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Kālidāsa in the West
Dept. of Sanskrit  Sem IV(H) Paper.- CC-8

~ Palash Ghorai

সং�স্কৃ�ত সং�হি	ত্যেত� ব্যা��সং-ব্যা�ল্মী�হি� প্রভৃ�হিত ঋহি� -�হিব্যাত্যে�র ধা�র�ত্যে� অক্ষু�ণ্ণ র�খা�র ক্ষেক্ষুত্যে� ক্ষে�সংব্যা ম	�ন
প্রহিতভৃ� উত্যে#খাত্যে��গ্য� ভৃ%হিম�� পা�লন �ত্যেরহি(ত্যেলন ত�র মত্যেধা� ম	��হিব্যা ��হিল��সং অন�তম। �হিব্যা��লচূ%ড়া,�মহি-
হি	ত্যেসংত্যেব্যা হিতহিন হিব্যাশ্বহিব্যাখা��ত।  হিতহিন ন�ট� , ম	���ব্যা� ও খাণ্ড��ব্যা� রচূন� �ত্যেরন, ক্ষে�গুহিলর প্রহিতহিটই গু-গ্যত
হি�ত্যে� ক্ষে5ত্যে� সং�হি	ত্যেত�র অনন� হিন�র্শ7ন । ত�র ��ব্যা� ��ত্যেলর গ্যণ্ড�ত্যে� অহিতক্রম �ত্যের ভৃ�রত�য় সং�স্কৃ�হিতর
পাহিরচূ�য়� 	ত্যেয় উত্যে:ত্যে(। এ�5� সংহিত� ক্ষে�, ��হিল��ত্যেসংর ��ত্যেব্যা� ব্যা� ন�টত্যে� ভৃ�রত�য় সং�স্কৃ�হিতর ক্ষে� সং�হিনহিব্যাড়া,
পাহিরচূয় পা�ওয়� ��য় ত� এ��5�য় দুল7ভৃ। আজ হিব্যাত্যে�ত্যের্শ ভৃ�রত�য় সং�হি	ত� ও সং�স্কৃ�হিতর ক্ষে� সংম্মা�ন ক্ষেসংই
��হিতত্যে@র অত্যেন�ট�ই ম	��হিব্যা ��হিল��ত্যেসংর প্র�পা�।

��হিল��ত্যেসংর সং�হি	ত্যেত�র প্র�র্শসং� �ত্যের জ�ম7�ন �হিব্যা হিব্যাদ্বা�ন 	ড়া7র ব্যাত্যেলত্যে(ন ক্ষে�, ভৃ�রত�য় ধাম7গ্রন্থগুহিলর
অধা�য়ত্যেন ভৃ�রত্যেতর সং�স্কৃ�হিতর তত্যেত�ট� পাহিরপা%-7 ব্যা� পাহিরপাক্ব জ্ঞা�ন ক্ষেমত্যেলন� �ত্যেত�ট� জ্ঞা�ন ক্ষেমত্যেল ��হিল��ত্যেসংর
সং	জ-সংরল, ক্ষের�চূ� ও হৃ�য়���7� সং�হি	ত���হিতর দ্বা�র�। ��হিল��ত্যেসংর মত্যেত� ��ব্যা�প্রহিতভৃ� সংহিত�ই হিব্যারল। 

��হিল��ত্যেসংর ক্ষে� সং�তহিট রচূন� প্রহিসংদ্ধ ক্ষেসংগুহিল 	ল - 
�) ন�ট� – অহিভৃজ্ঞা�নর্শ���ন্তলম্, হিব্যাক্রত্যেম�ব্যা7র্শ�য়ম্, ম�লহিব্যা��হিLহিম�ম্
খা) ��ব্যা�গ্রন্থ – রঘু�ব্যা�র্শম্, ��ম�রসংম্ভব্যাম্
গ্য) গ্য�হিত��ব্যা� ব্যা� খাণ্ড��ব্যা� – ক্ষেমঘু�%তম্, ঋত�সং�	�রম্ 
এখান ��হিল��ত্যেসংর এই সং�হি	ত���হিতগুহিলর ই�ত্যেরহিজ ও জ�ম7�ন  অন�ব্যা�� হিনত্যেয় আমর� সং�ত্যেক্ষুত্যেপা

আত্যেল�চূন� �রব্যা।   
   

१.१ अभि�ज्ञा�नशा�कु�न्तलस्य आङ्गल-��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन।
(English Translation of Abhijñāna-Śākuntalam) 

