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मधसुदूनसरस्वतीप्रणीत ेकृष्णकुतहूलनाटके श्रीकृष्णः 

 

समीरणः रायः 

 

शोधसारः 

गौडीयिैष्णिसावहत्ये मर्ुसूदनसरस्ित्या एकं विविष्टमिदानं ितवते। प्रख्यातपवडडतो दािववनकः 

परमभक्तः सन्न्यासी श्रीमर्ुसूदनसरस्िती बांलादेि ेफररदपुरविलान्तगवत ेकोटावलपाडापरगणावस्ित े

ऊनविया इवत ग्राम े अिायत। ईििीयः षोडि-सप्तदिितकः तस्य समयकालः। 

सिवतन्रपारङ्गमस्य तस्य मातुनावम अरुन्र्तीदेिी वपता च प्रमोदन-पुरन्दराचायव-नारायणः। 

सन्न्यासग्रहणात्पूिं तसय् नाम आसीत् कमलनयनः। अद्वतैिेदान्ती मर्ुसूदनसरस्िती अद्वतैवसवधः, 

अद्वतैरत्नरक्षणम,् भवक्तरसायनम ्इत्यादीवन ग्रन्िावन रचवयत्िा िैष्णिसावहत्यं तिा संस्कृतसावहत्यं 

समृधमकरोत्। परं कृष्णकुतूहलवमवत नाटकं तस्य कीर्ततकेतुं िहवत। नाटकस्यास्य 

रार्ाकृष्णयोरपार्तििलीलास्िादनेन आह्लाददता भिवन्त सहृदयाः। 

कृष्णकुतुहल ंसप्ताङ्कविविष्टमेकं नाटकम्। रार्ाकृष्णयोः चन्रािली-कृष्णयोगोवपकासु च कृष्णस्य 

लीलािणवनने भवक्तरसस्य प्रवतपादनमेि नाट्यकारस्य मुख्याियः। नाटकेऽवस्मन् नायकः श्रीकृष्णः, 

नावयका श्रीरार्ाः प्रवतनावयका च श्रीचन्रािली। श्रीमद्भागित्-पद्मपुराणात्मके अवस्मन्नाटके न 

केिलं कृष्णस्य कैिोर-यौिनविषयकस्य ितवमानचररतस्य, अवप तु कंसिर्रूपस्य भाविचररतस्य 

िणवनमवस्त। एिंविर्स्य कृष्णकुतूहलनाटकस्य मर्ुसूदनसरस्ितीवचवरतस्य श्रीकृष्णचरररस्य 

समीक्षात्मकमध्ययनं िोर्प्रबन्र्ऽेवस्मन् विर्ीयते। 

 

कूटिबदाः – कृष्णकुतूहलम,् श्रीकृष्णः, मर्ुसूदनसरस्िती। 

 

प्रस्तािना 

गौडीयिैष्णिसावहत्ये मर्ुसूदनसरस्ित्या एकं विविष्टमिदानं ितवते। प्रख्यातपवडडतो 

दािववनकः परमभक्तः सन्न्यासी श्रीमर्ुसूदनसरस्िती बांलादिेे फररदपुरविलान्तगवते 

कोटावलपाडापरगणावस्िते ऊनविया इवत ग्रामे अिायत। परन्तु तस्य कमवभूवमरासीत ्

मुवक्तनगरी िाराणसी। ईििीयः षोडि-सप्तदिितकः तस्य समयकालः। 

सिवतन्रपारङ्गमस्य तस्य मातुनावम अरुन्र्तीदिेी वपता च प्रमोदन-पुरन्दराचायव-नारायणः। 

सन्न्यासग्रहणात्पूिं तस्य नाम आसीत ् कमलनयनः। अद्वतैिेदान्ती मर्ुसूदनसरस्िती 

अद्वतैवसवधः, परमहसंवप्रयाख्यागीताव्याख्या, वसधान्तविन्दःु, िेदान्तकल्पलवतका,  
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गूढार्थदीपिका, प्रस्र्ानभेदः, अद्वतैरत्नरक्षणम्, 

