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आहे, तशी इथेही वापरली आहे. हे जे थोिेसे स्वातंत्र्य मी घेतो ते मराठीिी भाडिक प्रकृती 
साभंाळण्यासाठी, वािकाला आपि मराठी वाितो आहो असा प्रत्यय यावा येवढ्यासाठी. अन्यथा समग्र 
अन वाद म ळाप्रमािेि आहे. 
 

साडहत्य संस्कृती मंिळाने हा अन वाद माझ्याकिे सोपवनू संस्कृत आडि मराठी साडहत्यािी 
अल्पशी सेवा करण्यािी संधी मला डदली त्याबद्दल मंिळािे अध्यक्ष िॉ. बार्कलगे, भािातंर डवभागािे 
मानसेवी संपादक श्री. क बेर आडि मंिळािे अन्य पदाडधकारी यािंा मी ऋिी आहे. 
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कर्व ेपथ   
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बालचणित 
 

प्रस्तावना 
 
१. णत्रवंरम नाटके – भाससमस्या 

 
डलडित स्वरूपात ज्यािंी नाटके उपलब्ध आहेत अशा संस्कृत नाटककारांतील अग्रगामी 

नाटककार म्हिजे भास. भासािी लहानमोठी तेरा नाटके हाती लागली ती मात्र डवसाव्या शतकाच्या 
पडहल्या दहा-बारा विांत. तोवर संस्कृत कवींच्या आडि साडहत्यशास्त्रकाराचं्या तोंिून भासािे नावि फक्त 
ऐकू येत होते. 

 
हे नाव मात्र आदराने घेतलेले आहे. काडलदासाने आपल्या ‘मालडवकाग्ननडमत्र’ या पडहल्याि 

नाटकात भासाला मानािा म जरा केला आहे. सातव्या शतकातला बािभट्ट ‘हिषिडरत’ मध्ये, भासाने 
संस्कृत नाट्यप्रयोगाच्या पद्धतीला नव ेवळि लावल्यािा डनदेंश करतो. नाटककार, नट, डदग्दशषक अशा 
डवडवध भडूमका घेऊन भासाने नाट्यािी सेवा केली; आडि नाट्यस्पधांमध्ये डवजय संपादून राजाच्या हातून 
गौरवािी ‘पताका’ अनेकवार डमळडवली (पाहा– G. K. Bhat, Bhāsa Studies, “Bana’s Tribute to 
Bhāsa”). याि शतकातला प्राकृत कावी वाक्पडतराज ‘जलिडमत्त’ (ज्वलनडमत्र, अननीिा डमत्र) या 
शब्दाने भासािा गौरव करतो. ‘सूग्क्तम क्तावली’ रििारा राजशिेर म्हितो की ‘परीक्षकानंी भासािी 
नाटके अननीत टाकली, तेव्हा ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकाला काही अननी जाळू शकला नाही.’ बाराव्या 
शतकातला ‘प्रसन्नराघव’ नाटकािा कता जयदेव भासाला कडवताकाडमनीिा ‘हास’ म्हिून संबोधतो. 
वामन, अडभनवग प्त, भोजदेव, शारदातनय, रामिदं्र–ग ििदं्र इत्यादी काव्यशास्त्रावर ताडववक डवविेन 
करिारे लेिक यािप्रमािे भासािा आडि त्याच्या ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकािा उल्लेि करतात. यािा अथष 
असा की इ.स. च्या िौदा-पधंराव्या शतकापयंत तरी भासािी नाटके तत्कालीनाचं्या वािनात–श्रविात 
होती. 

 
त्यानंतर मात्र ही नाटके गिप झाली आडि भासािे नाव ऐकू येईनासे झाले. ‘ज्वलनडमत्र’ आडि 

‘अग्ननपरीक्षा’ या संदभावरून भासािी नाटके जळून गेली ककवा त्याने ती स्वतःि जाळून टाकली, असा 
प्रवाद उठला. त्याला एिाद्या दंतकथेसारिे गूढ, रोमािंकारी स्वरूप आले. 

 
प ढे भासािी नाटके प्रकाशात आली ती इ. स. १९०९ ते १९१२ या कालावधीत. दडक्षि भारतातील 

डत्रवदं्रम येथील प राि–हस्तडलडित - गं्रथसंग्रहालयािे प्रम ि महामहोपाध्याय टी. गिपडतशास्त्री यानंा 
तािपत्रावर मल्याळी डलपीत डलडहलेल्या काही पोथ्या सापिल्या. अभ्यासान्ती ती दीघषकाल ल प्त झालेली 
भासािी नाटके होत, असा त्यानंा डवश्वास उत्पन्न झाला. या पोथ्यािें संपादन करून त्यानंी ‘डत्रवदं्रम – 
संस्कृत – माले’ मधून या नाटकािें क्रमाने प्रकाशन केले. 

 
भासािे नाट्यधन प न्हा सापिल्यािा आनंद मात्र फार काळ डटकला नाही. गिपडतशास्त्र्यांनी ही 

नाटके भासािीि म्हिून डहरीरीने प रस्कार केला. तर इतर संस्कृततज््ानंी, डवशिेतः दाडक्षिात्य 
डवद्वानानंी, ही नाटके भासािी नसून, भासनाटकाचं्या रंगावृवया ककवा कोण्या केरळीय नाटककाराच्या 
नकला होत, असा प कारा स रू केला. 
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भाससमस्येबाबत आज तीन पक्ष णदसतात : 
 
१) डत्रवदं्रम संस्कृत मालेत प्रकाडशत झालेली तेराही नाटके भासािी होत असे मानिारािंा 

अन कूल पक्ष. 
 
२) डत्रवदं्रम नाटके भासािी असल्यािा डनर्वववाद, असंडदनध प रावा उपलब्ध नसल्याने ती बनावट 

आहेत, अन्य लेिकािी आहेत, असे मानिारािंा प्रडतकूल पक्ष. 
 
३) वरील दोन्ही मतातंील ग्रायांाशं पाहून, नाटकाचं्या डनःपक्षपाती अभ्यासावर भर देऊ इग्च्ििारा 

डवविेकािंा तटस्थ पक्ष. 
 
प्रणतकूल पक्ष : (१) संस्कृत नाटकाचं्या सामान्य प्रथेप्रमािे नाटकािा आरंभ नादंी–श्लोकाने होतो. 

सूत्रधारप्रवशेािी सूिना त्यानंतर येते. या डत्रवदं्रम-नाटकातं सूत्रधारप्रवशेािी सूिना प्रथम येते; त्यानंतर 
श्लोक असतो; तो नादंीसारिा डदसतो. (२) सूत्रधाराच्या प्रवशेाला ‘प्रस्तावना’ असे नाव सामान्यतः असते 
आडि या प्रस्तावात नाटकािे आडि नाटककारािे नाव साडंगतलेले असते. डत्रवदं्रम – नाटकातं या 
आरंभीच्या दृश्याला ‘स्थापना’ असे नाव आहे. त्यात फक्त नाट्यारंभीच्या दृश्यािी सूिना असते. नाटकािे 
आडि नाटककारािे नाव मूळीि नसते. वस्त ग्स्थती अशी आहे की, संस्कृत कडवनाटककाराडंवियी फारशी 
माडहती डमळत नाही. जी थोिी बह त डमळते ती दंतकथेसारिी, संशयास्पद असल्याम ळे डवश्वसनीय वाटत 
नाही. या नाटकातं नाटककारािे नावि नसल्याम ळे तर भास-कतृषत्वाडवरुद्ध हे एक मोठेि शस्त्र होऊन 
बसले आहे. (३) केरळ प्रातंातील ‘िाक्यार’ नावािे धंदेवाईक नट संस्कृत नाटकािें प्रयोग, त्याचं्या 
पद्धतीप्रमािे, आज अनेक वि े करीत आलेले आहेत. त्याचं्या संग्रही असलेल्या बािामंध्ये ही नाटके 
सापितात. त्यावरून डत्रवंद्रम नाटके भासािी नसून िाक्यारािंी आहेत, फार तर मूळ भास-नाटकाचं्या त्या 
‘भ्रष्ट नकला’ होत, ककवा प्रयोगाथष बनडवलेल्या ‘रंगावृवया’ होत, असे या मंिळींिे म्हििे आहे. अलीकिे 
त्राविकोर डवद्यापीठातील िॉ. उन्नी यानंी शोध घेऊन भास नाटकाचं्या प्रत्येकी िूप प्रती डमळडवल्या आहेत. 
‘अडवमारक’ नाटकाच्या एका हस्तप्रतीत त्यानंा ‘कात्या (यन)’ असे लेिकािे नाव आढळले. त्यावरून हे 
नाटक आडि एकंदरीत सवषि डत्रवदं्रम नाटके कोिा केरळीय नाटककारािी असावीत असे त्यानंी प्रडतपादन 
केले आहे. (४) डत्रवदं्रम नाटकातं रिनेिी म्हिून जी विडशष्ट्ट्ये दािडवण्यात येतात ती केरळीय मल्याळी 
नाटकातंही आढळतात, त्याम ळे ती भासािीि म्हिून म्हिता येिार नाही. (५) नाट्यशास्त्रातील डनयमािें 
उल्लंघन डत्रवंद्रम–नाटकातंि आहे असे नाही. काही उत्तरकालीन नाटककारही तसे करतात. (६) 
भािाडवियक प रावा हस्तडलडितािंा काल ठरवायला उपयोगी पिेल, गं्रथकतृषत्व नाही. (७) संदभष 
गं्रथामध्ये आलेली अनेक अवतरिे सध्याच्या डत्रवदं्रम नाटकातं आढळत नाहीत ककवा त्याशंी ज ळत नाहीत. 
भासािे गं्रथकतृषत्व मानायला ही अििि आहेि. 

 
अनुकूल पक्ष : भास–नाटकाचं्या हस्तप्रती केरळािेरीज अन्यत्र क ठे आजवर आढळून आल्या 

नाहीत ही या नाटकाडंवियी काही मत बनडवण्यात येिारी फार मोठी अििि आहे यात शकंाि नाही. त्यात 
बह तेक दाडक्षिात्य पडंितानंी भासािे गं्रथकतृषत्व नाकारून, डत्रवदं्रम नाटके िाक्यारािंी ककवा एिाद्या 
केरळीय नाटककारािी असण्यािा दावा सतत केल्याम ळे, ही समस्या काहीशी एकतर्फी पि झाली आहे. 
परंत  काही अभ्यासकानंा ही नाटके भासािी असल्यािे बाटते आडि वरील आके्षपानंा त्याचं्यापाशी उत्तरे 
पि आहेत. (१) म ळाति हे लक्षात घ्यायला पाडहजे की भास हा काडलदास– पूवषकालीन नाटककार आहे; 
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म्हिजे ही नाटके अडभजात – नाटकाचं्या पूवषकालातील (Pre-classical) आहेत. नाट्यलेिनाच्या आडि 
प्रयोगाच्या ज्या पद्धती अडभजात नाटकाचं्या कालात प ढे रूढ झाल्या, त्या या नाटकातं डदसत नसल्यास 
आश्चयष वाटण्यािे कारि नाही. आडि जर ही विडशष्ट्ट्ये या नाटकातं एकंदरीत सवषत्र आढळतात तर त्यािंा 
एक स्वतंत्र गट मानिे आडि त्यािें कतृषत्व एका लेिकाकिे देिे तर्काला धरून व्हाव.े (२) भरताच्या 
‘पूवषरंगा’िा बारकाईने अभ्यास केल्यावर असे डदसते की, सूत्रधाराने पूवषरंग आडि त्यातील डत्रगत, प्ररोिना 
ही अंगे सादर केल्यावर तो जात असे; मग त्याच्याि सारिा द सरा नट रंगमंिावर ‘स्थापक’ म्हिून येई 
आडि तो नाटकािी, नाटककारािी ओळि पे्रक्षकानंा करून देई. स्थापकाच्या या कार्यावरून या अंगाला 
‘स्थापना’ नाव पिले होते. नाट्यशास्त्रािी परंपरा िंडित झाली; पूवषरंगािा संकोि झाला; त्यातील नादंी, 
कडवप्रस्ताव, नाट्यारंभािी सूिना इत्यादी अंगे नाटककारानंी स्वतःकिेि घेतली इत्यादी कारिामं ळे 
नाट्यप्रस्तावािे रूप अडभजातकालापासून पार बदलून गेले. पि हा इडतहास लक्षात घेतला, आडि 
पूवषरंगाच्या उत्क्राडंतकाळात भासनाटके पितात हे समजले, म्हिजे अनेक गोष्टींिा उलगिा होतो. बािाने 
भासनाटके ‘सूत्रधारकृतारम्भ’ असल्यािे म्हटले; कारि पूवीिी नाटके ‘स्थापककृतारम्भ’ होती; ते बदलून 
भासाने स्थापकािे कतषव्य सूत्रधाराकिेि देण्यािी प्रथा स रू केली; पि पूवषपरंपरेप्रमािे या प्रस्तावािे नाव 
‘स्थापना’ राहू डदले. ज न्या पद्धतीप्रमािे परंपरेिी नादंी होती; भासाने स्वतःिे ईशस्तवन म्हिून आििी 
श्लोक रिला; हा श्लोक एकतर ‘रंगद्वार’ म्हिून म्हिता येईल, ककवा द सरी, म्हिजे नाटककारािी नादंी 
म्हिून म्हिता येईल. नाटक अडि नाटककार यािंी नाव ेअगोदरि (स्थापकसूत्रधाराकिून) साडंगतलेली 
असल्याम ळे या प्रस्तावात फक्त नाटककारािे मंगलािरि आडि आरंभाच्या दृश्यािी सूिना एवढेि 
डलडितरूपाने येते. अशा रीतीने भासनाटकाचं्या आरंभािे स्वरूप एकंदरीत प्रयोगपद्धतीशी डनगडित आहे. 
(पूवििंगाच्या सणवस्ति णववेचनासाठी माझा ‘भितनाट्यम्जरिी’ हा इंग्रजी गं्रथ आणि त्याची प्रस्तावना 
पाहावी.) (३) ही नाटके िाक्याराचं्या बािातं आहेत असे म्हितात. नाटकमंिळीजवळ प्रयोगातल्या 
नाटकाचं्या अशा हस्तप्रती असताति. परंत  गिपडतशास्त्र्यानंा ही नाटके राजवाड्यातील गं्रथालयात 
(Palace library) सापिली होती, हे दाडक्षिात्य पडंित सागंत नसले तरी इतरानंी कसे डवसरावे? (४) 
हस्तप्रती बनडवतानंा लेिडनकािे प्रमाद होतात. लेिकािे नावही ि कीने, ऐकीव माडहतीवर डलडहले जाते. 
काडलदास, भवभडूत याचं्या कृतीबद्दल असे लेिनप्रमाद (Scribe’s errors) झाल्यािे संशोधकानंा, 
डवद्वानानंा माहीत आहे. परंत  डत्रवदं्रम नाटकाचं्या बाबतीत मात्र दाडक्षिात्य पडंित हा पयाय सरळ 
िावलतात. असे का? (५) तीि गोष्ट अवतरिाबंाबत. सस्कृत टीकाकार, संग्रहगं्रथकार बह धा स्वतःच्या 
स्मरिशक्तीवर, पाठातंरावर, माडहतीवर डवसंबनू डनदेश करतात, अवतरिे देतात, असे डदसून येते. म डद्रत 
मूळ गं्रथ उपलब्ध नव्हते, आडि ते पाहून अवतरि घेण्यािी पद्धती ज न्या काळी नव्हती. डशवाय, 
हस्तप्रतीमध्येही अनेक पाठभेद, काही वळेा प्रके्षप, येत असत. त्यामळे अशी अवतरिे उपलब्ध प्रतींतील 
पाठाशी ज ळत नसल्यािा अन भव अनेक वळेा येतो. असे झाल्यास, ती कृती बनावट, भ्रष्ट नक्कल असे 
म्हिण्यापेक्षा या अवतरिाबंाबति अनाग्रही वृत्ती ठेवण्याकिे अभ्यासकािंा कल होतो. इतर 
कडवनाटककाराबंाबत अशी दृष्टी डदसते. भास नाटकाबंाबति मात्र हा ‘संशयािा फायदा’ डवरोधी पक्षाने का 
देऊ नये, यािे राहून राहून आश्चयष वाटते! (६) केरळीय नाटकातं रिनेच्या आडि तंत्राच्या ज्या काही 
य क्त्या-प्रय क्त्या आढळून येतात (उदाहरिाथष, नादंीश्लोकात डश्लष्ट शब्दानंी पात्रािंी नावे, घटनािंी गती 
स िडवण्यासाठी ‘डनष्ट्क्रम्य प्रडवश्य’ ही रंगसूिना, बाह य द्ध, शयन, स्वप्न इ. वजषनीय दृश्ये, नाटक-
नाटककारािे नाव नसिे, वगिरे त्या बाबतीतही असेि म्हिता येईल. या केरळीय नाटककारानंी, 
प्रयोगाच्या डिरपडरियाम ळे भासनाटकािें अन करि केले असण्यािा संभव आहे, या तकष संगत पर्यायािा 
कोिी डविार करायला नको? एकंदरीत, या नाटकािें भास–कतृषत्व डनर्वववाद मानायला बायां प रावा 
नसला तरी ते नाकारण्याइतका सबळ प रावा तरी क ठे आहे? 



 

 

अनुक्रमणिका 

तटस्थ भूणमका : डनर्डववाद ऐडतहाडसक माडहतीच्या अभावी, बायां प राव्यावरि बह ताशंी भर देिे 
धोक्यािे असते. कारि असा प रावा द धारी शस्त्रासारिा दोन्ही बाजंूना िेद देऊ शकतो. अनाग्रही दृष्टीने, 
तटस्थ भडूमकेवर, या नाटकािंा अभ्यास करून अंतगषत प रावा काय हाती लागतो ते पाहािे म्हिूनि 
आवश्यक वाटते. 

 
या नाटकािंी प्रिाली अडभजात नाटकापेंक्षा वगेळी आहे. भरत–नाट्यशास्त्राच्या प्रभावािाली 

वज्यडत्रर्ज्यासंबधंीिे जे संकेत संस्कृत नाट्यलेिनात आडि प्रयोगात रूढ झाले, कालक्रमाने दृढमूल 
झाले, ते या नाटकिक्रात पाळलेले नाहीत. ही गोष्ट ही नाटके मागे पिायला कारिीभतू झाली असावी. 
नाट्यशास्त्रािा वाढता दबदबा आडि अडभनवग प्तासार्या मातबर साडहत्यशास्त्र्ाने ‘रत्नावली’ सार्या 
नाटकािा केलेला डवलक्षि गौरव, या दृष्टीने सूिक म्हटला पाडहजे. शास्त्रपूत संकेताचं्या प्रिालीत भासािी 
तथाकडथत बंििोरी उपेके्षला डनडमत्त झाली असल्यास नवल नाही. रामायि–महाभारतासंबधंीिा प ढील 
दृडष्टकोि असाि मला महववािा वाटतो. एव्हाना कि केयी, वाली, काही अंशी रावि, द योधन, किष, कंस ही 
पाते्र ‘िलप रुि’ म्हिून जनमानसात रुजली असावीत. त्याम ळे भासािे या पात्रािें स्वभावडित्रि, 
त्याचं्यातील माि सकी शोधण्यािी त्यािी दृष्टी, प्रसंगी द योधन, किष वगिरे पात्रािें नाटकीय दृष्ट्ट्या 
उदात्तीकरि, ‘पञ्चरात्र’ सार्या नाटकात तर महाभारति बदलून टाकण्याइतके त्याने घेतलेले कलेिे 
स्वातंत्र्य, या गोष्टी बदललेल्या अडभरुिीच्या आडि डनराळी मूल्ये मानिाऱ्या सामाडजकानंा रुिली 
नसावीत. भासनाटके डवस्मृतीच्या पिद्याआि जायला हेही कारि असाव.े भासनाटकाचं्या भरतवाक्यातं 
‘परिक्रा’ िा, ‘कसहपराक्रमी राजा पथृ्वीिे प्रशासन करो’ अशा प्राथषनेिा, म्हिजे एकंदरीत अग्स्थर 
राजवटीिा सूर आहे. प्रािीन इडतहासाशी हे डवसंगत नाही. म्हिून असेही वाटते की अग्स्थर, अशातं 
राजकीय पडरग्स्थती हे पि भासनाटकाचं्या हस्तप्रती गिप व्हायला एक कारि झाले असाव.े येरव्ही 
बािासार्या उत्तरेतील लेिकानंी भासनाटकाचं्या प्रयोगािंा गौरवाने उल्लेि करावा, िौदाव्या-पधंराव्या 
शतकापयंत संस्कृत साडहत्यात भासािे नाव घेतले जाव,े आडि नंतर मात्र एकदम डवसाव्या शतकाति, 
फक्त केरळाति, धंदेवाईक नटाचं्या संग्रहात आडि राजवाड्यात भासनाटकाचं्या मल्याळी डलपीतल्या 
पोथ्या सापिाव्यात, या घटनेिा अथष कसा लावावा? 

 
ते कसेही असले तरी साडहत्य आडि रिनातंत्र या दृष्टींनी भासनाटकािंा अभ्यास उपकारक व्हावा. 

प्रत्येक लेिकािे रिनातंत्र विडशष्ट्यपूिष असते. त्यािे अन करि होऊ शकते. परंत  अशा वळेी अस्सल आडि 
नक्कल यातंील तफावत समीक्षादृष्टीला समजून यायला कठीि नाही, असे मला वाटते. या भडूमकेवरून यांा 
नाटकािंा अभ्यास केल्यावर प ढील गोष्टी डदसून येतात : 

 
(१) कथाडवियाच्या द ष्टीने या तेरा नाटकािें वेगवगेळे गट पितात. 
 

 उदयन – नाटके : स्वप्नवासवदत्त; प्रडत्ायौगंधरायि 
 आ्याडयका – नाटके : अडवमारक; िारुदत्त 
 रामायि – नाटके : प्रडतमा; अडभिेक 
 महाभारत – नाटके : पञ्चरात्र; मध्यमव्यायोग; दूतवाक्य 
 (हडरवशं-सह)  दूतघटोत्कि; किषभार; ऊरुभङ्गः; बालिडरत 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

एकेका गटातील नाटकातं परस्पर साम्य इतके आढळून येते की एकाि गटातील ही नाटके 
वगेवगेळ्या लेिकानंी डलडहली आहेत असे मानिे कठीि आहे. प्रश्न आहे तो तेराही नाटकाचं्या कतृषत्वािा. 
पि नाट्यरिना, मध्यवती डवियािी डनवि, मािंिी, वस्त संकलनेमधील य क्त्या - प्रय क्त्या इत्यादी 
ताडंत्रक बाबीत जें साम्य (Similarity of technique) आहे तेही उपेक्षिीय नाही. ‘राज्यनाश आडि 
प नःप्राग्प्त’ हा यांातंील अनेक नाटकािंा मध्यवती डविय आहे असे माझे मत आहे. उदयन - नाटके, 
अडवमारक, रामायि नाटके यातं हा डविय द सऱ्या मध्यवती कल्पनेच्या जोिीने स्पष्ट डदसतो. महाभारत-
नाटकातं तर हा डविय म ळातूनि िोकावलेला आहे आडि ‘राज्य मागून डमळत नाही, ते स्वतःच्या 
सामथ्याने डमळवाव े लागते’ अशा आशयािे उद्गार द योधनाने काढलेले आहेत. ‘बालिडरत’ नाटकात 
श्रीकृष्ट्िािे बालिडरत्र आडि कंसवध या घटनानंा प्राधान्य असले तरी उग्रसेनाला राज्यप्राप्ती आडि 
गोपराज्यािी प्रडतष्ठापना या घोििेवर नाटकािा शवेट झालेला आहे. अशी नाट्यवस्तू डनविल्यावर 
नाट्यरिनेच्या सोयीसाठी आधारकथेमध्ये बदल करण्यािे हव े ते स्वातंत्र्य या नाटकात घेतले असल्यािे 
डदसते. त्यािप्रमािे नाट्यवस्तूिा डवकास करताना, बह तेक वळेा मानसशास्त्रीय दृडष्टकोिाला प्राधान्य 
देऊन प्रम ि पात्राचं्या मनातंील भावनािें ककवा डविारािें दं्वद्व डिडत्रत करण्याकिे या नाटकािंा कल असतो 
हेही जािवते. या पडरग्स्थतीत यांा नाटकाचं्या मागे जे सृजनशील मन कायंप्रवि असल्यािे वाटते ते एक 
नसून डभन्न डभन्न आहे असे मानिे साडहत्यडनर्वमतीच्या प्रडक्रयेशी तरी ज ळण्यासारिे नाही. 

 
(२) प्रस्त त नाटकािंा साडहग्त्यक दजा एकसारिा नाही हे िरे. पि म्हिून ती वगेवगेळ्या 

लेिकानंी डलडहली असावीत असेि मानले पाडहजे का? साडहत्याच्या दृष्टीने हे िूक आहे. कारि 
कोित्याही साडहग्त्यकाच्या सवष कृती एकाि दजाच्या कधीि नसतात; त्यातं िावे–उजव ेअसतेि; आडि 
यािे कारि असे की साडहग्त्यकाच्या सजषनशक्तीमध्ये उत्क्रातंी होत असते, िढ उतार होतात; आडि त्या 
मानाने त्याच्या कलाकृतीिी ग िवत्ता कमी अडधक होत असते. तेव्हा यांा नाटकािें साडहत्यमूल्ये एकसारिे 
नसले, त्यािंी भािाशिली बदलल्यासारिी डदसली तर त्यािें कतृषत्व वगेवगेळ्या लेिकाकंिे देिे एवढाि 
पयाय नसून, एकाि लेिकाच्या पि डभन्न डभन्न काळी रिलेल्या त्या कृती असिे अगदी शक्य आहे, हे पि 
साडहत्यदृष्टीने डविारात घेिे आवश्यक आहे डत्रवदं्रम नाटकािंी अशी संगती लावता येईल. 

 
(३) ही नाटके बनावट, वाङ्मयिौयांच्या सदरात टाकण्यासारिी (Forgeries) आहेत असे आता 

कोिी गंभीरपिे म्हित नाही, परंत  त्याम ळे नाटकाचं्या नकला ककवा रंगावृवया (Stage-Scripts) फार तर 
असल्यािा दावा दाडक्षिात्य पडंित आडि त्यानंा मान िोलाविारे इतर भारतीय डवद्वान करीत आहेति. 
संस्कृत हस्तप्रतींच्या बाबतीत प्रातंाप्रातंािे पाठभेद, प्रके्षप, वाढडवलेला-गाळलेला मजकूर इत्यादी प्रकार 
नेहमीिेि आहेत आडि अभ्यासकानंा ते माहीत आहेत. मूळ ‘जय’ गाथेिे ‘महाभारत’ नाही का झाले? 
‘रामायिा’ च्याही डकतीतरी आवृवया आहेत! परंत  हस्तप्रतींिी अशी अवस्था होत असल्यािे माहीत 
असूनही, रामायि – महाभारताच्या कतृषत्वावरि आके्षप घेऊन हे गं्रथ बनावट असल्यािे कोिी म्हित 
नाही. डत्रवदं्रम नाटकाचं्या हस्तप्रती केरळिेरीज अन्यत्र क ठेही उपलब्ध झाल्या नाहीत, त्यामळे 
हस्तप्रतींिा त लनात्मक अभ्यास अशक्य आहे. या पडरग्स्थतीला काही उपायि नाही. परंत  
काडलदासापासून अनेक शतके भासािे नाव जर ऐकू येत आहे तर नाटककार बनावट तरी कसा म्हिावा? 
तेव्हा रंगावृत्तीिी कल्पना शास्त्रीय दृष्टीने तपासून पाडहली पाडहजे. काही वळेा असे वाटते की बह तेक 
संस्कृत पडंित हे प्रत्यक्ष रंगभमूीपासून दूर आहेत, रंगभमूीसाठी घििाऱ्या गोष्टींशी त्यािंी पडरिय नाही, ते 
फक्त प स्तकी ्ानाने बोलत आहेत; त्याम ळे वस्त ग्स्थतीिी त्यानंा कल्पना नसावी. कारि एिादे मूळ 
नाटक आडि त्यािी प्रयोगासाठी तयार केलेली रंगावृत्ती यातं जो फरक असतो तो असाः प्रयोगाच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

सोयीसाठी, नाट्यान कूल पडरिाम उत्कटतेने साधण्यासाठी, मूळ नाटकातील काही प्रवशे, लाबंलिक 
भाििे, काही पडरच्िेद, वाक्ये, शब्दप्रयोग गाळले जातात. परंत  असे करताना मूळ नाट्यवस्तूला धक्का 
पोििार नाही अशी काळजी नेहमी घेतली जाते. मूळ नाटकात काही काटिाट केल्यानंतर कथेिा ओघ 
आडि संवाद त्र डटत वाटू नये म्हिून काही वाक्ये नव्याने घातली जातात; नव्या रंगसूिना येतात; क्वडित 
नवी पदे रिून घातली जातात. परंत  असे फेरबदल करताना मूळ नाटकि नव्याने, वगेळे डलडहण्यािा 
प्रयत्न नसतो. म्हिजे रंगावृत्ती मूळ नाटकाहून तववतः डभन्न नसते; ती फक्त आटोपसर होते आडि 
जोििीिे काही धागे एकसंध पडरिामासाठी डतच्यात अडधक आलेले असतात. संके्षपकार संके्षप करताना 
(abridged version) मूळ डवियािा आराििा कायम ठेवतो; पि त्यािी सवष मािंिी आपल्या दृष्टीने, 
आपल्या भािेत नव्याने करू शकतो. नाटकािी रंगावृती अशी होत नाही, हा रंगावृडत्त (stage adaptation) 
आडि संडक्षप्त आवृडत (abridged edition) यातंील मूलभतू भेद आहे. अशा ग्स्थतीत डत्रवदं्रम नाटके मूळ 
भासािी नसून त्या रंगावृवया आहेत असे प्रडतपादण्यात रंगभमूीच्या कायािे अ्ानि आपि प्रकट करीत 
असतो, असे नाइलाजाने म्हििे भाग आहे. 

 
(४) आििी एक गोष्ट अशी की रंगावृडत्त तयार करिाराला साडहग्त्यक दृष्टी असल्यावािून 

िालिार नाही. हे काम केवळ नटािे नव्हे. प्रामाडिक नट नाटककाराच्या कृतीशी मन मानेल तशी 
झोंबाझोंबी कधी करीत नसतो. उलट, नाटककाराि ं अडभप्राय त्यािी वाक्ये बरोबर उच्चारून, योनय 
अडभनय करून श्रोत्यानंा सादर करिे ही आपली जबाबदारी, आपले कतषव्य होय, असेि नट मानतो. 
बेजबाबदार नटािंी गोष्ट सोिा. तेव्हा िाक्यार नटसंप्रदायाने या रंगावृवया बनडवल्या, ही अस्सल नाटके 
नव्हत, असे म्हििे हे नटानंा आडि रंगभमूीच्या व्यवसायाला सरळ अन्यायािे आहे. 

 
संस्कृत नाटके सादर करण्यािी िाक्यारािंी पद्धती मी स्वतः केरळात राहून पाडहली आहे, तेथील 

मंिळीशी ििा केली आहे. त्यावरून मला असे डदसून आले की मूळ नाटकािे स्वरूप बदलून 
टाकण्याइतके स्वातंत्र्य िाक्यार घेतात हा भ्रममूलक समज आहे, अनाठायी आहे. संस्कृत नाटकातूंन 
एिादाि अंक अडभनीत करण्यािे स्वातंत्र्य हा नटवगष जरूर घेतो. आडि संवादािी वाक्य उच्चारल्यावर 
त्यावर मल्याळीमधून टीकाडटप्पिी करण्यािी त्यािंी पद्धती आहे; याम ळे एकेका अंगािा प्रयोग डकत्येक 
डदवस / रात्री िालत रहातो. कीतषनाशी संडमश्र अशी ही नाट्यपद्धती असली तरी मूळ संस्कृत वाक्ये आडि 
श्लोक जसेच्या तसे सादर करण्याडवियी हे नट जागरूक असतात : िापील प स्तक हातात ठेवनू मी हे 
तािून पाडहले आहे. 

 
(५) तेव्हा, ही डत्रवदं्रम नाटके म्हिजे प्रायोडगक संस्कार झालेल्या रंगावृवया, असे समजले तरी 

त्या म ळाहून सवषस्वी डभन्न होत असे मानिे ि कीिे होईल; कारि रंगावृत्तीत डकरकोळ वाक्ये, रंगसूिना, 
अडधक पदे वगिरे सोिल्यास जो संवादािा आलेि असतो तो मूळिाि असतो. डशवाय, या सवष नाटकातं 
डवियािी डनवि, मािंिी, वस्त संकलना करताना योडजलेल्या नाट्यप्रय क्त्या, म्हिजे एकंदरीत 
नाट्यतंत्राच्या बाबतीत जे साम्य डदसून येते, जी एकि मानसशास्त्रीय दृडष्ट डदसून येते, त्यावरून रंगावृवया 
देिील एक हातीि झालेल्या असण्यािी शक्यता अडधकि वाटते ! अशा रीतीने, एक तर सवष कृती एकाि 
लेिकाच्या, प्रायः मूळ पि थोड्या संडक्षप्त स्वरूपात, कदाडित असाव्यात ककवा त्याचं्या रंगावृवया बह धा 
कोिी एकानेि तयार केलेल्या असाव्यात, असे पयाय डनष्ट्पन्न होतात. 
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‘स्वप्नवासवदत्त’ हे भासाि नाटक होय या डवियी सामान्यतः द मत नाही. या नाटकाशंी इतर 
नाटकािें सृजनात्मक दृडष्टकोिािे आडि रिनातंत्रािे साम्य आहे. तेव्हा, ही नाटके भासािी असावीत असे 
मानण्याकिे, बायां प रावा नसतानाही, साहडजक कल होतो. 
 
२. भासाचे ्यर्वततमत्त्व 

 
भासािे नाट्यकतृषत्व अव्हरता यिार नाही हे िरे. परंत  त्याच्याडवियी वियग्क्तक माडहती मात्र 

काहीि उपलब्ध नाही. नाटकिक्रावरून काही तकष  करावयािे म्हटले तर त्यािें स्वरूप असे : 
भासनाटकिक्रात उल्लेडिलेल्या तत्कालीन भारताच्या मयादा डहमालय आडि कवध्य आहेत. त्यावरून तो 
सध्याच्या उत्तर भारतािा रडहवासी असावा. भरतवाक्यातील ‘परिक्रा’ िा डनदेश अग्स्थर राजकीय 
पडरग्स्थती स िडवतो. ही पडरग्स्थती ्ात इडतहासाप्रमािे प्रािीन काळिी, बह धा मौयष साम्राज्य प्रस्थाडपत 
होण्यापूवीिी असावी. अग्स्थर पडरग्स्थती असूनही भासनाटकाचं्या प्रयोगािंा आडि त्याला ‘पताका’ 
डमळाल्यािा उल्लेि बािभट्टाने केला आहे; त्यावरून आडि भरतवाक्यावरून त्यािा एिाद्या राजाशी संबंध 
आलेला डदसतो. ब्राह्मिाबंद्दलिी एकंदर आदरािी वृत्ती, वदेवदेागें, डवडवध शासे्त्र इत्यादींिे नाटकातंील 
उल्लेि तो ब्राह्मिक लातला असावा असे स िडवतात. भासािे नादंीश्लोक, नाटकातंील प्रत्यक्ष डित्रि, 
‘दूतवाक्य’, ‘बालिडरत' अशा नाटकातंील श्रीकृष्ट्िािी व्यग्क्तरेिा या गोष्टी त्यािा कल कृष्ट्ि-डवष्ट्ि -
भक्तीकिे असावा असे दशषडवतात. नाटकातंील डवदूिक, सूक्ष्म हास्याच्या लकेरी, त्यािी डवनोदी वृत्ती 
दािडवतात. पूवषगामी साडहत्यािे स्वतंत्र ब द्धीने वािन, मानवी मनोव्यापारािी सूक्ष्म समज, 
नाट्यलेिनातील प्रयोगशीलता, लेिनात बिंिोर वाटावी इतकी स्वतंत्र आडि प ढील िाकोरीत न 
बसिारी त्यािी सजषक प्रडतभा, हे भासाच्या वाङ्मयीन व्यग्क्तमववािे ग िडवशिे असावते. 

 
३. भासाचा काल 
 

बह तेक संस्कृत लेिकाचं्या प्रमािेि भासािा कालही अंदाजाने ठरवावा लागिार आहे. बािभट्टाने 
केलेला भासािा डनदेश पाहाता भासािा काल इ. स. सातव्या शतकाच्या पलीकिे नेता येिार नाही हे 
उघि आहे. द सऱ्या बाजूने, भासनाटकिक्रािे डविय, रामायि-महाभारत ही आिषकाव्ये, प राि, दंतकथा, 
आ्याडयका आडि कदाडित पाली जातककथा यांाचं्यामधून डनविलेले डदसतात. यािंी रिना आडि 
लोकजीवनात प्रिार इ. स. च्या डकत्येक शतके अगोदर झाल्यािे डदसते. या दोन मयादामंध्ये भासािा 
काल ठरडवला पाडहजे. 

 
बाह्य गमके : (१) १२ व्या शतकातील ‘क न्दमाला’ नाटकात दशरथाच्या प्रडतमेिा उल्लेि आहे. 

रामायिात तो नसल्याम ळे भासाच्या ‘प्रडतमा’ नाटकावरून तो आला असावा. (२) ८ व्या शतकातील 
वामनाने दोन अवतरिे घेतली आहेत; ती ‘स्वप्नवासवदत्त’ आडि ‘िारुदत्त’ ( १·२; ‘मृच्िकडटक’ १·९) 
नाटकातंील श्लोकाशंी ज ळतात. (३) बािाने भासािा गौरव केला आहे. (हिषिडरत १·१5). (४) 
अश्वघोिाच्या ‘ब द्धिडरत’ काव्यातील ‘काष्ठं डह मथ्नन् लभते ह ताश’ं हe श्लोक ‘प्रडत्ा’ नाटकातीलं 
श्लोकाशी (१·१८) डमळता आहे. (५) काडलदासाने ‘प्रडथतयशसा ं भासकडवप त्र..’ अशा शब्दानंी 
‘मालडवकाग्ननडमत्र’ नाटकाच्या प्रस्तावनेत भासाला गौरडवले आहे. (६) भासािे ‘िारुदत्त’ आडि शूद्रकािे 
‘मृच्िकडटक’ इतके सारिे आहेत की ‘मृच्िकडटक’ ही ‘िारुदत्ता’ िी डवस्ताडरत, पूिषरिना असावी, असेि 
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वाटते. (७) कौडटल्याच्या ‘अथषशास्त्र’ या गं्रथात ‘नव ंशरावं सडललि ः स पूिष’ इ. जे अवतरि आहे ते ‘प्रडत्ा’ 
(४·२) नाटकात आढळते. 

 
या संदभावरून भासािा काल इ.स. ४ थ्या शतकाच्या पलीकिे असिार नाही, आडि तो 

काडलदासाच्या अगोदरिा आहे, हे कळते. 
 
अंतगित गमक : (१) ‘प्रडत्ा’ आडि ‘अडवमारक’ नाटकातं ‘काशीराज्या’िा उल्लेि आहे. 

काशीराज्य इ. स. पूवष ५ व्या शतकात लोप पावले होते. मगधािी राजधानी म्हिून ‘राजगृह’ िा उल्लेि 
आहे; पि इडतहासकाळी तर ‘पाटडलप त्र’ राजधानी होती. याच्याि जोिीने ‘परिक्र’, अग्स्थर राजवटीिे 
सूिन इ. राजकीय गोष्टी मौयष साम्राज्यािा पूवीिा काळ दशषडवतात. हे राजकीय उल्लेि इ. स. पूवष ४थे – 
५व ेशतक स िडविारे आहेत. (२) नाटकिक्रातंील धार्वमक पडरग्स्थती, ब्राह्मिधमाबद्दल आदर, कृष्ट्ि हा 
डवष्ट्िूिा अवतार ही कल्पना, नागवन, वेि वन, राजगृह इ. स्थलडनदेश, ननन श्रमिकािा उल्लेि वगिरे 
ब द्धकालाच्या जवळिा म्हिजे डनदान इ. स. पूवष ६ व्या शतकािा काल दशषडवतात. (३) ‘प्रडतमा’ 
नाटकातील तापसविेधारी राविाने उल्लेडिलेली शासे्त्र आडि मन , महेश्वर, बृहस्पडत, मेधाडतडथ वगिरे 
शास्त्रकार प्रािीन आहेत; काही इ. स पूवष ६ व्या शतकािे. (४) ‘मध्यमव्यायोग’ नाटकात केशवदास 
ब्राह्मिािा मधला म लगा स्वतःिे श्राद्ध स्वतःि करतो; असा श्राद्धडवडध बौधायनाने साडंगतला आहे आडि 
बौधायनािा काल इ. स. पूवष ७ व े शतक समजतात. बौधायनाच्या गं्रथात मगध, कसध  आडि सौवीर यांा 
प्रदेशातील लोक विषसंकरािे, आयावताच्या बाहेरिे, असे वर्विले आहेत. पि भासनाटकातं तर उदयन 
मगधराजप त्री पद्मावती डहच्याशी डववाह करतो; कसध -सौवीर राजािें आप्त क ं डतभोजाला भेट देतात आडि 
क ं डतभोजािी कन्या क रंगी डहिे अडवमारकाशी लनन होते. हे सवष धार्वमक - सामाडजक डनदेश बौधायनाच्या 
पूवीिा काळ सूडित करिारे आहेत. (५) अडवमारकाच्या राडत्रसंिाराच्या वेळी त्याने ग प्त डवद्याचं्या 
आिायांिी नाव ेडदली आहेत. ‘िारुदत्त’ नाटकातील सज्जलकाच्या घरफोिीच्या प्रसंगी पि ही नाव ेयेतात. 
ही नाव ेकौडटलीय अथषशास्त्रातील एतद डवियक नावाशंी ज ळिारी आहेत. म्हिजे जाद टोिा, भडवष्ट्यकथन, 
मंत्रडवद्या इत्यादी गोष्टींवर समाजािी श्रद्धा होती असे डदसते. ही पडरग्स्थती पि प्रािीन काळ स िडविारी 
आहे. (६) भासनाटकातंील आिष, अपाडिनीय शब्दप्रयोग, बोलभािेिी झाक असलेले संवाद, महाब्राह्मि’, 
‘आयषप त्र’, ‘यवडनका’ इत्यादी शब्दािें वगेळेि, अडभजात नाट्यसाडहत्यात रूढ झालेल्या अथांहून डभन्न असे 
अथष, भरत-नाट्यशास्त्रातील डनयमापेंक्षा वगेळी अशी नाट्यरिना, या भािा आडि नाट्यडवियक गोष्टी 
असाि फार पूवींिा काळ दशषडविाऱ्या आहेत. 

 
काडलदासािा काल इ. स. पूवष पडहले शतक असा मानण्याकिे आता कल आहे. य डधडष्ठर शकािी 

गिना लक्षात घेतली तर हा काल इ. स. पूवष सहा-सात शतकापयंत जाईल, एकंदरीत, भास हा इ. स. 
च्या पूवी डकत्येक शतके होऊन गेला असावा, असे अन मान करावे लागिार आहे. 

 
४. भास-नाटकाचे साणहर्वत्यक णवशेष 

 
१) भासनाटकिक्रातील नाट्यडविय प्रिडलत कथा, आ्याडयका, इडतहास, प्रािीन महाकाव्य 

अशा आधारसामग्रीतून डनविलेला असतो. मात्र आधार घेऊनही नाट्यवस्तू एिाद्या मध्यवती सूत्राभोवती 
ग ंफण्यािा प्रयत्न भास करताना डदसतो. बयािश्या नाटकातं ‘हरवलेल्या’, गमावलेल्या राज्यािी 
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प नःप्राप्ती’ हे मध्यवती सूत्र आहे. स्वप्नवासवदत्त, रामायि आडि महाभारत नाटके, कृष्ट्ििडरत्रावरील 
‘बालिडरत’ ही नाटके या दृष्टीने पाहण्यासारिी आहेत. 

 
२) एका सूत्राभोवती नाट्यकथा रिताना मूळ कथेत, एकंदर िौकट कायम ठेवनूही, हव ेते बदल 

करण्यािे डवलक्षि स्वातंत्र्य भास घेतो. ‘प्रडतमा’ नाटकात पडरडित रामायि काही डठकािी ग ंिाळून ठेडवले 
आहे, तर ‘पञ्चरात्र’ नाटकात महाभारति बदलून टाकले आहे. 

 
३) नाट्यकथेच्या मािंिीप्रमािे दृश्ययोजनाही स्वतंत्रपिे केलेली डदसते आडि ती करताना 

भरतनाट्यशास्त्रािे वज्यावज्यािे डनयम गिरलागू ठरले आहेत. स्वप्न, डनद्रा, दं्वद्व, पात्रािंा रंगमंिावर प्रत्यक्ष 
मृत्य,ू अशी दृश्ये न दािडवण्यािा नाट्यसंकेत भासनाटकातं पाळलेला नाही. 

 
४) नाट्यडवियािी डनवि केल्यावर तो फ लडवण्यासाठी प्रसंगािंी ककवा घटनािंी उतरंि रिलेली 

फारि थोड्या, डवशिेतः िडरत्रवजा नाटकातं डदसते. भासािा कल आहे तो पात्राचं्या अंतरंगात डशरून 
त्यािंा मानडसक संगर डिडत्रत करण्याकिे. ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकाला राजकीय रंग आहे आडि उदयनािे 
गेलले राज्य प न्हा कजकून घेिे हे नाट्यातील कारस्थानािे एक उडद्दष्ट आहे. पि या राजकीय घिामोिी 
पटद्याआि घितात. उदयनाच्या आडि वासवदते्तच्या मनािी आंदोलने भासाने नाटकात दािडवली आहेत, 
आडि राज्यप्राप्ती झाल्यावरही, राजकारिासाठी दूर ठेवलेल्या वासवदते्तिी उदयनाला प नःप्राप्ती 
झाल्यािे दािडवण्यासाठी, शवेटच्या स्वतंत्र अंकािी रिना भासाने केली आहे. ‘ऊरुभङ् ग’ या एकाकंी 
नाटकात भीम - द योधनािें गदाय द्ध आरंभीच्या डवष्ट्कंभकात केवळ डनवदेनाने सागंून, म ्य दृश्य मात्र 
द योधनाच्या जीवनािे करुि पि उदात्त अंडतम क्षि म िर करण्यासाठी योडजले आहे. ‘प्रडतमा’ नाटकात 
कि केयी आडि भरत याचं्या स्वभावािे नव े दशषन आहे. तर ‘बालिडरत’ सार्या नाटकातही कंसाच्या 
अंतमषनािे दं्वद्व, त्याला पिलेले स्वप्न, शाप, राजश्री आडि भतूशक्ती यानंा पात्ररूपाने साकार करून 
डिडत्रत केले आहे. 

