
 

अनुक्रमणिका 

   



 

अनुक्रमणिका 

प्रा. पु. ना वीरकर, एम्. ए., बी. टी., टी. डी. (लंडन). एम्. ए. मध्ये १ ल्या वर्गात १ ले; तीन 
सुवर्ण पदकाचें व एका पदव्यत्तर शिष्यवृत्तीचे मानकरी; डेक्कन एज्युकेिन सोसायटी (पुरे्) चे आजीव 
सदस्य (१९४१ ते १९७२), प्रमुख, न्य ूइं. स्कूल, सातारा व न्यू. इं. स्कूल शटळक रस्ता, पुरे् (२० वर्ष)े; 
मंुबई राज्य माध्यशमक िाला प्रमुखपशरर्षदेचे अध्यक्ष, १९५४; ऑल इशंडया कौन्न्सल फॉर सेकंडरी 
एज्युकेिन (शदल्ली) च्या उपसशमतीचे सदस्य (२ वर्ष)े; 

 
भारत सरकारने १ ले पाशरतोशर्षक शदलेल्या संस्कृत-णवहार या पसु्तकाचे लेखक; संस्कृत-शवभार्ग-

प्रमुख, शवललग्डन कॉलेज, सारं्गली (६ वर्ष)े व फग्युणसन कॉलेज, पुरे् (५ वर्ष)े; पुरे् शवद्यापीठ– एम. ए. ला 
संस्कृत साशित्यिास्त्राचे प्राध्यापक (६ वर्ष)े; 

 
संस्कृत कणवश्रेष्ठ, सुरस नाणिका, णकशोर – संगीत, कल्पलता, संस्कृत णनबंधलेखन, अनुवाद–

मंजूषा, कुमारसंभव सगग ४ चा समवृत्त पद्य अनुवाद व इतर अनेक पुस्तकाचें लेखक; कें द्र सरकारने 
अनुदान शदलेल्या ‘मराठीकडून संस्कृताकडे’ या िकै्षशर्क शवरचनेचे कल्पक; मिाराष्र राज्य माध्यशमक 
शिक्षर् मंडळाच्या संस्कृत-प्रवेणशका व संस्कृत-पणरचय या पुस्तकाचें एक सपंादक; सह्याणि, णकलोस्कर, 
मनोहर महाराष्ट्र साणहत्य पणिका प्रसाद, नवभारत, Progress of Education यातं लेख प्रशसद्ध; 

 
सेवाशनवृत्तीनंतर (१९७२) जे. जे. स्कूल ऑफ आटण, मंुबई येथे व्याख्याने (३ वर्ष)े, १९७२ पासून 

अद्याणप अशभनव कलामिाशवद्यालय येथे ‘भारतीय सैैौंदयणिास्त्रा’ चे व शटळक शवद्यापीठ, पुरे्, येथे संस्कृत 
साशित्य िास्त्राचे सन्मान्य प्राध्यापक, ‘आद्य श्रीमद भर्गवद र्गीता व शतचा मूळ उपदेिक’ या सिंोधनात्मक 
शनबधंास पाशरतोशर्षक, आनंदवधणन, अशभनवरु्गप्त याचं्या लेखनावर व इतर शवर्षयावंर इंग्रजी व मराठी 
संिोधनात्मक शनयतकाशलकातूंन शकत्येक लेख प्रशसद्ध, 

 
मराठी रघुवशं (रे्गयकाव्य) या पुस्तकाचे कते (१९८२). 
 
प्रा. मा. वा. पिवधगन, एम् . ए.; तीन शिष्यवृत्तयाचें व एका पाशरतोशर्षकाचे मानकरी; डेक्कन 

एज्युकेिन सोसायटी (पुरे्) चे आजीव सदस्य (१९३३ ते १९६७); संस्कृत व प्राकृत या भार्षाचें प्राध्यापक 
शवललग्डन कॉलेज, सारं्गली (१७ वर्ष)े व फग्युणसन कॉलेज, पुरे् (१४ वर्ष)े; पुरे् शवद्यापीठ, एम् . ए. ला 
संस्कृत व प्राकृत या भार्षाचें प्राध्यापक (१४ वर्ष)े; प्रमुख, न्यू इनं्ग्लि स्कूल, रमर्बार्ग पुरे् (५ वर्ष)े; 

 
दशवैकाणलक सूिाचे अध्ययन (इंग्रजी), बािभट्टाच्या कादंबरीच्या काही भागांचे रूपातंर 

(इंग्रजी) हस्स्तमल्ल या जैन लेखकाची संस्कृत–प्राकृत नािके (इंग्रजी), वज्जालग्ग – प्राकृत सुभाशर्षत 
संग्रि (इंग्रजी), शान्तरस व अणभनवगुप्तकृत रसास्वादोपपणत्त (प्रा. जे. एल. मसॅन याचें सिकायाने, 
इंग्रजी), भरताच्या नाट्यशास्त्रातील रसाध्याय, व रसास्वाद (प्रा. जे. एल. मसॅन याचं्या सिकायाने, 
इंग्रजी) या पुस्तकाचें व मशिमभट्टाच्या व्यन्ततशववकेावरील पशरचयगं्रथाचे लेखक. त्यानंी संपाशदलेल्या 
हालाची गाथासप्तशती या गं्रथाचा पशिला खंड प्रशसद्ध झाला आिे. 

 
संस्कृत साशित्यिास्त्रशवर्षयक प्रशनावंर त्याचें कािी लेख इंग्रजी व मराठी संिोधनात्मक 

शनयतकाशलका ंन प्रशसद्ध झाले आिेत. 
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व त्यावरील श्री अशभनवरु्गप्ताचंी 
‘लोचन’ टीका 

 
मूळ संस्कृत सशंिता व त्याचंा शवस्तृत शववचेनात्मक टीपासंि 

मराठी अनुवाद 
 

प्रथम खंड 
 

संपादक व अनुवादक 
 

प्रा. पु. ना. वीरकर, एम्. ए., बी. टी., टी. डी. (लंडन) 
 

आशर् 
 

प्रा. मा. वा. पिवधगन, एम्. ए. 
 
 
 
 

 
 

महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई 
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प्रकाशक : 
सशचव, म. रा. साशित्य ससं्कृती मंडळ, 
मंत्रालय, मंुबई ३२. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मूल्य : ७२ रुपये 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मुिक : 
शव. र्ग. माटे 
शवश्वकमा मुद्रर्ालय (प्रा.) शल. 
४०५ नारायर् पेठ, पुरे् ४११ ०३० 



 

अनुक्रमणिका 

थोडेसे प्रारंणभक 
 
संस्कृत साशित्यिास्त्राच्या शवकासाचा आलेख काढावयाचा झाल्यास आपर्ास भरत, भामि, रुद्रट, 

वामन, दंडी, आनंदवधणन, अशभनवरु्गप्त, मशिमभट्ट, के्षमेन्द्र, मम्मट, शवश्वनाथ, पंशडतराज जर्गन्नाथ, अप्पय्य 
दीशक्षत इत्याशदकाचंा शवचार करावा लारे्गल. यापंैकी प्रत्येकाची साशित्यिास्त्राला एक देर्र्गी आिे. 
याशिवाय ज्याचें गं्रथ अजून उपलब्ध नािीत पर् ज्याचंा उल्लेख अशभनवरु्गप्ताशदकाचं्या गं्रथातून शमळतो अिा 
लोल्लट, िकुंक, भट्टनायक, भट्टतीत इत्याशदकानंीिी साशित्यिास्त्राला साज चढशवला आिे. या परंपरेचे 
मूळ काशशमरी िवै मताच्या प्रत्यशभ्ा-दिणनात असल्यामुळे या दिणनाच्या रूपाने जे शवचारधन आज उपलब्ध 
आिे, ते पर् मराठीत रूपातंशरत व्िावयास पाशिजे. अथात् या आलंकाशरकापंैकी सवणच प्रत्यशभ्ावादी िोते 
असेिी समजण्याचे कारर् नािी. पशंडतराज जर्गन्नाथ आशर् अप्पय दीशक्षत याचें वरे्गळेच पंथ आिेत. िकुंक 
नैयाशयक, लोल्लट मीमासंक व भट्टनायक साखं्यमताचे लकवा अदै्वत मनाचे िोते असािी समज आिे; पर् 
संस्कृतातील साशित्यिास्त्र केवळ “आन्स्तक” दिणनाभंोवतीच घोटाळत राशिले असेिी समजण्याचे कारर् 
नािी. िेमचदं्र, रामचदं्र, रु्गर्चंद्र इत्याशद जैन मतानुयायानंी, तसेच बौद्ध पंशडतानंीिी संस्कृत 
साशित्यिास्त्रात मोलाची भर घातली आिे, त्यानंी केवळ भरताचीच री ओढली आिे असे शदसत नािी. 

 
भरतमुनींनी जी साशित्य-मीमासंा केली ती नाट्याच्या अनुर्षंर्गाने. त्याचंा “रस” िब्दाचा प्रयोर्ग 

आस्वाद्यवाचक आिे. “आस्वाद” वाचक शदसत नािी. त्याचंी साशित्यमीमासंा खरे तर वाशचक अशभनयाच्या 
शवचाराच्या संदभात येते. जे केवळ काव्याचाच शवचार करतात असे भामिाशद पशंडत “िब्दाथो सशितौ 
काव्यम्” अिी काव्याची व्याख्या करून उपमा-उत्पे्रक्षाशद अलंकाराचंाच काव्याच्या संदभात शवचार 
करतात. या अलंकारपरंपरेत वामन सैौंदयणसकंल्पनेचा प्रथम उपयोर्ग करतात व खरा अलंकार सैौंदयण 
आिे, उपमा, उत्पे्रक्षा केवळ र्गौर् दृष्ट्या अलंकार आिेत असे सारं्गतात. वामन ग्राह्यतातत्तव व आत्मतत्तव 
अिा दोन कसोट्या काव्यसमीके्षकशरता देतात. सैौंदयण िे ग्राह्यतातत्तव व रीशत िे आत्तमतत्तव. अिा रीतीने 
भरताचं्या नाट्यिास्त्रापरंपरेबरोबरच भामिवामनाचंी एक स्वतंत्र काव्यिास्त्रपरंपरा पर् आपल्या इशतिासात 
उत्पन्न िोते. नाट्यिास्त्रपरंपरेतील “रस” संकल्पना काव्यिास्त्राला लावण्याचा पशिला प्रयत्न रुद्रटानंी 
केला आशर् तेव्िापासून रससंकल्पना काव्यिास्त्राला पूर्णतया शचकटली रे्गली. पर् रससंकल्पनेशिवाय 
वक्रोन्तत, औशचत्य इत्यादी संकल्पनाचंािी काव्यिास्त्रपरंपरेत शवचार झाला. ध्वशनशवचार िा याच 
परंपरेतील एक मित्वाचा टप्पा िोय. ध्वन्यालोकामुळे िी संकल्पना मान्यता पावली आशर् 
अशभनवरु्गप्ताचं्या, ध्वन्यालोकावरील लोचन आशर् नाट्यिास्त्रावरील अशभनवभारती या टीकामुंळे रस आशर् 
ध्वनी याचें अदै्वत साधंले जाऊन रसध्वशन िी जोड सकंल्पना पुढे आली व इतर बिुतेक संकल्पनानंा र्गौर्त्व 
प्राप्त झाले. 

 
अथात् ध्वशन-संकल्पनेला ताशत्तवक शवरोधिी झाला. आनंदवधणनाची “व्यंजना वृशत्त” अनेकानंी मान्य 

केली नािी. मशिमभट्ट िे त्यातंील सर्गळयातं प्रभावी. नैयाशयकानंीिी आपल्या “िब्द” शवचारात अलमधा व 
लक्षर्ा ह्या दोनच िब्दितती मानल्या आिेत. ध्वशन िी “अनुशमशतरूप” असते असे त्यापंैकी कािींचे म्िर्रे्. 
नैयाशयकानंी वातयाचेिी दोन प्रकारचे अथण साशंर्गतले आिेत. एक अन्वय म्िर्जे सरळ अथण, जो 
अशमधेपासून शमळतो व दुसरा तात्पयण, जो वतत्याला अशभपे्रत असतो. ध्वशनकाराच्या म्िर्ण्याप्रमारे् ध्वन्यथण 
म्िर्जेच तात्पयण. अनुशमती व तात्पयण याचंी सारं्गड किी घालावयाची िा आर्खी एक प्रशन येथे उत्पन्न 
िोईल. कारर् अनुशमतीकशरता (प्रशत्ा)-िेतु-दृष्ातं-उपनयाशद अवयवाचंी र्गरज लार्गर्ार, उलट 
तात्पयाकशरता तिी र्गरज लार्गू नये. नैयाशयकाचं्या मताप्रमारे् पदाचें दोन अथण-वाच्याथण (अशभधा) व 
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लक्ष्याथण (लक्षर्ा) व वातयाचे दोन अथण-अन्वय व तात्पयण. “िब्द” िा पाशरभाशर्षक िब्द; िब्द (word) व 
वातय (Sentence) या दोन्िी अथांनी वापरला रे्गल्यामुळे, कािी र्गोंधळामुळे तर िब्दाचं्या तीन िततींची–
अशमधा, लक्षर्ा व व्यंजना याचंी–शनर्ममती झाली नािी ना असािी प्रशन येथे उत्पन्न व्िावा. कारर् अशमधा िा 
िब्द िब्द व वातय अिा दोन्िी संदभात वापरण्यात आला आिे. खास ध्वन्यालोकातच दुसऱ्या श्लोकात 
वाच्य आशर् प्रतीयमान असे अथाचे दोन भेद आिेत असे साशंर्गतले आिे. त्यातील शद्ववचन व “उभौ” िा 
िब्दप्रयोर्ग, यावर अशधक शवचार व्िावयास पाशिजे. “आलोकातिी” “वाच्यः प्रतीयमानश्चेशत द्वौ भेदौ” असे 
म्िटले आिे. पर् नंतर शववरर् करताना दोनऐवजी तीन अथांचा ऊिापोि आिे िे मला मित्तवाचे वाटते. 
कुठेतरी कािीतरी प्रशक्षप्त असाव ेअसा ंभास शनशश्चतच िोतो. पूवी काशरका करर्ारा ध्वशनकार व आलोक 
शलशिर्ारा आनंदवधणन िे दोन आिेत असेिी मत िोतेच. तेव्िा अथण तीन प्रकारचा असला तरीिी दोन 
प्रकारच्या अथाचे तीन प्रकारात कधी रूपातंर झाले याचािी साधक-बाधक शवचार व्िावयास पाशिजे. 

 
पर् िे सवण करावयाचे म्िर्जे संस्कृतातील िे शवचारधन प्रथम सामान्य लोकापंयंत पोचले पाशिजे. 

प्रा. पु. ना. वीरकर व प्रा. मा. वा. पटवधणन याचंा िा गं्रथ या दृष्ीने पुढचे पाऊल टाकर्ारा असल्यामुळे 
असा गं्रथ शलिून साशित्य ससं्कृती मंडळास उपकृत केल्याबद्दल लेखकद्वयाचें आभार मानावयास पाशिजेत. 
असे गं्रथ मराठीत आले तर साशित्यिास्राची अशधक मूलग्रािी चचा, चवणर्ा मराठीत िोऊ िकेल. 

 
या गं्रथाचे िस्तशलशखत मंडळाकडे येऊन फार काळ लोटला. मुद्रर्ाच्या कामात अनेक अडचर्ी 

आल्या. त्यावंर मात करून या गं्रथाचा िा प्रथम खंड आता अशभनवरु्गप्ताचं्या लोचन टीकेसि प्रशसद्ध िोत 
आिे. िा बिुमोल गं्रथ प्रशसद्ध करण्यास मंडळास आनंद िोत आिे िे अथात् सारं्गावयास नकोच. 

 
यिोधन, सुरेंि बारललगे, 
मंुबई–४०००२०, अध्यक्ष, 
शद. २६–१–१९८३ मिाराष्र राज्य साशित्य संस्कृती मंडळ. 
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संपादकाचें हृद गत 
 
आनंदवधणनाचायांच्या ध्वन्यालोक या गं्रथाला साशित्यिास्त्रीय संस्कृत गं्रथाचं्या माशलकेत कोर्ते 

स्थान आिे याचे उपोद घातात स्पष्परे् व शवस्तृतपरे् शववरर् केले आिे. इततया मोलाचा मानला जार्ारा 
िा गं्रथ; पर् त्याचा संपूर्णपरे् व यथाथण आिय मराठीमध्ये याच्या शकतीतरी आधी यावयास पाशिजे िोता. 
नवव्या ितकाच्या उत्तराधात मूळ संस्कृत गं्रथ शलशिला रे्गला. सुमारे ७५ वर्षांनी त्याचे सारं्गोपारं्ग शववचेन 
करर्ारी लोचननामक टीका शलशिली रे्गली. त्यानंतर नऊि ेवर्षांनी म्िर्जे १९ व्या ितकाच्या अखेरीस तो 
शनर्णयसार्गर छापखान्यामध्ये प्रथम छापला रे्गला. १९०२–१९०३ मध्ये डॉ. याकोबी या जमणन पशंडताने त्याचे 
जमणन भार्षातंर केले. १९४० मध्ये कािी ससं्कृत सीरीज गं्रथमालेतफे मूळ संस्कृत गं्रथ अशभनवरु्गप्ताचं्या 
संपूर्ण लोचन-टीकेसि पुष्कळच सुधारलेल्या स्वरूपात छापला रे्गला. 

 
पर् िा गं्रथ या वळेेपयंत मराठीत अवतरला नािी. १९२५ साली मिाराष्र िारदामशंदराने प्रशसद्ध 

केलेल्या ‘काव्यचचा’ या साशित्यशवर्षयक लेखसंग्रिामध्ये ‘ध्वशनकाव्य’ या नावाचा, व्यंर्ग अथाची 
तोंडओळख करून देर्ारा एक अर्गदी छोटा लेख प्रा. लक्ष्मर् र्गरे्ििास्त्री लेले यानंी शलशिला िोता. त्यात 
ध्वनीसंबधंी केलेली एक-दोन शवधाने कािीिी शिशथलपर्ाने केलेली वाटली, म्िर्ून आम्िापंकैी प्रा. 
वीरकरानंी ‘ध्वशनशममासंा’ या िीर्षणकाखाली एक प्राथशमक स्वरूपाचा लेख शलशिला. तो शडसेंबर १९३९ च्या 
‘सह्याद्री’च्या अंकात प्रशसद्ध झाला. त्या लेखात कािी मुदे्द स्पष् करण्यासाठी प्रा. वीरकरानंी मराठी 
कवींच्या कशवतातंील उदािररे् शदली िोती. 

 
पर् िा लेखिी लिानसाच िोता. आर्खी सात आठ वर्षांनी, त्या वळेी ‘मिाराष्र साशित्यपशत्रका’ 

या तै्रमाशसकाचे संपादक असलेले ‘मिाराष्रकशव यिवतं’ यानंी प्रा. वीरकरानंा शवनंती केल्यावरून 
‘आनंदवधणनाचा ध्वन्यालोक’ या िीर्षणकाखाली त्यानंी चार लेखाकं शलशिले. ते मिाराष्र साशित्यपशत्रकेच्या 
जुलै १९४७ ते सप्टेंबर १९४८ पयंतच्या चार अंकातूंन प्रशसद्ध झाले. िे लेखिी सारािंात्मक, एकूर् गं्रथातील 
कािी भार्गच संके्षपाने सारं्गर्ारे िोते. 

 
आम्िी दोघानंीिी ‘ध्वन्यालोक’ िा गं्रथ संस्कृत साशित्यिास्त्र िा शवर्षय घेऊन एम्. ए. ला बसू 

इन्च्छर्ाऱ्या शवद्यार्थ्यांना पुरे् शवद्यापीठातफे कािी वर्ष ेिौसेने शिकशवला िोता. १९७४ मध्ये ‘साशित्य आशर् 
नाट्य : कािी समस्या’ या नावाने प्रशसद्ध झालेल्या डॉ. रा. ि.ं वालळबे र्गौरव गं्रथात प्रा. वीरकरानंी 
‘आनंदवधणनाचंा रसपयणवसायी ध्वशनशसद्धातं’ िा व प्रा. पटवधणनानंी ‘करुर्रसाचा आस्वाद’ िा, असे लेख 
शलशिले. 

 
१९६८ ते १९७० या कालावधीत प्रा. पटवधणन यानंी जे. एल्. मरॅान या अमेशरकन पशंडताच्या 

सिकायाने ध्वन्यालोकाचे व लोचनाचे इंग्रजी भार्षातंर शलशिले. ते आता प्रकािनाच्या वाटेवर आिे. 
 
१९७४ च्या ऑतटोबरमध्ये आम्िी दोघानंी ध्वन्यालोकाच्या पूवाधाचा म्िर्जे पशिल्या दोन 

उद द्योताचंा मराठी अनुवाद शलिून पुरा केला. जरूर तेथे अशभनवरु्गप्ताचं्या ‘लोचना’च्या त्या त्या भार्गाचा 
सारािं शदला व टीपािी शलशिल्या. तो प्रा. वीरकरानंी ऑतटोबरच्या अखेरीस प्रकाशित केला. मूळ संस्कृत 
संशिता बाजारात उपलब्ध असल्याने ती त्या पसु्तकात शदली नव्िती. त्याला मिामिोपाध्याय डॉ. वा. शव. 
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शमरािी यानंी व पंशडत बाळाचायण खुपेरकर यानंी ‘पुरस्कार’ शलशिले िोते. त्यातली कािी वातये या गं्रथाच्या 
वषे्नाच्या ४ र्थ्या पृष्ठावर उद धृत केली आिेत. 

 
मर्ग तो पूवाधण आम्िी मिाराष्र राज्य साशित्य–संस्कृशत मंडळाकडे पाठशवला व त्याचा उत्तराधण 

प्रकाशित करण्याकशरता मंडळाने सािाय्य कराव े लकवा समग्र गं्रथ मंडळाने स्वतः प्रकाशित करावा अिी 
शवनंती केली. त्यावर मंडळाने ध्वन्यालोक व लोचन याची मूळ ससं्कृत संशिता व दोिोचािी सपूंर्ण मराठी 
अनुवाद प्रकाशित करावयाची आपली तयारी दिणशवली. त्याचं्या सारं्गण्यानुसार आम्िी दोघानंी सपूंर्ण 
ध्वन्यालोकाचा व समग्र लोचनाचा मराठी अनुवाद शलिून पुरा केला. त्यावर शववरर्ात्मक व शववचेनात्मक 
शवपुल टीपािी शलशिल्या व सवण शलखार् जून १९७८ मध्ये मंडळाकडे पाठशवले. त्यापैकी सुमारे ६०० पृष्ठाचंा 
पूवाधण, उपोद घात व चार सूच्यासंि मंडळाच्या वतीने आता प्रकाशित िोत आिे, त्याबद्दल मिाराष्र राज्य 
साशित्य–संस्कृशत मंडळाचे आम्िी कृत् आिोत. उत्तराधणिी संपूर्णपरे् शलिून आम्िी मंडळास १९७८ 
मध्येच सादर केला आिे. तोिी मंडळ आता लवकरच छापावयास घेर्ार आिे. 

 
मिाराष्रातील शवद्यापीठातूंन संस्कृत साशित्यिास्त्र घेऊन एम्. ए. िोऊ इन्च्छर्ाऱ्या, तसेच बी. 

ए.ला व एम्. ए.ला मराठी साशित्यिास्त्र घेऊन बसर्ाऱ्या शवद्यार्थ्याच्यािी शनकडीच्या र्गरजेच्या दृष्ीने मंडळ 
तो उत्तराधणिी लवकरात लवकर छापून प्रशसद्ध करील असा आमचा दृढ शवश्वास आिे. 

 
आमचे शनकटचे स्नेिी डॉ. वा. म. कुलकर्ी, भतूपूवण संचालक, भार्षा संचालनालय, मंुबई यानंी 

आमचा िा समग्र गं्रथ आपलुकीने व सूक्ष्म दृष्ीने वाचून कािी मार्ममक आशर् मौशलक सूचना केल्या याबद्दल 
आम्िी त्याचें ॠर्ी आिोत. िा मराठी गं्रथ मराठी रशसकाचं्या आनंदाचे वधंन करो िीच प्रभचुरर्ी प्राथणना. 

 
देवदीपावली, 

} 
पु. ना. वीरकर 
मा. वा. पिवधगन. 

िके १९०४, 
१६ शडसेंबर १९८२ 
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णवषयानुक्रम 
 

(येथे शदलेल्या शवर्षयालंिवाय इतर सवण शवर्षय सूचीमध्ये पािाव.े) 
 

उपोद घात : 
 
आनंदवधणनाचंा ध्वन्यालोक—काव्यिास्त्रावरील संस्कृत गं्रथातं अग्रर्गण्य, आनंदवधणनाचंा 

जीवनकाल; आनंदवधणनाचंी गं्रथसंपदा; ध्वन्यालोककाशरकावंरील वृशत्त आनंदवधणनाचंीच, पर् काशरकािी 
त्यानंीच शलशिल्या की अन्य कोर्ी? काशरकाचंा कता शभन्न माशनला, तरी त्याचे नाव ‘सहृदय’ नव्िे; 
आनंदवधगनानंी साणहत्यशास्त्रात जी नवीन मौणलक भर घातली, ती अशी – १. ध्वशनकाव्यात व्यंग्याथण 
मुख्य, २. रसाशदध्वशन व रसवदलंकार याचें स्वरूप शनशश्चत कररे्, ३. काव्याची ध्वशन, रु्गर्ीभतूव्यगं्य व शचत्र 
अिी प्रतवारी, ४. व्यंग्याथण िा वाच्याथािून शभन्न याची सप्रमार् शसद्धता, ५. वस्तु, अलंकार व रसाशद असे 
व्यंग्याथाचे वर्गीकरर्, ६. सुदंर व्यंग्याथामुळेच काव्याला श्रेष्ठत्व प्राप्त िोते, ७. वस्तु, अलंकार व रसाशद या 
तीन प्रकारातं रसाशद-प्रकार सवणश्रेष्ठ िोय, ८. मुख्यतया अशभव्यतत िोर्ारा रसाशद आिय िाच काव्याचा 
आत्मा, ९ रु्गर्ाचंा रसािंी सबंंध प्रथम ध्वन्यालोकानेच जोडला, १०. रु्गर् िे रसाचें धमण असे साशंर्गतल्याने 
रु्गर्ाचें मित्तव अलंकारापेंक्षा शकतीतरी अशधक, िे स्पष् झाले, ११. रसादींची शनष्पशत्त करण्यावरच कवीचे 
लक्ष कें शद्रत झाले असताना जो आपोआप शनष्पन्न िोईल, तोच खरा अलंकार, १२. अलंकाराचंा वापर 
रसपशरपोर्षासाठी कसा करावा? १३. देवताशदकाचं्या प्रर्यक्रीडेचे उत्तान वर्णन कररे् अनुशचत, १४. 
काव्यदोर्षाचें दोर्षत्व रसाच्या दृष्ीनेच, १५. श्लेर्ष अलंकारिी प्रामुख्याने सूशचत िोऊ िकतो, १६. प्रबंध–
रसाचा पशरपोर्ष कशरताना पाळावयाची पर्थ्ये व टाळावयाची कुपर्थ्ये, १७. संघटनाचंा संबंध रसािीच, १८. 
िान्त रसाला नाट्यात स्थान, १९. काव्याकडे पािण्याचे िास्त्रनय व काव्यनय िे दोन दृशष्कोन, २०. 
सदाचारोपदेि िेच काव्याचे अंशतम उशद्दष् व प्रीशत (= आनंद) िे त्या अशंतम उशद्दष्ाचे मुख्य साधन, २१. 
रसदोर्षाचंा सशवस्तर शवचार प्रथम ध्वन्यालोकातच, २२. औशचत्य —अत्यतं मित्तवाचे तत्तव— त्याची 
शवस्ताराने चचा प्रथम ध्वन्यालोकातच, २३. औशचत्य िे रसाशवर्षयीच असते, २४. काव्यामधील शवर्षय 
पूवणकवींनी िाताळला असला, तरी व्यंजनेच्या स्पिाने त्याला अपूवणता प्राप्त िोते, २५ शनरशनराळया काव्यातं 
आढळर्ारे साम्य-त्यातले त्याज्य कोर्ते व स्वार्गतािण कोर्ते याची चचा. २६. ध्वन्यालोकपूवण िास्त्रकारानंी 
काव्यिास्त्रातंील शकत्येक सकंल्पनापंैकी कािींनाच शविरे्ष मित्तव शदले. त्या सवण सकंल्पनाचें स्वरूप स्पष् 
करून, त्या सवांना एका व्यापक आकृशतबधंात बसवनू त्याचंा समन्वय करण्याचा पशिला मान 
ध्वन्यालोकालाच, २७. ध्वन्यालोक िा मुख्यतः साशित्यिास्त्रीय गं्रथ. पर् त्यात ‘सैौंदयण-िास्त्रा’ला उपकारक 
अिी कैक तत्तव ेआढळतात, २८. उत्तरकालीन बिुतेक साशित्यिास्त्रकारानंी ध्वन्यालोकात माडंलेले शनकर्ष 
शिरसावदं्य मानले आिेत. 

 
अणभनवगुप्ताचंा जीवनकाल–त्याचंी रसास्वादप्रशक्रया िी त्यानंी साशित्यिास्त्रात घातलेली सवात 

मोठी भर—भट्टनायकाच्या प्रशक्रयेत त्यानंी केलेल्या मोलाच्या सुधारर्ा, अशभमवानंी केलेले सहृदयाचे 
लक्षर्, प्रशतभेची व्याख्या, ‘काव्य’ िब्दाची व्युत्पशत्त, सदाचारोपदेि व आनंद या काव्यप्रयोजनाशंवर्षयी 
अशभनवाचें मत, ‘रस’ िाच काव्याचा आत्मा असा त्याचंा िब्दप्रयोर्ग—अशभनवरु्गप्ताचंी गं्रथसंपदा, त्यानंी 
शदलेले शकत्येक समपणक दृष्ातं उत्तरकालीनानंी जसेच्या तसेच वापरले—अशभनवाचं्या अलौशकक 
रशसकतेचे कािी नमुने. 
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उपोद घात 
 

१. आनंदवधगन – युगप्रवतगक साणहत्यशास्त्रकार 
 
भरतमूनींच्या नाट्यिास्त्रापासून पंशडतराज जर्गन्नाथाच्या रसर्गंर्गाधरापयंत काव्यिास्त्रावर जे कािी 

शवपुल लेखन केले रे्गले, त्यामध्ये आनंदवधणनाचं्या ध्वन्यालोकाला रु्गर्वते्तच्या दृष्ीने अग्रस्थान द्याव े
लारे्गल. म. म. डॉ. कारे् म्िर्तात ¹ 

 
“अलंकार–शवर्षयक वाङ मयात ‘ध्वन्यालोक’ िा एक युर्गप्रवतणक गं्रथ आिे. व्याकरर्ात 

पाशर्शनसूत्राचें लकवा वदेान्तात वदेान्तसूत्राचें जे मित्तव, तेच अलंकारिास्त्रात ‘ध्वन्यालोकाचे’चे आिे. या 
गं्रथात (गं्रथकाराची) र्गाढ शवद्वत्ता व खोल शचशकत्सक बुशद्ध शदसून येते सदर गं्रथाची भार्षा स्पष्ाथणक व 
प्रभाविाली असून त्याच्या प्रत्येक पानावर गं्रथकाराच्या स्वतंत्र बृद्धीची मुद्रा उमटलेली शदसते. 
‘रसर्गंर्गाधरात’त म्िटल्याप्रमारे् ध्वन्यालोककता िा आलंकाशरकाचं्या पद्धतीचा प्रस्थापक िोय.”² 

 
ध्वन्यालोकाने साशित्यिास्त्राचा पाया घातला असे जर्गन्नाथपंशडताने म्िटले. त्याशिवाय जल्िर्ाच्या 

‘सून्ततमुततावली’त राजिखेराचा म्िर्नू पुढील श्लोक उद धृत केलेला आिे :– 
 

ध्वणननाणतगभीरेि काव्यतत्त्वणनवेणशना । 
आनन्दवधगनः कस्य नासीदानन्दवधगनः ॥ 

 
ध्वन्यालोकावर ‘लोचन’ टीका शलशिर्ाऱ्या शवद्वद्वर अशभनवरु्गप्ताने सहृदयचक्रवती खल्वय ं

ग्रन्यकृत् (याच गं्रथाचे उद द्योत १ वरील “‘सहृदया’ चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” मध्ये 
पािा) अिा िब्दातं आनन्दवधेनानंा र्गौरशवले आिे. 

 
ध्वन्यालोककार आनन्दवधणन याचंा जीवनकाल नवव्या ितकाचा उत्तराधण असा शनशश्चत कशरता 

येतो. कल्िर्ाच्या ‘राजतरंशर्गर्ी’ या गं्रथात (५–३४) ‘कशव आनंदवधणन िा अवन्न्तवमा नावाच्या नृपतीच्या 
कारकीदीत प्रशसशद्ध पावला’ ³ असे स्पष्परे् म्िटले आिे. राजा अवन्न्तवमा याचा काळ इ. स. ८५५–८८३ 
असा आिे. उद भट (इ. स. ८००) याचा उल्लखे आनंदवधणनानंी ध्वन्यालोकात अनेक शठकार्ी केला आिे. 
(पािा, प्रस्तुत गं्रथ प.ृ ५२० व शिवाय ‘शवर्षय-सूची’ मध्ये ‘उद भट’ पािा). राजिखेर (इ. स. ९००–९२५) 
आपल्या ‘काव्यमीमासंा’ या गं्रथात आनंदवधणनाचंा शनदेि कशरतो,⁴ यावरून आनंदवधणनाचंा काळ नवव्या 
ितकाचा उत्तराधण असे जे वर म्िटले आिे, त्याला दुजोरा शमळतो. 

 
‘राजतरंशर्गर्ी’त मुक्ताकिः णशवस्वामी इ. जो श्लोक आिे, त्यात आनन्दवधणनाचंा ‘कशव’ म्िर्ून 

उल्लेख केला आिे. आनन्दवधणनानंी ‘अजुणनचशरत’ नावाचे एक मिाकाव्य शलशिले िोते. कािी आवृशत्त, पृ. 
३८८ वर मदीये एव अजुगनचणरते असे शवधान आिे. त्यातलेच पढुील दोन चरर् अशभनवरु्गप्तानंी उद धृत 
केले आिेत— 

 
समुस्त्थते धनुध्वगनौ भयावहे णकरीणिनो 
महानुपप्लवोऽभवत् पुरे पुरन्दरणिषाभ् । 
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‘शवर्षमबार्लीला’ या नावाचे एक प्राकृत काव्यिी आनंदवधणनकृतच आिे. (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, 
उद द्योत १ वरील ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार व. उद द्योत २ वरील ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’). 
या काव्याचा शवर्षय मदनाने तै्रलोतयावर शमळशवलेला शवजय िा आिे असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तो (प्रस्तुत गं्रथ, 
उद द्योत २ वरील ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’ पािा). याशिवाय या काव्यामध्ये कािी साशित्यिास्त्रीय 
शवर्षयाचंा सशवस्तर शवचार करण्यात आला असावा असे (कािी आवृशत्त, पृ. ५४० पािा) 
शवर्षमबार्लीलेसंबधंी आनंदवधणनाने केलेल्या शवधानावंरून वाटते. 

 
याखेरीज ‘तत्तवालोक’ नावाचा िास्त्रीय गं्रथ, धमणकीतीच्या प्रमार्शवशनश्चयनामक गं्रथावरील 

धमोत्तरी या टीकेवरची शववृशत िा गं्रथ व ‘देवीितक’ नावाचे स्तोत्रपर काव्यिी आनंदवधणनाने शलशिले िोते. 
 
कािी आवृशत्त पृ. ४९९ येथे आनंदवधणनाने स्वेषु काव्यप्रबन्धेषु असे िब्द वापरून आपल्या 

काव्यगं्रथाचंा मोघम शनदेि केला आिे. याशिवाय प्रस्तुत गं्रथ; उद द्योत २ मध्ये ‘श्लेर्षमूलक 
(िब्दिन्ततमूल) ध्वनीसंबधंी पाच मते’ व उद द्योत २ मध्ये ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’ येथे गं्रथाचंा शनदेि 
न कशरता यथा वा ममैव असा प्रस्ताव करून दोन पदे्य उद धृत केलेली आढळतात. यावरून वर 
शनदेशिलेल्या काव्याखेंरीज आर्खी काव्ये आनंदवधणनाने रचली असल्यास नकळे. 

 
ध्वन्यालोक या गं्रथामध्ये काशरका व त्यावंरील वृशत्त असे दोन भार्ग आिेत. या दोन भार्गाचं्या 

कतृणत्वाबाबत शवद्वानातं दोन मते प्रचशलत आिेत : (१) एक–कतृणकत्ववाद–ध्वशनकाशरका व वृशत्त िे दोन्िी 
भार्ग आनंदवधणन या एकाच लेखकाने शलशिले. (२) शभन्नकतृणकत्ववाद–वृशत्त आनंदवधणनानेच शलशिली, पर् 
ती शलशिताना काशरका िा आधी शसद्ध असलेला भार्ग त्याच्यापुढे िोता, व तो त्याच्या पूवीच्या 
काव्यिास्त्र्ाने शलशिला िोता. 

 
या दोन्िी मतप्रवािावंर शवपलु साधकबाधक चचा आतापयंत शनरशनराळया शवचारवतंानंी आपल्या 

गं्रथामंध्ये व स्फुट लेखामंध्ये केलेली आिे. १९६१ पूवी झालेल्या चचेचा सारािं म. म. डॉ. कारे् यानंी 
आपल्या History of Sanskrit Poetics (१९६१) या गं्रथामध्ये पृ. १६२–१९९ येथे शदला आिे, तो 
शज्ासूनंी अवशय पािावा. या वादशववादातील एककतृणकत्वपक्ष म. म. कुप्पुस्वामी, डॉ. ए. िकंरन्, डॉ. 
सत्कारी मुखजी, डॉ. के. सी. पाडें व डॉ. कृष्र्मरू्मत यानंी स्वीकारला आिे, तर शभन्नकतृणकत्वपक्ष प्रो. एस्. 
पी. भट्टाचायण, के. र्गोदा वमा इत्याशद पशंडतानंी स्वीकारला आिे. स्वतः म. म. डॉ. कारे् यानंी 
शभन्नकतृणकत्वपक्षाचा पुरस्कार केलेला आिे. पर् इतके करूनिी िा प्रशन अद्याशप शनकालात शनघालेला आिे 
असे ठामपरे् म्िर्ता येत नािी. शभन्नकतृणकत्वाचे पुरस्कते डॉ. कार् िी म्िर्तात–⁵ 

 
From the days of Buhler (in Kashmir report p, 65) about seventy-five years ago up to 

the present day 6 the question whether the author of the Karikas and that of the वृशत्त in the 
ध्वन्यालोक is one and the same person has been discussed at great length and it cannot be 
said that it has been settled beyond cavil. 

 
आशर् याच वातयाच्या थोडे आधी, पृ. १६३ वर त्यानंी अिीिी इच्छा प्रकट केली आिे— 
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‘I should be glad if ultimately it be proved that the same person is the author of the 
Karikas and the वृशत्त.’ 

 
१९६१ नंतर, एककतृणकत्वाला पशुष् देर्ारा एक लेख १९७८ मध्ये डेक्कन एज्युकेिन सोसायटीने 

प्रकाशित केलेल्या Principal V. S. Apte commemoration Volume यात आम्िापंकैी प्रा. वीरकर यानंी 
शलशिला आिे. Anandavardhana and the Dhvanikarikas असे त्याचे िीर्षणक आिे. 

 
शभन्नकतृणकत्वपक्षाला बळकटी आर्र्ारा पुढील अंतर्गणत, अत एव मित्तवाचा पुरावा ध्वशनकाशरका व 

त्यावंरील वृशत्त यातंच सापडतो— 
 
उद द्योत १, काशरका १० येथे (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, उदद्योत १ मध्ये ‘वाच्याथण िे 

व्यंर्गाथणप्रकटीकरर्ाचें साधन’) वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंधील साधन–साध्य सबंंध स्पष् करण्यासाठी 
पदाथण–वातयाथण–दृष्ान्त शनदेशिला आिे. पर् पुढे उद द्योत ३ मध्ये वृत्तीत (पािा, कािी आवृशत्त, पृ. 
४१९–४२१) पदाथण-वातयाथण दृष्ातंाचे खंडन करून त्याच्या जार्गी घटप्रदीप दृष्ातंाची स्थापना केली 
असून तो दृष्ान्त अशधक समपणक असल्याचे म्िटले आिे. जर वृशत्तकारानेच काशरका शलशिल्या असत्या, तर 
त्याने उद द्योत १, काशरका १० मध्ये पदाथण–वातयाथण–दृष्ातंाचा शनदेि न कशरता घट–प्रदीप दृष्ातंाचाच 
शनदेि केला असता. 

 
यथा पदाथगिारेि घिाद्यथगः प्रतीयते । 
वाच्याथग–पूर्ववका तित् प्रणतपत् तस्य वस्तुनः ॥ 

 
अिासारखी १–१० या काशरकेची िब्दरचना त्याला कशरता आली असती. काशरकेत पदाथण–

वातयाथण दृष्ातं देऊन मर्ग वृत्तीत स्वतःच त्याचे खंडन करावयाचे, िे स्वाभाशवक बाटत नािी. वृशत्तकार 
काशरकाकारािून वरे्गळा माशनल्यास काशरकेतील दृष्ातंाचा त्यार्ग करण्याचा प्रसंर्ग त्याजवर ओढवला, असे 
समजरे् स्वाभाशवक वाटते ⁷ 

 
तसेच उद द्योत ३, २५ व्या काशरकेच्या चौर्थ्या चरर्ात तस्य पोषेऽप्यदोषता अिी िब्दयोजना आिे. 

वृत्तीमध्ये या चरर्ाचे शववरर् कशरताना अशप या अव्ययाचा संबधं पोषे या िब्दािी न जोडता तस्य या 
िब्दािी जोडला आिे. (पािा, तथा सणत तस्य णवरोणधनोऽणप यः पणरपोषः स णनदोषः । िे कािी आवृशत्त पृ. 
३८७ वरील वृत्तीतले वातय). यावरून िे स्पष् िोते की वृशत्तकाराच्या मते अशप िे अव्यय काशरकाकाराने 
तस्य या िब्दानंतर न वापरता पोषे या िब्दानंतर वापरल्यामुळे ‘शभन्नक्रमत्व’ िा दोर्ष उत्पन्न झाला आिे. 
(पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ३८८ वरील लोचन, ओळ २ री.) काशरकेतील िा दोर्ष सुधारण्याचा प्रसंर्ग 
वृशत्तकारावर जो आला, तो शभन्नकतृणकत्वामुळे, असे वाटते. प्रस्तुत काशरका जर वृशत्तकारानेच शलशिली 
असती, तर त्याने तस्य पोषेऽप्यदोषता असे न म्िर्ता पोरे्ष तस्याप्यदोषता असे म्िर्नू शभन्नक्रमत्व िा दोर्ष 
मूळ काशरकेतच सिज टाळला असता. आधी कािीिी सदोर्ष रचना करावयाची व नंतर ती सुधारावयाची 
यापेक्षा आधी तिा प्रकारची रचना न कररे् िे केव्िािी श्रेयस्कर िोय. म्िटलेच आिे– प्रक्षालनाणि 
पङ कस्य दूरादस्पशगनं वरम् । ⁸ 
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शभन्नकतृणकत्वाच्या सबंंधात आर्खी एक पुरावा १९७४ मधीत एका लेखात पुढे करण्यात आला 
आिे. तो लेख जनणल ऑफ शद अमेशरकन ओशरएटंल सोसायटी, खंड ९४ (१९७४, अंक १) यामध्ये पृ. १३१-
१३२ वर प्रशसद्ध झाला आिे. लेखाचे िीर्षणक ‘The Dhvanikarika in fifteenth century Ceylon’ असे असून 
त्याचा लेखक Senarat Paran (Parama?) Vitana िा आिे. 

 
सीलोन (श्रीलंका) मधील १५ व्या ितकातील ६ वा शवक्रमबािु या राजाच्या दरबारात भरलेल्या 

एका शवद्वत्सभेमध्ये, ध्वशनकाशरका िा गं्रथ धमंदासनामक एका बौद्ध पंशडताने शलशिला असे मत पूवणपक्ष 
म्िर्ून एका शवद्वानाने प्रथम प्रशतपाशदले व नंतर त्या मतावर इतर शवद्वानानंी चचा केली अिा आियाचा 
पार्षार्स्तंभावरील एक शिलालेख उपलब्ध झाल्याचे सेनारत परन (परम?)– शवतान या लेखकाने म्िटले 
आिे, व त्या पूवणपक्षाचे प्रशतपादन करर्ारी मूळ संस्कृत संशिता इंग्रजी भार्षातंरासि छापली आिे. या 
पूवणपक्षात असे म्िटले आिे की, सुमात्रा बटेावरील सुवर्णपुर या राजधानीतील राजकीय गं्रथार्गारामध्ये 
ध्वशनकाशरकानामक गं्रथाची एक िस्तशलशखत प्रत राधाकृष्र् नावाच्या पशंडताने स्वतः पाशिली िोती व त्या 
प्रतीमध्ये ध्वशनकाशरका िा गं्रथ धमणदास नावाच्या पंशडताने शलशिला असल्याचा शनदेि िोता. या 
ध्वशनकाशरकाचं्या पशिल्या प्रकरर्ातील प्रारंभीच्या वीस काशरकामंध्ये वाच्य व व्यंग्य या दोन अथणप्रकाराचंा 
शनदेि केलेला िोता व र्गौतम बुद्धाने केलेल्या धमोपदेिाच्या संबधंात बौद्ध धार्ममक वाङ मयामध्ये वारंवार 
वापरलेल्या अथगव्यञ्जनसम्पनं्न धमोपदेशम् व साथं सव्यञ्जनं धमोपदेशम् या दोन वातयामंध्ये ध्वशन लकवा 
व्यंजना या संकल्पनेचा उर्गम झाला असे म्िटले िोते. ध्वशन या सकंल्पनेच्या उर्गमासंबंधीच्या २० काशरका 
भारतामध्ये प्रचशलत असलेल्या ध्वशनकाशरकाचं्या िस्तशलशखतात आढळत नािीत ध्वशनकाशरकावंर वृशत्त 
शलशिर्ाऱ्या आनंदवधणनाने त्या वीस काशरका र्गाळल्या व त्याचं्या जार्गी नव्या काशरका शलिून समाशवष् 
केल्या. याचे कारर् असे की, ध्वशन संकल्पनेचा उर्गम बौद्ध वाङ मयात झाला िे त्या काशरकातं प्रशतपाशदलेले 
मत सनातनधमीयासं रुचर्ारे नव्िते, असे राधाकृष्र् पंशडताने म्िटले असल्याचा िवाला पूवणपक्ष माडंर्ाऱ्या 
शवद्वानाने शदला िोता. राधाकृष्र् या भारतीय व धमणदास या बौद्ध पशंडताशंवर्षयी कोर्तीिी अशधक माशिती 
उपलब्ध नािी. पर् वरील शलखार्ावरून राधाकृष्र् पंशडत आनंदवधणनानंतर म्िर्जे इ. स. च्या ९ व्या 
ितकानंतर व १५ व्या ितकापूवी आशर् धमणदास पशंडत ९ व्या ितकाच्या प्रारंभी िोऊन रे्गला असला पाशिजे 
असा तकण  कशरता येतो. 

 
एक बौद्ध पशंडत ध्वशनकाशरकाचंा लेखक िोता की नािी या मुद्द्याचे मित्तव आम्िासं वाटत नािी. 

ध्वशनकाशरका व त्यावंरील वृशत्त दोन वरे्गवरे्गळया लेखकानंी शलशिल्या िे मत आग्रिपूवणक एका विद्वानाने 
सीलोन (श्रीलंका) येथे एका शवद्वत्सभेमध्ये इ. स. च्या १५ व्या ितकात प्रशतपाशदले िोते व ते मत 
सीलोनमधील एका पार्षार्स्तंभावरील शिलालेखात सुरशक्षत अवस्थेत नमूद केलेले संिोधकासं पािावयास 
शमळते, िे प्रस्तुत चचेच्या सदंभात मित्तवाचे आिे. 

 
वरील सवण माशिती शनर्ायक स्वरूपाची मानण्यात अडचर्ी भरपूर आिेत. धमणदास या पंशडताने 

‘ध्वशनकाशरका’ म्िर्ून कािी शलशिले िोते िे मान्य केले, तरी ‘ध्वन्यालोका’ तील ध्वशनकाशरका व 
धमणदासाच्या ध्वशनकाशरका एकच आिेत याला प्रमार् उपलब्ध नािी. पशिल्या वीस काशरका ध्वन्यालोकात 
नािीत असे राधाकृष्र्ाचे म्िर्रे्, पर् बाकीच्या सवण काशरका ध्वन्यालोकात आढळतात असे त्याचे मत िोते 
काय? ध्वशनसंकल्पनेचा उर्गम बौध्द वाङ मयात झाला िे मान्य िोण्यासारखे नािी म्िर्ून आनंदवधणनाने त्या 
वर्गळल्या िा केवळ तकण , की त्याला कािी आधार आिे? नव्या वीस काशरका आनंदवधणनाच्या असे माशनले, 
तर त्या पशिल्या उद द्योतातल्याच, असे समजावयास िव,े कारर् पशिल्या उद द्योतातच १९ (म्िर्जे 
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जवळजवळ वीस) काशरका आिेत. व प्रारंभीच्याच काशरका बाजूस सारून त्याऐंवजी नव्या शलशिण्यात 
आल्या असे राधाकृष्र् पशंडताचे म्िर्रे् आिे. या १९ काशरकातंच वर उल्लेशखलेली यथा पदाथगिारेि िी 
(१० वी) काशरका आिे. ती आनंदवधणनाची असली, तर तीतला म्िर्जे स्वतःच प्रथम शदलेला दृष्ातं त्याने 
शतसऱ्या उद द्योतातील (कािी आवृशत्त, पृष्ठ ४१९–४२१ वर) वृत्तीमध्ये दूर सारला िे मान्य कराव ेलारे्गल, 

 
मात्र कोर्त्यािी कारर्ास्तव काशरकाकार व वृशत्तकार िे वरे्गळे माशनले, तरी Journal of the 

Royal Asiatic Society च्या पशिल्या खंडात (१९१०) प्रा. सोवनी यानंी काशरकाकाराचे नाव ‘सहृदय’ िे 
असाव े िा जो त्यानंा वाटलेल्या कािी कारर्ावंरून शनष्कर्षण काढला आिे, तो मुळीच ग्राह्य वाटत नािी. 
प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत १ मध्ये ‘काव्याचे मुख्य प्रयोजन’वर वृत्तीमध्ये सहृदयानामानन्दो मनणस लभता ं
प्रणतष्ठाम् असे िब्द आिेत. आनंदवधणनाच्या रु्गरूचे नाव (लकवा उपाशध) ‘सहृदय’ असेल व त्याने काशरका 
शलशिल्या असाव्यात असा एक तकण  म. म. कारे् यानंी केला आिे (पािा, History of Sanskrit Poetics, 
1961 edition, पृ. १९४). याच्या पुष्ट्यथण म. म. कारे् म्िर्तात की, सहृदयानामानन्दो मनणस लभतां 
प्रणतष्ठाम् या वातयात आपल्या सहृदयनामक रु्गरूचा उल्लेख करण्यात आनंदवधणनाला सुप्त आनंद वाटला 
असरे् अर्गदी स्वाभाशवक आिे. पर् असा तकण  करण्यात एक अत्यतं मित्तवाची र्गोष् शवसरली जाते आशर् ती 
िी की, िे आनंदवधणनाचे वातय स्वतंत्र नसून ते १ ल्या काशरकेच्या तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् 
या चौर्थ्या चरर्ातील सहृदयमन प्रीतये या सामाशसक िब्दाचे शववरर् आिे. रु्गरूचे नाव उल्लेखण्यात 
शिष्याला आनंद वाटेल, पर् काशरकेत रु्गरूने स्वतःच आपला नामशनदेि करून अमुकअमुक नावाच्या 
माझ्या स्वतःच्या मनाला आनंद वाटावा म्िर्नू मी शलशितो अस शलशिरे् िे मुळीच स्वाभाशवक वाटत नािी. ⁹ 

 
आनंदवधणनानंतर थोड्याच वर्षांनी िोऊन रे्गलेला प्रतीिारेन्दुराज याने उद भटाच्या 

काव्यालंकारसारसंग्रि या गं्रथावर शलशिलेल्या ‘लघुवृशत्त’ नामक टीकेमध्ये (भाडंारकर संिोधन मशंदर 
आवृशत्त, १९२६, पृ. ८५ व पृ. ८१ येथे) ‘सवैकशरिमक्षय… इ. पद्य (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये 
‘श्लेर्षमूलक (िब्दिन्ततमलू) ध्वनीसंबधंी पाच मते’) िब्दिन्ततमूल ध्वनीचे म्िर्नू सहृदयानंी शदले आिे’ 
असे शवधान केले आिे. त्यावरून प्रतीिारेन्दुराजाने सहृदय या िब्दाने आनंदवधणनाचंाच शनदेि केलेला 
शदसतो, कारर् उदािररे् काशरकाकाराने शदली नसून आनंदवधणनानंी शदली आिेत. आशर् आनंदवधणनाचं्या 
संदभात अशभनवरु्गप्तानंी सहृदयचक्रवती खल्वय ं ग्रन्थकृत् असे जे म्िटले आिे (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, 
उद द्योत १ मध्ये ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानं केलेले लक्षर्), त्यावरून सहृदय िे आनदवधणनास 
व ध्वनीच्या इतर पुरस्कत्यांनािी शमळालेले शबरुद असाव.े 

 
आनंदवधगनानंी साणहत्यशास्त्रीय णवचारातं घातलेली मौणलक भर 

 
ध्वन्यालोकाने काव्यिास्त्रीय शवचारात नवीन, मौशलक भर घातल्याचे अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचना’त 

तीन शठकार्ी म्िटले आिे. (१) पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘अनुततशनशमत्ता शविरे्षोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ :– 
व्यंग्याथणयुतत अलंकार िे ध्वशनकाव्य नव्िे, कारर् तेथे व्यंग्याथापेक्षा वाच्याथण प्रधान असतो, तर 
ध्वशनकाव्यात वाच्याथापेक्षा व्यंग्याथण प्रधान असतो, िे सवणप्रथम ध्वन्यालोक या गं्रथामध्ये ध्वशनकाव्याचे 
लक्षर् देताना उद द्योत, १, काशरका १३ मध्ये व तीवरील वृत्तीमध्ये स्पष्परे् प्रशतपाशदले रे्गले. (२) रसाशद 
ध्वनीमध्ये रसाशद आिय वाच्याथापेक्षा प्रधान असतो, तर रसवत्, आशद अलंकारामंध्ये तो वाच्याथाच्या 
तुलनेने र्गौर्, दुय्यम मित्तवाचा असतो िा या दोिोंमधील शववके ध्वन्यालोकापूवीच्या गं्रथातं कोठेिी केलेला 
आढळत नािी. याच गं्रथात तो भेद सवणप्रथम स्पष् केला रे्गला, असे लोचनात साशंर्गतले आिे (पािा, िाच 
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गं्रथ. उद द्योत २ मध्ये ‘रसाशद अलंकाराचें दोन प्रकार - २) संकीर्ण’ ’ वरील ‘लोचना’ तील एतमथंमपूवगतया 
इ. वातय. (३) पुढे दुसऱ्या खंडात (पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ४८६ वरील ‘लोचना’तील व्यङ ग्यप्रकारस्तु 
(गुिीभूतव्यङ ग्यरूपः) यो मया अपूवगम् उत्पे्रणक्षतः इ. वातय.) रु्गर्ीभतूव्यङ ग्य या काव्यप्रकाराचे लक्षर् 
सवणप्रथम ध्वन्यालोकात प्रशतपाशदले रे्गले असे लोचनाने म्िटले आिे आशर् काव्याची ध्वशन, रु्गर्ीभतूव्यङ ग्य 
व शचत्र अिी प्रतवारी व्यंग्याथाच्या सैौंदयाच्या उतरत्या क्रमानुसार ध्वन्यालोकापूवीच्या कोर्त्यािी गं्रथात 
केलेली शदसतिी नािी. 

 
वस्तुध्वशन, अलंकारध्वशन व रसाशदध्वशन िे ध्वनीचे तीन प्रकार सवणप्रथम ध्वन्यालोकातच 

प्रशतपाशदले रे्गले. तसेच ध्वनीचे अशववशक्षतवाच्य व शववशक्षतान्यपरवाच्य िे दोन प्रकारिी ध्वन्यालोकानेच 
प्रथम साशंर्गतले. ध्वन्यालोकपूवणकालीन गं्रथातं या पाचपैकी एकािी प्रकारच्या ध्वनीचा उल्लखे कोठेिी 
स्पष्परे् केलेला आढळत नािी. परंतु तसा शनदेि केलेला नसला, तरी व्यंग्य वस्तु, व्यंग्य अलंकार 
पूवणकालीन गं्रथकाराचं्या मुळी र्गावीिी नव्िते असे म्िर्ता येर्ार नािी. भामिाने यिोक्तौ गम्यतेऽन्योऽयः 
तत्समानैणवशेषिैः । असे समासोततीचे लक्षर् केले, यावरून वस्तुरूप व्यंग्याथाची त्याला कािीतरी जार्ीव 
िोती, असे शदसते. या गं्रथात उद द्योत २ मधील ‘उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमलू 
‘अनुरर्नरूप’ ध्वनीचे दोन प्रकार’ वर रूपकाशद अलंकार सूशचत िोऊ िकतात असे उद भटाशदकानंी 
दाखशवले असल्याचे ध्वन्यालोकानेच म्िटले आिे. त्याचेच अशधक शववरर् उद द्योत २ मधील 
‘उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमलू ‘अनुरर्नरूप’ ध्वनीचे दोन प्रकार’ वर ‘लोचना’ने केलेले 
आिे. नाट्यिास्त्रात भरताने काव्यरसाणभव्यस्क्तहेतवः (एकोनपञ्चाशद भावाः) (रसभावशवचार, कंर्गले, पृ. 
३७९); व्यणञ्जत : (रसभावशवचार. पृ. १८८, ३८०) व पुढे अध्याय १४, २ येथे वाक्याथग व्यञ्जयन्न्त या िब्दानंी 
रसाचं्या संदभात जाता जाता व्यजंनेचा शनदेि केला आिे व रसिी अशभव्यतत िोतात याची जार्ीव 
असल्याचे दिणशवले आिे. यावरून िे स्पष् िोते की, नाट्यिास्त्राचा मुख्य शवर्षय नाट्य िा असल्याने भरताने 
अशभधा, लक्षर्ा व व्यजंना या िब्दव्यापाराचे कोठेिी स्वतंत्रपरे् शववचेन केले नािी. त्याचप्रमारे् भामि, 
दन्ण्डन्, उद भट, वामन व रुद्रट या ध्वन्यालोकपूवण लेखकाच्या गं्रथाचंा मुख्य शवर्षय काव्यालंकार िा 
असल्याने त्यानंी िब्दाचं्या अशभधा, लक्षर्ा ं व व्यंजना या तीन व्यापाराचें स्वतंत्र शववचेन केलेले नािी. 
इतकेच नव्िे, तर भरताचा व रुद्रटाचा अपवाद वर्गळता रस, भाव, रसाभाव, इ. भावनारूप आियाचंा 
व्यापक अथाने (म्िर्जे काव्यिोभाकर धमण या अथाने काव्याच्या रसवत्, पे्रयः, ऊजणन्स्वन्, समाशित व भाव 
या अलंकारामंध्ये लकवा कान्न्त या अथणरु्गर्ामध्येच (वामन) त्यानंी अंतभाव केला. त्यानंा व्यजंनाव्यापाराची, 
वस्तुरूप, अलंकाररूप व रसाशदरूप व्यगं्य अथांची कल्पना िोती, पर् त्याचं्या गं्रथाचं्या मयाशदत 
स्वरूपामुळे त्यानंी या शवर्षयाचंा स्वतंत्रपरे् शवचार केला नािी, िे मात्र खरे आिे. (पािा. रसर्गंर्गाधर, 
पयायोतत प्रकरर्, पृ. ५५४–५५५ –काव्यमाला, १९३९ – व रुय्यक, अलंकारसतसवणस्व, पृ. ३—
काव्यमाला, १९३९). 

 
ध्वन्यालोक या गं्रथाने काव्यिास्त्रामध्ये तीन बाबतींत मौशलक भर घातली असे जरी अशभनवरु्गप्ताने 

म्िटले असले, तरी या तीन बाबतींव्यशतशरतत आर्खी शकतीतरी बाबतींत ध्वन्यालोकाने परंपरार्गत 
साशित्यिास्त्रामध्ये मौशलक भर घातल्याचे शदसून येते. 

 
(१) ‘व्यंर्गाथण’ िा वाच्याथण व लक्ष्याथण यािूंन वरे्गळाच असतो ते आनंदवधणनानंी स्वरूपभेद, 

शवर्षयभेद, इ. अनेक प्रमारे् देऊन शसद्ध केले. तसे त्यापूवी कोर्ीिी केले नव्िते. पािा. उद द्योत १, काशरका 
४ व तीवरील शववरर्. 
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(२) मिाकवींच्या वार्ीत जो व्यंर्गाथण असतो, तो शविरे्ष सुंदर असतो. सुंदर व्यंग्याथामुळेच 
काव्याला उत्कृष्पर्ा प्राप्त िोतो. याबाबत आनंदवधणनानंी उद द्योत ४ मध्ये (कािी आवृशत्त पृ. ५३३ पािा) 
पुढील शवधान केले आिे — 

 
प्रणसणिशे्चयमस्त्येव णवदग्धणवित्पणरषत्सु यदणभमततरं वस्तु व्यङ ग्यत्वेन प्रकाश्यते, न 

साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन । 
 
आशर् िे आनंदवधणनाचें म्िर्रे् प्रत्येकाच्या अनुभवाला सवणथैव पटर्ारे असेच नािी काय? आपल्या 

बाळाचे लाड कशरताना आई त्याला उदे्दिून ‘बाळा! माझे तुझ्यावर शकत्ती पे्रम आिे!’ असे सरळ कधी म्िरे्ल 
काय? आशर् तसे एखादीने म्िटले तर ऐकर्ाऱ्याला त्यात कािी रमर्ीयता असल्याचे आढळून येईल 
काय? ते शतच्या बोलण्यातून, मुदे्रवरून व िावभावाचं्या द्वारे सूशचत िोण्यातच खरी र्गोडी नािी का? 

 
(३) वाच्याथाच्या वस्तु, अलंकार व रसाशद या तीनिी प्रकारातं रसाशद स्वरूपाचा व्यंग्याथण िाच 

सवणश्रेष्ठ िोय 
 
(४) व्यंजनेने मुख्यतया प्रकट िोर्ारा रसाशद अथण िाच काव्याचा आत्मा िोय िे मत उद द्योत १, 

काशरका ५ मध्ये व तीवरील वृत्तीत आग्रिपूवणक प्रशतपाशदले आिे, व त्याचा पुनरुच्चार पुढे अनेक शठकार्ी 
जोरदारपरे् केला आिे. शद्वतीय खंडात याला पुष्कळ परुाव े शमळतील, पर् येथे शदग्दिणनाथण आम्िी दोन-
तीनच वातये उद धृत करीत अIिो— 

 
१. रसादयो णह ियोरणप तयोजीवभूताः ।¹⁰ 
२. पणरपाकवता ंकवीना ंरसाणदतात्पयगणवरहे व्यापार एव न शोभते ।¹¹ 
३. व्यङ ग्यव्यञ्जकभावऽेस्स्मन् णवणवधे संभवत्यणप । 
रसाणदमय एकस्स्मन् कणवःस्यादवधानवान् ॥ ¹² 
 
िे मत भरताने नाट्यिास्त्रात न शि रसावृते कशश्चदयणः प्रवतणते । या वातयातून प्रकट केले आिे 

(रसभावशवचार, कंर्गले, पृ. १२२ पािा). पर् वर उद धृत केलेल्या व अिाच इतर शवधानाचं्या द्वारा त्या 
मताचा जोरदारपरे् पुरस्कार व पाठपुरावा सवणप्रथम करर्ारा ध्वन्यालोक िाच गं्रथ िोय. शिवाय भरताने 
नाट्याच्या संदभात जे प्रकट केले िोते, ते ध्वन्यालोकाने काव्यालािी लार्गू केले आिे िे ध्यानात घेतले 
पाशिजे. 

 
दन्ण्डन् िा श्लेर्ष, प्रसाद, इ. दिा रु्गर्ानंा काव्याचे प्रार् माशनतो, िे इणत वैदभगमागगस्य प्रािा दश 

गुिाः स्मृताः ¹³ या शवधानावरून स्पष् िोते. वामनाच्या मते रीशत िा काव्याचा आत्मा व रीशत म्िर्जे 
शवशिष्रु्गर्युतत पदरचना िोय. ¹⁴ म्िर्जे वामनाच्या मतेसुद्धा रु्गर् िाच काव्याचा आत्मा असे शनष्पन्न िोते. 
पर् या रु्गर्ापंैकी ‘काशंत’ या अथणरु्गर्ाचे दीप्तरसत्वं काणंतः असे लक्षर् करून त्याने त्या रु्गर्ामध्ये रसाचंा 
अन्तभाव केला, यावरून रस िा काव्याचा आत्मा या मताला अप्रत्यक्षपरे्, अर्गदी थोडी का िोईना, पर् 
बळकटीच आर्ली आिे. पर् ध्वन्यालोकात व्यजंनेने मुख्यतया प्रकट झालेला रसाशद आिय िाच 
काव्याचा आत्मा, व रु्गर् िे रसाशद काव्यात्म्याचे आन्तशरक, अशवभाज्य, शनत्य धमण िोत, िे मत 
शनस्संशदग्धपरे् प्रशतपादन केले आिे. 
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(५) काव्यरु्गर्ाचंी संख्या ध्वन्यालोकात उद द्योत २ मध्ये १० लकवा २० वरून ३ वर आर्नू त्याचंा 
रस या काव्यात्म्यािी मुख्यत्वाने आशर् िब्द आशर् अथण याचं्यािी र्गौर्त्वाने संबधं जोडण्यात आला. 
भामिाने जरी ध्वन्यालोकाप्रमारे् माधुयण, ओजस् व प्रसाद या तीन रु्गर्ाचंाच पुरस्कार केला असला, तरी 
त्याचंा संबधं सामाशसक िब्दाचं्या वापरािी जोडला िोता. ध्वन्यालोकात मात्र रु्गर् िे रसाचे धमण असे 
प्रथमच साशंर्गतले आिे. उद द्योत २, काशरक ६ िी— 

 
तमथगमवलम्बन्ते येणङगनं ते गुिाः स्मृताः । 

असे म्िर्ते व वृत्तीत तमथणम् याचे स्पष्ीकरर् रसाणदलक्षिम् अथगम् असेच केले आिे. ¹⁵ 
 
(६) काव्यरु्गर् व काव्यालंकार याचं्या ‘रस’ या काव्यात्म्यािी असर्ाऱ्या संबधंाचे शववचेन उद द्योत 

२, काशरका ६ येथे रु्गशर्–रु्गर्–भाव व अलंकायण–अलंकार–भाव या दोन संबधंाचं्या रूपात केले आिे. 
ध्वन्यालोकापूवी वामनाने ‘काव्यालंकारसूत्रवृत्ती’ मध्ये रु्गर् व अलंकार यामंधील भेद काव्यशोभायाः कतारो 
गुिाः । तदणतशयहेतवस्त्वलङ काराः । पूवे णनत्याः । या तीन सूत्रामंध्ये (काव्यालंकार–सूत्रवृशत्त, ३, १, 
१–३) व त्यावंरील वृत्तीमध्ये स्पष् केला आिे. रु्गर्ाचंा काव्यािी असर्ारा सबंंध िा साक्षात, आंतशरक व 
शजव्िाळयाचा असतो, तर अलंकाराचंा काव्यािी असर्ारा संबधं िा असाक्षात्, बाह्य, परंपरेने असतो. रु्गर् 
िे काव्याचे शनत्य (स्थायी, न्स्थर) धमण असतात, तर अलंकार िे काव्याचे अशनत्य, अस्थायी, अन्स्थर धमण 
असतात असे वामन म्िर्तो. वामनाच्या या मतामध्ये सुधारर्ा करून ध्वन्यालोकाने रु्गर् व अलंकार याचंा 
रस या काव्यात्म्याशी अनुक्रमे जवळचा व दूरचा संबधं िास्त्रिुद्ध पायावर आधारून स्पष् लेला आिे. 
याबाबत उद द्योत २, काशरका ६ िी अिी आिे :— 

 
तमथगमवलम्बन्ते येणङगनं ते गृिाः स्मृताः । 
अङ गाणश्रतास्त्वलङ कारा मन्तव्याः किकाणदवत् ॥ 

 
िी काशरका व तीवरील शववचेन यासंाठी पािा, याच गं्रथातील उद द्योत २ मध्ये ‘अशववशक्षतवाच्य’ 

ध्वनीचे दोन उपप्रकार’. 
 
(७) वामनाने काव्यशोभायाः कतारो गुिाः । तदणतशयहेतवस्त्वलङ काराः । असे म्िर्ून रु्गर् िे 

अलंकारापेंक्षा पुष्कळच अशधक मित्तवाचे असे सवणसामान्यपरे् साशंर्गतले असले तरी काव्याच्या दृष्ीने रु्गर् व 
अलंकार याचं्या मित्तवामंधील फरक— 

 
तमथगमदलम्बन्ते येणङगनं ते गुिाः स्मृताः । 
अङ गाणश्रतास्त्वलङ कारा मन्तव्याः किकालदवत् ॥ 

 
या, उद द्योत २ मधील ६ व्या काशरकेने अर्गदी स्पष् केला आिे. 
 
(८) अलंकार िा केव्िािी वापरला तरी तो काव्याची िोभा वाढवतो असे मुळीच नािी. कवीचे सवण 

लक्ष रसपशरर्षोर्ष करण्यावर कें शद्रत झाले पाशिजे व तसे ते झाले असताना जो अलंकार सिज, त्याला 
स्वतःलािी नकळत शनष्पन्न िोईल, तोच अलंकार म्िर्वनू घेण्यास पात्र ठरेल असे अशतिय मित्तवाचे व 
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यथायोग्य शवधान ध्वन्यालोकानेच प्रथम केलेले शदसते. उदािररे् देऊन वृत्तीत ते स्पष्िी केले आिे 
(प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये ‘ध्वशनकाव्यात खराखुरा अलंकार कोर्ता? पािा) 

 
(९) िब्दालंकार व अथालंकार याचंा वापर रस–पशरपोर्षाच्या दृष्ीने कसा करावा याशवर्षयी 

पाळावयाच्या यम–शनयमाचंी तपिीलवार व सोदािरर् चचा उद द्योत २ मध्ये केली आिे. (पािा, प्रस्तुत 
गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये ‘िृरं्गाररस मुख्य असता त्याच त्या व्यजंनाचंा अनुप्रास टाळावा.... ते अलंकाराचा 
शवकास करावा लार्गला तरी तो अंर्गच रािावा’. पूवीच्या कोर्त्यािी लेखकाने या प्रकारची चचा केली 
नािी. 

 
(१०) मिाकवींच्या काव्यामंध्ये देवताशदकाचं्या प्रर्यक्रीडेची जी उत्तान वर्णने केलेली आढळतात, 

त्याबंद्दल नम्रपरे् नापसंती व्यतत करून त्या कवींच्या अलौशकक प्रशतभेमुळे ते झाकले रे्गले, असे म्िर्ून 
नवकवींनी असे करण्याच्या फंदात मुळीच पडू नये असे आनंदवधणनानंी अप्रत्यक्षपरे् सुचशवले आिे (पािा, 
उद द्योत ३. कािी आवृशत्त, पृ. ३७, ३३३). यावरून आनंदवधणनाचंी आध्यान्त्मक प्रवृशत्त शदसून येते असे 
म्िर्ावसेे वाटते. 

 
(११) सामान्यतः असलंक्ष्यक्रम असर्ारा रसाशदध्वशन कािी शवशिष् पशरन्स्थतीमध्ये सलंक्ष्यक्रम असू 

िकतो िे कुमारसंभव, ६–८४ या श्लोकाच्या संदभात उद द्योत २ मध्ये (प्रस्तुत पसु्तक, ‘कािी उदािरर्ातं 
प्रथम ‘संलक्ष्यक्रम’ ध्वशन व मर्ग त्याचे असलंक्ष्यक्रम ध्वनीत पयणवसान’ पािा) स्पष् केले आिे. 

 
(१२) काव्यामंध्ये पुष्कळ वळेा अचेतन पदाथांवर सचेतन व्यततींच्या वतणनाचा आरोप ¹⁷ कसा केला 

जातो यासबंंधी उद द्योत २ मध्ये रसवत् अलंकाराच्या संदभात चचा केली आिे (पािा, िाच गं्रथ, उद द्योत २ 
मध्ये ‘रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे खंडन’). उद द्योत ३ मधील भावानचेतनानणप… इ. पद्यिी पािा (कािी 
आवृशत्त, पृ. ४९८). 

 
(१३) काव्यदोर्षाचं्या बाबतीतल्या शनत्याशनत्यत्वाचा शवचार जरी ध्वन्यालोकापूवी दण्डीच्या 

काव्यादिात व भामिाच्या काव्यालंकारात केलेला अIढळतो, तरी तो रसावर कसा सवणस्वी अवलंबनू आिे, 
िे उद द्योत २ मध्ये (पािा, िा गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये ‘श्रुशतदुष्ाशद अशनत्य दोर्ष िृरं्गार व तत्सम रस-
ध्वनीमध्येच वज्यण’) आवजूणन साशंर्गतले आिे. 

 
(१४) ध्वशनकाव्यातील व्यंग्याथण िा िवेटपयंत व्यंग्यच राशिला पाशिजे. त्याची एकािी िब्दाने 

वाच्यता केल्यास त्या काव्याला रु्गर्ीभतूव्यगं्याची अवकळा प्राप्त िोते, िे िाच गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये 
‘सुचशवलेल्या अलंकाराची एका िब्दानेिी ‘वाच्यता’ नको व ‘कािी उदािरर्ातं प्रथम ‘संलक्ष्यक्रम’ ध्वशन व 
मर्ग त्याचे असंलक्ष्यक्रम ध्वनीत पयणवसान’ वर प्रशतपाशदलेले मत अत्यंत योग्य असून ते पूवणकालीन 
कोर्त्यािी गं्रथात माडंलेले शदसत नािी. 

 
(१५) ध्वन्यालोकात उद द्योत २ मध्ये इतर अलंकाराचं्या ध्वनीबरोबर ‘श्लेर्ष’ध्वनीची चचा केली 

आिे (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’). इतर प्राचीन व अवाचीन 
गं्रथकारानंी िब्दश्लेर्ष व अथणश्लेर्षयाचंा शवचार केला आिे, पर् श्लेर्षध्वशन या प्रधान व्यगं्याथणप्रकाराचे 
शववचेन ध्वन्यालोकातच केलेले आढळते. 
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(१६) प्रबंध-रसाची कल्पना जरी भरताच्या नाट्यिास्त्रात जाता जाता शनदेशिली लािे (रस-भाव-
शवचार, कंर्गले, पृ. ४४५) तरी शतचा जोराने पुरस्कार करून त्याच्या बाबतीत पाळावयाची पर्थ्ये व 
टाळावयाची कुपर्थ्ये याचंा सशवस्तर शवचार ध्वन्यालोकात (पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ३२९–३५२ व पृ. 
३६०–३६५) केला आिे व रामायर् आशर् मिाभारत या गं्रथातंील मुख्य रसाची चचा उद द्योत ४ मध्ये केली 
आिे (कािी आवृशत्त, पृ. ५२९–५३३). 

 
(१७) ध्वन्यालोक उद द्योत ३ मध्ये (कािी आवृशत्त, पृ. ३०९–३२८ पािा) काव्याच्या संदभात 

संघटनाचंा म्िर्जे सामाशसक िब्दाचं्या कमी–जास्त वापरावर आधारलेल्या रचनाचंा शवचार रसाचं्या 
दृशष्कोनातून केला आिे. दण्डीने काव्यादिण १–८० येथे सामाशसक िब्दाचं्या वापराचा शनदेि वैदभी व 
र्गौडी या दोन रीतींच्या संदभात केला असून भामिाने सामाशसक िब्दाचं्या उपयोर्गाचा शवचार काव्यरु्गर्ाचं्या 
संदभात अत्यतं थोडतयात केला आिे (पािा, काव्यालंकार, २, १ ते ३). रुद्रटाने काव्यालंकार या आपल्या 
गं्रथात पशरच्छेद २, काशरका ३, ४, ५ यामंध्ये पाचंाली लाटी व र्गौडीया या सामाशसक िब्दाचं्या वापरावर 
आधारलेल्या तीन रीतींचा (म्िर्जे िलैींचा) शवचार केलेला आढळतो. रुद्रटाच्या या तीन रीतीचे 
ध्वन्यालोकातील असमासा, मध्यमसमासा व दीघणसमासा या तीन संघटनािंी पुष्कळच साम्य आिे, परंतु या 
तीन संघटनाचंा रसािी शजव्िाळयाचा संबधं असल्याचे ध्यन्यालोकात जसे प्रशतपाशदले आिे, तसे 
पूवणकालीन कोर्त्यािी गं्रथात प्रशतपाशदलेले नािी. 

 
(१८) ध्वन्यालोकाच्या ३ ऱ्या उद द्योतामध्ये (पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ३९०–३९४) िान्तरसाचे 

समथणन नाट्यात वा नाटे्यतर काव्यात मोठ्या शिरीरीने केले आिे. ध्वन्यालोकापूवी भरताच्या नाट्यिास्त्रात 
व रुद्रटाच्या काव्यालंकारात िान्तरसाचा शवचार केलेला आढळतो. पर् ध्वन्यालोकात त्याचे सैद्धाशंतक 
दृष्ीने समथणन करून ‘नार्गानंद’ नाटक (उद द्योत ३, पृ. ३८९ व ३९४, कािी आवृशत्त) व मिाभारत िे दोन 
गं्रथ िातंरसाची उदािररे् म्िर्ून शनदेशिले आिेत. कािी आवृशत्त, पृ. ५२९ ते ५३३ येथे मिाभारतात 
िातंरस िा मुख्य रस असल्याचे युन्ततवादपूवणक माडंले आिे. 

 
(१९) उद द्योत ४ मध्ये (कािी आवृशत्त पृ. ५३३ वर) मिाभारताच्या संदभात िास्त्रनय व काव्यनय 

या दोन शनकर्षाचंा शनदेि आनंदवधणनानंी केला आिे. ‘िास्त्रनय’ म्िर्जे लशलत साशित्याकडे 
पुरुर्षाथणप्राप्तीचा उपाय म्िर्ून पािण्याचा दृशष्कोन. ‘काव्य–नय’ म्िर्जे रसपशरपोर्षाचा कलात्मक 
दृशष्कोन. या दोन नयाचंा शवस्तृत शवचार आनंदवधणनानंी ‘तत्तवालोक’ नावाच्या गं्रथात केला असल्याचे 
अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आिे. वाङ मयीन कलाकृतीकडे पािण्याचे िे दोन दृशष्कोन म्िर्जे अनुक्रमे 
सदाचारोपदेिाचा व सैौंदयाचा दृशष्कोनच िोय. आनंदवधणनावं्यशतशरतत कोर्ािी अन्य लेखकाने या दोन 
दृशष्कोनाचंा लकवा शनकर्षाचंा शवचार केलेला आढळत नािी. 

 
(२०) सदाचारोपदेि िेच काव्याचे अन्न्तम उशद्दष् िोय असे ध्वन्यालोक उद द्योत ३, काशरका ३० 

येथे (कािी आवृशत्त, पृ. ३९७–९९) प्रशतपाशदले आिे. तीवरील वृत्तीतील पुढील वातय पािा — 
सदाचारोपदेशरूपा णह नािकाणदगोष्ठी णवनेयजनणहताथगमेव मुणनणभरवताणरता । रसाशद आियाच्या 
शचत्रर्ामुळे काव्यामध्ये उत्पन्न िोर्ारे सैौंदयण व तज्जन्य अलौशकक आनंद िे वाचकानंा व पे्रक्षकानंा 
सदाचरर्ास प्रवृत्त करर्ारे साधन िोय िे मत ध्वन्यालोकाच्या पूवी अश्वघोर्षाच्या सौन्दरनन्द या काव्यात 
(१८, ६३–६४ येथे) आशर् भामि ¹⁸ व रुद्रट ¹⁹ याचं्या ‘काव्यालंकारा’त प्रशतपाशदले आिे. ध्वन्यालोकात िे 
मत आग्रिपूवणक माडंले आिे. 
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(२१) ध्वन्यालोक उद द्योत ३ मध्ये (कािी आवृशत्त, पृ. ३६५–३७७) शनरशनराळया रसामधील 
स्वाभाशवक शवरोध व तो टाळण्याचे शवशवध उपाय याचंी सोदािरर् चचा केली आिे. या प्रकारची चचा 
पूवीच्या कोर्त्यािी गं्रथात ²⁰ केलेली शदसत नािी. 

 
(२२) उद द्योत ३ मध्ये (कािी आवृशत्त, पृ. ३६१ ते ३६५) रसदोर्षाचंा शवचार स्वतंत्रपरे् सवणप्रथम 

ध्वन्यालोकातच केलेला आढळतो. 
 
(२३) ध्वन्यालोक, उद द्योत ३ येथे (पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ३१८–३३४) देि व काल याचें 

औशचत्य, पात्राचं्या स्वभावाचे व वतणनाचे औशचत्य इत्याशद शनरशनराळया रूपातं काव्यातील औशचत्याचा 
शवस्ताराने शवचार केलेला असून या सवण प्रकारच्या औशचत्याचंा संबधं काव्यातील रसाशद आियािी असतो 
असे आग्रिपूवणक साशंर्गतले आिे. 

 
अनौणचत्यादृते नान्यद रसभङ गस्य कारिम् । 
प्रणसिौणचत्यबन्धस्तु रसस्योपणनषत् परा ॥ ²¹ 

 
उद द्योत ३, काशरका ९ मधील रसबन्धोक्तमौणचत्यम् िे िब्द, तसेच त्याच उद द्योतातील काशरका 

११ मधील अभीष्टरसोणचतकथोन्नयः व १२, १३ व १४ या काशरकामंध्येिी औशचत्य िे रसाशवर्षयीच 
पाळावयाचे असते िे पुन्िा पुन्िा साशंर्गतले आिे. या गं्रथाच्या उद द्योत १ वरील ‘ध्वन्यालोक–काशरका २ 
वरील ‘साशित्यदपणर्’ काराच्या आके्षपाचे खंडन (शटप १ पािा)’ वर ‘लोचना’ नेिी औशचत्य िे रसाचं्या 
दृष्ीनेच असते, असे म्िटले आिे. 

 
नाट्यातील औशचत्याचा शवचार भरताने आनुर्षशंर्गक रीतीने व दण्डी, भामि आशर् रुद्रट यानंी 

काव्यदोर्षाचं्या संदभात अर्गदी थोडतयात केला आिे. पर् औशचत्याचा िास्त्रिुद्ध व शवस्ताराने शवचार 
सवणप्रथम ध्वन्यालोकातच केलेला शदसून येतो. याच्याच आधाराने के्षमेन्द्राने (११ व े ितक) 
‘औशचत्यशवचारचचा’ या नावाचा स्वतंत्र गं्रथ शलशिला. त्यात त्याने औशचत्य िा रसाचंा प्रार् असे म्िटले 
आिे. 

 
(२४) वस्तुध्वशन, अलंकारध्वशन व रसाशदध्वशन या तीन प्रकारच्या ध्वनींमुळे काव्यामध्ये अपूवणता, 

नावीन्य व वैशचत्र्य कसे उत्पन्न िोते यासबंंधी तपिीलवार शववचेन ध्वन्यालोकाच्या चौर्थ्या उद द्योतात 
(कािी आवृशत्त, पृ. ५२२ ते ५२९ येथे) केलेले आिे. या प्रकारची चचा पूवणकालीन कोर्त्यािी गं्रथामध्ये 
केलेली नािी. काव्याचा शवर्षय पूवणकवींनी िाताळलेला असला, तरी व्यंजनेच्या स्पिाने त्याला नवीन सैौंदयण 
प्राप्त िोते असे उद द्योत ४, काशरका २ येथे म्िटले आिे. 

 
(२५) शनरशनराळया काव्यातं आढळर्ारे साम्य या शवर्षयाचा शवचार ध्वन्यालोकातच प्रथम केलेला 

शदसतो. या साम्याला तेथे ‘काव्याथणसंवाद’ म्िटले आिे. या साम्याचे तीन प्रकार कल्पून त्यातंला 
तुल्यदेणहवत् िा प्रकार कवीनी सोडू नये असे आवजूणन साशंर्गतले आिे (पािा, उद द्योत ४, काशरका ११ ते 
१६). 
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(२६) ध्वन्यालोकपूवण गं्रथामंध्ये काव्याच्या आत्म्याचा (दन्ण्डन्, वामन), काव्यातील दोर्षाचंा 
(भरत, भामि, दन्ण्डन् उद भट, वामन, रुद्रट), काव्यातील अलंकाराचंा (भरत, भामि, दन्ण्डन, उद भट, 
वामन, रुद्रट), काव्यातील वैदभी आशद रीतींचा–म्िर्जे िलैींचा (भामि, दन्ण्डन, वामन, रुद्रट) व 
काव्यातील वृत्तींचा (भरत, उद भट) जरी शवचार केलेला असला, तरी या सवण संकल्पनानंा एका व्यापक 
आकृशतबधंामध्ये बसवनू व त्याचंा समन्वय करून दाखशवण्याचा मान ध्वन्यालोक या गं्रथाकडेच 
शनर्मववादपरे् जातो. ध्वन्यालोकाने साशित्यिास्त्राचा पाया घातला व साशित्यसमीके्षच्या शकतीतरी नवीन 
पैलंूवर प्रकाि पाडला. म्िर्ूनच अशभनवरु्गप्तानंी ध्वन्यालोककाराला ‘अस्मच्छास्त्रकार’ िी पदवी मोठ्या 
कौतुकाने व आदराने बिाल केली. (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत १ मध्ये ‘प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार 
वाच्च अथािून वरे्गळा, कारर् (१) स्वरूपभेद’), व पंशडतराज जर्गन्नाथासारख्यानेिी 
ध्वणनकृतामालंकाणरकसरणिव्यवस्थापकत्वात् असे र्गौरवोद्र्गार काढले. 

 
(२७) संस्कृत वाङ मयामध्ये सैौंदयणिास्त्राची (म्िर्जे नाट्य, काव्य, शचत्र, संर्गीत व शिल्प या सवण 

लशलतकलानंा साधारर् असलेल्या सैौंदयणशवर्षयक तत्तवाचंी स्वतंत्रपरे् चचा करर्ारा गं्रथ नािी. ध्वन्यालोक 
िा गं्रथ जरी मुख्यतः साशित्यशवर्षयक असला, तरी त्याच्या आधारे भारतीय सैौंदयणिास्त्रावर एक पुस्तक 
तयार कशरता येईल, इतके सारं्गोपारं्ग शववचेन त्यात आिे. कोर्त्यािी लशलतकलाकृतीतून आिय ‘सूशचत’ 
करावा, ती लशलतकलाकृशत रसप्रधान म्िर्जे ‘भावा’चा मुख्यतया आशवष्कार करर्ारी असली तरच ती 
उत्कृष् दजाची व अलौशकक प्रशतभािाली कलाकाराची कृशत वाटते, रसाशवष्कार करर्ाऱ्या कोर्त्यािी 
लशलतकलाकृतीत कलावतंाने औशचत्याचे कसोिीने पालन केले पाशिजे, इत्याशद शवशवध व मोलाचे 
मार्गणदिणन ध्वन्यालोकातून प्राप्त िोते. ²² यामुळेच ‘Encyclopaedia of World Art’, पाचवा खंड, पृष्ठे ६२ ते 
७१ येथे Raniero Gnoli याने शलशिलेल्या आपल्या लेखात पुढील र्गोरवोद्र्गार काढले आिेत— “It (i. e., 
Bharata’s Natyasastra) is undeniably the foundation of Indian Aesthetic thought. However, 
for a simple and clear statement of the Indian attitude towards aesthetic problems one turns 
mainly to Anandavardhana.” 

 
(२८) मानवाचे थोरपर् त्याच्या आत्म्यामुळे, त्याच्या सद्रु्गर्ामुंळेच असते, िरीरामुळे नािी, 

अलंकारामुंळे तर त्यािून नािी िे अध्यात्माचे तत्तव काव्यात व्यंग्याथण मुख्य, रसाशद व्यंग्याथण िा काव्याचा 
प्रार् असे म्िर्ून आनंदवधणनानंी काव्याला लावले व तेरे्करून काव्यिास्त्राला दिणनाचे स्वरूप शदले. 

 
सारािं, या उपोद घाताचे प्रारंभी उद धृत केलेल्या म. म. कारे् याचं्या वचनाप्रमारे् ध्वन्यालोक िा 

साशित्यिास्त्रावरील एक युर्गप्रवतणक गं्रथ आिे यात मुळीच िकंा नािी. उत्तरकालीन बिुतेक सवण 
साशित्यिास्त्रकारानंी, ध्वन्यालोकामध्ये प्रशतपाशदलेले साशित्याच्या रु्गर्वते्तच्या मलू्यमापनाचे मानदंड 
शिरसावदं्य मानले आिेत, यावरून िे स्पष् िोते. 

 
१.History of Sanskrit poetics, 1961 edition, p. 161. 
 
२.रसर्गंर्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त (१९४७), पृ. ५६९. 
 
३ मुतताकर्ः शिवस्वामी कशवरानन्दवधणनः । 

प्रथा ंरत्नाकरश्चार्गात् साम्राज्येऽवन्न्तवमणर्ः ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

४ ‘प्रशतभाव्युत्पत्तयोः प्रशतभा श्रेयसी’ इशत आनन्दः । असे. म्िर्ून राजिखेराने (पािा काव्यमीमासंा, अध्याय 
 
५, पृ. ५५, िशरदास ससं्कृत सीरीज ससं्करर्, १९३४) उद द्योत ३ मधील अव्युत्पशत्तकृतो दोर्षः इ. श्लोक 
उद धृत केला आिे. 
 
५ History of Sanskrit poetics (191), पृ. १६३–१६४. 
 
६ म्िर्जे १९६१ पयंत. 
 
७ तरीिी आधी सुचलेला दृष्ातं काशरकेत घातला व मर्ग अशधक काटेकोर चचा कशरताना दुसरा दृष्ातं 
सुचला असरे् ितय आिे. तसा पशिला दृष्ातं अर्गदी चुकीचाच आिे असे म्िर्ता येत नािी शिवाय या 
एखाद्या काशरकेवरून सवणच काशरका शभन्न कत्याच्या असल्या पाशिजेत िा एकच शनष्कर्षण शनघतो असे 
म्िर्ता येत नािी. 
 
८ येथेिी दोर्ष शकरकोळ आिे व येवढ्याच काशरकेवरून सवण काशरका दुसऱ्याच्या असे ठामपरे् कसे म्िर्ावे? 
९ याची अशधक शवस्ताराने व इतर अनेक प्रमार्ासंि चचा भाडंारकर प्राच्यशवद्यासंिोधनमशंदराच्या 
शनयतकाशलकाच्या १९७६ मध्ये प्रशसद्ध झालेल्या खंडात प्रा. पु. ना. वीरकर यांनी शलशिलेल्या ‘Was 
sahridaya the name of the author of the Dhvanikarikas?’ या लेखात पािावी. 
 
१० ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ४०१. 
 
११ ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ४०७. 
 
१२ ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ५२९. 
 
१३ काव्यादिण, १–४२. 
 
१४ काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, १–१–१ ते ३. 
 
१५ पािा, प्रस्तुत गं्रथ, पृ. ३९७. 
 
१७ इंन्ग्लि साशित्यिास्त्रामध्ये या प्रकाराला Personification नावाचा अलंकार म्िर्तात. 
 
१८ भामि, काव्यालंकार, १–२. 
 
१९ रुद्रट, काव्यालंकार, १२–१ व २. 
 
२० रुद्रटाने काव्यालंकार, ११, १२ ते १४ येथे रसदोर्षाचं्या कल्पनेचे बीजारोपर् केलेले शदसते. 
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२१ ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ३३०. 
 
२२ या मुद्द्यासंबधंीच्या अशधक शववचेनासाठी शज्ासूंनी शवदभण संिोधनमंडळाच्या १९७६ च्या वार्मर्षकातील 
प्रा. वीरकराचंा ‘भारतीय सैौंदयणिास्त्र व आनंदवधणन’ िा लेख पािावा. 



 

अनुक्रमणिका 

२. अणभनवगुप्त – एक अलौणकक भाष्ट्यकार 
 
अशभनवरु्गप्ताचंा जीवनकाल इ. स. ९५० ते १०२५ असा मानायला िरकत नािी. ध्वन्यालोकावरील 

‘लोचन’ व भरताच्या नाट्यिास्त्रावरील ‘अशभनवभारती’ िे त्याचें दोन शवस्तृत टीकागं्रथ सुप्रशसद्ध आिेत. 
नाट्यिास्त्र व ध्वन्यालोक या दोन गं्रथातूंन माडंलेल्या ंशवचाराचं्या अनुर्षंर्गाने शकत्येक साशित्यिास्त्रशवर्षयक 
मुद्द्याचें शववचेन करण्याची संधी अशभनवरु्गप्तानंा ‘अशभनव भारती’ व ‘लोचन’ शलशिताना लाभलेली आिे. 
त्यापंैकी ‘लोचन’ िी टीका अशभनवभारतीपेक्षा अशधक सुन्स्थतीत व म्िर्ून अशधक सुबोध आिे. 
अशभनवरु्गप्तापूंवीचे नाट्यिास्त्र व काव्यिास्त्र याशंवर्षयी चचा करर्ारे शकत्येक गं्रथ आता उपलब्ध नािीत. 
उद भटाचे ‘भामिशववरर्’, त्याची नाट्यिास्त्रावरील टीका, भट्टलोल्लट व श्रीिकुंक याचंी नाट्यिास्त्रामधील 
रससूत्राशवर्षयीची मते, भट्टनायकाचा ‘हृदयदपणर्’, ध्वन्यालोकावरील ‘चंशद्रका’ नामक टीका, भट्टतौताचंा 
‘काव्यकौतुक’ इत्याशद गं्रथाचंा अशभनवरु्गप्तकृत उल्लखे व त्यातूंन अशभनवरु्गप्तानंी उद धृत केलेली अवतररे् 
लकवा शदलेले सारािं, यावंरूनच त्याचें काय ते ्ान आता आपल्याला िोऊ िकते. त्यामुळे साशित्यिास्त्रात 
अशभनवरु्गप्तानंी नेमकी शकती व कोर्ती भर घातली िे अर्गदी काटेकोरपरे् शनशश्चत कररे् कठीर् आिे. 

 
तथाशप जे उपलब्ध आिे, त्याच्या आधारे सारं्गावयाचे, तर अशभनवरु्गप्तानंी भारतीय साशित्यिास्त्रात 

घातलेली डोळयातं भरण्यासारखी भर म्िर्जे त्याचंी रसास्वादप्रशक्रया िोय. लोचन व अशभनवभारती यातं 
अशभनवाचंी आपल्या पूवीच्या शवद्वानाचंी रसशवर्षयक मते माडंलेली आिेत, व िवेटी आपलेिी मत साशंर्गतले 
आिे. ते त्याचें मत थोडतयात असे– 

 
काव्य वाचल्यावर प्रथम त्यातील िब्दामंधल्या ‘अशभधा’ िततीमुळे वाचकाला त्याचंा वाच्य अथण 

कळतो. रसप्रधान काव्याचा वाच्याथण म्िर्जे त्यातील शवभाव, अनुभाव ²³ इत्याशदकाचंी कवीने शदलेली 
माशिती िोय. िा वाच्याथण लक्षात आल्यावर तो वाचकाचे मन इतके आकर्षूणन घेतो की, त्याला तोच अथण 
एकसारखा मनात घोळवीत बसावासे वाटते. या एकसारख्या लचतनालाच अशभनवानंी ‘अनुसंधान’ असे 
म्िटले आिे. या अनुसधंानानंतर रशसक वाचकाच्या अंर्गी असलेला सहृदयता ²⁴ (म्िर्जे रशसकता) िा रु्गर् 
जार्गतृ िोतो व त्यायोरे्ग काव्यातील शवभावाशदकाचें ‘साधारर्ीकरर्’ िोते. साधारर्ीकरर्ाचा शसद्धातं प्रथम 
अशभनवाचं्या आधीच्या भट्टनायकाने माडंला िोता. शवभावाशदकाचें ‘साधारर्ीकरर्’ िोते म्िर्जे त्या 
शवभावाशदकाचं्या स्थल, काल इत्यादींसंबंधीच्या वैशिष्ट्याचंी वाचकाला प्रथम झालेली जार्ीव िळूिळू 
र्गळून पडते व त्या शवभाव, अनुभाव, व्यशभचारी भाव व स्थायी भाव याचें भान त्याला त्याचं्या 
शवशिष्सबंंधशवरशित, सवणसाधारर् स्वरूपातच िोते. अशभनवरु्गप्तानंी भट्टनायकाचा िा साधारर्ीकरर्ाचा 
शसद्धातं मान्य केला खरा, पर् त्याची व्यान्प्त वाढवनू त्यानंी ती वाचकाच्या स्वतःच्या मनापयंत नेली. 
म्िर्जे वाचकाला स्वतःशवर्षयीच्या वैशिष्ट्याचंािी शवसर पडतो, त्याचे देिभान िरपते व मी एक प्रमाता 
लकवा एक साक्षी, येवढीच स्वतःबद्दलची जार्ीव त्याच्या मनात शिल्लक रािते. मर्ग पे्रक्षकाच्या अन्तःकरर्ात 
जन्मापासूनच संस्काररूपाने, सुप्त स्वरूपात असलेला त्याचा स्वतःचा तो स्थाशयभाव साधारर्ीकृत 
स्वरूपात जार्गतृ िोतो. काव्यातील िब्द व वाच्याथण यामंध्ये असर्ाऱ्या व्यजंनानामक व्यापाराच्या योर्गाने 
पे्रक्षकाचं्या आत्म्याभोवतीचे अ्ानाचे आवरर् बाजूला िोऊन त्या आत्म्याचा िुद्ध प्रकाि त्याच्या स्वतःच्या 
साधारर्ीकृत स्थाशयभावावर पडतो. िा, आत्म्याच्या िुद्ध प्रकािाने उजळलेला त्याचा साधारर्ीकृत 
स्थाशयभाव म्िर्जेच ‘रस’ िोय. 
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भट्टनायकाच्या मतात अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या सुधारर्ा अिा : (१) काव्यातील िब्दाचं्या शठकार्ी 
भट्टनायकाने अशभधा, भावकत्व व भोर्गकृत्तव लकवा भोजकत्व अिा तीन ितती माशनल्या िोत्या, त्यापंैकी 
भावकत्व िी ितती अनावशयक असे म्िर्ून अशभनवानंी ती कमी केली. (२) साधारर्ीकरर् िे भावकत्वामुळे 
िोते, असे भटनायकाने म्िटले िोते, ते अनुसधंान व रशसकता यामुंळे िोते असे सारं्गून अशभनवानंी कवीने 
केलेले शवभावाशदकाचें वर्णन वाचकाच्या मनाला खेचनू घेण्याइतके, म्िर्जे त्याला त्याचेच अनुसधंान 
करावयास लावण्याइतके सुदंर असते िे सुचशवले व त्याबरोबर रशसकाच्या रशसकता–रु्गर्ाला रसप्रशक्रयेत 
खास स्थान शदले. (३) साधारर्ीकरर्ाची व्यान्प्त शवभावाशदकापंासून वाचकाच्या स्वतःच्या मनापयंत नेली, 
व वाचकाला स्वतःशवर्षयींच्या वैयन्ततक बाबीचा शवसर पडतो, तसा तो पडला म्िर्जेच त्याचंा पूर्णपरे् 
तन्मयीभाव लकवा हृदयसंवाद झाला म्िर्ावयाचा, िा मित्तवाचा मुद्दा साशंर्गतला. (४) काव्यातून प्रकट 
िोर्ारा जो स्थाशयभाव तो नव्िे, तर वाचकाचा स्वतःचा स्थाशयभाव साधारर्ीकृत स्वरूपात अशभव्यतत िोतो 
िी अशतिय मित्तवाची बाब त्यानंी प्रशतपादन केली. वाचक आपला स्वतःचा स्थाशयभाव अपूवण सैौंदयाने 
नटलेला व उजळलेला पाितो िे ध्यानात घेतले म्िर्जेच वाचकाला अलौशकक आनंद का िोतो, याचे 
कोडे उलर्गडते. ²⁵ 

 
रसास्वादप्रशक्रयेसंबधंी आपले मत माडूंन व इतरिी शकत्येक मुद्द्याचें प्रशतपादन करून अशभनवानंी 

भारतीय साशित्यिास्त्रात जी लक्षर्ीय भर घातली, ती घालताना त्यानंा पूवाचायांच्या–शविरे्षतः 
भरतमुनींच्या नाट्यिास्त्राचा व आनंदवधणनाचं्या ध्वन्यालोकाचा पुष्कळ उपयोर्ग झाला यात शतळमात्र संदेि 
नािी. त्यानंी स्वतःच ते ऋर् आपल्या अशभनवभारतीमध्ये ²⁶ मान्य केले आिे. पर् कािी कल्पना–ज्या 
नाट्यिास्त्रात व ध्वन्यालोकात सवणसामान्यपरे् व बीजरूपाने माडंल्या आिेत, त्यानंा अशभनवानंी िास्त्रिुद्ध 
स्वरूप देऊन त्या शवस्तारपूवणक व सोदािरर् उकलून दाखशवल्या आिेत, िे शनर्मववाद आिे. 

 
अशभनवाचं्या कामशर्गरीचे सपूंर्ण दिणन घडवावयास एक वरे्गळा गं्रथ शलिावा लारे्गल; पर् या 

उपोद्घातात कािी ठळक मुदे्दच केवळ नमुन्यादाखल वाचकाचं्या नजरेस आर्रे् ितय आिे. 
 
प्रस्तुत गं्रथाच्या उद द्योत १ वरील ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्’ वर 

‘लोचना’त (मराठी अनुवाद पुढे शदला आिे) अशभनवानंी सहृदयाचे म्िर्जे रशसकाचे लक्षर् केले आिे. तसे 
सुस्पष् व यथाथण लक्षर् पूवी कोर्ी केलेले आढळत नािी. ‘सहृदय’ िब्दाचा वापर ध्वन्यालोकात जार्गोजार्ग 
केला आिे, पर् त्याचा अथण तेथे असा स्पष् केलेला नािी. सहृदयता अंर्गी बार्ावयास वाचकाला उत्तमोत्तम 
काव्ये वाचण्याचा सराव लार्गतो व इतर सवण र्गोष्ी शवसरून काव्यातल्या मुख्य आियािी तन्मय िोण्याच्या 
सामर्थ्याने संपन्न असाव े लार्गते िे अशभनवानंी त्या लक्षर्ात प्रशतपाशदले आिे. उत्कृष् काव्ये वाचण्याचा 
सराव या मुद्द्याचा उपयोर्ग मम्मटाने काव्यप्रकाि, उल्लास १, काशरक ३ मध्ये काव्यज्ञणशक्षयाभ्यासः िा 
काव्यिेतु सारं्गताना केला आिे. ‘सहृदय’ या िब्दाची ‘समानहृदय’ अिी समपणक व्युत्पशत्त िोऊ िकते, असे 
एके शठकार्ी (प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत १ वरील ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्’ वरील 
टीप ११) दाखशवले आिे, ते अशभनवानंी केलेल्या लक्षर्ािी जुळर्ारे आिे. 

 
लोचनाच्या मंर्गलाचरर्ात अशभनवानंी ‘अपूवण काव्यसृष्ीचा पसारा उभारर्ारा’ असे ‘कवी’ चे वर्णन 

केले आिे. (प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत १ वरील ‘अशभनवरु्गप्तकृत ‘लोचना’चे मंर्गलाचरर्’ वरील टीपा ३ व ४ 
पािा). पुढे ६ व्या काशरकेवरील लोचनात (प्रस्तुत गं्रथ उद द्योत १ मध्ये ‘रसाशद प्रतीयमान अथण िेच शदव्य 
प्रशतभेचे र्गमक’) प्रशतभेची व्याख्या ‘अपूवणवस्तुशनमार्–क्षमा प्र्ा’ अिी अशभनवानंी केली आिे. त्या आधी 
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अशभनवरु्गप्ताचें एक रु्गरु भट्टतौत यानंी प्रशतभेचे लक्षर् प्रज्ञा नवनवोन्मेषशाणलनी प्रणतभा मता । अिा िब्दानंी 
साशंर्गतलेच िोते (उद द्योत १ वरील ‘प्रशतभा’ िब्दाचा अथण वरील टीप ७ वी पािा). 

 
‘काव्य’ या िब्दाची व्युत्पशत्त अशभनवानंी ‘कवनीय’ या िब्दाने साशंर्गतली आिे (पािा, प्रस्तुत गं्रथ, 

उद द्योत १ मधील ‘अभाववाद्याचंा दुसरा वर्गण’). ‘काव्य’ िा िब्द ‘कु’ (आवाज कररे्) या धातूला 
ओरावश्यके या पाशर्शनसूत्रानुसार (३–१–१२५) ण्यत् िा प्रत्यय लार्गनू बनलेले कमणशर् शवध्यथी शविरे्षर् 
िोय. जीवनातील प्रसरं्ग पािून कवीचे शवचार व भावना याचंी ऊर्मम त्याला इतकी अनावर िोते की, त्याला ते 
सवण िब्दानंी व्यतत केल्याशिवाय रािवतच नािी असा, लकवा ‘जी ऊर्मम केवळ भारे्षतील िब्दाचं्या द्वारेच 
प्रकट िोऊ िकते ते काव्य’ असा अथण या व्युत्पत्तीतून अशभनवानंी सुचशवला आिे, असे वाटते. तो लक्षात 
घेतल्यावर आंग्लकशव Wordsworth याचं्या ‘Poetry is the spontaneous overflow of powerful 
feelings’ इत्याशद प्रशसद्ध व्याख्येची आठवर् झाल्यावाचनू रािवत नािी. 

 
उद द्योत २ च्या िवेटी (पािा, याच गं्रथाच्या उद द्योत १ वरील ‘वाच्यिी अलंकार व व्यंर्गिी 

अलंकार असल्यास व्यंर्ग अलंकार जर प्रधान तरच ध्वशन’ वरील टीप २) अशभनवानंी ‘काव्य’ या िब्दाचा 
अथण थोड्या वरे्गळया प्रकारे, ‘कशवव्यापार’ असा साशंर्गतला आिे. शतसऱ्या उद द्योतात (पािा, कािी आवृशत्त 
पृ. ५०८) ते ‘कशव’ या िब्दाचा अथण कवयो विगनायोगात् या िब्दानंी ‘वर्णन करण्यात शनपुर् असलेला’ 
असा सारं्गतात. अथात् िा अथण त्यानंी भट्टतौताचं्या विगनाणनपुिः कणवः या वचनानुसार केलेला शदसतो. 

 
काव्यापासून रशसकाला िोर्ाऱ्या लाभाचंा – काव्यप्रयोजनाचंा प्रशन शवचारात घेतल्यास प्रीशत 

(आनंद) आशर् व्युत्पशत्त (्ान आशर् सदाचारोपदेि) िी दोन प्रयोजने मित्तवाची िोत. त्यात अशभनवाचं्या 
दृष्ीने नीत्युपदेि (व्युत्पशत्त) िे अशधक मित्तवाचे प्रयोजन िोय ²⁷प्रीशत िेिी अत्यंत मित्तवाचे, पर् व्युत्पत्तीचे 
साधन िोय. ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ३३६ वरील लोचनातील इशत प्रीशतरेव व्युत्पत्तःे प्रयोणजका िे 
वातय व पृ. ४५५ वरील लोचनातंील प्रीतेः व्युत्पत्त्यङ गत्वात् िे िब्द पािा पशिल्या उद द्योतावरील लोचनात 
(या गं्रथाचें उद द्योत १ वरील ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्) तथाशप ति प्रीणतरेव 
प्रधानम् । असे जे त्यानंी म्िटले आिे, त्याची संर्गशत व्युत्पशत्त िे अंशतम उशद्दष् खरे, पर् ते उशद्दष् साध्य 
व्िावयास प्रीशत िे सवांत प्रभावी, मित्तवाचे साधन िोय, असा केला, तरच लार्गते. 

 
रसाशद िेच काव्याचे जीशवत असे ध्वन्यालोकात जार्गोजार्ग म्िटले आिे. या संदभात 

अशभनवरु्गप्ताचें शववरर्ात्मक पुढील वातय (प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत १- मध्ये ‘प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं 
‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय’ पािा) ध्यानात रािील असे आिे — 

 
तेन रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलंकारध्वनी तु सवगथा रसं प्रणत पयगवस्येते । 
 
यावरूनच शवश्वनाथ साशित्यदपणर्ात वाक्य ं रसात्मकं काव्यम् । अिी काव्याची व्याख्या करू 

िकला. शिवाय प्रस्तुत ग्रथ, उद द्योत १ वरील ‘प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय’ 
येथील लोचनातील रसस्यवैात्मभूतत्वमुक्तम् । िे िब्दिी पािा. 

 
अशभनवरु्गप्ताची अलौशकक शवद्वत्ता िी एखाद-दुसऱ्या िास्त्रापुरतीच मयाशदत नािी. काव्यिास्त्र, 

नाट्यिास्त्र, व्याकरर्िास्त्र इ. िासे्त्र व मीमासंा, योर्ग, न्याय, वैिशेर्षक, बौद्ध, वैष्र्व, वदेान्त इ. शकत्येक 
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दिणने याचंा त्याचंा अभ्यास र्गाढा िोता. म्िर्ूनच म. म. डॉ. कारे् यानंी History of Sanskrit Poetics पृ. 
२३६ येथे त्यानंा a man of acute intellect and an encyclopaedic scholar म्िटले असून He had 
taken all knowledge for his province असे उद्र्गार काढले आिेत. अशभनवभारती व लोचन या शवस्तृत 
टीकागं्रथाचं्या जोडीला तन्त्रालोकासारखा शवशवध तन्त्रावंरील प्रचंड गं्रथ, तन्त्रसार, परालत्रशिकाशववरर्, 
माशलनीशवजयवार्मत्तक, इ. अनेक गं्रथ त्यानंी शलशिले असून भरैवस्तव, क्रमस्तोते्र इ. स्तोते्रिी िी रचली 
आिेत. काशमीरातील अदै्वत िवै तत्तव्ानाचा तो कट्टा उपासक िोता. त्या शवर्षयावरील त्याचं्या गं्रथापंैकी 
ईश्वरप्रत्यशभ्ाशवमर्मिनी व उत्पलाचायांची ईश्वरप्रत्यशभ्ासूते्र व त्यावंरील वृत्ती यावंरील 
ईश्वरप्रत्यशभ्ाशववृशतलवमर्मिनी िे गं्रथ शविरे्ष प्रशसद्ध आिेत. अशभनवाचं्या गं्रथसंपदेशवर्षयी अशधक 
माशितीसाठी रसभावशवचार, कंर्गले, यातील उपोद घात, पृ. ३८ ते ४० पािा. 

 
अशभनवरु्गप्ताचंी तीव्र बशुद्ध, शवद्वत्ता, व्यासंर्ग, वर्गैरेंबद्दल वर शलशिले, पर् त्याचं्या असामान्य 

रशसकतेचे ‘लोचना’तील दोन-तीन तरी नमुने वाचकापंुढे ठेशवल्याशिवाय िा उपोद्घात पूर्ण िोर्ार नािी. 
 
अलंकार िा िरीराला अलंकृत कशरतो असे प्रथमदिणनी जरी वाटले, तरी पयणवसानी तो 

आत्म्यालाच अलंकृत करीत असतो, कारर् तो शवशिष् शचत्तवृत्तीचे सूचन करर्ारा असतो, या मुद्द्याचे 
शववचेन कशरताना अशभनवानंी जे दोन दृष्ातं शदले आिेत, ते अशतिय समपणक आिेत. (िाच गं्रथ, उद द्योत 
२ मध्ये ‘वस्तुतः रसध्वशन िाचा आत्मा व अलंकायण’ पािा). अशभनवरु्गप्त म्िर्तात की, मृताच्या शनजीव 
िरीरावर कंुडले वर्गैरे अलंकार चढशवलेले असले, तरी ते िरीर सुंदर शदसत नािी, कारर् त्या िरीरात 
ज्याला अलंकृत करावयाचे, तो आत्माच नसतो! तसेच सलकडी वरै्गरे अलंकार संन्यािाच्या अंर्गावर 
घातले, तर ते िास्यकारक वाटतात, कारर् अलंकायण असलेल्या सनं्यािाच्या आत्म्याला ते उशचत म्िर्जे 
साजेसे नसतात. 

 
उद द्योत २ मध्ये (प्रस्तुत गं्रथ, उद द्योत २ मध्ये ‘ती दक्षता म्िर्जे -५) अलंकाराचा शवकास करावा 

लार्गला तरी तो अंर्गच रािावा’ पािा) आनंदवधणनानंी मेघदूतातला श्यामास्वङ गं चणकतहणरिीपे्रक्षिे 
दृणष्टपातम् … इ. प्रशसद्ध श्लोक उदािरर्ादाखल शदला आिे. यक्ष आपल्या दूरस्थ कातेंला म्िर्तो की, येथे 
शनरशनराळया वस्तंूत मला तुझ्या एक एक अवयवाचे साम्य शदसले, तरी तुझ्या समग्र सैौंदयाचे सादृशय मला 
येथे कोर्त्यािी एका शठकार्ी आढळून येत नािी. या संदभात यक्षाने शतला उदे्दिनू ‘भीरु’ असे संबोधन 
योशजले आिे. त्या शविरे्षर्ाची समपणकता स्पष् कशरताना अशभनव म्िर्तात– ‘भीरु’ – कारर् ज्याचे मन 
शभते्र असते, तो आपली सवण संपशत्त एके शठकार्ी ठेवीत नािी, असा अथण. (प्रस्तुत गं्रथ, “ती दक्षता म्िर्जे. 
-५) अलंकाराचा शवकास करावा लार्गला तरी तो अंर्गच रािावा” वरील टीप ३ िीिी पािा) एरवी ‘शभरु’ िे 
या श्लोकात शविरे्ष साथण म्िर्ून प्रत्ययास न येर्ारे शविरे्षर्, पर् त्यातूनिी वरीलसारखा अत्यतं उशचत व 
कमालीचा रसपशरपोर्षक अथण काढरे् िे अशभनवरु्गप्ताचं्या अलौशकक रशसकतेचेच शनदिणक नव्िे, तर काय? 

 
उद द्योत ३ मध्ये (कािी आवृशत्त, पृ. ३७३ पािा) आनंदवधणन सारं्गतात की, दोन परस्परशवरुद्ध रस 

एखाद्या शठकार्ी मुख्य म्िर्नू समाशवष् केले, तर ते दोन रस एकमेकानंा सवणथैव शनबणल करून टाकतात. 
पर् तेच शवरुद्ध रस जर शतसऱ्या मुख्य असलेल्या अथाला अंर्गभतू म्िर्ून योशजले, तर तसे कररे् मुळीच 
दोर्षास्पद ठरत नािी. उदा. ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’… इ. पद्यातून (प्रस्तुत गं्रथ उद द्योत २ मध्ये 
‘रसाशद अलंकाराचे दोन प्रकार – २) संकीर्ण’ पािा) प्रकट िोर्ारे ईष्याशवप्रलंभ व करुर् िे दोन रस एरवी 
परस्परशवरोधी असले, तरी येथे ते शवरोधी िोत नािीत; कारर् ते रस या शठकार्ी मुख्य म्िर्ून प्रत्ययास येत 
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नसून या पद्यात मुख्य म्िर्नू वर्मर्लेल्या िकंराच्या लोकोत्तर प्रभावाची अंरे्ग म्िर्ूनच प्रतीत िोतात. या 
शवधानाच्या समथणनाथण अशभनवानंी रोजच्या व्यविारातलाच, पर् बुशद्धमान लेखकानंािी सिजासिजी न 
सुचर्ारा एक शबनतोड दृष्ातं शदला आिे तो असा :— 

 
पार्ी आशर् अन्ग्न यातं असलेले िीत व उष्र् िे रु्गर्धमण परस्पराचें बाधक आिेत. पर् तेच जर 

शतसऱ्याला दुय्यम म्िर्ून उपयोर्गात आर्ले, तर ते एकमेकाचंा बाध करतील िी िकंािी उपन्स्थत िोत 
नािी. त्याच पार्ी आशर् शवस्तव याचंा उपयोर्ग तादंळावर संस्कार करण्यासाठी केला, तर त्या दोिोंमुळे 
त्या तादंळापासून मऊ भात तयार िोतो ! 

 
 

२३ शवभाव इ. सं्ाचं्या स्पष्ीकरर्ासाठी प्रस्तुत गं्रथ, पृ. ८ वरील टीप २ री पािा. 
 
२४ या सं्ेच्या अशभनवानंी साशंर्गतलेल्या अथासाठी याच गं्रथाच्या पृ. ५६ वरील ४ ते ९ या ओळी पािा. 
 
२५ या शवर्षयाच्या सशवस्तर शववरर्ासाठी ‘भट्टनायक व अशभनवरु्गप्त–एक नवा दृशष्कोन’ िा प्रा. 
वीरकराचंा शवदभण संिोधन मंडळाच्या १९७८ च्या वार्मर्षकातला लेख पािा. 
 
२६ रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १५३ वरील ऊध्वोध्व– इ. श्लोक पािा. 
 
२७ व्युत्पशत्त या काव्यप्रयोजनासबंंधी अशधक शवस्ताराने चचा प्रा. मा. वा. पटवधणन यानंी डेक्कन एज्युकेिन 

सोसायटीने १९७८ मध्ये प्रकाशित केलेल्या Principal V. S. Apte Commemoration volume मध्ये 
Vyutpatti as a purpose of poetry या आपल्या लेखात केली आिे.



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोकः 
 

प्रथम उद द्योतः 
लोचनम् 

 
श्रीभारत्य ैनमः । 

 
अपूवं यिस्तु प्रथयणत णवना कारिकला ं
जगद ग्रावप्रख्य ंणनजरसभरात्सारयणत च । 
क्रमात्प्रख्योपाख्याप्रसरसुभगं भासयणत तत् 
सरस्वत्यास्तत्त्वं कणवसहृदयाख्य ंणवजयते ॥ 
भटे्टन्दुराजचरिाब्जकृताणधवास– 
हृद्यश्रुतोऽणभनवगुप्तपदाणभधोऽहम् । 
यस्त्कंणचदप्यनुरिन्स्फुियाणम काव्या – 
लोकं स्वलोचनणनयोजनया जनस्य ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
उद द्योत पणहला 

लोचन 
 

श्री सरस्वतीस नमस्कार असो. 
 
‘कशव व सहृदय’ िे नाव असलेले ¹ सरस्वती देवतेचे खरेखुरे (पारमार्मथक) चतैन्यस्वरूप सवांिून 

श्रेष्ठ िोय; (कारर्) ते (चैतन्यस्वरूप) उपादान कारर्ाच्या ² लवलेिावाचूनिी अपूवण (अद भतु) ³ अिा 
(काव्य) सृष्ीचा पसारा उभारते. ते स्वरूप आपल्या रसशनभणरतेमुळे (एरवी) पार्षार्तुल्य असलेल्या या 
जर्गामध्ये सार (म्िर्ज चैतन्य) शनमार् करते ⁴ आशर् (आधी) प्रशतभा व (मर्ग) वर्णन, ⁵ िी क्रमाने प्रवर्मतत 
झाल्यामुळे ते स्वरूप जर्गाला रमर्ीय रूपाने उजळशवते. 

 
भट्ट इन्दुराज ⁶ याचं्या चरर्ापंािी शनवास केल्यामुळे रमर्ीय (म्िर्जे मनास शप्रय वाटर्ारे) ्ान 

संपादन केलेला ‘अशभनवरु्गप्त’ या नावाचा मी, माझ्या रु्गरुजींनी मला जे कािी साशंर्गतले त्याच्या आधाराने 
माझ्या ‘लोचना’ची योजना करून ‘काव्यालोक’⁷ लोकासंमोर स्पष् करीत आिे. 

 
शटपा 

 
१ मुळातल्या ‘कशवसहृदयाख्य’ या िब्दाचा अथण (१) ‘कशव व सहृदय’ नावाचे, म्िर्जे कशव व सहृदय 
याचं्या रूपाने असर्ारे. त्याचें रूप म्िर्जे या शठकार्ी त्याचें िरीर नव्िे, तर, त्याचें चैतन्यरूप’ िा अथण 
घ्यायचा, लकवा (२) कशव व सहृदय याचं्या अंतःकरर्ात स्फुशरत िोर्ारे (िा कणवसहृदयाख्य याचा दुसरा 
अथण). 
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२ कायण शनमार् िोण्यास काररे् पुष्कळ लार्गत असतील, पर् त्यापंैकी ज्याचे कायण बनलेले असेल, त्याला 
‘उपादानकारर्’ म्िर्ावयाचे. उदा. घटाचे उपादन कारर् ‘माती’. 
 
३ ब्रह्मदेवाच्या सृष्ीिी तुलना कशरता कवीची काव्यसशृष् अपूवणच. लौशकक सृष्ीत कमळ पाण्यातच उर्गवते, 
पर् काव्यसृष्ीमध्ये (मुखरूपी) कमळ पाण्याशिवाय असू िकते. त्या (मुख) कमलातच (नेत्ररूपी दोन) 
शनळी कमळे असू िकतात. अिा प्रकारे काव्यसशृष् िी कािी आर्गळीच (अपूवण) आिे. अशभनवरु्गप्ताच्या या 
श्लोकाचा प्रभाव मम्मटाच्या मंर्गलाचरर्पर श्लोकावर पडलेला उघडच शदसतो. (पािा, ‘काव्यप्रकाि, १ 
– १ व त्यावरील वृशत्त) 
 
४ केिवसुताचं्या ‘आम्िी कोर्,’ या कशवतेतील पढुील ओळी लक्षात आर्ल्या म्िर्जे या व यापुढील 
वातयाचे स्वारस्य तेव्िाच उमरे्गल– 
 

पाशर्स्पिणशच आमुचा िकतसे वस्तूप्रती द्यावया 
सौन्दयाशतिया, अिी वसतसे जादू करामंाशज या ॥ 

 
तसेच— 
 

आम्िाला वर्गळा, र्गतप्रभ झर्ी िोतील तारारं्गरे्, 
आम्िाला वर्गळा, शवकेल, कवडीमोलापरी िे शजरे् ॥ 

 
५ प्रख्या व उपाख्या या िब्दाचे शववरर् कंुतकाने वक्रोन्ततजीशवत, १–१२ वरील वृत्तीत केले आिे. त्याला 
अनुसरूनच आम्िी त्या िब्दाचें भार्षातंर केले आिे. 
 
६ अणभनवगुप्ताचं्या (एका) रु्गरूचे नाव. याच्या रचनाचंी अवतररे् अणभनवगुप्तानंी ‘लोचना’त अनेक 
शठकार्ी शदली आिेत. पािा, ध्वन्यालोकाची ‘कािी’ आवृशत्त, लोचन पृ. ८१, पृ. १२६, पृ. २७५ व पृ. ४६५–
६६. यापंैकी दोन शठकार्ी ‘भट्ट इंदुराज याचं्या नावाचा उल्लखे करताना ‘अस्मदुपाध्याय’ असा 
अशभनवरु्गप्तानंी शनदेि केला आिे. ‘लोचन’ म्िर्जे (१) डोळा आशर् (२) ‘लोचन’ नावाची अशभनवरु्गप्तानंी 
शलशिलेली टीका. ‘लोचनाची योजना करून’ म्िर्जे ‘लोचन–नामक टीका शलिून.’ ‘ध्वन्यालोक’ या 
िब्दातील ‘आलोक’ िब्दाचा अथण ‘प्रकाि’ िा आिे. प्रकाि शदसावयास लोचन म्िर्जे डोळे िवतेच! तसेच 
‘ध्वन्यालोक’ िा गं्रथ समजावयास ‘लोचन’ या टीकेचे सािाय्य िव!े तेव्िा ‘लोचन’ िी टीका शलिून 
लोकानंा मी त्याचंी स्वतःची दृशष् देत आिे’ असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. 
 
७.ध्वन्यालोकाचे पशिले नाव ‘काव्यालोक’ असाव,े कारर् भटे्टन्दुराज इ. श्लोकात आशर् ‘लोचन’ या 
टीकेच्या िवेटी ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ५५४ वर आशर् त्यापूवी पृ. ५२० वर अशभनवरु्गप्तानंी 
ध्वन्यालोकाचा ‘काव्यालोक’ या नावानेच उल्लेख केला आिे. या गं्रथाचा शनदेि सहृदयालोक, 
सहृदयहृदयालोक असािी कािी शठकार्ी केलेला आढळतो. आनंदवधणनाचं्या ‘तत्तवालोक’ नावाच्या एका 
गं्रथाचा उल्लखे अशभनवरु्गप्तानंी कािी आवृत्तीच्या, पृ. ६७ वर केला आिे. 
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ध्वन्यालोकः 
 

श्रीनृहरये नमः 
 

स्वेच्छाकेसणरिः स्वच्छस्वच्छायायाणसतेन्दवः । 
िायन्ता ंवो मधुणरपोः प्रपन्नार्वतस्च्छदो नखाः ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
श्रीनृलसिाला नमस्कार असो. 

 
स्वतःच्या इच्छेने लसिाचे रूप, (म्िर्जे नृलसिावतार) घेतलेल्या मधुशरपूची (मधुदैत्याचा ित्रु जो 

भर्गवान शवष्र्,ु त्याची) नखे, की ज्या नखानंी आपल्या िुभ्र कान्तीने चंद्राला तलेि शदला आशर् जी 
िरर्ार्गताचं्या दुःखाचे शवदारर् करतात, ती तुमचे रक्षर् करोत. 

 
लोचनम् 

 
स्वयमव्युस्च्छन्नपरमेश्वरनमस्कारसम्पणत्तचणरताथोऽणप 

व्याख्यातृश्रोतृिामणवघ्नेनाभीष्टव्याख्याश्रविलक्षिफलसम्पत्तये समुणचताशी :– प्रकिनिारेि 
परमेश्वरसामुंख्य ंकरोणत वृणत्तकार :– स्वेच्छेणत । 

 
मधुणरपोनगखाः वो युष्ट्मान्व्याख्यातृश्रोतंृस्त्रायन्ताम्, तेषामेव सम्बोधनयोग्यत्वात्; सम्बोधनसारो णह 

युष्ट्मदथगः, िाि चाभीष्टलाभं प्रणत साहायकाचरिं, तच्च तत्प्रणतिस्न्िणवघ्नापसारिाणदना भवतीणत, इयदि 
िाि णववणक्षतम् । णनत्योद्योणगनश्च भगवतोऽसम्मोहाध्यवसाययोणगत्वेनोत्साहप्रतीतेवीररसो ध्वन्यते । 
नखाना ं प्रहरित्वेन प्रहरिेन च रक्षिे कतगव्ये नखानामव्यणतणरक्तत्वेन करित्वात्साणतशयशस्क्तता 
कतृगत्वेन सूणचता, ध्वणनतश्च परमेश्वरस्य व्यणतणरक्तकरिापेक्षाणवरहः । मधुणरपोणरत्यनेन तस्य सदैव 
जगत्िासापसारिोद्यम उक्तः । कीदृशस्य मधुणरपोः? स्वेच्छया केसणरिः न तु कमगपारतन््येि, 
नाप्यन्यदीयेच्छया, अलप तु णवणशष्टदानवहननोणचततथाणवधेच्छापणरग्रहौणचत्यादेव स्वीकृतलसहरूपस्येत्यथगः 
। कीदृशा नखाः? प्रपन्नानामार्वत ये णछन्दस्न्त । नखाना ं णह छेदकत्वमुणचतम्, आतेः पुनश्छेद्यत्व ं
नखान्प्रत्यसम्भवनीयमणप तदीयाना ं नखाना ं स्वेच्छाणनमािौणचत्यात्सम्भाव्यत एवेणत भावः । अथ वा 
णिजगत्कण्िको णहरण्यकणशपुर्ववश्वस्योत्क्लेशकर इणत स एव वस्तुतः प्रपन्नाना ं भगवदेकिरिाना ं
जनानामार्वतकाणरत्वान्मूतैवार्वतस्तं णवनाशयणिरार्वतरेवोस्च्छन्ना भवतीणत परमेश्वरस्य तस्यामप्यवस्थायां 
परमकारुणिकत्वमुक्तम् । लक च ते नखाः स्वच्छेन स्वच्छतागुिेन नैमगल्येन; स्वच्छमृदुप्रभृतयो णह मुख्यतया 
भाववृत्तय एव, स्वच्छायया च वक्रहृद्यरूपयाऽऽकृत्याऽऽयाणसतः–खेणदत इन्दुयैः । अिाथगशस्क्तमूलेन 
ध्वणनना बालचन्ित्वं ध्वन्यते, आयासनेन तत्सणन्नधौ चन्िस्य लवच्छायत्वप्रतीणतरहृद्यत्वप्रतीणतश्च ध्वन्यते । 
आयासकाणरत्वं च नखाना ंसुप्रणसिम्; नरहणरनखाना ंतच्च लोकोत्तरेि रूपेि प्रणतपाणदतम् । लक च तदीयां 
स्वच्छता ंकुणिणलमानं चावलोक्य बालचन्िः स्वात्मणन खेदमनुभवणत, तुल्येऽणप स्वच्छकुणिलाकारयोगेऽमी 
प्रपन्नार्वतणनवारिकुशलाः; न त्वहणमणत व्यणतरेकालङ कारोऽणप ध्वणनतः । णकचाहं पूवगमेक 
एवासाधारिवैशद्यहृद्याकारयोगात्समस्तजनाणभलषिीयताभाजनमभवम् अद्य पुनरेवंणवधा नखा दश 
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बालचन्िाकाराः सन्तापार्वतच्छेदकुशलाशे्चणत तानेव लोको बालेन्दुबहुमानेन पश्यणत, न तु 
माणमत्याकलयन्बालेन्दुरणवरतमायासमनुभवतीवेत्युत्पे्रक्षापहूनुणतध्वणनरणप । एवं वस्त्वलङ काररसभेदेन 
णिधा ध्वणनरि श्लोकेऽस्मद्गुरुणभव्याख्यातः । 

 
लोचन 

 
परमेश्वराला अखंडपरे् उत्कटतेने नमस्कार करीत रािून वृशत्तकार¹ स्वतः जरी कृताथण झाला 

असला, तरी गं्रथाचे शववरर् कररे् व श्रवर् कररे् या स्वरूपाचे अभीष् फळ अनुक्रमे गं्रथ शिकवर्ारे व 
शिकर्ारे याचं्या पदरात शनर्मवघ्नपरे् पडाव े या िेतूने तो (वृशत्तकार) प्रथम ‘स्वतःच्या इच्छेने’ … 
(स्वेच्छाकेसणरिः) इ. श्लोकाच्या द्वारे उशचत असा आिीवाद प्रकट करून परमेश्वराची अनुकूलता संपादन 
करीत आिे— 

 
मधुदैत्याच्या ित्रूची नखे तुमचे म्िर्जे गं्रथाचे शववरर् करर्ाऱ्याचें व श्रोत्याचें रक्षर् करोत, कारर् 

(वृशत्तकाराने) शववरर्कार व श्रोते यानंाच उदे्दिून िुभकामना व्यतत कररे् िे योग्य आिे. ‘तुम्िी’ या 
िब्दाच्या अथाचे सार ‘संबोधन’ म्िर्जे ज्यानंा उदे्दिून बोलावयाचे आिे त्याचें लक्ष बोलर्ाऱ्याने 
आपल्याकडे वधूेन घेरे् िेच िोय. 

 
(गं्रथाचे शववरर्कार आशर् श्रोते याचें) रक्षर् म्िर्जे त्यानंा अभीष् ते प्रान्प्त िोण्यासाठी सािाय्य 

कररे् आशर् ते सािाय्य करण्याचे काम इष्प्राप्तीच्या आड येर्ारी शवघ्ने दूर साररे् इत्यादींच्या द्वारे िोते. 
‘रक्षर्’ याचा (इष्प्राप्तीसाठी सािाय्य कररे् व शवघ्ने दूर साररे्) िा इतका अथण वृशत्तकाराला या शठकार्ी 
अशभपे्रत आिे. 

 
(दुराचारी दानवाचें शनदालन करण्यासाठी) सदैव उद्योर्गिील असर्ाऱ्या भर्गवान् शवष्र्ूच्या (मी 

िरर्ार्गतावंर कृपा केली पाशिजे, त्याचं्या ित्रूचा नाि केला पाशिजे अिा प्रकारचा) न डर्गमर्गता शनश्चय 
करण्याने त्याच्या शठकार्चा. ‘उत्साि’ या स्थाशयभावाची ² व्यंजनेने प्रतीशत िोते व म्िर्ूनच वृत्तीतील या 
श्लोकातून वीररस ध्वशनत िोत आिे. (रसध्वशन). 

 
नखे िी (नरलसिाची शिरण्यकशिपूवर) प्रिार करण्याची साधने आिेत आशर् त्या साधनानंी 

प्रह लादाचे शिरण्यकशिपूपासून रक्षर् करावयाचे असले तरी नखे िी साधने (तरवार, धनुष्यबार् 
इत्यादीसारखी) बाह्य नसून िरीराचे अशवभाज्य अवयव असल्याने या श्लोकात वृशत्तकाराने त्याचंा (तृतीया 
वापरून ‘करर्’ या अथाने शनदेि न करता) कता या अथाने शनदेि केल्यामुळे (म्िर्जे वातयात नखे िा 
कताच केल्यामुळे) त्या नखामंध्ये शविरे्ष िन्तत (म्िर्जे शवदारक व संरक्षक सामर्थ्यण) आिे िे (वस्तुध्वशन ³ 
क्र. १) आशर् परमेश्वराला बाह्य साधनाचंी र्गरज नसते िेिी ध्वशनत केले आिे. (वस्तुध्वशन क्र. २). 

 
भर्गवान शवष्र्ूबद्दल ‘मधुशरप’ु िा िब्द वापरून जर्गाला भय उत्पन्न करर्ाऱ्या ित्रूंचे शनदालन करीत 

रािण्याचा त्याचा उद्योर्ग सदैव चालू असतो िे सुचवले आिे. (वस्तुध्वशन क्र. ३). किा प्रकारच्या मधुशरपूची 
(नखे)? तर स्वचे्छेने लसिरूप घेतलेल्या. (पूवण) कमांच्या अधीन असल्यामुळे नव्िे, लकवा दुसऱ्या कोर्ाच्या 
इच्छेमुळेिी नव्िे; तर शविरे्ष प्रकारच्या दैंत्याला (शिरण्यकशिपूला) ठार मारण्याच्या कायाला अनुरूप असे 
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नृलसिरूप घेण्याची इच्छा मनात आर्रे् िे केवळ शवष्र्लूाच उशचत असल्यामुळे ज्याने नृलसिरूप घेतले 
आिे अिा (मधूशरपूची), िा आिय. 

 
नखे किा प्रकारची? तर जी िरर्ार्गताचें दुःख ‘तोडून’ टाकतात अिी; कारर् तोडून टाकण्याचा 

धमण नखामंध्ये असरे् स्वाभाशवक आिे, पर् (भतताचं्या) दुःखाच्या शठकार्ी (दुःख िे अमूतण असल्यामुळे) 
नखाकंडून तोडले जाण्याचा धमण असरे् असंभवनीयच असले, तरी त्याने (म्िर्जे नृलसिाने) आपली नखे 
केवळ स्वचे्छेने शनमार् केलेली असल्यामुळे (तिा नखानंी तोडले जाण्याचा धमण अमूतण दुःखाचे शठकार्ी 
असरे्) उशचत, अत एव ितय कोटीतले आिे, असा भावाथण. 

 
लकवा शतन्िी लोकानंा काट्याप्रमारे् सलर्ारा शिरण्यकशिपु सवण शवश्वाला अशतिय तलेि देर्ारा, 

म्िर्ून वस्तुतः तोच प्रपन्नानंा म्िर्जे केवळ भर्गवतंाचाच आश्रय घेर्ाऱ्यानंा दुःखदायक म्िर्जे (खऱ्या 
अथाने) मरू्मतमंत दुःखच िोय! त्या शिरण्यकशिपूचा नाि करर्ाऱ्या नखाकंडून (मरू्मतमंत) दुःखच संपूर्णपरे् 
तोडले जाते, म्िर्ून त्या (म्िर्जे शिरण्यकशिपूला ठार मारण्याच्या) अवस्थेतिी परमेश्वराचा 
(भततजनाशंवर्षयीचा) कमालीचा दयाळूपर्ाच सुचवला रे्गला आिे. (वस्तुध्वशन क्र. ४) 

 
आर्खी असे की, स्वच्छ, मृदु इ. िब्द मुख्यत्वकेरून भाववाचक (म्िर्जे स्वच्छताशद धमाचेच 

वाचक) असतात, म्िर्ून ती (नरलसिाची) नखे आपल्या ‘स्वच्छा’ ने म्िर्जे शनमणलतेने आशर् आपल्या 
कातंीने, अथात् बाकदार आशर् रम्य स्वरूपाच्या आकृतीने ज्यानंी चदं्राला आयाशसत केले, म्िर्जे खेद 
शदला, अिी आिेत. या शठकार्ी ‘अथणिन्ततमूल ⁴’ ध्वनीने (‘इन्दु’ या िब्दातून) ‘चंद्राची कोर’ िा अथण 
सूशचत िोत आिे! (वस्तुध्वशन क्र ५) ‘आयास (म्िर्जे खेद) उत्पन्न कररे्’ या द वारे त्या नखाचं्या 
साशंनध्यात चदं्रकोर शनस्तेज व सैौंदयणिीन वाटते, िेिी ध्वशनत केले आिे. (वस्तुध्वशन क्र. ६). 

 
नखाचें आयासकाशरत्व (म्िर्जे इतरानंा लचतातुर करण्याचा धमण) सुप्रशसद्धच आिे, आशर् तो 

(म्िर्जे चदं्रकोरीला लचतातुर करण्याचा) धमण नरिरीच्या नखाचं्या शठकार्ी असामान्य प्रमार्ात असल्याचे 
प्रशतपादन केले आिे. (वस्तुध्वशन क्र. ७). 

 
आर्खी असे की, त्या नखाचंी शनमणलता व कुशटलता (बाकदारपर्ा) पािून चंद्रकोरीला आपल्या 

अन्तयामी खेद वाटतो की, शनमणल आशर् वक्र आकाराचा संबंध माझ्यात आशर् त्या नखातं सारखाच असला, 
तरी नखे िरर्ार्गताचें दुःखशनवारर् करण्यात कुिल आिेत. पर् मी मात्र तिी नािी– अिा रीतीने 
व्यशतरेकालंकारिी ⁵ सूशचत िोत आिे. (अलंकारध्वशन क्र. १). 

 
आर्खी असे की, पूवी मी एकटीच असामान्य शनमणलतेने आशर् रमर्ीय आकृतीने युतत असल्यामुळे 

सवण लोकानंा िवीिी वाटण्याजोर्गी िोत्ये, पर् आज मात्र, अिा प्रकारची (लोकानंा िवीिी वाटर्ारी) नखे; 
तीिी केवळ माझ्याच आकाराची, इतकेच नव्िे तर सखं्येने दिा; आशर् त्यातिी ती नखे िरर्ार्गताचंी 
मानशसक व िारीशरक दुःखे याचें शवदारर् करण्यात कुिल, म्िर्ून त्याचं्याकडेच जर्ग चदं्रकोरीबद्दल 
वाटावा अिा आदराने पािाते आशर् माझ्याकडे मात्र पािात नािी असा शवचार करीत चंद्रकोर मनामध्ये 
अखंड झुरत आिे; अिा प्रकारे उत्पे्रक्षाध्वशन ⁶ व अपह नुशतध्वशन ⁷ देखील या शठकार्ी आिेत (अलंकारध्वशन 
क्र. २ व ३) या प्रमारे् वस्तु, अलंकार व रस या प्रकारामुंळे शतन्िी प्रकारचे ध्वशन या श्लोकात आमच्या 
रु्गरंूनी शविद करून साशंर्गतले आिेत. 



 

अनुक्रमणिका 

िीपा 
 
१ ध्वन्यालोकातील वृशत्तगं्रथाचा कता, (आनन्दवधणन) 
 
२ स्थायी भाव, शवभाव, अनुभाव, व व्यशभचारी भाव :– जीवनातील ‘रशत’ (कान्त व कान्ता याचें 
एकमेकाशंवर्षयीचे पे्रम) वर्गैरे न्स्थर शचत्तवृत्ती जेव्िा काव्यात लकवा नाटकात शचशत्रत केल्या जातात, तेव्िा 
त्यानंा ‘स्थायी भाव’ म्िर्तात. लौशकक जीवनात या न्स्थरवृत्ती उत्पन्न वा उद्दीशपत करर्ारी काररे् (उदा. 
स्त्रीच्या मनात रशत उत्पन्न करर्ारे कारर् शतचा शप्रयकर व उद्दीशपत करर्ारी काररे् वसंतऋतु, लताकंुज 
वर्गैरे) काव्य-नाट्यात वर्मर्ली की, त्या कारर्ानंा त्या स्थायी भावाचे ‘शवभाव’ म्िर्तात. या न्स्थरवृत्तीची 
काये म्िर्जे पशरर्ाम (उदा. रशत उत्पन्न झाल्याचे पशरर्ाम म्िर्जे स्वदे, रोमाचं इ.) काव्य नाट्यात 
‘अनुभाव’ म्िर्ून ओळखली जातात. त्या न्स्थरवृत्तीची पोर्षक सिकारी काररे् (उदा. कातेंच्या मनात 
उशदत िोर्ारे लज्जा, िर्षण इ. सिकारी भाव िी कान्ताच्या मनातील रशतभावाची पोर्षक काररे्) काव्य-
नाट्यातं ‘व्यशभचारी भाव’ लकवा सचंारी भाव िोतात. या शवभावाशदकाचं्या उत्कृष् शमलाफाने रशसकाच्या 
हृदयात संस्काररूपाने असलेले रत्याशद स्थायी भाव सुन्दर रूप घेऊन जार्गृत िोतात. यालाच िृरं्गाराशद 
रस ‘अशभव्यतत िोतात’ असे म्िर्तात. रशत िा जसा िृरं्गाराचा, तसा ‘उत्साि’ िा वीररसाचा स्थायी भाव 
िोय. 
 
३ ‘वस्तु’ म्िर्जे िब्दात माडूंन दाखशवता येईल असा अथण. ज्या शठकार्ी असा अथण प्रामुख्याने ‘सूशचत’ 
झालेला असतो (म्िर्जे असा अथण िब्दातं माडूंन दाखशवता येईल असा असला तरी तो ज्या शवशिष् 
उदािरर्ात प्रत्यक्ष िब्दातं माडूंन न दाखशवता सुचशवलेला असतो) त्या उदािरर्ाला ‘वस्तुध्वनी’चे 
उदािरर् म्िर्ावयाचे. प्रस्तुत उदािरर्ात त्या नखामंध्ये शविरे्ष शवदारक व संरक्षक सामर्थ्यण आिे, िा अथण 
प्रत्यक्ष िब्दानंी साशंर्गतला नािी, तर ‘सूशचत’ केला आिे. 
 
४ ध्वनीच्या या प्रकारची माशिती आपर्ास पुढे उद द्योत २, काशरका २२ मध्ये िोईल. सध्या इतके पुरे आिे–
अथणिन्ततमलू ध्वनीच्या उदािरर्ात असा वाच्य अथण असतो की, जो केवळ आपल्याच सामर्थ्याने दुसरी 
‘वस्तु’ (‘वस्तु’ िब्दाच्या अथासाठी वरील ३ री टीप पािा.) प्राधान्याने सूशचत करतो. आपल्याच सामर्थ्याने, 
म्िर्जे त्या उदािरर्ात सुचवलेल्या वस्तूचे वाचक िब्द नसतात, तर वाच्य अथाच्या वाचक िब्दानंी जो 
वाच्याथण साशंर्गतला जातो, त्यामुळेच दुसरा अथण सूशचत िोतो. अिा उदािरर्ात सूशचताथाचा बोध द व्यथी 
योजनेमुळे िोर्ारा नसतो. 
 
५ उपमानािून उपमेय वरचढ आिे असे वर्णन जेथे असते, तेथे ‘व्यशतरेक’ अलंकार असतो. येथे व्यशतरेक 
(बालचदं्रािून नखे अशधक चारं्गली) सरळ िब्दानंी साशंर्गतलेला नसून सूशचत झालेला आिे. 
 
६ ‘अमुक एक कारर्ास्तव चंद्राला जर्ू काय खेद वाटतो’ यात कारर् कन्ल्पलेलेच आिे; कारर् चंद्र 
अचेतन असल्यामुळे त्याला मन नािी व म्िर्ून त्याच्या मनात शवचारिी येरे् ितय नािी. येथे कारर् 
कन्ल्पलेले, म्िर्ून िेतूत्पे्रक्षा व तो िेतू श्लोकातील िब्दानंी सरळ न सांर्गता सुचशवलेला, म्िर्ून येथे 
‘उत्पे्रक्षाध्वशन.’ 
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७ लोक नखानंा नखे न समजता चदं्रकोरी समजतात, अिा प्रकारे येथे ‘अपह नुशत आिे. ती 
अपह नुशतदेखील िब्दानंी सरळ साशंर्गतली नािी, तर सुचशवली आिे; म्िर्ून येथे ‘अपह नुशतध्वशन आिे’ 
(अपह नुशत या अलंकाराच्या आर्खी माशितीसाठी पढेु काशरका १३ वरील वृत्तीच्या आके्षप अलंकारात 
देखील’… या भार्गावरील ६ वी टीप पािा. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
काव्यस्यात्मा ध्वणनणरणत बुधैयगः समाम्नातपूवगः 

तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केणचिाचा ंस्स्थतमणवषये तत्त्वमूचुस्तदीय ं

तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥ १ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
‘ध्वशन¹ िा काव्याचा आत्मा’ असे म्िर्ून (काव्याच्या यथाथण स्वरूपाचे) जार्कार ज्याबद्दल 

पूवीपासून उत्तमप्रकार सारं्गत आले, (‘तो नािीच’ म्िर्जे) ‘त्याचा अभावच आिे’ असे इतर लोकानंी 
म्िटले. दुसरे (कोर्ी) त्याला ‘लाक्षशर्क ² अथण’ म्िर्ाले. कािींनी त्याचे यथाथण स्वरूप िब्दानंी वर्णन 
करता येण्यापैकी नािी’ असे प्रशतपाशदले. त्यामुळे सहृदयाचं्या मनाच्या संतोर्षासाठी त्या (ध्वनी) चे स्वरूप 
आम्िी सारं्गत आिोत. ॥ १ ॥ 

 
बुधैः काव्यतत्त्वणवणिः, काव्यस्यात्मा ध्वणनणरणत संणज्ञतः, परम्परया यः समाम्नातपूवगः सस्यक् आ 

समन्ताद म्नातः प्रकणितः, तस्य सहृदयजनमनःप्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः । 
 
जार्कारानंी, म्िर्जे काव्याचे ययाथण स्वरूप जार्र्ारानंी, ज्या काव्याच्या आत्म्याला ‘ध्वशन’ असे 

नाव शदले व जो (पूवींपासून) परंपरेने चिूकडे अर्गत्याने प्रकट केला, तो सहृदयाचं्या मनातं प्रकािमान िोत 
असूनिी, ‘त्याचा अभाव आिे’ असे इतरानंी म्िटले! 

 
लोचनम् 

 
अथ प्राधान्येनाणभधेयस्वरूपमणभदधदप्रधानतया प्रयोजनप्रयोजनं तत्संबिं प्रयोजनं च 

सामर्थ्यात्प्रकियन्नाणदवाक्यमाह – काव्यस्यात्मेणत । 
 
काव्यात्मशब्दसंणनधानाद बुधशब्दोऽि काव्यात्मावबोधणनणमत्तक इत्यणभप्रायेि णववृिोणत–

काव्यतत्त्वणवद णभणरणत । आत्मशब्दस्य तत्त्वशब्देनाथं णववृण्वानः सारत्वमपरशाब्दवैलक्षण्यकाणरत्वं च 
दशगयणत । इणतशब्दः स्वरूपपरत्वं ध्वणनशब्दस्याचष्टे, तदथगस्य णववादास्पदीभूततया 
णनश्चयाभावेनाथगत्वायोगात् । एतणिवृिोणत–संणज्ञत इणत । वस्तुतस्तु न तत्संज्ञामािेिोक्तम्, अणप त्वस्त्येव 
ध्वणनब्दवाच्य ं प्रत्युत समस्तसारभूतम् । न ह्यन्यथा बुधास्तादृशमामनेयुणरत्यणभप्रायेि णववृिोणत–तस्य 
सहृदयेत्याणदना । एव ं तु युक्ततरम् – इणतशब्दो णभन्नक्रमो वाक्याथगपरामशगकः, ध्वणनलक्षिोऽथगः 
काव्यस्यात्मेणत यः समाम्नात इणत । शब्दपदाथगकत्वे णह ध्वणनसंणज्ञतोऽथग इणत का सङगणतः? एवं णह 
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ध्वणनशब्दः काव्यस्यात्मेत्युक्तं भवेद, गणवत्ययमाहेणत यथा । न च णवप्रणतपणत्तस्थानमसदेव, प्रत्युत सत्येव 
धर्वमणि धमगमािकृता णवप्रणतपणत्तणरत्यलमप्रस्तुतेन भूयसा सहृदयजनोिेजनेन । बुधस्यकैस्य प्रामाणदकमणप 
तथाणभधानं स्यात्, न तु भूयसा ं तदु्यक्तम् । तेन बुधैणरणत बहुवचनम् । तदेव व्याचष्टे–परम्परयेणत । 
अणवस्च्छने्नन प्रवाहेि तैरेतदुक्त्त ं णवनाऽणप णवणशष्टपुस्तकेषु णवणनवेशनाणदत्यणभप्रायः । न च बुधा 
भूयासंोऽनादरिीय ं वस्त्वादरेिोपणदशेयुः, एतत्त्वादरेिोपणदष्टम् । तदाह – सम्यगाम्नातपूवग इणत । 
पूवगग्रहिेनेदम्प्रथमता नाि सम्भाव्यत इत्याह, व्याचष्टे च सम्यगासमन्ताद म्नातः प्रकणित इत्यनेन । तस्येणत 
। यस्याणधगमाय प्रत्युत यतनीय,ं का तिाभावसम्भावना । अतः लक कुमगः, अपारं मौख्यगमभाववाणदनाणमणत 
भावः । 

 
लोचन 

 
आता मुख्यतः ग्रन्थाचा ‘शवर्षय’ म्िर्जे ‘ध्वनीचे स्वरूप’ सारं्गण्याकशरता आशर् अप्रधानपरे् (म्िर्जे 

अनुर्षङ र्गाने) ‘प्रयोजनाच्या प्रयोजनाचा ³’ (म्िर्जे र्गौर् प्रयोजनाचा चतुर्थ्यणन्त पदाच्या अथाच्या 
सामर्थ्याने) व त्याच्यािी (कारर् या नात्याने) सबंद्ध असलेल्या मुख्य प्रयोजनाचा संपूर्ण वातयाच्या अथाच्या 
सामर्थ्याने बोध करून देण्याकशरता ‘काव्याचा आत्मा … …’ इ. पशिले वातय गं्रथकार सारं्गत आिेत. 

 
‘बुध’ िा िब्द काशरकेत ‘काव्याचा आत्मा’ या िब्दाचं्या साशनध्यात उपयोशजला असल्याने तो 

(िब्द), ‘ज्यानंा काव्याच्या सारभतू तत्तवाचे ्ान झाले आिे ते’ िा अथण प्रकट करण्यासाठी आिे िे 
वाचकाचं्या ध्यानात याव े म्िर्ून ‘बुध’ या िब्दाचे शववरर् (वृशत्तकार) ‘काव्याचे तत्तव (म्िर्जे यथाथण 
स्वरूप) जार्र्ारे’ असे करतात. ‘आत्मा’ या िब्दाचा अथण वृशत्त कारानंी तत्तव (म्िर्जे यथाथण स्वरूप) या 
िब्दाने स्पष् केला असल्याने तो (ध्वशन) सारभतू (म्िर्जे उत्कृष्) असून िब्दानंी बोध करून शदल्या 
जार्ाऱ्या इतरािूंन (म्िर्जे वाच्य व लक्ष्य या अथांिून) आर्गळाच आिे असे दिणशवले आिे. 

 
काशरकेतील ध्वणनणरणत यातला इणत िा िब्द असे दिणशवतो की, त्या इणत िब्दाच्या पूवी वापरलेल्या 

ध्वणनः या पदाचा अथण केवळ ‘ध्वणन’ या िब्दाचे स्वरूप, म्िर्जे ‘ध्वशन िे नाव’ इतकाच आिे, (‘व्यंग्याथण’ िा 
नािी). याचे कारर् ध्वनीचा (व्यंग्याथण िा) ‘अथण’ िा अद्याशप वादाचा शवर्षय असल्याने त्या अथाचे बाबतीत 
शनश्चय झालेला नािी, म्िर्ून येथे ‘ध्वशन’ या िब्दाने ‘व्यंग्य अथण’ शववशक्षत असरे् ितय नािी. िीच र्गोष् 
वृशत्तकार इणत संणज्ञतः (म्िर्जे अिी ‘सं्ा’ ज्याला आिे असा) या िब्दानंी स्पष् करतात. ⁴ 

 
पर् वास्तशवक पािता येथे ध्वशनः हा शब्द केवळ ‘ध्वणन ही संज्ञा’ या अथाने वापरलेला नािी उलट 

‘ध्वशन’ िा िब्द ज्या (म्िर्जे व्यंग्य अथण या) अथाने वापरलेला आिे. तो व्यंग्य अथण सवण उत्तम काव्याचंा 
मित्तवाचा र्गाभा असतो यात मुळीच िकंा नािी. तो तसा म्िर्जे (पूवी शसद्ध असलेला) नसता, तर 
जार्कारानंी तसल्या शववाद्य वस्तूची काव्याचा आत्मा म्िर्ून प्रशसशद्ध केली नसती, याच अशभप्रायाने 
वृशत्तकार ‘ध्वशन’ िब्दाने साशंर्गतल्या जार्ाऱ्या ‘व्यंग्याथा’चे ‘सहृदयाचं्या अन्तकरर्ात प्रकािमान िोर्ारा’ 
असे शववरर् करतात. 

 
परंतु पुढील प्रकारे शववरर् केल्यास ते अशधक योग्य िोईल – इशत िब्दाचा सबंंध (केवळ ध्वणनः या 

िब्दािीच न जोडता त्याचा) क्रम बदलून (काव्यस्यात्मा ध्वणनः या) संपूर्ण वातयािी जोडावा. (किा 
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प्रकारे? तर) ‘जो ध्वशनरूप अथण काव्याचा आत्मा आिे’ म्िर्ून (इशत) साशंर्गतला रे्गला आिे’ अिा प्रकारे 
वातयािी जोडावा.) 

 
ध्वशन या पदाचा अथण ध्वशन िा िब्द (म्िर्जे ध्वशन िे नाव) इतकाच घेतल्यास वृत्तीमधील ‘ध्वशन िे 

नाव असलेला अथण’ याची संर्गशत किी लावर्ार? कारर् असे केल्याने ‘ध्वणन िा िब्द काव्याचा आत्मा 
िोय.’ असे म्िटल्यासारखे िोईल! ज्याप्रमारे् ‘गो असे िा म्िर्तो ⁵’ असे म्िटल्याने िोईल, त्याप्रमारे्. 

 
आशर् जी र्गोष् शववादाचा शवर्षय असते, ती र्गोष् अन्स्तत्वात नसर्ारीच असते असे नािी. उलट 

एखादी वस्तु अन्स्तत्वात असेल, तरच शतच्या शठकार्ी असर्ाऱ्या रु्गर्धमांच्या बाबतीत मतभेद िोऊ 
िकतात. ⁶ असो. अप्रस्तुताची फार चचा करून सहृदयाचं्या मनाला कंटाळा आर्रे् पुरे. तिा प्रकारचे 
(म्िर्जे ध्वशन िा काव्याचा आत्मा िोय.… या प्रकारचे) म्िर्रे् एखाद्याच शवद्वानाचे असते, तर ते ‘चुकीचे’ 
असेिी म्िर्ता आले असते, पर् पुष्कळ शवद्वानाचें म्िर्रे् चुकीचे समजरे् योग्य नव्िे, म्िर्ून ‘बुधानंी’ 
(जार्कारानंी) असे बिुवचन वापरले आिे. त्याचेच शववरर् (वृशत्तकार) ‘परम्परेने’ या िब्दाने करतात. 

 
जरी जार्कारानंी आपले म्िर्रे् शवशिष् पुस्तकात नमूद केलेले नसले, तरी अखंशडत (मौशखक) 

परम्परेने ते सारं्गत आले, िा (वृशत्तकाराचा) आिय. आशर् पुष्कळसे शवद्वान् उपेक्षर्ीय वस्तूबद्दल आदराने 
उपदेि करीत बसर्ार नािीत, पर् िे तर त्यानंी आदराने साशंर्गतले आिे! म्िर्नू (वृशत्तकार) म्िर्तात– 
‘पूवीपासून मोठ्या अर्गत्याने साशंर्गतलेला.” ‘पूवीपासून’ िा िब्द वापरला असल्याने ‘ध्वशन िा काव्याचा 
आत्मा िोय’ िे मत आता पशिल्यानेच साशंर्गतले जात आिे असे म्िर्रे् ितय नािी, असे काशरका सारं्गते. 
आशर् मोठ्या अर्गत्याने, आ म्िर्जे चिूकडे (म्िर्जे अनेकानंी पनु्िा पुन्िा) म्नातः म्िर्जे प्रकट केलेला, 
इ. िब्दानंी (वृशत्तकार) शववरर् करतात. 

 
त्याचा (अभाव) … इ – ज्याच्या ्ानासाठी वस्तुतः प्रयत्न करावयास िवा, त्याच्या बाबतीत 

(उलट) त्याच्या अभावाबाबतची कसली कल्पना? म्िर्ून (‘ध्वशन नािी’ असे कािी लोक जे म्िर्तात, 
त्याला) आम्िी काय करर्ार, त्या अभाववाद्याचं्या मखूणपर्ाला पारावार नािी, िा आिय. 

 
िीपा 
 
१ या काशरकेतल्या ‘ध्वशन’ या िब्दाचा अथण ‘रमर्ीय व्यंग्याथण’ िा समजावा. 
 
२ ‘लाक्षशर्क’ िब्दाचे अशधक स्पष्ीकरर् याच काशरकेवरील वृत्तीच्या ‘पर् दुसरे त्याला लाक्षशर्क 
म्िर्तात’ …या भार्गावरील १ ल्याच टीपेमध्ये पािा. 
 
३ ‘त्या ध्वनीचे स्वरूप आम्िी सारं्गत आिोत’ असे काशरकेत म्िटले असल्याने ‘ध्वनीचे स्वरूप’ िा गं्रथाचा 
मुख्य शवर्षय झाला. सहृदयानंा ‘ध्वनीच्या स्वरूपाचे ्ान घडवरे्’ िे गं्रथाचे मुख्य प्रयोजन. पर् िे ्ान तरी 
किासाठी घडवावयाचे? तर त्यामुळे सहृदयाचं्या मनास आनंद वाटावा, म्िर्ून तेव्िा ‘सहृदयाचं्या मनास 
आनंद देरे् िे वरील ‘मुख्य प्रयोजनाचे प्रयोजन (म्िर्जे र्गौर्, आनुर्षंशर्गक प्रयोजन) िोय. ह्या र्गौर् 
प्रयोजनािी कारर् या नात्याने सबद्ध असलेले (मुख्य) प्रयोजन म्िर्जे ध्वनीच्या स्वरूपाचे ्ान करून देरे् 
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िे आिे. प्रयोजनाचे प्रयोजन ‘सहृदयमनः संतोर्षासाठी’ या चतुर्थ्यणन्त पदानेच साशंर्गतले असल्याने (सवण 
वातयाचा तो मुख्य आिय नव्िे, म्िर्ून) ते वातयाच्या मुख्य अथाच्या दृष्ीने अप्रधान (र्गौर्) च िोय. 
 
४ वास्तशवक िे मत अशभनवरु्गप्ताचेंिी नािी लकवा वृशत्तकाराचेंिी नािी; पर् असे मत कोर्ी माडंले, तर ते 
बरोबर िोर्ार नािी िे दाखशवण्यासाठीच केवळ िे मत माडंले, इतकेच. यापुढील ‘पर् वास्तशवक पािता’ … 
वर्गैरे िब्दानंी साशंर्गतलेल्या मताप्रमारे् इशत या िब्दाचंा संबंध केवळ ‘ध्वशन’ या स्वनात्मक िब्दािी लकवा 
नावािी नसून व्यंग्याथण या अथाचा बोध करून देर्ाऱ्या ध्वशन या िब्दािी आिे. पर्, अशभनवरु्गप्त यािूनिी 
चारं्गला मार्गण सुचवतात, तो असा– ‘इशत’ चा संबधं संपूर्ण वातयाकडेच घ्यावयाचा, म्िर्जे ‘ध्वशनरूपी अथण 
िा काव्याचा आत्मा िोय.’ असे (इशत) जे पूवीच्या शवद्वानानंी म्िटले आिे– असा अथण कररे् अशधक योग्य 
िोईल. म्िर्जे ध्वशन = ध्वशन नावाचा ‘िब्द’ नव्िे, तर ‘ध्वशननामक व्यंग्याथण’ असे शनष्पन्न िोते. 
 
५ म्िर्जे िा ‘र्गो’ या िब्दाचा उच्चार करतो, इतकेच. िे वातय पाशर्नीच्या १–१–४४ या सूत्रावरंील 
पतञ्जलीच्या मिाभाष्यातून घेतलेले आिे. 
 
६ यावरून अशभनवरु्गप्तानंा असे म्िर्ावयाचे आिेसे शदसते की, ज्या अथी ध्वनीच्या बाबतीत मतभेद आिेत, 
त्या अथी ध्वशन िी र्गोष् अन्स्तत्वात आिे आशर् जे कािी मतभेद असतील ते त्या ध्वनीच्या शठकार्च्या 
रु्गर्धमांबाबत असतील. 
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ध्वन्यालोकः 
 
तदभाववाणदना ंचामी णवकल्पाः संभवस्न्त । 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्याचा अभाव प्रशतपादन करर्ाराचें िे (पुढील प्रकाराचें) पक्ष संभवतात. 
 

लोचनम् 
 
न चास्माणभरभाववाणदना ं णवकल्पाः श्रुताः, लक तु सम्भाव्य दूषणयष्ट्यन्ते, अतः परोक्षत्वम् । न च 

भणवष्ट्यिस्तु दूषणयतंु युक्तम्, अनुत्पन्नत्वादेव । तदणप बुद्ध्यारोणपतं दूष्ट्यत इणत चेत्; बुद्ध्यारोणपतत्वादेव 
भणवष्ट्यत्वहाणनः । अतो भूतकालोन्मेषात् पारोक्ष्याणिणशष्टाद्यतनत्वप्रणतभानाभावाच्च णलिा प्रयोगः कृतः – 
जगदुणरणत । 

 
तद्व्याख्यानायवै सम्भाव्य दूषिं प्रकिणयष्ट्यणत । सम्भावनाऽणप नेयमसम्भवतो युक्ता, अणप तु 

सम्भवत एव, अन्यथा सम्भावनानामपयगवसानं स्यात् दूषिाना ं च । अतः सम्भावनामणभधाणयष्ट्यमािां 
समथगणयतंु पूवं सम्भवन्तीत्याह । सम्भाव्यन्त इणत तूच्यमानं पुनरुक्ताथगमेव स्यात् । न च सम्भवस्याणप 
सम्भावना, अणप तु वतगमानतैव स्फुिेणत वतगमानेनैव णनदेशः । ननु च सम्भविस्तुमूलया सम्भावनया 
यत्सम्भाणवतं तद दूषणयतुमशक्यणमत्याशकङयाह–णवकल्पा इणत । न तु वस्तु सम्भवणत तादृक् यत इयं 
सम्भावना, अणप तु णवकल्पा एव । ते च तत्त्वावबोधबन्ध्यतया स्फुरेयुरणप, अत एव ‘आचक्षीरन्’ इत्यादयोऽि 
सम्भावनाणवषया णलङ्प्प्रयोगा अतीतपरमाथें पयगवस्यस्न्त । यथा— 

 
यणद नामास्य कायस्य यदन्तस्तद बणहभगवेत् । 
दण्डमादाय लोकोऽय ंशुनः काकाशं्च वारयेत् ॥ 

 
इत्यि । यदे्यवं कायस्य दृष्टता स्यात्तदैवमवलोक्येतेणत भूतप्राितैव । यणद न स्यात्ततः लक स्याणदत्यिाणप, 
णक वृत्त ं यणद पूवगवन्न भवनस्य सम्भावनेत्ययमेवाथग इत्यलमप्रकृतेन बहुना । ति समयापेक्षिेन 
शब्दोऽथगप्रणतपादक इणत कृत्वा वाच्यव्यणतणरक्तं नास्स्त व्यङ्गयम्, सदणप वा तदणभधाबृत्त्याणक्षप्तं 
शब्दावगताथगबलाकृष्टत्वाद भाक्तम्, तदनाणक्षप्तमणप वा न वक्तंु शक्य ं कुमारीस्ष्ट्वव भतृगसुखमतणित्सु इणत 
िय एवैते प्रधानणवप्रणतपणत्तप्रकाराः । तिाभावणवकल्पस्य ियः प्रकाराः । शब्दाथगगुिालङकारािामेव 
शब्दाथगशोभाकाणरत्वाल्लोकशास्त्राणतणरक्तसुन्दरशब्दाथगमयस्य काव्यस्य न शोभाहेतुः कणश्चदन्योऽस्स्त 
योऽस्माणभनग गणित इत्येकः प्रकारः । यो वा न गणितः स शोभाकायेव न भवतीणत णितीय. । अथ शोभाकारी 
भवणत तह्यगस्मदुक्त एव गुिे वाऽलङ्कारे वाऽन्तभगवणत, नामान्तरकरिे तु णकयणददं पास्ण्डत्यम् । 

 
अथाप्युक्तेषु गुिेष्ट्वलङ्कारेषु वा नान्तभावः, तथाणप लकणचणिशेषलेशमाणश्रत्य 

नामान्तरकरिमुपमाणवस्च्छणत्तप्रकारािामसंख्यत्वात् । तथाणप गुिालङ्कारव्यणतणरक्तत्वाभाव एव । 
तावन्मािेि च लक कृतम्? अन्यस्याणप वैणच्यस्य शक्योत्पे्रक्षत्वात् । णचरन्तनैर्वह भरतमुणनप्रभृणतणभयगमकोपमे 
एव शब्दाथालङ्कारत्वेनेष्ट,े तत्प्रपञ्चणदक्प्रदशगनं त्वन्यरैलङ्कारकारैः कृतम् । तद्यथा – ‘कमगण्यण्’ इत्यि 
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कुम्भकारादु्यदाहरिं श्रुत्वा स्वय ं नगरकाराणदशब्दा उत्पे्रक्ष्यन्ते, तावता क आत्मणन बहुमानः । एव 
प्रकृतेऽपीणत तृतीयः प्रकारः । एवमेकणिधा णवकल्पः, अन्यौ च िाणवणत पञ्च णवकल्पा इणत तात्पयाथगः । 

 
लोचन 

 
आशर् अभाववाद्याचें प्रकार आमच्या ऐशकवात नािीत, पर् त्या प्रकाराचं्या ितयतेची कल्पना करून 

आम्िी त्यातील दोर्ष दाखवर्ार आिोत. म्िर्ून (म्िर्जे ते प्रकार आम्िालंा प्रत्यक्ष मािीत झालेले नािीत, 
केवळ कन्ल्पलेलेच आिेत, म्िर्ून) त्या प्रकारामंध्ये ‘परोक्षत्व’ (म्िर्जे प्रत्यक्ष अनुभवाचा शवर्षय न िोरे् िे) 
आिे. आशर् यावर जर कोर्ी असे म्िरे्ल की, भशवष्यकाळच्या उदरात लपलेल्या र्गोष्ीतले दोर्ष दाखशवरे् 
योग्य नािी; का, तर ती खरोखरी उत्पन्न झाली नािी िेच त्याचे कारर्. आशर् ती र्गोष् केवळ भशवष्यकालीन 
आिे, इतकेच नव्िे, तर तुम्िी मनात त्या र्गोष्ीची (मुद्दाम) कल्पना करून तीतील दोर्ष दाखवीत आिात, 
तर त्याला उत्तर िेच की, मनात शतची कल्पना केली रे्गल्यामुळेच शतच्या शठकार्ी भशवष्यकालीनत्व रािात 
नािी. म्िर्ून भतूकाळाची झाक प्राप्त झाल्यामुळे, ¹ तसेच ते प्रकार परोक्ष असल्याने (म्िर्जे प्रत्यक्ष 
ऐकलेले नसल्याने) आशर् ते शवशिष् म्िर्जे व्याविाशरक लकवा वास्तव वतणमानकाळातले नसल्यामुळे 
काशरकेत जर्गदुः असा परोक्षभतूकाळाचा प्रयोर्ग केला आिे. 

 
या (परोक्षभतूकाळा)चे स्पष्ीकरर् करण्यासाठीच (वृशत्तकार) अभावाच्या प्रकारांची कल्पना 

करून त्यात दोर्ष दाखवर्ार आिेत, िी कल्पनासुद्धा संभवनीय म्िर्जे ितय कोटीतल्या र्गोष्ीची कररे् 
योग्य, असंभवनीय र्गोष्ींची नव्िे. ² नािीतर कल्पनानंा आशर् दोर्षानंा अतंच रािर्ार नािी. ³ म्िर्ून पुढे 
सारं्गण्यात येर्ार असलेल्या (अभाववादाच्या) प्रकाराचं्या कल्पनेचे ितयतेच्या दृष्ीने समथणन करण्यासाठी 
वृशत्तकारानंी आधी अभाववादाचे तीन प्रकार ‘संभवतात’ असे म्िटले. ‘कन्ल्पले जात आिेत’ असे जर त्यानंी 
म्िटले असते, तर ‘शवकल्पाचंी (म्िर्जे कन्ल्पत प्रकाराचंी) कल्पना केली जात आिे’ असे म्िटल्यासारखे 
िोऊन त्यामुळे (कल्पना कररे् या अथाची) पुनरुततीच झाली असती. आशर् ‘सभवतात’ असे न म्िर्ता 
‘सभव ू िकतील’ असे म्िर्रे् योग्य नािी, कारर् संभव िा वतणमानकाळातला िे स्पष् असल्याने ⁴ 
वृशत्तकारानंी संभवाचा शनदेि ‘संभवतात’ या वतणमानकाळीच शक्रयापदाने केला. 

 
‘पर् कायिो, संभवनीय र्गोष् शजचा आधार आिे, अिा कल्पनेने जे कन्ल्पले, त्यात दोर्ष काढरे् 

अितयच नािी का?’ अिी िकंा कोर्ी घेईल, म्िर्ूनच वृशत्तकारानंी ‘शवकल्प’ (शनराधार कल्पना) िा िब्द 
वापरला. या शवकल्पानंा आधार असलेले वस्तुरूप असे कािी नािी, पर् िे शवकल्प म्िर्जे केवळ कल्पनेचा 
शवलासच िोय. आशर् िे शवकल्प ध्वनीचे यथाथण स्वरूप न कळल्याने सुचू िकतीलिी, म्िर्ूनच ‘कल्पना’ िा 
आिय असलेली आचक्षीरन् (म्िर्तील), इ. जी ितयताथणक शवध्यथी शक्रयापदे वृशत्तकारानंी पुढे वापरली 
आिेत, त्या सवांचे भतूकाळातच पयणवसान िोते. ⁵ ज्याप्रमारे् पुढील श्लोकात— 

 
‘या िरीराच्या आत जे आिे, ⁶ ते जर बािेरच्या बाजूस शदसू लारे्गल, तर या जर्गातील लोक 

काठ्या घेऊन कुत्र्यानंा व कावळयानंा िाकलत बसतील.’ ⁷ 
 
(या श्लोकात) ‘जर िरीर याप्रमारे् शदसले, तर असे (म्िर्जे लोक कुत्र्याकावळयानंा िाकलत 

बसलेले) पािावयास शमळेल अिा आियामुळे ‘शदसेल’ सारख्या शवध्यथी शक्रयापदाचें मुख्यतः भतूकाळ िेच 
सार आिे. 
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‘जर (असे) नसेल, तरी काय िोईल’ या (शनरे्षधरूप) वातयातिी पूवीप्रमारे् िोण्याचा (म्िर्जे 
आतले बािेर न शदसण्याचा) संभव नसेल, तरी काय झाले ⁸? असाच, भतूकाळाचाच अथण आिे. (पर्) 
असो, या प्रकारची अप्रस्तुताची फार चचा पुरे झाली 

 
आता सकेंताच्या ⁹ आधारे (च) िब्द अथाचा बोध करून देतो, म्िर्ून वाच्याथािून वरे्गळा (असा) 

व्यंग्य अथण नािीच ¹⁰ लकवा िब्दालावाच्य अथािून शनराळा अथण असतो असे मानले, तरीदेखील तो 
अशभधावृशत्त ¹¹ कंुशठत झाल्यामुळे आशक्षप्त ¹² म्िर्जे खेचून आर्लेला व िब्दावरून समजर्ारा वाच्याथण 
बाशधत झाल्यामुळे ओढून आर्लेला असल्यामुळे तो ‘भातत’ (म्िर्जे लाक्षशर्क) िोय. तो अशभधावृत्तीने 
आशक्षप्त नसतो असे मानले, तरी त्याचे यथाथण स्वरूप िब्दानंी सारं्गरे् ितय नािी, जसे भत्याचे सुख न 
जार्र्ाऱ्या कुमारींना त्या सुखाची कल्पना िब्दानंी देरे् अितय आिे, त्याप्रमारे्. 

 
अिा रीतीने ध्वशनशवरोधाचे तीन मुख्य प्रकार झाले. त्यातं अभावबाद या शवकल्पाचे तीन (उप) 

प्रकार–१. काव्याला िोभा आर्ण्याचे काम िब्दरु्गर्, िब्दालंकार, अथणरु्गर् व अथालंकार िेच करतात. 
लौशकक ¹³ व िास्रीय िब्दाथािून शभन्न अिा सुंदर िब्दाथांनी जे पशरपूर्ण असते. तेच ‘काव्य’ िोय. त्याच्या 
िोभेस आम्िी (म्िर्जे आजपयंतच्या काव्यािास्रकारानंी) शवचारात घेतली नािी अिी शनराळी कोर्तीतरी 
वस्तू कारर्ीभतू असरे् ितय नािी िा एक (उप) प्रकार िोय. (२) लकवा जी आम्िी शवचारात धेतली नािी, 
ती वस्तू िोभाकारक नािीच िा दुसरा प्रकार. (३) आशर् ती िोभाकारक असेलच, तर शतचा अन्तभाव 
आम्िी साशंर्गतलेल्या रु्गर् लकवा अलंकारातच िोईल, त्याला केवळ दुसरे नाव देण्यात शकतीसे पान्ण्डत्य 
आिे? 

 
आशर् जरी (पूवणसूरींनी) साशंर्गतलेल्या रु्गर्ामंध्ये अथवा अलंकारामंध्ये त्याचा अन्तभाव िोत नािी 

असे (ध्वशनवाद्याचें) म्िर्रे् असेल, तरीिी एखाद्या शविरे्षाचा (म्िर्जे प्रकाराचा) लिानसा अंि घेऊन 
त्याला केवळ दुसरे नाव द्यावसेे (ध्वशनवाद्यानंा) वाटले असेल. उदा. उपमेच्या चमत्कृतीचे प्रकार असंख्य 
असू िकतात. त्यापंैकी कािी प्रकाराचंी स्वतंत्र अलंकार म्िर्ून र्गर्ना करण्यात आली आिे. ¹⁴ परंतु असे 
असले तरी रु्गर् आशर् अलंकार यािूंन वरे्गळे असण्याचा धमण त्याचं्या शठकार्ी नािीच. कारर् केवळ 
तेवढ्यानेच (म्िर्जे लिानिा अंिाला दुसरे नाव देण्यानेच) तुम्िी काय (शविरे्ष) शमळशवले? (कारर्) 
आर्खी वैशचत्र्याचीिी कल्पना कररे् ितय आिे. उदा. भरतमुनी इ. शचरंतनानंा ‘यमक’ िाच िब्दालंकार 
आशर् ‘उपमा’ िाच अथालंकार प्रशतशनधी म्िर्ून सारं्गरे् इष् वाटले. ¹⁵ इतर अलंकारकारानंी त्या 
अलंकाराचंा सखं्येच्या दृष्ीने शवस्तार कसा िोईल िे दाखशवले. तर ज्याप्रमारे् कमगण्यण् (३–२–१) या 
सूत्राच्या बाबतीतले ‘कुम्भकार’ िे उदािरर् ऐकल्यावर जर कोर्ी स्वतः ‘नर्गरकार’ इ. िब्दाचंी कल्पना 
केलीं, तर तेवढ्यामुळे त्याने आपली पाठ शकतीिी थोपटून घ्यावयाची? त्याप्रमारे्च प्रस्तुत शठकार्ीिी 
आिे. ¹⁶ अिा रीतीने िा शतसरा प्रकार िोय. याप्रमारे् एका (म्िर्जे अभाववादी) पक्षाचे तीन (उप-) प्रकार 
आशर् दुसरे दोन (म्िर्जे भाततवाद आशर् अशनवणचनीयवाद िे) पक्ष असे एकूर् पाच प्रकार आिेत, ¹⁷ िा 
(गं्रथकाराचा) आिय. 

 
िीपा 
 
१ जे कल्पनेत आर्ले, ते त्या वळेी वतणमानकालीन झाले व लरे्गच ते भतूकाळातच जमा झाले. प्रत्येक 
वतणमानकालीन र्गोष् पढुच्याच क्षर्ाला भतूकाळात जमा िोत असते.] 
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२ उदा. ‘र्गर्गनपुष्पे मला शमळाल्यास मी त्याचंी माळ अिा तऱ्िेने रंु्गफीन,’ लकवा ‘िििृरं्ग शमळाल्यास ते 
घेऊन ित्रूवर असा असा िल्ला करीन’ अिा कल्पना करण्यात कािीिी ििील नािी. 
 
३ कारर् कल्पना काय, िव्या तेवढ्या करीत बसता येतील आशर् त्यानंा दूर्षरे्िी पाशिजे शततकी देता 
येतील! 
 
४ संभव िा वतणमानकाळातला असे म्िर्ण्याचे कारर् संभवनीय कल्पना (शवकल्प) मनात आर्ताक्षर्ी ती 
‘वतणमानकाळातली’ िोते. 
 
५ ह्याच टीपापंैकी टीप १ ली पािा. 
 
६ म्िर्जे रतत, मासं, इ. 
 
७ त्या बािेर शदसर्ाऱ्या रतत, मासं वर्गैरेवर कावळे, कुते्र तुटून पडू पाितील. त्याचें शनवारर् करण्यासाठी 
लोकानंा काठ्या वापराव्या लार्गतील िा आिय. 
 
८ ‘तरी काय झाले’? असे म्िर्ण्यातील अशभप्राय असा की, आतले पदाथण आतच रािून िरीर बािेरून 
स्वच्छ शदसले तरी िवेटी ते शवर्षयोपभोर्गाच्या कदणमातच लोळर्ारे असल्याने शकळस उत्पन्न करर्ारे आिे. 
 
९ ‘संकेत’ व ‘वाच्याथग’ – 
प्रत्येक िब्दाचा जो ठरलेला अथण असतो, तो अर्गदी पशिल्याने कािी लोकानंी ठरशवलेला असतो व मर्ग तो 
रूढ िोतो. िे पशिले ठरवरे् म्िर्जेच ‘संकेत’. पशिल्याने तो अथण कोर्ी ठरवला ते सारं्गता येत नािी, म्िर्ून 
‘या िब्दाचा अथण िा समजावा’ अिी पशिली ईश्वरी इच्छा मानून शतला नैयाशयक ‘संकेत’ म्िर्तात. िा 
ठरलेला अथण म्िर्जेच िब्दाचा ‘वाच्याथण’ िोय. 
 
१० या लोकाचें म्िर्रे् असे – िब्द उच्चारल्यावर जेवढा अथण ध्यानात येतो, तो सवण वाच्याथणच िोय. त्यािून 
शनराळा व्यंग्याथण नसतोच. पािा, उद द्योत ३, पृ. ४१५ (कािी आवृशत्त). 
 
११ िब्द आपला ठरलेला अथण म्िर्जे ‘वाच्याथण’ आपल्या ज्या िततीने लकवा वृत्तीने (व्यापाराने) ्ात 
करून देतो, त्या वृत्तीला ‘अशभधा-वृशत्त’ म्िर्तात. 
 
१२ ‘आशक्षप्त’ म्िर्जे ‘अथापत्ती’ने ्ात िोर्ारे. एखाद्या र्गोष्ीची उपपत्ती दुसऱ्या किानेिी लार्गत 
नसल्यास ज्याने उपपत्ती लार्गते, तो अथण तेथे अपशरिायणपरे् उपन्स्थत कररे् याला ‘अथापशत्त’ म्िर्तात. 
लठ्ठ देवदत्त शदवसा जेवत नािी’ या उदािरर्ात ‘शदवसा न जेवतािी तो लठ्ठ आिे, तेव्िा मर्ग तो रात्री जेवत 
असला पाशिजे’ असे मानर्ें भार्गच पडते. 
 
१३ लौशकक म्िर्जे रोजच्या व्यविारात वापरले जार्ारे. 
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१४ उदा. दण्डीच्या ‘संियोपमा’ या प्रकाराला पुढे ‘ससंदेि’ नावाचा अलंकार मानण्यात आले. त्याचा 
‘अद भतुोपमा’ िा प्रकार पुढे ‘यद्यथाशतियोन्तत’ झाला, तर त्याचा ‘मोिोपमा’ िा प्रकार म्िर्जेच नंतरचा 
‘भ्रान्न्तमान्’ अलंकार िोय. 
 
१५ वस्तुतः भरतानंी नाट्यिास्राच्या १६ व्या अध्यायात ‘यमक’ िा िब्दालंकार व उपमा, रूपक आशर् 
दीपक िे तीन अथालंकार साशंर्गतले आिेत. अशभनवरु्गप्तानंी रूपक व दीपक िे अलंकार साम्यावरच 
आधारलेले असल्याने त्याचंा उपमेतच अंतभाव केलेला असावा. 
 
१६ म्िर्जे ध्वशन िा रु्गर्ालंकारामध्येच अंतभूणत असूनिी त्याला बाजूला काढून त्याच्यावर ध्वशनशसद्धान्त 
उभारण्यातिी शविरे्ष असे कािी नािी. 
 
१७ जयरथाने रुय्यकाच्या ‘अलंकारसवणस्वा’ वरील टीकेच्या प्रारंभी (पािा, अलंकारसवणस्व, काव्यमाला 
आवृशत्त, पृ. ११) पुढील बारा ध्वलनशवरोधी मताचंा शनदेि केला आिे— 
 

तात्पयगशस्क्तरणभधा लक्षिानुणमणतर्विधा । 
अथापणत्तः, क्वणचत तन्िं, समासोक्त्याद्यलंकृणतः ॥ 
रसस्य कायगता, भोगो, व्यापारान्तरबाधनम् । 
िादशेत्थं ध्वनेरस्य स्स्थता णवप्रणतपत्तयः ॥ 

 
िी १२ मते अिी : (१) ध्वनीचा अंतभाव तात्पयणिततीमध्येच िोतो (भाट्ट मीमासंक), (२) ध्वनीचा 

अंतभाव अशभधेत िोतो (प्राभाकर मीमासंक); (३ व ४) ध्वनीचे कायण (उत्पादानलक्षर्ा व लक्षर्लक्षर्ा या) 
लक्षरे्च्या दोन प्रकारानंीच िोते, (५ व ६) व्यंग्याथाची प्रतीशत (स्वाथण व पराथण) या दोन प्रकारच्या 
अनुमानाने िोते (नैयाशयक), (७) व्यंग्याथाची प्रतीशत अथापशत्त या प्रमार्ाने िोते (याच टीपातंील टीप १२ 
वी पािा). (८) व्यंग्याथाचे ्ान श्लेर्षामुळे िोते, (९) ध्वनीचा अंतभाव समासोन्तत इ. अलंकारातंच िोतो, 
(१०) रस िा ‘व्यंर्ग’ नसून ‘कायण’ म्िर्जे उत्पाद्य आिे (लोल्लट), रस िा व्यंग्य नसून ‘भोग्य’ आिे 
(भट्टनायक), (१२) ध्वनीच्या बाबतीत कोर्तािी िब्दव्यापार प्रवृत्त िोत नसल्याने तो ‘अशनवणचनीय’ आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
ति केणचदाचक्षीरन् – शब्दाथगशरीरं तावत्काव्यम् । ति च शब्दगताश्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः 

प्रणसिा एव । अथगगताश्चोपमादयः । विगसंघिनाधमाश्च ये माधुयादयस्तेऽणप प्रतीयन्ते । तदनणतणरक्तवृत्तयो 
वृत्तयोऽणप याः कैणश्चदुपनागणरकाद्याः प्रकाणशताः, ता अणप गताः श्रविगोचरम् । रीतयश्च वैदभीप्रभृतयः । 
तद्व्यणतणरक्तः कोऽय ंध्वणननामेणत । 

 
ध्वन्यालोक 

 
त्यापैकी कािीजर् म्िर्तील—काव्याचे घटक म्िर्जे िब्द आशर् अथण िे िोत, िे तर सवणमान्य 

आिे. त्या काव्याच्या सैौंदयाचे अनुप्रास वर्गैरे िब्दशनष्ठ िेतू प्रशसद्धच आिेत. आशर् उपमा वर्गैरे अथणशनष्ठ 
िेतूिी (प्रशसद्धच आिेत). आशर् वर्ांच्या रचनेचे धमण असलेले ¹ जे माधुयण इ. (सैौंदयणिेतु), तेिी प्रत्ययाला 
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येतात. त्यािूंन ज्याचें स्वरूप वरे्गळे नािी, अिा ज्या ‘उपनार्गशरका’ वर्गैरे वृशत्त कािीनी प्रकाशित केल्या, 
त्यािी आमच्या कानावंर आल्या आिेत. आशर् वैदभी वर्गैरे रीतीिी आम्िी ऐकल्या आिेत! त्यािूंन वरे्गळा 
असा िा ‘ध्वशन’ नावाचा तथाकशथत पदाथण कोर् आिे? 

 
लोचनम् 

 
तानेव क्रमेिाह – शब्दाथगशरीरं तावणदत्याणदना । तावद्ग्रहिेन कस्याप्यि न णवप्रणतपणत्तणरणत 

दशगयणत । ति शब्दाथौं न तावद ध्वणनः, यतः संज्ञामािेि णह को गुिः? अथ शब्दाथगयोश्चारुत्वं स ध्वणनः । 
तथाणप णिणवधं चारुत्वम् । स्वरूपमािणनष्ठं संघिनाणश्रतं च । ति शब्दाना ं स्वरूपमािकृतं चारुत्वं 
शब्दालङ कारेभ्यः, संघिनाणश्रतं तु शब्दगुिेभ्यः । एवमथाना ं चारुत्वं स्वरूपमािणनष्ठमुपमाणदभ्यः । 
संघिनापयगवणसतं तु अथगगुिेभ्यः इणत न गुिालङ कारव्यणतणरक्तो ध्वणनः कणश्चत् । 

 
संघिनाधमा इणत । शब्दाथगयोणरणत शेषः । यद्गुिालङ कारव्यणतणरक्तं तच्चारुत्वकाणर न भवणत, 

णनत्याणनत्यदोषा असाधुदुःश्रवादय इव । चारुत्वहेतुश्च ध्वणनः, तन्न तद्व्यणतणरक्त इणत व्यणतरेकी हेतुः । ननु 
वृत्तयो रीतयश्च यथा गुिालङ कारव्यणतणरक्ताश्चारुत्वहेतवश्च, तथा ध्वणनरणप तद्व्यणतणरक्तश्च चारुत्वहेतुश्च 
भणवष्ट्यतीत्यणसिो व्यणतरेक इत्यनेनाणभप्रायेिाह – तदनणतणरक्तवृत्तय इणत । नैव वृणत्तरीतीनां 
तद्व्यणतणरक्तत्वं णसिम् । तथा ह्यनुप्रासानामेव दीप्तमसृिमध्यमविगनीयोपयोणगतया 
परुषत्वलणलतत्वमध्यमत्वस्वरूपणववचेनाय वगगियसम्पादनाथग णतिोऽनुप्रासजातयो वृत्तय इत्युक्ताः, 
वतगन्तेऽनुप्रासभेदा आस्स्वणत । यदाह 

 
सरूपव्यञ्जनन्यासं णतसृष्ट्वेतासु वृणत्तषु । 
पृथक्पृथगनुप्रासमुशस्न्त कवयः सदा ॥ इणत ॥ 

 
पृथक्पृथणगणत । परुषानुप्रासा नागणरका । मसृिानुप्रासा उपनागणरका, लणलता । नागणरकया 

णवदग्धया उपणमतेणत कृत्वा । मध्यममकोमलपरुषणमत्यथगः । अत एव 
वैदग्ध्यणवहीनस्वभावासुकुमारापरुषग्राम्यवणनतासादृश्याणदय ंवृणत्तग्राम्येणत । ति तृतीयः कोमलानुप्रास इणत 
वृत्तयोऽनुप्रासजातय एव । न चेह वैशेणषकवद वृणत्तर्वववणक्षता, येन जातौ जाणत मतो वतामानत्वं न स्यात्, 
तदनुग्रह एव णह ति वतगमानत्वम् । यथाह कणश्चत्— 

 
लोकोत्तरे णह गाम्भीये वतगन्ते पृणथवीभुजः । इणत । 
 
तस्माद वृत्तयो ऽ नुप्रासाणदभ्यो ऽ नणतणरक्तवृत्तयो नाभ्यणधकव्यापाराः । अत एव व्यापारभेदा 

भावान्न पृथगनुमेयस्वरूपा अपीणत वृणत्तशब्दस्य व्यापारवाणचनोऽणभप्रायः । अनणतणरक्तत्वादेव वृणत्तव्यवहारो 
भामहाणदणभनं कृतः उद भिाणदणभः प्रयुक्तेऽणप तस्स्मन्नाथगः कणश्चदणधको हृदयपथमवतीिग इत्यणभप्रायेिाह–
गताः श्रविगोचरणमणत । रीतयशे्चणत । तदनणतणरक्तवृत्तयोऽणप गताः श्रविगोचरणमणत संबन्धः । 
तच्छब्देनाि माधुयादयो गुिाः तेषां च समुणचतवृत्त्यपगिे यदन्योन्यमेलनक्षमत्वेन पानक इव 
गुडमणरचाणदरसाना ं सङ घगतरूपतागमनं दीप्तलणलतमध्यमविगनीयणवषयं 
गौडीयवैदभगपा्चालदेशहेवाकप्राचुयगदृशा तदेव णिणवधं रीणतणरत्युक्तम् । जाणतजाणतमतो नान्या, समुदायश्च 
समुदाणयनो नान्य इणत वृणत्तरीतयो न गुिालङ कारव्यणतणरक्ता इणत स्स्थत एवासी व्यणत रेकी हेतुः । तदाह–
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तद्व्यणतणरक्तः कोऽय ं ध्वणनणरणत । नैष चारुत्वस्थानं शब्दाथगरूपत्वाभावात् । नाणप चारुत्वहेतुः 
गुिालङ्कारव्यणतणरक्तत्वाणदणत । तेनाखण्डबुणिसमास्वाद्यमणप काव्यमपोिारबुद्ध्या यणद णवभज्यते, 
तथाप्यि ध्वणनशब्दवाच्यो न कणश्चदणतणरक्तोऽथो लभ्यत इणत नामशब्देनाह ॥ 

 
लोचन 

 
तेच (पाच प्रकार) ‘काव्याचे िरीर (घटक)’… इ. िब्दानंी वृशत्तकार क्रमाने वर्णन करतात–तावत् 

(म्िर्जे िे तर सवणमान्य आिे) िा िब्द वृत्तीमध्ये वापरून या बाबतीत कोर्ाचेिी शवरुद्ध मत नािी असे 
दिणशवण्याचा वृशत्तकाराचंा िेतू आिे. आता िब्द आशर् अथण िे तर कािी ध्वशन नव्िेत, कारर् (तसे 
असल्यास) त्यानंा नुसते ‘ध्वशन’ िे दुसरे नाव देण्याने काय फायदा? बरे, ‘िब्दाथांचे जे सैौंदयण तो ध्वशन’ 
(असे म्िर्रे्) असेल, तर ते सैौंदयण दोन प्रकारचे असते–१) (िब्दाथांच्या) केवळ स्वरूपात रािर्ारे व २) 
संघटनेत (म्िर्जे रचनेत) रािर्ारे. त्यापंैकी िब्दातंले (त्याचं्या) केवळ स्वरूपामुळे उत्पन्न िोर्ारे सैौंदयण 
िब्दालंकारामुंळे, व संघटनेमुळे उत्पन्न िोर्ारे (सैौंदयण) िब्दरु्गर्ामुंळे उत्पन्न िोते. याचप्रमारे् अथामधील, 
केवळ स्वरूपामुळे उत्पन्न िोर्ारे सैौंदयण उपमा इ. अथालंकारामुंळे व संघटनेत रािर्ारे सैौंदयण अथणरु्गर्ामुंळे 
उत्पन्न िोते. अिा रीतीने ध्वशन म्िर्जे रु्गर् व अलंकार यािूंन वरे्गळे असे कािीिी नािी. 

 
आता वृत्तीत ‘संघटनाचें (म्िर्जे रचनाचें) धमण असलेले’ िे जे िब्द आिेत. त्यांच्या जोडीला ‘िब्द 

आशर् अथण याचं्या’ िे िब्द अध्याहृत घ्याव े(व ‘िब्दाचं्या व अथांच्या रचनाचें धमण’ असा अथण करावा). जे जे 
रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळे आिे, ते ते सैौंदयास कारर्ीभतू िोत नािी, ज्याप्रमारे् (रु्गर् आशर् अलंकार यािूंन 
वरे्गळे असर्ारे असाधुत्व, ² दुःश्रवत्व ³ इत्याशद अनुक्रमे शनत्य व अशनत्य असर्ारे दोर्ष (सैौंदयास 
कारर्ीभतू नसतात), त्याप्रमारे्. ध्वशन तर सैौंदयणिेतू आिे, म्िर्ून तो त्यािूंन वरे्गळा असर्ार नािी. अिा 
रीतीने िा व्यशतरेकी ⁴ िेतू आिे. 

 
(यावर ध्वशनवादी कदाशचत् असे म्िरे्ल की) काय िो, ज्याप्रमारे् ‘वृशत्त’ आशर् ‘रीशत’ या रु्गर् आशर् 

अलंकार यािूंन वरे्गळयािी आिेत आशर् सैौंदयणिेतूिी आिेत, त्याप्रमारे् ध्वशनसुद्धा रु्गर्ालंकारािूंन शनराळा 
आशर् सैौंदयणिेतूिी असू िकेल! मर्ग (जे जे रु्गर्ालंकारािूंन शभन्न ते ते सैौंदयाचे कारर् असू िकत नािी) िी 
(अभाववाद्याचंी) व्यशतरेकव्यान्प्त शसद्ध िोत नािी ⁵! (असे ध्वशनवादी म्िर्र्ार िे) लक्षात घेऊनच 
अभाववादी ‘त्यािूंन (म्िर्जे रु्गर्ालंकारािूंन) ज्याचें स्वरूप वरे्गळे नािी अिा वृशत्त’ असे म्िर्तात. वृशत्त 
आशर् रीशत या रु्गर्ालंकारािूंन शनराळया आिेत असे मुळीच शसद्ध झालेले नािी, कारर् दीप्त (म्िर्जे 
प्रखर), मसृर् (म्िर्जे कोमल), मध्यम (म्िर्जे प्रखरिी नािी व सौम्यिी नािी अिी) अिा शनरशनराळया 
प्रकारच्या वण्यण शवर्षयानंा (अनुप्रास) पोर्षक िोतात, म्िर्ून अनुप्रासाचंी स्वरूपेिी परुर्षत्व, लशलतत्व आशर् 
मध्यमत्व अिी वरे्गवरे्गळी दाखशवण्यासाठी व त्याचें तीन वर्गण साधण्यासाठी अनुप्रासाचं्या तीन जातींनाच 
‘वृशत्त’ म्िटले रे्गले आिे. ‘अनुप्रासाचें प्रकार याचं्यात ‘आिेत’ (वतगन्ते) अिा व्युत्पत्तीमुळे यानंा वृत्ती म्िटले. 
कारर् (भट्टोद भटानंी) म्िटले आिे– 

 
‘या तीन वृत्तींमध्ये केल्या जार्ाऱ्या समान (म्िर्जे सारखे) स्वरूप असलेल्या व्यजंनांच्या 

समाविेाला जार्ते लोक अनुप्रासाचें शनरशनराळे प्रकार मानतात. ⁶’ 
 



 

अनुक्रमणिका 

वरील शवधानातील पृथक् पृथक् (म्िर्जे वरे्गवरे्गळया प्रकारचे) या िब्दाचें शववरर् असे – परुर्ष 
(म्िर्जे कठोर) वर्ांच्या अनुप्रासाने युतत असलेली वृशत्त ‘नार्गशरका’ िोय. जीत मसृर् (म्िर्जे कोमल) 
वर्ांचा ⁸ अनुप्रास असतो, ती वृशत्त ‘उपनार्गशरका’ लकवा ‘लशलता.’ (शतला) उपनार्गशरका म्िर्ण्याचे कारर् 
ती ‘नार्गशरक’ म्िर्जे शवदग्ध लकवा चतुर ललनेसारखी असते िे िोय. जे परुर्षिी नािी व जे कोमलिी नािी 
ते मध्यम असा अथण (समजावा). म्िर्ूनच, शवदग्ध (म्ि. चतुर) स्वभाव नसलेल्या, सुकुमारिी नव्िे लकवा 
परुर्षिी नव्िे अिा ग्राम्य स्रीिी (या वृत्तीचे) साम्य, म्िर्ून िी वृशत्त ‘ग्राम्या’ िोय. त्यापंकैी शतसऱ्या 
अनुप्रासास कोमलानुप्रास ⁹ म्िर्तात. अिा रीतीने वृशत्त म्िर्जे अनुप्रासाचं्या जातीच िोत. 

 
आशर् या शठकार्ी वृशत्त या जातीमध्ये म्िर्जे ‘सामान्या’मध्ये अनुप्रास या व्यन्तत राितात असे जे 

म्िटले, ते वैिशेर्षक मतानुसार ¹⁰ (वृशत्त = रािरे् या अथाने) म्िटलेले नािी, कारर् ते म्िर्रे् जर वैिशर्षक 
मतानुसार असते, तर ‘व्यन्तत िी जातीच्या शठकर्ी रािात नािी’ या वैिशेर्षकाचं्या मताला ते शवरुद्ध झाले 
असते. तर त्याचं्या शठकार्ी अनुप्रासाचें ‘रािरे्’ याचा अथण अनुप्रासानंी वृत्तींना शवशिष् रसाशभव्यन्तत 
करण्याचे कामी ‘उपकारक िोरे्’ िा िोय. जसे कोर्ीतरी (जर) म्िटले की– – 

 
‘राजेलोक खरोखर लोकोत्तर र्गाभंीयाचे शठकार्ी राितात’ (तर याचा अथण ‘र्गाभंीयण राजे लोकानंा 

आपापली कामे करण्याचे कामी उपकारक िोते’ िा घ्यावयाचा, ‘राजे लोक र्गाभंीयामध्ये राितात’ असा 
नािी.) 

 
म्िर्ून वृशत्त या अनुप्रासाशदकािूंन ‘अनशतशरततवृत्तीच्या’ आिेत, म्िर्जे त्याचें कायण अनुप्रासादींच्या 

कायािून शभन्न नािी. याच कारर्ामुळे, म्िर्जे त्याचं्या कायात फरक नसल्याने या वृत्तींचे स्वरूपिी 
अनुप्रासाचं्या स्वरूपािून वरे्गळे आिे असे अनुमान करता येण्याजोरे्ग नािी, िा ‘कायण’ या अथाचा ‘वृशत्त’ िा 
िब्द वापरण्यामार्गचा (वृशत्तकाराचंा) िेतू. ‘वृशत्त’ अनुप्रासािूंन वरे्गळया नसल्यामुळेच भामिाशदकानंी ¹¹ 
आपल्या गं्रथात (अनुप्रासाचंी चचा केली असली तरी) ‘वृशत्त’ िा िब्द वापरला नािी, आशर् उद भटाशदकानंी 
¹² वृशत्त िा िब्द वापरून अनुप्रासाचें शववचेन केले असले तरी त्या वृत्तींमध्ये अनुप्रासाचं्या प्रकारािूंन अशधक 
कािी स्वरूप प्रत्ययास येत नािी, या अशभप्रायाने वृशत्तकारानंी ‘त्या वृशत्तदेखील आमच्या कानावंर ¹³ आल्या 
आिेत’ असे म्िटले. 

 
‘आशर् रीशतदेखील’… इ. – त्यािूंन (म्िर्जे रु्गर्ािूंन) ज्याचें कायण शभन्न नािी अिा, आमच्या 

कानावंरून रे्गल्या आिेत, असा संबधं जोडावयाचा. ‘त्यािूंन’ या िब्दाने येथे ‘माधुयाशद रु्गर्ािूंन’ असे 
साशंर्गतले आिे. ज्याप्रमारे् ‘पानका’मध्ये (म्िर्जे पन्िे लकवा सार अिासारख्या पेयामध्ये) र्गूळ, शमरे 
इत्यादींच्या रसाचें – (म्िर्जे स्वादाचें)– एकीभवन िोते, त्याप्रमारे् दीप्त (म्िर्जे प्रखर), लशलत 
(म्िर्जे कोमल), आशर् मध्यम (म्िर्जे प्रखरिी नव्िे व कोमलिी नव्िे) अिा, वण्यण शवर्षयानंा उशचत अिा 
मनोवृत्ती शनमार् करण्याचे कामी माधुयाशद रु्गर्ामंध्ये एकमेकात शमसळून जाण्याची क्षमता असल्यामुळे ते 
रु्गर्िी एकमेकात शमसळून जाऊन त्याचें एकीभवन िोते व ते शमश्रर् दीप्त, मसृर्, मध्यम यापंैकी ज्या वण्यण 
शवर्षयाला उशचत असेल त्याप्रमारे् त्या शमश्रर्ाचे तीन प्रकार िोतात. त्या शतन्िींपैकी एकेक प्रकार शवपलु 
प्रमार्ावर वापरण्याची प्रवृत्ती शवदभण, र्गौड व पाचंाल या देिातंल्या कवींमध्ये त्या वळेच्या िास्रकारानंा 
आढळून आली, म्िर्ून (त्यानंी) त्या तीन प्रकारच्या रु्गर्शमश्रर्ानंा ‘रीशत’ िे नाव शदले. ¹⁴’ 
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‘जाशत’ िी त्या जातीने युतत अिा व्यततीपेक्षा शभन्न नािी, ¹⁵ व समुदायिी त्याच्या घटकािूंन वरे्गळा 
नािी; म्िर्ून वृशत्त आशर् रीशतदेखील रु्गर्ालंकारािूंन शनराळया नािीत – अिा रीतीने िा व्यशतरेकी िेतू 
योग्यच आिे. ¹⁶ म्िर्ून (अभाववादी) म्िर्तात– ‘त्यािूंन वरे्गळा असा िा ध्वशन नावाचा कोर् पदाथण 
असर्ार?’ 

 
तो (ध्वशन) काव्यसैौंदयाचे स्थान (आधार) िोऊ िकत नािी, कारर् तो िब्द लकवा अथण या 

स्वरूपाचा नािी. तो सैौंदयाचा िेतूिी नािी, कारर् तो (तुमच्या म्िर्ण्याप्रमारे्) काव्यसैौंदयण असर्ाऱ्या 
रु्गर् आशर् अलंकार यािूंन वरे्गळा आिे. त्यामुळे संपूर्ण काव्याचा आस्वाद िा (वस्तुतः) अशवभाज्य अनुभव 
असतो, पर् तरीिी िास्रीयदृष्ट्या त्याची शचशकत्सा करण्यासाठी जरी त्याचे शवभार्ग कन्ल्पले, ¹⁷ तरी ध्वशन 
या नावाची कोर्तीिी स्वतंत्र र्गोष् आढळत नािी. असा अभाववाद्याचंा अशभप्राय आिे, िे दिणशवण्यासाठी 
(वृशत्तकारानंी) ‘नाम’ िा िब्द अभाववाद्याचें म्िर्रे् माडंताना वापरला. 

 
िीपा 

 
१ माधुयण इ. रु्गर् िे वर्ाच्या रचनेचे धमण असे भट्टोद भट वर्गैरेंचे मत, आनंदवधणनाचें नव्िे. आनंदवधणनाचं्या 
मते रु्गर् िे रसाचें धमण आिेत. (पािा– उद द्योत २, काशरका ६ आशर् उद द्योत ३, काशरका ६.) 
 
२ असाधुत्व म्िर्जे व्याकरर्दृष्ट्या अिुद्ध रूप वापररे् िा काव्यातला एक दोर्ष मानला जातो व असे 
व्याकरर्दृष्ट्या अिुद्ध रूप सहृदयानंा नेिमीच बोचर्ारे असल्याने याला ‘शनत्य’ दोर्ष म्िटले आिे. 
 
३ दुःश्रवत्व म्िर्जे कर्णकटु वर्ांचा उपयोर्ग. िा अशनत्य दोर्ष, कारर् िृरं्गाराशद रसानंी शनभणर अिा काव्यात 
कर्णकटु वर्ण वापररे् िा दोर्ष िोतो, पर् तेच कर्णकटु वर्ण रौद्र वर्गैरे रसाचं्या अशभव्यततीस पोर्षक िोतात. 
 
४ व्यशतरेकी िा न्यायिास्रातला िब्द आिे. ‘जेथे धूर असतो, तेथे अन्ग्न असतो’ याला ‘अन्वयव्यान्प्त’ 
म्िर्तात. ‘जेथे अन्ग्न नसतो. तेथे धूर नसतो’ िी ‘व्यशतरेकव्यान्प्त’ िोय. या उदािरर्ात दोन्िी प्रकारच्या 
व्यान्प्त संभवतात. कािी िेतू असे असतात की, जेथे फतत व्यशतरेकव्यान्प्त संभवते. उदा. ‘पृर्थ्वी इतर 
सवांिून वरे्गळी आिे, कारर् ती र्गन्धवती आिे’ या उदािरर्ात ‘जे इतरािूंन वरे्गळे नािी (म्िर्जे इतरातंच 
अन्तभूणत आिे) ते र्गन्धवत् नािी, जसे पार्ी;’ अिी व्यशतरेकव्यान्प्त जमते व त्या व्याप्तीला दृष्ान्तिी 
शमळतो. पर् ‘जे र्गन्धवत् असते ते इतरािूंन वरे्गळे असते’ िी अन्वयव्यान्प्त परुी िोत नािी, कारर् 
पृर्थ्वीव्यशतशरतत र्गन्धवत् असर्ारे उदािरर्च नािी. प्रस्तुत शठकार्ी अभाववाद्याचें म्िर्रे् असे– ‘ध्वशन 
रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळा नािी, कारर् तो सैौंदयणिेतू आिे.’ येथील व्यशतरेकव्यान्प्त अिी–जो जो 
रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळा असतो, तो सैौंदयणिेतू असत नािी, उदा. असाधुत्व इ. दोर्ष. (अशभनवरु्गप्तानंी येथे 
‘व्यशतरेकी िेतु’ इतकेच म्िटले आिे. त्यावर व्यशतरेकी = केवलव्यशतरेकी असे अनेक टीकाकार म्िर्तात. 
पर् वस्तुतः येथील िेतू केवलव्यशतरेकी नसून अन्वयव्यशतरेकी आिे. कारर् येथे ‘जो सौन्दयणिेतू असतो, तो 
रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळा नसतो’ या अन्वयव्याप्तीलािी ‘जसे उपमा, यमक, माधुयण वर्गरेै’ असे अनेक दृष्ान्त 
शमळतात. अशभनवरु्गप्तानंी या अन्वयव्यशतरेकी िेतूची व्यशतरेकी बाजू तेवढी माडूंन दाखवली, पर् त्यामुळे 
येथे अन्वयाची बाजू नािी असा अशभनवरु्गप्ताचंा अशभप्राय नािी. जे टीकाकार व्यशतरेकी = केवलव्यशतरेकी 
असे म्िर्तात त्याचें म्िर्रे् बरोबर नािी असे आम्िासं वाटते. 
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५ कारर् ‘चारुत्विेतु असरे्’ िा िेतू ‘साधारर् अनैकान्न्तक’ आिे. जो िेतू पक्ष, सपक्ष आशर् शवपक्ष या 
शतिींवरिी आढळतो, तो ‘साधारर् अनैकान्न्तक’ िोय. येथे चारुत्विैतु असरे् िा धमण रु्गर्ालंकाराचें 
शठकार्ी आिे आशर् रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळया अिा रीशत व वृशत्त यामंध्येिी आिे. 
 
६ काव्यालंकारसारसंग्रि, १–१२. 
 
७ भट्टोद भि म्िर्तात–ि्, ष् याचंा रेफािी संयोर्ग (म्िर्जे श्र्, ष् र्, अिी जोडाक्षरे), ट वर्गण, हृ, ह्व, ह्य, 
यानंी युतत असलेल्या वृत्तीचे नाव ‘परुर्षा’, (शिचेच दुसरे नाव वर अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतल्याप्रमारे् 
‘नार्गशरका’) िोय. 
 
८ समानरूप वर्ांचे संयोर्ग (म्िर्जे च्च,् त्त् इ. जोडाक्षरे) ङ, ञ्, ण्, न्, म् िी अनुनशसके शिरोभार्गी असलेले 
क पासून म पयंतचे वर्ण’ (उदा. ङक, न्द वर्गैरे) यानंी युतत असलेल्या वृत्तीला ‘उपनार्गशरका’ समजतात. 
 
९ भट्टोद भिाचं्या मते ‘ग्राम्या’ वृत्तीला ‘कोमला’ असेिी (दुसरे) नाव आिे. वस्तुतःउपनार्गशरका वृत्तीत 
कोमल वर्ांचा अनुप्रास असतो (मसृर् = कोमल) म्िर्ून शतला ‘कोमला’ नाव देरे् योग्य. ती वृत्ती 
असताना मध्यमानुप्रास असलेल्या ग्राम्या वृत्तीला उद भट वर्गैरेंनी ‘कोमला’ का म्िर्ाव े आशर् 
अणभनवगुप्तानंीही या वृत्तीला ‘कोमलानुप्रासा’ का म्िर्ाव ेयाचा उलर्गडा िोत नािी. 
 
१० वैिशेर्षक मताचे लोक ‘सामान्य’ (म्िर्जे जाशत) िा वरे्गळा पदाथण मानतात. ‘जाशत’ िी व्यततींच्या 
शठकार्ी (उदा. मनुष्यत्व िे सवण मनुष्याचं्या शठकार्ी) समवाय संबधंाने म्िर्जे अभेद्य संबंधाने रािते, असे 
ते म्िर्तात. ‘व्यन्तत’ या जातीच्या शठकार्ी राितात’ असे ते मानीत नािीत. ‘अनुप्रास िे वृत्तींच्या म्िर्जे 
अनुप्रासजातीच्या शठकार्ी राितात’ असे वैिशेर्षक मताच्या शवरुद्ध कािीतरी बोलल्यासारखे िोऊ नये, 
म्िर्ून या शठकार्ी अनुप्रासप्रकार आशर् वृत्ती यामंध्ये ‘आधाराधेय’ संबंध शववशक्षत नसून 
‘उपकायणउपकारक’ संबंध शववशक्षत आिे, असे अणभनवगुप्ताचें म्िर्रे्. 
 
११ ‘भामिाशदक’ यातील ‘आशद’ िब्दामध्ये ‘दण्डी’चा शनदेि असावा, कारर् त्यानेिी अनुप्रासाचं्या संदभात 
‘वृशत्त’ िा िब्द कोठेिी उपयोर्गात आर्लेला नािी. 
 
१२ ‘उद भटाशदकानंी’ यामधील ‘आशद’ िब्दाने रुद्रटाचा शनदेि केला असरे् ितय आिे, कारर् त्याने 
‘काव्यालंकारा’ च्या २ ऱ्या अध्यायात पाच प्रकारच्या वृत्तींचा म्िर्जे अनुप्रासाचंा शवचार केला आिे. 
 
१३ म्िर्जे कानावंर आल्या आिेत, (पर्) हृदयापयंत जाऊन शभडण्यासारखे कािी ‘शविरे्ष’ त्याचं्यात 
नािी. 
 
१४ वामनाला त्या त्या देिाच्या त्या वळेच्या कवींमध्ये ते ते रु्गर् प्राचुयाने आढळले तरी ते देि व त्या रीशत 
यामंध्ये जन्य–जनकसंबधं नािी असे तो स्पष् म्िर्तो. कुन्तकाने ‘वक्रोन्ततजीशवता’ मध्ये (पािा, १–२४) 
काव्यातील िलैींना देिावंरून नाव े देरे् योग्य नािी असे म्िटले आिे. त्याने वैदभी, र्गौडा व पाचंाली या 
रीतींना अनुक्रमे ‘सुकुमार’–मार्गण, ‘शवशचत्र’ मार्गण व ‘मध्यम’ मार्गण िी नाव े शदली आिेत. त्याच्या मते 
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काव्यातील िलैी कवीच्या प्रशतभेिी, व्युत्पत्तीिी व मनाच्या ठेवर्ीिी संबद्ध असतात, भौर्गोशलक प्रदेिािंी 
शनर्गशडत नसतात. 
 
१५ म्िर्जे वृशत्त िी शतन्िी अनुप्रासानंा व्यापर्ारी जाशत असल्यामुळे ती वृशत्त, ‘अनुप्रास’ या व्यततींिून वरे्गळी 
नािी. तसेच रीशत म्िर्जे रु्गर्समुदायच असल्याने ती ‘रु्गर्’ या घटकािूंन वरे्गळी नािी, िा आिय. 
 
१६ म्िर्जे वृशत्त-रीशत जिा सैौंदयणिेतू असूनिी रु्गर्ालंकारािूंन शभन्न नािीत, तसा ध्वशन िािी सैौंदयण-िेतू 
असूनिी रु्गर्ालंकारािूंन शभन्न नािी, िे अभाववाद्याने आपले पशिलेच म्िर्रे् प्रस्थाशपत केले. 
 
१७ ‘वातयपदीय’ कता भतृणिशर म्िर्तो की– 
 

पदे न विा णवद्यन्ते विेष्ट्ववयवा न च । 
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रणववकेो न कश्चन ॥ 

(वातयपदीय १–७३) 
 

उपायाः णशक्षमािाना ंबालानामुपलालनाः । 
असत्ये वत्मगणन स्स्थत्वा ततः सत्य ंसमीहते ॥ 

(वातयपदीय २–२३८) 
 

म्िर्जे सपूंर्ण वातयाच्या अथाचे ्ान िे अखंड स्वरूपातच िोते. त्या वळेी वातयातील पदे, त्याचें 
प्रकृशत-प्रत्यय िे अंि, त्याचें वरे्गवरे्गळे अथण याचंी जार्ीव नसते. परंतु नवशितयानंा भारे्षचे अध्ययन सुकर 
करण्याचे उपाय म्िर्ून पदे, त्याचें अंि, इत्यादी घटकाचं्या कल्पना िास्रकारानंी केल्या आिेत. कन्ल्पत 
घटकाचंा अवलंब करून भारे्षचे सत्य स्वरूप स्पष् करण्याचा प्रयत्न व्याकरर्िास्र करते. काव्यास्वादाच्या 
बाबतीतले वरील मत यासारखेच आिे. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
अन्ये ब्रूयुः – नास्त्येव ध्वणनः । प्रणसिप्रस्थानाव्यणतरेणकिः काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः । 

सहृदयहृदयाह्लाणदशब्दाशगमयत्वमेव काव्यलक्षिम् । न चोक्तप्रस्थनाणतरेणकिो मागगस्य तत्सम्भवणत । न च 
तत्समयान्तःपाणतनः सहृदयान् काणंश्चत्पणरकल्प्य तत्प्रणसद्ध्या ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्वततोऽणप 
सकलणविन्मनोग्राणहतामवलम्बते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
दुसरे (कोर्ी) म्िर्तील–ध्वशन नािीच. कारर् प्रशसद्ध (प्रस्थानािून म्िर्जे) मार्गािून ¹ शभन्न 

असर्ाऱ्या काव्यप्रकारामध्ये काव्यत्व असू िकत नािी. सहृदयानंा आनंद देर्ारे िब्द आशर् अथण यानंी 
पशरपूर्ण असरे् िेच काव्याचे लक्षर् िोय, आशर् ते (काव्याचे लक्षर्) आतापयंत साशंर्गतलेल्या मार्गाबािेर 
असर्ाऱ्या मार्गाच्या बाबतीत संभवत (लार्गू पडू िकत) नािी आशर् ‘ध्वशन’ संप्रदायात पडर्ारे (म्िर्जे त्या 
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संप्रदायाचा स्वीकार करर्ारे) जे कोर्ी असतील, त्यानंाच सहृदय मानून त्यानंी काव्य म्िर्ून मानलेल्या 
ध्वनीला काव्य म्िर्ण्याचा प्रघात सुरू केला, तरी तो कािी सवण शवद्वानाचं्या मनाची पकड घेरे् ितय नािी. 

 
लोचनम् 

 
ननु मा भूदसौ शब्दाथगस्वभावः मा च भूच्चारुत्वहेतुः, तेन गुिालङकारव्यणतणरक्तोऽसौ 

स्याणदत्याशङकय णितीयमभाववादप्रकारमाह–अन्य इणत । भवत्वेवम्; तथाणप नास्त्येव ध्वणनयादृशस्तव 
णललक्षणयणषतः । काव्यस्य ह्यसौ कणश्चिक्तव्यः । न चासौ नृत्तगीतवाद्याणदस्थानीयः काव्यस्य कणश्चत् । 
कवनीय ंकाव्य,ं तस्य भावश्च काव्यत्वम् । न च नृत्तगीताणद कवनीयणमत्युच्यते । 

 
प्रणसिेणत । प्रणसिं प्रस्थानं शब्दाथौं तद्गुिालङ काराशे्चणत, प्रणतष्ठन्ते परम्परया व्यवहरस्न्त येन 

मागेि तत्प्रस्थानम् । काव्यप्रकारस्येणत । काव्यप्रकारत्वेन तव स मागोऽणभपे्रतः, ‘काव्यस्यात्मा’ 
इत्युक्तत्वात् । ननु कस्मात्तत्काव्य ं न भवतीत्याह – सहृदयेणत । मागगस्येणत । 
नृत्तगीताणक्षणनकोचनाणदप्रायस्येत्यथगः । तणदणत । सहृदयेत्याणदकाव्यलक्षिणमत्यथगः । ननु ये तादृशमपूव ं
काव्यरूपतया जानस्न्त, त एव सहृदयाः । तदणभमतत्वं च नाम काव्यलक्षिमुक्तप्रस्थानाणतरेणकि एव 
भणवष्ट्यतीत्याशङ्प्क्याह – न चेणत । यथा णह खङ गलक्षिं करोमीत्युक्त्वा आतानणवतानात्मा प्राणियमािः 
सकलदेहाच्छादकः सुकुमारणश्चितन्तुणवरणचतसंवतगनणववतगनसणहष्ट्िुरच्छेदकः सुच्छेद्य उत्कृष्टः खड ग इणत 
बु्रवािः परैः पिः खल्वेवंणवधो भवणत न खड ग इत्ययुक्ततया पयगनुयुज्यमान एवं ब्रूयात् – ईदृश एव खड गो 
ममाणभमत इणत तादृगेवैतत् । प्रणसिंणह लक्ष्य ंभवणत न कस्ल्पतणमणत भावः । तदाह – सकलणविणदणत । 
णविासंोऽणप णह तत्समयज्ञा एव भणवष्ट्यन्तीणत शङ का ं सकलशब्देन णनराकरोणत । एवं णह कृतेऽणप न 
णकणञ्चत्कृतं स्यादुन्मत्तता परं प्रकणितेणत भावः । 

 
यस्त्विाणभप्राय ं व्याचष्ट े –– जीणवतभूतो ध्वणनस्तावत्तवाणभमतः, जीणवतं च नाम 

प्रणसिप्रस्थानाणतणरक्तमलङकारकारैरनुक्तत्वात्, तच्च न काव्यणमणत लोके प्रणसिणमणत । तस्येदं सवं 
स्ववचनणवरुिम् । यणद णह तत्काव्यस्यानुप्रािकं तेनाङ गीकृतं पूवगपक्षवाणदना तणच्चरन्तनैरनुक्तणमणत प्रत्युत 
लक्षिाहगमेव भवणत । तस्मात्प्राक्तन एवािाणभप्रायः । 

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो, तो (ध्वशन) िब्द लकवा अथण या स्वरूपाचा नसू द्या, आशर् तो सैौंदयणिेतूिी नसू द्या. 

पर् मर्ग तरी तो रु्गर् अथवा अलंकार यािून शभन्न असू िकेल ना?’ अिी िकंा (ध्वशनवाद्याचं्या बाजूने) 
उपन्स्थत िोऊ िकेल िे शवचारात घेऊन (वृशत्तकार) अभाववादाचा दुसरा प्रकार ‘दुसरे (कोर्ी) … इ. 
िब्दामंध्ये माडंतात. या तऱ्िेने (ध्वशन रु्गर्ालंकारािूंन शनराळा िोत. असला, तर) खुिाल िोऊ दे, पर् 
तरीिी तुम्िी ज्या प्रकारच्या (म्िर्जे आत्मा म्िर्ून काव्यािी संबद्ध असलेल्या) ध्वनीचे लक्षर् करू इच्छीत 
आिात, तिा प्रकारचा ध्वशन नािीच. कारर् तो (ध्वशन) काव्याचा² कोर्ीतरी (म्िर्जे संबधंी) म्िर्नू तुम्िी 
सारं्गायला िवा! जर तो नृत्य, र्गीत, वाद्य याचं्या वर्गातला असला तर तो काव्याचा कोर्ीतरी (संबधंी) असू 
िकर्ार नािी. (कारर्) जे ‘कवनीय’ (म्िर्जे िब्दानंी जुळवावयाचे) असते, ते ‘काव्य’ िोय आशर् त्या 
काव्याचा जो असाधारर् धमण, त्याला ‘काव्यत्व’ म्िर्तात. आशर् नृत्त, र्गीत इत्यादींना कािी कोर्ी 
‘कवनीय’ (िब्दानंी जुळवावयचे) म्िर्त नािीत. ³ 
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प्रणसि प्रस्थान – म्िर्जे सवणमान्य असलेले िब्द, अथण आशर् त्याचें रु्गर् व अलंकार िे िोय. ज्या 
मार्गाने म्िर्जे जे शनकर्ष लावनू प्रणतष्ठन्ते म्िर्जे (काव्याचे समीक्षक) परंपरेने व्यविार करीत आले आिेत, 
तो मार्गण म्िर्जे ‘प्रस्थान’! काव्यप्रकारामंध्ये इ. – तो (ध्वनीचा) मार्गण काव्याचा धमण म्िर्ून िवा आिे, कारर् 
तुम्िी (म्िर्जे ध्वशनवाद्याने) (काशरकेमध्ये) ‘काव्याचा आत्मा ध्वशन’ असे म्िटले आिे. यावर ‘तो कोर्त्या 
कारर्ामुळे काव्य िोत नािी?’ असे जर तुम्िी शवचारले तर त्याचे उत्तर अभाववादी ‘सहृदयानंा…’ इ. 
िब्दानंी देईल. ‘मार्गाच्या बाबतीत’ म्िर्जे नृत्त, र्गीत, डोळे शकलशकले कररे्, यासारख्या मार्गाच्या 
बाबतीत, असा अथण. ‘ते (काव्याचे लक्षर्)’ म्िर्जे ‘सहृदयानंा’ … इ. काव्यलक्षर् असा अथण. 

 
‘पर् काय िो, तिा अपूवण (म्िर्जे पूवी कोर्ाच्यािी ध्यानात न आलेल्या ‘ध्वशन’ या) प्रकारालाच जे 

काव्य म्िर्ून जार्तात, तेच (खरे) सहृदय िोत, नािी का? आशर् त्यानंा पसतं असरे् िे (जे) काव्याचे 
लक्षर्, ते पूवी साशंर्गतलेल्या शनकर्षािूंन शभन्न असलेल्या ध्वशनतत्तवाच्याच बाबतीत संभवले! अिी िकंा 
(ध्वशनवाद्यातफे) घेतली जाईल िे जार्ून त्यावरचे अभाववाद्याचे म्िर्रे् वृशत्तकार ‘आशर् … नािी’ इ. 
िब्दातं माडंतात. कारर् ‘मी खड र्गाची व्याख्या करतो’ असे म्िर्ून जर कोर्ी सारं्ग ूलारे्गल की, लाबंी व 
रंुदी असलेले, पाघंरण्याचे कामी येर्ारे, सवण िरीर आच्छाशदत करर्ारे, मुलायम, रंर्गीबेरंर्गी धाग्याचें 
शवर्लेले, रंु्गडाळता व उलर्गडता येर्ारे, (इतर वस्तंूना) कापू न िकर्ारे पर् स्वतः सिज कापले जाऊ 
िकर्ारे असे जे उत्कृष् प्रकारचे असते, तेच खड र्ग िोय,’ तर बाकीचे त्याचे म्िर्रे् अयोग्य आिे असे 
म्िर्ून त्याच्यावर आके्षप घेतील की, ‘बाबा रे! खरे म्िर्जे वस्र अिा प्रकारचे असते, खड र्ग नािी!’ या 
उपरिी जर तो म्िरे्ल की, मला आपला असाच पदाथण खङ र्ग म्िर्नू अशभप्रत आिे, तर त्याच्या या 
म्िर्ण्याप्रमारे्च ध्वशनवाद्याचें िे (म्िर्जे ध्वनीला काव्यप्रकार म्िर्ून जे जार्तात तेच खरे सहृदय िे) 
म्िर्रे् आिे. ज्याचे (िास्रिुद्ध) लक्षर् करावयाचे, ते प्रशसद्ध (म्िर्जे सवणमान्य) असते, कन्ल्पत असत 
नािी, िा भावाथण. म्िर्ून (अभाववाद्यातफे) ‘सवण शवद्वानाचं्या…’ असे माडंले जात आिे. ‘शवद्वानदेखील तेच 
असतील की, जे ध्वशन-संकेत जार्तील’ या ध्वशनवाद्याचं्या बाजूच्या िकेंचे शनराकरर् (वृशत्तकारानंी) 
अभाववाद्याच्या तोंडी ‘सवण’ िब्द घालून केले आिे. कारर् (अिा थोड्या शवद्वानानंा आनंद देईल तोच 
ध्वशन) असे लक्षर् केले, तरी कािी (लक्षर् केल्यासारखे म्िर्जे कािी शमळशवल्यासारखे तर िोर्ार 
नािीच, पर्) उलट (ध्वशनवाद्याने आपला) वडेेपर्ा मात्र प्रकट केल्याप्रमारे् िोईल िे तात्पयण. 

 
पर् कोर्ा एका टीकाकाराने या शद्वतीय अभाववाद्याचा अशभप्राय पढुीलप्रमारे् आिे असे व्याख्यान 

(शववरर्) केले आिे– ‘तुम्िालंा (म्िर्जे ध्वशनवाद्याला) तो ध्वशन काव्याचे जीशवत असलेला असाच मान्य 
आिे, आशर् (िे म्िर्जे ध्वशनरूपी) जीशवत खरोखर प्रशसद्ध प्रस्थानािून शनराळे आिे, कारर् ते (जीशवत) 
अलंकारकारानंी साशंर्गतलेले नािी आशर् ते काव्य नािी असे जर्गात प्रशसद्ध आिे.’ 

 
(परंतु) त्याचे िे सर्गळे (व्याख्यान) अभाववाद्याच्या स्वतःच्या मताच्या शवरुद्ध आिे ⁴ कारर् जर 

त्या पूवणपक्ष माडंर्ाऱ्याने म्िर्जे अभाववाद्याने ते ध्वशनतत्तव काव्याचे जीशवत म्िर्नू मान्य केले, ⁵ तर 
प्राचीनानंी साशंर्गतले नािी म्िर्ून उलट ते लक्षर् करावयाच्याच योग्यतेचे ठरते. म्िर्ून (िे मत 
पूवणपक्ष्याच्या तोंडी िोभण्यासारखे नसल्याने) पूवी (आम्िी) साशंर्गतल्याप्रमारे्च या शठकार्ी पूवणपक्ष्याचा 
अशभप्राय आिे. 
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िीपा 
 
१ ‘प्रशसद्ध प्रस्थान’ म्िर्जे काव्याचे लकवा काव्याच्या िोभािेतंूचे मूल्यमापन करण्याबाबत आतापयंतच्या 
काव्यिास्त्रकारानंी साशंर्गतलेले शनकर्ष लकवा मानदंड. ते शनकर्ष म्िर्जे िब्द, अथण आशर् त्याचें रु्गर् व 
अलंकार. ‘प्रस्थान’ या िब्दाची व्युत्पत्ती अशभनवरु्गप्तानंी ‘ज्या मार्गाने प्रणतष्ठन्ते म्िर्जे परंपरेने व्यविार 
करतात, तो मार्गण म्िर्जे प्रस्थान’ अिी शदली आिे. 
 
२ तो नाट्यािी संबद्ध असू िकेल, पर् तो िब्दाथणस्वरूप असलेल्या काव्याचा कोर्ीतरी असू िकर्ार 
नािी. 
 
३ िाच आिय पुढे (कािी आवृशत्त, पृ. १०७ वरील लोचनात) यच्च नृत्तर्गीताशद …… लकशचत् या वातयाने पनु्िा 
साशंर्गतला आिे. एकूर् तात्पयण िे की, ध्वशन असला तरी तो काव्यबाह्य असल्यामुळे तो काव्यािी संबद्ध असा 
कोर्ीतरी असू िकर्ार नािी. 
 
४ स्वतःच्या मताच्या शवरुद्ध आिे असे म्िर्ण्यातील आिय असा की, अभाववादी, ध्वशन िे काव्यजीशवत 
म्िर्ून मानावयास वस्तुतः तयार नािी. त्याने ते मान्य केले आशर् केवळ प्राचीन लोकानंी साशंर्गतलेले नािी, 
एवढ्याच कारर्ास्तव ते काव्याचे जीशवत िोऊ िकत नािी असे म्िटले तर त्याच्या या म्िर्ण्यामध्ये 
कािीिी दम न रािून तो अर्गदीच फुसका पूवणपक्ष िोतो. 
 
