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<text><body>
<p>
नटी: प्राणनाथ ! म अघि दे खिनै आउनालाई श्रङ्
ृ गारको कार्य समाप्त गरी तैर्र्ार भै वसेकी </p>
थथञे, आज्ञा हुनासाथ हाजीर भञे, केलाई हो कुन्नन, दासी चााँडै सुनन पाउाँ छे कक ?

<p>

सत्र
ू धार: प्र्ारी! आज र्स पररषद्को शोभा अघि पघछको भनदा ववशेष बढे को घतमीले पघन </p>
दे खिहाल्र्ौ, अतएव महाकवव काललदास कृत “अलभज्ञान शाकुनतल” नामक मनोहर नाटक,
जस्को अनव
ु ाद नेपाल घनवासी हाम्रा वप्रर्पात्र गौरीप्रसाद शमायले, गद्र्को गद्र् र पद्र्मा

गजल, गीत, राग र वीच वीचमा श्लोकहरू समेत थपी गरे का छन, आज तेसैको िेल िेल्नु

पनेछ, तस्मात प्रत्र्ेक पात्रले आफ्ना आफ्ना कार्यमा सावधान भै ववशेष मनोरञ्जनका साथ
िेल दे िाउनु अघत आवश्र्क हुनेछ।
<p>

नटी: प्राणनाथ! र्हााँको प्रवनध नै र्स्तो छ कक “र्स्ता कौनै कुरोको पघन नर्ूनता न भै </p>
पररहासका पात्र हुने छै न” भनने अनुमान गदय छु।

<p>

सूत्रधार: वप्रर्े! घतम्रो अनम
ु ान पघन एक हहसाबले र्ोग्र्ै ठहरन आउला; परनतु म घतमीलाई </p>
आफ्नु लसद्धानत पघन भनदछु :

<p>
<p>

नटी: प्राणेश्वर ! र्ो सत्र् हो, अवता कार्य आरम्भ गरनाका घनलमत्त आज्ञा हदनुहनछ कक ?

</p>

सत्र
ू धार: प्र्ारी! अबता र्स सभाका सभासद्हरूलाई प्रसनन गराउनद
ु े खि बाहे क अरू के </p>
आज्ञा छ र हदउाँ ? (चारै घतर हे री) अहा ! हे र ! र्ो उपभोगको र्ोग्र् ग्रीष्म ऋतु अहहले
प्रारम्भ भएको छ ; अतएव र्सै ऋतक
ु ा र्ोग्र् केही गीत गाएर सन
ु ाउाँ ।

<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>

महाराज: (वप्रर्ंवदासंग) सुनदरी! अब म घतम्रो सिीको वत्ृ तानत सोद्धछु ; भनौलल के?

</p>

दब
ु ै: आर्य! र्ो हजूरको ठूलो अनुग्रह हो!

</p>

महाराज: हो, मैले सन
ु ेको छु, ववश्वालमत्र हुन कक?

</p>

महाराज: महात्मा कण्व ऋवष ता सदाका ब्रह्मचारी हुन भनने बबख्र्ात छ, फेरर इ घतम्री </p>
सिी घतनकी छोरी कताबाट हुन गइन ?
</p>
अनसूर्ा: आर्य! सुघनबन्ससर्ोस, कुलशकका बंशमा एक महां प्रतापी राजवषय भए।
अनसर्
ू ा: हुन, घतनबाट हाम्रो वप्रर् सिीको उत्पघत भएको हो। वपता कण्वले इनलाई वनमा </p>
फाललएको भेटेर पाली पोषी ठूली गदाय इनका वपता कहाउनु हुनछ।
महाराज: (चककत भएर) हाँ ? फ्र्ाककएको भेहटइन रे ! र्ो सुनदा ता वडो आश्चर्र्य पो </p>
लाग्र्ो। सुनदरी ! मलाई र्ो समस्त वत
ृ ानत जडैदेखि सुननको ठूलो इच्छा भर्ो।

