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मालववकाविवमत्रे मालववकायाां योगदानम्
डा. सुजाता राघवन्
मालववकाविवमत्रनाटकां कावलदासस्य प्रथमकृ वतत्वेन प्रवसद्धमां । युवराजः अविवमत्रनायको धीरोदात्तप्रकृ वतको
तथा धीरलवलतागुणसम्मन्न नावयका च मालववकाऽख्या ववदर्भराज कन्या प्रवतर्ावत। अत्र वि
कववरत्नप्रणीतापेक्षया
तथा
वसद्धिस्तस्तथावप
कावलदास
एव।
लघुकाव्येऽवस्मन्नाटके
ववदर्भराजदुवितुमाभलववकायाः मालवेन्रेण सि प्रणयस्य कथामनोिरया शैल्योपवनबद्धा नाट्यकलाप्रदशभनाय
रङ्गमवतीणाभय मालववकया वणभन् कववना नाट्यशासात्ररिस्य्ानमवप प्रकटीकृ तमां। नाटके वस्मन् पञ्चाङ्काः
र्ववत। मालववकाविवमत्रनाटके मालववख्याां योगधानां कथम् आसीतीवत प्रस्तोतुां प्रयत्नां करोवम।
नाटके वस्मम् मालववका सरलस्वर्ावा, पववत्रा, आचरणयुक्ता राजकु मारी आसीतां। ववदर्भराजा माधवसेनस्य
र्वगवन आसीतां। तथा राजा अविवमत्रस्य र्ाववपवत्न र्ववष्यवत। तस्याः वशक्षासम्बन्धे नाटके कु त्रीवप सांकेतो न
र्ववत तथावप तस्याः वाताभलापां तथा सम्पूणभव्यविारे ण सा ्ायते एव वशवक्षतायुक्ता नारीतीवत। नाटके
मालववका नावयकानाां वववशष्ठ सां्ाषु मुग्धा नावयकायाः पररवचतो।
1. सौन्दयभवती
मालववकायाः सौन्दयं अपूवभमासीतां। कौमुददका वकु लाववलकायाां कृ ते उक्तवती
आकृ वतववशेषाष्वादरः पदां करोवत।1
आत्रावर्प्रायेण अस्याां(मालाववका) सोन्दयं प्रवतर्ावत। पुनः आयभगणदासः अस्याां प्रशांसायाम् उवक्तरवपआदकवशेषप्रत्ययादेनामनूनवस्तुकाां सांर्ावयावम।2
अनेन उक्त्याः आकृ वतववशेषां दृष््वावप रमणीयरूप ववश्वासात् एवाां मालववकाां सुवववशष्ठपृष्याां इवत मन्ये।
तदथं
पात्रववशेष न्यस्तां गुणान्तरां व्रजवत वशल्पमाधातुः।
जलवमव समुरसुक्तौ मुक्तफलताां पयोदस्य।।3
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अथाभत् र्ारतीयधारणानुसारां अनुमीयते स्वावत नक्षत्रलिे मे घपवततां जलां यदा शुवक्त मुखे पतवत तदा जलां मुक्त
तुल्यां र्ववत स्म। तावत् गणदासस्स वशक्षारूवप जलववन्दुमालवकारूवप शक्तायाां मुखे पवतत्वा मुक्ततुल्यां
ज्वलवत स्म। अनेन अपूवभमस्याः सौन्दयं प्रवतर्ावत।
पुनः रा्ः ववदूषकः कृ ते अस्याः रूप वणभने आि
वचत्रगतायामस्याां कावन्तववसांवादशवङ्क मे हृदयम्।
सांप्रवत वशवथलसमाधध मन्ये येनयमावलवखता।।4
~ 24 ~

