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महाकतिकातिदासस्य रचनाशैल्ाां तिज्ञानस्य 

प्रयोगम्-एकां  तिचारम् 

 
सुप्रीति साहा 

 

प्रस्तािना  

प्राचीनभारतीयसर्वशे्रष्ठः  प्रततभाधरः  कतर्ः  कातिदासस्य कतर्ख्यातत न केर्िं कािोत्तीरं्ण 

देशोत्तीर्णवमति स्यात्। िाश्चात्यिण्डिताः  महाकरे्ः  काव्यरससुधां िीत्वा तस्य प्रशंसायां 

मुग्धम् आसन्। महाकतर् स्वरतचतं काव्यनाटकस्य तर्षयर्सु्ततन प्रार्णाः  प्रतततष्ठतम् 

अकरोत्। कातिदास इतत नाम्ना र्यं न केर्िम् एकं व्यण्डितं्व बोधयामः , प्राचीन 

भारतीयसातहत्यस्य एकं सुर्र्णवयुगं बोधयामः । यण्डिन् युगस्य संसृ्कतेः  मूतवः  

महाकतर्कातिदासः ।तु दु:खस्य तर्षयं यत् अिरं सातहण्डत्यकतमर् अण्डिन् करे्ः  देशं कािं 

जीर्नचचावसम्पतकव तं युण्डियुिं कोऽति प्रामाण्यतथं्य न प्राप्नोतत। भारतर्षवस्य कण्डिन् 

नगयां कण्डिन् कािे कातिदासस्य जन्मः  अभूत् तत् नीत्वा िण्डितार्णां मधे्य कुतूहिस्य 

अनं्त नाण्डस्त। करे्ः  नैसतगवकं प्रततभा तनरिससाधनां तां महाकरे्ः  अतभधायां प्रतततष्ठतम् 

अकरोत्। शु्रतत-िृतत-छन्द-अिङ्कार-तचत्रतर्द्या-संगीतशास्त्र-राजनीतत-ज्योततष-

कामशास्त्र-दशवन-व्याकरर्ण-िोकचररत्र-भाषारै्तचतं्र च सर्वके्षते्र तस्य रै्दग्ध्यम् 

आसीत्।नाट्यकिायां- संगीतचचावयां-ज्ञानतर्ज्ञानानुशीिने-तचत्रतर्द्यायां-र्ीरते्व-रै्भरे् च 

गुप्तयुगः  कातिदासं प्राप्त्त्वा समृद्धतरम् अभर्त्।  

महाकपिकापलदासस्य युगं पिज्ञानस्य युगं नासीि्। अिः  आधुपनककाले पिज्ञानस्य अरं्थ 

िर्था पिसहस्रित्सरं िूिे पिज्ञानस्य अरं्थ समप्रकारकं नास्ति। ित्कालीनं नरान् पनकषा 

पिज्ञानं यि् कपिि् पिषयस्य पिशेषं ज्ञानं, न साधारणं ज्ञानम्।मालपिकापिपमत्रम् इपि 

नाटकस्य प्रर्थमाङे्क राज्ञः  संगीिशालायाः  पििदमानै: आचाययः  अपभनयपशक्षादानं 

यर्थोियुकं्त पकम्? एिद् पनधाारणाय राजा िररव्रापजका कौपशकी ं पिचारकासनं गृह्णाय 

अनुरोधिूिाकम् उक्तम्- 

 

“िरस्पर पिज्ञान संघपषाणाभाित्या प्रापिकिदध्यासनीयम्।“1 

 

अत्र पिज्ञानशब्दस्यार्थाः  मस्तिनारे्थन उकं्त यि्-ज्ञानपिशेषः ।ित्कालीनयुगे मनुष्याणां 

साम्प्रपिकपिषयाणां व्यिहाररकं ज्ञानस्य उने्मषं पकं प्रकारेण अभिि्, महाकिेः  

काव्यनाटकेषु आभाषं प्राप्नोपि।यन्त्राणां प्रचलनम् आरभ्यिे स्म। धनीजनस्य धारागृहे 

एकं यन्त्रम् आसीि्। यस्माि् अन्तभाागाि् चन्दनेन सुिापसिम् उदकं धीरं पनगािम् 

अभिि्। िािप्रिाहकाले धनीजनाः  गृहाभ्यन्तरे प्रिरासने शपयत्वा इदं जलं िीत्वा शरीरे 

