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वनिेदन 
 

रािानक मचहमभट्टकृत “व्यक्ततचववके” ह्या अलंकार शास्त्रावरील ससं्कृत गं्रथािा पचरिय करून 
देिारा एक सवांग संपूिण प्रबंध कै. मा. वा. पटवधणन यानंी अत्यंत मेहनतीने तयार केला. तो प्रकाचशत 
करताना महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मडंळाला अचतशय समाधान वाटत आहे. संस्कृत 
काव्यशास्त्र हे साचहत्यशास्त्र ककवा अलंकारशास्त्र म्हिून ओळखले िाते. काव्यातील मौचलक सौंदयणतत्त्व 
शोधिे व त्या सौंदयणतत्त्वािी शोभा ख लचविारी अलंकारादी इतर साधने सचवस्तर विणन करिे हे ह्या 
साचहत्यशास्त्राने भरपूर प्रमािात केलेले आहे. 
 

काव्यािा आत्मा रस होय. हे बह धा सवांनी मान्य केलेले आहे. पि तो रस कसा प ष्ट होतो? 
रचसक-िवोिोपयोचगता कशी चसद्ध होते? हे अनेक ससं्कृत साचहत्यशास्त्रकोचवदानंी आपापले वैचशष्ट्यपूिण 
गं्रथ चलहून प्रचतपाचदलेले आहे. 
 

शब्द आचि अथण हेि काव्यािे वाहन. शब्द आचि अथण एकमेकात शकंर आचि पावणतीप्रमािे 
चमसळलेले असतात असे काचलदास सागंतो आचि ते ह्या सवण काव्यशास्त्रकोचवदानंा मान्य आहे. शब्द आचि 
अथण याचं्या चिकािी शतती कक्पपली िाते व ती शततीि शब्दाथणबधंाला काव्यरूप देते. ह्या शततीिे प्रकार 
एक की अनेक ह्या चवषयी काही वाद मात्र आहेत. पि ससं्कृत साचहत्यशास्त्राच्या इचतहासात आनंदवधणनाने 
ध्वचनतत्त्वाबद्दल सागंोपागं चवविेन केले आचि व्यंिनानामक शततीिी समदृ्धपिे प्रस्थापना केली. 
शब्दाथाच्या िायी अचभधा, लक्षिा व व्यिंना अशा तीन शतती असतात हे त्यािे प्रचतपादन साचहत्यशास्त्रात 
सवणमान्य झाले. काही पंचडतानंी मात्र ह्या आनंदवधणनाच्या व्यंिना शततीच्या प्रचतपादनाला चवरोध केला व 
व्यंिना नामक शततीि नाही, नव्हे लक्षिा नावािीही शतती मानण्यािी गरि नाही असे आपपया गं्रथातून 
प्रचतपादन केले. 
 

ह्या पंचडतापकैी एक रािानक मचहमभट्ट व त्यािा प्रस्त तिा व्यक्ततचववके हा गं्रथ होय. परंत  ह्या 
लेखकाला व त्याच्या गं्रथाला आनदंवधणन व त्यािी व्यंिना शतती ह्यानंा चवरोध करिारा, असे म्हििे 
फारसे चटकाऊ िरत नाही. त्याम ळेि ह्या गं्रथािी घ्यावी तशी दखल प ढे कोित्याही साचहत्य शास्त्रज्ञाने 
घेतली नाही. ह्यािे द सरे कारि, ह्या लेखकािी वृत्ती व गं्रथातील प्रचतपादन शलैी होय. मचहमभट्ट 
आनंदवधणनाच्या प्रती प्रिंड आदर व्यतत करतो. त्यािी अनेक तत्त्व े मला मान्य आहेत असे म्हितो. 
आनंदवधणनाने प्रस्थाचपत केलेपया ध्वचनच्या काही म द्ानंा तो खोडूनही काढीत नाही आचि ज्या एकमेव 
म द्ावरून तो आनंदवधणनािा चवरोध करतो तो, ध्वचनच्या संकपपनेला नाही तर ध्वचन ह्या संजे्ञला आहे, असे 
भासचवतो. त्याला ध्वचनसंकपपना मान्य आहे पि ध्वचन ही संज्ञा मात्र मान्य नाही. त्याऐविी अन मान, 
अन चमती म्हिाव ेअसा त्यािा आग्रह आहे. नावात काय आहे? “संज्ञा इच्छातो चवधीयते” असे भामहाने 
म्हटलेले आहे. नावाला महत्त्व नसपयाम ळेि व्यंिना म्हििे काय? ककवा अन चमती म्हििे काय? यात 
फारसा चववाद चनमाि होऊ शकत नाही असेि त्या काळी मचहमभट्टानंतरच्या साचहत्यशास्त्रज्ञानंा वाटले 
असपयास नवल नाही. भामहाला स्वतःला ध्वचन ही संज्ञा मान्य नव्हती कारि ती स्फोटवाद्ािंी आहे आचि 
स्फोटनामक तत्त्वाला भामहािा कडाडून चवरोध आहे. त्याम ळे ध्वचनसंजे्ञने िे सौंदयणतत्त्व साचंगतले ते 
भामहाने नाकारले नाही. वक्रता, अग्राभ्यता ह्यासारख्या संज्ञा वापरून ती ध्वचनिीि संकपपना काव्यासािी 
उपय तत म्हिून साचंगतली. त्यानेही अन चमती व अन मान यावर भर चदला. (ह्यासािी “ध्वचनचसद्धातं” ह्या मी 
चलचहलेपया गं्रथातील पचहली १८ पाने पहावीत त्यात वरील चवधानािे चवस्तृत स्पष्टीकरि आलेले आहे). 
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काव्यागत अन मान ककवा अन चमती ही सौंदयाधायक असते हे ध्वचनवाद्ानंाही मान्य आहे. पि 
तेवढ्यानेि भागत नाही म्हिून व्यिंना मानावी लागते हे आनंदवधणनाने व मम्मटाने आपापपया गं्रथातून 
चवस्तृतपिे दाखवनू चदलेले आहे. चममासंक व नैय्याचयक ह्यािंी अन क्रमे तात्पयणवृत्ती व अन चमती त्यानंी 
खोडून काढलेली आहे हे मी नव्याने सागंायला नको. अन मानािा उपयोग सौंदयण चनर्ममतीसािी होऊ शकतो 
म्हिूनि ध्वचनवाद्ानंी अन मान हा अलंकार मानलेला आहे. अलंकार रसािी शोभा वाढचवतात पि ते रसािे 
अंगभतू धमण नव्हेत हे मचहमभट्टासचहत सवांना मान्य आहे. तरी पि मचहमभट्टाच्या व्यक्ततचववके ह्या गं्रथािी 
उपय ततता, काव्यामध्ये अन चमतीवाद कसा चवहरतो व संस्कृत साचहत्यशास्त्रातील इतर वादाप्रमािेि, 
अन चमतीवादाला हे बह रंगी व बह ढंगी स्वरूप कसे प्राप्त झाले आहे ह्यािे पाचंडत्यपूिण चवविेन 
वािण्यासािी, रचसकानंा चनचिति िािवते आचि म्हिूनि महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने 
अन चमतीवादािा रचसकानंा पचरिय करून देण्यासािी हा उपक्रम केला. कै. मा. वा. पटवधणन यानंी खूप 
मेहनत घेऊन व चनष्ट्पक्ष राहून मचहमभट्टािी बािू माडंली आहे. पि त्यािबरोबर त्याच्या काही मतािंा 
प्रचतवाद देखील कसा होऊ शकतो, यासंबधंीही गर्मभत सूिना चदलेपया आहेत. 
 

ह्या गं्रथाला संस्कृतिे चवद्वान पंचडत डॉ. वा. म. क लकिी यांनी चवस्तृत व चवविेक प्रस्तावना 
िोडलेली आहे. मचहमभट्टाच्या नाचवन्यपूिण प्रचतपादनािे िोरदार समथणन त्यानंी सादर केलेले आहे. 
मचहमभट्टाकडे कशा उदे्दशाने पाचहले गेले व िाते आहे ही खंतही त्यानंी व्यतत केलेली आहे. त्यानंी ही 
प्रस्तावना चलहून मंडळाला उपकृत केलेले आहे. 
 

संस्कृत सौंदयणशास्त्राच्या अभ्यासकानंा ह्या पचरिय प्रबधंािा प रेपूर उपयोग होइणल यात संशय नाही. 
 
 डॉ. मरु्कि आष्टीकि 

 अध्यक्ष, 
चदनाकं : १४ मे १९९७ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
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प्राक्कथन 
 

महिमभट्टाच्या व्यक्तिहििके या गं्रथािर एक पहरचयगं्रथ (Monograph) हििून देण्याचे काम 
मिाराष्ट्र शासनाच्या साहित्य संस्कृिी मंडळाने माझ्यािर सोपहििे त्यािा जिळजिळ साडेिीन िर्ष े
झािी. व्यक्तिहििकेासारख्या कठीण शास्त्रीय गं्रथाचे साके्षपाने पातंि अध्ययन करून त्यामध्ये 
प्रहिपाहदिेल्या अनेक हिर्षयािंर हिपणे ियार करण्यास मिा दोन िर्षांिून अहिक काळ िागिा ि त्यानंिर 
पहरचयगं्रथ हिहिण्याचे काम पूणण करण्यास आणखी दीड िर्षण िागिे. कारण साहित्य संस्कृिी मंडळाच्या 
आदेशानुसार िोचनिीकेसि ध्िन्यािोकाचे मराठी भार्षान्िर ि हििरण करण्याची जी कामहगरी मी प्रा. पु. 
ना. िीरकर याचं्या सिकायाने स्िीकारिी िोिी, िी पार पडेपयंि पहरचयगं्रथ हिहिण्याच्या कामास प्रारंभ 
करणे मिा शतय झािे नािी. ध्िन्यािोकाची कामहगरी पूणण झाल्यानंिर मात्र मी व्यक्तिहििकेािरीि 
पहरचयगं्रथ हिहिण्याच्या कायास प्रारंभ करू शकिो. 
 

िा पहरचयगं्रथ हिहिण्याचे काम माझ्यािर सोपहिल्याबद्दि मी साहित्य ससं्कृिी मंडळाचा अत्यिं 
ऋणी आिे. पहरचयगं्रथ हििून पूणण करण्यासाठी जो कािाििी साहित्य ससं्कृिी मडंळाने प्रारंभी हनहिि 
केिा िोिा, त्यामध्ये माझ्या हिनंिीनुसार िळेोिळेी मुदििाढ मंजूर करण्याचे जे सौजन्य मंडळाच्या 
अहिकाऱयानंी दाखहििे त्याबद्दि त्याचें आभार कोणत्या शबदानंी मानाििे िे मिा समजि नािी. िा 
पहरचयगं्रथ हिहिण्याची कामहगरी मंडळाने माझ्याकडे सोपहिल्यानंिर माझे हमत्र प्रा. डॉ. िा. म. 
कुिकणी, मंुबर्ण यानी मोठ्या सहृदयिेने मिा िळेोिळेी जे प्रोत्सािन हदिे त्याबद्दि त्याचं्याहिर्षयी िा्दक 
कृिज्ञिा व्यति केल्यािाचून िे प्राक्कथन पूणण िोणे शतय नािी. 
 

प िे   
११ चडसेंबर १९७९  मा. िा. पटिर्धन 
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प्रस्तािना 
 

काव्यशास्त्रातील शब्दाथधविचाि 
 

शब्द व अथण हे दोन्ही चमळून काव्यािे शरीर होय याचवषयी सवण आलंकाचरकािें (= 
साचहत्यशास्त्रकारािें) एकमत आहे. 

[शब्दाथौ सचहतौ काव्यम् । —भामह : काव्यालंकार १·१६ (अ) 
शब्दाथणशरीरं तावत् काव्यम् । —ध्वन्यालोक (१·१) वृचत्त, 

बालचप्रया टीकेसह आवृचत्त, पृ. १६ 
तावद् ग्रहिेन कस्याप्यत्र न चवप्रचतपचत्तचरचत दशणयचत । 

— ध्वन्यालोक-लोिन (वरील आवृचत्त), पृ. १६] तथाचप या काव्यशरीरािे ताचत्त्वक व 
मूलभतू असे चवविेन आनंदवधणनापूवी होऊन गेलेपया कोिाही आलंकाचरकाने केपयािे चदसून येत नाही. 
यािे कारि अगदी उघड आहे. हे प्रािीन आलंकाचरक व्याकरि, मीमासंा, न्याय इत्यादी शास्त्रातील 
चसद्धान्त गृहीत धरून िालत आचि या शास्त्रातून आवश्यकतेन सार हव्या त्या गोष्टी उिलत. त्यातपया त्यात 
अलंकारशास्त्रािा व्याकरिशास्त्राशी घचनष्ठ संबधं होता– हे ‘अलंकारशास्त्र म्हििे व्याकरिािे शपूेट 
(व्याकरिस्य प च्छम् ।) होय’ या विणनावरून लक्षात येइणल. 
 

शब्दािी अचभधा वृचत्त (= शक्तत, व्यापार) ही सवणि शास्त्राना मान्य आहे. लक्षिा वृचत्त ही न्याय व 
मीमासंा शास्त्र संमत आहे. 

[“अचभधा व लक्षिा या दोन शब्दवृत्तीपैकी नैयाचयक शब्दािी फतत अचभधावतृ्तीि मानतात. लक्षिेिा अंतभाव ते अन मानातं करतात. 
मीमासंक मात्र अचभधा व लक्षिा अशा दोन शब्दवृचत्त मानतात.”– असे ग. त्र्यं. देशपाडें यानंी म्हटले आहे (पहा : भारतीय 
साचहत्यशास्त्र, द सरी आवृचत्त, पृ. १७७). हे त्यािें म्हििे सवणथैव बरोबर नाही. कारि ‘िक्षणाहप शबदिृहतिः । शतयसबंन्िो िक्षणा ।’ असे 
तकण दीचपका म्हिते. 

— तकण सगं्रह : ‘शब्द’ प्रकरिावरील तकण दीचपका 
(बॉम्बे ससं्कृत सीचरि, १९३० आवृचत्त, पृ. ५१)] 

परंत  व्यंिनावृचत्त ही व्याकरि, मीमासंा अथवा न्याय यापैकी कोित्याही शास्त्राला मान्य नाही. व्यंिनावृचत्त 
ही स्फोट कपपनेत गर्मभत असली आचि नागेशाने आपपया परमलघ मिं षेत अप्रचसद्धा शक्तत म्हिून ती 
स्वीकारली असली तरी एक स्वतंत्र शब्दवृचत्त म्हिनू कोित्याही प्रमािभतू व्याकरि गं्रथात चतिा उघड 
स्वीकार केपयािे आढळून येत नाही. 

[‘सचत तात्पये सवे सवाथणवािकाः’ इचत भाष्ट्यमेव गृहाि । तथाचह–शक्ततर्मद्वचवधा, प्रचसद्धा, अप्रचसद्धाि । आमन्दब चद्धवेद्ात्वं 
प्रचसद्धात्वम्, सहृदयहृदयमात्रवेद्ात्वमप्रचसद्धात्वम् । तत्र गङ्गाचदपदाना ं प्रवाहादौ प्रचसद्धा शक्ततः, तीरादौ ि अप्रचसद्धा इचत 
चकमन पपन्नम् । 

— नागेश : परमलघ मञ्जूषा, पृ. १९ 
प्रस्त त सदंभात काही शकंा व प्रश्नािें समाधानासािी मी प्रा. गो. चव. देवस्थळी यानंा पत्र चलचहले. तत्परतेने त्यानंी मला १६ ि लै १९८० 
रोिी सचवस्तर शकंासमाधानपर पत्र पािवले. त्या पत्रािा साराशं येथे देिे अस्थानी होिार नाही. “शब्दशततींिा स्पष्ट (ककवा 
अस्पष्टही) उल्लेख पाचिचन व कात्यायन या दोन (व्याकरि-) म नींच्या कृतीत आढळत नाही. पतंिलीच्या मते ‘सवणि शब्द सवणि अथािे 
वािक असतात’ (सचत तात्पये सवे सवाथणवािकाः ।) मात्र त्यानेही प्रत्यक्षतया शब्दशक्ततबाबत काही चवविेन केलेले नाही. पि स्फोट 
हा व्यंग्य असून ध्वचन हा त्यािा व्यंिक होय असे त्याने म्हटले आहे. या स्फोट-कपपनेत व्यंग्य-व्यंिक-भावािी कपपना असून तीम ळे 
व्यंिनेच्या कपपनेिे अक्स्तत्व स्पष्ट चदसते. त्यािप्रमािे पतंिलीने द्ोत्य, द्ोचतत, द्ोत्यते हे शब्द वापरलेले आढळतात. यावरून 
व्यंिना, द्ोत्य-द्ोतकभाव ही कपपना त्याला मान्य आहे असे चदसते. भतृणहरीने आपपया िातयपदीयात काही चनपात द्ोतक असतात 
असे साचंगतले आहे; आचि अथािे चवविेन करताना त्याने म ख्य, गौि व नान्तरीयक अशा तीन प्रकारच्या अथांिा उल्लेख केला आहे. 
नान्तरीयक या नावाने त्याला लक्ष्याथण व व्यंग्याथण अचभपे्रत असावेत. वैयाकरिानी सूचित केलेला चत्रचवध शब्दाथणचवभाग ध्वचनकाराने 
मान्य करून त्याला अचधक स दंर असे स्वरूप आिून चदले असे म्हििे वस्त क्स्थतीला धरून होइणल.”] 

आनंदवधणनाने तर “प्रथमे चह चवद्वासंो वैयाकरिाः, व्याकरिमलूत्वात् सवणचवद्ानाम् ।” अशा अचतशय 
गौरवपर शब्दात वैयाकरिाचवषयीिा आपला भाव प्रकट केला आहे (ध्वन्यालोक १·१३ वृचत्त). तेव्हा 
पाचिचन, कात्यायन, पतंिचल व भतृणहचरसारख्या महान वैयाकरिाचं्या कृतीत एखाद्ा चिकािी िरी त्याला 
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व्यंिनावृत्तीिा स्वीकार करिारे स्पष्ट विन आढळले असते तर ते उद् धृत करून त्याने व्यंिनावृत्तीिा पक्ष 
स दृढ आचि स क्स्थर केला असता यात शकंा नाही. 

 
आनंदवधणनाने आपपया ध्वन्यालोक नावाच्या य गप्रवतणक गं्रथात सवणप्रथम, सोपपचत्तक चवविेन 

करून ध्वचनचसद्धान्तािी आचि व्यंिना नावाच्या (अचभधा व लक्षिा या दोन वृत्तींहून चभन्न व स्वतंत्र अशा) 
चतसऱ्या शब्दवृत्तीिी स्थापना केली. आनंदवधणनाला त्याच्या स दैवाने अचभनवग प्तासारखा उत्त गं 
प्रचतभाशाली, सहृदयचशरोमचि व प्रकाडंपचंडत समथण भाष्ट्यकार लाभला. ध्वन्यालोकावर लोिन नावािी 
टीका चलहून त्याने मूळ गं्रथातील प्रचतपाद् चवषय स स्पष्ट केले. ध्वचन, अचभधा, लक्षिा, व्यंिना या 
शब्दवृचत्त, रसस्वरूपाचवषयीिी चवचवध मत-मतातंरे, काव्याथण, प्रचतभा, व्य त्पचत्त, शब्दाथणहरि इत्यादी 
चवषयावरील त्याच्या लेखनािा नंतरच्या आलंकाचरकावंर िबरदस्त प्रभाव पडला आहे. 
अचभनवग प्तासारख्या भाष्ट्यकाराप्रमािेि मम्मटासारखा महान आलंकाचरक– ‘व्य त्पन्नचशरोमचि’, 
‘वाग्देवतावतार’ यासारखी चबरुदे चमरविारा–त्याला अन यायी म्हिून लाभला. या मम्मटाने आपपया 
काव्यप्रकाश नावाच्या अलौचकक अलंकारगं्रथात आचि शब्दव्यापार नावाच्या छोया चनबधंविा गं्रथात 
अचभधा, लक्षिा आचि व्यिंना या तीन शब्दवृत्तींिे; वािक, लाक्षचिक व व्यंिक अशा चत्रचवध शब्दािे आचि 
वाच्याथण (= म ख्याथण, संकेचतताथण), लक्ष्याथण व व्यंग्याथण अशा तीन अथांिे सचवस्तर व शास्त्रश द्ध चनरूपि 
केले आहे. मम्मटानंतर झालेपया हेमिंद्र, चवद्ाधर, चवश्वनाथ वगैरे बह तेक आलंकाचरकानंी अचभनवग प्त व 
मम्मटाला अन सरूनि शब्दाथण चवविेन केले आहे. 
 

ध्िनीचे वििोर्क 
 

‘लोिन’ कार अचभनवग प्ताने आचि ‘काव्यप्रकाश’कार मम्मटाने आनंदवधणनाच्या अचभनव आचि 
अपूवण अशा ध्वचनचसद्धान्ताला व व्यंिनावृत्तीला खंबीर पाकिबा देऊन काव्यशास्त्राच्या के्षत्रात त्याना स क्स्थर 
केले यात शकंा नाही. तथाचप या नवीन ध्वचनचसद्धान्ताला आचि व्यंिनावृत्तीला काही साचहत्यशास्त्रकारानंी 
आचि नैयाचयकानंी कडाडून चवरोध केला असून त्याचं्या य क्ततवादात बरेि तथ्य असपयािे चनःपक्षपाती 
अभ्यासकास आढळून येइणल. ध्वचनचसद्धान्ताला चवरोध करिाऱ्या (१२) बारा मतािंा एकत्र चनदेश करिाऱ्या 
दोन काचरका ियरथाने अलंकारसवणस्व गं्रथावरील आपपया चवमर्मशनी नावाच्या टीकेत उद् धृत केपया 
आहेत. 

[तात्पयणशक्ततरचभधा लक्षिान चमती चद्वधा । 
अथापचत्तः क्वचित्तन्तं्र समासोतत्याद्लंकृचतः ॥ 
रसस्य कायणता भोगो व्यापारान्तरबाधनम् । 
द्वादशते्थं ध्वनेरस्य क्स्थता चवप्रचतपत्तयः ॥ 

— अलंकारसवणस्व–चवमर्मशनी, 
[चनिणयसागर आवृचत्त–१९३९, काव्यमाला (१५) पृ. ११]] 

उद्भटाच्या काव्यालंकारसारसंग्रह या गं्रथावरील लघ वृचत्त नावाच्या आपपया टीकेत इंद रािाने ध्वचन हा, 
उद्भटाने चनरूपि केलेपया पयायोतत, अप्रस्त तप्रशसंा सारख्या अलंकाराति अंतभूणत होतो असे सोदाहरि 
दाखवले आहे. 

[नन  यत्र काव्ये.... कैचित् सहृदयैध्वणचननाम व्यञ्जकत्वभेदात्मा काव्यधमोऽचभचहतः स कस्माचदह नोपचदष्टः । उच्यते । 
एष्ट्वेवालंकारेष्ट्वन्तभावात् । 

— लघ वृचत्तसमेतः काव्यालंकारसारसगं्रहः, 
(एन. डी. बनहट्टी सपंाचदत आवृचत्त, पृ. ८५) 

अति पयायोतताप्रस्त तप्रशसंयोरेव यथाक्रमं चववचक्षताचववचक्षतवाच्ययोः सवणध्वचनभेदसामान्यभतूयोध्वणचनभेदयोरन्तगणचतवाच्या । 
— वरील आवृचत्त, पृ. ९१] 
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ध्वचनचसद्धान्त समूळ उखडून टाकण्यासािी भट्टनायकाने हृदयदपणि (सहृदयदपणि) नावािा स्वतंत्र गं्रथ 
चलचहला होता. द दैवाने तो गं्रथ नष्ट/ल प्त झाला असपयाने ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनासािी त्याने कोिता 
य क्ततवाद केला होता आचि तो चकतपत सय क्ततक होता हे कळावयास मागण नाही. त्या गं्रथातील काही 
उतारे अचभनवग प्ताने उद् धृत केलेले स रचक्षत आहेत पि याबाबतीत ते उपयोगी नाहीत. ‘व्यक्ततचववके’ 
नावाच्या गं्रथावर टीका चलचहिाऱ्या रुय्यकाने ‘हृदयदपणिाख्यो ध्वचनध्वसंग्रन्थः’ (पृ. ५) असा या गं्रथािा 
चनदेश केला आहे. ‘वक्रोक्ततिीचवत’कार क ं तक ध्वनीिा वक्रोततीत अथवा भततीत (म्हििे लक्षिेत) 
अंतभाव करतो. 
[क न्तकेन भततावन्तभाचवतो ध्वचनः । 

— चवद्ाधरः एकावली (चत्रवेदी सपंाचदत, पृ. ११) 
 
इदानीं यद्प्यन्यैरस्य भतत्यन्तभूणतत्वम ततं तदचप दशणचयत माह । 

— चवमर्मशनी (पृ. ९) 
 
उपिारवक्रताचदचभः समस्तो ध्वचनप्रपञ्चः स्वीकृतः । केवलम क्ततवैचित्र्यिीचवतं काव्यं, न व्यङ् ग्याथणिी चवतचमचत तदीय ंदशणनं व्यवक्स्थतम् । 

— अलङ्कासवणस्वम् (पृ. १०)] 
ियंतभट्ट या अग्रगण्य नैयाचयकाने आपपया न्यायमञ्जरी या नावाच्या गं्रथात आनंदवधणनािा चनदेश 
‘पक्ण्डतंमन्यः’ असा केला असून त्याच्यासारख्या कवीशी शास्त्राथण करिे शोभत नाही असे त्याच्याबद्दल 
कमालीिे त च्छतेिे उद् गार काढले आहेत. 

[एतेन शब्दसामथ्यणमचहम्ना सोऽचप वाचरतः । 
यमन्यः पक्ण्डतंमन्यः प्रपेदे किन ध्वचनम् ॥ 

— न्यायमञ्जरी (काशी ससं्कृत सीचरि, पृ. ४५) 
 

अथवा नेदृशी ििा कचवचभः सह शोभते । 
— वरील आवृचत्त, पृ. ४५] 

त्याच्या मते ध्वचन हा अन मानाति अंतभूणत होतो. धनंियाच्या दशरूपक नावाच्या गं्रथावरील अवलोक 
नावाच्या आपपया टीकेत धचनकाने आनंदवधणनाच्या व्यंग्यव्यंिकभावाऐविी भट्ट नायकािा भाव्यभावकभाव 
स्वीकारला आहे आचि हे आपले मत स्थापन करण्यापूवी व्यिंनावृचत्त कशी अनावश्यक आहे हे चसद्ध 
करण्यािा प्रयत्न केला आहे. 

[इणदृचश ि वातयाथणचनरूपिे पचरकक्पपताचभधाचदशक्ततवशनैेव समस्तवातयाथावगतेः 
शतत्यन्तरपचरकपपनं प्रयासः । यथावोिाम काव्यचनिणये— 
तात्पयानचतरेकाच्च व्यञ्जनीयस्य न ध्वचनः । 
चकम ततं स्यादश्र ताथणतात्पयेऽन्योक्ततरूचपचि ॥ 
एतावत्येव चवश्राक्न्तस्तात्पयणस्येचत कककृतम् । 
यावत्कायणप्रसाचरत्वात्तात्पयं न त लाधृतम् ॥ 
अतो न रसादीना ंकाव्येन सह व्यङ् ग्यव्यञ्जकभावः । कक तर्मह? भाव्यभावकसबंन्धः । काव्यं चह भावकं भाव्या रसादयः । ते चह स्वतो भवन्त 
एव भावकेष  चवचशष्टचवभावाचदमता काव्येन भाव्यन्ते । 

— दशरूपकावलोक (४·३७)] 
या सवाहून ध्वचनचवरोधी असा िबरदस्त गं्रथकार म्हििे मचहमभट्ट होय. त्यािा व्यक्ततचववके [व्यक्तत = 
व्यंिना, चतिा चववके करिे म्हििे ध्वन्यालोककाराने व्यंिना नावािी नवीनि स्थापन केलेली वृचत्त 
(शब्दव्यापार) ही मानिे अपचरहायण आहे का?– का अगोदरि सवणमान्य असलेपया अन मानाने चतिे काम 
भागते? यािे य क्ततवादपूवणक परीक्षि करिे] हा गं्रथ अत्यंत महत्त्वािा आचि मोठ्या योग्यतेिा असूनही 
केवळ तो ध्वचनचवरोधी नैयाचयकाचं्या अन मानािे काव्यशास्त्रात प्रस्थ मािविारा असपयाने नंतरच्या 
साचहत्यशास्त्रकाराकंडून व पचंडताकंडून एकंदरीत उपेचक्षति राचहला. 
 

हा गं्रथ चलचहण्यापूवी आपि ‘हृदयदपणि’ व (‘ध्वन्यालोका’वरील टीका) ‘िंचद्रका’ पाचहलेली नाही 
असे मचहमभट्ट गं्रथातील प्रारंभीच्या श्लोकात सागंतो. शकं कािा अन चमचतवाद अथवा भामहाच्या 
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काव्यालंकारातील न्यायचनिणय हा पािवा पचरच्छेद त्याने अवलोचकला होता असे दशणविाऱ्या ख िा पि 
त्याच्या गं्रथात आढळत नाहीत हे मोिे आियण आहे. तसेि ध्वन्यालोकात आनंदवधणनाने अन मानािा पूवणपक्ष 
माडूंन त्यािे खंडन करून [वरील आवृचत्त, चतसरा उद्ोग, काचरका ३३ वरील वृचत्त, पृ. ४४८–४५५] व्यंिनेिी स्थापना केली 
आहे. या खंडनािा प्रचतवाद मचहमभट्टाने केला नाही हे पाहूनही आियण वाटते. 
 

शंकुकाचा अनुवमवतिाद 
 

या चिकािी श्रीशकं काच्या अन चमचतवादािा आचि भामहाच्या अन मानािा (अथात् काव्यान मानािा) 
मचहमभट्टाच्या अन मान अथवा अन चमचतपक्षाशी चकतपत संबंध आहे हे पाहण्याच्या दृष्टीने त्यािंा चवस्ताराने 
चविार करिे अस्थानी होिार नाही. भरताच्या प्रचसद्ध रससूत्रािे चववरि करताना अचभनवग प्ताने आपपया 
अचभनवभारतीत 

[नायशास्त्र ऑफ भरतम चन चवथ द कॉमेंटरी अचभनवभारती बाय 
अचभनवग प्तािायण, खंड पचहला, १९५६, पृ. २७२-२७३] 

आचि त्याला अन सरून मम्मटाने आपपया काव्यप्रकाशात 
[मम्मटािायणचवरचितः काव्यप्रकाशः (बालबोचधन्याख्यटीकया समक्न्वत:), 

भाण्डारकर ओचरएंटल चरसिण इक्न्स्टयटू, प िे, १९५०, पृ. ८८-९०] 
श्रीशकं काने लावलेला रससूत्रािा अथण थोड्याफार सकें्षपचवस्ताराने चदला आहे. तो असा : घोड्यािे चित्र 
पाहून िसे ‘हा घोडा आहे’ असे ज्ञान होते, 

[‘चित्रत रगाचदन्याय’ ही शब्दसचंहता मम्मटानेि प्रथम श्रीशकं काच्या रससूत्राच्या चववरिाच्या सदंभात योचिली आहे. अचभनवग प्ताने 
मात्र ध्वन्यालोकावरील लोिन टीकेत ‘द सरे कोिी असे म्हितात’ असे म्हिून “चभत्ताचवव हचरतालाचदना अश्वावभासः” असे शब्द 
योचिले आहेत (वरील आवृचत्त, पृ. १८६). अचभनवभारतीत श्रीशकं काच्या ‘रससूत्रचववरिा’वर आके्षप घेऊन ‘तस्माद् भावान करिं रसा 
इत्यसत् ।’ हा चनिणय करण्यापूवी भट्ट तोताने “यच्चोच्यते विणकैहणचरतालाचदचभः सयं ज्यमान एव गौचरत्याचद ।..... न चह चसन्दूराचदचभः 
पारमार्मथको गौरचभव्यज्यते.... गोसदृचगचत प्रचतभासस्य चवषयः ।....” (पृ. २७६) असे म्हटले आहे. प्रस्त त दोन पचरच्छेद लक्षात घेऊनि 
मम्मटाने “चित्रत रगाचदन्यायेन” हे शब्द श्रीशकं काच्या रससूत्रव्याख्यानात योचिले असावेत. मम्मटासारखा साक्षेपी गं्रथकार 
आधाराचशवाय हा न्याय श्रीशकं कािा असे म्हििे शतय नाही.] 

तसे रामािी भचूमका करिाऱ्या नटाला पाहून ‘हा राम आहे’ असे ज्ञान सामाचिकाला (= पे्रक्षकाला) होते. 
हे ज्ञान सम्यग् ज्ञान, चमथ्याज्ञान, संशयज्ञान आचि सादृश्यज्ञान या िार प्रकारच्या ज्ञानाहून वगेळे असते. 
रामािी भचूमका करिाऱ्या नटाला पाहून ‘हा रामि आहे, हाि राम आहे’ असे चनियात्मक ज्ञान होत असते 
तर त्याला सम्यग्-ज्ञान म्हिता आले असते. ‘हा राम आहे’ असे नाटकात पे्रक्षकाला िे ज्ञान होते त्यािा 
नाटक संपेपयंत बाध झालेला नसतो म्हिून ह्या ज्ञानाला चमथ्या असेही म्हिता येत नाही. रामािी भूचमका 
करिाऱ्या नटाकडे नाटकाच्या वळेी पाहत असतानंा ‘हा राम होय का नव्हे,’ असे वाटत राचहले असते तर ते 
संशयज्ञान म्हिता आले असते; आचि ‘हा रामासारखा आहे’ असे वाटत राचहले असते, तर ते सादृश्यज्ञान 
म्हिता आले असते. या िारही प्रकारापैकी काही न होता चित्रत रगाचदन्यायाने नटािे ‘हा राम आहे’ असे 
ज्ञान होते. नाटक पाहताना वस्त तः नटाच्या चिकािी नसलेले रचत वगैरे स्थाचयभाव त्याच्या चिकािी 
असपयािे ज्ञान पे्रक्षकानंा होते, ते अन मानाने होते. चवभावाचद हे या अन मानातील हेत  (= कलग, साधन, 
गमक, ज्ञापक) होय. नटाच्या चिकाििा स्थाचयभाव हे साध्य (गम्य, ज्ञाप्य) होय. प्रस्त त साध्यािा 
चवभवाचदशी गम्य-गमक (= ज्ञाप्यज्ञापक) या नात्याने संबंध म्हििेि भरताच्या रससूत्रातील संयोग. हे 
चवभावाचद खरोखर कृचत्रम (नकली, असत्य) असतात. [खऱ्या रामाच्या िीवनामध्ये रत्यादी भावािंी िी 
कारिे, काये, आचि सहकारी कारिे घडून आली असतील ती अस्सल (अकृचत्रम, सत्य) होत.] हा फरक 
दाखवण्यासािीि कारि, कायण, सहकाचरकारि या लौचकक व्यवहारातील संज्ञानी त्यािंा नामचनदेश न 
करता, चवभाव, अन भाव, व्यचभिाचरभाव अशा ‘अलौचकक’ (लौचकक व्यवहारातून चभन्न) संज्ञानंी नामचनदेश 
केला िातो. चवभाग वगैरे कृचत्रम (खोटे, नकली, असत्य) असूनही नट हा काव्यािे अन सधंान, अचभनयािे 
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चशक्षि आचि अभ्यास (सततिी मेहनत) याचं्या बळावर ते तसे (कृचत्रम, खोटे) असपयािी िािीव 
पे्रक्षकानंा होऊ देत नाही. या चवभाव वगैरेवरून पे्रक्षक नटाच्या चिकािी रचत वगैरे स्थाचयभाव असपयािे 
अन मान करतात. हे रचत वगैरे स्थाचयभाव अन मानाने नटाच्या चिकािी प्रतीत होत असले तरी (न्याय-) 
शास्त्रीय अन मानाने प्रतीत होिाऱ्या इतर–उदाहरिाथण, धूमावरून ज्ञात होिाऱ्या अग्नीसारख्या–पदाथाहून 
ते अगदी वगेळे असतात. कारि ते वस्त सौंदयाम ळे 

[‘वस्त सौन्दयणवलात्’ असे म ळात आहे (वरील आवृचत्त, काव्यप्रकाश, पृ. ९०). झळकीकर वस्त सौंदयण या शब्दसचंहतेिे स्पष्टीकरि 
प ढीलप्रमािे करतात : “वस्त नोऽन मीयमानायाः रतेः सौन्दयं िमत्काचरता ।” म्हििे अन चमत केपया िािाऱ्या रचत वगैरे भावािें सौंदयण. 
द सऱ्या शब्दात रचत वगैरे स्थाचयभाव स्वभावतःि स दंर असतात. वस्तूिे स्वाभाचवक सौंदयण असा अथण घ्यायला ध्वन्यालोकलोिनातील 
(वरील आवृचत्त, पृ. ४९६) प ढील दाखला अन कूल आहे : “.....नैव तत्र रसप्रतीचतरक्स्त यथा पाकानाचभज्ञसूदचवरचिते मासंपाकचवशषेे । 
ननु िस्िुसौन्दयादिश्यं भिहि कदाहचतथास्िादोऽकुशिकृिायामहप हशखहरण्याहभि....” वस्त सौंदयािा द सऱ्या रीतीनेही अथण करिे 
शतय आहे. वस्तूिे अथात कथावस्तूिे सौंदयण म्हििेि कवीने आपपया प्रचतमेच्या बळावर शब्दाथण, ग ि, अलंकार, वक्रोक्तत, ध्वचन 
इत्यादी काव्यसौंदयणतत्त्वाचं्या औचित्यपूिण योिनेने कथावस्तूत ओतलेले सौंदयण; तसेि नटानेही आपपया अप्रचतम अचभनयकौशपयाच्या 
द्वारा चवभाव, अन भाव, व्यचभिाचरभाव वगैरेंिा रचसक पे्रक्षकाप ढे केलेला स दंर आचवष्ट्कार.] 

रसनीय (आस्वाद्, िवणिापात्र, आस्वाद घ्यावयास योग्य) असतात (याउलट धूमावरून ज्ञात होिारे 
अग्नीसारखे पदाथण हे रूक्ष व नीरस असपयाने रसनीय अथवा आस्वाद् नसतात.) आचि हे रचत वगैरे 
स्थाचयभाव नटाच्या चिकािी चवद्मान (= उपक्स्थत) नसताही पे्रक्षकाकडून रचसकतेने 

[म ळात ‘वासनया’ असे पद आहे. झळकीकर वासना शब्दािा अथण ‘धारावाचहनी इच्छा वासना’ (वरील आवृचत्त, पृ. ९०) असा देतात. 
वासनया म्हििे “वासनाबलाने–इच्छाबलाने” असा अथण अि णनवाडकर आचि मगंरूळकर करतात (पहा : मम्मटभट्ट चवरचित 
काव्यप्रकाश, देशम ख प्रकाशन, प िे १९६२, पृ. १३८). “प्रचतभा आचि वासना हे साचहत्यशास्त्रात पयाय आहेत” असे ग. त्र्यं. देशपाडें 
म्हितात आचि या अथाच्या समथणनासािी प्रदीपकारािें विन अगोदर उद् धृत करतात : “प्रचतभाि षाचमत्यनेन नवनवोन्मेषशाचलनी प्रज्ञा 
प्रचतभा या वासना इत्य च्यते” (पहा : भारतीय साचहत्यशास्त्र, पृ. २१९-२०). रािशखेराप्रमािे प्रचतभा दोन प्रकारिी आहे. एक कारचयत्री 
आचि द सरी भावचयत्री. भावचयत्री प्रचतभा म्हििेि रचसकता आचि हाि ‘वासना’ शब्दािा अथण प ढील विनात अचभपे्रत आहे : 

सवासनाना ंनायादौ रसस्यान भवो भवते् । 
चनवासनास्त  रङ्गान्तवेश्मक ड्याश्मसचंनभाः ॥ 

— काव्यप्रकाश (बालबोचधनी आवृचत्त), पृ. ९२ वर उद् धृत. 
चवश्वनाथ आपपया साचहत्यदपणिात (ततृीय पचरच्छेद, ८–९) “उततंि धमणदत्तेन” असे म्हिून हाि श्लोक (पािभेद असलेला) देतो. 
त्यािा प्रथमाधण असा आहे : 

सवासनाना ंसभ्याना ंरसस्यास्वादनं भवते् ।] 
आस्वाचदले िातात. आस्वादािा अथवा िवणिेिा चवषय झापयाने हे रचत वगैरे भाव शृगंार वगैरे रस िरतात. 
कृचत्रम अन चमतीच्या चवभाव वगैरेनी ज्ञात झालेपया रचत वगैरे स्थाचयभावािी पे्रक्षकाला िवणिा कशी करता 
येइणल?” असे िर क िी म्हिेल तर त्यावर श्रीशकं क, “क चत्रम चवभाव वगैरेवरून होिारे रचत वगरेै 
स्थाचयभावािे ज्ञान चमथ्याज्ञान आहे” ही गोष्ट वादाकरता क्षिभर मान्य करून, उत्तर देतो की केव्हा केव्हा 
चमथ्याज्ञानापासूनही अथणचक्रया (अथात् प्रयोिनचसचद्ध, उचद्दष्टािे साफपय) घडते असे चदसून येते. तेव्हा 
कृचत्रम (खोया) चवभाव वगैरेनी ज्ञात झालेपया स्थाचयभावािा आस्वाद पे्रक्षकाला घेता येतो. पि खरे पाहू 
गेले असता स्थाचयभावािे ज्ञान हे सम्यग्ज्ञान, चमथ्याज्ञान, संशय, सादृश्य या प्रकाराचं्या ज्ञानाहून वगेळे 
आहे आचि िरी हे ज्ञान प्रचसद्ध अशा सवणज्ञानप्रकाराहून वगेळे िरत असले तरी ते अन भवचसद्ध असपयाम ळे 
कोिालाही ते नाकारता येिार नाही. [य तत्या पयणन य ज्येत स्फ रन्नन भवः कया । — वरील आवृचत्त, पृ. २७३] 
 

मविमभट्टाचा काव्यानुवमवतिाद 
 

शकं कानंतर स मारे २०० वषांनी मचहमभट्टाने आपला व्यक्ततचववके हा गं्रथ आनंदवधणनािा 
ध्वचनचसद्धान्त आचि व्यंिनाचसद्धान्त खोडून काढण्यासािी चलचहला. वाच्याथाहून वगेळा रसाचद अथणि 
काव्यािा आत्मा आहे या आनंदवधणनाच्या मताशी तो सहमत आहे. [काव्यस्यात्मचन सचंज्ञचन रसाचदरूपे न कस्यचिचद्वमचतः । 
— व्यक्ततचववेक १·२६] त्यािा मतभेद आहे, तो “हा वाच्याथाहून वगेळा असा रसाचद अथण’ कशा रीतीने कळतो 
याचवषयी आहे. अचभधा आचि लक्षिा या दोन शब्दवृत्तीहून चभन्न अशा चतसऱ्या शब्दाच्या व्यंिनावृत्तीने तो 
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कळतो” असे आनंदवधणन म्हितो तर “अचभधा ही एकि शब्दवृचत्त आहे. तथाकचथत लक्षिा आचि व्यिंना 
ह्या दोन्ही शब्दवृचत्त अन मानाति [शब्दस्यैकाचभधा शक्ततरथणस्यैकैव चलङ्गता ।  — व्यक्ततचववेक १·२७] अंतभूणत होतात आचि 
तो रसाचद अथण अन मानाने ज्ञात होतो” असे मचहमभट्ट म्हितो. या अन मानािे स्वरूप असे : 
 

धूमावरून अग्नीिे अन मान होते. या अन मानात ज्याप्रमािे धूम हा कलग आचि अक्ग्न हा कलगी 
असतो त्याप्रमािे काव्यातून रसाचद अथण प्रतीत होताना वाच्याथण हा कलग आचि रसाचद अथण हा कलगी असतो. 
या रसाचद अथािा चनदेश तो ‘अन मेय अथण’ अथवा ‘काव्यान चमचत’ असा करतो. हा ‘अन मेय अथणही’ केव्हा 
केव्हा आिखी वगेळ्या अशा चतसऱ्या अथाच्या ज्ञानािे कलग होतो. अशा चिकािी दोन अन मेय अथात 
कलगकलचगभाव असपयािे आढळते. कलगावरून कलगीिे ज्ञान म्हििे अन चमचत होय. आता, “शब्दाच्या 
चिकािी अचभधा ही एकि वृचत्त असते आचि वातयातील शब्द ऐकपयानंतर ककवा वािपयानंतर त्याचं्या 
वाच्याथाहून चनराळे िे िे अथण प्रतीत होतात ते ते अन मानानेि” असा नैयाचयकािंा चसद्धान्त आहे. 
 

साचहत्याच्या प्रातंात प्रथम श्रीशकं काने नैयाचयकाचं्या या चसद्धान्तािा, भरताच्या प्रचसद्ध रससूत्रािा 
अथण करताना, उपयोग केपयािे चदसते. चवभावाचद सामग्री कलग होय व अन कत्या (नटा) च्या चिकाििा 
स्थायी कलगी होय [‘चवभावाद्योगे स्थाचयनो चलङ्गाभावेनावगत्यन पपत्तेः’ व 

‘अन कतृणस्थत्वेन चलङ्गबलतः प्रतीयमानः स्थायी भावः’ 
— अचभनवभारती (वरील आवृचत्त), पृ. २७२] 

असे तो म्हितो. सूत्रातील “संयोगात्” [कारिकायणसहकाचरचभः.... चवभावाचदशब्दव्यपदेश्यैः] शब्दािा 
‘गम्यगमकभावरूपात्’ असा अन वाद करतो. फतत हे अन मान शास्त्रीय अन मानाहून काहीसे वगेळे असते– 
कारि ते रूक्ष व नीरस नसून स ंदर, आपहादिनक असते– असे त्याने म्हटले आहे. 

[“सयंोगात्” गम्यगमकभावरूपात् अन मीयमानोऽचप 
वस्त सौंदयणबलाद् रसनीयत्वेनान्यान मीयमानचवलक्षिः... 

— काव्यप्रकाश (वरील आवृचत्त), पृ. ८९–९०] 
 

भामिाचे काव्यप्रत्यक्ष ि काव्यानुमान 
 

न्यायशास्त्रातील अन मान हे यथाथणज्ञानिनक व काटेकोर असते. काव्य-नाय के्षत्रातील अन मान 
ढोबळ, चशचथल अथवा सैल असते पि त्याबरोबरि ते आपहादक असते. प्रत्यक्ष आचि अन मान ही 
न्यायशास्त्रातील दोन्ही प्रमािे–प्रमाि म्हिून–काटेकोर स्वरूपािी आचि यथाथणज्ञानिनक असलीि 
पाचहिेत. काव्याच्या के्षत्रात त्यािें स्वरूप काहीसे वगेळे असते आचि यथाथणज्ञानिनकतेवर त्यािंा भर 
नसतो यािी स रेख व सोदाहरि ििा भामहाने आपपया काव्यालंकार या नावाच्या गं्रथात–न्यायचनिणय 

[श्लोक ३२–६०; भामह काव्य आचि आगम (शास्त्र) यातील भेद दाखवताना म्हितो : 
 

लक्ष्म प्रयोगदोषािा ंभेदेनानेन वत्मणना । 
सन्धाचदसाधनाचसद्धध्यै शासे्त्रषचूदतमन्यथा ॥ 
तज्ज्ञैः काव्यप्रयोगेष  तत्प्राद ष्ट्कृतमन्यथा । 
तत्र लोकाश्रयं काव्यमागमास्तत्त्वदर्मशनः ॥ –३२–३३ 

 
त लना : न स्वरूपचनबन्धनचमदं रूपमाकाशस्य सचरत्सचललादेवा चकन्त  प्रचतभासचनबन्धनम् । न ि प्रचतभासस्तादात्म्येन वस्त न्यवचतष्ठते । 

— काव्यमीमासंा (बडोदा आवृचत्त, १९३४), पृ. ४४] 
नावाच्या पािव्या पचरच्छेदात–केली आहे. चिज्ञासूनी ती म ळाति पाहावी. येथे केवळ चदग्दशणन करून 
संतोष मानला पाचहिे. काव्यप्रत्यक्ष आचि शास्त्रप्रत्यक्ष हे प ष्ट्कळदा चभन्न असते. भामहाने चदलेपया प ढील 
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उदाहरिावरून हे स्पष्ट होइणल. “आकाश तलवारीच्या पात्याप्रमािे चनळे आहे. हा शब्द (आवाि) द रून 
ऐकू येतो. नद्ािें तेि ते पािी आहे. आचि काय आियण! सूयण-िंद्र वगैरे महाज्योचत केवढ्या क्स्थर आहेत.” 

[अचससकंाशमाकाश ंशब्दो दूरान पात्ययम् । 
तदेव वाचर चसन्धूनामहो स्थेमा महार्मिषः॥ – ३४] 

 
तत्त्वतः पाहता ही विणने सत्य नाहीत. शास्त्राप्रमािे आकाशाला रंगि नाही; शब्द किणशष्ट्क लीति 

असतो; नद्ािें पािी क्षिोक्षिी बदलत असते; आचि िदं्र-सूयण वगैरे आकाशातील ग्रहगोल काही क्स्थर 
नसतात. परंत  लोकान भवावर आधारलेली असपयाने काव्याच्या के्षत्रात ती सत्यि होत. काव्यान मानािे 
प ढील उदाहरि पाहाव े: 
 

“ज्या अथी क ररींिे (सारस अथवा क्रौंि पचक्षिींिे) कूिन ऐकू येत आहे आचि कमळािंा स गधं 
पसरला आहे त्या अथी या चवस्तीिण वनात िवळि कोिे तरी सरोवर असले पाचहिे.” 

[यथाचभतो वनाभोगमेतदक्स्त महत्सरः । 
कूिनात्क ररीिा ंि कमलाना ंि सौरभात् ॥ 
अन्यधमोऽचप तक्त्सकद्ध सबंन्धेन करोत्ययम् । 
धूमादभ्रंकषात्साग्नेः प्रदेशस्यान माचमव ॥ ४८–४९] 

या चिकािी ‘सरोवरािे अक्स्तत्व’ हे साध्य आहे व ‘कूिन’ आचि ‘सौरभ’ हा हेत  आहे. कूिन व सौरभ हे 
काही साक्षात् सरोवरािे धमण नव्हेत. तथाचप ‘अन्यधमोऽचप तक्त्सकद्ध सबंन्धेन करोत्ययम्’ या 
भामहविनाप्रमािे हे लोकाचधचष्ठत अन मान सत्य आहे. 
 

भामिाचे श्रेय 
 

याप्रमािे काव्यप्रत्यक्ष आचि काव्यान मान यािें लोकाश्रयाच्या म्हििे लोकान भवाच्या आधारावर 
स्वरूप स्पष्ट करून त्यािें न्यायशास्त्रीय प्रमािाहून वगेळेपि कसे आहे हे भामहाने दाखवले आहे. 
आनंदवधणनापूवी भामह होऊन गेला. त्याम ळे ध्वन्यालोकात आनंदवधणनाने य क्ततवादपूवणक स्थापन केलेपया 
ध्वचनतत्त्वािा आचि व्यंिनावृत्तीिा त्याने स्वीकार करण्यािा अथवा त्यािें खंडन करण्यािा प्रश्नि नव्हता. 

[भामहाने काव्यालंकाराच्या सहाव्या शब्दश चद्ध नावाच्या पचरच्छेदात िी शब्दििा केली आहे त्यावरून त्याने व्यिंनावृत्तीला अथवा 
ध्वचनचसद्धान्ताला मान्यता चदली असती असे वाटत नाही. या दृष्टीने त्यािा खालील श्लोक खूप बोलका अथवा सूिक आहे : 
शपथैरचप िादेयं विो न स्फोटवाचदनाम् । 
नभः क स ममस्तीचत श्रद्दध्यात् कः सिेतनः ॥ 

— काव्यालंकार ६·१२] 
परंत  काव्यातील प्रत्यक्ष आचि अन मान यािें, शास्त्रीय गं्रथात प्रमाि म्हिनू स्वीकारलेपया प्रत्यक्ष व 
अन मानाहून, स्वरूप कसे वगेळे आहे ते त्याने सोदाहरि प्रथमि प्रचतपादन केले आहे. हे त्यािे श्रेय त्याला 
मोकळ्या मनाने सवांनी चदले पाचहिे. 
 

मचहमभट्टापूवी होऊन गेलेपया शकं काने भरताच्या प्रचसद्ध रससूत्रािे–
चवभावान भावव्यचभिाचरसयंोगाद् रसचनष्ट्पचत्तः– चववरि करताना सवणप्रथम अन मानप्रचक्रयेिा उपयोग 
केपयािे चदसून येते. चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव हे सवण चमळून हेत  (साधन, कलग, ज्ञापक, 
अन मापक, गमक) रस (भाव वगैरे) अथण हे साध्य (कलगी, ज्ञाप्य, अन मेय, अन माप्य, गम्य) आचि 
‘संयोगाद्’ म्हििे गम्यगमकभावरूपसयंोगात् असे त्याने आपपया चववरिात स्पष्ट केले आहे. या त्याच्या 
चनःसचंदग्ध चववरिावरून श्रीशकं क आचि मचहमभट्ट यािें अन चमचतवादाचवषयी पूिणपिे एकमत आहे असा 
चनष्ट्कषण चनघतो. तर मग मचहमभट्टाने स्वमताच्या प ष्ट्यथण शकं कमतािा हवाला आपपया गं्रथात कोिेही का 
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चदला नाही यािे कोडे पडते. कदाचित् “अचभधा हा शब्दािा एकि व्यापार आहे, ‘लक्षिा’ आचि ‘व्यंिना’ 
या वृचत्त अन मानाति अंतभूणत होतात” असा प्रािीन नैयाचयकािंा चसद्धान्त असपयाने आचि त्यािाि त्याने 
अवलंब केला असपयाने शकं काच्या अन चमचतवादािा हवाला देण्यािी त्याला आवश्यकता वाटली नसावी. 
 

मविमभट्टाचे श्रेय 
 

मचहमभट्टािी दोषमीमासंा सवणमान्य झाली. परंत  त्यािा काव्यान चमचतवाद अथवा अन मानपक्ष हा 
त्याच्याबरोबरि संपला, असे आढळून येते. मम्मटाने आपपया काव्यप्रकाशाच्या पािव्या उल्लासाच्या 
अखेरीस [वरील आवृचत्त (प.ृ २५२-२५६)] मचहमभट्टाच्या ‘अन मानपक्षा’िे, त्यािे नाव न घेता, परीक्षि करून खंडन 
केले आहे. शास्त्रातील अन मानािा उदे्दशि यथाथणज्ञान हा असतो. तकण शास्त्राच्या िौकटीत काव्यातील 
अन मान ढोबळ अथानेि बसेल. ते रंिनात्मक असपयाने प्रमाि या दृष्टीने यथाथणज्ञानिनक आचि काटेकोर 
स्वरूपािे असिार नाही. हे लक्षात घेऊनि ध्वनीिे मम्मटासारखे खंदे प रस्कते काव्यान चमचतवाद खोडून 
काढतात. अन मानाच्या बाबतीतील मम्मटासारख्या साचहत्यशास्त्र, कारािंा हा यथाथणपिािा आचि 
काटेकोरपिािा आग्रह अनाकलनीय आहे. 
 

काव्यानुवमवतिाद का स्िीकािािा? 
 

‘अन मानपक्षा’िा चवरोधक स्वतः अचभनवग प्त सहृदयाच्या चिकािी “द सऱ्याचं्या स्थायीस्वरूप 
चित्तवृत्तीिे अन मान करण्याच्या सरावाने प्राप्त झालेली क शलता अथवा नैप ण्य” हव े असे आपपया 
रससूत्रप्रचतपादनात चनक्षनू सागंतो. 

[तत्र लोकव्यवहारे कायणकारिसहिारात्मकचलङ्गदशणने स्थाय्यात्मपरचित्तवतृ्त्यन मानाभ्यासपाटवाद्....... 
— वरील आवृचत्त, पृ. २८४ 

 
तसेि ‘तथा चह लौचककेनान मानेन ससं्कृतः प्रमदाचद न ताटस्थ्येन प्रचतपद्ते.... 

— वरील आवृचत्त, पृ. २८४] 
तसेि मम्मट, रुय्यक, चवश्वनाथ अप्पय दीचक्षत, िगन्नाथ यासारखे साचहत्यशास्त्रकार काव्यकलग आचि 
अन मान हे अलंकार म्हिून, खळखळ न करता स्वीकारतात (अथात िमत्कृचत = चवक्च्छचत्त त्यात हवी, 
त्यासािी त्यातील हेतू कचवप्रचतभाचनर्ममत हवा, तो धूमासारखा रूक्ष, नीरस नसावा हे ते गृहीति धरतात.) 
येथील अन मान शास्त्रपूत पाचहिे असे ते चबलकूल म्हित नाहीत. [तकण - (अथवा न्याय-) शास्त्रातील सवण 
अटी काटेकोरपिे पाळपयाि पाचहिेत असा त्यािंा दंडक नाही]. आलंकाचरक (अथवा साचहत्यशास्त्रकार) 
‘चित्रत रगाचदन्याय’ स्वीकारून रसप्रतीचत ही सम्यग्ज्ञान, चमथ्याज्ञान संशयज्ञान व सादृश्यज्ञान या रूढ 
प्रतीत-प्रकारात मोडत नसपयाने ती अलौचकक असपयािा उद् घोष करतात. मचि-प्रदीप-प्रभा दृष्टान्त 
उद्धतृ करून चमथ्याज्ञानापासूनही अथणचक्रया (प्रयोिनचसचद्ध) होते असे रसान भवाच्या चवविेनात सागंतात. 
कचवसचृष्ट ही ब्रह्मदेवाच्या सृचष्टपेक्षा श्रेष्ठ व ब्रह्मदेवाच्या सृष्टीतील चनयमानंा झ गारून देिारी आहे असे 
अचभमानाने ते विणन करतात. सवण अथालंकाराचं्या म ळाशी ‘आहायण ज्ञान’ि आहे असे गृहीत धरतात; या 
आलंकाचरकानंी काहीही खळखळ न करता “प्रतीयमान अथािी प्रतीचत अन मानाने होते, त्यासािी नवी, 
अपूवण अशी व्यिंनावृचत्त मानण्यािी चबलकूल आवश्यकता नाही” ह्या मचहमभट्टाच्या मतािा स्वीकार 
करायला हवा होता. भामहाने वर्मिलेले काव्यगत प्रत्यक्ष सत्य म्हिून ते स्वीकारतात, मात्र त्याने वर्मिलेले 
काव्यगत अन मान ते स्वीकारावयास तयार नाहीत. हा ‘अधणिरतीय न्याया’िा प्रकार झाला. तटस्थ 
अभ्यासकानंा तो मान्य होिार नाही. पूवीच्या मम्मटाचदकानंी मचहमभट्टािी काव्याथणज्ञानचवषयक 
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काव्यान चमतीिी उपपचत्त िरी नाकारली तरी आध चनक चवद्वानानंी समतोलपिे चविार करून, कोित्याही 
अचभचनवशेाला बळी न पडता न्यायािायण मचहमभट्टाला त्यािे योग्य ते श्रेय द्ाव ेअसे येथे सागंावसेे वाटते. 