International Journal of Sanskrit Research

अनेन

श्लोके न

चित्रकलायााः

चित्रमुपागतं

3. र्यातुरता

मालचिकायााः
मलचिका

मालचिका सपय इत्याददनां कृ ते अत्यन्तं भयातुरता आसीत्। चिदूषकाः

चित्रगतमालचिकाऽपेक्षया समाचिकालािण्यसमचन्िता भूत्िा लोिनं

यदा उच्चसिरे ण तत्र सपय सपय इचत कर्नेन राजा तसयााः(मालचिका) रमणं

चिचिरयन्ती ितयते इचत व्यज्यते।

चनचमतार्ं यदा बचिरागच्छचत तदानीं मालचिका अत्यन्त भयेन राज्ञाः

पुनाः असयााः सियसर्ाननिद्यता रूपचििेषे चिमोचित्िा राज्ञा कचर्तम्-

कृ ते कर्यचत तत्र गच्छ एिमेि-

सौन्दययिैषम्यसंसयाचन्ितमं।

अर्ायत्

साक्षादागता

र्तभः मा तावत् सिसा वनष्रम। सपभ इवत र्ण्यते।13

दीघाभक्षां शरददन्दुकावन्तवदनां बाहु नतावांसयोः
सांवक्षप्तां वनवबडोन्नतस्तनर्रः पाश्वे प्रमृष्टे इव।
मध्यः पावणवमतो वनतवम्ब जघनां पावरालङ्गुली
छन्दो नतभवयतुयथ
भ व मनवस विष्टां तथास्याः वपु।।5

मालचिका सिजीिेने अनेकााः पर्े आतचङ्कता भिचत। अताः दसयुिगयाः
इचत कणयपातेण तसयााः िरीरं कम्पनं जायते। दसयुिग्यायाः ियाययां सा
अयचिकाः भयातुरतां आिरचत। तताः

पुनाः राजा असयााः िरण िणयने आि-

मालववका र्यां रूपयवत।14

चरणान्तवनवेवशताां वप्रयायाः सरसाां पश्य वयस्यरागलेखाम्।
प्रथमावमव पल्लवप्रसूधत िरग्धस्य मनोर्वरुमस्य।।6

असयााः अिसर्ााः पररदृश्य चिदूषकाः मुखेन पुनाः –
र्ववत मा ववऊवि। अवतरन्तां खलु तत्र र्वती कथयवत।15

2. कु शाग्रबुवद्धः

4. अत्यन्तप्रेमयुक्ता

कु िाग्रबुचधाः सम्पन्ना राजकु मारी रूपा ख्याता राजकु मारी इयं

मालचिका राज्ञाः दियनान्तरं तचसमन्नासिा भिचत। यर्ा परभृचतका

मालचिका। राज्ञाः प्रर्ममचिषीिाररण्यााः तसयााः कृ ते आज्ञाचपतं-

मिुररकायााः कृ ते व्यङ्ग्यतया कर्यचत-

नाट्यािाययगणदासपचि त्िां नृत्यकलायााः चिक्षणं कु रु इचत। असयााः
नृत्यकलायां चिमुग्ि नाट्यािायय गणदासाः तसयााः प्रिंसा अचभव्यचि

मालववकाप्येषु
लक्षयते।16इवत।

करोतीचत-

मालचिका सियमेि प्रलययचत एिम-

यद्त्पत्प्रयोगववषये र्ाववकमुवपश्यते मया तस्यै।
तत्तविशेषकारणद् प्रत्यपददशतीव मे बाला।।7

अवव्ातहृदयां र्ताभरमर्लाषन्त्यात्मनोऽवप
तावल्लजे। कृ तो ववर्वः विग्धस् सखीजनस्येमां
वृत्तान्तमाख्यातुम।् न जानेऽप्रतीकारगुरुकाां
वेदनाां दकयन्तां कालां मदनो माां वनष्यवत।।17

तसयााः नृत्यकलायााः तर्ा संगीत कलायााः अत्यन्त नैपुण्यं दृष्ट्िा
आिाययगणासो सन्तुष्टो अचसत। तदानीं गणदासाः चिदूषकाः कृ ते