भपिरसायनम् इत्यादीपन ग्रन्र्ापन रचपयत्वा 

वैष्णवसापहत्यं तर्ा संस्कृतसापहत्यं समृद्धमकरोत्। िरं 

कृष्णकुतूहलपमपत नाटकं तस्य कीर्ततकेतुं वहपत। 

नाटकस्यास्य राधाकृष्णयोरिार्तर्वलीलास्वादनेन 

आह्लाददता भवपन्त सहृदयाः। 

कृष्णकुतुहलं सप्ताङ्कपवपशष्टमेकं नाटकम्। राधाकृष्णयोः 

चन्रावली-कृष्णयोगोपिकासु च कृष्णस्य लीलावणथनेन 

भपिरसस्य प्रपतिादनमेव नाट्यकारस्य मुख्याशयः। 

नाटकेऽपस्मन् नायकः श्रीकृष्णः, नापयका श्रीराधाः 

प्रपतनापयका च श्रीचन्रावली। अत्र गोप्यः, चन्रावली राधा 

च श्रीकृष्णं प्रपत अनुरिा। श्रीकृष्णेऽपि ताः प्रपत अनुरूिं पे्रम 

िररलक्ष्यते। दकन्तु राधां प्रपत तत् पे्रम समपधकमेव। 

राधाकृष्णयोः अनुरागः क्रमशो वधथते। सखीपभः तयोः पमलन ं

सङ्घरटतं भवपत, अपि च रासलीलायां राधा ं

समपधकसौभाग्य ं प्रदानं करोपत। नाटकपमद ं पवषयवस्तनुा 

तर्ा काव्यसौन्दयथपवधायकैरुिादानैरपि पवपशष्टम्। 

श्रीमद्भागवत्-िद्मिुराणात्मके अपस्मन्नाटके न केवल ं

कृष्णस्य कैशोर-यौवनपवषयकस्य वतथमानचररतस्य, अपि त ु

कंसवधरूिस्य भापवचररतस्य वणथनमपस्त। एवंपवधस्य 

कृष्णकुतूहलनाटकस्य मधुसूदनसरस्वतीपचपत्रतस्य 

श्रीकृष्णचररत्रस्य समीक्षात्मकमध्ययनं शोधप्रबन्धेऽपस्मन् 

पवधीयते। 

कृष्णकुतूहलाख्यस्य नाटकस्यास्य घटनाक्रमस्य केन्रऽेपस्त 

श्रीकृष्णः श्रीराधा चेपत चररत्रद्वयम्। तौ एव नाटकस्यास्य 

मुख्यचररत्रौ तर्ा च नायक-नापयका। नाटकेऽपस्मन् सकलेष ु

अङ्केषु श्रीकृष्णस्य उिपस्र्पतः िररलपक्षतः। िुरुषचररत्रषेु 

पवदषूकः भरमुखः, सुवलप्रवलसखागणः, सदन्तकः, 

नलकुवरः, वलरामः, नारदः, नन्दः, अकू्ररः प्रमुखः 

अन्यतमः। नारीचररत्रेष ु चन्रावली, कमलमाला-

मदनदीपिकासख्यः, यशोदा, वनदवेता, कापलन्दी, 

धात्रेपयका पवशेषा। 

लोकप्रपसद्धः यदकुुलप्रदीिः श्रीकृष्णः अस्य 

कृष्णकुतूहलशीषथकस्य नाटकस्य नायकः। कृष्णकुतूहलम् इपत 

नामकरणात् एव िररज्ञायते यत ् श्रीकृष्णः अत्र 

प्रधानचररत्रम्। कृष्णस्य कुतूहलम् इपत 

षष्ठीतत्िुरुषसमासपनष्िनं्न कृष्णकुतूहलं िदम्। कुतू-हल-्

अच्, क्लीवपलङ्गे प्रर्मायाः एकवचने कुतूहल ंिद ंजातम्। 

बांलापवश्वकोशे कृतूहल ं िद ं व्याख्यातम् -“कुतू ं

चर्ममवमयतैलाददपारित् अन्तहवलवत सोत्सकंु करोवत।” 1 

पवश्वनार्मते कुतूहल ं नापयकायाः स्वभावजातषे ु

अष्टादशालङ्कारेषु अन्यतमम्। दिथणकारानुसारेण कुतूहलं 

