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अवभज्ञानशकुन्तल ेवनिािविताथािलकंारविश्लषेणम् 

 

अर्पितानाथः 

 

सवंिविका 

भारतीयसावहत्यजगवत य े य े कियः लब्धप्रवतष्ठः तेष ु कविष ु महाकविः कावलदासः श्रेष्ठररवत सििजनमनोऽवभरामप्रिादः 

प्रवसद्धोऽवस्त। कावलदासस्य कवित्िशवतः सििजनविददतैि। तस्य कृवतयिथा ऋतुसंहारः, मेघदतूम्, कुमारसम्भिम,् 

रघुिंशम्, मालविकाविवमत्रम्, विक्रमोििशीयम,् अवभज्ञानशकुन्तलञ्च। किेः सिािसु रिनासु अवभज्ञानशकुन्तलवमवत नाटकं 

प्रधानतमवमवत प्रवसद्धम।् अवभज्ञानशकुन्तलवमवत नाटकस्य रिनाविषये महाकिेः कावलदासस्य सिािवधका प्रवसवद्धिितिते। 

उपमालंकारप्रयोग े कावलदासस्य सिािवधका ख्यावतिितिते। उतञ्च- उपमा कावलदासस्य। अथािलंकारेषु उपमा अन्यतमा। 

विश्वनाथािायिः सावहत्यदपिणवमवत ग्रन्थे दशम ेपररच्छेदे अथािलंकारालोिनायाः प्रारम्भे उपमालंकारस्य लिणं प्रदत्तिान्। 

विरुद्धधमिमनुवललख्य एके िाक्ये यदद द्वयोर्ििसदशृपदाथियोमिध्य े साम्य ं िाच्यं स्यात् तर्हि तत्र उपमालंकारो भिवत। 

उपमालंकारस्य ितुर्ििधावन अङ्गावन भिवन्त – उपमयेोपमानं साधारणधमिः सादशृ्यिािकशब्दि। पूणोपमा-लिुोपमा-

श्रौती-आथीभेदेन उपमा ितुर्ििधा। अतएि कविः तस्य रिनायाः सौन्दयििृद्धध्यथिमलंकारप्रयोग ेसिेष्टो भिेददवत भािः। 

कविः कावलदासोऽवप तस्य रिनासु विविधानां शब्दालंकारानामथािलंकाराणाञ्च व्यिहारं कृतिान्। येन तस्य रिना 

सौन्दयिशाली अभित्। यद्यवप संख्यावििारेण उपमालंकारप्रयोगः नावधकः, तथावप िणिनामाधुयेण उपमालंकारसमवन्िताः 

श्लोका अनिद्या इवत। अतएि अवभज्ञानशकुन्तल ेवनिािविताथिलंकारविश्लेषणं प्रबन्धस्यास्य मखु्यतममुदे्दश्यम्। 
 

मलूशब्दािली – कविः, काव्यम,् अलंकारः, साधम्यिम,् उपमेयः, उपमानम्। 

 

प्रस्तािना 

 

अपारे काव्यसंसारे कविरेि प्रजापवतः। 

यथा त ेरोिते विश्वं तथेदं पररितिते।।1 

 

काव्यजगवत कविरेि सृवष्टकताि ब्रह्मासदशृः। स स्िीयप्रवतभािलेन उत्तमकाव्य ं सृजवत। यथा 

िङ्गीयसावहत्यजगवत रिीन्रनाथः कविवशरोमवणः, तथिै संस्कृतसावहत्यजगवत कावलदास आसीत ्सूयिसमः। 

कावलदासस्य कविप्रवतभाप्रसङ्गेन कथ्यते – ‘उपमा कावलदासस्य’। कावलदासतुलयमुपमाप्रयोगनैपुण्यं कस्यावप 

रिनायां न दशृ्यत।े ईदशृः कविः कावलदासः त्रीवण नाटकावन, महाकाव्यद्वयं गीवतकाव्यद्वयञ्च रवितिान्। 

एतषेां रिनानाम ् अवभज्ञानशकुन्तलवमवत नाटकम ् अन्यतमम्। उतञ्च - ‘कावलदासस्य 

सििस्िमवभज्ञानशकुन्तलम्’। कावलदासस्य रिनायां विविधानामलंकाराणां प्रयोगः दशृ्यते। स तस्य 

अवभज्ञानशकुन्तलवमवत नाटके िहुविधनेालकंारप्रयोगेण काव्यसौन्दयं साधयवत।  

 

अलकंारशब्दस्य व्यतु्पवत्तलििणञ्च- 

अलंकारप्रयोगेण काव्यशोभां िधिते। ‘अलम्’-इवत शब्दात् ‘अलंकार’-शब्दः वनष्पद्यते। ‘भषूणम्’ वह ‘अलम्’ इवत 

शब्दस्याथिः। येन अलंदक्रयते स एि अलंकार इवत। अलकंारविषये प्रािीना आलंकाररकाः विशदरूपेण 

आलोवितिन्तः। दवण्िमतने अलंकारस्य संज्ञा यथा– ‘काव्यशोभाकरान ्धमािनलकंारान् प्रििते’।2 एतदेि

 
1 अविपुराणम्-340/10 

2 काव्यादशिः,२/१ 
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अलंकारस्य सामान्यलिणम।् येन काव्यगतं सििविधमेि सौन्दयं बोध्यते। 

दण्िीमतानुसारेण काव्यान्तगिताः गुणा एि काव्यस्य अलंकारः। पुनि 

अनुप्रासोपमादयः वह काव्यस्य विशेषालंकाराः। 

काव्ये अलकंारविषये काव्यस्य सौन्दयिविधानविषये िा 

काव्यालंकारसुत्रिृवत्तकारः िामनः विशदतया आलोवितिान्। तने 

अलंकारस्य संज्ञा विधीयते यथा – ‘सौन्दयिमलंकारः’ 3 - काव्यस्य 

सौन्दयिमेिालंकारः। पनुः िामनेन तस्य ग्रन्थस्य िृत्त्यंश े स्पष्टीदक्रयते – 

‘अलंकृवतरलंकारः’। करणव्युत्पत्त्या पुनरलंकारशब्दोऽयमुपमाददषु 

ितिते’।4  तस्य मतेन अलंकारस्य वद्वविध अथिः। साधारणाथिः यथा – 

काव्यस्य सौन्दयिविधायकः धमिः, विशषेाथि अनपु्रासोपमादयः 

शब्दालंकारैरथािलंकारैि विशषेतया काव्यस्य सौन्दयिविधायको 

िवहरङ्गः धमिः। यैः काव्यशोभां िधित।े सावहत्यदपिणकारेण 

विश्वनाथनेोतम ् – ‘काव्यस्य शब्दाथौ शरीरम,् रसाददिात्मा, गुणाः 

शौयािदय इि, दोषाः काणत्िाददित,् रीतयः अियिसंस्थानविशषेित,् 

अलंकाराि कटककुण्िलाददित्’।5  आिायिः भामहोऽवप अलंकारविषये 

उतिान्- 

 