সং�স্কৃ�ত  সং�হি	ত্যেত� ম	��হিব্যা ��হিল��সং  হিব্যারহিচূত  “অহিভৃজ্ঞা�নর্শ��ন্তলম্”  	ল  এ�হিট অহিত হিব্যাখা��ত
ন�ট�। প্র�চূ�ন ভৃ�রত�য় সং�স্কৃ�হিতর সং�ক্ষু� ব্যা	ন �ত্যের এই ন�ট� ��ত্যেগ্য ��ত্যেগ্য ম�ন�ত্যে�র মত্যেনর মহি-ত্যে��:�য়
হিনজ আহিধাপাত� হিব্যাস্তা�র �ত্যেরত্যে(। ক্ষে�ব্যালম�� ভৃ�রত্যেতর মত্যেধা�ই এর হিব্যাস্তা�র সং�ম�ব্যাদ্ধ 5�ত্যে�হিন , বৈব্যাত্যে�হির্শ�ত্যে�র
	�ত ধাত্যের হিব্যাহিভৃন্ন ভৃ���য় এ��হিধা�ব্যা�র অন%হি�ত 	ত্যেয়ত্যে( এই গ্রন্থ এব্যা� স্বত্যেগ্যUরত্যেব্যা হিনজ ��হিত7ত্যে� অক্ষু�ণ্ণ
ক্ষেরত্যেখাত্যে(।   এই ক্ষু�দ্র প্রব্যাত্যেW আমর� অহিভৃজ্ঞা�নর্শ��ন্তত্যেলর ই�ত্যেরহিজ ভৃ���য় অন�ব্যা�� 	ত্যেয়ত্যে( ক্ষে�সংব্যা গ্রন্থ
ক্ষেসংগুহিলই হিনত্যেয়ই সং�ত্যেক্ষুত্যেপা আত্যেল�চূন� �রব্যা।

অষ্টা��র্শ র্শতত্যে�র ক্ষের্শ� হি�ত্যে�ই অহিভৃজ্ঞা�নর্শ��ন্তল সং	 ��হিল��ত্যেসংর অন��ন� ��হিত হিব্যাত্যে�ত্যের্শ ভ্রম- শুরু
�ত্যের। ১৭৮৯-হি`ষ্টা�ত্যেa সং��র উইহিলয়�ম ক্ষেজ�ন্স প্র5ম ই�ত্যেরহিজত্যেত অহিভৃজ্ঞা�নর্শ��ন্তত্যেলর অন�ব্যা�� �ত্যেরন ।
ত�রপার এহিট ১৭৯১ সং�ত্যেল জ�ম7�ন ভৃ���য় অন�ব্যা�� �ত্যেরন। এহিট জ�ম7�ন �হিব্যা গ্যত্যে5 (Goethe)  ও 	�ড়া7�র
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(Herder) ক্ষে� ��রু-ভৃ�ত্যেব্যা প্রভৃ�হিব্যাত �ত্যের। অহিভৃজ্ঞা�নর্শ��ন্তলম্-ই 	ল প্র5ম সং�স্কৃ�ত ন�ট� ক্ষে�হিট ইউত্যের�পা�য়
ভৃ���ত্যেত প্র5ম অন�ব্যা�� �র� 	ত্যেয়হি(ল। ক্ষেজ�ন্স প্র5ত্যেম এহিট ল��হিটন ভৃ���য় অন�ব্যা�� �ত্যেরন ,  এব্যা� ত�রপার
প্রত্যেত�� র্শa ধাত্যের ধাত্যের ই�ত্যেরহিজত্যেত অন�ব্যা�� �ত্যেরহি(ত্যেলন । ক্ষেজ�ত্যেন্সর এই ই�ত্যেরহিজ অন�ব্যা�ত্যে�র ন�ম হি(ল -

Shakuntala or the Fatal Ring। অন�ব্যা�ত্যে�র �র্শ ব্যা(ত্যেরর মত্যেধা�ই এই ��ত্যেজর জন� ক্ষেজ�ন্স আন্তজ7�হিত�
খা��হিত অজ7ন �ত্যেরহি(ত্যেলন। ক্ষেজ�ত্যেন্সর এই অন�ব্যা�� ক্ষে5ত্যে� উদ্বা�দ্ধ 	ত্যেয় অন��ন� ক্ষেলখাত্যে�র� জ�ম7�ন ,  ফর�হিসং,

ইট�হিল ও ড়া��হিনসং ভৃ���য় র্শ��ন্তল�র অন�ব্যা�� �ত্যেরহি(ত্যেলন। ভৃ�রত�য় গ্রত্যেন্থর মত্যেধা� র্শ��ন্তল�র জনহিপ্রয়ত�
তখান এত্যেত�ট�ই 	ত্যেয়হি(ল ক্ষে� ১৭৯০ ক্ষে5ত্যে� ১৮০৭ হি`ষ্টা�ত্যেaর মত্যেধা� ই�ল��ত্যেণ্ডই পা�eচূ ব্যা�র এই গ্রন্থহিট
পা�নম�7হিদ্রত 	ত্যেয়হি(ল এব্যা�  ক্ষেগ্য�ট� ইউত্যের�ত্যেপা অত্যেন� ভৃ���ত্যেত অন%হি�ত 	ত্যেয়হি(ল এব্যা� অত্যেন�ব্যা�র প্র��হির্শতও
	ত্যেয়হি(ল। 

