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कालिदासस्य काव्यनाटके प्रकृततवाताता

अतिथिअध्यापकः संसककृ िविभयागः वििेकयानन्ः मिशन िहयाविद्याल्ः 
चिैन्पुरः (हलद््या) पूि्विेद्नीपूरः पश्चििङगः

िि्वियानकयाले पररिेशप्रसङगः सि्वत्र उद्धोष्ि े । पररिेशसचेिनिया्याः ब्यापकप्रसयारत्याि ् पररिेशविष्े सि्वत्र सचेिनिया दृ््ि े । 
अनुरुपं सचेिनिया िहयाकविकयामल्यासस् कयाव्नयाटके िि्वि े। वि््िङगलकयामिनः वि््जनदहिया् कयाब्ं तनिया्वशनि । इ्िेि रीतिः 
प्रयाचीनभयारिी्संसककृ िसयादहत्े प्रचमलिया आसीि ्। विशषेिः कयामल्यासी्सयादहत्े प्रककृ तिप्रसङगः सि्वत्र जया्ि े। आधुतनकपररिेशप्रसङगे 
कयामल्याससयादहत्स् उप्धोथगिया न केनयावप अपलवपिंु शक्ि े । अमभज्यानशकुनिले ्या किनी्याप्रककृ तिः शकुनिलया्याः िनमस 
शकृङगयारकरूणयाद्कं जन्ति । कुियारसमभििहयाकयाव्े दहियाल्ः पकृथिव्याः ियान्ण्ः इि तिष्ठति । िेघ्िूकयाव्े ्क्षस् ियाियाां िस् 
पतनीं पे्ररत्िुं िेघस् ्ैत्ं सिीकरधोति । िहयाकविकयामल्यासेन अत्र वि््ियामसनयां कल्याणया् वि््े शयाशनिसियापनया् च प्रककृ ि ेविशयालिभैिं 
विमभननचररत्रियाध्िेन प्र्मश्विि ् । कुियारसमभिि ् इति िहयाकयाव्स् प्रककृ तििण्वनयातिकं िङगलयाचरणे प्रककृ तिियाियाां उदघधोष्ि े । 
रघुिंशस् िङगलयाचरणे मशिपयाि्वत्धोसिु्वतिियाक्ं भिति, सयाधयारणपया्ठकयानयां ककृ ि े सयाियान्ं सिुतिियाक्मि्ं स्याि ् । अिएि ियागिथौ 
शब् ब्िहयारेण िहयाकिेः वि््तनिया्विकृतनमि्विःे सिुतिः भिति । िस् सिुतिियाध्िेन परिे््रस् सिुति ंकरधोति । ््या परिेशः 
सनिुषटधो भिति ि्या पररिेशस् कल्याणं स्याि ्। कुियारसमभिस् दहियाल्िण्वनयातिकं िङगलयाचरणे ब्््स्रषटुः विशयालिया ितन्विया । 
कयामल्यासककृ िस् दृ््श्रव्कयाव्ेषु पररिेशियािया्व्याः पररच्ं दृ््ि े। अत्र आशय़धोऽ्ं स्याि ्संसयारः मशििय़ः, िय़ं सिवे वि््ियामसनः 
मशिस् अशंधोद्िूयाः । अिएि िय़ं पररिेशसुरक्षयाय़ ै्तनशीलयाः भिेि । विशुद्पररिेशने सिवे सि््व या सुसियास्थ्प्र्जीिनं अतिियाहशनि । 
अिः वि्व्ियामसनः पररिेशसुरक्षयािां ्तनशीलयाः भ्े्ुः इति ियाियाां कयामल्यासस् कयाव्नयाटके प्र्मश्विि ्।

कयाव्ि,् नयाटकि,् प्रककृ तिः, अमभज्यानशकुनिलि,् कुियारसमभिि,् रघुिंशि,् िेघ्िूि,् 
ियालविकयाश्नमित्रि,् विक्रिधोि्वशीय़ि,् ॠिुसंहयारि ्।