५ वस्तुतः तो ध्वनीला जीशवत म्िर्ून मान्य करील िे संभवनीय वाटत नािी. तरीसुद्धा ‘जर त्याने जीशवत 
म्िर्ून मान्य केले तर’ …… अिा तऱ्िेचे शवधान अशभनवरु्गप्तानंी त्याच्यावर का लादाव े िे कळण्यास मार्गण 
नािी. त्या टीकाकाराचे प्रत्यक्ष शववरर् उपलब्ध झाले असते, तर कदाशचत याचा उलर्गडा िोऊ िकला 
असता. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः- न सम्भवत्येव ध्वणननामापूवगः कणश्चत् । 

कामनीयकमनणतवतगमानस्य तस्योक्तेष्ट्वेव चारुत्वहेतुष्ट्वन्तभावात् । तेषामन्यतमस्यवै वा 
अपूवगसमाख्यामािकरिे यस्त्कंचन कथनं स्यात् । णकञ्च वास्ग्वकल्पानामानन्त्यात् सम्भवत्यणप वा 
कस्स्मंणश्चत् काव्यलक्षिणवधाणयणभ : प्रणसिैरप्रदर्वशते प्रकारलेशे ध्वणनध्वगणनरीणत 
यदेतदलीकसहृदयत्वभावनामुकुणलतलोचनैनृगत्यते, ति हेतंु न णवद्मः । सहिशो णह 
महात्मणभरन्यरैलङ कारप्रकाराः प्रकाणशताः, प्रकाश्यन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रूयते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आर्खी दुसरे (कोर्ी) त्याचा अभाव वरे्गळया तऱ्िेने प्रशतपादन करतील :— 
 
‘ध्वशन नावाचा अपूवण (पूवी न साशंर्गतलेला) कोर्ीतरी मुळी असूच िकत नािी. (कािी झाले तरी) 

तो रमर्ीयतेच्या के्षत्राबािेरचा नसल्याने त्याचा अंतभाव, यापूवी साशंर्गतल्या रे्गलेल्या (रु्गर्, अलंकार इ.) 
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सैौंदयणिेतंूतच िोत असला पाशिजे. लकवा (फारतर) त्या सैौंदयणिेतंूपकैीच एखाद्याला तुम्िी केवळ नवीन 
नाव शदले असेल, तर ते अर्गदीच शकरकोळ स्वरूपाचे कािीतरी साशंर्गतल्यासारखे िोईल. 

 
आर्खी असे की, भारे्षमध्ये बोलण्याने प्रकार अनंत असल्याने सुप्रशसद्ध काव्यलक्षर्कारानंी न 

दाखवलेला कोठला तरी एखादा बारीकसा प्रकार संभवत असला तरी आपर् (मोठे) सहृदय आिोत अिी 
खोटीच कल्पना करून घेऊन तुम्िी िे जे डोळे शमटून ‘ध्वशन’, ‘ध्वशन’ असे म्िर्त नाचता आिात, त्याचे 
कारर् आम्िालंा कािी कळत नािी (बुवा)! कारर् दुसऱ्या थोर शवद्वानानंी अलंकाराचें प्रकार आजपयंत 
िजारोंनी उजेडात आर्ले आिेत आशर् ते अजूनिी आर्ले जात आिेत, पर् त्या प्रकाराबंाबत कािी अिी 
(म्िर्जे तुमच्या ‘ध्वनी’ च्या बाबत आिे तिी) पशरन्स्थती असल्याचे कुठे ऐकू येत नािी! 

 
लोचनम् 

 
ननु भवत्वसौ चारुत्वहेतुः शब्दाथगगुिालङ कारान्तभूगतश्च, तथाणप ध्वणनणरत्यमुया भाषया 

जीणवतणमत्यसौ न केनणचदुक्त इत्यणभप्रायमाशङ कय तृतीयमभाववादमुपन्यस्यणत – पुनरपर इणत । 
कामनीयकणमणत कमनीयस्य कमग । चारुत्वधीहेतुतेणत यावत् । 

 
ननु णवस्च्छत्तीनामसंख्यत्वात्काणचत्तादृशी णवस्च्छणत्तरस्माणभदृग ष्टा, या नानुप्रासादौ, नाणप 

माधुयादावुक्तलक्षिेऽन्तभगवेणदत्याशङ्प्क्याभ्युपगमपूवगकं पणरहरणत – वास्ग्वकल्पानाणमणत । वक्तीणत वाक् 
शब्दः । उच्यते इणत वागथगः । उच्यतेऽनयेणत वागणभधाव्यापारः । ति शब्दाथगवैणच्यप्रकारोऽनन्तः । 
अणभधावैणच्यप्रकारोऽप्यसंख्येयः । प्रकारलेश इणत । स णह चारुत्वहेतुगुगिो वालङ कारो वा । स च 
सामान्यलक्षिेन संगृहीत एव । यदाहुः- ‘काव्यशोभायाः कतारो धमा गुिाः, तदणतशयहेतवस्त्वलङ काराः’ 
इणत । तथा ‘वक्राणभधेयशब्दोस्क्तणरष्टा वाचामलङ कृणतः’ इणत । ध्वणनध्वगणनणरणत वीप्सया सम्र्भमं सूचयन्नादरं 
दशगयणत । नृत्यत इणत । तल्लक्षिकृणिस्तदु्यक्तकाव्यणवधाणयणभस्तच्रविोद भूतचमत्कारैश्च प्रणतपत्तणृभणरणत 
शेषः । ध्वणनशब्दे कोऽत्यादर इणत भावः । एषा दशेणत । स्वय ंदपगः परैश्च स्तूयमानतेत्यथगः । वास्ग्वकल्पाः 
वाक्प्रवृणत्तहेतुप्रणतभाव्यापारप्रकारा इणत वा । 

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो, तो ध्वशन सैौंदयणिेतू असू द्या आशर् िब्द, अथण, रु्गर् व अलंकार यामंध्येच अन्तभूणत 

िोर्ारा असू द्या. पर् तरीिी त्याबद्दल ‘ध्वशन’ अिी सं्ा वापरून ‘तो काव्याचे जीशवत िोय’ असे तर 
आमच्या आधी कोर्ी म्िटले नािी ना? (ते आम्िी ध्वशनवादी म्िर्त आिोत’) असािी ध्वनीच्या पुरस्कत्यांचा 
अशभप्राय असू िकेल िा सभंव शवचारात घेऊन वृशत्तकार अभाववादाचा शतसरा प्रकार माडंण्यास ‘आर्खी 
दुसरे कोर्ी …’ इ. िब्दानंी प्रारंभ करतात. ‘कामनीयक’ म्िर्जे कमनीयाचे (म्िर्जे सुंदर वस्तूचे) कायण, 
सैौंदयाची जार्ीव उत्पन्न करण्यास कारर् असरे् िा अथण. 

 
‘पर् काय िो, काव्यसैौंदयाचे प्रकार असंख्य असल्यामुळे आम्िालंा असे कािी काव्यसैौंदयण शदसले 

की, जे आजपयंत वर्मर्लेल्या अनुप्रासाशदकामंध्ये लकवा माधुयाशदकामंध्ये अन्तभूणत िोऊ िकत नािी.’ अिी 
िकंा (ध्वशनवाद्याच्या बाजूने) घेतली जाण्याची ितयता लक्षात घऊन, इतकेच नव्िे, तर ते म्िर्रे् मान्यिी 
करून त्याला अभाववाद्यातफे ‘भारे्षचे प्रकार’ …इ. िब्दानंी उत्तर शदले जात आिे. 
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(वाक् या िब्दाची व्युत्पत्ती तीन प्रकारानंी सारं्गता येईल.) 
 
१) वाक् म्िर्जे जो (बोलर्ाऱ्याच्या मनातील शवचार) सारं्गतो तो, म्िर्जे ‘िब्द.’ 
 
२) वाक् म्िर्जे (िब्दाच्या द्वारा) जो साशंर्गतला जातो, तो, म्िर्जे ‘अथण’ आशर् 
 
३) वाक् म्िर्जे ज्याच्या योरे्ग अथण साशंर्गतला जातो, तो म्िर्जे ‘अशभधाव्यापार¹’. 
 
त्यापंैकी िब्द आशर् अथण याचं्या शवशवधतेचे प्रकार अनन्त आिेत आशर् अशभधाव्यापाराच्या वैशचत्र्याचे 

प्रकारिी मोजता येर्ार नािीत इतके आिेत. ‘बारीकसा प्रकार’ इ. – कारर् तो सौन्दयाला कारर्ीभतू 
असलेला (प्रकार) एकतर ‘रु्गर्’ तरी असेल लकवा ‘अलंकार’ तरी असेल. आशर् (पूवाचायांनी केलेल्या रु्गर् 
आशर् अलंकार याचं्या) ‘सामान्य’ लक्षर्ात त्याचा अन्तभाव िोऊन रे्गलाच आिे की! कारर्, म्िटलेच आिे 
²– 

 
‘काव्याची िोभा शनमार् करर्ारे जे धमण ते ‘रु्गर्’ िोत आशर् तो िोभा वाढशवण्यास कारर्ीभतू 

असर्ारे ते ‘अलंकार’ िोत.’ 
 
तसेच (म्िटले आिे ³– (वाच्य) अथण आशर् िब्द याचंा वक्र (म्िर्जे चमत्कृशतजनक) वापर 

म्िर्जेच भारे्षचे अलंकार िोत! 
 
‘ध्वशन’, ‘ध्वशन’ अिा (वृत्तीमधील) शद्वरुततीने त्याचं्या (म्िर्जे ध्वशनवाद्याचं्या) मनात उत्पन्न 

िोर्ारा आवरे्ग सुचवनू त्यानंा ध्वनीबद्दल केवढा आदर ⁴ वाटतो ते दाखशवले आिे, ‘नाचता आिात …’ वर्गैरे. 
म्िर्जे १) ध्वनीचे लक्षर् करर्ारे, २) ध्वनीचे युतत असलेले काव्य रचर्ारे, ३) ते काव्य ऐकून ज्यानंा 
चमत्कार वाटतो असे श्रोते, (असे शतघेजर् नाचत आिात), असा आिय. ‘ध्वशन’ िब्दाबद्दल कसला िा 
इतका मोठा आदर, िा अभाववाद्याच्या म्िर्ण्यातील भावाथण. ‘अिी दिा’ म्िर्जे स्वतःशवर्षयी र्गवण आशर् 
दुसऱ्याकंडून स्तुती केली जारे् िी पशरन्स्थती, असा अथण. ⁵ 

 
लकवा ‘भारे्षचे प्रकार’ … याचा अथण ‘भार्षा वापरण्यास कारर् िोर्ारे प्रशतभेचे शनरशनराळे व्यापार’ 

असािी करता येईल. ⁶ 
 

िीपा 
 

१ िब्द आपला ठरलेला अथण म्िर्जे ‘वाच्याथण’ आपल्या ज्या िततीने लकवा वृत्तीने (व्यापाराने) ्ात करून 
देतो, त्या वृत्तीला ‘अशभधा-वृशत्त’ म्िर्तात. 
 
२ वामनाचे ‘काव्यालङ कारसूत्र’ ३/१/१–२. 
 
३ भामिाचा ‘काव्यालङ कार’, १–३६.) 
 



 

अनुक्रमणिका 

४ कािी प्रतींमध्ये ‘आदर’ असा पाठ आिे, तर कािींमध्ये ‘अनादर’ असा पाठ आिे. ‘अनादर’ असा पाठ 
असला, तर ‘अभाववाद्याचंा ध्वनीबद्दलचा अनादर’ असा अथण करावा. 
 
५ मुळातल्या ‘अिी पशरन्स्थती’ याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘स्वतःला र्गवण आशर् दुसऱ्याकंडून स्तुती केली 
जाण्याची पशरन्स्थती’ असा केला आिे. पर् ‘अिी पशरन्स्थती’ याचा अथण पुढीलप्रमारे्िी करता येईल:— 
अिी दिा म्िर्जे अिी केशवलवार्ी अवस्था. ध्वनीभोवती शवरोधाचे कािूर माजल्याने त्याची जी दीनवार्ी 
अवस्था झाली आिे ती. आतापयंत इतरानंी जे बारीकसे का िोईना पर् नव े अलंकार उजेडात आर्ले, 
त्यानंा ध्वनीसारखा शवरोधिी झाला नािी. त्यामुळे त्या अलंकाराइंतकीिी ध्वनीची लकमत नािी, िा भावाथण. 
आशर् इतके असूनिी ध्वशनवादी लोक उर्गाचच नाचत आिेत! 
 
६ मारे्ग ‘वान्ग्वकल्प’ याचे तीन प्रकारे अथण केले िोते :—१) ‘िब्दवैशचत्र्य’ िा प्रकार, २) ‘अथणवैशचत्र्य’ िा 
प्रकार आशर् ३) ‘अशभधावैशचत्र्य’ िा प्रकार. आता येथे ‘प्रशतभाव्यापाराचे प्रकार’ िा ४ था पयायी अथण 
सारं्गण्यात येत आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तस्मात् प्रवादमािं ध्वणनः । न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं णकणञ्चदणप 
प्रकाशणयतंु शक्यम् । तथा चान्येय कृत एवाि श्लोकः– 
यस्स्मन्नस्स्त न वस्तु लकचन मनःप्रह्लाणद सालंकृणत 
व्युत्पनै्न रणचतं च नैव वचनैवगक्रोस्क्तशून्य ंच यत् । 
काव्य ंतद्ध्वणनना समास्न्वतणमणत प्रीत्या प्रशंसञ्जडो 
नो णवद्मोऽणभदधाणत लक सुमणतना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
म्िर्ून ध्वशन िा केवळ एक पोकळ (अथणिून्य) िब्द आिे. शचशकत्सा केली तर शतला तोंड देऊ 

िकेल असे कोर्तेिी तत्तव ह्या ध्वनीमध्ये दाखशवता येरे् ितय नािी. आशर् या बाबतीत अिाच आियाचा 
एक श्लोक दुसऱ्या (एका कवीने) केलाच आिे– 

 
‘ज्यामध्ये अलंकारयुतत असा, मनाला आनंद देर्ारा कोर्तािी अथण नािी, ज्याची रचना 

शवद्वत्ताप्रचुर िब्द वापरून केलेली नािी, ज्यामध्ये वक्रोततीचा अभाव आिे, ते काव्य ध्वनीने युतत आिे अिी 
आनंदाने प्रिसंा करर्ाऱ्या मन्दमतीला एखाद्या बुशद्धमानाने ‘त्या ध्वनीचे स्वरूप काय?’ असे शवचारले तर, 
तो मूढ काय सारें्गल िे आम्िालंा कळत नािी! 

 
लोचनम् 

 
तस्मात्प्रवादमािणमणत । सवेषामभाववाणदना ं साधारि उपसंहारः । यतः शोभाहेतुत्व े

गुिालङ कारेभ्यो न व्यणतणरक्तः, यतश्च व्यणतणरक्तत्वे न शोभाहेतुः, यतश्च शोभाहेतुत्वेऽणप नादरास्पदं 
तस्माणदत्यथगः । न चेयमभावसम्भावना णनमूगलैव दूणषतेत्याह –– तथा चान्येनेणत । 



 

अनुक्रमणिका 

ग्रन्थकृत्समानकालभाणवना मनोरथनाम्ना कणवना । यतो न सालङ कृणत, अतो न मनःप्रह्लाणद । अनेन 
अथालङ कारािामभाव उक्तः । व्युत्पनै्न रणचतं च नैव क्चनैणरणत शब्दालङ कारािाम् । वक्रोस्क्तः उत्कृष्टा 
संघिना, तच्छून्यणमणत शब्दाथगगुिानाम् । वक्रोस्क्तशून्यशब्देन सामान्यलक्षिाभावेन सवालङ काराभाव 
उक्त इणत केणचत् । तैः पुनरुक्तत्वं न पणरहृतमेवते्यलम् । प्रीत्येणत । गतानुगणतकानुरागेिेत्यथगः । 
सुमणतनेणत । जडेन पृष्टो भ्रूभङ गकिाक्षाणदणभः एव उत्तरं ददत्तत्स्वरूपं काममाचक्षीतेणत भावः । 

 
लोचन 

 
‘म्िर्ून….केवळ एक पोकळ िब्द आिे’ …. सवण अभाववाद्याचं्या म्िर्ण्याचा िा एकच, समान 

समारोप आिे. कारर् (१ ल्या अभाववाद्याचं्या मतानुसार) तो (ध्वशन) िोभािेतू असला तर रु्गर्ालंकारािूंन 
वरे्गळा असर्ार नािी. (२ ऱ्या अभाववाद्याचं्या मतानुसार) रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळा असला, तर िोभािेतू 
असर्ार नािी. आशर् (३ ऱ्या अभाववाद्याचं्या मतानुसार) िोभािेतू असला, तरीिी उपेक्षर्ीय, म्िर्जे 
शकरकोळ, क्षुल्लक आिे, म्िर्ून (तो केवळ एक पोकळ िब्द आिे), असा आिय. 

 
आशर् या ध्वनीच्या अभावासबंंधी अिी कल्पना करण्यास कािीच आधार नसताना शतचे खंडन केले 

(जार्ार आिे) असे नािी, िे स्पष् करण्यासाठी ‘अिाच आियाचा दुसऱ्या एकाने (श्लोक रचला आिे) िे 
साशंर्गतले. (दुसऱ्या एकाने) म्िर्जे गं्रथकत्यांच्या समकालीन असलेल्या ‘मनोरथ ¹’ नावाच्या कवीने. ज्या 
अथी अलंकारानंी युतत नािी, त्या अथी मनाला आनंद देर्ारे नािी. त्यामुळे तिा काव्यात अलंकाराचंा 
अभाव असल्याचे साशंर्गतले. ‘ज्याची रचना शवद्वत्ताप्रचुर िब्द वापरून केलेली नािी’ –– यामुळे त्या 
काव्यातला िब्दालंकाराचंा अभाव साशंर्गतला. 

 
‘वक्रोन्तत’ म्िर्जे उत्कृष् (िब्दाचंी व अथांची) रचना. ‘तीशवरशित’ म्िर्जे त्या काव्यात िब्दरु्गर् 

लकवा अथणरु्गर् नािीत, िे साशंर्गतले. कािीजर् असेिी म्िर्तात की, ‘वक्रोन्ततशवरशित’ या िब्दाने येथे 
सवणच अलंकाराचंा अभाव’ िा अथण व्यतत िोंतो, कारर् वक्रोन्तत िे अलंकाराचें सवणसामान्य लक्षर् आिे. 
पर् (असे व्याख्यान करून) त्या टीकाकारानंी पुनरुततीचा दोर्ष टाळला नािीच²; म्िर्ून िे रािू द्या. 

 
‘आनंदाने’ म्िर्जे (स्वतः शवचार न करता) दुसऱ्याची मते अधंपरे् अनुसरण्याच्या िौिीने, असा 

अथण. ‘बुशद्धमानाने’ वर्गैरे–एखाद्या मूढानें (ध्वनीच्या स्वरूपाबद्दल) शवचारले, तर िा (ध्वनीचा पे्रमीं) केवळ 
भवुया वाकवनू, डोळे शमचकाबनू (म्िर्जे केवळ मूक अशभनयानेच) त्या ध्वनीचे स्वरूप मारे वाटेल त्या 
तऱ्िेने सारें्गल (व वळे मारून नेऊ िकेल, पर् शवद्वानाने शवचारल्यास िब्दाच्या द्वारा काय सारं्गू िकेल िा 
भावाथण.) 

 
िीपा 

 
१.‘मनोरथ’ कवीने ध्वनीशवर्षयी काढलेल्या उद्र्गारावंरून असे शदसते की, अभाववादाचे सामान्यपरे् 
प्रशतपादन केले जात िोते, त्यामुळे अभाव िा कन्ल्पत नसून त्याचे शवशिष् संभाव्य प्रकार मात्र कन्ल्पलेले 
आिेत. आशर् तसे पूवी उद द्योत १ मध्ये ‘अभाववाद्याच्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला 
सारािं’ वर अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२ भामिाप्रमारे् वक्रोन्तत–अशतियोन्तत– िी सवण अथालंकारानंा आधारभतू असते. वरील श्लोकातल्या 
‘वक्रोन्तत’ िब्दाचा िा अथण घेतला, तर या श्लोकातल्या पशिल्या ओळीतल्या कल्पनेची पनुरुन्तत िोते. 
म्िर्ून ‘लोचना’ त वक्रोततीचा अथण शनराळा केला. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये तं घ्वणनसंणज्ञतं काव्यात्मानं गुिवृणत्तणरत्याहुः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
दुसरे त्याला ‘लाक्षशर्क’ म्िर्तात. ¹ (म्िर्जेच) दुसरे, ध्वशन नावाच्या त्या काव्यात्म्याला 

‘रु्गर्वृशत्त’ (म्िर्जे लक्षर्ा) म्िर्तात. 
 

लोचनम् 
 
एवमेतेऽभावणवकल्पाः शृङ खलाक्रमेिागताः, न त्वन्योन्यासंबिा एव । तथा णह 

तृतीयाभावप्रकारणनरूपिोपक्रमे पुनःशब्दस्यायमेवाणभप्रायः । उपसंहारैक्य ंच सङ गच्छते । अभाववादस्य 
सम्भावनाप्राित्वेन भूतत्वमुक्तम् । भाक्तवादस्त्वणवस्च्छन्नः पुस्तकेस्ष्ट्वत्यणभप्रायेि भाक्तमाहुणरणत । 
णनत्यप्रवृत्तवतगमानापेक्षयाणभधानम् । भज्यते सेव्यते पदाथेन प्रणसितयोत्पे्रक्ष्यत इणत भस्क्तधमोऽणभधेयेन 
सामीप्याणदः, तत आगतो भाक्तो लाक्षणिकोऽथगः । यदाहुः –– 

 
अणभधेयेन सामीप्यात्सारूप्यात्समवायतः । 
वैपरीत्यास्त्क्रयायोगाल्लक्षिा पञ्चधा मता ॥ इणत । 

 
गुिसमुदायवृत्तःे शब्दस्याथगभागस्तैक्ष्ण्याणदभगस्क्तः, तत आगतो गौिोऽथो भाक्तः । भस्क्तः प्रणतपादे्य 

सामीप्यतैक्ष्ण्यादौ श्रिाणतशयः, ता ंप्रयोजनत्वेनोणिश्य तत आगतो भाक्त इणत गौिो लाक्षणिकश्च । मुख्यस्य 
चाथगस्य भङ गो भस्क्तणरत्येव ंमुख्याथगबाधा, णनणमत्त ंप्रयोजनणमणत ियसिाव उपचारबीजणमत्युक्तं भवणत । 
काव्यात्मानं गुिवृणत्तणरणत । सामानाणधकरण्यस्याय ं भावः – यद्यप्यणववणक्षतवाच्ये ध्वणनभेदे ‘णनःश्वासान्ध 
इवादशगः’ इत्यादावुपचारोऽस्स्त, तथाणप न तदात्मैव ध्वणनः, तद्व्यणतरेकेिाणप भावात्, 
णववणक्षतान्यपरवाच्यप्रभेदादौ । अणववणक्षतवाच्येऽप्युपचार एव न ध्वणनणरणत वक्ष्यामः । तथा च वक्ष्यणत – 

 
भक्त्या णबभर्वत नैकत्वं रूपभेदादय ंध्वणनः । 
अणतव्याप्तेरथाव्याप्तेनग चासौ लक्ष्यते तया ॥ इणत ॥ 
कस्यणचद ध्वणनभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षिम् । इणत च । 

 
गुिाः सामीप्यादयो धमास्तैक्ष्ण्यादयश्च । तैरुपायवृैगणत्तरथान्तरे यस्य, तैरुपायवृैगणत्तवा शब्दस्य यि स 

गुिवृणत्तः शब्दोऽथो वा । गुििारेि वा वतगनं गुिवृणत्तरमुख्योऽणभधाव्यापारः । एतदुक्तं भवणतध्वनतीणत वा, 
ध्वन्यते इणत वा, ध्वननणमणत वा यणद ध्वणनः । तथाप्युपचणरतशब्दाथगव्यापाराणतणरक्तो नासौ कणश्चत् । 
मुख्याथे ह्यणभधैवेणत पाणरशेष्ट्यादमुख्य एव ध्वणन, तृतीयराश्यभावात् । 



 

अनुक्रमणिका 

लोचन 
 
याप्रमारे् िे अभावाचे तीन प्रकार परस्परािंी असंबद्ध, स्वतंत्र असे आलेले नसून त्याचं्यामध्ये 

िृखंलाबन्धन्यायाने एक शवशिष् क्रम आिे. कारर् अभावाच्या शतसऱ्या प्रकाराच्या शनरूपर्ाच्या सुरुवातीस 
असलेल्या ‘पुनः’ (म्िर्जे ‘आर्खी’) या िब्दाचा िाच (म्िर्जे आधी साशंर्गतलेल्या प्रकाराला जोडूनच 
त्यानंतरचा प्रकार येतो, िाच) अशभप्राय आिे. शिवाय सवण अभाववाद्याचं्या म्िर्ण्याचा समारोप िा एकच 
आिे ² िी र्गोष्िी िे अभावाचे प्रकार एकमेकािंी संबद्ध आिेत याच्यािी जुळर्ारी आिे. 

 
अभाववादाचे तीनिी प्रकार शनव्वळ काल्पशनक असल्यामुळे काशरकेमध्ये (परोक्ष) भतूकाळाचा 

उपयोर्ग केला आिे. पर् भाततवाद (म्िर्जे लक्षर्ावाद) पुस्तकातून अशवन्च्छन्न परंपरेने आला आिे या 
अशभप्रायाने ‘त्याला लाक्षशर्क म्िर्तात’ असा वतणमानकाळाचा वापर केला, कारर् वतणमानकाळाचा अथण 
एखादी र्गोष् शनत्य घडत आली आिे, लकवा चालू आिे असा िोतो. ³ 

 
‘भन्तत’ म्िर्जे वाच्याथािी सामीप्य (साशंनध्य) वर्गैरे धमण तो (धमण) ‘भजला जातो’ (म्िर्जे 

वाच्याथाकडून त्याचा आश्रय केला जातो), म्िर्ून याला ‘भन्तत’ म्िर्ावयाचे. तो सामीप्याशद धमण प्रशसद्ध ⁴ 
असल्यामुळे वाच्याथाकडून त्याची कल्पना केली जाते, म्िर्जे वाच्याथाला त्या धमाची आवशयकता असते. 
त्या भतती (धमा) पासून आलेला ⁵ तो भातत, म्िर्जे सादृशयेतर संबंधावर आधारलेला लाक्षशर्क अथण. 
कारर्, म्िटलेच आिे की– 

 
‘वाच्यार्थ्यािी सामीप्य, सादृशय, समवाय, शवपरीतता (म्िर्जे शवरुद्धता) आशर् शक्रयायोर्ग (म्िर्जे 

वाच्याथािी शक्रयाद्वारक सबंधं) या (संबधंा)ं मुळे लक्षर्ा पाच प्रकारची आिे असे मानतात. ⁶ 
 
रु्गर्समुदायाचा बोधक असर्ाऱ्या ⁷ िब्दाच्या अथाचा ‘तेजन्स्वता’ वर्गैरे एक भार्ग म्िर्जे भन्तत. 

त्या भततीपासून म्िर्जे अंिरूप धमापासून आलेला र्गौर् अथण तो ‘भातत.’ (लकवा) प्रशतपादन करावयाचा 
असलेला जो शनकटता, तेजन्स्वता इ. धमण, त्याशवर्षयी बोलर्ाऱ्याला वाटर्ारी शविरे्ष श्रद्धा (म्िर्जे 
आस्था) म्िर्जे ‘भन्तत’. त्या भततीला म्िर्जे आस्थेला प्रयोजन मानून तीपासून आलेला, म्िर्जे ती 
आस्था प्रत्ययास आर्ण्याच्या इच्छेतून शनमार् झालेला अथण तो भातत, म्िर्जे र्गौर् व लाक्षशर्क 
(सादृशयेतर संबंधावर आधारलेला लक्ष्याथण) िे दोन्िीिी अथण ‘भातत’ िोत आशर् मुख्य अथाचा ‘भङ र्ग 
(म्िर्जे बाध) म्िर्जेिी भन्तत! ⁸ अिा रीतीने मुख्याथाचा बाध, शनशमत्त (म्िर्जे वाच्याथण व लक्ष्याथण 
यामंधील सादृशयेतर लकवा सादृशय िा संबधं) आशर् प्रयोजन, िी शतन्िी काररे् असरे् िे लक्षरे्चे बीज 
(म्िर्जे लक्षर्ा मानावयास आवशयक कारर्) असे म्िटल्याप्रमारे् झाले आिे. ⁹ 

 
(त्या) काव्यात्म्याला ‘रु्गर्वृशत्त’ (म्िर्तात)– (तम् भाततम् िे काशरकेतले िब्द) एकाच शवभततीत 

वापरण्यामार्गचा अशभप्राय असा ¹⁰–‘शनःश्वासानंी अन्ध झालेल्या आरिाप्रमारे् असलेला’ इत्याशद ¹¹ 
अशववशक्षतवाच्य ¹² प्रकारामध्ये जरी लक्षर्ा आिे, तरी ध्वशन िा त्या लक्षरे्िी एकरूप मुळीच नािी, कारर् 
जेथे लक्षर्ा नसते, तेथेिी ध्वशन असतो. उदािरर्ाथण–शववशक्षतान्यपरवाच्य ¹³ प्रकार वर्गैरेमध्ये. 
‘अशववशक्षतवाच्य’ प्रकारामध्येसुद्धा लक्षर्ा िाच ध्वशन नव्िे िे आम्िी पुढे ¹⁴ सारं्गर्ार आिोत. आशर् 
त्याचप्रमारे् (मलूगं्रथकार म्िर्जे काशरकाकार) पुढे ¹⁵ म्िर्र्ार आिेत की– 
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‘ध्वनीचे स्वरूप लक्षरे्च्या स्वरूपािून वरे्गळे असल्यामुळ िा ध्वनी लक्षरे्िी एकरूप नव्िे. 
अशतव्यन्प्त आशर् त्याचप्रमारे् अव्यान्प्त. (िे दोर्ष) उद भवतात म्िर्नू ती लक्षर्ा त्या ध्वनीचे लक्षर् (म्िर्जे 
व्यवच्छेदक, असाधारर् धमण) िी िोऊ िकत नािी. मात्र लक्षर्ा िे ध्वनीच्या एखाद्या प्रकारचे उपलक्षर् 
असू िकेल.’ 

 
‘रु्गर्’ म्िर्जे सामीप्य वर्गैरे (सादृशयेतर) धमण आशर् तेजस्वीपर्ा इ. (सादृशयरूप) धमण. त्या 

रु्गर्ामुंळे, जो िब्द वाच्याथािून शभन्न अथाने वापरलेला असतो, तो (लाक्षशर्क) िब्द ‘रु्गर्-वृशत्त’ िोय. 
लकवा त्या रु्गर्ामुंळे िब्द ज्या लक्ष्य अथाकडे बोट दाखशवतो, तो (लक्ष्य) अथण ‘रु्गर्वृशत्त’ (म्िर्ता येईल). 
लकवा रु्गर्ामुंळे (लक्ष्याथण प्रकट करण्याचे) कायण कररे् म्िर्जेिी रु्गर्वृशत्त – म्िर्जे अशभधेचा, मुख्य 
नसलेला व्यापार ¹⁶ िािी रु्गर्वृशत्त िोऊ िकेल. लक्षर्ावाद्यानंी एकंदरीत असे म्िटल्यासारखे आिे की, 
ध्वशनत करतो तो (व्यजंक) िब्द, लकवा ध्वशनत िोतो तो (व्यंग्य) अथण लकवा ध्वशनत कररे् िा (व्यजंना) 
व्यापार यापंैकी कोर्तािी जरी ‘ध्वशन’ म्िटला. ¹⁷ तरी तो ‘रु्गर्वृशत्त’ असर्ारा िब्द, लकवा ‘रु्गर्वृशत्त’ 
असर्ारा अथण लकवा ‘रु्गर्वृशत्त’ असर्ारा व्यापार यािूंन वरे्गळा असा कोर्ीिी नािी. मुख्याथाच्या बाबतीत 
अशभधा िाच व्यापार असल्यामुळे त्यािून शनराळा अमुख्य अथण िाच ध्वशन िोय कारर् िब्द – अशभधा – 
मुख्याथण व िब्द–रु्गर्वृशत्त – अमुख्याथण याखेरीज शतसरा र्गट नािीच! ¹⁸ 

 
िीपा 
 
१ लक्षर्ा 
 

व्यविारातील पुष्कळसे िब्द आपर् जरी त्याचं्या ठरलेल्या अथानेच म्िर्जे वाच्याथानेच वापरीत 
असलो तरी, कािी वळेा आपर् असे िब्दप्रयोर्ग करतो की त्या िब्दाचंा वाच्याथण घेऊन वातयाचा अथण लाव ू
रे्गल्यास तो लार्गत नािी, म्िर्जे तो संभवनीय नसतो. उदा. ‘पातेले उकळते आिे’ या वातयातील ‘पातेले’ 
िा िब्द वाच्याथाने घेऊन भार्गर्ार नािी. कारर् पातेले कसे उकळू िकेल? अिा रीतीने या वातयात 
‘पातेले’ िब्दाचा वाच्याथण अडल्यामुळे म्िर्जेच वाच्याथाचा बाध झाल्यामुळे आपल्याला ‘पातेले’ या 
िब्दाचा ‘पातेल्यातले पार्ी’ अिासारखा दुसरा योग्य अथण घेतल्यावाचून र्गत्यंतर रािात नािी. जो दुसरा 
अथण घेतल्याने वातयाचा अथण नीटपरे् लार्गतो, त्याला त्या िब्दाचा लक्ष्याथण म्िर्तात. िब्द आपला वाच्याथण 
आपल्या ‘अशभधा’ या िततीने प्रकट करतो. तो वाच्याथण साशंर्गतल्यावर अशभधेचे काम संपते. मर्ग तो िब्द 
आपला लक्ष्याथण आपल्या ‘लक्षर्ा’ नावाच्या दुसऱ्या व्यापाराने सारं्गतो. वाच्याथाचा बाध झाला, तरच 
‘लक्ष्याथण’ घेण्याची जरूरी भासते. मात्र या लक्ष्याथाचा आशर् वाच्याथाचा कािीना कािी संबधं असावाच 
लार्गतो उदा. पातेले आशर् पातेल्यातले पार्ी याचंा आश्रय–आशश्रत िा संबधं आिे. 
 
२ रूशढलक्षर्ा– 
 

पर् वाच्याथण आशर् लक्ष्याथण याचंा केवळ संबधं असूनिी भार्गत नािी. तो िब्द त्या लक्ष्याथाने 
वापरण्याची वशिवाट असावी लार्गते. उदा. ‘पातेल्यातले पार्ी’ या अथाने ‘पातेले’ िा िब्द वरीलसारख्या 
उदािरर्ात वापरण्याची वशिवाट म्िर्जे ‘रूशढ’ आिे. 
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प्रयोजनवती लक्षर्ा– 
 

पर् कािी वळेा तो िब्द त्या लक्ष्याथाने वापरण्याची वशिवाटच असते, असे नािी. कवी लकवा वतता 
कािी शविरे्ष अथण प्रत्ययास यावा म्िर्ून एखाद्या िब्दाचा लक्षरे्ने उपयोर्ग करतो. उदा. ‘तानाजी म्िर्जे 
लसि िोता’ िे वातय घ्या. यातल्या ‘लसि’ िब्दाचा वाच्याथण ‘लसि िा प्रार्ी’ िा आिे. पर् तो घेऊन वातयाचा 
संभवनीय असा अथण लार्गत नािी. म्िर्नू ‘लसि’ याचा लक्ष्याथण (या वातयात) ‘िूर’ असा घ्यावा लार्गतो पर् 
‘तानाजी िूर िोता’ असे म्िटल्याने जो पशरर्ाम िोत नािी तो ‘तानाजी िा लसि िोता’ असे म्िटल्याने िोतो. 
म्िर्जे ‘लसि’ िा िब्द तानाजीला उदे्दिून वापरण्यात त्याचे (तानाजीचे) अलौशकक िौयण ऐकर्ाऱ्याच्या 
प्रत्ययास आर्ाव,े िा बोलर्ाऱ्याचा िेतू असतो. या िेतूलाच प्रयोजन असे म्िर्तात. िे प्रयोजन नेिमी 
सूशचत लकवा ‘व्यंग्य’ असते व त्या प्रयोजनाला िब्द आपल्या ‘व्यंजना’ नावाच्या व्यापाराने व्यतत करतो. 
अिा रीतीने लक्षरे्ला तीन अटी आवशयक आिेत—१) वाच्याथाचा बाध िोरे् २) वाच्याथाचा लक्ष्याथािी 
कािीतरी संबधं असरे् व ३) एक तर तो िब्द त्या लक्ष्याथाने वापरण्याची रूढी असरे् लकवा त्या लक्ष्याथाने 
तो िब्द वापरण्यामारे्ग कवीचे लकवा बोलर्ाराचे कािी प्रयोजन (शविरे्ष अशभप्राय) असरे्. 
 
२ पािा, उद द्योत – १ ‘लोचनात तीन प्रकारानंी साशंर्गतलेल ‘वाक्’ िब्दाची व्युत्पशत्त’’ वरील ‘म्िर्ून ध्वशन 
िा एक पोकळ िब्द आिे’ िा एकच, समान समारोप. 
 
३ पािा, पाशर्शन, ३–२–१२३ वरील वार्मतक ‘णनत्यप्रवृत्त’े. 
 
४ ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा आिे’ या वातयात ‘र्गंरे्गवर’ याचा ‘र्गंर्गाप्रवािावर’ िा मुख्याथण सोडून देऊन 
‘र्गंर्गातीरावर’ असा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो (कारर् मुख्याथण घेऊन वातयाचा अथण लार्गतच नािी). 
‘र्गंर्गातीरावर’ िा लक्ष्याथण घ्यावयास र्गंर्गातीराचा र्गंर्गाप्रवािािी असलेला ‘सामीप्य’ िा प्रशसद्ध संबधं 
कारर्ीभतू िोतो. तसेच ‘िा बटु लसि आिे’ यात लसि िब्दाचा ‘लसिाप्रमारे् िौयाशदरु्गर्ानंी युतत’ िा 
लक्ष्याथण घ्यायला ‘सादृशय’ संबंध कारर्ीभतू िोतो, वर्गैरे. या सवण सबंंधाचंी उदािररे् याच उद द्योताचे 
िवेटी, १८ व्या काशरकेवरील लोचना’ त पािावीत. 
 
५ पािा, तत आगतः । ४-३–७४ िे पाशर्नीचे सूत्र. 
 
६ िी काशरका ‘भतृणशमत्र’ या मीमासंकाची आिे असे मानण्यात येते. ‘समवाय’ याचा अथण ‘संयोर्ग’ असा 
टीकाकारानंी केला आिे, पर् वैिशेर्षक मताप्रमारे् ‘रु्गर्-रु्गर्ी’ इत्याशदकामंधील ‘शनत्यसबंंध’ असािी अथण 
घेता येईल. 
 
७ उदा. ‘लसि’ िा िब्द तेजन्स्वताशद ‘रु्गर्समुदाया’चा बोधक आिे. 
 
८ वरती, भज् या धातूचा ‘सेवरे्’ असा अथण घेतला िोता, तर या शठकार्ी भज् म्िर्जे ‘मोडरे्, बाशधत 
कररे्’ िा अथण घेतला आिे. 
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९ अिा रीतीने ‘भातत’ या िब्दाचे तीन अथण साशंर्गतल्याने अशभनवरु्गप्तानंी लक्षरे्च्या मुख्याथाचा बाध, 
मुख्याथण व लक्ष्याथण यामंधील (सादृशय लकवा सादृशयािून इतर) संबंध व प्रयोजन या शतन्िी कारर्ाचंा बोध 
करून शदला आिे. 
 
१० ‘एकाच शवभततीत वापरण्यामार्गचा अशभप्राय असा’ या िब्दामुंळे ध्वशन आशर् रु्गर्वृशत्त यामंध्ये मुळीच भेद 
नािी या भाततवाद्याच्या अशभप्रायाची अपेक्षा शनमार् िोते. पर् यानंतरचे पुढील वातय ध्वशनवाद्याची भशूमका 
माडंर्ारे, म्िर्जे भाततवाद्याच्या म्िर्ण्याला उत्तर आिे. 
 
११ पािा, वाल्मीशकरामायर्, अरण्यकाडं, १६–१३, व उद द्योत २, काशरका १ वरील वृत्तीमधील ‘चंद्राने…’ 
इ. उदािरर्. 
 
१२ पािा, १४ व्या काशरकेपूवी वृत्तीच्या ‘तेव्िा ध्वशन आिे’ इ. भार्गावरील २ री टीप, व उद द्योत २, काशरका 
१ वरील वृशत्त. 
 
१३ पािा, १४ व्या काशरकेपूवी वृत्तीच्या ‘तेव्िा ध्वशन आिे’ इ. भार्गावरील ३ री टीप. शववशक्षतान्यपरवाच्य 
ध्वनीचे प्रकार म्िर्जे वस्तुध्वशन, अलंकारध्वशन व रसाशदध्वशन. ‘वर्गैरेमध्ये’ यातील ‘वर्गैरे’ म्िर्जे 
‘संर्गीतातील सूर’ इ. पािा, ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, प.ृ ४१७. 
 
१४ पािा, कािी आवृत्ती, पृ ४३२. 
 
१५ पािा, १ ला उद द्योत, काशरका १४ वी व १९ वी. 
 
१६ अशभधेचा मुख्य व्यापार म्िर्जे िब्द ऐकताक्षर्ीच वाच्याथाचा बोध करून देरे्. ज्या वळेी तो वाच्याथण 
पुरा पडत नािी, म्िर्जे अडचर्ीत येतो, तेथे लक्ष्याथाचा आश्रय करून काम भार्गवाव ेलार्गते. लक्ष्याथण िा 
अशभधेचेच अडलेले कायण पूर्ण करर्ारा असतो व त्याचा बोध वाच्याथानंतर िोतो, म्िर्ून त्याला अशभधेचाच 
अमुख्य व्यापार म्िटले आिे. पुढे कािी आवृशत्त, पृष्ठ १५१ वर अशभनवरु्गप्तानंी लक्षरे्चा ‘अशभधेचे पुच्छ’ 
म्िर्ून उल्लखे केला आिे. 
 
१७ ‘ध्वशन’ िब्दाचे िेच तीन अथण पुढे अशभनवरु्गप्तानंी कािी आवृशत्त, पृ. ९९ व पृ. १०५, १०६. येथे साशंर्गतले 
आिेत. त्याशिवाय तीच आवृशत्त पृ. १३५ वर ध्वशन म्िर्जे व्यंजक वाच्याथण, व ध्वशन म्िर्जे व्यंग्याथणप्रधान 
काव्य िे आर्खी दोन अथण सारं्गून एकूर् ५ अथण साशंर्गतले आिेत. 
 
१८ (उद भटासारख्या) भन्ततवाद्याचं्या मते िब्दाचे दोनच अथण–१) मुख्य २) अमुख्य. (यानंतर कािी 
आवृशत्त, पृ. ३२ वरील ‘भट्टोद भिो बभाषे’ इ. मजकूर पािा.) मुख्य अथाचे बाबतीत ‘अशभधा’ िा व्यापार 
असतो िे प्रशसद्धच आिे. उरला ‘अमुख्य’ अथण. तोच अथण ध्वशन दाखवर्ार, म्िर्ून ध्वशन लक्षरे्िून वरे्गळा 
असरे् ितय नािी. कारर् मुख्य व अमुख्य याखेंरीज शतसरा अथण नािीच. 
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ध्वन्यालोकः 
 
यद्यणप च ध्वणनशब्दसंकीतगनेन काव्यलक्षिणवधाणयणभगुगिवृणत्तरन्यो वा न कणश्चत्प्रकारः प्रकाणशतः, 

तथाणप अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दशगयता ध्वणनमागो मनाक्स्पृष्टोऽणप न लणक्षत इणत पणरकल्प्यवैमुक्तम् 
– ‘भाक्तमाहुस्तमन्ये’ इणत । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् जरी पूवीच्या काव्यिास्त्रकारानंी ‘ध्वशन’ िा िब्द उच्चारून रु्गर्वृशत्त (म्िर्जे लक्षर्ा) लकवा 

दुसरा कोर्तािी प्रकार पुढे आर्ला नसला (म्िर्जे ध्वशन म्िर्जे रु्गर्वृशत्त िोय असे जरी त्यानंी कोठेिी 
म्िटले नसले), तरी काव्यामध्ये अमुख्य व्यापाराचा ¹ अवलंब केला जातो िे दाखवर्ाऱ्याने ध्वशनमार्गावर 
थोडेसे पदापणर् करूनिी ² त्या मार्गाचे शववरर् केले नािी अिी आम्िी कल्पना करून (काशरकेत) ‘दुसरे 
त्याला लाक्षशर्क म्िर्तात’ असे म्िटले आिे. 

 
लोचनम् 

 
ननु केनैतदुक्तं ध्वणनगंुिवृणत्तणरत्याशङ क्याह – यद्यणप चेणत । अन्यो वेणत । गुिालङ कारप्रकार 

इणत यावत् । दशगयतेणत भट्टोििवामनाणदना । भामहेनोक्तम् – ‘शब्दाश्छन्दोऽणभधानाथाः’ इणत । 
अणभधानस्य शब्दात् भेदं व्याख्यातंु भट्टोििो बभाषे – ‘शब्दानामणभधाव्यापारो मुख्यो गुिवृणत्तश्च’ इणत । 
वामनोऽणप ‘सादृश्याल्लक्षिा वक्रोस्क्तः’ इणत । मनाक्स्पृष्ट इणत । तैस्तावद ध्वणनणदगुन्मीणलता, 
यथाणलणखतपाठकैस्तु स्वरूपणववेकं कतुगमशक्नुवणिस्तत्स्वरूपणववेको न कृतः प्रत्युतोपालभ्यते, 
अभग्ननाणरकेलवद यथाश्रुततद्ग्र न्थोद्ग्रहिमािेिेणत । अत एवाह – पणरकल्प्यवैमुक्तणमणत । यदे्यवं न 
योज्यते तदा ध्वणनमागगः स्पृष्ट इणत पूवगपक्षाणभधानं णवरुध्यते । 

 
लोचन 

 
पर् काय िो, ‘ध्वशन म्िर्जे रु्गर्वृशत्त’ असे कोर्ी म्िटले? अिी िकंा मनात आर्ून वृशत्तकार ‘आशर् 

जरी’ इ. सारं्गतात. ‘लकवा दुसरा’ … म्िर्जे रु्गर् लकवा अलंकार िा प्रकार ‘दाखवर्ाऱ्याने’ म्िर्जे 
भट्टोद भट, वामन इत्याशदकानंी. भामिाने म्िटले आिे ³– ‘िब्द, ⁴ छन्द, अशभधान, अथण (इ. काव्यिेतु 
िोत).’ ‘अशभधान’ िे ‘िब्दा’िून वरे्गळे िोय िे सारं्गण्यासाठी भट्टोद्भटाने (आपल्या ‘भामिशववरर्’ या ⁵  
टीकेमध्ये) म्िटले– ‘िब्दाचें ‘अशभधान’ म्िर्जे अशभधा व्यापार–१) मुख्य (अशभधाव्यापार) आशर् २) 
रु्गर्वृशत्त (म्िर्जे दुय्यम अशभधाव्यापार). वामनानेिी साशंर्गतले आिे ⁶– सादृशयामुळे (उपयोशजली 
जार्ारी) लक्षर्ा म्िर्जेच वक्रोवती नावाचा अलंकार’. ‘थोडेसे पदापणर् केले’ …म्िर्जे त्यानंी प्रथम 
ध्वनीची शदिा पुसटपरे् का िोईना, पर् खुली केली. पर् (रामायर्ाशद काव्यात) शलशिले असेल तसेच 
वाचत जार्ाऱ्या म्िर्जे केवळ वाच्याथण लक्षात घेर्ाऱ्या (प्राचीन) िास्रकारानंा (ध्वनीचे) स्वरूप वरे्गळे 
करण्याचे सामर्थ्यण नसल्याने त्यानंी त्या ध्वनीचे स्वरूप तर वरे्गळे करून दाखशवले नािीच, पर् उलट त्यानंी 
त्याच्याकडे दुलणक्षच केले. कारर् एखाद्या मार्साने नारळ न फोडता (वरूनच तो दर्गडासारखा आिे असे 
पािून) फेकून द्यावा, त्याप्रमारे् त्यानंी ते काव्यग्रथ जसे ऐकण्यात आले तसाच त्याचंा अथण लावला (व 
त्यातंील व्यगं्याथाची उपेक्षा केली). म्िर्ूनच वृशत्तकार म्िर्तात – अिी (आम्िी) कल्पना करून काशरकेत 
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(दुसरे त्याला लाक्षशर्क म्िर्तात) असे म्िटले आिे. जर असा अथण लावला नािी (म्िर्जे जर न लशक्षतः 
याचा अथण लक्षर् केले नािी’ असा न लावता ‘त्यानंा शदसला नािी’ असा लावला), तर ‘ध्वशनमार्गावर 
थोडेसे पदापणर् केले’ िे पूवणपक्ष्याचे म्िर्र् ‘शदसला नािी’ याच्यािी शवसंर्गत िोईल. 

 
िीपा 
 
१ भामिाने आपल्या गं्रथाच्या सुरुवातीस ‘िब्द’, ‘छंद,’ ‘अशभधान’ असे कािी िब्द वापरले. अशभधान िे 
िब्दािून वरे्गळे िोय िे सारं्गण्यासाठी भट्टोद्भटाने म्िटले:– िब्दाचें ‘अशभधान’ म्िर्जे अशभधा–व्यापार–१) 
मुख्य आशर् २) रु्गर्वृशत्त. उद्भटासारख्या भन्ततवाद्याचं्या मते िब्दाचे दोनच अथण – १) मुख्य आशर् २) 
अमुख्य. मुख्य अथाचे बाबतीत अशभधा िा व्यापार असतो िे प्रशसद्धच आिे. उरला ‘अमुख्य’ अथण. तोच अथण 
‘ध्वशन’ दाखशवर्ार, म्िर्ून ‘ध्वशन’ लक्षरे्िून वरे्गळा असरे् ितय नािी; कारर् मुख्य व अमुख्य याखेंरीज 
शतसरा अथण नािीच. 
 
२ ‘र्गंर्गातीरावर र्गवळीवाडा आिे’ असे सरळ न म्िर्ता आपर् ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा आिे’ असे का म्िर्तो? 
तर र्गंर्गाप्रवािामध्ये असर्ारी कमालीची िीतलता, पशवत्रता इ. धमण त्या र्गवळीवाड्यात आिेत िे श्रोत्याचं्या 
मनात, ठसवाव,े िा बोलर्ाराचा िेतू असतो. या िेतूला ‘प्रयोजन’ म्िर्तात. िे प्रयोजन ‘र्गंरे्गवर 
र्गवळीवाडा’ इ. वातयाने सरळ साशंर्गतले जात नािी ते सुचशवले जाते. िा व्यङ्गग्याथण िोय िे जरी 
भट्टोद्भटाशदकाचं्या लक्षात आले नसले, तरीिी लक्षरे्बद्दल त्यानंी शलशिले. लक्षरे्त प्रयोजनवती लक्षर्ािी 
येऊन जाते, म्िर्ून ‘त्यानंी ध्वशनमार्गावर थोडेसे पदापणर् केले’ अिी कल्पना केली आिे. 
 
३ पािा, काव्यालकार, १-९. 
 
४ ‘िब्द’ म्िर्जे भारे्षतील िब्दसमूि लकवा िब्दशवद्या, म्िर्जे ‘व्याकरर्’ असािी अथण घेता येईल. 
 
५ लोचनामध्ये येथे व पुढे उद द्योत १, काशरका १३ वरील (वृत्तीतील शविरे्षोततौ या िब्दारील) व त्यानंतर 
उद द्योत ३, काशरका ५ वरील लोचनात भट्टोद्भटाचा उल्लेख केला आिे. त्यापंकैी येथेच ‘लोचना’त 
‘िब्दाशछन्दोऽशभधानाथा… इ. (काव्यालंकार १–९) या काशरकेचे शववरर् कशरताना भट्टोद्भटाचे मत उद धृत 
केले आिे. त्यावरून ते मत ‘भामिशववरर्ा’ तीलच असले पाशिजे यात िकंा नािी. उद द्योत १, काशरका १३ 
वरील ‘लोचना’त णववरिकृत् असा िब्द योशजलेला आिे ते ‘शववरर्’ म्िर्जे ‘भामिशववरर्च असाव.े उ. 
३, काशरका ५ वरील व उ १, काशरका १३ वरील ‘लोचना’त उद धृत केलेली भट्टोद्भटाची मतेिी 
भामिशववरर्ातीलच असावीतसे वाटते. 
 

‘रु्गर् व अलंकार यामंध्ये भेद नािी असे मत उद्भटाने ‘भामिशववरर्ा’त प्रकट केले आिे’ असे 
िेमचन्द्राने काव्यानुिासनावरील ‘शववके’ टीकेत म्िटले आिे. (१९६४ ची मंुबई आवृशत्त, पृ. ६४). Raniero 
Gnoli यानंी इ. १९६२ मध्ये रोम येथे प्रशसद्ध केलेल्या Udbhata’s commentary on the काव्यालंकार of 
भामि या गं्रथामध्ये एका जीर्ण, त्रुशटत भजंूपत्रावरील िारदा शलपीतील िस्तशलशखताच्या आधारे उद्भटाच्या 
भामिशववरर् या टीकेचा पुनरुद्धार करण्याचा प्रयत्न केला आिे. या पंशडताच्या मते अशभनवरु्गप्तानंी येथेच 
‘लोचना’त जे उद्भटाचे मत उद धृत केले आिे, ते या िस्तशलशखताच्या क्रमाकं १० या तुकड्यातील एकदोन 
ओळींिी जुळर्ारे आिे. डॉ. राघवन् यानंा िे Gnoli चे मत मान्य नािी. 
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६ काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, ४–३–८. 
 

ध्वन्यालोकः 
 
केणचत्पुनलगक्षिकरिशालीनबुद्ध्यो ध्वनेस्तत्त्व ं णगरामगोचरं सहृदयहृदयसंवेद्यमेव 

समाख्यातवन्तः । तेनैवंणवधासु णवमणतषु स्स्थतासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् ध्वनीचे िास्त्रिुद्ध लक्षर् करावयास ज्याचंी बुद्धी असमथण आिे असे कािीजर् ध्वनीचे यथाथण 

स्वरूप िब्दाचं्या पलीकडचे, ‘केवळ सहृदयानंी जार्ाव ेअसेच आिे’ असे म्िर्ाले. 
 
त्यामुळे (म्िर्जे) असे शनरशनराळया प्रकारचे मतभेद असल्यामुळे सहृदयाचं्या मनाच्या आनंदासाठी 

त्या (ध्वनी) चे स्वरूप आम्िी सारं्गत आिोत. 
 

लोचनम् 
 
शालीनबुिय इणत । अप्रगंल्भमतय इत्यथगः । एते च िय उत्तरोत्तरं भव्यबुियः । प्राच्या णह 

णवपयगस्ता एव सवगथा । मध्यमास्तु तिूपं जानाना अणप सन्देहेनापह नुवते । अन्त्यास्त्वनपह नुवाना अणप 
लक्षणयतंु न जानत इणत क्रमेि णवपयाससन्देहाज्ञानप्राधान्यमेतेषाम् । तेनेणत । एकैकोऽप्यय ंणवप्रणतपणत्तरूपो 
वाक्याथो णनरूपिे हेतुत्वं प्रणतपद्यत इत्येकवचनम् । एवंणवधासु णवमणतस्ष्ट्वणत णनधारिे सप्तमी । आसु मध्ये 
एकोऽणप यो णवमणतप्रकारस्तेनैव हेतुना तत्स्वरूपं ब्रूमः इणत, ध्वणनस्वरूपमणभधेयम्, अणभधानाणभधेयलक्षिो 
ध्वणनशाियोवगक्तृश्रोिोव्युगत्पाद्यव्युत्पादकभावः संबन्धः, णवमणतणनवृत्त्या तत्स्वरूपज्ञानं प्रयोजनम्, 
शािप्रयोजनयोः साध्यसाधनभावस्संबन्ध इत्युक्तम् । 

 
लोचन 

 
ज्याचंी बुशद्ध असमथण आिे, म्िर्जे शततकी प्रर्गल्भ (शवकशसत) झालेली नािी, असा अथण. आशर् िे 

शतघे उत्तरोत्तर अशधक प्रामाशर्क वृत्तीचे लोक िोत. कारर् पशिले (म्िर्जे अभाववादी) तर सवणस्वी 
शवपयणस्त म्िर्जे जार्नू बुजून शवपयास करर्ाऱ्या बदु्धीचेच आिेत. ¹ पर् मधले (भन्ततवादी) त्या ध्वनीचे 
(म्िर्जे व्यंग्य या शतसऱ्या अथांचे अन्स्तत्व जार्त असूनिी संियात पडल्यामुळे ते त्याचे स्वतंत्र अन्स्तत्व 
नाकारतात. ² िवेटचे मात्र त्याचे स्वतंत्र अन्स्तत्व नाकारीत नसले, तरी त्याचे लक्षर् कसे कराव ेिे त्यानंा 
कळत नािी. अिा रीतीने या मतभेद असर्ाऱ्यामंध्ये अनुक्रमे शवपयास, संदेि आशर् अ्ान याचें प्राधान्य 
आिे. या शवरोधी मतापंैकी एकेकदेखील आम्िी ध्वशनस्वरूप स्पष् कररे् आवशयक आिे याला कारर्ीभतू 
आिे, म्िर्ून काशरकेत । तेन (= त्या एकेक मतामुळे) असे एकवचन वापरले. ‘अिा (नाना) प्रकारच्या 
मतभेदापंकैी िी ‘शनधारर्’ (म्िर्ज अनेकापंैकी एकेक शनवडरे्) या अथी सप्तमी वापरली आिे. ³ या शभन्न 
शभन्न मतामंध्ये एक एक देखील जो मतभेदाचा प्रकार आिे, त्याच कारर्ामुळे आम्िी त्याचे स्वरूप सारं्गत 
आिोत, िा आिय. ध्वनीचे स्वरूप िा गं्रथाचा (प्रशतपाद्य) शवर्षय ⁴ िोय. ध्वशनस्वरूप आशर् प्रस्तुत गं्रथ 
यामंध्ये अशभधेय (म्िर्जे शवर्षय) आशर् अशभधान (म्िर्जे प्रशतपादन करर्ारा) िा संबधं असून वतता 
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(म्िर्जे या गं्रथाचा कता) आशर् श्रोता (म्िर्जे ‘सहृदय’ या िब्दाने शनदेशिलेला वाचक) यामंध्ये ‘उकलून 
दाखशवर्ारा आशर् ज्याला उकलून दाखवावयाचे तो’ असा संबधं आिे. मतभेदाचें शनरसन करून 
ध्वशनस्वरूपाचे ्ान शमळवनू देरे् िे प्रयोजन (म्िर्जे मुख्य फल) आिे. िा गं्रथ आशर् प्रयोजन यामंध्ये 
साधक आशर् साध्य असा संबधं आिे, िा (चवर्थ्या चरर्ाचा) आिय. 

 
िीपा 
 
१ कारर् ध्वनीचे अन्स्तत्व मान्य करण्याची त्यानंा मुळी इच्छाच नािी. 
 
२ लक्षरे्मार्गचा िेतु (म्िर्जे प्रयोजन) त्यानंा शदसत असला, तरी ते प्रयोजन लक्ष्याथातच अन्तभूणत आिे की 
त्यािून वरे्गळे आिे या संियामुळे ते त्या प्रयोजनाला लक्षरे्तच दडपतात. 
 
३ पाहा, पाणिणन, यतश्च णनधारिम् २–३–४१. वस्तुतः, तेन एवंणवधासु णवमणतषु स्स्थतासु िी सशत 
सप्तमीची वातयरचना आिे, म्िर्जे ‘म्िर्ून अिा प्रकारचे मतभेद असताना म्िर्जे असल्यामुळे’ असा अथण 
कररे् योग्य िोईल. परंतु अशभनवरु्गप्तानंी ‘िी शनधारर्ाथी सप्तर्गी आिे’ असे मानून ‘नाना प्रकारच्या 
मतभेदापंकैी’ असा अथण केला आिे, त्याचे कारर् काशरकेतील ‘तेन’ याचा अशभनवरु्गप्तानंी स्वतः ‘त्या एकेक 
मतामुळे’ असा जो अथण केला आिे, त्याच्यािी सुसंर्गशत राखरे् िेच असाव ेअसे वाटते. 
 
४ कोर्तािी गं्रथ शलशिताना चार अनुबन्ध (मार्गणदिणक तत्तव)े पाळाव े लार्गतात ते असे–१) शवर्षय २) 
प्रयोजन ३) अशधकारी व ४) संबंध. या गं्रथाचा शवर्षय ‘ध्वशनस्वरूप’, ‘त्याचे ्ान देरे्’ िे प्रयोजन, सहृदय 
वाचक िा अशधकारी आशर् शवर्षय आशर् गं्रथ, गं्रथकार आशर् श्रोता, तसेच गं्रथ आशर् प्रयोजन यामंधील 
शनरशनराळे संबधं, िे सवण, काशरकेतल्या िवेटच्या ओळीस अनुसरून अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतले आिेत. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तस्य णह ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कणवकाव्योपणनषद भूतमणतरमिीयमिीयसीणभरणप 

णचरन्तनकाव्यलक्षिणवधाणयना ं बुणिणभरनुन्मीणलतपूवगम्, अथ च रामायिमहाभारतप्रभृणतणन लक्ष्ये सवगि 
प्रणसिव्यवहारं लक्षयता ंसहृदयानामानन्दो मनणस लभतां प्रणतष्ठाणमणत प्रकाश्यते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
खरोखर त्या ध्वनीचे स्वरूप सवण सत्कवींच्या काव्याचें सार असलेले आशर् अत्यतं रमर्ीय असे 

आिे. प्राचीन काव्यलक्षर्काराचं्या अशतिय सूक्ष्म बुद्धीिी ते (स्वरूप) यापूवीं उमलव ू(स्पष् करू) िकल्या 
नािीत. आशर् रामायर्, मिाभारत इ. काव्यगं्रथामंध्ये तर त्या (ध्वशनस्वरूपा) चा वापर स्पष्परे् शदसून 
येतो. ¹ त्याचे लक्षर् करू इन्च्छर्ाऱ्या ² सहृदयाचं्या अतंःकरर्ात आनंदाला न्स्थरपद प्राप्त व्िाव,े (त्याचं्या 
अंतःकरर्ाला न्स्थर स्वरूपाचा आनंद शमळावा), म्िर्नू त्या (ध्वनी) चे स्वरूप आम्िी प्रकाशित करीत 
आिोत. 
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लोचनम् 
 
अथ श्रोतृगतप्रयोजनप्रयोजनप्राणतपादकं ‘सहृदयमनःप्रीतये’ इणत भागं व्याख्यातुमाह – तस्य-

हीणत । णवमणतपदपणततस्येत्यथगः । ध्वनेः स्वरूपं लक्षयता ं सम्बस्न्धणन मनणस आनन्दो णनवृगत्यात्मा 
चमत्कारापरपयायः, प्रणतष्ठा ं परैर्ववपयासादु्यपहतैरनुन्मूल्यमानत्वेन स्थेमानं, लभताणमणत प्रयोजनं 
संपादणयतंु तत्स्वरूपं प्रकाश्यत इणत सङ गणतः । प्रयोजनं च नाम तत्सम्पादकवस्तुप्रयोक्तृताप्राितयवै तथा 
भवतीत्याशयेन ‘प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः’ इत्येकवाक्यतया व्याख्येयम् । तत्स्वरूपशब्दं व्याचक्षािः संके्षपेि 
तावत्पूवोदीणरतणवकल्पपञ्चकोिरिं सूचयणत-सकलेत्याणदना । सकलशब्देन सत्कणवशब्देन च प्रकारलेशे 
कस्स्मंणश्चणदणत णनराकरोणत । अणतरमिीयणमणत भाक्ताद्व्यणतरेकमाह । न णह ‘लसहो बिुः’, ‘गङ गाया ंघोषः’ 
इणत रम्यता काणचत् । उपणनषद भूतशब्देन तु अपूवगसमाख्यामािकरि इत्याणद णनराकृतम् । 
अिीयसीणभणरत्याणदना गुिालङ्कारानन्तभूगतत्वं सूचयणत । अथ चेत्याणदना ‘तत्समयान्तःपाणतन’ इत्याणदना 
यत्सामणयकत्व ं शणङ्कतं तणन्नरवकाशीकरोणत । रामायिमहाभारतशब्देनाणदकवेः प्रभृणत सवेरेव 
सूणरणभरस्यादरः कृत इणत दशगयणत । लक्षयताणमत्यनेन वाचा ंस्स्थतमणवषय इणत परास्यणत । लक्ष्यतेऽनेनेणत 
लक्षो लक्षिम् । लके्षि णनरूपयस्न्त लक्षयस्न्त, तेषा ंलक्षििारेि णनरूपयताणमत्यथगः । सहृदयानाणमणत । 
येषा ं काव्यानुशीलनाभ्यासवशाणिशदीभूतें मनोमुकुरे विगनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः 
सहृदयाः । यथोक्तम्– 

 
योऽथो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोिवः । 
शरीरं व्याप्यते तेन शुष्ट्कं काष्ठणमवास्ग्नना ॥ इणत ॥ 

 
आनन्द इणत । रसचवगिात्मनः प्राधान्य ंदशगयन् रसध्वनेरेव सवगि मुख्यभूतमात्मत्वणमणत दशगयणत । 

तेन यदुक्तम्– 
 

ध्वणननामापरो योऽणप व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 
तस्य णसिेऽणप भेदे स्यात्काव्येंऽशत्वं न रूपता ॥ 

 
इणत, तदपहस्स्ततं भवणत । तथा ह्यणभधाभावनारसचवगिात्मकेऽणप ्यशें काव्ये रसचवगिा 

तावज्जीणवतभूतेणत भवतोऽप्यणववादोऽस्स्त । तथोक्तं त्वयवै– 
 

काव्ये रसणयता सवो न बोिा न णनयोगभाक् । इणत । 
 
तिस्त्वलङ्कारध्वन्यणभप्रायेिाशंमाित्वणमणत णसिसाधनम् । रसध्वन्यणभप्रायेि तु 

स्वाभ्युपगमप्रणसणिसंवेदनणवरुिणमणत । ति कवेस्तावत्कीत्याणप प्रीणतरेव सम्पाद्या । यदाह– ‘कीर्वत 
स्वगगफलामाहुः’ इत्याणद । श्रोतृिा ंच व्युत्पणत्तप्रीती यद्यणप स्तः, यथोक्तम् – 

 
धमाथगकाममोके्षषु वैचक्षण्य ंकलासु च । 
करोणत कीर्वत प्रीलत च साधुकाव्यणनषेविम् ॥ इणत । 
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तथाणप ति प्रीणतरेव प्रधानम् । अन्यथा प्रभुसंणमतेभ्यो वेदाणदभ्यः णमिसंणमतेभ्यशे्चणतहासाणदभ्यो 
व्युत्पणत्तहेतुभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य व्युत्पणत्तहेतोजायासंणमतत्वलक्षिो णवशेष इणत प्राधान्येनानन्द एवोक्तः 
। 

 
चतुवगगंव्युत्पत्तरेणप चानन्द एव पायगस्न्तकं मुख्य ंफलम् । 

 
आनन्द इणत च ग्रन्थकृतो नाम । तेन स आनन्दवधगनाचायग एतच्छाििारेि सहृदयहृदयेषु प्रणतष्ठा ं

देवतायतनाणदवदनश्वरीं स्स्थलत गच्छस्त्वणत भावः । यथोक्तम्– 
 

उपेयुषामणप णदवं सणन्नबन्धणवधाणयनाम् । 
आस्त एव णनरातङ कं कान्तं काव्यमय ंवपुः ॥ इणत ॥ 

 
यथा मनणस प्रणतष्ठा एवंणवधमस्य मनः, सहृदयचक्रवती खल्वय ंग्रन्थकृणदणत यावत् । यथा – ‘युिे 

प्रणतष्ठा परमाजुगनस्य’ इणत । स्वनामप्रकिीकरिं श्रोतृिा ं प्रवृत्त्यगङ्प्मेव संभावनाप्रत्ययोत्पादनमुखेनेणत 
ग्रन्थान्ते वक्ष्यामः । एवं ग्रन्थकृतः कवेः श्रोतुश्च मुख्य ंप्रयोजनमुक्तम् ॥ १ ॥ 

 
लोचन 

 
आता श्रोत्याच्या शठकार्चा, ‘प्रयोजनाचे प्रयोजन ³’ सारं्गर्ारा ‘सहृदयाचं्या मनाच्या आनंदासाठी’ 

िा भार्ग शविद करण्यासाठी (वृशत्तकार) ‘खरोखर त्या ध्वनीचे स्वरूप’ इ. कथन कशरतात. ‘त्याचे’ म्िर्जे 
मतभेदाचा शवर्षय झालेल्या त्या (ध्वनी) चे, असा अथण. ध्वनीच्या स्वरूपाचे लक्षर् करर्ाऱ्याचं्या मनात 
‘परमोच्च संतोर्ष िे ज्याचे स्वरूप आिे व ‘चमत्कार’ (म्िर्जे शवस्मयाला कारर्ीभतू िोर्ारा) िे ज्याला 
दुसरे नाव आिे अिा आनंदाला ‘प्रशतष्ठा’ म्िर्जे शवपयास ⁴ वर्गैरेंनी पछाडलेले दुसरे कोर्ी ⁵ शवचशलत 
करर्ार नािीत अिी ‘न्स्थरता’ प्राप्त व्िावी, िे (र्गौर्) प्रयोजन साधण्यासाठी त्या (ध्वनीचे) स्वरूप आम्िी 
प्रकाशित करीत आिोत, अिी एकंदर वातयाची संर्गशत (म्िर्जे परस्परसबंंध) आिे. 

 
आशर् प्रयोजन िे (खऱ्या अथाने ⁶ प्रयोजन किामुळे ठरते? तर त्या (प्रयोजना)चे साधन 

असलेल्या वस्तूचा वापर करण्यास (व्यततीला) प्रयुतत (म्िर्जे पे्रशरत) कररे् िा त्याचा प्रार् (म्िर्जे 
त्याचे जीशवतकायण) असतो, या कारर्ामुळेच. याच आियाने ‘आनंदासाठी आम्िी त्याचे स्वरूप सारं्गत 
आिोत,’ अिी (स्वरूप्ान व आनंद याचंी) एकवातयता साधूनच शववरर् करावयास िव.े 

 
‘त्याचे स्वरूप’ याचे शववरर् कशरताना आधी, पूवी साशंर्गतलेल्या पाच शवकल्पाचें ⁸सकें्षपाने खंडन 

(वृशत्तकार) सवण ‘सत्कवींच्या) ….इ. िब्दानंी सुचशवतात. ‘कोठला तरी बारीकसा प्रकार’ याचे शनराकरर् ते 
‘सवण’ आशर् ‘सत्कवींच्या’ या िब्दानंी कशरतात. ‘अशतिय रमर्ीय’ या द्वारे ते (ध्वनीच्या स्वरूपाचा) 
भाततािून वरे्गळेपर्ा सारं्गतात. कारर् ‘तो छोकरा शसि आिे,’ ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा आिे’, यासारख्या 
शठकार्ी कसलीिी रमर्ीयता नािी. ⁹ 

 
(सवण सत्कवींच्या) ‘काव्याचे सार असलेले’ या िब्दानंी ‘एखाद्याला तुम्िी केवळ नवीन नाव शदले 

असेल’ इ. आके्षपाचे शनराकरर् केले. ‘अशतिय’ सूक्ष्म बुद्धीिी–’ इ. वातयाने ध्वशन िा रु्गर्ालंकारामंध्ये 
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अन्तभूणत िोत नािी, िे सुचवतात. ‘त्या (ध्वशन) संप्रदायात पडर्ारे’ अस म्िर्ून ध्वशनवादी िे सापं्रदाशयक 
आिेत अिी जी िकंा घेतली, शतला मुळीच थारा नािी, िे ‘आशर् त्याशिवाय (रामायर्)’ …इ. ‘िब्दानंी 
दाखशवतात. ‘रामायर्, मिाभारत,’ या िब्दानंी आशदकवी (वाल्मीकी) पासून सवणच कवींनी या 
ध्वशनतत्तवाचा आदर केला (म्िर्जे आपल्या काव्यातूंन व्यंग्याथाचे दिणन घडवले) अस वृशत्तकार 
सुचशवतात. ‘लक्षर् करू इन्च्छर्ाऱ्या (म्िर्जे स्याचे स्वरूप समजून घेऊ इन्च्छर्ाऱ्या)’ या िब्दानंी 
‘(ध्वनीचे यथाथण स्वरूप) िब्दाचं्या आटोतयाबािेरचे आिे’ या, अशनवणचनीयतावाद्याच्या मताचे पार शनरसन 
कशरतात. ज्याच्या योरे्ग स्वरूप्ान िोते तो ‘लक्ष’ म्िर्जे ‘लक्षर्’ (म्िर्जे स्वरूप्ानाचे साधन), ‘लक्षाने’ 
(म्िर्जे त्या स्वरूप्ानाच्या साधनाने म्िर्जे शवचारशवशनमयाच्या योर्गाने) शनरूपर् (समीक्षर्) कशरतात, 
म्िर्जेच ‘लशक्षतात’. त्या (लशक्षर्ाऱ्या म्िर्जे ‘स्वरूप्ानाच्या साधनाच्या द्वारे समीक्षर् करर्ाऱ्या’ असा 
अथण. ‘सहृदयाचं्या’ (याचे शववरर्) – काव्याचे पुनः पनुः वाचन कररे् व त्यातील अथावर लक्ष कें शद्रत 
कररे्, या र्गोष्ींच्या सरावामुळे स्वच्छ झालेल्या ज्याचं्या अन्तकरर्रूर्ी आरिामध्ये वण्यण शवर्षयािी तन्मय 
िोण्याचे सामर्थ्यण आलेले असते, ते स्वहृदयाचा (वण्यण शवर्षयािी अथवा कवीच्या हृदयािी) संवाद (म्िर्जे 
तदू्रपता) ¹⁰’ अनुभवर्ारे ‘सहृदय, ¹¹ िोत. कारर् म्िटले आिे– ¹² 

 
सहृदयाच्या हृदयािी संवाद पावर्ारा (म्िर्जे पूर्णपरे् जुळर्ारा) जो शवभावाशदरूप ¹³ अथण, त्याचे 

पुनः पनुः अनुसधंान ¹⁴ रसाच्या आशवष्काराला कारर्ीभतू िोते. अन्ग्न ज्याप्रमारे् िुष्क काष्ठाला, त्याप्रमारे् 
तो रसाशवष्कार िरीराला व्यापून टाकतो. 

 
‘आनंद’ (याचे शववरर्) – रसचवणर्ारूप ¹⁵ आनंद िा वस्तु व अलंकार यािूंन प्रधान असतो िे 

दाखवनू, वस्तु, अलंकार व रस यामंध्ये रसध्वशन िाच सवणत्र मुख्य असर्ारा ‘आत्मा’ िोय, असे वृशत्तकार 
दिणशवतात. त्यामुळे, पुढीलप्रमारे् जे म्िटले आिे– 

 
‘ध्वशन नावाचा व्यंजनास्वरूपी असा जो दुसरा व्यापार (ध्वशनवाद्यानंी) साशंर्गतला आिे, तो अशभधा 

व भावना¹⁷ यािूंन वरे्गळा असल्याचे (ध्वशनवाद्यानंी) शसद्ध केले, तरीशि तो व्यापार काव्यामधील एक अंिच 
(म्िर्जे बारीकसा एक घटकच) िोईल. तो काव्याचे सवणस्व असर्ार नािी.’ त्याचे शनराकरर् िोते. 
कारर्, अशभधा, भावना व रसचवणर्ा या तीन अंिानंी घडलेल्या काव्यातिी ‘रसचवणर्ा’ िी जीशवतभतू आिे, 
याबद्दल तुमचेिी दुमत नािी. कारर्, तुम्िीच म्िटले आिे की ‘प्रत्येक जर् काव्य वाचतो, तो 
रसग्रिर्ासाठीच वाचतो. ्ानप्राप्तीसाठी नव्िे लकवा कतणव्यासबंंधी आदेि शमळशवण्यासाठीिी नव्िे.’ 

 
तेव्िा केवळ वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन याचं्यापुरता शवचार केल्यास ध्वशन िा काव्याचा केवळ अिं 

आिे असे म्िर्रे् शसद्ध (म्िर्जे ध्वनवाद्याला मान्य) असलेल्या र्गोष्ींचाच अनुवाद केल्यासारखे िोईल. पर् 
रसध्वनीच्या दृष्ीने पाशिल्यास मात्र ते तुमचाच (म्िर्जे रसचवणर्ा िे काव्यातील प्रार्तत्व आिे िा) 
शसद्धान्त, सवण सत्काव्यामंधील प्रार्भतू तत्तव म्िर्ून (त्या रसध्वनीची) असलेली प्रशसशद्ध व सहृदयाचंा 
अनुभव याचं्या शवरुद्ध आिे. 

 
आता कवीच्या बाबतीत बोलावयाचे झाले, तर त्याला काव्य करण्यामुळे प्राप्त िोर्ाऱ्या कीतीच्या 

योरे्ग आनन्दच प्राप्त करून घ्यावयाचा असतो. कारर् म्िटले आिे की, 
 
‘कीतीचे फल स्वर्गण (म्िर्जे स्वर्गणसुख) असे म्िर्तात ¹⁸’ … … वर्गैरे. 
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आशर् श्रोत्यानंा जरी बिुश्रतुपर्ा आशर् आनंद िी दोन्िी शमळत असली, कारर्, म्िटले आिे की 
¹⁹– 

 
‘सत्काव्याचे पशरिीलन िे धमण, अथण, काम आशर् मोक्ष याबंद्दलचे, तसेच कलाबंद्दलचे, डोळस ्ान 

आशर् कीती व प्रीशत (आनन्द) यानंा कारर्ीभतू िोते.’ 
 
तरीदेखील त्या (दोिों) मध्ये प्रीशत (म्िर्जे आनंद) िीच मुख्य िोय. नािी तर धन्यासारखे 

(म्िर्ज मालकासारखे) असर्ारे वदेाशद आशर् शमत्रासारखे असर्ारे इशतिासाशद, या ्ानप्राप्तीच्या 
साधनािूंन, पत्नीसारख्या असर्ाऱ्या ‘काव्य’ या ्ानप्राप्तीच्या साधनामंध्ये वैशिष्ट्य ते कोर्ते? काशरका व 
वृशत्त यामंध्ये) प्राधान्येकरून ‘आनन्द’ ²⁰ िेच (काव्याचे व त्यामुळे अथात काव्यिास्राचेिी) ²¹ प्रयोजन 
म्िर्ून साशंर्गतले आिे. धमाशद पुरुर्षाथामधील शनपुर्तेचेिी ²² अन्न्तम, मुख्य फल आनन्द िेच िोय. 

 
आशर् ‘आनन्द’ िे ग्रन्थकाराचे नाव. ²³ त्यामुळे त्या आनन्दवधणनाचायाला या (ध्वशन) िास्राच्या 

(प्रशतपादनाच्या) द्वारे, देवाला ज्याप्रमारे् देवमन्न्दरात, त्याप्रमारे् सहृदयाचं्या अन्तःकरर्ात. प्रशतष्ठा 
म्िर्जे िाश्वत स्थान प्राप्त िोवो, असािी भावाथण (व्यजंनेने प्रकट िोत आिे). कारर् म्िटले आिे की ²⁴– 

 
‘सत्काव्य रचर्ारे कशव स्वर्गाला रे्गले, तरी त्याचें काव्यमय, रमर्ीय िरीर कािीिी अपाय न िोता 

(भलूोकावर शटकून) राितेच.’ 
 
सहृदयाचं्या मनात (याला) जेरे्करून प्रशतष्ठा प्राप्त िोईल असेच याचे मन (म्िर्जे याने या गं्रथात 

प्रकट केलेले शवचार) आिे. म्िर्जे िा गं्रथकार खरोखर सह्लदयामंध्ये चक्रवतीच (म्िर्जे अग्रर्गण्यच) 
िोय. जसे– ‘युद्धात (म्िर्जे युद्ध या शवर्षयाचे बाबतीत) अजुणनाची प्रशतष्ठा कमालीची आिे.’ (या 
उदािरर्ात प्रशतष्ठा िा िब्द ‘िाश्वत स्थान’ या अथी वापरला आिे). अिा तऱ्िेने (व्यंजनेने का िोईना, 
पर्) आपल्या नावाचा उल्लखे कररे् िे श्रोत्याचं्या मनात आदराची भावना व शवश्वास उत्पन्न करून त्याद्वारे 
त्यानंा (िा गं्रथ वाचण्यास) प्रवृत्त करण्याचे अंर्गच (म्िर्जे त्या कामी उपयोर्गी पडर्ारेच) आिे, िे आम्िी 
या गं्रथाच्या िवेटी सारं्गर्ार आिोत. ²⁵ याप्रमारे् गं्रथकाराचे (िा गं्रथ शलशिण्यामार्गचे), कवीचे (काव्य 
रचण्यामार्गचे) आशर् श्रोत्याचे (िा गं्रथ आशर् काव्य वाचण्यामार्गचे) मुख्य प्रयोजन (आनंद िे) साशंर्गतले. 

 
िीपा 

 
१ अशभनवरु्गप्त व इतर सवण टीकाकारानंी ‘सवगि प्रणसिव्यवहारम्’ िे वृत्तीतले िब्द (प्रणसिः व्यवहारः यस्य 
तत् असा समास सोडवनू) ध्वनेः स्वरूपम् याचे शविरे्षर् म्िर्ून घेतले आिेत. वरील ‘त्या (ध्वशनस्वरूपा) 
चा वापर स्पष्परे् शदसून येतो’ िा अनुवादिी आम्िी त्यानंा अनुसरून केला आिे. पर् वृत्तीत ‘अथ च’ इ. 
वातय वरे्गळे आिे, िे लक्षात घेतल्यास त्या वातयाचा अथण पुढीलप्रमारे्िी लावता येईल असे आम्िाला 
वाटते–‘आशर् रामायर्, मिाभारत इ. गं्रथामंध्ये सर्गळीकडे (आतापयंत) प्रशसद्ध (म्िर्जे आतापयंतच्या 
काव्यिास्रकारानंी साशंर्गतलेल्या) र्गोष्ींचाच उपयोर्ग पािार्ाऱ्या सहृदयाचं्या अंतःकरर्ास शविरे्ष (नवा, 
न्स्थर स्वरूपाचा) आनंद शमळावा, यासाठी, …’ वर्गैरे. 
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२ मुळातल्या ‘लक्षयताम्’ याचा अथण आमच्या मते ‘पश्यताम्’ असा घेरे् अशधक योग्य, व तसा घेऊन आम्िी 
वरील १ ल्या टीपेत वातयाचा अनुवाद केला आिे. पर् अशभनवरु्गप्त म्िर्तात त्याप्रमारे् लक्षयताम् म्िर्जे 
लक्षर् करू इन्च्छर्ाऱ्या’ असा घेतल्यास लक्षयताम् िा िब्द ‘णललक्षणयषताम्’ या अथाने वापरला आिे, 
असे समजाव ेलारे्गल. 
 
३ ‘त्या ध्वनीचे स्वरूप आम्िी सारं्गत आिोत’ असे काशरकेत म्िटले असल्याने ‘ध्वनीचे स्वरूप’ िा गं्रथाचा 
मुख्य शवर्षय झाला. सहृदयानंा ‘ध्वनीच्या स्वरूपाचे ्ान घडवरे्’ िे गं्रथाचे मुख्य प्रयोजन. पर् िे ्ान तरी 
किासाठी घडवावयाचे? तर त्यामुळे सहृदयाचं्या मनास आनंद वाटावा, म्िर्ून तेव्िा ‘सहृदयाचं्या मनास 
आनंद देरे् िे वरील ‘मुख्य प्रयोजनाचे प्रयोजन (म्िर्जे र्गौर्, आनुर्षंशर्गक प्रयोजन) िोय. ह्या र्गौर् 
प्रयोजनािी कारर् या नात्याने सबद्ध असलेले (मुख्य) प्रयोजन म्िर्जे ध्वनीच्या स्वरूपाचे ्ान करून देरे् 
िे आिे. प्रयोजनाचे प्रयोजन ‘सहृदयमनः संतोर्षासाठी’ या चतुर्थ्यणन्त पदानेच साशंर्गतले असल्याने (सवण 
वातयाचा तो मुख्य आिय नव्िे, म्िर्ून) ते वातयाच्या मुख्य अथाच्या दृष्ीने अप्रधान (र्गौर्) च िोय. 
 
४ ‘उद द्योत – १ या गं्रथाचे चार अनुबधं’ वरील टीप १ ली पिा. 
 
५ म्िर्जे पूवी उद द्योत १ मधील ‘या गं्रथाचे चार अनुबधं’मध्ये ‘लोचना’त साशंर्गतलेले ध्वनीचे शवरोधक. 
 
६ ‘प्रयोजन’ िा िब्द प्रयोजय– प्रवृत्त कररे् लकवा पे्ररर्ा देरे् या धातूपासून झाला आिे. जे स्वतःची 
(प्रयोजनाची) प्रान्प्त एखाद्या मनुष्याला व्िावी यासाठी त्याला योग्य ती साधने वापरण्यास प्रवृत्त करते, ते 
‘प्रयोजन’ िोय. िेच प्रयोजनाचे ‘सार’ म्िर्जे ‘जीशवतकायण’ असते, व त्यामुळेच प्रयोजन िे खरेखुरे 
‘प्रयोजन’ िोते. 
 
७ म्िर्जे आनन्द व स्वरूप्ान या दोन स्वतंत्र र्गोष्ी नसून त्याचं्यामध्ये प्रयोजन व त्या प्रयोजनाच्या 
प्राप्तीसाठी करावयाची शक्रया असा शजव्िाळयाचा संबधं असल्यामुळे दोिोंशमळून शवशिष् असा एकच अथण 
प्रशतपाशदला जातो, िी दोिोंची (म्िर्जे आनंद आशर् ध्वशनस्वरूप्ान याचंी) एकवातयता िोय. 
 
८ उद द्योत १ वरील ‘अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाच्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’,मधील िवेटच्या 
कािी ओळी पािा. 
 
९ या उदािरर्ामंध्ये ‘प्रयोजन’ या व्यंग्याथाची प्रतीशत िोत असली, तरी तो व्यंग्याथण ‘अशतरमर्ीय’ या 
सदरात येर्ारा नािी. आमचा ध्वशन िा ‘अशतरमर्ीय’ असल्यामुळे तो या लक्षर्ायुतत वातयातील 
व्यंग्याथािून शकतीतरी श्रेष्ठ आिे. 
 
१० इतर किाचीिी जार्ीव न ठेवता (‘शवर्गशलतवदे्यान्तर’) केवळ रसास्वादामुळे उत्पन्न िोर्ारा आनंद 
अनुभवरे् िे काव्याचे प्रधान फल िोय असे मम्मट काव्यप्रकािात सारं्गतो. सहृदयाचे मन इतर सवण र्गोष्ींकडे 
दुलणक्ष करून रसावरच केन्न्द्रत िोण्यास सरावलेले असते. 
 
११ ‘सहृदय’ याचा ‘समानहृदय’ असा अथण िोऊ िकतो. पािा, पाशर्शनसूत्र – ६।३।८१ व त्यावरील 
‘काशिका’ वृशत्त. िा अथण ‘हृदयासि’ लकवा ‘हृदय असलेला’ या अथापेक्षा या शठकार्ी अत्यंत उशचत असा व 
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अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेल्या ‘सहृदयाच्या’ लक्षर्ािी पूर्णपरे् जुळर्ारा आिे. तुलनाथण पािा, समाना 
हृदयाणन वः । ऋग्वदे, १०–१९१ 
 
१२ नाट्यिास्र, अध्याय ७, श्लोक १० 
 
१३ उद द्योत १ वरील ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मरं्गलाचरर्’ वरील २ री टीप पािा. 
 
१४ भावः = भावना = अनुसधंान = एकसारखे स्मरर्. 
 
१५ रसचवणर्ा म्िर्जे आस्वादन. 
 
१६ ‘हृदयदपणर्’कार भट्टनायकाने. 
 
१७ काव्यातल्या िब्दाचं्या शठकार्ी भट्टनायकानंी ‘भावना’ नावाचा एक खास व्यापार मानला आिे. त्या 
व्यापारामुळे शवभावाशदकाचें ‘साधारर्ीकरर्’ िोते. साधारर्ीकरर् म्िर्जे रशसकाच्या दृष्ीने 
काव्यनाटकातल्या ‘िकुन्तला’ इ. पात्रामंधील शवशिष्त्व बाजूला िोऊन ‘कान्तात्व’ वर्गैरे सवणसाधारर् धमण 
तेवढे शिल्लक राितात. िी ‘िकुन्तला’ आिे अिी जार्ीव रशसकाला रसस्वादाचे वळेी राशिल्यास त्याच्या 
दृष्ीने ती वैशिटष्याची जार्ीव रसास्वादाच्या आड येते. ती बाजूला करून ‘साधारर्ीकरर्’ करण्याचे काम 
‘भावना’ कशरते अिा रीतीने ‘भावना’ िा साधारर्ीकरर् घडवनू आर्र्ारा रसास्वादानुकूल व्यापार िोय. 
 
१८ तुलनेसाठी पािा, भामि, काव्यालंकार १-७ 
 

रुिणि रोदसी चास्य यावत्कीर्वतरनश्वरी । 
तावस्त्कलायमध्यास्ते सुकृती वैबुधं पदम् ॥ 

 
जोपयंत कवीची िाश्वत अिी कीती स्वर्गण आशर् पृर्थ्वी यानंा व्यापून रािते तोपयंत तो पुण्यवान् कशव स्वर्गात 
वास्तव्य करून राितो असे सारं्गतात. 
 
१९ भामि, काव्यालंकार, १-२. 
 
२० ‘धन्यासारखे वदेाशद’ –इ. - अर्गदी याच कल्पना घऊन मम्मटाने ‘काव्यप्रकािा’च्या पशिल्या उल्लासात 
जिाच्या तिा साशंर्गतल्या आिेत. त्यानेिी काव्याच्या सवण प्रयोजनात आनन्द िेच श्रेष्ठ (मौणलभूतम्) 
प्रयोजन म्िर्ून साशंर्गतले आिे. िाच शवचार अशभनवरु्गप्तापूंवी भट्टनायकानंी थोड्या शनराळया िब्दांत प्रकट 
केला िोता असे शदसते. पािा, कािी आवृत्ती, लोचन पृ. ८७, अशभनवरु्गप्तानंी िाच शवचार पुढे कािी 
आवृशत्त, पृ. ३३६ वर अशधक शवस्ताराने माडंला आिे. 
 
२१ काव्याची प्रयोजने िवी ती असतील, पर् िा गं्रथ ‘काव्य’ नसून ‘काव्यिास्र’ या स्वरूपाचा आिे! तेव्िा 
या गं्रथाचे प्रयोजन कोर्ते अिी िकंा कोर्ी घेतल्यास त्याचे उत्तर णवश्वनाथाने ‘साशित्यदपणर्ा’त असे शदले 
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आिे–िा गं्रथ काव्याचे अंर्ग असल्याने काव्याची जी फले तीच याची फले िोत. पािा, साशित्यदपणर्, प्रथम 
पशरच्छेद, पशिल्याच काशरकेनंतरची वृत्तीतली पशिली ओळ. 
 
२२ भामिाने ‘चार पुरुर्षाथांमधील प्रावीण्य’ िे जे एक प्रयोजन म्िर्नू साशंर्गतले, त्या चार पुरुर्षाथांची 
साधना करण्यातिी ऐशिक व पारमर्मथक सुखाची प्रान्प्त िेच अंशतम प्रयोजन असते, म्िर्ूनच काशरकाकाराने 
मनःप्रीतये असे व वृशत्तकाराने आनन्दो मनणस लभता ंप्रणतष्ठाम्’ िे सार काढले आिे. 
 
२३ आनंद = १) आनंद आशर् २) आनंदवधणन. असे दोन अथण या शठकार्ी अशभनवरु्गप्तानंी केले. 
‘सहृदयाचं्या अन्तःकरर्ात’ यातील सहृदय िब्दाच्या दोन अथांबद्दल त्यानंी अवाक्षरिी काढले नािी. 
तरीदेखील सहृदय = १) रशसक आशर् २) आनंदवधणनाच्या रु्गरूचे–काशरकाकाराचे–नाव असा तकण  प्रा. 
सोवनी यानंी केला आिे व. म. म. कारे् यानंािी तो तकण  बराचसा ग्राह्य वाटतो. जे अशभनवरु्गप्त ‘आनंद’ िे 
गं्रथकाराचे नाव असे स्पष् सारं्गतात, त्यानंी ‘सहृदय’ िेिी शविरे्षनाम असल्याचे अप्रत्यक्षपरे् तरी सुचव ू
नये? या व इतर अनेक कारर्ासं्तव सहृदय िे काशरकाकाराचे नाव असाव ेिा तकण  मुळीच पटत नािी. 
 
२४ भामि, काव्यालंकार, १–६. 
 
२५ पािा, ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, लोचन–पृ.–५५२–५३. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
ति ध्वनेरेव लक्षणयतुमारब्धस्य भूणमका ंरचणयतुणमदमुच्यते– 
 

ध्वन्यालोक 
 
असे असताना, ज्या (ध्वनी) चे लक्षर् करावयास प्रारंभ करावयाचा, त्या ध्वनीचीच भशूमका तयार 

करण्यासाठी पढुीलप्रमारे् सारं्गण्यात येत आिे. 
 

ध्वन्यालोकः 
 

योऽथगः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेणत व्यवस्स्थतः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥ २ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
सहृदयानंी नावाजण्याजोर्गा असा जो अथण काव्याचा आत्मा म्िर्ून शनशश्चत झाला आिे ¹ त्याचे 

‘वाच्य’ आशर् ‘प्रतीयमान’ नावाचे दोन भार्ग मानले रे्गले आिेत. ॥ २ ॥ 
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लोचनम् 
 
ननु ‘ध्वणनस्वरूपं ब्रूमः’ इणत प्रणतज्ञाय वाच्यप्रतीयमानाख्यौ िौ भेदावथगस्येणत वाच्याणभधाने का 

सङ गणतः काणरकाया इत्याशङ्कय सङ गलत कतुगमवतरणिका ंकरोणत – तिेणत । एवंणवधेऽणभधेये प्रयोजने च 
स्स्थत इत्यथगः । भूणमणरव भूणमका । यथा अपूवगणनमािे णचकीर्वषते पूवं भूणमर्ववरच्यते, तथा ध्वणनस्वरूपे 
प्रतीयमानाख्ये णनरूपणयतव्ये णनर्वववादणसिवाच्याणभधानं भूणमः । तत्पृष्ठेऽणधकप्रतीयमानाशंोणल्लङ गनात् । 
वाच्येन समशीर्वषकया गिनं तस्याप्यनपहूनवनीयत्वं प्रणतपादणयतुम् । स्मृताणवत्यनेन ‘यः समाम्नातपूवग’ 
इणत िढ्यणत । ‘शब्दाथगशरीरं काव्यणम’ णत यदुक्तं, ति शरीरग्रहिादेव केनणचदात्मना तदनुप्रािकेन 
भाव्यमेव । ति शब्दस्तावच्छरीरभाग एव सणन्नणवशते सवगजनसंवेद्यधमगत्वात्स्थूलकृशाणदवत् । अथगः पुनः 
सकलजनसंवेद्यो न भवणत । न ह्यथगमािेि काव्यव्यपदेशः, लौणककवैणदकवाक्येषु तदभावात् । तदाह –
सहृदयश्लाघ्य इणत । स एक एवाथो णिशाखतया णववेणकणभर्ववभागबुद्ध्या णवभज्यते । 

 
तथाणह–तुल्येऽथगरूपत्वे णकणमणत कस्मैणचदेव सहृदयाः श्लाघन्ते । तिणवतव्य ंति केनणचणिशेषेि 

। यो णवशेषः, स प्रतीयमानभागो णववेणकणभर्ववशेषहेतुत्वादात्मेणत व्यवस्थाप्यते । 
वाच्यसंवलनाणवमोणहतहृदयसै्तु तत्पृथग्भावे णवप्रणतपद्यते, चावाकैणरवात्मपृथग्भावे । अत एव अथग 
इत्येकतयोपक्रम्य सहृदयश्लाघ्य इणत णवशेषििारा हेतुमणभधायापोिारदृशा तस्य िौ भेदावंशाणवत्युक्तम्, । 
न तु िावप्यात्मानौ काव्यस्येणत । 

 
लोचन 

 
पर् काय िो, ‘ध्वनीचे स्वरूप सारं्गत आिोत,’ अिी (पशिल्या काशरकेत) प्रशत्ा करून ‘अथाचे 

वाच्य व प्रतीयमान असे दोन भार्ग आिेत’ असे सारं्गनू वाच्य अथाचा उल्लखे (दुसऱ्या काशरकेत) करण्यात 
(दुसऱ्या) काशरकेचा (पशिलीिी) संबधं तो कोर्ता? अिा िकेंची ितयता लक्षात घेऊन संबंध जुळवनू 
दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार दुसऱ्या काशरकेपूवी ‘असे … असताना’ … इ. प्रस्तावना करीत आिेत. ‘असे 
असताना’ याचा अथण ‘या गं्रथाचा शवर्षय आशर् प्रयोजन िी (म्िर्जे वर साशंर्गतल्याप्रमारे्) असताना’ असा 
आिे. 

 
जी भमूीसारखी, ती ‘भशूमका’ (म्िर्जे पाया). ज्याप्रमारे् (राजवाडा वर्गैरेसारखी) नवीन उभारर्ी 

करण्याची इच्छा असताना प्रथम पाया रचला जातो, त्याप्रमारे् ‘प्रतीयमान’ िे नाव असलेल्या ध्वनीच्या 
स्वरूपाचे लक्षर् करावयाचे (योशजले) असताना जो शनर्मववादपरे् शसद्ध आिे, त्या ‘वाच्याथा’ चा उल्लखे 
कररे्, िा पाया िोय. कारर् त्या (वाच्याथा) च्या प्रतीतीनंतरच त्या वाच्याथािून शनराळया असलेल्या 
‘प्रतीयमान’ अंिाचा प्रत्यय येतो. (म्िर्ून वाच्याथाचा उल्लेख प्रतीयमानाच्या पूवी कररे् उशचत आिे). 
(काशरकेत) ‘प्रतीयमाना’ चा शनदेि ‘वाच्या’ च्या बरोबरीने करण्याचे कारर् (वाच्यासारखाच) तो 
‘प्रतीयमान’ अंििी नाकारता येण्यासारखा नािी िे दाखवरे् िे िोय. 

 
‘मानले रे्गले आिेत’ असे म्िर्ून (काशरकाकार) ‘(जार्कार) ज्याबद्दल पूवीपासून अर्गत्यपूवणक 

सारं्गत आले’ या (पशिल्या काशरकेतीलच) म्िर्ण्यास बळकटी आर्ीत आिेत. (पूवी वृत्तीत पृ. २१ वर) 
‘काव्याचे (िरीर म्िर्जे) घटक िब्द आशर् अथण िे िोत, िे तर सवणमान्य आिे’ असे ज्या अथी म्िटले, त्या 
अथी ‘िरीर’ म्िटल्यामुळेच त्याला सजीवपर्ा आर्र्ारा ‘आत्मा’ म्िर्ून कोर्ीतरी असायलाच िवा! 
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त्यापंैकी ‘िब्द’ तर िरीर या भार्गातच अंतभूणत िोतो, कारर् तो (िरीरातील) स्थूलत्व, कृित्व 
इत्यादींप्रमारे् सवण लोकाचं्या प्रत्ययाला येर्ारा असा असतो. पर् (प्रतीयमान अिंासशित असलेल्या) 
काव्याथाचे आकलन मात्र सवण लोकानंा िोण्याजोरे्ग नसते. खरे पािता केवळ (वाच्य) अथण असण्यामुळे 
कािी ‘काव्य’ िी सं्ा शदली जात नािी, कारर् लौशकक व वैशदक वातयानंा ती सं्ा नसते. म्िर्ून 
काशरकेत (व वृत्तीतिी) ‘सहृदयानंी नावाजण्याजोर्गा (अथण) असे म्िटले. (वस्तुतः) तो अथण ‘अथण’ या 
नात्याने एकच आिे, पर् त्यात दोन अंि असल्याने त्या अंिाचं्या वरे्गळेपर्ाचे जार्कार त्यामंधील फरक 
दाखशवण्यासाठी त्या अथाचे दोन भार्ग करतात. कारर् (काव्यातील अथण व लौशकक अर्गर वैशदक अथण या 
दोिोंचेिी स्वरूप जर ‘अथण’ िेच आिे (म्िर्जे ‘अथण – पर्ा’ िा जर दोिोंमध्ये सारखाच आिे), तर सहृदय 
त्यापंैकी एकालाच काय म्िर्ून वाखार्तात? तर अथात त्या अथात कािीतरी वैशिष्ट्य (म्िर्जे 
आर्गळेपर्ा) असते, (म्िर्ूनच ते वैशिष्ट्य म्िर्जेच ‘प्रतीयमानत्व’ िे काव्याच्या उत्कृष्पर्ाचे कारर् 
असल्यामुळेच जार्काराकंडून त्याला ‘आत्मा’ म्िर्नू ठरवण्यात आले आिे. पर् तो वाच्याथात 
शमसळलेला असल्यामुळे ज्या सामान्य वाचकाचं्या मनाचा र्गोंधळ उडून त्याचे वरे्गळेपर् ज्याचं्या लक्षात येत 
नािी, ते मात्र त्याला वाच्याथािून वरे्गळा म्िर्ून मान्य करायला शवरोध करतात. चावाकमतानुयायी लोक 
ज्याप्रमारे् (आत्मा िा ‘िरीरािी सलग्न झालेला असल्यामुळे’) आत्म्याला िरीरािून वरे्गळा मानावयाच्या 
शवरुद्ध असतात, त्याप्रमारे्. म्िर्ूनच (प्रथम) ‘अथण’ अिी एकवचनी िब्दाने सुरुवात करून ‘सहृदयानंी 
नावाजण्याजोर्गा’ अिा शविरे्षर्ाच्या द्वारे (तो काव्याचा आत्मा का मानला जातो याचे) कारर् सारं्गनू, मर्ग 
शवभार्ग करण्याच्या दृष्ीने ‘त्याचे दोन भेद म्िर्जे अंि आिेत’ असे म्िटले. ‘दोन्िीिी काव्याचे आत्मे आिेत’ 
असे म्िटले नािी. 

 
िीपा 

 
१ या दुसऱ्या काशरकेतल्या ‘व्यवस्स्थतः’ (शनशश्चत झाला आिे) या िब्दाचा अथण ‘खरोखरच असलेला’ लकवा 
‘ध्वशनकाराचं्या मते असलेला’ असा समजून ‘साशित्यदपणर्’ िा गं्रथ शलशिर्ाऱ्या ‘शवश्वनाथा’ने स्वतःचा 
र्गैरसमज करून घेऊन दुसऱ्याचंािी केला आिे या र्गैरसमजामुळेच शवश्वनाथ पशिल्याच पशरच्छेदात म्िर्तो 
:– “येथे ध्वशनकारानंी वाच्याथाला काव्याचा आत्मा म्िटले आिे, ते काव्याचा आत्मा ध्वशन’ या त्याचं्या 
स्वतःच्या म्िर्ण्याच्याच शवरुद्ध असल्यामुळे त्याज्य आिे.” पर् शवश्वनाथाचा िा आके्षप बरोबर नािी. 
वास्तशवक ध्वशनकाराचं्या मते काव्याचा आत्मा ‘ध्वशन’ म्िर्जे सुंदर असा प्रतीयमान अथणच. (पुढे काशरका ५ 
िी देखील पािा) पर् ध्वनीची लकवा प्रतीयमानाची ज्याला कल्पनाच नािी, अिा मार्सास नीटपरे् 
समजावनू देण्याकशरता प्रथम त्याला मािीत असलेलीच कल्पना घेऊन मर्ग शतची योग्य ती फोड करून 
दाखवली आिे. नव े तत्तव समजावनू देताना शिकर्ाराला जे मािीत असेल तेथूनच त्याच्या त्या 
पातळीवरूनच सुरुवात करावी, (्ाताकडून अ्ाताकडे) िा शिक्षर्िास्रातला शसद्धान्त आिे. उद्भटाशद 
िास्रकारानंािी प्रतीयमानाचा शववके झाला नािी, मर्ग इतराचंी काय कथा? म्िर्ूनच िी दुसरी काशरका 
ध्वनीची कल्पना उभी करण्यापूवीची ‘भशूमका’ (म्िर्जे पाया) रचरे् आिे, असे खुद्द आनन्दवधणनच 
सारं्गतात. (पािा, २ ऱ्या काशरकेपूवीच्या ‘वृत्ती’ तले ‘भशूमका तयार करण्यासाठी’ िे िब्द) 

 
म्िर्ून व्यवस्स्थतः या काशरकेतील िब्दाचा अथण ‘असलेला’ असा न घता ‘शनशश्चत झालेला’ म्िर्जे 

‘आजवर शनशश्चत िोऊन बसलेला’ असा घ्यावा. ‘जो आजवरच्या काव्यिास्रकारानंी आत्मा म्िर्नू मानला, 
त्या, सहृदयानंी नावाजण्याजोग्या अथाचे वस्तुतः दोन भार्ग करायला िव.े’ त्या दोन म्िर्जे वाच्य आशर् 
प्रतीयमान या भार्गापंकैी ज्याचा शववके आतापयंतच्या काव्यिास्र्ानंा िोऊ िकला नािी, तो ‘प्रतीयमान’ 
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िा भार्गच खरा काव्यात्मा िोय. िा ध्वशनकाराचंा आिय लक्षात घेतला. म्िर्जे शवश्वनाथाच्या आके्षपाला 
उभे रािायला पायाच शमळत नािी. काव्यातील प्रतीयमान िा वाच्याथाच्या आश्रयानेच असतो, तो 
प्रतीयमान स्वतंत्रपरे् उभा रािू िकत नािी, म्िर्ून त्याचे वरे्गळेपर् लोकाचं्या ध्यानात येत नािी. ते एकूर् 
र्गोळाबेरीज अथालाच काव्यात्मा समजतात. लोकाचंी िीच समजूत असते. त्याच्या पषु्ट्यथण दण्डीचे पुढील 
वचन पािा– 

 
शरीरं तावणदष्टाथगव्यस्च्छन्ना पदावली । ‘पदावली’ िे काव्याचे िरीर, तर इष्ाथण िा त्याचा आत्मा 

म्िर्ून दण्डीला अशभपे्रत आिे. िे त्याने प्रत्यक्ष साशंर्गतले नसले तरी अनुमानाने कळून येते. िा ‘इष्ाथण’ 
म्िर्जेच जर्गन्नाथपन्ण्डताचा ‘रमर्ीयाथण’ म्िर्जेच वरील काशरकेत शनदेशिलेला ‘सहृदयश्लाघ्य’ अथण. या 
सहृदयश्लाघ्य अथात दोन अंि असून त्यातील प्रतीयमान अंि िाच मुख्य अंि िोय िा शववके 
ध्वन्यालोकाच्या पूवीच्या काव्यिास्रकारानंा झाला नािी. 

 
दण्डीने काव्यादिात अन्यत्र असेिी म्िटले आिे– 
 
इणत वैदभगमागगस्य प्रािा दश गुिाः स्मृताः । म्िर्जे दिरु्गर्ानंा उदे्दिनू त्याने प्रािाः िा िब्द 

वापरलेला आिे. 
 
दण्डीनंतरच्या वामनाने आत्मा िा िब्द प्रत्यक्षच उपयोशजलेला आिे. तो म्िर्तो– रीणतरात्मा– 

काव्यस्य । णवणशष्टा पदरचना रीणतः । णवशेषो गुिात्मा. । (काव्यालंकारसूत्र, १–२–६ ते ८) वामनाने 
असेिी साशंर्गतले आिे– 

 
काव्य ं ग्राह्यमलंकारात् । सौन्दयगमलंकारः । स दोषगुिालङकारहानोपादानाभ्याम् । 

(काव्यालंकारसूत्र, १–१–१ ते ३). 
 
म्िर्जे, काव्यामध्ये सैौंदयण शनमार् िोते, ते दोर्ष टाकून रु्गर् व अलंकार याचें ग्रिर् केल्याने असे 

म्िटल्याने काव्यातील एकूर् सुंदर अथालाच तो काव्यात मुख्य समजतो िे स्पष् शदसते. 
 
प्रा. रा. ब. आठवले िे आपर् संपाशदलेल्या जर्गन्नाथपशंडतकृत ‘रसर्गंर्गाधरा’च्या ३ ऱ्या खंडातील 

प्रस्तावनेत ध्वन्यालोकातील प्रस्तुत (२ ऱ्या) काशरकेचे मराठी भार्षातंर पुढीलप्रमारे् करतात- 
 
‘सहृदयानंा प्रिसंनीय वाटर्ाऱ्या अथाला काव्याचा आत्मा शनशश्चतपरे् म्िर्ाव.े अिा त्या काव्याचा 

आत्मा र्गर्ल्या जार्ाऱ्या अथाचे वाच्याथण व व्यंग्याथण असे दोन प्रकार पूवणसूरींनी सारं्गून ठवले आिेत. 
 
यापंकैी पशिल्या वातयातील ‘म्िर्ाव’े िा प्रा. आठवले यानंी किाचा अथण केला? दुसऱ्या 

वातयातील ‘आत्मा र्गर्ल्या जार्ाऱ्या अथांचे’ यावरून तर स्पष् िोते की, सहृदय व आतापयंतचे 
काव्यिास्रकार काव्यातील एकूर् संुदर अथालाच काव्यात्मा मानीत आले. 

 
प्रा. आठवले त्यानंतर म्िर्तात– 
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‘या’ वरील काशरकेच्या िोर्ाऱ्या सरळ अथात व मम्मटाने केलेल्या काव्याच्या व्याख्येच्या शविद 
अथात काय फरक आिे? आशर् म्िर्नू वरील काशरकेचा अशभनवरु्गप्तानंी केलेला अथण ओढून तार्ून 
केल्यासारखा वाटतो. असे मम्मटाच्या मताला अनुसरून एखाद्या अलंकारवाद्याने म्िटले, तर त्यात काय 
र्गैर आिे? 

 
िे प्रा. आठवले याचें म्िर्रे् त्याचं्या मनाच्या झालेल्या र्गोंधळाचे शनदिणक आिे. पशिली र्गोष्, 

अशभनवरु्गप्त मम्मटाच्या पूवीचा म्िर्जे ध्वन्यालोकाला अशधक जवळचा आिे. दुसरे, मम्मटाने 
काव्यलक्षर्ात ‘काव्याचा आत्मा अमुक’ असे म्िटले नािी त्याने आपल्या काव्याचे एकंदर स्वरूप वर्मर्ले 
आिे. ‘अलंकारवाद्याने’ काव्य म्िर्जे काय, याबद्दल स्वतःचे मत कािीिी सारं्गावे, पर् ध्वशनकारालािी 
वाच्याथण आत्मा म्िर्ून अशभपे्रत िोता असे शवधान कररे् म्िर्जे स्वतःचे मत त्याच्यावर लादरे् आिे. शिवाय 
‘अलंकारवादी’ म्िर्जे काय? अलंकार िाच काव्याचा आत्मा मानर्ारा, की (सौंदयगमलङ कारः या 
वामनाच्या मतानुसार) एकंदरीत ‘सुंदर’ असर्ाऱ्या अथाला काव्यात्मा मानर्ारा? 

 
ध्वन्यालोकः 

 
काव्यस्य णह लणलतोणचतसणन्नवेशचारुिः शरीरस्येवात्मा साररूपतया स्स्थतः सहृदयश्लाघ्यो 

योऽथगस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानशे्चणत िौ भेदो । 
 

ध्वन्यालोक 
 
िरीराचे (सारसवणस्व) ज्याप्रमारे् आत्मा, त्याप्रमारे् (रु्गर्ालंकारामुंळे) सुंदर आशर् 

(रसपशरपोर्षाच्या दृष्ीने) उशचत अिा रचनेमुळे रमर्ीय झालेल्या काव्याचे सार या रूपाने असलेला, 
सहृदयानंी नावाजण्याजोर्गा जो अथण, त्याचे ‘वाच्य’ आशर् ‘प्रतीयमान’ असे दोन अंि आिेत. 

 
लोचनम् 

 
काणरकाभागगतं काव्यशब्दं व्याकतुगमाह–काव्यस्य हीणत । लणलतशब्देन गुिालङ कारानुग्रहमाह । 

उणचतशब्देन रसणवषयमेवौणचत्य ं भवतीणत दशगयन् रसध्वनेजीणवतत्वं सूचयणत । तदभावे णह 
णकमपेक्षयेदमौणचत्य ं नाम सवगिोद्घोष्ट्यते, इणत भावः । योऽथग इणत यदानुवदन् 
परेिाप्येतत्तावदभ्युपगतणमणत दशगयणत । तस्येत्याणदना तदभ्युपगम एव द्व्यंशत्वे सत्युपपद्यत इणत दशगयणत 
। तेन यदुक्तम्– ‘चारुत्वहेतुत्वाद गुिालङ कारव्यणतणरक्तो न ध्वणनः’ इणत, ति 
ध्वनेरात्मस्वरूपत्वािेतुरणसि इणत दर्वशतम् । न ह्यात्मा चारुत्वहेतुदेहस्येणत भवणत । अथाप्येवं स्यात्तथाणप 
वाच्येऽनैकास्न्तको हेतुः । न ह्यलङ कायग एवालङ कारः, गुिी एव गुिः । एतदथगमणप वाच्याशंोपके्षपः । अत 
एव वक्ष्यणत– ‘वाच्यः प्रणसिः’ इणत ॥ २ ॥ 

 
लोचन 

 
(ग्रन्थाच्या) ‘काशरका’ भार्गात असलेल्या ‘काव्य’ िब्दाचे शववरर् करण्यासाठी (वृशत्तकार) 

‘काव्याचे (सार)…’ इ. सारं्गतात. ‘लशलत’ (म्िर्जे सुंदर) िा िब्द योजून (त्यानंी) काव्यास 
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रु्गर्ालंकाराचंा, सौन्दयण वाढवण्याचे कामी िातभार असल्याचे साशंर्गतले आिे. ‘उशचत’ या िब्दाने 
(‘संशनविेा’चे म्िर्जे रचनेचे) औशचत्य िे रसाशवर्षयीच असते, िे दाखवनू रसध्वशन िे काव्याचे जीशवत 
िोय, िे ते (म्िर्जे वृशत्तकार) सुचशवतात. कारर्, त्याच्या (म्िर्जे रसाच्या) अभावी, ‘औशचत्य¹’ म्िर्ून 
ज्याची सवणत्र द्वािी शफरवली जाते, ते (औशचत्य) कोर्ाच्या अपेके्षने असर्ार, िा भावाथण. 

 
‘जो अथण …’ वर्गैरे. ‘जो’ या (सवणनामा)ने ‘सहृदयश्लाध्यः’ अथगः काव्यस्य आत्मा’ या 

िब्दसमूिातील प्रशसद्ध असलेल्या सहृदयश्लाध्य अथांचा शनदेि करून (वृशत्तकार) दिणशवतात की, 
आतापयंत िोऊन रे्गलेल्या इतर काव्यिास्त्रकारांनी सुद्धा िी तर र्गोष् (म्िर्जे सहृदयाचं्या प्रिसेंस पात्र 
असलेला अथण काव्याचा आत्मा असतो, िी) मान्य केलीच आिे आशर् सहृदयानंी नावाजण्याजोग्या वरील 
र्गोष्ीचा (म्िर्जे सहृदयाचं्या प्रिसेंस पात्र अथणच काव्याचा आत्मा, याचा) स्वीकार काव्यामध्ये वाच्याथण व 
व्यंग्याथण िे दोन अंि असतील, तरच बुद्धीला पटर्ारा आिे, िे ‘त्याचे’ इ. िब्दानंी (वृशत्तकार) दाखशवतात. 

 
त्यामुळे (म्िर्जे काव्याथाचे दोन अंि असून ‘प्रतीयमान’ अंि िा आत्मा िोय असे साशंर्गतल्यामुळे) 

असे दाखशवले रे्गले आिे— ‘ध्वशन िा सैौंदयणिेतु असल्याने (तो) रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळा नािी’ असे जे 
म्िटले रे्गले, त्या म्िर्ण्यातील िेतु, ध्वशन िा आत्मस्वरूप असल्याने ‘अशसद्ध ²’ आिे. कारर् आत्मा िा 
देिाच्या सौन्दयास कारर्ीभतू आिे, असे कधी िोत नािी. आशर् असे असतानािी आत्मा िा सौन्दयणिेतु 
आिे असे जरी क्षर्भर मानले, तरीसुद्धा तो िेतु ‘अनैकान्न्तक’ ³ आिे. कारर् ज्याला अलंकृत करावयाचे, 
तो (स्वतःच स्वतःचा) अलंकार’ असू िकत नािी, लकवा जो ‘रु्गर्वान्’ असतो तो स्वतःचा ‘रु्गर्’ असत 
नािी, म्िर्ून व्यंग्याथण िा (‘रु्गर्ी’ व अलंकायण’) रु्गर्िी नािी लकवा अलंकारिी नािी. िेतु अनैकान्न्तक 
आिे, िे दाखशवण्यासाठीिीं ⁴ (काशरकेत) वाच्य या अंिाचा उल्लेख केलेला आिे. म्िर्ूनच (आता 
काशरकाकार त्या दोन अंिापंकैी) ‘वाच्य िा प्रशसद्ध आिे’ असे (पढुच्याच काशरकेत) म्िर्तील. 

 
िीपा 
 
१ ‘औशचत्या’ची सशवस्तर चचा ध्वन्यालोकापूवीच्या गं्रथात केलेली आढळत नािी. औशचत्याचा अप्रत्यक्ष 
उल्लेख–म्िर्जे अनौशचत्य टाळाव ेअिा स्वरूपाचा उल्लखे–भरत, भामि व दण्डी याचं्या गं्रथात आढळतो. 
‘रामाभ्युदय’ नाटकाचा कता यिोवमा व काव्यालंकार शलशिर्ारा रुिि यानंी ‘औशचत्य’ िब्दाचा प्रत्यक्ष 
उल्लेख करून त्याचे काव्यनाटकाशदकात मित्तव आिे असे साशंर्गतले आिे. परंतु औशचत्याचा संबधं 
रसभावाशदकािंीच आिे िे सारं्गून त्याचे शवस्ताराने शववचेन पशिल्याप्रथम आनंदवधणनाचं्या ध्वन्यालोकातच 
केलेले आढळते. त्यानंतर राजिखेर, कुन्तक व जर्गन्नाथ यानंी औशचत्याची िी कल्पना उचलून धशरली 
आिे. के्षमेन्द्राने तर औशचत्यावर ‘औशचत्यशवचारचचा’ नावाचा वरे्गळा गं्रथच शलशिला. मम्मट व शवश्वनाथ 
यानंी रसदोर्षाचंा शवचार करताना औशचत्याचा अप्रत्यक्ष शनदेि केला आिे, पर् त्यानंी त्याची सशवस्तर चचा 
केलेली शदसत नािी. 
 
२ ‘पवणतावर अन्ग्न असला पाशिजे, कारर् त्यावर धूर आिे’ या शवधानात अन्ग्न असरे् िे ‘साध्य,’ पवणत िा 
‘पक्ष’ आशर् धूर असरे् िा ‘िेतु’ िोय. कािी शवधानात साशंर्गतलेला िेतु पक्षावर असतच नािी. िा अथात् दोर्ष 
आिे, कारर् िेतुच जर पक्षावर नसला, तर तो त्या पक्षावर साध्याचे अन्स्तत्व कसे शसद्ध करू िकर्ार? 
‘पक्षावर नसरे्’ या दोर्षाने युतत असलेल्या िेतूला ‘स्वरूपाणसि’ िेत्वाभास म्िर्तात. ‘घोडा िा पिु आिे, 
कारर् त्याला लिरे्ग असतात’ असे म्िटल्यास लिरे्ग असरे् िा धमण घोड्याच्या शठकार्ी नािी म्िर्नू तो िेतु 
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स्वरूपाशसद्ध आिे. प्रस्तुत उदािरर्ातिी ‘सैौंदयणिेतु असरे्’ िा धमण आत्मस्वरूप असलेल्या ध्वनीचे 
शठकार्ी नािी, म्िर्ून िा िेतु अशसद्ध (म्िर्जे स्वरूपाशसद्ध) िोय. 
 
३‘अशसद्धा’ प्रमारे्च ‘अनैकान्न्तक’ िा सदोर्ष िेतूचा एक प्रकार आिे. वस्तुतः शनदोर्ष िेतु िा साध्य जेथे 
असेल, तेथेच असावयास पाशिजे. साध्य नसेल तेथेिी असर्ाऱ्या (सदोर्ष) िेतूस ‘अनैकान्न्तक’ (साधारर्, 
सव्यशभचार) म्िर्तात. ‘ध्वशन (=पक्ष), रु्गर्ालंकारािूंन वरे्गळा नािी (=साध्य), कारर्, तो सौन्दयणिेतु 
आिे. (=िेतु).’ या प्रस्तुत उदािरर्ात वाच्याथण िा काव्याचा चारुत्विेतु असूनिी वस्तुतः रु्गर्ालंकारािूंन 
शभन्न आिे (म्िर्जेच वाच्याथाच्या शठकार्ी साध्याचे अन्स्तत्व नािी). प्रतीयमानाला चारुत्विेतु (जर) 
मानले तर चारुत्विेतु असरे् िा िेतु प्रतीयमानाबरोबर साध्या—भावयुतत असलेल्या वाच्याथण या 
शवपक्षावरिी राितो, असे िोईल! म्िर्ून चारुत्विेतु िा िेतु ‘अनैकान्न्तक’ ठरेल. 
 
४ वाच्याथाचा उल्लखे एक तर ‘ध्वनी’ची भशूमका तयार करण्यासाठी आशर् दुसरे म्िर्जे िेतु ‘अनैकान्न्तक’ 
दाखशवण्यासाठी, असा अशभनवरु्गप्ताचंा दावा आिे. पर् ‘काशरकाकाराने वाच्याथाचा उल्लेख िेतु 
अनैकान्न्तक आिे िे दाखशवण्यासाठी केला’ असे जे त्यानंी म्िटले आिे, ते त्यानंी काशरकाकारावर 
लादल्यासारखे वाटते. 
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ध्वन्यालोकः 
 
ति वाच्यः प्रणसिो यः प्रकारैरुपमाणदणभः । 
बहुधा व्याकृत सोऽन्यःै – 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्यात (म्िर्जे त्या दोन अंिात) जो वाच्य (अंि), तो प्रशसद्ध आिे. इतरानंी उपमा इ. प्रकारादं्वारे 

(अलकारादं्वारे) त्याचे पुष्कळ शववरर् केले आिे… 
 
ध्वन्यालोकः 

 
काव्यलक्ष्मणवधाणयणभः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
(इतरानंी म्िर्जे) (भट्टोद्भट वर्गैरे) काव्यलक्षर्कारानंी. 
 

लोचनम् 
 
तिेणत द्व्यशंत्वे सत्यपीत्यथगः । प्रणसि इणत । वणनतावदनोद्यानेन्दूदयाणदलौणकक एवेत्यथग । 

‘उपमाणदणभः प्रकारैः स व्याकृतो बहुधे’ णत सङ गणतः । अन्यणैरणत काणरकाभागं काव्येत्याणदना व्याचष्टे । 
 

लोचन 
 
‘त्यात’ म्िर्जे दोन अंि असले तरी देखील, िा आिय. ‘प्रशसद्ध’ म्िर्जे रमर्ीचे मुख, उद्यान, 

चन्द्रोदय, यासंारख्या लोकप्रशसद्ध (म्िर्जे कोर्त्यािी दृष्ीने अलौशकक नसलेला) िा अथण ‘उपमा वर्गैरे 
अलंकारादं्वारे त्याचे पुष्कळ शववरर् केले आिे’ असा (दुसऱ्या चरर्ाचा शतसऱ्या चरर्ािी’) असलेला 
संबंध. ‘इतरानंी’ … वर्गैरे काशरकेचा भार्ग (वृशत्तकार) ‘काव्यलक्षर्कारानंी’ इ. ने स्पष् कशरतात ¹. 

 
िीपा 
 
१.म्िर्जे दुसऱ्या चरर्ाचा पशिल्या चरर्ािी सबंंध नािी असे अशभनवरु्गप्ताचें सारं्गरे्. 



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोकः 
 
– ततो नेह प्रतन्यते ॥ ३ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
म्िर्ून येथे (या गं्रथात) आम्िी त्याचा फार शवस्तार करीत नािी. ॥ ३ ॥ 
 

ध्वन्यालोकः 
 
केवलमनूद्यते पुनयगथोपयोगणमणत ॥ ३ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
मात्र र्गरज पडेल तेव्िा आम्िी त्याचा अनुवाद (उल्लखे) करू. ॥ ३ ॥ 
 
‘ततो नेह प्रतन्यत’ इणत णवशेषप्रणतषेधेन शेषाभ्यनुजे्ञणत दशगयणत – केवलणमत्याणदना ॥ ३ ॥ 
 

लोचन 
 
‘म्िर्ून या गं्रथात आम्िी त्याचा फार शवस्तार करीत नािी’ असे म्िर्ून ‘शवशिष् प्रकारचा (म्िर्जे 

वाच्याथाचे शवस्ताराने प्रशतपादन करण्याचा) शनरे्षध करून (म्िर्जे शवस्ताराने प्रशतपादन करर्ार नािी असे 
म्िर्ून) त्याद्वारे बाकीचे (म्िर्जे सकें्षपाने शनदेि करण्याचे) स्वातंत्र्य घेतले जाईल, असे ‘मात्र त्याचा 
अनुवाद करू’ इ. िब्दानंी दाखशवले आिे. ॥ ३ ॥ 

 
ध्वन्यालोकः 

 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्स्त वािीषु महाकवीनाम् । 
यत्तत्प्रणसिावयवाणतणरक्तं णवभाणत लावण्यणमवाङ्गनासु ॥ ४ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
परंतु मिाकवींच्या वार्ींमध्ये ‘प्रतीयमान’ िा जो कािी शनराळाच अथण असतो, तो सुंदर शस्त्रयामंध्ये, 

प्रशसद्ध अवयवािूंन वरे्गळयाच असलेल्या ‘लावण्या’प्रमारे् ¹ झळकतो (वरे्गळेपर्ाने उठून शदसतो.) ॥ ४ ॥ 
 

ध्वन्यालोकः 
 
प्रणतयमानं पुनरन्यदेव वाच्यािस्त्वस्स्त वािीषु महाकवीनाम् । यत्तत्सहृदयसुप्रणसिं 

प्रणसिेभ्योऽलङ कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वाऽवयवेभ्यो व्यणतणरक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यणमवाङ्गनासु । यथा 



 

अनुक्रमणिका 

ह्यङ गनासु लावण्य ं पृथङ णनवगण्यगमानं णनणखलावयवव्यणतरेणक णकमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं 
तिदेव सोऽथगः । 

 
ध्वन्यालोकः 

 
पर् मिाकवींच्या वार्ींमध्ये वाच्याथािून शनराळाच असा ‘प्रतीयमान’ (नावाचा) अथण असतो. िा जो 

कािी असतो, तो सहृदयाचं्या चारं्गल्या पशरचयाचा आिे. सुंदरींमध्ये ज्याप्रमारे् लावण्य िे प्रशसद्ध अिा, 
म्िर्जे अलंकारानंी मंशडत असलेल्या लकवा सवण लोकासं मािीत असलेल्या अवयवािूंन शनराळेपर्ाने 
झळकते, ² तसाच तो (प्रतीयमान अथण) अलंकृत लकवा सुप्रशसद्ध अिा िब्द व अथण या घटकािूंन 
शनराळेपर्ानें झळकतो. कारर्, रमर्ींमधील लावण्याचा स्वतंत्रपरे् शवचार केला असताना ती जिी वरे्गळी 
उठून शदसर्ारी, सवण अवयवािूंन आर्गळी, अवर्णनीय अिी कािी न्यारीच, सहृदयाचं्या लोचनासं 
अमृताप्रमारे् शनवशवर्ारी वस्तु (असते), तसाच तो अथण िोय. 

 
लोचनम् 

 
अन्यदेव वस्स्त्वणत । पुनःशब्दो वाच्याणिशेषद्योतकः । तद्व्यणतणरक्तं सारभूतं चेत्यथगः । 

महाकवीनाणमणत बहुवचनमशेषणवषयव्यापकत्वमाह । 
एतदणभधास्यमानप्रतीयमानानुप्राणितकाव्यणनमािणनपुिप्रणतभाभाजन–त्वेनैव महाकणवव्यपदेशो भवतीणत 
भावः । यदेवंणवधमस्स्त तिाणत । न ह्यत्यन्तासतो भानमुपपन्नम्, रजताद्यणप नात्यन्तमसिाणत । अनेन 
सत्त्वप्रयुक्तं ताविानणमणत भानात्सत्त्वमवगम्यते । तेन यिाणत तदस्स्त तथेत्युक्तं भवणत । तेनाय ंप्रयोगाथग 
:– प्रणसिं वाच्य ंधर्वम, प्रतीयमानेन व्यणतणरक्तेन तित्, तथा भासमानत्वात् लावण्योपेताङ गनाङ गवत् । 
प्रणसिशब्दस्य सवगप्रतीतत्वमलंकृतत्व ं चाथगः । यत्तणदणत सवगनामसमुदायश्च-
मत्कारसारताप्रकिीकरिाथगमव्यपदेश्यत्वमन्योन्यसंवलनाकृतं चाव्यणतरेकभ्रमं 
दृष्टान्तदाष्टास्न्तकयोदगशगयणत । एतच्च णकमपीत्याणदना व्याचष्टे । लावण्य ं णह 
नामावयवससं्थानाणभव्यङ ग्यमवयवव्यणतणरक्तं धमान्तरमेव । न चावयवानामेव णनदोषता वा भूषियोगो वा 
लावण्यम्; पृथङ णनवगण्यगमानकािाणददोषशून्यशरीरावयवयोणगन्यामप्यलङ कृतायामणप लावण्यशून्येयणमणत, 
अतथाभूतायामणप कस्याणञ्चल्लावण्यामृतचस्न्िकेयणमणत सहृदयाना ंव्यवहारात् । 

 
लोचनं 

 
‘शनराळाच अथण’ …. ‘पर्’ िा िब्द प्रतीयमान अथाच्या, वाच्याथािून वरे्गळेपर्ाचा द्योतक आिे. त्या 

वाच्याथािून वरे्गळा आशर् सारभतू, असा आिय. ‘मिाकवींच्या’ िे बिुवचन असे सारं्गते की, प्रतीयमान अथण 
सवण शवर्षयाला (म्िर्जे मिाकवींच्या सवण काव्यानंा) व्यापतो. तात्पयण िे की, या ग्रन्थात जो प्रतीयमान अथण 
साशंर्गतला जार्ार आिे, त्यानेच काव्याला शजवतंपर्ा प्राप्त िोतो व असे (शजवतं) काव्य शनमार् करण्यात 
शनपरु् अिा प्रशतभेचे जो शनधान असेल, त्यालाच ‘मिाकशव’ िी पदवी शमळते. प्रतीयमान अथण अिा प्रकारचा 
(म्िर्जे वाच्याथािून शनराळा व सारभतू) आिे, म्िर्ूनच त्याचे भान (म्िर्जे ्ान) िोते. कारर् मुळीच 
अन्स्तत्वात नसर्ारी ³ र्गोष् भासमान िोते िे बुद्धीला पटर्ारे नािी. चादंी वर्गरेैसारखी र्गोष् मुळीच 
अन्स्तत्वात नसर्ारी नव्िे, आशर् म्िर्ूनच ती (लिप वर्गैरेंच्या शठकार्ी) भासमान ⁴ िोते. यामुळे कोर्त्यािी 
वस्तूचे ्ान िोरे् िे शतच्या अन्स्तत्वामुळेच घडून येते, असे असल्याने भासमान िोण्यावरून अन्स्तत्वाचे 



 

अनुक्रमणिका 

अनुमान िोते. त्यामुळे जे ज्या स्वरूपात भासमान िोते, ते त्या स्वरूपात (कोठे तरी) असते असा 
गं्रथकाराचा अशभप्राय आिे. त्यामुळे येथे अनुमानाच्या वाक्याची माडंिी अशी– ‘प्रणसि ⁵ असिारा वाच्याथग 
हा जो धमी (म्हिजे धमग धारि करिारा) आहे (पक्ष), तो वाच्याथािून वरे्गळया अिा ‘प्रतीयमान’ या धमाने 
युतत (साध्य) असतो (प्रशत्ा); कारर् तो व्याच्याथािून शनराळया, प्रतीयमान अथाने युतत असा भासमान 
िोतो (िेतु), ज्याप्रमारे् (िरीरािून शनराळया असलेल्या) लावण्य या धमाने युतत असे सुन्दरीचे िरीर 
(धमी), त्याप्रमारे्’ (उदािरर्). ‘सवांच्या अनुभवाचा शवर्षय असरे् व ‘अलंकृत असरे्’ िा ‘प्रशसद्ध’ िब्दाचा 
अथण िोय ⁵. ‘जो’ व ‘तो’ िा सवणनामाचंा समुदाय (‘िा जो कािी असतो, तो’) ‘चमत्कार (म्िर्जे 
आश्चयणकारक आनंद देण्याचे सामर्थ्यण) िे प्रतीयमानाचे (आशर् लावण्याचे) सार िोय, म्िर्ूनच त्याचे 
शठकार्ी अलौशककत्व असते, आशर् वाच्य व व्यङ्गग्य, तसेच िरीर व लावण्य िी एकमेकात शमसळून 
रे्गल्यामुळे शभन्न नािीत (एकच आिेत) असा भ्रम िोतो, ⁶’ इतका अथण सुचशवतो. आशर् याचे व्याख्यान 
(वृशत्तकार) ‘शकमशप’ (अलौशलक) या िब्दाने कशरतात. कारर्, ‘लावण्य’ म्िर्जे अवयवाचं्या शवशिष् 
ठेवर्ीतून अशभव्यतत िोर्ारा (पर् नेत्राशद) अवयवािूंन शनराळा, आर्गळाच धमण िोय. आशर् अवयवाचंा 
शनदोर्षपर्ा लकवा ते अवयव अलंकारानंी मंशडत असरे् िेच कािी ‘लावण्य’ नव्िे, कारर्, वरे्गळेपर्ाने शदसून 
पडर्ारा, कारे्पर्ा वरै्गरेसारखा एकिी दोर्ष एखाद्या स्त्रीत नसला व शतने अलंकारिी घातले असले, तरी 
िी ‘लावण्यिन्य आिे’ असा आशर् दुसरी एखादी स्त्री तिी (म्िर्जे अलंकृत व सवणथैव शनदोर्ष) नसली, 
तरीिी िी ‘लावण्यामृतरसाने ओथंबलेली ज्योत्स्ना ⁷’ आिे, असे सहृदय म्िर्ताना आढळतात. 

 
िीपा 
 
१ लावण्य म्िर्जे एक प्रकारचा मोिकपर्ा िोय तो कोर्त्यािी अवयवापेक्षा शनराळाच असर्ार! 
 
२ याच अथाचे आगं्लकशव ‘पोप’ याचे पढुील वचन पािण्यासारखे आिे– 

‘Tis not a lip or eye we beauty call, 
But the joint force and full result of all. 

 
३ मुळीच अन्स्तत्वात नसर्ारी र्गोष् म्िर्जे उदािरर्ाथण, सिाचे लिर्ग, वन्ध्येचा पुत्र, इत्याशद. या र्गोष्ी जर 
नसतातच, तर भासमान किा िोर्ार? 
 
४ िा वदेातंिास्त्रातला सुप्रशसद्ध दृष्ातं आिे. लिपल्याचे शठकार्ी सूयणप्रकािात ‘िी चादंी आिे’ असा एखादे 
वळेी भास िोतो, तो चादंी नावाची वस्तु पूवी कोठेतरी पाशिलेली असते, म्िर्ूनच िोतो. पािा- 
ब्रह्मसूत्रिाकंरभाष्य, १–१–१– 
 
स्मृणतपूवगः, अन्यि पूवगदृष्टारोपः अध्यासः । (अध्यास म्िर्जे पूवी कोठे तरी पाशिलेल्या वस्तूचे स्मरर् िोऊन 
शतचा आरोप जेथे ती नािी अिा दुसऱ्या शठकार्ी कररे्) 
 
५ ‘प्रशसद्ध’ या िब्दाचे ‘ख्यात’ व ‘भशूर्षत’ असे दोन अथण अमरकोिात शदले आिेत. (प्रणसिौ ख्यातभूणषतों ।) 
कुमारसंभवामध्ये (५-९) प्रणसिैः णशरोरुहैः यात ‘प्रशसद्ध’ िा िब्द ‘भशूर्षत’ अिा अथाने वापरला आिे. 
 
६ तुलनाथण पािा, पृ. ६४, ‘चावाकमतानुयायी’ …इ. 
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७ तुलनाथण पािा, त्वमस्य लोकस्य च नेिकौमुदी (कुमारसंभव, ५–७१), त्वं कौमुदी नयनयोः 
(उत्तररामचशरत, ३-२६), आशर् णवलोचनचंणिका (मालतीमाधव, १–३६.) 

 
ध्वन्यालोकः 

 
स ह्यथो वाच्यसामर्थ्याणक्षप्तं वस्तुमािमलंकाररसादयशे्चत्यनेकप्रभेदप्रणभन्नो दशगणयष्ट्यते । सवेषु च 

तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम् । तथा ह्याद्यस्तावत्प्रभेदो वाच्याद दूरं णवभेदवान् । स णह कदाणचिाच्ये 
णवणधरूपे प्रणतषेधरूपः । यथा– 

 
भम धस्म्मअ वीसत्थो सो सुिओ अज्ड माणरओ देि । 
गोलािइकच्छकुडंगवाणसिा दणरअसीहेि ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
कारर् तो (प्रतीयमान) अथण वाच्याथाच्या सामर्थ्याने सुचवलेली केवळ वस्तु, ¹ अलंकार आशर् 

रसाशद अिा अनेक प्रकारामुंळे शवशवध स्वरूपाचा असतो, असे पढेु दाखशवले जाईल आशर् त्या सव ं
प्रकारामंध्ये तो वाच्याथािून अर्गदी शनराळा असतो. उदािरर्ाथण, (प्रतीयमानाचा) पशिलाच (म्िर्जे ‘वस्तु’ 
िा) प्रकार वाच्याथािून खूप वरे्गळा आिे. कारर्, एखाद्या वळेी वाच्याथण िा शवशधस्वरूप (म्िर्जे ‘अमुक 
कर’ असे सारं्गर्ारा) असताना तो (प्रतीयमान अथण) शनरे्षधस्वरूप (म्िर्जे ‘करू नको’ असे सारं्गर्ारा) 
असतो. जसे– 

 
िे धार्ममका! तू (खुिाल) शनःिकंपरे् लिड. र्गोदावरीच्या काठी वलेींच्या जाळीत रािर्ाऱ्या उन्मतत 

लसिाने तो कुतरडा आज मारून टाकला आिे. 
 

लोचनम 
 
ननु लावण्य ंतावद व्यणतणरक्तं प्रणथतम् । प्रतीयमानं लक तणदत्येव न जानीमः, दूरे तु व्यणतरेकप्रथेणत 

। तथा भासमानत्वमणसिो हेतुणरत्याशङ्प्क्य स ह्यथग इत्याणदना स्वरूपं तस्याणभधत्त े। सवेषु चेत्याणदना च 
व्यणतरेकप्रथा ं साधणयष्ट्यणत । ति प्रतीयमानस्य तावद िौ भदौलौणककः, काव्यव्यापारैकगोचरशे्चणत । 
लौणकको यः स्वशब्दवाच्यता ं कदाणचदणधशेते, स च णवणधणनषेधाद्यनेकप्रकारो वस्तुशब्देनोच्यते । सोऽणप 
णिणवधः – यः पूवं क्वाणप वाक्याथेऽलङ कारभावमुपमाणदरूपतयान्वभूत्, इदानीं त्वनलङ काररूप एवान्यि 
गुिीभावाभावात्, स पूवगप्रत्यणभज्ञानबलादलङ कारध्वणनणरणत व्यपणदश्यते ब्राह्मिश्रमिन्यायेन । 
तिूपताभावेन तूपलणक्षतं वस्तुमािमुच्यते । मािग्रहिेन णह रूपान्तरं णनराकृतम् । यस्तु स्वप्नेऽणप न 
स्वशब्दवाच्यो न लौणककव्यवहारपणततः, लक तु 
शब्दसमप्यगमािहृदयसंवादसुन्दरणवभावानुभावसमुणचतप्रास्ग्वणनणवष्टरत्याणद 
वासनानुरागसुकुमारस्वसणंवदानन्दचवगिाव्यापाररसनीयरूपो रसः, स काव्यव्यापारैकगोचरो 
रसध्वणनणरणत, स च ध्वणनरेवेणत, स एव मुख्यतयात्मेणत । 
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यदूचे भट्टनायकेन – ‘अशंत्वं न रूपता’ इणत, तिस्त्वलङ्कारध्वन्योरेव यणद नामोपालम्भः, 
रसध्वणनस्तु तेनैवात्मतयाङ गीकृतः, रसचवगिात्मनस्तृतीयस्याशंस्याणभधाभावनाशंियोत्तीिगत्वेन णनिगयात्, 
वस्त्वलंकारध्वन्यो रसध्वणनपयगन्तत्वमेवेणत वयमेव वक्ष्यामस्ति तिेत्यास्ता ं तावत् । 
वाच्यसामर्थ्याणक्षप्तणमणत भेदियव्यापकं सामान्यलक्षिम् । यद्यणप णह ध्वननं शब्दस्यवै व्यापारः, 
तथाप्यथगसामर्थ्यगस्य सहकाणरि सवगिानपायाद वाच्यसामर्थ्याणक्षप्तत्वम् । 
शब्दशस्क्तमूलानुरिनव्यङ्प्ग्येऽप्यथगसामर्थ्यादेव प्रतीयमानावगणतः, शब्दशस्क्तः 
केवलमवान्तरसहकाणरिीणत वक्ष्यामैः । दूरं णवभेदवाणनणत । णवणधणनषेधौ णवरुिाणवणत न कस्यणचदणप 
णवमणतः । एतदथग प्रथमं ताववेोदाहरणत– 

 
भ्रम धार्वमक णविब्धः स शुनकोऽद्य माणरतस्तेन । 
गोदानदीकूललतागहनवाणसना दृप्तलसहेन ॥ 
 
कस्याणश्चत्संकेतस्थानं जीणवतसवगस्वायमानं धार्वमकसंचरिान्त-

रायदोषात्तदवलुप्यमानपल्लवकुसुमाणदणवच्छायीकरिाच्च पणरिातुणमयमुस्क्तः । ति स्वतःणसिमणप भ्रमिं 
श्वभयेनापोणदतणमणत प्रणतप्रसवात्मको णनषेधाभावरूपः, न तु णनयोगः पै्रषाणदरूपोऽि [‘कल्पलताशववेक’ या गं्रथातं प.ृ 
१०७ वर लोचनातून उद धृत केलेल्या उताऱ्यामध्ये ‘शनयोर्गप्रैर्षाशदरूपः’ असा पाठ आढळतो, तो अशधक बरा वाटतो. तो स्वीकारल्यास वातयाचे 
भार्षातंर ‘आग्रिाची शवनंती, आ्ा, इत्याशद स्वरूपाचा शवशध येथे नािी’ असे िोईल.] णवणधः, अणतसगगप्राप्तकालयोह्यगय ंलोट् । ति 
भावतदभावयोर्ववरोधाद ियोस्तावन्न युगपद वाच्यता, न क्रमेि, णवरम्य व्यापाराभावात् । ‘णवशेष्ट्य ंनाणभधा 
गच्छेत्’ इत्याणदनाणभधाव्यापारस्य णवरम्य व्यापारासंभवाणभधानात् । 

 
ननु तात्पयगशस्क्तरपयगवणसता णववक्षया दृप्तधार्वमकतदाणदपदाथानन्वयरूपमुख्याथबाधबलेन 

णवरोधणनणमत्तया णवपरीतलक्षिया च वाक्याथोभूतणनषेधप्रतीणतमणभणहतान्वयदृशा करोतीणत शब्दशस्क्तमूल 
एव सोऽथः एवमनेनोक्तणमणत णह व्यवहारः, तन्न वाच्याणतणरक्तोऽन्योऽथग इणत । 

 
नैतत्, ियो ह्यि व्यापाराः संवेद्यन्ते – पदाथेषु सामान्यात्मस्वणभधाव्यापारः, 

समयापेक्षयाथावगमनशस्क्तह्यगणभधा । समयश्च तावत्येव, न णवशेषाशें, आनन्त्याद व्यणभचाराच्चकैस्य । ततो 
णवशेषरूपे वाक्याथे तात्पयगशस्क्तः परस्परास्न्वते, ‘सामान्यान्यन्यथाणसिेर्ववशेष ंगमयस्न्त णह’ इणत न्यायात् । 
ति च णितीयकक्ष्याया ं ‘भ्रम’ इणत णवध्यणतणरक्तं न लकणचत् प्रतीयते, अन्वयमािस्यवै प्रणतपन्नत्वात् । न णह 
‘गङ गाया ं घोषः’, ‘लसहो बिुः’ इत्यि यथान्वय एव बुभूषन् प्रणतहन्यते, योग्यताणवरहात्; तथा तव 
भ्रमिणनषेिा स श्वा लसहेन हत, तणददानीं भ्रमिणनषेधकारिवैकल्याद्भ्रमिं तवोणचतणमत्यन्वयस्य न 
काणचत्क्षणतः । अत एव मुख्याथगबाधा नाि शङ्प्क्येणत न णवपरीतलक्षिाया अवसरः । भवतु वासौ । तथाणप 
णितीयस्थानसंक्रान्ता तावदसौ न भवणत । तथा णह – मुख्याथगबाधाया ं लक्षिायाः प्रक्लृस्प्तः । बाधा च 
णवरोधप्रतीणतरेव । न चाि पदाथाना ंस्वात्मणन णवरोधः । परस्परं णवरोध इणत चेत् – सोऽय ंतह्यगन्वये णवरोधः 
प्रत्येयः । न चाप्रणतपने्नऽन्वये णवरोधप्रतीणतः, प्रणतपणत्तश्चान्वयस्य नाणभधाशक्त्या, तस्याः 
पदाथगप्रणतपत्त्युपक्षीिाया णवरम्याव्यापारात् इणत तात्पयगशक्त्यवैान्वयप्रणतपणत्तः । 

 
नन्वेवं ‘अङ गुल्यगे्र कणरवरशतम्’ इत्यिाप्यन्वयप्रतीणतःस्यात् । लक न भवत्यन्वयप्रतीणतः 

दशदाणडमाणदवाक्यवत्? णकन्तु प्रमािान्तरेि सोऽन्वयः प्रत्यक्षाणदना बाणधतः प्रणतपन्नोऽणप, शुस्क्तकाया ं
रजतणमवेणत तदवगमकाणरिो वाक्यस्याप्रामाण्यम् । ‘लसहो मािवकः’ इत्यि 
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णितीयकक्ष्याणनणवष्टतात्पयगशस्क्तसमर्वपतान्वयबाधकोल्लासानन्तरमणभधातात्पयगशस्क्तियव्यणतणरक्ता तावत् 
तृतीयवै शस्क्तस्तिाधकणवधुरीकरिणनपुिा लक्षिाणभधाना समुल्लसणत । 

 
“नन्ववं ‘लसहो बिुः’ इत्यिाणप काव्यरूपता स्यात्, ध्वननलक्षिस्यात्मनोऽिाणप समनन्तरं 

वक्ष्यमाितया भावात् ।” “ननु घिेऽणप जीवव्यवहारः स्यात्, आत्मनो णवभुत्वेन तिाणप भावात्” । “शरीरस्य 
खलु णवणशष्टाणधष्ठानयुक्तस्य सत्यात्मणन जीवव्यवहारः, न यस्य कस्यणचत्” इणत चेत् – 
गुिालङ कारौणचत्यसुन्दरशब्दाथगशरीरस्य सणत ध्वननाख्यात्मणन काव्यरूपताव्यवहारः । न 
चात्मनोऽसारता काणचणदणत च समानम् । न चैवं भस्क्तरेव ध्वणनः । भस्क्तर्वह 
लक्षिाव्यापारस्तृतीयकक्ष्याणनवेशी । चतुर्थ्यां तु कक्ष्याया ंध्वननव्यापारः । तथा णह – णितयसणन्नधौ लक्षिा 
प्रवतगत इणत ताविवन्त एव वदस्न्त । ति मुख्याधगबाधा तावत्प्रत्यक्षाणदप्रमािान्तरमूला । णनणमत्त ं च 
यदणभधीयते सामीप्याणद तदणप प्रमािान्तरावगम्यमेव । 

 
यणत्त्वदं घोषस्याणतपणवित्वशीतलत्वसेव्यत्वाणदकं प्रयोजनमशब्दान्तरवाच्य ं प्रमािान्तराप्रणतपन्नम्, 

बिोवा पराक्रमाणतशयशाणलत्व,ं ति शब्दस्य न तावन्न व्यापारः । तथाणह– 
तत्सामीप्यात्तिमगत्वानुमानमनैकास्न्तकम्, लसहशब्दवाच्यत्वं च बिोरणसिम् । अथ यि 
यिैवंशव्दप्रयोगस्ति ति तिमगयोग इत्यनुमानम् । तस्याणप व्यास्प्तग्रहिकाले मौणलकं प्रमािान्तरं वाच्यम्, 
न चाणरत । न च स्मृणतणरयम्, अननुभूते तदयोगात्, 
णनयमाप्रणतपत्तवेगक्तुरेतणिवणक्षतणमत्यध्यवसायाभावप्रसङ गाच्चते्यस्स्त तावदि शब्दस्यवै व्यापारः । व्यापारश्च 
नाणभधात्मा, समयाभावात् । न तात्पयात्मा, तस्यान्वयप्रतीतावेव पणरक्षयात् । न लक्षिात्मा, उक्तादेव हेतोः 
स्खलद गणतत्वाभावात् । तिणप णह स्खलद गणतत्वे पुरमुगख्याथगबाधा णनणमत्त ं प्रयोजनणमत्यनवस्था ं स्यात् । 
अत एव यत्केनणचल्लणक्षतलक्षिेणत नाम कृतं तद्व्यसनमािम् । 
तस्मादणभधातात्पयगलक्षिाव्यणतणरक्तश्चतुथोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनव्यञ्जनप्रत्यायनावगमनाणदसोदर 
व्यपदेशणनरूणपतोऽभ्युपगन्तव्यः । यिक्ष्यणत— 

 
‘मुख्या ंवृलत्त पणरत्यज्य गुिवृत्त्याथगदशगनम् । 
यदुणिश्य फलं ति शब्दो नैव स्खलद गणतः । इणत । 

 
तेन समयापेक्षा वाच्यावगमनशस्क्तरणभधाशस्क्तः । 

तदन्यथानुपपणत्तसहायाथावबोधनशस्क्तस्तात्पयगशस्क्तः । 
मुख्याथगबाधाणदसहकायगपेक्षाथगप्रणतभासनशस्क्तलगक्षिाशस्क्तः । तच्छस्क्तियोपजणनताथावगम-
मूलजाततत्प्रणतभासपणवणितप्रणतपतृप्रणतभासहायाथगद्योतनशस्क्तध्वगननव्यापारः । स च प्राग्वृत्त ं व्यापारिय ं
न्यकु्कवगन्प्रधानभूतः काव्यात्मेत्याशयेन णनषेधप्रमुखतया च प्रयोजनणवषयोऽणप णनषेधणवषय इत्युक्तम् । 
अभ्युपगममािेि चैतदुक्तमः न त्वि लक्षिा, अत्यन्तणतरस्कारान्यसंक्रमियोरभावात् । न 
ह्यथगशस्क्तमूलेऽस्या व्यापारः । सहकाणरभेदाच्च शस्क्तभेदः स्पष्ट एव । यथा तस्यवै शब्दस्य 
व्यास्प्तस्मृत्याणदसहकृतस्य णववक्षावगतावनुमापकत्वव्यापारः; अक्षाणदसहकृतस्य वा णवकल्पकत्वव्यापारः । 
एवनणभणहतान्वयवाणदनाणमयदनपहूनवनीयम् । 

 
योऽप्यस्न्वताणभधानवादी ‘यत्परः शब्दःस शब्दाथगः’ इणत हृदये गृहीत्वा शश्वदणभधाव्यापारमेव 

दीघगदीघगणमच्छणत, तस्य यणद दीघो व्यापारस्तदेकोऽसाणवणत कुतः? णभन्नणवषयत्वात् । अथानेकोऽसौ? 
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तणिषयसहकाणरभेदादसजातीय एव युक्तः । सजातीये च काये णवरम्य व्यापारः शब्दकमगबुद्ध्यादीना ं
पदाथगणवणिर्वनणषिः । असजातीये चास्मन्नय एव । 

 
अथ योऽसौ चतुथगकक्षाणनणवष्टोऽथगः स एव झणिणत वाक्येनाणभधीयत इत्येवंणवधं दीघगदीघगत्वं 

णववणक्षतम्, तर्वह ति सङ केताकरिात्कथं साक्षात्प्रणतपणत्तः । णनणमत्तषुे सङ केतः, 
नैणमणत्तकस्त्वसावथगस्संकेतानपेक्ष एवेणत चेत्, पश्यत श्रोणियस्योस्क्तकौशलम् । यो ह्यसौ 
पयगन्तकक्षाभाग्यथगः प्रथमं प्रतीणतपथमवतीिगः तस्य पश्चात्तनाः पदाथावगमाः णनणमत्तभावं गच्छन्तीणत नूनं 
मीमासंकस्य प्रपौिं प्रणत नैणमणत्तकत्वमणभमतम् । 

 
अथोच्यते–पूवग ति सङ केतग्रहिसंस्कृतस्य तथा प्रणतपणत्तभगवतीत्यमुया वस्तुस्स्थत्या णनणमत्तत्वं 

पदाथानाम्, तर्वह तदनुसरिोपयोणग न णकणञ्चदप्युक्त स्यात् । न चाणप प्राक्पदाथेषु सङ केतग्रहिं वृत्तम्, 
अस्न्वतानामेव सवगदा प्रयोगात् । आवापोिापाभ्या ंतथाभाव इणत चेत्, सङ केतः पदाथगमाि एवेत्यभ्युपगमे 
पाश्चात्यवै णवशेषप्रतीणतः । 

 
अथोच्यते – दृष्टैव झणिणत तात्पयगप्रणतपणत्तः, णकमि कुमग इणत । तणददं वयमणप न नाङ गीकुमग । 

यिक्ष्यामः – 
 

तित्सचेतसा ंसोऽथो वाक्याथगणवमुखात्मनाम् । 
बुिौ तत्त्वावभाणसन्या ंझणित्येवावभासते ॥ इणत । 

 
णकतु साणतशयानुशीलनाभ्यासात्ति सम्भाव्यमानोऽणप क्रमः 

सजातीयतणिकल्पपरम्परानुदयादभ्यस्तणवषयव्यास्प्तसमयस्मृणतक्रमवन्न संवेद्यत इणत । 
णनणमत्तनैणमणत्तकभावश्चावश्याश्रयिीयः, अन्यथा ‘गौिलाक्षणिकयोमुगख्याद भेदः,’ 
‘श्रुणतणलङ गाणदप्रमािषट् कस्य पारदौबगल्यम्’ इत्याणदप्रणक्रयाणवघातः, णनणमत्ततावैणच्येिैवास्याः 
समर्वथतत्वात् । णनणमत्ततावैणच्ये चाभ्युपगते णकमपरमस्मास्वसूयया । येऽप्यणवभक्तं स्फोिं वाक्य ं तदथं 
चाहुः, तैरप्यणवद्यापदपणततैः सवेयमनुसरिीया प्रणक्रया । तदुत्तीिगत्वे तु सवं परमेश्वरािय ं
ब्रहे्मत्यस्मच्छास्त्रकारेि न न णवणदतं तत्त्वालोकग्रन्थं णवरचयतेत्यास्ताम् । 

 
यत्त ु भट्टनायकेनोक्तम् - इह दृप्तलसहाणदपदप्रयोगे च धार्वमकपदप्रयोगे च भयानकरसावेशकृतैव 

णनषेधावगणतः तदीयभीरुवीरत्वप्रकृणतणनयमावगममन्तरेिैकान्ततो णनषेधावगत्यभावाणदणत, तन्न 
केवलाथगसामर्थ्यं णनषेधावगतेर्वनणमत्तणमणत । तिोच्यते – केनोक्तमेतत् ‘वक्तृप्रणतपत्तणृवशेषावगमणवरहेि 
शब्दगतध्वननव्यापारणवरहेि च णनषेधावगणतः’ इणत । प्रणतपत्तपृ्रणतभासहकाणरत्वं ह्यस्माणभद्योतनस्य 
प्राित्वेनोक्तम् । भयानकरसावेशश्च न णनवायगते, तस्य भयमािोत्पत्त्यभ्युपगमात् । प्रणतपत्तशु्च रसावशेो 
रसाणभव्यक्त्यवै । रसश्च व्यङ्प्ग्य एव । तस्य च शब्दवाच्यत्वं तेनाणप नोपगतणमणत व्यङ यत्वमेव । 
प्रणतपत्तरुणप रसावेशो न णनयतः । न ह्यसौ णनयमेन भीरुधार्वमकसब्रह्मचारी सहृदयः । 

 
अथ तणिशेषोऽणप सहकारी कल्प्यते, तर्वह वक्तृप्रणतपत्तपृ्रणतभाप्राणितो ध्वननव्यापारः लक न सह्यते 

। णक च वस्तुध्वलन दूषयता रसध्वणनस्तदनुग्राहकः समर्थ्यगत इणत सुष्ठुतरा ं ध्वणनध्वंसोऽयम् । यदाह – 



 

अनुक्रमणिका 

‘क्रोधोऽणप देवस्य वरेि तुल्यः’ इणत । अथ रसस्यैवेयता प्राधान्यमुक्तम्; तत्को न सहते । अथ 
वस्तुमािध्वनेरेतदुदाहिं न युक्तणमत्युच्यते, तथाणप काव्योदाहरित्वात् िावप्यि ध्वनी स्तः, को दोषः । 

 
यणद तु रसानुवेधेन णवना न तुष्ट्यणत, तद भयानकरसानुवेधो नाि सहृदयहृदयदपगिमध्यास्ते, अणप 

तु उक्तनीत्या 
सम्भोगाणभलाषणवभावसङ केतस्थानोणचतणवणशष्टकाक्वाद्यनुभावशबलनोणदतशृङ गाररसानुवेधः । 
रसस्यालौणककत्वात्तावन्मािादेव चानवगमात्प्रथमं णनर्वववादणसिणवणवक्तणवणधणनषेधप्रदशगनाणभप्रायेि 
चैतिस्तुध्वनेरुदाहरिं दत्तम् । 

 
यस्तु ध्वणनव्याख्यानोद्यतस्तात्पयगशस्क्तमेव णववक्षासूचकत्वमेव वा ध्वननमवोचत्, स नास्माकं 

हृदयमावजगयणत । यदाहुः – ‘णभन्नरुणचर्वह लोकः’ इणत । तदेतदगे्र यथायथं प्रतणनष्ट्याम इत्यास्ता ंतावत् । 
भ्रमेणत । अणतसृष्टोऽणस, प्राप्तस्ते भ्रमिकालः । धार्वमकेणत । कुसुमादु्यपकरिाथं युक्तं ते भ्रमिम् । णवस्त्रब्ध 
इणत शङ्काकारिवैकल्यात् । स इणत यस्ते भयप्रकम्प्रामङ गलणतकामकृत । अदे्यणत । णदष्ट्ट्या वधगस इत्यथगः । 
माणरत इणत पुनरस्यानुत्थानम् । तेनेणत । यः पूवं किोपकर्विकया त्वयाप्याकर्वितो गोदावरीकच्छगहने 
प्रणतवसतीणत । पूवगमेव णह तिक्षाय ै तत्तयोपश्राणवतोऽसौ । स चाधुना तु दृप्तत्वात्ततो गहनाणन्नस्सरतीणत 
प्रणसिगोदावरीतीरपणरसरानुसरिमणप तावत्कथाशेषीभूतं का कया तल्लतागहनप्रवेशशङ्ककाया इणत भावः । 

 
लोचन 

 
“पर् काय िो, लावण्य िे (िरीरािून) वरे्गळे म्िर्ून सुप्रशसद्ध आिे, िे शनर्मववाद. पर् ते (तुम्िी 

सारं्गत असलेले) ‘प्रतीयमान’ िी काय चीज आिे, िेच (आधी) आम्िालंा मािीत नािी, मर्ग ते 
(वाच्याथािून) वरे्गळे असल्याबद्दलची प्रशसद्धी (तर) दूरच! म्िर्ून ‘तसे (म्िर्जे वाच्याथािून 
शनराळेपर्ाने) भासमान िोरे्’ िा िेतू ‘अशसद्ध ²’ आिे” अिी (पूवणपक्ष्याची) िकंा लक्षात आर्ून (शतचे 
शनरसन करण्याकशरता) ‘कारर् तो (प्रतीयमा) अथण…’ वर्गैरे िब्दानंी वृशत्तकार प्रथम त्याचे स्वरूप सारं्गतात 
आशर् मर्ग ‘आशर् त्या सवण प्रकारामंध्ये’ …इ. िब्दानंी तो (वाच्याथािून) वरे्गळा म्िर्नू सवणमान्य असल्याचे 
शसद्ध करतील. 

 
आता ‘प्रतीयमाना’चे आधी दोन प्रकार – लौशकक (म्िर्जे काव्याखेरीज इतर व्यविारात वापरला 

जार्ारा) आशर् केवळ काव्यव्यापाराचाच (म्िर्जे व्यंजनेचाच) शवर्षय असलेला. जो लौशकक असतो, तो 
कािी कािी वळेा आपल्या वाचक िब्दानंी वाच्य िोऊ िकतो ³ आशर् त्याचे शवधी, शनरे्षध इ. अनेक प्रकार 
असतात. त्याला ‘वस्तु’ िे नाव आिे. तो ‘वस्तु’ प्रकारिी दोन प्रकारचा असतो : जो पूवी केव्िातरी (म्िर्जे 
जेव्िा केव्िा तो वाच्यावस्थेत िोता, तेव्िा) ‘उपमा’ वर्गैरे स्वरूपाचा असल्यामुळे कोठल्या तरी वातयाच्या 
अथाची िोभा वाढवीत िोता, पर् आता (व्यंग्यावस्थेत असताना) मात्र तो र्गौर् (म्िर्जे वातयाथाला 
भरू्षशवर्ारा) न राशिल्याने (म्िर्जे स्वतःच प्रधान असल्याने) ‘अलंकार’ या स्वरूपाचा असतच नािी. पर् 
पूवीची त्याची ‘अलंकार’ िी अवस्था लक्षात घेऊन ‘ब्राह्मर्श्रमर्’न्यायाने ⁴ त्याला ‘अलंकारध्वशन’ िे नाव 
शदले जाते. ज्या प्रकारामध्ये अलंकारस्वरूपी असरे् िे वैशिष्ट्य केव्िाच असू िकत नािी, त्याला ‘केवळ 
वस्तु’ असे म्िर्तात. कारर् ‘केवळ’ या िब्दामुळे दुसऱ्या म्िर्जे अलंकारस्वरूपी या प्रकाराचे शनराकरर् 
झाले. 
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पर् ‘रस’ िा शतसरा प्रकार िोय. तो स्वप्नातिी (म्िर्जे कधीिी) आपल्या साक्षात् वाचक िब्दानंी 
म्िर्जे ‘िृरं्गार’ इ. िब्दानंी ‘वाच्य’ असत नािी व लौशकक व्यविारातिी कधी अनुभवास येत नािी; पर् 
शवभावानुभाव ⁵ िे िब्दाचं्या द्वारे सहृदयहृदयात संक्रान्त िोतात आशर् ते हृदय–संवादामुळे ⁶ रमर्ीय 
वाटतात. शवभावानुभावानंा उशचत अिा रत्याशदवासना आपल्या अन्तःकरर्ात जन्मापासूनच असतात त्यानंी 
(रत्याशदवासनानंी) रंर्गल्यामुळे सिदयाचं्या सुकुमार (म्िर्जे रसचवणर्ायोग्य) ⁷ झालेल्या मनाचा जो 
आनन्दमय चवणर्ारूपी व्यापार, त्याने तो ‘रस’ आस्वादनयोग्य िोतो. तो रस केवळ काव्यव्यापाराचाच 
(म्िर्जे व्यजंनेचाच) शवर्षय असतो. तो (प्रकार म्िर्जे) ‘रसध्वशन’ िोय. आशर् तो ध्वशनच (म्िर्जे 
मुख्यतया व्यगं्यच) असतो, आशर् (ध्वनीच्या शतन्िी प्रकारातं) तोच मुख्य असल्यामुळे तोच (काव्याचा) 
आत्मा िोय. ⁸ 

 
भट्टनायकाने म्िटले की, ‘ध्वशन िा काव्याचा अंि असू िकेल, पर् तो काव्याचे सारसवणस्व असू 

िकर्ार नािी. ⁹ या त्याच्या म्िर्ण्यामुळे ध्वनीच्या फारतर वस्तु आशर् अलंकार या प्रकाराचंीच नालस्ती 
िोऊ िकेल (रसध्वनीची िोऊ िकर्ार नािी). पर् रसध्वनीचा तर त्याने स्वतःच ‘आत्मा’ म्िर्ून स्वीकार 
केला आिे! कारर् शतसरा जो रसचवणर्ारूपी अंि आिे, तो अशभधा आशर् भावना या दोन अंिािूंन श्रषे्ठ 
आिे, असा त्याचा शनर्णय आिे. वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन िे िवेटी रसध्वनीतच शवश्रातं िोतात असे आम्िी 
स्वतःच पढेु शठकशठकार्ी ¹⁰ सारं्गर्ार आिोत, तेव्िा सध्या इतकेच पुरे. 

 
‘वाच्याथाच्या सामर्थ्याने सुचशवलेले’ िे वस्तु, अलंकार व रसाशद या शतन्िी प्रकारानंा व्यापर्ारे 

सामान्य असे लक्षर् (म्िर्जे धमण) आिे. कारर् ‘ध्वनन’ (म्िर्जे सुचशवरे्) िा व्यापार जरी िब्दाचाच 
असला, तरी त्याचे सिकारी असर्ारे वाच्याथाचे सामर्थ्यण’ िे सवणत्र उपन्स्थत असल्यामुळे ध्वनीचे शतन्िी 
प्रकार वाच्याथाच्या सामर्थ्याने सुचशवलेलेच असतात. िब्द–िन्ततमलू–अनुरर्न–व्यङ य ¹¹ 
प्रकारामध्येिी वाच्य अथाच्या सामर्थ्यामुळेच प्रतीयमानाची प्रतीती िोते, आशर् िब्दितती िी वाच्याथाच्या 
सामर्थ्यािी केवळ सिकायण करर्ारी असते, िे आम्िी पढेु ¹² सारं्गर्ार आिो. 

 
‘खूपच वरे्गळा’ –शवशध (‘कर’ या स्वरूपाचा) आशर् शनरे्षध (‘करू नको’ या स्वरूपाचा) िे 

(एकमेकाचं्या) शवरुद्ध असतात, याबद्दल कोर्ाचेिी दुमत नािी. म्िर्ून (वृशत्तकार) प्रथम त्याचेंच (म्िर्जे 
शवशधशनरे्षधाचेंच) उदािरर् देतात–– 

 
(िे धार्ममका! तू (खुिाल) शनःिङ कपरे् लिड. र्गोदावरीच्या काठी वलेींच्या जाळीत रािर्ाऱ्या 

उन्मत्त लसिाने तो कुतरडा आज मारून टाकला (आिे.)’ 
 
वरील वातय एका स्त्रीने आपल्या सकेत–स्थानाचे (म्िर्जे शप्रयकराला भेटण्याच्या ठरलेल्या 

शठकार्ाचे) रक्षर् करण्यासाठी एका धार्ममकाला उदे्दिून म्िटले आिे. ते स्थान शतला आपले जीशवतसवणस्व 
असल्यासारखे वाटते. तो धार्ममक तेथे वारंवार लिडत असे, ती शतला अडचर् वाटत आिे आशर् तो तेथली 
पाने, फुले इत्यादी तोडीत असल्यामुळे त्या स्थानाची िोभा नष् िोऊ लार्गली िोती, तेिी शतला नको आिे. 
¹³ 

अिी पशरन्स्थती असताना त्या धार्ममकाचे तेथे लिडरे् नेिमीचेच असले, तरी त्या धार्ममकाला 
वाटर्ाऱ्या कुत्र्याच्या भयामुळे त्याच्या त्या लिडण्यात अलीकडे खंड पडला िोता. म्िर्ून या वातयातला 
लिड’ िा शवधी, तो प्रशतबन्ध दूर झाला आिे असे सारं्गर्ारा आिे व म्िर्ून ‘शनरे्षधाचा अभाव’ या स्वरूपाचा 
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आिे. ती ‘तू लिडरे् सुरू केलेच पाशिजेस’ अिा स्वरूपाची आग्रिाची शवनंती नािी, कारर् ‘लिड’ यामधील 
आ्ाथण िा ‘अशतसर्गण’ (‘इच्छा असेल, तर वाटल्यास लिड’ असे सारं्गरे्) लकवा ‘प्राप्तकाल’ (‘आता 
लिडण्यास अनुकूल वळे प्राप्त झाली आिे’ असे सारं्गरे्) या अथाचा आिे. आता (भ्रमर्ाचा) भाव आशर् 
(त्याचा) अभाव िे परस्पर-शवरुद्ध असल्यामुळे ते दोन्िी एकाच वळेी ‘वाच्य’ असरे् ितय नािी. बरे, िे दोन 
अथण क्रमाने (म्िर्जे प्रथम भावरूप व नंतर अभावरूप अिा तऱ्िेने) वाच्य म्िर्ावते, तर तसेिी ितय नािी, 
कारर् ‘अशभधा’ िा व्यापार (भावरूप अथण सारं्गून एकदा) थाबंल्यावर (पुनः सुरू) िोत नािी. (कारर्) 
‘अशभधेची सवण ितती शविरे्षर्ाचा’ (म्िर्जे जाती, द्रव्य, रु्गर् व शक्रया या धमांचा) बोध करून देण्यात खचण 
झाल्यावर ती शविषे्याचा (म्िर्जे त्या धमांचा आश्रय असलेल्या व्यततीचा) बोध करून देर्ार नािी’ या 
उततीने अशभधाव्यापार थाबंल्यावर पुनः चाल िोरे् अितय, असे साशंर्गतले आिे. 

 
(शंका–) पर् काय िो बोलर्ाऱ्या स्त्रीच्या मनातील अंशतम अशभप्राय ‘लिड’ असा नसून शनरे्षध’ 

(म्िर्जे लिडू नको) िा अथण प्रकट करण्याचा आिे. या वातयाची तात्पयणितती ¹⁴ िी वातयाच्या 
वाच्याथावरच थाबंत नािी, कारर् ‘उन्मत्त’, ‘धार्ममक,’ ‘तो’ इत्यादी पदाचं्या अथांची, वातयाच्या ‘लिड’ या 
अथािी संर्गती लार्गत नसल्याने ¹⁵ मुख्याथाचा ‘बाध’ िोतो. त्या ‘बाधा’च्या सामर्थ्यामुळे 
अशभशितान्वयवाद्याचं्या म्िर्जे भाट्ट मीमासंकाचं्या दृष्ीने शवरोध या सम्बन्धावर आधारलेल्या ‘शवपरीत’ 
लक्षरे्च्या द्वारा (अवान्तर) तात्पयणितती’ िी िवेटी वातयाचे अन्न्तम तात्पयण असलेल्या शनरे्षधाचीच (म्िर्जे 
लिडू नको’ या अथाचीच) प्रतीती करून देते. त्यामुळे त्या शनरे्षधस्वरूपी अथाचे कारर् (अशभधा, तात्पयण व 
लक्षर्ा अिी शत्रशवध) िब्दितती िेच आिे. (व्यजंना नािी.) कारर् ‘याच्या म्िर्ण्याचे अंशतम उशद्दष् असे 
िोते’ असे म्िर्ण्याऐवजी ‘िा असे असे म्िर्ाला’ असे म्िर्रे् िा ‘व्यविार’ (म्िर्जे व्यविारात बोलण्याचा 
प्रघात) आिे. (‘याने ध्वशनत केले’ असे बोलण्याचा प्रघात नािी). म्िर्ून वाच्याथािून शनराळा असा दुसरा 
कोर्तािी अथण अन्स्त्वात नािीच! ¹⁶ 

 
(उत्तर–) िे असे वािी. कारर् या (म्िर्जे िब्दाचं्या) बाबतीत तीन व्यापार असल्याची जार्ीव 

िोते. प्रत्येक पदाचा जो सवणसामान्य स्वरूपाचा ¹⁷ अथण, त्याचा बोध करून देर्ारा तो ‘अशभधाव्यापार’; 
कारर् िब्दाची सकेंतावर ¹⁸ अवलंबून असलेल्या अथाचा बोध करून देर्ारी ितती म्िर्जे अशभधा िोय. 
आशर् सकेंत िा तेवढ्याच अंिावर (म्िर्जे ‘जातीवरच’ लकवा ‘सामान्या’वरच) िोतो, ¹⁹ शविरे्ष अंिावर 
(म्िर्जे व्यततीवर) िोत नािी, कारर् (व्यततीवर िोतो असे मानल्यास) आनन्त्य ²⁰ व व्यशभचार ²¹ (िे 
दोर्ष) उद भवतात त्यानंतर ‘शवशिष्’ म्िर्जे परस्परसम्बद्ध स्वरूपाचा वातयाथण िाच ‘तात्पयण’ िततीचा 
शवर्षय िोय, कारर् ‘अन्यथा अशसद्धी’मुळे ²² ‘सामान्ये’ (म्िर्जे जाती) िी शविरे्षाचंा (म्िर्जे व्यततींचा) 
बोध करून देतात, असा न्याय आिे. 

 
(आता) यातल्या दुसऱ्या (म्िर्जे) तात्पयणिततीच्या टप्प्यात ‘लिड’ या शवधीखेरीज म्िर्जे भावरूप 

अथाखेरीज दुसरा अथण प्रतीत िोत नािी, कारर् त्या वळेी फतत अन्वयच (म्िर्जे िब्दाचं्या सुट्या अथांचा 
परस्परसंबधंच) प्रत्ययाला येईल. ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा (आिे)’, (तो) छोकरा लसि आिे’ या उदािरर्ातं 
त्यातंील दोन पदाचं्या अथांमध्ये ‘योग्यता’ नसल्याने त्याचंा अन्वय करू लार्गताक्षर्ीच जसा त्या अन्वयाचा 
बाध िोतो, तसा ‘तुझ्या भ्रमर्ाला प्रशतबन्ध करर्ारा तो कुत्रा लसिाने मारला, तेव्िा आता भ्रमर्ाला शवरोध 
करर्ारे कारर्च नािीसे झाल्यामुळे तू लिडावसे’ या तऱ्िेच्या अन्वय लावण्यामध्ये कोर्तािी बाध येत नािी. 
म्िर्ूनच येथे मुख्याथणबाधाची िकंा घेण्याजोर्गी नािी आशर् म्िर्ून येथे शवपरीत लक्षरे्ला अवसरच नािी. 
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लकवा ती (म्िर्जे शवपरीत लक्षर्ा) असेना का! पर् तरी देखील ती दुसऱ्या टप्प्यात तर नक्कीच 
असू िकर्ार नािी. कारर् जर मुख्याथाचा बाध झाला, तरच लक्षरे्ची कल्पना करण्याची आवशयकता. 
आशर् (मुख्याथाचा) बाध म्िर्जे इतर िब्दाचं्या अथांिी शवरोधच िोय. आता येथे (प्रस्तुत उदािरर्ात) 
पदाचं्या अथांचा स्वतःिीच तर कािी शवरोध (म्िर्जे त्याचं्या स्वतःच्या बाबतीतच कािी असंभवनीयता) ²³ 
नािी. (मर्ग) त्याचंा परस्परािंी शवरोध आिे असे म्िर्रे् असेल, तर तो िा शवरोध, अन्वय लावता लावताच 
लक्षात येतो, म्िर्जे अन्वय िोऊ िकत नािी. आशर् आधी अन्वयाचे ्ान झाल्याखेरीज कािी शवरोध 
प्रत्ययाला येऊ िकत नािी; आशर् अन्वयाचे ्ान तर कािी अशभधािततीन िोत नािी, कारर् ती 
अशभधाितती पदाचं्या अथांचा बोध करून देताच क्षीर् िोते. शतचा व्यापार (एकदा) थाबंल्यावर पुन्िा चालू 
िोत नािी. ²⁴ म्िर्ून अन्वयाचे ्ान िे तात्पयणिततीनेच िोते. 

 
शंका– पर् काय िो, असे (म्िर्जे आधी अन्वय प्रत्ययाला येतो व मर्ग शवरोध प्रत्ययाला येतो, 

असे) मानले, तर ‘(माझ्या) बोटावर िभंर मोठेमोठे ित्ती आिेत’ [िे वातय जयंतभट्टाच्या ‘न्यायमजंरी’ मध्येिी (पृ. ९ वर) 
उद धृत केले आिे.] या वातयातिी अन्वयाची प्रतीशत िोते असे म्िर्ाव ेलारे्गल, नािी का? 

 
उत्तर– ‘दिा डालळब,े सिा वडे ²⁵ (एक कुण्ड, बकऱ्याचे कातडे) … इ. वातयातंील िब्दाचंा 

परस्परािंी सबधं नसल्याने तेथे अन्वयाची प्रतीती िोत नसेल, पर् म्िर्ून येथेिी (म्िर्जे ‘माझ्या’ बोटावर 
… इ. वातयातिी) ती िोत नािी का? (अथात िोतेच) पर् तो अन्वय प्रतीत झाला, तरी तो प्रत्यक्ष वर्गैरे 
दुसऱ्या प्रमार्ानंी बाशधत िोतो, जसा लिपल्यात चादंीचा आधी भास िोतो, पर् नंतर तो प्रत्यक्षाशद प्रमार्ानंी 
बाशधत िोतो, तसाच. म्िर्ून अिा अन्वयाची प्रतीती करून देर्ारे वातय अप्रमार् ठरते. (पर्) ‘मार्वक िा 
लसि आिे’ या वातयात दुसऱ्या टप्प्यात कायण करर्ारी तात्पयणितती अन्वयाची प्रतीती करून देते. मर्ग त्या 
अन्वयाची बाधक प्रत्यक्षादी प्रमारे् ध्यानात आल्यावर अशभधा व तात्पयण या दोन्िी िततींिून शनराळी, त्या 
बाधक प्रमार्ाचा शवरोध दूर करण्यात प्रवीर् असलेली ‘लक्षर्ा’ नावाची शतसरी ितती कायण करण्यास प्रवृत्त 
िोते. 

 
शंका— ‘पर् काय िो, असे (म्िर्जे लक्षरे्मुळे शवरोधाचे शनरसन िोते, असे) असल्यास ‘(तो) 

छोकरा लसि आिे’ या वातयातिी काव्यत्व आिे असे म्िर्ाव ेलारे्गल, कारर् तुम्िी पढेु लवकरच सारं्गर्ार 
असलेला ‘ध्वनन’ (म्िर्जे व्यंग्याथण) या स्वरूपाचा आत्मा येथेिी आिे!’ 

 
उत्तर— मर्ग अिा रीतीने (म्िर्जे तुमच्या युन्ततवादाचा अवलंब केल्यास) ‘घटातिी शजवतंपर्ा 

आिे’ असा व्यविार िोऊ लारे्गल, कारर् आत्मा िा सवणव्यापी असल्याने त्याचे घटातिी अन्स्तत्व असतेच! 
यावर तुम्िी म्िर्ाल की, “वाटेल त्या पदाथाच्या बाबतीत ‘यात शजवतंपर्ा आिे’ असा व्यविार िोत नािी, 
तर (आत्म्याच्या आशवष्काराला योग्य अिा) इन्न्द्रये, करचरर्ाशद अवयव इत्यादी शवशिष् आश्रयानंी युतत 
असलेल्या िरीराच्या बाबतीतच (त्यात आत्मा असताना) ‘यात शजवतंपर्ा आिे’ असा व्यविार िोतो”, तर 
याला आमचेिी उत्तर अर्गदी तुमच्यासारखेच आिे की, ‘रु्गर् व अलकार (याचं्या वण्यणशवर्षयािी असर्ाऱ्या) 
औशचत्यामुळे सुंदर असर्ाऱ्या िब्दाथणरूपी िरीराच्या बाबतीतच ‘ध्वनन’ नावाचा आत्मा असताना ‘यात 
काव्य आिे’ असा व्यविार िोतो आशर् (इन्न्द्रयाशदसामग्रीशवरशित) घटामध्ये आत्म्याचे अन्स्तत्व असूनिी 
‘तो घट शनर्मजव आिे’ असे म्िर्ण्यामुळे आत्म्याला जसा कोर्तािी कमीपर्ा प्राप्त िोत नािी, त्याप्रमारे् 
ध्वननस्वरूपाचा आत्मा (‘मार्वक लसि आिे’ यासारख्या) लौशकक वातयात असूनिी तेथे रु्गर्ालंकारादी 
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सामग्री नसल्यामुळे ‘यात काव्यत्व नािी’ असे म्िर्ण्यामुळे त्या ध्वननस्वरूपी आत्म्यालािी कसलािी 
कमीपर्ा प्राप्त िोत नािी. 

 
आशर् असे असले (म्िर्जे प्रयोजनमूलक लक्षरे्मध्येिी व्यंग्याथाची प्रतीती िोत असली) तरी 

‘भतती’ (म्िर्जे लक्षर्ा) िाच ‘ध्वनी’ (म्िर्जे व्यंजना) नव्िे, कारर् भतती म्िर्जे लक्षर्ाव्यापार िा 
शतसऱ्या टप्प्यात प्रशवष् िोर्ारा आिे. पर् ध्वननव्यापार िा चौर्थ्या टप्प्यात प्रवृत्त िोतो. कारर्, (मुख्याथण-
बाधा, शनशमत्त म्िर्जे सामीप्यादी सम्बन्ध आशर् प्रयोजन या) शतघाचं्या साशनध्यातच लक्षर्ा प्रवृत्त िोते, असे 
तर आपर्च ²⁶ म्िर्ता! त्या शतघापंैकी मुख्याथण-बाधा तर प्रत्यक्ष वर्गैरे दुसऱ्या प्रमार्ामुंळे कळते. आशर् 
सामीप्य वर्गैरे – ज्याला ‘शनशमत्त’ असे म्िर्तात – तेिी दुसऱ्या प्रमार्ाने ्ात िोर्ारेच आिे. 

 
परंतु र्गवळीवाड्याच्या शठकार्ी अशतपशवत्रत्व, अशत िीतलत्व, शनवासास शविरे्ष सुखावि असरे् 

वर्गैरे लकवा छोकऱ्याच्या शठकार्ी कमालीचा पराक्रमीपर्ा (आिे असे ऐकर्ाराच्या प्रत्ययास आर्नू देरे्) िे 
जे ‘प्रयोजन ²⁷ आिे, ते कोर्त्यािी िब्दाने ‘वाच्य’ झालेले नािी, लकवा ते प्रत्यक्ष वर्गैरे दुसऱ्या कोर्त्यािी 
प्रमार्ाने ्ात िोण्यासारखेिी नािी. त्या प्रयोजनाचा ²⁸बोध करून देण्यामध्ये िब्दाचे सामर्थ्यण नािी, असे 
तर नािीच²⁸. कारर् ‘त्याच्या (म्िर्जे उदा. र्गंरे्गच्या) सामीप्यामुळे त्याच्या (म्िर्जे र्गवळीवाड्याच्या) 
शठकार्ी त्या र्गंरे्गचे धमण (अशतपशवत्रत्व इ.) आिेत, िे अनुमान ‘अनैकान्न्तक’ ²⁹ (या िेत्वाभासाने युतत) 
आिे आशर् ‘लसि’ िब्दाने वाच्य िोरे् िे छोकऱ्याचे शठकार्ी ‘अशसद्ध’ ³⁰ आिे. आता जेथे जेथे असा (म्िर्जे 
‘िा छोकरा शसि’ आिे असा) (लाक्षशर्क) िब्दप्रयोर्ग असतो, तेथे तेथे लसि वर्गैरेंच्या (पराक्रमिशलत्व इ.) 
धमांचा (छोकरा इत्याशदकािंी) सबधं असतो’ असे ‘अनुमान’ कराव ेम्िर्ाल, तर त्या अनुमानाच्या बाबतीत 
व्याप्तीचे ्ान िोण्याचे वळेी ³¹ त्या व्याप्तीला आधारभतू असर्ारे दुसरे प्रत्यक्षादी प्रबल प्रमार् सारं्गता 
आले पाशिजे. आशर् ते तर प्रस्तुत शठकार्ी नािी! 

 
आशर् िी ³² ‘स्मृती’ नव्िे. कारर् ज्याचा (म्िर्जे र्गवळीवाड्याचे शठकार्ी र्गंर्गाप्रवािाचे 

अशतिीतलत्व इ. धमण आिेत असे वतत्याला म्िर्ावयाचे आिे याचा) अनुभव घेतलेला नािी, ³³ त्याची 
स्मृती िोरे् अितय असते. आर्खी असे की, तसा एखादा शनयम ³⁴ प्रतीत िोत नसल्याने वतत्याला अमुक 
एका शठकार्ी अमुक एक धमणच अशभपे्रत आिे असा शनश्चय करता येरे् अितय िोईल. म्िर्ून (म्िर्जे िे 
्ान अनुशमशतरूप लकवा स्मशृतरूप नसल्याने) िब्दाच्या सामर्थ्यानेच िोते, िे शनर्मववाद. आशर् िे सामर्थ्यण 
अशभधा’ स्वरूपाचे नािी ³⁵, कारर् र्गंर्गा वर्गैरे िब्दाचंा अशतपशवत्रत्व इ. अथांवर संकेत झालेला नसतो. ते 
सामर्थ्यण ‘तात्पयण’ या स्वरूपाचे नािी, कारर् तो तात्पयणरूपी व्यापार अन्वयाची प्रतीती िोताच क्षीर् िोऊन 
जातो. आशर् ते सामर्थ्यण ‘लक्षर्ा’ स्वरूपाचेिी नािी, कारर् पूवी साशंर्गलेल्याच ³⁶ कारर्ामुळे (म्िर्जे) 
‘र्गंर्गा’ याच िब्दाचे शठकार्ी प्रयोजनाचे ्ान करून देण्याचे सामर्थ्यण असल्यामुळे त्या (उदा. ‘र्गङ र्गा’ या) 
िब्दाची र्गती (म्िर्जे सामर्थ्यण) त्या म्िर्जे प्रयोजन या अथाचे ्ान करून देण्याच्या बाबतीत) खंुटर्ारी 
नािी. ³⁷ आता त्या (म्िर्जे प्रयोजन या) अथाचा बोध करून देतानािी (र्गंर्गा या िब्दाचे) सामर्थ्यण खंुटते व 
त्यामुळे शद्वतीय लक्षर्ा मानरे् अपशरिायण ठरेल असे जर लक्षर्ावादी म्िरे्ल, तर त्या ‘प्रयोजन’ या 
(लक्षर्ावाद्याच्या मते ‘लक्ष्य’ असलेल्या) अथाचा बोध िोण्यासाठी पुनः मुख्याथणबाध, शनशमत्त म्िर्जे संबधं 
व प्रयोजन (िे त्रय मानाव ेलारे्गल) आशर् अिा तऱ्िेने अनवस्थाप्रसंर्ग ³⁸ ओढवले म्िर्नूच (म्िर्जे इततया 
अडचर्ी असल्यामुळे) कोर्ीतरी याला लशक्षत-लक्षर्ा ³⁹ (एकदा लशक्षत झाल्यावर पुनः लक्षर्ा, म्िर्जे 
शद्वतीय लक्षर्ा) असे नाव शदले, तो त्याचा शनव्वळ सोस, दुराग्रि आिे. म्िर्नू अशभधा, तात्पयण लकवा लक्षर्ा 
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यािूंन शनराळा असा तो ध्वनन, द्योतन, व्यञ्जन, प्रत्यायन, अवर्गमन वर्गैरे समानाथणक नाव ेअसलेला चौथा 
व्यापार (म्िर्जे सामर्थ्यण) स्वीकारला पाशिजे; कारर्, (काशरकाकार) पुढे ⁴⁰ सारं्गर्ारच आिेत की– 

 
मुख्य व्यापार (म्िर्जे अशभधाव्यापार) बाजूला सारून रु्गर्वृत्तीने (लक्षरे्ने) लक्ष्य अथाचा बोध 

करून देण्याचे काम ज्या फलाची (म्िर्जे प्रयोजनाची) प्रतीती करून देण्याच्या उदे्दिाने केले जाते, त्या 
(फलाचा बोध करून देण्याचे) कामी त्या िब्दाची र्गशत (म्िर्जे सामर्थ्यण) मुळीच खंुटत नािी. 

 
म्िर्ून संकेताच्या सािाय्याने वाच्याथाचा बोध करून देर्ारी ितती म्िर्जे अशभधाितती िोय. 

अन्य तऱ्िेने (म्िर्जे अन्न्वत, परस्परसंबद्ध असा ‘शविरे्ष’ स्वरूपाचा) वातयाथण (समग्र वातयाचा अथण) 
शनष्पन्न िोर्ार नसला, तर सामान्य स्वरूपाच्या अथावरून ऐकर्ाराच्याकडून शवशिष् शक्रया किी घडते 
याची उपपत्ती लावता येत नािी. अिा तऱ्िेने उपपत्ती लार्गत नसल्यामुळे शविरे्ष (म्िर्जे अन्न्वत, एकमुखी) 
अथाचा बोध करून देर्ारी ितती, ती ‘तात्पयणितती’ िोय. मुख्याथण–बाध वर्गैरे तीन सिकारी कारर्ामुंळेच 
(लक्ष्य) अथाचा बोध करून देर्ारी ितती म्िर्जे लक्षर्ाितती. ह्या तीन िततींनी ्ात करून शदलेल्या 
(वाच्य, तात्पयण व लक्ष्य या तीन) अथांच्या ्ानामुळे उत्पन्न झालेल्या त्या तीन अथांच्या प्रकािामुळे ⁴¹ 
संस्काशरत झालेल्या अिा, सहृदयाच्या प्रशतभेच्या सािाय्याने (वरील तीन अथांिून शनराळया, चौर्थ्या) 
अथाचे द्योतन (म्िर्जे प्रकािन) करर्ारी ितती म्िर्जे ध्वननव्यापार िोय आशर् तो (ध्वननव्यापार) पूवी 
आपापले कायण केलेल्या तीनिी व्यापारावंर मात करून स्वतःकडे प्राधान्य घेतो व स्वतः काव्याचा आत्मा 
िोतो, या अशभप्रायाने, तसेच लताकंुजाचे (संकेतस्थानाचे) रक्षर् व्िाव ेिे प्रयोजन देखील शनरे्षधाच्या द्वारेच 
साध्य िोर्ारे आिे, म्िर्ून (संकेतस्थानाचे रक्षर् िे) प्रयोजन सुचशवर्ाऱ्या ध्वननव्यापाराचा शवर्षयिी शनरे्षध 
िा आिे, …असे ⁴² वृशत्तकारानंी म्िटले. आशर् िे (सवण) आम्िी येथे लक्षर्ा आिे असे मानूनच केवळ म्िटले. 
(पर्) वस्तुतः येथे लक्षर्ा नािी, कारर् असे की, वाच्याथाचा अत्यन्त शतरस्कार लकवा त्याचे दुसऱ्या अथात 
संक्रमर् ⁴³ िोरे् (यापंैकी कािीच) प्रस्तुत उदािरर्ात नािी. (शिवाय) अथणिन्ततमलू ⁴⁴ ध्वनीच्या बाबतीत 
लक्षरे्चा व्यापार केव्िािी नसतो. आशर् लक्षर्ा व व्यंजना यांची सिकारी ⁴⁵ काररे् शनरशनराळी असल्यामुळे 
िे व्यापारिी एकमेकािूंन शनरशनराळेच आिेत िी र्गोष् स्पष्च आिे. ज्याप्रमारे् त्याच म्िर्जे उच्चारलेल्या 
िब्दाला व्यान्प्त स्मरर् ⁴⁶ वर्गैरे काररे् सिकायण देत असताना ‘वतत्याला िा िब्द बोलण्याची (आशर् त्या 
द्वारे कािीतरी अथण प्रकट करण्याची) इच्छा िोती’ ⁴⁷ िे ्ान श्रोत्याला करून देण्यात त्याच िब्दाचा 
अनुमापकत्व ⁴⁸ िा व्यापार असतो, लकवा इंशद्रये ⁴⁹ वर्गैरे ⁵⁰ त्या िब्दाची सिकारी असताना त्याच िब्दाचा 
‘शवकल्पकत्व’ (म्िर्जे सशवकल्पक ⁵¹ ्ान करून देरे्) िा व्यापार असतो, त्याप्रमारे् (सिकारी काररे् 
वरे्गळी असल्याने लक्षर्ा व व्यञ्जना िे व्यापार वरे्गवरे्गळे आिेत िे स्पष् आिे.). अिा रीतीने 
अशभशितान्वयवाद्यानंी ⁵² तरी िे (म्िर्जे व्यञ्जनाव्यापाराचे अन्स्तत्व) नाकाररे् ितय नािी. 

 
आशर् अन्न्वताशभधानवादी, ⁵³ ‘िब्दापासून जे जे अथण ध्यानात येतात ते सवण िब्दाचे (वाच्य) अथणच 

िोत’ असा आपल्या मनाचा ग्रि करून घेऊन िब्दाचा ‘अशभधा’ व्यापार धनुधाऱ्याने सोडलेल्या बार्ाप्रमारे् 
लाबं लाबं िोत जातो (व त्या अशभधाव्यापारानेच िब्दाच्या सवण अथाचे ्ान िोते.) असे मत माडूं इन्च्छतो. 
त्याला इष् असलेला व्यापार जर लाबंत लाबंत जार्ारा असला, तर तो व्यापार एकच असतो िे कसे काय? 
कारर् त्या व्यापाराचे शवर्षय ⁵⁴ वरे्गवरे्गळे आिेत! आशर् जर तो व्यापार (एकशजनसी नसून) अनेकशवध 
असला, तर त्याचे शवर्षय व त्याची सिकारी काररे्िी ⁵⁵ शभन्न शभन्न असल्याने त्या अनेकशवध व्यापाराला 
एकच न मानता अनेकच मानरे् योग्य िोय. तथाशप, तो अनेकशवध व्यापार ‘अनेक’ न समजता एकच 
मानला, तर त्या व्यापाराचे कायण आधी वाच्याथण्ान, मर्ग तात्पयाथण्ान अिा तऱ्िेने थाबंून थाबंून िोते असे 
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म्िर्ाव ेलारे्गल. व िे तर िब्द व अथण याचं्या जार्कारानंा ⁵⁶ मुळीच मान्य नािी! कारर् ते ‘िब्द, बुद्धी आशर् 
कमण याचें कायण थाबंून थाबंनू िोत नािी’ असे मानतात. ⁵⁷ आशर् जर तो लाबंत लाबंत जार्ारा व्यापार 
अनेकाचंा समूि आिे असे मानले, तर त्यामुळे आमचाच–म्िर्जे व्यंजना िा व्यापार वरे्गळा आिे िाच– 
शसद्धान्त बळकट िोतो. 

 
आता ‘िब्दाचा अशभधाव्यापार लाबंत लाबंत जातो’ असे म्िर्ण्यामार्गचा (तुमचा) अशभप्राय ⁵⁸ जर 

असा असेल की, चौर्थ्या टप्प्यात ज्या अथाचा बोध िोतो, तोच सपूंर्ण वातयाने अशभधाद्वारा अशतिय लवकर 
साशंर्गतला जातो, तर त्यावर आमचा प्रशन असा की, त्या अथावर संकेत केलेला नसताना त्याचा साक्षात् 
म्िर्जे अशभधेने बोध कसा िोऊ िकतो? यावर तुम्िी कदाशचत असे म्िर्ाल की, संकेत िा शनशमत्तावंर ⁵⁹ 
िोतो, आशर् तो अथण ‘नैशमशत्तक’ ⁶⁰ असल्यामुळे तो ‘संकेता’वर अवलंबून नसतो. 

 
तर या मीमासंकाच्या बोलण्यातील कौिल्य तर बघा ⁶¹! ते तुमचे कौिल्य असे आिे :– तुम्िी 

म्िर्ता की, तो चौर्थ्या टप्प्यात असर्ारा अथण पशिल्याने प्रतीत िोतो आशर् त्याच्यानंतर प्रतीत िोर्ारे पदाचें 
अथण या, पशिल्याने प्रतीत िोर्ाऱ्या, अथाला शनशमत्तभतू असतात, म्िर्जे खरोखर मीमासंकाचा पर्तू िा 
झाला ‘शनशमत्त’ आशर् स्वतः मीमासंक झाला ‘नैशमशत्तक’, म्िर्जे मीमासंक आपल्या पर्तवडंापासून उत्पन्न 
िोतो, असे झाले! 

 
यावरिी तुम्िी म्िर्ाल– ‘पदाचं्या अथांवर संकेतग्रिर् पूवीच (म्िर्रे् प्रस्तुत वातय ऐकण्यापूवी, 

अर्गदी पशिल्याने पदाचें अथण मािीत झाले त्या वळेी) िोऊन रे्गलेले असते. या सकेंतग्रिर्ाचा ससं्कार 
आधीच झालेला असल्यामुळे प्रस्तुत वातयापासून िवेटचा अशभपे्रत अथण प्रतीत िोतो अिी वस्तुन्स्थती 
असल्यामुळे पदाथण िे वातयाच्या अशंतम अथाचे शनशमत्त असतात’ (असे जर तुमचे म्िर्रे् असेल), तर मर्ग 
अंशतम अथाच्या प्रतीतीला कारर् िोर्ारे कािीिी आपर् साशंर्गतलेच नािी, असे िोईल. ⁶² शिवाय असे की, 
तुमच्या मताप्रमारे् पदाथांवर आधी सकेंतग्रिर्िी झालेले नसते, कारर् तुम्िी म्िर्ता की, अन्न्वत (म्िर्जे 
संबद्ध अथाचा बोध करून देर्ारी) पदेच व्यविारात नेिमी वापरली जातात. ⁶³ (आता) आवाप व उद्वाप ⁶⁴ 
केल्यामुळेच पदाथांवर वरे्गवरे्गळेपर्ाने संकेतग्रिर् िोते असे म्िर्रे् असेल, तर संकेतग्रिर् िे पदाचं्या 
केवळ सामान्य, सुट्या अथांवरच िोते असे तुम्िी स्वीकारले असे िोऊन मर्ग शविरे्ष अथण मार्गािूनच प्रतीत 
िोर्ार असे तुम्िालंा मानाव े लारे्गल. (म्िर्जे शविरे्ष, संबद्ध अथण तात्पयण वृत्तीने कळतो असे कािीतरी 
आपल्याला मानाव ेलारे्गल व मर्ग आपला ‘अन्न्वताशभधानवाद’ आपर्ासं सोडून द्यावा लारे्गल!) 

 
यावर आपर् म्िर्ाल की (पदाथण व अशंतम अथण यामंध्ये शनशमत्त व नैशमशत्तक असा संबधं िोत असेल, 

नािीतर नसेलिी, पर्) िवेटचा तात्पयाथण (वातय ऐकताक्षर्ी) ताबडतोब कळतो असा आमचा अनुभव 
आिे या र्गोष्ीला आम्िी काय करर्ार? (म्िर्जे असा अनुभव येत असूनिी तो येत नािी असे आम्िी कसे 
म्िर्र्ार?), तर िा अनुभव आम्िीिी मान्य करीत नािी असे नािी; कारर् आम्िी पुढे ⁶⁵ म्िर्र्ारच आिोत 
की… 

 
‘त्याप्रमारे् केवळ वाच्याथानेच समाधान न झाल्याने वाच्याथाकडे पाठ शफरशवर्ाऱ्या ं व सारभतू 

अथाचाच वधे घेर्ाऱ्या सहृदयाचं्या अतंःकरर्ात तो (व्यंग्य) अथण तत्क्षर्ीच प्रकाशित िोतो.’ 
 



 

अनुक्रमणिका 

परन्तु त्या शठकार्ी वातयाचा वाच्याथण व त्यातून प्रतीत िोर्ारा व्यङ्गग्याथण यामंध्ये एक आधी व 
दुसरा मार्गून असा क्रम असला, तरीिी तो क्रम सहृदयाचं्या ध्यानात येत नािी. याचे कारर् असे की, काव्य 
व त्याचा अथ यासंंबधंी अशतिय आस्थापूवणक शवचार करण्याची सहृदयानंा सवय झालेली असते व त्यामुळे 
अंशतम व्यङ्गग्याथाची प्रतीशत िोतेवळेी शतला कारर्ीभतू असर्ारी सुट्या िब्दाचं्या अथांची ्ाने सहृदयाचं्या 
मनापढेु स्वतंत्रपरे् उभी रािात नािीत. म्िर्ून अनुमानात ज्याप्रमारे् व्यान्प्तस्मृती ⁶⁶ व अनुशमती याचंा व 
िाब्दबोधात ज्याप्रमारे् िब्दश्रवर् व संकेतस्मृती याचंा क्रम सवयीमुळे लक्षात येत नािी, त्याप्रमारे्च 
वाच्याथण व व्यङ्गग्याथण याचंा क्रमिी संभवत असला तरी त्याची जार्ीव िोत नािी, अिी पशरन्स्थती आिे. 
मात्र त्यामंध्ये कारर्कायण सबंंध मानरे् भार्गच आिे, नािीतर र्गौर् व लाक्षशर्क ⁶⁷ अथण िे मुख्याथािून वरे्गळे 
असतात, तसेच ‘श्रुशत, शलङ र्ग, वातय, प्रकरर्, स्थान व समाख्या या प्रमार्ापंकैी नंतरनंतरचे प्रमार् 
आधीआधीच्यािून कमजोर असते’ वर्गैरे (मीमासंकाचं्याच) भशूमका कोसळतील; कारर्, कायण–कारर्भाव 
वरे्गवरे्गळे असण्यावरच तर त्याचें िे शसद्धातं उभे आिेत! ⁶⁹ आशर् एकदा कायणकारर्–भावाचें वरे्गळेपर् 
मान्य केल्यावर केवळ व्यञ्जनाव्यापार वरे्गळा न मानण्यामध्ये तुमच्या मनात आमच्याबद्दल मत्सरच आिे, 
दुसरे काय? 

 
आता संपूर्ण वातय, त्याच्या द्वारा प्रकाशित िोर्ारा वातयस्फोटामुळे लक्षात येर्ारा सपूंर्ण वातयाचा 

अथण, िे सवण अखंड (म्िर्जे अशवभाज्य) आिे असे जे (वैयाकरर् व वदेान्ती) मानतात, ⁷⁰ त्यानंा देखील 
अशवदे्यच्या म्िर्जे व्याविाशरक पातळीवर आल्यानंतर आमची प्रशक्रया मानलीच पाशिजे. ⁷¹ पर् ती 
व्याविाशरक (दै्वताशधशष्ठत) पातळी ओलाडूंन वरच्या पारमार्मथक पातळीवर रे्गल्यानंतर सवणत्र एकच एक, 
परमेश्वरािून शभन्न नसर्ारे ब्रह्मच आिे िी र्गोष् ‘तत्तवालोक’ ⁷² िा गं्रथ शलशिर्ाऱ्या आमच्या (ध्वशन) 
िास्त्रकारानंा मािीत नव्िती, असे नािी असो, िा शवर्षय आता पुरे झाला. 

 
पर् आता भट्टनायकाचे म्िर्रे् असे :– या ं(िे धार्ममका! इ.) उदािरर्ात खवळलेला लसि वर्गैरे 

आशर् धार्ममक वर्गैरे िब्दाचंा उपयोर्ग केला असल्यामुळे (धार्ममक व वाचक यानंा) भयानक रसाने ग्रस्त 
झाल्यामुळेच शनरे्षध (म्िर्जे ‘लिडू नको’ िा अथण) प्रतीत िोतो, कारर् धार्ममकाचा स्वभाव शभत्राच आिे व 
लसिाच्या शठकार्ी कू्रर वृत्तीच आिे याचे िटकून ्ान झाल्याशिवाय शनरे्षधाचे ्ान िोईलच असे नािी. 
म्िर्ून शनरे्षधाच्या प्रतीतीचे कारर् वाच्य अथाचे सामर्थ्यण िे एकटेच नािी. ⁷³ 

 
यावर आम्िालंा असे म्िर्ावयाचे आिे–बोलर्ारी व्यतती संकेतस्थानाचे रक्षर् करू इन्च्छर्ारी स्त्री 

आिे व ऐकर्ारी व्यतती शभत्रा धार्ममक आिे िी अनुक्रमे बोलर्ारा व ऐकर्ारा याचंी वैशिष्टे्य 
समजल्याशिवाय आशर् िब्दाच्या शठकार्च्या ध्वननव्यापाराशिवायच या उदािरर्ात शनरे्षधाचा बोध िोतो, 
असे तुम्िालंा कोर्ी साशंर्गतले? श्रोत्याच्या आशर् वाचकाच्या प्रशतभेचे सिाकायण िा व्यञ्जनेचा प्रार् आिे 
असेच तर आम्िी पूवी ⁷⁴ म्िटले आिे आशर् वाचकाला िोर्ारी भयानक रसाची प्रतीतीिी आम्िालंा 
नाकारायची नािी, कारर् ती प्रतीती (वाचकाच्या मनातील सुप्त असलेल्या) ‘भय’ या स्थायीभावाच्या 
जार्गतृीमुळेच उत्पन्न िोते, िे आम्िालंा मान्य आिे. आशर् वाचकाच्या मनात रसप्रतीती िोते, ती रसाच्या 
केवळ अशभव्यततीमुळेच (म्िर्जे व्यजंनेमुळेच) आशर् रस तर व्यंग्यच असतो! शिवाय असे की, रसाचे 
िब्दाने ‘वाच्य’ असरे् िे तर खुद्द भट्टनायकालािी मान्य नािी, म्िर्जे िवेटी रस िा व्यंग्यच िोय. आशर् 
वाचकालासुद्धा या भयानक रसाची प्रतीती िटकून िोईलच असे नािी. शिवाय वाचक िािी कािी नेिमी 
शभत्र्या धार्ममकािी समरस िोर्ाराच असेल, असा शनयम नािी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

यावर तुम्िी शभत्र्या धार्ममकािी समरस िोर्ाऱ्या शवशिष् स्वभावाचा वाचक िे (भयानक रसाच्या 
प्रतीतीला) सिकारी कारर् म्िर्ून कल्पीत असाल, तर (इतकी कल्पना करीत बसण्यापेक्षा) वतता आशर् 
सहृदय याचं्या प्रशतभेमुळे सजीव िोऊन कायण करू लार्गर्ारा व्यञ्जनाव्यापारच तुम्िी का खपवनू घेत नािी? 
⁷⁵ आर्खी मौज अिी की, वस्तुध्वनीचे खंडन करू पािावयाचे व ते करण्यासाठी त्या वस्तुध्वनीला 
उपकारक असलेल्या रसध्वनीचे समथणन करावयाचे, िी तुमची ध्वनीच्या खंडनाची रीत अर्गदी खािी आिे! 
म्िटले आिे ना की, मिात्म्याचंा रार्गदेखील वरासारखा असतो! ⁷⁶ 

 
आता (तुमच्या) या सर्गळया म्िर्ण्याचा उदे्दि जर (या उदािरर्ात) रसाचेच प्राधान्य आिे असे 

प्रशतपादन कररे् िा असेल, तर ते कोर्ास मान्य िोर्ार नािी? (ते मान्य करण्यास आमचीिी िरकत 
नािी.) आशर् िे उदािरर् केवळ वस्तुध्वनीचेच मानरे् योग्य नािी (म्िर्जे िे … रसध्वनीचेिी उदािरर् 
आिे) असे तुमचे म्िर्रे् असेल, ⁷⁷तरी देखील िे उदािरर् काव्यवाङ्गमयातून उद धृत केले केले असल्याने 
दोन्िी प्रकारचे ध्वशन (म्िर्जे वस्तुध्वनी व रसध्वनी) यात आिेत, यात काय दोर्ष आिे? 

 
मात्र िे उदािरर् रसयुतत मानल्याशिवाय तुमचे जर समाधान िोर्ार नसेल, तर यात भयानक 

रसाचेच अन्स्तत्व आिे िे मात्र सहृदयाचं्या हृदयास मान्य िोर्ारे नािी, परंतु वर साशंर्गतलेल्या ⁷⁸ [रीतीने 
यात ‘अशभलार्षिृरं्गार’ रसच आिे, संभोर्गाचा अशभलार्ष म्िर्जेच ‘अशभलार्षरती’ िा स्थायीभाव, त्याचा 
संकेतस्थान िा (उद्दीपन) शवभाव, त्या स्थायीभावाला उशचत असे शवशिष् ‘काकु’ ⁷⁹ वर्गैरे अनुभाव, याचं्या 
शमलाफाने येथे अशभलार्ष िृरं्गाररसच अशभव्यतत िोत आिे. पर् रस िा अलौशकक (म्िर्जे वास्तव जीवनात 
येर्ाऱ्या अनुभवािून शनराळा) आिे आशर् त्याचे केवळ उदािरर् शदल्याने रसाचे स्वरूप रशसकाच्या बदु्धीस 
प्रतीत िोर्ारे नािी, म्िर्ून सुरुवातीला शनर्मववादपरे् वरे्गळे म्िर्ून सवांना पशरशचत असलेल्या शवधी आशर् 
शनरे्षध या रूपाने प्रकट िोर्ाऱ्या वस्तुध्वनीचे िे उदािरर् शदले आिे. 

 
मात्र ध्वनीची व्याख्या करावयास उदु्यतत झालेल्या ज्याने तात्पयणिततीलाच लकवा ‘वतत्याची असे 

सारं्गण्याची इच्छा असली पाशिजे’ िे अनुमानाने सुचशवण्याच्या शक्रयेलाच ‘ध्वनी’ म्िटले, ⁸⁰ त्याच्या 
म्िर्ण्याकडे आमचे लक्ष मुळीच आकृष् िोत नािी. म्िटले आिे की, ‘लोकाचं्या आवडी शनरशनराळया 
असतात!’ ⁸¹ पर् त्याचंा आम्िी पुढे ⁸² योग्य त्या रीतीने सशवस्तर परामिण घेर्ार आिोत, म्िर्ून सध्या 
इतकेच पुरे. 

 
‘लिड’ म्िर्जे तुझी इच्छा असेल, तर माझी परवानर्गी आिे, तुझ्या लिडण्यास अनुकूल वळे आता 

प्राप्त झाली आिे. ‘धार्ममका’! – म्िर्जे तू धार्ममक असल्यामुळे फुले वर्गैरे सामग्री र्गोळा करण्यासाठी तुझे 
लिडरे् योग्यच आिे ‘शनःिकंपरे्’ लकवा ‘शवश्वस्तपरे्’ म्िर्ण्याचे कारर् (तुला वाटत असलेल्या) भीतीचे 
शनशमत्त (असलेला कुत्रा) नष् झाले आिे, िे िोय. ‘तो’ म्िर्जे जो (कुत्रा) तुझ्या कृि िरीराला भयाने 
कापरे भरवीत असे, तो. ‘आज’ िा िब्द, पूवी दैव तुला प्रशतकूल िोते, पर् आता (कुत्रा मेल्यामुळे) तुझे 
निीब जोरावर आिे’ असा आिय प्रकाशित करतो. ‘मारून टाकला आिे’ म्िर्जे तो पनुः उठरे् ितय 
नािी. ‘त्याने’ म्िर्जे जो र्गोदावरी तीरावरील जाळीमध्ये राितो िे कर्ोपकर्ी तुझ्यािी कानी आले असेल. 
त्या काशमनीने िा लसि (जाळीमध्ये) राित असल्याचा वृतान्त संकेतस्थानाच्या रक्षर्ासाठी (आपल्या 
मशैत्रर्ीच्या द्वारा) त्या धार्ममकाला पूवीच ऐकशवला िोता. पर् आता तो लसि दृप्त म्िर्जे उन्मत्त िोऊन त्या 
जाळीतून बािेर पडू लार्गला आिे. अिा रीतीने र्गोदावरी काठच्या पशरसराकडे तुझ्या शरवाजानुसार 
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जारे्देखील आता इशतिासजमा झाले आिे– मर्ग तीरावरील वलेींच्या त्या शवशिष् कंुजात प्रविे करण्याची 
र्गोष् तर दूरच, िा भावाथण. 

 
िीपा 
 
१ ‘उद द्योत – १ आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’ वरील ३री टीप पािा. 

 
२ ‘उद द्योत – १ ध्वशन िा रु्गर् लकवा अलंकारिी नािी’ वरील २री टीप पािा– ‘प्रतीयमान िा वाच्यािून 
वरे्गळेपर्ाने भासमान िोतो म्िर्ून तो असला पाशिजे’ यात ‘वरे्गळेपर्ाने भासमान’ िोरे् िा िेतू सारं्गण्यात 
आला. िा ‘अशसद्ध’ िेतूचा दुसरा (आश्रयाशसद्ध) नावाचा प्रकार िोय. ‘वरे्गळेपर्ाने भासमान िोरे्’ िा ‘धमण’ 
आिे. तो ज्याच्या आश्रयाने रािावयाचा, तो (म्िर्जे प्रतीयमानच) आम्िालंा मािीत नािी. अिा रीतीने जर 
आश्रयच अशसद्ध, तर त्यावर रािर्ारा धमण– वरे्गळेपर्ाने भासमान िोरे् – िा िेतूिी ‘अशसद्ध’ िोय. 

 
३ कािी कािी वळेा वाच्य िोऊ िकतो, म्िर्रे् तो िब्दातं माडूंन दाखशवता येण्याजोर्गा असतो. उदा. 
िकंुतला व दुष्यतं एकातंात िोती, त्या वळेी शतच्या सखीने ‘िकुन्तले, दुष्यन्तास शनरोप दे’ असे सरळ 
म्िर्ाव ेतेव्िा तो वाच्य िोतो, म्िर्ून त्याला ‘वस्तु’ म्िटले. 

 
४ एकजर् पूवी ब्राह्मर् िोता. पर् आता श्रमर् (म्िर्जे बुद्धशभक्षु) झाला. पर् श्रमर् झाल्यावरिी त्याच्या 
पूवावस्थेचीच स्मतृी लोकाचं्या मनात जार्गृत असल्याने लोक त्याला अजूनिी ‘ब्राह्मर्’च म्िर्तात. िा 
‘ब्राह्मर्–श्रमर्-न्याय’ िोय. 

 
५ ‘उद द्योत – १ आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’ वरील २री टीप पािा. 

 
६ उद द्योत १वरील “ ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” मध्ये ‘सहृदया’ च्या 
लक्षर्ातील ‘सहृदयाचा संवाद’ िे िब्द पािा. 

 
७ उद द्योत १ मध्ये “ ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” वरील १५वी टीप पािा. 
 
८ उद द्योत १ वरील “ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” वरील ‘वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन’ ……इ. 
वातय पािा. 

 
९ उद द्योत १ वरील “ ‘सहृदया’ चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” वरील ‘ध्वशन नावाचा’ 
……इ. (भट्टनायकाचे) अवतरर् पािा. 

 
१० उदा. कािी आवृशत्त, पृ. ८५, ८७, ९०, १७५ इ. पािा. 

 
११ ‘अनुरर्न’ याचा अथण कािी आवृशत्त, पृ. १३३ वर ‘लोचना’ त पािा. 
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१२ ‘पुढे’ म्िर्जे कािी आवृशत्त, लोचन, पृ. १०४ वर. ‘काव्यप्रकाि’ उल्लास ३ मधील २३ वी काशरका अिी 
आिे :– 

 
शब्दप्रमािवेद्योऽथो व्यनक्त्यथान्तरं यतः । 
अथगस्य व्यञ्जकत्वे तत् शब्दस्य सहकाणरता ॥ 

 
‘ज्या अथी वाच्याथण आधी िब्दानंी ्ात व्िावा लार्गतो व मर्गच तो दुसऱ्या (म्िर्जे व्यगं्य) अथाला 

सुचशवतो, त्या अथी वाच्याथण जेव्िा व्यंजक िोतो, तेव्िा िब्द िा त्याचा सिकारी असतो.’ 
 
आशर् २ ऱ्या उल्लासाच्या २० व्या काशरकेतिी मम्मट म्िर्तो :– 
 

तदु्यक्तो व्यञ्जकः शब्दः, यत्सोऽथान्तरयुक् तथा । 
अथोऽणप व्यञ्जकस्ति सहकाणरतया मतः ॥ 

 
‘जो िब्द (अनेकाथी असून) व्यंजनाव्यापाराने युतत असतो, तो व्यंजक िब्द िोय. पर् तो िब्दिी 

ज्या अथी आधी त्याचा वाच्याथण शनशश्चत झाल्यावर मर्गच व्यंजक िोतो, त्या अथी तो वाच्याथणिी व्यंजकत्वाचे 
बाबतीत िब्दाचा सिकारी म्िर्ून मानला रे्गला आिे.’ 

 
साशित्यदपणर्कार शवश्वनाथानेिी साशित्यदपणर्, पशरच्छेद २, काशरका १८ मध्ये िेच मत माडंले 

आिे मम्मट व शवश्वनाथ या दोघानंीिी िा शवचार अशभनवरु्गप्ताचं्या वरील शववचेनावरून घेतला, िे स्पष् 
आिे. 

 
१३ म्िर्ून वरील उदािरर्ात वरवरचा अथण ‘लिड’ असा वाटत असला, तरी ‘लिडू नको’ असे सुचशवरे् िाच 
शतच्या बोलण्यातला अशभप्राय आिे. कुतरडा रे्गला खरा, पर् त्याला मारर्ारा लसि तेथे आिे! म्िर्ून तेथे 
लिडरे् िे मुळीच सुरशक्षत नािी, असे सुचशवले आिे. 

 
१४ वातयातल्या प्रत्येक पदाचा (वरे्गवरे्गळा सवणसामान्य स्वरूपाचा) अथण त्या त्या पदाच्या ‘अशभधा’ िततीने 
कळल्यावर त्या अथाचा अन्वय (म्िर्जे परस्परसम्बन्ध) म्िर्जेच वातयाचा सबंद्ध, व शवशिष् स्वरूपाचा 
एकूर् अथण ‘तात्पयण’ नावाच्या िततीने कळतो, असे ‘अशभशितान्वयवादी’ म्िर्तात. (यानंा 
‘अशभशितान्वयवादी’ म्िर्ण्याचे कारर् ‘पदानंी अशभधािततीने साशंर्गतलेल्या म्िर्जे ‘अशभशित’ केलेल्या 
अथांचा ‘अन्वय’ मार्गािून, तात्पयणिततीने कळतो,’ असे याचें मत. वरील उदािरर्ात त्या स्त्रीचे एकूर् 
बोलरे् ‘लिडू नको’ या अथात शवश्रान्त िोर्ारे आिे. ‘लिड’ िा िब्द िवेटी ‘तत्पर’ म्िर्जे ‘शनरे्षधपर’ आिे, 
म्िर्ून तात्पयणितती (जी अशभधेच्याच आश्रयाने असते) िी िवेटी शनरे्षध याच अथाचा बोध करून देते, असे 
पूवणपक्षाचे म्िर्रे्. 

 
१५ कारर् ‘उन्मत्त’, ‘धार्ममक’ (= धमणिील वृत्तीचा, म्िर्जे िवेटी शभत्रा स्वभाव असलेला) आशर् ‘त्या’ 
(म्िर्जे कुप्रशसद्ध असलेल्या) या िब्दाचें अथण ‘लिड’ या वाच्याथािी जुळत नािीत. 
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१६ तात्पयणितती आशर् लक्षर्ा या दोन्िी अशभधेच्याच आश्रयाने (लक्षरे्ला ‘अशभधेचे पुच्छ असलेली’ असेच 
म्िर्तात.) रािात असल्याने त्या दोिोंमुळे प्रतीत िोर्ारे अनुक्रमे वातयाथण व लक्ष्याथण या दोिोंचा बोध 
(जवळजवळ) अशभधेनेच िोतो. तेव्िा तो सर्गळा वाच्याथणच, असा एकंदर भावाथण. तुलनेसाठी पािा— 
तात्पयानणतरेकारच्च व्यञ्जनीयस्य न ध्वणनः । — ‘दिरूपका’ च्या ४ र्थ्या प्रकािातील ३७ व्या श्लोकावरील 
‘धशनका’ च्या टीकेमधील अवतरर्. 

 
१७ याच पानावरील १४ वी टीप पािा. 

 
१८ ‘संकेत’ िब्दाच्या अथासाठी उद द्योत १ मधील “अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात 
शदलेला सारािं” मधील टीप ९ वी पािा. 

 
१९ ‘मनुष्य’ या िब्दाचा सकेंत ‘मनुष्यत्व’ या जातीवर िोतो, व त्यामुळे मनुष्यत्व िाच ‘मनुष्य’ िब्दाचा 
वाच्याथण, असे मीमासंकाचें मत. तसेच ‘र्गो’ या िब्दाचा सकेंत ‘र्गोत्व’ या जातीवर, याप्रमारे् प्रत्येक िब्दाचा 
संकेत व्यततीवर न िोता ‘जाती’ वरच िोतो, असे ते मानतात. असे मानण्याचे कारर् पुढीलप्रमारे् –– 
‘र्गाय’ या िब्दाचा अथण आयुष्यात पशिल्यानेच कळतेवळेी आपल्याला एक र्गाय, दाखवण्यात आली. पढेु 
‘र्गाय’ िा िब्द ऐकल्यावर आपल्याला तीच नव्िे, तर दुसरी कोर्तीिी र्गाय, या अथाचा बोध कसा िोतो? 
म्िर्ून ‘र्गोत्व’ या जातीवरच संकेत िोत असला पाशिजे, असा तकण . 

 
वर लोचनातील ‘तेवढ्याच अंिावर’ याचा अथण आम्िी कंसातं ‘म्िर्जे जातीवर (लकवा 

‘सामान्या’वर) च’ असा शलशिला आिे, तो अशभनवरु्गप्ताचं्या ‘आनन्त्य’ व ‘व्यशभचार’ याचंा उल्लेख करर्ाऱ्या 
पुढच्याच वातयास अनुसरून केला आिे. पर् वस्तुतः ‘केवळ जातीवर संकेत िोतो’ िे मत मीमासंकाचें 
आिे, आलंकाशरकाचें नव्िे. आलंकाशरक िे, संकेत िा त्या त्या िब्दाच्या प्रकारास अनुसरून जाशत, रु्गर्, 
शक्रया व द्रव्य या चारिी उपाधींवर िोतो असे मानतात. पािा, काव्यप्रकाि, उल्लास २, ८ व्या काशरकेचा 
पूवाधण व त्यावरील वृशत्त. 

 
२० केवळ व्यततीवरच संकेत िोतो असे मानल्यास र्गाई अनन्त असल्याने अनन्त र्गाईंवर संकेत करीत 
बसाव ेलारे्गल व या संकेत करण्याच्या कायाचा कधी िवेटच िोर्ार नािी. अिा रीतीने सर्गळया र्गाईंवर 
संकेत िोरे् अितय, म्िर्ून या मतात ‘आनन्त’ दोर्ष उत्पन्न िोतो. 

 
२१ प्रथम एका र्गाईवर संकेत झाला असताना, पुढे ‘तीच र्गाय’ असा बोध न िोता ‘वाटेल ती र्गाय’ असा 
िोतो. म्िर्जे ‘ज्याच्यावर संकेत झाला त्याचाच बोध त्या िब्दाने व्िावयास पाशिजे’ या शनयमाचा भरं्ग 
(व्यशभचार) िोतो. म्िर्नू ‘केवळ व्यततीवर संकेत’ या मतात ‘व्यशभचार’ िािी दोर्ष उद भवतो. 

 
२२ व्यविार िा व्यततींच्याच आश्रयाने चालतो, जातीच्या आश्रयाने नव्िे. ‘र्गाय आर्’ असे म्िटल्यावर 
कोर्ी ‘र्गोत्व’ िी जाशत आर्ू िकत नािी. मर्ग संकेत िा जातीवर (म्िर्जे प्रस्तुत उदािरर्ात ‘र्गोत्वा’ वर) 
िोतो, िे मीमासंकाचे मत बरोबर कसे? तर यावर मीमासंकाचें उत्तर असे – व्यततीचा बोध ‘आके्षपाने’ 
(उद द्योत १ वरील . ‘अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’ मधील टीप १२ 
पािा) िोतो. र्गोत्व िे ‘अन्यथा’ म्िर्जे र्गोव्यततीच्या आश्रयाखेरीज रािारे् ‘अशसद्ध’ म्िर्जे अितय, म्िर्ून 
‘र्गो’ िब्दाने र्गोव्यतती िीच अशभपे्रत असली पाशिजे िे अथापत्तीने कळते. 
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लकवा ‘अन्यथा अशसशद्ध’ याचा अथण असािी लावता येईल.— 
 
“तात्पयणिततीमुळे वातयातील पदाचंा केवळ सवणसामान्य सुटा अथणच कळला आशर् शवशिष् व 

संबद्ध अथण जर कळला नािी, तर ते वातय ऐकर्ाऱ्याकडून व्यविारात जी शवशिष् स्वरूपाची शक्रया घडून 
येते, शतची उपपत्ती लावता येर्ार नािी.” 

 
सामान्य व शविरे्ष या िब्दाचें दोनिी (म्िर्जे १. जाती व व्यतती आशर् २. सुटा अथण व संबद्ध अथण) 

अथण अशभनवरु्गप्तानंा या शठकार्ी अशभपे्रत असावते, िे वरील शववचेनावरून स्पष् िोते. (पािा, उद द्योत १ 
वरील ‘व्यंजनाव्यापार इतर व्यापारािूंन वरे्गळा’ मध्ये, तात्पयणिततीच्या संबधंातील शवधान.) 

 
२३ उदा. िििृरं्ग, वन्ध्यापुत्र इ. िब्दाचें अथण स्वतःच असभंवनीय आिेत. 

 
२४ पािा, उद द्योत १ मधील “ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्च’ नसतो” 

 
२५ िे वातय पाशर्तीच्या १–२–४५ या सूत्रावरील पतञ्जलीच्या मिाभाष्यात आले आिे. शिवाय पािा, 
भामि, काव्यालंकार, ४–८. 

 
२६ आपर्च, म्िर्जे ‘ध्वशन िा लक्षरे्िून वरे्गळा नािी, असे म्िर्र्ारे तुम्िीच – भाट्टमीमासंक.’ 
 
२७ ‘र्गंर्गातीरावर र्गवळीवाडा आिे’ असे सरळ सरळ न म्िर्ता तो ‘र्गंरे्गवर’ आिे असे म्िर्ण्यामार्गचा 
वतत्याचा िेतू लकवा अशभप्राय म्िर्जेच ‘प्रयोजन.’ 
 
२८ प्रयोजनाचे ्ान करून देण्याचे काम िब्दामुळेच िोते. परंतु ते अशभधा लकवा लक्षर्ा या 
िब्दसामर्थ्यांमुळे न िोता केवळ व्यंजनेमुळेच िोते म्िर्जे व्यजंना िे िब्दाचेच एक सामर्थ्यण िोय, असा 
आिय. 
 
२९ उद द्योत १ मधील ‘ध्वशन िा रु्गर् लकवा अलंकारिी नािी’ वरील टीप ३ री पािा. येथे अशतपशवत्रत्व, 
अशतिीतलत्व, शनवासास शविरे्ष सुखावि असरे् िे साध्य. ते साध्य ज्या शठकार्ी नािी, तेथेिी म्िर्जे 
शवपक्षावरिी ‘र्गंरे्गचे सामीप्य’ िा िेतू आढळतो. उदा. र्गरें्गच्या जवळपास पडलेल्या, अधणवट जळालेल्या 
कवट्या, िाडे वर्गैरे. त्यामुळे ‘र्गंरे्गचे सामीप्य’ िा या शठकार्ी अनैकान्न्तक िेत्वाभास आिे. 
 
३० उद द्योत १ मधील ‘ध्वशन िा रु्गर् लकवा अलंकारिी नािी’ वरील, टीप २ री पािा. ‘छोकरा’ िा या 
शठकार्ी ‘पक्ष’ आिे त्याच्यावर ‘लसि’ िब्दाने वाच्य िोरे् िा धमण--िेतु’ असलेला–रािात नािी. म्िर्ून तो 
िेतू ‘अशसद्ध’ (स्वरूपाशसद्ध) िोय. 
 
३१ स्वयंपाकघर वर्गैरे अनेक शठकार्ी प्रत्यक्ष पाशिल्यावर त्या प्रत्यक्ष अनुभवाच्या जोरावर आपल्याला ‘जेथे 
धूर असतो तेथे अन्ग्न असतो’ या शनयमाचे ्ान िोते. यालाच ‘व्यान्प्तग्रिर्’ (व्याप्तीचे ्ान िोरे्) 
म्िर्तात. असे व्याप्तीचे ्ान झाले म्िर्जे मर्गच त्या व्याप्तीच्या आधारे आपर् कोठेिी धूर शदसल्यास ‘येथे 
अन्ग्न आिे’ असे अनुमान शनशश्चतपरे् करू िकतो. पर् ‘तो छोकरा लसि आिे’ िे वातय प्रथमच कानी 
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पडल्यावर ‘लसिाचे शविरे्ष पराक्रमिाशलत्व छोकऱ्याचे शठकार्ी आिे असा बोलर्ाराचा अशभप्राय आिे’ िे 
ऐकर्ाराला कसे समजते? ते प्रत्यक्ष वर्गैरेसारख्या मौशलक प्रमार्ाने कळत नािी. ऐकर्ारा रशसक असला, 
तरच तो आपल्या रशसकता–रु्गर्ामुळे शवशिष् पशरन्स्थती लक्षात घेऊन तिी कल्पना करतो. अनुमान 
करावयास व्यान्प्तग्रिर् झाले पाशिजे, इतकेच नव्िे, तर शनरशनराळया उदािरर्ाचें शठकार्ी साध्याच्या 
अन्स्तत्वाचे ्ान प्रत्यक्षासारख्या मौशलक प्रमार्ाने व्िावयास पाशिजे. म्िर्ून ‘तो छोकरा लसि आिे’ 
यासारख्या वातयातं अनुमान करता येत नािी, तर व्यंजनाच मानावी लार्गते. 
 