 
५) अशा कलात्मक डित्रिात स्वप्नाभास, दिवी आय धािंा व पात्रािंा मानवी रूपाने रंगमंिावर 

प्रवशे, श्रीकृष्ट्िािे डवश्वरूप दशषन, अशी डवलक्षि दृश्ये भास रंगवनू जातो. पात्रडनर्वमती करतानाही प्रिडलत 
कथातं द ष्ट म्हिून रूढ झालेली आडि जनमानसात तशीि रुजलेली पाते्रही भास नव्याने उभी करतो, 
त्यानंा मािसात आितो. द योधन, कंस, कि केयी, इत्यादी व्यक्ती भासाच्या दृष्टीने डनिालस एकरंगी 
नाहीत. त्याचं्यातली माि सकी भास शोधतो आडि तो नाट्यामध्ये दािडवण्यािा कलात्मक धीटपिाही 
प्रत्ययाला आिून देतो. 

 
६) असा माि सकीिा, मानव्यािा दृडष्टकोि स्वीकारल्याम ळेि संस्कृत नाट्यसाडहत्यात कधीि 

डनमाि न झालेली शोकाग्त्मका (Tragedy) भासाला ‘किषभार’ आडि ‘ऊरुमङ्ग’ या एकाकंी नाटकातं 
आकाराला आिता आली आहे हे शोकात्म नाट्य पाश्चात्य रेजेिीच्या धतीिे आहे. 

 
७) भास – नाटकातं रंगभमूीच्या दृष्टीने एक डवलक्षि प्रयोगशीलता जािवते. रिनाबधंािा डविार 

करताना तर एकाकंी, तीन अंकी अशा नाटकापंासून तो नाटक, प्रकरिसदृशबंध, व्यायोग असे अनेक 
नाट्यािे नम ने इथे आढळतात. प्रायोडगक दृष्टीने पाहता स्वप्नािे (‘स्वप्नवासदत्त’ ‘बालिडरत’) आडि 
आय धािें (‘दूतवाक्य’ ‘बालिडरत’) मूतष दशषन; रंगमंिावर एकाि वेळी दोन संबडंधत पि वगेळी दृश्ये 
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(‘स्वप्नवासवदत्त; ‘िारुदत्त’) : कौरवसभेिे मूक दृश्य आडि एकाि मध्यवती पात्राच्या, दोन-तीन 
साहाय्यक पात्राचं्या आधारे सवष नाट्यािी उभारिी (‘दूतवाक्य’); रंगमंिावर पात्रािा मृत्यू (‘प्रडतमा’, 
‘ऊरुभङ्ग’, ‘बालिडरत’; प्राकृतिा उपयोग न करता केवळ संस्कृत भािेति संवाद रिलेले नाट्य 
(‘दूतवाक्य’); काळोिािी, नदीपार केल्यािी, घरफोिीिी दृश्ये (‘बालिडरत’ ‘अडवमारक’ ‘िारुदत्त’); 
गोपाळाचं्या ग्रामीि जीवनातील हल्लीसक नृत्ये; अशी दृश्ययोजना संस्कृत नाट्यसाडहत्यात तरी अपूवष 
ठरण्यासारिी आहे. 

 
८) काही अपवाद वगळता भासाच्या नाट्यसवादािी भािा मोजकी, त्रोटक, बोलभािेच्या लकबींनी 

रंगलेली, प्रायः अनलंकृत अशी आहे. पद्यरिना करतानाही श्लोकिरि तोिून त्यानंा पात्राचं्या संवादािे 
रूप देिारा भास हा पडहलाि संस्कृत नाटककार म्हिावा लागेल. 

 
अथात भासािे दोिही आहेत आडि काडलदास ककवा भवभडूतसार्या नाटककारािें साडहत्यसौंदयष 

भासाच्या नाट्यशिलीत नाही. पि भासािे रंगभमूीिे भान अव्वल दजािे आहे. ‘संस्कृत नाट्यसृष्टीिा 
डशल्पकार’ असे भासाला यथाथषपिे म्हिता येईल. 
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बालचणित : नाट्यकथा 
 

“संभवाणम युगे युगे” 
(१) 

 
श्रीकृष्ट्िाच्या बालिडरताने रंगलेल्या या नाटकािी नादंी गाताना सूत्रधाराला य गाय गातंील दिवी 

अवतारािें स्मरि होिे साहडजक होते. नादंी संपते तो वरून प ष्ट्पवृष्टी झाली, देवताचं्या ढ ंद डभ गजूष 
लागल्या. वृग्ष्ट्िक लात हरी जन्म घेत आहे तो सोहळा पाहायला कलहडप्रय नारदि स्वतः येत होते. 

 
पि ‘प राि प रुि’ देवकीच्या उदरी जन्म घेत आहेत याति कलहािे मूळ होते. नारदाला वगेळी 

कळ लावण्यािी जरुरीि नव्हती. नवजात बालकाला वदंन करून नारद जातात तेवढ्यात बालकाला 
घेऊन देवकी समोर येते. बालकाच्या जन्मवळेी महाडनडमते्त प्रकटली होती. वस देवालाही वाटले की 
आकाशात प्रििं वाऱ्यािे झोत डफरून वीज सिराविरा धावते आहे, नव्या विामेघाच्या गिगिाटाने पथृ्वी 
हादरते आहे, तर प्रजारक्षिासाठी डवष्ट्िूनीि अवतार घेतला असला पाडहजे. 

 
पि देवकीिी अगोदरिी सहा म ले कंसाने मारून टाकल्याम ळे या सातव्या प त्रजन्माच्या वेळी 

श भशक न झाले तरी देवकीिे हृदय भयाने भरले आहे. वस देवही स्वस्थडित नाही. पि त्याने बालकाला 
कंसापासून क ठे तरी दूर घेऊन जायिे ठरडवले आहे. प त्रवात्सल्याने हृदय उिबंळून आले असताही 
कंसाच्या हातून बालकािा मृत्य ूझाल्याडशवाय रहािार नाही, या भयाने देवकीने बालकाला वस देवाच्या 
हाती डदले. 

 
मध्यरात्र. सारी मध रानगरी झोपेच्या गाढ पाशात अिकून पिली होती. नगरद्वारातून बाहेर 

पिायला वस देवाला म ळीि त्रास झाला नाही. पि भोवती घनदाट काळोि दाटला होता. डदशािंा प्रकाश 
नष्ट झाला होता. झािे घनपदाथासारिी उभी होती. सवांगाला अंधारािा जिू लेप िढत होता. 
आकाशातून काजळ सािंत होते. द ष्ट मािसािी िाकरी जशी डवफल ठरते तशी नजर डवफल झाली होती. 
वस देवािी पावले अििळली. 

 
तेवढ्यात क ठून तरी मशालींिा प्रकाश आला. आपि सटकल्यािे वृत्त कळून कंस तर पाठलाग 

करीत आला नाही ना, अशी शकंा वस देवाच्या मनाला क्षिभर िाटून गेली त्याने आपली तलवार िटकन 
उपसली. पि लगेि कळून आले की रस्ता उजळिारा हा प्रकाश बालकािा होता. वस देव वाटिाल करू 
लागला. 

 
यम नेच्या जवळ तो येऊन पोिला. विाजलाने यम ना भरून गेली होती. बालकाला स रडक्षत स्थळी 

ग प्तपिे घेऊन जाण्यािे आपले प्रयत्न डनष्ट्फळ होत आहेत हे पाहून वस देव डिन्न झाला. पि मनािा डनश्चय 
करून यम ना पोहून जायिे त्याने ठरडवले. पाण्यात डशरताि पािी डद्वधा झाले. इतरत्र पािी वेगाने उसळी 
घेऊन वहात होते; तरी वस देवाच्या प ढ्यात अिानक उतार पिून पािी ग्स्थरावले होते. 

 
नदी पार करून वस देव घोिाजवळ आला. या गौळवाड्यात त्यािा डमत्र नन्दगोप रहात होता. परंत  

कंसाच्या आ्ेने नन्दगोपालाच्या पायात शृिंला बाधूंन त्याला िाबकािे फटकारे मारण्यािी डशक्षा देण्यािी 
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पाळी वस देवावर आली होती. या आठविीने वस देवापासून बालकाला स्वीकारण्यािी जबाबदारी नन्दगोप 
घेईल की नाही ही शकंा होती. परंत  द सरा उपायही नव्हता. अजून रात्र सरली नव्हती. म्हिून पहाट 
होईपयंत एका अंडजराच्या झािािाली थाबंण्यािे वस देवाने ठरडवले. मन प्राथषना करीत होते : 
गौळवाड्यातून कोिीतरी येवो... कोिीतरी नको, डमत्र नन्दगोपि... 

 
आडि प्राथषना ऐकल्यासारिा नन्दगोपि डतथे आला. तो आला होता मात्र एक द ःिद कतषव्य पार 

पािायला. त्यािी पत्नी यशोदा डहने म लीला जन्म डदला होता. म लगी जन्मतःि मृत होती. प्रसूतीम ळे 
यशोदा ग ंगून पिली होती; डतिी श द्ध हरपली होती. परंत  द सऱ्या डदवशी गौळवाड्यात इन्द्रमि नावािा 
उत्सव स रू होिार होता. गोपजनाचं्या उत्सवाच्या आनंदावर मृत्यनेू डवरजि पिले असते. म्हिून मृत 
बाडलकेिी व्यवस्था लावायला नन्दगोप रात्रीि ग पिूप आला होता. क्षिभरस द्धा म लगी आपल्या घरात 
िेळलीबागिली नाही, आली ती जाण्याकडरताि, यािे द ःि अनावर होते... 

 
वस देवाने नन्दगोपाला ओळिून हाकारा डदला. मध्यरात्रीच्या डनजषन काळोिात ती हाक ऐकून 

नन्दगोप प्रथम दिकलाि. पि मग आवाजावरून ओळि पटली. वस देवाने त्याला डवनंती केली : माझे 
सहा प त्र कंसाने मारले हे त ला माहीत आहे. हा सातवा तरी जगो, माझ्या नडशबी प त्र नाही. त झ्या 
भानयाम ळे तरी हा डजवतं राहो ! 

 
वस देव नन्दगोपािा स्वामी होता, पि कंसाच्या भयाने बालकाला घेण्यािा धीर नंदाला होईना. 

वस देवाने त्याला आपि केलेल्या उपकारािंी आठवि डदली आडि त्यािी परतफेि करण्यािे आवाहन 
केले. उपकाराच्या भािेने नन्दगोप डवरघळला. 

 
मृत बाडलकेच्या स्पशाने अश डि झालेला देह श द्ध करण्यासाठी नत्दगोपानें िाली वाकून धूळ 

घेतली. तेवढ्यात डतथे अिानक जलधारा प्रकट झाली. देहश द्धी केल्यावर बालकाला त्याने आपल्या हाती 
घेतले. 

 
त्या क्षिी गरुि, िक्र, शाङ्गष, कौमोदकी, शङ्ख आडि नन्दक ही श्रीडवष्ट्िूिी वाहने आडि आय धे प्रकट 

झाली. त्यानंी बालकाला मनःपूवषक वदंन केले आडि त्यािी साथ करण्यासाठी गोपविेाने गौळवाड्यात 
रहायिे ठरडवले. 

 
पहाट झाली. नन्दगोप बालकाला घेऊन जसा गौळवाड्याकिे वळला तशी त्यािी शृिंला 

आपोआपि गळून पिली. आश्चयाने आडि आनंदभराने त्याने वस देवाला आश्वासन डदले की हा बालक 
एका घरी जाऊन दूध डपईल, द सऱ्या घरी जाऊन दही िाईल, डतसऱ्या घरी लोिी मटकावील, आििी 
वगेळ्याि घरी जाऊन पायसावर हात मारील, क ठे ताकाने भरलेल्या घटाकिे पाहात राहील... एकूि 
आमच्या गौळवाड्यािा हा स्वामी होईल ! 

 
डनडश्चन्त मनाने वस देव मध रेला परतला. यम नेने मघासारिीि वाट करून डदली. मधराअजून 

झोपेच्या अधीन होती. कंसाच्या प्रासादावर अवकळा डदसत होती. वस देवाच्या डनवासावर तेज फाकले 
होते. नन्दगोपाजवळून आिलेली मृत बाडलकाही अगोदरि डजवतं झाली होती. कल्यािािी डिन्हे उमटत 
होती ... 
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(२) 
 
अंधाराने दाटलेली रात्र. गृहरक्षकाचं्या फेऱ्या थाबंलेल्या आहेत. डदवलािी हाती घेऊन मागष 

दािडविाऱ्या पडरिाडरकाही क ठे डफरताना डदसत नाहीत. कंस आपल्या महालात, शयनमंडदराजवळ आहे. 
 
एकाएकी काळ्याकडभन्न िण्िालकन्यका महालात प्रकटतात आडि कंसाच्या मागेमागे जात त्याला 

म्हितात आमच्याशी त झा डववाह होवो ! कंस संतापाने त्यानंा म्हितो : िालत्या व्हा ! यमािाही मी यम 
आहे, भयालाही माझे भय वाटेल. डनघा ! 

 
िण्िालकन्यका नाहीशा होतात. पि मधूक ऋिीिा वज्रबाहू नामक शाप प्रकट होऊन कंसाला 

आपली ओळि करून देतो. स्मशानमध्यातून िण्िालविेाने आलेला शाप कंसाच्या हृदयात डशरू पाहात 
आहे. पि कावळ्याच्या पिंाच्या वाऱ्याने मेरु जसा हलिार नाही, ओंजळीने सम द्र डपता येिार नाही, तसे 
कंसािे हृदय कोिाच्या अंडकत होिारे नाही, असा डवश्वास कंसाला आहे. ‘वळे आली म्हिजे कळेल’ 
एवढेि म्हिून शाप अदृश्य होतो. आडि कंसही डबिान्यावर पिून झोपी जातो. 

 
कंस डनद्राधीन झाल्यािे पाडहल्यावर शाप प न्हा प्रकट होतो आडि अलक्ष्मी, िलती, कालरात्री, 

महाडनद्रा, डपङ् गलाक्षी, या आपल्या संहारक साथीदारानंा पािारि करतो. कंसाच्या अंतगृषहात डशरून 
त्यािा ताबा घेण्यािा त्यािंा बेत आहे. पि राजश्री एकदम प्रकट होऊन त्यानंा अिडवते. राजलक्ष्मीिा 
डनवास डजथे आहे डतथे कोित्याही डवनाशशक्तीला प्रवशे नाही. शाप राजश्रीला समजावनू सागंतो की डतने 
कंसािे शरीर सोिून जाव ेअशी श्रीडवष्ट्िूिी आ्ा आहे. या आ्ेप ढे डतिा नाइलाज आहे. राजश्री डवष्ट्िूकिे 
परत जाते. आडि मग शाप आडि त्यािे साथीदार कंसाच्या महालािा ताबा घेतात. डवनाशाकिे नेिाऱ्या 
िेळाला स रुवात झाली आहे. ...... 

 
प्रतीहारीने येऊन पहाटे जागे केल्यावर कंसाला प्रश्न पिला की मातंगकन्या राजवाड्यात िरेि 

आल्या होत्या, का आपल्याला काही स्वप्न पिले? प्रतीहारीला सागंून कािं कीयाला त्याने बोलावनू घेतले. 
रात्री वादळ, भडूमकंप, उल्कापात झाले; दिवतप्रडतमा िमकल्या; यािा अथष राजज्योडतिी आडि प रोडहत 
यानंा डविारून येण्यास त्याने साडंगतले. ज्योडतिी–प रोडहतानंी या अकग्ल्पत घटनािंा अथष अगोदरि 
बसडवला होता; नभस्तलडनवासी कोिी देवाने नरलोकात जन्म घेतला होता. त्या जन्माच्या सूिक या 
घटना होत्या. 

 
कंसाला प्रश्न पिला; कोिािा हा प त्र ? कशासाठी हा जन्म? ज्योडतिीप रोडहतानंा प न्हा डविारून 

कािं कीयाने साडंगतले; देवकी प्रसूत झाली. म लगी झाली. एका म लीच्या जन्माच्या वळेी अशी डिन्हे प्रकट 
होतील यावर कंसािा डवश्वासि बसेना. पि कािं कीय िोटे बोलण्यािी शक्यता नव्हती. िात्री करून 
घेण्यासाठी कंसाने वस देवाला बोलाविे पाठडवले. प त्ररक्षिासाठी वस देवाने िोटे साडंगतले की म लगी 
झाली. 

 
म लीला आपल्यासमोर घेऊन येण्यािी आ्ा कंसाने डदली. देवकीने प्रतीहारीमाफष त डवनविी 

केली की अपत्य बाडलका आहे; डतिे प्राि वािवा. वस देवानेही सागंून पाडहले. पि मधूक ऋिीच्या शापािा 
पडरिाम टाळायिा तर देवकीिी अपत्ये ठार केल्याडशवाय गत्यंतर नाही. कंसाने प्रतीहारीबरोबर देवकीला 
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डनरोप पाठडवला : आता आग्रह धरू नकोस. त झे द सरे काही डप्रय मी करीन. मनात काही आशा धरून 
देवकीिे सातं्वन करण्यासाठी वस देव डनघून गेला. 

 
कंसाने म लीला आपल्यासमोर आिण्यािी आ्ा केली. दाईच्या जवळील बाडलकेला पाहून 

क्षिभर कंसही लोभावला. राजकन्येला साजेसे डतिे रूप होते. आपल्याला स्त्री-हवया करावी लागते आहे 
यािाही मनस्वी िेद कंसाला झाला. परंत  ऋडिशापापासून शातंी डमळवायिी म्हिजे देवकीच्या पोटी 
जन्मलेली बाळे नाहीशी केल्यावािून उपाय नव्हता. कंसाने बाडलकेला धरून कंसडशळेवर आपटले --- 
कंसाच्याि लक्षात आले की डतच्या शरीरािा एक अंश जडमनीवर पिला; पि द सरा अंश वर आकाशात 
िढला; या अंशािी आकृती भयावह होती. लिलििारी शसे्त्र घेतलेले अनेक हात; एका हाताने तीक्ष्ि 
टीकािा शूल रोिलेला : वेि रौद्र : जिू डवनाशािी वळे घोडित करिारी कालरात्री ! 

 
----क्षिाधात श भं-डनश भं-मडहिािंा वध करिारी कात्यडयनी प्रकट होते. जोिीला क ण्िोदर, 

शङ् क किष, महानील, मनोजव हेही आहेत कंसवधासाठीि कात्यडयनीने वस देववंशात जन्म घेतला आहे. 
ती सवाना सागंते : श्रीडवष्ट्िूिे बालिडरत अन भवण्यासाठी आपि सारे गोपविे घेऊन गौळवाड्यात जाऊ 
या! 

 
पहाट होते. कंसाने डविार केला की गृहशान्ती करडवली म्हिजे मनालाही शातंी डमळेल --- 

डमळावी. 
 

(३) 
 
नन्दगोपािे वृंदावन. कृष्ट्िबाळाच्या जन्मागमापासून गौळवाड्यात समृद्धीला पूर आला आहे. 

जडमनी डहरव्यािार गवतानंी भरल्या गोधनािे रोग दूर पळाले. गोि द धा–त पािी लयलूट झाली. कंदम ळे 
आडि फळे जागोजाग आढळून येऊ लागली. गोपजनािंा आनंद आडि परस्पर प्रीती यानंा भरते आले. 

 
एका वृद्ध गोपालकाला कृष्ट्िबाळािे अद् भ त पराक्रम विषन करून सागंताना काय काय सागंू असे 

झाले. बाळ दहा डदवसािंा असतानाि पूतना दानवी नन्दगोपीिे रूप घेऊन आली आडि बाळाला डतने 
स्तनाला लावले. बाळाने डतला ओळिले आडि यमसदनािी वाट दािडवली. एक मडहन्यािा झाला तो 
शकट दानवाला एक लाथ हािून त्याने त्यािे िूिष केले. गोपगृहातं बाळाच्या लीला स रू झाल्या. क ठे 
जाऊन दूध पी, क ठे दही िा, क ठे लोिी मटकाव, क ठे पायस फस्त कर, तर क ठे ताकाच्या मिक्यावर 
नजर ठेव! रागावलेल्या गोपींनी तक्रार केली. नन्दगोपीने बाळाच्या कमरेला दोर बाधूंन त्याला उिळाला 
बाधूंन टाकले. बाळाने उिळासकट दोन वृक्षातूंन वाट काढली आडि ते वृक्ष, यमल आडि अज षन नावािे 
दानव, उन्मळून पिले; त्यािंा ि रािा झाला. सवष गोपजनानंी बाळािा हा पराक्रम पाहून त्याला ‘दामोदर’ 
नावाने हाक मारायला स रुवात केली. नंतर प्रलंब नामक दानवाला िोक्यावर मूठ आपटून संकिषिाने ठार 
केले; तर तालवनात गदषभरूपाने आलेल्या धेन क दानवािा िावा पाय पकिून दामोदराने त्याला 
तालवृक्षावर आदळून मारून टाकले. घोड्यािे रूप घेऊन आलेल्या केशी दानवाच्या तोंिात कोपर घालून 
त्याला उभा डिरून टाकले. दामोदर आडि त्यािा भाऊ संकिषि याचं्याम ळे वृदंावनािी अद्भ त नगरीि 
झाली होती. 
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आता दामोदर आडि संकिषि गोपकन्यकासंमवते हल्लीसक नृत्य नािण्यासाठी आले आहेत. 
केतकीसारिा विष, केसात वन्य फ ले माळलेली, रंगीबेरंगी वसे्त्र पडरधान केलेली, िोळे फ ललेल्या 
कमळासारिे आडि आनंदाने डवस्फारलेले : अशा गोपींच्या सम दायात नीलकातंी दामोदर आडि द नधविी 
संकिषि नृत्यगायनात रमून गेले आहेत. काही गोपी वाद्य वाजवीत आहेत; काही स स्वर गात आहेत; काही 
क्रीिारत आहेत. संगीताच्या नादात गाईिा ह म्भारव डमसळून जात आहे. आडि मग समूहनृत्याला रंग 
िढतो आहे... वृद्ध गोपालकालादेिील या आनंदगीतात सहमागी होऊन नािाबेसे वाटते आहे...... 

 
एवढ्यात एक तरुि गोपाल दामक बातमी घेऊन आला की अडरष्ट वृिभ वृदंावनात डशरून 

कृष्ट्िाच्या रोिाने िाल करून येत आहे. ि रानंी जमीन उकरून काढीत, कशगानंी नदीकाठावरिे डढगारे 
उिलून फेकून देत तो प्रिंि वृिभ धावत येत होता. त्याच्या गजषनेने डस्त्रयािंा गभषपात व्हावा अशी ग्स्थती 
होती. त्याच्या गतीच्या दिक्याने पथृ्वी आडि झािे हदरत होती. सवष गोपजन भीतीने गागंरून गेले होते. 

 
पि दामोदरािा आत्मडवश्वास अभगं होता. आपल्याला पाहून हा बाल घाबरला नाही, िडकत 

झाला नाही, यािा डवस्मय अडरष्टाला वाटला. त्याने दामोदराला य द्धािे आव्हान डदले. दामोदर एका 
पायावर उभा राडहला आडि आपल्याला या जागेपासून हलि असे आव्हान त्याने अडरष्टाला डदले. अडरष्टाने 
धिक डदली; पि तो स्वतःि कोलमिून मूग्च्ित झाला ! अडरष्टािी िात्री झाली की हा साधास धा बाळ 
नाही; दानवािंा डनःपात करिारा मध सूदनि असला पाडहजे. पि देवाच्या हातून मरि येण्याहून अडधक 
िागंले काय असिार? त्याने प न्हा धिक मारली. वज्राने अंजनपवषतािा त किा करून टाकावा तसे 
दामोदराने अडरष्टाला भमूीवर लोळडवले. 

 
वृदंावनावरिे संकट या जयाम ळे गेले... ... परंत  तेवढ्यात आििी एक वृत्त कळले : यम नेच्या 

िोहातील काडलय नाग उसळून वर आला आहे... ... ...आडि हे समजताि संकिषिाने डतकिे धाव घेतली 
आहे... ... 

 
काडलयािी रग कायमिी डजरडवण्यासाठी दामोदर यम नेच्या डदशनेे डनघाला. 

 
(४) 

 
गोपागंनािंी अवस्था मात्र दयनीय झाली. दामोदराच्या मागून धावताना त्यािें केस आडि माळलेली 

फ ले डवस्कटून गेली; उत्तरीय िादं्यावरून गळून पिले. दामोदराला आवरण्यासाठी हाक घालताना 
त्याचं्या स्वरात भय आडि द ःि दाटले. 

 
दामोदराप्रमािे संकिषिानेही त्यानंा आश्वासन डदले की काडलयापासून आपल्याला धोका नाही. 

उलट दामोदराला येताना पाहून त्या िण्िनागाने शडंकत होऊन आपली फिा वाकडवली होती. गोपींच्या 
भयडविादाकिे लक्ष देण्यािी ती वेळ नव्हतीि. दामोदराने यम नेच्या िोहात सरळ उिी घेतली. िोहातून 
धूर वर उसळलT. 

 
गोपींच्याप्रमािे वृद्धगोपालही भयाक ल झाला होता. पि झािावर िढून न सते पाहाण्यापलीकिे तो 

काहीही करू शकत नव्हता. संकिषि मात्र बारकाईने डनहाळीत होता. दामोदराने तळापासून यम नािोह 
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ढवळून काढला आडि नागाला पकिून, मेघिंिावर इंद्र डवराजमान व्हावा तसा, त्या नीलभ जंगाच्या 
फिावंर पाय रोवनू उभा राडहला. उरलेले हल्लीसक नृत्य सपाच्या मस्तकावरि नािायला त्याने स रुवात 
केली. 

 
क्षिभरात काडलयाला बाहेर ओढीत दामोदर सवाच्या समोर येऊन उभा राडहला. सपाच्या 

मस्तकावर नाि करताना आडि उड्या मारून िोहाच्या काठावरिी फ ले तोिताना पाहून गोपागंनाचं्या 
आश्चयाला सीमा उरली नाही. वृद्ध गोपालकालाही सपषमस्तकावर नािण्यािी इच्िा झाली; पि भीती 
वाटून प ढे जाण्यािा धीर त्याला झाला नाही. 

 
काडलयाला स्वतःच्या सामथ्यािा गवष होता. क लपवषतासंह सवष पथृ्वी जाळून टाकण्यािी शक्ती 

आपल्या डविाननीच्या फूत्कारात आहे, तेव्हा दामोदराला फिानंी घट्ट बाधूंन स्वगात पाठवनू द्यायला एक 
क्षि प रे, अशी त्यािी कल्पना होती. दामोदराने फक्त एक हात प ढे केला आडि तो जाळून दािव असे 
आव्हान काडलयाला केले. काडलयाने डविाननी सोिला. त्यािा काहीि पडरिाम झाला नाही हे पाहाताि 
दामोदर म्हिजे साक्षात स रेश, नारायि, यािी त्याला िात्री पटली. तो सवष पडरवारासह दामोदराला शरि 
आला. 

 
गरुिाच्या भीतीने काडलय यम नेच्या िोहात दिून बसला होता. दामोदराने त्याला अभय डदले की 

त झ्या मस्तकावरील माझे पदडिन्ह पाहून याप ढे गरुि त ला त्रास देिार नाही. सपाच्या वास्तव्याम ळे 
यम नेिे पािी डविारी झाले होते. काडलयाने डवि काढून घेऊन आपल्या अंतःप रासह द सरीकिे जाण्यािे 
मान्य केले. 

 
दामोदराच्या ईश्वरी सामथ्याने आता गोब्राह्मिािें डहत झाले. िोहातून ि िलेली फ ले दामोदराने 

सवष गोपींना वाटून डदली - - - - 
 
तेवढ्यात एका सिडनकाने येऊन डनरोप डदला. मध रानगरीत धन मषह नावािा मोठा उत्सव होिार 

आहे. त्यासाठी दामोदर आडि संकिषि या दोघानंा पडरवारासह कंसराजाने पािारि केले आह दामोदराने 
ओळिले की ‘देवरहस्यािा काल’ येऊन ठेपला आहे. कंसाला मारण्यािी प्रडत्ा करूनि दामोदराने 
प्रस्थान ठेवले. 

 
दामोदराच्या डवप ल डवक्रमािी, वीयषकृत्यािंी वाता कंसापयंत येऊन पोिली होतीि. म्हिूनि त्याने 

धन मषह उत्सवािी आ्ा देऊन त्या डनडमत्ताने दामोदरािा घात घिवनू आिायिी योजना आिली होती. 
 
उतावीळ उत्स कतेनेि त्याने ध् रुवसेन सिडनकाला नंदगोपाच्या प त्राच्या आगमनािी बातमी 

डविारली. ध् रुवसेनाने साडंगतले : आपला पडरवार आडि संकिषि याचं्यासह मध रानगरीत प्रवशे करताि 
दामोदराने रजकाकिून िागंली वसे्त्र घेतली. हे कळताि महामात्राने उत्पलापीि हत्ती त्याच्या अंगावर 
सोिली. पि त्या बालाने पवषतप्राय हत्तीिा दात उपटून त्याला तत्काळ ठार केले. 

 
कंस आश्चयषिडकत झाला. ध् रुवसेनाला त्याने प न्हा डपटाळले. द सऱ्यादंा ध् रुवसेनाने येऊन 

साडंगतले : उत्सवाच्या डनडमत्ताने राजमहापथ ध्वजापताकानंी, माळानंी स शोडभत केला होता. स गंधी धूप 
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दरवळत होता. राजक लाच्या द्वाराजवळ येताि मदडनका नावािी क ब्जा हातात स गंधी लेपािे तबक घेऊन 
उभी असलेली पाहून दामोदराने आपल्या हाताने लेप आपल्या अंगाला लावला आडि तोि हात डतच्या 
पाठीवर डफरवनू डतिे क बि नाहीसे केले. मग फ लाचं्या द कानातूंन हवी ती फ ले घेऊन त्याने धन ःशालेकिे 
मोिा वळडवला. दामोदराने काय आरंडभले आहे यािाि कंसाला पत्ता लागेना. प ढील घटना जािण्यासाठी 
त्याने ध् रुवसेनाला प न्हा एकदा पाहून यायला साडंगतले. आता ध् रुवसेनाने कथन केले : धन ःशालेिा रक्षक 
कसहबल याने दामोदराला रोिले. तेव्हा त्याच्या कानावर फटका मारून दामोदराने त्याला ठार केले आडि 
धन ष्ट्य घेऊन त्यािे दोन त किे करून टाकले. आता तो रंग–मंिपाकिे डनघाला आहे. मस्तकावर 
फ लाचं्या माळा आडि मोरडपसे आडि नील अंगकातंीवर ि लिारा पीताबंर ल्यालेला तो बाल दामोदर : 
रागाने त्यािे डवशाल नेत्र गरगरत असल्याम ळे मृत्यिू अवतीिष होतो आहे, असे ध् रुवसेनाला वाटले. 

 
कंसाच्या हृदयातही काहूर उठले. रंग–मंिपािे द्वार उघिायला सागंून मल्लय द्ध पाहाण्यासाठी 

कंस प्रासादाच्या सज्ज्यावर िढून आसनग्स्थत झाली आडि त्याने िािूर आडि म डष्टक यानंा आपल्यासमोर 
आिण्यािी आ्ा डदली. 

 
हे मल्ल त्यािा आधार होते. धन्याच्या उपकारािी फेि करण्यािी ही संधी आहे असे त्यानंा कंसाने 

बजाडवले. दोघा मल्लानंाही िात्री होती की आपल्या लढतीच्या कौशल्याने आपि सहज जय डमळव.ू 
 
दामोदर आडि संकिषि यानंी रंगामध्ये प्रवशे केला. श्यामविी दामोदरािी गती गन्धगजासारिी 

धीर आडि मनोहर होती; त्यािे िादें आडि बाहू घटलेले होते; िाती रंुद होती. बलराम िदं्रविी, नीलवस्त्र 
नेसलेला, िोळे कमलासारिे स ंदर, डनळ्या कमलािंी माळ गळ्यात; बाहू िादंीच्या अिसरासारिे गोल 
आडि दीघष. दोघेही िािूर-म डष्टकाप ढे बालकि वाटत होते. पि दोघािंाही स्वसामथ्यावरिा डवश्वास 
अढळ होता. 

 
शिं–द ंद भीच्या घोिात मल्लय द्धाला आरंभ झाला. िािूर–म डष्टकािंी आव्हाने आडि वल्गना फोल 

ठरल्या. दामोदराने िािूराच्या हािािंा ि रािा केला; संकिषिाने म डष्टकाला यमाच्या भेटीला पाठडवले. 
दामोदर लगेि पायऱ्या िढून प्रासादाच्या सज्ज्यात गेला आडि डतथून त्याने कंसाला िाली डभरकावनू 
डदले. कंसािे हातपाय, ग िघे, िादें, मान मोिून गेले; तोंि रक्ताने भरून गेले. वज्राने डशिर भनन 
झालेला पवषत कोसळून पिावा तसा कंस रंगामध्ये अस्ताव्यस्त पिला ! 

 
एकि हाहाकार उिाला. आडि तो ऐकून प्रम ि वृग्ष्ट्ियोदे्ध सिन्याडनशी धावले. त्यािंा समािार 

संकिषिाने घेतला. 
 
तेवढ्यात वस देव प ढे आला. त्याने आपल्या दोन्ही प त्रािंी ओळि करून डदली आडि सवांना 

आवरले. दामोदर आडि संकिषि यानंी वाकून डपत्याला अडभवादन केले. 
 
वस देवाने आ्ा देऊन रंगामध्ये पिलेली कलेवरे सिडनकाकंिून हलडवली, उग्रसेनाला बंधम क्त 

करून, अडभिेक करवनू समोर आिण्यास साडंगतले, आडि वस देवप त्र वास देवाच्या प्रसादाने प नरडप 
उग्रसेन महाराजािें शासन स रू झाल्यािी घोििा मध राडनवासी प्रजाजनानंा ऐकडवली. वृग्ष्ट्िराज्य 
प्रस्थाडपत झाल्यािा आनंद सवांना झाला. उग्रसेनाने कृत्भावाने ईश्वरी दामोदराला वदंन केले. 



 

 

अनुक्रमणिका 

नारद स्वतः अवतीिष झाले. पूवषजन्मी अस र असलेल्या कंसािा नाश झाल्याबद्दल देवलोकात 
आनंद पसरला होता, गंधवष आडि अप्सरा डवष्ट्ि स्त ती गात होते. हा आनंद व्यक्त करण्यासाठी आडि 
डवष्ट्ि पूजा करण्यासाठी नारद देवाचं्या वतीने आले होते. 
 

बालचणित : समीक्षा 
 

६ कृष्ट्िावतािाचे नाट्यदशिन 
(१) 

 
‘भासनाटकिक्रा’मध्ये जी तेरा नाटके समाडवष्ट आहेत ती प्रािीन पद्धतीप्रमािे रामायि, 

महाभारत, लोककथा ककवा आ्याडंयका यावंरि आधारलेली आहेत. परंत  भासािी नेहमीिी प्रथा अशी की 
प्र्यातिडरत नायकाच्या जीवनातील एिादा प्रसंग डनविून, जरूर तर कल्पनेने डनमाि करून, त्याभोवती 
नाट्य ग ंफायिे; आडि नाट्यरिना करताना व्यग्क्तमनातील भावडनक प्रडतडक्रया रंगडवण्यावर भर द्यायिा. 
केवळ बायां घटनाचं्या मािंिीवर सारे नाटक उभे करण्याकिे भासािा कल फारसा असत नाही. याला 
अपवाद थोड्याि नाटकािंा आहे. ‘अडभिेक’ या रामायिावरील नाटकात वाडलवधापासून रामाच्या 
राज्याडभिेकापयंतच्या महाकाव्यातील घटना गोबलेल्या आहेत. ‘बालिडरत’ नाटकात कृष्ट्िजन्मापासून 
कंसवधापयषन्तिे कृष्ट्िािे बालिडरत रंगडवले आहे. नावाप्रमािेि हे िडरत्रात्मक नाटक आहे. 

 
िडरत्रात्मक नाटक रिताना, डवशिेतः िडरत्रनायकाला दिवी व्यग्क्तमवव लामले असताना, 

कोिाही नाटककारािे हात बाधंल्यासारिे असतात. त्या व्यक्तीच्या जीवनातील घटना ग्स्थर झालेल्या 
असतात, इडतहास, प राि ककवा परंपरा आडि लोकसमज यानंी त्या घटनानंा डनडश्चत रूप डदलेले असते. 
त्या घटना िावलिे आडि नव ेप्रसंग डनमाि करिे साडहत्याच्या दृष्टीने शक्य नसते. घटनाि नव्हेत तर 
त्याचं्याम ळे व्यग्क्तमववािे जे डवशिे फडलत होत असतात त्यानंाही असेि ग्स्थर स्वरूप आलेले असते. 
त्याम ळे घटना-प्रसंगािंी डनवि करिे, त्याचं्या वगेळ्या कायषकारिभावािा शोध घेिे, ककवा त्या 
व्यग्क्तमववाच्या मनािे अ्ात कोपरे प्रकाशात आििे, एवढ्याप रतेि कलात्मक स्वातंत्र्य लेिकाला घेता 
येते. नाट्यरिनेच्या दृष्टीने नवीन पात्रािंी ककवा काही प्रसंगािंी डनर्वमती केली तरी ती िडरत्रनायकाच्या 
एकंदर जीवनाशी स संगती साधिारी, कालदृष्ट्ट्या संभाव्य वाटिारी अशीि असावी लागते. 
 

(२) 
 

‘बालिडरता’िी रिना करताना या मयादा भासाला साभंाळाव्या लागल्या आहेति; आडि हे 
नाटक वािताना आपल्यालाही त्या डवसरून िालिार नाही. कृष्ट्िािे बालजीवन अनेक अद् भ त गोष्टींनी 
भरलेले आहे. कारि कृष्ट्ि हा श्रीडवष्ट्िूिा अवतार होय ही श्रद्धा फार प्रािीन काळापासून लोकमानसात 
रुजलेली आहे. या श्रदे्धिा आदर करायिा म्हिजे श्रीकृष्ट्िजीवनावरील नाटकात अद् भ तािा अंश फार 
मोठ्या प्रमािात येिार हे उघि आहे. भासाने दामोदराला ईश्वरी अवतारि मानलेले आहे आडि डवशिे 
म्हिजे या दिवीपिािी जािीव स्वतः दामोदरालाही आहे. 

 
नाटकािी स रुवात नारदाच्या आगमनाने होते. लोकडहताथष कंसवध घिवनू आिण्यासाठी भगवान 

नारायि वृग्ष्ट्िक लात जन्म घेत आहेत, तो सोहळा पाहण्यासाठी आडि मायेने डशश रूप घेिाऱ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

डत्रलोकेश्वराला अडभवादन करण्यासाठी नारद आले आहेत. दिवी पात्राने दिवी जन्मािी केलेली ही घोििा 
म्हिजे बालिडरताच्या अद् भ त स्वरूपािा प्रस्तावि होय. प्रत्यक्ष बालजन्मािा जो तपशील देवकी आडि 
वस देव याचं्या भाििातूंन डमळतो तोही कृष्ट्िावतारािे दिवीपि प्रकट करिारा आहे. बालजन्माच्या वळेी 
अनेक महाडनडमते्त प्रकट होतात. प्रििं वारा, डवजेिा किकिाट, उल्कापात आडि भकंूप ही डिन्हे 
बालरूपाने डवष्ट्िूने अवतार घेतल्यािी द्योतक आहेत असे वस देवाला वाटते. कंसािे प रोडहत आडि 
राजज्योडतिीही सागंतात की स्वगषडनवासी कोिी देवाने भतूलावर जन्म घेतला आहे त्यािी दशषक ही 
डनडमते्त आहेत. 

 
वस देवाने देवकीप त्राला वृंदावनामध्ये नन्दगोपाच्या हाती स िरूप पोिडवले हा िडरत्रािा भाग 

वर्वितानाही अनेक अद् भ त िटा उमटलेल्या आहेत : बाल असूनही कृष्ट्ि मन्दर–पवषताप्रमािे जि आहे 
असे वस देवाच्या प्रत्ययाला येते. नन्दगोप जेव्हा बाळाला उिलून घेतो तेव्हा त्यालाही हाि अन भव येतो. 
बाल-कृष्ट्िाला घेऊन मध रा सोिताना सवष नगरी डनदे्रत ब िून गेली आहे, शडरराला लपेटिारा आडि दृष्टी 
बाधूंन टाकिारा अंधार सभोवार दाटला आहे; त्याम ळे वस देवािे प्रस्थान फार स लभ होते. पि या अंधारात 
पाऊलवाट दािडविारी तेजोवलयािी प्रभाही िमकते आडि बाळािा हा प्रभाव आहे अशी वस देवािी िात्री 
होते. यम नेपाशी येऊन पोिल्यावर द थिी वहािारा जलप्रवाह डद्वधा होतो आडि वस देवाला नदी पार 
करण्यािा मागष सापितो. 

 
नन्दगोपाच्या हाती बाळाला देताना आडि त्याच्याजवळिी मृत बाडलका घेताना असेि िमत्कार 

घिून येतात. या अदलाबदलीच्या क्षिी श्रीडवष्ट्िूिे वाहन गरुि आडि िारही आय धे प्रकट होतात; 
बालिडरत अन भवण्यासाठी आडि ईश्वरी साथ करण्यासाठी सवषजि गोपविेाने वृन्दावनात रहाण्यािा 
डनधार करतात आडि हे अद् भ त दृश्य नजरेआि होते. बाळाला घेण्यापूवी शरीरश द्धी करावी म्हिून 
नन्दगोप जडमनीवरिी माती उिलतो, तर तेथे अिानक जलधारा प्रकट होते. बाळाला घेतल्यावर 
नन्दगोपाच्या शृिंला आपोआप गळून पितात. वस देवाने उिललेली मृत बाडलकाही एकाएकी डजवतं 
होते. आडि वस देवाच्या परतीिा मागष पूवीप्रमािेि स कर होऊन त्याला डबनबोभाट मध रेच्या अंतगृषहात 
डदवस उजािायच्या आति प्रवशे करता येतो• 

 
द सऱ्या अंकातील कंसािे स्वप्न, आडि त्याहून वज्रबाहू नामक शाप आडि त्यािे साथीदार यािंा 

प्रवशे, शापािे व राजलक्ष्मीिे वाडिक दं्वद्व, लक्ष्मीने राजगृह सोिून जािे आडि शापाने आपल्या 
साथीदारासह कंसाच्या शडररािा आडि मनािा ताबा घेिे, हा सारा िमत्कारािा आडि अद् भ तािाि भाग 
म्हिावा लागेल. कंस दाईजवळून बाडलकेला घेऊन कंसडशलेवर जेव्हा आपटतो तेव्हा आििी एक अद् भ त 
दृश्य साकार होते. बाडलकेच्या शरीरािा एक अंश भमूीवर पितो पि द सरा आकाशात िढतो आडि भगवती 
कात्यडयनी आपल्या गिासंह प्रकट होते. कात्यायनीच्या उद्गारात कंसक लाच्या डवनाशािी नवाही आहे. 
आडि श्रीडवष्ट्िूच्या वाहन-आय धापं्रमािेि सवषजि बालिडरत अन भवण्यासाठी गोपविेाने गौळीवाड्यात 
जाऊन रहायिे ठरडवतात. नारदाच्या प्रारंभीच्या प्रस्तावाप्रमािे या दोन्ही दृश्याभासातून कृष्ट्िावतारािे 
प्रयोजन स्पष्टपिे साडंगतलेले आहे. 

 
नन्दगोपाच्या घरी वृदंावनात वाढत असताना बालवयात श्रीकृष्ट्िाने अनेक अद् भ त पराक्रम 

केल्यािे आपल्याला कृष्ट्ििडरत्रावरून माहीत आहेि. पूतनेच्या वधापासून तो कंसवधापयंतच्या अस र-
डवनाशाच्या घटना नाटककारानेही डनदेडशल्या आहेत. त्यात बिलािे रूप घेऊन आलेल्या अडरष्ट नामक 



 

 

अनुक्रमणिका 

दानवािा नाश आडि यम नेच्या िोहात सपडरवार रहािाऱ्या काडलयसपािे मदषन आडि शरिागती या दोन 
घटना अन क्रमे डतसऱ्या आडि िवथ्या अंकातं प्रत्यक्ष दृश्यरूपाने दािडवल्या आहेत. दोन्ही प्रसगातं प्रारंभी 
अडरष्ट आडि काडलय यािंी मय री आडि दामोदराला डिरिून टाकण्यािा डनधार डदसतो. पि अडरष्ट 
जोरािी धिक मारूनही एका पायावर उभे असलेल्या दामोदराला जागिा हलव ू शकत नाही; आडि 
काडलय डविाननीिे फूत्कार सोिून दामोदरािा एक हातदेिील जाळू शकत नाही. कृष्ट्िाच्या हातून अडरष्ट 
मरतो; काडलय शरिागती पत्करून यम ना सोिून जाण्यािे मान्य करतो. दोघानंाही थोिी झ ंज डदल्यावर 
दामोदर साक्षात भगवान नारायि आहे यािे ्ान होते आडि एका दृष्टीने भगवत्स्पशाम ळे जीवनािी 
साथषकता झाल्यासारिे वाटते. 

 
पािव्या अंकात ज्या घटना आहेत त्यातंही क ब्जेिे शरीर अव्यंग करिे, उत्पलापीि हत्तीिा दात 

उपटून त्याला ठार करिे, धन ःशालारक्षकाला कानावर फटका मारून गतप्राि करिे, िािूर–म डष्टकाशंी 
मल्लय द्ध िेळून त्यािंा डनःपात करिे, इत्यादी गोष्टींत दिवी िमत्कार ककवा अबालसदृश पराक्रम आडि 
अद् भ त शक्तीिे प्रत्यंतर आहे. प्रत्यक्ष कंसवधानंतर आकाशात द ंद डभ वाजू लागल्या, वरून प ष्ट्पवृष्टी झाली, 
दामोदररूप श्रीडवष्ट्िूिी पूजा करण्यास्तव देव एकत्र जमले, गंधवष आडि अप्सरा यानंी स्त डतगीते गाडयली 
आडि अडभवादनासाठी नारद प न्हा अवतरले, असे जे विषन आहे ते तर अवतारकृत्यािी प्रशसंा म्हिूनि 
आले आहे. अवतार-जन्माच्या वळेी जसे दिवी वातावरि डनमाि झाले तसे अवतार-कायाच्या पडरपूतीच्या 
वळेीही आहे. 