संसककृ िसयादहत्याकयाश े कविकुलगुरुकयामल्यासः ्े्ीप्ियाननक्षत्रिि ्
अशसि । िहयाकविकयामल्यासः संसककृ िकयाव्नयाटके सि्वशे्रष्ठः अशसि । 
िस् शसितिकयालविष्े िियानकै्ि ्अशसि । कविकुलगुरुकयामल्यासस् 
शसितिकयालविष्े अद्या्थध प्रककृ िसत्ं ज्यािंु पशण्ियाः न शक्ि े। 
कथििं दह -  

“पुरया किीनयां गणनयाप्रसङगे कतनशष्ठकयाथधशष्ठिकयामल्यासः ।
अद्यावप ितिुल्किेरभयािया्णयामिकया सयाि्वििी ्भूि ॥”

आनन्िध्वनिमिटवि्िनयािपशण्िरयाजप्रिुखया: कयाव्स् प्रय़धोजनं 
विचयारप्रसङगे रसयानन्लयाभस् िहततििुपसियापय़नत्ेि । 
अनयाय़यासेन चिुिग्वप्रयाशपि: कयाव्या्ेि समभिेि ् न िु अन्सियाि ्
इति उतकलीय़ िररष्ठयालङकयाररक: कविरयाजः वि्िनयाि: सधो्याहरणं 
सिग्रनिे विचयारय़ति । किे: रचणयाय़यां क्यावप सियाि्वथचनिनप्रिकृशति: न 
तिष्ठति । सि्वत्रयापरस्यानन्े आनन्ं, ्:ुखे च ्खुं ितन्वििशसि । 
िहुजनदहियाय़ िहुजनसुखयाय़ स्या कयाव्यातन विरच्नि ेअििया ्शसिन ्
सयादहत्े ियादृशी अमलयानधयारया प्रिहति, ि्या िि ्सयादहत्ं सयाि्वकयामलकं 
्शसे ्धो््ं भिति । अि: भयारिीय़रचणयाय़यां भगव्गीिया, पञचिनत्रि ्
कयामल्याससयादहत्ं, भयारविियाघश्रीहषया्व्ीनयां च कयाव्नयाटकयातन 
ििया वि्िसयादहत्े पया्चयात्किीनयां सेकसपीय़रकीिहयािया्वटयानयां च 
कयाव्नयाटकयातन अद्यािथध थचरहररतप्रककृ तििुल्ं सहृ्य़यानयां हृ्य़े 
आनन्ं जनय़शनि ।

कयामल्यास: संसककृ िकिीनयािग्रणी: इति सनियाः अभ्ूपगम्नि े
। सत्िेि च स भयारिीय़शकेसपीय़रः इत्याख्या्ि े । भयारिीय़या: 
पशण्िया: आलङकयाररकया्चनैं िहयाकवि ं कविमशरधोिणणः,  
कविकुलगुरुप्रभकृतिमभरुपप्ै: सिरशनि । िस् सिय़े 
व्याकरणसयादहत्सूत्रयाद्षु धि्वशयासत्र्श्वनज्धोतिषप्रभकृतिषु च 
सिवेषु शयासत्रषेु पशण्ियाः आसन ् । िहयाकयाव्गीतिकयाव्रुपकेति 
बत्रविधकयाव्स् किया्व कयामल्यासः आसीि ्। कयामल्यासस् नयामनया िहिः 
ग्रनियाः प्रचमलियाः, िषेु सपिग्रणियाः िने विरथचियाः इति पशण्ियाः 
िन्नि े। कयाव्चिुषट्ं नयाटकत्र्ं च कयामल्यासरथचिमिति -
१. कुियारसमभिि ्
२. रघुिंशि ्
३. िेघ्िूि ्
४. ॠिुसंहयारि ्
५. विक्रिधोि्वशीय़ि ्