‘रूपकाददः अलंकारस्तस्यान्यैििहुधोददतः।  

न कान्तमवप वनभूिष ंविभावत िवनताननम्’।।6 

 

अथाित् काव्ये अलंकाराः वह रूपकादयः। यथा सुन्दरी िवनता 

अलंकारविहीना न शोभत ेतथैि अलकंारविहीनं काव्यं सौन्दयिशावलन ंन 

भिवत। अतएि काव्यस्य सौन्दयििृद्धध्यथिमलंकारस्य भूवमका सििै 

आलंकाररकाः स्िीकुििवन्त। अलंकारशास्त्रसम्मतविवधना संस्कृतकाव्ये 

नाटके ि अलंकारप्रयोगबाहुलयं पररलक्ष्यत।े  

 

अथािलकंारविश्लषेणम ्

अलंकारेष्िथिलंकाराः विविधाः। तषे ु उपमालकंारः सिािलकंाराणां 

प्राणस्िरूपः। आलकंाररकेण अप्पयदीवितमतने – 

 

‘उपमैका शलैूषी संप्रािा वित्रभूवमकाभेदान् । 

रञ्जयवत काव्यरङ्ग ेनृत्यन्ती तवद्वदां िेतः’।।7 

 

विश्वनाथािायिः सावहत्यदपिणवमवत ग्रन्थे दशमे पररच्छदेे 

अथािलंकारालोिनायाः प्रारम्भे उपमालकंारस्य लिणं प्रदत्तिान्। तद् 

यथा – ‘साम्यं िाच्यमिैधम्यं िाक्यैक्ये उपमाद्वयोः’। 8 

विरुद्धधमिमनुवललख्य एके िाक्ये यदद द्वयोर्ििसदशृपदाथियोमिध्ये साम्यं 

िाच्यं स्यात् तर्हि तत्र उपमालंकारो भिवत। उपमालंकारस्य ितुर्ििधावन 

अङ्गावन भिवन्त – उपमेयोपमानः साधारणधमिः 

सादशृ्यिािकशब्दाि। पणूोपमा-लुिोपमा-श्रौती-आथीभेदेन उपमा 

ितुर्ििधा।  

अतएि कविः तस्य रिानायाः सौन्दयििृद्धध्यथिम् अलकंारप्रयोगे सिषे्टो 

भिेददवत भािः। 

 

अवभज्ञानशकुन्तलवमवत नाटकस्य अङ्कानसुारेण उपमालकंारसमीिा :- 

प्रथमाङ्क: 

 
3 काव्यालंकारसूत्रिृवत्तः, १/१/२ 

4 तदेि िृत्यंशे,१/१/२ 

5 सावहत्यदपिणम्,१/१३ 

6 काव्यालंकारः १/१३ 

7 रष्टव्यम् , अलंकारविविन्ता, विपदभञ्जन पाल, पृष्ठा-२८ 

8 सावहत्यदपिणम्, १०/१४ 

नाटकस्य प्रथमऽेङ्के एकत्त्रशंत ् श्लोका विद्यन्ते। तत्र उपमालंकारयुताः 

श्लोकाि पञ्चसंख्यकाः। ते यथा – १/५, १/१०, १/१९, १/२९, १/३१ 

ि श्लोकाः। 

प्रथमान्तगिते पञ्चमे श्लोके नाटकस्य प्रस्तािनांशे सूत्रधारानुरोधेन नटी 

संगीतं गीतिती।  

तत्परं सूत्रधारः तां प्रशंवसतिान ्– 

 

तिावस्म गीतरागेण हाररणा प्रसभ ंहृतः। 

एष राजेि दषु्यन्तः सारङ्गेणावतरंहसा।।9 

 

अथाित ् ति संगीतमाधुयेन अहमतेादशृः मुग्धोऽभि ं यथा नपृः दषु्यन्तः 

मृगयाथं हररणेनाकृष्टोऽभित्। अत्र सूत्रधारस्य वस्थवतना सह दषु्यन्तस्य 

तुलनयोपमालंकारोऽभित्। 

उपमालंकारस्य वद्वतीयः दषृ्टान्तः यथा – दषु्यन्तस्य कण्िाश्रमप्रिशेकाले। 

यदा राजा हररणं हन्तमुुद्यतोऽभित ्तदा िैखानसः त ंवनवषध्योतिान ्– 

 

न खल ुन खलु िाणः सविपात्योऽयमवस्मन्  

मृदवुन मृगशरीरे तलुाराशावििाविः। 

क्व ित हररणकानां जीवित ंिावतलोलं  

क्व ि वनवशतवनपाता िज्रसाराः शरस्ते।।10  

 

अत्र हररणवशशनुा सह तलुारावश-सादशृ्यकथनात ्तथा राज्ञः िाणेन सह 

अिेः तुलनािशादपुमालंकारः स्यात्।  

तृतीयोदाहरणं यथा – 

 

अधरः दकसलयरागः कोमलविटपानुकाररणौ िाहू। 

कुसुमवमि लोभनीयं यौिनमङ्गषेु संनद्धम् ।।11 

 

