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अिभज्ञान-शाकुन्तल ेगौणनारीचिरतर्ाणा ंनाटकीयम ्तात्पयर्म ्
 

स्वाती च्याटाज्ज  
 
संस्कृतसािहत्यस्य तथा िव सािहत्यस्य उज्ज्वलतम ज्योितष्कः महाकिवः कािलदासः । सव त्कृ ां महाका  ं
सव त्कृ  ं खण्डका  ं सव त्कृ  ं नाटकं च तनेैव िवरिचतम् । मालिवकािग्निमतर्म्, िवकर्मोरवशीयम्, 
अिभज्ञानशाकुन्तलम् च । तेषु अिभज्ञानशाकुन्तलम संस्कृतसािहत्यस्य सवर्शेर्  ं नाटकं । तस्मादचु्यत े – 
ʻकािलदासस्य सवर्स्य अिभज्ञानशाकुन्तलम।ʼ तथा – का ेष ु नाटकं रम्यम् ततर्ािप च शकुन्तला ।ʼ नाटकेषु 
शकुन्तला सव त्कृ ा । अस्य नाटकस्य आ न्त ंसवार्ङ्ग सुन्दरम् । कािलदासस्य शकुन्तला अतीव पर्ितपर्ाणा, 
सुशीला, उदारचिरतर्ा, पर्कृितपर्ेमी, सखीभावाप ा रमणी आसीत ् । सा आत्मसम्मान रक्षणाय दषु्यन्तमिप 
परूषवाक्यम् अवदत ् । तस्याः चािरितर्क तजेमिप अतर् लक्षणीयम् । दषु्यन्तशकुन्तलयोः िमलनाथर्ं 
किवकुलपितः सखी यस्य उपस्थापन ंकृतवान ्। त ेअतीव वु ीमत्यौ शकुन्तलां पर्ित ताषां अनीवर्चनीयं ेह ं
अस्माकं दिृश्ट आकषर्यित । अतर् कािलदास गर्िथतानां गौणनारीचिरतर्ाणां िव षेन,ं नाटके ताषा ंउपयोिगता, 
तात्पयर्म इित एतान् िवषयान ्आलोच्यियष्यािम । 
 

गौतमी 
कण्वाशर्मे अन्यतमा वयस्का नारी तापसी गौतमी । सा अत्यन्त ेहमयी जननीतुल्या च । नाटकस्य 
तृतीयचतुथर्प माङ्केष ु दिृ पथमवरित । नाटकस्य तृतीयाङ्के शकुन्तलायाः तापिवनाशाय शािन्तवािर 
हस्तेन पर्िवशित शकुन्तलायाःपािलका माता गौतमी – ʻजात े अिप लघुसन्तापािन त े अङ्गािन । अनेन 
दभ दकेन िनराबाधम् एव त ेशरीरं भिवष्यित । वत्से, पिरणतो िदवसः । एिह । उटजम् एव गच्छामः ।ʼ1 
चतुथार्ङ्के पितगहृ ेगमनकाले सा शकुन्तलायाः सह हिस्तनीपुरं गतवती। एव  प माङ्के दषु्मन्तस्य पा  
शकुन्तलां उपिस्थतकारणाय गौतम  वयं पुनस्थामवलोकयामः । अिस्मन नाटके तस्याः अकृितर्म ेहस्य 
पिरचयदयं पर्ा मुः । 
चतुथार्ङ्के तस्याः असाधारण ं धयर्स्य पिरचयं पर्ा ुमः । सा स्वयं शोकातुरः संवरण ं कृत्वा शकुन्तलायाः 
िवदायकालीन आचारानु ानस्य वस्था करोित । माता भतृर्गृहगािमन  कन्यामुपिदशित तथैव मातृकल्पा 
मातुरिधका वा गौतमी पितगृहगािमन  शकुन्तलामुपिदशित – ʻएतावान ्वधजुनस्योपदशेः । जात े! एतत्खल ु
सवर्मवधारयʼ2 इित । कण्व शकुन्तलयोः ेहावेगमयसंलाप े िवलम्वािधक्यं िवचायर् सा कथयित – ʻजात े
पिरहीयत ेगमनवलेा िनवतर्य िपतरम् । अथवा िचरेणािप पनुः एषा एवं मन्तर्ियष्यत े। िनवतर्तां भवान ्।ʼ3 
प माङ्के यदा दषु्यन्तः शकुन्तलां स्वीकतुर्ं नचे्छित तदा गौतमी शकुन्तलाया अवगुण्ठनम् उन्मोच्य राज्ञः 
िव ास उत्पादनाय तापसीसुलभ ं सारल्यं पर्काशयित । यथा गौतमी आह – ʻजाते, मुहू र्ं मा लज्जस्व 
।अपनेष्यािम ते अवगुण्ठनम् । ततः त्वां भतार् अिभज्ञास्यित ।ʼ आत्मानं पर्ित दषु्यन्तस्य कटुिक्त सा उपेिक्षता 
िकन्त ुशकुन्तला ंपर्ित अपमान ंसा स  न करोित । सा आत्मापेक्षा शकुन्तलां पर्ित अिधकम् ेह करोित – 
ʻमहाभाग, न अहर्िस एव ंमन्तर्ियतम्ु । तपोवनसंविधतः अनिभज्ञः अयं जनः कैतवस्य ।ʼ4 
                                                            