 
नाटकाच्या िडरत्रनायकाला आपि अवतारी प रुि आहोत यािी जािीव स्वतःलाि आहे. अडरष्ट 

वृिभाशी ककवा काडलय नागाशी झ ंज घेताना यािे प्रत्यंतर येते. स्वतःच्या अमयाद सामथ्यािा 
आत्मडवश्वासि केवळ दामोदराच्या आवाहनात नाही; त्यात डदव्यत्वािी जािही आहे. धन मषह उत्सवासाठी 
मध रेहून जेव्हा आमंत्रि येते तेव्हा दामोदर संकिषिाला म्हितो : ‘आयष, अयं नन  देव–रहस्यकालः ।’ 
कंसवध हे बालिडरतािे प्रम ि प्रयोजन होय, यािी ही स्पष्ट नवाही आहे. 

 
तेव्हा ‘बालिडरत’ हे आरंभापासून अिेरीपयंत दिवी आडि अद् भ त रंगानंी उजळलेले आहे यात 

शकंा नाही. संस्कृत लेिकाचं्या साडहत्यात वीररसाला अद् भ तािा रंग अनेक वेळा आलेला डदसतो आडि 
तो काव्याडतशयोक्ती म्हिून केव्हा केव्हा मानताही येतो. श्रीकृष्ट्ििडरत्रात मात्र अद् भ ताला वीररसािाही रंग 
लागावा असे काही तरी झाल्यासारिे वाटते. अथात हे अंश मूळ िडरत्रािेि असल्याम ळे नाटककारालाही 
ते िावलता आले नाहीत. 

 
(३) 

 
िडरत्रात्मक नाटकात आििी एक अििि रिनेच्या दृष्टीने येते नायकाच्या िडरत्रािा जो एक 

डवडशष्ट कालिंि डनविलेला असतो त्या कालात घिलेल्या महववाच्या घटना साडंगतल्याडशवाय पूिषता 
आल्यासारिे वाटत नाही आडि कथनािा ऐसपिस रिनाबधं नाट्यडनर्वमतीत शक्य नसल्याम ळे, एक तर 
मोजक्या घटनावंर लक्ष कें डद्रत करून अनेक गोष्टी गाळाव्या लागतात ककवा न सत्या डनवदेनाने आिाव्या 
लागतात. ‘बालिडरत’ रिताना नाटककाराला या अिििींना तोंि द्याव ेलागले आहेि. पडहल्या अंकात 
कृष्ट्िजन्मािी आडि वृन्दावनात नन्दगृही त्याला स रडक्षत पोिडवण्यािी घटना, आडि द सऱ्या अंकात बदली 
आिलेल्या बाडलकेच्या वधािी घटना दृश्यरूपाने दािडवल्यावर, कृष्ट्िाच्या बालिडरतातील अनेक अद् भ त 
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पराक्रम केवळ प ढील तीन अंकात नाटककाराला दािवाव ेलागले आहेत. त्याति डतसऱ्या अंकात अडरष्ट 
वृिभािा वध, िवथ्या अंकात काडलयनागािे गवषहरि आडि पािव्या अंकात िािूर-म डष्टकािंा नाश आडि 
कंसािा वध हे प्रसंग त्या त्या अंकािे प्रम ि दृश्य म्हिून रंगडवण्यािे ठरडवल्यावर उरलेले सारे प्रसंग 
न सत्या डनवेदनाने मािंावे लागले आहेत. डनवदेन ककवा कथन नाट्यदृष्ट्ट्या फारसे उपय क्त नसते, 
पडरिामकारक नसते. डशवाय, काही प्रसंग दृश्यरूपात आडि काही केवळ शब्दानंी मािंल्याम ळे 
नाट्यरिनेमध्येही तोल ककवा िौल राहिार नाही, हा धोकाही असतोि. 
 

(४) 
 
भासाच्या नाट्यरिनेत जर एवढ्याि गोष्टी असत्या तर ‘बालिडरत’ नाटकाला फारसे महवव आले 

नसते : कृष्ट्ििडरत्रािे नाट्य म्हिून आडि थोड्या भाडवकपिाने, जे कौत क करता आले असते तेवढेि. 
परंत  भासाने या नाटकाच्या रिनेत काही डवशिे गोष्टी केल्या आहेत. कलेच्या दृष्टीने त्या लक्षात घेिे 
आवश्यक आहेत. 

 
‘बालिडरत’ वािताना असे सारि े वाटत रहाते की िडरत्रात्मक आडि अद् भ ताने भरलेल्या 

नाटकािी मािंिी करताना ज्या अिििी येतात त्यािंी जाि भासाला आहे आडि त्यातून मागष काढण्यािा 
तो सारिा प्रयत्न करीत आहे. 

 
अद् भ तािा भाग नाट्यकथेत अपडरहायष आहे हे पाडहल्यावर भास अद् भ तािा उपयोग 

कथाडवकासािे द वे ज ळडवण्यासाठी न करता, नाट्यघटनानंा उजाळा देण्यासाठी, त्यािें बालिडरतातील 
महवव ठसडवण्यासाठी, म्हिजे काही डवडशष्ट नाट्य-पडरिाम साधण्यासाठी करीत आहे असे डदसते. 
नारदासार्या दिवी पात्रािे आगमन नाटकाच्या स रुवातीला आडि अिेरीला आहे परंत  नारदाच्या 
उद्गारानंी कृष्ट्िावतार कंसवधासाठी आहे आडि ते अवतारकायष कृष्ट्िाने प रे केले या प्रस्थाडपत डवश्वासाला 
केवळ द जोरा डमळाल्यासारिे होते, तो अडधक उत्कट होतो. डशवाय, नाट्यकथेिा आरंभ आडि अिेर 
नारदाच्या प्रवेशाने साधल्याम ळे बालिडरतातील घटनानंाही एकसूडत्रतपिा येतो आहे तो वगेळाि. सवष 
घटनािंी माडलका एका धानयात ग ंफल्यासारिी होऊन सवष नाट्यकथा एकसंध झाल्यासारिी वाटते. 
एरव्ही, कृष्ट्िाच्या बाल-लीला आडि अद् भ त पराक्रम यानंा कृष्ट्िाच्या व्यग्क्तमववाडशवाय एकत्र बाधंिारे 
सूत्र नव्हते. भासाने अवतारकायाच्या डमिाने ते जिू डमळवनू डदले आहे. 

 
कृष्ट्िाला स्वतःला आपि दिवी अवतार घेऊन देवकायष करायला आलो आहोत अशी जी जािीव 

आहे त्यातही संगती आहे ‘अडभिेक’ नाटकात राम मन ष्ट्यासारिा वागतो, बोलतो. इतर पात्रानंी आडि 
डदव्य व्यक्तींनी त्याला आठवि करून डदल्याडशवाय रामाला डदव्यत्वािी जािीव होत नाही. ही डवसंगती 
डवडित्र आहे. ‘बालिडरत’ नाटकात तरी भासाने ती टाळली आहे. कलेच्या दृष्टीने हे अडधक बरे. पात्राने 
मािसासारिे तरी वागावे ककवा देवासारिे तरी. दोहोंच्या डमश्रिाने येिारी डवसंगती पात्रडित्रिाला 
उपकारक होत नाही. जिू या जाडिवनेेि अद् भ ताला निसर्वगक रंगािा हात देण्यािा प्रयत्न भासाने केलेला 
नाही. 

 
तरीदेिील केवळ उद् भ तािे अकारि भिक वाटिारे रंग सौम्य करण्यािा एक प्रयत्न या 

नाट्यरिनेत भासाने केला आहे. या प्रयत्नािे स्वरूप डवडवध आहे. पडहल्या अंकात श्रीडवष्ट्िूिे वाहन गरुि 
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आडि िारही आय धे यािें, आडि द सऱ्या अंकात कात्यडयनी अडि डतिे गि यािें दृश्य आहे. म ळात हा सारा 
डदव्य आडि अद् भ तािा प्रकार. पि दोन्हीम ळे एक उत्कट असा पडरिाम घितो. पडहल्यान डदव्यावतारािा 
आडि द सऱ्याने कंसडवनाश अटळ असल्यािा डवश्वास नाट्यमय रीतीने दृढ होतो. मात्र ही दोन्ही दृश्ये ज्या 
पद्धतीने साकार होतात त्यात एक डवशिे आहे. गरुि, आय धे, कात्यडयनी आडि डतिे गि मानवी आकारात 
डदसतात. त्याचं्या तोंिी नाटककाराने श्लोक आडि वाक्ये घातली आहेत. म्हिजे ते मानवासारिे 
बोलतात. फक्त त्याचं्या अवतीिष होण्यािे प्रयोजन वगेळे आहे रंगमंिावरील नाट्यप्रयोगात नटानंीि ही 
डवडवध रूपे घेऊन यायला पाडहजे. योनय रगभिूा, वशेभिूा आडि प्रत्येकािे व्यग्क्तत्व सूडित करील असे 
डिह्न धारि केले म्हिजे दृश्य रूपात हा डदव्यत्वािा भास पूिषपिे जािवले. रिनेच्या दृष्टीने डविार केला 
तर गूढ ककवा भासमय अशा देवत्व–कल्पनेला इंडद्रयगोिर असे रूप देण्यािा हा प्रयत्न आहे. अद् भ त जर 
असे इंडद्रय्ानाच्या कके्षत येऊ शकले तर त्यािी अनाकलनीयता डनडश्चति कमी होण्यासारिी आहे. 
िोळ्यानंी डदसाव,े कानानंी ऐकू याव,े असे जर काही असेल तर ते भासमय न वाटता मूतष वाटण्यािाही 
संभव आहे. या दृश्यीकरिाने काल्पडनक आडि सत्य याचं्या सीमारेिा अशा जवळ आल्यासार्या वाटतात. 
भासाच्या सहेत क रिनेिा हा डवशिे समजून घेण्यासारिा आहे. 

 
यािे महवव आििी एका प्रकाराने लक्षात येते. द सऱ्या अंकात शाप आडि राजश्री (राजलक्ष्मी) 

यािंा प्रवशे आहे. या दोन्ही कल्पना प्रािीन परंपरेने पडरडित आहेत. त्या काल्पडनक ककवा काहीशा अद् भ त, 
अडतनिसर्वगक वाटल्या तरी ज्या लोकसमज तींिा त्यानंा आधार आहे त्यातं मानवी जीवनािे एक सत्यही 
आहे. पूवषजन्मीच्या द ष्ट्कृत्यािा पडरपाक म्हिून ककवा जीवनातील आपत्तीिे, द देवािे प्रतीक म्हिून 
शापाकिे पाहता येते. शापात आगामी अडरष्टािे सूिन आहे. या दृष्टीने जीवनान भवाशी शापािा संबधं 
ज ळतो. राजश्री हे तर मूतष, बायां गोष्टीला कल्पनेने डदलेले अद् भ त ककवा दिवी रूप होय असे म्हिता येईल. 
राजािे विभव, समृद्धी आडि सामथ्यष दृडष्टगोिर आहे. राजलक्ष्मी ही या राजिश्वयािी देवता, जी 
कडवकल्पनेप्रमािे कसहासनाडधडष्ठत राजािी पत्नी-पे्रयसी असते. दिवी पात्राप्रमािे यानंाही नाटककाराने 
रंगमंिावर आिले आहे. पि शाप आडि राजश्री याचं्यातील अडभपे्रत वास्तवता मनात आिली म्हिजे या 
पात्रािंा प्रवशे आडि त्यािें प्रत्यक्ष संभािि याला सत्य आडि आभास यािें साहियष असेि म्हिावे लागते. 

 
द सऱ्या अंकातील स्वप्नदृश्यावरून हे अडधक ठळकपिे लक्षात येते. कंसाला स्वप्न पिते. 

िाण्िालकन्या त्याच्या समोर येऊन आपल्याशी डववाह कर म्हिून त्याला म्हितात. हे स्वप्न डनवदेनाने न 
सागंता भासाने त्याला दृश्य रूप डदले आहे. पि स्वप्न ही एक मानडसक घटना आहे आडि 
मानसशास्त्रदृष्ट्ट्या स्वप्नाला एक डनडश्चत अथषही असतो. या मानडसक घटनेला नाटककाराने फक्त मूतष रूप 
देऊन बायां घटनेिा आकार डदला आहे. यात अस्वाभाडवक असे काही नाही. आहे ती केवळ कलात्मक 
रिना आहे. आडि याि मानसप्रत्यक्ष पि आता आकाराला आलेल्या दृश्याच्या शजेारी शाप आडि त्यािे 
साथीदार आडि राजश्री याचं्या प्रवशेािे दृश्य भासाने मािंले आहे. संस्कृत काव्य–नाट्यसाडहत्यातील 
प ढील आडि नेहमीिी प्रथा म्हिजे शाप ऋडिम िाने कळतो; डनवदेनाने ककवा शापवािी ऐकायला येऊन. 
भासाने मधूक ऋिीिा उल्लेि केला आहेि; पि शापाला वज्रबाहू असे नाव देऊन त्याला मान ि आकारात 
रंगमंिावर आिले आहे. तीि गोष्ट राजलक्ष्मीच्या बाबतीत. डशवाय, दोघािंा संवाद योजून द देव आडि 
सौभानय याचं्यातील दं्वद्व साकार केले आहे आडि त्यातून प ढील अनथािी सूिनाही डदली आहे. कंस 
डनडद्रस्त असताना शाप आडि राजश्री यािंा प्रवशे घितो. त्याम ळे या दृश्याला एका वगेळ्या सृष्टीिी पातळी 
आल्यासारिे वाटते यात शकंा नाही. पि जागृत ककवा डनडद्रस्त मनािी पातळी आडि ही अडतनिसर्वगक 
वाटिारी पातळी, दोन्ही एकमेकाचं्या जवळ आहेत, हेही डदसल्याडशवाय रहात नाही. 
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निसर्वगक आडि अडतनिसर्वगक शजेारीशजेारी मािूंन कथेच्या आशयाला बोलका सूिकपिा 
उठावदारपिे यावा असा प्रयत्न इतर अंकातही केलेला डदसतो. डतसऱ्या आडि िवथ्या अंकात अडरष्ट आडि 
काडलय याचं्याशी दामोदरािे दं्वद्व प्रत्यक्ष दृश्य घटनाचं्या रूपाने दािडवले आहे. दोहोंिे मूळ अद् भ त ककवा 
अडतनिसर्वगक रंग रिनेत कायम आहेत. तरीही वृिभाला आडि सपाला मानवी आकारात रंगमंिावर आिून, 
त्याचं्या तोंिी मानवस लभ अशी भाििे घालून दं्वद्वाच्या प्रसंगाला एक वास्तव िटा देण्यािा रिनात्मक 
प्रयत्नदेिील आहे. दोघाचं्या तोंििी आहवानािी, दपािी भािा पाडहली म्हिजे पक्ष–प्रडतपक्षाच्या 
झगड्यािी आठवि व्हावी, एिादा वीरोडित प्रसंग पाहावा, असे घिल्यासारिे वाटते. 

 
याहून अडधक महववािी आडि पडरिामकारक गोष्ट म्हिजे नाट्यकथेला गौळवाड्याच्या वास्तव 

जीवनािी डदलेली पाश्वषभमूी. कृष्ट्िािा अवतारी जन्म, बालकािंी अदलाबदल आडि मृत बाडलका एकाएकी 
डजवतं होिे इत्यादी पडहल्या अंकातील प्रसंग अद् भ ताने भरलेले आहेत. मात्र या अद् भ ताच्या शजेारीि 
वस देव आडि डवशिेतः देवकी याचं्या अपत्यवत्सल भावना, नन्दगोपािे िरेि रे द ःि, मौळवाड्यातील 
उत्सवाला आपल्या घरच्या मृत बाडलकेच्या प्रसंगाम ळे शोकािे आडि डनरुत्साहािे गालबोट लागू नये 
म्हिून नन्दगोपाला वाटिारी काळजी, कंसाबद्दल त्याच्या मनात असिारी भीती, हे मनोभाव अत्यंत मानवी 
आडि प्रामाडिक आहेत. ते असे हृदयाला डभििारे आहेत की अद् भ तािा क्षिभर डवसरि पिावा ! अडरष्ट 
वृिभािा आडि काडलय नागािा प्रसंग असाि उत्सवाच्या वास्तव पाश्वषभमूीवर भासाने रंगडवला आहे. 
हल्लीसक या गोपनृत्यािा उल्लेि आडि विषन तर येथे आहेि; पि भासाने हे नृत्यािे दृश्य प्रत्यक्ष रंगमंिावर 
आिून गोपजीवनािे िरेिरे डित्र (picture of pastoral life) उभे केले आहे. अद् भ ताला मान िी आकारात 
दृश्यरूप करण्यािी आडि निसर्वगक आडि अडतनिसर्वगक शजेारीशजेारी मािंण्यािी नाटककारािी ही क्लृप्ती 
नाट्यरिनेच्या क शलपिािे एक गमक म्हिूनि मानावी लागेल. 
 

(५) 
 
िडरत्रात्मक नाटकाला घटनािंी संवादमय कटाळवािी जंत्री असे रूप येऊ नये म्हिून वास्तव 

आडि अवास्तव यािंी डवशिे तऱ्हेने ग ंफि करीत असताना नाटककाराने नाटकाच्या आडि नाट्यप्रसंगाचं्या 
लाबंीरंुदीकिेही लक्ष डदले आहे असे वाटते. त लनेने ‘अडभिेक’ पेक्षा ‘बालिडरत’ आकाराने लहान आहे. 
नाटकातल्या कोित्याही अंकािी लाबंि लागत नाही. काही अंक तर एिाद्या दृश्यासारि े लहानसर 
आहेत. अशीि काळजी कृष्ट्ििडरतातील अनेक प्रसंग डनवदेनाने सागंताना घेतली आहे. डतसऱ्या अंकाच्या 
आरंभी, अडरष्ट वृिभाशी केलेल्या दं्वद्वापूवी घिून गेलेले अनेक प्रसंग डनवडेदले आहेत. हे डनवदेन करताना 
भािेिे फ लोरे प लवीत बसण्यािा मोह भासाने टाळला आहे आडि डनवदेन आवश्यक मानून थोिक्यात 
उरकले आहे. त्याति हे डनवदेन वृदंावनातील गोपाच्या तोंिी योजून एिाद्या बालकाच्या लीलािें विषन 
कौत काने आडि डवस्मयाने कराव े अशा कौट ंडबक भावािा रंग त्याला आिला आहे. पािव्या अंकाच्या 
आरंभी दामोदर आडि संकिषि यानंी मध रा नगरीत प्रवशे केल्यावर,मल्लय द्धाचं्या रंगात (Ring, arena), 
पाऊल टाकण्यापूवी, जे अनेक अद् भ त आडि वीर–पराक्रम केले त्यािें डनवदेन आले आहे. हे विषन न सते 
थोिक्यात केले आहे एवढेि नाही. त्यात एक घाई-गदी आहे आडि त्यािी सागंि कंसाच्या उतावीळ 
उत्स कतेशी घातली गेली आहे. दामोदर राजधानीत आल्यावर त्याच्या हालिाली कळून घेण्यासाठी कंस 
अत्यंत उत्स क आहे दूताल तो पाहून यायला सागंतो एका पाठोपाठ बातम्या येतात कंस घाईगदीने दूताला 
डपटाळतो डवडशष्ट रंगसूिनेच्या पद्धतीप्रमािे, दूत रंगमिावरून बाहेर जातो, क्षिाधात प न्हा प्रवेश करून 
वृत सागंतो; आडि ही जा–ये सारिी त्वरेने घित रहाते; ती दामोदर आडि संकिषि रंगशालेत येतात 
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तोपयषन्त. या घाईगदीच्या वृत्तकथनात भास रंगभमूीिा त्यािा डवडशष्ट संकेत पाळतो आहेि पि ही घाईगदी 
कंसाच्या उतावीळपिाशी आडि काळजीशी ज ळलेली आहे; त्याम ळे या वृत्तकथनाला एक मानसशास्त्रीय रग 
आहे हे लक्षात घेतले पाडहजे. डशवाय, या डनवदेनातून येिाऱ्या बालिडरताच्या घटनानंी दामोदरािे 
व्यग्क्तमवव तयार होते; कंसभेटी–पूवीिे वातावरि डनमाि होते आडि आगामी प्रसंगािी अपेडक्षत सूिनाही 
डमळून जाते. प्रत्यक्ष दृश्यातील िािूर आडि म डष्टक यािंा नाश आडि कंसािा वध या घटनादेिील 
अडतत्वरेने घिून येतात ही मािंिी सहेत क डदसते आडि तीत नाट्यप्रयोजन आहे, यािी आता कल्पना 
यावी. 
 

(६) 
 
नाटक म्हिून ‘बालिडरता’ िे स्वतःिे काही डवशिे आहेत त्याचं्याकिे लक्ष देिे जरूर आहे. 
 
(१) अंकरिना करताना भास सादृश्य-तत्वािा उपयोग हेत प रस्सर करताना डदसतो. रिनेच्या 

दृष्टीने पडहल्या आडि द सऱ्या अंकािे साम्य िटकन लक्षात येण्यासारिे आहे दोन्ही अंकातील 
नाट्यघटनािंी स रुवात रात्रीच्या दृश्याने होते. डजथे घटना आडि अंव ही समाप्तीला येतात त्या वेळी पहाट 
झालेली आहे. या दोन्ही अंकात एकेकि प्रम ि घटना मध्यवती म्हिून आलेली आहे असेि साम्य डतसऱ्या 
आडि पािव्या अंकाचं्या मािंिीतही डदसते या दोन अंकात अनेक घटना दाटीवाटीने आलेल्या आहेत आडि 
त्या अडतशय त्वरेने घिून येतात. डशवाय, या दोन्ही अंकानंा उत्सवािी समान पाश्वषभमूी आहे. डतसऱ्या 
अंकातील घटना गोपािंा इन्द्रमि नामक उत्सव आडि त्याप्रसंगीिे हल्लीसक गोपनृत्य िालू असताना 
घिून येतात; तर धन मषह उत्सवाच्या डनडमत्ताने पािव्या अंकातील घटना प्रवर्वतत झाल्या आहेत. िवथ्या 
अंकात, पडहल्या दोन अंकाप्रमािे, एकि प्रम ि घटा आहे पि िरे तर िवथा अंक डतसऱ्या अंकािाि 
अडतदेश ककवा वर्वधत भाग आहे. केवळ घटनास्थल बदलल्याम ळे त्यािी स्वतंत्र अंक म्हिून मािंिी करावी 
लागली आहे. 

 
द सरे एक साम्य असे डदसते की प्रत्येक अंकात मृत्यशूी संबद्ध असा एक भीिि घातपाती प्रसंग 

घि न येतो : पडहल्या अंकात जन्मतःि मृत असे यशोदा–नन्दगोप यािें अपत्य; द सऱ्या अंकात कंसडशलेवर 
आपटून ठार केलेली बाडलका; डतसऱ्या अंकात अडरष्ट वृिभािा वध; िवथ्या अंकात काडलयनागािे दमन; 
पािव्यात दोन मल्लािंा आडि कंसािा नाश. ही भीिि दृश्ये न सती सूडित नाहीत, तर रंगमंिावर दृश्य 
आहेत. 

 
नाटकािा आरंभ आडि शवेट नारदाच्या प्रवशेाने होतो हे मागे उल्लेडिले आहेि. िडरत्रनायकाच्या 

जीवनाशी संबडंधत असल्याम ळेि केवळ ज्या अनेक डवस्कडळत घटना एकत्र बाधंल्यासार्या वाटतात 
त्यानंा या रिनेम ळे आता आििी एक नाटकीय सूत्र लाभले आहे. त्यािी दोन टोके नारदाच्या प्रवशेाने 
जिू बाधंली जातात आडि समग्र नाट्यकथेला बडंदस्तपिा येतो. 

 
(२) साम्याच्या तववाप्रमािे डवरोधािे तववही भासाने या नाटकात अवलंडबले आहे. मात्र प्रसंग 

ककवा मनोभाव यािंी डवरोधी दृश्ये जी इथे डदसतात ती फार त्वरेने घिून येतात. या नाटकात लाबंलिक 
संवाद असे नाहीति; दृश्यप्रसंगािंीही लाबंि लागलेली नसते. रिनेिी अशी काटकसर नाटककाराने 
योजलेली असल्याम ळे एका प्रसंगातून ककवा मनोभावातून आपि द सऱ्या प्रसंगात ककवा मनोभावात हळूहळू 



 

 

अनुक्रमणिका 

उतरतो आहोत, असे या नाटकात वाटति नाही. त्याम ळे दोन प्रसंगातला ककवा मनोभावातला डवकसनाने 
जािविारा डवरोधही इथे एकदम जािवत नाही. पि तो बारकाईने पाडहल्यावर लक्षात येतो. मात्र या 
गडतमान रिनेम ळे दोन डवरोधी गोष्टी शजेारीशजेारी मािूंन ठेवल्यासार्या वाटतात. निसर्वगक आडि 
अडतनिसर्वगक घटकािंी जी मािंिी नाटककाराने केली आहे त्याडवियी अगोदर साडंगतले आहेि. असेि 
डवरोधािे डमश्रि भीिि घटनाचं्या बाबतीत डदसून येते. पडहल्या अंकात मृत अपत्य आहे; पि थोड्या वळेाने 
ते डजवतंही होते. कंसडशलेवर बाडलका आपटण्यात येते, पि त्यातून देवा साकार होते. अडरष्ट वृिभािा वध 
रंगमंिावर होतो; पि शवेटच्या क्षिी त्याला श्रीडवष्ट्िूच्या रूपािा साक्षात्कार होतो आडि आपि आता 
स्वगात जाऊ या स िभावनेने तो मरतो. काडलयनागालाही दामोदराच्या डदव्य रूपािी ओळि पटते; आडि 
जाळिारे डविारी फूस्कार सोििारा हा सपष आपला सवष पडरवार घेऊन शातंपिे, डवश्वास देऊन डनघून 
जातो. िािूर-म डष्टक आडि कंस यािंा थरारून टाकिारा प्रािघात रंगमंिावर घितो; पि तो अत्यंत 
त्वरेने; इथे फारशी भाििे नाहीत, संवाद नाहीत. कंसवधानंतर सिन्य िालून येते; पि हाहाकारािा आवाज 
उठतो न उठतो तोि संकिषि सिन्याला थोपवनू धरतो, वस देव शातंीिी घोििा करतो, आडि क्षिाधात 
राजा उग्रसेन कसहासनावर बसून वृग्ष्ट्िराज्य प्रस्थाडपत झाल्यािे समाधानही दरवळते. प्रत्यक्ष 
प्रािघातानंतर शातंीिी ही घोििा जिू प रेशी नाही म्हिून की काय नारदाच्या स्वगीय शब्दानंी पडररक्षिािी 
नवाही डमळते. समाधानािा सूर लगेि डमसळून देण्यािी भासािी ही नाट्यय क्ती अडतशय विडशष्ट्ट्यपूिष 
म्हटली पाडहजे. 

 
(३) नाट्यशास्त्राप्रमािे अनेक गोष्टी रंगमंिावर प्रत्यक्ष दािवायच्या नसतात. त्यातं य द्ध, दं्वद्व, 

शारीडरक हल्ल्यािे आडि यातनािें प्रकार, मृत्य ूइत्यादी घटना आहेत; त्याप्रमािे झोपेिे दृश्यही वज्यष आहे. 
प ढील संस्कृत नाटकािंी रिना पाहाता या प्रथेिा आदर संस्कृत नाटककारानंी केलेला आहे, असेि डदसून 
येते. भासािे नाट्यलेिन हा वज्यावज्यािा संकेत पाळीत नाही; मग त्यािी कारिे काही का असेनात. 
प्रािघात, मृत्य,ू जीवावरिे प्रसंग, रात्रीिे आडि स्वप्नािे दृश्य इत्यादी संकेतबायां दृश्यानंी ‘बालिडरत’ 
नाटक ठासून भरलेले आहे. अथात अशी दृश्ये आडि मृत्य ूभासाच्या इतर नाटकातंही पाहायला डमळतात 
भास एक िाकोरीबाहेर जाऊन डलडहिारा बिंिोर नाटककार तरी आहे, ककवा ज्या काळी त्याने नाटके 
रिली तेव्हा भारत-नाट्यशास्त्रािा अडधकार डशरसावदं्य मानण्यािी अवस्था तरी आलेली नव्हती, असे काही 
तरी म्हटले पाडहजे. 

 
(४) संस्कृत रंगमंिावर सहसा न डदसिारी दृश्ये भासाच्या नाटकातं डदसतात. पडहल्या अंकातील 

रात्रीच्या दृश्यासारिा प्रसग त्र डटत ‘िारुदत्त’ नाटकात आहे; ‘अडवमारक’ नाटकात तर रात्रीिे दृश्य आडि 
नायकािा साहसी राडत्रसंिार दोन्ही आहेत. श्रीडवष्ट्िूच्या आय धानंा मानवी रूप देऊन रंगमंिावर 
आिण्यािी कल्पना इथल्याप्रमािे ‘दूतवाक्य’ नाटकातही साकार झालेली आहे. राजलक्ष्मीिे मानवी रूप 
‘अडभिेक’ नाटकात इथल्याप्रमािेि दृश्य केले आहे. 

 
ही सारी दृश्ये वगेळी आहेति आडि भासनाटकाति ती पाहायला डमळत असल्याने भासाच्या 

नाट्यलेिनािे विडशष्ट्ट्य म्हिूनि त्यािंा स्वीकार करावा लागतो. परंत  कलेच्या दृष्टीने कसाच्या स्वप्नािे 
दृश्यीकरि आडि त्याच्या अटळ डनयतीिे मूतष दशषन हे द सऱ्या अंकातील प्रसंग (िािंालकन्या आडि शाप 
यािंा प्रवशे) असाधारि आहेत. संस्कृत नाटकाच्या दृष्टीने त्यािे आगळेपि लक्षात येतेि. पि आध डनक 
दृष्टीने पाडहल्यासदेिील हा एक नवीन रंग–प्रयोग वाटेल. मानवी मनातील अधषजागृत सं्ाप्रवाह 
जाडिवचे्या थरावर मूतष करावते, अदृष्ट डनयतीला दृश्य करून, मानवी भािेने डतला बोलायला लावनू, 
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आगामी पडरिामािें डित्र उभे कराव,े अशा स्वरूपािा हा कलात्मक प्रयोग आहे. काडलदासाच्याही अगोदर 
होऊन गेलेल्या भासासार्या एका प्रािीन नाटककाराने नाट्यलेिनािा हा असाधारि प्रयोग करावा यािे 
नवल जरूर वाटेल. पि कलाडवियक आदरही वाटिे जरूर आहे. 
 

(७) 
 
हे िडरत्रात्मक नाटक घटनाप्रधान आहे. स्वभावडित्रिाला भासाने इथे कमी अवसर घेतला आहे. 

तशी क ठलीि व्यग्क्तरेिा इथे ि लत फ लत नाही. नाटकात अनेक पाते्र असली तरी ती एक साकेंडतक 
तरी आहेत ककवा डवडशष्ट प्रयोजनासाठी आडि प्रयोजनाप रतीि आलेली आहेत. स्वतः िडरत्रनायक दामोदर 
डदव्यावताराच्या पे्ररिेने भारलेला, भारावलेला आहे. त्यािी कृत्ये अपेडक्षत अद् भ तपिाने आडि दिवी वीयाने 
घिून येतात. भाडवक मनावा दामोदराच्या व्यग्क्तमववािा अन कूल स्पशष झाला तरी मानवी मनाला काही 
जािवाव ेअसे या डित्रिात नाही. व्यग्क्तडित्रिाच्या स सगतीसाटी भासाने या डदव्य अवताराला रंगमंिाच्या 
जडमनीवर आिले तरी वाकू डदलेले नाही. 

 
बह तेक सवषि पात्राच्या बाबतीत असे घिते. काही डित्रिातले रंग मात्र पाहण्यासारिे आहेत. 

उदाहरिाथष, वस देव आडि देवकी पडरडित आडि साकेंडतक रूपाति येतात. आडि क्षिभर का होईना, 
अपत्यवत्सलता त्यानंा मानवी अन भवाच्या पडरसरात आिते. बालकाच्या अलौडककपिाम ळे वाटिारा 
डवस्मय आडि आनंद, त्याच्या स रडक्षततेिी काळजी, साहस करायला डनघाल्यावर पावलोपावली धसका 
देिारी भीती, हे बोघािें मनोभाव आपल्या मनालाही सपशष करिारे आहेत. देवकीपेक्षा वस देवाच्या 
डित्रिाला अडधक बाब डमळाल्याने त्याच्या स्वभावातले मानवी रंग अडधक स्पष्ट होतात. नन्दगोपाशी 
बोलताना आडि बालकाला घेण्यासाठी त्यािे मन वळडवताना वस देव डवनविी, दहशत, केल्या उपकारािें 
ओझे, अशी की डवडवध मानडसक दिपिे आितो ती मानवाचं्या व्यवहारात अपडरडित थोिीि आहेत? 
वस देव कसाशी िोटे बोलतो ते याि दृष्टीने पाडहले पाडहजे. आपल्या आडि जे आपले आहे त्याच्या रक्षिािी 
किता मािसाला िोटेपिा लबािी, द सऱ्यावर आक्रमि इत्यादी गोष्टी सहज डशकडवते. मािसािा हा 
द बळेपि आहे; म्हिूनि मािूस मािूस आहे. 

 
नन्दगोपािे डित्रि अडधक वेधक आहे. म ळात भासाने एक महववािा फरक करून नन्दगोप हा 

वस देवािा दास आहे, कंसाच्या आ्ेवरून वस देवाने त्याला काही अपराधाबद्दल फटके मारून पायात बेिी 
घातली आहे. या पाश्वषभमूीवर नवजात अपत्याचं्या अदलाबदलीच्या प्रसंगाला एक डवलक्षि भावडनक धार 
येते. नन्दगोप तसा द देवीि. गोप असूनही दास्यात पिलेला. एक ‘दारी’ (मूलगी), जन्माला आली, पि 
ती जन्मतःि मृत. प्रसूतीच्या क्षती यशोदा बेस द्ध झाली, ती अजून श द्धीवर आलेली नाही, हे द ःि उराशी 
घेऊन नन्दगोप एकटा गोळवाड्याबाहेरच्या मोकळ्या जागी, अधषरात्री बेिीने जि झालेला पाय उिलीत 
आला आहे. आपल्या घरच्या लक्ष्मीिी दृडष्टभेटस द्धा बाळेने घेतली नाही यािे काहूर त्याच्या अंतःकरिात 
उठले आहे आडि शब्दातून फ टते आहे. नन्दािे द ःि हे मानवािे द ःि आहे. त्यािा सच्चेपिा 
डभिल्याडशवाय रहात नाही. वस देवाने म लाचं्या अदलाबदलीिी कल्पना साडंगतल्यावर नन्दाच्या मनात 
आििी इतर भावनािंा संगर स रू होती. वस देवाने ज्या तऱ्हेने त्याला वागडवले त्यािे शल्य प्रत्यक्षि आहे. 
पि कंसािी भीती त्याहून मोठी आहे. नन्दगोप वस देवािे ऐकायला तयार होतो ते उपकाराच्या 
ओझ्यािाली. पि या द दैवात आडि अगडतकपिातही नन्दगोपािी साधी माि सकी मोठी झेप घेते. 
गौळवाड्यात द सऱ्या डदवसापासून उत्सव स रू होिार आहे. त्या सावषजडनक आनंदावर आपल्या िाजगी 
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द ःिािे सावट पिू नये म्हिून बेश द्ध पत्नीला तसेि सोिून मृत अभषकािी डवल्हेवाट लावायला तो एकटा 
ग पिूप मध्यरात्री घराबाहेर पिला आहे. स्वतःच्या द ःिाआधी इतराचं्या जीवनव्यवहारािा डविार करिारा 
नन्दगोप सामान्य नव्हे. दास असला तरी स्वामीच्या वर त्यािे थोर स्थान आहे. नन्द कृत्ही आहे–जी 
कृत्ता मािूस म्हिडविाऱ्या प्राण्याचं्या अंगी डदसली तर एिादे वेळी डदसते. वस देवाने वाईट वागडवले 
तरी त्याच्या स्नेहािी त्याला याद आहे गत–उपकारािंी आठवि काढताि त्याच्या मनािी अढी उकलते, 
भीती दूर पळते डवलक्षि धियाने तो बालकािा साभंाळ करायला सज्ज होतो. ही थोरवीही अशीि मतलबी, 
सामान्य मािसातं न डदसिारी. बालकाला घ्यायिे ठरडवल्यावर आपल्या अपडवत्रपिािी आठवि होऊन 
तो घाईघाईने श द्धी करायला डनघतो असे संस्कारी आडि सरळ मन असिारा हा नन्दगोप आहे. नाटकात 
नन्दगोप पडहल्या अकानंतर प न्हा डदसत नाही. पि तो आपल्या मनातून जािार नाही. 

 
गोपजीवनािी पाश्वषभमूी नाट्यप्रसंगानंा देताना एका वृद्ध गोपािे डित्र नाटककाराने उभे केले आहे. 

त्यातही अशीि वेधक आडि वास्तव िटा आहे. घोिात दामोदराच्या आगमनानंतर जीवनािी जी सम द्धी 
फ लून आली आहे डतने हा वृद्ध हरिून गेला आहे दामोदराच्या बाललीलानंी आडि अ-मान ि पराक्रमानंी 
त्यािा ऊर कौत काने आडि डवस्मयाने भरून आला आहे. दामोदरावर काही संकट कोसळते आहे, तो काही 
अिाट कृत्य करायला सरसावला आहे, हे पाहाताि हा वृद्ध कासावीस होऊन जातो. उत्सवाच्या प्रसंगी 
तरुि गोप आडि स ंदर गोपकन्या डदमािदार विेभिूा करून आलेल्या पाहून आडि नृत्य-गीतामधली त्यािंी 
जीवनस लभ बेहोिी पाहून या म्हाताऱ्यालाही हल्लीसक नृत्यात सामील होऊन नािावसेे वाटते. तो 
नाितोही; पि थोड्याि वेळात दमून जातो. तारुण्यािी ध ंदी थकलेल्या जीिष शरीराला कशी झेपावी? पि 
म्हातारा िूि आहे. तरुि म ला-ंम लींना नािताना पाहून तृप्तीिा अन भव घेऊ शकतो आहे. हा वृद्ध गोप 
देिील आपल्या मनात रहािारा आहे. 

 
परंत  या सवांहून भासाच्या असाधारि नाट्यकलेिा िरा स्पशष झालेला मला जािवतो तो 

कंसाच्या डित्रिात. परंपरेप्रमािे कंस हे द ष्ट पात्र. त्यािा वध म्हिजे एक अवतारी कृत्य. भासाने ही परंपरा 
पूिषपिे अव्हेरली नाही. नारदाच्या म िाने या अवतारकायािी जािीव आडि प्रतीती आपल्याला डमळते 
आहेि. परंत  दृष्ट म्हिून रूढ झालेल्या पात्राचं्या मनामध्ये िोकावनू त्याचं्यातली काही माि सकी 
शोधण्यािा कलात्मक प्रयत्न भासाने जसा इतर नाटकातंील रावि, वाली, द योधन, कि केयी या 
स्वभावरेिाचं्या बाबतीत केलेला आहे, तसे कंसािे डित्रि करतानाही केलला डदसतो. कंसािे द ष्टपि 
भासाने पूवषजन्मावर नेले आहे. कंस हा पूवषजन्मीिा अस र असल्यािा उल्लेि नाटकात आहे. जोिीला 
भासाने मधूक ऋिीच्या शापािी योजना केली आहे कंसािे सध्यािे जीवन पूवषजन्माम ळे आडि शापाम ळे 
झाकळले आहे. पूवषजन्म आडि कमष याबद्दलिे जे तवव्ान आपल्या धमष आडि संस्कृतीप्रमािे आहे 
त्याप्रमािे एिाद्या जीवनातील मािसािे वतषन या पूवषजन्माम ळे डनडश्चत होत असते. त्यािी पावले 
बाधंल्यासारिी पित असतात. या जीवनातील त्यािी कृत्ये हेतूपूवषक केलेली नसतात; तर अटळ 
डनयतीच्या सामथ्याम ळे पूवषजन्मीच्या प्रभावाम ळे आडि शापाच्या पडरिामाम ळे आपाततः घित असतात. 
त्याम ळे प्रिडलत जीवन तसे आके्षपाहष नसले तरी पूवीिे हे अडनवायष संकेत त्याला सदोि बनवीत असतात. 
या धार्वमक तवव्ानािी बिठक समजली म्हिजे लक्षात येते की पूवषजन्मािे डपशाच्च कंसाच्या मागे लागले 
नसते तर कंसािे वागिे आहे तसे झाले नसते कंस हा डनयतीच्या पजंात अिकलेला एक द दैवी प्रािी आहे. 
ही डनयती कठोरपिे त्याला डवनाशाकिे िेिून नेत आहे. कंस द सरे काही करू शकत नाही. डवनाशाकिे 
नेिारी कृत्ये करण्यावािून त्याला गत्यंतरि नाही. म्हिजे हेत पूवषक द ष्ट कृत्ये करिाऱ्या नृशसं 
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मािसापेक्षा, डनयतीिा बळी झालेला एक द दैवी मािूस, असा रंग कंसाच्या डित्रिात भासाने भरला आहे. 
आपल्या संस्काराप्रमािे कंसाबद्दल सहान भतूी जरी वाटली नाही तरी त्यािी कीव यावी असे हे डित्रि आहे. 

 
त्यािबरोबर, माि सकीिे आििी काही रंग भासाने या डित्रात भरले आहेत. कंसाला पिलेले 

स्वप्न, अभतूपूवष शक नािंी प्रतीती आडि या सवांमळे त्याला भेदरवनू टाकिारी अस्वस्थता या गोष्टी 
डनिालस द ष्ट मनाच्या द्योतक नाहीत त्यानंी डदसते ते घाबरून गेलेले मानवी मन. कंसाच्या अंगी दपष आडि 
उद्दाम अहंकार नाही. व्याकूळ झालेल्या साध्या मािसासारिा तो राजज्योडतिी आडि राजप रोडहत यानंा 
शक नािंा अन्वयाथष डविारतो; आडि तो कळल्यावर अडधकि व्याकूळ होतो. वस देवाच्या सत्यवक्तेपिावर 
त्यािा डवश्वास आहे जन्मलेले सातव े मूल बालक नाही, बाडलका आहे. यािा िरेिोटेंपिा पिताळून 
पाहाण्यासाठी वस देवाला तो भोळ्या डवश्वासाने प्रश्न करतो. आत्मरक्षिासाठी वस देवं िोटे बोलतो पि 
यािी जािीव कंसाला नाही. द ष्ट मािसािी संतप्त प्रडतडक्रया तर या कंसामध्ये डदसून येति नाही. हे रंग 
संकटानंी घाबरलेल्या आडि त्यातूंन बाहेर पिण्यासाठी वाटेल ते करण्यास उद्य क्त झालेल्या द बळ्या 
मानवािे आहेत. देवकीच्या सहा अपत्यानंा कंसाने आजवर ठार केले ते आत्मरक्षिासाठी, असा या घातकी 
कृत्याचं्या मागे सूर आहे. स्व-संरक्षि (Self–preservation) हा तर जीवनसृष्टीिा डनयम आहे. या 
भडूमकेवर भासािा कंस उभा आहें. याप ढे एक पाऊल टाकून भासानें या कंसाला अंतःकरि डदले आहे. 
आपल्या कृत्यािंी आंतडरक टोििी डदली आहे. ती ही द ष्ट राक्षसािी द्योतक नाही. सातवे मूल मारायला 
डनघताना कंस आपली अगडतकता वस देवापाशी बोलून दािडवता; देवकीला आश्वासन देतो की ‘मी त झे 
द सरे काही डप्रय करीन. द ष्ट मािसे असे बोलत नसतात, अशी वागत नसतात, म्हिूनि भासािा कंस फार 
वगेळ्या पातळीवर आहे; अटळडनयतीने भेदरलेला, आत्मरक्षिासाठी नाइलाजाने कठोर बनलेला, तरीही 
आपि जे करतो आहोत ते बरे नाही यािी जािीव असलेला, मन आडि हृदय असलेला, स्वतःिा 
राजशक्ती आडि विभव स रके्षिे कवि आपल्या भोवती घालू शकेल की नाही या सदेहाने आडि कितेने 
द भगंलेला, असा एक शाडपत मािूस कंसाच्या रूपाने रंगडवला आहे. या कंसािे वतषमान जीवन 
डवनाशोन्म ि आहे; पि जीवनाच्या अंती त्याला शातंी डमळेल असा डवश्वास वाटतो तो या विडशष्ट्ट्यपूिष 
डित्रिाम ळे हि विडशष्ट्ट्य भासाच्या नाट्यकलेिा एक असाधारि ग ि आहे. 

 
(८) 

 
कृष्ट्ि–कथा आज जी उपलब्ध आहे ती प रािगं्रथामधून. हडरवशं आडि भागवत हे या कथेिे मोठे 

आधार. पि देवकीप त्र कृष्ट्िािा मागोवा उपडनित्कालापासून घेता येतो. कृष्ट्ि आडि डवष्ट्ि ूयाचं्या ऐक्यावर 
उभारलेले पािंरात्र आडि विष्ट्िव धमष प्रािीन आहेत. महाभारतात कृष्ट्ि आहे, तसे धार्वमक तवव्ान आडि 
गीतेिा जीवनोपदेशदेिील आहेत कृष्ट्िाच्या जीवनाभोवती ज्या अनेक कथा–आ्याडयका आडि 
अद् भ तािी वलये डनमाि झाली आहेत त्यािंा उगम आडि काल डनडश्चतपिे शोधून काढिे सोपे नाही. 
त्याम ळे कृष्ट्ििडरत्रावर नाट्यरिना करताना भासािी आधारसामग्री काय होती हे सागंिेही कठीि आहे. 
मात्र एक लक्षात येते की परंपरेने पडरडित असलेली कृष्ट्िािी जीवनगाथा आडि भासाने रंगडवलेले 
बालिडरत यातं तपशीलािा काही महववािा फरक आहे. (१) भासाच्या डित्रिाप्रमािे कृष्ट्ि-दामोदर हा 
देवकीिा सातवा प त्र पडरडित कल्पना तो आठवा प त्र असल्यािी आहे. (२) यशोदेला झालेली म लगी 
जन्मतः मृत होती, अपत्यािंी अदलाबदल झाल्यावर ती एकाएकी डजवतं झाली असे भासाने दािडवले 
आहे. (३) नन्दगोप आडि वस देवं यािें नाते दास आडि स्वामी यािें नन्दाच्या काही अपराधाबद्दल 
कंसराजाचं्या सागंण्यावरून वस देवाने त्याला िाबकािे फटके मारून पायात बेिी अिकवलेली. या 
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नात्यािा धाक आडि शल्य अपत्याचं्या दला-बदलीच्या वळेच्या संवादात िोकावनू जातात. (४) नन्दगोपािे 
आडि डवशिेतः कंसािे भासाने केलेले व्यग्क्तडित्रिेही वेगळे आहे. 