६. ियालविकयाश्नमित्रि ् 
७. अमभज्यानशकुनिलि ्

ियानिः प्रककृ त्याः अङगभूियाः अशसि । िदह्व प्रककृ त्याः हृ््ेण सह 
ियानिहृ््स् अविच्ेद्समपक्व िशसि । प्रककृ ति ं उपेक्षणी्या 
ियानिस् जीिनं असमभिि ् । कयालक्रिेण जगिं पररिि्वणशीलि ् 
। कयालचक्रस् पररिि्वनेणेन वि््प्रककृ त्याः रङगिञचे क्रियाणि्ेण 
ऋििः आविभू्वियाः भिशनि । ऋिूणयां आविभया्विेण ियानियानयां 
िनमस पररिि्वणं सिुतपयाद्नि े । तन्याघशकलषटप्रककृ त्याः रुद्रिूति ्वः, 
िषया्वसु गुरुगमभीरिेघयाः, शयार्चशनद्रकया्याः शसन्धसपश्वः, शीिस् 
सुशीिलः िुदहनः, िसनिस् पुषपसिकृवद्ः ियानियानयां जीिनेषु प्रभयािं 
विसियार्शनि । कविक्रिुः कविचेिमस  प्रककृ त्याः प्रभयािः अपररसीिः 
। ग्रीषिस् ्याि्याहेन किेः चेिमस ्यादृशः रयागः सञजीिति ियादृशः 
रयागः ्रुीभिति िषया्वणयां शीिलसपशवेण । अवप च िसनिऋिधोसप्वशवे 
आनन्ं जन्ति ।प्रककृ त्या सह ियानिहृ््स् अनिरङगियासियापने 
किीनयां कयामल्यासः शे्रष्ठः । कयामल्यासस् अिरलेखन्यासपशवेण 
जड़प्रककृ तिः िस् कयाव्नयाटके चेिनरुपेण आविभू्विया भिति । 
िहयाकविकयामल्यासविरथचिस् रचण्या सह पररथचिं चेि ्तनःसंश्ेन 
िधोध्ि े् ि ्- सः प्रककृ त्याः कविः आसीि ्। िस्याः रचनया्याििुलनी्या 
प्रककृ तिचेिनया ियानिप्रककृ ति्च अनुपिसौहया ा्ं असियाकं हृ््ं सपश्विः। 
कयामल्यासस्कयाले प्रककृ त्या सह ियानिस् आनिररक्धोगसूत्र ंआसीि ्
। अधुनयािनकयालिि ् पररिेशस्विष्े थचनिनं स्चेिनियां नयासीि ्
। िदह्व असचेिनभयािेन ियानिप्रककृ तिञच पयारसपररकसौहया ््वपूण्वसमपकां  
कयामल्यासस् कयाव्नयाट्े िणण्विि ्।

कुमारसम्भवम ्-
िि्वियानजगति पररिेशस् प्रसङगः सि्वत्र उदघधोष्ि े। वि्ििङगलकयामिनधो 
सयारसििसयाधकया: वि्िजनदहियाय़ कयाव्ं रचशनि । इय़िेि रीति: 
भयारिीय़ प्रयाचीनसयादहत्े ख्ीषटजनिन: पिूां प्रचमलिया आसीि ् । 
विशषेि: कयामल्यासस् कयाव्े प्रककृ तिप्रसङगः सकू्िेविचयारे सहृ्य़यानयंा 
हृ्य़कन्रे िह्यानन्ं जनय़ेद्ति । िहयाकविः कयामल्यासः सपि्शसग्गः 
‘कुियारसमभिि’् इति कयाव्ं रथचिियान ्। दहियाल्स् विथचत्रयाः धयाििः 
िेघेन सह सं् कुिः रशकिियानं सकृजशनि । कुियारसमभििहयाकयाव्स् 
प्रयारमभे दहियाल्स् िण्वनयंा िहयाकिेलेखन्यंा जीिनिरुपेणिणण्विि ् । 
दहियालय़स् िण्वनयािसरे, अवप च पयाि्विीपरिे्िरय़धो: िहततिं िण्वनयािसरे 
प्रककृ तिसिरुपं प्र्मश्विि ्। दहियाल्स्िण्वनयािसरे कयामल्यासः प्रककृ त्याः 
अपिू्वरूपिैथचत््ं िण््व ति । 
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“अशसि उतिरस्यां द्मश ्ेिियातिया
दहियाल्धो नयाि नगयाथधरयाज: ।
पूिया्वपरौ िधोय़तनधी िगयाह्
शसिि: पकृथिव्या हि ियान्ण्ः ॥”

