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कापिदासस्य कृपिषु मानवापिकारााः 
 

पापपया राणी पुररष्टी 
 

साराांशाः  

कथ ः समाजस्िानाां मनुष्यानाां हृियोल्लासािं साथित्यां सृजथत । समाजस्य कृते साथित्यां थलखितम् 

अखि । साधारणजनानाां आ ेगानुभूथतमाधारीकृत्य प्राचीन ैथिकसाथित्यमाधुथनकसाथित्यां  ा 

रथचतां भ थत। थकां  जातम्, थकां  भ थत थकां   ा भथ तुमिहथत, तत् कथ नाां कावे्य प्रथतथबखितमखि। 

साथिते्य के लां चररत्रथ शे्लषणां रसास्वािनां  ा न भ थत, सामाथजकमूल्याथन, सामाथजकाथधकाराः 

तिा च स ाहथण सामाथजकाथन आग्रिाथण साथिते्यन व्यक्ताथन भ खि। मिाकथ ना काथलिासेन 

स्वकावे्यषु मान ाथधकारः किां प्रथतथबखितो भ थत इथत चचाह अखिन् थनबने्ध कृता । ते स े 

अथधकाराः तत्कालीनजनैः भुक्ताः सखि, अद्यते्व जनाः च तान् उपभोगयखि ए  । अतः 

प्राचीनकाले अधुना च जनाः किां अथधकाराः उपभोग्यिे, तेषाां चचाह काथलिासस्य कावे्य किां 

भ थत इत्यस्य थिग्दर्हन्मात्रां  थणहतमस्त्यत्र । 

 

प्रमुखशब्ााः काथलिासः, रघु ांर्म्, ऋतुसांिारम्, अथभज्ञानर्कुिलम्, मेघिूतम्, िुष्यिः, 

थिलीपः 

 

प्रस्तावना 

प्राचीनकाले  तहमानकाले च प्राथणनः स्वस्य अखित्वािं थनरिरां  योधथयतुां प्र ृत्ाः सखि । 

सः युद्धः प्रकृत्या सि समाजेन सि  ा अभ त्। मनुष्यः ईश्वरस्य उत्मः सृथटः अखि। 

मनुष्या बुि्या अने्यभ्यः प्राथणनः अपेक्षया अगे्र भ खि। प्राचीनकाले राजतने्त्र 

सक्षमर्ासकाभा ेन अराजकतायाः थनमाहणां जातम् । स हिा स ेषु प्रसङे्गषु बथलषै्ः 

िुबहलाः कू्ररतया पीथिताः। इयां व्य स्िा  तहमानसमयेऽथप न थ रला। ि. 

बी.आर.अिेिकरः १९४९ तमे  षे समाजे जनानाां अथधकारानाां स्वतन्त्रतायाः च कृते 

सांथ धानां थलखित ान् ।भारतीयसांथ धानस्य तृतीयभागस्य अनुचे्छिः १२ तः ३५ पयहिां 

मौथलकाथधकाराणाां थ िृतथ मर्हः अखि । सामान्यतया नागररकानाां अथधकारेषु ये 

व्यखक्तत्वथ कार्ाय अत्या श्यकाः सखि ते मौथलकाः अथधकाराः इथत उच्यिे । 

भारतीयसांथ धाने कुलम् ६ मौथलकाः अथधकाराः सखि । परिु सांथ धानलेिनात् बहुपू ं 

प्राचीनसांसृ्कतसाथित्यस्य थ थ धकावे्यषु एते स े थनयमाः दृश्यिे इथत आियहम्। एतेन 

एषः प्रश्नः उत्पद्यते यत् थकां   ाि मे  एतेषाां स ेषाां ग्रन्थानाां सांथ धानलेिने भूथमका 

अखि ? अथप च तत्कालीनथचिनेन सि  तहमानथचिनसामाथजकव्य स्िायाः च बहुधा 

साम्यम् अखि ।सम्प्रथत मान जी नस्य प्रते्यकके्षते्र सामाथजकव्य स्िया 

राजनैथतकव्य स्िया च सि स ेषु थ षयेषु सांसृ्कतसाथित्यस्य प्रभा ः  तहते | एतादृर्ः 

एकः सांसृ्कतसाथित्यप्र तहकः काथलिासः अखि यः स्वलेिनेषु मान ाथधकारस्य स्िानां 

यिा ित् ान् तिा अधः अिां बणहयाथम। 
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मौथलकाथधकाराः  

१) समानतायाः अथधकारः (अनुचे्छिः १४-१८) 

२) स्वतन्त्रतायाः अथधकारः (अनुचे्छिः १९-२२)  

३) र्ोषणथ रोयथधकारः (अनुचे्छि २३-२४)  

४) धाथमहकस्वतन्त्रतायाः अथधकारः (अनुचे्छिः २५-२६)  

