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इदानीन्तनकाले लोकशिक्षणस्य प्रासङ्शिकता
अनिमेष-हालदार इत्यिेि
प्रस्ताविा
ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणं हि भारतीयसंस्कृ तेेः हिशेषिैहशष्ट्यम।् अतेः मिाकहिना काहलदासेनाहि स्िग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणं
हनिणु तया हिहितम।् तत्र हि मङ्गलाचरणे इष्टदेिस्य तथा गुर ेः स्तुहतमाध्यमेन श्रद्धा ज्ञाप्यते। तस्माच्च िाठके षु दशशकेषु िा
मङ्गलाचरणस्य प्रभाििशात् प्रायशेः श्रद्धाभािेः िररलक्ष्यते।
अत्र नाटके िहडितानां तृहिहिधानं यािन्न भिहत तािदहभनयकौशलं न त्कृ ष्टं मन्यते सत्रू धारे ण। प्रकृ त्या ज्ञानी जनेः
स्ििारङ्गमतािेत ेः स्िािक
ं ारं न प्रकाशयतीहत िाठकै ेः अनधु ािनीयम।् िाठकाश्च नैजे िास्तहिकजीिने तदहभनयस्य
आदशशिस्तनु ेः प्रय गे हनरिक
ं ाराेः जायन्ते। ज्ञाहनन जनस्य एष एि मिागणु ेः।
नटीसत्रू धारय ेः मधरु सङ्गीतेन आकृ ष्टाेः सन्तेः सहृदयाेः सामाहजकाेः हचत्राहिशतन्यायेन अिहस्थताेः। अस्माच्च सामाहजकानां
दशशकानां मनेःसयं गस्य िररहचहतलशक्ष्यते। कस्यहचद् हिषयस्य अनधु ािनकाले तहस्मन् मन य गगाम्भीयाशदेि तहस्मन् हिषये
यथाथशज्ञानं जायते अन्यथा न। अतेः िास्तिसमयेऽहि यथाथशज्ञानलाभाथं मनेःसंय गेः मनुष्याणाम् आिश्यकेः।
राजा दष्ु यन्तेः कृ ष्णसारमृगं प्रहत मन ज्ञदृहष्टहनक्षेिं कृ त्िा तत्िश्चाद् धािहत। अस्माज्ज्ज्ञायते यत् लक्ष्यिस्तनु ेः प्रािणे यथाथशचेष्टा
हिधेया। हकञ्च, मनष्ु याणां न के िलं समग्रजीिने अहि तु प्रत्येकहस्मन् कमशहण हनहदशष्टलक्ष्यं हतष्ठेदेि। अहि च, मृगिधाय राजा
दष्ु यन्तेः मृगस्य िश्चाद्धाितीत्यतेः मृगस्य िधेः कायशेः इहत न ग्राह्यं दशशकैेः। िन्यप्राहणनां िध हि हनहषद्धेः। िनस्य िन्यप्राहणनां च
संरक्षणाभािे प्राकृ हतकिररिेशस्य भारसाम्यं न हतष्ठहत। हकञ्च िृक्षच्छे दनमहि न कायशम।् तस्माच्च िायुमडिले अहससजेन इहत
िायहु िशेषस्य ह्रास भिहत, कािशनिाइ-अससाइि् इहत िाहनकारकिायुहिशेषस्य च िृहद्धभशिहत। तस्मात् तािाहधसयं िररलक्ष्यते।
अतेः िृहथवयां न के िलं मनष्ु याणाम् अहि तु समेषामेि जीिानां जीिनाशंका जायते। अत एि िनस्य िन्यप्राहणनेः
संरक्षणमिश्यकतशवयम।्
यदा राजा िररणमहु िश्य िाणहनक्षेिण द्यतस्तदा िैखानसाह्वानमाकडयश िाणस्य संिरणं चकार। अत्र राजा प्रबलािेगिान् अहि
यथाथशिचनं िाहलतिान।् अतेः दष्ु यन्तचररतात् इदमेि अिगन्तवयं यत् आिेगिशात् हकमहि कायं न साध्यम।् के नाहि िाररते
तद्वचनं हिचायश श्र तवयहमहत।
मृगिधाद्वरते दष्ु यन्ते िैखानसेः राज्ञेः िंशप्रशंसां चकार। आदशशस्य गुणितेः सज्ज्जनस्य हितुेः िंशस्य च सम्मानं यश िा ित्रु ेण
अिश्यं रक्षणीयम।् ितशमाने कालेऽहि कस्यहचत् ित्रु स्य स्ििश
ु यश रक्षणम् अिश्यकतशवयम।् तस्मादेि िश
ं स्य स्िहितश्च
ं स्य