िहयाकयाव्स् दहियालिण्वनयािसरे वि्िस्रषटु: विशयालिया, िहनीय़िया च 
पया्ठकयानयां िनमस झदटत्ेि सियागच्ति । स एि परिकयारुतनक: 
दहियालय़सि: वि्िियामसनयां िङगलं िनधोति । दहियालय़स् िण्वनयािसरे 
िहयाकविनया कयामल्यासः प्रककृ त्याः अपूि्वथचत्र ं िणण्विि ् । दहियाल्ः 
शयानिसं्िपररिेश े ्धोगी्िरशङकरः इि ध्यानयासीन आसीि ् । 
प्रककृ तिः तनषपन्भयािेन िपधोिनस् शयाशनिशकृङखलयां रक्षति । उिया्याः 
जनिसियानं दहियाल्स् हृद्िण्वनयाियाध्िेन प्रयाककृ त्या अपूि्विण्वनयां 
िणण्विया । असयाियान्ः अहंङकयारं नीत्या पयाि्विी िहे्िरस् चरणे 
उपशसििििी, फ़लं िु विपरीिं संघटति। िहे्िरस् रधोषया्णौ 
ि्न्ेिः भसिीभूियासीि ् । पयाि्विी सिस् रूपस् थधककयारं ््निी 
गकृहं प्रत्यागिििी । विषया्स् िमलन्या्या्याि ् आश्रिपररिेशधोऽवप 
िमलनी भिति । 

रघुवंशम ्-
‘रघुिंशि’् िहयाकयाव्स् िङगलयाचरणे मशिपयाि्वत्धो: सिुतिियाक्ं भिति 
सयाधयारणपया्ठकयानयां ककृ ि े सिुतिियाक्मि्ं स्याि ् ककनिु भिदब्धयानयां 
शयासत्रििनिचनयानयां ककृ ि ेिस् िहुप्रसयाररणी िूति ्व: सिििुपयास्या एि 
ियाक् च अि््व च = ियागिथौ । ियाक् नयाि  श्रिणेशन्य़ग्रयाह्विषय़: 
शव्:, ि्तिररच् सिवे एि अिया्व: । अिएि िहयाकिे: उद्े््ं भिति 
प्द्य़ेन एि वि्ितनियािकृतनमि्वि:े सिुति: । रघुिंश े ियागि्वरुपय़धो: 
उियािहे्िरय़धो:, कुियारसमभिे प्रककृ तिपुरुषरुवपपकृथििी दहियालय़्लेन 
पयाि्विीपरिे्िरय़धो: सिुति: ककृ ियाऽशसि । िहयाकवि कयामल्यासः मशिस् 
उपसक: आसीि ् । अि: स िस् कयाव्स् िङगलयाचरने मशिस् 
िन्नयां करधोति । शैिगियानुरधोचधनमशि: वि्िस् स्रष्ठया, पयालक: 
विनयाशक्च । कयामल्यासस्याशय़: संसयार: मशििय़: । िय़ं सिवे 
वि्िियामसन: मशिस् अशंधोद्िूया: । अि: िय़िवप प्रककृ तिसुरयाक्षया्ैः 
्तनशीलया: भिेि चेि ्मशिस् आशीिया्व्याि ्सि््व या वि्िे िङगलिेि 
स्याद्ति । 

परिे्िरस् इ्ं जगि ् तनमि्विि ् । ियानि: क्यावप परिे्िरं द्रषटंु 
सक्षिधो न स्याि ्। िस् प्रभय़या स प््ति । िस् भयाषया वि्िमि्ं 
विभयाति । परिे्िरस् सिुति ं विरच् िने ियाध्िेन िस् सिुति ं
करधोति । ््या परिे्िर: सनिुषटधो भिति ि्या वि्िस् कल्याणं 
स्याि ् । अि: रघुिंशस् िङगलयाचरणे “सिवे भिनिु सुणखन:” इति 
िदै्किततिं तनदहििशसि । इन्िुत्याः िकृत्ौ अजविलयापेन सिवेपया्पयाः 
अश्रुिधोचनं कुि्वशनि । ््या वि््यामित्रणे सह रयािलक्िणौ िनपथि 
गच्िः ि्या प्रककृ तिः विविधधोपया्ेन सेिि े- सरधोिरः ियारर  ््याति, 
विहगयाः संक्री्शनि, िया्ुः सुगशनधः पुषपरेणुं  िहति, िेघः शीिल्या्यां  
््याति । सीियाहरणयाि ् परं ््या रयािचनद्रः उदब््नं ि्या लियाद् 
पनियानं ्श््व शनि । 