५) सांसृ्कतेः रै्थक्षकस्य चाथधकारः (अनुचे्छि २९-३०) 

मिाकबेः काथलिासस्य रचनासु उपयुहक्ताः 

मौथलकाथधकाराः कीदृर्ाः प्रथतथ खिताः सखि तिात् 

थकथििालोथचतव्यामधुना । 

 

महाकब ाः कापिदासस्य कृियाः 

सांसृ्कतसाथिते्य मिाकथबः काथलिासः शे्रष्ासने समादृतः 

अखि । सांसृ्कतसाथित्यागारस्य पूणहतया अस्य क ेः 

कृथतसप्तकमती  गुरुत्वपूणहम् । तेषु कृथतषु ‘मेघिूतम्’, 

‘ऋतुसांिारम्’इथत िण्डकाव्यद्वयम्, ‘कुमारसम्भ म्’ 

‘रघु ांर्म्’इथत मिाकव्यद्वयम् तिा च 

‘अथभज्ञानर्कुिलम्’, ‘थ क्रमो हर्ीयम्’, 

‘मालथ काथिथमत्रम्’इथत नाटकत्रयां सांसृ्कतसाथिते्य 

श्लघ्यासनाथधथष्तमस्त्या िमानकालािद्या थधः। एषु 

कावे्यषु मान ाथधकाराः प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण  ा 

कीदृर्ाः प्रथतथ खिताः सखि तिालोचथयतुां चेटयाथम।  

 

१) म घदूिम् : 

क) कैलासाथधपतेः थर् स्य थनत्याराधनाय मानससरोबरे 

स्वणहपद्मरक्षणािं कुबेरेण यक्षः थनयुक्तो भ तीथत 

अस्य िण्डकाव्यस्य प्रारमे्भ ए  दृश्यते। परिु 

थप्रयासाथिये थनरतस्य तस्य यक्षस्य अन धानतया 

मिेन्द्रस्य गज ृने्दन ताथन कमलाथन थ नटाथन सखि। 

अनेन कारणेन स यक्षः कु ेरेण  षहभोग्यस्य 

थप्रयाथ रिस्य र्ापो प्राप्तो भ थत। यक्षः तस्य 

कतहव्यपालाि्रटो भ थत। यतः कमलानाां थ नटाय 

यक्ष ए  कारणां तथिह तां र्ाखिप्रिानां 

कु ेरस्याथधकारः। ए ि यतः कु ेरः स्वयमे  

उत्राथधपथतः तथिह तेन यक्षः यिा र्ाखिप्राप्तो भ थत 

तद्वत् यक्षिाथप आत्मानां िोषयुक्त इथत स्वीकरोथत। 

 

पवश्ल षणम्: भारतीयसांथ धानस्य ३२सांख्यके अनुचे्छिे 

दृश्यते यत्, स हकारेण केनाथप मनुषे्यन  ा 

कस्याप्यथधकारः हृतो न भथ ष्यथत। यथि ईदृर्माचरणां 

भ थत तथिह न्यायालये यिोपयुके्तन थ चारेण अथभयुक्तस्य 

र्ाखिथ धानां भथ ष्यथत।  

अत्र लक्ष्यणीयां यत्, िाथयत्वपालनां यिा िाथयत्वप्राप्तस्य 

साांथ धाथनकां  कत्यहव्यां तिै  कतहव्यरटस्य 

र्ाखिथ धानमथप थनयोगकाररणः अथधकारः।द्वयमे  

मान ाथधकारम्। अनेन कारणेण प्रभुना कु ेरेण यक्षः 

भारतीयसांथ धानसम्मतः र्ाखिप्राप्तो भ थत, यतः कतहवे्य 

थनयुके्तऽथप यक्षः तस्य िाथयत्वपालनात् थ चु्यतो भ थत। 

अतः कतहव्यकरणाय  चनिाने कृते त्द्द्वचनम श्यमे  

समू्पणीकरणां कतहव्यम् इथत भारतीयसांथ धानस्य थनिेर्ः 

यतु् पालनीयम्।  

ि) िूरे रामाथगयाहश्रमे यक्षः थन ाहथसतो भ थत। तस्य 

थप्रयासथिकटे सने्दर्पे्ररणािं तेन यके्षण अचेतनः मेघः 

िूतरूपेण थनयुक्तो भ थत। काथलिासस्य रचनासु 

अचेतनमथप चेतन त् व्य िारां  करोथत। रामथगररतः 

कल्पलोकस्य अलकापुयह थधः मेघस्य गमनमागहः। 

अिाहत् भारतस्य िथक्षणािुत्रपयहिम्। अथप च 

कस्याथप अनुमथतां थ नै  मेघः यिेच्छरूपेण 

थ चरयतीथत अखिन्कावे्य दृश्यते। 

 

