्नावटकासमम् ।
यथा---कपूिरमञ्जरी ।
अथ नायरासकम्--नायरासकमेकाङ्कं बहुतािियक्तस्थवत ।। साद-६.२७७ ।।
उदािनायकं तद्वत्पीठमदष पनायकम् ।
हास्यो ऽङ् ग्यत्र सशङ्गारो नारी िासकसक्तज्जका ।। साद-६.२७८ ।।

मुखवनििहणे सन्धई िास्याङ्गावन दशावप च ।
केवचत्प्रवतमुखं सन्धैवमह नेच्छक्तन्त केििम् ।। साद-६.२७९ ।।
तत्र सन्धैद्वयिती यथा--नमििती ।
सन्धैचतुियिती यथा--वििासिती ।
अथ प्रस्थानकम्-प्रस्थाने नामको दासो हीनः स्यादु पनायकः ।
दासी च नावयका िृविः कौवशकी भारती तथा ।। साद-६.२८० ।।
सुरापानसमायोगादु वििाथिस्य संहृवतः ।
अङ्कौ द्वौ ियतािावदविििासो बहुिस्तथा ।। साद-६.२८१ ।।
यथा---शङ्गारवतिकम् ।
अथोल्लाप्यम्--उदािनायकं वदव्यिृिमेकाङ्कभूवषतम् ।
वशल्पकाङ्गैयुितं हास्यशङ्गारकरुणै रसैः ।। साद-६.२८२ ।।
उल्लाप्यं बहुसंग्राममिगीतमनोहरम् ।
चतिो नावयकास्तत्र त्रयो ऽङ्का इवत केचन ।। साद-६.२८३ ।।
वशल्पकाङ्गावन िक्ष्यमाणावन ।
यथा--दे िीमहादे िम् ।
अथ काव्यम्---

काव्यमारभटीहीनमेकाङ्गंहास्यसंकुिम् ।
खण्डमात्रावद्वपवदकाभितािैरिंकृतम् ।। साद-६.२८४ ।।
िणिमात्राछड्डवणकायुतं शङ्गारभावषतम् ।
नेता िी चाप्युदािात्र सन्धी आद्यो तथाक्तन्तमः ।। साद-६.२८५ ।।
यथा---यादिोदयम् ।
अथ प्रेङ्खणम्--गभाि िमशिरवहतं प्रेङ्खणं हीननायकम् ।
असूत्रधारमेकाङ्कमविष्कम्भप्रिेशकम् ।। साद-६.२८६ ।।
वनयुद्धसम्िेटयुतं सिििृविसमावश्रतम् ।
नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ।। साद-६.२८७ ।।
यथा---िावििधः ।
अथ रासकम्--रासकं पञ्चपात्रं स्यान्मुखवनििहणाक्तन्वतम् ।
भाषाविभाषाभूवयष्ठं भारती कौवशकीयुतम् ।। साद-६.२८८ ।।
असूत्रधारमेकाङ्कं सिीथ्यङ्गं किाक्तन्वतम् ।
क्तश्लिनान्दीयुतं ख्यातनावयकं मूखिनायकम् ।। साद-६.२८९ ।।

उदािभािविन्यससंवश्रतं चोिरोिरम् ।
इह प्रवतमुखं सक्तन्धमवप केवचत्प्रचक्षते ।। साद-६.२९० ।।
यथा---मेनंकावहतम् ।
अथ संिापकम्--संिापके ऽङ्काश्चत्वारियो िा नायकः पुनः ।
पाषण्डः स्यािसस्तत्र शङ्गारकरुणोतरः ।। साद-६.२९१ ।।
भिेयुः पुरसंरोधच्छिसंग्रामविििाः ।
न तत्र िृविभििवत भारती न च कौवशकी ।। साद-६.२९२ ।।
यथा---मायाकापाविकम् ।
अथ श्रीगवदतम्--प्रख्यातिृिमेकाङ्कं प्रख्यातोदािनायकम् ।
प्रवसद्धनावयकं गभिविमशाि भ्यां वििविितम् ।। साद-६.२९३ ।।
भारतीिृविबहुिं श्रीवतशब्े न संकुिम् ।
मतं श्रीगवदतं नाम विद्वक्तद्भरुपरूपकम् ।। साद-६.२९४ ।।
यथा---क्रीडारसातिम् ।
श्रीरासीना श्रीगवदते गायेक्तत्कं वचत्पठे दवप ।
एकाड् को भारतीप्राय इवत केवचत्प्रचक्षते ।। साद-६.२९५ ।।

