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lkjka”k : मालविकाविवमत्रनाटकां कावलदासस्य प्रथमकृ वित्िेन प्रवसद्धमां। युिराजः अविवमत्रनायको धीरोदात्तप्रकृ विको
िथा धीरलवलिागुणसम्मन्न नावयका च मालविकाऽख्या विदर्भराज कन्या प्रविर्ावि। अत्र वि कविरत्नप्रणीिापेक्षया िथा
वसद्धिस्िस्िथावप कावलदास एि। लघुकाव्येऽवस्मन्नाटके विदर्भराजदुवििुमाभलविकायाः मालिेन्रेण सि प्रणयस्य
कथामनोिरया
शैल्योपवनबद्धा
नाट्यकलाप्रदशभनाय
रङ्गमििीणाभय
मालविकया
िणभन्
कविना
नाट्यशासात्ररिस्यज्ञानमवप प्रकटीकृ िमां। नाटके वस्मन् पञ्चाङ्काः र्िवि। मालविकाविवमत्रनाटके मालविख्याां योगधानां
कथम् आसीिीवि प्रस्िोिुां प्रयत्नां करोवम।

मालविकाविवमत्रनाटकां कावलदासस्य प्रथमकृ वित्िेन प्रवसद्धमां। युिराजः अविवमत्रनायको धीरोदात्तप्रकृ विको िथा
धीरलवलिागुणसम्मन्न नावयका च मालविकाऽख्या विदर्भराज कन्या प्रविर्ावि। अत्र वि कविरत्नप्रणीिापेक्षया िथा
वसद्धिस्िस्िथावप कावलदास एि। लघुकाव्येऽवस्मन्नाटके विदर्भराजदुवििुमाभलविकायाः मालिेन्रेण सि प्रणयस्य कथामनोिरया
शैल्योपवनबद्धा नाट्यकलाप्रदशभनाय रङ्गमििीणाभय मालविकया िणभन् कविना नाट्यशासात्ररिस्यज्ञानमवप प्रकटीकृ िमां।
नाटके वस्मन् पञ्चाङ्काः र्िवि। मालविकाविवमत्रनाटके मालविख्याां योगधानां कथम् आसीिीवि प्रस्िोिुां प्रयत्नां करोवम।
नाटके वस्मम् मालविका सरलस्िर्ािा, पवित्रा, आचरणयुक्ता राजकु मारी आसीिां। विदर्भराजा माधिसेनस्य र्वगवन
आसीिां। िथा राजा अविवमत्रस्य र्ाविपवत्न र्विष्यवि। िस्याः वशक्षासम्बन्धे नाटके कु त्रीवप सांकेिो न र्िवि िथावप िस्याः
िािाभलापां िथा सम्पूणभव्यििारे ण सा ज्ञायिे एि वशवक्षिायुक्ता नारीिीवि। नाटके मालविका नावयकानाां विवशष्ठ सांज्ञाषु मुग्धा
नावयकायाः पररवचिो।
1.
सौन्दयभििी
मालविकायाः सौन्दयं अपूिभमासीिां। कौमुकदका िकु लािवलकायाां कृ िे ्क्तििी
आकृ विविशेषाष्िादरः पदां करोवि।1
आत्रावर्प्रायेण अस्याां(मालाविका) सोन्दयं प्रविर्ावि। पुनः आयभगणदासः अस्याां प्रशांसायाम् ्वक्तरवपआककिशेषप्रत्ययादेनामनूनिस्िुकाां सांर्ाियावम।2
अनेन ्क्त्याः आकृ विविशेषां दृष््िावप रमणीयरूप विश्वासाि् एिाां मालविकाां सुविवशष्ठपृष्याां इवि मन्ये। िदथं
पात्रविशेष न्यस्िां गुणान्िरां व्रजवि वशल्पमाधािुः।
जलवमि समुरसुक्तौ मुक्तफलिाां पयोदस्य।।3
अथाभि् र्ारिीयधारणानुसारां अनुमीयिे स्िावि नक्षत्रलिे मेघपवििां जलां यदा शुवक्त मुखे पिवि िदा जलां मुक्त िुल्यां
र्िवि स्म। िािि् गणदासस्स वशक्षारूवप जलविन्दुमालिकारूवप शक्तायाां मुखे पवित्िा मुक्तिुल्यां ज्िलवि स्म। अनेन
अपूिभमस्याः सौन्दयं प्रविर्ावि।
पुनः राज्ञः विदूषकः कृ िे अस्याः रूप िणभने आि
वचत्रगिायामस्याां कावन्िविसांिादशवङ्क मे हृदयमां।
सांप्रवि वशवथलसमाधधां मन्ये येनयमावलवखिा।।4
अनेन श्लोके न वचत्रकलायाः वचत्रमुपागिां मालविकायाः सौन्दयभिैषम्यसांसयावन्ििमां। अथाभि् साक्षादागिा मलविका
वचत्रगिमालविकाऽपेक्षया समावधकालािण्यसमवन्ििा र्ूत्िा लोचनां वशवशरयन्िी ििभिे इवि व्यज्यिे।
पुनः अस्याः सिभस्थाननियतािा रूपविशेषे विमोवित्िा राज्ञा कवथिमांदीघाभक्षां शरकदन्दुकावन्ििदनां बाहु निािांसयोः
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सांवक्षप्तां वनवबडोन्निस्िनर्रः पाश्वे प्रमृष्टे इि।
मध्यः पावणवमिो वनिवम्ब जघनां पािरालङ्गुली
छन्दो निभवयिुयभथि मनवस वश्लष्टां िथास्याः िपु।।5
पुनः राजा अस्याः चरण िणभने आिचरणान्िवनिेवशिाां वप्रयायाः सरसाां पश्य ियस्यरागलेखामां।
प्रथमावमि पल्लिप्रसूधिां िरग्धस्य मनोर्िरुमस्य।।6
2.
