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अभिज्ञानशाकुन्तले काभलदासस्य अदु्भतरसप्रयोगवैभित्र्यम ्

 

Somnath Chattopadhyay 
 

lkjka”k 

काव्यस्यात्मा हि रसः। रसं हििाय कोऽप्यर्थो न प्रिर्तरे् । रसस्य प्रयोगदर्तनादेि किीनां श्रषे्ठत्िं प्रणाणीभिहर्। र्दर्थतमेि आनन्दिर्तनेन उक्तम–् 

अहस्मन ् हिहित्रपरम्परािाहिहन काव्यसंसारे काहिदासादयः हित्राः पञ्िैषा िा मिाकिय इहर् गण्यन्रे्। सार्ारणर्या रसस्य 

अष्टहिर्त्िमािंकाररकैरङ्गीकृरं् परं निमरसत्िेन र्ान्र्ोऽहप स्िीकृर्ः। र्त्र नाटकेष ु र्ङ्ृगार-िास्य-िीराणां रसानामङ्हगत्िमभ्यपुगर्म ् । 

काहिदासेन अहभज्ञानर्कुन्र्िहमहर् नाटके सिेषां रसानां बिुहिहिहत्रर्ः प्रयोगो हिहिर्ः। परम ्अदु्भर्रसस्य प्रयोगः सार्ारणर्या कहिहभः न 

हियरे्, हकन्र् ुरसस्यास्य व्यििारो मनोज्ञर्या रोहिष्णरु्या ि कृर्ः कहिकुिििामभरेू्न काहिदासेन । इि प्रबन्रे् काहिदासस्य श्रेष्ठनाटके 

अहभज्ञानर्कुन्र्िहमत्यत्र अदु्भर्रसस्य प्रयोगहिहर्ः प्रदर्शयतरे् । 

 

dqV 'kCn: काहिदासः, अहभज्ञानर्कुन्र्िम,् रसः, हिभाि-अनभुाि-व्य़हभिारभािाः, स्र्थाहयभािः, अदु्भर्रसः, अङ्हगरसशे्चहर् । 

 

izLrkouk 

रसर्त्त्िहिषयकं मौहिकाहभमरं् सितप्रर्थमं प्रदतं्त भरर्ािायेण र्दीये नाट्यर्ासे्त्र। र्न्मरे्न - 

‘हिभािानभुािव्यहभिाररसंयोगाद्रसहनष्पहत्तः’।1 रसं हिना न कोऽहप पदार्थतः प्रहर्पद्यरे् – ‘न हि रसादृरे् कहश्चदर्थतः प्रिर्तरे्’। 

नतृ्यगीर्ादीनां सिेषां किासार्नानां मुख्यं िक्ष्यं र्ािद्रसहनष्पहत्तरेि। दार्तहनकेन िगेेिमिोदयेन रसहिषये कहर्थर्म ् - ‘The 

beautiful is the manifestation of idea’ इहर्। रसास्िादनप्रसङ्गेन भररे्नोक्तम ् – यर्था हि नानाव्यञ्जनसंस्कृर्मन्नं 

भञु्जाना रसान ्आस्िादयन्र्ः समुनसः परुुषाः िषातदीन ्ि अहर्गच्छहन्र्, र्र्था नानाभािाहभनयव्यहञ्जर्त्िािागङ्गसत्त्िोपेर्ान ्

स्र्थाहयभािानास्िादयन्र्ः प्रेक्षका िषातदींश्चाहर्गच्छन्र्ीहर् कृत्िा रे् नाट्यरसाः। 2  भोज्यपदार्थतरसः नाट्यरसापेक्षया स्र्थिूः। 

पक्षान्र्रेण नाट्यरसः िौहककरसापेक्षया सकू्ष्मः। स खिु सामाहजकैरन्र्ररहन्द्रयैरेि गहृ्यरे्।  

आिायेण भामिने काव्यिक्षणाहनरूपणे रस एि काव्यस्य प्रर्ानिस्र्ु इहर् स्िीकृर्म।् रसहिषये स पनुराि - ‘रसैश्च सकिैः 

परृ्थक्’। रे्नोक्तम ् - ‘स्िादकुाव्यरसोहन्मश्रं र्ास्त्रमप्यपुयजु्यरे्’। आिायो दण्डी रसर्ब्देन आस्िादनं बोर्यहर्। रे्नोक्तम्- ‘येन 

माध्यहन्र् र्ीमन्र्ो मर्नेुि मर्वु्रर्ा’। आिायो िामनस्र्ु काव्यस्य गुणहिरे्षरूपेण रसं स्िीिार। सः गुणः काहन्र्ररहर्। उद्भटः 