शिवाय ‘तो छोकरा लसि आिे’ यासारख्या वातयाचें बाबतीत ‘जेथे जेथे असा िब्दप्रयोर्ग असतो तेथे 
तेथे त्या त्या (लाक्षशर्क) िब्दाचं्या वाच्याथातील शवशिष् धमांचा संबंध असतो िी व्याप्ती अव्यशभचारी 
िोर्ार नािी, कारर् एखाद्या छोकऱ्याला उपरोधाने ‘लसि’ म्िटल्यास बोलर्ाराला छोकऱ्याचे शठकार्ी 
लसिाच्या धमांचा अभावच प्रशतपादन करावयाचा असतो. त्याउलट अनुमान िे अव्यशभचारीच असते. 

 
३२ ‘िी’ म्िर्जे अशतपशवत्रत्व इ. धमण र्गवळीवाड्याचे शठकार्ी आिेत िे सारं्गण्याचा वतत्याचा अशभप्राय आिे 
याचे ऐकर्ाराला िोर्ारे ्ान. 
 
३३ वतत्याच्या अशभप्रायाचे पशिल्याने ्ान िोते, त्या वळेी त्या ्ानाचा पूवानुभव नसल्यामुळे त्या पशिल्याने 
िोर्ाऱ्या ्ानाला ‘स्मृशत’ म्िर्ताच येत नािी. 
 
३४ एखादा िब्द ऐकल्याने त्याच्या वाच्याथाची स्मृती िोईल पर् त्या वाच्याथामधील धमांची स्मृती (तो 
िब्द ऐकल्याने) िोते, याला कािी शनयामक प्रमार् नािी. शिवाय एकेका वस्तूच्या शठकार्ी धमण पुष्कळ 
असल्यामुळे वतत्याला अमुक शठकार्ी अमुकच एक धमण शववशक्षत आिे िे शनशश्चतपरे् सारं्गता येत नािी. 
स्मृतीमध्ये मात्र पूवी अनुभवलेल्या त्याच र्गोष्ीची स्मृती शनशश्चतपरे् िोते. अिा रीतीने अनुमान व स्मृती या 
दोिोंमध्येिी शनशश्चतपर्ा असतो, तसा ‘तो छोकरा लसि आिे’ इ. वातयातूंन लसिाच्या एखाद्याच शवशिष् 
धमाचे ्ान िोण्याचे बाबतीत शनयम लकवा शनशश्चतपर्ा नसतो. 

 
३५ ‘लोचना’तील या वातयाचंा उपयोर्ग मम्मटाने नाणभधा समयाभावात् …… इ. शलशिताना केलेला शदसतो. 
पािा, काव्यप्रकाि, दुसरा उल्लास, काशरका १५ व तीवरील वृत्ती. 

 
३६ पािा “उद द्योत – १ दीघणअशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन”वरील २८ वी टीप. 

 
३७ अशतिीतलत्व इ. धमण र्गंरे्गच्याच शठकार्ी आिेत. र्गंर्गातीराच्या शठकार्ी नािीत. म्िर्ून ‘र्गंर्गा’ िब्द 
वापरल्यामुळेच त्या धमांचा बोध िोऊ िकतो. मर्ग प्रयोजनाचा म्िर्जे त्या धमांचा बोध करून देताना ‘र्गंर्गा’ 
िब्दाची र्गती किी खंुटेल? त्याचंा बोध करून द्यावयास ‘र्गंर्गा’ िब्द असमथण कसा ठरेल? 

 
३८ लक्षर्ावाद्याच्या मतानुसार ‘प्रयोजन’ िािी ‘लक्ष्याथण’ मानल्यास त्याच्या बाबतीत लक्षरे्चा आश्रय 
करावयास मुख्याथणबाध, शनशमत्त (म्िर्जे संबधं) व आर्खी प्रयोजन मानाव ेलारे्गल. ते आर्खी प्रयोजन 
िािी (लक्षर्ावाद्याच्या मते) लक्ष्याथणच, तेव्िा त्या लक्षरे्साठी आर्खी प्रयोजन मानावयाचे–अिा तऱ्िेने िी 
प्रयोजनाचंी माशलका कधी संपावयाचीच नािी. यालाच ‘अनवस्था’ (म्िर्जे कधीिी थाबंता न येण्याचा) 
प्रसंर्ग म्िर्तात. पािा, काव्यप्रकाि, उल्लास २, काशरका १७ वी व तीवरील वृत्ती. 
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३९ याच ‘लशक्षतलक्षर्ा’ या अथाचा ‘लक्षर्लक्षर्ा’ िा िब्द पुढे पृ. १४९ व २०९ (कािी आवृशत्त) वर 
‘लोचना’त वापरला आिे. 

 
४० प्रथम उद द्योत, काशरका १७ वी पािा. 

 
४१ ‘लोचना’त अशभनवरु्गप्तानंी अवगम व प्रणतभास असे िब्द वापरले आिेत, ती पनुरुतती वाटण्याचा संभव 
आिे. कारर् अवगम म्िर्जे ‘्ान’ व प्रणतभास म्िर्जेिी ‘्ान’च. म्िर्ून आम्िी ‘प्रशतभास’ याचा ‘प्रकाि’ 
िा अथण घेऊन ‘्ानामुळे उत्पन्न झालेल्या प्रकािामुळे’ असा अनुवाद केला आिे. 

 
४२ वस्तुतः ‘िे धार्ममका!’ … … इ. पद्यामध्ये व्यंग्याथण त्या संकेतस्थानाचे रक्षर् व्िाव ेव (नाशयकेच्या) आपल्या 
शप्रयकरािी भेटी शनवेधपरे् व्िाव्यात, िा आिे. अथात् िा व्यंग्याथणिी ‘वस्तु’ रूपच आिे. आता िा व्यगं्याथण 
सुचशवर्ारा ध्वननव्यापार ‘लिडू नको’ या (व्यजंनावाद्याच्या मते अवान्तरव्यङ्गग्य असलेल्या) शनरे्षधस्वरूपी 
अथावर मुख्यतया अवलंबनू असल्यामुळे त्या ध्वननव्यापारालािी ‘शनरे्षध िा शवर्षय असर्ारा’ म्िर्जे 
शनरे्षधस्वरूपी व्यंग्याथण प्रकट करर्ारा आिे, असे वृशत्तकारानंी म्िटले. 

 
४३ लक्षर्ा िी दोन प्रकारची : १. जिल्लक्षर्ा व २. अजिल्लक्षर्ा. ज्या लक्षरे्त वाच्याथाचा पूर्णपरे् त्यार्ग 
करून दुसरा लक्ष्याथण स्वीकारला जातो, ती ‘जिल्लक्षर्ा’ िोय. उदा. ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा आिे’ या 
उदािरर्ात ‘र्गंर्गा’ िब्दाचा ‘र्गंर्गाप्रवाि’ िा वाच्याथण टाकून ‘तीर’ िा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो. ज्या लक्षरे्त 
वाच्याथण कायम रािून त्यात कािी अशधक अथाची भर पडते व त्या दोिोंशमळून लक्ष्याथण बनतो, ती 
‘अजिल्लक्षर्ा’ िोय. उदा. ‘भाले प्रविे करतात’ या वातयात ‘भाले’ िा वाच्याथण टाकला जात नािी, तर 
‘भाले धारर् करर्ारे सैशनक’ असा, ‘भाले’ या वाच्याथासि असलेला लक्ष्याथण स्वीकारावा लार्गतो. 
वाच्याथाचा संपूर्णपरे् त्यार्ग याला ‘अत्यन्तशतरस्कार’ असे म्िटले आिे व वाच्याथण िा लक्ष्य अथात समाशवष् 
िोरे् याला ‘वाच्याथाचे दुसऱ्या अथात संक्रमर् िोरे्’ असे म्िटले आिे. लक्षरे्च्या दोन्िी प्रकारामंध्ये 
वाच्याथाचा बाध िोरे् िी आवशयक, आधारभतू र्गोष् आिे. वाच्याथणबाध नसल्यास लक्षर्ा प्रवृत्त िोर्ारच 
नािी. परंतु प्रस्तुत उदािरर्ामध्ये ‘लिड’ या वाच्याथाचा बाध िोतच नािी असे अशभनवरु्गप्ताचें मत आिे. 
पािा, उदद्योत १ वरील “ ‘भ्रम धार्ममक’ या उदािरर्ात ‘शवपरीतलक्षर्ा’ नािी”. मधील ‘मुख्याथण-बाधाची 
िकंा घेण्याजोर्गी नािी’ िे वातय. 

 
४४ पािा, उद द्योत २, काशरका २२, व शिवाय उद द्योत १ वरील ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे 
मंर्गलाचरर्’ वरील ४ थी टीप. 

 
४५ मुख्याथण-बाध, शनशमत्त म्िर्जे संबधं व रूढी लकवा प्रयोजन िी लक्षरे्ची व वततृवैशिष्ट्य इ. (पािा 
मम्मट, काव्यप्रकाि, उल्लास ३, काशरका १ व २) िी व्यजंनेची सिकारी काररे् िोत. 

 
४६ पवणतावर धूर पाशिल्यावर ‘जेथे धूर असतो तेथे अन्ग्न असतो’ या व्याप्तीचे (म्िर्जे धूर व अन्ग्न याचं्या 
सािचयाबद्दलच्या शनयमाचे) स्मरर् िोते. त्याची पवणतावर अन्ग्न असला पाशिजे याचे अनुमान करावयास 
मदत िोते. 

 
४७ पािा, कािी आवृशत्त, लोचन, पृ. ४५०. 
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४८ अनुमान करावयास कारर्ीभतू िोरे्. 
 

४९ ज्या वळेी िब्द ऐकल्यामुळे ऐकर्ाऱ्याला एखाद्या पदाथाचे अर्गर व्यततीचे ्ान िोते, त्या वळेी 
ऐकर्ाऱ्याचे कर्ेंन्न्द्रय िे त्या िब्दाचे सिकारी कारर् असते. शलशिलेला िब्द वाचताना नेते्रन्न्द्रय िे 
सिकारी कारर् िोईल. पाढंरा, घोडा, इ. िब्द कर्ेंन्न्द्रयाच्या सािाय्याने ऐकले की, त्या पदाथांची अर्गर 
व्यततींची वैशिष्टे्य (शवकल्प) कळून येतात. िब्द ऐकल्यामुळेच शवकल्पाचें ्ान िोते, म्िर्ून िब्दाचें 
शठकार्ी शवकल्पकत्व असते, असे म्िटले आिे. 

 
५० ‘संस्कारामुळे उत्पन्न िोर्ारे ्ान म्िर्जे स्मृती’ अिी स्मृतीची व्याख्या न्यायिास्त्रात केली आिे. एखाद्या 
वस्तूचे आपर्ासं प्रथम ्ान झाले म्िर्जे त्या ्ानाचा ससं्कार म्िर्जे ठसा आपल्या मनावर उमटतो. पढेु 
केव्िातरी ती वस्तू समोर नसतािी कोर्त्या तरी शनशमत्तामुळे शतच्या पूवी झालेल्या ्ानाचा संस्कार जार्गतृ 
िोऊन शतचे आपल्याला स्मरर् िोते. म्िर्जे स्मरर् िोण्याचे, संस्कार िे कारर् असते. वर इन्न्द्रये ‘वर्गैरे’ 
असे जे म्िटले आिे, त्यातील ‘वर्गैरे’ या िब्दाने त्या िब्दाच्या अथाच्या ्ानाचे पूवी झालेले संस्कार िेिी 
आता शवकल्पाचें ्ान िोताना सिकारी काररे् म्िर्ून अशभपे्रत असावते. 

 
५१ खूप लाबंून एखादी र्गोष् शदसली तर प्रथम ‘िे कािीतरी आिे’ इतकीच जार्ीव िोते ते काय आिे, कसे 
आिे, िा तपिील त्या वळेी मािीत नसतो. मर्ग ती र्गोष् जवळ आल्यावर िा मार्सू आिे, िा र्गोरा आिे इ. 
शवकल्पाचें (म्िर्जे वैशिष्ट्याचें) ्ान िोते. या, नंतरच्या म्िर्जे वैशिष्ट्यासंशित झालेल्या ्ानाला 
‘सशवकल्पक ्ान’ म्िर्तात. 

 
५२ वरील १४ वी टीप पािा. अशभशितान्वयवादी िे अशभधाितती व तात्पयणितती याचंी सिकारी काररे् 
वरे्गळी असल्यामुळे (उदा. ‘सङ केत’ िे अशभधािततीचे सिकारी कारर् व आकाकं्षा, योग्यता व संशनधी िी 
तात्पयणिततीची सिकारी काररे्) या दोन ितती वरे्गळया मानतात. तेव्िा त्याच न्यायाने व्यञ्जनेची सिकारी 
काररे् वरे्गळी असल्यामुळे व्यञ्जना िा वरे्गळा व्यापार मानरे् त्यानंा भार्गच आिे. 

 
५३ प्राभाकर मीमासंक िे अन्न्वताशभधानवादी िोत. त्याचें म्िर्रे् असे की, अशभशितान्वयवाद्यापं्रमारे्, 
‘प्रत्येक पदाचा अथण आधी सामान्यपरे् कळतो व मर्ग शवशिष् म्िर्जे वातयातील पदाचंा परस्परसंबद्ध अथण 
तात्पयण वृत्तीने कळतो’ असे समजण्याचे कारर् नािी. प्रत्येक पदाचा अथण आपल्याला ‘शवशिष्’ म्िर्जे 
‘अन्न्वत’ म्िर्जे किािीतरी संबद्ध अिा स्वरूपातच कळतो, आशर् म्िर्ून अन्वय (म्िर्जे परस्पर-संबधं) 
समजण्यासाठी वरे्गळी तात्पयणवृत्ती मानरे् अनावशयक आिे. लिान मुलाला ज्या वळेी िब्दाचें अथण कळतात, 
त्या वळेी ते िब्द कोर्त्यातरी वातयातच वापरलेले असतात. आशर् म्िर्ूनच त्याला त्या िब्दाचें अथण 
शवशिष् म्िर्जे त्या वातयातंील इतर िब्दाचं्या अथािी सबंद्ध अिा स्वरूपातच कळतात. म्िर्ूनच ‘िब्दाचं्या 
अथांचा एकमेकािी असलेला सबंंध कळण्यासाठी तात्पयण िी वरे्गळी वृत्ती मानण्याचे कारर् नािी’ असे 
अन्न्वताशभधानवाद्याचें म्िर्जे प्राभाकर मीमासंकाचें म्िर्रे्. 

 
५४ शवर्षय म्िर्जे त्या व्यापारामुंळे कळर्ारे वाच्याथण, तात्पयाथण, लक्ष्याथण व व्यंग्याथण िे वरे्गवरे्गळे अथण. 
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५५ उदा. अशभधाव्यापाराचे सिकारी कारर् ‘संकेतग्रिर्,’ तात्पयणिततीची सिकारी काररे् ‘आकाकं्षा, 
योग्यता व संशनशध’ (या िब्दाचं्या स्पष्ीकरर्ाथण पढेु ११ व्या काशरकेवरील टीप १ ली पािा.), लक्षरे्ची 
सिकारी काररे् ‘मुख्याथणबाध’ वर्गैरे तीन अटी व व्यजंनेची वतत्याचे वैशिष्ट्य, श्रोत्याचे वैशिष्ट्य, इ. 
 
५६ िे ‘जार्कार’ म्िर्जे वैयाकरर्, मीमासंक व नैयाशयक िे िोत. 

 
५७ एकदा उच्चारलेला िब्द एकदाच त्याच्या अथाचे ्ान करून देतो, थाबंनू थाबंून पुन्िा पनु्िा देत नािी. 
तसेच पवणतावर एकदा पाशिलेल्या धुरावरून अग्नीच्या अन्स्तत्वाचे ज्ञानही एकदाच िोते, थाबंनू थाबंून पनुः 
पुनः िोत रािात नािी. एकदा केलेले (य्ाशद) कमगही एकदाच फळ देते, थाबंून थाबंनू वारंवार देत नािी. 
जसे एकदा जेवल्याने एकदाच तृप्ती िोते, दररोज तृप्ती िोत रािून पोटाचा प्रशन कायमचा सुटला, असे 
िोत नािी. 

 
५८ पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् असे की, ‘लाबंत लाबंत जार्ारा’ म्िर्जे ‘मध्ये थाबंण्यात वळे न घालवता वरे्गाने 
कायण करर्ारा’ असा अशभप्राय समजावयाचा. 

 
५९ व ६०. वातयातील सुट्या पदाचें अथण िी सवण वातयाचा अथण कळण्याची ‘शनशमते्त’ िोत, आशर् अर्गदी 
िवेटी प्रतीत िोर्ारा संपूर्ण वातयाचा अथण िा त्या शनशमत्तामुंळेच कळर्ारा, म्िर्ून ‘नैशमशत्तक’ िोय. 
पूवणपक्ष्याचा रोख असा की, प्रत्येक पदाचा वाच्याथण कळावयास संकेताची जरूरी असते, पर् अर्गदी िवेटी 
ध्यानात येर्ाऱ्या संपूर्ण वातयाच्या अथाला संकेताची जरूरी नािी. 
 
६१ याप्रमारे्च अशभनवरु्गप्तानंी आर्खी दोन-तीन शठकार्ी पूवणमीमासंकाचंा उपिास केला आिे. पािा, 
कािी आवृत्ती, लोचन, पृ. १७३, २७४. 

 
६२ ज्यावर संकेतग्रिर् झाले असेल तेवढ्याच अथाचा बोध अशभधेने िोईल. अंशतम अथावर संकेत झालेला 
नसल्याने त्या अथाचा बोध अशभधेने िोर्ार नािी. त्या अथाच्या बोधाला वरे्गळे कारर् सारं्गावयास िव.े 

 
६३ वरील टीप ५३ वी पािा. 

 
६४ ‘पदाचा अथण अन्न्वतस्वरूपातच कळतो,’ या आपल्या म्िर्ण्याच्या समथणनाथण अन्न्वताशभधानवादी 
व्यविारातील पुढील दाखला देतात :–– वशडलानंी मोठ्या मुलास ‘र्गाय आर्’ असे म्िटल्यावर मोठा 
मुलर्गा शवशिष् प्राण्याला घेऊन येतो िे पािून ‘र्गाय आर्’ या समग्र वाक्याचा अथण अमुक, असे लिान 
मुलाला आधी कळते. मर्ग ‘र्गाय ने’ असे म्िटल्यावर मोठा मुलर्गा त्याच प्राण्याला दूर घेऊन जातो, ‘घोडा 
आर्’ म्िटल्यावर मोठा मुलर्गा दुसऱ्या प्राण्याला घेऊन येतो िे पाशिल्यावर ‘घोडा’ िा िब्द वातयात नवीन 
घेतला (आवाप), ‘र्गाय’ िा िब्द र्गाळला (उद्वाप), अिा आवाप–उद्वापामुंळे त्या लिान मुलाला 
वातयातील सुट्या पदाचें अथण कळून येतात 

 
६५ उद द्योर्ग १ ला, काशरका १२ वी. 

 
६६ वरील टीप ४६ पािा. 
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६७ ‘र्गौर्ी’ िा लक्षरे्चाच एक प्रकार आिे वाच्याथण आशर् लक्ष्याथण यामंध्ये जेव्िा ‘सादृशय’ िा सबंंध असतो, 
तेव्िा ते र्गौर्ी लक्षरे्चे उदा म्िर्ावयाचे. ‘तुझे मुख म्िर्जे चदं्रच!’ या उदािरर्ात ‘चंद्र’ या िब्दाचा 
वाच्याथण घेऊन वातयाचा अथण लार्गत नािी. ‘चंद्र व चदं्रासारखे सुंदर (मुख)’ या दोन अथांमध्ये ‘सादृशय’ िा 
संबंध आिे, म्िर्ून िी ‘र्गौर्ी’ लक्षर्ा िोय. वाच्याथण व लक्ष्याथण यामंध्ये सादृशयाखेरीज दुसरा कोर्तातरी 
संबंध असला, तर तो र्गौर्ीपेक्षा शनराळया प्रकारची लक्षर्ा िोते (या प्रकारच्या लक्षरे्ला मीमासंकानंी 
नुसतेच ‘लक्षर्ा’ म्िटले आिे ।. याच प्रकाराला पुढे मम्मटाशदकानंी ‘िुद्धा लक्षर्ा’ िे नाव शदले आिे. 
लक्षरे्च्या या प्रकाराचे उदािरर् ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा’ िे िोय. या उदािरर्ात र्गंर्गाप्रवाि व तीर या दोन 
अथांमधला संबधं सादृशय िा नसून ‘सामीप्य’ िा आिे. र्गौर्ी लक्षरे्ला म्िर्जे सादृशयावर आधारलेल्या 
लक्षरे्ला मीमासंक नुसतेच ‘र्गौर्ी’ लकवा ‘र्गौर्ीवृत्ती’ असे म्िर्तात. वर ‘र्गौर् अथण’ व ‘लाक्षशर्क अथण’ असे 
जे िब्द आिेत, त्याचें अथण अनुक्रमे ‘र्गौर्ी लक्षरे्ने कळर्ारा लक्ष्याथण’ व ‘र्गौर्ीखेरीज इतर प्रकारच्या 
लक्षरे्ने कळर्ारा लक्ष्याथण’ असे समजावते. 

 
६८ जैशमनीच्या पूवणमीमासंा सूत्रामंध्ये पढुील सूत्र आिे—श्रुणतणलङ गवाक्यप्रकरिस्थानसमाख्याना ंसमवाये 
पारदौबगल्यमथगणवप्रकषात् । ३. ३. १४. याचा ‘अथण’ श्रुशत, ललर्ग, वातय, प्रकरर्, स्थान व समाख्या या 
प्रमार्ापंैकी नंतरनंतरचे प्रमार् पूवीपूवीच्या प्रमार्ापेक्षा दुबणल समजाव,े कारर् नंतरनंतरच्या प्रमार्ामुंळे 
साध्याच्या शसद्धीला पूवीपूवीच्या प्रमार्ापेक्षा अशधकाशधक उिीर लार्गतो. उदा. ऐन्या गाहगपत्यमुपणतष्ठते । 
िे एक श्रुशतवचन आिे. ऐन्िी िी एक ऋचा आिे, ती पुढीलप्रमारे् … कदाचन स्तरीरणस नेन्ि सश्चणस दाशुषे 
। या ऋचेत ‘इन्द्र’ िे एक पद आिे. ‘इन्द्र’ या िब्दाचा रूढ अथं देवाचंा राजा इन्द्र िा आिे. शलङ र्गप्रमार् 
म्िर्जे िब्दाचा रूढ अथण. तेव्िा शलङ र्गप्रमार्ावरून म्िर्जे इन्द्र िब्दाच्या रूढाथावरून असे अनुमान 
शनघते की, िी ऋचा इन्द्राच्या उपस्थानाचे वळेी म्िर्ावयाची असली पाशिजे. या अनुमानाचे आधारे, ‘अिा 
अथाची ऐन्या इन्िमुपणतष्ठते । अिी श्रुती असली पाशिजे’ असे कल्पाव ेलार्गते. अिा अथाची म्िर्जे ‘िी 
ऋचा म्िर्नू इन्द्राचे उपस्थान कराव’े अिा अथाची. पर् ऐन्या गाहगपत्यमुपणतष्ठते । िे श्रुशतवातय सारं्गते 
की, िी ऐन्द्री ऋचा र्गािणपत्य अग्नीचे उपस्थान करताना म्िर्ावयाची आिे. िे साक्षात श्रुतीनेच साशंर्गतले 
असल्यामुळे ऐन्द्री ऋचा र्गािणपत्योपस्थानाचे अंर्ग आिे. िे ताबडतोब कळते. पर् शलङ र्ग प्रमार्ाने प्रथम त्या 
ऋचेतील ‘इन्द्र’ िब्दाचा रूढाथण अमुक िे लक्षात घ्यावयाचे व मर्ग िी ऋचा (ऋग्वदे ८–५१–७) 
इन्द्रोपस्थानाचे अंर्ग असली पाशिजे असे सारं्गर्ारी श्रतुी कल्पावयाची, यामुळे शलङ र्गप्रमार्ाने अंर्गत्व 
ठरवावयास श्रशुतप्रमार्ापेक्षा अशधक वळे लार्गतो. म्िर्नूच शलङ र्गप्रमार् िे श्रुशतप्रमार्ापेक्षा अशधक दुबणळ, 
असे सारं्गशतले आिे. याच कारर्ास्तव शलङ र्गापेक्षा वातय दुबणळ, वातयापेक्षा प्रकरर् दुबणळ, वर्गैरे. आता 
श्रुतीनंतरच्या प्रमार्ावरून सवांत िवेटी कळर्ारा अथणिी अशभधेनेच कळतो असे मानल्यास श्रुशतप्रमार्ाने 
कळर्ारा अथण व इतर प्रमार्ानंी कळर्ारे अथण एकाच व्यापाराने साशंर्गतलेले, म्िर्ून तुल्यबल ठरतील 
आशर् ते तसे ठरल्यास जैशमनीने साशंर्गतलेला पूवणमीमासंािास्त्रातील एक मित्तवाचा शसद्धान्त कोलमडून 
पडेल. म्िर्नू या, श्रुतीिून शभन्न असर्ाऱ्या प्रमार्ानंी कळर्ारा अथण अशभधेनेच कळतो, असा िट्ट धरता 
येर्ार नािी. तसेच व्यङ्गग्याथण िािी अशभधेनेच कळतो असा िेका धरण्यात अथण नािी; व्यङ्गग्याथण 
कळावयास अशभधेिून व्यजंना िे वरे्गळेच शनशमत्त मानरे् भार्ग आिे. 

 
६९ मुख्याथण (म्िर्जे वाच्याथण) कळावयास ‘अशभधा’ िे कारर् आिे व (र्गौर् लकवा लाक्षशर्क) लक्ष्याथण 
कळावयास लक्षर्ा िे वरे्गळे कारर् आिे. तसेच श्रुतीवरून अंर्गत्वाचे जे ्ान िोते, त्याचे कारर् ‘अशभधा’ िे 
आिे व शलङ र्गावरून कन्ल्पल्या जार्ाऱ्या श्रशुतवचनाचे ्ान ‘अनुमान’ या वरे्गळया कारर्ामुळे िोते. या 
दोन्िी शठकार्ी कायणकारर्भाव वरे्गवरे्गळे आिेत. 



 

अनुक्रमणिका 

७० पाहा. उद द्योत १ वरील ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’ मधील १७ वी टीप व लोचन, बालशप्रया आवृशत्त, पृ. 
४४४. तसेच खालील ७१ वी टीप पािा. 

 
७१ वातय िे एकच, शवभार्गरशित असते व त्यापासून अखंड अिा एकाच अथाचा बोध िोतो, असे वैयाकरर् 
व वदेान्ती म्िर्तात. वातयाचे वर्ण, पद, इ. शवभार्ग आशर् वातयाथाचे पदाथण इ. शवभार्ग आपर् केवळ प्रशक्रया 
समजावनू सारं्गण्यासाठी मानतो. यालाच ते ‘अशवद्या’ दिा मानतात. त्या व्याविाशरक अशवदे्यच्या पातळीवर 
तरी त्यानंा अशभधा, तात्पयण, लक्षर्ा व व्यञ्जना या वरे्गवरे्गळया वृत्ती मानल्याच पाशिजेत! 

 
७२ तत्त्वालोक िा गं्रथ आनन्दवधणनानंीच शलशिला आिे असे (कािी आवृशत्त, पृ. ५३३ वर) ‘लोचना’त 
म्िटले आिे. िा गं्रथ परमेश्वराच्या ताशत्तवक स्वरूपाची चचा करर्ारा आिे असे ‘उत्तुरं्गोदय’ िा टीकाकार 
म्िर्तो. (पािा, ध्वन्यालोक, कुप्पुस्वामी संस्करर्, पृ १२५) 

 
७३ भयानक रसाच्या चवणरे्मुळेच शनरे्षध िा अथण कळत असल्याने तो अथण कळण्यासाठी वरे्गळी िब्दाचंी व 
अथांची व्यञ्जनावृत्ती मानण्याचे कारर् नािी, असा भट्टनायकाच्या म्िर्ण्यातील आिय. 

 
७४ पािा, उद द्योत १ वरील ‘व्यंजनाव्यापार इतर व्यापारािून वरे्गळा’. 

 
७५ शवशिष् प्रकारच्या वाचकाची सिकारी म्िर्ून कल्पना कररे् यामध्ये ‘कल्पना–र्गौरव’ िा दोर्ष उत्पन्न 
िोतो, पर् वतता आशर् वाचक याचं्या प्रशतभेने सजीव िोर्ारा व्यञ्जना व्यापार स्वीकारण्यामध्ये कल्पनार्गौरव 
िा दोर्ष उत्पन्न िोत नािी, असे अणभनवगुप्ताचें म्िर्रे्. 

 
७६ म्िर्जे भट्टनायकासारख्यानंी केलेल्या वस्तुध्वनीच्या खंडनातून रसध्वनीची शनष्पत्ती झाली, िे 
वाईटातूनिी चारं्गलेच शनघाले, असा अशभप्राय. 

 
७७ वस्तुतः भट्टनायक व्यञ्जनेवर अवलंबून असलेला ध्वनी मानीत नािी, तेव्िा िे म्िर्जे प्रस्तुत पद्य ‘केवळ 
वस्तुध्वनीचेच उदािरर् नािी’ अिी कल्पना त्याच्यावर लादरे् योग्य वाटत नािी. 

 
७८ पािा -उद द्योत १ मध्ये “ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” मध्ये ‘वरील वातय एका स्त्रीने’ … अिा 
रीतीने प्रारंभ करून दाखशवलेल्या पद्धतीने. 

 
७९ काकु म्िर्जे स्वरात, आवाजात केले जार्ारे चढउतार, कंप इ. बदल. एकच िब्द शनरशनराळया 
आवाजातं उच्चारला, तर त्या िब्दातून शनरशनराळे अथण, शनरशनराळे भाव सूशचत िोऊ िकतात. 
 
८० अथात िा अशभनवरु्गप्ताचं्या आधीचा ध्वशनमत–शवरोधी कोर्ीतरी टीकाकार असावा. 
 
८१ पािा, रघुविं, ६–३०, णभन्नरुणचर्वह लोकः । 

 
८२ पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ४४३ ते ४५३. 
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ध्वन्यालोकः 
 
क्वणचिाच्ये प्रणतषेधरूपे णवणधरूपो यथा– 
अत्ता एत्थ िुमज्जइ एत्थ अहं णदअसअ ंपलोएणह । 
मा पणहअ रणत्तअन्धअ सेज्जाए मह िुमणज्जणहणस ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
केव्िा केव्िा वाच्याथण शनरे्षधस्वरूपी असताना तो (प्रतीयमान अथण) शवशधस्वरूप असतो. 

उदािरर्ाथण— 
 
“सासूबाई येथे (शनद्रामग्न िोऊन शनश्चेष्) पडलेल्या असतात. येथे मी (शनजत्ये). िा मेला शदवस 

आिे, तेवढ्यात नीट पािून घे. (नािीतर) िे वाटसरा! तुला आिे राताधंळे, म्िर्ून आम्िा दोघींच्या 
शबछान्यावर येऊन अडमडू नकोस!” 

 
लोचनम् 

 
अत्ता इणत । 

श्वश्रूरि णनषीदणत अिाहं णदवसकं प्रलोकय । 
मा पणथक रा्यन्ध, शय्यायामावयोः णनमङक्ष्यणस ॥ 
 
मह इणत णनपातोऽनेकाथगवृणत्तरिावयोणरत्यथे, न तु ममेणत । एवं णह णवशेषवचनमेव शङ्काकाणर 

भवेणदणत प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात् । काणंचत्प्रोणषतपणतका ं तरुिीमवलोक्य प्रवृिमदनाङ कुरः संपन्नः 
पान्थोऽनेन णनषेधिारेि तयाभ्युपगत इणत णनषेधाभावोऽि णवणधः । न तु 
णनमन्ििरूपोऽप्रवृत्तप्रवतगनास्वभावः, सौभ्याग्याणभमानखण्डनाप्रसङ गात् । अत एव रा्यन्धेणत 
समुणचतसमयसम्भाव्यमानणवकाराकुणलतत्वं ध्वणनतम् । भावतदभावयोश्च साक्षाणिरोधािाच्याद्व्यङ्प्ग्यस्य 
स्फुिमेवान्यत्वम् । 

 
यत्त्वाह भट्टनायकः– ‘अहणमत्यणभनयणवशेषेिात्मदशावेदनाच्छाब्दमेतदपी’णत । तिाहणमणत 

शब्दस्य तावन्नाय ंसाक्षादथगः, काक्वाणदसहायस्य च तावणत ध्वननमेव व्यापार इणत ध्वनेभूगषिमेतत् । अत्तणेत 
प्रयत्नेनाणनभृतसम्भोगपणरहारः । अथ यद्यणप भवान्मदनशरासारदीयगमािहृदय उपेणक्षतंु न युक्तः, तथाणप 
लक करोणम, पापो णदवसकोऽयमनुणचतत्वात्कुस्त्सतोऽयमत्यथगः । प्राकृते पंुनपंुसकयोरणनयमः । न च सवगथा 
त्वामुपेके्ष, यतोऽिैवाहं, तत्प्रलोकय नान्यतोऽहं गच्छाणम, तदन्योन्यवदनावलोकनणवनोदेन णदनं 
तावदणतवाहयाव इत्यथगः । प्रणतपन्नमािाया ं च रािावन्धीभूतो मदीयाया ं शय्याया ं मा णश्लषः, अणप तु 
णनभृतणनभृतमेवात्ताणभधानणनकिकण्िकणनिान्वेषिपूवगकणमतीयदि ध्वन्यते । 
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लोचन 
 
‘सासूबाई’– ‘मि’ िा शनपात ¹ यथे अनेकवचनाचा अथण असलेला आिे. त्याचा अथण ‘आम्िा 

दोघींच्या’ असा आिे, ‘माझ्या’ असा नािी. कारर् ‘माझ्या’ असा शविरे्षत्वाने एकवचनाचा प्रयोर्ग केला 
असता, तर तो (सासूच्या मनात) संिय उत्पन्न करावयास कारर् झाला असता, आशर् मर्ग त्या पान्थाला 
शतच्या खाटेवर येऊ देण्यास रु्गप्तपरे् (म्िर्जे व्यंजनेने) संमती देण्याचा शतचा उदे्दि सफल झाला नसता. 
शजचा पती परर्गावी रे्गला आिे अिी एक तरुर्ी दृष्ीस पडल्यामुळे एका पशथकाच्या मनात मदनशवकार 
उत्पन्न झाला. त्या पशथकाला शतने ‘अडमडू नकोस’ या शनरे्षधाच्या द्वारे अनु्ा शदली असे असल्याने या 
उदािरर्ातील (व्यंजनेने सुचशवलेला) ‘शवधी’ िा शनरे्षधाचा अभाव’ (म्िर्जे अनुमती) या स्वरूपाचा आिे. 
तो (शवधी) प्रवृत्त न झालेल्याला प्रवृत्त कररे् अिा ‘शनमन्त्रर्’ (म्िर्जे शवनंती) या स्वरूपाचा नािी, कारर् 
त्यामुळे (म्िर्जे तो शनमन्त्रर्स्वरूप मानल्यास) नाशयकेच्या आपल्या स्वतःच्या मोिक सैौंदयाबद्दलच्या 
अशभमानाचे खंडन िोण्याचा प्रसंर्ग ² ओढवतो. म्िर्ूनच (पान्थाला) ‘राताधंळे असर्ारा’ असे शविरे्षर् 
देऊन रात्री म्िर्जे रशतक्रीडेस योग्य अिा वळेी (काम) शवकारानंी त्याने व्याकुळ िोरे् अर्गदी स्वाभाशवक 
आिे, िे सुचशवले आिे. भाव (म्िर्जे ‘येऊन नीज’) आशर् अभाव (म्िर्जे ‘येऊ नको’) यामंध्ये प्रत्यक्ष 
शवरोध असल्यामुळे व्यंग्याथण िा वाच्याथािून वरे्गळा आिे, िे उघड आिे. 

 
पर् भट्टनायकाने जे म्िटले आिे की– “ ‘मी’ िा िब्द त्या स्त्रीने शविरे्ष अशभनयपूवणक (म्िर्जे 

वक्षःस्थलावर बोट ठेवनू) उच्चारून स्वतःची अवस्था प्रकट केल्यामुळे (‘िे धार्ममका’! या पद्यातल्याप्रमारे् 
यािी पद्यात शतने शबछान्यावर येण्यास त्याला शदलेली अनुमती) िीदेखील िब्दानेच साशंर्गतली रे्गली आिे.” 
त्याबाबत वस्तुन्स्थती अिी की, (तुला शनजावयास अनुमती आिे) िा कािी ‘मी’ या िब्दाचा प्रत्यक्ष (म्िर्जे 
वाच्य) अथण नव्िे. काकु, अशभनय वर्गैरेंच्या ³ मदतीने तो (वाच्याथािून वरे्गळा) अथण व्यतत करण्याचे काम 
ध्वननव्यापारच करर्ार िे तर ध्वनीचे भरू्षर् म्िर्जे वैशिष्ट्य आिे! ‘सासूबाई (येथे झोपतात)’ िा 
िब्दप्रयोर्ग करून ‘फार प्रकटपरे् रशतक्रीडा कररे् तुला प्रयत्नपूवणक टाळले पाशिजे’ असे सुचशवले आिे. 
आता, तुझे हृदय मदनबार्ाचं्या वर्षावाने शवदीर्ण िोत असताना तुझ्याकडे दुलणक्ष कररे् जरी अयोग्य नसले, 
तरी मी काय करू, आता िी मेली शदवसाची दुष् वळे आिे, िी शदवसाची वळे (तुझ्या इच्छापूतीस) अयोग्य 
असल्यामुळे शनन्द्य आिे,’ िा अथण. प्राकृत भारे्षत पुलंलर्ग व नपुंसकललर्ग याबंाबत कािी शनयम नािी (म्िर्नू 
णदअसअम् ⁴–शदवस–िा िब्द येथे नपुंसकललर्गी प्रथमा एकवचनात वापरला असला, तरी तो दोर्ष नािी.) 
आशर् मी तुझ्याकडे सवणथैव दुलणक्ष करर्ार आिे असेिी नािी, कारर् मी येथेच (म्िर्जे आता दाखशवलेल्या 
शबछान्यावरच) आिे, म्िर्ून (ती जार्गा) नीट पािून घे, मी दुसरीकडे जात नािी, म्िर्ून िा शदवस (म्िर्जे 
शदवसाचा उरलेला भार्ग) तेवढा आपर् एकमेकाचं्या मुखाकंडे केवळ पािून करमर्ूक करीत घालवू, िा 
आिय. रात्र पडताक्षर्ीच तू कामान्ध (म्िर्जे कामवासनेने बेभान) िोऊन माझ्या खाटेवर आदळू नको, तर 
िलके िलके (आवाज न करता) रु्गप्तपरे् (आपल्या मार्गात) काट्याप्रमारे् (म्िर्जे ित्रुवत्) असलेली 
माझी सासू झोपली आिे ना, याची खात्री करून मर्ग ये ⁵ िे इतके येथे सूशचत केले जात आिे. 

 
िीपा 

 
१ ‘शनपात’ म्िर्जे ‘शनपातन’ िी व्याकरर्ातील एक पाशरभाशर्षक सं्ा असून शतचा अथण ‘शसद्ध स्वरूपाचा 
(म्िर्जे ज्याच्या बाबतीत मूळ िब्द व प्रत्यय असा शवभार्ग दाखशवता येत नािी, असा) िब्द.’ 
 



 

अनुक्रमणिका 

२ शतने त्या पान्थाला स्वतःच्या र्गरजेसाठी बोलाशवले, येथवर शतची मजल रे्गली नािी. त्याच्या मनात पे्रम 
उत्पन्न झाल्याने त्या रूपर्गर्मवतेने त्याला रु्गप्तपरे् अनुमशत शदली, इतकाच आिय आिे. 
 
३ पािा, काव्यप्रकाश, उल्लास ३, काशरका १ व २. ‘काकु’ िब्दाचे शववरर् उद द्योत १ मधील ‘दीघण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ वर ७९ व्या टीपेत आलेच आिे. 
 
४ संस्कृत भारे्षतिी ‘शदवस’ िा िब्द पुंललर्गी व नपुंसकललर्गी आिे. णदअसअम् (म्िर्जे णदवसकम्) असा 
मूळ पद्यातला िब्द आिे, त्याचा वाच्य अथण ‘शदवसाच्या वळेात’ म्िर्जे ‘शदवस आिे तोवर’ असा आिे. 
म्िर्जे वाच्याथण–दिमेध्ये िी कालवाचक शद्वतीया आिे पर् या िब्दाचा व्यंग्याथण ‘आता मेली दुष् शदवसाची 
वळे चालू आिे, तेव्िा मी काय करू?’ असा आिे. म्िर्जे णदअसअम् िी प्रथमा शवभन्तत घ्यावयाची, आशर् 
क या अथाचा अ प्रत्यय कुन्त्सत, शनन्द्य या अथाचा आिे असे मानावयाचे. वाच्याथणदिमेध्ये मात्र िा प्रत्यय 
केवळ स्वाथी (म्िर्जे मूळ िब्दाच्या अथात कािीिी बदल घडवनू न आर्र्ारा) आिे. 
 
५ शववाशित स्त्रीला वाटसराशवर्षयी, म्िर्जे अनुशचत व्यततीशवर्षयी उत्पन्न झालेल्या रशतभावाचे या श्लोकात 
वर्णन केलेले असल्याने िे उदािरर् ‘रसाभासा’चे आिे. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
क्वणचिाच्ये णवणधरूपेे्ऽनुभयरूपो यथा– 
वच्च मह णच्चअ एक्कॉए होंतु िीसासरोइअव्वाइं । 
मा तुज्झ णव तीएँ णविा दस्क्खण्िहअस्स जाअतुं ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
कािी शठकार्ी वाच्याथण शवशधस्वरूप असताना व्यंग्याथण िा शवशध लकवा शनरे्षध यापंैकी कोठल्याच 

स्वरूपाचा नसतो. उदा.— 
 
जा, उसासे आशर् रडर्ी िी माझ्या एकटीच्याच वाट्याला असू देत. तू (केवळ) दाशक्षण्याच्या 

आिारी रे्गल्यामुळे तुझ्या पे्रयसीचा तुला शवयोर्ग घडून ती (म्िर्जे उसासे आशर् रडर्ी) आर्खी तुझ्यािी 
बाबतीत उत्पन्न व्िायला नकोत! 

 
लोचनम् 

 
िज ममैवैकस्या भवन्तु णनःश्वासरोणदतव्याणन । 
मा तवाणप तया णवना दाणक्षण्यहतस्य जणनषत ॥ 
 
अि िजेणत णवणधः । न प्रमादादेव नाणयकान्तरसंगमनं तव, अणप तु गाढानुरागात्, 

येनान्यादृङ्प्मुखरागाः गोिस्खलनाणद च केवलं पूवगकृतानुपालनात्मना दाणक्षण्येनैकरूपत्वाणभमानेनैव 



 

अनुक्रमणिका 

त्वमि स्स्थतः । तत्सवगथा शठोऽसीणत गाढमन्युरूपोऽय ं खस्ण्डतनाणयकाणभप्रायोऽि प्रतीयते । न चासौ 
िज्याभावरूपो णनषेधः, नाणप णवध्यन्तरमेवान्यणनषेधाभावः । 

 
लोचन 

 
या उदािरर्ात ‘जा’ असा शवधी (वाच्य) आिे. तुझे दुसऱ्या नाशयकेिी समार्गम कररे् िे कािी 

केवळ योर्गायोर्गामुळेच घडले नािी, तर तुझ्या शतच्यावरील र्गाढ पे्रमामुळेच. त्यामुळेच तर तुझ्या मुखाला 
नेिमीपेक्षा शनराळाच रन्ततमा प्राप्त झालेला शदसत आिे आशर् र्गोत्रस्खलनाशद ¹ चुका तुझ्याकडून घडताना 
शदसत आिेत. केवळ पूवी मला शदलेले अशभवचन पाळावयाचे या स्वरूपाच्या दाशक्षण्यामुळे (म्िर्जे 
औपचाशरकपर्ामुळे) आशर् आपर् पूवी िोतो तसेच माझ्यािी एकशनष्ठ आिोत याचे प्रदिणन करण्यासाठी तू 
येथे थाबंला आिेस. त्यामुळे ‘तू सवणथैव लबाड, बेइमान आिेस’ अिा प्रकारचा, खन्ण्डत ² नाशयकेच्या तीव्र 
कोपाच्या स्वरूपाचा अशभप्राय येथे सूशचत िोत आिे. तो सूशचत अथण ‘जाऊ नको’ अिासारखा, शनरे्षधाच्या 
स्वरूपाचािी नािी, लकवा ‘जा’ अिासारखा शवधीच्या स्वरूपाचािी नािी (लकवा ‘रे्गलास तरी चालेल’ अिा 
अनु्ेच्या स्वरूपाचािी नािी.) ³ 

 
िीपा 

 
१ र्गोत्रस्खलन म्िर्जे नाशयकेला सबंोधताना नायकाच्या तोंडून अनवधनाने दुसऱ्या स्त्रीचे नाव उच्चारले 
जारे्. 
 
२ ‘साशित्यदपणर्ा’त (पािा, ३–११७) ‘खन्ण्डत’ नाशयकेचे लक्षर् पुढीलप्रमारे् शदले आिे– 
 

पाश्वगमेणत णप्रयो यस्या अन्यसंभोगलाणलतः । 
सा खस्ण्डतेणत कणथता धीरैरीष्ट्याकषाणयता ॥ 

 
३ ‘िे धार्ममका!’ …इ. पद्यात भ्रमर्शनरे्षध िा व्यगं्याथण आिे. ‘सासूबाई’… इ. पद्यात तो म्िर्जे व्यंग्याथण 
‘िय्येवर येण्यास अनु्ा’ या स्वरूपाचा आिे. परंतु प्रस्तुत पद्यात तो शवशधरूप, शनरे्षधरूप लकवा 
अनु्ारूपिी नसून त्याचे स्वरूप नाशयकेने नायकाची केलेली शनभणत्सणना, असे आिे. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
क्वणचिाच्य प्रणतषेधरूपेऽनुभरूपो यथा– 
दे आ पणसअ णिवत्तसु मुहसणसजोण्हाणवलुत्ततमणिवहे । 
अणहसाणरआि णवग्घं करेणस अण्िाि णव हआसे ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
कािी वळेा वाच्याथण शनरे्षधस्वरूपी असताना प्रतीयमान अथण िा शवशध अर्गर शनरे्षध यापंकैी कोर्त्याच 

स्वरूपाचा नसतो. उदा.— 



 

अनुक्रमणिका 

‘िे बघ, माझी तुला शवनंती आिे. कृपा कर आशर् आधी परत फीर. तू आपल्या मुखचदं्राच्या 
चादंण्यामुळे अंधाराचे पटल नािीसे केले आिेस. त्यामुळे िे करंटे! तू (स्वतःच्याच नव्िे, तर) दुसऱ्या 
अशभसाशरकाचं्यािी सुखात शवघ्न उत्पन्न करीत आिेस.’ 

 
लोचनम् 

 
दे इणत णनपातः प्राथगनायाम् । आ इणत तावच्छब्दाथे । तेनायमथगः– 
प्राथगये तावत्प्रसीद णनवतगस्व मुखशणशज्योत्स्नाणवलुप्ततमोणनवहे । 
अणभसाणरकािा ंणवघ्नं करोष्ट्यन्यासामणप हताशे ॥ 
 
अि व्यवणसताद्गमनाणन्नवतगस्वेणत प्रतीतेर्वनषेधो वाच्यः । गृहागता नाणयका 

गोिस्खणलताद्यपराणधणन नायके सणत ततः प्रणतगन्तंु प्रवृत्ता, नायकेन चािूपक्रमपूवगकं णनवत्यगते । न केवलं 
स्वात्मनो मम च णनवृगणतणवघ्नं करोणष, यावदन्यासामणप । ततस्तव न कदाचन सुखलवलाभोऽणप 
भणवष्ट्यतीत्यत एव हताशासीणत वल्लभाणभप्रायरूपश्चािुणवशेषो व्यङ्प्ग्यः । 

 
यणद वा सख्योपणदश्यमानाणप तदवधीरिया गच्छन्ती सख्योच्यते–न केवलमात्मनो णवघ्नं करोणष, 

लाघवादबहुमानास्पदमात्मानं कुवगती, अत एव हताशा, 
याविदनचस्न्िकाप्रकाणशतमागगतयान्यासामप्यणभसाणरकािा ं णवघ्नं करोषीणत सख्यणभप्रायरूपश्चािुणवशेषो 
व्यङ्प्ग्यः । अि तु व्याख्यानियेऽणप व्यवणसतात्प्रतीपगमनास्त्प्रयतमगृहगमनाच्च णनवतगस्वेणत पुनरणप वाच्य 
एव णवश्रान्तेगुगिीभूतव्यङ्प्ग्यभेदस्य पे्रयोरसवदलङ्कारस्योदाहरिणमदं स्यात्, न ध्वनेः । 

 
तेनायमि भावः– काणचणदिभसास्त्प्रयतममणभसरन्ती तद्गृहाणभमुखमागच्छता तेनैव 

हृदयवल्लभेनैवमुपश्लोक्यतेऽप्रत्यणभज्ञानच्छलेन । अत एवात्मप्रत्यणभज्ञापनाथगमेव नमगवचनं हताश इणत । 
अन्यासा ं च णवघ्नं करोणष तव चेस्प्सतलाभो भणवष्ट्यतीणत का प्रत्याशा । अत एव मदीय ं वा गृहमागच्छ, 
त्वदीय ं वा गच्छावेत्युभयिाणप तात्पयादनुभयरूपो वल्लभाणभप्रायश्चाट् वात्मा व्यङ्प्ग्य इयत्येव व्यवणतष्ठते । 
अन्ये तु ‘तिस्थाना ंसहृदयानामणभसाणरका ंप्रतीयमुस्क्तः’ इत्याहुः । ति हताशे इत्यामन्ििाणद युक्तमयुक्तं 
वेणत सहृदया एव प्रमािम् । 

 
लोचन 

 
(प्रस्तुत र्गाथेतील) दे िा शनपात (म्िर्जे अव्यय) ‘प्राथणना’ या अथी वापरला आिे व आ िा शनपात 

तावत् (म्िर्जे ‘आधी’) या अथी आिे. या र्गाथेमध्ये ‘तू योशजलेल्या जाण्यापासून मारे्ग फीर’ या अथाची 
प्रतीती िोत असल्याने (‘जाऊ नकोस’ असा) ‘शनरे्षध’ वाच्य आिे. 

 
नाशयका (नायकाच्या) घरी आलेली असताना नायकाने ‘र्गोत्रस्खलन ¹’ वर्गैरे कािीतरी अपराध 

केला म्िर्ून ती तेथून परत जावयाला उदु्यतत झाली. त्यामुळे नायक प्रथम शतची स्तुती करून शतला, 
पुढील िब्दानंी, शनघून जाण्यापासून परावृत्त करीत आिे– 
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‘(येथून परत जाऊन) तू केवळ स्वतःच्या आशर् माझ्या सुखात शवघ्न उत्पन्न करीत आिेस एवढेच 
नािी, तर इतर अशभसाशरकाचं्या² सुखातदेखील! या कारर्ामुळे तुला केव्िािी लवमात्र सुख शमळर्ार 
नािी. म्िर्ूनच तू करंटी आिेस,’ अिा प्रकारे शप्रयकराच्या मनात असलेली शविरे्ष प्रकारची प्रिसंा सूशचत 
िोत आिे. 

 
लकवा (वरील र्गाथेचा अथण लावण्याचा दुसरा प्रकार असा) – 
 
नाशयका आपर् िोऊन शप्रयकराकडे जात असताना शतची मतै्रीर् शतला (नायकास भेटण्यास न 

जाण्याचा) उपदेि करीत आिे. तथाशप त्याकडे दुलणक्ष करून नाशयका जात आिे िे पाशिल्यावर ती मतै्रीर् 
शतला पढुीलप्रमारे् सारं्गते – 

 
(अिा प्रकारची लाचारी दाखवनू तू नायकाच्या दृष्ीने स्वतःचे अवमूल्यन करून घेत आिेस.) 

त्यामुळे तू केवळ स्वतःच्याच अशभमानास धक्का लावीत आिेस आशर् म्िर्नूच तू दुदैंवी आिेस, इतकेच नािी 
तर आपल्या वदनचदं्राच्या चादंण्यामुळे आसमंत उजळवनू इतर अशभसाशरकाचं्यािी सुखात अडथळा उत्पन्न 
करीत आिेस.’ अिा प्रकारे शतची स्तुती करण्याचा सखीचा अशभप्राय येथे सूशचत िोत आिे. 

 
परंतु (अथण लावण्याच्या) वरील दोन्िी प्रकारामंध्ये ‘तू मनािी ठरशवलेल्या स्वरृ्गिी परत 

जाण्यापासून परावृत्त िो’ आशर् ‘शप्रयकराच्या घराकडे आपर् िोऊन जाण्यापासून परावृत्त िो’ अिा तऱ्िेने 
वाच्याथातच पुनः पयणवसान िोत आिे ³ त्यामुळे िे काव्य ध्वनीचे उदािरर् िोऊ िकर्ार नािी, तर 
पे्रयोऽलंकार ⁴ लकवा रसवद अलंकार ⁵ या रु्गर्ीभतूव्यङ्गग्य ⁶ प्रकाराचे िे उदािरर् िोईल. 

 
त्यामुळे या उदािरर्ातला आिय असा समजावा :— 
 
कोर्ी एक नाशयका उत्कंठेने आपल्या शप्रयकरास भेटावयास शनघालेली असताना तो शप्रयकरच 

शतच्या घराकडे येत असतो. तो शतला न ओळखल्याचा बिार्ा करून शतची (वरील र्गाथेत 
साशंर्गतल्याप्रमारे्) प्रिसंा करीत आिे. म्िर्ूनच त्याने केवळ ‘मी येथेच आलो आिे’ याची शतला जार्ीव 
करून देण्यासाठीच ‘िताि’े (करंटे) िे शविरे्षर् शतला उदे्दिून र्गमतीने वापरले आिे. इकडे दुसऱ्या 
अशभसाशरकाचं्या सुखातिी तू शवघ्न करीत आिेस, तेव्िा तुझािी मनोरथ सफल िोण्याची कोठली आिा? 
म्िर्ूनच ‘वाटल्यास तू माझ्या घरी चल लकवा आपर् दोघेिी तुझ्या घरी जाऊ’ या दोिोंपैकी कोर्तािी अथण 
प्रकट करण्याची वतत्याची इच्छा नािी, ⁷ (नाशयकेची स्तुती कररे् िीच त्याची इच्छा आिे) म्िर्ून िवेटी 
शवधी अर्गर शनरे्षध यापैकी कोर्त्यािी स्वरूपाचा नसलेला, ‘तू अशद्वतीय लावण्यवती आिेस’ असा 
स्तुशतस्वरूप असलेला शप्रयकराचा अशभप्राय येथे व्यङ ग्य आिे व तो व्यङ ग्याथण तेथेच थाबंतो (म्िर्जे तो 
मुख्य म्िर्ून राितो, कोर्त्यािी वाच्याथाला उपकारक म्िर्जेच वाच्याथाचे अंर्ग िोत नािी) म्िर्नू िे 
रु्गर्ीभतूव्यङ ग्याचे उदािरर् न िोता ध्वशनकाव्याचे िोऊ िकते. ⁸ 

 
पर् दुसरे कोर्ी (शववरर्कार) तटस्थ (म्िर्जे नाशयकेवर पे्रम करीत नसलेल्या) (सहृदयाचें 

(म्िर्जे अथात स्रीसैौंदयाची जार् असलेल्याचें) िे (नाशयकेला उदे्दिून) उद्र्गार आिेत असे म्िर्तात. पर् 
त्या पक्षी ‘िताि’े िे संबोधन वर्गैरे र्गोष्ी (आशर् मूळ र्गाथेतील ‘कृपा कर’ या अथाचा दे िा शनपात) योग्य 
आिे कीं अयोग्य, िी र्गोष् सहृदयानंीच ठरवावी. 
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िीपा 
 
१ “उद द्योत – १ दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन वरील १ ली टीप (र्गोत्रस्खलन म्िर्जे नाशयकेला 
संबोधताना नायकाच्या तोंडून अनवधनाने दुसऱ्या स्त्रीचे नाव उच्चारले जारे्.)” 
 
२. अमरकोिात अशभसाशरकेचे लक्षर् पुढीलप्रमारे् साशंर्गतले आिे– कान्तार्वथनी तु या याणत संकेतं 
साऽणभसाणरका । (म्िर्जे शप्रयकराला भेटण्यासाठी जी सकेंतस्थलाकडे जाते, ती अशभसाशरका िोय. 
 
३ अथण लावण्याच्या वरील दोन्िी प्रकारामंध्ये ‘जाऊ नकोस’ िा वाच्याथणच मुख्य आिे. व्यङ्गग्य स्तुशत िी त्या 
वाच्याथाला उपकारक आिे. शतने परत शफरावयास प्रवृत्त व्िाव ेयाचसाठी तर ती स्तुशत आिे. अिा रीतीने 
व्यङ्गग्याथण िा मुख्य असलेल्या वाच्याथाला अंर्गभतू असल्याने िे रु्गर्ीभतू व्यङ्गग्याचे उदािरर् आिे. 
 
४ एखाद्या उदािरर्ात ‘भाव’ (म्िर्जे देव, रु्गरु, शमत्र इत्यादींबद्दलची (प्रीशत) रु्गर्ीभतू असल्यास ते 
पे्रयोऽलंकाराचे उदािरर् िोय. पे्रयोऽलंकाराचा उल्लखे ध्वन्यालोक, कािी आवृत्ती, पृ. १९१ वर आला 
आिे. 
 
५ िृरं्गार वरे्गरेंपैकी एखादा रस एखाद्या काव्यात रु्गर्ीभतू असल्यास ते रसवदलंकाराचे उदािरर् िोय. 
वरील र्गाथा नायकाने नाशयकेला उदे्दिून म्िटली आिे असे मानल्यास ती रसवदलंकाराचे उदािरर् िोईल. 
तीच सखीने नाशयकेला उदे्दिून म्िटली आिे असे समजल्यात ती पे्रयोऽलंकाराचे उदािरर् िोईल. 
 
६ व्यङ्गग्याथण ज्या ज्या काव्यात वाच्याथािून प्रधान असेल (पुढे काशरका १३ पािा) ते ध्वशनकाव्याचे व ज्यात 
व्यङ्गग्याथण वाच्याथािून र्गौर् असेल ते काव्य रु्गर्ीभतूव्यङ्गग्याचे (पुढे उद द्योत ३ काशरका ३४ पािा). 
उदािरर् समजाव.े 
 
७ कुप्पुस्वामींच्या आवृत्तीमध्ये अतात्पयात् असा पाठ आिे व तो आम्िाला इतर आवृत्तयातंील तात्पयात् या 
पाठापेक्षा ग्राह्य वाटतो. कारर् तात्पयण (म्िर्जे वतत्याची इच्छा) नाशयकेची स्तुशत कररे् िेच आिे, माझ्या 
घरी जारे् लकवा तुझ्या घरी जारे् िे नािी. अतात्पयात् या पाठाला कल्पलताशववके या टीकागं्रथात (प.ृ 
१०९, पंन्तत ४ येथे) तोच मळू पाठ असल्याचा सबळ पुरावा शमळतो. पर् तात्पयात् िा पाठ स्वीकारल्यास 
माझ्या घरी जारे् लकवा तुझ्या घरी जारे् यापंैकी कोर्ता तरी एक लकवा दोनिी वतत्याच्या मनात आिे असे 
मानाव ेलारे्गल व मर्ग नाशयकेची स्तुशत कररे् िी वतत्याची इच्छा याच्यािी ते जुळर्ार नािी 
 
८ वस्तुतः आनन्दवधगनाचंा िेतु व्यङ्गग्याथण िा वाच्याथािून अर्गदी शभन्न असतो एवढेच दाखशवण्याचा आिे. 
ध्वशनकाव्याची व रु्गर्ीभतूव्यङ ग्यकाव्याची व्याख्या नंतर केली जार्ार असल्याने आता िी सवण उदािररे् 
ध्वनीचीच असली पाशिजेत, रु्गर्ीभतूव्यङ ग्याची नसली पाशिजेत असा आग्रि धररे् योग्य िोर्ार नािी. ‘िे 
धार्ममका … िी र्गाथा रु्गर्ीभतूव्यङ्गयाचीच आिे, कारर् तेथे लिडू नकोस’ िा व्यगं्याथण ‘लिड’ या अडर्ाऱ्या 
वाच्याथाची संर्गशत लावण्याकशरताच खची पडतो, म्िर्जे तेथे ‘लिडू नकोस’ िा व्यंग्याथण वाच्याथाचे अंर्गच 
बनतो. ‘लिड’ िा वाच्याथण अडण्याचे कारर् र्गाथेतील ‘दृप्त लसि’, ‘धार्ममक’ वर्गैरे पदे. अशभनवरु्गप्ताचं्या मते 
िे शतसरे शववरर् पशिल्या दोन शववरर्ापेंक्षा सरस आिे, कारर् पशिल्या दोिोंमध्ये िे पद्य ध्वनीचे उदािरर् 
न ठरता रु्गर्ीभतूब्यङ्गयाचे िोते. शतसऱ्या शववरर्ासध्ये मात्र ‘तुझ्या घराकडे जाऊ लकवा माझ्या घराकडे 
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जाऊ, यापंैकी कोर्तािी अथण प्रकट करण्याची इच्छा नसल्याने णनवतगस्व (परत फीर) िा वाच्याथण शिल्लक 
रािात नािी. म्िर्नू नाशयकेची प्रिसंा िा व्यङ र्गयाथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू िोण्याचा प्रशनच उपन्स्थत िोत 
नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
क्वणचिाच्याणिणभन्नणवषयत्वेन व्यवस्थाणपतो यथा— 
कस्स व ि होइ रोसो (दट् ठूि णपआऍ सव्विं अहरं ।) 
सभमरपडमग्घाइणर (वाणरअवामे सहसु एस्ण्हं ॥) 
 
अन्ये चैवंप्रकारा वाच्याणिभेणदनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवस्न्त । तेषा ं णदङ्प्मािमेतत्प्रदर्वशतम् । 

णितीयोऽणप प्रभेदो वाच्याणिणभन्नः सप्रपञ्चमगे्र दशगणयष्ट्यते । 
 

ध्वन्यालोक 
 
कािी वळेा वाच्याथािून व्यंग्याथाचा शवर्षयिी वरे्गळा असल्याचे सिद यानंा स्पष्परे् शनशश्चत कशरता 

येते. उदा.— 
 
‘आपल्या शप्रयेच्या अधरोष्ठावर व्रर् असलेला पािून कोर्ाला रार्ग येर्ार नािी? भ्रमराने युतत 

असलेल्या कमळाचा सुर्गंध सेवन करण्याची तुला भारी खोड. तसे करू नको म्िर्नू साशंर्गतले, तरी ते तू 
मानीत नािीस. तेव्िा आता िो (पशरर्ाम) सिन करायला तयार! 

 
आर्खीिी अिा तऱ्िेचे वाच्यािून शभन्न असर्ारे प्रतीयमानाचे वरे्गवरे्गळे प्रकार संभवतात. त्याबाबत 

वर केवळ शदग्दिणन केले आिे. 
 
व्यंग्याथाचा दुसरा मोठा प्रकार (म्िर्जे व्यंग्य अलंकार, िा) देखील वाच्याथािून शभन्न असतो, िे 

सशवस्तरपरे् पुढे दाखवण्यात येईल. 
 

लोचनम् 
 
एवं वाच्यव्यङ ग्ययोधार्वमकपान्थणप्रयतमाणभसाणरकाणवषयकै्येऽणप स्वरूपभेदािेद इणत प्रणतपाणदतम् 

। अधुना तु णवषयभेदादणप व्यङ ग्यस्य वाच्यािेद इत्याह– क्वणचिाच्याणदणत । व्यवस्थाणपत इणत । 
णवषयभेदोऽणप णवणचिरूपो व्यवणतष्ठमानः सहृदयवै्यगवस्थापणयतंु शक्यत इत्यथगः । 

 
कस्य वा न भवणत रोषो दृष्टे् वा णप्रयायाः सििमधरम् । 
सभ्रमरपद्माघ्रािशीले वाणरतवामे सहस्वेदानीम् ॥ 
 
कस्य वेणत । अनीष्ट्यालोरणप भवणत रोषो दृष्टे् वैव, अकृत्वाणप कुतणश्चदेवापूवगतया णप्रयायाः 

सििमधरमवलोक्य । सभ्रमरपद्माघ्रािशीले, शीलं णह कथंणचदणप वारणयतंु न शक्यम् । वाणरते वारिाया,ं 
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वामे तदनङ गीकाणरणि । सहस्वेदानीमुपालम्भपरम्पराणमत्यथगः । अिाय ं भावः– काणचदणवनीता 
कुतणश्चत्खस्ण्डताधरा णनणश्चततत्सणवधसंणनधाने तितगणर तमनवलोकमानयेव कयाणचणिदग्धसख्या 
तिाच्यतापणरहारायवैमुच्यते । सहस्वेदानीणमणत वाच्यमणवनयवतीणवषयम् । भतृगणवषय ं तु अपराधो 
नास्तीत्यावेद्यमानं व्यङ ग्यम् । सहस्वेत्यणप च तणिषय ंव्यङ ग्यम् । तस्या ंच णप्रयतमेन गाढमुपालभ्यमानायां 
तद्व्यलीकशणङकतप्राणतवेणशकलोकणवषय ं चाणवनयप्रच्छादनेन प्रत्यायनं व्यङ्प्ग्यम् । तत्सपत्न्या ं च 
तदुपालम्भतदणवनयप्रहृष्टाया ंसौभाग्याणतशयख्यापनं णप्रयाया इणत शब्दबलाणदणत सपत्नीणवषय ंव्यङ्प्ग्यम् । 
सपत्नीमध्ये इयता खलीकृतास्मीणत लाघवमात्मणन ग्रहीतंु न युक्तं, प्रत्युताय ं बहुमानः, सहस्व 
शोभस्वेदानीणमणत सखीणवषय ं सौभाग्यप्रख्यापनं व्यङ्प्ग्यम् । अदे्यय ं तव प्रच्छन्नानुराणगिी हृदयवल्लेभेत्थं 
रणक्षता, पुनः प्रकिरदनदंशनणवणधनग णवधेय इणत तच्चौयगकामुकणवषयसंबोधनं व्यङ्प्ग्यम् । इत्थं 
मयतैदपहनुतणमणत स्ववैदग्ध्यख्यापनं तिस्थणवदग्धलोकणवषय ं व्यङ्प्ग्यणमणत । तदेतदुक्तं 
व्यवस्थाणपतशब्देन । अग्र इणत णितीयोद्द्योते ‘असंलक्ष्यक्रमव्यङ्प्ग्यः क्रमेिोद्द्योणततः परः’ इणत 
णववणक्षतान्यपरवाच्यस्य णितीयप्र भेदविगनावसरे । यथा णह णवणधणनषेधतदनुभयात्मना रूपेि संकलय्य 
वस्तुध्वणनः संके्षपेि सुवचः, तथा नालङ कारध्वणनः, अलङ कारािा ं भूयस्त्वात् । तत एवोक्तम्—
सप्रप्चणमणत । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् वरील चारिी उदादरर्ामंध्ये वाच्याथण व व्यङ्गग्याथण या दोिोंचा शवर्षय एकच असला, तरी 

म्िर्जे दोन्िी अथण अनुक्रमे धार्ममक, पान्थ, शप्रयतम आशर् अशभसाशरका अिा एकेकाच व्यततीला उदे्दिून 
असले, तरी वाच्याथण व व्यङ्गग्याथण याचें स्वरूप (शवधी, शनरे्षध, इ.) वरे्गळे असल्यामुळे िे दोन्िी अथण 
(परस्परािूंन) शभन्न आिेत, असे प्रशतपादन केले. 

 
पर् आता कािी वळेा त्या दोन अथांचे शवर्षयिी (तो अथण ज्या व्यततीला उदे्दिून असेल ती व्यतती 

त्या अथाचा ‘शवर्षय’ िोय) वरे्गळे असू िकतात, म्िर्ूनिी व्यंग्याथण िा वाच्याथािून शनराळा िोय िे ‘कािी 
वळेा वाच्याथािून’ … आशर् ‘शनशश्चत करण्यात आला आिे’ ……. वर्गैरे िब्दानंी सारं्गतात. शवर्षय म्िर्जे उशद्दष् 
व्यततीदेखील शनरशनराळया प्रकारच्या असू िकतात िे सहृदयानंा स्पष्परे् शदसते, िा भावाथण. 

 
‘कोर्ाला (रार्ग येर्ार नािी)’ वर्गैरे. ईष्यारशित (स्वभावाच्या) व्यततीलासुद्धा आपल्या शप्रयेच्या 

अधरोष्ठावर आपर् स्वतः (व्रर्) केलेला नसतानािी तो दुसऱ्या कोर्ातरी व्यततीकडून झालेला पाशिल्याने 
केवळ पािूनच रार्ग येतो. ‘भ्रमराने युतत असलेले कमळ िंुर्गण्याची तुझी खोड आिे… … कारर् एकदा 
जडलेल्या खोडीचे शनवारर् कािी केल्या कररे् ितय नसते. प्रशतबधं केला असताना, म्िर्जे ‘करू नको’ 
म्िर्ून साशंर्गतले असतानािी, ते सारं्गरे् तू कधी मानीत नािीस. आता सिन कर.’ अथात इतरानंी शदलेल्या 
टोचण्यामार्गनू टोचण्या. या शठकार्ी तात्पयण असे आिे– 

 
कोर्ीतरी अ-सती स्री आपला अधरोष्ठ कोर्ा शप्रयकराकडून व्रर्युतत करून घेऊन आली आिे. 

शतचा पती शतच्या जवळपासच आिे याची शतच्या मशैत्रर्ीला खात्री आिे. पर् त्याला आपर् जर्ू पाशिलेच 
नािी असे भासवनू ती चतुर मतै्रीर् त्या अ–सती स्रीला शतच्यावर शतच्या पतीने ठपका ठेव ू नये म्िर्नू 
वरीलप्रमारे् म्िर्त आिे. ‘आता सिन कर (पतीची बोलर्ी)’ िा वाच्याथण त्या अ–सती स्रीला उदे्दिून आिे 
(शवर्षय क्रमाकं १). ‘शिचा कािीच अपराध नािी’ िा प्रशतपाशदला जार्ारा व्यग्याथण शतच्या पतीला उदे्दिून 
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आिे. (शवर्षय क्रमाकं २). ‘सिन कर’ यातला (‘आपला रार्ग सिन कर म्िर्जे शर्गळून टाक’ िा) सूशचत 
अथणसुद्धा शतच्या पतीलाच उदे्दिून आिे (क्र. २) शतचा पशत शतला खूप वातताडन करू लार्गल्यावर, शतचा 
अपराध असावा असा िजेाऱ्यानंा संिय आला, तर शतच्या ‘र्गैरवतणर्ुकीवर पाघंरूर् घालून त्या द्वारा 
शतजशवर्षयी (िजेाऱ्यामंध्ये) शवश्वास उत्पन्न कररे्’ िा व्यङ्गग्य अशभप्राय िजेाऱ्यानंा उदे्दिून आिे (क्र. ३). 
शतला खावी लार्गर्ारी बोलर्ी व शतची उच्छंृखल वार्गर्ूक यामुंळे शतच्या सवतीला िर्षाच्या उकळया फुटू 
लार्गलेल्या असताना वरील उदािरर्ातला ‘शप्रयेचा’ िा िब्द योजून त्याच्या सािाय्याने नाशयकेचा शविरे्ष 
मोिकपर्ा प्रकाशित कररे् िा व्यङ्गग्याथण शतच्या सवतीला उदे्दिून आिे. (क्र. ४ (‘या इततया (प्रकरर्ा) 
मुळे (म्िर्जे माझा अशवनय उजेडात आल्यामुळे) मी सवतींमध्ये अवमाशनत झाले, अिा शवचाराने तू 
आपलेकडे कमीपर्ा घेरे् योग्य नािी, उलट पतीव्यशतशरतत दुसऱ्याचं्यािी प्रमाला तू पात्र आिेस िा तुझा 
एक मोठेपर्ाच आिे, तेव्िा आता तू खुिाल मान ताठ करून शमरवावसे ¹,’ अिा रीतीने शतचा म्िर्जे 
नाशयकेचा आकर्षणकपर्ा प्रकट कररे् िा व्यङ्गग्य आिय नाशयकेच्या इतर मशैत्रर्ीना उदे्दिून आिे (क्र ५). 
‘तुझ्यावर रु्गप्तपरे् पे्रम करर्ाऱ्या शिचे (म्िर्जे नाशयकेचे) मी आज या प्रकारे रक्षर् केले, आता यानंतर पुनः 
तू स्पष् शदसेल अिा रीतीने अधरोष्ठावर दंतव्रर् करू नयेस’ असे सारं्गनू (शतच्या शप्रयकराला) सावध कररे् 
िा व्यङ्गग्य अशभप्राय त्या नाशयकेवर पे्रम करर्ाऱ्या कामुकाला उदे्दिून आिे (क्र. ६). िे नाशयकेचे र्गैरवतणन 
मी या प्रकारे दडवले’ असे स्वतःचे चातुयण नजरेस आर्नू देरे् िा व्यङ्गग्याथण (जवळपास असर्ाऱ्या) तटस्थ 
(म्िर्जे प्रत्यक्ष संबधं नसलेल्या पर् ज्यानंा शतची चालचलर्ूक मािीत आिे अिा) चार्ाक्ष लोकानंा उदे्दिून 
आिे (क्र. ७) िेच ते व्यवस्था णपतः (शनरशनराळया शवर्षयानंा म्िर्जे श्रोत्यानंा अनुसरून व्यग्याथाच्या 
बदलत जार्ाऱ्या स्वरूपाची सहृदयानंा शनशश्चत कल्पना करता येते) या िब्दाने सुचशवले आिे. 

 
पुढे म्िर्जे दुसऱ्या उद योतातील ‘ज्यातला व्यङ्गग्याथण समजण्याचा क्रम स्पष्परे् लक्षात येत नािी 

असा (एक प्रकार) आशर् (ज्यातला व्यङ्गग्याथण) क्रमाने प्रकाशित िोतो असा दुसरा (प्रकार) या (क्र. २ च्या 
काशरकेने ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीच्या दुसऱ्या (उप) प्रकाराचे (म्िर्जे सलंक्ष्यक्रम ध्वशनप्रकाराचे) 
वर्णन करतेवळेी. कारर् शवशधरूप, शनरे्षधरूप लकवा शवशध अर्गर शनरे्षध या दोिोंपैकी कोर्त्याच स्वरूपाचा 
नसर्ारा, अिा प्रकारानंी वस्तुध्वनीच्या प्रकाराचंी रूपे पूर्णपरे् लक्षात घेऊन वस्तुध्वनी संके्षपाने वर्णन कररे् 
जसे सोपे आिे, तसे अलंकार ध्वनीच्या बाबतीत नािी, कारर् अलंकाराचंी सखं्या फारच मोठी आिे. 
म्िर्ूनच (दुसरा मोठा ‘अलंकारध्वशन’ िा प्रकार वाच्याथािून शभन्न असतो, िे) ‘सशवस्तरपरे्’ दाखवण्यात 
येईल, असे (वृत्तीत) म्िटले आिे. 

 
िीपा 
 
१. सह या धातूचा प्राकृत भारे्षत ‘िोभनू शदसरे्’ असािी अथण आिे, त्याला अनुलक्षनू अशभनवरु्गप्तानंी िा 
व्यंग्याथण साशंर्गतला आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तृतीयस्तु रसाणदलक्षिः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याणक्षप्तः प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दव्यापारणवषयः, इणत 

वाच्याणिणभन्न एव । तथा णह वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दणनवेणदतत्वेन वा स्यात्, णवभावाणदप्रणतपादनमुखेन वा । 
पूवगस्स्मन् पके्ष स्वशब्दणनवेणदतत्वाभावे रसादीनामप्रतीणतप्रसङ्गः । न च सवगि तेषा ं स्वशब्दणनवेणदतत्वम् । 
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यिाप्यस्स्त तत्, तिाणप णवणशष्टणवभावाणदप्रणतपादनमुखेनैवैषा ंप्रतीणत । स्वशब्देन सा केवलम नूद्यते, न तु 
तत्कृता, णवषयान्तरे तथा तस्या अदशगनात् । 

 
न णह केवलशृङ गाराणदशब्दमािभाणज णवभावाणदप्रणतपादनरणहते काव्ये मनागणप 

रसवत्त्वप्रतीणतरस्स्त । यतश्च स्वाणभधानमन्तरेि केवलेभ्योऽणप णवभावाणदभ्यो णवणशष्टेभ्यो रसादीना ंप्रतीणतः, 
केवलाच्च स्वाणभधानादप्रतीणतः, तस्मादन्वयव्यणतरेकाभ्यामणभधेयसामर्थ्याणक्षप्तत्वमेव रसादीनाम् । न 
त्वणभधेयत्वं कथणञ्चत्, इणत तृतीयोऽणप प्रभेदो वाच्याणिन्न एवणेत स्स्थतम् । वाच्येन त्वस्य सहेव 
प्रतीणतणरत्यगे्र दशगणयष्ट्यते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
पर् व्यंग्याथाचा शतसरा, ‘रसाशदस्वरूपी’ प्रकार वाच्याच्या (व्यंजकत्वरूपी) सामर्थ्याने सूशचत 

िोऊनच प्रकाशित िोतो. तो कधीिी साक्षात् िब्दव्यापाराचा (म्िर्जे अशभधेचा) शवर्षय िोऊ िकत नािी. 
म्िर्ून तोिी प्रकार वाच्यािून वरे्गळाच आिे. कारर् तो वाच्य केव्िा असू िकेल? तर एकतर त्याचा 
स्विब्दानंी (म्िर्जे रस, िृरं्गार इ नावानंी) उल्लखे करून, लकवा शवभावाशदकाचें वर्णन करून त्याद्वारे. 
पशिल्या पक्षी रसादींची नाव े जेथे उपयोशजलेली नसतील, तेथे रसादींची प्रतीशत न िोण्याची आपशत्त 
ओढवले! आशर् सर्गळया उदािरर्ात कािी रसादींचा स्विब्दानंी उल्लेख केलेला नसतो. ज्या उदािरर्ात 
तो तसा केलेला असतो. तेथेदेखील त्या रसाशदकाचंी प्रतीशत शवशिष् शवभावाशदकाचं्या वर्णनाच्या द्वारेच 
िोते. (शवभावाशदकामुंळे आधीच झालेल्या) प्रतीतीचा स्विब्दानंी केवळ अनुवाद म्िर्जे पनुर्मनदेि केला 
जातो. ती प्रतीशत कािी स्विब्दानंी म्िर्जे त्याचं्या सामान्य लकवा शविरे्ष नावाचंा उल्लेख केल्याने घडून 
आलेली नसते. कारर् इतर उदािरर्ात (म्िर्जे जेथे स्विब्द म्िर्जे केवळ रसादींची नावचे उल्लशेखलेली 
असतात तेथे) कािी रसादींची प्रतीशत स्विब्दानंी घडवनू आर्लेली शदसत नािी. कारर् ज्या काव्यात 
शवभाव वर्गैरेंचे प्रशतपादन नसते आशर् केवळ ‘िृरं्गार’ वर्गैरे िब्दच असतात अिा काव्यामुळे रसाशदकाचंी 
प्रतीशत अल्पािंानेदेखील िोत नािी. आशर् ज्या अथीं रसादींचे नाव उल्लशेखलेले नसताना सुद्धा केवळ (त्या 
त्या स्थायी भावाला अनुरूप अिा) शवभावाशदकाचेंच प्रशतपादन केलेले असल्यामुळे केवळ शवभावादींमुळेिी 
रसादींची प्रतीशत िोते आशर् ज्या अथी रसादींच्या नुसत्या नामोल्लखेामुळे रसादींची प्रतीशत िोत नािी, त्या 
अथी अन्वय आशर् व्यशतरेक ¹ यावंरून रसाशद िे कोर्त्यािी प्रकारे वाच्य नसतात, तर वाच्याच्या व्यजंकत्व 
सामर्थ्याने प्रकाशित िोर्ारेच असतात. असे असल्यामुळे व्यंग्याथाचा शतसरा (म्िर्जे रसाशदरूप) 
प्रकारदेखील वाच्यािून वरे्गळा िोय िे शसद्ध झाले. मात्र या शतसऱ्या प्रकारच्या (रसाशद) व्यंग्याथाची प्रतीशत 
वाच्याच्या जवळजवळ बरोबरच िोते िे पुढे दाखशवण्यात येईल. 

 
लोचनम् 

 
तृतीयस्स्त्वणत । तुशब्दो व्यणतरेके वस्त्वलंकारावणप शब्दाणभधेयत्वमध्यासाते तावत् । 

रसभावतदाभासतत्प्रशमाः पुननग कदाणचदणभधीयन्ते, अथ चास्वाद्यमानताप्राितया भास्न्त । ति 
ध्वननव्यापारादृते नास्स्त कल्पनान्तरम् । स्खलद्गणतत्वाभाव े
मुख्याथगबाधादेलगक्षिाणनबन्धनस्याशङ कनीयत्वात् । 
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औणचत्येन प्रवृतौ णचत्तवृत्तरेास्वाद्यत्वे स्थाणयन्या रसो, व्यणभचाणरण्या भावः, अनौणचत्येन तदाभासः, 
राविस्येव सीताया ंरतेः । यद्यणप ति हास्यरसरूपतैव, ‘शृङ गाराणि भवेिास्यः’ इणत वचनात् । तथाणप 
पाश्चात्त्येय ं सामाणजकाना ं स्स्थणतः । तन्मयीभवनदशाया ं तु रतेरेवास्वाद्यतेणत शृङ गारतैव भाणत 
पौवापयगणववेकावधीरिेन ‘दूराकषगिमोहमन्ि इव मे तन्नास्म्न याते श्रुणतम्’ इत्यादौ । तदसौ शृङ गाराभास 
एव । तदङ गं भावाभासः । णचत्तवृत्तःे प्रशम एव प्रक्रान्ताया हृदयमाह्लादयणत यतो णवशेषेि, तत एव 
तत्संगृहीतोऽणप पृथग्गणितोऽसौ । यथाएकस्स्मन् शयने पराङ मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो– 

 
रन्योन्यस्य हृणद स्स्थतेऽप्यनुनये संरक्षतोगौरवम् । 
दंपत्योः शनकैरपाङ गवलनाणमश्रीभवच्चकु्षषोः 
भग्नो मानकणलः सहासरभस–व्यावृत्तकण्ठग्रहम् ॥ 
 
इत्यिेष्ट्यारोषात्मनो मानस्य प्रशमः । न चाय ंरसाणदरथगः ‘पुिस्ते जातः’ इत्यतो यथा हषो जायते 

तथा । नाणप लक्षिया । अणप तु सहृदयस्य हृदयसंवादबलाणिभावानुभावप्रतीतौ तन्मयीभावेनास्वाद्यमान 
एव रस्यमानतैकप्रािः णसिस्वभावसुखाणदणवलक्षिः पणरस्फुरणत । तदाह प्रकाशत इणत । तेन ति शब्दस्य 
ध्वननमेव व्यापारोऽथगसहकृतस्येणत । णवभावाद्यथोऽणप न पुिजन्महषगन्यायेन तां णचत्तवृलत्त जनयतीणत 
जननाणतणरक्तोऽथगस्याणप व्यापारो ध्वननमेवोच्यते । स्वशब्देणत शृङ गाराणदना शब्देनाणभधाव्यापारवशादेव 
णनवेणदतत्वेन । णवभावादीणत । तात्पयगशक्त्त्येत्यथगः । ति स्वशब्दस्यान्वयव्यणतरेकौ रस्यमानतासारं रसं 
प्रणत णनराकुवगन् ध्वननस्यवै ताणवणत दशगयणत, न च सवगिेणत । यथा भटे्टन्दुराजस्य–– 

 
यणिश्रम्य णवलोणकतेषु बहुशो णनःस्थेमनी लोचने 
यद्गािाणि दणरिणत प्रणतणदनं लूनास्ब्जनीनालवत् । 
दूवाकाण्डणवडम्बकश्च णनणबडो यत्पास्ण्डमा गण्डयोः 
कृष्ट्िे यणून सयौवनासु वणनतास्वेषैव वेषस्स्थणतः ॥ 
 
इत्यिानुभावणवभावावबोधनोत्तरमेव तन्मयीभवनयुक्त्या 

तणिभावानुभावोणचतणचत्तवृणत्तवासनानुरणञ्जतस्वसणंवदानन्दचवगिागोचरो ऽ थो रसात्मा 
स्फुरत्येवाणभलाषणचन्तौत्सुक्यणनिाधृणतग्लान्यालस्यश्रम – स्मृणतणवतकाणदशब्दाभावऽेणप । 

 
एवं व्यणतरेकाभावं प्रदश्यान्वयाभावं दशगयणत यिापीणत । तणदणत स्वशब्दणनवणेदतत्वम् । 

प्रणतपादनमुखेनेणत । शब्दप्रयुक्त्या णवभावाणद – प्रणतपत्त्येत्यथगः । सा केवलणमणत । तथाणह– 
 
याते िारवतीं तदा मधुणरपौ तित्तझम्पानता ं
काणलन्दीतिरूढवंजुललतामाणलङ्प्ग्य सोत्कण्ठया । 
तद्गीतं गुरुबाष्ट्पगद्गदगलत्तारस्वरं राधया 
 
येनान्तजगलचाणरणभजगलचरैरप्युत्कमुत्कूणजतम् ॥ 
 
इत्यि णवभावानुभावावम्लानतया प्रतीयेते । उत्कण्ठा च चवगिागोचरं प्रणतपद्यत एव । 

सोत्कण्ठाशब्दः केवलं णसिं साधयणत । उत्कणमत्यनेन तूक्तानुभावानुकषगिं कतंु सोत्कण्ठाशब्दः प्रयुक्त 
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इत्यनुवादोऽणप नानथगकः । पुनरनुभावप्रणतपादने णह पुनरुस्क्तरतन्मयी भावो वा न तु तत्कृतेत्यि हेतुमाह–
णवषयान्तर इणत । ‘यणिश्रम्य’ इत्यादौ । न णह यदभावेऽणप यिवणत तत्कृतं तणदणत भावः । अदशगनमेव 
िढ्यणत–न हीणत केवलशऽब्दाथं स्फुट्यणत । णवभावादीणत । काव्य इणत । तव मते काव्यरूपतया 
प्रसज्यमान इत्यथगः । मनागपीणत । 

 
शृङ गारहास्यकरुिरौिवीरभयानकाः । 
बीभत्साद भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाटे्य रसाः स्मृताः ॥ 
 
इत्यि । एवं स्वशब्देन सह रसादेव्यगणतरेकान्वयाभावमुपपत्त्या प्रदश्यग तथैवोपसंहरणत । 

यतशे्चत्याणदना कथणञ्चणदत्यन्तेन । अणभधेयमेव सामर्थ्यं सहकाणरशस्क्तरूपं णवभावाणदकं रसध्वनने शब्दस्य 
कतगव्ये, अणभधेयस्य च पुिजन्महषगणभन्नयोगके्षमतया जननव्यणतणरक्ते 
णदवाभोजनाभावणवणशष्टपीनत्वानुणमतराणिभोजनणवलक्षितया चानुमानव्यणतणरक्ते ध्वनने कतगव्ये, सामर्थ्यं 
शस्क्तः णवणशष्टसमुणचतवाचकसाकल्यणमणत द्व्योरणप शब्दाथगयोध्वगननं व्यापारः । एवं िौ पक्षावुपक्रम्याद्यो 
दूणषतः, णितीयस्तु कथणञ्चत् दूणषतः कथणञ्चदङ गीकृतः, जननानुमानव्यापाराणभप्रायेि दूणषतः, 
ध्वननाणमप्रायेिाङ गीकृतः । 

 
यस्त्विाणप तात्पयगशस्क्तमेव ध्वननं मन्यते, स न वस्तुतत्त्ववेदी । णवभावानुभावप्रणतपादके णह वाक्ये 

तात्पयगशस्क्तभेदे संसगे वा पयगवस्येत्; न तु रस्यमानतासारे रसे, इत्यलं बहुना । इणतशब्दो हेत्वथे । ‘इत्यणप 
हेतोस्तृतीयोऽणप प्रकारो वाच्याणिन्न एव’े णत सम्बन्धः । सहेवेणत । इव शब्देन णवद्यमानोऽणप क्रमो न 
संलक्ष्यत इणत तिशगयणत । अग्र इणत । णितीयोद्द्योते ॥ ४ ॥ 

 
लोचन 

 
‘पर् (व्यङ्गग्याथाचा) शतसरा’ …वर्गैरे. ‘पर्’ िा िब्द (रसध्वनीचा इतर प्रकारािूंन) ‘वरे्गळेपर्ा’ या 

अथी आिे. वस्तु आशर् अलङ कार िे (कािी वळेा व्यङ्गग्य असले, तरी), िब्दानंी वाच्य िोऊ िकर्ारे 
असतात, िे तर प्रशसद्धच आिे. पर् रस, भाव, ² त्याचें आभास, ³ भावाचें प्रिम, ⁴ िे मात्र केव्िािी वाच्य 
िोऊ िकत नािीत, इतकेच नव्िे, तर केवळ आस्वाद घेण्यास योग्य अिा स्वरूपाने ते प्रतीत िोतात. 
त्याचं्या बाबतीत ध्वनन– (म्िर्जे व्यञ्जना–) व्यापाराशिवाय दुसऱ्या कोर्त्यािी िब्दव्यापाराची कल्पनाच 
करता येत नािी. कारर् तेथे (म्िर्जे रसाशद अथण प्रकट करण्याचे बाबतीत) िब्दाचे (व्यञ्जक) सामर्थ्यण 
कुन्ण्ठत िोत नसल्याने वाच्याथाचा बाध िोरे् वर्गैरे, ‘लक्षर्ा’ प्रवृत्त िोण्याच्या कारर्ाचं्या अन्स्तत्वाबद्दल 
िकंािी उपन्स्थत िोऊ िकत नािी. स्थायी (म्िर्जे न्स्थरस्वरूपाची) शचत्तवृत्ती जर (औशचत्याने म्िर्जे) 
योग्य ⁵ व्यततीशवर्षयी प्रवृत्त िोत (म्िर्जे कायण करीत) असली आशर् जर ती आस्वादयोग्य असली, तर 
शतला ‘रस’ म्िर्ावयाचे. ती शचत्तवृशत्त (स्थायी नसून) जर व्यशभचाशरर्ी ⁶ असली, तर शतला ‘भाव’ अिी 
सं्ा आिे. याच (म्िर्जे स्थायी व व्यशभचाशरर्ी) शचत्तवृशत्त जर अनुशचत व्यततीशवर्षयी प्रवृत्त झाल्या, तर ते 
(अनुक्रमे) रस व भाव याचें आभास िोत. जसे, रावर्ाची (परस्री असलेल्या) सीतेशवर्षयी (प्रवृत्त झालेली) 
रती (िे रसाभासाचे… उदािरर् िोय ⁷) आशर् िृरं्गारापासून (म्िर्ज ‘िृरं्गाराभासा’ च्या द्वारे) िास्यरस 
उत्पन्न िोतो. ⁸’ या वचनाप्रमारे् जरी रावर्ाची सीताशवर्षयक रती िी िास्योत्पादकच असली, तरी ती 
िास्याची न्स्थती रशसकानंा (तन्मय िोण्याच्या अवस्थेनंतर) मार्गािून प्राप्त िोते. परंतु ते तन्मय झाले 
असताना रती िीच आस्वाद्य असते, म्िर्ून ‘लाबंून आकृष् करर्ाऱ्या जादूच्या मंत्राप्रमारे् असलेले शतचे 
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नाव माझ्या कानी पडताच’ इत्याशद उदािरर्ामंध्ये ⁹ (तन्मय अवस्थेत) योग्यायोग्यतेचा ¹⁰ (म्िर्जे िी 
कोर्ाची कोर्ाबद्दल रती आिे वर्गैरे तपशिलाचा) शववके रािात नसल्याने त्या अवस्थेत िृरं्गाररसाचाच 
अनुभव येतो. तेव्िा तो िृरं्गाराभासच िोय (िास्यरस नव्िे). िृरं्गाराशद रसाचं्या आभासाचें जो अंर्ग असतो तो 
भावाभास. (उद्दीशपत झालेल्या) शचत्तवृत्तीचा प्रिमच ज्याअथी हृदयाला शविरे्ष आनंद देतो, त्याअथीच 
भाव–प्रिम जरी ‘भावा’ंतच अन्तभूणत िोत असला, तरी तो रस, भाव, रसाभास यािूंन वरे्गळा मानण्यात 
आला आिे. ¹¹ जसे– 

 
पती व पत्नी एकाच िय्येवर पडली िोती, ¹² पर् त्यानंी तोंडे एकमेकापंासून शफरवलेली 

असल्यामुळे त्यानंा एकमेकाचें समार्गमसुख शमळत नव्िते व ती तळमळत िोती. दोघाचं्यािी मनात 
परस्पराचंा अनुनय करण्याची इच्छा असूनिी दोघेिी आपापल्या अशभमानाचे कसोिीने रक्षर् करीत िोती. 
मर्ग त्यानंतर ते आपापल्या डोळयाचं्या बािुल्या डोळयाचं्या कोपऱ्याकंडे िळूिळू वळवीत असताना दोघाचं्या 
नजरा एकमेकीत शमसळल्या व मर्ग िसू येऊन वरे्गाने एकमेकाकंडे वळून ते एकमेकाचं्या र्गळयानंा शमठी 
मारीत असतानाच त्याचें स्वाशभमानाच्या पोटी उत्पन्न झालेले भाडंर् पार मोडून पडले!’) 

 
या उदािरर्ात मान ¹³ म्िर्जे ईष्येमुळे उत्पन्न झालेला रोर्ष पार िान्त झालेला (म्िर्जे ओसरून 

रे्गलेला) आिे. 
 
आशर् िा रसादी अथण ‘तुला मुलर्गा झाला आिे’ या लौशकक वातेमुळे जो (लौशकक) िर्षण िोतो, त्या 

प्रकारचा नािी. लकवा िा ‘लक्षरे्’ मुळे उत्पन्न िोर्ारािी नािी. तर सहृदयाच्या हृदयाच्या तारा (पात्राचं्या 
भावनािंी) जुळून त्या अवस्थेत शवभाव, अनुभाव प्रतीत झाले असताना त्याला प्राप्त िोर्ाऱ्या तन्मयतेमुळे 
तो केवळ आस्वाशदला जार्ाराच असतो. आस्वाशदले जारे् िाच त्याचा एकुलता एक प्रार् (स्वभाव) असतो 
आशर् तो (रसाशद) प्रशसद्ध स्वरूपाच्या लौशकक सुखाशदकािूंन वरे्गळा असा ¹⁴ स्फुरतो, म्िर्ूनच वृशत्तकार 
म्िर्तात की तो ‘प्रकाशित िोतो.’ त्यामुळे त्या रसाशदकाचं्या बाबतीत, अथाचे सिकायण लाभलेल्या ¹⁵ 
िब्दाचा ‘ध्वनन (व्यञ्जन)’ िाच व्यापार असतो. (अशभधेने प्रकट केले जार्ारे) शवभाव वर्गैरे अथणसुद्धा त्या 
(रसानुभवरूपी) शचत्तवृत्तीला पुत्रजन्मामुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या िर्षाच्या पद्धतीने उत्पन्न करीत नािीत. म्िर्ून 
उत्पादनाच्या व्यापारािून वरे्गळया असलेल्या, अथाच्या व्यापारालािी ‘ध्वनन’च म्िटले आिे. ‘स्विब्दानंी’ 
– म्िर्जे ‘िृरं्गार’ वर्गैरे िब्दानंी, केवळ अशभधा व्यापाराने त्याचा बोध करून शदल्यामुळे. ‘शवभावाशदकाचें’ 
इ. म्िर्जे (सपूंर्ण वातयाच्या) तात्पयणिततीने. त्यापंैकी स्विब्दाचंा (म्िर्जे रसादींच्या वाचकिब्दाचंा) 
आस्वाशदला जारे् िेच शजचे सवणस्व असते अिा रसप्रतीतीिी अन्वयव्यशतरेकानंी ¹⁶ सािचयणसंबधं नसतो. 
अिा रीतीने त्याचें खंडन करण्याकशरता ध्वननाच्या अन्वयव्यशतरेकाचंाच रसप्रतीतीिी सािचयणसंबधं 
असतो, िे वृशत्तकार ‘आशर् सर्गळया उदािरर्ात कािी’ … इ. िब्दानंी दिणशवतात. उदा. भटे्टदुराजाचंा ¹⁷ 
पुढील श्लोक पािा– 

 
मध्येच थाबंून थाबंून (कृष्र्ाकडे) अनेक वळेा पाशिल्याने (र्गोपशस्रयाचंी) दृष्ी जर चंचल िोत 

असेल, तोडलेल्या कमलवलेींच्या देठाप्रमारे् त्याचंी र्गाते्र प्रत्येक शदविी कृि िोऊन सुकून जात असतील 
आशर् दूवांकुराचें अनुकरर् करर्ारा दाट पाढंरेपर्ा र्गालावंर शदसत असेल, तर, तीच, म्िर्जे अिीच, 
कृष्र्ाने तारुण्यात पदापणर् केले असताना नवयौवना र्गोपशस्रयाचंी अवस्था असर्ार (नािी का?) 
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या उदािरर्ात जरी अशभलार्ष, शचन्ता, औत्सुतय, शनद्रा, धृशत, ग्लाशन, आलस्य, श्रम, स्मृशत, 
शवतकण  वर्गैरे (व्यशभचाशरभावाचें ¹⁸ वाचक) िब्द (वापरलेले) नसले, तरी अनुभाव–शवभावाचें ¹⁹ ्ान 
(अशभधेने) झाल्याबरोबरच (सहृदयानंा पद्यातील शवर्षयािी) तन्मयता प्राप्त िोते. त्यामुळे त्या त्या अनुभाव 
– शवभावानंा योग्य असर्ाऱ्या (स्थायी – व्यशभचारस्वरूपी) शचत्तवृत्तींच्या वासनानंी (म्िर्जे ससं्कारानंी) 
शमशश्रत झालेल्या (म्िर्जे रंर्गलेल्या) अिा (सहृदयाच्या) आत्मचैतन्याच्या आनन्दमय साक्षात्काराचा शवर्षय 
िोर्ारा (शवप्रलम्भ िृरं्गार–) रसस्वरूपाचा अथण प्रकाशित िोतोच! 

 
याप्रमारे् व्यशतरेकव्याप्ती नािी (म्िर्जे रसादींचे वाचकिब्द नसतील तेथे रसादींची प्रतीती िोत 

नािी िी व्याप्ती खरी नािी) िे दाखशवल्यावर (रसादींचे वाचक िब्द असले तरच रसप्रतीती िोते, िी) 
अन्वयव्यान्प्तसुद्धा खरी नािी िे वृशत्तकार ‘ज्या उदािरर्ात’ इ. िब्दानंी स्पष् करतात. ‘तो’ म्िर्ज 
(रसादींचा त्याचं्या) वाचकिब्दानंी केलेला उल्लखे. ‘(शवशिष् शवभावाशदकाचं्या) वर्णनाच्या द्वारेच,’ म्िर्जे 
िब्दद्वारा करून शदलेल्या शवभाव वर्गैरेच्या ्ानामुळेच, असा आिय. ‘त्या प्रतीतीचा केवळ अनुवाद’…. 
वर्गैरे. जसे– 

 
‘त्यावळेी (र्गोकुळ सोडून) मधुसूदन कृष्र् द्वारकेला शनघनू रे्गल्यावर त्याने (जलशविार करताना) 

यमुनेत (वारंवार) अंर्ग झोकून शदल्यामुळे लकशचत नम्र झालेल्या (म्िर्जे वाकलेल्या), यमुनातीरी 
वाढलेल्या वतेसवृक्षाला उत्कंशठत झालेल्या राधेने आललर्गन शदले. त्यावळेी बाष्पप्रवािामुळे दाटलेल्या 
कण्ठाने शतने तारस्वराने असे कािी र्गीत र्गाशयले की, जलप्रवािाच्या अन्तभार्गी रािर्ाऱ्या जलचर पक्ष्यानंी 
देखील उत्कन्ण्ठत िोऊन मोठ्याने कूजन केले. 

 
या उदािरर्ातले शवभाव व अनुभाव ²⁰ स्पष्परे् प्रत्ययाला येतात. आशर् राधेची ‘उत्कण्ठा’ (िा 

व्यशभचाशरभाव) सुद्धा (सहृदयाच्या) आस्वादाचा शवर्षय िोतेच. (दुसऱ्या चरर्ातला) सोत्कण्ठा िा िब्द 
शसद्ध असलेली र्गोष्च पुनः सारं्गर्ारा (म्िर्जे शवभावअनुभावानंीच सुचशवलेल्या उत्कण्ठेचा केवळ अनुवाद 
म्िर्जे पनुरुच्चार करर्ारा) आिे. पर् िा ‘अनुवाद (म्िर्जे पुनरुच्चार) देखील शनरुपयोर्गी नािी, कारर् िा 
‘सोत्कण्ठा’ िब्द वापरला असल्यामुळे पुढे म्िर्जे चवर्थ्या चरर्ात योशजलेल्या उत्कम् (उत्कन्ण्ठत 
िोऊन) या िब्दाने राधेचे, प्रथम वर्मर्लेले अनुभाव (जलचराचं्या बाबतीत) खेचनू आर्ले जातात (व 
त्याचंी जलचराचं्या उत्कंठेिी सारं्गड घातली जाते). ²¹ जलचर पक्ष्याचं्या बाबतीत त्या अनुभावाचें पनु्िा 
वर्णन केले असते, तर पुनरुतती झाली असती व त्या उत्कंठेिी रशसक तन्मयिी झाले नसते, ‘ती प्रतीशत 
कािी (रसादींच्या) वाचक िब्दानंी घडून आलेली नसते’ याचे कारर् (वृशत्तकार) ‘इतर उदािरर्ात’ 
इत्याशद िब्दानंी सारं्गतात. (इतर उदािरर्ातं म्िर्जे) ‘मध्येच थाबंून थाबंून’ – इ. उदािरर्ात (स्थायी व 
व्यशभचारी भावाचंा त्याचं्या वाचक िब्दानंी उल्लेख केलेला नसूनिी रसप्रतीती िोते). कारर् जी र्गोष् दुसऱ्या 
एखाद्या र्गोष्ीच्या अभावी घडून येते, ती कािी त्या दुसऱ्या र्गोष्ीमुळे घडून येत नािी; िा भावाथण. 
शवभावादींचे प्रशतपादन केले नसताना रसाशदप्रतीती झालेली शदसत नािी, याच र्गोष्ीला (वृशत्तकार ‘कारर् 
ज्या काव्यात’ – वर्गैरे िब्दानंी दुजोरा देतात.) (वृत्तीतल्या) ‘केवळ’ िब्दाचा अथण (वृशत्तकार) ‘शवभाव 
वर्गैरेंचे (प्रशतपादन नसलेल्या काव्यामध्ये)’ इत्याशद िब्दानंी स्पष् करतात. ‘काव्यामध्ये’ म्िर्जे तुमच्या मते 
ज्या रचनेला ²² काव्य म्िर्नू संबोधण्याचा प्रसंर्ग येतो, त्यामध्ये, िा अथण. ‘अल्पािंाने देखील’…. म्िर्जे 
उदािरर्ाथण – 
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िृरं्गार, िास्य, करुर्, रौद्र, वीर, भयानक, तसेच बीभत्स व अद भतु या नावाचें असे आठ रस 
नाट्यामध्ये मानले आिेत. ²³ 

 
यासारख्या उदािरर्ामंध्ये. ²⁴ याप्रमारे् रसादींची त्याचं्या वाचक िब्दािंी अन्वयव्याप्ती लकवा 

व्यशतरेकव्याप्ती नसते, िे युन्ततवादाने दाखवनू देऊन तसाच समारोप (वृशत्तकार ‘अन्वय’ व ‘व्यशतरेक’ िे 
िब्द प्रत्यक्ष वापरून) ‘आशर् जेथे रसादींचे’….पासून ‘आशक्षप्त िोर्ारेच असतात’ येथपयंतच्या वातयानंी 
कशरतात. (‘वाच्यसामर्थ्याने आशक्षप्त िोर्ारे’ िे शविरे्षर् िब्द आशर् अथण या दोिोंच्यािी बाबतीत लावनू 
दाखशवता येईल िे लोचनकार पुढीलप्रमारे् स्पष् करतात –) िब्द रसाचे ध्वनन करतो (असे ज्या वळेी 
म्िटले जाते), त्या वळेी त्याचा वाच्याथण म्िर्जे शवभाव वर्गैरे, िेच त्याला (म्िर्जे िब्दाला), ध्वननाचे 
कामी मदत करर्ारे ²⁵ त्याचे (म्िर्जे िब्दाचे) सामर्थ्यण असते. येथे ‘अशभधेय िेच सामर्थ्यण’ (असा कमणधारय 
समास मानला). (त्या सािाय्यभतू सामर्थ्याने िब्द रसादींना ‘आशक्षप्त’ करतो, िे झाले िब्दाचे 
ध्वननसामर्थ्यण) आशर् वाच्याथण ज्या वळेी रसादींचे ध्वनन करतो, त्या वळेी (रु्गर्ालंकारानंी) शवशिष् आशर् 
(रसाशभव्यततीस) उशचत असा िब्दसमूि िे त्याचे (म्िर्जे अशभधेयाचे) व्यजंकत्वसामर्थ्यण िोय. (येथे 
‘अशभधेयाचे सामर्थ्यण’ असा र्षष्ठी तत्पुरुर्ष समास मानला). िा (िब्द व वाच्याथण याचंा) ध्वननव्यापार 
जननव्यापारािून म्िर्जे ‘उत्पन्न कररे्’ या व्यापारािून वरे्गळा असतो, ²⁶ कारर् पतु्रजन्मामुळे शपत्याला 
िोर्ाऱ्या िर्षािून रसादींचा आनंदरूप अनुभव िा शभन्न असतो. तो (ध्वनन–व्यापार) अनुमानािूनिी वरे्गळा 
असतो, ²⁷ कारर् रसादींचे स्वरूप, शदवसा न जेवरे् याने शवशिष् अिा पुष्पर्ावरून अनुशमत िोर्ाऱ्या 
राशत्रभोजनािूनिी ²⁸ शनराळे असते. अिा रीतीने िब्द आशर् (वाच्य) अथण या दोिोंचािी ‘ध्वनन’ िा व्यापार 
असतो. ²⁹ याप्रमारे् दोन पक्षाचंा प्रस्ताव करून त्यातील (रस स्विब्दानंी वाच्य िोऊ िकतो िा) पशिला 
पक्ष खोडून काढला. पर् दुसरा (शवभावादींच्या प्रशतपादनाच्या द्वारे रसादींची प्रतीशत येते, िा) कािीसा 
खोडला आशर् कािीसा स्वीकारला. म्िर्जे शवभावाशदकाचंा तो व्यापार जनन लकवा अनुमानाच्या स्वरूपाचा 
नसतो अिा दृष्ीने खोडला आशर् तो ध्वननस्वरूपच असतो या दृष्ीने स्वीकारला. ³⁰ 

 
पर् यथेिी (म्िर्जे रसाशदकाचं्या प्रतीतीच्या बाबतीतिी) जो ध्वनन म्िर्जे तात्पयणिततीच िोय 

असे मानतो, ³¹ त्याला यातले सत्य काय िे कळलेले (शदसत) नािी. कारर् शवभाव, अनुभाव इत्यादींचे 
वर्णन करर्ाऱ्या वातयाच्या बाबतीत तात्पयणिततीचे कायण एकतर भेद लकवा ससंर्गण ³² दाखशवण्यातच संपते. 
या तात्पयणिततीचे पयणवसान ‘आस्वाशदले जारे् िेच ज्याचे स्वरूप (लकवा सार) आिे’ अिा रसात केव्िािी 
िोत नािी. तेव्िा आता या बाबतीत अशधक कािी बोलण्याची र्गरज नािी. (वृत्तीतला) इशत (असे 
असल्यामुळे) िा िब्द ‘या कारर्ामुळे’ या अथी आिे. ‘यािी कारर्ामुळे शतसरा (म्िर्जे रसाशद िा) 
प्रकारदेखील वाच्याथािून वरे्गळाच आिे’ असा संबधं जोडावयाचा. (‘वाच्याथाच्या) जवळजवळ बरोबरच’ 
…वर्गैरे. ‘जवळजवळ’ या िब्दाने (वाच्याथाचा बोध िोरे् व रसादींची प्रतीती िोरे् यामंधे) क्रम (म्िर्जे एक 
आधी व दुसरा नंतर असा) असूनिी तो (क्रम सहृदयाचं्या) लक्षात येत नािी िे (वृशत्तकार दाखवीत 
आिेत). ‘पुढे’ म्िर्जे दुसऱ्या उद द्योतात. 

 
िीपा 
 
१ ‘िे असले, म्िर्जेच तेिी असते’ याला ‘अन्वय’ म्िर्तात व ‘िे नसले की तेिी नसते’ याला ‘व्यशतरेक’ 
म्िर्तात. शवभावाशदकाचें प्रशतपादन असले, तरच रसादींची प्रतीशत िोते िा झाला अन्वय व शवभावाशदकाचें 
प्रशतपादन नसले तर रसादींची प्रतीशत िोत नािी िा झाला व्यशतरेक. 
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२. ३. व ४. –रस, भाव, रसाभास, भावाभास व भावप्रिम याचें स्पष्ीकरर् यानंतर लरे्गच, याच पशरच्छेदात 
आले आिे. 
 
५ योग्य म्िर्जे उदािरर्ाथण पत्नीची पतीशवर्षयी आशर् पतीची पत्नीशवर्षयी इ. 
 
६ म्िर्जे अल्पकाळ शटकर्ारी. 
 
७ रस व भाव याचंी उदािररे् जार्गोजार्ग सापडत असल्याने ती अशभनवरु्गप्तानंी शदलेली नसावीत आशर् 
रसाभासाचे उदािरर् शदल्यावर त्यावरून भावाभासाची कल्पना कशरता येते, म्िर्ून भावाभासाचे उदािरर् 
शदले नसाव.े 
 
८ पािा, नाट्यिास्र, ६–३९. 
 
९ िे उद्र्गार रावर्ाच्या तोंडचे आिेत. पािा, लोचन– (बालशप्रया आवृशत्त), प १७८; व अशभनवभारती, 
कंर्गलेकृत ‘रसभाव–शवचार’, पृ. २११. अशभनवभारतीमध्ये िी पशिली ओळ ‘रावर्काव्यातील’ आिे असे 
म्िटले आिे व लोचन (कािी आवृत्ती) पृ. १७८ वरिी ‘रावर्काव्य’ असा उल्लखे आिे. त्याचा अयण 
रावर्शवर्षयक नाटक अर्गर काव्य असा कशरता येईल, परंतु नक्की कोर्त्या गं्रथातील िा श्लोक असावा िे 
समजण्यास मार्गण नािी. 
 
१० ‘पौवापयण’ याचा अथण आम्िी ‘योग्यायोग्यता’ असा केला आिे. याच िब्दाचा वापर ‘लोचना’त पुनः पृ. 
३१७ वर (बालशप्रया आवृशत्त) केला आिे. 
 
११ तुलनाथण पािा, जर्गन्नाथाचा रसर्गङ र्गाधर, आठवले आवृशत्त, पृ. २४३ व २४६. 
 
१२ अमरुितक, २३. 
 
१३ ‘मान’ िा िब्द तेिेतीस व्यशभचाशरभावाचं्या यादीत नसला, तरी ‘मान’ म्िर्जे (ईष्याजन्य) अमर्षण. 
‘अमर्षण’ िा व्यशभचाशरभाव मानण्यात आला आिेच. 
 
१४ म्िर्जे रसाशद िा आधीपासूनच शसद्ध असलेला अिा स्वरूपाचा नसतो, तर तो सहृदयाला येर्ारा एक 
शवशिष् अनुभव आिे. िाच आिय अशभनव रु्गप्तानंी ‘अशभनवभारती’मध्ये (पृ. १७५–प्रा. कंर्गलेकृत रस–
भाव–शवचार) साशंर्गतला आिे. 
 
१५ उद द्योत – १ दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन वरील टीप १२. 
 
१६ पािा - वरील टीप १ ली 
 
१७ पािा “उद द्योत – १ आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्”वरील भट्ट इंदुराज 
याचं्यासबंंधीची ६ वी टीप. 
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१८ या व्यशभचाशरभावाचं्या शववचेनासाठी पािा, भरत, नाट्यिास्र, अध्याय ७; साशित्यदपणर्, पशरच्छेद ३; 
रसर्गंर्गाधर, आनन १. 
 
१९ उदा.–येथे कृष्र् िा आलम्बनशवभाव असून नेत्राचंा अन्स्थरपर्ा इ. ‘अनुभाव’ आिेत. 
 
२० येथे ‘कृष्र्’ िा आलम्बन शवभाव, वतेसवृक्ष िा उद्दीपनशवभाव आशर् आललर्गन, तारस्वराने र्गीत र्गारे् इ. 
‘अनुभाव’ आिेत. 
 
२१ ‘उत्कम्’ या िब्दाने जलचराचंी उत्कंठा िा राधेने उत्कन्ण्ठत िोऊन र्गाशयलेल्या र्गीताचा पशरर्ाम िोय, 
इतके दाखवावयाचे आिे. ‘उत्कन्ण्ठत झालेल्या, असे आधी (राधेच्या बाबतीत) म्िटले नसते, तर राधेचे 
अनुभाव जलचराचं्या बाबतीत पुन्िा वर्ाव ेलार्गले असते. राधेच्या उत्कण्ठेचा आस्वाद मात्र अनुभावाचं्या 
द्वारेच (व्यजंनेने) घेतला जातो, ‘उत्कंशठत झालेल्या’ या िब्दाच्या अशभधेने नािी. 
 
२२ ज्या रचनेत शवभावाशदकाचें वर्णन नसून रसादींचे वाचकिब्दच असतात, त्या रचनेमध्ये रसादींची 
प्रतीशत िोत नािी. अिी रचनासुद्धा प्रशतपक्ष्याच्या मते ‘काव्य’ या सं्ेला पात्र िोईल, असा भावाथण. 
 
२३ पािा, नाट्यिास्र. ६–१५ 
 
२४ येथे कोर्त्यािी रसाची प्रतीशत िोत नािी असा आिय. 
 
२५ पािा, उद द्योत १ वरील “रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी” 
 
२६ चक्र, दण्ड, कंुभार इ. घटाच्या शनशमत्तकारर्ाचंा नाि झाला, तरी त्यामुळे त्यापासून उत्पन्न झालेले 
कायण जो घट, त्याचा नाि िोत नािी, परंतु शवभावाशद काररे् दूर झाली की, त्यापंासून व्यंजनेने िोर्ारी 
रसप्रतीशतसुद्धा नािीिी िोते, म्िर्ून ध्वननव्यापार िा उत्पादन व्यापार नव्िे. 
 
२७ ध्वननव्यापार िा अनुमानािून वरे्गळा, कारर् अनुमानामध्ये जसा शनशश्चतपर्ा असतो तसा ध्वननाचे 
बाबतीत नसतो. या मुद्द्याचे अशधक शववरर् ‘ध्वन्यालोका’च्या शतसऱ्या उद्द्योतामध्ये (पािा, किी आवृशत्त पृ. 
४४८ पासून पुढे) केलेले आिे. 
 
२८ शदवसा न जेवरे् याने शवशिष् इ. आियाचे वातय मीमासंकाचं्या मते ‘अथापशत्त’ या प्रमार्ाचे उिािरर् 
आिे, पािा, उद द्योत १ मधील ‘अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’ वरील 
१२ वी टीप) परंतु नैयाशयक िे अथापत्तीचा अन्तभाव अनुमानप्रमार्ामध्येच कशरतात. येथे अशभनवरु्गप्तानंी 
नैयाशयकाचं्या मताला अनुसरून अथापत्तीलािी अनुमानच म्िटले आिे. 
 
२९ ध्वननव्यापार जरी िब्द व वाच्याथण या दोिोंचािी असला, तरी ज्या उदािरर्ात िब्द व अथण यापंैकी जो 
मुख्यत्वाने व्यजंक असेल त्यावरून त्या व्यंजनेच्या प्रकाराला िाब्दी व्यजंना लकवा आथी व्यजंना असे 
म्िर्ण्यात येते. प्राधान्येन व्यपदेशा भवस्न्त । िा न्याय सुप्रशसद्धच आिे.] 
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३० रस िा ‘उत्पन्न िोत नािी’ या मताच्या खंडनासाठी पािा, कािी आवृशत्त, पृ. १८२ वरील भट्टनायकाने 
केलेले उत्पशत्तवादाचे खण्डन. ‘अनुमान’ पक्षाच्या खंडनासाठी कािी आवृशत्त, ४४८ पासून पुढील पृष्ठे पािा. 
 
३१ पािा, उद द्योत १ – ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’, मधील टीप १४ वी. सवणत्र तात्पयणिततीच 
मानर्ारा िा टीकाकार अथात् मीमासंक असावा. 
 
३२ ‘र्गाय आर्’ या सारखे वातय घेऊ. तात्पयणिततीने एक तर ‘र्गाय’च आर्ावयाची आिे, दुसरे कािी 
आर्ावयाचे नािी. तसेच र्गाय ‘आर्ावयाची’ आिे, दुसरी कािी कृशत करावयाची नािी. अिा रीतीने इतर 
कमे लकवा शक्रया यािूंन भेद (फरक) दाखशवला जातो, लकवा ‘आर्ण्याच्या शक्रयेचे र्गाय िे कमण आिे’ अिा 
तऱ्िेने संसर्गण (शवशिष् संबधं) दाखशवला जातो. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
काव्यस्यात्मा स एवाथगस्तथा चाणदकवेः पुरा । 
क्रौञ्चिन्िणवयोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ ५ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
तोच अथण काव्याचा आत्मा िोय. कारर् पूवी क्रौञ्च पक्ष्याला झालेल्या (सिचरीच्या) शवयोर्गामुळे 

उत्पन्न झालेल्या आशदकवींच्या ¹ िोकाचेच श्लोकात पयणवसान झाले. ॥ ५ ॥ 
 

ध्वन्यालोकः 
 

णवणवधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारुिः काव्यस्य स एवाथगः सारभूतः । तथा चाणदकवेवाल्मीकेः 
णनहतसहचरीणवरहकातरक्रौञ्चाक्रन्दजणनतः शोक एव श्लोकतया पणरितः । शोको णह 
करुिरसस्थाणयभावः । प्रतीयमानस्य चान्यप्रभेददशगनेऽणप रसभावमुखेनैवोपलक्षिम्, प्राधान्यात् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
नाना प्रकारचे वाच्याथण, वाचक िब्द आशर् रचना ² (म्िर्जे समासाचंा योग्य वापर) याचं्या (रम्य) 

आशवष्कारामुळे सुंदर झालेल्या काव्याचे ³ सारसवणस्व म्िर्जे तोच अथण िोय. असे असल्यामुळेच, मारल्या 
रे्गलेल्या सिचरीच्या शवयोर्गाने ⁴ व्याकुळ झालेल्या क्रौञ्च पक्ष्याच्या आक्रोिामुळे उत्पन्न झालेल्या, 
आशदकवीच्या िोकाचेच श्लोकात रूपातंर झाले. िोक िा तर करुर्रसाचा स्थायी भाव िोय. (‘िोक’ िा 
प्रतीयमानच म्िर्जे व्यंग्यच असतो िे ५ व्या काशरकेच्या लरे्गच आधी वृत्तीत साशंर्गतले आिे); आशर् 
प्रतीयमानाचे इतर, म्िर्जे वस्तु व अलंकार िे प्रकार आढळत असले तरी या काशरकेत केवळ रस, भाव, 
इत्यादींचाच शनदेि प्रतीयमानाच्या सवणच प्रकाराचंा बोधक म्िर्ून केला आिे. ⁵ कारर् रस, भाव िेच 
(प्रतीयमानाच्या प्रकारातं) मुख्य आिेत. 
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लोचनम् 
 
एवं ‘प्रतीयमानं पुनरन्यदेव’ इतीयता ध्वणनस्वरूपं व्याख्यातम् । अधुना 

काव्यात्मत्वणमणतहासव्याजेन च दशगयणत – काव्यस्यात्मेणत । स एवेणत प्रतीयमानमािेऽणप प्रक्रान्ते तृतीय 
एव रसध्वणनणरलत मन्तव्यम्, इणतहासबलात् प्रक्रान्तवृणत्तग्रन्थाथगबलाच्च । तेन रस एव वस्तुत 
आत्मावस्त्वलङ कारध्वनी तु सवगथा रसं प्रणत पयगवस्येते इणत वाच्यादुत्कृष्टौ ताणवत्यणभप्रायेि ‘ध्वणनः 
काव्यस्यात्मे’णत सामान्येनोक्तम् । शोक इणत । क्रौञ्चस्य िन्िणवयोगेन सहचरी हननोद भूतेन 
साहचयगध्वंसनेनोस्त्थतो यः शोकः स्थाणयभावो णनरपेक्षभावत्वाणिप्रलम्भशृङ गारोणचतरणतस्थाणयभावादन्य 
एव, स एव तथाभूत णवभावतदुत्थाक्रन्दाद्यनुभावचवगिया हृदयसंवादतन्मयीभवनक्रमादास्वाद्यमानता ं
प्रणतपन्नः करुिरसरूपता ं लौणककशोकव्यणतणरक्ता ं स्वणचत्तिुणतसमास्वाद्यसारा ं प्रणतपन्नो 
रसपणरपूिगकुम्भोच्चलनवणच्चत्तवृणत्तणनःष्ट्यन्दस्वभाववास्ग्वलापाणदवच्च समयानपेक्षत्वेऽणप 
णचत्तवृणत्तव्यञ्जकत्वाणदणत नयेनाकृतकतयवैावेशवशात्समुणचतशब्दच्छन्दोवृत्ताणदणनयस्न्ितश्लोकरूपता ं
प्राप्तः — 

 
मा णनषाद प्रणतष्ठा ंत्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्क्रौञ्चणमथुनादेकमवधीः काममोणहतम् ॥ इणत । (रामायिम्, १–२–१५). 
 
न तु मुनेः शोक इणत मन्तव्यम् । एवं णह सणत तद दुःखेन सोऽणप दुःणखत इणत कृत्वा रसस्यात्मतेणत 

णनरवकाशं भवेत् । न च दुःखसन्तप्तस्यषैा दशेणत । एवं 
चवगिोणचतशोकस्थाणयभावात्मककरुिरससमुच्चलनस्वभावत्वात्स एव काव्यस्यात्मा 
सारभूतस्वभावोऽपरशाब्दवैलक्षण्यकारकः । 

 
एतदेवोक्तं हृदयदपगिे– ‘यावत्पूिो न चैतेन तावनै्नव वमत्यमुम्’ इणत । 
 
अगम इणत च्छान्दसेनाडागमेन । स एवते्येवकारेिेदमाह – नान्य आत्मेणत । तेन यदाह भट्टनायकः 

– 
 
शब्दप्राधान्यमाणश्रत्य ति शािं पृथस्ग्वदुः । 
अथगतत्त्वेन युक्तं तु वदन्त्याख्यानमेतयोः ॥ 
 
ियोगुगित्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यधीभगवेत् । इणत, तदपास्तम् । व्यापारो णह यणद ध्वननात्मा 

रसनास्वभावस्तन्नापूवगमुक्तम् । अथाणभधैव व्यापारस्तथाप्यस्याः प्राधान्य ंनेत्यावेणदतं प्राक् । 
 
श्लोकं व्याचष्टे – णवणवधेणत । णवणवधं तत्तदणभव्यञ्जनीयरसानु–गुण्येन णवणचिं कृत्वा वाच्ये वाचके 

रचनाया ं च प्रपञे्चन यच्चारु शब्दाथालङ्कारगुियुक्तणमत्यथगः । तेन सवगिाणप ध्वननसिावेऽणप न तथा 
व्यवहारः । आत्मसिावेऽणप क्वणचदेव जीवव्यवहार इत्युक्तं प्रागेव । तेनैतणन्नरवकाशम्, यदुक्तं हृदयदपगिे 
– ‘सवगि तलह काव्यव्यवहारः स्यात्’ इणत । णनहतसहचरीणत णवभाव उक्तः । आक्रस्न्दतशब्देनानुभावः । 
जणनत इणत । चवगिागोचरत्वनेेणत शेषः । 
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ननु शोकचवगिातो यणद श्कोल उद भूतस्तत्प्रतीयमानं वस्तु काव्यस्यात्मेणत कुत इत्याशङ कयाह – 
शोको हीणत । करुिस्य तच्चवगिागोचरात्मनः स्थाणयभावः । शोके णह स्थाणयभावे ये 
णवभावानुभावास्तत्समुलचता णचत्तवृणत्तश्चव्यगमािात्मा रस इत्यौणचत्यात्स्थाणयनो रसतापणत्तणरत्यचु्यते । 
प्राक्संणवणदतं परिानुणमतं च णचत्तवृणत्तजातं संस्कारक्रमेि हृदयसंवादमादधानं चवगिायामुपयुज्यते यतः । 
ननु प्रतीयमानरूपमात्मा तच्च णिभेदं प्रणतपाणदतं न तु रसैकरूपम्, अनेन चेणतहासेन रसस्यवैात्मभूतत्वमुक्तं 
भवतीत्याशङ क्याभ्युपगमेनैवोत्तरमाह – प्रतीयमानस्य चेणत । अन्यो भेदो वस्त्वलङ कारात्मा । भावग्रहिेन 
व्यणभचाणरिोऽणप चव्यगमािस्य तावन्मािणवश्रान्तावणप स्थाणयचवगिापयगवसानोणचतरसप्रणतष्ठामनवाप्याणप 
प्राित्वं भवतीत्युक्तम् । यथा – 

 
नखं नखागे्रि णवघट्टयन्ती णववतगयन्ती वलय ंणवलोलम् । 
आमन्िमाणशणञ्जतनूपुरेि पादेन मन्दं भुवमाणलखन्ती ॥ 
 
इत्यि लज्जायाः । रसभावशब्देन च तदाभासतत्प्रशमावणप संगृहीतावेव; अवान्तरवैणच्येऽणप 

तदेकरूपवात् । प्राधान्याणदणत । रसपयगवसानाणदत्यथगः । तावन्मािाणवश्रान्तावणप 
चान्यशाब्दवैलक्षण्यकाणरत्वने वस्त्वलङ कारध्वनेरणप जीणवतत्वमौणचत्यादुक्तणमणत भावः ॥ ५ ॥ लोचन 

 
याप्रमारे् ‘परंतु प्रतीयमान िा कािी वरे्गळाच’ … या (काशरकेमधील व वृत्तीमधील) िब्दानंी ध्वनीचे 

स्वरूप साशंर्गतले. आता काव्याचा आत्मा तोच (म्िर्जे प्रतीयमानच) िे ‘तोच अथण काव्याचा आत्मा’ … 
इत्याशद काशरकेने व इशतिासाच्या (म्िर्जे रामायर्ातील एका घटनेच्या) आधारानेिी दाखशवतात. ‘तोच’ 
या िब्दामुळे सवण (प्रकारच्या) प्रतीयमानाचा शनदेि िोत असला, तरी काशरकेत रामायर्ातील जे उदािरर् 
शदले आिे, त्याच्या जोरावरून आशर् वृत्तीतल्या या काशरकेपूवी लरे्गच असलेल्या मजकुराच्या ⁶ आियाच्या 
सामर्थ्यावरून असे समजाव ेकी, शतसऱ्याचाच म्िर्जे रसध्वनीचाच (काव्याचा आत्मा म्िर्ून) उल्लखे केला 
आिे. त्यामुळे वास्तशवकपरे् रस िाच काव्याचा आत्मा िोय. वस्तुध्वनी व अलंकारध्वनी याचें पयणवसान 
सवणथैव रसाची प्रतीती घडशवण्यातच िोत ⁷ असते, म्िर्ून ते दोन प्रकार वाच्याथािून उत्कृष् िोत, या 
अशभप्रायाने ध्वनीला ‘काव्याचा आत्मा’ असे (पशिल्या काशरकेत) सवणसामान्यपरे् म्िटले आिे. 

 
‘िोक म्िर्जे–सिचरी ठार मारली रे्गल्याने झालेली ‘जोडी’ची ताटातूट म्िर्जे शनकट 

सिवासाचा नाि. त्यामुळे उफाळलेला िोक िा स्थायी भाव. तो (स्थायीभाव) पुनभटेीची आिा नसल्याने 
शवप्रलंभ िृरं्गाराला योग्य असलेल्या ‘(शवप्रलंभ) रती’ या स्थायीभावािून वरे्गळा िोय, ⁸ यात संदेि नािी. 
तोच (िोक,) तिी अवस्था झालेली (म्िर्जे मृत झालेली) क्रौञ्ची िा आलम्बन शवभाव ⁹ आशर् शतच्या त्या 
अवस्थेमुळे क्रौञ्च नराने केलेला आक्रोि इ. जे अनुभाव उत्पन्न झाले, त्याचं्या चवणरे्ने (म्िर्जे वाल्मीकीला 
आलेल्या अनुभवाने) हृदयसवंाद (म्िर्जे शनतान्त सिानुभशूत), आशर् मर्ग तन्मयीभवन (म्िर्जे प्रसङ र्गािी 
एकरूप िोरे्), या रीतीने (मुनीला) आस्वादयोग्य झाला. म्िर्जेच त्या िोकाला ‘करुर्रसा’ चे स्वरूप 
प्राप्त झाले. िे करुर्रसाचे रूप लौशकक िोकापेक्षा वरे्गळे, स्वतःच्या द्रव पावलेल्या शचत्तवृत्तीने घेतलेला 
आस्वाद या वैशिष्ट्याने युतत िोते. पाण्याने काठोकाठ भरलेला घडा ओसंडू लार्गावा, तसे लकवा शचत्तवृत्ती 
उफाळण्याचा पशरर्ाम ज्याप्रमारे् स्वाभाशवकपरे् (िाय िाय, अरेरे इ.) उद्र्गार वर्गैरेंमध्ये िोतो–कारर् त्या 
उद्र्गाराचंा िोक वर्गैरे शचत्तवृत्तीवर सङे्कत झालेला नसला तरी ते उद्र्गार िोकाशद शचत्तवृत्तींचे सूचक 
असतात–त्याप्रमार् वाल्मीकी िा िोकाने ग्रस्त झाल्यामुळे तो (म्िर्जे िोक) सिजस्फूतणपरे् योग्य िब्द, 
छंद म्िर्जे वृत्त इत्यादींमुळे सुबद्ध स्वरूप प्राप्त झालेल्या (पुढील) श्लोकाच्या रूपाने ¹⁰ अवतरला— 
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‘िे पारध्या, ज्या अथी क्रौञ्चाचं्या जोडीपकैी कामपीशडत झालेल्या एकाला तू ठार मारलेस, त्या 
अथी तुला अनन्तकाळपयंत मानाचे स्थान शमळर्ार नािी.’ 

 
परंतु (आशदकवीला म्िर्जे) मुनीला झालेला िोक ¹¹ असे समजून (मूळ काशरकेमध्ये) तसा 

(म्िर्जे आणदकवेः शोकः असा) अन्वय करू नये, कारर् असे झाल्यास त्या क्रौञ्चाच्या दुःखाने तो मुनीिी 
दुःशखत झाला, असे िोऊन ‘(आनंदरूप) रस िा काव्याचा आत्मा’ या म्िर्ण्यास बाध येईल. आशर् दुःखाने 
तापलेल्या मनुष्याची कािी अिी म्िर्जे श्लोक रचण्याची अवस्था असत नािी. ¹² म्िर्ून िोक िा स्थायी 
भाव िाच आत्मा असलेल्या, आस्वादाला योग्य झालेल्या करुर्रसाचा ओसंडू लार्गरे् िा स्वभावच 
असल्याकारर्ाने, तोच काव्याचा आत्मा म्िर्जे सारसवणस्व या स्वरूपाचा िोय. ती चमत्कृशत िब्दापासून 
िोर्ाऱ्या इतर कोर्त्यािी चमत्कृतीपेक्षा ¹³ आर्गळीच असते. 

 
भट टनायकाने) ‘हृदयदपणर्ा’त िेच साशंर्गतले आिे– ‘जोपयंत (कवी) ‘ह्याने’ (म्िर्जे रसाने) 

पशरपूर्ण झाला नािी, तोपयंत तो त्या रसाला (काव्यरूपाने) प्रकट करीत नािी. ¹⁴’ 
 
(मा शनर्षाद! इ. श्लोकात) अगमः असे जे पद आले आिे, त्यातील अ िा आर्गम वैशदक 

शनयमाप्रमारे् आिे. ¹⁵ ‘तोच अथण’ स एव यातील ‘च’ (एव) या अव्ययाने (त्या अथाखेरीज) दुसरा 
कोर्तािी अथण (म्िर्जे वाच्याथण इ.) आत्मा नािी असे साशंर्गतले आिे. त्यामुळे भट्टनायकाने जे म्िटले आिे 
की– ‘आता िब्दाला (म्िर्जे िब्दाच्या स्वनात्मक स्वरूपाला) प्राधान्य असरे् या वैशिष्ट्याच्या आधारे 
िास्राचा (म्िर्जे श्रशुतगं्रथाचंा) वरे्गळा प्रकार मानण्यात येतो. िब्द आशर् अथण यापंैकी अथाला प्राधान्य 
असलेल्या गं्रथानंा ‘आख्यान’ म्िर्तात. ज्या वाङ्गमयामध्ये िब्द व अथण िी दोन्िी र्गौर् असून ‘व्यापार’ मुख्य 
असतो, तो वाङ्गमयप्रकार काव्य समजण्यात येतो.’ ¹⁶ 

 
त्या (भट्टनायकाच्या म्िर्ण्या) चे शनराकरर् झाले. कारर् िा व्यापार ‘ध्वनन’ या स्वरूपाचा व 

रसना (म्िर्जे आस्वादन) यात पशरर्त िोर्ारा असला, तर भट्टनायकाने (आमच्यापेक्षा नवीन) कािी 
साशंर्गतले नािी. बरे, ‘अशभधा’ िाच व्यापार (त्याला अशभपे्रत) असला, तर तो काव्यात मित्तवाचा नव्िे, िे 
(आम्िी) मारे्गच ¹⁷ साशंर्गतले आिे. 

 
(आता वृशत्तकार ५ व्या) काशरकेचे शववरर् करतात– 
 
‘शवशवध’ इ.– ‘अशभव्यतत करावयाच्या असलेल्या त्या त्या रसाला उशचत िोईल अिा रीतीने 

त्यामध्ये शवशवधता आर्ली आिे व वाच्य अथण, वाचक िब्द आशर् माडंर्ी याचं्या यथायोग्य आशवष्कारामुळे 
जे रमर्ीय झाले आिे असे, म्िर्जेच िब्द व अथण याचं्या अलङ कारानंी व रु्गर्ानंी जे युतत आिे’ असा अथण 
समजावा. त्यामुळे ध्वननव्यापार सवणच वाङ्गमयात असला, तरी सवणच वाङ्गमयाला ‘काव्य’ म्िर्ण्यात येत 
नािी. सर्गळीकडे आत्म्याचे अन्स्तत्व असले, तरी कािींनाच ‘जीव’ म्िटले जाते, िे मारे्गच ¹⁸ साशंर्गतले 
आिे. त्यामुळे ‘हृदयदपणर्ा’त जे म्िटले आिे की, ‘तर मर्ग सर्गळयाच िब्दप्रयोर्गानंा काव्य म्िर्ण्याचा प्रसरं्ग 
येईल,’ त्याचे शनरसन झाले. ¹⁹ 
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‘मारली रे्गलेली सिचरी’ या िब्दानंी (क्रौञ्च पक्ष्याच्या िोकाचा) ‘आलम्बनशवभाव’ व ‘आक्रोि’ या 
िब्दाने (त्याच्या िोकाचा) ‘अनुभाव’ साशंर्गतला रे्गला आिे. ‘उत्पन्न झालेला’ याचा अथण लावताना 
‘आस्वादाचा शवर्षय म्िर्ून’ िे िब्द अध्याहृत घ्यावते. ²⁰ 

 
(िकंा–) पर् काय िो, िोकाच्या आस्वादामुळे जर श्लोक उत्पन्न झाला असे तुमचे म्िर्रे् आिे 

तर त्यामुळे ‘(करुर्रसरूपी) प्रतीयमान अथण (या श्लोकातील) काव्याचा आत्मा’ िे कसे शसद्ध िोते? अिी 
िङ्का कल्पून (वृशत्तकार) म्िर्तात– ‘शोक हा तर’…. इ. खरोखर िोकाचा आस्वाद िे स्वरूप असलेल्या 
करुर्रसाचा िोक िा स्थायी भाव िोय. (क्रौञ्चपक्ष्याच्या) िोक या स्थायी भावाचे जे (वर साशंर्गतलेले) 
शवभाव-अनुभाव, त्यानंा योग्य अिी शचत्तवृत्ती (सिानुभतूीमुळे वाल्मीकीच्या शठकार्ी) प्रकट झाली. शतचा 
वाल्मीकीकडून घेतला जार्ारा आस्वाद म्िर्जेच करुर्रस िोय. म्िर्ून ‘क्रौञ्च पक्ष्याचा िोक’ या 
स्थायीभावाने करुर्रसाचे रूप धारर् केले’ असे ²¹ उपचारा 

 
ने (म्िर्जे लक्षरे्ने) म्िटले. (सहृदयाने) पूवी स्वतः शनरशनराळे स्थायीभाव अनुभवलेले असतात. 

मर्ग मूळ पात्राचं्या शठकार्ी (शवभाव, अनुभाव इ. मुळे) ते स्थायी भाव उशदत झालेले आिेत असे तो अनुमान 
करतो. नंतर पूवी स्वतः अनुभवलेल्या त्या त्या स्थायीभावाचें त्याच्या मनावर झालेले संस्कार जार्गृत केले 
जातात व त्यामुळे सहृदयाच्या मनाचे मूळ पात्राचं्या अवस्थेिी ‘तन्मयीभवन’ िोते. अिा रीतीने मूळे 
पात्राचं्या मनातील स्थायीभाव सहृदयाच्या रसास्वादाला उपयोर्गी पडतात. 

 
पर् काय िो, काव्याचा आत्मा प्रतीयमान अथण िा आिे व त्याचे (वस्तु, अलंकार व रसाशद िे) तीन 

प्रकार आिेत असे (वृत्तीमध्ये “उद द्योत – १ प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय” वर) 
साशंर्गतले रे्गले. ‘फतत रस िा एकच प्रकार आिे’ असे साशंर्गतले रे्गले नािी. पर् ‘िोक श्लोक झाला’ या 
ऐशतिाशसक घटनेवरून तुम्िालंा रसालाच काव्याचा आत्मा म्िर्ावयाचे आिे असे शदसते!’ अिी िकंा 
कल्पून व पूवणपक्ष्याचे ते (म्िर्जे रस िाच काव्याचा आत्मा आिे) म्िर्रे् बरोबरच आिे असे मान्य करूनच 
(वृशत्तकार) म्िर्तात— ‘आशर् प्रतीयमानाचे’ इ. (रसाखेरीज) इतर प्रकार म्िर्जे वस्तु व अलङ्कार या 
स्वरूपाचे. (वृत्तीत रसभावमुखेन यात ‘रस’ िब्दाच्या जोडीला) ‘भाव’ िब्द योजून असे सुचशवले आिे की, 
जेव्िा व्यशभचारी भाव िा सहृदयाच्या आस्वादाचा शवर्षय िोतो तेव्िा (तो व्यशभचारी भाव स्थायीभावाचे अंर्ग 
असल्यामुळे व त्याला मित्तव नसल्यामुळे) जरी त्याचे स्वतःमध्ये पयणवसान िोत नसले (व स्थायीभावामध्येच 
िोत असले) आशर् स्थायीभावाचेच आस्वादामध्ये पयणवसान झाल्याने त्या पयणवसानाला योग्य अिी ‘रसा’ 
ची प्रशतष्ठा त्या व्यशभचारी भावाला प्राप्त झालेली नसली, तरी तो सहृदयाच्या आस्वादाचा शवर्षय झालेला 
व्यशभचारी भावसुद्धा काव्याचा आत्मा िोऊ िकतो. उदा. 

 
(एका िाताच्या अंर्गठ्याच्या) नखाच्या टोकाने (त्याच िाताच्या दुसऱ्या बोटाचे) नख घािीत, (व 

दुसऱ्या िाताच्या बोटानंी पशिल्या िाताच्या मनर्गटावरील) चचंल कंकर् शफरवण्याचा चाळा करीत, आशर् 
ज्यात चढवलेला पैंजर् शकशञ्चत् नाद करीत आिे अिा आपल्या पायाने जशमनीवर िळूिळू रेघोट्या काढीत 
ती ²²…’ 

 
या श्लोकात ‘लज्जा’ िा व्यशभचारी भाव काव्याचा आत्मा आिे. ²³ 
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आशर् वृत्तीतल्या रस–भाव या िब्दानंी रस व भाव याचें आभास ²⁴ व भावाचा प्रिम ²⁵ िेिी 
साशंर्गतले रे्गले आिेत, कारर् रसाभास, भावाभास आशर् भाव-प्रिम यामंध्ये रस व भाव यापेंक्षा थोडा फरक 
असला, तरी त्याचें स्वरूप रसभावासंारखेच आिे. ‘प्राधान्यामुळे’ याचा अथण त्या वस्तु व अलंकार या 
प्रकाराचें रसामध्येच पयणवसान िोते, म्िर्ून, असा आिे. तात्पयण िे की, वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन याचें 
पयणवसान त्याचं्या स्वतःमध्येच िोत नसले, तरी ते अशभधा, तात्पयण, लक्षर्ा यामुंळे शनमार् िोर्ाऱ्या 
चमत्कृतीिून वरे्गळी चमत्कृती शनमार् करतात, म्िर्ून त्यानंािी उपचाराने ²⁶ (म्िर्जे लक्षरे्ने) ‘काव्याचे 
जीशवत’ म्िटले आिे, िे तात्पयण. 

 
िीपा 
 
१ ‘आणदकवे :– शोकःश्लोकत्वमागतः’ याचा अनुवाद आम्िी वृत्तीला अनुसरून ‘आशदकवीच्या िोकाचेच 
श्लोकात पयणवसान झाले’ असा केला आिे. तो ‘आशदकवींच्या बाबतीत (क्रैौंचाच्या) िोकाचेच श्लोकात 
पयणवसान झाले’ असा केल्यास अशधक उशचत िोईल. 
 
२ वृत्तीतल्या ‘वाच्यवाचकरचना’ याचा एक अथण आम्िी वरील अनुवादात अशभनवरु्गप्तानंा अनुसरून शदला 
आिे. दुसरा अथण ‘वाच्याथण आशर् वाचक िब्द याचंी रचना (जुळर्ी)’ असािी कशरता येईल. 
 
३ वरील काशरका ५ मधील ‘काव्य’ या िब्दाचे शववरर् आनंदवधणनानंी ‘णवणवधवाच्यवाचकरचनाप्रपंञ्चचारु’ 
असे केले आिे. कोर्त्यािी काव्यातील सैौंदयण जरी हृद्य व्यंग्याथाच्या अन्स्तत्वावर अवलंबून असले, तरी 
तो हृद्य व्यंग्याथण प्रकट िोण्यासाठी त्या काव्यामधील वाचक िब्द, वाच्य अथण व त्याचंी परस्पर जुळर्ी िी 
सवण त्या व्यंग्याथाच्या हृद्यत्वाला पोर्षक लकवा उपकारक असली पाशिजेत. ती जर तिी नसतील, तर 
व्यंग्याथण असूनिी काव्यत्वाचा अभाव असू िकतो. 
 
४ वरील काशरका ५ मध्ये रामायर्ातील क्रौत्र्च पक्ष्याच्या कथेचा दाखला देऊन काव्यामध्ये रसाशदरूप 
व्यंग्याथणच मित्तवाचा असतो, असे म्िटले. रामायर्ातील बालकाडंाच्या २ ऱ्या सर्गामध्ये िी क्रैौंच पक्ष्याची 
कथा आली आिे व शतचा शनदेि आनंदवधणनानंी या काशरकेवरील वृत्तीमध्ये केला आिे. मूळ रामायर्ातील 
कथेमध्ये एका व्याधानें क्रैौंच पक्ष्याचं्या जोडीपैकी नराला ठार मारले, व त्याच्या मृत्यूमुळे त्याची मादी 
दुःशखत झाली व ते दृशय पािून वाल्मीशक ऋर्षींनािी दुःख िोऊन त्यानंी– 
 

‘िे शनर्षादा, ज्याअथी पे्रमात रंर्गून रे्गलेल्या क्रैौंच पक्ष्याचं्या जोडप्यापैकी एकाला तू ठार मारलेस, 
त्याअथी तुला या जर्गात अनंत काळपयंत मानाचे स्थान शमळर्ार नािी.’ 

 
िा श्लोक उत्फूतणपरे् म्िर्नू त्या व्याधाला िाप शदला, असे म्िटले आिे, पर् आनंदवधणनानंी 

वृत्तीमध्ये व्याधाच्या बार्ाने क्रैौंच पक्षीर् मारली रे्गली व शतच्या मृत्यूमुळे क्रैौंच पक्ष्याने िोक केला असे म्िटले 
आिे. काशलदासाने रघुविं सर्गण १४, श्लोक ७० मध्ये रामायर्प्रमारे्च क्रैौंच पक्षी मारला रे्गला िोता असे 
म्िटले आिे. आनंदवधणनाप्रमारे्च राजिखेरानेसुद्धा ‘काव्यमीमासंा’ या गं्रथामध्ये व्याधाकडून क्रैौंच पक्षीर्च 
मारली रे्गली, असे म्िटले आिे. अशभनवरु्गप्तानंी अथात् आनंदवधणनाचं्या मताचा अनुवाद केला आिे. 
रामायर्ातील मूळ कथेच्या तपिीलातला िा बदल आनंदवधणनाचं्या िातून अनवधानाने झाला लकवा तो 
त्यानंी िेतूपुरस्पर केला असा प्रशन येथे वाचकाचं्या समोर उभा राितो. आनंदवधणनासंारख्या सापेक्षी 
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गं्रथकाराच्या िातून अनवधनाने प्रमाद झाला असेल िे मुळीच संभवत नािी. त्यानंी सिेतुकपरे्च िा बदल 
केला असला पाशिजे. रामकथेमध्ये सीतेला अनेक वळेा नानाप्रकारची मरर्प्राय यातना देर्ारी दुःखे सिन 
करावी लार्गली आिेत. अिा या दुःखी सीतेचे प्रतीक या दृष्ीने क्रैौंच पक्ष्याऐवजी क्रैौंच पशक्षर्ीची योजना 
आनंदवधणनानंी िेतुपूवणक केली असावी. रामायर्ाचे िवेटी सीता धरर्ीच्या उदरात नष् िोरे्, रामाने 
आजन्म दुःखी िोऊन रािरे् आशर् क्रैौंचीच्या नािामुळे क्रैौंच पक्ष्याने आक्रोि कररे् यामंधील साम्य नजरेत 
भरण्यासारखे आिे. म्िर्नूच ४ र्थ्या उद्घोतात आनंदवधणन म्िर्तात की, रामायर्ातील मुख्य रस करुर्च 
आिे. या सवण र्गोष्ींचा शवचार कशरता क्रैौंच पशक्षर्ीची योजना करण्यात आनंदवधणनानंी उच्च कोटीची 
रशसकता, सहृदयता आशर् काव्यात्मता प्रकट केली आिे िे शदसून येईल. (पािा, उद्द्योत ३ रा, काशरका 
११ वरील वृत्ती). 
 
५ काशरका ४ मध्ये प्रतीयमान (म्िर्जे व्यंग्य) अथाचे काव्यामधील मित्तवाचे स्थान स्पष् केले आिे; तर 
वरील काशरका ५ मध्ये ‘तोच प्रतीयमान लकवा व्यगं्य अथण काव्याचा आत्मा िोय’ असे म्िर्ून क्रैौंच पक्ष्याचं्या 
जोडीपैकी एकाचा व्याधाने केलेला वध व त्यामुळे दुसऱ्याला झालेले दुःख पािून वाल्मीकीचे मन िेलावले 
व त्याला क्रैौंच पक्ष्याच्या दुःखाचा जो अनुभव (आस्वाद, चवणर्ा) आला, त्यामुळे त्याच्या तोंडून ‘मा णनषाद’ 
इ. श्लोक उत्स्फूतणपरे् बािेर पडला असे म्िटले आिे. क्रैौंच पक्ष्याच्या शठकार्ी जारृ्गत झालेल्या िोक या 
स्थायी भावाचा जो साक्षात्कार वाल्मीकीच्या शठकार्ी घडून आला, तोच करुर्रस िोय. वाल्मीकींना िा जो 
करुर्रसरूपी साक्षात्कार झाला, त्या साक्षात्काराची प्रतीशत वाचकानंा ‘मा णनषाद (िे पारध्या’ इ. 
श्लोकामुळे व्यजंनेने येत असल्यामुळे या श्लोकामध्ये करुर्रसरूप–प्रतीयमान (व्यगं्य) अथण आिे. व म्िर्नू 
िा श्लोक, रसरूपव्यगं्याथणसपंन्न काव्याचे उदािरर् आिे. कोर्तािी प्रतीयमान (म्ि. व्यंग्य) अथण काव्याचा 
आत्मा असतो असे म्िर्ून केवळ रसरूप प्रतीयमान अथाचे उदािरर् काशरकाकाराने शदले असले व 
वस्तुरूप आशर् अलंकाररूप प्रतीयमान अथाचे उदािरर् जरी शदले नसले, तरी कािी शबघडत नािी. 
कारर् रसभावाशदरूप प्रतीयमान अथण िाच तीन प्रकारच्या प्रतीयमान अथांमध्ये मुख्य आिे व वस्तु आशर् 
अलंकाररूप प्रतीयमान अथांचे पयणवसान सरतेिवेटी रसाशदरूप प्रतीयमान अथामध्येच िोत असल्यामुळे 
त्याचंी स्वतंत्र उदािररे् देण्याची जरूरी प्रथंकाराला वाटली नािी, िे उघड आिे, 
 
६ लरे्गच पूवीचा मजकूर म्िर्जे ‘पर् व्यंग्याथाचा ‘रसाशदरूपी प्रकार’ इ. (वृत्तीतील) मजकूर. ५ व्या 
काशरकेवरील वृत्तीमध्येिी काशरकेचा अथण सारं्गनू झाल्याबरोबर पशिल्याच पशरच्छेदात ‘आशर् प्रतीयमानाचे 
इतर’ इ. वातयातिी रसाशद अथाचाच शनदेि आिे. काशरकेआधीच्या व नंतरच्या वृशत्तगं्रथाच्या शचमट्यामध्ये 
या काशरकेतील ‘तोच अथण’ िे िब्द असल्यामुळे ‘तोच’ अथण म्िर्जे ‘रसाशद’ अथण’ िे शनशश्चत िोते. 
 
७ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘पारध्याने कौञ्चपक्ष्याचं्या जोडप्यापैकी नर मारला की मादी? टीप ४’ वरील 
पशरच्छेद. 
 
८ शनरपेक्षभाव व सापेक्ष भाव िे िब्द भरताने नाट्यिास्र, ६–४५ मध्ये योशजले आिेत. (पािा, प्रा. कंर्गले–
संपाशदत रस–भाव–शवचार, पृ. २५७. शवप्रलम्भरशत व िोक यातंील भेद दिणशवर्ाऱ्या सुंदर दृष्ान्तासाठी 
पािा, रघुवंशम्, ८–५६. 
 
९ शवभाव, अनुभाव इ. सं् ाचं्या स्पष्ीकरर्ाथण उद द्योत १ मधील ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे 
मंर्गलाचरर्’वरील टीप २ री पािा. 



 

अनुक्रमणिका 

१० या संदभात ‘सर वॉल्टर स्कॉट’ याच्या Patriotism या कशवतेतील पढुील ओळ आठवते.– ‘For him 
no minstrel raptures swell,’ िे देिाशवर्षयी लवमात्र पे्रम नसलेल्या स्वाथान्ध मार्साबद्दल म्िटले आिे. 
याच पद्धतीने थोर देिपे्रमी मार्साबद्दल बोलावयाचे झाल्यास ‘Minstrel raptures swell for him’ असे 
म्िर्ाव ेलारे्गल. म्िर्जे थोर देिभतताच्या बाबतीत कवीच्या भावना उचबंळतात. इततया की, त्या भावना 
बािेर वािू लार्गून काव्याच्या रूपाने प्रकट िोतात. कवीच्या भावना कोर्त्यािी कारर्ाने उत्कट झाल्या की, 
त्या काव्यरूपाने अवतरतात िेच अशभनवरु्गप्तानंा म्िर्ावयाचे आिे. 
 
११ या ‘िोक, िब्दाचा अथण ‘लौशकक िोक’ असा समजावा. स्वतःवर कािी आपत्ती कोसळल्यामुळे 
मार्साला जो िोक िोतो तो लौशकक िोक. पर् दुसऱ्याचे दुःख पािून जो कळवळा उत्पन्न िोतो, ती भावना 
लौशकक िोकाची नव्िे. क्रैौंचाच्या िोकामुळे वाल्मीकींच्या मनात उसळलेला डोंब लौशकक िोकाचा नव्िता, 
असा अशभनवरु्गप्ताचं्या वरील वातयाचा आिय आिे. 
 
१२ म्िर्जे स्वतःवर आपत्ती कोसळल्यामुळे मनुष्य ज्यावळेी दुःखाने व्याकुळ िोतो, त्याचवळेी कािी तो 
काव्य रचण्याच्या मनःन्स्थतीत नसतो. 
 
१३ इतर कोर्तेिी पशरर्ाम म्िर्जे अशभधा, तात्पयण, लक्षर्ा या वृत्तींच्या द्वारे िोर्ारे बोध. 
अपरशाब्दवैलक्षण्य िा िब्दप्रयोर्ग यापूवी उद द्योत १ मध्ये ‘ध्वनीबद्दलच्या आनंदवधणनकालीन मतभेदाटंा 
शनदेि’ वर व उद द्योत १ मध्ये ‘प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय’ वरिी केलेला आिे. 
 
१४ अशभनवरु्गप्ताचं्या या म्िर्ण्याचे तात्पयण एकंदरीत असे शदसते की, क्रैौंचाचा िोक आशर् त्याचा मुनींवर 
झालेला पशरर्ाम ह्या दोन्िी भावना अर्गदी एकच नव्िेत. क्रैौंचाच्या त्या िोकामुळे मुनींच्या मनावर प्रथम 
आघात झाला. त्यानंतर त्या पक्ष्याबद्दल सिानुभशूत, व्याधाबद्दल तीव्र सतंाप इ. भावना उचंबळून येऊन मर्ग 
त्यावर वाल्मीकींच्या प्रशतभेचे संस्कार झाले व त्या ससं्काशरत भावनानंी श्लोकरूप घेतले. आगं्लकशव 
Wordsworth याचं्या ‘Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in 
contemplation and worked upon by imagination.’ या शवधानाचे तात्पयण असेच आिे 
 
१५ ‘मा’ या अव्ययाबरोबर ज्यावळेी प्रथम भतूकाळी अर्गर तृतीयभतूकाळी रूपाचंा उपयोर्ग कशरतात, 
त्यावळेी न माड योगे या सूत्राप्रमारे् रूपाच्या प्रारंभी अ योजीत नािीत. पर् रामायर्ातील वरील श्लोकात 
तर मा अगमः असे म्िटले आिे, म्िर्जे अ वापरला आिे. लौशकक भारे्षत अ वापरीत नािीत, पर् वैशदक 
भारे्षत तो शवकल्पाने वापरतात. या बाबतीत पाशर्नीचे बहुलं छन्दस्यमाङ्प्योगेऽणप । (६–४–७५) िे सूत्र 
पिा. 
 
१६ मार्गील उद द्योत १ मधील ‘सहृदया’ चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” वरील ‘लोचना’ 
तील ‘धन्यासारखे असर्ारे वदेाशद’ — इ. वातये पािा. म्िर्जे अशभनवरु्गप्तापूंवी भट्टनायकाने अिा 
प्रकारच्या वर्गीकरर्ाचा उल्लखे केलेला शदसतो. अथात् काव्यात ‘व्यापार’ मुख्य असतो असे जे भट्टनायकाने 
म्िटले आिे, त्या ‘व्यापार’ िब्दाने त्याला ‘भोजकत्व’ िा व्यापार अशभपे्रत आिेसे वाटते, कारर् भट्टनायक 
‘व्यंजना’ मानीत नािी. 
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रुय्यकाने ‘अलंकारसवणस्व’ (काव्यमाला आवृशत) पृ. १० वर भट्टनायकाचे मत सारं्गताना त्याच्या 
याच श्लोकातील िब्द व वाच्याथण याचें र्गौर्त्व व ‘व्यापारा’चे प्राधान्य याचंा उल्लखे केला आिे.] 
 
१७ उदद्योत १ मध्ये “प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) स्वरूपभेद” वरील 
स च व्यापारिय ंन्यकु्कवगन् इ. वातये पिा. 
 
१८ मारे्ग म्िर्जे उद द्योत १ वरील “ ‘प्रयोजनवती’ लक्षरे्त चार व्यापार”वर 
 
१९ म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् असे की, केवळ ध्वननव्यापारामुळे वाङ मयाला ‘काव्य’ म्िटले जात 
नािी, तर उशचत रु्गर्ालङ कारानंी युतत अिी िब्द व वाच्याथण याचंी माडंर्ी असेल व तीतून ध्वननव्यापाराने 
रसाशद प्रकट िोत असतील, तरच त्याला ‘काव्य’ िी सं्ा देण्यात येते. 
 
२० म्िर्जे वाल्मीकीच्या शठकार्ी प्रकट झालेला िोक (म्िर्जे करुर्रस) िा ‘उत्पन्न’ झालेला नसून 
‘आस्वादाचा शवर्षय’ झालेला िोता. कारर् रस िा केव्िािी उत्पन्न िोत नािी, तो अशभव्यतत िोतो, असे 
अशभनवरु्गप्ताचें ठाम मत आिे. 
 
२१ काव्याचा आत्मा रस, तेव्िा वाल्मीकीच्या श्लोकाचा आत्मा वस्तुतः ‘करुर् रस’ िा िोय. पर् मूळ 
पात्राच्या (लौशकक) स्थाशयभावामुळे पे्रक्षकाच्या मनात जार्गृत िोर्ारा जो तत्सदृि (अलौशकक) 
स्थाशयभाव, त्याचाच रस या रूपाने आस्वाद घेतला जात असतो, म्िर्ून ‘िोक िा स्थाशयभावच श्लोक 
झाला’ असे लक्षरे्ने म्िटले. 
 
२२ तुलनेसाठी पािा, शकराताजुणनीय, ८–१४. 
 
२३ या व्यशभचारी भावाचे पयणवसान जरी िवेटी नाशयकेच्या मनातील ‘अशभलार्षरशत’ या स्थाशयभावामध्ये 
िोत असले, तरी या श्लोकापुरते त्या व्यशभचाशरभावाला प्राधान्य असल्यामुळे त्यालाच या श्लोकाचा प्रार् 
माशनले आिे. 
 
२४ रस व भाव याचें आभास व भाव–प्रिम याचं्या स्पष्ीकरर्ासाठी उद द्योत १ वरील “रसाशदस्वरूपाचा 
अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी” मध्ये पािा. 
 
२५ पािा, जर्गन्नाथपशंडताचा ‘रसर्गंर्गाधर,’ पृ. १२७ (काव्यामाला आवृशत्त, १९४७.) 
 
२६ औणचत्यात् िा िब्द ‘उपचाराने’ याच अथी उद द्योत १ मध्ये “प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ 
प्रकार मुख्य िोय” वर वापरला आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
सरस्वती स्वादु तदथगवस्तु णनःष्ट्यन्दमाना महता ंकवणनाम् । 
अलोकसामान्यमणभव्यनस्क्त पणरस्फुरन्तं प्रणतभाणवशेषम् ॥ ६ ॥ 
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तद वस्तुतत्त्वं णनःष्ट्यन्दमाना महता ं कवीना ं भारती अलोकसामान्य ं प्रणतभाणवशेषं 
पणरस्फुरन्तमणभव्यनस्क्त । येनास्स्मन्नणतणवणचिकणवपरम्परावाणहणन संसारे काणलदासप्रभृतयो णििाः पञ्चषा 
वा महाकवय इणत गण्यन्ते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
अथामधील ते (शदव्य, आनंदरसरूप) सारभतू तत्तव थोर कवींच्या वार्ीतून ओसंडत असते. ती 

त्याचंी वार्ी (सहृदयानंा), लकाकर्ाऱ्या अलौशकक अिा शदव्य प्रशतभेचा साक्षात्कार घडशवते. ॥ ६ ॥ 
 
त्या सारभतू अथाने पान्िवर्ारी थोर कवींची वार्ी चकाकर्ाऱ्या अलौशकक थोर प्रशतभेचे दिणन 

घडशवते. असे असल्यामुळेच अर्गदी शनरशनराळया प्रकारच्या कवींच्या परंपरा धारर् करर्ाऱ्या या शवश्वात 
काशलदासासारखे दोनतीनच लकवा फार तर पाचसिाच कशव ‘मिाकशव’ म्िर्ून र्गर्ले जातात. 

 
लोचनम् 

 
एवणमणतहासमुखेन प्रतीयमानस्य काव्यात्मता ं प्रदश्यग स्वसणंवस्त्सिमप्येतणदणत दशगयणत । – 

सरस्वतीणत । वाग् रूपा भगवतीत्यथगः । वस्तुशब्देनाथगशब्दं तत्त्वशब्देन च वस्तुशब्दं व्याचष्टे । 
णनःष्ट्यन्दमानेणत । णदव्यमानन्दरसं स्वयमेव प्रस्नुवानेत्यथगः । यदाह भट्टनायक :– 

 
वाग्धेनुदुगग्ध एतं णह रसं यद बालतृष्ट्िया । 
तेन नास्य समः स स्याद दुह्यते योणगणभर्वह यः । 
तदावेशेन णवनाप्याक्रान्त्या णह यो योणगणभदुगह्यते । अत एव– 
य ंसवगशैलाः पणरकल्प्य वत्सं मेरौ स्स्थते दोग्धणर दोहदके्ष । 
भास्वस्न्त रत्नाणन महौष धीश्च पृथूपणदष्टा ंदुदुहुधगणरिीम् ॥ 
इत्यनेन साराग््यवस्तुपाित्वं णहमवत उक्तम् । ‘अणभव्यनस्क्त पणरस्फुरन्तम्’ इणत । प्रणतपत् तृन् 

प्रणत सा प्रणतभा नानुमीयभाना, अणप तु तदावेशेन भासमानेत्यथगः । यदुक्तमस्मदुपाध्यायभट्टतौतेन– 
‘नायकस्य कवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः ।’ इणत । ‘प्रणतभा’ अपूवगवस्तुणनमािक्षमा प्रज्ञा; तस्या ‘णवशेषो’ 
रसावेशवैशद्यसौन्दयगकाव्यणनमािक्षमत्वम् । यदाह मुणन :– ‘कवेरन्तगगतं भावम्’ (नाट्यशािम्, ७–२) 
इणत । येनेणत । अणभव्यक्तेन स्फुरता प्रणतभाणवशेषेि णनणमत्तने महाकणवत्वगिनेणत यावत् ॥ ६ ॥ 

 
लोचन 

 
अिा रीतीने (रामायर्ातील) ऐशतिाशसक घटनेचा दाखला देऊन त्याद्वारे (रसाशदरूपी) 

‘प्रतीयमान’ अथण िा काव्याचा आत्मा असतो िे दाखशवल्यावर (सहृदयाचं्या) स्वतःच्या अनुभवावरूनिी िे 
शसद्ध िोते, िे पुढील काशरकेत दाखशवण्यात येत आिे. 

 
सरस्वती म्िर्जे ‘(कशव) वार्ीची अशधष्ठात्री देवता’ असा अथण. काशरकेतील ‘अथण’ या िब्दाचे 

व्याख्यान वृत्तीत ‘वस्तु’ या िब्दाने केले आिे, आशर् ‘वस्तु’ या िब्दाचे व्याख्यान ‘तत्तव’ या िब्दाने केले 
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आिे. ² ‘वार्ीतून ओसंडत असते’ याचा अथण शदव्य अिा आनंदरूपी रसाचा त्या वार्ीला आपोआपच पान्िा 
फुटतो. जसे भट्टनायकाने म्िटले आिे की – 

 
(सहृदयरूपी) वासराशवर्षयी असर्ाऱ्या अपार पे्रमामुळे वार्ीरूपी धेनूला ज्या. अथी या रसाचा 

पान्िा फुटतो, त्या अथी जो (ब्रह्मानन्दरूपी) रस योग्याकंडून अनुभवला जातो, तो रस या (म्िर्जे 
काव्यातील) रसाच्या तोडीचा नव्िे.’ ब्रह्माचे शठकार्ी (धेनूसारखा) स्नेिाचा उमाळा नसतानाच योग्यानंा 
त्याचा अनुभव व कष्ानेच घ्यावा लार्गतो. ³ म्िर्ूनच ‘ज्या शिमालयाची वासरू म्िर्नू योजना करून सवण 
पवणतानंी, पृथुराजाने साशंर्गतल्याप्रमारे् पृर्थ्वी (रूपी धेनू) ची धार काढली. धार काढर्ारा, त्या कमात प्रवीर् 
असा मेरुपवणत िोता. त्या पृर्थ्वीरूपी र्गाईची धार काढून त्यानंी तेजस्वी रत्ने व मोठ्या प्रभाविाली वनस्पशत 
शमळशवल्या. ⁴ 

 
या श्लोकाने शिमालयाला (परृ्थ्वीपासून) सारभतू व श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त झाल्या, असे (कवीने) सुचशवले 

आिे ⁵ लकाकिा्या (प्रशतभेचा साक्षात्कार) घडणवते – त्या (कवीच्या) प्रशतभेचे रशसकानंा अनुमान कराव े
लार्गत नािी, तर तिी प्रशतभा रशसकाचं्या शठकार्ीिी जार्गतृ झाल्याने ती त्यानंा स्वानुभवानेच जार्वते, 
असा अथण. जसे आमचे रु्गरु ‘भट्टतौत’ यानंी म्िटले आिे– 

 
‘म्िर्ून नायकाला, कवीला आशर् श्रोत्याला येर्ारा अनुभव सारखाच असतो.’ ⁶ 
 
‘प्रशतभा’ म्िर्जे अर्गदी नवा, (अपूवण) काव्याथण शनमार् करण्याचे सामर्थ्यण असलेली बुशद्ध. ⁷ ती 

अलौशकक प्रशतभा म्िर्जे रसादीच्या साक्षात्काराने प्राप्त झालेल्या शनमणलतेमुळे शनमार् िोर्ाऱ्या सैौंदयाने 
शनभणर असे काव्य रचण्याची िन्तत. (भरत) मुनींनी जे म्िटले आिे— 

 
‘कवीच्या अन्तःकरर्ातील भावनेला– ‘इ. ज्यामुळे–म्िर्जे ‘अशभव्यतत झालेला, लकाकर्ारा 

प्रशतभाशविरे्ष’ या कारर्ामुळे. त्यामुळेच त्या कवीची मिाकवींमध्ये र्गर्ना केली जाते, िा आिय. 
 

िीपा 
 
१ काशरका ६ मध्ये मिाकवींची वार्ी त्याचं्या काव्यातून रसभावशदरूप श्रेष्ठ प्रकारच्या अथाचा आशवष्कार 
करते व त्यामुळेच मिाकवींच्या शठकार्ी असर्ाऱ्या लोकोत्तर प्रशतभेच्या चमकेची ओळख वाचकानंा पटते, 
असे म्िटले आिे. मिाकवींनी रचलेल्या काव्यामंधून रसभावाशदरूप श्रेष्ठ प्रकारच्या अथांचा आशवष्कार िोरे् 
व त्याचा सहृदय वाचकानंा साक्षात्कार िोरे् िेच मिाकवींच्या अलौशकक प्रशतभाशवलासाचे लक्षर् लकवा 
र्गमक िोय व काव्याच्या द्वारा रसभावाशदरूप आियाचा साक्षात्कार वाचकानंा करशवण्याचे सामर्थ्यण म्िर्जेच 
प्रशतभा िोय. वाचकानंा कवीच्या प्रशतभेची व शतच्यामुळे कवीने प्रकट केलेल्या रसभावाशदरूप आियाची जी 
ओळख पटते, ती केवळ तटस्थपरे् केलेल्या अनुमानाने पटत नसून रसभावाशद आियाच्या साक्षात्कारामुळे 
वाचक कवीच्या मनोव्यापारािी एकरूप िोऊन कवीच्या प्रशतभाशवलासाने म्िर्जे कवीने प्रकट केलेल्या 
रसभावाशद अथाने ते झपाटले जातात, म्िर्ूनच िोय. यासबंंधात अशभनवरु्गप्तानंी भट्ट तौताचें एक वचन 
उद धृत केले आिे– “नायकस्य कवे : श्रोतु : समानोऽनुभवस्ततः ।” याचा अथण असा की, मूळ कथेतील 
दुष्यन्त, रामाशद पाते्र, कशव व वाचक यानंा िोर्ारा भावभावनाचंा साक्षात्कार िा सारखाच उत्कट असतो. 
राजिखेराने कारशयत्री व भावशयत्री प्रशतभा असे प्रशतभेचे दोन प्रकार साशंर्गतले आिेत. कवीच्या शठकार्ी 
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असर्ारी प्रशतभा िी कारशयत्री (म्िर्जे कवीला काव्य करावयास लावर्ारी) प्रशतभा; व सहृदय वाचकाच्या 
शठकार्ी असर्ारी प्रशतभा िी भावशयत्री (म्िर्जे काव्यातील रसभावाशदरूप सैौंदयाचा त्याला स्वतःला 
साक्षात्कार करून देर्ारी) प्रशतभा िोय. कशव व वाचक याचं्या भशूमका अनुक्रमे काव्यशनर्ममती करर्ारा व 
काव्यातील रसभावाशदकाचंा आस्वाद घेर्ारा या दृष्ीने शभन्न असल्या, तरी त्या दोघाचं्या शठकार्ी 
असर्ाऱ्या प्रशतभेची जात सरतेिवेटी एकच असते. िाच शवचार अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचन’ टीकेच्या 
प्रारंभीच्या मंर्गलपर श्लोकामध्ये ‘सरस्वत्यास्तत्त्वं कणवसहृदयाख्य ंणवजयते ।” (म्िर्जे कशव व सहृदय’ िे 
नाव असलेले सरस्वती देवतेचे चैतन्यस्वरूप सवांिून उत्कृष् िोय) या िब्दानंी प्रकट केला आिे. 
 
२ म्िर्जे ‘अथणवस्तु’ याचा अथण वस्तु, अलंकार व रस या तीन काव्याथांमधील अत्यतं मित्तवाचा, ‘रसरूपी’ 
अथण. 
 
३ पािा, श्रीमद भर्गवद्र्गीता, १२–५. अशभनवरु्गप्तानंी अशभनवभारतीतिी योग्याचं्या मार्गाला ‘परुर्ष’ म्िटले 
आिे. पािा, ‘रसभावशवचार,’ कंर्गले आवृशत्त, पृ. १९४. मात्र ब्रह्मानंद िा कष्साध्य असला, तरी तो एकदा 
शमळाल्यावर दुसऱ्या कोठल्यािी आनंदाची त्याच्यािी बरोबरी िोऊ िकत नािी असे अशभनवरु्गप्तानंी पढेु 
कािी आवृशत्त, पृ. ५१० वर म्िटले आिे. 
 
४ कुमारसंभवम्–१–२. 
 
५ या उदािरर्ातील पृर्थ्वी िी वाग्धेनूच्या शठकार्ी, शिमालय िा कशवरूपी वासराच्या शठकार्ी आशर् 
शिमालयाला पृर्थ्वीपासून प्राप्त झालेल्या श्रेष्ठ वस्तु कवीला वाग्धेनूपासून प्राप्त िोर्ाऱ्या आनंदरूप रसाच्या 
शठकार्ी असल्यामुळे िा श्लोक अशभनवरु्गप्तानंी दृष्ान्तादाखल उद धृत केला आिे. 
 
६ शतघानंािी एकाच स्थाशयभावाचा अनुभव येत असला तरी नायकाला तो अनुभव ‘स्थाशयभाव’ या रूपानेच 
येतो, परंतु कवीला व रशसकाला मात्र तो रसरूपाने येत असतो. 
 
७ तुलनाथण भट्टतौताचें पुढील सुप्रशसद्ध वचन पािा– 

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशाणलनी प्रणतभा मता । 
तदनुप्रािनाजीवद विगनाणनपुिः कणवः ॥ 

 
यातील पशिली ओळ ‘के्षमेन्िाने औशचत्यशवचारचचा, या गं्रथात काशरका ३५ नंतर (प्रथमच) उद धृत 

केली असून २ री ओळ िेमचंद्राने शदली आिे. या दोन्िी ओळींचा अथण असा :– तेजाच्या शनत्यनवीन 
उन्मेर्षाने चमकर्ारी बुशद्ध म्िर्जेच ‘प्रशतभा’ िोय, आशर् त्या प्रशतभेच्या चैतन्याचा संचार झाल्यामुळे ज्याच्या 
वर्णनामध्ये शजवतंपर्ा उत्पन्न िोतो, तो ‘कशव’ िोय.] 
 
८. िी सबंध काशरका अिी आिे– 
 

वागङ गमुखरागेि सत्त्वेनाणभनयेन च । 
कवेरन्तगगतं भावं भावयन् भाव उच्यते ॥ 
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म्िर्जे वार्ीने, िरीराच्या िालचालींनी, मुद्राशभनयाने आशर् साशत्तवक भावामुंळे शवशिष् स्थायी 
लकवा व्यशभचारी भावाचे शचत्रर् करण्याचे उशद्दष् साकार करर्ाऱ्या स्थाशयभावाला व व्यशभचाशरभावाला 
‘भाव’ म्िर्तात. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
इदं चापरं प्रतीयमानस्याथगस्य सिावसाधनं प्रमािम्– 
शब्दाथगशासनज्ञानमािेिैव न वेद्यते । 
वेद्यते स तु काव्याथगतत्त्वजै्ञरेव केवलम् ॥ ७ ॥ 
 
सोऽथो यस्मात्केवलं काव्याथगतत्त्वजै्ञरेव ज्ञायते । यणद च वाच्यरूप एवासावथगः 

स्यात्तिाच्यवाचकरूपपणरज्ञानादेव तत्प्रतीणतः स्यात् । अथ च वाच्यवाचकलक्षिमािकृतश्रमािा ं
काव्यतत्त्वाथगभावनाणवमुखाना ंस्वरश्रुत्याणदलक्षिणमवाप्रगीताना ंगान्धवगलक्षिणवदामगोचर एवासावथगः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
प्रतीयमान अथाचे अन्स्तत्व शसद्ध करर्ारा िा आर्खी दुसरा पुरावा– 
 
कारर् त्या प्रतीयमान अथाचे आकलन केवळ िब्दाचें िास्त्र (म्ि. व्याकरर्) आशर् अथांचे िास्त्र 

(म्िर्जे कोि वर्गैरे) याचं्या अभ्यासानेच िोऊ िकत नािी. तो अथण फतत काव्याचे ममण जार्र्ारानंाच 
कळतो. ॥ ७ ॥ 

 
कारर् तो अथण काव्याचे ममण जार्र्ारानंाच कळतो. आता तो अथण आशर् वाच्याथण िे जर एकच 

असते, तर केवळ वाच्याथं व वाचक िब्द याचं्या ्ानानेच त्यािी अथाचा बोध झाला असता! उलट असे 
की, ज्यानंी केवळ वाच्याथण व वाचक िब्द समजावनू घेण्यापुरतेच पशरश्रम केले आिेत आशर् काव्याचे 
सारभतू तत्तव कोर्ते आिे याकडे ज्याचें मन एकसारखे लार्गनू रािात नािी, त्याचं्या आटोतयात तो 
प्रतीयमान अथण येऊच िकत नािी. ज्यानंी प्रत्यक्ष र्गाण्यात फारिी प्रर्गशत केली नािी लकवा ज्यानंी र्गावयास 
केवळ प्रारंभच केला आिे असे संर्गीताभ्यासक ज्याप्रमारे् स्वर, श्रुशत ¹ इत्याशदकाचं्या यथाथण स्वरूपाला 
पारखेच असतात, त्याप्रमारे्. 

 
लोचनम् 

 
इदं चेणत । न केवलं ‘प्रतीयमानं पुनरन्यदेव’ इत्येतत्काणरकासूणचतौ स्वरूपणवषयभेदावेव; 

यावणिन्नसामग्रीवेद्यत्वमणप वाच्याणतणरक्तत्वे प्रमािणमणत यावत् । वेद्यत इणत । न तु न वेद्यते, येन न 
स्यादसाणवणत भावः । काव्यस्य तत्त्वभूतो योऽथगस्तस्य भावना वाच्याथाणतरेकेिानवरतचवगिा, ति 
णवमुखानाम् । स्वराः षड्जादयः सप्त । श्रुणतनणम शब्दस्य वैलक्षण्यमािकाणर यिूपान्तरं तत्पणरमािा 
स्वरतदन्तरालोभयभेदकस्ल्पता िालवशणतणवधा । आणदशब्देन 
जात्यशंकग्रामरागभाषाणवभाषान्तरभाषादेशीमागा गृह्यन्ते । प्रकृष्टं गीतं गानं येषा ं ते प्रगीताः, गातंु वा 
प्रारब्धा इत्याणदकमगणि क्तः । प्रारम्भेि चाि फलपयगन्तता लक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
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लोचन 
 
‘िा आर्खी दुसरा पुरावा, इ.–परंतु मिाकवीच्या वार्ीमध्ये’ इ. – या काशरकेतून सूशचत केलेले 

स्वरूपभेद आशर् शवर्षयभेद ² िी दोनच प्रमारे् नव्िेत, तर व्यंग्याथण िा वाच्याथािून शनराळया (कारर्–) 
सामग्रीमुळे ्ात िोतो, िेिी व्यंग्याथण िा वाच्याथािून वरे्गळा आिे िे शसद्ध करर्ारे प्रमार् आिे, असा आिय. 
‘कळतो’ म्िर्जे तो कळत नािी असे नािी, की ज्यामुळे (म्िर्जे तो कळत नसल्यामुळे) ‘तो नािी’ असे 
म्िर्ता येईल ³! काव्याचे सार असलेल्या रसरूपी अथाच्या भावनेकडे (म्िर्जे लचतनाकडे) म्िर्जे 
वाच्याथािून शभन्न अिा स्वरूपात त्याचा शनरन्तर आस्वाद घेण्याकडे ज्याचें लक्ष लार्गत नािी अिाचं्या. स्वर 
िे र्षड्ज इ. सात आिेत. ‘श्रशुत’ म्िर्जे मूळ नादामध्ये केवळ वरे्गळेपर् आर्र्ारे जे दुसरे रूप, ते उत्पन्न 
करर्ारी ⁴ व स्वर आशर् त्यातील अंतरे या दोिोंच्या भेदावर आधारलेली २२ प्रकारची. ⁵ (‘स्वर, श्रुशत 
वर्गैरे’ यातील) ‘वर्गैरे’ िब्दाने जाशत, अंिक, ग्राम, भार्षा, शवभार्षा, अन्तरभार्षा, देिीमार्गण, याचंा समाविे 
केला आिे. ⁶ प्रकृष् (म्िर्जे उत्कृष्) आिे र्गीत म्िर्जे र्गायन ज्याचें, ते प्रर्गीत लकवा ‘र्गावयास प्रारंभ 
केलेले’ असा अथण घेतल्यास येथे म्िर्जे ‘प्रर्गीत’ या िब्दात प्र + गै या धातूला आणदकमगणि क्तः कतगणर । 
(पाशर्शन, ३–४–७१) या सूत्राने क्त िा प्रत्यय लार्गला आिे असे समजाव.े ‘र्गावयास प्रारंभ केलेले’ 
यातील ‘प्रारंभ’ िब्दाने ‘फलप्राप्तीपयंत पोिोचलेले’ असा अथण लक्षरे्ने घ्यावयाचा. ⁷ ॥ ७ ॥ 

 
िीपा 
 
१ सा, रे, र्ग, म, प, ध, शन िे सात स्वर सवांना मािीत आिेत. ‘सा’ या स्वरा पेक्षा रे उंच असतो; ‘रे’ पेक्षा 
‘र्ग’, ‘र्ग’ पेक्षा ‘म,’ अिा रीतीने पुढचा स्वर मार्गच्या स्वरापेक्षा उंच असतो, िेिी आपल्याला पशरशचत आिे. 
 

पर् एका स्वराची त्याच्या मार्गच्या स्वरापासून जी अशधक उंची असते, त्या उंचीचे अशतसूक्ष्म भार्ग 
असतात. अिा रीतीने ‘सा’ पासून ‘शन’ पयंत, (‘सा’ ते ‘शन’ – सातिी स्वर धरून) एकूर् जे अंतर आिे, 
त्याचे बावीस सूक्ष्म भार्ग पाडून त्या भार्गानंा ‘श्रुशत’ अिी सं्ा देण्यात आली आिे. तेव्िा ‘श्रुशत’ म्िर्जे 
अशतसूक्ष्म सूरच. ‘लबदु’ िे अशतसूक्ष्म असून त्या लबदंूचीच ‘रेर्षा’ बनते. त्याप्रमारे्च बावीस श्रुती शमळून एक 
‘स्वरसप्तक’ बनते. या श्रुशत वस्तुतः इततया सूक्ष्म आिेत की, अत्युकृष् र्गायकाखेरीज इतरासं त्या श्रशुत 
कंठातून अचुकपरे् काढूनिी दाखशवता येत नािीत आशर् एखाद्याच र्गायकाने त्या कंठातून काढून 
दाखशवल्याच, तर शकत्येकासं त्या समजतिी नािीत. म्िर्ून सवणसामान्यानंा कळतील असे ढोबळ सात स्वर 
कन्ल्पले. 
 

‘भारतीय संर्गीत व संर्गीतिास्र’ (ले. – बा. र्गं. आचरेकर) या पुस्तकाच्या पृ. २०७ वर म्िटले आिे 
की— 
‘स्वरान्तर्गणत श्रुती असतात. श्रुती म्िर्जे दोन न्स्थर स्वरामंधील अंतर दिणशवर्ारे सूक्ष्म स्वरच िोत.’ 
 
२ “उद द्योत – १ प्रतीयमानाचा वस्तु प्रकार वाच्याथािून शभन्न, कारर् (२) शवर्षयभेद”, – या पशरच्छेदाच्या 
प्रारंभीच्या कािी ओळी पािा. 
 
३ उदा. यद भाणत तदस्स्त । –जे ज्या स्वरूपात भासमान िोते, ते त्या स्वरूपात कोठेतरी असते. िे उद द्योत 
१ – “ “ ‘लावण्य’ िे अलंकार लकवा अवयव यािूंन शनराळे” वरील वातय पािा. 
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४ श्रुतीसबंंधी माशिती वर १ ल्या टीपेत शदलीच आिे. 
 
५ जाशत, अंिक. ग्राम, इ. िब्द संर्गीतिास्रातले आिेत. ‘याचंी माशिती दुसऱ्या गं्रथातूंन शमळवावी’ असे 
‘बालशप्रया’ टीका म्िर्ते. भरताच्या नाट्यिास्रातल्या २८ व्या अध्यायातून व सरं्गीतरत्नाकरासारख्या 
गं्रथातूंन शज्ासूनंा िी माशिती शमळशवता येईल. यापंैकी कािी सं्ाचंा (स्थूलमानाने) खुलासा असा :– 
‘जाशत’ म्िर्जे संर्गीतातील रार्गाचें ओडव, र्षाडव, संपूर्ण वर्गैरे प्रकार. एखाद्या रार्गात सात स्वरापंकैी शकती 
स्वर लार्गतात, यावरून त्या रार्गाची ‘जाशत’ ठरते. सातापंैकी पाचच स्वर लार्गले, तर त्या रार्गाची जाशत 
‘ओडव’; सिा लार्गले, तर ‘र्षाडव,’ सातिी लार्गले, तर ‘संपूर्ण.’ ‘ग्राम’ म्िर्जे ‘मध्यमग्राम,’ ‘र्षड्जग्राम’ व 
‘र्गाधंारग्राम’ िे तीन स्वरसमिू. समूहवाणचनौ ग्रामौ स्वरश्रुत्याणदसंयुतौ असे त्याचें वर्णन आिे. ‘मार्गी’ संर्गीत 
व ‘देिी संर्गीत’ िी शभन्न शभन्न आिेत. ब्रह्मदेवाने िोधून काढलेले व भरताशदकानंी उपयोर्गात आर्लेले ते 
‘मार्गी’ संर्गीत िोय. शनरशनराळया देिातं तेथील लोकाचं्या आवडींप्रमारे् रूढ झालेले संर्गीत म्िर्जे ‘देिी’ 
संर्गीत. ‘शवभार्षा’ िी एक राशर्गर्ी असून शतला ‘पंचम स्वराची एक भाया’ असे म्िटले आिे. या िब्दासंंबधंी 
अशधक माशिती व इतर िब्दासंंबंधी शववरर् संर्गीतशवर्षयक ताशंत्रक गं्रथातूंन शमळेल. 
 
६ एकूर् प्रगीत या िब्दाचा अथण दोन्िींपकैी कोर्त्यािी मार्गाने लावला, तरी िवेटी अथण एकच, म्िर्जे 
‘र्गायनकलेत पारंर्गत असलेले’ िा. मर्ग अप्रगीत म्िर्जे ‘र्गायनकलेत पारंर्गत नसलेले.’ 

 
ध्वन्यालोकः 

 
एवं वाच्यव्यणतरेणकिो व्यङ्प्ग्यस्य सद भावं प्रणतपाद्य प्राधान्य ंतस्यवैेणत दशगयणत – 
 
सोऽथगस्तद्व्यस्क्तसार्थ्यगयोगी शब्दश्च कश्चन । 
यत्नतः प्रत्यणभजे्ञयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः ॥ ८ ॥ 
 
व्यङ्प्ग्योऽथगस्तद्व्यस्क्तसामर्थ्यगयोगी शब्दश्च कश्चन, न शब्दामान्रम् । तावेव शब्दाथौ महाकवेः 

प्रत्यणभजे्ञयौ । व्यङ्प्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्या ं महाकणवत्वलाभो महाकवीनां, न 
वाच्यवाचकरचनामािेि । 

 
ध्वन्यालोक 

 
अिा रीतीने वाच्याथािून वरे्गळा असा व्यंग्याथण असतो असे प्रशतपादन केल्यावर काव्यात प्रधानिी 

तोच अथण असतो, िे पुढीलप्रमारे् दाखवले जात आिे. तो प्रतीयमान अथण आशर् त्या अथाला अशभव्यतत 
करण्यास समथण असलेला िब्दिी दुर्ममळच असतो. असा अथण आशर् असा िब्द मिाकशव िोऊ पािार्ाराने 
अशतिय प्रयत्नपूवणक ओळखण्याचा (व त्याचंी शनवड करण्याचा) सराव करावा ¹ ॥ ८ ॥ 

 
तो अथण आशर् त्याला अशभव्यतत करू िकर्ारा िब्दिी एखादाच असतो. सवण िब्दाचं्या शठकार्ी 

कािी ते सामर्थ्यण नसते. असेच िब्द आशर् अथण पारखण्यास मिाकवीने झटावे, कारर् व्यंग्याथण व व्यजंक 
िब्दच योग्य प्रकाराने वापरल्यामुळे मिाकवींना मिाकशवपद शमळते. ² केवळ वाच्याथण व वाचक िब्द 
जुळशवल्याने नव्िे. 
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लोचनम् 
 
एवणमणत । स्वरूपभेदेन णभन्नसामग्रीजे्ञयत्वेन चेत्यथगः । प्रत्यणभजे्ञयाणवत्यहाथे कृत्यः । सवो णह तथा 

यतते इतीयता प्राधान्ये लोकणसित्वं प्रमािमुक्तम् । णनयोगाथेन च कृत्येन णशक्षाक्रम उक्तः । 
प्रत्यणभजे्ञयशब्देनेदमाह– 

 
काव्य ंतु जातु जायेत कस्यणचत्प्रणतभावतः । 
इणत नयेन यद्याणप स्वयमस्यतैत्पणरस्फुरणत, तथापीदणमत्थणमणत णवशेषतो णनरूप्यमािं 

सहिशाखीभवणत । 
 
यथोक्तमस्मत्परमगुरुणभः श्रीमदुत्पलपादै :– 
तैरतैरप्युपयाणचतैरुपनस्तन्व्याः स्स्थतोऽप्यस्न्तके । 
कान्तो लोकसमान एवमपणरज्ञातो न रन्तंु तथा ॥ 
लोकस्यषै तथानवेणक्षतगुिः स्वात्माणप णवश्वशे्वरो 
नैवालं णनजवैभवाय तणदय ंतत्प्रत्यणभज्ञोणदता ॥ इणत ॥ 
 
तेन ज्ञातस्याणप णवशेषतो णनरूपिमनुसंधानात्मकमि प्रत्यणभज्ञामं, न तु तदेवेदणमत्येतावन्मािम् । 

महाकवेणरणत । यो महाकणवरहं भूयासणमत्याशास्ते । एवं व्यङ ग्यस्याथगस्य व्यञ्जकस्य शब्दस्य च प्राधान्य ं
वदता व्यङ ग्यव्यञ्जकभावस्याणप प्राधान्यमुक्तणमणत ध्वनणत ध्वन्यते ध्वननणमणत णितयमप्युपपन्नणमत्युक्तम् ॥ 
८ ॥ 

 
लोचन 

 
याप्रमारे्, म्िर्जे (वाच्याथण व व्यंग्याथण याचंी) स्वरूपे वरे्गवरे्गळी असल्याने आशर् त्याचं्या ्ानाची 

(साधन-) सामग्रीिी शभन्न असल्यामुळे, असा अथण. प्रत्यणभजे्ञयौ या िब्दात य िा कृत्यप्रत्यय ‘योग्य असरे्’ 
या अथी लार्गला आिे, ³ कारर् सर्गळे मिाकशव तसा म्िर्जे व्यंग्याथणच प्राधान्याने सुचशवण्याचा प्रयत्न 
कशरतात, यावरून व्यंग्याथण िा काव्यामध्ये प्रधान िोय, याला ‘लोकाचंा अनुभव’ िे प्रमार् साशंर्गतले आिे. ⁴ 
लकवा ‘प्रत्यणभजे्ञय’ यातील य िा प्रत्यय ‘शनयोर्ग’ (म्िर्जे उपदेि) या अथी घ्यावा. त्या अथी लार्गलेल्या 
त्या प्रत्ययाने कवीने काव्यरचनेची पूवणतयारी किी करावी, यासंबधंी मार्गणदिणन केले. प्रत्यणभजे्ञय या िब्दाने 
असे साशंर्गतले आिे की – 

 
‘परंतु काव्य िे एखाद्याच प्रशतभावतंाकडून एखाद्याच वळेी शनमार् िोते. ⁵’ (सामान्य मार्साकडून 

नव्िे). 
 
या न्यायाने जरी याला (म्िर्जे कवीला) िे (म्िर्जे काव्य) आपोआप स्फुरत असले, तरीिी 

स्फुरलेल्या, काव्याचे सूक्ष्म परीक्षर् करताना ‘िे असे असरे् योग्य िोईल’ असे त्या काव्यास िजारो 
प्रकारानंी फाटे फुटतात (व मर्ग त्यापंकैी एकाच प्रकाराची शनवड कररे् आवशयक िोते. त्या शनवडीवरच 
मिाकवीचे मिाकशवत्व अवलंबून असते ⁶) जसे आमचे परमरु्गरु श्री उत्पलपाद यानंी पुढील श्लोकात 
साशंर्गतले आिे– 
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त्या त्या (म्िर्जे दूती वर्गैरे पाठवनू केलेल्या शवनवण्या वर्गैरे) उपायानंी शप्रयकर सुदंरीच्या जवळ 
येऊन उभा राशिला िोता, तरी तो आपलाच शप्रयकर िे ओळखू न आल्याने शतला तो इतरेजनासंारखाच 
(अपशरशचत) वाटून ती त्याच्यािी रममार् िोऊ िकली नािी. त्याप्रमारे्च परमेश्वर िा जरी सवण शवश्वाचा 
आत्मा असला, तरी जर्गाला त्याचे लोकोत्तर रु्गर् ओळखू न आल्यामुळे तो आपले वैभव लोकानंा प्रकट 
करून दाखव ूिकत नािी. म्िर्ून (आम्िी). त्याची ओळख पटण्याचे िे िास्र सारं्गत आिोत ⁷ 

 
त्यामुळे, (सवणसामान्यपरे्) मािीत असलेल्या र्गोष्ीचेिी पुनः पुनः शचन्तन करून बारकाईने परीक्षर् 

करून ती र्गोष् शनशश्चत कररे् या स्वरूपाचे ‘प्रत्यशभ्ान’ येथे अपेशक्षत आिे, केवळ (मी पूवी जी र्गोष् 
पाशिली िोती.) ‘तीच िी’ येवढीच प्रत्यशभ्ा लकवा ओळख अपेशक्षत नािी. ⁸ ‘मिाकवीने’ (लकवा 
‘मिाकवीचे’) म्िर्जे मी मिाकशव िोईन अिी आकाकं्षा बाळर्गर्ाऱ्याने (लकवा बाळर्गर्ाऱ्याचे). 

 
याप्रमारे् व्यंग्य अथण व व्यजंक िब्द याचें काव्यातील मित्तव प्रशतपादन केल्याने व्यंग्य–व्यंजक 

संबंधाचेिी (म्िर्जे व्यंजनाव्यापाराचेिी) प्राधान्य साशंर्गतले रे्गले. म्िर्ून (िब्द व्यंग्य अथाला) ‘जो ध्वशनत 
करतो, तो’ (व्यंग्य अथण) ‘जो ध्वशनत िोतो, तो’ आशर् (व्यंजनाव्यापार म्िर्जे) ‘ध्वशनत करण्याची शक्रया’ 
अिा रीतीने व्यंजक िब्द, व्यंग्य अथण, व व्यंजनाव्यापार िे तीनिी काव्याचा आत्मा आिेत असे मानरे् 
तकण िुद्ध आिे, असे (प्रत्यणभजे्ञयौ या िब्दाने) सुचशवले रे्गले. ⁹ 

 
िीपा 
 
१ महाकवे : याचा एक अथण ‘मिाकशव िोऊ पािर्ाराने’ असा वर शदला आिे. या वातयाचा अथण दुसऱ्या 
तऱ्िेने असािी लावता येईल– ‘मिाकवीचे असे अथण व असे िब्द सहृदयाने प्रयत्नपूवणक ओळखण्याचा 
सराव करावा. 
 
२ म्िर्जे मिाकवीलािी साधना करावी लार्गतेच! 
 
३ पािा, पाशर्शन ३–३–१६९. 
 
४ महाकवे : प्रत्यणभजे्ञयौ या िब्दात ‘योग्य असरे्’ या अथाचा कृत्यप्रत्यय मानला, तरीिी या वातयाचा दोन 
प्रकारानंी अथण लावरे् ितय आिे– १. मिाकवीने जार्ण्यास (म्िर्जे शनवडण्यास) योग्य आिेत आशर् २. 
मिाकवीचे आिेत (म्िर्जे मिाकशवच वापरू िकतात) िे सहृदयानंी ओळखरे् योग्य आिे. ‘सवणजर् तसा 
प्रयत्न कशरतात’ याचा अथण एकतर ‘सवण मिाकशव असे (म्िर्जे व्यंजक) िब्द शनवडण्याचा प्रयत्न कशरतात’ 
लकवा दुसरा अथण ‘सवण सहृदय लोक असे िब्द मिाकवींचेच आिेत असे ओळखण्याचा प्रयत्न कशरतात. 
म्िर्ून व्यंग्याथाचे प्राधान्य िे लोकानंी म्िर्जे मिाकवींनी आशर् सहृदयानंी मान्य केले आिे, असे म्िटले 
आिे. मात्र य प्रत्ययाचा ‘शनयोर्ग’ असा अथण घेतल्यास ‘व्यंजक िब्द व व्यंग्य अथण मिाकशव िोऊ पािर्ाराने 
जार्ावते. असा केवळ कवींना मार्गणदिणनपर िोर्ारा अथण शनघेल. 
 
५ भामि, काव्यालंकार, १–५. 
 
६ तुलनाथण पािा, वक्रोन्ततजीशवत, १–९ :– 
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शब्दो णववणक्षतैकाथगवाचकोऽन्येषु सत्स्वणप । 
अथग : सहृदयाह्लादकारी प्रस्पन्दसुन्दरः ॥ 
 
(काव्यात वापरला जार्ारा िब्द, इतर अनेक िब्द उपलब्ध असूनसुद्धा कवीच्या मनातील अशभप्राय 
अचुकपरे् प्रकट करील असाच असावा. तसेच काव्यातील िब्दाचंा अथण सहृदयानंा आनंद िोईल अिा 
स्पन्दनानंी म्िर्जे स्फुरर्ानंी युतत असावा.)– 
 
७ ‘ईश्वरप्रत्यशभ्ा’, ४–१–१७. या श्लोकाचा प्रस्तुतािी सबंंध असा जोडता येईल– कशवप्रशतभा िी 
नाशयका मानावयाची व योग्य व्यंग्य अथण लकवा व्यंजक िब्द िा नायक मानावयाचा. अनेक िब्द व अथण 
याबंरोबरच योग्य व्यंग्य अथण लकवा व्यंजक िब्द िािी जरी कवीपुढे आला, तरी तोच इष् असा व्यंग्यत्वसंपन्न 
अथण लकवा व्यजंकत्वसंपन्न िब्द आिे अिी जोपयंत कशवप्रशतभेला ओळख पटत नािी, तोपयंत कशवप्रशतभा 
त्याच अथाचा लकवा िब्दाचा स्वीकार करू िकत नािी. आशर् म्िर्ूनच असा अथण लकवा असा िब्द जरी 
काव्यामध्ये सारभतू असला, तरी त्याचे लोकोत्तर रु्गर् जोपयंत ओळखले जात नािीत, तोपयंत तो आपल्या 
खऱ्या तेजाने तळपू िकत नािी, म्िर्ूनच आम्िी त्याची ओळख पटण्यासाठी िे ‘ध्वशनिास्र’ सारं्गत आिोत 
असा आिय. 
 
८ तात्पयण िे की, वाच्याथाचे ्ान पूवीच झालेले असले तरी ‘लचतनपूवणक परीक्षर्ाने शवशिष् िब्दाच्या 
व्यंग्याथण प्रकट करण्याच्या सामर्थ्याचे शनधारर्’ िा ‘प्रत्यशभ्ान’ िब्दाचा येथे अथण आिे. 
 
९ आशर् िेच म्िर्जे व्यंजक िब्द, व्यंग्य अथण व व्यजंनाव्यापार िे ‘ध्वशन’ िब्दाचे शतन्िी अथण पशिल्या 
काशरकेतील काव्यस्यात्मा ध्वणनः यातल्या ‘ध्वशन’ या िब्दाने अशभपे्रत आिेत, असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
येथे अशभनवरु्गप्ताचं्या मते ध्वन् या धातूला ‘इ’ िा कृत् प्रत्यय कतणशर, कमणशर् व भाव म्िर्जे शक्रया या अथी 
लावनू ध्वणन या िब्दाचे तीन अथण कररे् ितय आिे. पुढे (कािी आवृत्तीच्या) पृ. १३५ वर तर 
अशभनवरु्गप्तानंी ‘ध्वशन’ या िब्दाचे पाच अथण करून दाखशवले आिेत. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
इदानीं व्यङ्प्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽणप यिाच्यवाचकावेव प्रथममुपाददते कवयस्तदणप 

युक्तमेवेत्याह – 
 
आलोकाथी यथा दीपणशखाया ंयत्नवाञ्जनः । 
तदुपायतया, तिदथे वाच्ये तदादृतः ॥ ९ ॥ 
 
यथा ह्यालोकाथी सन्नणप दीपणशखाया ं यत्नवाञ्जनो भवणत तदुपायतया । न णह 

दीपणशखामन्तरेिालोक : सम्भवणत । तिद्व्यङ्प्ग्यमथं प्रत्यादृतो जनो वाच्येऽथे यत्नवान् भवणत । अनेन 
प्रणतपादकस्य कवेव्यङ गग्यमथं प्रणत व्यापारो दर्वशतः ॥ ९ ॥ 
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ध्वन्यालोक 
 
आता काव्यामध्ये व्यंग्य अथण आशर् व्यजंक िब्द िे प्रधान असले, तरी कशव प्रथम वाच्याथण व वाचक 

िब्द याचंीच जुळर्ी करतात िेिी योग्यच आिे, िे सारं्गण्यात येत आिे— 
 
दृशय वस्तु शदसाव्यात अिी इच्छा असर्ारा मनुष्य ज्याप्रमारे् त्याचे साधन म्िर्नू प्रथम शदव्याची 

वात पेटशवण्याच्या तयारीस लार्गतो, त्याप्रमारे् व्यंग्याथण प्रकट करण्याची आस्था असलेला कवीिी त्याचा 
‘उपाय’ म्िर्ून प्रथम वाच्याथण जुळशवण्याच्या उद्योर्गास लार्गतो. ॥ ९ ॥ 

 
ज्याप्रमारे् पदाथण पािाण्याची ¹ इच्छा असली तरी मनुष्य शदव्याची वात पेटशवण्याच्या मारे्ग लार्गतो, 

कारर् तो त्याचा उपाय असतो. पािारे् िे कािी शदव्याच्या ज्योतीशिवाय ितय िोत नािी. त्याचप्रमारे् 
व्यंग्याथाबद्दलच शविरे्ष पे्रम असर्ारा कशव प्रथम वाच्याथण जुळवण्याचा प्रयत्न कशरतो. या काशरकेतील 
शवधानाने व्यगं्याथाच्या अशभव्यततीसाठी कवीला काय खटपट करावी लार्गते, ते दाखशवले. 

 
लोचनम् 

 
ननु प्रथमोपादीयमानत्यािाच्यवाचकतद भावस्यवै प्राधान्यणमत्याशङ्प्क्योपायानामेव प्रथममुपादानं 

भवतीत्वणभप्रायेि णवरुिोऽय ंप्राधान्ये साध्ये हेतुणरणत दशगयणत – इदानीणमत्याणदना । आलोकनमालोकः, 
वणनतावदनारणवन्दाणदणवलोकनणमत्यथगः ति चोपायो दीपणशखा ॥ ९ ॥ 

 
लोचन 

 
“पर् काय िो, वाच्याथण, वाचक िब्द व या दोघामंधील वाच्यवाचकसबंंध (म्िर्जे अशभधाव्यापार) 

यानंीच कशव िा काव्य शलशिण्यास प्रारंभ करीत असल्यामुळे तेच कवीच्या दृष्ीने व्यगं्याथण वर्गैरेपेक्षा मुख्य 
नव्िेत का?” अिी िकंा कल्पून शतच्या उत्तरादाखल सवणत्र साध्याच्या शसद्धीसाठी आधी उपायाचीच कास 
धरली जाते, िा आिय मनात घेऊन प्राधान्य ठरशवण्याच्या बाबतीत (प्रथम स्वीकारला जारे् िा) िेतु 
‘शवरुद्ध’ ² आिे, असे (वृशत्तकार) ‘आता’ वर्गैरे वातयाने दाखशवतात. (काशरकेतील) ‘आलोक’ या िब्दाचा 
अथण ‘आलोकन’ म्िर्जे सुंदरीचे मुखकमल इ. ‘पािरे्’ असा आिे. आशर् त्या कामी ‘उपाय’ म्िर्जे 
शदव्याची ज्योत. ॥ ९ ॥ 

 
िीपा 
 
१ काशरकेतील आलोक या िब्दाचा अथण आम्िी अशभनवरु्गप्तानंा अनुसरून पािारे् (आलोकनम्) असा केला 
आिे. पर् आलोक या िब्दाचा ‘प्रकाि’ िा प्रशसद्ध अथण घेतला तरी काशरकेचा व्यवन्स्थत अथण लार्गू िकतो. 
 
२ िेत्वाभासाचे अशसद्ध व अनैकान्न्तक िे प्रकार आपर् उद द्योत १ – ‘ध्वशन िा रु्गर् लकवा अलंकारिी नािी’ 
वरील टीप २ व ३ यामंध्ये पाशिले. ‘शवरुद्ध’ िा िेत्वाभासाचा आर्खी एक प्रकार. ‘शवरुद्ध’ िेत्वाभासावरून 
साध्याचे अन्स्तत्व शसद्ध न िोता त्याउलट, साध्याचा अभावच शसद्ध िोतो. उदा. ‘बंडू िा मुलर्गा िा िोध 
खात्रीने लावील, कारर् तो मन्दमशत आिे,’ या उदािरर्ात ‘मन्दमशतत्व’ िा िेतु ‘शवरुद्ध’ आिे, कारर् 
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मन्दमशतत्वामुळे ‘िोध लावण्याचे बशुद्धसामर्थ्यण असरे्’ या साध्याच्या अन्स्तत्वाऐवजी साध्याचा अभाव म्िर्जे 
िोध लावण्याचे बशुद्धसामर्थ्यण नसरे् िेच शसद्ध िोईल. तसेच ‘वाच्याथण िा व्यंग्याथािून प्रधान आिे, कारर् 
लोक व्यंग्याथाच्या आधी वाच्याथण समजावनू घेतात’ या उदािरर्ात ‘आधी समजावनू घेरे्’ िा िेतु ‘शवरुद्ध’ 
आिे, कारर् त्यामुळे प्राधान्य शसद्ध न िोता प्राधान्याचा अभावच शसद्ध िोईल, (कािी आवृत्तीच्या) 
“उद द्योत – १ ‘काव्यात व्यङर्ग अथणच प्रधान, आशर् तो अथण योग्य प्रकारे काव्यातून प्रकट’” वर ‘उपाय िे 
प्रथम स्वीकारूनिी मार्गािून टाकूनच शदले जातात,’ या अथाचे ‘वातयपदीया’तील वचन ‘लोचन’ टीकेमध्ये 
उद धृत केले आिे. यातील आिय असा की, साध्य वस्तु िीच मुख्य असते व साधने िी दुय्यम, 
तेवढ्यापुरतीच उपयोशजली जार्ारी असतात. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
प्रणतपाद्यस्याणप तं दशगणयतुमाह – 
यथा पदाथगिारेि वाक्याथग : सम्प्रतीयते । 
वाच्याथगपूर्ववका तित्प्रणतपत्तस्य वस्तुन : ॥ १० ॥ 
यथा णह पदाथगिारेि वाक्याथावगमस्तथा वाच्याथगप्रतीणतपूर्ववका 
व्यङ्प्ग्यस्याथगस्य प्रणतपणत्त : ॥ १० ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
आता व्यंग्याथण समजण्यासाठी सहृदयाचीिी काय तयारी असावी लार्गते, ते दाखवले जात आिे– 
 
ज्याप्रमारे् वातयातील पदाचें अथण प्रथम कळून मर्ग त्याद्वारे वातयाचा अथण लक्षात येतो, त्याप्रमारे् 

त्या प्रतीयमान अथाचा बोधिी आधी (वातयाचा) वाच्याथण कळून मर्गच िोतो. ¹॥ १० ॥ 
 
पदाचं्या अथांच्या द्वारा जसा वातयाच्या अथाचा बोध िोतो, तसा व्यंग्याथाचा बोधिी आधी वातयाचा 

वाच्याथण कळल्यानंतरच िोतो. ॥ १० ॥ 
 

लोचनम् 
 
प्रणतपणदणत भावे णक्वप् । ‘तस्य वस्तुन’ इणत व्यङ्प्ग्यरूपस्य सारस्येत्यथगः । अनेन 

श्लोकेनात्यन्तसहृदयो यो न भवणत, तस्यषै स्फुिसंवेद्य एव क्रमः । यथात्यन्तशब्दवृत्तज्ञो यो न भवणत, तस्य 
पदाथगवाक्याथगक्रमः । काष्ठाप्राप्तसहृदयभावस्य तु वाक्यवृत्तकुशलस्येव सन्नणप 
क्रमोऽभ्यस्तानुमानाणवनाभावस्मृत्याणदवदसंवेद्य इणत दर्वशतम् । 

 
लोचन 

 
काशरकेतले प्रणतपत् िे पद ‘भाव’ म्िर्ज ‘शक्रया’ या अथी असलेला णक्वप् िा कृत् प्रत्यय लार्गून 

बनलेले आिे ² (म्िर्जे प्रणतपत् याचा अथण ‘प्रशतपशत्त’ म्िर्जे ‘बोध’). ‘त्या अथाचा’ म्िर्जे सारभतू 
असलेल्या व्यगं्य अथाचा. या १० व्या काशरकेने असे साशंर्गतले की, जो अत्यतं संवदेनािील सहृदय नािी, 



 

अनुक्रमणिका 

त्याच्या बाबतीत िा (म्िर्जे आधी वाच्याथणबोध व मर्ग व्यङ ग्याथणबोध िा) क्रम स्पष्परे् लक्षात येर्ारा 
असाच आिे. ³ ज्याप्रमारे् जो िब्दाचें (वातयातील तात्पयाथाचा बोध करून देण्याचे) सामर्थ्यण जार्र्ारा 
नसतो, त्याच्या बाबतीत आधी पदाचं्या अथांचे ्ान व नंतर (सावकाि) वातयाच्या अथाचे (म्िर्जे 
तात्पयाथाचे) ्ान असा क्रम असतो, त्याप्रमारे्. पर् असा िा क्रम अन्स्तत्वात असला. तरी ज्याचा 
सहृदयता िा रु्गर् अर्गदी वरच्या पायरीला पोिोचलेला असतो त्याच्या व जो वातयातील िब्दाचें तात्पयाथण 
्ात करून देण्याचे सामर्थ्यण जार्र्ारा असतो, त्याच्या लक्षात तो क्रम येतच नािी ज्याप्रमारे् अनुमान 
करण्याचा ज्याला चारं्गला सराव झाला आिे, त्याला व्यान्प्त-स्मृशत वर्गैरे पायऱ्यामुंळे लार्गर्ाऱ्या वळेाची 
जार्ीव िोत नािी, त्याप्रमारे्. ⁴ 

 
िीपा 
 
१ पदाथण व वातयाथण याचं्या, तसेच वाच्याथण व व्यंग्याथण याचं्या बोधाचा क्रम सामान्य बुद्धीच्या वाचकाच्या 
लक्षात येतो, पर् पूर्णपरे् सरावलेल्या सहृदयाच्या अंतकरर्ात िे व्यंग्याथणबोधाचे काम इततया झटपट िोते 
की, तो क्रम त्याच्या लक्षातिी येत नािी, असे अशभनवरु्गप्त सारं्गतात. (तसेच जो िब्द-वृत्त जार्तो, त्याच्या 
लक्षात पदाथण ्ान व वातयाथण ्ान याचंा क्रम येत नािी) वस्तुतः या व्यंग्याथणबोधाच्या कामी पदाथण–
वातयाथण न्यायापेक्षा ‘घटप्रदीपन्याय’ िाच अशधक समपणक आिे असे प्रशतपादन पढेु ३ ऱ्या उद द्योतात 
काशरका ३३ वरील वृत्तीत केले आिे. 
 
२ पािा, पाशर्शन, ३–१–१७८. 
 
३ कारर् त्याला वाच्याथण समजल्यावर व्यङ्गग्याथण ध्यानात येण्यास बराच वळे लार्गतो, पर् सहृदयाला मात्र 
व्यङ्गग्याथण तत्क्षर्ी कळतो. 
 
४ अनुमान करण्याचा सराव असलेल्याचं्या बाबतीत िेतूवरून अनुमान करण्याची शक्रया इततया िीघ्रतेने 
िोते की, व्यान्प्तस्मशृत वर्गैरे पायऱ्यामुंळे लार्गर्ाऱ्या वळेाची जार्ीव िोत नािी, त्याप्रमारे्. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
इदानीं वाच्याथगप्रतीणतपूवगकत्वेऽणप तत्प्रतीतेव्यगङ्प्ग्यस्याथगस्य प्राधान्य ं यथा न व्यालुप्यते तथा 

दशगयणत– 
 
स्वसामर्थ्यगवशेनैव वाक्याथं प्रणतपादयन् । 
यथा व्यापारणनष्ट्पत्तौ पदाथो न णवभाव्यते ॥ ११ ॥ 
 
यथा स्वसामर्थ्यगवशेनैव वाक्याथं प्रकाशयन्नणप पदाथो व्यापारणनष्ट्पत्तौ न भाव्यते णवभक्ततया ॥ ११ 

॥ 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोक 
 
आता व्यंग्याथाच्या प्रतीतीच्या आधी जरी वाच्यार्थ्याची प्रतीशत िोत असली, तरी त्यामुळे व्यंग्याथाचे 

प्राधान्य कसे नष् िोत नािी ते दाखशवले जात आिे— 
 
वातयातील पदाचंा अथण जरी स्वतःमधील सामर्थ्याच्या बळावरच वातयाथाचा बोध करून देत 

असला, तरी ते काम पूर्ण झाल्यावर म्िर्जे समग्र वातयाचा अथण कळल्यावर ज्याप्रमारे् पदाचं्या अथाचा 
वरे्गळेपर्ा जार्वत नािी— ॥ ११ ॥ 

 
ज्याप्रमारे् (वातयातील) पदाचें अथण जरी स्वतःमधील सामर्थ्याच्या जोरावरच वातयाचा अथण 

प्रकाशित करीत असले, तरी वातयाथणबोध करून देण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर ते ज्याप्रमारे् वातयाथािून 
वरे्गळे असे शदसून येत नािीत;— 

 
लोचनम् 

 
न व्यालुप्यत इणत । प्राधान्यादेव तत्पयगन्तानुसरिरिकत्वणरता मध्ये णवश्रास्न्तं न कुवंते इणत क्रमस्य 

सतोऽप्यलक्षिं प्राधान्ये हेतुः । स्वसामर्थ्यगमाकाङ क्षायोग्यतासणन्नधयः । णवभाव्यत इणत । णवशब्देन 
णवभक्ततोक्ता; णवभक्ततया न भाव्यत इत्यथगः । अनेन णवद्यमान एव क्रमो न संवदे्यते इत्युक्तम् । तेन 
यत्स्फोिाणभप्रायेिासने्नव क्रम इणत व्याचक्षते तत्प्रत्युत णवरुिमेव । 

 
लोचन 

 
(व्यङ ग्य अथाचे प्राधान्य) नष्ट होत नाही – व्यंग्याथण प्रधान असल्यामुळेच त्याचा बोध िोईपयंत 

त्याच्यामारे्ग लार्गण्याची जी आतुरता, तीमुळे सहृदय उतावीळ िोतात व म्िर्नूच ते मध्ये थाबंत नािीत. 
यामुळे वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंध्ये क्रम असूनसुद्धा तो त्याचं्या लक्षात येत नािी, िे व्यंग्याथण प्रधान असण्याचे 
कारर् िोय. ¹ ‘स्वतःचे सामर्थ्यण’ म्िर्जे आकाकं्षा, योग्यता व संशनशध ² िे िोय. ‘वरे्गळेपर्ा जार्वत नािी’ 
– ‘णव’ या िब्दाचा अथण ‘वरे्गळेपर्ा’. म्िर्ूनच न णवभाव्यते याचा अथण ‘पदाचें अथण वरे्गळेपर्ाने जार्वत 
नािीत’ िा िोय. या द्वारेच, म्िर्जे वरे्गळेपर्ाने भासण्याचा शनरे्षध केल्यामुळेच वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंध्ये 
क्रम असूनिी त्याची जार्ीव िोत नािी िे सुचशवले आिे. अखंडवातयाथण– स्फोट मानर्ारे कािी लोक ³ 
(पदानंा अथण असतो असे मानीतच नािीत, म्िर्ून ते) ‘पदाथण व वातयाचा अथण यामंध्ये क्रम नसतोच’ असा 
पदाथो न शवभाव्यते याचा अथण लावतात, ते त्याचें शववरर्, वरील काशरका व वृशत्त याचं्या आियाच्या 
शवरुद्धच िोते. ⁴ 

 
िीपा 
 
१ वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंधील आधीचा व नंतरचा या क्रमाची त्यानंा जार्ीव िोत नािी याचे कारर् त्यानंा 
व्यंग्याथाच्या ्ानाबद्दलच आतुरता असते. आतुरता िी प्रधान असलेल्या र्गोष्ीबद्दलच वाटत असते, म्िर्ून 
व्यंग्याथण िाच प्रधान िोय. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२ पदाचं्या अथांच्या शठकार्चे िे सामर्थ्यण म्िर्जे आकाकं्षा, योग्यता व संशनशध असे अशभनवरु्गप्त सारं्गतात. 
वातयातले एक पद उच्चारल्यावर त्या पदाचा अथण कळतो, ‘पर् त्याचे पुढे काय?’ अिी शज्ासा श्रोत्याच्या 
मनात उत्पन्न िोते. ती शज्ासा वातयातली इतर पदे उच्चारल्यावर त्याचंा अथण कळूनच तृप्त िोते. तेव्िा 
दुसरी पदे उच्चारल्याशिवाय एक पद आपल्या अथाच्या अन्वयाचा लकवा संबधंाचा बोध करून देण्यास 
असमथण असरे् यालाच ‘आकाकं्षा’ म्िर्तात. अिी परस्परासंंबधीची आकाकं्षा ज्या पदसमूिामध्ये असते, 
त्यालाच वातय म्िर्तात. र्गाय, ित्ती, घोडा, मार्ूस यासारख्या एकमेकाचंा अथण पूर्ण करण्याचे सामर्थ्यण 
नसलेल्या पदसमूिाला ‘वातय’ म्िर्त नािीत. 
 

‘मी तुझ्या पैंजर्ाचंा आवाज पाितो,’ यात आवाज व पाितो यामंध्ये जरी आकाकं्षा असली म्िर्जे 
या दोन पदाचं्या अथांमध्ये कमण व शक्रया असा सबधं जरीं असला तरी त्या दोन अथांचा संबधं व्यविारात 
जोडरे् असंभवनीय असते. ‘आवाजा’ला ‘पािारे्’ ितय नािी. म्िर्ून या दोन पदाचं्या अथांमध्ये ‘योग्यता’ 
नािी असे म्िर्तात. कोर्तािी पदसमूि ‘वातय’ असायला त्या पदाचं्या अथांमध्ये योग्यता असावीच 
लार्गते. उदा. आवाज व ऐकरे् याचंा व्यविारातिी संबधं जोडता येरे् ितय असल्यामुळे त्यामंध्ये योग्यता 
आिे. 
 

पर् पदाचं्या अथांमध्ये आकाकं्षा व योग्यता असूनिी ती पदे जर तासातासाने उच्चारली रे्गली, तर 
त्याचं्यामध्ये सशंनशध म्िर्जे साशंनध्य असत नािी. ती पदे एकामारू्गन एक अशवलंबाने उच्चारली रे्गली, तरच 
त्याचं्या अथांमध्ये साशंनध्य उत्पन्न िोते. पदसमूि िा ‘वातय’ व्िायला पदामंध्ये व पदाचं्या अथांमध्ये 
साशंनध्यिी असावचे लार्गते. 

 
कोर्त्यािी वातयातल्या पदाचंा प्रथम वरे्गवरे्गळा अथण कळतो व आकाकं्षा योग्यता व संशनशध यामुंळे 

पदाचं्या अथांमधील परस्पर–सबंध व वातयाचा जुळलेला, संपूर्ण, एकमुखी अथण मार्गािून कळतो असे 
अशभशितान्वयवादी लोकाचें मत आिे (पािा, उद द्योत १ – ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ मधील 
टीप १४ वी) 
 
३ अखंड वातयाथण स्फोट मानर्ारे ‘कािी लोक’ म्िर्जे वैयाकरर् िोत. उद द्योत १ – ‘अभाववाद्याचंा 
पशिला वर्गण’ वरील १७ वी टीप पािा. 
 
४ शवरुद्ध िोण्याचे कारर् असे :– काशरकाकाराचं्या मते पदाथण िे कारर् व वातयाथण िे कायण. यो दोिोंमध्ये 
क्रम असलाच पाशिजे. पर् तो क्रम असूनिी लक्षात येत नािी िा काशरकाराचंा आिय. पर् वरील 
म्िर्ण्याप्रमारे् ‘क्रम नािीच, म्िर्ून तो लक्षात येत नािी’, िे काशरकाकाराचं्या भशूमकेिी शवसंर्गत आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तित्सचेतसा ंसोऽथो वाच्याथगणवमुखात्मनाम् । 
बुिौ तत्त्वाथगदर्वशन्या ंझणित्येवावभासते ॥ १२ ॥ 
 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोक 
 
त्याप्रमारे् केवळ वाच्याथानेच समाधान न झाल्याने वाच्याथाकडे पाठ शफरवर्ाऱ्या ¹ व सारभतू 

अथाचाच वधे घेर्ाऱ्या सहृदयाचं्या अन्तःकरर्ात तो (व्यगं्य) अथण तत्क्षर्ीच प्रकाशित िोतो. ॥ १२ ॥ 
 

लोचनम् 
 
वाच्येऽथे णवमुखो णवश्रास्न्तणनबन्धनं पणरतोषमलभमान आत्मा हृदय ं येषाणमत्यनेन 

सचेतसाणमत्यस्यवैाथोऽणभव्यक्तः । सहृदयानामेव तह्यगय ं मणहमास्तु, न तु काव्यस्यासौ कणश् चदणतशय 
इत्याशङ्प्क्याहअवभासत इणत । तेनाि णवभक्ततया न भासते, न तु वाच्यस्य सवगथैवानवभासः । अत एव 
तृतीयोद्द्योते घिप्रदीपदृष्टान्तबलाद्व्यङ्प्ग्यप्रतीणतकालेऽणप वाच्यप्रतीणतनग णवघित इणत यिक्ष्यणत तेन 
सहास्य ग्रन्थस्य न णवरोधः ॥ १२ ॥ 

 
लोचन 

 
वाच्य अथाचे बाबतीत पराङ्गमुख, म्िर्जे तेथेच थाबंल्याने ज्याचं्या हृदयाला तृन्प्त शमळू िकत 

नािी, असे. (वाच्य अथाचे बाबतीत पराङ्गमुख असलेले) या शविरे्षर्ाने ‘सहृदयाचं्या’ या िब्दाचाच अथण 
प्रकट केला रे्गला आिे. ² ‘तर मर्ग (व्यंग्याथाकडेच धाव घेरे्) िे सहृदयाचेंच शविरे्ष सामर्थ्यण िोईल, तो 
कािी काव्याचा शविरे्ष रु्गर् िोर्ार नािी’ अिी िकंा कोर्ी घेतल्यास काशरकार शतचे उत्तर ‘प्रकाशित िोतो’ 
या िब्दानंी देतात. ³ त्यामुळे, म्िर्जे व्यंर्गाथाच्या प्रतीतीच्या िीघ्रपर्ामुळे, ‘अिा शठकार्ी वाच्याथण िा 
व्यंर्गाथािून वरे्गळेपर्ाने जार्वत नािी’ इतकेच साशंर्गतले आिे. वाच्याथाचा बोधच िोत नािी’ असे 
साशंर्गतले नािी. म्िर्ूनच शतसऱ्या उद् द्योतामध्ये घट आशर् शदवा याचं्या उदािरर्ाच्या सामर्थ्यांने 
व्यंग्याथाच्या प्रतीतीच्या वळेीिी वाच्य अथाची प्रतीशत नष् िोत नािी असे जे वृशत्तकार म्िर्र्ार आिेत, 
त्याच्यािी प्रस्तुत काशरकेच (म्िर्जे या काशरकेतील पदाथण-वातयाथण दृष्ातंाचा) शवरोध नािी. ॥ १२॥ 

 
िीपा 
 
१ म्िर्जे वाच्याथण कळूनिी तृन्प्त न िोर्ाऱ्या. 
 
२ ते सहृदय आिेत, म्िर्ूनच वाच्याथाकडे पाठ शफरशवतात! 
 
३ म्िर्जे काव्यालािी सहृदयाइंतकेच मित्तव आिे, कारर् त्या काव्यात व्यंग्याथण असावाच लार्गतो. तो 
असतो म्िर्ूनच ते काव्य उत्कृष् असते. 
 
४.ध्वन्यालोक, कािी आवृत्ती, पृ. ४२० 

 
ध्वन्यालोकः 

 
एवं वाच्यव्यणतरेणकिो व्यङ्प्ग्यस्थाथगस्य सिावं प्रणतषाद्य प्रकृत उपयोजनन्नाह– 



 

अनुक्रमणिका 

यिाथगः शब्दो वा तमथगमुपसजगनीकृतस्वाथौ । 
व्यङ्प् क्तः, काव्यणवशेषः स ध्वणनणरणत सूरणभः कणथतः ॥ १३ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
अिा रीतीने वाच्याथािून शनराळया असलेल्या व्यगं्य अथाचा सद् भाव म्िर्जे अन्स्तत्व, सैौंदयण 

आशर् प्राधान्य ¹ शसद्ध करून त्याचा प्रस्तुत शवर्षयािी म्िर्जे ध्वशनकाव्याच्या स्वरूपािी संबंध जोडण्यासाठी 
(काशरकाकार) सारं्गत आिेत की— 

 
ज्या शठकार्ी वाच्य अथण स्वतःकडे व वाचक िब्द आपल्या वाच्य अथाकडे र्गौर्पर्ा घेऊन त्या 

व्यंग्य अथालाच (प्रधान म्िर्ून) सूशचत कशरतात, त्या काव्य प्रकाराला जार्कार ‘ध्वशन’ (नावाचा 
काव्यप्रकार) असे म्िर्तात. ॥ १३ ॥ 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यिाथो वाच्यणवशेषः वाचकणवशेषः शब्दो वा तमथं व्यङ्प् क्तः, स काव्यणवशेषो ध्वणनणरणत । 
 
अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमाणदभ्योऽनुप्रासाणदभ्यश्च णवभक्त एव ध्वनेर्ववषय इणत दर्वशतम् 

। यदप्युक्तम् – ‘प्रणसिप्रस्थानाणतक्रणमिो मागगस्य काव्यत्वहानेध्वगणननास्स्त’ इणत, तदप्ययुक्तम् । यतो 
लक्षिकृतामेव स केवलं न प्रणसिः, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमािे स एव सहृदयहृदयाह्लादकाणर काव्यतत्त्वम् 
ततोऽन्यणच्चिमेवते्यगे्र दशगणयष्ट्यामः । यदप्युक्तम् – ‘कामनीयकमनणतवतगमानस्य 
तस्योक्तालङ्काराणदप्रकारेष्ट्वन्तभावः’ इणत, तदप्यसमीचीनम्, वाच्यवाचकमािाश्रणयणि प्रस्थाने 
व्यङ्प्ग्यव्यञ् जकसमाश्रयेि व्यवस्स्थतस्य ध्वनेः कथमन्तभावः, वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो णह तस्याङ्प् भूताः, 
स त्वस्ङ्प् गरूप एवेणत प्रणतपादणयष्ट्यमाित्वात् । 

 
पणरकरश्लोकश्चाि– 
 
व्यङ्प् ग्यव्यञ्जकसम्बन्धणनबन्धनतया ध्वनेः । 
वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तःपाणतता कुतः ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
ज्या काव्यात अथण म्िर्जे शविरे्ष स्वरूपाचा वाच्याथण लकवा िब्द म्िर्जे शविरे्ष प्रकारचा वाचक िब्द 

त्या (व्यंग्य) अथाला सूशचत कशरतात, ते शविरे्ष प्रकारचे काव्य म्िर्जे ‘ध्वशन’ िोय. असे म्िटल्यामुळे 
वाच्याथाच्या सैौंदयास कारर्ीभतू असर्ारे उपमा वरै्गरे (अथालंकार) व िब्दाचं्या सैौंदयास कारर्ीभतू 
असर्ार अनुप्रास वरै्गरे (िब्दालंकार) यािूंन ध्वनीचे के्षत्र वरे्गळेच आिे, असे दाखशवले रे्गले. 

 
आशर् (अभाववाद्याचं्या दुसऱ्या र्गटाकडून) असेिी जे म्िटले रे्गले िोते की, ‘प्रशसद्ध म्िर्जे 

आतापयंतच्या काव्यिास्त्रकारानंी घालून शदलेले शनकर्ष ज्या वाङ्ग मयप्रकाराला लार्गू िकत नािीत, त्या 



 

अनुक्रमणिका 

वाङ्ग मयप्रकारात ‘काव्य’पर्ा नसतो, म्िर्ून ध्वशन नािी; ² ते म्िर्रे्देखील योग्य नािी. कारर् तो ध्वशन 
आतापयंतच्या काव्यिास्त्रकारानंाच तेवढा अपशरशचत िोता. पर् आतापयंतचे काव्यगं्रथ जर बारकाईने 
पाशिले, तर मात्र तोच ‘ध्वशन’ िे सहृदयानंा आनंद देर्ारे काव्याचे ममण िोय, असे आढळून येते. यािूनिी जे 
शनराळे असेल, ते केवळ ‘शचत्र ³’ िोय िे आम्िी पढेु दाखव.ू 

 
आशर् (अभाववाद्याचं्या ३ ऱ्या र्गटाकडून) असेिी म्िटले रे्गले िोत की — ‘ध्वशन िा रमर्ीयतेच्या 

के्षत्राबािेरचा नसल्याने त्याचा अंतभाव (आतापयंतच्या काव्यिास्त्रकारानंी) साशंर्गतलेल्या अलंकाराशद 
प्रकारातच िोतो. ⁴’ 

 
पर् तेिी अयोग्य िोय; कारर् आतापयंतचे शनकर्ष केवळ वाच्याथण व वाचक िब्द याचं्याच 

आधारावर घालून शदलेले िोते. आशर् ध्वशन िा तर व्यगं्य व व्यंजक याचं्या आश्रयाने रिार्ारा आिे! तेव्िा 
ध्वनीचा अंतभाव पूवीच्या सैौंदयणिेतंूमध्ये कसा िोर्ार? वाच्यवाचकाचं्या सैौंदयाचे िेतु िी ध्वनीची ‘अंरे्ग’ 
म्िर्जे ध्वनीला उपकारक आिेत, आशर् तो ध्वशन मात्र ‘अंर्गी’ स्वरूपाचाच (म्िर्जे उपकायण) आिे असे 
आम्िी पढेु ⁵ प्रशतपादन करर्ार आिोत. 

 
आशर् या शवर्षयीचा सारािंात्मक श्लोक असा :– ध्वशन िा व्यगं्यव्यजंक संबधंावर अवलंबून 

असल्यामुळे त्याचा वाच्य – वाचकाचं्या सैौंदयणिेतंूमध्ये अतंभाव कोठून िोर्ार? 
 