ग्रीष्मकालीनं िािं प्रशमनं कृत्वा स्वस्तिम् अनुभूििन्तः । 
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अधुना िािानुकूपलनं यनं्त्र िस्य उदाहरणम्।  

मालपिकापिपमत्रस्य पििीयाङे्क ‘िाररयन्त्रस्य’उिेखं 

प्राप्णोपि। अनेन यने्त्रण िैज्ञापनकाः  राजानं कृिे 

मध्याह्नभोजनकालम् उिस्तथर्थिम् एिद् िोधपयिुम् उकं्त 

यि्-“पिन्दुके्षिाि् पििासु िररसरपि पशखा 

भ्रास्तन्तमिाररयन्त्रम्।“2 अत्र ‘यन्त्र’ इपि शव्दं लक्ष्यणीयम्। 

िदानीन्तनकाले जनाः  नलकूिाि् पनगािं जलपमि स्वचं्छ 

िररशु्रिं जलं नाप्नोि् एिद् सरे्व्वण पिपदिम्। िरनु्त िदा 

आपिलजलं िररशुद्धाय कौशलं िान् पनकषा स्पष्टमासीि्। 

‘मालपिकापिपमत्रम्’ इपि नाटके “पिदुषकम् उक्तम्-

मने्दऽप्यमन्दिामेपि संसगेन पििपििः ।  

 

िङ्कास्तच्छद फलसे्यि पनकषेणापिलं ियः ।“3  

 