अिंकारसम्पकृ्तर्या रसस्याहस्र्त्िं स्िीकृर्िान।्  

आिंकाररकः आनन्दिर्तनो नाट्यरसमेि काव्यरसहमहर् मन्यरे्। र्न्यािोकस्य िोिनटीकायाम ् अहभनिगुप्त प्राि - 

‘र्ब्दसमप्यतमानहृदयसंिादसनु्दरः हिभािानभुाि-समहुिर्प्राहविहनहिष्ट-रत्याहदिासनानरुाग-सकुुमारस्िसंहिदानन्द-

िितणाव्यापाररसनीयरूपो रसः’।3 आत्मसंहिदः प्रर्ीहर्रेि रसः। रसस्य कोऽहप स्िरूपभेदो नाहस्र्।  

हिश्वनारे्थन साहित्यदपतणस्य र्रृ्ीय पररच्छेदे रसहिषये कहर्थर्म ्– 

 

“हिभािेनानभुािेन व्यक्तः सञ्िाररणो र्र्था। 

रसर्ामेहर् रत्याहदः स्र्थाहयभािः सिेर्साम”्॥4 इहर्। 

 

रसहिषये हिश्वनार्थस्य मनहस र्ङ्कैका उदेहर् - नन ुकरुणादीनां रसानां दःुखमयत्िाद्रसत्िं न स्यादेहर्। रे्नोक्तम् –  

 

 

                                                           
1 नाट्यर्ास्त्रम.् – ६।३४ 
2 र्त्रिै (प्रर्थमः खण्डः), प:ृ - २८९-२९० 
3 ध्िन्यािोकस्य िहृत्तः (१।४) 
4 साहित्यदपतणः(३।१) 
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“करुणादभि रसे जायते यत ्िरं सखुम।् 

सिेतसामनुिवः प्रमाणं तत्र केवलम”्।।5 इभत 

 

अस्याः शङ्खायायाः भनरसनाय तेनोक्तम ्– न भि कभित ्िेतनवान ्आत्मनो 

दुःखाय प्रववत्तते। करुणाभदषु ि सकलस्याभि साभिभनवेशप्रवृभत्तदशवणात ्

सखुमयत्वमेव। लौभककशोकिषावभदकारणेभ्यो लौभककशोकिषावदयो 

जायन्ते इभत लोक एव प्रभतभनयमः। तथाभि िुनः काव्ये सवेभ्योऽभि 

भविावाभदभ्यः सखुमेव जायते इभत भनयमादत्र कभिद् न दोषः।  

मम्मटेनोक्तम ् – सम्बन्धभवशेषस्वीकारिररिारनीयमानाध्यवसायात ्

साधारण्येन प्रतीतैः अभिव्यक्तः सामाभजकानां वासनात्मकतया भस्थतः 

स्थायी रत्याभदको भनयतप्रमातृगतत्वेन भस्थतोऽभि साधारणोिायबलात ् तत ्

कालभवगभलतिररभमतप्रमातृिाववशोन्मेभषतवेद्यान्तरशून्यािररभमतिावेन 

प्रमात्रा सकलहृदयसवंादिाजा साधारण्येन स्वाकार एव अभिन्नेऽभि 

गोिरीकृतिाध्यमानतैकप्राणो भविावाभदजीभवतावभधः िानकरसन्यायेन 

िव्यवमाणः िुरः एव िररस्फुरन ् हृदयमेव प्रभवशन ् सवावङ्गीनमेवाभलङ्गन ्

अन्यात ् सववमेव भतरोदधद् ब्रह्मास्वादभमवानुिावयन ् अलौभककिमत्कारी 

रसः।  

आलंकाररकेन जगन्नाथेन रसभवषयेऽभि उक्तम–् 

प्रमृष्टिररभमतप्रमातृत्वाभदभनजधमेण प्रमात्रा स्वप्रकाशतया वास्तवेन 

भनजस्वरूिानन्देन सि गोिरीभियमाणः प्राभववभनभवष्टवासनारूिो रत्याभदरेर 

रसः।6 

सव्वे आलंकाररकाः रसमेव भि काव्यस्य मुख्योिजीव्यभमभत कथयभन्त। 

रससखं्याभनणवये आलंकाररकेषु मतिेदाः सभन्त। रसालोिनं िरतस्य 

नाट्यशासे्त्र प्रथममेव प्राप्तभमभत सत्य ंिरं नभन्दकेश्वर एव रसस्य आद्यािायवः 

इभत - ‘रूिकभनरूिनीयं िरतः रसाभधकाररकं नभन्दकेश्वरः’। तेनोक्तम ्– 

 