कु शाग्रबुवद्धः
कु शाग्रबुवद्धः सम्पन्ना राजकु मारी रूपा ख्यािा राजकु मारी इयां मालविका। राज्ञः प्रथममविषीधाररण्याः िस्याः कृ िे आज्ञावपिां नाट्याचायभगणदासपवश्व त्िाां नृत्यकलायाः वशक्षणां कु रु इवि। अस्याः नृत्यकलायाां विमुग्ध नाट्याचायभ गणदासः िस्याः प्रशांसा
अवर्व्यवक्त करोिीवियद्त्पत्प्रयोगविषये र्ाविकमुवपश्यिे मया िस्यै।
ित्तविशेषकारणद् प्रत्यपकदशिीि मे बाला।।7
िस्याः नृत्यकलायाः िथा सांगीि कलायाः अत्यन्ि नैपुण्यां दृष््िा आचायभगणासो सन्िुष्टो अवस्ि। िदानीं गणदासः विदूषकः
कृ िे पश्यमेिमेिमन्दोऽप्यमन्दिामेवि सांसगेणविपवििः।
पङ्कवछछदः फलस्येि वनकषेणाविलां पयः।।8
िि् कलायाां विदूषकः िथा पररव्रावजका अत्यन्ि प्रशांवसिो र्ििः। ििः पररव्रावजका ्क्त्याअङ्गैरनेिर्नभविििचनः सूवचिः सम्यगथभः
पादन्यासो लयमनुगिस्िन्मत्िां रसेषु।
शाखायोवनमृभदरु र्नस्िविकल्पानुिृत्तौ
र्ािो र्ािां नुदवि विषयारागबन्धः स एि।।9
विदूषकः वि-पुनः अस्याः प्रशांसा कृ त्िा कवथिमांर्ो ियस्य न के िलां रूपे, वशल्पेऽप्यवििीया मालविका।10
पुनः राजा कथयविअव्याजसुन्दरीं िाां विधानेन लवलिेन योजवयिा।
पररकवल्पिो विधात्रा बाणः कामस्य विषकदग्धः।।11
अनेन श्लोके न दररदृश्यिे सौन्दयभमविक्रम्यां काऽवप विवशष्टो पदलभ्यिाः नाम अपूिाभसुन्दरीयुक्त। मधुरर्ावषणी
लवलिकलापररगवणनेवि िा इवि। नृत्यगीिाकद पररचयेन विधानेन योजवयिा।
सिेरवप िसवन्ि िदा मालविका ईषि् िसवि िदानीं राजा आिस्मयमानमायिाक्षयाः ककवञ्चदवर्व्यवक्तदशनशोवर्मुखमां।
असमग्रलक्षयके सरमुछछिसकदि पङ्कजां दृष्टमां।।12
अवस्मन् श्लोके व्यज्यिे। मालविकायाः िासः इवि वस्मििासयुक्तम्। अस्याः ईषि् प्रवशदन्िशोवर्मुखां िथा
विशाललोचनयुक्तमुखां ्छछिस् असम्पूणभदश्ृ यककञ्जलकां पङ्कजवमि अिलोककिमां।
3.