नाम रम्यवस्तुदशथनाय स्िृहा - “रर्मयिस्तुसमालोके लोलता 

                                                           
1 वसु नगेन्रनार्. बांला पवश्वकोष. चतुर्थखण्ड,१३६५, ि-ृ२१९ 

स्यात् कुतूहलम्।”2 नाटके अपस्मन् सवाांशेऽपस्त कौतहूलम् 

औत्सुकं वा। राधाकृष्णपवषयकं नाटकपमद ं

गौडीयवैष्णवसापहत्यस्यान्तगथतम्। वैष्णवरसशास्त्रस्य 

चूडामपणस्वरूिे उज्ज्वलनीलमपणः इपत ग्रन्र् े

श्रीरूिगोस्वापमना नायकवैपशष्ट्यमुपललपखतम्। तदनुसारे 

नायकं नाम सुरम्यः, मधुरः, सवथलक्षणसमपन्वतः, वलीयान,् 

नवयौवनपवपशष्टः, पप्रयम्बदः, वाग्मी, सुिपण्डतः, धीरः, 

पवदग्धः, चतुरः, कृतज्ञः, दपक्षणः, गम्भीरः, पे्रमवश्यः, 

रमणीमोहनः, सुमधुर-सुरपशलिी, 

अतुलयकेपलसौन्दयथपवपशष्टः – 

  

“अयं सुरर्मयो मर्ुरः सर्विवसल्लक्षणावन्ितः। 

िलीयान्नितारुडयो िािदकूः वप्रयर्मबदः॥ 

सुर्ीः सप्रवतभो र्ीरो विदग्र्ितुरः सुखी। 

कृतज्ञो दवक्षणः पे्रमिश्यो गर्मभीरतार्मबुवर्ः॥ 

िरीयान ्कीर्तिमान ्नारीमोहनो वनत्यनूतनः। 

अतुल्यकेवलसौन्दयवपे्रष्ठिंिीस्िनावङ्कतः॥”3  

 

एषाः गुणाः कृष्णकुतूहलनाटके श्रीकृष्णे िूणथरूिेण 

पवराजमानाः, अतः स एव नायकः। नाट्यकर्ाप्रसङ्गेण 

िररज्ञातं भवपत यत् श्रीकृष्णः धीरोदात्तः नायकः। 

उज्ज्वलनीलमपणकारस्य मतानुसारेण धीरोदात्तः नायकः 

गम्भीरः, पवनयी, क्षमाशीलः, दयावान्, सुदढृव्रतः, 

पनरहङ्कारः, गूढगवथः, आत्मप्रत्ययपवपशष्टािराजेयश्च। 

सकलमाधुयथगुणाकरः श्रीकृष्णः मधुररसस्य शे्रष्ठालम्बनम्। 

सापहत्यदिथणकारोिददशापि प्रस्तुतनाटकस्यास्य नायकः 

श्रीकृष्णः धीरोदात्तददव्यशे्रण्याः नायकः – 

 

ददव्योऽि ददव्याददव्यो िा गुणिान्नायको मतः॥”4  

 

वहुपवधालौदकककमथणः कताथ कृष्णकुतूहलनाटकस्य नायकः 

श्रीकृष्णचररत्रः श्रीमद्भागवत्-िद्मिुराणगतात् 

श्रीकृष्णचररत्रात् न पभन्नः। कृष्णस्य िूतनावध-शकटभङ्ग-

कापलयदमन-गोप्रचारण-रासलीलादयः क्रीडाः 

भागवत्िुराणे आलोपचताः। अररष्ट-केपश-शङ्खचूडपवनाशः, 

अकू्रडस्य भगवत्स्तुपतः, मललयुद्ध ेचाणूर-मुपष्टकयोः पनधनः, 

कंसवधः प्रभृतयः पवषयाः श्रीमद्भागवते दशमे स्कन्धे 
                                                           
2 पवश्वनार्कपवराजः. सापहत्यदिथणम्. दशमसंस्करणम,् कृष्णदास 

अकादेमी, वाराणसी, २००२, ३.१२४ 
3  रूिगोस्वामी. उज्ज्वलनीलमपणः. िनुमुथरण, तारा लाइवे्ररी, 