“शृङ्गारिास्यकरुणरौद्रवीरियानकाः। 

वीित्सादु्भतसजं्ञौ िेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः”॥7 

 

गवेषणायाः रीभतभवज्ञानम ्

इि प्रबन्धे मया सगं्रिात्मकिद्धत्याः (‘Accumulative Research’) अनुसरणं 

कृत्वा काभलदासस्य अभिज्ञानशकुन्तलभमत्यस्य नाटकस्य बिूभन 

ससं्करणाभन आभिताभन । ततः नाटकस्यास्य अङ्कसप्तकमध्य़े आदावेव 

अदु्भतरसस्य दश प्रयोगके्षत्राभण सगंिृीताभन । ततःिरं तेषां प्रयोगके्षत्राणां 

नाटतत्त्वगतभदशा आलंकाररकदृष््टवा िादु्भतरसस्य युक्तत्या ियावलोिनं 

भवशे्लषणञ्ि (‘Analytical Research’) भवभितम ्।  

 

अदु्भतरसस्वरूिम ्आलंकाररकदृशा 

रससखं्याभवषये ऐक्तयमत्ये सभत आलंकाररकेषु सारिूतरसभवषये वैमत्यं 

दृश्यते। वैद्यनाथेन भनगभदतं - शृङ्गार एव सारिूतः रसः। तेनोक्तम ् -- 

‘शृङ्गारैको रसः’। भवश्वनाथस्तु अदु्भतरस ं मूलीिूतं रस ं वदभत। आिायवस्य 

िरतस्य मतानुसारेण आभदरसाित्वारः। यथा शृङ्गार-वीर-रौद्र-वीित्साि। 

वीररसाज्जायते अदु्भतरसः – 

 

“शृङ्गाराभद िवेद्िास्यो रौद्राच ि करुणो रसः।  

वीरच िैवादु्भतोत्िभत्तवीित्साच ि ियानकः”॥ 

 

केभित ् आलंकाररकाः अदु्भतरसः एव अिरेषां सकलरसानाम ् उत्सः इभत 

कथयभन्त। दिवणकारेणोकं्त – रसो लोकोत्तरिमत्कारप्राणः। अत्र िमत्कारस्य 

अथवः भवस्मयः। तेनोक्तम ् - ‘िमत्कारभित्तभवस्ताररूिो 

                                                           
5 साहित्यदपतणः (३।३) 
6 रसगङ्गार्रः (२।६) 
7 नाट्यर्ास्त्रम ्(षष््ठयाध्यायः) 

भवस्मयिरिर्ययावयः’। 8 आलंकाररको नारायणः अदु्भतरस एव रसः इभत 

स्वीकृतवान।् 

ससं्कृतालंकाररकैः अदु्भतरसस्य िूयसी आलोिना कृता। नाटकेषु 

साधारणतया अयमदु्भतरसः अङ्गरसरूिेण भवराजते। नाट्यतत्त्वानुसारतः 

शृङ्गार-करुण-िास्य-वीररसाः अङ्भगरसरूिेण ससं्कृतनाटकेषु भवराजन्ते। 

एतत्सत्त्वेऽभि ससं्कृतनाट्यतत्त्वे अदु्भतरसस्य भवभशष्ट ं स्थानं दृश्यते। िरत-

धनञ्जय-भवश्वनाथ-प्रमुखाः आलंकाररका रसस्यास्य गुरुत्वं स्वीकुववभन्त। ते 

मन्यन्ते ‘कायं भनवविणेऽदु्भतम’्। अथावन्नाटकस्यान्ते अदु्भतरसस्यावभस्थभतः 

नाट्यकौशलदृष््टया आवश्यको भनदेशः। िरन्तु अदु्भतरसमङ्गीकृत्य भकमभि 

नाटकं न रभितम।्  

एकादशे ख्रीष्टाब्दे आलंकाररकेन मम्मटािायेण तदीये ‘काव्यप्रकाशे’ ग्रन्थे 

अदु्भतरसभवषये सभवमषवम ् आलोिना कृता। तेनोक्तम ् - 

‘भवस्मयस्थाभयिावको भवस्मयजनककमवकत्रावलम्बनको 

भवस्मयकमावद्युद्दीभितिभकताद्यनुिाभवतो िषावभदसिंाररतोऽदु्भतः’ 9 । 

अलंकारशास्त्रस्य नवाध्यायः सभूितः ितुदवशख्रीष्टाब्दे। समयेऽभस्मन ्

आलंकाररकः भवश्वनाथः अन्यतमः। तस्य ग्रन्थः ‘साभित्यदिवण’ इभत। 

ग्रन्थोऽयं दशमिररच छेदेन समाप्तः। ग्रन्थस्य तृतीये िररच छेदे तेन रसभवषये 

भवस्तृता आलोिना कृता। अदु्भतरसभवषये सकू्ष्मरूिेण तेन स्वमतं 

प्रकाभशतम।् तेनोकं्त – 

 