 
या अशा तपशीलातील काही भाग कृष्ट्िकथेच्या वगेळ्या प्रािीन परंपरेमधून आला असण्यािी 

शक्यता आहे. काही नाट्यरिनेसाठी म्हिून कल्पकतेने उभा केला असेल. कंसािे स्वप्न, श्रीडवष्ट्िूिी 
आय धे, कात्यडयनीिे गि, शाप, राजश्री यािें समूतष दशषन, गोपजीवनािे आडि गोपनृत्यािे डित्र हा 
नाट्यरिनेिा आडि डवडशष्ट नाट्यपडरिाम साधण्यासाठी नाटककाराने सहेत क योडजलेला भाग म्हिून 
मानता येईल. कृष्ट्िकथा नाट्यमय करताना दृश्यात्मक अन भवात भव्यतेिी प्रतीतीदेिील यावी असा 
कलेशी संबद्ध हेतू इथे असला पाडहजे. 

 
‘बालिडरत’ नाटकात आय धािंा जो समूतष प्रवशे आहे तो आडि कात्यडयनीच्या दृश्य–भासात 

डतच्या गिािें, डवशिेतः देवीस्त तीमध्ये श भं-डनश भं यािें जे डनदेश आहेत ते कालडवपयासािे द्योतक आहेत, 
असे काही अभ्यासकािे म्हििे आहे. हे डनदेश उत्तरकालीन आहेत. भासाच्या संभाव्य कालमयादेशी ते 
ज ळण्यासारिे नाहीत. म्हिून ‘बालिडरत’ हे नाटक भासािे नाही असे हे अभ्यासक म्हितात. डत्रवदं्रम-
नाटकािें भासकतृषत्व नाकारिाऱ्या डवद्वानािंी ही सवषसामान्य भडूमका आहे. मला ती पटलेली नाही. 
‘बालिडरतापूरते’ बोलायिे तर प रािकथा आडि त्यातील डनर्वदष्ट व्यक्ती यािंा काल डनडश्चत करण्याजोगी 
एडतहाडसक साधने आपल्यापाशी नाहीत. आडि हे डनदेश उत्तरकालीन ठरले तरी त्यावरून सबंध नाटकि 
कसे उत्तरकालीन ठरते? प्रािीन काळी गं्रथामध्ये–म्हिजे त्याचं्या हस्तप्रतीत–प्रके्षप सहज होत. या 
नाटकातील काही भाग असा मागून कोिीतरी रिून घ सिून डदला असेल. सवष नाटकि प्रडक्षप्त 
म्हिण्याइतकी उिी घ्यायिे काय कारि आहे? उलट, भासािी म्हिून जी काही रिनेती, 
स्वभावडित्रिािी विडशष्ट्ट्ये या नाटकाचं्या अभ्यासातून आपल्या हाती देतात, त्यािंा आढळ जर ‘बालिडरत’ 
नाटकात आहे. तर भासािे कतृषत्व अव्हेरिे डकतपत प्रािाडिकपिािे होईल? 

 
भासािी ‘स्वप्नवासवदत्त’ ‘ऊरुभगं’ ‘प्रडतमा’ अशी जी थोर नाटके आहेत त्यािंी कलात्मक उंिी 

‘बालिडरत’ नाटकाला नाही, हे िरे. भासाच्या नाट्यकतृषत्वाच्या द सऱ्या, डतसऱ्या कालिंिातले हे नाटक 
असाव ेअसे मला वाटते. पि पडरपक्व कालातले नसूनही या नाटकात भासािी काही विडशष्ट्ट्ये उतरली 
आहेति आडि कलेच्या दृष्टीने त्यािें मोल मानलेि पाडहजे. या नाटकाकिे लक्ष वेधण्यात हा एक हेतू. 
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बालचणित्र 
 

(पाि अंकी नाटक) 
 

पाते्र 
 

(प्रवेशानुक्रमाने) 
 

(अंक १) सूत्रधार   
 नारद   
 देवकी (बालकाला घेऊन)   
 वस देव   
 नंदगोप (मृत बाडलकेला घेऊन)   
 गरुि  श्रीडवष्ट्िूिे 
 िक्र  वाहन 
 शाङ् गष  आडि 
 कौमोदकी  आय धे 
 शसं  (मानवरूपात) 
 नन्दक   

 
(अंक २) िािंालय वती 
 राजा कंस 
 शाप (मध क ऋिीिा) 
 राजश्री (कंसराज्यािी अडधदेवता) 
 शापािे सहिर 
 प्रडतहारी (यशोधरा : कंसािी द्वारपाडलका) 
 कािं कीय (बालाडक) 
 प्रडतहारी (देवकीिी द्वारपाडलका) 
 दाई (आडि रक्षक) 
 कात्यडयनी 
 क ण्िोदर शूल, नील, मनोजव (कात्यडयनीिे पडरिर) 
(अंक ३) वृद्ध गोपालक 

 दामक (गोपाल य वा) 
 गोपकन्या (घोिस ंदरी, वनमाला, िदं्ररेिा, मृगाक्षी) 
 दामोदर (गोपाळासंमवते) 
 संकिषि 
 अडरष्टिंभ (अस र, गोविेधारी) 

(अंक ४) काडलय (यम नािोहातील नाग) 
 सिडनक (कंसािा दूत) 
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(अंक ५) सिडनक (ध्र वसेन) 
 प्रडतहारी (मध डरका : कंसािी द्वारपाडलका) 
 िािूर } (कंसाच्या सेवेतील मल्ल)  म डष्टक 
 (वस देव आडि गोपालक : मध रेिे प्रजानज) 
 उग्रसेन (कंसािा डपता) 
  

 
अंक १ : मध रा : कंसाच्या राजवाड्याजवळील देवकीिे दालन; यम नानदी; गौळीवाड्याच्या सीमेवर 
मध्यरात्र ते पहाट. 
 
अंक २ : मध रा : राजवाड्यातील कंसािे शयनगृह मध्यरात्र ते पहाट. 
 
अंक ३ : घोि : नंदगोपािा गौळवािा; नृत्ययोनय मोकळा पडरसर. 
 
अंक ४ : धोि : यम नेच्या काठाजवळ (अंक ३ - ४ सलग) 
 
अंक ५ : मध रा : कंसािी राजधानी; उत्सवासाठी सजवलेला रंग, वर गच्ची 
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भासनाटकचक्रातील 
 

बालचणित 
 

अंक १ ला 
 

[नान्दी संपल्यावर सूत्रधार प्रवशे करतो. ] 
 
स त्रधार :- पूवी कृतय गामध्ये शिं आडि दूध याचं्यासारिी (धवल काडंत) असलेला, ज्याला 

‘नारायि’ नावाने ओळिीत, ते्रताय गात, तीन पावलानंी डतन्ही भ वने व्यापिारा, स विषप्रभा असलेला, जो 
‘डवष्ट्िू’ द्वापरय गात, दूवाप्रमािे नील कातंीिा, राविवधाच्या प्रसंगी जो ‘राम’ कडलय गातील 
काजळासारिा, तो ‘दामोदर ’ त मिे डनत्य रक्षि करो !  ॥ १ ॥ 

 

अशी मी सज्जन समाजाला डव्प्ती करीत आहे. अरे, मी डवनंती करण्यात व्यग्र असताना जि ू
आवाजसा ऐकू येत आहे? बरे तर, पहातो. 

 
[पिद्याआि] 

 
“आकाशात संिार करिारा मी -----------” 
 
ठीक, आले लक्षात. 
 
ही प ष्ट्पवृष्टी (िाली) पित आहे; 
देवताचं्या ढ ंद डभ डननादत आहेत; 
वृग्ष्ट्िक लामध्ये जन्म घेतलेल्या हरील पाहण्यासाठी 
हे नारद त्वरेने आलेले आहेत. ॥ २ ॥ 
 

[असे म्हिून जातो. 
इथे स्थापना झाली. 
नंतर नारद प्रवशे करतो | 

 
नािद – अIकाशात संिार करिारा मी 
डतन्ही लोकामंध्ये डवश्र त आहे. 
मी कलहडप्रय नारद 
ब्रह्मलोकाहून इथे आली आहे.  ॥ ३ ॥ 
अहो, 
देवास रािें झगिे ओसरले असता 
नेहमी अडत शातं असिाऱ्या अंतडरक्षामध्ये 
माझे मन रमत नाही. 
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वदेाध्ययनानंतरच्या ( डवश्रातंीच्या काळात) 
मी (एकीकिे) वीिेच्या तारा घट्ट करतो 
आडि (द सरीकिे) झगिे लावती ! ॥ ४ ॥ 
 

आििी असे की, 
डपतामह (ब्रह्मदेवा) च्या विनावंर 
माझी डनरडतशय भक्ती आहे. 
सवष तपोवने मला अडत आदरािी आहेत. 
मी िरेि सागंतो – 
निानंी आघात केलेली वीिा 
आडि भयंकर, तीव्र अशी विरं (आडि) भािंिे 
मला आवितात ! ॥ ५ ॥ 
 

तर (सागंायिे म्हिजे) लोककल्यािाथष कंसवधाच्या हेतूने वृग्ष्ट्िक लात जन्म घेतलेल्या अनाडद, 
अनंत, शाश्वत अिा भगवान नारायिानंा िोळ्यानंी पाहाव ेम्हिून मी इथे आलो आहे अरे, ही वदंनीय देवकी 
इथे आहे. मायेने मूल झालेल्या त्रिलोक्याच्या ईश्वराला हातावंर घेऊन वस देवासह तो हळूहळू आपल्या 
डनवासस्थान तून बाहेर येत आहे. जी ही – – – 

 
िदं्राप्रमािे (डफक्या) िेहऱ्यािी, (मन) पूिष शातं केलेली, 
लोकानंा अभय देिाऱ्या, 
दित्यािें डनधन करिाऱ्या, 
(सवष) देवािंा ग रु, (स दशषन) िक्रधारी, 
अशा (भगवान नारायिाला) – 
द ःिाने व्याकूळ झालेली (असूनही) 
मन्दर पवषत उिलून न्यावा त्याप्रमािे 
(या) रात्रीच्या वळेी 
(आपल्या) दोन्ही हातानंी घेऊन येत आहे ॥ ६ ॥ 
 

अरे, अरे, हे प्रत्यक्ष भगवान नारायि – 
ज्याचं्या पराक्रमाला अंत नाही, 
अस राचं्या पराक्रमािा ज्यानंी नाश केला आहे. 
देवाचं्या स्वामीिेही जे स्वामी, 
त्रिलोक्यािी पताका, जगतािे डनमाते, 
सवष प्राडिमात्रािें पोििकते, 
कमलाप्रमािे दीघष नेत्र असलेले, जे प राि प रुि 
(ते हे होत) !   ॥ ७ ॥ 
 
वा, वा ! हे भािंिािे मूळ उत्पन्न झाले ! तेव्हा आता आपिही 
भगवान नारायिानंा प्रदडक्षिा घालून ब्रह्मलोकाप्रत जाव.े 
त्रिलोक्यािे (मूळ) कारि अशा भगवतंान (माझा) नमस्कार – 
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मन ष्ट्यलोकाडवियी पे्रम असिाऱ्या आडि त्याच्या 
रक्षिासाठी तत्पर असिाऱ्या, 
जगतािे प्रतीक, कमलाप्रमािे स्वच्ि नेत्र असलेले, 
राविािे तेज भं्रश करिारे, राम, 
अशा पराक्रमािे माहेरघर असिाऱ्या, 
उत्कृष्ट वीराला, नारायिाला 
(हा) नमस्कार.  ॥ ८ ॥ 
 

[जातो] 
[नंतर बालकाला घेतलेली देवकी प्रवशे करते.] 

 
देवकी – अरेरे! जन्माच्या वळेी उत्पन्न झालेली, माझ्या बाळािे महान भावत्व स िडविारी महान 
(श भ) डनडमते्त प्रत्यक्ष िोळ्यानंी पाहात असताना स द्धा द ष्ट कंसाच्या कू्ररपिािा डविार दाटून या 
मंदभाडगनीला डवश्वासि वाटत नाही ! हे ... ... आयषप त्र क ठे गेलेत बरे? (गोल डफरून, प ढे पाहात) 
अगबाई, आनंदाने आडि आश्चयाने िोळे डवस्फारले आहेत असे हे आयषप त्र इकिेि येत आहेत. 
 

[नंतर वस देव प्रवशे करतो.] 
 
वसुदेव – (डविार करीत) अहो, हे आहे तरी काय? 
आकाशात वीज लोळते आहे ...... 
प्रििं वावटळीत गरगरिाऱ्या नवमेघाचं्या 
किकिाटानंी पथृ्वी गदगदा कापते आहे .. ... 
आडि इकिे जगात तर– 
अस राचं्या मेळाव्यािा नाश करिारा डवष्ट्ि  
प्रजाजनािें रक्षि करण्याच्या उदे्दशाने 
अवतीिष झाला नाही?  ॥ ९ ॥ 
 
(पाहून) ही देवकी 

द ःि–कष्टािंी तमा न बाळगता, 
सहा प त्राचं्या नाशािे (द ःि) डवसरण्यासाठी, 
सातव्याला जपिारी, 
जन्मकाळी (प्रकटलेल्या) (श भ) शक नामं ळे 
अनेक ग िावंर लोभावलेली, 
प त्राला–नव्हे, कंसािा मृत्यू असेि नाव डदलेल्याला – 
घेऊन (येत आहे).  ॥ १० ॥ 

 
देवकी – (जवळ येऊन) आयषप त्रािंा जय हो ! 
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वसुदेव – देवकी, अधी रात्र झाली आहे. मध रा नगरीतील सारे लोक गाढ झोपेत आहेत. तेव्हा कोिािी 
नजर जायच्या आति बाळाला घेऊन मी डनसटतो. 
 
देवकी – याला आपि क ठे घेऊन जािार? 

 
वसुदेव – देवकी, तू म्हितेस ते िरेि. मला स्वतःलाही ठाऊक नाही. पि द ष्ट कंसाच्या एकित्र 
आ्ेिाली ही सवष पडृथवी आहे. तर या डिरंजीवाला क ठे म्हिून न्याव ेबरे? ककवा, डजथे दिवािी योजना 
असेल डतथें बाळाला घेऊन मी डनघून जातो. 
 
देवकी – आयषप त्र, मला त्याला एकदा नीट पाहून घेऊ द्या. 
 
वसुदेव – अग, बाळावर त झा फारि जीव आहे– 
याला काय पाहयि?ं राहूच्या जबड्यात (सापिलेला) 
हा िदं्र आहे ...... 
तू याला डकती (वळे) पाडहलेस तरी 
कंस यािा मृत्य ूहोिार आहे...............  ॥ ११ ॥ 
 

देवकी – काही झाले तरी (असे) होिार नाही. 
 
वसुदेव – तू बोललीस, ते सवष दिवतानंी बोलल्यासारिे होवो ! 
आि (त्याला इकिे). 
 
देवकी – घ्या, आयषप त्र. 
 
वसुदेव – (बाळाला घेऊन) बापरे, डकती जि आहे बाळ ! िान- 

कवध्य आडि मंदर पवषतािे सवव असलेला 
कमळाच्या पाकळीसार्या िोळ्यािंा हा ऐश्वयषसंपन्न बाळ 
डजने आपल्य। गभांत वागवला 
त्या स्त्रीच्या सहनशक्तीिी (कमाल आहे)! ॥ १२ ॥ 
देवकी, तू आता आत जा- 
 

देवकी – कमनडशबी मी ... ... जाते बापिी. [जाते.] 
 
वसुदेव – ही देवकी – 

आकाशात आडि पाण्यात (प्रडतकबबाम ळे) 
िदं्रािी कोर जशी द भगंली जाते तशी, 
हृदयाने इथे (बाळाजवळ), शडरराच्या अवयवानंी 
मात्र डतकिे, अशी द भगं होऊन जाते आहे. ॥ १३ ॥ 
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असो देवकीने (अंतगृषहात) प्रवशे केला. तर मी पि 
नगराच्या दारािा आसरा घेतो. अहो, मी तर – 
मंदर पवषत बाहंूनी उिलून न्यावा त्याप्रमािे 
या बाळाला घट्ट पकिून, 
पडहल्या प त्राच्या नाशािी वेदना बाळगीत, 
राजभयाने व्याकूळ झालेला, 
झरझर पावले उिलीत रस्ता काटतो आहे. ॥ १४ ॥ 
 

(गोल डफरून) हे नगरद्वार... तर डशरतो आत. (प्रवशे करून) 
अरे, मध रा नगरीत सवष लोक गाढ डनडद्रस्त आहेत ! तेवढ्यात 
आपि दूर सटकाव.े (गोल डफरून) मध रेतून तर बाहेर पिलो. 
अहो, डकती घनदाट हा अंधार ! या वळेी तर – 
 
अंधार सवांगावर जिू प टे िढवीत आहे, 
आकाशातून काजळ कोसळते आहे, 
द ष्ट मािसाच्या केलेल्या िाकरीप्रमािे 
दृष्टी डवफल झाली आहे ! ॥ १५॥ 
 

काय हे अंधाराचे सामर्थयय ! 
डदशा जिू अंधारल्या आहेत ... ... 
झािे (दगिासारिी) सज्जि झाली आहेत 
 
आपापल्या जागी योनय आकारात असलेले पडरडित जग 
रूप पालटून बसले आहे ! ॥ १६ ॥ 
 
(प ढे) जायिी मला ताकदि नाही. अरे, हा डदव्यािा प्रकाश 
(डदसतो आहे) ! असे तर नसेल की द रात्मा कंस माझ्या 
डनसटून जाण्यािी िबर डमळून, मशालींच्या वढे्यात मला 
पकिण्यासाठी घेतो आहे? ठीक आहे ... ... मी त्यािा गवष 
उतरवनू टाकतो ! (तलवार िेिून काढतो. मागे वळून, पाहात) 
 
अरे, कोिीही डदसत नाही ! हं ... ... 
सवष जग अंधाराने झाकळले असता 
मला वाट डदसत नसल्याम ळे, 
मला डनसटून जाता याव ेया हेतूने 
बाळाने (ही) प्रकाशज्योत (डनमाि) केली आहे ! ॥ १७ ॥ 
 

ही पाऊलवाट ...... तर डनघतोि प ढे. अरे, ही भगवती यम ना 
पावसाळी प राने भरून गेली आहे ! अहो, माझ्या पडरश्रमावर 
पािी पिले ! आता काय करू बरे? ठीक ...... आले लक्षात. 
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डभऊन (कष्टून) काही उपयोग नाही. 
स सरी, साप यानंी भरलेली, 
प्रििं लाटा उसळत असलेली, 
मनाने स द्धा पार करायला कठीि अशी ही नदी 
हातािंी वल्हे करून मी िटकन पार करतो...... 
देव पाठीशी असेल तर मला यश डमळेलि.  ॥ १८ ॥  
 
(तसे करून, पोहून जात, आश्चयाने) अहाहा, जलप्रवाह द भगं 
झाला....इथे ग्स्थर आहे....इथे धावतो आहे ! दिवी (नदीने) मला 
उतार डदला. (नदी पार करून) यम ना पार करून बाहेर तर पिली ! 
अरे, ह ंकारासारिा, आवाज ऐकू येतो आहे. कोिी बापिा गौळवाड्यानजीक 
असावा.... हो.... इथे गौळवाड्यानजीक माझा डमत्र 
नंदगोप वसती करून राडहला आहे. कंसाच्या आ्ेम ळे मी त्याला 
बेड्या घातल्या होत्या, िाबकाने मारले होते–– आत तर जाऊ या. 
पि ... रात्रीच्या वळेी वस देव आला म्हिून हे डबिारे गोप भयभीत 
होऊन जातील. तेव्हा, या विाच्या झािािाली रात्र सरून पहाट 
होईपयंत वाट पहावी. अहो, अहो, वटवृक्षावरील देवतानंो, हा बाळ 
जर लोककल्यािासाठी, कंसािा वध करण्यासाठी, वृग्ष्ट्िक ळात 
जन्मला असेल, तर गौळवाड्यातून कोिाला इकिे येऊ द्या––नाही, 
तसे नको ––– माझ्या डमत्राला नंदगोपालाि येऊ द्या ! 
 

[नंतर बाडलकेला घेऊन नंदगोप प्रवशे करतो.] 
 
नंदगोप – (शोक करीत) बाळे, बाळे, आमच्या घरच्या लक्ष्मीमध्ये न रमता 

डतथून आम्हालंा सोिून अशी का िाललीस बरे? आडि याि वेळी 
शकेिो रेड्यािंा मेळावा जमावा तसा अंधार दाटला आहे. 
 
पावसाळ्याने िादंिे हरवले आहे, 
वस्तंूिे आकार लोपले आहेत, 
अशी ही रात्र 
डनळी सािी नेसलेल्या, सवांग लपेटून झोपी गेलेल्या 
गोपीसारिी झाली आहे ॥ १९ ॥ 
 

आज मध्यरात्रीला आमच्या क ट ंबाने, यशोदेने जन्म डदलेली ही म लगी 
जन्मताि मरि पावली आहे. उद्या आमच्या गौळवाड्याला साजेसा 
इन्द्रय् नावािा उत्सव व्हायिा आहे. गोपजनानंा हे द ःि भोगावे 
लागू नये म्हिून, पायात जि बेड्या असतानाही, या म लीला घेऊन 
मी एकटाि बाहेर पिलो आहे, डबिारी यशोदा ––– आपि 
म लाला जन्म डदला की म लीला, यािे डतला भान नाही ––– ती 
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मूग्च्िषत झाली आहे. बाळे, बाळे – 
 
वसुदेव – कोि बरे हा रात्रीच्या वळेी शोक करतो आहे ? डबिार आमच्यासारिाि द दैवी डदसतो ! 
 
नंदगोप – आमच्या घरच्या लक्ष्मीमध्ये न रमता डतथून आम्हालंा सोिून अशी का िाललीस बरे? 
 
वसुदेव – बोलण्याच्या आवाजावरून ओळि पटते आहे. माझा डमत्र नंदगोपि असावा. तर हाक मारतो. 
डमत्रा नंदगोपा, इकिे ये. 
 
नंदगोप – (घाबरून) बापरे! हा कोि ओळिीच्या आवाजाने (पूवी ऐकलेल्या स्वराने) ‘नंदगोप, नंदगोप’ 
अशी हाक मला या वेळी मारतो आहे? राक्षस तर नसेल? का, डपशाच्च? थरकाप उिडवण्याऱ्या या अशा 
रात्री मेलेली म लगी माझ्या हातात आहे काय बरे करू? 
 
वसुदेव – डमत्रा नंदगोपा, भलतासलता संशय घेऊ नकोस. इकिे ये. 
 
नंदगोप – (कान देऊन, सावधपिे) अरेच्या, आवाजावरून तर धनी वस देव वाटतात. तर, जातो जवळ. 
पि......(त्याचं्या) जवळ जाऊन मला काय करायिे? याने राजा कंसािे बोलिे ऐकून, माझ्यावर आरोप 
केला, िाबकािे फटके मारून मला बेड्या घातल्या तर नाहीि जािार मी. पि पि .... माझ्या द ष्टपिािा 
डधक्कार असो ! माझी हजार प्रकारे िाहा केली आहे.......(माझ्या) द ःिाने द ःि झाले ...... स िाने स ि 
वाटले......तरी मी मात्र राजाच्या आ्ेवरून केलेले एक बधंन आठवीत बसलो आहे ! तर जातो (त्याचं्या) 
जवळ, ही म लगी......काय बरे करू? हं... असेि कराव.े (जवळ जाऊन आडि पाहून, आश्चयष दािवीत) 
रात्र सरून पहाट झाली. हे ध वस देवनी म लाला घेऊन उभे आहेत. (जवळ जाऊन) धन्यािा जय हो ! 
 
वसुदेव– डमत्रा नंदगोपा, (आपल्या) दिवी गाई स िरूप आहेत ना? 
 
नंदगोप – होय धनी, स िरुप आहेत 
 
वसुदेव – त मिे नोकरिाकर क शल? 
 
नंदगोप – नोकरिाकरािें म्हिता? होय धनी, क शल. 
 
वसुदेव – डमत्रा, या वळेी लपवािपबी का? 
 
नंदगोप – धनी, तसे काही नाही 
 
वसुदेव – माझ्या प्रािािंी शपथ आहे, िरे बोलला नाहीस तर ! 
 
नंदगोप – इलाज नाही ! ऐकाव,े धनी. आज मध्यरात्रीला आमच्या क ट ंबानेनाही, नाही, त मच्या दासीने–
यशोदेने या म लीला जन्म डदला..... डबिारीने जन्मताि िोळे डमटले. उद्या आमच्या गौळवाड्याला साजेसा 
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इंद्रय् नावािा उत्सव व्हायिा आहे. तेव्हा हे द ःि गोपजनानंा भोगावे लागू नये म्हिून, बेड्यानंी पाय जि 
झाले असताही मी एकटाि म लीला घेऊन बाहेर पिलो आहे. डबिाऱ्या यशोदेला माहीत नाही की आपि 
म लाला जन्म डदला की म लीला ..... ती बेश द्ध आहे. 
 
वसुदेव – अरे अरे! जगाला ज्यािा आधार त्या कृतान्ताला िकडविे शक्य नाही ! डमत्रा, हा मृतदेह 
लाकिासारिा झाला आहे, टाकून दे. 
 
नंदगोप – नाही हो टाकवत धनी, नाही टाकवत. 
 
वसुदेव – लोकधमष असा आहे ..... टाकून दे. 
 
नंदगोप – जशी धन्यािंी आ्ा. बाळे, बाळे ! (त्याला रिू फ टते) 
 
वसुदेव – डमत्रा , असा रिू नकोस, रिू नकोस, ऊठ, ऊठ पाहू. 
 
नंदगोप – (उठून, जवळ जाऊन) धन्यािंा जय हो ! या दासान आता काय करावे? 
 
वसुदेव – डमत्रा, द रात्मा कंसाने माझे सहा प त्र मारून टाकले हे त लाही ठाऊक आहे. 
 
नंदगोप – ठाऊक आहे धनी, ठाऊक आहे. 
 
वसुदेव – तर हा सातवा...... त्याला दीघाय ष्ट्य लाभो ! माझ्या नडशबी प त्रािें भानय नाही...त झ्या 
भानयाम ळे हा जगावा म्हिून यांाला घे. 
 
नंदगोप – भय वाटते धनी, भय वाटते ! कंस राजाच्या जर कानी गेले, की वस देवािा म लगा नंदगोपाच्या 
हाती ठेव म्हिून ठेवला आहे ...... आििी काय सागंू? माझे िोके धिावर राहिार नाही ! 
 
वसुदेव – (स्वतःशी) अरेरे, कायाला हे संकटि ! कोि काय बोलले हे द ष्ट मािसानंा समजल्याडशवाय 
रहात नाही. तर असा प्रस्ताव करतो. 
(उघि) डमत्रा नंदगोपा, 
मी जर त मिा असेन (आडि) त मच्यासाठी 
मी पूवी काही केलेले असेल 
तर त्यािी तू परतफेि करण्यािी वळे 
आलेली आहे. ॥ ३० ॥ 
 

नंदगोप – काय परतफेि म्हिता? कंस असो, नाही तर कंसािा डपता उग्रसेन असो ! धनी, बाळाला 
(माझ्याकिे) द्या. 
 
वसुदेव – डमत्रा, घे. 
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नंदगोप – धनी, मला अशौि आहे ...... मेलेल्या म लीला मी घेतले आहे. तेव्हा धन्यानंी घिीभर थाबंाव.े 
तेवढ्यात यम नेच्या पाण्याजवळ जाऊन मी श द्धी करतो. 
 
वसुदेव – डमत्रा, (तू) गौळवाड्यात रहात असल्याने जात्याि श द्ध आहेस. 
 
नंदगोप – तर मग आमच्या गौळवाड्याच्या डरवाजाप्रमािे मातीने श द्धी करतो. 
 
वसुदेव – यात काहीि दोि नाही. कर श द्धी. 
 
नंदगोप – जशी धन्यािंी आ्ा. (तसे करून–माती अंगाला लावनू आश्चयाने) आश्चयष, आश्चयष, धनी ! 
नवल आहे ! मी मातीिे कि शोधीत होतो तर जमीनीला भेग पिून दोन वावभर पाण्यािी धार उसळली ! 
 
वसुदेव – बाळािाि हा प्रभाव. कर आता श द्धी. 
 
नंदगोप – धनी, ठीक. (तसे करूस, जवळ जाऊन) धनी, मी तयार आहे. 
 
वसुदेव – घे. 
 
नंदगोप – धनी, माझे हात फार द बळे आहेत, मंदर (पवषता) सार्या बाळाला घ्यायिी त्याचं्यात ताकद 
नाही. 
 
वसुदेव – डमत्रा, त झी ताकद आडि पराक्रम फार मोठे आहेत. 
 
नंदगोप – माझ्या ताकदीिे डकस्से धन्यानंी ऐकावते : (माजावर आलेल्या, जमीन) उकरीत (धाविाऱ्या) 
बिलाला कशग पकिून मी स टका करतो. डििलात रुतलेले मालानंी भरलेले गािे मी घट्ट उिलून काढतो. 
आडि असे असले तरी या क्षिी (या) बाळाला उिलून घ्यायिी ताकद माझ्यात नाही ! 
 

[नंतर श्रीडवष्ट्िूिी पाि आय धे आडि गरुि प्रवशे करतात.] 
 
गरुड – मी गरुि पक्षी. प्रिंि वगेािा. शाङ्गष  (धन ष्ट्यधारी डवष्ट्िू) िा मी रथ आडि ध्वजही. 
 
देवास राचं्या संग्रामामध्ये प्रािीन काळी, डवष्ट्िूिेि सामथ्यष घेऊन मी डवष्ट्िूला वाहून नेले आहे. ॥ २१ ॥ 
 

चक्र – कृष्ट्िाच्या करागं लीत शोभिारा मी (स दशषन) िक्र. 
भर द पारच्या सूयाप्रमािे माझे तेज प्रिर आहे. 
(श्रीडवष्ट्िूने) तीन पावलानंी (डत्रभ वनें) व्यापली तेव्हा 
आडि अमृतमंथनाच्या प्रसंगी 
अस रािें आडि दित्यािें समूह 
मी गारद केले आहेत. ॥ २२ ॥ 
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शार्ङ्ि  – ज्यािा गोल आडि नाजूक मध्यभाग डवष्ट्िूने हातात पकिला आहे तो मी शाङ्गष  (धन ष्ट्य) - 
स्त्रीदेह धारि केला असला तरी शक्ती आडि पराक्रमात 
मी प रुिािा गवष िाली करीन. 
य द्धाला तोंि लागले असता, 
हत्ती, घोिे, रथ आडि सिडनक यािंी पागंापागं करून 
शत्रचू्या झ ंिींिा 
मी, डवष्ट्िूच्यासाठी, िेंदमेंदा केला आहे.  ॥ २३ ॥ 
 

कौमोदकी – मी कौमोदकी नावािी हरीिी गदा. 
आ् झाली म्हिजे सवष शत्रूंिा ि रािा करून, 
य द्धामध्ये मी मारलेल्या दानवाचं्या रक्ताच्या नद्यामंध्ये 
मी क्रीिा केली आहे.  ॥ १४ ॥ 
 

शंख – क्षीरसम द्रातून डवष्ट्िूने स्वतःि वर काढलेला शिं तो मीि. 
य द्धामध्ये देवािें ते शत्र ूमाझ्या घोिाने नष्ट होतात. ॥ २५ ॥ 
 

नंदक – मी नंदक (तलवार). संग्रामामध्ये 
माझ्यासमोर कोिीही उभा राहू शकत नाही. 
सवषशग्क्तमान डवष्ट्िूनी न सते स्मरि केले 
की मी (कायषडसद्धीसाठी) जाते.  ॥ २६ ॥ 
 

चक्र – दित्यािंा संहार करिारे आम्ही – 
िक्र, शिं, शाङ्गष, गदा, नंदक, 
वास देवाच्या कायष (डसद्धी) साठी 
एकत्र होऊन आलो आहोत.  ॥ २७ ॥ 
 
तर, िला. मन ष्ट्यलोकात अवतार घेतलेल्या भगवान डवष्ट्िूिे बालिडरत कायषरूप करण्यासाठी गोपाळािंा 
विे घेऊन आपि (या) गौळवाड्याति उतरू या. 
 
सवि – ठीक आहे. [डवष्ट्िूजवळ जाऊन उभे रहातात. ] 
 
वसुदेव – डमत्रा, बाळाला नमस्कार कर. 
 
नंदगोप – आ्ा,ं धनी. राजप त्रI, त ला नमस्कारं, (प न्हा) नमस्कार. बरे, असो. (तू) स्वतःच्या 
(सामथ्यानेि) स्वतःला घेऊन जा. आम्ही साधे गवळी, त ला (उिलून) घेऊन जाण्याइतके बळ आडि 
पराक्रम आमच्याजवळ कसे असिार ? 
 
चक्र – भगवान नारायिानंा नमस्कार. भगवन् महडवष्ट्िो, 
देवािंी आडि अस रािंी 
प ष्ट्कळ काये आडि अकायष 
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या जगात जी घिून येतात ती त झ्या (प्रभावा) म ळे ! 
तेव्हा, हे यद वंशाच्या केतो, 
या (नंदगोपा) साठी, हलकेपिा धारि करून, 
या जनावर कृप कर.  ॥ २८॥ 
 

वसुदेव – घे. 
 
नंदगोप – जशी धन्यािंी आ्ा. (बाळाला घेतो.) 
 
वसुदेव – डमत्रा, ताबंिे फ टले आहे. तू (आता) माघारी डफरावसे. 
 
नंदगोप – धनी, आश्चयष, अहो, केवढे आश्चयष ! माझ्या या बेड्या (आपोआप) गळून पिल्यात ! 
 
वसुदेव – हा सवष क मारािा प्रभाव ! आता जा परत. 
 
नंदगोप – जशी धन्यािंी अ्ा. 
 
वसुदेव – पि (थाबं), जरा इकिे ये. 
 
नंदगोप – धनी, हा आलो. 
 
वसुदेव – तू स्वभावाने नेहमीि पे्रमळ आहेस हे मी जाितो. पि या (बाळा) वर (माझाही) पे्रमभाव फार 
जिला आहे म्हिून डवनंती : 
 
बह तेक जळून जाऊन (एवढेि) उरलेले 
यादवािें (हे) बीज 
स रडक्षत रहाव ेम्हिून, या वळेी, 
(त झ्या हाती) ठेव म्हिून (डदले आहे.)  ॥ २९ ॥ 
 

क मारािी देिभाल कशी कराल त म्ही? 
 
नंदगोप – ऐकाव ेधन्यानंी. एका घरी जाऊन (हा) दूध डपईल. द सऱ्या घरी जाऊन दही िाईल. आििी 
डतसऱ्या घरी जाऊन लोिी मटकावील. आििी िवथ्या घरी जाऊन पायसावर हात मारील. आििी नव्या 
घरी जाऊन ताकाने भरलेल्या घड्याकिे नजर लावनू बसेल ... काय काय सागंू? आमच्या गौळवाड्यािा 
(हा) म िी होईल. 
 
वसुदेव – असेि घिो ! जा आता परत. 
 
नंदगोप – जशी धन्यािंी आ्ा. [जातो.] 
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वसुदेव – नंदगोप डनघून गेलेला डदसतो. तर आपिही आता मध रेकिे जाव े– (गोल डफरून) रिल्यािा 
आवाजसा ऐकू येतोय् ... ... कंसािे भय वाटून नंदगोप तर परतला नसावा? (गोल डफरून) अरे ही म लगी 
डजवतं झाली आहे ! तर डहला घेऊन देवकीच्या हाती द्याव ेआडि द रात्मा कंसाला धूळ िारावी ! (म लीला 
उिलून घेऊन) बापरे. िागंलीि जि आहे ! क माराहून थोिेसेि कमी असे हे पि डदव्य व्यग्क्तत्व वाटते. 
तर आपि सटकाव े(हे बरे). अर, ही देवी यम ना आहे तशीि आहे. (वाट काढून) प ढे जातो. यम नेच्या पार 
(तर) पिलो. ही नगरािी वसे. मध रेतील सवष लोक तसेि गाढ झोपलेले आहेत. तेवढ्यात आत डशराव.े 
(आत डशरून) हे ते द रात्मा कंसािे गृह ...... द भानय–देवतेने आसरा घेतल्यासारिे डदसते आहे ! हे 
आमिे डनवासस्थान ... ... ... भानयलक्ष्मीने डनवास केल्यासारि डदसते आहे ! तर आता अंतःप रात प्रवशे 
करून देवकीला डदलासा देतो. देवानंी (आमिे) कल्याि कराव े! [जातो] 
 

पणहला अंक पूिि. 
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अंक २ िा 
 

[अता िािंाल-य वती प्रवशे करतात.] 
 
सविजिी – या स्वामी, या आम्हा ंकन्यािंा त मच्याशी डववाह होऊ द्या ! 
[नंतर राजा कंस प्रवशे करतो.] 
 
िाजा कंस – अरे, हे आहे तरी काय? 
जलतरिािी नौका मोठमोठ्या लाटावंर लाटानंी 
इतस्ततः व्हावी 
(तशी) पथृ्वी कंप पावते आहे, 
भव्य प्रासाद कोसळून पिताहेत, 
तर या डनडमत्ताचं्या महववाच्या ग िािंी 
आडि कमािी फले भोगायला पाडहजेत. 
माझ्या प ढे काही संकट उभे आहे? 
का हे माझ्या अभ्य दयािे डनडमत्त? ॥ १ ॥ 
 

सविजिी – या स्वामी, या ! आम्हा ंकन्यािंा त मच्याशी डववाह होऊ द्या ! 
 
कंस – (माझे) कोिीही रक्षक ज्याअथी गस्त घालीत डफरत 
नाहीत 
मशाली घेतलेल्या पडरिाडरका ज्या अथी डफरत 
नाहीत, 
म्हिूनि तर नीलकमल आडि काजळ याचं्यासार्या 
(डदसिाऱ्या या) भयंकर िािंालकन्या 
एकज टीने माझ्या घरात डशरल्या आहेत ! ॥ २॥ 
 

सर्वजिी – या स्वामी, या ! आम्हा ंकन्यािंा त मच्याशी डववाह होऊ द्या ! 
 
कंस – अहो, या िािंालय वती भलत्याि धीट डदसताहेत – 
माझा शत्र पक्ष (केवळ माझ्या) रागाने नाश 
पावतो 
सूयष, िदं्र आडि अननी माझ्या अंडकत आहेत 
जी मी यमािा यम, भयालाही धिकी भरविारा 
त्या मला (या) अपमानािे शब्द उच्चारून 
धाक दािव ूपाहाताहेत ! ॥ ३ ॥ 
 

सविजिी – या स्वामी, या ! 
 
कंस – िला, तोंि काळे करा ! अरे, (या) एकाएकी नाहीश्या झाल्या ! तर आपि आता अंतगृषहात जाव े! 
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[नंतर शाप प्रवशे करतो.] 
 
शाप – हं ... ... ... क ठे डशरशील आता? हे तर िरे म्हिजे माझे घर झाले आहे ! 
 
कंस – काजळप जंाच्या विीिा हा कोि 
(हाती) पेटत्या मशाली घेऊन 
अंतगृषह ओलािूंन 
एकाएकी बाहेर पितो आहे? 
भयप्रद, तीक्ष्ि दात असलेले म ि, 
सापाच्या सारिे लाल िोळे, 
महेश्वराच्या म िातून (साक्षात) क्रोध जिू 
पथृ्वीवर अवतरला आहे !  ॥ ४ ॥ 
कोि तू? 
 
शाप – मला ओळित नाहीस वाटते? मी तर मधूक ऋिीिा शाप – 
वज्रबाहू माझे नाव. 
क रूप, प्रििं, म ंिक्यािंी माळ आडि अडतशय डवडित्र वेि घेतलेला ! 
िािंालािे रूप घेऊन, 
कंसराजाच्या हृदयात ठाि देण्यासाठी 
स्मशानाच्या मध्यभागातून 
मी आलो आहे !  ॥ ५ ॥ 
 

कंस – अशक्य गोष्ट मागतो आहेस तू ! 
सोन्याच्या डशिरािंा घनदाट समूह, स ंदर वृक्षवलेी 
आडि तेजाने झळाळिाऱ्या दऱ्या डमरडविाच्या 
मेरूला 
कावळ्याच्या पिंािंी झ ळूक 
हलवीत नसते ! 
स सरी असलेल्या, लाटाचं्या माळेने ढवळून डनघालेल्या 
सम द्राला 
हातािी ओंजळ करून डपण्यािी इच्िा करतोस 
म्हिजे, अरे, 
त ला हसावे नाही तर काय ! ॥ ६ ॥ 
 

शाप – वळे आली म्हिजे कळेलि त ला. 
 
कंस – हं....... अरे, एकाएकीि नाहीसा झाला ! तेव्हा मी पि आता डबिान्याकिे जातो आडि िोळ्यानंा 
डवसावा देतो. [झोपतो.] 
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शाप – अरे, (हा) झोपी गेला ! दाडरद्र्य, टकल्या, कालराडत्र, महाडनदे्र; कपगलाडक्ष ! तर या, आपि (सारे) 
अंतगृहात डशरू या. 
 
सवि – असेि करू या, 
 
िाजश्री – (प्रवशे करून, नका, आत डशरू नका ! 
 
शाप – कोि त म्ही ? 
 
श्री – मला ओळित नाहीस का? मी तर यािी (राज) लक्ष्मी. 
 
शाप – असे काय ! राजश्री, त म्ही इथून दूर जा. आता हे घर माझे झाले आहे. 
 
श्री – माझे (हे) घर लंकेसारिे आहे ! 
मूिा, 
काहीही डविार न करता, 
रात्रीच्या वेळी मला िावलून, 
कोिाच्या जीवावर आत डशरतो आहेस? 
पि ही शब्दाशब्दी कशाला? 
मी सेडवलेल्या या घरावर नजर टाकिे, 
प्रवशे करिे, 
त ला आज शक्यि नाही !  ॥ ७ ॥ 
 

शाप – देडव पद्मालये, कंसािे शरीर सोिून त म्ही िरेि दूर जा. डवष्ट्ि देवािंी आ्ा आहे. 
 
श्री – हो? डवष्ट्िूिी आ्ा आहे? अरेरे, द देव ! 
दीघषकाळ सहवासात राडहल्याम ळे 
या राजाला सोिून जािे माझ्या जीवावर आले आहे. 
म िािंी ही बळकट लागि 
मला फार व्याकूळ करीत आहे !   ॥ ८ ॥ 
असो- – – डवष्ट्िूिी आ्ा (तर)मोिता येत नाही. तेव्हा आपिही डवष्ट्िूच्या जवळि जाव.े [जाते] 
 
शाप – राजश्री दूर झाली ! आनंदािी गोष्ट .. आता हे आमिे डनवासस्थान झाले ! दाडरद्र्य, टकल्या, 
कालराडत्र, महाडनदे्र, कपगलडक्ष ! अंतगृषहात प्रवशे करून आपि आपल्या जातीला साजेसे िेळ िेळू या ! 
 
सविजि – आजपासून धमष आडि िाडरत्र्य त झ्याजवळ उरिार नाहीत. 
नेहमी अधमष आिरण्यात ग ंतलेल्या त ला 
मी घट्ट कवेत घेत आहे  
मी) म डनशाप ... ...त ला झपाटिार आहे ... ... 
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त झा डवनाश लौकरि ओढवले !  ॥ ९ ॥ 
[अंतधान पावतो.] 

 
प्रणतहािी – (प्रवशे करून) महाराजािंा जय हो ! 
(द्वारपाडलका) 
 
कंस – हं ... ... 
 
प्रणतहािी – महाराज, मी आपली यशोधरा — 
 
कंस – यशोधरे, बऱ्याि िािंालडस्त्रया आत डशरल्या, त्या तू पाडहल्या नाहीस? 
 
प्रणतहािी – काय, िािंालडस्त्रयाम्हिालात? महाराजाचं्या िरितलाजवळ 
नेहमी असिाऱ्या मािसाला देिील इथे प्रवशे द लषभ आहे, मग 
िािंालडस्त्रया कशा येतील? 
 
कंस – मग मला स्वप्न तर नाही पिले? यशोधरे, जा-कािं कीय बालाकीला पाठवनू दे. 
 
प्रणतहािी – जशी महाराजािंी आ्ा. [जाते.] 
[नंतर कांचूकीय प्रवशे करतो.] 
 
कंस – आयष बालाके, आज रात्रीला वातिक्र ‘भडूमकंप, उल्कापात आडि दिवताचं्या प्रडतमा (यािंा मला) 
स्वप्नाभास झाला ... ... त्यािा अथष काय, असे राजज्योडतिी आडि प रोडहत यानंा डविारून या. 
 
कांचुकीय – महाराज, राजज्योडतिी आाडि प रोडहत डव्ग्प्त करतात की, 
 
कंस – काय? 
 
कांचुकीय – ऐकाव े– 
नभस्तली रहािारे सनातन भतू (तवव) 
काही डवशिे कायासाठी इथे या नरलोकावर 
अवतार घेत असते, महाराज ! 
आकाशद ंद भीच्या घोिानंी आडि भडूमकंपाने 
त्याचं्या अवतारवळेी 
हा डवशिे प्रकटडविारा पडरिाम (घिून येतो) ॥ १० ॥ 
 

कंस – कोिािा जन्म झाला म्हिून 
श्रेष्ठ पवषतासंह ही पडृथवी कंडपत झाली? 
कोिािा हा प त्र? 
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आडि त्याच्या जन्मािे प्रयोजन काय? 
(ते) माहीत करून घ्या.  ॥ ११ ॥ 
असे (मला डविारायिे आहे). 
 
कांचुकीय – जशी महाराजािंी आ्ा. (बाहेर जाऊन प न्हा आत येत) 
महाराजािंा जय हो ! बातमी आहे की देवकी प्रसूत झाली. 
 
कंस – कोिाला जन्म डदला? 
 
कांचुकीय – म लगी झाली. 
 
कंस – काहीतरीि काय सागंता? ही महाडनडमते्त केवळ म लगी जन्माला आल्यान उत्पन्न होतात? 
 
कांचुकीय – कृपा असावी, महाराज! मी कधीही िोटे बोललेलो नाही. आपल्या पडरिारकानंी वढेलेल्या 
दाईच्या हाती मी ती (म लगी) (प्रत्यक्ष) पाडहली. 
 
कंस – कदाडित असे असेल ..... ब्राह्मिािे बोल असत्य असले तरी मला सत्य वाटतात ! जा, वस देवाला 
बोलाविे पाठवा. 
 
कांचुकीय – जशी महाराजािंी आ्ा. [जातो.] 
 
कंस – वस देव धमषशील आहे. सत्यविनी आहे. आडि डशवाय, माझ्या समोर तो िोटे बोलिार नाही. ठीक 
आहे, ऐकूि या. 
[मग वसुदेव प्रवशे करतो.] 
 