कण्िाश्रमं प्रविश्यावनन्द्यसुन्दरीं शकुन्तलां सवखद्वयाभयां सह अिलोक्य 

नृपः दषु्यन्तः मुग्धोऽभित्। नावयकायाः रूपलािण्येन मुग्धः राजा 

दषु्यन्तः तस्याः िणिनाप्रसङ्गने इदमुतिान्। अत्र शकुन्तलाया अधरं 

िाहुद्वयं दैवहकसौन्दयिञ्चोपमेयाः तथा दकसलयः अतीि कोमलिृिशाखा 

कुसुमञ्चोपमानसमूहः। िस्तुतस्त ु शकुन्तलायाः यौिन ं कुसुमवमि 

लोभनीयवमवत िणिनाप्रसङ्गेनात्रोपमालंकारः। 

प्रथमाङ्कान्तगितोपमालंकारसमवन्ितः ितथुिश्लोकः यथा - 

 

तुरगखुरस्तथा वह रेनुर्ििटपविषतजलारििलकलषेु । 

पतवत पररणतारुणप्रकाशः शलभसमूह इिाश्रमरमुेष।ु।12  

 

सूयािस्तसमये आश्रमिणिनाप्रसङ्गने श्लोकोऽयं लभयते। अत्र िण्यित े – 

राजा दषु्यन्त आश्रमसविवहत इत्याश्रवमकाः घोषयवन्त। दषु्यन्तस्य 

सेनानां तुरगैः खुरोवत्थतो रजरेणु आश्रमिृिषेु पततीवत योजना। 

इत्थमाश्रमपररिेशः धूवलपूणो भितीवत भािः। अत्र ‘तुरगखुरहत’ 

इत्यनेन शब्देन सेनाया िाहुलयं ध्िवनतम।् कीदशृः रेणुररवत 

िर्णितोऽस्त्युपमामखुने - ‘पररणतारुणप्रकाश इवत। पररणतः 

सायंकालीनो योऽयमरुणः सूयिस्तद्वत्प्रकाश अस्फुटः तद्वद्वणि इत्यथिः।13 

अनया रेणोिाहुलयं घनत्िञ्चावभव्यजते। अत्रोपमेयः – ‘रेणुः’ उपमानञ्च 

‘पररणतारुणप्रकाशः’, ‘इि’ सादशृ्यिािकशब्दः। अतएिात्रोपमालंकारः।  

पञ्चमोपमा यथा – 

 
9 अवभज्ञानशकुन्तलम्, १/५ 

10 तदेि, १/१० 

11 तदेि, १/१९ 

12 तदेि, १/२९ 

13 तदेि,२/२९, राघिभट्टकृता अथिद्योतवनकाटीका 
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गच्छवत पुरः शरीरं धािवत पिादसंवस्थत ंितेः। 

िीनांशुकवमि केतोः प्रवतिात ंनीयमानस्य।।14 

 

प्रथमाङ्कस्यावन्तमश्लोकोऽयम्। नावयकां शकुन्तलां प्रवत गभीरानुरतस्य 

दषु्यन्तस्य िञ्चलवित्तमपुमीयतेऽत्र - िायोराघातने नीयमानेन ध्िजस्य 

िीनांशुकेन सह। दषु्यन्तस्य शरीरं यद्यवप तपोिनात् सम्मुखे गच्छवत 

तथावप तस्य िेतः पनुः पिात ्शकुन्तलावभमखुं धािवत। अनया िणिनया 

राज्ञः वित्तिाञ्चलयं तथा हृदयशून्यत्ि ं ध्िवनतम्। अत्रोपमायाः 

प्रकृष्टोदाहरणं दशृ्यते। येन कावलदासस्योपमाप्रयोगनैपुण्यं प्रकावशतम।् 

 

वद्वतीयाङ्कः 

अवस्मिङ्के त्िशंवतसंख्यकाः श्लोकाः विद्यन्ते। तत्रोपमालंकारप्रयोगः 

दशृ्यते पञ्चसंख्यके श्लोके। यथाक्रमेण त ेयथा- २/४, २/७, २/८, २/१५, 

२/१७ श्लोकाि। 

तत्र प्रथमोपमा यथा – 

 

अनिरतधनरु्जयािस्फालनकू्ररपिूं रविदकरणसवहष्णु 

स्िेदलशेैरवभिम् । 

अपवितमवप गात्र ं व्यायतत्िादलक्ष्यं वगररिर इि नागः 

प्राणसारं वबभर्ति।।15 

 

श्लोकेऽवस्मन ्राज्ञः दषु्यन्तस्य सेनापवतः तं मृगयायाः माहात्म्यं िणियवत। 

तन्मतने मृगयया दैवहकिल ं िधित।े धनिुालनायां पारदर्शिताऽवप 

आगच्छवत। वगररिर इि शवतरागच्छतीवत। िनहवस्तना सह मगृयारतः 

व्यवत उपमीयते। अतएिात्र उपमालकंारः स्यात्। 

वद्वतीयोपमा यथा – 

 

शमप्रधानषेु तपोधनषेु गढ़ूं वह दाहात्मकमवस्त तेजः। 

स्पशािनुकूला इि सूयिकान्तास्तदन्यतेजोऽवभभिाद्वमवन्त।।16 

 

पुनः मृगयागमने अनासतः नृपः दषु्यन्तः तपोिनात् 

राजसैन्यमपसारवयतु ं सेनापवतमाददष्टिान्। आश्रमिावसष ु मुवनषु 

प्रच्छिः तजे विद्यत।े तद्धतेुना राजा सतकीकरणायेदमतुिान्। अत्र 

तपोधनेन ऋवषणा सह सुयिकान्तमणेः तलुनायामपुमालंकारः स्याददवत। 

ऋवषरत्रपमेयः, उपमानि सुयिकान्तमवणः, साधारणधमि ि प्रच्छिः 

तेजः। 

उपमायाः तृतीयोदाहरणं यथा – 

 

सुरयुिवतसम्भिं दकल मुनेरपत्यं तदवुर्जितावधगतम।् 

अकि स्योपरर वशवथलं च्युतवमि निमावलकाकुसुमम ्।।17 

 