“अदु्भतो भवस्मयस्थाभयिावो गन्धववदैवतः। 

िीतवणो वस्तु लोकाभतगमालम्बनं मतम॥् 

गुणानां तस्य मभिमा िवेदुद्दीिनं िुनः। 

स्तम्िः स्वेदोऽथ रोमाञ्िगद्गदस्वरसभं्रमाः॥ 

तथा नेत्रभवकाशाद्या अनुिावाः प्रकीभत्तवताः। 

भवतकाववेगसभं्राभन्तिर्षयावद्या व्यभििाररणः”॥10 

 

अदु्भतरसः भवस्मयः स्थायीिावो यस्य सः। गन्धवो दैवतं देवता स्येभत 

गन्धववदैवतः, गणाभदना भवस्मयोत्िादनं गन्धववः भियते इभत िुराणाभदषु 

प्रभसद्धभमत्येवधेयम।् ‘अदु्भतो ब्रह्मदैवत’ इभत िरतोक्तत्या तु ‘ब्रह्माभधदैवतः’ 

इभत िाठो िभवतंु युक्तः। िीतवणव इत्यथवः गन्धवावणां िीतवणवत्वादेवायमभि 

िीतस्वरूिः लोकाभतगमं लोकं ससंारमभतगच छत्यभतिामतीभत तादृशं 

लोकोत्तरमलौभककभमभत यावत,् इन्द्रजाभलकं वस्तु आलम्बनं मतम।् तस्य 

लोकाभतवस्तुभन गुणानां मभिमा गुणमित्त्वं िुनरुद्दीिनं िवेत।् स्तम्िो 

जाड्यमयम ् स्वेदः, रोमाञ्िः, गद्गदस्वरः सम्भ्रमो वेगः ि इमे तथा 

नेत्राभवकाशः, आद्यिदात ्भनमेषरभितावलोकनादयि अनुिावाः प्रकीभत्तवताः 

कभथताः। भवतकव ः, आवेगः सम्भ्राभन्तजवडत्वम,् िषव आद्यिदात ्

औत्सकु्तयादयि व्यभििाररणो िवेयुः। तथा ि भवस्मयस्थाभयिावको 

भवस्मयजनकः कत्रावद्यालम्बनको भवस्मयकमावद्युद्दीभितः स्तम्िाद्यनुिाभवतो 

भवतकावभदसञ्िाररतोऽदु्भतो रसः। 

िरवभतवभन काले िभण्डतराजजगन्नाथेन रसगङ्गाधरग्रन्थे अदू्भतरसस्य 

भवस्तृता आलोिना भियते। तेनोक्तम-् ‘अलौभककवस्तुदशवनाभदजन्मा 

आियावख्यो भवस्मयः।’11  

 

अभिज्ञानशाकुन्तले अदु्भतरसप्रयोगवैभित्र्यम ्

काभलदासेन भवरभितेषु भत्रषु नाटकेषु अन्यतमं तावदभिज्ञानशकुन्तलम ् । 

नाटकभमद ं मुख्यतया शृङ्गाररसप्रधानम,् िरन्तु कभवना शृङ्गाररस ं भवना 

अन्ये रसाः अभि मुख्या इभत मन्यते। नाटकेऽभस्मन ्अदु्भतरसस्य प्रयोगवैभित्र्य ं

दृश्यते अस्माभिः।  

                                                           
8 साहित्यदपतणः (र्रृ्ीयपररच्छेदः) 
9काव्यप्रकार्ः, (४र्थत उल्िासः) 
10साहित्यपतणः,. ३।२०७ 
11रसगङ्गार्रः– १म आननः 
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 तत्र प्रथामाङ्के दृश्यते यत ्–  

“राजा – (िररिम्यावलोक्तय ि) इदमािमद्वारम।् यावत ्प्रभवशाभम। 

(प्रभवश्यि भनभमत्तं सिूयन)् 

 

शान्तभमदमािमिद ंस्फुरभत ि बाि ः कुतः फलभमिास्य । 

अथवा िभवतव्यानां द्वाराभण िवभन्त सववत्र”।।12 

(नेिथ्ये)  