[प्रस्त त वादािा समारोप प्रा. पटवधणनानी प्रस्तावना लेखकाला पािवलेपया आपपया (प िे–४, चदनाकं २९ िून १९८०) पत्रात 
प ढीलप्रमािे केला आहे : 

 
“वाच्य-वािक सबंंध, लक्ष्य-लक्षक सबंंध, सपूंिण वातय व त्यािा एकम खी तात्पयाथण यांमधील सबंंध, अन मापक-अन मेय सबंंध व 
ध्वचनवाद्ािंा व्यंग्य-व्यंिक सबंंध हे सवण एका व्यापक गम्य-गमक सबंधंािे चवचशष्ट आचवष्ट्कार आहेत असे मला वाटते. चनरचनराळ्या 
शास्त्रकारानंी आपापपया दृचष्टकोनातून एकाि गम्य-गमक सबंंधाला चनरचनराळी नावे देऊन त्यािे चवविेन केलेले आहे. गम्य-गमक 
सबंंध हेि खरे व्यापक सत्य असून इतर सवण सबंंध त्यािी चवचशष्ट स्वरूपे आहेत असे म्हिता येइणल. या सदंभात उपचनषदातील 
“वािारम्भिं चवकारो नामधेय,ं मृचत्तकेत्येव सत्यम्” या विनािी आिवि होते. मृचत्तका हे उपादानकरि, घट, शराव, उदंिन इत्यादी 
चनरचनराळ्या आकाराचं्या पात्रानंा व्यापून राचहलेले असते, तसेि गम्य-गमकत्व हा व्यापक सबंंध वाच्य-वािकत्व, लक्ष्य-लक्षकत्व, 
अन मेय-अन मापकत्व, व्यंग्य-व्यंिकत्व इत्यादी सबंंधाना व्यापून राचहलेला आहे. ताचत्त्वक दृष्ट्या हे िरी खरे असले तरी व्यवहाराच्या 
पातळीवर उतरून शास्त्रीय ििा करताना, त्या एकाि गम्य-गमक-भावािे चवश्लेषि करून चनरचनराळ्या पचरक्स्थतींमध्ये त्यािे चवचशष्ट 
आचवष्ट्कार कसे दृष्टीस पडतात हे दाखचविे इष्ट व आवश्यक िरते. गम्य-गमक-भाव हा Synthetic View आहे, तर वाच्य-वािक-भाव 
इत्यादी Analytical Views आहेत, असे मला वाटते. चनरचनराळ्या चवचशष्ट वादािंा प रस्कार केपयाम ळे चनरचनराळ्या आिायांनी 
साचहत्यशास्त्रचवषयक चविारानंा समृद्ध केले आहे असे म्हिता येइणल.”] 

 
पविचयगं्रथकािाचे अवभनंदन 

 
संस्कृत व प्राकृतिे नामाचंकत प्राध्यापक म्हिून प्रा. मा. वा. पटवधणन यािंा साऱ्या महाराष्ट्रात 

लौचकक आहे. िार तपाहून अचधक त्यािंा प्रािीन भारतीय (अथात् संस्कृत) साचहत्यशास्त्रािा गाढ अभ्यास 
आहे. ‘नामूलं चलख्यते चकचञ्चत्’ असा त्यािंा बािा आहे. मचहमभट्टािा व्यक्ततचववके हा साचहत्यशास्त्रावरील 
गं्रथ अत्यतं किीि म्हिून प्रचसद्ध आहे. या गं्रथात आनंदवधणनाच्या ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन करून 
मचहमभट्टाने आपपया काव्यान चमचत चसद्धान्तािी स्थापना केली आहे. आचि चवविेनाच्या ओघात अनेक 
साचहत्यशास्त्रचवषयक प्रश्नािंी ििा करून त्याने स्वतःिी स्वतंत्र मतेही माडंली आहेत. साहचिकि या 
गं्रथािे महत्त्व अनन्यसाधारि असे आहे. या अचतशय अवघड अशा गं्रथािे प्रा. पटवधणन यानंी पातंत अध्ययन 
केले असपयाच्या ख िा प्रस्त त पचरियगं्रथात पानोपानी आढळतात. तसेि हा गं्रथ तयार करताना त्यानंी 
खूप पचरश्रम घेतले असपयािे त्याचं्या टीपावरून स्पष्ट चदसून येते; आचि त्यानंी आपली दृचष्ट पूवणग्रहदूचषत 
अथवा अचभचनवशेािी न िेवता समतोल चिचकत्सक व िोखंदळ िेवपयािेही चदसून येते. चवषयप्रचतपादन 
तौलचनक, चवविेक दृचष्टकोिातून करून त्यानंी मूळ गं्रथकाराला आचि त्याच्या गं्रथाला पूिण न्याय चदला 
आहे. मूळ संस्कृत गं्रथािे सम्यग् आलोडन व पचरशीलन करून मरािी माध्यमातून साचहत्यशास्त्रािा अभ्यास 
करिाऱ्या प्रौढ वािकाप ढे त्यानंी ‘व्यक्ततचववकेा’िे नवनीति या पचरियगं्रथाच्या रूपाने िेवले आहे. असा 
हा सवांगस ंदर पचरियगं्रथ चलचहपयाबद्दल प्रा. पटवधणन सवणथैव हार्मदक अचभनंदनास पात्र आहेत. 
 

िा. म. कुलकिी 
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१ 
 

व्यक्ततवििेकपविचय 
 

गं्रथ ि गं्रथकाि याचं्याविषयी प्रास्ताविक 
 

रािानक मचहमभट्टाने (इसवी सन ११ व ेशतक) व्यक्ततचववके [व्यक्ततचववेकातील सगं्रहश्लोकाकं व पृष्ठाकं श्री. 
रेवाप्रसाद चद्ववेदी याचं्या कहदी ससं्करिाला अन सरून चदले आहेत (काशी ससं्कृत ग्रन्थमाला, १२१, वारािसी, इ. स. १९६४).] या गं्रथामध्ये 
ध्वन्यालोक (लेखक आनंदवधणन, इ. स. नवव े शतक) या गं्रथात प्रचतपाचदलेपया ध्वचननाद ककवा 
व्यंिनावाद या साचहत्यशास्त्रीय मतािे खंडन केले आहे. [अन मानेऽन्तभावं सवणस्यैव ध्वनेः प्रकाशचयत म् । व्यक्ततचववेकं क रुते 
प्रिभ्य मचहमा परा ंवािम् ॥ व्य. चव. १, १. रुय्यकाने (व्याख्यानटीका, पृ. ५) भट्टनायकाच्या हृदयदपणि या गं्रथाला ध्वचनध्वंसग्रन्थ म्हटले आहे. 
तीि सजं्ञा व्य. चव. या गं्रथाला लाग ू पडिारी आहे.] हा गं्रथ चविारपचरप्ल त व साचहत्यशास्त्रातील अनेक महत्त्वाच्या 
चवषयािंी ििा करिारा असला तरी ध्वचनवादासारख्या सवणमान्य चसद्धान्ताला चवरोध करून त्यािे खंडन 
करण्याच्या उदे्दशाने चलचहलेला असपयाम ळे बािूला पडपयासारखा होऊन उपेचक्षत राचहला. परंत  त्याम ळे 
त्यािे महत्त्व कमी होते असे म ळीि नाही. म्हिूनि प्रस्त त पचरियगं्रथामध्ये या गं्रथाचवषयी ििा करण्यािे 
योचिले आहे. 
 
गं्रथाच्या नािाचा अथध ि प्रवतपाद्य विषय 
 

व्यक्ततचववके या गं्रथनामािा अथण व्यक्ततचसद्धान्तािे (म्हििे ध्वचनचसद्धान्तािे) खंडन करण्याच्या 
दृष्टीने केलेले परीक्षि असा आहे. ध्वन्यालोकामध्ये प्रचतपाचदलेपया सवणि मतािें खंडन मचहमभट्टाने या 
गं्रथात केले आहे असे नसून, केवळ महत्त्वाच्या मतािें खंडन केले आहे व त्यािबरोबर ध्वन्यालोकातील 
प ष्ट्कळ मतािंा स्वीकारही केला आहे. [प्रािभतूा ध्वनेव्यणक्ततचरचत सैव चववेचिता । यत्त्वन्यत्तत्र चवमचतः प्रायो नास्तीत्य पेचक्षतम् ॥ व्य. 
चव. ३, ३३. १, ३ मध्ये या सदंभात चवप्रचतपचत्त (मतचभन्नता) व सपं्रचतपचत्त (मतैतय) हे शब्द वापरले आहेत.] या गं्रथािी चवमशणनामक तीन 
प्रकरिे असून, पचहपया प्रकरिात ध्वन्यालोकातील ध्वचन (= ध्वचनकाव्य) लक्षिािे खंडन, ध्वचनवाद्ाचं्या 
व्यंिनावृत्तीिे खंडन, मीमासंकाचं्या तात्पयणवतृ्तीिे खंडन, काही दाशणचनकानंी व आलंकाचरकानंी 
स्वीकाचरलेपया लक्षिावृत्तीिे खंडन आचि क न्तकाच्या (इ. स. १० व ेशतक) वक्रोक्तत चसद्धान्तािे खंडन 
केले आहे. [ध्वचनलक्षिाक्षेपो नाम प्रथमो चवमशणः । (व्य. चव. पृ. १७८).] द सऱ्या प्रकरिात काव्यदोषािें पाि व्यापक प्रकार 
सागंून व त्यािें सचवस्तर आचि सोदाहरि चवविेन करून ध्वन्यालोकाच्या प्रथम उद्ोतातील पचहपया 
प्रचतज्ञाकाचरकेमध्ये हे सवण दोष कसे आहेत, हे दाखचवले आहे. [अनौचित्यचविारो नाम चद्वतीयो चवमशणः । (व्य. चव. पृ. ४६८). 
अनौचित्यचविार म्हििे दोषचविार. मचहमभट्टाच्या मते काव्यदोष म्हििे अनौचित्य (ककवा औचित्यभगं) ि होय. पहा : व्य. चव. १, ९१-९५ (पृ. 
१५९, १६०); २ (पृ. १७०).] चतसऱ्या प्रकरिात ध्वन्यालोकातील ध्वचनकाव्याच्या व ग िीभतूव्यंग्य काव्याच्या स मारे 
पन्नास उदाहरिािें परीक्षि करून त्यामंधील काव्यमय आशय व्यिंनेम ळे प्रतीत होत नसून अन मानाने 
प्रतीत होतो हे दाखचवले आहे. [ध्वनेरन मानेऽन्तभावोपदशणनं नाम ततृीयो चवमशणः । (व्य. चव. ३, पृ. ५११).] 
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गं्रथाचे दुसिे नाि 
 

व्यक्ततचववके या गं्रथािा चनदेश प्रत्येक चवमशाच्या शवेटी िोडलेपया प क्ष्ट्पकेमध्ये “काव्यालंकार” 
या शब्दाने केला आहे. तसेि चवमशण १, प्रास्ताचवक पद् ४ मध्ये “स्वालंकार” (स्वरचित अलंकार म्हििे 
काव्यालंकार) या शब्दाने प्रस्त त गं्रथािा चनदेश केला आहे. येथे अलंकार हा शब्द काव्यातील सौंदयािा 
चविार करिारा गं्रथ या अथी वापरला आहे. [पहा : वामन, काव्यालंकारसूत्र १, १, १–२ : काव्यं ग्राह्यम् अलंकारात् ।  
सौन्दयणमलंकारः ।] ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन हा िरी व्यक्ततचववकेािा म ख्य चवषय असला तरी त्यामध्ये 
काव्यशास्त्राशी संबधं असिाऱ्या अनेक चवषयािंा ऊहापोह केलेला आहे. उदाहरिाथण, काव्यस्वरूप, 
कचवप्रचतभेिे स्वरूप, काव्यािी प्रयोिने, रसस्वरूप, काव्य व नाय यामंधील साम्य व भेद, काव्यदोषािें 
सामान्य व चवशषे स्वरूप आचि त्यािें प्रकार, काव्यातील अलंकाराचं्या वापराच्या बाबतीत 
औचित्यानौचित्यचववके इत्यादी. म्हििे व्यक्ततचववके या गं्रथािी कामचगरी चद्वचवध आहे : (१) 
ध्वन्यालोकखंडन (चवध्वसंक कामचगरी) व (२) काव्यचवषयक ििा (चवधायक कामचगरी). या गं्रथाच्या 
चवधायक स्वरूपाला अन सरून त्याला काव्यालंकार ही संज्ञा गं्रथकत्याने चदली असावी. भामह, रुद्रट व 
वाग्भट याचं्या साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथानंा काव्यालंकार अशीि संज्ञा असून उद्भट व वामन याचं्या गं्रथाचं्या 
नावामंध्ये काव्यालंकार हा शब्द वापरलेला आढळतो. [उद्भटािा काव्यालंकारसारसगं्रह, वामनािी काव्यालंकारसूत्रवृचत्त, 
वामनाच्या गं्रथाच्या नावामध्ये काव्यालंकार हा शब्द काव्यचवषयक ििा या अथानेि वापरलेला चदसतो. तसेि क न्तकाच्या गं्रथािे रूढ नाव िरी 
वक्रोक्ततिीचवत असे आहे, तरी १, ३ मध्ये त्याने त्या गं्रथाला ‘काव्यस्य अलंकारः’ असे, व वृत्तीमध्ये ‘गं्रथस्य अलंकारः (= काव्यालंकारः) 
इत्यचभधानम्’ असे म्हटले आहे.] 
 
गं्रथाचे स्िरूप ि विस्ताि 
 

या गं्रथातील चवविेनािे स्वरूप गद्वृचत्त व संस्कृत आचि प्राकृत साचहत्यातील उदाहरिे व 
त्यावंरील ििा व संग्रहश्लोक (ककवा अंतरश्लोक) असे आहे. परंत  प्रथम काचरका चलहून नंतर त्यािें 
चववरि वृत्तीमध्ये केलेले नसून, प्रथम गद्मय चवविेन आचि उदाहरिे व त्यानंतर संग्रहश्लोक ककवा 
संग्रहआया यामंध्ये त्या चवविेनािा साराशं साचंगतलेला आहे, तर काही चिकािी अंतरश्लोक ककवा 
अंतरआयांच्या योगाने त्या चवविेनामध्ये भर घातली आहे. [पहा : डॉ. कािे, History of Sanskrit Poetics, पृ. २५५; 
व्यक्ततचववेक (काशी ससं्कृत सीचरि प स्तकमाला, १२१, बनारस, इ. स. १९३६), मध सूदनी चववृचत, पृ. १९२; काव्यान शासन, चववेकटीका (म ंबइण 
ससं्करि, १९६४). पृ. ४१२ वर हेमिदं्राने अन्तरश्लोकौ यािे चववरि “अन्तरे मध्ये वततव्यशषेाचभधायकौ श्लोकौ” असे केले आहे. पहा : पी. 
वेंकटेश्वरल , पृ. २०९, (मचहमभट्टीयध्वन्यभाववादचवमशण, प्रबन्ध, प िे १९६७). ध्वन्यालोकामध्ये पचरकरश्लोक व सगं्रहश्लोक वृत्तीमध्ये चिकचिकािी 
समाचवष्ट केलेले आहेत. क न्तकाच्या वक्रोक्ततिीचवतामध्ये स द्धा अन्तरश्लोक आढळतात.] पचहपया चवमशामध्ये ९९, द सऱ्यात १२४ 
व चतसऱ्यात ३४ असे एकूि २५७ संग्रहश्लोक (ककवा आया) व अंतरश्लोक (ककवा आया) या गं्रथामध्ये 
आहेत. याचशवाय पचहपया चवमशात २ प्रास्ताचवक पदे् आचि चतसऱ्या चवमशात ४ उपसहंारात्मक पदे् आहेत. 
पचहले दोन चवमशण बरेि चवस्तृत असून चतसरा त्यामानाने लहान आहे. [व्यक्ततचववेक हा गं्रथ मचहमभट्टाने आपपया 
नातवाचं्या मागणदशणनासािी चलचहला असे ३, ३५ येथे म्हटले आहे. द सऱ्या चवमशातील काव्यदोषचववेिन त्याने आपपया चशष्ट्याचं्या चवनंतीला मान 
देऊन केले असे २, १ येथे म्हटले आहे. यावरून मचहमभट्ट हा आपपया चशष्ट्यानंा साचहत्यशास्त्र मोठ्या आस्थेने चशकचविारा प्रभावी व चसद्धहस्त 
चशक्षक होता असे चदसते.] 
 
गं्रथकािाविषयी िैयक्ततक माविती 
 

या गं्रथाच्या पचहपया चवमशामध्ये (१, १) गं्रथकाराने आपले नाव मचहमा असे साचंगतले आहे. चवमशण 
३, ३६ येथे रािानकमचहमक असा त्याने स्वतःिा चनदेश केला आहे. तसेि तीनही चवमशांच्या प क्ष्ट्पकामंध्ये 
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रािानकमचहमभट्ट या शब्दाने गं्रथकारािा नामचनदेश केला आहे. चतसऱ्या चवमशाच्या शवेटी (३, ३६) त्याने 
आपपया चपत्यािे नाव श्रीधैयण असे असपयािे म्हटले आहे. 

[श्रीधैयणस्यात्मभ वा महाकवेः श्यामलस्य चशष्ट्येि । 
व्यक्ततचववेको चवदधे रािानकमचहमकेनायम् ॥] 

परंत  त्याने आपपया चपत्याचवषयी अचधक माचहती कोिेही चदलेली नाही. त्याने आपपया ग रूिे नाव महाकचव 
श्यामल असे होते असे म्हटले आहे. चतसऱ्या चवमशातील पद् ३५ मध्ये त्याने असे म्हटले आहे की मी हा गं्रथ 
माझ्या तीन व्यवहारक शल नातवाचं्या व्य त्पत्तीसािी (नातवानंा बह श्र त करण्यासािी) प्रबोधनासािी 
चलचहला व ते तीन नातू सवणग िसंपन्न भीमािे प त्र होते. 

[आधात ं व्य त्पकत्त नप्तिृा ंक्षमेयोगभािानाम् । 
सत्स  प्रचथतनयाना ंभीमस्याचमतग िस्य तनयानाम् ॥ 

— सज्जनाना व्यवहारक शल ककवा सदािरिी म्हिून माहीत असलेले (सत्स  प्रचथतनयानाम्)] 
आपपया नातवाचं्या बाबतीत मचहमभट्टाने नप्तृ हा शब्द वापरला आहे. यावरून हे तीन नातू मचहमभट्टाच्या 
म लीिे प त्र असावते व भीम हा मचहमभट्टािा िावइण असावा असे डॉ. कािे म्हितात. [History of Sanskrit 
Poetics, पृ. २५४.] नप्तृ या शब्दािे प त्रािा प त्र (पौत्र) व म लीिा प त्र (दौचहत्र) असे दोनही अथण असपयाने 
मचहमभट्टािे नातू हे त्याच्या म लीिे प त्र ककवा प त्रािे प त्र असू शकतील. ते त्यािे दौचहत्र असपयास भीम हा 
मचहमभट्टािा िावइण असला पाचहिे व ते त्यािे पौत्र असपयास भीम हा मचहमभट्टािा प त्र असला पाचहिे. 
याबाबतीत चनचितपिे चवधान करिे शतय नाही. डॉ. व्रिमोहन ित वेदी याचं्या मते [मचहमभट्ट (चदल्ली, १९६६), पृ. 

१७.] अचमतग ि (= सवणग िसंपन्न) हे चवशषेि ३, ३५ येथे भीमाला लावले असपयाम ळे तो मचहमभट्टिा प त्र 
नसून िावइणि असला पाचहिे, कारि अचमतग ि हे चवशषेि स्वप त्राच्या बाबतीत वापरलेले असिे शतय 
वाटत नाही. िावयाच्या बाबतीत मात्र ते चवशषेि वापरलेले असिे अगदी शतय आहे. [परंत  भीम हा मचहमभट्टािा 
प त्र असला तरी त्याच्याचवषयी वाटिाऱ्या पे्रमय तत आदराम ळे त्याच्याबाबतीत अचमतग ि हे चवशषेि वापरलेले असिे शतय आहे.] चवमशण ३, 
३५ येथे वापरलेला के्षमयोगभािानाम् हा शब्द मचहमभट्टाच्या नातवाचं्या नावािंा चनदेश करिारा आहे असे 
डॉ. कािे म्हितात. [History of Sanskrit Poetics, पृ. २५४.] भाि हे व्यततीिे नाव या दृष्टीने िमत्काचरक वाटते, 
म्हिून भाि हा शब्द लेखक प्रमादाम ळे भोि या शब्दाच्या िागी चलचहला गेला असावा असा डॉ. कािे यािंा 
तकण  आहे. रेवाप्रसाद चद्ववदेी यानंी व्यक्ततचववकेाच्या कहदी संस्करिामध्ये के्षमयोगभोिानाम् हा पाि 
स्वीकाचरला आहे. चत्रवेंद्रम संस्करि (संपादक गिपचत शास्त्री) व काशी संस्कृत सीचरि संस्करि 
(संपादक मध सूदन शास्त्री) यामंध्ये के्षमयोगभािानम् असेि छापले आहे. डॉ. ित वेदी (पृ. १८) याचं्या मते 
के्षम, योग व भाि ही व्यततींिी नाव े नसून के्षमयोगभािानाम् हे नप्तृिाम् यािे चवशषेि आहे व ते 
योगके्षमभािानाम् (स्वतःिा िचरताथण िालचवण्यास समथण) याच्या ऐविी वृत्ताच्या सोयीसािी वापरले आहे. 
के्षमयोगभाि हा अकारान्त शब्द पाचिनीच्या कमणण्यण् (अष्टाध्यायी ३, ३, १) या सूत्रान सार भज् या धातूला 
अण् (= अ) हा कृत् प्रत्यय लावनू तयार करण्यात आला आहे असे डॉ. ित वेदी म्हितात. मचहमभट्टािे हे 
तीन नातू सदािरिी व व्यवहारित र होते हे ‘सत्स  प्रचथतनयानाम्’ या चवशषेिाम ळे िसे ध्यानात येते, 
तसेि ते स्वतःिा िचरताथण िालचवण्यास समथण होते, म्हििे वयाने प्रौढ (स मारे २५ ते ३० वष ेवयािे) होते 
असेही ध्यानात येते असे डॉ. ित वेदी यािें म्हििे आहे. 
 
मविमभट्टाचा गुरू 
 

मचहमभट्टाच्या श्यामलनामक ग रूचवषयी काही माचहती उपलब्ध नाही. तो महाकचव होता असे 
मचहमभट्टाने म्हटले आहे. [व्य. चव. ३, ३६ : महाकवेः श्यामलस्य चशष्ट्येि ।] परंत  श्यामल ककवा श्यामलक या नावाच्या 
कवीने चलचहलेले काव्य ककवा प्रबन्ध उपलब्ध नाही. श्यामलक नावाच्या कवीिा एक श्लोक वल्लभदेवाच्या 
स भाचषतावलीमध्ये (क्र. २२९२) उद् धृत केलेला आढळतो. तसेि के्षमेन्द्राने स वृत्तचतलक व 
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औचित्यचविारििा या गं्रथामंध्ये श्यामल नावाच्या कवीिी काही पदे् उद् धृत केली आहेत. श्याचमलक 
नावाच्या लेखकाने पादताचडतक या नावािा भाि चलचहपयािे प्रचसद्ध आहे. परंत  पादताचडतकािा कता 
श्याचमलक हा मचहमभट्टाच्या श्यामलक ग रूहून चनराळा असावा असे वाटते. कारि पादताचडतकािा 
लेखक श्याचमलक हा इसवी सनाच्या पािव्या शतकामध्ये होऊन गेला असे डॉ. मोतीिन्द्र व डॉ. आगरवाल 
यानंी शृङ् गारहाट या गं्रथाच्या भचूमकेमध्ये पृ. ७ वर टी. बरो या पचंडताच्या एका लेखाच्या आधारे म्हटले 
आहे, तर मचहमभट्टािा ग रू श्यामलक हा मचहमभट्टािा समकालीन, म्हििे इसवी सनाच्या अकराव्या 
शतकातील असला पाचहिे. परंत  ित वेदी याचं्या मते मचहमभट्टािा ग रू श्यामल व पादताचडतकािा लेखक 
श्याचमलक हे एकि होत. [डॉ. ित वेदी, मचहमभट्ट, पृ. १३.] 
 
मविमभट्ट काश्मीिचा िवििासी 
 

मचहमभट्टाने आपपया नावाला रािानक हे िे उपपद िोडले आहे, त्यावरून तो काश्मीर देशािा 
रचहवासी (काश्मीरी ब्राह्मि) होता व काश्मीरच्या रािािा आचश्रत होता असे चदसते. आनन्दवधणन, 
रत्नाकर, मम्मट, रुय्यक, क न्तक इत्यादी लेखकाचं्या नावापूंवी रािानक हे उपपद िोडलेले आढळते. 
रािानक या उपपदािा अथण रािाच्या कृपेला पात्र झालेला व रािाने गौरचवलेला असा आहे. मचहमभट्टाला 
आश्रय देऊन गौरचविारा हा काश्मीरी रािा कोि हे मात्र ज्ञात नाही. मचहमभट्ट हा काश्मीरातील 
शवैवदेान्तमतािा अन यायी होता हे व्यक्ततचववकेाच्या पचहपया चवमशातील प्रारंभीच्या नमनपर पद्ावरून व 
संग्रहश्लोक ९ आचि १४ यावंरून वाटते. [या सबंंधात डॉ. के. सी. पाडें यािंा भारतीय चवद्ा, खंड ११ (इ. स. १९५०) पृ. १८७–
१९४ येथील लेख पहावा. त्यामध्ये काश्मीरातील शवैसपं्रदायािा मचहमभट्टाच्या चविारसरिीवरील प्रभाव या चवषयािी सचवस्तर ििा केलेली आहे. 
याि लेखकानी आपपया इक्ण्डयन एस्थेचटतस, खंड २ (बनारस, १९५०), या गं्रथाच्या पृ. २७५–२८५ येथे वरील चवषयािा चविार केला आहे.] 
 
मविमभट्टाचे गं्रथकतृधत्ि 
 

व्यक्ततचववके या गं्रथाव्यचतचरतत आपि तत्त्वोक्ततकोश या नावािा एक शास्त्रीय गं्रथ चलचहला होता 
असे २·११९ (पृ. ४५३) येथे मचहमभट्टाने म्हटले आहे. 

[इत्याचद प्रचतभातत्त्वमस्माचभरुपपाचदतम् । 
शासे्त्र तत्त्वोक्ततकोशाख्ये, इचत नेह प्रपचञ्चतम् ॥] 

हा गं्रथ काव्यतत्त्वािा म्हििे काव्याच्या स्वरूपािा चविार करिारा व पूवणकालीन लेखकानंी 
काव्यरूपासंबधंी प्रगट केलेपया मतािंा सगं्रह आचि ऊहापोह करिारा असावा, असे त्याच्या नावावरून 
वाटते. तत्त्वोक्तत हा शब्द म ख्यतः काव्यतत्त्वोक्तत या अथानेि वापरलेला असावा. कारि या गं्रथामध्ये 
कचवप्रचतभेच्या स्वरूपािा चविार केला आहे असे मचहमभट्टाने म्हटले आहे. 
 

रसान ग िशब्दाथणचिन्ताक्स्तचमतिेतसः । 
क्षिं स्वरूपस्पशोत्था प्रजै्ञव प्रचतभा कवःे ॥ ११७ ॥ 
सा चह िक्ष भणगवतस्त तीयचमचत गीयते । 
येन साक्षात्करोत्येष भावासैं्त्रकापयवर्मतनः ॥ ११८ ॥ 
इत्याचद प्रचतभातत्त्वमस्माचभः प्रचतपाचदतम् । 
शासे्त्र तत्त्वोक्ततकोशाख्य इचत नेह प्रपचञ्चतम् ॥ ११९ ॥ 
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या तीन श्लोकापंकैी पचहले दोन श्लोक तत्त्वोक्ततकोश या गं्रथातून मचहमभट्टाने उद् धृत केले 
असावते असे चदसते. मचहमभट्टाने रिलेपया या तत्त्वोक्ततकोशाप्रमािे आनन्दवधणनाने स द्धा तत्त्वालोक 
नावािा एक गं्रथ चलचहला होता व त्यामध्ये इतर चवषयावं्यचतचरतत शास्त्रनय आचि काव्यनय (म्हििे 
शास्त्रािा दृचष्टकोन व काव्यािा दृचष्टकोन) या चवषयािंा चविार केला होता असे अचभनवग प्ताने म्हटले आहे. 

[लोिन, ४, पृ  .५३३  (काशी ससं्करि, १९४०) : एतच्च )शास्त्रनयकाव्यनयस्वरूपं (ग्रन्थकारेि तत्त्वालोके चवतत्योततम् । इह तस्य न 
म ख्योऽवसरःः, इचत नास्माचभस्तद् दर्मशतम् । लोिन, १, पृ  .६७  : तद त्तीिणत्वे त  सवं परमेश्वराद्वय ंब्रह्म इत्यस्मच्छास्त्रकारेि न न चवचदतं 
तत्त्वालोकगं्रथ ंचवरियता ।] 

कदाचित आनन्दवधणनाच्या तत्त्वालोक या गं्रथाम ळेि मचहमभट्टाला तत्त्वोक्ततकोश हा गं्रथ चलचहण्यािी 
पे्ररिा चमळाली असावी व या दोनही गं्रथािंा चवषय अंशतः तत्त्वज्ञान आचि अंशतः साचहत्यशास्त्रचवमशण असा 
असावा  .द दैवाने हे दोनही गं्रथ काळाच्या उदरात ल प्त झाले ही संस्कृत साचहत्यािी मोिीि हाचन होय.  
 

चवमशण २·२ (पृ. १८४) येथे मचहमभट्टाने वापरलेपया “स्वकृचतष ” या शब्दाम ळे त्याने काही 
काव्यरिना केली असावी असे मानण्यास आधार चमळतो. 

[मचहमभट्टाने चवमशण दोन मध्ये काचलदासाचद कवींच्या पद्ातील दोष दाखवनू ते दूर करण्यासािी ज्या स धारिा अनेक चिकािी 
स िचवपया आहेत, त्यावंरून काव्यरिनेतील त्याच्या सफाइणदारपिािी कपपना करता येते  .व्यक्ततचववेकामध्ये उदाहरिादाखल उद्  धृत 
केलेपया पद्ापंैकी ज्यािें मूळ सापडत नाही, त्यापंैकी काही मचहमभट्टाने रिलेली असण्यािी शतयता आहे  .परंत  आनन्दवधणन , 
अचभनवग प्त, चवश्वनाथ वगैरे लेखक ज्याप्रमािे यथा मम असे म्हिून स्वरचित पदे् उद् धृत करतात त्याप्रमािे मचहमभट्टाने कोिेही 
केलेले आढळत नाही .—  व्य  .चव .२ , २ मधील स्वकृचतष  या शब्दािा सबंंध केवळ व्यक्ततचववेक या गं्रथाशी असण्यािी शतयता आहे .
कारि १ , ४ मध्ये “स्वालंकारचवकपपप्रकपपने वेचत्त कथचमवावद्म्” या वातयािा रोख व्यक्ततचववेक या गं्रथाकडेि आहे  .परंत  २ , २ िा 
सबंंध िर केवळ व्यक्ततचववेक या गं्रथाशी असता तर स्वकृचतष  असा बह विनी प्रयोग न करता स्वकृतौ असा एकविनी प्रयोग 
मचहमभट्टाने केला असता  .म्हिून स्वकृचतष  यािा अथण “माझ्या काव्यरिना व माझा व्यक्ततचववेक याचं्या बाबतीत” असा करिे इष्ट 
होइणल  .व्यक्ततचववेक या गं्रथात शब्दयोिनेिे काही दोष आहेत हे र ः य्यकाने आपपया व्याख्याननामक टीकेमध्ये दाखचवले आहे )उदा .

पृ .४ व २८६ ). चवमशण दोन मध्ये पृ  .४६१ वर मचहमभट्टाने ध्वन्यालोक १ , १ या काचरकेतील नानाप्रकारिे दोष टाळून िी स्वमतान सार 
चनदोष फेररिना करून दाखचवली आहे, तीमध्ये स द्धा काही दोष दाखचविे शतय आहे.] 
म्हििे आनन्दवधणनाप्रमािे मचहमभट्ट स द्धा कचव आचि साचहत्यशास्त्रकार होता; एवढेि नव्हे, तर 

आनन्दवधणनािा आदशण स्वत:प ढे िेवनू व त्याच्याशी स्पधा करण्यासािी मचहमभट्टाने शास्त्र व काव्य या 
दोनही के्षत्रामंध्ये गं्रथरिना केली असे म्हििे शतय आहे. 
 
मविमभट्टाचा समय 
 

मचहमभट्टाने व्यक्ततचववकेामध्ये आनन्दवधणनकृत ध्वन्यालोक व अचभनवग प्तकृत लोिन या दोनही 
गं्रथातील विने उद् धृत करून ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन केले आहे. तसेि एका चिकािी (१, २९, पृ. २८५) 
क न्तकाच्या नावािा चनदेश करून व वक्रोक्ततिीचवत या गं्रथातील अवतरिे देऊन वक्रोक्ततचसद्धान्तािेही 
खंडन केले आहे. याचशवाय त्याने भरत, भामह व वामन याचं्या गं्रथातील अवतरिे उद् धृत केली आहेत. 
तसेि काचलदास, भारचव, माघ, भवभचूत, श्रीहषण (रत्नावली इत्यादी नाटकािंा कता), बाि, भट्टनारायि, 
रािशखेर, भल्लट, रत्नाकर (हरचविय या महाकाव्यािा लेखक) याचं्या काव्यनाटकातील अवतरिे त्याने 
चिकचिकािी उद् धृत केली आहेत. व्यक्ततचववके १, ४ व ५ येथे त्याने भट्टनायकािा हृदयदपणिनामक गं्रथ व 
ध्वन्यालोकावरील िक्न्द्रकानामक लोिनपूवणकालीन टीका यािंा द्धव्यथी शब्द वापरून ओझरता चनदेश 
केला आहे. 

[सहसा यशोऽचभसत ं सम द्ताऽदृष्टदपणिा मम धीः । 
स्वालंकारचवकपपप्रकपपने वेचत्त कथचमवावद्म् ॥ ४ ॥ 
ध्वचनवत्मणन्यचतगहने स्खचलतं वाण्याः पदे पदे स लभम् । 
रभसेन यत् प्रवृत्ता प्रकाशकं िक्न्द्रकामदृष्टवैव ॥ ५ ॥] 
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यावरून मचहमभट्टािा काळ या सवण गं्रथकाराचं्या नंतरिा आहे हे स्पष्ट आहे. चवशषेतः रािशखेरािे 
बालरामायि व चवद्धशालभचञ्जका, अचभनवग प्तािे लोिन आचि क न्तकािे वक्रोक्ततिीचवत या गं्रथातंील 
अवतरिे व्यक्ततचववकेामध्ये उद् धृत केलेली असपयाम ळे मचहमभट्टािा काळ इ. स. १०२० नंतरिा असला 
पाचहिे यात शकंा नाही. [कािे, History of Sanskrit Poetics, पृ. २५५.] रुय्यकाने (इ. स. ११३५ ते ११५०) 
अलंकारसवणस्व या गं्रथामध्ये मचहमभट्टािा व्यक्ततचववकेकार या शब्दाने चनदेश करून त्याच्या मतािा 
साराशं चदला आहे. [कािे, पृ. २८५; अलंकारसवणस्व (काव्यमाला ससं्करि, १९३९), पृ. ९–१०.] तसेि व्यक्ततचववकेावर 
व्याख्यान नावािी िी टीका खंचडत स्वरूपात उपलब्ध आहे, ती रुय्यकानेि चलचहली असे मानले िाते. 
[कािे, पृ. २५६.] हेमिन्द्राने (इ. स. ११०० ते ११५०) आपपया काव्यान शासन या प्राय: सकंलनात्मक गं्रथामध्ये 
व्यक्ततचववके चवमशण दोन मधील काव्यदोष चवविेनािा समावशे केला आहे. 

[काव्यान शासनातील चतसऱ्या अध्यायाच्या ४ ते ७ या िार सूत्रातं व त्यावंरील अलंकारिूडामचि आचि चववेक या दोन स्वरचित 
टीकामंध्ये हेमिन्द्राने ३१ काव्यदोषािें सोदाहरि चववेिन केले आहे (काव्यान शासन, म ंबइण, १९६४, पृ. १९९–२७३). या ३१ दोषामंध्ये 
मचहमभट्टाने व्यक्ततचववेकामध्ये चववेचिलेपया चवधेयाचवमशण, भग्नप्रक्रम, क्रमभेद, पौनरुतत्य व वाच्याविन (आचि अवाच्यविन) या 
दोषािंा समावेश झाला असून या दोषािंी ििा व उदाहरिे आचि त्या उदाहरिातील दोष दूर करण्यासािी स िचवलेपया स धारिा हे 
सवण व्यक्ततचववेकामधूनि घेतले आहे. हेमिन्द्राच्या काव्यान शासन या प्रायः सकंलनात्मक व सगं्राहक गं्रथात िशी ध्वन्यालोक, लोिन, 
काव्यप्रकाश इत्यादी पूवणकालीन गं्रथातूंन उसनवारी केली आहे, तशीि व्यक्ततचववेक या गं्रथातून केली आहे, हे काव्यान शासनािे 
अवलोकन केपयास सहि ध्यानात येण्यासारखे आहे. चववेकटीकेमध्ये पृ. २११ वर व्यक्ततचववेकातील २·३३ ते ३६ हे िार सगं्रह श्लोक, 
पृ. २५६–२५७, २·१५ ते १८ हे िार सगं्रह श्लोक व पृ. २५८–२५९ वर २·१८–२२ हे पाि सगं्रह श्लोक, असे एकूि १३ सगं्रह श्लोक 
उद् धृत केले आहेत. यावरून हेमिन्द्राने काव्यदोषािंी ििा करताना व्यक्ततचववेक या गं्रथािा नामचनदेश न करता मोठ्या प्रमािात 
उपयोग केला आहे हे स्पष्टपिे चदसून येते.– काव्यप्रकाश (उल्लास ५) व व्यक्ततचववेक (चवमशण ३) यामंध्ये ‘भम धक्म्मअ वीसद्धो’ इत्यादी 
गाथेतील गूढ अथण अन मानाने प्रचतपादताना केलेपया शब्दयोिनेत बरेि साम्य असले व काव्यप्रकाश उल्लास ७ आचि व्यक्ततचववके 
चवमशण २ यामंधील काव्यदोषाचं्या ििेत, दोषाचं्या उदाहरिातं व ते दोष टाळण्यासािी करावयाच्या स धारिातं िरी प ष्ट्कळ साम्य 
असले आचि मचहमभट्टाने चववेचिलेपया सवण काव्यदोषािंा अन्तभाव मम्मटाने चववेचिलेपया काव्यदोषामंध्ये होत असला, तरी मम्मटाने 
व्यक्ततचववकेातून उसनवारी केली, का मचहमभट्टाने काव्यप्रकाशातून उसनवारी केली हे चनचितपिे सागंिे किीि आहे. पहा : कािे प.ृ 
२५५–२५६. डॉ. व्ही. राघवन् शृङ् गारप्रकाशावरील गं्रथात (प.ृ २४३, २४४) चनचितपिे म्हितात की काव्यदोषािें चववेिन करताना 
मम्मटाने व्यक्ततचववेकािा उपयोग केला आहे. डॉ. बिेन झा यािेंही मत असेि आहे. पहा : Concept of Poetic Blemishes in 
Sanskrit Poetics, पाटिा य चनव्हर्मसटी, १९६५, पृ. १५३.] 

इसवी सनाच्या बाराव्या शतकातील श्रीहषण या महाकवीने खण्डनखण्डखाद् नामक गं्रथात मचहमभट्टािा 
चनदेश व्यक्ततचववकेािा लेखक म्हिून केला आहे. वरील चवविेनान सार हे चनचित िरते की इ. स. १००० ते 
११०० हा मचहमभट्टािा काळ असला पाचहिे. 
 
व्यक्ततवििेकाििील टीका ि सिायक वलखाि 
 

व्यक्ततचववकेावरील रुय्यकािी (इ. स. १२ व े शतक, पूवाधण) व्याख्याननामक टीका खंचडत 
स्वरूपात उपलब्ध आहे. प्रथमचवमशावरील टीका रेवाप्रसाद चद्ववदेी याचं्या कहदी संस्करिात पृ. ११० वर 
संपते. पचहपया चवमशाच्या त्यानंतरच्या िवळिवळ एकतृतीयाशं भागावर ही टीका उपलब्ध नाही. द सऱ्या 
चवमशावरील टीका कहदी ससं्करिाच्या पृ. ४१४ वर संपते. त्यानंतरच्या स मारे एकित थांश भागावर टीका 
उपलब्ध नाही. चतसऱ्यावरील टीका म ळीि उपलब्ध नाही. या टीकेमध्ये चतच्या त्र टीत स्वरूपाम ळे टीकेच्या 
लेखकािा चनदेश कोिेही केलेला आढळत नाही. परंत  अलंकारसवणस्व या गं्रथातील वृत्तीिा लेखक िो 
रािानक रुय्यक, त्यानेि ही टीका चलचहली असावी असे वाटते. अलंकारसवणस्वािा टीकाकार ियरथ पृ. 
१६ (काव्यकाला संस्करि) वर व्यक्ततचववकेावरील रुय्यकाच्या टीकेिा चनदेश करतो. कहदी संस्करिाच्या 
पृ. २८६ वर नायमीमासंा व साचहत्यमीमासंा या दोन स्वरचित गं्रथािंा, पृ. ३५१ आचि ३९३ वर 
हषणिचरतवार्मतक या स्वरचित गं्रथािा व पृ. ३५४ वर बहृतीनामक स्वरचित गं्रथािा या टीकाकाराने चनदेश 
केला आहे. अलंकारसवणस्व पृ. ७७ वर रुय्यकाने स्वरचित हषणिचरतवार्मतक व साचहत्यमीमासंा या गं्रथािंा 
चनदेश केला आहे. या सवण चनदेशावंरून सध्या त्र टीत स्वरूपात उपलब्ध असलेली व्यक्ततचववकेावरील 



 विषयानुक्रमविका 

व्याख्याननामक टीका रुय्यकानेि चलचहली आहे असे चसद्ध होते. ही टीका त्र टीत व त्रोटक असली तरी 
पाचंडत्यपूिण आहे. पि टीकाकार ध्वचनसंप्रदायािा अन यायी असपयाम ळे तो काही चिकािी 
व्यक्ततचववकेातील य क्ततवादािे खंडन व ध्वचनवादािे समथणन करतो (उदा. पहा : पृ. २० कहदी संस्करि). 
पृ. ४, ३३, ३३९ व ३५२ येथे तो मचहमभट्टाच्या अहंमन्यपिािी कनदा करतो. 

[पृ. ४ : एतच्चास्य साचहक्त्यकद र्मनरूपकस्य प्रम ख एव स्खचलतम् इचत महान् प्रमादः । पृ. ३३९ : तदेतदस्य चवश्वम् अगिनीयं मन्यमानस्य 
आत्मनः सवोत्कषणशाचलताख्यापनचमचत । पृ. ३५२ : एवंचवधे ि प्रदेश ेग्रन्थकारो हेवाचकतयैव दूषिमदात् ।] 

काही चिकािी (उदा॰ पृ. ४४) तो मचहमभट्टािी प्रशसंा करतो. 
[रुय्यकाने आपपया टीकेमध्ये प.ृ ३०५ वर द सऱ्या एका टीकाकाराच्या मतािे खंडन केले आहे (शाब्दः प्रक्रमभेद इचत, 
शब्दचवषयत्वाच्छाब्दः । शाब्दप्रक्रमभेद इचत त  प्रकृचतप्रक्रमभेदस्यान क्रमेि ये पिक्न्त तैः शाब्दिाथणिेत्य त्तरो ग्रन्थो नालोचित इचत 
उपेक्ष्यमेतत् ।). यावरून रुय्यकाच्या पूवी व्यक्ततचववेकावर एक टीकागं्रथ चलचहला गेला होता व तो रुय्यकाच्या अवलोकनात होता असे 
चदसते.] 

रुय्यकाने काही चिकािी (उदा॰ पृ. १४, ७६) मचहमभट्टाच्या मतािे खंडन करिारे संग्रह श्लोक रिलेले 
आढळतात. 
 

व्यक्ततचववकेावर साचहत्यािायण श्री. मध सूदन चमश्र यानंी अलीकडच्या काळात चलचहलेली 
मध सूदनीचववृचत या नावािी टीका (काशी संस्कृत सीचरि, क्रमाकं १२१) बनारस येथे १९३६ मध्ये प्रचसद्ध 
झाली आहे. ही टीका संपूिण व्यक्ततचववकेावर असून स बोध व मूळ गं्रथािा आशय िािण्यास उपय तत आहे. 
 

डॉ. कािे यानंी पृ. २५७ येथे व्यक्ततचववकेावरील चतलकरत्न नामक टीकेिा चनदेश केला आहे व 
त्या सबंंधात डॉ. एस्. आर् . भाडंारकर याचं्या Report on the search of Manuscripts in Rajputana 
and Cenrtal India for 1904–1905 and 1905–1906 (pp. 39–40, 85–87) या गं्रथािा हवाला चदला 
आहे. इ. स. १९६७ मध्ये श्री. पी. वेंकटेश्वरल  यानंी चलचहलेपया मचहमभट्टीयध्वन्यभाववादचवमशणः या 
प्रबंधात पृ. २१७ येथे या टीकेिा चतलक या नावाने चनदेश केला असून चतिी प्रचतचलपी (न्कलल) भाडंारकर 
प्राच्यचवद्ासंशोधनमक्न्दर, प िे येथे आहे असे म्हटले आहे. 
 

अलीकडच्या काळात इ. स. १९६४ मध्ये श्री. रेवाप्रसाद चद्ववदेी यानंी व्यक्ततचववकेािे कहदी भाषातंर 
व चववरि उपोद् घातासह आचि मूळ संस्कृत सचंहता व व्याख्यान टीका यासंह प्रचसद्ध केले आहे (काशी 
संस्कृत गं्रथमाला, क्रमाकं १२१, वारािसी). हा गं्रथ चवद्वत्ताप्रि र असून मूळ गं्रथाच्या अध्ययनास फार 
उपयोगी आहे. प्रस्त त गं्रथामध्ये चवमशण १ व २ वरील रुय्यकािी संस्कृत टीका (व्याख्यान) छापली असून 
चतिे कहदीमध्ये चववरि केले आहे. 
 

डॉ. कीर्मतिन्द्र पाडें याचं्या Comparative Aesthetics या गं्रथाच्या Indian Aesthetics नामक 
प्रथम खंडामध्ये (इ. स. १९५०, बनारस) पृ. २७०–३२५ येथे मचहमभट्ट व व्यक्ततचववके यासंंबधंी प्रदीघण 
चवविेन केलेले असून त्यात मचहमभट्टािा समय, त्याच्याचवषयी वैयक्ततक माचहती व व्यक्ततचववके या 
गं्रथाच्या प्रथम व चद्वतीय चवमशातील चवविेनािा साराशं यासंबधंी चविार केला आहे मचहमभट्टाच्या 
व्यक्ततचववकेावरून तो न्याय ककवा वैशचेषक मतािा प रस्कार करिारा नसून काश्मीरमध्ये उदयास 
आलेपया शवैवदेान्त मतािा अन यायी असपयािे डॉ. पाडें यानंी दाखचवले आहे. हाि चवषय डॉ. पाडें यानंी 
भारतीय चवद्ा, खंड ११, इ. स. १९५०, पृ. १८७ ते १९४ वरील लेखात िर्मिलेला आहे. श्री. पी. 
वेंकटेश्वरल  याचं्या वर चनदेचशलेपया प्रबधंात व्यक्ततचववके या गं्रथािे सवांगीि समालोिन संस्कृत भाषेत 
केले आहे. ध्वचनचसद्धातंावर मचहमभट्टाने घेतलेपया आके्षपािंी ििा करून, त्या आके्षपािें खंडन करण्यािा 
श्री. वेंकटेश्वरल  यानंी प्रयत्न केला आहे. 
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इ. स. १९६८ मध्ये डॉ. व्रिमोहन ित वेदी यानंी मचहमभट्ट या कहदी गं्रथात व्यक्ततचववकेािे 
सवांगीि परीक्षि व मूपयमापन केले आहे (पृष्ठसखं्या ३४७). व्यक्ततचववकेाच्या अभ्यासकानंा हा गं्रथ श्री. 
वेंकटेश्वरल  याचं्या गं्रथाप्रमािेि फार उपय तत आहे. 
 

इ. स. १९६८ मध्ये कनाटक चवद्ापीिािे डॉ. के. कृष्ट्िमूर्मत यानंी चलचहलेपया Dhvanyaloka and 
its Critics या गं्रथाच्या सातव्या प्रकरिात (पृ. २९०–२९६) व्यक्ततचववकेासंबधंी ििा केली आहे. 
 

डॉ. बेिन झा यानंी Concept of Poetic Blemishes in Sanskrit Poetics (िौखाबंा प्रकाशन, 
१९६५) या गं्रथाच्या आिव्या प्रकरिामध्ये (पृ. १३४–१५३) व्यक्ततचववकेाच्या चद्वतीय चवमशातील 
काव्यदोषचवविेनािे परीक्षि संके्षपाने केले आहे. 
 

डॉ. भा. र. अष्टीकर यानंी चलचहलेपया ‘ध्वचनचसद्धान्तः पूवणपीचिका व पचरिाम’ (कहद  
धमणसंस्कृचतमंचदर प्रकाशन, नागपूर, १९४७) या गं्रथाच्या अकराव्या प्रकरिामध्ये (पृ. १८६–१९५) 
व्यक्ततचववकेासंबधंी थोडतयात चविार केला आहे. 

 
❀ ❀ 
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२ 
 

व्यक्ततवििेक 
 

गं्रथाशयाचे विििि–प्रथमविमशध 
 

गं्रथाच्या प्रारंभी सहा प्रास्ताचवक पद्ामंध्ये गं्रथकाराने आपले हृद्धगत प्रगट केले आहे. 
 
१. व्यक्ततचववके हा गं्रथ चलचहण्यात गं्रथकारािा उदे्दश : ध्वचनवाद्ानंी प्रचतपाचदलेपया वस्त ध्वचन, 

अलंकारध्वचन व रसध्वचन या तीन ध्वचनप्रकारािंा अन मानामध्ये कसा अन्तभाव होतो हे दाखचविे. 
 
२. या गं्रथाम ळे ध्वचनवादािे प रस्कते गं्रथकारावर रुष्ट होतील पि अन चमतीवादािे प रस्कते 

आनक्न्दत होतील. गं्रथकाराशी सहमत असिाऱ्यासंािी हा गं्रथ चलचहला िात आहे. 
 

३. ध्वचनकार आनन्दवधणन याच्या म ख्य चसद्धान्तािे खंडन िरी या गं्रथात केले आहे तरी त्याच्या 
इतर अनेक मताशंी गं्रथकार सहमत आहे.  

[व्य. चव. ३·३३ : प्रािभतूा ध्वनेव्यणक्ततचरचत सैव चववेचिता । 
यत्त्वन्यत् तत्र चवमचतः प्रायो नास्तीत्य पेचक्षतम् ॥] 

संस्कृतसाचहत्यशास्त्रकारामंध्ये ध्वचनकारािे स्थान मोिे आहे. त्याच्या म ख्य चसद्धान्तािे पचरशीलनपूवणक 
खंडन केपयाने गं्रथकाराच्या मोिेपिात भर पडली आहे. 
 

४. हा गं्रथ चलचहताना गं्रथकाराने भट्टनायकािा हृदयदपणि नामक गं्रथ पाचहलेला नाही. 
 

५. ध्वचनचसद्धान्त फार गहन आहे. ध्वन्यालोकावरील िक्न्द्रका या नावािी टीका गं्रथकाराने 
पाचहलेली नाही. त्याम ळे गं्रथकाराच्या हातून काही ि का होण्यािा संभव आहे. 

[पूवणसूरींिे ध्वन्यालोकावरील खंडनमडंनपर गं्रथ न पहाता मी हा गं्रथ चलचहला ही िर मचहमभट्टािी दपोक्तत असेल तर ती पद् ३, ५ व 
६ मधील चवनयोततीशी चवसगंत व मचहमभट्टासारख्या चविारवंताला अशोभनीय आहे असे वाटते. परंत  पद् ४ व ५ मधील चवधाने िर 
वस्त क्स्थतीवर आधालेली असतील तर त्यातूंन दोन चनष्ट्कषण चनघतात. (१) अचभनवग प्ताना हृदयदपणि व िक्न्द्रका टीका हे दोनही गं्रथ 
उपलब्ध होते. कारि त्यानंी लोिनात अनेक चिकािी त्यातंील अवतरिे चदली आहेत ककवा त्यातंील मतािंा चनदेश केला आहे. 
अचभनवग प्ताना उपलब्ध असलेले हे दोनही गं्रथ त्याचं्यानंतर थोड्याि काळात नष्ट झापयाने मचहमभट्ट ते पाहू शकला नाही. ककवा (२) 
त्या दोन गं्रथाचंवषयी मचहमभट्टाने न सते ऐकले होते, परंत  ते गं्रथ त्याच्यापयंत पोहोिले नव्हते. पि हा द सरा चनष्ट्कषण बरोबर वाटत 
नाही. कारि अचभनवग प्त व मचहमभट्ट हे दोघेही काश्मीरिे रचहवासी होते. काश्मीर देश हा काही इतका चवस्तीिण नाही की त्याम ळे 
हृदयदपणि व िक्न्द्रका टीका हे दोन गं्रथ मचहमभट्टापयंत पोहोिू शकले नाहीत. पद् ४ व ५ मध्ये सहसा व रभसेन हे शब्द वापरले आहेत. 
त्यािंा अथण “एकाएकी, त्वरेने, घाइणने” असा आहे. व्यक्ततचववेक हा गं्रथ चलहून हातावेगळा करण्यािी अशी कोिती घाइण मचहमभट्टाला 
झाली होती की हृदयदपणि व िक्न्द्रका हे दोन गं्रथ वािण्यास त्याला सवड चमळू शकली नाही? व्यक्ततचववेक हा गं्रथ त्याने आपपया 
िीवनाच्या शवेटच्या टप्प्यामध्ये चलचहण्यास घेतपयाम ळे तो लवकर पूिण करण्यािी त्याला घाइण झाली होती काय?] 

 
६. गं्रथातील प्रमादाकंडे कानाडोळा करून चवद्वान सज्जनानंी त्यातील ग िाकंडे लक्ष द्ाव.े 

 
बोलताना व चलचहताना आपि िे शब्द वापरतो त्यानंा तीन चनरचनराळे अथण असतात हे भाषेसंबधंी 

चविार करिाऱ्याचं्या ध्यानात फार प्रािीन काळापासून आले होते. शब्दािा िो सरळ, वरवर चदसिारा अथण 
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असतो त्याला वाच्य ककवा म ख्य अथण म्हितात व तो प्रत्येक शब्दाच्या बाबतीत प्रािीन काळापासून िालत 
आलेपया संकेताम ळे िरून गेलेला असतो. त्या अथाला शब्द ज्या शततीम ळे प्रगट करतो, त्या शततीला 
अचभधा ककवा वािकत्व म्हितात. याचशवाय शब्दाला आिखी दोन अथण असू शकतात व ते चवचशष्ट संदभात 
थोड्याशा चविारानंतर श्रोत्याचं्या ध्यानात येतात. या दोन अथांपैकी एकाला लक्ष्य अथण व द सऱ्याला 
व्यङ् ग्य अथण म्हितात. शब्दाच्या ज्या शततीम ळे लक्ष्य अथण ध्यानात येतो चतला लक्षिा (ककवा उपिार ककवा 
ग िवृचत्त) व ज्या शततीम ळे व्यङ् ग्य अथण ध्यानात येतो चतला व्यिंना म्हितात. याचशवाय वातयातील सवण 
शब्दाचं्या अथांपासून िो संपूिण वातयािा एकम खी अथण वातयाथण म्हिून ध्यानात येतो त्याला तात्पयण ककवा 
तात्पयाथण म्हितात व तो तात्पयाथण वातयाच्या ज्या शततीम ळे ध्यानात येतो, त्या शततीला तात्पयणशक्तत [पहा 
: साचहत्यदपणि २, ३ व २०.] म्हितात. ध्वचनवाद्ानंी या सवण शतती मान्य केपया असून लचलतवाङ् मयाच्या 
मूपयमापनामध्ये त्यािंा उपयोग करून घेतला आहे. परंत  ध्वचनवादािे खंडन करताना मचहमभट्टाने िो 
म ख्य म द्दा प्रचतपाचदला आहे तो हाि की ध्वचनवादी मानतात त्याप्रमािे शब्दाच्या चिकािी अचभधा, लक्षिा व 
व्यंिना या तीन शतती नसून अचभधा ही एकमेव शतती आहे. तसेि अथाच्या चिकािी तात्पयण व व्यिंना या 
दोन शतती नसून अन मापकत्व ही एकि शतती आहे. म्हििे वाच्याथाच्या ज्ञानानंतर िो कोिताही अथण 
(मग तो ध्वचनवाद्ाचं्या मते तात्पयाथण असो ककवा व्यङ् ग्याथण असो) चवचशष्ट संदभात ध्यानात येतो तो तात्पयण 
ककवा व्यिंना या शततीम ळे ध्यानात येत नसून अन मानाने ध्यानात येतो. शब्दाच्या चिकािी िशी अचभधा ही 
एकि शतती असते तशीि अथाच्या म्हििे वाच्याथाच्या चिकािी अन मापकत्व ही एकि शतती असते. 
अन मापकत्वशततीला तकण शास्त्रात चलङ् गता म्हितात. म्हिून शब्द व अथण याचं्या चिकािी व्यिंकत्व 
सामथ्यण कधीि असू शकत नाही. असे असपयाम ळे शब्द व त्यािा वाच्याथण व्यंिक असतो असे म्हििे 
ि कीिे आहे. शब्द हा केवळ वाच्याथािा वािकि असू शकतो, द सऱ्या कोित्याही अथािा बोधक असू 
शकत नाही व वाच्याथण हा कोित्याही द सऱ्या अथािा केवळ अन मापकि असू शकतो. [शब्द वाच्याथाला अचभधेने 
प्रगट करतो, व वाच्याथण हा द सऱ्या कोित्या तरी अथाला अन मानाच्या प्रचक्रयेने प्रगट करतो. म्हिून शब्द स द्धा परंपरेने ककवा दूरान्वयाने अन मापक 
असतो असे म्हििे शतय आहे.] 
 