र्यािुरिा
मालविका सपभ इत्याकदनाां कृ िे अत्यन्िां र्यािुरिा आसीि्। विदूषकः यदा ्च्चस्िरे ण ित्र सपभ सपभ इवि कथनेन राजा
िस्याः(मालविका) रमणां वनवमिाथं यदा बविरागछछवि िदानीं मालविका अत्यन्ि र्येन राज्ञः कृ िे कथयवि ित्र गछछ एिमेिर्िभः मा िािि् सिसा वनष्क्रम। सपभ इवि र्ण्यिे।13
मालविका स्िजीिेने अनेकाः पथे आिवङ्किा र्िवि। अिः दस्युिगभः इवि कणभपािेण िस्याः शरीरां कम्पनां जायिे। दस्युिग्याभः
चयाभयाां सा अयवधकः र्यािुरिाां आचरवि। ििः
मालविका र्यां रूपयवि।14
अस्याः अिस्थाः पररदृश्य विदूषकः मुखेन पुनः
र्िवि मा विऊवि। अविक्रन्िां खलु ित्र र्ििी कथयवि।15
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4.
अत्यन्िप्रेमयुक्ता
मालविका राज्ञः दशभनान्िरां िवस्मन्नासक्ता र्िवि। यथा परर्ृविका मधुररकायाः कृ िे व्यङ्ग्यिया कथयविमालविकाप्येषु कदिसेष्िनुर्ूिमुक्तेि मालिीमाला म्लाना लक्षयिे।16इवि।
मालविका स्ियमेि प्रलययवि एिमअविज्ञािहृदयां र्िाभरमर्लाषन्त्यात्मनोऽवप िािल्लजे। कृ िो विर्िः विग्धस् सखीजनस्येमां
िृत्तान्िमाख्यािुमां। न जानेऽप्रिीकारगुरुकाां िेदनाां ककयन्िां कालां मदनो माां वनष्यवि।।17
इवि विरििेदनाां नाटयवि। सा राजानां वचन्ियन् ककां कायं किभव्यवमत्येि क्षणे विस्मरवि। ििः
िदय, वनरिलम्बनाविर्ूवमलवङ्घनोिे मनोरथाविरमां।
ककां मामायास्य इत्युक्त्िा कष्टमनुर्िवि।।18
5.
प्रणयकोपयुक्ता
वचत्रगिाां मामां अदृष््िा राजा ककमवप पश्यिीवि बकु लािवलकायाः कृ िे कथयवि। िथा वििला! र्िाभ अदवक्षण इि मे प्रविर्वि। यः सिे देिी जनमुवज्ित्िैकस्या मुखे बद्दलयः।19
ििः ककवमदानीमात्मानमायसवयष्यावम।20 इवि सासूयां पराििभिे।
6.
विनययुक्ता रिस्यवनगूढा च
इयां सिभदा विवनयुक्ता र्िवि स्म। देव्या कारागृिे स्थावपिावप स्िस्य विनयां न त्यजवि। एिां स्िस्य पररचयां कस्मै अवप न
प्रकटयवि। र्िृदाररका चेदवप प्रेष्यर्ािेनैि कायं कृ त्िा स्िरिस्यां वनगूिवि। अिङ्कारां न प्रदशभयवि च। राजा कृ िे सा
अत्यन्िप्रेमरिासीि् यि् बकु लािवलका कवथििविएष ्पारूढाग ्पर्ोगक्षमः पुरिस्िे ििभिे।21
ििः परां िस्याः मुखां अनायास क्रमेण प्रस्फु रटिां र्िेि्- ककां र्िाभ।22इवि।
7.
शावलनिापूणभस्िर्ािा
मालविका नृत्यकलायाः स्ििन्त्रिा सािासां िथा न पररलक्षयिे। रूपदृश्या सा र्येन कािरिा वस्थिा ककन्िु अन्िेः िािि् न
र्िवि। यिो वि िीणाां अलङ्कारां विमण्डिे िासाां लज्जा एका गुणः। नृत्यपररक्षयाां िस्याः र्ािां प्रदशभवयिुां ्च्च कु लसम्पन्ना कन्या
परपुरुषसमीपां नृत्यरिा र्िवि।
िामां सांवधवस्िवमििलयां न्यस्य िस्िां वनिम्बे
कृ त्िा श्यामाविटपसदृशां स्रस्िमुक्तां वििीयमां।
पादाङ्गुष्ठालुवलकु सुमे कु रिमे पावििाक्षां
नान्िदस्याः वस्थविमवििराां कान्िमुज्िायिाधभमां।।23
पुनः मालविकया व्याग्रिा दृष््िा गणदासः कथयविित्से, मुक्तासाध्िसा सत्त्िस्था र्ि।24
8.