“इतः इतः सखौ 

 

राजा – (कणं दत्त्वा) अये दभक्षणेन वृक्षवभटकामालाव इव िूयते। यावदत्र 

गच छाभम।  (िररिम्यावलोक्तय ि) अये, एतास्तिभस्वकण्यकाः 

स्वप्रमाणानुरूिैः सेिनघटैः  वालिादेभ्यः ियो दातुभमत एवाभिवतवन्ते। 

(भनिुणं भनरूप्य) अिो मधुरमासां दशवनम”्। 

मृगयाथं कण्वािमिद ंप्रभवष्टवान ्मिाराजो दुर्षयन्त इभत स्वािाभवकी वात्ताव। 

आिमिद ं खलु शमप्रधानम।् तत्स्थानं भि ब्रह्मियवव्रताभदिालनस्य िभवत्र ं

स्थानम।् ततै्रवािमे लौभककिररणयस्य भकमभि स्थानं नाभस्त। तथाभि 

तत्रािमे प्रवेशमाते्रण दुर्षयन्तस्य बािू स्फुरभत। ियववेक्षणद्वारेण बाि स्फुरणं 

िाभविररणयस्य सिूकं स्याभदभत लोकजीवने प्रिभलतमभस्त। दुर्षयन्तः खलु 

लोकजीवनस्यास्य ज्ञानलब्धः िुरुषः। तस्मादेव कारणात ्बाि स्फुरणस्य फलं 

तत्रािमे तत्रिवता भकम्प्रकारेण प्राप्तव्यभमभत भवस्मयाभििूतोऽिवत ्

तत्रिवान ् दुर्षयन्तः। इदमेव िररणयरूिं फलं मानवभिन्तनस्य अतीतभमभत 

ज्ञात्वा तेन भिभन्ततं यद् यस्य भवषयस्य सघंटनम ् अवश्यम्िाभव 

मानवभिन्तनातीतञ्ि तस्य भवषयसघंटनाया द्वाराभण सववतै्रव सभन्त इभत 

भवस्मयः। अयंप्रकारो मानवभिन्तागोिरो भवस्मयावििमत्कारः। अयम्प्रकारो 

िमत्कारोऽदु्भतरस एव। 

 

 िुनश्य दृश्यते यत ्प्रथमाङ्के –  

“राजा – (ग्रिीतुभमच छन ् भनगृह्य आत्मानम।् आत्मगतम)् अिो 

िेष्टाप्रभतरूभिका  काभमजनमनोवृभत्तः। अयं भि – 

 

अनुयास्यन ्मुभनतनयां सिसा भवनयेन वाररतप्रसरः । 

स्थानादनुच िलन्नभि गत्वेव िुनः प्रभतभनवृभत्तः”।।13 इभत 

 

काभमजनमनोवृभत्तः मानवानां कृते साधारणी प्रवृभत्तररभत स्वािाभवकी। 

असाधारणानां कृते एष न स्वािाभवकः। अत्र दुर्षयन्तो न साधारणः िुरुषः। 

सावविौमो नृिः सः। नृिः सववदा देवताया अंशभवशेषः मनुसभंितायां दृश्यते।14 

तस्मादेव कारणादसाधारण एव दुर्षयन्तः। राजा सववदा जीतेभन्दयो िवेत।् 

स्मृभतशास्त्रकारेणोक्तम ् - ‘भजतेभन्द्रयो भि शक्तनोभत वशे स्थािभयतंु प्रजाः’15 

इभत। असाधारणानां मानवानां कृते सववदा काभमजनवृभत्तः त्यजनीया इभत 

दुर्षयन्तेन भिभन्ततम।् अत्र राजा दुर्षयन्तः शकुन्तलां ग्रिीतुभमच छन्नभि 

लोकािवादादात्मानं रभक्षतंु सयंतया स्थातुभमच छभत। तथाभि आत्मनः 

काभमजनमनोवृभत्तः न भनवृते्तभत कृत्वा दुर्षयन्तभिन्तयभत। सः 

असाधारणत्वेऽभि साधारणवदािरतीभत भिन्तभयत्वा स भवभस्मतोऽिवत।् 

तस्य इमां मानभसकावस्थां दृष््टवा स स्वयमाियावभन्ततः अिवत।् अयम्प्रकारः 

आियोऽदु्भतरस एव । अतः तेनोक्तम ् - ‘अिो’ इभत शब्दः। ‘अथो शब्दः 

आियावथववािकः’।  

 नाटकेऽभस्मन ्भद्वतीयाङ्के अदु्भतरसस्य प्रयोगवैभित्र्यं दृश्यते यत ्–  

“राजा – वयस्य, भकं बि ना – 

 