1 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-223 
2 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-292 
3 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-298 
4 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-357 
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असहाय कर्न्दनरतां शकुन्तलां दषृ्ट्वा सा न धयर्िस्थता । दषु्यन्तः तथा 
शकुन्तलायाः गान्धवर्िववाह अनुमोदन करण्येऽिप गौतम्याः मनिसऽिप 
(कण्वने सह) कर्ोधः आसीत्इित मन्ये । गौतमी विक्त – 
 

ʻनापेिक्षतो गुरुजनोऽनया न त्वया पृ ो बन्धुः । 
एकैकमेवं चिरते भणािम िकमेकैकम् ।। (अ.िभ.5.16) 

 

इत्यािद सारल्यौपूणर् वाक्य तस्याकृत ेपर्ामान्य आ ुयात् । शकुन्तलां पर्ित 
एमत कटुिक्त आचरण ं तथा मन्त  ं अनुिचतः । गौतम्या सह राज्ञः 
दषु्यन्तस्य पर्थमसाक्षात िभ ासीत् । गौतमी शशूर्माता दषु्यन्तः जामाता 
गौतमीजामाताया सह साक्षातकाल े सम्यक अिस्त वा इदशृम् भवित 
वाक्य िकन्त ु अस्मािभः न तदवे आचरणं पर्ाप्यत े । एव  युस्माकम् 
समस्या स्वयमेव िवज्ञायन्ते । ईदशृरूपवाक्यं गौतमीमुखात् शुर्यत े। यत ्
शकुन्तलां गर्हनाथर्ं कृत ेन आगतवान ्तदवे पर्ेशनाय अहम् आगच्छािम । 
अतः कर्ोधः ित वे शकुन्तला या िमथ्यावादी नािस्त नपृः अकारणे 
िमथ्यापवाद ेशकुन्तलां पर्त्याखान करोित स्म । इयं िव ासः गौतमी कृत े
अटुट् आसीत ् । दषु्यन्तेन पर्त्यािद ां स्वजनमनुगच्छत  रोरु मानां 
शकुन्तलां वी य गौतमी ेहािधक्यादतीव ाकुला जायते – ʻवत्स, 
शाङ्गर्रव, अनगुच्छित इयं खलु नः करूणपिरदिेवनी शकुन्तला । 
पर्त्यादशेपरुष े भतर्िर िक वा मे पुितर्का करोत ु ।ʼ 5  इत्थ्यमजनन्यिप 
गौतमी ेहिसक्तभावाितरेकात् शकुन्तलाया जननीव शुभिचिन्तका 
संरिक्षका चेित नातर् सन्दहेः ।  
महषः कण्वाशर्मस्य तापसी गौतमी अिभभािवकारूपेण महत  भुिमका 
पालयित । शकुन्तलाः तथा सखीन् पर्ित अतीव ेहभावः गौतम्याः 
चिरतर्गौरवं पर्काशयित । शकुन्तलािवदायकाले तापसी गौतमी एव 
गमनिवलम्विवषये महिषकण्वं स्मारयित । अतर् तस्याः िवचक्षणता 
पर्कािशता । नाटकस्य तृतीय े अङ्के दषु्मन्त-शकुन्तलायोः एकान्त े
िमलनदशृ्यं शािन्तवािरहस्तेन गौतम्याः पर्वेशने अपसािरतम् । अतः 
सामािजकशालीनतारक्षणाय गौतम्याः चिरतर्म् अतीव महत्वपणूर्म् । 
अिस्मन िवषये स्मरणीया किवगुरोः रवीन्दर्नाथस्य इयमुिक्तः – “सखी 
िवरिहता शकुन्तला एतइ सुस्प रूप,े असहाय असम्पणुर् अनावतृ भावे 
चोखे पडे ये, ताहार िदके येन भालो किरया चािहते संकोच बोध हय – 
माझखाने आयार् गौतमीर आकिस्मक आिबभार्वे पाठकमातेर्र मने आराम 
बौध हय ।” 6  पितगृहगमनकाल े गौतमी शकुन्तलया सह हिस्तनापुरं 
गतवती । शकुन्तला नारी। अतः काऽिप नारी शकुन्तला साकं अवश्यमेव 
पर्ेिषत ा । सखी यस्य हिस्तनापुरगमनं न समुिचतम्। 
अिभनवमधलुोलपुः दषु्यन्तः, सखी यं च नवयौवनवती । गौतमी 
हिस्तनापुरं गत्वा नाटकीयपर्योजनं साधयित। 
 