कलकाता, २०१४, १.५  

4 पवश्वनार्कपवराजः. सापहत्यदिथणम्. दशमसंस्करणम,् कृष्णदास 

अकादेमी, वाराणसी, २००२, ६.९ 
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उपललपखताः। मुरलीध्वपनना आकुलीभूतानां गोिरमणीनां 

कृष्णसमीिे आगमनं भागवतेऽपि वर्तणतम् – 

 

आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम ाः स यत्र क न्तो 
जवलोलकुण्डल ाः॥”5 

 

 राधा-चन्रावलयादयः कृष्णपे्रयसीगणः, श्रीदाम-सुदामाः 

सखावृन्दः, वृन्दावन-मर्ुरा-द्वारकादयः क्रीडास्र्लाः 

िद्मिुराणे कपर्ताः। नाट्यकारस्य कृष्णसौन्दयथम्, 

रासलीलायां जलकेपलः इत्यादीनां पवषयाणां वणथनाः 

िद्मिुराणप्रभापवताः। 

नाटकस्य प्रारम्भांशे सदन्तक-(कंसपहतपचन्तकः) 

नलकुवरयोः(श्रीकृष्णस्य कृिािात्रः) कर्ोिकर्नेन 

श्रीकृष्णचररत्रस्य पचरन्तनवैपशष्टं्य प्रपतिाददतम्। सः 

लीलायाः पवलासकारी, साधूनाम् आनन्दप्रदायकः, जगतः 

आराध्यः तर्ा चरणापश्रतजनानाम् अभयप्रदायकः –  

तस्य नामानरुूिमेव कमथ, तत्र प्रमाणं तु शु्रपतः – “नामैिेवत 

कक लोकोिरं कमाववप नामानरुूपमेि शु्रत्यादद सिवप्रमाणैः। स 

तािन्न केिल ं मादिृामेिोपास्यः दकन्नाम समस्तानामेि 

लोकानाम्।”6  

जगतोिास्यस्य तस्य श्रीकृष्णस्य िूतनामोक्षः, 

शकटछद्मदतै्य-झरटकादतै्ययोः दमनम्, कापलयदमनम्, 

ब्रह्मसम्मोहनम्, इरजयम्, िवथतोत्तोलनादयः वालयक्रीडाः 

अत्यन्तचमत्कारप्रदापयकाः। कंसादीनां दजुथनाना ं

पवनाशमपि तेनैव पवपहतम्। स्वजनाना ं रक्षणाय 

आनन्दप्रदानाय च दावानलभक्षणम्, गोप्रचारणम्, सपखपभः 

सह क्रीडामोदः, गोिवालानां व्रतिूरणम्, पे्रमाकुलीकरणम्, 

रासलीलादयः आद्यनन्तानन्दजनकाः क्रीडाः तेनैव पनत्यं 

सङ्घरटतम्। श्रीकृष्णमाहात्म्यं शु्रत्वा तस्यालौदककरूिं 

दषृ््वा च कंसपहतपचन्तकः सदन्तकोऽपि कृष्णपे्रम्ना 

वशीभूतः। 

श्रीकृष्णः सवौश्वयथस्यापधकारी तर्ापि स एकान्ततः 

यशोदानन्दयोः नन्दनः, श्रीदामासुदामानां पप्रयसखः, 

गोिाङ्गनानां कापङ्क्षतजनः तर्ा श्रीराधायाः प्राणनार्ः। 

तृतीयाङ्के कुमारकृष्णस्य पवलम्बवशात् माता यशोदा पिता 

नन््श्च कातरौ भवतः। तयोः मपलनमुखं दषृ््वा कृष्णोऽपि 

दःुखमनुभवपत। अनेन आचरणे कृष्णस्य िुत्रस्वरूिमेव 

प्रस्फुरटतम्। 

श्रीदामाददसखागणं पवना कृष्णचररत्रं सम्िूणां न भवपत। 

अपस्मन् नाटके वृन्दावनस्य शोभादशथनंम्, गोप्रचारणम्, 

                                                           