मचहमभट्टाने शब्दािा अचभधा हा एकि व्यापार मानपयाम ळे िसे शब्दािे व्यंिकत्व नाकारले आहे 
तसेि शब्दािे लक्षकत्व (म्हििे लक्षिेच्या द्वारा, वाच्याथाशी संबद्ध असिारा द सरा अथण प्रगट करण्यािे 
सामथ्यण) ही नाकारले आहे. त्यािप्रमािे त्याने अथाच्या चिकािी अन मापकत्व हे एकमेव सामथ्यण मानले 
असपयाम ळे वातयातील शब्दाचं्या वाच्याथांिे एकम खी संकपचडत अथण (म्हििे तात्पयाथण) प्रगट करण्यािे 
सामथ्यणही नाकारले आहे. त्याच्या मते तथाकचथत लक्ष्याथण व तथाकचथत तात्पयाथण हे वाच्याथाच्या चिकािी 
असलेपया अन मापकत्व सामथ्याने प्रगट केले िातात. तथाकचथत तात्पयाथण अन मानानेि ध्यानात येत 
असपयाम ळे तात्पयण या नावािी चनराळी शतती वातयाच्या चिकािी मानण्यािे काहीि कारि नाही. [लोिन प.ृ 
५७ व ६२ येथे तात्पयाथण हा अन्यथान पपचत्त ककवा अन्यथा अचसचद्ध या प्रमािाने (म्हििे अथापचत्त या प्रमािाने) ज्ञात होतो असे म्हटले आहे. 
नैयाचयक व वैशचेषक अथापचत्त या प्रमािािा अन्तभाव अन मानामध्ये करतात. मीमासंक मात्र अथापचत्त हे स्वतंत्र प्रमाि मानतात.] 
 

यािा अथण असा होतो की मचहमभट्टाच्या मते अचभधा (ककवा वािकत्व) हा खऱ्या अथाने एकमेव 
शाब्द व्यापार (linguistic function) आहे. तथाकचथत लक्षिा, व्यंिना व तात्पयण या शतती हे शाब्देतर 
आचि मानस (ककवा बौचद्धक) व्यापार (non-linguistic and mental or intellectual functions) आहेत. 
कारि ते अन मानरूप व्यापार (inferential functions) आहेत. या दृचष्टकोनातून मचहमभट्टाने पचहपया 
चवमशामध्ये लक्षिा, व्यंिना व तात्पयण या तीन व्यापारािें खंडन केले आहे. [पहा : व्य. चव. पृ. ११३–१२४; पृ. ८०–
९२; पृ. १३३–१४१.] 
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मचहमभट्टाने प्रचतपाचदलेपया अन चमचतवादािा प रस्कार प्रथम नैयाचयकानंी केला. त्याचं्या मते 
शब्दाच्या चिकािी अचभधा हा एकि व्यापार असतो व वातयातील शब्द ऐकपयानंतर ककवा वािपयानंतर 
त्याचं्या वाच्याथाहून चनराळे िे िे अथण ध्यानात येतात ते ते अन मानानेि ध्यानात येतात. 
 

लचलतवाङ् मयाच्या के्षत्रात प्रथम शङ् क काने अन चमचतवादािा प रस्कार केला असे चदसते. त्याच्या 
मते काव्य व नाय याचं्याम ळे सामाचिकानंा िेव्हा रसािा अन भव येतो तेव्हा काव्यातील व नायातील 
पात्राचं्या चिकािी उचदत झालेपया भावभावनािें ज्ञान वािकानंा व पे्रक्षकानंा काव्यात व नायात वर्मिलेले 
व चित्रि केलेले चवभाव, अन भाव आचि व्यचभिारी भाव याचं्याम ळे अन मानाने होते. [ध्वन्यालोकाच्या चद्वतीय 
उद्ोतावरील लोिन टीकेत (प.ृ १८६, काशीससं्करि) नायशास्त्राच्या सहाव्या अध्यायावरील अचभनवभारतीमध्ये (पृ. १२८, रसभावचविार, 
कंगले) व मम्मटाच्या काव्यप्रकाशामध्ये (उल्लास ४, पृ. ८८–९०, भाडंारकर प्राच्य सशंोधन मंचदर ससं्करि) शकं कािे हे मत प्रचतपाचदले आहे.] 
 

ध्वन्यालोकाच्या चतसऱ्या उद्ोतामध्ये हा अन चमचतवाद ध्वचनचसद्धान्तािा पूवणपक्ष म्हिून प्रचतपाचदला 
असून नंतर त्यािे खंडन ध्वचनवादाच्या दृचष्टकोनातून केले आहे. [पृ. ४४८–४५५ (काशी ससं्करि).] 
 

भाचषक व्यवहारामध्ये वातयात वापरलेपया शब्दानंा प्रायः दोन अथण असतात : (१) वाच्य अथण 
म्हििे शब्दाचं्या संकेतलभ्य अथांम ळे चनष्ट्पन्न होिारा सपूंिण वातयािा सरळ अथण, व (२) वातय उच्चारिाऱ्या 
वतत्याच्या मनात असला तरी शब्दानंी प्रत्यक्षपिे बोलून न दाखचवलेला, पि चवचशष्ट संदभाम ळे 
वातयश्रविानंतर थोड्या वळेाने ध्यानात येिारा प्रतीयमान ककवा प्रच्छन्न अथण. आनन्दवधणनाने (ध्वन्यालोक 
३, पृ. ४१६) वाच्याथाला शब्दािा ककवा वातयािा स्वाथण (ककवा चनयत अथण), व प्रतीयमान अथाला 
अथान्तर ककवा औपाचधक अथण म्हटले आहे. त्यापंकैी वाच्य अथण (स्वाथण) संकेताने चनचित झालेला, रूढ 
(रुळलेला) व स्वाभाचवक अथण असतो, तर प्रतीयमान अथण (अथान्तर) हा सकेंताने चनचित न झालेला, पि 
चवचशष्ट संदभाम ळे श्रोत्याचं्या ध्यानात येिारा औपाचधक (उपरा, आगन्त क) अथण असतो. प्रतीयमान अथाला 
ध्वचनवादी व्यंग्य (म्हििे व्यंिना व्यापाराम ळे ध्यानात येिारा) अथण म्हितात. भोिाने या प्रतीयमान 
अथािी (ज्याला तो वातयशषे म्हितो त्यािी) काही उदाहरिे शृङ् गारप्रकाशाच्या ९ व्या प्रकरिामध्ये चदली 
आहेत. (पृ. ३२४, म्हैसूर संस्करि, १९५६) : (१) एखाद्ा मन ष्ट्याने वाटसरूला “आयणचनवासोऽयं देशः (हा 
संभाचवत, स ससं्कृत मन ष्ट्यािंा देश आहे)” असे िर म्हटले, तर “तू येथे म ्कलाम करावास” हा प्रतीयमान 
अथण वाटसरूच्या ध्यानात येतो. (२) दोन प्रवाशापंैकी एकाने द सऱ्याला “मध्याहनो वतणते (द पारिे बारा 
वािले, सूयण डोतयावर आला)” असे िर म्हटले तर “आता आपि येथे थाबंून द पारिे िेवि उरकून घेऊं 
या” हा पचहपया प्रवाशाच्या मनातील अथण द सऱ्या प्रवाशाच्या ध्यानात येतो. (३) एखाद्ा मन ष्ट्याने एखाद्ा 
प्रवाशाला “सिोरः अयं पन्थाः (या वाटेवर िोरािंा स ळस ळाट आहे)” असे म्हटले तर “या वाटेने तू प ढे 
िाऊ नकोस” हा प्रतीयमान अथण त्या प्रवाशाला कळतो. (४) नदीवर स्नान करण्यासािी चनघालेपया 
प्रवाशाला माहीतगार मन ष्ट्याने “ग्राहाः सचरचत अस्याम् (ह्या नदीमध्ये स सरी आहेत)” असे म्हटले की “तू 
नदीवर स्नान करण्यास िाऊ नकोस” हा अथण त्या प्रवाशाच्या लक्षात येतो. 
 

या प्रतीयमान अथाला मीमासंक तात्पयाथण मानतात, तर नैयाचयक त्याला अन मेय अथण मानतात. 
लक्षिा या शब्दवृत्तीने ध्यानात येिारा लक्ष्य अथण स द्धा प्रतीयमान अथणि असतो. कारि वाच्याथािा ककवा 
स्वाथािा बाध झापयानंतर तो पराथण ककवा औपाचधक अथण म्हिूनि प्रगट होत असपयाने तो अथान्तरि 
असतो. उदा॰ “गङ् गाया ं घोषः (गंगेवर गवळ्यािंी वसती आहे)”, ककवा “कूपे गगणक लम् (चवचहरीवर 
गगणनामक मन ष्ट्यािे घर आहे)” या वातयातंील वाच्याथािा बाध झापयानंतर ‘तीर’ व ‘उपकण्ि (कािं)’ हे 
प्रतीयमान अथण प्रगट होतात. “गतोऽस्तमकण ः (सूयण मावळला)” इत्यादी वातयातील वाच्याथािा बाध न 
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होता त्या वाच्याथाला पूरक म्हिून “आता घरी परत िाण्यािी वळे झाली” इत्यादी प्रतीयमान अथण प्रगट 
होतात. परंत  बोलिाऱ्या व्यततीला तो द सरा अथण अचभपे्रत असिे व वाच्याथण ध्यानात आपयानंतर तो 
ध्यानात येिे हे धमण दोनही चिकािी सारखेि असतात. प्रतीयमान या शब्दाच्या अथासारखाि अथण असिारे 
गम्य, गम्यमान, प्रकाश्य, प्रकाश्यमान इत्यादी शब्द आहेत. 
 

नैयाचयकाचं्या व ध्वचनवाद्ाचं्या मताला अन सरून मचहमभट्टाने शब्दाचं्या अथांिे वाच्य व प्रतीयमान 
हे दोन प्रकार मानले आहेत. परंत  ध्वचनवादी प्रतीयमान अथाला व्यंग्य अथण म्हितात व तो व्यंिनानामक 
शब्दव्यापाराम ळे ध्यानात येतो असे मानतात, 

[भामह, दक्ण्डन्, उद्भट, रुद्रट व वामन या गं्रथकारानंी आपपया गं्रथामंध्ये व्यगं्याथणय तत अनेक वाच्यालंकारािंा चविार केला असला, 
तरी व्यंग्याथािा स्वतंत्रपिे चविार केलेला नाही. म्हििे व्यंग्याथण हे काव्यातील अत्यंत महत्त्वािे सौंदयणतत्त्व या दृष्टीने त्यािा चविार 
केलेला नाही. व्यंग्याथण हे एक उपिीव्य व स्वयंभ ूसौंदयणतत्त्व म्हिून त्यानंा मान्य नसावे असे वाटते. “गतोऽस्तमको भातीन्द याक्न्त 
वासाय पचक्षिः” यासारख्या वातयानंा त्यातील वस्त ध्वनीम ळे रसध्वनीम ळे उत्तम काव्यािी उदाहरिे म्हिून िरी ध्वचनवाद्ानंी मान्यता 
चदली असली, तरी भामह (काव्यालंकार २, ८७-८८) त्यानंा काव्यािी उदाहरिे मानीत नाही, कारि त्यामंध्ये वक्रोक्तत नाही व ती 
केवळ वस्त क्स्थतीिे कथन करिारी आहेत. काव्यालंकाराच्या सहाव्या प्रकरिात (श्लोक ८–१५) भामहाने वैयाकरिाचं्या 
स्फोटचसद्धान्तािे खंडन केले आहे. ध्वचनवाद्ानंी ध्वचनचसद्धान्त प्रचतपादताना वैयाकरिाचं्या ज्या स्फोटचसद्धान्तािा आधार घेतला तो 
स्फोटचसद्धान्त भामहाला मान्य नसपयाने त्याला व्यंग्य अथण हा काव्यातील एक स्वयंभ,ू स्वतंत्र, सवणश्रेष्ठ सौंदयणतत्त्व म्हिून मान्य नव्हते 
असे वाटते.] 

तर नैयाचयक (व मचहमभट्ट) हे अन चमचतवादी असपयाने प्रतीयमान अथाला अन मेय अथण म्हितात व तो 
अन चमचत या मानसव्यापाराम ळे ध्यानात येतो असे मानतात. त्याचं्या मते अथािे वाच्य अथण व अन मेय अथण हे 
दोनि प्रकार असून ते अन क्रमे अचभधा या शब्दव्यापाराम ळे व अन चमचत या अथणव्यापाराम ळे (म्हििे 
मानसव्यापाराम ळे) ध्यानात येतात. 

[व्य. चव. १, पृ. ४७ : अथोऽचप चद्वचवधः । वाच्योऽन मेयि । तत्र शब्दव्यापारचवषयो वाच्यः । स एव म ख्य उच्यते ।... तत एव तदन चमताद् वा 
चलङ् गभतूाद् यदथान्तरमन मीयते सोऽन मेयः ।] 

लचलत साचहत्याच्या संदभात मचहमभट्टाच्या मते प्रतीयमान (म्हििे अन मेय) अथािे (१) वस्त , (२) 
अलंकार व (३) रस, भाव आचद हे तीन प्रकार आहेत. त्यापंैकी पचहले दोन (म्हििे वस्त  व अलंकार) 
वाच्य स द्धा असू शकतात. पि रसभाव आचद अन मेय अथण केव्हाही वाच्य असू शकत नाही, तो केवळ 
अन मेयि असू शकतो. [व्य. चव. १, पृ. ४७ : स ि चत्रचवधः । वस्त मात्रम् । अलङ् काराः, रसादयिेचत । तत्राद्ौ वाच्यावचप सभंवतः । अन्त्यस्त  

अन मेय एव । त लना, लोिन १, पृ. ५०-५१.] वस्त  व अलंकार या प्रकारिा अथण वाच्य असताना चितका स ंदर वाटतो 
त्यापेक्षा अन मेय असताना तो चकती तरी अचधक मनोहर वाटतो. [व्य. चव. १, पृ. ७५ : न ि स खयचत वाच्योऽथणः प्रतीयमानः 
(= अन मेयः ) स एव यथा ।] याबाबतीत ध्वचनवाद्ासंारखेि मचहमभट्टािे मत आहे. चनराळेपिा एवढाि की 
ध्वचनवादी अन मेय या शब्दाऐविी व्यंग्य हा शब्द वापरतात, तर अन चमचतवादी व्यंग्य या शब्दाऐविी अन मेय 
हा शब्द व व्यंिना या शब्दाऐविी अन चमचत हा शब्द वापरतात. 
 

वातयातील शब्दािें वाच्याथण व त्याम ळे नंतर ध्यानात येिारा द सरा (म्हििे प्रतीयमान) अथण, 
यामध्ये िसा अन मापक-अन मेय संबधं (ककवा हेत हेत मत्संबधं अथवा चलङ् गचलक् गसंबंध) असतो तसाि 
वातयातील शब्दाचं्या वाच्य अथामध्ये असतो. वातयाचं्या द्वारा िे चविार प्रगट केले िातात ते काही वळेा 
चसद्धरूप म्हििे आधीि अक्स्तत्वात असलेपया वस्तूचवषयी ककवा व्यततीचवषयी केवळ चनवदेन करिारे 
(चसद्धवस्त कथनपर) असतात. उदा॰ ‘भारताच्या उत्तर सीमेवर चहमालय पवणत आहे.’ अशा प्रकारच्या 
केवळ वस्त क्स्थचतकथनपर वातयामंध्ये वाच्याथांच्या बाबतीत हेत हेत मद् भाव (ककवा साधनसाध्यभाव) हा 
संबंध नसतो. परंत  ज्यावळेी वातयाच्या द्वारा आपि एखाद्ा वस्तूचवषयी ककवा व्यततीचवषयी आपले मत 
प्रगट करतो व त्यािे समथणन करण्यासािी काहीतरी समथणक कारि सागंतो त्यावळेी वातयातंील 
वाच्याथांमध्ये साधनसाध्यभाव हा संबंध आढळून येतो. भाचषक व्यवहारातील प ष्ट्कळ वातये अशा रीतीने 
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साधनसाध्यभावावर म्हििे अन चमचतप्रचक्रयेवर आधारलेली असतात. भाचषक व्यवहारामध्ये िी वातये 
त्याचं्या श्रोत्याने एखादी कृचत करावी ककवा एखादी कृचत करू नये असे सागंिारी असतात, त्याचं्या 
बाबतीत स द्धा श्रोत्याने चवचशष्ट कृचत का करावी ककवा चवचशष्ट कृचत का करू नये हे त्याला पटवनू 
देण्यासािी कारिे सागंावी लागतात. वस्त क्स्थचतकथनपर वातयामध्ये चवचशष्ट वस्त क्स्थतीिे केवळ चनवदेन 
करिे हाि वतयािा उदे्दश असला, तरी तेथे स द्धा ती वस्त क्स्थती चवचशष्ट रूपािीि का आहे व त्याहून 
चनराळी का नाही हे ऐकिाऱ्याला पटचवण्यासािी कारिे सागंिे अवश्य असते. अशा प्रकारे भाचषक व्यवहार 
वाच्याथाच्या पातळीवरस द्धा प्रायः साधनसाध्यभावावर अचधचष्ठत असतो. हा साधनसाध्यभाव म्हििे 
अन चमचतप्रचक्रयेतील हेत हेत मद् भाव ककवा चलङ् गचलक् गभावि होय. मचहमभट्टाच्या मते वातयातून प्रतीत 
होिारा पि शब्दाचं्या वाच्याथांहून चनराळा असिारा अथण (म्हििे तथाकचथत लक्ष्य अथण, तात्पयाथण व 
व्यङ्  ग्य अथण) हाि केवळ अन मेय असतो असे नसून स्वतः वाच्याथणस द्धा साधनसाध्यभावावर आधारलेला 
असतो. अशा प्रकारे प्रायः सवण प्रकारच्या भाचषक व्यवहारामंध्ये अन चमतीिी प्रचक्रया अव्याहतपिे िालू 
असते. [व्य. चव. १, पृ. २६-२७ : सवण एव चह शाब्दो व्यवहार साध्यसाधनगभणतया प्रायेिान मानरूपोऽभ्य पगन्तव्यः । तस्य 
परप्रवृचत्तचनवृचत्तचनबन्धनत्वात्, तयोि सपं्रत्ययासपं्रत्ययात्मनोः अन्यथा कत णमशतयत्वात् । न चह य क्ततमनवगच्छन् कचिद् चवपचिद् विनमात्रात् 
सपं्रत्ययभाग् भवचत ।] 
 

वाच्याथाच्या ज्ञानानंतर वातयातून ध्यानात येिारा द सरा अथण म्हििे प्रतीयमान अथण ककवा अन मेय 
अथण हा वस्त रूप, अलंकाररूप व रसभावाचदरूप (म्हििे भावनात्मक आशय) असा तीन प्रकारिा असतो. 
अन चमचतप्रचक्रया तीनही प्रकारच्या प्रतीयमान (ककवा अन मेय) अथाच्या बाबतीत आढळून येते. या दृष्टीने 
अन चमचतप्रचक्रया ही एक फार व्यापक प्रचक्रया आहे. कारि ती मानवी मनोव्यापारािें कळतपिे ककवा 
नकळतपिे एक म लभतू व अत्यंत महत्त्वािे वैचशष्ट्य आहे. ध्वचनवादी ज्या शब्दशततीला व अथणशततीला 
व्यंिना म्हितात ती अन चमचतप्रचक्रयेिा एक आचवष्ट्कार आहे. व्यिंनेिे ताचत्त्वक स्वरूप अन मापकत्व हेि 
असपयाने व्यिंनेिा अन्तभाव अन चमतीमध्ये होतो असेि म्हटले पाचहिे. [व्य. चव. १, पृ. ६७ : तदेव ं
वाच्यप्रतीयमानाथणयोः चलङ् गचलक् गभावस्य समथणनात् सवणस्यैव ध्वनेः अन मानान्तभावः समक्न्वतो भवचत, तस्य (अन मानस्य) ि तदपेक्षया 
(ध्वन्यपेक्षया) महाचवषयत्वात् ।] व्यंिना हा शब्दाथणव्यापार काही काव्यात्म प्रकृतीच्या लोकानंी लचलतवाङ् मयाच्या 
संदभात स्वीकारला आहे. [ियन्तभट्ट, न्यायमञ्जरी (प.ृ ४५, काशी ससं्कृत सीचरि, क्रमाकं १०६, इ. स. १९२६) : अथवा नेदृशी ििा 
कचवचभः सह शोभते । चवद्वासंोऽचप चवम ह्यक्न्त वातयाथणगहनेऽध्वचन ॥] तकण शास्त्राच्या कसोटीवर व्यिंनािे स्वरूप तपासून 
पाचहपयास व्यिंनाव्यापार अन चमचतव्यापाराहून चनराळा नसपयािे चसद्ध होते. 
 
काव्यातील व्यजंनािृिीचे सैद्धाक्ततक दृष्ट्या खंडन [मचहमभट्टाने व्यिंनावृत्तीिे िे सैद्धाक्न्तक पातळीवर खंडन केले आहे, त्या 
सबंंधी डॉ. बी. भट्टािायण यानंी Indian Culture, Vol. 13, No. 1 (pp. 59-63) येथे छापलेपया Suggestion versus Inference in Sanskrit 
Aesthetics या लेखामध्ये ििा केली आहे.] 
 

व्यंिना व्यापारािे खरे स्वरूप कसे असते, तो कोित्या पचरक्स्थतीमध्ये प्रवृत्त होतो, त्यािे 
चनरचनराळे प्रकार व तो काव्यातील शब्दाचं्या वाच्याथािे चिकािी असिे कसे अशतय आहे यासंबधंी ििा 
मचहमभट्टाने प्रथम चवमशण प.ृ ८०–८६ येथे केली आहे. ही ििा ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनातील फार 
महत्त्वािा भाग आहे. म्हिनू ती खाली चवस्तृत स्वरूपात चदली आहे. 
 

वाच्य अथण व तथाकचथत व्यगं्य अथण याचं्यामध्ये व्यिंकव्यंग्यभाव खऱ्या अथाने असू शकत नाही. 
म्हििे वाच्य अथण हा व्यिंक व त्याच्या नंतर काही वळेाने ध्यानात येिारा वस्त , अलंकार व रसाचद या 
रूपािा प्रतीयमान अथण हा व्यंग्य असे काटेकोरपिाने म्हिता येिार नाही; तर केवळ लक्षिेने ककवा 
चढलेपिाने म्हििे शतय आहे. कारि व्यिंना व्यापार (अचभव्यतती) म्हििे एक प्रकारिी प्रकाशनचक्रयाि 
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आहे व चतला प ढील िार गोष्टींिी आवश्यकता असते : (१) प्रकाश्य वस्तू; (२) प्रकाश्य वस्तूिे प्रकाशन 
करिारी प्रकाशक वस्तू; (३) प्रकाश्य वस्तू व प्रकाशक वस्तू या दोहोंिे एकाि वळेी ज्ञान होिे, म्हििे त्या 
दोहोंमध्ये समकालीनत्व असिे; व (४) त्या दोन वस्तंूमध्ये प्रकाश्यप्रकाशसबंंधाव्यचतचरतत कोिताही संबधं 
नसिे (उदाहरिाथण संयोग). प्रकाश्य वस्तू ही सदू्रप म्हििे अक्स्तत्वात असिारी ककवा असदू्रप म्हििे 
अक्स्तत्वात नसिारी असू शकते. 
 

सदू्रप वस्तूच्या व्यिंनेिे तीन प्रकार आहेत : (१) उपादानकारिापासून होिारी कायािी व्यिंना. 
उपादानकारिामध्ये त्यािे कायण आधीपासूनि शक्ततरूपाने, म्हििे सूक्ष्मरूपाने असले तरी ते अदृश्य 
असते. ते प्रकट स्वरूपात चदसू लागिे हा व्यंिनेिा पचहला प्रकार होय. उदाहरिाथण दूध या 
उपादानकारिामध्ये दही आधीपासूनि शक्ततरूपाने (potentially) असते, पि ते दही या चवचशष्ट रूपात 
अदृश्य असते. द धावर तापचविे व चवरिि लाविे या प्रचक्रया केपयानंतर काही वळेाने दही प्रगट होते. येथे 
दूध हे व्यंिक व दही हे व्यगं्य असपयाने त्या दोहोंमध्ये व्यंिकव्यगं्यसबंंध आहे. िे लोक द धामध्ये दही 
आधीपासूनि शक्ततरूपाने नसते असे मानतात, त्याचं्या मते दही हे द धापासून उत्पन्न होते. व्यिंनेिा 
(ककवा अचभव्यततीिा) हा पचहला प्रकार साखं्यदशणनातील सत्कायणवादावर आधारलेला आहे. (२) कायण 
(म्हििे वस्तू) अक्स्तत्वात आपयानंतर कोित्यातरी प्रचतबंधक कारिाम ळे त्यािे ज्ञान नेत्राचद इंचद्रयानंा 
हेात नाही. अशा वळेी त्या प्रचतबधंक कारिावर मात करिाऱ्या प्रभावी साधनाम ळे, त्या प्रभावी साधनाच्या 
ज्ञानाबरोबरि आधीि अक्स्तत्वात असलेपया त्या वस्तूिे ज्ञान नेत्राचद इंचद्रयानंा होिे हा अचभव्यततीिा 
द सरा प्रकार होय. उदाहरिाथण अधंाऱ्या खोलीत आधीपासून असलेपया, पि अधंाराम ळे न चदसिाऱ्या घट 
वगैरे पदाथांिे ज्ञान चदव्याच्या प्रकाशाम ळे, त्या प्रकाशाच्या ज्ञानाबरोबरि, होते. म्हििे प्रकाश्य घट व 
प्रकाशक चदवा या दोहोंिे ज्ञान एकाि वळेी होते. 

[व्यंिनेच्या बाबतीतील घटप्रदीपदृष्टान्त आनन्दवधणनाच्या पूवी भतृणहचर या वैयाकरिाने वातयपदीय २, २९८–२९९ येथे चनदेचशला आहे. 
(घटाचदष  यथा दीपो येनाथेन प्रय ज्यते । ततोऽन्यस्याचप साचिव्यात् स करोचत प्रकाशनम् ॥ ससंर्मगष  तथाथेष  शब्दो येन प्रय ज्यते । तस्मात् 
प्रयोिनादन्यानचप प्रत्याययत्ससौ ॥) अंधाऱ्या खोलीतील घटाचद पदाथांिे चदव्याच्या प्रकाशाम ळे िेव्हा प्रकाशन (ककवा अचभव्यतती) 
होते, तेव्हा ं चदव्यापासून सगळीकडे पसरिाऱ्या प्रकाशािे ज्ञान व घटाचद पदाथांिे ज्ञान एकाि वेळी होिे हा अचभव्यतती या 
सकंपपनेमधील महत्त्वािा म द्दा आहे. चदव्यािा प्रकाश घटाचद पदाथांवर पडला की ते पदाथण डोळ्यानंा चदसू लागतात. प्रकाश हा स्वतः 
अदृश्य असतो. तो मूतण वस्तंूवर पडला की त्यािी व त्या वस्तंूिी िािीव डोळ्यानंा होते. म्हििे प्रकाशािे िाक्ष ष ज्ञान व त्याने प्रकाचशत 
केलेपया घटाचद मतूण पदाथांिे िाक्ष ष ज्ञान एकाि वेळी घडून येतात. प्रकाशािे ज्ञान प्रथम व प्रकाश्य वस्तूिे ज्ञान त्यानंतर काही वेळाने, 
असा पौवापयणक्रम नसतो. 
 
वस्त तः आध चनक भौचतकी चवदे्न सार चदव्यािे चकरि प्रथम घटाचद पदाथांवर पडतात व तेथून परावर्मतत होऊन पाहािाऱ्याच्या 
नेत्रपटलावर पडतात. या दोन चक्रया होण्यास थोडासा काळ लागतो, यात म ळीि शकंा नाही. त्याम ळे चदव्यािा प्रकाश व घटाचद 
पदाथांिे ज्ञान यामंध्ये पौवापयण असतेि. ते असले तरी ध्यानात येत नाही एवढेि फार तर म्हिता येइणल.] 

येथे चदवा हा व्यंिक व घट हा व्यंग्य असपयाने त्या दोहोंमध्ये व्यंिकव्यंग्यसंबधं आहे. प्रकाशक व प्रकाश्य 
वस्तंूिी ज्ञाने एकाि वळेी मन ष्ट्याला होतात हे ध्वन्यालोकात (उद्ोत ३, पृ. ४२४) आनंदवधणनानेस द्धा 
दीपघटदृष्टान्त देऊन मान्य केले आहे. (३) एखादी वस्तू आपि पूवी अन भचवलेली असपयाम ळे चतिे 
संस्कार आपपया मनावर उमटलेले असतात, म्हििे ती वस्तू संस्काररूपाने आपपया मनात राचहलेली 
असते. आता त्या वस्तूशी चनत्य साहियण असलेली द सरी एखादी वस्तू आपि पाचहली ककवा त्या वस्तूिी 
रेखाकृती, रंगाकृती ककवा चशपपाकृती आपि पाचहली ककवा त्या वस्तूिे पाण्यातील अथवा आरशातील 
प्रचतकबब आपपया दृष्टीस पडले ककवा त्या वस्तूिा प्रचतपादक भाचषक शब्द आपि ऐकला, की त्या मूळ 
वस्तूिे आपपया मनात उमटलेले संस्कार िागतृ होतात व त्याम ळे त्या वस्तूिे स्मचृतरूप ज्ञान आपिास 
होते. हे स्मृचतरूप ज्ञान म्हििे त्या मूळ वस्तूिे आपपया मनात झालेले प्रकाशन (व्यिंना ककवा 
अचभव्यतती) ि होय. ज्या वस्तूिे स्मृचतरूप ज्ञान (स्मरि) आपिास होते, ती वस्तू प्रकाश्य ककवा व्यंग्य 
असते व चतच्याशी चनत्य साहियाने संबद्ध अशा द सऱ्या वस्तूिे ज्ञान हे प्रकाशक ककवा व्यंिक असते. 
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उदाहरिाथण एखादे चित्र ककवा मूती पाचहली ककवा भाषेतील गो (गाय) वगैरे शब्द ऐकले की आपपया मनात 
त्या चित्रािा ककवा मूतीिा चवषय व गो (गाय) वगैरे शब्दािें अथण प्रगट होतात ककवा प्रकाचशत होतात. 
 

अचभव्यततीच्या वरील तीनही प्रकारामंध्ये अचभव्यतत होिाऱ्या वस्तू (म्हििे दही, घट, चित्रचवषय 
व गाय) या सदू्रप म्हििे अक्स्तत्वात असिाऱ्या आहेत. 
 

परंत  असदू्रप वस्तूच्या अचभव्यततीिा एकि प्रकार संभवतो. उदा. सूयाच्या ककवा िदं्राच्या 
प्रकाशाम ळे इन्द्रधन ष्ट्य ही असदू्रप वस्तू प्रकाचशत होते. [इन्द्रधन ष्ट्य हे आभासरूप म्हििे असदू्रप असते व त्यािी अचभव्यतती 
सूयणप्रकाश इत्याचदकाम ळे होते असे मचहमभट्टाने म्हटले आहे. इत्याचदक म्हििे िन्द्रप्रकाश ककवा चदव्यािा तेिस्वी प्रकाश असे समिाव.े 
इन्द्रधन ष्ट्याच्या खऱ्या स्वरूपािा चविार केपयास असे चदसते की वातावरिातील सूक्ष्म िलचबन्दंूमधून प्रकाशचकरि आरपार िाताना त्या 
प्रकाशचकरिािें सात घटक रंगाचं्या रूपात चवघटन झापयाने चदसू लागलेला सात रंगािंा वक्राकार पट्टा म्हििेि इन्द्रधन ष्ट्य होय. तेव्हा इन्द्रधन ष्ट्य 
म्हििे चवघचटत प्रकाशि. आता प्रकाश हा सदू्रप ककवा भावरूपि आहे. तो असदू्रप (म्हििे अभावरूप) म ळीि नाही. चशवाय, प्रकाश हा 
स्वयंप्रकाश असतो. तो परप्रकाश नसतो. म्हििे प्रकाशािी िािीव डोळ्यानंा होताना त्या प्रकाशाहून चनराळ्या कारिािी आवश्यकता नसते. आता 
इन्द्रधन ष्ट्य हे प्रकाशरूपि असपयाने ते स्वयंप्रकाश आहे. ते पूवी स्वतंत्रपिे अक्स्तत्वात असून ककवा नसून प्रकाशाम ळे प्रकाचशत होते असे म ळीि 
नाही, प्रकाश हा िसा सदू्रप ककवा भावरूप तसेि इन्द्रधन ष्ट्यही सदू्रप ककवा भावरूप असते. ते असदू्रपही नाही व सूयाचदकाचं्या प्रकाशाम ळे 
प्रकाचशत होिारेही नाही. सूयाचदकािंा प्रकाश हे इन्द्रधन ष्ट्यािे उपादान कारि आहे असे म्हिता येइणल, अचभव्यंिक कारि आहे असे म्हिता येिार 
नाही. दूध हे दह्यािे अचभव्यंिक कारि आहे असे ज्या मयाचदत अथाने म्हिता येइणल, त्याि मयाचदत अथाने सूयाचदकािंा प्रकाश इन्द्रधन ष्ट्यािे 
अचभव्यंिक कारि आहे असे फार तर म्हिता येइणल. असदू्रप वस्तूच्या अचभव्यततीिे अचधक िागंले उदाहरि म्हििे अचवद्मान सपािी अंध क 
प्रकाशात होिारी अचभव्यतती ककवा सूयाच्या उष्ट्ितेम ळे तापलेपया भपूृष्ठावर मृगिळािी होिारी अचभव्यतती हे होय.] इन्द्रधन ष्ट्य हा केवळ 
एक आभास असतो. त्याच्या चिकािी कोितेही वस्त त्व नसते. पि ते सूयणिन्द्रप्रकाशाम ळे अचभव्यतत होत 
असपयाने इन्द्रधन ष्ट्य व सूयणिन्द्रप्रकाश यामंध्ये व्यंिकव्यंग्यसबंंध असतो. 
 

अचभव्यततीच्या या प्रकारामंध्ये ध्वचनवाद्ाचं्या मते वाच्याथाम ळे होिारे तथाकचथत व्यंग्य अथािे 
ज्ञान बसत नाही. अचभव्यततीिा पचहला प्रकार उपादान कारि व कायण याचं्यामधील संबंधावर आधारलेला 
असतो. परंत  वाच्य अथण व तथाकचथत व्यंग्य अथण यामंध्ये उपादानकारि-कायणसंबधं नसतो, म्हििे वाच्य 
अथण हा व्यंग्य अथािे उपादानकारि नसतो, तर तो तथाकचथत व्यंग्य अथािे ज्ञापक कारि असतो. तसेि 
दही हा नेत्रग्राह्य व हस्तग्राह्य पदाथण आहे, पि व्यंग्य अथण हा नेत्रग्राह्य व हस्तग्राह्य पदाथण नाही : तो केवळ 
मनाच्या मनन या व्यापारािा चवषय असतो. अचभव्यततीच्या द सऱ्या प्रकारात प्रकाशक दीप व प्रकाश्य घट 
या दोहोंिे ज्ञान एकाि वळेी होते, म्हििे त्याचं्यामध्ये समकालीनत्व असते. परंत  वाच्याथणज्ञान व 
व्यंग्याथणज्ञान याचं्यामध्ये समकालीनत्व नसून क्रचमकत्व (म्हििे पौवापयण) असते. वाच्याथािे ज्ञान प्रथम 
होते व व्यंग्याथािे ज्ञान त्यानंतर काही वळेाने होते. कारि त्या दोहोंमध्ये चनचमत्तनैचमचत्तकसबंंध (म्हििे 
कारिकायणसंबधं) असतो. ही गोष्ट ध्वन्यालोकात आनंदवधणनानेस द्धा मान्य केली आहे. [ध्वन्यालोक ३, पृ. ४०४ : 
अत एव चवभावाचदप्रतीत्यचवनाभाचवनी रसादीना ंप्रतीचतचरचत तत्प्रतीत्योः कायणकारिभावेन व्यवस्थानात् क्रमोऽवश्यंभावी । स त  लाघवान्न प्रकाशते, 
इचत अलक्ष्यक्रमा एव रसादय इत्य ततम् । घटप्रदीपदृष्टान्त ध्वचनवाद्ानंी स्वीकारलेपया भाचषक व्यंिनावतृ्तीच्या बाबतीत लाग ू पडत नाही यािे 
द सरेही एक कारि मचहमभट्टाने असे साचंगतले आहे की घट ही इक्न्द्रयग्राह्य, िड, मूतण वस्तू आहे. परंत  ध्वचनवाद्ाचं्या मतान सार वाच्याथाम ळे 
प्रतीत होिारा तथाकचथत व्यंग्य अथण हा घटाप्रमािे इक्न्द्रयग्राह्य, िड, मूतण वस्तू नसून मनोग्राह्य, अमूतण अथण असतो. परंत  मचहमभट्टािा हा 
य क्ततवाद प्रत्ययकारी नाही. कारि अचभव्यतत होिारे अथण हे दोन प्रकारिे असतात : (१) िक्ष राचदइक्न्द्रयग्राह्य िड मूतण वस्तू; (२) केवळ 
मनोग्राह्य अमूतण अथण. हे दोनही प्रकारिे अथण आपापपया अचभव्यिंक कारिामं ळे अचभव्यतत होतात. द सऱ्या प्रकारामध्ये वाच्याथाम ळे प्रतीत होिाऱ्या 
व्यंग्य अथािा अन्तभाव होतो. एखादी वस्तू पाचहली असता तत्सबंद्ध द सऱ्या वस्तूिी िी आिवि होते ती व्यिंनेनेि होते असे म्हिता येइणल. 
द सऱ्या वस्तूिे स्मरि होताना ती वस्तू मूतण स्वरूपात उपक्स्थत नसते, तर िागतृ झालेले अमतूण ससं्कार या रूपात ती असते. िागतृ झालेपया अमूतण 
ससं्कारािें िे ज्ञान होते ते इक्न्द्रयप्रत्यक्षाने होत नाही तर मानसप्रत्यक्षाने होते. यावरून हे चसद्ध होते की अमूतण रूपािा अथणस द्धा अचभव्यतत होऊ 
शकतो. व्यिंनेच्या बाबतीत प ढे केला िािारा घटप्रदीपदृष्टान्त हा एकागंी आहे. प्रकाश्य पदाथण हा मूतणि असला पाचहिे व तो इक्न्द्रयप्रत्यक्षािा 
चवषय असला पाचहिे असे नाही. तो अमूतण व मानसप्रत्यक्षािा स द्धा चवषय असू शकतो हा म द्दा चवमशण ३, पृ. ५१० येथे मचहमभट्टाने मान्य केला आहे. 
काही चनपात (उद्धगारवािक अव्यये) क्रोध, शोक, आियण वगैरे भावना द्ोचतत करतात असे म्हिून त्याने आपपया या मताच्या समथणनासािी 
प्रदीपाच्या (म्हििे घटप्रदीपाच्या) दृष्टान्तािा हवाला चदला आहे. (केचित् प नर्मनपाताः क्रोधाद् भ तशोकादीन् भावान् प्रदीपवद् वततगृतान् 
द्ोतयक्न्त, न वाच्यगतान् ।). तेव्हा प्रकाश्यप्रकाशकसबंंध (म्हििे व्यंग्यव्यंिकसबंंध) घटाचद मूतण वस्तंूच्या बाबतीति असू शकतो, हा मचहमभट्टािा 
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चनष्ट्कषण बरोबर नाही. प्रकाश्यप्रकाशकसबंंध अमूतण वस्तंूच्या बाबतीतस द्धा असू शकतो हे मचहमभट्टाच्या म्हिण्यावरूनि चसद्ध होते.] वस्त ध्वचन 
व अलंकारध्वचन या दोनही ध्वचनप्रकारामंध्ये वाच्याथण ज्ञान व व्यंग्याथणज्ञान यामंध्ये पौवापयण असते व ते 
स्पष्टपिे प्रतीत होते हे ध्वचनवाद्ानंी त्या दोनही प्रकारानंा संलक्ष्यक्रम हे नाव देऊन मान्य केलेि आहे. 
रसाचदध्वनीच्या बाबतीतले पौवापयणस द्धा ध्वचनवाद्ानंी मान्य केले आहे. कारि त्यानंी रसाचदध्वनीला 
असंलक्ष्यक्रम हे नाव चदले आहे. यािा अथण असा होतो की रसाचदध्वनीच्या बाबतीत वाच्याथण व व्यंग्याथण 
यामंध्ये पौवापयण नसते असे म ळीि नाही. परंत  ते पौवापयण इतके सूक्ष्म (अपप) असते की ते ध्यानात येत 
नाही. अशा रीतीने सवणि ध्वचनप्रकारामंध्ये व्यंग्याथण हा वाच्याथाबरोबर प्रतीत होत नसून वाच्याथाच्या नंतर 
काही वळेाने प्रतीत होतो. असे असपयाने अचभव्यततीच्या द सऱ्या प्रकारात ध्वचन बसत नाही, हे स्पष्ट होते. 
 

अचभव्यततीिा चतसरा प्रकार हा अन मानाशी ि ळिारा म्हििे अन चमचतरूपि आहे. [गो हा शब्द 
कोिीतरी उच्चारलेला ऐकपयानंतर गाय या चवचशष्ट ित ष्ट्पाद पशूिे ज्ञान श्रोत्याला होिे हा तृतीय अचभव्यततीिा एक प्रकार म्हिून मचहमभट्टाने 
चनदेचशला आहे. आता तृतीय अचभव्यतती म्हििे अन चमतीि होय असे पृ. ८१ वर मचहमभट्टाने म्हटले आहे. (तृतीयस्यास्त  यल्लक्षि ंतदन मानस्यैव 
सभंाव्यते ।). यािा अथण असा होतो की गो या शब्दाम ळे गाय या पशिेू िे ज्ञान होते, ते अन चमचतरूपि असते. म्हििे अचभधा या शब्दवतृ्तीिा 
अन्तभाव अन चमचत या मानसवृत्तीमध्ये होतो असे मानण्यािा प्रसगं उत्पन्न होतो. पि मचहमभट्टाने तर अचभधा ही स्वतंत्र शब्दवृचत्त आहे हे आपले मत 
व्यक्ततचववेकात अनेक चिकािी आग्रहपूवणक प्रचतपाचदले आहे. पहा : व्य. चव. १, २७ (पृ. १११) व २, पृ. ४६२. गौतमाच्या न्यायसूत्रामध्ये (२, १·५५) 
स द्धा शब्दापासून वाच्याथािे ज्ञान होिे हा अन चमतीिा प्रकार नाही असे य क्ततवादपूवणक चसद्ध केले आहे.] तो अन मानाहून चनराळा नाही 
असे मचहमभट्टाने म्हटले आहे. अचभव्यततीच्या चतसऱ्या प्रकारात ध्वनीिा अन्तभाव होऊ शकेल, असा 
मचहमभट्टािा दावा आहे. पि तो ध्वचनवाद्ानंा कधीही मान्य होिारा नाही. कारि अचभव्यततीच्या चतसऱ्या 
प्रकारात (म्हििे अन मानात) ध्वनीिा अन्तभाव होतो असे म्हििे म्हििे व्यंिनावाद सोडून 
अन चमचतवादािा स्वीकार करिेि होय. 
 
ध्ितयालोकातील ध्िवनकाव्याच्या लक्षिाचे खंडन 
 

व्यंिनाव्यापारािे ताचत्त्वकदृष्ट्या खंडन केपयानंतर, ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनािा द सरा महत्त्वािा 
भाग म्हिून ध्वन्यालोक १·१३ येथे ध्वचनकाव्यािे िे लक्षि साचंगतले आहे, 

[यत्राथणः शब्दो वा तमथणम पसिणनीकृतस्वाथौ । 
व्यङ् ततः काव्यचवशषेः स ध्वचनचरचत सूचरचभः कचथतः ॥] 

त्यातील दहा दोष दाखवनू त्या लक्षिािे खंडन मचहमभट्टाने केले आहे. या दहा दोषािंी यादी व्य. चव. 
१·२३-२४ (पृ. ११०) येथे चदली असून 

[अथणस्य चवचशष्टत्वं, शब्दः, सचवशषेिः, तदः प ंस्त्वम् । 
चद्वविनवाशब्दौ ि, व्यक्ततः, ध्वचननाम, काव्यवैचशष्ट्यम् ॥ 
 
विनं ि कथनकत णः, कचथता ध्वचनलक्ष्मिीचत दश दोषाः । 
ये त्वन्ये तद् भेदप्रभेदलक्षिगता न ते गचिताः ॥ 
 
हे सवण दहा दोष अवाच्यविन या दोषाच्या स्वरूपािे आहेत. अवाच्यविन या दोषािे चववेिन मचहमभट्टाने चवमशण २, पृ. ४३६–४५५ येथे 
केले आहे. अवाच्यविन म्हििे िे बोलून दाखचविे योग्य नाही ते बोलून दाखचविे. दोष क्रमाकं ४ बरोबर प्रक्रमभेद हा दोषही आहे, तर 
दोष क्रमाकं ९ बरोबर शास्त्रीय लक्षिाच्या दृष्टीने अव्याक्प्त हा दोष आहे. प्रक्रमभेद या दोषािा चविार चवमशण २, पृ. २८७–३३१ येथे केला 
आहे.] 

त्यािंी सचवस्तर ििा पृ. ७ ते १०९ येथे केली आहे. या दहा दोषािें स्वरूप प ढीलप्रमािे— 
 

(१) व (२) : शब्द आचि वाच्य अथण हे तथाकचथत व्यगं्य अथाला प्रगट करताना स्वतःकडे द य्यम 
स्थान घेतात. ही शब्दयोिना शास्त्रीय लक्षिाच्या दृष्टीने योग्य नाही. कारि शब्द व वाच्याथण हे तथाकचथत 
व्यंग्य अथण प्रगट करण्यािी साधने असपयाने त्यानंा द य्यम स्थान प्राप्त होते की गोष्ट ओघानेि येते. शास्त्रीय 
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लक्षिामध्ये या गोष्टीिा चनदेश करण्यािी म ळीि आवश्यकता नाही. आता ध्वचनवाद्ाचं्या मते ग िीभतूव्यंग्य 
काव्यामध्ये वाच्याथण प्रधान व व्यंग्याथण अप्रधान असपयाम ळे ध्वचनकाव्यािे लक्षि ग िीभतूव्यंग्य काव्यावर 
अचतव्याप्त होऊ नये म्हिून ध्वचनकाव्यामध्ये शब्द व वाच्याथण स्वतःकडे द य्यम स्थान घेतात असे म्हटले 
असपयािा दावा ध्वचनवादी करू शकेल. पि ते बरोबर नाही. कारि ग िीभतूव्यगं्य काव्यातील वाच्याथण हा 
प्रस्त त असपयाम ळेि प्रधान असतो. तो तथाकचथत व्यंग्य अथाच्या त लनेने प्रधान असतो असे म ळीि नाही. 
प्रतीयमान अथण (म्हििे तथाकचथत व्यंग्याथण) हा वाच्याथािे साध्य असपयाम ळे प्रधानि असतो; व वाच्याथण 
हा प्रस्त त असपयाने प्रधान असतो. दोघािें प्रधानत्व चनरचनराळ्या कारिामं ळे उत्पन्न झालेले असते. चशवाय 
ग िीभतूव्यंग्य काव्यामध्ये तथाकचथत व्यंग्य अथण हा वाच्याथािे सौंदयण स्वतःच्या सौंदयाने वाढवीत 
असपयाम ळे वाच्याथाच्या त लनेने अप्रधान असपयािे वरवर पाहता वाटत असले तरी वाच्याथािे सौंदयण 
व्यंग्य अथाच्या स्वयभं ूसौंदयाम ळे उत्पन्न होत असपयाने व्यंग्याथण हाि खऱ्या अथाने स ंदर व प्रधान असतो 
असे म्हिाव ेलागते. 
 

(३) ध्वचनकाव्यामध्ये शब्द व वाच्याथण द सऱ्या अथाला अचभव्यतत करतात हे चवधान बरोबर नाही. 
कारि शब्दाचं्या व वाच्याथांच्या चिकािी व्यंिकत्वसामथ्यण कधीि नसते. शब्द हे संकेतचसद्ध अथांिे केवळ 
वािक असतात व वाच्याथण हे अथानंतरिे (म्हििे तथाकचथत व्यंग्य अथांिे) केवळ अन मापक असतात. 
[पहा : व्य. चव. १·२७, पृ. १११; २·१२७, पृ. ४६२.] 
 

(४) ध्वचनलक्षिामध्ये तम् अथणम् असा िो चद्वतीया चवभततीिा उपयोग केला आहे. (पृ. ९७) तो 
आके्षपाहण आहे. कारि ध्वन्यालोकातील १·१३ या काचरकेच्या पूवी काचरका १·६ मध्ये व्यंग्य अथािा चनदेश 
प्रतीयमानं वस्त  या नप ंसककलगी शब्दानंी केला आहे. [ध्वन्यालोक १, काचरका ४ व १० येथे स द्धा व्यंग्य अथािा चनदेश 
नप ंसककलगी शब्दानंी केला आहे.] म्हिून येथे प्रक्रमभेद हा दोष उत्पन्न झाला आहे. [वस्त तः ध्वन्यालोक १·११ मधील तम् अथणम् 
या शब्दािंा अथण ‘प्रतीयमानवस्त रूपं तम् अथणम्’ असाि काचरकाकाराला अचभपे्रत आहे. मचहमभट्टाने दाखचवलेला (कलग) प्रक्रमभेद हा दोष अगदी 
ताचंत्रक स्वरूपािा आहे. चशवाय ध्वन्यालोक १, ५, ६ व १२ मध्ये व्यंग्य अथािा चनदेश प कल्लगी शब्दानंी केलेला आहे. चवशषेतः १, १२ मध्ये व्यंग्य 
अथािा चनदेश सो अथणः या प कल्लगी शब्दानंी केलेला असपयाने १, १३ मध्ये त्यािा चनदेश तम् अथणम् या शब्दानंी करिे अगदी स्वाभाचवक आहे.] 
 

(५) ध्वचनलक्षिामध्ये व्यङ् ततः (अचभव्यतत करतात) हे िे चक्रयापदािे चद्वविनी रूप वापरले आहे 
ते दोषास्पद आहे. कारि अथणः शब्दो वा (अथण ककवा शब्द येथे वा हे चवकपपदशणक अव्यय वापरले 
असपयाम ळे व्यनक्तत हे एकविनी रूप वापरावयास पाचहिे होते (प.ृ ९४). [हा दोष मचहमभट्टाच्या पूवी होऊन गेलेपया 
भट्टनायकाने दाखवनू चदला होता, असे लोिन १, पृ. १०४ येथे अचभनवग प्तानंी म्हटले आहे व वा हा शब्द वापरला असून स द्धा व्यङ् ततः हे चद्वविनी 
रूप वापरण्यातील औचित्य स्पष्ट केले आहे. परंत  अचभनवग प्तानंी केलेपया या समथणनाचवषयी मचहमभट्टाने व्य. चव. १, पृ. ९६ येथे आपली नापसतंी 
प्रगट केली आहे. वस्त तः वा हे अव्यय ध्वन्यालोक १·१३ येथे ि (= आचि) या अथी वापरले आहे असे चदसते व त्या प्रकारिा वापर ससं्कृत 
वाङ् मयात केलेला आढळतो. उदा. पहा : क मारसभंव २·६०.] 
 

(६) व्यङ् ततः हे चद्वविनी रूप वापरले असपयाम ळे वा हे चवकपपाथणक अव्यय वापरिे अयोग्य होय. 
त्याऐविी ि हे सम च्चयाथणक अव्यय वापरून यत्राथणः शब्दोऽचप ि अशी शब्दयोिना करिे इष्ट झाले असते. 
[क्रमाकं ६ हा दोष क्रमाकं ५ या दोषाहून चनराळा नाही. दोनही दोषािंा आशय एकि आहे.] 
 

(७) व्य. चव. १, पृ. ८०–८६ येथे दाखचवपयाप्रमािे शब्द व अथण हे व्यंिक असू शकत नसपयाने 
ध्वचनलक्षिात व्यङ् ततः हे िे व्यंिनाथणक चव + अञ्ज ् या धातूिे रूप वापरले आहे, ते सदोष आहे. त्याऐविी 
प्रकाशयतः हे सामान्याथणक रूप वापरावयास पाचहिे होते. 
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(८) ध्वचनलक्षिामध्ये व्यंग्याथणप्रधान काव्य या अथी वापरलेला ध्वचन हा शब्द दोषास्पद आहे. 
कारि ध्वचन हा शब्द व्यंग्याथाशी व व्यिंनाव्यापाराशी सबंद्ध आहे. काव्यातील शब्दांच्या वाच्याथाम ळे प्रतीत 
होिारा तथाकचथत व्यंग्याथण हा अन मेय असतो, तो व्यंग्य कधीि नसतो. म्हिून अन मेयाथणय तत काव्याला 
ध्वचनकाव्य न म्हिता काव्यान चमचत असे म्हििेि योग्य होय. 
 

(९) ध्वचनलक्षिामध्ये वापरलेला काव्यचवशषे हा शब्द आके्षपाहण आहे. कारि रसरूपी भावनात्मक 
आशय हा काव्यािा आत्मा असतो हे ध्वन्यालोक १, काचरका ५ व ६ मध्ये ध्वचनकाराने मान्य केले आहे, 
यािा अथण असा होतो की िी वाङ् मयरिना रसात्मक असते तीि काव्य या संजे्ञला पात्र होते. रसािा 
पचरपोष करिे हे कोित्याही काव्यािे प्रधान कायण असते. तेव्हा एखाद्ा काव्याला काव्यचवशषे 
(वैचशष्ट्यय तत काव्य) म्हििे व त्याच्या त लनेने द सऱ्या एखाद्ा काव्याला केवळ काव्य म्हििे शतय नाही. 
काव्यामध्य वैचशष्ट्यय तत काव्य व केवळ काव्य अशी प्रतवारी करता येिार नाही. काव्य या संजे्ञला पात्र 
असिाऱ्या सवणि रिना अटळपिे रसय तत असिे आवश्यक असपयाने त्या वैचशष्ट्यय तति असतात. 
रसय तत असिे हे सवणि काव्यािें वैचशष्ट्य असते. म्हिून ध्वचनलक्षिामध्ये काव्यचवशषे हा शब्द वापरण्यात 
अवाच्यविन हा दोष उत्पन्न झाला आहे. [पहा : व्य. चव. २, पृ. ४३६–४५२.] 
 

(१०) ध्वचनलक्षिामध्ये शवेटी सूचरचभः कचथतः (चवद्वानानंी म्हटले आहे) असा िो शब्दप्रयोग केला 
आहे त्यातील सूचरचभः (चवद्वानानंी) हा शब्द अनावश्यक आहे व त्याम ळे अवाच्यविन हा दोष उत्पन्न झाला 
आहे. सूरचभः हा शब्द वापरताना चवद्वते्ततर भर न देता कथनचक्रयेच्या कोित्यातरी कत्यािा चनदेश करिे 
एवढाि उदे्दश असेल, तर तो शब्द वापरण्यािी म ळीि आवश्यकता नाही. कारि कोित्याही चक्रया 
कत्याम ळेि घडत असपयाने कत्यािा चनदेश न करता केवळ चक्रयेिा चनदेश केपयाने कत्यािे ज्ञान 
आपोआप वािकानंा होते. आता सूरचभः हा शब्द िर खास अचधकारय तत चवद्वान लोक या अथी वापरला 
असेल तरी स द्धा ध्वचनकाव्यािे इतके ‘उत्कृष्ट’ लक्षि सागंिारे खास पात्रता असलेलेि असले पाचहिेत, हे 
वािकाचं्या ध्यानात ताबडतोब येत असपयाने सूचरचभः या शब्दािा वापर चनरथणक िरतो. 
 