रघुिंशिहयाकयाव्े थचबत्रिनक्षत्रशधोमभिधो गगनिण्लि,् नीलसिुद्रः 
फुललकुसुमििद्रिु्लशधोमभनीिनभूमिः अपूि्वरूपेण थचबत्रियाः । 
िहयाकयाव्े प्रककृ तिः सुख्ःुखभयािेन ियानिेन सह सिभयाि्ुकिया । 
अकयारणलधोकयापिया्भ्ेण रयािया्ेशने पररत्कतिया सीिया्याः रधो्णेन 
िपधोिनस् िकृक्षलियापशुविहगयाद् क्रन्शनि -  

नकृतत्ं ि्ूरयाः कुसुियातन िकृक्षयाः ्भया्वनुपयातियान ्विजहुह्वररण्ः ।
िस्याः प्रपन्े सि्ःुखभयािित्निियासीद रुद्िं िनेऽवप ॥

िेघ्िूि ्-
‘िेघ्िूि’् इति गीतिकयाव्े ि्ं प््यािः - ्क्षः िेघं ्ौत्कि्वणण 
तन्ुकिं ककृ त्या अलकया्यां पे्रररिियान ्। िेघः अनिरङगसुहृदिि ््क्षस् 
ियाियाां सु्रूअलकया्यां िहति । पथि गकृहसिव्शकििि ् पि्विः िेघं 
आप्या्णं करधोति । एिने प्रककृ त्याः अनिरङगिया्याः थचत्र ंसपषटि ्। 
धूिः, ज्धोतिः, समललः, िया्ुः सशननपयािने सकृषटः िेघः विमशषटभूमिकयां 
पयाल्ति ।  

ऋतुसंहारहारम ्- 
कयामल्यासप्रणीि ं ‘ऋिसुहंयारि’् कयाब् ं षष्ठसगवेण रथचिि ् । षड् 
ऋिणूया ं आविभया्विेण प्रककृ त्या सह ्ि ् पररिि्वनं समपया््ति िस् 
कयाशव्कप्रकयाशः िहयाकविः अपिू््व क्षिया्या ंिण्वनयंा करधोति । ऋिसुहंयारि ्
इति गीतिकयाव्े षट ऋिूणया ंप्रयाककृ तिकसनै्््वस् पररिि्वणेन िनषु्याणयंा 
िनःस ु ्ि ् पररिि्वणं भिशनि िहयाकविः अपूि््व क्षि्या प्रकयाश्ति 
। अवप ि ु ऋिुपररिि्वणेन नया्कनयात्कयानयंा हृ््िकृतिीनया ं पररिि्वणं 
दृ््नि े। ्लधोकेऽ॓शसिन ्िसनिऋिधोः िण्वनयािसरे िहयाकविनया उकिि ्-  

“ प्रफ़ुललचूियांकुरिीक्णसया्कधो दब्रेफ़ियालया विलसद धनुगु्वणः । 
  िनयांमस भेतिुं सुरिप्रसङथगनयां िसनि्धोधः सिुपयागिः वप्र्े ॥”

ऋिुसंहयारकयाव्े ऋिूणयां आविभया्विेण ियानियानयां िनमस पररिि्वनं जया्नि,े 
पतिपतनीप्रणत्नीनयां िनःसु भयाििूच ््वनया्याः कयाशव्कप्रकयाशं दृ््ि े। 
अत्र प्रककृ तिः केिलं उद्ीपनरुपेण थचबत्रिया नयासीि,् आलमिनरुपेण िस् 
िण्वनयां दृ््ि े। षट ॠिुणयां प्रयाककृ तिकसौन्््वस् िण्वनया िनुष्याणयां 
िनमस िस् प्रभयािः सविसियारं िणण्विि ् । विशषेिः षट ॠिूणयां 
पररिि्वणेन नया्कनयात्कयानयां हॄ््िकृतिीणयां पररिि्वणं दृ््ि े।  प्रककृ ति ं
प्रति गभीरयानुरयागः सूक्िप््विेक्षणशशकि्च कयाव्स् सि्वत्र दृ््ेि े। 