वसुदेव – सहा प त्रािंा नाश अन भवल्यावर, 
द ःिानंी वाळून गेलेले हे शरीर ढकलीत, 
डनदषय राजािे बोलाविे येताि, ग लामीत पिलेल्या िाकराप्रमािे 
मी जातो आहे ! ॥ १२ ॥ 
अहो, अशीि ही जगरहाटी – 
(राजािी) आठवि झाली की भय वाटते, 
डवसर पिला की (क्षिभर) भय जाते ... ... 
भय आडि अभय अशा दोन्ही (अवस्था) पिकी काहीही असले तरी 
बोलावण्याप्रमािे राजाकिे जािे भाग पितेि. ॥ १३ ॥ 
(जवळ जाऊन) शौरसेनीप त्र, मी (आलो) आहे. 
 
कंस – यादवीप त्रा, बसा. 
 
वसुदेव – ठीक आहे. (बसून) शौरसेनीप त्र, आम्हालंा कशासाठी बोलावले? 
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कंस – यादवीप त्रा, मी ऐकले की देवकी प्रसूत झाली. 
 
वसुदेव – होय, प्रसूत झाली. 
 
कंस – काय झाले? 
 
वसुदेव – (स्वतःशी) माझ्यासार्यालाही िोटे बोलण्यािी वळे येिार आहे. पि क मारािे रक्षि 
करण्यासाठी िोटेस द्धा िरेि म्हिाव.े मी काय बरे कराव?े हा ं ...... उघि आहे. (प्रकटपिे) डतला 
म लगी झाली. 
 
कंस – म लगी असो, नाहीतर म लगा असो ...... 
काही झाले तरी मला (त्याला) मारून टाकलेि पाडहजे. 
माझ्या पराक्रमाने 
मी दिवावर मात करिार आहे... डनडश्चत ! ॥ १४ ॥ 
 

प्रणतहािी – (प्रवशे करून) महाराजािंा जय हो ! आमच्या स्वाडमनींिी डवनंती आहे की, म लगी आहे, बाळ 
आहे, हे लक्षात घेऊन महाराजानंी दया करावी. 
 
वसुदेव – शौरसेनीप त्रा, डबिाऱ्या देवकीच्या बोलाला मान द्यावा. म लीवर बायकािें फार फार पे्रम असते. 
 
कंस – आपल्याला करार आठवतो आहे ना? 
‘मधूक ऋिींिा शाप ऐकल्यावर, 
देवकीने धारि केलेले गभष 
मी त मच्या हाती देईन’ 
असा करार त म्ही तेव्हा केला होता. ॥ १५ ॥ 
 

वसुदेव – करार म्हिता? हे मी तोंिाला क लूप घातले. 
 
प्रणतहािी – स्वामी, आमच्या स्वाडमनीला काय सागंू? 
 
कंस – यशोधरे, देवकीला सागं ... की आता काही आग्रहािे बोलिे योनय नाही. मी (डतिे) द सरे 
काहीतरी डप्रय करीन. 
 
प्रणतहािी – जशी स्वामींिी आ्ा. 
 
कंस – यशोधरे, असे कर [कानात काहीतरी सागंतो.] 
 
प्रणतहािी – स्वामींनी स्वस्थ असाव.े 
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वसुदेव – [स्वगत] डववकेािी इच्िा मी बाळगून असतो ... तरी पि एक परक्यािे मूल मरिाच्या (दारी) 
नेण्यािी (पाळी) माझ्यावर आली आहे. का ... क मारलाि आिून याच्या हवाली करू? पि – 
ही म लगी अगोदरि मेलेली होती, 
प न्हा डजवतं होऊन आली ... ... 
या बालकाच्या महात्म्याम ळे 
डहिा नाश होिार नाही 
(असा मला डवश्वास आहे.) ॥ १६ ॥ 
आपि आता देवकीकिे जाऊन डतला धीर द्यावा. [ जातो. ] 
 
कंस – यशोधरे, त्या म लीला घेऊन ये. 
 
प्रणतहािी – जशी स्वामींिी आा्ा. [जाते] 
(नंतर म लीला घेऊन दाई आडि रक्षक प्रवशे करतात.) 
 
सवि िक्षक – सावकाश, सावकाश, आया ! हे मधले दार आत िला, आया. 
 
दाई – (प्रवशेून) स्वामींिा जय हो ! आम्ही या म लीिा िूप वळे साभंाळ केला आहे. 
 
कंस – अहो, राज-(क लातल्यासारिी) देििी आहे ही म लगी ! स्त्रीवध करण्यािी पाळी माझ्यावरही 
आली म्हिायिी ! 
 
दाई – सावकाश, स्वामी, सावकाश ! 
 
कंस – ही कंसडशळा...... आता (धीर धरून) मला साहस केले पाडहजे. 
ऋिी-शापाच्या सामथ्याम ळे उत्पन्न झालेला 
हाि सातवा गभष ... ... 
या गभािा एकदा नाश झाला 
म्हिजे मला शातंी लाभेल ! ॥ १७ ॥ 
(बाडलकेला उिलून डशळेवर आपटीत) अरे ! 
(डहिा) एक अंश पथृ्वीवर पिला, 
एक अंश आकाशात वर िढला आहे ... ... 
तळपिारी शसे्त्र घेतलेल्या हातानंी 
माझ्यावर प्रहार करण्यासाठी 
इथे उत्पन्न झाला आहे ! ॥ १८ ॥ 
अरे, ही तर आता------ 
तीक्ष्ि टोकािा शूल हाती घेऊन 
रौद्रविे धारि करून 
ह ंकार देते आहे ... ... 
डवनाशकाळ येऊन ठेपल्यासारिी 
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काळरात्रीप्रमािे उभी ठाकली आहे ! ॥ १९ ॥ 
[नंतर पडरवारासह कात्यणयनीचा प्रवशे] 
 
कात्यडयनी - स ंभ, डनस ंभ आडि मडहि यािंा वध करून, 
देवाचं्या सवष शत्र वगािा संहार करून, 
कंसक लािा नाश करण्यासाठी मी कात्यडयनी– 
वस देवाच्या वंशात जन्मास आल्ये आहे. ॥ २० ॥ 
 
कुण्डोदि – मी क ं िोदर (नामक सपष) – 
मला कोिी कजकू शकत नाही ... 
य द्धभमूीवर मी भीिि कमष करतो... 
देवी (कात्यडयनी) च्या अवतारसमयी 
उत्पन्न झालेला, कानठळ्या बसडविारा, प्रििं नाद 
तो मी – 
पराक्रमािा फार गवष झालेल्या, ताठर 
अस रानंा ठार करण्यासाठी 
आकाशातून (या) डवशाल पृडथवीकिे 
मी त्वरेने डनघाली आहे ! ॥ २१ ॥ 
 

शलू – मी शूल – 
पथृ्वीवर अवतरलेली अदृश्य शक्ती... 
देवी (कात्यडयनी) च्या कृपेम ळे 
(हा) झगझगीत स ंदर विे मला डमळाला आहे– 
कार्वत्तकेयाने सम द्रात 
(वृक्षाप्रमािे) दृढमूल झालेल्या (तारकास राला) 
जसे िेिून काढले 
तसे कंसाला मारून मी िेििार आहे ! ॥ २२ ॥ 
 

नील – मी तर नील – 
मी भािंिे लावतो 
संग्रामात (माझ्यासारिा) पराक्रमी (नाही) 
य द्धात मी पाठ दािडवली नाही .. 
शग्क्तीशाली (स्कंदाने) क्रौंि (पवषता) िा जसा भेद केला 
तसे द ष्ट कंसाला य द्धात मी ठार मारिार आहे ! ॥ २३ ॥ 
 

मनोजव – (मी) मनोजव – 
माझा वगे वान्यासारिा आहे. 
देवी (कात्यडयनी) च्या कयषडसद्धीसाठी मी इथे आलो आहे ... 
वळूेच्या वनािी अननी (जशी अवस्था करतो) 
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तशी य द्धाच्या आघािीवर 
मी दित्यािंी करतो ! ॥ २४ ॥ 
 

कात्यणयनी – क ं िोदर, शकं किष, महानील, मनोजव ! तर या भगवान डवष्ट्िूच्या बाळलीलािंा आस्वाद 
घेण्यासाठी, गवळ्याचं्या विेात स्वतःला लपवनू आपि (सारे) गौळवाड्याति उतरू या. 
 

पडरवारासह [कात्यडयनी जाते.] 
 
(िाजा) कंस – अरे, पहाट झाली... 
तर शाडंतकमाला योनय अशा कक्षात 
शातंीसाठी जाऊन------- 
मी िूपसे शाडंत (कमष) करतो 
(म्हिजे) मला शातंी लाभेल. ॥ २५ ॥ 

[सवषजि जातात.] 
 

दुसिा अंक पूिि 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

 
अंक णतसिा 

 
(प्रवेशक) 

 
[एक वृद्ध गोपालक प्रवशे करतो.] 

 
वृद्ध गोपालक – अरे मेघदत्त, हे पाहा वृिभदत्त, ए क ं भदत्त, तू घोिदत्त, त म्हालंा सागंतोय् – – –
गाईवासरानंा प ढे हाका, प ढे हाका ! पोटभर पािी डपऊन गाईवासरं हंबरत हंबरत या वृदंावनाकिे 
येताहेत. आडि (हा) गाईंच्या कळपातून बाहेर पिून वारुळाला तळापासून उकरीत काळसर रंगाच्या 
सापासंार्या डनळ्याकमळाचं्या माळािंा (देठािंा) डशगावंर वढेा पिलेला बिल ऐटीत उभा आहे ! आडि हा 
कोिी वगेळाि बिल वाटतोय्– – – – शपूेट उंिावनू पसरली आहे, िादें आक्रसून घेतले आहेत, 
िदं्रासारिं पाढरं अंग आहे. डशगाचं्या टोकानंी जिू जमीन उकरून मस्तीत फेकतो आहे ! मी आपला 
दामकालाि हाक मारतो. अरे दामक, आपल्या लािक्या गाईंना आडि वासरानंा स रडक्षत जागी हलव आडि 
तू पि (इकिे) ये. 
 

[मग दामक प्रवशे करतो.] 
 
दामक – अहाहा, स्वामी नंदगोपािंी केवढी मोठी गवतािी डशवारं आहेत ! (त्याचं्या) म लािा जन्म झाला 
त्या डदवसापासून (तर) िूप िूप आनंदाच्या अद् भ त गोष्टींिी भर पिते आहे ! बरं तरं, गाईंि डिल्लार इथंि 
थाबं ूदे – तेवढ्यात मी मामाचं्याकिे जातो. (जवळ जाऊन) मामा, दंिवत. 
 
वृद्ध गोपालक – शातंी असो, शातंी असो, आम्हालंा आडि आमच्या गोधनालंा ! 
 
दामक – मामा, नंदगोपानंा म लगा झाला तेव्हापासून आमच्या गाईवासरािंा रोग पळून गेला आहे. िरं 
म्हिजे सगळ्याि गवळी लोकामंध्ये पे्रमािी भावना वाढली आहे – – – आििी पाहा ना – – – ििावं 
डतथं म ळं तग धरताहेत, झ िपाझ िपावंर फळं लगिलीत... गोि दूध तर ककती दोहलं जातंय् – – –
आडि तेवढंि तूप ! 
 
वृद्ध गोपालक – आडि ही िडकत करून टाकिारी गोष्ट... नंदगोपािंा बाळ जन्मून दहा रात्री झाल्या 
तेवढ्यात पूतना नावािी राक्षसी स्तनातं डवि भरून, नंदगोपीि ंरूप घेऊन आली. मग डतनं बाळाला घेऊन 
त्याच्या तोंिात स्तन डदला. तेव्हा त्यानं डतला ओळिलं, जडमनीवर झोपल्यासारिी डतला पािली, तर ती 
राक्षसी झाली आडि डतथंि मरून गेली ! मग नंदगोपािंा बाळ जेमतेम मडहन्यािा झाला तेव्हा शकट नावािा 
राक्षस शकटाि–ंगािीि ंरुप घेऊन आला. त्यालाही (बाळानं) ओळिलं आडि एक लाथ हािून त्यािा 
ि रािा केला – –तोही प न्हा राक्षस होऊन जागीि मरून पिला ! मग मडहना उलटून गेल्यावर 
नंदगोपाच्या बाळािा (हा उद्योग) – – – एका घरी जाऊन दूध प्याव,ं द सऱ्या घरी जाऊन दही िाऊन 
टाकाव ंआििी डतसऱ्या घरी जाऊन लोिी डमळाव,ं िौथ्या घरी जाऊन पायसा (डिरी) वर हात मारावा, 
आििी क ठल्या घरी जाऊन ताकाच्या घड्याकिे पाहात रहाव ं ... ... तेव्हा तरुि गवळिींनी रागावनू 
नंदगोपीकिे (सगळं) साडंगतलं. नंदगोपी रागावली, एक दोरी घेऊन डतनं ती (बाळाच्या) कमरेला बाधंली 
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आडि उरलेलं टोक उिळाभोवती बाधंल. आडि मग ते उिळस द्धा ओढून आिताना पाहून, यमल आडि 
अज षन या दोघा राक्षसानंी मधे अिकवलं. ते दोघे (जवळ येऊन) एक झाले. त्याचं्या मधून जाताना 
नंदगोपाच्या बाळानं जोर केला आडि दोन्ही झािािंा िक्कािूर केला--- - तेव्हा ते (वृक्ष) पि राक्षस झाले 
आडि लगेि मरून पिले ! तेव्हा मग सगळे गवळी लोक म्हिाले, ‘हा प्रििं शक्तीिा, पराक्रमी आहे---- 
आजपासून याला धनी दामोदर म्हिू या?’ मग नंदगोपािंा बाळ इकिे डतकिे धावण्याइतका (मोठा) होतो 
तोि प्रलब नावािा राक्षस नंदगोपािंा विे घेऊन आला. मग संकिषिाला गळ्याशी घेऊन तो जाऊ लागला 
तेव्हा धनी संकिषिानं त्याच्या िोक्यावर मूठ हािली. त्या दिक्यानं त्यािे िोळे बाहेर आले, तोही 
राक्षसरूपात आला आडि लगेि मेला ! मग (नंदबाळ) गवळ्यािंी पोरं बरोबर घेऊन तािफळं 
जमडवण्यासाठी तालवनाकिे गेला. डतथं तालवनात धेन क नावंाि राक्षस गदषभािा विे घेऊन आला. 
त्यालाही धनी दामोदरानं ओळिलं, त्यािा िावा पाय पकिून त्याला वर फेकलं, ताङफळं िाली पािून 
घेतली. तोही राक्षसरूपात आला आडि लगेि मेला! मग केशीं नावािा राक्षस घोड्याि ंरूप घेऊन आला. 
धनी दामोदरानं त्याला पि ओळिलं. त्याच्या तोंिात हातािा कोपर घातला, त्याम ळे त्यािे दोन त किे 
झाले. तोही राक्षसरूपात येऊन जागीि मेला! ही आडि आििी डकतीतरी (पराक्रमािी) कृत्यं धनी 
दामोदरानं केली आहेत! 
 
दामक – मामा, ते सारं आता राहू द्या. धनी दामोदर आज या वृंदावनात गोपकन्यानंा बरोबर घेऊन 
हल्लीसक िेळायला येताहेत. 
 
वृद्ध गोपालक – हो का? तर सवष गोपजनासंह धनी दमोदराि ंहल्लीसक आपि पाहू या. 
 
दामक – जशी मामािंी आ्ा. [दोघे जातात.] 
 

[अंकािंभ] 
 
वृद्धगोपालक – सूयष उगवला न उगवला तोि 
सवादरानं मस्तकं (नमवनू) 
द नधामृतानं भरलेल्या जगन्मातानंा 
(या आपल्या) गाईंना नेहमी वदंन करीत िला ! ॥ १ ॥ 
अहो, आमच्या घरादारांची (केवढी ही) श्रीमंती ! ऐटीत तयार होऊन, रूपाला साजेसा वेष लेऊन 
(आणि) दुंदभुि (वगैरे घेऊन) आम्ही बोलाविे करायला चाललो आहोत - – - आमच्या 
गोपकन्यानंी, ए घोिस ंदडर, वनमाले, िदं्ररेिे, मृगाडक्ष, या, झपाझप या! 
 

[मग सवषजिी येतात.] 
 
सविजिी – मामा, आमिा सवांिा दंिवत. 
 
वृद्ध गोपालक – म लींनो, हा (पाहा) धनी दामोदर, गाईच्या द धानं पाढंरा झालेल्या धनी संकिषिाबरोबर, 
गोपाळाचं्या घोळक्यात, ग हेत असलेल्या कसहासारिा इकिेि येतो आहे. 
[नंतर गोपाळानंी वढेलेल्या दामोदि आडि संकषिि प्रवशे करतात.] 
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दामोदि – (िडकत होऊन) अहाहा, जात्याि स ंदर असलेल्या या गोपकन्यानंी 
(आज) ठेविीतला पोशाि िढडवला आहे. ! 
या गोपडस्त्रया 
सोनिाफ्याच्या फ लासार्या गौरविी आहेत... 
फ ललेल्या कमलासारिा त्यािंा िेहरा 
(आडि) नीलकमलासारिे त्यािें िोळे आहेत .. 
डवडवध रंगीबेरंगी वस्त्र नेसून, 
लाबंसिक केसातं भरगच्च रानफ ले माळून, 
गोि बिबि करीत 
त्यािंा िेळ िालू आहे ! ॥ २ ॥ 
 

संकर्वण – हे गोपय वक आल आहेत : 
िूप आनंडदत होऊन 
रंगीत (कापिाने मढडवलेले, हालिालीबरोबर) हलिारे 
ढोल वाजवीत काहीजि उभे आहेत; 
तर लालकमलाच्या पाकळ्याप्रमािे िेहरा आडि िोळे 
असलेले काही नाना प्रकारिे िेळ िेळताहेत; 
(गाईवासराचं्या) हंबरण्याच्या आवाजाने भरलेल्या 
वृदंावनातील (या) गौळवाड्याला 
प्रििं आनंदािी जाग (आली आहे); 
तशाि आनंदाने भरलेले काही (गोपतरुि) 
गािी म्हित आहेत. ॥ ३ ॥ 
 

वृद्ध गोपालक – होय, धनी, सवष तयारीनं आले आहेत. 
 
दामक – स्वामींिा जय हो ! 
 
संकषिि – दामक, सगळी गवळ्यािंी म ले आली आहेत ? 
 
दामक – होय, धनी. सवष तयारीनं आले आहेत. 
 
दामोदि – घोिस ंदडर, वनमाले, िदं्ररेिे, मृगाडक्ष? हा हल्लीसक नृत्यािा प्रकार गौळवाड्याला अन रूप 
(आहे, तर तो) नािावा, 
 
सविजिी – जशी स्वामींिी आ्ा. 
 
संकषिि – दामक, मेघनाद, वादे्य वाजवायला आरंभ करा. 
 
दोघेही – धनी, तसंि करतो. 
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वृद्ध गोपालक – धनी, त म्ही हल्लीसक िेळाल. मी इथ ंकाय करू? 
 
दामोदि – का ? त म्ही पाहा ना ! 
 
वृद्ध गोपालक – बरं, धनी ! 
[सवषजि नृत्य करतात. ] 
 
वृध्द गोपालक – वाः वाः, िान गायलात, िान वाजवलंत, िान नािलात ! तर मी स ध्दा नाितो... ... 
अरे, धाप लागली की मला ! 
 
(एक) गोपाळ – (प्रवशे करून) बापरे, धनी, पळा या जागेतून ! 
 
दामोदि – दामका, असा घाबरला आहेस का? 
 
गोपाळ – हा ... ... अडरष्ट वृिभ नावािा राक्षस .... प्रािघेण्या डवनाशािा गोळा (जिू) ...ि राच्या 
टोकानंी जमीन उकरीत...त्यािी िरकाळी म्हिजे ढगािंा गिगिाट. म्हिून मी घाबरली आहे ! 
 
दामोदि – अस्सं, म्हिजे अडरष्टिषभ आला म्हिायिा ! (हे पाहा), या आपल्या गोपकन्या आडि म ले 
(यानंा) घेऊन या पवषतडशिरावर िढून जाव े(आडि डतथून) या द ष्टािे आडि माझे जे िास य ध्द (होईल) 
ते आपि पाहाव ेयांािा गवष मी उतरवतो. 
[संकिषि त्या सवांच्या बरोबर जातो ] 
 
दामोदि – हाि, हाि तो द ष्ट अडरष्टिषभ – 
हा शग्क्तशाली वृिभराज : 
जडमनीिा पषृ्ठभाग ि रानंी प राप रा ओरबािून 
डशगानंी नद्यािें बाधं फोिून (माती) िहूकिे उधळीत, 
भीतीने कावरेबावरे झालेले गोप एकटक पाहात असता, 
गजषना करीत (इकिे) धावतो आहे ! ॥ ४ ॥ 

[मग अणिष्टषिभ प्रवशे करतो.] 
 

अणिष्टषिभ – अहो बघा – 
शत्रिूा वध करण्यासाठी बिलािे रूप घेऊन, 
कशगाचं्या टोकापासून पसरिाऱ्या कोटी डकरिानंी 
जिू आकाश रंगवीत, 
वृदंावनात मजेने आरोळ्या ठोकिाऱ्या 
(या) शत्रवूर हल्ला करून 
आज पासून मी स िानें कालक्रमिा करिार आहे !  ॥ ५ ॥ 
माझ्या गजषनेच्या आवाजाने इथे या गौळवाड्यात 
डस्त्रयािें गभष गळून पितात... 
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ि रािंी टोके रुपून अधषिदं्राकृती उमटलेली भमूी 
वृक्ष–अरण्यासह थरथर कापते !  ॥ ६ ॥ 
क ठे गेला आहे, तो नंदगोपािा पोर? अरे, नंदगोपाच्या पोरा, क ठे आहेस तू? 
दामोदि – अरे नीिा, वृिभा ! इकिे ये, इकिे ये. हा मी इथे उभा आहे. 
 
अणिष्टषिभ – (पाहून) अहो, 
(माझ्यासार्या) भयंकर रुप असलेल्या, 
प्रििं गरजिाऱ्या, 
प्रििं शक्तीच्या (अडरष्टिषभाला) पाहून 
याला भीती वाटत नाही, आश्चयष वाटत नाही ... 
म्हिजे हा पोर फारि सामथ्यषवान (असला पाडहजे) ! ॥ ७ ॥ 
 
दामोदि – अरे, हे भय म्हिजे काय आहे ? 
त मच्याकिून मी आज (हे प्रथमि) ऐकले ! 
(िरे म्हिजे) भ्यालेल्यानंा अभय देण्यासाठी (तर) 
मी या पथृ्वीतलावर जन्म घेतला आहे.   ॥ ८ ॥ 
 

अणिष्टषिभ – अरे, तू पोर आहेस. म्हिून त ला भय (म्हिजे काय ते) 
माहीत नाही. 
 
दामोदि – अरे नीि वृिभा, पोर म्हिून माझ्याशी दािंगाई करतोस? 
कृष्ट्िसपाच्या डपलाने िावा घेतला 
म्हिून कोिी मरत नाही? 
प्रािीन काळी, क मार स्कंदानेि 
क्रौंिािा संहार केला होता !  ॥ ९ ॥ 
 

अणिष्टषिभ – असेल ! 
 
दामोदि – मूिा, आििी हे पि ऐकून ठेव : 
घट्ट दगिाचं्या राशीसारिा तू (असशील ) : 
पि फादंीसार्या केवळ वज्राने 
पवषताला िाली कोसळवले की नाही? ॥ १० ॥ 
 

अणिष्टषिभ – अरे, नंदगोपाच्या पोरा, काय आरंभले आहेस तू? 
 
दामोदि – तूला ठार करण्यािा उद्योग. 
 
अणिष्टषिभ – आहे ताकद? 
 
दामोदि – संशय वाटतो की काय? 
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अणिष्टषिभ – तर मग, त झ्या जातीला शोभेल असे शस्त्र (हाती) घे. 
 
दामोदि – शस्त्र म्हिालास? हा, हा ! अरे, 
पवषताच्या कड्यासारिे घट्ट िादं्यािे 
हे माझे दोन हात (हेि) माझे शस्त्र ! 
त झ्यासार्या द बळ्यानंी द सरे शस्त्र (घ्याव)े. 
आििी (सागंतो) – 
माझ्या लाबं आडि घट्ट बाहंूनी िेिून जात 
तू िटडदशी जडमनीवर कोसळला नाहीस 
तर माझे नाव ‘दामोदर’ नाही !  ॥ ११ ॥ 
 

अणिष्टषिभ – ठीक तर...कर लढायला स रुवात. 
 
दामोदि – अरे नीि वृिभा, त झ्यात ताकद असेल तर ... मी एक पायावर उभा रहातो ... (या) जागेवरून 
ढकल मला. 
 
अणिष्टषिभ – यात काय संशय ! 
[तसे करण्यािी धिपि करून मूग्च्ित होऊन पितो.] 
 
दामोदि – अरे बिला, श द्धीवर ये, श द्धीवर ये ! या ताकदीिाि त ला गवष झाला होता? 
 
अणिष्टषिभ – (श द्धीवर येऊन, स्वतःशी) अरे, या पोराला प्रडतकार करिे महाकमष कठीि ! 
 
हा रुद्र असेल काय? का इंद्र? 
का स्वतः डवष्ट्िूि असावा? 
माझा तकष  काही िोटा नाही 
तो प रुिोत्तमि हा !  ॥ १२ ॥ 
 

आः ... 
 

डजथे डजथे आम्ही जन्म घेतला 
डतथे डतथे दानवािंा वध करण्यास्तव 
त्रिलोक्यािा संरक्षक 
मध सूदन प्रकट होतो !  ॥ १३ ॥ 
 

असो ! डवष्ट्िूच्या हातून मेलो तर मला अक्षय लोक डमळेल ! 
तेव्हा मी य द्धि करिार (उघिपिे) अरे नंदगोपाच्या पोरा माझा गवष प न्हा उफाळून आला आहे ! 
 
दामोदि – हं .......... थाबं, थाबं तर मग 
माजलेल्या बिला, 
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माझ्या हाताचं्या डमठीत सापिलास म्हिजे, 
पिण्यासाठीि फ गलेल्या पावसाळी ढगासारिा 
गरजशील काय? 
ये, (त ला) फेकतो (बघ)............ 
जडमनीवर (उतािा) पिशील........ 
वज्राने डिन्नडभन्न झालेल्या अंजनपवषताच्या 
कड्यासारिा (होशील) ! ॥ १४ ॥ 
 
(तसे करून) हा द ष्ट अडरष्टिषभ – 
वाहिाऱ्या रक्ताच्या डिळकाडं्यानंी 
त्यािे नाक, तोंि, िोळे ओले झाले आहेत, 
त्याच्या वकशिावरिे केस ताठरले आहेत, 
पाय आडि कान थरथरताहेत ! 
हा शग्क्तशाली राक्षस .......... वृिभ, 
वज्राने िक्कािूर झालेल्या पवषताप्रमािे 
अिक िीदार डशिरासंडहत 
जडमनीवर कोसळला आहे ..... ..... 
(त्यािे) प्राि डनघून गेले आहेत !  ॥ १५ ॥ 
 

दामक – (प्रवशे करून) स्वामींिा जय हो ! इकिे, यम नेच्या िोहात 
काडलय नावािा महानाग वर आला आहे असे एकून धनी संकिषि 
पवषतावरून डतकिेि गेले आहेत ! धनी, संकिषिानंा आवरा आवरा ! 
 
दामोदि – काडलय नावािा नागराज फार गर्ववष्ठ असल्यािे मी पि ऐकतो 
आहे. ठीक आहे...... मी त्यािा गवष डजरवतो. 
गाई, ब्राह्मि इत्यादी प्रजेला 
त्याने फार इजा केली आहे. 
आजपासून त्यािा प्रभाव लोपेल ...... 
त्यािा आत्मा थंि होईल ! ॥ १६ ॥ 

[दोघे जातात] 
 

णतसिा अंक पूिि झाला. 
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अंक ४ था 
 

[आता दामोदि प्रवशे करतो] 
 
दामोदि – या रमिीय गोपागंना – 
मत्त िकोरडपलाचं्यासारिे त्यािें िोळे, 
उन्नत आडि कमनीय स्तन, 
थरारिाऱ्या अधरोष्ठािी िमक, 
नागराजाला पाहून त्या घाबरून गेल्या आहेत, 
बाविळल्या आहेत, 
केसात िोवलेल्या त्याचं्या फ लाचं्या माळा 
डवसकटून गेल्या आहेत, 
उत्तरीय (िादं्यावरून) गळून पिले आहे, 
भीतीने व्याकूळ होऊन (काहीबाही) बोलत आहेत, 
(आडि याि ग्स्थतीत) 
माझ्या मागून येत आहेत.  ॥ १ ॥ 
 
[मग गोपकन्द्या प्रवशे करतात] 
 
सविजिी – नका, नका, धनी ! या जलाशयात प्रवेश करू नका ! हा तर द ष्ट महानागाच्या क ळािं 
डनवासस्थान आहे ! 
 
दामोदि– िे...... िे...... त म्ही काहीही डविाद बाळगू नका. असे पहा– 
हा सम द्रासारिा तेलकट पाण्यािा िोह.......... 
पक्षी आडि वध्य पश  तो टाळतात, 
याच्या पाण्यािी िोली (िूप असल्याम ळे) हत्तींिे कळप भीतीने 
िडकत होऊन 
(याकिे) द रून पाहात रहातात; 
गोपींनी शकंा (आडि भीडत) वाटल्याम ळे 
गोि नाजूक डहतकर बोलानंी मला अिडवले (तरी) 
त्यात डशरून मी तो ढवळून टाकतो .... .... 
(आडि) काकलदी (च्या िोहात) रहायला िटावलेल्या 
अडतशय शक्तीमान सापाला 
य द्धािी ि िूक दािडवतो !  ॥ २ ॥ 
 

सविजिी – धनी संकिषि, आवरा, आवरा धनी दामोदराला ! 
 
संकषिि – (प्रवशे करून) भीती ककवा डविाद वाटण्यािे म ळीि कारि नाही (दामोदराडवियीिे त मिे) पे्रम 
डदसून आले आहे (ि). त म्ही असे पाहा की, 
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ज्याच्या म िातून बाहेर पििाऱ्या 
अश भ डविय क्त अग्ननज्वाळानंी 
डदशािें मंिळ रक्ताळले आहे, 
तो हा प्रििं नाग 
येिाऱ्या कृष्ट्िाला पाहून दिकून, 
वगेाने िाल करून 
फिाचं्या आत (आपले) मस्तक नमवीत आहे !  ॥ ३ ॥ 
 

सविजिी – हो.... (आमिे) धनी दामोदर आहेति म ळी तसे. 
दामोदर – सवष प्रजेच्या कल्यािास्तव मी नागाला अडतशय झपाट्याने माझ्या काबूत आितो. 
 

[असे म्हिून िोहात डशरतो.] 
 
सविजिी – अगबाई ! ध रािा लोट उसळला ! 
 
दामोदि – अहो, डकती िोल हा िोह ! इथे 
काडलयाच्या ध राने धूसडरत झालेल्या, 
डविारी अपनी पोटात असलेल्या 
या यमूनेच्या लाटानंा 
काळ्या ि ण्या पिलेल्या रेशमी वस्त्रािंी कातंी िढडवतो 
(आडि) प्रवाही इंद्रनील मण्यािें सादृश्य आितो. ॥ ४ ॥ 

[जातो.] 
[नंतर वृध्द गोपालक प्रवशे करतो] 
 
वृद्ध गोपालक – धनी, धनी ! बघा, म ली अिवीत असताना (ही) हा यम नेच्या िोहात डशरला ! नको, 
नको, असं साहस करून डशरायला नको होतं. या िोहात वाघ, ि करं, हत्ती पािी डपऊन जागच्या जागी 
मरून पितात. (हा तर) िोळ्यानंाही डदसत नाही ! आता मी काय करू? बरं ........ या क ं भपळसावर 
िढून नजर रोिून पाहातो. बापरे ! धूर उसळला ! 
 
संकषिि – बघा म लींनो – 
तळापासून पािी ढवळून, 
नागाला िह बाजंूनी पकिून, 
या नील (कृष्ट्ि) सपाच्या फण्यावर 
हा दामोदर उभा आहे 
(आडि) मेघावर आरूढ झालेल्या 
इंद्रासारिा शोभतो आहे ! 
 
वृध्द गोपालक – वाः वाः, शाबास धनी, शाबास ! 
[नंतर काडलयाला पकिून दामोदि प्रवशे करतो.] 
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दामोदि – अरे, हा मी – 
डविाने फ गलेल्या फिा असलेल्या, 
(रागाने) थरथरत असलेल्या 
काडलय महासपाला अपमाडनत करून, 
त्याच्या मस्तकावर एक पाय रेलून, 
हात फताकासारिे फिफिवीत, 
त्याच्या फिावंर 
नाजूक अंगडवके्षपासह स ंदर हल्लीसक नाितो आहे ! ॥ ६ ॥ 
 
सविजिी – नवल आहे, धनी, नवल आहे ! काडलयाच्या पािी फिावंर िढून हल्लीसक नािताहेत ! 
 
दामोदि – तर मी पि आता फ ले गोळा करतो. 
 
काणलय – डवश्वािा प्रििं डवस्तार 
प्रकाशमान आडि अंधाडरत जगानंा (डवभागिाऱ्या) 
पवषताने ज्याप्रमािे वढेला, 
आडि सम डद्रय राक्षसाचं्या डनवासस्थानात (सम द्रात) 
शवषधन ष्ट्याच्या दोरीसार्या (वास की) सपाने 
मंदर पवषताला जसे वढेले, 
त्याप्रमािे इंद्राच्या हत्तीच्या सोंिेप्रमािे 
जािजूि आडि टिक असा मी (माझ्या) फिानंी 
त ला प रापूरा आवळून क्षिाधात 
स्वगात कायमिा रहाण्यासाठी पाठवतो (बघ) ! ॥ ७ ॥ 
 

वृध्द गोपालक – अहो, अहो, धनी ! हा बघा धनी दामोदर फ लाचं्या सारिी पावलं टाकीत, यम नेच्या 
िोहािाि आकार घेतलेल्या महानागाला पायानं हािीत, फ लं गोळा करतो आहे ! (पाण्याजवळ उतरून) 
शाबास, धनी, शाबास ! फािून टाक, फािून टाक (त्याला). मी पि मदतीला येतो ! पि धनी, मला भीती 
वाटते. तर मी ही हकीकत नंदगोपानंा (जाऊन) सागंतो. 

 
[जातो] 

दामोदि – अडतशय गवष िढून 
जोरजोराने फूत्कार टाकीत असलेल्या, 
लाबंरंुद, गोलाकार फिा पसरलेल्या 
या गढूळलेल्या सापाला 
यम नेच्या िोहाच्या तळापासून – 
डजथले मासे आडि स सरी रगिून गेले आहेत – 
बाहेर िेिून 
मी एकदम जडमनीवर आपटतो (बघा) ! ॥ ८ ॥ 
 

काणलय – अरे ए, 
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ज्याच्या (केवळ) रागाने शडररातून धूर डनघू लागतो, 
त्यानेि पडृथवी आगीिे भक्ष्य होते, 
तो मी–ज्वालाचं्या वटेोळ्यानंी (त ला) जाळून टाकतो... 
मरुद्गिासंह (सारे) लोक 
त झे रक्षि करोत ! ॥ ९ ॥ 
 

दामोदि – काडलय, त झी ताकद असेल तर माझा एक हात जाळून दािव ! 
 
काणलय – हा हा हा ! 
िार सम द्रापंयंत पसरलेली 
सात क लपवषतासंडहत ही अडिल पडृथवी 
मी जाळीन... 
तर त झा हात मी जाळू शकिार नाही? ॥ १० ॥ 
हं... उभा रहा आता. त झी राि करून टाकतो बघ. 
[डविमय अननी सोितो.] 
 
दामोदि – वाः, डदसला की त झा पराक्रम ! 
 
काणलय – देवा नारायिा, प्रसन्न व्हा, प्रसन्न व्हा ! 
 
दामोदि – या पराक्रमािा (ि) त ला गवष िढला होता? 
 
काणलय – क्षमा करा, देवा ! 
देवश्रेष्ठा, 
गोवधषन उिलून धरिारा 
अत लनीय प्रभाव असलेला 
मंदार (पवषता) सारिा शग्क्तशाली 
अलौडकक पराक्रमी त मिा हा बाहू– 
ज्यािा आसरा सवष जगे घेतात– 
तो जाळण्यािी, 
हे डत्रभ वनेश्वरा ! 
माझ्यात कशी ताकद असिार? ॥ ११ ॥ 
भगवन्, अ्ानाम ळे माझ्याकिून अडतक्रमि झाले. अंतःप रासह मी (आपल्याला) शरि येत आहे. 
 
दामोदि – काडलय, या यम नेच्या िोहात तू का, आलास? 
 
काणलय – भगवतंाच्या श्रेष्ठ वाहनािी, गरुिािी भीती आहे म्हिून मी (या िोहात) डशरलो. तर भगवतंाच्या 
कृपेने गरुिापासून अभयािी इच्िा करतो. 
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दामोदि – बरे, बरे. 
नागेंद्रा, त झ्या मस्तकावर 
माझ्या पावलािी िूि वठली आहे. 
ही गरुिालाि डदसेल. 
(आडि) तो त ला अभय देईल. ॥ १२ ॥ 
 

काणलय – भगवतंािा अन ग्रह झाला. 
 
दामोदि – जा, (िोहात) प्रवशे कर. 
 
काणलय – जशी भगवान नारायिािंी आ्ा. 
 
दामोदि – नाही तर ...... जरा इकिे ये. 
 
काणलय – हा आलो, भगवन् ! 
 
दामोदि – आजपासून गाई, ब्राह्मि प्रभृती सवष प्रजाजनाचं्या बाबतीत (त झ्याकिून) काही आगळीक घिू 
नये. 
 
काणलय – भगवन्, माझ्या डविाम ळे हे (सवष) पािी दूडित झाले आहे. तर आताि डवि काढून घेऊन, 
यम नेच्या िोहातून मी दूर डनघून जातो. 
 
दामोदि – प न्हा भेटीला या. 
 
काणलय – जी, भगवान नारायिािंी आ्ा. 

(पडरवारासह डनघून जातो.) 
 
दामोदि – तर आता मी पि िोहातून वेिलेली फ ले गोपबाडलकानंा देतो. 
 
सविजिी – हे बघा धनी आमि ं हृदय आनंदवीत, अंगावर एक ओरििा न लागता, इकिेि येताहेत. 
स्वामींिा जय हो ! 
 
संकषिि – अडभनंदन ! गाई-ब्राह्मिािें कल्याि झाले. 
 
दामोदि – (ही) फ ले घ्या. 
 
सविजिी – धनी, म डनजनाचं्या हाती पि कधी न लागलेली ही फ लं हाती 
घेतलीत ...... िदं्राच्या आडि सूयाच्या डकरिािंा 
स्पशष न झालेली.......... जशीच्या तशी ताजी....... 
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धनी, आम्हालंा भीती वाटते. 
 
दामोदि – त म्ही डबिाऱ्यानंी भय (म्हिजे काय ते) अगोदर पाडहलेि आहे, घाबरण्यािा अन भव (ही) 
घेतला आहे. (आता) घाबरू नका, म ळीि घाबरू नका. माझ्या हाताच्या स्पशाम ळे (ही फ ले) सौम्य झाली 
आहेत........ घ्या ! 
 
सविजिी – जशी स्वामींिी आ्ा. 
 
(एक) सैणनक – (प्रवशेून) गवळीदादा, नंदगोपािंा म लगा क ठे गेला आहे ! 
 
दामोदि – हे काय धनी ...... काडलय नावाच्या महानागाला वठिीवर आिून गोपबाडलकाचं्या घोळक्यात 
उभे आहेत. 
 
सैणनक – (जवळ जाऊन) अहो, नंदगोपप त्र, अथाप्रमािेि नाव असलेल्या महाराज उग्रसेनािें प त्र राजे 
कंस आपल्याला फमावताहेत की – 
 
दामोदि – काय? फमावताहेत म्हिालास? 
 
सैणनक – की ‘मध रा नगरीत धन मषह नावािा मोठा उत्सव व्हायिा आहे. त्यात भाग घेण्यासाठी 
पडरजनासंडहत ‘त म्ही दोघानंी याव.े’ 
 
दामोदि – दादा, देवािें ग प्त प्रयोजन साधण्यािा हा काळ आहे असे वाटते. 
 
संकषिि – तर आपि त्वरेने जाऊ या. 
 
दामोदि – ठीक. उत्तम बेत ! अहो, आता –– 
रत्नजडित म क ट ढळला आहे, 
केस डवसकटले आहेत, 
मोतीहार त टला आहे, बाहूभिूि गळून पिले आहे, 
जानव ेलोंबत आहे, 
अशा (ग्स्थतीतल्या) कंसाला जोराने िेिून 
अगोदर उद्धटपिा केलेल्या हत्तीला कसहाने (माराव)े तसा 
आज ठार करून टाकतो !  ॥ १३ ॥ 

(सवष जातात) 
 

 
चौथा अंक पूिि झाला. 
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अंक ५ वा 
 

[आता राजा कंस प्रवशे करतो] 
 
िाजा कंस – अमाप पराक्रम आडि शग्क्तसार असलेला 
दामोदर गौळवाड्यात बलरामासह 
(अनेक) कृत्ये करीत असल्यािे ऐकल्यावर 
धन मषह (योजण्यािी) आ्ा देऊन, 
(त्या डनडमत्ताने) त्याला इथे आिवनू 
तो करगिात उतरला म्हिजे 
मल्लाकिून त्यािा आज मी धात करडवतो.  ॥ १ ॥ 
ध्र वसेन, ध्र वसेन – 
 
सैणनक धु्रवसेन – (प्रवशे करून) महाराजािंा जय हो ! 
 
कंस – ध्र वसेन, नंदगोपािा पोरगा येऊन पोिला का? 
 
धु्रवसेन – ऐकाव ेमहाराजानंी – गोपजनानंी वढेलेल्या दामोदराने संकिषिासह (नगरीत) प्रवेश करताि, 
(आमच्या) पडरटाकंिून (ध वट) वसे्त्र डहसकावनू घेतली असे ऐकताि, (आपल्या) महामात्राने उत्पलापीि 
नामक गंधहस्तीलात्या च्यावर हल्ला करण्यासाठी (अंक श टोिून) िालना डदली. तेव्हा – 
एकाएकी िाल करून आलेल्या त्या (हत्ती) ला पाहून 
भयभीत झालेल्या गोपाळवृंदामध्ये असलेल्या 
(त्या) बाल (दामोदराने) 
पवषतप्राय गजेंद्रािा दात 
ताकदीने उपटून 
क्षिाधात त्याला ठार केले !  ॥ २ ॥ 
 

कंस – ठार केले, म्हिालास ? जा, आििी काय झाले ते पाहून ये. 
 
धु्रवसेन – जशी महाराजािंी आ्ा (बाहेर जाऊन, प न्हा आत येत) महाराजािंा जय हो ! आता, 
उत्सवाच्या प्रसंगासाठी उभारलेल्या ध्वजा-पताकाचं्या वर लावलेल्या फ लाचं्या लाबंलिक माळानंी 
शृगंारलेल्या, अग रूच्या वरवर िढिाऱ्या स गंडधत धूपाने भरलेल्या डवशाल राजपथावर या नंदगोपप त्राने 
प्रवशे केला. राजवाड्याच्या दाराजवळ स गंधािी पेडटका हाती घेऊन (उभी) असलेल्या मदडनका नावाच्या 
क ब्जेला पाडहले ... डतच्या हातातून स गंधी द्रव्ये घेऊन ती आपल्या अंगाला लावली. तोि हात (डतच्या) 
क बिावर िोळून डतिे क बि नाहीसे केले ..... प ष्ट्पडवके्रत्याचं्या द कानातूंन बळजबरीने (डवडवध) फ ले 
घेऊन ती (अंगावर) माळली... आडि (आता) धन ःशालेकिे तो वळला आहे. 
 
कंस – त्याने आरंभले आहे तरी काय? तेव्हा ताबितोब जा. काय होते आहे ते पाहून ये. 
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धु्रवसेन – जशी महाराजािंी आ्ा. (बाहेर जाऊन प न्हा आत येत) महाराजािंा जय हो ! धन ःशालेिा 
रक्षक कसहबलाने त्याला अिडवले तर कानाच्या िाली फटका मारून त्याने त्याला ठार केले ... धन ष्ट्य 
उिलून त्याने त्यािे दोन त किे केले ... आडि आता तो सभामंिपाकिे गेला आहे. तो तर – 
पावसाळी मेघप जंासारिा (कृष्ट्ि-नील) विािा, 
डपवळे रेशमी वस्त्र नेसलेला, 
फ लािंी माळ आडि मोरडपसे (मस्तकी बाधूंन) 
रंगीबेरंगी विे पडरधान केलेला, 
(आपले) मोठे िोळे रागाने गरगर डफरवीत 
बलरामासह इकिेि येतो आहे ... ... 
जसा काही मृत्यिूाि अवतार झाला आहे ! ॥ ३ ॥ 
 
कंस – माझे हृदय जिू धिधिते आहे ! जा, साडंगतल्याप्रमािे िािूर आडि म डष्टकाला घेऊन ये. 
वृग्ष्ट्िक मारानंा लढायला सज्ज राहण्यािी आ्ा दे. 
 
धु्रवसेन – जशी महाराजािंी आ्ा. [जातो.] 
 
कंस – तर मी पि प्रासादाच्या (गच्ची) वर िढून िािूर–म डष्टकािें (मल्ल) य द्ध पाहातो. (डजना िढून वर 
जात) मध डरके, (गच्चीिे) दार उघि. 
 
प्रणतहािी – जशी स्वामींिी आ्ा. 
[गच्चीवर प्रवेश करून कंस आसनावर बसतो. मग िािूर आडि म डष्टक सभामंिपातील करगिात येतात.] 
 
चािूि – प रेपूर माजावर आलेल्या मत्त हत्तीसारिा 
मी हा लढायला सज्ज आहे. 
(त्या) बाळ दामोदराला 
करगिामध्ये मी आज मोिून काढतो.   ॥ ४ ॥ 
 

मुणष्टक – माझ्या हातािी मूठ म्हिजे लोिंिािीि ... 
नावि आहे (माझे) म डष्टक... 
आडि मी संतापलो आहे ! 
वज्राने प्रििं पवषतािे डशिर पािाव ेतसा 
रामाला आज मी पािून टाकिार आहे   ॥ ५ ॥ 
 

धु्रवसेन – हे महाराज (इथे आहेत). त म्ही दोघानंी त्याचं्याजवळ जावे. 
 
दोघे – (िािूर-म डष्टक) : (जवळ जाऊन) स्वामींिी जय हो ! 
 