िरम्िरा सष्ठु ु अिहत।
ततश्च नाटके दृश्यते यत् मिहषशेः कडिेः शकुन्तलायै अहतहथसत्काराय समग्रं भारं समप्यश स मतीथं ययौ। अस्माच्च ज्ञायते यत्
अहतहथसत्कार हि आिश्यकेः। यस्मादेि कारणात् स्िस्य अनिु हस्थतौ अहि यथा अहतहथसत्कारस्य काहि िाहननश स्याहदहत
हचन्तया शकुन्तलायै तद्भारं हनहक्षप्य स मतीथं जगाम कडिेः। ितशमानेऽहि काले गृिमागते अहतथौ यथाथशसत्कार कायशेः। हकन्तु,
अि दौभाशग्यमस्माकं यत् इदानीं गृिमागते अहतथौ तहस्मन् सन्देििशात् तस्य यथाथशसत्कार न हियते। अहिचायश तन्न कायशहमहत
राद्धान्तेः।
राजा दष्ु यन्तेः सारहथश्च ति िनस्य िृक्षाणां िन्यप्राहणनां बिु िणशनं कृ तिान।् तस्माच्च ज्ञायते मनष्ु येतरप्राहणनेः प्रहत राज्ञेः स्नेिेः
आसीहदहत। ितशमानेऽहि एतादृशं हचत्रं प्रायशेः िररलक्ष्यते। बिि मनुष्याेः मनष्ु येतरप्राहणनेः सयत्नं स्िगृिे िररिालयहत। सिहचत्
तेषु ित्रु स्नेि ऽहि िररदृश्यते। अतेः प्रत्येकं जीिं प्रहत यथ हचताचरणं कतशवयम।्
शकुन्तलां िणशयता राज्ञा िद्मेन चन्रेण च शकुन्तलायाेः तुलना हिहिता। कमलं हि शैिालेन आिृतमहि चन्रश्च
कलङ्काङ्हकत ऽहि अहधकं सौन्दयं प्रकाशयतेः। अत्र एिं िक्ंु शसयते यत् ये तािद् गहु णजनेः तेषां सामान्यद षेः न नयनग चर
भिहत। तेषां द षमहिगणय्य अस्माहभेः साधारणैेः जनैेः आदशशचररतम् अनसु रणीयमेि। तैश्च दहशशतमागश एिानुसरणीयेः।
शकुन्तलासम्बन्धीयं समग्रं िृत्तजातं ज्ञात्िैि शकुन्तला ग्रिणीया इहत हचन्तयहत राजा। एिमेि कस्याहि कमशणेः सम्िादनात् प्राक्
तहद्वषये सम्यग् ज्ञात्िैि कमश साधनीयहमहत िाताश राज्ञेः एतादृगाचरणाद् उिलभ्यते। आिेगिशात् झहटहत क ऽहि हसद्धान्तेः न
ग्रिणीयेः। सम्यग् हनरीक्ष्यैि हसद्धान्तेः ग्रिणीय इहत आशयेः।
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अनसयू ासकाशात् राज्ञा ज्ञायते यत् गुणितेः सज्ज्जनस्य िात्रस्य िस्ते एि शकुन्तलां
समिशहयतंु मिषषेः कडिस्य अहभप्रायेः इहत। आधहु नके कालेऽहि सत्िात्रे एि
कन्यासमिशणं हित्रा कतशवयम।् इदान्तीन्तने काले असत्िात्रे कन्यासमिशणात् हिहिधाेः
हिहचत्राेः घटनाेः श्रयू न्ते। फलस्िरूिेण सिहचत् प्राणनाशाशंकाहि दृश्यते। सखीद्वयेन
सि शकुन्तला प्रहस्थता। तदा राज्ञाहि ति िनाद् हनगशतम।् तदा राजा स्िमानहसकदशां
िणशयहत ‘चीनांशक
ु हमि प्रहतिातं नीयमानस्ये’त्याहदना। तथैि अस्माकं
हप्रयजनहिच्छे दसमये अहि एिमेि दशा भिहत। गतेऽहि हप्रयजने मनस्तु तत्रैि
धािहत।
हद्वतीयाङ्कस्य आदािेि दृश्यते दष्ु यन्तेः शकुन्तलां हचन्तयहत। शकुन्तलायाेः
आचरणं स्िानक
ु ू ल्येन हिचारयहत सेः। एतस्मात् स्िष्टं प्रतीयतये राजा
शकुन्तलायामनरु क्ेः सञ्जात इहत। एतादृशेः कामी जनेः दैनहन्दनजीिने सिं
स्िाहभप्रायानुसारं हचन्तयहत। अतेः कामिशीभतू ेन सिं िृत्तजातं स्िानक
ु ू ल्येन न
हचन्तनीयहमहत आशयेः।