अर्थााि् आपिलम् उदकं यि् िङ्कस्तच्छदफलस्य घषाणेन 

पनमालं भिपि िदनुरूिं मूखामपि पिित्जनस्य संसगेन 

िुस्तद्धमानः  भिपि। 

िङ्कस्तच्छदं फलं पकम्? अधुना िद् िोधाय न कोऽपि उिायं 

नास्ति। कपिि् उच्यिे एिद् पनमालीफलं, किकी फलं 

िा।  

पदककालञ्च पनधाारणाय ित्काले कपिि् कपिि् राजा 

पदकपनदेशकं प्रासादं पनमााणम् अकरोि्। साधारणिः  यं 

‘मानमस्तन्दरम्’इपि कथ्यिे। 

‘शकुन्तला’ इपि नाटकस्य नायकः  राजा दुष्यन्तः  

‘मेघछन्दम्’ इपि नामकं पदगिलोकनं प्रासादमस्तन्दरस्य 

एकथर्थाने िृहि् िृत्ताकारं इष्टकपनस्तमािं थर्थिपिं प्रपिपििम् 

अकरोि्। िस्तस्मन् अल्पा संख्यका अपलखि्,यस्योिरर 

सूयारस्तमः  यदा अििि् ित्क्षाि् पदिसस्य समयपनणायं 

सम्भिम् अभिि्।  

िदा कु्षदं्र कु्षदं्र नदीनापलकायाः  उिरर सेिुपनमााणस्य 

िद्धपिम् आसीि्। न केिलमेिद् अपिपिशालं नदीम् 

उत्तीणााय राजानः  यत्र नद्याः  जलं िर्था स्रोिं च स्वल्पम् 

अस्ति ित्र अपिकायहस्तिसहयोगेन गजसेिंु पनमााणं कृत्वा 

अनेन सैन्ाः  अश्वरर्थञ्च नीत्वा जलभागं िारािारम् 

अकुिान्। िीरिररघुः  पदस्तिजयकाले िङ्गप्रदेशाि् उडीसां 

प्रपि गमनकाले-“स िीत्वाा कपिशां सैने् उद्धपिरद् 

सेिुपभः ।“4 भारििषाः  व्यपिररकं्त कोऽपि अन्प्रदेशे अयम् 

अपनिाचनीयं गजसेिंु पनमााणस्य कौशलं न दृश्यिे। न 

केिलं राजा रघुः ,िस्य िौत्रः  राजा दशरर्थः ,दशरर्थस्य िौत्रः  

कुशः  कुशििीः  च नगरं िररत्यज्य िेषां राजधान्ाम् 

अयोध्यायाम् आगमनकाले—"िीरे्थ िदीये गजसेिु िन्धाि् 

प्रिीि गामुत्तर िोऽस्य गङ्गाम्”।5 उत्तरप्रिापहनी ं

गङंगानद्यां सः  गजसेिंु पनमााणं कृत्वा ससैनं् अपिक्रमम् 

अकरोि्।  

ित्काले अस्माकं देशस्य जनाः  यि् नैिुण्यिासहयोगेन 

जलयानं पनमााणे सक्षमम् अभिि् िि् पकपञ्चि् प्रमाणं 

महाकिेसाापहते्य प्राप्णोपि।‘अपभज्ञानशकुन्तलम्’ इपि 

नाटकस्य षिाङे्क ‘समुद्रव्यिहाररसार्थोिाहोधनपमत्रः ’अस्य 

उिेखम् अस्ति। यस्स अर्थाः  धनपमत्रनामः  समुद्रिपर्थ 

गमनागमनकारी एकः  िपणजः  यैः  जलयानैः  िपणजः  

िापणज्यम् अकुिान्,िापन अस्माकं देशे पनपमािम् 

अभिि्,िस्तस्मन् पिषपय न कोऽपि सने्दहमस्ति। 

रधुिंशस्य चिुर्थासगे युद्धनौकायाः  उिेखं प्राप्णोपि। रघुः  

पदस्तिजयं प्रपि पनगािं भूत्वा िङ्गदेशम् आक्रमणार्थाम् 

आगच्छपि एिद् शु्रत्वा िङ्गदेशस्य योद्धाः  िं िारणारं्थ 

गङ्गािके्ष अनेकाः  युद्धनौकाः  थर्थाियस्तन्त स्म। अनेन 

िोधगम्यिे यि् िस्तस्मन् काले िङ्गदेशस्य पनमााणकाराः  

युद्धनौका अपि पनपमािम् अकरोि्। अिशं्य ििामानसमये 

प्रिुिं युद्धनौकया सह िूिे पनपमािम् युद्धनौकायाः  िार्थाकं्य 

पििेचनां च पनिुास्तद्धिा स्वरूिम् इपि। िर्थापि सामान्ां 

नौकां सदृशं रणिोिं नास्ति। िन्मधे्य पिशेषतं्व पिद्यिे स्म। 

िि् नीत्वा न कोऽपि सने्दहम् अस्ति।  

िस्तस्मन् युगे कपिि् भ्रान्तरं प्रिरं—”कृपत्रम राग 

योपजि”अर्थााि् कृपत्रमं िणेन रपििं कृत्वा चुनी िान्ना च 

आपद महामूलं्य रत्नरूिे पिक्रयस्य चेष्टाम् अपि अकरोि्।  

महाकपिकापलदासेन पिरपचिं पिक्रमोिाशीयम् नाटकेऽपि 

पिज्ञानसभ्यिायाः  पचहं्ण पिद्यमानम्।महाकपिकालीदासस्य 

अपधके कावे्य नाटके महाकाशयानं भ्रमणस्य िहिः  

पििरणाः  प्राप्णोपि। ‘पिक्रमोिाशीयम्’ नाटके ियं िश्यामः  

