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मचृ्छकहिके स्रीपाराणण 

 

डा. चकु्का प्रवीणः 
 

प्रस्तावना  
कालिदासानन्तररूपकेषु शूद्रको कृत ं मचृ्छकटिकं संस्कृतदृश्यवाङ्मये महान्त ं

स्थानमधिततष्ठतत। अस्य कताा आन्रदेशशासकः वालसष्ठीपुत्रपुिोमाववः, 
शासनकािश्च B. C द्ववतीयशतकलमतत वाङ्मयचररत्रकाराणां मतम ्। रूपकेषु इदं 
प्रकरणम।् अतः कुिजा वेश्या वा नातयका भववतमुहातत। ककन्तु अस्यां नातयका 
वसन्तसेना, सत्गटृहणीिक्षणसम्पन्ना वेश्या। प्रायशः वेश्याः ितनष्वेव अनुरकताः 
भवन्न्त न गुणवत्सु। ककन्तु इय ंनष्िववभवे सवागणुसम्पन्ने चारुदत्ते अनुरकता। 
अतः स्त्रीणांप्रेम चञ्चिलमतत िोकव्यावहारस्य प्रत्युदाहरणरूपा। 
 

अवन्न्तपुयाां द्ववजसाथावाहो युवा दररद्रः ककि चारुदत्तः। 
गुणानुरकताः गणणका च यस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना।।1 

 

ववपन्त्तकािे गटृहणीपरीक्षा इतत िोकव्यवहारः। महत्यामवप आपटद सा सत्यवप 
गत्यन्तरे वप्रयतम ं पुरुषं न त्यजतत सैव उत्तमा गटृहणी। यद्यवप भायाा 
भतृाववषतयकेयं िोकोन्कतः तथावप पततव्रता गटृहणीव सा सवाात्मना कृततनर्ान्िाऽवप 
स्वमनलस न्स्थतं चारुदत्तं न ववस्मतृवती। समगे्र रूपके एव एष ववषयः यद्यवप 
स्पष्िो भवतत तथावप यथावकाशं तनरूपतयतु ं संग्रहेण तनरूप्यते। अद्यतनकािे 

मध्यप्रदेश े उज्जतयनीतत या ववख्याता लशवनगरी वतात े सैव अवन्ती। तस्या ं
चारुदत्तो नाम द्ववजः समुद्रवाणणज्येन प्राप्तमहाववभवः अवप अनन्तान ्संपदान ्

अधथासात ् कृत्वा दररद्रोऽभूत।् वसन्तसेना तद्गुणश्रवणमात्रणे तन्स्मन ्अनुरकता। 
राजस्यािकः  
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शकारोऽवप ता ं कामयते। शकारः अनन्तं िनं दातु ं
प्रभवतत अवप च वववप्रयकाररणं हन्तुमवप शकनोतत। 
एवंवविे सन्दभे वेश्या स्वप्राणरक्षणाथां शकारमेव 
अङ्गीकरोतीतत िोकनीततः वेश्यािमाश्च। तथावप 
भयरटहता वसन्तसेना चारुदत्ते प्रेम न तत्याज। 
शकरः जीणोद्याने वसन्तसेनां मारतयत्वा मतृेतत 

भ्रान्त्या जीणापत्रःै आच्छाद्य तनष्रान्तः अवप च 

िनिोभेन चारुदत्तः वसन्तसेनां हत्वा तस्याः 
भूषणातन अपहृतवातनतत व्यवहारम ् अधिकरणे 

आरोवपतवान।् चारुदत्तः मतृ्युदण्डने दण््यः इतत 

राज्ञा तनरूवपतः। भाग्यवशात ् कश्चन क्षपणकः 
वसन्तसेनां ररक्ष। चारुदत्तः दण्डात ्िोकापवादात ्च 

मुकतोऽभूत।् राजाऽवप दवु्यावहारात ् राज्यभ्रष्िः। 
नूतनेन राज्ञा वसन्तसेना गटृहणी पदवी ं आरोटहता। 
एवं न्स्त्रयः िनवप्रयाः अवप प्रायशः गुणालभमातननः 
भवन्तीतत सवोत्तमरूपा शूद्रकेन तनरूवपता। प्रथमाङ्के 

शकारानुचराः तां र्हुिा तजायन्न्त। तेऽवप भीताः एव 
शकारं सेवन्त े इतत तत्रवै स्पष्िम।् शकारास्य 

आप्ततमः अनुचरः विोऽवप तस्याः गुणालभमातनत्व ं
अलभनन्दतत यथा –वविः–(स्वगतम ् ।) यदेव 
पररहताव्यं तदेवोदाहरतत मूर्ाः। कथ ं वसन्तसेना 
आयाचारुदत्तमनुरकता । सुष्ठु र्न्ववदमुच्यत े – 

“रत्नं रत्नेन सङ्गच्छते” इतत । 
 

वविः – (स्वगतम ् ।) यदेव पररहताव्यं तदेवोदाहरतत 

मूर्ाः। कथं वसन्तसेना आयाचारुदत्तमनुरकता । सुष्ठु 
र्न्ववदमुच्यते–“रत्नं रत्नेन सङ्गच्छते” इतत । 
तद्गच्छत ु ककमनेन मूरे्ण। (प्रकाशम ् ।) काणोिी 
मातः? वामतस्तस्य साथावाहस्य गहृम।्2 

 