ক্ষেজ�ন্স ��হিল��সংত্যে� ভৃ�রত্যেতর ক্ষের্শক্সপা�য়র ব্যাত্যেল আখা�� হি�ত্যেয়হি(ত্যেলন । �হি�ও �5�ট� পা�ত্যের�পা�হির সংঙ্গত
নয়। ��র-,  ক্ষের্শক্সপা�য়র ক্ষে�ব্যালম�� প্রহিতভৃ�ব্যা�ন ন�ট���রই হি(ত্যেলন ,  অন��ন� ক্ষে��নরূপা ��ব্যা�গ্রত্যেন্থ ত�র
প্রহিতভৃ�র পাহিরচূয় ক্ষেমত্যেল ন�। অপারপাত্যেক্ষু ��হিল��ত্যেসংর ��ব্যা�প্রহিতভৃ� ম	���ব্যা� ,  খাণ্ড��ব্যা� ও ন�টত্যে� হি(ল ।
হিতহিন ক্ষের্শক্সপা�য়ত্যেরর মত্যেত� ক্ষে�ব্যাল ন�ট�প্রহিতভৃ�র অহিধা��র� হি(ত্যেলন ন�। অ57�ত্ সং�ত্যেক্ষুত্যেপা ব্যালত্যেত ক্ষেগ্যত্যেল
ব্যালত্যেত 	য়-  ক্ষের্শক্সপা�য়র �হিব্যার ক্ষে5ত্যে� আত্যেগ্য ন�ট���র। অপারপাত্যেক্ষু,  ��হিল��সং ন�ট���ত্যেরর ক্ষে5ত্যে�ও আত্যেগ্য
�হিব্যা হি(ত্যেলন। ত�লন�ত্ম� আত্যেল�চূন� সংঙ্গত ব্যা� অসংঙ্গত ��ই ক্ষে	�� ন� ক্ষে�ন ,  ��হিল��ত্যেসংর এই খা��হিতর
ফত্যেলই ক্ষেগ্য�ট� ইউত্যের�পা ভৃ�রত�য় সং�হি	ত্যেত�র প্রহিত আগ্র	�হিkত 	ত্যেয় উত্যে:হি(ল।

 মহিনয়র উইহিলয়�মসং  (১৮১৯-১৮৯৯)  ১৮৫৩ হি`ষ্টা�ত্যেa সং�স্কৃ�ত সং�হি	ত্যেত�র সং�হিন্নত্যেধা� এত্যেসং ১৮৫৫
হি`ষ্টা�ত্যেa র্শ��ন্তল�র ই�র�হিজ অন�ব্যা�� প্র��হির্শত �ত্যেরন । এহিটর হিদ্বাত�য়ব্যা�র সংম্পা�হি�ত 	ত্যেয় ১৮৭৬ আব্যা�র
প্র��হির্শত 	ত্যেয়হি(ল। মহিনয়র উইহিলয়�মসং ��হিল��ত্যেসংর ক্ষেp�ত্যে�র (ত্যেqর ম�ধা�ত্যে�7 খা�ব্যাই প্রভৃ�হিব্যাত 	ত্যেয়হি(ত্যেলন
এব্যা� হিনত্যেজর অন�ব্যা�ত্যে�ও ক্ষেসংই ধা�র� ব্যাজ�য় র�খা�র ক্ষেচূষ্টা� �ত্যেরহি(ত্যেলন। ত�র প্র��হির্শত গ্রন্থহিটর ন�ম হি(ল -
Sakoontala or The Lost Ring: An Indian Drama, Translated into Prose and Verse from the Sanskrit
of  Kalidasa. হিতহিন গ্রন্থহিটর  ভৃ%হিম��ত্যেত হিলত্যেখাহি(ত্যেলন  ক্ষে� ,  র্শ��ন্তল� ভৃ�রত�য়  ক্ষের্শক্সপা�য়ত্যেরর  সংব্যাত্যেচূত্যেয়
উত্যে#খাত্যে��গ্য� ন�ট�। ই�ত্যেরজত্যে�র প্রত্যেয়�জত্যেন হিতহিন এই অন�ব্যা�� �ত্যেরত্যে(ন ক্ষে�খা�ত্যেন হি	q�ত্যে�র মত�মত ,

র�হিত, ধাম7�য় আচূ�র, প্র�ত�হি	� হিক্রয়��ল�পা প্রভৃ�হিতর প্রহিতচ্ছহিব্যা ধার� আত্যে(। 1     
   
অহিভৃজ্ঞা�নর্শ���ন্তত্যেলর অন��ন� ই�ত্যেরহিজ অন�ব্যা��গ্রত্যেন্থর ত�হিল�� ন�ত্যেচূ সং�ত্যেক্ষুত্যেপা ক্ষে�ওয়� 	ল - 