लोचनम् 
 
सद भावणमणत । सत्ता ंसाधुभावं प्राधान्य ंचेत्यथगः । िय ंणह प्रणतणपपादणयणषतम् । प्रकृत इणत लक्षिे । 

उपयोजन् उपयोगं गमयन् । तमथगणमणत चायमुपयोगः । स्वशब्द आत्मवाची । स्वश् चाथगश् च तौ स्वाथौ; तौ 
गुिीकृतौ याभ्याम्; यथासंख्येन तेनाथो गुिीकृतात्मा, शब्दो गुिीकृताणभधेयः । तमथगणमणत । ‘सरस्वती 
स्वादु तदथगवस्तु’ इणत यदुक्तम् । व्यङ्प् क्त द्योतयतः । व्यङ्प् क्त इणत णिवचनेनेदमाह–यद्यप्यणववणक्षतवाच्ये 
शब्द एव व्यञ्जकस्तथाप्यथगस्याणप सहकाणरता न िुट्यणत । अन्यथा अज्ञाताथोऽणप शब्दस्तद् व्यञ्जकः स्यात् । 
णववणक्षतान्यपरवाच्ये च शब्दस्याणप सहकाणरत्वं भवत्येव, णवणशष्टशब्दाणभधेयतया णवना 
तस्याथगस्याव्यञ् जकत्वाणदणत सवगि शब्दाथगयोरुभयोरणप ध्वननं व्यापारः । तेन यद् भट्टनायकेन णिवचनं 
दूणषतं तद् गजणनमीणलकयवै । अथगः शब्दो वेणत तु णवकल्पाणभधानं प्राधान्याणभप्रायेि । काव्य ं च 
तणिशेषश् चासौ काव्यस्य वा णवशेषः । काव्यग्रहिाद् गुिालङ्प् कारोपस्कृतशब्दाथगपृष्ठपाती ध्वणनलक्षि 
‘आत्मे’ त्युक्तम् । तेनैतणन्नरवकाशं श्रुताथापत्तावणप ध्वणनव्यवहारः स्याणदणत । यच् चोक्तम्–
‘चारुत्वप्रतीणतस्तर्वह काव्यस्यात्मा स्यात् । इणत, तदङ्प् गीकुमग एव । नास्म्न ख्यल्वय ं णववाद इणत । 
यच् चोक्तम् ‘चारुिः प्रतीणतयगणद काव्यात्मा प्रत्यक्षाणदप्रमािादणप सा भवन्ती तथा स्यात्’ इणत । ति 
शब्दाथगमयकाव्यात्माणभधानप्रस्तावे क एष प्रसङ्प् ग इणत न णकस्ञ् चदेतत् । स इणत । अथो वा शब्दो वा, 
व्यापारो वा । अथोऽणप वाच्यो वा ध्वनतीणत, शब्दो ऽप्येवम् । व्यङ्प् ग्यो वा ध्वन्यत इणत व्यापारो वा 
शब्दाथगयोध्वगननणमणत । काणरकया तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वणनणरणत प्रणतपाणदतम् । 
णवभक्त इणत । गुिालङ्प् कारिा ंवाच्यवाचकभावप्राित्वात्, अस्य च तदन्यव्यङ्प् ग्यव्यञ्जकभावसारत्वान्नास्य 
तेष्ट्वन्तभाव इणत । अनन्यि भावो णवषय शब्दाथगः । एवं तद्व्यणतणरक्तः कोऽय ं ध्वणनणरणत णनराकृतम् । 
लक्षिकृतामेवेणत । लक्षिकाराप्रणसिता णवरुिो हेतुः, तत एव णह यत्नेन लक्षिीयता । लक्ष्ये 
त्वप्रणसित्वमणसिो हेतुः । यच् च नृत्तगीताणदकल्पं, तत्काव्यस्य न णकणञ्चत् । णचिणमणत । 



 

अनुक्रमणिका 

णवस्मयकृद् वृत्ताणदवशात्, न तु सहृदयाणभलषिीयचमत्कारसारसणनःष्ट्यन्दमयणमत्यथगः । 
काव्यानुकाणरत्वािा णचिम्, आलेखमाित्वािा, कलामाित्वािा । अग्र इणत । 

 
प्रधानगुिभावाभ्या ंव्यङ्प् ग्यस्यं वं व्यवस्स्थतम् । 
णिधा काव्य,ं ततो ऽ न्यद्यत्तणच्चिमणभधीयते ॥ 
 
इणत तृतीयोद्द्योते वक्ष्यणत । पणरकराथग काणरकाथगस्याणधकावापं कतंु श् लोकः पणरकरश् लोकः । 
 

लोचन 
 
सद् भाव– या िब्दाचे दोन अथण :– १. अन्स्तत्व, २. सैौंदयण व तन्मूलक प्राधान्य ⁶ िे दोन्िीिी अथण 

सारं्गण्याचा (गं्रथकाराचा) िेतु आिेच. प्रस्तुत शवर्षयािी म्िर्जे प्रस्तुत जो ध्वशन, ‘संबंध जोडण्यासाठी’ 
म्िर्जे व्यंग्याथाच्या सद् भावाचा म्िर्जे अन्स्तत्वाचा आशर् प्राधान्याचा संबंध वाचकाचा लक्षात यावा, 
म्िर्ून तम् अथगम् (आशर् उपसजगनीकृतस्वाथौ) िे तेराव्या काशरकेत िब्द वापरले, िाच ‘सद् भाव’ या 
िब्दाच्या दोन अथांचा उपयोर्ग. ⁷ 

 
स्व या िब्दाचा अथण ‘आपर् स्वतः’. ‘स्वाथण’ (िा दं्वद्व समास). याचा अथण ‘आपर् स्वतः आशर् वाच्य 

अथण’ असा आिे. स्वतःला आशर् वाच्य अथाला ज्यानंी र्गौर्पर्ा, दुय्यमपर्ा शदला आिे असे अनुक्रमे 
वाच्याथण व िब्द. त्यामुळे ‘वाच्याथण स्वतःकडे आशर् दुय्यमपर्ा घेतो आशर् िब्द स्वतःच्या वाच्य अथाला 
र्गौर्पर्ा देतो’ असा अथण झाला. त्या अथाला म्िर्जे ‘अथामधील ते सारभतू तत्तव’ म्िर्ून सिाव्या 
काशरकेत ज्याशवर्षयी साशंर्गतले, त्या तत्तवाला व्यङ्प् क्त : म्िर्जे सूशचत कशरतात म्िर्जेच प्रकाशित 
कशरतात. व्यङ्प् क्तः शद्ववचनाने काशरका कार असे सुचशवतात की– ध्वनीच्या ‘अणववणक्षतवाच्य’ ⁸ 
प्रकारामध्ये जरी िब्द व्यञ् जक म्िर्नू सूशचत करर्ारा असला, तरी त्याला त्या कामी मदत करण्याचे 
अथाचे जे कायण असते, ते खंशडत िोत नािी. नािीतर िब्दाचा वाच्य अथण न कळतािी िब्द व्यजंक झाला 
असता! ⁹ आशर् ध्वनीच्या ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य ¹⁰’ प्रकारामध्ये (‘अथण’ मुख्यतः व्यंजक असला तरी) िब्दिी 
(त्या अथाचा) सिकारी असतोच! कारर् तो वाच्याथण शवशिष् (म्िर्जे िब्दरु्गर् व िब्दालंकार यानंी युतत) 
अिा िब्दाच्या द्वारा अशभधेने प्रकट झाल्याशिवाय व्यजक िोऊ िकर्ार नािी. म्िर्ून जेथे जेथे व्यंग्याथण 
असतो, तेथे तेथे ‘व्यंजना’ िा व्यापार िब्द व अथण या दोघाचंािी ¹¹ असतो. त्यामुळे भट्टनायकाने ‘व्यङ्प् क्तः 
िा शद्ववचनाचा उपयोर्ग चकुीचा आिे’ असे जे म्िटले आिे, ते ित्ती जसा डोळे झाकून आपल्या रु्गमीत 
चालतो तसे, म्िर्जे अशवचारानेच म्िटलेले िोय. ¹² आता काशरकेत (अथण आणि िब्द असे न म्िर्ता) अथण 
लकवा िब्द असा जो शवकल्प योशजला आिे, तो त्या त्या उदािरर्ात अथण लकवा िब्द यापंकैी कोर्ता तरी 
मुख्यतया व्यंजक असतो (व दुसरा र्गौर्त्वाने व्यंजक असतो) याला अनुलक्षनू योशजला आिे. काव्य णवशेषः 
या समासाची फोड (तो कमणधारय समास माशनल्यास) ‘काव्य असून ते शविरे्ष म्िर्जे उत्कृष् प्रकारचे 
असलेले’ अिी, लकवा (तो र्षष्ठी तत्पुरुर्ष समास माशनल्यास) ‘काव्याचा शविरे्ष म्िर्जे उत्कृष् प्रकार’ अिी. 
¹³ ‘काव्य’ िा िब्द वापरून असे सुचशवले आिे की, जो ध्वशनस्वरूपी आत्मा असतो, तो रु्गर् व अलंकार 
यानंी संस्काशरत झालेल्या िब्द व अथण याचं्या प्रतीतीच्या मार्गून ध्यानात येर्ारा असतो. ¹⁴ असे असल्यामुळे 
श्रुताथापत्तीलािी ¹⁵ ध्वशनकाव्य म्िर्ाव े लारे्गल’ या आके्षपाला जार्गाच नािी. आशर् ‘तर मर्ग सैौंदयाची 
प्रतीशत िाच काव्याचा आत्मा िोईल!’ असे जे कोर्ीतरी म्िटले आिे, ¹⁶ ते आम्िी मान्यच कशरतो, कारर् िे 
भाडंर् केवळ (सैौंदयाची प्रतीशत’ व ध्वशन) या नावाच्या बाबतीतच आिे. आशर् असेिी जे म्िटले आिे की, 
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सैौंदयाची प्रतीशत िीच जर काव्याचा आत्मा असली, तर ती सैौंदयाची प्रतीशत प्रत्यक्ष इ. प्रमार्ानंी झाली, ¹⁷ 
तरी ती काव्याचा आत्मा िोईल!’ तर त्या बाबतीत आमचे उत्तर असे आिे की, िब्दाथणमय काव्याचा आत्मा 
कोर्ता ते सारं्गरे् िा प्रस्तुत शवर्षय असताना इतर, म्िर्जे सैौंदयाच्या प्रत्यक्षाशद प्रमार्ानंी िोर्ाऱ्या 
प्रतीतीला काव्याचा आत्मा म्िर्ण्याचा प्रशनच कोठे येतो? म्िर्ून या आके्षपात कािीच तर्थ्य नािी. 

 
‘त्या काव्यप्रकाराला’ …इ. (व्यंग्य) अथण लकवा (व्यञ् जक) िब्द लकवा (व्यञ् जना) व्यापार यानंािी 

(ध्वशन म्िर्रे् इष् िोईल). वाच्य अथालािी ध्वशन म्िर्रे् इष्, कारर् तो ‘ध्वशनत करतो.’ िब्दिी ध्वनी, 
कारर् तोिी ‘ध्वशनत कशरतो.’ व्यंग्य अथाला ध्वशन म्िर्ण्याचे कारर् ‘तो ध्वशनत केला जातो.’ आशर् 
(िब्दाचं्या व अथाच्या व्यञ् जना) व्यापारालािी ध्वशन म्िटले याचे कारर् तो व्यापार म्िर्जे ‘ध्वशनत 
करण्याची शक्रया’च. (अिा रीतीने िे चारिी ‘ध्वशन’ िोत, परंतु) काशरकेने मात्र या सवांचा काव्यरूपी 
समुदाय (घटकापेंक्षा) अशधक मित्तवाचा, म्िर्ून तो समुदायच ध्वशन ¹⁸ िोय’ असे मुख्यतः म्िटले आिे. 
‘वरे्गळेच’ – रु्गर् व अलंकार िे वाच्यवाचक संबधंावरच (सवणस्वी अवलंबनू आिेत आशर् िा ‘ध्वशन’ तर 
वाच्य–वाचक संबधंािून) शनराळया, म्िर्जे व्यंर्ग–व्यंजकसंबधंावरच उभा असल्यामुळे या ध्वनीचा त्या 
रु्गर्ालंंकारामंध्ये अंतभाव िोर्ार नािी, ²⁰ (म्िर्ूनच याचे के्षत्र ‘वरे्गळेच’ आिे.) ‘(शवभतत) शवर्षय’ (म्िर्जे 
वरे्गळे के्षत्र) या िब्दाचा अथण (‘ध्वशन’ या सं्ेचे व्यंर्ग–व्यंजक संबधंािून) ‘दुसरीकडे अन्स्तत्व नसरे्’ िा 
िोय. 

 
याप्रमारे् ध्वनीचे स्पष्परे् लक्षर् केल्यामुळे ‘िा ध्वशन नावाचा तथाकशथत पदाथण कोर् आिे?’ या 

(अभाववाद्याचं्या पशिल्या वर्गाच्या,) आके्षपाचे ²¹ शनराकरर् झाले. 
 
‘आतापयंतच्या काव्यिास्त्रकारानंाच’– केवळ आतापयंतच्या काव्यिास्त्रकारानंाच तो ध्वशन 

अपशरशचत अमरे् िा िेतु ‘शवरुद्ध ²²’ आिे, कारर् त्यानंा अपशरशचत आिे, म्िर्नूच तर आम्िी त्याचे 
प्रयत्नपूवणक लक्षर् करण्याची आवशयकता आिे! पर् ‘लक्ष्या’चे म्िर्जे उत्कृष् काव्याचें शठकार्ी ‘ध्वशन 
अपशरशचत असरे् ²³’ िा िेतु ‘अशसद्ध’ आिे. 

 
आशर् ज्या नृत्य, र्गीत वर्गैरेसारख्या (काव्यबाह्य) कल्पना असतील, ²⁴ त्याचंा काव्यािी कािीिी 

संबंध नािी– (पर् ध्वनीचा आिेच). ‘शचत्र’ –म्िर्जे (१) वृत्त वर्गैरेमुळे ²⁵ जे आश चयणकारक असते, पर् 
सहृदयानंा िवासा वाटर्ारा अलौशकक आनंद िेच ज्याचे सार आिे, अिा रसप्रवािाने जे शनभणर नसते. 
लकवा (२) श्रेष्ठ काव्याची ती वरपारं्गी नत कल असते, ²⁶ म्िर्ून त्याला ‘शचत्र’ म्िर्ावयाचे, लकवा (३) ते 
काव्याची केवळ शचत्ररूप प्रशतकृशत असते, म्िर्जे काव्याचा केवळ आभास असे त्याचे स्वरूप असते, 
म्िर्ून. लकवा (४) ते पूर्णतया काव्य नसून त्यात काव्याचा केवळ अंि असतो, म्िर्नू त्याला ‘शचत्र’ अिी 
सं्ा शदली आिे असे म्िर्ा. ²⁷ पुढे शतसऱ्या उद् द्योतात – 

 
‘याप्रमारे् व्यगं्याथण मुख्य की र्गौर् यावर ‘ध्वशन’ व रु्गर्ीभतूव्यंर्ग िी दोन प्रकारची काव्ये उभारलेली 

आिेत. यािून शनराळे जे असेल, त्याला ‘शचत्र’ म्िटले जाते ²⁸ (उद् द्योत ३, काशरका ४१ वी).’ 
 
असे गं्रथकार सारं्गतील. ‘पशरकरा’साठी म्िर्जे मूळ काशरकामंध्ये अशधक अथाची भर 

घालण्यासाठी शलशिलेला श लोक ²⁹ म्िर्जे पशरकरश लोक िोय. 
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िीपा 
 
१ ‘सद् भाव’ याचा एक अथण झाला ‘अन्स्तत्व’ िा. पर् अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचना’त सत् म्िर्जे चारं्गला िािी 
अथण लक्षात घेऊन सद् भाव म्िर्जे सैौंदयण व तन्मूलक प्राधान्य असेिी अथण िोतात िे रशसकपरे् नजरेस 
आर्ले आिे. 
 
२ उद द्योत १ – ‘अभाववाद्याचंा दुसरा वर्गण; वरील वृत्तीचा ‘दुसरे (कोर्ी) म्िर्तील–’ इ. भार्ग पािा. 
 
३ उद द्योत ३, काशरका ४१ पिा. 
 
४ मारे्ग उद द्योत १ – ‘अभाववाद्याचंा शतसरा वर्गण’ पािा. 
 
५ उद् द्योत २, काशरका ६ पािा. 
 
६ पािा, श्रीमद् भगवद् गीता, १७–२६ ची पशिली ओळ–सद् भावे साधुभावे च सणदत्येतत् प्रयुज्यते । 
 
७ तो व्यंग्याथण अन्स्तत्वात आिे व सुंदर असल्यामुळे प्रधानिी आिे िे र्गशृित धरूनच ‘तम् अथगम्’ (व 
उपसजगनीकृतस्वाथौ) ‘िे िब्द काशरकेत ध्वशनकाव्याची व्याख्या कशरताना वापरले. 
 
८ पािा, कािी आवृशत्त, पृ. १३६ व पृ. १३७. 
 
९ पर् वाच्याथाचे ्ान झाल्याशिवाय िब्द कधीिी व्यजंक िोत नािी. 
 
१० पािा, कािी आवृशत्त, पृ. १३६ वरील िवेटचे वातय व पृ. १३८ वरील उदािरर्. 
 
११ पािा. उद द्योत – १ ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ टीप १२ वी. 
 
१२ काशरकेतील व्यङ्प् क्तः या शद्ववचनाचे अणभनवगुप्तानी िे जे समथणन केले आिे, त्यावर मणहमभट्टाने 
आपल्या दृष्ीने आके्षप घेतला आिे. (पािा, व्यस्क्तणववेक, रेवाप्रसाद शद्ववदेी संपाशदत, पृ. ९६, प्रथम 
शवमिण). 
 
१३ अथात कोर्त्यािी प्रकारे फोड केली, तरी िवेटी अथण एकच. 
 
१४ यावरून अणभनवगुप्तानंा असे सारं्गावयाचे आिे की, रु्गर्ालाकंारयुतत िब्द व अथण यामंधून मुख्यतया 
प्रतीत िोर्ारा व्यंग्याथणच काव्याचा अत्मा िोऊ िकतो. काशरका १ व ५ मध्ये शनदेि केलेला आत्मा तो िाच. 
िा मुद्दा अशभनवरु्गप्तानंी पनुः पुनः आवाजूणन साशंर्गतला आिे. पािा उद द्योत १ – ‘ध्वशन िा रु्गर् लकवा 
अलंकारिी नािी’, उद द्योत १ – ‘प्रयोजनवती लक्षरे्त चार व्यापार’, उद द्योत १- ‘रसाशद प्रतीयमान अथण 
िेच शदव्य प्रशतभेचे र्गमक’, इ,) 
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१५ उद द्योत १ – ‘अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’ वरील १२ वी टीप 
पािा. ‘धष्पुष् देवदत्त शदवसा जेवीत नािी’ िे वातय ऐकल्यावर मर्ग तो रात्री जेवीत असलाच पाशिजे’ अिी 
प्रतीती झाल्यावाचून रािात नािी, याला ‘श्रुत’ अथापशत्त म्िर्तात. असा देवदत्त धष्पुष् आिे िे प्रत्यक्ष 
पािून ‘तो रात्री जेवीत असला पाशिजे’ अिी प्रतीशत िोरे् िी ‘दृष्’ अथापशत्त िोय. िी प्रतीशत ‘ध्वशनत’ िोते 
असे जरी मानले, तरी ‘धष्पषु् देवदत्त शदवसा जेवीत नािी’ िे वातय रु्गर्ालंकारयुतत नािी, म्िर्ून िे वातय 
ध्वनीचे उदािरर् िोर्ार नािी. 
 

‘श्रुताथापत्तीलािी ध्वशनकाव्य म्िर्ाव े लारे्गल’ िा आके्षप भट्टनायकाचा असेल की काय नकळे. 
कारर् कािीिा अिाच प्रकारच्या त्याच्या आके्षपाचा उल् लेख “उद द्योत – १ ‘िे पारध्या’ यातील िोक िा 
मुनीचा िोक नव्िे” वर त्याच्या ‘हृदयदपणर्ा’तील एक अवतरर् देऊन केला आिे. 
 
१६ अशभनवरु्गप्ताचं्या मते सैौंदयाची प्रतीशत िी दोन र्गोष्ींवर अवलंबून आिे–(१) व्यंग्याथाचा सद् भाव व 
(२) तो व्यंग्याथण रु्गर्ालंकारसंपन्न िब्दाथांच्या द्वारा व्यतत िोरे्. ‘या दोन्िीमुळे िोर्ारी सैौंदयणप्रतीशत 
म्िर्जे काव्याचा आत्मा’ असे जर प्रशतपक्षाचे म्िर्रे् असेल, तर ते अशभनवरु्गप्तानंा मान्यच आिे. फतत 
प्रतीपक्षी अिी सैौंदयणप्रतीशत म्िर्जे काव्याचा आत्मा असे म्िरे्ल, तर अिा सैौंदयणप्रतीतीला अशभनवरु्गप्त 
‘ध्वशन’ िे नाव देतील, इतकेच. 
 
१७ प्रत्यक्षाशद प्रमार्ानंी म्िर्जे एखादे सुंदर दृशय पािून, मधुर र्गीत ऐकून, चवदार पदाथण चाखून, फुलाचंा 
सुर्गंध सेवनू, लकवा उन्िाळयात चंदनाशदकाचंी उटी लावनू िोर्ारी सैौंदयणप्रतीशत. शिलािी काव्याचा आत्मा 
म्िर्ाव ेलारे्गल, िा आके्षपकाच्या म्िर्ण्याचा आिय. 
 
१८ पािा, कािी आवृशत्त, लोचन, पृ. १३५. तेथे अशभनवरु्गप्तानंी या म्िर्ण्याचाच पनुरुल् लेख केला आिे. 
 
१९ म्िर्जे ‘ध्वशन’ िब्दाचा १३ व्या काशरकेत साशंर्गतलेला ‘शवशिष् प्रकारचे काव्य’ िा रूढ व म्िर्ूनच मुख्य 
अथण िोय. व्यंर्गाथण–इ. चार घटकानंा ‘ध्वशन’ िी सं्ा यौशर्गक म्िर्जे व्युत्पत्तीने शमळर्ाऱ्या अथावरून शदली 
आिे. (मीमासंक शलङर्गप्रमार्ाला म्िर्जेच रूढ अथाला समाख्येपेक्षा म्िर्जे यौशर्गक अथापेक्षा शकतीतरी 
प्रबल माशनतात.) 
 
२० वस्तुतः वृत्तीमध्ये केवळ अनुप्रासाशद व उपमाशद अलंकाराचंाच उल् लेख आिे, रु्गर्ाचंा नािी. तरीिी 
अशभनवरु्गप्तानंी लोचनात रु्गर्ाचंािी उल् लेख केला आिे. कारर् रु्गर् िे जरी रसाचे धमण असले, तरी 
लक्षरे्ने ते िब्द आशर् अथण याचें शठकार्ीिी मानले जातात, असे अशभनवरु्गप्तानंी २ ऱ्या उद् द्योतात (कािी 
आवृशत्त, पृ. २०६ ते २०९ वर) म्िटले आिे. 
 
२१ पािा “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’”. 
 
२२ पािा उद द्योत १ – “काव्यात व्यङर्ग अथणच प्रधान, आशर् तो अथण योग्य प्रकारे काव्यातून प्रकट 
करण्यामुळेच ‘मिाकवी’ ला मिाकशवत्व प्राप्त िोते”.वरील टीप २. येथे पूवणपक्षाचे म्िर्रे् असे कन्ल्पले 
आिे–‘ध्वनीचे लक्षर् करण्याची जरूर नािी, कारर् आतापयंतच्या काव्यिास्त्रकारानंा ध्वशन मािीत नािी’ 
या शवधानातील िेतु ‘शवरुद्ध’ आिे, कारर् तो सध्याच्या, म्िर्जे ‘लक्षर् करण्याची जरूरी नािी’ याच्या 
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उलट, म्िर्जे ‘जरूरी आिे’ िे शसद्ध करतो! अिाच तऱ्िेचा युन्ततवाद मारे्ग अशभनवरु्गप्तानंी पृ. ३३ वर 
केला आिे. 
 
२३ पािा उद द्योत १ – ‘ध्वशन िा रु्गर् लकवा अलंकारिी नािी’ टीप २ व उद द्योत -१ ‘दीघण अशभधावाद्याचें 
मत व त्याचे खंडन’ वरील, टीप ३०. प्रस्तुत उदािरर्ात ‘अशसद्धा’ चा ‘स्वरूपाशसद्ध’ िा प्रकार आिे, 
कारर् रामायर्, मिाभारत इ. उत्कृष् काव्ये या ‘पक्षा’ वर ध्वशन असतो व तो सहृदयानंा मािीत आिे. तेव्िा 
ध्वशन अपशरशचत असरे् िा िेतु ‘पक्षा’ वर नािीच. म्िर्ून तो ‘स्वरूपाशसद्ध’ िोय. 
 
२४ ‘ध्वशन’ िा नृत्यर्गीतादींप्रमारे्च िब्दाथणरूप िी नािी आशर् काव्यसैौंदयाचा िेतुिी नािी, म्िर्ून ध्वनीचा 
काव्यािीं कािीिी संबधं नािी’ असे अभाववाद्याचं्या दुसऱ्या वर्गाने म्िटल्याचे. उद द्योत १ – ‘अभाववाद्याचंा 
दुसरा वर्गण’ वर म्िटले, त्याला उत्तर म्िर्नू अशभनवरु्गप्तानंी वरील वातय म्िटले आिे. अशभनवरु्गप्ताचें 
म्िर्रे् असे की, नृत्य, र्गीत वर्गैरेंचा काव्यािी संबधं नसला, तरी ध्वशन िा काव्याचा प्रार् असल्याने त्याचा 
काव्यािी संबधं आिेच आिे! 
 
२५ वर्गैरेमुळे म्िर्जे उपमा–अनुप्रासाशद अलंकारामुळे. 
 
२६ म्िर्जे ज्यात काव्याचे रु्गर्ालंकाराशद बाह्यरूप असते, पर् काव्याचा रसरूप र्गाभा नसतो. 
 
२७ अिा रीतीने अशभनवरु्गप्तानंी ‘शचत्र’ या िब्दाचे ‘आश चयणकारक,’ ‘आकृती दाखशवर्ारे रेखाशचत्र,’ ‘मूळ 
वस्तूचा आभास उत्पन्न करर्ारे रंर्गशवलेले शचत्र’ व मूळ वस्तूचे अंितः दिणन घडशवर्ारे शचत्र’ असे चार अथण 
केले आिेत. 
 
२८ अशभनवरु्गप्तानंी येथे उद् धृत केलेल्या काशरकेत व मूळ गं्रथातल्या काशरकेत शकरकोळ िब्दभेद आिेत. 
 
२९ असे ‘पशरकरश लोक’ ध्वन्यालोकात अनेक शठकार्ी आढळतात. शनरशनराळया शठकार्ी ते वरे्गळया 
कारर्ासंाठी (उदा. अशतदेि, अनुवाद, दृढीकरर्, संके्षप इ. साठी) घातलेले आिेत. या श लोकाचें कतृणत्व 
वृशत्तकाराकडेच जाते असे कािी शवद्वानाचें मत, तर याउलट िे श लोक ध्वशनवाद्याचं्या वतुणळात पूवापार 
चालत आलेले असून ते आनंदवधंनानंी केवळ उद् धृत केले आिेत असे इतराचें मत. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
ननु यि प्रतीयमानस्याथगस्य वैशदे्यनाप्रतीणतः स नाम मा भूद ध्वनेर्ववषयः । यि तु प्रतीणतरस्स्त, यथा 

– समास्योक्त्याके्षपानुक्तणनणमत्तणवशेषोस्क्तपयायोक्तापह नुणतदीपकसङ्करालङ्कारादौ, ति ध्वनेरन्तगभावो 
भणवष्ट्यतीत्याणद णनराकतुगमणभणहतम् – ‘उपसजगनीकृतस्वाथौ’ इणत । अथो गुिीकृतात्मा, गुिीकृताणभधेयः 
शब्दो वा यिाथान्तरमणभव्यनस्क्त स ध्वणनणरणत । तेषु कथं तस्यान्तभावः । व्यङ्गयप्राधान्ये णह ध्वणनः । न 
चैतत्समासोक्त्याणदष्ट्वस्स्त । 

 
समासोक्तौ तावत् — 
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उपोढरागेि णवलोकतारकं तथा गृहीतं शणशना णनशामुखम् । 
यथा समस्तं णतणमराशुंकं तया पुरोऽणप रागाद् गणलतं न लणक्षतम ॥ 
इत्यादौ व्यङ्प्ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते, 
समारोणपतनाणयकानायकव्यवहारयोर्वनशाशणशनोरेव वाक्याथगत्वात् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
“पर् काय िो, ज्या उदािरर्ात व्यरं्ग अथण स्पष्परे् प्रतीत िोत नसेल, ते वाटल्यास ध्वनीचे 

उदािरर् न िोऊ द्या, पर् समासोन्तत, ¹ आके्षप, अनुततशनशमत्त शविरे्षोन्तत, पयायोतत अपह नुशत, दीपक, 
संकरालंकार वरै्गरेंसारख्या ज्या शठकार्ी व्यंग्याथण असल्याचे स्पष् शदसून येते त्या शठकार्ी, म्िर्जे 
त्यासारख्या (पूवीच प्रशसद्ध असलेल्या) अलंकारातं (तुमच्या) ध्वनीचा अन्तभाव िोईल की!” असा मुद्दा 
कोर्ी पुढे केला, तर त्याचे खंडन करण्यासाठीच काशरकेत ‘स्वतःला आशर् आपल्या वाच्याथाला र्गौर्त्व 
देऊन’ िे िब्द मुद्दाम घातले आिेत. ‘वाच्याथण स्वतःकडे र्गौर्त्व घेऊन आशर् िब्द आपल्या वाच्याथाला 
र्गौर्त्व देऊन ज्या उदािरर्ात दुसरा अथण (प्रधान म्िर्ून) सुचशवतो, तो ध्वशन’ असे म्िटले आिे. तेव्िा 
वरील अलंकारामंध्ये त्या ध्वनीचा अन्तभाव कसा िोईल? कारर् व्यंर्गाथण प्रधान असेल तरच तो ‘ध्वशन’ 
िोतो. असे कािी ‘समासोन्तत’ वर्गैरेंमध्ये नसते. प्रथम समासोतती ² मध्येच पािा ना— 

 
रार्ग (१. रन्ततमा २. अनुरार्ग) धारर् करर्ाऱ्या चन्द्राने, शवलोल (१. चमचम करर्ाऱ्या, २. 

चंचल) तारकानंी (१. चादंण्यानंी २. बुबुळातील बािुल्यानंी) युतत असलेले शनिचेे मुख (१. प्रारंभ २. 
वदन) असे (१. इततया झटकन् २. इततया पे्रमभराने) ग्रिर् केले (१. प्रकाशित केले २. चुंबनासाठी 
पकडले) की, त्यायोरे्ग शतचे सर्गळेच्या सर्गळेच चादंण्याच्या अधंुक प्रकािाने शमशश्रत असे दाट 
अंधकारपटल (दुसरा अथण–सर्गळेच्या सर्गळे अंधकाराप्रमारे् कृष्र्वर्ण असलेले रेिमी जाळीदार अवरंु्गठन) 
पूवेकडे (दुसरा अथण–आपल्यापढेु) नष् झालेले (दुसरा अथण–र्गळून पडलेले) देखील रार्गाच्या योर्गाने (१. 
संध्याकाळच्या रन्ततम्यानंतर २. शतचेिी पे्रम उद्दीशपत झाल्यामुळे) शतच्यामुळे लोकाचं्या (दुसरा अथण – 
शतच्या) ध्यानात आले नािी! 

 
यासारख्या उदािरर्ात व्यगं्याथाने सजलेला वाच्याथणच मुख्य म्िर्ून प्रतीत िोतो, कारर् या 

शठकार्ी ज्याच्यावंर नायक-नाशयकाचं्या कृतीचा आरोप केला आिे, असे चन्द्र व शनिा िेच वण्यण शवर्षय 
आिेत. ³ 

 
लोचनम् 

 
यिेत्यलङ्प् कारे । वैशदे्यनेणत । चारुतया स्फुितया चेत्यथगः । अणभणहतणमणत । भूतप्रयोग आदौ 

व्यङक्त इत्यस्य व्याख्यातत्वात् । गुिीकृतात्मेणत । आत्मेत्यनेन स्वशब्दस्याथो व्याख्यातः । न चैतणदणत । 
व्यङ्प् ग्यस्य प्राधान्यम् । प्राधान्य ं च यद्यणप ज्ञप्तौ न चकास्स्त; ‘बुिौ तत्त्वावभाणसन्याम्’ इणत 
नयेनाखण्डचवगिाणवश्रान्तेः, तथाणप णववचेकैजीणवतान्वेषिे णक्रयमािे यदा व्यङ्प् ग्योऽथगः पुनरणप 
वाच्यमेवानुप्राियन्नास्ते तदा तदुपकरित्वादेव तस्यालङ्प् कारता । ततो वाच्यादेव 
तदुपस्कृताच् चमत्कारलाभ इणत । यद्यणप पयगन्ते रसध्वणनरस्स्त, तथाणप मध्यकक्षाणनणवष्टोऽसौ व्यङ्प् ग्योऽथौ 



 

अनुक्रमणिका 

न रसोन्मुखीभवणत स्वातन््येि, पणअ तु वाच्यमेवाथग संस्कतुग धावतीणत गुिीभूतव्यङ्प् ग्यतोक्ता । 
समासोक्ताणवणत । 

 
यिोक्तौ गम्यतेऽन्योऽथगःस्तत्समानैर्ववशेषिैः । 
सा समासोस्क्तरुणदता संणक्षप्ताथगतया बुधः ॥ 
 
इत्यि समासोक्तेलगक्षिस्वरूपं हेतुनाम तणन्नवगचनणमणत पादचतुष्टयेन क्रमादुक्तम् । उपोढो रागः 

सान्ध्योऽरुणमिा पे्रम च येन । णवलोला तारका ज्योतींणष नेिणिभागाश् च यि । यथेणत । झणित्येव पे्रमरभसेन 
च । गृहीतमाभाणसतं पणरचुस्म्बतुमाक्रान्तं च । णनशाया मुखं प्रारम्भो वदनकोकनदं चेणत । यथेणत । झणिणत 
ग्रहिेन पे्रमरभसेन च । णतणमरं चाशुंकाश् च सूक्ष्माशंवस्स्तणमराशुंकं रणश्मशबलीकृतं तमःपिलं, णतणमराशुंक 
नीलजाणलका नवोढाप्रौढवधूणचता । रागािक्तत्वात् सन्ध्याकृतादनन्तरं पे्रमरूपाच् च हेतोः । पुरोऽणप 
पूवगस्या ंणदणश अगे्र च । गणलतं प्रशान्तं पणततं च । रा्या कारिभूतया समस्तं णमणश्रतम्, उपलक्षित्वेन वा । 
न लणक्षतं राणिप्रारम्भोऽसौ इणत न ज्ञातम् । णतणमरसंवणलताशुंदशगने णह राणिमुखणमणत लोकेन लक्ष्यते न तु 
स्फुि आलोके । नाणयकापके्ष तु तयेणत कतृगपदम् । राणिपके्ष तु अणपशब्दो लणक्षतणमत्यस्यानन्तरः । अि च 
नायकेन पश् चाद्गतेन चुम्बनोपक्रमे पुरो नीलाशुंकस्य गलन पतनम् । यणद वा ‘पुरोऽगे्र नायकेन तथा गृहीतं 
मुखणम’णत सम्बन्धः । तेनाि व्यङ्प् ग्ये प्रतीतेऽणप न प्राधान्यम् । तथाणह नायकव्यवहारो णनशाशणशनाववे 
शंृगाराणवभावरूपौ संस्कुवािोऽलङ्प् कारता ंभजते, ततस्तु वाच्याणिभावीभूतािसणनःष्ट्यन्दः । यस्तु व्याचष्टे–
‘तया णनशयेणत कतृगपदं, न च चेतनायाः कतृगत्वमुपपन्नणमणत शब्देनैवाि नायकव्यवहार उन्नीतोऽणभधेय एव, 
न व्यङ्प् ग्य इत्यत एव समासोस्क्तः’ इणत । स प्रकृतमेव ग्रन्थाथगमत्यजद्व्यङ्प् ग्येनानुगतणमणत । 
एकदेशणववर्वत चेत्थं रूपकं स्यात ‘राजहंसैरवीज्यन्त शरदैव सरोनृपाः’ इणतवत्, न तु समासोस्क्तः 
तुल्यणवशेषिाभावात् । गम्यत इणत चानेनाणभधाव्यापारणनरासाणदत्यलमवान्तरेि बहुना । नाणयकाया नायके 
यो व्यवहारः स णनशाया ं समारोणपतः, नाणयकाया ं नायकस्य यो व्यवहारः स शणशणन समारोणपत इणत 
व्याख्याने नैकशेषप्रङगः । 

 
लोचन 

 
‘ज्या उदािरर्ात’–म्िर्जे ज्या अलंकारात. ‘स्पष्परे्’ म्िर्जे सुंदरपरे् व सुबोधपरे्. ‘(िे िब्द 

मुद्दाम) घातले आिेत’ यातील भतूकाळाचा उपयोर्ग व्यङ्प् क्तः (म्िर्जे सूशचत कशरतात) याचे शववरर् आधी 
केले रे्गले, म्िर्ून ⁴ ‘स्वतःकडे र्गौर्त्व घेऊन’ यात ‘स्वतः’ या िब्दाने काशरकेतल्या स्व या िब्दाचे शववरर् 
केले आिे. ‘असे कािी … नसते’ म्िर्जे व्यंर्ग अथाचे प्राधान्य नसते. आशर् अंशतम रसप्रतीतीचे वळेी जरी 
वाच्याथण व अवान्तर व्यंग्याथण यापंैकी कोर्ता प्रधान याची जार्ीव झाल्याचा अनुभव येत नािी, कारर् 
‘सारभतू अथाचाच वधे घेर्ाऱ्या सहृदयाचं्या अन्तःकरर्ात तो रसरूपी व्यंग्याथण तत्क्षर्ीच प्रकाशित िोतो’ 
या (१२ व्या काशरकेतील) उततीप्रमारे् अखण्डपरे् रसास्वादन करण्यामध्येच (सहृदयाचे मन) एकाग्र 
झालेले असले तरी शचशकत्सक जेव्िा (अवान्तर व्यंग्याथण व रसरूप व्यंग्याथण यापंकैी) कोर्ता व्यंग्याथण 
काव्याचे जीशवत असेल याचे शवश लेर्षर् करू लार्गतात, तेव्िा ज्या ज्या काव्यात (अवातंर) व्यंग्याथण 
वाच्याथालाच सजीव करर्ारा असतो, त्या त्या काव्यात (अवातंर) व्यंग्याथण िा वाच्याथाचेच अंर्ग असल्याने 
(अवातंर) व्यंग्याथण िा वाच्याथाचा अलंकार िोतो. म्िर्ून (अवातंर) व्यंग्याथाने भशूर्षत झालेल्या 
वाच्याथामुळेच काव्याला मुख्यतः िोभा प्राप्त िोते. आता (समासोन्तत इ. अलंकाराच्या स्थळी) िवेटी जरी 
रसाची प्रतीती िोत असली, तरी मधल्या टप्प्यात ्ात िोर्ाऱ्या त्या (अवातंर) व्यंग्याथाचे रसध्वनीमध्ये 
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स्वतंत्रपरे् पयणवसान िोत नािी, तर तो (अवातंर) व्यंग्याथण वाच्य अथाला रमर्ीय करण्यासाठी प्रथम 
वाच्याथाकडेच धाव घेतो, म्िर्ून ते काव्य ‘रु्गर्ीभतूव्यङ्ग ग्य’ म्िर्जे ‘(अवातंर) व्यंग्याथण ज्यात वाच्याथापेक्षा 
र्गौर् असतो,’ असे म्िटले आिे. 

 
‘समासोततीमध्ये’— 
 
‘ज्या उदािरर्ात प्रस्तुत वर्णनातून अप्रस्तुत अथण ‘समान’ म्िर्जे दोन्िीकडे लार्गू पडर्ाऱ्या 

शविरे्षर्ामुंळे सुचशवला जातो, त्या वर्णनाला जार्कार लोक ‘समासोन्तत’ म्िर्तात, कारर् शतच्यात दोन 
अथण संके्षपाने म्िर्जे एकाच वातयातून प्रकट झालेले असतात.’ ⁵ 

 
(वरील श लोकामध्ये समासोततीच्या लक्षर्ाचे स्वरूप, शतचे कारर्, शतचे नाव व त्या नावाचे 

स्पष्ीकरर् या चार र्गोष्ी क्रमाने चार चरर्ातून साशंर्गतल्या आिेत.) ‘उपोढ’ म्िर्जे धारर् केला आिे 
‘रार्ग’ म्िर्जे (१) सायंकालीन रन्ततमा आशर् (२) अनुरार्ग (म्िर्जे प्रीशत) ज्याने, असा. ⁶ ज्यामध्ये चंचल 
म्िर्जे चमचमर्ाऱ्या (१) तारका म्िर्जे चादंण्या आशर् (२) डोळयातंील (चचंल अिा) बािुल्या आिेत, 
असे. ‘तथा’ म्िर्रे् ‘तसे’ म्िर्जे (१) इततया झटकन् आशर् (२) इततया पे्रमभराने ‘ग्रिर् केले’ म्िर्जे 
(१) प्रकाशित केले, आशर् (२) ‘चुंबनासाठी पकडले.’ शनिचेे ‘मुख’ म्िर्जे (१) ‘प्रारंभ’ आशर् (२) 
‘मुखकमल’. ‘ज्यायोरे्ग’ म्िर्जे (१) अशतिय लवकर प्रकाशित केल्याच्या योरे्ग आशर् (२) पे्रमाच्या अशतिय 
आवरे्गाच्या योरे्ग. शतशमर आशर् अंिुक (म्िर्जे मंद शकरर्) = शतशमरािुंक म्िर्जे (१) तारकाचं्या (मंद) 
शकरर्ामुंळे धूसर झालेले अंधकारपटल. तसेच ‘शतशमरािुंक’ म्िर्जे (२) नवशववाशित अप्रौढ वधूने धारर् 
करावयाचे अधंकारासारखे कृष्र्वर्ण जाळीदार अवरंु्गठन. ‘रार्गा’मुळे म्िर्जे (१) संध्याकाळच्या 
रन्ततम्यानंतर आशर् (२) नाशयकेलािी आलेल्या पे्रमाच्या उमाळयामुळे. ⁷ पुरः अणप म्िर्जे (१) पूवणशदिलेा 
आशर् (२) पढेु, समोर. र्गळलेले म्िर्जे (१) नष् झालेले आशर् (२) खाली र्गळून पडलेले. तया म्िर्जे 
(१) शतशमर आशर् (तारकाचें) शकरर् याचं्या संशमश्रर्ाला कारर् झालेल्या रात्रीमुळे लकवा त्या संशमश्रर्ाची 
शनदिणक असलेल्या रात्रीमुळे. समस्त म्िर्जे (चादंण्याचं्या अधुंक प्रकािाने) शमशश्रत. ⁸ लक्षात आले नािी, 
म्िर्जे (१) िा रात्रीचा प्रारंभ आिे िे (लोकांना) समजले नािी, कारर् अधंारात (तारकाचें) शकरर् 
शमसळलेले पाशिल्यावर (त्या अंधुक प्रकािामुळे) िा रात्रीचा प्रारंभ आिे िे जर्गाला कळते, (पर् चंद्रोदय 
झाल्यानंतरच्या) स्पष् प्रकािात (तो रात्रीचा प्रारंभच आिे िे) कळत नािी. नाशयकेकडे घेताना मात्र तया िे 
पद कतृणत्ववाचक समजाव.े रात्रीकडे लावताना अणप (म्िर्जे देखील) िा िब्द (न) लणक्षतम् नंतर जोडावा 
(म्िर्जे शतच्या ध्यानातदेखील आले नािी असा अथण). नायकाने नाशयकेच्या मारे्ग उभे रािून शतचे चुंबन 
घ्यावयास प्रारंभ केला असताना शतचे शनळे रेिमी अवरंु्गठन पुढे र्गळते म्िर्जे पडते. लकवा पुरः (म्िर्जे 
समोर उभे रािून नायकाने शतचे मुख असे पकडले असा पुरः (म्िर्जे पुढे) चा संबधं जोडावा. तेव्िा अिा 
रीतीने या पद्यात (नायकनाशयकावृत्तातंरूपी) व्यगं्याथण प्रत्यायास येत असला, तरी तो मुख्य नािी. कारर् 
तो (व्यंग्य) नायक–नाशयकाव्यविार शनिा व ििी याचेंच रूपान्तर िृरं्गाराच्या शवभावातं करीत असल्याने 
तो (वाच्याथाचा) अलंकार िोतो. त्यानंतर अिा प्रकारे शवभावातं रूपान्तर झालेल्या 
(नायकनाशयकाव्यविार या) वाच्याथापासून रसशनष्पशत्त िोते, 

 
पर् या श लोकाचा शववरर् कोर्ीतरी असे केले आिे – 
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रात्रीकडे तया िे पद जोडताना ते कतृणवाचक समजाव े ⁹ आशर् त्या अचेतन असलेल्या रात्रीच्या 
शठकार्ी पािण्याचा शक्रयेचे कतृणत्व असरे् संभवत नािी, म्िर्ून (तया या) िब्दामुळेच अनुशमत िोर्ारा 
नायक–नाशयकाव्यविार येथे ‘वाच्यच’ िोय. व्यंर्ग नािी, म्िर्ूनच येथे ‘समासोन्तत’ म्िर्जे दोन्िी 
व्यविाराचंी सकें्षपाने उन्तत ¹⁰ (म्िर्जे वाच्यत्वाने वर्णन) आिे. 

 
या शववरर्काराने (तर ज्या वृत्तीचे शववरर् करावयाचे, शतच्यातलेच) ‘व्यङ्प् ग्येन अनुगतम्’ 

(म्िर्जे व्यंग्याथामुळे सजलेला) िे िब्द सोडून शदले आिेत! आशर् शिवाय या टीकाकाराचे म्िर्रे् मान्य 
केल्यास “सरोवररूपी राजानंा ‘िरद’ नेच (म्िर्जे िरद् रूपी चामरधाशरर्ीने) राजिंसानंी (म्िर्जे 
राजिंसरूपी चवऱ्यानंी) वारा घातला” ¹¹ या उदािरर्ाप्रमारे् वरील उदािरर्िी एकदेिशववर्मत रूपकाचे 
¹² िोईल, पर् ती समासोन्तत िोर्ार नािी, कारर् समासोततीत फतत शविरे्षरे्च द् व्यथी िवीत, ती 
रािर्ार नािीत. ¹³ शिवाय समासोततीच्या लक्षर्ात असलेला ‘गम्यते’ िा िब्द दुसरा अथण व्यंग्यच िवा, 
असे सारं्गत असल्याने नायक–व्यविार िा प्रस्तुत पद्यात अशभधाव्यापाराचा शवर्षय आिे, या मुद् द्याचे 
शनराकरर् िोते. अिा रीतीने िा (मुख्य शवर्षयाखेरीज) दुसऱ्याच शवर्षयाचा शवस्तार पुरे. ‘नाशयकेच्या 
नायकाच्या बाबतीतील व्यविाराचा या शठकार्ी शनिवेर आरोप केला आिे व नाशयकेच्या बाबतीत नायकाचा 
जो व्यविार, त्याचा आरोप चंद्रावर केला आिे’ असे शववरर् केले म्िर्जे येथे वृत्तीतल्या ‘नाशयका-नायक’ 
या िब्दप्रयोर्गाऐवजी ‘नायक’ अिी एकिरे्षवृशत्त ¹⁴ करण्याचा प्रसंर्ग येर्ार नािी. 

 
िीपा 
 
१ यापुढील शववचेनात या अलंकाराचंी लक्षरे् व उदािररे् शदलेली आिेतच. 
 
२ शविषे्याखेरीज इतर कािी िब्द द्व् यथी वापरून ज्या उदािरर्ात प्रस्तुताखेरीज दुसरे शचत्र त्या त्या 
िब्दाचं्या दुसऱ्या (अप्रस्तुत) अथामुळे सूशचत केले जाते, ते समासोन्तत अलंकाराचे उदािरर् िोय. वरील 
उदािरर्ात चन्द्र व शनिा िी शविषे्ये द्व्यथी नािीत, पर् मुख, रार्ग इ. िब्द द्व्यथी वापल्यामुळे केवळ 
चंद्र-शनिा याचं्या वर्णनाखेरीज नायक–नाशयकाचं्या कािी कृशत सूशचत केल्या आिेत. 
 
३ नायक-नाशयकाचं्या कृशत िा व्यंग्याथण येथे जरी अशधक सुंदर वाटला, तरी तो वाच्याथाला म्िर्जे 
चन्द्रशनिावृत्तान्ताला खुलशवण्यासाठीच खची पडत असल्यामुळे तो व्यंग्याथण या शठकार्ी मुख्य नािी. 
व्यंग्याथाने सजवलेला वाच्याथण नुसत्या व्यंग्याथापेक्षा अशधक सुंदर असल्यामुळेसुद्धा त्या वाच्याथाला 
प्राधान्य प्राप्त िोते. 
 
४ वस्तुतः अणभणहतम् िा िब्द भतूकाळात का वापरला, याचे समथणन करण्याची जरूरी शदसत नािी आशर् 
तरीिी अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या समथणनापासून समाधानकारक असा अथण शनष्पन्न िोत नािी. काशरकेत 
उपसजगनीकृतस्वाथौ याच्या नंतर वापरलेल्या व्यङ्प् क्तः या पदाचे व्याख्यान उपसजगनीकृतस्वाथौ या 
‘पदाच्या व्याख्यानापूवी केले रे्गले, म्िर्ून उपसजगनीकृतस्वाथौ िा िब्द घातला रे्गला’ यातील भतूकाळाचा 
उपयोर्ग केला आिे असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात पर् ते शविरे्ष प्रत्ययकारी वाटत नािी. त्यापेक्षा 
‘दीशधशत’काराने ‘अणभणहतम्’ यातील भतूकाळाचे केलेले समथणन अशधक ग्राह्य वाटते, ते असे :– काशरका 
िी वृत्तीच्या पूवी शलशिली िोती व उपसजगनीकृतस्वाथौ िे पद वृत्तीच्या आधी शलशिलेल्या काशरकेतले 
असल्यामुळे ‘ते पद घातले रे्गले’ असा भतूकाळ वृत्तीत वापरला आिे. 
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५ भामि, काव्यालंकार, २–७९. 
 
६ येथील प्रत्येक स्पष्ीकरर्ातील (१) िा अथण प्रस्तुत असलेल्या शनिा-िशिवृत्तातंाला लार्गू पडर्ारा असून 
(२) िा अथण, अप्रस्तुत असलेल्या नायकनाशयका वृत्तातंाला लार्गू पडर्ारा आिे. 
 
७ यातील (१) मध्ये पंचमीचा अथण ‘नंतर’ असा असून (२) मध्ये पंचमीचा अथण ‘मुळे’ असा आिे, 
 
८ ‘समस्त’ याचा दुसरा अथण अशभनवरु्गप्तानंी शदलेला नािी, पर् ‘सर्गळे’ असा घेरे् अवशय आिे, 
 
९ म्िर्जे तया याचा अथण ‘शतने’ म्िर्जे ‘रात्रीने’ असा िोईल. 
 
१० समासोतती, शविरे्षोतती, व्याजोतती, पयायोतत इ. सं्ामंधील ‘उतती’ ‘उतत’ िे िब्द केवळ 
वाच्याथापुरतेच वापरले जात नसून वाच्याथाच्या द्वारा दुसरा कोर्ता तरी अथण सूशचत कररे् या अथीिी 
वापरले जातात. वरील उदािरर्ात आनन्दवधणन व अशभनवरु्गप्त या दोघाचं्यािी मते शनिािशिव्यविार 
वाच्य असून नायक-नाशयका-व्यविार व्यङ्ग ग्यच आिे. पर् प्रस्तुत टीकाकाराने तया = शतने (म्िर्जे 
रात्रीने आशर् नाशयकेने) असा अथण घेऊन दोन्िी व्यविार वाच्यच म्िटले आिेत. नायक–नाशयका–
व्यविाराला त्या टीकाकाराने ‘अनुशमत’ म्िर्ून त्यालाच ‘वाच्य’ म्िर्ाव ेिे पटत नािी. वरील श लोकाचे िे 
शववरर् चन्न्द्रकाकार, भट्टनायक, लकवा अन्य कोर्ी केले िोते िे कळरे् कठीर् आिे. मात्र टीकाकार 
व्यंग्याथण न मानर्ारा असावा. 
 
११ उद्भट, काव्यालंकारसारसंग्रि, १–१२. 
 
१२‘टीकाकाराचे म्िर्रे् मान्य केल्यास िे उदािरर् एकदेशववर्मत रूपकाचे ‘िोईल’ िा अशभनवरु्गप्ताचंा 
आके्षप शततकासा समाधानकारक वाटत नािी, याचे कारर् असे–एकदेिशवर्मत रूपकामध्ये कािी रूपके 
‘िाब्द’ व कािी ‘आथण’ असतात. वरील ‘उपोढरागेि’ इ. उदािरर्ात णतणमराशुंकम् हा समास णतणमरम् एव 
अशुंकम् (म्िर्जे अंधार िेच रेिमी वस्त्र) असा सोडवनू यातील रूपक ‘िाब्द’ आिे असे माशनले, तरी तो 
टीकाकार शणशना = शणशनायकेन व णनशा = णनशानाणयका या आथण रूपकानंािी िाब्दच मानीत 
असल्यामुळे, म्िर्जे त्याच्या मते येथील सवणच रूपके िाब्दच असल्यामुळे तो िे उदािरर् ‘एकदेिशववर्मत’ 
रूपकाचे मानर्ार नािी. 
 
१३ म्हिजे तया याचे दोन अथण मानल्यास टीकाकाराच्या म्िर्ण्याप्रमारे् येथे शविषे्यिी शश लष् म्िर्जे 
द्व्यथी िोऊन मर्ग तो ‘समासोतती’ अलंकार न रािता ‘श लेर्ष’ अलंकार िोईल! भामिाच्या समासोततीच्या 
लक्षर्ात (तत्समानणवशेषिैः याचा अथण केवलं समानैः णवशेषिैः एव, न तु समानैः णवशेष्ट्यःै अणप असा आिे 
 
१४ पािा, पाशर्नीचे ‘पुमान् णस्त्रया (१–२–६७), िे सूत्र. शिवाय वतत्तयाच्या शववके्षनुसार एकशविरे्षवृशत्त िी 
वापरली नािी तरी चालते. 
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ध्वन्यालोकः 
 
आके्षपेऽणप व्यङ्प् ग्यणवशेषाके्षणपिोऽणप वाच्यस्यवै चारुत्वम् । प्राधान्येन वाक्याथग 

आके्षपोस्क्तसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाणह– ति शब्दोपारूढो णवशेषाणभधानेच्छया प्रणतषेधरूपो य आके्षपः स 
एव व्यङ्प्ग्यणवशेषमाणक्षपन्मुख्य ंकाव्यशरीरम् । चारुत्वोत्कषगणनबन्धना णह वाच्यव्यङ्गययोः प्राधान्यणववक्षा । 
यथा— 

 
अनुरागवती सन्ध्या णदवसस्तत्पुरस्सरः । 
अहो दैवगणतः कीदृक्तथाणप न समागमः॥ 
 
अि सत्यामणप व्यङ्प्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यवै चारुत्वमुत्कषगवणदणत तस्यवै प्राधान्यणववक्षा । 
 
यथा च दीपकापह नुत्यादौ व्यङ्प् ग्यत्वनोपमायाः प्रतीतावणप प्राधान्येनाणववणक्षतत्वान्न तया 

व्यपदेशस्तिदिाणप िष्टव्यम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आके्षप ¹ अलंकारातदेखील वैशिष्ट्ययुतत व्यगं्याथण सुचवर्ारा वाच्याथणच रमर्ीय असतो. (येथे) 

वाच्याथणच मुख्य असतो, िे मुख्यतः आके्षप अलंकाराच्या ‘शनरे्षध’ या स्वरूपावरूनच कळते. ² कारर् त्या 
शठकार्ी शविरे्ष अथण सारं्गण्याच्या म्िर्जे सुचशवण्याच्या इच्छेने िब्दस्वरूप शदलेला म्िर्जे ‘वाच्य’ झालेला 
जो शनरे्षधरूपी आके्षप असतो, तेच शवशिष् प्रकारचा व्यंग्याथण सुचवर्ारे काव्याचे मुख्य िरीर िोय. वाच्याथण 
व व्यंग्याथण यातंील कोर्ता अथण कवीला मुख्य म्िर्ून अशभपे्रत आिे, िे त्या दोिोंपकैी अशधक सुंदर अथण 
कोर्ता आिे यावर ठरवावयाचे असते. ³ जसे— 

 
संध्या िी अनुरार्गाने (१. रन्ततम्याने २. प्रीतीने) शनभणर आिे, आशर् शदवस शतचा पुरस्सर [१. 

शतच्यासमोर (म्िर्जे सन्मुख) (२.) शतच्यापुढे (म्िर्जे आधी) शनघून जार्ारा] उभा ठाकलेला आिे, पर् 
तरीदेखील (त्याचंा) समार्गम िोत नािी, िी दैवघटना शकती आश्चयणकारक आिे! 

 
या शठकार्ी ‘नायक–नाशयका–व्यविार’ िा व्यंग्याथण प्रत्ययाला येत असला, तरी (त्या व्यविाराने 

अलंकृत असा) वाच्याथणच अशधक सुंदर असल्याने ⁴ कवीला तो वाच्याथाच प्रधान म्िर्ून अशभपे्रत आिे 
(असे समजले पाशिजे). 

 
आशर् ज्याप्रमारे् दीपक, अपह नुशत वरै्गरे अलंकारामंध्ये व्यंग्य म्िर्ून उपमेची (म्िर्जे साम्याची) 

प्रतीशत िोत असली, तरी तो व्यंग्याथण प्रधान म्िर्नू शववशक्षत नसल्याने त्या अलंकारानंा शतचे (उपमेचे) नाव 
देत नािीत (त्याला दीपक. ⁵ अपह नुशत ⁶ असेच म्िर्तात), त्याचप्रमारे् येथेिी समजाव.े (म्िर्जे ‘आके्षप’ 
अलंकारात आके्षप = शनरे्षध िा वाच्याथणच रमर्ीय अत एव प्रधान असल्याने या अलंकाराला ‘आके्षप’ िे नाव 
शदले असे समजाव.े) 
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लोचनम 
 
आके्षप इणत । 
प्रणतषेध इवेष्टस्य यो णवशेषाणभणधत्सया । 
वक्ष्यमािोक्तणवषयः स आके्षपो णिधा मतः ॥ 
तिाद्यो यथा– 
अहं त्वा ंयणद नेके्षय क्षिमप्युत्सुका ततः । 
इयदेवास्त्वतोऽन्येन णकमुक्तेनाणप्रयेि ते ॥ 
 
इणत वक्ष्यमािमरिणवषयो णनषेधात्माके्षपः । तिेयदस्स्त्वत्येतदेवाि णिये 

इत्याणक्षपत्सच् चारुत्वणनबन्धनणमत्याके्षप्येिाके्षपकमलङ्प् कृतं सत्प्रधानम् । उक्तणवषयस्तु यथा ममैव— 
 
भो भोः लक णकमकाण्ड एव पणततस्त्वं पान्थ कान्या गणतः । 
तत्तादृक्तृणषतस्य मे खलमणतः सोऽय ंजलं गूहते । 
अस्थानोपनतामकालसुलभा ंतृष्ट्िा ंप्रलत कु्रध्य भो – 
सै्त्रलोक्यप्रणथतप्रभावमणहमा मागगः पुनमारवः ॥ 
 
अि कणश् चत्सेवकः प्राप्तः प्राप्तव्यमस्मास्त्कणमणत न लभ इणत प्रत्याशाणवश यमानहृदयः 

केनणचदमुनाके्षपेि प्रणतबोध्यते । तिाके्षपेि णनषेधरूपेि वाच्यस्यवैासत्पुरुषसेवातिैफल्यतत्कृतोिेगात्मनः 
शान्तरसस्थाणयभूतणनवेदणवभावरूपतया चमत्कृणतदाणयत्वम् । वामनस्य तु ‘उपमानाके्षपः’ इत्याके्षपलक्षिम् 
। उपमानस्य चन्िादेराके्षपः, अस्स्मन्सणत लक त्वया कृत्याणमणत । यथा— 

 
तस्यास्तन्मुखमस्स्त सौम्यसुभगं लक पावगिेनेन्दुना 
सौन्दयगस्य पदं दृशौ यणद च तैः लक नाम नीलोत्पलैः । 
लकवा कोमलकास्न्तणभः णकसलयःै सत्येव तिाधरे 
ही धातुः पुनरुक्तवस्तुरचनारम्भेष्ट्वपूवो ग्रहः ॥ 
 
अि व्यङ्प् ग्योऽप्युपमाथो वाच्यस्यवैोपस्कुरुते । णक तेन कृत्याणमणत त्वपहस्तनारूप आके्षपो वाच्य 

एव चमत्कारकारिम् । यणद वोपमानस्याके्षपः सामर्थ्यादाकषगिम् । यथा— 
 
ऐन्िं धनुः पाण्डुपयोधरेि शरिधानािगनखक्षताभम् । 
प्रसादयन्ती सकलङ्प् कणमन्दंु तापं रवेरभ्यणधकं चकार ॥ 
 
इत्यिेष्ट्याकलुणषतनायकान्तरमुपमानमाणक्षप्तमणप वाच्याथगमेवालङ्प् करोतीत्येषा तु समासोस्क्तरेव । 

तदाह– चारुत्वोत्कषणेत । अिैव प्रणसिं दृष्टान्तमाह– अनुरागवतीणत । 
तेनाके्षपप्रमेयसमथगनमेवापणरसमाप्तणमणत मन्तव्यम् । तिोदाहरित्वेत समासोस्क्तश् लोकः पणठतः । अहो 
दैवगणतणरणत । गुरुपारतन््याणदणनणमत्तोऽसमागम इत्यथगः । तस्यवैेणत । वाच्यस्यवैेणत यावत् । 
वामनाणभप्रायेिायमाके्षपः, भामहाणभप्रायेि तु समासोस्क्तणरत्यमुमाशय ं हृदये गृणहत्वा समासोक्त्याके्षपयोः 
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युक्त्येदमेकमेवोदाहरिं व्यतरद ग्रन्थकृत् । एषाणप समासोस्क्तवाऽस्तु आके्षपो वा, णकमनेनास्माकम् । 
सवगथालङ्प् कारेषु व्यङ्प् ग्य ंवाच्ये गुिीभवतीणत नः साध्यणमत्याशयोऽि ग्रन्थेऽस्मद् गुरुणभर्वनरूणपतः । 

 
एवं प्राधान्यणववक्षाया ं दृष्टान्तमुक्त्वा व्यपदेशोऽणप प्राधान्यकृत एव भवतीत्यि दृष्टान्तं 

स्वपरप्रणसिमाह । यथा चेणत । उपमाया इणत । उपमानोपमेयभावस्येत्यथगः । तयेत्युपमया । दीपके णह 
‘आणदमध्यान्तणवषय ंणिधा दीपकणमष्ट्यते’ इणत लक्षिम् । 

 
मणिः शािोल् लीढः समरणवजयी हेणतदणलतः । 
कलाशेषश् चन्िः सुरतमृणदता बालललना । 
मदक्षीिो नागः शरणद सणरदाश्यानपुणलना 
ताणनम्ना शोभन्ते गणलतणवभवाश् चार्वथषु जनाः ॥ 
 
इत्यि दीपनकृतमेव चारुत्वम् । ‘अपह नुणतरभीष्टस्य णकणञ्चदन्तगगतोपमा’ इणत । तिापह नुत्यवै 

शोभा । यथा– 
 
नेय ंणवरौणत भृङ्प् गाली मदेन मुखरा मुहुः । 
अयमाकृष्ट्यमािस्य कन्दपगधनुषो ध्वणनः ॥ इणत ॥ 
 

लोचन 
 
‘आके्षपामध्ये’ – ‘सारं्गावी असे वाटत असलेली र्गोष् कािी शविरे्ष आिय प्रकट करण्याच्या इच्छेने 

वरकरर्ी नाकाररे्, िा ‘आके्षप’ अलंकार िोय. शनरे्षधाचा शवर्षय (म्िर्जे जो शवर्षय बोलून दाखवरे् 
नाकारावयाचे आिे, तो) अजून सारं्गावयाचा असतानाच तो सारं्गण्याचे नाकाररे्, लकवा तो सारं्गून झाल्यावर 
त्याशवर्षयी ‘मी कािी सारं्गर्ार नािी’ अिासारखे बोलरे्, यामुळे त्या आके्षपाचे दोन प्रकार िोतात ⁷. 

 
त्यापंैकी पशिल्या प्रकारचे उदािरर्– ‘तुला पािावयास आतुर असलेल्या मला तू एक क्षर्भर जरी 

शदसला नािीस, तरी … इतकेच रािू दे. यािून वरे्गळे, तुला अशप्रय वाटेल असे बोलण्याची काय र्गरज 
आिे? ⁸ 

 
शनरे्षध िे स्वरूप असर्ारा आके्षप वरील उदािरर्ात ‘वक्ष्यमार्शवर्षय’ आिे, कारर् येथे ‘मरर्’ िा 

शवर्षय ‘वक्ष्यमार्’ म्िर्जे अद्याशप सारं्गावयाचा आिे. तो सारं्गण्यापूवीच सारं्गण्याचा शनरे्षध केला आिे. या 
उदािरर्ात ‘इतकेच रािू दे’ िे येवढेच (िब्द) ‘मी नत कीच मरर्ार’ असे सुचशवर्ारे असून ते िब्दच 
सौन्दयण शनमार् करर्ारे आिेत. म्िर्नूच (‘मी मरर्ार’ ह्या) सुचशवलेल्या अथाने अलंकृत झालेला 
(‘इतकेच रािू दे’ या) िब्दाचंा सूचक वाच्याथणच येथे मुख्य आिे (आशर् व्यंग्याथण िा र्गौर् आिे.) 

 
ज्याचा शनरे्षध करावयाचा, तो शवर्षय सारं्गून झाल्यावर मर्ग त्यासंबधंी कािी सारं्गावयाचे नाकाररे् या 

प्रकारच्या ‘आके्षपा’चें उदािरर् जसे माझाच पुढील श लोक– 
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‘अरे, अरे! पान्था! तू असा एकाएकी कोसळून काय पडला आिेस?’ ‘खाली पडण्याशिवाय मी 
दुसरे काय करर्ार बाबा? मी आत्यंशतक तिानेने व्याकुळ झालेला असताना िा शनष्ठुर (वालुकामय प्रदेि) 
माझ्यापासून पार्ी दडवनू ठेवीत आिे!’ ‘अरे, भलत्याच शठकार्ी उत्पन्न झालेल्या आशर् नको त्या वळेी 
सिज उपन्स्थत िोर्ाऱ्या तिानेवर तू रार्गाव, परंतु त्या वाळवटंामधील मार्गाचा (दुष्पर्ाचा) असाधारर् 
मोठेपर्ा ⁹ तर तै्रलोतयातिी प्रशसद्ध आिे!’ 

 
या उदािरर्ात कोर्ी एक सेवक सेवा करावयासाठी एका मालकाकडे रे्गला आिे. ‘या 

मालकापासून शमळावयाचे असलेले (धन इ.) मला काय म्िर्ून शमळत नािी?’ अिा प्रकारच्या खोट्या 
आिमुेळे त्याचे हृदय शवदीर्ण िोत आिे. (त्या मालकाचा अनुभव असलेल्या) कोर्ाकडून तरी तो सेवक 
वरील श लोकातील शनरे्षधाच्या द्वारे जार्गा केला जात आिे. या उदािरर्ात पयणवसानी िातं रस असून 
‘शनवेद’ िा त्याचा स्थाशयभाव आिे. सूशचत शनरे्षधस्वरूपी आके्षपाने शवशिष् असलेला, दुष् मार्साच्या सेवचेा 
शनष्फळपर्ा, त्यामुळे उत्पन्न झालेली शखन्नता इ. सुचशवर्ारा (वाटसरू, वाळवटं, इ.) वाच्याथणच िातं 
रसाचा स्थाशयभाव असलेल्या शनवेदाच्या शवभाव–अनुभावामंध्ये पशरर्त िोत असल्याने तो वाच्याथणच सैौंदयण 
शनमार् करर्ारा आिे. ¹⁰ 

 
पर् वामनाने आके्षपाचे लक्षर् ‘उपमानाचा आके्षप (म्िर्जे शतरस्कार)’ असे केले आिे. ¹¹ 

उपमानाचा, म्िर्जे चन्द्र इत्यादींचा शतरस्कार ‘िे (म्िर्ज उपमेय) असल्यावर तुझी (म्िर्जे उपमानाची) 
काय र्गरज?’ या प्रकारचा. उदा. ‘शतचे ते प्रसन्न, मोि पाडर्ारे मुख असताना ¹² पौर्मर्मेच्या चदं्राची काय 
र्गरज आिे? तसेच सौन्दयाचे शनधान असलेले शतचे डोळे जर असतील, तर त्या सुप्रशसद्ध शनळया कमळाचंी 
काय आवशयकता? लकवा शतचा तो अधरोष्ठ असताना सौम्य तजेला धारर् करर्ारे पल् लव तरी किाला 
िवते? अरेरे, पुनरुतत म्िर्जे अनावशयक वस्तु शनर्ममण्याशवर्षयीचा शवधात्याचा सोस अजब खराच!’ 

 
या उदािरर्ात व्यंग्य असलेला ‘साम्य’ िा आिय वाच्याथाचीच िोभा वाढशवर्ारा आिे. 

‘त्याच्यािी (म्िर्जे उपमानािी) काय करावयाचे आिे?’ अिा प्रकारे उपमानाची िेटाळर्ी या स्वरूपाचा 
वाच्य आके्षप िा अलंकार िाच सैौंदयणप्रतीतीचे कारर् िोय, लकवा आके्षप अलंकार म्िर्जे वाच्याथाच्या 
सामर्थ्याने उपमान खेचनू आर्रे्, म्िर्जे उपमान ‘सूशचत’ कररे्. ¹³ उदा. नुकत्याच उमटशवलेल्या 
नखक्षताप्रमारे् िोभर्ारे इंद्रधनुष्य िुभ्र ‘पयोधरा’वर (१ मेघावर २. स्तनावर) धारर् करर्ारी ‘िरद’ िी 
‘सकलंक’ (१. काळया डार्गाने युतत २. दुराचारी) चंद्राला प्रसन्न (१. उज् ज्वल कातंीने युतत २. संतुष्) 
करू लार्गली आशर् (त्यामुळे) सूयाचा ताप (१. उष्र्ता, २. मनस्ताप) अशधकच वाढव ूलार्गली.’ 

 
या उदािरर्ात ‘मत्सराने जळर्ारा एक नायक’ िे उपमान सुचशवलेले असले, तरी ते 

वाच्याथालाच अलंकृत करर्ारे असल्यामुळे िी तर ‘समासोन्तत’च आिे. ¹⁴ तेच ¹⁵ (वृशत्तकार) ‘अशधक 
सुंदर’ इ. वातयाने सारं्गतात. याच मुद् द्याच्या स्पष्ीकरर्ासाठी वृशत्तकार ‘(संध्या िी) अनुरार्गाने शनभणर–’ 
इ. प्रशसद्ध उदािरर् देतात. म्िर्ून (म्िर्जे वाच्याथण व व्यंग्याथण या दोिोंमध्ये प्रधान कोर्ता इ. 
शसद्धान्ताच्या स्पष्ीकरर्ाथण िे उदािरर् पुढे केले असल्यामुळे) आके्षपाच्या शवर्षयाचे शववचेन करण्याचे काम 
अजून चालूच आिे असे समजाव.े त्याचे (म्िर्जे आके्षपाचे) शववचेन चालू असताना वृत्तीमधील त्या (म्ि. 
प्रधान कोर्ता इ.) शसद्धातंाच्या समथणनासाठी उदािरर् म्िर्ून िा समासोततीचाच श लोक शदला रे्गला. ¹⁶ 
‘शकती आश चयणकारक दैवघटना इ. :– समार्गम िोत नािी या (आश चयणकारक घटनेचे) कारर् वडील 
मार्सावंर अवलंबनू असरे्, वर्गैरे अडचर्ी. त्यालाच म्िर्जे वाच्याथालाच (प्राधान्य देण्याची इच्छा) िा 
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आिय. वामनाच्या मते िे उदािरर् ‘आके्षप’अलंकाराचे, पर् भामिाच्या मतानुसार समासोततीचे, िी 
पशरन्स्थती लक्षात घेऊन दोन्िी अलंकार ज्यात संभवतात असे वृशत्तकाराने एकच उदािरर् शदले. आशर् 
अिा रीतीने समासोन्तत असो, नािीतर आके्षप असो, त्याच्यािी आम्िाला काय करावयाचे आिे? अिा 
अलंकारामंध्ये सवणत्र (अवान्तर वस्तुरूप लकवा अलंकाररूप) व्यंग्याथण िा वाच्याथाला दुय्यम असतो िेच 
आम्िाला शसद्ध करावयाचे आिे. िाच आिय येथे वृशत्तकारानंा अशभपे्रत आिे, असे आमच्या रु्गरंूनी साशंर्गतले 
आिे. 

 
याप्रमारे् वाच्य व व्यंग्य अथांमध्ये कवीला प्रधान म्िर्नू कोर्ता अशभपे्रत असतो िे सारं्गण्यासाठी 

‘संध्या िी …’ इ. उदािरर् शदल्यावर काव्यप्रकाराला नावसुद्धा त्या काव्यातील वाच्य व व्यङ्ग ग्य अथांपकैी 
प्रधान कोर्ता यावरून शदले जाते. ¹⁷ या बाबतीत आपल्याला (म्िर्जे ध्वशनवाद्यानंा) व इतरानंािी मान्य 
िोण्यासारखा दाखला (वृशत्तकार) ‘आशर् ज्याप्रमारे्–’ इ. वातयाने देतात. उपमेची म्िर्जे उपमान–
उपमेय–संबधंाची. शतचे म्िर्जे उपमेचे (नाव). उदा. दीपकाच्या बाबतीत व्याख्या पुढीलप्रमारे् केलेली 
आिे — 

 
साधारर्धमण वातयात प्रारंभी असरे्, मध्ये असरे् लकवा िवेटी असरे् यामुळे ‘दीपक’ तीन प्रकारचे 

िोते. ¹⁸ 
 
‘सिारे्वर घासून पलूै पाडलेले रत्न, ¹⁹ िस्त्रानंी घायाळ झालेला पर् युद्धात शवजयी झालेला 

योद्धा, केवळ एकच कला शिल् लक राशिलेला (कृष्र्चतुदणिीचा) चदं्र, रशतक्रीडेचे वळेी सवांर्गी रर्गडले 
रे्गलेली नवयौवना, मदावस्थेने रोड झालेला ित्ती, िरद ऋतूमध्ये पात्र कािीसे कोरडे पडलेली नदी आशर् 
याचकानंा दाने देऊन शनष्काचंन झालेले (चारुदत्तासारखे) पुरुर्ष, (िे सवणजर् आपल्याला आलेल्या) 
कृिपर्ामुळे अशधकच खुलून शदसतात. 

 
या पद्याला ‘दीपना’मुळेच ²⁰ सैौंदयण प्राप्त झालेले आिे. ‘शजच्यामध्ये वण्यण शवर्षयाचा शनरे्षध केलेला 

असून शजच्या पोटात कािी प्रमार्ात ²¹ साम्य दडलेले असते’ असे अपह नुतीचे लक्षर्. ²² शिच्या 
उदािरर्ात िोभा उत्पन्न िोते, ती (उपमेयाच्या) शनरे्षधामुळेच. उदा. ‘िा आनंदाच्या धंुदीमुळे पुनः पुनः 
वाचाळ िोर्ाऱ्या भृरं्गततीचा रंु्गजारव नािी. ज्याची प्रत्यंचा (कानापयंत) खेचली जात आिे, अिा 
मदनधनूचा िा टर्त्कार आिे ²³’ 

 
िीपा 

 
१.कािी सारं्गायचे आिे, पर् ते सारं्गरे् अशधक पशरर्ामकारक व्िाव े म्िर्नू ‘पर् नािीच सारं्गत’ लकवा 
‘सारं्गून काय करायचे आिे?’ असे शनरे्षधस्वरूपाचे वातय वतता म्िर्तो अिा शठकार्ी आके्षप िा अलंकार 
िोतो. उदा. भवभतूीच्या ‘उत्तररामचशरत’ नाटकात वासंती िी वनदेवता सीतात्यार्गानंतर कािी काळाने 
दण्डकारण्यात आलेल्या रामास म्िर्ते– ‘तू माझे जीशवत आिेस. तू माझे दुसरे हृदय आिेस, तू माझ्या 
डोळयानंा चन्न्द्रकेप्रमारे् व माझ्या र्गात्रानंा अमृताप्रमारे् सुखवर्ारी आिेस, अिा तऱ्िेच्या िकेडो र्गोड र्गोड 
वचनानंी त्या सरळ स्वभावाच्या सीतेला पूवी तू प्रसन्न केलेस. पर् पुढे शतलाच...लकवा बस्स झाले. या 
बाबतीत आर्खी बोलून काय फायदा?’ (उत्तररामचशरत, ३–२६) 
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‘या उदािरर्ात (पर् पुढे शतलाच) तू टाकलेस’ िे न सारं्गता सुचवले आिे, पर् त्या सूशचत 
अथापेक्षा ‘अशधक बोलून काय उपयोर्ग’? असे म्िर्ून ते प्रत्यक्ष न सारं्गण्यानेच अशधक पशरर्ाम िोतो, म्िर्ून 
अशधक पशरर्ामकारक असलेला वाच्याथणच येथे व्यंग्याथापेक्षा अशधक रम्य िोय. 
 
२.मूळ वृत्तीत ‘आके्षपोन्तत’ असा िब्द आिे. त्याचा अनुवाद वर ‘आके्षपाच्या शनरे्षध या स्वरूपावरून’ असा 
केला आिे. जमणन संस्कृत पशंडत याकोबी आके्षपोस्क्त (अलंकाराचे) आके्षप िे नाव.’ असा अनुवाद करतो. 
आके्षप = शनरे्षध. शनरे्षध िा या अलंकारात वाच्याथण असतो. ते नाव या अलंकाराला शदले, म्िर्ून तो (शनरे्षध 
लकवा आके्षप) या अलंकारात मुख्य समजावयाचा. (प्राधान्येन व्यपदेशाः भवस्न्त) 
 
३.पािा–उद द्योत २, काशरका ३०. 
 
४.या उदािरर्ात द्व्यथी शविरे्षरे् वापरून नायक–नाशयका–व्यविार सूशचत केला असल्याने 
‘समासोन्तत’ अलंकार आिे. म्िर्ून व्यंग्याथाने मंशडत असा वाच्याथण, केवळ व्यंग्याथािून अशधक सुंदर 
आिे. “उद द्योत – १ समासोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे” वरील ३ री टीप पािा. शिवाय ‘काररे् घडली तरी 
कायण घडत नािी’ असे वर्णन असले, की, ‘शविरे्षोन्तत’ नावाचा अलंकार िोतो तोिी येथे ‘तरीिी त्याचंा 
समार्गम िोत नािी’ असे वर्णन असल्याने आिे. ती शविरे्षोन्तत येथे ‘वाच्य’ आिे, म्िर्ूनिी वाच्याथण अशधक 
सुंदर व्िायला मदत झाली आिे. अिा रीतीने वाच्याथण व व्यंग्याथण यापंैकी जे अशधक सुंदर ते (या शठकार्ी 
वाच्याथणच) प्रधान समजावयाचे. भामिाच्या मते या श्लोकात समासोन्तत असली, तरी वामन िा 
समासोततीलाच ‘आके्षप’ (अथणसामर्थ्याने उपमानाचे शचत्र खेचून आर्रे्) म्िर्तो. पर् वरील उदािरर्ात 
समासोतती असो की आके्षप असो, प्रस्तुत शठकार्ी मुद्दा इतकाच की, यासारख्या अलंकारामंध्ये व्यंग्याथण 
असला, तरी तो वाच्याथािून र्गौर् असतो येवढेच आम्िाला शसद्ध करावयाचे आिे, असे अशभनवरु्गप्त 
म्िर्तात. 
 
५.अनेक र्गोष्ींमध्ये (त्यापंकैी कािी प्रस्तुत असतात आशर् कािी अप्रस्तुत असतात) असर्ाऱ्या साधारर् 
धमाचा एकदाच उल्लखे करून त्याचा त्या अनेक र्गोष्ींिी संबंध जोडला असल्यास तेथे ‘दीपक’ अलंकार 
िोतो. दीपकात साम्य म्िर्जे उपमा व्यगं्य असली, तरी ती र्गौर् असते. कशव त्या अलंकाराची दीपक 
म्िर्ूनच माडंर्ी करतो, म्िर्ून येथेिी वाच्यच व्यंग्यािून प्रधान असते. (उद द्योत २, काशरका २७ नंतरचे 
‘चंद्रशकरर् रात्रीचे...’ इ. उदािरर् व त्यावरील टीप पािा.) 
 
६.‘मुख िे मुख नािी, कमलच आिे’ असे वर्णन असल्यास तेथे अपहनुशत अलंकार िोतो. असे वर्णन 
कररे्देखील मुख व कमल यातंील साम्यामुळेच ितय िोत असल्याने येथेिी उपमा व्यंग्य असतेच. पर् 
कशव उपमेसारखी माडंर्ी न कशरता ती अपहनुतीच्या स्वरूपातच करतो, म्िर्ून त्यालािी तेथे अपहनुतीच 
प्रधान म्िर्ून शववशक्षत आिे, उपमा नािी. म्िर्ून येथेिी वाच्याथण िा व्यगं्याथािून मुख्य िोय. 
 
७.भामि, काव्यालंकार, २–६७ व ६८. 
 
८.भामि, काव्यालंकार, २–६९. 
 
९.‘असाधारर् मोठेपर्ा’ िे िब्द येथे अथातच–उपरोधात्मक आिेत. 
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१०.‘अरे, अरे पान्था!’... ...इ. श्लोकाचे अशभनवरु्गप्तानंी केलेले शववरर् वाचकाला संभ्रमात टाकर्ारे 
आिे. खरे म्िटले, तर िे उदािरर् अप्रस्तुत-प्रिसेंचे वाटते, आके्षपाचे वाटत नािी. तरीिी अशभनवरु्गप्तानंी 
िा स्वतःचा श्लोक आके्षपाचे उदािरर् म्िर्ून पढेु केला आिे. आके्षप अलंकारामध्ये वतत्याला जे सारं्गाव े
असे वाटत असते, त्या र्गोष्ीचा शनरे्षध ‘वाच्य’ असतो. तो शनरे्षध खराखुरा शनरे्षध नसून केवळ वरपारं्गी 
असतो. तरीिी असा शनरे्षध करण्यामार्गील िेतु, जे सारं्गण्याची इच्छा असते ते अशधक वैशिष्ट्यपूर्ण म्िर्जे 
पशरर्ामकारक व्िाव ेअसा असतो. 
 

पर् प्रस्तुत उदािरर्ात कोठेिी ‘वाच्य’ शनरे्षधच नािी. ‘तृष्रे्वर रार्गाव’ यातून वाळवटंावर रार्गाव ू
नकोस’ असा शनरे्षध — स्वरूपी अथण शनघू िकतो, पर् तो शनरे्षध वाच्य नसून र्गर्मभत आिे. शिवाय तो शनरे्षध 
बोलर्ाराला जे सारं्गावयाची इच्छा आिे, त्याचा नािी, कारर् पाथंाने वाळवटंावर रार्ग न धररे् िेच 
वतत्याला इष् आिे. वाच्य शनरे्षधच जेथे नािी, तेथे त्यामुळे सारं्गावयाचा शवर्षय अशधक पशरर्ामकारक 
िोण्याचा प्रशनच उत्पन्न िोत नािी. 
 

आके्षपाची जी लक्षरे् साशंर्गतली, त्याचं्यािी पूर्णपरे् जुळर्ारे ‘उततशवर्षय’ प्रकाराचे उदािरर् 
अशभनवरु्गप्तानंा आपल्या पूवीच्या गं्रथात न आढळल्यामुळे त्यानंी वरील स्वकृत उदािरर् पुढे केले असाव.े 
पर् ते ‘आके्षपा’च्या लक्षर्ािंी जुळर्ारे कसे नािी याचे स्पष्ीकरर् वर केलेच आिे. 
 
११.पािा, वामन, काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, ४–३–२७ व त्यावरील वृशत्त. वामनाच्या आके्षपाचा िा प्रकार 
म्िर्जे मम्मटाशद आलंकाशरकाचं्या ‘प्रतीप’ अलंकाराचा पशिला प्रकार िोय. 
 
१२.िे उदािरर्, वरील (४–३–२७) या सूत्रानंतर वामनानेच उद धृत केले आिे. मात्र तेथे २ ऱ्या 
ओळीतील तैः ऐवजी ते असा पाठ आिे. 
 
१३.म्िर्जे वामनाने ‘आके्षप’ या िब्दाचे (१) शतरस्कार व (२) सूचन असे दोन अथण मानून ‘आके्षप’ या 
अलंकाराचे दोन प्रकार केले आिेत. 
 
१४.येथे िरद तूमध्ये चदं्राला आर्गळीच काशंत प्राप्त िोते व सूयाची उष्र्ता अशधक वाढते िा प्रस्तुत, वाच्य 
अथण आिे व नाशयकेने उपपतीचा अनुनय केल्यामुळे नायक मत्सराने जळतो, िा अप्रस्तुत, व्यंग्य अथण आिे. 
‘िरद’ िा िब्द ससं्कृतात स्रीललर्गी असल्यामुळेच त्या िब्दावरून (स्वैशरर्ी) नाशयका िे उपमान सूशचत 
िोते. चदं्र व सूयण िे िब्द पुलंलर्गी असल्यामुळे त्यावंरून अनुक्रमे नायक आशर् प्रशतनायक या उपमानाचंी 
सूचता िोते असे वामनाचे मत. परंतु येथे चंद्राला ‘सकलंक’ िे शविरे्षर् शदलेले असल्यामुळे त्याला उपपशत 
व सूयाला पशत मानरे् अशधक उशचत िोईलसे वाटते. या शठकार्ी नाशयका इत्यादींना वामनाने ‘उपमाने’ 
म्िटले आिे. म्िर्जे त्याच्या मते येथे उपमानोपमेयसंबधं सूशचत िोतो. अशभनवरु्गप्त व इतर आलंकाशरक या 
श्लोकाला समासोततीचे उदािरर् माशनतात. पर् तसे मानण्यास ‘नखक्षताप्रमारे्’ यातील ‘प्रमारे्’ या 
औपम्यवाचक िब्दाची अडचर् िोते. म्िर्ून या श्लोकात...समासोन्तत नसून एकदेिशववर्मतनी उपमा आिे 
असे शवश्वनाथ म्िर्तो (पािा, साशित्यदपणर्, १०–५६ वरील वृशत्त). 
 
१५.‘तेच’ म्िर्जे जो अशधक सुंदर तो प्रधान व जो कमी सुदंर तो र्गौर्, िा मुद्दा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१६.‘संध्या िी’...इ. श्लोकात ‘समासोन्तत’ अलंकार आिे. समासोततीबद्दलचे शववचेन मारे्गच संपून आता 
आके्षपाचे शववचेन चालू असताना त्या शववचेनात पनु्िा समासोततीचा श्लोक किाला शदला ? तो अनवधनाने 
तर शदला रे्गला नािी ? या िकेंचे उत्तर असे :– िा श्लोक येथे समासोततीचे उदािरर् म्िर्नू शदलेला 
नसून तो केवळ वाच्याथण व व्यंग्याथण यात प्रधान कोर्ता ... इ. शसद्धातंाला बळकटी आर्ण्यासाठी शदला 
आिे. िा शसद्धातं आके्षपाचे शववचेन चालू असताना शदला असल्याने त्या शसद्धातंाचे स्पष्ीकरर् संपेपयंत 
‘आके्षपा’चे शववचेन चालूच आिे. 
 
१७.तुलनाथण–प्राधान्येन व्यपदेशाः भवस्न्त । (म्िर्जे एखाद्या र्गोष्ीला नाव शदले जाते, ते तीमध्ये प्रधान 
काय यावर शदले जाते)–िा न्याय. 
 
१८.भामि, काव्यालंकार, २–२५. 
 
१९.भतृणिशर, नीशतितक, ४४. 
 
२०.‘दीपन’ म्िर्जे रु्गर्रूप लकवा शक्रयारूप साधारर् धमाचा एकदाच उल्लेख करून त्याचा अनेक धमािी 
संबंध जोडरे्. वरील ‘सिारे्वर’... इ. उदािरर्ात ‘कृिपर्ामुळे िोभतात’ या धमाचा एकदाच उल्लखे 
करून त्याचा रत्न, योद्धा, चंद्र इ. अनेक धमींिी संबधं जोडला आिे. िे दीपन जरी व्यंग्य असलेल्या 
साम्यावर आधारलेले असले, तरी येथे सैौंदयण दीपनातच आिे, साम्यात नािी. उद योतत १ वरील ‘आके्षप 
म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ मधील ५ वी टीप पािा. 
 
२१.कािी प्रमार्ात म्िर्जे अर्गदी स्पष्परे्, लकवा वाच्यतेने नव्िे, तर ‘सूचन’ या स्वरूपात. पुढे (कािी 
आवृशत्त, पृ. २४० वर ‘लोचना’त) अशभनवरु्गप्तानंी अल्पीभवनं णह सूचनमेव । असा अल्पीभवनम् चा अथण 
केला आिे. 
 
२२.भामि, काव्यालंकार, ३–२१. शिवाय पािा, वरील उद योतत १ वरील ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ 
मधील ६ वी टीप. अपह नुशत िी साम्यावर आधारलेली असावी, िा शवचार प्रथम भामिानेच माडंलेला 
शदसतो, व तीच कल्पना सवण आलंकाशरकानंी स्वीकारली आिे. दण्डीच्या मते मात्र अपह नुशत िी साम्यावरच 
आधारलेली असावी अिी आवशयकता नािी. पािा, दण्डी, काव्यादिण, २–३०४ ते ३०८. 
 
२३.भामह, काव्यालंकार, ३–२२ येथे ‘भृरं्गततीचा रंु्गजारव मदनाच्या धनुष्याच्या टर्त्कारासारखा आिे’ 
अिी उपमा व्यंग्य असली तरी या पद्यात ‘िा भृरं्गततीचा रंु्गजारव नव्िे’ या वाच्य शनरे्षधातच सैौंदयण आिे. 

 
ध्वन्यालोक : 

 
अनुक्तणनणमतायामणप णवशोषोक्तौ– 
आहूतोऽणप सहायरैोणमत्युक्त्त्वा णवमुक्तणनिोऽणप । 
गन्तुमना अणप पणथकः सङ कोचं नैव णशणथलयणत ॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

इत्यादौ व्यङ ग्यस्य प्रकरिसामर्थ्यात्प्रतीणतमािं न तु तत्प्रतीणतणनणमत्ता काणचच्चारुत्वणनष्ट्पणत्तणरणत 
न प्राधान्यम् । पयायोक्तेऽणप यणद प्राधान्येन व्यङ ग्यत्वं तिवतु नाम तस्य ध्वनावन्तभावः । न तु 
ध्वनेस्तिान्तभावः । तस्य महाणवषयत्वेनाणङगत्वेन च प्रणतपादणयष्ट्यमाित्वात । न पुनः पयायोक्ते 
भामहोदाहृतसदृशे व्यङ्गयस्यवै प्राधान्यम् । वाच्यस्य तन्नोपसजगनीभावेनाणववणक्षतत्वात् [ध्वन्यालोकाच्या काशी 
संस्करिामध्ये उपसजगनाभावेन असा पाठ आहे, तो मुििदोष वाितो.] 

 
अपह नुणतदीपकयोः पुनवाच्यस्य प्राधान्य ंव्यङ ग्यस्य चानुयाणयत्वं प्रणसिमेव । 
 

ध्वन्यालोक 
 
अनुततशनशमत्त शविरे्षोततीमध्ये देखील— 
 
“सोबत्यानंी (‘चल’ म्िर्ून) िाक मारली, (त्यानंा) त्याने ‘िोय’ असे म्िटले, त्याची झोप संपली 

आिे, आशर् त्याला जावयाची इच्छािी आिे, तरीदेखील प्रवासी आपली आखडलेली र्गाते्र शिशथल करीत 
नािी.” 

 
या शठकार्ी संदभामुळे व्यगं्याथाची केवळ प्रतीशत ¹ िोते, पर् ती प्रतीशत झाल्याने कािी 

सैौंदयणशनर्ममशत िोत नािी, म्िर्ून व्यंग्याथाला येथे प्राधान्य नािी. 
 
‘पयायोतत ² अलंकारातिी जर (कािी उदािरर्ातं) व्यगं्याथाचे प्राधान्य असेल, तर ती उदािररे् 

ध्वनीची समजण्यास आमची कािी िरकत नािी; पर् ध्वनीचा मात्र पयायोततात अन्तभाव िोर्ार नािी 
(म्िर्जे व्यंग्याथणप्रधान असलेली उदािररे् पयायोतताची मानरे् ितय नािी), कारर्, ध्वनीचे के्षत्र 
(पयायोततापेक्षा) फार मोठे आिे व तो ध्वशन ‘अंर्गी’ असतो असे आम्िी पढेु ³ सारं्गर्ार आिोत. आशर् शिवाय 
भामिाने उदािरर् शदले, तसल्या पयायोतत अलंकारात ⁴ व्यंग्याथाचे प्राधान्य नसतेच. कारर् तेथे 
वाच्याथाला र्गौर्त्व देण्याची कवीची इच्छा नसते. अपह नुशत व दीपक यामंध्ये तर वाच्याथाचे प्राधान्य आशर् 
व्यंग्याथाचे अनुयाशयत्व (म्िर्जे उपकारकत्व लकवा अंर्गत्व) सुप्रशसद्धच आिे. ⁵ 

 
लोचनम् 

 
एवमाके्षपं णवचायोिेशक्रमेिैव प्रमेयान्तरमाह— 
अनुक्तणनणमत्तायाणमणत । 
एकदेशस्य णवगमे या गुिान्तरसंस्तुणतः। 
णवशेषप्रथनायासौ णवशेषोस्क्तणरणत स्मृता ॥ 
यथा– 
स एकस्त्रीणि जयणत जगस्न्त कुसुमायुधः । 
हरताणप तनंु यस्य शम्भुना न हृतं बलम् ॥ 
इय ं चाणचन्त्यणनणमत्तणेत नास्या ं व्यङग्यस्य सिावः । उक्तणनणमत्तायामणप वस्तुस्वभावमाित्वे 

पयगवसानणमणत तिाणप न व्यङग्यसिावशङ्का । यथा– 
कपूगर इव दग्धोऽणप शस्क्तमान् यो जने जने । 
नमोऽस्त्ववायगवीयाय तस्मै कुसुमधन्वने ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

तेन प्रकारियमवधीयग तृतीय ंप्रकारमाशङ्कते । अनुक्तणनणमत्तायामपीणत । व्यङ ग्यस्येणत । शीतकृता 
खल्वार्वतरि णनणमत्तणमणत भट्टोद भिः, तदणभप्रायेिाह–न त्वि काणचच्चारुत्वणनष्ट्पणत्तणरणत । यत्त ुरणसकैरणप 
णनणमत्त ं कस्ल्पतम् – ‘कान्तासमागमे गमनादणप लघुतरमुपाय ं स्वप्नं मन्यमानो णनिागमबुद्ध्या सङकोचं 
नात्यजत्’ इणत, तदणप णनणमत्त ंचारुत्वहेतुतया नालङकारणवणिः कस्ल्पतम्, अणप तु णवशेषोस्क्तभाग एव न 
णशणथलयतीत्येवम्भूतोऽणभव्यज्यमानणनणमत्तोपस्कृतश्चारुत्वहेतुः । अन्यथा तु णवशेषोस्क्तरेवेय ं न भवेत् । 
एवमणभप्रायियमणप साधारिोक्त्या ग्रन्थकृन्न्यरूपयन्न त्वौद भिेनैवाणभप्रायेि ग्रन्थो व्यवस्स्थत इणत मन्तव्यम् 
। 

पयायोक्तेऽपीणत । 
पयायोक्तं यदन्येन प्रकारेिाणभधीयते । 
वाच्यवाचकवृणत्तभ्या ंशून्येनावगमात्मना ॥ 
इणत लक्षिम् । यथा– 
शिुच्छेददृढेच्छस्य मुनेरुत्पथगाणमनः । 
रामस्यानेन धनुषा देणशता धमगदेशना ॥ इणत । 
 
अि भीष्ट्मस्य भागगवप्रभावाणभभावी प्रभाव इणत यद्यणप प्रतीयते, तथाणप तत्सहायेन देणशता 

धमगदेशनेत्यणभधीयमानेनैव काव्याथोऽलंकृतः । अत एव पयायेि प्रकारान्तरेिावगमात्मना 
व्यङग्येनोपलणक्षतं सद्यदणभधीयते तदणभधीयमानमुक्तमेव सत्पयायोक्तणमत्यणभधीयत इणत लक्षिपदम्, 
पयायोक्तणमणत लक्ष्यपदम्, अथालङंकारत्वं सामान्यलक्षिं चेणत सवग युज्यते । यणद त्वणभधीयत इत्यस्प 
बलाद्व्याख्यानमणभधीयते प्रतीयते प्रधानतयेणत, उदाहरिं च ‘भम धस्म्मअ’ इत्याणद, तदालङकारत्वमेव 
दूरे सम्पन्नमात्मताया ंपयगवसानात् । तदा चालङकारमध्ये गिना न काया । भेदान्तराणि चास्य वक्तव्याणन 
। तदाह—यणद प्राधान्येनेणत । ध्वनाणवणत । आत्मन्यन्तभावादात्मैवासौ नालङकारःस्याणदत्यथगः । तिेणत । 
यादृशोऽलङकारत्वेन णववणक्षतस्तादृशे ध्वणननान्तभगवणत, न तादृगस्माणभध्वगणनरुक्तः । ध्वणनर्वह महाणवषयः 
सवगि भावाद्व्यापकः समस्तप्रणतण्ठास्थानत्वाच्चाङगी । न चालङकारो व्यापकोऽन्यालङकारवत् । न 
चाङ्गी अलङकायगतन्ित्वात् । अथ व्यापकत्वाणङगत्वे तस्योपगम्येते, त्यज्यते चालङकारता, तह्यगस्मन्नय 
एवायमवलम्ब्यते केवलं मात्सयगग्रहात्पयायोक्तवाचेणत भावः । न चेयदणप प्राक्तनैदृग ष्टमणप 
त्वस्माणभरेवोन्मीणलतणमणत दशगयणत –न पुनणरणत । भामहस्य यादृक्तदीय ं रूपमणभमतं तादृगुदाहरिेन 
दर्वशतम् । तिाणप नैव व्यङग्यस्य प्राधान्य ं चारुत्वाहेतुत्वात् । तेन तदनुसाणरतया तत्सदृशं 
यदुदाहरिान्तरमणप कल्प्यते, ति नैव व्यङग्यस्य प्राधान्यणमणत सङगणतः । 

 
यणद तु तदुक्तमुदाहरिमनादृत्य ‘भम धस्म्मअ’ इत्यादु्यदाणहयते,तदस्मस्च्छष्ट्यतैव । केवलं तु 

नयमनवलम्ब्यापश्रविेनात्मसंस्कार इत्यनायगचेणष्टतम् । यदाहुरैणतहाणसकाः – ‘अवज्ञयाप्यवच्छाद्य 
शृण्वन्नरकमृच्छणत’ इणत । भामहेन हु्यदाहृतम् – 

 
गृहेष्ट्वध्वसु वा नानं्न भुञ्ज्महे यदधीणतनः । 
 
णवप्रा न भुञ्जते’ इणत। एतणि भगवद वासुदेववचनं पयायेि रसदानं णनषेधणत । यत् स एवाह– ‘तच्च 

रसदानणनवृत्तये’ इणत । न चास्य रसदानणनषेधस्य व्यङग्यस्य लकणचच्चारुत्वमस्स्त, येन प्राधान्य ंशङक्येत । 
अणप तु तियङग्योपोद बणलतं णवप्रभोजनेन णवना यन्नभोजनं तदेवोक्तप्रकारेि पयायोक्तं सत्प्राकरणिकं 
भोजनाथगमलङकुरुते । न ह्यस्य णनर्ववष ं भोजनं भवस्त्वणत णववणक्षतणमणत पयायोक्तमलङकार एवेणत 
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णचरन्तनानामणभमत इणत तात्पयगम् । अपह नुणतदीपकयोणरणत । एतत्पूवगमेव णनिीतम् । अत एवाह– 
प्रणसिणमणत । प्रतीतं प्रसाणधतं प्रामाणिकं चेत्यथगः । पूवग चैतदुपमाणदव्यपदेशभाजनमेव तद्यथा न 
भवतीत्यमुया छायया दृष्टान्ततयोक्तमप्युिेशक्रमपूरिाय ग्रन्थशय्या ं योजणयतंु पुनरप्युक्तं 
‘व्यङग्यप्राधान्याभावान्न ध्वणनणर’ णत छायान्तरेि वस्तु पुनरेकमेवोपमाया एव व्यङग्यत्वेन 
ध्वणनत्वाशङकनात् । यत्त ु णववरिकृत्दीपकस्य सवगिोपमान्वयो नास्तीणत बहुनोदाहरिप्रञे्चन 
णवचाणरतवासं्तवनुपयोणग णनस्सारं सुप्रणतके्षपं च । 

 
मदो जनयणत प्रीलत सानङग मानभञ्जनम् । 
स णप्रयासङगमोत्कण्ठा ंसासह्या ंमनसः शुचम् ॥ इणत, 
अिाप्युत्तरोत्तरजन्यत्वेऽप्युममानोपमेयभावस्य सुकल्पत्वात् । न णह क्रणमकािा ंनोपमानोपमेयभावः 

। तथा णह– 
राम इव दशरथोऽभूिशरथ इव रघुरजोऽणप रघुसदृशः । 
अज इव णदणलपवशंणश्चिं रामस्य कीर्वतणरयम् ॥ 
इणत न न भवणत । तस्मात्क्रणमकत्वं समं वा प्राकरणिकत्वमुपमा ं णनरुििीणत कोऽय ंिास इत्यलं 

गदगभीदोहानुवतगनेन । 
 

लोचन 
 
याप्रमारे् ‘आके्षप’ अलंकाराचा शवचार करून झाल्यावर प्रस्तुत शवर्षयाच्या (पिा -पूवी उद घोत १ 

मध्ये ‘समासोन्तत म्िर्जे ध्वशन नव्िे’ वरील ३ व ४ या ओळींत ) शनदेशिलेल्या क्रमानुसार प्राप्त िोर्ारा 
पुढच्या म्िर्जे ‘अनुततशनशमत्त शविरे्षोतती’ या शवर्षयाचा शनदेि (वृशत्तकार) ‘अनुततशनशमत्त 
शविरे्षोततीमध्येदेखील’ या िब्दानंी कशरतात. 

 
“कािी शविरे्ष आिय प्रत्ययास आर्ण्याच्या उदे्दिाने जर कारर्ाचा अभाव असतािी कायण घडले,’ 

असे वर्णन केलेले असले, तर तो ‘शविरे्षोन्तत’ अलंकार माशनला रे्गला आिे ⁶” 

 

उदा.– 
 
‘तो पुष्पबार् मदन एकटा असूनिी शतन्िी जर्गावंर प्रभतु्व र्गाजशवतो. िकंराने त्याचे िरीर नष् केले, 

तरी त्याची िन्तत शिरावनू घेतलेली नािी.’ ⁷ 
 
िी शविरे्षोन्तत ‘अशचन्त्यशनशमत्ता’ असल्यामुळे शतच्यात व्यनं्याथाचे ⁸ अन्स्तत्व नािी. शविरे्षोततीच्या 

‘उततशनशमत्ता’ प्रकारामध्येिी शनसर्गणक्रमामध्येच पयणवसान िोत असल्याने ⁹ तेथेिी व्यगं्याथाच्या अन्स्तत्वाची 
िकंासुद्धा उपन्स्थत िोत नािी. उदा– 

 
‘कापराप्रमारे् जळाला, तरी जो सवण प्राशर्मात्रावंर आपले वचणस्व र्गाजवतो व ज्याच्या पराक्रमाला 

कोर्ीिी अटकाव करू िकत नािी, अिा त्या पुष्पबार् मदनाला नमस्कार असो. ¹⁰ 
 
असे असल्यामुळे शविरे्षोततीच्या वरील दोन्िी प्रकाराकंडे दुलणक्ष करून (वृशत्तकार) ¹¹ फतत 

शतसऱ्याच प्रकारात सुंदर व्यंग्याथण असू िकेल अिी पूवणपक्षाची िकंा कल्पून ती ‘अनुततशनशमत्त 
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शविरे्षोततीमध्येदेखील’....इ. वातयाने माडूंन ‘व्यंग्याथाची (केवळ प्रतीशत िोते)’ इ. िब्दानंी त्या िकेंला 
उत्तर देत आिेत. ‘थंडीमुळे िोर्ारा त्रास िे या शठकार्ी प्रवािाने आपली र्गाते्र शिशथल न करण्याचे (खरे) 
कारर् आिे’ असे भट्टोद्भटाने म्िटले आिे. ते त्याचे म्िर्रे् ¹² शवचारात घेऊन (वृशत्तकारानंी) म्िटले आिे– 
‘पर् या शनशमत्तामध्ये कसलेिी सैौंदयण भासत नािी.’ आशर् ‘कातेंची भेट िोण्यासाठी शतच्याकडे 
जाण्यापेक्षािी स्वप्न िाच िीघ्र उपाय आिे असे मानून तो प्रवासी झोप यावी या इच्छेने आपली आखडलेली 
र्गाते्र सैल सोडीत नािी’ िे जे शनशमत्त कािी रशसकानंी कन्ल्पले आिे, तेिी शनशमत्त अलंकारिास्त्रकारानंी 
सैौंदयणिेतु म्िर्ून मान्य केलेले नािी, तर सूशचत िोर्ाऱ्या शनशमत्ताने भशूर्षत झालेला ‘सैल सोडीत नािी’ िा 
शविरे्षोततीचाच वाच्य भार्ग (मुख्य) सैौंदयणिेतु माशनला आिे. नािीतर या अलंकाराची ‘शविरे्षोन्तत’ िी 
सं्ाच साथण झाली नसती. ¹³ अिा रीतीने गं्रथकारानंी (म्िर्जे वृशत्तकारानंी) उद्भटाच्या व रशसकाचं्या—
दोघाचं्यािी अशभप्रायानंा अनुलक्षून (येथे संदभाच्या सामर्थ्याने व्यंग्याथण केवळ प्रत्ययास येतो, असे) 
शनरूपर् केले. केवळ उद भटाच्या मताला अनुसरून वृशत्तकारानंी शववचेन केले, असे मानू नये. 

 
‘पयायोतत अलंकारामध्ये सुद्धा––’ 
 
‘जे सारं्गरे् इष् आिे. ते शनराळया प्रकाराने साशंर्गतले रे्गले, तर तो ‘पयायोतत’ अलंकार िोय. 

‘शनराळया प्रकाराने’ म्िर्जे जे सारं्गरे् इष्, त्याचे वाचक िब्द न वापरता त्याचे व्यंजक िब्द वापरून ¹⁴” िी 
‘पयायोतताची व्याख्या िोय. उदा.– 

 
‘ित्रूंचा उच्छेद करण्याचा दृढ शनश्चय केलेल्या व म्िर्ूनच मुनीला न िोभर्ाऱ्या मार्गाने जार्ाऱ्या 

परिुराम ऋर्षीला या (भीष्माच्या) धनुष्याने आपल्या कतणव्याची शिकवर् शदली (म्िर्जे त्याला िस्रास्राचंा 
त्यार्ग करून वनात शनघून जावयास लावले.)’ या श्लोकात भीष्माचा प्रभाव परिुरामाच्या प्रभावावर तार् 
करर्ारा आिे असे जरी सूशचत िोत असले, तरी त्या व्यंग्याथाच्या मदतीने ‘योग्य मार्गाची शिकवर् शदली’ 
िा वाच्य अथणच या श्लोकात मुख्य असर्ाऱ्या ‘वीररसा’ ला भरू्षवीत आिे. म्िर्ूनच ‘पयायाने म्िर्जे 
शनराळया प्रकाराने (म्िर्जे व्यंजनेने) ्ात करून शदलेल्या अिा व्यंग्याथाने शवशिष् असलेले (म्िर्जे 
भरू्षशवलेले) असे जे वाचक िब्दानंी साशंर्गतले जाते, त्याला पयायोतत म्िर्तात’ िे पयायोतताची शवशिष् 
व्याख्या सारं्गर्ारे वातय िोय. त्या व्याख्येतला ‘पयायोतत’ िा िब्द ज्याची व्याख्या करावयाची, त्या 
अलङ्काराचा वाचक िब्द आिे. आशर् अथालङ्कार असरे् िे पयायोतताचे सामान्य लक्षर् आिे. या सवण र्गोष्ी 
आम्िाला अशभपे्रत असलेल्या पयायोतताच्या कल्पनेिी जुळर्ाऱ्या आिेत. ¹⁵ परंतु जर अणभधीयते म्िर्जे 
‘साशंर्गतले जाते’ याचा अथण ओढातार् करून ‘प्राधान्याने सुचशवले जाते’ असा लावला, आशर् त्याचे 
उदािरर् जर ‘िे धार्ममका! तू लिड...’ इ. शदले, तर व्यंग्याथण िा तेथे काव्याचा आत्माच असल्याने तो 
‘अलंकार’ िोण्याचा प्रशनच उत्पन्न िोत नािी. आशर् तसाच पयायोतत तुम्िाला अशभपे्रत असला, तर 
पयायोतताची र्गर्ना तुम्िी अथालंकारामंध्ये करू नये आशर् ह्याचे म्िर्जे ह्या पयायोतताचे इतर अनेक 
प्रकारिी ¹⁶ तुम्िाला सारं्गाव ेलार्गतील ! िाच आिय वृशत्तकारानंी ‘जर (व्यंग्याथाचे) प्राधान्य, ‘ध्वनीच्या 
(उदािरर्ात),’ इत्याशद िब्दानंी साशंर्गतला आिे. म्िर्जे पयायोतताचा समाविे काव्याच्या आत्म्यामध्येच 
िोत असल्याने तो आत्माच िोईल, ‘अलंकार’ िोर्ार नािी, असा आिय. त्यात (म्िर्जे पयायोततात 
ध्वनीचा अन्तभाव िोर्ार नािी) – आम्िाला ‘अलंकार’ म्िर्ून ज्या तऱ्िेचा पयायोतत अशभपे्रत आिे, त्या 
प्रकारच्या पयायोततात (व्यगं्याथण िा वाच्याथाचा उपकारक म्िर्ून र्गौर् असल्याने) ¹⁷ ध्वनीचा अन्तभाव 
िोत नािी व तिा म्िर्जे अलंकार असलेल्या व्यंग्याथाला आम्िी ‘ध्वशन’ अिी सं्ािी शदलेली नािी. 
ध्वनीचे के्षत्र खरोखर मोठे आिे, व तो सवणत्र (म्िर्जे पयायोतत इ. अलंकार असतील तेथे व ते नसतील 
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तेथेिी) असल्याने व्यापक आिे. आशर् रु्गर्, अलंकार इत्यादींचा आधार ध्वशन िाच असल्यामुळे तो ध्वशन 
‘अंर्गी’ म्िर्जे मुख्यिी आिे ¹⁷. आशर् (काव्यातील) अलंकार िा कािी व्यापक (म्िर्जे सवण काव्यातं 
आढळर्ारा) असत नािी, जसे (लौशकक व्यविारातंील) अलंकार व्यापक (म्िर्जे सवणच मनुष्याचं्या 
अंर्गावर आढळर्ारे नसतात, त्याप्रमारे्च. लकवा अलंकार िा ‘अंर्गी’ िी असू िकत नािी, कारर् तो 
(व्यंग्याथणरूपी) ‘अलंकाया’ वर म्िर्जे ज्याला अलंकृत करावयाचे, त्यावर अवलंबून असतो. आता 
‘पयायोतत’ (म्िर्जे पयायोततातील व्यंग्याथण) िा तुम्िी व्यापक व अंर्गीिी माशनला आशर् त्याच्या शठकार्ी 
अलंकारत्व असते िा आग्रि तुम्िी सोडून शदला तर तुम्िी आमचीच शवचारसरर्ी स्वीकारीत आिात. फतत 
तुम्िी ध्वशनवाद्याशंवर्षयीच्या मत्सरामुळे त्याला ‘ध्वशन’ िे नाव देण्याऐवजी ‘पयायोतत’ िे नाव देत आिात, 
इतकेच. आशर् िे इतके ¹⁸ सुद्धा प्राचीनाचं्या लक्षात आले नािी, तर आम्िीच (म्िर्जे ध्वशनशसद्धान्त 
माडंर्ारानंीच) प्रकट केले, िे (वृशत्तकार) ‘आशर् शिवाय’ ...इ. िब्दानंी दाखशवतात. भामिाला 
पयायोतताचे जे स्वरूप मान्य िोते, ते त्याने शदलेल्या उदािरर्ावरून ¹⁹ स्पष् झाले आिे. तेथेिी व्यंग्यअथण 
मुख्य नािीच, कारर् तो (स्वतः सुंदर नसल्याने) त्या उदािरर्ातील सैौंदयाला कारर्ीभतू नािी. ²⁰ तेव्िा 
भामिाने शदलेल्या उदािरर्ास अनुसरून पयायोतताचे आर्खी कोर्तेिी उदािरर् कन्ल्पले, तरी त्या 
उदािरर्ात व्यंग्याथण प्रधान नसतोच, असा एकंदर वृशत्तकाराचं्या त्या वातयातील युन्ततवाद आिे. ²¹ 

 
परंतु जर भामिानंी शदलेले (वदेाध्ययनसपंन्न इ.) उदािरर् बाजूला सारून ‘िे धार्ममका! ....इ. 

पद्य तुम्िी पयायोतताचे उदािरर् म्िर्नू शदले आशर् अलंकार म्िर्ण्याचे सोडले, तर तुम्िी आमचेच 
शिष्यत्व पत्करलेत म्िर्ावयाचे. पर् आमचेकडून रु्गरुमुखाने यथािास्र उपदेि न घेता चोरून मारून ऐकून 
शिक्षर् घ्यावयाचे, िे वार्गरे् शिष्ाचाराला सोडून आिे. रु्गरु शिष्यपरंपरेचा इशतिास जार्र्ारानंी म्िटले 
आिे की– 

 
‘(शवद्या व रु्गरु याबंद्दल) अनादराची भावना ठेवनू चोरून शिकर्ारािी नरकाप्रत जातो.’ 
 
भामिाने पयायोतताचे पुढील उदािरर् शदले आिे– 
 
‘वदेाध्ययनसंपन्न ब्राह्मर् जोपयंत अन्नसेवन करीत नािीत, तोपयंत आम्िीिी घरी काय, लकवा 

प्रवासात काय, भोजन करीत नािी’ 
 
िे भर्गवान श्रीकृष्र्ाचे बोलरे् पयायाने म्िर्जे आडवळर्ाने शििुपालाकडून िोर्ारा संभाव्य 

शवर्षप्रयोर्ग आम्िी टाळू इन्च्छतो, असे सुचवीत आिे. कारर् लरे्गच भामिानेच म्िटले आिे–“िे श्रीकृष्र्ाचे 
बोलरे् (संभाव्य) शवर्षप्रयोर्ग टाळण्यासाठी आिे” आशर् ‘शवर्षप्रयोर्ग टाळरे्’ या व्यंग्याथात सैौंदयण मुळीच 
नािी, आशर् म्िर्ून तो व्यंग्याथण या पद्यात मुख्य असेल, अिी िकंािी घेण्याचे कारर् नािी. उलट, त्या 
व्यंग्याथाने पुष् म्िर्जे अलंकृत झालेला, ‘ब्राह्मर् जेवल्यावाचून आम्िी जेवीत नािी’ िा जो वाच्याथण, तोच 
वर (आधीच्या पशरच्छेदात) साशंर्गतलेल्या पद्धतीने ‘पयायोतत’ अलंकार िोऊन प्रस्तुत जो ‘वदेाध्ययनसपंन्न 
ब्राह्मर्ानंी खाल्ल्यानंतर उरलेले अन्नच आम्िी सेवन करतो,’ िा अथण ²² त्याला अलंकृत कशरतो. कारर् 
‘आम्िाला शवर्षरशित जेवर् िव े आिे’ असे शििुपालाला सारं्गाव,े िा कािी श्रीकृष्र्ाचा वरील वातय 
बोलण्यातील मुख्य िेतु नािी. तेव्िा अिा रीतीने व्यंग्याथण सुंदर नसल्याने आशर् शववशक्षतिी नसल्याने 
‘पयायोतत’ िा अलंकार म्िर्ूनच प्राचीन आलंकाशरकानंा इष् आिे िे (वरील सवण शववचेनाचे) तात्पयण ²³. 
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‘अपह नुशत आशर् दीपक यामंध्ये ’ इ. –याचे ²⁴ (म्िर्जे वाच्याथाचे प्राधान्य व व्यगं्याथाचे अंर्गत्व 
याचे) पूवीच (उद द्योत १ मध्ये ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ वर दृष्ान्त म्िर्ून) शववरर् केले. म्िर्नूच 
(वृशत्तकार) ‘प्रशसद्धच आिे’ असे म्िर्तात. ‘प्रशसद्ध’ याचा सवाना ्ात आसलेले, शसद्ध केलेले आशर् 
बळकट पुराव्यावर आधारलेले ²⁵ असा अथण. याचा पूवी ‘या (म्िर्जे अपह नुशत व दीपक या) अलंकारानंा 
उपमा वर्गैरे नाव े देण्यात येत नािीत.’ अिा रीतीने अपह नुशत व दीपक या अलंकाराचंा ‘आके्षप’ 
अलंकाराच्या बाबतीत दृष्ान्त म्िर्ून जरी शनदेि केला िोता, तरी पूवी वृत्तीत (उद द्योत १ मध्ये 
‘व्यंर्गाथणयुतत अलंकारामंध्ये ‘ध्वनी’ चा अंतभाव नािी’ वर) पयायोततानंतर अपह नुशत व दीपक याचंा उल्लखे 
केला िोता. म्िर्ून तोच क्रम कायम ठेशवला जाईल अिीच गं्रथाची माडंर्ी करण्याच्या दृष्ीने त्या 
अलंकाराबंद्दल ध्वनीची उदािररे् नािीत असे आता शनराळया रीतीने पुन्िा साशंर्गतले. पर् दोन्िी शठकार्ी 
सारं्गावयाचा मुद्दा एकच आिे व तो म्िर्जे या दोन्िी अलंकारामंध्ये उपमा िीच (र्गौर्त्वाने) व्यंग्य असल्याने 
ह्या अलंकारात ध्वनीची िकंािी घेरे् ितय नािी, िाच िोय. 

 
पर् ‘शववरर्’ ²⁶ काराने दीपक अलंकाराच्या सवणच उदािरर्ामंध्ये उपमेचा संबधं असतो असे नािी 

याचे खूप उदािररे् देऊन शववचेन केले आिे, ते प्रस्तुताला शनरुपयोर्गी, सारिीन व ज्याचे सिज खंडन 
कशरता येईल असे आिे. उदा.– 

 
‘उपभोर्गामुळे आनंद, आनंदामुळे मान शवसरावयास लावर्ारा कामशवकार, कामशवकारामुळे 

शप्रयेच्या सिवासाची ओढ व त्या ओढीमुळे मनाला असह्य दुःख उत्पन्न िोते.’ 
 
या उदािरर्ातिी जरी आधीआधीच्या र्गोष्ीपासून नंतरनंतरची र्गोष् उत्पन्न िोते अिी 

साखळीसारखी माडंर्ी केलेली असली, तरी त्यामंध्ये उपमान–उपमेय–संबंध म्िर्जे मनोशवकारजनकत्व 
िे साम्य कन्ल्परे् सिज ितय आिे. एकामार्गून एक शनर्मदष् केलेल्या, िृखंलाक्रमाने बाधंलेल्या र्गोष्ींमध्ये 
उपमानोपमेयसंबधं म्िर्जे साम्य नसते असे नािी. उदा.– ‘दिरथ रामासारखाच, दिरथाप्रमारे्च रघु 
आशर् अजिी रघूसारखाच िोता. अजाप्रमारे्च शदलीपाचा विं िोता. अिी रामाची कीर्मत (म्िर्जे परंपरा) 
अद भतु आिे.’ 

 
असे (साम्य) ²⁷ असू िकत नािी असे नािी. म्िर्नू (मालादीपकाप्रमारे्) एकामार्गनू एक 

साखळीप्रमारे् शनदेि केलेला असरे् लकवा (कारकदीपक व तुल्ययोशर्गता यापं्रमारे्) सवण र्गोष्ी सारख्याच 
‘प्रस्तुत’ असरे् यामुळे त्यामंध्ये औपम्य असण्याला बाध येतो िी भीती कोठून असर्ार ? म्िर्ून िे र्गदणभीची 
²⁸ अशधक धार काढीत बसरे् पुरे झाले ! 

 
िीपा 
 
१ उदद्योतत १ वरील ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ टीपेतील शविरे्षोततीचे लक्षर् पािा. इतकी काररे् 
घडली, तरी नेमतया ज्या कारर्ामुळे कायण घडत नािी (म्िर्जे जे कारर् कायाला प्रशतबधंक असते.), ते 
साशंर्गतले नसले की, तो शविरे्षोततीचा ‘अनुततशनशमत्त’ (शनशमत्त उतत नसलेला) प्रकार िोतो. (पर् ते 
कारर् साशंर्गतले असल्यास तो शविरे्षोततीचा उततशनशमत्त प्रकार िोतो.) 
 
२ ‘पयायोतत’ अलंकार– 
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जे सुचवायचे, त्याचेच वाचक िब्द न वापरता ती र्गोष् दुसरे िब्द वापरून सुचवरे् याला ‘पयायोतत’ 
अलंकार म्िर्तात. (पािा, उद द्योत २ रा, काशरका १९ नंतरचा ‘ज्या (शवष्र्ू) ने आपल्या चक्राला’...इ. 
श्लोक व त्यावरील टीप). काशलदासाच्या िाकंुतलाच्या १ ल्या अंकात िकंुतलेची एक सखी अनसुया 
दुष्यन्ताला शवचारते– 
 
‘आपर् कोर्त्या राजर्षीचा विं अलंकृत कशरता आिात, कोर्त्या देिच्या लोकानंा आपर् आपल्या शवरिाने 
िुरिूर लावली?’... वर्गैरे. 
 

यात ‘आपर् कुठल्या घराण्यातले व कोर्त्या देिचे’ असे शवचारावयाचे आिे, ते व्यंग्य आिे. पर् ते 
त्या अथाचे वाचक िब्द न वापरता दुसरे िब्द वापरून शवचारले आिे. पर् ज्या तऱ्िेने शवचारले आिे ती 
तऱ्िा, म्िर्जे वाच्याथणच अशधक चमत्कृशतजनक वाटतो. जे सुचवले आिे, ते साधे व्याविाशरक आिे. म्िर्नू 
पयायोतताच्या पुष्कळ उदािरर्ातं वाच्याथणच अशधक सुंदर, अतएव प्रधान म्िर्ून शववशक्षत असतो. 
 
३ पािा ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. १३२, १३५ व ४४३. 
 
४ “जे शनराळया प्रकाराने म्िर्जे सूशचत िोईल अिा रीतीने वर्मर्ले जाते, ते ‘पयायोतत’ िोय असे भामिाने 
(काव्यालंकार, ३–८ मध्ये) पयायोतत अलंकाराचे लक्षर् केले आिे. त्याचे उदािरर् म्िर्ून त्याने 
शििुपालाला उदे्दिून कृष्र्ाने म्िटलेले पढुील वातय शदले आिे–‘जे अन्न वदेपारंर्गत ब्राह्मर्ानंी खाल्ललेे 
नसते, ते अन्न आम्िी घरी लकवा मार्गात म्िर्जे प्रवासात खात नािी.’ या वातयात ‘कोर्ी शवर्ष घालून देऊ 
नये यासाठी असे अन्न आम्िी खात नािी’ असे सुचशवले आिे, पर् तो व्यंग्याथण सरळ न सारं्गता ज्या दुसऱ्या 
िब्दात साशंर्गतला आिे, ते दुसरे िब्द म्िर्जे ‘अिा ब्राह्मर्ानंी जे खाल्ललेे नािी ते आम्िी खात नािी’ िेच 
अशधक चमत्कृशतजनक आिे, म्िर्ून येथे वाच्याथणच व्यंग्यायािून सुन्दर अतएव प्रधान िोय. 
 
५ उद योतत १ - ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ मधील ५ व ६ या टीपा पािा. 
 
६ भामि, काव्यालंकार, ३–२३. भामिाने शविरे्षोतती’चे िे जे लक्षर् केले आिे, ते ‘शवभावने’च्या 
लक्षर्ासारखेच वाटते. ‘कारर्ाच्या अभावी कायण घडते अिा वर्णनाला शविरे्षोन्तत म्िर्ावे’ िा त्याच्या 
शविरे्षोततीच्या लक्षर्ाचा आिय आशर् शवभावनेच्या त्याने केलेल्या लक्षर्ाचा आिय आशर् अथणिी तोच 
आिे! 
 
७ भामि, काव्यालंकार, ३–२४. भामिाने शविरे्षोततीचे शदलेले िे उदािरर् मात्र त्याच्या शविरे्षोततीच्या 
लक्षर्ािी जुळर्ारे नसून नंतरच्या शविरे्षोततीच्या लक्षर्ािी जुळर्ारे आिे ‘कारर् घडले तरी कायण घडत 
नािी’ िे नंतरच्या शविरे्षोततीचे लक्षर्. मदनाचे िरीर नष् िोरे् िे कारर् आिे आशर् ते घडल्यावर त्याचे 
बळ नष् िोरे् िे त्या कारर्ाचे कायण घडावयास पाशिजे िोते. पर् िकंरानें त्याचे बळ नष् केले नािी म्िर्जे 
कायण घडले नािी असे वर्णन असल्याने िे शविरे्षोततीचे योग्य उदािरर् आिे. 
 
८ ज्या नेमतया शनशमत्तामुळे (म्िर्जे कारर्ामुळे) कायण घडून येते, ते शनशमत्त ‘शचन्त्य’ म्िर्जे समजण्याजोरे्ग 
असते, तर ते व्यंग्य आिे असे माशनता आले असते. पर् ते शनशमत्त लक्षातच येण्याजोरे्ग नसले, तर ते 
व्यंजनेने सुचशवतािी येर्ार नािी; म्िर्ून ‘अशचन्त्यशनशमत्त प्रकारामध्ये व्यंग्याथण नसतो’ असे म्िटले आिे. 
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९ वर्णन जर शनसर्गणक्रमाला सोडून असते, तर कािी तरी व्यंग्याथण कल्पून त्याची सरं्गती लावावी लार्गली 
असती. पर् जेथे सवण शनसर्गणक्रमाला धरूनच उतत म्िर्जे ‘वाच्य’ आिे, तेथे व्यंग्याथाच्या अन्स्तत्वाचा 
संभवच नािी. 
 
१० राजिखेर, बालरामायर्, ३–११. 
 
११ आनंदवधणनानंी अनुततशनशमत्त शविरे्षोततीचे ‘सोबत्यानंी...’ इ. जे उदािरर् शदले आिे, ते ‘काररे् 
घडली तरी कायण घडत नािी’ या स्वरूपाचे आिे, म्िर्जे भामिानंतरच्या आलंकाशरकानंी शदलेल्या 
लक्षर्ािी शमळते जुळते आिे. िे उदािरर् भामिाच्या ‘काव्यालंकारात’ नािी. ते आनंदवधणनानंी-
भट्टोद्भटाच्या ‘भामिशववरर्ा’वरून घेतले असाव े व शविरे्षोततीच्या लक्षर्ाबाबतिी ते ‘भट्टोद्भटालाच 
अनुसरतात, िे स्पष् आिे. (पािा, उद्भट, काव्यालंकारसगं्रि, ५–४) 
 

‘सोबत्यानंी...इ. उदािरर् जरी उद्भटाच्या उपलब्ध ‘काव्यालंकारसारसंग्रिा’त सापडत नसले, 
तरी ते ‘भामिशववरर्’ या अनुपलब्ध गं्रथात असलेच पाशिजे, कारर् ‘सोबत्यानंी इ उदािरर्ाबाबत 
भट्टोद्भटाचे मत असे असे आिे’ असा स्पष् िवाला अशभनवरु्गप्तानंीच ‘लोचनात’त ‘थडीमुळे िोर्ारा त्रास..’ 
इ. वातयात शदला आिे. 
 

उद भटाच्या काव्यालंकारसारसंग्रिामध्ये शविरे्षोततीचे ‘दर्मितशनशमत्ता’ व ‘अदर्मितशनशमत्ता 
(म्िर्जेच उततशनशमत्ता व अनुततशनशमत्ता) असे दोनच प्रकार शदले आिेत. ‘अशचन्त्यशनशमत्ता’ िा प्रकार 
त्याने शदलेलाच नािी. आनंदवधणनाचं्या दृष्ीसमोरिी तो असेलच असे मानण्यास कािी प्रमार् नािी. 
अशभनवरु्गप्तानंी मात्र आनंदवधणनानंा िा शतसरािी प्रकार मािीत िोता असे र्गशृित धरून ‘तो मािीत असूनिी 
आनंदवधणनानंी या दोन्िी प्रकाराकंडे (त्यातं व्यंग्याथण नसल्यामुळें) दुलणक्ष केले’ असे म्िटले आिे. 
 

जगन्नाथपंणडताने–( पािा, रसर्गंर्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त, पृ. ५८६) शवजेर्षोततीचे उततशनशमत्ता 
व अनुततशनशमत्ता िे दोन प्रकार देऊन ‘कािी लोक अशचन्त्यशनशमत्ता असा शतसरािी प्रकार मानतात’ असे 
म्िटले आिे, व ‘अशचन्त्यशनशमत्ता’ िा वरे्गळा प्रकार न माशनता त्याचा अनुततशनशमत्ता या प्रकारातच अन्तभाव 
करावा असे दुसऱ्याचेंिी मत असल्याचे साशंर्गतले आिे. 
 

‘अशचन्त्यशनशमत्ता’ िा प्रकार कािी लोकानंी माशनला आिे व स एकस्त्रीणि ..िे त्या प्रकारचे 
उदािरर् आिे असे म्िर्ताना जर्गन्नाथापढेु ‘कािी’ म्िर्जे ‘मम्मट’ असावा असे प्रा. रा. ब. आठवले यानंी 
म्िटले आिे. (पािा, रसर्गंर्गाधर, आठवले आवृशत्त, शद्वतीय खंड, पृ. ७७५), पर् मम्मटापूवीच 
अशभनवरु्गप्तानंी ‘अशचन्त्यशनशमत्ता’ या प्रकाराचा उल्लखे करून स एकस्त्रीणि...िेच उदािरर् शदले आिे, िे 
लक्षात घेरे् आवशयक आिे. 
 
१२ उद भटाच्या काव्यालंकारसारसंग्रिामध्ये वरील म्िर्रे् आढळत नािी, तेव्िा ते त्याच्या ‘भामिशववरर्’ 
या अनुपलब्ध गं्रथात असाव े
 
१३ ‘शविरे्षोन्तत’ या नावाचा अथण शविरे्षाची उन्तत म्िर्जे वाच्यत्वाने केलेले वर्णन. आता िा ‘शविरे्ष’ 
कोर्ता? तर काररे् घडून कायण न घडरे् िाच िोय. कायण घडत नािी असे तेथे अशभधेनेच म्िटलेले 
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असल्यामुळें  म्िर्जे त्या शविरे्षाची तेथे उन्तत असल्यामुळेच त्या अलंकाराला ‘शविरे्षोन्तत’ िी सं्ा देण्यात 
आली आिे, त्या अलंकारात व्यंग्याथण असतो म्िर्ून नव्िे आशर् प्राधान्येन व्यपदेशाः भवस्न्त िा मारे्ग उद द्योत 
१ –“आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे” वरील १७ व्या टीपेत उद्धतृ केलेला न्याय लक्षात घेता वाच्य असलेला 
‘शविरे्ष’च या अलंकारात प्रधान आिे, ‘व्यंग्याथण’ प्रधान नािी. म्िर्नूच िा अलंकारप्रकार ‘ध्वशन’ नािी. 
पािा, या नंतर उद द्योत १ – ‘पयायोतत आशर् ध्वशन’ या सं्ेचे अशभनवरु्गप्तानंी केलेले शवश्लेर्षर्. 
 
१४ पािा. भामि, काव्यालंकार, ३–८ व उद भट, काव्यालंकारसंग्रि, ४–६. वरील श्लोकापैकी पशिलीच 
ओळ भामिाने आपल्या काव्यालंकारात शदलेली आिे. उद भटाने मात्र पशिल्या ओळीच्या जोडीला दुसरी 
ओळिी समाशवष् केली आिे. 
 
१५ एकूर् आनंदवधणन व अशभनवरु्गप्त याचं्या मते पयायोतत अलंकारामध्ये वाच्याथण िा प्रधान व व्यंग्याथण िा 
‘रु्गर्ीभतू’ म्िर्जे त्याचे अंर्ग असतो. याचे कारर् िेच की पयायोततामध्ये वाच्याथण िाच व्यंग्याथापेक्षा अशधक 
सुंदर असतो. पयायोतताच्या व्याख्येच्या अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या शववरर्ाचे तात्पयण असे की वाच्याथण िा 
व्यंग्याथाने शवशिष् म्िर्जे भशूर्षत झालेला असतो. म्िर्ून वाच्याथण िा प्रधान व व्यंग्याथण िा रु्गर्ीभतू िोय. 
‘पयायोतत’ िे ‘लक्ष्य’ पद (म्िर्जे ज्या अलंकाराची व्याख्या करावयाची त्याचा वाचक िब्द) शवचारात 
घेतल्यास ‘पयायाने’ म्िर्जे अन्य अथाचे व्यंजक िोतील, अिा िब्दानंी जे साक्षात् उतत म्िर्जे बोलून 
दाखशवलेले असते, ते ‘पयायोतत’ म्िर्जे येथेिी वाच्य वर्णन िे ‘साध्य’ असल्यामुळे मुख्य असते व व्यंग्य 
अथण िा त्याचे साधन असल्यामुळे र्गौर् असतो. आता ‘अथालङकार असरे्’ िे पयायोतताचे सामान्यस्वरूप 
असल्याने व्यङग्यच अथण िा अलंकार व वाच्य अथण िा ‘अलंकायण’ म्िर्ून प्रधान असतो. अिा रीतीने या 
शतन्िी र्गोष्ी अशभनवरु्गप्ताचं्या पयायोतताच्या कल्पनेिी जुळर्ाऱ्या आिेत. 
 
१६ म्िर्जे शनरे्षधरूपी व्यंग्याथात पयणवशसत िोर्ारा शवशधरूपी वाच्याथण, शवशधरूपी व्यंग्याथात पयणवशसत 
िोर्ारा शनरे्षधरूपी वाच्याथण, वर्गैरे स्वरूपाचे प्रकार (पािा, उद घोत-१- ‘प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार 
वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) स्वरूपभेद’ वरील वृत्तीच्या कािी ओळी, 
 
१७ पािा, उद द्योत २, काशरका ६ वी 
 
१८ िे इतके म्िर्जे पयायोतताशद अलंकारामंध्ये वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंधील मुख्य कोर् व र्गौर् कोर् 
याचा शववके. 
 
१९ पािा. पढुच्याच पशरच्छेदानंतर शदलेले ‘वदेाध्ययनसपंन्न ब्राह्मर्...इ.’ उदािरर्. 
 
२० या उदािरर्ातील सैौंदयण वाच्याथावर (म्िर्जे कृष्र्ाने ज्या तऱ्िेने शििुपालाकडे भोजन करण्याचे 
टाळले त्या तऱ्िेवर) अवलंबनू आिे, व्यंग्याथावर नािी. 
 
२१ भामिाने पयायोतताचे जे उदािरर् शदले, त्यामध्ये ज्याप्रमारे् व्यगं्याथण मुख्य नािी, त्याप्रमारे्च 
पयायोतताच्या इतर उदािरर्ात व्यंग्याथण मुख्य नसतो असा वृशत्तकाराचं्या म्िर्ण्याचा आिय आिे. 
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२२ ‘शवर्षप्रयोर्ग टाळरे्’ या व्यंग्याथामुळे बळकटी आलेला, ‘ब्राह्मर् जेवल्यावाचून आम्िी जेवीत नािी’ िा 
वाच्याथणच ‘पयायोतत’ (अलंकार) असून तो ‘प्रस्तुत भोजनाथा’ला अलंकृत कशरतो, असे ‘लोचना’त म्िटले 
आिे. ‘प्रस्तुत भोजनाथण’ याचा अनुवाद आम्िी ‘बालशप्रये’ला अनुसरून ‘प्रस्तुत जो वदेाध्ययनसंपन्न 
ब्राह्मर्ानंी खाल्ल्यानंतर उरलेले अन्नच आम्िी सेवन कशरतो, िा अथण’ असा केला आिे. पर् ब्राह्मर् 
जेवल्यावाचनू आम्िी जेवीत नािी, िा अथण ‘ब्राह्मर् जेवल्यावर राशिलेले अन्नच आम्िी खातो’ या अथाला 
भशूर्षत कशरतो, असा अथण लावण्यात त्या दोन अथात शविरे्ष फरक नसल्यामुळे ‘तो आपर्ा स्वतःलाच 
भरू्षशवतो’ असे कािीतरी म्िटल्यासारखे िोते. िी शवसरं्गती टाळण्याचे दृष्ीने ‘प्रस्तुत भोजनाथण म्िर्जे 
प्रस्तुत जो शििुपालाचे घरी जेवण्याचा उपन्स्थत झालेला प्रशन’ असा कािीतरी अथण कशरता येरे् ितय 
आिे. 
 
२३ पयायोतत वरै्गरे अलंकारामंध्ये व्यंग्याथण असतो येवढी जार्ीव प्राचीनानंा िोती, पर् अलंकाराचा शवचार 
येवढाच त्याचंा उदे्दि असल्याने त्यानंी व्यंग्याथण प्रधान आिे की र्गौर् आिे या शनकर्षाचा वापर न कशरता 
अिा सवण शठकार्ी व्यंग्याथाला ‘अलंकाराचा भार्ग’ इतकेच माशनले. येवढेच नव्िे, तर रस िािी काव्यात 
प्रधान आिे की अप्रधान आिे याचा शवचार न कशरता सवण ‘रसयुतत’ काव्यानंा त्यानंी ‘रसवदलंकार’च 
लेशखले. 
 
२४ ‘शसद्ध केलेले’ म्िर्जे चारुत्वोत्कर्षण (व्यंग्याथण व वाच्याथण यातील जो अशधक सुंदर तो प्रधान) या 
शनकर्षानुसार शसद्ध झालेले. 
 
२५ बळकट पुरावा म्िर्जे चारुत्वोत्कर्षाचा शनकर्ष लावरे् िाच. 
 
२६ म्िर्जे ‘भामिशववरर्’ िा गं्रथ शवशिर्ाऱ्या उद भटाने. 
 
२७ म्िर्जे रघुविंामधील या राजामध्ये असलेले लोकोत्तर िौयण, औदायण, सत्यप्रशत्त्व इ. समान रु्गर्. 
 
२८ येथे ‘लोचना’त ‘र्गदणभीदोि’ असे िब्द आिेत. पर् ‘शनष्फळ प्रयास’ िे त्यातील तात्पयण लक्षात घेता 
‘र्गदणभदोि’ असा िब्दप्रयोर्ग असरे् व लेखशनकाच्या प्रमादामुळे ‘र्गदणभीदोि’ शलशिले रे्गले असरे्िी ितय 
आिे. कारर् अिाच दुसऱ्या एका संदभात ‘अशभनवभारती’ मध्ये अशभनवरु्गप्तानंी वृथादुग्धोऽनड वान्...इ. 
श्लोक उद धृत केलेला आिे. (पािा, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. ३३१). त्या श्लोकात अनड वान् 
म्िर्जे बैल असा पुललर्गी िब्द आिे. बैलाचे दूध काढरे् सवणस्वी शनष्फळ, म्िर्ून या शठकार्ी ‘र्गदणभदोि’ 
असा मुळात िब्द असरे् अितय नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
सङ्करालङ्कारेऽणप यदालंकारोऽलङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्णाणत, तदा व्यड्ग्यस्य 

प्राधान्येनाणववणक्षतत्वान्न ध्वणनणवषयत्वम् । अलङ कारियसम्भावनाया ं तु वाच्यव्यड्ग्ययोः समं प्राधान्यम् । 
अथ वाच्योपसजगनीभावेन व्यड्गयस्य तिावस्थानं तदा सोऽणप ध्वणनणवषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वणनणरणत वक्तंु 
शक्यम् । पयायोक्तणनर्वदष्टन्यायात् । अणप च सङ्करालङ्कारेऽणष च क्वणचत् सङ्करोस्क्तरेव ध्वणनसम्भावना ं
णनरोकरोणत । अप्रस्तुतप्रशंसायामणप यदा सामान्यणवशेषभावाणन्नणमत्तणनणमणत्तभावािा 
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अणभधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाणभसम्बन्धः, तदाणभधीयमानप्रतीयमानयोः सममेव 
प्राधान्यम् । यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुतस्याणभधीयमानस्य प्राकरणिकेन णवशेषेि प्रतीयमानेन 
सम्बन्धस्तदा णवशेषप्रतीतौ सत्यामणप प्राधान्येन तत्सामान्येनाणवनाभावात्सामान्यस्याणप प्राधान्यम् । यदाणप 
णवशेषस्य सामान्यणनष्ठत्वं तदाणप सामान्यस्य प्राधान्ये सामान्ये सवगणवशेषािामन्तभावाणिशेषस्याणप प्रादान्यम् 
। णनणमत्तणनणमणत्तभावे चायमेव न्यायः । यदा तु सारुप्यमािवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः 
सम्बन्धस्तदाप्यप्रस्तुतस्वरूपस्याणभधीयमानस्य प्राधान्येनाणववक्षाया ं ध्वनावेवान्तःपातः । इतरथा 
त्वलङ्कारान्तरमेव । तदयमि सङ के्षप :— 

 
व्यङ्प्ग्यस्य यिाप्राधान्य ंवाच्यमािानुयाणंयनः । 
समासोक्त्यादयस्ति वाच्यालङ कृतयः स्फुिाः ॥ 
व्यड्ग्यस्य प्रणतभामािे वाच्याथानुगमेऽणप वा । 
न ध्वणनयगि वा तस्य प्राधान्य ंन प्रतीयते ॥ 
तत्पराववे शब्दाथौं यि व्यङ ग्य ंप्रणत स्स्थतौ । 
ध्वनः स एव णवषयो मन्तव्यः सङ्करोस्ज्झतः ॥ 
तस्मान्न ध्वनेरन्यिान्तभावः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
संकरालंकारामध्येिी जेव्िा एक (व्यंग्य) अलंकार दुसऱ्या (वाच्य) अलंकाराची िोभा वाढवतो, ¹ 

तेव्िा कवीला व्यंग्य अलंकार, प्रधान म्िर्नू अशभपे्रत नसल्याने ते ध्वनीचे उदािरर् नव्िे, संकराच्या ज्या 
प्रकारामध्ये दोन्िी अलंकार ² शवकल्पाने संभव ू िकतात, त्यात वाच्य व व्यंग्य ³ या दोन्िी अलंकाराचें 
प्राधान्य सारखेच असते. आशर् संकराच्या एखाद्या प्रकारात जर व्यंग्य अलंकाराने वाच्य ‘अलंकाराला 
र्गौर्त्व शदले असेल, तर तोिी ध्वनीचा ‘अलंकार–ध्वशन’ नावाचा प्रकार िोऊ द्या, पर् म्िर्ून तो प्रकार 
म्िर्जेच (सर्गळा) ध्वशन िोय असे मात्र नव्िे; कारर् पयायोतताच्या बाबतीत जे कारर् साशंर्गतले, तेच 
येथेिी लार्गू ⁴ िोते. आर्खी असे की, संकरालंकाराच्या बाबतीत त्याला शदलेले ‘सकंर’ िे नावच ते ध्वशन 
असण्याची ितयता बाजूला सारते. ⁵ 

 
अप्रस्तुत – प्रिसेंतदेखील ⁶ जेव्िा अप्रस्तुत वाच्याथाचा प्रस्तुत व्यंग्याथािी एक ‘सामान्य’ व 

दुसरा ‘शविरे्ष’ असा लकवा एक कारर् व एक कायण असा सबंंध असतो, तेव्िा वाच्याथण व व्यंग्याथण याचें 
प्राधान्य सारखेच असते. कारर् ज्यावळेी सामान्य स्वरूपाचे अप्रस्तुत ‘वाच्य’ असताना त्याचा शविरे्ष 
स्वरूपाच्या व्यंग्य प्रस्तुतािी संबंध असतो, त्यावळेी शविरे्षाची (व्यंग्यत्वाने) प्रतीशत प्राधान्याने िोत असली, 
तरी त्या शविरे्षाला त्याच्या सामान्यािून वरे्गळे अन्स्तत्व नसल्याने वाच्य सामान्यिी प्रधान िोय. आशर् 
ज्यावळेी शविरे्ष स्वरूपाचे अप्रस्तुत िे वाच्य असताना त्याचे प्रस्तुत व्यंग्य सामान्यात पयणवसान िोते, 
त्यावळेी सामान्य िे प्रस्तुत असल्यामुळे प्रधान असताना सामान्यात सवण शविरे्षाचंा ‘अंतभाव िोत असल्यामुळे 
शविरे्षदेखील सामान्याइतकेच प्रधान िोय. आशर् अप्रस्तुत व प्रस्तुत यामंध्ये कारर्–कायण असा संबधं 
असताना प्राधान्याच्या बाबतीत िाच न्याय असतो (म्िर्जे दोघाचेंिी समप्राधान्य असते). पर् जेव्िा 
अप्रस्तुतप्रिसेंमध्ये अप्रस्तुत (वाच्य) व प्रस्तुत (व्यंग्य) याचंा सबंंध केवळ सादृशयामुळेच असतो, 
तेव्िादेखील (प्रस्तुतािी) तुल्य असलेले वाच्य अप्रस्तुत जेव्िा प्रधान म्िर्ून शववशक्षत नसेल, तेव्िा ते 
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उदािरर् ध्वनीत अतंभूणत िोईल. पर् तसे नसेल (म्िर्जे अप्रस्तुत वाच्याथण प्रधान असेल व प्रस्तुत व्यंग्याथण 
र्गौर् असेल) तेव्िा तो ‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ नावाचा अलंकारच समजावा तेव्िा या बाबतीत सारािं असा :– 

 
ज्या शठकार्ी व्यंग्याथाला प्राधान्य नसते, तो केवळ वाच्याथाचा अनुयायी म्िर्जेच त्याला अंर्गभतू 

असतो, त्या शठकार्ी ‘समासोन्तत’ वरै्गरे वाच्याथाचे अलंकारच असतात, िे उघड आिे. 
 
ज्या शठकार्ी व्यंग्याथाची जार्ीव अर्गदी अस्पष्परे् िोते, ⁷ लकवा व्यंग्याथण वाच्याथाला 

अनुसरर्ारा असतो, लकवा ज्या शठकार्ी व्यंग्याथण िा प्रधान म्िर्ून प्रत्ययाला येत नािी, ⁸ त्या शठकार्ी 
‘ध्वनी’ नसतो. ज्या उदािरर्ात िब्द व वाच्याथण िे व्यंग्याथणवरच म्िर्जे व्यंग्याथाला प्राधान्य देऊन त्याला 
व्यतत करण्यासाठीच (योजलेले) असतात, तेच ध्वनीचे के्षत्र समजाव.े तेथे समासोन्तत, आके्षप, 
इत्यादींसारख्या अलंकाराची िकंा घेऊ नये. 

 
म्िर्ून ध्वनीचा इतरत्र (म्िर्जे रु्गर्, अलंकार, वर्गैरेंमध्ये) अंतभाव िोत नािी. 
 

लोचनम् 
 
सङ्करालङ्कारेऽषीणत । 
णवरुिालंणक्रयोले्लखे समं तद वृत्यसम्भवे । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभाव ेच सङकरः ॥ 
इणत लक्षिादेकः प्रकारः । यथा ममैव— 
शणशवदनाणसतसरणसजनयना णसतकुन्ददशनपणङस्क्तणरयम् 
गगनजलस्थलसम्भवहृद्याकारा कृता णवणधना ॥ इणत । 
 
अि शशी वदनमस्याः, तििा वदनमस्या इणत 

रूपकोपमोले्लखादु्यगपद ियासम्भवादेकतरपक्षत्यागग्रहिे प्रमािाभावात्सङकर इणत व्यङग्यवाच्यताया 
एवाणनश्चयात्का ध्वणनसम्भावना । योऽणप णितीयः प्रकारः – शब्दाथालङकारािामेकिभाव इणत, तिाणप 
प्रतीयमानस्य का शङका । यथा— 

 
स्मर स्मरणमव णप्रय ंरमयसे यमाणलङगनात् । इणत । 
अिैव यमकमुपमा च । तृतीयः प्रकारः – यिैकि वाक्याशेंऽनेकोऽथालङकारस्तिाणप ियोः 

साम्यात्कस्य व्यङग्यता? यथा— 
 
तुल्योदयावसानत्वाद गतेऽस्तं प्रणत भास्वणत । 
वासाय वासरः क्लान्तो णवशतीव तमोगुहाम् ॥ इणत । 
 
अि णह स्वाणमणवपणत्तसमुणचतितग्रहिहेवाणककुलपुिकरूपिमेकदेशणववर्वतरूपकं दशगयणत । 

उत्पे्रक्षा चेवशब्देनोक्ता । तणददं प्रकारियमुक्तम् । 
 
शब्दाथगवत्त्यगलङकारा वाक्य एकि वर्वतनः । 
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सङकरशै्चकवाक्याशंप्रवशेािाणभधीयते ॥ इणत च । 
चतुथगस्तु प्रकारः, यिानुग्राह्यानुग्राहकभावोऽलङकारािाम् । यथा– 
प्रवातनीलोत्पलणनर्ववशेषमधीरणवपे्रणक्षतमायताक्ष्या । 
तया गृहीतं नु मृगाङगनाभ्यस्ततो गृहीतं नु मृगाङगनाणभः ॥ 
 
अि मृगाङगनावलोकनेन तदवलोकनस्योपमा यद्यणप व्यङग्या, तथाणप वाच्यस्य सा 

सन्देहालङकारस्याभ्युत्थानकाणरिीत्वेनानुग्राहकत्वाद गुिीभूता, अनुग्राह्यत्वेन णह सन्देहे पयगवसानम् । 
यथोक्तम् – 

 
परस्परोपकारेि यिालङकृतयः स्स्थताः । 
स्वातन््येिात्मलाभं नो लभन्ते सोऽणप सङकरः ॥ 
 
तदाह – यदालङकार इत्याणद । एवं चतुथेऽणप प्रकारे ध्वणनता णनराकृता। मध्यमयोस्तु 

व्यङग्यसम्भावनैव नास्तीत्युक्तम् । आदे्य तु प्रकारे ‘शणशवदने’त्यादु्यदाहृते कथणञ्चदस्स्त 
सम्भावनेत्याशङक्य णनराकरोणत – अलङ्कारियेणत । समणमणत । ियोरप्यान्दोल्यमानत्वाणदणत भावः । ननु 
यि व्यङग्यमेव प्राधान्येन भाणत ति लक कतगव्यम् । यथा – 

 
होइ ि गुिािुराओ जडािें िवरं प्रणसणिसरिािं । 
णकर पण्हुवइ सणसमिी चन्दे, ि णपआमुहे णदट् ठे ॥ 
 
भवणत न गुिानुरागः खलाना ंकेवलं प्रणसणिशरिानाम् । 
णकल प्रस्नौणत शणशमणिः चन्िे न णप्रयामुखे दृष्टे ॥ 
 
अिाथान्तरन्यासस्ताविाच्यत्वेनाभाणत, व्यणतरेकापह नुती तु व्यङग्यत्वेन 

प्रधानतयेत्यणभप्रायेिाशङकते – अथेणत । तिोत्तरम् – तदा सोऽपीणत । सङकरालङकार एवाय ं न 
भवणत, अणप त्वलङकारध्वणननामाय ं ध्वनेर्वितीयो भेदः । यच्च पयायोक्ते णनरूणपतं 
तत्सवगमिाप्यनुसरिीयाम्। अथ सवेषु सङकरप्रभेदेषु व्यङग्यसम्भावनाणनरासप्रकारं साधारिमाह– अणप 
चेणत । ‘क्वणचदणप सङकरालङकारे चे’णत सम्बन्धः, सवगभेदणभन्न इत्यथगः । सङकीिगता णह णमश्रत्व ं
लोलीभावः, ति कथमेकस्य प्राधान्य ंक्षीरजलवत् ? 

 
अणधकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुणतः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा सा णिणवधा पणरकीर्वतता ॥ 
 
अप्रस्तुतस्य विगनं प्रस्तुताके्षणपि इत्यथगः । स चाके्षपणिणवधो भवणत – सामान्यणवशेषभावात्, 

णनणमत्तणनणमणत्तभावात्, सारूप्याच्च । ति प्रथमे प्रकारिये प्रस्तुताप्रस्तुतातयोस्तुल्यमेव प्राधान्यणमणत प्रणतज्ञा ं
करोणत – अप्रस्तुतेत्याणदना प्राधान्यणमत्यन्तेन । ति सामान्यणवशेष –भावेऽणप ियी गणतः – 
सामान्यमप्राकरणिकं शब्देनोच्यते, गम्पते तु प्राकरणिको णवशेषः, स एकः प्रकारः । यथा– 
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अहो संसारनैघृगण्यमहो दौरात्म्यमापदाम् । 
अहो णनसगगणजह मस्य दुरन्ता गतयो णवधेः ॥ 
 
अि णह दैवप्राधान्य ंसवगि सामान्यरूपमप्रस्तुतं वर्वितं सत्प्रकृते वस्तुणन क्वाणप णवनष्ट े णवशेषात्मणन 

पयगवस्यणत । तिाणप णवशेषाशंस्य सामान्येन व्याप्तत्वाद व्यङग्यणवशेषविाच्यसामान्यस्याणप प्राधान्यम्, न णह 
सामान्यणवशेषयोयुगगपत्प्राधान्य ंणवरुध्यते । यदा तु णवशेषोऽप्राकरणिकः प्राकरणिकं सामान्यमाणक्षपणत तदा 
णितीयः प्रकारः । 

 
एतत्तस्य मुखास्त्कयत्कमणलनीपिे किं पाथसो 
यन्मुक्तामणिणरत्यमंस्त स जडः श्रृण्वन्यदस्मादणप । 
अङगुल्यग्रलघुणक्रयाप्रणवलणयन्यादीयमाने शनैः 
कुिोड डीय गतो हहेत्यनुणदनं णनिाणत नान्तःशुचा ॥ 
 
अिास्थाने महत्त्वसम्भावनं सामान्य ं प्रस्तुतम्, अप्रस्तुतं तु जलणबन्दौ मणित्वसम्भावनं णवशेषरूपं 

वाच्यम् । तिाणप सामान्यणवशेषयोयुगगपत्प्राधान्ये न णवरोध इत्युक्तम् । एवमेकः प्रकारो णिभेदोऽणप 
णवचाणरतः 

 
यदा तावणदत्याणदना णवशेषस्याणप प्राधान्यणमत्यन्तेन । एतमेव न्यायं 

णनणमत्तनैणमणत्तकभावेऽणतणदशंस्तस्याणप णिप्रकारता ं दशगयणत– णनणमत्तणेत । कदाणचणन्नणमत्तमप्रस्तुतं 
सदाणभधीयमानं नैणमणत्तकं प्रस्तुतमाणक्षपणत । 

 
यथा – 
ये यान्त्यभ्युदये प्रीणत नोज्झस्न्त व्यसनेषु च । 
ते बान्धवास्ते सुहृदो लोकः स्वाथगपरोऽपरः । 
 
अिाप्रस्तुतं सुहृद बान्धवरूपत्वं णनणमत्त ं सज्जनासक्त्या विगयणत नैणमणत्तकीं श्रिेयवचनता ं

प्रस्तुतात्मनोऽणभव्यङक्तुम्; ति नैणमणत्तकप्रतीतावणप णनणमत्तप्रतीणतरेव प्रधानीभवत्यनुप्रािकत्वेनेणत 
व्यङग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्यम् । कदाणचत्त ु नैणमणत्तकमप्रस्तुतं वण्यगमानं सत्प्रस्तुतं णनणमत्त ं व्यनस्क्त । यथा 
सेतौ – 

सग्गं अपाणरजाअ ंकोत्थुहलस्च्छरणहअ ंमहुमहस्स उरं । 
सुमराणम महिपुरओ अमुिअन्दं च हरजडापब्भारं ॥ 
 
स्वगगमपाणरजातं कौस्तुभलक्ष्मीरणहतं मधुमथनस्योरः । 
स्मराणम मथनात्पुरतः अमुग्धचन्िं च हरजिाप्राग्भारम् ॥ 
 
अि जाम्बवान् कौस्तुभलक्ष्मीणवरणहतहणरवक्षःस्मरिाणदकमप्रस्तुतनैणमणत्तकं विगयणत प्रस्तुतं 

वृिसेवाणचरजीणवत्वव्यवहारकौशलाणदणनणमत्तभूतं मस्न्ितायामुपादेयमणभव्यङक्तुम् । ति 
णनणमत्तप्रतीतावणप नैणमणत्तकं वाच्यभूतम्; प्रत्युत तणन्नणमत्तानुप्राणितत्वेनोद धुरकन्धरीकरोत्यात्मानणमणत 
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समप्रधानतैव वाच्यव्यङग्ययोः । एवं िौ प्रकारौ प्रत्येकं णिणवधौ णवचायग तृतीयः प्रकारः परीक्ष्यते 
सारूप्यलक्षिः । तिाणप िौ 

 
प्रकारौ – अप्रस्तुतात्कदाणचिाच्याच्चमत्कारः, व्यङग्य ं तु तन्मुखपे्रक्षम् । 

यथास्मदुपाध्यायभटे्टन्दुराजस्य – 
 
प्रािा येन समर्वपतास्तव बलादे्यन त्वमुत्थाणपतः 
स्कन्धे यस्य णचरं स्स्थतोऽणस णवदधे यस्ते सपयामणप । 
तस्यास्य स्स्मतमािकेि जनयन् प्रािापहारणक्रया ं
भ्रातः प्रत्युपकाणरिा ंधुणर परं वेताल लीलायसे ॥ 
 
अि यद्यणप सारूप्यवशेन कृतघ्नः कणश्चदन्यः प्रस्तुत आणक्षप्यते, तथाप्यप्रस्तुतस्यवै 

वेतालवृत्तान्तस्य चमत्कारकाणरत्वम् । न ह्यचेतनोपालम्भवदसम्भाव्यमानोऽयमथो न च न हृद्य इणत 
वाच्यस्याि प्रधानता । यणद पुनरचेतनाणदनात्यन्तासम्भाव्यमानतदथगणवशेषिेनाप्रस्तुतेन वर्वितेन 
प्रस्तुतमाणक्षप्यमािं चमत्कारकाणर तदा वस्तुध्वणनरसौ । यथा ममैव – 

 
भाविात हठाज्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्नतगयन् 
भङगीणभर्ववणवधाणभरात्महृदय ंप्रच्छाद्य संक्रीडसे । 
स त्वामाह जडं ततः सहृदयम्मन्यत्व दुःणशणक्षतो 
मन्येऽमुष्ट्य जडात्मता स्तुणतपदं त्वत्साम्यसम्भावनात् ॥ 
 
कणश्चन्महापुरुषो वीतरागोऽणप सरागवणदणत न्यायेन गाढणववेकालोकणतरस्कृतणतणमरप्रतानोऽणप 

लोकमध्ये स्वात्मानं  च वाचालयन्नात्मन्यप्रणतभासमेवाङगीकुवगस्तेनैव लोकेन मूखोऽयणमणत 
यदवज्ञायते तदा तदीय ं लोकोत्तरं चणरतं प्रस्तुतं व्यङग्यतया प्राधान्येन प्रकाश्यते । जडोऽयणमणत 
हु्यद्यानेन्दूदयाणदभावो लोकेनावज्ञायते, स च प्रत्युत कस्यणचणिरणहि 
औत्सुक्यणचन्तादूयमानमानसतामन्यस्य प्रहषगपरवशतां करोतीणत हठादेव लोकं यथेच्छं 
णवकारकारिाणभनगतगयणत । न च तस्य हृदय ं केनाणप ज्ञायते कीदृगयणमणत, प्रत्युत महाम्भीरोऽणतणवदग्धः 
सुष्ठुगवगहीनोऽणतशयेन क्रीडाचतुरः स यणद लोकेन जड इणत तत एव कारिात्प्रत्युत 
वैदग्ध्यसम्भावनणनणमत्तात्सम्भाणवतः, आत्मा च यत एव कारिात्प्रत्युत जाड्येन सम्भाव्यस्तत एव सहृदयः 
सम्भाणवतस्तदस्य लोकस्य जडोऽसीणत यदु्यच्यते तदा जाड्यमेवंणवधस्य भाविातस्याणवदग्धस्य प्रणसिणमणत 
सा प्रत्युत स्तुणतणरणत । जडादणप पापीयनय ं लोक-इणत ध्वन्यते । तदाह यदा स्त्वणत । इतरथा स्त्वणत । 
इतरथैव पुनर लंकारान्तरत्वमलङकारणवशेषत्व ं न व्यङग्यस्य कथंणचदणप प्राधान्य इणत भावः । उिेशे 
यदाणदग्रहिं कृतं समासोक्तीत्यि िन्िे तेन व्याजस्तुणतप्रभृणतरलङकारवगोऽणप 
सम्भाव्यमानव्यङग्यानुवेशः सम्भाणवतः । ति सवगि साधारिमुत्तरं दातुमुपक्रमते तदयमिेणत । णकयिा 
प्रणतपदं णलख्यताणमणत भावः ति व्याजस्तुणतयगथा – 

 
लक वृत्तान्तैः परगृहगतैः णकन्तु नाहं समथग – 
स्तूष्ट्िीं स्थातंु प्रकृणतमुखरो दाणक्षिात्यस्वभावः । 
गेहे गेहे णवपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ट्या – 
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मुन्मत्तवे भ्रमणत भवतो वल्लभा हन्त कीर्वतः ॥ 
अि व्यङग्य ंस्तुत्यात्मकं यत्तने वाच्यमेवोपस्स्क्रयते । यत्तदूाहृतं केनणचत् – 
आसीन्नाथ णपतामही तव मही जाता ततोऽनन्तरं 
माता सम्प्रणत साम्बुराणशरशना जाया कुलोद भूतये । 
पूिे वषगशते भणवष्ट्यणत पुनः सैवानवद्या स्नुषा 
युक्तं नाम समग्रनीणतणवदुषा ंलक भूपतीना ंकुले ॥ 
 
इणत, तदस्माकं ग्राम्य ंप्रणतभात्यत्यन्तासभ्यस्मृणतहेतुत्वात् । का चानेन स्तुणतः कृता ? त्वं वशंक्रमेि 

राजेणत णह णकयणददम् ? इत्येवंप्राया व्याजस्तुणतः सहृदयगोष्ठीषु णनस्न्दतेत्युपेक्ष्यवै । 
 
यस्य णवकारः प्रभवन्नप्रणतबन्धस्तु हेतुना येन । 
गमयणत तमणभप्राय ंतत्प्रणतबन्धं च भावोऽसौ ॥ इणत । 
 
अिाणप वाच्यप्राधान्ये भावालङकारता । यस्य णचत्तवृणत्तणवशेषस्यसम्बन्धी 

वाग्व्यापाराणदर्ववकारोऽप्रणतबन्धो णनयतः प्रभवंस्तं णचत्तवृणत्तणवशेषरूपमणभप्राय ं येन हेतुना गमयणत स 
हेतुयगथेष्टोपभोग्यत्वाणदलक्षिोऽथो भावालङकारः । यथा – 

 
एकाणकनी यदबला तरुिी तथाह — 
मस्स्मन्गृहे गृहपणतश्च गतो णवदेशम् । 
लक याचसे तणदह वासणमय ंवराकी 
श्वश्रूमगमान्धबणधरा ननु मूढ पान्थ ॥ 
 
अि व्यङग्यमेकैकि पदाथे उपस्कारकारीणत वाच्य ं प्रधानम् । व्यङग्यप्राधान्ये तु न 

काणचदलङ्कारतेणत णनरूणपतणमत्यलं बहुना ॥ 
 
यिेणत काव्ये । अलङकृतय इणत । अलङकृणतत्वादेव च वाच्योपस्कारकत्वम् । प्रणतभामाि इणत । 

यिोपमादौ स्म्लष्टाथगप्रतीणतः । वाच्याथानुगम इणत । वाच्येनाथेनानुगमः समं 
प्राधान्यमप्रस्तुतप्रशंसायाणमवते्यथगः । न प्रतीयत इणत । स्फुितया प्राधान्य ं न चकास्स्त, अणप तु 
बलात्कल्प्यते, तथाणप हृदये नानुप्रणवशणत । यथा– 

 
‘देआ पणसअणिअत्तसु’ इत्यिान्यकृतासु व्याख्यासु । तेन चतुषुग प्रकारेषु न ध्वणनव्यवहारः 

सद भावेऽणप व्यङग्यस्य अप्राधान्ये स्म्लष्टप्रतीतौ वाच्येन समप्राधान्येऽस्फुिे प्राधान्ये च । क्व तह्यगसाणवत्याह–
तत्पराववेेणत सङ्करेिालङकारानुप्रवशेसम्भावनया उस्ज्झत इत्यथगः । सङकरालङका - रेिेणत त्वसत्, 
अन्यालङकारोपलक्षित्वे णह स्क्लष्टं स्यात् । 

 
लोचन 

 
संकरालंकारामध्येिी – 
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परस्परशवरुद्ध असे दोन अलंकार (एकाच उदािरर्ात) स्वतंत्रपरे् संभवत असताना ते दोन्िी 
अलङकार एकाच वळेी असरे् अितय व त्यापंैकी एकाचाच स्वीकार करावयास साधकप्रमार् लकवा त्यार्ग 
करावयाचा म्िटल्यास बाधकप्रमार् नसले, तर ‘संकर’ अलंकार िोतो. ⁹ 

 
या लक्षर्ाप्रमारे् ‘संकरा’चा एक (म्िर्जे संदेिसंकर िा) प्रकार िोतो. उदा. माझेच पढुील पद्य– 
 
‘शवधात्याने शिला चदं्रवदना, नीलकमलनयना, आशर् िुभ्रकंुददन्तपंततीने युतत अिी शनमूणन 

आकाि, पार्ी व जमीन या शतन्िींपासून शतचे रमर्ीय रूप घडवनू ¹⁰ शतला उत्पन्न केली आिे.’ 
 
या उदािरर्ात ‘शिचे मुख म्िर्जे चंद्रच’ लकवा ‘शिचे मुख चदं्रासारखे आिे’ अिा रूपक व उपमा 

या दोिोंचे अन्स्तत्व स्वतंत्रपरे् संभवत असल्यामुळे व ते दोन्िी अलंकार एकाच वळेी असू िकत नािीत 
म्िर्ून व दोघापंैकी एका अलंकाराचा स्वीकार करण्यास अनुकूल लकवा त्यार्ग करावयाचा म्िटल्यास 
प्रशतकूल प्रमार् शमळत नािी, म्िर्ून ‘संकर’ आिे. त्यामुळे व्यंग्य अलंकार कोर्ता (व वाच्य अलंकार 
कोर्ता) िेच ठरशवरे् अितय असल्याने येथे ध्वनी असण्याची कल्पना तरी कोठली उद भवर्ार? ¹¹ आशर् 
संकराचा दुसरािी एक प्रकार आिे, तो म्िर्जे िब्दालंकार व अथालंकार दोन्िी एकाच शठकार्ी असरे्. ¹² 
त्या प्रकारातिी (दोन्िी अलंकार ‘वाच्य’ असल्यामुळे) एक अलंकार सूशचत असण्याची िकंा कोठली 
असावयाला ? उदा.– 

 
‘ज्याला तू आललर्गन देऊन रमशवतेस, त्या स्मरतुल्य शप्रयकराचे तू स्मरर् कर.’ 
 
या एकाच उदािरर्ात यमक व उपमािी आिे. ¹³ 
 
(संकराचा) शतसरा प्रकार म्िर्जे ज्यातील वातयाच्या एका भार्गात अनेक अथालंकार असतात, 

तो. तेथेिी दोन्िी अलंकार सारखेच वाच्य (म्िर्जे दोिोंमध्ये वाच्यत्व िा समानधमण) असल्यामुळे त्यातला 
कोर्ता व्यगं्य असर्ार ? उदा – 

 
(सूयण व शदवस या दोिोंचे) उदय (१. उर्गवरे् २. उत्कर्षण) व अस्त (१. मावळरे् २. संकटकाल) िे 

सारखेच म्िर्जे एकाच वळेी घडून येर्ारे असल्यामुळे सूयण अस्तास रे्गला असताना शदवस िा दुःखीकष्ी 
िोऊन वास्तव्यासाठी जर्ू काय अधंकाररूपी रु्गिेत प्रविे करीत आिे.’ ¹⁴ 

 
या उदािरर्ात स्वामीच्या संकटकालाला साजेसे व्रत धारर् करण्यास उत्सुक झालेल्या 

कुलपुत्राचा (म्िर्जे घरंदाज सेवकाचा) शदवसावर केलेला (आथण) आरोप िे एकदेिशववर्मत रूपकाचे 
उदािरर् आिे असे दाखशवतो ¹⁵ आशर् ‘जर्ू काय’ या िब्दाने उत्पे्रक्षा वाच्य झाली आिे. िे दोन प्रकार 
पुढील काशरकेने साशंर्गतले आिेत– 

 
‘िब्दालंकार व अथालंकार जर एकाच वातयात असले, लकवा ते वातयाच्या एका अिंात वास्तव्य 

करीत असले, तर त्या अलंकाराला ‘संकर’ म्िर्ण्यात येते.’ ¹⁶ 
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पर् सकंराचा चौथा प्रकार म्िर्जे ज्या शठकार्ी अलंकारामंध्ये एक उपकायण व दुसरा त्याला 
उपकारक असा संबधं असतो, तो. उदा.– ‘जोराचा वारा असलेल्या शठकार्च्या नीलकमलाप्रमारे् चचंल 
असर्ारा कटाक्ष त्या शविालनयना पावणतीने िशरर्ींपासून घेतला, लकवा िशरर्ींनी शतच्यापासून घेतला’ ¹⁷? 

 
या उदािरर्ात िशरर्ींच्या कटाक्षाची शतच्या (म्िर्जे पावणतीच्या) कटाक्षानंा शदलेली उपमा जरी 

व्यंग्य असली, तरी वाच्य असलेला संदेिालंकार त्या उपमेमुळेच उभा रािात असल्याने ती संदेिालंकाराचे 
अंर्ग अत एव र्गौर् आिे. आशर् उपकायण असलेल्या संदेिातच शतचे पयणवसान िोते. कारर् म्िटले आिे– 

 
‘ज्या उदािरर्ात अलंकार परस्परानंा उपकारक ¹⁸ िोऊन राशिलेले असतात आशर् त्यापंकैी 

कोर्तािी अलंकार स्वतंत्रपरे् म्िर्जे दुसऱ्यावर अवलंबनू न रािता उभा रािू िकत नािी, ते उदािरर्िी 
संकराचे िोय.’ ¹⁹ 

 
िाच आिय (वृशत्तकार) ‘जेव्िा एक (व्यगं्य) अलंकार’ ... इ. वातयात सारं्गतात. याप्रमारे् 

चौर्थ्यािी प्रकारामध्ये ध्वनीच्या अन्स्तत्वाचे शनराकरर् केले (म्िर्जे त्या प्रकारात व्यंग्य अलंकाराचे प्राधान्य 
नसते िे दाखशवले). पर् मधल्या दोन (म्िर्जे ‘एकवातयानुप्रविे’ संकर व ‘एकवातयािंानुप्रविे’ संकर 
या) प्रकारामंध्ये तर व्यंग्याथाचा संभविी नािी िे (आम्िी आताच वरील पशरच्छेदात) साशंर्गतलेच आिे. पर् 
‘शवधात्याने शिला चंद्रवदना’....िे ज्याचे उदािरर् शदले आिे, त्या पशिल्या प्रकारात मात्र कसातरी 
(म्िर्जे आलटून पालटून) एक अलंकार प्रधानत्वाने व्यगं्य असण्याचा संभव आिे अिी िकंा कल्पून शतचे 
(वृशत्तकार) ‘दोन्िी अलंकार (शवकल्पाने)....’ इ. वातयाने शनरसन कशरतात. ‘सारखेच (प्राधान्य)’....इ.–
–दोन्िींपैकी िा अलंकार व्यगं्य की तो अिी अशनशश्चतता उत्पन्न िोते म्िर्नू, िा आिय. 

 
पर् काय िो, जेथे व्यंग्य अलंकारच मुख्य आिेसे वाटते, तेथे काय कराव े? ²⁰ उदा.– 
 
मंदबुद्धी लोक िे केवळ लोकातं परंपरेने जे रूढ असेल, तेच डोळे शमटून मान्य करर्ारे असतात. 

त्यानंा रु्गर्ाबंद्दल यन्त्कंशचतिी पे्रम वाटत नािी. चदं्रकातंमशर् िा चंद्र शदसल्यावरच पाझरतो; (माझ्या) 
शप्रयेच्या मुखाच्या दिणनाने नािी.’ 

 
या पद्यात प्रथम ‘अथान्तरन्यास’ अलंकार वाच्य असल्याचे ध्यानात येते, पर् व्यशतरेक ²¹ आशर् 

अपह नुशत ²² िे अलंकार व्यगं्य रूपाने आशर् मुख्य म्िर्नू प्रत्ययास येतात, अिी िकंा वृशत्तकार ‘आशर् 
(संकराचं्या एखाद्या प्रकारात) जर’ ... इ. िब्दाचं्या द्वारे घेतात आशर् त्या िकेंचे उत्तर ‘तर तोिी’ ... इ. 
िब्दानंी देतात. त्या पशरन्स्थतीत िे पद्य मुळी संकरालंकराचे उदािरर्च िोत नािी, तर ध्वनीच्या 
‘अलंकारध्वशन’ नावाच्या दुसऱ्या प्रकाराचे िोते. ²³ आशर् जी शवचारसरर्ी आम्िी पयायोतताच्या संदभात ²⁴ 
(उद द्योत १ मध्ये ‘पयायोतत आशर् ध्वशन’ मध्ये) स्पष् करून साशंर्गतली, ती सर्गळी या सकंरालंकाराच्या 
बाबतीतिी अवलंबावी. आता संकरालंकाराच्या कोर्त्यािी प्रकारामध्ये व्यंग्याथाच्या प्राधान्याची कल्पनाच 
कशरता येत नािी याचे वृशत्तकार एक सवणसामान्य कारर् ‘अणप च...’ इ. िब्दानंी सारं्गतात. (यातील अणप 
(सुद्धा) याचा संबधं क्वशचत् (म्िर्जे कोठे) याच्यािी जोडून ‘संकरालंकाराच्या कोठल्यािी प्रकारात’ असा 
करावा. ²⁵ ‘संकराच्या सवण प्रकारातं’ असा अथण, कारर् (संकर म्िर्जे) संकीर्णता म्िर्जे शमसळून जारे्, 
म्िर्जे एकमेकातं पूर्णपरे् रंु्गतून जारे्. तेथे त्यापंैकी एक मुख्य कसा असर्ार ? दूध व पार्ी याचं्या 
(समप्रमार्ात केलेल्या) शमश्रर्ाप्रमारे्च यािी बाबतीत समजाव.े ²⁶ 
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‘प्रस्तुतािून वरे्गळया अिा दुसऱ्या वस्तूचे जे वर्णन, ती अप्रस्तुतप्रिसंा िोय. ती तीन प्रकारची 
म्िर्ून साशंर्गतली आिे–’ ²⁷ 

 
‘अप्रस्तुताचे वर्णन म्िर्जे प्रस्तुताचे सूचन करर्ाऱ्या अप्रस्तुताचे वर्णन’ असा अथण. ते सूचन तीन 

प्रकारानंी िोते– (१) प्रस्तुत व अप्रस्तुत यामंधील एक ‘सामान्य’ व एक ‘शविरे्ष’ अिा संबंधामुळे िोर्ारे (२) 
त्या दोिैौंमधील एक ‘कारर्’ व एक ‘कायण’ या संबधंामुळे िोर्ारे आशर् (३) त्या दोन्िींमध्ये ‘सादृशय’ 
असल्यामुळे िोर्ारे (सूचन). त्यापंैकी पशिल्या दोन प्रकारामंध्ये प्रस्तुत व अप्रस्तुत िे दोन्िी सारखेच मुख्य 
असतात असे सवणसामान्य स्वरूपाचे शवधान वृशत्तकार ‘अप्रस्तुतप्रिसेंमध्येदेखील’.... पासून ‘प्राधान्य 
सारखेच असते’ येथपयंतच्या वातयाने कशरतात. त्यापंैकी (प्रस्तुत व अप्रस्तुत यामंध्ये) एक सामान्य व एक 
शविरे्ष असा सबंंध असेल, तेव्िा त्यात दोन प्रकार असतात– (१) ‘सामान्य’ िे अप्रस्तुत असून ते िब्दानंी 
वाच्य झालेले असते व ‘शविरे्ष’ िे प्रस्तुत असून ते सुचशवलेले असते, िा पशिला प्रकार. उदा.– 

 
‘िा संसार शकती शनष्ठुर आिे! िी संकटे तरी शकती दुष् स्वभावाची आिेत ! स्वभावतःच कुशटल 

असलेल्या दैवाच्या करर्ीचा िवेट शकती अनथणकारक िोतो !’ 
 
या उदािरर्ात सर्गळीकडेच, सामान्य स्वरूपाचे व अप्रस्तुत असलेले दैवाचे वचणस्व वर्मर्लेले 

असून त्या वर्णनाचे पयणवसान कोर्ीतरी नाि पावलेली शप्रय व्यतती या प्रस्तुत आशर् ‘शविरे्ष’ स्वरूपाच्या 
शवर्षयामंध्ये िोत आिे. आशर् यातिी शविरे्ष स्वरूपाच्या अंिाला सामान्य िे नेिमीच व्यापून टाकीत 
असल्यामुळे ²⁸ व्यंग्य असलेल्या शविरे्ष प्रस्तुताप्रमारे् वाच्य असलेले अप्रस्तुत सामान्यदेखील प्रधान िोय. 
कारर् सामान्य व शविरे्ष िे दोन्िी एकाच वळेी सारखेच प्रधान असरे् यामध्ये तकण दृष्ट्या कोर्तािी दोर्ष 
वाटत नािी. या उलट जेव्िा शविरे्षस्वरूपी (वाच्य) असलेले अप्रस्तुत िे प्रस्तुत असलेल्या ‘सामान्या’ला 
सुचशवर्ारे असते, तेव्िा तो अप्रस्तुतप्रिसंा अलंकाराचा दुसरा प्रकार िोय. उदा.– 

 
‘त्या अडाण्याने ²⁹ कमलवलेीच्या पानावरील जलशबन्दूला मौन्ततक मानले’ िे तू तुझ्या शमत्राच्या 

तोंडून ऐकलेस, ते कािीच नािी. आता यािूनिी वरचढ असलेला दुसरािी (त्याच्या मूखणपर्ाचा) नमुना 
ऐक. त्या मूढाने तो मोती वाटलेला जलशबन्दू िळूच घेण्यासाठी त्याला थरथरत्या बोटाच्या टोकानंी जरा 
स्पिण करताच तो शदसेनासा झाला व त्याबरोबर ‘िाय िाय! माझा मोती कुठे उडून रे्गला ? असे तो म्िर्तो, 
व स्वतःच्या अन्तःकरर्ाला झालेल्या व्यथेमुळे दररोज त्याच्या डोळयाला डोळा लारे्गनासा झाला आिे ! 

 
या श्लोकात अर्गदी क्षलु्लक र्गोष् फार मित्तवाची मानरे् िा ‘सामान्य’ स्वरूपाचा अथण प्रस्तुत (व 

व्यंग्य) असून जलशबन्दूच्या शठकार्ी मौन्ततकाची कल्पना कररे् िा अप्रस्तुत असलेला ‘शविरे्ष’ स्वरूपाचा 
अथण ‘वाच्य’ आिे. यािी शठकार्ी सामान्य व शविरे्ष िे दोन्िी एकाच वळेी प्रधान असरे् िी र्गोष् शवरोधी नािी, 
असे आम्िी नुकतेच, याच पृष्ठाचे प्रारंभी म्िटले आिे. याप्रमारे् ‘कारर् ज्या वळेी’– येथपासून 
‘शविरे्षदेखील सामान्याइतकेच प्रधान िोय’ येथपयंतच्या (वृत्तीमधील) वातयात पशिल्या प्रकाराचा त्याच्या 
दोन्िी पोटभेदासंि शवचार केला रे्गला. िाच (समान प्राधान्याचा) युन्ततवाद (अप्रस्तुत व प्रस्तुत यामंध्ये) 
कारर्–कायण संबधं असतानािी अशतदेिाने ³⁰ लार्गू करून त्यािी प्रकाराचे दोन पोटभेद असतात िे 
(वृशत्तकार) ‘आशर् अप्रस्तुत व प्रस्तुत यामंध्ये कारर्कायण’... इ. वातयाने दिणशवतात.कािी वळेा कारर् िे 
अप्रस्तुत असूनसुद्धा वाच्य असते व ते प्रस्तुत असलेल्या ‘काया’ला सूशचत करते. उदा.– ‘(आपल्या 
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आप्तेष्ाचंा) उत्कर्षण झाला की, जे िर्षण पावतात व जे संकटाचें वळेी त्यानंा सोडून जात नािीत, तेच खरे 
नातलर्ग व तेच खरे शमत्र. यािून शनराळे लोक केवळ स्वाथणसाधू असतात.’ 

 
या श्लोकातील वतता, सज्जनावंरील पे्रमामुळे शमत्र व आप्त याचें खरे स्वरूप िे अप्रस्तुत असलेले 

कारर् वाचक िब्दानंी वर्ीत आिे. त्यामुळे ‘स्वतःचे बोलरे् शवश्वसनीय आिे’ िे प्रस्तुत ‘कायण’ सुचशवले 
जात आिे. ³¹ येथे ‘काया’ची प्रतीती (ते प्रस्तुत असल्यामुळे) प्रामुख्याने िोत असली, तरी ती ‘कारर्ा’च्या 
प्रतीतीवरच अवलंबून असल्याने ती कारर्ाची प्रतीतीसुद्धा मुख्य आिे व म्िर्ून व्यजंक असलेले कारर् व 
व्यंग्य असलेले कायण –दोघेिी सारखीच मुख्य आिेत. पर् कािी वळेा अप्रस्तुत असलेले ‘कायण’ वर्मर्लेले 
म्िर्जे वाच्य असते व ते प्रस्तुत असलेल्या ‘कारर्ा’ला सूशचत करते. उदा. ‘सेतुबन्ध’ काव्यात— 

 
समुद्रमंथनाच्या पूवीचा, पाशरजातवकृ्षशवरशित असलेला स्वर्गण, कौस्तुभ आशर् लक्ष्मी यानंी अजून 

भशूर्षत न झालेले मधुसूदनाचे वक्षःस्थल व सुंदर चन्द्रकलेने अद्याशप मंशडत व्िावयाचा असलेला िकंराचा 
जटाभार याचंी मला आठवर् आिे. ³²’ 

 
या पद्यात कौस्तुभमशर् लकवा लक्ष्मी याशंवरशित असलेल्या श्रीशवष्र्ूच्या वक्षःस्थलाची आठवर् 

असरे् इ. अप्रस्तुत ‘काया’चे वर्णन जाम्बवान् करीत आिे. ते वर्णन प्रस्तुत असलेले ‘कारर्’ सुचवीत आिे. 
ते कारर् म्िर्जे वृद्धाचंी सेवा. शचरंजीशवत्व, व्यविारकुिलता इ. मन्त्र्याच्या शठकार्ी आवशयक असर्ारे 
रु्गर्. ³³ येथे सुचशवलेल्या प्रस्तुत कारर्ाची प्रतीती (प्रधानत्वाने) िोत असली, तरी दुसऱ्या दृष्ीने म्िर्जे 
त्या व्यंग्य कारर्ामुळे ‘कायाला’ सजीवत्व येत असल्यामुळे ते कायणिी आपल्या मुख्यत्वाची जार्ीव करून 
देत आिे. म्िर्ून येथे वाच्याथण व व्यंग्याथण यानंा सारखेच प्राधान्य आिे. ³⁴ याप्रमारे् प्रत्येकी दोन दोन 
पोटभेद असलेल्या अप्रस्तुतप्रिसेंच्या दोन प्रकाराचें शववचेन केल्यावर शतसऱ्या ‘सादृशय’ संबधंावर 
आधारलेल्या प्रकाराचे परीक्षर् केले जात आिे. त्या प्रकारातिी दोन उपप्रकार आिेत. कािी वळेा अप्रस्तुत 
असलेल्या वाच्याथातच शविरे्ष सैौंदयण असते आशर् व्यंग्य प्रस्तुत िे अप्रस्तुताच्या तोंडाकडे पािर्ारे, अतएव 
र्गौर् असते. उदा. आमचे रु्गरु भटे्टन्दुराज याचंा पुढील श्लोक पािा– 

 
‘ज्याने तुझ्यामध्ये प्रार् घालून शजवतं केले व आपल्या सामर्थ्याने तुला आपल्या पायावर उभे केले, 

ज्याच्या खादं्यावर तू दीघणकाळ बसलास, इतकेच नव्िे तर ज्याने तुझी पूजासुद्धा केली त्या (उपकारकत्या) 
चे प्रार् तू केवळ आपल्या न्स्मताने िरर् करतोस! बाबा वतेाळा! तू उपकार फेडर्ाऱ्याचं्या अग्रभार्गी 
झळकतोस खरा! 

 
या उदािरर्ातून सादृशयाच्या जोरावर जरी प्रस्तुत असलेल्या कृतघ्न अिा दुसऱ्या कोर्ाचा वृत्तातं 

सुचशवला जात असला, तरी यात अप्रस्तुत जो वतेाळाचा वृत्तातं, तोच सैौंदयण शनमार् करर्ारा आिे. आशर् 
एखाद्या शनजीव वस्तूची लनदा करण्यामध्ये जिी असंभवनीयता असते तसा या उदािरर्ातील (वाच्य) अथण 
असंभवनीय कोटीतला नािी. आशर् तो रम्य नािी असेिी नािी. म्िर्नू तो वाच्याथण येथे प्रधान आिे. पर् 
जर अप्रस्तुत असलेल्या शनजीव वस्तू वर्गैरेंचे वर्णन त्याचं्या बाबतीत सवणस्वी असंभवनीय असर्ारी शविरे्षरे् 
लावनू केले आशर् त्यातून सूशचत िोर्ारा प्रस्तुत वृत्तातं जर रम्यता शनमार् करीत असेल, तर ते 
वस्तुध्वनीचेच उदािरर् िोय. जसे माझाच पुढील श्लोक- 
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िे (चदं्र, उद्यान इ.) सवण पदाथांनो ! तुम्िी स्वतःचे वास्तव, चैतन्यमय स्वरूप झाकून जबरदस्तीने 
लोकाचं्या हृदयावंर आक्रमर् करता व त्यानंा आपल्या इच्छेनुसार शनरशनराळया तऱ्िानंी नाचावयास लावनू 
त्याचं्यािी खेळता. आता ते लोक आपर् सहृदय आिोत अिी समजूत करून घेऊन व त्यामुळे र्गर्मवत िोऊन 
तुम्िी आपले चतैन्यमय स्वरूप लपशवता. या कारर्ाने तुम्िालंा ते ‘अचेतन’ म्िर्ून म्िर्तात. तेव्िा मला 
वाटते की, या लोकानंा जड (म्िर्जे अचेतन) म्िर्रे् म्िर्जे त्याचंी प्रिसंाच कररे् िोय, कारर् त्यामुळे 
त्याचें तुमच्यािी सादृशय आिे असे प्रकट केले जाते (व तुमच्या स्वयंभ ूमोठेपर्ाचा त्याचं्यावर आरोप केला 
जातो.) 

 
‘शवरार्गी मार्सानेिी संसारी लोकापं्रमारे् वार्गावे’ या न्यायाने कोर्ा एक मिापरुुर्षाने प्रबल 

शववकेाच्या प्रकािाने आपल्या भोवतीचे अंधकारपटल नािीसे केले असले तरीिी लोकामंध्ये तो आपले खरे 
स्वरूप दडवनू ठेवीत असल्याने तो लोकानंा आपल्याशवर्षयी िेटाळर्ीने बोलावयास प्रवृत्त करतो. तो 
लोकानंी आपल्यावर केलेला अडार्ीपर्ाचा आरोप मान्य केल्यासारखेच दाखवनू वावरत असल्याने तेच 
लोक ‘िा मूखण आिे’ म्िर्ून त्याची जेव्िा अविेलना करतात, तेव्िा त्या मिात्म्याचे, प्रस्तुत श्लोकाचा वण्यण 
शवर्षय असलेले अलौशकक वतणनच प्राधान्याने सूशचत िोते. 

 
उद्यान, चन्द्रोदय इ. र्गोष्ींना लोक अचेतन समजून त्याचंी िेटाळर्ी करतात. पर् उलट त्या र्गोष्ी 

मात्र कोर्ातरी शवरिी जीवाला उत्कंठा, लचता, इत्यादींनी अस्वस्थ करून सोडतात, तर अन्य कोर्ाला 
आनंदाने धंुद करून टाकतात. अिा रीतीने लोकाचं्या शवकारानंा बळेच चाळवनू त्या र्गोष्ी लोकानंा िव ेतसे 
नाचशवतात. त्या र्गोष्ींचे खरे (चैतन्यमय) स्वरूप कसे आिे िे लोकानंा कळत नािी, उलट अत्यतं र्गंभीर, 
अशतिय ्ानी, पूर्णपरे् र्गवाने शवरशित आशर् लोकानंा खेळशवण्यात कमालीच्या चतुर असलेल्या त्या 
र्गोष्ींची लोकानंी वस्तुतः ्ानी म्िर्ून प्रिसंा करण्यास िवी, पर् त्याऐवजी त्याच र्गोष्ींना लोक त्याच 
कारर्ास्तव (म्िर्जे त्या आपले खरे स्वरूप लपशवतात म्िर्नू) शनजीवच मानू लार्गतात व ज्या 
कारर्ास्तव (म्िर्जे त्या वस्तंूचे खरे स्वरूप आपल्याला कळत नािी यास्तव) लोकानंी स्वतःला मखूण 
मानावयास पाशिजे, त्याच कारर्ास्तव ते स्वतःला सहृदय, जार्ते समजतात. तेव्िा अिा प्रकारचा अत्यतं 
्ानी वस्तुसमूि या सामान्य लोकानंा जड म्िर्जे अचेतनच वाटत असल्यामुळे या लोकानंा त्या 
वस्तुसमूिाप्रमारे् जड, मूखण म्िर्रे् म्िर्जेिी या लोकाचंी मोठी स्तुतीच िोईल. अिा रीतीने ‘िे जर्ग 
(तथाकशथत) जड वस्तंूपेक्षािी लनद्य आिे असा अथण ध्वशनत िोतो. ³⁵ िाच आिय वृशत्तकार ‘पर् 
जेव्िा’....वर्गैरे िब्दानंी सारं्गतात. ‘पर् तसे असेल तर’...पर् तसे नसल्यास (म्िर्जे अप्रस्तुत वाच्याथण 
सुंदर असल्याने प्रधान असून, प्रस्तुत व्यंग्याथण र्गौर् असेल तरच) तो अलंकारापंैकी एक म्िर्जे 
‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ नावाचा एक शवशिष् प्रकारचा अलंकारच िोय आशर् व्यंग्याथाचे प्राधान्य असल्यास तो 
अप्रस्तुतप्रिसंा अलंकार िोर्ारच नािी (तर ‘वस्तुध्वशन’च िोईल) िा आिय. वृत्तीत ‘पर् समासोन्तत’... 
या वातयात अलंकाराचंी जी नावशनिी शदली आिे, त्या दं्वद्व समासाच्या िवेटी ‘वर्गैरे’ असा िब्द घातला 
आिे. त्या ‘वर्गैरे’ िब्दामुळे (ज्याप्रमारे् अप्रस्तुतप्रिसेंचा, त्याचप्रमारे्) व्याजस्तुशत वर्गैरे ज्या 
अलंकारवर्गामध्ये व्यंग्याथण असू िकतो त्या अलंकारवर्गाचा अंतभाव झाला आिे असे समजाव.े अिा सवणच 
(म्िर्जे व्यंग्याथणयुतत) अलंकारानंा लारू्ग िोईल असे सवणसाधारर् उत्तर देण्यास ‘तेव्िा या बाबतीत सारािं 
असा’ – या िब्दानंी वृशत्तकार आरम्भ करतात. प्रत्येक अलंकाराच्या बाबतीत मी शकती शलिीत बसर्ार ? 
िे ताप्तयण. तेव्िा त्या अलंकारवर्गांमधील व्याजस्तुतीचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्— 
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‘मला दुसऱ्याच्या घरातील भानर्गडींिी काय करावयाचे आिे ? पर् मी पडलो दशक्षरे्कडील 
मार्ूस. स्वभावतःच बडबड्या असल्यामुळे मी र्गप्प रािू िकत नािी. अरेरे, काय दुःखाची र्गोष् आिे की, 
तुझी कीर्मतरूपी पे्रयसी एखाद्या कामाधं, बेताल झालेल्या स्रीप्रमारे् प्रत्येक घरातून, बाजारातून, चौकातून, 
मशदरापानर्गृिातून भटकते आिे !’ ³⁶ 

 
या उदािरर्ात जो स्तुशतरूप व्यंग्याथण आिे, तो वाच्याथालाच भरू्षशवतो (म्िर्जे वाच्याथाचेच 

समथणन करण्यासाठी खची पडतो). पर् कोर्ीतरी व्याजस्तुतीचे पुढीलप्रमारे् उदािरर् शदले आिे.– 
 
‘िे राजा ! पूवी (म्िर्जे तुझे आजोबा राजपदी असताना) िी पृर्थ्वी तुझी आजी (शपत्याची आई) 

िोती. कािी शदवसानंी (म्िर्जे तुझे शपताजी राजपदावर आल्यावर) ती तुझी आई झाली. आता (तू स्वतः 
राजा झाल्यावर) समुद्ररूपी कमरपट्ट्ट्याने भशूर्षत अिी ती तुझ्या कुलाच्या उत्कर्षासाठी तुझी पत्नी झाली 
आिे. तुझ्या आयुष्याची िभंर वर्षे पूर्ण िोऊन (तुझा मुलर्गा र्गादीवर आल्यावर) तीच शनष्कलंक पृर्थ्वी पुनः 
तुझी सून (म्िर्जे तुझ्या मुलाची साध्वी पत्नी) िोईल. िे सर्गळे नीशतमत्ता संपूर्णपरे् जार्र्ाऱ्या राजाचं्या 
कुळामध्ये िोभर्ारे आिे काय ?’ 

 
िे उदािरर् आम्िालंा ‘ग्राम्य’ वाटते, कारर् ते अत्यंत असभ्य ³⁷ र्गोष्ीची आठवर् करून देर्ारे 

आिे. आशर् शिवाय या वर्णनामुळे (राजाची) स्तुती ती काय झाली आिे ? ‘तू केवळ विंपरंपरेने राजा 
झालास’ असे म्िटल्याने राजाचा कोर्ता मोठेपर्ा वर्मर्ला ? अिा प्रकारची व्याजस्तुशत सहृदयाचं्या 
वतुणळात लनद्य मानली जाते, म्िर्ून शतच्याकडे सवणस्वी दुलणक्षच करावयास पाशिजे. 

 
‘एखाद्या शचत्तवृत्तीचा पशरर्ाम (त्या शचत्तवृत्तीमुळे) िमखास उत्पन्न िोतो व वतत्याच्या मनातील 

ज्या उदे्दिामुळे ती शचत्तवृत्ती सुचशवली जाते, तो उदे्दि म्िर्जेच भावालंकार िोय.’ ³⁸ 
 
येथेिी वाच्याथण (त्यातील सैौंदयामुळे) प्रधान असल्यास ‘भाव’ िा अलंकार िोतो. ज्या शवशिष् 

शचत्तवृत्तीमुळे उत्पन्न िोर्ारा बोलरे् वर्गैरे पशरर्ाम अडथळा न िोता म्िर्जे अटळपरे् उत्पन्न िोतो; आशर् 
तो पशरर्ाम ज्या उदे्दिामुळे त्या शचत्तवृत्तीला सूशचत करतो, तो (म्िर्जे उदा. ऐकर्ाऱ्या व्यततीने 
बोलर्ाऱ्या व्यततीचा) ‘िवा तसा उपभोर्ग घ्यावा’ यासारखा उदे्दिरूपी अथण म्िर्जेच ‘भावालंकार’ िोय. 
उदा.– 

 
‘ज्या अथी या घरात मी तरुर् व एकटीच बाईमार्सू आिे, आशर् ज्या अथी माझा घरधनी परर्गावी 

रे्गला आिे, त्या अथी िे खुळया पाथंस्था ! तू येथे रािण्यासाठी (माझी) शवनवर्ी करण्याची काय र्गरज आिे 
? अरे, िी माझी सासू शबचारी आधंळी आशर् बशिरी पर् आिे!’ ³⁹ 

 
या पद्यात जे सूशचत आिे, ते ⁴⁰ एकेका िब्दाच्या वाच्य अथाला भशूर्षत करर्ारे आिे ⁴¹ आशर् 

म्िर्ूनच येथे वाच्य अथणच प्रधान िोय. आशर् व्यंग्य अथणच मुख्य मानल्यास येथे लकवा अिा कोर्त्यािी 
पद्यामध्ये) कोठलािी अलंकार नािी, िे आम्िी पूवी ⁴² साशंर्गतलेच असल्यामुळे याबद्दल फार शलशिरे् बस्स 
झाले. 
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‘ज्या णठकािी’ म्िर्जे ज्या काव्यात. ‘अलंकारच’– ते (म्िर्जे समासोन्तत इ) ‘अलंकार’ 
असतात. म्िर्नूच ⁴³ तर त्यामंधील व्यंग्याथण िा वाच्याथाचे अंर्ग (म्िर्जे त्याला भशूर्षत करर्ारा) असतो. 
‘जािीव अस्पष्टपिे ⁴⁴’ – ज्या उपमा वर्गैरे ⁴⁵ अलंकारातं व्यंग्याथाची अंधुकपरे्च प्रतीशत िोते. 
‘वाच्याथाला अनुसरिारा’ – वाच्य अथाकडून व्यंग्याथाचा प्राधान्याच्या बाबतीत ‘अनुर्गम’ (म्िर्जे 
अनुकरर्) केला जातो, म्िर्जे दोघानंा सारखेच प्राधान्य असते–जसे अप्रस्तुतप्रिसेंत (प्रस्तुत व अप्रस्तुत 
दोन्िी अथांना सारखेच प्राधान्य), त्याप्रमारे्. ⁴⁶ ‘प्रत्ययाला येत नाही’– प्राधान्य उघडपरे् म्िर्जे 
सिजपरे् शदसून येत नािी, तर ते बळेच (म्िर्जे बराच शवचार करून) कल्पाव ेलार्गते व ते तसे कस्ल्पले 
तरी ते सहृदयाच्या मनात भरत नािी. जसे ‘िे बघ, माझी तुला शवनंती आिे’ ...इ. र्गाथेवर दुसऱ्या 
शववरर्कारानंी केलेल्या (१, २, व ४ या) शववरर्ामंध्ये. ⁴⁷ तेव्िा या चार प्रकारापंकैी कोर्त्यािी प्रकाराला 
‘ध्वशन’ िे नाव देता येत नािी. ते चार प्रकार म्िर्जे त्या काव्यात व्यंग्याथण असूनिी (१) तो व्यंग्याथण 
(वाच्याथाला) र्गौर्च असताना (२) त्या व्यंग्याथाची प्रतीती अस्पष्परे् िोत असताना (३) तो व्यंग्याथण व 
वाच्याथण यानंा सारखेच प्राधान्य असताना व (४) त्या व्यंग्याथाचे प्राधान्य सिजपरे् कळून येर्ारे नसताना. 
‘मर्ग’ ध्वनी असतो तरी कोठे ? असे शवचारल्यास त्याचे उत्तर (वृशत्तकार) ‘ज्या उदािरर्ात िब्द व वाच्याथण 
िे व्यंग्याथणपरच’ ...इ. श्लोकाद्वारे देतात. ‘अलंकाराच्या शमश्रर्ाची िकंा घेऊ नये’ याचे शववरर्– 
‘शमश्रर्ापासून म्िर्जे कोर्तािी अलंकार मानण्याच्या ितयतेपासून जे उदािरर् अशलप्त असेल, तेच 
(ध्वनीचे उदािरर् समजाव)े, असा अथण. पर् येथे (‘संकर’ याचा अथण ‘शमश्रर्’ असा न कशरता) 
‘संकरालंकाराने’ (शवरिीत) असा अथण कररे् चुकीचे आिे, कारर् येथे संकरालंकार िा िब्द इतर 
कोर्त्यािी अलंकाराचे उपलक्षर् (म्िर्जे शनदिणक) म्िर्ून वापरला आिे असे तुम्िी माशनले, तर ती 
कल्पना तलेिकारकच िोईल. ⁴⁸ 

 
िीपा 
 
१ संकराच्या या प्रकाराला ‘अंर्गाशंर्गसंबधंावर आधारलेला’ संकर म्िर्तात. यात एक अलंकार दुसऱ्याचे अंर्ग 
असल्यामुळे तो ‘अंर्ग’ असलेला अलंकारच जेव्िा व्यंग्य असेल, व ‘अंर्गी’ असलेला अलंकार वाच्य असेल, 
तेव्िा तेथे व्यंग्याथण प्रधान असरे् ितयच नािी. आशर् व्यगं्य अलंकारच प्रधान असून जेव्िा वाच्य अलंकार 
त्याचे अंर्ग असेल, तेव्िा ते ध्वनीच्या एका, म्िर्जे ‘अलंकारध्वशन’ या प्रकाराचे उदािरर् िोईल. 
 
२ िा संकराचा ‘संदेिसंकर’ नावाचा प्रकार. याच्या उदािरर्ात ‘येथे िा अलंकार आिे की तो,’ असा संदेि 
वाटतो, म्िर्ून त्याला ‘संदेिसंकर’ म्िर्तात. यात दोन्िीिी अलंकार शवकल्पाने सारखेच संभव ूिकतात, 
म्िर्ून त्याचें प्राधान्यिी सारखेच असते. 
 
३ शवकल्पाने संभव ू िकर्ाऱ्या त्या दोन्िी अलंकारापंैकी कोर्तािी एक वाच्य धरला, तर दुसरा व्यंग्य 
समजायचा. 
 
४ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘पयायोतत आशर् ध्वशन’ वरील ‘पयायोतत’ अलंकारामध्येसुद्धा... वर्गैरे पशरच्छेद. 
 
५ ‘संकर’ म्िर्जे पार्ी व दूध याचं्या शमश्रर्ाप्रमारे् एकजीव झालेले शमश्रर्. अिा एकरूप झालेल्या 
शमश्रर्ात त्याचे दोन घटक वरे्गळे कसे करावयाचे व त्यातला एक प्रधान व एक र्गौर् िे कसे ठरवायचे? 
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६ अप्रस्तुत असलेल्या र्गोष्ीचे वर्णन वाच्य असरे् व त्यावरून प्रस्तुत र्गोष् सुचशवली जारे् असे जेथे असेल, 
तेथे ‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ िा अलंकार िोतो. अथात् वाच्य अप्रस्तुताचा व्यगं्य प्रस्तुतािी कािीतरी सबंंध 
असतोच. िा संबधं ज्या प्रकारचा असेल, त्यावर अप्रस्तुतप्रिसेंचे पाच प्रकार केले आिेत. प्रस्तुत ‘सामान्य’ 
स्वरूपाचे असताना (वाच्य) अप्रस्तुत ‘शविरे्ष’ स्वरूपाचे असरे्; याउलट प्रस्तुत ‘शविरे्ष’ असताना वाच्य 
अप्रस्तुत ‘सामान्य’ स्वरूपाचे असरे्; ‘कारर्’ प्रस्तुत असताना अप्रस्तुत ‘कायण’ वाच्य असरे् व याउलट 
‘कायण’ प्रस्तुत असताना अप्रस्तुत ‘कारर्’ वाच्य असरे् व िवेटी एक र्गोष् प्रस्तुत असताना वाच्य वर्णन 
‘त्यासारख्या’ पर् दुसऱ्या अप्रस्तुत र्गोष्ीचे केलेले असरे्; असे ते पाच प्रकार िोत. 
 
७ पािा – उद द्योत २, काशरका ३१. 
 
८ या श्लोकाचें शववरर् करताना अशभनवरु्गप्तानंी ‘व्यङग्यस्य वाच्याथानुगमे’ याचा अथण व्यंग्याथण आशर् 
वाच्याथण याचें प्राधान्य (जेथे) सारखेच असते, असा केला आिे. ‘यि व्यङग्यस्य प्राधान्य ंन प्रतीयते’ याचा 
अथण त्यानंी ‘जेथे व्यंग्याथाला खरे प्राधान्य नसून ते त्याच्यावर कोठलातरी युन्ततवाद पुढे करून बळाने 
लादले जाते, म्िर्जे व्यंग्याथाची जार्ीव अस्पष् असते’ असा लावला आिे. 
 
९ उद भट, काव्यालंकारसारसंग्रि, ५ – ११. मूळ गं्रथात अनेकालंणक्रयोले्लखे असा पाठ आिे. 
 
१० म्िर्जे आकािातील चंद्रापासून शतचे वदन, पाण्यातील नीलकमलापासून शतचे नेत्र आशर् जशमनीवरील 
कंुदलतेच्या कळयापंासून शतचे दन्त घडवनू. 
 
११ दोन संभाव्य अलंकारापंकैी एक वाच्य आिे असे शनशश्चत झाले, म्िर्जेच दुसरा व्यंग्य आिे असे मानता 
येते. पर् संदेिसंकर अलंकारात दोन्िींपैकी अमुकच वाच्य आिे असे ठरशवता येत नसल्यामुळे दुसऱ्याला 
व्यंग्य म्िर्रे् ितय नािी. 
 
१२ या प्रकाराला ‘एकाश्रय’ लकवा ‘एकानुप्रविे’ प्रकार म्िर्तात. 
 
१३ ‘स्मरतुल्य’ िी उपमा व ‘स्मर’ ‘स्मर’ अिी पुनरावृत्ती िे यमक. 
 
१४ भामि, काव्यालंकार, ३–४८, िे उदािरर् भामिाने संकरालंकाराचे म्िर्ून शदले नसून 
‘उत्पे्रक्षावयवा’चे म्िर्ून शदले आिे. भामिाने संकरालंकाराचा उल्लखेिी केला नािी. अशभनवरु्गप्तानंी मात्र 
भामिाचे िे उदािरर् घेऊन त्यातं ‘संकर’ असल्याचे दाखशवले आिे. याचे कारर् अथात िेच असाव ेकी 
‘उत्पे्रक्षावयव’ म्िर्जे अंर्गाशर्गभावसंकरच आिे. पािा, वामन, काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, ४–३–३३. 
अशभनवरु्गप्तानंी िे उदािरर् वातयाच्या एका अंिात दोन अलंकाराचं्या संकराचे म्िर्नू शदले आिे. वासाय 
वासरःक्लान्तो णवशतीव तमोगुहाम् । िा जो सवण वातयाचा एक अंि आिे, त्यात तमोगुहाम् व वासरः िे 
एकदेिशववर्मत रूपक असून त्यातच णवशतीव िी उत्पे्रक्षािी आिे. 
 
१५ या उदािरर्ात उदय, अवसान, भास्वत् (१. सूयण २. वैभवसंपन्न स्वामी) इ. िब्द शश्लष् आिेत. तसेच 
तमोरु्गिा (१. अंधार िीच रु्गिा, २. अंधारमय रु्गिा) िािी िब्द शश्लष् आिे, म्िर्ून िी सवण वाच्य रूपकेच 
आिेत. पर् वासर िा िब्द शश्लष् नसल्यामुळे त्याच्यावरील सेवकाचे रूपक वाच्य नसून ‘आथण’ आिे, म्िर्ून 
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िे एकदेिशववर्मत रूपक आिे. एकदेिशववर्मत रूपकाच्या लक्षर्ासाठी पािा, उद भट, 
काव्यालंकारसारसंग्रि, बडोदा आवृशत्त, १–२२. 
 
१६ पािा, उद भट, काव्यालंकारसंग्रि, बडोदा आवृशत्त, ५–२२. 
 
१७ कुमारसंभवम्, १–४६. 
 
१८ उपकारक अलंकार िा कोर्ीतरी ‘उपकायण’ अलंकार असेल तेव्िाच उपकारक िोऊ िकतो. पर् 
उपकायाशिवाय दुसऱ्या कोर्ावर उपकारक उपकार करर्ार व उपकारक तरी कसा िोर्ार? 
 
१९ उद भट, ५–१३. अशभनवरु्गप्तानंी संकरालंकाराचे जे चार प्रकार शदले आिेत, ते उद भटाला अनुसरून 
शदले आिेत. कारर् इतर प्राचीन गं्रथकारानंी (म्िर्जे भामि, दण्डी, वामन व रुद्रट यानंी) संकर 
अलंकाराचे पद्धतिीर शववचेन कोठेिी केले नािी. आनंदवधणनानंी मात्र संकराच्या चार प्रकारापंैकी प्रस्तुत 
शववचेनािी सबंद्ध असे दोनच प्रकार शवचारात घेतलेले शदसतात. एकवाचकानुप्रविेाचे दोनिी प्रकार त्यानंी 
शवचारात न घेण्याचे कारर् त्यामंध्ये दोन्िी अलंकार वाच्य असल्यामुळे तेथे व्यंग्यत्वाचा व म्िर्ून ध्वनीचा 
संबंधच येत नािी, िे असाव.े 
 
२० म्िर्जे जेथे व्यंग्य अलंकार प्रधान व वाच्य अलंकार र्गौर् अिी पशरन्स्थती असते, त्या उदािरर्ात 
‘ध्वशन’ मानावयाचा की नािी, िी िकंा. 
 
२१ ‘(माझ्या) शप्रयेचे मुख िे चंद्रािूनिी अशधक रु्गर्संपन्न आिे’ असा व्यशतरेक अलंकार येथे सूशचत िोतो. 
‘व्यशतरेक’ अलंकाराची माशिती पूवी उद द्योत १ मधील ५ व्या टीपेत शदलीच आिे. 
 
२२ ‘चंद्र िा खरा चंद्र नव्िे, तर शप्रयेचे मुख िाच खरा चंद्र िोय’ अिी अपह नुशत येथे सूशचत िोत आिे. 
‘अपह नुशत’ अलंकाराच्या माशितीसाठी “उद द्योत – १ ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’” 
मधील ७ वी टीप पािा. 
 
२३ म्िर्जे या पद्यात ‘व्यशतरेकध्वशन’ व ‘अपह नुशतध्वशन’ असे अलंकारध्वनीचे प्रकार आिेत 
 
२४ म्िर्जे ‘िे धार्ममका’... इ. र्गाथेच्या अनुर्षंर्गाने. 
 
२५ म्िर्जे अशभनवरु्गप्तानंी वृत्तीमधील क्वशचत् याचा अथण ‘कािी शठकार्ी’ असा न कशरता ‘कोर्त्यािी 
प्रकारात’ म्िर्जे ‘सवण शठकार्ी’ असा लाशवला. 
 
२६ दूध व पार्ी याचं्या (समप्रमार्) शमश्रर्ात पाण्याचा अंि जास्त िे लोकाचं्या लक्षात येत नािी, असे 
अशभनवरु्गप्तानंा म्िर्ावयाचे आिे. ‘नीरक्षीरवत् सकंर’ िा संकराच्या बाबतीत देण्यात येर्ारा प्रशसद्ध दृष्ातं 
प्रथम अशभनवरु्गप्तानंीच उघडपरे् वापरला असे शदसते. आनंदवधणनानंी २ ऱ्या उद द्योतात (कािी आवृशत्त, 
पृ. २२८ वर) संकरालंकाराला उदे्दिून ‘नरलसहवत्’ असा दृष्ातं शदला आिे. 
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२७ भामि, काव्यालंकार, ३–२९ येथील लक्षर्ामधील (अप्रस्तुतप्रिसेंचे तीन प्रकार असतात, असे 
सारं्गर्ारा) ४ था चरर् भामिाच्या लकवा उद भटाच्या गं्रथात आढळत नािी. तो चरर् अशभनवरु्गप्तानंी 
स्मरर्ाच्या आधारे लकवा नवीन रचून घातलेला शदसतो. अप्रस्तुतप्रिसेंचे शभन्न प्रकार वामनानेिी शदलेले 
नािीत. उद भटाच्या लक्षर्ात अप्रस्तुताचा प्रस्तुतािी कोर्तातरी संबधं असतो’ इतकेच म्िटले आिे. त्या 
संबंधाचे शनरशनराळे प्रकार त्याने साशंर्गतले नािीत. आनंदवधणनानंी िे प्रकार प्रथमच स्पष्परे् उल्लेशखलेले 
शदसतात. 
 
२८ म्िर्जे शविरे्ष अंि आशर् सामान्य अंि िे (सार्गर व तरंर्ग याप्रमारे्) एकरूपच असल्यामुळे. 
 
२९ भल्लिशतकम्, ९४. 
 
३० एका बाबतीत लार्गू पडर्ारा युन्ततवाद (लकवा दृष्ातं वर्गैरे) दुसऱ्या तत्समान बाबतीला लार्गू कररे् 
याला ‘अशतदेि’ म्िर्तात. 
 
३१ या श्लोकातील वतत्याला िवेटी ‘माझ्या बोलण्यावर शवश्वास ठेव’ िाच प्रस्तुत असलेला अथण 
सुचवावयाचा आिे व तो अथण ‘कायण’ रूप आिे. या ‘काया’चे कारर् ‘मीच तुझा खरा शमत्र लकवा नातलर्ग 
(म्िर्जे शितलचतक) आिे’ िे आिे. कारर् वस्तुतः ‘शविरे्ष’ स्वरूपाचे आिे व तिा स्वरूपातच ते वाच्य 
असावयास पाशिजे िोते. पर् येथे तसे न कशरता ते (‘जे आपल्या आप्तेष्ाचं्या उत्कर्षाने िर्षण पावतात व 
आप्तेष्ाचं्या संकटात सोडून जात नािीत तेच खरे शमत्र’ अिा) सामान्य स्वरूपाने वाच्य केलेले आिे. 
 
३२ सेतुबन्ध, ४–२०. 
 
३३ या शठकार्ी ‘शचरजीशवत्व इ. (मन्न्त्रपदास आवशयक असलेले) रु्गर् माझ्या मध्ये आिेत’ िा अथण प्रस्तुत 
असून तो व्यंग्य आिे. तो कारर्रूप असून ‘फार पूवीच्या र्गोष्ींचे स्मरर् िोरे्’ िे त्याचे कायण आिे (मी 
शचरजीवी असल्यामुळेच इततया जुन्या र्गोष्ी मला आठवतात. िा कारर्–कायणभाव िोय). िे ‘कायण’ येथे 
अप्रस्तुत असून वाच्य आिे. 
 
३४ सारािं, सामान्य–शविरे्षभाव व कायणकारर्भाव यावंर आधारलेल्या अप्रस्तुत-प्रिसेंमध्ये व्यगं्य प्रस्तुत 
अथण व वाच्य अप्रस्तुत अथण िे दोन्िी सारखेच प्रधान असतात, म्िर्ून येथे वाच्याथािून व्यंग्याथाला प्राधान्य 
अिी पशरन्स्थती नसल्यामुळे येथे ‘ध्वशनत्व’ नािी. 
 
३५ या उदािरर्ात उद्यान, चंन्द्रोदय इत्यादींचा वृत्तातं अप्रस्तुत असून ‘वाच्य’ आिे व त्यामुळे मिापुरुर्षाचा 
वृत्तातं िा प्रस्तुत अथण सुचशवला जातो. या प्रस्तुत अथामधून ‘सामान्य ससंारी लोक िे तथाकशथत अचेतन 
वस्तंूिून अशधक शनन्द्य आिेत िा आर्खी अथण सुचशवला जात आिे. अिा रीतीने एका वस्तुध्वनीतून दुसरा 
वस्तुध्वशन असे िे उदािरर् आिे. अिा प्रकारचे पश्य णनश्चलणनष्ट्पन्दा’...इ. उदािरर् मम्मटाने 
काव्यप्रकािातील दुसऱ्या उल्लासात सातव्या काशरकेच्या पूवाधावरील वृत्तीच्या िवेटी शदले आिे. 
 
३६ भाट राजाची लनदा करावयास कसा धजेल? तेव्िा येथे वाच्याथण प्रस्तुत संदभािी जुळर्ारा नािी. म्िर्ून 
स्तुशतरूप व्यंग्याथाने वाच्याथाचे समथणन कररे् अवशय िोते. अिा रीतीने िा ‘वाच्यशसद ध्यंर्गव्यंग्या’ चा 
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प्रकार आिे. अशभनवरु्गप्त नेिमी अलंकाराचे लक्षर् उद धृत करून त्याचे उदािरर् देतात पर् ‘व्याजस्तुशत’ 
अलंकाराचे लक्षर् मात्र त्यानंी शदलेले नािी. उद भटाने केलेले ‘व्याजस्तुती’ चे लक्षर् असे– 
 

‘अशभधेने लनदा केलेली वाटली, तरी वस्तुतः ती स्तुशत असरे्.’ पािा, उद भट काव्यालंकार. ५–
१६. 

 
अशभनवरु्गप्तानंी व्याजस्तुतीचे जे उदािरर् शदले आिे, तो श्लोक ‘मातंर्गशदवाकरा’ चा आिे असे 

‘िाङर्गणधरपद्धशत’ व ‘सुभाशर्षतावशल’ यामंध्ये म्िटले आिे. 
 
व्याजस्तुतीच्या या उदािरर्ात राजाची (कीर्मतरूपी) पे्रयसी बेताल िोऊन जार्गोजार्ग भटकते, िी 

वरकरर्ी लनदा िोते, पर् ‘तुझी कीर्मत सवणत्र पसरली आिे’ िा सुचशवला जार्ारा अथण स्तुशतपर आिे. 
 
३७ आजीने आपल्या पुत्रािी, मर्ग त्याच्या पुत्रािी, मर्ग त्याच्या पुत्रािी अिा क्रमाने व्यशभचार करीत रािरे् िे 
अत्यंत िीन अशभरुचीचे द्योतक आिे. ‘व्याजस्तुतीमध्ये’ वरवर लनदा असावी लार्गते, पर् त्या लनदेने इतकी 
खालची पायरी र्गाठरे् योग्य नव्िे. 
 
३८ रुद्रट, काव्यालंकार, ७–३८. रुद्रटाच्या या व्याख्येचा अनुवाद आम्िी अशभनवरु्गप्ताचं्या शववरर्ास 
अनुसरून केला आिे. या काशरकेतील तत्प्रणतबन्धम् िा पाठ अशभनवरु्गप्तानंी स्वीकारला नसल्यामुळे त्या 
पाठाप्रमारे् शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी केलेले नािी. रुद्रटाच्या गं्रथावर टीका शलशिर्ारा नशमसाधु (११ व्या 
ितकाच्या उत्तराधात, म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचं्या लरे्गच नंतर झालेला) याने तत्प्रणतबन्धम् याचा अथण 
वतत्याच्या मनातील अशभप्राय व त्याचे बोलरे् यामंधील कारर्-कायणसबंंध, असा केला आिे. त्याच्या 
आधाराने प्रस्तुत व्यजंनेच्या संदभात तत्प्रणतबन्धम् याचा अथण ‘वतत्याचा उदे्दि व बोलरे् यामंधील व्यगं्य–
व्यंजक सबंंध’ असा करावा असे आम्िास वाटते. यस्य णवकारः यामधील यस्य याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी 
‘ज्या शवशिष् शचत्तवृत्तीचा’ असा केला आिे, तर नशमसाधूने ‘ज्या म्िर्जे बोलर्ाऱ्या व्यततीचा’ असा केला 
आिे. णवकारः याचा अथण अशभनवरु्गप्त व नशमसाधु या दोघानंीिी एकच, म्िर्जे ‘बोलरे् इत्याशद पशरर्ाम’ 
असा केला आिे. रुद्रटाने भावालंकाराचे दोन प्रकार करून त्याचंी लक्षरे् व उदािररे् शदली आिेत, पर् 
अशभनवरु्गप्तानंी येथे पशिल्या प्रकारचे लक्षर् उद धृत करून उदािरर् मात्र २ ऱ्या प्रकारचे शदले आिे. िे 
असे करण्याचे कारर् या दोन प्रकारामंध्ये फारसा फरक नािी, िेच िोय. 
 
३९ रुद्रट, काव्यालंकार, ७–४१. अशभनवरु्गप्तानंी उद धृत केलेल्या उदािरर्ात कं याचसे (कोर्ाला 
शवनंती कशरतोस) असा पाठ आिे पर् मूळ रुद्रटाच्या गं्रथात ‘लक याचसे’ (शवनवर्ी करण्याची काय र्गरज) 
असा पाठ असून तो शनशश्चतपरे् सरस असल्यामुळे आम्िी तो पाठ स्वीकारून त्याला अनुसरूनच अनुवाद 
केला आिे. 
 
४० या पद्यातील तरुर्, एकटीच इ. िब्दातूंन तू माझा उपभोर्ग घेण्यास पशरन्स्थती किी अनुकूल आिे िे 
सुचशवले जात आिे 
 
४१ याची अशधक स्पष् कल्पना येण्यासाठी पािा, ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ४८५ वरील वृत्तीमधील 
तस्माद वाक्य ंति ध्वणनः, पदाणन तु गुिीभूतव्यङग्याणन’ िे वातय. 
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४२ ‘पूवी’ म्िर्जे उदा. उद द्योत १ मध्ये ‘पयायोतत आशर् ध्वशन’ मध्ये. पयायोतत अलंकाराच्या संदभात 
व्यंग्याथण िा प्रधान असल्यास िे वस्तुध्वनीचे उदािरर् िोईल, अलंकाराचे िोर्ार नािी, असा 
अशभनवरु्गप्ताचंा अशभप्राय.] 
 
४३ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘समासोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ 
 
४४ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘समासोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ वरील ७वी टीप. 
 
४५ रूपक, दीपक इ. अलंकारातं औपम्य (म्िर्जे साम्य) व्यंग्य असते, पर् उपमेत ती जेव्िा ‘धमणलुप्ता’ 
(म्िर्जे उपमान व उपमेय यातंील साधारर् धमाचा उल्लेख केलेला नसलेली असते, तेव्िाच तीतील 
साधारर् धमण व्यंग्य असतो. 
 
४६ पािा. उद द्योत १ मध्ये ‘सारािं व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ वरे्गळा’. 
 
४७ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘दीघण अशभवाद्याचें मत व त्याचे खंडन’. 
 
४८ ‘संकर’ याचा अथण ‘संकरालंकार’ असा घेतला, तर संकरोन्ज्झतः याचा अथण ‘फतत संकरालंकाराचेच’ 
शमश्रर् असता कामा नये, इतर अलंकाराचे शमश्रर् चालेल,’ असा िोईल. पर् िे मत वृशत्तकारानंा तर 
मुळीच अशभपे्रत नािी. म्िर्नू पूवणपक्ष्याने ‘संकरालंकार’ याचा अथण ‘संकरालंकार व तत्सम कोर्तािी 
अलंकार’ असा समजावा असे म्िटले, तर िी कल्पना न्तलष् आिे. म्िर्जे संकर या िब्दाचा (कोर्त्यािी 
अलंकारािी) ‘शमश्रर्’ असा सरळ, सुटसुटीत अथण न कशरता प्रथम ‘संकरालंकार’ असा अथण कररे् व मर्ग 
संकरालंकाराला इतर अलंकाराचेिी उपलक्षर् मानून अथण लावरे् यामध्ये कल्पनार्गौरव दोर्ष आिे असे 
अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
इतश्च नान्तभावः, यतः काव्यणवशेषोऽङ्गी ध्वणनणरणत कणथतः । तस्य पुनरङ्गाणन – अलंकारा गुिा 

वृत्तयशे्चणत प्रणतपादणयष्ट्यन्ते । न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीणत प्रणसिः । अपृथग्भावे तु तदङ्गत्वं तस्य । न 
तु तत्त्वमेव । यिाणप वा तत्त्वं तिाणप ध्वनेमगहाणवषयत्वान्न तणन्नष्ठमेव । ‘सूणरणभः कणथत’ इणत 
णविदुपजे्ञयमुस्क्तः, न तु यथाकथणञ्चत्प्रवृत्तणेत प्रणतपाद्यते । प्रथमे णह णविासंो वैयाकरिाः, 
व्याकरिमूलत्वात्सवगणवद्यानाम् । ते च श्रूयमािेषु विेषु ध्वणनणरणत व्यवहरास्न्त । 

 
तथैवान्यसै्तन्मतानुसाणरणभः सूणरणभः काव्यतत्त्वाथगदर्वशणभवाच्यवाचकसस्म्मश्रः शब्दात्मा काव्यणमणत 

व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद ध्वणनणरत्युक्तः । न चैवंणवधस्य ध्वनेवगक्ष्यमािप्रभेदतिेदसंकलनया 
महाणवषयस्य यत्प्रकाशनं तदप्रणसिालंकारणवशेषमािप्रणतपादनेन तुल्यणमणत तिाणवतचेतसा ं युक्त एव 
संरम्भः । न च तेषु कथणञ्चदीष्ट्यगया कलुणषतशेमुषीकत्वमाणवष्ट्करिीयम् । तदेवं ध्वनेस्तावदभाववाणदनः 
प्रत्युक्ताः । 
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ध्वन्यालोक 
 
असा अतंभाव िोत नािी याला आर्खी एक कारर् असे की, ध्वशन िे एक शविरे्ष प्रकारचे काव्य 

आिे, ध्वशन िा ‘अंर्गी’ आिे, असे सारं्गण्यात आले आिे आशर् त्याची अंरे्ग म्िर्जे अलंकार, रु्गर्, वृशत्त िी 
िोत, िे पुढे ¹ साशंर्गतले जाईल. आशर् (अवयवीचा) बाजूला काढलेला अवयव म्िर्जेच अवयवी अिी 
कािी प्रशसद्धी नािी. आशर् तो अवयव बाजूला काढला नसेल, तर तो अवयवीचे केवळ एकच अंर्ग असतो. 
अवयवी आशर् तो याचें कािी तादात्म्य नसते. आशर् ज्या एखाद्या अलंकारात ध्वशनत्व ² असेल, तेथेिी 
ध्वनीची व्याप्ती मोठी असल्याने ध्वशन कािी फतत त्या उदािरर्ातच असतो, असे मुळीच नािी. 

 
‘शवद्वानानंी साशंर्गतलेला’ या (काशरकेतल्या) िब्दानंी (ध्वशन) िी सं्ा शवद्वानानंी (जार्नू बजूुन) 

सुरू केलेली आिे, (शतला परंपरा आिे), ती अकस्मात् कोर्ीतरी अलबत्या-र्गलबत्याने प्रचारात आर्लेली 
नािी, असे प्रकट केले आिे. सवण शवद्याचंा पाया व्याकरर् िाच असल्याने शवद्वानाचें अग्रर्ी वैयाकरर् िेच 
िोत, आशर् ते, कानावंर पडर्ाऱ्या वर्ांना ‘ध्वशन’ असे म्िर्तात. त्याचप्रमारे् त्याचं्या मताला 
अनुसरर्ाऱ्या, काव्याचे खरे स्वरूप जार्र्ाऱ्या इतर शवद्वानानंी (म्िर्जे आम्िी, ध्वशनकाव्यिास्त्रकारानंी) 
वाच्याथण व वाचक िब्द याचें परस्परानुरूप (व्यंग्याथानुकूल) शमश्रर् असलेल्या व म्िर्ून काव्य या सं्ेस 
पात्र असलेल्या वाङ मयप्रकाराला, त्या प्रकारामध्ये आशर् वैयाकरर्ाचं्या ध्वनीमध्ये व्यंजकत्व िे साम्य 
असल्याने ‘ध्वशन’ असे नाव शदले. ³ 

 
आशर् अिा प्रकारच्या ध्वनीचे पुढे साशंर्गतले जार्ार असलेले मोठे प्रकार आशर् त्याचें उपप्रकार 

याचंी मोजदाद केल्यास त्याचे के्षत्र फार मोठे असल्याचे शदसून येईल. असा ध्वशन लोकाचं्या नजरेस आर्रे् 
िे केवळ एखादा अप्रशसद्ध बारीकसा अलंकार उजेडात आर्ण्याइतके शकरकोळ नािी. म्िर्ून ध्वनीमुळे 
आमच्यासारख्याचें मन प्रभाशवत िोऊन त्यानंी इततया अशभशनविेाने िा खटाटोप करावा, िे अर्गदी योग्यच 
आिे. आशर् कोर्ीिी उर्गाचच ईष्येच्या आिारी जाऊन आमची बुद्धी शवकृत झाल्याचा आरोप आमच्यावर 
कुठून तरी, कसा तरी लादरे् योग्य नव्िे. तेव्िा अिा प्रकारे, ‘ध्वशन नािी’ असे म्िर्र्ाराचें तर खंडन झाले. 