मृगयाथं गते सहत राजहन काहयकिररश्रमात् तस्य शरीरं सदृु ढं जातम।् इदानीमहि
प्रत्येकं जनस्य काहयकिररश्रमेः आिश्यकेः। तस्माच्च कमशकरणसामर्थ्यं िृहद्धमेहत।
शरीरस्य मेद न्यूनीभिहत। तस्मात् शरीरसौन्दयशमहि िधशते। इदानीन्तने काले दृश्यते
अनेके जनाेः प्रातेःकाले हिहिधवयायामाहदकं सम्िादयहत।
हिदषू कराज्ञ ेः िाताशलािाज्ज्ज्ञायते समाजे प्रत्येकं जनस्य सहिधे स्िात्मीयेः सन्ु दर इि
प्रतीयते। कृ तेऽहि अिराधे सिहचत् अहतहप्रयत्िात् स न द षीहत प्रतीयते। यथा माता
तस्य ित्रु स्य अनेकािराधमहि तुच्छं मन्यते प्रणयादेि।
शकुन्तलायाेः नैसहगशकं रूिं िणशयता राज्ञा सिशमेि हिधातृसष्टृ हमहत मन्यते। तेन क्ं
हिधाता आदौ शकुन्तलां हचत्रे अिशहयत्िा ततश्च तस्यै प्राणान् ददाहिहत। अस्याेः
हचन्तायाेः प्रतीयते हिधाता समस्तिस्तूनामेि सृहष्टकताश इहत।
प्रथमहषशकुमारस्य मतानसु ारे ण िक्ंु शसयते यत् - मनु ीनां शान्ताश्रमेः, गृिस्थस्य च
संसाराश्रमेः द्वय ेः िाथशसयं हकमहि नाहस्त। यथा तिहस्िनेः शान्त्यास्िदे आश्रमे
हस्थत्िा ध्यानाहदना िडु याहदकमजशयहन्त तथैि साधारणाेः संसारे हस्थत्िा सत्कमशहभेः
िडु याहदकम् अजशयहन्त। अतेः संसारे हस्थत्िा साधारणैेः सत्कमाशहण एिाचरणीयाहन।
हकञ्च, हििदग्र् स्तानां रक्षणमहि अिश्यकतशवयम।्
याहज्ञकानां रक्षणाय राजा स्िजीिनमहि अहिगणय्य यत्निान् जातेः। ितशमानेऽहि
काले प्रकृ त्या ये ज्ञाहननेः ते िराथष स्िप्राणत्यागे सदैि उद्यताेः भिहन्त। ते च मिान्त
इहत मन्यते साधारणैेः।
दष्ु यन्तेः शकुन्तलायाेः अन्िेषणाय माहलनीनदीतटं गतेः। अत्र राजा काम्यहिषयं प्रहत
धाहितेः। काहमजनस्य यहद प्रथमकाम्यिस्तुलाभ भिहत तहिश कामना अहधकं िधशते।
इदानीमहि तथैि िररलक्ष्यते। एिं च तेषां ल भेः अहधकं िधशते हिनाशं गच्छहन्त च ते।
अतेः काहमन न भिेयेःु ।
शकुन्तलायाेः सन्तािकारणं सहखद्वयं ज्ञातिद्यत् दष्ु यन्तं प्रािुहमच्छया एि
शकुन्तलायाेः एतादृशी दशा सञ्जाता। तदा सहखद्वयेन तस्यै अहभनन्दनं हनिेहदतम।्
अस्मात् प्रतीयते यत् यथायथम् इच्छा िरू णीया एि। स्िकीयां दशां हिचायैि
स्िाहभलाष प्रकटनीयेः।
शकुन्तलां प्रहत आसक्ेः सन् राजा दुष्यन्तेः िामिस्तं ललाटे संस्थाप्य राहत्रम्
अहतिाहितिान।् हकन्तु हनरा मनष्ु यशरीरस्य अत्यन्तप्रय जनीय िकरणम।् हिना हनरां
शरीरस्य िात जायते। र गग्रस्त भिहत स जनेः। अत एि प्रत्येकं मनुष्याणां प्रत्यिं
हनरा अनभु िनीया।
राजा शकुन्तलां गान्धिशहििािेन िररणीतिान।् गान्धिशहििािेः शास्त्रसम्मतेः, गुरुजनैेः
अहभनहन्दतेः अनमु हदतश्च। एतच्च दष्ु यन्तेः शकुन्तलामिगमहयतंु चेष्टते। इदानीन्तने
काले गान्धिशहििािमतेन हििािेः अहतप्रचहलतेः, भरू रशेः िररलहक्षतश्च। गुरुहभेः
हितृहभेः मातृहभश्च अनमु दतेः। हकन्तु, हिशेषतया मनहस हचन्तनीयं यत् यथाथशजनेन
सि एि हििािेः भिेत् अन्यथा िाहनेः स्याहदहत।