पवश्ल षणम्: स े भारतीयनागररकाः भारतस्य 

आभ्यिरीणे भूिणे्ड थन ाहधे थ चरणां कतंु समिाहः 

भथ ष्यिीथत सांथ धानस्य १९तः २२रे् अनुचे्छिे थलखिता 

अखि। अतः अस्य सांथ धानमनुसृत्य कथलिासेनाथप मेघः 

भारतस्य आभ्यिरीणे भूिणे्ड गिुमनुमथतप्राप्तो भ थत।  

ग) थप्रयाथ रिे थनयतिग्धः यक्षः तस्य अचेतनस्य मेघस्य 

समीपे स ं व्यक्तां करोथत मेघि ततस ं िूतरूपेण 

यक्षथप्रयायाः समीपे थन ेियथत। अिाहत् अत्र दृश्यते 

यत्, यक्षः मेघि द्वयमे  स्वीयमनो ासना थनःर्ङ्कथचते् 

प्रकार्यथत। अतः अत्र द्वयस्य  ाक्स् ाधीनता स ै  

सुरथक्षता काथलिासेन । 

 

पवश्ल षणम्: भारतीयसांथ धानस्य १९तः २२अनुचे्छिे 

स ेषाां कृते  ाक्स् ाधीनता उखल्लखिता। अिाहत् प्रते्यकस्य 

भारतीयनागररकस्य स्वाथभमतां प्रकर्थयतुमथधकारः 

अखिन् सांथ धाने उखल्लखितः अखि यच्च पू हमे  

काथलिासेन उखल्लखितः।  

 

२) ऋिुसांहारम् : 

‘ऋतुसांिारम्’ इथत नामकरणात् एतज्ज्ञायते यत्, अखिन् 

कावे्य ऋतुथ षयकमालोचनमखि। यिािहमेतत्, 

अखिन्कावे्य षटृतूणाां क्रथमका तहनां ऋतूणामागमनाच्च 

प्रकृथतः तिा प्रकृत्याश्रये पाथलताः जी ाःकीदृर्या सज्जया 

सखज्जताः भ खि तत् स ं  र्ण्हते कथ ना अत्र। 

कथलिासेन ऋतुथ षयकां  यिालोथचतां समासेन तित्र मया 

उखल्लखितां । 

क) ग्रीष्मवणणनानामकाः प्रथमाः सर्णाः – ग्रीषे्म सुयहः 

रुद्रमूथतहः भ थत, जलार्याः मथलनाः रु्ष्कप्रायाि, 

अपराह्नः इदृर्ः रमनीयः यत्र कामिे स्य प्रभा ोऽथप 

खिथमताखि। सूयहस्य तेजोद्दीप्तथकरणैः प्राथणनाां 

स्वकीयतेजः हृतः भ थत। ग्रीष्मस्य िा िािेन उत्प्तः 

नतमुखिसपहः मागहस्य तप्तधूथलकनाथभः िग्धीभुत्वा 

मयूरस्य अधः आश्रयग्रिणां करोथत। अथिसदृर्स्य 

सूयहस्य तेजैः मयूरस्य र्रीरमथप अचैतन्यम्। एतििं 

उपखस्ितः भोग्यसपहऽथप तेन न थनितः। मिता 

तृष्णायाां परु्राजस्य पराक्रमः स्िथगतः, अतः सः 

समीपस्िां गजां न माररतः। मणु्डकः सूयहथकरणैः उष्णः 
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सन् कुण्डात् बथिः उतु्प्लत्य नागस्य फ़णछायायाां 