विदषूकं वनकषा श्कुन्तलािस्थां िणियन ् दषु्यन्तस्योवतररयम्। 

तपोिनाश्रमे कठोरवनयमपररपालनेन पावलता कोमला शकुन्तला। तस्या 

एतादशृ्यिस्था िणिनाप्रसङ्गने दषु्यन्तनेाह – ‘अकि स्योपरर वशवथलं 

च्युतवमि निमावलकाकुसुमम्’। शकुन्तलाया अतीि पेलितोपमीयते 

निमावलकाकुसुमने सह । अत्र सुरयुिवतः निमावलका िेवत 

स्त्रीवलङ्गिािकशब्देन शकुन्तलायाः माता मनेकावभव्यजत े । मुवन 

अकिि शब्दद्वयेन तस्याः वपतािगम्यते। शकुन्तलायाः 

जन्मितृ्तान्तस्येदशृी काव्यगतिणिनातलुनीया। उपमाप्रयोगने कवि 

अपुििकाव्यसौन्दयं साधयवत।  

 
14 तदेि, १/३१ 

15 तदेि, २/४ 

16 तदेि,२/७ 

17तदेि,२/८  

ितुथोपमा यथा- 

 

नैतवित्रं यदयमुदवधश्यामसीमां धररत्री- 

मेकः कृत््ां नगरपररघप्रांशबुाहुभुिनवत।18 

 

अत्र कण्िस्य िाताििाहकरूपेण ऋवषकुमारद्वय आगच्छवत दषु्यन्तं 

वनकषा। राज्ञः िीरत्िं िणियन् तौ इदमतुिन्तौ। तयो ििननुसारेण 

राज्ञः दषु्यन्तस्य िीरत्िव्यञ्जकं िाहुद्वयं नगरस्य प्रिेशद्वारेण 

सहोपमीयत।े यथा नगरस्य प्रिेशद्वारं कठोरं तथैि राजा दषु्यन्तोऽवप 

शवतमावनदमिबोधनायेदशृी तुलना दशृ्यते। अतएिात्रोपमालंकारः।  

अङ्कस्यास्य अवन्तमोपमा यथा – 

 

कृत्ययोर्भििदेशत्िाद ्द्वैधीभिवत मे मनः। 

पुरः प्रवतहतं शलैे स्रोतः स्रोतोिहो यथा ।।19  

 

अत्र दषु्यन्तस्य मानवसकद्वन्द्वस्य तलुना दक्रयत े पिितने िाधाप्रािने 

नदीस्रोतेन सह। एकतः रािसहस्तादाश्रमिासीनां रिणरूपं 

राजधमिन्यतः ब्रतिाररणी राजमाता, तस्या आदेशेन राजधान्यां 

प्रत्याितिनरूपं पतु्रधमिपालनम्। अथोद्योतवनकाटीकायामुतम्- 

‘कायियोमिनसो द्वधैीभिन ं नामैकत्रापयििसानम्। उपमान े तु 

मागिद्वयगमनम्। .....पुरोऽग्रे शैले प्रवतहतमिरोधं प्रािं स्रोतोिहो नद्याः 

स्रोत इि’।20 राज्ञः दषु्यन्तस्य वद्वधाग्रस्तस्य मनसः िाञ्चलयमसहायता 

िोपमालंकारप्रयोगेण स्पष्टरूपेण व्याख्यातमत्र । 

 

ततृीयाङ्कः 

तृतीयाङ्के ितुर्िशंवत श्लोकाः विद्यन्ते। तत्र ितुथ े श्लोके 

उपमालंकारप्रयोगः दशृ्यते। त े यथा – ३/७, ३/९, ३/२१, ३/२४ 

संख्यकाः श्लोकाः। 

तत्र प्रथमोपमायाः दषृ्टान्तः यथा – 

 

िामिामकपोलमाननमुरः कारठन्यमुतस्तन ं

मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतािंसौ छविः पाण्िुरा। 

शोच्या ि वप्रयदशिना ि मदनवक्लष्टयेमालक्ष्यत े 

पत्राणावमि शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधिी।।21 

 

श्लोकेऽत्र दषु्यन्तं प्रत्यनुरता मदनसन्तिा शकुन्तलोपमेया, िायुना 

ताविता शुष्का माधिीलता ि उपमानात्र। अन्तरालेऽिस्थाय दषु्यन्तः 

शकुन्तलां दषृ्टिान्। तस्य दषृ्या सा क्लान्तेवत प्रतीयते। तां दषृ््िा 

राजाविन्तयत ् – तस्याः लािण्यं हरवत मदनः। मदनपीवितायाः 

शकुन्तलायाः तुलना दक्रयते वनदाघस्य िायोराघातेन लािण्यहीनया 

शुष्कया माधिीलतया सह। अनया िणिनयोपमालंकारोऽत्र।  

वद्वतीयोपमायाः वनदशिनं यथा – 

 

स्मर एि तापहेतुर्नििािपवयता स एि मे जातः। 

ददिस इिाभ्रश्यामस्तपात्यये जीिलोकस्य।।22  

 

 
18 तदेि,२/१५ 

19 तदेि, २/१७ 

 

20 तदेि, २/१७, राघिभट्टकृता अथिद्योतवनकाटीका  

21 तदेि, ३/७ 

22 तदेि, ३/९ 
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रहवस दषु्यन्तः शकुन्तलायाः मनोगता िासनािगतः सन् 

मन्तव्यवमदमकरोत्। उभयोमािनवसकािस्था तुलया ि। अतः दषु्यन्तनेोतं 

– यः मदनः तापहतेुः पुनः सोऽवप तापवनिािपवयता ि। 

शकुन्तलानुरागविषये ज्ञात्िा दषु्यन्त अनुभिवत यत्- तापहेतकुताि मदन 

अधुना तस्य ताप ं प्रशमयवत। अत्र मेघाच्छिः ददिा सह मदनने 

तापप्रशमनरूपकमिणः तलुनािशादपुमालंकारः। 

तृतीयोपमायाः दषृ्टान्तः यथा- 

 

अपरीितकोमलस्य याित्कुसुमस्येि निस्य ष्पदेन। 

अधरस्य वपपासता मया ते सदयं सुन्दरर गहृ्यत ेरसोऽस्य।।23  

 

अत्र निकुसुमने सह नावयकाया अधरस्य, ष्पदेन सह नायकस्य 

सादशृ्यकथन ेउपमा स्यात्।  

अङ्कस्य अवन्तमोपमा यथा – 

 