िहतगृिं प्रहत गमनाय शकुन्तला नानालंकारै ेः भहू षता। तदा मिहषशेः कडिेः
स्िमन वयथां प्रकटीचकार यत् ससं ाररणेः कन्यायाेः हिच्छे दे अहधकं कष्टमनभु िहन्त।
प्रत्यिं जीिनेऽहि एिं दृश्यं भयू श िररदृश्यते। हनहििबन्धनच्छे दिशात्ते आत्मीयाेः
एिम् अनभु िहन्त।
कतशवयं हशष्यद्वयाय हिहनिेद्य िन्यलताेः िृक्षान् च प्रहत शकुन्तलाचरणं स्माररतिान्
मिहषशेः कडिेः। या कदाहि िल्लिं न हचतिती, प्रथमिष्ु िसमागमम् उत्सिममन्यत,

सा शकुन्तला अद्य िहतगृिं याहत। िन्यतरुराहजं प्रहत शकुन्तलायाेः यथा स्नेिेः
आसीत् तादृशेः स्नेिेः इदानीन्तने काले सिहचत् के षहु चत् जनेषु दृश्यते। िृक्षान् प्रहत
यत्न हिधेयेः । कुत्रहचत् कारणिशाद्यहद िृक्षच्छे देः हियते तहिश तहस्मन् स्थाने िुनेः
िृक्षर िणम् अिश्यं हिधेयम।् तस्माच्च िररिेशस्य साम्यं रहक्षतं स्यात्।
शकुन्तलाहिरिे ति िनस्याहि हिरिदशा सम्भतू ा। िृक्षाेः मृगाेः मयरू ाेः चेहत प्रत्येकं
प्राहणनेः शकुन्तलाहिरिेण देःु हखत। हकञ्चात्र उल्लेख्यं यत् कहश्चत् मृगशािकेः
शकुन्तलायाेः मागशम् अिरुर ध। अतेः शकुन्तलायाेः मनष्ु येतरप्राहणष्िहि स्नेिेः प्रगाढ
आसीहदहत स्िष्टं प्रतीयते। आधहु नके ऽहि काले दृश्यते ि ष्यप्राहणनेः प्रहत प्रभेःु
यत्नशील भिहत। िररिारस्य हप्रयजनहिच्छे दे एतेषु प्राहणषु अहि हिरिेः प्रस्फुहटत
भिहत। मनष्ु येतरप्राहणष्िहि मनष्ु याेः यत्नशीलाेः भिेयरु रत्यत्र आशयेः।
राजानं दष्ु यन्तं प्रहत िाताशप्रेषणप्रसङ्गे उच्यतेऽत्र यत् सयं म हि अस्माकं के िलं
प्राणस्िरूिेः। संयमेन हि सिष सष्टु ु मागं गच्छहन्त। जीिने मनष्ु याेः सष्टु ु कायशसम्िादने
असमथाशेः। सयं मेनैि मनष्ु याेः सत्कमशहण हनयक्
ु ाेः कमशणां ससु म्िादकाश्च भिहन्त।
िहतगृिे हकं कायं हकञ्च अकायं तत्सिं िहतगृिगमनकाले शकुन्तलायै न्यिेदयत्
मिहषशेः कडिेः। मिषषेः उहक्तेः कस्याहश्चद् उत्तमगृहिडयाेः हकं कतशवयं तत्सिं
प्रस्फुहटतम।् जीिने उत्तमरमणीहभेः एिमेिाचरणं हिधेयम।्
िहतगृिगमनकाले शकुन्तला हितरं कडिमाहलङ्य ि िाद् हिच्यतु ा। िरिहतशहन काले
कथं याियेज्ज्जीिनं तहद्वषये मिहषशणा उक्ं यत् िहतगृिे आिश्यककमशहण हनरता सती
हिच्छे दिेदनां त्िं हिस्मररष्यसीहत। माताहितृभ्याम् आत्मीयिररजनेभ्यश्च प्रथम
हिच्छे द भिहत अहधकेः कष्टदायकेः। इदानीमहि िहतगृिगमनसमये कन्यायाेः समैि
दशा िररलक्ष्यते। भहिष्यहत अहि समैि िररणहतदृशश्यते।
सखीद्वयं शकुन्तलाम् अङ्गुरीयकप्रदशशनिचनमसु त्िा अिदत् - अहतस्नेिेः सिशदा
अमङ्गलम् आशङ्कते। अधनु ाहि दृश्यते दरू देशं गते सहत कहस्मन् गृिस्थात्मीयाेः
तस्य अमङ्गमाशङ्सय तस्मात् हनिृत्त्यिु ायं िारं िारं स्मारयहत तम।्
शकुन्तला हितरं कडिं िृष्टिती यत् कदा सा िनु ेः ति िनमागहमष्यतीहत।
प्रत्यत्तु ररूिेण मिहषशणा कडिेन गािशस्र्थ्यं यथायथं िालहयत्िा ततश्च िानप्रस्थाश्रमे