कंस – िािूर आडि मृडष्टक, त म्ही दोघानंी प्रयत्नािंी शथे करून आपले ऋि फेिले पाडहजे. 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दोघे – ऐकावे धनी ! साधं्यावर अधषिदं्राकार बोटािंी पकि, घिाघाती टोले, असे लढण्यािे िास िावपेि 
योजून आम्ही यश डमळव,ू हा ं... ... पाहाि धनी ! 
 
कंस – ठीक आहे, असेि करा. ध्र वसेन, (त्या) गवळ्याच्या दोन पोरानंा आत येऊ दे. 
 
धु्रवसेन – जशी महाराजािंी आ्ा, [जातो.] 
[मग ध्र वसेनाबरोबर दामोदि आडि संकषिि प्रवशे करतात.] 
 
दामोदि – दादा, 
पूवषजन्मात अस र असलेल्या क्ष द्र कंसाला 
य द्धामध्ये िाली पािून जोवर मी ओढीत नेत नाही 
तोवर मत्यष जनातं माझा (हा) जन्म फ कट आहे, 
आडि गौळवाड्यात मी केलेली ती कृत्ये 
या नगरात धीर देण्यासारिी नाहीत 
(असेि म्हटले पाडहजे. )  ॥ ६ ॥ 
 

संकषिि – करगिात प्रवशे करून, 
लोिंिी मूठ वळडवलेल्या, िेकाळलेल्या 
त्या म डष्टकावर 
(माझ्या) म ष्टीिे प्रहार करून, 
अंतराळात जलमेघाला हेलकाव ेदेिाऱ्या 
प्रििं वाऱ्याच्या झोतासारिा 
मी वावरिार आहे !   ॥ ७ ॥ 
 

धु्रवसेन – हे महाराज (कंस). आपि दोघानंी जवळ जाव.े 
 
दामोदि-संकषिि – दोघेः काय? कोिािे महाराज? 
 
धु्रवसेन – सवष जगतािे, आडि आमिे पि. 
 
दामोदि – आजपासून संपले ! 
 
धु्रवसेन – महाराजािंा जयहो ! हे ते दोघे. 
 
कंस – (डनहाळून) हा तो दामोदर ! अहो, 
श्यामविी, 
बळकट िादें आडि बाहू, 
रंुद, भरलेली िाती, 
मदमत्त हत्तीसारिी धीमी ऐटदार िाल; 
(असा हा) सौंदयाने, ऐश्वयाने शोभतो आहे. 
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त्यािी पूवी ऐकलेली कृत्ये 
(म्हिजे) काही आश्चयष नव्हे......... 
डतन्ही लोकािंी उलटापालट करायला 
हा समथष आहे ! ॥ ८ ॥ 
 

(आडि) हा स ंदर, गंभीर आकृतीिा त्यािा मोठा भाऊ राम असे ऐकतो. 
 
िदं्रासारिी यािी मूती, 
ताज्या कमळासारिे स्वच्ि, मोठे िोळे, 
नेसूिे ककमती डनळे वस्त्र, 
िादंीच्या अिसरासारिे गोल, लाबं बाहू; 
नील कमलाचं्या पाकळ्यािंी रंगीत प ष्ट्पमाळा 
(त्याच्या गळ्यात) झ लते आहे. ॥ ९ ॥ 
 

दामोदि – दादा, हे दोघे आपल्याशी य द्ध करायला कसले आहेत असे मला वाटते. 
 
संकषिि – असावते. 
 
कंस – ध्र वसेन, य द्धाला स रुवात होऊ द्या. 
 
धु्रवसेन – जशी महाराजािंी आ्ा. 
[फ लािंी माळ फेकतो.] 
 
चािूि-मुणष्टक – अरे हो, वाजवा, शिं-द ंद डभ वाजवा ! 
 
चािूि – ये दामोदरा, माझ्या दोन हाताशंी (लढून) आज यश डमळून दािव. 
 
दामोदि – हा मी आलो.......... उभा रहा.......... 
माझा हा वगे (वान् हल्ला) सहन कर. हल्ल्याला तोंि दे. 
 
मुणष्टक – ए ए रामा ! माझ्या म ठीने त झ्या गात्रािें पीठ झाले म्हिजे (त्यातून) 
गळिाऱ्या रक्ताच्या लोटात ब िून जाऊन तू आज प्राि पाििशील. 
 
संकषिि – म डष्टका, त ला आज 
यमाच्या भेटीला पाठडवतो. 
[सवषजि-िौघे–बाह य द्ध करतात.] 
 
दामोदि – यािी हािे मोिून मी याला मारले आहे ..... 
 
संकषिि – मी पि याला ठार केले आहे ! 
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दामोदि – आडि (आता) कंसास राला 
मी यमलोकाला घेऊन जाती ! ॥ १० ॥ 
[प्रासादाच्या गच्चीवर िढून कंसािे (िोके) केस धरून 
त्याला िाली फेकीत] 
यांा यांा द रात्मा कंसािे – 
िादें, कंठ, कमर, ग िघे, माडं्या आडि पाय 
मोिून गेले आहेत...... 
िोळे बाहेर येऊन गरगरा डफरताहेत.... 
सवष मूिावर रक्त पसरले आहे....... 
हार त टला आहे......बाह भिूि गळून पिले आहे...... 
य्ोपवीत लोंबते आहे...... 
वज्राने डशिर िक्कािूर होऊन 
(एिादा) पवषत कोसळावा 
तसा हा पिला आहे ! ॥ ११॥ 
 
(पिद्याआि) ‘हाय, हाय, महाराज!’ 
(प न्हा पिद्याआि) ‘अहो अहो वृग्ष्ट्िसिडनकानंो, अनावृडष्ट, डशवक. 
हृडदक, पथृ क, सोमदत्त, अकू्रर (वगिरे) प्रम ि वीरानंो, धन्याच्या 
िाल्लेल्या अन्नािी परतफेि करण्यािी ही वळे आली आहे ! दौित 
या हो सवषजि ! 
 
दामोदि – दादा, (या) सिन्याला आवरून धरा. 
 
संकषिि – हा काय...... (क्षिाधात) आवर घालतो. 
वगेाने दौििाऱ्या घोिे, रथ, हत्ती याचं्याबरोबर 
इतस्ततः धाविारे सिडनक उच्चरवाने गजषत अTहेत... 
स्वच्ि केलेली िड्ग, प्रास, शग्क्त, ऋडष्ट, भाले 
(इत्यादी शसे्त्र) िमकत आहेत... 
अशा (या) सिन्याला – 
वाऱ्याच्या सोसाट्याने िह ळलेल्या, 
फेसािे प जंके आडि लाटाचं्या माळा 
(पषृ्ठभागावर गोळा झालेल्या) सम द्राप्रमािे, 
हा मी दोन्ही हातानंी ढवळून टाकतो. ॥ १२ ॥ 
[मग वस देव प्रवशे करतो.] 
 
वसुदेव – अहो, मध रेच्या नागडरकानंी, नका, (भलते) साहस करू नका ! 
हा माझा मोठा म लगा...रोडहिीिा प त्र 
आडि देवकीच्या या म लाला त म्ही ओळित नाही का? 
(तेव्हा) डिलिते काढून टाका... 
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शस्त्रािें (इथे) काय काम आहे? 
कंसाच्या (वधा) साठी स्वतः डवष्ट्िू 
(अवतार घेऊन) आले आहेत ! ॥ १३ ॥ 
 

संकिषि – (पाहून) अरे, तात (की हे) ! तात, मी संकिषि... वदंन करतो ! 
 
दामोदि – तात, मी दामोदर...वदंन करतो. 
 
वसुदेव – अक्षय डवजयािे वाटेकरी व्हा त म्ही दोघे ! सत्प त्रानंा जन्म देण्यािे 
फळ आज मला डमळाले आहे ! 
 
दोघे – आमच्यावर अन ग्रह झाला. 
 
वसुदेव – कोिी आहे का जवळ? 
 
सैणनक (धु्रवसेन) – (प्रवशे करून) आयषप त्रािंा जय हो ! 
 
वसुदेव – ही मृत शरीरे दूर करा. 
 
धु्रवसेन – जशी आयषप त्रािंी आ्ा. 
 
सवि गोपालक – अहाहा ! (आता) गोपाळािें राज्य झाले ! 
 
वसुदेव – कोिी आहे का? 
 
धु्रवसन – आयषप त्रािंा जय हो ! 
 
वसुदेव – जा, दामोदराच्या आदेशाप्रमािे अनावृष्टीला ताबितोब आ्ा दे की, महाराज उग्रसेनाचं्या 
शृिंला काढून टाकून, त्यानंा अडभिेक करवनू इकिे घेऊन ये. 
 
धु्रवसेन – जशी आयषप त्रािंी आ्ा. [जातो.] 
 
वसुदेव – अरे, 
देवाचं्या द ंद डभ वाजताहेत 
प ष्ट्पवृष्टी (िाली) पिते आहे .. ... 
वाटते की, कंसवध करिारािी पूजा करण्यास्तव 
देव आले आहेत. ॥ १४ ॥ 
[पिद्या आि 
‘त्रिलोक्यािा जेता, देवाचं्या राजािाही स्वामी, 
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कमलाप्रमािे डवशाल, स ंदर नेत्र असलेला 
(हा) ऐश्वयषसंपन्न देवश्रेष्ठ – 
सोन्याने मढडवलेल्या प्रासादािंी रागं असलेल्या, 
डवशाल राजभवन, द काने, गोप रे, उंि डशिरे 
असलेल्या या मध रा (नगरी) िे 
सदिव रक्षि करो !’] ॥ १५ ॥ 
 

वसुदेव – अहो, अहो, मध राडनवासी जनहो, ऐका ऐका, त म्ही सारे. दित्यराजाच्या नगरीिी अगषला उििून 
टाकण्यािी क शलता असलेल्या, सवष क्षडत्रयािंी डफरलेली पाठ (त च्ितेने) पहािाऱ्या, वस देवापासून जन्म 
घेतलेल्या या वस देवाच्या कृपाप्रसादाम ळे, प न्हा राज्याडधकार प्राप्त झालेल्या उग्रसेन महाराजाचं्या (राज) 
शासनािी घोििा आता करण्यात येत आहे ! 
 
सवि – आता वृग्ष्ट्िराज्याला स्थियष आडि प्रडतष्ठा लाभली. 
 
वसुदेव – महाराजानंा घेऊन या. 
 
धु्रवसेन – जशी आयषप त्रािंी आ्ा. [जातो] 
[मग उग्रसेन प्रवशे करतो.] 
 
उग्रसेन – डवष्ट्िूने इंद्रािा जसा, 
तसा केडशसूदन कृष्ट्िाने, 
दीघषकालाच्या बडंदवासाने आलेला 
माझा क्लेश स्वसामथ्याने दूर केला आहे. ॥ १६ ॥ 
भगवतंाच्या कृपेम ळे संकटाचं्या सम द्रातून मी वर आलो आहे. 
(मग नारद प्रवशे करतात.) 
 
नािद – कंसािा िेंदामेंदा झाल्यावर 
देवाचं्या आ्ेने डवष्ट्िूिी पूजा करण्यासाठी 
गंधवष आडि अप्सरा याचं्या समवते 
देवलोकाहून मी इथे आलो आहे. ॥ १७ ॥ 
 

दामोदि – अरे, देविी नारद ! देवर्वि, स्वागत असो. हा अध्यष, हे पादोदक. 
 
नािद – सगळ्यािा स्वीकार करतो. (आता) गंधवष आडि अप्सरा 
(स्त डतगीत) गातील. 
नारायिा त ला नमस्कार असो ! 
सवष देवता वदंन करीत आहेत. 
अस राच्या या नाशाम ळे 
पडृथवीिे सवषथा रक्षि झाले आहे. ॥ १८ ॥ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

दामोदि – देवि,े मला पूिष संतोि आहे. मी आपले आििी काय बरे डप्रय करू? 
 
नािद – डवष्ट्िू जर माझ्यावर पूिष संत ष्ट असतील 
तर माझ्या पडरश्रमािे साथषक झाले. 
सवष देवश्रेष्ठानंा घेऊन 
मी देवलोकी जाईन म्हितो. ॥ १९ ॥ 
 

दामोदि – याव,े आपली भेट प न्हा व्हावी. 
 
नािद – जशी भगवान नारायिािंी आ्ा. [जातो] 

(भरतवाक्य) 
सागरापयंत पसरलेल्या, 
डहमालय आडि कवध्य (पवषतािंी) क ं िले 
धारि करिाऱ्या, 
एकच्ित्र अंमलािालील या पथृ्वीवर 
आमच्या कसहपराक्रमी राजािे 
उत्तम शासन राहो ! ॥ २० ॥ 
 

पाचवा अंक पूिि झाला. 
 

॥ बालचणित नाटक समाप्त ॥ 
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भासनाटकचके्र 
 

बालचणितम् । 
 

प्रथमोऽङ्कः 
 

(नान्द्यन्ते ततः प्रडवशडत सूत्रधारः ।) 
 
सूत्रधार :–– 
शङ् खंक्षीिवपुः पुिा कृतयुगे नाम्प्ना तु नािायि- 
से्त्रतायां णत्रपदार्पपतणत्रभुवनो णवष्ट्िुः सुवििप्रभः । 
दूवाश्यामणनभः स िाविवधे िामो युगे द्वापिे 
णनत्यं योऽत्र्जनसणनिभभः कणलयुगे वः पातु दामोदिः ॥ १ ॥ 
एवमायिणमश्रान् णवज्ञापयाणम । अये, णकनिभु खलु मणय णवज्ञापन्यगे्र शब्द 
इव श्रूयते । अङ् ग ! पश्याणम । 
 

(निपथ्ये) 
 
अहं गगनसञ्चािी । 
 
सूत्रधार :– भवतु, णवज्ञातम् । 
पतत्यसौ पुष्ट्पमयी च वृणष्टनिदर्वन्द्त तूयाणि च देवतानाम् । 
रष्टुं हणि वृर्वष्ट्िकुले प्रसूतमभ्यागतो नािद एष तूििम् ॥ २ ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 

स्थापना 
 

(ततः प्रडवशडत नारदः ।) 
नारद :— 
अहं गगनसञ्चािी णत्रषु लोकेषु णवश्रुतः । 
ब्रह्मलोकाणदह् प्राप्तो नािदः कलहणप्रयः ॥ ३ ॥ 
 

भोः ! 
क्षीिेषु देवासुिणवग्रहेषु णनत्यप्रशान्द्ते न िमेऽन्द्तणिके्ष । 
अहं णह वेदाध्ययनान्द्तिेषु तन्द्त्रीश्च वेिाणि च घट्टयाणम ॥ ४ ॥ 
 
अणप च, 
भर्वततः पिा मम णपतामहभाणषतेषु 
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सवाणि मे बहुमताणन तपोवनाणन । 
सत्यं ब्रवीणम किजाग्रहता च वीिा 
वैिाणि भीमकणठनाः कलहाः णप्रया मे ॥ ५ ॥ 
 

तद् भगवन्द्तं लोकाणदमणनधनम्ययं लोकणहताथे कंसवधाथे वृर्वष्ट्िकुले 
प्रसूतं नािायिं रष्टुणभहागतोऽर्वस्म । अये, इयमत्रभवती देवकी मायया णशशुत्वमुपागतं 
णत्रलोकेश्विं प्रगृह्य वसुदेवेन सह शनैः स्वगृहाणनिभष्ट्क्रामणत । येषा, 
लोकानामभयकिं गुरंु सुिािां 
दैत्यानां णनधनकिं िथाङ् गपाणिम् । 
शोकाता शणशवदना णनणश प्रशान्द्ता 
बाहुभ्यां णगणिणमव मन्द्दिं वहन्द्ती ॥ ६ ॥ 
 

एष भगवान् नािायिः, 
अनन्द्तवीयिः कमलायताक्षः सुिेन्द्रनाथोऽसुिवीयिहन्द्ता । 
णत्रलोककेतुजिगतश्च कता भता जनानां पुरुषः पुिािः ॥ ७ ॥ 
हन्द्तैतदुत्पनंिभ कलहस्य मूलम् । यावदहमणप भगवन्द्तं नािायिं प्रदणक्षिीकृत्य 
ब्रह्मलोकमेव यास्याणम । नमो भगवते तै्रलोतयकाििाय । 
नािायिाय निलोकपिायिाय 
लोकाननाय कमलामललोचनाय । 
िामाय िाविणविोचनपातनाय 
वीिाय वीयिणनलयाय नमो विाय ॥ ८ ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 

(ततः प्रडवशडत बालहस्ता देवकी ।) 
 

देवकी–– हा णधक्, पुत्रकस्य मे महानुभावत्वं सूचणयष्ट्यणत जन्द्मसमयसमुद् भूताणन महाणनणमत्ताणन 
प्रत्यक्षीकुवित्यणप कंसहतकनृशंसत्वं णचन्द्तयन्द्ती सुष्ठु न प्रत्येणम मन्द्दभाणगनी । क्व नु गत आयिपुत्रः । अम्प्मो, 
एष आयिपुत्रो हषिणवस्मयफुल्लनयन इत एवागच्छणत । 
 

(ततः प्रडवशडत वस देवः ।) 
 
वस देव :– – (सडवमशषम्) भोः ! लक नु खर्वववदम्, 
भ्रमणत नभणस णवदु्यच्चग्डवातानुणवदै्व– 
निवजलदणननादैमेणदनी सप्रकम्प्पा । 
इह तु जगणत नूनं िक्षिाथं प्रजाना- 
मसुिसणमणतहन्द्ता णवष्ट्िुिद्यावतीििः ॥ ९ ॥ 
(डवलोक्य) एषा देवकी, 
अगणितपणिखेदा याणत षष्ट्िां सुताना- 
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मपचयगमनाथं सप्तमं िक्षमािा । 
बहुगुिकृतलोभा जन्द्मकाले णनणमत्तःै 
सुत इणत कृतसंजं्ञ कंसमृत्युं वहन्द्ती ॥ १० ॥ 
 
देवकी–– (उपसृत्य) जयत्वायषप त्रः । 
वस देवः –– देवणक ! अधििात्रः खलु वतिते । प्रसुप्तो मधुिायां सवो जनः । तस्माद् यावनिभ कणश्चत् पश्यणत, 
तावद् बालं गृहीत्वाऽपक्रामाणम । 
 
देवकी–– क्वायषप त्र इमं नेष्ट्यडत । 
 
वस देव :– – देवणक ! सत्यं ब्रवीणम । अहमणप न जाने । णकन्द्तु, एकच्छत्रच्छायां पृणथवीं समाज्ञापयणत 
दुिात्मा कंसः । तत् क्व नु खववयमायुष्ट्मान् नेत्यो भणवष्ट्यणत । अथवा यत्र दैवं णवधास्यणत, तत्र बालं 
गृहीत्वाऽपक्रामाणम । 
 
देवकीः–– आयषप त्र ! इच्िाडम तावदेनं स दृष्टं कत षम् । 
 
वस देव :– – अणय अणतपुत्रवत्सले ! 
 
लक रष्ट्यः शशाङ्कोऽयं िाहोविदनमण्डले। 
त्वयाऽप्यस्य सुदृष्टस्य कंसो मृत्युभिणवष्ट्यणत ॥ ११ ॥ 
 

देवकी–सविथा न भणवष्ट्यणत । 
 
वस देव :-- यद् भवत्याऽणभणहतं, तत् सविदैवतैिणभणहतं भवतु । आनय ॥ 
 
देवकी– गृह्णात्वायषप त्र: । 
 
वस देव: – (गृहीत्वा) अहो गुरुत्वं बालस्य । साधु, 
णवन्द्ध्यमन्द्दिसािोऽयं बालः पद्मदलेक्षिः । 
गभे यया धृतः श्रीमानहो धैयं णह योणषतः ॥ १२ ॥ 
 

देवणक ! प्रणवश त्वमभ्यन्द्तिम् । 
 
देवकी–– एषा गच्छाणम मन्द्दभागा । (णनष्ट्क्रान्द्ता ।) 
 
वस देव: – एषा देवकी, 
 
हृदयेनेह तत्राङ् गैर्पद्वधाभूतेव गच्छणत । 
यथा नभणस तोये च चन्द्रलेखा णद्वधाकृता ॥ १३ ॥ 
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हन्द्त प्रणवष्टा देवकी । यावदह्यमणप नगिद्वािं संश्रयाणम । एष भोः, 
प्रथमसुतणवनाशजातमन्द्युनृि पणतभयाकुणलतः प्रगृह्य बालम् । 
त्वणिततिणमह् प्रयाणम मागे णगणिणमव मन्द्दिमुद्वहन्द्भुजाभ्याम् ॥ १४ ॥ 
 

(पडरक्रम्य) इदं नगिद्वािम् । यावत् प्रणवशाणम । (प्रणवश्य) अये प्रसुप्तो मधुिायां सवो जनः । 
यावदपक्रामाणम । (पडरक्रम्य) णनष्ट्क्रान्द्तोऽर्वस्म मधुिायाः । अहो बलवांश्चायमन्द्धकािः । सम्प्प्रणत णह, 
 
णलम्प्पतीव तमोऽङ् गाणन वषितीवात्र्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृणष्टर्पनष्ट्फलतां गता ॥ १५ ॥ 
 

अहो तमसः प्रभुत्वम् । 
अप्रकाशा इव णदशो घनीभूता इव रुमाः । 
सुणनणवष्टस्य लोकस्य कृतो रूपणवपयियः ॥ १६ ॥ 
 

नाहं गन्द्तंु समथिः । अये दीणपकालोकः । णकनिभु खलु दुिात्मा कंसो 
ममापक्रमिं ज्ञात्वा दीणपकाणभः पणिवृतो मां ग्रहीतुमागतो भवेत् । भवत्व– 
हमस्य दपिप्रशमनं किोणम । (िड् गम त्कोशयडत । डनवृवयावलोक्य) अये न 
कणश्चद् दृश्यते । आाः, 
 
तमसा संवृते लोके मम मागिमपश्यतः । 
अपक्रमिहेतोस्तु कुमािेि प्रभा कृता ॥ १७ ॥ 
 

एष मागिः । यावदपक्रामाणम । अये इयं भगवती यमुना कालवषि– 
सम्प्पूिा र्वस्थता । अहो ्यथो मे पणिश्रमः । णकणमदानीं कणिष्ट्ये । भवतु, 
दृष्टम् । 
 
इमां नदीं ग्राह्यंभुजङ् गसङ् कुला ं
महोर्पममालां मनसाणप दुस्तिाम् । 
भुजप्लवेनाशु गताथिणवतलबो 
वहाणम णसलद्ध यणद दैवतं र्वस्थतम् ॥ १८ ॥ 
 

(तथा कृत्वा सडवस्मयम्) हन्द्त णद्वधा णछनंिभ जलम्, इतः र्वस्थतम्, इतः प्रधावणत । दत्तो मे भगवत्या मागिः । 
यावदपक्रामाणम । (अवतीयि) णनष्ट्क्रान्द्तोऽर्वस्म यमुनायाः । अये हुङ् कािशब्द इव श्रूयते । ्यततं घोषसमीपे 
वतिते मन्द्दभाग्यः । आः, अत्र च समीपघोषे मम वयस्यो नन्द्दगोपः प्रणतवसणत । स खलु मया कंसाज्ञया 
णनगणडतो कशाणभहतश्च । यावत् प्रणवशाणम । अथवा िात्रौ वसुदेवः प्रणवष्ट इणत शर्वङ् कता गोपालका 
भणवष्ट्यर्वन्द्त । तस्माणदह न्द्यग्रोधपादपस्याधस्तात् प्रभातवेलां िजन्द्याः प्रणतपालयाणम । भो भो न्द्यग्रोधदेवताः ! 
यद्ययं बालो लोकणहताथि कंसवधाथं वृर्वष्ट्िकुले प्रसूतशे्चद्, घोषात् कणश्चणदहागच्छतु । न, न, मम वयस्यो 
नन्द्दगोप एवागच्छतु । 
 
(ततः प्रडवशडत दाडरका ंगृहीत्वा नन्दगोपः ।) 
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नन्दगोप :– (सशोकम्) 
 
दाडरके ! दाडरके ! डकडमदानीं नो गेहलक्ष्म्या ंन रन्त्वा ततो न उग्ज्झत्वा 
मन  गच्िडस । संप्रडत डह मडहिशतसंपातसदृशोऽहो बलवानन्धकारः । 
 
द र्वदनडवनष्टज्योत्स्ना राडत्रवषतषते डनमीडलताकारा । 
संप्रावृतप्रस प्ता नीलडनवसना यथा गोिी ॥ १९॥ 
 

अद्य यांधषराते्रऽस्माकं क ट ग्म्बन्या यशोदया प्रसूतेयं ि दारी तपग्स्वनी जातमात्रिवापगतप्रािा संवृत्ता । 
श्वोऽस्माकं घोिस्योडित इग्न्द्रय्ो नामोत्सवो भडवष्ट्यडत । तद मा िल्वतेद द ःिं गोपजनिरन भयूमानडमडत 
मयिकाडकना डनगलग रु–िरिेनेमा ंदाडरका ंगृहीत्वा डनगषतोऽग्स्म । यशोदाडप तपग्स्वनी निव जानाडत दारको 
वा दाडरका वा प्रसूत इडत मोहं गता । दाडरके ! दाडरके ! 
 
वस देव :– को नु खववयं िात्रौ पणिदेवयणत । अस्मत्सब्रह्मचािी खववयं तपस्वी । 
 
नन्दगोपः- डकडमदानीं नो गेहलक्ष्म्या ंन रन्त्वा ततो न उग्ज्झत्वा नन  गच्िडस । 
 
वस देव :– स्विेि प्रत्यणभजानाणम । मम वयस्येन नन्द्दगोपेन भणवत्यम् । यावच्छब्दापयाणम । वयस्य ! 
नन्द्दगोप ! इतस्तावत् । 
 
नन्दगोपः- (सभयम्) अडवहा क इदानीं मा ंश्र तपूवेिेव स्वरयोगेन नन्दगोप ! नन्दगोप ! इडत मा ंशब्दयडत । 
कक न  राक्षसो वा, उत डपशािो वा । ईदृश्या ंप्रडतभयरजन्या ंमृता दाडरका मम हस्ते । कक न  िल  कडरष्ट्याडम । 
 
वस देव :– वयस्य नन्द्दगोप ! अलमन्द्यशङ् कया । इतस्तावत् । 
 
नन्दगोपः- (किष दत्वा । सावधानम्) अम्मो, 
स्वरयोगेन भता वस देव इडत जानाडम । यावद पसप्साडम । 
 
अथवा तत्र मम कक कायषम् । एतेन कंसस्य रा्ो विनं श्र त्वाऽपराद्धः कशाडभस्तािडयत्वा डनगषलिबषद्धोऽग्स्म । 
तन्न गडमष्ट्याडम । अथवा डधक् िल  मे नृशसंभावम् । मम ग िसहस्र कृतं, द ःिे द ःियडत, स िे स िी भवडत, 
तथाडप स्मराडम राजशासनेन कृतमेकबन्धनम् । यावद पसप्स्याडम । इयं दारी । कक कडरष्ट्याडम । भवत्ववें तावत् 
कडरष्ट्याडम । (उपसृत्यावलोक्य ि । सडवस्मयम्) प्रभाता रजनी । एि भता वस देवो दारकं गृहीत्वा ग्स्थतः । 
(उपसृत्य) जयत  भता जयत  । 
 
वस देव:- वयस्य नन्द्दगोप ! अणप भगवतीभ्यो गोभ्यः कुशलम् । 
 
नन्दगोपः- आम् भतषः ! क शलम् । 
 
वस देव :– अथ भवतः पणिजनस्य कुशलम् । 
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नन्दगोपः- पडरजनडमडत । आम् भतषः ! क शलम् । 
 
वस देव:- वयस्य ! णकणमदानीं प्रच्छाद्यते । 
 
नन्दगोपः- भतष: ! नाग्स्त ककडित् । 
 
वस देव :– मम खलु प्रािैः शाणपतः स्याद् यणद सत्यं न ब्रयूात् । 
 
नन्दगोपः- का गडतः । शृिोत  भता । अद्याधषराते्रऽस्माकं क ट ग्म्बन्या, न डह न डह, य ष्ट्माकं दास्या यशोदया 
प्रसूतेय ि दारी तपग्स्वनी जातमात्रिवापगतप्रािा संवृत्ता । श्वोऽस्माकं घोिस्योडित इग्न्द्रय्ो नामोत्सवो 
भडवष्ट्यडत । तद मा िल्वेतद द ःिं गोपजनिरन भयूमानडमडत मयिकाडकना डनगल्ग रुिरिेनेमा ंदाडरका ंगृहीत्वा 
डनगषतोऽग्स्म । यशोदाडप तपग्स्वनी निव जानाडत दारको दाडरका वा प्रसूत इडत मोहं गता । 
 
वस देव :– हन्द्त भोः ! न शतयं लोकस्याणधष्ठानभूतं कृतान्द्तं वञ्चणयतुम् । 
वयस्य ! काष्ठभूतं कलेविं त्यज्यताम् । 
 
नन्दगोपः- न शक्नोडम भतषः । न शक्नोडम । 
 
वस देव :– ईदृशो लोकधमिः । त्यज्यताम् । 
 
नन्दगोपः- यद भता्ापयडत । दाडरके ! दाडरके ! (इडत रोडदडत ।) 
 
वस देव :– वयस्य ! अलमलं रुणदतेन । उणत्तष्ठोणत्तष्ठ । 
 
नन्दगोपः- (तथा कृत्वोपगम्य) जयत  भता । अनेन दासजनेन कक कतषव्यम् । 
 
वस देव :– वयस्य ! ननु त्वमणप जानाणस दुिात्मना कंसेन मम षट् पुत्रा णनधनमुपानीता इणत । 
 
नन्दगौपः- जानाडम भतषः ! जानाडम । 
 
वस देव:- तत् सप्तमोऽयं दीघायुः । नार्वस्त मम पुते्रषु भाग्यम् । तव भाग्याज्जीणवतंु गृह्यताम् । 
 
नन्दगोप:- डबभेडम भतषः ! डबभेडम । यडद कंसो राजा शृिोडत वस देवस्य 
दारको नन्दगोपस्य हस्ते न्यासो डनडक्षप्त इडत, कक बह ना, गतमेव मे शीिषम् । 
 
वस देव :– (आत्मगतम्) हन्द्त णवपनंिभ कायिम् । उततज्ञाः खलु नृशंसाः । तदै्दवं कथयाणम । (प्रकाशम्) 
वयस्य नन्द्दगोप ! 
 
यद्यर्वस्म भवतः णकणञ्चन्द्मया पूविकृतं भवेत् । 
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तस्य प्रत्युपकािस्य कालस्ते समुपागतः ॥ २० ॥ 
 
नन्दगोपः- कक कक प्रत्य पकार इडत । यडद कंसो वा भवत , कंसस्य 
डपतोग्रसेनो वा भवत  । आनयत  भता दारकम् । 
 
वस देव :– वयस्य । गृह्यताम् । 
 
नन्दगोपः- भतषः ! अशौडितोऽग्स्म, मृता दाडरका गृहीता । म हूतषकं 
प्रडतपालयत  भता, यावद यम नाजलं गत्वा शौि ंकरोडम । 
 
वस देव :– वयस्य ! घोषवासात् प्रकृत्या शुणचिेव भवान् । 
 
नन्दगोपः- तेन ह्मस्माकं घोिस्योडितं पासं ना शौि ंकरोडम । 
 
वस देव :– कीऽत्र ! दोषः । णक्रयतां शौचम् । 
 
नन्दगोपः- यद भता्ापयडत । (तथा क वषन् सडवस्मयम्) आश्चयषमाश्चयष भतषः ! आश्चयषम् । पासूंन् मागषयतो 
धरिीं डभववा य गप्रमािा सडललघारोडथता । 
 
वसुदेव :– बालस्यवै प्रभावः । णक्रयतां शौचम् । 
 
नन्दगोपः- भतषः ! तथा । (तथा कृत्वोपसृत्य) भतषः ! अयमग्स्म 
 
वस देव :– गृह्यताम् । 
 
नन्दगोपः- भतषः ! अडतद बषलौ मे बाहू मन्दरसदृश ंबालकं ग्रहीत ं न 
समथौ । 
 
वस देव :– वयस्य ! महाबलपिाक्रमः खलु भवान् । 
 
नन्दगोपः- शृिोत  भता मम बलपराक्रमम् । सन्दारयमािे वृिभे शृङ् गं 
गृहीत्वा मोियाडम । पङ्कडनमननान् भाण्िशकटकान् आघट्टयाडम । ईदृश 
इदानीमहं दारकं ग्रहीत ं न समथोऽग्स्मही । 
 

(ततः प्रडवशग्न्त पञ्चाय धाडन गरुिश्च) 
 
गरुिः— 
अहं सुपिो गरुडो महाजवः शाङ् गायुधस्यास्य िथो ध्वजश्च । 
पुिा णह देवासुिणवग्रहेषु वहाणम भो णवष्ट्िुबलेन णवष्ट्िुम् ॥ २१ ॥ 
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िक्र :– 
कृष्ट्िस्य चक्रोऽर्वस्म किाग्रशोभी मध्याह्नसूयिप्रणतमोग्रतेजाः । 
णत्रणवक्रमे चामृतमन्द्थने च मया हता दानवदैत्यसंघाः ॥ २२ ॥ 
 
शाङ् गषः– 
शाङ् गोऽर्वस्म णवष्ट्िुकिलग्नसुवृत्तमध्या 
स्त्रीणवग्रहात् पुरुषवीयिबलाणतदपा । 
यस्याथिमाहवमुखेषु मयाणिसङ् घाः 
प्रभ्रष्टनागिथवाणजनिाः प्रभग्नाः ॥ २३ ॥ 
 

कौमोदकी – 
कौमोदकी नाम हिेगिदाहमाज्ञावशात् सविणिपून् प्रमथ्य । 
मया हतानां युणध दानवानां प्रक्रीणडतं शोणितणनम्प्नगासु ॥ २४ ॥ 
 
शङ् ख:– 
अहं णह शङ् खः क्षीिोदाद् णवष्ट्िुना स्वयमुदृ्धतः । 
मम शब्देन नश्यर्वन्द्त युदे्ध ते देवशत्रवः ॥ २५ ॥ 
 
नन्दक:- 
नन्द्दकोऽहं न मे कलश्चत् सङ्ग्रामेष्ट्वपिाङ्मुखः । 
गच्छाणम स्मृतमाते्रि णवष्ट्िुना प्रभणवष्ट्िुना ॥ २६ ॥ 
 
िक्रः– 
चक्रशाङ् िगगदाशङ् खनन्द्दका दैत्यमदिनाः । 
वासुदेवस्य कायाथं प्राप्ताः पाणिषदा वयम् ॥ २७ ॥ 
तस्मादागम्प्यताम् । वयमणप मनुष्ट्यलोकमवतीििस्य भगवती वष्ट्िोबालचणितमनुचणितंु गोपालकवेषप्रच्छनिभा 
घोषमेवावतणिष्ट्यामः । 
 
सवे– तथास्तु । (डवष्ट्ि म पग्स्थताः) 
 
वस देव :– वयस्य ! बाल एव नमस्यताम् । 
 
नन्दगोपः– भतषः ! तथा । राजदारक ! नमस्ते नमस्ते । ही, भवत , आत्मनिवात्मानं डनवाहय । अस्माकं 
गोपजनस्य त्वा ंग्रहीत ं को बलपराक्रमः । 
 
िक्रः– नमो भगवते नािायिाय । भगवन् ! महाणवष्ट्िो ! 
कायाण्यकायाण्यमिासुिािां 
त्वया भणवष्ट्यर्वन्द्त बहूणन लोके । 
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तस्माज्जनस्यास्य लघुत्वयोगात् 
कुरु प्रसादं यदुवंशकेतो ! ॥ २८ ॥ 
 

वस देव :– गृह्यताम् । 
 
नन्दगोपः– यद भता्ापयडत । (गृह्णाडत) 
 
वस देव :– वयस्य ! प्रभाता िजनी । प्रणतणनवतितां भवान् । 
 
नन्दगोपः– आश्चयषमाश्चयं भतषः ! आश्चयषम् । इमे बन्धने पडतते । 
 
वस देव :– सविमेतत् कुमािस्य प्रभावः । प्रणतणनवतितां भवान् । 
 
नन्दगोपः– यद भता्ापयडत । 
 
वस देव :– अथवा एणह तावत् । 
 
नन्दगोपः– भतषः ! अयमग्स्म । 
 
वस देव :–  
जाने णनत्यं वत्सलं त्वां प्रकृत्या 
स्नेहोऽप्यर्वस्मनिभथ्यिते रूढभावः । 
अर्वस्मन् काले दग्धभूणयष्ठशेषं 
न्द्यस्तं बीजं िणक्षतंु यादवानाम् ॥ २९ ॥ 
कुमािस्य लक कणिष्ट्यणत भवान् । 
 
नन्दगोपः– शृिोत  भता । एकग्स्मन् गेहे गत्वा क्षीरं डपबडत । अन्यग्स्मन् 
गेहे गत्वा दडध भक्षयडत । अपरग्स्मन् गेहे गत्वा नवनीतं डगलडत । अन्यग्स्मन् 
गेहे गत्वा पायसं भ ङ्क्ते । इतरग्स्मन् गेहे गत्वा तक्रघटं प्रलोकते । कक 
बह ना, अस्माकं घोिस्य पडतभषवडत । 
 
वस देव :– एवमस्तु । प्रणतणनवतितां भवान् । 
 
नन्दगोपः– यद भर्ता्ायपडत । (डनष्ट्क्रान्तः) 
 
वस देव :– ननु णनगितो नन्द्दगोपः । यावदहमणप मधुिमेव यास्याणम । (पडरक्रम्य) रुणदतशब्द इव श्रुयते । 
लक नु खलु कंसभयात् प्रणतणनवृत्तो नन्द्दगोपः । (पडरक्रम्य) अये प्रत्यागतप्रािेयं दाणिका । यावणदमां गृहीत्वा 
देवतया हस्ते णनणक्षप्य दुिात्मानं कंसं वत्र्चयाणम । (गृहीत्वा) अहो गुरुत्वमस्याः । एतदणप कुमािात् 
णकणत्र्चदन्द्तिं मह्यद् भूतम् । यावदपक्रामाणम । अये इयं भगवती यमुना तथैव र्वस्थता । यावदपक्रामाणम । 
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णनष्ट्क्रान्द्तोऽर्वस्म यमुनायाः । एतनिभगिद्वािम् । तथैव प्रसुप्तो मधुिायां सवो जनः । यावत् प्रणवशाणम । 
(प्रडवश्य) इदं खलु दुिात्मन कंसस्य गृहं ज्येष्ठाणश्रतणमव दृश्यते । इदमस्मदीयं गृहं णश्रयारूढणमव दृश्यते । 
यावदहमप्यन्द्तःपुिं प्रणवश्य देवकीं समाश्वासयाणम ईश्विाः स्वर्वस्त कुविन्द्तु । (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 

इणत प्रथमोऽङ् क. । 
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अथ णद्वतीयोऽङ्कः । 
 

(ततः प्रडवशग्न्त िािंालय वतयः ।) 
 

सवा:– आगच्ि भतषः ! आगच्ि । अस्माकं कन्याना ंत्वया सह डववाहो भवत  । 
 

(ततः प्रडवशडत राजा ।) 
 
राजा– भोः ! णकनिभु खर्वववदम् । 
यन्द्मेणदनी प्रचणलता पणतताग्रहम्प्या 
सन्द्तािनौणिव णवकीििमहोर्पममाला । 
से्यःै प्रधानगुिकमिफलैर्पनणमत्तःे 
लक वाग्रतो ्यसनमभ्युदयो नु तन्द्मे ॥ १ ॥ 
 
सवा:– आगच्ि । भतषः ! अगच्ि । अस्याक कन्यकाना ंत्वया सह डववाहो भवत  । 
 
राजा– 
यस्मानिभ िणक्षपुरुषाः प्रचिर्वन्द्त केणचद् 
यस्मानिभ दीपकधिा प्रमदाश्चिर्वन्द्त । 
तस्माणदमा मम गृहं समनुप्रणवष्टा 
नीलोत्पलात्र्जनणनभा भयदाः श्वपातयः ॥ २ ॥ 
 

सवा:– आगच्ि भतषः ! आगच्ि । अस्माकं कन्यकाना ंत्वया सह डववाहो भवत  । 
 
राजा– अहो धृष्टाः खववेताश्चण्डालयुवतयः – 
क्रोधेन नश्यणत सदा मम शत्रुपक्षः 
सूयिः शशी हुतवहश्च वशे र्वस्थता मे । 
योऽहं यमस्य च यमो भयदो भयस्य 
तं मापवादवचनैः पणिधषियर्वन्द्त ॥ ३ ॥ 
 

सवा:– आगच्ि भतषः ! आगच्ि । 
 
राजा – आ अपध्वंस । कथं सहसैव नष्टाः । यावणददानीमभ्यन्द्तिमेव प्रणवशाणम । 

(ततः प्रडवशडत शापः ।) 
 
शाप:– हं, के्वदानीं प्रणवशणस । इदं खलु मम गृहं संवृत्तम् । 
राजा– 
कोऽयं णवणनष्ट्पतणत गभिगृहं णवगाह्य 
उवकां प्रगृह्य सहसात्र्जनिाणशवििः । 
भीमोग्रदंष्ट्रवदनो ह्यणहणपङ्गलाक्षः 
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क्रोधो महेश्विमुखाणदव गां प्रपनिभः ॥ ४ ॥ 
 

को भवान् । 
 
शाप:– लक न जानीषे माम् । अहं खलु मधूकस्य ऋषेः शापो वज्रबाहुनाम । 
श्मशानमध्यादहमागतोऽर्वस्म चण्डालवेषेि णवरूपचण्डम् । 
कपालमालाणतणवणचत्रवेषः कंसस्य िाज्ञो हृदयं प्रवेष्टुम् ॥ ५ ॥ 
 

कंसः– असम्प्भा्यमथं प्राथियणस । 
सौवििकान्द्ततिकन्द्दिकूटकु्ंजर 
मेरंु न कम्प्पयणत वायसपक्षवातः । 
हास्योऽणस भोः ! समकिकु्षणभतोर्पममालं 
पातंु य इच्छणस किात्र्जणलना समुरम ॥ ६ ॥ 
 

शाप:– काले ज्ञास्यणस । 
 
राजा– हं, कथं सहसैव नष्टः । यावदहमणप शयनमुपगम्प्य नयन्याके्षपं किोणम । (स्वडपडत ।) 
 
शाप:– अये प्रसुप्तः । अलणमम ! खलणत ! कालिाणत्र ! महाणनरे ! णपङ् गलाणक्ष ! तदागम्प्यतामभ्यन्द्तिं 
प्रणवशामः । 
 
सवा:– एवं भवतु । 
(प्रडवश्य) 
 
राजश्रीः – न खलु प्रवेष्ट्यम् । 
 
शाप: – का भवती । 
 
श्री: – णक मां न जानीषे । अहं खववस्य लममीः । 
 
शाप:– एवम् । िाजश्रीः ! अपक्रामतु भवती । इदं खलु मम गृहं संवृत्तम् । 
 
श्री– हं, 
लङ् कोपमं मम गृहं न णवणचन्द्त्य मूढ । 
कस्याश्रयाद् णवशणस मामवधूय िात्रौ । 
लक भाणषतेन बहुना न च शतयमेतद् 
रष्टुं प्रवेष्टुणमह तेऽद्य मयाऽणभजुष्टम् ॥ ७ ॥ 
 

शाप:– भगवणत पद्मालये ! अपक्रणमतंु णकल कंसशिीिात् । णवष्ट्िुिाज्ञापयणत । 
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श्री:– कथं णवष्ट्िुिाज्ञापयतीणत? भोः कष्टम् । 
न चाहं णचिसंवासात् त्यततंु शतनोणम पार्पथवम् 
बलवान् गुिसङ् ग्राहो दृढं तपणत मामयम् ॥ ८ ॥ 
 
भवतु । अनणतक्रमिीया णवष्ट्िोिाज्ञा । तस्मादहमणप णवष्ट्िुसकाशमेव यास्याणम । (डनष्ट्क्रान्ता ।) 
 
शाप:– अपक्रान्द्ता िाजश्रीः । हन्द्तेदानीणमदमस्माकमावासः संवृत्तः । अलणमम ! खलणत ! कालिाणत्र ! 
महाणनरे ! णपङ् गलाणक्ष ! अभ्यन्द्तिं प्रणवश्य स्वजाणतसदृशी क्रीडा णक्रयताम् । 
 
सवा:– अद्यप्रभतृ्यपनीतधमषिाडरत्रो भव । 
 
शाप:– 
पणिष्ट्वजाणम गाढं त्वां णनत्याधमिपिायिम् । 
प्राप्नोणम मुणनशापस्त्वामणचिानिभाशमेष्ट्यणस  ॥ ९ ॥ 
 
(अन्तर्वहतः ।) 
 

(प्रडवश्य) 
 
प्रडतहारी– जयत  भता । 
 
राजा– हं ! 
 