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1789 Sir Willam Jones

(सर भिवभिलयाम् � जो'न्स)
Sacontalā or the Fatal Ring England

1855 Monier Williams

म्'भिनयार भिवभिलयाम्स
Sakoontala or The Lost Ring Hartford

1894 A. H. Edgren Sakuntala or the Recovered Ring New York

1 The most celebrated drama of the great Indian Shakespere. The need felt by the British public for such a traslation
as I have here offered the most popular of the Indian dramas, in which the customs of the Hindus, their opinions,
prejudices,  and  fables;  their  religious  rites,  daily  occupations,  and  amusements  are  reflected  as  in  a  mirror.
(Sakoontala, xi-xii)
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1904 A. M. Wright Springfield

1912 Arthur W. Ryder Kalidasa’s  Translation of Shakuntala and
other works

London & New
York

1959 D. John Mitchel A Sanskrit Classic “Shakuntala” New York

H. W. Wels Contains the translation of Edgren A. H

উপাত্যের�ক্ত গ্রন্থ��র (�ড়া,�ও আরও অত্যেন� গ্রন্থ��র ই�ত্যেরহিজ ভৃ���য় অহিভৃজ্ঞা�নর্শ���ন্তত্যেলর অন�ব্যা��
�ত্যেরত্যে(ন। এখা�ত্যেন ক্ষে�ব্যালম�� গ্রন্থ��ত্যেরর ন�ম এব্যা� গ্রন্থপ্র��ত্যের্শর সংময় উত্যে#খা �র� 	ত্যেচ্ছ - Michael
Coulson (1992), C R Devadhar and N G Suru (1934), W J Johnson (2001), M R Kale (1969),
Barbara Stoler Miller (1984), Somadeva Vasudeva (2006)  । 

१.२ अभि�ज्ञा�नशा�कु�न्तलस्य जोम् �न-��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन। 
(German Translation of Abhijñāna-Śākuntalam) 

উইহিলয়ম ক্ষেজ�ত্যেন্সর ই�ত্যেরহিজ অন�ব্যা�� সং�র� ইউত্যের�ত্যেপা ক্ষে� প্রভৃ�ব্যা ক্ষেফত্যেলহি(ল ত�র প্রভৃ�ব্যা জ�ম7�হিনত্যেতও
পাত্যেড়া,হি(ল। জজ7 ফর্স্টা7�র  [George Forster] (George Forster] (১৭৫৪-১৭৯৪)  ক্ষেজ�ত্যেন্সর ই�ত্যেরহিজ ভৃ���য় অন%হি�ত র্শ��ন্তল�
ক্ষে5ত্যে� জ�ম7�নভৃ���য়  ন�ট�হিটর  অন�ব্যা��  �ত্যের ১৭৯১  হি`ষ্টা�ত্যেa প্র��র্শ  �ত্যেরন ।  হিতহিন ন�ট�হিটর  ন�ম
হি�ত্যেয়হি(ত্যেলন - Sakontala Order der Enscheidentde Ring। হিতহিন এই অন�ব্যা��হিট 	�ড়া7�রত্যে� পা�:�ন। তখান
	�ড়া7�র  [George Forster] (Herder]  ত�র প্রত��ত্তত্যের হিলত্যেখাহি(ত্যেলন ক্ষে� ,  -  “Shakuntala is  a masterpiece that appears once

every  two thousand years”,   অ57�ত্ র্শ��ন্তল� ক্ষেসংইর�মই এ�হিট অপা%ব্যা7 ��ব্যা� ক্ষে�ট� দু	�জ�র ব্যা(ত্যের
এ�ব্যা�রই ক্ষেলখা� 	য়। জত্যেজ7র এই ব্যাইত্যেয়র হিদ্বাত�য় সং�স্কৃরত্যে-র ম�খাব্যাWও 	�ড়া7�র ক্ষেলত্যেখান। 	�ড়া7�র র্শ��ন্তল�
ন�টত্যে�র প্রহিত খা�ব্যাই আ��ষ্টা 	ন এব্যা� এই নত�ন ন�ট��য় ধা�র�র (model)  ব্যা� তত্যেwর প্রহিত সং�ত্যেলর ��হিষ্টা
আ��7- �ত্যেরন। এ�হিট ��ঘু7 প্রব্যাত্যেW 	�ড়া7�র অ��হিরর্স্টাটল�য় ন�টত্যে�র তwত্যে� চূ��ত্যেলঞ্জ জ�ন�ন , ��ত্যে� আশ্রয়
�ত্যের তখান  অন��ন� ন�টত্যে�র  হিব্যাচূ�র  �র� 	ত্যেত� ।  	�ড়া7�র  র্শ��ন্তল�র  ন�টত্যে�র  আত্যেল�ত্যে�ই  ভৃ�রত�য়
�ল�র্শ�ত্যেzর ধা�র-�র পা�নহিব্যা7ত্যেব্যাচূন� �ত্যেরহি(ত্যেলন ,  এব্যা� হিসংদ্ধ�ত্যেন্ত এত্যেসংহি(ত্যেলন ক্ষে� গ্র�� ধা�র�ই �ল�র্শ�ত্যেzর
ক্ষের্শ� �5� নয়।
	�ড়া7�র, ক্ষেগ্যত্যেট [George Forster] (Goethe] (১৭৪৯-১৮৩২) এব্যা� হি|ল�র (১৭৫৯-১৮০৫) – এর� সংব্যা�ই ��হিল��ত্যেসংর গু-ম�গ্ধ
হি(ল। ক্ষেগ্যত্যেট ��হিল��ত্যেসংর প্রহিত ��তজ্ঞাত� জ্ঞা�পান �ত্যের র্শ��ন্তল�র প্রর্শহিস্তাসং%চূ� �ত্যের ক্ষে� ক্ষেp��হিট হিলত্যেখাত্যে(ন
ক্ষেসংহিট র্শ��ন্তল� ন�টত্যে�র খা��হিতত্যে�ই ব্যা�হিড়া,ত্যেয় ক্ষে�য় - 