हे सवण दोष टाळून काव्यान चमतीिे लक्षि मचहमभट्टाने प ढीलप्रमािे केले आहे. (व्य. चव. १, २५, पृ. 
१११) [मचहमभट्टाने प्रथम चवमशात िसे ध्वचनलक्षिातील दहा दोष दाखवनू त्या लक्षिािे खंडन केले आहे व सदोष ध्वचनलक्षिाऐविी 
काव्यान चमतीिे चनदोष लक्षि साचंगतले आहे, तसेि चद्वतीय चवमशामध्ये प.ृ ४५६–४६५ येथे ध्वन्यालोकाच्या प्रथम उद्ोतातील ‘काव्यास्थात्मा 
ध्वचनः’ इत्यादी काचरकेमध्ये अनेक दोष दाखवनू त्या काचरकेिी चनदोष रिना करून दाखचवली आहे.] 
 

वाच्यस्तदन चमतो वा यत्राथोऽथान्तरं प्रकाशयचत । 
संबन्धतः क तचित् सा काव्यान चमचतचरत्य तता ॥ 

 
वाच्य अथण ककवा वाच्याथाम ळे अन मानाने ज्ञात होिारा (द सरा) अथण िेथे चनराळ्या अथािा बोध, त्या 
दोहोंमध्ये असलेपया कोित्यातरी (साहियण) संबधंाम ळे करून देतो तेथे काव्यान चमचत असते असे म्हटले 
िाते. 
 

ध्वचनलक्षिातील दहा दोषावं्यचतचरतत आिखी एका दोषािा चविार मचहमभट्टाने पृ. ८८–९३ येथे 
केला आहे. तो दोष म्हििे अव्याक्प्त दोष होय. ध्वचनलक्षिातील अथणः या शब्दािे चववरि आनन्दवधणनाने 
(ध्वन्यालोक १, पृ. १०४) वाच्याथणचवशषेः (चवचशष्ट प्रकारिा वाच्याथण) असे केले आहे. त्याम ळे केवळ 
वाच्याथाच्या द्वारा ज्या काव्यात वाच्याथाहून चनराळा (व्यंग्य) अथण प्रधानत्वाने अचभव्यतत होतो, ते काव्य 
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ध्वचनकाव्य होय असे ध्वचनकाव्यािे लक्षि चनष्ट्पन्न होते. परंत  काही वळेा काव्यामध्ये वाच्याथाम ळे एक व्यंग्य 
अथण अचभव्यतत झापयानंतर त्या व्यंग्य अथाम ळे आिखी द सरा व्यंग्य अथण प्रगट होतो व त्या द सऱ्या व्यंग्य 
अथाम ळे चतसरा व्यंग्य अथण प्रतीत होतो. या प्रकारच्या काव्याला काटेकोरपिाने ध्वचनकाव्य म्हिता येिार 
नाही, हा अव्याक्प्तदोष ध्वचनलक्षिामध्ये उत्पन्न होतो, म्हिून मचहमभट्टाच्या मते “यत्र वाच्योऽथणः, तेन 
अचभव्यततो व्यङ् ग्यो अथो वा तम् अथण व्यनक्तत सः काव्यचवशषेः ध्वचनः” असे ध्वचनकाव्यािे लक्षि 
ध्वन्यालोकात करावयास पाचहिे होते. वाच्याथाम ळे एक व्यंग्य अथण, त्या व्यंग्य अथाम ळे द सरा व्यंग्य अथण 
व त्या द सऱ्या व्यंग्य अथाम ळे चतसरा व्यंग्य अथण प्रतीत होतो या प्रकारिी काही उदाहरिे मचहमभट्टाने १, पृ. 
९०–९१ येथे चदली आहेत. [परंत  मचहमभट्टािा हा य क्ततवाद प्रत्ययकारी वाटत नाही. कारि वाच्याथाम ळे एकामागून द सरा याप्रमािे 
अनेक व्यंग्य अथण प्रगट होत असले तरी ते सवण व्यंग्य अथण प्रगट होण्यािे खरे व अंचतम कारि वाच्याथण (व त्यािा वािक शब्द) हेि असते. हा 
तथाकचथत अव्याक्प्तदोष टाळण्यासािी मचहमभट्टाने केलेपया काव्यान चमचतलक्षिामध्ये ‘वाच्यस्तदन चमतो वा यत्राथोऽथान्तरं प्रकाशथचत’ अशी 
शब्दयोिना केली आहे.] 
 

मचहमभट्टाच्या मते केवळ व्यगं्य अथणि अन मानाने प्रतीत होतो असे नसून तथाकचथत लक्ष्य अथण 
स द्धा अन मानानेि ज्ञात होतो. ‘वाहीको गौः’ या वातयामध्ये वाहीक या मानवी व्यततीिा ‘गौः’  (बैल) या 
ित ष्ट्पाद पशशूी केलेला अभेद (तादात्म्य) बाचधत होतो. आता येथे वाहीक व गो याचं्या अभेदािे चनचित 
चवधान तर िािूनब िून केले गेले आहे. त्या अभेदािे समथणन करण्यासािी वाहीक ही व्यतती काही (म्हििे 
चनब णद्धपिा इत्यादी) बाबतीत बैलाशी एकरूप आहे (म्हििे बलैासारखी आहे) असा चनष्ट्कषण अथापत्तीिा 
अवलंब करून काढावा लागतो व हा चनष्ट्कषण अन मानरूपि असतो. या चनष्ट्कषाम ळे गौः या शब्दािा अथण 
बैलाच्या चनब णद्धपिासारखा चनब णद्धपिा असिारा असा होतो व मूळ वातयाच्या वाच्याथातील चवसंगचत दूर 
होते. असाि प्रकार ‘पीनो देवदत्तो चदवा न भ ङ् तते’ या अथापत्तीच्या उदाहरिातही होतो. येथे देवदत्तािे 
पीनत्व (शरीर िाडिूड असिे) हे चदवसा न िेवण्याशी चवसंगत आहे. चवसंगचत दूर करण्यासािी ‘तो रात्री 
िेवतो’ अशी कपपना अथापत्तीिा अवलंब करून करावी लागते. नैयाचयकाचं्या मते अथापत्ती म्हििे 
अन मानि होय. ‘वाहीकः गौः’ या उदाहरिाप्रमािेि ‘मािवकः अक्ग्नः’, ‘बट ः कसहः’, ‘गङ् गाया ं घोषः’, 
‘क न्ताः प्रचवशक्न्त’ इत्यादी लक्षिेच्या सवण उदाहरिामंध्ये लक्ष्य अथण अन मान या अथण-व्यापाराम ळेि ज्ञात 
होतो, लक्षिानामक शब्दव्यापाराम ळे नाही. 

[व्य. चव. १, पृ. ११८ : तस्माद्ोऽयं वाहीकादौ गवाचदसाधम्यावगमः स तत्त्वारोपान्यथान पपचत्तपचरकक्पपतोऽन मानस्यैव चवषयः । न 
लक्षिाव्यापारस्य, इचत क्स्थतम् । 

 
गोत्वारोपेि वाहीके तत्साभ्यमन मीयते । 
को ह्यतक्स्मन्नतत पये तत्त्वं व्यापारयेद् ब धः ॥ 

 
पहा : चवमशण ३, पृ. ४७३ येथे केलेले ‘स विणप ष्ट्पा ंपृचथवीम्’ इत्यादी श्लोकातील लक्षिेिे व लक्षिामूलध्वनीिे खंडन.] 

 
ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनािा चतसरा महत्त्वािा भाग म्हििे ध्वन्यालोकामध्ये ध्वचनकाव्यािे िे 

अचववचक्षतवाच्य व चववचक्षतान्यपरवाच्य या नावािे दोन म ख्य प्रकार व त्यािें िे उपप्रकार साचंगतले आहेत, 
त्यािें खंडन होय. अचववचक्षतवाच्यध्वनीिे (म्हििे लक्षिामलूध्वनीिे) अत्यन्तचतरस्कृतवाच्य व 
अथान्तरसंक्रचमतवाच्य आचि चववचक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीिे सलंक्ष्यक्रम व असलंक्ष्यक्रम असे पोटभेद 
ध्वन्यालोकात उदाहरिासंह साचंगतले आहेत. अत्यन्तचतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रचमतवाच्य हे 
अचववचक्षतवाच्यध्वनीिे दोन पोटभेद लक्षिेमध्येि अन्तभूणत होत असपयाने आचि लक्षिा ही अन मानामध्ये 
अन्तभूणत होत असपयाने, अचववचक्षतवाच्यध्वनीच्या या दोन पोटभेदािंा अन्तभाव अन मानामध्येि होतो. 
चववचक्षतान्यपरवाच्यध्वनीच्या संलक्ष्यक्रम या पोटभेदाखाली येिारे वस्त ध्वचन व अलंकारध्वचन हे उपप्रकार 
व चववचक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या असंलक्ष्यक्रम या पोटभेदाखाली येिारे रसाचदध्वचन हे सवण ध्वचनप्रकार 
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अन मानामध्येि अन्तभूणत होतात हे मचहमभट्टाने प्रथम चवमशात व इतरत्र सचवस्तरपिे दाखचवले आहे. [व्य. 
चव. प.ृ ५७, १७४, १७८, ४७३, ५०५; प.ृ ५९–७५, ४७७.] चववचक्षतान्यपरवाच्यध्वनीिा शब्दशक्ततमलूध्वचन या नावािा िो 
प्रकार आहे, त्यामध्ये द सरा अथणि प्रतीत होत नसपयाने तो द सरा अथण व्यिंनेने प्रतीत होण्यािा प्रश्नि 
उत्पन्न होत नाही. [व्य. चव. प.ृ १७८, ४७८–४७९.] 
 

प्रथम चवमशाच्या शवेटच्या भागात [व्य. चव. पृ. १७१.] अचववचक्षतवाच्यध्वचन व चववचक्षतान्यपरवाच्यध्वचन 
या दोन सजं्ञामंधील दोष तकण ककण श पद्धतीने मचहमभट्टाने स्पष्ट केले आहेत व असे चसद्ध केले आहे की 
ध्वचनकाव्याच्या दोन म ख्य प्रकाराचं्या या संज्ञा ध्वचनकाव्यािे केवळ सामान्य स्वरूप प्रगट करिाऱ्या आहेत. 
ध्वचनकाव्याच्या सामान्यरूपाव्यचतचरतत कोितीही अवान्तर वैचशष्ट्ये सागंत नसपयाने त्या संज्ञा 
ध्वचनकाव्याच्या दोन म ख्य प्रकाराचं्या संज्ञा या दृष्टीने योग्य नाहीत. आिखी एक अडिि अशी आहे की 
चववचक्षतान्यपरवाच्य या संजे्ञिा न्कली अथण काय ते समििे किीि आहे. [व्य. चव. पृ. १७३.] चववचक्षत या शब्दािा 
अथण िर प्रधान असा असेल, तर प्रधानवाच्य अथण अन्यपर म्हििे अप्रधान कसा असू शकेल? वाच्य अथािे 
चववचक्षतत्व व अन्यपरत्व यामंध्ये चवरोध असपयाने चववचक्षतान्यपरवाच्य ही संज्ञा चवरोध या दोषाने दूचषत 
आहे. चशवाय चववचक्षतान्यपरवाच्य हा ध्वनीिा एक प्रकार असपयाने व ध्वचनकाव्याच्या सामान्यलक्षिामध्ये 
वाच्याथािे अन्यपरत्व उपसिणनीकृतस्वाथौ या चवशषेिाने आधीि साचंगतलेले असपयाने, अन्यपरत्व या 
सामान्यलक्षिातील धमािा ध्वचनकाव्याच्या एका प्रकाराला चदलेपया संजे्ञमध्ये प नर्मनदेश का केला आहे व 
तो प नर्मनदेश द सऱ्या प्रकाराला चदलेपया संजे्ञमध्ये (म्हििे अचववचक्षतवाच्य या संजे्ञमध्ये) का केला नाही हे 
समित नाही. प नरुततीिा दोष पतकरून अन्यपरत्व या धमािा चनदेश करावयािा असेल तर तो दोनही 
संज्ञाचं्या बाबतीत का केला नाही? प नरुततीिा दोष टाळावयािा असेल तर अन्यपरत्व या धमािा चनदेश 
कोिेही न करिे योग्य झाले असते. 
 

प्रथम चवमशण पृ. १३३–१४१ येथे मीमासंकाचं्या अचभधावादािे व तात्पयणवादािे आचि पृ. १४२–१४४ 
येथे क न्तकाच्या वक्रोक्ततचसद्धान्तािे खंडन मचहमभट्टाने केले आहे. संपूिण वातयातून प्रतीत होिारा िो 
एकम खी व एकसधं तात्पयाथण, तो अथापत्तीच्या (म्हििे अन मानाच्या) म ळे प्रतीत होतो. तो प्रतीत 
होण्यासािी तात्पयण या नावािा खास स्वतंत्र शब्दव्यापार मानण्यािी म ळीि आवश्यकता नाही. क न्तकाने 
प्रचतपाचदलेपया वक्रोक्ततचसद्धान्तामध्ये वक्रोततीिे िे चनरचनराळे प्रकार साचंगतले आहेत ते सवण ध्वनीिेि 
(म्हििे व्यिंनेिेि) प्रकार आहेत व काव्यातील वक्रोततीम ळे प्रतीत होिारा वैचित्र्यपूिण अथण हा व्यंग्य 
अथणि आहे. यावरून असे चसद्ध होते की वक्रोक्ततचसद्धान्त ध्वचनचसद्धान्ताहून चनराळा नाही व म्हिनू 
वक्रोक्ततचसद्धान्तािे चनराळे खंडन करण्यािी आवश्यकता नाही. ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनाने 
वक्रोक्ततचसद्धान्तािे खंडन झापयासारखेि आहे. 

 
❀ ❀ 
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३ 
 

व्यक्ततवििेक 
 

गं्रथाशयाचे विििि–वितीय विमशध 
 

व्यक्ततचववकेाच्या चद्वतीय चवमशामध्ये काव्यातील पाि (ककवा सहा) प्रम ख व व्यापक दोषािंा 
चविार मचहमभट्टाने प्रथम केला असून त्यानंतर ध्वन्यालोकातील प्रथमोद्ोतामधील प्रथम काचरकेमध्ये हे 
सवण दोष कसे आढळतात हे स्पष्ट करून त्या काचरकेिी चनदोष रिना करून दाखचवली आहे. 

[पृ. ४५६. 
रुय्यक, पृ. १७९ : ध्वचनलक्षिं दूषचयत्वा ध्वचनशास्त्रगतं ‘काव्यस्यात्मा ध्वचनः’ इचत ग्रन्थान्तरं दूषचयत ं सामान्येन तावत् काव्यगतम् 
अनौचित्योल्लासरूपं दूषिप्रपञ्चम् उपपादचयत म् आह ‘इह खल ’ इत्याचदना ।] 

काव्यदोषािें चवविेन करताना ध्वन्यालोक काचरका १·१ मधील दोष दाखचविे एवढाि मचहमभट्टािा उदे्दश 
नसून, काव्यामधील दोष शतय चततके टाळिे इष्ट असपयाने, त्यािें स्वरूप स्पष्ट करून वतणमानकालीन व 
भचवष्ट्यकालीन होतकरू कवींना मागणदशणन करिे हाही उदे्दश मचहमभट्टाच्या मनात होता. 

[२, १२६ (पृ. ४६२) : 
इदमद्तनाना ंि भाचवना ंिान शासनम् । 
लेशतः कृतमस्माचभः कचववत्मारुरुक्षताम् ॥] 

 
काव्यदोषािंी चवस्तृत ििा िरी मचहमभट्टाने चवमशण २ मध्ये केली असली, तरी चवमशण १, पृ. १५६ व 

१५९ येथे काव्यदोषासंंबंधी काही सामान्य चविार प्रगट केले आहेत. 
[पृ. १५६ : शब्ददोषािाम् ‘अनौचित्योपगमात्, तस्य ि रसभङ् गहेत त्वात् । यथाह ः– अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ् गस्य कारिम् । 
प्रचसद्धौचित्यबन्धस्त  रसस्योपचनषत् परा ॥ (ध्वन्यालोक, ३, पृ. ३३०); पृ. १५९ : 
 
ततिाथासामञ्जस्यादनौचित्य ंप्रसज्यते ॥ ९० ॥ 
 
बचहरङ् गान्तरङ् गत्वभेदात् तद् चद्वचवधं मतम् । 
तत्र शब्दैकचवषयं बचहरङ् गं प्रिक्षते ॥ ९१ ॥ 
 
चद्वतीयमथणचवषयं तत्त्वादै्रेव दर्मशतम् । 
तत्स्वरूपमतोऽस्माचभचरह नाचतप्रतन्यते ॥ ९२ ॥ 
 
पारम्पयेि साक्षाच्च तदेतत् प्रचतपद्ते । 
कवेरिागरूकस्य रसभङ् गचनचमत्तताम् ॥ ९३ ॥ 
 
यत्त्वेतच्छब्दचवषयं बह धा पचरदृश्यते । 
तस्य प्रक्रमभेदाद्ा दोषाः पञै्चव योनयः ॥ ९४ ॥ 
 
तेषा ंसकं्षेपतोऽस्माचभः स्वरूपमचभधास्यते । 
यस्त  प्रपञ्चः पञ्चाना ंस्वयं तमवधारयेत् ॥ ९५ ॥] 

मचहमभट्टाच्या मते काव्यातील औचित्यािा भगं म्हििेि काव्यदोष. औचित्यािा भगं झापयाने काव्याच्या 
रसरूपी आत्म्याला अपाय होतो व त्याम ळेि काव्यातील सवण प्रकारिे दोष उत्पन्न होतात. [मम्मट, काव्यप्रकाश, ७ 
: म ख्याथणहचतदोषो रसस्त  म ख्यः । चवश्वनाथ, साचहत्यदपणि १, १८ दोषास्तस्यापकषणकाः (म्हििे–काव्यात्मनः रसस्य अपकषणकाः ।).] 
काव्यग िािंा ज्याप्रमािे काव्यािा आत्मा असिाऱ्या रसाशी चिव्हाळ्यािा संबधं असतो, त्यािप्रमािे 
काव्यदोषािंाही असतो. रस हे काव्यािे प्राितत्त्व आहे हे आनंदवधणनाने भरताला अन सरून प्रचतपाचदलेले 
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मत मचहमभट्टाला मान्य आहे. [व्य. चव. १, २६ : काव्यस्यात्मचन सचंज्ञचन रसाचदरूपे न कस्यचिद् चवमचतः ।] रसाच्या दृष्टीने 
औचित्यािा भगं म्हििेि अनौचित्य. हे अनौचित्य काव्याच्या बचहरंगाला म्हििे शब्दानंा आचि अंतरंगाला 
म्हििे अथाला ग्रासिारे, असे दोन प्रकारिे असते. [व्य. चव. पृ. १८२ : एतस्य (काव्यदोषस्य) ि 
चववचक्षतरसाचदप्रतीचतचवघ्नचवधाचयत्वं सामान्यलक्षिम् । अन्तरङ् गबचहरङ् गभावि अनयोः (अथणचवषयकशब्द चवषयकदोषयोः) साक्षात् पारम्पयेि ि 
रसभङ् गहेत त्वात् ।] यापंैकी अथाला ग्रासिाऱ्या अनौचित्यािा चविार पूवी होऊन गेलेपया लेखकानंी केलेला 
असपयाम ळे मचहमभट्टाने अथणचवषयक अनौचित्यािा (म्हििे अथणचवषयक दोषािंा) चविार 
व्यक्ततचववकेामध्ये केलेला नाही. शब्दचवषयक अनौचित्यािा चविार पूवािायांनी आपपया गं्रथातं केला 
नव्हता असे नाही. पि शब्दचवषयक अनौचित्यािा व त्याम ळे उत्पन्न होिाऱ्या दोषािंा चविार मचहमभट्टाने 
त्यािें पाि (ककवा सहा) गटामंध्ये वगीकरि करून िसा केला आहे तसा पूवािायांनी केला नव्हता. 
मचहमभट्टाने िरी या पाि (ककवा सहा) बचहरंगदोषानंा शब्ददोष म्हटले असले, तरी ते केवळ शब्ददोष 
नसून शब्दातूंन प्रगट होिाऱ्या वाच्याथांनाही ग्रासिारे असतात. अन्तरंग दोष (अथणदोष) काव्याच्या 
रसरूपी आत्म्यािी साक्षात् (ताबडतोब) हानी करतात, तर बचहरंगदोष (शब्ददोष) काव्याच्या रसरूपी 
आत्म्यािी परंपरेने (म्हििे दूरान्वयाने ककवा थोड्या चवलंबाने) हानी करतात. [व्य. चव. प.ृ १८२ : एतस्य 
(काव्यदोषस्य) ि चववचक्षतरसाचदप्रतीचतचवघ्नचवधाचयत्वं सामान्यलक्षिम् । अन्तरङ् गबचहरङ् गभावि अनयोः (अथणचवषयकशब्द चवषयकदोषयोः) 
साक्षात् पारम्पयेि ि रसभङ् गहेत त्वात् ।] अथणचवषयक (= अंतरंग) दोषामंध्ये चवभाव, अन भाव व व्यचभिारी भाव यािें 
रसपचरपोषाच्या दृष्टीने अयोग्य रीतीने चित्रि केपयाने उत्पन्न होिाऱ्या दोषािंा म ख्यतः अन्तभाव होतो. या 
अथणदोषािंा (म्हििे म ख्यतः रसदोषािंा) आपपया गं्रथातं चविार केला आहे असे म्हिताना मचहमभट्टाच्या 
दृष्टीसमोर ध्वन्यालोककार आनंदवधणन व काव्यलंकारकार रुद्रट हे दोन लेखक होते असे वाटते. कारि 
ध्वन्यालोक ३, पृ. ३१८–३४४ व पृ. ३६१–३८९ (काशी संस्करि, बालचप्रयाटीकेसह, १९४०) येथे 
रसचवषयक दोषािंा बऱ्याि चवस्ताराने चविार केला आहे. तसेि काव्यलंकार, ११, १२–१४ येथे चवरस या 
रसदोषािा रुद्रटाने थोडतयात चविार केला आहे. [भोिाने सरस्वतीकण्िाभरि १, ५० येथे चवरस या रसदोषािा चविार 
रुद्रटाला अन सरून सकं्षेपाने केला आहे. शृङ् गारप्रकाश, प्रकाश १० मध्येही त्याने या दोषािी ििा केली आहे. तसेि रुद्रभट्टानेही शृङ् गारचतलक 
३, २०–२२ व ३, ४६ येथे या दोषािा चविार केला आहे.] 
 

बचहरंगदोषािें (म्हििे शब्ददोषािें) मचहमभट्टाने पाि प्रकार साचंगतले आहेत, ते असे :– (१) 
चवधेयाचवमशण, [चवधेयाचवमशण या दोषाला मम्मटाचद लेखकानंी अचवमृष्टचवधेयाशं असे नाव चदले आहे.] (२) प्रक्रमभेद, (३) क्रमभेद, 
(४) पौनरुतत्य (= प नरुक्तत), (५) वाच्याविन. या पाि दोषावं्यचतचरतत अवाच्यविन [भरताने नायशास्त्र १७, 
८८ येथे अथान्तर या नावाच्या दोषािा चनदश केला असून त्यािे स्वरूप अवण्यणविणन या शब्दाने १७, ८९ येथे केले आहे. (अवण्यं वण्यणते यत्र 
तदथान्तरचमष्ट्यते). मचहमभट्टाने याि दोषाला अवाच्यविन असे नाव चदलेले चदसते. चवद्ाधरने एकावलीच्या सहाव्या उन्मेषामध्ये पाि काव्यदोषािें 
िे चवविेन केले आहे, ते व्यक्ततचववेकातील चववेिनाला अन सरूनि केले आहे. परंत  त्याने क्रमभेद या दोषािी दखल घेतलेली चदसत नाही.] या 
दोषािाही मचहमभट्टाने चवस्तारपूवणक चविार केला आहे. चवमशण २, पृ. ४३६ येथे मचहमभट्टाने म्हटले आहे 
[अनेन ि वाच्याविनेन सामथ्याद् अवाच्यविनमचप सगंृहीतं वेचदतव्यम् । तस्यापीष्टाथणचवपयणयात्मकत्वात् ।] की अवाच्यविन या दोषािा 
अन्तभाव वाच्याविन या दोषामध्ये होऊ शकतो. कारि या दोनही दोषािें स्वरूप चववचक्षत अथािा चवपयणय 
करिे, म्हििे इष्ट अथाच्या चवरुद्ध, इष्ट अथाला सोडून ककवा इष्ट अथाशी चवसंगत बोलिे असे आहे. िे 
बोलून दाखचविे इष्ट व आवश्यक असते ते बोलून न दाखचविे, ककवा िे बोलून न दाखचविे इष्ट व 
आवश्यक असते ते बोलून दाखचविे असे अन क्रमे या दोन दोषािें स्वरूप असपयाम ळे इष्ट वस्तूिा चवपयणय हे 
या दोन दोषािें स्वरूप आहे व म्हिून वाच्याविन या दोषािी द सरी बािू या नात्याने मचहमभट्टाने 
अवाच्यविन या दोषािा चविार केला आहे. 
 

मचहमभट्टाने िर्मिलेपया या पाि व्यापक दोषािंी बीिे प्रािीन व्याकरिशास्त्रीय गं्रथात सापडतात 
असे रुय्यकाने चद्वतीय चवमशावरील टीकेच्या प्रारंभी पृ. १८० वर म्हटले आहे. रुय्यक म्हितो की हे पाि 
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दोष मचहमभट्टाने आपपया स्वैर कपपनेतून प्रगट केलेले आहेत असे समिून त्यािें महत्त्व वािकानंी कमी 
मानू नये. चवधेयाचवमशण हा दोष पाचिनीला स द्धा ज्ञात होता हे ‘षष्ट्ठ्याः आक्रोश े(अल क्)’ (पाचिचन ६, ३, 
२१) या सूत्रावरून स्पष्ट होते. यािप्रमािे प्रक्रमभेद, क्रमभेद, पौनरुतत्य, वाच्याविन व अवाच्यविन या 
दोषािंी म ळे कात्यायनािे वार्मतक व पतञ्जलीिे महाभाष्ट्य या गं्रथामंध्ये सापडतात. चवधेयाचवमशण दोष 
पाचिनीला माहीत होता हे मचहमभट्टाने स्वतःि पृ. २५५ व २७४ येथे मान्य केले आहे. पौनरुतत्य दोषाच्या 
चवविेनावरील टीकेमध्ये पृ. ३३३ वर रुय्यकाने म्हटले आहे की पौनरुतत्य दोषाच्या शब्दपौनरुतत्य व 
अथणपौनरुतत्य या दोन प्रकरािंा चनदेश अक्षपादाने (= गौतमाने) ‘शब्दाथणयोः प नवणिनं प नरुततम्, 
अन्यत्रान वादात् (न्यायसूत्र ५, २, १४) या सूत्रामध्ये केला आहे. 
 

मचहमभट्टाने िर्मिलेला चवधेयाचवमशण हा काव्यदोष भरताचद प्रािीन लेखकापंकैी कोिीही 
चनदेचशलेला नाही. परंत  चवधेयाचवमशण हा दोष अनौचित्यािा (ककवा औचित्यभगंािा) एक प्रकार असपयाने 
ध्वन्यालोक ३, पृ. ३३० वर चनदेचशलेपया अनौचित्यामध्ये त्यािा अन्तभाव करिे शतय आहे. सवणि 
काव्यदोष अनौचित्याम ळे उत्पन्न होतात हे मचहमभट्टानेही मान्य केले आहे. 

[पृ. १५६ : शब्ददोषािाम् ‘अनौचित्योपगमात्, तस्य ि रसभङ् गहेत त्वात् । यथाह ः– अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ् गस्य कारिम् । 
प्रचसद्धौचित्यबन्धस्त  रसस्योपचनषत् परा ॥ (ध्वन्यालोक, ३, पृ. ३३०); पृ. १५९ : 
 
ततिाथासामञ्जस्यादनौचित्य ंप्रसज्यते ॥ ९० ॥ 
 
बचहरङ् गान्तरङ् गत्वभेदात् तद् चद्वचवधं मतम् । 
तत्र शब्दैकचवषयं बचहरङ् गं प्रिक्षते ॥ ९१ ॥ 
 
चद्वतीयमथणचवषयं तत्त्वादै्रेव दर्मशतम् । 
तत्स्वरूपमतोऽस्माचभचरह नाचतप्रतन्यते ॥ ९२ ॥ 
 
पारम्पयेि साक्षाच्च तदेतत् प्रचतपद्ते । 
कवेरिागरूकस्य रसभङ् गचनचमत्तताम् ॥ ९३ ॥ 
 
यत्त्वेतच्छब्दचवषयं बह धा पचरदृश्यते । 
तस्य प्रक्रमभेदाद्ा दोषाः पञै्चव योनयः ॥ ९४ ॥ 
 
तेषा ंसकं्षेपतोऽस्माचभः स्वरूपमचभधास्यते । 
यस्त  प्रपञ्चः पञ्चाना ंस्वयं तमवधारयेत् ॥ ९५ ॥] 

 
विरे्याविमशधदोष (पृ. १८४–२८७) 
 

प्रत्येक वातयामध्ये उदे्दश्य व चवधेय असेल िे दोन भाग असतात, त्यापंैकी चवधेय हा भागि म ख्य 
असतो. उदे्दश्य हा भाग आधीि ज्ञात असपयाम ळे त्याला महत्त्व ककवा प्राधान्य नसते. आधीि ज्ञात 
असलेपया उदे्दश्याच्या बाबतीत पूवी अज्ञात अशी काहीतरी नवीन माचहती चवधेय या भागात साचंगतलेली 
असते. [पहा : काव्यप्रकाश, ५, पृष्ठ २२६ : भतूभव्यसम च्चारिे भतंू भव्यायोपचदश्यते । येथे भतू म्हििे आधीि चसद्ध ककवा ज्ञात असलेली वस्तू व 
भव्य म्हििे चसद्ध नसलेली, पि साध्य असलेली वस्तू. वातयातील उदे्दश्य हे चसद्ध असते, तर चवधेय साध्य असते. चसद्ध वस्तू ही साध्य वस्तूिे 
साधन ककवा उपाय असपयाने साध्य वस्तूिे महत्त्व चसद्ध वस्तूपेक्षा एका चवचशष्ट दृचष्टकोनातून अचधक असते.] म्हिून कोित्याही 
वातयामध्ये उदे्दश्यापेक्षा चवधेयाला अचधक प्राधान्य असते. वातयातील उदे्दश्यािा चनदेश हा पाया असतो व 
त्या पायावर चवधेयािी इमारत उभारलेली असते. उदे्दश्य व चवधेय याचं्या या स्वाभाचवक आचि तकण संगत 
क्रमामध्ये िर उलटापालट झाली तर उदे्दश्याला प्राधान्य व चवधेयाला गौित्व प्राप्त होते, असे झाले की 
चवधेयाचवमशण हा दोष उत्पन्न होतो. [व्य. चव. २·९४, पृ. ४३२ : अन वाद्मन तत्वैव न चवधेयम दीरयेत् । न ह्यलब्धास्पदं ककचित् क त्रचित् 
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प्रचतचतष्ठचत ॥] त्यािप्रमािे दोन शब्दािंा समास केला असता त्या दोन शब्दाचं्या वतत्याला अचभपे्रत असलेपया 
गौित्वािी व प्राधान्यािी काही वळेा उलटापालट होते. [पहा : एकावली ६·१  व त्यावरील वृचत्त, पृ. १५१–१५२.] म्हिनू 
दोन ककवा अचधक शब्दािंा समास करताना त्याचं्या अथांच्या गौित्वािी व प्राधान्यािी उलटापालट होिार 
नाही याचवषयी अत्यंत दक्षता पाळावी लागते. तशी दक्षता न पाळता समास केपयास चवधेयाचवमशण (म्हििे 
चवधेयाच्या न्याय्य प्राधान्यािा लोप) हा दोष उत्पन्न होतो. समासामंध्ये हा धोका संभवत असपयाम ळे 
मचहमभट्टाने प्रायः समासशून्य असलेपया वैदभी शलैीिी प्रशसंा केली आहे. 

[व्य. चव. २, १४–१६ : चवनोत्कषापकषाभ्या ंस्वदन्तेऽथा न िात चित् ।... 
तौ चवधेयान वाद्त्वचववकै्षकचनबन्धनौ । सा समासेऽस्तमायातीत्यसकृत्प्रचतपाचदतम् ॥ 
अत एव ि वैदभी रीचतरेकैव शस्यते । यतः समासससं्पशणस्तत्र नैवोपपद्ते ॥] 

बोलिाऱ्या व्यततीला इष्ट असलेपया अथांच्या गौित्वप्रधानत्वािंी समासामंध्ये उलटापालट होते ही गोष्ट 
पाचिनीला स द्धा मान्य होती व म्हिूनि त्याने शब्दािें समास करण्याच्या संदभात ‘समथणः पदचवचधः’ असे 
सूत्र (अष्टाध्यायी २, १, १) रिले आहे. ‘ज्या शब्दािें अथण एकमेकाशंी सबंद्ध आहेत अशा शब्दािंाि समास 
करावा’ एवढाि या सूत्रािा अथण नसून, ‘ज्या शब्दािंा समास केला असता त्याचं्या अथांच्या 
गौित्वप्रधानत्वािंा चवपयास होत नाही अशा शब्दािंाि समास करावा’ असाही अथण पाचिनीला अचभपे्रत 
आहे. 

[व्य. चव. २, पृ. २७४ : न िायमथणः स्वमनीचषकयैव अस्माचभरुपकक्पपतः, कक तर्मह आिायणस्य (पाचिनेः) अचप अचभमत एव । यदय ं
समासचवधौ समथणग्रहिं कृतवान् । केवलं तदचभप्रायमिानचद्भः व्याख्यातृचभः सापेक्षताचददोषान्तरव्यावृचत्तपरतया एव तद् व्याख्यातम् । न 
प नरेतद्धव्यावृचत्तपरतयापीचत तदचभप्रायमेव अस्माचभः प्रकाशयचद्भः तस्य इह अथणत्वम् अचप प्रचतपाचदतम् । न त  अपूवं ककचित् । 
मचहमभट्टािे म्हििे असे की : समासकरिे घटकपदयोः गौिप्रधानभावस्य अचवपयणस्तत्वम् अचप समथणत्वम् इचत पाचिनेः अचभपे्रतम् ।] 

तेव्हा चवधेयाचवमशण या दोषािा चनदेश िरी प्रािीन लेखकानंी केलेला नसला, तरी पाचिनीला त्या दोषािी 
िािीव होती. तसेि आनंदवधणनाने अनौचित्य (= औचित्यभगं) हे रसहानीिे एकमेव कारि आहे असे 
िेव्हा म्हटले, तेव्हा अनौचित्याच्या व्यापक के्षत्रामध्ये त्याने चवधेयाचवमशण या दोषािा अन्तभाव केला होता, हे 
उघड आहे. 
 

चवधेयाचवमशण या दोषािे उदाहरि म्हिून मचहमभट्टाने ‘संरम्भः कचरकीट...’ इत्यादी श्लोक उद् धृत 
केला आहे. हा श्लोक क न्तकाने वक्रोक्ततिीचवत १·९ या काचरकेवरील वृत्तीमध्ये शब्द व अथण याचं्यामधील 
कमालीच्या स संवादािे (साचहत्यािे, सहकायािे) आदशण उदाहरि म्हिून उद् धृत केला आहे. 

[सरंम्भः कचरकीटमेघशकलोदे्दशने कसहस्य यः 
सवणस्यैव स िाचतमात्रचनयतो हेवाकलेशः चकल । 
इत्याशाचद्वरदक्षयाम्ब दघटाबन्धेऽप्यसरंब्धवान्  
योऽसौ क त्र िमत्कृतेरचतशय ंयात्वक्म्बकाकेसरी ॥] 

हा श्लोक उद् धृत करण्यामध्ये क न्तकािा उदे्दश असाि आहे की त्यामध्ये कोिताही काव्यदोष नाही हे 
वािकाचं्या ध्यानात याव.े परंत  मचहमभट्टाने चवस्तृत ििा करून असे दाखचवले आहे की या श्लोकामध्ये 
असंरब्धवान्, योऽसौ व अक्म्बकाकेसरी या तीन चिकािी चवधेयाचवमशणदोष आहे. असरंब्धवान् याच्या िागी 
नोद् ततवान् (न व उद् ततवान् असे दोन स टे शब्द) व अक्म्बकाकेसरी याच्या िागी गौयाः हचरः असा 
समासचवरचहत शब्दप्रयोग केपयास असंरब्धवान् व अक्म्बकाकेसरी या सामाचसक शब्दामं ळे उत्पन्न झालेला 
चवधेयाचवमशण दोष नाहीसा होइणल. तसेि योऽसौ येथे केवळ यः (िो) हे संबधंी सवणनाम वापरपयाने व त्याला 
अन रूप असिारे सः हे दशणक सवणनाम न वापरपयाने उत्पन्न झालेला चवधेयाचवमशण दोष श्लोकाच्या शवेटी सः 
हे दशणक सवणनाम वापरपयास दूर केला िाइणल. 

[क न्तकाने उद् धृत केलेपया श्लोकामधील चत्रचवध चवधेयाचवमशण दोष दूर करण्यासािी त्या श्लोकाच्या उत्तराधािी फेररिना मचहमभट्टाने 
पृ. २८२ येथे प ढीलप्रमािे केली आहे : 

इत्याशाचद्वरदक्षयाम्ब दघटाबन्धेऽचप नोद् ततवान् । 
योऽसौ क त्र िमत्कृतेरचतशय ंगौया हचरयात  सः ॥] 
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असंरब्धवान् या नञ्  तत्प रुष समासात नञ्  (= नाक्स्त) या चवधेयाला गौित्व प्राप्त झाले आहे. असंरब्धवान् 
या सामाचसक पदािा अथण क्षोभाच्या अभावाने य तत असा होतो. पि कवीला “प्रक्ष ब्ध न होिारा ककवा क्षोभ न 
पाविारा असा अथण अचभपे्रत आहे. या अचभपे्रत अथामधील ‘न’ िे प्राधान्य असंरब्धवान् या समासामध्ये 
नाहीसे होते. परन्त  समास न करता ‘न उद् ततवान्’ असे म्हटले की ‘न’ िे प्राधान्य अबाचधत रहाते. 
अक्म्बकाकेसरी या षष्ठीतत्प रुष समासात अक्म्बका या शब्दाच्या पावणती या अथाला गौित्व प्राप्त होते 
अक्म्बकाकेसरी यािा अथण ‘पावणतीकसह’ असा होतो, पि कवीला ‘पावणतीिा कसह’ हा अथण अचभपे्रत आहे. या 
अचभपे्रत अथामधील पावणतीिा या स्वतंत्र शब्दाने दाखचवलेले पावणतीिे महत्त्व अक्म्बकाकेसरी असा समास 
केपयाने नाहीसे होते. परंत  समास न करता गौयाः हचरः (गौरीिा म्हििे पावणतीिा कसह) असे म्हटले की 
गौरीिे प्राधान्य अबाचधत रहाते. ‘योऽसौ अक्म्बकाकेसरी क त्र िमत्कृतेः अचतशयं यात ’ या वातयात केवळ यः 
(िो) हे संबधंी सवणनाम वापरले आहे. त्याला अन रूप असिारे सः (तो) हे दशणक सवणनाम न वापरपयाने 
चवधेय कोटीतील सः या दशणक सवणनामािा चनदेश केला गेला नसपयाने एकूि चवधेयाच्या प्राधान्याला ध्कला 
पोहोिला आहे. म्हिून येथे वातयगत चवधेयाचवमशण दोष उत्पन्न झाला आहे. वातयगत चवधेयाचवमशणदोष 
वातयामध्ये चवधेयािा ककवा चवधेयाच्या एका अंशािा म ळीि चनदेश न केपयाने अथवा उदे्दश्याच्या आधी 
चवधेयािा चनदेश केपयाने उत्पन्न होतो. तर पदगत (= समासगत) चवधेयाचवमशण दोष समास केपयाने 
चवधेयाला गौित्व प्राप्त झापयास उत्पन्न होतो. 
 

या दोनही प्रकारच्या चवधेयाचवमशण दोषािी मचहमभट्टाने चवस्तृत, मूलगामी व व्याकरि आचि 
मीमासंा या शास्त्राचं्या आधारे ििा केली आहे, व आपपया प्रचतपादनाच्या समथणनासािी संस्कृत 
साचहत्यातील अनेक उदाहरिे देऊन चवधेयाचवमशणदोष टाळण्यासािी त्या उदाहरिातंील शब्दयोिनेमध्ये 
आवश्यक स धारिा करून दाखचवपया आहेत. 
Deepak 

संस्कृत साचहत्यशास्त्रावरील गं्रथामंध्ये मचहमभट्टाच्या व्यक्ततचववकेाव्यचतचरतत हेमिन्द्राच्या 
काव्यान शासनात, चवश्वनाथाच्या साचहत्यदपणिात व चवद्ाधराच्या एकावलीत चवधेयाचवमशण दोषािी ििा 
केलेली आढळते. हेमिन्द्र व चवद्ाधर या लेखकानंा या दोषािी ििा करताना मचहमभट्टापासून पे्ररिा 
चमळाली हे स्पष्ट आहे. हेमिन्द्राने केलेले या दोषािे चववरि व्यक्ततचववकेावर सपूंिणपिे आधारलेले आहे. 
मम्मटाच्या बाबतीत मात्र या प्रकारिे चनचित चवधान करता येत नाही. 

[काव्यान शासनातील चतसऱ्या अध्यायाच्या ४ ते ७ या िार सूत्रातं व त्यावंरील अलंकारिूडामचि आचि चववेक या दोन स्वरचित 
टीकामंध्ये हेमिन्द्राने ३१ काव्यदोषािें सोदाहरि चववेिन केले आहे (काव्यान शासन, म ंबइण, १९६४, पृ. १९९–२७३). या ३१ दोषामंध्ये 
मचहमभट्टाने व्यक्ततचववेकामध्ये चववेचिलेपया चवधेयाचवमशण, भग्नप्रक्रम, क्रमभेद, पौनरुतत्य व वाच्याविन (आचि अवाच्यविन) या 
दोषािंा समावेश झाला असून या दोषािंी ििा व उदाहरिे आचि त्या उदाहरिातील दोष दूर करण्यासािी स िचवलेपया स धारिा हे 
सवण व्यक्ततचववेकामधूनि घेतले आहे. हेमिन्द्राच्या काव्यान शासन या प्रायः सकंलनात्मक व सगं्राहक गं्रथात िशी ध्वन्यालोक, लोिन, 
काव्यप्रकाश इत्यादी पूवणकालीन गं्रथातूंन उसनवारी केली आहे, तशीि व्यक्ततचववेक या गं्रथातून केली आहे, हे काव्यान शासनािे 
अवलोकन केपयास सहि ध्यानात येण्यासारखे आहे. चववेकटीकेमध्ये पृ. २११ वर व्यक्ततचववेकातील २·३३ ते ३६ हे िार सगं्रह श्लोक, 
पृ. २५६–२५७, २·१५ ते १८ हे िार सगं्रह श्लोक व पृ. २५८–२५९ वर २·१८–२२ हे पाि सगं्रह श्लोक, असे एकूि १३ सगं्रह श्लोक 
उद् धृत केले आहेत. यावरून हेमिन्द्राने काव्यदोषािंी ििा करताना व्यक्ततचववेक या गं्रथािा नामचनदेश न करता मोठ्या प्रमािात 
उपयोग केला आहे हे स्पष्टपिे चदसून येते.– काव्यप्रकाश (उल्लास ५) व व्यक्ततचववेक (चवमशण ३) यामंध्ये ‘भम धक्म्मअ वीसद्धो’ इत्यादी 
गाथेतील गूढ अथण अन मानाने प्रचतपादताना केलेपया शब्दयोिनेत बरेि साम्य असले व काव्यप्रकाश उल्लास ७ आचि व्यक्ततचववके 
चवमशण २ यामंधील काव्यदोषाचं्या ििेत, दोषाचं्या उदाहरिातं व ते दोष टाळण्यासािी करावयाच्या स धारिातं िरी प ष्ट्कळ साम्य 
असले आचि मचहमभट्टाने चववेचिलेपया सवण काव्यदोषािंा अन्तभाव मम्मटाने चववेचिलेपया काव्यदोषामंध्ये होत असला, तरी मम्मटाने 
व्यक्ततचववेकातून उसनवारी केली, का मचहमभट्टाने काव्यप्रकाशातून उसनवारी केली हे चनचितपिे सागंिे किीि आहे. पहा : कािे प.ृ 
२५५–२५६. डॉ. व्ही. राघवन् शृङ् गारप्रकाशावरील गं्रथात (प.ृ २४३, २४४) चनचितपिे म्हितात की काव्यदोषािें चववेिन करताना 
मम्मटाने व्यक्ततचववेकािा उपयोग केला आहे. डॉ. बिेन झा यािेंही मत असेि आहे. पहा : Concept of Poetic Blemishes in 
Sanskrit Poetics, पाटिा य चनव्हर्मसटी, १९६५, पृ. १५३.] 
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या चवधेयाचवमशणदोषािा चनदेश मचहमभट्टाने प ढे पृ. ४३०–४३२ येथे वाच्याविन दोषाच्या सदंभात केला आहे. (अन्तरश्लोक २·९४–९५ 
व उदे्दश्यचवधेयभावाला काही चिकािी रूप्यरूपकभावािे (ककवा चवशषे्ट्यचवशषेिभावािे) स्वरूप प्राप्त झालेले चदसते, असे म्हटले आहे. 
चवधेयाचवमशण दोषािा अन्तभाव वाच्याविन या दोषामध्ये होऊ शकतो. कारि वातयातील चवधेयािा चनदेश ज्या स्थानी व ज्या प्रकारे 
करिे इष्ट व आवश्यक असते, त्या स्थानी व त्याप्रकारे त्यािा चनदेश न करिे म्हििे वाच्याविन होषि होय.] 

 
प्रक्रमभेद दोष (पृ. २८७–३२३) 
 

प्रक्रमभेद या काव्यदोषाला प्रक्रमभङ् ग ककवा भग्नप्रक्रम असेही म्हितात. मम्मटाने भग्नप्रक्रम हे 
नाव वापरले आहे, तर चवद्ाधराने प्रक्रमभङ् ग हे नाव वापरले आहे. 
 

कोित्याही वातयामध्ये उपक्रम (पूवणभाग) व उपसंहार (उत्तरभाग) असे दोन भाग असतात. 
उपक्रमातील एखादा चविार (अथण) व उपसंहारातील एखादा चविार (अथण) िर एकरूप असतील तर त्या 
एकरूप चविारािें वािक शब्दही एकरूपि असिे वातयािा अथण िटकन ध्यानात येण्याच्या दृष्टीने इष्ट व 
अवश्य असते. चविारामंध्ये एकरूपता असूनही शब्दांमध्ये चभन्नरूपता असेल तर वातयािा अथण ध्यानात 
येण्यास चवलंब लागतो व प्रक्रमभेद हा दोष उत्पन्न होतो. [पहा : व्य. चव. २, पृ. २८७ : प्रक्रमभेदोऽचप अनौचित्यमेव । स चह यथा 
प्रक्रमम् एकरसप्रवृत्तायाः प्रचतपत्तपृ्रतीतेः उत्खात इव पचरस्खलनखेददायी रसभङ् गाय पयणवस्यचत । सवणतै्रव शब्दाथणव्यवहारे चवद्वचद्भरचप 
लौचककक्रमोऽन सतणव्यः । लोकि मा भदू् रसास्वादप्रतीतेः पचरम्लानता इचत यथाप्रक्रममेव एनम् (= शब्दाथणव्यवहारम्) आचद्रयते ।] 
 

प्रािीन लेखकापंैकी भामह, दक्ण्डन् व वामन यानंी अपक्रम या नावािा िो दोष चववचेिला आहे, 
[भामह, काव्यालंकार ४·२०–२१; दक्ण्डन्, काव्यादशण ३·१४४–१४५; वामन, काव्यालंकारसूत्र २·२, २२.] त्याहून प्रक्रमभेद या दोषािे 
के्षत्र व्यापक आहे. प्रक्रमभेद दोषािे अनंत प्रकार आहेत असे म्हिनू व त्यापंैकी १४ प्रकारािंा चनदेश करून 
मचहमभट्टाने त्याचं्याचवषयी सोदाहरि ििा केली आहे. या १४ प्रकारापंैकी क्रमप्रक्रमभेद या एका 
प्रकारािाि भामह, दक्ण्डन् व वामन यानंी अपक्रम या नावाने चनदेश केला आहे. मचहमभट्टाच्या पूवी होऊन 
गेलेपया कोित्याही लेखकाने प्रक्रमभेद या दोषािी इतकी सागंोपागं व चवस्तृत ििा केलेली नाही. मम्मट, 
हेमिन्द्र, चवश्वनाथ व चवद्ाधर यानंी आपपया गं्रथातंील काव्यदोष प्रकरिातं भग्नप्रक्रम या दोषािे केलेले 
चवविेन व व्यक्ततचववकेातील या दोषािे चवविेन यामंध्ये प ष्ट्कळ साम्य आहे. 
 

या दोषािी स्थूलमानाने कपपना येण्यासािी प ढील तीन उदाहरिे नम ना म्हिून उल्लेखनीय 
आहेत. 
 

(१) प्रकृवतप्रक्रमभेद : उदेचत सचवता ताम्रो रतत एवास्तमेचत ि । संपत्तौ ि चवपत्तौ ि 
महतामेकरूपता ॥ येथे प्रथमाधातील वातयाच्या उपक्रमामध्ये ताम्र हा शब्द वापरला आहे व उपसंहारामध्ये 
रतत हा शब्द वापरला आहे. त्याम ळे प्रकृचतप्रक्रमभेद दोष उत्पन्न झाला आहे. उपक्रमामध्ये रतत या शब्दािा 
वापर केपयास ककवा उपसंहारामध्ये ताम्र या शब्दािा उपयोग केपयास हा दोष नाहीसा होइणल.  
 

(२) विभक्ततप्रक्रमभेद : कृतवानचस चवचप्रयं न मे प्रचतकूलं ि न ते मया कृतम् । (क मारसंभव, ४·७). 
येथे वातयाच्या उपक्रमात कृतवान् हा प्रथमा चवभततीतील शब्द वापरला आहे, तर उपसंहारात मया हा 
तृतीया चवभततीतील शब्द वापरला आहे. म्हिनू हे चवभक्ततप्रक्रमभेदािे उदाहरि आहे. ‘नि तेऽहं 
कृतवत्यसंमतम्’ अशी द सऱ्या िरिात शब्दयोिना केपयास चवभक्ततप्रक्रमभेद दूर होइणल. 
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(३) क्रमप्रक्रमभेद : तव क स मशरत्व ंशीतरचश्मत्वचमन्दोद्वणयचमदमयथाथं दृश्यते मचद्वधेष  । चवसिृचत 
चहमगभरैक्ग्नचमन्द मणयखैूस्त्वमचप मदनबािान् वज्रसारीकरोचष ॥ (अचभज्ञानशाक न्तल ३·३). येथे संपूिण 
श्लोकरूपी महावातयाच्या पूवाधात प्रथम मदनािा व नंतर िन्द्रािा चनदेश केला आहे. पि उत्तराधामध्ये 
प्रथम िन्द्रािा चनदेश व नंतर मदनािा चनदेश केला आहे. मदन व िन्द्र याचं्या पूवाधातील क्रमािा भगं 
उत्तराधात झापयाने हे क्रमप्रक्रमभेदािे उदाहरि आहे. 
 

प्रक्रमभेद या दोषाच्या संबधंात असा प्रश्न उत्पन्न होतो की हा दोष टाळावयािा म्हििे वातयाच्या 
उपक्रम व उपसंहार या भागातं एखाद्ा अथािे एकरूपत्व असपयास शब्दािेही एकरूपत्व असले पाचहिे. 
पि या पचरक्स्थतीत शब्दप नरुक्तत (पौनरुतत्य) हा दोष उत्पन्न होतो. यावर मचहमभट्टािे उत्तर असे की 
वातयामध्ये उपक्रम व उपसंहार असे दोन भाग नसताना एखाद्ा अथािे व शब्दािे एकरूपत्व असेल तरि 
प नरुक्तत हा दोष उत्पन्न होतो. पि वातयामध्ये उपक्रम व उपसंहार असे दोन भाग असतील तर त्या दोन 
भागामंध्ये एखाद्ा अथािे व शब्दािे एकरूपत्व असले तरी प नरुक्तत हा दोष उत्पन्न होत नाही. उलट त्या 
पचरक्स्थतीत शब्दािे व अथािे एकरूपत्व इष्ट व आवश्यक िरते. [व्य. चव. २, पृ. २९०; काव्यप्रकाश ७, पृ. ३६७; एकावली 
६, पृ. १६८.] 
 
क्रमभेददोष (पृ. ३२३–३३३) 
 

क्रमभेद या दोषािे सवणनामक्रमभेद व अव्ययक्रमभेद असे दोन भाग पाडून मचहमभट्टाने त्यािा 
चविार केला आहे. क्रम म्हििे सवणनामे व अव्यये यांच्या बाबतीतले स्थानािे औचित्य व क्रमभेद म्हििे या 
औचित्यािा भगं. सवणनामाच्या स्थानािे औचित्य म्हििे प्रथम नाम वापरून एखाद्ा वस्तूिा ककवा व्यततीिा 
चनदेश केपयानंतरि प नरुक्तत टाळण्यासािी नामाऐविी इदम्, अदस्, एतद् व तद् यापंैकी कोित्यातरी 
सवणनामािा उपयोग करिे. परंत  वातयात िर प्रथम केवळ सवणनाम वापरून एखाद्ा वस्तूिा ककवा 
व्यततीिा चनदेश केलेला असेल व त्यानंतर काही अंतराने त्या वस्तूिे ककवा व्यततीिे वािक नाम वापरले 
असेल, तर सवणनामक्रमभेद हा दोष उत्पन्न होतो. [व्य. चव. २·३२, पृ. ३२६ : परामृश्यमन तत्वैव परामशोऽस्य यस्तदा । स दोष:, 

वक्ष्यमािाथणसचंवत्तावक्षमो चह सः ॥] इव, इचत, प नर् , एवम्, इत्थम्, एव वगैरे अव्ययािंा वातयातील ज्या शब्दाशंी 
अथणदृष्ट्या चनकट संबधं असतो त्याचं्या नंतर लगेि ती अव्यये वापरिे इष्ट असते. कारि तसे केपयाने ती 
अव्यये लगेि पूवी असलेपया शब्दानंी दाखचवलेपया वस्तंूच्या वा व्यततींच्या चिकािी वैचशष्ट्य उत्पन्न करू 
शकतात. पि त्या अव्ययािंा त्याचं्याशी अथणदृष्ट्या चनकट संबधं नसलेपया शब्दानंंतर वापर केला तर 
अव्ययक्रमभेद हा दोष उत्पन्न होतो. अशा चिकािी वतत्याला इष्ट असलेला अथण प्रगट होण्यात चवघ्न उत्पन्न 
होते व अथािे नीट ज्ञान होण्यासािी अयोग्य चिकािी वापरलेले अव्यय उिलून योग्य चिकािी िेवाव े
लागते. [व्य. चव. २·३३-३६, पृ. ३३१ : उक्ततस्वरूपावच्छेदफलो यते्रचतचरष्ट्यते । न तत्र तस्मात् प्राक् ककचिद् उततेरन्यत् पदं वदेत् ॥ 
उपाचधभावात् स्वा ंशक्ततं स पूवणत्रादधाचत चह । न ि स्वरूपावच्छेदः पदस्यान्यस्य समंतः ॥ इचतनैवेतरेषामप्यव्ययाना ंगचतः समा । जे्ञयेत्थमेवमादीना ं
तज्जातीयाथणयोचगनाम् । यतस्ते िादय इव श्रयून्ते यदनन्तरम् । तदथणमेवावक्च्छन्द् रासमञ्जस्यमन्यथा ॥] 
 

सवणनामक्रमभेदािे उदाहरि–रघ वशं १६·३३ : तीथे तदीये गिसेत बन्धात् प्रतीपगाम त्तरतोऽस्य 
गङ् गाम् । येथे तद् या सवणनामापासून साधलेला तदीय हा शब्द प्रथम वापरून गङ् गा हे नाम नंतर वापरले 
आहे. ‘गिसेत बन्धात्  प्रतीपगा ंगङ् गा ंतदीये तीथे उत्तरतः अस्य (क शस्य) [यािा अथण : हत्तींिा बाधं तयार केपयाम ळे 
उलट चदशनेे वाहू लागलेपया गंगेला चतच्या उताराच्या (म्हििे सापेक्षतया कमी पािी असलेपया) िागी तो (क श) ओलाडंत असताना.] असा 
क्रम असावयास पाचहिे होता. दशणक सवणनाम व संबधंी सवणनाम याचं्या लगेि पूवी ककवा लगेि नंतर नाम 
वापरण्यािा प्रघात संस्कृत भाषेमध्ये रूढ आहे व तो चनदोष मानला िातो. परंत  नामाच्या नंतर द सरा 
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एखादा शब्द वापरून त्यानंतर दशणक ककवा संबधंी सवणनाम वापरिे दोषास्पद िरते. उदा॰ चवक्रमोवणशीय 
४·१ : ‘नविलधरः सनंद्धोऽयं न दृप्तचनशािरः’. ‘अयं नविलधरः संनद्धः’ ककवा ‘नविलधरोऽय ंसंनद्धः’ 
असे म्हििे योग्य झाले असते. 
 

अव्ययक्रमभेदािे उदाहरि–क मारसंभव, ५·७१; द्वय ं गतं संप्रचत शोिनीयता ं समागमप्राथणनया 
कपाचलनः । कला ि सा काक्न्तमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य ि नेत्रकौम दी ॥ येथे िवथ्या िरिामध्ये ि हे 
अव्यय त्व ंनंतर न वापरता लोकस्य या शब्दानंतर वापरपयाम ळे अव्ययक्रमभेद दोष उत्पन्न झाला आहे. 
 