आश्रयां गृिीतः।  

ि) प्रावृपिपि पििीयसर्णाः – ग्रीष्मकालस्य अनिरां  

प्रा ृट् आगच्छथत। प्रिरतपेन उष्णधरणी ां र्ीतलाथयतुां 

आकारे् मेघाः प्रसृताः भ खि। तिात् मेघात् 

जलथबन्द ः पतखि थबनु्दरूपेण । ये जलार्याः 

ग्रीष्मकाले रु्ष्काः आसन्, ते पुनः  षाहसु पूणाहः 

भ खि । प्रते्यकां  तापखिटः परु्ः  षाहसु पुनः जी थत 

। मेघान् आह्वथयतुां  लाकाः रु्िपक्षां पङ््खक्तां कृत्वा 

आकारे् माला इ  प्रसारयखि ि । मेघां दृष्ट्वा 

कािा-काियोः हृियां कामपूणं भ थत, तति ते रात्रौ 

क्रीिासु मत्ाः भ खि। क्षीणाः  नस्पतयः  षाहजलेन 

पुनः िररताः भ खि । भूथमः कृथषयोग्या भ थत। केकां  

कृत्वा मयूराः सुिेन नृत्यखि । कथ ः स्वकावे्य 

 ृथटधाराां नृपेण सि, मेघां मत्गजेन सि, मेघनािां  

मिहलर्व्िेन च सि तुल्यते ।तस्य मिहलस्य लयानुरूपां 

धररत्री उत्स ाथलङ्गने भागां ग्रिीतुां िररत स्त्रां धारयथत।  

ग) शरिणणनानामकाः िृिीयसर्णाः – प्रा ृिनिरां  

र्रिऋतुः दृश्यते । अखिन् समये प्रकृथतः पुनः 

अथद्वतीयरै्ल्या पररधानां करोथत । के्षते्र के्षते्र 

कार्पुष्पसमारोिः दृश्यते, तिागाः पदै्मः पूररताः 

भ खि, क्वथचि् नीलगगने दृश्यिे कापाहसाथिरूपाः 

मेघाः । थर्उथलपुषपस्य गन्धः समितः प्रसृतः भ थत 

। न प्रस्फ़ुथटताथन शे्वतकार्पुष्पाथण र्रि स्त्रथम  

भ खि। प्रिोषसमये तृणागे्रषु थर्थर्रथबन्द ः दृश्यिे 

। अखिन् काले यिा सूयोिये पद्मां पुखष्पतां भ थत तिा 

रात्रौ कुमुथिनी पुखष्पता भुत्वा चने्द्रण सि थमथलता 

भ थत। रु्ि स्त्रधारकः रमणीयला र्ण्युक्तः 

र्रिऋतुः प्रकृथतां नान्दथनकर्ोभया र्ोभते ।  

घ) ह मन्तवणणनानामकाः चिुथणसर्णाः - ऋतूणाां स्वकीयां 

लक्षणां भ थत तेन लक्षणेन ऋत ः प्रकृथतमलांकु हखि। 

िेमिे अनुष्णार्ीता प्रकृथतः राजते। प्रातः सायां च 

प्रकृथतः र्ीतलया कुज्झटीकया नीिारकिलेन च 

आ ृता भ थत। र्रत्काले प्रफुखल्लताथन पद्माथन 

थर्थर्रारमे्भण क्षीणाथन भ खि, र्ाथलधान्यके्षत्राथण 

पक्वाथन भ खि, लोध्रपुष्पाथन प्रस्फ़ुथटताथन 

भ खि,र्श्यागाराः पूणाहः भ खि न ीनर्षै्यः। एतििं 

कृषकाः न ािोत्स ां पालयखि।  

ङ्) पशपशरवणणनानामकाः पञ्चमाः सर्णाः – िेमिस्य 

अनिरां  थर्थर्रः आगच्छथत। ग्रीष्मकाले यस्य सूयहस्य 

रश्मयः प्राथणनाां िुःसिाः भ खि ि, ते थर्थर्रे 

स्वखििायकाः भ खि । अतः जनाः स्वगृिस्य 

थर्थर्रात् रक्षािं द्वारां  थपथित्वा थतष्खि। अखिन् समये 

परर ेर्ः शे्वतेन थिमिरेन आ ृतः भ थत, मागहः 

कुज्झथटकया अस्पटः भ थत, जनाः र्ीतलात् 

नीिारात् रक्षणािं स्िूलाथन  स्त्राथण 

धारयखि,पत्रमोचनात्  ृक्षाः श्रीिीनाः दृश्यिे, सायां 

पररतः मौनमखि, यु त्यः पुरुषाणाां समीपे उपभोग्याः 

भ खि, उष्णाथलङ्गनेन च र्ीतां  र्ीकृत्वा परस्परां  

रमयखि ।  

च) वसन्तवणणनानामकाः षष्ठसर्णाः –  सिः ऋतुराजेथत 

आख्यायते। षट्सु ऋतुषु  सि ए  अती  रमणीयः। 

अखिन् समये  ृक्षाः िररत णेन न पतै्रः अलङृ्कताः 

भ खि, अथिसथिभपलार्ानाां कृष्णचूिानाि 

रखक्तमाभया प्रकृथतः रथिता भ थत, श्र नेखन्द्रयाथन 

सुिकराथण भ खि कोथकलानाां कुजनैः, 

मलयसमीरणेन थमलनथपयाथसनः थमलनाकाङ्क्षायाः 

कामोन्मत्ाः भ खि।  सिे प्रकृथतः तिा तत्रस्िाः 

जी ाः एकात्मत्वमनुभूयिे। 

आम्रमिरी,रमरकुलः,पलार्पुष्पां, थनष्कलथङ्कतः 

चन्द्रः, मलयसमीरणां थपककूजनि  सिस्य 

 र ैथचत्र्यम्।  

 