<p>

अनसूर्ा: आर्य ! सुघनबन्ससर्ोस, म बबन्नत चढाउाँ दै छु। जब इ राजवषयले गौतमीका </p>
ककनारामा ठूलो तपस्र्ा गरे , तब दे वताहरूले शंका मानेर घतनको तप घनर्ममा बबघ्न
पानायका घनलमत्त मेनका अप्सरालाई पठाए।

<p>
<p>

महाराज: सत्र् हो, अकायको समाथधदे खि दे वताहरूले डराउनु प्रलसद्ध छ।

अनसर्
ू ा: तब, वसनतका प्रारम्भमा मेनकाको उनमाद गराउने मोहनी छवव दे िने बबन्त्तकै- </p>
(लाजले लशर झक
ु ाउाँ दघछन)।

<p>

</p>

महाराज: भो भननु पदै न। अगाडडका कुरा मैले समस्त बखु झसकें। अहा ! इ अप्सराकी छोरी </p>
हुन भनने सुनदा मलाई बबघ्न िश
ु ी लाग्र्ो।

<p>
<p>

अनसूर्ा: हो आर्ुष्मन! इ अप्सराको गभयबाट पैदा भएकी राजवषयकी छोरी हुन।

</p>

सेनापघत: (ववस्तारै ववदष
ू कसाँग) सिे ! घतमी आफ्ना कुरामा अडडरहे है ! म अब स्वामीका </p>
मनमाकफकको कुरा गदय छु। (प्रकट) महाराज ! र्स रााँडीका छोरालाई मनपरी बसन हदई हजरू
नै ववचार गररबन्ससर्ोस कक र्समा कघत गण
ु छन-

<p>

ववदष
ू क: (ररसाएर) लौ अब भो कक! कुरा गराइको ढांचा ता हे र ! महाराजभने आफ्ना </p>
प्रकृघतमा प्राप्त हुनुहुनछ, घतमी-भने र्स वनबाट उस वनमा, उस वनवाट र्सवनमा
दौडीरहनछौ। कहीं कुनै हदन धोका िाएर मनुश्र्का नाकको लोभी बूढो भालुको आहारा ता
हुन आाँटेका छै नौ ? अाँहाँ, घनको ढङ्ग त छै न, र्हााँका ता चाण्डाल भालु हुनछन !

<p>

महाराज: भद्र सेनापघत ! र्ो स्थान आश्रमको घनकट छ, र्स कारण मग
ृ र्ाको प्रशंसा गदाय </p>
म घतम्रो पक्ष ललनामा असमथय छु।

<p>
<p>

सेनापघत: (झुकेर) महाराजको जो इच्छा ! म र्स कुरामा ज्र्ादा के ववन्नत चढाइरहूाँ ?

</p>

महाराज: अगाडड बढे का लशकारीहरूलाई पघन रोककहदने प्रवनध लमलाऊ, अरू सेनाहरूलाई पघन </p>
सम्झाइदे उ कक “तपोवनमा कसैले पघन केही कुराको ववघ्न नगरुन”

<p>

बझ्
ु र्ौ सेनापघत ! र्हााँका ऋवषहरू पघन शानत रहुनजेल र्स्तै गप्ु त तेजलाई ललएर चप
ु चाप </p>
कुना कोप्चा लागी बसेका हुनछन। इनीहरूलाई छुनु न्जस्सर्ाउनु वारूदमा आगो लगाउनु
जस्तै हुनछ। इनले आफ्नू अललकघत मात्र घतरस्कार भएको बुझभ
े ने घछनमा प्रलर् गराउन
वेर मानदै नन। अतएव पहहले नै इनीहरूको बबचार गनुय अघत आवश्र्क छ।

<p>

प्रथम(साथीसाँग) अहो दीन्प्तमान भएर पघन ईनको शरीरमा कस्तो ववश्वसता प्रतीत हुनछ हे र </p>
हे र ! र्सले मई महाराज ऋवषहरूदे खि लभनन रहे नछन कक सर्ा भनने अनुमान गदय छु।
अहा ! हे र इनको दशयन पाउने बबन्त्तकै हाम्रो भर् तेसै बबलाएर गर्ो; सर्ा बात धनर् हो!