कयाव्िि ्िहयाकिेः नयाटकेषु प्रककृ त्याः अनिरङगिया्याथचत्र ंसपषटि ्-

ववक्रमोवताशीय़म ्-
संसककृ िकिीनयां कयामल्यासः शे्रष्ठः । कयामल्यासस् अिरलेखन्याः 
्या्सुपशवेण जड़प्रककृ तिः िस् कयाव्नयाटके चेिनििी विरयाजि े । 
री्यारिहधो््ेण उकिि ्- प्रककृ त्या सह ियानिहृ्स् अनिरङगियासियापनेन 
कयामल्यासस् प्रतिभया्याः शे्रष्ठतिं लभि े । िहयाकवि: कयामल्यास: 
प्रतिभयासमपनन: कवि: आसीि ्। िस् कयाव्यानयां शलैी सिवेज: मभनन: 
एियाशसि । प्रककृ तििन्वनयानपुैन्े स संसककृ िसयादहत्े प्रमसद्धोऽशसि । िं 
विद्यांस: ्ीपमशखया इति ि्याशनि । 

कयामल्यासस् नयाटकयानयां प्रककृ त्या सह ियानिस् अनिरङगिया्याः थचत्र ं
सपषटि्या िणण्विि ्। ‘विक्रिधोि्वशी्ि’् इति नयाटके उि््व ्याः अनिेषणं 
पे्रिविहिलरयाजया पुरुरिया्याः विलयापेन िकृक्षलिया्ीतन संिे्नशीलयातन 
अभिन ् । 

मािववकाि्नलमत्रम ्-
‘ियालविकयाश्नमित्रि’् इति नयाटके िहयाकविः किनी्कलेिरियालविकयां 
प्रककृ ति्ेव्याः प्रतििूति ्वरूपेण कलपनयां ककृ तिया िण््व ति । अत्र 
उद्यानियादटकया्याः िकृक्षविटपीनयां सौन््ां सन्स््व अश्नमित्रस् 
िनमस ियालविकयाप्रयाशपिहेिुथच्वनिया संजया्ि े। कुसुियाकयारस् शधोभया ित्र 
पररलक्क्षिया । सरसयां न्ीनयाञच शधोभया हृ््े रयाज्या अनुभूिया एियादृश े
रिनी्िुहूिवे ियालविकयां िीक्् हर्तिः, गण्यासः नकृत्मशक्षक्धोः 
नकृत्कलयाकौशलं च ियालविकयासिरणं अथधकिरि्या वििथध्विि ्
। रिणी्नकृत्ं रिणी्कयाल्च उभे ियालविकयाअश्नमित्र्धोि्वध्े 
वििलयानन्ं जन्ति सि । 

अल्भज्ानशकुनतिम ्-
नयाटकेषु शे्रष्ंठ ‘अमभज्यानशकुनिलि’् नयाटके अनिरङगिया्याः थचत्रस् 
चरिधोतकष्वियां लभि े। नयाटकस् सिगे्रअशं ेप्रककृ िःे प्रभयािं विसियार्ति 
।  ियामलनीनद्यासिीरे िहषवेः कणिस् आश्रिि ् अशसि । ित्र 
िकृक्षलियापशुविहगयाद् सधो्रसनेहेन पयामलियातन । ियािकृहीनः िकृगमशशुः 
शकुनिलया्याः सनेहेन पयामलिः । िदहषयाणयां जलयाश्े अिगयाहनं, िकृगयाणयां 
िकृक्ष्या्या्यां रधोिनिनयाद्कि्व अरण्स् जीिकुलयानयां थचत्र ंप्र्मश्विि ्। 
चिुिया्वङकेपतिगकृह्यात्रयाकयाले िपधोिनस् िकृक्षया्ीतन शकुनिलयां विविधैः 
अलङकयारैः सुसशजजियां कुि्वशनि । कधोककलयाः कुहुरिेण शकुनिलयावि्या्स् 
अनुिधो्नं ज्याप्शनि । शकुनिलया वि्धोगेण िपधोिनभूम्यां विषया्स् 
सुरं प्रिहति । षष्ठयाङकेशकुनलयाप्रत्याक्षयानस् परं रयाज्या सह प्रककृ तिरवप 
सिियां एति । सिगे्र नयाटके प्रककृ त्याः सौन्््विण्वनया्यां कयामल्यासस् 
प्रककृ तिप्रीतिः प्रकयामशिया । वि््शे्रष्ठअमभज्यानशकुनिलमिति नयाटके 
अनिरङगिया्याः थचत्र ं सिवोतककृ षटं भिति । कयामल्यासस् नयाटकस् 
आद्निः विशषेिः चिुिया्वङकेशकुनिलया्याः पतिगकृह्यात्रयाकयाले 
प्रककृ त्यािण्वनं सुचयारुरूपेण िणण्विि ्। शकुनिलया्याः अककृ बत्रिं सनेहेन 
िपधोिनस् िकृक्षलियापशुपक्क्षणः स्तनं रक्क्षियािथध्विया्च । अिः 
िहयाकविनया उकिि ्- 