संस्कृत भाषेमधील वृत्तबद्ध लचलत व शास्त्रीय वाङ् मयामध्ये हा क्रमभेद दोष प्राि याने आढळतो व 
तो वृत्ताच्या बन्धनाम ळे उत्पन्न झालेला असतो. अशा चिकािी टीकाकार क्रमभेद दोषािे अक्स्तत्व ‘अय ं
शब्दः चभन्नक्रमः द्रष्टव्यः’ यासारखा शरेा मारून मान्य करतात. परंत  लचलत वाङ् मयामध्ये कवीच्या 
प्रचतभासामथ्याम ळे तो झाकला िातो व त्यािी िािीव सहृदय वािकानंा होत नाही, [त लनाथण पहा : ध्वन्यालोक 
३, प.ृ ३१६ : अव्य त्पचत्तकृतो दोषः शतत्या सचंव्रयते कवेः । यस्त्वशक्ततकृतस्तस्य झचटत्येवावभासते ॥ चवधेयाचवमशण, प्रक्रमभेद, क्रमभेद, पौनरुतत्य व 
वाच्याविन (आचि अवाच्यविन) हे सवणि दोष वतृ्तबद्ध वाङ् मयामध्ये प ष्ट्कळ वेळा वृत्ताच्या बधंनाम ळे उत्पन्न झालेले असतात. त्यानंा टाळिे 
वृत्ताच्या बंधनाम ळे अशतय असते. वृत्तािी बंधने ओलाडंण्याच्या असामथ्याला अचभनवग प्तानंी अशक्तत असे म्हटले आहे. 
‘अशक्ततवृणत्तपचरपूरिाद्सामथ्यणम् ’ (लोिन, पृ. २८५–२८६).’] हे मचहमभट्टाने पृ. ३१६ येथे प्रक्रमभेददोषाच्या संदभात मान्य 
केले आहे. 
 

क्रमभेद या दोषाला मम्मट व हेमिन्द्र यानी अक्रम हे नाव चदले आहे, तर त्याच्या काही चवचशष्ट 
प्रकारािंा अन्तभाव अस्थानस्थपद या दोषामध्ये केला आहे. 
 

चवश्वनाथाने साचहत्यदपणिाच्या सातव्या पचरच्छेदात क्रमभेद या दोषािा चनदेश केलेला नाही. 
साचहत्यदपणि ७·९ मध्ये त्यानी ज्या द ष्ट्क्रम नामक दोषािा चनदेश केला आहे, तो मचहमभट्टाच्या क्रमभेद 
दोषाहून थोडा चनराळा असला तरी त्यािा अन्तभाव क्रमभेद दोषामध्ये करिे शतय आहे. 
 
पौनरुतत्य दोष (पृ. ३३३–३८७) 
 

भरत, भामह, दक्ण्डन्  व वामन यानंी या दोषाला एकाथण हे नाव चदले आहे. भोिाने 
(सरस्वतीकण्िाभरि १·२२) प नरुक्ततमत्  असे नाव चदले आहे. मम्मटाने व चवश्वनाथाने कचथतपदत्व हे 
नाव वातयचवषयक प्रकाराच्या व प नरुतत हे नाव अथणचवषयक प्रकाराच्या बाबतीत वापरले आहे, आचि या 
दोषाच्या काही चवचशष्ट प्रकाराचं्या अन्तभाव अचधकपदत्व या दोषामध्ये केला आहे. हेमिन्द्राने ‘उतत’ हे 
नाव पौनरुतत्याच्या पदचवषयक प्रकाराला व प नरुतत हे नाव अथणचवषयक प्रकाराला चदले आहे. 
 

पौनरुतत्य दोष शब्दपौनरुतत्य व अथणपौनरुतत्य असा दोन प्रकारिा नसून शब्दपौनरुतत्य व 
अथणपौनरुतत्य चमळून दोष होतो. अथािे पौनरुतत्य असले की प ष्ट्कळ वळेा शब्दािे पौनरुतत्य ओघानेि 
उत्पन्न होते. परंत  (१) एकि अथण (चविार) िर प नः प नः प्रगट करावयािा असेल तर प्रत्येक वळेी एकि 
शब्द न वापरता चनरचनराळे शब्द वापरून तो अथण प्रगट करिे हे दोषास्पद िरत नाही. उलट तसे करिे 
पौनरुतत्य दोष टाळण्यासािी अवश्य असते. (२) एकाि वातयाच्या उदे्दश्य व चवधेय या भागामंध्ये एकि 
अथण प्रगट करावयािा असेल, तर त्या दोनही भागामंध्ये एकि शब्द वापरिे इष्ट व अवश्य असपयाने 



 विषयानुक्रमविका 

पौनरुतत्य दोष उत्पन्न होत नाही. [पहा : वर पृ. ४८–४९] (३) दोन शब्दािें नादात्मक बाह्य स्वरूप एकि असून 
त्यािें अथण चनराळे असतील तर अशा शब्दािंा वापर केपयाने पौनरुतत्य दोष उत्पन्न होत नाही. उदा॰ 
 

हसचत हसचत स्वाचमन्य िै रुदत्यचप रोचदचत 
द्रचविकचिकाक्रीतं यन्तं्र प्रनृत्यचत नृत्यचत । 

 
येथे हसचत हसचत व (प्र) नृत्यचत नृत्यचत हे दोन दोन शब्द वरवर पाहता एकरूप असले, तरी त्यािें 

अथण चनराळे आहेत. हसचत (स्वाचमचन) (सेवकः) हसचत, नृत्यचत (स्वाचमचन) (सेवकः) प्रनृत्यचत (मालक 
मोठ्याने हसला की सेवकाला हसाव ेलागते व मालक आनंदाने नािू लागला की सेवकाला नािावे लागते) 
असा अथण येथे अचभपे्रत आहे. शब्द व अथण या दोहोंिी प नरुक्तत असेल तरि पौनरुतत्य दोष उत्पन्न होतो. 
याला अपवाद एकि आहे. व तो म्हििे लाटान प्रासािा. या अन प्रास प्रकारामध्ये शब्द व अथण या दोहोंिी 
प नरुक्तत असूनही प नरुतत शब्दािें तात्पयण (अंचतम अथण) चनरचनराळे असपयाम ळे पौनरुतत्य दोष उत्पन्न 
होत नाही. [पहा : साचहत्यदपणि १०·७ : शब्दाथणयोः पौनरुतत्यं भेदे तात्पयणमात्रतः । लाटान प्रास इत्य ततः । उदाहरि : स्मेररािीवनयने नयने 
कक चनमीचलते । पश्य चनर्मितकन्दप ंकन्दपणवशगं चप्रयम्  ॥ तात्पयण या शब्दािे चववरि मचहमभट्टाने प ढीलप्रमािे केले आहे (व्य. चव. पृ. ३३५ : 
स्वाथणमचभदधत एव चह शब्दस्य अथान्तरप्रतीचतप्रावण्य ं तात्पयणम च्यते ।] उलट ती प नरुक्तत काव्यािा अलंकार िरते. वर 
चनदेचशलेपया िार पचरक्स्थतींच्या पैकी कोितीही पचरक्स्थती नसपयास शब्द व अथण दोहोंिी प नरुतती 
दोषास्पद होय. 
 

पौनरुतत्य दोषाच्या अनेक प्रकारापंैकी केवळ काही प्रकारािंा चविार नम न्यादाखल मचहमभट्टाने 
केला आहे. प नरुतत शब्द व प नरुतत अथण हे केरकिऱ्याप्रमािे त्याज्य असतात. त्यािंी गिती पूिणपिे 
करिे शतय नाही असे मचहमभट्टाने म्हटले. [व्य. चव. २·६९, प.ृ ३८७ : प नरुक्ततप्रकारािाचमचत चदङ् मात्रमीचरतम्  । चववेतत ं को चह 
कात्स्न्येन शतनोत्यवकरोत्करम्  ॥ पृ. ३७७ वर मचहमभट्टाने प नरुतत अथण व प नरुतत शब्द हे अवकरप्राय म्हििे केरकिऱ्याप्रमािे असून केवळ 
वृत्तपूग्िासािी त्यािंा उपयोग होतो, वातयाथाच्या दृष्टीने ते चनरुपयोगी असतात असे म्हटले आहे.] 
 

पौनरुतत्याच्या अनेक प्रकारािंा समावशे मचहमभट्टाने प ढील पाि गटामंध्ये केला आहे : (१) 
प्रकृचतपौनरुतत्य, (२) प्रत्ययपौनरुतत्य, (३) प्रकृचतप्रत्ययपौनरुतत्य, (४) पदपौनरुतत्य, (५) 
वातयपौनरुतत्य. [व्य. चव. २, पृ. ३४१; २·४९, पृ. ३८१ : प्रकृचतप्रत्ययाथोऽस्य पदवातयाथण एव ि । चवषयो बह धा जे्ञयः स क्रमेिोपचदश्यते ॥] 
प्रकृचत (मूळ शब्द) व प्रत्यय हे पदािेि दोन भाग असपयाने पचहपया तीन गटािंा पद या िवथ्या गटामध्ये 
अन्तभाव होऊ शकतो व मग पदपौनरुतत्य आचि वातयपौनरुतत्य हे दोनि प्रकार उरतात व त्यामंध्ये 
पौनरुतत्यदोषाच्या सवण प्रकारािंा समावशे करता येतो. परंत  तपशीलवार शास्त्रीय चवविेनाच्या दृष्टीने 
मचहमभट्टाने पौनरुतत्यािे पाि म ख्य प्रकार व त्यािें प्रत्येकी अनेक उपप्रकार सागंनू त्या सवांिी सोदाहरि 
ििा केला आहे. 
 

या पाि व्यापक प्रकारािें चवविेन करण्यापूवी नामािी प नरुतती टाळण्यासािी सवणनामािा उपयोग 
न करता नामािाि प नः वापर केपयाम ळे उत्पन्न होिाऱ्या पौनरुतत्य दोषािा मचहमभट्टाने स्वतंत्रपिे प.ृ 
३३४-३३५ येथे चविार केला आहे. या दोषांिे स्वरूप नामािा प नरुतती असेि आहे. मग ते नाम एखाद्ा 
समासािा घटक म्हिनू वापरलेले असो ककवा स्वतंत्रपिे वापरलेले असो. या दोषािे उदाहरि : 
‘कमलमनम्भचस कमले ि क वलये ताचन कनकलचतकायाम्  ।’ येथे कमले या सप्तम्यन्त पदाऐविी तक्स्मन्  
हे सवणनाम वापरिे योग्य झाले असते. याि दोषािा पृ. ३८७ वर वाच्याविन दोषामध्ये, व पृ. ४४६ वर 
अवाच्यविन या दोषामध्ये अन्तभाव करण्यात आला आहे. 
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पौनरुतत्य दोषाच्या पाि प्रकारािंी प्रत्येकी एक याप्रमािे उदाहरिे प ढे चदली आहेत. 
 

(१) प्रकृवतपौनरुतत्य : ‘अश्वीयसंहचतचभरुद्धतम द्धराचभभूणरेि िालमचखलं चदवमाततान ।’ (बेफाम 
घोडदळानंी वर उडचवलेपया अमाप ध ळीने संपूिण आकाश व्यापले). येथे अश्व या शब्दाला समूह या अथी 
ईय हा तचद्धत प्रत्यय लावनू अश्वीय हा शब्द तयार करण्यात आला आहे. अश्वीय म्हििे घोड्यािंा समूह. 
नंतर अश्वीय हीि संहचत (म्हििे सम दाय) या अथी अश्वीयसंहचत हा कमणधारय समास केला आहे. 
अश्वीयसंहचत या सामाचसक शब्दामध्ये आधीि अश्वसमूहवािक असलेपया अश्वीय या शब्दािी संहचत या 
समूहवािक शब्दाम ळे प नरुतती झाली आहे. अश्वसंहचतचभः ककवा अश्वीयैः असे म्हटपयास प्रकृचतपौनरुतत्य 
दोष दूर होईल. 
 

परंत  अश्वीय या शब्दातील ईय हा प्रत्यय समूहवािकि आहे असे मानण्यािे कारि नाही. तो 
प्रत्यक्ष सबंंधसामान्यवािक आहे असे मानिे शतय आहे व तसे मानपयास ‘अश्वानाम्  इयम्  अश्वीया’ (म्हििे 
अश्वसंबद्ध) हा अथण दाखचविाऱ्या अश्वीय या शब्दािा सहंचत या शब्दाशी कमणधारय समास झाला आहे असे 
म्हििे शतय आहे व मग प्रकृचतपौनरुतत्य दोष उत्पन्न होिार नाही. फार तर ईय हा तचद्धत प्रत्यय चनरथणक 
आहे असे म्हिता येईल. [व्य. चव. २·५२, प.ृ ३८९ : यक्स्मन्  यत्तचद्धतोत्पचत्तरथणः, तेनैव िात चित्  । न तदन्तः समस्येत तचद्धतव्यथणताभयात्  
॥] कारि अश्वसंहचत असे म्हिून िो अथण प्रगट झाला असता, तोि अथण अश्वीयसहंचत या शब्दाने प्रगट 
होतो. अश्वसंहचत हा शब्द वापरण्यात लाघव (स टस टीतपिा, सोपेपिा) हा ग ि आहे, तर अश्वीयसंहचत हे 
शब्द वापरण्यात गौरव (अविडपिा, बोिडपिा) हा दोष आहे. अश्वीयसंहचत हे प्रकृचतपौनरुतत्यािे 
उदाहरि मानण्यापेक्षा पृ. ३३४ वरील ‘िक्ष र्मबसान्  धृतचवकाचसचबसप्रसूनाः’ (चशश पालवध, ५·२८) हे वातय 
ककवा पृ. ३८७ वरील ‘कमलमनम्भचस कमले ि क वलये’ हे वातय प्रकृचतपौनरुतत्यािे उदाहरि मानिे 
उचित होईल. 
 

(२) प्रत्ययपौनरुतत्य : मेघदूत १·११ येथे ‘चबसचकसलयच्छेदपाथेयवन्तः (रािहंसाः)’ असा 
शब्दप्रयोग केलेला आहे. त्यामध्ये चबसचकसलयच्छेपाथेय हा कमणधारय समास (चबसचकसलयच्छेदाः एव 
पाथेयम् ) असून त्यानंतर वत्  हा तचद्धतप्रत्यय िोडला आहे. परंत  चबसचकसलयच्छेदपाथेयाः असा बह व्रीचह 
समास (चबसचकसलयाः पाथेयं येषा ं ते) केपयास िो अथण प्रगट झाला असता, त्यािी प नरुक्तत वत्  हा 
तचद्धत प्रत्यय कमणधारय समासाला िोडपयाने झाली आहे. बह व्रीचह समास करण्यात प्रयत्नलाघव हा ग ि 
आहे, तर कमणधारय समास मानून त्याला वत्  हा तचद्धत प्रत्यय लावनू बह व्रीचह समासािाि अथण प्रगट 
करण्यात प्रयत्नगौरव हा दोष आहे. [व्य. चव. पृ. ३४२ : यदाह  : कमणधारयमत्वथीयाभ्या ंबह व्रीचहः लघ त्वात्  प्रयत्नस्य । २·५१, पृ. ३८२ 
: चवचहतस्य बह व्रीहेः, कमणधारयशङ् कया । शब्दस्य मत्वथीयादेव्यणत्त्कैव प नरुत्त्कता ॥] 
 

(३) प्रकृवतप्रत्ययपौनरुतत्य : चशश पालवध ५·१४ येथे “छायामपास्य महतीमचप वतणमानामागाचमनीं 
िगृचहरे िनतास्तरूिाम्  ।” येथे िन या शब्दाच्या मन ष्ट्यसमूह या अथािी प नरुतती िनता या 
िनसमूहवािक शब्दाम ळे झाली असपयाने प्रकृचतपौनरुतत्य दोष व िनताः यामधील प्रथमा बह विनाच्या 
अस्  या प्रत्ययाम ळे समूह या अथािी प नरुतती झाली असपयाम ळे प्रत्यय पौनरुतत्य दोष उत्पन्न झाला आहे. 
‘िनस्तरूिा ंछाया ंिग्राह’ असे म्हिावयास पाचहिे होते. 
 

परंत  ‘ग्रामिनबन्ध सहायेभ्यस्तल ्’ या सूत्राने (अष्टाध्यायी, ४·३·७) िन या शब्दाच्या बाबतीत समूह 
या अथी ‘ता’ प्रत्यय लावावा असे सागंताना िन या शब्दािा ‘मन ष्ट्यसमूह’ हा अथण पाचिनीला अचभपे्रत नसून 
केवळ ‘मन ष्ट्य’ हा अथण त्याला अचभपे्रत असला पाचहिे असे वाटते. ‘अयं िनः’ (हा मन ष्ट्य ककवा मी) 
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यासारख्या प्रयोगामंध्ये िन या शब्दािा िनसमूह असा अथण नसून मन ष्ट्य हा अथण आहे. तेव्हा प्रस्त त 
श्लोकाधात िनता या शब्दाच्या (मन ष्ट्य-) समूह या अथािी बह विनी अस्  या प्रत्ययाम ळे प नरुतती झालेली 
असपयाने हे प्रत्ययपौनरुतत्यािे उदाहरि होऊ शकेल, एकाि वळेी प्रकृचत व प्रत्यय या दोहोंच्या 
पौनरुतत्यािे नाही. त्यासािी द सरे योग्य उदाहरि शोधाव ेलागेल. 
 

(४) पदपौनरुतत्य : या दोषािे मचहमभट्टाने बरेि उपप्रकार सागंनू व त्यािंी स मारे तीस उदाहरिे 
देऊन त्यािे चवविेन केले आहे. या चवविेनामध्ये त्याने अनेक शास्त्रीय वादानंा स्पशण केला आहे. [पहा : टीप 

३१, प.ृ ५४–५५.] पदपौनरुतत्याच्या अनेक उदाहरिापंकैी नम न्यादाखल प ढील दोन उदाहरिे लक्षिीय 
आहेत. 
 

(अ) ‘दलत् कन्दलभाग्भचूमः’ (पृ. ३४४). येथे दलत्कन्दला असा बह व्रीचह समास न वापरता, 
दलत्कन्दल हा कमणधारय समास मानून, त्यानंतर भाग्  (₌ धारि करिारी, य तत, सचहत) या कृदन्त 
प्रथमान्त पदािा वापर केपयाने पदपौनरुतत्य दोष उत्पन्न झाला आहे. हे उदाहरि काही प्रमािात 
‘चबसचकसलयच्छेदपाथेयवन्तः’ या प्रत्ययपौनरुतत्याच्या उदाहरिासारखेि आहे. दोहोंमध्ये भेद एवढाि 
की येथे भाग्  या प्रथमान्त पदाम ळे पौनरुतत्य झाले आहे, तर तेथे वत्  या तचद्धतप्रत्ययाम ळे पौनरुतत्य झाले 
आहे. 
 

(आ) दण्डीने काव्यादशण २·४३ येथे वातयाथोपमेिे एकेवपदा व अनेकेवपदा असे दोन प्रकार 
साचंगतले आहेत. त्यापंैकी पचहला प्रकार (काव्यादशण, २·४४) मचहमभट्टाला मान्य आहे. पि द सरा प्रकार 
(काव्यादशण, २·४५) त्याने पदपौनरुतत्यदोषाम ळे दोषास्पद िरचवला आहे. 
 

चदने चदने सा पचरवधणमाना लब्धोदया िान्द्रमसीव लेखा । 
प पोष लावण्यमयान्  चवशषेान् , ज्योत्स्नान्तरािीव कलान्तराचि ॥ 

 
(क मारसंभव, १·२५). हा श्लोक पदपौनरुतत्यािे उदाहरि म्हिून मचहमभट्टाने उद्धतृ केला आहे. 
यासारख्या उदाहरिामंध्ये इव या औपम्यवािक पदािा एकदाि वापर केपयाने उपमालंकार चसद्ध होत 
असताना ते पद अनेकदा वापरपयाम ळे मचहमभट्टाच्या मते पदपौनरुतत्यदोष उत्पन्न झाला आहे. 
 

(५) िातयपौनरुतत्य : एखाद्ा श्लोकामध्ये प्रथम एका वातयात एक आशय अन्वयपद्धतीने (म्हििे 
भावम खाने) ककवा व्यचतरेकपद्धतीने (म्हििे अभावम खाने) प्रगट केपयानंतर तोि आशय द सऱ्या वातयात 
अन क्रमे व्यचतरेकपद्धतीने ककवा अन्वयपद्धतीने प्रगट केलेला असेल तर प्रथम वातयातील आशयािी 
चद्वतीयवातयात प नरुतती होऊन पौनरुतत्य दोष उत्पन्न होतो. कारि त्या दोन वातयािंी वरवर चदसिारी 
रूपे चभन्न असली तरी त्यािंा आशय एकि असतो. या दोषािे उदाहरि म्हिून मचहमभट्टाने चकराताि णनीय 
२·३० हा श्लोक उद्धतृ केला आहे. 
 

सहसा चवदधीत न चक्रयामचववकेः परमापदा ंपदम्  । 
वृिते चह चवमशृ्यकाचरिं ग िल ब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ 

 



 विषयानुक्रमविका 

(अचविाराने वागू नये कारि अचविार आपत्तींिे कारि आहे. चविारपूवणक वागिाऱ्या मन ष्ट्याकडे ग िावर 
ल ब्ध होिारी संपत्ती आपि होऊन धाव घेते). येथे प्रथमाधात िो आशय व्यचतरेकपद्धतीने प्रगट केला आहे, 
तोि चद्वतीयाधामध्ये अन्वयपद्धतीने प्रगट केला आहे. 
 

पौनरुतत्य दोषाच्या पाि प्रकारापंैकी पचहले िार प्रकार प्रायः कवीिे हात वृत्ताचं्या चनयमानंी बाधंले 
गेपयाम ळे उत्पन्न होतात हे सहि ध्यानात येण्यासारखे आहे. हाि न्याय चवधेयाचवमशण, प्रक्रमभेद, क्रमभेद व 
वाच्याविन (आचि अवाच्यविन) या दोषाचं्या बाबतीत लागू पडतो. [पहा : टीप २७, प.ृ ५२–५३.] 
 
िाच्यािचनदोष (पृ॰ ३८७–४६३) 
 

िो आशय वाच्य असतो म्हििे चवचशष्ट प्रकाराने बोलून दाखचविे इष्ट असते, तो अथण त्या प्रकाराने 
बोलून न दाखचविे हे वाच्याविन दोषािे स्वरूप आहे. [पहा : चवद्ाधर, एकावली ६·५ : यद्  वाच्यस्याविनं वाच्यविनं 
तद च्यते ित रैः ।] आता िेथे इष्ट व आवश्यक चविार बोलून दाखचवलेला नसतो तेथे उलट अचनष्ट व अनावश्यक 
चविार बोलून दाखचवलेला असपयाने अवाच्यविन हा दोष स द्धा अटळपिे असतो. म्हिून वाच्याविन 
दोषात अवाच्यविन दोषािा अन्तभाव होतो. [व्य. चव. पृ. ४३६ : अनेन ि वाच्याविनेन सामथ्याद्  अवाच्यविनमचप सगंृहीतं 
वेचदतव्यम्  । तस्याचप इष्टाथणचवपयणयात्मकत्वात्  ।] वाच्याविन व अवाच्यविन हे दोन स्वतंत्र दोष नाहीत, तर ते एकाि 
नाण्याच्या दोन बािंूसारखे असून एकमेकानंा पूरक आहेत. वाच्याविन दोषामध्ये वाच्य (म्हििे वतत्याला 
इष्ट) अथण बोलून दाखचवण्याच्या वतत्याच्या इच्छेचवरुद्ध व्यवहार असतो, तर अवाच्यविन दोषामध्ये अवाच्य 
अथण बोलून दाखचवण्याच्या वतत्याच्या इच्छेचवरुद्ध व्यवहार असतो. म्हििे या दोन दोषामंध्ये अन क्रमे 
इष्टाथण–चववक्षा व अचनष्टाथण–अचववक्षा याचं्या चवरुद्ध व्यवहार असतो. [वाच्याविन व अवाच्यविन या दोन दोषािें स्वरूप 
अचतशय व्यापक व सवणसमावेशक आहे. चवधेयाचवमशण, प्रक्रमभेद, क्रमभेद व पौनरुतत्य या िारही दोषािंा अन्तभाव वाच्याविन या दोषामध्ये होऊ 
शकतो. कारि या िारही दोषामंध्ये िो आशय ज्या प्रकारे प्रगट करिे इष्ट व आवश्यक असते (वाच्य), तो आशय त्या प्रकारे प्रगट केलेला नसतो 
(अविन). एवढेि नव्हे तर या िार दोषामंध्ये िो आशय ज्या प्रकारे प्रगट करिे इष्ट नसते (अवाच्य), तो आशय त्या प्रकारे प्रगट केलेला असतो 
(विन). इतर साचहत्यशास्त्रकारानी ज्या काव्यदोषािंी ििा आपपया गं्रथामंध्ये केली आहे, त्या सवांिा अन्तभाव वाच्याविन व अवाच्यविन या दोन 
दोषामंध्ये होतो.] म्हिूनि मचहमभट्टाने अवाच्यविन या दोषािे चवविेन पृ. ४३६–४५६ येथे स्वतंत्रपिे केले 
आहे. 
 

वाच्याविन दोषािे ९ प्रकार मचहमभट्टाने उदाहरिासंह सागंून त्यािें चवविेन केले आहे. 
 

(१) प्रक्रमभेद हा दोष टाळण्यासािी ज्या प्रकारिी शब्दयोिना इष्ट व आवश्यक असते त्या 
प्रकारिी शब्दयोिना न करिे. उदा॰ चवक्रमोवणशीय ४·१ : नविलधरः...... कनकचनकषक्स्नग्धा चवद् त् , 
चप्रया न ममोवणशी ॥ येथे पचहपया तीन ओळींमध्ये इदम्  या दशणक सवणनामािी अयम् , इदम्  व अयम्  ही रूपे 
ज्याप्रमािे वापरली आहेत त्यािप्रमािे िवथ्या ओळीत इयम्  हे रूप वापरिे इष्ट असताना ते वापरले नाही व 
चवद् त्  हा शब्द दशणकसवणनामचवरचहत वापरला म्हिून वाच्याविन दोष उत्पन्न झाला आहे. 
 

(२) वातयामध्ये प्रथम नाम वापरपयानंतर त्यािी प नरुतती टाळण्यासािी सवणनाम वापरिे इष्ट 
असताना ते न वापरिे व प नः नामि वापरिे. उदा॰ ‘कमलमनम्भचस कमले ि क वलये ताचन 
कनकलचतकायाम्  ।’ येथे कमले हे सप्तम्यन्त नाम न वापरता तक्स्मन्  हे सवणनाम वापरिे योग्य झाले असते. 
परंत  तसे केले नाही (व कमले असे म्हटले) म्हिून वाच्याविन दोष. [वाच्याविन व अवाच्यविन या दोन दोषािें स्वरूप 
अचतशय व्यापक व सवणसमावेशक आहे. चवधेयाचवमशण, प्रक्रमभेद, क्रमभेद व पौनरुतत्य या िारही दोषािंा अन्तभाव वाच्याविन या दोषामध्ये होऊ 
शकतो. कारि या िारही दोषामंध्ये िो आशय ज्या प्रकारे प्रगट करिे इष्ट व आवश्यक असते (वाच्य), तो आशय त्या प्रकारे प्रगट केलेला नसतो 
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(अविन). एवढेि नव्हे तर या िार दोषामंध्ये िो आशय ज्या प्रकारे प्रगट करिे इष्ट नसते (अवाच्य), तो आशय त्या प्रकारे प्रगट केलेला असतो 
(विन). इतर साचहत्यशास्त्रकारानी ज्या काव्यदोषािंी ििा आपपया गं्रथामंध्ये केली आहे, त्या सवांिा अन्तभाव वाच्याविन व अवाच्यविन या दोन 
दोषामंध्ये होतो.] 
 

(३) एखादा शब्द चवशषे्ट्य व चवशषेि म्हिून दोनदा वापरिे इष्ट असताना तो एकदाि वापरिे. 
उदा॰ क मारसंभव, ५·७१ : ‘द्वयं गतं संप्रचत शोिनीयता ंसमागमप्राथणनया कपाचलनः ।’ येथे कपाचलनः हा 
एकि शब्द शकंर (चवशषे) व कवयािंी माळ धारि कारिारा (चवशषेि) या दोनही अथी एकदाि वापरला 
आहे. ‘द्वयं गतं संप्रचत तस्य शोच्यता ंसमागमप्राथणनया कपाचलनः ।’ असे म्हििे इष्ट झाले असते. कारि 
तस्य या सवणनामाने शकंर या चवशषे्ट्यािा स्वतंत्रपिे चनदेश होऊन कपाचलनः या शब्दाने ‘कवयािंी माळ 
धारि करिारा’ हे शकंरािे वैचशष्ट्य उिावदारपिे प्रगट झाले असते. कपाचलनः या एकाि शब्दािा वापर 
चवशषे्ट्य व चवशषेि या दोनही अथी केपयाने वाच्याविन दोष उत्पन्न झाला आहे. 
 

(४) एका अलंकाराच्या न्याय्य के्षत्रावर द सऱ्या अलंकाराने आक्रमि न करिे इष्ट असताना द सऱ्या 
अलंकाराने पचहपया अलंकाराच्या के्षत्रावर आक्रमि करिे. िसे समासोक्तत हा अलंकार साधण्यािा 
कवीिा उदे्दश असताना व त्यादृष्टीने शब्दयोिना केपयानंतर उपमेने, रूपकाने ककवा उत्पे्रके्षने 
समासोततीच्या के्षत्रावर आक्रमि करिे, ककवा रूपक हा अलंकार कवीला इष्ट असताना उपमेने रूपकाच्या 
के्षत्रावर आक्रमि करिे. उदाहरिाथण क मारसंभव, ८·६३ : अङ् ग लीचभचरव केशसंियं सचंनगृह्य चतचमरं 
मरीचिचभः । क ड मलीकृतसरोिलोिनं ि म्बतीव रिनीम खं शशी ॥ येथे ित थण िरिातील रिनीम खं शशी 
(ि म्बचत) या शब्दावंरून स्पष्टपिे असे चदसते की समासोतती अलंकार साधिे हा कवीिा उदे्दश आहे. परंत  
समासोततीच्या न्याय्य के्षत्रावर प्रथमाधातील ‘मरीचिचभः अङ् ग लीचभः इव’ या उपमेने व ित थण िरिातील 
‘ि म्बतीव’ या उत्पे्रके्षने आक्रमि केले आहे. [एका अलंकाराच्या क्षते्रावर द सऱ्या अलंकाराने आक्रमि म्हििे वाच्याविन दोष होय, 
असे िे मचहमभट्टाने म्हटले आहे, त्या बाबतीत असेही म्हििे शतय आहे की अशा चिकािी एका अलंकारािा आरंभ केला असताना द सऱ्या 
अलंकाराला वाव देिे हा कवीच्या इच्छेिा प्रश्न आहे. रघ वंश १४·५४ व क मारसभंव ३·२५ येथेस द्धा समासोतती या अलंकाराने आरंभ करून 
उपमालंकाराने शवेट केला आहे. त्यामध्ये दोषास्पद काहीि नसून, तो कचवप्रचतभेच्या स्वैर चवलासािा आचवष्ट्कार आहे असेि म्हटले पाचहिे. 
एकदेशचववर्मत उपमा व एकदेशचववर्मत रूपक या अलंकारापं्रमािे प्रस्त त स्थळी एकदेशचववर्मत समासोतती आहे असे म्हिता येईल. ध्वन्यालोक 
२·१८ येथे अलंकाराचं्या बाबतीत कवीला योग्य वाटेल त्या वेळी तो हाती घेतलेपया अलंकारािा त्याग करून द सऱ्या एखाद्ा अलंकाराला आरंभ 
करू शकतो (काले ि ग्रहित्यागौ) असे म्हटले आहे. तोि न्याय प्रस्त त चिकािी लाग ू पडतो असे वाटते.] प्रथमिरिातील 
‘अङ् ग लीचभचरव केशसंियम् ’ हे शब्द गाळपयास (म्हििे संपूिण प्रथमिरि गाळपयास) व ित थण िरिामध्ये 
‘एष ि म्बचत चनशाम खं शशी’ अशी शब्दयोिना केपयास उपमा व उत्पे्रक्षा यानंी समासोततीवर केलेले 
आक्रमि दूर होऊन समासोतती अलंकारािे के्षत्र आक्रमिरचहत झापयाने वाच्याविन दोष नाहीसा होईल. 
समासोततीच्या के्षत्रावर इतर अलंकारानंी आक्रमि करिे दोषास्पद आहे असे म्हिण्यात मचहमभट्टािा हा 
अचभप्राय आहे की समासोततीपेक्षा रूपक, उपमा व उत्पे्रक्षा या अलंकारामंध्ये प्रयत्नगौरव हो दोष आहे, तर 
समासोततीमध्ये त्या तीन अलंकारापेंक्षा प्रयत्नलाघव हा ग ि आहे. तसेि रूपकापेक्षा उपमेमध्ये प्रयत्नगौरव 
हा दोष आहे, तर रूपकामध्ये उपमेपेक्षा प्रयत्नलाघव हा ग ि आहे. ज्या अलंकारामंध्ये प्रयत्नलाघव हा ग ि 
असतो ते अलंकार प्रयत्नगौरव हा दोष असलेपया अलंकारापेंक्षा अचधक स्वीकायण व इष्ट िरतात. म्हिनू 
प्रयत्नलाघव असलेपया अलंकाराच्या के्षत्रावर प्रयत्नगौरवय तत अलंकाराने आक्रमि केपयाने वाच्याविन 
दोष उत्पन्न होतो. अशी मचहमभट्टािी चविारसरिी आहे. हा लाघवगौरवािा म द्दा मचहमभट्टाने २·७३, प.ृ 
३९५ येथे उपक्स्थत केला आहे व तोि म द्दा ३५२ वर पौनरुतत दोषाच्या पदपौनरुतत्य या प्रकारािी ििा 
करताना त्याच्या मनात असावा असे वाटते. परंत  काव्याच्या के्षत्रात लाघवगौरवाचं्या दृचष्टकोनाला महत्त्व 
देिे योग्य नाही. मचहमभट्टाने उपक्स्थत केलेपया या दृचष्टकोनािे रुय्यकाने आपपया टीकेमध्ये (पृ. ३५२–
३५३) परखडपिे खंडन केले आहे. त्याच्या आशय असा की काव्य म्हििे काही एखाद्ा शास्त्रावरील 
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सूत्रगं्रथ नव्हे, की ज्यामध्ये लाघव साधण्यासािी धडपड करिे इष्ट व आवश्यक असते. उलट काव्यामध्ये 
चवक्च्छचत्तवैचित्र्याला म्हििे उक्ततवैचित्र्याला अचतशय महत्त्व असते व उक्ततवैचित्र्य प्रयत्नगौरवावािनू 
उत्पन्न होिे प्रायः अशतयि असते. पाचिनीने स द्धा. अष्टाध्यायीमध्ये काही सूत्रातं लाघवाकडे द लणक्ष करून 
गौरवािा अवलंब केला आहे. उदा॰ चवकपपािे चवधान करताना पाचिनीने अनेकदा वा हा एकाक्षरी शब्द न 
वापरता चवभाषा व अन्यतरस्याम्  हे त्र्यक्षरी व पंिाक्षरी शब्द वापरले आहेत. काव्यामध्ये िर सवणत्र 
लाघवािा अवलंब करावयािा असेल, तर कोिताही अलंकार वापरिे शतय होिार नाही. कारि सवण 
अलंकार उक्ततवैचित्र्यावर ककवा वक्रोततीवर आधाचरत असतात व त्याम ळे त्यात शब्दगौरव व अथणगौरव 
अटळ असतात. 
 

श्लेष हा अलंकार कवीला इष्ट असताना त्याच्या न्याय्य के्षत्रावर उपमेने ककवा रूपकाने अचतक्रमि 
करिे हा स द्धा वाच्याविन दोष होय. उदा॰ बािभट्टाच्या हषणिचरतातील प ढील वातय [उच्छ् वास २, पृ. १०५, 
चनिणयसागर ससं्करि, १९३७.] : ‘भरैवािायणस्त  दूरादेव दृष्ट् वा रािानं शचशनचमव िलचनचधः उच्चिाल ।’ येथे 
रािानम्  हा शब्द श्लेषाने शचशनम्  हा अथण प्रगट करण्यास पूिणपिे समथण असताना शचशनम्  इव या उपमेने 
श्लेषाच्या के्षत्रावर अचतक्रमि केले आहे. “भरैवािायणस्त  दूरादेव दृष्ट् वा रािानं िलचनचधचरव उच्चिाल” 
अशी शब्दयोिना केपयास श्लेषावरील उपमेिे आक्रमि दूर झापयाम ळे व िलचनचधचरव ही उपमा श्लेषाच्या 
अक्स्तत्वािे ज्ञान होण्यास उपयोगी पडत असपयाम ळे श्लेषािा वापर चनदोष िरतो. श्लेषाच्या अक्स्तत्वािे 
ज्ञान होण्यास उपय तत असिारी िलचनचधचरव ही उपमा न वापरपयाम ळे वाच्याविन दोष उत्पन्न झाला 
आहे व श्लेषावर अचतक्रमि करिारी शचशनम्  इव ही उपमा वापरपयाम ळे अवाच्यविन दोष उत्पन्न झाला 
आहे. कोिताही अलंकार द सऱ्या अलंकाराम ळे आक्रमि न झालेपया क्स्थतीत प्रगट करिे इष्ट असताना 
द सऱ्या अलंकाराम ळे आक्रमि झालेपया अवस्थेत प्रगट करिे म्हििे वाच्याविन दोषि होय. हाि न्याय 
समासोतती व रूपक या अलंकारापं्रमािे श्लेष या अलंकाराच्या बाबतीतही लागू पडतो. श्लेषाच्या बाबतीत 
त्याच्या अक्स्तत्वािे ज्ञापक वातयात समाचवष्ट करिे इष्ट असताना ते समाचवष्ट न केपयाने वाच्याविन दोष 
उत्पन्न होतो. या दृष्टीने पाहता ‘भरैवािायणस्त  दूरादेव’ इत्यादी वातयात श्लेषावर उपमेने आक्रमि करिे व 
श्लेषाच्या अक्स्तत्वािे ज्ञापक समाचवष्ट केलेले नसिे या दोन प्रकारानंी वाच्याविन दोष उत्पन्न झाला आहे. 
 

पृ. ३९९–४२६ येथे मचहमभट्टाने श्लेष या अलंकारासंबधंी व त्याच्या योग्य वापरासंबधंी ििा केली 
आहे. [श्लेषासबंंधी आिखी काही चविार मचहमभट्टाने ततृीय चवमशण, पृ. ४७८–४७९ येथे ‘दत्तानन्दाः प्रिानाम् ’ इत्यादी श्लोकातील 

शब्दशक्ततमूल ध्वनीच्या सदंभात प्रगट केले आहेत.] श्लेष अलंकार हा शब्दश्लेष व अथणश्लेष असा दोन प्रकारिा असतो. 
मचहमभट्टाच्या पूवी भामहाने (काव्यालंकार, ३·१७), रुद्रटाने (काव्यालंकार, ४·४ व १०) आचि उद्भटाने 
(काव्यालंकारसारसंग्रह, ४·९–१०) श्लेष अलंकारािा चविार करताना शब्दश्लेष व अथणश्लेष या दोन 
श्लेषप्रकारािंा चनदेश करून त्यािें स्वरूप स्पष्ट केले आहे. मचहमभट्टाच्या मते शब्दश्लेषामध्ये दोन 
वस्तंूमधील सादृश्य केवळ नादात्मक शब्दामं ळे (शब्दमाते्रि, ३·८१, पृ. ३९९) चनष्ट्पन्न झालेले असते. त्या 
दोन वस्तंूमध्ये वस्त तः सादृश्य नसते. िेथे एक शब्द ककवा शब्दसमूह दोन चनरचनराळ्या वस्तंूना 
चनरचनराळ्या अथांनी अिूकपिे व पूिणपिे (अन्यनूाचतचरततेन) लागू पडतो व केवळ त्या शब्दाम ळे ककवा 
शब्दसमूहाम ळे त्या दोन वस्तंूमधील सादृश्य प्रगट केले िाते, म्हििे िेथे दोन वस्तंूमधील सादृश्य 
अथणचनष्ठ नसून शब्दचनष्ठ असते, तेथे शब्दश्लेष अलंकार असतो. [व्य. चव. २·८१, पृ. ३९९ : यत्रान्यूनाचतचरत्त्केन सादृश्य ं
वस्त नोद्वणयोः । शब्दमाते्रि कथ्येत स शब्दश्लेष इष्ट्यते ॥] उदा॰ काव्यादशण, २·२९ : बालेवोद्ानमालेयं सालकाननशोचभनी । 
[या श्लोकािा प्रथमाधण असा : प्रफ ल्लप ष्ट्पाभरिा रािते चवलसद्वयाः ।] (ही उद्ानािंी माचलका तरुि स्त्रीप्रमािे आहे. कारि 
उद्ानािंी माचलका साल वृक्षाचं्या समूहामं ळे (साल-कानन) स ंदर चदसते. तर तरुि स्त्री केशकलापाने 
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य तत म खाम ळे (सालक आनन) स ंदर चदसते. शब्दश्लषे केवळ धमीच्या बाबतीत ककवा केवळ धमाच्या 
बाबतीत असतो, म्हििे केवळ धमीला ककवा केवळ धमाला व्यापिारा असतो. श्लेष िर एकाि वळेी धमी व 
धमण यानंा व्यापिारा असेल ककवा एकि शब्द श्लेषाम ळे धर्ममवािक व धमणवािक असेल तर तो दोषास्पद 
िरतो. पचहपया प्रकारािे उदाहरि ध्वन्यालोक उद्ोत २, पृ. २३५ येथे उद्धतृ केलेले ‘येन ध्वस्तमनोभवने 
बचलचित्कायः प रास्त्रीकृतः..... पायात्  स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वा ंसवणदो माधवः ।’ हे होय. येथे धमणवािक 
शब्द (चवशषेिे) व धर्ममवािक शब्द (चवशषे्ट्ये) हे दोनही श्लेषय तत म्हििे द्धव्यथी आहेत, म्हिून येथे 
श्लेषािा वापर दोषास्पद आहे. द सऱ्या प्रकारािे उदाहरि ‘अनवरतनयनसाचलल चसच्यमानः तरुचरव 
चवपल्लवोऽचप सहस्रधा प्ररोहचत ।’ [अखंडपिे वाहून नेलेपया पाण्याने कशपडला िािारा पल्लवहीन स द्धा 
(चवपल्लवोऽचप) वृक्ष ज्याप्रमािे हिारो अकं रानंी वाढत िातो, त्यािप्रमािे अखंडपिे वाहिाऱ्या अश्र िलाने 
कशपडले िािारे क्ष ल्लक द ःख स द्धा (चवपल्लवोऽचप) हिारो मागांनी वाढत िाते.] येथे चवपल्लव हा शब्द 
श्लेषाने ‘क्ष ल्लक ककवा अपप द ःख’ (उपमेय) व ‘पल्लवहीन’ (वृक्ष या उपमानािा धमण) या दोन अथांनी 
वापरला असपयाने श्लेषािा वापर दोषास्पद झाला आहे. ‘अनवरतनयनसचललचसच्यमानो चवपल्लवोऽचप, 
चवपल्लवोऽचप तरुचरव सहस्रधा प्ररोहचत’ असे म्हििे योग्य होय. 
 

शब्दश्लेष एकाि वळेी धमी व धमण यानंा व्यापिारा असिे िसे इष्ट नाही, तसेि तो वातयातील 
कता, कमण व चक्रयापद या म ख्य घटकानंा व्यापिारा असिे इष्ट नाही. कारि वातयामध्ये हे तीन महत्त्वािे 
घटक असपयाने ते िर शब्दश्लेषाच्या खोड्यात अडकून पडले तर त्याचं्या स्वरूपाच्या अपहार होतो 
म्हििे त्यािें स्वरूप स्पष्टपिे ध्यानातं येत नाही. [व्य. चव. २·८२, पृ. ३९९ : स शब्दैः कतृणकमाचदप्रधानाथणचवनाकृतैः । चनबद्धो 
धार्ममधमाथैर्मद्वचवधः पचरकीर्मततः ॥ पृ. ४१९ : कक िात्र शब्दश्लेषे कतृणकमाचदप्रधानाथणपदोपचनबन्धेन शब्दसादृश्यम पकपपनीय ं
प्रधानस्वरूपापहारप्रसङ् गात्  ।] 
 

िेथे िेथे शब्दश्लेष असतो तेथे तेथे वरवर पाहता िरी एकि शब्द दोन अथांिा बोधक म्हिनू 
वापरलेला असला तरी दोन चनरचनराळ्या अथांिा बोध होिाच्या दृष्टीने त्या शब्दािी आवृत्ती म्हििे 
प नरुच्चार करिे अवश्य असते. शब्दािी आवृत्ती करावयास लागिे हा शब्दश्लेषािा अटळ पचरिाम असतो. 
आता कोित्याही वातयामध्ये शब्दश्लेष व त्यािा अटळ पचरिाम म्हिनू शब्दािी आवृत्ती वतत्याला अचभपे्रत 
आहे हे दाखचविारी कोिती तरी खूि (ककवा गमक) वातयामध्ये अवश्य असली पाचहिे. तशी खूि 
वातयामध्ये नसेल तर वतत्याला शब्दश्लेष अचभपे्रत असला तरी त्या शब्दश्लेषाच्या अक्स्तत्वािे ज्ञान 
वािकानंा होऊ शकत नाही. म्हिून िेथे िेथे कवीला शब्दश्लेष अचभपे्रत असतो तेथे तेथे त्यािे अक्स्तत्व 
दाखचविाऱ्या ख िेिा समावशे कवीने वातयामध्ये करिे अवश्य असते. शब्दश्लेषाच्या अक्स्तत्वािी खूि दोन 
प्रकारिी असू शकते : (१) यथा, इव, व ककवा वा यासारखे औपम्यवािक अव्यय, ककवा त पय, सदृश, सम, 
समान यासारखे औपम्यवािक चवशषेि; (२) रूपक, त पययोचगता, समासोक्तत यासारखा सादृश्यमलूक 
अथालंकार. 

[व्य. चव. २·८६–८९, पृ. ४०४ : 
शब्दे त्वचसद्धमेकत्वं प्रत्यथं तस्य भेदतः । 
सादृश्यचवप्रलब्धस्त  लोकस्तत्त्वमवस्यचत ॥ ८६ ॥ 
नैतावतावगन्तव्या तस्यानेकाथणवृचत्तता । 
न िाचनबन्धना य तता शब्दस्याथान्तरे गचतः । 
तच्चानेकचवधं प्रोततमव्ययानव्ययात्मकम्  ॥ ८८ ॥ 
तस्मादथान्तरव्यक्ततहेतौ कक्स्मिंनासचत । 
यः श्लेषबन्धचनबणन्धः तलेशायैव कवेरसौ ॥ ८९ ॥] 

शब्दश्लेषाच्या अक्स्तत्वाच्या गमक कारिािा समावशे कवीने वातयामध्ये करिे इष्ट व अवश्य असताना 
त्यािा समावशे न करिे हा वाच्याविन दोष होय. 
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मचहमभट्टाने केवळ शब्दश्लषेािा चवस्ताराने चविार केला आहे. अथणश्लेष हा प्रचसद्ध असपयाने 
त्यािा चविार करण्यािी आवश्यकता नाही असे त्याने म्हटले आहे. [व्य. चव. २·८३, पृ. ४०० : इत्थं समासतो जे्ञय ं

शब्दश्लेषस्य लक्षिम्  । अपरस्त  प्रचसद्धत्वाचदहास्माचभनण लचक्षतः ॥] परंत  पृ. ४२५ वर त्याने अथणश्लेषाच्या अयोग्य व दोषास्पद 
वापरािे िे उदाहरि (दत्तानन्दाः प्रिानाम्  इत्यादी) चदले आहे, ते श द्ध अथणश्लेषािे नसून त्यात शब्दश्लषे 
व अथणश्लेष यािें चमश्रि आहे. परंत  त्या उदाहरिातील शब्दश्लेष हा अभङ् ग शब्दश्लेष असपयाने 
मचहमभट्टाने त्या अभगंशब्दश्लेषाला अथणश्लेष मानून सपूंिण श्लोक अथणश्लेषािे उदाहरि म्हिून उद् धृत 
केला आहे. यावरून असे चदसते की मचहमभट्टाच्या मते अथणश्लेष म्हििे अभङ् गश्लषे व शब्दश्लेष म्हििे 
सभङ् गश्लेष होय. अथात्  मम्मट व चवश्वनाथ ज्या श्लेषप्रकाराला अथणश्लेष मानतात तो स द्धा मचहमभट्टाच्या 
मते अभङ् गश्लेषि होय, कारि त्या अथणश्लेषामधील शब्द अभगंि असतात. या मतािा प रस्कार उद्भटाने व 
रुय्यकाने केला आहे. [पहा : काव्यालंकारसारसगं्रह ४·१०; अलंकारसवणस्व, प.ृ १२३ (काव्यमाला ससं्करि, म ंबई, १९३०).] परंत  या 
महत्त्वाच्या म द्ािी मचहमभट्टाने कोिेही स्पष्टपिे ििा केलेली नाही. उलट अथणश्लेष हा प्रचसद्ध असपयाने 
तपशीलात िाऊन त्यािा चविार करण्यािे त्याने टळाले आहे. 
 

शब्दश्लेषाच्या योग्य वापराच्या दृष्टीने मचहमभट्टाने साचंगतलेपया तीन चनयमापंैकी चतसऱ्या 
चनयमािा (म्हििे श्लेषाच्या अक्स्तत्वािे ज्ञापक चिन्ह वातयामध्ये समाचवष्ट केलेले असले पाचहिे. या 
चनयमािा) अथण असा होतो की मचहमभट्टाच्या मते श्लेष हा स्वतंत्र व प्रधान अलंकार म्हिून कोिेही असिे 
शतय नाही. तो नेहमीि उपमा, रूपक इत्यादी द सऱ्या कोित्या तरी अलंकारािा सहायक ककवा उपकारक 
या नात्यानेि असू शकतो, [काव्यादशण, १·३६३ : श्लेषः सवास  प ष्ट्िाचत प्रायो वक्रोक्ततष  चश्रयम्  । चभन्नं चद्वधा स्वभावोक्ततवणक्रोक्ततिेचत 
वाङ् मयम्  ॥ काव्यालंकारसारसगं्रह, ४·१० : अलंकारान्तरगता ंप्रचतभा िनयत्  पदैः (श्लेष्टम्  = श्लेषः) । रसगङ् गाधर, पृ. ५२५ : अयं िालंकार : 
प्रायेिालंकारान्तरस्य चवषयम्  अचभचनचवशते ।] व ज्या अलंकारािा सहायक म्हिनू श्लेष वापरलेला असतो तोि 
अलंकार श्लेषाच्या अक्स्तत्वािा ज्ञापक असतो. परंत  दक्ण्डन् , आनन्दवधणन, मम्मट, चवश्वनाथ, िगन्नाथ 
वगैरे गं्रथकार असे मानतात की श्लेष हा प्रायः द सऱ्या अलंकाराला सहायक म्हिून आढळत असला तरी 
काही वळेा तो स्वतंत्र व प्रधान अलंकार या नात्यानेही वापरलेपया दृष्टीस पडतो. [रसगङ् गाधर, प.ृ ५३६ : अय ं
िोपमेव स्वतन्त्रोऽचप तत्र तत्र सकलालंकारान ग्राहकतया क्स्थतः सरस्वत्या नवं नवं सौभाग्यमावहन्  नानाचवधेष  लक्ष्येष  सहृदयैर्मवभावनीयः ।] 
याबाबतीत मचहमभट्टािे मत असे आहे की श्लेष हा अलंकार स्वतंत्रपिे व प्रधान म्हिून काव्यात वापरला 
गेपयास त्याच्या अक्स्तत्वािी बोधक खूि द सऱ्या एखाद्ा उपकृत अंलकाराच्या रूपाने उपलब्ध होत 
नसपयाने, तो श्लेषािा सदोष वापर िरतो. 
 

श्लेष या अलंकारािे वाच्याविन व अवाच्यविन या दोषाचं्या दृचष्टकोनातून द सऱ्या कोित्याही 
लेखकाने इतके मूलग्राही व तपशीलवार चवविेन केलेले आढळत नाही. तसेि श्लेषाच्या चनदोष 
वापरासािी पाळावयाच्या चनयमािंाही इतका सूक्ष्म चविार इतरत्र केलेला चदसून येत नाही. तेव्हा 
व्यक्ततचववके या गं्रथािे हे एक खास वैचशष्ट्यि मानाव ेलागेल. 
 

(५) उपमेतील उपमान व उपमेय याचं्यामधील केवळ सामान्य, व्यापक सादृश्यािा मोघमपिे 
चनदेश करिे इष्ट असताना एखाद्ा चवचशष्ट धमाम ळे उत्पन्न होिाऱ्या सादृश्यािा चनदेश उपमानसमासाच्या 
द्वारा ‘उपमानाचन सामान्यविनैः’ (अष्टाध्यायी, २·१·५५) या सूत्रान सार करिे हा वाच्याविन दोष होय. 
उदा॰ चशश पालवध ९·८१ ‘पचतते पतङ् गमृगराचि’ इत्यादी श्लोक. येथे नागयूथमचलनाचन या 
उपमानसमासाच्या द्वारा हत्तींिे कळप व अंधकारप ंि यामंधील मचलनत्व या धमाम ळे उत्पन्न होिाऱ्या 
सादृश्यािा चनदेश केला आहे. परंत  हत्तींिे कळप व अंधकारप ंि याचं्यामधील मचलनत्व या साधारिधमाला 
येथे महत्त्व नसून त्या दोघाचं्या चिकािी असिाऱ्या वध्यत्व ककवा चवनाश्यत्व या धमाला महत्त्व आहे. 
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‘नागयूथमचलनाचन तमाचंस’ असे न म्हिता ‘नागयूथसदृशाचन तमाचंस’ असे म्हििे योग्य होय. असा बदल 
केपयास वध्यत्व ककवा चवनाश्यत्व या चवचशष्ट धमाम ळे हत्तींिा कळप व अंधकारप िं याचं्यामध्ये सादृश्य 
असपयािे ध्यान्यात येते. कसहाम ळे िसा हत्तींच्या कळपािा चनःपात (चवनाश) होतो, तसाि सूयाम ळे 
अंधकारप ंिािंा चनःपात होतो हे हत्तींिा कळप व अंधकारप ंि याचं्यामधील सादृश्यािे स्वरूप आहे. 
अंधकारप ंि काळ्या रंगािे असतात हे सवांना ज्ञात असपयाम ळे अंधकाराच्या बाबतीत मचलनत्व या धमािा 
आविूणन चनदेश करिे समथणनीय नाही. 
 

(६) वातयातील उदे्दश्य नेहमी प्रथम व चवधेय त्याच्यानंतर असिे हा त्याचं्यामधील क्रम इष्ट 
असताना चवधेयािा चनदेश प्रथम करिे व त्यानंतर उदे्दश्यािा चनदेश करिे हा वाच्याविन दोष होय. उदा॰ 
‘लक्ष्मीः द चहता, िामाता हचरः, गृचहिी गङ् गा’ इत्यादी पद्ामध्ये ‘हचरः िामाता, गङ् गा गृचहिी’ असा क्रम 
योग्य होय. वाच्याविन दोषािा हा प्रकार म्हििे चवधेयाचवमशण दोषि होय. [व्य. चव. २·९४, पृ. ४३२ : पहा : वर पृ. 
४५, टीप १४.] 
 

(७) दूरान्वय : ज्या दोन शब्दाचं्या अथांमध्ये चनकट संबधं असतो ते शब्द एकमेकािंवळ, द सऱ्या 
कोित्याही व्यवधानावािून वापरिे इष्ट असताना त्याचं्यामध्ये इतर शब्द वापरून त्यानंा एकमेकापंासून 
अलग करिे म्हििे वाच्याविन दोष होय. हा दोष क्रमभेददोषासारखाि आहे. एखाद्ा शब्दािे वातयातील 
योग्य स्थान अथणदृष्ट्या द सऱ्या एखाद्ा शब्दाच्या लगेि पूवी ककवा लगेि नंतर असताना, तो शब्द तेथे न 
वापरता चनराळ्याि अयोग्य स्थानी वापरिे म्हििे क्रमभेददोष होय. मचहमभट्टाने क्रमभेदाने 
सवणनामक्रमभेद व अव्ययक्रमभेद असे दोनि प्रकार साचंगतले आहेत. पदक्रमभेद हा प्रकार त्याने 
साचंगतलेला नाही. प्रस्त त दूरान्वयदोष हा पदक्रमभेद दोषि होय. 
 

(८) अनन्वय : ज्या दोन शब्दाचं्या अथांमध्ये कोिताही चनकट संबधं नसतो व काहीतरी सबंधं 
मोठ्या कष्टाने दाखवावा लागतो, त्या शब्दामंध्ये अनन्वय हा दोष उत्पन्न होतो. उदा॰ रघ वशं ९·६४ : 
‘चनघातोगै्रः क ञ्जलीनाञ्  चिघासं ः’ इत्यादी श्लोक. यातील रािशब्दे या शब्दािा मृगािाम्  या शब्दाशी 
तकण संगत संबधं दाखचविे अशतय आहे. म्हिनू ‘रािभाव ेमृगािाम् ’ अशी स धारिा करिे इष्ट आहे. 
 

(९) एखाद्ा शब्दाच्या अथाच्या चिकािी वातयातील चक्रयेिे कतृणत्व असपयाम ळे, तो शब्द प्रथमा 
चवभततीत वापरिे इष्ट असताना, सहभाव (साहियण) हा अथण असलेपया तृतीया चवभततीत तो शब्द वापरून 
त्याच्या अथाला गौित्व देिे म्हििे वाच्याविन दोष होय. उदा॰ चशश पालवध १·६६ : ‘तपेन वषाः’ इत्यादी 
श्लोक. येथे ‘वषाचभः तपः’ असे म्हििे योग्य झाले असते. 
 