<p>
<p>

द्ववतीर्: गौतम! के महाराज इनद्रका सिा दष्ु र्नत भनेका इनै हुन?
प्रथम: हुन, इनै हुन।

</p>
</p>

<p>

द्ववतीर्: र्सैले तााः-

</p>

<p>

दव
ु ै: महाराज ! हजरू को सदा सवयदा जर् हवस।

</p>

<p>
<p>
<p>
<p>

महाराज: (आसनबाट उठे र) म दव
ु ैलाई प्रणाम गदय छु।
दव
ु ै : हजूरको कल्र्ाण हवस। (फलहरू चढाउाँ दछन)

महाराज : (प्रणाम पूवक
य ग्रहण गरे र) हजूरहरूको आज्ञा सुनने इच्छा गदय छु।

</p>
</p>
</p>

दव
ु ै : महाराज ! आश्रम घनवासीहरूले हाम्रा रक्षक महाराजको र्हीं राजभएको छ भनने सुनेर </p>
केही प्राथयना गररपठाएका छन।

<p>
<p>

महाराज : के अनग्र
ु ह गररपठाएका छन, सन
ु ाइबन्ससनछ कक ?

</p>

दव
ु ै: हाम्रा गरु
ु कण्व ऋवष र्हााँ नहुनाले राक्षसहरू र्ज्ञमा आई अनेक तरहका ववघ्न ववनाश </p>
गदय छन, र्स कारणले सारथी, सहहत केही हदन र्स आश्रममा बसी हजूरले र्ज्ञको रक्षा
गररहदए हामीहरूको ठूलो उपकार हुने थथर्ो भनी ववन्नत चढाउाँ दछन।

<p>
<p>
<p>
<p>

महाराज : (प्रणाम गरे र) हजूरहरू अगाडड पाल्नुहवस म अहहल्र्ै हान्जर हुनछु।
दव
ु ै : महाराजको सदा जर् हवस। (दव
ु ै जानछन)

महाराज : माढव्र् ! के घतम्रा मनमा शकुनतलालाई हे ने इच्छा छ ?

</p>
</p>
</p>

ववदष
ू क : पहहले ता हे ने बडो उमंग थथर्ो परनतु राक्षसको नाउ सुननासाथ अव ता एक बाँद
ू </p>

मात्र पघन हे ने इच्छा छै न ज्र्ान रहे र्स्ता दे ख्तैगरूाँला।
<p>

महाराज : र्समा डराउने के कुरा छ र ? मेरा घनकट घनभयर्साथ बस घतमीलाई कोही </p>
छुनसम्म पघन आउन ससने छै नन।

<p>

ववदष
ू क : भो बा म र्हीं राक्षसहरूदे खि रक्षक्षत छु नाहकमा त्र्हााँ गएर ज्र्ल
ू ाई सास्ती हदई </p>
हदईकन बस्नाले के फाइदा छ ? (द्वारपाल आउाँ दछ)

<p>

द्वारपाल : महाराज ! रथ कसीकसाउ भै आई सकायरका ववजर् प्रस्थानको बाटो हे नय </p>
लाथगरहे छ। फेरर मुमा महारानीबाट पठाइबन्ससएको करभक दत
ू नगरबाट केही संदेशा ललएर
आएको रहे छ तेसलाई के हुकुम हुनछ ?

<p>

महाराज : (आदरले) के मुमाज्र्ूबाट पठाइबन्ससएको करभक आएको रहे छ ?

</p>

<p>

द्वारपाल : महाराज !