व�सन्त, कु�स �म्, फल, च या �गपु� � ग्र0ष्मस्य सव2 च याता � 

याच्चा�न्यन्मनस' रस�यानम्ता6 सन्तपु �णं, म्'हनम् �।

एकु0��ताम्��तापु�व �म्थव� स्वल<कु��ल'कुया'6

ऐश्वया2 याभि� व�ञ्छभिस भिप्रयासखेA शा�कु�न्तल, स Aव्यता�म् �।।2

2 E.B. Eastwick translated Goethe’s lines into English: Wouldst thou the young years blossoms and the fruits of its
decline, And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed, Wouldst thou the earth and Heaven itself in
one sole name combine? I name thee, O Sakuntala! And all at once is said. (cited from Glassy Essence, 3)
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অ57�ত্ �হি� ক্ষে�উ ব্যাসংন্ত��ত্যেলর ফ�ল এব্যা� গ্র�ষ্ম��ত্যেলর ফল এ�সংত্যেঙ্গ ক্ষেপাত্যেত চূ�ও ,  আর �হি� ক্ষে�উ
মত্যেনর  ক্ষেম�	ন�য়  রসং�য়নত্যে� সংন্তপা7ত্যে- জ�নত্যেত চূ�ও ,  �হি� ক্ষে�উ  স্বগ্য7ত্যেল��  এব্যা� ভৃ%ত্যেল�ত্যে�র  এ��ভৃ%ত
অভৃ%তপা%ব্যা7 ঐশ্ব�7ত্যে� ল�ভৃ �রত্যেত চূ�ও, তত্যেব্যা ক্ষে	 সংখা�, র্শ��ন্তল� পাত্যেড়া,�। 

স্ব�ম� হিব্যাত্যেব্যা��নq ত�র ইউত্যের�পা ভ্রমত্যে-র স্মৃ�হিত�5�য় হিলত্যেখাত্যে(ন ক্ষে� ,  গ্যত্যে5 প্রভৃ�হিত ইউত্যের�পা�য়�ন
�হিব্যার� ভৃ�রত�য় ধাম7গ্রন্থ ক্ষে5ত্যে� ত�ত্যে�র ভৃ�ব্যান� হিনত্যেয়ত্যে(ন ।3 জ�ম7�ন প্র�|�ত�হিব্যাদ্ ক্ষে�ড়াহির� ভৃন হি|ত্যেগ্যল
[George Forster] (Friedrich Von Schlegel] (1772-1829)  জজ7 ফর্স্টা7�ত্যেরর র্শ��ন্তল�র অন�ব্যা�ত্যে� উদ্বা�দ্ধ 	ত্যেয়হি(ত্যেলন । ১৮০৮
হি`ষ্টা�ত্যেa হিতহিন ভৃ�রত্যেতর ভৃ��� ও জ্ঞা�নচূচূ7� সংম্পাত্যে�7 ��ত্যেজর ম�ধা�ত্যেম (Uber die Sprache Und Weisheit der

Indier:  Din  Beitrag zur  Begrundung der  Altertumskunde)  হিনত্যেজর অব্যা��ন ক্ষেরত্যেখাহি(ত্যেলন। ঊনহিব্যা�র্শ
র্শত�a�র অত্যেন� ইউত্যের�পা�য় ক্ষের�ম�হি�� হিব্যাপ্লত্যেব্যার (Romantic Movement) �হিব্যাই ত�eর এই ব্যাইত্যেয়র দ্বা�র�
প্রভৃ�হিব্যাত 	ত্যেয়হি(ত্যেলন ��eর� ম�ক্ত�ত্যে� স্ব���র �ত্যেরত্যে(ন ক্ষে� ভৃ�রতব্যাত্যে�7র সং�স্কৃ�ত্যেতর গ্রন্থগুহিল ত�eত্যে�র এই
ভৃ�ব্যাধা�র�য় উদ্বা�দ্ধ �ত্যেরহি(ল। হি|ত্যেগ্যত্যেলর অন্তরঙ্গ ব্যাW� এব্যা� �হিব্যা ক্ষেন�ত্যেভৃহিলসং (Novalis) ও র্শ��ন্তল� ন�টত্যে�র
দ্বা�র� খা�ব্যাই  প্রভৃ�হিব্যাত  	ত্যেয়হি(ত্যেলন ।  জ�ম7�হিনত্যেত র্শ��ন্তল� এত্যেত�ট�ই  প্রহিসংহিদ্ধল�ভৃ  �ত্যেরহি(ল  ক্ষে� প্র�য়
�র্শব্যা�ত্যেররও ক্ষেব্যাহির্শ এহিট জ�ম7�ন ভৃ���য় অন%হি�ত 	ত্যেয়হি(ল । শুধা� অন�ব্যা��ই নয় এহিট ই�ত্যেরহিজত্যেত ১৮৯৯ ,