ऊह्यमुदाहरणम् ।
अथ वशल्पकम्--चत्वारः वशल्पके ऽङ्काः स्युश्चतिो िृियस्तथा ।
अशान्तहास्याश्च रसा नायको ब्राह्मणो मतः ।। साद-६.२९६ ।।
िणिनात्र श्मशानादे हषनः स्यादु पनायकः ।
सक्तप्तविंशवतरङ्गावन भिन्त्येतस्य तावन तु ।। साद-६.२९७ ।।
आशंसातकिसंदेहतापोद्वे गप्रसक्तयः ।
प्रयत्नग्रथनोत्कण्ठािवहत्थाप्रवतपियः ।। साद-६.२९८ ।।
वििासािस्यबाष्पावण प्रहषाि श्वासमूढताः ।
साधनानुगमोच्छिासविस्मयप्राप्तयस्तथा ।। साद-६.२९९ ।।
िाभविस्मृवतसंिोटा िैशारद्यं प्रबोधनम् ।
चमत्कृवतश्चेत्यमीषां स्पित्वाल्लक्ष्म नोच्यते ।। साद-६.३०० ।।
संिोटग्रथनयोः पूििमुक्तत्वादे ि िक्ष्म वसद्धम् ।
यथा---कनकाितीमाधिः ।
अथ वििावसका--शङ्गारबहुिैकाङ्का दशिास्याङ्गसंयुता ।
विदू षकविटाभ्यां च पीठमदष न भूवषता ।। साद-६.३०१ ।।

हीना गभिविमशाि भ्यां संवधभ्यां हीननायका ।
स्वल्पिृिा सुनेपथ्या विख्याता सा वििावसका ।। साद-६.३०२ ।।
केवचिु तत्र वििावसकास्थाने विनावयकेवत पठक्तन्त ।
तस्यास्तु "दु मिक्तल्लकायामन्तभाि िः " इत्यान्ये ।
अथ दु मिक्तल्लका--दु मिल्ली चतुरङ्का स्यात् कौवशकीभारतीयुता ।
अगभाि नागरनरान्यूननायकभूवषता ।। साद-६.३०३ ।।
वत्रनाविः प्रथमो ऽङ्कास्यां विटक्रीडामयो भिेत् ।
पञ्चनाविवद्वतीयो ऽङ्को विदू षकवििासिान् ।। साद-६.३०४ ।।
षण्णाविकस्तृतीयस्तु पीठमदि वििासिान् ।
चतुथो दशनाविः स्यादङ्कः क्रीवडतनागरः ।। साद-६.३०५ ।।
यथा---वबन्धुमती ।
अथ प्रकरवणका--नावटकैि प्रकरणी साथििाहावदनायका ।
समानिंशिा नेतुभििेद्यत्र च नावयका ।। साद-६.३०६ ।।
मृग्यमुदाहरणम् ।
अथ हल्लीशः ---

हल्लीश एक एिाङ्कः सप्तािौ दश िा क्तियः ।
िागुदािैकपुरुषः कौ (कै) वशकीिृविरुज्ज्विा ।
मुखाक्तन्तमौ तथा सन्धी बहुतािियक्तस्थवतः ।। साद-६.३०७ ।।
यथा---कोविरै ितकम् ।
अथ भावणका-भावणका श्लक्ष्णनेपथ्या मुखवनििहणक्तन्वता ।
कौ (कै) वशकीभारतीिृवियुक्तैकाङ्कविवनवमिता ।। साद-६.३०८ ।।
उदािनावयका मन्दनायकात्राङ्गसप्तकम् ।
उपन्यासो ऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ।। साद-६.३०९ ।।
समपिणं वनिृविश्च संहार इवत सप्तमः ।
उपन्यासः प्रसङ्गेन भिेत्कायिस्य कीतिनम् ।। साद-६.३१० ।।
वनिषदिाक्यव्युत्पविवििन्यास इवत स स्मृतः ।
भ्राक्तन्तनाशो विबोधः स्याक्तन्मथ्याख्यानं तु साध्वसम् ।। साद-६.३११ ।।
सोपािम्भिचः कोपपीडयेह समपिणम् ।
वनदशिनस्योपन्यासो वनिृविररवत कथ्यते ।। साद-६.३१२ ।।
संहार इवत च प्राहुयित्कायिस्य समापनम् ।