</p>

<p>

महाराज : हुनछ, तेसलाई र्हााँ चांडै पठाईदे ।

</p>

<p>
<p>

द्वारपाल: महाराज जो हुकुम (बाहहर गई करभकका साथै आउाँ दछ) वहााँ महाराजको </p>
राजभएको छ, अगाडड जा।
करभक: (साष्टांग गरे र) महाराजको जर् हवस। हहजो मुमाज्र्ूबाट मलाई बुलाहट भई हुकुम </p>
बन्ससर्ो कक तं चााँडै गई महाराज लाई बबन्नत चढा कक पसी पञ्चमीका हदन महाराजको

जनमोत्सव छ तेस हदन मैले सदा सवयदा ब्रत ललने गरे की छु, र्स उसले तेस हदनलाई

नगरमा महाराजको समेत सवारी भई अष्ट थचरञ्जीवीको पूजा गररबन्ससए अघत असल हुने
थथर्ो ; सो म रातारात गरी ववन्नत चढाउन हान्जर भएको छु, जो हुकुम हुनछ।
<p>
<p>
<p>

महाराज: र्ता तपस्वीहरूको कार्य, उता मुमाज्र्ूको हुकुम, दब
ु ैको आज्ञा अघनवार्य छन। म </p>
त वडो फसादमा परें अब मैले र्सको के उपार् गने हो ?
</p>
ववदष
ू क: (हााँसेर) अब ता महाराज हजूर बत्रशंकु भएर मध्र्मै अडडरहनुहवस।

अनसर्
ू ा: सिी वप्रर्ंवदा! र्द्र्वप गनधवय बबथधले शकुनतलाको वववाह पघन भर्ो ; पघत पघन </p>
घतनलाई तल्
ु र् नै लमले ; र्सले मन पघन प्रसनन भर्ो। परनतु ककन हो कक लभत्रको थचनता
ता कसै गरे र पघन मेहटई सकेन।

<p>

वप्रर्ंवदा : ककन हाँ सिी ! ककन ?

<p>

अनसूर्ा: र्सैउसले कक आज ती राजवषय तपस्वीहरूको र्ज्ञ घनववयघ्न पूवक
य समाप्त गराई </p>

</p>

ऋवषहरूसंग बबदावादी भएर आफ्ना नगरमा गए। नजाने उहााँ अनताःपुरमा पुगेपघछ र्हााँको
कुरा स्मरण गरररहनछन कक रहाँ दैनन भनने थचनता लागेको छ। कसो गछय न कुन्नन दै वै
जानून।
<p>

वप्रर्ंवदा: सिी! ववश्वास राि, र्स्ता महात्मा पुरुष ववरुद्ध स्वभावका कहहल्र्ै हुाँदैनन। </p>
परनतु थचनता ता र्स कुराको लाथगरहे छ कक वपता कण्व र्स वत्ृ तानतलाई सुनेर नजाने के
भननु होला! अरू ता मलाई रघतभर पघन थचनता लागेको छै न।

<p>
<p>
<p>

अनसर्
ू ा: जहााँतक मववचार गछुय, र्स कुराले ता अवश्र्मेव प्रसनन नै हुनह
ु ु ने छ।
वप्रर्ंवदा: कसरी सिी! घतमीले र्ो कुरा कुन साहस ललएर भनर्ौ ?

</p>

अनसूर्ा: वपता कण्वको र्ो सङ्कल्प थथर्ो कक “र्ो कनर्ा म गुणवान वर छानी हदनेछु” </p>
सो दै वका इच्छाले स्वर्ं नै र्स्ता वर लमले भने गुरु झन ववना प्रर्ासै कृताथय हुनुहुने छ !

<p>

</p>

वप्रर्ंवदा: (फूलको डालोघतर हे रेर) सिी! पूजालाई पुग्ने फूल ता मैले हटपीसकें, अव के </p>

भन्र्ौ ?
<p>

अनसर्
ू ा: शकुनतलाका हातबाट सौभाग्र्दे वीको पज
ू ा पघन ता गराउनु छ, अललकघत अरू हटप </p>
सिी !