सायन्तने सिनकमिवण संप्रितृ्ते िेदीं हुताशनितीं पररतः 

प्रयस्ताः। 

छायािरवन्त िहुधा भयमादधानाः संध्यापयोदकवपशाः 

वपवशताशनानाम।्।24 

 

कण्िाश्रमस्य मुनेरनुरोधेन रािसहस्तात् यज्ञरिणाथं नृपः दषु्यन्तः 

पुनराश्रमे आगतिान्। सायं यज्ञारम्भिण े रािसाः यज्ञध्िंसाथं 

दकमकरोन् तस्य िणिनाप्रसङ्गनेोपमालंकारस्य व्यिहारः दशृ्यते। 

श्लोकेऽवस्मन् मेघने सह रािसानां तुलनाकथनादपुमालंकारः। 

वपङ्गलिणोऽत्र साधारणधमिः। 

 

ितथुािङ्कः 

आलोच्यमानेऽङ्के वद्वत्िंशवतसंख्यकाः श्लोका विद्यन्ते। अङ्केऽवस्मन् 

श्लोकत्रये उपमालंकारोऽवस्त। ते यथा – ४/४, ४/५, ४/७। 

तत्र प्रथमोपमाप्रयोगस्य दषृ्टान्तयिथा – 

 

दषु्यन्तेनावहत ंतजेो दधानां भूतये भुिः। 

अिेवह तनयां ब्रह्मिविगभां शमीवमि।।25  

 

शकुन्तला सन्तानसम्भिेवत संिादज्ञापकः श्लोकोऽयम्। अत्रापिसत्त्िां 

शकुन्तलां शमीिृिणे सह तलुना दक्रयते। शमीकाष्ठः यथाविगभिः तथिै 

शकुन्तलावप राजिक्रिर्त्तिलिणयुतस्य तजेवस्िसन्तानस्य धात्रीवत- 

ईदशृी तलुना दक्रयते। शमी यथा अिेः जन्मदात्री तथिै शकुन्तलावप 

तेजवस्िसन्तानस्य भािी जन्मदात्रीवत उतेः तात्पयिम्। 

अतएिात्रोपमालंकारः।  

वद्वतीयोपमा दशृ्यत ेयथा – 

 

िौमं केनविददन्दपुाण्िु तरुणा माङ्गलयमाविष्कृत ं 

वनष्यूतिरणोपभोगसलुभो लािारसः केनवित्। 

अन्येभयो िनदेिताकरतलैरापििभागोवत्थत ै– 

दित्तान्याभरणावन तवत्कसलयोदे्भदप्रवतद्ववन्द्ववभः।।26  

 

पवतगृह े प्रषेणाथ ं सवखवभः यदा शकुन्तलामलंदक्रयन्त े तदा िनदेिैः तां 

सुसज्जवयतुं भषूणावन, िौमिस्त्रमलतकमञ्च रव्यावण प्रदत्तावन। अत्र 

 
23 तदेि, ३/२१ 

24 तदेि, ३/२४ 

25 तदेि, ४/४ 

26 तदेि, ४/५ 

निपललिवनगिमणने सह देितानां हस्तवनगिमणस्य तलुना लभयते। 

एतादशृसादशृ्यकथनादपुमालंकारः।  

अङ्कस्यास्य अवन्तमोपमा दशृ्यत,े शकुन्तलां प्रवत वपतुः 

कण्िस्याशीिािण्यां तथािोतम् – 

 

ययातेररि शर्मिष्ठा भतुिििहुमता भि। 

सुतं त्िमवप सम्राज ंसेि पूरुमिाप्नुवह।।27 

 

पवतगृहे प्रेषणस्य पिुििणे वपतुः कण्िस्याशीिािणी यथा – शर्मिष्ठा यथा 

तस्याः पत्तं वनकषा िहुमतादररणी ि आसीत् तथिै त्िमवप पत्युः 

सकाशे आदररणी भिेवत भािः। अत्र शर्मिष्ठया सह शकुन्तलां 

सादशृ्यकथन ेउपमेवत।  

 

पञ्चमाङ्कः 

अङ्केऽवस्मन ् एकत्त्रंशत् श्लोकाः सवन्त। तषेु उपमानां प्रयोगः दशृ्यन्ते 

यथाक्रमेण – ५/५, ५/६, ५/१३, ५/१९, ५/२०, ५/२१ ि ष्संख्यके 

श्लोके। 

पञ्चमाङ्कान्तगितस्य प्रथमोपमाप्रयोगः दशृ्यत ेयथा- 

 

प्रजाः प्रजाः स्िा इि तन्त्रवयत्िा वनषेिते श्रान्तमना विवितम ्

। 

यूथावन संिायि रविप्रतिः शीतं ददिा स्थानवमि वद्वपेन्रः।।28  

 

आलोच्यमाने श्लोके राजधमिपालकस्य राज्ञः तुलना दक्रयते 

हस्तीदलपवतना सह। राजा यथा प्रजान ् तन्त्रवयत्िा सायाह्ने 

विजनस्थान े विश्रमवत तथिै वद्वपेन्रः गजराजः यूथावन िारवयत्िा 

क्लान्तः सन ् सुशीतल े स्थान े विश्राम ं लभते। अत्र तयोरेकमिे कमेवत 

िणिनाथं कविनेदमतुम् । अत्र उपमेयः दषु्यन्तः वद्वपेन्रि उपमानः। 

तयोः सादशृ्यिाच्यत्िादपुमालंकारः।  

वद्वतीयोपमा यथा – 

 

औत्सुक्यमात्रमिसाययवत प्रवतष्ठा वक्लश्नावत 

लब्धपररपालनिृवत्तरेि। 

नावतश्रमापनयनाय यथा श्रमाय रार्जयं 

स्िहस्तधतृदण्िवमिातपत्रम्।।29  

 

श्लोकेऽवस्मन् राजिृवत्तविषये आलोिना दशृ्यते। राजधमिपालनरूपकमि 

अतीि कष्टसाध्यमिेेवत भािः। अतः राज्ञः दषु्यन्तस्येतादशृ ं श्रमसाध्यं 

कमि पररश्रमदायकवमवत। ‘दकवमि यथा स्िहस्ते धृतो दण्िो यस्य 

तदातपत्रं छत्रवमिेवत’। 30  द्वयोः कमािवण क्लशेकरत्िाददवत भािः। 

अत्राप्युपमालंकारः।  

तृतीयोपमा यथा – 

 