प्रेम िथा र्येन सांयुक्ता
मालविका मिाराजां अविवमत्रां प्रेम अिश्यांकरोवि मिारावज्ञ धाररणीं कृ िे र्ीिो अवस्ि अनया। र्यस्य पुनः िे अर्ििामां। प्रथमां
िािि् यकद िस्याः प्रेमां ज्ञानां र्िवि िदा सा ित्र र्र्सभिा र्विष्यवि। वििीयां िु धाररशी िस्याः कृ िे अददि् कारािासां िस्याः
र्ीि िथा कािरिाां जनयवि। अिः राजा कृ िे सा अिविदेव्या र्येनात्मनोऽवप वप्रयां किुं न पारयावम।25
ििः परां राजा ्त्तरयवि
अवच न र्वििव्यमां।26
अत्रेि व्यङ्ग्येन मालविका िचना अवर्व्यक्तो र्िवि। एिमेियोन वबर्ेवि स मया र्रिनीदशभने दृष्टसामर्थ्यो र्िाभ।27
पुनः यदा इराििी पश्यवि रीज्ञः सङ्गे िस्याः भ्रमणां िदा सा र्ीत्िा कवथििवि।
देिी वचन्िवयत्िा िेपिे मे हृदयमां। नजानेऽिः परां ककां िाऽनु र्वििव्यां र्विष्यिीवि।28
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9.
मुग्धानावयका
इयां च मालविका अन्यिी मुग्धा च र्िवि। िथा च मुग्धायाः लक्षणमाि धनञ्जयमुग्धा निियः कामा रिौ िामा मृदःु क्रवध इवि।29
मालविका िािि् निियोमुग्धा र्िवि। नाट्यप्रसङ्गे अवर्नयप्रदशभनान्िरां राजा मालविकामुकद्दश्य(आत्मगिां) कथयविस्मयानामायिाक्षयाः ककां वचदवर्व्यक्तदशानशोवर्ः मुखमां।
असमग्रलक्षयके सरमुछछिसकदि पङ्कजां दृष्टमां।।30
एिां रूपेण काममुग्धावप र्िवि सा। कोपयुक्तां िाां दृष््िा राजा स्ियमेि कथयवििस्िां कम्पयिे रूणावद्ध श्शनाव्यापारळोलाङ्गुलीः
स्ििस्िौ नयवि स्िानािरणिामावलङ्ग्यमानाबलािां।
पािुां पक्षमलनेत्रमुन्नमयिः साचीकरोत्याजनमां
व्याजेनाप्यावर्लाषपूरणसुखां वनिभिभयत्येिमे।।31
इयां च कोपे कठोरिाां न प्रदशभयवि। वचत्रगिो राजा इराििीं पस्यिीवि प्रणयकोपेन प्रदशभयवि। िदन्िरां राजा िाां सान्त्ियवि।
िदा िरटत्येि कोपां त्यक्त्िा प्रदशभयवि।
अन्यािीररयां कन्यकालक्षणयुक्ता र्िवि। ित्र कन्यानावयका िुदशरूपके धनञ्जयेनमािअन्यािी च नान्योदाऽवङ्गरसे क्ववचिां।
कन्यानुरागमुछछिः कु याभदवङ्गसांश्रयमां।।32
लक्षयणोक्त प्रकरे णैि मालविका स्िस्या प्रेम लज्जािशाि् स्िसख्याः बकु लिवलकायाः कृ िे कथयवि। राजानमावलवङ्गने
कम्पनुर्िवि। अिः दूरादेि पश्यवि। स्िस्याङ्कां नाट्य सव्यपदेशां प्रकाशयवि। िदा िदा राजानाां वचन्िवयत्िा चेष्टाञ्च करोवि।
इयां नावयकायाः अिस्िा र्ेदे च अवर्साररकामनुसवि। यथा अवर्साररकायाः लक्षणमािः विश्वनाथैःअवर्सारयिे कान्िां या मन्मथिशेिदा।
रूपां िाऽवर्सरप्येषा धीरै रुक्तावर्शाररका।।33
एिां प्रकारे ण मालविका चिुथाभङ्के राज्ञः साकां मेलनां सम्र्िवि। ित्र मेलनात्पूिं बकु लबावलकायाः िाक्यां वनविनोवि।
्पसांिारः
र्रिमुनेः प्रणीिः नाट्यशािविषयो ये ये वनयमाः िर्िभिाः िे सिे अस्य नाटकस्य पात्रावण पराशीलने पररर्ूयिे।
मालवनकाविवमत्रे नारीषु मालविका युक्ता कोऽवप विवशष्यां र्जिे। लज्जा-र्ावि-प्रर्ृवि गुणाः मुग्धनावयकासु दृश्यिे। नाटकस्य
प्रथमोङ्के मालविकायाः वचत्रां दृष््िा राजा यथा कामयिे ििोवधकवमयां राजानां कामयिे।एिमेि मालविकाविवमत्रनाटके
मालविख्याां योगधानां आसीिीवि शमां।
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