<p>

<p>
<p>

वप्रर्ंवदा: हुनछ, जाऊाँ सिी ! म पघन मालालाई खझसतै गदय छु (अनसर्
ू ा जान्नछन, वप्रर्ंवदा </p>
मालाहरू खझसतघछन)
</p>
(नेपथ्र्मा)
-गौतमी ! लौ झट्ट गै, शाङ्यगवयरलमश्रलाई “आजै शकुनतलालाई ललएर जानुपदय छ” भनी </p>
भघनदे ऊ। जाऊ अबेर न गरे ।

<p>

वप्रर्ंवदा: (कान थापेर) अनसूर्ा ! शीघ्रता गर वा ! हे र हन्स्तनापुर जाने ऋवषहरू बोलाइन </p>
लागेका छन। (हातमा मङ्गलको सामग्री ललएर अनसूर्ाको प्रवेश)

<p>
<p>

अनसर्
ू ा: आऊ सिी! जाऊाँ, मैले सबै सामग्री ल्र्ाइसकें (र्ताउता िम्
ु दघछन)

</p>

वप्रर्ंवदा : (हे रेर) लौ हे र सिी ! सर्
ू य उदर् हुनासाथ लशरै देखि स्नान गरी शकुनतला </p>
बलसरहे की रहहछन। उता हे र प्रघतन्ष्ठत नीवार हातमा ललई स्वन्स्तवाचन गने भएका
तपस्वनीहरू पघन शुभ आशीष हदन लाथगरहे का रहे छन। अब हामी पघन उतै उनका समीपमा
जाऊाँ कक ? (जानछन तपस्वीहरू सहहत शकुनतला दे खिइन्नछन)

<p>

एक तपन्स्वनी : (शकुनतलाघतर हे रेर) पुत्री ! घतमी स्वामीबाट ठूलो मान पाएर महारानीका </p>
पदमा प्राप्त भए !

<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>

अकी तपस्वनी : वत्से ! घतमी सवयत्र पूजनीर् भई वीरकी माता भए !

</p>

शकुनतला : मेरी प्र्ारी सिी ! घतमीहरू िव
ू आइपग्ु र्ौ; आऊ एसकैघछन ता र्हााँ बस ।

</p>

तेस्री तपस्वनी: पुत्री, घतमी पघतकी बहुतै प्र्ारी ! भए (र्घत आशीष हदई, गौतमीलाई छाडेर </p>
सबै तपस्वनीहरू जानछन)
</p>
दव
ु ै सिी : (समीप गएर) सिी ! असल हहसाबसंग ता स्नान भर्ो?
दव
ु ै सिी : (मङ्गलपात्र हातमा ललई बसेर) हुनछ सिी ! अब घतमी पघन सन्ज्जत होऊ; </p>
त्र्हााँसम्म हामीहरू पघन घतम्रा वदनमा मङ्गल उपचारको वक
ु ु नी लाइहदनछौं ।
शकुनतला : र्ो पघन धेरै हो। अब ता घतमीहरूबाट गररने श्रङ्
य हुनेछ। </p>
ु भ
ृ गार मलाई बहुतै दल
(मुि छोपेर रुन्नछन)

<p>

दव
ु ै सिी : सिी! र्स्तो मङ्गल कार्यमा घतमीले अधीर भै रुनु उथचत पदै न, नरोऊ। </p>
(शकुनतलाको आाँशु पुंछेर दव
ु ै बस्त्र पहहराउन लाग्दछन)

<p>
<p>

कण्व : पत्र
ु ी! मेरा आलशवायदले घतम्रो सदा सवयदा कल्र्ाण भई मनोरथ परू ा होला।

</p>

शकुनतला: (दव
ु ै सिीहरूका घनकट गएर) आऊ सिी आऊ; र्ो घतमीहरूको साथ अन्नतम </p>
भेट हो। मसंग हदल िोलेर एक चोहट लमल। (आाँशू पछ
ू े र) सिी म टाढा भञे भनी मलाई
मार्ा नमारे है ? बरावर क्षेमकुशल लेखिपठाउाँ दै गरे । मेरो घतमीहरू वाहे क अरू कोई छै न।