दषु्मन्तमाता 
अिस्मन् नाटके नपृस्य दषु्मन्तस्य जनन्या अप्युल्लेखो िमलित । 
ि तीयाङ्के दौवािरकमुखात् ज्ञायते यत ् नगरात् दवेीनीमाज्ञि हरः 
करभकः आगतः इित । करभको नृपस्य सिवध ेसमागत्य िनवेदयित यत ्
आगिमिन चतुथर् िदवस ेपुतर् िपण्डपालनो नाम उपवासो भिवष्यित । ततर् 
दीघार्युषा अवश्यं वयं सम्भावियत ा इित । माता अपुतर्कस्य दषु्मन्तस्य 
सन्तानाथर्ं पुतर्िपण्डपालनवर्ताचारणाय यतते । 
पौतर्मुखदशर्नसुखिलप्सायां िह भारतीयिपतामहीनां पर्वृि ः स्वभािवकी 
। दषु्यन्तस्य नपृस्य जनन्या िरतेर्ण एतत्सवर्ं स्फुटीकृत ंकािलदासेन ।  
शाकुन्तल े ि तीये अङ्के तापसाः राक्षसेभ्यः आशर्म रक्षणाय दषु्मन्तम् 
अनुरोध ं कुवर्िन्त । तिस्म ेव क्षणे करभक दषु्मन्तस्य मातुः 
उपवासभङ्गस्य संवाद ं नीत्वा ततर् आगतः । करभकेन ज्ञािपतम् – 

                                                            
5 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-367  
6 पर्ाचीन सािहत्य, रबीन्दर्रचनावली १०म खण्ड, पृ- 

राजमाता उपवासभङ्गे दषु्मन्तस्य उपिस्थित कामयित । परन्तु दषु्मन्तः 
िवदषुकं ततर् पर्ेषयित । िवदषुकः चपल स्वभावः । राजा 
शकुन्तलापर्णयिवषये िवदषुकं िकमिप ज्ञािपतुमं नचे्छित । राजमातायाः 
आदशेेन िवना तस्य हिस्तनापुरे पर्त्यावतन ं असम्भवः स्यात ् । दष्मन्त- 
शकुन्तसयोः िनभृतिमलन े तथा पर्णयवृतान्तसङ्गोपन े राजमाता 
परोक्षभावेन साहाय्यमकरोत् ।  
 