ददवसेष्वनुर्त
ू मुक्तेव

मालतीमाला

म्लाना

इचत चिरििेदनां नाटयचत। सा राजानं चिन्तयन् कक कायं कतयव्यचमत्येि

पश्यमेिमेि-

क्षणे चिसमरचत। तताः

मन्दोऽप्यमन्दतामेवत सांसगेणववपवितः।
पङ्कवछछदः फलस्येव वनकषेणाववलां पयः।।8

िदय, वनरवलम्बनावतर्ूवमलवङ्घनोते मनोरथाविरम्।
कक मामायास्य इत्युक्त्वा कष्टमनुर्ववत।।18

तत् कलायां चिदूषकाः तर्ा पररव्राचजका अत्यन्त प्रिंचसतो भिताः। तताः
पररव्राचजका उक्तत्या-

5. प्रणयकोपयुक्ता

अङ्गैरनेतर्ननवितवचनः सूवचतः सम्यगथभः
पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मत्वां रसेषु।
शाखायोवनमृद
भ रु र्नस्तविकल्पानुवत्त
ृ ौ
र्ावो र्ावां नुदवत ववषयारागबन्धः स एव।।9

चित्रगतां मामं अदृष्ट्िा राजा दकमचप पश्यतीचत बकु लािचलकायााः कृ ते
कर्यचत। तर्ा चििला! र्ताभ अदवक्षण इव मे प्रवतर्वत। यः सवे देवी जनमुवज्ित्वैकस्या

चिदूषकाः चि-पुनाः असयााः प्रिंसा कृ त्िा कचर्तम्-

मुखे बद्दलयः।19

र्ो वयस्य न के वलां रूपे, वशल्पेऽप्यवितीया मालववका।10

ततः दकवमदानीमात्मानमायसवयष्यावम।20 इचत सासूयं पराितयते।

पुनाः राजा कर्यचतअव्याजसुन्दरीं ताां ववधानेन लवलतेन योजवयता।
पररकवल्पतो ववधात्रा बाणः कामस्य ववषददग्धः।।11

6. ववनययुक्ता रिस्यवनगूढा च

अनेन श्लोके न दररदृश्यते सौन्दययमचतक्रम्यं काऽचप चिचिष्टो पदलभ्यतााः

चिनयं न त्यजचत। एिं सिसय पररियं कसमै अचप न प्रकटयचत।

नाम अपूिायसुन्दरीयुि। मिुरभाचषणी लचलतकलापररगचणनेचत िा इचत।

भतृदाररका िेदचप प्रेष्टयभािेनैि कायं कृ त्िा सिरिसयं चनगूिचत।

नृत्यगीतादद पररियेन चििानेन योजचयता।

अिङ्कारं न प्रदिययचत ि। राजा कृ ते सा अत्यन्तप्रेमरतासीत् यत्

सिेरचप िसचन्त तदा मालचिका ईषत् िसचत तदानीं राजा आि-

बकु लािचलका कचर्तिचत-

स्मयमानमायताक्षयाः दकवञ्चदवर्व्यवक्तदशनशोवर्मुखम्।
असमग्रलक्षयके सरमुछछवसददव पङ्कजां दृष्टम्।।12

एष उपारूढाग उपर्ोगक्षमः पुरतस्ते वतभते।21
ततः परां तस्याः मुखां अनायास रमेण प्रस्फु रटतां र्वेत्- कक र्ताभ।22इवत।

इयं सियदा चिचनयुिा भिचत सम। देव्या कारागृिे सर्ाचपताचप सिसय

अचसमन् श्लोके व्यज्यते। मालचिकायााः िासाः इचत चसमतिासयुिम्।

7. शावलनतापूणस्भ वर्ावा

असयााः ईषत् प्रचिदन्तिोचभमुखं तर्ा चििाललोिनयुिमुखं उच्छिस्

मालचिका नृत्यकलायााः सितन्त्रता सािासं तर्ा न पररलक्ष्यते।

असम्पूणयदश्ृ यदकञ्जलकं पङ्कजचमि अिलोदकतम्।

रूपदृश्या सा भयेन कातरता चसर्ता दकन्तु अन्तेाः ताित् न भिचत। यतो
~ 25 ~
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चि स्त्रीणां अलङ्कारं चिमण्डते तासां लज्जा एका गुणाः। नृत्यपररक्ष्यां