(१०) एखाद्ा शब्दािे बह विन अथाच्या दृष्टीने वापरिे इष्ट असताना, ककवा बह विनािा अथण प्रगट 
करण्यासािी एकविनातील शब्दाला सवण, सकल यासारखे चवशषेि िोडिे इष्ट असताना, त्या शब्दािे 
एकविनी रूप वापरिे म्हििे वाच्याविन दोष होय. उदा॰ चकराताि णनीय २·२१ : ‘प्रकृचतः’ खल  सा 
महीयसः सहते नान्यसम न्नकत यया ।’ येथे ‘प्रकृचतः खल  सा महीयसा ंन सहन्तेऽन्यसम न्नकत यया’ असे म्हििे 
योग्य झाले असते. ‘िातौ एकविनम् ’ या न्यायान सार एकविनािा वापर बह विनाच्या अथाने संस्कृतमध्ये 
अनेकदा केला िातो हे िरी खरे असले तरी मचहमभट्टाच्या मते, ‘िातौ एकविनम् ’ या न्यायािा आधार 
घेऊन एकविनािे समथणन कराव े लागिे यािा अथण एकविनािा अथण दोषास्पद आहे व ‘क्स्थतस्य 
गचतचिन्तनीया’ या न्यायाने एकविनािे समथणन केले िाते, असाि होतो. 
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अिाच्यिचनदोष (पृ. ४३९–४५६) 
 

िे बोलून दाखचविे इष्ट नाही, ते बोलून दाखचविे म्हििे अवाच्यविन होय. वाच्याविन व 
अवाच्यविन हे दोन नेहमी एकाि चिकािी असलेले आढळतात. वाच्याविनामध्ये अवाच्यविनािा 
अन्तभाव होतो, कारि िेथे वाच्यािे अविन असते तेथे त्यािा अचनवायण पचरिाम म्हिनू अवाच्यािे विनही 
असते. म्हिनू हे दोन दोष एकमेकाना पूरक आहेत. [पहा : वर प.ृ ५९-६०.] 
 

अवाच्यविन दोषािी स मारे पंिवीस उदाहरिे देऊन मचहमभट्टाने त्यािंी ििा केली आहे. त्यापंैकी 
काही लक्षिीय उदाहरिे प ढे आहेत. 
 

(१) एकमेकािे पयाय असिारे (म्हििे समानाथणक) दोन शब्द वापरून एकाि वस्तूला उपमेय व 
उपमान बनचविे, यामध्ये अवाच्यविन दोष उत्पन्न होतो. [व्य. चव. २·१०१, प.ृ ४३६ : पयायमात्रचभन्नस्य यदेकस्यैव वस्त नः । 
उपमानोपमेयत्वम्  अवाच्यविनं ि तत्  ॥] उदा॰ रघ वशं, १४·८ : सचरत्सम द्रान्  सरसीि गत्वा रक्षः 
कपीन्दै्ररूपपाचदताचन । तस्यापतन्  मूक्ध्नण िलाचन चिष्ट्िोर्मवन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥ येथे िलाचन व आपः हे 
दोन एकाथणक शब्द वापरून एकाि वस्तूला उपमेय व उपमान बनचवले आहे. मचहमभट्टाच्या मते ‘चवन्ध्यस्य 
मेघप्रभवाचन यद्वत् ’ असे न म्हिता ‘चवन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः’ असे म्हिण्यात वाच्याविन व अवाच्यविन 
असा द हेरी दोष उत्पन्न झाला आहे. िलाचन हा एकि शब्द प्रथम प्रत्यक्षपिे उपमेय म्हिनू व नंतर 
अध्याहृत रूपात उपमान म्हिून वापरला तरी त्यात प नरुततीिा दोष नाही, कारि सचरत् सम द्राचदिल व 
मेघप्रभव िल हे एकमेकाहून चभन्न पदाथण आहेत. [परंत  हाि य क्ततवाद वापरून प्रस्त त श्लोकातील चवन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः या 
पािािे समथणन करिे शतय आहे. सचरत्सम द्राचदिलाचन व मेघप्रभवा आपः हे एकमेकापंासून अत्यंत चभन्न असपयाम ळे त्याचं्यामध्ये उपमेय-
उपमानसबंंध प्रतीत होण्यात काही अडिि नाही. िलाचन हा एकि शब्द उपमेय म्हिून प्रत्यक्षपिे व उपमान म्हिून अध्याहृत स्वरूपात वापरला 
असता, ती दोनही िले अत्यंत चभन्न असपयाम ळे त्याचं्यामधील उपमेय-उपमानसबंंधाला िर बाध येत नाही, तर िलाचन व आपः हे दोन चनरचनराळे 
शब्द वापरले असता उपमेय-उपमानसबंंधाला बाध का यावा हे समित नाही.] 
 

(२) उपमेय व उपमान यािें अभेदाने रूपक करताना केवळ उपमानािाि चनदेश करिे इष्ट 
असताना उपमानापासून उत्पन्न झालेपया वस्तूिाही चनदेश उपमानाबरोबर करिे म्हििे अवाच्यविन दोष 
होय. उदा॰ तप्ते महाचवरहवचिचशखावलीचभः आपाण्ड रस्तनतटे हृदये चप्रयायाः । (चवरहाग्नीच्या भयकंर 
ज्वालानंी चप्रयेच्या चफकट वक्षःस्थळाखालील हृदयाला िटके बसत असताना). येथे चवरहाक्ग्नतप्ते एवढेि 
म्हििे योग्य असताना चवरहाक्ग्नचशखावलीचभः तप्ते असे म्हटपयाम ळे अवाच्यविन दोष उत्पन्न झाला आहे. 
[व्य. चव. २·१०२ (पृ. ४३८) : उपिारसहैकैव रूपकस्येष्ट्यते चक्रया । यथानलस्य दाहाचदःन कायाचदरसभंवात्  ।] 
 

(३) एखादी वस्तू ककवा व्यतती व चतिा वािक शब्द या दोहोना लागू पडेल असे एकि चश्लष्ट 
चवशषेि वापरिे शास्त्रदृष्ट्या उचित असले तरी काव्यामध्ये त्याम ळे अवाच्यविन दोष उत्पन्न होतो. उदा॰ 
दृढतरचनबद्धम ष्टःे कोशचनषण्िस्य सहिमचलनस्य । कृपिस्य कृपािस्य ि केवलमाकारतो भेदः ॥ येथे 
पचहपया ओळीत तीन चश्लष्ट चवशषेिे कृपि (कंिूष मन ष्ट्य) व कृपाि (खड ग) याचं्या मधील सादृश्य 
दाखचवतात, तर केवलम्  आकारतो भेदः हे द सऱ्या ओळीतील चश्लष्ट चवशषेि त्या दोहोंमधील चनराळेपिा 
दाखचवते. आकार या शब्दािे दोन अथण आहेत : (१) कृपाि या शब्दातील आ हा स्वर, व (२) खड ग आचि 
कंिूष मन ष्ट्य यािें आकार म्हििे मूतण रूपे. शास्त्रदृष्ट्या प्रत्येक शब्द स्वतःिे नादमय रूप व त्याच्याशी 
संकेताने सबंद्ध असलेली वस्तू ककवा व्यतती, अशा दोन अथांिा बोध करून देतो. हे सैद्धाक्न्तक दृष्ट्या 
िीक आहे. पि भाचषक व्यवहारात कोिताही शब्द केवळ संकेचतत अथािा वािक असतो, स्वतःच्या 
नादमय रूपािा बोधक नसतो. कृपि व कृपाि यामंध्ये केवळ आकृतीिा चनराळेपिा आहे ही गोष्ट 
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काव्यामध्ये आविूणन चनदेश करण्याइतकी महत्त्वािी नाही, कारि ती स प्रचसद्ध आहे. कृपि व कृपाि 
यामंध्ये केवळ आ या स्वराम ळे चनराळेपिा आहे, हे चवधान कृपि व कृपाि या शब्दानंा लागू पडिारे आहे. 
खड ग व कंिूष मन ष्ट्य या पदाथांना लागू पडिारे नाही. द सऱ्या ओळीतील चवधान हे केवळ हचरदासी 
कोचटबािपिािे उदाहरि असपयाम ळे ते अवाच्य म्हििे अयोग्य ककवा अन चित आहे. पचहपया ओळीतील 
चश्लष्ट चवशषेिाचं्या उपयोग करून त्याचं्या मध्ये सादृश्य आहे असे म्हििे योग्य झाले असते. [म्हििे 
मचहमभट्टाच्या मते कवीने द सऱ्या ओळीमध्ये प ढीलप्रमािे शब्दयोिना केली असती तर अवाच्यविन दोषािा पचरहार झाला असता– कृपिस्य 
कृपािस्य ि सादृश्यं चवस्मयाय लोकस्य ।] तसे न करता कवीने आकार या शब्दावरील श्लेषािा बाचलशपिा केपयाने 
येथे वाच्याविन ब अवाच्यविन हे दोष उत्पन्न झाले आहेत. [मचहमभट्टाने उपक्स्थत केलेला म द्दा एका दृष्टीने योग्य आहे. 
ससं्कृत वाङ् मयात अनेक चिकािी केवळ शब्दच्छल करून कोया केलेपया असतात व अशा चिकािी नादमय शब्द व त्यािा अथण यामंध्ये 
चनराळेपिा असूनही त्याचं्यामध्ये अभेद आहे असे मानून त्या कोयािें समथणन केले िाते.] 
 

(४) दोन शब्दािंा समास करून तयार केलेली संज्ञा एखाद्ा वस्तूिा ककवा व्यततीिा चनदेश 
करताना समासाच्या रूपाने न वापरता त्या सामाचसक संजे्ञिी चतच्या दोन घटक शब्दाचं्या रूपाने फोड 
करून, त्या दोन शब्दांपैकी पचहला शब्द पूवावयव असिारी वस्तू ककवा व्यतती असे म्हिून त्या वस्तूिा 
ककवा व्यततीिा चनदेश करिे म्हििे अवाच्यविन दोष होय. उदा॰ चशश पालवध १·४२ येथे चहरण्यकचशप  
या दानवाला चहरण्यपूवण कचशप  असे म्हटले आहे. रघ वशं ८·२९ येथे दशरथाला दशपूवण रथ म्हटले आहे. 
मेघदूत १·४५ येथे देवचगचर पवणताला देवपूवण चगचर म्हटले आहे. चहरण्यपूवण कचशप , दशपूवण रथ व देवपूवण चगचर 
हे शब्दप्रयोग चहरण्यकचशप , दशरथ व देवचगचर या संज्ञािें बोधक आहेत, त्या व्यततीिे ककवा वस्तूिे बोधक 
नाहीत. म्हिनू या प्रकारिे शब्दप्रयोग करण्यात अवाच्यविन व वाच्याविन हे दोष उत्पन्न होतात. [मचल्लनाथ 
या टीकाकाराच्या मते या प्रकारिे शब्दप्रयोग दोषास्पद असून त्यािें समथणन कसे तरी लक्षिेिा अवलंब करून करावे लागते. सजं्ञावािक शब्द 
सचंज्ञवािक शब्दाच्या ऐविी वापरिे म्हििे लक्षिाि होय; असे मचल्लनाथाने म्हटले आहे. पहा : मेघदूत १·४५, चशश पालवध १·४२ व ३·५९ यावंरील 
मचल्लनाथािी टीका. मचहमभट्टाप्रमािे मचल्लनाथानेस द्धा ही सवण अवाच्यविन दोषािी उदाहरिे मानली आहेत.] 
 

(५) तकण शास्त्रीय अन चमतीच्या प्रयोगात प्रचतज्ञा व चनगमन या दोन अंशामंध्ये प नरुतती असली तरी 
रूढ शास्त्रीय पद्धतीन सार त्या दोनही अंशािंा चनदेश करिे अवश्य असते. पि काव्यान मानात यापंैकी 
कोित्या तरी एकाि अंशािा चनदेश करिे योग्य असताना दोनही अंशािंा चनदेश करिे हा अवाच्यविन दोष 
होय. 
 

(६) समासोतती अलंकारामध्ये प्रस्त त उपमेयाच्या विणनाम ळे अप्रस्त त उपमानािे ज्ञान व्यंिनेने 
होते असे ध्वचनवादी मानतात. परंत  अप्रस्त त उपमानािे ज्ञान अन मानाने होते असे मचहमभट्ट मानतो. 
उपमानािे ज्ञान व्यिंनेने होवो ककवा अन मानाने होवो, उपमानािा चनदेश त्याच्या वािक शब्दाने करिे 
अचनष्ट असते. असे असूनही समासोततीमध्ये उपमानािा चनदेश वािक शब्दाने म्हििे अवाच्यविन दोष 
होय. याि दोषािा चनदेश मचहमभट्टाने पृ. ३५८ वर पौनरुतत्य दोषाच्या संदभात व पृ. ३९१ वर वाच्याविन 
दोषाच्या संदभात केलेला आहे. [पहा : काव्यप्रकाश, उल्लास १०, अलंकारदोषििा, प.ृ ७८६, भाडंारकर सशंोधनमंचदर प्रकाशन.] 

 
(७) अप्रस्त तप्रशसंा अलंकारामध्ये अप्रस्त त उपमानाच्या विणनाम ळे प्रस्त त उपमेयािे ज्ञान 

वरीलप्रमािेि होत असपयाम ळे प्रस्त त उपमेयािा चनदेश तद्वािक शब्दाने करिे अयोग्य असते. असे 
असूनही अप्रस्त तप्रशसेंमध्ये प्रस्त त उपमानािा चनदेश वािक शब्दाने करिे म्हििे अवाच्यविन दोष होय. 
[पहा : काव्यप्रकाश, उल्लास १०, अलंकारदोषििा, प.ृ ७८७-७८८.] 
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(८) हेत त्पे्रके्षमध्ये एखाद्ा चक्रयेच्या कचवकक्पपत कारिािी उत्पे्रक्षा केलेली असते. तसेि 
फलोत्पे्रके्षमध्ये एखाद्ा चक्रयेच्या कचवकक्पपत पचरिामािी उत्पे्रक्षा केलेली असते. अशा चिकािी 
उत्पे्रक्षावािक इव हे अव्यय मचहमभट्टाच्या मते म ख्य चक्रयेच्या वािक शब्दानंतर लगेि वापरिे इष्ट असूनही 
ते अव्यय कारिवािक ककवा पचरिामवािक शब्दानंतर वापरले तर अवाच्यविन दोष उत्पन्न होतो. [परंत  
िगन्नाथ पंचडताच्या मते (रसगगंाधर, पृ. ४०; काव्यमाला ससं्करि, १९३९) इव हा उत्पे्रक्षावािक शब्द म ख्य चक्रयाविक शब्दानंतर न वापरता 
कारिवािक ककवा फलवािक शब्दानंतर वापरिे योग्य होय. रघ वंश १३·२३ मध्ये चवश्लषेद ःखाचदव बद्धमौनम्  अशी हेतूत्पे्रक्षा आहे व इव हे अव्यय 
चवश्लेषद ःखात्  या हेत वािक शब्दानंतर लगेि वापरले आहे. िगन्नाथाच्या मते हे योग्यि आहे. पि मचहमभट्टाच्या मते चवश्लेषद ःखाद्  बद्धमौनम्  इव 
अशी शब्दयोिना योग्य झाली असती. कारि चवश्लेषद ःखाचदव बद्धमौनम्  या शब्दयोिनेमध्ये अवाच्यविन दोष आहे. मचहमभट्टाच्या मतान सार 
असलेला हा अवाच्यविन दोष म्हििे क्रमभेद दोषि होय. पहा : चवमशण २, पृ. ३२९ व प.ृ ३३१, सगं्रहश्लोक ३५.] 
 

(९) काव्यामध्ये िे शब्द कवीने वापरावयािे असतात, ते साथण व साचभप्राय असले पाचहिेत. वण्यण 
वस्तूिे स्वरूप िसे आहे तसे विणन करिे म्हििे काव्य नव्हे. काव्यामध्ये कचवप्रचतभेिा चवलास पदोपदी 
अन भवाला आला पाचहिे. वण्यण वस्तूच्या लोकप्रचसद्ध बाह्य स्वरूपािा अन वाद करिारे शब्द वापरिे म्हििे 
अवाच्यविन दोष होय. सवणपचरचित बाह्य स्वरूपािा अन वाद करिारे शब्द म्हििे केवळ फेस ककवा 
फ लोरा होय. ते शब्द अथणघन नसतात व त्यािंी योिना केवळ वृत्तपूरिासािी केलेली असते. [व्य. चव. २·१११-
११२ (पृ. ४५१) : यत्  स्वरूपान वादैकफलं फपग  चवशषेिम्  । अप्रत्यक्षायमािाथं स्मृतमप्रचतभोद्भवम्  ॥ तदवाच्यचमती जे्ञयं, विनं तस्य दूषिम्  । तद्  
वृत्तपूरिायैव न कचवत्वाय कपपते ॥] याि दोषाला इतर लेखकानंी अप ष्टाथणता दोष असे नाव चदले आहे. यािे 
उदाहरि म्हिून मचहमभट्टाने प ढील पद् उद्धतृ केले आहे (पृ. ४५२) : उत्फ ल्लकमलकेसरपरागगौरद् ते 
मम चह गौचर । अचभवाचत्र्छतं प्रचसध्यत  भगवचत य ष्ट्मत्प्रसादेन ॥ [नागानन्द, १·१३.] मचहमभट्टाच्या मते या 
पद्ातील उत्फ ल्ल, केसर व गौर हे शब्द केवळ वृत्तपूरिासािी वापरले असपयाने अवाच्यविन दोष उत्पन्न 
झाला आहे. केवळ कमलपरागद् ते असे म्हििे योग्य झाले असते. 
 

अवाच्यविन दोषाच्या संदभात मचहमभट्टाने स्वभावोतती अलंकाराच्या स्वरूपािी ििा केली आहे. 
स्वभावोतती म्हििे काही चवचशष्ट प्रकारच्या वण्यण चवषयाचं्या स्वरूपािे ककवा अवस्थेिे यथातथ्याने केलेले 
विणन असपयाने स्वभावोततीमध्ये वण्यण वस्तूच्या ककवा व्यततीच्या लोकपचरचित स्वरूपािा केवळ अन वाद 
केलेला असतो. स्वभावोततीमध्ये कवीच्या कपपनाचवलासाला म ळीि वाव नसतो. आधीपासूनि वािकाना 
ज्ञात असलेले वस्त स्वरूप ककवा व्यक्ततस्वरूप हे खरे पाहता अवाच्य (विणन करण्यास अयोग्य) असते व 
त्या स्वरूपाच्या ककवा अवस्थेच्या कचवकृत विणनामध्ये पौनरुतत्य व अवाच्यविन हे दोन दोष अटळपिे 
उत्पन्न होतात. दण्डी वगैरे प्रािीन लेखकानंी स्वभावोतती हा काव्यािा एक महत्त्वािा अलंकार मानला 
असला [पहा : काव्यादशण, २·८ : नानावस्थं पदाथाना ं रूपं साक्षाद्  चववृण्वती । स्वभावोक्तति िाचतिेत्याद्ा सालंकृचतयणथा ॥ २·१३ : 
िाचतचक्रयाग िद्रव्यस्वभावाख्यानमीदृशम्  । शासे्त्रष्ट्वस्यैव साम्राज्यं काव्येष्ट्वप्येतदीक्प्सतम्  ॥] तरी तो पौनरुतत्य व अवाच्यविन या 
दोषामं ळे काव्यािे भषूि नसून दूषिि आहे. [व्य. चव. २·११३ (पृ. ४५२) : कथं तर्मह स्वभावोततेरलंकारत्वचमष्ट्यते । न चह 
स्वभावमात्रोततौ चवशषेः किनानयोः ॥] या अडििीिे चनराकरि मचहमभट्टाने प ढीलप्रमािे केले आहे. 
 

वस्तूिा ककवा व्यततीिा स्वभाव दोन प्रकारिा असतो : (१) सामान्य लोकानंा सहिगत्या प्रतीत 
होिारा वरवरिा स्थूल स्वभाव व (२) केवळ कवीनाि प्रचतभासामथ्याम ळे प्रतीत होिारा अनन्यसाधारि 
वैचशष्ट्यानंी य तत असलेला सूक्ष्म, गढू स्वभाव. यापंकैी केवळ द सऱ्या प्रकारच्या स्वभावािे विणन 
यथातथ्याने करिे म्हििे स्वभावोतती अलंकार होय. कवीिी प्रचतभा म्हििे त्यािे ज्ञाननेत्र असून, इतर 
लोकानंा वस्तंूिी व व्यततींिी िी सूक्ष्म वैचशष्ट्ये िमणिक्षूंनी चदसत नाहीत त्यािंा वधे आपपया प्रचतभानेत्राने 
घेऊन त्यािें विणन कवी यथातथ्याने करीत असपयाम ळे स्वभावोतती अलंकारामध्ये पौनरुतत्य व 
अवाच्यविन हे दोष उत्पन्न होऊ शकत नाहीत. 
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[व्य. चव. २·११४–११६ (पृ. ४५२) : 
उच्यते वस्त नस्तावद्  दै्वचवघ्यचमह चवद्ते । 
ततै्रकमस्य सामान्यं यद्  चवकपपैकगोिरः ॥ 
स एव सवण शब्दाना ंचवषयः पचरकीर्मततः । 
अत एवाचभधेयं ते सामान्यं बोधयन्त्यलम्  ॥ 
चवचशष्टमस्य यद् रूप ंनत्प्रत्यक्षस्य गोिरः । 
स एव सत्कचवचगरा ंगोिरः प्रचतभाि षाम्  ॥] 

कचवप्रचतभेच्या ताचत्त्वक स्वरूपासंबधंी चविार आपि तत्त्वोक्ततकोश या शास्त्रीय गं्रथामध्ये केला आहे असे 
मचहमभट्टाने २·११९ (पृ. ४५३) येथे म्हटले आहे. 

[इत्याचद प्रचतभातत्त्वमस्माचभरुपपाचदतम्  । 
शासे्त्र तत्त्वोक्ततकोशाख्य इचत नेह प्रपचत्र्ितम्  ॥ 
पहा : वर पृ. ८-९.] 

मचहमभट्टािा हा गं्रथ उपलब्ध नाही ही द दैवािी गोष्ट होय. 
 

सहा काव्यदोषािंा तपशीलवार चविार केपयानंतर मचहमभट्टाने असे म्हटले आहे की हे दोष 
महाकवींच्या काव्यातं व इतर लेखकानंी चलचहलेपया वृत्तबद्ध शास्त्रीय गं्रथामंध्ये स द्धा आढळतात. 

[महाकवींच्या काव्यातील दोष दाखचवण्यािा प्रसगं एखाद्ावर येिे ही एक अचप्रय, द दैवी गोष्ट आहे. पि चवद्ाथ्यांच्या आग्रहाम ळे व 
होतकरू कवींच्या मागणदशणनासािी तसे करिे अवश्य आहे असे मचहमभट्टाने २·१ व २·१२६ येथे म्हटले आहे : 
छात्राभ्यथणनया ततोऽद् सहसैवोत्सजृ्य मागं सता ं
पौरोभाग्यमभाग्यभािनिनासेव्यं मयाङ् गीकृतम्  ॥ २·१ 
इदमद्तनाना ंि भाचवना ंिान शासनम्  । 
लेशतः कृतमस्माचभः कचववत्मारुरुक्षताम्  ॥ २·१२६ 
स्वतःच्या पद्रिनेमध्येस द्धा काही दोष असण्यािी शतयता मचहमभट्टाने नाकारलेली नाही. पहा : व्य. चव. २·२ : 
स्वकृचतष्ट्वयक्न्त्रतः कथमन चशष्ट्यादन्यचमचत न वाच्यम्  । 
वारयचत चभषगपथ्यादन्यान्  स्वयमािरन्नचप तत्  ॥ 
आनंदवधणनाने स द्धा महाकवींच्या काव्यामंध्ये अनेक दोष असतात असे ध्वन्यालोक उद्ोत २, पृ. २३३ येथे म्हटले आहे. परंत  चवचशष्ट 
कवींच्या काव्यातील दोषय तत उदाहरिे देऊन त्यािंी ििा करण्यािे त्याने प्रायः टाळले आहे. काव्यातील सभंाव्य रसचवषयक दोष व ते 
टाळण्यािे उपाय यासबंंधी केवळ सामान्य ििा त्याने केली आहे.] 

चनरचनराळ्या काव्यदोषािंी ििा करताना मचहमभट्टाने काचलदास, भारचव, माघ, रत्नाकर वगैरे 
महाकवींच्या काव्यातील अनेक दोषस्थळे दाखवनू शतय तेथे ते दोष टाळण्याच्या दृष्टीने शब्दयोिनेमध्ये 
स धारिा स िचवपया आहेत. शास्त्रीय वृत्तबद्ध गं्रथ स द्धा या दोषापंासून म तत नसतात हे दाखचवण्यासािी 
मचहमभट्टाने ध्वन्यालोकाच्या प्रथम उद्ोतातील पचहपया काचरकेिे परीक्षि करून तीमध्ये क्रमभेद, 
पौनरुतत्य, वाच्याविन, प्रक्रमभेद, अवाच्यविन वगैरे दोष दाखवनू ते टाळण्यासािी त्या काचरकेिी 
फेररिना केली आहे. ध्वन्यालोकाच्या प्रथम काचरकेतील दोषािंी ििा ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनािा एक 
भाग म्हिूनि मचहमभट्टाने केली आहे. प्रथम चवमशामध्ये ध्वन्यालोक १·१३ या काचरकेमध्ये ज्याप्रमािे दहा 
दोष मचहमभट्टाने दाखचवले आहेत, त्यािप्रमािे चद्वतीय चवमशामध्ये ध्वन्यालोक १·१ या काचरकेमध्ये दहा 
दोष दाखचवले आहेत. मचहमभट्टाने ध्वन्यालोक १·१ या काचरकेिी िी यथाशतय चनदोष फेररिना वरील 
दोष टाळण्यासािी केली आहे, चतच्यामध्येस द्धा प्रक्रमभेद, पौनरुतत्य, वाच्याविन व अवाच्यविन हे िार 
दोष दाखचविे शतय आहे. [द सऱ्या ओळीमध्ये तस्याभावं िगद रपरे यानंतर भक्ततचरत्येवमन्ये असे म्हटपयाने प्रक्रमभेद दोष उत्पन्न झाला 
आहे. भातततामिू रन्ये असे म्हििे योग्य झाले असते. द सऱ्या ओळीमध्ये इत्येवम्  येथे इचत व एवम्  ही दोन समानाथणक अव्यये वापरपयाम ळे 
पौनरुतत्य दोष उत्पन्न झाला आहे. या ओळीतील प्रक्रमभेद व पौनरुतत्य या दोषामं ळे वाच्याविन व अवाच्यविन हे आिखी दोन दोष उत्पन्न झाले 
आहेत.] 
 

❀ ❀ 
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४ 
 

व्यक्ततवििेक 
 

गं्रथाशयाचे विििि–तृतीय विमशध 
 

ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन करण्यासािी व्यक्ततचववकेाच्या प्रथम चवमशामध्ये मचहमभट्टाने 
व्यंिनावृत्तीिे सैद्धाक्न्तक दृष्ट्या खंडन करून ध्वचनलक्षिातील व ध्वचनकाव्याच्या म ख्य प्रकाराचं्या आचि 
उपप्रकाराचं्या संज्ञातील दोष दाखवनू त्यािें खंडन केले. चद्वतीय चवमशामध्ये काव्यातील पाि (ककवा सहा) 
शब्ददोषािंी सचवस्तर व सोदाहरि ििा करून ध्वन्यालोकाच्या प्रथम उद्ोतातील प्रथम काचरकेमध्ये 
एकूि दहा दोष दाखवनू त्या काचरकेतील चविारसरिीिे खंडन केले. आता तृतीय चवमशामध्ये 
ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनातील एक महत्त्वािा भाग या दृष्टीने ध्वन्यालोक या गं्रथात ध्वनीच्या चनरचनराळ्या 
प्रकारािंी िी उदाहरिे चदली आहेत त्यापंैकी काही उदाहरिािंी ििा करून त्यामंधील तथाकचथत व्यंग्य 
अथण अन मानानेि कसा ध्यानात येतो हे सचवस्तरपिे दाखचवले आहे. म्हिून व्यक्ततचववकेािा तृतीय चवमशण 
हा ध्वचनचसद्धान्ताच्या खंडनािा प्रायोचगक भाग आहे असे म्हिता येईल. [पहा : व्य. चव. ३, प.ृ ४६३ : तदेवं 
ध्वचनलक्षिस्य तदे्भदाना ंिान मानेऽन्तभावम पपाद्, तद दाहरिाना ंयथायोग ंक्रमेि असौ (= अन मानेऽन्तभावः) उपदश्यणते ।] 
 

प्रथम चवमशामध्ये मचहमभट्टाने भाचषक व्यवहारात शब्द व त्यािें अथण याचं्या चिकािी व्यंिकत्व या 
नावािे सामथ्यण असू शकत नाही, तर शब्दाचं्या चिकािी केवळ वािकत्व सामथ्यण व अथांच्या चिकािी केवळ 
अन मापकत्व सामथ्यण (चलङ् गता) असते हे सैद्धाक्न्तक दृष्टीने दाखवनू चदले आहे. [पहा : वर पृ. २५–३०.] तसेि 
अन मापकत्व हे अथांच्या चिकािी असिारे सामथ्यण इतके व्यापक आहे की त्यामध्ये तथाकचथत लक्षिा, 
तात्पयण व व्यिंकत्व या सामथ्यांिा अन्तभाव होतो हेही स्पष्ट केले आहे. [पहा : वर पृ. ३६–३७, ३९.] त्यािप्रमािे 
मचहमभट्टाने हेही स्पष्टपिे दाखचवले आहे की मानचसक स क्स्थचत व आरोग्य धारि करिारा प्रत्येक मन ष्ट्य 
आपले सवण व्यवहार ब द्धीच्या पे्ररिेन सार करत असपयाम ळे त्याच्या चविारात, बोलण्यात व आिरिात 
तकाशी स सगंतपिा आढळून येतो, म्हििे त्यािे चविार, उद् गार व आिार तकण शास्त्रान सारी असतात. 
त्याने उच्चारलेपया प्रत्येक वातयातील अंगभतू घटक चविार व त्याने केलेपया प्रत्येक कृतीमध्ये घटकरूपाने 
असलेले चक्रयाकि हे सवण एकमेकाशंी कायणकारिसंबधंाने साधंलेले असतात. [पहा : वर प.ृ २३–२४.] एवढेि 
नव्हे तर वाच्याथणरूप चविारािें श्रोत्यानंा आकलन झापयानंतर काही वळेाने श्रोत्याचं्या ध्यानात येिारे इतर 
सूक्ष्म, प्रच्छन्न व गूढ आशय स द्धा एकमेकाशंी व वाच्याथणरूप चविाराशंी कायणकारिसबंंधाने बाधंले गेलेले 
असतात. या कायणकारिसबंंधालाि तकण शास्त्रात साध्यसाधनसबंंध (ककवा अन मेयअन मापकसंबधं, ककवा 
चलक् गचलङ् गसबंंध) म्हितात. कोित्याही वातयाम ळे प्रथम ध्यानात येिारा वाच्याथण व नंतर काही वळेाने 
ध्यानात येिारा प्रच्छन्न, गूढ अथण यामंध्ये कायणकारिसंबधं व ज्ञाप्यज्ञापकसंबधं असपयाने प्रच्छन्न अथण हा 
अन मानरूप बौचद्धक प्रचक्रयेम ळेि ध्यानात येतो, तथाकचथत व्यिंनारूप शब्दसामथ्याम ळे नाही, असा 
मचहमभट्टािा अन मान व्यिंना याचं्याकडे पाहण्यािा दृचष्टकोन आहे. या सैद्धाक्न्तक दृचष्टकोनाच्या 
पाश्वणभमूीवर तृतीय चवमशामध्ये मचहमभट्टाने ध्वन्यालोकातील रसध्वचन, वस्त ध्वचन व अलंकारध्वचन या तीन 
ध्वचनप्रकाराचं्या स मारे पन्नास उदाहरिािें परीक्षि करून त्यापंैकी बह संख्य उदाहरिे अन मानाच्या 
आकृचतबधंात बसवनू दाखचवली आहेत. काही उदाहरिे [उदाहरिाथण पहा : पृ. ४६९ (अत्ता एत्थ चिमज्जइ इ॰ पद्ावरील 
ििा); पृ. ४७८ (उन्नतः प्रोल्लसद्धारः इ॰ श्लोकावरील ििा); पृ. ४९३ (लावण्यकाक्न्तपचरपूचरत इ॰ श्लोकावरील ििा).] मात्र अशी आहेत 
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की त्यामंध्ये वाच्याथाव्यचतचरतत द सरा कोिताही सूक्ष्म, गूढ अथण प्रतीत होत नाही. अशी उदाहरिे 
अन मानाच्या साच्यात बसवनू दाखचवण्याच्या प्रश्नि उत्पन्न होत नाही. या उदाहरिापंैकी बऱ्याि 
उदाहरिाचं्या बाबतीत मचहमभट्टाने त्यािंा संदभण सागंून त्यामंधील वरवर प्रतीत होिारा वाच्याथण व 
मागाहून ध्यानात येिारा सूक्ष्म, गढू अथण स्पष्ट केले आहेत. या उदाहरिानंा अन मानाच्या साच्यात 
बसचवताना त्या त्या उदाहरिामध्ये कवीला ककवा कचवचनर्ममत पात्राला अचभपे्रत असलेले प्रच्छन्नाथणरूप 
साध्य (म्हििे चसद्ध करावयािी गोष्ट) व ते चसद्ध करण्यासािी वापरलेले वाच्याथणरूप साधन (हेत ) या दोन 
महत्त्वाच्या अन मानअंगािंाि चनदेश मचहमभट्टाने केला आहे. इतर अन मानअंगािंी (म्हििे व्याक्प्त, दृष्टान्त, 
उपनय व चनगमन या अंगािंी) पूती वािकानंा करता येण्यासारखी असपयाने त्यािंा चनदेश मचहमभट्टाने 
केलेला नाही. 
 
(अ) िसध्िवन 
 

ध्वनीच्या तीन म ख्य प्रकारापंैकी रसध्वचन या प्रकाराच्या एकाि उदाहरिािे परीक्षि मचहमभट्टाने 
केले आहे. [पृ. ४७७.] क मारसंभव या महाकाव्याच्या तृतीय सगामध्ये काचलदासाने प ढील प्रसंग वर्मिला 
आहे. [क मारसभंव ३·५२ पासून प ढे.] चहमालयातील तपोवनामध्ये पावणती नेहमीप्रमािे शकंरािी सेवा करण्यासािी 
त्याच्या िवळ गेली असताना मदनाने शकंरावर संमोहन नावािा बाि सोडपयाने शकंराच्या मनामध्ये 
िलचबिल उत्पन्न होऊन पावणतीचवषयी प्रियभावना उचदत झाली. शृङ्गाररसध्वनीिे उदाहरि म्हिनू 
आनन्दवधणनाने या प्रसंगािा चनदेश ध्वन्यालोकात केला हे. [ध्वन्यालोक २, पृ. २४८-२४९.] या प्रसंगाच्या 
विणनामध्ये शकंराच्या बाबतीत िे चवभाव, अन भाव, व्यचभिाचरभाव व साचत्त्वकभाव काचलदासाने चिचत्रत 
केले आहेत, त्यामं ळे शकंराच्या मनात पावणतीचवषयी उचदत झालेला रचतभाव (प्रियभावना) व्यंिनावृत्तीने 
वािकाचं्या ध्यानात येते व नंतर त्या रचतभावािा शृगंाररसाच्या रूपाने त्यानंा आनंदमय अन भव येतो, असे 
आनंदवधणनािे मत आहे. परंत  मचहमभट्टाच्या मते प्रस्त त चिकािी काचलदासाने िे चवभाव, अन भाव, 
व्यचभिाचरभाव व साचत्त्वकभाव चिचत्रत केले आहेत, त्यामं ळे शकंराच्या मनात पावणतीचवषयी रचतभाव िागतृ 
झापयािे ज्ञान वािकानंा अन मानानेि होते, व्यिंनेने नाही. [पृ. ४७७ : याचप चवभावाचदभ्यो रसादीना ंप्रतीचतः सा अन माने एव 
अन्तभावमहणतीचत । चवभान भावव्यचभिाचरप्रतीचतः चह रसाचदप्रतीतेः साधनचमष्ट्यते । ते चह इत्यादीना ंभावाना ंकारिकायणसहकारीभतूाः तानन मापयन्तः 
एवं रसादीन्  चनष्ट्पादयक्न्त । त एव चह प्रतीयमानाः आस्वादपदवीं गताः सन्तः रसा इत्य च्यन्ते, इचत अवश्यंभावी प्रतीचतक्रमः । केवलम्  आश भाचवतया 
असौ न लक्ष्यते यतोऽयम्  अद्ाचप (? अत्राचप) अचभव्यक्ततक्रमः । इत्य ततम् , (पहा : व्य. चव. प.ृ ५९). प.ृ ५०० : तथाचवधशब्दसदंभाचभचहतस्य 
(अन भावादेः), इत्यादेः ि तािणपािणयोः इव धूमाग्न्योः कायणकारिभावेन अवस्थानात्  ।] अग्नीिे कायण असिाऱ्या धूम या हेतूम ळे 
ज्याप्रमािे अग्नीच्या अक्स्तत्वािे ज्ञान अन मानाने होते, त्यािप्रमािे रत्याचदभावािें कायण असिाऱ्या अन भाव, 
व्यचभिाचरभाव व साचत्त्वकभाव यािें काव्यवािनाने होिारे ज्ञान या हेतूम ळे रत्याचदभाव नायकाचदकाचं्या 
मनात उचदत झापयाने ज्ञान वािकानंा अन मानानेि होते. 
 
(आ) िस्तुध्िवन 
 

तथाकचथत लक्षिामूल ध्वनीतील (म्हििे अचववचक्षतवाच्य ध्वनीच्या अत्यन्तचतरस्कृतवाच्य व 
अथान्तरसंक्रचमतवाच्य या उपप्रकारातील) लक्षिाप्रयोिनरूप अथण व्यिंनावृत्तीम ळे ध्यानात येतो हा म द्दा 
आनन्दवधणनाने ध्वन्यालोकात उद्ोत १ व ३ मध्ये अचभचनवशेपूवणक प्रचतपाचदला आहे. [ध्वन्यालोक १, १४–१८, प.ृ 

१४१–१५२; ३, पृ. ४२३–४३६.] िेथे अचववचक्षतवाच्यध्वचन (प्रयोिनलक्षिामलू ध्वचन) असतो तेथे तेथे लक्षिेिे 
प्रयोिन म्हिनू वस्त रूप अथण व्यंिनेने स िचवला िातो व ज्या शब्दावर लक्षिा असते तो शब्द त्या वस्त रूप 
प्रयोिनािा व्यिंक असतो असा आनन्दवधणनािा चसद्धान्त आहे. परंत  मचहमभट्टाच्या मते लक्षिेतील 
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प्रयोिन अन मानाने ध्यानात येते. प्रयोिनमूलक लक्षिेिा आश्रय असिाऱ्या शब्दािा वाच्याथण लक्षिेच्या 
प्रयोिनािा गमक ककवा बोधक असतो व प्रयोिन त्या वाच्याथािे गम्य ककवा बोध्य असते. लक्षिेिा आश्रय 
असिाऱ्या शब्दािा बाचधत होण्यारा वाच्याथण व लक्षिेिे प्रयोिन यामंधील गम्यगमकभाव हा 
व्यंग्यव्यंिकभाव नसून अन मानप्रचक्रयेतील चलचङ्गचलङ्गभाव आहे. लक्षिेिा आश्रय असिाऱ्या शब्दािा 
वाच्याथण हा अन मानप्रचक्रयेतील चलङ्ग ककवा हेत  (ककवा साधन) असून लक्षिेम ळे प्रतीत होिारे प्रयोिन हे 
अन मानप्रचक्रयेतील चलचङ्गन्  ककवा साध्य असते. म्हिून अचववचक्षतवाच्य ध्वनीिी (म्हििे 
प्रयोिनलक्षिामलूक ध्वनीिी) सवण उदाहरिे ही व्यंग्यव्यंिकसंबधंािी उदाहरिे नसून अन मेय-
अन मापकसंबधंािी उदाहरिे होत, स विणप ष्ट्पा ं पृचथवीम्  इ॰, क्स्नग्धश्यामलकाक्न्त इ॰, चनःश्वासान्ध 
इवादशणः इ॰, तदा िायन्ते ग िाः इ॰ व गगनं ि मत्तमेघम्  इ॰, या ध्वन्यालोकात उद् धृत केलेपया 
प्रयोिनलक्षिामलूध्वनीच्या पाि उदाहरिािंा मचहमभट्टाने चविार करून ती सवण काव्यान चमतीिी उदाहरिे 
आहेत असे दाखचवले आहे. [व्य. चव. ३, प.ृ ४७३–४७७.] उदाहरिाथण ध्वन्यालोक उद्ोत १, पृ. १३७ येथे 
स विणप ष्ट्िा ंपृचथवीम्  इत्यादी श्लोक (महाभारत, उद्ोगपवण, ३५, ७४) लक्षिामूलध्वनीिे उदाहरि म्हिनू 
उद् धृत केला आहे. या श्लोकामध्ये स विणप ष्ट्पा ं पृचथवीम्  व चिन्वक्न्त या शब्दावंर लक्षिा आहे; व त्या 
लक्षिेम ळे शूर, चवद्वान आचि सेवाधमणचनप ि लोकानंा चवप ल संपत्ती प्राप्त होते हा अथण लक्षिेिे प्रयोिन 
म्हिून स िचवला गेला आहे असे ध्वचनवाद्ािें म्हििे आहे. परंत  मचहमभट्टाच्या मते शूर, चवद्वान व 
स्वाचमचनष्ठ सेवक यानंा या िगात चवप ल सपंत्ती प्राप्त होते हे या श्लोकातील साध्य (म्हििे चसद्ध 
करावयािा म द्दा) असून, शरू, चवद्वान व स्वाचमचनष्ठ सेवक पृथ्वीवर सोन्यािी फ ले विेतात हा बाचधत 
होिारा वाच्याथण श्लोकातील साध्य गोष्ट चसद्ध करण्यािे साधन आहे. प्रयोिनमलूक, लक्षिेच्या प्रत्येक 
उदाहरिामध्ये त्या लक्षिेंिे प्रयोिन अन मानानेि वािकाचं्या ध्यानात येते हा म द्दा मचहमभट्टाने प्रथम 
चवमशण, पृ. ११४ व ११९ येथे यापूवीि स्पष्ट केला आहे. प्रयोिनमलूक लक्षिेतील प्रयोिन अन मानाने ज्ञात 
होते एवढेि नसून कोित्याही लक्षिेतील तथाकचथत लक्ष्य अथणस द्धा अन मानानेि ज्ञात होतो हे मत 
मचहमभट्टाने प्रथम चवमशात लक्षिावृत्तीिे खंडन करताना प्रगट केले आहे. [पहा : वर पृ. ३६-३७.] कोित्याही 
लक्षिेमध्ये बाचधत होिारा वाच्याथण हा अन मानािे साधन असतो व वाच्याथण बाचधत झापयाम ळे स्वीकारला 
िािारा द सरा (म्हििे लक्ष्य) अथण हा अन मानािे साध्य असतो अशी मचहमभट्टािी चविारसरिी आहे. 
 

ध्वन्यालोकाच्या प्रथम उद्ोतामध्ये उद् धृत केलेपया अथणशक्ततमलू वस्त ध्वनीच्या अनेक 
उदाहरिाचं्या बाबतीत त्या उदाहरिातंील तथाकचथत व्यङ् ग्य वस्त रूप अथण अन मानानेि वािकाचं्या 
ध्यानात येतो (व्यिंनेने नाही) हे मचहमभट्टाने तृतीय चवमशामध्ये स्पष्ट केले आहे. या उदाहरिापंैकी ‘भ्रम 
धार्ममक चवश्रब्धः’ इत्यादी उदाहरिाच्या बाबतीत मचहमभट्टाने अन मानािा प्रयोग प ढीलप्रमािे केला आहे. 
त्यावरून अथणशक्ततमलू वस्त ध्वनीच्या इतर उदाहरिाचं्या बाबतीत केलेपया अन मानाच्या प्रयोगािी कपपना 
करता येईल. 
 

एक तरुिी आपपया चप्रयकराला भेटण्यासािी गोदावरी नदीच्या तीरावर नेहमी येत असे. देवाच्या 
पूिेकचरता फ ले तोडण्यासािी त्या तीरावर एक धार्ममक वृत्तीिा मन ष्ट्यही रोि येत असे व त्याम ळे त्या 
तरुिीच्या व चतच्या चप्रयकराच्या एकान्तामध्ये चवघ्न उत्पन्न होत असे. नदीच्या तीरावर संिार करत 
असताना तेथे भटकण्यािी सवय असलेपया एका क त्र्यािी भीती त्या मन ष्ट्याला वाटते, हे त्या तरुिीला 
माहीत होते. त्या मन ष्ट्याने नदीच्या तीरावर येऊ नये असे त्या तरुिीला वाटे. परंत  “तू येथे येत िाऊ 
नकोस” असे त्याला स्पष्टपिे न सागंता, ती तरुिी त्याला म्हिाली, “हे धार्ममका, आतापयंत ज्या क त्र्यािे 
भय त ला वाटत होते, त्या क त्र्याला गोदावरी नदीच्या तीरावरील घनदाट िाळीमध्ये राहिाऱ्या एका 
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भयंकर, कू्रर कसहाने न कतेि िार मारले आहे. तेव्हा ंआता तू येथे चनधास्तपिे कहडू चफरू शकशील.” हा या 
पद्ािा वाच्याथण असून तो चवचधरूप (म्हििे भावरूप) आहे. परंत  याि पद्ातून द सरा असा अथण प्रगट होतो 
की, “हे धार्ममका, तू येथे येत िाऊ नकोस. कारि तू पूवी ज्या क त्र्याला भीत होतास तो क त्रा िरी आता 
मरि पावला आहे, तरी त्या क त्र्याला मारिारा एक भयंकर कसह आता स्वैरपिे येथे संिार करीत 
असपयाने त झ्या िीचवताला पूवीपेक्षा अचधक मोिा धोका उत्पन्न झाला आहे.” हा द सरा अथण चनषेधरूप 
(म्हििे अभावरूप) आहे. आनन्दवधणनाच्या मते हा चनषेधरूप द सरा अथण चवचधरूप पचहपया अथातून 
व्यञ्जनेम ळे प्रगट होतो, म्हिनू हे अथणशक्ततमलू वस्त ध्वनीिे उदाहरि आहे. परंत  मचहमभट्टाच्या मते या 
पद्ातून प्रतीत होिारा चनषेधरूप द सरा अथण (अथान्तर) हा साध्य ककवा अन मेय असून, चवचधरूप पचहला 
अथण (वाच्याथण) हा त्या द सऱ्या अथािे ज्ञान होण्यािे साधन आहे. भारतीय तकण शास्त्राला अन सरून प्रस्त त 
पद्ातील अन मानािा आकृचतबंध प ढीलप्रमािे होईल :– 
 

(१) धार्ममकाने गोदावरीतीरावर संिार करू नये (साध्यािी प्रचतज्ञा). 
 

(२) कारि गोदावरीतीरावर एक भयंकर, कू्रर कसह स्वैरपिे संिार करीत आहे (साधन ककवा 
हेत ). 
 

(३) िेथे िेथे कसहासारखा कू्रर रानटी पशू स्वैर संिार करतो, तेथे तेथे धार्ममकासारख्या सत्त्वशील 
मन ष्ट्याने संिार न करिे बरे (व्याक्प्त). 

 
(४) गोदावरीतीरावर सध्या एक कसह स्वैर संिार करत आहे (उपनय). 
 
(५) म्हिून धार्ममकाने गोदावरीतीरावर कहडू नये (चनगमन ककवा चनष्ट्कषण). 
 
प्रस्त त पद्ातील भ्रमिचवधी हा वाच्याथणस द्धा अन मानाने चसद्ध होिारा आहे. या अन मानािा 

तकण शास्त्रीय आकृचतबधं प ढे दाखचवपयाप्रमािे होईल :– 
 
(१) धार्ममकाने गोदावरीतीरावर चनभणयपिे संिार करावा (साध्यािी प्रचतज्ञा). 
 
(२) कारि ज्या क त्र्यािे भय धार्ममकाला वाटत असे तो क त्रा आता (कसहाम ळे) मृत झाला आहे 

(साधन ककवा हेत ). 
 
(३) िेथे िेथे भयािे कारि नाहीसे झालेले असते तेथे तेथे चनभणयपिे संिार करिे शतय असते 

(व्याक्प्त). 
 
(४) गोदावरीतीरावरील क त्रा हे भीतीिे कारि नाहीसे झाले आहे (उपनय). 
 
(५) म्हिून गोदावरीतीरावर धार्ममकाने आता चनभणय सिंार करावा (चनगमन ककवा चनष्ट्कषण). 
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वातयाच्या वाच्याथाच्या पातळीवर अन मानप्रचक्रया नेहमीि िालू असते, हे ध्वचनवाद्ानंा स द्धा मान्य 
आहे, यात शकंा नाही. वातयातून िो द सरा (अथान्तर) प्रतीत होतो तो मात्र व्यञ्जनावृत्तीम ळे प्रगट होतो 
असा ध्वचनवाद्ािंा चसद्धान्त आहे, तर वाच्याथानंतर प्रतीत होिारा द सरा अथण हा वाच्याथणरूप साधनाम ळे 
अन मानाने ज्ञात होतो असा नैयाचयकािंा व मचहमभट्टािा चसद्धान्त आहे. 
 

(इ) अलंकािध्िवन : ध्वन्यालोकामध्ये उद् धृत केलेपया अलंकारध्वनीच्या उदाहरिापंैकी १४ 
उदाहरिािें परीक्षि मचहमभट्टाने तृतीय चवमशात करून त्यामंधील ९ उदाहरिात तथाकचथत व्यंग्य 
अलंकार हा अन मानानेि ज्ञात होतो व्यंिनेने नाही हे स्पष्ट केले आहे. ध्वन्यालोकातून उद् धृत केलेपया १४ 
अलंकारध्वनीच्या उदाहरिापंैकी ५ उदाहरिे [(१) पृ. ४७८ : उन्नतः प्रोल्लसद्धारः इ॰, (२) पृ. ४७८ : 
दत्तानन्दाः प्रिानाम्  इ॰, (३) पृ. ४९५ : दैवायते्त फले इ॰, (४) रम्या इचत प्राप्त इ॰, (५) पृ. ५०६ : 
प्रवृते्तऽक्स्मन्  महाप्रलये इ॰,] शब्दशक्ततमूल अलंकारध्वनीिी आहेत. शब्दशक्ततमूलध्वचन असूि शकत 
नाही अशी मचहमभट्टािी भचूमका असपयाम ळे [पहा : चवमशण १, पृ. १७८; चवमशण २, प.ृ ४२२, ४६२; चवमशण ३, पृ. ४७९ ४८४.] 
क्रमाकं १, २, ४ व ५ या िार उदाहरिामंध्ये शब्दश्लषेाने कोिताही अलंकार प्रतीत होत नसपयाने, 
[आनन्दवधणनाच्या मते क्रमाकं १ व २ येथे उपमालंकारध्वचन, क्रमाकं ३ मध्ये अथान्तरन्यासध्वचन, क्रमाकं ४ मध्ये श्लेषालंकारध्वचन व क्रमाकं ५ मध्ये 
रूपकध्वचन आहे.] तो व्यिंनेने ककवा अन मानाने ज्ञात होण्यािा प्रश्नि उत्पन्न होत नाही. क्रमाकं ३ या 
उदाहरिामध्ये फल या द्धव्यथी शब्दाच्या प्रयोगाम ळे िो अथान्तरन्यास अलंकार प्रतीत होत आहे तो 
अन मानाने प्रतीत होतो, व्यिंनेम ळे नाही हे मचहमभट्टाने स्पष्ट केले आहे. [व्य. चव. पृ. ४९५ : देव्वाअत्तक्म्म फले (दैवायत्त े
फले) इत्यत्र अथान्तरोपन्याससामथ्यादेव वस्त नोः समथ्यणसमथणकभावावसायो न शब्दशक्ततमूल इचत पदथणस्य (= समथ्यणसमथणकभावाथणकस्य) 
चहशब्दादेरप्रयोगो गताथणत्वात्  । मचहमभट्टाच्या मते अथान्तरन्यास हा अलंकार िरी अन मानाने ज्ञात होत असला, तरी ज्यािे समथणन करावयािे तो 
चवशषेरूप अथण व ज्या अथाच्या योगाने समथणन करावयािे तो सामान्यरूप अथण, हे दोन अथण फल या शब्दावरील श्लेषाम ळे अचभघेने ज्ञात होतात व 
श्लेषाच्या अक्स्तत्वािे ज्ञान अथान्तरन्यास या अलंकाराम ळे होते. सामान्यरूप समथणक अथण हा चवशषेरूप समथ्यण अथाप्रमािेि शब्द वाच्य 
असपयाम ळे, तो व्यङ् ग्य नाही व अथान्तरन्यास हा अलंकारही व्यङ् ग्य नाही, तर समथणक अथण याचं्या श्लेषिन्य साचनध्याम ळे अन मेय आहे.] 
 

अथणशक्ततमलूध्वनीच्या उदाहरिापंैकी ‘वीरािा ं रमते’ इ. (पृ. ४९३) उदाहरिातील तथाकचथत 
व्यङ् ग्य उपमालंकारािे ज्ञान वािकानंा व्यंिनेम ळे होत नसून अन मानाने होते, हे मचहमभट्टाने प ढीलप्रमािे 
दाखचवले आहे. आनन्दवधणनाच्या मते, ज्यानंा केशरािी उटी लावलेली आहे असे चप्रय पत्नींिे स्तर व दार 
शेंदूराने रंगचवलेली हत्तींिी गंडस्थळे यामंधील आकारसादृश्य व विणसादृश्य प्रस्त त पद्ामध्ये इव, त पय 
इत्यादी औपम्यवािक शब्द न वापरता व्यंिनेने प्रचतपाचदले आहे. परंत  मचहमभट्टाच्या मते स्वाभाचवक गोल 
आकार व केशरी विण या दोन हेतंूम ळे स्तन व गंडस्थळे यामंधील सादृश्य येथे अन मानाने ज्ञात होत आहे. 
कारि िेथे िेथे दोन वस्तंूमध्ये साधारि धमािी प्रतीती होते, तेथे तेथे त्या दोन वस्तंूमध्ये सादृश्य असते. 
प्रस्त त पद्ात स्तन व गंडस्थळे यामंध्ये गोल आकार व केशरी विण या साधारि धमािी प्रतीती होत 
असपयाने त्या दोहोंमधील सादृश्यािे ज्ञान अन मानाने होते असेि म्हटले पाचहिे. [अन मानािा आकृचतबंध असा : 
यत्र यत्र द्वयोः वस्त नोः साधारिधमणस्य प्रतीचतः भवचत, तत्र तत्र औपम्यवािक-इवाचदशब्दाभावेऽचप तयोः सादृश्यं भवचत । प्रस्त ते पदे् 
स्तनगण्डस्थलाना ंपचरमण्डलाकार-आरततविणरूपस्य साधारिधमणस्य प्रतीचतः अक्स्त । तस्मात्  स्तनगण्डस्थलाना ंसादृश्यम्  अक्स्त ।] 
 

याि पद्धतीने ध्वन्यालोकातील आपेक्ष, अथान्तरन्यास, व्यचतरेक, उत्पे्रक्षा व यथासंख्य या 
अलंकारािंी अथणशक्ततमूलध्वनीिी उदाहरिे मचहमभट्टाने अन मानाच्या साच्यामध्ये बसवनू दाखचवली 
आहेत. 
 

ध्वन्यालोक ३, २ येथे रसरूप व्यंग्य अथण हा विण, पद, वातय, संघटना (शलैी) व प्रबन्ध (संपूिण 
गं्रथ) याचं्या द्वारा प्रगट होतो, म्हििे विण, पद, वातय, संघटना व प्रबन्ध हे रसािे व्यंिक असतात असे 
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म्हटले आहे. विण व संघटना रसािे व्यंिक असतात या म्हिण्यािा अथण असा की विण व संघटना हे ज्या 
पदािें उपाचध (धमण) असतात त्या पदािंा वाच्याथण सरव्यंिक असतो. पद, वातय व प्रबन्ध रसव्यिंक 
असतात या म्हिण्यािा अथण असा की पद, वातय व प्रबन्ध यािंा वाच्याथण रसव्यंिक असतो. विण व संघटना 
यािें व्यिंकत्व पदद्वारक (म्हििे व्यवधानाने ककवा दूरान्वयाने) असते, तर पद, वातय व प्रबन्ध यािें 
व्यंिकत्व साक्षात्  (म्हििे अव्यवधानाने) असते. असे असले तरी हे सवण व्यिंक प्रथम वाच्याथण प्रगट करून 
त्या वाच्याथाच्या द्वारा रत्याचदरूप व्यंग्य अथण प्रगट करतात. विण, पद, वातय इत्याचदकामं ळे प्रगट होिारा 
वाच्याथण हा आनंदवधणनाच्या मते व्यंिक (गमक) असतो, तर इत्याचद भावनात्मक आशय हा व्यंग्य (गम्य) 
असतो. परंत  मचहमभट्टाच्या मते वाच्याथण व इत्याचद ‘व्यंग्य’ अथण याचं्यामधील गम्यगमकसंबधं हा 
व्यंग्यव्यंिकसंबधं नसून अन मेय-अन मापकसबंंध (म्हििे साध्यसाधनसबंंध ककवा चलचङ्गचलङ्गसंबधं) आहे.  

[व्य. चव. प.ृ ५०० : तथाचवध (म्हििे विण, पद, वातय व सघंटना यानंी य तत) शब्दसदंभाचभचहतस्य अथणस्य, इत्यादेि भावस्य 
तािणपािणयोचरव धूमाग्न्योः कायणकारिभावेन (= चलचङ्गचलङ्गभावेन अवस्थानात्  । 
सघंटनाविाचहतचवशषेवािकसमर्मपतादथात्  । 
क्रोधाचदचवशषेगचतः धूमचवशषेाचदव कृशानोः ॥).] 