 
लोचनम् 

 
इतशे्चणत । न केवलमन्योन्यणवरुिवाच्यवाचकभावव्यङ्प्यव्यञ्जकभावसमाश्रयत्वान्न 

तादात्म्यमलङकारािा ं ध्वनेश्च यावत्स्वाणमभृत्यवदणङगरूपाङगरूपयोर्ववरोधाणदत्यथगः। अवयव इणत । 
एकैक इत्यथगः । तदाह– पृथग्भूत इणत । अथ पृथग्भूतस्तथा मा भूत्, समुदायमध्यणनपणततस्तह्यगस्तु 
तथेत्याशङक्याह–अपृथग्भावे स्त्वणत । तदाणप न स एक एव समुदायः, अन्येषामणप समुदाणयना ं ति 
भावात्; तत्समुदाणयमध्ये च प्रतीयमानप्यस्स्त, न च तदलङकाररूपं, प्रधानत्वादेव । यत्त्वलङकाररूपं 
तदप्रधानत्वान्न ध्वणनः । तदाह– न तु तत्त्वमेवेणत । नन्वलङकार एव कणश्चत्त्वया प्रधानताणभषेकं दत्त्वा 
ध्वणनणरत्यात्मेणत चोक्त इत्याशङक्याह– यिाणप वेणत । न णह समासोक्त्यादीनामन्यतम एवासौ तथास्माणभः 
कृतः, तणिणवक्तत्वऽेणप तस्य भावात्, समासोक्त्याद्यलङकारस्वरूपस्य समस्तस्याभावेऽणप तस्य 
दर्वशतत्वात् ‘अत्ता एत्थ’ इणत, ‘कस्स वा ि’ इत्याणद । तदाह– न तणन्नष्ठत्वमेवेणत । णविदुपजे्ञणत । णवििंय 
उपज्ञा प्रथम उपक्रमो यस्या उक्तेणरणत बहुिीणहः । तेन ‘उपज्ञोपक्रमम्’ इणत तत्पुरुषाश्रय ं नपंुसकत्वं 
णनरवकाशम् । श्रूयमणिस्ष्ट्वणत । श्रोिशष्ट्कुलीं सन्तोनेनागता अन्त्याः शब्दाः श्रूयन्त इणत प्रणक्रयाया ंशब्दजाः 
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शब्दाः श्रूयमािा इत्युक्तम् । तेषा ं घण्िानुरिनरूपत्व ं तावदस्स्त; ते च ध्वणनशब्देनोक्ताः; यथाह भगवान् 
भतृगहणरः — 

यः संयोगणवयोगाभ्या ंकरिैरुपजन्यते । 
स स्फोिः, शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यरैुदाहृताः ॥ इणत ॥ 
 
एवं घण्िाणदणनहृणदस्थानीयोऽनुरिनात्मोपलणक्षतो व्यङग्योऽप्यथो ध्वणनणरणत व्यवहृतः । तथा 

श्रूयमािा ये विा नादशब्दवाच्या अन्त्यबुणिणनग्राह्यस्फोिाणभव्यञ्जकास्ते ध्वणनशब्देनोक्ताः । यथाह भगवान् 
स एव— 

 
प्रत्ययरैनुपाख्येयगै्रगहिानुगुिैस्तथा । 
ध्वणनप्रकाणशते शब्दे स्वरूपमवधायगते ॥ इणत ॥ 
तेन व्यञ्जकौ शब्दाथावपीह ध्वणनशब्देनोक्तौ । णक्च विेषु तावन्मािपणरमािेष्ट्वणप सत्सु, 

यथोक्तम्— 
अल्पीयसाणप यत्नेन शब्दमुच्चाणरतं मणतः । 
यणद वा नैव गह्लाणत विग वा संकलं स्फुिम् ॥ इणत । 
तेषु तावत्स्वेव श्रूयमािेषु वक्तुयोऽन्यो िुतणवलस्म्बताणदवृणत्तभेदात्मा 

प्रणसिादुच्चारिव्यापारादभ्यणधकः स ध्वणनरुक्तः । यदाह स एव— 
शब्दस्योध्वगमणभव्यक्तेवृगणत्तभेदे तु वैकृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोिात्मा तैनग णभद्यते ॥ इणत । 
अस्माणभरणप प्रणसिेभ्यः शब्दव्यापारेभ्योऽणभधातात्पयगलक्षिारूपेभ्योऽणतणरक्तो व्यापारो 

ध्वणनणरत्युक्तः । एवं चतुष्ट्कमणप ध्वणनः । तद्योगाच्च समस्तमणप काव्य ं ध्वणनः । तेन 
व्यणतरेकाव्यणतरेकाव्यपदेशोऽणप न न युक्तः । वाच्यवाचकसंणमश्र इणत । वाच्यवाचकसणहतः संणमश्र इणत 
मध्यमपदलोपी समासः । ‘गामश्व ं पुरुष ं पशुम्’ इणतवत्समुच्चयो ऽ ि चकारेि णवनाणप । तेन वाच्योऽणप 
ध्वणनः, वाचकोऽणप शब्दो ध्वणनः, ियोरणप व्यञ्जकत्वं ध्वनतीणत कृत्वा । संणमश्रे् यते 
णवभावानुभावसंवलनयेणत व्यङग्योऽणप ध्वणनः, ध्वन्यत इणत कृत्वा । शब्दनं शब्दः शब्दव्यापारः, न 
चासावणभधाणदरूपः, अणप त्वात्मभूतः, सोऽणप ध्वननं ध्वणनः । काव्यणमणत व्यपदेश्यश्च योऽथगः सोऽणप ध्वणनः, 
उक्तप्रकारध्वणनचतुष्टयमत्वात् । अत एव साधारिहेतुमाह– व्यञ्जकत्वसाम्याणदणत । व्यङग्यव्यञ्जकभावः 
सवेषु पके्षषु सामान्यरूपः साधारि इत्यथगः । यन्पुनरेतदुक्तं ‘वास्ग्वकल्पानामानन्त्यात्’ इत्याणद, 
तत्पणरहरणतन चैवंणवधस्येणत । वक्ष्यमािः प्रभेदो यथा – मुख्ये िे रूपे । तिेदा यथा-
अथान्तरसंक्रणमतवाच्यः अत्यन्तणतरस्कृतवाच्य इत्यणववणक्षतवाच्यस्य, संलक्ष्यक्रमव्यङग्यः इणत 
णववणक्षतान्यपरवाच्यस्येणत । तिाप्यवान्तरभेदाः । महाणवषयस्येणत — अशेषलक्ष्यव्याणपन इत्यथगः । 
णवशेषग्रहिेनाव्यापकत्वमाह । मािशब्देनाणङगत्वाभावम् । ति ध्वणनस्वरूपे भाणवतं प्रणिणहतं चेतो येषा ंतेन 
वा चमत्काररूपेि भाणवतमणधवाणसतमत एव मुकुणलतलोचनत्वाणदणवकारकारिं चेतो येषाणमणत । 
अभाववाणदन इणत । अवान्तरप्रकारियणभन्ना अपीत्यथगः । 

 
लोचन 

 
‘आर्खी एक कारर् असे’ – अलंकार िे वाच्य–वाचकसंबधंावर आधारलेले असतात व ध्वशन िा 

त्या संबंधािून सवणस्वी वरे्गळया अिा व्यंग्य–व्यंजकसबंधंावर आधारलेला असतो, येवढ्यामुळेच ध्वशन व 



 

अनुक्रमणिका 

अलंकार एकच नािीत असे नािी, तर ध्वशन व अलंकार यामंध्ये मालक व सेवक याचं्याप्रमारे् अनुक्रमे मुख्य 
व र्गौर् असा शनराळेपर्ा असतो, म्िर्ूनिी (ते एक नव्िेत) असा अथण. ‘अवयव म्िर्जेच’....इ. ‘एकेक 
वरे्गवरे्गळा अवयव’ असा आिय. तेच वृशत्तकार ‘बाजूला काढलेला’ या िब्दानंी सारं्गतात. यावर कोर्ी 
म्िरे्ल की, ‘अवयव (अवयवीपासून) वरे्गळा काढला, तर त्याला तुम्िी ‘अवयवी’ समजू नका वाटले तर, 
पर् तो अवयव, समुदायाचा घटक असल्यामुळे तो अवयव ‘अवयवी’ िोऊ िकेल ! तर या िकेंला वृशत्तकार 
‘आशर् तो बाजूला काढला नसेल तर’ इ. िब्दानंी उत्तर देतात. तरीदेखील (म्िर्जे तो अवयव 
समुदायातच राशिला, तरीसुद्धा) तो एकटा अवयव म्िर्जेच समुदाय नव्िे, कारर् आर्खीिी अवयव त्या 
समुदायात असतात (म्िर्नू त्याला एकट्यालाच समुदाय समजरे् योग्य िोर्ार नािी). शिवाय 
ध्वशनकाव्याच्या त्या (म्िर्जे रु्गर्, अलंकार इ.) घटक अवयवामंध्ये व्यंग्याथण िािी एक अवयव असतो. 
आशर् तो व्यंग्याथण कािी ‘अलंकार’ स्वरूपाचा असत नािी, याचे कारर् तो व्यगं्याथण मुख्य (म्िर्जे 
‘अलंकायण’) असतो, िेच िोय. आशर् जो व्यंग्याथण अलंकारस्वरूपी असतो, तो प्रधान नसल्यामुळे तो ‘ध्वशन’ 
नसतो. म्िर्ून (वृशत्तकार) म्िर्तात– ‘तो अवयव आशर् अवयवी याचें तादात्म्य नसते.’ 

 
‘पर् काय िो, तुम्िी (समासोन्तत वरै्गरेसारखा) कोठला तरी अलंकारच घेऊन त्याची मुख्य म्िर्नू 

प्रशतष्ठापना करीत आिात आशर् त्यालाच ‘ध्वशन’ आशर् ‘काव्याचा आत्मा’ म्िर्त आिात, दुसरे काय ?’ 
अिी कोर्ी िकंा घेतली, तर शतला वृशत्तकार ‘आशर् ज्या एखाद्या अलंकारात ‘ध्वशनत्व असेल’ ....इ. 
िब्दानंी उत्तर देतात. वस्तुतः आम्िी कािी समासोन्तत वरै्गरेपैकीच एखादा अलंकार घेऊन त्यावर ‘ध्वशन’ 
म्िर्ून शिक्कामोतणब केले नािी, कारर् ज्या उदािरर्ात (समासोन्तत, इ.) अलंकाराचा स्पिणिी नसतो, 
तेथेिी ध्वशन असू िकतो. समासोन्तत वरै्गरे अलंकारवर्गापैकी कोर्तािी अलंकार नसलेल्या शठकार्ीिी 
ध्वशन असतो, िे आम्िी पूवी ‘सासूबाई येथे....’ या (उद द्योत १ वरील ‘दीघण अशभवाद्याचें मत व त्याचे 
खंडन’) आशर् ‘आपल्या शप्रयेच्या अधरोष्ठावर...’ या (उद द्योत १ वरील ‘प्रतीयमानाचा वस्तु प्रकार 
वाच्याथािून शभन्न, कारर् (२) शवर्षयभेद’) उदािरर्ाचं्या द्वारे दाखशवले आिे. म्िर्नू वृशत्तकार म्िर्तात – 
‘ध्वशन फतत त्या उदािरर्ातच असतो, असे मुळीच नािी.’ 

 
‘शवद्वानानंी सुरू केलेली’–‘शवद्वानाकंडून ज्या सं्ेचा (‘उप्ा’ म्िर्जे) प्रथम वापर करण्यात 

आला, अिी’ असा िा (व्यशधकरर्-) बिुव्रीशि समास आिे. पाशर्नीच्या ‘उपज्ञोपक्रमं...’ इ. सूत्राप्रमारे् ⁴ 
उप्ा व उपक्रम िे िब्द तत्पुरुर्ष समासाच्या िवेटी असतील, तरच तो समास नपुंसकललर्गी असावा 
लार्गतो. पर् िा समास आम्िी वर साशंर्गतल्याप्रमारे् बिुव्रीशि असल्याने ‘तो नपुंसकलसर्गी असावयास पाशिजे 
िोता,’ या आके्षपाला अवसरच नािी. 

 
‘कानावंर पडर्ाऱ्या’ ... इ. – पशिला आवाज उत्पन्न झाल्यावर त्याच्यामुळे दुसरा, त्याच्यामुळे 

शतसरा, अिा तऱ्िेने वीचीतरंर्गन्यायाने अशवन्च्छन्नपरे् येऊन श्रोत्याच्या कानातील पोकळीमध्ये प्रविे 
करर्ारे िवेटचे आवाज म्िर्जे ‘ध्वशन’ असे (वैयाकरर् इ. नी) म्िटले आिे. ते (िवेटचे आवाज) घण्टेवर 
टोला मारल्यानंतर (आघातामुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या) पशिल्या आवाजापासून शनमार् िोर्ाऱ्या झंकाराप्रमारे् 
असतात, यात िकंा नािी. त्या िवेटच्या (िब्दज) आवाजानंा ‘ध्वशन’ िी सं्ा शदली जाते. कारर् भर्गवान् 
भतृणिरीने म्िटले आिे की– 

 



 

अनुक्रमणिका 

‘आवाज उच्चारण्याच्या मौशखक साधनाकंडून स्पिण व शवभार्ग यामुंळे जो आद्य आवाज उत्पन्न िोतो, 
तो ‘स्फोट’ िोय. त्या आद्य आवाजापासून दुसरा, शतसरा अिा उत्पन्न िोर्ाऱ्या आवाजानंा इतर कािी 
शवद्वान् ‘ध्वशन’ म्िर्तात.⁵ 

 
त्याचप्रमारे् घण्टा वर्गैरेंच्या अनुरर्ना (म्िर्जे आद्य आवाजामुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या झंकारा) च्या 

शठकार्ी असर्ाऱ्या, म्िर्जे अनुरर्नासारखे स्वरूप असलेल्या व्यंग्य अथालािी (काव्यतत्तवाचे जार्कार) 
‘ध्वशन’ च म्िर्तात. तसेच कानावंर पडर्ारे, वैयाकरर्ानंी ‘नाद’ अिी सं्ा शदलेले, िवेटच्या आवाजाचं्या 
ग्रिर्ामुळे ज्याचे स्वरूप स्पष् िोते, अिा ‘स्फोटा’ ची अशभव्यन्तत करर्ारे, जे आवाज, त्यानंा वैयाकरर्ानंी 
‘ध्वशन’ िे नाव शदलेले आिे. जसे त्याच भर्गवान् भतृणिरीने म्िटले आिे— 

 
‘िब्द उच्चारला जात असताना त्यातील प्रत्येक वर्ाच्या ्ानामुळे संपूर्ण िब्दस्फोटाच्या ्ानाला 

जरी मदत िोत असली, तरी एकेकट्या वर्ाच्या उच्चारर्ामुळे िब्दस्फोटाच्या संपूर्ण स्वरूपापैकी शकती 
भार्ग ध्यानात येतो िे सारं्गरे् कठीर् आिे. तरीिी त्या िब्दातील सवण वर्ांच्या उच्चारर्ामुळे सपूंर्ण िब्दाचे 
स्वरूप प्रकट झाल्यावर मर्गच स्फोटाचे स्वरूप स्पष् िोते.’ ⁶ 

 
त्यामुळे येथेिी (म्िर्जे साशित्यिास्त्रातिी) व्यंजक िब्द व अथण या दोघानंािी ‘ध्वशन’ म्िर्ण्यात 

येते, आशर् शनदान श्रोत्यानंा ऐकू येईल इततया मोठ्याने जर िब्द उच्चारले असतील, तरच पुढील श्लोकात 
म्िटल्याप्रमारे्– 

 
‘श्रोत्याला ऐकू येईल त्यापेक्षा कमी प्रयत्न करून जर िब्द उच्चारला, तर त्या िब्दाचे लकवा वर्ाचे 

ग्रिर् बदु्धीला एकतर मुळीच िोत नािी, लकवा (पुरेिा प्रयत्नाने िब्द उच्चारल्यास त्याचे ग्रिर्) समग्रपरे् व 
स्पष्परे् िोते. ⁷’ 

 
– तरच ते श्रोत्याला ऐकू येतात अिी पशरन्स्थती असताना बोलण्यामध्ये बोलर्ाऱ्याच्या नेिमीच्या 

स्वाभाशवक उच्चारर्–प्रयत्नािून वरे्गळा असा जो दु्रतलय ⁸, ‘शवलंशबतलय इ. शनरशनराळे धमण शनमार् 
करर्ारा प्रयत्न, त्या प्रयत्नालािी वैयाकरर् ‘ध्वशन’ म्िर्तात. कारर् त्या भतृणिरीनेच म्िटले आिे की — 

 
‘िब्दातील एकेक वर्ण उच्चारल्यानंतर ⁹ त्या उच्चारर्ामध्ये दु्रत वरै्गरे वृत्तींचा वरे्गळेपर्ा उत्पन्न 

करर्ारे ‘ध्वशन’ नामक प्रयत्न कायान्न्वत िोतात. त्या शवकृशतजनक प्रयत्नामुंळे स्फोटाचे स्वरूप बदलत 
नािी. ¹⁰’ 

 
आम्िीसुद्धा िब्दाच्या अशभधा, तात्पयण लक्षर्ा या स्वरूपाच्या प्रशसद्ध व्यापारािूंन अर्गदी वरे्गळया 

अिा (व्यजंना या) व्यापारालाच ‘ध्वशन’ असे नाव शदले. याप्रमारे् व्यजंक िब्द, व्यंजक अथण, व्यंग्य अथण व 
व्यंजनाव्यापार िे चारीिी ‘ध्वशन’ िोत. ¹¹ आशर् या चारींचािी काव्यात समाविे असतो, म्िर्ून (१३ व्या 
काशरकेत म्िटल्याप्रमारे्) ते सर्गळे काव्यिी ‘ध्वशन’ िोय. त्यामुळे ‘काव्याचा आत्मा ध्वशन’ अिासारखे, 
म्िर्जे काव्य आशर् ध्वशन या दोन र्गोष्ी ‘शभन्न’ आिेत असा आिय असलेले (काशरका १ मधील) बोलरे् 
काय लकवा ‘काव्य म्िर्जेच ध्वशन’ अिासारखे, म्िर्जे काव्य आशर् ध्वशन एकच िा अशभप्राय असलेले 
(काशरका १३ मधील) बोलरे् काय, दोन्िी प्रकारचे बोलरे् बरोबर नािी असे नािी. 
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‘वाच्य-वाचक-संशमश्र’– िा समास मध्यमपदलोपी, कमणधारय आिे. वाच्याथण व वाचक (िब्द) 
याचं्या सिवतणमान असा जो संशमश्र म्िर्जे (रसभावाशद व्यंग्याथण) (िा त्या समासाचा शवग्रि). या शठकार्ी 
‘र्गाईला, घोड्याला, मार्साला, पिुला’ या उदािरर्ाप्रमारे् ¹² ‘आशर्’ या िब्दाचा प्रत्यक्ष उपयोर्ग न 
कशरतािी ‘समुच्चय’ िा अथण दाखशवला जात आिे. त्यामुळे वाच्याथणिी ध्वशन (व) वाचक िब्दिी ध्वशन, 
कारर् ते दोघेिी व्यंग्याथाला ध्वशनत करीत असल्यामुळे दोघाचं्यािी शठकार्ी ‘व्यंजकत्व’ आिे. शवभाव, 
अनुभाव (व व्यशभचाशरभाव) याचें काव्यात शमश्रर् झालेले असल्यामुळे जो प्रकाशित िोतो, तो (रसाशदरूप) 
व्यंग्याथणिी ‘ध्वशन’, कारर् तो ‘ध्वशनत केला जातो.’ ‘िब्द’ म्िर्जे िब्दन-शक्रया म्िर्जे िब्दव्यापार. पर् 
तो व्यापार अशभधा वर्गैरेंच्या स्वरूपाचा नव्िे, तर काव्याचा आत्मा असलेला (व्यजंना िा) व्यापार, म्िर्नू 
तोिी ‘ध्वशन’ च, कारर् तो ‘ध्वनन’ या स्वरूपाचा असतो. आशर् ‘काव्य’ या सं् ेला पात्र िोर्ारी जी 
(िब्दाथणसमूिरूपी) वस्तु, तीिी ध्वशन, कारर् ती वर साशंर्गतलेल्या चारिी प्रकारच्या ध्वनींची बनलेली 
असते. म्िर्नूच या पाचानंािी ‘साधारर्’ असलेला िेतु वृशत्तकार (त्यामंध्ये) ‘व्यंजकत्व िे साम्य 
असल्यामुळे’ या िब्दानंी सारं्गतात. व्यंग्यव्यजंकसबंंध िा ‘ध्वशन’ िब्दाच्या सवण अथांना साधारर् म्िर्जे 
सारखाच लार्गू पडर्ारा आिे, िा आिय. ¹³ 

 
आता पूवी ¹⁴ (अभाववाद्याचं्या शतसऱ्या वर्गाने) ‘भारे्षमध्ये बोलण्याचे प्रकार अनंत असल्याने’ वर्गैरे 

जे म्िटले िोते, त्याचे वृशत्तकार ‘आशर् अिा प्रकारच्या’...इ. वातयाने खंडन करीत आिेत. आता पुढे 
साशंर्गतले जार्ारे ध्वनीचे प्रमुख भेद म्िर्जे (अशववशक्षतवाच्य’ व ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ िे) मुख्य दोन प्रकार 
आशर् त्याचें पोटभेद म्िर्जे अथान्तरसंक्रशमतवाच्य व अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य िे अशववशक्षतवाच्य या 
ध्वशनप्रकाराचे उपप्रकार व असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य व संलक्ष्यक्रमव्यङग्य िे शववशक्षतान्यपरवाच्य या 
ध्वशनप्रकाराचे उपप्रकार. या उपप्रकारामंध्येिी आर्खी पुष्कळ पोटभेद आिेत. ¹⁵ ‘त्याचे के्षत्र फार मोठे’ 
याचा अथण ‘तो ध्वशन सवण काव्यवाङमयाला व्यापर्ारा आिे’ असा िोय. (वृत्तीत) ‘एखादा’ (‘शविरे्ष’) िा 
िब्द (अलंकाराचे शविरे्षर् म्िर्ून) वापरून (वृशत्तकार) ‘अलंकार िा ध्वनीच्या के्षत्राला व्यापू िकत नािी’ 
िे सुचशवतात. आशर् ‘केवळ’ िा िब्द वापरण्यामारे्ग तो (अलंकार) ‘अंर्गी’ (म्िर्जे मुख्य) नसतो, िे 
सारं्गण्याचा (वृशत्तकाराचंा िेतु आिे. (वृत्तीतल्या तिाणवततेतसाम् या िब्दाचे शववरर्–) त्या ध्वनीच्या 
स्वरूपाचे शठकार्ी ‘भाशवत’ म्िर्जे रंु्गतलेले आिे मन ज्याचें, असा लकवा अलौशकक आनंद देरे् िा स्वभाव 
असलेल्या त्या ध्वनीमुळे ज्याचें मन प्रभाशवत झाले आिे आशर् म्िर्ूनच ते मन ज्यानंा डोळे शमटून 
नाचावयास कारर्ीभतू झाले आिे, असा आिय. ‘ध्वशन नािी’ म्िर्र्ारे म्िर्जे शतन्िी प्रकारचे अभाववादी, 
असा अथण. 

 
िीपा 
 

१ पािा, उद द्योत २, काशरका ६. 
 

२ म्िर्जे व्यंग्याथाचे प्राधान्य, पयायोतत, अप्रस्तुतप्रिसंा अिा अलंकाराचं्या कािी उदािरर्ातं व्यंग्याथण 
प्रधान असलेला शदसला, तर त्याचंा ध्वनीत समाविे करावा, ध्वनीची व्याप्ती त्याचं्यापुरतीच मयाशदत 
समजू नये; त्याची व्याप्ती फार मोठी आिे. 
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३ वैयाकरिाचंा ध्वणन — 
 

शवद्वानाचें अग्रर्ी जे वैयाकरर्, ते आपल्या व्याकरर्िास्त्रात ‘ध्वशन’ िी सं्ा वापरतात. त्याचं्या 
त्या ध्वनीमध्ये आम्िालंा म्िर्जे ध्वशनकाव्यिास्त्रकारानंा एक असे वैशिष्ट्य शदसले की, जे वैशिष्ट्य 
आम्िाला उत्तम काव्यातिी शदसते. म्िर्नू या साम्यामुळे आम्िालंा उत्तम काव्यालािी ‘ध्वशन’ िी सं्ा देरे् 
योग्य वाटले तेव्िा ‘ध्वशन’ िे नाव वैयाकरर्ासंारखे शवद्वान परंपरेने वापरीत आलेले आिेत. म्िर्ून तेच नाव 
आम्िीिी वापरीत आिोत. ‘ध्वशन’ िे नाव शबनपरंपरेचे, कोर्ीतरी लंुग्यासुंग्याने केवळ आपल्या लिरीमुळे 
प्रचारात आर्लेले नािी. 
 
‘स्फोि –’ णसिान्त – 
 

ध्वशन काव्य–स्वरूपाच्या शववचेनात वैयाकरर्ाचं्या ‘स्फोट’ शसद्धान्ताला फार मित्तव आिे. उत्कृष् 
काव्याला ‘ध्वशनकाव्यिास्रकारानंी ‘ध्वशन’ िी सं्ा शदली. त्या सं्ेचा पायाच मुळी वैयाकरर्ाचंा 
स्फोटशसद्धान्त िा आिे. म्िर्ून स्फोट-शसद्धान्ताची सशवस्तर, यथाथण कल्पना असरे् ध्वशनकाव्यिास्राच्या 
अभ्यासकाला आवशयकच आिे. ती कल्पना आम्िी येथे थोडतयात देत आिोत – 
 

आपर् वळेोवळेी िब्द उच्चारीत असतो. प्रत्येक वर्ण उच्चारताना आपल्या शजभेचे टोक वर्गैरे 
अवयवाचंा आपल्या मुखातल्या कोर्त्यातरी भार्गाला स्पिण िोत असतो. मुखातल्या त्या त्या भार्गानंा 
(स्थानानंा) कंठ, तालु, मूधणन्, दंत, ओष्ठ अिा सं्ा देण्यात आल्या आिेत. अिा रीतीने बोलर्ाऱ्याचं्या 
शजव्िाग्राशद अवयवाचंा मुखातल्या स्थानािंी स्पिण व शवभार्ग झाल्याने वर्ांच्या उच्चाराची उत्पत्ती िोते. या 
वर्ोच्चारामुळे ‘वीचीतरंर्ग’ न्यायाने दुसरा, शतसरा, असे आवाज एकामुळे एक व एकामार्गून एक असे उत्पन्न 
िोत रािातात. ऐकर्ाऱ्याचं्या कानावंर तो प्रथम झालेला वर्ोच्चार पडत नािी, तर त्यामुळे एकामार्गून एक 
आवाज उत्पन्न िोत िोत, त्यापंैकी पंचशवसावा, पन्नासावा, जो कोर्ता त्याच्या कानाजवळ उत्पन्न िोईल, तो 
त्याला ऐकू येतो. वर्ोच्चारानंतरच्या, या, त्याला ऐकू येर्ाऱ्या िवेटच्या, आवाजाला वैयाकरर्ानंी ‘ध्वशन’ 
अिी सं्ा शदली आिे. 
 

भारे्षतील शनरशनराळया वर्ांची ्ानरूप, प्रकािमय जार्ीव आपल्या मनात आधीपासून असतेच. 
समजा, ‘र्ग’ म्िर्ावयाचे आिे, तर त्या ‘र्ग’ ची प्रकािमय जार्ीव आधी आपल्या मनात असतेच. ‘र्ग’ च्या 
त्या जाशर्वलेा आपर् ‘र्ग’ िा वर्ण उच्चारून प्रकट स्वरूप देतो. त्या ‘र्ग’ च्या उच्चारामुळे आवाज उत्पन्न िोत 
जातात व त्यापंैकी कोठलातरी ध्वशन ऐकर्ाराच्या कानी पडतो. तो कानी पडल्यावर त्याच्यािी मनात 
आधीपासून असलेली ‘र्ग’ या वर्ाची जार्ीव जार्गतृ िोते. ध्वनीमुळे ती जार्ीव शनमार् िोत नािी; कारर् 
ती जार्ीव आपल्या मनात आधीपासून असतेच. ध्वनीमुळे त्या वळेी ती जार्गतृ िोते, म्िर्जे सुप्त, अव्यतत 
असलेली ‘व्यतत’ िोते. िी, मनात आधीपासून असलेली (वर्ाची) जार्ीव व्यतत करर्ाऱ्या प्रशतभेला लकवा 
शचत् िततीला वैयाकरर् स्फोटाचा ‘वर्णस्फोट’ िा प्रकार म्िर्तात. म्िर्जे ध्वनीमुळे स्फोट ‘अशभव्यतत’ 
िोतो, म्िर्जेच स्फोट िा व्यगं्य असून ध्वशन त्याचा व्यजंक असतो. 
 

िे झाले एका वर्ाच्या उच्चाराच्या बाबतीत. पर् बोलताना आपर् िब्द व त्यानंी बनलेले वातय 
लकवा वातये उच्चारीत असतो. या िब्दाचंीिी जार्ीव आपल्या मनात आधीपासून असतेच. (उदा. ‘कमल’ 
िा िब्द आपर्ालंा मािीत आिेच). िब्दाचं्या या, आधी असलेल्या, जाशर्वलेा प्रकट करण्याच्या िेतूने 
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बोलर्ारा ते ते िब्द उच्चारतो. पर् एक एक िब्द अनेक वर्ांचा बनलेला असल्यामुळे बोलर्ारा, िब्दातील 
एक एक वर्ण एकामार्गून एक उच्चारतो. तेव्िा प्रत्येक वर्ोच्चाराचे ध्वशनदेखील ऐकर्ाऱ्याच्या कानावंर 
एकामार्गनू एक असेच पडतात. पशिला ध्वशन कानी पडताच शवरून जातो मर्ग दुसरा ध्वशन कानी पडतो, 
तोिी नष् िोतो व शतसरा ध्वशन कानी पडतो. प्रत्येक ध्वशन याप्रमारे् नष् झाला, तरी तो कानी पडल्यावर 
त्याचा ऐकर्ाऱ्याच्या मनावर संस्कार उमटतो. तेव्िा िब्दातील िवेटच्या वर्ाचा ध्वशन कानी पडला, की 
िब्दातील आधीआधीच्या प्रत्येक वर्ोच्चारांच्या ध्वनींचे संस्कार व िवेटच्या ध्वनीचा अनुभव म्िर्जे िवेटचा 
ध्वशन ऐकरे् यामुंळे िब्दाचा स्फोट अशभव्यतत िोतो, म्िर्जे ऐकर्ाऱ्याच्या मनात आधीपासून असलेल्या 
(िब्दाच्या सुप्त) जाशर्वचेी अशभव्यन्तत करर्ारी शचत् ितती जार्गृत िोते. ती जार्गतृ झाली की, मर्ग त्या 
िब्दाचा अथण श्रोत्याचं्या ध्यानात येतो या संपूर्ण िब्दाची श्रोत्याच्या मनात आधीपासून असलेली जार्ीव 
जार्गतृ करर्ारे शचत् िततीचे स्फुरर् म्िर्जे ‘िब्दस्फोट’ िोय. श्रोत्याच्या कानी पडर्ाऱ्या ध्वनींच्यामुळे िा 
िब्दस्फोट अशभव्यतत िोतो, म्िर्जेच येथेिी ध्वशन िे स्फोटाचे ‘व्यंजक’ असतात व स्फोट िा ‘व्यंग्य’ 
असतो.’ 
 

काव्यातील व्यंजक िब्द व अथण यानंा ‘ध्वशन’ िी सं्ा देण्याचे कारर्– 
 

उत्कृष् काव्यातले वाचक िब्द व वाच्याथण िे देखील ‘व्यंजक’ असतात. तेव्िा वैयाकरर्ाचंा ध्वशन व 
उत्कृष् काव्यातले वाचक िब्द व वाच्याथण या दोिोंमध्ये व्यंजकत्व िे साम्य असल्यामुळेच काव्याच्या 
जार्कारानंीदेखील उत्तम काव्यातल्या व्यजंक िब्दाथांना ‘ध्वशन’ अिी सं्ा शदली. 
 
अनुरर्नरूप व्यगं्याथण – 
 

घंटेचा टोला देर्ाराने टोला शदला, की त्या टोल्याच्या पशिल्या आवाजामार्गोमार्ग एकामार्गनू एक 
त्याचे पडसाद उत्पन्न िोत रािातात, यालाच ध्वशनकाव्यिास्र्ानंी ‘अनुरर्न,’ ‘अनुस्वान’ असे म्िटले 
आिे. टोल्याचा पशिला आवाज आपल्या कानी पडत नािी, तर त्यामुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या अनुनादापंैकी 
कोर्ता तरी अनुनाद आपल्या कानी पडतो. या, आपल्या कानी पडर्ाऱ्या अनुनादाला वैयाकरर्ानंी ‘ध्वशन’ 
म्िटले आिे. आशर् टोल्याचा पशिला आवाज म्िर्जे स्फोट, असे नैयाशयक म्िर्तात. त्याचे कारर् असे 
असाव े की, एखादी वस्तु फुटली असताना जसा आवाज िोतो, तसा कािीसा घंटेच्या टोल्याचा पशिला 
आवाज असतो. वैयाकरर्ाचं्या मते ‘स्फोट’ म्िर्जे काय िे वर याच टीपेत साशंर्गतले आिे. ध्वनीच्या 
‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ प्रकारामध्ये वाच्याथण समजल्यावर मर्ग शवशिष् पशरन्स्थतीमुळे वस्तु लकवा अलंकार या 
स्वरूपाचा व्यंग्याथण आपल्या लक्षात येतो; तेव्िा काव्यातले िब्द वाचरे् लकवा ते कानी पडरे्, त्याचंा 
वाच्याथण समजरे् िा झाला वैयाकरर्ाचं्या ‘ध्वनी’ सारखा, आशर् िळूिळू ध्यानात येर्ारा व्यंग्याथण िा 
स्फोटासारखा समजावयाचा. रसाशदरूप व्यंग्याथण िा वाच्याथण समजताच तत्क्षर्ी प्रतीत िोतो, म्िर्ून तेथे 
असलेला वाच्याथण व व्यंग्याथण समजण्याचा ‘क्रम’ लक्षात येत नािी. पर् वस्तुरूप लकवा अलंकाररूप 
व्यंग्याथण िळूिळू, क्रमाने लक्षात येतो, म्िर्ून त्याला घंटेच्या अनुस्वानासारखा, म्िर्जे क्रमाने लक्षात 
येर्ारा असे म्िटले आिे. या प्रकाराची संपूर्ण कल्पना पढेु उद घोत २, काशरका २० व तीवरील वृत्तीवरून 
येईल. 
 

ध्वशनकाव्य व काव्यातील ‘ध्वशन’ – 
 



 

अनुक्रमणिका 

सत्कशव जेव्िा काव्य रचतो, तेव्िा त्याला कािी शविरे्ष अशभप्राय, कािी शविरे्ष सुंदर अथण रशसक वाचकाचं्या 
प्रत्ययाला आर्ून द्यावयाची इच्छा असते. तो इष् पशरर्ाम घडून यावा, यासाठी तो शविरे्ष िब्द व व्यंजक 
अथण याचंी जुळर्ी करतो. रशसकाने ते िब्द वाचून त्याचंा वाच्याथण त्याला समजला की, त्या काव्यातला 
व्यंग्याथण म्िर्जेच कवीच्या मनातील मूळचा ‘शविरे्ष अशभप्राय’ त्या रशसकाच्या लक्षात येतो. काव्यात कवीने 
कािी शवशिष् लयीचा उपयोर्ग केला असला लकवा काकु’ म्िर्जे आवाजातील शवशिष् प्रकारचे बदल याचंा 
उपयोर्ग केलेला असला, तर त्यामुळेिी शवशिष् व्यगं्याथण सूशचत िोण्यास मदत िोते. कवीने शनवडलेले 
व्यंजक िब्द, व्यंजक अथण, िब्दलाशलत्य, काकु, िब्दाची लय इत्यादींमुळे व्यंग्याथण सुंदर िोत असतो, व 
त्याने वापरलेल्या उपायामुंळे रशसकाच्या हृदयातिी तो व्यंग्याथण तिाच सुंदर स्वरूपात प्रकाशित िोतो. 
आनंदवधणनानंी शवशिष् प्रकारच्या काव्याला ध्वशन असे म्िटले आिे, पर् अशभनवरु्गप्तानंी अिा (सुंदर 
व्यंग्याथण प्रधान असलेल्या) काव्यातला व्यंग्याथण ‘ध्वशनत िोतो’ म्िर्ून त्यालािी ध्वशन मानाव ेअसे म्िटले 
आिे. अिा काव्यातील िब्द व वाच्याथण िे व्यंजक असतात म्िर्ून त्या काव्यातले िब्द व अथण या दोघानंािी 
ध्वशन मानाव ेअसे ते म्िर्तात. िे व्यंजक िब्द व अथण ‘ध्वननव्यापाराने’ व्यंग्याथण सूशचत करतात. म्िर्ून तो 
व्यापारिी ‘ध्वशन’ व सवण काव्य िेिी ‘ध्वशन’. अिा रीतीने व्यंजक िब्द व अथण, ध्वननव्यापार, प्रधान व्यंग्याथण 
व सवण काव्य या पाचानंािी अशभनवरु्गप्त ‘ध्वशन’ िी सं्ा देतात. 
 

४ िे संबंध सूत्र पढुीलप्रमारे् आिे– 
 

उपज्ञोपक्रमं तदाद्याणचख्यासायाम् ।– (अष्ाध्यायी, २-४-२१). या सूत्राचा अथण:– उपज्ञा (म्िर्जे 
्ान) आशर् उपक्रम (म्िर्जे आरंभ). िे िब्द र्षष्ठी तत्परुुर्ष समासाच्या िवेटी असतील आशर् जार्र्ारा व 
आरंभ करर्ारा जर अनुक्रमे ‘प्रथम’ जार्र्ारा व ‘प्रथम’ आरंभ करर्ारा असतील तर तो तत्पुरुर्ष समास 
नपुंसकललर्गी िोतो. उदा. पाणिनेः उपज्ञा पाणिन्युपजं्ञ (व्याकरिम् ।) 
 

५ वाक्यपदीयम् १—१०२/१७१. येथे ‘स्फोट’ िा िब्द ‘उच्चारण्याच्या मौशखक साधनाचं्या संयोर्ग–
शवभार्गामुंळे उत्पन्न िोर्ारा पशिला आवाज’ या अथी वापरला आिे. ‘स्फोट’ िब्दाचा िा अथण िब्दाला 
अशनत्य मानर्ाऱ्या म्िर्जे (‘िब्द उत्पन्न िोतो’ असे समजर्ाऱ्या) नैयाशयकाचं्या मतानुसार आिे. वैयाकरर् 
या पशिल्या आवाजाला ‘स्फोट’ म्िर्त नािीत, तर श्रोत्याच्या मनात आधीपासूनच संस्काररूपाने 
असलेली, पर् िवेटचे आवाज म्िर्जे ध्वशन ऐकल्यानंतर जार्गृत िोर्ारी िब्दाची जार्ीव अशभव्यतत 
करर्ाऱ्या शचत् िततीच्या स्फुरर्ाला ते ‘स्फोट’ माशनतात. 
 

६ वाक्ययदीयम् १–८३. 
 

७ कुमाशरलभट्ट, श्लोकवार्मतक, स्फोटवाद, काशरका १० वी. 
 

८ ‘दु्रतलय’ म्िर्जे जलद बोलरे् व ‘शवलंशबतलय’ म्िर्जे सावकाि बोलरे्. ‘इत्यादीं’ मध्ये ‘काकु’ म्िर्जे 
(िोक, भय वर्गैरे) शवकाराचें दिणक स्वरशवकार याचंािी समाविे करावा. 
 

९ मुळातल्या ‘िब्द’ याचा अथण आम्िी ‘एकेक वर्ण’ असा केला आिे, त्याचे कारर् असे की, ‘एकेक वर्ण 
उच्चारल्यावर’ याऐवजी ‘संपूर्ण िब्द उच्चारल्यानंतर’ असा अथण केल्यास त्यानंतर (ऊध्वणम्) दु्रतलय वरै्गरे 
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धमण त्या िब्दात उत्पन्न कररे् अितय आिे. एकेक वर्ण उच्चारल्यानंतर मात्र लय िवी तिी कमी अशधक 
कशरता येईल 
 

१० वाक्यपदीयम्, १–७७. 
 

११ वैयाकरर् िे ‘िब्दज’ िब्दाला ध्वशन म्िर्तात, तर आम्िी साशित्यिास्त्रकार (व्यजंक िब्दापासून प्रकट 
िोर्ाऱ्या) व्यंग्य अथाला ‘ध्वशन’ म्िर्तो. वैयाकरर् स्फोटाची अशभव्यन्तत करर्ाऱ्या वर्ांना ‘ध्वशन’ 
म्िर्तात, तर आम्िी व्यंजक िब्द व व्यंजक अथण यानंा ‘ध्वशन’ म्िर्तो. वैयाकरर् िब्दाच्या िुद्ध रूपामध्ये 
दु्रतलय इ. धमण उत्पन्न करर्ाऱ्या प्रयत्नानंा ‘ध्वशन’ म्िर्तात, तर आम्िी अशभधा इत्यादींिून शनराळया अिा 
व्यंजनाव्यापाराला ‘ध्वशन’ म्िर्तो. 
 

१२ ‘वाच्य–वाचक–संशमश्र,’ ‘िब्दात्मा’, ‘काव्य िे नाव देण्यास योग्य,’ यापंैकी प्रत्येकापुढे लकवा िवेटी 
‘आशर्’ िा िब्द जरी प्रत्यक्ष वापरलेला नसला, तरी र्गाईला, घोड्याला, इ. उदािरर्ापं्रमारे् ‘आशर्’ िा 
िब्द येथेिी अध्याहृत समजावा. ‘गामश्व ंपुरुषं पशुम्’ िा चरर् अथवणवदे, ८–७–११ मध्ये आिे. पतञ्जलीने 
२–२–२९ या पाशर्शनसूत्रावरील भाष्यात जे पद्य उदधृत केले आिे, त्यामध्येिी िा चरर् आिे. 
 

१३ वृत्तीमध्ये वाच्यवाचकसंणमश्रः शब्दात्मा काव्यणमणत व्यपदेश्यः व्यजंकत्वसाम्याद ध्वणनणरत्युक्त : असे 
िब्द आिेत. ते वाचून ज्या सरळ अथाचा बोध िोतो, तो असा :– वाच्य–वाचकसबंंधाने युतत असर्ारा, 
(व्यंजकत्व या धमाने युतत असल्यामुळे) ‘काव्य’ या सं्ेस पात्र असर्ारा जो िब्दसमूि, त्याला (तो 
िब्दसमूि आशर् वैयाकरर्ाचं्या ध्वशन यामध्ये) ‘व्यंजकत्व’ िे साम्य असल्याकारर्ाने ‘ध्वशन’ असे म्िटले 
आिे,” या सरळ अथाला अनुसरूनच आम्िी वृत्तीतल्या वरील िब्दाचंा अनुवाद केला आिे. अशभनवरु्गप्तानंी 
मात्र या िब्दातूंन जो अथण काढला आिे, तो एकंदरीत जरी वृशत्तकाराचं्या मताला शवरोधी नसला, तरी 
अशभनवरु्गप्तानंी ‘ध्वशन’ या िब्दाचे जे पाच अथण केले आिेत, ते वृशत्तकारानंािी अशभपे्रत आिेत असे र्गृिीत 
धरून त्यानंी वृत्तीतल्या िब्दाचंी ओढातार् करूनच काढल्यासारखा वाटतो. 
 

१४ उद द्योत १ मध्ये ‘अभाववाद्याचंा शतसरा वर्गण’, वरील ‘वृशत्त’ पािा. 
 

१५ पािा, उद द्योत २ रा, १२ वी काशरका, व तीवरील वृशत्त. 
 

ध्वन्यालोकः 
 
अस्स्त ध्वणनः । स चासावणववणक्षतवाच्यो णववणक्षतान्यपरवाच्यशे्चणत णिणवधः सामान्येन । 
तिाद्यस्योदाहरिम् –– 
सुविगपुष्ट्पा पृणथवीं णचन्वस्न्त पुरुषाियः । 
शूरश्च कृतणवद्यश्च यश्च जानाणत सेणवतुम् ॥ 
णितीयस्याणप — 
णशखणरणि क्व नु नाम णकयणच्चरं णकमणभधानमसावकरोत्तपः । 
तरुणि येन तवाधरपािलं दशणत णबम्बफलं शुकशावकः ॥ 
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ध्वन्यालोक 
 
तेव्िा ध्वशन आिे (िे आता शसद्ध झाले). तो स्थूल मानाने दोन प्रकारचा : – 
 
(१) अशववशक्षतवाच्य ¹ आशर् (२) शववशक्षतान्यपरवाच्य. ² त्यापंकैी (पशिल्या म्िर्जे 

‘अशववशक्षतवाच्य’) प्रकारचे उदािरर् :— 
 
सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या पृर्थ्वीची फुले, शतघे पुरुर्ष र्गोळा कशरतात :– ³ िूर असलेला, 

शवद्यापारंर्गत असलेला आशर् सेवा किी करावी िे जार्र्ारा. 
 
आता दुसऱ्या (म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य) प्रकारचे उदािरर् :—— 
 
िे तरुर्ी! खरेच, त्या तरुर् पोपटाने कोर्त्या नावाचे तप कोर्त्या नावाच्या पवणतावर आशर् शकती 

दीघणकाळ केले बरे की. ज्यामुळे तो तुझ्या अधरोष्ठाप्रमारे् रततवर्ण असर्ाऱ्या लबबफळाला टोच्या मारून 
त्याचा मोठ्या चवीने आस्वाद घेत आिे? ⁴ 

 
लोचनम् 

 
तेषा ं प्रत्युक्तौ फलमाह— अस्तीणत । उदाहरिपृष्ठे भाक्तत्वं सुशङं्क सुपणरहरं च 

भवतीत्यणभप्रायेिोदाहरिदानावकाशाथं भाक्तत्वालक्षिीयत्वे प्रथमं पणरहरियोग्ये अप्यप्रणतसमाधाय 
भणवष्ट्यदुद द्योतानुवादानुसारेि वृणत्तकृदेव प्रभेदणनरूपिं करोणत – स चेणत । पञ्चधाणप ध्वणनशब्दाथे येन 
यि यतो यस्य यस्मै इणत बहुिीह्यथाश्रयेि यथोणचतं सामानाणधकरण्य ं सुयोज्यम् । वाच्येऽथे तु ध्वनौ 
वाच्यशब्देन स्वात्मा तेनाणववणक्षतोऽप्रधानीकृतः स्वात्मा येनेत्यणवणक्षतवाच्यो व्यञ्जकोऽथगः । एवं 
णववणक्षतान्यपरवाच्येऽणप । यणद वा कमगधारयेिाथगपके्ष अणववणक्षतश्चासौ वाच्यशे्चणत । णववणक्षतान्यपरश्चासौ 
वाच्यशे्चणत । तिाथगः कदाणचदनुपपद्यमानत्वाणदना णनणमत्तनेाणववणक्षतो भवणत, कदाणचदुपपद्यमान इणत 
कृत्वा णववणक्षत एव, व्यङ्प्ग्यपयगन्ता ं तु प्रतीलत स्वसौभाग्यमणहम्ना करोणत । अत एवाथोऽि प्राधान्येन 
व्यञ्जकः, पूवगि शब्दः । ननु च णववक्षा चान्यपरत्वं चेणत णवरुिम् । अन्यपरत्वेनैव णववक्षिात्को णवरोधः ? 
सामान्येनेणत । वस्त्वलङकार रसात्मना णह णिभेदोऽणप ध्वणनरुभाभ्यामेवाभ्या ंसङगृहीत इणत भावः । ननु 
तन्नामपृष्ठे एतन्नामणनवशेनस्य लक फलम्? उच्यते–अनेन णह नामियेन ध्वननात्मणन व्यापारे 
पूवगप्रणसिाणभधातात्पयगलक्षिात्मकव्यापारणितयावगताथगप्रतीतेः प्रणतपत्तगृतायाः प्रयोक्िणभप्रायरूपायाश्च 
णववक्षायाः सहकाणरत्वमुक्तणमणत ध्वणनस्वरूपमेव नामभ्यामेव प्रोज्जीणवतम । 

 
सुविगपुष्ट्पाणमणत । सुविाणन पुष्ट्प्यतीणत सुविगपुष्ट्पा । एतच्च वाक्यमेवासंभवत्स्वाथगणमणत 

कृत्वाणववणक्षतवाच्यम् । तत एव पदाथगमणभधायान्वय ं च तात्पयगशक्त्यावगमय्यवै बाधकवशेन तमुपहत्य 
सादृश्यात्सुलभसमृणिसंभारभाजनता ं लक्षयणत । तल्लक्षिाप्रयोजनं शूरकृतणवद्यसेवकाना ं
प्राशस्त्यमशब्दवाच्यत्वेन गोप्यमानं सन्नाणयकाकुचकलशयुगलणमव महाघगतामुपयद ध्वन्यत इणत । शब्दोऽि 
प्रधानतया व्यञ्जकः, अथगस्तु तत्सहकाणरतयेणत चत्वारो व्यापाराः । 
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णशखणरिीणत । न णह णनर्ववघ्नोत्तमणसियोऽणप श्रीपवगतादय इमा ं णसलि णवदध्युः । 
णदव्यकल्पसहिाणदश्चाि पणरणमतः कालः । न चैवणंवधोत्तमफलजनकत्वेन पञ्चास्ग्नप्रभृत्यणप तपः श्रुतम् । 
तवेणत णभनं्न पदम् । समासेन णवगणलततया प्रतीयेत, तव दशतीत्यणभप्रायेि । तेन यदाहुः – 
‘वृत्तानुरोधात्त्वदधरपािलणमणत न कृतम्’ इणत, तदसदेव । दशतीत्यास्वादयणत, अणवस्च्छन्नप्रबन्धतया, न 
त्वौदणरकवत्परं भुङक्ते; अणप तु रसज्ञोऽिेणत तत्प्रास्प्तवदेव रसज्ञताप्यस्य तपःप्रभावादेवेणत । शुकशावक 
इणत तारुण्यादुणचतकाललाभोऽणप तपस एवेणत । अनुराणगिश्च 
प्रच्छन्नस्वाणभप्रायख्यापनवैदग्ध्यचािुणवरचनात्मकणवभावोिीपनं व्यङ्प्ग्यम् । 

 
अि च िय एव व्यापारा :— अणभधा, तात्पयं, ध्वननं चेणत । मुख्याथगबाधाद्यभावे मध्यमकक्ष्यायां 

लक्षिायास्तृतीयस्या अभावात । यणद वाकस्स्मकणवणशष्टप्रश्नाथानुपपत्तमुेगख्याथगबाधाया ं सादृश्याल्लक्षिा 
भवतु मध्ये । तस्यास्तु प्रयोजनं ध्वन्यमानमेव, तत्तयुगकक्ष्याणनवेणश । केवलं पूवगि लक्षिैव प्रधानं 
ध्वननव्यापारे सहकाणर, इह त्वणभधातात्पयगशक्ती । वाक्याथगसौन्दयादेव व्यङ्प्ग्यप्रणतपत्तःे केवलं लेशेन 
लक्षिाव्यापारोपयोगोऽप्यस्तीत्युक्तम् । असंलक्ष्यक्रमव्यङ्प्ग्ये तु लक्षिासमुन्मेषमािमणप नास्स्त । 
असंलक्ष्यत्वादेव क्रमस्येणत वक्ष्याम्ः । तेन णितीयेऽणप भेदे चत्वार एव व्यापाराः ॥१३॥ 

 
लोचन 

 
त्या अभाववाद्याचें खंडन करण्यापासून फायदा काय, ते वृशत्तकार ‘तेव्िा ध्वशन आिे (िे शसद्ध 

झाले)’ इ. िब्दानंी सारं्गतात. अभाववाद्याचं्या खंडनानतर प्रथम ध्वनीला लक्षर्ारूप मानर्ाऱ्या व (मर्ग) 
ध्वनीला अवर्णनीय म्िर्र्ाऱ्या पक्षाचें खंडन कररे् योग्य िोते. तरीिी वृशत्तकारानंी त्या पक्षाचें खंडन लरे्गच 
केलेले नािी. याचे कारर् असे की, ध्वनीच्या दोन्िी प्रकाराचंी उदािररे् आधी शदल्यानंतर मर्गच ध्वशन 
लक्षर्ारूप आिे अिी िकंा घेरे् व शतचे शनरसन कररे् िी दोन्िी कामे सुकर िोतात. याच शवचाराने (मध्ये) 
उदािररे् द्यावयास अवसर शमळावा म्िर्ून वृशत्तकार ध्वनीच्या मुख्य दोन प्रकारांचे शनरूपर् (आधी) 
करावयास घेत आिेत. पढुील २ ऱ्या उद घोतातील काशरका १ व २ मध्ये ध्वनीच्या दोन प्रमुख प्रकाराचंा जो 
अनुवादरूपाने ⁵ शनदेि केला आिे, त्याला अनुसरून वृशत्तकारच ध्वनीच्या मुख्य प्रकाराचें स्पष्ीकरर् 
‘आशर् तो’ ... इ. िब्दानंी कशरतात. वर जे ‘ध्वशन’ िब्दाचे पाच अथण साशंर्गतले, त्याचं्या बाबतीत 
‘अशववशक्षतवाच्य’ िे शविरे्षर् लावताना तो बिुव्रीशि समास समजून त्याचा शवग्रि ‘ज्याने,’ ‘ज्यामध्ये,’ 
‘ज्यामुळे,’ ‘ज्याचा’ ‘ज्यासाठी’ यापंैकी योग्य तो िब्द वापरून ⁶ कररे् व त्या शविरे्षर्ाचे ‘ध्वशन’ या 
शविषे्यािी समानशवभन्ततकत्व दाखशवरे् सिज ितय आिे. ‘ध्वशन’ िी सं्ा जेव्िा (ध्वशनकाव्यातील) वाच्य 
अथाला लावली असेल, तेव्िा वाच्य िब्दाचंा अथण ‘स्वतः’ असा घ्यावा. त्यामुळे ‘अशववशक्षतवाच्य’ म्िर्जे 
‘अशववशक्षत म्िर्जे र्गौर् केले आिे स्वतःला ज्याने असा’ म्िर्जे व्यंजक (वाच्य) अथण. असेच 
‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ या शविरे्षर्ाचा अथण लावतानािी कराव.े लकवा ‘ध्वशन’ िब्दाचा अथण ‘वाच्याथण’ िा 
घेतल्यास (अशववशक्षतवाच्य व शववशक्षतान्यपरवाच्य) िी दोन्िी शविरे्षरे् ते ‘कमणधारय’ समास समजून त्याचें 
शवग्रि अनुक्रमे ‘जो अशववशक्षत असून वाच्यिी आिे असा’ व जो ‘शववशक्षतान्यपर असून वाच्यिी आिे असा’ 
असे करावते. 

 
आता ध्वनीच्या उदािरर्ामंध्ये कािी वळेा (म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य या प्रकारामध्ये) वाच्य अथाची 

उपपशत्त (म्िर्जे संर्गशत) लावरे् ितय नसरे् वर्गैरेसारख्या कारर्ामुळे तो वाच्य अथण (कवीला) अ—
शववशक्षत असतो, म्िर्जे तो वाच्य अथण रशसकाने लक्षात घ्यावा अिी कवीची इच्छा नसते. पर् कािी वळेा 
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(म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य या प्रकारामध्ये) वाच्य अथाची संर्गशत लार्गत असल्यामुळे तो शववशक्षतच 
असतो, म्िर्जे वाचकाने तो लक्षात घ्यावा असाच कवीचा िेतु असतो; पर् तो वाच्याथण व्यगं्याथामध्ये 
पयणवसान िोर्ारे ्ान करून देतो, ते स्वतःच्या सैौंदयामुळे. म्िर्ूनच या दुसऱ्या ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ या 
प्रकारामध्ये वाच्याथण िा प्रामुख्याने व्यंजक असतो, तर पशिल्या ‘अशववशक्षतवाच्य’ या प्रकारामध्ये िब्द िा 
मुख्यतया व्यजंक असतो. ⁷ 

 
पर् काय िो, श्रोत्याने वाच्याथण लक्षात घ्यावा अिी वतत्याची इच्छािी असरे् आशर् (त्याच वळेी) 

तो वाच्याथण अन्याथणपर (म्िर्जे व्यंग्याथाला मित्तव देर्ारा) िी असरे्, या दोन र्गोष्ी परस्परशवरुद्ध नािीत 
काय? तर याचे उत्तर िेच की, वाच्याथण वतत्याला जर ‘अन्यपर’ म्िर्ूनच शववशक्षत असला तर त्यात 
कोठला शवरोध? (म्िर्जे तो वाच्याथण श्रोत्याने दुसरा अथण समजावयाचे साधन म्िर्नूच शवचारात घ्यावा 
अिीच वतत्याची इच्छा असली, तर त्यात कोर्तािी शवरोध असर्ार नािी. वाच्याथण स्वतंत्रपरे् शववशक्षत 
असून शिवाय तो अन्यपर असेल, तरच शवरोध येईल.) 

 
‘स्थूलमानाने’ –म्िर्जे या दोन मुख्य प्रकारामंध्ये वस्तु, अलंकार व रसाशद या ध्वनीच्या शतन्िी 

प्रकाराचंा अतंभाव झाला, असा आिय. ⁸ 
 
‘पर् काय िो, (‘ध्वशन आिे’ या वातयात) ‘ध्वशन’ या नावाचा शनदेि केल्यानंतर मर्ग 

अशववशक्षतवाच्य व शववशक्षतान्यपरवाच्य या दोन्िी नावाचंा उल्लेख करण्याचा उपयोर्ग काय? या प्रशनाचे 
उत्तर असे की–िी दोन नाव े ध्वननव्यापाराचे सिकारी कोर् कोर् असतात िे सारं्गतात. पूवी मािीत 
असलेल्या अशभधा, तात्पयण व लक्षर्ा या स्वरूपाच्या तीन व्यापारामुंळे समजर्ाऱ्या (अनुक्रमे वाच्याथण, 
वातयाथण व लक्ष्याथण या) अथांची श्रोत्याला झालेली प्रतीशत आशर् (अशववशक्षतवाच्य प्रकारामध्ये व्यंग्याथाची 
व शववशक्षतान्यपरवाच्य या प्रकारामध्ये वाच्याथण व व्यंग्याथण या दोिोंची) बोलर्ाराला असर्ारी शववक्षा या 
दोन्िी ध्वननव्यापाराला सिकाशरर्ी असतात. अिा रीतीने या दोन नावामुंळे ध्वनीचे स्वरूपच स्पष् केले 
रे्गले. ⁹ 

 
सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या — जी सोन्याची नार्ी फुलशवते, ती ‘सुवर्णपुष्पा’ या वातयाचा अथणच 

असंभवनीय असल्याने या वातयातील वाच्याथण अ-शववशक्षत आिे. म्िर्नूच पदाचंा अथण अशभधेच्या द्वारे 
साशंर्गतल्यावर व तात्पयण-िततीच्या द्वारे त्या पदाथांच्या परस्परसबंंधाचा बोध करून शदल्यावर मर्गच 
बाधकामुळे म्िर्जे तो संबधं जुळशवताना प्रमार्ािंी येर्ाऱ्या शवरोधामुळे ‘सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या’ ... 
इ. वातय त्या अन्वयाचा बाध कशरते व वाच्याथािी सादृशय संबधंाने शनर्गशडत असलेल्या ‘पृर्थ्वी िे सिज 
शमळू िकर्ाऱ्या समदृ्धीच्या साधनाचें आर्गर आिे’ या लक्ष्याथाकडे बोट दाखशवते. अिी लक्षर्ा 
वापरण्यामार्गील प्रयोजन िेच आिे की, ‘िूर असलेला, शवद्यापारंर्गत असलेला व सेवा करण्यात शनपरु् 
असलेला असे शतघे शविरे्ष प्रिसंनीय आिेत.’ िे प्रयोजन येथे िब्दानंी वाच्य झालेले नसल्यामुळे र्गूढ आिे व 
त्यामुळे उत्तम नाशयकेच्या (वस्त्राच्छाशदत) स्तनभाराप्रमारे् ¹⁰ त्या प्रयोजनाला अपूवण सैौंदयण प्राप्त िोऊन ते 
ध्वशनत केले जाते. या ‘अशववशक्षत—वाच्य’ ध्वनीच्या उदािरर्ात िब्द िेच प्रामुख्याने व्यजंक असतात व 
वाच्य अथण िा त्याचंा मदतनीस या नात्याने व्यंजक असतो. याप्रमारे् (येथे) अशभधा, तात्पयण, लक्षर्ा व 
व्यंजना िे चार व्यापार कायण करतात. 
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‘(कोर्त्या नावाच्या) पवणतावर — कारर् जेथे (तप केल्याने) शनर्मवघ्नपरे् सवोत्कृष् शसशद्ध प्राप्त 
िोते, ती श्रीपवणत ¹¹ वर्गैरे स्थानेसुद्धा िी शसशद्ध प्राप्त करून देऊ िकर्ार नािीत. आशर् अिा शसद्धीला 
िजारो शदव्य कल्पाइंतका काळसुद्धा तोकडाच पडर्ार, आशर् पंचान्ग्नसाधन ¹² वर्गैरेसारखे तपिी अिा 
तऱ्िेचे उत्तम फळ प्राप्त करून देण्यास समथण असते, असेिी ऐशकवात नािी. तव (तुझ्या) िे वरे्गळे पद आिे 
(म्िर्जे त्याचा अधरपािलम् याच्यािी समास केलेला नािी). ते समासान्तर्गणत असते, तर त्याचे व्यंजकत्व 
– सामर्थ्यण नष् झाले असते, कारर् मर्ग दशणत या शक्रयापदािी त्याचा संबधं जोडता आला नसता. ¹³ ‘तुझा 
आस्वाद घेतो’ िा अशभप्राय येथे व्यंग्य आिे. त्यामुळे ‘वृत्त साभंाळण्यासाठी त्वदधरपािलम् असा समास 
कवीने योशजला नािी’ असे जे कोर्ीतरी म्िटले आिे. ते चुकीचेच आिे. ¹⁴ ‘टोच्या मारतो आिे’ म्िर्जे 
अखंशडतपरे् एकसारखा आस्वाद घेतो आिे खादाड व्यततीसारखा नुसता खाऊन टाकीत नािी. तर तो या 
फळाची र्गोडी चाखण्यात मोठा रशसक आिे आशर् त्या फळाच्या लाभाप्रमारे्च याला जी रशसकता प्राप्त 
झाली आिे, तीदेखील तपश्चयेच्या सामर्थ्यामुळेच, िा भावाथण. तरुर् पोपट - तारुण्यामुळे योग्य (म्िर्जे 
उपभोर्गक्षम) ¹⁵ काळी याला िे फळ प्राप्त िोरे् िेिी तपामुळेंच िोय. आशर् एका पे्रमी वतत्याने (शतच्या 
अधरास्वादासंबधंीचा) आपला र्गूढ अशभलार्ष शतला कळशवण्यासाठी वरीलप्रमारे् चतुराईने शतची जी 
खुिामत केली आिे, शतच्याद्वारा त्याच्या अशभलार्षरतीचा आलंबन-शवभाव जी ती तरुर्ी, शतला उद्दीशपत 
कररे् िा येथे व्यंग्याथण आिे. 

 
मात्र या (शववशक्षतान्यपरवाच्या प्रकाराचे उदािरर् म्िर्ून शदलेल्या) श्लोकात तीनच व्यापार आिेत 

– अशभधा, तात्पयण आशर् ध्वनन. कारर् येथे मुख्याथाचा बाध वर्गैरे नसल्यामुळे मधल्या अवस्थेत शतसरा 
‘लक्षर्ा’ िा व्यापार येथे नािीच. लकवा अकन्ल्पतपरे्च ‘पोपटाने कोर्ते तप केले’ अिासारखा प्रशन 
शवचाररे् िे व्यविारास अनुसरून नसल्याने मुख्याथाचा म्िर्जे वाच्याथाचा बाध िोतो असे मानून ‘सादृशय’ 
संबंधाच्या आधारावर येथे मधल्या टप्प्यात लक्षर्ा आिे असेिी समजानात का! पर् त्या लक्षरे्चे प्रयोजन 
मात्र व्यंग्यच आिे आशर् ते चौर्थ्या टप्प्यात प्रतीत िोर्ारे आिे. फरक केवळ इतकाच की, पशिल्या 
(सोन्याच्या फुलानंी इ.) उदािरर्ात ध्वननव्यापाराला मुख्यत्वाने मदत करर्ारी ‘लक्षर्ाच’ असते आशर् 
या दुसऱ्या उदािरर्ात मात्र (ध्वननव्यापाराला) अशभधा व तात्पयण या दोन िततींचे प्रामुख्याने सिकायण 
आिे. (या दुसऱ्या उदािरर्ात) वाच्याथाच्या सैौंदयामुळेच व्यंग्याथाची प्रतीशत िोत असल्याने ‘लक्षर्ा’ या 
व्यापाराचा केवळ अंितःच उपयोर्ग िोतो, असा (‘लक्षर्ा आिे असेिी समजानात का?’ असे म्िर्ण्यात) 
आमचा अशभप्राय आिे. 

 
ध्वनीच्या ‘असंलक्ष्यक्रम’ म्िर्जे रसाशद प्रकारात मात्र लक्षरे्चा नुसता स्पिण म्िर्जे शतचे अधुंक 

अन्स्तत्वदेखील नसते. कारर् वाच्याथण व व्यंग्याथण याचं्या ्ानामंधील एक आधी व एक मार्गून िा क्रम 
लक्षातिी येत नािी, िेच तेथे लक्षरे्चा स्पिणसुद्धा िोत नािी याचे कारर् िोय’ ¹⁷ िे आम्िी पुढे ¹⁸ सारं्गर्ार 
आिोत. त्यामुळे दुसऱ्या म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य या प्रकारातिी (वस्तु लकवा अलंकार व्यंग्य असताना 
लक्षर्ा असते असे माशनल्यास अशभधा, तात्पयण, लक्षर्ा व व्यंजना िे) चार व्यापार असतात. ¹⁹ ॥१३॥ 

 
िीपा 
 
१ म्िर्जे ज्यातील वाच्याथण संभवनीय नसल्याने टाकून द्यावा लार्गतो. मारे्ग शदलेल्या उद द्योत १ मध्ये 
‘रु्गर्वृशत्त’ िब्दाचे अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेले चार अथण’ वरची ‘लक्षरे्’ वरील टीप पािा. ज्या काव्यात 
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प्रयोजनवती लक्षर्ा असते, इतकेच नव्िे, तर जेथे ते व्यंग्य प्रयोजनच मुख्य व रम्य असते, ते 
‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे उदािरर् िोय. पुढे उद द्योत २ काशरका १ व तीनंतरची उदािररे् पािा. 
 
२ ज्यातील वाच्याथण संभवनीय असतो; तो टाकून तर द्यावा लार्गत नािीच, पर् तो ‘अन्यपर’ असतो म्िर्जे 
त्याचे कायण मुख्य असलेला दुसरा व्यंग्याथण ध्यानात आर्ून देरे् िेच असते, असा िा ध्वनीचा प्रकार िोय. 
याची सशवस्तर कल्पना येण्यासाठी उद द्योत २, काशरका २ री व त्यानंतरच्या कािी काशरका पिा. 
 
३ ‘पृर्थ्वी सोन्याची नार्ी फुलशवर्ारी’ असरे् िा वाच्याथणच मुळी असंभवनीय आिे, म्िर्ून या बोलण्यात 
संभवनीयता येण्यासाठी वाच्याथाचा त्यार्ग करून ‘पृर्थ्वी िी सिज शमळू िकर्ाऱ्या समृद्धीच्या साधनाचंी 
खार् असरे्’ िा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो. असा लक्षर्ायुतत िब्दप्रयोर्ग करण्यामार्गील प्रयोजन िूर, 
शवद्यापारंर्गत व सेवा करू जार्र्ारा याचें भाग्य अवर्णनीय आिे िे सुचशवरे् िे िोय. या श्लोकात प्रथम 
अशभधेने पदाचं्या अथांचे ्ान िोते. मर्ग तात्पयणवृत्तीने त्याचंा अन्वय कळतो. त्यानंतर वाच्याथाचा बाध 
झाल्यामुळे लक्षरे्ने लक्ष्याथण समजतो. आशर् िवेटी चौर्थ्या टप्प्यात व्यजंनेने प्रयोजन ध्यानात येते. 
 
४ ‘तुझ्या अधरोष्ठासारखे शवम्बफळ चाखायलािी असामान्य तप कराव े लार्गते’ असे म्िर्ून बोलर्ाराने 
शतच्या अधरोष्ठाचा आस्वाद घेण्यासंबंधीचा स्वतःचा अशभलार्ष चतुराईने सुचवरे् व अिा तऱ्िेने शतची स्तुशत 
करून शतच्यािी मनात आपल्या इच्छेला अनुकूल असा अशभलार्ष उद्दीशपत कररे्, िा या श्लोकातला प्रधान 
व्यंग्याथण आिे. पशिल्या (सोन्याच्या फुलानंी ...... इ.) उदािरर्ाप्रमारे् येथे लक्षर्ा नािी. म्िर्ून येथे 
तीनच व्यापार काम करतात :– अशभधेने प्रथम पदाचंा अथण कळतो, मर्ग तात्पयंवृत्तीने त्याचं्या अन्वयाचा 
बोध िोतो व िवेटी शतसऱ्या टप्प्यात व्यंजनेने व्यगं्याथण समजतो. 
 
५ ‘अनुवाद’ याचा येथे अथण एखादा शवर्षय वाचकानंा आधीच मािीत आिे असे र्गिृीत धरून एकदम त्याचे 
शववरर् करू लार्गरे्. 
 
६ उदा. ‘ध्वशन’ या िब्दाचा अथण ‘व्यंजक िब्द’ असा घेतला तर ‘अशववशक्षत आिे वाच्य ज्याने,’. ‘अशववशक्षत 
आिे वाच्याथण ज्यामधील’, ‘अशववशक्षत आिे वाच्याथण ज्यामुळे’, ‘अशववशक्षत आिे वाच्याथण ज्याचा आशर् 
‘अशववशक्षत आिे वाच्याथण ज्यासाठी’ अिा पाच प्रकारानंी ‘अशववशक्षतवाच्य’ िा समास सोडशवता येईल. 
‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ (ध्वशन) या समासामधील ‘ध्वशन’ िब्दाचा अथणिी जर ‘व्यंजक िब्द’ असाच घेतला, 
तर वरीलप्रमारे्च पाच शवग्रि (शववशक्षत व अन्यपर आिे वाच्याथण ज्याने, ज्याचा इ.) िोऊ िकतील. तसेच 
ध्वशन िब्दाचा अथण ‘व्यंजक वाच्य अथण’ , ‘व्यंग्य अथण’, ‘व्यंजनाव्यापार’ व ‘ध्वशनसं्क संपूर्ण काव्य’ यापंैकी 
कोर्तािी घेतला, तरीिी वरीलप्रमारे् ‘अशववशक्षतवाच्य’ या समासाचे प्रत्येकी पाच व शववशक्षतान्यपरवाच्य’ 
या समासाचे प्रत्येकी पाच असे दिा–दिा प्रकारचे शवग्रि िोतील. अिा तऱ्िेने एकंदर पन्नास शवग्रि–प्रकार 
अशभनवरु्गप्तानंा अशभपे्रत आिेत असे बालशप्रया व उत्तुरं्गोदय या टीकातंील शववररे् सारं्गतात, ते मान्य 
केल्यास इतका सूक्ष्म कीस काढण्यात केवळ पाशंडत्य–प्रदिणन िाच िेतू आिे असे म्िर्ाव ेलारे्गल. 
 

तथाशप लोचनातील यथोणचतम् िा िब्द शवचारात घेतल्यास ‘ध्वशन’ िब्दाच्या एकेक अथािी ज्याने, 
ज्याचा इ पकैी एकेका (योग्य त्या) िब्दाचा संबधं जोडल्यास पन्नासाऐवजी प्रत्येकी एकेक असे पाचच 
प्रकार िोतील व ते अशधक सुटसुटीत िोईल. व्यजंक िब्दािी जोडताना ‘ज्याचा,’ व्यंजक वाच्य अथािी 
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जोडताना ‘ज्याने’, व्यंजना-व्यापारािी जोडताना ‘ज्यामुळे,’ व्यंर्ग अथािी जोडताना ’ज्यासाठी व 
ध्वशनकाव्यािी जोडताना ‘ज्यामध्ये’ या िब्दाचंा वापर कशरता येईल. 
 
७ म्िर्ूनच अशववशक्षतवाच्य ध्वनीमध्ये ‘िाब्दी’ व्यंजना असते असे म्िर्तात व ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ 
ध्वनीमध्ये ‘आथी’ व्यंजना असते असे म्िर्तात. शववशक्षतान्यपरवाच्याच्या ‘िब्दिन्ततमूल’ प्रकारामध्ये मात्र 
‘िाब्दी’ व्यंजनाच असते, याचे कारर् तेथे िब्द िा मुख्यतया व्यंजक असतो व वाच्याथण िा त्याचा सिकारी 
असतो. 
 
८ वस्तुध्वशन िा जर लक्षर्ामूल असेल, तर तेथे वाच्याथण िा ‘अशववशक्षत’ असतो. पर् तो वस्तुध्वशन जर 
लक्षर्ामूल नसेल. तर त्यातील वाच्याथण शववशक्षतच असतो. तसेच अलंकारध्वशन व रसाशदध्वशन यामंध्येिी 
वाच्याथण शववशक्षतच असतो. म्िर्ून वस्तु, अलंकार व रसाशद िे पूवी साशंर्गतलेले ध्वनीचे प्रकार 
अशववशक्षतवाच्य व शववशक्षतान्यपरवाच्य या दोन प्रकारामंध्ये अंतभूणत िोतात. 
 
९ म्िर्जे िी नाव े केवळ नावचे नािीत, तर ती अन्वथणक नाव े आिेत. त्याचं्यामुळे या दोन प्रकारातंील 
ध्वनीच्या स्वरूपावर चारं्गलाच प्रकाि पडतो. अशववशक्षतवाच्य प्रकारामध्ये वाच्याथण, वातयाथण व लक्ष्याथण 
याचें श्रोत्याला िोर्ारे ्ान आशर् वतत्याची व्यंग्याथणशवर्षयक शववक्षा िे ध्वननव्यापाराचे सिकारी असतात, 
तर शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीमध्ये वाच्याथण व वातयाथण याचें श्रोत्याला झालेले ्ान आशर् वतत्याची 
वाच्याथणशवर्षयक शववक्षा आशर् व्यंग्याथणशवर्षयक शववक्षा िी ध्वननव्यापाराची सिकारी िोत. 
 
१० पािा, मम्मट, काव्यप्रकाि, उल्लास ५ वा, पृ. १९१ (झळकीकर आवृशत्त). 
 
११ ‘श्रीपवणत’ या िब्दाने नेमका कोर्ता पवणत अशभपे्रत आिे िे सारं्गरे् कठीर् आिे. 
 
१२ या पचं अग्नींचा तपिील कुमारसंभव, ५–२० यामध्ये साशंर्गतला आिे. प्रज्वशलत केलेल्या चार 
अग्नींच्या मध्यभार्गी उभे रािून उन्िाळयातील सूयाकडे एकटक पािात रािरे् िे पचंान्ग्नसाधन िोय. 
 
१३ तव अधरपािलं णबम्बफलं दशणत । याचा वाच्याथण ‘तुझ्या अधरोष्ठाप्रमारे् रततवर्ण असलेल्या 
शबम्बफळाला टोच्या मारीत आिे’ िा आिे. परंतु तव िे पद समासात न घालता स्वतंत्रपरे् वापरल्याने 
त्याचा दशणत याकडेिी अन्वय िोऊ िकतो व त्यामुळे व्यंजनेने ‘तो (शबम्बफळाला टोच्या मारतो आिे’ 
म्िर्जे पयायाने ‘तुला’ म्िर्जे) तुझ्या अधराला टोच्या मारीत आिे’ असा अथण सूशचत िोऊ िकतो. 
 
१४ वृत्त साभंाळूनसुद्धा समास कशरता आला असता (उदा त्वदधरारुिमम्बुरुहाणक्ष यत् .. इ.); तरीपर् 
कवीने तसा समास केला नािी याचे कारर् अशभनवरु्गप्तानंी वर साशंर्गतले आिे यामध्ये जसा कवीचा, तसा 
अशभनवरु्गप्ताचंािी रशसकपर्ा प्रत्ययास येतो. 
 
१५ तारुण्यामुळे िािी उपभोर्ग घउ िकतो व शबम्बफळ िेिी शपकलेल्या अवस्थेतच म्िर्जे योग्य काळीच 
त्या पोपटाला प्राप्त झालेले आिे असा दुिेरी अथण ‘उशचतकाल’ या िब्दाचा िोऊ िकतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

१६ वस्तुतः या उदािरर्ात शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वशन असल्याने लक्षर्ा नािी. तरी तुष्ट्यतु दुजगनः या 
न्यायाने लक्षर्ा घटकाभर माशनली, तरी ती प्रधान नसल्याने िे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे उदािरर् िोऊ 
िकर्ार नािी. अशववशक्षतवाच्य ध्वनीमध्ये लक्षरे्चा आश्रय केल्याशवना व्यंग्याथाकडे जाताच येत नािी, 
म्िर्ूर् लक्षर्ा िी ध्वननव्यापाराला मुख्यतः सिायक असते. शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या उदािरर्ात 
लक्षर्ा न माशनता केवळ वाच्याथामुळे व्यंग्याथाची प्रतीशत िोऊ िकते आशर् कािी उदािरर्ातं लक्षर्ा 
माशनली तरी ती सैौंदयण वाढशवण्यास थोडीिीच मदत कशरते, मुख्यत्वाने नािी. पूवी साशंर्गतलेल्या ‘िे 
धार्ममका! ...’ इ. उदािरर्ातिी लक्षर्ा नािी, पर् ती माशनली तरी व्यंग्याथण–प्रशतपादनाचे कामी शतचे 
मित्तव नर्गण्य आिे. 
 
१७ ध्वनीच्या ज्या प्रकारात लक्षर्ा असते, त्यात अशभधा, तात्पयण, लक्षर्ा व व्यंजना या एकामार्गून एक अिा 
क्रमाने प्रतीत िोतात आशर् त्यामंधील क्रम लक्षात येर्ारा असतो. पर् ‘असलंक्ष्यक्रम’ प्रकारामध्ये वाच्याथण 
समजताक्षर्ी रसाशद व्यंग्याथाची प्रतीशत िोत असल्यामुळे त्या दोन प्रतीतींमध्ये लक्षरे्ला प्रवृत्त िोण्याला 
वावच नसतो. 
 
१८ पुढे म्िर्जे कािी आवृशत्त पृ. १८० वर. पर् पूवी (पािा, िेच पुस्तक उद द्योत१ मध्ये ‘रसाशदस्वरूपाचा 
अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’, ‘वाच्याथण िे व्यंग्याथणप्रकटीकरर्ाचे साधन’ व ‘आकाकं्षा, योग्यता आशर् 
संशनशध’) िा क्रम लक्षात येत नािी असे अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचना’ त म्िटले आिे. 
 
१९ अथात् प्रशतपक्ष्याचे मत क्षर्भर मान्य केल्यासच िे ितय आिे. म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या 
वस्तु व अलंकार या प्रकारामंध्ये लक्षर्ा मान्य केली नािी, तर तीनच व्यापार (अशभधा, तात्पयण व व्यंजना) 
व असंलक्ष्यक्रम प्रकारामध्येिी अथात् तीनच व्यापार असतात. 

 
ध्वन्यालोकः: 

 
यदप्युक्तं भस्क्तध्वगणनणरणत, तत्प्रणतसमाधीयते ––रा 
भक्त्या णबभर्वत नैकत्वं रूपभेदादय ंध्वणनः । 
 
अयमुक्तप्रकारो ध्वणनभगक्त्या नैकत्वं णबमर्वत, णभन्नरूपत्वात् । 
वाच्यव्यणतणरक्तस्याथगस्य वाच्यवाचकाभ्या ं तात्पयेि प्रकाशनं यि व्यङ्प्ग्यप्राधान्ये स ध्वणनः । 

उपचारमािं तु भस्क्तः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आता िेिी जे इतरानंी म्िटले की, ‘लक्षर्ा म्िर्जे ध्वशन,’ त्याचे शनराकरर् पढुीलप्रमारे्—— 
 
ध्वनीचे स्वरूप लक्षिेच्या स्वरूपाहून वेगळे असल्याने हा ‘ध्वणन’ लक्षिेशी एकरूप नव्हे. 
 
िा म्िर्जे नुकतेच ज्याचे दोन प्रकार साशंर्गतले तो ध्वशन लक्षरे्िून शभन्न स्वरूपाचा असल्याने 

लक्षर्ा व तो एकच नव्िेत. (कवीकडून) वाच्याथण व वाचक िब्द याचं्याद्वारा वाच्याथािून वेर्गळा (व्यगं्य) 
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अथण सुचवण्याच्या िेतूनेच तो वरे्गळा (व्यंग्य) अथण जेथे प्रकाशित केला जातो व जेथे त्या व्यंग्याथाचे प्राधान्य 
असते, तो ध्वशन िोय. पर् लक्षर्ा म्िर्जे केवळ ‘उपचार’, म्िर्जे र्गौर् अथाने िब्दप्रयोर्ग कररे् िोय. 

 
लोचनम् 

 
अत एवोभयोदाहरिपृष्ठ एव भाक्तमाहुणरत्यनुभाष्ट्य दूषयणत । अय ंभावः – भस्क्तश्च ध्वणनशे्चणत लक 

पयायवत्तािूप्यम् ? अथ पृणथवीत्वणमव पृणथव्या अन्यतो व्यावतगकधमगरूपतया लक्षिम् ? उत काक इव 
देवदत्तगृहस्य सम्भवमािादुपलक्षिम् ? ति प्रथमं पकं्ष णनराकरोणत— 

 
भक्त्या णबभतीणत । उक्तप्रकार इणत पञ्चस्वथेषु योज्यम्शब्देऽथे व्यापारे व्यङ्प्ग्ये समुदाये च । 

रूपभेदं दशगणयतंु ध्वनेस्ताविूपमाह– वाच्येणत । तात्पयेि णवश्रास्न्तधामतया प्रयोजनत्वेनेणत यावत् । 
प्रकाशनं द्योतनणमत्यथगः । उपचारमािणमणत । उपचारो गुिवृणत्तलगक्षिा । उपचरिमणतशणयतो व्यवहार 
इत्यथगः । मािशब्देनेदमाह– यि लक्षिाव्यापारात् तृतीयादन्यश्चतुथगः प्रयोजनद्योतनात्मा व्यापारो 
वस्तुस्स्थत्या सम्भवन्नप्यनुपयुज्यमानत्वेनानाणियमाित्वाद असत्कल्पः – ‘यमथगमणधकृत्य’ इणत णह 
प्रयोजनलक्षिम्– तिाणप लक्षिास्तीणत कथं ध्वननं लक्षिा चेत्येकं तत्त्वं स्यात । 

 
लोचन 

 
म्िर्ूनच ¹ ध्वनीच्या दोन्िी प्रकाराचंी उदािररे् शदल्यावर मर्गच ‘दुसरे कोर्ी त्याला लाक्षशर्क 

म्िर्तात’ या (काशरका १ मधील) वातयाचा (वृत्तीमध्ये ‘जे इतरानंी म्िटले की लक्षर्ा म्िर्जेच ध्वशन’ या 
िब्दानंी) अनुवाद करून त्या मताचे आता वृशत्तकार खंडन करीत आिेत. ते खंडन कशरताना त्यामार्गील 
शवचारसरर्ी अिी : (१) दोन समानाथणक िब्दामंध्ये असते तसे भन्तत (म्िर्जे लक्षर्ा) व ध्वशन यामंध्ये 
तादात्म्य आिे (असे तुम्िी म्िर्ता) काय? लकवा (२) पशृथवीत्व िा धमण जसा पशृथवीला इतरापंासून वरे्गळी 
काढर्ारा असतो, तसे ‘लक्षर्ा’ िे ध्वनीचे लक्षर् (म्िर्जे असाधारर् धमण) िोय असे तुमचे म्िर्रे् आिे 
काय? लकवा (३) देवदत्ताच्या घरावर एखाद्या वळेी कावळा बसलेला असू िकतो व तेवढ्या वळेापुरता तो 
ते घर दाखशवता येण्याचे शनदिणक शचन्ि िोतो, तिी लक्षर्ा िी एखाद्या वळेी ध्वनीची केवळ शनदिणक िोऊ 
िकते असे तुम्िालंा म्िर्ावयचे आिे? ² आता या शतिींपकैी पशिल्या पक्षाचे (म्िर्ज तादात्म्यपक्षाचे) खंडन 
करण्यात येत आिे :—— 

 
‘(िा ध्वशन) लक्षरे्िी एकरूप (नािी)’ – ‘नुकतेच ज्या ध्वनीचे दोन प्रकार साशंर्गतले तो’ या 

िब्दाचा (व्यजंक) िब्द, (वाच्य) अथण, व्यंजनाव्यापार, व्यंग्य अथण व समग्र काव्य या, ‘ध्वशन’ च्या पाचिी 
अथांिी संबधं जोडावा. ³ लक्षर्ा व ध्वशन याचंी स्वरूपे वरे्गवरे्गळी आिेत िे दाखशवण्यासाठी प्रथम ‘ध्वशन’ चे 
स्वरूप कसे असते ते वृशत्तकार ‘वाच्याथािून’ .. इ. िब्दानंी सारं्गतात. ‘सुचशवण्याच्या िेतूनेच’ म्िर्जे 
िवेटी त्या व्यगं्याथावर रे्गल्यानेच. रशसकाला तृन्प्त लाभरे् िेच (कवीचे) उद्दीष् असल्यामुळे ‘प्रकाशित 
केला जातो’ याचा अथण ‘त्याचे सूचन केले जाते.’ ‘केवळ उपचार’ – ‘उपचार’ म्िर्जे (सादृशय–संबंधावर 
आधारलेली) ‘रु्गर्वृशत्त’ व (सादृशयेतर सबधंावर आधारलेली) ‘लक्षर्ा’ ⁴ म्िर्जे ‘आपल्या प्रशसद्ध (म्िर्जे 
‘वाच्य’) अथाखेरीज वरे्गळया अथाने िब्द वापररे्,’ िा अथण. ‘केवळ’ या िब्दाने वृशत्तकारानंा असे 
सारं्गावयाचे आिे की, एखाद्या उदािरर्ात शतसऱ्या ‘लक्षर्ा’ व्यापारािून शनराळा असलेला, चवथा, 
प्रयोजन सूशचत करर्ारा व्यापार िा लक्षर्ा वापरावयाचे कारर् म्िर्ून खरोखर संभवत असला, तरी 
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सैौंदयणशनर्ममशत करण्यासाठी त्याचा उपयोर्ग नसल्याने त्या व्यापाराला लकमत शदली जात नािी व म्िर्ून तो 
असूनिी नसल्यासारखा असतो, अिा उदािरर्ात ‘केवळ’ लक्षर्ाच असते. ‘प्रयोजनाचे’ लक्षर् 
पुढीलप्रमारे् केले रे्गले आिे– 

 
“मनुष्य ज्या उिेशाने कोर्तीिी कृशत करावयास प्रवृत्त िोतो, ते ‘प्रयोजन’ िोय.” ⁵ वरील 

प्रकारच्या ज्या उदािरर्ात प्रयोजन सूशचत करर्ारा चवथा व्यापार असून नसल्यासारखा असतो, तेथेिी 
लक्षर्ा’ असतेच. ⁶ तेव्िा ‘लक्षर्ा’ व ‘ध्वनन’ िे एकच कसे असतील? 

 
िीपा 
 
१ ‘म्िर्ूनच’ म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या वस्तु (व अलंकार) या प्रकारामंध्ये तुष्ट्यतु दुजगनः या 
न्यायाने का िोईना, पर् लक्षर्ा िी अल्प प्रमार्ात असू िकते, म्िर्ूनच. 
 
२ ‘लक्षर्’ म्िर्जे एखाद्या वस्तूच्या शठकार्ी नेिमीच असर्ारा स्वाभाशवक धमण व ‘उपलक्षर्’ म्िर्जे 
केव्िातरी, पशरन्स्थतीने, आर्गंतुकपरे् उत्पन्न िोर्ारा धमण. 
 
३ म्िर्जे ध्वनीचा या पाचापंैकी कोर्तािी अथण घेतला, तरी ध्वशन िा लक्षरे्िी एकरूप नािी असे 
अशभनवरु्गप्तानंा म्िर्ावयाचे आिे. मात्र ध्वशन या िब्दाचे िे पाच अथण अशभनवरु्गप्तानंीच साशंर्गतले आिेत, 
वृत्तीमध्ये ते कोठेिी दाखशवलेले नािीत. 
 
४ ‘उपचार’ या िब्दाचे िे अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचना’ त पुढे (पािा, कािी आवृशत्त, प,ृ १४७ व १५१) 
साशंर्गतले आिेत. 
 
५ पािा, गौतम न्यायसूत्र, १–१–२४. ‘प्रयोजन’ िब्दाचा िा अथण अशभनवरु्गप्तानंी पूवी उद द्योत १ मध्ये 
“‘सहृदया’ चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” वर साशंर्गतला िोता. 
 
६ म्िर्जे व्यंजना जवळजवळ नसूनिी लक्षर्ा मात्र स्पष्परे् असते, असे असल्यावर व्यंजना म्िर्जेच 
लक्षर्ा असे कसे माशनता येईल? 

 
ध्वन्यालोकः 

 
मा चैतत्स्यािस्क्तलगक्षिं ध्वनेणरत्याह– 
अणतव्याप्तेरथाव्याप्तेनग चासौ लक्ष्यते तया ॥१४॥ 
नैव भक्त्या ध्वणनलगक्ष्यते । कथम् ? अणतव्याप्प्तेरव्याप्तेश्च । तिाणतव्यास्प्तध्वगणनव्यणतणरक्तेऽणप णवषये 

भक्तेः सम्भवात् । यि णह व्यङ्प्ग्यकृतं महत्सौष्ठवं नास्स्त तिाप्युपचणरतशब्दवृत्त्या 
प्रणसद्ध्यनुरोधप्रवर्वततव्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते । तथा– 

 
पणरम्लानं पीनस्तनजघनसङगादुभयत– 
स्तनोमंध्यस्यान्तः पणरणमलनमप्राप्य हणरतम् । 
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इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताके्षपवलनैः 
कृशाङ्प्ग्याः सन्तापं वदणत णबणसनीपिशयनम् ॥ 
 
तथा– 
 
चंुणबज्जइ सअहुत्त ंअवरंुणडज्जइ सहस्सहुत्तणंप । 
रणमअे पुिो रणमज्जइ णपअे जिे िस्त्थ पुनरुत्त ं॥ 
चुम्ब्यते शतकृत्वोऽवरुध्यते सहिकृत्वः । 
णवरम्य पुना रम्यते णप्रयो जनो नास्स्त पुनरुक्तम् ॥ 
इणत च्छाया) 
 
तथा– 
 

 
जह गणहआ तह णहअअं हरंणत उस्च्छण्िमणहलाओ ॥ 
 
तथा– 
 
अज्जाऍ पहारो िवलदाएँ णदण्िो णपएि थिवट् ठे । 
णमउओ णव दूसहो णच्चअ जाओ णहअए सवत्तीिं ॥ 
भायायाः प्रहारो नवलतया दत्तः णप्रयेि स्तनपृष्ठे । 
मृदुकोऽणप दुःसह एव जातो हृदये सपत्नीनाम् ॥ 
इणत च्छाया) 
 

ध्वन्यालोक 
 
आता ‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे लक्षर् (असाधारर् धमण) असेल’ असेिी मत ¹ िोऊ नये, म्िर्नू साशंर्गतले 

जात आिे की—— 
 
अशतव्यान्प्त आशर् त्याचप्रमारे् अव्यान्प्त (िे दोर्ष) उद भवत असल्यामुळे ती लक्षर्ा त्या (ध्वनी) चे 

लक्षर् (म्िर्जे व्यवच्छेदक, असाधारर् धमण) िी िोऊ िकत नािी ॥१४॥ 
 
भन्तत (म्िर्जे लक्षर्ा) िे ध्वनीचे लक्षर् िोऊच िकत नािी. ते कसे? तर अशतव्याप्तीमुळे आशर् 

अव्याप्तीमुळे. त्यापंकैी अशतव्यान्प्त यामुळे की, ध्वनीिून वरे्गळया शठकार्ीिी लक्षर्ा असू िकते. कारर्, 
ज्या शठकार्ी व्यंग्याथामुळे शविरे्ष सैौंदयण उत्पन्न झालेले नसते, तेथेिी केवळ परंपरेला अनुसरून ² कशव 
वृत्तीने म्िर्जे लक्षरे्ने िब्दाचा प्रयोर्ग कशरताना शदसतात. जसे ³ 

 
‘पुष् स्तन व शनतंबभार्ग याचं्या सपंकामुळे दोन शठकार्ी दबून म्लान झालेली, कृि कशटभार्गाचा 

संपकण  न झाल्याने त्या दोिोंच्या मध्यभार्गी शिरवी राशिलेली, दुबणल झालेल्या बािुलताचं्या आघातामुळे 
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आशर् अस्वस्थपर्ाने सारखी कूस बदलल्यामुळे शवस्कटलेली िी कमशलनीपत्राचंी िय्या त्या तन्वरं्गीला 
झालेला शवरिताप सारं्गत ⁴ आिे.’ 

 
तसेच—— 
 
‘शप्रय मार्साची िभंरवळेा चुंबने घेतली जातात, िजारदा त्याला आललर्गन शदले जाते. थाबंनू 

थाबंून पनुः त्याच्यािी प्रर्यक्रीडा केली जाते. त्या बाबतीत कधी पनुरुन्तत ⁵ िोत नािी. 
 
तसेच—— 
 
‘रार्गावलेल्या, खुिीत असलेल्या, रडवलेे तोंड केलेल्या, िसर्ाऱ्या कोर्त्यािी न्स्थतीत घ्या, ⁶ 

उच्छंृखल शस्त्रया मन िरर् ⁷ कशरतातच. 
 
तसेच— 
 
‘(कशनष्ठ) भायेच्या उरोजावर शप्रय पतीने वलेीच्या ताज्या डिाळीने शदलेला ⁸ तडाखा सौम्य 

असला तरी सवतींना दुःसिच झाला.’ 
 

लोचनम् 
 
णितीय ं पकं्ष दूषयणत— अणतव्याप्तेणरणत । असाणवणत ध्वणनः । तयेणत भक्त्या । ननु 

ध्वननमवश्यम्भावीणत कथं तद्व्यणतणरक्तोऽस्स्त णवषय इत्याह–महत्सौष्ठवणमणत । अत एव 
प्रयोजनस्यानादरिीयत्वाद्व्यञ्जकत्वेन न कृत्य ं णकणञ्चणदणत भावः । महद्ग्रहिेन गुिमािं तिवणत । 
यथोक्तम्– ‘समाणधरन्यधमगस्य क्वाप्यारोपो णववणक्षतः’ इणत दशगयणत । ननु प्रयोजनाभावे कथं तथा व्यवहार 
इत्याह– प्रणसद्ध्यनुरोधेणत । परम्परया तथैव प्रयोगात् । वय ं तु ब्रूमः —प्रणसणिया 
प्रयोजनस्याणनगूढतेत्यथगः । उत्तानेनाणप रूपेि तत्प्रयोजनं चकासणन्नगुढता ं णनधानवदपेक्षत इणत भावः । 
वदतीत्युपचारे णह स्फुिीकरिप्रणतपणत्तः प्रयोजनम् । यद्यगूढं स्वशब्देनोच्येत, णकमचारुत्वं स्यात् ? गूढतया 
विगने वा लक चारुत्वमणधकं जातम् ? अनेनैवाशयेन वक्ष्यणत– यत उक्त्यन्तरेिाशक्य ंयणदणत । अवरंुणधज्जइ 
आणलङ्प्ग्यते । पुनरुक्तणमत्यनुपादेयता लक्ष्यते, उक्ताथगस्यासम्भवात् । 

 
कुणपताः प्रसन्ना अवरुणदतवदना णवहसन्त्यः । 
यथा गृहीतास्तथा हृदय ंहरस्न्त स्वैणरण्यो मणहलाः ॥ 
 
अि ग्रहिेनोपादेयता लक्ष्यते । हरिेन तत्परतन्ितापणत्तः । तथा अजे्जणत । कणनष्ठभायायाः 

स्तनपृष्ठे नवलतया कान्तेनोणचतक्रीडायोगेन मृदुकोऽणप प्रहारो दत्तः सपत्नीना ं सौभाग्यसूचकं 
तत्क्रीडासंणवभागमप्राप्ताना ं हृदये दुःसहो जातः, मृदुकत्वादेव । अन्यस्य दत्तो मृदुः प्रहारोऽन्यस्य च 
सम्पद्यते । दुस्सहश्च मृदुरपीणत णचिम् । दानेनाि फलवत्त्व ंलक्ष्यते । 
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लोचन 
 
दुसऱ्या (म्िर्जे लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘लक्षर्’ आिे, या) मताचे खंडन ‘अशतव्याप्तीमुळे’ ...इ. िब्दानंी 

केले जात आिे. (असौ म्िर्जे) ‘तो’ म्िर्जे ‘ध्वशन,’ तया म्िर्जे शतच्याकडून म्िर्जे लक्षरे्कडून. 
 
पर् काय िो, जेथे (प्रयोजनमलूक लक्षर्ा असते, तेथे (प्रयोजनाचे) ध्वनन असर्ारच, मर्ग 

ध्वननाचे के्षत्र लक्षरे्च्या के्षत्रािून वरे्गळे कसे असर्ार? याचे उत्तर (वृत्तीतल्या) ‘शविरे्ष सैौंदयण’ 
(नसल्यामुळे) इ. िब्दानंी शदले जात आिे. म्िर्ूनच, म्िर्जे (व्यंग्य प्रयोजन असले तरी त्यात) शविरे्ष 
सैौंदयण नसल्यामुळेच कवीला व वाचकालािी त्या प्रयोजनाचे कािीिी मित्तव वाटत नािी व म्िर्ून तेथे 
व्यंजकत्वाची कािीिी र्गरज नसते, िा आिय. 

 
‘शविरे्ष’ िब्दाने इतके दाखशवले रे्गले आिे की, अिा (म्िर्जे व्यजंनेला मित्तव नसलेल्या) 

उदािरर्ात व्यंग्य प्रयोजन िा त्या काव्याचा (आत्मा न िोता) केवळ एक रु्गर्धमण िोतो. उदा. म्िटलेच 
आिे की– “एकाच्या रु्गर्धमाचा दुसऱ्या कोर्ावर तरी आरोप करण्याचा इरादा असल्यास तो ‘समाशध’ 
नावाचा रु्गर् असतो.” ⁹ 

 
पर् काय िो, प्रयोजन नसताना (लकवा ते नर्गण्य असताना) लक्षरे्चा वापर केला जाईलच कसा?’ 

अिी िकंा कोर्ी उपन्स्थत करील, म्िर्ून ‘केवळ परंपरेला अनुसरून’ असे वृशत्तकारानंी म्िटले आिे. 
कारर् वशिवाटीने तसाच (म्िर्जे लक्षर्ायुतत) िब्दप्रयोर्ग केला जातो. 

 
परंतु आम्िी (वृत्तीतल्या) ‘प्रशसशद्ध’ या िब्दाचा अथण असा लावतो– 
 
प्रयोजनाची प्रशसशद्ध म्िर्जे प्रयोजन ‘र्गूढ’ नसरे्. प्रयोजन जरी अशतिय स्पष्परे् प्रतीत िोर्ारे 

असले, तरी एखाद्या (सोन्याच्या लकवा रत्नाचं्या) खशजन्याप्रमारे् ते प्रयोजन ध्वशनकाव्यात जरा झाकलेले, 
लपलेले असाव ेलार्गते, िा आिय. ‘सारं्गत आिे’ या लाक्षशर्क िब्दप्रयोर्गामारे्ग (बोलून दाखवाव ेइततया) 
‘उघडपरे् प्रकट करीत आिे’ असे सुचशवरे्, िे प्रयोजन आिे. िे प्रयोजन रु्गप्त न ठेशवता (बोलून दाखवाव े
इततया स्पष्परे् प्रकट करीत आिे असे) वाचक िब्दानंी साशंर्गतले, तरी त्यामुळे वरील उदािरर्ात 
कोर्ता असुंदरपर्ा उत्पन्न िोईल? लकवा ‘सारं्गत आिे’ अिा प्रकारे ते प्रयोजन आडवळर्ाने (लक्षर्ा 
वापरून) वर्णन करण्यामुळे तरी काय शविरे्ष सैौंदयण शनमार् झाले आिे? ह्याच अशभप्रायाने (गं्रथकार) पुढे ¹¹ 
म्िर्र्ार आिेत–‘कारर् जे बोलण्याच्या दुसऱ्या कोर्त्यािी पद्धतीने प्रकाशित िोऊ िकत नािी....’ इ. 

 
अवरंुशडज्जइ म्िर्जे आललशर्गला जातो. ‘पुनरुन्तत’ (म्िर्जे एकदा बोललेले पुन्िा बोलरे्) याचा 

वाच्याथण येथे असभंवनीय असल्यामुळे त्याचा ‘स्वीकारािण नसरे्’ (म्िर्जे कंटाळवारे् असरे्) िा लक्ष्याथण 
स्वीकारावा लार्गतो. 

 
कुणपताः प्रसन्नाः इ. – येथे (र्गृिीताः यातील) ‘ग्रिर्’ याचा लक्ष्याथण ‘स्वार्गतािण असरे्’ िा घ्यावा. 

‘िरर् कशरतात’ याचा लक्ष्याथण ‘वि करून घेतात.’ 
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तसेच–भायेच्या–कशनष्ठ भायेच्या – उरोजावंर शप्रय पतीने क्रीडेच्या वळेी नेिमीप्रमारे् केलेला 
वलेीच्या कोवळया डिाळीचा िलकासा प्रिार, तो सौम्य िोता म्िर्नूच इतर सवतींच्या हृदयाला असह्य 
झाला, कारर् मोिकपर्ाचे फळ असर्ारे त्या क्रीडेमध्ये सिभार्गी िोण्याचे भाग्य त्या सवतींच्या वाट्याला 
आले नव्िते. एकाला शदलेल्या सौम्य तडाख्याचे दुःख दुसऱ्याला शमळते. तो सौम्यिी असतो आशर् असह्यिी 
िोतो, िे आश्चयण ¹² खरेच. ‘शदला’ या िब्दाचा येथे ‘दानाचा मोबदला शमळवला’ िा लक्ष्याथण घ्यावयाचा. ¹³ 

 
िीपा 
 
१ या वातयाचा अथण पढुीलप्रमारे् (दुसऱ्या तऱ्िेने) िी लावता येईल :– ‘आशर् लक्षर्ा िी ध्वनीिी एकरूप 
नसेना का, पर् शतला ध्वनीने ‘लक्षर्’ तर माना! 
 
२ प्रशसशद्ध याचा अथण वर ‘परंपरा’ असा केला आिे. अशभनवरु्गप्त ‘प्रशसशद्ध’ म्िर्जे ‘लक्षरे्मार्गील प्रयोजन 
फारच प्रशसद्ध असरे्’ असा दुसरािी अथण कशरतात. 
 
३ पािा, रत्नावली, २–११. 
 
४ ‘सारं्गत’ याचा वाच्याथण अितय, कारर् ‘िय्या’ सारं्ग ूिकत नािी. म्िर्नू ‘सारं्गत’ याचा लक्ष्याथण ‘प्रकट 
करीत’ असा घ्यावा लार्गतो. लक्ष्याथाच्या वाचकिब्दाऐवजी ‘सारं्गत’ िा िब्द वापरण्यामार्गील प्रयोजन 
अर्गदीच साधे व स्पष् आिे. ते म्िर्जे ‘अर्गदी उघडपरे्’ (प्रकट करीत आिे) िे िोय. 
 
५ ‘पुनरुन्तत’ िा िब्द येथे लाक्षशर्क आिे. त्याचा वाच्याथण उपयोर्गी पडत नािी, कारर् चुंबनाललर्गनाशद 
कृशत या ‘बोलण्या’ चा शवर्षय नसतात. म्िर्ून लक्षरे्ने ‘पुनरुन्तत’ याचा अथण ‘कंटाळवारे्पर्ा’ असा िोतो. 
िी लक्षर्ा फार रुळलेली असल्यामुळे तीत सूशचत िोर्ारे शविरे्ष असे सैौंदयण नािी. 
 
६ येथेिी ‘घ्या’ िब्दाचा ‘धरा,’ ‘पकडा’ अिा तऱ्िेचा वाच्याथण बाशधत िोतो, म्िर्ूनच िा िब्द लाक्षशर्क 
आिे. पर् या िब्दप्रयोर्गाने शविरे्ष सैौंदयण सूशचत िोते असे नािी. येथे ‘घ्या’ याचा लक्ष्याथण ‘पािा’ 
अिासारखा आिे. 
 
७ ‘िरर् कशरतात’ याचािी िब्दिः अथण ‘पळवनू नेतात’ असा िोईल, व लक्ष्याथण ‘आपल्या अधीन कशरतात’ 
असा घ्यायचा. ‘िरर् कशरतात’ या िब्दप्रयोर्गातिी कािीिी सैौंदयण सूचत िोत नािी. 
 
८ ‘शदलेला’ म्िर्जे ‘मारलेला’. येथेिी तडाखा िा ‘देण्याच्या’ शक्रयेचा शवर्षय िोरे् असम्भवनीय, म्िर्ून 
त्याचा वाच्याथण बाशधत िोतो. यािी िब्दात सैौंदयण असे मुळीच नािी. या श्लोकात ‘सौम्य’ तडाखा ‘दुस्सि’ 
िोरे् िा शवरोधालंकार व कशनष्ठ भायेला शदलेला तडाखा सवतींना दुस्सि झाला िा असंर्गशत अलंकार, 
यामुंळे चमत्कृशत शनमार् िोते. ‘शदलेला’ या िब्दात कािीिी चमत्कृशत नािी. 
 
९ िे लक्षर् अशभनवरु्गप्तानंी कोठून घेतले, ते समजत नािी. कारर् अशभनवरु्गप्ताचं्या पूवीच्या गं्रथातं ते 
आढळत नािी. मात्र दण्डीने काव्यादिण, १–९१ मध्ये ‘समाशध’ रु्गर्ाचे जे लक्षर् शदले आिे, त्याच्यािी या 
लक्षर्ाचे बरेच साम्य आिे. 



 

अनुक्रमणिका 

१० पशिल्या मताप्रमारे् ‘प्रशसशद्ध’ म्िर्जे (प्रयोजन नसूनिी) लाक्षशर्क िब्दप्रयोर्ग करण्याची वशिवाट आशर् 
अशभनवरु्गप्ताचं्या मताप्रमारे् ‘प्रशसशद्ध’ म्िर्जे प्रयोजन असले, तरीिी ते फारच उघड, अत एव सैौंदयणिीन 
असरे्. 
 
११ ‘पुढे’ म्िर्जे काशरका १५ मध्ये 
 
१२ ‘लोचना’ तल्या णचिम् या िब्दाचा अथण ‘आशययण’ िा आम्िी घेतला आिे, तो योग्यच आिे, पर् या 
पद्यात ‘असंर्गशत’ व ‘शवरोध’ िे दोन अथालंकार शविरे्ष चमत्कृशतजनक असल्यामुळे ‘शचत्र’ याचा ‘शचत्र 
प्रकारचे काव्य’ असािी अथण घेता येरे् ितय आिे. 
 
१३ येथे ‘दान कररे्’ ह्याचा देय वस्तूचा म्िर्जे प्रिाराचा तो स्वीकारर्ाऱ्या वस्तूिी सबंंध घडवनू आर्रे् िा 
लक्ष्याथण स्वीकाररे् आवशयक आिे, कारर् ‘दान’ याचा देय वस्तूवरील स्वतःचे स्वाशमत्व सोडून दुसऱ्याचे 
स्वाशमत्व उत्पन्न कररे् िा वाच्याथण येथे प्रिाराच्या बाबतीत लार्गू पडत नािी. लोचनातील तत्फलवत्त्वम् िा 
पाठ आम्िी कल्पलताशववके (पृ. १२३) वरील पाठाला अनुसरून घेतला आिे. लोचनाच्या इतर 
संस्करर्ामंध्ये फलवत्त्वम् िा पाठ आढळतो. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
तथा – 
 
पराथे यः पीडामनुभवणत भङे्गऽणप मधुरो 
यदीयः सवेषाणमह खलु णवकारोऽप्यणभमतः । 
न सम्प्राप्तो वृलि यणद स भृशमके्षिपणततः 
णकणमक्षोदोषोऽसौ न पुनरगुिाया मरुभुवः ॥ 
इत्यिेकु्षपके्षऽनुभवणतशब्दः । न चैवंणवधः कदाणचदणप ध्वनेर्ववषयः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्याचप्रमारे्—— 
 
‘दुसऱ्यासंाठी जो पीडा (१. दाब, शपळले जारे् २. दुःख) अनुभवतो; मोडला तरी (दुसरा अथण-

मानभरं्ग झाला तरी) जो र्गोडच (दुसरा अथण-स्नेिपूर्णच) असतो; या जर्गात ज्याचा शवकार (१. त्यापासून 
बनवलेले र्गूळ, साखर इ. पदाथण, २. क्रोध इ. मनोशवकार) देखील सवांना खरोखर आवडतो, तो (ऊस) 
नापीक जशमनीत (दुसरा अथण-प्रशतकूल पशरन्स्थतीत) पडल्यामुळे वाढला (दुसरा अथण उत्कर्षण पावला) 
नािी, तर तो काय त्या उसाचा दोर्ष ? आशर् त्या रु्गर्िीन, रेताड जशमनीचा नािी ¹? 

 
या (िवेटच्या उदािरर्ातल्या) ‘अनुभवतो’ या िब्दाचा उसािी अन्वय कशरताना लक्षर्ा शदसली, 

तरी तीमुळे सुंदर प्रयोजन सूशचत िोत नािी. अिा तऱ्िेचे िब्दप्रयोर्ग िी ध्वनीची उदािररे् केव्िाच िोत 
नािीत. 



 

अनुक्रमणिका 

लोचनम् 
 
तथा – पराथेणत । यद्यणप प्रस्तुतमहापुरुषापेक्षयानुभवणतशब्दो मुख्य एव, तथाप्यप्रस्तुते इक्षौ 

प्रशस्यमाने पीडाया अनुभवनेनासम्भवता पीडावत्त्वं लक्ष्यते; तच्च पीड्यमानत्वे पयगवस्यणत । नन्वस्त्यि 
प्रयोजनं तस्त्कणमणत न ध्वन्यत इत्याशङकयाह – न चैवंणवध इणत ॥१४॥ 

 
लोचन 

 
त्याचप्रमारे् (आर्खी एक उदािरर्) – ‘दुसऱ्यासाठी’ .... इ.– (या श्लोकातील) प्रस्तुत जो 

‘सज्जन,’ त्याच्याकडे जोडताना ‘अनुभवतो’ ¹ िा िब्द मुख्याथानेच म्िर्जे वाच्याथानेच घ्यावयाचा आिे. 
तरी अप्रस्तुत जो ऊस, त्याचे रु्गर्वर्णन कशरताना (ऊस िा अचेतन असल्यामुळे) त्याला पीडेचा ‘अनुभव’ 
येरे् अितय असल्याने (चरकात घातल्यामुळे) ‘शपळले जारे्’ िा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो व तो लक्ष्याथण 
‘पूर्णपरे् (म्िर्जे शचपाड िोईपयंत) शपळले जारे्’ या अथात पशरर्त िोतो. 

 
‘पर् काय िो, येथे प्रयोजन आिे की! मर्ग ते काय म्िर्ून ‘ध्वशनत’ िोर्ार नािी?’ अिी िकंा 

आल्यास (वृशत्तकार) शतचे उत्तर ‘आशर् अिा तऱ्िेचे िब्दप्रयोर्ग’.... इ. वातयाने देतात ॥१४॥ 
 

िीपा 
 
१ िा श्लोक जरी रम्य असला, तरी यातला ‘अनुभवतो’ िा िब्द ध्वनीचे उदािरर् नािी. उसाकडे लावताना 
ऊस िा शनजीव, म्िर्ून ‘अनुभवरे्’ त्याच्या शठकार्ी संभवनीय नािी. त्यामुळे वाच्याथण बाशधत िोतो. म्िर्नू 
‘अनुभवतो’ िा िब्द उसाकडे लावताना लक्षर्ायुतत म्िर्ायचा. अथात केवळ या िब्दप्रयोर्गात थोडेसे 
सैौंदयण आिे, पर् अलौशकक सैौंदयण म्िर्जे ध्वशनत्व नािी. या श्लोकात ‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ िा अलंकार आिे. 
अप्रस्तुत उसावरून प्रस्तुत ‘(प्रशतकूल पशरन्स्थतीत सापडलेला) सज्जन’ सूशचत िोत आिे. मोडला, र्गोड, 
इत्याशद अनेक िब्दातं श्लेर्ष आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यतः —— 
 
उक्त्यन्तरेिाशक्य ंयत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन् । 
शब्दो व्यञ्जकता ंणबभ्रद्ध्वन्युक्तेर्ववषयी भवेत् ॥१५॥ 
अि चोदाहृते णवषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यस्क्तहेतुः शब्दः । 
 

ध्वन्यालोक 
 

कारर् —— 
 



 

अनुक्रमणिका 

जो िब्द व्यंजक असून असा सुंदर अथण प्रकाशित करतो की, अथाचे ते सैौंदयण त्याखेरीज दुसऱ्या 
कोर्त्यािी िब्दाने ¹ प्रकाशित िोऊ िकत नािी, तोच िब्द ‘ध्वशन–काव्य’ या सं्ेला पात्र िोईल ॥१५॥ 

 
आशर् या वर शदलेल्या पाचिी उदािरर्ातंले (लाक्षशर्क) िब्द कािी दुसऱ्या िब्दानंी न सारं्गता 

येण्याजोरे्ग सैौंदयण शनमार् करर्ारे नािीत. 
 

लोचनम् 
 
यत उक्त्यन्तरेिेणत । उक्त्यन्तरेि ध्वन्यणतणरक्तेन स्फुिेन शब्दाथगव्यापारणवशेषेिेत्यथगः । शब्द 

इणत पञ्चस्वथेषु योज्यम् । ध्वन्युक्तेर्ववषयीभवेणदणत– ध्वणनशब्देनोच्यत इत्यथगः । उदाहृत इणत । 
वदतीत्यादौ ॥१५॥ 

 
लोचन 

 
‘कारर् बोलण्याच्या दुसऱ्या कोर्त्यािी पद्धतीने’ – म्िर्जे ‘ध्वशन’ सोडून िब्दाच्या इतर प्रशसद्ध 

अिा (अशभधा लकवा लक्षर्ा या) अथणबोधक व्यापाराने, िा आिय. ‘शब्दः’ िा िब्द (ध्वनीच्या वर 
साशंर्गतलेल्या) पाचिी अथांनी घ्यावा. ‘ध्वशन’ या सं्ेला पात्र िोईल– याचा “त्या िब्दाला ‘ध्वशन’ 
म्िर्तात,” िा अथण. शदलेल्या उदािरर्ातं म्िर्जे ‘सारं्गत आिे’ वर्गैरे (पाच) उदािरर्ातं, िा अथण ॥१५॥ 

 
िीपा 
 
१ दुसऱ्या ‘उततीने’ असे मळू काशरकेत आिे. त्याचा ‘िब्दाने’ असा आम्िी अनुवाद केला आिे. मिाकशव 
व्यंजक िब्द योजून असा कािी सुंदर अथण प्रत्ययास आर्तो की, त्याऐवजी दुसरा िब्द वापरला की ते 
सैौंदयण नष् झालेच म्िर्ून समजाव.े अशभनवरु्गप्तानंी उततीने = ‘ध्वशनव्यशतशरतत दुसऱ्या िब्दाथणव्यापाराने 
(उदा. अशभधेने)’ असा अथण केला आिे. आशर् त्या अथात व आमच्या अनुवादात शनराळेपर्ा नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
लक च –– 

 
रूढा ये णवषयेऽन्यि शब्दाः स्वणवषयादणप । 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवस्न्त पदं ध्वनेः ॥१६॥ 
तेषु चोषचणरतशब्दवृणत्तरस्तीणत । तथाणवधे च णवषये क्वणचत्सम्भवन्नणप ध्वणनव्यवहारः प्रकारान्तरेि 

प्रवतगते । न तथाणवधशब्दमुखेन । 
 

ध्वन्यालोक 
 

आिखी असे की – 
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आशर् लावण्य ¹ वर्गैरेंसारखे िब्द की, जे स्वतःच्या यौशर्गक (म्ि. व्युत्पशत्तलभ्य) अथापेक्षा शनराळया 
अथाने रूढ झालेले आिेत, ते वापरल्यामुळे त्यानंा कािी ‘ध्वशन’ िे नाव शमळर्ार नािी ॥१६॥ 

 
आशर् अिा िब्दाचं्या बाबतीत त्या िब्दाचंा केवळ र्गौर् अथाने प्रयोर्ग केलेला असतो. तथाशप असे 

िब्द असलेल्या कािी कािी उदािरर्ानंा जरी ‘ध्वशन’ िे नाव देता येरे् ितय असले, तरी ते शनराळया 
कारर्ामुंळे ² ितय िोते. त्यासंारखे (लाक्षशर्क) िब्द वापरल्यमुळे नव्िे. 

 
लोचनम् 

 
एवं यि प्रयोजनं सदणप नादरास्पदं ति को ध्वननव्यापार इत्युक्त्वा यि मूलत एव प्रयोजनं 

नास्स्त, भवणत चोपचारस्तिाणप को ध्वननव्यापार इत्याह – णकञे्चणत । लावण्याद्या ये शब्दाः 
स्वणवषयाल्लविरसयुक्तत्वादेः स्वाथादन्यि हृद्यत्वादौ रूढाः, रूढत्वादेव 
णितयसणन्नध्यपेक्षिव्यवधानशून्याः । यदाह — 

णनरूढा लक्षिाः काणश्चत्सामर्थ्यादणभधानवत् । 
 
इणत । ते तस्स्मन् स्वणवषयादन्यि प्रयुक्ता अणप न ध्वनेः पदं भवस्न्त; न ति ध्वणनव्यवहारः । 

उपचणरता शब्दस्य वृणत्तगौिी, लाक्षणिकी चेत्यथगः । आणदग्रहिेनानुलोम्य ं प्राणतकूल्य ं
सब्रह्मचारीत्येवमादयः शब्दा लाक्षणिका गृह्यन्ते । लोम्नामनुगतमनुलोमं मदगनम्, कूलस्य प्रणतपक्षतया 
स्स्थतं िोतः प्रणतकूलम्, तुल्यगुरु : सब्रह्मचारी इणत मुख्यो णवषयः । अन्यः पुनरुपचणरत एव । न चाि 
प्रयोजनं णकणञ्चदुणिश्य लक्षिा प्रवृत्तणेत न तणिषयो ध्वननव्यवहारः । 

 
‘ननु देवणड तेल्ल िाणह पलु, िस्म्म गणमट् ठा । लावण्िुज्जलंगु घणर ढोलु्ल पइट् ठा ।’ इत्यादौ 

लावण्याणदशब्दसणन्नधानेऽस्स्त प्रतीयमानाणभव्यस्क्तः । सत्यम्, सा तु न लावण्यशब्दात्, अणप तु 
समग्रवाक्याथगप्रतीत्यनन्तरं ध्वननव्यापारादेव । अि णह णप्रयतमामुखस्यवै समस्ताशाप्रकाशकत्वं ध्वन्यत 
इत्यलं बहुना । तदाह – प्रकारान्तरेिेणत । व्यञ्जअकत्वेनैव । न तूपचणरतलावण्याणदशब्दप्रयोगाणदत्यथगः 
॥१६॥ 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् जेथे प्रयोजन असूनिी ते शवचारात घेण्याइततया मित्तवाचे नसते, तेथे ध्वननव्यापाराला 

कोठला अवकाि असर्ार? असे म्िर्ून जेथे मुळातच प्रयोजन नसते आशर् केवळ (रूशढमलू) लक्षर्ाच 
असते, तेथे कोठला आला आिे ध्वननव्यापार? या आियाने (गं्रथकार) ‘आर्खी असे की’ ...इ. म्िर्तात. 
‘लावण्य’ वर्गैरेसारखे जे िब्द ‘खारट चवीने युतत असरे्’ या आपल्या व्युत्पशत्तलभ्य अथािून शनराळया 
(रमर्ीयत्व इ.) अथाने रूढ झालेले आिेत, असे. (आशर्) ते रूढ झालेले असतात म्िर्नूच त्याचं्या 
बाबतीत (मुख्याथण िा पूर्णपरे् शवसरला रे्गला असल्यामुळे) मुख्याथाचा बाध इ. तीन लक्षर्ाबीजे अन्स्तत्वात 
असर्ाचा प्रशन नसतो. जसे म्िटलेच आिे की – 

 
‘कािी लक्षर्ा वारंवार वापरल्या रे्गल्यामुळे शनरूढ म्िर्जे पूर्णपरे् रूढ झालेल्या असतात. त्यामुळे 

त्या अशभधेसारख्याच िोऊन राितात.’ ³ 
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असे िब्द आपल्या वाच्य म्िर्जे यौशर्गक अथाखेरीज दुसऱ्या (म्िर्जे रूढ) अथाने वापरले तरी ते 
ध्वशन या सं्ेला पात्र िोत नािीत, म्िर्जे ते व्यंजक आिेत असे म्िटले जात नािी. ‘उपचशरत’ (म्िर्जे 
दुय्यम अथाने) या िब्दाचा प्रयोर्ग दोन प्रकाराचंा असतो. (१) र्गौर् (म्िर्जे सादृशय सबंंधावर 
आधारलेला) व (२) लाक्षशर्क (म्िर्जे सादृशयेतर संबधंावर आधारलेला). ‘लावण्य वर्गैरे’ यातंील ‘वर्गैरे’ 
िब्दाने ‘आनुलोम्य,’ ‘प्राशतकूल्य,’ ‘सब्रह्मचारी’ यासंारख्या ‘उपचार’ युतत िब्दाचंा समाविे झाला आिे 
असे समजाव.े ‘अनुलोम’ म्िर्जे केस ज्या शदिनेे वाढतात त्या शदिनेे केले जार्ारे अंर्गमदणन. कूलाला 
म्िर्जे तीराला शवध्वसंक असर्ारा (म्िर्जे त्याला ढासळावयास लावर्ारा) जो जलप्रवाि, तो ‘प्रशतकूल.’ 
‘सब्रह्मचारी’ म्िर्जे दुसऱ्या शवद्यार्थ्याचा जो रु्गरु असतो, त्याच रु्गरूपासून शवद्याजणन करर्ारा. िे झाले या 
िब्दाचें मुख्य म्िर्जे वाच्य (म्िर्जे व्युत्पत्तीने िोर्ारे) अथण. त्याचें यािूंन दुसरे म्िर्जे अनुक्रमे ‘अनुकूल’, 
‘शवरोधी’ व ‘सारखा’ िे जे अथण, ते लक्ष्याथण िोत. या िब्दाचं्या बाबतीत वापरली जार्ारी लक्षर्ा कोठलेिी 
प्रयोजन प्रकट करण्याच्या उदे्दिाने वापरली जात नािी, म्िर्ून त्या प्रयोजनाच्या प्रतीतीसाठी ध्वननव्यापार 
(म्िर्जे व्यंजनाव्यापार) असण्याचा प्रशनच उपन्स्थत िोत नािी. 

 
िकंा – “पर् काय िो, देवशड तेल्ल र्ाशि पलु, द्रन्म्म र्गशमट ठा । लावण्र्जु्जलंरु्ग धशर ढोल्लु पइट ठा ⁴ 

॥ इ. पद्यामध्ये ‘लावण्य’ िा िब्द वापरलेला असून त्यामध्ये ‘अत्यतं मोिकपर्ा’ यासारख्या व्यंग्य अथाची 
अशभव्यन्तत िोत आिे, नािी का?” उत्तर– “खरे आिे, पर् व्यंग्याथण ‘लावण्य’ या िब्दाने प्रकट िोत नािी, 
तर सवण वातयाचा तात्पयाथण समजल्यावर मर्ग (वातयाच्या अथाच्या शठकार्ी असर्ाऱ्या) व्यजंनाव्यापारानेच 
व्यंग्याथण प्रत्ययास येतो. कारर् येथे ‘शप्रयतमेचे मुखच सवण शदिा उजळशवते’ िा अथण सूशचत िोतो. ⁵ तेव्िा 
याशवर्षयी फार चचा कररे् परेु. िाच आिय गं्रथकार ‘शनराळया कारर्ामुंळे’ या िब्दानंी सारं्गतात. ‘शनराळया 
कारर्ामुंळे’ म्िरजे संपूर्ण वातयाच्या अथाचे शठकार्ी असर्ाऱ्या) व्यजंनाव्यापारामुळेच, ‘लावण्य’ इ. िब्द 
वापरल्यामुळे नव्िे, िा आिय. ॥१६॥ 

 
िीपा 
 
१ ‘लावण्य’ िे ‘लवर्’ या िब्दापासून बनलेले भाववाचक नाम. त्या दृष्ीने शवचार केल्यास ‘लावण्य’ याचा 
िब्दिः अथण ‘खारटपर्ा’ असा िोईल. पर् िा व यासारखे शकत्येक िब्द आपर् व्यविारात वाच्याथाने 
म्िर्जे व्युत्पशत्तलभ्य अथाने कधीच वापरीत नािी. ते िब्द ‘सैौंदयण’ वर्गैरेसारख्या अथाने, म्िर्जे त्याचं्या 
वाच्याथािून शनराळया अथानेच वापरण्याची वशिवाट आिे. असल्या िब्दप्रयोर्गामारे्ग केवळ रूढीच असते. 
व्यंग्य प्रयोजन नसतेच, लकवा नसल्यासारखेच असते. (पािा, तन्त्रवार्मतक, ३–१–६–१२). याचा आिय 
असा की, कािी िब्द मुख्य अथाखेरीज इतर अथानेच इतके रूढ झालेले असतात की, तो दुसरा अथणच 
त्याचंा वाच्याथण बनतो. त्याचंा मूळ अथण कधी कोर्ाच्या लक्षातच येत नािी. म्िर्नू तो मूळ अथण बाशधत 
िोण्याचा प्रशनच उद भवत नािी, म्िर्ून तेथे लक्षर्ा असू िकत नािी. म्िर्नू असे िब्द ‘ध्वनी’ ची उदािररे् 
नव्िेतच. 
 
२ म्िर्जे अथाच्या व्यजंकतेमुळे, लाक्षशर्क िब्दामुंळे नव्िे. 
 
३ कुमाणरलभट्ट, तन्त्रवार्मतक, ३–१–६–१२. 
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४ अिमदाबाद येथे १९६८ साली प्रकाशित झालेल्या ‘कल्पलताशववके’ या गं्रथामध्ये पृ. १२३ वर 
वरीलप्रमारे् या अपभं्रि पद्याचा पाठ शदला आिे, तोच आम्िी घेतला आिे. कारर् ‘लोचना’च्या उपलब्ध 
प्रतीमध्ये आढळर्ारा पाठ अत्यंत अिुद्ध असून त्यापासून कािीिी अथणबोध िोत नािी. ‘कल्पलताशववकेा’ 
मध्ये अशभनवरु्गप्ताचं्या ‘लोचन’ टीकेतील सलर्ग उतारे पुष्कळदा उद धृत केलेले आढळतात. या पद्याचा 
कल्पलताशववकेात शदलेला पाठ िुद्ध व सुर्गम आिे. त्याची संस्कृत छाया अिी – दीपके तैलं नास्स्त 
पलमािं, िव्य ंगवेणषतम् । लावण्योज्ज्वलाङग गृहे णप्रयः प्रणवष्टः ॥ 
 

याचा अथण ‘शदव्यात थेंबभरिी तेल नािी. बािेरून तेल शवकत आर्ण्यासाठी दमडी तरी आिे काय 
िे िोधून पाशिले. आशर् इकडे तर लावण्याच्या झळाळीने िरीर उजळून शनघालेला शप्रयकर घरात येऊन 
ठाकला आिे!’ 
 

‘कल्पलताशववके’ या गं्रथातील िा पाठ डॉ. वा. म. कुलकर्ी यानंी आमच्या नजरेस आर्ून शदला. 
या पाठाला ज्याप्रमारे् ‘कल्पलताशववकेा’चा आधार आिे, त्याप्रमारे् काव्यप्रकािावरील सोमेश्वराच्या 
‘संकेत’ नामक टीकेचािी आधार शमळतो. ध्वन्यालोकावरील ‘बालशप्रया’ टीकेतिी णप्रयतमामुखस्य एव 
याबरोबर णप्रयतमस्य एव असा वैकन्ल्पक पाठ शदला आिे. शिवाय अपभं्रि पद्यातील लावण्िुज्जलंगु या 
पुंललर्गी रूपाने णप्रयतमस्य एव या पाठालाच दुजोरा शमळतो. 
 

अथात् ‘लावण्य’ िी कल्पना पुरुर्षापेक्षा शस्त्रयानंा अशधक उशचत असली, तरी नाशयकेने शतच्या 
शप्रयकराचे मुखिी लावण्याच्या झळाळीने युतत आिे असे म्िर्रे् यात अस्वाभाशवक कािी नािी. 
 
५ या पद्याचा वाच्याथण असा आिे- ‘शदव्यात तेल नािी, ते आर्ावयास जवळ दमडीिी नािी आशर् शप्रयतमा 
तर आली आिे; शतचे स्वार्गत कराव ेकसे िी पचंाईत आली !’ पर् जरा शवचार केल्यावर ‘त्याने आपल्या 
लावण्यकान्तीनेच आसमंत उजळवनू टाकल्यामुळे शदव्याची जरूरच काय?’ असा व्यंग्याथण लक्षात येतो. 
मारे्ग उद द्योत १ मध्ये ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ वर ‘िे बघ, माझी तुला शवनंती आिे.’इ. 
र्गाथेमध्ये मुखशणशज्योत्स्नाणवलुप्ततमोणनवहे । यातील कल्पनेसारखीच िी कल्पना आिे. शिवाय या 
उद द्योतातीलच ४ र्थ्या काशरकेमध्ये शवभाशत लावण्यणमवाङगनासु । असे म्िटले आिे, 

 
ध्वन्यालोकः 

 
अणप च– 

मुख्या ंवृलत्त पणरत्यज्य गुिवृत्त्याथगदशगनम् । 
यदुणिश्य फलं ति शब्दो नैव स्खलद गणतः ॥१७॥ 
ति णह चारुत्वाणतशयणवणशष्टाथगप्रकाशनलक्षिे प्रयोजने कतगव्ये यणद शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य 

प्रयोगे दुष्टतैव स्यात् । न चैवम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आर्खी असेिी आिे की —— 
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मुख्य व्यापार (म्िर्जे अशभधाव्यापार) बाजूला सारून रु्गर्वृत्तीने (लक्षरे्ने) लक्ष्य अथाचा बोध 
करून देण्याचे काम ज्या फलाची (म्िर्जे प्रयोजनाची) प्रतीशत करून देण्याच्या उदे्दिाने केले जाते, त्या 
(फलाचा बोध करून देण्याचे) कामी त्या िब्दाची र्गशत (म्िर्जे सामर्थ्यण) मुळीच खंुटत नािी ॥१७॥ ¹ 

 
कारर् अिा उदािरर्ात, अशतिय सैौंदयाने युतत असा अथण प्रकट कररे् अिा स्वरूपाच्या ² 

‘प्रयोजनाचा’ बोध करून देण्यासाठी एखादा िब्द वापरूनिी तो िब्द त्या कामी कोठल्यातरी (बाधक) 
कारर्ाने असमथणच ठरत असेल, तर तो िब्द वापररे् िा दोर्षच िोईल! पर् तो िब्दप्रयोर्ग असा, म्िर्जे 
सदोर्ष ठरत नािी. ³ 

 
लोचनम् 

 
एव ंयि यि भस्क्तस्ति ति ध्वणनणरणत तावन्नास्स्त । तेन यणद ध्वनेभगस्क्तलगक्षिं तदा भस्क्तसणन्नधौ 

सवगि ध्वणनव्यवहारः स्याणदत्यणतव्यास्प्तः । अभ्युपगम्याणप ब्रूमः – भवतु यि यि भस्क्तस्ति ति ध्वणनः । 
तथाणप यणिषयो लक्षिाव्यापारो न तणिषयो ध्वननव्यापारः । न च णभन्नणवषययोधगमगधर्वमभावः, धमग एव च 
लक्षिणमत्युच्यते । ति लक्षिा तावदमुख्याथगणवषयो व्यापारः । ध्वननं च प्रयोजनणवषयम् । न च 
तणिषयोऽणप णितीयो लक्षिाव्यापारो युक्तः, लक्षिासामग््यभावाणदत्यणभप्रायेिाह–अणप चेत्याणद । मुख्या ं
वृणत्तमणभधाव्यापारं पणरत्यज्य पणरसमाप्य गुिवृत्त्या लक्षिारूपयाथगस्यामुख्यस्य दशगनं प्रत्यायना, सा 
यत्फलं कमगभूतं प्रयोजनरूपमुणिश्य णक्रयते, ति प्रयोजने तावद णितीयो व्यापारः । न चासौ लक्षिैव; यतः 
स्खलन्ती बाधकव्यापारेि णवधुरीणक्रयमािा गणतरवबोधनशस्क्तयगस्य शब्दस्य तदीयो व्यापारो लक्षिा । न 
च प्रयोजनमवगमयतः शब्दस्य बाधकयोगः । तथाभावे तिाणप णनणमत्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्य 
चान्वषेिेनानवस्थानात् । तेनाय ंलक्षि-लक्षिाया न णवषय इणत भावः । दशगनणमणत ण्यन्तो णनदेशः । कतगव्य 
इणत । अवगमणयतव्य इत्यथगः । अमुख्यतेणत । बाधकेन णवधुरीकृततेत्यथगः । तस्येणत शब्दस्य । दुष्टतैवेणत । 
प्रयोजनावगमस्य सुखसम्पत्तये णह स शब्दः प्रयुज्यते तस्स्मन्नमुख्याथे । यणद च ‘लसहो बिुः’ इणत 
शौयाणतशयेऽप्यवगमणयतव्ये स्खलद गणतत्वं शब्दस्य तर्वह तत्प्रतीलत नैव कुयाणदणत णकमथं तस्य प्रयोगः । 
उपचारेि कणरष्ट्यतीणत चेत्तिाणप प्रयोजनान्तरमन्वेष्ट्यं, तिाप्युपचार इत्यनवस्था । अथ न ति 
स्खलद गणतत्व,ं तर्वह प्रयोजनेऽवगमणयतव्ये न लक्षिाख्यो व्यापारः, तत्सामग्र्यभावात् । न च नास्स्त व्यापारः 
। न चासावणभधा, समयस्य तिाभावात् । यद्व्यापारान्तरमणभधालक्षिाणतणरक्तं स ध्वननव्यापारः । न 
चैवणमणत । न च प्रयोगे दुष्टता काणचत्, प्रयोजनस्याणवघ्नेनैव प्रतीतेः । तेनाणभधैव मुख्येऽथे बाधकेन 
प्रणववृत्सुर्वनरुध्यमाना सती अचणरताथगत्वादन्यि प्रसरणत । अत एव अमुख्योऽस्यायमथग इणत व्यवहारः । 
तथैव चामुख्यतया सङे्कतग्रहिमणप तिास्तीत्यणभधापुच्छभूतैव लक्षिा ॥१७॥ 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् ‘जेथे जेथे लक्षर्ा असते, तेथे तेथे ध्वशन असतो’ असे तर नािीच. त्यामुळे लक्षर्ा िे जर 

ध्वनीचे ‘लक्षर्’ (म्िर्जे असा - धारर् धमण) आिे असे माशनले, तर लक्षर्ा असेल त्या त्या सवण शठकार्ी 
ध्वशन िी सं्ा द्यावी लारे्गल. परंतु अिा तऱ्िेने माशनलेले ‘लक्षर्ा’ िे ध्वनीचे लक्षर् ‘आशतव्यान्प्त’ या दोर्षाने 
युतत िोईल. (कारर् ध्वशन नसलेल्या शठकार्ीिी लक्षर्ा असेल!) आशर् इततया उपरिी तुमच्या 
समाधानासाठी क्षर्भर असे मान्य केले की, ‘बरे, जेथे जेथे लक्षर्ा असते तेथे तेथे ध्वशन असूिी द्या,’ 
तरीसुद्धा लक्षर्ाव्यापार जो अथण प्रकट कशरतो, तो अथण प्रकट करण्याचे काम ध्वननव्यापार करीत नािी 
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आशर् ज्याचें शवर्षय म्िर्जे अथण वरे्गवरे्गळे असतात, त्यामंध्ये एक धमी व दुसरा धमण असा संबधं ⁴ असू िकत 
नािी, आशर् जो (असाधारर्) ‘धमण’ असतो, त्यालाच ‘लक्षर्’ म्िर्ण्यात येते. आता त्या दोन व्यापारापंैकी 
लक्षर्ा म्िर्जे तर मुख्य नसलेल्या अथांचा बोध करून देर्ारा व्यापार िोय आशर् ध्वननव्यापाराने ज्याचा 
बोध करून शदला जातो, तो अथण त्या लक्षरे्चे ‘प्रयोजन’ िा आिे (व प्रयोजन िा अथण अमुख्य नसून मुख्यच 
असतो ! याच संदभात पािा, कािी आवृशत्त, पृ. ४२४) आशर् त्या प्रयोजनाचा बोध करून देण्याच्या बाबतीत 
(पशिल्या लक्षर्ा-व्यापाराच्या जोडीला) आर्खी एक लक्षर्ाव्यापार कन्ल्परे् योग्य नािी, कारर् त्या 
प्रयोजनाच्या बाबतीत लक्षरे्ला आवशयक असर्ारी (मुख्याथण–बाध इ.) सामग्री नसते. या आियाने 
(गं्रथकार) म्िर्तात– ‘आर्खी असेिी आिे की’ –इ. 

 
मुख्य व्यापार (म्िर्जे अशभधाव्यापार) टाकून (म्िर्जे त्याला रंु्गडाळून ठेवनू) र्गौर् व्यापाराने 

म्िर्जे लक्षरे्ने अ-मुख्य अथाचे (म्िर्जे ‘लक्ष्य’ अथाचे) दिणन म्िर्जे बोध करून शदला जातो, तो बोध 
ज्या ‘कमण ⁵’ असलेल्या फळाला उदे्दिून करून शदला जातो, त्या फळाच्या (म्िर्जे प्रयोजनाच्या) बोधाच्या 
बाबतीत तर (िब्दाचा) अशभधेिून दुसरा म्िर्जे वरे्गळाच व्यापार असतो असे मानरे् भार्ग आिे. तो व्यापार 
म्िर्जे लक्षर्ाव्यापार नव्िे, कारर् लक्षर्ाव्यापार िा अिाच िब्दाच्या शठकार्ी असतो की, ज्या िब्दाची 
र्गती म्िर्जे वाच्य अथाचा बोध करून देण्याची (अशभधा) ितती िी अडखळर्ारी म्िर्जे बाधक प्रमार्ामुळे 
कंुशठत केली जार्ारी असते–आशर् जेव्िा एखादा (लाक्षशर्क) िब्द प्रयोजनाचा बोध करून देतो, तेव्िा 
त्या प्रयोजनाचा बोध करून देण्याचे बाबतीत बाधक प्रमार्ाचे अन्स्तत्व नसतेच. कारर् तसे झाले, म्िर्जे 
बाधक प्रमार् अडथळा आर्ते असे माशनले, व म्िर्ून शद्वतीय लक्षर्ा प्रवृत्त िोते अिी कल्पना केली, तर मर्ग 
या नवीन लक्ष्याथाचा म्िर्जे प्रयोजनाचा, िब्दाच्या वाच्याथािी म्िर्जे पशिल्या लक्ष्याथािी कािीतरी 
संबंध कल्पावा लारे्गल व शिवाय या दुसऱ्या लक्षरे्चा आश्रय करण्यासाठी आर्खी एक प्रयोजन िोधाव े
लारे्गल व अिा रीतीने ‘अनवस्थाप्रसंर्ग’ ⁶ उदभवले. त्यामुळे प्रयोजन िा लक्षर्लक्षरे्चा ⁷ (म्िर्जे लशक्षत 
लक्षरे्चा) शवर्षयच नव्िे, िे तात्पयण. काशरकेतील दशगनम् या िब्दात प्रयोजकाचा अथण ⁸ आिे. ‘(प्रयोजन) 
करून देण्यासाठी’ म्िर्जे ‘(प्रयोजनाचा) बोध करून देण्यासाठी’ असा अथण. ‘अमुख्यता’ म्िर्जे 
‘असमथणता’ म्िर्जे ‘बाधक प्रमार्ाने िन्तत कंुशठत करून टाकलेली असरे्’. ‘त्या’ चा म्िर्जे ‘त्या (र्गंर्गा 
इ.) िब्दाचा वापर. ‘दोर्षच िोईल’ – कारर् तो (म्िर्जे उदा. ‘र्गंर्गा’ िा) िब्द त्या (म्िर्जे उदा. ‘तीर’ 
या) अमुख्य (म्िर्जे दुय्यम, लक्ष्य) अथाने वापरण्याचा िेतूच मुळी प्रयोजनाचा बोध श्रोत्यानंा सिजपरे्, 
सुखाने व्िावा, िा असतो. आशर् ‘तो छोकरा लसि आिे’ इ. उदािरर्ात ‘कमालीचा िूरपर्ा’ (व्यंजनेने) 
प्रत्ययास आर्ावयाच्या बाबतीतिी जर ‘लसि’ िब्दाची िन्तत कंुशठत िोत असेल, तर त्या िब्दाने त्या 
अथाची प्रतीशत केव्िाच िोऊ िकर्ार नािी, आशर् मर्ग तुम्िी तो िब्द वापरता तरी किाला? दुय्यम अथाने 
म्िर्जे दुसऱ्या लक्षरे्चा अवलंब करून तो िब्द त्या अथाचा बोध करून देईल असे तुमचे म्िर्रे् असेल, 
तर त्या लक्षरे्साठीिी (जे) दुसरे प्रयोजन मानावयाचे, ते प्रयोजनिी लक्षरे्नेच ्ात िोर्ार, (मर्ग त्या 
लक्षरे्साठी आर्खी एक प्रयोजन), अिा रीतीने अनवस्थाप्रसंर्ग ओढवर्ार! बरे! (िा अनवस्थाप्रसरं्ग 
टाळण्यासाठी) ‘लसि’ िब्दाचे सामर्थ्यण (‘िौयाशतिय’ या) प्रयोजनाचे बाबतीत कंुशठत िोत नािी असे जर 
(लक्षर्ावादी) म्िरे्ल, तर त्या प्रयोजनाचे ्ान करून देण्याचे कामी लक्षर्ा िा व्यापारिी मानण्याची 
आवशयकता नािी, कारर् लक्षर्ा कायण करू लार्गण्यासाठी (मुख्याथणबाध इ,) जी सामग्री लार्गते, ती येथे 
नािी. आशर् प्रयोजनाचे ्ान कोर्त्या तरी िब्दव्यापारावाचूनच िोते, असेिी म्िर्रे् ितय नािी. तो 
िब्दव्यापार म्िर्जे ‘अशभधा’ नव्िे, कारर् प्रयोजन या अथावर कािी त्या िब्दाचा सकेंत ⁹ झालेला नसतो. 
¹⁰ (तो िब्दव्यापार लक्षर्ािी नव्िे िे नुकतेच शसद्ध केले आिे) आशर् अशभधा लकवा लक्षर्ा यािूंन जर तो 
शनराळा असेल, तर तो ध्वननव्यापार िोय. ‘पर् तो िब्दप्रयोर्ग असा नािी’ –म्िर्जे ‘लसि इ. िब्दाचंा 
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प्रयोर्ग करण्यात दोर्ष तर कोर्ताच नािी, कारर् त्या िब्दापंासून (िौयाशतिय इ.) प्रयोजनाचा बोध 
कोठलािी अडथळा न येता िोतो. त्यामुळे अशभधा िीच मुख्य (म्िर्जे वाच्य) अथण ्ात करून देण्यास 
प्रवृत्त ¹¹ िोऊ इच्छीत असताना बाधक प्रमार्ाने ती अडशवली जाते व मुख्य अथाचा शनर्मवघ्नपरे् बोध करून 
देण्याचे कायण शतच्या िातून िोऊ न िकल्याने ती दुसऱ्या (म्िर्जे लक्ष्य) अथापयंत िातपाय पसरते. म्िर्नू 
‘िा या िब्दाचा अमुख्य ¹² (म्िर्जे आपद धमण म्िर्ून स्वीकारलेला) अथण िोय’ असे म्िटले जाते, 
त्याचप्रमारे् त्या अमुख्य अथावर (अमुख्यत्वाने) सकेंतिी माशनला जातो ¹³ व त्यामुळे लक्षर्ा म्िर्जे 
अशभधेच्या िपेटासारखीच ¹⁴ आिे ॥१७॥ 

 
िीपा 
 
१ मारे्ग उद द्योत १ मध्ये ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ वरील ३७ वी टीप पािा. ‘र्गंर्गा’ िब्द 
वापरल्यामुळेच तर अशतिीतलता, अशतपशवत्रता इ. अथण सूशचत िोतो. तेव्िा या सूशचताथाचा बोध ‘र्गंर्गा’ या 
िब्दामुळेच िोतो. त्या अथाचे बाबतीत तो िब्द मुळीच अडत नािी. मर्ग अडला नािी, तर मुख्याथणबाध वर्गैरे 
(लक्षरे्च्या) अटी येथे नसल्याने प्रयोजनाचा बोध करून देर्ारा व्यापार ‘लक्षर्ा’ कसा असेल? तो (म्िर्जे 
व्यंजना) लक्षरे्िून वरे्गळाच असर्ार! 
 
२ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ वरील ३७ वी टीप. 
 
३ कारर् त्या (उदा. रं्गर्गा) िब्दामुळे ितै्य, पावनत्व या प्रयोजनाचंी प्रतीशत शनर्मवघ्नपर्ाने िोते. 
 
४ म्िर्जे लक्षर्ा िा ‘धमण’ आशर् व्यजंना िा लक्षरे्चा धमी, म्िर्ून त्याचं्यामध्ये धमण–धर्मम–सबधं उत्पन्न 
िोईल! तो संबधं शभन्न (म्िर्जे आश्रयस्थान) असलेल्या पदाथांमध्ये संभवत नािी. 
 
५ ‘फळ’ िे वातयातील ‘उदे्दिून’ यातील शक्रयेचे कमण, असा आिय. 
 
६ ‘अनवस्थाप्रसंर्ग’ च्या स्पष्ीकरर्ासाठी पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ 
वरील ३८ वी टीप पािा. उद द्योत १ मध्ये ‘कोर्त्या िब्दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव’े यामध्येिी 
अशभनवरु्गप्तानंीच या ‘अनवस्थाप्रसंर्गा’ चे स्पष्ीकरर् केले आिे. नंतरच्या काळात मम्मटानेिी 
काव्यप्रकािाच्या दुसऱ्या उल्लासात १६ व १७ या काशरकामंध्ये व त्यावंरील वृत्तीमध्ये या अनवस्थाप्रसंर्गाचे 
सशवस्तर शववरर् केले आिे. 
 
७ या ‘लक्षर्लक्षरे्’ बद्दल मारे्ग उद द्योत १ मध्ये ‘व्यंजनाव्यापार इतर व्यापारािूंन वरे्गळा’ वर ‘लशक्षतलक्षर्ा’ 
असा िब्द वापरला आिे. तेव्िा िी ‘लक्षर्लक्षर्ा’ म्िर्जे ‘लशक्षतलक्षर्ा’ म्िर्जेच ‘शद्वतीय लक्षर्ा’ असा 
अथण. 
 
८ ‘दिणन’ िा िब्द येथे ‘दृशे्’ धातूच्या प्रयोजक रूपाला अन िा शक्रयावाचक ‘कृत’ प्रत्यय लार्गून बनला 
आिे, म्िर्ून येथे दशगनम् याचा अथण ‘पािरे्’ असा नसून ‘दाखशवरे्’ असा (प्रयोजक) आिे. 
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९ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’ मधील टीप 
९वी 
 
१० व्यंजनेची शसशद्ध कशरताना िाच युन्ततवाद मम्मटाने काव्यप्रकाि, २–१५ मध्ये केला आिे. 
 
११ मूळ पाठ प्रणवणवत्सु असा आिे, पर् तो प्रणववृत्सु असा दुरुस्त कररे् आवशयक आिे; म्िर्ून ‘लोचना’ 
च्या सशंितेमध्ये आम्िी दुरुस्त पाठच शदला आिे. िा दुरुस्त पाठ आम्िी कल्पलताशववकेातील पृ. १२४ 
वरील पाठाला अनुसरून शदला आिे. 
 
१२ पूवी उद द्योत १ मध्ये ‘प्रयोजनवती लक्षर्ा’ वरील ‘लक्षर्ा िा अशभधेचा अमुख्य असलेला व्यापार’ असे 
म्िटले आिेच. 
 
१३ लक्षर्ा वारंवार वापरली रे्गल्यास लाक्षशर्क िब्दाचा लक्ष्य अथणिी वाच्याथासारखाच समजला जातो व 
म्िर्ून त्या लक्ष्य अथावरिी त्याचा संकेत झाल्यासारखेच िोते. 
 
१४ लक्षरे्ला अशभधेचे िपूेट मानावयाचे कारर् ती अशभधेच्या मार्गोमार्ग लरे्गच प्रवृत्त िोते. शिवाय अशभधेच्या 
िातून पुरे िोऊ न िकलेले योग्य अथणबोधनाचे कायण पूर्ण करण्यासाठीच ती प्रवृत्त िोते. अिा रीतीने लक्षर्ा 
िी अशभधेला पूरक अिीच असल्यामुळे शतला ‘अशभधेचे पुच्छ’ म्िटलेले शदसते. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तस्मात्—— 

 
वाचकत्वाश्रयेिैव गुिवृणत्तव्यगवस्स्थता । 
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षिं कथम् ॥१८॥ 
तस्मादन्यो ध्वणनरन्या च गुिवृणत्तः । अव्यास्प्तरप्यस्य लक्षिस्य । न णह ध्वणनप्रभेदो 

णववणक्षतान्यपरवाच्यलक्षिः, अन्ये च बहवः प्रकारा भक्त्या व्याप्तन्तेः तस्मािस्क्तरलक्षिम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 

म्हिून —— 
 
लक्षर्ा िी वाचकत्वाच्या (अशभधेच्या) आश्रयानेच रािार्ारी ¹ आिे. ती लक्षर्ा, केवळ व्यंजकत्व 

िाच ज्याचा पाया असतो, अिा ‘ध्वनी’ चे लक्षम (असाधारर् धमण) िोईलच किी? ॥१८॥ 
 
म्िर्ून ध्वशन वरे्गळा आशर् रु्गर्वृशत्त (म्िर्जे लक्षर्ा) वरे्गळी. ² आता, लक्षर्ा िे ध्वनीचे लक्षर् 

मानण्यात ‘अव्यान्प्त’ दोर्षिी आिे. तो असा की, ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ स्वरूपाचा जो ध्वनीचा प्रकार आिे 
तो आशर् ध्वनीचे इतर (उदा. वाचक नसलेले र्गाण्याचे सूर, िावभाव वर्गैरे) शकत्येक प्रकार लक्षरे्च्या 
प्रातंात येऊच िकत नािीत. म्िर्ून भन्तत (लक्षर्ा) िे ध्वनीचे लक्षर् नव्िे. 
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लोचनम् 
 
उपसंहरणत – तस्माणदणत । यतोऽणभधापुच्छभूतैव लक्षिा, ततो 

हेतोवाचकत्वमणभधाव्यापारमाणश्रता तद बाधनेनोत्थानात्तत्पुच्छभूतत्वाच्च गुिवृणत्तः, गौिलाक्षणिकप्रकार 
इत्यथगः । सा कथं ध्वनेव्यगञ्जनात्मनो लक्षिं स्यात ? णभन्नणवषयत्वाणदणत । एतदुपसंहरणत –तस्माणदणत । 
यतोऽणतव्यास्प्तरुक्ता तत्प्रसङगेन च णभन्नणवषयत्वं तस्मािेतोणरत्यथगः । एवम् ‘अणतव्याप्तेरथाव्याप्तेनग चासौ 
लक्ष्यते तया’ इणत काणरकागताणतव्यास्प्तं व्याख्यायाव्यास्प्तं व्याचष्टे – अव्यास्प्तरप्यस्येणत । अस्य 
गुिवृणत्तरूपस्येत्यथगः । यि यि ध्वणनस्ति ति यणद भस्क्तभगवेन्न स्यादव्यास्प्तः । न चैवम्; 
अणववणक्षतवाच्येऽस्स्त भस्क्तः ‘सुविगपुष्ट्पाम्’ इत्यादौ । ‘णशखणरणि’ इत्यादौ तु सा कथम् । ननु लक्षिा 
तावद गौिमणप व्याप्नोणत । केवलं शब्दस्तमथं लक्षणयत्वा तेनैव सह सामानाणधकरण्य ंभजते – ‘लसहो बिुः’ 
इणत । अथो वाथान्तरं लक्षणयत्वा स्ववाचकेन तिाचकं समानाणधकरिं करोणत । शब्दाथौ वा युगपत्त ं
लक्षणयत्वा अन्याभ्यामेव शब्दाथाभ्या ं णमश्रीभवत इत्येवं लाक्षणिकाद गौिस्य भेदः । यदाह – ‘गौिे 
शब्दप्रयोगः, न लक्षिायाम्’ इणत । तिाणप लक्षिास्त्येवेणत सवगि सैव व्याणपका । सा च पञ्चणवधा । तद्यथा 
– अणभधेयेन संयोगात्; णिरेफशब्दस्य णह योऽणभधेयो भ्रमरशब्दः िौ रेफौ यस्येणत कृत्वा, तेन भ्रमरशब्देन 
यस्य संयोगः सम्बन्धः षट्पदलक्षिस्याथगस्य सोऽथो णिरेफशब्देन लक्ष्यते, अणभधेयसम्बन्धं व्याख्यातरूपं 
णनणमत्तीकृत्य । सामीप्यात्, ‘गङ्गाया ंघोषः’ । समवायाणदणत सम्बन्धाणदत्यथगः, ‘यष्टीः प्रवेशय’ इणत यथा । 
वैपरीत्यात् यथा – शिुमुणिश्य कणश्चद्ब्रवीणत— ‘णकणमवोपकृतं न तेन मम’ इणत । णक्रयायोगाणदणत 
कायगकारिभावाणदत्यथगः । यथा अन्नापहाणरणि व्यवहारः प्रािानय ं हरणत, इणत । एवमनया लक्षिया 
पञ्चणवधया णवश्वमेव व्याप्तम् । तथाणह – ‘णशखणरणि’ इत्यिाकस्स्मकप्रश्नणवशेषाणदबाधकानुप्रवशेे 
सादृश्याल्लक्षिास्त्येव । ‘नन्विाङगीकृतैव मध्ये लक्षिा’ । ‘कथं तहु्यगक्तं णववाणक्षतान्यपर’ इणत? तिेदोऽि 
मुख्योऽसंलक्ष्यक्रमात्मा णववणक्षतः । तिेदशब्देन च रसभावतदाभासतत्प्रशमभेदास्तदवान्तरभेदाश्च, न च 
तेषु लक्षिाया उपपणत्तः । तथाणह – णवभावानुभावप्रणतपादके काव्ये मुख्येऽथे 
तावद बाधकानुप्रवशेोऽप्यसम्भाव्य इणत को लक्षिावकाशः ? 

 
ननु लक बाधया, इयदेव लक्षिास्वरूपम् – 
‘अणभधेयाणवनाभूतप्रतीणतलगक्षिोच्यते’ इणत । 
 
इह चाणभधेयाना ं णवभावानुभावादीनामणवनाभूता रसादय इणत लक्ष्यन्ते, णवभावानुभावयोः 

कारिकायगरूपत्वात्, व्यणभचाणरिा ं च तत्सहकाणरत्वाणदणत चेत् – मैवम्; धूमशब्दाद धूमे प्रणतपने्न 
ह्यस्ग्नस्मृणतरणप लक्षिाकृतैव स्यात्, ततोऽग्नेः शीतापनोदस्मृणतणरत्याणदरपयगवणसतः शब्दाथगः स्यात् । 
धूमशब्दस्य स्वाथगणवश्रान्तत्वान्न तावणत व्यापार इणत चेत्, आयातं तर्वह मुख्याथगबाधो लक्षिाया जीणवतणमणत, 
सणत तस्स्मन्स्वाथगणवश्रान्त्यभावात् । न च णवभावाणदप्रणतपादने बाधकं लकणञ्चदस्स्त । 

 
नन्वेव ं धूमावगमनानन्तरास्ग्नस्मरिवणिभावाणदप्रणतपत्त्यनन्तरं रत्याणदणचत्तवृणत्तप्रणतपणत्तणरणत 

शब्दव्यापार एवाि नास्स्त । इदं तावदयं प्रतीणतस्वरूपज्ञो मीमासंकः प्रष्टव्यः – णकमि परणचत्तवृणत्तमािे 
प्रणतपणत्तरेव रसप्रणतपणत्तरणममता भवतः ? न चैवं भ्रणमतव्यम्; एवं णह लोकगतणचत्तवृत्त्यनुमानमािणमणत का 
रसता ? यस्त्वलौणककचमत्कारात्मा रसास्वादः काव्यगतणवभावाणदचवगिाप्रािो नासौ 
स्मरिानुमानाणदसाम्येन णखलीकारपािीकतगव्यः । लक तु लौणककेन कायगकारिानुमानाणदना संस्कृतहृदयो 
णवभावाणदकं प्रणतपद्यमान एव न तािस्र्थ्येन प्रणतपाद्यते, अणप तु हृदयसंवादापर 
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पयायसहृदयत्वपरवशीकृततया पूिीभणवष्ट्यिसास्वादाङकुरीभावेनानुमानस्मरिाणदसरणिमनारुहै्यव 
तन्मयीभवनोणचतचवगिाप्राितया । न चासौ चवगिा प्रमािान्तरतो जाता पूवग, येनेदानीं स्मृलत स्यात् । न 
चाधुना कुतणश्चत्प्रमािान्तरादुत्पन्ना, अलौणकके प्रत्यक्षाद्यव्यापारात् । अत एवालौणकक एव 
णवभावाणदव्यवहारः । यदाह– ‘णवभावो णवज्ञानाथगः लोके कारिमेवाणभधीयते न णवभावः’ । 
अनुभावोऽप्यलौणकक एव । ‘यदयमनुभावयणत वागङगसत्त्वकृतोऽणभनयस्तस्मादनुभाव’ इणत । 
तणच्चत्तवृणत्ततन्मयीभवनमेव ह्यनुभवनम् । लोके तु कायगमेवोच्यते नानुभावः । अत एव परकीया न 
णचत्तवृणत्तगगम्यत इत्यणभप्रायेि ‘णवभावानुभावव्यणभचाणरसंयोगािसणनष्ट्पणत्तः’ इणत सूिे स्थाणयग्रहिं न कृतम् । 
तत्प्रत्युत शल्यभूतं स्यात् । स्थाणयनस्तु रसीभाव औणचत्यादुच्यते, 
तणिभावानुभावोणचतणचत्तवृणत्तसंस्कारसुन्दरचवगिोदयात् । 
हृदयसंवादोपयोणगलोकणचत्तवृणत्तपणरज्ञानावस्थामुद्यानपुलकाणदणभः स्थाणयभूतरत्याद्यवगमाच्च । व्यणभचारी 
तु णचत्तवृत्त्यात्मत्वेऽणप मुख्यणचत्तवृणत्तपरवश एव चव्यगत इणत णवभावानुभावमध्ये गणितः । अत एव 
रस्यमानताया एषैव णनष्ट्पणत्तः, यत्प्रबन्धप्रवृत्तबन्धुसमागमाणदकारिोणदतहषाणदलौणककणचत्तवृणत्तन्यग्भावेन 
चवगिारूपत्वम्, अतश्चवगिािाणभव्यञ्जनमेव, न तु ज्ञापनम्, प्रमािव्यापारवत् । नाप्युत्पादनम्, हेतुव्यापारवत् 
। 

 
ननु यणद नेय ंज्ञस्प्तनग वा णनष्ट्पणत्तः, तर्वह णकमेतत्? नन्वयमसावलौणकको रसः । ननु णवभावाणदरि 

लक ज्ञापको हेतुः, उत कारकः ? न ज्ञापको न कारकः, अणप तु चवगिोपयोगी । ननु क् वैतद दृष्टमन्यि । यत 
एव न दृष्टं तत एवालौणककणमत्युक्तम् । नने्नवं रसोऽप्रमािं स्यात्; अस्तु, लक ततः ? तच्चवगिात एव 
प्रीणतव्युत्पणत्तणसिेः णकमन्यदथगनीयम् । नन्वप्रमािकमेतत्, न, स्वसवंेदनणसित्वात् । ज्ञानणवशेषस्यवै 
चवगिात्मत्वात्, इत्यलं बहुना । अतश्च रसोऽयमलौणककः, येन 
लणलतपरुषानुप्रासस्याथाणभधानानुपयोणगनोऽणप रसं प्रणत व्यञ्जकत्वम्; का ति लक्षिायाः शङ्काणप ? 
काव्यात्मकशब्दणनष्ट्पीडनेनैव तच्चवगिा दृश्यते । दृश्यते णह तदेव काव्य ं पुनः पुनः पठंश्चव्यगमािश्च सहृदयो 
लोकः । न तु काव्यस्य ति ‘उपादायाणप ये हेया’ इणत न्यायेन कृतप्रतीणतकस्यानुपयोग एवेणत शब्दस्यापीह 
ध्वननव्यापारः । अत एवालक्ष्यक्रमता । यत्त ुवाक्यभेदः स्याणदणत केनणचदुक्तम्, तदनणभज्ञतया । शासं्त्र णह 
सकृदुच्चाणरतं समयबलेनाथग प्रणतपादयदु्यगपणिरुिानेकसमयस्मृत्ययोगात्कथमथगिय ं प्रत्याययेत् । 
अणवरुित्वे वा तावानेको वाक्याथगः स्यात् । क्रमेिाणप णवरम्य व्यापारायोगः । पुनरुच्चाणरतेऽणप वाक्ये स एव, 
समयप्रकरिादेस्तादवस्र्थ्यात् । प्रकरिसमयप्राप्याथगणतरस्कारेिाथान्तरप्रत्यायकत्व ेणनयमाभाव इणत । तेन 
“अस्ग्नहोिं जुहुयात्स्वगगकामः” इणत श्रुतौ खादेच्छे् वामासंणमत्येष नाथग इत्यि का प्रमेणत प्रसज्यते । तिाणप 
न काणचणदयत्तते्यनाश्वासता, इत्येवं वाक्यभेदो दूषिम् । इह तु णवभावादे्यव प्रणतपाद्यमानं 
चवगिाणवषयतोन्मुखणमणत समयादु्यपयोगाभावः । न च णनयुक्तोऽहमि करवाणि, कृतोथोऽहणमणत 
शास्त्रीयप्रतीणतसदृशमदः । तिोत्तरकतगव्यौन्मुख्येन लौणककत्वात् । इह तु 
णवभावाणदचवगिाद भुतपुष्ट्पवत्तत्कालसारैवोणदता न तु पूवापरकालानुबस्न्धनीणत 
लौणककादास्वादाद्योणगणवषयाच्चान्य एवाय ं रसास्वादः । अत एव ‘णशखणरणि’ इत्यादावणप 
मुख्याथगबाधाणदक्रममनपेक्ष्यवै सहृदया वक्िणभप्राय ं चािुप्रीत्यात्मकं संवेदयन्ते । अत एव ग्रन्थकारः 
सामान्येन णववणक्षतान्यपरवाच्ये ध्वनौ भक्तेरभावमभ्यधात् । अस्माणभस्तु दुदुगरूिं प्रत्यायणयतुमुक्तम्– 
‘भवत्वि लक्षिा’, अलक्ष्यक्रमे तु कुणपतोऽणप लक कणरष्ट्यसीणत । यणद तु न कुप्यते ‘सुविगपुष्ट्पाम्’ 
इत्यादावणववणक्षतवाच्येऽणप मुख्याथगबाधाणदलक्षिासामग्रीमनपेक्ष्यवै व्यङ्प्ग्याथगणवश्रास्न्तणरत्यलं बहुना । 
उपसंहरणत–तस्मादभस्क्तणरणत ॥१९॥ 
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लोचन 
 
या सवण शववचेनाचा (म्िर्जे लक्षर्ा िी ध्वनीचा असाधारर् धमण नव्िे या शवर्षयाचा) समारोप 

वृशत्तकार ‘म्िर्ून’ –इ. िब्दानंी कशरतात. ज्या अथी लक्षर्ा िी अशभधेच्या िपेटाप्रमारे्च आिे, त्या अथी ती 
वाचकत्वाच्या म्िर्जे अशभधाव्यापाराच्या आश्रयाने असते व त्या अशभधाव्यापाराचा बाध झाल्यामुळेच ती 
उभी रािते म्िर्जे कायण करू लार्गते म्िर्ून, आशर् ती त्या अशभधेच्या पुच्छाप्रमारे् असल्यामुळेिी ती 
‘रु्गर्वृशत्त’ म्िर्जे दुय्यमच व्यापार आिे. त्या व्यापाराचे र्गौर् (सादृशयसंबधावर आधाशरत) व लाक्षशर्क 
(सादृशयेतर संबधंावर आधाशरत) असे दोन प्रकार आिेत. ती रु्गर्वृशत्त, ‘व्यंजना’ िे स्वरूप असलेल्या 
ध्वनीचे लक्षर् (म्िर्जे असाधारर् धमण) किी असेल? कारर् ध्वशन व लक्षर्ा याचंी के्षते्र वरे्गवरे्गळी आिेत. 
याचाच उपसंिार (वृशत्तकार) ‘म्िर्ून (ध्वशन वरे्गळा),’ इ. िब्दानंी कशरतात. या उपसंिाराचा अथण असा 
की, ज्या अथी अशतव्यान्प्तदोर्ष दाखशवला ³ व त्याशनशमत्ताने दोघाचंी के्षते्र वरे्गवरे्गळी दिणशवली, त्याअथी. 
अिा रीतीने ‘अशतव्यान्प्त व त्याचप्रमारे् अव्यान्प्त (िे दोर्ष) उद भवत असल्यामुळे ती लक्षर्ा त्या ध्वनीचे 
लक्षर्िी िोऊ िकत नािी’ या १४ व्या काशरकेच्या उत्तराधातील ‘अशतव्याप्ती’ चे शववरर् करून (वृशत्तकार) 
या लक्षर्ातील अव्याप्तीचे शववरर् ‘िे ध्वनीचे लक्षर् मानण्यात अव्यान्प्तदोर्ष िी’ – इ. िब्दानंी कशरतात. िे 
लक्षर् म्ििजे ध्वनीचे ‘लक्षर्ा िे लक्षर्’ िा अथण. जेथे जेथे ध्वशन असतो, तेथे तेथे जर लक्षर्ा असती तर 
अव्यान्प्तदोर्ष उद भवला नसता, पर् तिी (म्िर्जे जेथे जेथे ध्वशन तेथे तेथे लक्षर्ा) अिी पशरन्स्थशत नािी; 
कारर् ‘सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या...’ इ. ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीच्या उदािरर्ातं लक्षर्ा असते खरी, 
पर् ‘िे तरुशर्!’ इ. (शववशक्षतान्यपरवाच्य) ध्वनीच्या उदािरर्ातं ती लक्षर्ा कोठे आिे?’ 

 
पर् काय िो, लक्षर्ा तर र्गौर् (म्िर्जे सादृशयसंबंधावर आधारलेल्या) उपचाराच्या उदािरर्ातंिी 

असतेच. मात्र या र्गौर् उपचाराच्या बाबतीत तीन मते प्रचशलत आिेत, ती अिी– 
 
(१) (लसि इ. लाक्षशर्क) िब्द त्या (म्िर्जे लसिासारखा असलेला छोकरा या लक्ष्य) अथाचा बोध 

करून शदल्यानंतर (छोकरा इ.) वण्यण शवर्षयाच्या वाचक िब्दािी तादात्म्य पावतो ⁴ – ‘छोकरा लसि आिे’ 
याप्रमारे्, लकवा 

 
(२) ‘लसि’ सारख्या लाक्षशर्क िब्दाचा (वाच्य) अथण दुसऱ्या (म्िर्जे ‘शसिासारखा िूर असलेला 

छोकरा’ या लक्ष्य) अथाचा बोध करून शदल्यानंतर ‘लसि’ या आपल्या (म्िर्जे वाच्य अथाच्या) वाचक 
िब्दाचे (‘छोकरा’ या) लक्ष्य अथाचा वाचक असलेल्या (‘छोकरा’ या) िब्दािी असलेले तादाम्य सयुन्ततक 
कशरतो. लकवा 

 
(३) िब्द आशर् (वाच्य) अथण एकाच वळेी त्या (लक्ष्य) अथाचा बोध करून देऊन अनुक्रमे दुसरा 

िब्द व (त्याचा वाच्य) अथण यािंी एकरूप िोतात (म्िर्जे ‘लसि’ या िब्दाचे ‘छोकरा’ या िब्दािी तादात्म्य 
सयुन्ततक िोते व ‘लसि’ या िब्दाच्या वाच्य अथाचे ‘छोकरा’ या िब्दाच्या वाच्य अथािी तादात्म्य सयुन्ततक 
िोते). 

 
अिा तऱ्िेने ‘र्गौर्’ िा प्रकार ‘लाक्षशर्क’ या प्रकारािून वरे्गळा आिे. ⁵ कारर्, असे म्िटलेच आिे 

की— 
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‘र्गौर्’ प्रकारामध्ये लक्ष्य अथाच्या म्िर्जे वण्यणशवर्षयाच्या वाचक िब्दाचा प्रयोर्ग केलेला असतो. 
लाक्षशर्क प्रकारात त्या वाचक िब्दाचा प्रयोर्ग केला जात नािी. ⁶ तेथेिी म्िर्जे र्गौर् प्रकारातसुद्धा 
(नुकतेच दाखशवल्याप्रमारे्) लक्षर्ा असतेच, म्िर्ून ती लक्षर्ाच सवण वाङमयाला व्यापर्ारी असते. आशर् 
ती लक्षर्ा पाच प्रकारची असते. ते पाच प्रकार असे– (१) वाच्य अथािी लक्ष्य अथाचा संयोर्ग (वाच्य-
वाचक) संबधं असल्यामुळे (वापरली जार्ारी लक्षर्ा). उदा. ‘शद्वरेफ’ या िब्दाचा वाच्याथण ‘भ्रमर’ िा िब्द 
िोय, कारर् ‘भ्रमर’ िब्दात दोन रेफ (म्िर्जे दोनदा ‘र्’ िे अक्षर) आिेत. त्या ‘भ्रमर’ िब्दािी ज्याचा 
‘संयोर्ग’ ⁷ म्िर्जे (वाच्य-वाचक) ‘संबंध’ आिे, तो ‘र्षट्ट्पद’ (म्िर्जे भुरं्गा िा कीटक) िा ‘शद्वरेफ’ िब्दाचा 
‘लक्ष्य’ अथण िोय. त्या लक्षरे्मध्ये ‘र्षट्ट्पद’ (िा कीटक) या अथाचा ‘भ्रमर’ या िब्दािी आम्िी आताच स्पष् 
करून साशंर्गतलेला वाच्य–वाचक–संबंध िे ‘शनशमत्त’ आिे. 

 
(२) ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा’ यातील लक्षर्ा िी वाच्य व लक्ष्य अथण यामंधील ‘सामीप्य’ या सबंंधामुळे 

कायण कशरते. 
 
(३) ‘समवाय’ याचा अथण (संयोर्ग– ⁸) संबंध इतकाच घ्यावा. वाच्याथण व लक्ष्याथण यामंध्ये समवाय 

(म्िर्जे संयोर्ग िा) ‘संबधं’ असल्यामुळे िोर्ाऱ्या लक्षरे्चे उदािरर् ‘लाठ्यानंा ⁹ आत येऊ दे’ िे. 
 
(४) ‘वैपरीत्य’ म्िर्जे वाच्याथण व लक्ष्याथण िे परस्पराचं्या बरोबर शवरुद्ध असरे्. त्यामुळे िोर्ाऱ्या 

लक्षरे्चे उदािरर् म्िर्जे ित्रूला उदे्दिून एखादा म्िर्तो– ‘त्याने माझ्यावर कोर्ता उपकार केला नािी 
बरे?’ िे. 

 
(५) ‘शक्रयेच्या योर्गाने’ म्िर्जे वाच्याथण व लक्ष्याथण यामंध्ये ‘कायण–कारर्–संबंध असल्यामुळे’ असा 

अथण. जसे ‘अन्न’ िरर् करर्ाऱ्या मार्साबद्दल ‘िा माझे प्रार् ¹⁰ िरर् कशरतो आिे’ असे म्िर्रे्. याप्रमारे् 
या पाच प्रकारच्या ‘लक्षरे्’ ने ¹¹ सर्गळे वाङमयशवश्व व्यापले आिे. ¹² उदा. ‘िे तरुशर् !’ (उद द्योत १ वरील 
‘ध्वनीचे दोन प्रकार’ मध्ये) इ. उदािरर्ातं एकाएकीच शवशिष् प्रशन शवचाररे् ¹³, इ. ‘बाधक,’ वाचकाच्या 
ध्यानात आल्यामुळे वाच्याथाचा बाध िोतो, म्िर्ून सादृशयसंबधंाच्या ¹⁴ आधाराने लक्षर्ा काम कशरतेच!” 

 
‘पर् काय िो, या उदािरर्ात (मारे्ग, उदद्योत १ मध्ये ‘ध्वनीचे दोन प्रकार’ वर) मधल्या टप्प्यात 

आम्िी लक्षर्ा मान्यच केली आिे!’ (यावर पूवणपक्षी म्िर्तो–) “मर्ग असे असताना वृत्तीमध्ये 
‘शववशक्षतान्यपरवाच्य िा ध्वनीचा प्रकार लक्षरे्च्या प्रातंात येऊ िकत नािी’ असे कसे म्िटले?” 

 
(याचे उत्तर असे–) ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ या िब्दाने येथे शववशक्षतान्यपरवाच्याचा मुख्य प्रकार जो 

‘असंलक्ष्यक्रम’ म्िर्जे रसाशदध्वशन, तो अशभपे्रत आिे. (वृत्तीतल्या पृ. २३२ वरील) ‘आशर् त्याचें उपप्रकार’ 
या िब्दानंी रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावप्रिम आशर् त्याचें पोटभेद ¹⁵ शववशक्षत असून त्या शठकार्ी 
लक्षरे्चे अन्स्तत्व दाखशवरे् ितय नािी. कारर् शवभाव, अनुभाव, याचें वर्णन करर्ाऱ्या काव्यामध्ये वाच्य 
अथाचे बाबतीत आधी बाधक प्रमार्ाचा शवचारिी वाचकाच्या मनात येरे् असंभवनीय असते, मर्ग लक्षरे्ला 
थाराच कुठून शमळर्ार? 

 
‘पर् काय िो’, (लक्षर्ा प्रवृत्त िोण्यासाठी) मुख्याथाचा बाध िोण्याची काय र्गरज आिे? ¹⁶ कारर् 

‘लक्षरे्’ चे स्वरूप इतकेच आिे की– 
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‘वाच्याथािी संबद्ध अिा दुसऱ्या अथाच्या प्रतीतीला लक्षर्ा म्िर्तात.’ ¹⁷ 
 
आशर् ‘या (म्िर्जे ज्याला तुम्िी असलंक्ष्यक्रम म्िर्ता, त्या) प्रकारात शवभाव, अनुभाव िे वाच्याथण 

िोत. रस इ. िे त्या वाच्याथािी संबद्ध असल्यामुळे रसाशद िे लक्ष्याथणच नव्िेत काय? कारर् शवभाव िी 
(स्थाशयभाव जार्गृत िोण्याची) काररे्, अनुभाव िी (स्थाशयभाव जार्गृत झाल्याची) काये म्िर्जे पशरर्ाम व 
व्यशभचालरभाव िे (त्या स्थाशयभावाचें) सिकारी िोत.’ अिी िकंा कोर्ी घेतल्यास शतचे उत्तर असे– 

 
‘असे म्िर्ू नका. कारर् अिा शवचारसरर्ीप्रमारे् ‘धूम’ िब्दावरून धूर या वाच्याथाचे ्ान 

झाल्यावर (त्या धुरािी जन्यजनकसंबधंाने शनर्गशडत असलेल्या) अग्नीची आठवर् िोते, तीिी लक्षरे्नेच 
िोते असे मानाव ेलारे्गल, (इतकेच नव्िे, तर) अग्नीची आठवर् झाल्यावर त्या अग्नीच्या थंडीचे शनबारर् 
कररे् इ. धमांची स्मृशतदेखील लक्षरे्नेच िोऊ लारे्गल. अिा रीतीने िब्दाच्या (लक्ष्य) अथाला अंतच 
रािर्ार नािी, ¹⁸ आशर् यावर ‘धूम िा िब्द आपल्या वाच्याथाचा बोध करून शदल्यावर शवश्रातं िोत 
असल्यामुळे (म्िर्जे सुसंर्गत अथाचा बोध करून देत असल्यामुळे) अन्ग्न, थंडीं दूर कररे् वर्गैरे अथाचा 
बोध करून देण्यासाठी लक्षर्ा प्रवृत्त िोत नािी’ असे जर तुमचे म्िर्रे् असेल, तर मर्ग मुख्याथणबाध (म्िर्जे 
वाच्याथण अडरे् िा लक्षरे्चा प्रार् आिे) िे तुमच्या र्गळयात पडलेच की! कारर् मुख्याथण अडला, तरच तो 
िब्द आपल्या वाच्याथात शवश्राशंत पावत नािी व जर तो शवश्राशंत पावत असेल, तर तेथे मुख्याथणबाध िोत 
नािी. आशर् काव्यातील शवभाव, अनुभाव इत्यादींच्या वर्णनामध्ये बाधक म्िर्जे शवसंर्गत असे कािीिी 
नसते. 

 
पर् काय िो, अिा प्रकारे ज्याप्रमारे् धुराचे ्ान झाल्यावर अग्नीचे स्मरर् िोते, त्याप्रमारे्च शवभाव 

इत्यादींचे ्ान झाल्यावर रशत वर्गैरे स्थाशयभावाचें स्मृशतरूप ्ान िोते व म्िर्ून या म्िर्जे रत्याशद 
स्थाशयभावाचें ्ान करून देण्याच्या बाबतीत (स्मशृतरूप मानसव्यापाराचे काम असल्यामुळे) िब्दाचा 
व्यापारच नसतो ! (आशर् मर्ग व्यंजनाव्यापाराने रत्यादींचे ्ान करून देण्याचा प्रशन दूरच !) 

 
आता रसप्रतीतीच्या स्वरूपाचा तज्् असल्याची ऐट शमरशवर्ाऱ्या मीमासंकाला प्रथम िे शवचारले 

पाशिजे– ‘काव्याच्या बाबतीत केवळ दुसऱ्याच्या शचत्तवृत्तीचे (स्मतृीनें लकवा अनुमानाने) ्ान िोरे् यालाच 
तुम्िी रसप्रतीशत माशनता की काय?’ आशर् असे असल्यास तुम्िी स्वतःची अिी चुकीची समजूत करून घेऊ 
नका, कारर् तुमच्या समजुतीप्रमारे् दुसऱ्याच्या शचत्तवृत्तीच्या केवळ अनुमानाला रसप्रतीशत मानण्यासारखे 
िोईल; आशर् तसे झाल्यास त्या रसप्रतीतीमध्ये ‘रस’ –पर्ा म्िर्जे आस्वाद्यता ती कोर्ती असर्ार? ¹⁹ 
पर् जो (रसास्वाद) ‘लोकोत्तर चमत्कार’ या स्वरूपाचा असतो, आशर् काव्यातील (स्थाशयभाव) शवभाव, 
अनुभाव व व्यशभचाशरभाव याचें आस्वादन िाच ज्याचा प्रार् असतो, अिा रसास्वादाला तुम्िी स्मरर्, 
अनुमान वर्गैरे (बौशद्धक प्रशक्रयाचं्या) पंततीला बसवनू त्याचे इतके अवमूल्यन करू नये. परंतु व्यविारातील 
न्स्थर शचत्तवृत्तींच्या पशरर्ामावरून त्या शचत्तवृत्तींच्या जार्गतृीचे अनुमान करण्याचा रशसकाला सराव 
असल्यामुळे ²⁰ (काव्य-नाटकातंील) शवभावाशदकाचें ्ान त्याला शतऱ्िाईतपरे् िोत नािी ²¹, तर ते 
शवभावाशदकाचें ्ान त्याला तन्मयीभवनाचे स्वाभाशवक कायण असलेल्या चवणरे्चा शवर्षय या स्वरूपात व 
लवकरच पूर्ावस्थेला पोिोचू पािर्ाऱ्या त्या रसचवणरे्चा अंकुर (म्िर्जे कारर्) म्िर्ून िोते. िे ्ान त्या 
रशसकाला त्याच्या शठकार्ी असलेल्या, ‘हृदयसंवाद’ या दुसऱ्या नावाने ओळखल्या जार्ाऱ्या 
‘सहृदयते’च्या सवणस्वी अधीन झाल्यामुळे िोते, व ते िोताना अनुमान, स्मरर् इ. पायऱ्या त्याला चढाव्याच 
लार्गत नािीत. आशर् ती चवणर्ा पूवी दुसऱ्या कोर्त्यािी प्रमार्ाने उत्पन्न झालेली नसते व म्िर्ूनच आता 
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त्या चवणरे्ला ‘स्मृशत’ म्िर्ता येर्ार नािी, तिीच ती चवणर्ा आतािी (म्िर्जे चालू क्षर्ीिी) दुसऱ्या 
प्रमार्ाने उत्पन्न झालेली नािी, कारर् ती अलौशकक असल्यामुळे शतच्या बाबतीत प्रत्यक्ष वर्गैरे लौशकक 
प्रमारे् कामी येत नािीत. म्िर्ूनच म्िर्जे रसचवणर्ा िी अलौशकक असल्यामुळे शतची काररे् असर्ारे 
शवभाव वर्गैरे अलौशककच (म्िर्जे काव्यसृष्ीतच आढळर्ारे) म्िटले जातात. जसे (भरत–) मुनीने म्िटले 
आिे– 

 
‘शवभाव’ या िब्दाचा अथण शवशिष् ्ानाचे साधन ²² (म्िर्जे स्थायी व व्यशभचारी भावाचं्या जार्गतृीचे 

्ान रममीय स्वरूपात करून देर्ारे साधन) असा आिे. जीवनात अिा र्गोष्ींना ‘कारर्’च म्िटले जाते, 
‘शवभाव’ म्िटले जात नािी. (शवभावापं्रमारे्च) अनुभाविी अलौशककच िोत. ‘ज्या अथी िा वाचेने, कायेने व 
साशत्तवक भावानंी केलेला अशभनय पे्रक्षकाला स्थायी व व्यशभचारी याचंा अनुभव घडशवतो, त्या अथी त्याला 
‘अनुभाव’ म्िर्ण्यात येते.’ कारर् पात्राच्या शचत्तवृत्तीिी तन्मय िोरे् िेच स्थाशयभावाचे पे्रक्षकाला िोर्ारे 
‘अनुभवन’ िोय. लौशकक जीवनात अिा र्गोष्ीला ‘कायण’च म्िर्तात, ‘अनुभाव’ म्िर्त नािीत. (स्थायी व 
व्यशभचारी याचं्या अनुभवाचे स्वरूप असे आर्गळे आिे व ते केवळ ‘दुसऱ्याच्या शचत्तवृत्तीचे अनुमान’ या 
स्वरूपाचे नािी) म्िर्ूनच तर रशसक रसास्वाद घेतो, तेव्िा त्याला दुसऱ्याच्या शचत्तवृत्तीचा अनुभव येत नािी 
या अशभप्रायाने ‘शवभाव, अनुभाव व व्यशभचारी याचं्या संयोर्गाने रसशनष्पशत्त िोते’ या सूत्रात भरतानंी 
‘स्थायी’चा शनदेि केलाच नािी तो केला असता, तर तो उलट (अशनष् अथाचा बोध करून देण्यामुळे) 
अडचर्ीचाच झाला असता. ²³ आता ‘स्थाशयभावाचे रसीभवन िोते’ असे ज म्िटले आिे, ²⁴ ते केवळ 
औशचत्यामुळे म्िर्जे उपचारामुळे ²⁵ कारर् पात्राच्या शवभाव-अनुभावानंा योग्य अिी जी शचत्तवृशत्त 
सहृदयाच्या अन्तःकरर्ात संस्काररूपाने असते, ती जार्गृत िोऊन शतचा रम्य असा आस्वाद सहृदयाला 
शमळतो. (स्थायीचे रसीभवन िोते असे म्िर्ण्याचे) दुसरे कारर् असे की, हृदयसंवादाला आवशयक 
असलेले लोकाचं्या रत्याशद शचत्तवृत्तीचे यथाथण ्ान िोत असताना उद्यान इ. काररे्, रोमाचं इ. काये यामुंळे 
लोकाचं्या शठकार्ी रत्याशद स्थाशयभाव उशदत झाले आिेत असे ्ान (रशसकाला) िोते. ²⁶ आता व्यशभचारी 
भाव िा जरी (स्थायीप्रमारे्च) शचत्तवृत्तीच्या स्वरूपाचाच असला, तरी मुख्य असलेल्या शचत्तवृत्तीचे (म्िर्जे 
स्थाशयभावाचे) अंर्ग म्िर्ूनच त्याचा आस्वाद घेतला जात असल्याने त्याचा शनदेि शवभाव—अनुभाव या 
अंर्गाचं्या बरोबरच केला आिे. म्िर्ूनच (रससूत्रात) जी रसाची म्िर्जे ‘आस्वाशदले जारे्’ या अवस्थेची 
शनष्पशत्त साशंर्गतली आिे, ती िीच की, प्रबंधात म्िर्जे काव्यनाटकातं रेखाटलेल्या आप्ताचंी भेट वर्गैरे 
कारर्ामुंळे मूळ पात्राचं्या शठकार्ी उशदत िोर्ाऱ्या िर्षण वर्गैरे लौशकक भावना बाजूला सारून (जार्गतृ 
झालेल्या स्वर्गत शचत्तवृत्तींचे) िोर्ारे आस्वादन. म्िर्ून रसाची चवणर्ा म्िर्जे केवळ अशभव्यन्तत (लकवा 
साक्षात्कार) िोय. ती (रसाच्या) प्रत्यक्ष, अनुमान इ. प्रमार्ानंी िोर्ाऱ्या लौशकक ्ानासारखी नव्िे, लकवा 
दंड, चक्र वर्गैरे ‘शनशमत्त’ कारर्ाचं्या व्यापाराने (िोर्ाऱ्या घटाशद पदाथांच्या उत्पादनाप्रमारे् ती अशभव्यन्तत 
म्िर्जे रसाचे) ‘उत्पादन’- िी नव्िे. 

 
(िकंा–) पर् काय िो, िी चवणर्ा म्िर्जे जर ‘्ान िोरे्’ लकवा ‘उत्पन्न िोरे्’ या स्वरूपाची 

नसेल, तर शिचे स्वरूप आिे तरी काय? (उत्तर–) अिो, िेच तर त्या रसाच्या स्वरूपाचे ‘अलौशककत्व’ 
(म्िर्जे त्या रसाची शनष्पशत्त ्ापनरूप लकवा उत्पादनरूप नसरे्) िोय! (िकंा–) पर् काय िो, शवभाव 
वर्गैरे रसाच्या शनष्पत्तीची काररे् ‘्ापक’ आिेत की ‘उत्पादक’? (उत्तर–) ती ्ापकिी नािीत व 
उत्पादकिी नािीत. ती चवणर्ा घडवावयास सािाय्य करर्ारी आिेत. (िकंा–) पर् काय िो, असे (म्िर्जे 
एखादी वस्तु कारक म्िर्जे उत्पादक िेतु लकवा ्ापक िेतु नसली तरीिी ती दुसऱ्या वस्तूला उपकारक 
िोरे्) दुसरीकडे कोठे झालेले शदसून येते? (उत्तर–) ज्या अथी कोठेिी शदसून येत नािी, त्या अथीच या 
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रसचवणरे्ला ‘अलौशकक’ म्िटले रे्गले आिे. (िकंा–) पर् यामुळे म्िर्जे रसाला ‘अलौशकक’ म्िटल्यामुळे 
रस िी प्रमार्भतू (म्िर्जे शवश्वसनीय) वस्तु िोर्ार नािी!’ (उत्तर–) ‘न िोईना का!’ त्यामुळे काय 
शबघडर्ार आिे? कारर् त्या रसाच्या आस्वादामुळेच आनंद आशर् ्ान याचंी प्रान्प्त िोते, िी तर 
सहृदयाचं्या अनुभवाने शसद्ध असलेली र्गोष् आिे! आशर् (आनंद व ्ान याचंी प्रान्प्त िोत असल्यामुळे 
यािून) आर्खी दुसरे काय पाशिजे? 

 
(िकंा–) ‘पर् काय िो, िा आनंद व ्ान याचंा लाभ िोतो, याला कोर्तेिी प्रमार् नािी !’ 

(उत्तर) ‘असे नािी, कारर् (आनंद व ्ान याचंा) सहृदयानंा अनुभव येतो, यावरूनच त्याचंी प्रान्प्त िी 
शसद्ध आिे. कारर् चवणर्ा म्िर्जे तरी शवशिष् असे म्िर्जे अलौशकक प्रकारचे ्ानच िोय!’ ²⁷ तेव्िा आता 
यावर फार बोलरे् पुरे. 

 
याशिवाय आर्खी एका कारर्ानेिी रस िा ‘अलौशकक’ आिे; कारर् लशलत व परुर्ष अनुप्रास ²⁸ िे 

जरी वाच्याथण—बोधाच्या कामी शनरुपयोर्गी असले, तरीिी ते रसाचे व्यजंक असतात. तेथे लक्षरे्चा 
संियदेखील कोठून यावयाचा? ²⁹ काव्यमय (म्िर्जे अनुप्रासयुतत) असलेले िब्द मनात पनु्िा पुन्िा 
घोळवल्यामुळे रसाचा आस्वाद शमळतो, असे शदसते. कारर् रशसक लोक तेच काव्य पनु्िा पनु्िा म्िर्तात व 
तेवढ्यामुळेच त्यानंा रसाचा आस्वाद शमळतो, असे आढळून येते. ³⁰ मात्र ‘जे एकदा वापरण्यासाठी घेतले, 
तरी त्यानंतर ते त्याज्यच असतात ³¹’ या न्यायानुसार काव्यातील (अनुप्रासयुतत) िब्दानंी वाच्याथाची 
प्रतीती घडवनू शदली, तरी त्याचंा रसप्रतीतीसाठी उपयोर्गच नसतो, असे नािी, तर अवशयमेव उपयोर्ग 
असतो, म्िर्ून या म्िर्जे रसव्यंजक काव्यात (अथाचा शवचार बाजूला ठेवला, तरी) केवळ िब्दाचे 
(स्वनात्मक) स्वरूप देखील व्यंजक असते. म्िर्ूनच या म्िर्जे ‘अनुप्रासयुतत ध्वशनकाव्य’ या प्रकाराला 
‘अलक्ष्यक्रम’ (म्िर्जे ज्यातील िब्द ऐकल्यावर फार झपाट्याने रसप्रतीशत िोते असा) म्िटले आिे. आता 
(म्िर्जे िब्द िाच वाच्याथाचा व व्यंग्याथाचािी बोध करून देतो असे माशनल्यास) ‘वातयभेद ³² िा दोर्ष 
उत्पन्न िोईल’ असे जे कोर्ीतरी म्िटले आिे, ते अयोग्य आिे, कारर् ते ज्याने अजार्पर्ाने म्िटले आिे, 
कारर् िास्त्र (म्िर्जे काव्याखेरीज इतर गं्रथातील वातय) िे एकदा उच्चारल्यावर सकेंताच्या सामर्थ्याने (व 
तात्पयणवृत्तीमुळे) अथाचा बोध करून देत असताना त्या एकाच वातयाने एकाच वळेी परस्परशभन्न अिा अनेक 
संकेताचें स्मरर् करून देरे् अितय असल्याने ते वातय (एकाच वळेी, दोन शभन्न अथांचे बोधक कसे िोईल? 
आशर् ते दोन्िी अथण जर परस्पर–शवरुद्ध नसतील, तर ते दोन्िी शमळून एकच (सुसंबद्ध असा) वातयाथण 
बनेल ! आता या दोन अथांचे ्ान िब्द िे एकामार्गून एक अिा क्रमाने करून देतात असे मानले, तरी एक 
अथण प्रकट केल्यावर अशभधािन्तत नष् िोते व शतचे पनुरुज्जीवन िोर्ं ितय नािी. ³³ ते वातय एकदा 
उच्चारल्यावर पुन्िा उच्चारले तरी त्याच अथाचा बोध िोईल, कारर् सकेंत, संदभण वर्गैरे अर्गदी पशिल्या 
वळेेप्रमारे्च राशिलेले असर्ार. संदभण व संकेत याचं्या सामर्थ्याने ्ात िोर्ारा अथण बाजूला सारून वातय 
दुसऱ्या शनराळयाच अथाचा बोध करून देते असे माशनले, तर वातय अमुकच अथाचा बोध करून देईल 
याबाबत कािीिी शनयम रािर्ार नािी व मर्ग त्यामुळे ‘स्वर्गाची इच्छा असर्ाऱ्याने अन्ग्निोत्र–िोम करावा’ 
या श्रशुतवचनाचा अथण ‘(स्वर्गाची इच्छा असर्ाऱ्याने) कुत्र्याचे मासं खावे’ ³⁴ िा शनघर्ार नािी याला तरी 
प्रमार् काय, असे म्िर्ण्याचा प्रसंर्ग येईल. आशर् त्या दुसऱ्या अथाच्या बाबतीतिी कािी शनयम म्िर्जे 
शनशश्चत व्यवस्था रािर्ार नािी. अिा रीतीने िास्रातील (म्िर्जे काव्य-व्यशतशरतत दुसऱ्या गं्रथातील) 
वातयावंर शवश्वास ठेवरे् अितय िोईल. अिा पशरन्स्थतीत ‘वातयभेद’ िा दोर्ष उत्पन्न िोतो. ³⁵ पर् येथे 
म्िर्जे (रसप्रधान) काव्यामध्ये वर्मर्ले जार्ारे शवभावाशदक िे ताबडतोब चवणरे्चे शवर्षय िोतात. त्या 
शवभावाशदकापंासून रसादींची अशभव्यन्तत िोण्यामध्ये पनु्िा ‘संकेत’ वर्गैरेंचा उपयोर्ग नसतो. ³⁶ आशर् 
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िास्रीय गं्रथातूंन शवशधवातयाचें ्ान प्राप्त िोताना प्रथम ‘मला िे काम करावयास िास्र आ्ा करीत आिे’ 
अिी प्रतीशत िोते (बोधदिा), (मर्ग ते काम प्रत्यक्ष करताना) ‘मी िे काम करीत आिे’ अिी प्रतीशत 
(अनुष्ठानदिा) व (त्यानंतर म्िर्जे ते काम पूर्ण झाल्यावर) ‘आता िे काम मी पार पाडले आिे’ अिी प्रतीशत 
(कृतकृत्यतादिा) वर्गैरे अनुभव येतात, त्या प्रकारचा काव्य वाचून येर्ारा रसास्वादाचा अनुभव नसतो. 
त्या म्िर्जे िास्रीय गं्रथातंील शवशवध वातयाचें बाबतीत ‘यानंतर काय करावयाचे’ याशवर्षयी उत्सुकता 
वाटते, म्िर्ून त्या ्ानाचे स्वरूप लौशकक म्िर्जे व्याविाशरक असते. ³⁷ पर् या, म्िर्जे काव्याचे बाबतीत 
शवभावादकाचंी चवणर्ा त्यावळेेिीच म्िर्जे वतणमानकाळािीच संबद्ध असते, असे म्िटले रे्गले ³⁸ आिे. 
जादूर्गाराने दाखशवलेल्या अपूवण फुलाप्रमारे् त्या चवणरे्चा आधीच्या लकवा नंतरच्या काळािी कािीिी सबंधं 
नसतो, म्िर्ून लौशकक म्िर्जे व्यविारातील शवर्षयाचं्या आस्वादािून लकवा योग्याला िोर्ाऱ्या 
ब्रह्मास्वादािून िा ‘रसास्वाद’ कािी शनराळाच ³⁹ असतो. म्िर्नूच ⁴⁰ (उद द्योत १ वरील ‘ध्वनीचे दोन 
प्रकार’ वरील) ‘िे तरुशर्!’ ... इ. उदािरर्ातंसुद्धा मुख्याथणबाध इत्यादींचा शवचार करण्याची र्गरजिी न 
भासता उदािरर् वाचल्याबरोबर नाशयकेची स्तुशत करावी (व शतच्याबद्दल आपल्याला वाटर्ारे पे्रम शतला 
कळाव)े िा बोलर्ाऱ्याच्या मनातील उदे्दि सहृदयाच्या ताबडतोब ध्यानात येतो. म्िर्ूनच वृशत्तकारानंी 
‘ध्वनीच्या शववशक्षतान्यपरवाच्य प्रकारामध्ये लक्षर्ा नसते’ असे (शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या दोन्िी 
उपप्रकारानंा लार्गू पडर्ारे) सवणसाधारर् शवधान केले. ⁴¹ आम्िी मात्र, दुराग्रिाने पछाडलेल्या 
मीमासंकाला चुचकारण्यासाठीच ‘िे तरुशर्!’ .... इ. (शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या संलक्ष्यक्रम 
प्रकारच्या) उदािरर्ात ‘लक्षर्ा असेना का?’ असे ⁴² म्िटले िोते. पर् त्या मीमासंकाला िवा तेवढा रार्ग 
आला. तरी ध्वनीच्या अलक्ष्यक्रम (म्िर्जे रसाशद) प्रकाराच्या बाबतीत तो काय करू िकर्ार? पर् तो 
मीमासंक जर न रार्गावता िातंपरे् शवचार करण्याचे ठरवील, तर ‘सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या ...’ 
यासारख्या ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीच्या प्रकारातसुद्धा सहृदयाला (व्यंजनाव्यापाराने व्यंग्याथणप्रतीशत िोते, 
त्या वळेी) लक्षरे्च्या मुख्याथणबाध इ. सामग्रीचा शवचारिी करावा न लार्गता त्याला व्यंग्याथाची प्रतीशत िोते. 
म्िर्ून या शवर्षयाची आता अशधक चचा नको. म्िर्नू (वृशत्तकार या शवर्षयाचा) ‘म्िर्ून लक्षर्ा िे ध्वनीचे 
लक्षि (म्िर्जे असाधारर् धमण) नव्िे,’ या िब्दानंी समारोप कशरतात. 

 
िीपा 
 
१. म्िर्जे अशभधा िी संभवनीय अथण प्रकट करण्याचे बाबतीत बाधक कारर्ानंी असमथण झाल्यामुळे शतला 
मदत करण्यासाठीच येर्ारी. 
 
२. व्यंजनावृशत्त िी लक्षरे्िून शनराळी नािी, िे भन्ततवाद्याचें मत स्वीकारावयाचे, तर तीन पक्ष संभवतात 
:— (१) लक्षर्ा व व्यजंना एकमेकींचे पयाय म्िर्जे १०० टके्क एकरूप आिेत; (२) त्या एकमेकींिून 
शनराळया असल्या, तरी लक्षर्ा व्यजंनेचे ‘लक्षर्’ म्िर्जे व्यवच्छेदक धमण आिे; (३) लक्षर्ा िी व्यजंनेचे 
‘उपलक्षर्’ म्िर्जे कािी वळेा शदसर्ारे शचह न आिे. या तीन पयायापंैकी शतसरा ध्वशनवाद्यानंािी मान्य 
आिे. कारर् त्याचं्या मतेसुद्धा ‘अशववशक्षतवाच्य’ िा ध्वशनप्रकार लक्षर्ामलूकच असतो, पर् िा ध्वशनप्रकार 
जरी प्रयोजनमलूक लक्षरे्वर आधारलेला असला, तरी त्या लक्षरे्च्या प्रयोजनाचे ्ान िोण्यासाठी 
व्यंजनाव्यापार मानरे् भार्गच आिे. प्रयोजनाचे ्ान िोण्याचे कामी अशभधा व लक्षर्ा या दोन्िी वृत्ती असमथण 
ठरतात. ‘लक्षर्ा’ िी व्यजंनेचे लक्षर् आिे या पयायाचे दोन अथण िोतात :– (१) जेथे जेथे लक्षर्ा असते, 
तेथे तेथे व्यजंनािी असते. (२) जेथे जेथे व्यंजना असते, तेथे तेथे लक्षर्ािी असते. पर् यापंैकी पशिला 
प्रकार रूशढमलू लक्षरे्च्या बाबतीत संभवत नािी; कारर् तेथे लक्षर्ा असूनिी व्यंजना नसते. दुसरा प्रकार 
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‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीच्या बाबतीत संभवत नािी, कारर् तेथे व्यंजना असूनिी लक्षर्ा नसते. म्िर्ून 
लक्षर्ा िी व्यजंनेचे लक्षर् म्िर्जे व्यवच्छेदक धमण नव्िे. लक्षर्ा व व्यंजना याचें स्वरूप, कायण व पूवणपीशठका 
अर्गदी शभन्न असल्यामुळे त्या पूर्णपरे् एकरूप असरे् िा पशिला पयायिी संभवत नािी. यावरून या तीनपकैी 
पशिले दोन पयाय असंभवनीय आिेत व शतसरा ध्वशनवाद्यानंािी मान्य असला, तरी तेथेसुद्धा प्रयोजनाचे 
्ान लक्षरे्ने न िोता व्यंजनेनेच िोते, अिी ध्वशनवाद्याचंी ठामपरे् भशूमका आिे. 
 
३. म्िर्जे लक्षर्ा िी ध्वशन नसलेल्या उदािरर्ातंसुद्धा आढळून येत असल्याने शतचे के्षत्र कािी बाबतीत 
ध्वनीच्या के्षत्रािून अशधक व्यापक आिे. 
 
४. जेथे जेथे वस्तुवाचक लकवा व्यन्ततवाचक दोन िब्द एकाच शवभततीमध्ये वापरलेले असतात, तेथे तेथे 
त्या दोन िब्दाचं्या अथांमध्ये तादात्म्य लकवा अभेद िा सबंंध आिे असा अथण िोतो. उदा. ‘तो छोकरा लसि 
आिे’ याचा ‘लसि आशर् छोकरा िे अशभन्न आिेत’ असा (वाच्य) अथण िोतो. पर् तो व्यविारातल्या 
अनुभवािी जुळत नािी. कारर् लसि म्िर्जे एक शवशिष् वन्य पिु. तर छोकरा (म्िर्जे अल्पवयी मार्ूस) 
आशर् लसि िे अशभन्न कसे असू िकतील? म्िर्ून, ‘लसि’ या िब्दाच्या ‘शवशिष् वन्य पिु’ या वाच्य अथाचा 
बाध िोतो. म्िर्ून ‘लसि’ या िब्दावर लक्षर्ा मानून त्याचा लक्ष्याथण ‘लसिासारखा िूर असलेला छोकरा’ िा 
स्वीकारला, म्िर्जे तो बाध दूर िोतो व दोन्िी िब्दाचें तादात्म्य सयुन्ततक ठरते. 
 

(या उदािरर्ात) ‘लसि’ व ‘छोकरा’ िे िब्द दोन असले, तरी ते दोघे शमळून एकाच व्यततीचे वर्णन 
कशरतात. म्िर्जे एकाच वैशिष्ट्ययुतत अथाचा बोध करून देतात. म्िर्जे त्या दोिोंपैकी प्रत्येक िब्दाने 
्ात करून शदलेल्या अथाचा आश्रय असलेली व्यन्तत एकच आिे. मात्र ती व्यन्तत ‘लसि’ या लाक्षशर्क 
िब्दाच्या ‘लक्ष्य’ अथाचा आश्रय आिे, तर ‘छोकरा’ या वाचक िब्दाच्या ‘वाच्य’ अथाचा आश्रय आिे. 
म्िर्ूनच वर (२) िे मत माडंताना (लसि या िब्दाच्या) ‘लक्ष्य अथाचा वाचक असलेल्या छोकरा या िब्दािी 
असलेले तादात्म्य’ असे म्िटले आिे. अिा रीतीने ‘लसि’ िब्दाच्या ‘लक्ष्य’ अथाचा व ‘छोकरा’ िब्दाच्या 
‘वाच्य’ अथाचा आश्रय म्िर्जे ‘अशधकरर्’ एकच व्यन्तत असल्याने त्या दोन िब्दाचंी शवभन्तत एकच असरे् 
अर्गदी योग्य आिे. 
 
५. र्गौर् प्रकारामध्ये वण्यणशवर्षयवाचक िब्द व लाक्षशर्क िब्द िे दोन्िीिी उच्चारलेले असतात व 
समानशवभन्ततक असतात. (अथात त्याचं्या समानशवभन्ततकत्वाचे समथणन लक्षरे्चा आश्रय केल्यामुळे 
िोते.) परंतु लाक्षशर्क प्रकारामध्ये (म्िर्जे ‘र्गंरे्गवर र्गवळीवाडा’ इ. उदािरर्ामध्ये) वण्यणशवर्षयाचा वाचक 
िब्द (उदा. तीर) वापरलेला नसतो. 
 

मात्र पूवणपक्ष्याचे िे शवधान संपूर्णतया बरोबर नािी. कारर् आयुघृगतम् (तूप िे आयुष्यच) इ. 
लाक्षशर्क प्रकाराच्या उदािरर्ातंसुद्धा घृतम् यासारखे वण्यणशवर्षयाचे वाचक िब्द वापरलेले असतात. िे 
उदािरर् लाक्षशर्क प्रकाराचे आिे, कारर् आयुः िा िब्द आयुःकारिम् या (लक्ष्य) अथाने वापरला आिे व 
आयुः िब्दाच्या वाच्य व लक्ष्य अथांमध्ये ‘कायणकारर्संबधं’ िा ‘सादृशयेतर’ संबंध आिे.] 
 
६. िे अवतरर् कोर्त्या गं्रथातून घेतले आिे ते समजत नािी. 
 



 

अनुक्रमणिका 

७. येथे ‘संयोर्ग’ िा िब्द ‘वाच्यवाचकसंबधं’ या अथी वापरला आिे. उदा. ‘भ्रमर’ िा वाचक िब्द व ‘भुरं्गा िा 
कीटक’ िा त्याचा वाच्याथण िोय. मात्र ‘शद्वरेफ’ या िब्दाचा ‘भ्रमर िा िब्द’ िा वाच्याथण िोय व ‘भुरं्गा िा 
कीटक’ िा ‘शद्वरेफ’ या िब्दाचा लक्ष्याथण िोय. म्िर्जे ‘शद्वरेफ’ िब्दाचा वाच्याथण व लक्ष्याथण यामंध्ये ‘वाचक 
– वाच्य’ संबंध आिे. 
 
८. म्िर्जे मारे्ग ‘संयोर्ग’ याचा अथण ‘वाच्यवाचकसबंंध’ असा केला िोता, तर येथे ‘समवाय’ याचा अथण 
‘वास्तशवक सयंोर्ग’ म्िर्जे ‘संश्लेर्ष’ असा घेतला आिे. म्िर्जे िा समवाय व वैिशेर्षकाचंा समवाय िे शभन्न 
आिेत. 
 
९. येथे ‘लाठ्या’ िा वाच्याथण व ‘लाठीधारी पुरुर्ष’ िा लक्ष्याथण िोय. या दोन अथांमध्ये ‘संश्लेर्ष’ (म्िर्जे 
स्पिणयुतत सयंोर्ग) िा सबंंध आिे. 
 
१०. येथे ‘प्रार्’ या िब्दाचा वाच्याथण ‘जीशवत’ व लक्ष्याथण ‘अन्न’ असा आिे. जीशवत व अन्न यामंध्ये 
कायणकारर् सबंंध आिे. 
 
११. मारे्ग उद द्योत १ वरील ‘ध्वनीला लाक्षशर्क मानर्ारे (भन्ततवादी)’ वर अशभनवरु्गप्तानंी ‘भतती’च्या 
संदभात अशभधेयेन सामीप्यात्... इ. भतृणशमत्राचा श्लोक उद धृत केला िोता. तेथे त्याचे शववरर् केले नव्िते 
लकवा उदािररे्िी शदली नव्िती. त्याच श्लोकाचे येथे पूवणपक्ष्याचे मत माडंताना उदािरर्ासंि शववरर् केले 
आिे. पर् तेथील सारूप्यात् िा िब्द र्गाळून येथे अशभनवरु्गप्तानंी संयोगात् िा पाठ घेतलेला आिे. 
 
१२. पािा, काव्यादिण, १–१००:– तदेतत् काव्यसवगस्वं समाणधनाम यो गुिः । कणवसाथगः समग्रोऽणप 
तमेनमनुगच्छणत । 
दण्डीचा ‘समाशध’ रु्गर् म्िर्जे ‘र्गौर्ी लक्षर्ा’च िोय. 
 
१३. पािा, उद द्योत १ – ‘ध्वनी आशर् लक्षर्ा एकच नव्िेत’ वर आशर् त्यातील टीप १६ वी. 
 
१४. शबम्बफल व तरुर्ीचा अधर यामंधील ‘सादृशय’ संबंधामुळे लबबफळाला म्िर्जे ‘शतच्या अधरालाच’ 
टोच्या मारतो असा लक्ष्याथण शनष्पन्न िोतो. 
 
१५. त्याचें पोटभेद म्िर्जे उदा. रसाचे िृरं्गार, वीर इ. पोटभेद; भावाचे (म्िर्जे व्यशभचाशरभावाचे) शनवेद 
इ. प्रकार आशर् त्या त्या रस-भावाचें आभास, इ. 
 
१६. वस्तुतः कुमाशरलभट्टाच्या मते लक्षर्ा प्रवृत्त िोण्यास मुख्याथाचा बाध िोरे् अवशयच आिे. ते त्याने 
पुढील अवतरर्ाच्या लरे्गच आधी मानान्तरणवरुिे तु मुख्याथगस्य पणरग्रहे । या िब्दानंी स्पष्परे् म्िटले 
आिे. परंतु पूवणपक्ष्याने मात्र जार्नूबजूुन ते दृष्ीआड केले आिे. 
 
१७. पािा, तन्त्रवार्मतक, पूवणमीमासंासूत्र, १–४–२२ वरील वार्मतक. या अवतरर्ातील अणवनाभूत या 
िब्दाचा अथण केवळ (‘कोर्त्या तरी सबंंधाने) सबंद्ध’ एवढाच घ्यावयाचा. ‘शनयत-सािचयाने सबंद्ध’ असा 
घ्यावयाचा नािी, िे मम्मटाने काव्यप्रकाि, उल्लास २ मध्ये पृ. ५० वर (झळकीकर आवृशत्त) म्िटले आिे. 
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१८. पर् िे बरोबर नािी. कारर्, ‘धूम’ या िब्दाचा वाच्य अथण अशभधा या िब्दव्यापाराने ध्यानात आल्यावर 
अग्नीचे िोर्ारे स्मरर् िे ‘मानस’ व्यापाराने िोते, ‘िाब्द’ व्यापाराने नव्िे. म्िर्नू अग्नीचे स्मरर् िे लक्षर्ा 
या िब्दव्यापाराने िोते असे म्िर्रे् योग्य नािी. 
 
१९. पािा, अशभनवभारती (कंर्गले आवृशत्त), पृ. १७४ – तथाणह लौणकक – णचत्तवृत्त्यनुमाने का रसता? 
तेनालौणककचमत्कारात्मा रसास्वादः स्मृत्यनुमानलौणककस्वसवंेदनणवलक्षि एव । 
 
२०. अिाच तऱ्िेची शवचारसरर्ी अशभनवरु्गप्तानंी पूवी पृ. १३९ व १४० वर माडंली आिे. 
 
२१. म्िर्जे धुरावरून िोर्ाऱ्या अग्नीच्या ्ानाप्रमारे् शवभावाशदकाचें व त्यावरून िोर्ाऱ्या स्थाशयभावाचें 
्ान अशलप्तपरे् िोत नािी, तर आस्वादरूपाने िोते. 
 
२२. पािा, भरत, नाट्यिास्र, ७–३ नंतरचा र्गद्य भार्ग (कंर्गले आवृशत्त), पृ. ३७५. 
 
२३. स्थायीचा उल्लेख अडचर्ीचा का झाला असता िे अशभनवरु्गप्तानंी स्पष् केले नािी. तो अडचर्ीचा 
िोण्याचे कारर् पुढील दोन-तीन कारर्ापंकैी एक असाव े:– (१) तो स्थायी कोर्ाचा, म्िर्जे पात्राचा की 
कवीचा की रशसकाचा याबद्दल वाचकानंा संभ्रम उत्पन्न झाला असता. (२) शवभाव, अनुभाव व व्यशभचारी िे 
जसे पे्रक्षकाच्या दृष्ीने ‘बाह्य’ असतात, तसा पे्रक्षक ज्याचा आस्वाद घेतो तो स्थाशयभाविी स्वर्गत नसून 
परर्गतच असतो अिी वाचकाची कल्पना िोऊन बसली असती. (३) शवभाव व अनुभाव िे जसे 
‘स्विब्दवाच्य’ असतात व व्यशभचारीिी कािी वळेा स्विब्दवाच्य केले जातात, तसा स्थायीिी स्विब्दवाच्य 
असलेला चालतो असा कािींचा समज झाला असता.] 
 
२४. पािा, भरत, नाट्यिास्र, ६–४५ नंतरच्या र्गद्यभार्गातील पुढील वातय – स्थाणयभावाशं्च 
रसत्वमुपनेष्ट्यामः। 
 
२५. वस्तुतः पे्रक्षकाच्या शठकार्ी जार्गृत िोर्ाऱ्या स्थाशयभावाचे रसीभवन िोते. पर् तो स्थाशयभाव मूळ 
पात्राच्या शठकार्ी उशदत झालेल्या स्थायीच्या वर्णनामुळेच जार्गृत िोतो म्िर्ून मूळ पात्राच्या स्थायी भावाचे 
(परंपरेने) रसीभवन िोते, म्िर्ून त्या ‘स्थाशयभावाचे रसीभवन िोते’ असे दूरान्वयाने म्िटले, तरी त्यात 
फारिी अनुशचतता नािी. 
 
२६. पािा, उद द्योत १ – “ ‘िे पारध्या’ यातील िोक िा मुनीचा िोक नव्िे’ व ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप 
अलौशकक असते’. एकंदरीत रसास्वादाच्या प्रशक्रयेमध्ये अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेल्या अवस्था अिा :– 
(१) सहृदय दैनंशदन जीवनात करीत असलेले लोकाचं्या शचत्तवृत्तींचे शनरीक्षर् (२) ते शनरीक्षर् वारंवार 
केल्याने त्याच्या मनाला लार्गत असलेले वळर्. (३) काव्यनाटकातंील शवभाव–अनुभावामुंळे अनुकायण 
पात्राच्या शठकार्ी स्थाशयभाव उशदत झाले आिेत असे त्याला िोर्ारे ्ान (४) त्यामुळे त्याच्या स्वतःच्या 
शठकार्ी वासनारूपाने असलेल्या स्थाशयभावाचे उद बोधन म्िर्जे जार्गशृत आशर् (५) त्या जार्गतृीमुळे त्याला 
त्या स्थाशयभावाचा रसरूपात शमळर्ारा आस्वाद. 
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२७. तुलनाथण पािा, आणभनवभारती ६–१७५ (कंर्गले आवृशत्त) वरील पुढील वातय–रसना च बोधरूपा एव 
। लकतु बोधान्तरेभ्यः णवलक्षिा एव । उपायाना ंणवभावादीना ंलौणककवैलक्षण्यात् । 
 
२८. पािा, पृ. २५. वर्ांचा अथण लक्षात आला नािी, तरी ते सिकाशरत्वाने रसाचे व्यजंक असतात िा मुद्दा 
पुढे ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ३०४–३०५ व ‘लोचना’त आला आिे. 
 
२९. अिा शठकार्ी ‘अशभधा’ िी पुढे केव्िा प्रवृत्त िोत असेल ती िोवो, पर् ती प्रवृत्त िोण्याच्या आधीच 
अनुप्रासामुंळे रसप्रतीशत िोऊ लार्गते. यावर “अशभधा प्रवृत्त न झाली, तर न िोवो, पर् लक्षर्ा प्रवृत्त 
व्िावयास काय िरकत आिे, व लक्षर्ा प्रवृत्त िोत असली, तर मर्ग रसचवणरे्चे अलौशककत्व ते काय 
राशिले?” असे पूवणपक्षी म्िरे्ल, तर त्याला उत्तर असे की, जेथे अशभधाच प्रवृत्त िोत नािी, तेथे लक्षर्ा प्रवृत्त 
िोरे् अितय आिे. 
 
३०. येथे अशभनवरु्गप्ताचं्या म्िर्ण्याचा एकंदर रोख असा शदसतो की, रसप्रधान काव्यामध्ये रसाला पोर्षक 
असा अनुप्रास वापरला असल्यास ते काव्य पशिल्याप्रथम वाचताना तो अनुप्रास रसाशभव्यन्तत करावयास 
वाच्याथाला मदत कशरतो. पर् तेच काव्य रशसक जर स्वतःिी पुन्िा पुन्िा म्िर्ू लार्गला तर वाच्याथण पूवीच 
ध्यानात आलेला असल्याने आता प्रत्येक वळेी तो ध्यानात येण्याची जरूर न रािून केवळ अनुप्रासच 
रसप्रतीशत घडवनू आर्ण्यास पुरेसा िोतो. 
 
अशभनवरु्गप्ताचें िे म्िर्रे् आनंदवधणनानंा पूर्णपरे् मान्य िोते लकवा नािी, िा प्रशनच आिे, कारर् दुसऱ्या 
उद द्योतातील काशरका १६ वरील वृत्तीमध्ये रसप्रधान काव्यात यमक वरै्गरे िब्दालंकार रसाला पोर्षक 
नसतात, व ज्या काव्यातून ती यमकालंकृत असूनिी रसप्रतीशत िोते, तेथे यमकाशद अलंकारच मुख्य 
असतात व रस वरै्गरे त्या अलंकारानंा अंर्गभतू असतात असे आनंदवधणनानंी म्िटले आिे. तेव्िा यमक, 
अनुप्रास वरै्गरे िब्दालंकार जेव्िा संयमाने, त्याचं्यासाठी वरे्गळा प्रयत्न न कशरता वापरले रे्गले असतील 
अिाच काव्यात ते वाच्याथाला रसप्रतीशत घडशवण्याच्या कामी सािाय्य करर्ारे िोतात, इतके 
आनंदवधणनाचं्या मतास अनुसरून म्िर्ता येईल. अशभनवरु्गप्तानंी अनुप्रासाच्या वापरातील सयंमाचा उल्लेख 
येथे केला नािी व शिवाय शब्दणनष्ट्पीडनेनैव यात योशजलेल्या एव िब्दामुळे वाच्याथण फारसा ध्यानात न 
येताच केवळ लकवा मुख्यतः अनुप्रासामुळेच रसप्रतीशत िोते अिी वाचकाची समजूत िोरे् ितय आिे. 
 

रशसकाचं्या अनुभवाच्या दृष्ीनेिी अशभनवरु्गप्ताचं्या या म्िर्ण्याचे यथाथण तात्पयण लक्षात घेरे् जरूर 
आिे. काशलदासाशदकाचंी काव्ये रशसक जेव्िा पुन्िा पनु्िा स्वतःिी रु्गर्रु्गर्तो, त्या वळेी वाच्याथाची आठवर् 
त्याला असतेच. त्यातील केवळ अनुप्रासयुतत िब्दरचनेनेच त्याला रसास्वाद शमळतो, असे समजू नये. 
वाच्याथण त्याच्या डोळयासंमोर इततया लवकर येतो की, त्या काव्यातील अनुप्रासयुतत िब्द नुसते 
रु्गर्रु्गर्ण्याचा अवकाि, की लरे्गच त्याला रसप्रतीशत व्िावयास प्रारंभ िोतो. असेच जवळजवळ िोते, िा 
भावाथण. 
 

सरं्गीताचे सूर मात्र वाच्याथण–्ानाची र्गरज न पडू देता रसप्रतीशत घडव ू िकतात असे 
आनंदवधणनाचें म्िर्रे् आिे. (पािा, उद द्योत ३ रा, कािी आवृशत्त, पृ. ४२८) व ती रशसकाचं्या अनुभवाचीिी 
बाब म्िर्ता येईल. 
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३१. वाक्यपदीयम्. २–३–८. िी पूर्ण ओळ अिी आिे–उपादायाणप ये हेयास्तानुपायान् प्रचक्षते । णतचा 
अथग– ‘जे फलप्राप्तीसाठी वापरावयास घेतले रे्गले असले, तरी फलप्रान्प्त झाल्यावर ज्याचंा त्यार्गच केला 
जातो, त्यानंा ‘उपाय’ म्िर्तात.’ 
 
३२. ज्या वातयातून दोन तुल्यबळ व स्वतंत्र असे अथण शनष्पन्न िोतात, तेथे ‘वातयभेद’ िा दोर्ष असतो, असे 
मीमासंक म्िर्तात. प्रस्तुत शठकार्ी वाच्याथण व व्यंग्याथण अिा दोन अथांचा एकाच वातयातून बोध िोत 
असल्यामुळे वातयभेद दोर्ष संभवतो असे मीमासंकाचें म्िर्रे्. पर् ते का बरोबर नािी िे अशभनवरु्गप्तानंी 
‘पर् येथे म्िर्जे’ ... ... इ. (उद द्योत १ – ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते’वरील) िब्दानंी 
साशंर्गतले आिे. शवभावाशद वाच्याथण िे रसप्रतीतीला पोर्षक, अंर्गभतू असल्यामुळे वातयभेद िा दोर्ष येथे 
संभवत नािी िा त्याचं्या म्िर्ण्याचा सारािं. 
 
३३. िाच युन्ततवाद पूवी अशभनवरु्गप्तानंी उद द्योत १ – ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य नसतो’ व ‘दीघण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’वर माडंला आिे. 
 
३४. िे उदािरर् धमणकीतीच्या ‘प्रमार्वार्मतक’ या गं्रथात १–३१८ येथे आले आिे, असे Professor Gnoli 
‘The Aesthetic experience accoring to अशभनवरु्गप्त’ या गं्रथात उपोद्घात, पृ. ३३ वर) म्िर्तात. 
 
३५. एकाच वातयातून एक अथण समजल्यावर त्याच्यािी संबंध नसलेला दुसरा िवा तो अथण शनष्पन्न िोऊ 
लार्गला, तर त्यापकैी कोर्त्यािी अथावर शवश्वास ठेवता येर्ार नािी. अिा पशरन्स्थतीत ‘वातयभेद’ दोर्ष 
उत्पन्न िोतो. 
 
३६. संकेत, प्रकरर् (म्िर्जे संदभण) इ. र्गोष्ी वाच्याथण समजावयास उपयोर्गी असतात. तो वाच्याथण 
समजल्यावर त्यापासून रसादींची प्रतीशत िोताना त्या सकेंत वर्गैरेंचे पुन्िा काम पडत नािी, िा भावाथण. 
 
३७. म्िर्जे िास्रीय गं्रथातील शवशधवातयाचें ्ान िे कोर्ते तरी कमण करावयास प्रवृत्त कशरते, म्िर्जेच 
त्याचे स्वरूप ‘साधन’ असे असते. रसास्वादासारखे ‘अंशतम साध्य’ असे नसते. म्िर्नूच िास्रीय 
वातयापंासून िोर्ाऱ्या ्ानाला ‘लौशकक’ व रसास्वादाला ‘अलौशकक’ म्िटले जाते. 
 
३८. मुळातील उशदता याचा अथण ‘उत्पन्न झालेली’ असा न कशरता ‘म्िटली रे्गलेली’ असा कररे् आम्िासं या 
शठकार्ी उशचत वाटते. 
 
३९. रसास्वाद िा लौशकक असलेल्या शवर्षयाचं्या आस्वादािून शनराळा म्िर्ण्याचे एक कारर् लौशकक 
शवर्षय िे बाह्य व जडस्वरूप असतात. िे िोय. त्या उलट रसास्वाद म्िर्जे सहृदयाच्या अतंःकरर्ात 
जार्गतृ झालेल्या त्याच्या स्वतःच्याच स्थाशयभावाचा आस्वाद िोय. दुसरे कारर् शवर्षयाचंा आस्वाद घेताना 
अिंकाराची भावना जार्गृत असते, पर् रसास्वादाचे वळेी शतचा शवसर पडलेला असतो. रसास्वाद िा 
योग्याला समाशध-अवस्थेमध्ये प्राप्त िोर्ाऱ्या ब्रह्मास्वादािूनिी शनराळा, याचे कारर् अशभनवरु्गप्तानंी 
‘अशभनव-भारती–’ त साशंर्गतले आिे ते असे– रसास्वादामध्ये ज्याप्रमारे् एक प्रकारचा भावनात्मक 
ओलावा, सैौंदयण लकवा रंर्गदारपर्ा (वैर्षशयक उपरार्ग) असतो, तसा ब्रह्मास्वादामध्ये नसतो. तो ब्रह्मास्वाद 
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र्गंध, रंर्ग, रूप यानंी शवरशित, अत एव सैौंदयणिीन, रूक्ष (शवर्षयास्वादिून्यतेमुळे ‘परुर्ष’) असतो. (या 
संदभात पािा, अशभनवभारती, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १९१ व १९४) 
 

रसास्वादाला ‘ब्रह्मास्वाद–सिोदर’ म्िटले जाते. म्िर्जे रसास्वाद िा कािीसा ब्रह्मास्वादासारखा 
आिे. पर् तो व ब्रह्मास्वाद िे एकच म्िर्ता येत नािीत. तो ‘ब्रह्मास्वादासारखा’ म्िर्ण्याचे कारर् दोन्िी 
आस्वादाचें वळेी आपल्या रोजच्या वैयन्ततक जीवनातील शववचंनाचंा आपल्याला संपूर्णतया शवसर पडतो. 
पर् रसास्वाद व ब्रह्मास्वाद िे एकच नसतात याचे कारर् ब्रह्मास्वादामध्ये ्ाता व व ्ेय या दै्वताचा 
मार्गमूसिी नसतो–सवणत्र एकच एक परब्रह्म असते. येथे म्िर्जे रसास्वादामध्ये ‘मी व शवभावाशदकामुंळे 
जार्गतृ झालेला स्थाशयभाव’ या दै्वताची जार्ीव शटकून असते. म्िर्ूनच कै. तात्यासािेब केळकरानंी 
ब्रह्मसाक्षात्काराला ‘शनर्मवकल्पक समाशध’ व रसास्वादाच्या अवस्थेला ‘सशवकल्पक समाशध’ म्िटले आिे. 
 
४०. म्िर्जे उद द्योत १ –“ध्वनीच्या ‘असंलक्ष्यक्रम’ प्रकारात लक्षर्ा मुळीच नािी” वर साशंर्गतल्याप्रमारे् 
‘अलक्ष्यक्रम ध्वनीमध्ये लक्षरे्ला वाव नसल्यामुळे.’ 
 
४१. काशरका १८ वरील वृत्तीमध्ये. 
 
४२. पािा, पृ. २५०. व पृ. २८२ शिवाय ‘िे धार्ममका!’ इ. पद्याच्या बाबतीत पृ. ८६ व ९० वर केलेले 
शववचेनिी पािाव.े 

 
ध्वन्यालाकेः 

 
कस्यणचद्ध्वणनभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षिम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
मात्र लक्षर्ा िे ध्वनीच्या एखाद्या प्रकाराचे उपलक्षर् ¹ असू िकेल. 
 

ध्वन्यालोकः 
 
सा पुनभगस्क्तवगक्ष्यमािप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यणद नामोपलक्षितया सम्भाव्येत । यणद च 

गुिवृत्त्यवै ध्वणनलगक्ष्यत इत्युच्यते तदणभधाव्यापारेि तणदतरोऽलङ्कारवगगः समग्र एव लक्ष्यत इणत 
प्रत्येकमलङ्कारािा ंलक्षिकरिवैयर्थ्यगप्रसङ्गः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
तथाशप पुढे ध्वनीचे जे प्रकार सारं्गण्यात येर्ार आिेत, त्यापंकैी एखाद्या (म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य) 

प्रकाराचे लक्षर्ा िी फार तर ‘उपलक्षर्’ म्िर्ून संभव ूिकेल. आशर् इततया उपरिी लक्षरे्नेच ध्वनीचेिी 
स्वरूपशववरर् केले जाते असे (जर) कोर्ी म्िरे्ल, तर अशभधाव्यापाराचे शववरर् केले की, त्यामुळे 
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वाच्याथाचीच शवशिष् स्वरूपे असलेल्या सर्गळया अलंकाराचेंिी शववरर् झाले असे िोऊन मर्ग एकेका 
अलंकाराचे (वरे्गवरे्गळे) लक्षर् करण्याची जरूरच नािी अिासारखी आपशत्त ओढवले! 

 
लोचनम् 

 
ननु मा भूद्ध्वणनणरणत भस्क्तणरणत चैकं रूपम् । मा च भूिस्क्तध्वगनेलगक्षिम् । उपलक्षिं तु भणवष्ट्यणत 

। यि ध्वणनभगवणत, ति भस्क्तरप्यस्तीणत भक्त्युपलणक्षतो ध्वणनः । न तावदेतत्सवगिास्स्त । इयता च लक 
परस्य णसिम्? लक वा नः िुणितम्? इणत तदाह कस्यणचत्याणद । ननु भस्क्तस्तावणच्चरन्तनैरुक्ता, 
तदुपलक्षिमुखेन च ध्वणनमणप समग्रभेदं लक्षणयष्ट्यस्न्त ज्ञास्यस्न्त च । लक तल्लक्षिेनेत्याशङ्प्क्याह – यणद 
चेणत । अणभधानाणभधेयभावो ह्यलङ कारािा ं व्यापकः, ततश्चाणभधावृत्त े वैयाकरिमीमासंकैर्वनरूणपते 
कुिेदानीमलङ कारकारािा ं व्यापारः । तथा हेतुबलात्कायं जायत इणत तार्वककैरुक्ते 
णकणमदानीमीश्वरप्रभृतीना ं कतृगिा ं ज्ञातृिा ं वा कृत्यमपूवं स्याणदणत सवो णनरारम्भः स्यात् । तदाह – 
लक्षिकरिवैयर्थ्यगप्रसङ्ग इणत । 

 
लोचन 

 
(िकंा–) “पर् काय िो, लक्षर्ा आशर् ध्वशन यामंध्ये तादात्म्य नसू द्या, आशर् लक्षर्ा िे ध्वनीचे 

लक्षर् म्िर्जे असाधारर् (आंतशरक) धमणिी नसू द्या. पर् ते (सर्गळया) ध्वनीचे ‘उपलक्षर्’ म्िर्जे बाह्य का 
िोईना, पर् शनदिणक शचह्न तर िोऊ िकेलच की! कारर् जेथे जेथे ध्वशन असतो, तेथे तेथे लक्षर्ा 
सापडर्ारच! म्िर्ून लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘उपलक्षर्’ म्िर्जे बाह्य, शनदिणक शचह्न आिे.” 

 
त्या म्िर्ण्यावर आमचे उत्तर असे–) पशिली र्गोष् िी की, (लक्षर्ा िी ध्वनीचे उपलक्षर् असरे्) िी 

पशरन्स्थशतदेखील सवण शठकार्ी आढळत नािी. आशर् केवळ यामुळे (म्िर्जे लक्षर्ा िे ध्वनीचे उपलक्षर् 
असे म्िटल्यामुळे) प्रशतपक्ष काय शमळव ूिकर्ार आिे, लकवा आमचे तरी काय नुकसान िोर्ार आिे? ² िेच 
‘मात्र एखाद्या प्रकाराचे’ ... इ. िब्दानंी साशंर्गतले जात आिे. 