का वस्िदिगुण्ठनिती नावतपररस्फुटशरीरलािण्या। 

मध्ये तपोधनानां दकसलयवमि पाण्िुपत्राणाम ्।।31 

 

पञ्चमाङ्कान्तगितः श्लोकोऽयमतीि गुरुत्िपूणिः। दिुािसावभशापने राजा 

स्मृवतभ्रष्टोऽभित्। राजसभायां यदा शकुन्तलया सह कण्िवशष्यः 

शाङ्गिरिः श्वारद्वतः माता गौतमी िागतिन्तः। तदा अिगुण्ठनितीं 

 
27 तदेि, ४/७ 

28 तदेि,५/५ 

29 तदेि, ५/६ 

30 तदेि, ५/६, राघिभट्टकृता अथिद्योतवनकाटीका  

31 तदेि, ५/१३ 
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शकुन्तलामिलोक्य नपृः दषु्यन्तः मनस्यविन्तयत ् – का एषा रमणी? 

यस्याः लािण्यमीषत् प्रकावशतमभित।् सािात् पाण्िुपत्राणां 

दकशलयवमि। अत्र शकुन्तला दकशलयेन सह मुवनद्वयं माता गौतमी ि 

पाण्िुपत्रैः सहोपमीयत।े अवस्मन् सादशृ्यकथन ेउपमा भिेददवत भािः।  

ितुथोपमायाः वनदशिनं यथा – 

 

इदमुपनतमेिं रूपमवक्लष्टक्लावन्त 

प्रथमपररगृहीत ंस्याि िेत्यव्यिस्यन् । 

भ्रमर इि विभात ेकुन्दमन्तस्तषुारं  

न ि खलु पररभोतंु नावप शक्नोवम हातुम ्।।32  

 

अत्र दिुािसाशापने विगतस्मृवतः नृपः दषु्यन्तः शकुन्तलां पत्नीरूपणे 

स्मतुिमसमथिः सन् तां ग्रहीतुं शक्नोवत न िेवत विषये वद्वधाग्रस्तोऽभित्। 

एमतािस्थायां स आत्मान ं भ्रमरेण सहोपमीयत,े यः प्रभाते 

वहमाच्छादनिशात् कुन्दकुसुमस्य मधु पातवयतमुसमथोऽभित्। भ्रमर 

इि राजावप स्मृवतभ्रष्टात् शकुन्तलां ग्रहीतुं न शक्नोवत। अतएि भ्रमरेण 

सह राज्ञः साम्यािस्थाकथनादपुमालकंारः। िस्तुतस्त ु अनया िणिनया 

राज्ञः मानवसकद्वन्द्वरेि प्रकावशतोऽभित।्  

पञ्चमोपमा यथा – 

 

कृतावभमशािमनुमन्यमानः सुतां त्िया नाम मुवनर्ििमान्यः। 

मुष्ट ंप्रवतग्राहयता स्िमथ ंपात्रीकृतो दस्युररिावस येन ।।33  

 

स्मृवतभ्रष्टः नृपः दषु्यन्तः शकुन्तलां पत्नीरूपेण ग्रहीतमुस्िीकृतः सन् 

कण्िवशष्येषु प्रधानः शाङ्गिरिः त ं वधक्कारं प्रदायेदमुतिान्। स नपृं 

दस्युना सह तलुना दक्रयत।े राज् अमानविकमािरणमिगन्तमुेतादशृं 

व्याख्यानमत्यन्तमिे प्रासवङ्गकम्। 

अङ्कस्यास्य अवन्तमोपमा यथा – 

 

व्यपदेशमाविलवयतुं दकमीहसे जनवममं ि पातवयतमु्। 

कूलंकषेि वसन्धुः प्रसिमम्भस्तटतरंु ि ।।34 

 

शकुन्तला यदा तयोः वििाहविषये राज्ञः पिूिस्मृवतमूत्पादवयतुं 

िेवष्टतिती, तदा तां वतरस्कृत्य राजा इदमुतिान्। तनेोतम् – यथा 

कूलंकषा वसन्धनुिदी अम्भो यथा कलुषयवत तटतरुञ्च पातयवत तथिै 

मत्सदशृ ं जनं पातवयतु ं तथा मम कुल ं कलङ्कवयतु ं कथ ं िेष्टसे। अत्र 

वनन्दाथे ईदशृी तलुना दक्रयत।े कूलंकषा वसन्धुररि शकुन्तलावप कुल 

कलवङ्कनीवत सादशृ्यकथने उपमालंकारः। बस्तुतस्त्ित्र शकुन्तलां प्रवत 

राज्ञः दषु्यन्तस्य तीव्रघृणा प्रकावशतासीत।् 

 

षष्ठाङ्कः 

अवस्मिङ्के द्वात्त्रशंत ्संख्यकाः श्लोका विद्यमाना सवन्त। तषेूपमाप्रयोगाः 

दशृ्यन्त े यथाक्रमेण -६/७, ६/९ ६/११, ६/१४ ,६/२४ ि पञ्चसंखके 

श्लोके। 

अङ्केऽवस्मन् शापमतुः नपृः दषु्यन्तः शकुन्तलाविषयकं स्मृत्तं 

पुनलिब्ध्िा विविधरूपेण विलाप ं कृतिान्। तस्य मनोभाि 

विविधैरुपमाप्रयोगैः प्रकावशतोऽभित्। येन विरहघन ं पररिशें सृष्टिान् 

कविः कावलदासः।  

षष्ठाङ्के प्रथमोपमा यथा – 

 

 
32 तदेि, ५/१९ 

33 तदेि, ५/२० 

34 तदेि, ५/२१ 

प्रथमं सारङ्गाक्ष्या वप्रयया प्रवतबोध्यमानमवप सुिम् । 

अनुशयदःुखायेदं हतहृदयं सम्प्रवत विबुद्धम्।।35 

 