पवष्ि शणम्: क्रमान्वयेन प्रकृत्याां षटृत ः आ थतहताः 

भ खि एतदृ्दष्ट्वा ऋतून् चररत्ररूपेण कखल्पतुां र्क्यते। एते 

ऋतुपात्राः प्रते्यकां  स्वस्वधमं थन ाहियन् स्वतन्त्रतया 

थ कथसताः सखि |ग्रीष्मस्य धमहः तीव्रतापथ थकरणम्, 

 षाहयाः धमहः जलप्रिानम्, र्रि-थर्थर्रयोः प्रकृतेः 

र्ाखिः, र्ीते रै्त्य-प्र ािाः  सि-ऋतौ न र्ीत नोष्ण-

 ायुः।चक्राकारेण प्रते्यकां  ऋतुः थ थर्टसमये स्वस्य  चहस्वां 

धारयथत । काथलिासस्य  णहनेन ज्ञायते यत् कथित् ऋतुः 

किाथप इतरे ऋतुचके्र बाधाां न जनयथत ि ।यद्यथप स हत्र 

षट् ऋत ः  थणहताः सखि तिाथप सम्प्रथत 

ऋतुचतुटयमुपलभ्यते, यिा - ग्रीष्मः,  षाह, र्रत्, थर्थर्रि 

।अयां ऋतुचतुटयां ब्राह्मण-क्षथत्रयाथि णहचतुटयेन सि 

कल्पथयतुां र्क्यते। एतेषु ऋतुषु इ  भारतसांथ धानमथप 

चलथत। यिा प्रते्यकां  ऋतुः थनथितकालचक्रस्य अिः ए  

थनरुद्धः सन्, स्वकायं करोथत, तिै  भारत षहऽथप एकः 

सा हभौमः, धमहथनरपेक्षः, लोकताखन्त्रकः िेर्ः, यत्र स ेषाां 

धमाहणाां स हजातीयानाां च जनानाां समाखित्वां दृश्यते। यिा 

प्रते्यकां  ऋतुः स्वथ थर्टतया प्रकृत्याां  ैथचत्र्यमानयथत, तिै  

भारते अथप स े स्वधमहम् आचर्य्ह, जाथतभेििाग्राह्य एकत्र 

जी नां यापयखि। भारतीयसांथ धानस्य अनुचे्छिः १४ तः 

१८ पयहिम् उक्तां यत्, जाथत,धमहः, थलांगां, भाषा, राज्यां च 

इथत आधारेण कस्याथप नागररकस्य थ रुद्धां  भेिभा ः न 

करणीयः । 

 

३) रघुवांशम् : 

मिाक ेः काथलिासस्य ‘रघु ांर्म्’ इथत मिाकावे्य 

सूयह ांर्ीयानाां २९सांख्यकानाां राजानाां काथिनी  थणहता 

भ थत। तत्र प्रिमो नृपः  ै स्वतः मनुः अखिमिाथि णहः। 

सूयह ांर्ीयाः नृपाः आजन्मरु्द्धाः। ते रै्र् े थ द्याभ्यासम्, 

यौ ने गिहस्थ्यजी नम्, ाद्धहके्य मुथन ृथत्ः अखिमे च 

योगभ्यासेन िेित्यागमकु हन्। एतिुक्तां कथ ना ईदृर्म् – 
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“रै्र् ेऽभ्यस्ि थ द्यानाम् यौ ने थ षयैथषणाम् । 

 ाद्धहके्य मुथन ृत्ीनाां योगेनािे तनुत्यजाम्”॥ 

(रघु ांर्म् श्लोकः – १/८) 

 

तत्कालीने समयेऽथप रै्र् े स े थ द्याचचाहयाां रताः 

आसन्। अखिन्काले चतुराश्रमव्य स्िा बहुधा 

प्रचथलताऽखि।  ैथिकयुगािे  गुरुकुलप्रिा 

प्रचथलतासीत्। गुरुगृिे अ ैतथनकपद्धत्याां राजपुत्राः 

साधारण ालकाि स े एकतै्र  थ द्याभ्यासमकु हन्। 

तखिन् कालेऽथप अययनकाले कोऽथप पररश्रमां कतंु  ा 

भयङ्करां  कायं कतंु  ा बायः नासीत् । एषा व्य स्िा 

सम्प्रथत प्रते्यकस्य भारतीयनागररकस्य मौथलकाथधकारस्य 

अनुरूपां  तहते। भारतीयसांथ धानस्य अनुचे्छिः २३ तः २४ 

पयहिां र्ोषणथ रुद्धः अथधकारः अखि । अत्र उक्तां यत्, 

चतुिहर् षेभ्यः नू्यनः कोऽथप बालकः कखिन् अथप 

यन्त्रर्ालायाां, आकरे, कखिन् अथप भयङ्करे काये  ा 

थनयोथजतः भ ेत् । अयां बालथर्क्षाकालः । अतः सः 

तिात् अथधकारात्  ांथचतुां न र्क्नोथत। रघु ांर्कावे्य 

उक्तां यत् मिाराज थिलीपः स्वप्रजानाां थिताय करसांग्रिां 

करोथत ि । प्राचीनकाले राजानः करसांग्रिां कु हखि ि, 

परिु कथ कावे्य  थणहतस्य राज्ञः करसांग्रिे भेिः अखि 

यत् सः प्रजाभ्यः सांगृिीतां करां  सिस्रगुणां  धहयथत ि तेषाां 

कल्याणािहम् ।अखिन् थ षये कथ ना सूयहस्य उपमारूपेण 

प्रयोगः कृतः अखि । कथ ः कियथत, सूयहः पृथिव्याः रसां 

सांगृह्य भूमौ  षहथत सिस्रर्धाराकारेण – 

 