“पयािंु न प्रििं व्िस्ति जलं ्ुषियाष्पीिषेु ्या
नया्ति ेवप्र्िण्नयावप भिियां सनेहेन ्या पललिि ्। 
आद्े  िः कुसुिप्रसूतिसि्े ्स्याः भित्ुतसिः
से्ं ्याति शकुनिलया पतिगकृहं सि्गरनुज्या्ियाि ्॥”

्लधोकेऽशसिन ् िहयाकिेः प्रककृ तिपे्रमिकिया प्रककृ त्या सह ियानिस् 
अनिरङगिया च परं विकयाशं सियासयाद्िया । शकुनिलया्याः िरुिूले 
जलसेचनं अमभमसञचनस् नयाियानिरि ् । िरुणयां जलसेचनं परं 
शकुनिलया्याः जलग्रहणं िकृक्षया्ीनयां प्रति अनिरङगिया्याः पररचया्कः 
। ्ीघया्वपयाङगनयािकिकृगमशशधोरिसियािण्वनयािसरे कयामल्यासेन उकिि ्-

“उदगमलि्भ्वकिलयािक्ृ ्ः पररत्किनि्वनया ि्ुरयाः ।
अपसकृिपयाण्ुपत्रयाः िुञचनत्श्रूणीि लियाः ॥”
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हयाउस,् कलकयािया, २०१५ । | ५. संसककृ िशयासत्रिञजुषया, ्: उ्य़्ङकरः झया. चौखयामिया सुरभयारिी प्रकयाशन, ियारयाणसी, २०१४ । | ६. कयामल्यासस् रचनयासिग्र, िसनिः भट्याचया््वः, सशञचिया 
प्रकयाशनी, कलकयािया, २०१२ । | ७. संसककृ िसयादहत्ेतिहयासः, ्ुथधशष्ठरः गधोपः, संसककृ िः िुकड्पधो, कलकयािया, २००७ । | ८. कुियारसमभिि ्िहयाकयाव्ि,् श्री पं शषेरयाजशिया्व रे्िी, चौखयामिया 
संसककृ ि संसियान ियारयाणसी, २०११ । | ९. वि.ए. संसककृ ि तन व्ेमशकया, िनविहयारी घधोषयालः, िुकस अ्याण् टेकनधोलशजस,् कलकयािया, २०१३ । | १०. संसककृ ि पयास (प्रिि िष्व), ्: अनन्याशङकरः 
पयाहयाड़ी, ियाइति पयािमलकेशन, िेद्नीपुर, २०१३। | ११. िेघ्िू ओ सै् यामितन, सत्नयारया्णः चक्रििती, संसककृ ि पुसिक भयाण्यार, कलकयािया, २००५ । | १२. अमभज्यानशकुनिलि,् ्ः अतनलः 
चनद्र िसुः, संसककृ िः िुक ड्पधो, कलकयािया, २००७ । | १३.अमभज्यानशकुनिलि,् श्री सत्नयारया्णः चक्रिति्व, संसककृ िः पुसिक भयाण्यार, कलकयािया, २००४ । | १४. अमभज्यानशकुनिलि,् ्ः 
प्रणिः कुियार ्तिः, संसककृ िः िुक ड्पधो, कलकयािया, २००६ । | 


