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मचृ्छकटटकर्ाटके दाियवर्कवचन्तर्म ्
 

काञ्चनश्री: एस ्

 

प्रस्तािर्म ् 

भारतीर् संस्कृत िाङ्मर् ेऋत ंभराप्रज्ञािवभिः ऋविवभिः दषृ्टार्ां अपौरुिॆर्ाणां िॆदार्ां स्थार् ं

अत्र्न्तं उत्कृष्ट ंमहत्िं च स्थार्ं ितयतॆ ।र्तोऽवह तॆ एि िॆदिः मूलस्रोतांवस िङ्मर्स्र्ास्र् । त िः 

िॆद िः मार्िस्र् जीिर्साफल्र्ार् उपार्ािः वर्र्ददष्टािः । तर्हह मार्िस्र् जीिर्फलं ककम् इत्र् कॆ्त 

परमप रुिाथयप्रावतिः।तस्र्प्रातर्ॆ र्त्निः कतयव्यिः इवत िॆदार्ां सन्दिॆिः उपवर्िदां च प्रपृवतिः। 

तॆिा ं तत्िार्ा ं सारल्र्ॆर् प्रवतपादर्ार् तद क्त तत्िार्ा ं स्िजीिर्ॆ अर् ष्ठार् जीिर्साफल्र् ं

विन्दरॆ् िः इवत दियर्ार्ा,ं िास्त्राणां, काव्यादीर्ा ं च आविष्कारिः कृतिः अस्मत्पूियज िः। तॆि  

सावहत्र्िास्त्र ंजीिर्तत्िप्रसारणकार्ॆ म ख्र्ं स्थार् ंआिहवत। तत्र र्ाटकमन्र्तमम्। 

पूिं कृतर् गस्र्ान्तॆ अधमयस्र्ावधक्र्ात् सिॆदिॆािः खॆदािः द िःखततािः स्भिर््। त ॆ मर्ोरञ्जर्ाथ ं

ब्रम्हणिः समीपं गत्िा अिदर््। - “क्रीडर्ीर्कवमच्छामो दषृ्रं् श्रव्यं च र्भिॆत्।” इवत ।तदा 

वपतामहिः ब्रम्हा - “जग्राह्यपाठ्य ंऋग्िॆदात् सामभो सङ्गीतमॆि च। र्ज िॆदात् अवभर्र्ार् ्

रसार् ्अथियणादवप”॥ इवत उक्तरीत्र्ा िॆदभॆ्र्िः र्ाट्यिास्त्रं आविष्कृतिार् ्।अर्ॆर् इद ंज्ञार्त ॆ

र्त् र्ाट्य ंचत िॆदसारभूतवमवत। अतिः अस्र्ऽवप िास्त्रस्र् िॆदतत्िप्रसारत्िं ितयत ॆएि। तद कं्त 

भरतॆर् स्िीर्ॆ र्ाट्यिास्त्रॆ “र्ाट्यं वभन्नरुचॆजयर्स्र् बहुधाप्र्ॆकं समाराधर्”ं इवत । अथायत् 

र्ाट्यम् इवत र् कॆिल ंअवभर्र्िः ककन्त  तदकॆम् आराधर्म् इवत। तॆर् आराधर्ॆर् अवभर्ॆतारिः 

तदास्िादकाश्च भिबन्धर्ं विस्मृत्र् आर्न्द ॆ लीर्ािः अथायत् अंितिः ब्रम्हार्न्द ॆ लीर्ािः 

भिन्तीवत । र् केिल ं आर्न्दिः ककन्त  तॆर् जीिर्मौल्र्ावर् अवप ज्ञार्न्तॆ इत्र्तिः जीिर्ं 

धमयपरतार्ा र्ापर्वन्त र्ॆर् अन्तॆ परमपद ंप्राप्न िन्तीवत । एिञ्च सियतिः अवप अस्र् िास्त्रस्र् 