“प्रजानामे  भुत्यिं स ताभ्यो  थलमग्रिीत् । 

सिस्रगुणमुत्द्स्रटुमािते् थि रसां रथ ः”॥ (रघु ांर्म् 

श्लोकः – १/१८) 

 

अिाहत् सूयहः पृथिव्याः यत् गृह्णाथत, तत् थभिरूपेण पृथिव्याां 

प्रत्यागच्छथत। फलतः पृथि ी िररता भ थत । एते 

सूयह ांर्ीयराजानः सूयहसदृर्ाः अथप आसन् । प्रजाभ्यः 

कररूपेण यत् ग्रिणमकु हन् तिे  करप्रिायकान् प्रथत ते 

प्रत्यपहणमकु हन्। फलतः कोऽथप स हिारा न स्यात् । 

प्रते्यकस्य नागररकस्य स्वतन्त्रतया जीथ तुमथधकारः 

आसीत् । सःराजा कस्याथप र्ोषणेन स्वसाम्राज्यस्य 

समृखद्धां  न कृत ान् अथपतु प्रजानाां थिताय धनस्य रक्षणां 

कृत ान् –‘त्यागाय समृ्भतािाहनाां……..’। (रघु ांर्म् 

श्लोकः – १/७) 

 

पवश्ल षणम्: भारतीयसांथ धानस्य अनुचे्छिः २३ तः २४ 

पयहिां र्ोषणां अपराधरूपेण थनरूपयथत, काथलिासेन च 

स्वकावे्य सूयह ांर्ीयराजानाां चररते्र तत् थनपुणतया 

समा ेथर्तम् अखि । अतः कोऽथप राजा स्वप्रजानाां 

र्ोषणां न कृत ान् ।कथ कृतौ प्रते्यकमनुष्यः समानरूपेण 

स ाहथधकारान् भुङ््के्त ।अतः एतत्प्रमाथणतां यत्, 

सांथ धानस्य मौथलकाथधकारः काथलिासेनाथप सुसांरथक्षतः 

आसीत्।  

 

४) अपिज्ञानशकुन्तिम्: 

मिाक ेः काथलिासस्य सप्तसांख्यकेषु नाटकेषु 

“अथभज्ञानर्कुिलम्” इथत नाटकमन्यतममखि। 

पुरु ांर्प्रिीपेन िुष्यिेन सि स्वगहनतहकीमेनका-

थ श्वाथमत्रयोः औरसजातायाः कन्यायाः र्कुिलायाः 

प्रणयकाथिनी ए  अस्य नाटक्स्य  णहनीयथ षयः। 

सप्ताङ्कसमखन्वते अखिन् नाटके सांथ धानोखल्लखितः 

मान ाथधकारः कीदृर्ः सथिथ टः अखि तित्र 

आलोथचतम्। 

क) नाटकस्य नाथयका र्कुिला थ श्वाथमत्रस्यौरसेन 

मेनकायाः च गभे जाता परिु जन्मनः परमे  सा 

 थलका तस्याः जनन्या पररत्यक्ता अभ त्। मिथषह 

कणे्वन सा सद्योजाता परमयते्नन लाथलता अभ त्। 

कण्व तस्याः जातकमाहर्ण्थप 

बैथिकरीत्यनुसारमकरोत्। ताां कन्याां स्वकन्या मत्वा 

कण्वः तस्याः िुिै प्रर्मनािं सत्पाते्र सम्प्रिानािहि 

सोमतीिहमथप गतः। तेन तु असृ्पश्यताथमत्याियः न 

प्राधान्यां प्राप्ताः ।  

 