लक्ष्यणोि प्रकरे णैि मालचिका सिसया प्रेम लज्जाििात् सिसख्यााः

तसयााः भािं प्रदियचयतुं उच्च कु लसम्पन्ना कन्या परपुरुषसमीपं नृत्यरता

बकु लिचलकायााः कृ ते कर्यचत। राजानमाचलचङ्गने कम्पनुभिचत। अताः

भिचत।

दूरादेि पश्यचत। सिसयाङ्कं नाट्य सव्यपदेिं प्रकाियचत। तदा तदा

वामां सांवधवस्तवमतवलयां न्यस्य िस्तां वनतम्बे
कृ त्वा श्यामाववटपसदृशां स्रस्तमुक्तां वितीयम्।
पादाङ्गुष्ठालुवलकु सुमे कु रेमे पावतताक्षां
नान्तदस्याः वस्थवतमवततराां कान्तमुज्वायताधभम।् ।23

राजानां चिन्तचयत्िा िेष्टाञ्च करोचत।
इयं

नाचयकायााः

अिसता

भेदे

ि

अचभसाररकामनुसचत।

यर्ा

अचभसाररकायााः लक्षणमािाः चििनार्ैाःअवर्सारयते कान्तां या मन्मथवशेवदा।
रूपां वाऽवर्सरप्येषा धीरै रुक्तावर्शाररका।।33

पुनाः मालचिकया व्याग्रता दृष्ट्िा गणदासाः कर्यचतवत्से, मुक्तासाध्वसा सत्त्वस्था र्व।24

एिं प्रकारे ण मालचिका ितुर्ायङ्के राज्ञाः साकं मेलनं सम्भिचत। तत्र

8. प्रेम तथा र्येन सांयुक्ता

मेलनात्पूिं बकु लबाचलकायााः िाक्तयं चनचिनोचत।

मालचिका मिाराजं अचिचमत्रं प्रेम अिश्यंकरोचत मिाराचज्ञ िाररणीं कृ ते

उपसंिाराः

भीतो अचसत अनया। भयसय पुनाः द्वे अभिताम्। प्रर्मं ताित् यदद तसयााः

भरतमुनेाः प्रणीताः नाट्यिास्त्रचिषयो ये ये चनयमााः िर्सततााः ते सिे असय

प्रेमं ज्ञानं भिचत तदा सा तत्र भर्ससता भचिष्टयचत। चद्वतीयं तु िाररिी

नाटकसय पात्राचण परािीलने पररभूयते। मालचनकाचिचमत्रे नारीषु

तसयााः कृ ते अददत् कारािासं तसयााः भीत तर्ा कातरतां जनयचत। अताः

मालचिका युिा कोऽचप चिचिष्टयं भजते। लज्जा-भाचत-प्रभृचत गुणााः

राजा कृ ते सा अिचत-

मुग्िनाचयकासु दृश्यते। नाटकसय प्रर्मोङ्के मालचिकायााः चित्रं दृष्ट्िा

देव्या र्येनात्मनोऽवप वप्रयां कतुं न

पारयावम।25

राजा

तताः परं राजा उत्तरयचत

यर्ा

कामयते

ततोचिकचमयं

राजानं

कामयते।एिमेि

मालचिकाचिचमत्रनाटके मालचिख्यां योगिानं आसीतीचत िमं।

अवच न र्ववतव्यम्।26

----------------------------------------

अत्रेि व्यङ्ग्येन मालचिका ििना अचभव्यिो भिचत। एिमेि-
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कचर्तिचत।
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