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कववपरिचयः
"कावे्यषु नाटकं रम्यम्', "नाटकानं्त वह सावहत्यम्'

इत्यावि चनावन नाटकरचनायािः रामणीयकं सावहत्य

प्रवियासु स ोतृ्कष्टतं्व च समुि्घोषयन्तन्त। प्रपञ्चसावहत्य

संसृ्कतरूपकाणां व विषं्ट स्थानं  ततते। संसृ्कत नाटकप्रपञे्च

प्रवथतयिािः महाकव िः भासिः आद्यत्वम् आ हवत।

कावििासाियो महाक यिः भासस्य नाट्यकिया

अवतमातं्र प्रभाव तािः अभू न्। तथा च कावििासिः स्वीय

नाटकस्य मािव काविवमत्रवमत्यस्य प्रस्ता नायां भासस्य

नाटकरचनासमुत्कषतम् उद्भासयन् स्वयमे ाह-
"प्रवथतयिसां भाससौवमल्लकव पुत्रािीनां प्रबन्धान अवतिम्य

 ततमानक ेिः कावििासस्य कृतौ कथं बहुमानिः' इवत ।



भासस्य रूपकावणक
अत्यन्तप्रचीनस्य भासस्य रूपकाणां नामावन अनेकत्र

यद्यवप प्रसु्ततावन तथावप तावन रूपकावण

व ंिवततमिताब्दीपयतनं्त प्रकािा कािं न अिभन्त।

िी.ि.१९१२ सं त्सरे महामहोपाध्याय वबरूिावञ्चतेन

गणपवतिान्ति महाियेन संिोध्य प्रप्रथमतया मुद्रावपतावन

भासव रवचतावन त्रयोिि रूपकावण संसृ्कत सावहत्यजगवत

परमाह्लािपूरकावण अभ न्।



तावन रूपकावण यथा -

१. स्वप्न ास िन्तम्,

२. प्रवतज्ञायौगन्धरायणम्

३. अव मारकम्, 

४. बािचररतम्, 

५. पञ्चरात्रम्, 

६. मध्यमव्यायोगिः, 

७. िूत ाक्यम्, 

८. कणतभारम्, 

९. ऊरूभङ्गम्, 

१०. िूतघटोत्कचम्, 

११. प्रवतमा, 

१२. अवभषेकनाटकम्, 

१३. चारूित्तम्



प्रसु्ततपाठ्यपररचय :

िूत ाक्यम् इवत प्रसु्ततपाठ्यभागिः भासव रवचतिः।

महाभारतकथाधाररत-रूपकव िेषिः। स तक्षवत्रय

संक्षय कारक स्य कुरूपाण्ड युध्िस्य प्राक्

श्रीकृषे्णन पाण्ड ाथे िुयोधनसभायां कृतं िौत्यम्

अस्य नाटकस्य कथा सु्त  री वतत। नाटक-प्रकरण-

भाणािीनां ििव धरूपकाणां मधे्य िूत ाक्यवमिं

व्यायोगसंज्ञकं भ वत। रूपकेऽत्र  वणततं  ृत्तम्

इवतहासप्रवसद्धम्।  ीररस पोषकिः

अिीवनवमत्तसंग्रामिः अवभ वणतत:।



कथासंके्षप :

सुयोधनिः युध्िवू्यहव चाराथत मन्त्रिािायां बनु्ध-परर ार िः

समाव ष्टिः। भीष्मिः कौर ाणां पके्ष सेनापवतते्वन वनयुक्तिः। तन्तिन् समये

पाण्ड पे्रवषतिः िूतिः श्रीकृष्णिः सभामन्तिरं प्रव  ेि| काञ्चुकीयद्वारा

श्रीकृष्णस्यागमनं व ज्ञाय सुयोधनिः िुष्टमवतिः द्रौपिी िापहरण-वचतं्र

सानिं  ीक्षमाणिः आसे्त। ति् दृष्ट्वा  ासुिे िः अपनीयतां वचत्रपट:

इत्य ोचत्। तिनु श्रीकृष्णिः सुयोधनं प्रवत िाया. राज्यभागिः व भज्यताम्

इवत पाण्ड ािः व ज्ञापयन्तीवत न्य ेियत्। सुयोधनिः पाणु्डपुत्रान् वनवनि।

तिसहमानं वनगतनु्तवमच्छनं्त श्रीकृषं्ण बदं्ध प्रायतन्त िुश्शासनाियिः।

परनु्त  ासुिे े व श्वरूपमान्तस्थते व भ्रान्तािः सुयोधनाियिः

वकंकततव्यतामूढािः जातािः। तिा श्रीकृष्णिः व राङ्पम् उपसंहृत्य प्रसन्निः

वनगतनु्तमुपचिमे। तिा धृतराष्टर : तस्य पाियो : पवतत्वा पुत्रापराधक्षमाथं

प्राथतयामास। तम् अनुगृहय  ासुिे : वनष्क्रान्तिः । िीवषतकाथतिः िूतस्य

 ाकं्य ( चनं) यन्तिन् तत् - िूत ाक्यम् इवत वु्यत्पवत्तिः ।



पात्रावण

१. सुयोधनिः - कौर मुख्यिः

२.  ासुिे िः - पाण्ड िूतिः श्रीकृष्णिः

३. सुिितनिः - श्रीकृष्णस्यआयुधम्

४. धृतराष्टर : - िुयोधनस्य वपता

५. काञ्चुकीयिः - िुयोधनस्य भृत्यिः



नािी

नान्द्द्यने्त ततिः प्रव िवत सूत्रधारिः।

सूत्रधािः -

पाििः पायािुपेन्द्रस्य स तिोकोत्स िः स  िः ।

व्याव द्वो नमुवचयेन तनुताम्रनखेन खे ॥

ए मायतवमश्रान् व ज्ञापयावम। अये वकं नु खिु मवय
व ज्ञापनव्यगे्र िब्द इ शू्रयते। अङ्ग! पश्यावम।

(नेपथे्य) 

भो भोिः प्रवतहारावधकृतािः! महाराजो िुयोधनिः समाज्ञापयवत।
सूत्रधारिः - भ तु, व ज्ञातम्।

उत्पदे्य धाततराष्टर ाणां व रोधे पाण्ड  िः सह।

मन्त्रिािां रचयवत भृत्यो िुयोधनाज्ञया॥



ततिः काञ्चुकीयिः प्रव िवत।

काञ्चुकीयिः - भो भोिः प्रवतहारावधकृतािः महाराजो

िुयोधनिः समाज्ञापयवत। अद्य स तपावथत  िः

सह मन्त्रवयतुवमच्छावम। तिाहूयन्तां स े

राजान इवत।

ततिः िुयोधनिः प्रव श्य।

उि्धूतरोषवम मे हृियं सहषं

प्रापं्त रणोत्स वममं सहसा व वचन्त्य।

इच्छावम पाण्ड बिे  र ारणाना

मुतृ्कत्तिन्तमुसिावन मुखावन कतुतम्॥इत्य ित्।



ततिः कञ्चुकिः :-

“जयतु महाराजिः। महाराजिासनात्समानीतं

स तराजमण्डिम्।”

िुयुतधनिः स तराजमण्डिं आह्वावनत ान्।

पुनिः कञ्चुकिः प्रव श्य

जयतु महाराजिः। एष खिु पाण्ड स्कन्धा ाराद्दौौते्यनागतिः

पुरुषोत्तमो नारायणिः।