षष्ठाङ्कान्तगिते सिमे श्लोके नृपः दषु्यन्तः खेदं प्रकाश्योतिान् – 

सारङ्गाक्ष्या शकुन्तलया प्रवतबोध्यमानमवप अहं सुिोऽभिम् 

मोहमपुागतम्। ितिमान े प्रवतबुद्धे जाग्रत े सवत तवद्वषयमनुस्मरिहं 

वनतरां खेदमनुभिावम। अत्रोपमेयः शकुन्तला उपमानञ्च सारङ्गािी 

तथा मगृनयना। मृगनयने सदशृे नयने यस्याः सेवत। 

अतएिात्रोपमालंकारः स्यात ्। अवप ि अत्र वत्रलुिोपमालंकारः दशृ्यते। 

यत्र केिलमेि उपमानमुपवस्थतमपरङ्गान्यनपुवस्थतावन। 

वद्वतीयोपमा यथा – 

 

इतः प्रत्यादेशात्स्िजनमनुगन्तु ंव्यिवसता  

वस्थता वतष्तेत्युििैिदवत गरुुवशष्ये गरुुसमे। 

पुनदृिवष्ट बाष्पप्रसरकलषुामर्पितिती  

मवय कू्ररे यत्तत्सविषवमि शलयं दहवत माम।्।36  

 

नृपेण प्रत्याख्यातायाः शकुन्तलायाः मानवसकािस्था , तस्यावभव्यिवतिाि 

शकुन्तलायाः नयने कीदशृं प्रकावशतमभिददवत व्याख्याप्रसङ्गने 

दषु्यन्तेवनदमुतम्। अवन्तमे िरणद्वये सोऽिदत्- एकतः शकुन्तलायाः 

साश्रुपूणाि दषृ्यासीत,् अन्यतः तस्याः कठोरदवृष्टः विषवमि तं 

विद्धमकरोत्। शकुन्तला तस्याः कठोरदषृ्या राजानं वधक्कारं 

कृतितीत्यनुभूयेदानीं राजा नावयकायाः दतृ्ष्ट ंसविषमस्त्रप्रयोगतुलयवमवत 

कवथतिान्। एतादशृ ेसादशृ्यकथन ेउपमालंकारः। 

तृतीयोपमायाः दषृ्टान्तयिथा - 

 

ति सुिररतमङ्गलुीय ननूं प्रतनु ममेि विभाव्यत ेफलने। 

अरुणनखमनोहरासु तस्याश्च्युतमवस लब्धपदं यदङ्गुलीषु।।37  

 

राज्ञा दषु्यन्तेन शकुन्तलां यमवभज्ञानमङ्गुरीयकं प्रदत्तम,् तद ्पनुदिशनने 

स शापमतुोऽभित्। शकुन्तलायाः प्रत्याख्यानकाले तद ् अङ्गुरीयकं 

तस्याः हस्तात् च्युतोऽभित्। तस्मात् कारणात् शकुन्तला प्रत्याख्याता 

जाता। इदानीमङ्गुरीयकं पुनलिब्ध्िा पिूिस्मृवतः जागररते सत्यनतुिः नपृ 

अङ्गुरीयकं वतरस्कृतिान् यत् – ममेि ति पुण्यं स्िलप ं यतः त्िमवप 

तस्याः हस्तात् विच्युतोऽभित।् विरही राजा यथा शकुन्तलाविहीनः 

तथैिाङ्गुरीयकमवप शकुन्तलासङ्गविहीनम।् द्वयोः 

साम्यािस्थािणिनायामुपमा। 

ितुथोपमा यथा- 

 

संरोवपतेऽप्यात्मवन धमिपत्नी त्यता मया नाम कुलप्रवतष्ठा। 

कवलपष्यमाना महते फलाय िसुन्धरा काल इिोिबीजा।।38  

 

आलोच्यमाने श्लोके दषु्यन्तस्य भािी िशंधरधारणकाररणीं शकुन्तलां 

स्िणिगभिया पृवथव्या सह तुलना दक्रयते। अत्र स्िणिगभिया पृवथव्या सह 

शकुन्तलायाः तलुनाकथन ेउपमालंकारोऽभित्। 

पञ्चमोपमा यथा- 

 

एष त्िामवभनिकण्ठशोवणताथी शादूिलः पशुवमि हवन्म 

िेष्टमानम्। 

 
35 तदेि, ६/७ 

36 तदेि, ६/९ 

37 तदेि, ६/११ 

38 तदेि, ६/२४ 
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आतािनां भयमपनतेुमात्तधन्िा दषु्यन्तस्ति शरणं 

भिवत्िदानीम् ।।39 

 

श्लोकोऽयं नपेथ्यात् केनविदतुम।् विदषुकमाक्रम्य स इदमतुिान्। व्याघ्रः 

यथा रतवपपासुः सन् पशुं हवन्त तथिै अहमवप अधनुैि हन्मीवत। 

आत्मानं व्याघे्रण सह तलुनािशादत्रोपमालंकारः।  

 

सिमाङ्कः 

अवभज्ञान-शकुन्तलवमवत नाटकस्य सिम े तथा अवन्तमेऽङ्के पञ्चत्त्रशंत् 

संख्यकाः श्लोकाः विद्यन्ते। एतेषां ष्संख्यके श्लोके उपमालंकारप्रयोगः 

दशृ्यते। त ेयथा – ७/३, ७/१५, ७/१६, ७/१७, ७/१८, ७/३२ संख्यकाः 

श्लोकाः। 

अङ्कस्यास्य प्रथमोपमा यथा- 

 

सुखपरस्य हरेरुभयैः कृतं वत्रददिमुद्धधतृदानिकण्टकम।् 

ति शरैरधुना नतपििवभः पुरुषकेसररणि पुरा नखैः।।40  

 

इन्रस्याहिानेन नपृः दषु्यन्तः तं साहाय्याथं देिलोकेऽगच्छत्। इन्रदतूः 

मातवलः नपृ ं प्रशंवसतिानालोच्यमान े श्लोके। अत्रोतं – 

नृत्संहािताररूपेण भगिान् विष्णुः यथा तस्य नखप्रहारेण वहरण्यकवशपुं 

वनहत्य देिान ् रवितिान ् , तथैि दषु्यन्तोऽवप तस्य िाणने देिसमहूं 

रवितिान्। अत्र दषु्यन्त ंविष्णुना सह तलुनािशादपुमालंकारः। 

वद्वतीयः दषृ्टान्तयिथा – 

 