प्रिेशस्य सचू ना प्रदत्ता। ितशमानेऽहि दृश्यते ये ज्ञाहनजनाेः ते यथायथम् आश्रमधमं
िालयहन्त। तेषाञ्च जीिनं सन्ु दरतया अहतिाहितं भिहत। अतेः साधारणानामहि
तथैि करणीयहमहत िाताश प्राप्यते।
िहतगृिं प्रहत गमनाथशमद्यु तायां शकुन्तलायां मिहषशकडिेः सखीद्वयमहु िश्य उक्िान् यत्
कन्या प्रकृ त्या िरस्य सम्िद् इहत। न्यस्तं रवयं स्िाहमनेः िस्ते समप्यश न्यासरक्षकेः
चरमशाहन्तमाप्न हत। इदानीमहि कन्यां सत्िात्रे समप्यश एि हितरौ शाहन्तम् आप्नतु ेः।
हिच्छे दवयथाम् अनभु िन्नहि हिता शाहन्तमेि अनभु िहत।
िञ्चमाङ्के दृश्यते िसं िहदकासंगीतेन राजा दष्ु यन्तेः हिशेषतया हतरस्कृ तेः सन्
उत्कहडठत जातेः। िसं िहदकायाेः सङ्गीतश्रिणानन्तरं राज्ञा मन्यते यत् मन रमं
हकमहि दृश्यं दृष्ट्िा, मधरु संगीतं श्रत्ु िा सख
ु ी जीि ऽहि उत्कहडठत भिहत। िास्तिे
जीिने अहि समैि दशा दृश्यते। ििू शजन्मनेः सस्ं कारेः जीिस्य आत्महन
संलग्नहस्तष्ठहत। संस्कारिशादेि बिूनां जनानां सद्बुदध्् याेः िररचयेः प्राप्यते।
राज्ज्यशासनं प्रहत सलेशाहभनयं कृ त्िा राज्ञा उक्ं यत् ईहप्सतस्य िस्तुनेः प्राहि
तृहिजनकेः, हकन्तु, तस्य रक्षणं सलेशदायकहमहत। जीिनेऽहि लक्ष्यते ईहप्सतिस्तुनेः
लाभे आनन्द जायते हकन्तु, तस्य िस्तुनेः िालनं रक्षणं िा कष्टदायकं भिहत।
राज्ञा सि साक्षात्कारस्य हकं कारणं कडिहशष्यानाहमहत हजज्ञासया वयाकुल ऽभित्
राजा। स्िािराधेः कहश्चज्ज्जात इहत मन्यमान राजा अिराधहनधाशरणाय चेष्टते तदा।
ितशमाने क ऽहि गुणी जनेः साधारणस्य सहिधे िाताशप्रेरणं कर हत चेत् तदा साधारण
जनेः बिु हचन्तयहत। साधारण ऽहि यहद उन्नतमना भिहत तहिश स स्िािराधहनधाशरणे
तत्िर भिहत। एष एि सतां िररचयेः।
शाङ्शगरिस्य िचनाज्ज्ज्ञायते यत् सृष्टेःे आहददेि ह्मा ा उियक्
ु िरे ण उियक्
ु िध्िाेः
मेलनं सम्िादयहत। िास्तिेऽहि समाजे दृश्यते येन के नहचत् िात्रेण अिरस्य कस्यहचत्
िधजू नस्य मेलनं न संघटते। तदृष्ट्िा प्रतीयते ह्मा णा एि द्वय मषलनम् अमङ्गलं मत्िा
तहन्निाररतहमहत।
आश्रममाता गौतमी कडिहशष्यद्वयञ्च शकुन्तलां नीत्िा िहतगृिे दष्ु यन्तसहिधे न्यस्तंु
गताेः। तदा शाङ्शगरिेण क्ं िररणीतायाेः साहध्िरमडयाेः िहतगृिे हस्थहतरािश्यकी।
हकञ्च क्ं स्त्री स्िाहमनेः हप्रयाऽहप्रया िा भितु तस्यैि सहिधे हस्त्रयेः हतष्ठेयरु रहत।
ितशमानेऽहि कष्टं स ढ्िा हस्त्रयेः स्िाहमनेः गृिे हतष्ठहन्त।
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यदा च शकुन्तला दष्ु यन्तहनकटे स्िेच्छाचाररणीरूिेण अहभहिता तदा सा के िलं
र हदहत स्म। तदा शाङ्शगरिस्य िचनाज्ज्ज्ञायते यत् हििािात् प्राक् प्रेहमकाप्रहमकय ेः
हनभृतं मेलनं न सङ्गतहमहत। उभय ेः हिस्मरणिेत ेः अस्िीकारि त िाश कष्टम्
अिमानं िा सिेते तौ। एतस्मात् सिहचत् प्राणनाशाशङ्काहि दृश्यते इदानीम।् अतेः
एिं न उभय न आचरणीयम।्
षष्ठाङ्के रहक्षिरुु षद्वयेन चौर इहत मत्िा कहश्चत् िुरुष राज्ज्यश्यालकस्य सहिधे