मनेका 
अिभज्ञानशाकुन्तलम् नाटके कुतर्ािप मेनकाया उपिस्थित न दशृ्यत े । 
परन्तु तस्या उल्लेख अिस्त । य िप अिस्मन् नाटके तस्या उपिस्थित न 
दशृ्यते। परन्त ु शकुन्तलायाः मातुः मेनका चिरतंर् अवश्यमेव 
आलोचनीयम् । मेनका त ु शकुन्तलायाः माता । एकदा िव िमतर्स्य 
उगर्तपपर्भावने इन्दर् पीिडतऽभूत्। तस्य तपभङ्गाय इन्दर्ः अप्सरां मेनकां 
पर्ेिरतवान् । मेनकां पर्थममेव दषृ्ट्वा िव ािमतर्ः मुग्धा अभवत् । 
मेनकाया संसगन ततः एका कन्या जाता । िव ािमतर्ः मेनका च तां 
कन्यकां त्यक्त्वा अगच्छताम् । यदा दशृ्यत ेमहाभारते कुमारीमाता कुन्ती 
तस्याः आत्मजं कणर्ं पिरत्यक्तवती । अत दशृ्यते यत् मेनका अतीव 
स्वाथर्परा रमणी आसीत् । सा तस्या आत्मजं अत्यजत् । तस्याः कन्यायाः 
िक भवेत् इित िचन्तानं न तया कृतम् । सा केवल ंआत्मनः सम्मानरक्षाय 
एवं कृतवाती । पिरत्यागकाल े तस्याः मातृहृदयस्य कुलता तस्याः 
आत्मसम्मानं पर्ित न सूिचता । अस्मात् कारणात ्तस्याः चिरतर्ामिहमा 
अतीव म्लािनयुक्ता अभवत ्। 
परन्तु अतर् पर्  जायते यिद मेनकायाः िकमिप महत्वं नािस्त तिह 
नाटकस्य स माङ्के अिदित कथं उक्तवान ् – “भगवन,् अनया 
दिुहतृमनोरथसंपत्त्या कण्व अिप तावत ् शुर्तिवस्तारः िकर्यताम् । 
दिुहतृवत्सला मेनका इह एव उपचरन्ती ित ित ।”7 अतर् लक्षणीयं यत् 
अतर् अिदित िव ािमतर्स्य नामोल्लेखं न कृतवान ् । तस्य स्थान ं नयित 
तातकण्वः । कण्वस्य उदारचिरतर्ं िव िवशुर्तम् । मेनका अिप एतत् 
जानाित तस्मात् सा तस्याः कण्यां कण्वाशर्मं िनकषा पिरत्यक्तवती । 
परन्तु सन्तानसम्भवा शकुन्तला यदा दषु्यन्तेन पिरत्यक्ता अभवत् तदा 
मेनकायाः मातहृृदयस्य वेदना पर्कािशता अभवत ् । सा तस्या सख  
सानुमत  शकुन्तलां िनकषा पर्िरतवती ता ं मारीचाशर्मे आनयनाय । 
सानुमती शकुन्तलां मारीचाशर्मे आिनतवती । दषु्यन्तेन पिरत्यक्ता सती 
शकुन्तला मातुः साि ध्यं पर्ा वती । तस्मात ् दषु्यन्तं पर्ित मारीचेन 
उक्तम् – “यदवैाप्सरस्तीथार्वतरणात् पर्त्यक्षवैक्ल ां शकुन्तलामादाय 
मेनका दाक्षायणीमुपगता तदवै ध्यानादवगतोऽिस्म दवुार्ससः शापािदयं 
तपिस्वनी सहधमर्चािरणी त्वया पर्त्यािद ा, नान्यथेित ।” 8  शकुन्तलां 
पर्ित मेनाकायाः ेहछाया सवर्दवै दशृ्यते । सानुमती अिप वदित- 
“िनविततं मया पयार्यिनवतर्नीयमप्सरस्तीथर्साि ध्यं यावत् 
साधुजनस्यािभषकेकाल इित। साम्पर्तमस्य राजषरुदन्तं 
पर्त्यक्षीकिरष्यािम । मेनकासम्बन्धेन शरीरभूता मे शकुन्तला । तया च 
दिुहतृिनिम मािद पूवार्िस्म ।”9 
इत्थं स्प  ंभवित यत् िनयमिवघ्नकािरनी मेनका अिप ेहशीला माता । 
तस्याः मातृरूपस्य पर्काशसाधनम् व किवना अिबपर्तेम् । माता 
स्वाभािवकरूपेण ेहशीला । नाटकस्य ष ऽेङ्के मेनका-सानमुत्यौ 
असहायावस्थात् शकुन्तलां रक्षतः । अनने पर्कारेण मेनका 
कऩ्यापिरत्यागजनात् पापत् कािलमामुक्ता अभवत् । 
 
सानमुती 
सानुमती शकुन्तलायाः मातर्ा मेनकाया पर्ेिरता एका अप्सरा । मेनका तां 
शकुन्तलापर्त्याख्यानादनन्तरं राज्ञः मानिसकावस्थां ज्ञातुं पर्ेिरतवती । 