स्पिान्युदाहरणावन ।
यथा---कामदिा ।
एतेषां सिषषां नाटकप्रकृवतत्वे ऽवप यथैवचत्यं यथािाभं नाटकोक्तविशेषपररग्रहः ।
यत्र च नाटकोक्तस्यावप पुनरुपादानं तत्र तत्सद्भािस्य वनयमः ।
अथ श्रव्यकाव्यावन--श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमयं वद्वधा ।। साद-६.३१३ ।।
तत्र पद्यमयान्याह--छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम् ।
द्वाभ्यां तु युग्मकं सां दानवतकं वत्रवभररष्यते ।। साद-६.३१४ ।।
किापकं चतुवभिश्च पञ्चवभः कुिकं मतम् ।
तत्र मुक्तकं यथा मम--- "सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमिं यद्योवगनो ऽवप क्षणं
साक्षात्कतुिमुपासते प्रवत मुहुध्याि नैकतानाः परम् ।
धन्यास्ता मधुरावपरीयुितयस्तद्ब्रह्म या कौतुका-- दाविङ्गक्तन्त समिपक्तन्त शतधाऽकषिक्तन्त
चुम्बक्तन्त च" ।।

युग्मकं यथा मम--- "वकं करोवष करोपान्ते कान्ते ! गण्डस्थिीवममाम् ।
प्रणयप्रिणो कान्ते ऽनैकान्ते नोवचताः क्रुधः ।।

इवत याित्कुरङ्गाक्षीं िक्तुमीहामहे ियम् ।

तािदाविरभूच्चूते मधुरो मधुपध्ववनः " ।।

एिमन्यान्यवप ।
सगिबन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः ।। साद-६.३१५ ।।
सद्वं शः क्षवत्रयो िावप धीरोदािगुणाक्तन्वतः ।
एकिंशभिा भूपाः कुििा बहिो ऽवप िा ।। साद-६.३१६ ।।
शङ्गारिीरशान्तानामेको ऽङ्गी रस इष्यते ।
अङ्गावन सिष ऽवप रसाः सिष नाटकसन्धयः ।। साद-६.३१७ ।।
इवतहासोद्भिं िृिमन्यद्वा सज्जनाश्रयम् ।
चत्वारस्तस्य िगाि ः स्युस्तेष्वेकं च ििं भिेत् ।। साद-६.३१८ ।।
आदौ नमक्तियाशीिाि िस्तुवनदष श एि िा ।
क्ववचवन्नन्दा खिादीनां सतां च गुणकीतिनम् ।। साद-६.३१९ ।।
एकिृिमयैः पद्यैरिसाने ऽन्यिृिकैः ।
नाक्तस्तस्वल्पा नावतदीघाि ः सगाि अिावधका इह ।। साद-६.३२० ।।
नानािृिमयः कावप सगिः कश्चन दृश्यते ।
सगाि न्ते भाविसगिस्य कथायाः सूचनं भिेत् ।। साद-६.३२१ ।।

संध्यासूयषन्द्दुरिनीप्रदोषध्वान्तिासराः ।
प्रातमिध्याह्नमृगयाशैितुििनसागराः ।। साद-६.३२२ ।।
संभागविप्रिम्भौ च मुवनस्वगिपुनाध्वराः ।
रणप्रयाणोपयममिमुत्रोदयादयः ।। साद-६.३२३ ।।
िणिनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह ।
किेिृििस्य िा नाम्ना नायकस्येतरस्य िा ।। साद-६.३२४ ।।
नामास्य सगोपादे यकथया सगिनाम तु ।
सन्ध्यङ्गावन यथािाभमत्र विधेयावन "अिसाने ऽन्यिृिकैः " इवत बहुिचनमवििवक्षतम् ।
साङ्गोपाङ्गा इवत ििकेविमधौपानादयः ।
यथा---रघुिंश---वशशुपाििः ---नैषधादयः ।
यथा िा मम---राघिवििासावदः ।
अक्तस्मन्नाषष पुनः सगाि भिन्त्याख्यानसंज्ञकाः ।। साद-६.३२५ ।।
अक्तस्मन्महाकाव्ये ।
यथा---महाभारतम् ।
प्राकृतैवनिवमिते तक्तस्मन्सगाि आश्वाससंज्ञकाः ।
छन्दसा स्कन्धकेनैतत्क्ववचिवितकैरवप ।। साद-६.३२६ ।।