आनीतेः। स च स्िजीहिकाहनिाशिस्य यथाथशघटनां ज्ञाहितिान।् धीिर ऽहि अिमानं
स ढ्िा यथाथशघटनां हनिेहदतिान।् यश्च यस्यां िृत्तौ जहनं लभते तत्रैि तस्याश्रयेः।
इदानीं दृश्यते हनम्निगाशन् प्रहत िेयता। हकन्तु समाजे हशक्षायाेः उन्नतौ अहि मनुष्याणां
मनांहस न िररिहतशताहन। एतादृश भेद न करणीयेः।
अङ्गरु ीयकदशशनानन्तरं शकुन्तलाहिषयकं सिं िृत्तान्तजातं राज्ञेः स्मृहतिथमागतम।्
तेनािगतं यत् म ििशादेि शकुन्तला तेन िररत्यक्ा आसीहदहत। तेन सेः अनतु ािात्
दग्ध ऽभतू ।् प्रमादे कृ ते गणु ी जनेः एिमेि अनतु ािदग्ध भिहत, िरिहतशहन काले च
तथा प्रमाद यथा न स्यात् तदथं कृ तसंकल्ि भिहत। अधनु ाहि तथैि दृश्यते। हकन्तु
सिहचत् तहद्विरीतमहि िररलक्ष्यते। अत्यन्तहचन्ताग्रस्ते सहत राजहन सिं िृत्तान्तजातं
हिदषू काय न्यिदयत्। तदा नानाप्रकारे ण हिदषू केः तं ब धहयतंु चेष्टते। यथा देःु खेषु
सख
ु ेषु िा कदाहि कातर न भिेत्। देःु खेषु सख
ु ेषु च येः हस्थरहस्तष्ठहत स एि ज्ञानी।
प्रायेः िररलक्ष्यते सिष एि मनुष्याेः देःु खेषु कातराेः भिहन्त। हकन्तु तहस्मन् समये
हस्थराेः हतष्ठेयेःु ।
िरुु िंशस्य सन्तानाभािात् राज्ञेः मरणानन्तरं समग्रधनाहदकं िरिस्तगतं भहिष्यहत,
ििू शिरुु षान् उहिश्य हिडिप्रदानाथं न क ऽहि स्थास्यतीहत च हचन्तया भग्नमन रथेः
सञ्जातेः। उियक्
ु ायाेः धमशित्न्याेः गभष यथाकालमेि हनहषक्े तेजहस उत्तमित्रु स्य
जन्म भिेत्। अतेः समाजे धमशित्न्याेः गुरुत्िमनस्िीकायशमेि।
सिमे अङ्के देिराजेः इन्रेः राजहन सादरम् अभ्यथशनायां हनिेहदतायाम् आत्मानम्
अनिु यक्
ु ं मन्यते राजा दष्ु यन्तेः। अत्र देिराजेः इन्र यथा ज्ञानी राजा दष्ु यन्त ऽहि
तथैि ज्ञानी। स्िकमशणेः गिशम् अिक
ं ारं िा कदाहि तौ न प्रकाशयतेः। समाजे अहि
सिहचत् सिहचत् तथैि ज्ञानी जनेः िररदृश्यते यस्ताित् स्िकृ तकमशणेः गिशम् अिक
ं ारं
िा न प्रकाशयहत। आदशशज्ञाहनजनानामेिमेि िैहशष्ट्यम।्
सिशदमनिस्तात् हसंिशािकस्य मक्
ु ये तािस्या राजा आिूतेः सिशदमनाय च सदिु देशं
संयमादेशं च ददौ। दष्ु यन्तिचनात् प्रतीयते यत् िंशमयाशदारक्षणं हितुेः सद्गणु ानसु रणं
ित्रु स्य प्रथमं कतशवयम।् ितशमानेऽहि काले कदाहचत् एतादृशेः ित्रु िररलक्ष्यते।
सिशदमन हि िरुु िंश द्भूत इहत तािसीमुखात् श्रत्ु िा राजा तस्य आश्रमधमशिालनाय
हचन्तां चकार। प्रत्येकं मनष्ु याणाम् आश्रमधमशिालनं कायशम।् इदानीं तु
समेषामाश्रमधमाशणां िालनं न भिहत। तथाहि के हचत् चेष्टन्ते।
सिशदमनस्य मातरं शकुन्तलाम् अिल सय राजा हिहस्मतेः सञ्जातेः। प्रत्याख्यातायाेः
आदशशरमडयाेः दशा कीदृशी भिहत सा राज्ञा लहक्षता। इदानीन्तने कालेऽहि
प्रत्याख्याता रमणी दृश्यते। ताश्च सिशदा हचन्ताग्रस्ताेः दीघशहिरिव्रतिाहलकाश्च
भिन्तीहत।
मालहिकाहग्नहमत्रनाटकस्य आदािेि अष्टमहू तशहिहशष्टस्य ईश्वरस्य स्तुहतहिशहिता।