                                                           
12 अहभ.र्., (अङ्कः – 1, श्लोकः – 15) 
13 अहभ.र्., (अकंः – 1, श्लोकः – 26) 
14 मनु. (7/4-5) 
15 मनु. (7/44) 

भिते्र भनवेश्य िररकभपितसत्त्वयोगा रूिोच ियेन मनसा भवभधना 

कृता नु । 

स्त्रीरत्नसभृष्टरिरा प्रभतिाभत सा मे धातुभवविुत्वमनुभिन्त्य विुि 

तस्याः”।।16 इभत 

 

मृगयाथं मिाराजा दुर्षयन्तो कण्वािमं प्रभवष्टवान।् आिमस्थानं तावत ्

ब्रह्मियावभदव्रतिालनस्य िभवत्रं स्थानम।् तभस्मन ् आिमिदे दुर्षयन्तः 

शकुन्तलां दृष्टवान ् । ततै्रव शकुन्तलायाः रूिलावण्यं दृष््टवा राजा 

भवस्मयोऽिवत।् अभस्मन ्आिमिदे ब्रह्मियावभदव्रतिालनेन भकं प्रकारेण इद ं

रूिलावण्यं सम्िवभत ? राजधान्यामीदृशं रमणीसौन्दयं दुर्षयन्तो न कदाभि 

दृष्टवान।् शकुन्तलाया रूिसौन्दयं मानवीयोभनजातं न सम्िवतीभत दुर्षयन्तेन 

भवभिभन्ततम।् इयं रूिसभृष्टः भवभधना िररकभपितेन सवविेष्टरूिेण भनभमवता। 

अतएव सा अिरा स्त्रीरत्नसभृष्टः। ब्रह्मणः सभृष्टः लोकाभतिान्तत्वादलौभककी। 

शकुन्तलाया इदमलौभककसौन्दयं दृष््टवा दुर्षयन्तः स्वयं भवस्मयोऽिवत।् अयं 

प्रकारो भवस्मयः िमत्कारः। अतः अयं प्रकारो िमत्कारोऽदु्भतरस एव। 

 ितुथावङ्के नाटकेऽभस्मन ्दृश्यते यत ्– 

“ (प्रभवश्योिायनिस्तौ) 

ऋभषकुमारौ – इदमलंकारणम।् अलंभियतामत्रिवती”। (सवाव भवलोक्तय 

भवभस्मताः) 

“गौतमी  –  वत्स नारद, कुत एतत?् 

प्रथमः –  तातकाश्यिप्रिावात।् 

गौतमी –  भकं मानसी भसभद्धः”? 

आिमस्थानं तावत ् स्विावतो ब्रह्मियावभदव्रतिालनस्य िभवत्रं स्थानम।् 

अतोऽत्र जागभतकिोगसाधनभवषया न प्राप्यन्ते। िरन्तु शकुन्तलायाः 

िभतगृिपे्ररणावसरे शकुन्तलालंकृतासीत।् अतः 

मुभनकुमारयोिवस्तयोबवि मूपयवन्तोऽलंकारान ् दृष््टवा सवे भवभस्मताः। कुत्र 

ताभ्याभममेऽलंकाराः प्राप्यन्ते इभत िृच छभत माता गौतमी। कुमारौ उक्तवन्तौ 

यद् एष तातकाश्यिेन प्रिावाज्जायते। आिमवाभसनोऽकस्मादलंकारदशवनेन 

भवस्मयोऽनुिूयते। अयं प्रकारोऽलंकारदशवनरूिो भवषयिमत्कारः। अयं 

प्रकारः िमत्कारोऽदु्भतरस एव।  

 िञ्िमाङ्के अदु्भतरसस्य प्रयोगवैभित्र्यं दृश्यते यत ्– 

“आियवम ्! 

राजा – (आकण्यव) भकं नु खलु स्यात?् 

(प्रभवश्य) 

िुरोभितः – (सभवस्मयम)् देव, अदु्भतं खलु सवंृत्तम ्। 

राजा - भकभमव? 