 
‘पर् काय िो, लक्षर्ा तर प्राचीनानंी ³ साशंर्गतलेलीच आिे, आशर् ती ध्वनीचे शनदिणक शचह्न असे 

म्िर्ून त्या द्वारे ध्वनीच्या सवण प्रकाराचें स्वरूपवर्णन लोक करू िकतील व ते प्रकार समजूनिी घेऊ 
िकतील. म्िर्ून तुम्िी लक्षरे्चे सािाय्य न घेता ध्वनीचे (िास्रीय) लक्षर् करण्याची र्गरजच काय ⁴?” 
अिी िकंा घेतली जाईल अिी कल्पना करून (वृशत्तकार) शतचे उत्तर ‘आशर् इततया उपरिी’ ... इ. 
िब्दानंी देतात. वाच्य–वाचक संबधं िा तर सवण अलंकारामंध्ये आढळर्ारा आिे. आशर् म्िर्नू 
वैयाकरर्ानंी आशर् मीमासंकानंी अशभधाव्यापाराचे सपूंर्णतया शववरर् केल्यावर आता अलंकारिास्रकारानंा 
शववरर् करावयास वावच कोठे शिल्लक उरला आिे? त्याचप्रमारे् ‘कारर्ाच्या सामर्थ्यामुळें  कायण शनमार् 
िोते’ असा (कायण–कारर् संबंधाबद्दलचा) शनयम तकण िास्रकारानंी एकदा साशंर्गतल्यावर आता ईश्वर वर्गैरे 
्ानपूवणक शनर्ममशत करर्ाऱ्या कत्यांच्या कायाबद्दल इशतिासाशद गं्रथामंध्ये कोर्ी कािी सारं्गरे्, यात नावीन्य 
ते काय राशिले असते, व त्यामुळे सवण िास्राचें खटाटोप व्यथणच ठरले असते! ⁵ म्िर्ून वृशत्तकार ‘लक्षर् 
करण्याची जरूरच नािी अिी आपशत्त ओढवले’ असे म्िर्तात. ⁶ 
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िीपा 
 

१ ‘उपलक्षर्’ म्िर्जे ध्वनीच्या सवण प्रकारातं असर्ारा धमण नव्िे, तर त्याच्या एखाद्या (म्िर्जे 
अशववशक्षतवाच्य) प्रकारामध्ये उपन्स्थत असून ध्वनीच्या या प्रकाराला इतर प्रकारािूंन वरे्गळा करायला 
उपयोर्गी पडर्ारे शचह न. 
 
२ ‘लक्षर्ा आशर् ध्वशन एकच’ िी प्रशतपक्ष्याची पशिली भशूमका. त्यानंतर ‘लक्षर्ा िा ध्वनीचा असाधारर् 
आंतशरक धमण समजा’ िी त्याने घेतलेली दुसरी भशूमका. आता त्या दोन्िी भशूमका सोडून त्याने लक्षरे्ला 
ध्वनीचा बाह्य धमण मानावयास तयार िोण्याइततया खालच्या पायरीवर येरे् यामुळे त्याने मूळ भशूमकेचा 
पूर्णपरे् त्यार्ग केला व नवीन कािीच शमळशवले नािी’ असेच िोते. आशर् ध्वनीच्या कािी प्रकारामंध्ये लक्षर्ा 
असू िकते िे आम्िालािी मान्य असल्यामुळे लक्षरे्ला ध्वनीचे उपलक्षर् मानण्याने आमचेिी कािीएक 
नुकसान नािी, असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
 
३ म्िर्जे मीमासंक, नैयाशयक व वैिशेर्षक यानंी. अिाच आियाचे एक शवधान अशभनवरु्गप्तानंी मारे्ग पृ. ४२ 
वर केले आिे. 
 
४ प्रशतपक्ष्याच्या म्िर्ण्याचा सूर असा की, लक्षर्ा या उपलक्षर्ावरून ध्वनीचे स्वरूप समजावनू घेरे् िे 
‘्ाताकडून अ्ाताकडे’ या तत्तवानुसार सोपे आिे. लक्षरे्च्या सािाय्याशिवायच त्याचे िास्रीय लक्षर् 
कररे् िा अशधक न्तलष्, दुर्गणम मार्गण आिे. 
 
५ वस्तुतः प्रशतपक्ष्याच्या (याआधीच्या, ४ र्थ्या टीपेत माडंलेल्या) आके्षपाचे उत्तर पुढीलप्रमारे् शदले पाशिजे– 
ध्वनीचे जे प्रकार लक्षर्ामलूक असतात, तेथे लक्षर्ा िे ध्वनीचे उपलक्षर् मानून ध्वनीच्या त्या प्रकाराचें 
वर्णन कररे् योग्य िोईल असे एकवळे माशनले, तरीिी ध्वनीचे जे प्रकार लक्षर्ामलूक नसतात, तेथे लक्षर्ा 
िे ध्वनीचे उपलक्षर्िी िोर्ार नािी व त्या लक्षरे्च्या सािाय्याने ध्वनीचे वर्णन करण्याचा प्रशनिी उद भवर्ार 
नािी. 
 

पर् वृशत्तकारानंी प्रत्यक्षात जे उत्तर शदले आिे, त्यामध्ये लक्षर्ा िे सवण प्रकारच्या ध्वनीला 
आधारभतू असे सामान्य तत्तव आिे या मताला त्यानंी मान्यता शदल्यासारखे िोते व ते वास्तशवक बरोबर 
नािी. 
 
६ याच्याच अशधक स्पष्ीकारर्ाथण पािा, ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, उद द्योत ३, पृ. ४२७ व लोचन, पृ. 
४५७–४५८. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
लक च 
लक्षिेऽन्यःै कृते चास्य पक्षसणंसणिरेव नः ॥ १९ ॥ 
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ध्वन्यालोक 
 
आर्खी असे की – 
 
आशर् दुसऱ्या कोर्ी या ध्वनीचे लक्षर् केले असेल, तर आमचा पक्ष म्िर्जे आमचे म्िर्रे् 

उत्तमरीत्या शसद्धच झाले म्िर्ावयाचे! ॥ १९ ॥ 
 

ध्वन्यालोकः 
 
कृतेऽणप वा पूवगमेवान्यधै्वगणनलक्षिे पक्षसणंसणिरेव नः, यस्माद्ध्वणनरस्तीणत नः पक्षः । स च प्रागेव 

संणसि इत्ययत्नसम्पन्नसमीणहताथाः संवृत्ताः स्मः । येऽणप सहृदयहृदयसंवेद्यमनाख्येयमेव ध्वने 
रात्मानमाम्नाणसषुस्तेऽणप न परीक्ष्यवाणदनः । यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमािया च ध्वनेः सामान्यणवशेषलक्षिे 
प्रणतपाणदतेऽणप यद्यनाख्येयत्वं तत्सवेषामेव वस्तूना ं तत्प्रसक्तम् । यणद पुनध्वगनेरणतशयोक्त्यानया 
काव्यान्तराणतशाणय तैः स्वरूपमाख्यायते, तत्तऽेणप युक्ताणभधाणयन एव ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
लकवा यापूवीच दुसऱ्या कोर्ी या ध्वनीचे लक्षर् केले असले, तरी त्यामुळे आमचेच म्िर्रे् शसद्ध 

िोईल. कारर् ‘ध्वशन आिे’ िेच आमच्या पक्षाचे म्िर्रे् िोय. ते आमच म्िर्रे् आधीच शसद्ध झाले असे 
असल्यास आमची इष् कायणशसशद्ध अनायासेच झाली, असे झाले. 

 
आता जे ‘ध्वशनकाव्याचा आत्मा िा केवळ सहृदयानंी मनानेच जार्ण्याजोर्गा व म्िर्ून िब्दानंी 

वर्णन न कशरता येण्यासारखा’ म्िर्तात, तेिी नीट शववके करून बोलन नािीत. कारर् आतापयंत आम्िी 
साशंर्गतलेल्या आशर् पुढे ¹ सारं्गर्ार असलेल्या रीतीने (आतापयंत) ध्वनीचे सवणसामान्य आशर् (पुढे) शवशिष् 
लक्षर् करून दाखवल्यावरिी ध्वशन जर िब्दानंी वर्णन कशरता येण्याजोर्गा नािी असेच त्याचें म्िर्रे् असेल, 
तर जर्गातली कोर्तीच वस्तु िब्दानंी वर्णन कशरता येण्याजोर्गी नािी अिी आपशत्त पत्करावी लारे्गल! ² 

 
मात्र ‘ध्वशन अवर्णनीय आिे’ असे अशतियोन्ततपूर्ण शवधान करण्यामध्ये त्याचंा िेतू जर ध्वनीचे 

स्वरूप इतर काव्यप्रकारािूंन शकतीतरी उत्कृष् आिे िे सारं्गण्याचा असला, तर त्याचेंिी म्िर्रे् अर्गदी 
योग्यच िोय! 

 
लोचनम् 

 
मा मूद वाऽपूवोन्मीलनं पूवोन्मीणलतमेवास्माणभः सम्यङ णनरूणपतं, तथाणप को दोष इत्यणभप्रायेिाह– 

लक चेत्याणद । प्रागेवेणत । अस्मत्प्रयत्नाणदणत शेषः । एवं णिप्रकारमभाववादं, भक्त्यन्तभूगतता ंच णनराकुवगता 
अलक्षिीयत्वमेतन्मध्ये णनराकृतमेव । अत एव मूलकाणरका साक्षात्तणन्नराकरिाथा न श्रूयते । वृणत्तकृत्त ु
णनराकृतमणप प्रमेयशय्यापूरिाय कण्ठेन तत्पक्षमनूद्य णनराकरोणत – येऽपीत्याणदना । उक्तया नीत्या 
‘यिाथगः शब्दो वा’ इणत सामान्यलक्षिं प्रणतपाणदतम् । वक्ष्यमािया तु नीत्या णवशेषलक्षिं भणवष्ट्यणत 
‘अथान्तरे सङ क्रणमतं’ इत्याणदना । ति प्रथमोद्द्योते ध्वनेः सामान्यलक्षिमेव काणरकाकारेि कृतम् । 
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णितीयोद्द्योते काणरकाकारोऽवान्तरणवभागं णवशेषलक्षिं च णवदधदनुवादमुखेन मूलणवभागं णिणवधं 
सूणचतवान् । तदाशयानुसारेि तु वृणत्तकृदिैवोद द्योते मूलणवभागमवोचत्– ‘स च णिणवधः ।’ इणत । 
सवेषाणमणत । लौणककाना ं शािीयािा ं चेत्यथगः । अणतशयोक्त्येणत । यथा ‘तान्यक्षराणि हृदये णकमणप 
स्फुरस्न्त’ इणतवदणतशयोक्त्यानाख्येयतोक्ता साररूपता ंप्रणतपादणयतुणमणत दर्वशतणमणत णशवम् ॥ १९ ॥ 

 
लोचन 

 
लकवा (आमचेकडून) नवीन कािी सारं्गरे् झाले नािी तर न िोऊ द्या, पर् पूवीच्या लोकानंा 

लक्षरे्च्या द्वारे आपल्या परीने उलर्गडलेल्या र्गोष्ीचेच आम्िी सुस्पष् व उत्तम शववरर् केले असे िोईल, 
आशर् असे झाले तरी त्यात काय शबघडले? या आियाने वृशत्तकार ‘आर्खी असे की … ’ इ. म्िर्तात. 
‘आधीच’ – आम्िी प्रयत्न करण्याच्या आधीच, िे तात्पयण. याप्रमारे् ध्वनीचे तीन प्रकारचे अभाववादी व 
‘ध्वनीचा भततीतच म्िर्जे लक्षरे्तच अन्तभाव िोतो’ असे म्िर्र्ारे लोक याचं्या मताचें खंडन केल्याने त्या 
कामातच ‘ध्वनीचे स्वरूप िब्दानंी वर्णन कशरता येण्यापकैी नािी’ असे म्िर्र्ाऱ्याचेंिी खंडन केले 
रे्गल्यासारखेच आिे. ³ म्िर्नूच (म्िर्जे अभाववादी व लक्षर्ावादी याचं्या खंडनातच अवर्णनीयतावादाचेिी 
खंडन झाले असल्यामुळे) प्रत्यक्ष त्या मताचे (म्िर्जे अवर्णनीयतावादाचे) शनराकरर् करर्ारी मूलकाशरका 
(म्िर्जे वृत्तीला आधारभतू असर्ारी काशरका) काशरकागं्रथात आढळत नािी. पर् वृशत्तकार मात्र त्या 
(म्िर्जे ‘अवर्णनीयता’ या) पक्षाचे अप्रत्यक्षपरे् खंडन िोऊन रे्गले असले तरी १ ल्या उद द्योतातील १ ल्याच 
काशरकेमधील ‘अवर्णनीयता’ वादाच्या उल्लेखास अनुसरून गं्रथातील शववचेनाची माडंर्ी व्िावी या िेतूने ⁴ 
त्या मताचा प्रत्यक्ष पनुरुच्चार करून त्याचे ‘आता जे... ’ इ. िब्दानंी शनराकरर् करीत आिेत. आतापयंत 
साशंर्गतलेल्या रीतीने म्िर्जे ‘ज्या शठकार्ी वाच्य अथण लकवा वाचक िब्द’ ... या (१३ व्या) काशरकेने ध्वनीचे 
सवणसाधारर् स्वरूप साशंर्गतले. पुढे सारं्गण्यात येर्ार असलेल्या रीतीने म्िर्जे ‘अथान्तरसंक्रशमत’ 
(उद द्योत २, काशरका १) इ. काशरकामंध्ये ध्वनीच्या शनरशनराळया प्रकाराचें शवशिष् स्वरूप सारं्गण्यात येईल. 
त्यापंैकी म्िर्जे सामान्य व शविरे्ष लक्षर् या दोिोंपैकी काशरकाकाराने १ ल्या उद द्योतात ध्वनीचे केवळ 
‘सामान्य’ लक्षर्च साशंर्गतले. दुसऱ्या उद द्योतात काशरकाकारानंी ध्वनीचे अवान्तर प्रकार व त्याचंी खास 
लक्षरे् करण्याचे वळेी ध्वनीचे दोन मुख्य प्रकार वाचकानंा आधीच मािीत आिेत असे र्गृिीत धरून त्याचंा 
उद द्योत २, काशरका १ व २ यामंध्ये जाता जाता उल्लखे केला आिे. व त्या द्वारे ध्वशन िा मूलतः दोन 
प्रकारचा आिे असे सुचशवले आिे. (काशरकाकाराच्या) त्या अशभप्रायाला अनुसरून वृशत्तकाकाराने याच 
म्िर्जे पशिल्याच उद द्योतात ‘ध्वनीचे दोन प्रकार’ वर ध्वनीचे मूळ दोन प्रकार ‘तो (स्थूल मानाने) दोन 
प्रकारचा’ ...या िब्दानंी साशंर्गतले आिेत. ‘कोर्त्यािी वस्तूला’ – म्िर्जे ‘जीवनातील (वस्तूला) लकवा 
िास्रात शववशेचलेल्या वस्तूला’ िा आिय. ‘असे अशतियोन्ततपूर्ण शवधान करण्यामध्ये’ – म्िर्जे उदा. ‘ती 
अक्षरे माझ्या हृदयामध्ये कािी अवर्णनीय रीतीने स्फुरत आिेत’ ⁵ या म्िर्ण्याप्रमारे् ध्वनीचे श्रेष्ठत्व 
प्रस्थाशपत करण्याच्या उदे्दिाने ‘ध्वशन खरोखर अवर्णनीय आिे’ असे शवधान त्यानंी अशतियोततीचा अवलंब 
करून केले, असे वृशत्तकारानंी दाखशवले. ⁶ असो. सवांचे मंर्गल िोवो ॥ १९ ॥ 

 
िीपा 

 
१ उद द्योत २ व ३ मध्ये. 
 
२ ‘ध्वशन अवर्णनीय आिे’ या मताचा उल्लखे पढेु उद द्योत ३, काशरका ४७ वरील वृत्तीत झाला आिे. 
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३ ‘ध्वनीचे स्वरूप वर्णन कशरता येत नािी’ असे म्िर्र्ाऱ्याचें खंडन, आतापयंत ध्वशनस्वरूप सारं्गण्यासाठी 
आनंदवधणनानंी वळेोवळेी केलेल्या शवधानामुंळे आपोआप झाले आिे. त्यापंैकी कािी शवधाने अिी – 
 
(१) व्यंग्याथण िा वाच्याथािून सवणस्वी शभन्न असा असतो. (२) तो वस्तु, अलंकार व रसाशद असा तीन 
प्रकारचा असतो. (३) त्या व्यंग्याथामुळेच काव्याला सैौंदयण प्राप्त िोते. (४) तो व्यंग्याथण प्रधान असताना 
तोच काव्याचा आत्मा असतो. (५) त्या व्यगं्याथाच्या ्ानाची सामग्री वाच्याथाच्या ्ानाच्या सामग्रीिून 
सवणथैव शभन्न असते. (६) ध्वशनकाव्याचे अशववशक्षतवाच्य व शववशक्षतान्यपरवाच्य असे दोन प्रमुख भेद आिेत, 
इ. इतके सशवस्तर वर्णन केल्यावरिी ‘ध्वनीचे वर्णन करता येत नािी’ असे म्िर्ण्यात कािीच तर्थ्य उरत 
नािी. 
 
४ पशिल्या काशरकेमध्ये अभाववाद व भाततवाद या मताबंरोबर ‘अवर्णनीयतावादा’ चािी उल्लखे केलेला 
िोता. त्यामुळे त्या मताबद्दल गं्रथकारास काय म्िर्ायचे आिे अिी शज्ासा वाचकाचं्या मनामध्ये उत्पन्न 
िोरे् सािशजक आिे. ती पूर्ण करण्याच्या दृष्ीने गं्रथाची माडंर्ी व्िावी, या िेतूने ‘िय्या’ िा िब्द पूवी 
उद द्योत १ – ‘अनुततशनशमत्ता शविरे्षोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ वर येऊन रे्गला आिे. ‘िय्यायोजन’ लकवा 
‘िय्यापूरर्’ याचा मूळ अथण ‘झोपण्यापूवी शबछान्याची व्यवन्स्थत माडंर्ी कररे्’ असा आिे. ‘गं्रथिय्यापूरर्’ 
लकवा ‘योजन’ म्िर्जे ‘गं्रथातील शववचेनाची व्यवन्स्थत माडंर्ी’ िोय. 
 
५ िा संपूर्ण श्लोक पुढीलप्रमारे् आिे– 
 

णनिाणनमीणलतदृशो मदमन्थरायाः, 
नाप्यथगवस्न्त न च याणन णनरथगकाणन । 
अद्याणप मे वरतनोमगधुराणि तस्या— 
स्तान्यक्षराणि हृदये णकमणप स्फुरस्न्त ॥ 

 
िा सवण श्लोक ‘कुन्तका’ ने ‘वक्रोन्ततजीशवता’ मध्ये (१–४९, ‘सुिील कुमार दे’ संस्करर्) व 

दिरूपकावर ‘धशनका’ ने शलशिलेल्या ‘अवलोक’ नामक टीकेमध्ये (४–२३) उद धृत केला आिे. 
अणभनवगुप्तानंी उद धृत केलेल्या ४ र्थ्या ओळीतील ‘णकमणप’ (कािी अवर्णनीय रीतीने) या िब्दातं 
अशतियोन्तत असून शतच्यामुळे त्या अक्षरामंधून व (त्याचं्या व्यंग्य अथामधून) कवीला प्रतीत िोर्ारे 
लोकोत्तर सैौंदयण प्रकट िोते. 
 
६ म्िर्जे अवर्णनीयतावाद्यानंािी ‘ध्वशन अवर्णनीय आिे’ असे म्िर्ताना ‘ध्वनीमध्ये शनरशतिय सैौंदयण आिे’ 
असेच म्िर्ावयाचे असेल, तर त्याचेंिी म्िर्रे् बरोबर आिे असे वृशत्तकारानंा म्िर्ावयाचे आिे. 

 
लोचनम् 

 
लक लोचनं णवनालोको भाणत चस्न्िकयाणप णह । 
तेनाणभनवगुप्तोऽि लोचनोन्मीलनं व्यधात् ॥ 
यदुन्मीलनशक्त्यवै णवश्वमुन्मीलणत क्षिात् । 
स्वात्मायतनणवश्रान्ता ंता ंवन्दे प्रणतभा ंणशवाम् । 



 

अनुक्रमणिका 

इणत श्रीमहामाहेश्वराचायगवयाणभनवगुप्तोन्मीणलते सहृदयालोकलोचने ध्वणनसङ केते प्रथम 
उद द्योतः । 

 
लोचन 

 
चन्न्द्रका (१. चादंरे् २. ध्वन्यालोकावर अशभनवरु्गप्तापूंवी शलशिली रे्गलेली ‘चन्न्द्रका’ नामक टीका) 

असली, तरी शतच्यामुळे ‘लोचना’ (१. दृष्ी, डोळे २. अशभनवरु्गप्ताचंी ‘लोचन’ नामक टीका) - शिवायच 
‘आलोक’ (१. ्ान २. ‘ध्वन्यालोक’ िा गं्रथ) प्रकट िोईल काय? म्िर्ून अशभनवरु्गप्ताने या गं्रथावर 
‘लोचन’ टीका शलिून लोकाचें डोळे उघडण्याचे कायण केले. ¹ 

 
(१) शजच्या स्पन्दनिततीमुळेच िे सवण शवश्व क्षर्ात उमलते म्िर्जे शवकशसत िोते, त्या, स्वतःच्या 

आत्मलचतनात मग्न झालेल्या ‘शिवा’ नामक (्ानरूप) आशदिततीला मी प्रर्ाम करतो. ² (२) ज्या ‘शिवा’ 
म्िर्जे िुभकारक प्रशतभेच्या केवळ स्फुरर्ाने संपूर्ण काव्यशवश्व एका क्षर्ात फुलते, त्या, कवीच्या 
अन्तःकरर्ात वासनारूपाने सतत वास करर्ाऱ्या कशवप्रशतभेला मी वदंन कशरतो. ³ 

 
(येथे) श्रीमिामािेश्वराचायणवयण अशभनवरु्गप्तानंी उमलशवलेल्या ‘सहृदयालोकलोचना’ मधील 

‘ध्वशनसंकेत’ तील पशिला उद द्योत समाप्त झाला. 
 

िीपा 
 
१ तात्पयण िे की, ‘चंशद्रका’ टीकेने ध्वन्यालोकाचे पुरेसे स्पष्ीकरर् झाले नव्िते, ते कायण अशभनवरु्गप्तानंी 
केले. पािण्याचे सामर्थ्यण नसलेल्या मार्साला एखाद्या शसद्ध पुरुर्षाने शदव्यदृष्ी द्यावी, तसेच अशभनवरु्गप्ताचें 
कायण आिे. या संदभात ‘लोचना’च्या प्रारंभीचाच २ रा श्लोक पािा. पाशर्नीच्या कायाचे मित्तव वर्णन 
करर्ारा पढुील श्लोकिी बघण्यासारखा आिे– 

 
अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चकु्षरुन्मीणलतं येन, तस्मै पाणिनये नमः । 

 
२ ‘शिवा’ नामक आशदिन्तत िे िकंराचेच स्रीरूप िोय. िकंर जोपयंत ध्यानमग्न असतात, तोपयंत ते 
शनष्कम्प, शनःष्पन्द अिा अवस्थेत असतात. त्या समाशध अवस्थेतून ते खाली उतरले, म्िर्जे त्याचंी 
शचत् िन्तत स्पन्दन पाव ूलार्गते व त्या स्पन्दनामुळेच संपूर्ण शवश्व आकार घेते. 
 
३ तुलनेसाठी पािा, उद द्योत ३ मधील (कािी आवृत्तीच्या) पृ. ४९८ वरील अपारे काव्यसंसारे......इ. 
श्लोक. 

 
– पणहला उद द्योत समाप्त – 
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णितीय उद द्योतः 
 

ध्वन्यालोकः 
 
एवमणववणक्षतवाच्यणववणक्षतान्यपरवाच्यत्वेन ध्वणनर्विप्रकारः प्रकाणशतः । तिाणववणक्षतवाच्यस्य 

प्रभेदप्रणतपादनायेदमुच्यते– 
 
अथान्तरे सङ्प्क्रणमतमत्यन्तं वा णतरस्कृतम् । 
अणववणक्षतवाच्यस्य ध्वनेवाच्य ंणिधा मतम् ॥ १ ॥ 
तथाणवधाभ्या ंच ताभ्या ंव्यङ्प्ग्यस्यवै णवशेषः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
अिा रीतीने वाच्याथण सारं्गण्याची इच्छा नसरे् (अशववशक्षतवाच्य) लकवा तो सारं्गण्याची इच्छा 

असूनिी तो दुसऱ्या (व्यंग्य) अथाचा बोध करून देण्याचे साधन असरे् (शववशक्षतान्यपरवाच्य) ह्यामुंळे ध्वशन 
दोन प्रकारचा असतो, असे पशिल्या उद द्योतात स्पष् केले. त्या दोन प्रकारापंैकी पशिल्या, म्िर्जे वाच्याथण 
सारं्गण्याची इच्छा नसलेल्या ध्वनीच्या उपप्रकाराचें प्रशतपादन करण्यासाठी असे साशंर्गतले जात आिे की— 

 
वाच्याथण शववशक्षत नसलेल्या ध्वनीमधील वाच्याथण दोन प्रकारचा मानला जातो– (१) 

‘अथान्तरसंक्रशमत,’ म्िर्जे ज्या वाच्याथामध्ये (तो कायम रािून त्यात) अशधक अथाची भर पडते, असा 
लकवा (२) ‘अत्यन्तशतरस्कृत,’ म्िर्जे जो वाच्याथण सवणस्वी सोडूनच शदला जातो, असा. ॥ १ ॥ 

 
अिा दोन प्रकारच्या वाच्याथांमुळे व्यंग्याथाचेच (म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचेच.) दोन प्रकार 

िोतात. 
 

लोचनम् 
 
या स्मयगमािा श्रेयाणंस सूते ध्वंसयते रुजः । 
तामभीष्टफलोदारकल्पवल्लीं स्तुवे णशवाम् ॥ 
 
वृणत्तकारः सङ्गणतमुद द्योतस्य कुवाि उपक्रमते – एवणमत्याणद । प्रकाणशत इणत । मया वृणत्तकारेि 

सतेलत भावः । न चैतन्मयोत्सूिमुक्तम्, अणप तु काणरकाकाराणभप्रायेिेत्याह–तिेणत । ति 
णिप्रकारप्रकाशने वृणत्तकारकृते यणन्नणमत्त ंबीजभूतणमणत संबन्धः । यणद वा तिेणत पूवगशेषः । ति प्रथमोद्द्योते 
वृणत्तकारेि प्रकाणशतः अणववणक्षतवाच्यस्य यः प्रभेदोऽवान्तरप्रकारस्तत्प्रणतपादनायेदमुच्यते । 
तदवान्तरभेदप्रणतपादनिारेिैव चानुवादिारेिाणववणक्षतवाच्यस्य यः प्रभेदो णववणक्षतान्यपरवाच्यात्प्रणभन्नत्वं 
तत्प्रणतपादनायेदमुच्यते । भवणत मूलतो णिभेदत्वं काणरकाकारस्याणप सम्मतमेवेणत भावः । सङ्प्क्रणमतणमणत 
णिचा व्यञ्जनाव्यापारे यः सहकाणरवगगः तस्याय ंप्रभाव इत्युक्तं णतरस्कृतशब्देन च । येन वाच्येनाणववणक्षतेन 
सताऽणववणक्षतवाच्यो ध्वणनव्यगपणदश्यते तिाच्य ं णिधेणत संबन्धः । योऽथगः उपपद्यमानोऽणप 
तावतैवानुपयोगािमान्तरसंवलनयान्यताणमव गतो लक्ष्यमािोऽनुगतधमी सूिन्यायेनास्ते स 
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रूपान्तरपणरित उक्तः । यस्त्वनुपपद्यमान उपायतामािेिाथान्तरप्रणतपलत्त कृत्वा पलायत इव स णतरस्कृत 
इणत । ननु व्यङ्प्ग्यात्मनो यदा ध्वनेभेदो णनरूप्यते तदा वाच्यस्य णिधेणत भेदकथनं न 
सङ गतणमत्याशङ्प्क्याह–तथाणवधाभ्या ंचेणत । चो यस्मादथे । व्यञ्जकवैणच्याणि युक्तं व्यङ्प्ग्यवैणच्यणमणत 
भावः । व्यञ्जके त्वथे यणद ध्वणनशब्दस्तदा न कणश्चिोष इणत भावः । 

 
लोचन 

 
‘शिवा’ नामक आशदिततीचे मी स्तवन कशरतो. शतची आठवर् कशरताक्षर्ी ती कल्यार्प्रद र्गोष्ी 

शनमार् कशरते व दुःखे नष् कशरते. ती म्िर्जे िवी असलेली कोर्तीिी फळे शवपुलतेने पुरशवर्ारी 
कल्पलताच! 

 
दुसऱ्या उद द्योताचा पशिल्या उद द्योतािी तकण दृष्ट्या असलेला सबंंध स्पष् करण्यासाठी वृशत्तकार 

आपले शववचेन ‘अिा रीतीने’– इ. िब्दानंी सुरू करीत आिेत. ‘स्पष् केले’– माझ्या वृशत्तकार या 
भशूमकेतून, िे तात्पयण. आशर् िे जे (ध्वनीचे दोन प्रकार) मी पशिल्या उद द्योतात ¹ साशंर्गतले, ते सूत्राच्या 
(म्िर्जे काशरकेच्या) अशभप्रायाला सोडून नव्िे, तर काशरकाकाराच्या अशभप्रायाला अनुसरूनच आिे, ² 
असे वृशत्तकार ‘त्या दोन प्रकारापंकैी...’ इ वातयात सारं्गतात. त्या दोन प्रकाराचंा वृशत्तकारानंी पशिल्या 
उद द्योतात शनदेि केल्यावर (त्यापंकैी पशिल्या प्रकाराचे उपप्रकार ³ करावयास) आधारभतू असलेले जे 
कारर्, (ते आता पशिल्या काशरकेमध्ये साशंर्गतले जात आिे) असा पूवीच्या सारं्गण्यािी आता जे साशंर्गतले 
जात आिे त्याचा संबधं जोडावा लकवा ति या (वृत्तीतल्या) िब्दानंतर ‘पूवीच्या (म्िर्जे पशिल्या) 
उद द्योतात’ िे िब्द ‘िरे्ष’ म्िर्जे अध्याहृत ⁴ समजाव.े ‘त्या शठकार्ी’ म्िर्जे ‘पशिल्या उद द्योतात’ 
वृशत्तकारानंी अशववशक्षत वाच्याच्या ज्या प्रभेदाचे म्िर्जे अवान्तरप्रकाराचे उदािरर् शदले ⁵, त्या अवान्तर 
प्रकाराचे (व त्याबरोबर अशववशक्षतवाच्याच्या दुसऱ्यािी अवान्तरप्रकाराचे) स्वरूप सारं्गण्यासाठी आता िे 
साशंर्गतले जात आिे. त्याचे (म्िर्जे अशववशक्षतवाच्याचे) अवान्तरप्रकार सांर्गनू त्यादं्वारे आशर् त्याचा 
(म्िर्जे अशववशक्षतवाच्याचा व त्याबरोबर शववशक्षतावाच्याचा) जो ‘प्रभेद’ म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्यािून 
वरे्गळेपर्ा; तो दाखशवण्यासाठी आता (काशरका १ व २ मध्ये) पढुीलप्रमारे् साशंर्गतले जात आिे. ध्वनीचे मूळ 
म्िर्जे मुख्य दोन प्रकार काशरकाकारालािी मान्यच आिेत, िा आिय. ⁶ ‘संक्रशमत’ यातील प्रयोजकाने 
आशर् ‘शतरस्कृत’ या िब्दाने असे साशंर्गतले रे्गले आिे की, ‘अशववशक्षतवाच्य’ या ध्वशनप्रकारात लक्षर्ा, 
बोलर्ाऱ्याचा अशभप्राय, इ. जी व्यंजनाव्यापाराची सिकारी कारर् आिेत, त्याचंा िा म्िर्जे पशिल्या 
प्रकारात वाच्य अथाचे लक्ष्य अथामध्ये रूपातंर िोरे् (म्िर्जे मूळ अथण कायम रािून त्यात अशधक अथाची 
भर पडरे्) आशर् दुसऱ्या प्रकारात वाच्य अथण पूर्णपरे् सोडून शदला जारे् िा पशरर्ाम िोय. जो वाच्याथण 
अशववशक्षत असल्यामुळे ध्वशनकाव्याच्या त्या शवशिष् प्रकाराला ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वशन’ असे म्िर्ण्यात येते, 
तो वाच्याथण दोन प्रकारचा असतो, असा पशिल्या काशरकेचा अशभप्राय आिे. ज्या (वाच्य) अथाची वातयात 
संर्गशत लार्गते. पर् तेवढ्यानेच काम भार्गत नसल्याने ⁷ तो वाच्याथण दुसऱ्या शवशिष् धमाने युतत िोतो व 
त्यामुळे पूवीच्या आपल्या रूपािून शनराळाच झाल्यासारखा शदसतो. पर् माळेतल्या फुलानंा दोरा ज्याप्रमारे् 
आधारभतू असतो ⁸ त्याप्रमारे् शनरशनराळया धमांनािी तो वाच्याथण ‘धमी’ म्िर्जे आधारभतू वस्तु िोऊन 
राितो, अिा उदािरर्ातील त्या मूळ वाच्याथाला ‘अथान्तरसंक्रशमत’ म्िर्जे ‘शनराळया रूपात पशरर्त ⁸अ 
झालेला’ असे म्िटले आिे. पर् वाच्याथाची ज्या वातयात नीट संर्गशत लार्गतच नसेल, तेथे जो वाच्याथण 
दुसऱ्या म्िर्जे लक्ष्य अथाचा बोध करून देण्याचे केवल साधन असतो व तो बोध करून शदल्यावर जो स्वतः 
जर्ू दूर पळून जातो, तो वाच्याथण ‘शतरस्कृत’ िोतो म्िर्जे दूर फेकला जातो’ असे म्िटले आिे. 
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लोचन 
 
“पर् काय िो, ध्वनीचे स्वरूप तर व्यंग्याथण िे आिे! मर्ग त्या ध्वनीचे प्रकार जेव्िा (काशरका १ मध्ये) 

वर्मर्ले जात आिेत, तेव्िा ‘वाच्याथण दोन प्रकारचा असतो’ िे सारं्गरे् ध्वनीच्या प्रकाराचं्या वर्णनािी सुसंर्गत 
वाटत नािी’ अिी िकंा कल्पून शतचे उत्तर वृशत्तकार ‘अिा दोन प्रकारच्या....’ इ. वातयाने देतात. 
तथाणवधाभ्या ं च.... यातल्या ‘च’ चा अथण ‘कारर्’ असा घ्यावा. व्यजंक (असलेल्या वाच्य) अथातील 
शवशवधतेमुळे व्यंग्य अथातिी शवशवधता उत्पन्न िोरे् स्वाभाशवक आिे, िे तात्पयण. पर् (‘अशववशक्षतवाच्य ध्वशन’ 
या सं्ेतील) ‘ध्वशन’ या िब्दाचा अथण जर (‘व्यंग्याथण’ असा न समजता) ‘व्यंजक असलेला वाच्याथण’ असा 
माशनला, ⁹ तर (व्यजंक असलेल्या वाच्य अथाचे प्रकार सारं्गण्यात) कािीिी वावरे्ग नािी, िा आिय. 

 
िीपा 
 
१ पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘ध्वनीचे दोन प्रकार’. 
 
२ पािा, उद द्योत १ – “ध्वनीचे स्वरूप ‘अवर्णनीय’ आिे या मताचे खंडन” वरील ‘ (काशरकाकाराच्या) त्या 
अशभप्रायाला अनुसरून’ िे, व ‘काशरकाकारालािी मान्यच आिेत’ िे (लोचनाच्या अनुवादातील उद द्योत २ 
– “ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार–”वरील िब्द.) 
 
३ ‘पशिल्या प्रकाराचे उपप्रकार करावयास’ िे िब्द आम्िी ‘लोचना’ त अध्याहृत समजून त्याचंा अनुवाद वर 
कंसात शदला आिे. िे िब्द अध्याहृत न समजल्यास अशभनवरु्गप्ताचें िे शववरर् वृत्तीतल्या आियािी सुसंर्गत 
िोर्ार नािी. कारर् वृत्तीमध्ये ‘अशववशक्षतवाच्याच्या उपप्रकाराचें प्रशतपादन करण्यासाठी’ असे िब्द आिेत. 
तेव्िा णनणमत्त ंबीजभूतम् याचा अथण अनेकानंी ‘त्या दोन प्रकारानंा आधारभतू असलेले कारर्’ असा जो केला 
आिे, तो वृत्तीतल्या ‘अशववशक्षतवाच्याच्या दोन उपप्रकाराचें प्रशतपादन’ याच्यािी शवसरं्गत आिे. 
 
४ एकंदर वातयाचा अथण ‘लोचना’तील ‘पूवणिरे्ष’ िा बिुव्रीशि समास आिे असे समजून केला आिे. तो र्षष्ठी 
तत्पुरुर्ष माशनल्यास या वातयाचा अथण असा करावा– ति िा िब्द (अनुतत असलेल्या) ‘पशिला उद द्योत’ 
या िब्दाचें ‘िरे्ष’ म्िर्जे शविरे्षर् समजाव.े 
 
५ पािा, उद द्योत १ – ‘ध्वनीचे दोन प्रकार’ मध्ये ‘लोचना’तील या वातयाचे वरील भार्षातंर कशरताना 
प्रकाणशतः याचा अथण उदाहृतः म्िर्जे ‘उदािरर्ाने स्पष् केलेला, असा घेतला आिे, कारर् पशिल्या 
उद द्योतात वृशत्तकारानंी अशववशक्षतवाच्याच्या अवान्तरप्रकाराचा शनदेि केलेला नािी, पर् एका (म्िर्जे 
‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ या) अवान्तरप्रकाराचे ‘सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या–’ िे फतत उदािरर्च शदले 
आिे. म्िर्ून ‘पूवी म्िर्जे १ ल्या उद द्योतात ज्या अवान्तरप्रकाराचे उदािरर् शदले’ असा अनुवाद केला 
आिे. प्रकाणशतः याचा अथण उदाहृतः असा न घेता णनर्वदष्टः असा घेतल्यास ‘अणववणक्षतवाच्यस्य प्रभेदः’ येथे 
‘राहोः णशरः’ यातल्याप्रमारे्च र्षष्ठीचा तादात्म्य असा अथण घेऊन ‘अशववशक्षतवाच्य िाच (ध्वनीचा) 
अवान्तप्रकार’ असा अथण करावा लारे्गल. ‘प्रभेद’ याचा येथे अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘अवान्तरप्रकार’ असा केला 
आिे व ध्वनीच्या दृष्ीने अशववशक्षतवाच्य िा ध्वनीचा अवान्तरप्रकार मानरे् ितय आिे. 
 
६ पािा, वरील २ री टीप. 
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७ काम भार्गत नसल्याने म्िर्जे शविरे्ष सैौंदयण उत्पन्न िोत नसल्याने. 
 
८ ‘सूत्रन्याय’ म्िर्जे ‘स्रक् सूत्रन्याय’. याचा शनदेि पुढे २२ व्या काशरकेवरील ‘लोचना’त (त्यावरील टीप 
१४ वी पािा) येर्ार आिे. शिवाय अशभनवभारती, अध्याय ६ (रसभावशवचार,) कंर्गले, पृ. ३२१ व ३४५) 
पािा. श्रीमद भर्गवद्र्गीता, ७, ७ या श्लोकातिी सूिे मणिगिा इव असा दृष्ातं आिे. 
 
८अ ‘पशरर्त’ िा िब्द वृशत्तकारानंी पढेु लरे्गच, ‘न्स्नग्धशयामल’ ... या श्लोकावरील शववरर्ात 
उपयोशजलेला आिे. 
 
९ ‘ध्वशन’ या िब्दाचे जे अनेक अथण िोऊ िकतात, ते अशभनवरु्गप्तानंी यापूवी अनेक शठकार्ी साशंर्गतले 
आिेत. त्यापंैकी ‘व्यंजक वाच्याथण’ िािी एक अथण आिे. उदा. पािा, उद द्योत १ – ‘सारािं, व्यंर्गाथणयुतत 
अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ वरे्गळा’ वरील ‘वाच्योऽणप ध्वणनः’ िे िब्द. तेव्िा त्या अथाने ‘अशववशक्षतवाच्य 
ध्वशन’ या िब्दामंधील ‘ध्वशन’ िा िब्द घेतला, तर वाच्य अथाचे दोन प्रकार सारं्गण्यामध्ये कािीिी अनौशचत्य 
नािी, कारर् वाच्य अथाचे दोन प्रकार साशंर्गतल्यामुळे त्यावर आधाशरत असलेल्या व्यगं्याथाचेिी दोन प्रकार 
ओघानेच िोतात 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तिाथान्तरसङ्प्क्रणमतवाच्यो यथा— 
स्स्नग्धश्यामलकास्न्तणलप्तणवयतो वेल्लद बलाका घना 
वाताः शीकणरिः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्स्म सवं सहे 
वैदेही तु कथं भणवष्ट्यणत हहा हा देणव धीरा भव ॥ 
 
इत्यि रामशब्दः । अनेन णह व्यङ्प्ग्यधमान्तरपणरितः संज्ञी प्रत्याय्यते, न संणज्ञमािम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्यापंैकी (ध्वनीच्या) ज्या प्रकारात वाच्याथामध्ये अशधक अथाची भर पडते, त्या प्रकाराचे उदािरर् 

:— 
 
‘मेघानंी आपल्या तजेलदार सावळया कान्तीचा आकािाला लेप शदला आिे. बर्गळया त्या मेघाचं्या 

आसपास आनंदाने उडत आिेत. वारे जलकर्ानंी भारावलेले आिेत, आशर् मेघाचें शमत्र जे मयूर त्यानंी 
आनंदाने केलेला केकारव कर्णमधुर वाटत आिे. िी सवण पशरन्स्थशत असू दे. मला त्याची पवा नािी. मी 
अत्यंत कठोर हृदयाचा ‘राम’ सवण सिन करू िकतो, पर् वैदेिीची (सीतेची) अवस्था काय िोर्ार? िाय! 
िाय! िे देशव! तू धीर धर.’ ¹ 
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या उदािरर्ातल्या ‘राम’ या िब्दाचा वाच्याथण अथान्तरसंक्रणमत आिे. िा िब्द केवळ ‘राम नावाची 
व्यन्तत’ इततयाच अथाचा बोध करून देत नािी, तर ‘साक्षात् बोलून न दाखवलेल्या अनेक रु्गर्धमानी ² 
युतत असलेली राम नावाची व्यन्तत’ इतका अथण या िब्दामुळे सूशचत िोतो. 

 
लोचनम् 

 
भेदप्रणतपादकेनैवान्वथगनाम्ना लक्षिमणप णसिणमत्यणभप्रायेिोदाहरिमेवाह – 

अथान्तरसङ्प्क्रणमतवाच्यो यथेणत । अि श्लोके रामशब्द इणत सङ्गणतः । स्स्नग्धया जलसम्बन्धसरसया 
श्यामलया िणवडवणनतोणचताणसतविगया कान्त्या चाकचक्येन णलप्तमाच्छुणरतं णवयन्नभो यःै । वेल्लन्त्यो 
णवजृम्भमािास्तथा चलन्त्यः परभागवशात्प्रहषगवशाच्च बलाकाः णसतपणक्षणवशेषा येषु त एवंणवधा मेघाः । एवं 
नभस्तावद दुरालोकं वतगते । णदशोऽणप दुःसहाः । यतः सूक्ष्मजलकिोद्गाणरिो वाता इणत 
मन्दमन्दत्वमेषामणनयतणदगागमनं च बहुवचनेन सूणचतम् । तर्वह गुहासु क्वणचत्प्रणवश्यास्यताणमत्यत आह – 
पयोदाना ं ये सुहृदस्तेषु च सत्सु ये शोभनहृदया मयरूास्तेषामानन्देन हषिे कलाः षड्जसंवाणदन्यो मधुराः 
केकाः शब्दणवशेषाः । ताश्च सवं पयोदवृत्तान्तं दुस्सहं स्मारयस्न्त; स्वय ं च दुस्सहा इणत भावः । 
एवमुिीपनणवभावोिोणधतणवप्रलम्भः परस्पराणधष्ठानत्वाितेः णवभावाना ं साधारितामणभमन्यमानः इत एव 
प्रभृणत णप्रयतमा ं हृदये णनधायवै स्वात्मवृत्तान्तं तावदाह – कामं सस्न्त्वणत । दृढणमणत साणतशयम् । 
कठोरहृदय इणत । रामशब्दाथगध्वणनणवशेषावकाशदानाय कठोरहृदयपदम् । यथा ‘तद्गेहं’ इत्युक्तेऽणप 
‘नतणभणत्त’ इणत । अन्यथा रामपदं 
दशरथकुलोिवत्वकौसल्यास्नेहपाित्वबाल्यचणरतजानकीलाभाणदधमान्तरपणरितमथग कथं न ध्वनेणदणत । 
अस्मीणत । स एवाहं भवामीत्यथगः । भणवष्ट्यतीणतन णक्रयासामान्यम् । तेन लक कणरष्ट्यतीत्यथगः । अथ च 
भवनमेवास्या असम्भाव्यणमणत । उक्तप्रकारेि हृदयणनणहता ं णप्रया ं स्मरिशब्दणवकल्पपरम्परया 
प्रत्यक्षीभाणवता ंहृदयस्फोिनोन्मुखीं ससंभ्रममाह–हहा हेणत । देवीणत । युक्तं तव धैयगणमत्यथगः । अनेनेणत । 
रामशब्देनानुपयुज्यमानाथेनेणत भावः । व्यङ्प्ग्यं धमान्तरं प्रयोजनरूपं राज्यणनवासनाद्यसङ्प्ख्येयम् । 
तच्चासङ्प्ख्यत्वादणभधाव्यापारेिाशक्यसमपगिम् । क्रमेिाप्यगमािमप्येकधीणवषयभावाभावान्न 
णचिचवगिापदणमणत न चारुत्वाणतशयकृत् । प्रतीयमानं तु तदसङ्प्ख्यमनुणिन्नणवशेषत्वेनैव लक लक रूपं न 
सहत इणत णचिपानकरसापूपगुडमोदकस्थानीयणवणचिचवगिापदं भवणत । यथोक्तम्– ‘उक्त्यन्तरेिाशक्य ं
यत्’ इणत । एष एव सवगि प्रयोजनस्य प्रतीयमानत्वेनोत्कषगहेतुमगन्तव्यः । मािग्रहिेन संज्ञी नाि णतरस्कृत 
इत्याह । 

 
लोचनम् 

 
(अशववाशक्षतवाच्य ध्वनीच्या दोन प्रकाराचंी) नावचे त्या दोन प्रकारामंधील फरक स्पष् करर्ारी, 

अतएव अन्वथणक आिेत. तेव्िा त्या प्रकाराचंी लक्षरे् (त्याचं्या नावामुंळे) साशंर्गतल्यासारखीच आिेत. म्िर्नू 
वृशत्तकार (त्याचंी लक्षरे् करीत न बसता) एकदम ‘त्यापंैकी अयान्तरसंक्रणमतवाच्य प्रकारचे उदािरर् 
जसे’— असा प्रस्ताव करून (दोिोंचीिी क्रमाने) उदािररे्च देतात. पशिल्या श्लोकातील ‘राम िी िब्द 
(अथान्तरसंक्रशमतवाच्य प्रकाराचे उदािरर् िोय)’ अिी वृत्तीतल्या ‘जसे’ या िब्दाची ‘या उदािरर्ातील 
राम िा िब्द’ या िब्दािंी सरं्गशत लावावी. 

 



 

अनुक्रमणिका 

न्स्नग्ध (म्िर्जे तजेलदार) म्िर्जे (मेघ) पाण्याने शनभणर असल्यामुळे ओलसर अिा. श्यामल 
म्िर्जे द्रशवड शस्रयाचं्या स्वाभाशवक कातंीप्रमारे् सावळया रंर्गाच्या कातंीने म्िर्जे चकचकीतपर्ाने णलप्त 
म्िर्जे लेप शदला आिे. ³ णवयत् ला म्िर्जे आकािाला ज्यानंी (असे मेघ). वले्लन्त्यः म्िर्जे (स्वतःचा िुभ्र 
व मेघाचंा कृष्र् या दोन वर्ांतील) शवरोधामुळे उठावदार शदसर्ाऱ्या व (मेघसयंोर्गामुळे) िर्षणभशरत िोऊन 
इतस्ततः उडत बार्गडत असर्ाऱ्या बलाका म्िर्जे एकप्रकारच्या िुभ्रवर्ाच्या पशक्षर्ी आिेत ज्याचं्या 
आसपास, ⁴ अिा प्रकारचे मेघ. अिा रीतीने आकािाचे दिणनसुद्धा मला तापदायक झाले आिे. शदिाकंडेिी 
बघरे् असह्य झाले आिे. कारर्, ‘वारे पाण्याच्या सूक्ष्म तुर्षाराचें फवारे सोडीत आिेत’ यामुळे ते वारे अर्गदी 
मन्द मन्द वािात आिेत व वारे या बिुवचनाने ते वारे शनरशनराळया शदिानंी वािात येत आिेत, असे 
सुचशवले आिे. ‘मर्ग असे असल्यास (त्या वाऱ्याचंा त्रास चुकशवण्यासाठी) कोठेतरी रु्गिातं शिरून बसून 
रािाव’े असा शवचार केला, तर (तसे करण्यातील अडचर् अिी) साशंर्गतली आिे– जे मेघाचें शजवलर्ग शमत्र 
असून त्या मेघाचं्या आकािातील संचारामुळे ज्याचंी अंतःकररे् उल्िशसत झाली आिेत त्या मयूरानंी 
आनन्दाने म्िर्जे िर्षाने काढलेले कल म्िर्जे र्षड्जािी जुळर्ारे ⁵ कर्णमधुर केकारव म्िर्जे शवशिष् 
प्रकारचे आवाज. ते आवाज मेघाचं्या वर वर्मर्लेल्या दुःसि अन्स्तत्वाची आठवर् करून देतात. व ते 
केकारव स्वतःिी दुःसि आिेत िा आिय. अिा रीतीने या सवण उद्दीपन ⁶ शवभावामुंळे रामाचा शवप्रलंभ 
म्िर्जे शवरिावस्थेतील रशत चेतवली रे्गली आिे व पे्रम िी नायक व नाशयका या दोघानंािी एकमेकाबंद्दल 
वाटर्ारी भावना असल्यामुळे िे उद्दीपनशवभाव आपल्याप्रमारे् सीतेलािी दुःसि िोर्ार याची खात्री 
पटल्यामुळे राम आपल्या शप्रयतमेची मूर्मत आपल्या मनश्चक्षूंपुढे आर्नू या उद्दीपनशवभावामुंळे िोर्ारी 
आपलीच प्रशतशक्रया प्रथम ३ ऱ्या चरर्ापासून कामम् इ. िब्दानंी सारं्गण्यास सुरवात कशरतो. िी सवण 
पशरन्स्थशत असू दे. ‘दृढ’ म्िर्जे अत्यंत. कठोरहृदयाचा – ‘राम’ िब्दाच्या अथामध्ये जो शविरे्ष प्रकारचा 
ध्वशन आिे, तो सूशचत िोण्यास मदत व्िावी म्िर्नू ‘कठोरिदयाचा’ िे शविरे्षर् योशजले आिे. ज्याप्रमारे् ‘ते 
घर’ असे िब्द उच्चारल्यावरिी ‘शभती वाकलेले’ असे आर्खी िब्द वापरले, त्याप्रमारे्च ⁷ नािीतर, 
(म्िर्जे ‘कठोरहृदयाचा’ िे शविरे्षर् वापरले नािी, तर) ‘राम’ िा िब्द दिरथाच्या कुळात जन्मलेला 
असरे्,’ कौसल्येच्या वात्सल्याचा शवर्षय असरे्’, ‘बालपर्ीच ताटकावध वर्गैरे मिान कृत्ये केलेली असरे्,’ 
‘सीतेची प्रान्प्त िोरे्,’ इ. वैशिष्टे्य काय म्िर्ून सूशचत करर्ार नािी? ⁸ अस्स्म– ‘मी तोच (म्िर्जे ज्याने 
आजवर अनंत दुःखे सोसली, तोच) आिे’ िा अथण. भणवष्ट्यणत िा िब्द सवणसामान्यपरे् कोर्त्यािी शक्रयेचा 
वाचक आिे. त्यामुळे त्याचा अथण ‘(सीता) काय करील’ असा घ्यावा. शिवाय ‘ती शजवतं रािरे्िी अितयच’ 
(िािी अथण आिेच). वर साशंर्गतलेल्या प्रकारे (मेघ वर्गरेै उद्दीपकामुंळे शप्रयेची िोर्ारी) आठवर्, (वैदेिी 
या) िब्दाने शतचा झालेला शनदेि, (तो, शजवतं तरी किी रािील िा) शवतकण , इ. व्यापारामुंळे (आजवर) 
हृदयामध्ये असलेल्या शप्रयेला रामाने डोळयासंमोर जर्ू प्रत्यक्ष उभी केली, आशर् शतचे काळीज आता 
फुटर्ार अिी खात्री झाल्यामुळे र्गोंधळून जाऊन (राम) शतला उदे्दिनू ‘िाय! िाय! िाय!’ इ. उद्र्गार 
काढतो! ‘(तू रामाची रार्ी असल्याने) तू या प्रसंर्गाला धीराने तोंड देरे्च योग्य आिे’ िा आिय. ‘ह्यामुळे’ 
म्िर्जे ज्याचा (‘केवळ राम िी व्यन्तत’ िा) वाच्याथण घेऊन कायणभार्ग िोत नािी. ⁹ (म्िर्ज शविरे्ष 
सैौंदयणशनष्पशत्त िोत नािी) अिा ‘राम’ ह्या िब्दामुळे, असा भावाथण. (‘राम’) या िब्दातील लक्षरे्चे प्रयोजन 
असलेले) सुचशवलेले म्िर्जे साक्षात् बोलून न दाखशवलेले अनेक रु्गर्धमण म्िर्जे राज्यातून िद्दपार केले 
जारे् इ. अर्गशर्त (रु्गर्धमण). आशर् ते अर्गशर्त असल्यामुळे अशभधाव्यापाराने त्याचंा बोध एकाच वळेी करून 
देरे् अितय आिे. आशर् त्या रु्गर्धमांचा अशभधाव्यापाराने क्रमाक्रमाने म्िर्जे एकामार्गनू एक अिा प्रकाराने 
बोध करून शदला जाईल असे माशनले, तरी ते (असखं्य धमण) शमळून एकाच ्ानाचा शवर्षय िोर्ारे 
नसल्यामुळे वाचकास चमत्कृतीचा आस्वाद द्यावयास कारर् िोर्ार नािीत व त्यामुळे शविरे्ष सैौंदयणिी 
प्रत्ययास येर्ार नािी. परंतु प्रयोजन असलेल्या त्या असखं्य धमांचा जेव्िा व्यजंनेच्या द्वारे बोध िोतो, तेव्िा 



 

अनुक्रमणिका 

त्या असंख्य रु्गर्धमांमधल्या अनेकत्वाची जार्ीव स्पष्पर्ाने िोत नािी व त्या सवांचा अनुभव सहृदयाला 
अशवभाज्यपरे्च येतो, व सहृदयाच्या प्रशतभेनुसार ते प्रयोजन असखं्य रूपानंी नटू िकते. त्यामुळे ज्याप्रमारे् 
पन्िे लकवा सार यासारखे लज्जतदार पेय लकवा वडे, ¹⁰ रु्गळाचे मोदक इ. खाद्य पदाथाची चव अद भतु, 
शवशवधस्वरूपी असते, त्याप्रमारे् ते व्यगं्य प्रयोजनिी शवस्मयकारक आस्वादाचा शवर्षय िोते. जसे (उद द्योत 
१, काशरका १५ मध्ये) म्िटले आिे– ‘दुसऱ्या कोर्त्यािी िब्दाने जे सैौंदयण प्रकाशित िोऊ िकत नािी’ ... 
इ. ¹¹ कोर्त्यािी प्रयोजनमलूक लक्षर्ायुतत काव्यामध्ये प्रयोजन िे शविरे्ष मित्तवाचे असते, याचे कारर् ते 
व्यंग्य असल्यामुळे एकाच वळेी अनेक धमांचा बोध करून देते व त्यामुळे ते चमत्कृशतपूर्ण आस्वादाचा शवर्षय 
िोते. 

 
(‘केवळ राम नावाची व्यन्तत’ यात) ‘केवळ’ िा िब्द योजून ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ प्रकाराच्या 

उदािरर्ामध्ये ‘सं्ी’ (म्िर्जे राम िे नाव धारर् करर्ारी व्यन्तत) या अथाचा त्यार्ग करावा लार्गत नािी 
(व शिवाय त्यामध्ये अनेक धमांची भर पडून ‘त्या अनेक धमांनी युतत असलेली राम िी व्यन्तत’ िा अथण 
लक्षात येतो) असा वृशत्तकाराचंा आिय आिे. 

 
िीपा 
 
१ िनूमन्नाटक, अंक ५, श्लोक ७. िा श्लोक डॉ. राघवन् याचं्या मते यिोवमणन् याचं्या ‘रामाभ्युदय’ 
नाटकातील आिे. 
 
२ िे रु्गर्धमण म्िर्जे राज्यापासून भ्रष् केले जारे्, वनात रािरे्, शपतृशनधन, जायाशवयोर्ग इ मला सिन 
करावी लार्गलेली असखं्य दुःखे, की जी सर्गळी िब्दानंी सरळ वर्णन कररे् अितय आिेत. 
 
३ ‘लेप शदला आिे’ म्िर्जे त्यानंी आकािाला झाकून टाकले आिे. 
 
४ पािा, मेघदूतम्, १–९ मधील ३ व ४ िे चरर्. बालकवींच्या ‘श्रावर्मासी िर्षण मानसी’ इ. कशवतेतील 
‘बलाकमाला उडता भासे कल्पसुमाचंी माळशच ते ।’ िी ओळिी यावळेी आठवते. 
 
५ तुलनाथण पािा, रघुवंशम्, १–३९ मधील षड्जसंवाणदनी : केका : िे िब्द. 
 
६ िे उद्दीपनशवभाव म्िर्जे मेघ, मयूराचंा केकारव व जलकर्ानंी भारावलेल्या मंद वायुलिरी. 
 
७. पिा, उद द्योत ३, पृ ३५६ (कािी आवृशत्त) वरील नतणभणत्त या िब्दावरचे ‘लोचना’ तील शववरर्. ‘ते घर’ 
यातील ‘ते’ या िब्दाने मोडकळीस आलेले, उंदराचं्या शबळानंी भरलेले इ. अथण सुचशवला जातो. 
 
८ राम या व्यततीमध्ये रु्गर्धमण असंख्य िोते. (उदा. तो दिरथकुलोद भव असरे्, इ.) त्यापंकैी ‘राम’ या 
िब्दाने अमुकच धमण सूशचत िोतो, िे कसे समजाव?े तर ‘कठोरहृदयाचा’ िे शविरे्षर् वापरल्याने 
‘अत्यंतदुःखसशिष्र्ुत्व’ िाच धमण येथे शववशक्षत आिे असे समजावयास मदत िोते. िा व्यंग्य अथण ‘मी सवण 
सिन कशरतो’ या िब्दानंी वाच्यच आिे अिी कल्पना करू नये, कारर् ‘सिन कशरतो’ िे वतणमानकाळाला 
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अनुलक्षून आिे, तर अत्यतंदुःखसशिष्र्तु्व िा त्याच्या शठकार्चा शतन्िी काळी असर्ारा धमण आिे (उद द्योत 
२ मधील २३ वी काशरका व तीवरील शववरर् यात साशंर्गतलेल्या पशरन्स्थतीिून िी पशरन्स्थशत वरे्गळी आिे.) 
 
९ पािा उद द्योत २ – ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार वरील ७ वी टीप. 
 

१० िा अनुवाद मुळातल्या समासामध्ये णचिपानकरस व अपूप असे शवभार्ग करून केला आिे. तो 
णचिपानक व रसापूप (म्िर्जे पाकातील शचरोटा वर्गैरेसारखे पक्वान्न) असे शवधान करूनिी कशरता येईल. 
अिी फोड केल्याने णचिपानक, रसापूप व गुडमोदक असा या खाद्यपदाथाच्या नावामंध्ये एकप्रकारचा 
समतोलपर्ािी साधला जातो. 
 
११ िी काशरका अशभनवरु्गप्तानंी येथे मुद्दाम उद धृत करण्याचे कारर्, व्यंजक िब्द वापरल्यास थोडतया 
िब्दातं काम िोते. त्याऐवजी त्या अथाचे वाचक िब्द वापरावयाचे म्िटल्यास कैक िब्द वापराव ेलार्गतील 
व त्याचंा अथण क्रमाक्रमाने प्रकट झाल्याने व्यजंकत्वामध्ये असलेले सैौंदयण नष् िोईल. पािा, उद द्योत २ 
(कािी आवृशत्त, पृ. २४०), ‘लोचना’तील ‘अल्पीभवनं णह सूचनमेव’ । िे िब्द अशभधेने वर्णन करण्यामध्ये 
पाल्िाळ अटळ असून त्यामुळे स्वारस्य कमी िोते. तेच व्यंजनेने सुचशवल्यास कायण थोडतयात िोते व 
त्यामुळे सौदयण खुलते. रामोऽस्स्म या उदािरर्ात व्यजंनायुतत अिा ‘रामः’ या एका िब्दामध्ये असखं्य 
धमांचा बोध सुंदर रीतीने करून देण्याचे जे सामर्थ्यण आिे, ते, ते सर्गळे धमण वाचक िब्दानंी बोलून 
दाखशवण्यात मुळीच नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यथा च ममैव णवषमबािलीलायाम् – 
ताला जाअणंत गुि । जाला दे सणहअएलह घेप्पंणत । 
रइणकरिािुग्गणहआइँ होंणत कमलाइ ँकमलाइ ं॥ 
(तदा जायन्ते गुिा यदा ते सहृदयगृैगह्यन्ते । 
रणवणकरिानुगृहीताणन भवस्न्त कमलाणन कमलाणन ॥ 
इणत च्छाया । 
इत्यि णितीयः कमलशब्दः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्याचप्रमारे् माझ्याच ‘शवर्षमबार्लीले’ तले पुढील उदािरर् (पिा) : — 
 
‘रु्गर् िे तेव्िा (च) रु्गर् िोतात की, जेव्िा सहृदय त्याचें ग्रिर् कशरतात. कमलावंर जेव्िा 

सूयणशकरर्ाचंा अनुग्रि िोतो, तेव्िाच ती ‘कमले’ िोतात.’ यातला दुसरा ‘कमले’ िा िब्द. 
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लोचनम् 
 
यथा चेत्याणद । ताला तदा । जाला यदा । घेप्पंणत गृह्यन्ते । अथान्तरन्यासमाह–रणवणकरिेणत । 

कमलशब्द इणत । लक्ष्मीपाित्वाणदधमान्तरशतणचितापणरितं संणज्ञनमाहेत्यथगः । तेन शुिेऽथे मुख्ये बाधा, 
णनणमत्त ं तिाथे तिमगसमवायः । तेन णनणमत्तने रामशब्दो धमान्तरपणरितमथग लक्षयणत 
व्यङ्प्ग्यान्यसाधारिान्यशब्दवाच्याणन धमान्तराणि । एव ं कमलशब्दः । गुिशब्दस्तु संणज्ञमािमाहेणत ति 
यिलात्कैणश्चदारोणपतं तदप्रातीणतकम् । अनुपयोगबाणधतो ह्यथोऽस्य ध्वनेर्ववषयो लक्षिा मूलं ह्यस्य । 

 
यत्त ु हृदयदपगि उक्तम्– ‘हहा हेणत संरम्भाथोऽय ं चमत्कारः’ इणत । तिाणप संरम्भः आवेगो 

णवप्रलम्भव्यणभचारीणत रसध्वणनस्तावदुपगतः । न च रामशब्दाणभव्यक्ताथगसाहायकेन णवना संरम्भोल्लासोऽणप 
। अहं सहे तस्याः लक वतगत इत्येवमात्मा णह संरम्भः । कमलपदे च कः संरम्भ इत्यास्ता ं तावत् । 
अनुपयोगास्त्मका च मुख्याथगबाधािास्तीणत लक्षिामूलत्वादणववणक्षतवाच्यभेदतास्योपपनै्नव 
शुिाथगस्याणववक्षिात् न च णतरस्कृतत्व,ं धर्वमरूपेि तस्याणप तावत्यनुगमात् । अत एव च 
पणरितवाचोयकु्त्या व्यवहृतम् । 

 
लोचन 

 
‘आशर् त्याचप्रमारे्….’ इ.– ‘ताला’ म्िर्जे ‘तेव्िा’, ‘जाला’ म्िर्जे ‘जेव्िा.’ ‘घेप्पंशत’ म्िर्जे ‘ग्रिर् 

केले जातात’ (म्िर्जेच त्याचें कैौंतुक केले जाते). अथान्तरन्यास (म्िर्जे प्रथमाधातील सामान्य शवधानाचे 
समथणन करर्ारे शद्वतीयाधातील शविरे्ष शवधान) ‘सूयणशकरर्ाचंा’…. इ. िब्दानंी सारं्गण्यात येत आिे. ‘कमले 
िा िब्द’ (म्िर्जे दुसरा ‘कमले’ िा िब्द) ‘कातंीचे म्िर्जे टवटवीतपर्ाचे शनधान असरे्’ इ. िकेडो 
आश्चयणकारक रु्गर्धमांनी युतत अिा कमले या वस्तूचा बोधक आिे. िा भावाथण. 

 
म्िर्ून (म्िर्जे ‘राम’ िा िब्द ‘राज्यातून िद्दपार केले जारे् इ. अनेक धमांनी युतत असलेली राम 

िी व्यन्तत’ इततया अथाचा बोधक असल्याने) “केवळ राम िी व्यन्तत िा जो वाच्याथण, त्याचा बाध िोतो. 
(बोलर्ारी व्यन्तत राम िी आिे, िे पे्रक्षकानंा मािीत असल्याने शतने ‘मी राम आिे, िे सारं्गण्याची 
आवशयकता नािी, म्िर्ून बाध). त्या वाच्याथाच्या शठकार्ी म्िर्जे राम या व्यततीचे शठकार्ी त्या 
रु्गर्धमांचा असलेला समवायसबंंध िे लक्षरे्चे शनशमत्त िोय. त्या शनशमत्तामुळे रामः िा िब्द ‘अनेक 
रु्गर्धमांनी युतत असलेली राम िी व्यन्तत’ िा अथण लक्षरे्ने दाखशवतो. िब्दानंी वाच्य िोऊ न िकर्ारे 
राज्यशनवासनाशद दुसरे खास रु्गर्धमण िे व्यगं्य िोत. याप्रमारे्च ‘कमले’ िब्दाच्या बाबतीतिी समजाव.े 
‘गुि’ िा िब्द मात्र ‘गुि’ या वाच्य अथाचाच बोधक आिे” असे म्िर्ून वरील दोन उदािरर्ाचें बाबतीत 
कािींनी स्वतःचेच मत लादले आिे, ते पटण्यासारखे नािी. कारर् (या उदािरर्ात) अनुपयोर्गाने बाशधत ³ 
झालेला अथण ध्वनीचा शवर्षय िोय. लक्षर्ा िे त्या ध्वनीचे कारर् आिे, इतकेच. ⁴ 

 
परंतु ‘हृदयदपणर्ा’त जे म्िटले आिे की– “(या श्लोकातील) ‘हहा हा’ िा उद्र्गार ‘(मनाची) 

व्याकुलता’ या अथाचा असून तो अथणच ⁵ चमत्कारजनक आिे.” (असे भट्टनायकाचे म्िर्रे् असले) 
तरीसुद्धा संरम्भ म्िर्जे आवरे्ग (व्याकुलता) िा शवप्रलम्भाचा व्यशभचाशरभाव असल्याने (भट्टनायकाला ध्वशन 
मान्य नसूनिी त्याने) रसध्वशन मानल्यासारखेच झाले आिे! आशर् ‘राम’ िब्दाने सूशचत झालेल्या 
(राज्यातून िद्दपार िोरे् इ.) अथांच्या मदतीशिवाय मनाच्या त्या व्याकुलतेचािी प्रत्यय येरे् (आशर् त्यानंतर 
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शवप्रलंभ िृरं्गाराचा प्रत्यय येरे्िी) ितय नािी. कारर् ‘मी सिन करू िकतो, पर् शतची काय अवस्था 
िोर्ार?’ िे त्या व्याकुलतेचे स्वरूप आिे. आशर् (‘मेघानंी आपल्या तजेलदार....’ या उदािरर्ाच्या 
बाबतीत हहा हा या उद्र्गारामुंळे रसप्रतीतीचा चमत्कार उत्पन्न िोतो असे भट्टनायक म्िर्ू तरी िकला, 
पर्) ‘कमले’ या िब्दात व्याकुलतेचा लकवा तसल्या कोर्त्यािी भावाचा कोठला संभव? (आशर् 
रसप्रतीतीचा चमत्कार तरी कोठून? म्िर्ून तूतण िा मुद्दा येथेच रािू द्या. रामोऽस्स्म या उदािरर्ात राम 
िब्दाच्या मुख्य म्िर्जे वाच्य अथाचा येथे ‘(सैौंदयण शनमार् करण्याचे बाबतीत) उपयोर्ग नसरे्’ या 
स्वरूपाचा बाध िोतो व म्िर्ून राम या िब्दात लक्षर्ा असल्यामुळे िे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या 
(‘अथान्तरसंक्रशमत’ या) प्रकाराचे उदािरर् म्िटले आिे, ते योग्यच आिे; कारर् येथे राम िब्दाचा शनव्वळ 
वाच्याथण अशभपे्रत नािी. आशर् येथे वाच्याथण जो ‘राम िी व्यन्तत’, त्या अथाचा त्यार्गिी केला जात नािी, 
कारर् लक्ष्य व व्यंग्य अथांमध्ये ‘राम िी व्यन्तत’ िा अथण अंतभूणत आिेच. ⁶ यामुळेच आम्िी ‘पशरर्त’ या 
िब्दाचा उपयोर्ग केला आिे. ⁷ 

 
िीपा 
 
१. ‘णवषमबािलीला’ िे आनंदवधणनानंी प्राकृत भारे्षत शलशिलेल्या एका काव्याचे नाव आिे. 
 
२ ‘तेव्िाच ती कमले िोतात’ यातल्या ‘कमले’ िब्दाचा अथण ‘कातंीचे शनधान’ (म्िर्जे चमकदार व 
टवटवीत असरे्, शवकशसत व सुर्गंधमय असरे्) इ. िकेडो रु्गर्धमांची भर पडलेली कमले िी वस्तु. 
 
३ बाणधत असा ‘लोचना’त पाठ आिे. ‘ध्वनीचा शवर्षय’ या िब्दाचंा अथण ‘व्यंग्याथं’ असा घेतला, तर बाणधत 
याऐवजी बोणधत िा पाठ अशधक योग्य िोईल. मुळात वस्तुतः बोणधत असे असून लेखशनकाच्या 
िस्तदोर्षामुळे ‘बाशधत’ असे शलशिले रे्गले असरे् ितय आिे. मर्ग ‘अनुपयोर्गाने बोशधत’ म्िर्जे वाच्याथण 
उपयोर्गी न पडल्याने अशभपे्रत असलेला जो एकूर् अथण बोशधत िोती तो, असा अथण िोईल. 
 

‘बाणधत’ असा पाठ घेऊन वातयाचा अथण लावावयाचा म्िटल्यास ‘ध्वनीचा शवर्षय’ याचा अथण 
व्यंग्याथाचा आधार, व्यंग्याथाचा बोधक म्िर्जेच ‘व्यंजक (असर्ारा वाच्याथण)’ असा करावा लारे्गल. मर्ग 
‘वाच्याथण बाशधत झाल्याने तो व्यंग्याथाचा व्यजंक िोतो’ असा एकूर् अथण िोईल. 
 
४ ध्वनीच्या ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ प्रकाराच्या (म्िर्जे ‘राम िब्द व दुसरा ‘कमले’ िा िब्द यासंारख्या) 
उदािरर्ाचें बाबतीत अशभनवरु्गप्तानंी पूवणपक्ष्याचे मत नाकारून स्वतःचे जे मत साशंर्गतले आिे, त्याचा व या 
शवर्षयावरील एकंदर शववचेनाचा योग्य अथण समजावनू घेरे् अवशय आिे. रामोऽस्स्म, कमलाणन कमलाणन 
अिा उदािरर्ात ज्या िब्दात अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशन असतो, त्या िब्दाचंा वाच्याथण स्पष् असतो. पर् 
लक्ष्याथण व व्यंग्याथण िे स्पष्परे् वरे्गळे दाखशवरे् शकत्येक उदािरर्ातं कठीर्च िोते. (म्िर्ूनच कािी 
शवरोधक ध्वनीचा अतंभाव लक्षरे्मध्येंच कशरतात). रामः याचा वाच्याथण ‘राम िी व्यन्तत’, लक्ष्याथण ‘पुष्कळ 
दुःखे सिन करू िकर्ारा राम.’ कारर् नुसता वाच्याथण घेतल्यास बोलर्ारी व्यन्तत ‘राम’ आिे िे पे्रक्षकानंा 
मािीत असल्यामुळे पनुरुन्तत िोते व त्यामुळे शविरे्ष उपयुतत असे कायणिी िोत नािी, म्िर्ून तो वाच्याथण 
बाशधत िोतो. ‘पुष्कळ दुःखे सिन करू िकर्ारा राम’ असा लक्ष्याथण घेतला, म्िर्जे वातयाचा अथण नीट 
लार्गतो. ‘मी सवण सिन कशरतो’ या शवधानाची त्या लक्ष्याथाच्या सािाय्याने उपपशत्त लार्गते. पर् मर्ग व्यंग्याथण 
कोर्ता? तर ‘राज्यातून िद्दपार केले जारे्, इ. असंख्य संकटे. (अशभनवरु्गप्तिी म्िर्तात व्यङ्प्ग्य ंधमान्तरं 
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प्रयोजनरूपं राज्यणनवासनाणद असंख्येयम् ।) ती सर्गळी संकटे िब्दानंी वाच्य केली, तर त्याचंा बोध 
क्रमाक्रमाने िोईल व त्यामुळे सैौंदयणशनर्ममशत िोर्ार नािी. पर् रामः या िब्दाने ती सूशचत केल्यास त्याचंा 
बोध एका वळेी िोतो व त्यातं सैौंदयणिी प्रत्ययास येते. पर् िवेटी रामोऽन्स्म याचा एकूर् अथण मी ‘राज्यातून 
िद्दपार केले जारे् इ. अनेक संकटे सिन केलेली राम िी व्यन्तत आिे’ असाच घ्यावा लार्गतो. यात 
लक्ष्याथणिी आिे व व्यगं्याथणिी आिे. पर् तरीिी या एकूर् अथाला व्यंग्याथणच म्िर्ावयाचे, कारर् त्यातला 
व्यंग्याथण िाच सुंदर अतएव मुख्य आिे. म्िर्ून प्राधान्येन व्यपदेशाः भवस्न्त या न्यायाने त्या एकूर् अथाला 
व्यंग्याथणच म्िर्ावयाचे. 
 

‘र्गंर्गालिरी’ या प्रशसद्ध काव्याच्या ४७ व्या श्लोकातली ४ थी ओळ पािा; शतचे मराठी भार्षातंर असे 
आिे— 
 

असे घ्यायाचा िा उचलुशन ‘जर्गन्नाथ’ पदरी! ॥ (प्रा. वीरकरकृत, ‘अनुवादमजूंर्षा’, प.ृ ७१) 
 

यातला ‘जर्गन्नाथ’ िा िब्द घ्या. िे ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ ध्वनीचेच उदािरर् आिे. येथे 
‘जर्गन्नाथ’ याचा अथण केवळ जर्गन्नाथ नावाचा कशव लकवा पंशडत असा नािी, तर ‘ती ती अर्गशर्त पापे 
केलेली, अत एव इतरािूंन अशधक पशतत असलेली जर्गन्नाथ नावाची व्यन्तत’ इतका आिे. ती अर्गशर्त पापे 
िब्दानंी सरळ सारं्गण्याच्या पलीकडे आिेत. आर्खी एक सुप्रशसद्ध उदािरर् म्िर्जे “काकः काकः णपकः 
णपकः ।” िा एका सुभाशर्षताचा चरर्. या ओळीतल्या दुसऱ्या काकः िब्दाचा व्यंग्याथण ‘अशतककण ि स्वर 
असलेला कावळा’ व दुसऱ्या णपकः चा व्यंग्याथण ‘अशतमधुर आलाप करर्ारा कोशकळ.’ 
 
५ म्िर्जे भट्टनायकाच्या मते ‘राम’ या िब्दावरील लक्षरे्च्या मार्गचे तथाकशथत व्यंग्य प्रयोजन िे 
चमत्कारकारी नसून (हहा हा या उद्र्गारवाचकाचंा) ‘संरम्भ’ िाच अथण चमत्कृशतजनक आिे. अिाच 
प्रकारचे मत भट्टनायकाने ‘िे धार्ममका!’ व ‘सासूबाई येथे’... या र्गाथाचें शववरर् कशरताना माडंले असल्याचे 
अशभनवरु्गप्तानंी उद द्योत १ – ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ वर म्िटले आिे. या सर्गळयाचे 
कारर् अथात् भट्टनायक (रस माशनतो, पर्) वस्तुध्वशन मानीत नािी, िे िोय. त्याच्या मते या तीनिी 
उदािरर्ामंध्ये शवशिष् िब्दामुंळेच रसप्रतीशत िोते, ‘व्यंजने’ मुळे िोत नािी. 
 
६ पािा, वरील टीप ४ थी. ‘पुष्कळ दुःखे सिन करू िकर्ारा राम’ या लक्ष्याथामध्ये व ‘राज्यातून िद्दपार 
केले जारे् इ. ती ती असंख्य दुःखे ज्यावर कोसळली िोती असा राम’ या व्यंग्याथातिी राम िी व्यन्तत 
अंतभूणत झालेली आिेच. 
 
७ पािा, लोचन, पृ. ३०८, रूपान्तरपणरितः उक्त; पृ. ३१२, धमान्तरपणरितमथं कथं न ध्वनेत्; पृ:. ३११, 
वृशत्त, व्यङ्प्ग्यधमान्तरपणरितः संज्ञी, वर्गैरे. या प्रकारात धमान्तरपणरितः असे म्िटल्याने वाच्याथण (धमी) 
लक्ष्य व व्यंग्य अथांमध्ये कायम रािून वृलद्धर्गत िोतो (टाकून शदला जात नािी) िे स्पष् िोते व 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ या सं्ेचा अथणिी तोच आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
अत्यन्तणतरस्कृतवाच्यो यथाणदकवेवाल्मीकेः– 
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रणवसकं्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः । 
णनःश्वासान्ध इवादशगश्चन्िमा न प्रकाशते ॥ इणत ॥ 
 
अिान्धशब्दः । 
गअिं च मत्तमेहं धारालुणलअजु्जिाइ ँअ विाइ ं। 
णिरहङ्कारणमअकंा हरंणत िीलाउ णन णिसाओ ॥ 
 
अि मत्तणनरहङ्कारशब्दौ । 
 

ध्वन्यालोक 
 
ज्यातला वाच्याथण पूर्णपरे् दृष्ीआड केलेला असतो, अिा प्रकाराचे उदािरर् आशदकशव 

वाल्मीकींचे पढुील पद्य आिे. ¹:– 
 
“चन्द्राने आपले सवण वैभव सूयाच्या िवाली केले आिे. त्याचे शबम्ब दवलबदंूनी झाकळलेले आिे. 

शनःश्वासानंी आधंळया झालेल्या आरिाप्रमारे् तो चन्द्र तेजस्वी (शदसत) नािी.” 
 
या उदािरर्ातला ‘आंधळा’ िा िब्द. ² 
 
“आकािात (लधर्गार्ा घालर्ारे) मत्त मेघ, वनात मुसळधार पावसाने झोडपले जार्ारे अजुणनवकृ्ष 

आशर् अिंकार र्गळून रे्गलेला चन्द्र असलेल्या रात्री काळया असल्या, तरी मन वधूेन घेतात.” ³ 
 
यातले ‘मत्त’ आशर् ‘अिंकार र्गळून रे्गलेला’ िे िब्द. ⁴ 
 

लोचनम् 
 
आणदकवेणरणत ध्वनेलगक्ष्यप्रणसितामाह । रवीणत । हेमन्तविगने पञ्चवट्या ंरामस्योस्क्तणरयम् । अन्ध 

इणत चोपहतदृणष्टः । जात्यन्धस्याणप गभे दृष्ट्टु्यपघातात् । अन्धोऽय ं पुरोऽणप न पश्यतीत्यि 
णतरस्कारोऽन्धाथगस्य न त्वत्यन्तम् ॥ इह त्वादशगस्यान्धत्वमारोप्यमािमणप न सह्यणमणत । अन्धशब्दोऽि 
पदाथगस्फुिीकरिाशक्तत्व ं नष्टदृणष्टगतं णनणमत्तीकृत्यादशग लक्षिया प्रणतपादयणत । 
असाधारिणवच्छायत्वानुपयोणगत्वाणदधमगजातमसंख्य ं प्रयोजनं व्यनस्क्त । भट्टनायकेन तु यदुक्तम्– 
‘इवशब्दयोगाद्गौिताप्यि न काणचत्’ इणत, तच््लोकाथगमपरामृश्य । आदशगचन्िमसोर्वह सादृश्यणमवशब्दो 
द्योतयणत । णनःश्वासान्ध इणत चादशगणवशेषिम् । इवशब्दस्यान्धाथेन योजने आदशगश्चन्िमा इत्युदाहरिं 
भवेत् । योजनं चैतणदवशब्दस्य स्क्लष्टम् । न च णनःश्वासेनान्ध इवादशगः स इव चन्ि इणत कल्पना युक्ता । 
जैणमनीयसूिे हे्यवं योज्यते न काव्येऽपीत्यलम्। गअिं इणत । 

 
गगनं च मत्तमेघं धारालुणलताजुगनाणन च वनाणन । 
णनरहङ कारमृगाङ का हरस्न्त नीला अणप णनशाः ॥ 
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इणत च्छाया । चशब्दोऽणपशब्दाथे । गगनं मत्तमेघमणप न केवलं तारणकतम् । 
धारालुणलताजुगनवृक्षाण्यणप वनाणन न केवलं मलयमारुतान्दोणलतसहकाराणि । णनरहङ कारमृगाङ का 
नीला अणप णनशा न केवलं णसतकरकरधवणलताः ॥ हरस्न्त उत्सुकयन्तीत्यथगः । मत्तशब्देन 
सवगथैवेहासम्भवत्स्वाथेन बाणधतमद्योपयोगक्षीबात्मकमुख्याथेन 
सादृश्यान्मेघाले् लक्षयताऽसमञ्जसकाणरत्वदुर्वनवारत्वाणदधमगसहिं ध्वन्यते । णनरहङ कार शब्देनाणप चन्िं 
लक्षयता तत्पारतन््यणवच्छायत्वोणज्जगणमषारूपणजगीषात्यागप्रभृणत: ॥ १ ॥ 

 
लोचन 

 
‘आशदकवीचे’ या िब्दाचा (मुद्दाम) उल्लखे करून ‘ध्वशन । िा काव्यामंध्ये अनाशदकालापासून 

वापरात आिे’ असे वृशत्तकार सुचवीत आिेत. ‘सूयाने’... इ.– िेमंत ऋतूचे वर्णन कशरताना पचंवटीमध्ये 
असलेल्या रामाने म्िटलेले िे वातय आिे. अधं या िब्दाचा वाच्याथण ‘ज्याच्या दृष्ीला अपाय झालेला आिे 
असा’ िा िोय. कारर् जन्माधं असर्ाऱ्याच्या दृष्ीलािी र्गभावस्थेमध्ये अपाय झालेलाच असतो. इतरवळेी 
(म्िर्जे डोळस मार्साच्या बाबतीत एखादे वळेी) ‘िा आंधळा आिे, याला समोरचेिी शदसत नािी, 
अिासारख्या उदािरर्ात ‘आंधळा’ या िब्दाचा वाच्याथण टाकावा लार्गतो (कारर् तो खराखुरा आधंळा 
नसतो), पर् तो (वाच्याथण) पूर्णपरे् टाकला जात नािी (कारर् तेवढ्या वळेेपुरताच तो मनुष्य आपल्या 
नेत्रेंशद्रयाचा योग्य वापर करीत नसल्याने त्याचे त्यावळेचे वर्णन आधंळयासारखेच असते). पर् प्रस्तुत 
उदािरर्ात आंधळेपर्ा िा धमण आरिावर लादावयाचा म्िटले तरी ते सिन िोरे् ितय नािी, कारर् 
आरिाला डोळे नसल्याने तो आधंळा असर्ं अितय आिे. म्िर्ून या उदिारर्ात आंधळा िा िब्द, पदाथण 
स्पष्परे् ग्रिर् करण्यास ⁵ असमथण असरे् िे आंधळा व आरसा यामंधील सादृशय लक्षात घेऊन ‘(तिा 
रु्गर्धमाने युतत असलेला) आरसा’ या अथाचा बोध लक्षरे्ने करून देतो आशर् या लक्षरे्मार्गील व्यंग्य 
प्रयोजन ‘कमालीचा शफकट झालेला, सवणथैव शनरुपयोर्गी असलेला, इ. असखं्य धमांचा बोध करून देरे्’ िे 
आिे. 

 
पर् भट्टनायकाने म्िटले आिे की, या श्लोकात (इव िा िब्द उत्पे्रक्षावाचक ⁶ असल्याने यात) 

कोठेिी लक्षर्ािी नािी. िे त्याने प्रस्तुत श्लोकाच्या अथाचा नीट शवचार न कशरताच म्िटलेले आिे. कारर् 
इव िब्द आरसा आशर् चन्द्र याचं्या ‘सादृशया’ चा ⁷ बोध करून देतो. आता ‘शनःश्वासानंी अधं झालेला’ िे तर 
आरिाचे शविरे्षर् आिे. इव िब्दाचा संबंध जर अध िब्दाच्या अथािी जोडला, तर ‘चन्द्र आरसा आिे’ िे 
(अत्यंत–शतरस्कृतवाच्याचे) उदािरर् िोईल. ⁸ आशर् इव िब्दाचा असा अन्वय न्तलष्िी आिे. ⁹ आशर् 
‘आरसा शनःश्वासामुंळे जर्ू कािी अंध झालेला आिे आशर् चन्द्र त्या आरिाप्रमारे् आिे’ अिी कल्पनािी 
योग्य शदसत नािी, ¹⁰ कारर् असा (दोन प्रकारानंी) अन्वय जैशमशनसूत्रात केला जातो, तो काव्यातिी केला 
जात नािी. बस्स, यािून अशधक शववरर् नको. 

 
‘गअिं’ इ. – 
गगनं च मत्तमेघं धारालुणलताजुगनाणन च वनाणन । 
णनरहङ कारमृगाङ का हरस्न्त नीला अणप णनशाः ॥ 
 
अिी या प्राकृत पद्याची संस्कृत छाया. यातील च िा िब्द अणप (सुद्धा) या अथी वापरला आिे. 

(वसंताशद ऋतंूमध्ये) आकाि िे तारकाशंकत असतानाच नव्िे, तर ते वर्षा ऋतूत मत्त मेघानंी व्यापलेले 
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असतानािी (ते मनुष्यमात्राला उत्कंशठत कशरते). वनामंधील आम्रवृक्ष वसंतऋतूत मलयपवणताकडील 
वाऱ्यामुळे दोलायमान िोत असतानाच नव्िे, तर त्या वनातील अजुणन वृक्ष वर्षाऋतूमध्ये जलधारानंी 
झोडपले जात असतानािी (मनाला उत्कंशठत कशरतात). रात्री (वसंताशदऋतंूमध्ये) चदं्रशकरर्ानंी 
उजळलेल्या असतानाच नव्िे, तर पावसाळयात चदं्राचा अिंकार र्गळून रे्गल्याने त्या रात्री कृष्र्वर्ण झाल्या 
असतानािी (मन िरर् कशरतात). ‘िरर् कशरतात’ याचा अथण ‘उत्कंशठत करून सोडतात.’ 

 
‘मत्त’ या शविरे्षर्ाचा वाच्याथण या उदािरर्ात केव्िाच संभवनीय नािी. ‘मद्यपानाने बेिोर्ष झालेले’ 

िा जो मत्त िब्दाचा वाच्याथण, त्याचा येथे बाधं िोतो, व म्िर्ून सादृशय या संबधाच्या आधारावर तो म्िर्जे 
‘मत्त’ िा िब्द ‘मेघ’ िा अथण लक्षरे्ने दाखशवतो ¹¹ व त्या मत्त िब्दामुळे अशवचारीपर्ाने वार्गरे्, अनावर 
असरे् इ. िजारो धमण लक्षरे्चे प्रयोजन म्िर्ून ध्वशनत िोतात. ‘र्गवणरशित’ िे शविरे्षर्िी (सादृशयसंबधंामुळे) 
(र्गवणरशित व्यततीसारखा) ‘चंद्र’ िा अथण दाखशवते आशर् मर्ग त्या चंद्राचे मेघावंर सवणस्वी अवलंबनू असरे्, 
शफकट झालेले असरे्, मेघावंर मात करून शवजयी िोण्याची मित्तवाकाकं्षा सोडून शदलेली असरे् इ. धमण 
प्रयोजन म्िर्नू व्यजंनेने ध्वशनत िोतात. 

 
िीपा 
 
१ रामायर्, अरण्यकाडं, ६–१३ 
 
२ ‘आधंळा’ िे शविरे्षर् शनजीव आरिाला लावरे् अितय आिे. ‘पािू न िकर्ारा’ िा त्याचा वाच्याथण टाकून 
द्यावा लार्गतो. ‘कोर्त्यािी पदाथाचे प्रशतशबम्ब ज्यात स्पष्परे् उमटत नािी असा’ िा लक्ष्याथण घ्यायचा. 
तरीिी ‘आंधळा’ िा िब्द वापरण्यामार्गील (व्यङ ग्य) प्रयोजन ‘तो कमालीचा मशलन झालेला असरे्, 
शनरुपयोर्गी असरे् इ. अनेक रु्गर्धमांनी युतत आिे’ िे प्रत्ययाला आर्रे्, िे िोय. 
 
३ र्गउडविो, ४०६. 
 
४ मेघ व चन्द्र िे शनजीव असल्याने ते अनुक्रमे ‘मत’ व ‘शनरिंकार’ असर्ें संभवत नािी. या वाच्याथांचा 
त्यार्गच करून मर्ग अनुक्रमे ‘मयादा’ सुटलेले व ‘शफकट, कान्न्तिीन’ असा लक्ष्याथण घ्यायचा. अशया 
लक्ष्याथाने िेच िब्द वापरण्यामार्गील व्यङ ग्य प्रयोजने अनुक्रमे ‘अनुशचत कमे कररे्, अनावर असरे्’ व 
चन्द्राचा परतंत्रपर्ा म्िर्जे तो सवणस्वी मेघाचं्या ताब्यात असरे्, त्याचा शफकटपर्ा इ. अनेक धमण प्रत्ययास 
आर्नू देरे्, िी िोत. 
 
५ आंधळयाच्या बाबतींत ‘ग्रिर् करण्यास’ म्िर्जे ्ान िोण्यास व आरिाच्या बाबतीत ‘प्रशतलबब 
उमटशवण्यास’ असा अथण. 
 
६ इव िा िब्द उपमेचा वाचक व उत्पे्रके्षचा वाचक अिा दोन्िी प्रकारचा असू िकतो. आनन्दवधणनानंी वरील 
श्लोकात इव िा िब्द उपमावाचक घेतला असल्यामुळे ‘शनःश्वासानंी अन्ध झालेल्या आरिाप्रमारे् चन्द्र 
तेजस्वी शदसत नािी’ असा एकूर् वातयाचा अथण िोतो. भट्टनायकाने मात्र इव िब्द उत्पे्रक्षावाचक घेऊन 
त्याचा संबधं अंध या शविरे्षर्ाकडे जोडला आिे. त्यामुळे वातयाचा अथण ‘शनःश्वासानंी जर्ूकािी आंधळा 
झालेला आरसाच असा ‘चन्द्र’, असा िोतो. भट्टनायकाच्या मते इव िब्द बोलूनचालून ‘उत्पे्रके्ष’चा वाचक 
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असल्यामुळे ‘अन्ध’ या िब्दात लक्षर्ा मानण्याची जरूर पडत नािी, म्िर्ून नाि गौिता काणचत् । असे 
त्याचे म्िर्रे्. 
 
७ म्िर्जे प्रस्तुत श्लोकातील इव िा िब्द उपमावाचक आिे, उत्पे्रक्षावाचक नािी, असे अशभनवरु्गप्ताचें 
म्िर्रे्. 
 
८ आनन्दवधणनानंी ‘अन्ध’ िा िब्द अत्यंतशतरस्कृतवाच्याचे उदािरर् आिे असे वृत्तीत स्पष् म्िटले आिे. 
पर् भट्टनायकाचे मत घेतल्यास ‘चन्द्र आरसा आिे’ यातील आरसा िा िब्द लाक्षशर्क िोऊन 
अत्यंतशतरस्कृतवाच्याचे उदािरर् िोईल. ‘अन्ध’ िा िब्द (तसे उदािरर्) िोर्ार नािी. 
 
९ भट्टनायकाच्या मतानुसार ‘चंद्र िा आरसाच’ िी कल्पना न्तलष् वाटते याचे कारर् ‘चंद्र िा आरसा’ असे 
म्िर्रे् प्रचारातिी नािी व तिी कल्पना करण्यात येथे कािी स्वारस्यिी शदसत नािी. 
 
१० कारर् अिी कल्पना करण्यात इव िब्दाचे ‘जर्ू कािी’ व ‘प्रमारे्’ असे दोन वरे्गळे अथण घेऊन दोन वळेा 
अन्वय करावा लार्गतो. 
 
११ वास्तशवक येथे ‘मत्त’ याचा लक्ष्याथण ‘मत्तसदृि (मेघ) असा घ्यावयास पाशिजे, पर् तसे स्पष्परे् न 
म्िर्ता अणभनवगुप्तानंी ‘मेघ’ िाच लक्ष्याथण असे म्िटलेले शदसते. वर ‘अंध’ िब्दाचे बाबतीतिी त्यानंी 
असेच करून ‘अंध’ िब्दाचा लक्ष्याथण ‘आरसा’ असे म्िटले आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
असंलक्ष्यक्रमोद्द्योतः क्रमेि द्योणततः परः । 
णववणक्षताणभधेयस्य ध्वनेरात्मा णिधा मतः ॥ २ ॥ 
 
मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्प्ग्योऽथो ध्वेनरात्मा । स च वाच्याथापेक्षया कणश्चदलक्ष्यक्रमतया 

प्रकाशते, कणश्चत्क्रमेिेणत णिधा मतः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
ज्यातील वाच्याथण शववशक्षत असतो, अिा ध्वनीचा आत्मा (म्िर्जे प्रधान असर्ारा व्यङ्गग्याथण) दोन 

प्रकारचा मानलेला आिे; जो (प्रधान असर्ारा व्यङ्गग्याथण) प्रकाशित िोताना त्याचा क्रम (म्िर्जे वाच्याथण 
व त्याचे पौवापयण) नीट लक्षात येत नािी असा एक व ज्याच्या बाबतीत तो (क्रम) लक्षात येतो, असा दुसरा. 
॥ २ ॥ 

 
मुख्यत्वाने प्रकाशित िोर्ारा व्यङ्गग्याथण िा ध्वनीचा आत्मा िोय. तो कािी शठकार्ी वाच्याथाच्या 

दृष्ीने असलेला त्याचा क्रम नीट लक्षात न येता प्रकाशित िोतो, तर कािी शठकार्ी क्रमासि, म्िर्ून तो 
दोन प्रकारचा मानलेला आिे. 
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लोचनम् 
 
अणववणक्षतवाच्यस्य प्रणभन्नत्वणमणत यदुक्तं तत्कुतः? न णह स्वरूपादेव भेदो भवतीत्याशङ्प्क्य 

णववणक्षतवाच्यादेवास्य भेदो भवणत, णववक्षातदभावयोर्ववरोधाणदत्यणभप्रायेिाह– असंलक्ष्येणत । सभ्यङ न 
लक्षणयतंु शक्यः क्रमो यस्य तादृश उद्द्योत उद द्योतनव्यापारोऽस्येणत बहुिीणहः । 
ध्वणनशब्दसाणंनध्याणिवणक्षताणभधेयत्वेनान्यपरत्वमिाणक्षप्तणमणत स्वकण्ठेन नोक्तम् । ध्वनेणरणत । 
व्यङ्प्ग्यस्येत्यथगः । आत्मेणत । पूवगश्लोकेन व्यङ्प्ग्यस्य वाच्यमुखेन भेद उक्तः । इदानीं तु 
द्योतनव्यापारमुखेन द्योत्यस्य स्वात्मणनष्ठ एवेत्यथगः । व्यङ्प्ग्यस्य ध्वनेधोतने स्वात्मणन कः क्रम 
इत्याशङ क्याह– वाच्याथापेक्षयेणत । वाच्योऽथो णवभावाणदः ॥ २ ॥ 

 
लोचन 

 
‘अशववशक्षतवाच्याचा वरे्गळेपर्ा’ ¹ असे (उद द्योत १ – ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार वर) 

म्िटले. तो वरे्गळेपर्ा कोर्ािून? कारर् तो शनराळेपर्ा अशववशक्षतवाच्याच्या स्वतःच्या स्वरूपािून तर कािी 
असू िकत नािी’ अिी िकंा कल्पून ‘तो अशववशक्षतवाच्य िा प्रकार शववशक्षतवाच्य या प्रकारािूनच वरे्गळा 
असर्ार, कारर् वाच्याथण शववशक्षत असरे् व नसरे् या दोन र्गोष्ी परस्परशवरुद्ध आिेत’ या अशभप्रायाने 
काशरकाकार ‘ज्यातील वाच्याथण शववशक्षत असतो’ इ. काशरका सारं्गतात. ‘ज्याच्या ‘उद द्योतातील’ म्िर्जे 
व्यंजनाव्यापारातील वाच्याथण व व्यंग्याथण यातंील पौवापयण स्पष्परे् लक्षात येऊ िकत नािी’ असा िा 
बिुव्रीशि समास आिे. ‘शववशक्षतवाच्य’ िा िब्द ‘ध्वशन’ िब्दाच्या साशंनध्यात योशजला असल्याने यातील 
वाच्याथण ‘अन्यपर’ आिे िे सूशचत िोते व म्िर्ून या काशरकेत ‘अन्यपर’ िा िब्द प्रत्यक्ष बोलून दाखशवलेला 
नािी. ² ‘ध्वनी’चा याचा अथण ‘व्यंग्याथा’चा. आत्मा— पशिल्या काशरकेमध्ये वाच्याथण िा अत्यंतशतरस्कृत 
लकवा अथान्तरसंक्रशमत असल्यामुळे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे िोर्ारे दोन प्रकार साशंर्गतले. आता काशरका २ 
मध्ये शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीचे जे दोन प्रकार साशंर्गतले जात आिेत, ते व्यंजनाव्यापाराच्या दृशष्कोनातून 
साशंर्गतले जात आिेत व ते खुद्द व्यंग्य अथाचेच प्रकार आिेत. ³ 

 
ध्वनीचे प्रकािन करण्याचा व्यापार अखंड असल्यामुळे त्या व्यापारामध्येच क्रम कोठला असर्ार 

अिी िकंा कल्पून ‘वाच्याथाच्या’ दृष्ीने (असर्ारा क्रम) असे वृशत्तकार सारं्गतात. वाच्य अथण म्िर्जे शवभाव 
वर्गैरे. ⁴ ॥ २ ॥ 

 
िीपा 
 
१ अणववणक्षतवाच्यस्य प्रभेदप्रणतपादनाय यातील प्रभेद या िब्दाचे अणभनवगुप्तानंी ‘लोचना’त तीन अथण 
केले. त्यापंैकी ‘वरे्गळेपर्ा’ िा शतसरा अथण िोय. (पािा, उद द्योत १ – ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन 
उपप्रकार - ). या शतसऱ्या अथाला अनुलक्षनू िे शववचेन केले जात आिे. 
 
२ ध्वनीच्या या प्रकाराचे खरे नाव ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ असे आिे. पर् काशरकेत ‘अन्यपर’ िा िब्द न 
वापरता ‘शववशक्षताशभधेय’ इतकेच म्िटले आिे. ह्याचे कारर् एक तर वृत्तात ‘अन्यपर’ िा िब्द बसत नािी. 
आशर् ‘शववशक्षताशभधेय’ िा िब्द ध्वनीचे म्िर्जे व्यगं्याथाचे शविरे्षर् असल्यामुळे शववशक्षताशभधेय एवढे 
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म्िटले तरी त्या वाच्याथाचे व्यंग्याथामध्यें पयणवसान िोते, म्िर्जे तो वाच्याथण अन्यपर असतो िे न सारं्गतािी 
कळण्यासारखे आिे. 
 
३ म्िर्जे वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंधील पौवापयणक्रम लक्षात येण्यासारखा असरे् लकवा नसरे् यामुळे उत्पन्न 
िोर्ारे खुद्द व्यंग्याथाचेच ते प्रकार आिेत. 
 
४ ‘वर्गैरे’ म्िर्जे अनुभाव व साशत्तवक भाव. व्यशभचाशरभावाचंा यात समाविे िोत नािी, कारर् व्यशभचाशरभाव 
िे नेिमी स्विब्दवाच्य नसून व्यंग्य असाव ेलार्गतात. 
 

‘नाट्यदपणर्ा’ मध्ये पृ. १५६ वर पुढील वातय आिे :– 
केणचत्त ु व्यणभचाणररसस्थाणयना ं स्वशब्दवाच्यत्वं रसदोषमाहुः, तदयुक्तम् । व्यणभचायादीनां 

स्ववाचकपदप्रयोगेऽणप णवभावपुष्टेः: । 
 

आनंदवधणन, अशभनवरु्गप्त, मम्मट, शवश्वनाथ, जर्गन्नाथ या सवांच्या मते व्यशभचाशरभाव वर्गैरे िे 
व्ग्यंय असले तरच रसप्रतीशत घडशवतात, वाच्य असल्यास घडवीत नािीत. या संदभात उद द्योत १ – 
‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’ व िाच उद द्योत, काशरका २२ वरील लोचनातील 
शवधाने पािण्यासारखी आिेत. शिवाय पढेु (कािी आवृशत्त, पृ. ५२८ वर) अशभनवरु्गप्तानंी कोठल्यािी 
व्यशभचाशरभावाच्या बाबतीत शब्दस्पृष्टे अथे का रम्यता? असे स्पष्परे् म्िटले आिे. यावरून आनंदवधणन, 
अशभनवरु्गप्त इत्यादींचे मत लक्षात घेता नाट्यदपणर्ाचे वरील मत योग्य वाटत नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
ति 
 
रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्याणदरक्रमः । 
ध्वनेरात्माणड्गभावेन भासमानो व्यवस्स्थतः ॥ ३ ॥ 
 
रसाणदरथो णह सहेव वाच्येनावभासते । स चाणङगत्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा । 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्यापंैकी :— 
रस ¹, भाव ², त्याचें (म्िर्जे रस लकवा भाव याचें) आभास, भाविान्न्त ⁴ इत्याशद स्वरूपाचा 

व्यङ्गग्याथण ‘अङ र्गी’ (म्िर्जेच मुख्य) म्िर्ून प्रतीत िोत असेल, तेव्िा तो ध्वनीचा आत्मा (म्िर्जे प्रकार) 
अ-क्रम (म्िर्जे असंलक्ष्यक्रम) मानला जातो. ॥ ३ ॥ 

 
कारर् रस वर्गैरे प्रकारचा व्यङ्गग्याथण वाच्याथाच्या बरोबर प्रतीत झाल्यासारखा वाटतो. ⁵ तो जेव्िा 

अंर्गी (प्रधान) म्िर्नू भासमान िोत असेल, तेव्िाच तो ध्वनीचा आत्मा म्िर्जे प्रकार असतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

लोचनम् 
 
तिेणत । तयोमगध्याणदत्यथगः । यो रसाणदरथगः स एवाक्रमो ध्वनेरात्मा न त्वक्रम एव स. : । 

क्रमवत्त्वमणप णह तस्य कदाणचिवणत । तदा चाथगशक्त्युिवानुस्वानरूपभेदतेणत वक्ष्यते । आत्मशब्दः 
स्वभाववचनः प्रकारमाह । तेन रसाणदयोऽथगः स ध्वनेरक्रमो नाम भेदः । असंलक्ष्यक्रम इणत यावत् । ननु लक 
सवगदैव रसाणदरथो ध्वनेः प्रकारः? नेत्याह; लक तु यदाणङगत्वेन प्रधानत्वेनावभासमानः । एतच्च 
सामान्यलक्षिे ‘गुिीकृतस्वाथाणव’ त्यि यद्यणप णनरूणपतम्, तथाणप 
रसवदाद्यलङ कारप्रकाशनावकाशदानायानूणदतम् । स च रसाणदध्वगणनव्यगवस्स्थत एव । न णह तच्छून्य ंकाव्य ं
णकणञ्चदस्स्त । यद्यणप च रसेनैव सवं जीवणत काव्यम्, तथाणप तस्य रसस्यकैघनचमत्कारात्मनोऽणप 
कुतणश्चदंशात्प्रयोजकीभूतादणधकोऽसौ चमत्कारो भवणत । ति यदा काणश्चदुणिक्तावस्था ंप्रणतपन्नो व्यणभचारी 
चमत्काराणतशयप्रयोजको भवणत, तदा भावध्वणनः । यथा 

 
णतष्ठेत्कोपवशात्प्रभावणपणहता दीघग न सा कुप्यणत । 
स्वगायोत्पणतता भवेन्मणय पुनभावािगमस्या मनः । 
ता ंहतंु णवबुधणिषोऽणप न च मे शक्ताः पुरोवर्वतनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयातेणत कोऽय ंणवणधः ॥ 
 
अि णह णवप्रलम्भरससिवऽेपीयणत णवतकाख्यव्यणभचाणरचमस्त्क्रयाप्रयुक्त आस्वादाणतशयः । 

व्यणभचाणरि उदयस्स्थत्यपायणिधमगकाः । यदाह– ‘णवणवधमाणभमुख्येन चरन्तीणत व्यणभचाणरिः’ इणत । 
यिोदयावस्थाप्रयुक्तः कदाणचत् । यथा 

 
याते गोिणवपयगये श्रुणतपथं शय्यामनुप्राप्तया 
णनध्यातं पणरवतगनं पुनरणप प्रारब्धुमङ गीकृतम् । 
भूयस्तत्प्रकृतं कृतं च णशणथलणक्षप्तैकदोलेखया 
तन्वङ्प्ग्या न तु पाणरतः स्तनभरः क्रष्टुं णप्रयस्योरसः ॥ 
 
अि णह प्रियकोपस्योणज्जगणमषयवै यदवस्थानं न तु पाणरत 

इत्युदयावकाशणनराकरिात्तदेवास्वादजीणवतम् । स्स्थणतः पुनरुदाहृता- ‘णतष्ठेत्कोपवशात्’ इत्याणदना । 
क्वणचत्त ु व्यणभचाणरिः प्रशमावस्थया प्रयुक्तश्चमत्कारः । यथोदाहृतं प्राक् ‘एकस्स्मन् शयने पराङ्प्मुखतया’ 
इणत । अय ं तत्प्रशम इत्युक्तः । अि चेष्ट्याणवप्रलम्भस्य रसस्याणप प्रशम इणत शक्य ं योजणयतुम् । क्वणचत्त ु
व्यणभचाणरिः सस्न्धरेव चवगिास्पदम् । यथा– 

 
ऊसुरुसंुणभयाऍ मुहु चंुणबउ जेि । 
अणमअरसघोंिािं पणडजाणिउ तेि ॥ 
 
इत्यि श्रुत्युक्ते तु कोपे कोपकषायगद्गदमन्दरुणदताया येन मुखं चुस्म्बतं 

तेनामृतरसणनगरिणवश्रास्न्तपरम्परािा ं तृस्प्तज्ञातेणत कोपप्रसादसस्न्धश्चमत्कारस्थानम् । 
क्वणचद्व्यणभचायगन्तरशबलतैव णवश्रास्न्तपदम् । यथा– 
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ववाकायं शशलक्ष्मिः क्व च कुलं, भूयोऽणप दृश्येत सा । 
दोषािा ंप्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽणप कान्तं मुखम् । 
लक वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतणधयः, स्वप्नेऽणप सा दुलगभा । 
चेतः स्वास्र्थ्यमुपैणह, कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यणत ॥ 
 
अि णह णवतकौत्सुवये मणतस्मरिे शङ कादैन्ये धृणतणचन्तने परस्परं बाध्यबाधकभावेन िन्िशो 

भवन्ती, पयगन्ते तु णचन्ताया एव प्रधानता ं ददती परमास्वादस्थानम् । एवमन्यदप्युत्पे्रक्ष्यम् । एताणन 
चोदयसस्न्धशबलत्वाणदकाणन काणरकायामाणदग्रहिेन गृहीताणन । 

 
नन्वेवं णवभावानुभावमुखेनाप्यणधकश्चमत्कारो दृश्यत इणत णवभावध्वणनरनुभावध्वणनश्च वक्तव्यः । 

मैवम्; णवभावानुभावौ तावत्स्वशब्दवाच्यावेव । तच्चवगिाणप णचत्तवृणत्तष्ट्ववे पयगवस्यतीणत रसभावेभ्यो नाणधकं 
चवगिीयम् । यदा तु णवभावानुभावावणप व्यङ्प्यौ भवतस्तदा वस्तुध्वणनरणप लक न सह्यते । यदा तु 
णवभावाभासाित्या – भासोदयस्तदा णवभावानुभासाच्चवगिाभास इणत रसाभासस्य णवषयः । यथा 
राविकाव्याकिगने श्रृङ गाराभासः । यद्यणप ‘श्रृङ गारानुकृणतया तु स हास्यः’ इणत मुणनना णनरूणपतं 
तथाप्यौत्तरकाणलकं ति हास्यरसत्वम् । 

 
दूराकषगिमोहमन्ि इव मे तन्नास्म्न याते श्रुलत 
चेतः कालकलामणप प्रकुरुते नावस्स्थलत ता ंणवना । 
 
इत्यि तु न हास्यचवगिावसरः । ननु नाि रणतः स्थाणयभावोऽस्स्त । परस्परास्थाबन्धाभावात् । 

केनैतदुक्तं रणतणरणत । रत्याभासो णह सः । अतश्चाभासता येनास्य सीता मय्युपेणक्षका णिष्टा वेणत 
प्रणतपणत्तहृगदय ं न स्पृशत्येव । तत्स्पशे णह तस्याप्यणभलाषो णवलीयेत । न च मयीयमनुरक्तेत्यणप णनश्चयेन 
कृतं, कामकृतान्मोहात् । अत एव तदाभासत्वं वस्तुतस्ति स्थाप्यते शुक्तौ रजताभासवत् । एतच्च 
श्रृङ गारानुकृणतशब्दं प्रयुञ्जानो मुणनरणप सूणचतवान् । अनुकृणतरमुख्यता आभास इणत हे्यकोऽथगः । अत 
एवाणभलाषे एकतरणनष्ठेऽणप श्रृङ गारशब्देन ति ति व्यवहारस्तदाभासतया मन्तव्यः । श्रङृ गारेि 
वीरादीनामप्याभासरूपतोपलणक्षतैव । एव ं रसध्वनेरेवामी भावध्वणनप्रभृतयो णनष्ट्यन्दाः । आस्वादे प्रधानं 
प्रयोजकमेकमंशं णवभज्य पृथग्व्यवस्थाप्यते । यथा गन्धयुस्क्तजै्ञरेकरससम्मूस्च्छगतामोदोपभोगेऽणप 
शुिमासं्याणदप्रयुक्तणमदं सौरभणमणत । रसध्वणनस्तु स एव योऽि मुख्यतया 
णवभावानुभावव्यणभचाणरसंयोजनोणदतस्थाणयप्रणतपणत्तकस्य प्रणतपत्तःु स्थाय्यशंचवगिाप्रयुक्त एवास्वादप्रकषगः 
। यथा– 

 
कृच्छेिोरुयुगं व्यतीत्य सुणचरं भ्रान्त्वा णनतम्बस्थले । 
मध्येऽस्याणिवलीतरङ गणवषमे णनष्ट्पन्दतामागता । 
मद दृणष्टस्तृणषतेव सम्प्रणत शनैरारुह्य तुङ गौ स्तनौ 
साकाङ कं्ष मुहुरीक्षते । जललवप्रस्यस्न्दनी लोचने ॥ 
 
अि णह नाणयकाकारानुवण्यगमानस्वात्मप्रणतकृणतपणवणितणचिफलकावलोकनाित्सराजस्य 

परस्परास्थाबन्धरूपो रणतस्थाणयभावो णवभावानुभावसंयोजनवशेन चवगिारूढ इणत । तदलं बहुना । 
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स्स्थतमेतत् रसाणदरथोऽणङगत्वेन भासमानोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्प्ग्यस्य ध्वनेः प्रकार इणत । सहेवेणत । 
इवशब्देनासंलक्ष्यता णवद्यमानत्वेऽणप क्रमस्य व्याख्याता । वाच्येनेणत । णवभावानुभावाणदना ॥ ३ ॥ 

 
लोचन 

 
ति म्िर्जे (शववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या) त्या दोन उपप्रकारापंकैी. रसाशदरूप अथण जेव्िा (प्रधान 

म्िर्ून प्रत्ययास येर्ारा असून) ‘अलक्ष्यक्रम’ असतो, तेव्िा तो ध्वशनकाव्याचा आत्मा (म्िर्जे पशिला 
प्रकार) असतो. पर् तो रसाशदरूप अथण नेिमीच असंलक्ष्यक्रम असतो असे मात्र नािी. कारर् कािी वळेा तो 
‘संलक्ष्यक्रम’ िी असतो व त्यावळेी तो ध्वनीचा ‘अथणितत्युद भव अनुस्वानरूपी’ प्रकार असतो िे पुढे ⁶ 
सारं्गण्यात येईल. (काशरकेतील) ‘आत्मा’ िा िब्द ‘स्वभाव’ या अथाचा वाचक असून या शठकार्ी 
‘प्रकारा’चा बोध करून देर्ारा आिे. त्यामुळे जो अथण रसाशदस्वरूपाचा असतो, तो ध्वनीचा ‘अक्रम’ नावाचा 
प्रकार िोय. ‘अ–क्रम’ म्िर्जे ज्या रसाशदरूपी व्यंग्य अथाची प्रतीशत व वाच्याथाची प्रतीशत यामंधील आधी 
कोर्ती व नंतर कोर्ती िोते िे वाचकाच्या लक्षात येत नािी, असा. 

 
(िकंा–) पर् काय िो, रसाशदरूप अथण िा नेिमीच ध्वशन असतो काय? (उत्तर–) ‘नािी’ असे 

वृत्तीत (‘मुख्यत्वाने प्रकाशित िोर्ारा व्यंग्याथण’ इ िब्दानंी) साशंर्गतले आिे. ज्यावळेी तो ‘अंर्गी’ म्िर्जे 
प्रधान म्िर्ून प्रत्ययास येतो, त्यावळेीच तो ध्वनीचा प्रकार असतो. आशर् िा मुद्दा पशिल्या उद द्योतातील १३ 
व्या काशरकेत ध्वनीचे सवणसामान्य लक्षर् करतेवळेी गुिीकृतस्वाथौ या िब्दाने जरी साशंर्गतला रे्गला िोता, 
तरी पुढे ⁷ जे रसवदलंकार वरै्गरेंचे स्वरूप सारं्गण्यात येर्ार आिे, त्याला योग्य पाश्वणभशूम शमळावी या िेतूने 
या मुद्द्याचा येथे पुनरुल्लखे केला आिे. आता तो रसाशदरूपी ध्वशन सवण उत्कृष् काव्यातं असतोच, कारर् 
त्या रसाशदरूप ध्वनीशिवाय ⁸ कोर्तेिी काव्यच असू िकत नािी. ⁹ आशर् जरी सवण काव्यानंा रसामुळेच 
सजीवता येत असली, व रसप्रतीशत जरी एकशजनसी, अखंड, शवस्मयकारक आनंद या स्वरूपाची असली, 
तरीसुद्धा शनरशनराळया काव्यामंध्ये त्या रसाच्या सशवस्मय आनंदरूपी प्रतीतीला, अंर्गभतू (म्िर्जे 
उपकारक) असर्ाऱ्या कोर्त्यातरी शवशिष् अंिामुळे उत्कटता प्राप्त िोते. त्या अंिापंैकी एखादा 
व्यशभचाशरभावरूपी अंि जेव्िा प्रकर्षाला पोिोचतो व शविरे्ष चमत्कृशत शनमार् करावयास कारर्ीभतू िोतो, 
¹⁰ त्यावळेी ते ‘भावध्वनी’चे उदािरर् म्िर्ावयाचे. उदा.– 

 
“ती माझ्यावर रार्गावल्यामुळे आपल्या दैवी िततीने कोठेतरी अदृशय िोऊन तर राशिली नसेल ना? 

पर् (िे ितय नािी, कारर्) शतचा माझ्यावरील रार्ग फार वळे शटकून रािात नािी. मर्ग, ती उड्डार् करून 
स्वर्गाला तर रे्गली नसेल? पर् (तेिी संभवनीय नािी, कारर्) शतचे मन माझ्याशवर्षयीच्या प्रीतीने ओथंबलेले 
आिे! देवाचें ित्रु जे असुर त्याचंीदेखील माझ्या डोळयादेंखत शतला िरर् करण्याची शिम्मत नािी, आशर् 
तरीिी ती माझ्या डोळयानंा कोठेिी शदसत नािी, िा प्रकार तरी काय म्िर्ावयाचा?” ¹¹ 

 
येथे िवेटी जरी शवप्रलंभिृरं्गार–रसाची प्रतीशत िोत असली, तरी या श्लोकापुरता शवचार केल्यास 

यात शवतकण  नावाच्या व्यशभचाशरभावामुळे जो चमत्कार वाटतो तोच सहृदयानंा पराकाष्ठेचा आनंद प्राप्त 
करून देर्ारा ¹² आिे. व्यशभचाशरभावाचें तीन धमण (म्िर्जे अवस्था) असतात– (१) उदय (म्िर्जे उदय 
पावरे्) (२) ‘न्स्थशत’ (म्िर्जे कािी वळे शटकून रािरे्) (३) ‘अपाय’ (म्िर्जे िातं िोरे्). कारर् भरताने 
म्िटले आिे की–जे (उदय, न्स्थशत व प्रिम या) शनरशनराळया रूपानंी (म्िर्जे अवस्थानंी) रसानुकूल 
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िोण्याचे कायण करीत असतात, ते ‘व्यशभचारी’ (शव + अशभ + चारी) िोत. त्या प्रकारापंकैी एक प्रकार 
म्िर्जे कािी वळेा एखाद्या व्यशभचाशरभावाची उदयावस्था रशसकानंा शविरे्ष चमत्कृशतजनक िोते. उदा. 

 
ती तनुर्गात्री (शप्रयकराला आललर्गनू) िय्येवर पिुडली असताना त्याच्या तोंडून बािेर पडलेले 

दुसऱ्या पे्रयसीचे नाव शतच्या कानावंर पडले. त्याबरोबर शतने त्याच्याकडे पाठ शफरवण्याचे मनात आर्ले, व 
आपले मुख शवरुद्ध शदिलेा वळशवण्यास प्रारंभिी केला. त्यानंतर ती आपले मुख वळशवण्याचा अशधक प्रयत्न 
करू लार्गली आशर् शप्रयकराभोवतीची आपल्या बािुलतेची पकड सैल करून शतने आपले मुख दुसऱ्या 
बाजूला केले देखील! पर् आपले वक्षःस्थल मात्र ती शप्रयकराच्या वक्षःस्थलापासून अलर्ग करू िकली 
नािी. ¹³ 

 
या उदािरर्ात पे्रमाचा रुसवा उदय पावण्याच्या बेतात असलेलाच दाखशवला आिे, ‘अलर्ग करू 

िकली नािी’ या िब्दानंी तो रुसवा पूर्णपरे् उशदत िोण्याइतका त्याला अवसर शमळाला नािी असे दिणशवले 
आिे. ¹⁴ म्िर्ून प्रर्यकोपाची (म्िर्जे ‘अमर्षण’ या व्यशभचाशरभावाची) उदयावस्थाच आस्वादाचा शवर्षय 
झालेली आिे. 

 
‘ती माझ्यावर रार्गावल्यामुळे ....... ’ या “उद द्योत – २ ‘भावध्वशन’” वरील उदािरर्ात ¹⁷ 

व्यशभचाशरभाव उशदत िोऊन कािी काळ शटकलेला दाखशवला आिे. कािी शठकार्ी व्यशभचाशरभाव िा िातं 
झाल्याच्या म्िर्जे ओसरल्याच्या वर्णनामुळे चमत्कृशत वाटते. याचे उदािरर् पूवीं (“उद द्योत – १ 
रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िा ‘वाच्य’ असत नािी” वर) शदलेले ‘पशत व पत्नी एकाच िय्येवर....’ िे िोय. 
काशरकेमध्ये या अवस्थेला व्यशभचाशरभावाचा ‘प्रिम’ (प्रिान्न्त) म्िटले आिे. आशर् उदािरर्ात 
‘ईष्याशवप्रलंभरसाचा प्रिम आिे’ असेिी म्िर्रे् ितय आिे ¹⁶ कािी शठकार्ी दोन व्यशभचाशरभावाचंा ‘संशध’ 
¹⁷ िाच आस्वादाचा शवर्षय िोतो. जसे — 

 
ऊसुरु सुंशभयाऍ मुिु चुशंबउ जेर् । 
अशमअरसघोंटार्ं पशडजाशर्उ तेर् ॥ 
 

कण्ठ दाटून येऊन रडर्ाऱ्या नाशयकेच्या मुखाचे ज्याने चुम्बन घेतले, त्याला अमृतरसाच्या 
घोटातंील र्गोडी पूर्णपरे् समजली. 

 
या उदािरर्ात कोप िा वाच्य (व्यशंजत?) ¹⁹ झाला असल्यामुळे ‘त्या कोपाने मन र्गढूळ झालेल्या 

आशर् र्गद्र्गद व मन्दमन्द रोदन करर्ाऱ्या नाशयकेच्या मुखाने ज्याने चुंबन घेतले त्याला अमृतरसाचे थाबंून 
थाबंून घुटके घेत घेत पुनः पनुः पान करीत रािण्याचे समाधान कसे असते ते कळले.’ असा या पद्याचा अथण 
असल्यामुळे कोप (अमर्षण) व प्रसन्नता (िर्षण) या दोन व्यशभचाशरभावाचंा ‘संशध’ येथे चमत्कृशत शनमार् 
करर्ारा आिे. कािी वळेा अनेक व्यशभचाशर–भावाचंा शमलाफ िा आनंदानुभवाचा शवर्षय िोतो. उदा. 

 
‘कोठे माझे िे र्गैरकृत्य आशर् कोठे तो चंद्रविं?– ती मला पनु्िा शदसेल काय? मी िास्राध्ययन 

केले, ते माझ्या मनातील िीन वासना काढून टाकण्यासाठी केले आिे. शतचे मुख कोपामध्येिी शकती 
रमर्ीय शदसत िोते! पापापासून अशलप्त असर्ारे शवचारवतं लोक माझ्याबद्दल काय बरे म्िर्तील? पर् ती 
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मला स्वप्नातिी दिणन देत नािी. बा मना! तू धीर धर.– खरेच, कोर्ा भाग्यिाली तरुर्ाला शतचे अधरपान 
करावयास शमळेल बरे?’ ²⁰ 

 
या उदािरर्ातील चार ओळींमध्ये अनुक्रमे शवतकण  व औत्सुतय, मशत व स्मरर्, िकंा व दैन्य, धृशत 

व लचता ²¹ या व्यशभचाशरभावाचं्या प्रत्येक जोडीमधील दुसरा भाव पशिल्याचा बाध कशरतो पर् श्लोकाच्या 
िवेटी ते (सवण व्यशभचाशरभाव) लचता या व्यशभचाशरभावाला प्राधान्य देऊन चमत्कृतीस कारर्ीभतू िोतात. 
या सवण प्रकाराचंी आर्खी उदािररे्िी वाचकानंी िोधून काढावीत. काशरकेमधील ‘इत्याशद’ िब्दाने 
व्यशभचाशरभावाचं्या उदय, संशध, िबलत्व वर्गैरेंचा अंतभाव झाला आिे (असे समजाव)े. 

 
(िकंा -) पर् काय िो, अिा रीतीने शवभाव आशर् अनुभाव याचं्या द्वारेिी चमत्कार अनुभवास येत 

असल्यामुळे शवभावध्वशन आशर् अनुभावध्वशन याचंीिी उदािररे् तुम्िी सारं्गावयास पाशिजेत! (उत्तर–) असे 
म्िर्ू नका. कारर् आधी शवभाव व अनुभाव िे तर आपल्या वाचक िब्दानंी वाच्यच झालेले असतात (ते 
कािी सुचशवले जात नािीत). आशर् त्याचं्या चवणरे्चे पयणवसानिी शचत्तवृत्तींच्या (म्िर्जे स्थायी लकवा 
व्यशभचारी भावाचं्या) आस्वादातच िोत असल्यामुळे (शवभाव व अनुभाव याचं्या बाबतीत) रस–भावािूंन 
वरे्गळे असे कािीिी आस्वादनीय नसते. आशर् ज्या कािी उदािरर्ातं शवभाव व अनुभाव िेदेखील व्यंग्यच 
िोतात, तेथे ‘वस्तुध्वशन’ मानावयास तुम्िाला काय िरकत आिे? मात्र ज्यावळेी शवभावाभासामुळे (म्िर्जे 
अनुशचत शवभावामुळे) रत्याभासाचा (म्िर्जे अनुशचत रतीचा ²²) उदय िोत असेल, त्यावळेी अनुशचत 
शवभावाचं्या प्रतीतीमुळे अनुशचत रतीच्या आस्वादाचा अनुभव येत असतो, म्िर्ून ते रसाभासाचेच उदािरर् 
िोय ज्याप्रमारे् रावर्काव्य ²³ ऐकल्याने िृरं्गाररसाभासाचा अनुभव येतो. ²⁴ आशर् ‘िृरं्गाराची जी नक्कल 
असेल तो िास्यरस िोय’ ²⁵ असे जरी भरतमुनींनी म्िटले असले, तरी अिा उदािरर्ात िास्यरसाची 
प्रतीती येते ती िृरं्गाराभासाच्या अनुभवानंतरच ²⁶ येते. 

 
‘दुरून आकृष् करर्ाऱ्या मोशिनीमंत्राप्रमारे् असर्ारे शतचे नाव माझ्या कानी पडल्यापासून माझ्या 

मनाला क्षर्भर सुद्धा शतच्या लचतनाशिवाय चनै पडू िकत नािी.’ ²⁶ 
 
या वातयामंध्ये िास्यरसाच्या आस्वादाला वावच नािी. (येथे प्रथम शवप्रलंभरतीचीच प्रतीशत िोते व 

िास्यरस अनुभवाला येतो, तो मार्गािून, म्िर्जे अनौशचत्य ध्यानात आल्यावरच.) 
 
(िकंा–) पर् काय िो, या वातयात रशत या स्थाशयभावाचा प्रत्यय येत नािी; कारर् दोघानंािी 

एकमेकाबंद्दल (मनापासून) पे्रम वाटले पाशिजे ते तर येथे नािी! 
 
(उत्तर–) पर् ‘येथे रशत आिे’ असे कोर् म्िर्ाले? कारर् तो खरोखर रतीचा आभास आिे (रशत 

नव्िे). 
 
आशर् िा रसाचा ‘आभास’ असण्याचे आर्खी एक कारर् असे की, सीता माझ्या बाबतीत उदासीन 

लकवा माझा दे्वर्ष करर्ारी आिे िी जार्ीव रावर्ाच्या मनाला शिवतच नािी. कारर् ती जार्ीव जर 
रावर्ाला झाली असती, तर रावर्ाचािी अशभलार्ष शवरून रे्गला असता! आशर् ‘िी माझ्यावर अनुरतत आिे’ 
असा शनश्चय त्याच्या शठकार्ी नािी असेिी नािी, कारर् (यथे) कामासतत झाल्यामुळे रावर् वडेा िोऊन 
रे्गला आिे. ²⁸ म्िर्ूनच रावर्ाचा सीतेशवर्षयीचा अशभलार्ष रतीच्या आभासाच्या स्वरूपाचा आिे असेच 
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खरोखर प्रस्थाशपत केले जाते – लिपल्यामध्ये चादंीचा भास प्रस्थाशपत केला जातो, त्याप्रमारे्च. ²⁹ आशर् 
िी र्गोष् ‘िृरं्गारानुकृशत’ (म्िर्जे िृरं्गाराचे अनुकरर्) िा िब्द वापरून भरतमुनींनीिी सूशचत केली आिे. 
कारर् अनुकृशत, मुख्य (म्िर्जे अस्सल) नसरे्, आशर् आभास असरे् या िब्दाचंा अथण एकच िोय. ³⁰ 
म्िर्ूनच अशभलार्ष िा जरी दोघापंकैी एकाच्याच व शठकार्ी असला तरी त्याला ‘िृरं्गार’ असे जे अनेक वळेा 
म्िर्ण्यात येते, ते ‘िृरं्गाराचा आभास’ या अथानेच म्िर्ण्यात येते, असे समजाव.े (भरतमुनींनी जरी केवळ 
िृरं्गाराभासाचाच शनदेि केला असला, तरी) िृरं्गाराच्या शनदेिामध्ये वीर वर्गैरे रसाचं्यािी आभासाचंा 
अंतभाव िोतो, असे समजाव.े ³¹ अिा रीतीने िे भाव-ध्वशन इत्याशद ³² वस्तुतः रसध्वनीचेच आशवष्कार 
आिेत. पर् त्यातला जो अंि मुख्यत्वकेरून आस्वादाला कारर्ीभतू वाटत असेल, त्याला बाजूला काढून 
तो (आशवष्कार) अिा रीतीने म्िर्जे त्याला वरे्गळे नाव देऊन िास्रात शववशेचला जातो. ³³ सुर्गंधी द्रव्याचें 
जार्कार ज्याप्रमारे् एखाद्या संशमश्र सुर्गंधाचा आस्वाद (तो अनेक र्गंधाचंा व स्वादाचंा शमळून बनलेला 
असला तरी) एकशजनसीपर्ानेच घेतात, पर् त्यातला अमुक र्गंध (आशर् स्वाद) िा जटामासंीचाच ³⁴ र्गंध 
आशर् स्वाद आिे असे ओळखतात, त्याप्रमारे्च. मात्र या सवण प्रकारामंधील रसध्वशन िा तोच प्रकार की, 
शवभाव, अनुभाव, व्यशभचाशरभाव याचं्या संयोर्गामुळे स्थाशयभावाची ज्याला प्रतीशत झाली आिे अिा 
रशसकाला मुख्यत्वाने स्थाशयभाव या शवशिष् अंिाच्या चवणरे्मुळे जो श्रेष्ठ प्रतीचा आस्वाद प्राप्त िोतो, तो. 
जसे — 

 
“माझी नजर ³⁵ मोठ्या अशनच्छेनेच (म्िर्जे कष्ानेच) शतच्या माडं्या ओलाडूंन पढेु रे्गली. मर्ग 

शतच्या जघनस्थलावर दीघणकाळ घुटमळल्यावर ती नजर शतच्या तीन वळयाचं्या तरंर्गसदृि ठेवर्ीमुळे 
उंचसखल झालेल्या शतच्या उदरप्रदेिावर शनश्चल झाली. पर् आता ती दृशष् िळूिळू शतच्या उन्नत स्तनावंर 
आरूढ झाल्यानंतर जर्ू तिानलेली िोऊन ज्यातूंन जललबदु वाित आिेत अिा शतच्या डोळयाकंडे 
साशभलार्षपरे् पुन्िा पुन्िा पािात आिे!” ³⁶ 

 
या उदािरर्ात नाशयकेच्या तसशबरीजवळ काढलेल्या स्वतःच्या प्रशतकृतीने पशवत्र झालेल्या 

शचत्रफलकाच्या अवलोकनामुळे वत्सराज उदयनाचा ‘एकमेकाशंवर्षयी वाटर्ारे िार्मदक पे्रम’ या स्वरूपाचा 
³⁷ ‘रशत’ िा स्थाशयभाव (अनुरूप) शवभाव, अनुभाव इत्यादींच्या योग्य योजनेमुळे ³⁸ रशसकाचं्या आस्वादाचा 
शवर्षय िोतो. तेव्िा आता याचे अशधक शववचेन नको. िी र्गोष् शनशश्चतपरे् शसद्ध आिे की, ज्या उदािरर्ातं 
रसरूप, भावरूप इ. अथण प्रधान आिे असे प्रत्ययास येत असेल, ती उदािररे् ध्वनीच्या ‘असंलक्ष्यक्रम’ 
प्रकाराची िोत. (वाच्याथाच्या) ‘बरोबरच प्रतीत झाल्यासारखा’ — इव (सारखा) या िब्दाने वाच्याथण व 
व्यंग्याथण याचं्या प्रतीतींमध्ये पौवापयणक्रम असूनिी तो लक्षात येत नािी, िे दाखशवले. ‘वाच्याथाच्या बरोबर’ 
म्िर्जे शवभाव, अनुभाव वर्गैरेंच्या (म्िर्जे साशत्तवक भावाचं्या) बरोबर ॥ ३ ॥ 

 
िीपा 
 
१ या काशरका ३ वरील टीकेमध्ये अशभनवरु्गप्तानंी रसाशदध्वशन िाच काव्याचा आत्मा आिे असे सारं्गनू 
भावोदय, भावसंशध, भाविबल व भावप्रिम या चार प्रकारचा भावध्वशन, तसेच रसाभासध्वशन व रसध्वशन 
याचं्या स्वरूपाचा शवचार करून त्याचंी उदािररे् शदली आिेत. रसध्वनीसंबधंी थोडीिीं कल्पना उद द्योत १ 
मध्ये “‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” वर शदलीच आिे. 
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२ देव, रु्गरु, मुशन, पुत्र, राजा इत्याशदकाशंवर्षयीची रशत (पे्रमभाव) जेव्िा एखाद्या काव्यात प्रमुख असेल, 
तसेच एखादा व्यशभचारी भाव (उद द्योत १ – ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’ वरील २ री 
टीप पािा) प्राधान्याने अशभव्यतत िोत असेल, तेव्िा ते काव्य ‘भावध्वशनकाव्य’ म्िर्ायचे. लोचनातिी 
“उद द्योत २ – ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीचे दोन प्रकार – (१) ‘असलंक्ष्यक्रम’ िा प्रकार” वर ‘ती 
माझ्यावर रार्गावल्यामुळे’ िे भावध्वनीचे व ‘उद द्योत १ – रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’ 
वर ‘पशत व पत्नी’... िे भावप्रिमाचे उदािरर् येऊन रे्गले आिे. 
 
३ रसाचें स्थायी भाव आशर् वरील २ ऱ्या टीपेत साशंर्गतलेले (भाव) जेव्िा अनुशचत व्यततीच्या शठकार्ी प्रवृत्त 
िोत असतील (उदा. धमणपत्नी सोडून परस्त्रीशवर्षयीचा अशभलार्ष िा िृरं्गाररस नव्िे, तर ‘िृरं्गाररसाभास’ 
िोय. तसेच मनुष्येतर प्राण्यामंधील रशतदेखील रसाभासातच जमा िोईल), तेव्िा त्यानंा अनुक्रमे ‘रसाभास’ 
व ‘भावाभास’ म्िर्तात. 
 
४ एखाद्या ‘भावा’ चा प्रिम (उदा. नाशयकेचा कोप िान्त िोरे्) एखाद्या काव्यात प्राधान्याने अशभव्यतत िोत 
असेल, तर ते ‘भाविान्न्तध्वशन’ काव्याचे उदािरर् िोय, या सवांची (भाव, रसाभास, भाविान्न्त 
इत्यादींची) उदािररे् मम्मटाच्या काव्यप्रकािात ४ र्थ्या उल्लासात काशरका ३५ व ३६ यानंतरच्या वृत्तीत 
शदलेली आढळतील. 
 
५ तुलना : उद द्योत १, “रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘ वाच्य’ असत नािी”, वृत्तीतील िवेटचे वातय. 
 
६ ‘पुढे’ म्िर्जे कािी आवृशत्त, पृ. २४८ वर. 
 
७ ‘पुढे’ म्िर्जे उद द्योत २, काशरका ५ मध्ये. 
 
८ म्िर्जे प्रधानत्वाने प्रतीत िोर्ाऱ्या रसाशदरूपी व्यंग्याथाशिवाय. 
 
९ तुलनाथण पािा, नाट्यिास्र, अध्याय ६, काशरका ३१ नंतरच्या र्गद्यभार्गातील पुढील वातय– न णह रसादृते 
कणश्चदथगः प्रवतगते । 
 
१० पािा, व्यणभचारी तथाणञ्जतः । भावः प्रोक्तः । — मम्मटाचा काव्यप्रकाि, उल्लास ४, काशरका ३५ वी. 
 
११ शवक्रमोवणिीयम्, ४–२ 
 
१२ ‘शवतकण ’ म्िर्जे संदेि उत्पन्न झाल्याने मनात एकामार्गनू एक कल्पनातरंर्ग उठत जारे्. एक 
कल्पनातरंर्ग उत्पन्न झाल्यावर कािीतरी कारर्ाने त्याचे शनरसन िोऊन दुसरा कल्पनातरंर्ग उत्पन्न िोतो. 
याप्रमारे् अनेक कल्पना-‘तरंर्ग ‘शनश्चयर्गभण ससंदेि’ अलंकारामध्येिी असतात. मात्र ससंदेि अलंकार िा 
साम्यावर अशधशष्ठत असतो. पर् प्रस्तुत श्लोकामध्ये साम्याचा प्रशन नसल्यामुळे ‘ससंदेि अलंकार’ नािी. 
 
१३. ‘अमरुितका’ चे िवेटी जे ‘अशधक’ श्लोक शदले आिेत, त्यामंध्ये िाश्लोक आिे. 
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१४. येथे िे उदािरर् उदयावस्थेचे म्िर्ून शदले आिे. तेव्िा व्यशभचाशरभावाचा उदय झाला असे समजले 
पाशिजे. उशदत िोण्याला अवसर शमळाला नािी असे मानण्यापेक्षा त्या व्यशभचाशरभावाला (त्याचा उदय 
झाला, पर्) शटकून रािण्यास वाव शमळाला नािी असे म्िर्रे् अशधक बरे झाले असते. 
 
१५. ‘उद द्योत २ – भावध्वशन’ वर िे उदािरर् ‘भावध्वनी’ चे म्िर्ून शदले िोते. तेच व्यशभचाशरभावाच्या 
‘न्स्थती’ चेिी आिे िे आता साशंर्गतले जात आिे. 
 
१६. रसर्गंर्गाधर (काव्यमाला ससं्करर्), “उद द्योत १ – रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत 
नािी” वर जर्गन्नाथाने म्िटले आिे की, रसाचंा प्रिम संभवत नािी, कारर् रसास्वादाचा शवर्षय असर्ारा 
‘स्थाशयभाव’ िा सतत शटकून रािर्ारा असल्याने त्याचा प्रिम िोरे् अितय आिे. परंतु अशभनवरु्गप्तानंी येथे 
केलेले शवधान रशत या स्थाशयभावाच्या ईष्याशवप्रलभ या अवस्थेला अनुलक्षनू केलेले आिे. त्या शवशिष् 
अवस्थेचा प्रिम िोरे् ितय असल्यामुळे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् आके्षपािण वाटत नािी. 
 
१७. ‘भाव-सधंी’चे स्वरूप जर्गन्नाथाने पुढीलप्रमारे् साशंर्गतले आिे–दोन व्यशभचाशरभावामंध्ये परस्परावंर 
वचणस्व र्गाजशवण्याचे सामर्थ्यण असूनिी त्यानंी तसे वचणस्व न र्गाजवता तुल्यबलत्वाने एकत्र रािरे् म्िर्जे 
‘भाव–संशध’ िोय. 
 
१८. रुिगलं रुदत्या मुखं चुस्म्बतं येन । 
अमृतरसगण्डूषािा ंपणरज्ञातं तेन ॥ 
 
मूळ पद्यातील पशिल्या चरर्ाचा पाठ कािी आवृत्तीमध्ये अत्यतं अिुद्ध व दुबोध असलेला आढळतो. तो 
आम्िी कल्पलताशववके, पृ. १२७ वरील पाठाला अनुसरून दुरुस्त केला आिे. 
 
१९. वास्तशवक या पद्यात कोप लकवा प्रसन्नता यापंैकी एकिी व्यशभचाशरभाव वाच्य झालेला नािी, कारर् 
कोप लकवा प्रसाद याचंा वाचक िब्द येथे कोठेिी वापरलेला नािी. तरीिी अशभनवरु्गप्तानंी ‘कोप िा श्रुतीने 
उतत झाला आिे’ असे का म्िर्ाव,े ते कळत नािी. िे पद्य ऐकल्यामुळे कोप िा उतत (म्िर्जे व्यशंजत) 
झाला आिे, अिा अथाने अशभनवरु्गप्तानंी श्रुत्युक्त म्िटले असरे् ितय आिे. आशर् या पद्याचे शववरर् 
कशरताना अशभनवरु्गप्तानंी कोपकषाय हा जो िब्द वापरला आिे, तो केवळ व्यंग्याथण स्पष् करण्यासाठी 
वापरला आिे. 
 
२०. िा श्लोक ‘शवक्रमोवणिीया’ तला आिे असे जयतं, मिेश्वर, नार्गोजीभट्ट इ. (काव्यप्रकािाच्या) 
टीकाकाराचें म्िर्रे् आिे, पर् तो शवक्रमोवणिीयाच्या प्रकाशित पुस्तकात कोठेिी सापडत नािी. देवयानीला 
पािून ययाशत राजाने काढलेले िे उद र्गार आिेत असेिी कािींचे म्िर्रे् आिे. 
 
२१. ‘शवतका’चे शववरर् “उद द्योत १ – रसाशदरूप अथण ज्यात प्रधान, तीच असंलक्ष्यक्रम ध्वनीची 
उदािरर्” वरील १२ व्या टीपेत येऊन रे्गले आिे. ‘औत्सुतय’ म्िर्जे उत्कंठा. ‘मशत’ म्िर्जे िास्त्राध्यनामुळे 
भ्राशंत दूर िोऊन तत्तवाचे ्ान िोरे्. ‘स्मृशत’ म्िर्जे स्मरर्. ‘िकंा’ म्िर्जे भीशत. ‘दैन्य’ म्िर्जे नैराशय. 
‘धृशत’ म्िर्जे ्ानामुळे लकवा सामर्थ्यामुळे िोर्ारे समाधान. ‘लचता’ म्िर्जे एखादी र्गोष् प्राप्त न झाल्यामुळे 
शतचा एकसारखा शवचार करीत रािरे्. ‘कोठे माझे िे र्गैरकृत्य’...इ. उदािरर्ातील पशिल्या ओळीतील 
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पशिल्या व्यशभचाशरभावाला अशभनवरु्गप्तानंी ‘शवतकण ’ असे म्िटले आिे. पर् ‘शवतका’च्या, काव्यिास्त्रकारानंी 
शदलेल्या लक्षर्ािी ते जुळत नािी. 
 
२२. रसाभास व भावाभास याचें शववरर् मारे्ग “उद द्योत १ – रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत 
नािी” वर येऊन रे्गले आिे. 
 
२३. ‘रावर्काव्य’ “उद द्योत १ – रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी” वरील ९ वी टीप 
पािा. 
 
२४. रावर्ाला सीतेशवर्षयी वाटर्ाऱ्या रतीचे अनौशचत्य अशभनवरु्गप्तानंी अशभनवभारतीमध्ये पुढीलप्रमारे् 
स्पष् केले आिे— सीता िी परस्त्री, म्िर्ून तो आलंबनशवभाव अनुशचत िोय. लचता, दैन्य, मोि इ. 
व्यशभचाशरभाव रावर्ाच्या वयाला व स्वभावाला अनुशचत आिेत. अश्रपुात वर्गैरे अनुभावाचं्या बाबतीतिी 
तसेच. शिवाय रावर्ाचे सीतेशवर्षयीचे पे्रम एकतफी असल्यानेिी तो रशतभावसुद्धा अनुशचत ठरतो असे 
अशभनवरु्गप्तानंी लोचनातील यापढुच्याच शववचेनात दाखशवले आिे. 
 
२५. नाट्यिास्त्र, अ. ६, काशरका ४०. भरतानंी या शठकार्ी िे केवळ िृरं्गाराच्या अनुकरर्ाला अनुलक्षून 
म्िटले असले, तरी इतर रसाचं्या नकलेमुळेिी िास्यरस उत्पन्न िोऊ िकतो, 
 
२६. म्िर्जे स्थाशयभावाचें अनौशचत्य ध्यानात आल्यानंतरच िास्यरसाची प्रतीशत येते. त्या आधी 
िृरं्गाररसाचीच प्रतीशत िोत असते. पािा, “उद द्योत १ – रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत 
नािी”. 
 
२७. ‘लोचना’ मध्ये प्रकुरुते असा पाठ आिे, तर प्रा. कारं्गले यानंी रसभावशवचारामध्ये पृ. २१४ वर ‘िेमचंद्रा’ 
ने उद धृत केलेला संपूर्ण श्लोक शदला असून त्यात प्रसहते असा पाठ आिे. तो अशधक बरा वाटतो. 
‘अशभनवभारती’ मध्ये या श्लोकाची पशिलीच ओळ उद धृत केली आिे. 
 
२८. लोचनामध्ये पृ. २१६ वर (कािी आवृशत्त) अशभनवरु्गप्तानंी दोघानंािी जर परस्पराशंवर्षयी ‘िे माझे 
जीशवतसवणस्व आिे’ अिा स्वरूपाची प्रीशत वाटत असेल तरच शतला ‘रशत’ म्िर्ाव,े अन्यथा म्िर्जे एकाच 
व्यततीला पे्रम वाटते पर् दुसरीला वाटत नािी असे असल्यास ती रशत नसून केवळ कामवासना िोय असे 
म्िटले आिे. आशर् अिा (म्िर्जे नकली ) रशतभावनेला ‘रत्याभास’ असे नाव आिे. 
 

‘अशभनवभारती’ मध्ये (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. २११) या श्लोकावरील िेच शववचेन 
जवळजवळ याच िब्दामंध्ये शदलेले आढळते. 
 
२९. िा लिपल्यावरच्या चादंीच्या आभासाचा दृष्ातं यापूवी “उद द्योत १ – ‘लावण्य’ िे अलंकार लकवा 
अवयव यािूंन शनराळे” व “उद द्योत १ – ‘प्रयोजनवती’ लक्षरे्त चार व्यापार” यावंर अशभनवरु्गप्तानंी 
शनराळया संदभात का िोईना, पर् शदला आिे. 
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३०. आनन्दवधणनानंी पुढे (कािी आवृशत्त, पृ. ४९५ वर) शचत्रकाव्याबाबत ‘न तन्मुख्य ं काव्यम् । 
काव्यानुकारो ह्यसौ ।’ असेच उद र्गार काढले आिेत. 
 
३१. म्िर्जे त्यािी रसाचं्या आभासाचें पयणवसान िवेटी िास्यरसात िोते. ‘अशभनवभारती’ मध्येिी (‘रस–
भावशवचार’, कंर्गले आवृशत्त, पृ. २११–२१२) शवभावाशदकाचं्या अनौशचत्यामुळे सवणच रसाचं्या बाबतीत 
िास्यरसाची शनष्पशत्त िोते, िे साशंर्गतले आिे. 
 
३२. ‘इत्याशद’ म्िर्जे भावोदय, भावप्रिम, रसाभास, भावाभास, इत्यादींचे ध्वशन. 
 
३३. ‘अिा रीतीने’ िा अनुवाद आम्िी मुळातील एवम् या िब्दाचा केला आिे. त्यापेक्षा एकम् िा पाठभेद 
स्वीकारल्यास तो अशधक बरा िोईल असे आम्हासं वाटते. मर्ग या वातयाचा अथण ‘जो एक अंि 
मुख्यत्वकेरून आस्वाद्य असेल, त्याप्रमारे् ते आशवष्कार िास्त्रात वरे्गवरे्गळे मानण्यात येतात’ असा िोईल. 
या आमच्या मताच्या समथणनाथण “उद द्योत १ – ‘भावध्वशन’” वरील ‘एखादा व्यशभचाशरभावारूपी अंि 
जेव्िा’... इ. (लोचनातील) िब्दयोजना पािा. 
 
३४. लोचनात मासंी असा िब्द वापरला आिे. मासंी िी एक सुर्गधंी वनस्पशत असून जटामासंी र्गधंमासंी इ. 
शतचे पयायवाचक िब्द आिेत. काशमीरकडे िी वनस्पशत खाद्य पदाथांना स्वाशदष्पर्ा आर्ण्यासाठी 
वापरली जाते, असे शदसते. 
 
३५. ‘रत्नावली’ नाशटका, २–९. नाशटकेचा नायक वत्सराज उदयन याला तो प्रमदोद्यानात रे्गला असताना 
सार्गशरकेच्या वरे्षात असलेल्या ‘रत्नावली’ या नाशयकेचे शचत्र सापडते. त्या शचत्राचे वर्णन तो आपला शमत्र 
शवदूर्षक याचेजवळ वरीलप्रमारे् करीत आिे. 
 
३६. यात प्रस्तुत असलेल्या नायक-दृष्ीच्या वृत्तान्तावरून अप्रस्तुत अिा वाटसराच्या भ्रमर्ाचा वृत्तान्त 
(समासोततीच्या पद्धतीने) सूशचत िोत आिे. त्यानंतर िवेटी या श्लोकातून अशभलार्ष– शवप्रलम्भरशत ह्या 
स्थाशयभावाचे सूचन िोत असल्यामुळे प्रस्तुत श्लोक िे रसध्वनीचे उदािरर् िोय. 
 
३७. शचत्रात रत्नावलीच्या डोळयातूंन अश्रु वािात आिेत असे दाखशवले असल्यामुळे शतचा राजाबद्दलचा 
अनुरार्ग व्यतत िोत आिेच, पर् शिवाय राजाला शतच्या शचत्राकडे पनु्िा पनु्िा साशभलार्षपरे् पािावसेे वाटते, 
ह्यावरून त्याच्यािी मनातील शतजशवर्षयीचे आकर्षणर् व्यतत िोत आिे. 
 
३८. या उदािरर्ात ‘रत्नावली’ िा आलंबनशवभाव, शतच्या शचत्राचे अवलोकन िा उद्दीपन शवभाव, दृशष् 
शनश्चल िोरे् इ. अनुभाव व औत्सुतय इ. व्यशभचाशरभाव िोत. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेर्ववभक्तो णवषय इणत प्रदश्यगते— 
 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतूना ंणवणवधात्मनाम । 
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रसाणदपरता यि स ध्वनेर्ववषयो मतः ॥ ४ ॥ 
रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षिं मुख्यमथगमनुवतगमाना यि शब्दाथालङ्कारा गुिाश्च परस्परं 

ध्बन्यपेक्षया णवणभन्नरूपा व्यवस्स्थतास्ति काव्ये ध्वणनणरणत व्यपदेशः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आता या, क्रम लक्षात न येता प्रकाशित िोर्ाऱ्या ध्वनीचा शवर्षय ‘रसवदलंकारा’ िून वरे्गळाच आिे, 

िे (पुढीलप्रमारे्) दाखशवले जात आिे– 
 
वाच्याथण व वाचकिब्द याचं्या सैौंदयास कारर्ीभतू िोर्ारी शनरशनराळया प्रकारची अंरे्ग जेव्िा 

‘रसाशदपर’ असतात, (म्िर्जे जेव्िा काव्यात ‘रसाशद’ प्रधान असून इतर र्गोष्ी त्याला उपकारक 
असतात), तेव्िा ते काव्य ध्वशनकाव्याच्या के्षत्रात येते. ¹ ॥४॥ 

 
एकमेकािूंन आशर् (मुख्य अिा) ध्वशनत अथािून शभन्न असलेले िब्दाथालंकार आशर् रु्गर् िे ज्या 

काव्यामध्ये रस, भाव, त्याचें आभास, भावप्रिम इत्याशद स्वरूपाच्या त्या, मुख्य असलेल्या, ध्वशनत अथाचे 
पोर्षक असतात, त्या काव्याला ‘ध्वशन’ असे नाव शदले जाते. 

 
लोचनम् 

 
नन्वणङगत्वेनावभासमान इत्युच्यते; तिाङ गत्वमणप णकमस्स्त रसादेयेन 

तणन्नराकरिायतैणिशेषिणमत्यणभप्रायेिोपक्रमते– इदानीणमत्याणदना । अङ गत्वमस्स्त रसादीना ं
रसवत्पे्रयऊजगस्स्वसमाणहतालङ्काररूपतायाणमणत भावः । अनया च भङ ग्या रसवदाणदष्ट्वलङ कारेषु 
रसाणदध्वनेनान्तभाव इणत सूचयणत । पूवग णह समासोक्त्याणदषु वस्तुध्वनेनान्तभाव इणत दर्वशतम् । वाच्य ंच 
वाचकं च तच्चारुत्वहेतवशे्चणत िन्िः । वृत्तावणप शब्दाश्चालङ काराश्चाथाश्चालङ काराशे्चणत िन्िः । मत इणत । 
पूवगमेवैतदुक्तणमत्यथगः । 

 
ननूक्तं भट्टनायकेन– ‘रसो यदा परगततया प्रतीयते तर्वह तािस्र्थ्यमेव स्यात् । न च स्वगतत्वेन 

रामाणदचणरतमयात्काव्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन च प्रतीतौ स्वात्मणन रसस्योत्पणत्तरेवाभ्युपगता स्यात् 
। सा चायुक्ता सीतायाः सामाणजकं प्रत्यणवभावत्वात् । कान्तात्वं साधारिं वासनाणवकासहेतुणवभावताया ं
प्रयोजकणमणत चेत्– देवताविगनादौ तदणप कथम् । न च स्वकान्तास्मरिं मध्ये संवेद्यते । 
अलोकसामान्याना ं च रामादीना ं ये समुिसेतुबन्धादयो णवभावास्ते कथं साधारण्य ं भजेयुः । न 
चोत्साहाणदमान् रामः स्मयगते, अननुभूतत्वात् । शब्दादणप तत्प्रणतपत्तौ न रसोपजनः । प्रत्यक्षाणदव 
नायकणमथुनप्रणतपत्तौ । उत्पणत्तपके्ष च करुिस्योत्पादाद दुःणखत्वे करुिपे्रक्षासु पुनरप्रवृणत्तः स्यात् । तन्न 
उत्पणत्तरणप, नाप्यणभव्यस्क्तः । शस्क्तरूपस्य णह श्रृङ गारस्याणभव्यक्तौ णवषयाजगनतारतम्यप्रवृणत्तः स्यात् । 
तिाणप लक स्वगतोऽणभव्यज्यते रसः परगतो वेणत पूवगवदेव दोषः । तेन न प्रतीयते नोत्पद्यते नाणभव्यज्यते 
काव्येन रसः । लक त्वन्यशब्दवैलक्षण्य ं काव्यात्मनः शब्दस्य ्यशंताप्रसादात् । तिाणभधायकत्वं 
वाच्यणवषयम्, भावकत्वं रसाणदणवषयम्, भोगकृत्त्व ं सहृदयणवषयणमणत ियोंऽशभूता व्यापाराः । 
तिाणभधाभागो यणद शुिः स्यात्तत्तन्िाणदभ्यः शास्त्रन्यायेभ्यः श्लेषाद्यलङ कारािा ंको भेदः ? वृणत्तभेदवैणच्य ं
चाणकणञ्चत्करम् । श्रुणतदुष्टाणदवजगनं च णकमथगम्? तेन रसभावनाख्यो णितीयो व्यापारः; यिशादणभधा 



 

अनुक्रमणिका 

णवलक्षिैव । तच्चतैिावकत्व ंनाम रसान् प्रणत यत्काव्यस्य तणिभावादीना ंसाधारित्वापादनं नाम । भाणवते 
च रसे तस्य भोगः योऽनुभवस्मरिप्रणतपणत्तभ्यो णवलक्षि एव िुणतणवस्तरणवकासात्मा 
रजस्तमोवैणच्यानुणविसत्त्वमयणनजणचत्स्वभावणनवृगणतणवश्रास्न्तलक्षिः परब्रह्मास्वादसणवधः । स एव च 
प्रधानभूतोंऽशः णसिरूप इणत । व्युत्पणत्तनामाप्रधानमेव’ इणत । 

 
अिोच्यते– रसस्वरूप एव तावणिप्रणतपत्तयः प्रणतवाणदनाम् । तथाणह– पूवावस्थाया ंयः स्थायी स 

एव व्यणभचाणरसम्पाताणदना प्राप्तपणरपोषोऽनुकायगगत एव रसः । नाटे्य तु प्रयुज्यमानत्वान्नाट्यरस इणत 
केणचत् । प्रवाहधर्वमण्या ंणचत्तवृत्तौ णचत्तवृत्तःे णचत्तवृत्त्यन्तरेि कः पणरपोषाथगः ? णवस्मयशोकक्रोधादेश्च क्रमेि 
तावन्न पणरपोष इणत नानुकाये रसः । अनुकतगणर च तिावे लयाद्यननुसरिं स्यात् । सामाणजकगते वा 
कश्चमत्कारः ? प्रत्युत करुिादौ दुःखप्रास्प्तः । तस्मान्नाय ंपक्षः । कस्तर्वह ? इहानन्त्याणन्नयतस्यानुकारो न 
शक्यः, णनष्ट्प्रयोजनश्च णवणशष्टताप्रतीतौ तािस्र्थ्येन व्युत्पत्त्यभावात् । 

 
तस्मादणनयतावस्थात्मकं स्थाणयनमुणिश्य णवभावानुभावव्यणभचाणरणभः संयुज्यमानैरय ंरामः सुखीणत 

स्मृणतणवलक्षिा स्थाणयणन प्रतीणतगोचरतयास्वादरूपा प्रणतपणत्तरनुकिालम्बना नाियकैगाणमनी रसः । स च 
न व्यणतणरक्तमाधारमपेक्षते । णक त्वनुकायाणभन्नाणभमते नतगके आस्वादणयता सामाणजक इत्येतावन्मािमदः । 
तेन नाट्य एव रसः, नानुकायाणदस्ष्ट्वणत केणचत् । 

 
अन्ये तु– अनुकतगणर यः स्थाय्यवभासोऽणभनयाणदसामग््याणदकृतो णभत्ताणवव हणरतालाणदना 

अश्वावभासः, स एव लोकातीततयास्वादापरसंज्ञया प्रतीत्या रस्यमानो रस इणत नाट्यािसा नाट्यरसाः । 
अपरे पुनर्ववभावानुभावमािमेव णवणशष्टसामग््या समप्यगमािं 
तणिभावनीयानुभावनीयस्थाणयरूपणचत्तवृत्त्युणचतवासनानुषक्तं स्वणनवृगणतचवगिाणवणशष्टमेव रसः । 
तन्नाट्यमेव रसाः । अन्ये तु शुिं णवभावम्, अपरे शुिमनुभावम्, केणचत्त ुस्थाणयमािम्, इतरे व्यणभचाणरिम्, 
अन्ये तत्संयोगम्, एकेऽनुकायगम्, केचन सकलमेव समुदाय ंरसमाहुणरत्यलं बहुना । 

 
काव्येऽणप च लोकनाट्यधर्वमस्थानीयेन 

स्वभावोस्क्तवक्रोस्क्तप्रकारियेनालौणककप्रसन्नमधुरौजस्स्वशब्दसमप्यगमािणवभावाणदयोगाणदयमेव रसवाता 
। अस्तु वाि नाट्याणिणचिरूपा रसप्रतीणतः उपायवैलक्षण्यात्; इयमेव तावदि सरणिः । एवं स्स्थते 
प्रथमपक्ष एवैताणन दूषिाणन प्रतीतेः स्वपरगतत्वाणदणवकल्पनेन । सवगपके्षषु च प्रतीणतरपणरहाया रसस्य । 
अप्रतीतं णह णपशाचवदव्यवहायग स्यात् । लक तु यथा प्रतीणतमाित्वेनाणवणशष्टत्वेऽणप प्रात्यणक्षकी आनुमाणनकी 
आगमोत्था प्रणतभानकृता योणगप्रत्यक्षजा च प्रतीणतरुपायवैलक्षण्यादन्यवै, तिणदयमणप 
प्रतीणतश्चवगिास्वादनभोगापरनामा भवतु । तणन्नदानभूताया हृदयसंवादादु्यपकृताया णवभावाणदसामग््या 
लोकोत्तररूपत्वात् । रसाः प्रतीयन्त इणत ओदनं पचतीणतवद व्यवहारः, प्रतीयमान एव णह रसः । प्रतीणतरेव 
णवणशष्टा रसना । स च नाटे्य लौणककानुमानप्रतीतेर्ववलक्षिा; ता ंच प्रमुखे उपायतया सन्दधाना । एवं काव्ये 
अन्यशाब्दप्रतीतेर्ववलक्षिा; ता ंच प्रमुखे उपायतयापेक्षमािा । 

 
तस्मादनुत्थानोपहतः पूवगपक्षः । रामाणदचणरतं तु न सवगस्य हृदयसंवादीणत महत्साहसम् । 

णचिवासनाणवणशष्टत्वाच्चतेसः । यदाह –“तासामनाणदत्वम् आणशषो णनत्यत्वात् । 
जाणतदेशकालव्यवणहतानामप्यानन्तयग स्मृणतसंस्कारयोरेकरूपत्वात्” इणत । तेन प्रतीणतस्ताविसस्य णसिा 
। सा च रसनारूपा प्रतीणतरुत्पद्यते । वाच्यवाचकयोस्तिाणभधाणदणवणवक्तो व्यञ्जनात्मा ध्वननव्यापार एव । 
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भोगीकरिव्यापारश्च काव्यस्य रसणवषयो ध्वननात्मैव, नान्यस्त्कणञ्चत् । भावकत्वमणप 
समुणचतगुिालङ कारपणरग्रहात्मकमस्माणभरेव णवतत्य वक्ष्यते । णकमेतदपूवगम् ? काव्य ं च रसान् प्रणत 
भावकणमणत यदुच्यते, ति भवतैव भावनादुत्पणत्तपक्ष एव प्रत्युज्जीणवतः । न च काव्यशब्दाना ं केवलाना ं
भावकत्वम्, अथापणरज्ञाने तदभावात् । न च केवलानामथानाम्, शब्दान्तरेिाप्यगमाित्वे तदयोगात् । 
ियोस्तु भावकत्वमस्माणभरेवोक्तम् । ‘यिाथगः शब्दो वा तमथग व्यङ क्तः’ इत्यि । तस्माद्व्यञ्जकत्वाख्येन 
व्यापारेि गुिालङ कारौणचत्याणदकयेणतकतगव्यतया काव्य ं भावकं रसान् भावयणत, इणत ्यशंायामणप 
भावनाया ं करिाशें ध्वननमेव णनपतणत । भोगोऽणप न काव्यशब्देन णक्रयते, अणप तु 
घनमोहान्ध्यसङ किताणनवृणत्तिारेिास्वादापरनास्म्न अलौणकके िुणतणवस्तरणवकासात्मणन भोगे कतगव्ये 
लोकोत्तरे ध्वननव्यापार एव मूधाणभणषक्तः । तच्चदंे भोगकृत्त्व ं रसस्य ध्वननीयत्वे णसिे दैवणसिम् । 
रस्यमानतोणदतचमत्कारानणतणरक्तत्वािोगस्येणत । सत्त्वादीनां 
चाङ गाणङगभाववैणच्यस्यानन्त्याद िुत्याणदत्वेनास्वादगिना न युक्ता । परब्रह्मास्वादसब्रह्मचाणरत्व ं
चास्त्वस्य रसास्वादस्य । व्युत्पादनं च शासनप्रणतपादनाभ्या ं शासे्त्रणतहासकृताभ्या ं णवलक्षिम् । यथा 
रामस्तथाहणमत्युपमानाणतणरक्ता ं रसास्वादोपायस्वप्रणतभाणवजृम्भारूपा ं व्युत्पणत्तमन्ते करोतीणत 
कमुपालभामहे । तस्मास्त्स्थतमेतत् – अणभव्यज्यन्ते रसाः प्रतीत्यवै च रस्यन्त इणत । तिाणभव्यस्क्तः 
प्रधानतया भवत्वन्यथा वा । प्रधानत्वे ध्वणनः, अन्यथा रसाद्यलङ काराः । तदाह – मुख्यमथगणमणत । 
व्यवस्स्थता इणत । पूवोक्तयुस्क्तणभर्ववमागेन व्यवस्थाणपतत्वाणदणत भावः ॥ ४ ॥ 

 
लोचन 

 
(िकंा–) पर् काय िो, ‘अंर्गी म्िर्नू प्रत्ययास येर्ारा (रसभावाशद)’ असे तुम्िी (शतसऱ्या 

काशरकेमध्ये व तीवरील वृत्तीमध्ये) म्िर्ता, तेव्िा रसाशद िे काव्यामध्ये कािी वळेा अंर्ग म्िर्नूशि असू 
िकतात काय व असू िकल्यास त्याचें शनराकरर् करण्यासाठी ‘अंर्गी म्िर्ून प्रत्ययास येर्ारा’ िे शविरे्षर् 
वापरण्यात आले आिे की काय ?’ अिी िकंा कल्पून त्या िकेंचे समाधान व्िाव े या िेतूने वृशत्तकार 
‘आता...’ इ. िब्दानंी शववचेनास प्रारम्भ कशरतात. रसवत्, पे्रयस्, ऊजणन्स्व, समाशित या अलङ काराचं्या 
रूपात जर रसाशद िे येत असतींल, तर ते अंर्गभतू असतात, िा आिय; आशर् या वातयाच्या द्वारा ‘रसवत्’ 
वरै्गरे अलंकारामंध्ये रसध्वनीचा अन्तभशव िोत नािी िे वृशत्तकार सुचशवतात. कारर्, समासोन्तत वर्गैरे 
अलंकारामंध्ये ध्वनीचा समाविे िोऊ िकत नािी िे पूवी ² दाखशवलेच आिे. वाच्याथण आशर् वाचक िब्द 
आशर् त्याचं्या सैौंदयास कारर्ीभतू िोर्ारी अंरे्ग असा िा दं्वद्व समास आिे. वृत्तीत देखील िब्द आशर् 
(िब्दाचें) अलंकार आशर् (वाच्य) अथण आशर् (त्याचे) अलंकार असा दं्वद्व समास समजावा. ³ ‘असे मानले 
रे्गले आिे’ म्िर्जे िे पूवीच ⁴ साशंर्गतले रे्गले आिे, असा आिय. 

 
(िकंा–) पर् काय िो, (रसप्रतीतीच्या बाबतीत) भट्टनायकाने म्िटले आिे की– ‘रस िा जर 

(सहृदयाचा स्वतःचा म्िर्ून प्रत्ययास न येता) दुसऱ्या कोर्ाचा तरी (म्िर्जे अनुकायण पात्र लकवा नट 
याचंा) म्िर्ून प्रत्ययास येत असता, तर रशसक त्या रसाचे बाबतीत अशलप्तच राशिला असता! आशर् 
रामाशदकाचंी कृत्ये ज्यात वर्मर्लेली असतात अिा काव्याचं्या वाचनाने तो रस कािी वाचकाला स्वतःचा 
म्िर्ून प्रत्ययास येत नािी. ⁵ शिवाय तो स्वतःच्या शठकार्ी असलेला म्िर्ून प्रतीत िोत असता, तर ‘रस 
(म्िर्जे रत्याशदभाव) स्वतःच्या शठकार्ी उत्पन्न िोतो’ असे मान्य केल्यासारखे िोईल ! आशर् असे मान्य 
कररे् योग्य नािी, कारर् सीता िी कािी रशसकाचा ‘शवभाव’ िोऊ िकत नािी. ⁶ यावर तुम्िी जर असे 
म्िर्ाल की, ‘रशसकाच्या शठकार्ी रत्याशद वासनाचंी जारृ्गशत करावयास कारर् असलेला शवभाव म्िर्जे 
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‘रमर्ीत्व’ िा साधारर् धमण िोय,’ तर आम्िी असे शवचारतो की, देवताशदकाचं्या वर्णनाच्या बाबतीत तो 
(म्िर्जे रमर्ीत्व िा) धमणदेखील सवणसामान्य रशसकाचा शवभाव कसा िोईल ? ⁷ आशर् (काव्य – नाटक 
वाचत असताना) मध्येच रशसकाला स्वतःच्या कान्तेची आठवर् िोते, असेिी नािी. 

 
आशर् रामाशद लोकोत्तर वीर पुरुर्षाचें समुद्रावर सेतु बाधंरे् वर्गैरे पराक्रम िे जे (वीररसाचे उद्दीपन) 

शबभाव, त्याचें ‘साधारर्ीभवन’ ⁸ (सामान्य मानव असलेल्या रशसकाचं्या बाबतीत) कसे िोऊ िकर्ार ? 
आता उत्साि वर्गैरेंनी संपन्न अिा रामाची रशसकानंा आठवर् िोते (व त्यामुळे वीररसाची प्रतीशत िोते) असे 
म्िर्ाव,े तर तेिी ितय नािी, कारर् राम िी व्यन्तत रशसकानंी पूवी कधीच अनुभवलेली नसते. आशर् 
(काव्यातील) िब्दावंरून (रामाच्या) उत्सािाचे जे ्ान िोते, त्यामुळे कािी रशसकाला (वीराशद) रसाचंा 
आस्वाद शमळत नािी (लौशकक व्यविारात) नायक – नाशयकाचें शवलास प्रत्यक्ष पािून ज्याप्रमारे् पे्रक्षकाला 
रसाचा आस्वाद शमळर्ार नािी, त्याप्रमारे्च ⁹ आशर् (रशसकाच्या मनात) ‘रसाची उत्पशत्त िोते’ या 
(लोल्लटाच्या) पक्षी ¹⁰ करुर्रसाची उत्पशत्त झाली असता रशसक दुःखी िोतील ¹¹ व मर्ग करुर्रसपूर्ण 
नाटक पािाव े अिी पे्रक्षकानंा पुन्िा इच्छाच िोर्ार नािी. ¹² म्िर्ून (लोल्लट म्िर्तो त्याप्रमारे्) रसाची 
उत्पशत्त िोत नािी. तसेच (व्यंजनावादी म्िर्तो त्याप्रमारे्) रसाची अशभव्यन्ततसुद्धा िोत नािी, कारर् 
वासनारूपाने असलेल्या िृरं्गाराची म्िर्जे रतीची अशभव्यन्तत िोते असे मानल्यास त्या रतीला कारर्ीभतू 
असलेले कातंाशद शवर्षय शमळशवण्यासाठी ¹³ रशसकाचंी अशधकाशधक धडपड सुरू िोर्ार. त्यातिी पनु्िा 
रशसकाच्या स्वतःच्याच अन्तःकरर्ातील रस अशभव्यतत िोतो की दुसऱ्याच्या अतंःकरर्ातील िा दोर्ष 
पूवीप्रमारे्च ¹⁴ कायम राितो. म्िर्नू काव्यामुळे रस िा ‘प्रतीत’ िोत नािी, लकवा (लोल्लटमतानुसार) 
‘उत्पन्न’ िोत नािी, लकवा (व्यञ्जनावादी म्िर्तो तसा) अशभव्यततिी िोत नािी. तर काव्यातील काव्यमय 
िब्द इतर (म्िर्जे व्यविारातील लकवा िास्त्रातील) िब्दािूंन वरे्गळे असतात, ते त्या िब्दामंधील तीन 
प्रकारच्या सामर्थ्यांमुळे. त्या तीन सामर्थ्यांपैकी ‘अशभधा’ या िततीने (िोर्ाऱ्या ्ानाचा) शवर्षय ‘वाच्याथण’ िा 
िोय. ‘भावकत्व’ या अंिाचा शवर्षय रस वर्गैरे (म्िर्जे स्थाशयभाव, शवभाव, अनुभाव इ.) व ‘भोर्गकृत्तव’ 
(म्िर्जे भोजकत्व) या व्यापाराचा आश्रय ‘रशसक’ िा िोय. ¹⁵ अिा रीतीने काव्यमय िब्दाचें व्यापार तीन 
प्रकारचे असतात. (आता) त्यापंकैी काव्यामध्ये जर ‘अशभधा’ िा एकच अंि असतो असे माशनले व (इतर 
म्िर्जे भावकत्व व भोजकत्व या) दोन अंिाचें अन्स्तत्व माशनलेच नािी, तर िास्त्रीय गं्रथातूंन उपयोशजले 
जार्ारे ‘तन्त्र’ वर्गैरे उपाय ¹⁶ आशर् काव्यात वापरले जार्ारे श्लेर्ष वरै्गरे अलंकार यामंध्ये वरे्गळेपर्ा तो काय 
राशिला ? तसेच काव्यात उपनार्गशरकाशद वृशत्त (म्िर्जे अनुप्रासाचे प्रकार) वापरण्याचा कािीिी उपयोर्ग 
िोर्ार नािी. ¹⁷ आशर् (काव्यामध्ये भावकत्व व भोजकत्व िे दोन व्यापार नसतील व सैौंदयणशनर्ममशत िा िेतु 
नसेल, तर काव्यात) श्रशुतदुष् वर्गैरे दोर्ष टाळावयाचे, ते किासाठी? ¹⁸त्यामुळे रसाचें भावन (म्िर्जे 
स्थाशयभावाचें भावन) या नावाचा दुसरा व्यापार मानावाच लार्गतो. त्या व्यापारामुळे काव्यातील अशभधेला 
िास्त्रातील अशभधेिून वरे्गळेच स्वरूप प्राप्त िोते. आशर् स्थाशयभावाचं्या बाबतीतला काव्याचा तो ‘भावकत्व’ 
नावाचा व्यापार म्िर्जे शवभावाशदकाचें ‘साधारर्ीकरर्’ िोरे्, िाच. ¹⁹ आशर् रसाचे (म्िर्जे 
स्थाशयभावाचे) ‘भावन’ (म्िर्जे साधारर्ीकरर्) झाल्यावर त्या रसाचा ‘भोर्ग’ घेतला जातो. तो भोर्ग 
‘अनुभव’, ‘स्मरर्’ इत्याशद ्ानािूंन ²⁰ अर्गदी शनराळा, शचत्ताची दु्रशत ²¹, शवस्तार व शवकास या स्वरूपाचा 
असतो. रजस्, तमस्, याचं्या कमी अशधक प्रमार्ािी शमशश्रत अिा सत्तवरु्गर्ाच्या प्राचयुाने युतत असलेल्या, 
रशसकाच्या आनंदमय चैतन्यस्वरूपात शवश्राशंत पावरे् असे त्या ‘भोर्गा’ चे स्वरूप असते. ²² तो आस्वाद 
परब्रह्मानंदाच्या जवळपास जार्ारा (म्िर्जे त्याच्यासारखा) असतो. तोच म्िर्जे भोजकत्व िा व्यापार 
काव्यामध्ये प्रधान व्यापार िोय. तो ‘भोर्गकृत्तव’ व्यापार शसद्ध स्वरूपाचा असतो (कारर् आनन्दरूपी आत्मा 
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शसद्धस्वरूपी आिे. ²³), साध्यस्वरूपी नािी. आशर् व्युत्पशत्त (म्िर्जे काव्यामुळे प्राप्त िोर्ारे चार 
पुरुर्षाथांसंबधंीचे मार्गणदिणन) िे (प्रधान अंिाच्या मानाने) र्गौर्च प्रयोजन िोय. ²⁴ 

 
या मतावर आमचे उत्तर असे :— पशिला मुद्दा िा की, रसाच्या स्वरूपाच्या बाबतीतच शवद्वानाचंी 

मते वरे्गवरे्गळी आिेत. कारर् (१) कािी लोक ²⁵ असे म्िर्तात की— रस िा अनुकायण पात्राच्याच शठकार्ी 
असतो. आधी (म्िर्जे पशरपोर्ष िोण्यापूवी) त्याला ‘स्थायी’ असे म्िटले जाते. आशर् शवभाव, अनुभाव, 
व्यशभचाशरभाव याचं्यािी सयंोर्ग पावल्यामुळे तो पशरपुष् िोतो. (आशर् असा तो पशरपुष् झाला, म्िर्जे त्याला 
‘रस’ म्िर्तात.) नाट्यात त्याचे शचत्रर् केले जात असल्यामुळे त्याला ‘नाट्यरस’ अिी सं्ा शदली रे्गली 
आिे. ²⁶ 

 
(२) दुसरे कािी असे म्िर्तात की– स्थायी काय लकवा व्यशभचाशरभाव काय, दोन्िी ‘शचत्तवृशत्त’ च 

िोत. शचत्तवृशत्त ह्या प्रवािस्वरूपाच्या असल्यामुळे (म्िर्जे शटकून रािर्ाऱ्या नसल्यामुळे) एक शचत्तवृशत्त 
दुसऱ्या शचत्तवृत्तीचा पशरपोर्ष कसा करर्ार? (कारर् त्यापंकैी कोर्तीिी शचत्तवृशत्त न्स्थर स्वरूपाची 
नसल्याने ती दुसरीमुळे पशरपषु् किी िोर्ार? ²⁷) शिवाय, शवस्मय, िोक, क्रोध या भावना अिा नािीत की, 
ज्याचंा पशरपोर्ष क्रमाने िोत जातो (म्िर्जे त्या भावना प्रथम सौम्य असतात आशर् मर्ग त्या अशधकाशधक 
उत्कट िोत जातात असे नसून उलट त्या प्रथम तीव्र आशर् मर्ग मन्द िोत जार्ाऱ्या असतात ²⁸). म्िर्ून 
अनुकायण पात्राच्या शठकार्ी रस असरे् ितय नािी. आशर् अनुकता म्िर्जे अनुकरर् करर्ारा जो नट, 
त्याच्या शठकार्ी (दुय्यमपर्ाने) रस असतो असे (भट्टलोल्लटाचे मत) मान्य केले, तर नटाचे लक्ष 
(नाट्यधमी म्िर्ून त्याने करावयाच्या असलेल्या िालचालीतील व र्गारे् वर्गैरेमधील) लय इत्यादींकडे 
लार्गर्ारच नािी. आशर् तो रस (म्िर्जे स्थाशयभाव) सामाशजकाच्या शठकार्ी उत्पन्न िोतो असे माशनले, तर 
त्यात चमत्कार (म्िर्जे शवस्मयकारक आनन्द) तो कोठून असर्ार? उलटपक्षी करुर्प्रसंर्ग वर्गैरेंच्या ²⁹ 
वळेी सामाशजकाला दुःखच शमळर्ार! म्िर्नू िे (म्िर्जे भट्टलोल्लटाचे) मत बरोबर नािी. मर्ग कोर्ते मत 
बरोबर आिे ? याच्या म्िर्जे स्थाशयभावाच्या अवस्था अनन्त ³⁰ असू िकतात. म्िर्ून त्यापंैकी शवशिष्, 
ठराशवक अिा एका अवस्थेचे (शबनचूक) अनुकरर् कररे् (नटाला) ितय नािी. व (ते त्याला कशरता आले 
असे माशनले तरी) त्यापासून (मूळ पात्राच्या व सामाशजकाच्या शठकार्ी रस असतो िे शसद्ध करण्याच्या 
दृष्ीने) कािी फायदािी िोर्ार नािी, कारर् राम वर्गैरे शवशिष् व्यततीच्या स्थाशयभावाचे िे अनुकरर् आिे 
िी जार्ीव पे्रक्षकाला झाल्यास तो नाट्यप्रयोर्गाच्या बाबतीत उदासीनच रािील व त्यामुळे पे्रक्षकाला 
त्यापासून कािी जीवनोपयोर्गी ्ान प्राप्त िोर्ार नािी. 

 
म्िर्ून क्षर्ाक्षर्ाला ज्याच्या अवस्था बदलत जातात, अिा स्थाशयभावािी शवभाव, अनुभाव व 

व्यशभचाशरभाव िे संयुतत िोऊन िा राम सुखी आिे’ (म्िर्जे या नटरूपी रामाच्या मनात सीतेशवर्षयी 
रशतभाव आिे) असे जे स्मृतीिून वरे्गळे ्ान सहृदयाला अनुमानाने िोते, व ज्यामुळे सहृदयाला आनंद प्राप्त 
िोतो त्या ्ानालाच’ ‘रस’ म्िर्तात. ³¹ िा रशतभाव रामाचे अनुकरर् करर्ाऱ्या नटाचे शठकार्ी आिे असे 
या ्ानाचे स्वरूप असते व ते ्ान केवळ नाटकाच्या संदभातच िोते. अिा रीतीने जार्ल्या जार्ाऱ्या 
रसाला म्िर्जे स्थाशयभावाला एकाच र्गोष्ीची आवशयकता असते व ती र्गोष् म्िर्जे मळू पात्रािून शनराळा न 
माशनला रे्गलेला नट आशर् अिा नटाच्या शठकार्ी रसाचा म्िर्जे स्थाशयभावाचा आस्वाद घेर्ारा 
सामाशजक, िी िोय. त्यामुळे रस िा नाटकातच असतो, ³² अनुकायणपात्र वर्गैरेंमध्ये (म्िर्जे अनुकायणपात्र व 
सामाशजक याचें शठकार्ी) कधीच नसतो असे कािींचे मत आिे. 
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(३) पर् दुसरे कोर्ी म्िर्तात— 
 
लभतीवर ज्याप्रमारे् ‘िशरताल’ ³³ वर्गैरे रंर्गद्रव्याचं्या सािाय्याने घोड्याचा आभास उत्पन्न करावा, 

त्याप्रमारे् मूळ पात्राचे अनुकरर् करर्ाऱ्या नटाच्या अशभनय वर्गैरे साधनामुंळे त्या नटाच्या शठकार्ी स्थायी 
भावाचा जो आभास िोतो तोच लौशकक जीवनातील स्थायी भावापेक्षा आर्गळा ³⁴ असतो, म्िर्ून आस्वाद 
नावाच्या प्रतीतीने सामाशजकाकडून आस्वाशदला जाऊ लार्गला, म्िर्जे त्याला ‘रस’ म्िर्तात. म्िर्नू 
‘नाट्यामुळे रस’ असे नाट्यिास्त्रातील ‘नाट्यरस’ या समासाचे शववरर् कराव.े ³⁵ 

 
(४) पर् आर्खी कािीजर् म्िर्तात– ³⁶ केवळ शवभाव, अनुभाव िेच जर अशभनय वर्गैरे शवशिष् 

साधनसामग्रीच्या द्वारे सामाशजकापुढे माडंले रे्गले व त्यानंी शवभाशवत (म्िर्जे शवभावामुंळे जार्गतृ) केली 
जार्ारी व अनुभाशवत (म्िर्जे अनुभावामुळे सामाशजकानंा प्रतीत) िोर्ारी जी (अनुकायणपात्रामधील) 
रत्याशदस्वरूपी स्थायी शचत्तवृशत्त, शतला उशचत असलेल्या सामाशजकाच्या अतंःकरर्ातील वासनेिी 
(म्िर्जे संस्काररूपाने असर्ाऱ्या स्थायी शचत्तवृत्तीिी) ते शवभाव - अनुभाव संबद्ध ³⁷ िोतात. असे ते शवभाव 
– अनुभाव सामाशजकाच्या आनन्दरूपी चवणरे्चा शवर्षय झाले, म्िर्जे त्यानंाच‘रस’ म्िर्ाव.े म्िर्ून (या 
मतानुसार) नाट्य िाच रस िोय (५) आर्खी दुसरे केवळ शवभावाला, ³⁸ (६) इतर कोर्ी केवळ 
अनुभावाला ³⁹ (७) तर कोर्ी केवळ स्थाशयभावाला, ⁴⁰ (८) तर आर्खी कोर्ी व्यशभचाशरभावाला, ⁴¹ (९) 
तर आर्खी कािीजर् त्याचं्या संयोर्गाला, ⁴² (१०) कोर्ी अनुकायणपात्राला, ⁴³ (११) तर कोर्ी या 
सवांच्या समुदायालाच ‘रस’ म्िर्तात ⁴⁴ असो, आता यािून अशधक शववरर् पुरे. 

 
आशर् काव्यामध्येसुद्धा स्वभावोन्तत व वक्रोन्तत िे जे दोन वर्णनाचे प्रकार असतात, ते नाट्यातील 

अनुक्रमे ‘लोकधमी’ व ‘नाट्यधमी’ ⁴⁵ या दोिोंसारखे असतात. ह्या दोन प्रकारामुंळे आशर् अलौशकक ⁴⁶ 
अिा प्रसन्न, मधुर शकवा ओजस्वी (म्िर्जे प्रसाद, माधुय व ओज या रु्गर्ानंी युतत असलेल्या) िब्दानंी 
शवभावाशदक िे वाचकापढेु माडंले जात असल्यामुळे काव्यातिी रसप्रतीतीचा प्रकार असाच म्िर्जे 
नाट्यातल्यासारखाच असतो. लकवा काव्यातून िोर्ाऱ्या रसप्रतीतीचे स्वरूप नाट्यातून िोर्ाऱ्या 
रसप्रतीतीच्या स्वरूपापेक्षा शनराळे आिे असे माशनले तरी चालेल, कारर् काव्यातून अवलंशबली जार्ारी 
रसप्रतीशत घडशवण्याची साधने नाट्यातील साधनापेंक्षा वरे्गळी असतात. ⁴⁷ पर् काव्याच्या बाबतीतला 
रसप्रतींतीचा प्रकार िाच (म्िर्जे पुढे साशंर्गतल्याप्रमारे्) असतो. 

 
असे असल्यामुळे भट्टनायकाने आधीच्या तीन पक्षाचं्या बाबतीत रसाची प्रतीशत, उत्पशत्त आशर् 

अशभव्यन्तत या सामाशजकाच्या स्वतःच्या शठकार्ी असतात की दुसऱ्याच्या शठकार्ी असा शवकल्प उत्पन्न 
करून जे दोर्ष दाखशवले ते पशिल्याच म्िर्जे भट्टनायकाच्याच ⁴⁸ पक्षाला लार्गू पडतात. आशर् कोर्त्यािी 
पक्षाचे मत घेतले, तरी त्यात सामाशजकाला रसाची प्रतीशत िोते िी र्गोष् कोर्ालािी नाकबूल कशरता येर्ार 
नािी. कारर्, एखाद्या र्गोष्ीचे ्ानच झाले नािी, तर त्या र्गोष्ीसबंंधी कािी शवधान कररे् ितय नसते, जसे 
शपिाचाचे प्रत्यक्ष ्ान िोरे् ितय नसल्याने त्याच्याशवर्षयी कािी बोलरे् अितय असते, तसे. 

 
परंतु ज्याप्रमारे् प्रत्यक्ष प्रमार्ाने िोर्ारे, अनुमानाने प्राप्त िोर्ारे, िास्त्रापंासून शमळर्ारे, 

अंतःपे्रररे्मुळे लाभर्ारे ⁴⁹ व योग्यानंा योर्गसामर्थ्याने ⁵⁰ शमळर्ारे प्रत्यक्ष ्ान िी सवण ‘्ान’ या दृष्ीने 
एकच असली तरी त्याचंी साधने शनरशनराळी असल्याने ती ्ाने वरे्गवरे्गळी मानण्यात येतात, त्याप्रमारे् िी 
म्िर्जे रसाची प्रतीशत देखील चवणर्ा, आस्वादन लकवा भोर्ग ⁵¹ या नावानंी ओळखली जार्ारी, प्रात्यशक्षक 
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इ. प्रतीतींिून आर्गळी असली, तर त्यात काय शबघडले ? त्या रसप्रतीतीला कारर्ीभतू असर्ाऱ्या, 
हृदयसंवाद इत्यादींच्या ⁵² सिकायाने कायण करर्ाऱ्या शवभावाशद सामग्रीचे स्वरूप अलौशककच असते. ‘रस 
प्रतीत िोतात’ िे म्िर्रे् ‘भात शिजवला जातो’ या स्वरूपाचेच आिे ⁵³, कारर् स्थाशयभाव िा प्रतीत झाला, 
म्िर्जेच त्याला ‘रस’ म्िर्ावयाचे. आशर् शवशिष् प्रकारची ⁵⁴ प्रतीशत म्िर्जेच ‘आस्वाद’ िोय. आशर् 
नाट्यामध्ये ती रसनारूप प्रतीशत जरी प्रारंभी व्यविारात अनुमानाने िोर्ाऱ्या ्ानावर (आशर् िब्दामुंळे 
िोर्ाऱ्या वाच्याथण इत्यादींच्या ्ानावर) आपले साधन म्िर्ून अवलंबून असली, ⁵⁵ तरी त्या ्ानािूंन ती 
वरे्गळीच िोय. नाट्यातल्याप्रमारे् काव्यातून िोर्ाऱ्या रसप्रतीतीलासुद्धा जरी सुरवातीस िब्दामुंळे िोर्ाऱ्या 
इतर प्रतीतींचे ⁵⁶ सिकायण आवशयक असले, तरी ती त्या इतर प्रतीतींिून वरे्गळीच िोय. ⁵⁷ 

 
म्िर्ून पूवणपक्षाला ⁵⁸ उभे रािावयास जार्गाच नािी व म्िर्ूनच त्याचे शनराकरर् झाले. रामाशदक 

लोकोत्तर पात्राचं्या कृत्यािंी सवणजर्ाचं्या हृदयाचंा मेळ बसू िकत नािी िे (भट्टनायकाचे⁵⁹) शवधान फारच 
अशवचारीपर्ाचे आिे, कारर् मानवी मन िे (असंख्य पूवणजन्मातंील) नानाशवध ससं्कारानंी समदृ्ध झालेले 
असते. ⁶⁰ 

 
म्िटलेच आिे ⁶¹ –‘इच्छा िी शनत्य असल्यामुळे वासना ह्या अनाशद असतात. ⁶² त्याचं्यामध्ये 

(असंख्य) जन्म, स्थल, काल यामुंळे चालू जीवनक्रमातील पशरन्स्थतीिून पुष्कळ अंतर असले तरी, त्या 
(योग्य कारर् शमळताच) जारृ्गत िोऊन लरे्गच कायण कशरतात, कारर् संस्कार आशर् स्मृशत यामंध्ये अत्यतं 
शनकटचा संबधं असतो. ⁶³ त्यामुळे (म्िर्जे वासना या शनत्य असल्यामुळे) रसाची प्रतीशत िोते, िे तर 
नाकबूल कशरता येर्ार नािी. आशर् ती रस-प्रतीशत चवणर्ा या स्वरूपात सहृदयाचं्या शठकार्ी उत्पन्न ⁶⁴ 
िोते. त्या प्रतीतीचा शवर्षय जो सामाशजकाच्या मनातील स्थाशयभाव, तो अशभव्यतत करण्याचे काम वाच्य 
अथण आशर् वाचक िब्द याचंाच पर् अशभधा, लक्षर्ा व तात्पयण यािूंन वरे्गळा असलेला व्यजंनाव्यापारच 
कशरतो. आशर् तुम्िी ज्याला काव्याच्या शठकार्ी असर्ारा व रसाचा (म्िर्जे स्थाशयभावाचा) भोर्ग 
घडशवर्ारा व्यापार म्िर्ता, त्या व्यापाराचे स्वरूप ध्वनन िेच ⁶⁵ आिे, दुसरे कोर्तेिी नािी. तुमचे 
‘भावकत्व’ सुद्धा रसाला उशचत अिा रु्गर्ालंकाराचंी योजना कररे् िेच िोय, िे आम्िी स्वतःच पुढे 
शवस्ताराने सारं्गू. ⁶⁶ म्िर्ून (तुमच्या) या भावकत्वात नवीन काय आिे? आशर् काव्य िे रसाचें ‘भावक’ 
असते असे जे तुम्िी म्िर्ता, त्यात ‘भावन म्िर्जे उत्पन्न कररे्’ असे म्िर्ून तुम्िीच भट्टलोल्लटाच्या 
‘उत्पशत्त’ पक्षाचेच पनुरुज्जीवन केले आिे. ⁶⁷ आशर् (तुम्िी म्िर्ता त्याप्रमारे्) काव्यातील केवळ िब्दाचें 
शठकार्ी कािी ‘भावकत्व’ असू िकत नािी, ⁶⁸ कारर् त्या िब्दाचंा जर अथणच समजला नािी, तर भावकत्व 
िब्दाचें शठकार्ी उत्पन्न िोऊ िकर्ार नािी. तसेच, केवळ अथणिी भावक असू िकत नािीत, कारर् त्या 
िब्दाशंिवाय दुसऱ्या िब्दानंी ते अथण साशंर्गतले रे्गले, तर त्या अथांचे शठकार्ी भावकत्व रािात नािी. ⁶⁸ ते 
भावकत्व िब्द व अथण या दोन्िी शठकार्ी असते िे आम्िीच (उद द्योत १, १३ व्या काशरकेत) ‘ज्या शठकार्ी 
वाच्य अथण स्वतःकडे व वाचक िब्द आपल्या वाच्य अथाकडे’ ....या िब्दानंी साशंर्गतले आिे. म्िर्ून 
‘भावक’ म्िर्जे ‘घडवनू आर्र्ारे’ काव्य िे व्यंजकत्व नावाच्या व्यापाराच्या योर्गाने व रु्गर्, अलंकार 
औशचत्य, इत्यादींच्या योजनेचे सिकायण लाभल्याने रसाची चवणर्ा उत्पन्न कशरते, म्िर्ून तीन अंिानंी युतत 
असर्ाऱ्या ‘भावने’ मध्येिी ‘करर्’ िा जो अंि असतो, तो अंि म्िर्जे ‘व्यंजकत्व’ िाच व्यापार िोय. ⁶⁹ 
‘भोर्ग’ िािी कािी काव्यातील फतत िब्दानंी (म्िर्जे अशभधेने) घडवनू आशर्ला जात नािी; तर शनशबड 
अ्ानाचे आवरर् दूर करून, ⁷⁰ आस्वाद िे ज्याचे दुसरे नाव आिे असा, अलौशकक असलेला, दु्रशत, 
शवस्तार व शवकास या स्वरूपाचा ‘भोर्ग’ घडशवताना काव्याचा ध्वनन िाच व्यापार अग्रर्गण्य असतो. अिा 
रीतीने रस िा ध्वशनतच िोतो िे शसद्ध झाल्यावर भोर्गकृत्तव म्िर्जे काव्याचे आस्वादजनकत्व िे आपोआपच 
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म्िर्जे अटळपरे् शसद्ध िोते, ⁷¹ कारर् स्थाशयभाव आस्वाशदला जाण्यामुळे सामाशजकाच्या मनात जो 
आनंदमय शवस्मय शनमार् िोतो, त्यािून ‘भोर्ग’ िा शनराळा नािी. आशर् सत्तव, रज, तम यामंध्ये 
अंर्गप्रधानसबंंध अनन्त प्रकारानंी संभव ू िकत असल्यामुळे आस्वादाच्या शचत्तवृशत्तरूपी अवस्था अनंत 
िोतील, म्िर्ून दु्रशत वरै्गरे मोजतयाच शचत्तवृत्तींच्या रूपात आस्वादाचे मोजकेच प्रकार मानरे् योग्य िोर्ार 
नािी. ⁷² मात्र िा रसाचा आस्वाद परब्रह्माच्या आस्वादासारखा असतो (िे जे वर भट्टनायकाने “उद द्योत – 
२ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर म्िटले आिे) ते मान्य करावयास आमची िरकत नािी. 
काव्यापासून शमळर्ारे ्ान मात्र वदेाशद िास्त्रानंी शदलेले आदेि लकवा इशतिासाशद गं्रथानंी शदलेली 
शवर्षयाची माशिती देरे् यािूनिी आर्गळेच असते. (ते अर्गदी कमी मित्तवाचे असते असे तुम्िी समजू नका.) 
“जसा राम वार्गला तसेच मी वार्गावयास पाशिजे” या उपमेने प्राप्त िोर्ाऱ्या मार्गणदिणनाखेरीज रसास्वादाचे 
साधन असलेल्या सहृदयाच्या प्रशतभेला शवकास या स्वरूपाचा लाभिी सहृदयाला अटळपरे् िोतो, ⁷³ 
याबद्दल आम्िी कोर्ाला नाव ेठेवावी? 

 
म्िर्ून आता िे शनशश्चत झाले की, रस िे अशभव्यततच केले जातात व त्याचंी प्रतीशत म्िर्जे त्याचं्या 

आस्वादािून शभन्न कािीिी नसते. ⁷⁴ मर्ग ती रसाचंी अशभव्यन्तत (काव्यात) प्राधान्याने िोवो लकवा 
अप्रधानपरे् िोवो. प्राधान्याने झाली, तर त्या काव्याला रसाशदध्वशन म्िर्ावयाचे व प्राधान्याने िोत नसली 
तर तेथे ‘रसवत्’ इ. अलंकार आिेत असे म्िर्ावयाचे (व ते काव्य रु्गर्ीभतूव्यंग्य िोय, असे मानावयाचे) 
िाच आिय वृशत्तकारानंी (‘िब्दालंकार व अथालंकार िे) मुख्य असलेल्या रसभावाशद व्यंग्य अथाचे पोर्षक 
असतात’ या िब्दानंी व्यतत केला आिे. ‘(ध्वनीिून) शभन्न असलेले (िब्दाथालंकार व रु्गर्) असे म्िर्ण्याचे 
कारर् िब्दालंकार व रु्गर् िे ध्वनीिून शभन्न आिेत िे पूवी माडंलेल्या युन्ततवादाने शसद्ध केले आिे. ⁷⁵ 

 
णिपा 
 
१ तुलना : उद द्योत १, “प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय”. 
 
२ पािा, “उद द्योत – १ व्यंर्गाथणयुतत अलंकारामध्ये ‘ध्वनी’ चा अंतभाव नािी, समासोतती म्िर्जे ‘ध्वशन’ 
नव्िे, आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे, अनुततशनशमत्ता शविरे्षोतती म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे, पयायोतत आशर् ध्वशन, 
संकरालंकार आशर् ध्वशन, अप्रस्तुतप्रिसंा आशर् ध्वशन, सारािं, व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ 
वरे्गळा , ध्वशन या सं्ेला परंपरा आिे, वैयाकरर्ाचा ध्वशन (टीप ३री पािा), स्फोट-शसद्धातं, अनुरर्नरूप 
व्यंर्गाथण, ध्वशनकाव्य व काव्यातील ‘ध्वशन’.आशर् ध्वनीचे प्रकार”. 
 

‘त्यामंध्ये ध्वनीचा अतंभाव िोत नािी’ असे म्िर्ण्याचा िेतु इतकाच की, ती उदािररे् ‘रु्गर्ीभतू– 
व्यङ ग्याची’ आिेत, ध्वनीची नािीत. 
 
३ ‘वाच्यवाचकचारुत्विेतु’ याचे शववरर् वृत्तीत ‘शब्दाथालङ काराः (गुिाश्च)’ या िब्दानंी केले आिे. या 
दोन्िी दं्वद्व समासाचंा शवग्रि वर अशभनवरु्गप्तानंी करून दाखशवला आिे. 
 
४ उद द्योत १, काशरका १३ मध्ये. 
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५ कारर् रामाशद व्यन्तत भतूकाळात िोऊन रे्गलेल्या, लकवा पे्रक्षकािी संबधं नसलेल्या अिा असतात. तेव्िा 
त्याचं्या जीवनातील प्रसंर्गाचं्या वाचनाने रशसकाला आपल्याच शठकार्ी रसाचा अनुभव कसा येर्ार? 
 
६ कारर् सीतेसारख्या व्यततीचा पे्रक्षकािी कसलािी संबधं येऊ िकत नािी. 
 
७ कारर् पे्रक्षक िा देवताशदकाकंडे पूज्यबुद्धीने पािात असतो, सुंदर शस्त्रया या बदु्धीने पािात नािी. म्िर्ून 
देवता या साधारर्ीकृत रूपातिी पे्रक्षकाचा शवभाव िोऊ िकर्ार नािीत. 
 
८ लोचनातील ‘साधारण्य’ या िब्दाचा अथण आम्िी ‘साधारर्ीभवन’ असा असा केला आिे. या िब्दाचा 
अशभनवरु्गप्तानंी तीन शनरशनराळया प्रकारानंी अथण लाशवला आिे— (१) पशिला म्िर्जे मूळ पात्राचं्या 
शठकार्ची देि; काल, इ. वैशिष्टे्य नािीिी िोऊन (म्िर्जे पे्रक्षकाला त्याचंा शवसर पडून) त्या पात्राचें व 
त्याचं्या मानशसक न्स्थतीचे पे्रक्षकाला आकलन िोरे्. (२) मूळ पात्राचं्या भावनाचें आवािन सवण पे्रक्षकापंयंत 
पोिोचरे् व त्यानंी त्याचं्यािी समरस िोरे्. (३) तो आनंद एकाच पे्रक्षकाचा न रािता सवण पे्रक्षकाचंा िोऊन 
त्यामुळे तो ितरु्गशर्त झालासा वाटरे्. यापंकैी १ ला व २ रा अथण भट्टनायकास अशभपे्रत असावते. 
साधारर्ीकरर्ाचा शसद्धातं जरी उपलब्ध साशित्यात भट्टनायकानेच प्रथम शववशेचलेला शदसतो, तरी त्याचे 
बीज भरताच्या नाट्यिास्त्राच्या ७ व्या अध्यायातील ६ व्या काशरकेनंतरच्या र्गद्यभार्गामध्ये एभ्यश्च (भावेभ्यः) 
‘सामान्यगुियोगेन’ रसा णनष्ट्पद्यन्ते । या वातयात स्पष्परे् सापडते. प्रा. कारं्गले मात्र ‘साधारर्ीकरर्ाच्या 
या शसद्धातंाला भरताच्या नाट्यिास्त्रात आधार नािी’ असे ‘रसभावशवचार’, उपोद्घात, पृ. ६० वर 
म्िर्तात. 
 
९ प्रत्यक्षात जर एखादा प्रर्यप्रसङ र्ग शदसला तर उलट लज्जा, उबर्ग इ. भावनाच शनमार् िोण्याचा संभव 
असल्याने रसप्रतीशत िोण्याचा प्रशनच उरत नािी. पािा, अशभनवभारती, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. 
१४७. 
 
१०. रस िा पात्राच्या शठकार्ी उत्पन्न िोतो असे भट्टलोल्लटाचे म्िर्रे्. म्िर्जे रस िा ‘परर्गत’ व ‘उत्पन्न’ 
िोर्ारा, असे त्याचे मत. यापंैकी रस परर्गत असतो या अंिाचे खंडन ‘उद द्योत १ – अशभनवरु्गप्ताचा 
अशभव्यन्ततवाद’ वर भट्टनायकाचे मत माडंताना प्रारंभीच केले आिे 
 
११.भट्टनायकाचे िे म्िर्रे् शततकेसे समपणक वाटत नािी, कार्र लोल्लटाच्या मते रस िा पात्राच्या शठकार्ी 
उत्पन्न िोतो; रशसकाच्या मनात उत्पन्न िोतो असे तो म्िर्त नािी. करुर्रसासंबधंीची जी अडचर् येथे 
उपन्स्थत केली आिे शतचा उल्लेख अशभनवभारतीत भट्टनायकाचे मत माडंताना केलेला आढळत नािी, िे 
मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखे आिे. 
 
१२ या संबधंात पािा, दिरूपक, ४–४४ वरील ‘अवलोक’ टीका; साशित्यदपणर्, ३–५. व रसर्गङ र्गाधर, 
काव्यमाला आवृशत्त, पृ. ३१. 
 
१३ मुळातल्या ‘शवर्षयाजणनतारतम्यप्रवृशत्त’ याचा आम्िी वर केलेला अनुवाद ‘बालशप्रया’ टीकेला अनुसरून 
केला आिे. Gnoli व कंर्गले िे याचा अनुवाद शनराळया तऱ्िेने म्िर्जे ‘शवर्षयाचे (म्िर्जे रसाचे) 
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अशधकाशधक प्रमार्ात िोर्ारे आकलन’ असा कशरतात. पर् अजगन व प्रवृणत्त या दोन िब्दामुंळे 
‘शमळशवण्याचा प्रयत्न’ िा आम्िी केलेला अनुवादच योग्य आिे असे आम्िाला वाटते. 
 
१४ पूवीप्रमारे्च, म्िर्जे भट्टनायकाच्या मताला (‘उद द्योत १ – अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’ वर) 
प्रारंभ कशरताना माडंलेल्या शवकल्पाप्रमारे्च. 
 
१५ ‘भावकत्व’ व ‘भोर्गकृत्तव’ या दोिोंच्या संबधंात ‘शवर्षय’ िा एकच िब्द वापरला आिे. याचा अथण 
‘आस्वादनशक्रयेचे अनुक्रमे प्रधानकमण व र्गौर्कमण असा कररे् भार्ग आिे. म्िर्जे भोर्गकृत्तव या व्यापारामुळे 
रसाचा (म्िर्जे प्रधान कमाचा) रशसकाला (म्िर्जे र्गौर्कमाला) आस्वाद शमळतो, िे तात्पयण. 
 
१६ वामनाच्या ‘काव्यालंकारसूत्रा’मध्ये ४–३–७ येथे ‘तन्त्र’ िा िब्द वापरला असून त्यावरील ‘कामधेनु’ 
टीकेमध्ये अनेकोपकारकाणर सकृदुच्चारिम् असे त्याचे शववरर् केले आिे. म्िर्जे ‘तन्त्र’ याचा अथण एकच 
िब्द लकवा िब्दसमूि दोन अथांनी वापरला जारे् िाच आिे. ह्या उपायाचा अवलंब िास्त्रगं्रथात अनेकवळेा 
केला जातो. उदा. पाशर्नीचे हलन्त्यम् (१–३–३) िे सूत्र. या सूत्रातील हले् या िब्दाचे (१) कोर्तेिी 
व्यंजन व (२) शिवसूत्रातील िवेटचे, हले् िे सूत्र असे दोन अथण केले जातात. तसेच िास्त्रामध्ये उपमा, 
दृष्ान्त, शवरोध, व्यशतरेक वरै्गरे उपायाचंािी अवलंब केला जातो. पर् िास्त्रामध्ये िे उपाय केवळ 
व्यविारोपयोर्गाच्या दृष्ीनेच वापरले जातात, सैौंदयणशनर्ममतीसाठी नव्िे. याउलट काव्यामध्ये तन्त्राशद उपाय 
केवळ सैौंदयणशनर्ममतीसाठीच योजण्यात येतात, म्िर्ून त्यानंा श्लेर्षाशद ‘अलंकार’ म्िर्जे काव्यिोभाकर धमण 
असेच म्िर्ण्यात येते. म्िर्नूच काव्य ंग्राह्यमलंकारात् । सौन्दयगमलङ कारः । असे वामनाने (१—१—१ व 
२), आशर् वैणच्य ंचालङ कारः असे मम्मटाने १० व्या उल्लासात म्िटले आिे. पुिेि सह आगतः णपता । िे 
व्यविारातील वातय सिोततीचे उदािरर् असेल, पर् ‘सिोन्तत अलंकारा’चे नािी. काव्यामध्ये सौन्दयण 
उत्पन्न िोते, ते िब्दाचं्या ‘भावकत्व’ या व्यापारामुळेच िोते असे भट्टनायक म्िर्तो. 
 
१७ अनुप्रासाचें सवण प्रकार काव्यातच वापरले जातात व ते भावकत्व या व्यापाराला वाव देण्यासाठीच, 
म्िर्जे सौन्दयणशनर्ममशत करण्यासाठीच वापरले जातात. िास्त्रीय गं्रथात अनुप्रास वापरण्याचा प्रशनच येत 
नािी, कारर् तेथे सैौंदयणशनर्ममशत िा उदे्दिच नसतो. 
 
१८ श्रशुतदुष्ाशद दोर्ष काव्यात टाळले जातात, ते ‘भावकत्व’ व्यापाराला वाव शमळून रसप्रतीशत व्िावी, 
रसिाशन िोऊ नये, म्िर्ूनच. 
 
१९ उद द्योत १ – ‘अशभनवरु्गप्ताचा अनुशमशतवाद’ वरील आठवी टीप पािा. तेथे साशंर्गतलेल्या 
‘साधारर्ीकरर्ा’च्या तीन अथांपैकी पशिले दोनच भट्टनायकाला अशभपे्रत असावते. 
 
२० न्यायिास्त्राप्रमारे् ‘अनुभवा’ मध्ये प्रत्यक्ष, अनुशमशत, उपशमशत व िब्द्ान या सवांचा समाविे िोतो, 
म्िर्ून प्रणतपणत्तभ्यः असे बिुवचन वापरले आिे. 
 
२१ दु्रशत, शवस्तार व शवकास या िब्दाचंा वापर ध्वन्यालोकातील काशरका लकवा वृशत्त यामंध्ये केलेला 
आढळत नािी. पर् उद द्योत २, काशरका ८ मधील आिगता ंयाणत याचा अथण ‘दु्रशत’ िाच आिे. काशरका ९ 
मधील दीप्तीचा सबंंध शचत्ताच्या ‘शवस्तारा’िी आिे िे ओजणश्चत्तस्य णवस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते । या 



 

अनुक्रमणिका 

(साशित्यदपणर्, ८ – ४) वातयावरून स्पष् िोते. ‘शवकास’ या िब्दाचा संबधं ‘प्रसाद’ या रु्गर्ािी आिे, असे 
रसर्गङ र्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त (१९३९), पृ. ६६ वरील गुिाना ं चैषा ं िुणतदीस्प्तणवकाख्याः णतस्स्त्रः 
णचत्तवृत्तयः क्रमेि प्रयोज्याः । या वातयावरून आशर् काव्यप्रकािाच्या आठव्या उल्लासावरील आपल्या 
टीकेत झळकीकरानंी म्िटले आिे (प्रसादः स्वच्छतारूपः—शवकासरूपः—रु्गर्ः), त्यावरून स्पष् िोते. 
यासबंंधी अशधक माशिती उद द्योत २, काशरका ८ व ९ यावंरील आमच्या टीपेमध्ये पािावी. 
 
२२ पािा, ‘रसभावशवचार’ कंर्गले आवृशत्त, पृ. १४७, तसेच काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ९० व 
साशित्यदपणर्, ३–२ व ३. 
 
२३ येथे ‘भोर्गकृत्तव’ या व्यापाराला भट्टनायकाने ‘शसद्धरूप’ असे म्िटले आिे. पर् व्यापार (म्िर्जे शक्रया) 
कधीिी शसद्धरूप असू िकत नािी, तर साध्यरूपच असतो. म्िर्ून येथे ‘भोर्गकृत्तव’ व्यापाराने ‘भोर्ग’ 
(म्िर्जे आस्वाद) लशक्षत िोतो असे माशनले पाशिजे. या आस्वादाला शसद्धरूप म्िर्ावयाचे कारर् तो 
आत्मानंदाचा आशवष्कार असतो व आत्मानंद िी शसद्धवस्तु आिे, साध्यरूप नािी. 
 

याउलट अशभनवभारतीमध्ये (पािा, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त. पृ.१७४) अशभनवरु्गप्तानंी 
रसाच्या बाबतीत न तु णसिस्वभावः असे म्िटले आिे. म्िर्जे रसानुभव िा शसद्धरूपी नसतो, तर तेवढ्या 
वळेापुरताच असतो. म्िर्ूनच अशभनवरु्गप्तानंी चव्यगमाितैकसारः, न तु णसिस्वभावः, तात्काणलकः एव, न 
तु चवगिाणतणरक्तकालावलम्बी, स्थाणयणवलक्षिः एव रसः असे रसाचे वर्णन केले आिे. पूवी (“उद द्योत – १ 
रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते” वर) इह तु णवभावाणदचवगिा अद भुतपुष्ट्पवत् तत्कालसारा एव 
उणदता, न तु पूवापरकालानुबस्न्धनी इणत लौणककास्वादात् अन्य एव रसः असे अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले िोते. 
 

“उद द्योत – १ रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी” वर (रसः) रस्यमानतैकप्रािः 
णसिस्वभावसुखाणदणवलक्षिः पणरस्फुरणत। असे िब्द आिेत. ‘शसद्धस्वभाव’ िे रसाचे शविरे्षर् समजता येत 
नािी, कारर् तसे केल्यास अशभनवभारतीतील न तु णसिस्वभावः या शवधानािी शवरोध येईल. म्िर्नू 
‘शसद्धस्वभाव’ िे सुखाशदकाचें शविरे्ष समजून ‘शसद्ध’ या िब्दाचा ‘प्रशसद्ध’, ‘लोकानंा सुपशरशचत असलेली’ 
(लौशकक सुखे) असा अथण कररे् प्राप्त आिे व तसाच आम्िी पूवी पृ. १२७ वर केला आिे. 

 
पर् भट्टनायकाने ‘भोर्गकृत्तव’ व्यापाराला ‘शसद्धरूप’ म्िटले आिे. त्याचे कारर् (शचदानंद िा 

शसद्धस्वरूप असतो, िे) वर शदलेच आिे. शचदानंद िा शसद्धरूपी आिे िे अशभनवरु्गप्तानंािी अमान्य नािी. 
तेव्िा रसाचा शचदानंद या स्वरूपाच्या दृष्ीने शवचार केल्यास तोिी शसद्धरूप आिे असे म्िर्ता येईल, व मर्ग 
त्यादृष्ीने “उद द्योत -१ रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’” वरील ‘शसद्धस्वभाव’ िे 
शविरे्षर् रसाला देखील लावरे् ितय आिे. 
 
२४ काव्याचे मुख्य प्रयोजन ‘प्रीशत’ िे आिे व ‘व्युत्पशत्त’ िे र्गौर् प्रयोजन िोय, िे अशभनवरु्गप्ताचेंिी मत आिे. 
पािा, प.ृ ५७ व कािी आवृशत्त पृ. ३३६. 
 
२५ िे मत भट्टलोल्लटाचे आिे. िेच मत अशभनवरु्गप्तानंी अशभनवभारतीमध्येिी भट्टलोल्लटाचे म्िर्ून माडंले 
आिे. पािा, ‘रसभावशवचार’ कंर्गले आवृशत्त, पृ. १२४ व शिवाय काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ८७. 
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२६ पािा, नाट्यिास्त्र, ६–३१ नंतरचा पुढील र्गद्य भार्ग—तस्मात् नाट्यरसाः इणत अणभव्याख्याताः । 
याशिवाय ६–३३ मध्येिी तस्मान्नाट्यरसाः स्मृताः । असे म्िटले आिे. 
 

भट्टलोल्लटाचे मत असे की, रस िे वस्तुतः अनुकायण व्यततीच्या (म्िर्जे नट ज्याचे अनुकरर् 
करतो, त्या मूळ पात्राच्या) शठकार्ी उत्पन्न झालेले असतात म्िर्जे लोल्लटाच्या मते ते ‘लोकर्गत’च िोत. 
नाट्य िे लोकवृत्तातंाचे अनुकरर् असल्यामुळे व लोकवृत्तातंाचे शचत्रर् नाट्यामध्ये केले जात असल्यामुळे 
भरताने त्या लोकर्गत रसानंा ‘नाट्यरस’ म्िटले आिे, असे भट्टलोल्लटाचे म्िर्रे्. पर् रसाचंा आस्वाद 
सामाशजकाला कसा शमळतो याचे स्पष्ीकरर् भट्टलोल्लटाने केलेले शदसत नािी. 
 

भट्टलोल्लटाचे िे मत ‘उत्पशत्तवाद’ या नावाने सामान्यतः ओळखले जाते. कारर् त्याच्या मते 
रत्याशद स्थाशयभाव िे अनुकायण पात्राच्या शठकार्ी (शवभावामुंळे) उत्पन्न िोतात. ‘ति णवभावाः णचत्तवृत्तःे 
स्थाय्यास्त्मकायाः उत्पत्तौ कारिम्’ असे िब्द अशभनवभारतीमध्ये भट्टलोल्लटाच्या तोंडी घातले आिेत 
(पािा, पृ. १२४, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त). भट्टलोल्लटाच्या या मताला ‘उपशचशतवाद’ लकवा 
‘पुशष्वाद’ असेिी म्िटले जाते, कारर् त्याच्या मते उत्पन्न झालें ल्या स्थाशयभावाचा उपचय (लकवा पशरपोर्ष) 
व्यशभचाशरभावामुंळे िोतो. 
 
२७ िा युन्ततवाद शततकासा पटण्यासारखा नािी, कारर् स्थायी व व्यशभचारी शचत्तवृशत्त या दोन्िी जरी 
अन्स्थर असल्या, तरी स्थायी शचत्तवृशत्त व्यशभचारी शचत्तवृत्तीच्या मानाने अशधक न्स्थर असल्यामुळे ती आिे 
तोवर व्यशभचारी शचत्तवृत्तीमुळे शतचा पशरपोर्ष िोण्यात अडचर् शदसत नािी. नदीला ओढे, नाले शमळून शतचा 
पशरपोर्ष करीत नािीत काय? 
 
२८ पािा, अशभनवभारतीतील पुढील वातय (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १२८)–शोकस्य प्रथमं 
तीित्वम्, कालात् तु मान्द्यदशगनम्, क्रोधोत्साहरतीना ंह्रासदशगनम्, इणत णवपयगयस्य दृश्यमानत्वात् 
 
२९ वर्गैरे म्िर्जे भीशतदायक प्रसंर्ग, जुरु्गप्साजनक प्रसंर्ग वर्गैरे. 
 
३० अनन्त म्िर्जे मंद, मंदतर, मंदतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, इ. 
 
३१ ह्या क्रमाङ क दोनच्या मताप्रमारे् अनुकायणपात्र िे स्थलकालदृष्ट्या पे्रक्षकाला परोक्ष असल्यामुळे व नट 
िा त्या पात्राचा प्रशतशनशध म्िर्ून पे्रक्षकाच्या समोर असल्यामुळे िा स्थाशयभाव नटाच्या शठकार्ी आिे असे 
पे्रक्षकाचं्या ्ानाचे स्वरूप असते. 
 
३२ या वातयाचा रोख भट्टलोल्लटाच्या ‘रस िा अनुकायण पात्राच्याच शठकार्ी असतो, केवळ त्याचे शचत्रर् 
नाट्यात केले जाते म्िर्ून त्याला नाट्यरस म्िर्तात’, ह्या वातयावर आिे. श्रीिकुंकाच्या मते रस िा 
अनुकायण पात्राच्या शठकार्ी नसतोच. नाटकातच आशर् नटाच्या शठकार्ीच रस आिे असे सामाशजक 
अनुमान कशरतात, म्िर्ून त्याला ‘नाट्यरस’ म्िर्तात. 
 
३३ ‘िशरताल’ म्िर्र्जे शपवळे रंर्गद्रव्य. 
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३४. मुळात लोकातीततया असा पाठ आिे. िी तृतीया उपलक्षर्वाचक घेऊन (म्िर्जे नटाच्या शठकार्ी 
भासमान िोर्ाऱ्या स्थाशयभावाकडे त्या तृतीयेचा संबधं घेऊन) आम्िी वर भार्षान्तर केले आिे. परंतु 
लोकातीततया याचा संबंध ‘प्रतीती’.कडेिी जोडरे् ितय आिे. मर्ग त्याचा अथण ‘लोकोत्तर अिी प्रतीशत’ 
असा िोईल. 
 
३५ िे क्रमाङ क तीनचे मत श्रीिकुंकाचे आिे, कारर् मम्मटाने िे मत श्रीिकुंकाचे म्िर्ूनच शदले असून येथे 
शदलेल्या अश्वावभासाच्या दृष्ातंाचा शनदेििी केला आिे. अशभनवभारतीमध्येिी श्रीिकुंकाच्या मताचे खंडन 
कशरताना अशभनवरु्गप्तानंी िाच दृष्ातं श्रीिकुंकाने वापरल्याचा शनदेि केला आिे. (पािा, रसभावशवचार, 
कंर्गले आवृशत्त, पृ १४६). २ ऱ्या व ३ ऱ्या मतामध्ये फरक इतकाच आिे की, दुसऱ्या मताप्रमारे् 
सामाशजकाला नटाच्या शठकार्ी अनुमानाने िोर्ारी स्थाशयभावाची प्रतीशत िी खरी असते व ३ ऱ्या 
मताप्रमारे् ती आभासरूप असते िे अश्वावभासाच्या दृष्ातंावरून स्पष् केले रे्गले. शिवाय भट्टलोल्लटाच्या 
मताचे खंडन कशरताना (“उद द्योत – २ अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद” पािा) तर नटाचे लक्ष लय इ. 
कडे लार्गर्ारच नािी’ इत्याशद वातय आिे ‘नटाच्या शठकार्चा स्थाशयभाव जर खराखुरा असेल, तर 
नटाच्या अशभनयामध्ये शवघ्न उत्पन्न िोईल’ िी श्रीिकुंकाने दाखशवलेली अडचर् मत क्र. ३ मध्ये येत नािी, 
कारर् श्रीिकुंकाच्या ह्या मताप्रमारे् नटाच्या शठकार्चा स्थाशयभाव वास्तशवक नसून आभासरूपच असतो. 
 
३६ िे चवथे मत कोर्ाचे िे अ्ात आिे. 
 
३७ मुळातील अनुर्षतत याचा अथण आम्िी ‘संबद्ध’ असा केला आिे. पर् शवभाव–अनुभाव िे सामाशजकाच्या 
स्थाशयभावािी कोर्त्या सबंधंाने संबद्ध झालेले असतात, िे मुळामध्ये स्पष् केलेले नािी. तथाशप अनुकायण 
पात्राचे शवभाव–अनुभाव िे कारर् व सामाशजकाच्या हृदयात स्थाशयभाव जार्गृत िोरे् िे कायण, असाच िा 
संबंध माशनला पाशिजे. या कारर्– कायणभावाला पुढे अशभनवरु्गप्तानंी व्यजंक– व्यंग्यभाव म्िटले आिे. 
 
३८ िे पाचव ेमत वरीलप्रमारे्च अ्ात आिे. शवभाव िा अंि सवांत मित्तवाचा मानून िे मत माडंलेले शदसते 
उदा. कुमारसभंव, सर्गण ४, श्लोक ३ रा पािा. त्याचा (प्रा. वीरकरकृत) मराठी अनुवाद असा आिे.— 
 
‘अजुनी शप्रय जीशवतेश्वरा! असिी ना?’ वदुनी उठे रती । 
शतज भस्मशच भवूरी शदसे, िरकोपे पडले, नराकृती ॥ 
 
यात िकंराच्या क्रोधानलामुळे झालेले नराकृशत भस्म रतीला शदसरे् या केवळ उद्दीपन शवभावामुळे 
करुर्रसाचा पशरपोर्ष िोत आिे. 
 
३९ या ६ व्या (अ्ात) मतात ‘अनुभाव’ या अंिाला मित्तव शदलेले आिे. 
 
४० िे सातव ेमतिी अ्ातच. पर् येथे स्थायी भावाचे उघड असलेले प्राधान्य लक्षात घेतलेले शदसते. 
 
४१ िे आठव ेमतसुद्धा अ्ातच. यात व्यशभचाशरभावाचे मित्तव मानलेले शदसते. पािा, ‘कुमारसंभवा’ तील 
पुढील (७–८४) श्लोक– 
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‘एवंवाणदणन देवषौ पाश्वे णपतुरधोमुखी । 
लीलाकमलपिाणि गियामास पावगती ॥ 

 
िा श्लोक पुढे आनंदवधणनानंी उद धृत केला आिे. (पािा, कािी आवृशत्त, पृ. २४८). या श्लोकातील 
पावणतीच्या ‘लज्जा’ या व्यशभचाशरभावातच शविरे्ष सैौंदयण आिे. 
 
४२ िे नवव ेमत भरताचं्या रससूत्राचा अनुवाद करर्ारे आिे. ५, ६, ७ व ८ िी मते एकेका अंिाला प्राधान्य 
देतात, तर िे दिाव े मत सवांना प्राधान्य देते. मेघदूतातील पुढील श्लोक या मताला साजेसे उदािरर् 
म्िर्ून देता येईल– 
 

त्वामाणलख्य प्रियकुणपता ंधातुरागैः णशलायाम् 
आत्मानं ते चरिपणततं यावणदच्छाणम कतुगम् । 
असै्त्रस्तावन्मुहुरुपणचतैदृग णष्टरालुप्यते मे 
कू्ररस्तस्स्मन्नणप न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ 

 
या श्लोकात यक्षाची कान्ता िा आलम्बनशवभाव, शतचे प्रर्यात रुसरे् िा उद्दीपनशवभाव, यक्षाचे अश्र ु

व त्याची शतच्या पाया पडण्याची इच्छा िे अनुभाव व कृतान्ताबद्दलची असूया िा व्यशभचाशरभाव, या सवांमुळे 
शवप्रलम्भरशत या स्थाशयभावाचा शवलक्षर् पशरपोर्ष िोत आिे. 
 
४३ िे दिाव े(अ्ात) मत. शवभाव, अनुभाव इ. सवण अंि अनुकायणपात्रामुळेच संभवतात, म्िर्ून या मतात 
अनुकायणपात्राला ‘रस’ म्िटले आिे. िेिी मत एकारं्गीच म्िर्ावयाचे. 
 
४४ िे अकराव ेमतिी अ्ातच आिे. िे बरेचसे ९ व्या मतासारखेच आिे. त्यात दिाव्या मतातील अनुकायण 
पात्राची भर घातली आिे, इतकेच. भरताच्या मतात स्थायीचा प्रत्यक्ष उल्लेख केलेला नसला, तरी िे स्पष् 
आिे की, त्याच्या मते शवभाव इत्यादींनी स्थायीचाच आशवष्कार केला जातो. तेव्िा स्थायीचा रसरूपाने 
आशवष्कार िे साध्य असून शवभाव वर्गैरे त्या आशवष्काराची साधने आिेत. 
 

भट्टनायक, भट्टलोल्लट व श्रीिकुंक याचंी मते सारं्गनू झाल्यावर अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेल्या 
आर्खी एकूर् ९ मतापंकैी ४ मताचंा उल्लखे जर्गन्नाथाने ‘रसर्गंर्गाधरा’ त ७ ते ११ या क्रमाकंानी केला आिे. 
(पािा, काव्यमाला आवृशत्त, पृ. ३४) 
 
४५ लोकधमी व नाट्यधमी याचें शववरर् भरतानंी नाट्यिास्त्र, अध्याय १३, श्लोक ७० ते ८५ यामंध्ये केले 
आिे. नाटक िे लोकव्यविाराचेच शचत्रर् असल्यामुळे त्यात शनरशनराळया लोकाचं्या वास्तव जीवनातील 
बोलरे्– चालरे्, वरे्षभरू्षा, इत्यादींचे प्रशतलबब अटळपरे् शदसून येते. या व्यविाराला ‘लोकधमी’ 
म्िर्ावयाचे. याखेरीज नाटकामध्ये पाळाव े लार्गर्ारे व वास्तशवक जीवनात न आढळर्ारे कृशत्रम संकेत 
असतात. त्या संकेतावंर आधारलेल्या व्यविाराला ‘नाट्यधमी’ म्िर्ता येईल. उदा. स्वर्गत भार्षर्, 
आकािभाशर्षत, जनान्न्तक, अपवाशरत, संर्गीत, पाश्वणसंर्गीत इ. काव्यामध्ये वरील प्रकारचे संकेत पाळण्याचा 
प्रशनच उत्पन्न िोत नािी. तेथे लोकधमी िा प्रकार स्वभावोततीच्या रूपात आढळतो व नाट्यधमी िा प्रकार 
(कशवसंकेत, लक्षर्ा, अशतियोन्तत, इ.) वक्रोततीच्या रूपात शदसून येतो. 
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‘स्वभावोन्तत’ म्िर्जे जीवनातील पदाथांचे वर्णन अलंकाराचंा वापर शबलकुल न कशरता कररे् 
आशर् ‘वक्रोन्तत’ म्िर्जे अलंकार वापरून केलेले वर्णन. दंडीने वाङ मयाचे स्वभावोन्तत आशर् वक्रोन्तत 
असे दोन प्रकार माशनले आिेत. पािा, काव्यादिण, २– ३६३. 
 
४६ वरील भार्षातंरात ‘अलौशकक’ या शविरे्षर्ाचा अन्वय ‘िब्दा’ंिी केला आिे, कारर् मूळ समासात ‘िब्द’ 
िा िब्द अलौशकक या शविरे्षर्ाच्या अशधक जवळ आिे. पर् अलौशकक िे शवभावादींचेिी शविरे्षर् मानरे् 
ितय आिे. कारर् ‘उद द्योत १ – रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौकीक असते’ वर अशभनवरु्गप्तानंी नाटकातील 
शवभाव व अनुभाव िे अलौशकक असतात असे म्िटले आिे. 
 
४७ कारर् नाटक िे मुख्यतः दृशय अशभनयावर आधारलेले असते, तर काव्याची सवण मदार श्रव्य वर्णनावर 
असते. 
 
४८ मुळातल्या प्रथमपके्ष या िब्दाचा अथण आम्िी ‘भट्टनायकाच्या पक्षाच्या बाबतीत’ असा केला आिे, कारर् 
‘लोचना’ मध्ये पशिल्याने (प.ृ ३४७ पािा) भट्टनायकाचेच मत माडंले असून ते माडंताना भट्टनायकाने इतर 
पक्षाचं्या बाबतीत जे दोर्ष दाखशवले, त्याचंा शनदेि केला आिे. परंतु ‘बालशप्रया’ टीकेमध्ये व इतर कािींनी 
प्रथमपक्ष म्िर्जे भट्टलोल्लटाचा पक्ष असे म्िटले आिे. िा अथण बरोबर वाटत नािी, कारर् एकतर लोल्लटाचे 
मत लोचनात भट्टनायकाच्या मतानंतर माडंले आिे व दुसरे म्िर्जे ‘स्वर्गतत्व की परर्गतत्व’ िे दोर्ष केवळ 
उत्पशत्त पक्षाच्या बाबतीतच लार्गू पडतात असे नव्िे तर प्रतीशतपक्ष व अशभव्यन्ततपक्ष याचं्यावरिी ते दोर्ष 
येतात असे भट्ट नायकाने म्िटले आिे व िे दोर्ष भट्टनायकाच्या पक्षालािी लार्गू पडतात असे अशभनवरु्गप्तानंा 
म्िर्ावयाचे आिे. िे भट्टनायकाच्या पक्षाला कसे लार्ग ूपडतात िे अशभनवरु्गप्तानंी लरे्गच नंतरच्या वातयातं 
साशंर्गतले आिे. 
 
४९ म्िर्जे प्रत्यक्ष, अनुमान इ. प्रमार्ाचंा आधार नसतानािी एखाद्या वस्तूच्या वैशिष्ट्याची कल्पना येरे्. 
उदा. पूवी मािीत नसलेल्या एखाद्या व्यततीशवर्षयी ती शदसल्याबरोबर चारं्गला लकवा वाईट ग्रि िोरे्. 
 
५० योर्गसामर्थ्याने म्िर्जे इशंद्रयाचंा वापर न करता िोर्ारे दूरदिणन, दूरश्रवर्, दुसऱ्याचं्या मनातील शवचार 
इत्यादींचे (्ान). 
 
५१ पािा, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १५० वरील पुढील वातय— प्रतीत्याणदव्यणतणरक्तश्च संसारे को 
भोगः इणत न णवद्मः । रसना इणत चेत्, साऽणप प्रणतपणत्तरेव । 
 
५२ इत्यादींच्या म्िर्जे तन्मयीभवन वर्गैरेंच्या. 
 