 
तृतीय चवमशामध्ये पृ. ५०१ ते ५०९ येथे मचहमभट्टाने ध्वन्यालोकातील वस्त ध्वनीिी व रसध्वनीिी 

स मारे वीस उदाहरिे उद् धृत करून त्यातील वाच्याथण व तथाकचथत व्यंग्याथण यामंधील गम्यगमकसंबधं हा 
व्यंग्यव्यंिकसंबधं या स्वरूपािा नसून अन मेयअन मापकसंबधं या स्वरूपािा असपयाने ती सवण उदाहरिे 
व्यंिनेिी उदाहरिे नाहीत तर काव्यान चमतीिी उदाहरिे आहेत हे स्पष्ट केले आहे. 
 

चवमशण तीन, पृ. ५०१ येथे ससं्कृत भाषेमध्ये वापरले िािारे चनपात (म्हििे उपसगण व इतर चनपात 
संज्ञक अव्यये) हे आपापपया अथांिे वािक नसून द्ोतक (म्हििे व्यिंक) असतात या वैयाकरिाचं्या व 
ध्वचनवाद्ाचं्या मतािे खंडन मचहमभट्टाने केले आहे. वैयाकरि व ध्वचनवादी याचं्या मते चनपात हे चवचशष्ट 
अथांिे व्यंिक असतात. [पहा : प्रा. का. वा. अभ्यंकर, Dictionary of Sanskrit Grammar पृ. १८८, द्ोतक या शब्दावरील नोंद. तसेि 

ध्वन्यालोक ३·१६ : स प चतङ् विनसबंन्धैस्तथा कारकशक्ततचभः । चनपातैः सोपसगैि द्ोत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्  ॥] हे मत यापूवी चवमशण १, 
पृ. १५०-१५१ येथे पूवणपक्ष या रूपात प्रचतपाचदले असून, पृ. १५१–१५६ येथे मचहमभट्टाने त्यािे खंडन केले 
आहे, व संग्रहश्लोक १·७४–१·९५ मध्ये या ििेिा साराशं चदला आहे. मचहमभट्टाच्या मते चनपाताचं्या 
चिकािी खऱ्या अथाने व्यिंकत्व असू शकत नाही. कारि घटप्रदीपदृष्टान्तान सार व्यंग्य पदाथण हा 
घटाप्रमािे मूतण स्वरूपाने अक्स्तत्वात असला पाचहिे. परंत  चनपातािें अथण चविार या अमूतण स्वरूपानेि 
अक्स्तत्वात असतात, म्हिनू त्यािें व्यिंकत्व पारमार्मथक (खरोखरीिे) नसून औपिाचरक आहे. [व्य. चव. १, पृ. 
८१, १५०, १५७ (सगं्रहश्लोक १·७५).] वातयामध्ये चनपातािंा ज्या शब्दाशंी संबधं असतो त्या शब्दाचं्या वाच्याथांिे 
वैचशष्ट्य दाखचविे हे त्यािें कायण असते. आता वातयातील शब्दाचं्या वाच्याथांच्या चिकािी व्यंिकत्व नसून 
अन मापकत्व असते हे प्रथम चवमशामध्ये दाखचवले असपयाम ळे त्या शब्दाचं्या वाच्याथांिे उपाचध (धमण) 
दाखचविाऱ्या चनपाताचं्या चिकािी स द्धा व्यंिकत्व नसून अन मापकत्व असते हे चसद्ध होते. चनपाताचं्या 
चिकािी त्याचं्याशी संबद्ध असलेपया शब्दाचं्या वाच्याथांच्या वैचशष्ट्यािा बोध करून देण्यािे सामथ्यण 
(गमकत्व) असले तरी त्या सामथ्यािे स्वरूप व्यंिकत्व हे नसून अन मापकत्व हे आहे. [व्य. चव. ३, पृ. ५१०.] 
 

तृतीय चवमशण पृ. ४८० ते ४८८ येथे व्याकरिशास्त्रान सार आचि साचहत्यशास्त्रान सार कोित्या 
शब्दानंा श द्ध (साध ) शब्द म्हिाव ेव कोित्या शब्दानंा अश द्ध (असाध ) शब्द म्हिाव ेयासंबधंी मचहमभट्टाने 
ििा केली आहे. ज्या शब्दािंी रूपे व्याकरिशास्त्राच्या चनयमान सार असतात, ते शब्द श द्ध (ककवा साध ) 
शब्द होत व ज्या शब्दािंी रूपे व्याकरिशास्त्राच्या चनयमाचं्या चवरुद्ध असतात ते शब्द वैयाकरिाचं्या मते 



 विषयानुक्रमविका 

अश द्ध (असाध  ककवा द ष्ट) शब्द, ककवा अपशब्द होत. उदाहरिाथण गो (गाय) या श द्ध शब्दाबद्दल वापरले 
िािारे गावी, गोिी, गोता व गोपोतचलका हे शब्द, ककवा अश्व (घोडा) या श द्ध शब्दाबद्दल वापरण्यात 
येिारा अस्व हा शब्द, ककवा हरेः (हरीिा) या श द्ध रूपाबद्दल वापरलेले हचरस्य हे रूप–ही सवण अश द्ध 
शब्दािंी उदाहरिे होत. वैयाकरिाचं्या मते साध  शब्द असाध  शब्द हे िरी सारखेि अथणवािक असले, तरी 
साध  शब्द िाित्या श्रोत्याने ऐकपयाबरोबर त्यािा अथण अचवलंबाने श्रोत्याच्या ध्यानात येतो. पि असाध  
शब्द ऐकपयानंतर काही वळेाने त्यािा अथण अन मानाने श्रोत्याला समितो. द सरे असे की साध  शब्दािा 
वापर हा प ण्यदायक व असाध  शब्दािा वापर हा पापदायक असतो. म्हिून चवलंबाने अथणबोध होिे व पापास 
कारिीभतू असिे या दोन दोषामं ळे सूज्ञ मन ष्ट्याने असाध  शब्द न वापरता साध  शब्दि वापरावते असा 
वैयाकरिािंा आग्रह आहे. एखाद्ा मन ष्ट्याने साध  शब्दाबरोबर अनवधानाने िर काही असाध  शब्द वापरले, 
तर साध  शब्द वापरपयाम ळे त्याला लागिारे पाप साध  शब्दाचं्या वापराने उत्पन्न होिाऱ्या प ण्याम ळे नाहीसे 
होते, असा चदलासा वैयाकरिानंी कूपखानकन्यायािा [चवहीर खिली िात असताना चतला पािी लागले म्हििे खििाऱ्या 
मन ष्ट्यािे पाय चिखलाने अस्वच्छ होतात. परंत  चवचहरीला लागलेले पािी वापरून तो आपले पाय स्वच्छ करतो, असा कूपखानकन्यायािा आशय 
आहे. पहा : अष्टाध्यायी १·१·१ वरील क्रमाकं ९ या वार्मतकािे पतञ्जलीच्या महाभाष्ट्यातील चववेिन.] अवलंब करून चदला आहे. परंत  
साचहत्यशास्त्राच्या दृष्टीने िो शब्द व्याकरिशास्त्राच्या चनयमानंा अन सरिारा असून कवीला अचभपे्रत 
असलेला अथण चबनिूकपिे प्रगट करू शकतो तो साध  शब्द होय व िो शब्द व्याकरिचनयमान सार असून 
स द्धा कवीला अचभपे्रत असलेला आशय अिूकपिे प्रगट करू शकत नाही तो असाध  शब्द (म्हििे 
अपशब्द) होय. [व्य. चव. ३, पृ. ४८१ : अस्मान्  प्रचत प नर ् अचवषये प्रय ज्यमानः शब्दः अपशब्दः एव ।] साचहत्यशास्त्रदृष्ट्या 
अपशब्दािे उदाहरि म्हिून मचहमभट्टाने चशश पालवध ६·९ हा श्लोक उद्धतृ केला आहे. त्या श्लोकामध्ये 
पचथकाः या कतृणपदािे चवशषेि म्हिून वापरलेले रचिताः हे रूप व्याकरिातील धात रूपसाधनेच्या दृष्टीने 
श द्ध असले तरी ते वृत्ताच्या सोयीसािी रचत्र्िताः या रूपाऐविी वापरले आहे व ते कवीला अचभपे्रत 
असलेला अथण यथातथ्याने प्रगट करत नसपयाने ते रूप साचहत्यशास्त्राच्या दृष्टीने अपशब्द िरते. [अष्टाध्यायी 
६·४·९१ (वा चित्तचवरागे) या सूत्रावरील ‘रत्र्िेिौ मृगरमिे नलोपो वततव्यः’ या वार्मतकान सार रत्र्ज्  या धातूपासून प्रयोिक भतूकालवािक कमणचि 
धात साचधत चवशषेिािे रचिताः असे रूप हचरिाचं्या चशकारीच्या सदंभात होते. परंत  प्रस्त त श्लोकातील वण्यण चवषय िे पचथक त्याचं्या सदंभात 
रचत्र्िताः हेि रूप योग्य होय. परंत  येथे द्र तचवलक्म्बत या अक्षरवृत्ताशी रचत्र्िताः हे रूप ि ळत नसपयाने कवीने रचिताः हे रूप वापरले आहे व म्हिून 
ते अपशब्द होय असे मचहमभट्टािे मत आहे. कवीच्या अचभप्रायान सार रचत्र्िताः हे रूप पचथकािें चवशषेि म्हिून वापरिे इष्ट असून स द्धा रचिताः हे 
रूप वापरपयाम ळे येथे वाच्याविन व अव्याच्यविन हे दोन दोष उत्पन्न झाले आहेत हे वािकाचं्या लक्षात येईलि. परंत  चशश पालवध या 
महाकाव्यावरील मचल्लनाथ या टीकाकारने ‘इह उपमानसादृश्याद्  औपिाचरकं मृगत्वम्  उपमेयेष  पचथकेष  अक्स्त इचत अचवरोधः’ असे म्हिून रचिताः 
या रूपािे समथणन केले आहे. वार्मतकातील मगृरमि या शब्दािा हचरिािंी चशकार असा अथण आहे.] 
 

ही सवण चवषयान्तरासारखी वाटिारी ििा करण्यािे खरे कारि असे : ध्वन्यालोक उद्ोत २, प.ृ 
२४४ येथे शब्दशक्ततमूल उपमालंकारध्वनीिे उदाहरि म्हिून िो ‘दत्तानन्दाः प्रिानाम् ’ इत्यादी 
मयूरकचवकृत सूयणशतकातील श्लोक उद् धृत केला आहे, त्यामधील कतृणवािक गावः (= चकरि) या 
शब्दािा गाई हा िो द सरा अथण कवीला अचभपे्रत आहे तो द सरा अथण प्रगट करण्यािे सामथ्यण गावः या 
शब्दाच्या चिकािी नाही. कारि या श्लोकातील गावः हा शब्द िरी दोन अथांिा प्रचतपादक म्हिनू कवीला 
अचभपे्रत आहे, तरी त्या शब्दाच्या द्धव्यथणप्रचतपादकत्वािे ज्ञापक असे कोितेही गमक चिन्ह कवीने प्रस्त त 
श्लोकात समाचवष्ट केलेले नाही. त्याम ळे गावः या शब्दािे द्धव्यथणप्रचतपादकत्व वािकाचं्या ध्यानात येऊ 
शकत नाही. द्धव्यथणप्रचतपादकत्वाच्या (म्हििे श्लोषाच्या) अक्स्तत्वाच्या ज्ञापक चिन्हािा श्लोकात समावशे 
करिे अवश्य असूनही त्यािा समावशे न केपयाम ळे येथे वाच्याविन हा दोष उत्पन्न झाला आहे. [प्रस्त त 
श्लोकाच्या िौथ्या ओळीमध्ये िर ‘गावो वो धेन त पयाः सपचद श चितमाः प्रीचतम त्पादयन्त ’ अशी शब्दयोिना सूयणशतकाच्या मयरू या लेखकाने केली 
असती, तर धेन त पयाः या उपमाबोधक शब्दाम ळे पचहपया तीन ओळीतील प्रिानाम् , पयोचमः व सहंारभािः इत्यादी शब्दाचं्या द्धव्यथणबोधकत्वािी 
ओळख वािकानंा पडली असती व प्रस्त त श्लोकात श्लेष हा अलंकार चसद्ध झाला असता. श्लोकाच्या सध्याच्या स्वरूपात तो मचहमभट्टाच्या मते 
श्लेष अलंकारािे सदोष उदाहरि व त्यामध्ये वाच्याविन हा दोष असून गावः हा शब्द कवीला अचभपे्रत असलेला गाई हा द सरा अथण प्रगट करण्यास 
असमथण असपयाने तो ‘अपशब्द’ आहे.] त्याम ळे गावः या शब्दािा गाई हा अथण वािकाचं्या ध्यानात येति नाही, म्हिून 
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तो अथण तथाकचथत व्यंिनेम ळे वािकाचं्या ध्यानात येण्यािा व उपमालंकाराच्या व्यिंनेिा प्रश्नि उपक्स्थत 
होत नाही. अतएव प्रस्त त पद् मचहमभट्टाच्या मते शब्दशक्ततमूल उपमालंकारध्वनीिे उदाहरि होऊ शकत 
नाही. आिखी असे की सैद्धाक्न्तक दृष्ट्या मचहमभट्टाच्या मते शब्दशक्ततमलू वस्त ध्वचन ककवा शब्दशक्ततमलू 
अलंकारध्वचन असूि शकत नाही. कारि शब्दाचं्या चिकािी केवळ वािकत्व हे एकि सामथ्यण असू शकते. 
त्याचं्या चिकािी व्यंिकत्व सामथ्यण कदाचप नसते. हा म द्दा मचहमभट्टाने चवमशण १, पृ. १६, २६, १११ व १७८, 
चवमशण २, पृ. ४६२ व चवमशण ३, पृ. ४७९, ४८४ येथे आग्रहाने प्रचतपाचदला आहे. 
 

❀ ❀ 
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५ 
 

उपसिंाि 
 

व्यक्ततचववकेात ध्वचनचसद्धान्ताशी िवळून ककवा दूरान्वयाने संबद्ध असिाऱ्या ज्या अनेक चवषयािंा 
मचहमभट्टाने चविार केला आहे, त्यांपकैी महत्त्वाच्या व वािकानंा उद् बोधक वाटू शकतील अशा काही 
चविारानंा स्पशण करून गं्रथातील प्रचतपादनािा साराशं प्रस्त त पचरियगं्रथामध्ये वािकाचं्या प ढे िेवण्यािा 
प्रयत्न केला आहे. व्यक्ततचववके या गं्रथात या व्यचतचरतत अशा अनेक चवषयािंी ििा केली आहे की 
पचरियगं्रथाच्या पृष्ठसंख्येच्या मयादेम ळे त्या चवषयािंा परामशण घेता आला नाही यािी लेखकाला िािीव 
आहे. परंत  मचहमभट्टाच्या चविारसरिीिा स्थूलमानाने वािकानंा पचरिय करून देण्याच्या दृष्टीने व मूळ 
गं्रथ वािून पाहण्यािे क तूहल वािकाचं्या चिकािी िागतृ करण्याच्या दृष्टीने प्रस्त त पचरियगं्रथातील 
चवविेन उपय तत िरेल अशी अपेक्षा आहे. 
 

व्यक्ततचववके या गं्रथातील प्रचतपादनािा म ख्य उदे्दश ध्वचनमतािे सैद्धाक्न्तक व प्रायोचगक दृष्टीनी 
खंडन करिे हा आहे. वतता िेव्हा एखादे वातय उच्चारतो तेव्हा त्या वातयाम ळे श्रोत्याला ज्या चनरचनराळ्या 
अथांिा बोध होतो, त्या अथांपैकी प्रत्येक अथािे ज्ञान श्रोत्याला होण्यासािी शब्दाचं्या चिकािी चनरचनराळ्या 
शततींिे (व्यापारािें ककवा सामथ्यांिे) अक्स्तत्व मानावयािे, का एकाि व्यापक शब्दसामथ्याम ळे त्या सवण 
अथांिे ज्ञान होते असे मानावयािे असा एक मूलभतू प्रश्न उत्पन्न होतो. ध्वचनवादी चवद्वानाचं्या मते शब्दामं ळे 
िे चनरचनराळे अथण ध्यानात येतात त्यािें ज्ञान होण्यासािी अचभधा, तात्पयण, लक्षिा व व्यञ्जना या िार 
शब्दशतती मानिे आवश्यक आहे. मीमासंकाचं्या मते अचभधा (वािकत्व) या एकाि शब्दशततीम ळे सवण 
अथांिा बोध होतो. आपपया मताच्या समथणनासािी मीमासंक ‘यत्परः शब्दः स शब्दाथणः’ व ‘इषोचरव 
दीघणदीघणः व्यापारः शब्दस्य’ या दोन न्यायािंा आधार घेतात. शब्दाचं्या अचभधा या एकाि शततीने वाच्याथण, 
तात्पयाथण, लक्ष्याथण व व्यङ् ग्याथण श्रोत्याचं्या ध्यानात येतात. िार चनरचनराळे अथण ध्यानात येण्यासािी िार 
चनरचनराळ्या शब्दशतती मानण्यामध्ये कपपनागौरव हा दोष आहे, तर एकाि अचभधाशततीने सवण अथण 
ध्यानात येतात असे मानण्यामध्ये कपपनालाघव हा ग ि आहे. शास्त्रीय चविारप्रचक्रयेमध्ये कपपनागौरवय तत 
उपपत्तीपेक्षा कपपनालाघवय तत उपपत्ती ग्राह्य मानली िाते हे प्रचसद्ध आहे. मचहमभट्टाने अचभधा ही एकमेव 
शब्दशतती व अन मापकत्व (ककवा अन मान) ही एकमेव अथणशतती मानली आहे. बौचद्धक प्रचक्रयेच्या 
आधाराने िेथे भाचषक व्यवहारातील एखाद्ा घटनेिी उपपत्ती सागंता येते, तेथे शब्दशततीच्या आधारे त्या 
घटनेिी उपपत्ती सागंू नये असा एक दंडक आहे. [पहा : मम्मट, काव्यप्रकाश, उल्लास २, प.ृ ४४ (भाडंारकर प्राच्य सशंोधनमंचदर 
ससं्करि) येथे बालबोचधनी टीकेमध्ये उद् धृत केलेला ‘अनन्यलभ्यः शब्दाथणः हा न्याय.’] तात्पयण, लक्षिा व व्यञ्जना या ध्वचनवादी 
चवद्वानानंी व आलंकाचरकानंी मानलेपया शब्दशतती आहेत, तर अन मान ही एक बौचद्धक प्रचक्रया ककवा 
मानस व्यापार आहे. तथाकचथत लक्ष्याथण, तात्पयाथण व व्यङ् ग्याथण याचं्या बाबतीत शब्दशततींवर 
आधारलेपया उपपत्तीपेक्षा बौचद्धक प्रचक्रयेवर आधारलेली उपपत्ती लाघवग िाम ळे मचहमभट्टाच्या मते ग्राह्य 
िरते. मचहमभट्टाने अचभधा ही एकमेव शब्दशतती स्वीकारली आहे व इतर चविारवतंानंी मानलेपया लक्षिा, 
तात्पयण आचि व्यञ्जना या तीन शब्दशततींिा अन्तभाव त्याने अन मानामध्ये केला आहे. अन मान या बौचद्धक 
प्रचक्रयेिा साग्रह प रस्कार करिाऱ्या मचहमभट्टाने अचभधा ही शब्दशतती का मानावी व चतिा अन्तभाव 
अन मानामध्ये का करू नये असा प्रश्न उत्पन्न होतो. त्यािे उत्तर असे की इतर सवण चविारवतंानंी अचभधा ही 
स्वतंत्र शब्दशतती चनरपवादपिे मानलेली असपयाम ळे, चतच्या स्वतंत्र अक्स्तत्वाला मान्यता देिे 
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मचहमभट्टाला अपचरहायण वाटले असाव.े परंत  व्यक्ततचववकेामध्ये एका चिकािी [चवमशण १, पृ. ८१ : ‘गाम्  आनय’ (गाय 
आि) असे वातय अ ने ब ला उदे्दशून म्हटले असताना ज्या अथी ब एक चवचशष्ट पश ूआितो त्या अथी गो या शब्दािा चवचशष्ट पश ूअसा अथण असला 
पाचहिे ही गोष्ट क या तटस्थ मन ष्ट्याच्या ध्यानात येते, ती अन मानानेि होय अशी मचहमभट्टाच्या चविारसरिीमागील भचूमका आहे.] त्याने असे 
म्हटले आहे की गो वगैरै शब्द वतत्याने उच्चारपयानंतर गाय वगैरे वाच्याथण श्रोत्याच्या ध्यानात येण्यािी 
प्रचक्रया अन मानाच्या प्रचक्रयेहून चनराळी नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की अचभधेिा स द्धा अन्तभाव 
अन मानामध्ये करण्याकडे मचहमभट्टािा कल चदसतो. 
 

चवमशण १, पृ. ८०–८२ येथे मचहमभट्टाने व्यञ्जनावृत्तीिे िे सैद्धाक्न्तक दृष्टीने खंडन केले आहे, 
त्यामध्ये प ढील दोष आढळतात : 
 

(१) अचभव्यततीिे सामान्य लक्षि सागंताना अचभव्यततीमध्ये प्रकाश्य वस्तू व प्रकाशक वस्तू या 
दोहोंिे ज्ञान एकाि वळेी झाले पाचहिे असे पृ. ८० वर मचहमभट्टाने म्हटले आहे. हा चनयम प्रदीपाम ळे 
होिाऱ्या घटाच्या अचभव्यततीच्या बाबतीत लागू पडतो असा मचहमभट्टािा अचभप्राय चदसतो. प्रकाश हा 
स्वतः अदृश्य असतो. पि तो कोित्यातरी मूतण पदाथावर पडला की प्रकाशाच्या अक्स्तत्वािी िािीव त्या 
मूतण पदाथाच्या िािीवबेरोबरि होते. अशा प्रकारे प्रकाशक दीपप्रकाश व प्रकाश्य वस्तू या दोहोंिी िािीव 
एकाि वळेी होते असे म्हििे बरोबर असू शकेल. पि या घटनेकडे पाहण्यािी द सरी एक दृष्टी आहे, ती 
अशी : अंधाऱ्या खोलीत चदवा प्रगट झाला की प्रथम चदव्यापासून चनघिारे प्रकाशचकरि घटासारख्या मूतण 
वस्तूवर पडतात व त्या वस्तूच्या पृष्ठभागावरून परावर्मतत होऊन द्रष्ट्याच्या नेत्रपटलावर पडतात आचि 
मग प्रकाश व प्रकाश्य वस्तू यािंी िािीव एकाि वळेी होते हे िरी खरे असले, तरी चदव्यापासून 
प्रकाशचकरि चनघनू प्रकाश्य वस्तूवर िाऊन पडण्यास व तेथून परावतणन पावनू द्रष्ट्याच्या नेत्रपटलावर 
येऊन पडण्यास (अत्यतं अपप असला तरी) थोडासा वळे लागतो यात शकंा नाही. या दृष्टीने पहाता 
प्रदीपज्ञान व प्रकाश्य वस्तूिे ज्ञान ही दोन ज्ञाने एकाि वळेी होत नसून सूक्ष्म कालभेदाने होतात हे स्पष्ट 
आहे. ही वस्त क्स्थती ध्वचनवादी चविारवतंानंी स द्धा मान्य केली आहे. कारि त्याचं्या मते रसध्वनीच्या 
बाबतीत चवभावाचदरूप व्यञ्जक वाच्याथण व व्यङ् ग्य रस याचं्या ज्ञानामंध्ये पौवापयण-क्रम असतो, पि तो 
अचतसूक्ष्म असपयाने ध्यानात येत नाही. [पहा : वर पृ. २६-२७, टीप १७. 
भाचषक व्यवहारामध्ये शब्दाचं्या चिकािी व्यंिकत्वसामथ्यण नसते असे आपले मत िरी मचहमभट्टाने व्यक्ततचववेकात सवणत्र आग्रहपूवणक प्रचतपाचदले 
असले, तरी चवमशण ३, पृ. ५१० येथे त्याने असे चवधान केले आहे की क्रोध, आियण, शोक वगैरे भावना प्रगट करिारे आः; अहो बत, चधक्  कष्टम्  
यासंारखे चनपात (म्हििे उद्धगारवािक अव्यये) वतत्याच्या मनातील क्रोध, आियण, शोक इत्यादी भावना घटप्रदीपन्यायाने अचभव्यतत करतात. 
“केचित्  प नर्मनपाताः क्रोधाद्भ तशोकादीन्  भावान्  प्रदीपवद्  वततृगतानेव अवद्ोतयक्न्त न वाच्यगतान्  ।” मचहमभट्टािे हे चवधान त्याने केलेपया व्यञ्जना 
व्यापाराच्या खंडनावर वर ‘मूले क िारः’ या न्यायाने घाव घालिारे आहे. भाषेतील उद्धगारवािक अव्यये िर वतत्याच्या मनातील क्रोधाचद अमूतण 
भाव घटप्रदीपन्यायाने अचभव्यतत करू शकतात, तर भाषेतील इतर शब्द स द्धा वाच्याथाहून चनराळा वतत्याच्या मनातील सूक्ष्म, गूढ अथण 
घटप्रदीपन्यायाने का अचभव्यतत करू शकिार नाहीत, असा प्रश्न िर कोिी मचहमभट्टाला चविारला तर त्यािे समाधानकारक उत्तर देिे त्याला 
किीि होईल असे वाटते. उद्धगारवािक अव्ययाचं्या बाबतीत अपवाद करून त्यािें भावव्यंिकत्व मान्य करण्यािी मचहमभट्टािी ही भचूमका प्रथम 
चवमशातील (पृ. १५२–१५९) ‘चनपात हे व्यञ्जक नसून वािक असतात’ या अचभचनवेशपूवणक प्रचतपाचदलेपया मताशी चवसगंत वाटते.] 
 

(२) पृ. ८० वर सदू्रप वस्तूच्या अचभव्यततीच्या तीन प्रकारापंैकी द सऱ्या प्रकारािे चववरि करताना 
मचहमभट्टाने घटप्रदीपदृष्टान्तािा चनदेश केला आहे. [पहा : वर पृ. २६.] भाचषक व्यवहारामध्ये िी व्यञ्जनावृत्ती 
आढळते चतच्या बाबतीत घटप्रदीपदृष्टान्त ध्वचनवादी चवद्वानाचं्या मते लाग ू पडतो. परंत  भाचषक 
व्यवहारातील तथाकचथत व्यञे्जनावृत्तीच्या बाबतीत घटप्रदीपदृष्टान्त लागू पडू शकत नाही असे चवधान 
मचहमभट्टाने पृ. ८१ वर केले आहे. या सबंंधात मचहमभट्टाने िो य क्ततवाद केला आहे तो कसा फसवा आहे, 
हे वर पृ. ५२–५४ (टीप २) येथे दाखचवले असपयाने येथे प नरुतती करण्यािे टाळले आहे. 
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(३) पृ. ८० वर अचभव्यततीच्या तृतीय प्रकारािे चवविेन करताना धूमाम ळे अग्नीिी अचभव्यतती 
होिे, चित्राम ळे ककवा मूतीम ळे मूळ वस्तूिी ककवा व्यततीिी अचभव्यतती होिे व गो इत्यादी शब्दामं ळे गाय 
वगैरे पदाथांिी अचभव्यतती होिे ही तृतीय अचभव्यततीिी उदाहरिे चनदेचशली आहेत. पृ. ८१ वर असे 
म्हटले आहे की अचभव्यततीिा हा चतसरा प्रकार अन मानाहून चनराळा नाही. या चवधानािा अथण असा होतो 
की गो या शब्दाम ळे गाय या पशूिे ज्ञान िेव्हा श्रोत्याला होते तेव्हा ते अन मानाने होते व शब्दाचं्या चिकािी 
अन मापकत्व सामथ्यण असते. परंत  व्यक्ततचववकेामध्ये अनेक चिकािी मचहमभट्टाने असे आग्रहपूवणक म्हटले 
आहे की शब्दाचं्या चिकािी केवळ अचभधा (वािकत्व) सामथ्यण असते. [व्य. चव. १·२७ (पृ. १११), प.ृ १६, २४, ४६२ 

इत्यादी.] अक्षपाद गौतमाने स द्धा न्यायसूत्र २·१·४९–५६ येथे वाच्याथण हे शब्दापंासून अन मानाने ध्यानात 
येतात या पूवणपक्षािे खंडन करून ते अचभधा या सकेंतमलूक शब्दव्यापाराम ळे ध्यानात येतात असा चसद्धान्त 
प्रचतपाचदला आहे व इतर सवण दाशणचनकानंी शब्दाचं्या अचभधासामथ्यािा प रस्कार केला आहे. [पहा : वर प.ृ ३१-
३२, टीप २५.] 
 

(४) पृ. ८० वर इन्द्रधन ष्ट्य हे असदू्रप वस्तूच्या अचभव्यततीिे उदाहरि म्हिनू मचहमभट्टाने 
चनदेचशले आहे. [पहा : वर पृ. २८.] मचहमभट्टाच्या मते इन्द्रधन ष्ट्य हे सदू्रप (वास्तव) नसून असदू्रप 
(आभासमय) असते व ते सूयणिन्द्राचदकाचं्या प्रकाशाम ळे अचभव्यतत होते. परंत  मचहमभट्टाने हे मत 
पटण्यासारखे नाही. कारि इन्द्रधन ष्ट्य म्हििे वातावरिातील सूक्ष्म िलकिावंर सूयािे ककवा िन्द्रािे 
चकरि पडून ते िलकिामंधून पलीकडे िाऊ लागताना होिाऱ्या त्याचं्या वक्रीभवनाम ळे श भ्र प्रकाशािे 
सात घटक रंगाचं्या पट्ट्याच्या रूपाने झालेले चवघटन होय. इन्द्रधन ष्ट्य हे सूयणिन्द्रप्रकाशाइतकेि वास्तव 
असते. ते आभासरूप म ळीि नसते. द सरे असे की इन्द्रधन ष्ट्य हे प्रकाशरूप असपयाने ते स्वयंप्रकाश असते. 
ते सूयणिन्द्राचदकाचं्या प्रकाशाम ळे प्रकाचशत होते असे म ळीि नाही. सूयणिन्द्राचदकांच्या प्रकाश हे 
इन्द्रधन ष्ट्यािे उपादानकारि व इन्द्रधन ष्ट्य हे सूयणिन्द्राचदकाचं्या प्रकाशािे कायण असे म्हििे योग्य होईल. 
दूध या उपादान कारिाम ळे दही या कायािी अचभव्यतती होते असे आपि ज्या अथाने म्हितो, त्याि अथाने 
सूयणिन्द्राचदकाचं्या प्रकाशाम ळे इन्द्रधन ष्ट्यािी अचभव्यतती होते. यािा अथण होतो की इन्द्रधन ष्ट्य हे 
दह्याप्रमािे, घटाप्रमािे ककवा स विालंकाराप्रमािे सदू्रपि आहे, असदू्रप नाही. 
 

काव्यातील भावनात्मक आशय (रस) हा मचहमभट्टाच्या मते काव्यान चमतीम ळे सामाचिकाचं्या 
ध्यानात येतो, म्हििे सामाचिकानंा त्यािे बौचद्धक आकलन होते व ते आनंददायक असते. [व्य. चव. १, पृ. ७५ : 
नान चमतो हेत्वादै्ः स्वदतेऽन चमतो यथा चवभावादै्ः । न ि स खयचत वाच्योऽथणः प्रतीयमानः (= अन मीयमानः) स एव यथा ॥] वाच्य अथाम ळे 
एखाद्ा प्रच्छन्न, गूढ घटनेिे ककवा अलंकारािे सामाचिकासं अन मानाने आकलन झाले असता ज्या 
प्रकारिा बौचद्धक आनंद त्यानंा होतो, त्याि प्रकारिा बौचद्धक आनंद वाच्याथाम ळे एखाद्ा गूढ भावनात्मक 
आशयाने अन मानाने सामाचिकानंा आकलन झाले असता त्यानंा होतो. दोनही चिकािी सामाचिकानंा 
होिारा आनंद अन चमती या बौचद्धक प्रचक्रयेम ळे होत असपयाने त्यािे स्वरूप बौचद्धक म्हििे लौचकक असते 
असाि मचहमभट्टािा अचभप्राय आहे असे वाटते. हा आनंद योचगिनानंा समाचधअवस्थेमध्ये 
ब्रह्मसाक्षात्काराम ळे प्राप्त होिाऱ्या आनंदासारखा असतो असे मचहमभट्टाने एका अनाचमक अवतरिाच्या 
आधारे म्हटले आहे. 

[व्य. चव. १, पृ. १०० : 
पाठ्यादथ ध्र वागानात्  ततः सपूंचरते रसे । 
तदास्वादभरैकाग्रो हृष्ट्यत्यन्तम णखः क्षिम्  ॥ 
ततो चनर्मवषयस्वास्य स्वरूपावक्स्थतौ चनिः । 
व्यज्यते ह्लादचनष्ट्यन्दो येन तृप्यक्न्त योचगनः ॥] 
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पि ब्रह्मसाक्षात्काराम ळे होिारा आनंद हा बौचद्धक स्वरूपािा नसून तो बौचद्धक आनंदाहून चनराळा असतो. 
तो ब द्धीच्या पलीकडिा असतो. कारि ब्रह्म ककवा आत्मा हा मन व ब द्धी याचं्या कके्षच्या पलीकडे असलेला 
आहे अशी सवण भारतीय दाशणचनकािंी धारिा आहे. [पहा : भगवद्धगीता ३·४२ : इक्न्द्रयाचि पराण्याह चरक्न्द्रयेभ्यः परं मनः । 
मनसस्त  परा ब चद्धयो ब दे्धः परत स्त  सः ॥ किोपचनषद् , ३·१०-११ इक्न्द्रयेभ्यः परा ह्यथा अथेभ्यि परं मनः । मनसस्त  परा ब चद्धः, ब दे्धरात्मा महान्  परः 
। महतः परमव्यततम्  अव्यततात्प रुषः परः । प रुषान्न परं ककचित् , सा काष्ठा सा परा गचतः ॥] परमात्मा हा ब चद्धगम्य नसून त्याच्या 
आनंदमय व ज्ञानमय रूपाशी िीवात्म्याने स्वतःिे तादात्म्य समाचधअवस्थेमध्ये अन भवावयािे असते. अथात्  
िे कट्टर ब चद्धवादी लोक मनाच्या पलीकडे कोितेि तत्त्व मानत नाहीत, त्यानंा रसािा आस्वाद हा 
ब्रह्मसाक्षात्काराप्रमािे आनंदरूप असतो हे ध्वचनवादी चवद्वानािें व मचहमभट्टािे मत पटिार नाही. ध्वचनवादी 
चविारवतंाचं्या मते काव्यातील भावभावनाचं्या लाचलत्यपूिण चित्रिाम ळे िीवात्म्यावरील राग, दे्वष, अज्ञान, 
स्वाथी चविार वगैरे आवरिािंा भगं होऊन त्याच्या आनंदमय व ज्ञानमय स्वरूपाच्या प्रकाशात सहृदय 
वािकाच्या ककवा पे्रक्षकाच्या मनाला, काव्यातील व्यतती व प्रसंग याचं्या चित्रिाने िागृत झालेपया त्याच्या 
स्वतःच्या साधारिीकृत रत्यादी स्थायीभावािंी िािीव होते व त्याम ळे त्याला त्या रत्यादी स्थायीभावािंा 
शृगंाराचद रसाचं्या रूपाने आनंदमय अन भव प्राप्त होतो. ध्वचनवादी चवद्वानाचं्या या रसास्वादाच्या 
उपपत्तीसारखी उपपत्ती मचहमभट्टाने व्यक्ततचववकेामध्ये कोिेही साचंगतलेली नाही. रसास्वादाम ळे 
आत्मसाक्षात्काराच्या आनंदासारखा आनंद होतो हे िरी मचहमभट्टाला मान्य असले, तरी रसास्वादाच्या 
प्रचक्रयेिा तपशील त्याने चदलेला नाही व रसास्वाद हा त्याच्या मते ब चद्धगम्य असला तरी तो 
आत्मसाक्षात्कारासारखा आनंदरूप का असतो हेही त्याने स्पष्ट केलेले नाही. ध्वचनवादी चविारवतंानंी 
वदेान्तशास्त्रातील आत्मसाक्षात्काराच्या प्रचक्रयेिा आधार घेऊन रसास्वादािी उपपत्ती साचंगतली आहे. 
 

व्यक्ततचववके हा गं्रथ मचहमभट्टाने िरी ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन व अन चमचतचसद्धान्तािी स्थापना 
करण्यासािी चलचहलेला असला, तरी त्यामध्ये त्याने प्रसंगवशात्  साचहत्यशास्त्रातील अनेक चवषयावंर 
मतप्रदशणन केले आहे. उदाहरिाथण (१) काव्यस्वरूप, (२) काव्यप्रयोिने, (३) काव्यहेत , (४) 
काव्यप्रकार, (५) काव्यातील शब्द व अथण यािें स्वरूप, (६) शब्दशतती व अथणशतती, (७) रस व रसास्वाद 
यािें स्वरूप, (८) काव्यालंकार, (९) काव्यदोष, व (१०) रीचत. या चनरचनराळ्या चवषयावंरील मचहमभट्टाने 
चविार पाहिे उद् बोधक होईल असे वाटते. 
 

(१) काव्यस्िरूप : काव्याच्या सारभतू स्वरूपाचवषयी मचहमभट्टािे असे मत आहे की रस हा 
काव्यािा आत्मा आहे याबाबतीत मतभेद असण्यािे म ळीि कारि नाही. [चवमशण १·२६ (पृ. १११) : काव्यस्यात्मचन 
सचंज्ञचन रसाचदरूपे न कस्यचिद्  चवमचतः । पृ. १०० : तदभावे (रसाभावे) ि अस्य (काव्यस्य) काव्यत्वमेव न स्यात्  । पृ. १०२ : अस्य (काव्यस्य) 
रसात्मकत्वम्  अवश्यम्  उपगन्तव्यम्  । तस्य (काव्यस्य) रसात्मकत्वाभावे काव्यव्यपदेश एव न स्यात्  ।] स्थायीभावािें व व्यचभिारी 
भावािें िे चवभाव (कारिे) व अन भव (काये) असतात, त्यािें यथोचित चित्रि कवीने केपयाम ळे अटळपिे 
रसािे अन मानाने ज्ञान करून देण्यािे सामथ्यण ज्या कचवकृतीमध्ये असते ती कचवकृती काव्य होय. 
[कचवव्यापारो चह चवभावाचदसयंोिनात्मा रसाचभव्यतत्यव्यचभिारी काव्यम च्यते । (चवमशण १, प.ृ १०१).] मचहमभट्टापूवी होऊन गेलेपया 
अनेक गं्रथकारानंी रसाचवष्ट्कार हात काव्यािा प्राि आहे हा चविार प्रचतपाचदलेला आहे. भरताने 
नायशास्त्राच्या सहाव्या अध्यायात (पृ. १२२, रसभावचविार, प्रा. कंगले) ‘न चह रसाद्  ऋते कचिदथणः 
प्रवतणते’ असे म्हिून काव्यातील रसाच्या सवाचतशायी महत्त्वाला मान्यता दशणचवली आहे. उद्भटाच्या 
काव्यालंकारसारसंग्रह या गं्रथावरील प्रचतहारेन्द राि या टीकाकाराने ६·७ (प.ृ ८३, भाडंारकर संशोधन 
मंचदर संस्करि, १९२५) या काचरकेवरील टीकेमध्ये प ढील अनाचमक श्लोक उद् धृत केला आहे : 
‘रसाद्चधचष्ठतं काव्यं िीवदू्रपतया यतः । कथ्यते तद्रसादीना ं काव्यात्मत्व ं व्यवक्स्थतम्  ॥’ या श्लोकामध्ये 
रसाम ळे काव्य िीवदू्रप म्हििे सिीव (चिवतं) होते व रस हा काव्यािा आत्मा आहे असे म्हटले आहे. 
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अक्ग्नप राि अध्याय ३३७·३३ येथे ‘वाग्वैदग्धप्रधानेऽचप रस एवात्र िीचवतम्  ।’ असे म्हिून रस हाि काव्यािा 
आत्मा आहे या मतािा प रस्कार केला आहे. ध्वन्यालोक १·६ येथे काव्यस्यात्मा स एवाथणः (म्हििे रसरूपः 
एव अथणः)’ असे म्हिून रस हाि काव्यािा प्राि होय या मताला द िोरा चदला आहे. ध्वन्यालोकात व 
त्यावरील लोिनटीकेत रस हाि काव्यािा आत्मा आहे, रसाम ळेि काव्याला चिवतंपिा प्राप्त होतो व 
रसाचभव्यततीवरि कवीने आपले लक्ष केक्न्द्रत केले पाचहिे या आशयािी विने अनेक चिकािी आढळतात. 
पूवणसूरींच्या या मतािाि प नरुच्चार मचहमभट्टाने आपपया गं्रथात अनेक चिकािी केला आहे. चवमशण २, पृ. 
१०३ येथे ‘ग िालंकारसंस्कृतशब्दाथणमात्रशरीरं तावत्  काव्यम् ’ हे िे ध्वचनवादी आिायांिे मत मचहमभट्टाने 
उद् धृत केले आहे, ते त्याला मान्य आहे यात शकंा नाही. शब्द व वाच्याथण हे काव्यािे शरीर, रसभावाचद 
आशय हा काव्यािा आत्मा आचि ग ि व अलंकार हे काव्याला भषूचविारे काव्यािे धमण असे येथे 
मचहमभट्टाला म्हिावयािे आहे व हे मत प्रायः सवण आलंकाचरकानंी स्वीकारले आहे. 
 

(२) काव्यप्रयोजने : काव्य चलचहताना कवीच्या मनात कोिती उचद्दष्टे असतात व काव्याच्या 
पचरशीलनाने सामाचिकानंा कोिते लाभ होतात यासंबधंी (म्हििे काव्याच्या प्रयोिनासंबंंधी) भरतापासून 
प ढील सवण साचहत्यशास्त्रलेखकानंी आपपया गं्रथात ििा केली आहे. काव्य रिण्याम ळे व त्याच्या 
पचरशीलनाम ळे कीर्मत, संपचत्त, लौचककव्यवहारोपयोगी व नैचतक मागणदशणन आचि श्रषे्ठ प्रकारिा आनंद या 
गोष्टी यथासंभव कवीला व सामाचिकानंा प्राप्त होतात असे साधारिपिे सवण लेखकािें मत आहे. काव्याम ळे 
होिाऱ्या लाभामंध्ये आनंद व व्यावहाचरक आचि नैचतक मागणदशणन हे लाभ अत्यंत महत्त्वािे होत व त्या 
दोहोंमध्ये व्यावहाचरक आचि नैचतक मागणदशणन हाि अचधक महत्त्वािा लाभ होय, कारि काव्याम ळे 
सामाचिकानंा होिारा आनंद हे साधन व मागणदशणन हे काव्यानंदािे साध्य असते, हे मत ध्वन्यालोकात 
आनंदवधणनाने, लोिनटीकेत अचभनवग प्ताने आचि वक्रोक्ततिीचवतामध्ये क न्तकाने आग्रहपूवणक प्रचतपाचदले 
आहे. [ध्वन्यालोक ३, पृ. ३९८ : सदािारोपदेशरूपा चह नाटकाचदगोष्ठी चवनेयिनचहताथणमेव म चनचभरवताचरता ।; लोिन ३, पृ. ३३६ : 
रसास्वादवैवश्यमेव स्वरसभाचवन्या ंव्य त्पत्तौ प्रयोिकम् , इचत प्रीचतरेव व्य त्पत्तेः प्रयोचिका ।; वक्रोक्ततिीचवत, प.ृ ४ (डॉ. के. कृष्ट्िमूर्मत सपंाचदत) : 
रािप त्राः खल  समासाचदतस्वचवभवाः..... श्लाध्योपदेशशून्यतया स्वतन्त्राः सन्तः सम चितसकलव्यवहारोच्छेदं प्रवतणचयत ं प्रभवन्तीचत एतदथणमेव 
तद् व्य त्पत्तये व्यतीतसच्चचरतराििचरतं तचन्नदशणनाय चनबघ्नक्न्त कवयः ।] या मताला अन सरून मचहमभट्टाने प्रथम चवमशामध्ये 
असे म्हटले आहे की रािे वगैरे श्रीमंतीमध्ये लोळिाऱ्या व स खलोल प लोकानंा आचि इतर मंदब द्धीच्या 
लोकानंा चस्त्रया, नृत्य, गािे बिाविे वगैरे चवशयाबंद्दल आकषणि वाटत असपयाम ळे त्यांना आनंददायक 
वाटतील अशा व्यततींच्या व प्रसंगाचं्या कलात्मक विणनािें आचमष दाखवनू सदािरिाकडे प्रवृत्त करिे हेि 
काव्यािे प्रयोिन होय. [पृ. १०२ :... ये स क मारमतयः शास्त्रश्रविाचदचवम खाः स चखनो रािप्रभतृयः... ये िात्यन्ततोऽचप िडमतयः तावता 
(= शास्त्रश्रविाचदना) व्य त्पादचयत म्  अशतयाः स्त्रीनृत्यातोद्ाचदप्रसतताः, उभयेऽचप ते अचभमतवस्त प रस्कारेि ग डचिचिकया रसास्वादस खं म खे 
दत्त्वा तत्र (काव्ये) कट कौषधपानादाचवव प्रवतणचतयव्याः । अन्यथा प्रवृचत्तरेव एषा ं न स्यात् , चकम त व्य त्पचत्तः । काव्यारम्भस्य साफपयचमच्छता 
तत्प्रवृचत्तचनबन्धनभावेन अस्य (काव्यस्य) रसात्मकत्वम्  अवश्यम्  अभ्य पगन्तव्यम्  । त लनाथण पहा लोिन ३, प.ृ ३३६ : इह प्रभ सचंमतेभ्यः 
श्र चतस्मृचतप्रभचृतभ्यः... शासे्त्रभ्यो ये न व्य त्पन्नाः, न ि... चमत्र सचंमतेभ्यः इचतहासाचदशासे्त्रभ्यो लब्धव्य त्पत्तयः, अथ ि अवश्य ं व्य त्पाद्ाः... 
रािप त्रादयः, तेषा ं हृदयान प्रवेश म खेन ित वणगोपायव्य त्पचत्तराधेया । हृदयान प्रवेशि रसास्वादमय एव ।] चवमशण १, पृ. १०३ येथे 
मचहमभट्टाने म्हटले आहे की एका बािूला वदे, इचतहास, प राि इत्यादी शासे्त्र व द सऱ्या बािूला काव्य, या 
दोहोंिे उचद्दष्ट लोकािें नैचतक मागणदशणन करिे हेि असते व ते चवचध आचि चनषेध (म्हििे काय करिे इष्ट व 
काय करिे अचनष्ट यासंबधंी उपदेश) या स्वरूपािे असते, परंत  वदेाचद शास्त्रानंी केलेले मागणदशणन आज्ञा या 
स्वरूपािे व रूक्ष असते, तर काव्याने केलेले मागणदशणन हे सामाचिकानंा काव्यानंदाने मोचहत करून 
कायाकायोपदेश रोिक पद्धतीने त्याचं्या गळी उतरचविे या प्रकारिे असते. [सामान्येन उभयमचप तत्  (अचभनेयाथणम्  
अनचभनेयाथं काव्यम् ) शास्त्रवद्  चवचधचनषेधचवषयव्य त्पचत्तफलम्  । केवलं व्य त्पाद्िनिाड्यािाड्यतारतम्यापेक्षया काव्यनायशास्त्ररूपोऽयम्  
उपायमात्रभेदः, न फलभेदः । हाि चविार प्रथम भट्टनायकाने आचि नंतर त्याला अन सरून अचभनवग प्ताने प्रगट केला आहे. पहा : लोिन प.ृ ८७ व 
४० आचि ३९९. नैचतक आिरिाच्या दृष्टीने चवचधरूप मागणदशणनािे स्वरूप अचभनवग प्ताने लोिन पृ. १९० येथे ‘यथा रामः तथा अहम्  (वतेय)’ या 
शब्दानंी प्रगट केले आहे. काव्यप्रकाश, उल्लास १, प.ृ १० येथे ‘रामाचदवद्  वर्मततव्यं, न राविाचदवत् ’ या शब्दानंी चवचधरूप व चनषेधरूप मागणदशणनािे 



 विषयानुक्रमविका 

स्वरूप मम्मटाने स्पष्ट केले आहे.] तेव्हा रसास्वादिन्य आनंदाच्या द्वारा सामाचिकािें लौचकक व्यवहाराच्या व 
सदािरिाच्या दृष्टीने मागणदशणन करिे हे काव्यािे अत्यतं महत्त्वािे प्रयोिन मानून केवळ त्यािाि चविार 
मचहमभट्टाने व्यक्ततचववकेात केला आहे. इतर काव्यप्रयोिने त्याच्या दृष्टीने कमी महत्त्वािी असपयाने त्याने 
त्यािंा चविार केलेला नाही. मम्मटाने मात्र सामाचिकानंा श्रेष्ठ प्रकारिा रसास्वादिन्य आनंद देिे हेि 
काव्यािे अत्यंत महत्त्वािे प्रयोिन मानले आहे. [काव्यप्रकाश, १·२, पृ. ७ : सकलप्रयोिनमौचलभतंू रसास्वादनसम द्भतंू 
चवगचलतवदे्ान्तरम्  आनन्दम्  ।] 
 

(३) काव्यिेतु : काव्यचनर्ममतीला कोित्या गोष्टी कारिीभतू होतात (म्हििे आवश्यक असतात) 
यासबंंधी दण्डी, भामह, रुद्रट, वामन, आनन्दवधणन, अचभनवग प्त व रािशखेर या मचहमभट्टपूवण लेखकानंी 
आपपया गं्रथामंध्ये ििा केली आहे. प्रचतभा (कपपनाशतती), व्य त्पत्ती (बह श्र तपिा) व अभ्यास (काव्य 
चलचहण्यािा सराव) ही काव्यचनर्ममतीिी तीन कारिे प्रायः सवण साचहत्यशास्त्रलेखकानंी मान्य केली आहेत. 
मचहमभट्टाने काव्याच्या या तीन कारिापंैकी व्य त्पत्ती या कारिािा चनदेश केवळ एकदा शततीच्या (म्हििे 
प्रचतभेच्या) बरोबर केला आहे. [चवमशण १·६६, पृ. १२४ : तस्माद्  व्य त्पचत्तशक्ततभ्या ं चनबन्धो यः स्खलद्धगतेः । शब्दस्य, सोऽचप 

चवजे्ञयोऽन मानचवषयोऽन्यवत्  ॥] परंत  व्य त्पत्तीच्या स्वरूपािी ििा त्याने कोिेही केलेली नाही. तसेि अभ्यास या 
कारिािा चनदेश कोिेही केलेला नाही. पि प्रचतभा या कारिाच्या स्वरूपािी ििा त्याने चद्वतीय चवमशामध्ये 
पौनरुतत्य या दोषाच्या संदभात सकें्षपाने केली आहे. 

[व्य. चव., २·११७-११८, पृ. ४५२-४५३ : रसान ग िशब्दाथणचिन्ताक्स्तचमतिेतसः । क्षिं स्वरूपस्पशोत्था प्रज्ञैव प्रचतभा कवेः । सा चह 
िक्ष भणगवतः तृतीयचमती गीयते । येन साक्षात्करोत्येष भावान्  तै्रकापयगोिरान्  ॥ त लना, रुद्रट काव्यालंकार, १·१४ : मनचस सदा 
स समाचधचन चवस्फ रिमनेकधाचभधेयस्य । अक्तलष्टाचन पदाचन ि भवक्न्त यस्यामसौ शक्ततः ॥; रािशखेर, काव्यमीमासंा, अध्याय ४ : 
काव्यकमणचि कवेः समाचधः परं व्याचप्रयते’ इचत श्यामदेवः । मनस एकाग्रता समाचधः । समाचहतं चित्तम्  अथात्  पश्यचत ।... या शब्दग्रामम् , 
अथणसाथणम् , अलंकारतन्त्रम् , उक्ततमागणम् , अन्यदचप तथाचवधम्  अचधहृदयं प्रचतभासयचत सा प्रचतभा । (पृ. ४२-४३, िौखंबा ससं्करि, 
१९३४); रसगङ् गाधर, १, पृ. ९ (काव्यमाला ससं्करि, १९३९) : सा (प्रचतभा) ि काव्यघटनान कूलशब्दाथोपक्स्थचतः ।; आंग्लकचव व 
नाटककार शतेस्पीअर, Mid Summer Night’s Dream, V. 1·7 : 
The poet’s eye, in a fine frenzy rolling, 
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven, 
And as imagination bodies forth 
The forms of things unknown, the poet’s pen 
Turns them to shape and given to airy nothing 
A local habitation and a name.] 

व प्रचतभेसंबधंी सचवस्तर चविार तत्त्वोक्ततकोश नावाच्या स्वतःच्या गं्रथात केला आहे असे २·११९ (पृ. ४५१) 
येथे म्हटले आहे. रसपचरपोषाला अन कूल शब्दािें न अथांिे चिन्तन करण्यात कवी मग्न झाला म्हििे 
समाधी लागपयाप्रमािे त्यािी अवस्था होऊन क्षिभर त्याला वण्यण चवषयाच्या स्वरूपािा साक्षात्कार होतो व 
त्याम ळे त्याला िी चदव्य प्रज्ञा (स्फूती) प्राप्त होते तीि प्रचतभा होय. प्रचतभा म्हििे भगवान्  शकंरािे 
चत्रकालदशी तृतीय नेत्रि असून चतच्याम ळे वतणमान, भतू व भचवष्ट्यकाळातील घटना कवीच्या दृष्टीसमोर 
उभ्या राहतात, असे मचहमभट्टाने प्रचतभेच्या सबंंधात म्हटले आहे. प्रचतभा, व्य त्पत्ती व अभ्यास या तीन 
काव्यहेत ंच्या अन्योन्यसापेक्ष महत्त्वाचवषयी रुद्रट, रािशखेर, मम्मट, िगन्नाथ इत्यादी लेखकानंी िसे 
मतप्रदशणन केले आहे तसे मचहमभट्टाने व्यक्ततचववकेात केलेले नाही. तेथे त्याने केवळ प्रचतभेच्या स्वरूपािे 
व कायािे थोडतयात विणन केले आहे. तत्त्वोक्ततकोश नावाच्या स्वरचित शास्त्रीय गं्रथामध्ये प्रचतभेच्या 
स्वरूपािी ििा मचहमभट्टाने केलेली असपयाम ळे व्यक्ततचववकेात त्याने याचवषयी चवस्ताराने ििा केलेली 
नाही. [व्य. चव. २·११९, पृ. ४५३ : इत्याचद प्रचतभातत्त्वमस्माचभः प्रचतपाचदतम्  । शासे्त्र तत्त्वोक्ततकोशाख्य इचत नेह प्रपचत्र्ितम्  ॥ पहा : वर प.ृ १२-

१३.] प्रचतभेिे स्वरूप व कायण याव्यचतचरतत व्य त्पत्ती व अभ्यास या काव्यहेतूचवषयी ििा तत्त्वोक्ततकोशात 
मचहमभट्टाने केलेली असावी. तो गं्रथ उपलब्ध नसपयाने चनचितपिे काही चवधान करिे शतय नाही. 
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(४) काव्यप्रकाि : चवमशण १, पृ. १०१ येथे मचहमभट्टाने अचभनेयकाव्य व अनचभनेय काव्य असे 
काव्यािे दोन प्रकार स्थूलमानाने चनदेचशले आहेत. अचभनेय काव्य म्हििे काचयक, वाचिक, साचत्त्वक व 
आहायण या ित र्मवध अचभनयाच्या द्वारा ज्यामधील आशय प्रगट केला िातो असे नाटकाचद दृश्य व श्रव्य 
काव्य. अनचभनेय काव्य म्हििे कोित्याही प्रकारच्या अचभनयाच्या अभावी केवळ कचवकृत शाक्ब्दक 
विणनाम ळे ज्यामधील आशय प्रगट केला िातो असे श्रव्य काव्य. [व्य. चव. १, पृ. १०१-१०२ : तच्च (काव्यम् ) 
अचभनेयानचभनेयाथणत्वेन चद्वचवधम्  । तत्राद् ंप्रख्यातरामराविाचदनायकप्रचतनायकसमाश्रयेि....... िचरतविणनमात्रात्मकम् । अपरं प नः अन कारक्रमेि 
साक्षात् तत्प्रदशणनात्मकम्  । यदाह ः । अन भावचवभावाना ंविणना काव्यम च्यते । तेषामेव प्रयोगस्त  नायं गीताचदरचत्र्ितम्  ॥] अचभनेय काव्याच्या 
नाटक, प्रकरि, नाचटका इत्यादी म ख्य प्रकारािंा व उपप्रकारािंा भरताने व अनचभनेय काव्याच्या सगणबन्ध 
(महाकाव्य), खंडकाव्य, कथा, आख्याचयका, िम्पू इत्यादी प्रकारािंा भामह, दण्डी, आनन्दवधणन इत्यादी 
लेखकानंी सचवस्तर चविार केलेला असपयाम ळे मचहमभट्टाने त्यासबंंधी ििा व्यक्ततचववकेात केलेली नाही. 
 

(५) काव्यातील शब्द ि अथध याचें स्िरूप : काव्यािे शरीर म्हििे शब्द व त्यािें वाच्याथण आचि 
काव्यािा आत्मा म्हििे रसाचद भावनात्मक आशय, हे भरत, दण्डी व आनन्दवधणन याचं्याप्रमािे 
मचहमभट्टाने स द्धा मान्य केले आहे. काव्यातील भावनात्मक आशय हा त्याच्या चवभावाचं्या व अन भावाचं्या 
द्वारा प्रगट करावयािा असतो आचि काव्यामध्ये िे चवभावािें व अन भवािे चित्रि करावयािे ते शब्द व 
त्यािें वाच्याथण याचं्या योगानेि करावयािे असते. असे असपयाम ळे व्यक्ततचववकेात काव्याच्या स्वरूपािे 
चवविेन करताना मचहमभट्टाने शब्द व अथण त्यािें स्वरूप, त्यािें प्रकार व त्याचं्या चिकािी असिाऱ्या शतती 
यासबंंधी चवमशण १, पृ. २०–५८ येथे ििा केला आहे. 
 