১৯১২ এব্যা� ১৯১৩ হি`ষ্টা�ত্যেa মঞ্চস্থও 	ত্যেয়হি(ল।  
অহিভৃজ্ঞা�নর্শ���ন্তত্যেলর জ�ম7�ন ভৃ���য় অন�ব্যা��গ্রত্যেন্থর ত�হিল�� ন�ত্যেচূ সং�ত্যেক্ষুত্যেপা ক্ষে�ওয়� 	ল - 

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1791 (1st Ed.)
1803 (2nd Ed.)
1820 (3rd Ed.)
1879 (4th Ed.)

George Forster

(जोजो � फर्स्ट�र)
Sakontala, Order der Enscheidentde

Ring 
Germany (1st Ed.)

Hidlberg (3rd Ed.) 
Leipzing (4th Ed.) 

1793 Herder

हर्ड�र
1855 फ्रेA र्डभिरकु रूकु�र्ट�

1833 (1st Ed.)
1849 (2nd Ed.)

ह0जो Aल Sakuntala, order der Erkunungring Zurich

1854 ह'पु Aल Sakuntala, A free rendering into
German

1842, 1840 Otto, Bothlingk Kalidasa’s Ring-Sakuntala Bonn

1847-54 Ernest Meter Sakuntala, einindischess-chaauspiel

1854, 1867, 1871,
1878, 1884

Edmumd
Lobendanz

Sakuntala Metrischubersetzt Lipzing

3 He is a good poet (Jules Du Bois, the famed French writer), and is an advocate of Indian Vedantic ideas that have
crept into the great French poets, such as Victor Hugo and Lamartine and others, and the great German poets such
as Goethe, Schiller and the rest. The influence of Vedanta on European poetry and philosophy is very great. Only
some of them do not care to admit this indebtedness, and want to establish their complete originality, as Herbert
Spencer and others, for instance. But the majority do openly acknowledge. (Complete Works, VII, 375-76)
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1973 Johan Bottfried
Herder

Kalidasa Sakuntala, original,
uberenimorgek eandisches drama in

zent renten Blacttern

Botha

1820 Wilhelm Glrhard Sakontal, Order der Verhangisssvolle
Ring

Lipzing

এইসংব্যা  অন�ব্যা��  গ্রন্থগুহিলর  প্র�ধা�ত্যেন�র  দ্বা�র� ক্ষেব্যা�ঝা� ��য়  ক্ষে� ,  ��হিল��ত্যেসংর  অহিভৃজ্ঞা�নর্শ���ন্তলম্
সংর�সংহিরভৃ�ত্যেব্যা ঊনহিব্যা�র্শ র্শত�a�ত্যেত পা�|�ত� ক্ষে�র্শগুহিলত্যেত অত�ন্ত প্রভৃ�ব্যা হিব্যাস্তা�র �ত্যেরহি(ল । অন�ব্যা�� (�ড়া,�ও
পা�|�ত� মন��� র্শ��ন্তল�ত্যে� হিনজস্ব বৈর্শল�ত্যেত গ্র	- �ত্যেরহি(ল। ক্ষেসংই র্শ��ন্তল�র ঘুটন�র অন��রত্যে- ১৮৯৫
হি`ষ্টা�ত্যেa Andre Ferdinand Herold ক্ষেলত্যেখান Lanneau de Sakuntala, ক্ষে�হিট পা��হিরত্যেসং Theartre I Oeuvre ক্ষেত
মঞ্চস্থ 	ত্যেয়হি(ল এব্যা� �র্শ7ত্যে�র দ্বা�র� সং��ত্যের গ্য�	�ত 	ত্যেয়হি(ল । অষ্টা��র্শ ও ঊনহিব্যা�র্শ র্শত�a�ত্যেত ইউত্যের�ত্যেপার
অত্যেন� অত্যেপার�ত্যেতই র্শ��ন্তল�র ��হি	ন� মঞ্চস্থ 	ত্যেয়হি(ল এব্যা� অনন�সং�ধা�র-ভৃ�ত্যেব্যা গ্য�	�ত 	ত্যেয়হি(ল।         

२.१ भिवक्रम्'व �शा0या-न�र्टकुस्य आङ्गल��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(English Translations of Vikramorvaśīyam)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1849 Monier Williams