५३ ‘भात शिजशवला जातो’ याचा वास्तशवक अथण ‘तादूंळ शिजशवले जाऊन त्यानंा भाताचे स्वरूप प्राप्त िोते’ 
असा आिे. त्याचप्रमारे् ‘रसाचंी प्रतीशत िोते’ यािी म्िर्ण्याचा अथण स्थाशयभावाचंी प्रतीशत झाली, म्िर्जेच 
त्या स्थाशयभावानंा रस स्वरूप प्राप्त िोते. उद द्योत १ – ‘रसास्वाद व ब्रह्मास्वाद’ वर अशभनवरु्गप्तानंी 
‘स्थाशयभावाचे रसीभवन िोते’ (संस्कृत वातय :– स्थाणयनस्तु रसीभाव औणचत्यादुच्यते... ‘उद द्योत १ –
ध्वनीच्या असलंक्ष्यक्रम प्रकारात लक्षर्ा मुळीच नािी’ वर) िे म्िर्रे् लाक्षशर्क आिे, असे म्िटले आिे. 
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५४ शवशिष् प्रकारची प्रतीशत म्िर्जे शवभाव, अनुभाव इ. सामग्रीमुळे सुंदर स्वरूपात िोर्ारी प्रतीशत. पािा, 
रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १७५ वरील पुढील वातय–रसना च बोधरूपा एव, लक तु बोधान्तरेभ्यो 
णवलक्षिा एव । उपायाना ंणवभावादीना लोकवैलक्षण्यात् । 
 
५५ रसप्रतीतीच्या पशिल्या टप्प्यामध्ये वाच्याथण कळल्यावर, अनुकायण पात्रामध्ये रत्याशद स्थाशयभाव उशदत 
झाले आिेत असे अनुमान पे्रक्षकाला शवभावाशदकामुंळे िोते, व ते ्ान पुढे िोर्ाऱ्या रसप्रतीतीला उपकारक 
असते. अिा रीतीने (नाट्यापासून िोर्ारे) रसनारूपी ्ान जसे अनुमानािून शभन्न असते, तसेच ते (म्िर्जे 
काव्यवाचनापासून िोर्ारे रसनारूपी ्ान) इतर िाब्द ्ानांच्यािून (म्िर्जे वाच्याथण, तात्पयाथण व 
लक्ष्याथण याचं्या ्ानािून) वरे्गळे असते. 
 
५६ इतर प्रतीतींचे म्िर्जे वाच्याथण, तात्पयाथण व लक्ष्याथण याचं्या प्रतीतींचे, व वण्यण पात्रामध्ये रत्याशद भाव 
उशदत झाले आिेत अिा स्वरूपाच्या अनुमानजन्य प्रतीत्तीचे. 
 
५७ एकंदरीत रसप्रतीशत िी नाट्यातील असो अथवा काव्यातील असो; ती पशिल्याने िोर्ाऱ्या 
िब्दव्यापारजन्य लकवा अनुमानजन्य प्रतीतींचे सिकायण घेत असली, तरी त्या प्रतीतींनंतर व्यंजनेने िोत 
असल्यामुळे त्या प्रतीतींिून वरे्गळी आिे. 
 

इतर प्रतीशत या व्यंग्याथणप्रतीतीची साधने असतात व तरीिी व्यंग्याथणप्रतीशत िी त्या प्रतीतींिून 
वरे्गळी असते िे मारे्ग पृ. ८८, ८९–९० १४१, १५८, २८४–८५ यावंर काशरकातूंन लकवा लोचनातूंन साशंर्गतले 
रे्गले आिेच. 
 
५८ पूवणपक्षाला म्िर्जे भट्टनायकाच्या पक्षाला. कारर् भट्टनायकाने इतर पक्षाचं्या बाबतीत स्वर्गतत्व की 
परर्गतत्व इ. दोर्ष दाखशवले, ते त्याच्या स्वतःच्याच पक्षावर येतात, म्िर्ून. पािा वरील  टीप ४८ वी. 
 
५९ पािा, ‘उद द्योत २ – अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’ वरील ‘रामाशद लोकोत्तर वीर पुरुर्षाचें...’ इ. 
वातय. 
 
६० पािा, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १६७ वरील पुढील वातये— 
 
जात एव णह जन्तुः इयतीणभः संणवद णभः परीतो भवणत । ... 
न णह एतणच्चत्तवृणत्तवासनाशून्यः प्रािी भवणत । 
 
६१ पतञ्जशल, योर्गसूत्र, ४–१०. 
 
६२ इच्छा िा मानवी मनाचा उपजत धमण आिे. पािा, मनुस्मृशत, २–४ :— अकामस्य णक्रया काणचद दृश्यते 
नेह कर्वहणचत् । यद्यद णह कुरुते लकणचत् तत्तत् कामस्य चेणष्टतम् ॥ 
 

या इच्छेच्या पोटी मनुष्य जी जी कमे कशरतो, त्या त्या कमांचे संस्कार मनामध्ये साचत जातात. या 
जन्मी जरी आपर् रामाशदकाचं्या मानाने सामान्य असलो, तरी त्याचं्यासारखे पराक्रम आपर् अनाशद 
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संसारामध्ये केव्िातरी केव्िातरी केलेले, शनदान अनुभवलेले असतात. त्याचें संस्कार आपल्या मनावर 
झालेले असतात म्िर्नूच त्याचं्यािी आपला हृदयसंवाद िोऊ िकतो. 
 
६३ पािा, योर्गसूत्र, ४–९. मूळ योर्गसूत्रामध्ये स्मृणतसंस्कारयोयोगात् । असा पाठ आिे. त्याचा अथण ससं्कार 
व स्मृशत यामंध्ये ‘योर्ग’ म्िर्जे कारर् – कायणसंबधं असल्यामुळे. लोचनात योगात् याऐवजी एकरूपत्वात् 
असा पाठ आिे. त्याचा अथणिी वर शदल्याप्रमारे्च करावयास पाशिजे. या सदंभात काशलदासाच्या 
अशभ्ानिाकंुतल, ५ व्या अकंामधील तच्चतेसा स्मरणत नूनमबोधपूवगम् । भावस्स्थस् राणि 
जननान्तरसौहृदाणन ॥ या ओळी पािण्यासारख्या आिेत. 
 
६४ ‘रसनारूप प्रतीशत उत्पन्न िोते’ याचा भावाथण असा– रसास्वादामध्ये दोन अिं असतात :—(१) 
सामाशजकाच्या मनात जारृ्गत झालेला स्थाशयभाव व (२) त्याची आनंदरूप प्रतीशत. यातंील १ ला अंि जसा 
नव्याने उत्पन्न िोर्ारा नािी, तसेच आनंदरूप ्ान िे आत्म्याचे स्वरूप असल्यामुळे तेिी नव्याने उत्पन्न 
िोर्ारे नािी. परंतु त्या दोन अंिाचंा ‘्ेय शवर्षय’ व ‘्ान’ िा संबधं मात्र नव्याने उत्पन्न िोतो. या दृष्ीनेच 
‘रसनारूप प्रतीशत उत्पन्न िोते’ असे अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आिे. 
 
६५ भोर्गीकरर् व्यापार म्िर्जे सामाशजकाच्या आत्म्याला सामाशजकाच्या मनात अशभव्यतत झालेल्या 
स्थाशयभावाचा भोर्ग घडशवर्ारा व्यापार. िा भोर्ग म्िर्जे आस्वाद लकवा आनंदमय प्रतीतीच िोय. िी प्रतीशत 
िोण्यासाठी शतच्या आड येर्ारी सवण शवघ्ने दूर झाली पाशिजेत. िी शवघ्ने दूर करण्याचे काम ध्वननव्यापाराचे 
आिे. िा ध्वननव्यापार आत्म्याच्या शठकार्ी इतर कारर्ामुंळे आलेली व्यग्रता दूर कशरतो व सामाशजकाला 
अशभव्यतत झालेल्या स्थाशयभावाकडे आकृष् कशरतो, म्िर्जेच त्या स्थाशयभावाची प्रतीशत करून घेण्यास 
समथण बनशवतो. या सबंंधात अशभनवभारतीतील पढुील वातये (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १५९ व 
१६१) पािण्यासारखी आिेत.– सवगथा रसनात्मकवीतणवघ्नप्रतीणतग्राह्यो भाव एव रसः । ति 
णवघ्नापसारका णवभावप्रभृतयः । तथाणह लोके सकलणवघ्नणवणनमुगक्ता संणवणत्तरेव 
चमत्कारणनवेशरसनास्वादनभोगसमापणत्तलयणवश्रातं्याणदशब्दैरणभधीयते । 
 
६६ अशभनवरु्गप्ताचं्या मते भट्टनायक ज्याला ‘भावकत्व’ म्िर्तो, ते म्िर्जे वस्तुतः समुशचत रु्गर् व अलंकार 
याचं्या योजनेमुळे उत्पन्न िोर्ारे सामर्थ्यणच िोय. काव्य असे म्िर्जे रु्गर्ालंकारानंी युतत असले, तरच ते 
रसप्रतीशतजनक िोऊ िकते िा मुद्दा पूवी लोचनात प.ृ ६७, ८८, १३९ व १७० वर आलेलाच आिे. शिवाय 
उद द्योत २, काशरका ६ ते १० यामंध्ये व त्यावंरील वृत्तीमध्ये रु्गर्ाचंी रसानुकूल योजना व काशरका १८ व १९ 
व त्यावंरील वृशत्त यामंध्ये अलंकाराचंी रसानुकूल योजना याचंी सशवस्तर चचा आलेली आिे. शतसऱ्या 
उद द्योतात संघटनेच्या संदभात रु्गर्ाचंा व रसशवर्षयक औशचत्याचा शवस्ताराने शवचार केला आिे. 
 

‘भावकत्व याचा अथण साधारर्ीकरर् घडवनू आर्रे्’ िे मारे्ग “उद द्योत – २ अशभनवरु्गप्ताचा 
अशभव्यन्ततवाद”वर भट्टनायकाचे मत माडंताना साशंर्गतले रे्गले आिे. पर् ते भावकत्व नेमके किामुळे 
उत्पन्न िोते िे येथे अशभनवरु्गप्तानंी स्पष् केले आिे. 
 
६७ वस्तुतः ‘भावकत्व’ िा िब्द भट्टनायकाने ‘शवभावाशदकाचें साधारर्ीकरर्’ या अथाने वापरला आिे. 
(पािा, “उद द्योत – २ अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद”.). िा िब्द योशजताना भट्टनायकाने भरताच्या 
भावयतीणत भावः या व्युत्पत्तीचा आधार घेतलेला स्पष् शदसतो. भावयणत याचे भरताने णनष्ट्पादयणत आशर् 



 

अनुक्रमणिका 

व्याप्नोणत असे दोन अथण केले आिेत. (रसभाशवचार, कंर्गले आवृशत्त पृ. ३६९). म्िर्ून अशभनवरु्गप्ताचं्या मते. 
‘भावकत्व’ िा िब्द संशदग्धाथणक आिे. त्यातून शनष्पादकत्व (उत्पादकत्व) असािी अथण शनघण्याची ितयता 
असल्यामुळे त्या िब्दाच्या योजनेमुळे भट्टनायकाने लोल्लटाच्या उत्पशत्तवादालाच टेंकू शदला असे िोईल. 
याच अशभप्रायाने भवतैव भावनादुत्पणत्तपक्षः प्रत्युज्जीणवतः असे अशभनव रु्गप्तानंी म्िटले असाव.े 
 
६८ भट्टनायकाने केवळ िब्दाचं्या शठकार्ीच भावकत्व असते असे “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा 
अशभव्यन्ततवाद’” वर साशंर्गतले आिे.— ‘त्या िब्दामंधील तीन प्रकारच्या सामर्थ्यामुळे’...... इ. मजकूर 
पािा. 
 
६९ येथे अशभनवरु्गप्तानंी मीमासंकाचं्या प्रशसद्ध ‘भावना’ शसद्धातंाचा उल्लखे केला आिे. मीमासंकाचं्या दृष्ीने 
भावना म्िर्जे ‘उत्पन्न िोर्ाऱ्या र्गोष्ीच्या उत्पत्तीला अनुकूल असा उत्पशत्तकत्याचा व्यापार िोय.’ उदा. 
दशगपूिगमासाभ्या ंस्वगगकामो यजेत । िे शवशधवातय घ्या. यामध्ये य् करर्ारा मनुष्य िा स्वर्गणरूपी फलाची 
उत्पशत्त कशरतो. िे कायण दिणपूर्णमास या साधनाने उत्पन्न िोते व या साधनाचा प्रयोर्ग करण्याची जी रीत 
िास्त्रात साशंर्गतलेली असते, शतला अनुसरूनच य् केला म्िर्जे स्वर्गणरूपी फळ उत्पन्न िोते, एरवी नािी. 
अिा तऱ्िेने मीमासंकाचं्या भावनेचे साध्य, साधन व इशतकतणव्यता (म्िर्जे साधनाचा प्रयोर्ग करण्याची रीत) 
असे तीन अंि असतात. दशगपूिगमासाभ्याम् इ. उदािरर्ात स्वर्गणप्रान्प्त िे साध्य, दिणपूर्णमास यार्ग िे साधन 
व त्या यार्गाची प्रयाजाशद अंर्गभतू कमे िास्त्रोतत क्रमाने कररे् िी इशतकतणव्यता िोय. 
 

वस्तुतः रस उत्पन्न िोतो िे अशभनवरु्गप्तानंा मान्य नािी. (पािा, “उद द्योत – २ ‘रसाशद 
अलंकार’”वरील टीप ६४ वी). स्थाशयभावाची चवणर्ा मात्र उत्पन्न िोते. शतच्या उत्पत्तीला भावनेचे म्िर्जे 
उत्पादनाचे तत्तव लार्गू पडलें , तरी त्या बाबतीत रसचवणरे्ची उत्पशत्त या ‘साध्याचे’ ‘साधन’ म्िर्ून 
भट्टनायकाला ध्वननव्यापार स्वीकारावाच लारे्गल असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् आिे. 
 
७० िे आवरर् म्िर्जे रसप्रतींतीच्या मार्गात येर्ारी शवघ्ने. या आवरर्ाचा उल्लखे भट्टनायकिी कशरतो. 
पािा, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १४७. यापूवीची “उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकार’”वरील ६५ वी 
टीप पािा. मात्र िा भोर्ग दु्रशत, शवस्तार व शवकास या तीनच प्रकारचा असतो िे भट्टनायकाचे मत आिे, 
अशभनवरु्गप्ताचें नव्िे, कारर् याच पृष्ठावर त्यानंी या मताचे खंडन केले आिे. 
 
७१ व्यंजनेचे कायण शद्वशवध आिे— (१) सामाशजकाच्या मनातील स्थायी भावाची अशभव्यन्तत कररे् व 
अ्ानाचे आवरर् दूर करून आत्म्याची अशभव्यन्तत कररे्, म्िर्जे त्याच्या शठकार्चे ्ातृत्वसामर्थ्यण 
कायणप्रवर् कररे्. 
 
७२ सत्तव, रज, तम या साखं्यदिणनातील तीन रु्गर्ाचंा उल्लेख रसप्रशक्रयेच्या संदभात मारे्ग “उद द्योत १ – 
‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर व रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १४७ वर भट्टनायकाचे मत 
माडंताना केला आिे. 
 
७३ म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचं्या मते काव्याच्या पशरिीलनाने रसास्वाद, त्या द्वारा नैशतक उपदेि आशर् 
त्याबरोबर सामाशजकाच्या भावशयत्री प्रशतभेचा शवकास (म्िर्जे त्याचे रसग्रिर्सामर्थ्यण वाढशवरे्) असा 
शतिेरी फायदा िोतो. मारे्ग “उद द्योत १ – ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” वर 
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तथाणप ति प्रीणतरेव प्रधानम् असे जे अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आिे त्याचा अथण इतकाच की, नैशतक उपदेि 
िा वदेाशद िास्त्रापंासून व इशतिास पुरार्ाशद गं्रथापंासूनिी शमळत असला, तरी तो काव्यापासून 
रसास्वादाच्या द्वारेच शमळतो. म्िर्ून रसास्वादाचे मित्तव व्युत्पत्तीपेक्षा अशधक मानले आिे. पढेु म्िर्जे 
कािी आवृशत्त, पृ. ३३६ वर काव्यापासून शमळर्ाऱ्या प्रीशत व व्युत्पशत्त ह्या एकमेकापंासून शभन्न नसून 
अशवभाज्य आिेत असे अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आिे. म्िर्जे प्रीशत व व्युत्पशत्त या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू 
िोत. पािा, अशभनवभारती, बडोदा ससं्करर्, अध्याय १ मधील पृ. ४१ वरील पुढील वातये– –ननु लक 
गुरुवदुपदेशं करोणत ? नेत्याह । लक तु बुलि णववधगयणत, स्वप्रणतभामेव तादृशीं णवतरणत । 
 
७४ म्िर्जे ती प्रतीशत केवळ आस्वादरूपच असते; भट्टलोल्लटाच्या मताप्रमारे् उत्पशत्त या स्वरूपाची लकवा 
श्रीिकुंक म्िर्तो त्याप्रमारे् अनुशमशत या स्वरूपाचीिी नसते. 
 
७५ पािा, उद द्योत १, काशरका ७, ९ व १०, व ‘लोचन’ “उद द्योत १ –अभाववाद्याचं्या शतसऱ्या वर्गाच्या 
खंडन”, व “(व्यंग्याथणप्रधान काव्यातील) व्यंजक िब्द, व्यंग्य अथण, व्यजंना-व्यापार, व्यंजक वाच्याथण िे 
चारिी ‘ध्वशन’च, पर् या सवांच्या समुदायाला ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव”े 

 
ध्वन्यालोकः 

 
प्रधानेऽन्यि वाक्याथे यिाङं्ग तु रसादयः । 
काव्ये तस्स्मन्नलङ्कारो रसाणदणरणत मे मणतः ॥ ५ ॥ 
 
यद्यणप रसवदलङ्कारस्यान्यदैगर्वशतो णवषयस्तथाणप यस्स्मन् काव्ये प्रधानतयान्योऽथो 

वाक्याथीभूतस्तस्य चाङ गभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य णवषया इणत मामकीनः पक्षः । तद्यथा चािुषु 
पे्रयोऽलङ्कारस्य वाक्याथगत्वऽेणप रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
पर् ज्या काव्यात दुसराच असलेला वातयाचा अथण मुख्य असून रसाशद अथण दुय्यम, म्िर्जे त्याला 

अंर्गभतू असतात, त्या काव्यात रसाशद िा अलंकार असतो, असे माझे मत आिे ॥ ५ ॥ 
 
जरी इतरानंी रसवदलंकाराचा शवर्षय (शनराळया पद्धतीने) दाखवला असला, तरी ज्या काव्यात 

रसाशद िे स्वतःिून शभन्न आशर् मुख्य असलेल्या अिा संपूर्ण वातयाच्या अथाचे अरं्ग असतात, ते ‘रसाशद 
अलंकारा’चा शवर्षय िोत, असा माझा पक्ष आिे. ते रसाशद ‘अंर्गभतू’ कसे असतात याचे उदािरर् म्िर्जे 
स्तुशतपर काव्यामंध्ये पे्रयोऽलंकार िाच (मुख्य) वातयाथण असला तरी ‘रसाशद’त्याला अंर्गभूतं असलेले 
शदसतात, िे िोय. 

 
लोचनम् 

 
अन्यिेणत । रसस्वरूपे वस्तुमािेऽलङ कारतायोग्ये वा । मे मणतणरत्यन्यपकं्ष दूष्ट्यत्वेन हृणद 

णनधायाभीष्टत्वात्स्वपकं्ष पूवग दशगयणत – तथापीणत । स णह परदर्वशतो णवषयो भाणवनीत्या नोपपन्न इणत भावः । 
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यस्स्मन् काव्ये इणत स्पष्टत्वेनासङ गतं वाक्यणमत्थं योजनीयम् – यस्स्मन् काव्ये ते पूवोक्ता 
रसादयोऽङ गभूता वाक्याथीभूतश्चान्योऽथगः, चशब्दस्तुशब्दस्याथे, तस्य काव्यस्य सम्बस्न्धनो ये 
रसादयोऽङ गभूतास्ते रसादेरलङ कारस्य रसवदाद्यलङ कारशब्दस्य णवषयाः; स एवालङ कारशब्दवाच्यो 
भवणत योऽङ गभूतः, न त्वन्य इणत यावत् । अिोदाहरिमाह – तद्यथेणत । तणदत्यङ गत्वम् । यथाि 
वक्ष्यमािोदाहरिे, तथान्यिापीत्यथगः । भामहाणभप्रायेि चािुषु पे्रयोऽलङ कारस्य वाक्याथगत्वऽेणप 
रसादयोऽङ गभूता दृश्यन्त इतीदमेकं वाक्यम् । भामहेन णह गुरुदेवनृपणतपुिणवषयप्रीणतविगनं 
पे्रयोऽलङ कार इत्युक्तम् । ति पे्रयानलङ कारो यि स पे्रयोऽलङ कारोऽलङ करिीय इहोक्तः । न 
त्वलङ कारस्य वाक्याथगत्वं युक्तम् । यणद वा वाक्याथगत्वं प्रधानत्वम् । चमत्कारकाणरतेणत यावत् । 
उििमतानुसाणरिस्तु भङ क्त्वा व्याचक्षते – चािुषु चािुणवषये वाक्याथगत्व े चािूना ं वाक्याथगत्व े
पे्रयोऽलङ कारस्याणप णवषय इणत पूवेि सम्बन्धः । उििमते णह भावालङ कार एव पे्रय इत्युक्तः, पे्रम्िा 
भावानामुपलक्षिात् । न केवलं रसवदलङ कारस्य णवषयः यावत्पे्रयः – प्रभृतेरपीत्यणपशब्दाथगः । 
रसवच्छब्देन पे्रयःशब्देन च सवग एव रसवदाद्यलङ कारा उपलणक्षताः, तदेवाह – रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्त 
इणत । उक्तणवषय इणत शेषः । 

 
लोचन 

 
दुसराच असलेला वाक्याथग–रसरूपी व्यंग्याथण लकवा केवळ वस्तुरूपी असर्ारा वाच्य लकवा व्यंग्य 

अथण लकवा अलंकार िोण्याजोर्गा वाच्य लकवा व्यंग्य अथण. ‘असे माझे मत आिे’ या िब्दानंी ‘याबाबत दुसरेिी 
एक मत आिे व त्या मताचे खंडन कररे् इष् आिे’ िे मनात ठेवनू वृशत्तकार प्रथम स्वतःचा पक्ष माडंतात:– 
तरी.... इ. (दुसऱ्यानंी आपले मत माडंले असले तरी स्वतःचे शभन्न मत माडंण्याचे) कारर् दुसऱ्यानंी 
माडंलेले ते मत पुढे ¹ साशंर्गतल्या जार्ाऱ्या युन्ततवादामुळे बुद्धीला पटर्ारे नािी, िे तात्पयं. ‘ज्या काव्यात’ 
इ. – या स्पष्परे् म्िर्जे उघडउघड तकण संर्गत न वाटर्ाऱ्या वातयाची संर्गशत पुढीलप्रमारे् लावावी– ज्या 
काव्यात ते, पूवी साशंर्गतलेले, रसाशद अंर्गभतू असतील आशर् त्यािूंन दुसरा (संपूर्ण वातयाचा) अथण मुख्य 
(म्िर्जे अंर्गी) असेल. ‘आशर्’ िा िब्द ‘परंतु’ या अथी घ्यावा. त्या काव्यािी संबधं असर्ारे जे रसाशद 
अंर्गभतू असतील ते रसाशद (म्िर्जे रसवत्, इ.) अलंकाराचें शवर्षय िोत. जो अंर्गभतू असेल त्यालाच 
अलंकार िे नाव देरे् योग्य, दुसऱ्याला म्िर्जे अंर्गी असर्ाऱ्याला नािी, िा भावाथण. याचे उदािरर् 
वृशत्तकार ‘उदािर्ाथण’ असा प्रस्ताव करून सारं्गतात. त्याचे म्िर्जे रस वर्गैरे अंर्गभतू कसे असतात, याचे. 
ज्याप्रमारे् आता लरे्गच सारं्गण्यात येर्ार असलेल्या उदािरर्ात ² रसाशद िे अंर्गभतू आिेत, त्याप्रमारे्च 
इतरिी उदािरर्ामंध्ये, िा अथण. भामिाच्या मतानुसार ³ ‘स्तुशतपर वातयामंध्ये पे्रयोऽलंकाराचे प्रामुख्य 
असले तरी रसाशद िे अंर्गभतू असलेले शदसतात’ असे िे एकच वातय समजले जाते, कारर् भामिाने ‘रु्गरु, 
देवता, राजा, पुत्र याचं्याबद्दलच्या पे्रमाचे वर्णन म्िर्जे पे्रयोऽलंकार’ असे म्िटले आिे. ⁴ पे्रयोऽलंकार 
म्िर्जे ‘पे्रयान् अलंकार िा जेथे आिे असा अलंकरर्ीय असलेला वातयाथण’ असे तात्पयण ⁵ पर् 
(पे्रयोऽलंकार िा कमणधारय समास मानून) ‘पे्रयान् अलंकार िाच वातयाचा मुख्य अथण असताना’ िे म्िर्रे् 
योग्य नािी. लकवा वातयाथण याचा अथण ‘प्रधानत्व’ असा समजावा ⁶ प्रधानत्व म्िर्जे ‘शविरे्ष शवस्मयकारक 
आनन्द शनमार् करण्याचे सामर्थ्यण’ (पे्रयोऽलङ काराचे शठकार्ी असते) िा आिय. उद भटमताचे अनुयायी 
मात्र वरील वातय पुढीलप्रमारे् फोडून ⁷ शववरर् कशरतात– ‘प्रिसेंच्या बाबतीत वातयाथणत्व असताना 
म्िर्जे प्रिसंा िेच वातयाचे मुख्य उशद्दष् असताना ती पे्रयोऽलंकाराचेिी उदािरर् असते, असा पूवीच्या 
‘शवर्षय’ या िब्दािी ⁸ संबंध जोडावा. कारर् उद भटाच्या मते जो पे्रयोऽलंकार आिे तो ‘भावालंकार’च ⁹ 
िोय, कारर् ‘भाव’ (म्िर्जे देवाशदकाचं्या संबधंीची रशत) याचे वैशिष्ट्य ‘प्रीशत’ िे असते. (वृत्तीतील 
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वातयात असलेल्या) अणप या िब्दाचा अथण (उद भटाच्या अनुयायाचं्या मते) असा की, प्रिसंापर काव्यातील 
स्तुशत िी केवळ रसवत् ¹⁰ अलङ काराचाच शवर्षय नसते, तर पे्रयः वरै्गरे अलंकाराचंािी ¹¹ शवर्षय असते, 
(वृत्तीतल्या रसवत् व पे्रयस् (“उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकार’” पािा) या िब्दानंी रसवत्, पे्रयस्, 
ऊजणन्स्व, समाशित, भावोदय इ. अलंकाराचंािी बोध िोतो असे समजाव.े िाच आिय वृत्तीमध्ये ‘रसाशद 
त्याला (म्िर्जे प्रधान वातयाथाला) अंर्गभतू असलेले शदसतात’ या िब्दानंी प्रकट केला आिे. येथे (म्िर्जे 
‘रसाशद त्याला’ ...इ. वातयात) ‘पूवी साशंर्गतलेल्या बाबतीत’ (म्िर्जे प्रिसंापर काव्याच्या बाबतीत) िे 
िब्द अध्याहृत घ्यावते. 

 
िीपा 
 
१. पुढे म्िर्जे (कािी आवृशत्त) पृ. २०० वर. 
 
२ म्िर्जे स्तुशतप्रधान काव्याचं्या उदािरर्ातं. 
 
३ म्िर्ज भामहाच्या अनुयायाचं्या मतानुसार. यावरून व पुढे उद भिाच्या मताच्या अनुयायाचंा उल्लखे केला 
आिे त्यावरून असे शदसते की, भामह व उद भि याचं्या अनुयायाचं्या अभ्यासाचा व मतप्रदिणनाचा शवर्षय 
‘ध्वन्यालोक’ िा गं्रथ झाला िोता. त्यानंी ध्वन्यालोकावर स्वतंत्र टीका शलशिल्या िोत्या लकवा नािी िे मात्र 
सारं्गता येरे् कठीर् आिे. 
 
४ भामिाने ‘काव्यालंकारा’ मध्ये पे्रयोऽलंकाराचे लक्षर् कोठेिी साशंर्गतलेले नािी. त्याने काव्यालंकार, ३–
५ मध्ये पे्रयोऽलंकाराचे उदािरर् मात्र शदले आिे. ते असे— 
 

अद्य या मम गोणवन्द जाता त्वणय गृहागते । 
कालैनैषा भवेत् प्रीणतस्तवैवागमनात् पुनः ॥ 

 
या उदािरर्ावरून पे्रयोऽलंकारासंबधंी भामिाचे मत काय असाव े याबाबत अनुमान करून 

आनंदवधगन व अणभनवगुप्त या दोघानंी पे्रयोऽलंकारासंबधंी भामिाचे मत माडंले आिे. 
 

दण्डीने ‘काव्यादिण’, २–२७५ यात पे्रयः णप्रयतराख्यानम् असे पे्रयोऽलंकाराचे लक्षर् करून 
उदािरर् मात्र अद्य या मम गोणवन्द िेच शदले आिे. या उदािरर्ावर दण्डीने पढुीलप्रमारे् शववरर् केले 
आिे– ‘असे जे शवदुर म्िर्ाला ते कारर् योग्यच, कारर् दुसऱ्या कोर्त्यािी कारर्ाने त्याला इतका आनंद 
झाला नसता.’ 
 
५ म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचं्या मताप्रमारे् पे्रयोऽलङ कार िा ‘पे्रयान् िा जेथे अलंकार आिे’ असा बिुव्रीशि 
समास घ्यावयाचा. कारर् अलंकार िा केव्िािी मुख्य असर्ार नािी, तर अलंकाराने भरू्षशवला जार्ारा 
वातयाथणच मुख्य असतो. 
 
६ असा अथण समजल्यास ‘पे्रयोऽलङ कार म्िर्जे पे्रयान् अलंकार िाच वातयाथण (म्िर्जे प्रधान अथण) 
असताना’ असा कमणधारय समास घेऊन वातयाचा अथण लावावयाचा. 
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७ उद भटाच्या अनुयायाचं्या मते वरील वातयाचे दोन भार्ग पढुीलप्रमारे्— ‘स्तुशतपर काव्ये िी 
पे्रयोऽलङ काराचीसुद्धा उदािररे् असतात’ आशर् ‘स्तुशतपर काव्यामंध्ये रसाशद िे स्तुतीला अंर्गभतू झालेले 
असतात.’ 
 
८ म्िर्जे काशरका ५ वरील वृत्तीच्या ‘उद द्योत – २ रसाशद अलंकार’ वरील १० व्या ओळीतील ‘शवर्षय’ या 
िब्दािी. 
 
९ ‘भाव’ म्िर्जे काय िे उद द्योत – २ रसाशदरूप अथण ज्यात प्रधान, तीच असलंक्ष्यक्रम ध्वनीची उदािरर् 
वरील टीप २ मध्ये पािा. पे्रयोऽलंकाराचे लक्षर् उद भटाने काव्यालंकारसारसंग्रि, ४–२ मध्ये शदले आिे. 
त्याप्रमारे् उद भटाच्या मते ज्यात देवाशदकाशंवर्षयी वाटर्ारी रशत मुख्यत्वाने वर्मर्लेली असते, ते 
पे्रयोऽलंकाराचे उदािरर् िोय. अशभनवरु्गप्तानंी मात्र उद भटाचा पे्रयोऽलंकार म्िर्जे भावालंकारच असे 
म्िटले आिे. देवाशदकाशंवर्षयींच्या रतीला ‘भाव’ म्िर्ण्यात येते, पर् शतला ‘भावालंकार’ असे 
अशभनवरु्गप्तानंी का म्िर्ाव े िे समजत नािी. असा ‘भाव’ संपूर्ण वातयाच्या अथाला र्गौर् असेल तर र्गोष् 
वरे्गळी, पर् तो भाव जर मुख्य असेल, तर त्याला ‘भावालंकार’ न म्िर्ता ‘भाव’ लकवा ‘भावध्वशन’ असेच 
म्िर्ावयास िव.े 
 
१० स्तुशत िा रसवत् अलंकाराचा शवर्षय केव्िा िोऊ िकेल ? तर नायकाने नाशयकेची लकवा नाशयकेने 
नायकाची केलेली स्तुशत िा काव्याचा शवर्षय असेल तेव्िाच, अन्य कोर्ाची (म्िर्जे देव, रु्गरु वर्गैरेंची) 
स्तुशत काव्यात केलेली असेल, तर ते पे्रयोऽलंकाराचे उदािरर् िोईल. अनुशचत रतीच्या पोटी स्तुशत केली 
असल्यास ती ‘ऊजणस्वी’ अलंकाराचा शवर्षय िोऊ िकेल. (उदा. रावर्ाने सीतेची स्तुशत कररे्) 
 
११ म्िर्जे भामिाच्या अनुयायाचं्या मते अणप या िब्दाचा अथण ‘तरी’ (म्िर्जे शवरोध) असा, तर उद भटाच्या 
अनुयायाचं्या मते अशप याचा अथण ‘सुद्धा’ (म्िर्जे समुच्चय) असा आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
स च रसाणदरलङ्कारः शुिः सङ्कीिो वा । तिाद्यो यथा– 
लक हास्येन न मे प्रयास्यणस पुनः प्राप्तणश्चरािशगनं 
केय ंणनष्ट्करुि प्रवासरुणचता केनाणस दूरीकृतः । 
स्वप्नान्तेस्ष्ट्वणत ते वदन् णप्रयतमव्यासक्तकण्ठग्रहो 
बुद ध्वा रोणदणत णरक्तबाहुवलयस्तारं णरपुस्त्रीजनः ॥ 
 
इत्यि करुिरसस्य शुिस्याङ गभावात्स्पष्टमेव रसबदलङ कारत्वम् । 
एवमेवंणवधे णवषये रसान्तरािा ंस्पष्ट एवाङ गभावः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
तो रसाशद अलंकार िुद्ध लकवा संकीर्ण (म्िर्जे सशंमश्र) असू िकतो. त्यापंकैी िुद्धाचे उदािरर्— 
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“िसतोस काय ? खूप दीघण काळानंतर भेटला आिेस; आता तुला मी पुन्िा जाऊ देर्ार नािी. अरे 
शनदणया, काय िी तुझी प्रवास करण्याची आवड ? माझ्या कोर्त्या अपराधामुळे तू माझ्यापासून दूर रे्गलास 
?” असे तुझ्या ित्रूंच्या शस्त्रया स्वप्नामध्ये (शदसलेल्या) आपल्या शप्रयतमाचं्या र्गळयात आपले बािुपाि 
रंु्गतवनू म्िर्त असताना जाग्या झाल्याबरोबर आपले बािुपाि शरकामेच असलेले पािून तारस्वराने आक्रोि 
कशरतात. 

 
या शठकार्ी िुद्ध करुर्रस िा अंर्गभतू ¹ असल्याने रसवदलंकार आिे, िे स्पष्च आिे. याप्रमारे् 

अिासारख्या काव्यामंध्ये ² इतर रसदेखील अंर्गभतू असतात, िेिी स्पष् िोईल. 
 

लोचनम् 
 
शुि इणत । रसान्तरेिाङ गभूतेनालङ कारान्तरेि वा न णमश्रः, आणमश्रस्तु सङ कीिगः । 

स्वप्नस्यानुभूतसदृशत्वेन भवनणमणत हसने्नव णप्रयतमः स्वप्नेऽवलोणकतः । न मे प्रयास्यणस पुनणरणत । इदानीं 
त्वा ंणवणदतशठभावं बाहुपाशबन्धान्न मोक्ष्याणम । अत एव णरक्तबाहुवलय इणत । स्वीकृतस्य चोपालम्भो युक्त 
इत्याह –केय ं णनष्ट्करुिेणत । केनासीणत । गोिस्खलनादावणप न मया कदाणचत्खेणदतोऽणस । स्वप्नान्तेषु 
स्वप्नाणयतेषु सुप्तप्रलणपतेषु पुनःपुनरुद भूततया बहुषु, इणत वदन्युष्ट्माकं सम्बन्धी णरपुस्त्रीजनः णप्रयतमे 
णवशेषेिासक्तः कण्ठग्रहो येन तादृश एव सन् बुद ध्वा शून्यवलयाकारीकृतबाहुपाशः सन् तारं मुक्तकण्ठं 
रोणदतीणत । अि शोकस्थाणयभावेन स्वप्नदशगनोिीणपतेन करुिरसेन चव्यगमािेन सुन्दरीभूतो नरपणतप्रभावो 
भातीणत करुिः शुि एवालङ कारः । न णह त्वया णरपवो हता इणत यादृगनलङ कृतोऽय ंवाक्याथगस्तादृगयम्, 
अणप तु सुन्दरतरीभूतोऽि वाक्याथगः, सौंदयं च करुिरसकृतमेवेणत । चन्िाणदना वस्तुना यथा वस्त्वन्तरं 
वदनाद्यलङ णक्रयते तदुपणमतत्वेन चारुतयावभासात्, तथा रसेनाणप वस्तु वा रसान्तरं वोपस्कृतं सुन्दरं 
भाणत इणत रसस्याणप वस्तुन इवालङ कारत्वे को णवरोधः ? 

 
ननु रसेन लक कुबगता प्रकृतोऽथोऽलङ णक्रयते । तर्वह उपमयाऽणप लक कुरे्वत्याऽलंणक्रयेत । ननु 

तयोपमीयते प्रस्तुतोऽथगः । रसेनाणप सरसीणक्रयते सोऽथग इणत स्वसवंेद्यमेतत् । तेन यत्केणचदचूचुदन् – 
‘अि रसेन णवभावादीना ं मध्ये णकमलङ णक्रयते’ इणत तदनभ्युपगमपराहतम्, 
प्रस्तुताथगस्यालङ कायगत्वेनाणभधानात् । अस्याथगस्य भूयसा लक्ष्ये सद भाव इणत दशगयणत – एवणमणत । यि 
राजादेः प्रभावख्यापनं तादृश इत्यथगः । 

 
लोचन 

 
‘िुद्ध’ म्िर्जे अंर्गभतू असलेल्या दुसऱ्या रसािी लकवा दुसऱ्या अलंकारािी शमशश्रत नसलेला. पर् 

जो असा शमशश्रत असेल तो ‘संकीर्ण’ प्रकारचा िोय. स्वप्नातील घडामोडी ह्या जीवनात अनुभवास येर्ाऱ्या 
घडामोडींसारख्याच असतात. म्िर्ून त्या शस्त्रयानंा त्याचें शप्रयकर िसत असलेलेच शदसले. ³ ‘आता तुला 
मी पुन्िा जाऊ देर्ार नािी’ – तुझी लबाडी मला कळून आल्यामुळे आता मी तुला माझ्या िाताचं्या शमठीतून 
सुटू देर्ार नािी. म्िर्नूच ‘बािुपाि शरकामेच असलेले पािून’ असे म्िटले आिे. ⁴ आपल्या मार्सालाच 
टोचनू बोलरे् योग्य, म्िर्ूनच (पे्रमापोटी त्या शस्त्रयानंी शप्रय पतीला) ‘अरे शनदणया’ असे म्िटले आिे. ‘माझ्या 
कोर्त्या अपराधामुळे’ — तुझ्याकडून र्गोत्रस्खशलताशद ⁵ चुका घडल्या तरी मी तुझ्यावर कधीिी रार्गावले 
नािी. स्वप्नामंध्ये म्िर्जे स्वप्ने पािात असताना म्िर्जे झोपेत केल्या जार्ाऱ्या बडबडींमध्ये. अिा तऱ्िेचे 
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प्रसंर्ग वारंवार घडत असल्याने ‘स्वप्नामंध्ये’ असे बिुवचन वापरले आिे. ‘असे म्िर्र्ारा तुझा’ शरपुस्त्रीजन, 
म्िर्जे तुमच्यािी संबधं असलेला शरपसु्त्रीजन, म्िर्जे तुमच्यािी ित्रुत्वाचा संबधं असलेल्या राजाचं्या 
शस्त्रयाचंा समूि. शप्रयतमाच्या र्गळयाभोवती आपली शमठी शविरे्ष दृढ केली आिे ज्यानंी म्िर्जे ज्या 
ित्रुशस्त्रयानंी. अिा अवस्थेत असतानाच जाग्या िोऊन आपल्या बािुपािानंा पोकळ वतुणळाचे स्वरूप प्राप्त 
झाल्यामुळे त्या तारस्वराने म्िर्जे मुततकण्ठाने आक्रोि कशरतात, 

 
या उदािरर्ात ित्रशुस्त्रयाचं्या शठकार्चा िोक िा स्थाशयभाव स्वप्न पाशिल्याने उद्दीशपत िोऊन 

वाचकाला करुर्रसाचा आस्वाद शमळतो व तो करुर्रस राजाचा प्रभाव या मुख्य वाच्याथाला भरू्षवीत आिे, 
म्िर्ून ह्या शठकार्ी शनभळे करुर्रस िाच अलंकार िोय. कारर् ‘तू ित्रूंचा नाि केलास’ िा वातयातील 
अथण जसा अलंकारिीन आिे, तसा या उदािरर्ातील वातयाथण नािी; तर तो वातयाथण अशधक रमर्ीय 
झाला आिे व ती रम्यता त्या वातयाथाला करुर्रसामुळेच प्राप्त झाली आिे. चन्द्र वर्गैरे उपमानामुंळे 
ज्याप्रमारे् वदन इ. उपमेयाचें सैौंदयण वाढशवले जाते, म्िर्जे त्या चदं्राशदकाचंी उपमा शदल्याने ज्याप्रमारे् 
वदनाशद शवर्षय अशधक सुंदर भासू लार्गतात, त्याप्रमारे् ‘वस्तु’ स्वरूपाचा शकवा रसस्वरूपाचा मुख्याथण 
दुसऱ्या अंर्गभतू रसामुळे अशधक सुंदर वाटतो. मर्ग त्या अंर्गभतू रसालािी चदं्राशद वस्तंूप्रमारे् ⁶ ‘अलंकार’ 
म्िर्ण्यास प्रत्यवाय तो कोर्ता ? 

 
‘पर् काय िो, रस िा नेमके काय करून प्रस्तुत वातयाला अलंकृत कशरतो ? तर या प्रशनावर 

आमचािी प्रशन असा की, उपमासुद्धा काय करून प्रस्तुत वातयाथाला अलंकृत कशरते ? यावर तुम्िी जर 
म्िर्ाल की, ‘उपमेमुळे प्रस्तुत अथाची किािी तरी तुलना केली जाते; तर आम्िीिी म्िर्तो की, रसानेिी 
तो मुख्य वातयाथण ‘सरस’ (म्िर्जे अशधक सुंदर) केला जातो, याचा अनुभव सहृदयानंा स्वतःलाच येतो. 
त्यामुळे जर कोर्ी असा आके्षप घेतला की, अिा शठकार्ी रस िा शवभाव, अनुभाव, व्यशभचाशरभाव ह्यापंैकी 
कोर्ाला शवभशूर्षत कशरतो, तर त्या आके्षपामार्गील भशूमका ⁷ आम्िाला स्वीकारािण वाटत नसल्यामुळे तो 
आके्षप शनकालात शनघतो, कारर् प्रस्तुत वातयाथण िाच ‘अलंकायण’ असतो असे गं्रथकारानंी (५ व्या 
काशरकेत) म्िटले आिे. िा प्रकार (म्िर्जे रसाशद िे ज्यात अन्य मुख्य वातयाथाला अंर्गभतू म्िर्नू 
अलंकार असतात, तो प्रकार) काव्यात शवपलु प्रमार्ात आढळतो, असे वृशत्तकार ‘याप्रमारे् अिासारख्या 
...’ इ. वातयाने दिणशवतात. म्िर्जे ज्यात राजा, देवता वर्गैरेंचा प्रभाव वर्मर्लेला असतो अिासारख्या 
उदािरर्ात, िा आिय. 

 
िीपा 
 
१ ित्रूंना मारर्ाऱ्या राजाशवर्षयीचा कवीच्या मनातील रशतभाव या शठकार्ी मुख्य असून करुर्रस त्याचे अरं्ग 
आिे. 
 
२ अिासारख्या काव्यात, म्िर्जे ज्यात दुसरा कोर्तातरी आिय मुख्य असून रस इ. त्याचे अंर्ग असतात, 
अिा. 
 
३ म्िर्जे त्याचें शप्रयकर िसतमुखच असल्यामुळे त्या शस्त्रयानंा ते स्वप्नातिी त्याच स्वरूपात शदसले. 
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४ म्िर्जे स्वप्नात शदसलेल्या आपल्या शप्रयपतींना बाधूंन ठेवण्यासाठी त्या शस्त्रयानंी त्याचं्या कंठाभोवती 
आपल्या िाताचें ‘कडे’ तयार केले. परंतु जाग्या झाल्यावर त्यानंा िाताचें िे कडे तेवढे शदसले, पर् त्यात 
त्याचें शप्रयतम मात्र शदसले नािीत. यामुळे ‘शरकामेच असलेले आपले बािुपाि पािून’ असे म्िटले आिे. 
तुलनाथण पािा, मेघदूतम्, ११२, मामाकाशप्रणिणहतभुजं.....इ. श्लोक व कुमारसंभवम्, ५–५७, 
असत्यकण्ठार्वपतबाहुबन्धना इ. श्लोक. 
 
५ उद द्योत – १ ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ वरील टीप १ ली पािा. 
 
६ वस्तुतः चदं्राशद वस्तु या, ‘वदनाचे अलंकार’ या सदरात येत नािीत, पर् उपमान या नात्याने त्या 
वदनाशद वण्यण वस्तंूचे सैौंदयण खुलशवण्यास उपयोर्गी पडतात, म्िर्ून त्यानंा येथे अलंकार मानले आिे. 
कंुडले वर्गणरे वस्तु ज्याप्रमारे् िरीराचे अलंकार असतात, त्याप्रमारे् चन्द्राशद पदाथण उपमान म्िर्ून 
वापरल्याने ते उपमेयाचें िोभाकर िोतात. तसेच अंर्गभतू रसशवशिष् पशरन्स्थतीत िोभाकर झाल्यास त्याना 
अलंकार मानरे् तकण संर्गतच आिे.’ 
 
७ शवभावाशद िे रसप्रतीतीचे ‘उपाय’ असल्याने ते ‘अलंकायण’ िोण्याचा प्रशनच उपन्स्थत िोत नािी. 
शवभावाशद िेच अलंकायण असले पाशिजेत िी भशूमका आम्िालंा मान्य नािी, असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
सङ्कीिो रसाणदरङ्गभूतो यथा — 
णक्षप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमणभहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं, 
गृह्णन् केशेष्ट्वपास्तश्चरिणनपणततो नेणक्षतः सम्भ्रमेि । 
आणलङ्गन्योऽवधूतणस्त्रपुरयुवणतणभः साश्रुनेिोत्षलाणभः 
कामीवािापराधः स दहतु दुणरतं शाम्भवो वः शरास्ग्नः ॥ 
 
इत्यि णिपुरणरपुप्रभावाणतशयस्य वाक्याथगत्वे ईष्ट्याणवप्रलम्भस्य श्लेषसणहतस्याङ्गभाव इणत । 
 
एवंणवध एव रसवदाद्यलङ्कारस्य न्याय्यो णवषयुः । अत एव चेष्ट्याणवप्रलम्भकरुियोरङ्गत्वेन 

व्यवस्थानात्समावेशो न दोषः । 
 
यि णह रसस्य वाक्याथीभावस्ति कथमलङ कारत्वम् ? अलङ कारो णह चारुत्वहेतुः प्रणसिः । न 

त्वसावात्मवैात्मनश्चारुत्वहेतुः । तथा चायमि संके्षपः — 
 
रसभावाणदतात्पयगमाणश्रत्य णवणनवेशनम् । 
अलङ कृतीना ंसवासामलङ कारत्वसाधनम् ॥ 
 
तस्माद्यि रसादयो वाक्याथीभूताः स सवगः न रसादेरलङ्कारस्य णवषयः, स ध्वनेः प्रभेदः । 

तस्योपमादयोऽलङ राः । यि तु प्राधान्येनाथान्तरस्य वाक्याथीभावे रसाणदणभश्चारुत्वणनष्ट्पणत्तः णक्रयते स 
रसादेरलङ्कारताया णवषयः । 
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एवं ध्वनेः, उपमादीना,ं रसवदलङ कारस्य च णवभक्तणवषयता भवणत । 
 

ध्वन्यालोक 
 
‘संशमश्र’ रसाशद अंर्गभतू असतानाचे उदािरर् असे :— 
 
शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या शप्रयकराप्रमारे् वार्गर्ारा, िकंराचं्या बार्ातून पेटलेला अन्ग्न 

तुमचे पाप जाळून भस्म करो. शत्रपुरासुराच्या अश्रु र्गाळर्ाऱ्या तरुर् पत्नींनी तो बार्ान्ग्न झटकला तरी 
त्याचं्या िातानंा झोंबू लार्गला; त्यानंी जोराने थपडा मारल्या, तरी तो त्याचं्या वस्त्राचें पदर पकडू लार्गला; 
बाजूला ढकलला, तरी त्याने त्याचें केि धरायला आरंभ केला; त्यानंी घाईत त्याच्याकडे पाशिले नािी, तरी 
त्याने त्याचं्या पायावर लोटारं्गर् घेतले, आशर् त्यानंी त्याला शझडकारले, तरी तो त्यानंा शमठी मारू 
लार्गला. [तुलना, रसर्गंर्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त, पृ. ५०७ वरील उन्त्क्षप्ताः कबरीभरम् इ. श्लोक.] 

 
या उदािरर्ात शत्रपुरासुराच्या ित्रूचा म्िर्जे िकंराचा लोकोत्तर प्रभाव िा मुख्य वण्यण शवर्षय असून 

श्लेर्ष या अलंकारासशित ईष्याशवप्रलंभ त्याला अंर्गभतू आिे. 
 
अिा प्रकारच्या उदािरर्ानंाच रसवदलंकाराचे के्षत्र समजरे् िे योग्य िोईल. आशर् म्िर्ूनच 

ईष्याशवप्रलंभ व करुर् (िे दोन रस शवरुद्ध असले तरी ते) मुख्याथाला अंर्गभतू असल्याने त्याचंा एकाच 
पद्यामध्ये समाविे कररे् दोर्षास्पद नािी. 

 
कारर् जेथे रस िाच मुख्य शवर्षय आिे, तेथे तो (रस) अलंकार कसा िोईल ? याचे कारर् असे 

की, अलंकार िा सैौंदयाचे ‘साधन’ म्िर्ून प्रशसद्ध आिे. पर् तो रस स्वतः आत्मा असताना स्वतःच्याच 
सैौंदयाचे साधन असू िकर्ार नािी. ¹ 

 
तेव्िा या चचेचा थोडतयात सारािं असा— कोर्तािी अलंकार िा खराखुरा अलंकार केव्िा 

िोईल? तर रस, भाव वर्गैरेंसाठी म्िर्जे मुख्य असलेल्या रस, भाव वर्गैरेंचे अंर्ग म्िर्ून, त्यानंा उपकारक 
म्िर्ून, त्याची योजना करावी, तेव्िा (तो ‘अलंकार’ िोईल) 

 
म्िर्ून ज्या शठकार्ी रसाशद िाच मुख्य शवर्षय असेल, त्यापंैकी कोर्तेच रसवदलंकाराचे उदािरर् 

िोर्ार नािी. तो ‘ध्वनी’चा एक प्रकार िोईल व उपमा वरै्गरे त्याचे अलंकार िोतील; पर् ज्या शठकार्ी 
दुसरा कोर्ता तरी अथण मुख्यत्वाने सारं्गायचा असून रसाशदकानंी त्याला सैौंदयण प्राप्त करून देण्यात येत 
असेल, त्या शठकार्ी रसाशद िे ‘अलंकार’ िोतात. याप्रमारे् ध्वशन, उपमाशद अलंकार व रसवदलंकार याचें 
शवर्षय वरे्गळे वरे्गळे आिेत. 

 
लोचनम् 

 
णक्षप्त इणत । काणमपके्षऽनादृतः, इतरि धूतः । अवधूत इणत न प्रतीस्प्सतः प्रत्याणलङ गनेन, इतरि 

सवाङ गधूननेन णवशरारूकृतः । साश्रुत्वमेकिेष्ट्यगया अन्यि णनष्ट्प्रत्याशतया । कामीवेत्यनेनोपमानेन 
श्लेषानुगृहीतेनेष्ट्याणवप्रलम्भो य आकृष्टस्तस्य श्लेषोपमासणहतस्याङ गत्वम् न केवलस्य । यद्यप्यि करुिो 
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रसो वास्तवोऽप्यस्स्त तथाणप स तच्चारुत्वप्रतीत्य ै न व्याणप्रयत इत्यनेनाणभप्रायेि 
श्लेषसणहतस्येत्येतावदेवावोचत्, न तु करुिसणहतस्येत्यणप । एतमथगमपूवगतयोत्पे्रणक्षतं दृढीकतुगमाह– 
एवंणवध एवणेत । अत एवेणत । यतोऽि णवप्रलम्भस्यालङ कारत्वं न तु वाक्याथगता, अतो हेतोणरत्यथगः । न दोष 
इणत । यणद ह्यन्यतरस्य रसस्य प्राधान्यमभणवष्ट्यन्न णितीयो रसः समाणवशेत् । रणतस्थाणयभावत्वेन तु 
सापेक्षभावो णवप्रलम्भः । स च शोकस्थाणयभावत्वेन णनरपेक्षभावस्य करुिस्य णवरुि एव । 
एवमलङ कारशब्दप्रसङ गेन समावेशं प्रसाध्य एवंणवध एवणेत यदुक्तं तिैवकारस्याणभप्राय ंव्याचष्टे यि हीणत 
। सवासामुपमादीनाम् । 

 
अय ं भावः– उपमादीनामलङ कारत्वे यादृशीं वाता तादृश्येव रसादीनाम् । 

तदवश्यमन्येनालङ कायेि भणवतव्यम् । तच्च यद्यणप वस्तुमािमणप भवणत, तथाणप तस्य पुनरणप 
णवभावाणदरूपतापयगवसानािसाणदतात्पयगमेवेणत सवगि रसध्वनेरेवात्मभावः । तदुक्तं – 
रसभावाणदतात्पयगणमणत । तस्येणत । प्रधानस्यात्मभूतस्य । 

 
एतदुक्तं भवणत– उपमया यद्यणप वाच्योऽथोऽलणङक्रयते, तथाणप तस्य तदेवालङ करिं 

यद्व्यङ ग्याथाणभव्यञ्जनसामर्थ्याधानणमणत वस्तुतो ध्वन्यात्मैवालङ कायगः । किककेयरूाणदणभरणप णह 
शरीरसमवाणयणभशे्चतन आत्मैव तत्तणच्चत्तवृणत्तणवशेषौणचत्यसूचनात्मतयालङ णक्रयते । तथाणह–अचेतनं 
शवशरीरं कुण्डलादु्यपेतमणप न भाणत, अलङ कायगस्याभावात् । यणतशरीरं किकाणदयुक्तं हास्यावहं भवणत, 
अलङ कायगस्यानौणचत्यात् । न णह देहस्य लकणचदनौणचत्यणमणत वस्तुत आत्मवैालङ कायगः, अहमलङ कृत 
इत्यणभमानात्। रसादेरलङ्कारताया इणत । व्यणधकरिषष्ट्यौ, रसादेयालङ कारता तस्याः स एव णवषयः । 
एनदनुसारेिैव पूवगिाणप वाक्ये योज्यम्, रसाणदकतृगकस्यालङ करिणक्रयात्मनो णवषय इणत । एवणमणत । 
अस्मदुक्तेन णवषयणवभागेनेत्यथगः । उपमादीनाणमणत । यि रसस्यालङ कायगता रसान्तरं चाङ गभूतं नास्स्त, 
ति शुिा एवोपमादयः । तेन संसृष्ट्ट्या नोपमादीना ंणवषयापहार इणत भावः । रसवदलङ्कारस्य चेणत । अनेन 
भावाद्यलङ्कारा अणप पे्रयस्व्यजूगस्स्वसमाणहता गृह्यन्ते । ति भावालङ कारस्य शुिस्योदाहरिं यथा– 

 
तव शतपिपिमृदुताितलश्चरिश्चलकलहंसनूपुरकलध्वणनना मुखरः । 
 
मणहषमहासुरस्य णशरणस प्रसभं णनणहतः कनकमहामहीध्रगुरुता ंकथमम्ब गतः ॥ 
 
इत्यि देवीस्तोिे वाक्याथीभूते णवतकग णवस्मयाणदभावस्य चारुत्वहेतुतेणत 

तस्याङ गत्वािावालङ कारस्य णवषयः । रसाभासस्यालङ कारता यथा ममैव स्तोिे— 
 
समस्तगुिसम्पदः सममलणङक्रयािा ंगिै– 
भगवस्न्त यणद भूषिं तव तथाणप नो शोभसे । 
णशवं हृदयवल्लभं यणद यथा तथा रञ्जये. 
स्तदेव ननु वाणि ! ते भवणत सवगलोकोत्तरम् ॥ 
 
अि णह परमेशस्तुणतमािं वाचः परमोपादेयणमणत वाक्याथे शृङ गाराभासश्चारुत्वहेतुः श्लेषसणहतः । 

न ह्यय ंपूिगः शृङ गारो नाणयकाया णनगुगित्वे णनरलङ कारत्वे च भवणत । ‘उत्तमयुवप्रकृणतरुज्ज्वलवेषात्मकः’ 
इणत चाणभधानात् । भावाभासाङ गता यथा– 
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स पातु वो यस्य हतावशेषास्तत्तलु्यविाञ्जनरणञ्जतेषु । 
लावण्ययुक्तेष्ट्वणप णविसस्न्त दैत्याः स्वकान्तानयनोत्पलेषु ॥ 
 
अि रौिप्रकृतीनामनुणचतस्त्रासो भगवत्प्रभावकारिकृत इणतभावाभासः । एवं 

तत्प्रशमस्याङ गत्वमुदाहायगम् । 
 

लोचन 
 
‘झटकला’ िा िब्द अपराधी शप्रयकराकडे घेताना त्याचा ‘उपेशक्षला’ िा अथण. िकंराच्या बार्ातून 

शनघालेल्या अग्नीकडे घेताना (‘झटकला’ याचा) ‘बाजूला ढकलला’ िा अथण. ‘शझडकारले’ म्िर्जे त्यानंी 
त्याला प्रत्याललर्गन देऊन त्याच्या आललर्गनाला प्रशतसाद शदला नािी (िा शप्रयकराच्या बाबतीतला अथण). 
बार्ाग्नीच्या बाबतीत ‘आपले सवांर्ग र्गदार्गदा िलवनू त्याला ितबल करण्याचा प्रयत्न केला िा अथण. ‘अश्रु 
र्गाळरे्’ िे शप्रयकरपक्षी त्याच्याशवर्षयीच्या क्रोधामुळे आशर् दुसऱ्या पक्षी (म्िर्जे अग्नीच्या बाबतीत) प्रार् 
वाचशवण्याची आिा नसल्यामुळे. ‘शप्रयकराप्रमार्’ं या उपमेतील श्लेर्षाने उपकृत झालेल्या शप्रयकर या 
उपमानामुळे जो ईष्याशवप्रलंभ सूशचत िोतो, तो ईष्याशवप्रलंभ श्लेर्षोपमा या अलंकारासि (शिवशवर्षयक रशत 
या मुख्य भावाचे) अरं्ग िोतो, केवळ ईष्याशवप्रलंभ िा एकटाच त्याचे अंर्ग िोत नािी. जरी या उदािरर्ात 
वस्तुतः करुर्रसाची प्रतीशत येत असली, तरीिी श्लोकातील मुख्य अथाचे सैौंदयण वाढवण्यात त्या 
करुर्रसाचा कािीिी भार्ग नािी ² िे लक्षात घेऊन वृशत्तकारानंी ‘श्लेर्षाच्या मदतीने’ इतकेच म्िटले, 
‘करुर्रसाच्या मदतीने’ असेिी म्िटले नािी. िा मुद्दा (म्िर्जे रसवदलंकाराचे शनशश्चत के्षत्र) गं्रथकारानंा 
अर्गदी प्रथमच सुचला. ³ त्याला बळकटी आर्ण्यासाठी वृशत्तकार ‘अिा प्रकारच्या उदािरर्ानंाच’ इ. 
शवधान कशरतात. ‘आशर् म्िर्ूनच’ म्िर्जे ज्या अथी येथे शवप्रलंभ िा मुख्य वातयाथण नसून ‘अलंकार’ आिे, 
त्या कारर्ासाठी ‘दोर्षास्पद नािी’ – जर या उिािरर्ात शवप्रलंभ आशर् करुर् या दोिोंपैकी कोर्तािी 
एखादा रस मुख्य असता, तर येथे त्यापंैकी दुसऱ्या रसाला प्रविेच शमळाला नसता. ⁴ शवप्रलंभाचा 
स्थाशयभाव ‘(शवयोर्गातील) रशत’ िा असल्यामुळे त्यात पनुभटेीची अपेक्षा असते. पर् तो शवप्रलंभ, िोक िा 
ज्याचा स्थाशयभाव असतो व ज्यात पुनभटेीची आिा नसते अिा करुर्रसाच्या शवरुद्धच असतो ⁵ (यात 
िकंा नािी). याप्रमारे् (काशरका ५ मधील) ‘अलंकार’ िब्दाच्या शनशमत्ताने, जाता जाता, अंर्गभतू असलेल्या 
दोन शवरोधी रसाचं्या समाविेाचे समथणन करून ‘अिा प्रकारच्या उदािरर्ानंाच’ असे जे म्िटले आिे, 
त्यातील ‘च’ च्या योजनेमार्गील अशभप्राय वृशत्तकार ‘कारर् जेथे’ इ. वातयाने स्पष् कशरतात. 
(संके्षपश्लोकातील) कोर्तािी (अलंकार) म्िर्जे उपमा, (रसवतं्), वरै्गरे कोर्तािी अलंकार. 

 
िी काशरका शलशिण्यामधील गं्रथकाराचा आिय असा :– काव्यात उपमा वरै्गरे अलंकार वापरलेले 

असताना त्याचंी जी पशरन्स्थशत असते, तीच रस, भाव वर्गैरेंची, ते अलंकार असताना, असते. उपमाशद 
अलंकार काय, लकवा रसाशद अलंकार काय, ते ‘अलंकार’ असले तर त्याचं्यािून वरे्गळा दुसरा कोर्ता तरी 
अथण ‘अलंकायण’ असलाच पाशिजे. तो अलंकायण कािीवळेा (सुरुवातीला) जरी केवळ वस्तुस्वरूपाचािी 
असला, तरी त्याचे पुन्िा शवभावाशद रसाङ र्गामंध्ये रूपान्तर िोत असल्याने तोिी (परंपरेने) िवेटी रस, भाव 
इत्याशदकाचंीच अशभव्यन्तत कशरतो; ⁶ म्िर्ून सवण काव्यामंध्ये प्रधानत्वाने व्यंग्य असलेला रस, भाव इ. िाच 
आत्मा (व अलङ कायण) असतो. म्िर्नूच वृशत्तकारानंी (सारािं सारं्गताना) ‘मुख्य असलेल्या रस, भाव 
वर्गैरेंचे अंर्ग म्िर्ून...’ असे म्िटले. या ‘त्याचे’ म्िर्जे मुख्य व आत्मा असलेल्या त्या ध्वनीचे. 
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अलङ काराचें काव्यात कायण कोर्ते, या बाबतीतल्या वृशत्तकाराचं्या म्िर्ण्याचा एकंदर भावाथण 
असा :– उपमेमुळे (व इतर अलंकारामुंळे) जरी वाच्याथण भशूर्षत केला जात असला, तरी ‘भशूर्षत केला 
जारे्’ याचा खरा अथण (अलंकारामुंळे वाच्याथाला) व्यंग्याथाची अशभव्यन्तत करण्याचे सामर्थ्यण प्राप्त करून 
शदले जारे्, िाच िोय. म्िर्ून वस्तुतः ध्वशनरूपी आत्मा (म्िर्जे प्रधानत्वाने व्यंग्य असर्ारा रसभावाशद 
अथण) िाच ‘अलंकायण’ िोय. ⁷ कारर् सलकडी, केयूर इ. लौशकक अलंकाराचंा िरीरािी शनकट संयोर्ग ⁸ 
असला, तरी ते अलंकार िवेटी चेतन आत्म्यालाच अलंकृत करीत असतात, कारर् ते अलंकार त्यानंा 
धारर् करर्ाऱ्या व्यततीच्या शठकार्ी असर्ाऱ्या (शवलासीपर्ा, साधेपर्ा इ.) शचत्तवृत्तीचे सूचक असतात. 
म्िर्जे असे की, शनजीव असलेल्या मृताच्या िरीरावर कंुडले वरै्गरे अलंकार चढशवलेले असले, तरी 
त्यामुंळे ते िरीर कािी सुंदर शदसत नािी, कारर् त्या िरीरात ज्याला अलंकृत करावयाचे, तो आत्माच 
असत नािी. सनं्यािाच्या अरं्गावर सलकडी वरै्गरे (अलंकार) घातले, तर ते िास्यकारक वाटतात, कारर् 
अलंकायण असलेल्या संन्यािाच्या आत्म्याला ते उशचत म्िर्जे साजेसे नसतात. ⁹ खरे म्िर्जे िरीराच्या 
बाबतीत (मर्ग ते िरीर सजीव असो वा शनजीव असो) औशचत्य लकवा अनौशचत्य याचंा प्रशन नसतो, ¹⁰ 
म्िर्ून (अलंकाराचं्या द्वारा) वास्तशवक आत्मा िाच अलंकृत िोतो (िरीर िोत नािी); कारर् ‘मी (आत्मा) 
अलंकारानंी भशूर्षत झालो आिे’ िीच ठाम समजूत अलंकार धारर् करर्ाऱ्याच्या शठकार्ी असते. वृत्तीतल्या 
रसादेः व अलंकारतायाः या दोन्िी िब्दातंील शवभन्तत ‘र्षष्ठी’ िी एकच असली, तरी ती ‘व्यशधकरर्र्षष्ठी’ ¹¹ 
आिे. रसादींचे जे अलंकारत्व (म्िर्जे रसादींच्या शठकार्ी असर्ारा जो अलंकारत्व िा धमण), त्याचा तोच 
‘शवर्षय’ म्िर्जे उदािरर् िोय, असा अथण. याप्रमारे्च पूवीच्यािी (म्िर्जे वृत्तीमधील न रसादेरलंकारस्य 
शवर्षयः) या वातयाचा ¹² अन्वयाथण असा करावा :– (त्यापंैकी कोर्तेिी) रसादींकडून केली जार्ारी जी 
भरू्षशवण्याची शक्रया, शतचे उदािरर् िोर्ार नािी. 

 
‘याप्रमारे्’– म्िर्जे आम्िी (रस व रसवत् अलंकार याचं्या स्वरूपातील) जो वरे्गळेपर्ा साशंर्गतला, 

त्याला अनुसरून. ‘उपमाशद अलंकार’–ज्या उदािरर्ात एक रस अलंकायण असून दुसरा कोर्तािी रस 
त्याला अंर्गभतू नसतो, तेथे असर्ारे उपमाशद अलंकार िेच शनभळे उपमाशद अलंकार िोत. त्यामुळे जेथे 
रसवत् इ. अलंकार (उपमाशदकािंी संसृष् (सकंीर्ण) झालेले असतात, त्या उदािरर्ामुंळे शनभळे उपमाशद 
अलंकाराचें के्षत्रच नािीसे झाले, असे िोत नािी, असा अशभप्राय. ¹³ ‘व रसवत् अलंकार याचें’ – रसवत् 
अलंकारामंध्ये पे्रयस्वी, ऊजणस्वी, समाशित वरै्गरे भावाशद अलंकाराचंािी ¹⁴ समाविे झाला आिे. त्यापंकैी 
िुद्ध भावालंकाराचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्– 

 
‘िे आई जर्गदम्बे! ितदल कमळाच्या पाकळीप्रमारे् कोमल व ताबंसु असलेल्या व जलशविार 

करर्ाऱ्या कलिंसाच्या कूजनाप्रमारे् मधुर नूपुरध्वनीने शननाशदत झालेल्या तुझ्या चरर्ाने तू मिाभयकंर 
मशिर्षासुराच्या मस्तकावर ज्यावळेी जोराने आघात केलास, त्यावळेी तो चरर् सुवर्णमय व प्रचंड अिा 
मेरुपवणताप्रमारे् वजनदार कसा बरे झाला ?’ 

 
या उदािरर्ात मशिर्षासुमर्मदनी देवीची स्तुशत िा मुख्य वातयाथण असून शवतकण , शवस्मय वर्गैरे 

(व्यंग्य) व्यशभचाशरभाव िे त्या मुख्य वातयाथाचे सैौंदयण खुलशवतात, म्िर्ून ते भाव येथे देवीच्या स्तुतीला 
अंर्गभतू िोऊन ‘भावालंकारा’ चा शवर्षय िोतात. 

 
‘रसाभास’ िा अलंकार िोतो, याचे उदािरर् मी रचलेल्या स्तोत्रातील पढुील पद्य– 
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‘िे वाशर् ! सवण काव्यालंकाराचं्या समूिासि सवण काव्यरु्गर्ाचं्या वैभवाने तू संपन्न झालीस, तरी 
त्यामुळे तुला खरी िोभा नािी. सवांचा आत्मा असल्यामुळे शप्रय जो शिव, त्याला तू 
(रु्गर्ालंकारावंाचनूसुद्धा) कोर्त्यािी उपायानंी प्रसन्न केलेस, तरच ते तुझे अलौशकक भरू्षर् िोईल यात 
िकंा नािी. 

 
(वरील पद्याचा दुसरा अथण–) ‘िे नाशयके, जरी सवण प्रकारच्या अलंकारासंि रु्गर्सपंदेने तू भशूर्षत 

झाली असलीस, तरी त्यामुंळे तुला कािी खरी िोभा नािी. तू रु्गर् व अलंकार याचं्या अभावीसुद्धा जर 
आपल्या मंर्गलकारक हृदयवल्लभाची मजी संपादन केलीस, तरच ते तुझे अलौशकक भरू्षर् िोईल यात िकंा 
नािी.’ 

 
यात ‘वार्ीने संपादावयाचे परमसाध्य िकंराची स्तुशत िेच िोय’ िा मुख्य अथण आिे. श्लेर्षामुळे 

प्रतीत िोर्ारा िृरं्गाराभास िा त्या मुख्य वातयाथाचे सैौंदयण खुलशवण्यास कारर्ीभतू झाला आिे. कारर्, 
नाशयका िी शनरु्गणर् व अलंकाररशित असल्यामुळे येथे िृरं्गाररस पूर्णतेस पोिोचत नािी. कारर् म्िटले आिे, 
की, ¹⁵ ‘िृरं्गाररसाला उत्तम श्रेर्ीचे यौवनसंपन्न नायक व नाशयका आवशयक असतात व त्याचंी वरे्षभरू्षा िी 
आकर्षणक असावी लार्गते. ‘भावाभास’ िा मुख्य वातयाथाचे अंर्ग असतानाचे (म्िर्जे ‘ऊजणस्वी’ अलंकाराचे) 
उदािरर् पढुीलप्रमारे्– 

 
‘ज्याने संिार केल्यानंतर उरलेसुरलेले दैत्य त्या कृष्र्ासारख्या रंर्गाच्या काजळाने रंर्गलेली 

आपल्या शप्रयपत्नींची नेत्रकमले सुंदर शदसत असली, तरी ती पािून भयभीत िोतात, तो कृष्र् तुमचे रक्षर् 
करो’ ¹⁶ 

 
यात ज्याचंा स्वभाव दुसऱ्यानंा भयभीत करण्याचा आिे, अिाचंा भीतीने थरकाप िोरे् िी र्गोष् 

अनुशचत िोय तरी ती भीशत भर्गवतंाचा अद भतु प्रभाव या कारर्ामुळे खरोखरीच घडून आली, म्िर्ून येथे 
‘भावाभास’ ¹⁷ आिे. याप्रमारे्च ‘भावप्रिम’ मुख्य वातयाथाला अंर्गभूत असतानाचे (म्िर्जे ‘समाशित’ 
अलंकाराचे) उदािरर् (सहृदयानंी) िोधून काढाव.े 

 
िीपा 
 
१ रस िाच वातयात मुख्य असताना त्याला ‘रसवत् अलंकार’ म्िर्ाव े िे मत भामि, दंडी, उद भट याचें 
आिे. त्याला अनुलक्षनू आनदवधणन ‘मुख्य असलेला रस अलंकार कसा िोईल’ िी अडचर् माडंतात. 
 

श्रीिकंराचायं म्िर्तात–न णह निः णशणक्षतः सन् स्वस्कन्धमाधरोक्ष्यणत । (ब्रह्मसूत्र िाकंरभाष्य, 
३–३–५४). म्िर्जे एखादा डोंबारी िा शकतीिी उत्तम शिकून तयार झाला, तरी तो कािी स्वतःच्याच 
खादं्यावर चढून बसू िकत नािी. तसेच जो, स्वतः आत्मा, अतएव ‘अलंकायण’ आिे, तो स्वतःच स्वतःच्या 
सैौंदयाचे कारर् कसा िोऊ िकेल ? 
 
२ ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’.....’ इत्याशद श्लोक सकंीर्ण रसाशद (म्िर्जे रसवत्) अलंकाराचे 
उदािरर् म्िर्ून शदला आिे. या श्लोकामध्ये िकंराचे लोकोत्तर सामर्थ्यण िा प्रधान वाच्याथण असून श्लेर्ष 
(लकवा शश्लष्ोपमा) या अलंकाराबरोबर सकंीर्ण (शमशश्रत) झालेला ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार िा त्या वातयाथाचे 
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सैौंदयण वाढवीत असल्यामुळे येथे संकीर्ण रसवत् अलंकार आिे. ‘िसतोस काय?’ इ. श्लोकामध्ये वण्यण 
राजाचा लोकोत्तर प्रभाव िा प्रधान वातयाथण व करुर्रस िा त्याचे सैौंदयण वाढशवर्ारा म्िर्नू रसवत् 
अलंकार. करुर् रसाचे दुसऱ्या कोर्त्यािी रसािी लकवा अलंकारािी शमश्रर् झालेले नसल्यामुळे तेथील 
रसवत् अलंकार िुद्ध आिे. ‘संकीर्ण’ याचा अथण दुसऱ्या कोर्त्यािी रसाशद व्यंग्य अथािी लकवा वाच्य अथवा 
व्यंग्य अलंकारािी शमश्रर् झालेला. ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’ इ. श्लोकात खरे पािू जाता करुर्, 
ईष्याशवप्रलम्भ श्रृंर्गार व श्लेर्ष (शश्लष्ोपर्ा) या शतिींचे शमश्रर् झालेले आिे, व म्िर्ून ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार िा 
करुर्रस व श्लेर्ष अलंकार या दोिोंबरोबर संकीर्ण झाला आिे, असे आनंदवधणनानंी म्िर्ावयास िव ेिोते. 
पर् ते येथे आधीच्या वातयात करुर्रसाचा उल्लखे करीत नािीत. यावरून अणभनवगुप्त असे अनुमान 
करतात की, येथे करुर्रस िा प्रधान वातयाथाचे अंर्ग नािी, म्िर्जे करुर् रसामुळे प्रधान वातयाथाच्या 
सैौंदयाची वाढ िोत नािी; पर् िे म्िर्रे् पटण्यासारखे नािी. कारर्, ‘िसतोस काय?’ इ. श्लोकामध्ये 
करुर्रस िा प्रधान वातयाथाचे अंर्ग आिे, असे स्वतः आनंदवधणनानंी वृत्तीमध्ये उद द्योत -२ ‘रसाशद 
अलंकाराचें दोन प्रकार १) िुद्ध’ वर म्िटले आिे. मर्ग ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’ इ 
श्लोकामध्येसुद्धा करुर्रस िा ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार आशर् श्लेर्ष याचं्या बरोबरीने प्रधान वातयाथाचे अंर्ग 
(म्िर्जे त्याचे सैौंदयण वाढशवर्ारा) आिे असे का मानू नये ? उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकाराचे दोन प्रकार 
– २) संकीर्ण’ वर ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् िे दोनिी मुख्य वातयाथाची अंरे्ग (म्िर्जे सैौंदयणवधणक) 
आिेत असे आनंदवधणन म्िर्तात. शिवाय पुढे (कािी आवृत्तीच्या) उद द्योत ३, पृ. ३६९ वर परस्परशवरोधी 
दोन रस एका प्रधान वातयाथाची अंरे्ग असू िकतात असे म्िर्ून ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’ इ. 
श्लोकाचाच िवाला ते देतात. यावरून िे स्पष् िोते की, या श्लोकामध्ये करुर्रस िा वातयाथाचे मुख्यत्वाने 
अंर्ग आिे. “उद द्योत – २ रसाशद अलंकाराचे दोन प्रकार ‘संकीर्ण’” वर आधीच्या वातयात आनंदवधणनानंी 
करुर्रसाच्या अंर्गत्वाचा शनदेि केला नािी िे केवळ अनवधानाने झाले असाव ेलकवा ईष्याशवप्रलंभ रसाची 
संकीर्णता दाखवावयासाठी केवळ शश्लष्ोपमेचा उल्लखे कररे् त्यानंा पुरेसे वाटले असाव ेव म्िर्नू आर्खी 
करुर्रसाचािी उल्लखे करण्याची जरूर वाटली नसावी. आशर् तो उल्लखे त्यानंी लरे्गच पुढच्या वातयात 
केलािी आिे. 
 
३ रसवत् इ. अलंकाराचे शनशश्चत स्वरूप ध्वन्यालोकातच प्रथम साशंर्गतले रे्गले. त्यापूवी भामि, दण्डी, 
उद भट या लेखकानंी रसवत् वरै्गरे अलंकाराचंी लक्षरे् शदलेली असली, तरी त्याचें स्वरूप शनशश्चत केले 
नव्िते. ‘काव्यातून केवळ रसाची प्रतीशत झाली की, तेथे रसवत् अलंकार असतो’ अिीच त्याचंी समजूत 
असलेली शदसते. रस िा मुख्य वातयाथांला अर्गभतू असला, तरच त्याला रसवत् अलंकार म्िर्ावयाचे असे 
त्यानंी कोठेिी म्िटलेले नािी. 
 
४ पािा, उद द्योत ३ मधील २४ वी काशरका. 
 
५ पािा, “उद द्योत – २ प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय” . तेथे करुर्रसाचे 
वैशिष्ट्य सारं्गताना ‘शनरपेक्षभाव’ िा िब्द अशभनवरु्गप्तानंी वापरलेला आिे. (सापेक्ष व शनरपेक्ष िे िब्द 
भरताने नाट्यिास्त्र, ६–४५ नंतरच्या र्गद्यभार्गात योशजले आिेत.) 
 
६ पािा, “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” व “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथाच्या 
प्रकारातं ‘रसाशद’ ”. 
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७ म्िर्जे वाच्याथण िा काव्याचे अंशतम उशद्दष् नसल्याने तो अलंकायण नव्िे. 
 
८ मुळातल्या ‘समवाय’ या िब्दाचा अथण वैिशेर्षक मतानुसार घ्यावयाचा नसून केवळ ‘शनकटचा संबधं’ 
इतकाच घ्यावयाचा. 
 
९ कारर् सनं्यािाची शचत्तवृशत्त शवरार्गी असते, तर अलंकार िे शवलासी शचत्तवृत्तीचे सूचक असतात. म्िर्ून 
अलंकार िे संन्यािाच्या शचत्तवृत्तीला उशचत नसतात. 
 
१० कारर् िरीर िे कधीिी ‘अलंकायण’ असत नािी. 
 
११ बिुतेक वळेा समानशवभन्ततक िब्दाचं्या अथांमध्ये तादात्म्य िा संबधं असतो. पर् कािी वळेा दोन िब्द 
एकाच शवभततीत असले, तरी त्यामंध्ये तादात्म्यसबंंध नसतो. तसेच रसादेः अलंकारतायाः या िब्दाचें 
आिे. या िब्दाचंा अथण ‘रसाशदकािूंन अशभन्न असर्ाऱ्या अलंकारतेचा शवर्षय’ असा नसून, ‘रसादींचे जे 
अलंकारत्व’ म्िर्जे ‘रसादींच्या शठकार्ी असर्ारा अलंकारत्व िा जो धमण, त्याचा शवर्षय’ असा आिे. 
 
१२ पूवीचे वातय म्िर्जे वृत्तीतले ‘न रसादेः अलंकारस्य णवषयः िे वातय. यातील दोन र्षष्ठ्यन्त िब्दाचं्या 
अथांमध्ये तादात्म्य संबधं नसून धमण–धर्ममसंबधं आिे, असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. कारर् ‘रसाशदकाकंडून 
केली जार्ारी भरू्षशवण्याची शक्रया’ असा ते रसादेः अलङ कारस्य या दोन िब्दाचंा अथण कशरतात. पर् येथे 
िा द्राशवडी प्रार्ायाम करण्याचे कारर् नव्िते. कारर् या दोन िब्दाचंा ‘रसाशद िेच अलंकार असण्याचे 
उदािरर्’ असा अभेद दिणशवर्ारा अथणच स्वाभाशवक वाटतो. 
 
१३ कारर् संसृष् लकवा संकीर्ण उपमाशद अलंकार आशर् िुद्ध उपमाशद अलंकार याचंी के्षते्र वर 
दाखशवल्याप्रमारे् अर्गदी वरे्गळी आिेत. 
 
१४ भावाशद अलंकार म्िर्जे भाव, रसाभास, व भावाभास आशर् व्यशभचाशरभावाचा प्रिम िे ज्या 
उदािरर्ामध्ये अंर्गभतू झालेले असतात, असे अनुक्रमे पे्रयस्वी, ऊजणस्वी व समाशित िे अलंकार. याशिवाय 
पुढे मम्मटाशदकानंी भावोदय, भावसंशध व भाविबल िेिी याप्रकारचे आर्खी तीन अलंकार मानले आिेत. 
 

यापंकैी ‘पे्रयस्वी’ अिी शवशिष् सं्ा अशभनवरु्गप्ताशंिवाय कोर्ीिी वापरलेली शदसत नािी. इतरानंी 
याला ‘पे्रयस्’ म्िटले आिे. उद भटाने मात्र ‘काव्यालंकारसारसंग्रि,’ ४–२ मध्ये पे्रयस्वत् अिी सं्ा 
वापरली आिे. 
 
१५ भरताचे नाट्यिास्त्र, ६–४५ नंतरचा र्गद्यभार्ग. या उदािरर्ात यथा–तथा म्िर्जे येन केन प्रकारेि 
म्िर्जे रु्गर्ालंकाराचं्या अभावीच. आशर् असे असूनिी नाशयकेने नायकाला प्रसन्न कररे् यामुळे िृरं्गाररसाचा 
संपूर्णपरे् पशरपोर्ष िोत नािी, तर त्यामध्यें कािीतरी उर्ीव रािते. रु्गर्ालंकाराखेंरीज नाशयकेने नायकाची 
मजी संपादन कररे् िे अनुशचत, म्िर्ून येथे ‘िृरं्गाराभास’ आिे’ असे म्िटले आिे. िा िृरं्गाराभास ‘शिवाची’ 
स्तुशत कररे् िे वार्ीचे परमसाध्य आिे’ या मुख्य वातयाथाचे अंर्ग आिे. 
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१६ पािा, रसभावशवचार (कंर्गले आवृशत्त), पृ. २१५. तेथेिी अशभनवभारतीमध्ये अशभनवरु्गप्तांनी िा श्लोक 
उद धृत केला आिे. 
 
१७ येथे भावाचा म्िर्जे भीशत या व्यशभचाशरभावाचा आभास आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यणद तु चेतनाना ंवाक्याथीभावो रसाद्यलङ्कारस्य णवषय इत्युच्यते, तर्वह उपमादीना ंप्रणवरलणवषयता 

णनर्ववषयता वाणभणहता स्यात् । यस्मादचेतनवस्तुवृत्त े वाक्याथीभूते पुनशे्चतनवस्तुवृत्तान्तयोजनया 
यथाकथणञ्चिणवतव्यम् । अथ सत्यामणप तस्या ंयिाचेतनाना ंवाक्याथींभावो नासौ रसवदलङ्कारस्य णवषय 
इत्युच्यते, तन्महतः काव्यप्रबन्धस्य रसणनधानभूतस्य नीरसत्वमणभणहतं स्यात् । यथा — 

 
तरङ्गभ्रूभङ्गा कु्षणभतणवहगश्रेणिरशना, 
णवकषगन्ती फेनं, वसनणभव संरम्भणशणथलम् । 
यथाणविं याणत स्खणलतमणभसन्धाय बहुशो, 
नदीरूपेिेय ंधु्रवमसहना सा पणरिता ॥ 
 
यथा वा— 
 
तन्वी मेघजलािगपल्लवतया धौताधरेवाश्रुणभः, 
शून्येवाभरिैः स्वकालणवरहाणिश्रान्तपुष्ट्पोदनमा । 
णचन्तामौनणमवाणश्रता मधुकृता ंशब्दैर्ववना लक्ष्यते, 
चण्डी मामवधूय पादपणततं जातानुतापेव सा ॥ 
 
यथा वा— 
 
तेषा ंगोपवधूणवलाससुहृदा ंराधारहःसाणक्षिा,ं 
के्षमं भि कणलन्दशलैतनयातीरे लतावेश्मनाम् । 
णवस्च्छने्न स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना, 
ते जाने जरठीभवस्न्त णवगलन्नीलस्त्वषः पल्लवाः ॥ 
 
इत्येवमादौ णवषयेऽचेतनाना ं वाक्याथीभावेऽणप चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्त्येव । अथ यि 

चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्स्त ति रसाणदरलङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो णनर्ववषयाः प्रणवरलणवषया वा स्युः 
। यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यि चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना नास्त्यन्ततो णवभावत्वेन । 
तस्मादङ्गत्वेन च रसादीनामलङ कारता | यः पुनरङ्गी रसो भावो वा सवाकारमलङ कायगः स ध्वनेरात्मेणत । 
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ध्वन्यालोक 
 
पर् यावर जर कोर्ाचे वरे्गळे म्िर्रे् असेल की, ज्या शठकार्ी सचेतनाचें (जार्त्या सजीवाचें) 

वर्णन कररे् िा वातयाचा मुख्य शवर्षय असतो, तीच उदािररे् रसवदलंकाराच्या के्षत्रात येतील, तर उपमाशद 
अलंकारानंा अर्गदीच थोडे के्षत्र उरेल लकवा मुळीच उरर्ार नािी असे म्िटल्यासारखे िोईल ! कारर्, 
अचेतन वस्तंूचे वर्णन िा वातयाचा मुख्य अथण असला, तरी तेथे त्या अचेतन वस्तंूिी सचेतनाचं्या व्यविाराचा 
संबंध कोर्त्या ना कोर्त्या तरी प्रकाराने जोडलेला असतोच. आता सचेतनाचं्या व्यविाराचंा संबध जोडला 
रे्गला, तरी ज्या काव्यात अचेतन पदाथांचे वर्णन िा काव्याचा मुख्य अथण असतो. ते काव्य रसवत् 
अलंकाराचे उदािरर् िोर्ार नािी असे जर पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् असेल, तर तसे झाल्यास (अचेतनाचें वर्णन 
करर्ाऱ्या, पर्) रसाचे आर्गर असलेल्या शकत्येक काव्यरचना नीरस आिेत, असे म्िटल्यासारखे िोईल. 
उदा.– 

 
“(िे) तरंर्ग म्िर्जे शतने वक्र केलेल्या भु्रकुटी िोत. िी प्रवािाच्या आसपास उडर्ाऱ्या पक्ष्याचंी रारं्ग 

म्िर्जे शतचा कमरपट्टाच ! रार्गाच्या भरात सैल झालेल्या शतच्या वस्त्राप्रमारे् असलेला िा फेस िी आपल्या 
मार्गोमार्ग ओढून घेत आिे. आशर् ज्या अथी िी नदी वाटेतले शकत्येक अडथळे चुकवीत (माझ्या शकत्येक 
अपराधाचंी आठवर् िोऊन उवणिीने अडखळत चालाव,े तसे) वडेेवाकडे वळसे घेऊन वािते आिे, त्या अथी 
त्या कोपनेने खात्रीने या नदीचेच रूप घेतले असले पाशिजे.” ¹ 

 
लकवा दुसरे उदािरर्— 
 
“या लतेचे पल्लव मेघाचं्या जलाने शभजून रे्गल्यामुळे िी लता म्िर्जे जर्ू अधरोष्ठ अश्रूंनी धुतला 

रे्गलेली ती तनुर्गात्री आिे, असेच मला वाटते. या लतेचा फुले येण्याचा िा काळ नसल्याने फुले येरे् 
थाबंलेली िी लता म्िर्जे एकिी अलंकार न घातलेली ती उवणिीच जर्ू. भृरं्गाचं्या रंु्गजारवाच्या अभावी िी 
लता, शवचारात मग्न असल्याने मौन धारर् केलेल्या शतच्यासारखी भासते. यामुळे मारे्ग मी शतच्या पाया 
पडलो असताना शतने रार्गाच्या भरात मला जे शझडकारले, त्याचा शतला जर्ू पश्चात्ताप िोत आिेसे वाटते.” 
² 

 
लकवा आर्खी एक उदािरर्– 
 
“शमत्रा! यमुनातीरावरील त्या लतार्गृिाचें कुिल आिे ना? ती लतार्गिेृ म्िर्जे र्गोपींचे 

प्रर्यक्रीडेच्या वळेचे सोबती व राधेने माझ्यािी केलेल्या एकातंाचे साक्षीदार िोते. त्यावळेी रशतिय्या 
रचण्यासाठी िळुवारपरे् तोडलेल्या पल्लवाचंा तो उपयोर्ग आता संपला असल्याने त्याचंा शिरवरे्गारपर्ा 
लोपून त्या पल्लवानंा मला वाटते आता फार जूनपर्ा येत असेल.” 

 
यासंारख्या उदािरर्ातं मुख्यतया अचेतनाचेंच वर्णन असले, तरी त्याचं्यािी चेतन वस्तंूच्या 

वर्णनाचा संबधं जोडण्यात आलेला आिेच. ह्यावर तुम्िी जर असे म्िर्ाल की, ‘याप्रमारे् चेतन वस्तंूच्या 
वर्णनाचा संबधं जोडला असेल, तेथेिी रसाशद अलंकार समजावा,’ तर असे झाल्यास उपमाशद अलंकारानंा 
(मुख्य अलंकार म्िर्ून) जार्गा मुळीच उरर्ार नािी, लकवा उरली तर फारच थोडी उरेल. कारर्, असे 
अचेतन वस्तंूचे वर्णन सापडर्ारच नािी की, िवेटी ज्याच्यािी चेतन वस्तंूच्या वर्णनाचा शनदान शवभाव या 
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नात्याने तरी सबंंध पोिोचत नािी. म्िर्ून रसाशद िे अंर्गभतू असतील तरच त्यानंा अलंकार म्िर्ाव.े पर् जो 
रस लकवा भाव अंर्गी असेल, सवणथैव ‘अलंकायण’च असेल, तो (ध्वशनकाव्याचा) आत्मा िोय. 

 
लोचनम् 

 
‘मे मणत’ णरत्यनेन यत्परमतं सूणचतं तद दूषिमुपन्यस्यणतयदीत्याणदना । परस्य चायमाशयः– 

अचेतनाना ं णचत्तवृणत्तरूपरसाद्यसभंवात्तििगने रसवदलङ कारस्यानाशङक्यत्वात्त णिभक्त एवोपमादीनां 
णवषय इणत । एतद दूषयणत–तहीणत । तस्मािचनाणितोणरत्यथगः । नन्वचेतनविगनं णवषय 
इत्युक्तणमत्याशङ क्य हेतुमाह–यस्माणदणत । यथाकथणञ्चणदणत णवभावाणदरूपतया । तस्याणमणत 
चेतनवृत्तान्तयोजनायाम् । नीरसत्वणमणत । यि णह रसस्तिावश्य ंरसवदलङ कार इणत परमतम्, ततो न 
रसवदलङ कारशे्चन्नूनं ति रसो नास्तीणत परमताणभप्रायान्नीरसत्वमुक्तम् । न त्वस्माकं रसवदलङ काराभाव े
नीरसत्वम्, अणप तु ध्वन्यात्मभूतरसाभावे, तादृक्च रसोऽिास्त्येव । 

 
तरङे्गणत । तरङ गा एव भ्रूभङ गा यस्याः । णवकषगन्ती णवलम्बमानं बलादाणक्षपन्ती । वसनमंशुकम् । 

णप्रयतमालम्बनणनषेधायेणत भावः । बहुशो यत्स्खणलतं येऽपराधास्तानणभसन्धाय हृदयेनैकीकृत्यासहमाना 
माणननीत्यथगः । अथ च मणियोगपश्चात्तापासणहष्ट्िुस्तापशान्तये नदीभावं गतेणत । 

 
तन्वीणत । णवयोगकृशाप्यनुतप्ता चाभरिाणन त्यजणत । स्वकालो वसन्तग्रीष्ट्मप्रायः । 

उपायणचन्तनाथं मौनं, णकणमणत पादपणततमणप दणयतमवधूवत्यहणमणत च णचन्तया मौनम् । चण्डी कोपना । 
एतौ श्लोकौ नदीलताविगनपरौ तात्पयेि पुरूरवस उन्मादाक्रान्तस्योस्क्तरूपौ । 

 
तेषाणमणत । हे भि! तेषाणमणत ये ममैव हृदये स्स्थतास्तेषाम् । गोपवधूना ंगोपीना ं ये णवलाससुहृदो 

नमगसणचवास्तेषाम् । प्रच्छन्नानुराणगिीना ंनान्यो नमगसुहृिवतीणत । राधायाश्च साणतशय ंपे्रमस्थानणमत्याह–
राधासम्भोगाना ं ये साक्षाद्िष्टारः । कणलन्दशैलतनया यमुना, तस्यास्तीरे लतागृहािा ं के्षमं कुशलणमणत 
काक्वा प्रश्नः । एवं तं दृष्टे् वा गोपदशगनप्रबुिसंस्कार आलम्बनोिीपनणवभावस्मरिात् प्रबुिरणतभाव- 
[कल्पलताशववेक, पृ. १३२ वर प्रबुिरणतभावः असा पाठ आिे.] मात्मगतमौत्सुक्यगभगमाह िारकागतो भगवान् कृष्ट्िः – 
स्मरतल्पस्य मदनशय्यायाः कल्पनाथं ‘मृदु सुकुमारं कृत्वा यश्छेदस्त्रोिनं स एवोपयोगः साफल्यम् । अथ च 
स्मरतल्पे यत्कल्पनं क्लृस्प्तः स एव मृदुः सुकुमार उत्कृष्टश्छेदोपयोगस्त्रोिनफलं तस्स्मन् णवस्च्छने्न । 
मय्यनासने्न का स्मरतल्पकल्पनेणत भावः । अत एव परस्परानुगणनश्चयगभगमे वाह-ते जान इणत । 
वाक्याथगस्याि कमगत्वम् । अधुना जरठीभवन्तीणत । मणय तु सणन्नणहतेऽनवरतकणथतोपयोगाने्नमे 
जराजीिगताणखलीकारं कदाणचदवाप्नुवन्तीणत भावः । णवगलन्ती नीला स्त्वड येषाणमत्यनेन 
कणतपयकालप्रोणषतस्याप्यौत्सुक्यणनभगरत्वं ध्वणनतम् । एवमात्मगतेयमुस्क्तयगणद वा गोपं प्रत्येव 
सम्प्रधारिोस्क्तः । बहुणभरुदाहिैमगहतो भूयसः प्रबन्धस्येणत यदुक्तं तत्सूणचतम् । 

 
अथेत्याणद । नीरसत्वमि मा भूयाणदत्यणभप्रायेिेणत शेषः । 
 
ननु यि चेतनवृत्तस्य सवगथा नानुप्रवेशः स उपमादेर्ववषयो भणवष्ट्यतीत्याशङ्प्क्याह–यस्माणदत्याणद । 

अन्तत इणत स्तम्भपुलकाद्यचेतनमणप वण्यगमानमनुभावत्वाच्चतेनमाणक्षपत्येव तावत् । णकमिोच्यते । 
अणतजडोऽणप चन्िोद्यानप्रभृणतः स्वणवश्रान्तोऽणप वण्यगमानोऽवश्य ंणचत्तवृणत्तणवभावता ंत्यक्त्वा काव्येऽनाख्येय 
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एव स्यात्, शासे्त्रणतहासयोरणप वा । एवं परमतं दूषणयत्वा स्वमतमेव प्रत्याम्नायेनोपसंहरणत तस्माणदणत । 
यतः परोक्तो णवषयणवभागो न युक्त इत्यथगः । भावो वेणत वा ग्रहिात्तदाभासतत्प्रशमादयः । सवाकारणमणत 
णक्रयाणवशेषिम् । तेन सवाकारणमत्यथग । अलङ्कायग इणत । अत एव नालङ कार इणत भावः । 

 
लोचन 

 
‘असे माझे मत आिे’ या (पाचव्या काशरकेतील) िब्दानंी (रसवत् इ. अलंकाराचं्या बाबतीत) 

दुसऱ्याचें ³ जे मत सूशचत झाले आिे, त्या मताचे खंडन करण्यासाठी (वृशत्तकार) ‘(पर् यावर) जर’ इ. 
वातयाने प्रारंभ कशरतात. आशर् ‘दुसऱ्या’ंच्या या म्िर्ण्यामार्गील शवचारसरर्ी पुढीलप्रमारे् आिे– 
‘अचेतनाचं्या म्िर्जे शनजीवाचं्या शठकार्ी शचत्तवृशत्तरूपी रस म्िर्जे स्थाशयभाव असू िकत नसल्याने 
शनजीवाचं्या वर्णनामध्ये रसवत् अलंकार असण्याची िकंािी घेरे् योग्य िोर्ार नािी, म्िर्ून उपमाशद 
अलंकाराचें के्षत्र रसवत् इ. अलंकाराचं्या के्षत्रािून शभन्नच आिे ⁴ या शवचारसरर्ीचे खंडन (वृशत्तकार) ‘तर 
(या म्िर्ण्याचा)’ इ. वातयानंी कशरतात. ‘तर’ म्िर्जे ‘प्राचीन आलंकाशरकाचें असे म्िर्रे् असल्यामुळे.’ 
‘पर् काय िो, शनजीवाचें वर्णन िा उपमाशद अलंकाराचंा स्वतंत्र शवर्षय आिे, असे आमचे म्िर्रे् आिे असा 
मुद्दा पूवणपक्ष पुढे करील िे ओळखूनच तो मुद्दा बरोबर नािी याचे कारर् वृशत्तकार ‘कारर्’ इ. िब्दानंी 
सारं्गतात. ‘कोर्त्या तरी प्रकाराने’ म्िर्जे शवभाव, अनुभाव वर्गैरेंच्या नात्याने. ‘तो’ म्िर्जे सजीवाचं्या 
िकीकतीचा (अचेतनाचं्या वर्णनािी) संबधं. ‘नीरस आिेत’ इ. —कारर् पूवणपक्षाचे मत असेच आिे की, 
जेथे जेथे रस असेल, तेथे तेथे रसवत् अलंकार असर्ारच! म्िर्ून (अचेतन वस्तंूचे वर्णन केले 
असल्यामुळे) रसवत् अलंकार जेथे नसतो, तेथे तेथे वस्तुतः रसिी नसतो’ असा पूवणपक्ष्याच्या म्िर्ण्याचा 
आिय असल्यामुळे ‘नीरसत्व मानाव े लारे्गल’ असे वृशत्तकारानंी म्िटले. पर् आमच्या मताप्रमारे् ‘रसवत् 
अलंकार नसलेल्या काव्यात रस नसतो’ असे िोत नािी, तर ‘ध्वशनकाव्यामध्ये प्राधान्याने प्रकट िोर्ारा रस 
जीमध्ये नसेल तीच रचना नीरस िोय’ असा आमच्या मतातील आिय आिे, आशर् आता लरे्गच शदल्या 
जार्ार असलेल्या तीन उदािरर्ामंध्ये (व तत्सदृि काव्यामंध्ये) तसा (म्िर्जे ध्वशनकाव्याचा र्गाभा 
असर्ारा) रस आिेच की! 

 
‘(िे) तरंर्ग’ इ– तरंर्ग ह्याच शजच्या भु्रकुटी आिेत, अिी. ‘ओढून घेत आिे.’ म्िर्जे मारे्ग 

लोंबर्ाऱ्या फेसाला जोराने आपल्याबरोबर खेचून नेत आिे. वस्त्र म्िर्जे रेिमी साडी, शप्रयकराने ती साडी 
धरून आपल्याला अडव ूनये, म्िर्ून शप्रयकराने वारंवार केलेली जी स्खशलते म्िर्जे अनेक अपराध, त्याचंी 
आठवर् िोऊन म्िर्जे ते सर्गळे लक्षात घेऊन. ते सिन करू न िकर्ारी म्िर्जे कु्रद्ध झालेली, िा अथण. 
आशर् मर्ग माझ्या शवयोर्गाच्या वदेना आशर् शतला िोर्ारा पश्चात्तापिी सिन न झाल्याने त्या तापाचे िमन 
करण्यासाठंी शतनें नदीचे रूप घेतले आिे. (असािी आिय येथे ध्वशनत झाला आिे.) 

 
‘ती तनुर्गात्री’ इ.– शवरिाने कृि व पश्चात्तापाने व्यशथत झालेली स्त्री अलंकाराचंा त्यार्गच ⁵ कशरते. 

आपला (फुले येण्याचा) काळ म्िर्जे मुख्यतः वसन्त, ग्रीष्म वर्गैरे ऋतंूचा काळ. (पनुमीलनाच्या) उपायाचंा 
एकाग्रतेने शवचार करता येण्यासाठी मौन धारर् केलेली आशर् ‘शप्रयकर माझ्या पाया पडला तरीदेखील मी 
त्याला का बरे शझडकारले?’ या (अनुतापरूपी) शवचारानेिी मौनाचा अवलंब करर्ारी ‘चण्डी’ म्िर्जे कु्रद्ध 
झालेली. 
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िा व याच्या आधीचा या दोन्िी श्लोकाचें शवर्षय अनुक्रमे नदीचे व वलेीचे वर्णन िे असले. तरी ते 
मुख्यत्वकेरून भ्रशमष् झालेल्या परुूरव्याचे (उवणिीला उदे्दिून) बोलरे् या स्वरूपाचे आिेत. ⁶ 

 
‘त्याचें (लतार्गृिाचें)’ इ. – िे शमत्रा! त्याचें म्िर्जे जी लतार्गृिे माझ्याच हृत्पटलावर स्मृशतरूपाने 

कोरली रे्गली आिेत, त्याचें. र्गोपवधूचे म्िर्जे र्गोपींचे. प्रर्यक्रीडेच्या वळेचे सोबती म्िर्जे (र्गोपींना) 
मनोरंजनाच्या वळेी जे नेिमी साथ करर्ारे असत, त्याचें. कारर् ज्या चोरून पे्रम कशरतात, त्यानंा (अिा 
लतार्गृिाखेंरीज) दुसरा कोर्ीिी प्रर्यक्रीडेच्या वळेी मदतनीस नसतोच. शिवाय ती लतार्गृिे म्िर्जे 
(त्यातल्या त्यात) राधेच्या शविरे्षच आवडीचे शवर्षय िोती, िे कृष्र्ाने ‘राधेिी मी केलेल्या क्रीडा ज्यानंी 
प्रत्यक्ष पाशिल्या’ या िब्दानंी म्िटले आिे. ‘कशलन्द पवणताची कन्या म्िर्जे यमुना. शतच्या तीरावरील 
लतार्गृिाचें कुिल? असा प्रशनाथणक स्वर काढून सुचशवलेला प्रशन. याप्रमारे् त्या र्गोपालाला शवचारल्यानंतर 
त्याला पािून कृष्र्ाच्या मनातील पूवीचे (र्गोकुळातील प्रर्यरम्य प्रसंर्गाचें) संस्कार जार्गतृ झाले आशर् 
(राधा व इतर र्गोपी या) त्यावळेच्या आलंबन शवभावाचं्या व (लतारृ्गिे इ.) उद्दीपन शवभावाचं्या स्मरर्ामुळे 
(सध्या) द्वारकेमध्ये रािर्ाऱ्या भर्गवान् कृष्र्ाच्या मनातील रशतभाव उद बुद्ध िोऊन तो उत्सुकतेने स्वतःिी 
पुढीलप्रमारे् म्िर्तो. स्मरतल्प म्िर्जे रशतिय्या रचण्याकशरता मृदुपरे् म्िर्जे िळुवारपरे् जो छेद म्िर्जे 
खुडले जाण्याची शक्रया, तोच (त्या पल्लवाचंा) उपयोर्ग म्िर्जे त्याचं्या जीशवताची सफलता िोय. तसेच 
रशतिय्येवर ते पल्लव रचले जारे् म्िर्जे अंथरले जारे् िाच मृदु म्िर्जे नाजूक उत्कृष् असा त्याचं्या छेदाचा 
उपयोर्ग म्िर्जे ते खुडले जाण्याचे फळ. ते फळ आता नष् झाल्यावर. मी त्या िय्येवर आरूढ िोर्ार 
नसताना ⁷ रशतिय्या रचनू काय फायदा, िा भावाथण. म्िर्ूनच आपले व र्गोपींचे एकमेकावंरील पे्रम अजूनिी 
शटकून आिे, या खात्रीने कृष्र् ‘मला वाटते’ इ. वातय म्िर्तो. ४ र्थ्या ओळीतील ‘त्या पल्लवानंा आता 
जूनपर्ा’ इ. वातयाचा अथण िे ‘मला वाटते’ यातील शक्रयेचे (व्याकरर्दृष्ट्या) कमण आिे. ‘आता जूनपर्ा 
येत असेल’ – पर् मी र्गोकुळात असताना मात्र त्या पल्लवाचंा वर साशंर्गतलेला उपयोर्ग सतत िोत असल्याने 
त्या पल्लवानंा कधीिी जराजीर्ण िोण्याची अवकळा प्राप्त िोत नसे ⁸ िा भावाथण. ‘लोपत चालला आिे 
शिरवरे्गारपर्ा ज्याचंा’ असे म्िर्ून असे सूशचत केले आिे की कृष्र्ाला र्गोकुळ सोडून दूर रे्गल्याला शकतीतरी 
शदवस झाले असले, तरीसुद्धा त्याला यमुनातीरावरील लतार्गृिाचंी काय अवस्था झाली असेल ते 
जार्ण्याची उत्कंठा आिे. अिा रीतीने कृष्र्ाचे िे बोलरे् स्वतःिी आिे लकवा त्या लतार्गिृाचंी अवस्था 
जार्ण्यासाठी कृष्र्ाने िे िब्द त्या र्गोपालालाच उदे्दिून म्िटले असण्याचीिी ितयता आिे. पुष्कळ 
उदािररे् देऊन वृशत्तकारानंी पूवी वृत्तीतले ⁹ ‘शकत्येक काव्यरचा’ इ. आपले म्िर्रे् शसद्ध केले आिे. 

 
‘आता ह्यावर तुम्िी असे म्िर्ाल की,’ इ.– ‘यासारख्या काव्यरचना नीरस ठरू नयेत या 

अशभप्रायाने’ या िब्दाचंी भर घालावी. ‘पर् काय िो, ज्या काव्यातं सचेतनाचंा मुळीच संबंध नसेल ती काव्ये 
िे उपमाशदकाचें के्षत्र िोईलच की! अिी पूवणपक्ष्याचंी िकंा कल्पून शतचे उत्तर वृशत्तकार ‘कारर् असे’ …इ. 
वातयाने देतात. िवेटीं’ …इ….िरीर शनश्चल िोरे्, रोमाचं, इ. अचेतन िारीशरक, अवस्थाचें वर्णनिी. त्या 
अवस्था ‘अनुभाव’ (म्िर्जे कोर्ता तरी स्थाशयभाव मनात जार्गृत झाल्याचे पशरर्ाम) असल्यामुळे त्या 
अवस्था जार्त्या व्यततींच्या अन्स्तत्वाचे अटळपरे् सूचन कशरतातच. याबाबत अशधक काय सारं्गायचे? 
(थोडतयात सारं्गावयाचे म्िर्जे) सवणस्वी अचेतन अिा चन्द्र, उद्यान; इत्यादींने वर्णन त्याचं्या स्वतःसाठीच 
केले, तरी ते खात्रीने कोर्त्यातरी शचत्तवृत्तीचे उद्दीपनशवभाव िोर्ारच. तसे उद्दीपनशवभाव ते िोत नसले, 
तर त्या र्गोष्ींचे काव्यात वर्णन कररे् योग्य िोर्ार नािी. इतकेच नव्िे, तर िास्त्र लकवा इशतिास या 
स्वरूपाच्या गं्रथातंिी तसे वर्णन कररे् अयोग्यच ¹⁰ िोय. याप्रमारे् रसवत् इ अलंकाराचं्या बाबतीतले 
दुसऱ्या पक्षाचे मत सदोर्ष आिे असे दाखशवल्यानंतर आपलेच (पूवी ¹¹ साशंर्गतलेले) मत पुन्िा सारं्गून 
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वृशत्तकार ‘म्िर्ून (रसाशद)’ इ. वातयाने या सवण शववचेनाचा समारोप कशरतात. ‘म्िर्नू’ याचा अथण पूवणपक्षाने 
दाखशवलेला रसवत् इ. अलंकाराचंा खास प्रातं ¹² िा बरोबर नािी, म्िर्ून, असा आिे. ‘लकवा भाव’ यातील 
‘लकवा’ या िब्दाने भावाभास, भावप्रिम वर्गैरेंचािी अतंभाव सूशचत िोतो. ‘सवणथैव’ (सवाकारम्) िे 
शक्रयाशविरे्षर् ¹³ आिे. त्याचा अथण ‘सवण प्रकारानंी, सवणस्वी’ असा आिे. ‘अलंकायण’– म्िर्ूनच (म्िर्जे 
‘अलंकायण’ असल्यामुळेच) तो ‘अलंकार’ नािी, िे तात्पयण ॥ ५ ॥ 

 
िीपा 
 
१. शवक्रमोवणिीय, अंक ४, श्लोक २८. 
 
२ शवक्रमोवणिीय, अंक ४, श्लोक २८. 
 
३ दुसऱ्याचें म्िर्जे भामि, दण्डी व उद भट या प्राचीन आलंकाशरकाचें. 
 
४ तात्पयण, अचेतनाचें वर्णन जेथे केलेले असते, तेच (प्रधानत्वाने असलेल्या) उपमाशद अलंकाराचें के्षत्र िोय 
व सचेतनाचें वर्णन जेथे असते तेवढेच रसवत् इ. अलंकाराचें के्षत्र, असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
 
५ कारर् शप्रयकराच्या अनुपन्स्थतीत शतला अलंकार घालावसेे वाटत नािीत. 
 
६ म्िर्जे वाच्य वर्णनाचा शवर्षय जरी नदी व लता या अचेतन वस्तु िा असला, तरी त्या दोन अचेतन 
वस्तंूवर पश्चात्तापाने पोळलेल्या सचेतन उवणिीचा आरोप केलेला असल्यामुळे तेथे सचेतनाचं्या व्यविाराचंा 
अचेतनाचं्या व्यविारािी सबंंध जोडला आिे. यामुळे अचेतन वस्तूचे वर्णनसुद्धा येथे िवेटी शवप्रलभ 
िृरं्गाररसाची प्रतीशत करून देतेच. 
 
७ िा अनासीने याचा अथण. आस् धातूचा (उपन्स्थत) असरे् असािी अथण िोतो. तो घेतल्यास मणय अनासीने 
इ. वातयाचा अथण ‘आता मी र्गोकुळात नसल्यामुळे रशतिय्या कोर्ासाठी रचावयाची?’ असा िोईल. 
 
८ यातील तात्पयण असे आिे की, पूवी कृष्र् र्गोकुळात असताना त्या वलेींचे पल्लव वारंवार तोडले जात 
असल्यामुळे त्या लतानंा नवीन पालवी फुटत असे, म्िर्ून त्या नेिमी शिरव्यार्गार पल्लवानंी आच्छाशदत 
असत. परंतु आता कृष्र् र्गोकुळात नसल्याने त्या वलेींचे पल्लव कधीच तोडले जात नािीत, म्िर्ून 
शनसर्गणक्रमाने त्यानंा शपवळे, जून िोण्याचा दुधणर प्रसंर्ग प्राप्त िोतो. 
 
९ पािा, “उद द्योत – २ रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे खंडन”. 
 
१० काव्यातच नव्िे तर िास्त्र, इशतिास इत्याशद गं्रथामंध्येिी जे शवर्षय वर्मर्लेले असतात, ते सवण मानवाचं्या 
उपयोर्गासाठीच वर्मर्लेले असतात, म्िर्ून िास्त्राशद गं्रथामंधील अचेतन वस्तंूच्या वर्णनाचािी मानवाच्या 
जीवनािी व भावनािंी शजव्िाळयाचा सबंंध असतोच. तो तसा नसेल, तर मानव असा गं्रथ िातातिी घेर्ार 
नािी. 
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११ पािा, “उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकार’ व ‘रसाशद अलंकाराचे दोन प्रकार २) संकीर्ण’” वरील ‘पर् 
ज्या शठकार्ी’ इ. वातय. 
 
१२ मुळातल्या णवषयणवभागः या िब्दाचा अथण रस व रसवत् अलंकार याचंी वरे्गवरे्गळी के्षते्र असा केला, तर 
तो तेथे जुळत नािी, कारर् आनंदवधणनापूंवीच्या लोकानंी रस व रसवत् अलंकार याचंी शभन्नशभन्न के्षते्र 
दाखशवलेली नािीत, तर त्यानंी रसालाच रसवत् अलंकार म्िटले आिे. म्िर्नू णवषयणवभागः याचा अथण 
आम्िी ‘रसवत् इ. ‘अलंकाराचें खास के्षत्र’ असा केला आिे. 
 
१३ ‘सवणथैव’ िे ‘अलंकायण’ यामधील ‘अलंकृत केले जारे्’ या शक्रयेचे शविरे्षर् आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
णकञ्च 

 
तमथगमवलम्बन्ते येऽणङ्गनं ते गुिाः स्मृताः । 
अङ गाणश्रतास्त्वलङ्कारा मन्तव्याःकिकाणदवत् ॥ ६ ॥ 
 
ये तमथं रसाणदलक्षिमणङ्गनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुिाः शौयाणदवत् । वाच्यवाचकलक्षिान्यङ गाणन 

ये पुनराणश्रतास्तेऽलङ कारा मन्तव्याः किकाणदवत् ॥ ६ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
आर्खी असे की— 
 
‘तो’ अथण अंर्गी असताना जे त्याच्या आश्रयाने असतात, त्यानंा ‘रु्गर्’ माशनले आिे. पर् जे (त्या 

अंर्गी अथाच्या) ‘अंर्गा’ंच्या आश्रयाने असतील, त्यानंा कंकरे् वर्गैरेप्रमारे् ‘अलंकार’ समजाव.े ॥ ६ ॥ 
 
तो रसाशद–स्वरूपाचा अथण अंर्गी असताना जे त्याच्या आश्रयाने असतात, ते (मनुष्य वर्गैरेंच्या 

शठकार्ी असर्ाऱ्या) िौयाशदकापं्रमारे्च ‘रु्गर्’ िोत, पर् जे वाच्य अथण व वाचक िब्द या प्रकारच्या अंर्गाचं्या 
¹ आश्रयाने असतील, ते कंकर्ाशदकापं्रमारे् ‘अलंकार’ मानाव.े ॥ ६ ॥ 

 
लोचनम् 

 
अलङकायगव्यणतणरक्तश्चालङारोऽभ्युपगन्तव्यः, लोके तथा णसित्वात्, यथा गुणिव्यणतणरक्तो गुिः 

। गुिालङ कारव्यवहारश्च गुणिन्यलङकाये च सणत युक्तः । स चास्मत्पक्ष एवोपपन्न इत्यणभप्रायियेनाह– 
णकञे्चत्याणद । न केवलमेतावद युस्क्तजातं रसस्याणङगत्व,े यावदन्यदपीणत समुच्चयाथगः । 
काणरकाप्यणभप्रायियेनैव योज्या । केवलं प्रथमाणभप्राये प्रथमं काणरकाधं दृष्टान्ताणभप्रायेि व्याख्येयम् । एवं 
वृणत्तग्रन्थोऽणप योज्यः ॥ ६ ॥ 
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लोचन 
 
आशर् अलंकार िा नेिमी अलंकायािून (म्िर्जे ज्याला अलंकृत करावयाचे त्या मुख्य अथािून) 

वरे्गळाच मानला पाशिजे, कारर् व्यविारात नेिमी तसाच अनुभव येतो. ² ज्याप्रमारे् रु्गर् िा नेिमी रु्गर्ाचं्या 
आश्रयािून (म्िर्जे जो रु्गर्संपन्न असतो, त्यािून) वरे्गळाच असतो, त्याप्रमारे्. आशर् रु्गर् व अलंकार या 
सं्ाचंा उपयोर्ग कररे् िे ते रु्गर् लकवा अलंकार याचंा आश्रय असर्ारा कोर्ीतरी स्वतंत्रपरे् अन्स्तत्वात 
असेल, तेव्िाच योग्य िोईल. ³ त्या सं्ाचंा वापर आम्िी साशंर्गतलेले मत मानल्यासच ⁴ अन्वथणक ठरतो. िे 
दोन अशभप्राय ध्यानात घेऊनच वृशत्तकार ‘आर्खी असे की’ इ. िब्दानंी काशरकेची प्रस्तावना कशरतात. 
‘आर्खी’ या वृत्तीतल्या िब्दामार्गील अशभप्राय असा की, रस िा ‘अंर्गी’ असताना केवळ आतापयंत 
साशंर्गतलेल्या ⁵ कारर्ामुंळेच अलंकार िा अलंकायािून शभन्न असल्याचे शसद्ध िोते असे नािी, तर याला 
समथणक असे आर्खीिी एक कारर् आिे. ⁶ ६ व्या काशरकेचा अथणिी िे दोन्िी अशभप्राय लक्षात घेऊनच 
लावला पाशिजे. मात्र या संदभात एवढेच लक्षात ठेवाव े की, पशिल्या अशभप्रायाच्या बाबतीत सिाव्या 
काशरकेचा पूवांधण िा उत्तराधातील अथण स्पष् करर्ारा ‘दृष्ातं’ िोईल. ⁷ त्याचप्रमारे् या काशरकेवरील 
वृत्तीतल्या वातयाचंािी अथण करावा. ॥ ६ ॥ 

 
िीपा 
 
१ दण्डीच्या ‘काव्यादिा’ तील पुढील वचन पािा :— 
 

तैः शरीरं च काव्यानामलङ काराश्च दर्वशताः । 
शरीरं तावणदष्टाथगव्यवस्च्छन्ना पदावली ॥ 

 
(अथण– प्राचीन साशित्यिास्त्रकारानंी काव्याचे िरीर आशर् अलंकार याचें शववचेन केले आिे. काव्याचे िरीर 
म्िर्जे सुंदर आियाने युतत असलेला पदसमूि िोय.) 
 
२ लौशकक व्यविारात अंर्गावर घातले जार्ारे अलंकार िे अलंकायण असलेल्या आत्म्यािून अर्गदी शनराळेच 
असतात. ते अलंकार प्रथम िरीराला भरू्षशवतात असे माशनले, तरी त्या अलंकायण िरीरािूनिी ते शभन्नच 
असतात. अथात् आनंदवधणन व अशभनवरु्गप्त याचं्या मताने िरीर िे अलंकायण नसते, तर आत्मा िाच 
अलंकायण असतो. (पािा “उद द्योत – २ ‘वस्तुतः रसध वशन िाच आत्मा व अलंकायण’” वरील ‘खरे म्िर्जे 
िरीराच्या बाबतीत…’ इ. वातये). 
 
३ काव्याच्या संदभात ज्या अथी रु्गर् व अलंकार िे िब्द वापरले जातात, त्या अथी काव्यातिी त्या 
रु्गर्ालंकारािूंन शनराळे असे अनुक्रमे रु्गर्ी व अलंकायण र्गृिीत धरले जातातच. 
 
४ आम्िी साशंर्गतलेले मत म्िर्जे रु्गर्ाचंा आश्रय व अलंकाराकंडून भरू्षशवला जार्ारा रसाशदरूप व्यंग्याथण िा 
रु्गर् व अलंकार यािूंन वरे्गळाच आिे, िे मत. यापूवीच्या लेखकानंी रसाला (मर्ग तो प्रधान असला तरी 
त्याला) अलंकार मानले व अलंकार आशर् अलंकायण याचंा त्यानंी शववके केला नािी. 
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५ म्िर्जे काशरका ५ मध्ये व तीवरील वृत्तीमध्ये साशंर्गतलेल्या पढुील दोन कारर्ामुंळे :– (१) रसाशद िे 
दुसऱ्या किाचे तरी अंर्ग असतील, तरच ते ‘अलंकार’ िोतात आशर् (२) रसाशद जर ‘प्रधान’ असतील, तर 
ते ‘अलंकायण’ िोऊन ‘ध्वशन’ ठरतात. 
 
६ ते कारर् असे :– जे अंर्गाच्या म्िर्जे काव्याच्या िरीराच्या आश्रयाने राितात, ते ‘अलंकार’ िोत. 
काव्याचे िरीर िे ‘अलंकायण’ असर्ाऱ्या काव्याच्या आत्म्यािून शभन्नच असते. 
 
७ म्िर्जे ‘ज्याप्रमारे् रसाशद अथावर जे अवलंबून असतात त्यानंा रु्गर् म्िर्तात, त्याप्रमारे् जे 
काव्यिरीराच्या आश्रयाने असतात त्यानंा अलंकार म्िर्ाव’े असा काशरकेचा अथण िोईल. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तथा च– 

 
शृङ गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः । 
तन्मय ंकाव्यमाणश्रत्य माधुयं प्रणतणतष्ठणत ॥ ७ ॥ 
 
शृङ गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः, प्रह्लादहेतुत्बात् । तत्प्रकाशनपरशब्दाथगतया काव्यस्य स 

माधुयगलक्षिो गुिः । श्रव्यत्वं पुनरोजसोऽणप साधारिणमणत ॥ ७ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
(रु्गर् िे ‘रसाचेंच’ धमण आिेत), कारर्— 
 
िृङ र्गार िाच पराकाष्ठेचा आनंद देर्ारा आशर् म्िर्ूनच मधुर असा रस िोय. त्या रसाने शनभणर अिा 

काव्याचा आश्रय केल्याने ‘माधुया’ला शविरे्ष उठाव प्राप्त िोतो ॥ ७ ॥ 
 
िृङ र्गार िाच इतर रसापेंक्षा (अशधक) मधुर असतो, कारर् तो अशधक आनंद देर्ारा असतो. ज्या 

काव्यामध्ये तो रस प्रकट करर्ारे िब्द व अथण असतात, त्या काव्यामध्ये माधुयण िा रु्गर् असतो (असे लक्षरे्ने 
म्िटले जाते). श्रव्यत्व (िे माधुयाचे लक्षर् नव्िे, कारर् तो) ओजाचािी धमण असतो. ॥ ७ ॥ 

 
लोचनम् 

 
ननु शब्दाथगयोमाधुयादयो गुिाः, तत्कथमुक्तं रसाणदकमङणगनं गुिा आणश्रता इत्याशङ्प्क्याह – 

तथा चेत्याणद । तेन वक्ष्यमािेन बुणिस्थेन पणरहारप्रकारेिोपद्यते चैतणदत्याथगः । शंृङ गार एवेणत । मधुर 
इत्यि हेतुमाह – परःप्रह्लादन इणत । रतौ णह समस्तदेवणतयगङनराणदजाणतष्ट्वणवस्च्छनै्नव वासनास्त इणत न 
कणश्चत्ति तादृग्यो न हृदयसंवादमयः, यतेरणप णह तच्चमत्कारोऽस्त्येव । अत एव मधुर इत्युक्तम् । मधुरो णह 
शकग राणदरसो णववेणकनोऽणववेणकनो वा स्वस्थस्यातुरस्य वा झणिणत रसानाणनपणततस्तावदणभलषिीय एव 
भवणत । तन्मयणमणत । स शृङ गार आत्मत्वेन प्रकृतो यि व्यङगयतया । काव्यणमणत शब्दाथाणवत्यथगः । 



 

अनुक्रमणिका 

प्रणतणतष्ठतीणत । प्रणतष्ठा ंगच्छतीणत यावत् । एतदुक्तं भवणतवस्तुतो माधुयं नाम शृङ गारादे रसस्यवै गुिः । 
तन्मधुररसाणभव्यञ्जकयोः शब्दाथगयरुपचणरतम् । मधुरशृङ गाररसाणभव्यस्क्तसमथगता शब्दाथगयोमाधुयगणमणत 
णह लक्षिम् । तस्मादु्यक्तमुक्तं ‘तमथगणम’त्याणद । काणरकाथं वृत्त्याह–शृङ गार इणत । ननु ‘श्रव्य ं
नाणतसमस्ताथगशब्दं मधुरणमष्ट्यते’ इणत माधुयगस्य लक्षिम् । नेत्याह–श्रव्यत्वणमणत । सवं लक्षिमुपलणक्षतम् । 
ओजसोऽपीणत । ‘यो यः शस्त्रम्’ इत्यि णह श्रव्यत्वमसमस्तत्वं चास्त्येवेणत भावः ॥ ७ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
“पर् काय िो, माधुयण वर्गैरे रु्गर् िब्द व अथण याचें शठकार्ी असतात असे आजपयंत सारं्गण्यात आले 

आिे!’ मर्ग रु्गर् िे ‘अंर्गी’ असलेल्या रस वर्गैरेंच्या आश्रयाने असतात असे (काशरकेत व वृत्तीत) कसे बरे 
म्िटले?” अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘कारर्’ इ. िब्दानंी शतचे समाधान करण्यास प्रारंभ कशरतात. 
त्यामुळे आता प्राचीनाचं्या मताचे जे खडन पुढे केले जार्ार आिे ² व आता जे वृशत्तकाराचं्या मनात आिे, 
त्यामुळे रसाशद िेच रु्गर्ाचें आश्रय िोत िे मत तकण संर्गत व आिे. ‘िृरं्गार िाच’ इ.– (िृरं्गाराला) ‘मधुर’ 
म्िर्ण्याचे कारर् ‘पराकष्ठेचा आनंद देर्ारा’ या िब्दानंी साशंर्गतले आिे. रशतभावाच्या बाबतीतील वासना ³ 
िी देव, पिु, मानव वर्गैरे जातींमध्ये केव्िािी शवनाि पावर्ारी नसते, म्िर्ून असा कोर्ीिी नािी की, 
ज्याला रशतभावामध्ये स्वारस्य वाटत नािी कारर् (शवरार्गी) संन्यासीिी रतीच्या वर्णनाने प्रभाशवत िोतोच. ⁴ 
म्िर्ूनच िृरं्गाराला ‘मधुर’ म्िटले आिे. कारर् एखादा मनुष्य ्ानी असो लकवा नसो, त्याची प्रकृशत धड 
असो लकवा तो रोर्गग्रस्त असो, त्याच्या शजभेवर साखर वर्गैरे पदाथांचा पाक पडण्याचा अवकाि, की, तो 
पाक त्याला एकदम िवािवासाच वाटतो. त्या रसाने शनभणर’ म्िर्जे तो िृरं्गाररस ज्या काव्याला व्यंग्य 
असल्यामुळे आत्मा म्िर्ून व्यापून असतो असे (काव्य). ‘काव्य’ याचा अथण ‘िब्द व अथण’ असा समजावा. ⁵ 
शविरे्ष उठाव प्राप्त िोतो’ म्िर्जे त्याला अर्गदी योग्य स्थान शमळते. ६ व्या काशरकेचा एकंदर भावाथण असा– 
वास्तशवक माधुयण िा रु्गर् िृरं्गार इ. ⁶ रसाचंाच आिे. ते माधुयण, मधुररसाचे व्यजंक असर्ाऱ्या िब्द व अथण 
याचें शठकार्ी असते असे लक्षरे्ने म्िर्जे र्गौर् अथाने म्िटले आिे. ⁷ कारर् िब्द व अथण याचें शठकार्ी 
असर्ारे मधुर अिा िृरं्गार (व करुर्) रसाचंी अशभव्यन्तत करण्याचे सामर्थ्यण िेच माधुयाचे स्वरूप आिे. 
म्िर्ून ⁸ सिाव्या काशरकेत ‘तो अथण’…इ. म्िटले, ते अर्गदी योग्यच िोय. काशरकेतील आिय वृत्तीच्या द्वारे 
‘िृरं्गार’ वर्गैरे िब्दानंी सारं्गतात. पर् काय िो, ‘श्रव्य (म्िर्जे कानानंा सुखशवर्ारे) व दीघण समासयुतत 
रचना नसल्याने ज्यात अथाची फार रंु्गतारंु्गत झालेली नसते, ते काव्य मधुर समजतात, असे माधुयाचे लक्षर् 
⁹ आिे! ‘िे म्िर्रे् बरोबर नािी’ असे (वृत्तीतल्या) ‘श्रव्यत्व’ इ. वातयाने सारं्गण्यात येत आिे. ‘श्रव्यत्व’ या 
िब्दात भामिाने शदलेले माधुयाचे सवण लक्षर् अंतभूणत झाले आिे. ¹⁰ ‘ओजाचािी’ इ.– कारर् ‘पाडंवाचं्या 
सैन्यापैकी जो जो कोर्ी’…इ. श्लोकामध्ये (ओजोरु्गर् असून) श्रव्यत्विी आिे, व दीघण समासयुतत रचानािी 
नािी, िे तात्पयण. ॥ ७ ॥ 

 
िीपा 

 
१. भरत व वामन यानंी िब्दाचे व अथाचे प्रत्येकी दिा रु्गर् साशंर्गतले आिेत. दण्डीने वैदभी रीतीचे दिा रु्गर् 
साशंर्गतले, पर् ते िब्दाचे की अथाचे याबद्दल तो कािीिी बोलत नािी. भामिाने तीन रु्गर्ाचंा उल्लेख केला 
आिे, पर् तोिी ते रु्गर् िब्दाचे की अथाचे याबद्दल अवाक्षरिी काढीत नािी. उद्भटाच्या 
काव्यालंकारसारसंग्रिामध्ये रु्गर्ाचंा उल्लखे आढळत नािी. रुद्रटानेिी रु्गर्ाचंा शनदेि केलेला नािी. 
तात्पयण, रु्गर् िे रसाचे धमण आिेत िे आनन्दवधणनाचं्या आधी कोर्ीिी म्िटलेले शदसत नािी. 



 

अनुक्रमणिका 

२ पुढील म्िर्जे ७, ८, ९ व १० या काशरकामंधून रु्गर् िे शनरशनराळया रसाचं्या आश्रयानेच राितात असे 
ठामपरे् व सशवस्तरपरे् म्िटले आिे प्राचीनाचें मत कसे चुकीचे आिे िे या काशरकातं लकवा त्यावंरील वृत्तीत 
दाखशवलेले नािी. तेव्िा काशरकाकारानंी ७ ते १० या काशरकामंध्ये ठामपरे् केलेले व तकण संर्गत वाटर्ारे 
स्वमत–प्रशतपादन िेच प्राचीनाचं्यामताचे खंडन िोय. 
 
३ पूवी अनुभवलेल्या शवर्षयसुखाचें ससं्कार सूक्ष्म वासनारूपाने सवण प्राशर्मात्राचं्या मनात न्स्थर झालेले 
असतात व त्यामुंळे शवर्षयसुखाकडे त्याचंा स्वाभाशवक कल असतो. तुलनाथण पािा, काव्यालंकार, १४–३८ 
मधील पशिले दोन चरर् : अनुसरणत रसाना ंरस्यतामस्य नान्यः । सकलणमदमनेन व्याप्तमाबालवृिम् ॥ 
 
४ या संदभात पािा, ध्वन्यालोकाची कािी आवृशत्त, पृ. ४८८ वरील न णह वीतरागः …प्रणतभाणत’ िे 
लोचनातील शवधान. 
 
५ भामिापासून जर्गन्नाथापयंत अनेक लेखकानंी (शवशिष् प्रकारचे) िब्द व अथण यानंाच ‘काव्य’ म्िटले आिे. 
उदा. शब्दाथों सणहतौ काव्यम् (भामि, काव्यालंकार, २–१६). 
 
६ ‘इत्याशद’ म्िर्जे करुर्. पािा, पुढचीच ८ वी काशरका. 
 
७ पािा, मम्मट, काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ४७७ वरील पुढील वचन– गुिवृत्त्या पुनस्त्त्वषेा ंवृणत्तः 
शब्दाथगयोमगता । 
 
८ म्िर्ून म्िर्जे रु्गर् िे रसाचं्याच शठकार्ी राित असतात, म्िर्ून. 
 
९ पािा, भामि, काव्यलंकार, २–३. 
 
१० म्िर्जे दीघण समासाचंा अभाव िािी वृत्तीमधील ‘श्रव्यत्व’ या िब्दात अन्तभूणत आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
शृङ गारे णवप्रलम्भाख्ये करुिे च प्रकषगवत् । 
माधुयगमािगता ंयाणत यतस्तिाणधकं मनः ॥ ८ ॥ 
 
णवप्रलम्भशृङ गारकरुियोस्तु माधुयगमेव प्रकषगवत् । सहृदयहृदयावजगनाणतशयणनणमत्तत्वाणदणत ॥ ८ 

॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
िृरं्गाराच्या ‘शवप्रलंभ’ नावाच्या प्रकारात आशर् करुर् रसात माधुयण िे प्रकर्षाने असते, कारर् त्या 

रसाचंा आस्वाद घेतेवळेी मन जास्तच द्रवते. ॥ ८ ॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

शवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् यामंध्ये माधुयणच प्रकर्षाने असते, कारर् सहृदयाचंी हृदये कमालीची वधूेन 
घेण्यास ते कारर्ीभतू िोतात. ॥ ८ ॥ 

 
लोचनम् 

 
सम्भोगशृङ गारान्मधुरतरो णवप्रलम्भः, ततोऽणप मधुरतमः करुि इणत तदणभव्यञ्जनकौशलं 

शब्दाथगयोमगधुरतरत्वं मधुरतमत्वं चेत्यणभप्रायेिाह– शंृङ गार इत्याणद । करुिे चेणत चशब्दः क्रममाह । 
प्रकषगवणदणत । उत्तरोत्तरं तरतमयोगेनेणत भावः । आिगताणमणत । सहृदयस्य चेतः 
स्वाभाणवकमनाणवष्टत्वात्मकं काणठन्य ं क्रोधाणददीप्तरूपत्वं णवस्मयहासाणदराणगत्व ं च त्यजतीत्यथगः । 
अणधकणमणत । क्रमेिेत्याशयः । तेन करुिेऽणप सवगथैव णचत्त ं िवतीत्युक्तं भवणत । ननु करुिेऽणप यणद 
मधुणरमास्स्त तर्वह पूवगकाणरकाया ं शृङ गार एवते्येवकारः णकमथगः । उच्यते– नानेन रसान्तरं व्यवस्च्छद्यते, 
अणप त्वात्मभूतस्य रसस्यवै परमाथगतो गुिा माधुयादयः, उपचारेि तु शब्दाथगयोणरत्येवकारेि द्योत्यते । 
वृत्त्याऽथगमाहणवप्रलम्भेणत ॥ ८ ॥ 

 
लोचन 

 
शवप्रलम्भ िृरं्गार िा संभोर्ग िृरं्गारापेक्षा जास्त मधुर (म्िर्जे नाजूक) आशर् करुर्रस िा त्या 

शवप्रलम्भािूनिी अशधक (म्िर्जे सवांत) मधुर असल्याने त्या दोन रसाचंी अशभव्यतती करण्याचे िब्द व अथण 
याचं्या शठकार्ाचे सामर्थ्यण िेच शवप्रलम्भ िृरं्गाराचे मधुरतरत्व व करुर्ाचे मधुरतमत्व’ िोय, या अशभप्रायाने 
‘िृरं्गाराच्या …इ. काशरका शलशिण्यात आली आिे. ‘आशर् करुर् रसात’ यातील ‘आशर्’ िा िब्द (चढत्या) 
क्रमाचा शनदिणक आिे. ‘प्रकर्षाने असते’, कारर् वरीलपैकी नंतरनंतरच्या रसात माधुयण अशधकाशधक 
प्रमार्ात असते, म्िर्ून, िे तात्पयण. ‘द्रवते’ म्िर्जे सहृदयाचे मन आपल्या स्वाभाशवक ‘अभेद्यत्व’ या 
स्वरूपाच्या कठीर्पर्ाचा, क्रोध वर्गैरेंमुळे आलेल्या दीप्तत्वाचा, म्िर्जे पेट घेरे् या धमाचा व शवस्मय िास 
इत्यादींमुळे उपरंशजत म्िर्जे प्रभाशवत िोरे् या धमाचा त्यार्ग कशरते, ² िा आिय. ‘जास्तच’ म्िर्जे 
क्रमाक्रमाने जास्त जास्त िा भावाथण, त्यामुळे करुर्ाच्या बाबतीत सहृदयाचे मन सवांत जास्त द्रवते, िे या 
काशरकेद्वारे सुचशवण्यात आले आिे. ‘पर् काय िो, करुर्रसातिी जर माधुयण असेल, तर सातव्या 
काशरकेमध्ये ‘िृरं्गार’ या िब्दानंतर ‘िाच’ िा िब्द काय म्िर्ून वापरला?’ या िकेंचे उत्तर असे – िाच असे 
म्िटल्याने दुसऱ्या कोर्त्यािी रसात माधुयण नसते असे म्िर्ण्याचा िेतु नािी, तर माधुयण वर्गैरे रु्गर् िे 
काव्याचा आत्मा असर्ाऱ्या रसाचेच असतात, िब्दाथांमध्ये माधुयण असते िे केवळ र्गौर् अथाने, ³ िे ‘िाच’ 
या िब्दामधील ‘च’ ने सुचशवले आिे. ⁴ ‘शवप्रलम्भ िृरं्गार…इ. वृत्तीने (गं्रथकार) काशरकेचा अथण सारं्गत 
आिेत. ॥ ८ ॥ 

 
िीपा 
 
१) अशभनवरु्गप्तानंी िब्दाथांच्या शठकार्च्या िृरं्गार व करुर् याची अशभव्यन्तत करण्याच्या सामर्थ्यालाच 
मधुरत्व, मधुरतरत्व आशर् मधुरतमत्व म्िटले आिे, ते कायणकारर्भावावर आधारलेल्या लक्षरे्ने. िे सामर्थ्यण 
रसाचं्या माधुयाचे कारर्ः असल्याने सामर्थ्यण या कारर्ालाच लक्षरे्ने माधुयण असे म्िटले आिे. वस्तुतः 
मधुरतरत्व व मधुरतमत्व िे अनुक्रमे शवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् या रसाचें धमण िोत. (आशर् ‘मधुरत्व’ िा 
संभोर्गिृरं्गाराचा धमण). 
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२ मधुसूदन सरस्वतींनी आपल्या भर्गवद्भन्ततरसायन या गं्रथातील ४ र्थ्या श्लोकामध्ये या संदभात पढुील 
दृष्ातं शदला आिे– 
 

णचत्तिव्य ंणह जतुवत् स्वभावात्कणठनात्मकम् । 
तापकैणवंषययैौगे िवत्वं प्रणतपद्यते ॥ 

 
काशलदासाचे सहजामप्यपहाय धीरताम् । अणभतप्तमयोऽणप मादगवं भजते (रघुविंम्, ८–४३) िे उद्र्गार या 
संदभात पािण्यासारखे आिेत. 
 
३ पािा, उद द्योत २ मध्ये “‘माधुयण’ रु्गर्” वरील टीप ७. 
 
४ वस्तुतः काशरकेतल्या शृङ गार एव याचा सरळ अथण ‘िृरं्गारच’ असा िोतो. पर् ‘िृरं्गारातच माधुयण असते’ 
असा त्याचा अथण केल्यास सवांत मधुर असलेल्या करुर्रसाचे काय? अिी पूवणपक्ष्याने िकंा घेतली आिे. 
शतचे समाधान करण्यासाठी अशभनवरु्गप्तानंी ‘िृरं्गारच म्िर्जे (िृरं्गाराशद) रसच (माधुयाशद) रु्गर्ाचें आश्रय 
असतात, िब्दाथण िे रु्गर्ाचें आश्रय नव्िेत असा अथण लावला आिे. पर् िा अथण फार ओढून तार्ून 
लावल्यासारखा वाटतो. शिवाय रु्गर् िे रसाचेंच धमण िा मुद्दा काशरका ६ व तीवरील वृशत्त व लोचन यामंध्ये 
आधीच सारं्गून झाला आिे. म्िर्ून (काशरका ८ मधील आियाला अनुसरून) शंृगार एव म्हिजे शंृगारः, 
तदुपलणक्षतः करुिशै्चव (न तु अन्ये रसाः) असा अथण लावरे् अशधक स्वाभाशवक व सरळ झाले असते. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
रौिादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्वतनः । 
तद्व्यस्क्तहेतू शब्दाथावाणश्रत्यौजो व्यवस्स्थत्तम् ॥ ९ ॥ 
 
रौिादयो णह रसाः परा ं णदस्प्तमुज्जवलता जनयन्तीणत लक्षिया त एव दीस्प्तणरत्युच्यते । 

तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीघगसमासरचनालङ कृतं वाक्यम् । यथा– 
 
चञ्चद जुभ्रणमतचण्डगदाणभघात– 
सञ्चूर्वितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावबिधनशोणितशोिपाणि– 
रुत्तसंणयष्ट्यणत कचासं्तव देणव भीमः ॥ 
 
तत्प्रकाशनपरश्चाथोऽनपेणक्षतदीघगसमासरचनः प्रसन्नवाचकाणभधेयः । 
 

यथा— 
 
यो यः शसं्त्र णबभर्वत स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीना ंचम्नाम् । 
यो यः पाञ्चालगोिे णशशुरणधकवया गभगशय्या ंगतो वा । 
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यो यस्तत्कमगसाक्षी चरणत मणय रिे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमणप जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥ 
इत्यादौ ियोरोजस्त्वम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
काव्यात असलेले रौद्राशद रस ‘दीप्ती’ मुळे वरे्गळे भासतात. त्या रसाचंी अशभव्यन्तत करण्यास 

कारर्ीभतू असलेल्या िब्द व अथण याचं्या आश्रयाने ‘ओज’ रािाते. ॥ ९ ॥ 
 
कारर्, रौद्राशद रस िे पराकाष्ठेची दीन्प्त म्िर्जे उज्ज्वलता ¹ उत्पन्न कशरतात, म्िर्ून लक्षरे्ने ² 

त्यानंाच दीन्प्त म्िटले आिे. त्या दीप्तीचे प्रकािन करर्ारे िब्द म्िर्जे लाबं लाबं समास वापरून 
सजशवलेली वातये िोत. 

 
जसे— 
 
“र्गरर्गर शफरर्ाऱ्या िातानंी घुमवलेल्या भयंकर र्गदेच्या आघातानंी ज्याच्या दोन्िी माडं्या 

फोडलेल्या आिेत अिा सुयोधनाच्या दाट व शथजल्यामुळे अशधकच घट्ट झालेल्या रतताने िात ताबंडेलाल 
झालेला िा भीम, िे देशव! तुझी केिभरू्षा करील!” ³ 

 
आशर् त्या दीप्तीचे प्रकािन करर्ारा अथण म्िर्जे दीघण समासाचं्या वापरावर अवलंबून नसलेला, 

प्रसादयुतत िब्दानंी वाच्य िोर्ारा अथण िोय. जसे— 
 
“पाडंवाचं्या सैन्यापैकी आपल्या बािुबलाबद्दल शविरे्ष र्गवण बाळर्गून असलेला जो जो कोर्ी िस्त्र 

धारर् करीत असेल, पाचंाळाचं्या कुळात जो जो लिान, मोठा लकवा अजून र्गभातच पिुडलेला असेल. 
ज्याने ज्याने ते (द्रोर्ंवधाचे) कृत्य स्वतःच्या डोळयानंी पाशिले असेल आशर् युद्धामध्ये जो जो मला शवरोध 
करील, त्याचा त्याचा, इनकेच नव्िे तर जर्गाचा अंत करर्ाऱ्या प्रत्यक्ष यमाचािी, क्रोधाने अंध असा मी नाि 
करीन.” ⁴ 

 
वरील दोन्िीसारख्या उदािरर्ात अनुक्रमे िब्द व अथण िे दोन्िीिी ओजोरु्गर्युतत आिेत. ॥ ९ ॥ 
 

लोचनम् 
 
रौिेत्याणद । आणदशब्दः प्रकारे । तेन वीराद भुतयोरणप ग्रहिम् । दीस्प्तः प्रणतपत्तहुृगदये 

णवकासणवस्तारप्रज्वलनस्वभावा । सा च मुख्यतया ओजश्शब्दवाच्या । तदास्वादमया रौिाद्याः, तया दीप्त्या 
आस्वादणवशेषास्त्मकया कायगरूपया लक्ष्यन्ते रसान्तरात्पृथक्तया । तेन कारिे 
कायोपचारािौिाणदरेवौजःशब्दवाच्यः । ततो लणक्षतलक्षिया तत्प्रकाशनपरः श्बदो 
दीघगसमासरचनवाक्यरूपोऽणप दीस्प्तरुच्यते । यथा ‘चञ्चणद’ त्याणद । तत्प्रकाशनपरश्चाथगः 
प्रसनै्नगगमकैवाचकैरणभधीयमानः समासानपेक्ष्यणप दीस्प्तणरत्युच्यते । यथा– ‘यो यः’ इत्याणद । चञ्चणदणत । 
चञ्चिया ंवेगादावतगमानाभ्या ंभुजाभ्या ंभ्रणमता येय ंचण्डा दारुिा गदा तया योऽणभतः सवगत ऊवोघातस्तेन 
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सम्यक् चूर्वितं पुनरनुत्थानोपहतं कृतमूरुयुगलं युगपदेवोरुिय ं यस्य तं सुयोधनमनादृत्यैव 
स्त्यानेनाश्यानतया न तु कालान्तरशुष्ट्कतयावबिं हस्ताभ्यामणवगलिूपमत्यन्तमाभ्यन्तरतया घनं न तु 
रसमािस्वभावं यच्छोणितं रुणधरं तेन शोिौ लोणहतौ पािी यस्य सः । अत एव स भीमः कातरिासदायी । 
तवेणत । यस्यास्तत्तदपमानजातं कृतं देव्यनुणचतमणप तस्यास्तव कचानुत्तसंणयशष्ट्यत्युत्तसंवतः कणरष्ट्यणत, 
वेिीत्वमपहरन् करणवच्युतशोणितशकलैलोणहतकुसुमापीडेनेव योजणयष्ट्यतीत्युत्पे्रक्षा । देवीत्यनेन 
कुलकलिणखलीकारस्मरिकाणरिा क्रोधस्यवैोिीपनणवभावत्वं कृतणमणत नाि शृङ गारशङ का कतगव्या । 
सुयोधनस्य चानादरिं णितीयगदाघातदानाद्यनुद्यमः । स च सञ्चूर्वितोरुत्वादेव । स्त्यानग्रहिेन 
िौपदीमन्युप्रक्षालने त्वरा सूणचता । समासेन च सन्ततवेगवहनस्वभावात् तावत्येव मध्ये णवश्रास्न्तमलभमाना 
चूर्वितोरुियसुयोधनानादरिपयगन्ता प्रतीणतरेकत्वेनैव भवतीत्यौित्यस्य परं पणरपोणषका । अन्ये तु 
सुयोधनस्य सम्बस्न्ध यत्स्त्यानावबिं घनं शोणितं तेन शोिपाणिणरणत व्याचक्षते । 

 
य इणत । स्वभुजयोगुगरुमगदो यस्य । चमूना ं मध्येऽजुगनाणदणरत्यथगः । पाञ्चालराजपुिेि धृष्टदु्यम्नेन 

िोिस्य व्यापादनात्तत्कुलं प्रत्यणधकः क्रोधावेशोऽश्वत्थाम्नः । तत्कमगसाक्षीणत किगप्रभृणतः । रिे सङ ग्रामे 
कतगव्ये यो मणय मणिषये प्रतीपं चरणत समरणवघ्नमाचरणत । यिा मणय चरणत संणत सङग्रामे यः प्रतीपं 
प्रणतकूलं कृत्वास्ते । स एवणंवधो यणद सकलजगदन्तको भवणत तस्याप्यहमन्तकः णकमुतान्यस्य मनुष्ट्यस्य 
देवस्य वा । अि पृथग्भूतैरेव क्रमाणिमृश्यमानैरथैः पदात्पदं क्रोधः परा ं धारामाणश्रत इत्यसमस्ततैव 
दीस्प्तणनबन्धनम् । एवं माधुयगदीप्ती परस्परप्रणतिस्न्ितया स्स्थते शृङगाराणदरौिाणदगते इणत प्रदशगयता 
तत्समावशेवैणच्य ं हास्यभयानकबीभत्सशान्तेषु दर्वशतम् । हास्यस्य शृङगाराङगतया माधुयं प्रकृष्टं 
णवकासधमगतया चौजोऽणप प्रकृष्टणमणत साम्य ं ियोः । भयानकस्य मग्नणचत्तवृणत्तस्वभावत्वेऽणप णवभावस्य 
दीप्ततया ओजः प्रकृष्टं माधुयगमल्पम् । बीभत्सेऽप्येवम् । शान्ते तु णवभाववैणच्यात् कदाणचदोजः प्रकृष्टं 
कदाणचन्माधुयगणमणत णवभागः ॥ ९ ॥ 

 
लोचन 

 
‘रौद्राशद’– यातल्या ‘आशद’ िब्दाचा अथण ‘प्रकार’ असा समजावा. त्यामुळे (रौद्राशद म्िर्जे 

रौद्राच्या प्रकारचे, रौद्रासारखे) वीर व अद भतु ⁵ िेिी या संदभात अशभपे्रत आिेत. वाचकाच्या हृदयाने 
(प्रथम) शवकशसत िोरे्, (मर्ग) शवस्तार पावत जारे् (व नंतर) पेट घेरे् िे ‘दीप्तीचे’ स्वरूप आिे. ⁶ ती 
दीन्प्त िा या काशरकेतील ‘ओजस्’ या िब्दाचा मुख्य, वाच्य अथण आिे. ⁷ रौद्राशद रस िे त्या दीप्तीने शवशिष् 
असा आस्वाद उत्पन्न करर्ारे िोत ⁸ आशर् त्या रौद्राशदरसाचें कायण असर्ारी व आस्वादाचे शठकार्ी 
वैशिष्ट्य उत्पन्न करर्ारी जी दीन्प्त, तीमुळे ते रौद्राशद रस इतर रसािूंन वरे्गळे िोतात. म्िर्ून म्िर्जे दीन्प्त 
िे रौद्राशद रसाचें कायण असल्यामुळे लक्षरे्ने ⁹ रौद्राशद रसानंा म्िर्जे कारर्ानंाच ओजस् म्िर्जे कायण असे 
म्िर्ण्यात येते त्यानंतर लशक्षतलक्षरे्ने म्िर्जे शद्वतीय लक्षरे्ने ¹⁰ दीप्तीचे प्रकािन करर्ाऱ्या, दीघण 
समासाचंा वापर ज्याच्यात केला आिे अिा वातयरूपी िब्दसमूिालािी दीन्प्त म्िर्ण्यात येते. उदा. ‘र्गरर्गर 
शफरर्ाऱ्या’ इ.. (श्लोकातील सामाशसक िब्दानंा दीन्प्त म्िटले आिे). त्याचप्रमारे् समासयुतत रचना 
नसतानासुद्धा जो वाच्याथण त्या दीप्तीचा व्यजंक असतो व जो (वाच्याथण) प्रसादरु्गर्युतत म्िर्जे ताबडतोब 
अथणबोध करून देर्ाऱ्या िब्दानंी साशंर्गतलेला असतो, त्या अथालािी ‘दीन्प्त’ म्िर्ण्यात येते. उदा, ‘जो जो 
कोर्ी’ इ. श्लोक. 

 



 

अनुक्रमणिका 

‘र्गरर्गर शफरर्ाऱ्या’ इ.– शफरर्ाऱ्या म्िर्जे वरे्गाने र्गरर्गर शफरर्ाऱ्या. अिा िातानंी घुमशवलेली िी 
जी भयकंर म्िर्जे भीशतदायक र्गदा, शतने सवण बाजंूनी म्िर्जे माडं्याचं्या सवण भार्गावंर केलेला जो आघात, 
त्या आघाताने ज्याचंा पूर्णपरे् चुराडा केला आिे– पूर्णपरे् म्िर्जे इतका की, त्यामुळे त्या दुयोधनाचे 
उठण्याचे सामर्थ्यण पूर्णपरे् नष् करून टाकले आिे. त्याच्या दोन्िी माडं्याचंा म्िर्जे एकाच तडाख्यात 
दोन्िी माडं्याचंा त्या सुयोधनाची मुळीच कदर न कशरताच म्िर्जे त्याला दुसरा तडाखा मारण्याचा 
शवचारिी मनात न आर्ताच. (त्या दुयोधनाच्या माडं्यातूंन बािेर येर्ारे रतत) खोल भार्गातून शनघालेले 
असल्यामुळे आधीच घट्ट असेल– सामान्य रतताप्रमारे् पातळ नसेल– आशर् ते बािेर आल्याबरोबर 
ताबडतोब शथजून त्याच्या रु्गठळया झाल्यामुळे, बराच काळ लोटल्याने– ते वाळून रे्गले म्िर्ून नव्िे– 
अशधकच घट्ट झालेले असेल. ते (रतत) मी माझ्या िातानंी शनपटून घेऊ लार्गलो असताना माझ्या िातातून 
खाली र्गळर्ारिी नािी. त्या िोशर्ताने म्िर्जे रतताने माझे दोन्िी िात िोर् म्िर्जे ताबंडे लाल झालेले 
असतील व म्िर्नूच तर िा भीम म्िर्जे शभत्र्यानंा घाबरशवर्ारा म्िर्नू ‘भीम’ आिे, (नुसत्या नावाचा भीम 
नव्िे). तो भीम तुझी म्िर्जे शजची (द्यतूसभेमध्ये) ती ती (नाना प्रकारची) पाडंवाचं्या रार्ीला नं िोभर्ारी 
शवटंबना (कौरवाकंडून केली रे्गली), त्या तुझ्या केसावंर साज चढवील म्िर्जे ते केस शिरोभरू्षर्ानंी युतत 
करील. तुझ्या वरे्ीची एकपदरी रचना बदलून, िातातून र्गळलेल्या रतताच्या रु्गठळयाचंी म्िर्जे जर्ू काय 
लाल फुलाचंी माळ (त्या केसाचंी शत्रवरे्ी रूपाने बाधंर्ी करून) त्या केसावंर चढवील अिी िी (र्गम्य) 
उत्पे्रक्षा आिे. देशव! िे सबंोधन कुलस्त्रीच्या अपमानाची आठवर् करून देर्ारे व म्िर्ून ते भीमाच्या 
क्रोधाचाच उद्दीपनशवभाव िोते. म्िर्ून या शठकार्ी िृरं्गाररसाची िकंािी घेऊ नये. ¹¹ सुयोधनाची कदर न 
कररे् म्िर्जे त्याच्यावर र्गदेचा दुसरा प्रिार करण्याच्या भानर्गडीत मुळीच न पडरे्. त्याचे कारर् अथात् 
त्याच्या माडं्याचंा आधीच चक्काचूर झाला िोता िेच िोय. ‘शथजरे्’ िा िब्द योशजल्याने द्रौपदीचा रार्ग धुऊन 
काढण्यासाठी भीमसेनाला झालेली घाई सुचशवली जात आिे. ¹² श्लोकातील पशिल्या दीघणसमासामुळे 
समासाचंा स्वभाव वरे्गाने व सातत्याने वािर्ारा असतो म्िर्नू त्या दीघण समासापासून िोर्ारी 
अथणप्रतीशतदेखील समासाप्रमारे्च मध्ये खंड न पडता एकशजनसीपर्ाने िोते व त्या प्रतीतीचा िवेट एकदम 
ज्याच्या माडं्याचंा चुराडा झाला आिे अिा सुयोधनाबद्दलच्या भीमसेनाच्या बेपवाईमध्ये िोतो. िी सवण 
प्रतीशत एकदम, एकशजनसीपर्ानेच िोते, म्िर्ून ती भीमाच्या क्रोधाचा कमालीचा पशरपोर्ष कशरते. पर् इतर 
कािी शववरर्कार मात्र ‘सुयोधनािी’ संबंध असलेले ¹³ व शथजल्यामुळे रु्गठळया झालेले जे दाट रतत, त्याने 
िात ताबंडेलाल झालेला’ असे शववरर् कशरतात. 

 
‘जो जो कोर्ी’– आपल्या बािंूच्या बळाबद्दल ज्याला ज्याला फार र्गवण आिे असा, म्िर्जे 

(पाडंवाचं्या) सैन्यामधला अजुणन वर्गैरे, असा अथण पचंाल देिच्या राजाचा (म्िर्जे दु्रपदाचा) मुलर्गा 
धृष्दु्यम्न याने द्रोर्ाचा वध केल्यामुळे पाचंाल कुलाबद्दल अश्वत्थाम्याला जास्तच संताप िोता! ते कृत्य 
ज्याने ज्याने डोळयानंी पाशिले असा, म्िर्जे कर्ण वर्गैरे. मी युद्ध करीत असताना माझ्यािी म्िर्जे माझ्या 
बाबतीत जो ित्रतु्वाचे आचरर् करील म्िर्जे मी लढत असताना जो मला शवरोध करील, लकवा, मी 
(रर्ारं्गर्ावर) स्वैर संचार करीत असताना युद्धात जो मला प्रशतबधं करीत रािील, ¹⁴ तो. अिा प्रकारचा 
मार्ूस जरी सवण प्राशर्मात्राचा संिारकता (यम) असला, तरी मी त्याचािी नाि करीन, मर्ग इतर मानवाची 
लकवा देवाची काय कथा? या उदािरर्ात जे वाच्याथण वरे्गवरे्गळेपर्ाने माडंले आिेत, त्या अथांचा. क्रमाने 
शवचार करीत रे्गले म्िर्जे त्यामधून प्रत्येक पदार्गशर्क अश्वत्थाम्याचा क्रोध शिरे्गला पोिोचत जातो (व 
त्याचा परमोत्कर्षण ४ र्थ्या ओळीतल्या ‘यमाचािी नाि करीन’ या बोलण्यामध्ये िोतो), म्िर्ून समासयुतत 
रचना येथे नािी िेच येथे ‘दीप्ती’ चे कारर् आिे. याप्रमारे् माधुयण आशर् दीप्ती िे रु्गर् परस्परशवरोधी असून 
ते अनुक्रमे िृरं्गाराशद ¹⁵ व रौद्राशद ¹⁶ रसािंी संबद्ध असतात िे दाखवनू त्या रु्गर्ाचें कमी अशधक प्रमार्ात 
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झालेले शमश्रर् (उरलेल्या चार म्िर्जे) िास्य, भयानक, बीभत्स ¹⁷ व िातं या रसामंध्ये शदसते िे 
गं्रथकारानंी सुचशवले. िास्यरस िा िृरं्गाराचे अंर्ग (म्िर्जे िृरं्गाराची िोभा वाढशवर्ारा) असल्यामुळे त्यात 
माधुयणरु्गर् प्रकर्षाने असतो व शवकास िा त्या रसाचा धमण असल्यामुळे त्यात ओजोरु्गर्ाचेिी प्राबल्य असते व 
अिा रीतीने िास्यरसात या दोन्िी रु्गर्ाचें समप्राधान्य असते. भयानकरसाचे स्वरूप शचत्तवृशत्त दडपल्या 
जारे् िे असले तरी त्या भीतीचा शवभाव म्िर्जे कारर् िे ‘दीप्त ¹⁸ असल्याने त्या रसात ओजोरु्गर् प्राचयुाने 
असतो व माधुयण अल्पप्रमार्ात असते. बीभत्स रसाचे बाबतीतिी असेच. ¹⁹ िातं रसाचे बाबतीत मात्र शवभाव 
वरे्गवरे्गळे असू िकतात, म्िर्ून (त्या त्या पशरन्स्थत्यनुसार) केव्िा ओजोरु्गर्ाचे प्राचुयण असेल, तर केव्िा 
माधुयाचे, अिी माधुयण, ओजस् व प्रसाद या रु्गर्ाचंी शनरशनराळया रसाचं्या बाबतीत शवभार्गर्ी आिे ॥ ९ ॥ 

 
िीपा 
 
१ रौद्राशद रसानंी ओथंबलेले काव्य वाचताना रशसकाच्या मनाची पेटल्यासारखी न्स्थशत िोते. िीच दीन्प्त 
िोय. स्वातंत्र्यािीर र्गोलवद िे त्यानंी स्वतः रचलेल्या अफझुलखानाच्या पोवाड्याच्या अखेरीस वाचकानंा 
शवचारतात— 
 

स्वातं्याची कथा तुम्हाला रुचली का सागंा । 
सागंायला नकोच, तुमचे बाहु कणरणत दंगा ॥ 

 
वीररसप्रधान काव्य वाचून वाचकाचे मन प्रदीप्त झाल्यासारखे िोते, म्िर्ूनच त्याचे बािू दंर्गा करू 
लार्गतात. 
 
२ रौद्राशद रस िे ‘दीप्ती’ चे कारर् असताना त्यानंाच ‘दीन्प्त’ असे म्िटल्यास ती कायणकारर्भावावर 
आधारलेली लक्षर्ा िोते. या लक्षरे्चे ‘तूप िे जीवन िोय’ (घृतम आयुः ।) िे प्रशसद्ध उदािरर् आिे (जीवन 
= जीवनाचे कारर्) 
 
३ वरे्ीसंिार, अंक १, श्लोक २१. 
 
४ वरे्ीसंिार, अंक ३, श्लोक ३२. 
 
५ रौद्र इ. म्िर्जे रौद्र, वीर व अद भतु असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. यातील अद भतुाऐवजी ‘बीभत्स’ िा िब्द 
मम्मट, शवश्वनाथ, जर्गन्नाथ इत्याशदकाचं्या गं्रथात आढळतो व तो अशधक योग्य वाटतो. याचे कारर् असे 
की, शचत्ताने पेट घेरे् िी अवस्था अद भतु रसाचे बाबतीत स्वाभाशवक वाटत नािी. बीभत्स रसाच्या बाबतीत 
जुरु्गप्सा (म्िर्जे शतटकारा) या स्थाशयभावाचे स्वरूप दीप्तीिी अशधक शमळते जुळते आिे. 
 

िेमचंद्राने मात्र काव्यानुिासन, पृ. २९० वर अद भतु रस िा जेव्िा वीर, बीभत्स व रौद्र याचें अंर्ग 
असेल तेव्िाच त्याच्यामध्ये ओजोरु्गर् प्रकर्षाने असतो असे म्िटले आिे. यावरून अद भतु रस ‘अंर्गी’ 
असताना त्याच्यात ओजोरु्गर् असत नािी असा शनष्कर्षण शनघतो. 
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६ शवकास, शवस्तार व प्रज्वलन िे शतन्िी िब्द एकाच अथाचे आिेत असे ‘बालशप्रया’ टीका म्िर्ते 
(णवकासरूपो यो णवस्तारः तिूपं यत् प्रज्वलनम्… इ.). वस्तुतः िे तीन िब्द शचत्ताच्या वरे्गवरे्गळया अवस्था 
दिणशवर्ारे असावते असे वाटते. शवकास म्िर्जे प्रथम शचत्त स्वाभाशवकपरे् उमलरे्, मर्ग शवस्तार म्िर्जे ते 
अशधक तार्ले जारे्, व मर्ग प्रज्वलन म्िर्जे त्या शचत्ताने पेट घेरे्, असे अथण करावते. शवकास, शवस्तार व 
प्रज्वलन िे िब्द लोचनात “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर भट्टनायकाचे मत 
सारं्गताना व अशभनवभारतीत (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १४७ वर) वापरलेले आिेतच. 
 
७ ‘अमरकोिात ओजो दीप्तौ बले असे म्िटले आिे. त्यावरून ओजस् याचा पशिला अथण ‘दीन्प्त’ िाच आिे 
व बल िा त्यानंतरचा, दुसरा अथण आिे. ओजोरु्गर्ाचे लक्षर् मम्मटाने काव्यप्रकािात (झळकीकर आवृशत्त, 
पृ. ४७५) दीप्त्यात्मणवस्तृतेहेतुरोजः (म्िर्जे ‘दीन्प्त’ या स्वरूपाच्या शचत्तशवस्ताराचे कारर् ओजस् िे िोय) 
असे केले आिे. 
 
८ लोचनात ‘तदास्वादमय’ असा िब्द असून तो रौद्राशद रसाचें शविरे्षर् म्िर्नू वापरला आिे. वस्तुतः मय 
या प्रत्ययाचा अथण ‘त्यापासून उत्पन्न झालेले’ असा आिे. पर् या शठकार्ी ‘त्याला उत्पन्न करर्ारे’ असा अथण 
केला आिे. याचे कारर् असे की, रौद्राशद रस िे दीप्तीचे ‘कायण’ नसून ‘कारर्’ आिेत असे वृत्तीमध्ये रौद्राशद 
रस िे पराकाष्ठचेी इ. वातयात म्िटले आिे. 
 
९ उदा. घृत िे आयुष्याचे कारर् असताना त्याला लक्षरे्ने ‘आयुष्य’ असे म्िर्ण्यात येते. (आयुघृगतम् ।) 
पािा, “उद द्योत – २ ‘ओजस्’ रु्गर्”, टीप २. 
 
१० पािा “उद द्योत – १ ‘व्यंजनाव्यापार इतर व्यापारािून वरे्गळा’”, व “उद द्योत – १ कोर्त्या िब्दानंा 
‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव?े”. 
 
११ कारर् येथे भीमाने द्रौपदीला ‘रार्ीसरकार’ िे संबोधन पे्रमात येऊन वापरलेले नािी, तर पाडंवाचंी 
रार्ी असूनसुद्धा शतची इतकी शवटंबना झाली याची भीमाला चीड आल्यामुळे त्याने देशव! िा िब्द वापरला 
आिे. 
 
१२ म्िर्जे ते रतत शथजलेले असतानाच कािी वळेाने वाळून जाण्यापूवीच भीमसेन त्या रतताने माखलेल्या 
िातानंी द्रौपदीची वरे्ी घालण्यास उतावीळ झाला आिे. शथजरे् िी अवस्था वाळून जारे् या अवस्थेच्या 
पूवीची िोय. 
 
१३ म्िर्जे इतर शववरर्कार सुयोधनस्य या र्षष्ठयन्त पदाचा संबधं िोशर्ताकडे घेतात. म्िर्जे ते िी र्षष्ठी 
नेिमीप्रमारे् संबधंवाचक आिे असे मशनतात, या शववरर्ासबंंधी अशभनवरु्गप्तानंी स्पष्परे् नापसतंी व्यतत 
केली नािी. यावरून असे शदसते की, वाच्य अवस्थेमध्ये र्षष्ठीचा असा अथण घेण्यास िरकत नािी, पर् व्यंग्य 
अवस्थेमध्ये मात्र सुयोधनस्य िी ‘अनादरे र्षष्ठी’ मानरे् िे त्यानंा योग्य वाटते व अिी िी अनादरे र्षष्ठी 
मानण्यात त्याचंा कमालीचा रशसकपर्ा शदसून येतो. 
 
१४ चरणत याचे अशभनवरु्गप्तानंी दोन वैकन्ल्पक अथण केलेले शदसतात– १ ) मणय मणिषये यः प्रतीपं चरणत । 
असा, म्िर्जे चरणत िे शक्रयापद मानून केलेला अथण, २) मणय रिे चरणत (मी रर्ारं्गर्ावर संचार करीत 
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असताना) अिी सशत सप्तमी घेऊन म्िर्जे चरणत िे वतणमानकालवाचक धातुसाशधत शविरे्षर्ाचे सप्तमी 
एकवचन आिे असे मानून केलेला अथण मूळ श्लोकात प्रतीपः असे असताना अशभनवरु्गप्त त्याचे दोन्िी 
प्रकारानंी शववरर् प्रतीपम् असा िब्द वापरून कशरताना शदसतात. अशभनवरु्गप्तापंढेु प्रतीपम् असा पाठ िोता 
असे वाटते, कारर् िेमचन्द्राने काव्यानुिासन, पृ. २९३ वर प्रतीपम् िाच पाठ स्वीकारला आिे. 
 
१५ म्िर्जे िृरं्गार व करुर्. 
 
१६ म्िर्जे रौद्र, वीर व (अशभनवरु्गप्ताचं्या मते) अद भतु. 
 
१७ वस्तुतः बीभत्साचा उल्लखे रौद्रादींमध्ये करून येथे अद भतुाचा उल्लखे कररे् अशधक उशचत झाले असते, 
असे आम्िास वाटते. पािा, उदद्योत – २ ‘ओजस्’ रु्गर् टीप ५ वी. 
 
१८ शवभाव दीप्त असतो म्िर्जे भीतीचे कारर् उग्र, भीर्षर् असे असते. 
 
१९ असेच म्िर्जे ओजोरु्गर् शवपुल प्रमार्ात व माधुयण अल्पािंाने असरे्. अथात बीभत्सरसात माधुयण 
अल्पािंाने का िोईना, पर् कसे असू िकते िे शचन्त्य आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
समपगकत्वं काव्यस्य यत्त ुसवगरसानू प्रणत । 
स प्रसादो गुिो जे्ञयः सवगसाधारिणक्रयः ॥ १० ॥ 
 
प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दाथगयोः । स च सवगरससाधारिो गुिः सवगचनासाधरिश्च व्यङग्याथापके्षयवै 

मुख्यतया व्यवस्स्थतो मन्तव्यः ॥ १ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
पर् कोर्त्यािी रसाची प्रतीशत झटकन व उत्तम प्रकारे करून देण्याचे काव्यातील सामर्थ्यण म्िर्जे 

प्रसादरु्गर् िोय. या प्रसादरु्गर्ाचे कायण सवांच्या (म्िर्जे सवण रस व रचना याचं्या) बाबतीत सारखेच आिे ॥ 
१० ॥ 

 
पर् प्रसाद म्िर्जे िब्द व अथण याचंा पारदिणकपर्ा. तो रु्गर् सवण रसानंा व सवण रचनानंा साधरर् 

असून व्यगं्याथण प्रकट करण्याचे कामी (इतर रु्गर्ािूंन) मुख्य असतो असे समजाव.े 
 

लोचनम् 
 
समपगकत्वं सम्यगपगकत्वं हृदयसंवादेन प्रणतपत्तनृ् प्रणत स्वात्मावशेेन व्यापकत्वं झणिणत 

शुष्ट्ककाष्ठास्ग्नदृष्टान्तेन । अकलुषोदकदृष्टान्तेत च । तदकालुष्ट्य ं प्रसन्नत्वं नाम सवगरसाना ं गुिः । 
उपचारात्त ु तथाणवधे व्यङग्येऽथे यच्छब्दाथगयोः समपगकत्वं तदणप प्रसाद । तमेव व्याचष्टेप्रसादेणत । ननु 
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रसगतो गुिस्तत्कथं शब्दाथगयोः स्वच्छतेत्याशङक्याहस चेणत । चशब्दोऽवधारिे । सवगरस–साधारि एव 
गुिः । स एव च गुि एवंणवधः । सवा येय ंरचना शब्दगता चाथगगता च समस्ता चासमस्ता च ति साधारिः 
। मुख्यतयेणत । अथगस्य तावत्समपगकत्व ं व्यङग्य प्रत्येव सम्भवणत नान्यथा । शब्दस्याणप स्ववाच्यापगकत्वं 
नाम णकयदलौणककं येन गुिः स्याणदणत भावः । एवं माधुयौजःप्रसादा एव ियो गुिाः उपपन्ना 
भामहाणभप्रायेि । ते च प्रणतपत्िास्वादमया मुख्यतया तत आस्वादे्य उपचणरता रसे ततस्तद्व्यञ्जकयोः 
शब्दाथगयोणरणत तात्पयगम् ॥ १० ॥ 

 
लोचन 

 
‘समपणकत्व’ म्िर्जे ‘सम्यक् अपणकत्व’ (म्िर्जे कोर्त्यािी रसाची प्रतीशत उत्तम प्रकारे करून 

देण्याचे सामर्थ्यण) म्िर्जे सहृदयाचंा हृदयसंवाद घडवनू आर्ून (व्यंग्याथांने) सहृदयाचें हृदय आपल्या 
स्वरूपाने ताबडतोब व्यापरे् ¹ कसे म्िर्ाल, तर अन्ग्न ज्याप्रमारे् वाळलेल्या लाकडाला तत्क्षर्ी व्यापतो 
त्याप्रमारे्, लकवा शनमणळ पार्ी जसे (स्वच्छ कापडाला) ताबडतोब व्यापते, तसे. ² तो शनमणळपर्ा म्िर्जे 
प्रसन्नपर्ा (म्िर्जे प्रसाद) िा सर्गळया रसाचंा रु्गर् आिे पर् त्या प्रकारच्या व्यगं्याथाची म्िर्जे रसरूपी 
व्यंग्याथाची प्रतीशत उत्तम प्रकारे व ताबडतोब घडशवण्याच्या बाबतीतले िब्द व अथण याचं्या शठकार्चे जे 
सामर्थ्यण, त्यालािी लक्षरे्ने ‘प्रसाद’ च म्िटले आिे. ³ त्याचेच शववरर् (वृशत्तकार) ‘पर् प्रसाद’… इ. िब्दानंी 
कशरतात. ‘पर् काय िो, गं्रथकाराचं्या मते रु्गर् िा जर रसाचाच धमण आिे तर (वृशत्तकारानंी) िब्द व अथण 
यानंाच कसे काय स्वच्छ (पारदिणक) म्िटले?’ अिी िकंा कल्पून शतचे उत्तर वृशत्तकार ‘तो रु्गर्’… इ. 
िब्दानंी देतात. वृत्तीतला (संस्कृत) च िा िब्द एव (म्िर्जे मराठीतला ‘च’) या अथाने वापरला आिे. 
म्िर्जे तो प्रसाद रु्गर् सवण रसाचं्याच शठकार्ी असर्ारा म्िर्जे िब्द व अथण याचें शठकार्ी नसर्ारा) या 
प्रकारचा आिे. आशर् तो प्रसादरु्गर्च सवण रसानंा साधारर् असा आिे. (आशर् माधुयण व ओजस् िे मात्र सवण 
रसानंा साधारर् नािीत) आशर् िब्दाचंी व अथाची दीघण समासयुतत रचना म्िर्ा, लकवा लघुसमासयुतत 
अथवा समासरशित रचना म्िर्ा ⁴– त्या सवण प्रकारच्या रचनातंिी प्रसाद रु्गर् आढळून येतो. ‘मुख्य असतो’ 
– (वाच्य) अथाचे समपणकत्व िे फतत व्यंग्याथण प्रकट करण्याच्या बाबतीतच संभवते, दुसऱ्या कोर्त्यािी 
अथाच्या बाबतीत संभवत नािी. िब्दाच्या शठकार्ीिी स्वतःचा वाच्याथण तत्क्षर्ी प्रकट करण्याचे सामर्थ्यण 
असरे् िे शकतपत कौतुकास्पद समजाव,े ⁵ की ज्यामुळे तो प्रसाद िा रु्गर् िब्दाचा माशनता येईल, िा आिय. 
अिा तऱ्िेने भामिाने साशंर्गतलेले ⁶ माधुयण, ओजस् व प्रसाद िे तीनच रु्गर् आम्िाला तकण संर्गत वाटतात, ⁷ 
(शतिींिून अशधक म्िर्जे दिा, वीस इतके रु्गर् मानण्याची आवशयकता नािी) आशर् ते रु्गर् मुख्यतः 
सहृदयाला शमळर्ारा रसास्वाद या स्वरूपाचे असून त्यामुळे ते रु्गर् ज्याचा आस्वाद घेतला जातो त्या रसाचे 
धमण असे लक्षरे्ने म्िटले जाते व मर्ग ते रु्गर् ते रस अशभव्यतत करर्ाऱ्या िब्दाथांचे असे शद्वतीय लक्षरे्ने 
म्िर्ण्यात येते, िे (काशरकेचे व तीवरील वृत्तीचे) तात्पयण. ॥ १० ॥ 

 
िीपा 

 
१ काव्यमाला आवृत्तीतील ‘व्यापकत्व’ िा पाठ आम्िाला अशधक ग्राह्य वाटतो. कािी आवृत्तीतील 
‘व्यापारकत्व’ िा मुद्रर्दोर्ष असण्याचा संभव आिे. कारर् बालशप्रयेनेिी झणिणत या िब्दाचा अन्वय 
व्यापकत्वम् या िब्दािीच केला आिे. 
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२ पािा, मम्मट, काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत, पृ. ४७६. मम्मटाने िेच दोन दृष्ातं प्रसादरु्गर्ाचे वर्णन 
कशरताना घेतले आिेत. 
 
३ पािा, “उद द्योत – २ ‘माधुयण’ रु्गर्” वरील ७ िी टीप. अशभनवर्गृप्ताचं्या ‘िब्दाथांच्या सामर्थ्यालािी 
लक्षरे्ने प्रसाद म्िटले आिे’ या शवधानाचा रोख वृत्तीतील ‘प्रसाद म्िर्जे िब्द व अथण याचंा पारदिणकपर्ा’ 
या वातयाकडे आिे. 
 
४ पािा, उद द्योत ३, काशरका ५ व तीवरील वृशत्त. 
 
५ म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् असे की, िब्द उच्चारल्यावर त्याने आपल्या वाच्य अथाचा बोध करून देरे् 
िे जरी आवशयकच असले, तरी तो त्या िब्दाचा शविरे्ष रु्गर् माशनता येत नािी. म्िर्नू रस वर्गैरे व्यंग्याथाची 
प्रतीशत तत्क्षर्ी आर्ून देरे् िेच िब्दाचे अलौशककत्व म्िर्ता येईल. 
 
६ भामिाने काव्यालंकार, पशरच्छेद दोनमधील १ ते ३ या लोकामंध्ये माधुयण, ओजस् व प्रसाद अिा तीनच 
रु्गर्ाचंी लक्षरे् शदली आिेत. पर् ते रु्गर् काव्यामध्ये समास योशजलेले असरे् लकवा नसरे्, वाच्याथण 
ताबडतोब ध्यानात येरे् अथवा न येरे्, वर्ण कानाला सुखशवर्ारे असरे् लकवा नसरे् यावंर अवलंबनू 
असतात असे म्िटले आिे. त्याचंा रसािी संबधं असतो असे भामिाने कोठेिी म्िटलेले नािी. 
आनंदवधणनानंी मात्र रु्गर् िे रसाचेच धमण िोत िे प्रथम व स्पष्परे् साशंर्गतले. आशर् अशभनवरु्गप्तानंीिी त्याच 
मताचें समथणन केले. 
 
७ मम्मटाने काव्यप्रकािात (झळकीकर आवृशत्त, पृ. ४७३ वर) रु्गर् िे तीनच आिेत, ते दिा आिेत असे 
मानण्याची र्गरज नािी, िेच मत प्रशतपादन करून त्याचे समथणनिी केले आिे. िे मत त्याने अथात 
अशभनवरु्गप्ताचं्या मतावरूनच बनशवलेले वाटते. याचे कारर् अथात िेच शदसते की, िे तीनच रु्गर् रसािी 
शनर्गशडत आिेत. (पािा, ध्वन्यालोकातली २–६ िी काशरका व ये रसस्याणङगनो धमाः िे झळकीकर 
आवृशत्त प.ृ ४६२ वरील मम्मटाचे वचन). बाकीच्या रु्गर्ाचंा रसािी शनकटचा संबधं दाखशवता येत नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
श्रुणतदुष्टादयो दोषा अणनत्या ये च दर्वशताः 
ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥ ११ ॥ 
 
अणनत्या दोषाश्च ये श्रुणतदुष्टादयः सूणचतास्तेऽणप न वाच्ये अथगमािे, न च व्यङ्गये शृङ्गारव्यणतरेणकणि, 

शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्मभूते । लक तर्वह? ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽणङ्गतया व्यङ ग्ये ते हेया इत्युदाहृताः, अन्यथा णह 
तेषामणनत्यदोषतैव न स्यात् । एवमयसंलक्ष्यक्रमोद द्योतो ध्वनेरात्मा प्रदर्वशतः सामान्येन ॥ ११ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् श्रुशतदुष्ाशद जे दोर्ष अशनत्य म्िर्ून वर्मर्ले रे्गले आिेत, ते िृरं्गारध्वशनकाव्यातच वज्यण िोत, 

असे साशंर्गतले आिे. ॥ ११ ॥ 
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आशर् श्रशुतदुष्ाशद दोर्ष जे अशनत्य असल्याचे (भामिाने) सुचशवले आिे, तेदेखील केवळ वाच्य 
अथाच्या दृष्ीने वज्यण असतात असे नव्िे, लकवा िृरं्गाराखेरीज इतर व्यंग्याथाच्या बाबतीत नव्िे लकवा 
ध्वशनकाव्याचा आत्मा नसर्ाऱ्या िृरं्गारातिी नव्िे. तर मर्ग काय? तर ध्वनीचा आत्मा असलेल्या म्िर्जे अंर्गी 
म्िर्ून अशभव्यतत िोर्ाऱ्या िृरं्गारातच ते वज्यण म्िर्ून साशंर्गतले आिेत. नािीतर ते दोर्ष अशनत्य असर्ारच 
नािीत. याप्रमारे् िे असलंक्ष्यक्रमाने प्रकाशित िोर्ारे ध्वशनकाव्याचे स्वरूप सवणधारर्परे् दाखवले.॥ ११ ॥ 

 
लोचनम् 

 
एवमस्मत्पक्ष एव गुिालङकारव्यवहारो णवभागेनोपपद्यत इणत प्रदश्यग 

णनत्याणनत्यदोषणवभागोऽप्यस्मत्पक्ष एव सङगच्छत इणत दशगणयतुमाह – श्रुणतदुष्टादय इत्याणद । 
वान्तादयोऽसभ्यस्मृणतहेवः श्रुणतदुष्टाः । अथगदुष्टा वाक्याथगबलादश्लीलाथगप्रणतपणत्तकाणरिः । यथा – 
‘णछिान्वेषी महान् स्तब्धो घातायवैोपसपगणत’ इणत । कल्पनादुष्टास्तु ियोः पदयोः कल्पनया । यथा ‘कुरु 
रुणचम्’ इत्यि क्रमव्यत्यासे । श्रुणतकष्टस्तु अधाक्षीत् अक्षौत्सीत् तृिेणढ इत्याणद । श्रृङगार 
इत्युणचतरसोपलक्षिाथगम् । वीरशान्ताद भुतादावणप तेषा ं वजगनात् । सूणचता इणत । न त्वेषां 
णवषयणवभागप्रदशगनेनाणनत्यत्वं णभन्नवृत्ताणददोषेभ्यो णवणवक्तं प्रदर्वशतम् । नाणप गुिेभ्यो व्यणतणरक्तत्वम् । 
बीभत्सहास्यरौिादौ त्वेषामस्माणभरुपगमात् शृङगारादौ च वजगनादणनत्यत्वं च दोषत्वं च समर्वथतमेवेणत 
भावः ॥ ११ ॥ 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् आमचे (म्िर्जे) ध्वशनवाद्याचें मत ¹ मान्य केले, तरच रु्गर् व अलंकार या संकल्पनाचंा 

वरे्गवरे्गळया अथांनी िोर्ारा वापर तकण संर्गत ठरतो, िे दाखशवल्यानंतर दोर्षाचें ‘शनत्य’ दोर्ष व ‘अशनत्य’ दोर्ष 
असे जे वर्गीकरर् केले जाते, त्याचीिी आमच्याच पक्षी संर्गशत लार्गते ² िे, ‘आशर् श्रुशतदुष्ाशद जे दोर्ष…’ 
इत्याशद काशरकेने दाखशवले जात आिे. ‘श्रुशतदुष्’ ³ म्िर्जे असभ्य र्गोष्ींची आठवर् करून देर्ाऱ्या, 
‘वान्त’ (शनष्ठू्यत, उद्र्गीर्ण) वर्गैरे िब्दाचंा वापर. ‘अथणदुष्’ म्िर्जे वातयाच्या अथाच्या सामर्थ्याने ⁴ जे 
अश्लील अथाचा बोध करून देतात, ते. जसे ‘ित्रूंची शछदे्र िोधर्ारा, सामर्थ्यणसपंन्न असर्ारा, न्स्थर 
रािर्ारा म्िर्जे न डर्गमर्गर्ारा असा राजा ित्रूचा नाि करण्यासाठीच (त्याच्यावर) चाल करून जात 
आिे’ ⁵, िे उदािरर्. ‘कल्पनादुष्’ म्िर्जे दोन पदापंकैी पशिल्याचे िवेटचे व दुसऱ्याचे पशिले अिी दोन 
अक्षरे मध्ये न थाबंता जोडून उच्चारल्यामुळे िोर्ारी अश्लील अथाची स्मृशत. जसे, कुरु रुणचम् या पदाचंा 
क्रम उलटा केल्यास ⁶ (िोर्ारी अश्लील अथाची स्मशृत). ‘श्रुशतकष्’ दोर्षाची उदािररे् म्िर्जे अधाक्षीत्, 
अक्षौत्सीत्, तृिेणढ ⁷ इ. िब्दाचंा ⁸ वापर. ‘िृरं्गार’ िा िब्द तत्सम (म्िर्जे ज्यामध्ये श्रुशतदुष्ाशद दोर्ष वज्यण 
केले पाशिजेत असे) रस याचें उपलक्षर् ⁹ समजावा, कारर् वरील दोर्ष वीर, िातं, अद भतु ¹⁰ इत्यादींच्या 
बाबतीतिी वज्यणच आिेत. ‘सुचवले आिेत’ ¹¹ म्िर्जे ‘शभन्नवृत्त’ इ. (शनत्य) दोर्षापेंक्षा या दोर्षाचें के्षत्र वरे्गळे 
दाखवनू िे दोर्ष अशनत्य कसे िे त्यानंी साशंर्गतलेले नािी. लकवा िे दोर्ष रु्गर्ािूंन शभन्न ¹² कसे िेिी त्यानंी 
स्पष् केले नािी. बीभत्स, िास्य, रौद्र इ. रसामंध्ये श्रुशतकष् इत्यादींचा उपयोर्ग आम्िी स्वीकारािण मानीत 
असल्यामुळे (म्िर्जे त्या रसाचं्या बाबतीत श्रशुतकष् वर्गैरे िब्द िे दोर्ष नव्िेत असे आमचे मत असल्यामुळे) 
आशर् िृरं्गाराशद रसाचें बाबतीत िे दोर्ष वज्यण करावते असे आम्िी मानीत असल्यामुळे ह्याचं्या शठकार्चे 
अशनत्यत्व आशर् दोर्षत्व या दोिोंचेिी (पूवाचायांनी सुचशवलेल्या शवभार्गर्ीमुळे) समथणनच झाले, िा भावाथण. 
॥ ११ ॥ 
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िीपा 
 
१ आमचे मत म्िर्जे ६ व्या काशरकेत साशंर्गतलेले, ‘रसाशद िा काव्याचा आत्मा, रु्गर् िे त्या आत्म्याच्या 
शठकार्ी असर्ारे धमण आशर् अलंकार िे काव्यिरीराचा आश्रय करून त्याद्वारे रसाशद आत्म्याला 
खुलशवर्ारे, िा रसाशद, रु्गर् व अलंकार यामंधील शववके. 
 
२ ‘पािा, उद द्योत – २ रु्गर् व अलंकार यातंील भेद’ वरील ‘आशर् रु्गर् व अलंकार या सं्ाचंा उपयोर्ग 
कररे्,… इ. एकदोन वातये. 
 
३ ‘श्रुशतदुष्’ वरै्गरे दोर्षाचंी लक्षरे् व उदािररे् भामिाने काव्यालंकार, पशरच्छेद १ मधील ४७ ते ५३ या 
श्लोकातं शदली आिेत. 
 
४ म्िर्जे संपूर्ण वातयाचा अथण कळल्यावर. 
 
५ या वातयातून मार्गािून ध्यानात येर्ारा अश्लील अथण मथुैनशक्रयेला लार्गू पडर्ारा आिे. 
 
६ म्िर्जे कुरु रुणचम् या ऐवजी रुलच कुरु अिा क्रमाने िब्द उच्चारल्यास ‘लचकु’ असा अश्लीलाथणबोधक 
िब्द तयार िोतो. पािा, काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ३३३. 
 
७ तृिेणढ िे शक्रयापद श्रीिर्षाने नैर्षधीयचशरतम् ९–१५२ मध्ये वापरले आिे. 
 
८ म्िर्जे कर्णकटु वर्ण असलेल्या िब्दाचंा उपयोर्ग कररे्. 
 
९ ‘उपलक्षर्’ या िब्दाचा अथण पूवी “उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे लक्षर् नािी’” वरील २ ऱ्या व 
“उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीच्या एखाद्या प्रकाराचे शनदिणक शचह न असू िकेल’” वरील १ ल्या टीपातं 
साशंर्गतला आिेच. 
 
१० या संदभात अशभवरु्गप्तानंी ‘वीर’ रसाचा उल्लखे केला आिे. त्या रसाचे बाबतीत ‘श्रुशतदुष्’ वर्गैरे दोर्ष 
ठरतील, पर् ‘श्रुशतकष्’ िा मात्र दोर्ष न ठरता उलट रु्गर्च ठरतो. ‘अद भतु इत्याशद’ यातंील ‘इत्याशद’ 
िब्दामध्ये ‘करुर्’ रस अंतभूणत आिे. 
 
११ काशरकेत दर्वशताः असा िब्द आिे, त्याचा अथण आनंदवधणनानंी वृत्तीत सूणचताः असा साशंर्गतला आिें. 
याचे कारर् भामि, दण्डी, वामन व रुद्रट या पूवाचायांनी आपापल्या गं्रथात कािी दोर्ष िे कािी प्रसंर्गी दोर्ष 
ठरत नािीत व कािी दोर्ष िे कुठल्यािी पशरन्स्थतीत दोर्षच असतात असे म्िर्ून त्याचंी उदािररे्िी शदली 
आिेत. यावरून कािी दोर्ष शनत्य व कािी अशनत्य असतात याची त्याची त्यानंा जार्ीव िोती. पर् दोर्षाचें 
शनत्याशनत्यत्व त्यानंी शनत्य, अशनत्य िे िब्द प्रत्यक्ष न वापरता सूशचत केले आिे. अशनत्य िा िब्द प्रत्यक्षपरे् 
ध्वशनकाशरकेतच वापरलेला शदसतो. 
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१२. लोचनाच्या प्रतींमध्ये नाणप गुिेभ्यो व्यणतणरक्तत्वं दर्वशतम् । असा पाठ आिे. श्रुशतदुष्ाशद दोर्ष िे इतर 
म्िर्जे शभन्नवृत्ताशद दोर्षापंासून वरे्गळे आिेत िे पूवाचायांनी स्पष्परे् साशंर्गतले नािी लकवा ते रु्गर्ािूंनिी 
वरे्गळे आिेत िेिी त्यानंी स्पष्परे् म्िटले नािी. ‘कािी पशरन्स्थतीत िोभनूिी शदसतात’ असे म्िर्ून त्याचें 
शठकार्ी कािी वळेा रु्गर्रूपत्व असते असे त्यानंी केवळ सुचशवले आिे. आनंदवधणनानंी श्रशुतदुष्ादींना 
‘अशनत्य’ िे शविरे्षर् लावल्याने ते कािी वळेा दोर्ष आशर् कािी वळेा रु्गर् असतात िे स्पष् झाले. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तस्याङ गाना ंप्रभेदा ये प्रभेदाः स्वगताश्च ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपणरकल्पने ॥ १२ ॥ 
 
अणङगतया व्यङ्प्ग्यो रसाणदर्वववणक्षतान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा य उक्तस्तस्याङ गानां 

वाच्यवाचकानुपाणतनामलङ्कारािा ं ये प्रभेदा णनरवधयो ये च स्वगतास्तस्याणङगनोऽथगस्य 
रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षिा णवभावानुभावव्यणभचाणरप्रणतपादनसणहता अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया 
णनःसीमानो णवशेषास्तेपामन्योन्यसम्बन्धपणरकल्पने णक्रयमािे कस्यणचदन्यतमस्याणप रसस्य प्रकाराः 
पणरसङ्प्ख्यातंु न शक्यन्ते णकमुत सवेषाम् । तथा णह श्रृङ गारस्याणङगनस्तावदाद्यौ िौ भेदौ – सम्भोगो 
णवप्रलम्भश्च । सम्भोगस्य च परस्परपे्रमदशगनसुरतणवहरिाणदलक्षिाः प्रकाराः । 
णवप्रलम्भस्याप्यणभलाषेष्ट्याणवरहप्रवासणवप्रलम्भादयः । तेषा ंच प्रत्येकं णवभावानुभावव्यणभचाणरभेदः । तेषा ंच 
देशकालाद्याश्रयावस्थाभेद इणत स्वगतभेदापेक्षयकैस्य तस्यापणरमेयत्वम्, लक पुनरङ गप्रभेदकल्पनायाम् । 
ते ह्यङगप्रभेदाः प्रत्येकमङणगप्रभेदसम्बन्धपणरकल्पने णक्रयमािे सत्यानन्त्यमेवोपयास्न्त ॥ १२ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
त्याच्या अंर्गाचें जे प्रकार लकवा त्याचे स्वतःचे जे प्रकार, त्याचंी परस्परािंी (िोऊ िकर्ारी) शमश्ररे् 

शवचारात घेतल्यास ते (प्रकार) असंख्य िोतील. ॥ १२ ॥ 
 
‘अंर्गी’ म्िर्ून व्यंग्य असलेला रसाशद िा शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीचा एक प्रकार म्िर्नू 

साशंर्गतला. त्याच्या अंर्गाचें म्िर्जे वाच्य अथण व वाचक िब्द याचं्या अलंकाराचें असखं्य प्रकार आशर् ‘अंर्गी’ 
असलेल्या त्या व्यंग्याथाचे रस, भाव, त्याचें आभास व भावप्रिमन या स्वरूपाचे प्रकार, त्याचं्या शवभाव 
अनुभाव–व्यशभचाशरभावाचं्या प्रशतपादनासि अनंत िोतील. त्याचंा (म्िर्जे स्थायी भावाचंा) आश्रय स्त्री की 
पुरुर्ष या दृष्ीने ते आर्खीच अर्गशर्त िोतील. आशर् त्याचंी परस्परािंी िोऊ िकर्ारी शमश्ररे् शवचारात 
घेतली, तर त्यापंैकी कोठल्यािी एका रसाचे प्रकारदेखील मोजरे् अितय; मर्ग सवण रसाचें प्रकार कोठून 
मोजर्ार? उदा. प्रथम ‘अंर्गी’ असलेल्या िृरं्गाराचेच दोन प्रकार :– संभोर्ग आशर् शवप्रलंक्ष. आशर् संभोर्गाचे 
परस्पराकंडे पे्रमदृष्ीने पािरे्, भोर्गशवलास, उद्यानशविार इत्याशद स्वरूपाचे प्रकार. शवप्रलंभाचे देखील 
अशभलार्ष, ईष्या, शवरि, प्रवास वर्गैरे. त्यापंैकी प्रत्येकाचे शनरशनराळे शवभाव, अनुभाव, व्यशभचारी, यामुंळे 
िोर्ारे भेद आशर् त्याचं्या शनरशनराळे देि, काल, इत्याशद कारर्ामुंळे िोर्ाऱ्या अवस्थाचें प्रकार. अिा 
रीतीने केवळ त्याच्या (म्िर्जे िृरं्गाराच्या) स्वतःच्याच प्रकाराचंा शवचार केल्यास ते अपशरशमत िोतील, तर 
मर्ग अंर्गाचं्या (अलंकाराचं्या) प्रभेदाचंा शवचार केला, तर काय म्िर्ाव?े कारर् अंर्गाचं्या (अलंकाराचं्या) 
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त्या प्रभेदापंैकी एकेक जर अरं्गीच्या एकेका प्रभेदािी शमशश्रत केला, तर ध्वनीचे प्रकार अर्गशर्तच िोतील! ॥ 
१२ ॥ 

 
लोचनम् 

 
अङगानाणमत्यलङ्कारािाम् । स्वगता इणत । आत्मगताः सम्भोगणवप्रलम्भाद्याः आत्मीयगता 

णवभावाणदगतास्तेषा ंलोष्टप्रस्तारेिाङगाणङगभावे का गिनेणत भावः । स्वाश्रयः स्त्रीपंुसप्रकृत्यौणचत्याणदः । 
परस्परं पे्रम्िा दशगनणमत्युपलक्षिं सम्भाषिादेरणप । सुरतं चातुःषणष्ट कमाणलङगनाणद । 
णवहरिमुद्यानगमनम् । आणदग्रहिेन जलक्रीडापानक-चन्िोदयक्रीडाणद । अणभलाषणवप्रलम्भो 
ियोरप्यन्योन्यजीणवतसवगस्वाणभमानास्त्मकाया ं रतावुत्पन्नायामणप कुतणश्चिेतोरप्राप्तसमागमत्वे मन्तव्यः । 
यथा ‘सुखयतीणत णकमुच्यत’ इत्यतः प्रभृणत वत्सराजरत्नावल्योः, न तु पूवग रत्नावल्याः । तदा णह रत्यभाव े
कामावस्थामािं तत् । ईष्ट्याणवप्रलम्भः प्रियखण्डनाणदना खस्ण्डतया सह । णवरहणवप्रलम्भः पुनः खस्ण्डतया 
प्रसाद्यमानयाणप प्रसादमगृह्णत्या ततः पश्चात्तापपरीतत्वेन णवरहोत्कस्ण्ठतया सह मन्तव्यः । प्रवासणवप्रलम्भः 
प्रोणषतभतृगकया सहेणत णवभागः । आणदग्रहिाच्छापाणदकृतः। णवप्रलम्भ इव च णवप्रलम्भः । वञ्चनाया ं
ह्यणभलणषतो णवषयो न लभ्यते; एवमि । तेषा ंचेणत । एकि सम्भोगादीनामपरि णवभावादीनाम् । आश्रयो 
मलयाणदः मारुतादीना ं णवभावानाणमणत यदुच्यते तिेशशब्देन गताथगम् । तस्मादाश्रयः कारिम् । यथा 
ममैव– 

 
दणयतया ग्रणथता स्त्रणगय ंमया 
हृदयधामणन णनत्यणनयोणजता । 
गलणत शुष्ट्कतयाणप सुधारसं 
णवरहदाहरुजा ंपणरहारकम् ॥ 
 
तस्येणत शृङगारस्य । अणङगना ंरसादीना ंप्रभेदस्तत्सम्बन्धकल्पने इत्यथगः ॥ १२ ॥ 
 

लोचन 
 
‘अंर्गाचें म्िर्जे अलंकाराचें. स्वर्गत म्िर्जे आत्मर्गत, म्िर्जे काव्याचा आत्मा असर्ाऱ्या त्या 

रसादींचे स्वतःचे संभोर्ग, शवप्रलंभ वरै्गरे आशर् त्या आत्म्यािी संबद्ध असर्ाऱ्या शवभाव वरै्गरेंचे जे अनेक 
प्रकार, त्याचं्या ‘लोष्प्रस्तार न्यायाने’ िोऊ िकर्ाऱ्या शकत्येक अंर्गाशंर्गसंबधंावर अवलंबून असण्यामुळे 
िोर्ाऱ्या प्रकाराचंी मोजदाद करावी तेवढी थोडीच ² िा आिय. त्या रसाचंा—म्िर्जे त्याच्या 
स्थाशयभावाचंा—आश्रय असर्ाऱ्या स्त्री, पुरुर्ष वर्गैरे पात्राचें औशचत्य वर्गैरे. (त्याचं्या दुष्ीने ते प्रकार 
आर्खीच अर्गशर्त िोतील). परस्पराकंडे पे्रमदृष्ीने पािरे् िे संभार्षर् वर्गैरेंचेिी उपलक्षर् (म्िर्जे बोधक) 
आिे. ‘भोर्गशवलास’ िे आललर्गन इ. चौसष् प्रकारचे आिेत. ³ ‘शविार’ म्िर्जे उद्यानामध्ये स्वैरसंचार 
कररे्.’ ‘इत्यादीं’ मध्ये जलक्रीडा, मद्यपान, चादंण्यातील शविार इत्यादींचा समाविे िोतो. दोघािी 
पे्रशमकामंध्ये आपर् एकमेकाचें जीशवतसवणस्व आिोत असा अशभमान वाटरे् िे प्रीतीचे स्वरूप िोय. अिी 
प्रीशत उत्पन्न झाली असतानािी कोर्त्यातरी कारर्ाने त्या दोघाचंी भेट िोत नसली तर ती अवस्था भ्िर्जे 
‘अशभलार्ष-शवप्रलंभ’ असे समजाव.े जसे ‘िी शचत्रातील युवती मला सुख देते काय, िे तू मला काय 
शवचारतोस?’ ⁴ या वत्सराजाच्या उद्र्गारापासून पढेु वत्सराज व रत्नावली या दोघाचं्यािी बाबतीत 
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अशभलार्षशवप्रलंभ आिे. या उद्र्गाराच्या आधी मात्र रत्नावलीच्या बाबतीत अशभलार्षशवप्रलंभ आिे असे 
म्िर्ता येर्ार नािी कारर् त्या आधी केवळ रत्नावलीच्याच मनात प्रीशत िोती, राजाच्या मनात शतजशवर्षयी 
रशत उत्पन्न झालेली नव्िती, भ्िर्ून शतच्या एकारं्गी प्रीतीला केवळ ‘कामावस्था’ भ्िर्ता येईल ⁶ पे्रमाचा 
अवमान झाल्यामुळे ‘खंशडता’ ⁷ नाशयका व नायक यामंधील दुराव्याला ईष्याशवप्रलम्भ म्िर्तात. आशर् 
खंशडत नाशयकेची मनधरर्ी करूनिी ती प्रथम प्रसन्न झालेली नसते, पर् मार्गािून शतला पश्चात्ताप िोऊन 
ती शवरिामुळे उत्कंशठत झाली असताना शतच्या बाबतीतला प्रकार ‘शवरिशवप्रलभ्भ’ ⁸ िा असतो असे 
समजाव.े आशर् शजचा पशत दूर देिी रे्गला आिे अिा नाशयकेच्या व नायकाच्या अवस्थेला ‘प्रवास– 
शवप्रलम्भ’ म्िर्ाव.े असा शवप्रलम्भाच्या प्रकारामंधील भेद आिे. ⁹ (वृत्तीमधील) ‘प्रवास वर्गैरे’ यातील ‘वर्गैरे’ 
िब्दाने िाप इ. कारर्ामुळे िोर्ाऱ्या शवयोर्गाचािी अंतभाव झाला आिे. आशर् शवप्रलम्भासारखा म्िर्जे 
वचंनेसारखा असतो म्िर्ून त्याला ‘शवप्रलम्भ’ असे नाव शदले आिे. कारर् वचंनेमध्यें ज्याप्रमारे् िवी 
असलेली वस्तु प्राप्त िोत नािी, तसाच प्रकार शवप्रलम्भातिी असतो. ¹⁰ ‘आशर् त्याचें’ म्िर्जे एका बाजूला 
संभोर्गाशद प्रकाराचें व दुसऱ्या बाजूला शवभाव, अनुभाव इत्याशदकाचें (देिकालाशदकामुंळे िोर्ारे भेद). 
‘आश्रय’ म्िर्जे वारा वर्गैरे शवभावाचंा मलयपवणत वर्गैरेसारखा आश्रय असे जे कोर्ीतरी म्िटले आिे, ते 
बरोबर नािी, कारर् ‘देि’ िब्दाने तो अथण आधीच साशंर्गतला रे्गला आिे. म्िर्नू ‘आश्रय’ म्िर्जे ‘कारर्’ 
(असे मानाव)े. जसे माझ्याच पुढील श्लोकात— 

 
‘माझ्या शप्रयेने रंु्गफलेली िी माळ मी माझ्या हृदयावर नेिमी ठेशवल्याने माझ्या हृदयातील तापामुळे 

ती वाळून रे्गली, तरीिी तीतून शवरितापामुळे िोर्ाऱ्या पीडानंा िमशवर्ारा सुधारस स्त्रवत ¹¹ आिे.’ ‘त्याचं्या’ 
म्िर्जे िृरं्गाराच्या. ‘अंर्गी’ असर्ाऱ्याचें म्िर्जे रसादींचे जे पोटभेद, त्यापंैकी प्रत्येकािी अंर्गाचं्या एकेका 
पोटभेदाचे शमश्रर् केल्यास, िा भावाथण. ॥ १२ ॥ 

 
िीपा 
 
१. लोष् म्िर्जे मातीचे ढेकूळ आशर् प्रस्तार म्िर्जे शवस्तार म्िर्जे (मातीची) शनरशनराळी काये. ज्याप्रमारे् 
माती िी एकच असून तीपासून बनर्ारे भाडंी वर्गैंरे असंख्य प्रकार असतात, त्याप्रमारे् रसाशदध्वनीचे 
अलंकार व शवभावाशदक याचं्या शनरशनराळया शमश्रर्ामुंळे अनंत प्रकार िोऊ िकतात िा भावाथण. 
‘लोष्प्रस्तारन्याय’ म्िर्जे एकाच प्रकृतीपासून अर्गशर्त शवकृशत बनरे्. (पािा, पृ.३५७, कािी आवृशत्त.) 
 
२ उद द्योत ३, ४४ मध्ये असाच शवचार माडंला आिे. 
 
३ िे चौसष् प्रकार वात्स्यायन, कामसूत्र २–२–५ मध्ये साशंर्गतले आिेत. 
 
४ िे वातय रत्नावली नाशटकेच्या दुसऱ्या अंकातील ९ व्या श्लोकाच्या (पािा, “उद द्योत – २ ‘रसाशदरूप 
अथण ज्यात प्रधान, तीच असलंक्ष्यक्रम ध्वनीची उदािरर्’” वरील ३५ वी टीप) लरे्गच आधी आले आिे. 
 
५ येथपासून पुढे उदयन व रत्नावली या दोघाचं्यािी मनात रशत उत्पन्न झालेली स्पष् शदसते, पर् त्याचं्या 
समार्गमात पुष्कळच शवघ्ने येत असल्याने त्याचं्या रतीला ं‘अशभलार्ष–शवप्रलंभ–रशत’ म्िर्रे् योग्य िोईल. 
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६ पे्रम िे उभयशनष्ठ असेल, तेव्िाच त्याला ‘रशत’ म्िर्ावयाचे. मालशवकान्ग्नशमत्रात पे्रशमक िे ‘समानुरार्ग’ 
असले पाशिजेत असे म्िटले आिे (३–१५). शवक्रमोवणिीयातिी साधारिोऽयमुभयोः प्रियः असे पुरूरवा 
म्िर्तो. 
 
७ पािा, “उद द्योत – २ ‘दीघण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील २ री टीप. 
 
८ येथे शवरि–शवप्रलम्भ याचा अथण प्रर्यकोपामुळे नायक व नाशयका यामंध्ये उत्पन्न झालेला दुरावा. 
 
९ तात्पयण १) उभय पे्रशमकानंा एकमेकाचंी प्रान्प्त िोण्यापूवी त्यानंा एकमेकाबंद्दल वाटर्ाऱ्या ओढीला 
अशभलार्ष–शवप्रलम्भ म्िर्ाव.े २) नायकाने दुसरीवर पे्रम करून नाशयकेची वचंना केल्यामुळे शतला क्रोध 
येऊन िोर्ाऱ्या दोघाचं्या ताटातुटीला ईष्याशवप्रलम्भ म्िर्ाव.े ३) नाशयकेला ईष्या वाटल्यामुळे प्रथम ती 
नायकावर रुष् िोते, पर् मार्गािून शतला पश्चात्ताप झाल्यावरिी (पडते घेण्याइतकी मनाची तयारी न 
झाल्यामुळे) उभयताचंी भेट न िोरे् िी शवरि–शवप्रलम्भाची न्स्थशत िोय. ४) पशत प्रवासास रे्गला असता त्या 
शवयोर्गामध्ये दोघानंा एकमेकाबद्दल वाटर्ारी ओढ म्िर्जे प्रवासशवप्रलम्भ. 
 

कै. र्गडकऱ्यानंी ‘भावबंधन’ नाटकात मिेश्वराच्या तोंडी शवरिाचे सिा प्रकार घातले आिेत. 
शवप्रलंभाच्या वरील प्रकारावंरून त्यानंी शवरिाच्या त्या प्रकारानंा र्गमतीदार स्वरूप शदले असल्यास न कळे! 
 
१० शवप्रलंभ म्िर्जे वचंना म्िर्जे इष्वस्तूच्या प्राप्तीपासून वशंचत िोरे्. त्या अवस्थेप्रमारे्च येथेिी दोघानंा 
कोर्ात्यािी कारर्ाने का िोईना, पर् एकमेकाचंी भेट िोत नािी, म्िर्ून या अवस्थेला ‘शवप्रलंभ’ म्िटले 
आिे. 
 
११ या पद्यात ‘आश्रय’ िा िब्दच आढळत नािी, मर्ग तो ‘कारर्’ या अथी वापरला असण्याचा प्रशन दूरच. 
पुष्पमाला िे प्रस्तुत प्रसंर्गी शवरिवदेना िातं करण्याचे कारर् आिे, कारर् ती पुष्पमाला, नायकाच्या शप्रयेने 
रंु्गफलेली असरे् या धमाचा ‘आश्रय’ आिे. ती त्या धमाचा ‘आश्रय’ असल्यामुळे वदेनािमनाचे ‘कारर्’ 
झाली आिे, म्िर्ून जो आश्रय तेच कारर् असा कािीतरी अशभनवरु्गप्ताचं्या मनातील अशभप्राय असावा. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
णदङ्प्यािं तूच्यते येन व्युत्पन्नाना ंसचेतसाम् 
बुणिरासाणदतालोका सवगिैव भणवष्ट्यणत ॥ १३ ॥ 
 
णदङ्प्यािकथेनन णह व्युत्पन्नाना ं सहृदयानामेकिाणप रसभेदे 

सहालङ्कारैरङ गाङगभावपणरज्ञानादासाणदतालोका बुणिः सवगिैव भणवष्ट्यणत । 
 

ध्वन्यालोक 
 
तरी पर् येथे याबाबत आम्िी थोडेसे शदग्दिणन कशरतो; कारर्, त्यामुळे शवद्वान् सह्नदयाचं्या बुद्धीला 

सर्गळयाच रसाचं्या बाबतीत उमज पडेल. ॥ १३ ॥ 
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कारर् थोडेसे शदग्दिणन जरी केले, तरी रसापंैकी एकाच्या बाबतीत, अलंकाराचंा त्याच्यािी 
असलेला अंर्ग–अंशर्ग–संबंध जार्त्या सहृदयानंा कळेल, आशर् त्यामुळे सवणच रसादींच्या बाबतीत 
अलंकाराचंा त्याचं्यािंी अंर्ग–अंशर्गभाव कसा िोऊ िकतो, िे समजण्याची पात्रता त्यानंा प्राप्त िोईल. 

 
लोचनम् 

 
येनेणत । णदङमािोक्तेनेत्यथगः । सचेतसाणमती । महाकणवत्वं सहृयत्वं च पे्रप्सूनाणमणत भावः । 

सवगिेणत । सवेषु रसाणदष्ट्वासाणदत आलोकोऽवगमः सम्यग्व्युत्पणत्तयगयेणत सम्बन्धः ॥ १३ ॥ 
 

लोचन 
 
‘त्यामुळे’ म्िर्जे केवळ शदग्दिणन केल्यामुळे. सहृदयाचं्या म्िर्जे मिाकवीची व सहृदयाची योग्यता 

शमळव ूइन्च्छर्ाऱ्याचं्या, असा अथण. सवगि म्िर्जे सवण रसभावाशदकाचं्या बाबतीत शमळशवला आिे ‘आलोक’ 
म्िर्जे ‘्ान’ म्िर्जे उत्तम प्रकारचा ‘उमज’ शजने अिी बुशद्ध, असा अन्वय (व अथण) करावा. ॥ १३ ॥ 

 
ध्वन्यालोकः 

 
ति— 
 
शृङ्गारस्याणङ्गनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान् । 
सवेष्ट्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ १४ ॥ 
 
अणङ्गनो णह शृङ्गारस्य ये उक्ताः प्रभेदास्तेषु सवेष्ट्वेकप्रकारानुबस्न्धतया प्रबन्धेन प्रवृत्तोऽनुप्रासो न 

व्यञ्जकः । अणङ्गन इत्यनेनाङ्गभूतस्य शृङ्गारस्यकैरूपानुबन्ध्यनुप्रासणनबन्धने कामचारमाह ॥ १४ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
तेव्िा— 
 
िृरं्गाररस अंर्गी असताना, एकाच, म्िर्जे त्याच त्या वर्ांचा अनुप्रास रचण्यास प्रयास पडत 

असल्याने असा अनुप्रास त्या रसाच्या कोर्त्यािी प्रकाराची अशभव्यन्तत करू िकत नािी. ॥ १४ ॥ 
 
कारर् िृरं्गार अंर्गी असताना त्याचे जे प्रकार साशंर्गतले, त्यापंैकी कोर्त्यािी प्रकारात एकच एक 

तऱ्िेचा अनुप्रास सतत रचनू घातला, तर तो त्या रसाची अशभव्यन्तत करू िकत नािी. ‘अंर्गी’ असे शविरे्षर् 
वापरण्याचा िेतू इतकाच की, तो िृरं्गार अंर्गभतू असेल तेव्िा एकाच स्वरूपाचा अनुप्रास वापरला तरी 
चालेल. 
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लोचनम् 
 
तिेणत । वक्तव्ये णदङमािे सतीत्यथगः । यत्नाणदणत । यत्नतः णक्रयमाित्वाणदणत हेत्वथोऽणभपे्रतः । 

एकरूपं त्वनुबन्धं त्यक्त्वा णवणचिोऽनुप्रासो णनबध्यमानो न दोषायेत्येकरूपग्रहिम् ॥ १४ ॥ 
 

लोचन 
 
‘तेव्िा’ याचा ‘केवळ शदग्दिणन करण्याचा प्रसंर्ग आला असताना’ िा अथण. ‘प्रयास पडत असल्याने’ 

म्िर्जे तिा तऱ्िेचा अनुप्रास जमशवरे् कष्ाचे असल्यामुळे, अिी िेत्वथणक पंचमीं शवभन्तत येथे शववशक्षत 
आिे. त्याच त्या वर्ांचा अनप्रास न वापरता शनरशनराळया वर्ांच्या अनुप्रासाची योजना केल्यास ती 
दोर्षास्पद ठरत नािी, िे सुचशवण्यासाठी काशरकेत ‘त्याच त्या वर्ांचा’ असे िब्द घातले आिेत. ॥ १४ ॥ 

 
िीपा 
 
१. म्िर्जे त्याच त्या वर्ाचा लकवा वर्णसमूिाचा पनु्िा पुन्िा केलेला वापर. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
ध्वन्यात्मभूते श्रृङ्गारे यमकाणदणनबन्धनम् । 
शक्तावणप प्रमाणदत्वं णवप्रलम्भे णवशेषतः ॥ १५ ॥ 
 
ध्वनेरात्मभूतः श्रृङ गारस्तात्पयेि वाच्यवाचकाभ्या ंप्रकाश्यमानस्तस्स्मन्यमकादीना ंयमकप्रकारािा ं

णनबन्धनं दुष्ट्करशब्दभङ्गश्र्लेषादीना ंशक्तावणप प्रमाणदत्वम् । ‘प्रमाणदत्व’ णमत्यनेनैतिश्यगते– काकतालीयेन 
कदाणचत्कस्यणचदेकस्य यमकादेर्वनष्ट्षत्तावणप भूम्नालङ्कारान्तरविसाङ गत्वेन णनबन्धो न कतगव्य इणत । 
‘णवप्रलम्भे णवशेषत’ इत्यनेन णवप्रलम्भे सौकुमायाणतशयः ख्याप्यते । तस्स्मन्द्योत्ये यमकादेरङ गस्य णनबन्धो 
णनयमान्न कतगव्य इणत ॥ १५ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
िृरं्गाररस िा ध्वशनकाव्यात प्रधानभतू असताना कवीमध्ये यमकाशद अलंकाराचंी रचना करण्याचे 

सामर्थ्यण असले, तरी ते अलंकार वापररे् चकुीचेच िोय. त्यातिी शवप्रलंभ िृरं्गार अंर्गी असताना यमकादींचा 
वापर अशधकच दोर्षास्पद. ॥ १५ ॥ 

 
िृरं्गार िा ध्वनीचा आत्मा असताना म्िर्जे वाच्याथण आशर् वाचक िब्द याकंडून प्रधान म्िर्ून 

अशभव्यतत केला जात असताना त्या काव्यात यमकादींचा म्िर्जे यमक – प्रकाराचंा तसेच जुळवायला 
कठीर् अिा िब्दचमत्कृशत, उदा. सभरं्गश्लेर्ष इत्यादींचा उपयोर्ग कररे् िे, तसे सामर्थ्यण असले, तरी 
चुकीचेचे िोय. ‘चुकीचेच’ या िब्दाने असे दाखवावयाचे आिे की, काकतालीय न्यायाने एखादे वळेेस 
एखादे यमक सिज जुळले, तरी मोठ्या प्रमार्ावर इतर अलंकारापं्रमारे् त्याचा रसाचे अंर्ग म्िर्ून समाविे 
करू नये. ‘शविरे्षतः शवप्रलंभ िृरं्गार अंर्गी असताना’ असे म्िर्ण्याचे कारर्, शवप्रलंभ कमालीचा नाजूक 
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आिे, िे सारं्गायचे आिे. तो शवप्रलम्भ अशभव्यतत करावयाचा असल्यास यमकादींचा वापर करून नये, िा 
शनयम. ॥ १५ ॥ 

 
लोचनम् 

 
यमकादीत्याणदशब्दः प्रकारवाची । दुष्ट्करं मुरजचक्रबन्धाणद । शब्दभङ गश्लेष इणत । अथगश्लेषो न 

दोषाय ‘रक्तस्त्वम्’ इत्यादौ । शब्दभङगोऽणप स्क्लष्ट एव दुष्टः, न त्वशोकादौ ॥ १५ ॥ 
 

लोचन 
 
‘यमकाशद’ यातल्या ‘आशद’ िब्दाचा अथण िब्दाचा अथण ‘सदृि’. ¹ (वृत्तीतल्या) ‘जुळवावयास 

कठीर्’ रचनाचंी उदािररे् म्िर्जे मुरजबंध, चक्रबंध ², वर्गैरे. सभरं्गश्लेर्ष ³, – अथणश्लेर्ष िा दोर्षाला 
कारर्ीभतू िोत नािी, ⁴ जसे ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे ⁵, इ. उदािरर्ात. िब्दभरं्ग म्िर्जे 
सभरं्गश्लेर्षसुद्धा न्तलष् असला, तरच दोर्षास्पद असतो, पर् (त्याच ⁶ उदािरर्ातील) ‘अिोक’, ‘सिोक’ 
यासंारख्या िब्दप्रयोर्गामंध्ये (तो दोर्षास्पद नसतो ⁷) ॥ १५ ॥ 

 
िीपा 
 
१ तेव्िा ‘यमकाशद’ म्िर्जे यमकासारखे, जुळशवण्यास कठीर् असे िब्दालंकार. 
 
२ मुरजबंध, चक्रबंध, पद्मबंध, वर्गैरे ‘शचत्र’ रचनाचंी माशिती काव्यप्रकाि, उल्लास, ९ व साशित्यदपणर्, 
पशरच्छेद १० मध्ये शदलेली आिे. 
 
३ एकाच वर्णसमुदायाचे दोन शनरशनराळया तऱ्िानंी शवश्लरे्षर् केल्याने जेथे दोन स्वतंत्र अथण प्रकट िोतात, 
तो सभरं्ग–श्लेर्ष (िब्दभरं्गश्लरे्ष) समजावा. 
 
४ सभरं्गश्लेर्ष िा न्तलष् असल्यामुळे जरी दोर्षास्पद असला, तरी अथणश्लेर्ष िा न्तलष् नसल्यामुळे दोर्षास्पद 
ठरत नािी. 
 
५ ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ िा श्लोक पुढे काशरका १९ नंतरच्या वृत्तीत आला आिे. 
 
६ त्याच म्िर्जे ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ …या. 
 
७ मराठीमधील ‘और्षध नलरे्ग मजला’ िे सभरं्गश्लेर्षाचे सुप्रशसद्ध उदािरर् मुळीच न्तलष् नसल्याने ते 
दोर्षास्पद नािी. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
अि युस्क्तरणभधीयते– 
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रसाणक्षप्ततया यस्य बन्धः शक्यणक्रयो भवेत् । 
अपृथग्यत्नणनबगत्यगः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥ १६ ॥ 
 
णनष्ट्पत्तावाश्चयगभूतोऽणप यस्यालङ्कारस्य रसाणक्षप्ततयवै बन्धः शक्यणक्रयो 

भवेत्सोऽस्स्मन्नलक्ष्यकमव्यङ गये ध्वनालङ्कारो मतः । तस्यवै रसाङ गत्वं मुख्यणमत्यथगः । 
 
यथा— 
 
कपोले पत्िाली करतलणनरोधेन मृणदता । 
णनपीतो णनःश्वासैरयममृतहृद्योऽधररसः । 
मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयणत बाष्ट्पःस्तनतिीं । 
णप्रयो मन्युजातस्तव णनरनुरोधे न तु वयम् ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
या बाबतीत दण्डक असा– 
 
कवीचे लक्ष रसशनष्पशत्त करण्यावर ¹ कें शद्रत झाले असताना जो (अलंकार) वरे्गळा प्रयत्न करावा न 

लार्गता सिजपरे् रंु्गफरे् ितय िोईल, तोच ध्वशनकाव्यामध्ये ‘अलंकार’ या सं् ेस पात्र मानला आिे. ॥ १६ 
॥ 

 
याची शनष्पशत्त किी झाली याचे (खुद्द कवीलाच मार्गािून) आश्चयण वाटले, तरी जो अलंकार 

रसपशरपोर्ष करीत असतानाच समाशवष् कररे् ितय िोईल, तो या अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वशनकाव्यामध्ये 
‘अलंकार’ म्िर्ून मानला आिे; म्िर्जे तोच खरोखर रसाचे अंर्ग (म्िर्जे रसाशभव्यततीस उपकारक) 
ठरतो, िा आिय. जसे— 

 
“र्गालावर ² काढलेल्या लतापल्लवाचं्या आकृती तळिाताचा दाब शदल्याने पुसट झाल्या आिेत. 

अधरातला अमृतमधुर रस िा शनःश्वासानंी पार शपऊन टाकला आिे. पुनः पनुः र्गळयाला शबलर्गर्ाऱ्या 
िंुदतयामुंळे वक्षःस्थल वरखाली िोत आिे. अर्ग शनदणये, रार्ग तुझा शप्रयकर झाला; मी मात्र नािी.” ³ 

 
लोचनम् 

 
युस्क्तणरणत । सवगव्यापकं वस्स्त्वत्यथगः । रसेणत । रससमवधानेन णवभावाणदघिनामेव 

कुवंस्तन्नान्तरीयकतया यमासादयणत स एवािालङ्कारो रसमागे, नान्यः । तेन वीराद भुताणदरसेष्ट्वणप 
यमकाणद कवेः प्रणतपत्तशु्च रसणवघ्नकायेव सवगि । 
गड डुणरकाप्रवाहोपहतसहृदयधुराणधरोहिणवहीनलोकावजगनाणभप्रायेि तु मया श्रृङगारे णवप्रलभ्भे च 
णवशेषत इत्युक्तणमणत भावः । तथा च ‘रसेऽङगत्व’ं तस्मादेषा ं न णवद्यते’ इणत सामान्येन वक्ष्यणत । 
णनष्ट्पत्ताणवणत । प्रणतभानुग्रहात्स्वयमेव सम्पत्तौ णनष्ट्पादनानपेक्षायाणमत्यथगः । आश्चयगभूत इणत । कथमेष 
णनबि इत्यद भुतस्थानम् । करणकसलयन्यस्तवदना श्वासतान्ताधरा प्रवतगमानबाष्ट्पभरणनरुिकण्ठी 
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अणवस्च्छन्नरुणदतचञ्चत्कुचतिा रोषमपणरत्यजन्ती चािूक्त्या यावत्प्रसाद्यते 
तावदीष्ट्याणवप्रलम्भगतानुभावचवगिावणहतचेतस एव वक्तुः श्लेषरूपकव्यणतरेकाद्या 
अयत्नणनष्ट्पन्नाश्चवगणयतुरणप न रसचवगिाणवघ्नमादधतीणत । 

 
लोचन 

 
‘दण्डक’ म्िर्जे ‘सवणच (रसप्रधान) काव्याचं्या बाबतीत उपयोर्गी पडर्ारा शनयम’ असा अथण. 

‘रसशनष्पशत्त’– रसपशरपोर्ष िेच एकमेव उशद्दष् ठेवनू शवभाव वर्गैरेंची जुळर्ी करीत असतानाच ते उशद्दष् 
ठेवण्याचा पशरर्ाम म्िर्नूच सिजपरे् जो अलंकार कवीच्या िाताला लार्गतो, तोच रसपशरपोर्षाच्या 
संदभात खराखुरा अलंकार िोतो. दुसरा कोर्तािी िोत नािी. असे असल्यामुळे वीर, अद भतु यासंारख्या 
रसाचें बाबतीतिी यमकासारख्या (दुष्कर) रचनाचंा वापर कवीच्या ⁴ व वाचकाच्या दृष्ीने सर्गळीकडे 
रसिाशनकारकच िोतो. र्गतानुर्गशतक ⁵ झाल्यामुळे ज्याचंी शवचारिन्तत नष् झाली आिे व जे सहृदयाचं्या 
योग्यतेने सपंन्न िोऊ िकत नािीत अिा लोकाचंी समजूत पटशवण्याकशरताच ⁶ मी आधी (म्िर्जे १५ वी 
काशरका शलशिताना) ‘िृरं्गार व त्यातिी शवप्रलंभ िृरं्गार अंर्गी असताना’ इतकेच म्िटले, असा भावाथण आशर् 
असे असल्यामुळेच दुसऱ्या उद द्योतात (ध्वशनकाव्यात खराखुरा अलंकार कोर्ता? वर) ‘म्िर्ून िे 
(यमकाशद अलंकार) रसाला उपकारक िोऊ िकत नािीत’ असे वृशत्तकार सवणसाधारर्परे् म्िर्र्ार 
आिेत. ‘याची शनष्पशत्त (किी झाली)’ इ.– प्रशतभेच्या कृपेने तो अलंकार आपोआप शसद्ध झाल्यामुळे तो 
शनष्पन्न करण्यासाठी खटपट करण्याची र्गरज नािी िा आिय. ‘आश्चयण वाटले’– िा अलंकार कसा 
‘साधला रे्गला’ िे आश्चयाचे कारर्. आपल्या पल्लवासंारख्या कोमल तळिातावर शजने आपले मुख टेकले 
आिे, शजचा अधर उष्र् शनःश्वासामुंळे सुकून रे्गला आिे, येर्ाऱ्या िंुदतयाचं्या आवरे्गामुळे शजचा कंठ दाटून 
आला आिे, सतत रडून रडून शजचा ऊर वरखाली िोत आिे आशर् नायकावरील आपल कोप जी सोडून 
देण्यास तयार नािी अिा नाशयकेची खुिामत करून नायक शतची मनधरर्ी करीत आिे. अिा वळेी 
ईष्याशवप्रलंभामुळे नाशयकेच्या शठकार्ी प्रकट िोर्ाऱ्या अनुभावाचंा आस्वाद घेण्यात मन रंु्गतले असतानाच 
नायकाच्या बोलण्यात श्लेर्ष, रूपक, व्यशतरेक वरै्गरे अलंकार अनायासे योशजले रे्गल्याने ते अलंकार 
रशसकाला िोर्ाऱ्या रसास्वादातसुद्धा मुळीच अडथळा उत्पन्न करीत नािीत. 

 
िीपा 
 
१ म्िर्जे रसानुकूल शवभावाशदकाचें प्रशतपादन करण्यावर. 
 
२ अमरुितक–८१. 
 
३ आपला कोप न आवरर्ाऱ्या नाशयकेला प्रसन्न करीत असतानाच ईष्याशवप्रलंभामुळे शतच्या शठकार्ी 
शदसर्ाऱ्या अनुभावाकंडे, म्िर्जे पशरर्ामाकंडे त्याचे वारंवार लक्ष वधेले जाऊन त्याच्या बोलण्यातून श्लेर्ष, 
रूपक, व्यशतरेक वरै्गरे अलंकार आपोआप शनष्पन्न झाले आिेत. ‘अधररस शपऊन टाकला,’ ‘र्गळयाला 
शबलर्गर्ारा,’ वर्गैंरे िब्दातं श्लेर्ष आिे. ‘रार्ग िाच शप्रयकर’ िे रूपक व ‘माझ्यावर त्या कोपाने मात केली,’ िा 
व्यशतरेक. 
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४ ‘कवीच्या’ या िब्दप्रयोर्गावरून कवीलािी रसास्वाद शमळतो असे अशभनवरु्गप्ताचें मत असावसेे शदसते. िे 
त्याचें मत शवचारर्ीय आिे. 
 
५ मुळात गुड डुणरकाप्रवाहोपहत असा िब्द आिे. काव्यप्रकािाच्या ८ व्या उल्लासातिी गड डुणरकाप्रवाह 
असा िब्दप्रयोर्ग केलेला आिे. ‘र्गड डुशरका’ म्िर्जे मेंढी. पुढची मेंढी कािी कारर्ाने खड्ड्यात पडली तर 
शतच्या मार्गनू येर्ाऱ्या मेंढ्यािीं अंधानुकरर्ामुळे खड्ड्यात पडतात. याचेच ‘र्गतानुर्गशतकत्व’ िे तात्पयण. 
 