<p>

दव
य आललङ्गन गरे र) हरे ! सिी हामी कसरी मार्ा मादय थ्र्ौ? </p>
ु ै सिी: (शकुनतलालाई प्रेमपूवक
दै वै उस्तो भर्ोभने केही लाग्ने छै न, नत्र बरावर हालिवर लेखिपठाउाँ दै गरूाँला। बरु घतमीले

पो मार्ा नमारे । (संझरे ) अाँ, सिी! एउटा कुरा घतमीले केही गरे पघन नबबसे; दरबारमा
पुगेपघछ र्हद महाराजले घतमीलाई थचनहे नन भने र्ो हीराको औंठी जसमा उनको नाउं
लेखिएको छ उनलाई दे िाइहदए है ।

<p>

शकुनतला: (झस्केर) सिी! घतमीहरूको र्ो सनदे हले ता मलाई कन्म्पत गराइहदर्ो। हरे के </p>
के हुने हो, कुन औधीले म उनकी हुनपाउने हूाँ !

<p>

दव
ु ै सिी: सिी! डराउनु पने केही कुरा छै न, नडराऊ। अथधक स्नेहमा अघनष्टको सनदे ह </p>
हुनछ; र्ो स्वाभाववकै हो। जाऊ घतम्रो सदा सवयदा कल्र्ाण होला।

<p>

शकुनतला: (आश्रमघतर मुि गरी उलभएर) वपता ! अब म र्ो प्र्ारो तपोवनको फेरर कैले </p>
दशयन गनय पाउाँ ला ?

<p>
<p>

कण्व: पुत्री, घतमी धनदा नमान। र्सको दशयन फेरर पाउने ्र्ौ।

</p>

महाराज : सत्र्वादी मुघनवर ! र्ो ता समस्त मैले बुझें कक हामीहरूकी ववद्र्ा र्स्तै रहीछ। </p>
परनतु धमय नछाडड र्ो ता भननोस कक इघनसंग अनाहकमा छल गनायले मलाई के नाफा
हुनछ ?

<p>

शाङ्यगरवं : (क्रोधले) िोर ववपन्त्त।

<p>

महाराज: परु
ु वंशीहरू ववपन्त्तको इच्छा गदय छन भनने कुरामा कसैलाई पघन श्रद्धा हुन ससतैन; </p>
हजरू ले भनदै मा हुनछ र ?
शारद्वत: शार्यगरव ! र्स उत्तर प्रत्र्ुत्तरले हामीलाई के फाइदा छ ? गुरु महाराजको जो </p>

<p>

</p>

समाचार भननु थथर्ो, सो सबै एक एक गरी सुनाइहदइहाल्र्ौं। हहंड अब फकूूं, हामीलाई सारै
बेर भर्ो। (महाराजघतर फकी) राजन !
<p>

हामीले इनलाई हजूरका आधारमा सूम्प्र्ौं, अब हाम्रा हातबाट गइन। पाले पुण्र् मारे पाप </p>
हजूर जाननुहोला, हामी गञौ। (िुमेर) हहंडनोस गौतमी ! अगाडड लाग्नोस; अब जाऊाँ, र्हााँ

मोफतमा अल्मललइरहनाको केही काम छै न। (दब
ु ै लमश्र र गौतमी बबस्तारो बबस्तारो
जानछन)
<p>

शकुनतला: (अफसोसले) हार् छललर्ा राजाले ता मलाई धमयको ख्र्ालै नरािी छाडडहदए; </p>
घतमीहरू पघन मलाई र्स्ती अनाथा तुल्र्ाई छाडेर जानछौ ? अफसोस ! अब म कहााँ डुवेर

मरूाँ ? मेरा घनलमत्त आज सारा संसार घनदय र्ीरूप भैससर्ो घन! (रूाँदै रूाँदै घतनीहरूका पघछ
पघछ जान्नछन)
<p>

गौतमी: (उलभएर) पत्र
ु ! शाङ्यगरव ! हे र, बबचारी शकुनतला करूणापण
ू य रोदन गरी हाम्रा </p>
पघछपघछ आइरहहछन। हार् ! इ घनरमार्ा पघत भनाउाँ दा राजाले छाडेपघछ मेरी अभाथगनी
छोरी असहार् भएर के गललयन ?