(म्'भिनयार भिवभिलयाम्स)

Vikramorvasiya: A Drama by Kalidasa हर्ट�फ'र्ड�

1851 इ. वी�. का�वी�ल Vikramorvasiya: Tr. Into English Prose हर्ट�फ'र्ड�
1871 H. H. Wilson Vikrama and Urvasi or the Hero and

the Mymph (in slect specimen of the
theatre of the Hindus, Vol. 1, London)

London

२.२ भिवक्रम्'व �शा0या-न�र्टकुस्य जोम् �न��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(German Translations of Vikramorvaśīyam)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1837 K. G. A. Hopher Urvasi der Preis der Tapferkeit Berlin

1838 बी0. हजोAल Urvasi and der Held Fraunfled

1846 एफ. बी'लAनस Aन Vikramorvasiya das ist Urvasi, der preis
der Tapferkeit

Sint-Pietersberg

1880 लुर्डभिव,ग भिफ्रेजो Urvasi Lipzing

1861 इ. ल'बी Aलर्ड�नजो Urvasi, Deutsch metrissch-bearbitat Lipzing
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३.१ म्�लभिवकु�भिMभिम्त्र-न�र्टकुस्य आङ्गल��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(English Translations of Mālavikāgnimtram)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1871 H. H. Wilson Introduction and Sepcimen of

Malavikagnimitra (in select specimen
of the theatere of the Hindus, Vol.II)

London

1875 C. H. Tawney The Malavikāgnimitra a Sanskrit play
literally translated into English prose

Calcutta 

३.२ म्�लभिवकु�भिMभिम्त्र-न�र्टकुस्य जोम् �न��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(German Translations of Mālavikāgnimitram)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1856 अल्वर्ट� वAवर Malavika and Agnimitra Berlin

1881 लुर्डभिव,ग प्र�इजो Malvika and Agnimitra Lipzing

1917 Feuchtwanger Der Koning Und die Tanzerin Muchen

४.१ रघु �व,शा-म्ह�कु�व्यस्य आङ्गल��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(English Translations of Raghuvaṃśam)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1861 भिग्रभिफथ Poetic Translation of Raghuvamsa I, II,

Viz. Description of Dilipa ‘A Free
Rengdering’

1902 जो�नर्स्टन (Aloineholge)
The Raghuvamsa, The Story of Raghu’s

lie
London

४.२ रघु �व,शा-म्ह�कु�व्यस्य जोम् �न��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(German Translations of Raghuvaṃśam)

রঘু�ব্যা�র্শ ম	���ত্যেব্যা�র এ�হিট অ�র্শ অজহিব্যাজয়ম্। এহিট ১৮৩৮ হি`ষ্টা�ত্যেa রু��ট7 জ�ম7�ন ভৃ���য় অন�ব্যা��
�ত্যেরন। ১৮৯০ হি`ষ্টা�ত্যেa জ�ম7�ন ভৃ���য় রঘু�ব্যা�ত্যের্শর গ্য���ন�ব্যা�� প্র5ম 	ত্যেয়হি(ল। এইচূ .  এইচূ.  ক্ষেব্যা�নর্শত্যে�
এর অন�ব্যা��� হি(ত্যেলন। 

6



Study Material_Kālidāsa in the West (CC-8)_Dept. Of Sanskrit_Raja N. L. Khan Women’s College

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1890 Schack Ad fr. Grof. Von. Free German

materical rendering

1902 श्री0र्ड'र Leopald, on Prinsen zofe

1914 Otto Walter Raghuvamsau odr Raghusstamm
Einkunsteposkalisasaszum Erstcen

Maleuollostandigausdem Sanskrit in
das Deutsche ubertoragen

Munchen, Lipzing

५.१ कु�म्�रसम्भव-म्ह�कु�व्यस्य आङ्गल��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(English Translations of Kumārasambhavam)

১৮৭৯ হি`ষ্টা�ত্যেa হিগ্রহিফ5 ��ম�রসংম্ভত্যেব্যার ই�ত্যেরহিজত্যেত অন�ব্যা�� �ত্যেরন। ত�র ন�ম ক্ষে�ন – The Birth of

the war God: A Poem by Kalidasa। এহিট ই�ত্যেরহিজ ভৃ���য় Ludgatehil ক্ষে5ত্যে� প্র��হির্শত 	য়। এহিট আত্যেগ্য
The Birth of Uma- A Legend of Himalaya by Kalidasa being the first canto of Kumarasambhava

ন�ত্যেম ১৮৩৩ সং�ত্যেলও প্র��হির্শত 	ত্যেয়হি(ল। 
র�ইড়া�র Kalidasa’s  Sakuntala  and other  works ন�ত্যেম ১৯১২ হি`ষ্টা�ত্যেa ��ম�রসংম্ভত্যেব্যার অন�ব্যা��

ই�র�হিজ ভৃ���য় �ত্যেরন। 
এইচূ. এইচূ. উইলসংন Kumarasambhava: Litceral Translations in English Prose – এই ন�ত্যেম

ই�ত্যেরহিজত্যেত গ্য���ন�ব্যা�� �ত্যেরন, ক্ষে�ট� ক্ষেরব্যা� প্রসং�� হিদ্বাত্যেব্যা��র ভৃ%হিম��র সং	ত্যে��ত্যেগ্য ১৯৬৬ হি`ষ্টা�ত্যেa ব্যা�র�-সং�
ক্ষে5ত্যে� সংম্পা��ন �র� 	ত্যেয়হি(ল।   

५.२ कु�म्�रसम्भव-म्ह�कु�व्यस्य जोम् �न��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(German Translations of Kumārasambhavam)

এ.  ব্যা�ল্টর ১৯৪৩ হি`ষ্টা�ত্যেa রঘু�ব্যা�ত্যের্শর জ�ম7�ন  ভৃ���য়  অন�ব্যা��  �ত্যেরন । রু��ট7ও এহিট অন�ব্যা��
�ত্যেরন। 

ক্ষে�. ক্ষে�জর Parvati’s Hochzeitubersetzet ন�ত্যেম ১৮০৬ সং�ত্যেল জ�ম7�ন ভৃ���য় এর অন�ব্যা�� �ত্যেরন। 
হিভৃন্ত�রহিনত্সং ও জ�ম7�ন ভৃ���য় এর অন�ব্যা�� �ত্যেরহি(ত্যেলন।

६.१ ऋता �स ,ह�रस्य आङ्गल��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(English Translations of Ṛtusaṃhāram)

সং��র উইহিলয়�ম ক্ষেজ�ন্স ১৭৯২ হি`ষ্টা�ত্যেa ��হিল��ত্যেসংর ঋত�সং�	�ত্যেরর ই�ত্যেরহিজ অন�ব্যা�� �ত্যেরন এব্যা�
�ল��ত� ক্ষে5ত্যে� The Seasons, A Descriptive Poem ন�ত্যেম প্র��র্শ �ত্যেরন। 
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प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1792 Sir Willam Jones The Seasons, A Descriptive Poem England

1885 इर्डभिवन अल� �ल्र्ड
1966 H. H. Wilson Varanasi

E. Mathers Rtusamhara: A Circle of Seasons

K. V. Zetterstuen Olt Translation of the Rtuseum hara

६.२ ऋता �स ,ह�रस्य जोम् �न��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(German Translations of Ṛtusaṃhāram)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1840 पु0. व'लAन
1910 आर्ट'भिफ्रेसर Ṛtusamhara Die Jahreszeitan

1924 हरम्न कुXगवग � The Season

७.१ म् Aघुदूतास्य आङ्गल��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(English Translations of Meghadūtam)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1813 (1st Ed)
1843 (2nd Ed)
1867 (3rd Ed)
1872 (4th Ed)

1961 

Wilson The Meghaduta or Cloud Messenger:
A Poem in the Sanskrit language with

Sanskrit text and Notes

Calcutta (1st Ed)
London (2nd & 3rd Ed)

Calcutta (4th Ed)
Varanasi 

1860 एच. ए. कु'ल'न Aल आवर0 The Meghaduta or Cloud Messenger
(ই�ত্যেরহিজ গ্য���ন�ব্যা��)

London

1911 E. Hultzsch Kalidasa’s Meghaduta with a
complete English Sanskrit Vocabulary

Royal Asiatic
Society, London

1912 Arthur W. Ryder Kalidasa’s  Translation of Shakuntala
and other works

London & New York

1930 च�ल्स � भिरजो�र्ड�भिकु, ग्स The Cloud Messenger London

1935 जो0. एच. रुकुA The Meghaduta London
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(মহি#ন�ত্যে5র ট��� সংত্যেমত অন�ব্যা��)
1964 फ्रे]ङ्कभिलन,

 इर्डरसन � इभिलनर

The Cloud Messenger अखे'र

७.२ म् Aघुदूतास्य जोम् �न��षा�या�म् � अन�भि�ता�भिन पु �स्तकु�भिन
(German Translations of Meghadūtam)

प्रकु�शानवषा �म् � अन �व��कुस्य न�म् ग्रन्थस्य न�म् प्रकु�शानस्थलम् � 
1847 म् ]क्सम्�लर Meghadutam oder der

wolkenbote Translated in German
verse and Annotated in Garman

London

1874 एर्ड�ल्फ फ्रेA र्डभिरकु, र्स्टAनजोलर Wolkenbote Breslau

ई. म्0र्टर Die Klassisehen Dichtung der
Inder, III

Books for References: 

1. Dr. Deshraj, Sanskrit Literature on the world stage, Delhi: Vidyanidhi Prakashan, 2020.
2. https://arisebharat.com>Impact of Kalidasa on the West.
3. https://www.gutenberg.urg>Transltations of Shakuntala and other works by Kalidasa. 
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