महतस्तेजसो बीज ंबालोऽयं प्रवतभावत म।े 

स्फुवलङ्गािस्थया बवह्नरेधापिे इि वस्थतः।।41  

 

स्िगाित ् प्रत्याितिनकाल े पवथ मारीिाश्रम ं प्रविश्य िालकं 

सििदमनमिलोक्य राज्ञः पुत्र्ेहः जागररतोऽभित्। स अपश्यत्- िालकः 

त्संहवशशोः केशरमुत्पाटवयतु ं सिेष्टोऽभित्। स िालकः राज्ञः दषृ्या 

अविस्फुवलङ्ग इि प्रवतभावत। अत्राविस्फुवलङ्गेन सह सििदमनस्य 

सादशृ्यकथन ेउपमा भिवत।  

तृतीय-ितुथोपमा ि यथा – 

 

प्रलोम्भिस्तपु्रणयप्रसाररतो विभावत जालग्रवथताङ्गुवलः 

करः। 

अलक्ष्यपत्रान्तरवमद्ध रागया निोषसा वभिवमिैकपङ्कजम्।। 

आलक्ष्यदन्तमुकुलानवनवमत्तहासैरव्यतिणिरमणीयििःप्रितृ्ती

न्। 

अङ्काश्रयप्रणवयनस्तनयान्िहन्ती धन्यास्तदङ्गरजसा 

मवलनीभिवन्त।।42 

 

अज्ञातपररियं िालकं दषृ््िा राज्ञः वपतृ्ेहः जागररतोऽभित्। 

त्संहवशशुपीिनकाले स नपृः वशशोः हस्त े राजिक्रित्तीलिणं दषृ्टिान्। 

तस्य रवतमः करतल उपमेयात्र उपमानञ्च निविकवशत ंपद्मम्। उभयोः 

सादशृ्यिाच्यत्िादपुमालकंारः। अवप ि वशशोः दन्तान् कुन्दपुष्पस्य 

मुकुलैः सहोपमीयते। अनिद्योपमाप्रयोगनेात्र िस्तुतस्त ु राज्ञः वपतृ्ेहः 

पुनजािग्रतोऽभित।् तस्य आिेगः प्रकावशतोऽभिदपुमालंकारेण।  

पञ्चमोपमा यथा 

 

 
39 तदेि, ६/२७ 

40 तदेि, ७/३ 

41 तदेि, ७/१५ 

42 तदेि, ७/१६-१७ 

एिमाश्रमविरुद्धिृवत्तना संयमः दकवमवत जन्मतस्त्िया। 

सत्त्िसंश्रय सुखोऽवप दषू्यते कृष्णसपिवशशनुेि िन्दनः।।43  

 

तापस्यनुरोधेन राजा दषु्यन्तः सििदमनं वनकषा गत्िािदत् –‘भो 

मुवनपतु्र! कथ ं त्िमाश्रविरुद्धं कमि करोवस। कृष्णसपिः यथा िन्दनििृं 

दषूयवत तथैि तिािरणमवप आश्रमपररिेश ं दषूयवत’। अत्र कृष्णसपणे 

सह सििदमनमुपमीयते। अतएिात्रोपमा। 

अवन्तमाङ्कस्यावन्तमोमपुमालंकारयुतः श्लोकः – 

 

शापादवस प्रवतहता स्मृवतरोधरूिे भतियिपेततमवसप्रभतूा 

तिैि। 

छाया न मछूिवत मलोपहतप्रसादे शदु्धे तु दपिणतल े

सुलभािकाशा।।44  

 

नाटकस्यावन्तमांश े घटनाक्रमेण मारीिाश्रमे सपुत्रः शकुन्तलया सह 

दषु्यन्तस्य पुनर्मिलनमभित्। तवस्मन ् शुभिणे महर्षिः मारीिः 

शकुन्तलामपुददष्टिान् – अवभशापिशात् ति स्िावमनः स्मृवतलोप 

अभित।् तस्मात ् स तां प्रत्याख्यातिान्। अधनुा तस्य मोहः दरूीभतूः। 

इदानीं तििै कतृित्ि ं विद्यत।े दपिण े यदद मावलन्यं स्यात ् तर्हि तवस्मन् 

प्रवतच्छविः स्पष्टरूपेण प्रकावशतो न भविष्यवत, अवप त ुवनमिलदपिणे तद् 

स्पष्टः स्यात्। तथैि अवभशापमुतस्य राज्ञः बुवद्ध अधनुा मावलन्यहीना, 

अतएि तवस्मन् केिलमिे ति छाया पवतष्यतीवत। अत्र स्मृवतभ्रष्टस्य 

राज्ञः बुत्द्धं मवलनदपिणने सह तलुना दक्रयते। पुनः स्मृवतप्रािे सवत तस्य 

बुवद्धः स्िच्छदपिणेन सह तलुनावप दक्रयत।े अतएिात्रोपमालंकारो 

भिवत।  

 

शोधवसद्धान्तः 

उपसंहाररूपेण ितंु शक्यत े – समग्रेऽवभज्ञान-शकुन्तलवमवत नाटके 

उपमालंकारव्यवतररतं अनुप्रासः, स्िभािोवत, उत्प्रेिा, पररकर, 

अथािन्तरन्यास, विभािना, विशषेोवतः इत्याददनामलकंाराणां व्यिहारः 

दशृ्यत े । तन्मध्ये उपमालंकारप्रयोगे कावलदासस्य नैपुण्यं विशेषतया 

पररलक्ष्यते। यद्यप्युमायुतानां श्लोकानां प्रयोगः नावधकः, तथावप 

गुणगतमानानुसारेण तेऽतीिोत्तमाः। अतः उपमाप्रयोग े किेः 

कावलदासस्य ख्यावतः सिािवधकेि। यथायथोपमाप्रयोग े कावलदासतुलयं 

नैपुण्यमपरेषां किीनां रिनासु विशषेतया न पररलक्ष्यते। 

हेतुनानेनोपमाप्रयोगनैपणु्ये कावलदासः सिोत्तमः। प्रशंसािाक्यरूपणे 

तथोतम्- ‘उपमा कावलदासस्य’। 
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