आत्र्वन्तकस खप्रावतिः एि लक्ष्र्वमवत वसद्ध ं भिवत । र्ाट्यस्र्ास्र् एकोभागिः र्ाटकं। 

र्ाटकावर् बहूवर् रवचतावर् कावलदासप्रभृत वभिः कविवभिः। तत्र र्ाटकॆि  कथं 

दाियवर्कविचारािः प्रवतपाकदतािः इवत वििर्िः प्रसूर्तॆ।  
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वििर्प्रस्ताििः 

तॆि  बहुि  र्ाटकॆि  अत्र्न्तं प्रवसद्ध ं र्ाटकं िूद्रकविर्हचत ं

“मृच्छकटटकं” इवत अवस्मर्् र्ाट्कॆ कथं दाियवर्कविचारािः 

प्रवतपाकदतािः इवत ककवञ्चत ् विचारर्ामिः । प्रथमम्‘दाियवर्क 

वचन्तर्म्’ इवत पदस्र् विचारं क मयिः। अस्माकं भारत े

प्रम खतर्ा िट् दियर्ावर् सवन्त। सिेश्ववप दियर्ेि  

परमप रुिाथयिः कथ ंप्रातव्यिः?,परम प रुिाथयस्र् स्िरूपं कक ? 

इत्र्ाकद प्रम खतर्ा वचन्त्र्ते। तत्र दाियवर्कािः परमप रुिाथ ं

अर्ेकधा व्याख्र्ावन्त। केचर् मोक्षिः इवत, स्िगयिः इवत, 

प्रकृवतटरवत इत्र्ाकद। आङ्ग्ल भािार्म् एतस्र् अथयिः 

‘Phylosophical Thoughts’ इवत भिवत। ‘Phylosophy’ इवत 

पद ं ‘ग्रीक्’ भािात ्आगतम्। Philosophos इत्र् के्त ‘Lover of 

wisdom’. अतिः ‘Phylosophical Thoughts’ इत्र् के्त 

पाश्चात्र्ार्ं वचन्तर्म् एिमवस्त। “Thinking of general and 

fundamental problems concerning matters such as 

existence, knowledge, values, reason, mind and language 

etc.” ककन्त  अस्माकं दाियवर्कार्ा ं वचन्तर् ं त  

पारमार्हथकज्ञार्ज्ञार्मेिज्ञार्वमवत। तद क्तम् अमरवसम्हरे् 

“मोक्षेधीिः ज्ञार्म् अन्र्त्र विज्ञार् ंविल्पिास्त्रर्ो:” इवत।  

 

“र् तत ्ज्ञार् ंर् तत ्विल्पं र् सा विद्या र् सा कला । 

र्ा सौ र्ोगो र् तत ् कमय र्ाट्येवस्मर् ् र्न्नदशृ्र्ते” 

॥(र्ाट्यिास्त्रम्) 1 

 

इवत भरतम वर् िचर्ात ्र्ाट्येष्िवप चत र्हिध प रुिाथायर्ाम ्

उल्लेखिः ितयत ेइवत ज्ञार्त।े सावहत्र्दपयणकारेणावप श्कोकेर् 

अर्रे् प्रवतपाकदतम।्  

 

चत ियगयफलप्रावतिःस खादल्पवधर्ामवप । 

काव्यादिे र्तस्तेर् तत्स्िरूपं वर्रूप्र्त े ॥ 

(सावहत्र्दपयणम्.१.२) 2 

 

चत ियगय फलप्रावतिः काव्यतो ‘रामाकदित्प्रिर्हततव्य ं र् 

रािणाकदित्’ इत्र्ाकदिः कृत्र्ाकृत्र्प्रिृवतवर्िृत्र् पदिेद्वारेण 

ज्ञार्ते। एतदिृ वचन्तर् ंसिेश्ववप र्ाटकेि  द्रष्ट  ंिक्र्ते। 

अध र्ा प्रस्त तर्ाट्कॆ क त्र क त्र दाियवर्कवचन्तर् ं

प्रवतपाकदतवमवत विचारर्ामिः। अवस्मर्् दाियवर्क विचारािः 

बहिो दशृ्र्न्ते। तदत्र ककवञ्चत् प्रस्तूर्ते। 

 