िुरोभितः – देव, िरावृते्तषु कण्वभशर्षयेषु सा भनन्दन्ती स्वाभन िावयाभन बाला 

बाि त्के्षिं िभन्दतंु ि प्रवृत्ता। 

राजा – भकं ि। 

िुरोभितः –  स्त्रीससं्थानं िाप्सरस्तीथवमारादुभत्क्षप्यैनां ज्योभतरेकं 

जगाम”।। 17 इभत 

अत्रासन्नप्रसवां शकुन्तलां दुर्षयन्तो वधूरूिेण न स्वीकरोभत। अनेन शकुन्तला 

भनतरामिमाभनताऽिवत।् रुदती प्रभस्थता सा। तभस्मन ् समये एका तेजोमयी 

मूभत्तवः शकुन्तलां नीत्वा अप्सरतीथं गतवती। राजिुरोभितात ्इमां वात्तां िुत्वा 

दुर्षयन्तो भवस्मतोऽिवत।् सवे समुिभस्थता राजिुरूषा अभि भवस्मयािन्नाः। 

अयम्प्रकारो भवस्मयः िमत्कार एव। अत्र टीकाकारेण राघविटे्टनाभि 

स्वीकृतोऽदु्भद्रसप्रयोगः। तन्मते यथा –  

‘दुलविािीष्टसपं्राभप्तः खेिराणां भवलोकनम।् 

एते यत्र भविावाः स्युरनुसिंाररणस्त्वमी।। 

स्तम्िः खेदि रोमाञ्िः प्रलयो गद्गगद्विः। 

आवेगसभं्रमौ जाड्यभमभत यत्राथ भवस्मयः।।’ इभत। 

                                                           
16 अहभ.र्., (अङ्कः – 2, श्लोकः – 9) 
17 अहभ.र्., (अङ्कः – 5, श्लोकः – 30) 
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 सप्तमाङ्के अदू्भतरसप्रयोगस्य वैभित्र्य ंदृश्यते –  

“राजा – (सभवस्मयम)् 

 

उिोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवत्तवमानं न ि दृश्यते रजः। 

अिूतलस्िशवतयाभनरुद्धतस्तवावतीणोऽभि रथो न लक्ष्यते”।। 18 

इभत 

 

मिाराजो दुर्षयन्तो देवतायाः सािार्ययावथं रथानारुह्य स्वगं गतः। यदा दुर्षयन्तो 

रथादवतरभत तदा िलमानं रथं दृष््टवा स भवभस्मतोऽिवत।् दुर्षयन्तस्य रथः 

शून्ये धावभत। रथो न िुतलं न स्िृशभत । अस्मादेव कारणाद्रथाङ्गस्य शब्दो न 

िूयते। मत्यवलोके मागोऽभस्त। स ि मागो धूभलधूसररतो वतवते। स्वगवलोकः 

शून्ये भतष्ठभत। िरं तत्र शून्ये मागो नाभस्त। अत एव तत्र न िूतलं स्िृशभत। कथं 

दुर्षयन्तः रथादवतरतीभत न बोदु्धमिवभत सः। इमामवस्थां दृष््टवा मिाराजः 

स्वयमाियावभन्वतः। 

 

 अभि ि, अन्यत्राप्यदु्भतरस्य दृष्टान्तः प्राप्यते -- 

“राजा – (कणं दत्त्वा) अिूभमररयमभवनयस्य। वो नु खपवेषभनभषध्यते। 

(शब्दानुसारेणावलोक्तय ।  सभवस्मयम।्) अये को नु 

खपवयमनुवध्यमान-स्तिभस्वनीभ्यामवालसत्त्वो बालः। 

 

अधविीतस्तनं मातुरामवदभक्तलष्टकेसरम ् 

प्रिीभडतंु भसिंभशशंु वलात्कारेण कषवभत”।।19 इभत 

 

मिाराजो दुर्षयन्तो मारीिािमिद ं प्रभवष्टवान।् तत्र आिमस्य बालकं दृष््टवा 

दुर्षयन्तो भवभस्मतोऽिवत।् बालकः िीडायै भसिंभशशंु बलादकषवतीभत। 

भशशवः भसिंाभद्वभ्यतीभत स्वािाभवकी। िरन्तु बालकोऽयं 

भविरीतस्विावभवभशष्टः। स न भविेभत भसिंात।् एष कथं सम्िवतीभत दुर्षयन्तेन 

मन्यते। बालकोऽयं न साधारणः। यो न साधारणः सोऽवश्यमेवासाधारणः। 

असाधारणो खलु अदु्भत एव । अस्यासाधारणस्य बालकस्य मिावीरत्वं 

दृष््टवा राजा स्वयमाियावभन्वतोऽिवत।् अयम्प्रकारो िमत्कारो भवस्मयजः। 

अयं प्रकारो भवस्मयोऽदु्भतरस एव। 

 िुनि सप्तमाङ्के दृश्यते यत ्–  

“प्रथमा – (भवलोक्तय सोदे्वगम)् अिो रक्षाकरण्डकमस्य मभनबन्धे न दृश्यते। 

राजा – अलमलमावेगेन। नभन्वदमस्य भसिंशावभवमदावत ् िररभ्रष्टम।् 

(आदातुभमच छभत) 