                                                            
7 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-546 
8 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-538 
9 अिभज्ञानशकुन्तलम्, शर्ी सत्यनारायण चकर्वत . पृ-391 
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एकािधकं नाटकीयम् उ ेश्यं साधनाय कािलदासः सानुमतीचिरतर्स्य 
अवतारणां कृतवान ् । शकुन्तला दवुार्सासः शाप िवषये न जानाित । 
तस्मात् दषु्यमन्तं पर्ित शकुन्तलायाः स्वाभािवकी घृणा । सानुमती 
शकुन्तलां पर्ित राज्ञः अकृितर्मम् अनुरागं आशर्मकन्यां ज्ञापियत्वा 
दषु्मन्त-शकुन्तलयोः भािविमलन े सहायतां करोित । शकुन्तलां पर्ित 
दष्मन्तस्य अनुरागः अिस्त न वेित – इित ज्ञाणाभावे तयोः पनुिमलनस्य 
काऽिप साथर्कता नािस्त । कािलदासः सानुमतीमाध्यमेन पुनिमलनं 
साथर्कतां पर्ददाित । दषु्मन्त-शकुन्तलयोः पनुिमलने दवेाः अिप 
आगर्िहणः – इित सानुमतीमुख्यात् ज्ञायते । 
 
वसमुती 
अिभज्ञानशाकुन्तलम् नाटके ये ये चिरतर्ाः राज्ञः दषु्यन्तस्य चिरतर्पर्काशन े
साहाय्यं कुवर्िन्त तषे ु वसुमती अन्यतमा । मुख्यचिरतर्रूपेण तस्याः 
उपस्थापनं न िकर्यते । रङ्गम  े तस्याः उपिस्थितः अिप न दशृ्यत े । 
नाटकस्य ष ऽेङ्के चतुिरकाः तस्याः नामोल्लेखं करोित । वसुमती राज्ञः 
दषु्यन्तस्य प ी । राजा दषु्यन्तः बहुप ीकः आसीत् । परन्तु दे ाः 
वसुमत्याः स्थानमतीव िविश म् । दवेी वसुमती राज्ञः 
पर्णयभाजनमासीत् । राजान्तःपरेु तस्याः अतीव पर्ाध्यानम् अिस्त । सा 
सदा दासीपिरविे ता आसीत ् । तरिलका परभृितका मधुकिरका 
चतुिरका सवार्ः तस्याः सेवाया ं िनयुक्ताः आसन ् । राजा दशु्यन्तः तान ्
समीह ंकरोित । ष ऽङ्के यदा चतुिरका िचतर्ाङ्कनसामगर्  नीत्वा राज्ञः 
िनकषा गच्छित तदा दवेी वसुमती “अहमेव आयर्पुतर्स्य उपनेष्यािम”10 
इित उक्त्वा सवलात्कारं तत् सामगर्  गृहतवती । राजं्ञ पर्ित तस्या पर्णयः 
िव मानः । य िप राजा शकुन्तलासकं्त तथािप राजा पर्थमपर्णयस्य 
गिरमां रक्षित । राजा ता ं दषृ्ट्वा अतीव आनिन्दतो भवते इित । 
िचन्तियत्वा सा स्वयं राज्ञः समीपे गतवती । अथः नारीजनोिचताया 
िवषये सा पटीयसी आसीत् । दवेी वसुमती अतीव अिभमािननी आसीत् । 
तस्मात् राजा िवदषूकः वदित – “वयस्य उपिस्थता दवेी वहुमानगिवता 
च ।”11 
अनेन पर्कारेण दशृ्यत े यत ् महाकिवकािलदासः अतीव सुन्दररूपणे ी 
चिरतर्ाणां उपस्थापनं कृतवान ् । दषु्यन्तस्य पत्न्याः हसंपिदकाया 
संङ्गीतमाध्यमेन तिस्मन् युगे नारी िशक्षाया तथा कलािव ा चचार्याः 
पिरचयं वयं पर्ा मुः । शकुन्तलायाः मातुः मेनकायाः चिरतर्मिप अतीव 
आकषर्नीयम ् या मेनका वाल्यकाल े िशश्कन्यां शकुन्तलां पिरत्यक्तवती, 
दषु्यन्तेन पर्त्याख्याता सती तस्याशकुन्तलायाः साहाय्याथर्ं सा सानमुत  
पर्ेिरतवती । कािलदासः अतर् आचार पिरत्यािगिन मेनकां मातारूपेण 
उपस्थािपतवान ् । शकुन्तलायाः पािलका माता भुत्वा अिप गौतम्याः 
अकृितर्मं ेहं तस्या चिरतर्ोत्कषर्ं पर्काशयित । अनने पर्कारेण दशृ्यते यत ्
महाकिव ी चिरतर् िचतर्ण े वास्तवतयाः सामािजकतयाः तथा 
मनोवैज्ञािनकतयाः पिरचयः द वान् । 
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