पर्यङ्कग्रवन्थबन्धवद्वग वणतभ जगाशे्लिसंिीतजार्ो- 

रन्त:प्राणािरोधव्य परतसकलज्ञार्रुद्धवेन्द्रर्स्र् । 

आत्मन्र्ात्मार्मेि व्यपगतकरणं पश्र्तस्तत्िदषृ्ट्या 

िंभोियिः पात  िून्र्ेक्षणघटटतलर्ब्रह्मलग्निः समावधिः ॥ 

(मृच्छकवतक -१-१) 3 

 

प्रथमं अत्र र्ान्दी श्लोकिः उदाहृतिः। अत्र तृतीर्पाद े

एिमन्िर्िः भिवत। “तत्िदषृ्ट्या व्यपगतकरणम् आत्मार् ं

आत्मवर् पश्र्तिः” इवत । आत्मवर् आत्मार्ं पश्र्तिः इत्र्त्र 

‘आत्मवर्’ इवत िब्दिः सतमी विभक्तौ तथ ि ‘आत्मार्’ंइवत 

िब्दिः तृतीर्ाविभक्तौ च प्रर् क्तिः। अवधकरण कारके प्रर् क्तम् 

आत्मिब्दिः जीिपरिः तथा कमय कारके प्रर् क्तिः आत्मिब्दिः 

परमात्मपरिः इवत अिगन्तव्यम्। एिञ्च जीिात्मवर् 

परमात्मार्ं तत्िदषृ्ट्या पश्र्तिः इत्र्थयिः वसद्धो भिवत ।तत्र 

प्रामावणकम् उपवर्िद्वाक्र्म् एिमवस्त,“अर्ेर् जीिेर् 

आत्मर्ा अर् परविष्र् र्ामरूपे व्याकरिावण” 4 

(छां.उ.६.३.२.) इवत । अतिः जीिात्मा एि परमात्मा इवत 

तत्िदषृ्ट्या अस्मावभिः ज्ञातव्यम्।तत्िदवृष्टरेि ज्ञार्म् । 

 

वचरं खल  भविश्र्ावम परलोके वपपावसतिः 

अत्र्ल्पवमदमस्माकं वर्िापोदकभोजर् ं ॥ (मृच्छकटटक -

१०-१७) 5 

 