न केविलमयं सद्गुणसम्पन्ना किास्ववप तनपुणा । 
इयं रङ्गप्रवेशने किानां चोपलशक्षया। 
वञ्चना पन्ण्डतत्वेन स्वरनैपुण्यमाधश्रता।।3 

इयं दीनजनवत्सिा गुणालभमातननी इतत द्ववतीयाङ्के 

उपवणणाता। अस्याः सम्पन्त्तः चतुथााङ्के चारुदत्त 
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3  

सन्देशमादाय तस्याः गहृमागच्छता ववदषूकेन वणणाता । 
चारुदत्तस्य संवाहकः दशसुवणाातन द्यूत े हाररतः। 
सलभकः तं ताडयन,् िनाथी अनुदिाव। सोऽवप भीतः 
वसन्तसेनां शरणं जगाम। साऽवप सलभकाय मािरुाय 

देयं सुवणां दत्वा संवाहकं तस्मात ्ररक्ष। स्वसम्पन्त्त ं

दीनजनरक्षणे उपयोकतु ं सा सदैव इच्छतत इतत 

संवाहकं प्रतत तस्याः एव वाकयेष ुस्पष्िम।् 
 

दिुाभा गुणा ववभवाश्च। अपेयेष ुतडागेष ुर्हुतरमुदकं 

भवतत।4 
 

वेश्याः कुिपुत्रान ्कुिुन्म्र्नः नाशयन्न्त । वेश्याः तान ्

सदा पीडतयत्वा भक्षयन्न्त । नराणां यौवनातन िनातन 

हत्वा दग्िान ् कुवान्न्त इतत तेषां स्वभावो कववना 
ववशषेेण वणणातः। स्त्रीषु श्रीषु च न ववश्वासः कायाः 
िनकारणेन हसन्न्त रूदन्तीतत तेषा ंदषूणमवप र्हुिा 
कृतम ्। 
 

इह सवास्वफलिनः कुिपुत्रामहाद्रमुाः। 
तनष्फित्वमिं यान्न्त वेश्याववहगभक्षक्षताः।। 
त्रयश्च सुरतज्वािः कामान्ग्नः प्रणयेन्िनः। 
नराणां यत्र हूयन्त ेयौवनातन िनातन च ।।5 

 

एव ं वविायाः वेश्याप्रवतृ्तेः इयं सवाथा दरूोभूता। 
चारुदत्ते कृतववश्वासा एकदा शकारेण अनुिाववता 
र्हुमूवय ं स्वाभरणजातं चारुदत्ते न्यासीकरोतत । 
शववािको नाम चोरः स्ववप्रयां दास्यात ् मोचतयतु ं
वसन्तसेनायाः सुवणाभाण्ड ंचारुदत्तगहृात ्अपहृतवान।् 
चारुदत्तपत्नी ितूाम्र्ा स्ववप्रयं अपवादात ् मोचतयतु ं
अनन्तमूवयं मौन्कतकहारं चारुदत्ताय प्रेवषतवती। 
चारुदत्तोऽवप ववदषूक हस्तेन तन्मौन्कतकहारं 
वसन्तसेनान्न्तकं प्रेवषतवान ् । वसन्तसेना ं त ं हारं 
गहृीतवती। यटद सा अिुब्िा ककमथां 
स्वाभरणजातादवप शताधिक गुणो मूवय ंमौन्कतकहारं 
गहृीतवती इतत शङ्का भवत्येव । ततरस्कृत हारे 
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ऋणग्रस्तो भववष्यालम इतत चारुदत्तस्य व्यिा 
भवतीतत वसन्तसेनायाः आशयोऽवप कववना 
पञ्चमाङ्कन्ते वववतृः। 
अवप च वसन्तसेनायाः पात्रानन्तरं अधिकगुणयुकत ं

स्त्री पात्र ं चारुदत्तस्य िमापत्नी ितूाम्र्ा। साऽवप 
भताारं वसन्तसेनानुरकत ं ज्ञात्वाऽवप न णर्न्ना । 
ककन्तु भतारर उपद्गत े त ं ऋणान्मोचतयतु ं
वपतगृहृादानीतम ् अनन्तगुणान ् मौन्कतकहारं तणृाय 

मेने । चारुदत्तः साक्षात ्तं हारं न स्वीकरोतीतत प्रथमं 
दानव्याजेन ववदषूकहस्ते समवपातवती । अनयैव 
रीत्या तस्याः पाततव्रत्येन समं उपायसालित्वमवप 
अभव्यज्यते। 
एवं द्ववसहसवषेभ्यः प्रागेव भारतीय स्त्री संस्कारपूणाा 
गुणानुराधगणी आसीटदतत शूद्रकः पात्रद्वयमुरे्न 

स्त्रीस्वरूपं स्पष्िं तनरूवपतवान।् 
 

ग्रन्ध्थसूची 
1. मचृ्छकटितम ्शूद्रकः प्रथमाङ्कः प.ृसं – 53. 

2. मचृ्छकटिकम ्शूद्रकः प्रथमाङ्कः श्िो.सं 42. 

3. मचृ्छकटिकम ् शूद्रकः द्ववतीयाङ्कः – प.ृ सं 
121. 

4. मचृ्छकटिकम ्शूद्रकः चतुथा अङ्कः – श्िो.सं – 

10, 11. 

5. मचृ्छकटिकम ्शूद्रकः प्रथम अङ्कः श्िो.सं –8. 

https://www.anantaajournal.com/