कायाशरम्भे ईश्वरस्य िन्दनाहिधानं श्रद्धाहतशय्यसचू कं भिहत। तच्च दशशकाेः िश्यहन्त,
तेषामहि हृदये श्रद्धा जायते, श्रद्धाशीलाश्च ते भिहन्त।
काहलदासरहचतस्य मालहिकाहग्नहमत्रहमहत नाटकस्य अनष्ठु ानिणशनाप्रसङ्गे
सत्रू धारिचनाज्ज्ज्ञायते ज्ञाहनन हि हिचक्षणसामर्थ्यषन सम्यग् हिचायैि कायं कुिशहन्त।
ितशमानेऽहि काले हिचक्षणाेः कमहि हिषयं हिचायैि गृह्णहन्त।
हिदभशराजं प्रहत युद्धं हचकीषशन् अहग्नहमत्रेः अमात्येन सि िाताशलािसमये
अमात्याहभमतं ज्ञातिान् यत् सद्यार हित िृक्ष यथा अनायासेन हनमशल
ू ेः कतंु शसयते
तथैि सद्य एि अहभहषक् राजा अनायासेनैि िराजेतंु शसयते इहत। िास्तिजीिनेऽहि
सद्य आगतस्य जनस्य स्िप्रभािहिस्ताराभािात् उच्छे देः िररलक्ष्यते।
देवयाेः प्रत्यत्तु रप्रसङ्गे गणदासस्य िचनाज्ज्ज्ञायते यद् हिद्वत्संसगषण मख
ू ोऽहि हिद्वान्
भिहत। िडु याहजशतात् सतां सङ्गात् मख
श
ज
नाेः
धीर
धीर
ज्ञाहननेः
भिन्तीहत
इदानीमहि
ू
ं ं
समाजे िररदृश्यते।
हिदषू कमख
ु ात् मालहिकासम्बहन्ध िचनं श्रत्ु िा राज्ञा अहग्नहमत्रेण यद्भहणतं तस्मात्
ज्ञायते यत् यथा तृषातो जनेः नदीहत नाम श्रत्ु िैि आश्वस्त भिहत तथैि कामी जनेः

काम्यिस्तुनेः नामश्रिणादेि आश्वस्त भिहत। दैनहन्दने जीिने काहमनेः काम्यिस्तुनेः
नामश्रिणात् कामाहधसयाच्च हिनाशं प्राप्निु हन्त।
अश कतर ेः स्िालंकारं संगह्य
ृ तहस्मन् िदाघाते कृ ते मालहिकया राज्ञा तीव्रप्रहतिादेः
कृ तेः। राज्ञेः िचनादिगम्यते कमहि जीिं प्रहत कदाहि अिज्ञा न कायाश। ितशमाने तु
मालहिकायाेः आचरणं यथा तथा आचरणं भरू रश दृश्यते। हकन्तु तथा न कायशहमहत
आशयेः।
सिषण दष्टेः हिदषू केः इहत िृत्तान्ते प्रचाररते सहत तत्र आदौ हकं हकं कायं हकञ्च
अकायशहमहत सिं िररव्राहजकया उक्म।् तत्र क्षतस्थाने छे देः, दािेः, रक्म चनं च
कायशम।् ितशमाने सिहचत् सिहचत् स्थले एिमाचरणं दृश्यते। तस्य च आचरणस्य
सफ
ु लमहि िररलक्ष्यते।
मालहिकायाेः मक्
ु ये हिदषू क क्ं श्रत्ु िा राज्ञा यदक्
ु ं तस्मात् प्रतीयते यत् सहृु दां
कायशकलािादेि लक्ष्यिस्तुन लाभ भिहत। अतेः प्रत्येकं जनस्य कृ ते तस्य
आत्मीयानां हप्रयिस्तल
ु ाभे सिायताप्रदानं कायशम।्
िररव्राहजका स्िभ्रातुेः समु त्याेः आत्मत्यागिणशनं कृ तिती। प्रभ ेः हिताय राज्ञेः हििदेः
रक्षणाय स्िप्राणानहि प्रदाय त्यागव्रतेः िालनीयेः। ितशमाने काले देशीयसैन्याेः
स्िदेशरक्षणाय स्िजीिहिसजशने न िाल्यन्ते। एते जनाेः मिान्तेः आदशशिन्तश्च। ते
सदैि श्रद्धाभाजेः स्नेिभाजश्च भिहन्त।
ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणं हि प्राचीना रीहतेः। तामेि रीहतमनसु त्ृ य मिाकहिकाहलदासेन
हििम िशशीयनाटकस्यादौ देिाहददेिस्य मिादेिस्य स्तुहतरूिं मङ्गलाचरणं
हिहितम।् एिं मङ्गलाचरणात् सामाहजकानां हृहद श्रद्धाभािस्य जागरणं भिहत।