िे अप्सरे उिाशी पचत्रलेखा च ियोः  स्वाकाशयाने आरोहणं 

करोपि। चापलका थर्थाने उिाशी उिपिशपि। महाकपि अत्र 

मञं्च पनदेशपि यि्---”ििः  प्रपिशपि आकाशयानेन उिाशी 

पचत्रलेखा च”।6 अस्माकं अन्तरे प्रिं सिायिे यि् रङ्गमञे्च 

पकं रूिम् आकारस्य प्रकारस्य च आकाशयानम् 

उिस्तथर्थिम् अभिि्। पिशेषमुस्तिख्यम् अस्तस्मन् नाटके 

यि् पिज्ञानस्य अग्रगपिरूिम् आकाशयानस्य िणानाम् 

अस्ति िदनुरूिं नारीणां दूिाारं स्वाधीनिां दृष्ट्वा ियम् 

अपभभूिं भिपि। अिः  एका नारी आकाशयानं 

चालयपि।अनेन िस्तस्मन् युगेऽपि नारीणाम् अत्याियं 

दक्षिायाः  िररचयं प्राप्णोपि।  

महाकपिकापलदासः  िस्य रचनाशैल्यां यि् पिज्ञानस्य 

प्रभािं थर्थाियपि िस्य प्रमाणं ‘मेघदूिम्’ इपि काव्यस्य 

मधे्यऽपि दृश्यिे। यक्षस्य करूणहृदयं िर्था 

पे्रमधमीहृदयम् आश्विं करनारं्थ,यक्षित्न्या सह 

आस्तिकसंयोगथर्थािनाय च मेघं दूििेशेन पे्ररयपि 

रामपगररििािाि् अलकािुरी ंियान्तम्।सः  मेघरूिस्य मधे्य 

सौन्दयं रहसं्य पिस्मयं कल्याणं च सिाम् अिश्यि्। एकं 

मेघं कपिदेक मङ्गलमयपदिसे किेः  कल्पनायाः  िाहनम् 

अभूि्। अनेन मेघदूिस्य पे्रममयदृश्यस्य सृपष्टभािपि। 

िरनु्त मेघस्य जन्मनः  ििाि् पिद्यिे यि् भौगोपलकिथ्यस्य 

एका शुभ्रा िािाा िुपहनपकरणिुत्रः । अिः  अत्र ियं 

भूगोलशासे्त्रण सह पिज्ञानस्य योगसूतं्र िश्यस्तन्त। अधुना 

प्रजने्म पशक्षाके्षते्र भूगोलशासं्त्र पिज्ञानापभधायां भूपषिं 

करोपि। मेघप्रसङे्ग ‘मेघदूिम्’काव्यस्य िूिामेघे आदौ 
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कामािाः  यक्षः  मेघं िुषं्ट करणाय उक््म---- 

 

“जािं िंशे भुिनपिपदिे िुष्कराििाकानां  

जानापम त्वां प्रकृपििुरूषं कामरूिं मघोनः । 

िेनापर्थातं्व त्वपय पिपधिशाद्दुरिनु्धगािोऽहं  

याच्ञा मोघा िरमपधगुणे नाधमे लब्धकामा।“7 

 

पचपकत्सापिज्ञानेऽपि अस्य देशस्य जनाः  साफल्याजानम् 

अकुिान्। िस्य प्रमाणं महाकिेसाापहते्य प्राप्णोपि। 

‘मालपिकापिपमत्रम्’इपि नाटके सिादंशनस्य 

िैज्ञापनकपचपकत्सापिधेिारणं दृश्यिे। िपणािपिषयमन्तरे 

पिज्ञानस्य व्यिहारं दृष्ट्वा ियम् अपभभूिं भिामः । अिः  

अनायासेन अनुमीयिे यि् साम्प्रिंकाले पिज्ञानस्य यि् 

प्रयोगं ियं िश्यामः ,िि् संसृ्किसापहत्यस्य मस्तध्य िहुित्सरं 

िूिे आलोपचिम् अभिि्।  

पिज्ञानः  मनुष्यस्य जीिने आशीिाादस्वरूिः ।पिज्ञानस्य 

जयध्वजा मनुष्यस्य जीिनं गपिमयं करोपि। आधुपनकं 

जीिनं शनैः  शनैः  प्रगत्याः  िपर्थ प्रिेशाय पिज्ञानं प्रधानम् 

अिलम्बनम्। िहु ित्सरं िूिााि् अस्तस्मन् अपभयानस्य 

प्रारम्भकालः ।अयं पिज्ञानं नीत्वा िहूपन सापहत्यापन 

अरोचयि्।ििामानेऽपि िस्य दूिाारं गपिं प्रिहपि। 

अनेकानां पिश्वख्यािानां मपनषीनां ियं जानामः । अनया 

संसृ्किसापहते्यऽपि पिज्ञानस्य प्रयोगं पिद्यमानम्। िि् के्षते्र 

याः  कियः  पिज्ञानस्य पिषयििुपन सापहते्यन प्रकाशयपि 

िेषां सिाागे्र महाकपिकापलदासस्य नामः  अग्रगण्यः  

स्मरणीयः  च। िस्य अपधकं रचनायाः  पिज्ञानपिषयचचााम् 

अस्मापभः  उिलबंु्ध शक्यिे। अनेन महाकपिकापलदासस्य 

पिज्ञानमयम् अन्तरस्य िररचयं प्राप्णोपि।  
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