<p>

शङ्यगरव: (क्रोध पूवक
य शकुनतलासंग) भाग्र्हीने शकुनतले ! के अब घतमी स्वच्छनदचाररणी </p>
हुन िोज्द्र्ौ ?

<p>
<p>
<p>

शकुनतला : (भर्ले थर थर कांपेर) हार् ! अब म कसो गरूाँ ?
शङ्यगरव : शकुनतले !

</p>
</p>

ववदष
ू क : महाराज ! जहााँ मखणहरूले वेलबुट्टा भररएको लशलाको चौकी ववछाइएको दे खिनछ </p>
सोही माधवीकुञ्ज हो। र्ो अहहले नजर होस। मानो आदरका घनलमत्त हामीलाई फूलको

उपहार हदन लागेको होकक ? भनेझ ैं दे खिन लाथगरहे छ। सवारीहवस, घतहीं गएर एक क्षण
ववश्राम ललऊाँ। (दव
ु ै त्र्हााँ गएर बस्तछन।)
<p>

सानम
ु ती : (मनमनै) म पघन प्र्ारी शकुनतलाको थचत्र र्सै लतामण्डपका आडमा लागेर </p>
हे नप
ुय र्र्ो। वहााँ पघछ इनका प्रेमको अघिकता र थचत्तको बबह्वलताहरू समस्त शकुनतलासंग

गएर भननुपलाय। (लताका आडमा लागी बस्तघछन)
<p>

महाराज : लमत्र ! मलाई अहहले शकुनतलासंग भेट भएको पव
ू य वत्ृ तानतको स्मरण बबस्तारो </p>
बबस्तारो हुनलाथगरहे छ। र्ो कुरा मैले वनमा घतमीलाई पघन ता भनेथें। परनतु शकुनतलालाई
अनादर गरे का समर्मा थथएनौ, न घतमीले तेसपघछ, कहहल्र्ै घतनको नाम ललर्ौ त के
घतमीले पघन घतनलाई मैझ ैं भई बबल्कुलै बबलसयहदएका थथर्ौ?

<p>

ववदष
ू क : अाँहाँ, मैंले बबसेको थथइन, परनतु सबै कुरा भघनसके पघछ हजूरले र्ो पघन ता </p>
हुकुम भएको थथर्ो कक “र्ो कुरा मैले फगत हदलबहलाउलाई मात्र भनेको हुाँ, र्थाथयमा सााँचो
होइन।” मैले पघन आफ्नू मुढबुवद्धले तेस्तै होला भनने ठानी रहे को थथञे। होनहार वडो प्रवल
हुंदो रहे छ !

<p>
<p>
<p>

सानुमती : (मनमनै) उसमाथथ र्ो हररलट्ठक पघन र्स्तै ककलसमको रहे छ !
महाराज : (शोकले कातर भई) लमत्र ! मलाई र्स द:ु िबाट छुटाऊ।

</p>
</p>

ववदष
ू क : महाराज ! र्ो हजूर बालकका झैं भई के हुकुम हुनछ? हजूरलाई र्स कुराले कन्त्त </p>
शोभा हदंदैन। सत्पुरुष कहहले पघन शोकले कातर हुाँदैनन। हे ररबन्ससर्ोस कस्तै प्रवल वेगसंग
आाँधी चले पघन पवयतहरू कन्म्पत हुाँदैनन।
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