यथा---सेतुबन्धः ।
यथा िा मम---कुिियाश्वचररतम् ।
अपभ्रंशवनबद्धे ऽक्तस्मन् सगाि ः कुडिकावभधाः ।
तथापभ्रंशयोग्यावन च्छन्दां वस विविधान्यवप ।। साद-६.३२७ ।।
यथा---कणिपराक्रमः ।
भाषाविभाषावनयमात्काव्यं सगिसमुक्त्तक्ततम् ।
एकाथिप्रिणैः पद्यैः संवधसामग्र्यिविितम् ।। साद-६.३२८ ।।
यथा---वभक्षाटनम्, आयाि वििासश्च ।
खण्डकाव्यं भिेत्काव्यस्यैकदे शानुसारर च ।
यथा---मेघदू तावद ।
कोषः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षकः ।। साद-६.३२९ ।।
व्रज्याक्रमेण रवचतः स एिावतमनोरमः ।
सिातीयानामेकत्र सवन्निेशो व्रज्या ।
यथा मुक्तािल्यावदः ।
अथ गाद्यकाव्यावन ।
तत्र गद्यम्--िृिगन्धोक्तज्जतं गद्यं मुक्तकं िृिगक्तन्ध च ।। साद-६.३३० ।।

भिेदुत्कविकाप्रायं चूणिकं च चतुवििधम् ।
आद्यं समासररवहतं िृिभागयुतं परम् ।। साद-६.३३१ ।।
अन्यिीघिसमासाढ्यं तुयि चाल्पसमासकम् ।
मुक्तकं यथा---"गुरुििचवस पृथुरुरवस--" इत्यावद ।
िृिगक्तन्ध यथा मम-"समरकण्डूिवनविडभुिदण्डकुण्डिीकृतकोदण्डवशवञ्जनीटं कारोज्जागररतिैररनगर"
इत्यावद ।
अत्र "कुण्डिीकृतकोदण्डऽ--इत्यनुष्टु ब्वृिस्य पादः , "समरकण्डूि" इवत च
प्रथमाक्षरद्वयररवहतस्तस्यैि पादः ।
उत्कविकाप्रायं यथा ममैि--"अवणसविसुमरवणवसदसरविसरविदविदसमरपररगदपिरपरिि---" इत्यावद ।
चूणिकं यथा भम--"गुणरत्नसागर ! िगदे कनागर ! कावमनीमदन ! िनरञ्जन !" इत्यावद ।
कथायां सरसं िस्तु गद्यैरेि विवनवमतम् ।। साद-६.३३२ ।।
क्ववचदत्र भिेदायाि क्ववचद्वक्त्रापिक्त्रके ।
आदौ पद्यैनिमस्कारः खिादे िृििकीतिनम् ।। साद-६.३३३ ।।
यथा---कादाम्बयाि वदः ।
आख्यावयका कथाित्स्यात्किेििशानुकीतिनम् ।
अस्यामन्यकिीनां च िृिं पद्यं क्ववचत्क्ववचत् ।। साद-६.३३४ ।।

कथां शानां व्यिच्छे द आश्वास इवत िध्यते ।
आयाि िक्त्रापिक्त्राणां छन्दसा येन केनवचत् ।। साद-६.३३५ ।।
अन्यापदे शेनाश्वासमुखे भाव्यथिसूचनम् ।
यथा---हषिचररतावदः ।
"अवप त्ववनयमो दृिस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्" ।
इवत दहड्याचायििचनात् केवचत् आख्यावयका नायकेनैि वनबद्धव्या" इत्याहुः , तदयुक्तम् ।
आख्यानादयश्च कथाख्यावयकयोरे िान्तभाि िान्न पृथगुक्ताः ।
यदु क्तं दक्तण्डनैि---अत्रैिान्तभिविष्यक्तन्त शेषाश्चाख्यानिातयः " ।
इवत ।
एषामुदाहरणम्---पञ्चतिावद ।
अथ गद्यपद्यमयावन--गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूररत्यवभधीयते ।। साद-६.३३६ ।।
यथा---दे शरािचररतम् ।
गद्यपद्यमयी रािस्तुवतवििरुदमुच्यते ।
यथा---विरुदमवणमािा ।
करम्भकं तु भाषावभविविधावभवििवनवमितम् ।। साद-६.३३७ ।।
यथा मम---षोडशभाषामयी प्रशाक्तस्तरत्नाििी ।
एिमन्ये ऽवप भेदा उिे शमात्रप्रसीद्धत्वादु क्तभेदानवतक्रमाच्च न पृथग्लवक्षताः ।।

इवत सावहत्यदपिणो दृश्यश्रव्यकाव्यवनरूपणो नाम षष्ठः पररच्छे दः ।