प्रडतहारी– भतषः ! यशोधरा िल्वहम् । 
 
राजा– यशोधिे, लक त्वया मातङ् गीजनप्रवेशो न दृष्टः । 
 
प्रडतहारी– हं मातङ् गीजन इडत । डनत्यं भतृषपादमूले वतषमानस्यिव जनस्येह प्रवशेो द लषभः, कक 
प नमातङ्गीजनस्य । 
 
राजा– लक स्वप्नो नु मयानुभूतः । यशोधिे ! गच्छ । बालाणक कात्र्चुकीयः प्रवेश्यताम् । 
 
प्रडतहारी – यद भता्ापयडत । (डनष्ट्क्रान्ता ।) 
 
(ततः प्रडवशडत कात्र्ि कीयः ।) 
 
कात्र्ि कीयः– जयतु महािाजः । 
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िाजा– आयि बालाके ! प्रष्ट्यौ सांवत्सणिकपुिोणहतौ–अद्य िात्रौ वातोद्भ्रामभूणमकम्प्पोवकापाता 
दैवतप्रणतमाश्च प्रणतभाणसताः णकमथिणमणत । 
 
कात्र्ि कीयः– महािाज ! सांवत्सणिकपुिोणहतौ णवज्ञापयतः । 
 
राजा– णकणमणत । 
 
कात्र्ि कीयः– श्रूयताम् । 
भूतं नभस्तलणनवाणस निेन्द्र ! णनत्यं 
कायान्द्तिेि निलोकणमह प्रपनिभम । 
आकाशदुन्द्दुणभिवैः समहीप्रकम्प्पै – 
स्तस्यषै जन्द्मणन णवशेषकिो णवकािः ॥ १० ॥ 
 

राजा – 
कर्वस्मत्र्जाते सशलेैन्द्रा कर्वम्प्पतेयं वसुन्द्धिा । 
ज्ञायतां कस्य पुत्रोऽयं लक वा जन्द्मप्रयोजनम् ॥ ११ ॥ 
 

इडत । 
 
कात्र्ि कीय: – यदाज्ञापयणत महािाजः । ( डनष्ट्क्रम्य प्रडवश्य ) जयतु महािाजः । प्रसूतवती णकल देवकी । 
 
राजा– लक प्रसूतम् । 
 
कात्र्ि कीयः– दाणिका प्रसूता । 
 
राजा– मा तावत् । एताणन महाणनणमत्ताणन दाणिकाप्रसूणतमाते्रि उत्पद्यन्द्ते । 
 
कात्र्ि कीयः– प्रसीदतु महािाजः । अनृतं नाणभणहतपूवि मया । भवतो भृत्यवगिपणिवृताया धात्र्या हस्ते दृष्टा 
सा । 
राजा- अथवा ब्राह्मिवचनमनृतमणप सत्यं पश्याणम । गच्छ, वसुदेवस्ता-वदाहूयताम् । 
 
कात्र्ि कीय: – यदाज्ञापयणत महािाजः (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 
राजा- धमिशीलः सत्यवादी वसुदेवः । अथ तु मम समीपेऽनृतं न ब्रवीणत । भवतु, श्रोष्ट्यामस्तावत् । 

 
(ततः प्रडवशडत वस देवः ।) 

वस देव:- 
षण्िां सुतानां समुपेत्य नाशं वहणनिभदं शोककृशं शिीिम् । 
आहूयमानोऽकरुिेन िाज्ञा गच्छाम्प्यहं भृत्य इवास्वतन्द्त्रः ॥ १२ ॥ 
भोः ! एवंणवधा लोकवृणत्तः । 
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स्मिताणप भयं िाजा भयं न स्मिताणप वा । 
उभाभ्यामणप गन्द्त्यो भयादप्यभयादणप ॥ १३ ॥ 
 
(उपसृत्य) शौिसेनीमातः ! आस्यते । 
 
राजा- यादवीमातः, आस्यताम् । 
 
वस देव :– बाढम् । (उपडवश्य) शौिसेनीमातः, णकमथि वयमाहूताः । 
 
राजा– यादवीमातः, प्रसूतवती णकल देवकी । 
 
वस देव :– अथ णकम्, प्रसूतवती । 
 
राजा – लक प्रसूतम् । 
 
वस देव :– (आत्मगतम्) मयाणप नामानृतं वतत्यं भणवष्ट्यणत । अथवा कुमाििक्षिाथिमनृतमणप सत्यं 
पश्याणम । णकणमदानीं कणिष्ट्ये । भवतु, दृष्टम् । (प्रकाशम्) दाणिका प्रसूता तया । 
 
राजा– 
 
दाणिका वा कुमािो वा हन्द्त्यः सविथा मया । 
दैवं पुरुषकािेि वत्र्चणयष्ट्याम्प्यहं धु्रवम् ॥ १४ ॥ 
 

(प्रडवश्य) 
 
प्रडतहारी – जयत  भता । अस्माकं भडट्टनी डव्ापयडत–दाडरकेडत बालेडत ि डक्रयता ं डकल 
महाराजेनान क्रोशः । 
 
वस देव :– शौिसेनीमातः, णक्रयतां तपर्वस्वन्द्या देवतयां वातयम् । दाणिकासु स्त्रीिामणधकति स्नेहो भवणत । 
 
राजा – लक भवान् स्मिणत समयम् । 
मधूकस्य ऋषेः शापं श्रुत्वा मे समयस्तदा । 
देवतया धाणितान् गभान् दास्यामीणत त्वया कृतः ॥ १५ ॥ 
 

वस देव :– समय इणत । एष न ्याहिाणम । 
 
प्रडतहारी– भतषः ! डकडमत्यस्माकं भडट्टन्यि डनवदेडयतव्यम् । 
 
राजा– यशोधिे ! उच्यतां देवतया; – न युततणमदानीं णनबिन्द्धमणभधातुम् । अन्द्यत् णप्रयतिं कणिष्ट्यामीणत । 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रडतहारी – यद भता्ापयडत । 
 
राजा– यशोधिे ! एवं णक्रयताम् । 
 
प्रडतहारी – स िं प्रडवशत  डकल भता । 
 
वस देव: – णवणवततणमच्छता मयाणप नाम पिापत्यणनधनमुपनेत्यं भवणत । णकनिभु खलु कुमािमेवानीय 
प्रयच्छाणम । अथवा, 
दाणिकेयं मृता पूवि पुनिेव समुर्वत्थता । 
अस्य बालस्य माहात्म्प्यानैिभषा वधमवाप्स्यणत ॥ १६ ॥ 
यावदहमणप देवकीं समाश्वासयाणम । (णनष्ट्क्रान्द्तः ।) 
 
राजा– यशोधिे प्रवेश्यतां सा दाणिका । 
 
प्रडतहारी – यद् भताज्ञापयणत । (डनष्ट्क्रान्ता ।) 
 

(ततः प्रडवशडत दाडरका ंगृहींत्वा धात्री रडक्षप रुिाश्च ।) 
 
सवें – शनिः शनिराया । इदं मध्यमद्वारम् । प्रडवशत्वाया । 
 
धात्री – (प्रडवश्य) जयत  भता । इय ंदाडरकास्माडभडश्चरात् प्रभडृत रडक्षता । 
 
राजा – अहो राजदशषनीयेयष दाडरका । मयाडप नाम स्त्रीवधः कतषव्यो भवडत । 
 
धात्री – शनिः शनिः भतषः ! 
 
राजा – इयं कंसणशला । यावत् साहसमनुष्ठास्याणम । 
अयं णह सप्तमो गभि ऋणषशापबलोर्वत्थतः । 
अर्वस्मन् नाशं गते गभे मम शार्वन्द्तभिणवष्ट्यणत ॥ १७ ॥ 
 

(गृहीत्वा प्रहत्य) अये, 
एकांशः पणततो भूमावेकांशो णदवमुत्नतः । 
तं णनहन्द्तुणभहोद् भूतः किैः शस्त्रसमुज्ज्वलैः ॥ १८ ॥ 
 

अये इयणमदानीं 
तीमिागं्र शूलमालम्प्ब्य िौरवेषेि जृम्प्भते । 
णवनाशकाले सम्प्प्राप्ते कालिाणत्रणिवोर्वत्थता ॥ १९॥  

(ततः प्रडवशडत कात्यायनी सपडरवारा ।) 
 
कात्यायनी– 
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शुम्प्भं णनशुम्प्भं मणहषं च हत्वा कृत्वा सुिांस्तान् हतशत्रुपक्षान् । 
अहं प्रसूता वसुदेववंशे कात्यायनी कंसकुलक्षयाय ॥ २० ॥ 
 
क ण्िोदर: – 
कुण्डोदिोऽहमणजतो ििचण्डकमा 
दे्याः प्रसूणतजणनतोग्रमहाणननादः । 
शीघं्र प्रयाणम गगनादवलन णवशालां 
दृप्तांञ् णजघांसुिसुिानणतवीयिदपान् ॥ २१ ॥ 
 
शूल: – 
शूलोऽर्वस्म भूतणमह भूणमतले प्रपनिभो 
दे्याः प्रसादजणनतोज्ज्वलचारुवेषः । 
कंस णनहत्य समिे पणिकषियाणम 
तं पादपं जलणनधेणिव कार्पतकेयः ॥ २२ ॥ 
 
नील: – 
अहं णह नीलः कलहस्य कती सङ्ग्रामशूिौ न पिाङ्मुखश्च । 
णनहर्वन्द्म कंसं युणध दुर्पवनीतं क्रौत्र्चं यथा शर्वततधिः प्रकृष्ट : ॥ २३ ॥ 
 
मनोजव: – 
मनोजवो मारुततुवयवेगो दे्यास्तु कायाथिणमहोपयातः । 
किोणम सङ्ग्रामणशिःसु दैत्यान् वर्व् निलानां णनलयं यथैव ॥ २४ ॥ 
 
कात्यायनी– कुण्डोदि ! शङ्कुकिि ! महानील ! मनोजव ! 
तदागम्प्यताम् । भगवतो णवष्ट्िोबालचणितमनुभणवतंु गोपालकवेषप्रच्छनिभा घोषमेवावतणिष्ट्यामः । 
 
सवे– यदाज्ञापयणत भगवती । (डनष्ट्क्रान्ता सपडरवारा कात्यायनी ।) 
 
राजा– अये, प्रभाता िजनी । 
अतः प्रणवश्य शान्द्त्यथं शार्वन्द्तकमोणचतं गृहम् । 
किोणम णवपुलां शार्वन्द्तं मम शार्वन्द्तभिणवष्ट्यणत ॥ २५ ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्ताः सवे ।) 
इणत णद्वतीयोऽङ् क । 
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अथ तृतीयोऽङ् कः 
 

(ततः प्रडवशडत वृद्धगोपालकः ।) 
 
वृद्धगोपालक – भो मेघदत्त ! िल , वृिभदत्त ! िल , क म्भदत ! िल , घोिदत्त ! िल , प्रकालयत 
प्रकालयत गोधनम् । एतग्स्मन वृन्दावने प्रकामं पानीयं पीत्वा ह म्भारव ंक वषदायाडत गोधनम् । एि गोव्रजन् 
डनष्ट्क्रम्य पडरघडट्टतवल्मीकमूलो भ जङ् गि क विेः नीलोत्पलदामडभः शृङ्गलननिडरव वृिभः शोभते । 
अन्योऽप्येि वृिभ उग्च्ितप्रसाडरतप च्िो डनक डत्र्ितजान ः शशीव धवलाङ् गोऽग्र–डवििाभ्या ं महीम द्वहडन्नव 
शोभते । यावडददानी दामकं शब्दयाडम । अरे दामक ! भगवती स स्थलेऽवतायं सहवत्सास्त्वमप्यागच्ि । 
 

(ततः प्रडवशडत दामकः ।) 
 
दामक: – अहो महत् तृिजालं स्वाडमनो नन्दगोपस्य । स तजननडदनादारभ्याडधकतरमानन्दाद् भ तं वधषते । 
भवत , इह् डतष्ठत  गोधनं, यावन्मात लम पसप्स्याडम । (उपसृत्य) मात ल ! वन्दे । 
 
वृद्धगोपालकः– शाग्न्तभषवत  शाग्न्तभषवत्वस्माकं गोधनस्य ि । 
 
दामकः– मात ल ! यदाप्रभडृत नन्दगोपप त्रः प्रसूतः, तदाप्रभतृ्यस्माकं गोधनं वर्वजतरोगं संवृतम् । नन  सवेिा ं
गोपजनाना ंप्रीडतवषधषते । अन्यच्च, िाते िाते मूलाडन, फलाडन ग ल्मे ग ल्मे । मध  डकयद दृयांते क्षीरं तावद एव 
घृतम् ।] 
 
वृद्धगोपालक:– अन्यच्चेदमाश्चयषम् । दशरात्रप्रसूते नन्दगोपप ते्र पूतना नाम दानवी डविसम्पूडरतस्तना 
नंदगोप्या रुप ं गृहीत्वागता । ततस्तया दारकं गृहीत्वा तस्य म ि े स्तनः प्रडक्षप्तः । ततस्ता ं डव्ाय स प्ता 
पाडतता साडप दानवी भतू्वा तत एव मृता । ततो मासमाते्र नंदगोपप तं्र शकटो नाम दानवः शकटविंे 
गृहीत्वागतः । तमडप ्ात्विकपादप्रहारेि िूिीकृतः सोऽडप दानवी भतू्वा तत एव मृतः । ततो मासपडरवृत्तो 
नन्दगोपप त्र एकग्स्मन् गेहे गत्वा क्षीरं डपबडत, अन्यग्स्मन् गेहे गत्वा दडध भक्षयडत, एकग्स्मन् गेहे गत्वा 
नवनीतं डगरडत, अन्यग्स्मन् गेहे गत्वा ं पायसं भ ङ् क्ते, अपरग्स्मन गेहे गत्वा तक्रघटं प्रलोकते । ततो 
रुष्टाडभगेिय वडतडभनन्दगोप्यि उक्तम् । ततो रुष्टया नन्दगोप्या दाम गृहीत्वा तस्य मध्ये बद्ध्वा शिेम लूिले 
बद्धम् । ततस्तदप्य लूिलमाघट्ट्ट्यत् पे्रक्ष्य यमलाज षनयो डम दानवयोर्वनडक्षप्तम् । ततो द्वावेकीमूतौ । 
तयोरन्तरेि गच्िता नन्दगोपप ते्रिाघट्ट्ट्यता समूलडवटप ंिूिीकृतौ तावाडप दानवौ भतू्वा तत एव मृतौ । 
ततो गोपजनिरुक्तंमहाबलपराक्रमोऽद्यप्रभडृत भतृषदामोदरो नाम भवत  इडत । तत आधावनप्रधावन-- माते्र 
नन्दगोपप तं्र प्रलम्बो नाम दानवो नन्दगोपविंे गृहीत्वागतः । ततः संकिषि ंकण्ठे डनडक्षप्य गच्िन्तंतं डव्ाय 
भत्रा संकिषिेन तस्य दानवस्य शीि ेम डष्टप्रहारः कृतः । तेन प्रहारेिोग्त्क्षप्तिक्ष ः सोऽडप दानवो भतू्वा तत एव 
मृतः । गोपजनिः पडरवृतस्तालफलाडन ग्रहीत ं तालवनं गतः । तत्र तालवने धेन को नाम दानवो गदषभवेि 
गृहीत्वागतः । ततस्तमडप ्ात्वा, भतृषदामोदरेि तस्य वामपादं गृहीत्वीग्त्क्षप्य पाडतताडन तालफलाडन । 
सोऽडप दानवो भतू्वा तत एव मृतः । ततः केशी नाम दानवः त रङ् गविंे गृहीत्वागतः । ततस्तमडप ्ात्वा 
भतृषदामोदरेि तस्य म िे कूपषरो दत्तः ततस्तेन डद्वधा पाडटतस्त रङ् गः । सोऽडप दानवो भतू्वा तत एव मृतः । 
एतान्यन्याडन (ि) कमाडि कृताडन भत षदामोदरेि । 
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दामक- मात ल ! सवष तावत् डतष्ठत  । अद्य भतृषदामोदरोऽग्स्मन्, वृन्दावने गोपकन्यकाडभः सह् हल्लीसकं नाम 
प्रक्रीडित मागच्िडत । 
 
वृद्धगोपालक- तेन डह सवेगोपजनिः सह भत षदामोदरस्य हल्लीसकं पश्यामः दामक- यद मात ल आा्ापयडत । 
 

(डनष्ट्क्रान्तौ ।) 
 

प्रवेशकः । 
 

(प्रडवश्य) 
 
वृद्धगोपालक: – 
अन डदतमाते्र सूये प्रिमत सवांदरेि शीिेि । 
डनत्यं जगत्मातृिा ंगवाममृतपूिानाम् ॥ १ ॥ 
अहो अस्माकं पक्किाना ं समृडद्धः । आटोपसज्जाः पटहरूपवेिा व्याहत ष गच्िामः । अस्माकं गोपकन्यकाः ! 
घोिस न्दडर ! वनमाले ! िन्द्ररेिे ! मृगाडक्ष ! आगच्ितागच्ित शीघ्रम् । 
 

(ततः प्रडवशग्न्त सवाः ।) 
 
सवा:- मात ल ! वन्दामहे । 
 
वृद्धगोपालक:- दाडरका ! एि भता दामोदरः गोक्षीरपाण्िरेि भत्रा सङ् किषिेन सह गोपालकि श्च पडरवृतः 
ग हाडनडक्षप्तः कसह श्वेत एवागच्िडत । 
 

(ततः प्रडवशडत गोपजनपडरवृत्तो दामोदरः सङ् किषिश्च ।) 
 
दामोदर :– (सडवस्मयम्) अहो प्रकृत्या िमिीयानां गोपककन्द्यकानां वेषग्रहिणवशेषः । 
 
एताः प्रफुल्लकमलोत्पलवतत्रनेत्रा 
गोपाङ् गनाः कनकचम्प्पकपुष्ट्पगौिाः । 
नानाणविागवसना मधुिप्रलापाः 
क्रीडर्वन्द्त वन्द्यकुसुमाकुलकेशहस्ताः ॥ २ ॥ 
 
सङ् किषि:– एते गोपदािकाः समागताः । 
िततवेसुकणडर्वण्डमे प्रमुणदताः केणचनिभदन्द्तः र्वस्थताः 
केणचत् पङ् कजपत्रनेत्रवदनाः क्रीडर्वन्द्त नानाणवधम् । 
घोषे जागणिमा (?) गुरुप्रभुणदता हुम्प्भािशब्दाकुले 
वृन्द्दािण्यगते समप्रमुणदता गायर्वन्द्त केणचत् र्वस्थताः ॥ ३ ॥ 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

वृद्धगोपालक: – आम् भतषः ! सवे सन्नद्धा अगताः ! 
 
दामक: – जयत  भता । 
 
सङ् किषि :– दामक ! सवे गोपदािकाः समागताः । 
 
दामकः– आम् भतषः ! सवे सन्नद्धा आगताः । 
 
दामोदर:– घोषसुन्द्दणि ! वनमाले ! चन्द्रिेखे ! मृगाणक्ष ! घोषवासस्यानुरूपोऽयं हल्लीसकनृत्तबन्द्ध 
उपयुज्यताम् । 
 
सवा: – यद भता्ापयडत । 
 
सङ् किषि: –दामक ! मेघनाद ! वाद्यन्द्तामातोद्याणन । 
 
उभी- भतषः ! तथा । 
 
वृद्धगोपालकः– भतषः ! ययूं हल्लीसकं प्रक्रीिथ । अहमत्र कक करोडम । 
 
दामोदर :– पे्रक्षको भवान् ननु । 
 
वृद्धगोपालक: – भतषः तथा । 
 

(सवे नृत्यग्न्त ।) 
 
वृद्धगोपालक: – ही ही स ष्ठ  गीतम् । स ष्ठ  वाडदतम  । स ष्ठ  नर्वततम । यावदहमडप नृत्याडम । पडरश्रान्तः 
िल्वहम् । 
 

(प्रडवश्य) 
 
गोपालक: – हा हा भत्ता अपाक्रामत्वस्माद देशाद ॥ 
 

दामोदर: – दामक ! णकमणस सम्प्भ्रान्द्तः । 
 
गोपालक: – एिोऽडरष्टवृिभो नाम दानवः डपण्िीकृतडनघातरूपो भडूमतलं ि रप टिडलिन्, यस्य घोिो मेघरव 
इडत शङ्डकतो जातः । 
 
दामोदर: – एवं प्राप्तोऽणिष्टषिभः । इमा नो गोपदाणिका दािकांश्च गृहीत्वैतत् पवितणशखिमारुह्य दुिात्मनो 
मम च युद्धणवशेषं पश्यत्वायिः । अहमस्य दपिप्रशमनं किोणम । 
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(सङ्किषिस्तिः सह डनष्ट्क्रान्तः ।) 

 
दामोदर: – एष एष दुिात्माणिष्टषिभः । 
कृत्वा खुिैभूिणमतलं प्रणभनिभ शृङ् गैश्च कूलाणन समाणक्षपंश्च । 
भयातिगोपैः प्रसमीमयमािो नदन् समाधावणत गोवृषेन्द्रः ॥ ४ ॥ 
 

(ततः प्रडवशत्यडरष्टिषभः ।) 
 
अडरष्टिषमः– एष भोः, 
शृङ् गाग्रकोणटणकििैः खणमवाणलखंश्च 
शत्रोविधाथिमुपगम्प्य वृषस्य रूपम् । 
वृन्द्दावने सलणलतं प्रणतगजिमान- 
माक्रम्प्य शत्रुमहमद्य सुखं चिाणम ॥ ५ ॥ 
 
हुङ् कािशब्देन ममेह घोषे स्रवर्वन्द्त गभा वणनताजनस्य । 
खुिाग्रपातैर्पलणखताधिचन्द्रा प्रकम्प्पते सरुमकानना भूः ॥ ६ ॥ 
क्व नु खलु गतो नन्द्दगोपपुत्रः । भो नन्द्दगोपपुत्र ! क्वाणसतः । 
 
दामोदर: – भो गोवृषाधम ! इत इतः । एष र्वस्थतोऽर्वस्म । 
 
अडरष्टिषभ:– (दष्ट्ट्ट् वा) अहो, 
सािवान् खववयं बालो यो मां दृष्टट वा महाबलम् । 
उग्ररूपं महानादं नैव भीतो न णवर्वस्मत ॥ ७ ॥ 
 

दामोदर – 
णकमेतद् भो ! भयं नाम भवतोऽद्य मया श्रुतम् । 
भीतानामभय ंदातंु समुत्पनिभो महीतले ॥ ८ ॥ 
 
अडरष्टिषभ :– भो ! बालस्त्वम् । अतः खलु भयं न जानाणस । 
 
दामोदर :– भो गोवृषाधम ! लक बाल इणत मां प्रधषियणस । 
लक दष्टः कृष्ट्िसपेि बालेन न णनहन्द्यते । 
बालेन णह पुिा क्रौञ्चः स्कन्द्देन णनधनं गतः ॥ ९ ॥ 
 

भणवत्यम् । 
 
अपीदं शृिु मूखि ! त्वं कणठनोपलसत्र्चयः । 
लक न पल्लवमाते्रि शलैो वजे्रि पाणततः ॥ १० ॥ 
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अडरष्टिषभ :– भो नन्द्दगोपपुत्र ! लक ्यवणसतम् । 
 
दामोदर :– त्वां णनधनमुपनेतुम् । 
 
अडरष्टिषभ – समथो भवान् । 
 
दामोदर :– कः संशयः । 
 
अडरष्टिषभ :– तेन णह गृह्यतां स्वजाणतसदृशं प्रहििम् । 
 
दामोदर :– प्रहििणमणत । हं भोः ! 
णगणितटकणठनांसावेव बाहू ममैतौ 
प्रहििमपिं तु त्वादुशां दुबिलानाम् । 
अथ मम भुजदण्डैः पीड्यमानश्च शीघं्र 
यणद न पतणस भूमौ नार्वस्म दामोदिोऽहम् ॥ ११ ॥ 
 

अडरष्टिषभ :– तेन णह प्रवतितां युद्धम् । 
 
दामोदर :– भो गोवृषाधम ! यणद ते शणतिर्वस्त, मां पादेनैकेन र्वस्थतं स्थानात् कम्प्पय । 
 
अडरष्टिषभ :– कोऽत्र संशयः (तथा कत ष िेष्टडयत्वा मूग्च्िषतः पतडत ।) 
 
दामोदर – भो गोवृष ! समाश्वणसणह समाश्वणसणह । अनेन वीयेि भयान । गर्पवतः । 
 
अडरष्टिषभ – (आश्वस्य, आत्मगतम्) अहो दृष्ट्प्रसह्योऽयं बालः । 
रुरो वाऽयं भवेच्छक्रो णवष्ट्िुवाणप स्वयं भवेत् । 
अणमथ्या खलु मे तकि ः स एव पुरुषोत्तमः ॥ १२ ॥ 
 

आ, 

यत्र यत्र वयं जातास्तत्र तत्र णत्रलोकधृत् । 
दानवानां वधाथाय वतिते मधुसूदनः ॥ १३ ॥ 
 

भवतु । णवष्ट्िुना हतस्याप्यक्षयो लोको मे भणवष्ट्यणत । तस्माद् युदं्ध कणिष्ट्याणम । (प्रकाशम्) भो नन्द्दगोपपुत्र 
! पुनिणप जातो मे दपिः । 
 
दामोदर – हम् । णतष्ठ णतष्ठेदानीम् । 
लक गजिसे भुजगतो मम गोवृषेन्द्र ! 
पातप्रवृद्ध इव वार्पषककालमेघः । 
एणह णक्षपाणम धििीतलमभ्युपेणह 
वज्राहतस्तट इवात्र्जनपवितस्य ॥ १४ ॥ 
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(तथा कृत्वा) एष एष दुिात्माणिष्टषिभः । 
णवसृतरुणधिधािार्वतलनिभनासास्यनेतं्र 
चणलतककुदबालः प्रस्फुित्पादकििः । 
णनपतणत णवगतात्मा भूतले वज्रणभनिभो 
णगणिणिव णशखिागै्रगोवृषो दानवेन्द्रः ॥ १५ ॥ 
 

(प्रडवश्य) 
 

दामक – जयत् भता । एि भता संकिषि पवषताद यम नार् हदे काडलयो नाम महानाग उग्त्थत इडत श्र त्वा तं 
प्रडत गतः । वारय वारय भतषः ! संकिषिम् । 
 
दामोदर :– काणलयो नाम मयणप श्रूयते सदपिः पनिभगपणतः । भवत्वहमस्य दपिप्रशमनं किोणम । 
 
गोब्राह्मिादयस्तेन सुजूष्ट्यन्द्ते णकल प्रजाः । 
अद्यप्रभृणत शान्द्तात्मा णनष्ट्प्रभः स भणवष्ट्यणत ॥ १६ ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्ती ।) 
 

इणत तृतीयोऽङ् कः । 
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अथ चतुथोऽङ् कः । 
 

(ततः प्रडवशडत दामोदरः ।) 
 
दामोदर :– 
एता मत्तचकोिशावनयनाः प्रोणिनिभकम्रस्तनाः 
कान्द्ताः प्रस्फुणिताधिोष्ठरुचयो णवस्रस्तकेशस्नजः । 
सम्प्भ्रान्द्ता गणलतोत्तिीयवसनास्त्रासाकुल्याहृता- 
स्त्रस्ता मामनुयार्वन्द्त पनिभगपलत दृष्टट वैव गोपाङ् गनाः ॥ १ ॥ 
 

(ततः प्रडवशग्न्त गोपकन्यकाः ।) 
 
सवा:– मा खलु मा खलू भतिः ! एतं जलाशयं प्रवेष्टुमू । एष खलु दृष्टमहोिगकुलावासः । 
 
दामोदि :– न खलु न खलु णवषादः कायिः । पश्यन्द्तु भवत्यः । 
णनष्ट्पणक्ष्यालयथंू भयचणकतकणिव्रातणवपे्रणक्षताम्प्भो- 
गम्प्भीिं र्वस्नग्धनीिं िट हदमुदणधणनभं क्षोभयन् सम्प्प्रणवश्य । 
गोपीणभः शर्वङ् कताणभः णप्रयणहतवचनैः पेशलैवायिमािः 
काणलन्द्दीवासिततं भुजगमणतबलं काणलयं धषियाणम ॥ २ ॥ 
 

सवा:– भतषः । संकिषि ! वारय वारय भत षदामोदरम् । 
 

(प्रडवश्य) 
 
सङ् किषि:– अलमलं भयणवषादाभ्याम् । दर्पशतोऽनुिागः । पश्यन्द्तु भवत्यः । 
 
णवषदहनणशखाणभयिन्द्मुखात् प्रोद्गताणभः 
कणपणशतमणशवाणभश्चक्रवालं णदशानाम् । 
सिभसमणभयान्द्तं कृष्ट्िमालमय शङ् की 
नमयणत णशिसान्द्तमिण्डलं चण्डनागः ॥ ३ ॥ 
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सवा:– हं भतृषदामोदरोऽडप तादृश एव । 
 
दामोदर :– सविप्रजाणहताथि रुततिं नागं मे वशं किोणम । (इडत र् हदं प्रडवष्टः ।) 
 
सवा:– हा हा धूम उग्त्थतः । 
 
दामोदर: – अहो िट हदस्य गाम्प्भीयिम् । इह णह, 
णसतेतिाभुग्नढुकूलकार्वन्द्त रुतेन्द्रनीलप्रणतमानवीणचम् । 
इमामहंु काणलयधूमधूम्रां सान्द्तर्पवषार्वग्न यमुनां किोणम ॥ ४ ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 

(ततः प्रडवशडत वृद्धगोपालकः ।) 
 
हा भतषः ! एि कन्यकाडभवायषमािो यम नार् हदं प्रडवष्टः । मा िल  मा िल  साहसं कृत्वा प्रवषे्ट म् । अत्र व्याघ्रा 
वराहा हग्स्तनः पानीयं पीत्वा तत्र तत्रिव डवडम्रयन्ते । कथं न दृश्यते । डकडमदानीं करोडम । भवत , इमं तावत् 
क म्भपलाशमारुयां डनध्यायाडम (आरुयांावलोक्य) हा हा धूम उग्त्थतः । 
 
सङ् किषि– पश्यन्द्तु भवत्यः । 
दामोदिोऽयं पणिगृह्य नागं णवक्षोभ्य तोयं च समूलमस्य । 
भोगे र्वस्थतो नीलभुजङ्गमस्य मेघे र्वस्थतः शक्र इवावभाणत ॥ ५ ॥ 
 
वृद्धगोपालक: – ही ही साध ः भतषः ! साध  । 
 

(ततः प्रडवशडत काडलयं गृहीत्वा दामोदर; ।) 
 
दामोदर: – एष भोः । 
णनभित्स्यि काणलयमहं पणिणवस्फुिन्द्तं 
मूधाणत्र्चतैकचििश्चलबाहुकेतुः । 
भोगे णवषोवबिफिस्य महोिगस्य 
हल्लीसकं सलणलतं रुणचिं वहाणम ॥ ६ ॥ 
 
सवा:– आश्चयं भतषः ! आश्चयषम् । काडलयस्य पश्च फिानाक्रामन हल्लीसकं प्रक्रीिडत । 
 
दामोदर :– यावदहमणप पुष्ट्पाण्यवणचनोणम । 
 
काडलय :– आः, 
लोकालोकमहीधिेि भुवनाभोगं यथा मन्द्दिं 
शलंै शविधनुगुििेन फणिना यद्वच्च यादोणनधौ । 
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स्थूलाखण्डलहर्वस्तहस्तकणठनो भोगेन संवेणष्टतं 
त्वामेव णत्रदशाणधवासमधुना सम्प्पे्रषयाणम क्षिात् ॥ ७ ॥ 
 
वृद्धगोपालकः– हा हा भतषः ! एि भतृषदामोदरः प ष्ट्पान काराभ्या ंपदाभ्यामाकारवन्तडमव यम नार् हदं महानागं 
पातेन पडरघट्टयन् प ष्ट्पाण्यवडिनोडत । (अवतीयष ) साध  भतषः ! साध  । फालय फालय । अहमडप सहायो 
भवाडम । अहो डबभेडम भतषः ! डबभेडम । यावडदमं वृत्तान्तं नन्दगोपाय डनवेदयाडम । (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 
दामोदर: - 
 
णवध्वस्तमीनमकिाद् यमुनािट हदान्द्ताद् 
दपोच्रयेि महता दृढमुच्छट वसन्द्तम् । 
आशीणवषं कलुषमायतवृत्तभोग- 
मेष प्रसह्य सहसा भुणव णवणक्षपाणम ॥ ८ ॥ 
 

काडलय:- एष भोः ! 
िोषेि धूमायणत यस्य देहस्तेनैव दाहं पृणथवी प्रयाणत । 
ज्वालावलीणभः प्रदहाणम सोऽहं िक्षन्द्तु लोकाः समरुद्गिास्त्वाम् ॥ ९ ॥ 
 
दामोदर :– काणलय ! यणद ते शर्वततिर्वस्त, दह्यतां ममैको भुजः । 
 
काडलय :– हहह, 
चतुःसागिपयिन्द्तां ससप्तकुलपविताम् । 
दुहेयं पृणथवीं कृत्स्नां लक भुजं न दहाणभ ते ॥ १०॥ 
हं, णतष्ठेदानीम् । एष त्वां भस्मीकिोणम । (डविाग्ननं म त्र्िडत ।) 
 
दामोदर: – हन्द्त दर्पशतं ते वीयिम् । 
 
काडलय :– प्रसीदतु प्रसीदतु भगवान् नािायिः । 
 
दामोदर :– अनेन वीयेि भवान् गर्पवतः । 
 
काडलय: – प्रसीदतु भगवान् । 
गोवद्धिनोद्धििमप्रणतमप्रभावं 
बाहंु सुिेश ! तव मन्द्दितुवयसािम् 
का शर्वततिर्वस्त मम दग्धुणममं सुवीयि 
य ंसंणश्रताणस्त्रभुवनेश्वि ! सविलोकाः ॥ ११ ॥ 
 

भगवन् ! अज्ञानादणतक्रान्द्तवान्, सान्द्तःपुिः शििागतोऽर्वस्म । 
 
दामोदर: – काणलय ! णकमथिणमदानीं यमुनािट हदं प्रणवष्टोऽणस । 
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काडलय: – भगवतो विवाहनाद् गरुडाद् भीतोऽहणमह प्रणवष्टोऽर्वस्म । तणदच्छाणम गरुडादभयं 
भगवत्प्रसादात् । 
 
दामोदर : – भवतु भवतु । 
मस पादेन नागेन्द्र ! णचणह्नतं तव मूधिणन । 
सुपिि एव दृष्टट वेदमभयं ते प्रदास्यणत ॥ १२ ॥ 
 

काडलय: – अनुगृहीतोऽर्वस्म । 
 
दामोदर: – प्रणवशतु भवान् । 
 
काडलय: – यदाज्ञापयणत भगवान नािायिः । 
 
दामोदर: – अथवा एणह तावत् । 
 
काडलय: – भगवन् ! अयमर्वस्म । 
 
दामोदर: – अद्यप्रभृणत गोब्राह्मिपुिोगासु सविप्रजास्वप्रमादः कति्यः । 
 
काडलय :– भगवन् ! मणद्वषदूणषतणमदं जलम् । तणददानीमेव णवषं संहृत्य यमुनािट हदाणनिभष्ट्क्रामाणम । 
 
दामोदर :– प्रणतणनवतितां भवान् । 
 
काडलय: – यदाज्ञापयणत भगवान् नािायिः । (सपडरजनो डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 
दामोदर: – यावदहमणप िट हदाद् गृहीताणन पुष्ट्पणि गोपकन्द्यकाभ्यः प्रयच्छाणम । 
 
सवा:– एि भतास्माक हृदयानन्दं क वषन् अक्षतशरीर इत एवागच्िडत । 
जयत  भता । 
 
सङ् किषि;– णदष्ट्ट्या गोब्राह्मिणहतं कृतम् । 
 
दामोदर: – गृह्यन्द्तां पुष्ट्पाणि । 
 
सवा: – भतषः ! एताडन म डनसङ् घिरनवडितपूवाडि प ष्ट्पाडि परामृष्टाडत िन्द्राडदत्यडकरििरपडरमर्वदताडन । 
डवभीमो भतषः ! 
 
दामोदि:– पूवि दृष्टभया णवत्रस्तास्तपर्वस्वन्द्यः । न भेत्यं न भेत्यम् । तदानीं खलु मत्किस्पशिनात् 
सौम्प्यभावमुपगताणन, गुह्यन्द्ताम् । 
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सवा: – यद भता्ापयडत । 
 

(प्रडवश्य) 
 
भट: – भो गोपालक ! क्व गतो नन्द्दगोपपुत्रः । 
 
गोपालक:- एि भता काडलयं नाम महानागं पडरपीड्य गोपकन्यकाडभः पडरवृत: ग्स्थतः । 
 
भट:– (उपगम्य) भो नन्द्दगोपपुत्र ! अनुगताथिनामधेयस्य महािाजस्योग्रतेनस्य पुत्रः कंसिाजो 
भवन्द्तमाज्ञापयणत । 
 
दामोदर: – कथमाज्ञापयतीणत । 
 
भट :– मधुिायां धनुमिहो नाम महोत्सवो भणवष्ट्यणत । तमनुभणवतंु सपणिजनाभ्यां भवद्भ्यामागन्द्त्यणमणत । 
 
दामोदर: – आयि ! अयं ननु देविहस्यकालः । 
 
सङ् किषि : – शीघ्रणमदानीं गणमष्ट्यावः । 
 
दामोदर: – बाढम् । प्रथमः कवपः । एष भोः । 
प्रभ्रष्टित्नमुकुटं पणिकीििकेशं 
णवर्वच्छनिभहािपणतताङ् गदलम्प्बसूत्रम् । 
आ कृय कंसमहमद्य दृढं णनहर्वन्द्म 
नागं मृगेन्द्र इव पूविकृतावलेपम् ॥ १३ ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्ताः सवे ।) 
 

इणत चतुथोऽङ् कः । 
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अथ पञ्चमोऽङ् कः ॥ 
 

(ततः प्रडवशकत राजा ।) 
 
राजा– 
 
श्रुत्वा व्रजे णवपुलणवक्रमवीयिसत्त्वं 
दामोदिं सह बलेन समाचिन्द्तम् । 
आणदश्य कामुिकमहं तणमहोपनीय 
मल्लेन िङ्गगतमद्य तु घातयाणम ॥ १ ॥ 
 

धु्रवसेन ! धु्रवसेन ! 
 

(प्रडवश्य) 
 
भट:– जयतु महािाजः । 
 
राजा– धु्रवसेन ! णकमागतो नन्द्दगोपपुत्रः । 
 
भट :– श्रोतुमहिणत महािाजः । प्रणवशनेिभव दामोदिः ससङ् कषििो गोपजनपणिवृतो िजकेभ्यो वस्त्राण्मार्वच्छद्य 
गृहीतवाणनणत श्रुत्वा महामाते्रिोत्पलापीडो नाम गन्द्धहस्ती सत्र्चोणदतस्तमणभघातणयतुम् । ततः, 
 
तमापतन्द्तं सहसा समीमय सभीतगोपालकवृन्द्दमध्ये । 
बालो बलेनाणरणनभां गजेन्द्रं दन्द्तं समाकृष्ट्य जघान शीघ्रम् ॥ २ ॥ 
 
राजा– कथं जघानेणत । गच्छ । भूयो ज्ञायतां वृत्तान्द्तः । 
 
भट:– यदाज्ञापयणत महािाजः । (णनष्ट्क्रम्प्य प्रणवश्य) जयतु महािाजः । एष इदानीं नन्द्दगोपपुत्र 
उत्सवाणधकािोर्वच्रतध्वजपताकमवसतत्तमावयदामालङकृतमुत्थाणपतागुरुधूपसमाकुलं िाजमहापथं 
प्रणवश्य िाजकुलद्वािे गन्द्धसमुरावसततहस्तां मदणनकां नाम कुर्वब्जकां दृष्टट वा तस्या हस्ताद् गन्द्धमादाय 
स्वगात्रमनुणलप्य तेनैव हस्तेन कुब्जस्यानुमाजिनेन णवगतकुब्जभावां तां कृत्वा मालाकािापिेभ्यः 
पुष्ट्पाण्याहृत्यावबध्य धनुः शालाणभमुखो गतः । 
 
राजा– डकन्न  िल  तेन व्यवडसतम् । तेन डह शीघं्र गच्ि । भयूो ्ायत वतान्तः । 
 
भट:– यदाज्ञापयणत महािाजः (णनष्ट्क्रम्प्य प्रणवश्य) जयतु महािाजः । धनुःशालािक्षकेि लसहबलेन 
वायिमािस्तं कििमूले प्रहृत्य हत्वा धनुः समादाय णद्वखण्डं कृत्वा साम्प्प्रतमुपस्थानाणभमुखो गतः । स णह, 
 
आपीडदामणशणखबहिणवणचत्रवेषः 



 

 

अनुक्रमणिका 

पीताम्प्बिः सजलतोयदिाणशवििः । 
अभ्येणत िोषपणिवृत्तणवशालनेत्रो 
िामेि साधिणमह मृत्युणिवावतीििः ॥ ३ ॥ 
 
राजा– सावेगणमव मे हृदयम् । गच्छ, यथाणनर्पदष्टौ चािूिमुणष्टकौ प्रवेशय, वृर्वष्ट्िकुमािािां सनिभाहमाज्ञापय । 
 
भट :– यदाज्ञापयणत महािाजः (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 
राजा– यावदहमणप प्रासादमारुह्य चािूिमुणष्टकयोयुिदं्ध पश्याणम । (आरुयां) मधुणिके ! णवघाट्यतां द्वािम् । 
 
प्रडतहारी– यद भाता्ापयडत । 
 

(राजा प्रडवश्योपडवशडत ।) 
 

(ततः प्रडवशतश्चािूरम डष्टकौ I) 
 
िािूर :- 
 
एिोऽग्स्म य द्धसज्जो मत्तो हस्तीव दपषसंपूिषः । 
भनज्म्यद्य बालं दामोदरं रङ् ग मध्ये ॥ ४ ॥ 
 

म डष्टकः– लोहमयम डष्टहस्तो नाम्ना ि मंडष्टको रुष्टः । 
पातयाम्यद्य रामं डगडरबरकूटं यथा वज्रो ॥ ५ ॥ 
 
भटः- एष महािाजः । उपसपेतां भवन्द्तौ ! 
 
उभौ- (उपेत्य) जयत  भता । 
 
राजा- चािूिमुर्वध्टकौ ! सविप्रयत्नेन युवाभ्यामानृण्यं कति्यम् । 
 
उभौ– शृिोत  भता । करिसन्धाबन्धप्रहारिय षध्दडवशिेिः डसकद्ध गच्िामः । हं पश्यत  भता । 
 
राजा– बाढमेवं णक्रयताम् । धु्रवसेन ! प्रवेश्येतां गोपदािकौ । 
 
भट:– यदाज्ञापयणत महािाजः । (डनष्ट्क्रान्त ।) 
 

(ततः प्रडवशतो दामोदरसङ् किषिी ध्र वसेनेन सह ।) 
 
दामोदर– आयि ! 
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मत्येषु जन्द्म णवफलं मम ताणन घोषे 
कमाणि चाद्य नगिे धृतये न तावत् । 
यावनिभ कंसहतकं युणध पातणयत्वा 
जन्द्मान्द्तिासुिमहं पणिकषियाणम ॥ ६ ॥ 
 

सङ्किषि:- 
 
प्रणवश्य िङ्गं कृतलोहमुलष्ट तं मुणष्टना मुणष्टकमद्य रुष्टम् । 
हत्वा चणिष्ट्याम्प्यणनलप्रचण्डः प्रलम्प्बमम्प्भोदणमवान्द्तणिके्ष ॥ ७ ॥ 
 
भट:- एष महािाजः । उपसपेतां भवन्द्तौ । 
 
उभौ- आः कस्य महािाजः । 
भट:– सविस्य जगतोऽस्माकं च । 
 
दामोदर:- अद्यप्रभृणत न भणवष्ट्यणत । 
 
भट:– जयतु महािाजः ! एतौ तौ । 
 
राजा– (णवलोतय) अयं स दामोदिः । अहो, 
 
श्रीमान् मदान्द्धगजधीिणवलासगामी 
श्यामः र्वस्थिांसभुजपीनणवकृष्टवक्षाः । 
पूवि श्रुताणन चणिताणन न णचत्रमस्य 
लोकत्रयं णह पणिवतिणयतंु समथिः ॥ ८ ॥ 
 
अयं नु लणलतगम्प्भीिाकृणतः पूविजोऽस्य िाम इणत श्रूयते । 
अणभनवकमलामलायताक्षः शणशणनभमूर्पतरुदािनीलवासाः । 
िजतपणिघवृत्तदीघिबाहुश्चलदणसतोत्पलपत्रणचत्रमालः ॥ ९ ॥ 
 

दामोदर :– आयि ! एतावेवावाभ्यां युद्धसनिभद्धाणवणत मन्द्ये । 
 
सङ्किषि:- भणवत्यम् । 
 
राजा- धु्रवसेन ! प्रवतितां युद्धम् । 
 
भटः- यदाज्ञापयणत महािाजः (मालां णक्षपणत ।) 
 
मल्ली- हं हो, वादयत वादयत सङ््यापटहान् । 
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िािूर :– एडह दामोदर ! अद्य मे भ जय गलेन डसकद्ध गच्ि । 
 
दामोदर :– 
 

प्राप्तोऽर्वस्म णतष्ठ मम वेगणममं सहस्व 
 
म डष्टक :– ए ए राम ! अद्य मे म डष्टडपष्टगात्रगडलतरुडधरपटलमज्जी जीडवतम ज्झडस । 
 
सङ्किषि :- 
 

त्वामद्य मुणष्टक ! यमाय णनवेदयाणम । 
 

(सवे डनय दं्ध क वषग्न्त ।) 
 
दामोदर : – (िािूरं डनहत्य) 
 
भग्नार्वस्थिेष णनहतो 
 
सङ्किषि : – 
 

णनहतो मयाणप 
 
दामोदर : – 
कंसासुिं च यमलोकमहं नयाणम ॥ १० ॥ 
 

(प्रासादमारुयां कंसं डशरडस डनगृयां पातडयत्वा) एष एष दुिात्मा कंसः । 
 
णवस्तीििलोणहतमुखः पणिवृत्तनेत्रो 
भग्नांसकण्ठकणटजानुकिोरुजङ्घः । 
णवर्वच्छनिभहािपणतताङ्गदलम्प्बसूत्रो 
वज्रप्रभग्नणशखिः पणततो यथाणद्वः ॥ ११ ॥ 
 

(नेपथ्ये) 
 
हा हा महािाजः । 
 

(प ननेपथ्ये) 
 
भो भो वृर्वष्ट्ियोधाः ! अनावृणष्टणशवकहृणदकपृथुकसोमदत्ताकू्रिप्रमुखाः ! 
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बयं खलु भातृिणपण्डणनष्ट्क्रयस्य कालः । शीघ्रमागच्छन्द्तु भवन्द्तः । 
 
दामोदर: – आयि ! संवायितां सैन्द्यम् । 
 
सङ् किषि:– अयमहं वाियाणम । 
 
रुततुिगिथेभभ्रान्द्तयोधोग्रनादं 
णवलसदमलखङ् गप्रासशतत्यणष्टकुन्द्तम् । 
पवनबलणवक्रीिि फेनजालोर्पममालं 
जलणनणधणमव दोभ्यां क्षोमयाम्प्येष सैन्द्यम् ॥ १२ ॥ 
 

(ततः प्रडवशडत वस देवः ।) 
 
वस देव :– भो भो मधुिावणसनः ! अलमलं साहसेन । 
ज्येष्ठोऽयं मम तनयस्तु िौणहिेयो 
देवतयास्तनयणममं च लक न णवत्थ । 
सनिभाहं त्यजत णकमायुघैश्च कायि 
कंसाथं स्वयणमह णवष्ट्िुिाजगाम ॥ १३ ॥ 
 

सङ् किषि :– (डवलोक्य) अये तातः । तात ! सङ् कषििोऽहमणभवादये । 
 
दामोदर :– तात ! दामोदिोऽहमणभवादये । 
 
वस देव: – अक्षयणवजणयनौ भवेतां भवन्द्तौ । सत्पुत्रजन्द्मफलमद्य प्राप्तवानर्वस्म 
 
उभौ– अनुगृहीतौ स्वः । 
 
वस देव:– कोऽत्र? 
 