‘वचरं खल  भविश्र्ावम परलोके' अर्ेर् िाक्र्ेर् ज्ञार्ते र्त ्

वचरम् इत्र्स्र् वर्त्र्म ्इत्र्थयिः। वर्त्र्त्िं च उत्पवत विर्ाि 

िून्र्त्िम् । अतिः परलोकिः इत्र्स्र् परमप रुिाथयिः इवत “र् स 

प र्राितयत”े 6 (छा.उ.८.१५.१) इवत िृत्र्ा र्े आत्र्वन्तकं 

परमप रुिाथं प्राप्न िवन्त त े वर्त्र्ेर् िाश्वत ं स्थार् ंप्राप्न िवन्त 

इत्र्थयिः। एिं च परलोके वर्त्र्ं भविष्र्वन्त इत्र्र्ेर् 

परलोकप्रातौ वर्त्र् ं स्थार्म् प्राप्न िवन्त इत्र्ेकिः वििर्िः। 

अपरिः परलोक: इवत स्थार्ं वर्त्र्स्थार्म् इत्र्वप अिगम्र्त े

एिञ्च वििर्द्वर्म् अत्र प्रवतपाकदतं भिवत। 

‘अत्र्ल्पवमदमस्माकम्’ इत्र्र्रे् िब्दरे् इद ंजगत् अथिा इद ं

जन्म बहु अल्पवमवत ज्ञात ं िक्न मिः । अत्र्ल्पवमत्र्स्र् 

अवर्त्र्त्िम् इत्र्थयिः। अवर्त्र्म् इत्र्र्ेर् इदम् उत्पवत 

विर्ाि िून्र् रवहतम्। अथायत ् अस्र् जगतिः उत्पवतरवप 

अवस्त विर्ािोऽवप ितयत े इत्र्तिः इदम् अत्र्ल्पम् अथिा 

क्षवणकम् इवत ज्ञार्ते। इदमेि िेदावन्तवभिः प्रवतपाकदतम्। 

“ब्रम्ह ि वर्त्र् ंिस्त , ततिः अन्र्दवखलम् अवर्त्र्म”् इवत। ततिः 

ब्रह्मणिः अन्र्त् अथिा परमप रुिाथयस्र् अन्र्त् र्द ्र्द ्ितयत े

तत ् सियमवप अवर्त्र्म ् इवत िेदावन्तवभिः प्रवतपाकदतम्। 
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इदमेि अत्र्ल्पवमदमस्माकम् इत्र्र्ेर् पदरे् 

अस्मावभरिगन्तव्यम्। 

अत्र एकवस्मर्् प्रसङ्ग ेचाण्डालिः चारुदतं िध्र्स्थार् ंर्ीत्िा 

अपृच्छत्। कक भीतोवस ? इवत। चारुदतिः “र् भीतो 

मरणादवस्म केिल ंदवूित ंर्ििः” इत्र्िदत्। चाण्डालिः- “आर्य 

चारुदत गगर्तले प्रवत िसन्तौ चन्द्रसूर्ायिवप विपत्तत लभेते। 

कक प र्जयर्ा मरणभीरुका मार्ता िा । लोके कोप्र् वत्थतिः 

पतवत कोवप पवततोप्र् वतष्ठते….इत्र् क्त्िा श्लोकवममं ब्र िते- 

 

उवतष्ठत्पततो िसर्पावतका ििस्र् प र्रवस्त । 

एतावर् हृदर्े कृत्िा संधारर्मात्मार्म् ॥ (मृच्छकवतक -

१०-३६) 7 इवत । 

 

अस्र् आिर्िः एि ंितयत,े जगवत कश्चर् जन्म लभत ेचते ्तस्र् 

कमयििात ्कदावचत ्स ख ंद िःख,ं मरण,ं प र्िः जन्म प्राप्नोत्र्िे 

इवत सिविःअिगन्तव्यवमवत इदमिे भगिद्गीतार्ा ंश्रीकृष्णरे् 

भीतार् अज यर्ार् एि ंउपकदष्टम ्। 

 

जातस्र् वह धृि ंमृत्र् िः धृि ंजन्म मृतस्र् च । 

तस्मादपटरहार्े अथे र् त्िं िोवचत महयवस ॥ 

(भगिद्गीता.२.२७) 8 इवत । 

 

अथायत ्लब्दजन्मर्िः धिृ ंअभ्र्वधकारीमतृ्र् िः। मतृस्र्च जन्म 

धिृ ं । तस्मात ् अपटरहार् े अथ े र् त्ि ंिोवचत महयवत इवत। 

अर्मिे आिर्िः उपटरतर् “उवतष्ठत…्..”इत्र्वस्मर् ्श्लोकेऽवप 

प्रकावितिः। 

एिम ् समग्रवेस्मन्नाटके दाियवर्क वचन्तर् ं बहुत्र दशृ्र्न्त।े 

ककन्त  अवस्मर् ्प्रबन्ध े केचर् वििर्ािः उदाहरण रूपेण मर्ा 

प्रदर्हितिः । एतादिृीं दवृष्टमािहन्तिः र्ाटकार्ा ंअध्र्र्र् ंर्कद 

क मयिः तर्हह र्ाटकार्ा ं र्ताथ ं फल ं प्राप्र् जीिर्साफल्र् ं

विन्दामिः इत्र् क्त्िा विस्तरावद्वरम्र्त े।  
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