इदानीन्तनेऽहि काले कायाशरम्भात् प्राक् दूरदेशं प्रहत गमनात् प्राग्िा देिमुहिश्य गुरुजनं
ि हिश्य स्तुहतेः हियते।
काहलदासरहचतहमदं नाटकं यथा दशशकाेः हनहिष्टचेतसा िश्येयस्ु तदथं तेषां सहिधे
प्राथशनां हनिेदयहत सत्रू धारेः। कस्यहचहद्वषयस्य श्रिणसमये दशशनसमये िा यथाथं मन
हिहनिेश्य श्र तवयं रष्टवयं िेहत सत्रू धारवयििारस्यास्य तात्ियशहमहत। दृश्यते च
समन य गं कृ तं कमश सफ
ु लदायकं भिहत।
राज्ञा िरू
ु रिसा ऊिशश्याेः भीहतदशा हचत्रलेखासहिधे िहणशता। तदा च ऊिशशी भयात्
चेतनािीना सञ्जाता, तस्याेः हृत्स्िन्दनं च अहधकं िहधशतम।् इदानीन्तनेऽहि काले
दृश्यते भयग्रस्त जनेः कदाहि अचेतन जायते।
राज्ञा िहणशतात् दहक्षणिाय ेः ज्ञायते यत् दहक्षणिायहु िश अहतमन रमेः हचत्तिारी च। तेन
िायनु ा हचत्तमािेगिणू शम् उत्सक
ु ं च भिहत। काहमनां तु दशा अहधकचञ्चला भिहत।
ऊिशशीमुद्धत्ृ य हचत्ररथेः राजहन कृ तज्ञताम् अहिशतिान् राज्ञश्च प्रशंसां चकार। तदा राज्ञा
ज्ञातं यत् इन्रिरािमादेि कायशहमदं सम्भितीहत। अस्माच्च राज्ञेः मिानभु ाितायाेः,
हनरिक
ं ारस्य, आदशशस्य च िररचयेः प्राप्यते। ितशमाने काले स्िल्िेषु एि मनुष्येषु
एतादृशानां गणु ानां प्रकाश हिद्यते।
राज्ञेः गूढप्रणयिाताश राजमात्रा ज्ञाता। स्िािराधं स्िीकृ त्य च राजा क्षमां प्राथशयामास
राजमातरर। ितशमाने काले गढू प्रणयस्तु भरू रश दृश्यते। एिं कृ तेऽहि अिराधे स्िािराधं
स्िीकृ त्य तत्कमशणेः हिरतेः सन् सत्कमशहण रत भिेहदहत आशयेः।
िुद्धायां सत्यां गतायां मिामहिष्यां राजा ऊिशशीहिषयकहिहिधहचन्ताहभेः मग्नेः
सञ्जातेः। ये खलु काहमन जनाेः तेषां कामनाहिषयमाधारीकृ त्यैि हचन्ताधारा
प्रचलहत। अनेनैि सख
ु ं लबधंु चेष्टमानास्ते कामनाहधसयात् हिनहष्टमाप्निु हन्त।
ि धिशादिू शशी हनहषद्धकुञ्जं प्रहिश्य लतारूिं धृतिती। ब द्धमु शक्ेः सन् िरू
ु रिा
इतस्तत भ्रमन् तस्याेः अन्िेषणं कर हत। हप्रयजनहिरिात् भ्रष्टमहतेः सञ्जातेः। के हचत्तु
हप्रयजनहिच्छे दात् चेतनाशन्ू याेः भिहन्त, प्रलािं िा कुिशहन्त। अतेः
हप्रयजनहिच्छे देऽहि धैयं न त्यजेत्।
कञ्चक
ु ी राज्ञेः सहिधे िातां न्यिेदयद् यत् सङ्गमनीयमणेेः िरणकताश स्िािराधाय
उियक्
ु ं दडिं लबधिाहनहत। ितशमानेऽहि दृश्यते अिराहधनां दडिेः ध्रिु एि, कदाहि
मनष्ु याेः तं प्रयच्छहन्त कदाहि िा अन्ये। अतेः अिराधकमशहण न प्रिृत्त भिेत।्
ित्रु स्य आयषु ेः िचनाज्ज्ज्ञायते यत् ये ताित् बाल्यादेि हित्र ेः सहिधे हतष्ठहन्त तेषां
श्रद्धाहधसय,ं भसत्याहधसयं, स्नेिाहधसयं च िररलक्ष्यते। हित्र ेः सहिधे ित्रु ं समप्यश
गतायां तािस्यां ित्रु आयेःु अहि तया सि गन्तुहमच्छहत। तदा च राजा तस्मै
आश्रमधमशिालनाय आहददेश। प्रत्येकं जन एि आश्रमधमशस्य िालनं कुयाशत्।
आश्रमधमशिालनाच्च हनयमिरायण भिेज्ज्जन इहत सारेः।
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