(प्रडवश्य) 
 

भट: – जयत्वायिपुत्रः । 
 
वस देव :– अपणवध्यन्द्तां कलेविाणि । 
 
भट:– यदाज्ञापयत्यायिपुत्रः । 
 
गोपालका : सवे- ही ही गोपालकाना ंराज्यं संवृत्तम् । 
 
वस देव :– कोऽत्र? 
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भट:– जयत्वायिपुत्र : । 
 
वस देव :– गच्छ, शीघं्र दामोदिस्यादेशादनावृणष्टमाज्ञापय, महािाजमुग्रसेनमपनीय णनगलाणनिभवृित्ताणभषेक 
कृत्वा प्रवेशयेणत । 
 
भट:– यदाज्ञापयत्यायिपुत्रः । (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 
वस देव :– अये, 
 
नदर्वन्द्त सूितूयाणि वृणष्टः पतणत कौसुमी । 
कंसान्द्तकस्य पूजाथि प्रायो देवाः समागताः ॥ १४ ॥ 
 

(नेपथ्ये) 
 
श्रीमाणनमां कनकणचणत्रतहम्प्यिमालां 
णवस्तीिििाजभवनापिगोपुिाट्टाम् । 
पायात् सदैव मधुिां कमलायताक्ष– 
सै्त्रलोतयणजत् सुिविणस्त्रदशेन्द्रनाथः ॥ १५ ॥ 
 

वस देव :– भो भो मधुिवाणसनः ! शृण्वन्द्तु शृण्वन्द्तु भवन्द्तः । अस्य खलु दैत्येन्द्रपुिागिलोत्पाटनपटोः 
सविक्षत्रपिाङ्मुखावलोणकनो वसुदेवसम्प्भवस्य वासुदेवस्य प्रसादात् पुनिणधगतिाज्यस्योग्रसेनस्य 
शासनणमदानीमवघुष्ट्यते । 
 
सवे– प्रणतणष्ठतणमदानीं वृर्वष्ट्ििाज्यम् । 
 
वस देव:- प्रवेश्यतां महािाजः । 
 
भट :– यदाज्ञापयत्यायंपुत्रः । (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 

(ततः प्रडवशत्य ग्रसेनः ।) 
 
उग्रसेन :–  
डिरोपरोधसम्प्राप्तः क्लेशो मे केडशसूदनात् । 
अपनीतः स्ववीयेि यथा डवष्ट्िोः शतक्रतोः ॥ १६ ॥ 
 

भगवत्प्रसादाद् ्यसनाििवादुत्ताणितोऽर्वस्म । 
 

(ततः प्रडवशडत नारदः ।) 
 

नारद :–  
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कंसे प्रमणथते णवष्ट्िोः पूजाथं देवशासनात् । 
सगन्द्धवाप्सिोणभश्च देवलोकाणदहागतः ॥ १७ ॥ 
 
दामोदर :– अये देवर्पषनणिदः । देवष े! स्वागतम् । इदमध्यि वाद्य ंच । 
 
नारद :– सवि गृह्णाणम ! गन्द्धवाप्सिसो गायर्वन्द्त । 
नािायि ! नमस्तेऽस्तु प्रिमर्वन्द्त च देवताः । 
अनेनासुिनाशेन मही च पणििणक्षता ॥ १८ ॥ 
 
दामोदर :– देवष े! पणितुष्टोऽर्वस्म । लक ते भूयः णप्रयमुपहिाणम । 
 
नारद :– 
 
प्रहृष्टो यणद मे णवष्ट्िुः सफलो मे पणिश्रमः । 
गणमष्ट्ये णवबुधावासं सह सववः सुिोत्तमैः ॥ १९ ॥ 
 

दामोदर:- गच्छतु भवान् पुनदिशिनाय । 
 
नारद :– यदाज्ञापयणत भगवान् नािायिः । (डनष्ट्क्रान्तः ।) 
 

(भरतवाक्यम्) 
 
इमां सागिपयिन्द्तां णहमवणद्वन्द्ध्यकुण्डलाम् । 
महीमेकातपत्राङ् कां िाजलसहः प्रशास्तु नः ॥ २० ॥ 
 

(डनष्ट्क्रान्ताः सवेः) 
 

इणत पञ्चमोऽङ् कः । 
 

अवणसत बालचणितम् ।  
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बालचणित 
 

टीपा 
 

अंक पणहला 
 

श्लोक - १ डत्रवदं्रम नाटकाचं्या रिनेिी विडशष्ट्ट्ये लक्षात घेता, आरंभीिा हा श्लोक नादंी 
म्हिून, ककवा ‘साडहत्यदपषि’ काराने सूिडवल्याप्रमािे मूळ पूवषरंगातील नादंीनंतरच्या ‘रंगद्वार’ या अंगािा 
देवतास्त डतडवियक श्लोक म्हिून म्हटला पाडहजे. ‘नान्द्यन्ते ततः प्रडवशडत ...’ या सूिनेप्रमािे, पारंपडरक 
नादंी म्हिून झाल्यावर नाटककाराने स्वतःिे ईशस्तवन करण्याच्या हेतूने द सरी नादंी म्हिून हा स्वतःिा 
श्लोक रिला, असेही म्हिता येईल. 

 
श्लोकातील अवतारािे विषन केवळ य गाचं्या संदभात आहे. नारायि, डवष्ट्ि , राम आडि दामोदर 

यािें अवतार–ऐक्य दािवनू श्रीकृष्ट्ि हा दिवी, अवतार असल्यािी सूिना प्रथमपासूनि डदली आहे. 
नाटकात हे दिवी, अद् भतािे रंग आहेति. श्लोक २ मध्ये हे अिििी स्पष्ट झाले आहे. 

 
स्थापना - डत्रवदं्रम नाटकातंील हा सूत्रधार–प्रवशे ‘प्रस्तावना’ म्हिून ओळिला न जाता 

‘स्थापना’ म्हिून म्हटला जातो. प ढील नाट्यशास्त्रलेिकानंी दोन्ही एकि असल्यािे म्हटले असले तरी, 
‘स्थापना’ नावािा संबंध भरताच्या मूळ पूवषरंगाशी आहे. पूवषरंगािी पे्रक्षकापं ढे सादर करावयािी नऊ अंगे 
केल्यावर सूत्रधार आत जातो; मग त्याच्याि सारिी ग िवत्ता आडि क्षमता असलेल्या द सऱ्या, ‘स्थापक’ 
नामक नटाने रंगमंिावर येऊन नाटक, नाटककार यािंी ओळि करून देऊन, नाट्यरंभािी सूिना 
द्यावयािी. आधीिी ही नाटके ‘स्थापककृतारम्भ’ असत; भासाने ही पद्धती बदलून पूवषरंगािी अंगे आडि 
नाटक-नाटककारािा प्रस्ताव ही सवष कामडगरी एकट्या सूत्रधाराकिूनि पार पािण्यािा प्रघात पािला. 
म्हिूनि येथून प ढे संस्कृत नाटके ‘सूत्रधारकृतारम्भ’ झाली आडि त्यािे श्रेय भासािे होय, असे बािभट्टाने 
स्वान भवाने नोंदून ठेवले. (माझ्या Bhasa studies या प स्तकातील ‘Bāna’s Tribute to Bhāsa’ हा लेि 
संपूिष डवविेनासाठी पहावा.) 

 
ही डत्रबदं्रम नाटके पवष अडभजात कालातली आहेत. त्या वळेी पूवषरंगािी उत्क्राडंत होऊन, प्रस्ताव–

नाट्यारंभ यािें स्वरूप ठरत होते. काही अंगे ज न्या, काही नव्या पद्धतीने सादर होत असावीत. नाटक 
आडि नाटककार यािंा पडरिय ज न्या पद्धतीने होत असावा. म्हिून या नाटकाचं्या ‘स्थापना-’ दृश्यात 
नाटकािे-नाटककारािे नाव येत नाही, केवळ ठराडवक पद्धतीने (‘मडय डव्ापनव्यग्र शब्द इव श्रूयते... 
...’) नाट्यारंभािी सूिना तेवढी आलेली डदसते. 

 
नारदािा असा प्रवशे ‘अडवमारक’ नाटकाच्या पि आरंभी व शवेटी आहे. नारदाच्या कलहडप्रयतेिी 

सूिना तेथेही आहे. 
 
श्लोक ०-  ‘अ–गडितपडरिेदा’ हे स्वतंत्र घेिे इष्ट - मग ‘िण्िा ं स ताना ंअपिय- (ध्वसं, 

डवनाश, मृत्य)ू – गमनाथष’ िा ‘सप्तमं रक्षमािा’ – शी संबधं जळून नीट अथष लागतो. अन वाद त्याप्रमािे 
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आहे. तसे ‘िण्िा ं स तानां’ दोन्हीकिे घेता येईलही. कृष्ट्िाला देवकीिा सातवा प त्र गिले आहे, हे 
लक्षिीय. प ढे मथ रेला पि ‘मध रा’ संबोधले आहे. 

 
प्रणवश त्वं अभ्यन्द्तिम् । हे वाक्य आडि प ढील ‘एिा गच्िाडम मन्दभागा’ ‘स्वप्नवासवदत्त’ 

नाटकातही येतात. अभ्यन्तर म्हिजे अन्तगृषह अंतःप र, हा अथष प्रत्येक वळेी अडभपे्रत असतोि असे नाही. 
नाटकीय दृष्टीने ही पात्रडनगषमािी (exit) सूिना पि असते. 

 
श्लोक १५ - ‘डलम्पतीव तमोऽङ्गाडन’ हा श्लोक ‘िारुदत्त’ (१·१९) नाटकातही आहे. 

‘मृच्िकडटक’ मध्ये तो आहेि. 
 
अहं अस्य दपिप्रशमनं किोणम - हे उद्गार प ढे दामोदराच्या भाििातंही येतात. 
 
श्लोक १८ - इमा ं नदीं ...भ जप्लवेन’ अशी रिना; ‘तडरष्ट्ये’ असे डक्रयापद अध्याहृत घ्यावे; 

ककवा ‘वहाडम’ नदी आडि डसडद्ध दोन्हीकिे घ्याव.े गताथिणवतलवा हे मध्येि आलेले पद डदसते; डवक्लव 
म्हिजे क्लेश, कष्ट; भीडत, घबराट असाही अथष डदसतो. हे स्वतंत्र पद घेऊन अन वाद केला आहे. ककवा 
अगदी शवेटी घेऊन (नदी पार केल्यावर, देवानंी यश डदल्यावर), ‘ माझे क्लेश - कष्ट - साथषकी लागतील’ 
असाही अथष करता येईल. 

 
अस्मत् सब्रह्मचािी–‘आपत्ती-द ःिातं सहभागी असिारा’ (एका ग रूच्या हातािाली आश्रमात 

डशकिारे डवद्याथी ( ब्रह्मिारी ) जसे एकमेकाचं्या स ि-द ःिािें सारिेि वाटेकरी, तसा), 
 
तपस्वी– ‘तपस्वी, तपग्स्वनी’ या शब्दािंा तपाशी संबधं नसला म्हिजे ‘गरीब डबिारा (री)’ 

असा अथष. 
 
प्रणतभय (िजन्द्याम्) - भयानक, थरकाप उिडविाऱ्या (रात्री). 
 
प्राििःशाडपत:- ‘माझ्या प्रािािंी शपथ आहे’ — हा वाक्प्रिार ‘अडभिेक’ नाटकात डबभीििाशी 

बोलताना (३·२३·¹⁶) राविाच्या तोंिी आला आहे. 
 
उततज्ञा खलु नृशंसा:- व ल्नर-सरूप यािें भािातंर, ‘Remorseless men know what to say’ 

सीताराम सहगल यानी, ‘कू्रर लोग अडनष्ट बात को समझ जाया करते हैं’ असा कहदी अन वाद केला आहे. मी 
थोड्या वगेळ्या प्रकारे अन वाद केला आहे. नंदगोपािी भीडत िरी आहे आडि कंसासार्या नृशसंाला 
बोललेले (उक्त) म्हिजे नंदगोपवस देवािे हे संभािि हेर ककवा मतलबी लोकाकंिून कळल्याडशवाय 
राहिार नाही, हेही िरे. म्हिून ठेव (न्यास) ठेवण्यािी भािा न करता, वस देव केलेल्या उपकारािे स्मरि 
देऊन त्यािी परतफेि मागतो. कंसाला हे समजले तरी ‘उपकारािी फेि’ एवढाि त्यािा आशय राहील. 
 

युगप्रमािा (सणललधािा) - इथे ‘य ग’ िा अथष ‘दोन’ (ककवा िार य गे म्हिून ‘िार’). 
 
भाण्ि (शकट)- ‘भाण्ि’ म्हिजे मोलाच्या वस्तू; मग काहीही ककमती माल. 
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पञ्चायुधाणन - स दशषनिक्र, शाङ् गष धन ष्ट्य, कौमोदकी गदा, शिं, नंदक िङ् ग (तलवार) या 

आय धािंा आडि वाहन गरुि यािंा मूतष - मान ि - रूपात प्रवशे ‘दूतवाक्य’ नाटकातही अडभपे्रत आहे. 
 
आत्मना एव आत्मानं णनवाहय – वुवनि - सरूप यानंी इथे पाठ स धारून, ‘Do thou make thyself 

much lighter, as easy to carry as hay’ असे भािातंर केले आहे. 
 
श्लोक २८ – ‘लघ त्वयोगात्’ –हलकेपिा स्वीकारून, वजनाला हलके होऊन. हे मंद – सदृश 

बाळ, नंदगोपािी वरील प्राथषना याशंी ज ळते. सहगल यानंी लघ त्व नदाकिे घेऊन ‘आप इस व्यग्क्त के 
िोटे से कायष से प्रसन्न हों ।’ असे केलेले भािातंर संदभांत योनय वाटत नाही. 

 
महद् भूतम् – ‘महा भतू’ म्हिजे डदव्य व्यग्क्त; साधा अथष, आश्चयष, अद भ त. ‘क मारात् डकडञ्चद 

अन्तरम्’ िा अथष ' क माराहून थोिेसेि कमी ककवा वेगळे (पि तसेि डदव्य)’ असा डदसतो. आडि तो बरोबर 
असावा कारि द सऱ्या अंकात याि म लीिा वर गेलेला अंश कात्यडयनीच्या रूपाने प्रकट होतो. 

 
ज्येष्ठाणश्रतम्- कंसगृहाला हे डवशिेि लावताना ‘डश्रयारूढम्’ शी त्यािा डवरोध सहज डदसतो. 

‘ज्येष्ठा’ ही लक्ष्मीिी मोठी बहीि, द भानयािी देवता. (पाहा, आपटे–संस्कृत कोश). 
 

अंक २ िा 
 

अस्मांक कन्द्यानाम्- िािंालकन्या, शाप, राज्यलक्ष्मी यािंी संभाििे हे वस्त तः कंसाला पिलेले 
स्वप्न आहे. मनाच्या अन्तःपातळीवरील स्वप्नदृश्याला जाडिवचे्या पातळीवर असे मूतष रूप देण्यािी 
नाटककारािी कला केवळ असाधारि आहे. 

 
श्लोक १ - ‘अग्रहम्प्या :–’ अग्र डवशिेि घेतल्यास, ‘श्रेष्ठ, भव्य प्रासाद.’ ‘हम्यांग्र’ अडभपे्रत 

असल्यास, ‘प्रासादािंी डशिरे.’ 
‘सन्द्तािनौ: – (सम्+तृ) उत्तमप्रकारे, स िरूप प्रवाहपार नेिारी नौका. 
 
‘णनणमत्त’ – शक न (Omens)- डनडमत्तािंा संबधं त्याचं्या प्रम ि ग िाशंी आडि मन ष्ट्यकृत कमाच्या 

अपडरहायष पडरिामाशंी आहे अशी श्रद्धा आहे. म्हिून शक नािंी फले भोगिे (सेव्य) प्राप्त आहे. 
सृष्टा: – ‘सृष्टाः-’ धीट, असे अडभपे्रत डदसते. 
 
श्लोक ६ – कन्दर-दऱ्या; कूटक त्र्ज - क ं जासारिी घनदाट डशिरे; ककवा कूट-डशिरे, 

क ं ज–वृक्षवेलींिा समूह. सौविष आडि कान्ततर ही डवशिेिे वगेवगेळी घ्यावीत असे वाटते. प्रिडलत 
कल्पनेप्रमािे मेरु पवषतािी डशिरे स विािी आहेत. ‘हास्यो ऽ डस’ – असा शब्दप्रयोग ‘अडभिेक’ 
नाटकातही आहे. सीता राविाला ‘हास्यः’ म्हिते. 

 
नयन्याके्षपम् – िोळे डमटून डवश्रातंी. 
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श्लोक ८– बलवान् गुिसंग्राह- व ल्नर सरूप, ‘ever-grasping his bow’ असे भािातंर 
करतात; पि ग ि – धन ष्ट्यािी दोरी हा अथष इथे अप्रस्त त आहे. सहगल यािंा अन वाद ‘ग िों में लगावट 
बलवान हि’ स्वतंत्र वाक्य घेऊन झाला आहे; त्याम ळे ‘दृढं तपडत ...’ या वाक्याला त्याग हा कता अध्याहृत 
ध्यावा लागला आहे. ‘ग िसंग्राह’ हाि कता डदसतो; संग्राह (सम्यक् ग्राहयडत) म्हिजे ‘घट्ट पकिायला 
लाविारा’; एिाद्यािे ग ि आपल्याला घट्ट पकिून ठेवतात. ग िािंी ही ओढ, लागि फार ताकदीिी 
(बलवान) असते. कंस द ष्ट असला तरी त्यािेही ग ि आहेत; त्यािंी ओढ बळकट आहे; म्हिून 
राजलक्ष्मीला त्याला सोिून जाववत नाही, हा आशय. 

 
श्लोक १० – ‘डनत्यं भतंू’ - सनातन भतूतवव; त्यािंा डनवास आकाशमंिलाति (अदृश्य 

रूपाने) असतो. परंत  काही डवशिे कायासाठी ही भतूतत्व े पथृ्वीवर अवत्तीिष होतात. तो प्रसंग डदव्य 
शक नानंी सूडित होतो. हा धार्वमक श्रध्देिाि भाग होय. 

 
शौिसेनीमातः - शौरसेनी माता यस्य सः, तत्संब ध्दौ । मातेच्या नावावरून हाक मारण्यािी, 

व्यग्क्तडनदेश करण्यािी डत्रवदं्रम नाटकातंली ही पध्दती लक्षिीय आहे. 
 
प्रसूतवती णकल–‘डकल’ िा ‘िरोिर’ असा केवळ अव्ययवािक अथष अडभपे्रत नसून ‘असे 

म्हितात असे ऐकले’ असा डवडशष्ट वाक्प्रिारािा अथष इथे घेतला पाडहजे. ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकातही 
असा वाक्प्रिार आहे: ‘सम द्रगृहके डकल शय्या आस्तीिा’ (अंक ५). 

 
सुखं प्रणवशतु- कंसाने ‘एव ंडक्रयताम्’ असे म्हटल्यावर ‘किे’ अशी काही रंगसूिना अपेडक्षत होती. 

परंत  अवश्यक रंगसूिनािंा अभाव यांा डत्रवदं्रम नाटकात बरेि वळेा आढळून येतो. कंसाच्या अस्पष्ट 
उद्गाराम ळे ‘स िं प्रडवशत  भता’ या वाक्यािा अथषही डनडश्चत कळत नाही. ‘स िं’ हे ‘प्रडवशत ’ िे कमष मानून 
लक्षिेने ‘स्वस्थ असावे’ असा अन वाद केला आहे. या क जब जीिा संबधं कंसाने देवकीच्या महालात प्रवेश 
करण्याशी असेल तर’ (देवकी) म्हितात (डकल) की महाराजानंी स िाने (माझ्या महालात) प्रवशे 
करावा’, असा या वाक्यािा अथष करता येईल. परंत  प्रत्यक्ष दृश्याप्रमािे कंस देवकीकिे जात नाही, तर 
म लीला घेऊन धात्री (दाई) कंसापाशी येते आहे. तेव्हा फार तर, देवकीिी काही अिकाठी नाही, एवढेि 
या वाक्याने स िवायिे असाव.े 

 
बणवततम् - डत्र + डवच्िे क. भ ू धा. डव. भाववािक नामासारिे (‘डववके’) योजलेले डदसते– 

(जसे, गतम्-गडतः). 
 
कात्यणयनी– कात्यडयनी ककवा द गा, श भं-डनश भंािा वध, देवािें सहिर इ. सवष बरेि 

उतरकालीन आहेत, त्यािंा विडदक काळािी आडि भागवताडद कृष्ट्िडवियक प रािाशंी संबधं नाही, असे 
मानून सीताराम सहगल हे नाटक भासािे नाही, फारतर मूळ नाटकािे रूपातंर होय, असे म्हितात 
[बालिडरत, संपाडदत आवृत्ती, म ंशीराम मनोहरलाल, डदल्ली, १९५९; प्रस्तावना पा. ४०–४३]. कात्यडयनी 
- प्रवशेािा भाग प्रडक्षप्त, काही कारिास्तव मागाहून समाडवष्ट केलेला, असे मानले तरी त्याम ळे सवष 
नाटकि कसे अनडधकृत, उत्तरकालीन ठरते? 
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श्लोक २० - ‘वस देववश े प्रसूता’ – वस्त तः म लगी यशोदेच्या पोटी म्हिजे गोपक लात 
जन्माला आली ! हा जन्म पि दिवी योजनेनेि झाला, म्हिून, ककवा नाटककाराने दािडवल्याप्रमािे 
नंदगोप हा वस देवािा भतृ्य, त्यािी म लगी ही धन्यािीि कृपा, अशा समज तीने ‘वस देववशं ेप्रसूता’ म्हटले 
असाव.े 

 
श्लोक २१ - ‘देव्याः प्रसूडतजडनत’...समासातील ‘प्रसूडत’ शब्दािा अथष कळत नाही. व ल्नर-

सरूप यानंी ‘इच्िा’ असा अथष घेतला आहे. सहगल यािे भािातंर तसेि आहे: ‘देवी की इच्िा पर भयानक 
नाद करता हूूँ; प्रसूडत म्हिजे जन्म; तेव्हा संदभाप्रमािे ‘अवतार’ असा अथष नसेल : अन वाद अशा अथाने 
केला आहे. प ढील श्लोकातील शूलासंबधंीिे ‘देव्याः प्रसादजडनत ….’ हे विषन त लनेसाठी पाहाव.े 

 
श्लोक २२- येथे प न्हा ‘भ तम्’ अदश्य तवव, शग्क्त हा शब्द आला अIहे. ‘प्रपन्नः” हे प कल्लगी रूप 

‘भतंू’ शी ज ळिार नाही, पि ‘शूलः’ शी ज ळते. ‘जलणनधेः पादपं तम्’ संदभष तारकास राशी आहे, हे 
क मारकार्वतकेयाच्या कथेवरून स्पष्ट आहे. तेव्हा ‘पादप’ िा वाच्याथष (वृक्ष) न घेता, ‘(वृक्षाप्रमािे)सम द्रात 
दृढमूल झालेल्या’ असा लक्ष्याथष घेतला पाडहजे. व ल्नर-सरूप (Lit. tree of the orean Tāraka rooted in 
the ocean’ असा अथष करतात. ‘यथा शग्क्तधरः (स्कन्दः, कार्वतकेयः) क्रौंत्र्ि ं प्रकृष्टवान्’ असे हव.े 
प्र+कृष्– जोरान ओढिे, िेििे. क्रौंि पवषताच्या संदभात आरपार भोक पाििे, भेद करिे. 

 
श्लोक २४ – नलानां णनलयम्–नल—बाबं,ू वळूे, डनलय—घर, वसडतस्थान. वेळूिे, बाबंूिे वन. 

 
अंक ३ िा 

 
प्रकालयत : प्र + कल् (३-दशमगि) प्रयोजक–कालयडत । ‘प ढे ढकलिे, हाकलिे’ हा अथष, 
 
गोवज्जहादो णिक्कणमअ : ‘गोवज्जह’ या प्राकृत पदािा अथष कळत नाही. देवधरानंी ‘गोव्रजात्’ असा 

पयाय स िवला आहे. ‘गोविहजूहादो’ गोवृिभयथूात् – असा एक पाठभेद आहे. ‘(मस्त) बिलाचं्या 
कळपातून बाहेर पिून’ असा त्यािा अथष होईल. 

 
मुखे कूपििो दत्त : व ल्नर–सरूपना ‘कूपषर’ (camphor?) िा अथष लागला नाही; सहगलनाही 

(‘उसके म ंह मे थूका’) ‘कूपषर’ म्हिजे (हातािा) कोपर, ग िघा, असाही अथष आहे. 
 
हल्लीसक – नृत्यािा डवशिे प्रकार. ‘हडरवशं’ २·२०·३ वर टीका डलडहताना नीलकण्ठ सागंतो, 

‘हल्लीसकक्रीिनं, एकस्य एव प संः बह डभः स्त्रीडभः क्रीिनम् सिव रासक्रीिा ।’ परंत  भोजने 
‘सरस्वतीकण्ठाभरि’ २–१६० मध्ये म्हटले आहे की, 

मण्िलेन त  यत् स्त्रीिा ंनृत्तं हृल्लीसकं त  तत् । 
तव नेता भवदेेको गोपस्त्रीिा ंयथा हडर : ॥ 
‘हल्लीसक’ आडि ‘रासक’ यािंा उपरूपकामंध्ये, म्हिजे गौि नाट्यप्रकारातं नृत्यनाट्य म्हिून 

समावशे झाला आहे. शास्त्रकार त्यातं थोिा भेद करतात ककवा दोन्ही सारिेि मानतात. ‘हल्लीसक’ मध्ये 
एक नायक आडि ७ ते १० तरुि म ली; नाटक असल्यास प्राकृत भािेिा उपयोग; ‘रास’मध्ये ८, १२, १६ 
ककवा ६४ पयंत तरुि जोिपी; ‘हल्लीसक’ मंिलाकार नृत्य, तर ‘रास-’ मध्ये वगेवेगळे डवन्यास आडि बंध, 
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असा साधारितः भेद डदसतो. माझा ‘नाट्यमंजरीसौरभ’ भािंारकर इग्न्स्टट्यूट, प िे, १९८१, हा गं्रथ (पा. 
२५३–२५४ ) पाहावा. 

 
श्लोक २ : ‘प्रफ ल्लकमल’ हे ‘वक्त्र’ किे आडि ‘उत्पल’ (नीलविीकमल) हे ‘नेत्र’किे घ्यावे. 

‘गौर’ म्हिजे लालवट गोरा (पाढंराश भ्र नाही). ‘डवराग’ म्हिजे डवडवध रंगािी असा अथष. ‘केशहस्त’ 
शब्दाने लाबंसिक केस अडभपे्रत आहेत. 

 
श्लोक ३ : ‘वसे कडिग्ण्िमिः– वसे किा अथष कळत नाही. वसे् धात  गत्यथषक, जािे हलिे – 

हलडविे या अथािा कोशात डदला आहे. गोपय वकानंी रंगीत कापिाने वडेष्टलेले (रक्तिः) ढोल, 
ढोलकीसारिे गळ्यात अिकडवले होते आडि त्याचं्या वादनाबरोबर हालिालीबरोबर ते हलत होते, असा 
तर अडभप्राय नसेल? 

 
डतसऱ्या ओळीतील पडहल्या शब्दािंा अथष नीट लागत नाही. व ल्नर सरूप ‘जागडरता’ असा पाठभेद 

घेऊन ‘ग रुप्रम डदता’ शी जोिून ‘awake with glee’ असा अथष करतात. सहगल यािंा ‘बग्स्तयों मे जाकर’ 
हा अथष काही–तरीि आहे. मी ‘जागडरमा’ (मूळ जागडरमन्) असा स्वतंत्र शब्द घ्यावा असे सूिडवतो. अन्वय 
असा-‘ह म्भारशब्दाक ले वृन्दारण्यगते घोिे ग रुप्रम डदता जागडरमा (अद्य वतषते) ।’ आता अन वाद पाहा. हे 
स्वतंत्र वाक्य घेतल्यावर ‘समप्रम डदताः ग्स्थता केडित् (गोपदारकाः) गायग्न्त ।’ हे प ढील वाक्य. 

 
श्लोक १४– पातप्रवृद्धः पाताय प्रवृद्धः । पिण्यासाठीि पाण्याने फ गलेला; मेघािे डवशिेि. 

व ल्नर–सरूप ‘वातप्रवृध्द’ असा पाठ घेऊन ‘Swollen by the wind’ असे भािातंर करतात. ‘एडह, डक्षपाडम, 
धरिीतलं अभ्य पेडह । अञ्जनपवषतस्य वज्राहतः तटः इव (त्व ंभवडस) ।’ असा डतसऱ्या िवथ्या ओळीिा अन्वय 
होईल. 

 
श्लोक १६– सुजूष्ट्यन्द्ते- जूष् (प्रथमगि, उभयपदी) जूिडत-जूिते, इजा करिे मारिे. 
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अंक ४ था 
 

श्लोक १ - त्रास- भीडत, भय; ्याहृत (क. भ.ू धा. नाम म्हिून)- बोलि, बिबि, ‘भीतीम ळे 
गोंधळलेली, असंबद्ध बिबि’ (गोपाङ् गनाः) िे डवशिेि. 

 
श्लोक २ - णनष्ट्पणक्ष्यालयथूम्- ‘्याल – वध्य पश . ‘व्याल’ िा अथष साप असाही आहे; तो 

घेता येण्यासारिा आहे कारि िोहात काडलयनाग आपल्या कट ंबासह रहात असे. मग अथष असा– 
‘सापािें जथे (यथू) इथे असल्याम ळे पक्षी तो टाळतात’कणिव्रात-’ –हत्तींिे कळप. ‘णवपे्रणक्षत’ –द रून, 
भीतीने पाहातात, जवळ जात नाहीत असा अथष संदभाशी ज ळिारा आहे.  

‘अम्प्भोगम्प्भीिम्’ - पाण्याम ळे िूप िोल; पाण्यािी िोली िूप असलेला (- ऱ्हद - िोह - िे 
डवशिेि). 

‘शर्वङ् कत-’ घाबरलेल्या; ‘शकंा’ िे संशय, भीडत असे दोन्ही अथष आहेत. ‘पेशल’ - मृद , नाजूक. 
‘काणलन्द्दीवासिततम्’ -काकलदीत रहायला (वास) लालिावलेल्या (‘भ जग’ िे डवशिेि). 
 
श्लोक ३– ‘डविदहनडशिाडभः’ ‘दहन’ हे नाम घेतल्यास ‘अग्नन’ हा अथष; डवशिेि म्हिून 

घेतल्यास ‘जाळिाऱ्या’; ‘डविाप्रमािे’ जाळिाऱ्या ज्वाळानंी; फूत्कारानंी’ 
‘कणपणशत’- लालसर रंग िढलेले. 
 
श्लोक ४– णसतेति- (डसत = श भ्र)- कृष्ट्ि, काळसर. आभगु्न– (भ ज- ६ प – वाकडविे) 

वाकलेले, वाकडवलेले, वक्र झालेले; संदभष द कूल (रेशमी वस्त्र) किे, म्हिून ‘ि ण्या पिलेले’ 
रुत– संदभष इन्द्रनीलमण्याकिे, म्हिून, ‘प्रवाही, वाहिाऱ्या’ 
 
कथं न दृश्यते- दामोदराकिे घेतल्यास, अन वादाप्रमािे. मागील वाक्याशी संदभष घेतल्यास 

(मरून पितात हे) ‘कस ंडदसत नाही? (डदसत नाही का?)’ 
 
श्लोक ६ – पणिणवष्ट्फुिन्द्तम्- संवांगी (पडर) थरथरिाऱ्या (अथात् रागाने), (डव+स्फ र). 

णवषोवबिफिस्य- (उल्बि-फ गलेल्या) Swollen), सलणलतम्– नृत्याने नाजूक अगडवके्षप, हातवारे 
अडभपे्रत आहेत 

 
श्लोक ७ – पडहल्या दोन ओळीत दोन स्वतंत्र उपमा आहेत. डवश्वािा प्रििं डवस्तार (भुवन-

आभोग) प्रकाश (लोक) आडि अंधार (अलोक) यात डवभागला आहे. एका अधात प्रकाश, द सऱ्या अधात 
अंधार. या डवभागिाऱ्या सीमारेिेवर पवषतािी (महीधि) रागं आहे, अशी पौराडिक कल्पना आहे. द सरी 
उपमा अमृतमंथनािी पडरडित आहे. मंदर पवषताभोवती वास की- सापािी दोरी ग ंढाळून मंथन केले होते. 
वास डक हा ‘शवि धनुिट गुि’ म्हिजे डशवाच्या धन ष्ट्यािी दोरा. यादोणनणध – ‘यादाडंस जलजन्तवः’ । सम डद्रय 
प्राण्यािें, राक्षसािें समूहस्थान,- सम द्र. णत्रदशाणधवास – (डत्रदश–देव) देवािें डनवासस्थान, स्वगष. 

श्लोक १० – कुलपवित : पौराडिक कल्पनेप्रमािे डवश्वाच्या प्रत्येक िंिात एकेक प्रम ि पवषत 
आहे; त्याला ‘क लपवषत’ म्हितात. हे सात क लपवषत म्हिजे, ‘महेन्द्रो मलयः सयांः श ग्क्तमान् ऋक्षपवषतः । 

डवन्ध्यश्च पाडरयात्रश्च सप्तिते क लपवषताः ।’ 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्लोक १२ – सुपिि: एव रष्टा इदम् – (‘स पिष’ –गरुि; ‘द्रष्टा’ - भडवष्ट्यकाल, तृ. प . ए. व. 
रूप). ‘एव’ं स पिाशी डकवा द्रष्टाशी जोिून– ‘गरुडालाच डदसेल, गरुिाला डदसेलि.’ 

 
श्लोक १३ – द सरी ओळ – णवर्वच्छनिभ-हाि, पणतत – अंगद (बाह भिूि), लम्प्ब – सूत्र 

(य्ोपवीत), डतन्हीिा दं्वद्व – सवष सामाडसक पद ब. श्री. ‘कंसम्’ िे डवशिेि. दृढम् – ‘आकृष्ट्य’ शी 
जोिून; ककवा डक्रयाडवशिेि म्हिून ‘डनहग्न्म’ किे – दृढ़तापूवषक, िंबीरपिे. 
 

अंक ५ वा 
 

श्लोक ३ - आपीि-दाम – मस्तकावर (कपाळाच्या वर) बाधंलेली प ष्ट्पमाळा. सनिभाह – य द्ध 
करण्यासाठी (डिलित िढवनू, कमर कसून, शसे्त्र घेऊन इ. सज्ज होिे. 

अर्व ढदकििसन्द्धाबन्द्धप्पहािेणह – (अणट्टदकििसन्द्धाबन्द्धप्रहािैः) – ‘य द्धडवशिेिः’ िे डवशिेि 
य द्धािे द्वद्व ककवा मल्लय द्धाच्या िावपेिािे हे प्रकार आहेत यात शकंा नाही. पि ‘अडिद’ आडि इतर शब्दािंा 
डनडश्चत अथष कळत नाही. वलू्नर – सरुप यानंी ‘अग् ढन्द करिसन्धान’ असा पाठ घेऊन ‘the half-moon 
grip’ (अधषिंद्र) असा अथष केला आहे. ‘बन्धप्रहार’ िा ‘binding blows” (बाधूंन ठेविारें दिके) असा अथष 
केला आहे. एक तकष  असा की, ‘अग् ढद’ हे प्राकृत रुप मराठी ‘अढी’ िे असू शकेल. ‘मग ‘अग् ढदकरि’ 
म्हिजे पायाने प्रडतपक्ष्याला अढी घालिे–’ हा क स्तीिा िावपेि. ‘अडिद’ िा अथषही असाि होईल. 
‘संधाबंध’ हा देिील क स्तीिा िावपेि; तेव्हा िादंा, कोपर, ग िघे येथील साधें पेिात पकििे, असा अथष 
करता येईल. मग ‘प्रहार’ प्रहार–यािा अथष मानेवर, कानावर डघस्से मारिे, मनगटाने टोले देिे, असा 
होऊ शकेल. 

 
श्लोक ७ – पडहल्या अधातील अन प्रास (‘िृ’ िी प नरुक्ती) लक्षवधेी आहे. त्यािप्रमाि श्लोक 

९ मधील ‘ल’ िा अन प्रास. 
 
श्लोक २०– असेि भरतवाक्य ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकािे आहे. ‘अडवमारक,’ 

‘प्रडत्ायौगन्धरायि’, ‘अडभिेक’ नाटकातंील भरतवाक्यािा प्रथमाधष थोिा वगेळा आहे, पि डद्वतीयाधं 
वरीलप्रमािेि आहे. 

 
नाटकािा शवेट दशषडवण्यािी ही पारंपडरक, पि प्रयोगाच्या परंपरेमध्ये रूढ झालेली पद्धती. 

नाट्यशास्त्रात भरतवाक्यािा डनदेश नाही. सवष नटानंी प्रयोगाच्या अंती एकत्र येऊन भरतम नींना केलेले 
वदंन (भरतम डद्दश्य वाक्यम्) आडि सामूडहक कल्यािािी असा त्यािा अथष. प्राथषना (भरताना ं नटाना ं
वाक्यम्) 
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पणिणशष्ट १ 
 

श्लोकानुमक्रिी 
 

श्लोकारंभ अंक–संदभष वृत्त 
अगडितपडरिेदा १·१० माडलनी 
अि डदअमते ३.१ आया (प्राकृत) 
अतः प्राडवश्य २.२५ अन ष्ट प् 
अनन्तवीयषः १·७ उपजाडत 
अपीदं शृि  ३·१० अन ष्ट प् 
अडभनव कमला ५·९ उपजाडत (डमश्रवृत्त : पाद १, ३ न 

न र य/ पाद २, ४: न ज ज र ग) 
१.१४ पाहा 

अय ंडह सप्तमी गभा २·१७ अन ष्ट प् 
अहं गगनसञ्चारी १·३ अन ष्ट प् 
अहं स पिो १·२१ उपजाडत (पाद १ : वशंस्थ) 
अहं डह नीलः २·२३ उपजाडत 
आपीिदाम ५·३ वसन्तडतलका 
इमा ंनदीं ग्राहभ जङ् ग १·१८ वशंस्थ 
इमा ंसागरपयषन्ता ं ५·२० अन ष्ट प् 
एकाशंः पडततो भमूौः २·१८ अन ष्ट प् 
एतः प्रफ ल्लकमलोत्पल ३·२ वसन्तडतलका 
एता मत्तिकोरशावनयनाः ४·१ शादूषलडवक्रीडित 
एसो ग्म्ह ज द्ध ५·४ आया (प्राकृत) 
कग्स्मञ्जाते सशिलेन्द्रा २·११ अन ष्ट प् 
कंसे प्रमडथते ५·१७ अन ष्ट ष् 
कायाण्यकायाडि १·२८ उपजाडत 
डक गजषसे भ जगतो ३·१४ वसन्तडतलका 
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श्लोकारंभ अंक–संदभष वृत्त 
कक दष्टः कृष्ट्िसपषि ३·९ अन ष्ट प् 
कक द्रष्टव्यः शशाङ् रोऽय ं १·११ अन ष्ट प् 
डकमेतद भो भयं नाम ३·८ अन ष्ट प् 
क ण्िादरोऽहम् २·२१ वसन्तडतलका 
कृत्वा ि रिभूषडमतलं ३·४ उपजाडत 
कोऽयं डवडनष्ट्पतडत ३·४ वसन्तडतलका 
कौमोदकी नाम हरेगषदाहम् १·२४ उपजाडत 
क्रोधेन नश्यडत सदा २·३ वसन्तडतलका 
क्षीिेि  देवास रडवग्रहेि  १·४ उपजाडत 
डगडरतटकडठनासंौ ३·११ माडलनी 
गोब्राह्मिादयस्तेन ३·१६ अन ष्ट प् 
गोवधषनोद्धरिम् ४·११ वसन्तडतलका 
िक्रशाङ् गषगदाशङ् िनन्दका १·२७ अन ष्ट प् 
िक्रोऽग्स्म कृष्ट्िस्य १·२२ उपजाडत 
ित ःसागरपयंन्ताम् ४·१० अन ष्ट प् 
डिरोपरोधसम्प्राप्तः ५·१६ अन ष्ट प् 
जाने डनत्यं वत्सलं त्वाम् १·२९ शाडलनी 
ज्येष्ठोऽयं मम तनय. ५-१३ प्रहर्वििी 
तमसा संवृते लोके १·१७ अन ष्ट प् 
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य ५·२ उपजाडत 
तीक्ष्िागं्र शूलमालम्ब्य २०१९ अन ष्ट प् 
दामोदरोऽयम् ४·५ इन्द्रवज्रा 
दाडरका वा क मारो वा २·१४ अन ष्ट्ट्ट्प 
दाडरकेयं मृता २·१६ अन ष्ट प् 
द डद्दिडवििजोण्हा १·१९ आयां (प्राकृत) 
द्र तत रगरथेभभ्रान्त ५·१२ माडलनी 
न िाहं डिरसंवासात् २·८ अन ष्ट प् 
नन्दग्न्त स रतयाडि ५·१४ अन ष्ट प् 
नन्दकोऽहं न मे कडश्चत् १·२६ अन ष्ट प् 
नारायि, नमस्तेऽस्त  ५·१८ अन ष्ट प् 
नारायिाय नरलोकपरायिाय १·८ वसन्तडतलका 
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श्लोकारंभ अंक–संदभष वृत्त 
डनभषत्स्यष काडलयमहम् ४·६ वसन्तडतला 
डनष्ट्पडक्षव्यालयपूम् ४·२ स्रनधरा 
तत्यसो प ष्ट्पमयी ि वृडष्ट १·२ उपजाडत 
पडरष्ट्वजाडम गाढम् २·९ अन ष्ट प् 
प्रथमस तडवनाशजातमन्य  १·१४ उपजाडत (डमश्र वृत्तः पाद १: ३, न 

न र य पाद २, ४: न ज ज र ग) 
५.१९ पाहा  

प्रभ्रष्टरत्नम क टम् ४·१३ वसन्तडतलका 
प्रडवश्य रङ् गं कृतलोहम डष्टम् ५·७ उपजाडत 
प्रहृष्टो यडद मे डवष्ट्ि . ५·१९ अन ष्ट प् 
प्राप्तोऽग्स्म डतष्ठ ५·१० वसन्तडतलका 
भग्क्तः परा मम १·५ वसन्तडतलका 
भतंू नभस्तलडनवासी २·१० वसन्तडतलका 
भ्रमडत नभडस डवद्य त् १·९ माडलनी 
मधूकस्थ ऋिेः शाप ं २·१५ अन ष्ट प् 
मनोजवो मारुतत ल्यवगेो २·२४ उपजाडत 
मम पादेन नागेन्द्र ४·१२ अन ष्ट प् 
मत्येंि  जन्म डवफलं ५·६ वसन्तडतलका 
यत्र यत्र वयं जाता ३·१३ अन ष्ट प् 
यद्यग्स्म भवतः डकडञ्चन् १·२० अन ष्ट प् 
यन्मेडदनी प्रिडलता २·१ वसन्तडतलका 
यस्मान रडक्षप रुिाः २·२ वसन्तडतलका 
रक्तिवेस कडिग्ण्िमिः ३·३ शादूष डवक्रीडित 
रुद्रो वायं भवचे्िको ३·१२ अन ष्ट प् 
रोिेि धूमायडत यस्य देहः ४·९ इन्द्र ज्रा 
लङ् कोपमं मम गृह २·७ वसन्तडतलका 
डलम्पतीव तमोऽङ् गाडन १·१५ अन ष्ट प् 
लोकानामभयकरं १·६ प्रहर्वििी 
लोकालोकमहीधरेि ४·७ शादंूलडवक्रीडित 
डवध्वस्तमीनमकराद ४·८ वसन्तडतलका 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

श्लोकारंभ अंक-संदभष वृत्त 
डवन्ध्यमन्दरसारोऽयं १·१२ अन ष्ट प् 
डविदहनडशिाडभः ४·३ माडलनी 
डवसृतरुडधरधारा ३·१५ माडलनी 
डवस्तीिषलोडहतम िः ५·११ वसन्तडतलका 
शङ् िक्षीरवप ः १·१ शादंूलडवक्रीडित 
शङ् िोऽहमग्स्म १·२५ अन ष्ट प् 
शाङ् षगोंऽग्स्म डवष्ट्ि करलनन १·२३ वसन्तडतलका  
शूलोऽग्स्म भतूडमह् २·२२ वसन्तडतलका 
श ङ् गाग्रकोडटडकरििः ३·५ वसन्तडतलका 
श्मशानमध्यादहमागतोऽग्स्म २·५ उपजाडत 
श्रीमान मदान्धगज ५·८ वसन्तडतलका 
श्र त्वा व्रजे डवप लडवक्रम ५·१ वसन्तडतलका 
िण्िा ंस ताना ंसम पेत्य नाश ं २·१२ उपजाडत 
सारवान् िल्वयं बालो ३·७ अन ष्ट प् 
डसतेतराभ ननद कूलकाग्न्त ४·४ उपजाडत 
स म्भ ंडनस म्भ ंमडहिं ि हत्वा २·२० उपजाडत 
सौविषकान्ततरकन्दर २·६ वसन्तडतलका 
स्मरताडप भयं राजा २·१३ अन ष्ट प् 
हूङ् कारशब्देन ममेह घोिे ३·६ उपजाडत 
हृदयनेह् तत्राङ् गिः १·१३ अन ष्ट प् 
ळोहमयम डिहत्थो ५·५ उपगीडत (प्राकृत) 

 

  



 

 

अनुक्रमणिका 

पणिणशष्ट २ 
 

णनवडक संदभि 
 
भासननाटकिक्रम् - Critically editea by C. R. Devadhar, Oriental Book Agency, Poona, 

1937. 
 
महाकडवभासडवरडितं बालिडरतम् इंग्रजी - डहन्दी प्रस्तावना, डहन्दी अन वाद इ., सीताराम 

सहगल; म न्शी राम मनोहर लाल, नई सिक, डदल्ली ६; १९५९. 
 
भट, गो. के.– Bhāsa Studies, Maharashtra Granth Bhandar, Mahadvar Road, 

Kolhapur 1968 
 
भट, गो. के. - संस्कृत नाटके आणि नाटककाि; श्रीडवद्या प्रकाशन २५० शडनवार, प िे ३०; १९८० 
 
प साळकर, ए. िी. : Bhāsa : A Study; Munshi Ram Manohar Lal, Delhi-6, 1940, 1968. 
 
शास्त्री, िॉ. नेडमिदं्र : महाकवी भास; मध्यप्रदेश, डहन्दी गं्रथ अकादमी, भोपाळ, १९७२. 
 
उन्नी, िॉ.- Bhāsa Problems, Travancore University, Trivandrum. 
 
डशवाय, History of Sanskrit Literature : A. B. Keith, Dasagupta and De. M. Winterneit) 