पवश्ल षणम्: भारते बि ः जातीयाः थन सखि । अत्र 

प्रते्यकजातीयजनाः एकत्र थन सखि । 

कु्षद्रजातीयभेिान ज्ञाय जनाः परस्परां  रातृत्वबन्धनेन 

आ द्धाः सन् थन सखि । भारतीयसांथ धानस्य अनुचे्छिः 

१४ तः १८ पयहिां समानतायाः अथधकारस्य थ षये  तहते । 

भारतीयसांथ धानस्य अनुचे्छिः १४ तः १८ पयहिम् उक्तां 

यत्, जाथत,धमहः, थलांगां, भाषा, राज्यां च इथत आधारेण 

कस्याथप नागररकस्य थ रुद्धां  भेिभा ः न करणीयः । अतः 

काथलिासः स्वकावे्य कणे्वन मान ाथधकारस्य यत् थचत्रां 

थचत्रयथत तत् भारतीयसांथ धाने अथप उखल्लखितम् अखि। 

ि)  राजा िुष्यि क्षथत्रयः परिु र्कुिलायाः पालकथपता 

मिथषहः कण्वः ब्राह्मणः। पुनः र्कुिलायाः जन्मिाता 

थपता मिथषहः थ श्वाथमत्रः यद्यथप क्षथत्रयः तिाथप 

तपःप्रभा ात् सः ब्रह्मत्वप्राप्तः अभ त्। तस्याः माता 

स्वगह ेश्या। र्कुिलायाः ईदृर्ां जन्म ृत्ािां 

ज्ञात्वाऽथप िुष्यिः तस्याः जाथतथ षये थकथिमात्रां 

थचिनां नाकरोत्। यद्यथप प्रिमे सः राजा, र्कुिलाां 

तपस्वीकन्या मत्वा क्षथत्रयेन तेन ताां प्रत्यासखक्तः 

असमीचीना इथत थचियथत ि तिाथप थिनािरे सः 

र्कुिलाां प्रथत िुथनह ाराकषहणां नोपेक्षते ि। एतििं 

तेनोक्तम् – “अर्ङ्कसे यिथिां तथििां  स्पर्हक्षमां रत्नम्”। 

( १/२५) 

 

पवश्ल षणम्: अत्र लक्ष्यणीयां यत्, यिा भारतीयसांथ धाने 

जाथतथलङ्ाथि ैषम्यां न्यायथ रुद्धथमथत उखल्लखितमखि 

तिै  तु कथलिासोऽथप  णह ैषम्यां िूरीकृत्य अखििाटके 
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मान ाथधकारां  रक्षामकरोत् नारी-पुरुषयोि मेलनके्षत्रां 

प्रिुतमकरोत्। स ोपरर नारीपुरुषयोहृहियाह्वानां स्वीकायं 

तच्च स ोतृ्कटमान ाथधकारः इथत काथलिासेन 

प्रथतथष्तम्।  

ग) थ  ाथिता कन्या पथतगृिे ए  अथधकसम्मानीया । 

अथधकथिनां थपतृगृिे तस्याः अप ािो भ ेत्। यद्यथप 

मिथषहः कण्वः आश्रम ासी तिाथप लोकाचारज्ञानां 

तखििासीथित्यस्य प्रामार्ण्मयां श्लोकः – 

 

“अिो थि कन्या परकीय ए  तामद्य सांपे्रष्य 

पररग्रिीतुः। 

जातो ममायां थ र्िः प्रकामां प्रत्यथपहतन्यास 

इ ािरात्मा”॥ (४/२२) 

 

कन्या परस्य धनां, थपतृगृिे सा परस्य सथितां सम्पि्। 

माताथपतृसे्निािले सा सिा स्िातुां न र्क्यते । यिासमये 

तस्याः नूतनजी नस्य पररचयिानां माताथपतृणाां िाथयत्वम् 

अखि। अस्य लोकाचारस्य भारतीयसांसृ्कत्या सि 

नैकट्यम अखि । अतः मिथषह कण्वः थ िायकाले 

र्कुिलाम् अ ित् यत्, पथतकुलस्य  ृद्धानाां से ा 

कतहव्यम्, सपत्न्या सि सिीरूपेण व्य िारः करणीयम्, 

क्रोथधतेऽथप पथतां प्रथत िुव्यह िारमकत्यह म्, 

सौभाग्यग हमकरणीयम्, स्वजनान् प्रथत 

ियाप्रिर्हनमुथचतम् । एतिात् कण्वस्य लोकाचारज्ञानां 

सुथ थितमखि।  

नाटकस्य पिमे कृतौ िृथतरांर्युक्तः राजा र्कुिलाम् 

अन्यपत्नीते्वन थतरस्करोथत, न पररथचनोथत इथत दृश्यते। 

र्कुिला राज्ञः थ  ाथिता पत्नी आसीत् तिाथप 

िृथतरांर्युक्तः राजा र्कुिलाां स्वपत्नीते्वन न ज्ञात्वाऽथप 

भोकु्तां र्क्नोथत ि, थकिु राज्ञा तत् न कृतां, सा थर्क्षा सा 

च सांस्कारः यत् राजे्ञ आसीत् तिा च अयां सांस्कारः 

 तहमानेऽथप लक्ष्यते। यद्यथप प्रते्यकां  नागररकां  स ाहन् 

अथधकारान् स्वतन्त्रतया भोकु्तां सौभाग्यां प्राप्नोथत तिाथप 

प्रते्यकः भारतीयः नागररकः जन्मतः एताः स ाहः 

भारतीयसांसृ्कतीः अभ्यासां करोथत तिा च एषः ए  

भारतीयः आिर्हः। भारतीयाः तान् अथन ायहतया न 

अ लोकयखि ि, ते तान् आिरपू हकां  अ लोकयखि ि। 

 