काव्यामध्ये िे शब्द वापरावयािे ते पद (म्हििे प्रत्ययय तत नामरूपे व धात रूपे आचि प्रत्ययहीन 
अव्यये या स्वरूपात असलेले स टे शब्द) व वातय (म्हििे आकाकं्षा योग्यता व सचंनचध यानंी य तत अशा 
पदािंा सम दाय) या चद्वचवध स्वरूपािे असतात. वैयाकरिानंी नामे, चक्रयापदे, उपसगण व चनपात (अव्यये) 
असे पदािें िारि प्रकार मानले आहेत. परंत  मचहमभट्टाने कमणप्रविनीय या चनपाताचं्या एका चवचशष्ट 
उपप्रकाराला स्वतंत्र प्रकार मानून पदािें नामे, चक्रयापदे, उपसगण चनपात व कमणप्रविनीये असे पाि प्रकार 
सागंून त्याचं्या स्वरूपािे चवविेन केले आहे. नामे ही सत्त्ववािक म्हििे चसद्धवस्त वािक असून 
िाचतवािक, ग िवािक, चक्रयावािक व द्रव्यवािक अशी िार प्रकारिी असतात असे वैयाकरिानंा 
अन सरून मचहमभट्टाने म्हटले आहे व त्याचं्या स्वरूपासंबंधी ििा केली आहे. द्रव्यवािक नामे म्हििे 
चवचशष्टव्यक्ततवािक (उदा॰ िैत्र, मतै्र, कृष्ट्ि, चवष्ट्ि  इत्यादी) ककवा चवचशष्ट वस्त वािक (उदाहरिाथण िन्द्र, 
सूयण इत्यादी) चवशषेनामे असे वैयाकरिानंी व साचहत्यशास्त्रकारानंी मानले आहे. परंत  मचहमभट्टाने दण्डी 
(कािी धारि करिारा चवचशष्ट मन ष्ट्य) व चवषािी (कशगे असलेला चवचशष्ट पश ) हे दोन शब्द द्रव्यवािक 
शब्द म्हिून चनदेचशले आहेत. कारि मचहमभट्टाच्या मते दण्ड, चवषाि इत्यादी चवचशष्ट वस्तंूच्या संबधंाम ळे 
दण्डी, चवषािी इत्यादी शब्द त्या वस्तंूनी य तत असिाऱ्या व्यततीिा ककवा पशिूा बोध करून देतात म्हिनू 
ते द्रव्यवािक शब्द होत. परंत  दण्डी, चवषािी वगैरे शब्द वैयाकरिाचं्या मते द्रव्यवािक नसून ग िवािक 
आहेत असे रुय्यकाने आपपया टीकेमध्ये पृ. २९ वर म्हटले आहे. नामाचं्या अथाच्या संदभात सवण नामे केवळ 
चक्रयावािक असतात या मतािी पृ. ३०–४३ येथे मचहमभट्टाने सचवस्तर ििा केली आहे. भाषेतील सवण नामे 
धात ि असतात या यास्काने चनरुततामध्ये िर्मिलेपया नैरुतताचं्या व शाकटायनाच्या मतासारखेि हे मत 
आहे. चक्रयापदे ही भावप्रधान म्हििे चक्रयाप्रधान (चक्रयावािक) असतात. उपसगण म्हििे धात रूपाचं्या पूवी 
िोडलेली, चसद्धवस्त वािक नसलेली व धात रूपवाच्य चक्रयेच्या चिकािी कोितेतरी वैचशष्ट्य उत्पन्न 
करिारी अव्यये होत. चनपात म्हििे चसद्धवस्त वािक नसलेली धात रूपाचं्या पूवी न िोडली िािारी 
सामान्य अव्यये होत. 
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पदािें पाि प्रकार असतात तसे वातयािे नसतात. कारि वातयामध्ये चक्रयेिे प्राधान्य असते व 
चक्रया ही एकि प्रकारिी असते, म्हिून वातयही एकि प्रकारिे असते. वातयाच्या स्वरूपािे चवविेन 
करताना मचहमभट्टाने भतृणहरीच्या वातयपदीयातील २·४ हा श्लोक उद्धतृ केला आहे. त्यािा आशय असा : 
वातयातील पदरूप घटकानंा एकमेकाचंवषयी आकाकं्षा असते. वातयात चक्रयेला प्राधान्य असून वातयातील 
इतर शब्द चक्रयेला ग िीभतू म्हििे उपकारक असतात. वातयातील घटक पदािंा सम दाय अथाच्या दृष्टीने 
स्वयंपूिण असतो व संपूिण वातयाच्या द्वारा एकि म ख्य अथण प्रगट केला िातो. वातयातील पदामंध्ये 
एकमेकािी आकाकं्षा पूिण करण्यािे सामथ्यण एकमेकाचंवषयी योग्यता (म्हििे चवरोधािा अभाव) व 
एकमेकािें साचंनध्य असते असे िे अन्नंभट्टाने तकण सगं्रहात, मम्मटाने काव्यप्रकाशात व चवश्वनाथान 
साचहत्यदपणिात म्हटले आहे त्याच्याशी मचहमभट्टाने वातयाच्या स्वरूपाचवषयी िे म्हटले आहे ते स संगति 
आहे. 
 

ध्वचनवादी चवद्वान अथािे वाच्य, लक्ष्य, तात्पयण व व्यङ् ग्य असे िार प्रकार मानतात. परंत  
मचहमभट्टाने वाच्य (म्हििे शब्दाच्या सकेंतमलूक अचभधासामथ्याम ळे ध्यानात येिारा) व अन मेय (म्हििे 
वाच्याथाम ळे अन मानाने ध्यानात येिारा) असे अथािे दोनि प्रकार मानले आहेत. कारि मचहमभट्टाच्या मते 
शब्दाच्या चिकािी लक्ष्याथणबोधकत्व (लक्षिावृचत्त), वातयावस्थेत तात्पयाथणबोधकत्व (तात्पयणवृचत्त) व 
व्यङ् ग्याथणबोधकत्व (व्यञ्जनावृचत्त) ही सामथ्ये नसताति, तर केवळ वाच्याथणबोधकत्व (अचभधावृचत्त) हे 
एकमेव सामथ्यण असते. ध्वचनवादी चवद्वानाचं्या मते शब्दाप्रमािे वाच्याथाच्या चिकािी स द्धा 
व्यङ् ग्याथणबोधकत्व असते. परंत  मचहमभट्टाने व्यञ्जनावृत्तीिे खंडन केले असपयाने ध्वचनवादी ज्याला 
वाच्याथािे व्यङ् ग्याथणबोधकत्व (व्यञ्जकत्व) म्हितात त्यािा अन मापकत्वामध्ये अन्तभाव होतो असे त्यािे 
मत आहे. तसेि लक्ष्याथणबोधकत्व व तात्पयाथण बोधकत्व यािंाही अन्तभाव मचहमभट्टाच्या मते वाच्याथाच्या 
अन मापकत्वामध्येि होतो. 
 

उच्चारलेला शब्द ऐकपयाबरोबर ककवा चलचहलेला शब्द वािपयाबरोबर िो अथण श्रोत्याच्या ककवा 
वािकाच्या ध्यानात येतो तो त्या शब्दािा वाच्याथण ककवा म ख्याथण होय. यालाि मम्मटाचद गं्रथकार सकेंचतत 
(म्हििे सकेंताम ळे ध्यानात येिारा) अथण म्हितात. वाच्याथण ध्यानात आपयानंतर काही वळेाने िो द सरा 
अथण (अथान्तर) ध्यानात येतो तो अन मेय (म्हििे अन मानाने ध्यानात येिारा) अथण होय. वाच्याथाम ळे हा 
द सरा अथण िेव्हा अन मानाने ध्यानात येतो, तेव्हा वाच्याथण हाि अन मानप्रचक्रयेतील चलङ्ग (साधन, हेत ) 
असतो व द सरा अथण हा अन मानप्रचक्रयेतील साध्य असतो. 
 

मचहमभट्टाने अन मेय अथािे वस्त , अलंकार व रसभावाचद भावनात्मक आशय असे तीन प्रकार 
मानले आहेत. या तीन प्रकारच्या अन मेय अथांपैकी वस्त रूप व अलंकाररूप अन मेय अथण हे केव्हा केव्हा 
वाच्यस द्धा असतात. परंत  रसभावाचद अथण कधीही वाच्य नसतो, तर चनरपवादपिे अन मेयि असतो. 
[ध्वन्यालोक १, पृ. ५० येथे आनन्दवधणनाने व लोिन १, पृ. ५०-५१ येथे अचभनवग प्ताने व्यङ् ग्य अथाच्या वस्त , अलंकार व रयाचद या तीन 
प्रकाराचंवषयी िे काही म्हटले आहे, त्यािाि अन वाद येथे मचहमभट्टाने केला आहे हे स्पष्ट आहे. चनराळेपिा एवढाि की व्यङ् ग्य अथण या शब्दयोिने 
ऐविी मचहमभट्टाने अन मेय अथण असा शब्दप्रयोग केला आहे.] 
 

स या पदािा अथण हा नेहमी वाच्यि असतो, तो केव्हाही अन मेय असत नाही. कारि स या पदािा 
अथण चनरंश, अवयवशून्य, एकचिनसी असपयाम ळे (म्हििे त्यामध्ये साधन-अंश व साध्य-अंश असे भाग 
नसपयाम ळे) त्याच्या बाबतीत अन मेयत्वािा प्रश्नि उत्पन्न होत नाही. परंत  वातयाच्या अथामध्ये 
घटकपदाथणरूपी अनेक अंश असतात व त्या घटकपदाथांपैकी काही चसद्धरूप व काही अचसद्धरूप (म्हििे 
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साध्यरूप) असतात. िे घटकपदाथण चसद्धरूप असतात ते वातयातील उदे्दश्य या स्वरूपािे व िे 
घटकपदाथण अचसद्धरूप असतात ते चवधेय या स्वरूपािे असतात. वातयातील चसद्धरूप व अचसद्धरूप 
घटकपदाथांमध्ये साध्यसाधनसंबधं असतो. भाचषक व्यवहारातील प्रायः सवण वातयामंध्ये वाच्याथाच्या 
पातळीवर हा साध्यसाधनसबंंध आढळून येतो. हा साध्यसाधनसबंंध म्हििे अन मेय-अन मापकसंबधं ककवा 
चल गचलक् गसबंंधि होय. वाच्याथाच्या बाबतीत ज्याप्रमािे हा साध्यसाधनसबंंध प्रायः आढळतो 
त्यािप्रमािे संपूिण वातयािा एकम खी वाच्याथण व त्यानंतर काही वळेाने ध्यानात येिारा द सरा प्रच्छन्न, गूढ 
अथण (अथान्तर) याचं्यामध्येही हा साध्यसाधनसंबधं असतो. 
 

वातयाच्या द्वारा ताबडतोब प्रतीत होिारा एकम खी वाच्याथण व काही वळेाने अन मानाने प्रतीत 
होिारा द सरा प्रच्छन्न, गूढ अथण या दोहोंपैकी प्रच्छन्न, गूढ अथणि अचधक स ंदर व िमत्कारकारक म्हििे 
वािाकानंा साियण आनंद देिारा असतो. [पहा : व्य. चव. १, पृ. ७५ : पहा : वर पृ. ९८, टीप ८.] वाच्याथण हा अन मेय, 
प्रच्छन्न, गढू अथाइतका स दंर व िमत्कारकारक नसतो. [त लना ध्वन्यालोक ४, पृ. ५३३ : सारभतूो चह अथणः 
स्वशब्दानचभधेयत्वेन प्रकाचशतः स तरामेव शोभामावहचत । प्रचसद्धमेतदस्त्येव चवदग्धचवद्वत्पचरषस्त  यदचभमततरं वस्त  व्यङ् ग्यत्वेन प्रकाश्यते न 
साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन । या अवतरिामध्ये व्यङ् ग्यत्वेन याऐविी अन मेयत्वेन हा शब्द वापरपयास अवतरिातील आशय मचहमभट्टाला १०० ट्ेकल मान्य 
होण्यासारखाि आहे.] 
 

(६) शब्दशतती ि अथधशतती : शब्द व अथण यासंबधंी मचहमभट्टाच्या मतािें समालोिन करताना 
शब्दशतती व अथणशतती याचवशयी मचहमभट्टाच्या मतािंा चनदेश अचनवायणपिे करावा लागलाि आहे. 
शब्दाचं्या चिकािी अचभधा (ककवा वाच्याथणवािकत्व) ही एकमेव शतती असते, त्याचं्या चिकािी 
लक्ष्याथणबोधकत्व (लक्षिा), तात्पयाथणबोधकत्व व व्यङ् ग्याथणबोधत्व यापंकैी कोितीही शतती नसते. 
वाच्याथाच्या चिकािी अन मापकत्व ही एकमेव शतती असते; त्याच्या चिकािी लक्ष्याथणबोधकत्व, 
तात्पयाथणबोधकत्व व व्यङ् ग्याथणबोधकत्व यापंैकी कोितीही शतती नसते, तर तथाकचथत लक्ष्याथण, 
तात्पयाथण व व्यङ् ग्याथण हे सवण पचरक्स्थत्यन सार वाच्याथाच्या चिकािी असिाऱ्या अन मापकत्व या एकमेव 
शततीम ळे प्रतीत होतात. [व्य. चव. १·२७, पृ. १११ : शब्दस्यैकाचभधाशक्ततरथणस्यकेैव चलङ् गता । न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीत्य पपाचदतम्  
॥; पृ. १४०-१४१ : स (शब्दः) चह सकेंतसापेक्षः स्वव्यापारम्  आरभते, न स्वभावत एव, इचत यतै्रवास्य सकेंतः. ततै्रव व्याचप्रयते । तति 
अचभधेयाथणचवषय एवास्य व्यापारो य ततः, नाथान्तरचवषयः, तत्र सकेंताभावात्  । तदभावेऽचप तत्र तत्पचरकपपने सवणः क तचिद्  अचभधेयाथणवद्  
अथान्तरमचप प्रतीयात्  । तस्माद्तं्र सकेंतापेक्षा ततै्रवास्य व्यापर इत्यवगन्त ं य ततं, न अथान्तरे । तत्र अथणस्यैव तद पपचत्त (= अथान्तरप्रतीत्य पपचत्त) 
समथणनात्  ।; पृ. ११८ : तस्माद्ोऽयं वाहीकादौ गवाचदसाधम्यावगमः स तत्त्वारोपान्यथान पपचत्तपचरकक्पपतः अन मानस्यैव चवषयः, न शब्दव्यापारस्य 
इचत क्स्थतम् ।; पृ. ११९ : शब्दः प नः स्वाथाचभधानव्यापारमात्रपयणवचसतसामथ्यणः नाथान्तरस्य तटादेः वातामचप वेचदत म्  उत्सहते, कक प नः ससं्पशणम्  ।; 
१·६७, ६८, प.ृ १३३ : चवषभक्षिादचप परामेतद् गृहभोिनस्य दारुिताम्  । वाच्यादतोऽम चममते प्रकरिवततृस्वरूपज्ञाः ॥ चवषभक्षिमन मन ते न चह 
कचिदकाण्ड एव स हृचद सधंीः । तेनात्राथान्तरगचतराथी, तात्पयणशक्ततिा न प नः ॥] 
 

शब्दाचं्या चिकािी केवळ अचभधाशतती असू शकते; लक्षिा, तात्पयण व व्यञ्जना या शतती असू शकत 
नाहीत, हा म द्दा मचहमभट्टाने चवमशण १, पृ. ११३–११४ येथे प ढीलप्रमािे चसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला आहे : 
एकाि आश्रयाच्या चिकािी अनेक शतती िर असपया, तर त्या (१) एकमेकींवर अवलंबून नसतात, तर 
स्वतंत्र असतात; (२) त्याचं्यामध्ये पौवापयणक्रम नसतो, म्हििे एक शतती प्रथम कायणप्रवृत्त होऊन चतने 
आपले कायण केपयानंतर द सरी शतती कायणप्रवृत्त होते असा चनयम त्याचं्या बाबतीत नसतो; (३) त्या सवण 
एकाि वळेी कायणप्रवृत्त होतात. उदाहरिाथण एकाि अग्नीच्या चिकािी दाहकत्व, पािकत्व व प्रकाशकत्व 
या ज्या तीन शतती असतात, त्या एकमेकींवर अवलंबून नसतात, त्याचं्यामध्ये पौवापयणक्रम नसतो, म्हििे 
त्या एकीनंतर द सरी या क्रमाने कायणप्रवृत्त होत नाहीत, तर त्या एकाि वळेी िटका देऊन भाििे, अन्न 
चशिचविे व प्रकाशिे आचि प्रकाचशत करिे ही काये करतात. परंत  अचभधा, लक्षिा, तात्पयण व व्यञ्जना या 
िार शततींपैकी नंतरिी प्रत्येक शतती पूवीच्या शततीवर अवलंबून असते हे ध्वचनवादी चवद्वानानंी मान्य केले 
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आहे. अचभधाशततीने वाच्याथणबोधत्वािे कायण केपयानंतरि लक्षिाशतती प्रवृत्त होते. तसेि अचभधाशततीम ळे 
स या पदाचं्या वाच्याथािा बोध झापयानंतरि तात्पयणशतती प्रवृत्त होते व लक्षिेम ळे लक्ष्याथािा व 
तात्पयणशततीम ळे तात्पयाथािा बोध झापयानंतरि व्यञ्जनाशतती आपले कायण करू लागते. या िार शतती 
एकाि वळेी कायणप्रवृत्त न होता एकीच्या नंतर द सरी याप्रमािे आपले कायण करतात. असे असपयाम ळे 
लक्षिा, तात्पयण व व्यञ्जना या तीन शतती अचभधेया आश्रय असिाऱ्या शब्दाहून चनराळ्या आश्रयामध्ये रहात 
असपया पाचहिेत, हा चनराळा आश्रय म्हििे वाच्याथण होय व त्याच्या चिकािी असिाऱ्या अन मापकत्व या 
एकाि सामथ्याम ळे तथाकचथत लक्ष्याथण, तात्पयाथण आचि व्यङ् ग्याथण यािंा बोध होतो. म्हिनू तथाकचथत 
लक्षिा, तात्पयण व व्यञ्जना यािंा अन्तभाव वाच्याथाच्या अन मापकत्वशततीमध्येि होतो असा मचहमभट्टािा 
दावा आहे. 
 

व्यक्ततचववकेामध्ये मचहमभट्टाने िरी सकेंतावर आधारलेपया अचभधाशततीच्या स्वतंत्र अक्स्तत्वािे 
वारंवार समथणन करून चतिा स्पष्टपिे प रस्कार केलेला असला तरी प्रथम चवमशण पृ. ८१ येथे व्यञ्जनावृत्तीिे 
खंडन करताना त्याने गो इत्यादी शब्दामं ळे िे चवचशष्ट पश  इत्यादी अथांिे ज्ञान होते ते स द्धा अन मानाने होते 
असे म्हटले आहे. हे चवधान व्यक्ततचववकेामध्ये इतरत्र सगळीकडे अचभधाशततीच्या बाबतीत त्याने 
स्वीकारलेपया भचूमकेशी चवसंगत वाटते. (पहा : वर पृ. ९७). 
 

(७) िस ि िसास्िाद याचें स्िरूप : व्यक्ततचववके चवमशण १, पृ. ७०–७६ येथे मचहमभट्टाने या 
चवषयासंबधंी चविार केला आहे. रसाचद भावनात्मक आशय काव्यािा आत्मा असतो हे मचहमभट्टाने आपपया 
गं्रथात ध्वचनवादी चवद्वानापं्रमािे अनेक वळेा प्रचतपाचदले आहे. (पहा : वर पृ. १००-१०१), परंत  रसाचदकािंी 
प्रतीती ध्वचनवादी मानतात त्याप्रमािे वाच्याथाच्या व्यञ्जनासामथ्याने होत नसून वाच्याथाच्या 
अन मापकत्वसामथ्याम ळे होते असा मचहमभट्टािा चसद्धान्त आहे. चवभाव, अन भाव व व्यचभिाचरभाव या संज्ञा 
केवळ काव्यनाटकाचं्या संदभात वापरपया िातात. लौचकक व्यवहारात कारि, कायण व सहकाचरकारि या 
संज्ञा भावभावनाचं्या संदभात वापरपया िातात. लौचकक व्यवहारातील स्थायीभाव उचदत होण्यािी कारिे, 
उचदत झालेपया रत्याचदभावािंी काये (म्हििे दृश्य पचरिाम,) व स्थायीभावाचं्या पाश्वणभमूीवर उदय पावनू 
अपपकाळाने ल प्त होिारे छोटे, चकरकोळ भाव (सहकारी कारिे) हे सवण अकृचत्रम, नैसर्मगक व सत्य 
असतात. परंत  काव्यामध्ये चिचत्रत केलेले रत्यादी स्थायीभावािें चवभाव, अन भाव व व्यचभिारीभाव हे 
वास्तविीवनातील रत्यादी स्थायीभावाचं्या कारिािें, कायांिे व सहकारी कारिािें केवळ कृचत्रम 
अन करि या स्वरूपािे असपयाने ते असत्य असतात. तसेि वास्तव िीवनातील रत्यादी स्थायीभाव 
अकृचत्रम, नैसर्मगक व सत्य असतात, तर काव्यनाटकामंध्ये अन मानाने प्रतीत होिारे रत्याचद स्थायीभाव हे 
कृचत्रम व असत्य असतात. वास्तविीवनातील स्थायीभाव व त्यािंी कारिे, काये आचि सहकारी कारिे ही 
सवण अस्सल असपयाम ळे एखाद्ा भौचतक पदाथाप्रमािे सत्य असतात. परंत  काव्यनाटकातील स्थायीभाव, 
चवभाव, अन भाव व व्यचभिारीभाव हे सवण नकली असपयाम ळे भौचतक वस्तूच्या, आरशामध्ये चदसिाऱ्या 
प्रचतकबबाप्रमािे असत्य ककवा आभासरूप असतात. अशा प्रकारे काव्यनाटकातील स्थायीभाव व त्यािंी 
चवभावाचद सामग्री असत्य, आभासरूप असली तरी त्याचं्या मननाम ळे सहृदयाला िो रसास्वादरूपी आनंद 
प्राप्त होतो तो मात्र खरा असतो. ज्याप्रमािे अधं क प्रकाशात िचमनीवर पडलेली दोरी ही साप आहे या 
भ्रमात्मक ज्ञानाम ळे, चतच्याकडे पाहिाऱ्या मन ष्ट्याला खरोखरीिे भय वाटते, त्यािप्रमािे काव्यनाटकातील 
कृचत्रम व असत्य स्थायीभावामं ळे व त्याचं्या कृचत्रम आचि असत्य चवभावाचद सामग्रीम ळे रचसकानंा 
खरोखरीिा आनंद प्राप्त होतो. वदेान्तदशणनातील हा रज्ज सपणदृष्टान्त मचहमभट्टाने रसास्वादाच्या संदभात 
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चदला नसून धमणकीतीच्या प्रमािवार्मतकातील मचिप्रदीपप्रभादृष्टान्त चदला आहे. पि त्यािा आशय 
रज्ज सपणदृष्टान्तासारखाि आहे. (पहा : व्यक्ततचववके चवमशण १, पृ. ७६). 
 

वास्तविीवनातील रत्याचद स्थायीभावािंी प्रतीती त्यािंी वास्तव कारिे, काये व सहकारी करिे 
याचं्याम ळे अन मानाने होते. ती कधी आनंददायक, कधी द खःदायक, कधी ि ग प्साकारक (म्हििे चकळस 
उत्पन्न करिारी), कधा भीचतदायक इत्यादी नानाप्रकारिी असते. परंत  काव्यनाटकातंील चवभावाचद कृचत्रम 
सामग्रीम ळे िी आभासरूप स्थायीभावािंी प्रतीती होते ती चनरपवादपिे रस या स्वरूपािी म्हििे 
आनंददायक असते. 
 

वास्तविीवनातील रत्याचद स्थायीभावािंी कारिाचद सामग्री अस्सल व सत्य असते, तर 
काव्यनाटकातील रत्याचद स्थायीभावािंी चवभावाचद सामग्री नकली, आभासरूप व असत्य असते हा चविार 
भरताचद प्रािीन लेखकानंा स द्धा मान्य होता असे वाटते. कारि नाटकातील ित र्मवध अचभनय व काव्यातील 
भावभावनािंी, स्थळािंी, व्यततींिी व घटनािंी अलंकारय तत विणने ही सवण मूळ कथेतील पात्रािें व प्रसंगािें 
अन करि या स्वरूपािी असतात असे म्हटले आहे. [पहा : नायशास्त्र १·११३ : लोकवृत्तान करिं नायमेतन्मया कृतम्  ।; 
१·१२० : सप्तद्वीपान करिं नायमेतद्  भचवष्ट्यचत ।; काव्यादशण १·५ येथे दण्डीने वाङ् मयाला आदशण (आरसा) म्हििे लौचकक िीवनािे प्रचतकबब 
दाखचविारी कलाकृती असे म्हटले आहे. प्रचतकबब हे सत्य नसून आभासरूप असते, तसेि वाङ् मयामध्ये चिचत्रत केलेले प्रसगं, घटना व व्यततीस द्धा 
असत्य व आभासरूप असतात.] मूळ कथेतील पाते्र ही अन कायण असतात, तर काव्यनाटकातील त्यािें चित्रि 
अन करिरूप असते हे मत भरताचद प्रािीन लेखकानंा मान्य होतो. पि मचहमभट्टाने हा म द्दा चिततया 
स्पष्टपिे प्रचतपाचदला आहे चतततया स्पष्टपिे कोिीही तो प्रचतपाचदलेला नाही. 
 

(८) काव्यालंकाि : मचहमभट्टाने काव्यालंकारािंा तपशीलवार चविार व्यक्ततचववकेात कोिेही 
सलगपिे केलेला नाही, कारि काव्यालंकारािें स्वतंत्रपिे चवविेन करिे हा व्यक्ततचववके या गं्रथािा 
चवषय नव्हे. परंत  काही चिकािी काव्यालंकाराचं्या सामान्य स्वरूपाचवषयी व त्याचं्या कायाचवषयी काही 
चविार मचहमभट्टाने प्रगट केले आहेत. 
 

(१) काव्यालंकार म्हििे कवीच्या स संस्कृत वािीिे चनरचनराळे चवलास (म्हििे लाचलत्यपूिण 
आचवष्ट्कार होत असे चवमशण ३, पृ. ३९७ येथे आनंदवधणनाला अन सरून मचहमभट्टाने म्हटले आहे. 
[भक् गभचिचतभेदानामेव अलंकारत्वोपगमात्  ।; पहा : ध्वन्यालोक ३, पृ. ४७३ : अनन्ता चह वाक्ग्वकपपाः, तत्प्रकारा एव िालङ् काराः ।] 
 

(२) चवमशण १, पृ. १०३ ‘येथे ग िालंकारसंस्कृतशब्दाथणशरीरं तावत्  काव्यम् ’ हे ध्वचनवादी चवद्वानािें 
स्वतःला मान्य असलेले मत मचहमभट्टाने उद् धृत केले आहे. काव्यग ि व काव्यालंकार हे शब्दाथणरूपी 
काव्यशरीराला भषूचविारे काव्यािे धमण होत असे मचहमभट्टाला म्हिावयािे आहे व हे मत प्रायः सवण 
आलंकाचरकानंी स्वीकारले आहे. ध्वचनवादी आिायांनी या बाबतीत असे म्हटले आहे की काव्यग िािंा 
काव्याच्या रसाचदरूप आत्म्याशी साक्षात संबधं असतो, तर काव्यालंकारािंा काव्याच्या आत्म्याशी परंपरेने 
(म्हििे शब्दाथणरूपी शरीराच्या द्वारा संबधं असतो. [पहा : ध्वन्यालोक २·५ : तमथणमवलम्बन्ते येऽक् गनं ते ग िाः स्मतृाः । 
अङ् गाचश्रतास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकाचदवत्  ॥] 
 

(3) चवमशण २·१४ (पृ. २६४) येथे मचहमभट्टाने असे म्हटले आहे की वण्यण चवषयािा उत्कषण ककवा 
अपकषण (म्हििे स्त ती ककवा चनन्दा) करण्यासािीि काव्यामध्ये अलंकारािंी योिना केली िाते.  

[चवनोत्कषापकषाभ्या ंस्वदन्तेऽथा न िात चित्  । 
तदथणमेव कवयोऽलङ्कारान्  पय णपासते ॥ 
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न िालंकारचनष्ट्पत्त्य ैरसबन्धोद्तः कचवः । यतते, ते चह तक्त्सचद्धनान्तरीयकचसद्धयः ॥; त लना ध्वन्यालोक २·१६, प.ृ २१९ : रसाचक्षप्ततया 
यस्य बन्धः शतयचक्रयो भवेत्  । अपृथग्यत्नचनवणत्यणः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः ॥] 

वास्तविीवना मधील वस्तू ककवा व्यतती िशा असतात तशाि त्या काव्यामध्ये विावयाच्या नसतात, तर 
अचतशयोततीिा ककवा न्यूनोततीिा अवलंब करून काव्यामध्ये वस्तंूिी ककवा व्यततींिी विणने करायवयािी 
असतात. अचतशयोतती (चहच्यामध्ये न्यनूोततीिा अन्तभाव होतो) ही सवण अलंकारािें प्राितत्त्व आहे हा 
चविार मचहमभट्टाच्या पूवी दण्डी, भामह व आनंदवधणन या लेखकानंी आपपया गं्रथात प्रगट केला आहे व 
त्यािाि अन वाद मचहमभट्टाने केला आहे. 
 

(४) चवमशण २·७५ (पृ. ३९७) येथे मचहमभट्टाने असे म्हटले आहे की काव्यातील अलंकार 
सहिस्फूतण असले पाचहिेत, म्हििे अलंकार साधण्यासािी कवीने िािून बिूून प्रयत्न न करता 
काव्यातील अलंकार आपोआप फ लले पाचहिेत. काव्यामध्ये रसािा पचरपोष करिे हेि कवीिे म ख्य उचद्दष्ट 
असते व म्हिनू रसपचरपोषाला उपकारक होतील अशाि अलंकारािंी योिना कवीने अकृचत्रमपिे व 
संयमाने करिे योग्य िरते. [टीप— २८ पहा.] काव्यातील अलंकारािें स्वरूप व त्यािें कायण यासबंंधी येथे 
आपले चविार प्रगट करताना मचहमभट्टावर ध्वन्यालोकातील चविारसरिीिा मोिाि प्रभाव पडला आहे 
यात शकंा नाही. [पहा : ध्वन्यालोक २·१६–१९ व त्यावरील वृचत्त.] 

 
(५) चद्वतीय चवमशामधील काव्यदोपासंंबधंी ििा करताना उपमा, रूपक, उत्पे्रक्षा, समासोक्तत, 

अप्रस्त तप्रशसंा, श्लेष, स्वभावोक्तत इत्यादी अलंकारािंा वापर करताना त्याचं्या रिनेच्या बाबतीत कोिती 
पथ्ये कवीने पाळावीत याचवपयी मचहमभट्टाने आपले चविार प्रगट केले आहे. 
 

(९) काव्यदोष : वर पृ. ४०–७८ येथे व्यक्ततचववकेाच्या चद्वतीय चवमशािा साराशं सागंताना 
काव्यदोषासंंबधंी मचहमभट्टाच्या चवतारािंा पचरिय करून चदला असपयाने येथे प नरुतती करण्यािी 
आवश्यकता नाही. काव्यातील दोष औचित्याच्या भगंाम ळे उत्पन्न होतात व ते काव्यािा आत्मा असलेपया 
रसभावाचद आशयाला चवघातक असतात हे मचहमभट्टािे मत ध्वन्यालोकात आनन्दवधणनाने प्रगट केलेपया 
चविारसरिीवर आधारलेले असून ते प्रायः सवण आलंकाचरकानंी मान्य केले आहे. मचहमभट्टाने 
व्यक्ततचववकेात िे काव्यदोषािें चवविेन केले आहे. त्यािे महत्त्वािे वैचशष्ट्य असे आहे की त्यामध्ये सवण 
काव्यदोषािंा पाि (ककवा सहा) व्यापक गटामंध्ये अन्तभाव करण्यात आला आहे. या काव्यदोषापंैकी 
वाच्याविन व अवाच्यविन हे दोन काव्यदोष इतके सवणसंग्राहक आहेत की त्यामंध्ये मचहमभट्टाने 
चववचेिलेपया चवधेयाचवमशण, प्रक्रमभेद, क्रमभेद व पौनरुतत्य या िारही दोषािंा अन्तभाव होऊ शकतो. यािा 
अथण असा होतो की मचहमभट्टाने पाि (ककवा सहा) काव्यदोषािें चवविेन न करता केवळ वाच्याविन व 
अवाच्यविन या दोनि दोषािें चवविेन करून इतर सवण काव्यदोषािंा त्या दोनामंध्ये कसा अन्तभाव करता 
येतो, व वाच्याविन आचि अवाच्यविन या दोन दोषािंा अन्तभाव अनौचित्य (ककवा औचित्यभगं) या एकाि 
अत्यंत व्यापक दोषामध्ये कसा करता येतो हे दाखचवले असते तरी िालले असते. कोित्याही शास्त्रीय 
चवषयािा चविार करण्याच्या समास (संके्षप) पद्धचत व व्यास (चवस्तार) पद्धचत अशा एकमेकीना पूरक 
असिाऱ्या दोन पद्धती आहेत, व त्या दोनही पद्धतींिा अवलंब करून शास्त्रीय चवषयािा चविार केपयास त्या 
चवषयािे िागंपया प्रकारे आकलन होते. [इषं्ट चह चवद षा ं शासे्त्र समासव्यासधारिम् ] इतर साचहत्यशास्त्र लेखकानंी 
काव्यदोषािंा चविार व्यासपद्धतीने केला आहे तर मचहमभट्टाने त्यािंा चविार समासपद्धतीने केला आहे. 
काव्यदोषािंा अभ्यास दोनही पद्धतीनी करिे हे त्याचं्या स्वरूपािे आकलन होण्यास उपकारक िरिारे 
आहे. 
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दण्डी, भामह, रुद्रट, वामन इत्यादी आलंकाचरकानंी आपपया गं्रथामंध्ये काही अलंकारदोपािंा 
चविार केला आहे. मचहमभट्टाने स द्धा चद्वतीय चवमशामध्ये उपमा, रूपक, उत्पे्रक्षा, समासोक्तत, 
अप्रस्त तप्रशसंा, श्लेष इत्यादी अलंकारामंध्ये टाळावयाच्या दोषािंी ििा काव्यदोषाचं्या संदभात प्रसंगवशात्  
केली आहे. 
 

मचहमभट्टान काव्यदोषािंी सचवस्तर ििा केली असली तरी त्याने काव्यग िािंी ििा कोिेही 
केलेली नाही. चवमशण १, पृ. १०३ येथे ग िालंकार-संस्कृतशब्दाथणशरीरं तावत् काव्यम्  हे ध्वचनवादी 
चवद्वानािें स्वतःला मान्य असिारे मत उद् धृत करून काव्यग ि हे काव्यालंकारापं्रमािे शब्दाथणरूपी 
काव्यशरीर भषूचवतात असे म्हटले आहे. वामनाने ग ि हे काव्यािे सौंदयण उत्पन्न करिारे चनत्य धमण व 
अलंकार हे ग िामं ळे उत्पन्न झालेले काव्यािे सौंदयण वृकद्धगत करिारे अचनत्य धमण असतात असे म्हिून त्या 
दोहोंमधील भेद स्पष्ट केला आहे. ध्वन्यालोकात ग ि हे काव्याच्या रसरूपी आत्म्यािे धमण व अलंकार हे 
काव्याच्या शब्दाथणरूपी शरीरािे धमण असतात असा चववके केला आहे. परंत  मचहमभट्टाने या प्रकारिा सूक्ष्म 
चववके न करता दोघानाही शब्दाथणरूपी काव्यशरीराला भषूचविारे धमण असे म्हटले आहे. काव्यग िासंबंंधी 
या सामान्य चविाराव्यचतचरतत व्यक्ततचववकेात काव्यग िाचं्या संबधंी तपशीलवार ििा कोिेही केलेली 
आढळत नाही. याम ळे मचहमभट्ट हा प्रािीन लेखकापं्रमािे श्लेषाचद दहा काव्यग ि मानिारा होता, का 
ध्वचनवादी चवद्वानापं्रमािे माध यण, ओि व प्रसाद हे तीनि ग ि मानिारा होता हे समििे शतय नाही. [डॉ. 
व्रिमोहन ित वेदी यानंी आपपया मचहमभट्टावरील गं्रथामध्ये (पृ २९५) असे म्हटले आहे की नायशास्त्रकार भरत ज्याप्रमािे ग िािें स्वरूप दोषाचं्या 
स्वरूपाच्या चवरुद्ध असते (म्हििे ग ि हे दोषाभावरूप असतात) असे मानतो (पहा : नायशास्त्र १७·९५ : एते दोषास्त  चवजे्ञयाः सूचरचभनाटकाश्रयाः । 
एत एव चवपयणस्ता ग िाः काव्येष  कींर्मतताः ॥), त्यािप्रमािे मचहमभट्टही मानत असावा व म्हिून त्याने व्यक्ततचववेकामध्ये ग िािंी ििा केली नसावी. 
परंत  ग ि हे दोषाभावरूप आहेत असे िरी भरतािे मत असले, तरी त्याने नायशास्त्राच्या सतराव्या अध्यायात श्लेष, प्रसाद, समता इत्यादी दहा 
काव्यग िािंी ििा केली आहे. मचहमभट्टाने काव्यग िािंी ििा न करण्यािे कारि असे असावे की ग िाचं्या बाबतीत त्यािे मत पूवणसूरींच्या 
मतासारखेि होते व त्याबाबतीत त्याला स्वतःिे नवीन असे काही सागंावयािे नव्हते.] 
 

(१०) िीवत : काव्यचवषयक गं्रथामंध्ये रीतींिा म्हििे चनरचनराळ्या भाषाशलैींिा चविार केलेला 
आढळतो. दण्डी, रुद्रट, वामन, आनन्दवधणन, भोि, मम्मट, चवश्वनाथ वगैरे गं्रथकारानंी आपपया गं्रथामंध्ये 
काव्यरीतींिा चविार केला आहे. मचहमभट्टाने व्यक्ततचववके २·१६ (पृ. २६५) येथे वैदभी रीतीिा व 
व्यक्ततचववके ३ (पृ. ५००) येथे अपपसमास व मृद  मध र विण यानंी य तत आचि दीघणसमास व ककण श विण 
यानंी य तत अशा दोन प्रकारच्या संघटनािंा, म्हििे अन क्रमे वैदभी व गौडी या दोन रीतींिा चनदेश केला 
आहे. वैदभी रीतीला सामाचसक शब्दािंा स्पशणस द्धा झालेला नसतो, म्हिून काव्यामध्ये चतिा वापर प्रशसेंला 
पात्र िरतो असे मचहमभट्टाने म्हटले आहे. [अत एव ि वैदभीरीचतरेकैव शस्यते । 
यतः समासससं्पशणस्तत्र नैवोपपद्ते ॥] यावरून समासप्रि र गौडी रीती काव्यामध्ये प्रशसंनीय नाही असे मचहमभट्टािे 
मत असाव ेअसे वाटते. वस्त तः वैदभी रीतीला समासािंा स्पशणस द्धा झालेला नसतो हे मचहमभट्टािे म्हििे 
बरोबर नाही. कारि वैदभी रीती ही अपपसमासा असते. म्हििे चतच्यामध्ये समासािंा वापर अपपप्रमािात 
केलेला असतो व िे समास वापरलेले असतात ते दीघण नसून आकाराने छोटे असतात, असे इतर लेखकािें 
म्हििे आहे. 
 

व्यक्ततवििेकात मविमभट्टाने स्िीकािलेली 
ध्ितयालोकातील मते 

 
ध्वचनचसद्धान्तामध्ये व्यञ्जना शतती पायाभतू असपयाम ळे चतिे खंडन करण्याच्या दृष्टीने चतिे चवविेन 

मचहमभट्टाने व्यक्ततचववकेामध्ये केले आहे. “व्यंिना व्यापारा-व्यचतचरतत िी इतर मते ध्वन्यालोकात प्रगट 
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केली आहेत त्याचं्या बाबतीत माझा प्रायः मतभेद नाही, म्हििे त्यापंैकी बह सखं्य मते मला मान्य आहेत, 
म्हिून मी व्यक्ततचववकेामध्ये त्यािंा चविार केलेला नाही” असे मचहमभट्टाने व्यक्ततचववके ३,३३ (पृ. ५११) 
येथे म्हटले आहे. 

[प्रािभतूा ध्वनेव्यणक्ततचरचत सैव चववेचिता । 
यत्त्वन्यत्तत्र चवमचतः प्रायो नास्तीत्य पेचक्षतम्  ॥] 

तसेि चवमशण १,२६ (पृ. ५११) येथे रसाचदरूप भावनात्मक आशय हा काव्यािा आत्मा असतो या ध्वचनवादी 
चवद्वानाचं्या मताच्या बाबतीत कोिािाि (म्हििे अथात्  माझाही) मतभेद नाही. काव्यातील रसाचदरूप 
आशय ज्या शततीम ळे ध्यानात येतो त्या शततीला शब्दािंी व अथांिी व्यिंनाशतती असे ध्वचनवादी म्हितात 
तर अन चमचतवादी त्या शततीला वाच्याथािी अन मापकत्वशतती म्हितात. येवढाि संजे्ञच्या बाबतीत 
ध्वचनवादी व अन चमचतवादी याचं्यामध्ये मतभेदािा म द्दा आहे, असे मचहमभट्टाने म्हििे आहे. [काव्यस्यात्मचन 

सचंज्ञचन रसाचदरूपे न कस्यचिद्  चवमचतः । सजं्ञाया ं सा केवलम्  ।] यावरून हे स्पष्ट होते की ध्वचनवादी व अन चमचतवादी हे 
एकमेकािें चवरोधक असले व त्यांनी अन क्रमे व्यिंनाशततीिे व अन मापकत्वशततीिे समथणन मोठ्या 
अचभचनवशेाने व य क्ततवादपूवणक केले असले, तरी काव्यातील रसाचदरूप आशय ज्या शततीम ळे प्रतीत होतो 
त्या शततीला कोिते नाव द्ावयािे या बाबतीति दोघाचं्या भचूमका चभन्न आहेत. व्यक्ततचववकेाच्या चतसऱ्या 
प्रास्ताचवक पद्ामध्ये मचहमभट्टाने ध्वचनकारािा (म्हििे आनंन्दवधणनािा) उल्लखे मोठ्या आदराने केला 
आहे, व ध्वचनकारासारख्या महान्  चविारवतंाच्या गं्रथािे पचरशीलन, त्यातील ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन 
करण्याकरता का होईना, मी करू शकलो हा मला मोिाि लाभ झाला असे स्पष्टपिे म्हटले आहे. 
व्यक्ततचववकेामध्ये अशी चकती तरी स्थळे दाखचवता येतील की िेथे मचहमभट्टाने आनन्दवधणनाच्या मताना 
मान्यता प्रगट केली आहे. उदाहरिाथण– (१) चवमशण १, पृ. ४७ येथे व्यंग्य अथण हा वस्त , अलंकार व रसाचद 
या तीन प्रकारिा असतो हे आनन्दवधणनािे मत (ध्वन्यालोक १, पृ. ५०), मचहमभट्टाने व्यंग्य या शब्दाऐविी 
अन मेय हा शब्द वापरून स्वीकारले आहे. (२) चवमशण १, पृ. ७५ येथे एखाद्ा चविार वािक शब्दानंी प्रगट 
करण्यापेक्षा अन मानप्रचकयेने प्रगट केपयास अचधक आनंददायक िरतो या स्वमताच्या प ष्ट् यथण ध्वन्यालोक 
४, पृ. ५३३ येथील “सारभतूो चह अथणः स्वशब्दानचभधेयत्वने प्रकाचशतः स तरामेव शोभाम्  आवचहत” हे वातय 
मचहमभट्टाने उद् धृत केले आहे. (३) चवमशण १, पृ. १५६–१५७ येथे काव्यातील दोष हे औचित्यािा भगं 
झापयाने उत्पन्न होतात, व औचित्यािा भगं झापयाने रसभगं होतो हे मत प्रचतपादताना मचहमभट्टाने 
ध्वन्यालोक ३, पृ. ३३० वरील “अनौचित्यादृते नान्यद्  रसभङ् गस्य कारिम्  । प्रचसद्धौचित्यबन्धस्त  
रसस्योपचनषत्  परा ॥” हा श्लोक आपपया मताच्या समथणनासािी उद् धृत केला आहे. (४) चवमशण ३, पृ ५०८ 
येथे प्रबन्धरसाच्या पचरपोषाच्या बाबतीत कवीने िी पथ्ये पाळावयािी असतात त्यासबंंधी चविार करताना 
मचहमभट्टाने ध्वन्यालोक उद्ोत ३ मधील १०–१४ या काचरका उद्धतृ करून ध्वन्यालोकातील 
चविारसरिीशी आपि सहमत असपयािे दाखचवले आहे. 
 

संस्कृत साचहत्यशास्त्रातील ध्वन्यालोक या य गप्रवतणक गं्रथािा प्रभाव उत्तरकालीन सवण 
साचहत्यशास्त्रलेखकावंर पडलेला चदसून येतो, व मचहमभट्ट हा ध्वन्यालोकातील ध्वचनचसद्धान्तािा चवरोधक 
असला तरी तो त्या प्रभावापासून अचलप्त राहू शकलेला नाही हे उघड आहे. 
 
मविमभट्टाचे समथधक 
 

मचहमभट्टाने ध्वचनचसद्धान्तासारख्या सवणमान्य चसद्धान्ताला चवरोध करण्यािी भचूमका 
स्वीकारपयाम ळे उत्तरकालीन साचहत्यशास्त्रलेखकानंी त्यािी उपेक्षा केली असे चदसते. व्यक्ततचववकेावरील 
टीकाकार रुय्यक याने िरी काही चिकािी मचहमभट्टाच्या चवविेक दृष्टीिी प्रशसंा केली असली तरी त्याने 
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अनेक चिकािी मचहमभट्टाच्या मतािें खंडन करून त्यािी कनदा केली आहे. एकावली या साचहत्यशास्त्रीय 
गं्रथािा लेखक चवद्ाधर याने उन्मेष १, पृ. ३२ येथे मचहमभट्टाच्या अन चमचतवादािा चनदेश करून व तो 
फ सका (पलालायमान) आहे असे म्हिून त्यािे य क्ततवादपूवणक खंडन केले आहे. मचहमभट्टािी व त्याच्या 
गं्रथािी प्रशसंा करिारे फारि थोडे लेखक असतील. त्यापंकैी नैषधीयिचरत या महाकाव्यािा लेखक 
श्रीहषण व मम्मटाच्या काव्यप्रकाशावरील टीकाकार भट्ट गोपाल या दोघानंी मचहमभट्टािी, त्याच्या गं्रथािी व 
त्यात प्रचतपाचदलेपया अन चमचतवादािी म ततकंिाने प्रशसंा केली आहे. खण्डनखण्डखाद् या शास्त्रीय 
गं्रथामध्ये श्रीहषाने असे म्हटले आहे की काव्यशास्त्रािा चविार करण्याच्या चवद्वानामंध्ये मचहमभट्टाला मानािे 
स्थान प्राप्त झाले आहे. कारि व्यक्ततचववके हा गं्रथ कवींना काव्य चलचहण्याच्या बाबतीत व चवद्वान 
काव्यचिचकत्सकानंा काव्याच्या ग िवते्तिे मूपयमापन करण्याच्या बाबतीत नवी दृष्टी देिारा आहे. 
[खण्डनखण्डखाद्, िौखंबा प्रकाशन, पृ. १३२७ : दोषं व्यक्ततचववेकेऽम ं कचवलोकचवलोिने । काव्यमीमाचंसष  प्राप्तमचहमा मचहमादृत ॥ अम ं दोषम्  
या शब्दानंी श्रीहषाने अनौचित्य या काव्यदोषािा चनदेश केला आहे. सवण काव्यदोष अनौचित्यमूलकि असतात असे आनन्दवधणनाला अन सरून 
मचहमभट्टाने म्हटले असपयाम ळे, अनौचित्य हाि अत्यतं महत्त्वािा काव्यदोष िरतो हे उघड आहे.] भट्ट गोपालाने म्हटले आहे की 
ध्वचनकाराने (म्हििे आनन्दवधणनाने) रसािी प्रतीती व्यञ्जनेम ळे होते या आपपया चसद्धान्तािी िरी स्थापना 
केली असली तरी काव्यशास्त्रािी ििा करिाऱ्या चवद्वानानंा मचहमभट्टाने प्रचतपाचदलेपया अन चमचतवादािे 
आकषणि अिूनही वाटते. 

[रसामृतनदीमग्ने ध्वचनकारे महाग रौ । 
अन माया चह मचहमा काव्यगोष्ठीं न म ञ्चचत ॥] 

श्रीहषाच्या व भट्ट गोपालाच्या उद् गारावंरून असे वाटते की ते ज्या कालखंडामध्ये होऊन गेले त्या 
कालखंडात मचहमभट्टाच्या अन चमचतचसद्धान्ताने तत्कालीन चवद्वानावंर मोिा प्रभाव पाडला होता. परंत  
यावर असा प्रश्न उत्पन्न होतो की मचहमभट्ट िर काव्यमीमासंकाचं्या वत णळात इतका लोकचप्रय होता तर 
त्याच्या अन चमचत चसद्धान्तािा पािप रावा करण्यासािी एकही गं्रथकार का बरे प ढे आला नाही? हा प्रश्न 
सध्या तरी अन त्तचरति राहिार असे चदसते. 
 
व्यक्ततवििेकातील शास्त्रीय चचांचे विषय 
 

ध्वचनचसद्धान्तािे खंडन व अन चमचतचसद्धान्तािी स्थापना करताना मचहमभट्टाने व्यक्ततचववकेामध्ये 
चवविेनाच्या ओघात अनेक शास्त्रीय चवषयावंर ििा केली आहे. यापंैकी काही चवषयावंरील ििेिा परामशण 
व्यक्ततचववकेािा साराशं सागंताना यापूवीि घेतला आहे. शास्त्रीय ििांच्या चवषयािंी यादी खाली चदली 
आहे. 
 

विमशध १ 
 

(१) सवण प्रकारिा शाब्द व्यवहार साध्यसाधनसंबधंावर आधारलेला असतो (पृ. २६). 
 
(२) सवण शब्द चक्रयावािक असतात (पृ. ३०). 
 
(३) पूवणकालवािक धात साचधताचं्या वापरािे चनयम (पृ. ३५). 
 
(४) भाषेतील पदे दोन, तीन, िार ककवा पाि प्रकारिी असतात (पृ. ४६). 
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(५) शाब्द व्यवहारातील साध्यसाधनसंबधंातील लोक, वदे व अध्यात्म ही तीन प्रमािे (पृ. ५२). 
 
(६) साध्यसाधनसंबधं िसा वाच्याथाच्या पातळीवर असतो तसाि वाच्याथण व प्रतीयमानाथण 

(म्हििे वाच्याथण ध्यानात्  आपयानंतर काही वळेाने ध्यानात येिारा द सरा प्रच्छन्न अथण) याचं्या मध्येही 
असतो (पृ. ५९). 

 
(७) भरताने नायशास्त्रात साचंगतलेले ४९ भाव हे सवण तत्त्वतः व्यचभिारी भावि असून 

चनरचनराळ्या पचरक्स्थतींमध्ये त्यािंा आचवष्ट्कार झाला असता त्यानंा स्थायी, व्यचभिारी व साचत्त्वक या संज्ञा 
प्राप्त होतात (पृ ७३). 

 
(८) व्यङ् ग्यव्यञ्जकसबंंधािे वास्तव स्वरूप आचि प्रकार (पृ. ८०). 
 
(९) व्यङ् ग्यव्यञ्जकसंबधं भाचषक व्यवहारामध्ये अशतय (पृ. ८१). 
 
(१०) लक्षिावृत्तीिे खंडन (पृ. ११४). 
 
(११) मीमासंकाचं्या अचभधावादािे आचि तात्पयणवादािे खंडन (पृ १३०). 
 
(१२) वक्रोक्ततवादािे खंडन (पृ. १४२). 
 
(१३) भाषेतील चनपात व्यञ्जक नसून वािक असतात (प.ृ १५०) (चवमशण ३, पृ. ५१०). 

 
विमशध २ 

 
(१) चवधेयाचवमशण या काव्यदोषाच्या संदभात पय णदास व प्रसज्यप्रचतषेध यािें स्वरूप (पृ. १८५–

१९३). 
 
(२) तद्  या सवणनामािे तीन अथण : प्रचसद्धत्व, अन भतूत्व व प्रक्रान्तत्व (पृ. १९९). 
 
(३) यद् , तद् , एतद् , इदम्  व अदम्  या सवणनामाचं्या वापरासंबंधी ििा (पृ. २०२–२१०). 
 
(४) सवणि समास चवशषेिचवशषे्ट्यसबंंधावर आधारलेले असतात. चवशषेिचवशषे्ट्यसंबधं हा 

समानाचधकरि व व्यचधकरि या दोन प्रकारिा असतो. चवशषेिचवशषे्ट्यसबंंधाम ळेि समासाच्या घटक 
शब्दामंध्ये समथणता म्हििे संबद्धाथणता उत्पन्न होते. उदे्दश्यचवधेयसबंंध हा चवशषे्ट्यचवशषेिसबंंध याि 
स्वरूपािा असतो. चवशषेि व चवशषे्ट्य याचं्या समासािी इष्टाचनष्टता (पृ. २२८–२७६). 

 
(५) समासाचं्या बाबतीतपया षष्ट्ठ्या आक्रोश े (६·३·२१) व ‘समथणः पदचवचधः’ (२·१·१) या 

पाचिचनसूत्रािंा खरा अथण (प.ृ २५५ व २७४). 
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(६) प्रक्रमभेद हा काव्यदोष उदे्दश्यचवधेयसबंंधािा भगंि होय (पृ. २८८, ३१०). 
 
(७) काव्यामध्ये एकाि चवषयािे विणन करताना वापरलेले चनरचनराळे अलंकार ही प्रक्रमभेदािीि 

उदाहरिे होत (पृ. ३१५–३१६). 
 
(८) वाच्याविन दोषाच्या संदभात श्लेष अलंकाराच्या वापरासबंंधी चनयम (पृ. ३९९–४२५) (पृ. 

४७८–४७९). 
 
(९) शब्दान कार आचि अथान कार (पृ. ४४१) (पृ. १६). 
 
(१०) स्वभावोक्तत अलंकारािे व कचवप्रचतभेिे स्वरूप (प.ृ ४५२–४५५). 

 
विमशध ३ 

 
(१) श्लेष ककवा द्धव्यथणवािकत्व (पृ. ४७८–४७९) (पृ. ३९०–४२५). 
 
(२) रसप्रतीती स द्धा अन मेय असते (प.ृ ४७७, ४९९–५००). 
 
(३) वैयाकरिाचं्या व साचहत्यशास्त्रकाराचं्या मते शब्दापशब्दचववके (पृ. ४८०–४८८). 
 
(४) चनपात व उपसगण यािें गमकत्व म्हििे तत्संबद्ध पदाचं्या व वातयाचं्या वाच्याथाच्या चिकािी 

असिारे अथान्तरगमकत्व असून ते अन मापकत्व या स्वरूपािे असते, व्यञ्जकत्व या स्वरूपािे नसते (पृ. 
५१०) (पृ. १५०–१६०). 
 

❀ ❀ 
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भाषा संचालनालयाची इति प्रकाशने 

१ पदनाम कोश 
२ चवत्तीय शब्दावली 
३ शासन व्यवहार कोश 
४ गं्रथालयशास्त्र पचरभाषा कोश 
५ गचितशास्त्र पचरभाषा कोश 
६ समािशास्त्र पचरभाषा कोश 
७ तत्त्वज्ञान व तकण शास्त्र पचरभाषा कोश 
८ वाचिज्यशास्त्र पचरभाषा कोश 
९ रसायनशास्त्र पचरभाषा कोश 
१० भशूास्त्र पचरभाषा कोश 
११ शारीर पचरभाषा कोश 
१२ चशक्षिशास्त्र पचरभाषा कोश 
१३ यंत्र अचभयाचंत्रकी पचरभाषा कोश 
१४ स्थापत्य अचभयाचंत्रकी पचरभाषा कोश 
१५ भौचतकशास्त्र पचरभाषा कोश 
१६ चवद् त अचभयाचंत्रकी पचरभाषा कोश 
१७ कृचषशास्त्र पचरभाषा कोश 
१८ िीवशास्त्र पचरभाषा कोश 
१९ शरीरचक्रयाशास्त्र पचरभाषा कोश 
२० राज्यशास्त्र पचरभाषा कोश 
२१ साचहत्य समीक्षा पचरभाषा कोश 
२२ लोकप्रशासन पचरभाषा कोश 
२३ अथणशास्त्र पचरभाषा कोश 
२४ धातूशास्त्र पचरभाषा कोश 
२५ मानसशास्त्र पचरभाषा कोश 
२६ व्यवसाय व्यवस्थापन पचरभाषा कोश 
२७ मरािी लघ लेखन 
२८ मरािी लघ लेखन मागणदर्मशका 
२९ मरािी टंकलेखन प्रवचेशका 
३० शासन व्यवहारात मरािी 
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३१ प्रशासन वातप्रयोग 
३२ प्रशासचनक लेखन 
३३ रािभाषा पचरिय 
३४ रािभाषा पचरिय कायणरूप व्याकरि 
३५ कायणदर्मशका 
३६ श द्धलेखन चनयमावली 
३७ मंथन 
३८ भारतािे संचवधान 
 