5 श्रीमद्भागवतमहािुराणम.् पद्वतीयसंस्करणम्, गीता प्रेस, 

गोरखिुर,१९९९, १०.२९.४ 
6 मधुसूदनसरस्वती. कृष्णकुतूहलम्. प्रर्मसंस्करणम्, 

सम्िूणाथनन्दसंस्कृतपवश्वपवद्यालयः, वाराणसी, १९९०, ि-ृ१०  

गोिाङ्गनानां दहेसौष्ठववणथना, कापलन्दीशोभादशथनम्, 

नाटकदशथनाददषु कमथसु कृष्णस्य सहायः भवपत सखावृन्दः। 

पद्वतीयाङ्के गोिवालानां मनोपवभ्रमजनकरूिं दषृ््वा तषेां 

वणथनायां पनयोपजतं कृष्णम् उत्साह ं दत्तवान् सखागणः। 

श्रीकृष्णं राधामनोभां ज्ञािपयत्वा आश्वस्तं कृतवन्तः 

गोिवालकाः, पवरह े सान्त्वनादाताः अपि ते। कृष्णं प्रपत 

प्रपतनापयकायाः चन्रावलयाः आसक्ति ज्ञात्वा यदा राधा 

मानं कृतवती, तदा मापनन्याः राधायाः मानभञ्जनं भवपत 

सुवलप्रवलाभ्याम्। तालवनगमनम्, 

हास्यकौतुकोिहासादीनां क्रीडायां सखीनां सहायः प्राणसखः 

श्रीकृष्णः। सखायः यदा यदा पविदः सम्मुखीनं भवपन्त 

सवथदा कृष्णः त्राणकतुथः भूपमकायाम् अवतीणां भवपत। 

भरमुखं पद्वतीयाङ्के महदतु्िापतकात्, तृतीयाङ्के 

राधासखीभ्यः, तालवने कंसचरस्य आक्रमणात् तर्ा 

षष्ठाङ्के अररष्टासुराक्रमणात ् सखागणम् उ्धृतं कृतवान ्

श्रीकृष्णः। प्रकारेऽपस्मन् समग्रे नाटके सखावृन्दः श्रीकृष्णश्च 

िरस्िरयोः िररिूरकः।  

श्रीकृष्णः भुवनमनोहरः। तस्य रूिेण आकृष्ट ंभवपन्त राधा, 

चन्रावली गोिवालाश्च। सम्िूणे नाटके श्रीकृष्णस्य 

वाग्मीतायाः िररचयं िररदशृ्यते, पवशेषतः गोिीना ं

रूिवणथनायाम्। तस्य शास्त्रज्ञानमपि उललेखनीयम्। 

पद्वतीयाङ्के चन्रावलया सह सांख्यदशथनस्य अन्यतमं तत्त्वं 

प्रकृत्याः तुलनां कृतवान् सः। यर्ा – “केय ं

सकलगुणालङ्कृता मूलप्रकृवतररि प्रर्ानपदावभर्ेया पुरतो 

राित?े”7 

 चातुयथमपि तस्य चररत्रस्य अन्यतमं वैपशष्ट्यम्। चतुर्ाथङ्के 

चन्रावलीकुञ्जे चन्रावलया सह हास्यिररहास ेपलप्तोऽपि सन ्

चातुयेण सह सुवल-प्रवलौ चन्रावली-कृष्णयोः वेशं धृत्वा 

राधासमीिे उिस्र्ाियामास श्रीकृष्णः। चन्रावलया सह 

वषाथसुषमावणथनायां तस्य वणथनानैिुण्यं प्रपतफपलतम्। 

पवनयमपि कृष्णचररत्रस्य उललेखयोग्यं वैपशष्ट्यम्। 

चतुर्ाथङ्के वलरामः कृष्णस्य गुणकीत्तथन ं कृतवान्। षष्ठाङ्के 

यदा नारदः श्रीकृष्णस्य िदप्रान्ते ितपत तदा कृष्णस्य पवनय ं

प्रकापशतम् –“प्रभो 

कृपासर्मबवलतािलोदकतिुभानुध्यानसर्मबधवनीयेषु िनेष ु

दकमिववमदमसमञ्जसमाचरवस।” 8  औदायथमपि तस्य 

श्रीकृष्णस्य चाररपत्रकं वैपशष्ट्यम्। कंसचराण् पवनष्ट ं