उिे – भवस्मयादुरोभनभितिस्ते िरस्िरमवलोकयतः। मा खलु इदमवलम्ब्य। 

कथं गृिीतमनेन। 

राजा – भकमथं प्रभतभषद्धाः स्मः। 

प्रथमा – शृणोतु मिाराजः। एषा अिराभजता नाम ओषभधः अस्य 

जातकमवसमये िगवतो मारीिेन दत्ता। एतां भकल माताभिरतौ आत्मानं ि 

वजवभयत्वा अिरः िूभमिभततां न गृह्नाभत। 

राजा – अथ गृह्नाभत। 

प्रथमा – ततः तं सिवः िूत्वा दशभत। 

राजा – िवतीभ्यां कदाभिदस्याः प्रत्यक्षीकृता भवभिया? 

उिे – अनेकशः। 

राजा – (सिषवमात्मगतम)् कथभमव सम्िूणवमभि मे मनोरथं नाभिनन्दाभम। 

(इभत वालं िररर्षवजते) 

भद्वतीया – सवु्रते एभि। इमं वृत्तान्तं भनयमव्यािृतायै शकुन्तलायै 

भनवेदयावः”20। 

                                                           
18 अहभ.र्., (अङ्कः – 7, श्लोकः – 10) 
19 अहभ.र्., अङ्कः – 7, श्लोकः - 14 

20 अहभ.र्.(सप्तमाङ्कः) 

प्रथमा तािसी बालकस्य मभणबन्धे रक्षाकरण्डकं न दृष््टवा भवस्मयाभििूता 

जाता। तत्र िवान ् दुर्षयन्तो तािसीमाश्वस्तीकृतवान।् तेनोकं्त यत ्

भसिंशावकभवमदवनाद्बालकस्य िस्ताभदद ं कवन्धकं िररभ्रष्टमिवत।् तभस्मन ्

क्षणे कवन्धकमालोक्तय राजा तद्िस्तगतं कृतवान।् राजिस्ते तदृ्दष््टवा तािसौ 

उरोभन्नभितिस्ते भवस्मयाभििूते। तदा राजा रक्षाकरण्डकं रिस्य ं

भजज्ञाभसतवान।् एषा अिराभजता नामौषभधरस्य बालकस्य जातकमवसमये 

िगवता मारीिेन दते्तभत ते वदभन्त। माताभितरौ वजवभयत्वाऽिरो कोऽभि 

िूभमिाभततं करण्डकं स्िृशभत िेद् तत्सिो िूत्वा दशभत। एषां कथां िुत्वा 

दुर्षयन्तः स्वय ं भवस्मयाभििूतः। तेन मनभस भिभन्ततं यद्बालकः ममात्मजः। 

आत्मिुत्रलािेन दुर्षयन्त आनभन्दतोऽिवत।् अतएवात्राय ं

रक्षाकरण्डकवृत्तान्तः भनयमेन व्यािृतः। भनयमव्यािृतो वृत्तान्तः खलु िवभत 

सववदालौभककः। योऽलौभलकः स एवादु्भतः। सप्तमाङ्के कविवृत्तान्तं 

योजभयत्वा काभलदासेन आलंकाररकसम्मतम ् - ‘कायं भनवविणेऽदु्भतम’् इभत 

विनस्य प्राधान्यं दीयते । 

 

उिसहंृभतः  

काभलदासेन तस्य िेष्ठनाटके अभिज्ञानशकुन्तलभमत्यत्र अन्येषां प्रधानरसानां 

समतालमेव अदु्भतरस्याभि भवभिभत्रतः प्रयोगो दभशवतः। काभलदासस्य 

प्रयोगांि दशं दशवम ् अनुमीयते यत ् अदु्भतरसस्य प्रयोगे काभलदासः 

सवाविेक्षया धुरीभत । केषुभित ् स्थलेषु अदु्भतरसस्य प्रयोगान ् दृष््टवा मन्यते 

यदयं रसोऽङ्गो न, िरमङ्गी रस एव । तथाभि काभलदासः 

ससं्कृतकभवमुख्य़ेषु अभद्वतीयः सरस्वत्याः िुत्रिेभत अस्माभिमवन्यते इभत 

भशतम ्।  
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