पवश्ल षणम्: एताथन स ाहथण थर्क्षाः, सांसृ्कथतः, थर्टाचारः 

अद्याथप तत्कालीन त् ए  सखि। भारतीयसांथ धानस्य 

अनुचे्छिः २९, ३० च अनुचे्छिे उक्तां यत् प्रते्यकां  नागररकां  

समानाथधकारां  प्रापु्नयात्। काथलिास णहनायाम् 

मान ाथधकारोऽयां सम्यक् रथक्षतः। 

घ) राजा िुष्यिः मृगां अनुधा न् कणबेराश्रमस्य समीपम् 

आगत्य बैिानसस्य आह्वानेन आश्रमां प्रथ ट ान्। 

आश्रमप्र ेर्ात् पू ं रिां थन ारथयतुां सारथिां आथिट ान् 

यिा आश्रम ाथसनाां समस्या न भ ेत् ए ां चोक्तम्- 

“तपो नथन ाथसनामुपरोर्ो मा भूत्। एता ते्य  रिां 

स्िापय या ि तराथम’।(प्रिमाङ्कः) तपो ने सः 

राजबेरे्न न प्रथ टः। स थ नयपू हकां  सारथिां 

भूषणधनुषाथिप्रिानेन आश्रमां प्रथ ट ान् । यद्यथप 

आश्रमः स्वराज्यािगहतः अनेन कारणेन साििरां  स 

आश्रमां प्रथ टुां र्क्नोथत ि तिाथप तेन तत् पररत्यजथत 

ि । तपोबनस्य र्ािमृिु ाता रणे सः 

आश्रम ाथसनामुपरर आथधपत्यां अकृत्वा सम्यके्वरे्न 

प्रथ टः, स ेभ्यि स्वतन्त्रजी नस्य अथधकारां  

प्रित् ान्।  

 

पवश्ल षणम्: भारतीयसांथ धानस्य स्वतन्त्रतायाः अथधकारे 

उक्तां यत् िेर्स्य कखिन् अथप भागे प्रते्यकस्य 

नागररकस्य से्वच्छया जीथ तुां अथधकारः अखि तिा च 

तखिन् अथधकारे कोऽथप बाधाां कतंु न र्क्नोथत। एतत् 

काथलिासस्य कावे्य अथप प्रथतथबखितम् अखि । अतः 

अखिन् कावे्य मान ाथधकारः पूणहतया रथक्षतः इथत  कु्तां 

र्क्यते।  

 

उपसांहाराः 

समाजे राजनैथतक-आथिहक-धाथमहक-रै्थक्षक-समस्याः 

सखि । अतः मान सभ्यता सततां सामाथजकसमस्यानाां 

समु्मिीभ थत तिा च नागररकाः एतैः स ैः समस्याथभः 

सि सिद्धाः सखि। अतः नागररकाः समु्मिीभूताथभः 

समस्याथभः सि मान ाथधकारस्य उल्लङ्घनां अथप कु हखि 

। सांथ धानां जनानाां सुथ धायै सामाथजकर्ाखिव्य स्िाां च 

थन ाहिथयतुम् थलखितम् अखि। थ थधदृटौ स ेषाां 

समानाथधकारः इथत थसद्धािस्य स्िापनािं यिा 

मौथलकाथधकारः मौथलककतहव्यां च थलखितम् अखि तिा 

मान ाथधकारायोगस्य स्िापना अथप कृता अखि। एतेषाां 

अथधकारानाां रक्षणां थ थधप्र तहकानाम् कतहव्यम् अखि । 

तिाथप स हत्र समानरूपेण थनयमाः न प्र तहिे । 

प्राचीनकाल त् अद्यते्व अथप  णहव्य स्िा प्रचथलता अखि। 

अधुनाऽथप समाजे रक्षकाः भक्षकाः च समानरूपेण 

थ द्यिे।  तहमानेऽथप थनधहनगृिस्िस्य बालकस्य 

बाल्यकाले पुिकानाां स्िाने कृथषसामग्रीम् उद्धतंु भ थत 

अि ा सः यन्त्रर्लायाां श्रथमकरूपेण गिव्यः भ थत। 

इिानीमथप ग्रामेषु बालथ  ािः प्रचलथत । अतः समाजस्य 

नागररकाः अ गताः सु्यः चेत् ए  मान ाथधकारस्य 

स्िापना भथ ष्यथत, न तु थ थधना । 

‘ यां स े स ेषाां कृते, अिाकां  प्रते्यकां  परस्य कृते’ - यथि 

प्रते्यकः बालकः एतेन थ चारेण  धहते तिा च यथि एषः 

थ चारः समाजे प्रथतथबखितः भ थत तथिह स ेषाां 

अथधकारानाां रक्षणां भथ ष्यथत, नान्य पन्था थ द्यते अयनाय।  
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