कृतवान् िरन्तु कृपतत्वग्रहणे सः कृष्णः अस्वीकरोपत। यर्ा 

अररष्टासुरस्य मृत्योः कारणं तस्य िािम्, नारदस्य 

रोषिूणथदपृष्टरेव केपशपवनाशस्य हतेुः। िुनः सप्तमाङ्के 

                                                           
7 मधुसूदनसरस्वती. कृष्णकुतूहलम्. प्रर्मसंस्करणम्, 

सम्िूणाथनन्दसंस्कृतपवश्वपवद्यालयः, वाराणसी, १९९०, ि-ृ२८ 

8 मधुसूदनसरस्वती. कृष्णकुतूहलम्. प्रर्मसंस्करणम्, 

सम्िूणाथनन्दसंस्कृतपवश्वपवद्यालयः, वाराणसी, १९९०, ि-ृ१०४ 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 222 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
नारदप्रणीतं गभथनाटकं दषृ््वा प्रीत्वा च नाटकस्य 

कुशीलवानां नाट्यकारनारदस्य च अभीष्ट ं प्रदत्तवान्। 

श्रीकृष्णानुग्रह े एव गन्धवथसुदशथनः शािात् मुक्ति लब्धवान्। 

श्रीकृष्णः सुदक्षः मललयोद्धापि, मललयुद्धनेैव चाणूरं हपन्त। 

सुमधुरसुरसृष्टौ तस्य दक्षता प्रश्नातीता। तस्य मुरलाध्वनेः 

माहात्म्यं वणथयपन्त राधासख्यः – 

 

पीयूषं विषयन् विषं च सुर्यन् वनिीवित ंिीियन ्

सञ्जातः कुलिायिोदरकुवलिः कोऽप्येष िंिीस्िनः॥”9  

 

एषा वंशीध्वपनः कणथिर्माध्यमेन हृदयं प्रपवष््वा 

गोिरमणीः आकुलीकरोपत, तेऽपि कुलं, मानं, यशं, 

िपतपे्रमानं सवां तुच्छं कृत्वा उिपस्र्ताः जाताः कृष्णसम्मुख।े 

एतापन सवाथपण चाररपत्रकवैपशष्ट्यापन अपतक्रमं करोपत 

कृष्णस्य पे्रपमकस्वरूिः। पद्वतीयाङ्के 

वृन्दावनशोभादशथनावसरे अनङ्गसेना-कमलमाला-

चम्िककपलका-कामाङ्कुराप्रमुखाः गोिवालाः प्रपत आसिः 

सस्िृहः कृष्णः तेषां नामानाम् अन्वयार्ौ पवचारिूवथकं 

वणथयपत – 

 

“यत्पत्युपवचतलक्ष्मीरिगिलीलातुरङ्गसर्मपविः। 

 

तर्ा च कमलमालायाः अपि वणथनं कृतं तेन – 

 

“चरणौ कमले कमले च करौ युगलं कुचयोरवप तन्मुकुले। 

िदनं कमलं नयन ेकमले सुतनोः कमलान्यवखलैि तनुः॥”

10  

 

गोिीगणापि कृष्णपे्रमपन उन्मत्ताः। श्रीकृष्णं िपतत्वेन प्राप्तुं त े

कात्यायणीिूजां कुवथपन्त। कृष्णदशथनमपि येषां समीिे 

िरमसौभाग्यं ताः गोिवपनताः कृष्णकृिालाभे न वपिताः। 

मुरलीध्वन्या आह्वानं कृत्वा रासलीलायां ताः िरमानन्द ं

ददापत, कालेऽपस्मन ् वाधास्वरूिं भरमुखं गृह े पे्ररणेऽपि 

श्रीकृष्णः अकुपण्ितः। चन्र ं पतरस्कतुां समर्ाथ यस्याः 

वदनचपन्रका तां चन्रावलीं दषृ्टा श्रीकृष्णः तां प्रपत आकृष्ट ं

भवपत अपि च एतावत् ियथन्तं तस्याः अदशथनाय आक्षेियपत 

– 

 

                                                           
9 मधुसूदनसरस्वती. कृष्णकुतूहलम्. प्रर्मसंस्करणम,् 

सम्िूणाथनन्दसंस्कृतपवश्वपवद्यालयः, वाराणसी, १९९०, ३.३७  

10  मधुसूदनसरस्वती. कृष्णकुतूहलम्. प्रर्मसंस्करणम,् 

सम्िूणाथनन्दसंस्कृतपवश्वपवद्यालयः, वाराणसी, १९९०, २.११ 

“व्यामोहयवत भुिङ्गानङ्गीकुरुत ेमहिमं ज्योवतः। 

अतनुविषज्िरहरणी रमणी दकवमय ंमहामवणशे्रणी॥”11 

 

श्रीकृष्णदशथनमात्रे चन्रावली अपि मोपहता जाता। 

अनङ्गसेनादीनां गोिीनामिेक्षया चन्रावलीं प्रपत 

श्रीकृष्णस्य पे्रमासीत् समपधकमेव। सः चन्रावलीकुञ्ज े

चन्रावलया सह सहास्यिररहास ं वषाथसुषमां िश्यपत। 

चन्रावलयाः कोिप्रशमनाय स्वं दासरूिेण उपललपखतम्, 

तस्याः िदाघातं प्रार्तर्तं तर्ा पनःसङ्कोचेन 

चन्रावलीचरणतले िपततम्। अपि च कन्दिथहषथस्वरूिां 

श्रीराधां दषृ््वा तामपि वर्तणतं तने श्रीकृष्णेन – 

 

“करावङ्िमुखलोचन ंनयनरञ्जनं नीरिैिवपुः प्रकृवतसुन्दरं 

कनकचर्मपकैः कवल्पतम्। 

स्तनद्वयमनुिमं स्तिकसर्मपदा स्िस्तरोर्वन ं

कुसुमर्न्िनस्ताददह रावर्कैिावर्कम्॥”12 

 

कृष्णहृदयः व्याकुलं भवपत राधाहृदयसंवादपनपमत्ताय। 

हृदयाद ् आरभ्य अिरहृदये यद ् समाप्तं भवपत तदवे पे्रम। 

हृदयानन्दप्रदापयन्याः रापधकायाः पवरहवशात् श्रीकृष्णः 

प्राणधारणे अक्षमः। पप्रयतमायाः मनोभावं ज्ञात्वा आश्वस्तः 

जातः सः। क्षणमात्रपवरहोऽपि िरस्िरयोः समीिे असहनीया 

प्रपतभाता। रासलीलाया ं श्रीकृष्णः प्राणपधकपप्रयां ददापत 

सवाथपधकसौभाग्यम्। अतः एकापधके पप्रयायां आसिः सन ्

अपि माधवः एकान्ततः राधायाः, श्रीरापधकायां पनवेददतः। 

राधाकृष्णयोमथधुरलीला यद्यपि संस्कृतसापहत्य े तर्ा 

भारतीयजनमानसे सुप्रपसद्धा तर्ापि नाट्यकारः 

मधुसूदनसरस्वती तस्य अिूवथवस्तुपनमाथणक्षमाप्रपतभया 

तामपभनवरूिेणैव उिस्र्ापितवान्, यः न्यूनमाकषथयपत 

सहृदयपचत्तम्। सन्न्यासी िरमहसंिररव्राजकाचायथः 

िरमभिः सन् अपि स्वनाटके अिार्तर्वां कृष्णलीलां 

ग्रर्पयत्वा सहृदयहृदय े स्फुटयपत कृष्णपे्रम। अतः 

कृष्णकुतूहलनाटके श्रीकृष्णः मूलतः नाट्यकारस्य स्वस्य 

कपवत्वशपिना पनर्तमतः।  
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वाराणसी, प्रर्मसंस्करणम्, १९९०। 
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