६ कोर्त्यािी रसाच्या बाबतीत यमकाशद रचना शवघातकच िोते असे सरळ म्िटले असते, तर सामान्य 
लोकानंा ते एकदम पटरे् कठीर् झाले असते; पर् ते त्याचं्या लवकर र्गळी उतराव े म्िर्ून ज्या रसानंा 
यमकाशद रचना सवांत जास्त प्रशतकूल असते तेच, म्िर्जे िृरं्गार व त्यातल्या त्यात शवप्रलंभ िृरं्गार िे रस 
प्रथम उदािरर्ादाखल घेतले. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
रसाङ गत्वे च तस्य लक्षिमपृथग्यत्नणनवगत्यगणमणत यो रसं बन्द धुमध्यवणसतस्य कवेरलङ्कारस्ता ं

वासनामत्यहू्य यत्नान्तरमास्स्थतस्य णनष्ट्पद्यते स न रसाङ्गणमणत । यमके च प्रबन्धेन बुणिपूवगकं णक्रयमािे 
णनयमेनैव यत्नान्तरपणरग्रह आपतणत शब्दणवशेषान्वेषिरूपः । 

 
अलङ्कारान्तरेष्ट्वणप तत्तलु्यणमणत चेत्, नैवम्; अलङ्कारान्तराणि णह णनरूप्यमािदुघगिनान्यणप 

रससमाणहतचेतसः प्रणतभानवतः कवेरहंपूर्ववकया परापतस्न्त । यथा कादम्बयां कादम्बरीदशगनावसरे । यथा 
च मायारामणशरोदशगनेन णवह्वलाया ंसीतादेव्या ं सेतौ । युक्तं चैतत् । यतो रसा वाच्यणवशेषैरेवाके्षप्यव्याः । 
तत्प्रणतपादकैश्च शब्दैः । तत्प्रकाणशनो वाच्यणवशेषा एव रूपकादयोऽलङ्काराः । तस्मान्न तेषा ं बणहरङ्गत्वं 
रसाणभव्यक्तौ । यमकदुष्ट्करमागेषु तु तस्त्स्थतमेव । यत्त ु रसवस्न्त काणनणचद्यकादीणन दृश्यन्ते, ति 
रसादीनामङ गता यमकादीना ं त्वणङगतैव । रसाभासे चाङ गत्वमप्यणवरुिम् । अणङ्गतया तु व्यङ्प्ग्ये रसे 
नाङ गत्वं पृथक्प्रयत्नणनवगत्यगत्वाद्यमकादेः । 

 
अस्यवैाथगस्य संग्रहश्लोकाः– 
रसवस्न्त णह वस्तूणन सालङ्काराणि काणनणचत् । 
एकेनैव प्रयत्नेन णनवगत्यगन्ते महाकवेः ॥ 
यमकाणदणनबन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्य जायते । 
शक्तस्याणप रसेऽड गत्वं तस्मादेषा ंन णवद्यते ॥ 
रसाभासाङ्गभावस्तु यमकादेनग वायगते । 
ध्वन्यात्मभूते शृङ गारे त्वङ गता नोपपद्यते ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
तो अलंकार रसाचे अंर्ग िोण्यासाठी वरे्गळा प्रयत्न करावा न लार्गता तो शनष्पन्न झाला पाशिजे, असे 

त्या अलंकाराचे सवणसामान्यपरे् लक्षर् िोय. म्िर्ून रसशनष्पशत्त करण्याचे ठरवलेल्या कवीच्या त्या 
प्रवृत्तीला बाजूस सारून त्याला वरे्गळा यत्न करावा लारू्गन जो अलंकार शनष्पन्न िोतो, तो रसाला अंर्गभतू 
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म्िर्जे उपकारक िोत नािी (िे स्पष्च झाले). पर् यमक ज्या वळेी बुशद्धपुरस्सर रचले जाते, त्या 
त्याच्यासाठी शवशिष् िब्द िोधीत बसण्याचा खास प्रयत्न कररे् िटकून भार्ग पडते. 

 
यावर ‘मर्ग, इतर अलंकाराचं्या बाबतीतिी तसेच आिे’ अिी िकंा घेऊ नये. कारर्, दुसरे 

अलंकार सकृद्दिणनी घडवायला कठीर् वाटले, तरी रस, भाव, यावंरच लक्ष कें शद्रत करर्ाऱ्या प्रशतभावान् 
कवीपुढे ते अिमिशमकेने र्गदी करतात. जसे ‘कादंबरी’मध्ये चन्द्रापीडाला कादंबरीचे प्रथम दिणन िोते, त्या 
वळेी ¹ आशर् ‘सेतुबधं’ काव्यात मायेने शनमार् केलेले रामाचे शिर पािून सीता शवह्वल िोते, त्या प्रसंर्गी. ² 
आशर् असे िोरे् स्वाभाशवकच आिे. कारर्, रस िे शवशिष् प्रकारच्या वाच्याथांनी आशर् त्या अथाच्या वाचक 
असर्ाऱ्या िब्दानंीच व्यतत करावयाचे असतात. आशर् रूपंकाशद अलंकार म्िर्जे रसाचंी अशभव्यन्तत 
करर्ारे शविरे्ष प्रकारचे वाच्याथणच! म्िर्ून रसाशभव्यन्तत करण्याचे बाबतीत ते ‘बाह्य’ म्िर्जे 
रसाशभव्यततीिी संबधं नसलेले नव्िेत. पर् यमकासारख्या दुघणट रचनाचं्या वाट्याला िे बाह्य असरे् 
येर्ारच. आता कािी यमक वरै्गरे िब्दालंकारसुद्धा रसयुतत असलेले शदसतात, ³ त्या शठकार्ी यमक वर्गैरे 
प्रधानच िोतात व रसादींच्या पदरी र्गौर्ता येते. रसाभासाच्या बाबतीत मात्र यमक वर्गैरे त्या रसाभासाची 
अंरे्ग िोण्यालािी अडचर् नािी. पर् रस जेव्िा अशंर्गत्वाने व्यंग्य असेल, तेव्िा यमक वर्गैरे अंर्गभतू िोऊ 
िकत नािीत, कारर् यमकाशद रचण्यास खास, वरे्गळा प्रयत्न करावा लार्गतो. 

 
िाच अथण थोडतयात पढुीलप्रमारे् सारं्गता येईल– अलंकारयुतत असलेली कािी रसाळ काव्ये 

मिाकवीच्या एकाच प्रयत्नाने रचली जातात. 
 
पर् यमकादींची रचना करण्यात त्याचा वरे्गळा प्रयत्न खची पडतो व म्िर्ून तो यमकाशद रचण्यास 

समथण असला, तरी ती यमके वर्गैरे रसाला अंर्गभतू िोत नािीत. 
 
मात्र यमकाशद िे रसाभासाची अंरे्ग िोण्याची ितयता बाजूला सारता येत नािी. पर् िृरं्गारप्रधान 

ध्वशनकाव्यात यमकादींच्या शठकार्ी रसाचे अंर्गत्व (रसाला उपकारकत्व) असण्याचे समथणन कशरता येत 
नािी. 

 
लोचनम् 

 
लक्षिणमणत व्यापकणमत्यथगः । ‘प्रबन्धेन णक्रयमाि’ इणत संबन्धः । अत एव 

बुणिपूवगकत्वमवश्यभंावीणत बुणिपूवगकशब्द उपात्तः । रससमवधानावन्यो यत्नो यत्नो यत्नान्तरम् । 
णनरूप्यमािाणन सस्न्त दुघगिनाणन । बुणिपूव ं णचकीर्वषतान्यणप कतुगमशक्यानीत्यथगः । तथा णनरूप्यमािे 
दुघगिनाणन कथमेताणन रणचतानीत्येवं णवस्मयावहानीत्यथगः । अहं पूवगः अग््य इत्यथगः । अहमादावहमादौ 
प्रवतग इत्यथगः । अहं पूवग इत्यस्य भावोऽहंपूर्ववका । अहणमणत णनपातो णवभस्क्तप्रणतरूपकोऽस्मदथगवृणत्तः । 

 
एतणदणत । अहंपूर्ववकया परापतनस्त्यथगः । काणनणचणदणत । काणलदासणदकृतानीत्यथगः । 

शक्तस्याणप पृथग्यात्नो जायते इणत सम्बन्धः । एषाणमणत यमकादीनाम् । ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे इणत यदुक्तं 
तत्प्राधान्येनाधगश्लोकेन सङ गृह्णीते ध्वन्यात्मभूत इणत ॥ १६ ॥ 
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लोचन 
 
‘लक्षर्’ म्िर्जे सवण उदािरर्ानंा व्यापर्ारा ⁴ (‘वरे्गळया प्रयत्नाशिवाय शनष्पन्न िोरे्’ िा) धमण. 

‘सातत्याने’ याचा ‘रचले जाते’ याच्यािी अन्वय करावा, यामुळेच यमकाची रचना बशुद्धपुरस्सर केली जारे् 
अपशरिायण आिे, म्िर्ून वृत्तीत ‘बुशद्धपुरस्सर’ असा िब्द वापरला आिे. ‘वरे्गळा यत्न’ म्िर्जे रसपशरतोर्षावर 
लक्ष कें शद्रत करण्यासाठी कराव्या लार्गर्ाऱ्या यत्नािून वरे्गळा यत्न. ‘जे अलंकार रचावयाचे योशजले, तर 
रचावयास कठीर् असतात, िा णनरूप्यमािदुघगिनाणन िा समास सोडशवण्याचा एक प्रकार. म्िर्जे ते 
अलंकार जार्ूनबुजून रचाव े अिी कवीची इच्छा असली तरी ते रचरे् अितय असते, असा अथण. 
त्याचप्रमारे् त्या अलंकाराकंडे नजर टाकण्यास ते रचरे् कठीर् आिे असे वाटते. म्िर्जे िे दुघणट अलंकार 
कसे रचले रे्गले या शवचाराने ते कवीला (आशर् सहृदयाला) आश्चयणचशकत करून सोडतात, िा आिय. मी 
आधी म्िर्जे पशिला. ‘मी आधी, मी आधी (कवीकडे) जातो’ असे म्िर्ण्याची अवस्था म्िर्जे ‘अहंपूर्ववका. 
⁵’ अहम् िे अव्यय शवभतत्यन्त पदासारखे असून त्याचा अथण ‘मी’ असा आिे. ‘असे िोरे्’ म्िर्जे 
अिमिशमकेने पुढे येऊन उभे रािरे् असा अथण. ‘कािी’ म्िर्जे काशलदाज वर्गैरेंनी ⁶ वापरलेले असा 
अशभप्राय. कशव ते दुष्कर अलंकार रचावयास समथण असला, तरी त्याला वरे्गळा यत्न करावा लार्गतो, असा 
अन्वय करावा. ⁷ ‘ती’ म्िर्जे यमके वर्गैरे. (पंधराव्या काशरकेत) ‘िृरं्गार रस िा ध्वशनकाव्यात प्रधान 
असताना’ इ. जे म्िटले आिे, ते फार मित्तवाचे असल्याने वृशत्तकार त्याचा संके्षप ‘िृरं्गारप्रधान 
ध्वशनकाव्याच्या.’ या संग्रि–श्लोकाच्या उत्तराधात कशरतात. ॥ १६ ॥ 

 
िीपा 
 
१ पीटरसनची आवृशत्त, पृ. १८६ पासून पुढे. 
 
२ सेतुबंध, उच्छ् वास ११, श्लोक ५२ पासून पुढे. 
 
३ उदािरर्ाथण, काशलदासाच्या रघुविंाच्या ९ व्या सर्गात रस असूनिी त्या सर्गाच्या पशिल्या शकत्येक 
श्लोकातं यमके भरलेली आिेत. उदा. ‘यमवतामवता ंच धुणर स्स्थतः ।’, ‘शमरतेऽमरतेजणस पार्वथवे ।’, 
णतलकजालकजालकमौस्क्तकैः ।’ वर्गैरे. 
 
४ पािा, “उद द्योत – २ ध्वशनकाव्यात खराखुरा अलंकार कोर्ता?” वरील ‘दण्डक म्िर्जे सवणच 
काव्याचं्या बाबतीत उपयोर्गी पडर्ारा शनयम’ िे वातय. 
 
५ अमरकोिावरील क्षीरस्वामींच्या टीकेमध्ये अहंपूवग या िब्दाला इक िा मत्वथी तशद्धत प्रत्यय (अत 
इणनठनौ । ५–२–११५ या पाशर्शनसूत्राने) लार्गनू अहंपूर्ववक असा िब्द बनला आिे, असे म्िटले आिे व 
‘मी आधी, मी आधी’ असे प्रत्येकजर् ज्या शक्रयेमध्ये म्िर्तो, ती शक्रया (म्िर्जे स्पधा) असा त्या िब्दाचा 
अथण साशंर्गतला आिे. अहंपूर्ववक िे ‘शक्रया’ याचे शविरे्षर् म्िर्ून त्याचे अहंपूर्ववका असे स्त्रीललर्गी रूप झाले 
आिे. 
 
६ वर्गैंरे म्िर्जे उदा. माघ. त्याने शििुपालवधाच्या ६ व्या सर्गात यमक अलंकार सढळ िाताने वापरला 
आिे. 
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७ िे शवधान वृत्तीतील संग्रि-श्लोक २ याला अनुलक्षनू आिे. 
 

ध्वन्यालोकः 
 
इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य श्रृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवगग आख्यायते— 
 
ध्वन्यात्मभूते श्रृंङ्गारे समीक्ष्य णवणनवेणशतः । 
रूपकाणदरलङ्कारवगग एणत यथाथगताम् ॥ १७ ॥ 
 
अलङ्कारो णह बाह्याङ्कारसाम्यादङ णगनश्चारुत्वहेतुरुच्यते । वाच्यालङ्कारवगगश्च रूपकाणदयावानुक्तो, 

वक्ष्यते च कैणश्चत्, अलङ्कारािामन्तत्वात् । स सवोऽणप यणद समीक्ष्य णवणनवेश्यते तदलक्ष्यक्रमव्यङ्प्ग्यस्य 
ध्वनेरङ णगनः सवगस्यवै चारुत्वहेतुर्वनष्ट्पद्यते ॥ १५ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
आता ध्वशनकाव्यात िृरं्गाररस प्रधान असताना, कोर्ते अलंकार त्याचे व्यंजक म्िर्जे त्याला 

उपकारक िोतात, ते सारं्गण्यात येत आिे— 
 
िृरं्गाररस िा ध्वशनकाव्यात प्रधान असताना रूपकाशद अलंकाराचंी योजना जर नीट शववके करून 

केली, तर ते अलंकार आपले ‘अलंकार’ िे नाव साथण कशरतात. ॥ १७ ॥ 
 
कारर् अलंकाराला प्रधान व्यंग्याथाचा सैौंदयणिेतु म्िर्ून जे म्िटले जाते, ते िरीरावर 

घालावयाच्या अलंकारािी असलेल्या त्याच्या साम्यामुळे. आशर् वाच्यालंकाराचंा वर्गण कोर्ता म्िर्ाल, तर, 
रूपक वर्गैरे जे अलंकार आतापयंत (िास्त्रकारानंी) साशंर्गतले आिेत, ते; व यापुढेिी कािीजर् सारं्गतील, 
ते, कारर् अलंकार अनंत असू िकतात. त्यापंैकी कोर्तािी अलंकार जर नीट शववके करून वापरला, तर 
‘अंर्गी’ असर्ाऱ्या अलक्ष्यक्रम ध्वनीच्या कोर्त्यािी प्रकाराचे सैौंदयण खुलशवण्यास तो कारर्ीभतू िोऊ 
िकतो. 

 
लोचनम् 

 
इदानीणमणत । हेयवगग उक्तः, उपादेयवगगस्तु वक्तव्य इणत भावः । व्यञ्जक इणत । यश्च यथा 

चेत्यध्याहारः । यथाथगताणमणत । चारुत्वहेतुताणमत्यथगः । उक्त इणत । भामहाणदणभरलङ्कारलक्षिकारैः । 
वक्ष्यते चेत्यि हेतुमाह– अलङकारािामनन्तत्वाणदणत । प्रणतभानन्त्यात् अन्यरैणप भाणवणभः कैणश्चणदत्यथगः ॥ 
१७ ॥ 

 
लोचन 

 
‘आता’– ‘आतापयंत (अनुप्रास, यमक इ.) वज्यण अलंकाराचंा समूि साशंर्गतला. आता स्वीकारािण 

अलंकाराचंा समूि कोर्ता, तो सारं्गरे् इष् िोईल’ असा ‘आता’ िब्दाचा आिय. ‘व्यंजक’–यापूवी ‘जो’ व 
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‘जसा’ िे िब्द अध्याहृत घ्यावते. ¹ ‘अलंकार िे नाव साथण कशरतात’ म्िर्जे (िृरं्गार रसाचे) सैौंदयण 
वाढशवण्यास कारर्ीभतू िोतात, िा अथण. ‘साशंर्गतले आिेत’– म्िर्जे भामि वरै्गरे अलंकारलक्षर्कारानंी 
(साशंर्गतले आिेत). ‘व यापढेुिी सारं्गतील’ असे म्िर्ावयाचे कारर् वृशत्तकार ‘अलंकार अनंत असू िकतात’ 
िे सारं्गतात. प्रशतभेची स्फुररे् अनंत असतात म्िर्ून ² आर्खीिी जे कोर्ी अलंकारलक्षर्कार पुढे िोतील, 
तेिी जे अलंकार सारं्गतील ³, ते. ॥ १७ ॥ 

 
िीपा 
 
१ म्िर्जे कोर्ता अलंकार कोर्त्या प्रकारे व्यजंक िोतो, िे आता साशंर्गतले जाईल, िे तात्पयण. 
 
२ पािा, ‘उद द्योत – १ अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’ वरील 
‘भरतमुशन इ. शचरंतनानंा’……इ. वातय व ‘उद द्योत – १ आभाववाद्याचंा शतसरा वर्गण’ वरील ‘भारे्षमध्ये 
बोलण्याचे प्रकार अनंत असल्याने’…िे वातय. 
 
३ पािा, ‘उद द्योत – १ आभाववाद्याचंा शतसरा वर्गण’ वरील ‘कारर् दुसऱ्या थोर शवद्वानानंी’…िे वातय व 
दण्डीच्या काव्यादिातील २–१ मधील पुढील श्लोकाधण–ते (अलङ काराः) चाद्याणप णवकल्प्यन्ते, कस्तान् 
कात्स्न्येन वक्ष्यणत । 

 
ध्वन्यालोकः 

 
एषा चास्य णवणनवशेने समीक्षा– 
णववक्षा तत्परत्वेन नाणङगत्वने कदाचन । 
काले च ग्रहित्यागौ नाणतणनवगहिैणषता ॥ १८ ॥ 
णनव्यूगढावणप चाङ गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षिम् । 
रूपकादेरलङ्कारवगगस्याङ गत्वसाधनम् ॥ १९ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् ते अलंकार वापरताना जो सारासारशववके करावयाचा तो, लकवा जी खबरदारी घ्यावयाची, 

ती पुढीलप्रमारे्— 
 
रूपकाशद अलंकार िे रसादींना उपकारक िोण्यासाठी ते अलंकार १) रसादींना प्राधान्य देऊन 

योजावते, कोर्त्यािी प्रकारे ते अलंकारच ‘अंर्गी’ िोतील अिी इच्छा ठेव ूनये. २) ते अलंकार योग्य काळी 
वापरावयास घ्यावते व योग्य वळे येताच त्याचंा त्यार्गिी करावा, ३) त्याचंा वाजवीपेक्षा जास्त शवस्तार 
करण्याची इच्छा बाळर्गू नये. ४) एखादे वळेी त्या अलंकाराचंा शवकास करावा लार्गला, तरी ते रसादींना 
दुय्यमच राितील िे कसोिीने पािाव े॥ १८, १९ ॥ 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

लोचनम् 
 
समीके्षणत । समीक्ष्येत्यनेन शब्देन काणरकायामुक्तेणतभावः । श्लोकपादेषु चतुषुग श्लोकाधे 

चाङगत्वसाधनणमदम्, रूपकादेणरणत प्रत्येकं संबन्धः । यमलङकारं तदङगतया णववक्षणत नाणङगत्वेन, 
यमवसरे गह्णाणत, यमवसरे त्यजणत, य ं नात्यन्तं णनवोढुणमच्छणत, य ं यत्नादङगत्वेन प्रत्यवेक्षते, स 
एवमुपणनबध्यमानो रसाणभव्यस्क्तहेतुभगवतीणत णवततं महावाक्यम् । तन्महावाक्यमध्ये 
चोदाहरिावकाशमुदाहरिस्वरूपं तद्योजनं तत्समथगनं च णनरूपणयतंु ग्रन्थान्तरणमणत वृणत्तग्रन्थस्य सम्बन्धः 
। 

 
लोचन 

 
सारासारशववके– ‘नीट शववके करून’ या (वृत्तीतील) िब्दानंी काशरकेत साशंर्गतलेला 

सारासारशववके, िा भावाथण. १८ व्या काशरकेच्या चार चरर्ातं व त्यानंतरच्या १९ व्या काशरकेच्या पूवाधात 
जे कािी साशंर्गतले आिे, तो अलंकारानंी रसादींना उपकार िोण्याचा उपाय आिे. काशरकेतील ‘ते 
अलंकार’ या िब्दाचंा संबधं प्रत्येक उपायािी जोडावा. (कशव) जो अलंकार रसादींचे अंर्ग म्िर्ूनच योजू 
इन्च्छतो, ¹ अंर्गी म्िर्ून योशजण्याची इच्छा करीत नािी, जो अलंकार (कशव) योग्य वळेी वापरावयास घेतो, 
आशर् योग्य वळेी ज्याचा त्यार्ग कशरतो, ज्याचा वाजवीपेक्षा जास्त शवस्तार करू इच्छीत नािी व जो अलंकार 
(रसादींना) दुय्यमच ठेवण्याचा प्रयत्न करतो तो अलंकार अिा रीतीने काव्यात रंु्गफला रे्गला असताना 
रसादींच्या अशभव्यततीस उपकारक िोतो ² असे िे वृत्तीमध्ये लाबंच लाबं पसरलेले मिावातय ³ वापरण्यात 
आले आिे. आशर् त्या मिावातयामध्ये उदािररे् देण्याचे प्रयोजन, प्रत्यक्ष उदािरर्, मर्ग ते उदािरर् त्या 
उपायाला कसे योग्य आिे याचे स्पष्ीकरर् व त्या उपायाला धरून वापरलेल्या अलंकारामुळे रसपशरपोर्ष 
कसा िोतो याचे शववचेन, या चार र्गोष्ींचे शववरर् करण्यासाठी इतर मजकूर वृशत्तकारानंी घातला आिे. 
असा या (रंु्गतारंु्गतीच्या) वृशत्तगं्रथाचा अन्वय आिे. 

 
िीपा 

 
१ िे वातय पुढे पृ २२४ वर वृत्तीत (कािी आवृशत्त) आले आिे. त्यापुढील वातयेिी वृत्तीत पृ. २२५, २२६, 
२२७ व २३२ वर आली आिेत. 
 
२ िे िब्द पृ. २३३ वर वृत्तीमध्ये (कािी आवृशत्त) आले आिेत. 

 
३ एकाच शवर्षयावरील (परस्परसंबद्ध) अिा अनेक छोट्या वातयाचंा समूि म्िर्जे मिावातय िोय. 
साशित्यदपणर्ात वाक्योच्चयो महावाक्यम् असे शवश्वनाथ (२–१) म्िर्तो. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
रसबन्धेष्ट्वत्यादृतमनाः कणवयगमलङ्कारं तदङ्गतया णववक्षणत । 
 
यथा– 



 

अनुक्रमणिका 

चलापाङ्गा ंदृलष्ट स्पृशणस बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनणस मृदु किास्न्तकचरः । 
करौ व्याधुन्वत्याः णपवणस रणतसवगस्वमधरं 
वय ंतत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ 
अि णह भ्रमरस्वभावोस्क्तरलङ्कारो रसानुगुिः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
रसप्रतीशत घडशवण्याचीच ज्याच्या मनाला शविरे्ष ओढ आिे असा कशव ज्या अलंकाराला रसादींचे 

अंर्ग म्िर्ूनच योजू इन्च्छतो. उदा— 
 
“कोपऱ्यािंी चंचल व थरथरर्ाऱ्या अिा शतच्या दृष्ीला तू वारंवार स्पिण करीत आिेस. कािी 

रु्गजर्गोष् सारं्गर्ार असल्याप्रमारे् शतच्या कानाजंवळ शघरट्या घालून िळूच रंु्गजन कशरतो आिेस. ती 
िातानंी शनवारर् करीत असतािी शवर्षयोपभोर्गाचे एकमेव शनधान असलेल्या शतच्या अधराचे पान करीत 
आिेस. िे भ्रमरा ! खऱ्या पशरन्स्थतीचा पत्ता आम्िी अजून लावीतच बसलो असल्याने आम्िी ितभार्गी असून 
तू मात्र खरोखर कृतकृत्य आिेस. ¹” 

 
या शठकार्ी भ्रमराच्या वार्गर्कुीचे वर्णन असलेला स्वभावोन्तत अलंकार रसाला उपकारक आिे. 
 

लोचनम् 
 
चलापाङ्गाणमणत । हे मधुकर ! वयमेवणंवधाणभलाषचािुप्रविा अणप तत्त्वान्वेषिािस्तुवृत्तऽेस्न्वष्ट्यमािे 

हता आयासपािीभूता जाताः । त्वं खस्ल्वणत णनपातेनायत्नणसिं तवैव चणरताथगत्वणमणत शकुन्तला ं
प्रत्यणभलाणषिो दुष्ट्यन्तस्येयमुस्क्तः । तथाणह कथमेतदीयकिाक्षगोचरा भूयास्म, कथमेषास्मदणभप्रायव्यञ्जकं 
रहोवाक्यमाकण्यात्, कथं नु हठादणनच्छन्त्या अणप पणरचुम्बनं णवधेयास्मेणत यदस्माकं 
मनोराज्यपदवीमणधशेते तत्तवायत्नणसिम् । भ्रमरो णह नीलोत्पलणधया तदाशङकाकरीं दृलष्ट पुनः पुनः 
स्पृशणत । श्रविावकाशपयगन्तत्वाच्च नेियोरुत्पलशङकानपगमात्तिैव दन्ध्वन्यमान आस्ते । 
सहजसौकुमायगिासकातरायाश्च रणतणनधानंभूतं णवकणसतारणवन्दकुवलयामोदमधुरमधरं णपबतीणत 
भ्रमरस्वभावोस्क्तरलङकारोऽङगतामेव प्रकृतरसस्योपगतः । अन्ये तु भ्रमरस्वभावे उस्क्तयगस्येणत 
भ्रमरस्वभावोस्क्तरि रूपकव्यणतरेक इत्याहुः । 

 
लोचन 

 
‘कोपऱ्यािंी चंचल’ – “िे भ्रमरा ! आम्िालािी तुझ्यासारखीच या सुंदरीिी पे्रमाचे चाळे करण्याची 

अशभलार्षा असली व तीमुळे आम्िी शतला खूर्ष करण्यास उत्सुक असलो, तरी आम्िी तत्तवान्वरे्षर् 
करण्यासाठी (शतची जातकुळी वर्गैरे बाबतीतील) खऱ्या पशरन्स्थतीचा िोध लावण्यात व्यग्र झालो 
असल्यामुळे ितभार्गी (म्िर्जे त्या सुखाला पारखे, म्िर्ून) केवळ मनस्तापाचे धनी झालो आिोत. ‘(तू) 
खरोखर’ या अव्ययाने तुझाच कायणभार्ग कािीिी प्रयत्न करावा न लार्गता साध्य िोत आिे’ असे िकंुतलेचा 
अशभलार्ष धरर्ाऱ्या दुष्यतंाने (भ्रमराला उदे्दिून) म्िटले आिे. कारर्, ² आम्िी शिच्या नजरेस कसे पडू, 



 

अनुक्रमणिका 

आमचा अशभप्राय सूशचत करर्ारे सलर्गीचे िब्द शिच्या कानावंर कसे पडर्ार, शिच्या इच्छेशवरुद्ध बळेच 
आम्िी शिचे मनमुराद चुंबन कसे घेऊ िकू वर्गैरे जे केवळ आमच्या मनातले ³ माडेंच आिेत, ते तुला 
अनायासेच प्राप्त झाले आिेत.” कारर्, भ्रमर िा ‘िे नीलकमल आिे’ अिा समजुतीने, तिी समजूत 
व्िावयास कारर् िोर्ाऱ्या िकंुतलेच्या डोळयानंा पनु्िा पनु्िा स्पिण करीत आिे. आशर् शतचे डोळे कानापंयंत 
पोिोचू िकर्ारे म्िर्जे शविाल असल्यामुळे ‘िे नेत्र म्िर्जे नीलकमले आिेत’ िा भ्रम भ्रमराला सोडीतच 
नािी आशर् म्िर्ून तो शतच्या कानािीच पनु्िा पुन्िा रु्गर्रु्गर् करीत राशिला आिे. आर्खी असे की, 
स्वाभाशवक नाजुकपर्ामुळे व शभते्रपर्ामुळे ती घाबरून रे्गली असताना रशतसुखाचे सारसवणस्व असलेला व 
उमललेल्या ताबंड्या लकवा शनळया कमळाच्या सुर्गंधासारख्या सुर्गंधाने मोिक असलेला शतचा अधर तो 
भ्रमर प्रािन करीत आिे. अिा रीतीने ‘भ्रमरस्वभावोन्तत’ ⁴ िा अलंकार या श्लोकातील (अशभलार्ष – 
शवप्रलंभ िृरं्गार या) रसाला पोर्षक झाला आिे, पर् इतर कािी लोक ‘भ्रमराच्या वार्गर्ुकीचे वर्णन चालू 
असतानाच जो उतत झाला आिे असा रूपकव्यशतरेक ⁵ अलंकार यात आिे’ असे म्िर्तात. ⁶ 

 
िीपा 
 
१ अशभ्ानिाकंुतल, अंक १, श्लो. २४. 
 
२ भ्रमराचा कायणभार्ग कसा शसद्ध िोत आिे याची काररे् ‘कारर्’ या िब्दाने सुरू िोर्ाऱ्या वातयात 
साशंर्गतली आिेत. 
 
३ या इच्छा भ्रमराच्या शनरशनराळया कृतींना अनुसरूनच दुष्यन्ताच्या मनात उत्पन्न िोत आिेत. 
 
४ म्िर्जे भ्रमराच्या स्वभावाचे िुबेिुब वर्णन. वस्तुतः या अलंकाराचे नाव ‘स्वभावोन्तत’ असे आिे, पर् या 
शठकार्ी भ्रमराचा स्वभाव वर्मर्ला असल्यामुळे या अलंकाराला ‘भ्रमरस्वभावोन्तत’ म्िटले आिे. 
 
५ रूपकव्यशतरेक म्िर्जे रूपकासशित असलेला व्यशतरेक (मध्यमपदलोपी तत्पुरुर्ष समास.) 
 
६ या श्लोकातील ४ र्थ्या चरर्ात ‘आम्िी ितभार्गी व तू खरा भाग्यिाली’ या वातयात ‘व्यशतरेक’ अलंकार 
आिे. पशिल्या तीन चरर्ातं ‘तू शतच्या दृष्ीला स्पिण करीत आिेस, शतच्या अधराचे पान करीत आिेस’ वर्गैरे 
वर्णनामुळे िठकामुकाचा व्यविार सुचशवला जात असल्यामुळे ‘समासोन्तत’ िा अलंकार आिे. ‘अन्य’ 
म्िर्तात त्याप्रमारे् येथे रूपक अलंकार मात्र शदसत नािी. आता ‘अधर’ याच्यावर ‘शवर्षयोपभोर्गाचे एकमेव 
शनधान’ याचा जो आरोप केलेला आिे, त्यामुळे ते रूपक मानावयाचे असल्यास न कळे. ‘कािी रु्गजर्गोष् 
सारं्गर्ार असल्याप्रमारे्’ यात ‘फलोत्पे्रक्षा’ अलंकारिी आिे. रूपकाचा उल्लखे अशभनवरु्गप्तानंी ‘अन्या’ं चे 
मत म्िर्ून साशंर्गतला आिे, स्वतःचे मत म्िर्ून साशंर्गतलेला नािी. म्िर्नू कािी आवृत्तीच्या पृ. ५०७ वरील 
‘पूवी साशंर्गतलेला’ याचा अथण ‘पूवी दुसऱ्याचें मत म्िर्ून साशंर्गतलेला’ असा समजावा. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
नाणङ्गत्वेनेणत न प्राधान्येन । कदाणचिसाणदत्पयेि णववणक्षतोऽणप ह्यलङ कारः कणश्चदणङ्गत्वेन 

णववणक्षतो दृश्यते । यथा 



 

अनुक्रमणिका 

चक्राणभघातप्रसभाज्ञयवै चकार यो राहुवधूजनस्य । 
आणलङ्गनोिामणवलासवन्ध्य ंरतोत्सवं चुम्बनमािशेषम् ॥ 
अि णह पयायोक्तस्याणङ्गत्वेन णववक्षा रसाणदतात्पये सत्यपीणत । 
 

ध्वन्यालोक 
 

ते अलंकारच अंर्गी िोऊ नयेत, म्िर्जे त्यानंा प्राधान्य देण्याची इच्छा असू नये. कारर् कािी 
उदािररे् अिी सापडतात की जेथे रसादींचे अंर्ग म्िर्ूनच एखादा अलंकार योजावयाचीं प्रथम इच्छा 
असली तरी पशरर्ामी त्या अलंकारालाच प्राधान्य देण्याची इच्छा असल्यासारखे शदसते ! 

 
उदा. – 
ज्या (शवष्र्ू) ने आपल्या चक्राला रािूवर तुटून पडण्याची अनुल्लंघनीय आ्ा करूनच रािूच्या 

शस्रयाचें पे्रमभोर्ग िे आललर्गनप्रधान शवलासानंा पारखे करून टाकून केवळ चुंबनापुरतेच उरवले. 
 
या उदािरर्ात जरी मुख्य उदे्दि ¹ रसादींची (शवष्र्-ुशवर्षयक रशतभावाची) प्रतीशत (प्रधानत्वाने) 

घडवण्याचा असला, तरी येथे तो रशतभाव बाजूलाच रािून पयायोतत ² अलंकाराचेच सैौंदयण मुख्यत्वाने 
उठून शदसेल अिीच कवीची इच्छा असल्यासारखी वाटते. 

 
लोचनम् 

 
चक्राणभघात एव प्रसभाज्ञा अलङघनीयो णनयोगस्तया यो राहुदणयताना ं रतोत्सवं चुम्बनमािशेष ं

चकार । यत आणलङगनमुिामं प्रधानं येषु णवलासेषु तैवगन्ध्यः शून्योऽसौ रतोत्सवः । अिाह कणश्चत् 
पयायोक्तमेवाि कवेः प्राधान्येन णववणक्षतं, न तु रसाणद । तत्कथमुच्यते रसाणदतात्पये सत्यपी’णत । मैवम्; 
वासुदेवप्रतापो ह्यि णववणक्षतः । स चाि चारुत्वहेतुतया न चकास्स्त, अणप तु पयायोक्तमेव । यद्यणप चाि 
काव्ये न काणचिोषाशङका, तथाणप दृष्टान्तवदेतत् । यत्प्रकृतस्य पोषिीयस्य 
स्वरूपणतरस्कारकोऽङगभूतोऽप्यलङकारः सम्पद्यते । ततश्च क्वणचदनौणचत्यमागच्छतीत्यय ं ग्रन्थकृत 
आशयः । तथा च ग्रन्थकार एवागे्र दशगणयष्ट्यणत । महात्मना ं दूषिोिोषिमात्मन एव दूषिणमणत नेदं 
दूषिोदाहरिं दत्तम् । 

 
लोचन 
 

चक्राला करावयास साशंर्गतलेला आघात िीच अनुल्लंघनीय आ्ा म्िर्जे जो मोडता येरे् अितय 
आिे, असा िुकूम, तो करून ज्या (शवष्र्ू) ने रािूच्या शस्रयाचंी रशतक्रीडा केवळ चुबंनापुरतीच उरवली. 
कारर् रशतक्रीडेच्या, ज्यात आललर्गन िे प्रमुख अंर्ग आिे, त्या अंर्गानंा ती रशतक्रीडा पारखी झाली. या 
श्लोकाबाबत कोर्ीतरी अिी िङका उपन्स्थत केली आिे की यामध्ये कवीला पयायोतत िाच अलंकार 
मुख्य म्िर्ून शववशक्षत आिे, रसाशद ³ नािी; मर्ग ‘या उदािरर्ातील मूळ उदे्दि रसादींची प्रतीशत प्रधानत्वाने 
(व पयायोतताची र्गौर्त्वाने घडवावयाचा असला, तरी’ असे वृत्तीत कसे म्िटले? अिी िङ्का घेरे् योग्य 
नािी, कारर् या श्लोकात वासुदेवाच्या पराक्रमाचे वर्णन कररे् िा कवीचा मूल उदे्दि आिे. पर् त्या 
पराक्रमामुळे या श्लोकातील सैौंदयाला उठाव प्राप्त झालेला शदसत नािी. उलट पयायोतत अलंकारच 



 

अनुक्रमणिका 

शविरे्ष चमत्कृशतजनक वाटतो. ⁴ जरी या काव्यात कोर्तािी ‘दोर्ष’ असण्याची िकंा नािी, तरी िे काव्य 
दृष्ातं म्िर्ून उद धृत केल्यासारखे आिे. रसाचे अंर्ग असलेला अलंकारसुद्धा कािी वळेा ⁵ ज्याचा पशरपोर्ष 
करावयास पाशिजे, त्या रसाचे स्वरूप झाकून टाकण्यास कारर्ीभतू िोतो, आशर् त्यामुळे अनौशचत्य उत्पन्न 
िोते, िा प्रस्तुत उदािरर् देण्यामारे्ग ग्रन्थकाराचा अशभप्राय आिे; आशर् असे असल्यामुळे गं्रथकारानंी 
(प्रस्तुत उदािरर् कािीसे सदोर्ष असले तरी) िे उदािरर् दोर्ष दाखशवण्याच्या उदे्दिाने शदलेले नािी. 
कारर्, ते पुढे ⁶ म्िर्र्ारच आिेत की, ‘मिात्म्याचं्या दोर्षाचंी वाच्यता कररे् िे आपर्ासच दूर्षर्ास्पद 
िोते.’ 

 
िीपा 
 
१ मुख्य उदे्दि अथात् शवष्र्चूा प्रताप वर्णन कररे् िा आिे. 
 
२ जे सुचवावयाचे, त्याचे वाचक िब्द न वापरता ते शनराळया िब्दानंी सुचशवरे् याला ‘पयायोतत’ अलंकार 
म्िर्तात. (पािा, उद द्योत १ मध्ये ‘पयायोतत आशर् ध्वशन’. वरील २री टीप). शवष्र्नेू रािूच्या धडाचा नाि 
केला िाच व्यंग्याथण ‘त्याने रािुशस्रयाचें भोर्ग, आललर्गन-शवरशित करून चुंबनापंुरते उरवले’ या िब्दानंी 
साशंर्गतला. 
 
३ या श्लोकात ‘भाव’ (कवीला शवष्र्ूशवर्षयी वाटर्ारी रशत लकवा शवष्र्ूच्या शठकार्चा ‘उत्साि’ िा 
वीररसाचा स्थाशयभाव) कवीला शववशक्षत आिे. पर् उपयुणतत िकंा उपन्स्थत करर्ाऱ्याला पयायोतत 
अलंकारच कवीला मुख्यत्वाने शववशक्षत आिे, असे वाटते. 
 
४ पयायोतत अलंकाराच्या उठावदारपर्ामुळे येथे तोच अलंकार वाचकाचें लक्ष वधूेन घेतो व त्यामुळे 
शवष्र्ूच्या पराक्रमाला दुय्यमपर्ा प्राप्त झाल्यासारखा वाटतो. 
 
५ क्वणचत् (कािी वळेा) िा िब्द येथेच घेरे् आम्िाला इष् वाटते. मुळात तो िब्द पुढच्या वातयात पडला 
आिे, तो लेखशनकाचा प्रमाद असावा. कारर्, तो पुढच्या वातयातच घेतल्यास जेथे जेथे अंर्गभतू 
अलंकाराला अवास्तव मित्तव शदलेले असते, त्यापंैकी काही णठकािीच अनौशचत्य उत्पन्न िोते, िे बरोबर 
वाटत नािी. 
 
६ ‘पुढे’ म्िर्जे कािी आवृत्तीच्या पृ. २३३ वर. 

 
ध्वन्यालोकः 
 

अङ्गत्वेन णववणक्षतमणप यमवसरे गृह्नाणत नानवसरे । अवसरे गृहीणतयगथा – 
उिामोत्कणलका ंणवपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भा ंक्षिा – 
दायासं श्वसनोढ गमैरणवरलैरातन्वतीमात्मनः । 
अद्योद्यानलताणममा ंसमदना ंनारीणमवान्या ंधु्रव ं
पश्यन् कोपणवपािलदु्यणत मुखं देव्याः कणरष्ट्याम्यहम् ॥ 
इत्यि उपमाश्लेषस्य । 



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोक 
 
अलंकार रसादींचे अंर्गच रािील अिी काळजी घेतली, तरी कवीने तो योग्य वळेीच उपयोजावा, 

त्याची योग्य वळे आली नसताना नव्िे. योग्य वळेी अलंकार योशजल्याचे उदािरर् – 
 
“कळया आल्यामुळे (दुसरा अथण : — जी उत्कंशठत झाल्यामुळे) शजचा वर्ण पाडुंरका (झाला) आिे, 

शजचा क्रमाक्रमाने शवकास व्िायला नुकतीच सुरवात झाली आिे (दुसरा अथण : — जी मदनपीशडत 
झाल्यामुळे वारंवार जाभंया देत आिे), वाऱ्याचे झोत वारंवार आल्यामुळे जी आंदोलन पावत आिे (दुसरा 
अथण : — आपल्याला िोर्ारे आयास जी शनःश्वास टाकून प्रकट करीत आिे), व मदनवृक्षाच्या आश्रयाने 
असलेली जी एखाद्या मदनातुर परस्रीप्रमारे् आिे अिा या बारे्गतल्या वलेीकडे मी पािात बसल्यामुळे देवीचे 
(माझ्या पट्ठरार्ीचे) मुख आज नक्कीच रार्गाने लालबुंद िोईल” ¹ 

 
या शठकार्ी ‘उपमाश्लेर्ष’ अलंकार (योग्य वळेी) वापरला आिे. 
 

लोचनम् 
 
उिामा उद गताः कणलका यस्याः । उत्कणलकाश्च रुहरुणहकाः । क्षिात्तस्स्मने्नवावसरे प्रारब्धा जृम्भा 

णवकासो यया । जृम्भा च मन्मथकृतोऽङगमदगः । श्वसनोद गमैवगसन्तमारुतोल्लासैरात्मनो 
लतालक्षिस्यायासमायासनमान्दोलनयत्नमातन्वतीम् । णनःश्वासपरम्पराणभश्चात्मन आयासं हृदयस्स्थतं 
सन्तापमातन्वतीं प्रकिीकुवािाम् । सह मदनाख्येन वृक्षणवशेषेि मदनेन कामेन च । अिोपमाश्लेष 
ईष्ट्याणवप्रलम्भस्य भाणवनो मागगपणरशोधकत्वेन स्स्थतस्तच्चवगिाणभमुख्य ंकुवगन्नवसरे रसस्य प्रमुखीभावदशाया ं
पुरःसरायमािो गृहीत इणत भावः । अणभनयोऽप्यि प्राकरणिके प्रणतपदम् । अप्राकरणिके तु 
वाक्याथाणभनयेनोपाङगाणदना । न तु सवगथा नाणभनय इत्यलमवान्तरेि । ध् रुवशब्दश्च 
भावीष्ट्यावकाशप्रदानजीणवतम् । 

 
लोचन 

 
उद्दामपरे् म्िर्जे (१) अशनबणन्धपरे् वर उर्गवनू आल्या आिेत कळया शजच्या शठकार्ी. आशर् (२) 

अनावर झाली आिे उत्कशलका म्िर्जे उत्कंठा (शजच्या शठकार्ी). क्षिात् म्िर्जे त्याच वळेी म्िर्जे 
नुकतीच शजने जृम्भा म्िर्जे (१) शवकास पावावयास सुरवात केली आिे, अिी लता आशर् शजने (क्षिात् 
म्िर्जे) वारंवार जृम्भा म्िर्जे (२) मदनपीडेमुळे आळोखे-शपळोखे ² लकवा जाभंया देण्यास सुरुवात केली 
आिे अिी परस्री. (१) वाऱ्याचे झोत वारंवार आल्यामुळे म्िर्जे वसन्तवाऱ्याच्या झुळुकामुंळे जी 
लतास्वरूपी असलेल्या स्वतःला आयास म्िर्जे श्रम म्िर्जे आंदोलन पावण्याचा िीर् देत आिे. आशर् 
(२) एकसारखे उसासे टाकून जी आपला आयास म्िर्जे आपल्या हृदयातील दुःख प्रकट करीत आिे. 
(१) मदन–नामक शवशिष् वृक्षाचा आश्रय घेऊन असलेली आशर् (२) मदनाने म्िर्जे कामशवकाराने पीशडत 
झालेली. या उदािरर्ात श्लेर्षमूलक उपमा िा अलंकार पुढे (रत्नावली नाशटकेच्या याच अंकात) घडून 
येर्ाऱ्या ईष्याशवप्रलम्भाला ³ यावयास वाट करून देत आिे. ⁴ आशर् तो श्लेर्षोपमा अलंकार रशसकाची 
शचत्तवृशत्त ईष्याशवप्रलम्भाच्या आस्वादाला अनुकूल करण्यास कारर् िोत असल्यामुळे इष्याशवप्रलंभ िृरं्गार 
िा रस रशसकाचं्या आटोतयात येर्ाच्या बेतात असताना तो अलंकार आपर् िोऊन कवीच्या पुढे येऊन उभा 



 

अनुक्रमणिका 

राशिल्यामुळे कवीने त्याचा (योग्य वळेी) स्वीकार केला आिे, असा आिय. या शठकार्ीं नटाने प्रस्तुत 
लतेच्या बाबतीत अशभनय प्रत्येक िब्द उच्चारताना करावयाचा आिे. अप्रस्तुत परस्रीच्या बाबतीत मात्र 
संपूर्ण वातयाच्या अथाचा अशभनय उपारें्ग वर्गैरेंनी ⁵ करावयाचा आिे. अप्रस्तुत परस्रीच्या बाबतीत अशभनय 
मुळीच करावयाचा नािी असे मात्र नािी. असो. िे शवर्षयातंर आता पुरे. आशर् (शतसऱ्या चरर्ातला) 
‘नक्कीच’ िा िब्द पढेु उत्पन्न िोर्ाऱ्या ईष्येची पूवणसूचना करून देण्याला मुख्यत्वकेरून कारर्ीभतू िोत 
आिे. ⁶ 

 
िीपा 

 
१ श्रीिर्षाच्या ‘रत्नावली’ नाशटकेतला िा श्लोक. (अंक २, श्लोक ४) यात द्वयथी शविरे्षर्ाचं्या आधारे लता 
स्रीसारखी, असे वर्णन केल्यामुळे शश्लष् उपमा लकवा उपमाश्लेर्ष अलंकार साधला आिे. िा योग्य वळेी 
वापरला असे म्िर्ण्याचे कारर्, पुढे दुसऱ्या अंकाच्या िवेटी रार्ी वासवदते्तला वाटर्ार असेलल्या 
ईष्येमुळे जो ईष्या-शवप्रलंभाचा प्रसंर्ग लवकरच येर्ार आिे, त्या प्रसंर्गाचा प्रस्तुत श्लोक सूचक, अतएव 
त्याची पूवणतयारी करर्ारा आिे. 
 
२ जृम्भा याचा अथण अमरकोिावरील क्षीरस्वामींच्या टीकेमध्ये ‘जाभंया देरे् व िातपाय तार्रे्’ असा शदला 
आिे. िे दोन्िीिी रशतभावाचे ‘अनुभाव’ आिेत. अशभनवरु्गप्त मात्र ‘अंर्गमदण’ म्िर्जे िातपाय रर्गडरे् लकवा 
चोळरे् असा ‘जृम्भा’ िब्दाचा अथण कशरतात. पृष्ठ २५२ (कािी आवृशत्त) वरिी जृस्म्भत याचा अथण 
‘र्गात्रसंमदणनात्मक’ असाच केला आिे. िातपाय रर्गडर् लकवा चोळरे् या अथाला कोिाचा आधार शमळत 
नािी व तो रशतभावाचे अनुभाव असल्याचेिी ऐशकवात नािी. म्िर्नू आम्िी ‘अंर्गमदण’ याचा अथण ‘आळोखे-
शपळोखे’ असा केला आिे. 
 
३ पुढे याच अंकात राजाचे सार्गशरकेिी पे्रमसंबधं असल्याचे रार्ी वासवदते्तला कळल्यावर ती मत्सराने 
जळते. तोच पुढे ईष्याशवप्रलंभ िोय. 
 
४ पुढे कािी आवृत्तीच्या २७० पृष्ठावरिी अशभनवरु्गप्तानंी मागगपणरशुणि िा िब्द याच अथाने वापरला आिे. 
 
५ नाट्यिास्त्र, ८–१४ येथे शिर, िस्त, ऊरू, पाश्वण, कशट व चरर् िी अशभनयाची सिा अंरे्ग व नेत्र, भ्र ूनासा, 
अधर, कपोल व शचबुक म्िर्जे िनुवटी िी उपारें्ग साशंर्गतली आिेत. अशभनयासंबधंी मार्गणदिणन करण्याचा िा 
प्रकार अशभनवरु्गप्तानंी याच श्लोकाचे बाबतीत केलेला शदसतो. कारर् अन्यत्र कोठेिी त्यानंी तसा प्रयत्न 
केलेला आढळत नािी. परंतु वातयाशभनयाचा शनदेि लोचन, कािी आवृशत्त, पृ. ३१९-३२१, पृ. ३२८ व ३७४ 
येथे केला आिे. 
 
६ ‘नक्कीच’ िा िब्द ‘ईष्या’ सुचवावयास मुख्यत्वकेरून कारर्ीभतू िोतो की काय, िा प्रशनच आिे, कारर् 
ईष्येची यथाथण कल्पना नारीणमव इ. उपमेमुळेच येऊ िकते. धु्रवम् िा िब्द त्या उपमेला पोर्षक िोतो, िे मात्र 
खरे. 
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ध्वन्यालोकः 
 
गृहीतमणप च यमवसरे त्यजणत तिसानुगुितयालङ कारान्तरापेक्षया । 
यथा —— 
रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमणप श्लाघ्यःै णप्रयाया गुिै – 
स्त्वामायास्न्त णशलीमुखाः स्मरधनुमुगक्तास्तथा मामणप । 
कान्तापादतलाहणतस्तव मुदे तिन्ममाप्यावयोः 
सवं तुल्यमशोक केवलमहं धािा सशोकः कृतः ॥ 
 
अि णह प्रबन्धप्रवृत्तोऽणप श्लेषो व्यणतरेकणववक्षया त्यज्यमानो रसणवशेष ं पुष्ट्िाणत । 

नािालङ्कारियसणन्नपातः, लक तर्वह ? अलङ्कारान्तरमेव श्लेषव्यणतरेकलक्षिं नरलसहवणदणत चेत्, न, तस्य 
प्रकारान्तरेि व्यवस्थापनात् । यि णह श्लेषणवषय एव शब्दे प्रकारान्तरेि व्यणतरेकप्रतीणतजायते स तस्य 
णवषयः । यथा – ‘स हणरनािा देवः सहणरवरगतुरगणनवहेन’ इत्यादौ । अि ह्यन्य एव शब्दः श्लेषस्य 
णवषयोऽन्यश्च व्यणतरेकस्य । यणद चैवंणवघे णवषयेऽलङ्कारान्तरत्वकल्पना णक्रयते तत्संसृष्टेर्ववषयापहार एव 
स्यात् । 

 
ध्वन्यालोक 
 

योग्य वळेी वापरायला घेतला, तरी रसपशरपोर्ष करण्यासाठी जर दुसरा अलंकार वापरण्याची 
जरूर भासली, तर कवीने आधीच िाती घेतलेल्या अलंकाराचा योग्य वळेी त्यार्गिी केला पाशिजे. उदा – 

 
“तू ¹ तुझ्या कोवळया पालवीमुळे रतत (ताबंडा) आिेस, तर मीिी माझ्या शप्रयेच्या 

नावाजण्याजोग्या रु्गर्ामुंळे रतत (अनुरतत) आिे, शिलीमुख (भ्रमर) जसे तुझ्याकडे येतात, तसे मदनाच्या 
धनुष्यापासून सुटलेले शिलीमुख (बार्) माझ्यािी रोखाने येतात. कातेंने (सुंदर तरुर्ीने) पायाने केलेला 
प्रिार जसा तुला आनंद देऊन फुलवतो, तसा कातेंच्या (माझ्या शप्रयेच्या) पदतलाचा आघात मलािी 
आनंशदत कशरतो. िे अ-िोका, तुझी माझी सवण पशरन्स्थती सारखी आिे; पर् फरक इतकाच की, शवधात्याने 
मला स–िोक केले आिे.” 

 
या श्लोकात (पशिल्या तीन ओळींमध्ये) श्लेर्षोपमा एकसारखी वापरली असली, तरी (चवर्थ्या 

ओळीत) व्यशतरेक योशजण्याच्या इच्छेने ती श्लेर्षोपमा चालू ठेवरे् सोडून शदले. त्यामुळे शवप्रलम्भिृंर्गार 
रसाचा केवढा तरी पशरपोर्ष िोत आिे. 

 
‘वरील उदािर्ात (श्लेर्षोपमा व व्यशतरेक असे) दोन स्वतंत्र अलंकार नािीत. मर्ग काय आिे? तर 

शवष्र्ूच्या नरलसिरूपाप्रमारे् ² श्लेर्ष – व्यशतरेक अिा स्वरूपाचा वरे्गळाच (संकर ³ नावाचा) एक अलंकार 
आिे’ असे जर कोर्ी म्िरे्ल, तर त्यावर आमचे मत ‘नािी’ असे आिे. कारर् तो सकंरालंकार जेथे असतो 
तेथे तो वरे्गळया प्रकाराने झालेला असतो. कारर् ज्या िब्दामध्ये श्लेर्ष असतो, त्याच िब्दामंधून शनराळया 
तऱ्िेने व्यशतरेकाची प्रतीशत िोत असेल, तर ते त्या संकरालंकाराचे उदािरर् िोय. जसे – 
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‘तो देव (शवष्र्ु) नावानेच िशर आिे, पर् आपर् उत्तम घोडदळ आपल्या शदमतीस असल्याने सिशर 
⁴ आिात’..... वर्गैरेमध्ये. 

 
पर् वरील ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ – वर्गैरे श्लोकातं श्लेर्षोपमा असलेले िब्द शनराळे, व 

व्यशतरेक असलेले (सिोक – अिोक इ.) शनराळे; आशर् जर अिासारख्या (म्िर्जे ‘तू तुझ्या कोवळया 
पालवीमुळे’ यासारख्या) श्लोकात सकंरासारखा वरे्गळाच अलंकार आिे अिी कल्पना करून घेतली, तर 
संसृशष् ⁵ अलंकाराचे के्षत्र नािीसेच केल्यासारखे िोईल. 

 
लोचनम् 
 

रक्तो लोणहतः । अहमणप रक्तः प्रबुिानुरागः । ति च प्रबोधको णवभावस्तदीयपल्लवराग इणत 
मन्तव्यम् । एवं प्रणतपादमाद्योऽथो णवभावत्वेन व्याख्येयः । अत एव हेतुश्लेषोऽयम । 
सहोक्त्युपमाहेत्वलङकारािा ं णह भूयसा श्लेषानुग्राहकत्वम् । अनेनैवाणभप्रायेि भामहो न्यरूपयत् – 
‘तत्सहोक्त्युपमाहेतुणनदेशास्त्िणवधम्’ इत्युक्त्या न त्क्न्यालङकारानुग्रहणनराणचकीषगया । रसणवशेषणमणत 
णवप्रलम्भम् । सशोकशब्देन व्यणतरेकमानयता शोकसहभूताना ं णनवेदणचन्तादीना ं व्यणभचाणरिां 
णवप्रलम्भपणरपोषकािामवकाशो दत्तः । णक तहीणत । सङकरालङकार एक एवायम्; ति लक त्यक्तं लक वा 
गृहीतणमणत परस्याणभप्रायः । तस्येणत सङकरस्य । एकि णह णवषयेऽलङकारियप्रणतभोल्लासः सङकरः । 
सहणर शब्द एको णवषयः । सः हणरः, यणद वा सह हणरणभः सहणरणरणत । अि हीणत । णहशब्दस्तुशब्दस्याथे, 
‘रक्तस्त्व’ णमत्यिेत्यथगः । अन्य इणत रक्त इत्याणदः । अन्यश्च अशोकसशोकाणदः । नन्वेकं वाक्यात्मकं 
णवषयमाणश्रत्यकैणवषयत्वादस्तु सङकर इत्याशङक्याह– यदीणत । एवंणवधे वाक्यलक्षिे णवषये । णवषय 
इत्येकत्वं णववणक्षतं बोध्यम् । एकवाक्यापेक्षया यदे्यकणवषयत्वमुच्यते तन्न क्वणचत्संसृणष्टः स्यात्, सङकरेि 
व्याप्तत्वात् । 

 
लोचन 

 
रतत म्िर्जे (१) ताबंडा. मीशि रतत झालो आिे म्िर्जे (२) माझ्या शप्रयेवरील माझे पे्रम उद्दीशपत 

झालेले आिे. आशर् तो शतच्यावरील अनुरार्ग उद्दीशपत िोण्याचे कारर् मात्र अिोकाच्या पालवीच्या 
ताबंसुपर्ाचे रामाला झालेले दिणन िे समजाव.े याप्रमारे् प्रत्येक चरर्ाच्या पशिल्या भार्गाचा अिोकाकडे 
घ्यावयाचा अथण वतत्याच्या मनातील शवप्रलंभ रतीचा उद्दीपन शवभाव समजूनच शववरर् करावयाचे. म्िर्ूनच 
या श्लोकातील पशिल्या तीन चरर्ातं श्लेर्षमूलक िेतु िा अलंकार आिे. कारर्, सिोन्तत, उपमा व िेतु िे 
अलंकार पुष्कळ वळेा श्लेर्षमूलक असल्याचे आढळून येते. ⁶ िाच अशभप्राय भामिाने ‘तो (म्िर्जे श्लेर्ष) 
सिोन्तत, उपमा व िेतु या तीन अलंकाराचं्या मुळािी असल्यामुळे तीन प्रकारचा असतो’ असे म्िर्ून ⁷ प्रकट 
केला आिे, ‘दुसऱ्या कोर्त्यािी अलंकाराच्या मुळािी श्लेर्ष नसतो’ असे म्िर्ण्याचा त्याचा उदे्दि नव्िता. 
शवशिष् रसाचा म्िर्जे शवप्रलंभ िृरं्गार या रसाचा (पशरपोर्ष िोत आिे). ‘स–िोक’ (तसेच ‘अ–िोक.’) या 
िब्दामुळे व्यशतरेकाचा बोध करून शदला जात आिे व त्यायोरे्ग िोकािी सािचयण असलेल्या व शवप्रलंभाचा 
पशरपोर्ष करर्ाऱ्या शनवेद, लचता इ. व्यशभचाशरभावानंा वाट मोकळी करून शदली जात आिे (म्िर्जे तो 
व्यशतरेक त्या व्यशभचाशरभावानंा सूशचत करीत आिे). 
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‘मर्ग काय आिे?’..... असे म्िर्ण्यामारे्ग आके्षपकाचा अशभप्राय असा आिे की, वरील श्लोकात 
(श्लेर्षोपमा आशर् व्यशतरेक याचं्या अंर्गाशंर्गभावमूलक शमश्रर्ामुळे) संकर िा एकच अलंकार आिे – त्यापंैकी 
एक (म्िर्जे श्लेर्षोपमा) बाजूला सारला व दुसरा (म्िर्जे व्यशतरेक) स्वीकारला िे म्िर्ण्यात काय तर्थ्य 
आिे? ‘तो’ म्िर्जे संकर. कारर् एकाच िब्दसमूिात जेथे दोन अलंकाराचें भान िोते, तेथे संकर असतो 
‘स हणरः’ िा एक िब्दरूपी आश्रय आिे. त्यातून (सः म्िर्जे) ‘तो (नावानेच) िशर (आिे)’. लकवा तो 
‘िरींसि (म्िर्जे अश्वदळाने युतत) आिे’ असे दोन अथण िोऊ िकतील. अि णह – णह िा िब्द येथे ‘पर्’ 
या अथी वापरलेला आिे. ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ या श्लोकात असा (अि याचा) अथण. शनराळे 
म्िर्जे ‘रतत’ वर्गैरे िब्द आशर् शनराळे म्िर्जे अ-िोक-स-िोक वर्गैरे िब्द. 

 
‘पर् काय िो, एका मिावातयरूपी पद्यात असर्ारा म्िर्जे एक आश्रय असर्ारा असे समजून येथे 

संकर आिे असे माना’ अिी कोर्ी िकंा घेईल, तर शतचे समाधान वृशत्तकार ‘आशर् जर’... ... इ. वातयाने 
कशरतात. अिा प्रकारच्या म्िर्जे (मिा) वातयरूपी आश्रयामध्ये ‘शवर्षय’ या (एकवचनी) िब्दाने दोन्िी 
अलंकाराचंा आश्रय एक (मिावातय) आिे िे अशभपे्रत आिे असे समजाव.े संपूर्ण श्लोक िे एकच मिावातय 
असल्याने या दोन अलंकाराचंा आश्रय ⁸ एकच आिे असे जर तुम्िी म्िटले, तर ‘संसृष्ी’ला कोठेच वाव 
शमळर्ार नािी, कारर् अिा सवण मिावातयात्मक उदािरर्ानंा ‘संकर’ िाच अलंकार व्यापून टाकील. ⁹ 

 
िीपा 
 
१ िा श्लोक ‘रामाभ्युदय’ या यिोवमणकृत नाटकातून उद धृत केला आिे असे डॉ. राघवन् यानंी ‘Some old 
lost Rama plays’ या नावाच्या लेखामध्ये म्िटले आिे. पर् िनूमन्नाटक ५ – २४ येथेिी िा श्लोक 
सापडतो. अथात् िनूमन्नाटकात इतर कवींचे श्लोकिी समाशवष् केलेले आढळतात. 
 
२ ज्याप्रमारे् शवष्र्ूंच्या नरलसिरूपात लसिाचें मस्तक आशर् नराचे बाकीचे िरीर यामंध्ये कोठेिी जोड 
शदल्यासारखे शदसत नािी, ती एकजीव झालेली शदसतात, त्याप्रमारे् संकरालंकारामधील दोन अलंकार 
वरे्गळे न रािता त्या दोिोंचा एकच अलंकार बनतो. सकंरालंकाराच्या बाबतीत ‘नरलसिा –‘ चा दृष्ातं 
उपलब्ध गं्रथात आनंदवधणनानंीच प्रथम शदलेला शदसतो. 
 
३ एखाद्या उदािरर्ात एकािून अशधक अलंकार असून त्यापंैकी एकावर दुसरा अलंकार अवलंबून असेल 
म्िर्जे त्यामंध्ये अंर्ग व अंर्गी असा संबधं असेल तर, त्या अलंकाराशंमळून अंर्गाशंर्गभावावर आधाशरत असलेला 
‘सकरालंकार’ िोतो. 
 
४ हणर = घोडा. म्िर्ून सहणर = ज्याजवळ घोडे आिेत असा. 
 
५ आनंदवधणनाचें मत असे शदसते की, एका पद्यातील दोन वरे्गवरे्गळया भार्गामंध्ये दोन वरे्गवरे्गळे अलंकार 
असतील, तर त्याचं्यापैकी एक दुसऱ्यावर अवलंबून असला, तरी तेथे त्या दोन अलंकाराचंी ‘संसृशष्’ 
मानावी. िे मत त्यानंी वृत्तीमध्ये (कािी आवृशत्त, पृ. ५१० वर) प्रकट केले आिे. (वाच्यालंकारसंसृष्टत्वं च 
पदापेक्षया एव ।) या मताला अनुसरूनच त्यानंी ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ या उदािरर्ात व पृ. ५१४ 
(कािी आवृशत्त) वरील दन्तक्षताणन करजैः इ. उदािरर्ात अनुक्रमे श्लेर्षोपमा व व्यशतरेक याचंी संसशृष्, 
आशर् समासोन्तत व शवरोध याचंी ससंृशष् माशनली आिे. वस्तुतः या दोन्िी शठकार्ी एक अलंकार दुसऱ्यावर 
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अवलंबून आिे. नंतरचे आलंकाशरक मात्र एका पद्यात दोन अलंकार स्वतंत्रपरे् (म्िर्रे् एक दुसऱ्यावर 
अवलंबून नािी अिा रीतीने) असले, तरच तेथे संसृशष् असते असे माशनतात. काव्यप्रकािातील १० व्या 
उल्लासामंध्ये मम्मट अलंकाराचंी अन्योन्य–शनरपेक्षता िेच संसृष्ीचे स्वरूप असे सारं्गतो. 
 
६ पािा, दण्डीच्या ‘काव्यदिा’तील २ – ३६३ या श्लोकातील पुढील ओळ – श्लषेः सवासु पुष्ट्िाणत प्रायो 
वक्रोस्क्तषु णश्रयम् । 
 
७ भामि, काव्यालंकार, ३ – १७. 
 
८ म्िर्जे या दोन अलंकाराशंमळून एक अशवभाज्य अलंकार बनला असल्याने ते दोन वरे्गळे अलंकार 
समजता येत नािीत. 
 
९ कारर् जेथे जेथे संसशृष् िा अलंकार आिे असे आम्िी मानीत असू, तेथे तेथे संपूर्ण श्लोकरूपी मिावातय 
िा एकच आश्रय असे समजून तुम्िी संकरच आिे असे म्िर्ाल , तर अिा सवण पद्यातूंन संसृष्ीची िकालपट्टी 
िोईल, असे आनंदवधणनाचें आशर् अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
श्लेषमुखैनैवाि व्यणतरेकस्यात्मलाभ इणत नाय ं संसृणष्टर्ववषय इणत चेत् – न; व्यणतरेकस्य 

प्रकारान्तरेिाणप दनगनात् । यथा – 
नो कल्पापायवायोरदयरयदलत्क्ष्माधरस्याणप शम्या 
गाढोद्गीिोज्ज्वलश्रीरहणन न रणहता नो तमः कज्जलेन । 
प्राप्तोत्पणत्तः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्ट्िस्त्वषो वो 
वर्वतः सैवान्यरूपा सुखयतु णनणखलिीपदीपस्य दीस्प्तः ॥ 
अि णह साम्यप्रपञ्चप्रणतपादनं णवनैव व्यणतरेको दर्वशतः । 
नाि श्लेषमािाच्चारुत्वप्रतीणतरस्तीणत श्लेषस्य व्यणतरेकाङ्गत्वेनैव णववणक्षतत्वात् न 

स्वतोऽलङ्कारतेत्यणप न वाच्यम् । यत एवंणवधे णवषये साम्यमािादणप सुप्रणतपाणदताच्चारुत्वं दृश्यत एव । यथा 
– 

आक्रन्दाः स्तणनतैर्ववलोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुणभ – 
स्तणिच्छेदभुवश्च शोकाणशणखनस्तुल्यास्तणडणिभ्रमैः । 
अन्तमे दणयतामुखं तव शशी वृणत्तः समैवावयो – 
स्तस्त्कं मामणनशं सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥ 
इत्यादौ । 
 

ध्वन्यालोक 
वरील (‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ इ.) उदािरर्ात व्यशतरेकदेखील (उपमा िी श्लेर्षावर, 

व्यशतरेक िा उपमेवर, म्िर्ून व्यशतरेकसुद्धा) श्लेर्षावर अवलंबून आिे, म्िर्ून िे संसषृ्ीचे उदािरर् नािी ¹ 
असे म्िर्ाल, तर ते बरोबर नािी. कारर् व्यशतरेक िा शनराळया प्रकाराने, म्िर्जे श्लेर्षावर आधारलेल्या 
साम्यावाचूनिी झालेला शदसतो. उदा. – 
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उष्र्शकरर् सूयाची दीन्प्त तुम्िाला सुख देवो. तो सूयण म्िर्जे सवण भपू्रदेिाचंा शदवा आशर् त्याची 
दीन्प्त म्िर्जे त्या शदव्याची एक आर्गळी ज्योतच! (शतला आर्गळी म्िर्ण्याचे कारर्) आपल्या जबरदस्त 
वरे्गाने पवणतिी फोडर्ाऱ्या कल्पातंीच्या झझंावातानेदेखील ती ज्योत शवझत नािी. ती शदवसादेखील शवपलु 
प्रमार्ात प्रकाि पसरशवते. अंधाररूपी काजळ त्या ज्योतीत मुळीच नािी. ती ज्योत पतंर्गामुळे (सूयापासून) 
उत्पन्न िोते, शवझत नािी. ² [शदव्याची ज्योत मात्र पलंर्गापासून (टोळापासून) उत्पन्न िोत नािी, उलट 
पतंर्गामुळ (टोळाने झडप घातल्यामुळे) नाि पावते.] 

 
येथे साम्याचा म्िर्जे उपमेचा प्रपंच न माडंताच व्यशतरेक तेवढाच दाखवला आिे. 
 
पर् ‘(इतरत्र उपमेचा शनदेि न कशरतािी व्यशतरेक िोत असला, तरी) या (तू तुझ्या कोवळया 

पालवीमुळे.......इ.) उदािरर्ात नुसत्या श्लेर्षोपमेत शविरे्ष सैौंदयण नािी, ती व्यशतरेकाचे अंर्ग म्िर्ूनच 
घातली असल्याने ती श्लेर्षोपमा स्वतंत्र अलंकार िोऊ िकत नािी’ असे तुमचे म्िर्रे् असेल, तर तेिी 
बरोबर नािी. कारर् अिा प्रकारच्या काव्यात केवळ (म्िर्जे व्यशतरेकशवरशित) उपमा जरी नीट योशजली 
तरी त्यामुळे काव्याला सैौंदयण प्राप्त झालले आढळतेच. जसे – 

“िे मेघा? माझे शवलाप तुझ्या र्गडर्गडाटासारखे; डोळयातंील अश्रधुारा तुझ्या अखंड वर्षणर्ाऱ्या 
जलधारापं्रमारे्; शतच्या शवयोर्गामुळे माझ्या मनात प्रज्वशलत िोर्ाऱ्या िोकाग्नीच्या ज्वाला (तुझ्या) 
शवदु्यशद्वलासापं्रमारे्; माझ्या अन्तःकरर्ात माझ्या शप्रयेचे मुख, तर तुझ्या (अन्तभार्गी) चन्द्र. अिा रीतीने 
तुझी माझी न्स्थशत सारखीच असताना, िे शमत्रा! मला रातं्रशदवस िोरपळूनच काढावयास का बरे उदु्यतत 
िोत आिेस?” ³ 

 
अिासारख्या उदािरर्ामंध्ये. 
 

लोचनम् 
 

ननूपमागभो व्यणतरेकः, उपमा च श्लेषमुखेनैवायातेणत श्लेषोऽि व्यणतरेकस्यानुग्राहक इणत 
सङकरस्यवैैष णवषयः । यि त्वनुग्राह्यानुग्राहकभावो नास्स्त तिैकवाक्यागाणमत्वेऽणप संसृणष्टरेव; 
तदेतदाहश्लेषेणत । श्लेषबलानीतोपमामुखेनेत्यथगः । एतत्पणरहरणत – नेणत । अय ं भावः – लक 
सवगिोपमायाः स्वशब्देनाणभधाने व्यणतरेको भवत्युत गम्यमानत्वे । तिाद्य ंपकं्ष दूषयणत – प्रकारान्तरेिेणत । 
उपमाणभधानेन णवनापीत्यथगः । 

 
शम्या शमणयतंु शक्येत्यथगः । दीपवर्वतस्तु वायुमािेि शमणयतंु शक्यते । तम एव कज्जलं, तेन । न नो 

रणहता अणप तु रणहतैव । दीपवर्वतस्तु तमसाणप युक्ता भवणत, अत्यन्तमप्रकित्वात्, कज्जलेन चोपणरचरेि । 
पतङ गादकात् । दीपवर्वतः पुनः शलभाद ध्वंसते नोत्पद्यते । साम्येणत । साम्यस्योपमायाः प्रपञे्चन प्रबन्धेन 
यत्प्रणतपादनं स्वशब्देन तेन णवनापीत्यथगः । एतदुक्तं भवणत– प्रतीयमानैवोपमा व्यणतरेकस्यानुग्राणहिी 
भवन्ती नाणभधानं स्वकण्ठेनापेक्षते । तस्मान्न श्लषेोपमा व्यणतरेकस्यानुग्राणहत्वेनोपात्ता । ननु यद्यप्यन्यि 
नैवं, तथापीह तत्प्रावण्येनैव सोपात्ता, तदप्रावण्ये स्वय ं चारुत्वहेतुत्वाभावाणदणत श्लेषोपमाि 
पृथगलङकारभावमेव न भजते । तदाह–नािेणत । एतदणसिं स्वसवंेदनबाणधतत्वाणदणत हृदये गृहीत्वा 
स्वसवंेदनमपहूवानं परं श्लेषं णवनोपमामािेि चारुत्वसम्पन्नमुदाहरिान्तरं दशगयणन्नरुत्तरीकरोणतयत 
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इत्याणदना । उदाहरिश्लोके तृतीयान्तपदेषु तुल्यशब्दोऽणभसम्बन्धनीयः । अन्यत्सवं ‘रक्तस्त्वम्’ 
इणतवद्योज्यम् । 

 
लोचन 

 
पर् काय िो, व्यशतरेक िा तर साम्यावरच आधारलेला असतो, आशर् (वरील उदािरर्ातील ‘तुझी 

माझी सवण पशरन्स्थशत सारखी आिे’ िी) उपमा तर श्लेर्षामुळेच संभवते असे असल्यामुळे या उदािरर्ात 
श्लेर्ष िा व्यशतरेकाला (परंपरेनें) उपकारक आिे, म्िर्ून िे उदािरर् ‘संकरा’चेच िोईल! ⁴ मात्र जेथे एक 
अलंकार उपकायण व दुसरा त्याच्यावर उपकार करर्ारा अिी पशरन्स्थशत नसेल, ते एकच वातय असले 
(लकवा ती शभन्न वातये असली) तरी तेथे संसशृष्च असर्ार, िीच पूवणपक्ष्याची िकंा वृशत्तकार ‘(वरील 
उदािरर्ात व्यशतरेकदेखील) श्लेर्षावर’.......इ. वातयाने प्रकट कशरतात. श्लेर्षावर (अवलंबनू) म्िर्जे 
श्लेर्षाच्या सामर्थ्याने उत्पन्न झालेल्या उपमेवर (अवलंबनू). या िकेंचे समाधान वृशत्तकार ‘ते बरोबर नािी.’ 
इ. िब्दानंी कशरतात. वृशत्तकाराचं्या या म्िर्ण्याचे तात्पयण असे :– नेिमी उपमा वाच्य असतानाच व्यशतरेक 
िा अलंकार संभवतो, की ती व्यंग्य असतािी संभवतो? यापंकैी पशिल्या पक्षाचे ⁵ खंडन वृशत्तकार ‘(कारर् 
व्यशतरेक िा) शनराळया प्रकाराने’....इ. वातयाने कशरतात. (शनराळया प्रकाराने म्िर्जे) उपमा िब्दवाच्य 
नसतानासुद्धा, (म्िर्जे उपमा िी ‘र्गम्य’ असतानासुद्धा) असा अथण. 

 
‘शवझशवली जार्ारी’ म्िर्जे ‘शवझशवता येरे् ितय असर्ारी’ असा अथण. पर् शदव्याची ज्योत मात्र 

केवळ वाऱ्याच्या बारीकिा झुळुकेनेिी शवझशवली जाते. अधंार िीच काजळी, शतने. काजळीशिवाय नसलेली 
नािी, उलट काजळीशिवाय असलेलीच शदव्याची ज्योत मात्र फारिी प्रकािमान नसल्याने ⁶ अंधारानेिी 
घेरलेली असते. शिवाय ती शदव्याची ज्योत शतच्या टोकािी साचर्ाऱ्या काजळीनेिी (आच्छाशदत असते). 
पतंर्गापासून म्िर्जे सूयापासून. शदव्याची ज्योत तर उलट पतंर्गामुळे (म्िर्जे टोळामुळे) शवझते, 
पतंर्गापासून म्िर्जे टोळापासून उत्पन्न िोत नािी. ‘साम्याचा’ म्िर्जे उपमेचा ‘प्रपंच’ म्िर्जे अशवन्च्छन्नपरे् 
व शवस्तृतपरे् साम्यवाचक िब्द वापरून केलेले प्रशतपादन; त्यावाचनू असा अथण. वृशत्तकाराचं्या या 
म्िर्ण्याचा आिय असा :- साम्य जरी (अशभधेने बोलून न दाखशवता) केवळ सुचशवले रे्गलेले असले, तरी ते 
व्यशतरेकाला उपकारक िोत असल्यामुळे ते साम्य त्याच्या वाचकिब्दानंी बोलून दाखशवण्याची र्गरज नसते. 
म्िर्ून ‘उष्र्शकरर् सूयाची’ या पद्यामध्ये श्लेर्षोपमािी व्यशतरेक अलंकाराला उपकाराक व्िावी या िेतूने 
योशजलेली नािी. 

 
पर् काय िो, ‘उष्र्शकरर्’.... या श्लोकात व यासारख्या इतर श्लोकातं जरी असे (म्िर्जे साम्य 

िे त्याच्या वाचकिब्दानंी प्रशतपाशदलेले) नसले, तरी या म्िर्जे ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ इ. पद्यामध्ये 
श्लेंर्षोपमा िी व्यशतरेकाला उपकारक म्िर्ूनच योशजलेली आिे! कारर् ती श्लेर्षोपमा जर व्यशतरेकाला 
उपकारक िोत नसेल, तर ती स्वतंत्रपरे् सैौंदयणशनर्ममतीस कारर्ीभतू िोऊ िकर्ार नािी. म्िर्नू 
श्लेर्षोपमेला येथे (म्िर्जे ‘तू तुझ्या’....इ. श्लोकात) स्वतंत्र अलंकार म्िर्ून स्थान नािी. (तर व्यशतरेकाचे 
अंर्ग म्िर्ूनच आिे ⁷). िाच आिय वृशत्तकार ‘पर् इतरत्र ....’ इ. िब्दानंी प्रकट कशरतात. 

 
शवरोधकाचे िे म्िर्रे् त्याच्या स्वतःच्या अनुभवािंी शवसंर्गत असल्यामुळे शसद्ध िोऊ िकत नािी या 

अशभप्रायाने स्वतःच्या अनुभवाचा अपलाप करर्ाऱ्या शवरोधकाला वृशत्तकार श्लेर्ष (लकवा व्यशतरेकिी) न 
वापरता केवळ सुंदर उपमेमुळे रमर्ीय झालेले उदािरर् पुढे करून ‘कारर् अिा प्रकारच्या’ इ. वातयाने 
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शनरुत्तर करीत आिे. उदािरर् म्िर्ून शदलेल्या ‘िे मेघा’ इ. श्लोकामधील प्रत्येक तृतीयान्त पदािी तुल्य 
(म्िर्जे सारखे लकवा प्रमारे्) या िब्दाचा संबधं जोडावा. इतर सवण र्गोष्ींची ⁸ योजना ‘तू तुझ्या कोवळया 
पालवीमुळे इ. श्लोकात साशंर्गतल्याप्रमारे् करावयाची आिे. 

 
िीपा 
 
१ व्यशतरेकात दोन र्गोष्ींमध्ये कोठल्या तरी रु्गर्धमांचे साम्य असाव ेलार्गते, व त्या रु्गर्धमाचे बाबतीत एक 
दुसऱ्यािून वरचढ असे वर्णन असते. ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे....’ या प्रस्तुत श्लोकात ज्या श्लेर्षावर 
उपमा अवलंबनू आिे, त्यािून वरे्गळया [अिोक = १) वृक्ष, २) िोकरशित]; श्लेर्षावर व्यशतरेक अवलंबनू 
आिे; तथाशप िवेटच्या चरर्ातील ‘तुझी माझी सवण पशरन्स्थशत सारखी आिे’ िे साम्य व्यशतरेकाला 
आवशयक आिे. ते साम्य येथे सवणस्वी पशिल्या तीन चरर्ातंल्या श्लेर्षोपमेनेच कळत असल्याने या 
उदािरर्ात तरी श्लेर्षोपमा व व्यशतरेक याचंा संकर मानरे् अशधक योग्य वाटते. अथात् येथे सकंर आिे की 
संसृशष् आिे िा वाद र्गौर् आिे. प्रारंशभलेला अलंकार योग्य वळेी सोडून देरे् िा मुद्दा मित्तवाचा असून तो 
अर्गदी योग्य आिे. 
 
२ ‘सूयणितक’ (मयूरकृत), २३. 
 
३ िा श्लोक यशोवम्याच्या ‘रामाभ्युदय’ नावाच्या नाटकातील आिे असे डॉ. याकोबी व डॉ. राघवन् 
म्िर्तात. 
 
४ िे प्रशतपक्ष्याचे म्िर्रे् योग्य वाटते, कारर् संकर व संसृशष् यामंधील भेद वस्तुतः दोन अलंकारामध्ये 
उपकायण – उपकारक संबधं आिे लकवा नािी यावर अवलंबून आिे; ते दोन अलंकार एकाच वातयात आिेत 
की शभन्न वातयातं आिेत, यावर संकर व संसृशष् यामंधील भेद अवलंबून नािी. 
 
५ म्िर्जे व्यशतरेकाला उपमा िी िब्दवाच्यच असावी लार्गते, िा पक्ष. 
 
६ तमःकज्जलेन िा समास अशभनवरु्गप्तानंी दोन प्रकारानंी सोडशवला आिे. सूयाकडे घेताना त्यानंी तमः एव 
कज्जलं, तेन । असा रूपकसमास माशनला. व शदव्याच्या ज्योतीकडे घेताना तमःसणहतं कज्जलं तमःकज्जलं, 
तन । असा मध्यमपदलोपी तत्पुरुर्ष समास मानून त्यानंी ‘अंधाराने व काजळीने’ असा अथण केला. 
 
कािी आवृत्तीत ‘लोचन’ टीकेत अत्यन्तमप्रकित्वात् िे िब्द कज्जलेन च उपणरचरेि याच्यािी जोडलेले 
आिे. पर् ते त्या आधीच्या तमसाऽणप युक्ता भवणत यानंतरचा दण्डक र्गाळून त्या िब्दािंी जोडरे् आम्िाला 
अशधक योग्य वाटते. 
 
७ वरची १ली टीप पािा. 
 
८ ‘इतर सवण र्गोष्ी’ म्िर्जे संस्कृतातील प्रत्येक तृतीयान्त पदाने साशर्गतलेला आिय िा पुढील प्रथमान्त 
पदाने साशंर्गतलेल्या आियाचे कारर् असरे्, इ. 
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ध्वन्यालोकः 
 
रसणनवगहिैकतानहृदयो य ंच नात्यन्तं णनवोढुणमच्छणत । यथा – 
कोपात्कोमललोलबाहुलणतकापाशेन बद ध्वा दृढं 
नीत्वा वासणनकेतनं दणयतया साय ंसखीना ंपुरः । 
भूयो नैवणमणत स्खलत्कलणगरा संसूच्य दुशे्चणष्टतं 
धन्यो हन्यत एव णनह नुणतपरः पे्रयान् रुदत्या हसन् ॥ 
अि णह रूपकमाणक्षप्तमणनव्यूगढं च परं रसपुष्टये । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् मन रसपशरपोर्ष करण्यावरच एकाग्र झाल्यामुळे (सत्कशव) अलंकाराचा फार शवकास करू 

इच्छीत नािी. जसे – 
“शप्रयेने रार्गावनू सायकंाळी मशैत्रर्ींच्या देखत शप्रयकराला आपल्या बािुलतांच्या पािात करकचनू 

बाधंले व ती त्याला आपल्या िय्यार्गृिाकडे घेऊन रे्गली. “पुन्िा असे (करायचे) नािी िं!” असे आपल्या 
अडखळर्ाऱ्या मधुर वार्ीने म्िर्त शतने त्याच्या दुष्कृत्याचं्या शचन्िाकंडे ¹ अंरु्गशलशनदेि केला, व आपला 
अपराध तो िसून लपव ू लार्गल्याने ती रडतरडत त्या शप्रयकराला बडवीतच राशिली, िे खरोखर त्याचे 
भाग्यच.” 

 
‘या शठकार्ी, (संपूर्ण साङर्ग) रूपकाच्या (‘बािुलशतका िाच पाि’ एवढ्याच) अंिाचा शनदेि 

केल्यामुळे व ते रूपक न लाबंवल्यामुळे रसाचा शवलक्षर् पशरपोर्ष िोत आिे. 
 

लोचनम् 
 
एवं ग्रहित्यागौ समर्थ्यग ‘नाणतणनवगहिैणषता’ इणत भागं व्याचष्ट–ेरसेणत । चकारः 

समीक्षाप्रकारसमुच्चयाथगः । बाहुलणतकाया बन्धनीयपाशत्वेन रूपिं यणद णनवाहयेत्, दणयता व्याधवधूः, 
वासगृहं कारागारपञ्जरादीणत परमनौणचत्य ं स्यात् । सखीना ं पुर इणत । भवत्योऽ नवरतं बु्रवते नायमेवं 
करोतीणत । तत्पश्यस्न्त्वदानीणमणत भावः । स्खलन्ती कोपावेशेन कला व मधुरा च गीयगस्याः सा । कासौ 
गीणरत्याहभूयो नैवणमत्येवंरूपा । एवणमणत यदुक्तं तस्त्कणमत्याह– दुशे्चणष्टतं नखपदाणद । संसूच्य 
अङगुल्याणदणनदेशेन । हन्यत एवेणत । न तु सख्याणदकृतोऽनुनयोऽनुरुध्यते । यतोऽसौ हसनं णनणमत्तीकृत्य 
णनह नुणतपरः णप्रयतमश्च । तदीय ंव्यलीकं का सोढंु समथेणत । 

 
लोचन 

 
अिा रीतीने (अलंकार योग्य वळेी) वापरावयास घेरे् व (योग्य वळेी) त्याचंा त्यार्गिी कररे् या 

काशरकेतील मुद्द्याचें शववरर् केल्यावर आता वृशत्तकार ‘त्याचंा वाजवीपेक्षा जास्त शवस्तार करण्याची इच्छा 
बाळर्गू नये’ या भार्गाचे व्याख्यान ‘आशर् मन रसपशरपोर्ष करण्यावरच’ इ. वातयामध्ये कशरतात. वृत्तीतले 
‘आशर्’ िे अव्यय सारासारशववकेाचे जे चार मुदे्द आतापयंत साशंर्गतले, त्यामंध्ये आर्खी एका मुद्द्याची भर 
घालण्याच्या उदे्दिाने वापरले आिे. बािुलशतकेवर केलेले, ‘बाघंर्ाऱ्या पािा’ चे रूपक ‘शप्रया िीच कोर्ी 
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पारध्याची बायको’, ‘िय्यार्गिृ म्िर्जेच तुरंुर्गासारखा असर्ारा लपजरा’ वर्गैरे आरोप करून कवीने जर 
िवेटपयंत लाबंशवले असते, तर श्लोकात (िृरं्गाररसाच्या दृष्ीने) कमालीचे अनौशचत्य शनमार् झाले असते. 
‘मशैत्रर्ींच्या देखत’ – ‘ तुम्िी (ह्याची बाजू घेऊन) एकसारख्या म्िर्त असता की, िा असे ² करर्ार नािी; 
तेव्िा आता तुम्िीच (त्याचा बेइमानीपर्ा) पािून खात्री करून घ्या,’ िे तात्पयण. रार्गाच्या भरामुळे 
अडखळर्ारी आशर् कल म्िर्जे मधुर आिे वार्ी शजची अिी ³ ती (शतने उच्चाशरलेली) वार्ी कोर्ती, तर 
‘पुन्िा असे करावयाचे नािी,’ या स्वरूपाची. ‘असे’ िा जो िब्द नाशयकेने म्िटला, त्याचा अथण काय, िे 
वृशत्तकार ‘दुष्कृत्य’ या िब्दाने सारं्गतात. दुष्कृत्य म्िर्जे (दुसऱ्या प्रयेसीने केलेली) नखक्षते वर्गैरे (िे 
नायकाच्या दुवणतणनाचे पुराव)े. ‘िे सुचवनू’ म्िर्जे बोटे वर्गैरेंनी ⁴ खुर्ा करून. ‘बडवीतच राशिली’ म्िर्जे 
शतच्या मशैत्रर्ींनी शतला (त्याला न बडशवण्याशवर्षयी) केलेल्या मनधरर्ीला शतने जुमाशनले नािी. कारर् तो 
िसून आपले दुष्कृत्य झाकू पािात िोता व तरी शतचे त्याच्यावर पे्रमिी िोते. असल्या (लपवालपवी 
करर्ाऱ्या व अत्यंत शप्रय अिा) वल्लभाचंा अपराध कोर्ती पे्रयसी सिन करू िकेल, िा आिय. 

 
िीपा 
 
१ नखक्षत वर्गैरे शचन्िे. 
 
२ म्िर्जे तुझ्यािी बेइमानी. 
 
३ म्िर्जे स्खलत्कलणगरा िा समास बिुव्रीिी घेऊन तो नाशयकेचे शविरे्षर् समजावा असा अशभनवरु्गप्ताचंा 
अशभप्राय आिे. पर् तो नाशयकेने आपल्या अडखळर्ाऱ्या मधुर वार्ीने ( पुन्िा असे करायचे नािी असे ) 
म्िर्ून’ अिा अथाचा कमणधारय समासिी माशनता येईल. 
 
४ म्िर्जे उदा. नेत्र. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
णनवोढुणमष्टमणप य ंयत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते यथा – 
श्यामास्वङं्ग चणकतहणरिीपे्रक्षिे दृणष्टपातं 
गण्डच्छाया ंशणशणन णशणखना ंबहगभारेपु केशान् । 
उत्पश्याणम प्रतनुपु नदीवीणचपु भ्रूणवलासान् 
हन्तैकस्थं क्वणचदणप न ते भीरु सादृश्यमस्स्त ॥ 
इत्यादौ । 
 
स एवमुपणनबध्यमानोऽलङ्कारो रसाणभव्यस्क्तहेतुः कवेभगवणत । उक्तप्रकाराणतक्रमे तु णनयमेनैव 

रसभङ्गहेतुः संपद्यते । लक्ष्य ंच तथाणवधं महाकणवप्रबन्धेप्वणप दृश्यते बहुशः । तत्त ुसूस्क्तसहिद्योणततात्मना ं
महात्मना ं दोषोद घोषिमात्मन एव दूषिं भवतीणत न णवभज्य दर्वशतम् । णकन्तु रूपकादेरलङ कारवगगस्य 
येय ं व्यञ्जकत्वे रसाणदणवषये लक्षिणदग्दर्वशता तामनुसरन् स्वय ं चान्यल्लक्षिमुत्पे्रक्षमािो 
यद्यलक्ष्यक्रमप्रणतभमनन्तरोक्तमेनं ध्वनेरात्मानमुपणनबध्नाणत सुकणवः समाणहतचेतास्तदा तस्यात्मलाभो 
भवणत महीयाणनणत । 



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोक 
 
एखादे वळेी अलंकाराचा शवकास करण्याची इच्छा असूनिी सुकशव तो अलंकार अंर्गच रािील िे 

कसोिीने पाितो जसे – (यक्ष आपल्या संदेिात कान्तेला म्िर्तो.) शयामा लताचं्या शठकार्ी तुझ्या 
तनुलशतकेची, वावरलेल्या िशरर्ींच्या नजरेत तुझ्या कटाक्षाचंी, चन्द्रामध्ये तुझ्या कपोलाचं्या कातंीची, 
मोराचं्या शपसाऱ्यात तुझ्या केिपािाची आशर् नदीच्या लिान लिान लिरींमध्ये तुझ्या भ्रशूवलासाचंी मी 
कल्पना कशरतो. पर् िाय ! िे भीरु, तुझे (संपूर्ण) साम्य एके शठकार्ी कोठेच आढळत नािी’ ¹ 

 
अिासारख्या उदािरर्ामंध्ये. 
 
तेव्िा अलंकार अिा रीतीने योशजला रे्गल्यास तो कवीला रसाशभव्यततीचे साधन म्िर्ून उपयोर्गी 

पडतो. पर् वर साशंर्गतलेली खबरदारी न घेता अलंकार वापरल्यास तो िटकून रसभरं्ग घडवनू आर्ण्यास 
कारर् िोतो. याची (म्िर्जे वरील शनयमाचं्या उल्लंघनाची) उदािररे् मिाकवींच्या काव्यातिी पुष्कळ 
शदसतात; पर् ती आम्िी मुद्दाम वरे्गळी काढून उद धृत केली नािीत; कारर् िजारो उत्कृष् कवने शलिून 
ज्यानंी आपली थोर प्रशतभा प्रकट केली, त्याचं्या दोर्षाचंी वाच्यता कररे् िे आपल्यासच दूर्षर्ास्पद िोते. 
परंतु रूपकाशद अलंकार रसादींचे व्यंजक िोण्याच्या शनकर्षाबंाबत आम्िी िी जी शदिा दाखवली, शतला 
अनुसरून आशर् स्वतःिी आर्खी कािी शनकर्षाचंी कल्पना करून सुकशव जर नुकताच साशंर्गतलेला 
‘अलक्ष्यक्रम’ प्रकारचा आत्मा असलेले ध्वशनकाव्य अवधानपूवणक रचील, तर त्या कवीची ‘कशव’ िी पदवी 
शविरे्ष साथण िोईल, िे तात्पयण. 

 
लोचनम् 

 
णनवोढुणमणत । णनश्शेषेि पणरसमापणयतुणमत्यथगः । श्यामासु सुगस्न्घणप्रयङगुलतासु पास्ण्डम्ना 

तणनम्ना कण्िणकत्वेन च योगात् । शणशनीणत पाण्डुरत्वात् । उत्पश्यामीणत यत्नेनोत्पे्रके्ष । 
जीणवतसन्धारिायेत्यथगः । हन्तेणत कष्टम् । एकस्थसादृश्याभावे णह दोलायमानोऽहं सवगि स्स्थतो न 
कुिणचदेकि धृलत लभ इणत भावः । भीर्ववणत । यो णह कातरहृदयो भवणत नासौ सवगस्वमेकस्थं धारयतीत्यथगः 
। अि हु्यत्पे्रक्षायास्तिावाध्यारोपरूपाया अनुप्रािकं सादृश्य ं यथोपक्रान्तं, तथा णनवाणहतमणप 
णवप्रलम्भरसपोषकमेव जातम् । 

 
तत्त ुलक्ष्य ंन दर्वशतणमणत संबन्धः । प्रत्युदाहरिे ह्यदर्वशतेंऽप्युदाहरिानुशीलनणदशा कृतकृत्यतेणत 

दशगयणत लक स्त्वणत । अन्यल्लक्षिणमणत । परीक्षाप्रकारणमत्यथगः । तद्यथावसरे त्यक्तस्याणप पुनग्रगहिणमत्याणद 
। यथा ममैव । 

 
शीताशंोरमृतच्छिा यणद कराः कस्मान्मनो मे भृशं 
सम्प्लुष्ट्यन्त्यथ कालकूिपिलीसंवाससंदूणषताः । 
लक प्रािान्न हरन्त्युत णप्रयतमासंजल्पमन्िाक्षरैः, 
रक्ष्यन्ते णकमु मोहमेणम हहहा ! नो वेणद्म केय ंगणतः ॥ 
इत्यि रूपकसन्देहणनदशगनास्त्यक्त्वा पुनरुपात्ता रसपणरपोषायेत्यलम् ॥१८, १९॥ 
 



 

अनुक्रमणिका 

लोचन 
 
‘अलंकाराचंा शवकास करण्याची’ म्िर्जे अलंकार सवांर्गपशरपूर्ण करण्याची. शयामा लताचं्या 

शठकार्ी म्िर्जे शप्रयंरु्ग नावाच्या सुर्गंधी लताचं्या शठकार्ी. कारर् त्या लतामंध्ये र्गौरवर्ण, सडपातळपर्ा व 
काटेरीपर्ा ² िे धमण असतात. ‘चन्द्रामध्ये’ म्िर्ण्याचे कारर् त्याची कान्न्त (शिच्या कपोलापं्रमारे्) र्गौर 
असते. ‘कल्पना कशरतो’ म्िर्जे कन्ल्पण्याचा प्रयत्न कशरतो, म्िर्जे मला जर्गावयास आधार शमळावा, 
म्िर्ून. (पर्) िाय, म्िर्जे केवढी दुःखाची र्गोष् आिे की, तुझे सादृशय कोर्त्यािी एका शठकार्ी 
नसल्यामुळे माझे मन ह्या अंिात्मक सादृशयाच्या कल्पनामंध्ये घुटमळतच रािते, ते सर्गळीकडे सैरावैरा 
धावत सुटून कोर्त्यािी एका शठकार्ी न्स्थर िोऊन रािात नािी व त्यामुळे मला मनःिाशंत शमळत नािी, िा 
भावाथण. ‘भीरु’ – कारर् ज्याचे मन शभते्र असते तो आपली सवण संपशत्त, एके शठकार्ी ठेवीत नािी, ³ असा 
अथण. या श्लोकात ‘उपमेय िे उपमान आिे अिी कल्पना’ िेच शजचे स्वरूप आिे अिा उत्पे्रके्षला आधारभतू 
असलेले सादृशय श्लोकाच्या प्रारंभी जसे माडंले, तसेच श्लोकाच्या िवेटपयणत शटकवले असेल तरी ते 
सादृशय शवप्रलंभिृरं्गाररसाच्या पशरपोर्षासच कारर् झाले आिे. 

 
‘ती’ (म्िर्जे शनयमाचं्या उल्लंघनाचंी) उदािररे् उद धृत केली नािीत असा अन्वय करावा. आशर् 

ती उलट उदािररे् दाखशवली नािीत, तरी (शनयमाचं्या पालनाची) जी उदािररे् शदली आिेत त्याचंा 
काळजीपूवणक शवचार केल्यास पुरेसा कायणभार्ग ⁴ िोतो िे वृशत्तकार ‘परंतु’ इ. िब्दानंी सारं्गतात. ‘आर्खी 
कािी शनकर्ष’ म्िर्जे अलंकाराचंा वापर कशरताना पाळावयाच्या शनयमाचें प्रकार म्िर्जे उदािरर्ाथण योग्य 
वळेी सोडून शदलेला अलंकारसुद्धा (योग्य वळे येताच) पनु्िा िातात घेरे्, इ. जसे माझेच पुढील कवन – 

 
चंद्राच्या शकरर्ातं जर अमृताच्या रािी असतील तर ते शकरर् माझ्या मनाला िोरपळून का काढीत 

आिेस? आता ते शकरर् कालकूट शवर्षाच्या साशन्नध्यामुळे दािक झाले आिेत असे म्िर्ावे, तर मर्ग ते शकरर् 
ताबडतोब माझे प्रार् का िरर् करीत नािीत? लकवा मी करीत असलेल्या शप्रयतमेच्या नावाच्या जपरूपी 
मंत्राक्षरानंी माझ्या प्रार्ाचें रक्षर् केले जात असेल काय? पर् िाय ! िाय ! मला भोवळ का येत आिे? तेव्िा 
िा सवण प्रकार आिे तरी काय, िे मला समजत नािी. 

 
या उदािरर्ात रूपक, सन्देि व शनदिणना ⁵ याचंा त्यार्ग करून (रसपशरपोर्षाच्या दृष्ीने) त्याचंा 

पुन्िा स्वीकार केला रे्गला आिे. (शदग्दिणनासाठी) वर शदलेले एक उदािरर् पुरेसे आिे. 
 

िीपा 
 

१ मेघदूतम् – १०१. 
 
२ लतेच्या काटेरीपर्ासारखी असर्ारी नाशयकेची अवस्था म्िर्जे ती रोमाशंचत झालेली असतानाची 
अवस्था. 
३ तू सुद्धा आपले सैौंदयण शयामा लता, िशरर्ी, इ. शनरशनराळया शठकार्ी थोड थोडे शवखरून ठेवले आिेस. 
एकंदरीत तूिी ‘भीरू’ आिेस िेच खरे. 
 
४ कायणभार्ग िोतो म्िर्जे शनदोर्ष काव्यरचना करण्यात मदत िोते. 



 

अनुक्रमणिका 

५ चंद्राचे शकरर् याच अमृताच्या रािी, िे रूपक आिे. ‘ते शकरर् मला का िोरपळून काढतात?’ असे 
म्िटल्याने ते शकरर् अमृताच्या रािी नािीत असे म्िटल्यासारखे िोऊन रूपकाचा त्यार्ग केला जातो. आता 
ते शकरर् अमृतरािी असूनिी कालकूटाने शमशश्रत झाले असतील काय? असे म्िर्ून रूपकाचा पुन्िा 
स्वीकार केला रे्गला आिे. चन्द्रशकरर्ाचें दािकत्व शवरिावस्थेमुळे जार्वत आिे लकवा ते कालकूटशमशश्रत 
असल्यामुळे जार्वत आिे,’ िा संदेि अलंकार िोय. पर् ते माझे प्रार् का िरर् करीत नािीत असे 
म्िटल्याने ते कालकूटशमशश्रत नािीत असे माशनल्यासारखे िोऊन संदेिाचा त्यार्ग केला रे्गला. पर् 
शप्रयतमेच्या नामजपाच्या प्रभावामुळे माझ्या प्रार्ाचें रक्षर् िोत आिे म्िटल्याने ते शकरर् कालकूटशमशश्रत 
आिेत असे माशनल्यासारखे िोऊन संदेिाचा पनु्िा स्वीकार िोत आिे. 
 

यानंतर शप्रयतमेच्या नामाचा जप िीच मंत्राक्षरे िे वस्तुतः रूपक आिे. या श्लोकात शनदिणना 
अलंकार कोठेिी सापडत नािी, तेव्िा त्याचा स्वीकार, त्यार्ग व पुन्िा स्वीकार याचंा प्रशनच उपन्स्थत िोत 
नािी. मात्र शप्रयतमेचा जप िीच मंत्राक्षरे या रूपकालाच शनदिणना समजल्यास त्या अलंकाराचा ‘मला 
भोवळ का बरे येत आिे? असे म्िटल्याने त्यार्ग केला जातो. ‘पर् िा काय प्रकार आिे िे मला समजत 
आिी’ असे म्िटल्याने शप्रयतमानामजप िी मंत्राक्षरे असूनिी भोवळ का येत आिे िे समजत नािी असे 
म्िटल्याने तथाकशथत शनदिणनेचा पनु्िा स्वीकार केला असे मानरे् ितय आिे. 

 
मात्र रूपकालाच शनदिणना मानरे् िे बरोबर वाटत नािी. उपमान व उपमेय या दोन र्गोष्ी शभन्न 

असल्याने त्याचंा अभेद कन्ल्पल्यास ‘अभवन् वस्तुसबंन्ध’ िोतो असे समजून शनदिणना माशनल्यास 
मुखचदं्रासारखी. (सवण) रूपके शनदिणनाच िोऊ लार्गतील व रूपक अलंकाराचे समूळ उच्चाटन िोईल. 

 
रूपकात आधी साम्य र्गृिीत धरून अभेद माडंलेला असतो, तर शनदिणनेमध्ये आधी अभेद र्गृिीत 

धरला जातो व िवेटी त्याचे साम्यात पयणवसान िोते. अिा रीतीने िे दोन अलंकार एकमेकािूंन शभन्न आिेत. 
िेमचन्द्राने काव्यानुिासन, पृ. २७१ वर अत्र ससंदेहालङकारस्त्यक्त्वा त्यक्त्वा पुनरुपात्तः रसपणरपोषय । 
असे म्िटले आिे. म्िर्जे त्याच्या मते येथे प्रथमपासून िवेटपयंत ससंदेि अलंकारच असून त्याचा पुन्िा 
पुन्िा स्वीकार केला आिे. म्िर्जे िेमचदं्राच्या म्िर्ण्याप्रमारे् उद भट, मम्मट इत्याशदकानंी साशंर्गतलेल्या 
ससंदेि अलंकारासारखा िा अलंकार आिे. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
क्रमेि प्रणतभात्यात्मा योऽस्यानुस्वानसणन्नभः । 
शब्दाथगशस्क्तमूलत्वात् सोऽणप िेधा व्यवस्स्थतः ॥२०॥ 
अस्य णववणक्षतान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्यङग्यत्वादनुरिनप्रख्यो य आत्मा सोऽणप 

शब्दशस्क्तमूलोऽथगशस्क्तमूलशे्चणत णिप्रकारः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
(आता) या ध्वशनकाव्याचा जो आत्मा घंटेच्या अनुरर्नाप्रमारे् क्रमाने, म्िर्जे वाच्याथाच्या 

मार्गािून भासमान िोतो, तो देखील ‘िब्दिन्ततमलू’ आशर् ‘अथणिन्ततमलू’ असा दोन प्रकारचा असतो. 
॥२०॥ 



 

अनुक्रमणिका 

िा, म्िर्जे ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वशन ‘संलक्ष्यक्रम’ असल्यामुळे त्यातील प्रधान असलेला 
व्यंग्याथण घंटेच्या अनुरर्नाप्रमारे् कािी काळाने ध्यानात येतो. त्याचे ‘िब्दिन्ततमलू’ आशर् ‘अथणिन्ततमूल’ 
असे दोन प्रकार आिेत. 

 
लोचनम् 

 
एवं णववणक्षतान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः प्रथमं भेदमलक्ष्यक्रमं णवचायग णितीय ं भेदं णवभक्तुमाह – 

क्रमेिेत्याणद । प्रथमपादोऽनुवादभागो हेतुत्वेनोपात्तः घण्िाया अनुरिनमणभघातजशब्दपेक्षया क्रमेिैव भाणत 
। सोऽपीणत । न केवलं मूलतो ध्वणनर्विणवधः । नाणप केवलं णववणक्षतान्यपरवाच्यो णिणवधः । अयमणप णिणवध 
एवेत्यणपशब्दाथगः । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् आतापयणत ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीच्या अलक्ष्यक्रमव्यंग्य या पशिल्या प्रकारचे शववचेन 

केल्यावर दुसऱ्या म्िर्जे (सलंक्ष्यक्रमव्यंग्य या) प्रकारचे शवभार्ग ‘(आता)... क्रमाने’ इ. काशरकेने 
काशरकाकार वर्मर्तात. (संस्कृत) काशरकेच्या पशिल्या चरर्ाने पूवी साशंर्गतलेल्याच ¹ मजकुराचा पुनर्मनदेि 
केला असून तो पुनर्मनदेि त्यापढुील मजकुराचे ² कारर् म्िर्ून केला आिे. घंटेचा झर्त्कार टोल्यापासून 
उत्पन्न िोर्ाऱ्या पशिल्या आवाजाच्या दृष्ीने मार्गािून, क्रमानेच ऐकू येतो. तोदेखील – ध्वशन िा केवळ 
मुळातच दोन प्रकारचा असतो ³ असे नािी, लकवा त्याच्या फतत शववशक्षतान्यपरवाच्य या प्रकाराचे दोन 
प्रकार ⁴ आिेत असेिी नािी, तर िा म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीचा सलंक्ष्यक्रमव्यंग्य िा उपप्रकारिी 
दोन प्रकारचा असतो, िा ‘देखील’ या िब्दातील आिय आिे ॥२०॥ 

 
िीपा 
 
१ पूवी याच उद द्योतातील काशरका २ मध्ये (उद द्योत २ वरील “ ’शववशक्षतान्यपरवाच्च’ ध्वनीचे दोन प्रकार”- 
वर ) असलेले ‘ज्याच्या बाबतीत तो (क्रम) लक्षात येतो, असा दुसरा’ या िब्दानंी शनदेशिलेल्या. 
 
२ म्िर्जे २ ऱ्या चरर्ात अनुस्वानसंशनभः असे जे म्िटले आिे, त्याचे. 
 
३ या प्रकारासाठी पािा, उद द्योत १ वरील “ध्वनीचे दोन प्रकार” , उद द्योत २ वरील ‘अशववशक्षतवाच्य’ 
ध्वनीचे दोन उपप्रकार व उद द्योत २ वरील ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीचे दोन प्रकार. 
 
४ पािा, उद द्योत २ वरील ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीचे दोन प्रकार- 
ध्वन्यालोकः 

 
ननु शब्दशक्त्या यिाथान्तरं प्रकाशते स यणद ध्वनेः प्रकार उच्यते, तणददानीं श्लेषस्य णवषय 

एवापहृतः स्यात्, नापहृत इत्याह– 
आणक्षप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते । 
यस्स्मन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युिवो णह सः ॥ २१ ॥ 



 

अनुक्रमणिका 

यस्मादलङ्कारो न वस्तुमािं यस्स्मन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्दशक्त्युिवो 
ध्वणनणरत्यस्माकं णववणक्षतम् । वस्तुिये च शब्दशक्त्या प्रकाशमाने श्लेषः । 

यथा – 
येन ध्वस्तमनोभवेन बणलणजत्कायः पुरास्त्रीकृतो 
यश्चोद वृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ गा ंच योऽधारयत् । 
यस्याहुः शणशमस्च्छरो हर इणत स्तुत्य ंच नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वा ंसवगदोमाधवः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
“पर् कायिो, ज्या शठकार्ी द्वयथी िब्दाचं्या िततीने दुसरा अथण प्रकट केला जातो तो जर ध्वनीचा 

प्रकार असे तुम्िी म्िर्त असाल तर मर्ग आता श्लेर्षाचे के्षत्रच काढून टाकल्यासारखे िोईल !” अिी िकंा 
घेतल्यास ‘(श्लेर्षाचे के्षत्र) काढून टाकल्यासारखे िोर्ार नािी’ असे काशरकाकार (पुढील काशरकेत) 
म्िर्तात– 

 
ज्या उदािरर्ात अलंकार िा दव्यथी िब्दाचं्या िततीने ‘सुचवलेल्या’ स्वरूपातच प्रकाशित केला 

जातो व िब्दानंी वाच्य असत नािी, ते िब्द ितत्युद्भव ध्वनीचे उदािरर् िोय. ॥२१॥ 
 
कारर् ज्या काव्यात दव्यथी िब्दाचं्या िततीने नुसती ‘वस्तु’ नव्िे, तर ‘अलंकार’ सुचशवला जात 

असेल, ते िब्दितत्युद्भव (अलंकार) ध्वनीचे उदािरर् िोय, असे आम्िाला म्िर्ायचे आिे ¹ आशर् द्वयथी 
िद्बिततीने दोन ‘वस्तंू’ चाचा बोध िोत असेल तर मात्र तो श्लेर्ष, जसे ²–ज्याने लिानपर्ी र्गाडा (र्गाड्याचे 
रूप घेतलेला असुर) ³ मोडला, अजन्मा असलेल्या ज्याने दानवानंा लजकर्ाऱ्या आपल्या िरीराचे स्रीमध्ये 
(मोशिनीमध्ये) रूपातंर केले, उन्मत्त भजंुर्गला (काशलयाला) ज्याने माशरले, जो िब्दािी (म्िर्जे ‘अ’ 
कारािी) एकरूप आिे, ज्याने (र्गोवधणन) पवणत व पृर्थ्वी उचलून धशरली, ‘चन्द्राला शर्गळर्ाऱ्या रािूचा 
शिरच्छेद करर्ारा’ असे र्गौरवास्पद नाव ज्याला देव देतात, ज्याने स्वतः िोऊन अंधक नावाच्या 
लोकासंाठी द्वारकानर्गरी उभारली, ⁴ तो सवण देर्ारा लक्ष्मीपशत (शवष्र्ु) तुमचे रक्षर् करो. 

 
दुसरा अथण– 
“ज्याने मदनाचा नाि केला, पूवी शत्रपुरासुवरधाच्या वळेी ज्याने शवष्र्ुच्या िरीराला बार् बनवले, 

उद्दाम सपांचा जो िार व बािुभरू्षर् म्िर्ून उपयोर्ग कशरतो, ज्याने र्गंर्गा धारर् केली, ज्याने मस्तकी 
चन्द्रकोर धशरली आिे आशर् ज्याचे ‘िर’ असे प्रिसंनीय नाव आिे असे देव म्िर्तात व जो स्वतः 
अंधकासुराचा नाि करर्ारा आिे, तो उमापशत (िकंर) तुमचे सदैव रक्षर् करो.” 

 
लोचनम् 

 
काणरकागतं णहशब्दं व्याचष्टे– यस्माणदणत । अलङकारशब्दस्य व्यवच्छेद्य ं दशगयणत– न 

वस्तुमािणमणत । वस्तुिये चेणत । चशब्दस्तुशब्दस्याथे । येनेणत । येन ध्वस्तं बालक्रीडायामनः शकिम् । 
अभवेनाजेन सता । बणलनो दानवान् यो जयणत तादृग्येन कायो वपुः पुरामृतहरिकाले िीत्वं प्राणपतः । 
यश्चोद वृत्त ंसमदं काणलयाख्य ंभुजङगं हतवान् । रवे शब्दे लयो यस्य । ‘अकारो णवष्ट्िुः इत्युक्तेः । यश्चागं 



 

अनुक्रमणिका 

गोवधगनपवगतं गा ं च भूलम पातालगतामधारयत् । यस्य च नाम स्तुत्यमृषयः आहुः । लक तत् ? शणशनं 
मर्थ्नातीणत णक्वप् राहुः, तस्य णशरोहरो मूधापहारक इणत । स त्वा ंमाधवो णवष्ट्िुः सवगदः पायात् । कीदृक् ? 
अन्धकनाम्ना ंजनाना ंयेन क्षयो णनवासो िारकाया ंकृतः । यणद वा मौसले इणषकाणभस्तेषा ंक्षयो णवनाशो येन 
कृतः । णितीयोऽथगः – येन ध्वस्तकामेन सता बणलणजतो णवष्ट्िोः सम्बन्धी कायः पुरा 
णिपुरणनदगहनावसरेऽस्त्रीकृतः शरत्वं नीतः । उद वृत्ता भुजङगा एव हारा वलयाश्च यस्य, मन्दाणकनीं च 
योऽधारयत् । यस्य च ऋषयः शणशमच्चन्ियुक्तं णशर आहुः, हर इणत च यस्य नाम स्तुत्यमाहुः, स 
भगवान्स्वयमेवान्धकासुरस्य णवनाशकारी त्वा ंसवगदा सवगकालमुमाया धवो वल्लभःपायाणदणत । अि वस्तुमािं 
णितीय ंप्रतीतं नालङकार इणत श्लेषस्यवै णवषयः । 

 
लोचन 

 
आता वृशत्तकार (२१ व्या) काशरकेतील णह या िब्दाचे व्याख्यान ‘कारर्’ या िब्दाने कशरतात. 

‘अलंकार’ या िब्दामुळे काय वज्यण करावयाचे, ते वृशत्तकार ‘कोर्तािी केवळ वस्तुरूप अथण नव्िे’ या 
िब्दानंी सारं्गतात.’ आशर् िब्दाचा अथण ‘पर्’ असा आिे. 

 
‘ज्याने’– ज्याने लिानपर्ी खेळ खेळताना अनः म्िर्जे र्गाडा मोडून टाकला. जो स्वतः अ–भव 

म्िर्जे अजन्मा असून प्रबल दानवानंा लजकर्ाऱ्या आपल्या िरीराला ज्याने पूवी म्िर्जे अमृत शिरावनू 
घेण्याच्या प्रसंर्गी ⁵ स्रीरूप शदले. आशर् ज्याने ‘उद वृत्त’ म्िर्जे माजलेल्या काशलया नावाच्या नार्गाला ठार 
मारले. िब्दािी म्िर्जे अकारािी जो एकरूप आिे, कारर् ‘अकार िा शवष्र्ुच िोय’ ⁶ असे वचन आिे. 
आशर् ज्याने अगम् म्िर्जे र्गोवधणन पवणताला व गाम् म्िर्जे पृर्थ्वीला ती खाली पाताळात रे्गली असताना 
उचलून धशरले आशर् ज्याला एक प्रिसंनीय नाव ऋर्षींनी ⁷ शदले आिे. ते नाव कोर्ते? तर ‘चन्द्राला 
शर्गळर्ाऱ्या रािूचा शिरोिर म्िर्जे मस्तक उडशवर्ारा’ असे. शणशमथ् यात मन्थ् या धातूला णक्वप् िा प्रत्यय 
लार्गलेला आिे. ⁸ तो ‘सवणद’ (म्िर्जे भतताचें सवण मनोरथ पुरशवर्ारा) माधव म्िर्जे शवष्र्ु तुझे रक्षर् 
करो. कसा माधव? तर अंधक ⁹ नावाच्या लोकासंाठी ज्याने द्वारकानर्गरीमध्ये ‘क्षय’ म्िर्जे शनवासस्थान 
उभारले, लकवा मिाभारतातील मौसल पवामध्ये साशंर्गतल्याप्रमारे् ज्याने ‘एरका’ नावाच्या र्गवताने त्या 
अंधक लोकाचंा नाि केला. ¹⁰ (याच श्लोकाचा) दुसरा (िकंराला लार्गू पडर्ारा) अथण – ज्याने मदनाचा 
नाि केला व ज्याने बळीला लजकर्ाऱ्या शवष्र्ूच्या देिाचे, पूवी म्िर्जे शत्रपुरासुराच्या तीन नर्गरींना 
जाळण्याच्या प्रसंर्गी ‘अस्र’ बनशवले म्िर्जे त्याचा बार् म्िर्ून उपयोर्ग केला. उद्दाम अिा सपांना जो 
आपल्या र्गळयातले िार व िातातली सलकडी म्िर्ून वापरतो, मंदाशकनीला ज्याने आपल्या जटामंध्ये 
धारर् केले आशर् ज्याचे शिर शणशमत् म्िर्जे चन्द्रकोरीने मंशडत आिे व ज्याचे ‘िर’ असे र्गौरवास्पद नाम 
आिे असे ऋशर्षजन म्िर्तात, तो भर्गवान् उमेचा धव म्िर्जे शप्रय पशत, स्वतःच अंधकासुराचा शवनािकता 
असलेला, ¹¹ तुझे सवणदा म्िर्जे सवणवळेी रक्षर् करो. या उदािरर्ात दुसरा शिवस्तुशतरूप केवळ 
वस्तुस्वरूपी असलेलाच अथण प्रत्ययास येतो, अलंकार प्रत्ययास येत नािी, म्िर्ून िा श्लोक िे श्लेर्ष या 
वाच्य अलंकाराचेच उदािरर् िोय (िब्दिन्ततमूल वस्तुध्वनीचे नािी.) 

 
िीपा 
 
१ या व पढुल्या वातयावरून वाचकाचंा असा ग्रि िोण्याचा सभंव आिे की, आनंदवधणनाचं्या मते द्व्यथी 
िब्दयोजनेमुळे जेथे दोन्िी अथण वाच्य म्िर्ूनच प्रकट िोत असतील तेथेच नव्िे, तर जेथे दुसरा अथण सूशचत 
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िोत असूनिी तो जर केवळ वस्तुरूपच असेल, तरी तेथेिी श्लेर्षालंकारच समजावा. असा समज 
‘काव्यालंकारसारसंग्रि’ या गं्रथाचा टीकाकार ‘प्रतीिारेन्दुराज’ याचािी झाला आिे, कारर् तो त्या टीकेत 
(पृ. ८९ वर) म्िर्तो –– ति वाचकशक्त्याश्रयम् (व्यजंकत्वम्) एकप्रकारम् । ति णह अलंकारा एव 
व्यज्यन्ते न तु वस्तुमािम् , नाणप रसादयः । वाच्यशक्त्याश्रय ंतु रसाणदवस्तुमाि–अलंकार व्यस्क्तहेतुत्वात् 
णिणवधम् । 
 

पर् वरील ग्रि सवणस्वी बरोबर म्िर्ता येत नािी, कारर् याच उद द्योतातील (कािी आवृशत्त, पृ. 
२५२ वरील) वत्से मा मा णवषादं (बाळे, शवर्षादाप्रद जाऊ नकोस) इ. उदािरर्ात पशिल्या दोन चरर्ातंील 
द्व्यथी िब्दाचं्या सामर्थ्यामुळे अलंकार सूशचत िोत नािी, तर ‘इतर देवाचें शनराकरर्’ िा वस्तुरूप अथणच 
सूशचत िोत आिे. पर् तो वस्तुरूप अथण कवीने शतसऱ्या चरर्ातील ‘(इतर) देवाचें शनराकरर् करवनू’ इ. 
िब्दानंी वाच्य करून टाकला आिे. तो तसा वाच्य केला नसता, तर आनंदवधणनानंी या पद्याला 
िब्दिन्ततमलू वस्तुध्वनीचे उदािरर्च मानले असते. शतसऱ्या उद द्योतातील (कािी आवृशत्त पृ. ५१५ 
वरील) अणहिअपओअ – (नवोशदत मेघाचंी) इ. उदािरर्ात िब्दिन्ततमूलध्वशन आिे असे आनंदवधणनानंी 
वृत्तीत स्पष्परे् म्िटले आिे. त्या उदािरर्ात वाच्य अलंकार आिेत, पर् व्यंग्य अथण अलंकारस्वरूप 
नसल्याने ते उदािरर् वस्तुध्वनीचेच आिे. तेव्िा आनंदवधणनानंा िब्दिन्ततमूल वस्तुध्वशन िा प्रकारच मान्य 
नव्िता असे म्िर्ता येर्ार नािी. मम्मटाशद सवण उत्तरकालीन ध्वशनवादी लेखकानंी िब्दितत्युद भव 
वस्तुध्वनीला जी मान्यता शदली आिे (उदा. पािा, काव्यप्रकाि, उल्लास ४, काशरका ३८–३९), ती 
आनंदवधणनाचं्या मताशवरुद्ध असण्याचे कारर् नािी. प्रस्तुत २१ व्या काशरकेत िब्दिन्ततमलू 
अलंकारध्वनीचे शववरर् करण्यात आले आिे व त्या काशरकेत लकवा तीवरील वृत्तीमध्ये िब्दिन्ततमलू 
वस्तुध्वनीचा खास उल्लखे केलेला नसला, तरी ज्या काव्यात द व्यथी िब्दाचं्या िततीने केवळ म्िर्जे 
अलंकारस्वरूपी नसलेली ‘वस्तु’ मुख्यत्वाने व सुंदरपरे् सूशचत िोत असेल ते उदािरर् िब्दिन्ततमलू 
वस्तुध्वनीचे िोय, अलंकारध्वनीचे नव्िे, िे आनंदवधणनानंा अशभपे्रत असले पाशिजे. 
 

या संदभात याच उद द्योतातील काशरका ३१ नंतरची टीप ९वी पािा. 
 
२ पुढील उदािरर् आनंदवधणनानंी श्लेर्षाचे म्िर्ूनच शदले आिे. यावरील टीकेत अशभनवरु्गप्तिी म्िर्तात 
की, येथे जे दोन अथण प्रतीत िोतात ते वस्तुस्वरूपच आिेत, म्िर्ून िे उदािरर् श्लेर्षाचेच िोय. 
 
३ िा प्रसंर्ग शवष्र्ूपुरार्, सर्गण ५, अध्याय ६ मध्ये पािा. 
 
४ या प्रसंर्गाची माशिती मिाभारतातील मौसलपवात आढळते. खालील टीप १० वी पािा. 
 
५ ज्या अमृतावर दानवाचंािी डोळा िोता, ते केवळ देवानंाच शमळाव,े यासाठी. 
 
६ पािा, श्रीमद्भर्गवद र्गीता, १०–३३ मधील अक्षरािामकारोऽस्स्म । िे वचन. 
 
७ मुळात अमराः असा िब्द आिे. पर् अशभनवरु्गप्तानंी त्याचे शववरर् ऋषयः असे केले आिे. तेव्िा 
अशभनवरु्गप्तापंुढे नामामराः याऐवजी नामर्षणयः असा पाठ िोता की काय कोर् जारे्. 
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८ िा प्रत्यय अष्ाध्यायी ३-२-७५ व ७६ या सूत्रानुंसार लार्गला आिे. 
 
९ यादवाचं्या समाजापकैी एक कुळ. 
 
१० शवश्वाशमत्राशद ऋर्षींच्या िापामुळे यादवामंध्ये जेव्िा यादवी माजली तेव्िा ते ‘एरका’ नावाच्या र्गवताच्या 
काड्या घेऊन परस्परानंा मारू लार्गले. िे प्रकरर् शवकोपाला रे्गल्यावर कृष्र्िी कु्रद्ध झाला व तेच ‘एरका’ 
र्गवत एका मुठीत घेऊन उरल्यासुरल्या यादवाचंा त्याने संिार केला. अशभनवरु्गप्ताचं्या जवळील मूळ 
मिाभारताच्या पोथीत ‘एरका’ याऐवजी ‘इशर्षका’ िा पाठ असल्यास नकळे. 
 
११ ‘स्वतःच’ या िब्दाचा सबंंध ‘अंधकासुराचा शवनािकता असलेला’ याकडे घेण्यापेक्षा ‘तुझे रक्षर् करो’ 
याकडे घेरे् अशधक योग्य वाटते. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
नन्वलङ्कारान्तरप्रणतभायामणप श्लेषव्यपदेशो भवतीणत दर्वशतं भट्टोििेन, तत्पुनरणप शब्दशस्क्तमूलो 

ध्वणनर्वनरवकाश इत्याशङ्प्क्येदमुक्तम् ‘आणक्षप्तः’ इणत । तदयमथगः – यि शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरं 
वाच्य ं सत्प्रणतभासते स सवगः श्लेषणवषयः । यि तु शब्दशक्त्या सामर्थ्याणक्षप्तं वाच्यव्यणतणरक्तं 
व्यङ्गयमेवालङ्कारान्तरं प्रकाशते स ध्वनेर्ववषयः । शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरप्रणतभा यथा – 

तस्या णवनाणप हारेि णनसगादेव हाणरिौ । 
जनयामासतुः कस्य णवस्मय ंन पयोधरौ ॥ 
अि श्रृङ्गारव्यणभचारी णवस्मयाख्यो भावः साक्षाणिरोधालङ्कारश्च प्रणतभासत शणत 

णवरोधच्छायानुग्रणहिः श्लेषस्याय ं णवषयः, न त्वनुस्वानोपमव्यङ्प्ग्यस्य ध्वनेः । अलक्ष्यक्रमङ्गयस्य तु 
ध्वनेवाच्येन श्लेषेि णवरोधेन वा व्यणञ्जतस्य णवषय एव । यथा ममैव – 

श्लाघ्याश्लेषतनंु सुदशगनकरः सवाङगलीलाणजत – 
िैलोक्या ंचरिारणवन्दलणलतेनाक्रान्तलोको हणरः । 
णबभ्रािा ंमुखणभन्दुरूपमणखलं चन्िात्मचकु्षदगध –– 
त्स्थाने या ंस्वतनोरपश्यदणधका ंसा रुस्क्मिी वोऽवतात् ॥ 
अि वाच्यतयवै व्यणतरेकच्छायानुग्राही श्लेषः प्रतीयते । 
यथा च – 
भ्रणममरणतमलसहृदयता ंप्रलय ंमूच्छा तमः शरीरसादम् । 
मरिं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते णवष ंणवयोणगनीनाम् ॥ 
यथा वा – 
चमणढअमािसकंचिपंकअणिम्मणहअपणरमला जस्स । 
अक्खुणडअदािपसरा बाहुप्फणलहणच्चअ गइदंा ॥ 
(खस्ण्डतमानसकाञ्चनपङ्कजणनमगणथतपणरमला यस्य । 
अखस्ण्डतदानप्रसरा बाहुपणरघा एव गजेन्िाः ॥ इणत छाया) 
अि रूपकच्छायानुग्राही श्लषेो वाच्यतयवैावभासते । 
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ध्वन्यालोक 
 
“पर् काय िो, कोर्त्यािी उदािरर्ात द्व्यथी िब्दयोजनेमुळे अलंकाराचा बोध झाला असतानािी 

ते उदािरर् श्लेर्षाचेच म्िर्ाव े असे भट्टोद भटाने ¹ दाखवले असल्यामुळे या (तुमच्या) िब्दिन्ततमलू 
ध्वनीला कुठे जार्गाच नािी !” अिी िकंा घेतली जार्ार िे जार्ूनच (काशरकेत) ‘आशक्षप्त’(सुचवलेला) िा 
िब्द (मुद्दाम) घातला आिे. तेव्िा मर्ग काशरकेचा अथण असा – 

 
ज्या शठकार्ी द्व्यथी िब्दाचं्या िततीने दुसरा अलंकार साक्षात् वाच्य म्िर्ून प्रतीत िोत असेल ती 

सर्गळी श्लेर्षाची उदािररे्; पर् ज्या उदािरर्ात द्व्यथी िब्दाचं्या िततीने वाच्याथाच्या सामर्थ्याने 
वाच्याथािून शनराळा अलंकार व्यंग्य स्वरूपातच प्रकाशित िोत असेल, ती उदािररे् ध्वनीची समजावी. 
द्व्यथी िब्दाचं्या िततीने सरळ (वाच्यत्वाने) दुसऱ्या अलंकाराचा बोध िोतो असे उदािरर् पुढीलप्रमारे् – 

 
‘िाराशिवाय देखील शनसर्गणतःच िाशर (१. िारयुतत, २. मनोिर) अिा शतच्या पयोधरानंी कोर्ाच्या 

अन्तःकरर्ात शवस्मय उत्पन्न केला नािी?” 
 
या श्लोकात िृरं्गाररसाचा ‘शवस्मय’ नावाचा व्यशभचाशरभाव आशर् शवरोधालंकार िब्दानंी ² वाच्य 

केले असल्यामुळे िे उदािरर् (वाच्य) शवरोधाभासाच्या सैौंदयाला पोर्षक अिा श्लेर्षाचे आिे. अनुरर्नरूप 
व्यंग्याथण असलेल्या ध्वनीचे नव्िे. मात्र यातल्या वाच्य श्लेर्षाने म्िर्ा, लकवा वाच्य शवरोधाने म्िर्ा, सुचवल्या 
जार्ाऱ्या अलक्ष्यक्रम–व्यंग्याचे (िृरं्गाररसाचे) िे उदािरर् जरूर िोईल. (लकवा) जसे माझाच पुढील 
श्लोक – 

 
“ती रुन्तमर्ी तुमचे रक्षर् करो. ती आपल्या तनूिून वरचढ आिे िे कृष्र्ाला कळून आले, ते 

योग्यच झाले. कारर् त्याचे िातच शदसायला चारं्गले आिेत (दुसरा अथण – त्याने िातात ‘सुदिणन’ घेतले 
आिे), तर शतची सवणच तनु सुंदर आिे; त्याने आपल्या केवळ पदकमलाच्या एकेका प्रके्षपाने एकेकच भवुन 
व्यापले, तर शतने आपल्या सवण िरीराच्या मोिक लीलानंी तै्रलोतय लजकले. चन्द्र म्िर्जे त्याचा एक 
डोळाच आिे,तर शतचे सवण मुखच चन्द्ररूप आिे.” 

 
येथे (वाच्य) व्यशतरेकाला ³ उपकारक असलेला श्लेर्ष वाच्य असल्याचेच प्रत्ययाला येते. आर्खी 

उदािरर् – 
 
“मेघरूपी सपापासून उत्पन्न िोर्ारे शवर्ष (१. पार्ी, २. र्गरळ) िे शवरशिर्ींना चक्कर येरे्, किातच 

र्गोडी न वाटरे्, अंतःकरर्ास बशधरता येरे्, डोळयापंुढे अंधेरी, रंु्गर्गी, बेिुद्धी, िरीराला ग्लाशन येरे् आशर् 
मरर् असे पशरर्ाम जबरदस्तीने भोर्गायला लावते.” 

 
लकवा — 
 
त्या राजाचे पशरघाप्रमारे् (म्िर्जे दरवाजाच्या अडसराप्रमारे् बलिाली) असर्ारे बािू िेच त्याचे 

मदोन्मत्त ित्ती िोते. (कारर्) त्याच्या बािंूनी ित्रहुृदयरूपी सुवर्णकमळानंा शनराि करून त्यानंा शचरडून 
टाकले िोते व त्यामुळे त्या राजाच्या पराक्रमाची कीर्मत सवणत्र पसरली िोती. व त्याचे बािु अखंड दान 
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करीत असत (दुसरा अथण – त्याच्या मदोन्मत्त ित्तींनी मानससरोवरातील कमळाचंी नासधूस केल्यामुळे त्या 
कमळाचंा पशरमल आसमतंात पसरला िोता ⁸. आशर् त्याच्या मदोन्मत्त ित्तींच्या र्गंडस्थळातूंन मदजलाचा 
अशवन्च्छन्नपरे् स्राव िोत असे.) 

 
या (दोन्िी) श्लोकातं (रूपक वाच्य असल्यामुळे) रूपकाचे सैौंदयण वाढवर्ारा श्लेर्ष वाच्य म्िर्नूच 

प्रत्ययाला येतो. 
 

लोचनम् 
 
आणक्षप्तशब्दस्य काणरकागतस्य व्यवच्छेद्य ंदशगणयतंु चोदे्यनोपक्रमते – नन्वलङ कारेत्याणदना । 
 
तस्या णवनापीणत । अणपशब्दोऽय ं णवरोधमाचक्षािोऽथगियेऽप्यणभधाशस्क्त णनयच्छणत, हरतो 

हृदयमवश्यणमणत हाणरिौ । हारो णवद्यते ययोस्तौ हाणरिाणवणत । अत एव णवस्मयशब्दोऽस्यवैाथगस्योपोद्बलकः 
। अणपशब्दाभावे तु न तत एवाथगियस्याणभधा स्यात्, स्वसौन्दयादेव स्तनयोर्ववस्मयहेतुत्वोपपत्तःे । 
णवस्मयाख्यो भाव इणत दृष्टान्ताणभप्रायेिोपात्तम् । यथा णवस्मयः शब्देन प्रणतभाणत णवस्मय इत्यनेन शब्देन 
तथा णवरोधोऽणप प्रणतभात्यपीत्यनेन शब्देन । ननु लक सवगथाि ध्वणननास्तीत्याशङ क्याह– अलक्ष्येणत । 
णवरोधेन वेणत । वाग्रहिेन श्लेषणवरोधसङ करालङ्कारोऽयणमणत दशगयणत, 
अनुग्रहयोगादेकतरत्यागग्रहिणनणमत्ताभावो णह वाशब्देन सूच्यते । सुदशगनं चकं्र करे यस्य । व्यणतरेकपके्ष 
सुदशगनौ श्लाघ्यौ करावेव यस्य । चरिारणवन्दस्य लणलतं णिभुवनाक्रमिक्रीडनम् । चन्िरूपं चकु्षधारयन् । 
वाच्यतयवैेणत । स्वतनोरणधकाणमणत शब्देन व्यणतरेकस्योक्तत्वात् । भुजगशब्दाथगपयालोचनाबलादेव 
णवषशब्दो जल मणभधायाणप न णवरन्तुमुत्सहते, अणप तु णितीयमथग हालाहललक्षिमाह । तदणभधानेन 
णवनाणभधाया एवासमाप्तत्वात् । भ्रणमप्रभृतीना ं तु मरिान्ताना ं साधारि एवाथगः । णनराशीकृतत्वेन 
खस्ण्डताणन याणन मानसाणन शिुहृदयाणन तान्येव काञ्चनपङ कजाणन ससारत्वात् । तैहेतुभ् तैः । 
णिम्मणहअपणरमला इणत । प्रसृतप्रतापसाराः । अखस्ण्डतणवतरिप्रसरा [कल्पलताणववेकामध्ये (पृ. १३८) णवतरि या 

ऐवजी णवश्रािन असा पाठ आहे.] बाहुपणरघा एव यस्य गजेन्िा इणत । गजेन्िशब्दवशाच्चमणढअशब्दः पणरमलशब्दो 
दानशब्दश्च िोिनसौरभमदलक्षिानथान्प्रणतपाद्याणप न पणरसमाप्ताणमधाव्यापारा भवन्तीत्युक्तरूपं 
णितीयमप्यथगमणभदधत्येव । 

 
लोचन 

 
‘सुचशवलेल्या स्वरूपात’ या (काशरकेतील) िब्दाने काय वज्यण करावयाचा काशरकाकाराचंा उदे्दि 

आिे ते दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘पर् काय िो’ या िब्दानंी प्रशतपक्ष्याचा आके्षप माडूंन प्रारंभ कशरतात. 
‘िाराशिवाय देखील’ ... इ.– यातला ‘देखील’ िा िब्द शवरोधाचा वाचक असून तो ‘िारी’ या 

िब्दाची अशभधािन्तत पढुील दोन्िी अथाच्या बाबतीत शनशश्चत कशरतो. ⁴ िटकून हृदय ‘िरर् कशरतात’ ते 
िारी आशर् ज्यावंर िार रुळत आिे ते िारी, असे ते दोन अथण. म्िर्नूच ‘शवस्मय’ िा िब्दिी िारी या 
िब्दाच्या दोन अथांचे वाचकत्व या धमालाच पोर्षक असा आिे. ‘देखील’ िा िब्द येथे वापरला नसता. ⁵ तर 
केवळ िारी या िब्दानेच आता जे दोन्िी अथण वाच्य केले जात आिेत, ते केले रे्गले नसते, कारर् स्तन िे 
आपल्या स्वतःच्या सैौंदयानेच शवस्मय उत्पन्न करण्यास कारर् िोतात िे मान्य िोण्यासारखे आिे. ‘शवस्मय 
नावाचा व्यशभचाशरभाव’ असे जे िब्द वृत्तीत योशजले आिेत, ते दृष्ातं म्िर्नू योशजले आिेत. म्िर्जे 
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‘शवस्मय’ िा ( व्यशभचाशरभावरूप ) अथण जसा िब्दाने म्िर्जे शवस्मय या िब्दाने वाच्य िोत आिे, तसाच 
शवरोधस्वरूपी अथणिी ‘देखील’ या िब्दाने वाच्य िोत आिे. 

 
िकंा – पर् काय िो, या पद्यात ध्वशन मुळीच नािी का? अिी िकंा कल्पून (वृशत्तकार) शतचे 

समाधान ‘मात्र यातल्या ... अलक्ष्यक्रमव्यंग्याचे’ इ. वातयाने कशरतात. ‘लकवा (वाच्य) शवरोधाने म्िर्ा,’ 
इ... ‘लकवा’ या (येथे समुच्चयवाचक असलेल्या िब्दाने वृशत्तकारानंा असे दाखवावयाचे आिे की, येथे श्लेर्ष 
व शवरोध याचंा (अंर्गाशर्गभाव –) संकर िा अलंकार आिे, कारर् येथील श्लेर्ष व शवरोध यामंध्ये एक 
अनुग्रािक व दुसरा अनुग्राह्य असा संबधं प्रत्ययास येत असल्याने त्यांपकैी एकाचा त्यार्ग व दुसऱ्याचे ग्रिर् 
करावयास अनुकूल असे कािीिी कारर् नािी असे ‘वा’ या िब्दाने सुचशवले जात आिे. 

 
सुदिणन नावाचे चक्र ज्याच्या िातात आिे असा. व्यशतरेक अलंकाराच्या संदभात सुदिणन म्िर्जे 

दिणनीय आिेत फतत िातच ज्याचे, असा. चरर्कमलाची लीला म्िर्जे तै्रलोतयाला व्यापण्याचा पराक्रम. 
चंद्ररूपी (एकत्र) नेत्र धारर् करर्ारा. ‘वाच्य असल्याचेच’– ती आपल्या तनूिून वरचढ’ यातील ‘वरचढ’ 
या िब्दाने व्यशतरेक ‘वाच्य’ झाला असल्यामुळे. ⁶ 

 
(‘मेघरूपी सपापासून’ इ. पद्यात) ‘सपण’ िब्दाचा वाच्य अथण लक्षात आल्यामुळेच ‘शवर्ष’ िा िब्द 

आपला ‘पार्ी’ िा अथण (अशभधेने) सारं्गून झाल्यावरिी आपले अथण सारं्गण्याचे कायण थाबंवीत नािी, तर तो 
‘िालािल’ या स्वरूपाच्या आपल्या दुसऱ्या अथाचािी (अशभधेनेच) बोध करून देतो. कारर् तो दुसरा अथण 
साशंर्गतल्यावाचून त्याच्या अशभधेचेच कायण पूर्ण िोत नािी. ‘चक्कर येरे्’ यापासून ‘मरर्’ पयंतच्या सवण 
िब्दाचंा अथण मेघ व सपण या दोघानंािी सारखाच लार्गू पडर्ारा आिे ⁷ 

 
(‘त्या राजाचे’ इ. पद्यात) शनराि करून टाकल्यामुळे चुरर्गळली रे्गलेली जी मने म्िर्जे ित्रूंची 

अंतःकररे्, तीच कोर्ी सुवर्णकमळे, त्यामुळे. (त्यानंा सुवर्णकमळे म्िर्ण्याचे) कारर् ती कठीर् (लकवा 
टर्क) िोती. पराक्रमाची कीर्मत पसरली िोती – ज्याच्या बािंूच्या पराक्रमाचे सार ⁸ (म्िर्जे यि चिूकडे) 
प्रसृत झाले िोते. अखंड दान करीत – म्िर्जे जे बािु अखंडपरे् दान करीत रािण्यात मग्न िोत असत. 
ज्याचे बािुरूपी अडसर िेच कोर्ी मदोन्मत्त ित्ती. ‘मदोन्मत्त ित्ती’ या िब्दामुंळे, ‘खन्ण्डत’ या िब्दाने, 
तसेच ‘पशरमल’ व ‘दान’ या िब्दानंी अनुक्रमे शचरडरे्, सुर्गंध व मद या स्वरूपाच्या अथांचा बोध (अशभधेने) 
करून शदल्यावरिी त्याचं्या अशभधेचे कायण पुरे िोत नािी, म्िर्ून ते िब्द वरील शववरर्ात साशंर्गतलेल्या 
त्याचं्या दुसऱ्या अथाचेिी ⁹ वाचक आिेत. 

 
िीपा 
१ द्वयथी िब्दयोजनेतून जरी (श्लेर्षाखेरीज) दुसऱ्या अलंकाराचा बोध झाला, तरी तेथे श्लेर्षच अलंकार 
समजावा, दुसरा अलंकार तेथे प्रत्यक्ष िब्दानंी माडंलेला नसतो, तर श्लेर्षामुळे त्याचा आभास उत्पन्न िोतो, 
म्िर्ून श्लेर्ष िा त्या आभासस्वरूप अलंकाराचा बाधक िोतो िे उद भटपक्षीयाचें मत. पािा, उद भट, 
‘काव्यालंकारसारसंग्रि’, ४-९,१०. 
 

अिा शठकार्ी दुसऱ्या अलंकाराकडून श्लेर्षाचाच बाध िोतो असे इतर कािींचे मत, तर आर्खी 
कािी लोक तेथे श्लेर्ष व तो दुसरा अलंकार िे दोन्िीिी संकीर्ण स्वरूपात असतात असे म्िर्तात. पािा, 
रसर्गंर्गाधर, श्लेर्षालंकार प्रकरर्, पृ. ५२६ – ५२९ (शनर्णयसार्गर आवृशत्त १९४७) 
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२ श्लोकात ‘शवस्मय’ िा िब्दच वापरला म्िर्ून तो व्यशभचारी वाच्य झाला, व ‘देखील’ िा िब्द वापरल्याने 
शवरोधालंकारिी वाच्य झाला. शवस्मय िा जरी अद भतु रसाचा स्थायी भाव असला, तरी तो येथे 
िृरं्गाररसाला पोर्षक म्िर्नू वापरल्याने तो िृरं्गाराचा ‘व्यशभचारी’ झाला आिे. 
 
३ ‘आपल्या तनूिून वरचढ’ या िब्दामुंळे व्यशतरेक िा अलंकार वाच्यच झाला आिे. 
 
४ ‘देखील’ िा िब्द शवरोधाचा वाचक असल्यामुळे तो हाणरिौ या िब्दाला प्रथम शवरोधाला उपकारक असा 
‘िारयुतत’ िा अथण अशभधेनेच दाखवावयास लावतो, पर् त्या शवरोधाचा पशरिार िोरे् िेिी आवशयक 
असल्याने तोच, ‘देखील’ िा िब्द ‘मनोिारी’ िा दुसरा अथणिी अशभधेनेच दाखवावयास लावतो. म्िर्नू 
अशभनवरु्गप्तानंी ‘देखील’ ‘िा िब्द हारी या िब्दाची अशभधािन्तत दोन्िी अथांच्या बाबतीत शनशश्चत कशरतो’ 
असे म्िटले आिे. 
 
५ म्िर्जे येथे णवनाणप हारेि याऐंवजी णवनैव हृारेि यासंारखे िब्द वापरले असते, तर हाणरिौ याच्या केवळ 
‘मनोिर’ याच अथाचा प्रत्यय आला असता, ‘िारयुतत’ या अथाचा आला नसता. तो प्रत्यय ‘देखील’ या 
िब्दाने येतो. 
 
६ म्िर्जे एखाद्या पद्यातील अलंकार जर वाच्य असला व तो अलंकार श्लेर्षावर आधाशरत असला, तर तो 
श्लेर्षिी वाच्यच मानला पाशिजे. या उलट अलंकार व्यंग्य असेल, तर त्याला आधारभतू श्लेर्षिी व्यंग्यच 
िोय, िेच मत आनंदवधणनानंी सवणत्र स्वीकारलेले आिे. 
 
७ कारर् चक्कर येरे् इ. अथण िे मेघजल आशर् सपणशवर्ष या दोिोंचेिी पशरर्ाम आिेत. अिा रीतीने या िब्दातं 
अथणश्लेर्ष असून शवर्ष या िब्दात मात्र िब्दश्लेर्ष आिे, म्िर्ून िे पद्य वाच्य श्लेर्षाचे उदािरर् आिे. 
 
८ ‘स-सार’ िा िब्द काशलदासाने कुमारसंभव, ५–१९ मध्ये वापरला असून पावणतीचे िरीर जर्ू 
‘कात्र्चनपद्मशनर्ममत’ िोते, असेिी म्िटले आिे. 
 
९ म्िर्जे शनराि करून टाकरे्, पराक्रमाची कीर्मत व (सत्पात्री) दान कररे् या तीन अथांचे. 
 
ध्वन्यालोकः 

स चाणक्षप्तोऽलङ्कारो यि पुनः शब्दान्तरेिाणभणहतस्वरूपस्ति न 
शब्दशक्त्युिवानुरिनरूपव्यङ्प्ग्यध्वणनव्यवहारः । ति वक्रोक्त्याणदवाच्यालङ्कारव्यवहार एव । 

यथा – 
दृष्ट्ट्या केशव गोपरागहृतया णकणञ्चन्न दृष्टं मया 
तेनैव स्खणलतास्स्म नाथ पणतता ंलक नाम नालम्बसे । 
एकस्त्वं णवषमेषु णखन्नमनसा ंसवाबलाना ंगणत - 
गोप्यवैं गणदतः सलेशमवताद गोष्ठे हणरवगणश्चरम् ॥ 
एवंजातीयकः सवग एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य णवषयः । 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् तो अलंकार सुचवलेला असून देखील ज्या उदािरर्ात त्याचे स्वरूप पनु्िा दुसऱ्या एखाद्या 

िब्दाने वाच्य केले जाते, ते उदािरर् िब्दितत्युद्भव अनुरर्नरूप ध्वनीचे म्िर्ता येर्ार नािी. ते वक्रोन्त्क 
¹ वरै्गरेसारख्या वाच्य अलंकाराचेच उदािरर् म्िर्ाव ेलारे्गल. जसे –– 

 
“िे केिवा ! र्गायींच्या खुरानंी उडवलेले धुळीचे कर् डोळयातं रे्गल्याने (दुसरा अथण–िे 

केिवर्गोपाळा ! पे्रमाने दृष्ी अंध झाल्याने) मला कािी शदसले नािी, म्िर्ून मी अिी घसरले. (दुसरा अथण 
– माझे असे वाकडे पाऊल पडले). िे नाथा, (रक्षर्कत्या!) मी पडलेली असताना तू मला आधार का देत 
नािीस? (दुसरा अथण – िे प्रारे्श्वरा, तू माझे पशतत्व का स्वीकारीत नािीस?) तू एकटाच सकंटामुळे 
शखन्नहृदय झालेल्या (दुसरा अथण–मदनपीशडत झालेल्या) सवण दुबणलाचें (दुसरा अथण–सवण शस्रयाचें) 
आश्रयस्थान आिेस, ”असे र्गोपीने सूचकपरे् ² ज्याला र्गोकुळात म्िटले, तो कृष्र् आपले शचरकाल रक्षर् 
करो ! 

 
यासारखी सवण उदािररे् िी खुिाल वाच्यश्लेर्षाची समजावीत. 
 

लोचनम् 
 
एवमाणक्षप्तशब्दस्य व्यवच्छेद्य ं प्रदश्यवैकारस्य व्यवच्छेद्य ं दशगणयतुमाह– स चेणत । 

उभयाथगप्रणतपादनशक्तशब्दप्रयोगे, यि तावदेकतरणवषयणनयमनकारिमणभधाया नास्स्त, यथा ‘येन 
ध्वस्तमनोभवेन’ इणत । यि वा प्रत्युत णितीयाणभधाव्यापारसिायावेदकं प्रमािमस्स्त, यथा ‘तस्या णवना’ 
इत्यादौ, ‘चमणढअ’ इत्यन्ते । ति तावत् सवगथा सोऽथोऽणभधेय एवेणत स्फुिमदः । यिाप्याणभधाया एकि 
णनयमहेतुः प्रकिाणदर्ववद्यते तेन णितीयस्स्मन्नथे नाणभधा संक्रामणत, ति णितीयोऽथोऽसावाणक्षप्त इत्युच्यते; 
तिाणप यणद पुनस्तादृक्छब्दो णवद्यते येनासौणनयामकः प्रकरिाणदरपहतशस्क्तकः सम्पाद्यते । अत एव 
साणभधाशस्क्तबाणधताणप सती प्रणतप्रसूतेव, तिाणप न ध्वनेर्ववषयः इणत तात्पयगम् । चशब्दोऽणपशब्दाथे 
णभन्नक्रमः आणक्षप्तोऽप्याणक्षप्ततया झणिणत सम्भावणयतुमारब्धोऽपीत्ययगः । न त्वसावाणक्षप्तः णकन्तु 
शब्दान्तरेिान्येनाणभधाया प्रणतप्रसवनादणभणहतस्वरूपः सम्पन्नः । पुनग्रगहिेन प्रणतप्रसव ंव्याख्यातं सूचयणत । 
तेनैवकार आणक्षप्ताभासं णनराकरोतीत्यथगः । 

 
हे केशव, गोधूणलहृतया दृष्ट्ट्या न णकणञ्चद दृष्टं मया तेन कारिेन स्खणलतास्स्म मागे । ता ंपणततां 

सतीं मा ं लक नाम कः खलु हेतुयगन्नालम्बसे हस्तेन । यतस्त्वमेवैकोऽणतशयेन बलवाणन्नम्नोन्नतेषु 
सवेषामबलाना ं बालवृिाङ गनादीना ं णखन्नमनसा ं गन्तुमशक्नुवता ं गणतरालम्बनाभ्युपाय इत्येवंणवधेऽथे 
यद्यप्येते प्रकरिेन णनयस्न्िताणभधाशक्तयः शब्दास्तथाणप णितीयेऽथे व्याख्यास्यमानेऽणभधाशस्क्तर्वनरुिा 
सती सलेशणमत्यनेन प्रत्युज्जीणवता । अि सलेशम् ससूचनणमत्यथगः, अल्पीभवनं णह सूचनमेव । हे केशव, 
गोप, स्वाणमन् ! रागहृतया दृष्ट्टे्यणत । केशवगेन उपरागेि हृतया दृष्ट्टे्यणत वा सम्बन्धः । स्खणलतास्स्म 
खस्ण्डतचणरिा जातास्स्म । पणतताणमणत भतृगभावं मा ंप्रणत । एक इत्यसाधारिसौभाग्यशाली त्वमेव । यतः 
सवासामबलाना ंमदनणवधुरमनसामीष्ट्याकालुष्ट्यणनरासेन सेव्यमानः सन् गणतजीणवतरक्षोपाय इत्यथग । 

 
 



 

अनुक्रमणिका 

लोचन 
 
याप्रमारे् ‘सुचशवलेल्या’ या िब्दामुळे काय वज्यण कररे् अशभपे्रत आिे िे सारं्गनू झाल्यावर 

‘स्वरूपातच’ यातील ‘च’ या अव्ययामुळे काय वज्यण करावयाचे, ते दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘आशर् तो’... 
इ. म्िर्तात. ज्या उदािरर्ात दोन अथण प्रकट करर्ारे िब्द वापरले असून १) अशभधेला एका अथाचे 
शठकार्ी शनयशंत्रत करण्यास अनुकूल असे कोर्तेिी कारर् नसते, ‘ज्याने लिानपर्ी र्गाडा’ इ. पद्यात, 
लकवा ज्या उदािरर्ात २) (असे कारर् तर नसतेच, पर्) उलट दुसऱ्या अशभधेचा व्यापार आिे असे ्ान 
करून देर्ारे प्रमार् ³ उपलब्ध असते, जसे – ‘िाराशिवाय देखील’ येथपासून ‘त्या राजाचे पशरघाप्रमारे्’⁴ 
यापयंतच्या सवण पद्यातं, तेथे तो दुसरा अथण ‘वाच्य’ च असतो िी र्गोष् शनर्मववाद आिे. आशर् ज्या 
उदािरर्ामध्ये अशभधेचे एका अथाचे शठकार्ी शनयमन करर्ारे संदभण वर्गैरेसारखे कारर् उपलब्ध असते व 
त्यामुळे अशभधा दुसऱ्या अथाचा बोध करून देत नािी, तेथे तो दुसरा (कािी वळे बाजूला सारलेला) अथण 
‘सुचशवलेला असतो’ असे म्िर्ण्यात येते, पर् अिा कािी उदािरर्ामंध्येसुद्धा जर कवीने असा िब्द 
योशजला असला की, त्यामुळे अशभधेचे शनयमन करर्ारे ते (संदभण इ.) कारर् कंुशठत करून टाकले जाते, 
तर त्या शठकार्ी अशभधाितती जरी प्रथम जखडली रे्गलेली असली, तरी ती जर्ू पुन्िा मुतत केल्यासारखी 
िोते ⁵ व त्यामुळे ती उदािररे्िी ध्वनीची नव्िेत, िे या सवण म्िर्ण्याचे तात्पयण. वृत्तीतल्या ‘(आशर्) तो’ या 
िब्दापंैकी ‘आशर्’ िब्दाचा अथण ‘सुद्धा’ असा असून त्याचा क्रम बदलावयास पाशिजे. ⁶ (तो अलंकार) 
सुचशवलेला असूनसुद्धा म्िर्जे ‘तो सुचशवलेला आिे अिी वाचकाचंी प्रथम कल्पना झाली असली 
तरीदेखील’ असा अथण. पर् तो अलंकार खरोखर ‘सूशचत’ झालेला नसतो, तर दुसऱ्या वरे्गळया िब्दामुळे ⁷ 
अशभधा पुनरुज्जीशवत केली जात असल्याने त्याला वाच्य अलंकाराचेच स्वरूप प्राप्त िोते. वृत्तीमध्ये ‘पुन्िा’ 
िा िब्द वापरून वृशत्तकार आता आम्िी शववरर्ात साशंर्गतलेले ‘अशमधेचे पुनरुज्जीवन’ सुचशवतात. त्यामुळे 
काशरका २१ मधील ‘सुचवलेल्या स्वरूपातच’ यातले ‘च’ िे अव्यय असे दाखशवते की, तो अथण खरोखरच 
सूशचत असतो, केवळ सुचशवला रे्गल्यासारखा नसतो. 

 
‘िे केिवा ! र्गाईच्या खुरानंी उधळलेल्या धुळीच्या कर्ानंी मला शदसेनासे झाले व त्यामुळेच मी 

रस्त्यात घसरले. मी खाली पडले असताना मला काय म्िर्ून खरोखरच कोर्त्या कारर्ामुळे तू आपल्या 
िाताचा आधार देत नािीस? कारर् तूच खूप बलिािी असून उंचसखल मार्गावर म्िर्जे अडचर्ीच्या 
प्रसंर्गी मन शखन्न झालेल्या म्िर्जेच पुढे पाऊल टाकावयास असमथण असलेल्या सवण दुबणलाचें म्िर्जे लिान 
मुले, म्िातारे व शस्त्रया याचें आश्रयस्थान म्िर्जे त्यानंा आधार देर्ारे कारर् आिेस, या प्रकारच्या अथावर 
जरी या श्लोकातील िब्दाचंी अशभधाितत्ती संदभामुळे शनयंशत्रत झाली असली, तरीिी यानंतर सारं्गण्यात 
येर्ार असलेल्या दुसऱ्या अथाचे बाबतीत त्याचंी आधी रोखली रे्गलेली अशभधाितत्ती ‘सूचकपरे्’ या 
िब्दामुळे पुन्िा शजवतं झाली आिे. या शठकार्ी सलेशम् याचा अथण ‘सूचकपर्ाने’ असा आिे. कारर् (लेि 
म्िर्जे थोडा अंि आशर्) थोडे लकवा संशक्षप्त िोरे् म्िर्जे सुचशवले जारे्च िोय. ⁸ (या श्लोकाचा दुसरा 
अथण––) ‘िे केिवा ! िे र्गोपा आशर् िे स्वाशमन् ! ⁹ ‘माझी नजर म्िर्जे शववकेितत्ती तुझ्या शवर्षयीच्या 
अनुरार्गामुळे नष्प्राय झाल्यामुळे’ असा लकवा ‘केिवर्ग (म्िर्जे केिवावर जडलेल्या) उपरार्गाने (म्िर्जे 
अनुरार्गाने) दृशष् शिरावून घेतल्यामुळे’ असािी अन्वयाथण करावा. मी घसरले म्िर्जे माझे िील भरं्ग पावले 
आिे. माझ्या बाबतीत पशत–ता म्िर्जे पतीची भशूमका. (तूच) एकटा म्िर्जे तूच या जर्गामध्ये असामान्य 
मोिकपर्ाने संपन्न आिेस. कारर् मदनशवकाराने पीशडत झालेल्या शस्त्रयानंी आपल्या मनाला ईष्येमुळे 
आलेला मशलनपर्ा बाजूला करून जर तुझा आश्रय केला, तर तूच त्याचं्या जीशवताच्या रक्षर्ाचा उपाय 
आिेस, असा अथण. 



 

अनुक्रमणिका 

िीपा 
 

१ रुद्रटाने आपल्या ‘काव्यालंकारात’ वक्रोन्तत्त नावाच्या अलंकाराचे श्लेर्षवक्रोन्तत्त व काकुवक्रोन्तत्त असे 
दोन प्रकार सोदािरर् वर्मर्ले आिेत. वतत्तयाने एखादे वातय एका अथाने उच्चारले असता उत्तर देर्ाराने 
त्या वातयातील पदे वरे्गळया तऱ्िेने तोडून त्या वातयातून दुसराच अथण काढायचा, िी श्लेर्षवक्रोन्तत्त. 
वतत्याने शवशिष् स्वरात उच्चारलेल्या वातयाचा एक अथण िोत असताना स्वर बदलल्यामुळे (उदा. वातय 
साधे सरळ न उच्चारता प्रशनासारखे वर्गैरे उच्चारून) दुसऱ्याने त्यातून दुसरा अथण काढावयाचा िी 
‘काकुवक्रोन्तत्त’. पािा, रुद्रट, काव्यालंकार, अध्याय २, श्लोक १४ ते १७. 
 

‘व्यंर्ग अथाचा एखाद्या वाचक िब्दाने र्गौप्यस्फोट कररे् म्िर्जे वक्रोन्तत्त अलंकार’ असे 
आनंदवधणनाचें मत असावसेे शदसते. िे मत यापूवीच्या व यानंतरच्या आलंकाशरकाचं्या मतािून वरे्गळे आिे. 
कुवलयानंद, पृ. १५८-१५९ वर अिा प्रकाराला ‘शववृतोन्तत्त’ अलंकार म्िटले आिे. 
 
२ वरील श्लोकातला दुसरा अथण िवेटी ‘सूचकपरे्’ असा िब्द वापरल्याने वाच्य केल्यासारखा झाला. 
 
३ उदा. ‘िाराशिवाय’ इ. श्लोकातील ‘देखील’ या िब्दाचा प्रत्यक्ष उपयोर्ग. 
 
४ उदा. ‘त्या राजाचे’ इ. पद्यातील ‘बािुरूपी अडसर िेच मदोन्मत्त ित्ती’ िे ‘वाच्य’ रूपक. िे रूपक स्वतः 
वाच्य असल्यामुळे. खंशडत, पशरमल व दान या िब्दामंधील श्लेर्ष व त्या श्लेर्षामुळे प्रकट िोर्ारे दोन्िी अथण 
वाच्यच िोत. 
 
५ कबड्डीच्या खेळात ज्याप्रमारे् एका बाजूचा बाद झालेला खेळाडू शवरुद्ध बाजूचा खेळाडू बाद झाल्यावर 
पुन्िा शजवतं िोतो, तसेच एकदा क्षीर् झालेल्या अशभधेचे िे पुनरुज्जीवन शदसते. 
 
६ म्िर्जे मुळातल्या स च आणक्षप्तः या ऐवजी स आणक्षप्तोऽणप असे म्िर्ावयास पाशिजे. 
 
७ उदा. पुढील पद्यातील सलेशम् या िब्दामुळे. 
 
८ मूळ शवस्तृत स्वरूपात सारं्गावयाची िकीकत संशक्षप्त रूपात सार्गंण्यात आली म्िर्जे शतच्या सशंक्षप्त 
रूपामुळे शतचे मूळ शवस्तृत रूप सुचशवले जाते. उदा. व्यतत्तीच्या नावाची आद्याक्षरे शतचे संपूर्ण नाव 
सुचशवतात. पािा, पृ. १८९ वरील भामिाच्या अपहनुतीच्या लक्षर्ातील ‘कािी प्रमार्ात’ िा िब्द व 
त्यावरील उद द्योत १ मध्ये ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ वर शदलेली २१ वी टीप. 
 
९ मूळ लोचनात गोप स्वाणमन् असे आिे. त्यापैकी स्वाणमन् िा िब्द पुढील ओळीतील नाथ या िब्दाचे 
शववरर् करण्याकशरता वापरला असावा. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यि तु सामर्थ्याणक्षप्तं सदलङ कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते स सवग एव ध्वनेर्ववषयः । यथा– 
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‘अिान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजृम्भत ग्रीष्ट्माणभधानः फुल्लमणल्लकाधवलाट्टहासो महाकालः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
पर् जेथे दुसरा अलंकार िा द्वयथी िब्दाचं्या वापरामुळे, पर् वाच्याथाच्या सामर्थ्याने, ‘सुचवलेल्या’ 

स्वरूपात प्रकट िोतो, ती सर्गळीच ध्वनीची उदािररे् िोत. जसे – 
 
“येवढ्या अवधीत वसंतऋतूच्या दोन मशिन्याचंा (दुसरा अथण– ‘कृत’ वर्गैरे युर्गाचंा) िवेट करीत 

ग्रीष्म नावाचा (दुसरा अथण– ज्याचे नाव असुरानंा भयभीत करर्ारे आिे, असा), कंटाळवारे्पर्ामुळे दीघण 
वाटर्ारा काळ (दुसरा अथण– श्रीिकंर) सुरू झाला (दुसरा अथण– प्रकट झाला). फुललेल्या 
मशल्लकापुष्पाचं्या शवकासामुळे फुलाचंी दुकाने पाढंरीिुभ्र झाली िोती. (दुसरा अथण– फुललेल्या 
मशल्लकापुष्पापं्रमारे् िुभ्र असा त्या िकंराचंा अट्टिास (िास्य ) िोता. ¹ 

 
लोचनम् 

 
एवं श्लेषालङकारस्य णवषयमवस्थाप्य ध्वनेराह – यि स्त्वणत । कुसुमसमयात्मकं यद युगं मासियं 

तदुपसंहरन् । धवलाणन हृद्यान्यट्टान्यापिा येन तादृक् फुल्लमणल्लकाना ं हासो णवकासः णसणतमा यि । 
फुल्लमणल्लका एव धवलाट्टहासोऽस्येणत तु व्याख्याने ‘जलदभुजगजम्’ इत्येतत्तलु्यमेतत्स्यात् । महाशं्चासौ 
णदनदैघ्यगदुरणतवाहतायोगात्कालः समयः । अि ऋतुविगनप्रस्तावणनयस्न्िताणभधाशक्त्तयः, अत एव ‘अवयव 
–प्रणसिेः समुदायप्रणसणिबगलीयसी’ इणत न्यायमपाकुवगन्तो महाकालप्रभृतयः शब्दा एतमेवाथगमणभधाय 
कृतकृत्या एव । तदनन्तरमथावगणतध्वगननव्यापारादेव शब्दाशस्क्त्तमूलात्। 

 
अि केणचन्मन्यन्ते – “यत एतेषा ं शब्दाना ं पूवगमथान्तरेऽणभधान्तरं दृष्टं ततस्तथाणवधेऽथान्तरे 

दृष्टतदणभधाशक्त्तरेेव प्रणतपत्तरु्वनयस्न्िताणभधाशस्क्त्तकेभ्य एतेभ्यः प्रणतपणत्तध्वगननव्यापारादेवेणत 
शब्दशस्क्त्तमूलकत्वं व्यङग्यत्व चेत्यणवरुिम्” इणत। 

 
अन्ये तु– “साणभघैव णितीयाथगसामर्थ्यग ग्रीष्ट्मस्य भीषिदेवताणवशेषसादृश्यात्मकं सहकाणरत्वेन 

यतोऽवलम्बते ततो ध्वननव्यापाररूपोच्यते” इणत। 
 
एके तु – “शब्दश्लेषे ताविेदे सणत शब्दस्य, अथगश्लेषेऽणपशस्क्त्तभेदाच्छब्दभेद इणत दशगने णितीयः 

शब्दस्तिानीयते । स च कदाणचदणभधाव्यापारात् यथोभयोरुत्तरदानाय ‘श्वेतो धावणत’ इणत, प्रश्नोत्तरादौ 
वा, ति वाच्यालङकारता । यि तु ध्वननव्यापारादेव शब्द आनीतः ति शब्दान्तरबलादणप तदथान्तरं 
प्रणतपनं्न प्रतीयमानमूलत्वात्प्रतीयमानमेव युक्त्तम्” इणत। 

 
इतरे तु – “णितीयपक्षव्याख्याने यदथगसामर्थ्यग तेन णितीयाणभधैव प्रणतप्रसूयते, ततश्च 

णितायोऽथोऽणभधीयत एव न ध्वन्यते, तदनन्तरं तु तस्य णितीयाथगस्य प्रणतपन्नस्य प्रथमाथेन प्राकरणिकेन 
साकं या रूपिा सा ताविात्येव, न चान्यतः शब्दाणदणत सा ध्वननव्यापारात् । तिाणभधाशक्त्तःे 
कस्याणश्चदप्यनाशङकनीयत्वात् । तस्याञ्च णितीया शब्दशस्क्त्तमूगलम् । तया णवना रूपिाया अनुत्थानात् । 
अत एवालङकारध्वणनरयणमणत युक्त्तम् । वक्ष्यते च ‘असम्बिाथाणभधाणयत्वं मा प्रसाङक्षीत्’ इत्याणद । पूवगि 
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तु ‘सलेश’ पदेनैव असंबितता णनराकृता । ‘येन ध्वस्त’ इत्यािासंबिता नैव भाणत । ‘तस्या णवनाणप’ 
इत्यिाणपशब्देन, ‘श्लाघ्याइत्यिाणधकशब्देन’ ‘भ्रणमम्’ इत्यादौ च रूपकेिासंबिता णनराकृतेणततात्पयगम् । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् श्लेर्ष अलंकाराचे के्षत्र शनशश्चत करून ध्वनीचे के्षत्र कोर्ते ते वृशत्तकार ‘पर् जेथे’ इ. 

िब्दानंी सारं्गतात. फुले बिरण्याचा जो दोन मशिन्याचंा अवशध, तो संपशवर्ारा (असा ग्रीष्म). िुभ्र म्िर्जे 
रमर्ीय झाली आिेत अट्ट म्िर्जे (फुलाचंी) दुकाने ज्यामुळे असे फुल्लमशल्लकापुष्पाचें िास्य म्िर्जे शवकास 
म्िर्जे िुभ्रपर्ा ² ज्यामध्ये (असा ग्रीष्म). पर् ‘फुललेल्या मशल्लका िाच ज्याचा िुभ्र असा अट्टिास’ असे 
जर या समासाचे शववरर् केले, तर िे वर्णन ‘मेघरूपी सपापासून उत्पन्न िोर्ारे (जलरूपी शवर्ष)’ 
यासारखेच िोईल. ³ महान् म्िर्जे शदवस लाबं असल्यामुळे कंटाळवार्ा वाटर्ारा. येथे ग्रीष्म ऋतूच्या 
वर्णनाचा संदभण असल्यामुळे ‘मिाकाल’ इ. िब्दाचंी अशभधािन्तत्त शनयंशत्रत झालेली आिे व म्िर्नू ते िब्द 
‘अवयवाचं्या अथणबोधक सामर्थ्यापेक्षा सपूंर्ण िब्दाचे अथणबोधक सामर्थ्यण अशधक प्रबल असते’ ⁴ िा 
(सवणसाधारर्) शनयम रंु्गडाळून ठेवतात व ते (मिाकाल इ.) िब्द िाच म्िर्जे ग्रीष्म ऋतूच्या वर्णनाला 
अनुकूल असाच (म्िर्जे लाबंच लाबं काळ इ.) अथण अशभधेने साशंर्गतल्यावर कृतकृत्यच िोतात, म्िर्जे 
त्याचें जीशवतकायण संपतेच. मर्ग त्यानंतर वाचकानंा दुसऱ्या अथाचे जे ्ान िोते, ते िब्दितत्तीवर (म्िर्जे) 
िब्दाचं्या दोन अथांचा बोध करून देण्याच्या सामर्थ्यावर) अवलंबनू असलेल्या व्यजंनाव्यापारामुळे िोते ⁵ 
(अशभधाव्यापारामुळे नव्िे). 

 
या शवर्षयाबाबत म्िर्जे िब्दिन्तत्तमूल ध्वनीच्या बाबत कािींचे मत असे की – ‘ज्या अथी या 

(म्िर्जे मिाकाल इ.) िब्दाचंी दुसऱ्या (म्िर्जे शिव िी देवता इ. रूढ) अथाचा बोध करून देर्ारी दुसरी 
अशभधािन्तत्त पूवी कोठेतरी वाचकाचं्या प्रत्ययाला आलेली असते. त्याअथी त्या दुसऱ्या अथाच्या बोधक 
अिा दुसऱ्या अशभधाितत्तीचा ज्या वाचकाने अनुभव घेतलेला असतो त्या वाचकालाच, ज्याचंी 
अशभधािन्तत्त एका अथाचे शठकार्ी (संदभण इ. कारर्ामुंळे) शनयशंत्रत झाली आिे अिा या (मिाकाल इ.) 
िब्दापंासून (शिव इ.) शद्वतीय अथाचे ्ान त्याचं्या व्यंजना व्यापारामुळेच िोते. आशर् म्िर्ून िा दुसरा अथण 
िब्दिन्तत्तमूल असरे् व व्यंग्यिी असरे् यात कािी शवरोध नािी. ⁶ 

 
पर् दुसरे म्िर्तात – ‘(मिाकाल इ. िब्दाचंी) जी दुसरी अशभधािन्तत्त, ती ग्रीष्म ऋतूचे (शिव 

या) शवशिष् भीर्षर् देवतेिी असलेल्या सादृशयाचे सािाय्य घेते, ⁷ म्िर्ून त्या दुसऱ्या अशभधेलाच ‘ध्वनन 
व्यापारस्वरूपाची’ असे म्िर्ण्यात येते.’ 

 
आर्खी एक पक्ष असे माशनतो की, िब्दश्लेर्षामध्ये दोन दोन अथण प्रकट करर्ारे िब्द िे शभन्न 

असतात, म्िर्ून ‘व अथणश्लेर्षातिी (वरवर एकच भासर्ाऱ्या) िब्दाच्या दोन वरे्गवरे्गळे अथण सारं्गर्ाऱ्या 
िन्तत्त वरे्गवरे्गळया असल्यामुळे ते िब्दिी वरे्गळे ⁸’ या मतानुसार त्या शठकार्ी दुसऱ्या िब्दाचे अन्स्तत्व 
माशनले जाते. तो दुसरा िब्द कािी वळेा अशभधाव्यापारामुळेच आपला दुसरा अथण प्रकट कशरतो, उदा. 
जेव्िा (‘इकडून कोर् धावतो आिे?’ व ‘तो धावर्ारा किा प्रकारचा आिे?’ या) दोन्िी प्रशनानंा एकच उत्तर 
देण्यासाठी म्िर्ून श्वतेो धावणत (१. श्वा इतो धावणत म्िर्जे ‘कुत्रा इकडून धावतो आिे, व श्वेतः धावणत 
म्िर्जे पाढंरा कुत्रा धावतो आिे’) असे साशंर्गतले जाते तेव्िा, लकवा ‘प्रशनोत्तर’ या प्रकारामध्येिी ⁹ श्लेर्ष 
िाच वाच्यालंकार असतो (असे मानाव)े. ¹⁰ पर् जेथे दुसऱ्या िब्दाचे अन्स्तत्व ध्वननव्यापारामुळेच माशनले 
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जाते, तेथे त्या दुसऱ्या अथाचा बोध जरी दुसऱ्या िब्दामुळे िोत असला, तरी तो दुसरा िब्द व्यंजनेनेच 
लक्षात येत असल्याने ¹¹ त्या िब्दाच्या अथालािी ‘प्रतीयमान’ म्िर्जे व्यंर्ग अथणच म्िर्रे् योग्य िोय. 

 
पर् यािून शनराळया पक्षाचे लोक असे म्िर्तात की, क्रमाकं दोनमध्ये माडंलेल्या मताप्रमारे् ‘ग्रीष्म 

ऋतूचे शिव या देवतेिी साम्य िे जे ग्रीष्म या िब्दाचे अथणसामर्थ्यण, त्यामुळे मिाकाल या िब्दाची ‘लाबंच 
लाबं काळ’ िा अथण प्रकट करून क्षीर् झालेली अशभधाच दुसऱ्या अशभधेच्या रूपाने ¹² पुनरुज्जीशवत केली 
जाते व त्या पुनरुज्जीशवत अशभधेने दुसरा अथण ‘वाच्य’ च केला जातो. ‘सुचशवला’ जात नािी. पर् त्यानंतर 
मात्र या (दुसऱ्या अशभधेने) लक्षात आलेल्या दुसऱ्या अथाचा पशिल्या, प्रस्तुत अथावर आरोप ¹³ झालेला 
तर प्रत्ययास येतो यात िकंा नािी, पर् तो कािी िब्दाच्या दुसऱ्या कोर्त्यािी व्यापारामुळे ¹⁴ प्रत्ययास येत 
नािी, म्िर्ून तो आरोप ध्वनन या िब्दव्यापारामुळेच लक्षात येतो (असे मानावयाचे). कारर् त्या आरोपाचा 
बोध करून देण्याचे कामी कोर्त्यािी अशभधाितत्तीची कल्पना कररे् ितय नािी. आशर् त्या आरोपाचे ्ान 
िोण्याच्या मुळािी िब्दाची दुसरा अथण प्रकट करर्ारी दुसरी अशभधािन्तत्त िेच कारर् असते. त्या दुसऱ्या 
अशभधाितत्तीवाचून आरोपाचे ्ान उत्पन्नच िोऊ िकत नािी. ¹⁵ म्िर्ूनच अिा उदािरर्ात अलंकारध्वशन 
असतो असे म्िर्रे् योग्य आिे ¹⁶ व िेच वृशत्तकार आता लवकरच ‘वातय असबंद्ध अथाचा बोध करून देते 
असा प्रसंर्ग ओढव ूनये म्िर्नू’ इ. िब्दानंी सारं्गर्ार आिेत. पूवीच्या (म्िर्जे ‘िे केिवा!’ या ) उदािरर्ात 
मात्र सलेशम् (म्िर्जे सूचकपरे्) या िब्दानेच दुसरा अथण असंबद्ध असण्याचा संभव ¹⁷ दूर करून टाकला 
आिे. ‘ज्याने लिानपर्ी र्गाडा’ इ. पद्यात असंबद्धता प्रतीत िोतच नािी. ¹⁸ ‘िाराशिवाय देखील’ इ. पद्यात 
‘देखील’ या िब्दामुळे, ‘ती रुन्तमर्ी’ इ. पद्यात ‘वरचढ’ या िब्दामुळे आशर् ‘मेघरूपी सपापासून’ इ. पद्यात 
वाच्य रूपकामुळे असंबद्धतेची ितयता बाजूला सारली रे्गली आिे. िा वृशत्तकाराचंा अशभप्राय. ¹⁹ 

 
िीपा 
 
१ िर्षणचशरत, उच्छ् वास २. या वातयातून दुसरा अथण सूशचत झाल्यावर रूपक सूशचत िोते म्िर्नू येथे 
रूपकध्वशन आिे असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. येथे उपमाध्वशनिी मानरे् ितय आिे. 
 
२ िास्यामुळे मुख शवकशसत िोते, म्िर्ून िास्य याचा लक्षरे्ने िोर्ारा अथण ‘शवकास’. आशर् मुखशवकासामुळे 
दंतपंतत्तीचा िुभ्रपर्ा प्रकट िोत असल्यामुळे ‘िास्य’ याचा लक्षरे्ने िोर्ारा दुसरा अथण ‘िुभ्रपर्ा’. 
 
३ म्िर्जे ‘मशल्लका िाच अट्टिास’ असा कमणधारय माशनल्यास येथे रूपक िा वाच्य अलंकार िोईल. 
ज्याप्रमारे् ‘मेघ िाच सपण’ यात वाच्य रूपक आिे, त्याप्रमारे्. पर् िे उदािरर् वृशत्तकाराने ‘व्यंर्ग’ 
अलंकाराचे म्िर्नू शदले असल्यामुळे िा समास कमणधारय घेऊन चालर्ार नािी, तर अशभनव रु्गप्तानंी आधी 
साशर्गतल्याप्रमारे् बिुवीशिर्गभण बिुव्रीशि आिे असेच माशनले पाशिजे. 
 
४ अवयवाचें अथणबोधक सामर्थ्यण म्िर्जे िब्दाचे व्युत्पत्तीच्या द्वारे अथणबोध करून देण्याचे सामर्थ्यण. उदा. 
महाकालः याचा ‘दीघण असा काळ’ िा व्युत्पशत्तलभ्य अथण िोय. सपूंर्ण िब्दाचे अथणबोधक सामर्थ्यण म्िर्जे 
संपूर्ण िब्दाचे आपला रूढाथण प्रकट करण्याचे सामर्थ्यण. उदा. ‘मिाकाल’ याचा रूढाथण ‘शिव’ िा िोय. याच 
अथाचे योगाद रूणढबगलीयसी । असेिी वचन उद्धतृ केले जाते. यातील ‘योर्ग’ म्िर्जे व्युत्पशत्त. 
 
५ िाच मुद्दा काव्यप्रकाि, उल्लास २, काशरका १९ मध्ये मम्मटाने साशंर्गतला आिे. 
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६ कारर् ते िब्द द्वयथी असल्यामुळे त्याचें दोन अथण िे वाच्याथणच असतात, म्िर्जे दोन्िी अथाच्या ्ानाचे 
कारर् अशभधा िेच आिे. परंतु प्रस्तुतसारख्या शठकार्ी संदभण इ. मुळे त्या दोन अथांपैकी एकच अथण (वाच्य 
म्िर्ून) स्वीकारला जातो व दुसरा अथण कािी वळे बाजूला सारला जातो. अथात तो अथण कािी वळेानंतर 
वाचकाचं्या मनात येतोच. पर् तो पशिल्या अथाच्यानंतर ध्यानात येतो, म्िर्ून त्याला व्यंर्ग म्िर्ण्यातिी 
कािी शवरोध नािी. 
 
७ दुसरी िन्तत्त िी वस्तुतः अशभधाच, पर् ती ग्रीष्म ऋतु व िकंर यामंधील भीर्षर्ता िे साम्य या व्यरं्ग 
अथाची मदत घेते, म्िर्ून त्या अशभधेला व्यंजना म्िर्ावयाचे. 
 
८ यावन्तः अथाः तावन्तः शब्दाः (म्िर्जे शजतके शनरशनराळे अथण शततके शनरशनराळे िब्द) या मतानुसार 
िब्दश्लेर्ष व अथणश्लेर्ष या दोिोंमध्ये शदसावयास जरी िब्द एकच शदसला, तरी त्यातून प्रकट िोर्ारे अथण 
वरे्गवरे्गळे, म्िर्ून ते शभन्न अथण प्रकट करर्ारे िब्दिी शभन्नच, असे माशनले जाते. 
 
९ प्रशनोत्तर िा प्रकार म्िर्जे जेथे प्रशन-वातयामध्येच त्या प्रशनाचे उत्तर दडशवलेले असते, असे वातय. याचे 
उदािरर् पुढीलप्रमारे्- 

के दारपोषिरताः ? का शीतलवाणहनी ? गङगा । 
कं सञ्जघान कृष्ट्िः ? कं बलवन्तं न बाधते शीतम् ॥ 

 
१० येथे श्लेर्ष िा वाच्यालंकार मानावयाचे कारर् दोन्िी अथण बोलर्ाऱ्याला शववशक्षत असल्यामुळे प्रस्तुत 
असतात आशर् ते वाचकाच्या ध्यानात एकाच वळेी येतात. 
 
११ या पक्षाचे म्िर्रे् थोडतयात असे शदसते– एका िब्दामुळे प्रथम ज्या एका अथाचा बोध िोतो तो अथण 
वाच्यच, िे उघड आिे पर् दुसरा अथणिी नंतर लक्षात येत असल्यामुळे त्या दुसऱ्या अथाचा वाचक िब्द 
वरे्गळा मानावा लार्गतो. िा वरे्गळा िब्द वरे्गळेपर्ाने प्रत्यक्ष माडंलेला नसला, तरी वरे्गळा माशनला जातो 
म्िर्ून तो दुसरा िब्द पशिल्या िब्दाकडून व्यंशजत केला जातो असे समजवयाचे व म्िर्ून या व्यशंजत 
िब्दामुळे ध्यानात येर्ारा दुसरा अथणिी व्यंर्गच समजावयाचा. 
 
१२ मुळात णितीयाणभधैव प्रणतप्रसूयते म्िर्जे दुसरी अशभधािन्तत्त पुनरुज्जीशवत िोते असे म्िटले आिे. दुसरी 
अशभधा पनुरुज्जीशवत िोते याचा अथण एकदा कायण केलेला दुसरी अशभधा पुन्िा शजवतं िोते असा नसून 
पशिलीच अशभधा २ ऱ्या अशभधेच्या रूपाने पुनरुज्जीशवत िोते असा पाशिजे. कारर्, येथे दोनच अशभधाचंा प्रशन 
आिे, तीन अशभधाचंा नािी. 
 
१३ आरोप म्िर्जे उपमान व उपमेय यामंधला रूप्यरूपकसंबंध लकवा अभेदसंबधं. 
 
१४ मुळातल्या अन्यतः शब्दात् याचा अथण दोन प्रकारानंी कशरता येईल– १. शब्दाद अन्यस्मात् म्िर्जे 
िब्दाव्यापारािून दुसऱ्या कोर्त्यािी व्यापारामुळे म्िर्जे प्रत्यक्ष, अनुमान इ. प्रमार्ामुंळे लकवा २. अन्यस्मात् 
िब्दव्यापारात् म्िर्जे िब्दाच्या ध्वनन व्यापारािून दुसऱ्या, म्िर्जे अशभधा, लक्षर्ा इ. व्यापारामुंळे. 
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१५ सारािं, पशिल्या अशभधेने पशिला अथण जरी ध्यानात आला, तरी दुसऱ्या अशभधेने दुसरा अथण प्रकट 
केल्यावाचनू १ ल्या २ ऱ्या अथांमधील अभेदसंबधं ध्यानात येण्याचा प्रशनच उद भव ूिकत नािी. 
 
१६ व्यंजनेने ‘अभेदसंबधं’ ध्यानात येरे् म्िर्जेच रूपक िा अलंकार ध्वशनत िोरे् 
 
१७ ‘िे केिवा !’ या उदािरर्ातील ‘घसरलेल्या मला तू आधार का देत नािीस?’ िा एक अथण असून दुसरा 
‘वाकडे पाऊस पडलेल्या माझे पशतत्व तू का स्वीकारत नािीस?’ िा दुसरा अथण आिे. त्या दोन अथांमधील 
र्गोप्य-र्गोपकसंबधं (म्िर्जे दुसरा अथण रु्गप्त ठेशवला जार्ारा व पशिला त्याला रु्गप्त ठेवर्ारा िा सबंंध) 
सलेशम् या िब्दाने वाच्य केल्यामुळे त्या दोन अथांमधील असंबद्धता दूर केली रे्गली. 
 
१८ कारर् शवष्र्शुवर्षयक व शिवशवर्षयक िे दोन्िी अथण कवीला प्रस्तुत म्िर्नू अशभपे्रत असल्याने त्यामंध्ये 
असंबद्धता असण्याचा प्रशनच नािी. 
 
१९ तात्पयण, द्व्यथी िब्दयोजनेमध्ये ध्यानात येर्ाऱ्या दोन अथामध्ये असबंद्धता प्रत्ययास येत नसेल लकवा 
ती प्रत्ययास येऊन जर कोर्त्यातरी वाचक िब्दानेच दूर िोत असेल, तर तेथे अलंकारध्वशन नसून श्लरे्ष 
लकवा श्लेर्षमूलक वाच्य अलंकार असतो, पर् जेथे त्या दोन अथांमधील असंबद्वता प्रत्ययास येते व ती दूर 
करण्यासाठी त्या दोन अथांमध्ये उपमानोपमेयसंबधं लकवा अभेदसंबंध कल्पावा लार्गतो, तेथेच 
अलंकारध्वशन असतो. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
यथा च –– 
उन्नतः प्रोल्लसिारः कालागुरुमलीमसः । 
पयोधरभरस्तन्व्याः कं न चके्रऽणभलाणषिम् ॥ 
यथा वा— 
दत्तानन्दाः प्रजाना ंसमुणचतसमयाकृष्टसृष्टैः पयोणभः 
पूवाहे्ण णवप्रकीिा णदणश णदणश णवरमत्यणह्न संहारभाजः । 
दीप्ताशंोदीघगदुःखप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो, 
गावो वः पावनाना,ं परमपणरणमता ंप्रीणतमुत्पादयन्तु ॥ 
एषदूाहरिेषु शब्दशक्त्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणिकेऽथान्तरे वाक्यस्यासम्बिाथाणभधाणयत्वं मा 

प्रसाङ क्षीणदत्यप्राकरणिकप्राकरणिकाथगयोरुपमानोपमेयभावः कल्पणयतव्यः सामर्थ्याणदत्यथाणक्षप्तोऽय ं
श्लेषो न शब्दोपारूढ इणत णवणभन्न एव श्लेषादनुस्वानोपमव्यङ ग्यस्य ध्वनेर्ववषयः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् जसे (पढुील उपमाध्वनीचे उदािरर्)– 
 
त्या तन्वरं्गीचा पयोधरभार (दुसरा अथण – मेघाचंा वृदं) कोर्ाच्या मनात अशभलार्ष (१. आकर्षणर् २. 

उत्कण्ठा) उत्पन्न करर्ार नािी? तो पयोधरभार उन्नत (१. उभारीने युतत, २. आकािात वर चढू 
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लार्गलेला) आशर् कालारु्गरूच्या उटीमुळे (दुसरा अथण – कालारु्गरूप्रमारे्) काळा असून त्यावर िार 
झळकतो आिे (दुसरा अथण-त्यातून जलधारा वर्षणत आिेत). लकवा ज्याप्रमारे्— 

 
“त्या चण्डशकरर् सूयाचे, पशवत्र करर्ारामंध्ये अग्रर्गण्य असे शकरर् (दुसरा अथण – र्गायी) तुमच्या 

मनास अपशरशमत आनंद देवोत. ते शकरर् योग्य वळेी पार्ी ओढून घेऊन व योग्य वळेी वर्षूणन लोकानंा 
(दुसरा अथण–योग्य वळेी आंचळे ओढल्यामुळे दूध देऊन वासरानंा) आनंद देतात. सकाळच्या वळेी ते 
शकरर् (दुसरा अथण–र्गायी) शदिाशदिानंा लाबंवर पसरलेले (दुसरा अथण–दूर चरायला रे्गलेल्या) असतात 
व शदवस मावळू लार्गला की र्गोळा िोतात; ते शकरर् (व त्या र्गाई) म्िर्जे दीघणकाळ दुःख देर्ाऱ्या ससंाराचे 
भय या स्वरूपाचा समुद्र तरून नेर्ाऱ्या नावाच िोत. ¹’ 

 
या उदािरर्ामंध्ये द्व्यथी िब्दयोजनेमुळे दुसऱ्या अप्रस्तुत अथाची प्रतीशत घडवनू शदली जाते. पर् 

त्यामुळे वातय असंबद्ध अथाचा बोध करून देते असा प्रसंर्ग ओढव ूनये म्िर्ून प्रस्तुत वाच्याथण व अप्रस्तुत 
व्यंग्याथण यामंध्ये अथण–सामर्थ्यामुळे उपमेय–उपमान संबंध कल्पावा लार्गतो. येथील दुसरा अथण 
वाच्याथाच्या सामर्थ्यामुळे सुचवला रे्गलेला आिे, तो दुसरा अथण येथे िब्दाचंा साक्षात् वाच्याथण नािी. अिा 
रीतीने श्लेर्षालंकारापेक्षा अनुरर्नतुल्य व्यंग्याथण असलेल्या (िब्दिन्ततमूल) ध्वनीचे के्षत्र वरे्गळेच आिे. 

 
लोचनम 

 
पयोणभणरणत पानीयःै क्षीरैश्च । संहारो ध्वंसः, एकि ढौकनं न । गावो रश्मयः । सुरभयश्च । 

असम्बिाथाणभधाणयत्वणमणत । असंवदे्यमानमेवेत्यथगः । उपमानोपमेयभाव इणत । तेनोपमारूपेि 
व्यणतरेचनणनह्नवादयो व्यापारमािरूपा एवािास्वादप्रतीतेः प्रधानं णवश्रास्न्तस्थानम्, न तूपमेयादीणत 
सवगिालङ कारध्वनौ मन्तव्यम् । सामर्थ्याणदणत । ध्वननव्यापाराणदत्यथगः । 

 
लोचन 

 
पयोणभः म्िर्जे (१) जलधारामुंळे व (२) दुग्धधारामंध्ये. ‘संिार पावतात’ म्िर्जे (१) अदृशय 

िोतात व (२) एके शठकार्ी र्गोळा िोतात. र्गावः म्िर्जे (७) शकरर् आशर् (२) र्गायी. 
 
वातय दोन असंबद्ध अथांचा बोध करून देते – (वातय दोन असबंद्ध अथांचे ्ान करून देते असे) 

सहृदय वाचकाचं्या अनुभवास येत नािीच, असा अथण. उपमानोपमेयसंबधं– त्यामुळे उपमेच्या (म्िर्जे 
उपमानोपमेयसंबधंाच्या) रूपाने ज्याचंा बोध िोतो असे व्यशतरेचन, शनह्नव ² इ. व्यापारच रशसकाच्या 
आस्वादाचे शवश्राशंतस्थान िोतात, केवळ उपमेय, उपमान वर्गैरे आस्वादाचे शवश्राशंतस्थान ³ िोत नािीत, 
असेच अलंकारध्वनीच्या सव उदािरर्ाचें बाबतीत समजाव.े ‘सामर्थ्यामुळे–म्िर्जे ध्वननव्यापारामुळे, िा 
अथण. 

 
िीपा 
 
१. सूयणितक (मयूरकृत)– श्लोक ९. 
 



 

अनुक्रमणिका 

२ व्यशतरेचन म्िर्जे एका वस्तूच्या दुसरीिून वरचढपर्ाचे वर्ंन व शनहनव म्िर्जे उपमेय लपवनू त्याच्या 
जार्गी उपमानाची स्थापना कररे्. 
 
३ म्िर्जे केवळ दोन अथण समजल्याने सहृदयाला खरा आनंद शमळत नािी, तर त्या दोन अथांमधील 
उपमानोपमेयसंबधं, शनह नव, व्यशतरेचन, शवरोध इ. व्यगं्य संबधं ध्यानात आल्यावरच त्याला खराखुरा 
आनंद शमळतो. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
अन्येऽणप चालङ्काराः शब्दशस्क्तमूलानुस्वानरूपव्यङ्गये ध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथा णह णवरोधोऽणप 

शब्दशस्क्तमूलानुस्वानरूपो दृश्यते । यथा स्थाण्वीश्वराख्यजनपदविगने भट्टबािस्य – 
 
‘यि च मातङ्गगाणमन्यः शीलवत्यश्च, गौयो णवभवरताश्च, श्यामाः पद्मराणगण्यश्च, 

धवलणिजशुणचवदनाः मणदरामोणदश्वसनाश्च, प्रमदाः ।’ 
 
अि णह वाच्यो णवरोधस्तच्छायानुग्राही वा श्लषेोऽयणमणत न शक्य ं वक्तुम् । साक्षाच्छब्देन 

णवरोधालङ्कारस्याप्रकाणशतत्वात् । यि णह साक्षाच्छब्दावेणदतो णवरोधालङ कारस्ति णह णश्लष्टोक्तौ 
वाच्यालङ्कारस्य णवरोधस्य श्लेषस्य वा णवषयत्वम् । 

 
यथा तिैव– 
 
“समवाय इव णवरोणधना ंपदाथानाम् । तथाणह–सणन्नणहतबालान्धकाराणप भास्वन्मूर्वतः ।” इत्यादौ । 
 
यथा वा ममैव — 
सवैकशरिमक्षयमधीशमीशं णधया ंहलर कृष्ट्िम् । 
चतुरात्मानं णनस्ष्ट्क्रयमणरमथनं नमत चक्रधरम् ॥ 
अि णह शब्दशस्क्तमूलानुस्वानरूपो णवरोधः स्फुिमेव प्रतीयते । 
एवंणवधो व्यणतरेकोऽणप दृश्यते । यथा ममैव 
खं येऽत्युज्ज्वलयस्न्त लूनतमसो ये वा नखोिाणसनो 
ये पुष्ट्िस्न्त सरोरुहणश्रयमणप णक्षप्ताब्जभासश्च ये 
ये मूधगस्ववभाणसनः णक्षणतभृता ंये चामरािा ंणशरा–ं 
स्याक्रामन्त्युभयेऽणप ते णदनपतेः पादाः णश्रये सन्तु वः ॥ 
 
एवमन्येऽणप शब्दशस्क्तमूलानुस्वानरूपव्यङ्प्ग्यध्वणनप्रकाराः सस्न्त, ते सहृदयःै स्वयमनुसतगव्याः । 

इह तु ग्रन्थणवस्तरभयान्न तत्प्रपञ्चः कृतः । 
 

ध्वन्यालोक 
 



 

अनुक्रमणिका 

िब्दिन्ततमलू अनुरर्नरूप ध्वनीमध्ये (औपम्यमूलक अलंकाराखेंरीज) अन्य अलंकारदेखील 
संभवतातच. उदा. ‘शवरोध’ देखील िब्दिन्ततमलू अनुरर्न स्वरूपाचा शदसतो. उदा—स्थाण्वीश्ववर 
नावाच्या प्रदेिाचे वर्णन कशरताना भट्टबार्ाने शलशिलेला पुढील भार्ग पािा— 

 
“आशर् जेथील तरुर् शस्त्रया र्गजर्गाशमनी आशर् िीलवती (दुसरा अथण– मातंर्गािंी रत िोर्ाऱ्या 

असूनिी िीलवती), र्गौरवर्ण व वैभवात रमर्ाऱ्या (दुसरा अथण–पावणती असून िकंरशवरशित स्थानी 
रमर्ाऱ्या), यौवनाच्या भरातल्या व मार्काचें अलंकार घातलेल्या (दुसरा अथण–शयामल वर्ाच्या असून 
कमळाप्रमारे् ताबंसू वर्ण असलेल्या), िुभ्र दंतामुंळे झळकर्ारी मुखे असलेल्या व मशदरेमुळे श्वास सुर्गंशधत 
झालेल्या (दुसरा अथण–िुद्धाचरर्ी ब्राह्मर्ाप्रमारे् पशवत्र मुख असूनिी श्वासानंा मशदरेचा र्गन्ध येत 
असलेल्या) िोत्या. ¹ 

 
या शठकार्ी शवरोधालंकार लकवा त्या शवरोधाची िोभा वाढवर्ारा श्लेर्ष यापंैकी कोर्ीिी वाच्य आिे 

असे म्िर्रे् ितय नािी. कारर् शवरोधालंकार िा (‘अशप=सुद्धा’सारखा) प्रत्यक्ष िब्दाने प्रकट केला रे्गलेला 
नािी. ज्या शठकार्ी शवरोधालंकार प्रत्यक्ष िब्दानंी साशंर्गतला असेल, त्या शठकार्ी द्व्यथी िब्द असताना 
ते, शवरोध व श्लेर्ष, या वाच्य अलंकाराचें उदािरर् िोईल. जसे तेथेच भट्टबार्ाने केलेल्या वर्णनात— 

 
“त्या सुंदरीच्या शठकार्ी जर्ू कािी परस्परशवरुद्ध ² पदाथांचा संर्गम झाला िोता. उदािरर्ाथण–

शतच्याजवळ पूवणरात्रीचा (शनशबड) अंधार (दुसरा अथण– अंधकाराप्रमारे् काळे असलेले केि) असूनिी ती 
सूयाची मरू्मत (दुसरा अथण–शतची तनु काशंतयुतत) िोती. 

 
लकवा जसे माझेच पढुील (िब्दिन्ततमलू ध्वनीचे) उदािरर्— 
 
“सवांचे एकच आश्रयस्थान व अशवनािी असलेल्या (दुसरा अथण–जो स्वतः शनवाऱ्याचे स्थान नािी, 

अिा) कृष्र्ाला नमन करा. तो सवांचा अशधराजा असून (दुसरा अथण–बुद्धीचा स्वामी नसून) बदु्धीचा स्वामी 
आिे. तो कृष्र् असून (दुसरा अथण–काळा असून) िशर (दुसरा अथण–शपवळसर) आिे. तो चार स्वरूपाचंा 
असून ³ (दुसरा अथण–चतुर म्िर्जे पराक्रमी स्वभावाचा असून) शनन्ष्क्रय आिे. तो ित्रुनािक असून (दुसरा 
अथण– चक्राचा नाि करर्ारा असून) चक्र धारर् करर्ारा आिे. 

 
वरील उदािरर्ात िब्दिन्ततमूल अनुरर्नरूप व्यगं्य असलेला शवरोध असल्याचे स्पष्च 

प्रत्ययाला येते, 
 
अिा प्रकारे (सुचवलेला) व्यशतरेकिी आढळतो. जसे माझाच पढुील श्लोक— 
 
“सूयाचे जे (शकरर्) अधंार नािीसा करून आकािाला अशतिय प्रकाशित करतात आशर् जे 

(चरर्) पाप नािीसे करून नखाचं्या कातंीने झळकतात (दुसरा अथण–आकािाला प्रकाशित करीत 
नािीत) जे (शकरर्) कमलाचं्या वैभवाचे पोर्षर् कशरतात व जे (चरर्) कमळाचं्या िोभेला मारे्ग टाकतात 
(दुसरा अथण–कमळाचं्या िोभेचा नाि कशरतात), जे (शकरर्) पवणताचं्या शिखरावंर प्रकाितात व जे 
(चरर्) देवाचं्या मस्तकावर शवराजमान िोतात, ते सूयाचे दोन्िी प्रकारचे पाद (१. शकरर् २. चरर्) 
तुमच्या उत्कर्षाला कारर् िोवोत.” 



 

अनुक्रमणिका 

याप्रमारे् ज्यात िब्दिन्ततमूल, अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असतो, अिा ध्वनीचे इतरिी प्रकार 
संभवतात. ते सहृदयानंी स्वतः पािून काढावते. इथे मात्र, िा गं्रथ फारच मोठा िोईल या भीतीमुळे त्या 
प्रकाराचें आर्खी सशवस्तर शववरर् आम्िी केले नािी. 

 
लोचनम् 

 
मातङे्गणत । मातङ गवद गच्छस्न्त ताः, शबराशं्च गच्छन्तीणत णवरोधः । णवभवेषु रताः, णवगतमहादेव े

स्थाने च रताः । पद्मरागरत्नयुक्ताः पद्मसदृशलौणहत्ययुक्ताश्च । धवलैर्विजैदगन्तैः शुणच णनमगलं वदनं 
यासा,ं धवलणिजवदुत्कृष्टणवप्रवच्छुणच वदनं च यासाम् । 

 
यि हीणत । यस्या ंश्लेषोक्तौ काव्यरूपाया,ं ति यो णवरोधः श्लेषो वेणत सङ करस्तस्य णवषयत्वम् । 

स णवषयो भवतीत्यथगः । कस्य? वाच्यालङ कारस्य वाच्यालङ कृतेः वाच्यालङ कृणतत्वस्येत्यथगः । तिैव 
णवरोधे श्लेषे वा वाच्यालङ कारत्वं सुवचणमणत यावत् । 

 
वालेषु केशेष्ट्वन्धकारः काष्ट्ष्ट्यगम्, बालः प्रत्यग्रश्चान्धकारस्तमः । 
 
ननु मातङ गेत्यादावणप धमगिये यश्चकारः स णवरोधद्योतक एव । अन्यथा प्रणतधमं सवगधमान्ते वा न 

क्वणचिा चकारः स्यात्, यणद समुच्चयाथगः स्याणदत्यणभप्रायेिोदाहरिान्तरमाह यथेणत । शरिं 
गृहमक्षयरूपमगृहं कथम् । यो न धीशः स कथं णधयामीशः । यो हणरः कणपलः सः कथं कृष्ट्िः । चतुरः 
पराक्रमयुक्तो यस्यात्मा स कथं णनस्ष्ट्क्रयः । अणरिामरयुक्ताना ं च यो नाशणयता स कथं चकं्र बहुमानेन 
धारयणत । णवरोध इणत । णवरोधनणमत्यथगः । प्रतीयत इणत । स्फुिं नोच्यते केनणचणदणत भावः । 

 
नखैरुिासन्ते येऽवश्य ं खे गगने न उिासन्ते । उभये 

रश्म्यात्मानोऽङ गुलीपाष्ट्ण्याद्यवयणवरूपाशे्चत्यथगः । 
 

लोचन 
 
मातंर्ग इ. – (१) र्गजापं्रमारे् र्गमन करर्ाऱ्या (आशर् (२) शभल्लािंी रममार् िोर्ाऱ्या) व (शिवाय) 

िीलवती असर्ाऱ्या िा शवरोध िोय. (१) वैभवात रमर्ाऱ्या व (२) िकंर शवरशित स्थानी रममार् िोर्ाऱ्या ⁴ 
(१) मार्के या रत्नानंी अलंकृत व (२) कमळाप्रमारे् ताबंुस वर्ाने सपन्न असलेल्या ⁵ (१) िुभ्र शद्वजामुंळे 
म्िर्जे दंतपंततीमुळे िुशच म्िर्जे शनमणळ आिे मुख ज्याचें अिा (२) धवल शद्वजाप्रमारे् म्िर्जे िुद्धाचरर्ी 
ब्राह्मर्ाप्रमारे् पशवत्र मुख असलेल्या. ज्या शठकार्ी – म्िर्जे ज्या श्लेर्षयुतत काव्यामंध्ये (शवरोध िा 
अलंकार वाच्य असेल) त्या काव्यामंध्ये शवरोध आशर् श्लरे्ष याचंा अर्गाशर्गभाव-संकर असतो. म्िर्जे ते काव्य 
शवरोध व श्लेर्ष ह्याचं्या अंर्गाशंर्गभावसंकराचे उदािरर् असते. कोर्त्या प्रकारच्या सकंरालंकाराचे? तर वाच्य 
संकरालंकाराचे, म्िर्जे सकंरालंकार ‘वाच्य’ असण्याचे. अिाच उदािरर्ामंध्ये असर्ाऱ्या शवरोध व श्लेर्ष 
या अलंकारानंा व त्याचं्या सकंराला वाच्यालंकार म्िर्रे् सिज ितय िोते, िा सारािं. 

 
(१) बालाचं्या म्िर्जे केिाचं्या शठकार्ी अधंकार म्िर्जे काळभोरपर्ा (२) ‘बाल’ म्िर्जे 

पूवणरात्रीचा, अंधकार म्िर्जे (शनशबड) अंधार. 
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‘पर् काय िो, मातंर्ग इ. उदािरर्ामध्ये रु्गर्धमाच्या प्रत्येक जोडीमध्ये च (म्िर्जे आशर्) िा जो 
िब्द वापरलेला आिे, तो शवरोधाचाच वाचक नािी काय? तसा तो नसता, व जर तो समुच्चयवाचक असता, 
तर तो च िा िब्द प्रत्येक शविरे्षर्ाच्या िवेटी लकवा सवण शविरे्षर्ाचं्या िवेटी वापरला रे्गला असता, लकवा 
कोठेच वापरला रे्गला नसता ⁷; अिी िकंा कल्पून शतच्या उत्तरादाखल वृशत्तकार ‘लकवा जसे माझेच’ असा 
प्रारंभ करून दुसरे उदािररे् देतात. जो स्वतः आश्रयस्थान म्िर्जे र्गृि आिे तो क्षयरूप नसलेला म्िर्जे 
र्गृिरूप नसलेला कसा असेल? जो बदु्धीचा स्वामी नािी तो बुद्धीचा स्वामी कसा असेल? जो िशर म्िर्जे 
शपवळसर आिे, तो काळा कसा? ज्याचा स्वभाव पराक्रमी आिे, तो शनन्ष्क्रय कसा? ‘अरींचा’ म्िर्जे अरानंी 
युतत असलेल्या चक्राचंा जो नाि करर्ारा आिे, तो चक्राला आदरपूवणक कसे धारर् करील? ‘शवरोध’ 
याचा अथण परस्परानंा शवरोध करण्याची शक्रया. प्रत्ययास येतो म्िर्जे तो शवरोध कोर्त्यािी िब्दाने स्पष्परे् 
वाच्य केलेला नािी, िा भावाथण. 

 
(१) जे नखानंी अवशयमेव झळकर्ारे आिेत, (२) जे ‘खे’ म्िर्जे आकािात प्रकाशित िोत नािीत. 

⁸ दोन्िी प्रकारचे पाद म्िर्जे (१) शकरर्रूपी पाद व (२) ज्यानंा बोटे, टाचा इ. अवयव आिेत असे चरर्, 
िा अथण. ॥ २१ ॥ 

 
िीपा 
 
१ िर्षणचशरत – उच्छ् वास १. 
 
२ शवरुद्ध या अथाचा िब्द वापरल्याने, तसेच अशप (सुद्धा) िा िब्द वापरल्याने येथील शवरोध आशर् श्लेर्ष, 
दोन्िी वाच्य झाले आिेत. 
 
३ शवष्र्ूची वासुदेव (=परमात्मा), संकर्षणर् (=जीव), प्रदु्यम्न (=मन), व अशनरुद्ध (=अिंकार) िी चार 
स्वरूपे भार्गवत धमात साशंर्गतली असून त्या चार स्वरूपानंा ‘व्यूि’ असे म्िर्तात. अशभनवरु्गप्तानंी मात्र िा 
अथण साशंर्गतलेला नािी. 
 
४ या दुसऱ्या अथाचा, ‘र्गौरी’ या िब्दाच्या ‘पावणती’ या अथािी शवरोध आिे. 
 
५ या अथाचा, श्यामाः या िब्दाच्या ‘शयामल वर्ाच्या’ या अथािी शवरोध आिे. 
 
६ या अथाचा ‘श्वासानंा मशदरेचा र्गंध असलेल्या’ या अथािी शवरोध आिे. 
 
७ चकार कोठेच न वापरण्याचे उदािरर् म्िर्ून “उद द्योत-१ ‘सारािं, व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् 
‘ध्वशन’ वरे्गळा’” वरील गामश्व ंपुरुषं पशुम् । िे वातय पािा. तसेच एका प्रशसद्ध सुभाशर्षतातील श्वानं युवानं 
मघवानमाह । िा चरर्िी पािा. 
 
८ नखोद भाणसनः याच्या दुसऱ्या अथाचे शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी ‘ये खे न उद भासन्ते’ (म्िर्जे जे 
‘आकािात’ प्रकाशित िोत नािीत) असे केले आिे, ते, ‘ये खं न उद भासयस्न्त’ (म्िर्जे जे ‘आकािाला’ 
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प्रकाशित करीत नािीत) असेिी कशरता येईल व ते शववरर् खं येऽत्युज्ज्वलयस्न्त या िब्दयोजनेिी अशधक 
जुळर्ारे िोईल. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
अथगशक्त्युिवस्त्वन्यो यिाथगः स प्रकाशते । 
यस्तापयेि वस्त्वन्यद्व्यनक्त्युस्क्तं णवना स्वतः ॥ २२ ॥ 
 
यिाथगः स्वसामर्थ्यादथान्तरमणभव्यनस्क्त शब्दव्यापारं णवनैव सोऽ थगशक्त्युिवो 

नामानुस्वानोपमव्यङ्गयो ध्वणनः । 
 
यथा— 
एवंवाणदणन देवषौ पाश्वे णपतुर धोमुखी । 
लीलाकमलपिाणि गियामास पावगती ॥ 
 
अि णह लीलाकमलपिगिनमुपसजगनीकृतस्वरूपं शब्दव्यापारं णवनैवाथान्तरं व्यणभचाणरभावलक्षिं 

प्रकाशयणत । न चायमलक्ष्यक्रमव्यङ्प्ग्यस्यवै ध्वनेर्ववषयः । यतो यि साक्षाच्छब्दणनवेणदतेभ्यो 
णवभावानुभावव्यणभचाणरभ्यो रसादीना ं प्रतीणतः, स तस्य केवलस्य मागगः । यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङे्ग 
वसन्तपुष्ट्पाभरिं वहन्त्या देव्या आगमनाणदविगनं मनोभवशरसन्धानपयगन्तं शम्भोश्च पणरवृत्तधैयगस्य 
चेष्टाणवशेषविगनाणद साक्षाच्छब्दणनवेणदतम् । इह तु सामर्थ्याणक्षप्तव्यणभचाणरमुखेन रसप्रतीणतः । 
तस्मादयमन्यो ध्वनेः प्रकारः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
पर् अथणिन्ततमलू ध्वशन (यािून) वरे्गळा आिे. त्या प्रकारात असा (वाच्य) अथण प्रकट िोतो की, जो 

त्या दुसऱ्या अथाचे वाचक िब्द वापरले नसतानािी स्वतःच त्या दुसऱ्या अथाला ¹ प्राधान्य देऊन सूशचत 
करतो ॥ २२ ॥ 

 
ज्या शठकार्ी (वाच्य) अथण स्वतःच्या सामर्थ्याने, िब्दाचं्या (अशभधा) व्यापाराशिवायच दुसरा अथण 

व्यतत कशरतो, तो अथणितत्युद्भव नावाचा, अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असलेल्या ध्वनीचा (दुसरा) प्रकार िोय. 
 
जसे— 
 
“तो देवर्मर्ष (अशंर्गरस्) असे ² म्िर्त असताना पावणती शपत्याच्या जवळ, खाली मान घालून, 

िातातल्या, शक्रडेसाठी असलेल्या कमळाच्या पाकळया मोजू लार्गली.” ³ 
 
या उदािरर्ात, क्रीडेसाठी असलेल्या कमळाच्या पाकळया मोजरे् िी र्गोष् र्गौर् असून ती ‘लज्जा’ 

या दुसऱ्या अथाचे वाचक िब्द येथे वापरले नसतानािी ‘लज्जा’ िा, व्यशभचाशरभावाचे स्वरूप असलेला, 
दुसरा अथण सुचशवते. आशर् िे उदािरर् केवळ म्िर्जे िुद्ध अलक्ष्यक्रमव्यगं्य ध्वनीचे नािी. कारर्, ज्या 
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उदािरर्ात शवभाव, अनुभाव व व्यशभचारी भाव याचें, िब्दानंी वर्णन करून रसादींची प्रतीशत साक्षात् म्िर्जे 
शवनाशवलंब घडवली जाते, ते शनव्वळ अलक्ष्यक्रम–व्यंग्याचे उदािरर् िोय उदािरर्ाथण–
‘कुमारसंभवा’मध्ये वसंत ऋतूचा प्रारंभ झाला असताना वसंतकालीन पुष्पाचंा साज चढवलेल्या 
पावणतीदेवीच्या आर्गमन वर्गरैेंचे, मदन िकंरावर िरसन्धान करीपयंतचे वर्णन आशर् िकंराचंी मनःिाशंत 
ढळल्यामुळे त्यानंी केलेल्या शवशिष् कृतींचे वर्णन िब्दानंी केले आिे. पर् प्रस्तुत उदािरर्ात वाच्याथाच्या 
व्यंजकत्व-सामर्थ्याने व्यशभचाशरभाव सुचवनू रसप्रतीशत घडशवली आिे. म्िर्ून िा ध्वनीचा (शनव्वळ 
असंलक्ष्यक्रमव्यगं्यािून) वरे्गळा (म्िर्जे सलंक्ष्यक्रमव्यंग्यािी शमशश्रत अिा असलंक्ष्यक्रमव्यंग्याचा) प्रकार 
िोय. 

 
लोचनम् 

 
एवं शब्दशक्त्युिव ं ध्वणनमुक्त्वाथगशक्त्युिवं दशगयणत– अथेणत । अन्य इणत शब्दशक्त्युिवात् । 

स्वतस्तात्पयेिेत्यणभधाव्यापारणनराकरिपरणमदं पदं ध्वननव्यापारमाह न तु तात्पयगशस्क्तम् । सा णह 
वाच्याथगप्रतीतावेवोपक्षीिेत्युक्तं प्राक् । अनेनैवाशयेन वृत्तौ व्याचष्टे—यिाथगः स्वसामर्थ्याणदणत । स्वत इणत 
शब्दः स्वशब्देन व्याख्यातः । उस्क्तं णवनेणत व्याचष्टे—शब्दव्यापारं णवनैवेणत । उदाहरणत– यथा एवणमणत । 
अथान्तरणमणत लज्जात्मकम् । साक्षाणदणत । व्यणभचाणरिा ं यिालक्ष्यक्रमतया व्यवणधवन्ध्यैव प्रणतपणत्तः 
स्वणवभावाणदबलात्ति साक्षाच्छब्दणनवेणदतत्वं णववणक्षतणमणत न पूवापरणवरोधः । पूवं हु्यक्तं व्यणभचाणरिामणप 
भावत्वाि स्वशब्दतः प्रणतपणत्तणरत्याणद णवस्तरतः । एतदुक्तं भवणत — यद्यणप रसभावाणदरथो ध्वन्यमान एव 
भवणत न वाच्यः कदाणचदणप, तथाणप न सवोऽलक्ष्यक्रमस्य णवषयः । यि णह णवभावानुभावेभ्यः स्थाणयगतेभ्यो 
व्यणभचाणरगतेभ्यश्च पूिेभ्यो झणित्येव रसव्यस्क्तस्तिास्त्वलक्ष्यक्रमः । 

 
यथा— 
 
णनवािभूणयष्ठमथास्य णवयं सन्धुक्षयन्तीव वपुगुगिेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताणभरदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥ 
इत्यादौ सम्पूिालम्बनोिीपनणवभावतायोग्यस्वभावविगनम् । 
प्रणतग्रहीतंु प्रिणयणप्रयत्वात् णिलोचनस्तामुपचक्रमे च । 
संमोहनं नाम च पुष्ट्पधन्वा धनुष्ट्यमोघं समधत्त बािम् ॥ 
इत्यनेन णवभावतोपयोग उक्तः । 
हरस्तु णकणञ्चत्पणरवृत्तधैयगश्चन्िोदयारम्भ इवाम्बुराणशः । 
उमामुखे णबम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास णवलोचनाणन ॥ 
 
अि णह भगवत्याः प्रथममेव तत्प्रवित्वात्तस्य चेदानीं तदुन्मुखीभूतत्वात् प्रिणयणप्रयतया च 

पक्षपातस्य सूणचतस्य गाढीभावाित्यात्मनः स्थाणयभावस्यौत्सुक्यावेगचापल्यहषादेश्च व्यणभचाणरिः 
साधारिीभूतोऽ नुभाववगगः प्रकाणशत इणत णवभावानुभावचवगिैव व्यणभचाणरचवगिाया ं पयगवस्यणत । 
व्यणभचाणरिा ं पारतन््यादेव स्त्रक्यिूकल्पस्थाणयचवगिाणवश्रान्तेरलक्ष्यक्रमत्वम् । इह तु 
पद्मदलगिनमधोमुखत्वं चान्यथाणप कुमारीिा ंसम्भाव्यत इणत झणिणत न लज्जाया ंणवश्रमयणत हृदयम्, अणप 
तु प्राग्वृत्ततपश्चयाणदवृत्तान्तानुस्मरिेन ति प्रणतपलत्त करोतीणत क्रमव्यङ्प्ग्यतैव । रसस्त्विाणप दूरत एव 
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व्यणभचाणरस्वरूपे पयालोच्यमाने भातीणत तदपेक्षयाऽलक्ष्यक्रमतैव । लज्जापेक्षया तु ति लक्ष्यक्रमत्वम् 
अमुमेव भावमेवशब्दः केवलशब्दश्च सूचयणत । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् (काशरका २१ मध्ये) िब्दिन्ततमूल ध्वनीचे वर्णन केल्यावर काशरकाकार अथणिन्ततमलू 

ध्वशन कोर्ता, ह्याचा शवचार ‘पर् अथणिन्ततमूल’ इ. िब्दानंी कशरतात, ‘वरे्गळा’ म्िर्जे ‘िब्दिन्ततमलू’ 
प्रकारािून (वरे्गळा). ‘स्वतः (स्वसामर्थ्याने) आशर् ‘व्यंग्याथाला प्राधान्य देऊन’ िे िब्द अशभधाव्यापाराचे 
शनराकरर् करण्यासाठी असून त्याचंा रोख ध्वननव्यापाराकडे आिे, ‘तात्पयण’ नामक वातयवृत्तीकडे नािी. ⁴ 
कारर्, ती तात्पयणवृशत्त (संपूर्ण वातयाच्या एकमुखी) वाच्याथाचा बोध करून देताक्षर्ीच क्षीर् िोऊन जाते िे 
पूवी ⁵ साशंर्गतलेले आिे, िाच अशभप्राय गं्रथकार वृत्तीमध्ये ‘ज्या शठकार्ी स्वतःच्या सामर्थ्याने’ इ. िब्दानंी 
सारं्गतात. स्वतः या (काशरकेतील) िब्दाचे व्याख्यान वृत्तीत ‘स्वतःच्या (सामर्थ्याने)’ या िब्दाने केले आिे. 
‘वाचकिब्द वापरले नसतािी’ याचे शववरर् ‘िब्दाचं्या अशभधाव्यापाराशिवायच’ या िब्दानंी (वृशत्तकार) 
कशरतात. व अथणिन्ततमलू ध्वनीचे उदािरर् देतात, ‘जसे–तो देवर्मर्ष असे’ … इ. दुसरा अथण म्िर्जे (या 
उदािरर्ात) ‘लज्जा’ िा व्यशभचाशरभाव. 

 
‘प्रत्यक्ष’ इ. – व्यशभचाशरभावाचंी प्रतीशत जेथे वाच्याथण व व्यंग्याथण याचें पौवापयण लक्षात न येता, 

कोर्त्यािी व्यवधानावाचून, स्वतःच्या शवभावाशदकाचं्या वर्णनामुळेच येते, तेथे व्यशभचाशरभावाचंी प्रतीशत 
त्याचं्या (बोधक) िब्दाचं्या द्वारे साक्षात् म्िर्जे शवनाशवलंब ⁶ िोते असे वृशत्तकारानंा म्िर्ावयाचे असल्यामुळे 
त्यानंी पूवी ⁷ केलेल्या व आता केलेल्या शवधानामंध्ये शवरोध नािी. कारर् पूवी त्यानंी ‘व्यशभचाशरभाव िे 
देखील भावच असल्याने त्याचंी प्रतीशत त्याचं्या स्वतःच्या वाचकिब्दानंी येत नािी.’ इ. शवस्ताराने साशंर्गतले 
िोते. तेव्िा आता पयंत वृशत्तकारानंी केलेल्या शववचेनाचा सारािं असा :– रस, भाव इ. स्वरूपाचे 
(भावनात्मक) अथण जरी नेिमी व्यजंनेनेच सुचशवले जातात आशर् जरी ते कधीिी ‘वाच्य’ असत नािीत, तरी 
ते नेिमीच अलक्ष्यक्रम प्रकाराचेच असतात ⁸ असे नािी. कारर्, ज्या शठकार्ी स्थाशयभाव व व्यशभचाशरभाव 
याचें शवभाव–अनुभाव िे पूर्णपरे् वर्मर्लेले असल्यामुळे रसाशदकाचंी प्रतीशत व्यजंनेने तत्क्षर्ी येते, तेथेच 
अलक्ष्यक्रम िा ध्वनीचा प्रकार असतो. 

 
उदा.– 
 
‘त्यानंतर मदनाचे जवळजवळ संपुष्ात आलेले बळ आपल्या िरीरसैौंदयाने जर्ू पुनरुज्जीशवत 

करर्ारी शर्गशरराजाची कन्या (पावणती) आपल्या वनदेवता–मशैत्रर्ींसि तेथे आलेली मदनाच्या दृष्ीस 
पडली.’ ⁹ 

 
या व यानंतरच्या चार श्लोकातं कवीने पावणती व शतची रूपसंपदा, विेभरू्षा वर्गैरेंचे वर्णन अिा 

कुिलतेने केले आिे की, त्यानंा िकंराच्या रशत या स्थाशयभावाचे अनुक्रमे आलंबन व उद्दीपन शवभाव 
िोण्याचे सामर्थ्यण प्राप्त झाले आिे. 

 
‘आशर् भतताबंद्दल आपलुकी असर्ारा िकंर (पावणतीने अपणर् केलेली) ती जपमाळ घऊ लार्गला, 

तोच मदनाने संमोिन नावाचा िमखास शवजयी िोर्ारा बार् आपल्या धनुष्याला जोडला.’ ¹⁰ 
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या श्लोकात िकंराच्या रतीचा आलंबनशवभाव िोण्याचे सामर्थ्यण (पावणतीला) प्राप्त झाल्याचे 
दाखशवले आिे. 

 
‘पर् चदं्रोदय िोताना सार्गराची िातंता जिी डळमळते, तिीच िकंराचीिी मनःिाशंत लकशचत् 

शवचशलत िोऊन त्याने उमेच्या लबबफलसदृि अधरोष्ठ असलेल्या मुखाकडे आपले (शतन्िी) नेत्र वळशवले. 
¹¹ 

 
देवी पावणतीचे मन आधीपासूनच ¹² िकंराकडे ओढ घेत िोते आशर् आता िकंर शतच्याकडे वळून 

पािू लार्गल्यामुळे व त्याला भतताशंवर्षयी आपलुकी वाटत असल्यामुळे सूशचत झालेली त्याची 
शतच्याशवर्षयीची सिानुभशूत दृढ िोऊन रशतरूपी स्थाशयभावाला व औत्सुतय, आवरे्ग, चापल्य, िर्षण इ. 
व्यशभचाशरभावानंािी साधारर् असलेले अनुभाव ¹³ या श्लोकात वर्मर्ले आिेत, म्िर्ून येथे 
शवभावअनुभावाचं्या आस्वादाचे पयणवसान (रशतभावाच्याच नव्िे, तर) व्यशभचाशरभावाचं्यािी आस्वादात िोत 
आिे. व्यशभचाशरभाव िे परतंत्र म्िर्जे स्थाशयभावंावर अवलंबून असल्यामुळेच माळेच्या दोऱ्याप्रमारे् 
असर्ारा ¹⁴ जो स्थाशयभाव, त्याच्या चवणरे्मध्येच व्यशभचाशरभावाचं्या चवणरे्चे पयणवसान िोते व त्याचंा 
आस्वाद तत्क्षर्ी म्िर्जे क्रम लक्षात न येताच शमळतो. पर् प्रस्तुत (म्िर्जे ‘तो देवर्मर्ष’ इ.) उदािरर्ात 
कमळाच्या पाकळया मोजरे्, खाली मान घालरे् या शक्रया कुमाशरकाचं्या बाबतीत (केवळ लजे्जमुळेच नव्िे, 
तर) इतर कारर्ामुंळेिी संभवत असल्याने ¹⁵ त्या शक्रया सहृदयाच्या मनाला एकदम ‘लज्जा’ या 
व्यशभचाशरभावावर आर्नू सोडीत नािीत, तर पूवी पावणतीने केलेली तपश्चया इ. घटनाचें स्मरर् झाल्यावर 
मर्गच सहृदयाला शतच्या मनात लज्जा उत्पन्न झाली आिे (व त्यामुळे ती या शक्रया करीत आिे) असे 
शनशश्चतपर् ्ान िोते, म्िर्नू शतच्या शठकार्ची लज्जा िा व्यंग्याथण क्रमाने म्िर्जे वाच्याथाच्या ्ानानंतर 
कािी वळेानेच लक्षात येर्ारा आिे. ¹⁶ आशर् रस तर या उदािरर्ातिी सरतेिवेटीच, म्िर्जे लज्जा या 
व्यशभचाशरभावाच्या स्वरूपाचा शवचार केल्यावरच प्रत्ययास येतो, म्िर्ून रसाच्या दृष्ीने िे उदािरर् 
असंलक्ष्यक्रमव्यगं्याचे, पर् लज्जा या व्यंग्याथाच्या दृष्ीने ते सलंक्ष्यक्रमव्यंग्याचे उदािरर् िोय. ¹⁷ वृत्तीतले 
एव (केवळ) आशर् केवल (शनव्वळ) िे िब्द िाच आिय सुचशवतात. 

 
िीपा 
 
१ मूळ संस्कृत काशरकेत अन्यद वस्तु असे िब्द आिेत. त्याचें शववरर् वृत्तीमध्ये अथान्तरम् असे केले आिे. 
िा दुसरा अथण केवळ वस्तुस्वरूपाचाच असेल असे नािी, तर अलंकार स्वरूपाचािी असेल. 
 
२ आम्िी पावणतीला िकंरातफे मार्गर्ी घालावयास आलो आिोत, िा त्या देवर्षीच्या म्िर्ण्याचा सारािं. 
 
३ कुमारसंभव, सर्गण ६, श्लोक ८६. 
 
४ तात्पयेि या (काशरकेतील) िब्दाचा अथण ‘त्याला (म्िर्जे व्यंग्य अथाला) प्राधान्य देऊन’ असा आिे.’ 
‘तात्पयणनामक वातयव्यापाराने’ असा नािी. 
 
५ पूवी म्िर्जे “उद द्योत – १ ‘व्यंजनाव्यापार इतर व्यापारािूंन वरे्गळा’” वरील ‘कारर् तो तात्पयणरूपी 
व्यापार अन्वयाची प्रतीशत िोताच क्षीर् िोऊन जातो’ या वातयात. 
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६ मूळ वृत्तीत साक्षाच्छब्दणनवेणदतेभ्यो णवभावानुभावव्यणभचाणरभ्यो रसादीना ं प्रतीणतः । असे िब्द आिेत. 
पूवी १ ल्या उद द्योतात वृत्ती ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’मध्ये आनंदवधणनानंी ‘रसाशद 
िे कोर्त्यािी प्रकारे वाच्य नसतात’ असे स्पष् म्िटले िोते. “उद द्योत – १ रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी 
‘वाच्य’ असत नािी” वर अशभनवरु्गप्तिी रसभावतदाभासतत्प्रशमाः पुननग कदाणचदणभधीयन्ते । असे 
म्िर्तात. रसाशद म्िर्जे रस, भाव इ. यातंील ‘भाव’ िब्दात व्यशभचाशरभाविी आलेच. व्यणभचारी तथाणञ्जतः 
भावः प्रोक्तः असे मम्मटाने काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ११८ वर ‘भावा’च्या एका प्रकाराचे लक्षर् 
केले आिे. 
 

पर् येथे तर साक्षाच्छब्दणनवेणदतेभ्यो व्यणभचाणरभ्यः असे आनंदवधणन म्िर्तात! तेव्िा िे त्याचें 
शवधान पूवीच्या त्याचं्या शवधानािी शवसरं्गत आिे असे वाटेल. अशभनवरु्गप्तानंािी या शवधानाचे शववरर् 
कशरताना ‘पूवापरशवरोध वाटेल’ िी कल्पना आलेली आिे, व म्िर्ून वृत्तीतल्या प्रस्तुत शवधानाचा असा अथण 
लावला म्िर्जे पूवापरशवरोध रािर्ार नािी, असे ते म्िर्तात. 
 

तरीिी काव्यप्रकािाच्या ‘श्रीधर’ या टीकाकाराने (Calcutta Sanskrit College Series च्या १९५९ 
साली प्रशसद्ध झालेल्या Vo. Ⅰ च्या पृ. १२८ वर) पुढील उद र्गार काढले आिेत – यत्त ु ध्वणनकृता ‘यि 
साक्षादविगणनवेणदतेभ्यो णवभावानुभावव्यणभचाणरभ्यः स्वतो रसाणदप्रणतपणत्तः अव्यवधानेन सोऽलक्ष्यक्रमस्य 
ध्वनेर्ववषयः’ इत्युक्तम्, तन्मुनेः मतस्य अननुगुिम् यतो णवभाववत् नैव व्यणभचाणरिः साक्षाच्छब्दप्रणतपाद्याः, 
लक तु रसवत् स्थाणयवच्च णवभावाणदसंयोगेनैव प्रकाश्याः, भावत्वात् । तणददम् आसृष्टेः सहृदयःै 
अनुन्मीणलतपूवे अनघ्यगणनमािे व्यग्रचेतसः ग्रन्थकतुगः णवस्मृतं ग्रन्थान्तरैकदेशत्वात्, अनवधानवशाच्च । 
अस्योद्घोषिमात्मन एव दूषिम् इणत उपेक्षिीयमेव । श्रीधराने म्िटलेली िी वातये कािींनी उद धृतिी 
केली आिेत. श्रीधराने या संदभात अशभनवरु्गप्ताचें शववरर् लक्षात घेतलेले शदसत नािी. अशभनवरु्गप्त 
साक्षात् याचा संबधं प्रतीणतः या िब्दािी जोडावयास सारं्गतात. शवभाव व अनभाव िे िब्दानंी नेिमीच वाच्य 
असतात (पािा, लोचन, पृ. ३३६ वरील अशभनवरु्गप्ताचें पुढील वातय— ‘शवभाव व अनुभाव िे तर आपल्या 
वाचक िब्दानंी वाच्यच झालेले असतात.’), पर् व्यशभचाशरभावाचें ‘िब्दानंी वर्णन करून’ या (वृत्तीतील) 
िब्दाचंा अथण ‘व्यशभचाशरभाव िे त्याचं्या सूचक िब्दानंी जेथे सुचशवलेले असतील व त्यामुळे त्याचंी 
व्यवणधवन्ध्या म्िर्जे कोर्त्यािी व्यवधानाशिवाय झणित्येव म्िर्जे तत्क्षर्ी प्रतीशत येत असेल’ असा 
करावयाचा. ध्वन्यालोकावरील ‘दीशधशत’ टीका शलशिर्ाराने पृ. १२५ वर ‘अि शब्दसाक्षाणन्नवेणदतत्वस्य 
वाच्याथगप्रतीत्यव्यवणहतप्रतीणतणवषयत्वमािपरत्वात्’ असेच म्िटले आिे. साक्षात् याचा अथण अव्यवधानेन 
असा घ्यावयास आर्खी एक आधार म्िर्जे वाचकिब्दाची व्याख्या कशरताना मम्मटाने (काव्यप्रकाि, 
झळकीकर आवृशत्त, पृ. ३१ वर साक्षात्सकेंणततम् असे काशरकेत म्िर्ून वृत्तीमध्ये साक्षात् याचा अथण 
अव्यवधानेन असाच केला आिे.) 
 
७ म्िर्जे पृ. १२२ वर, (मराठी) वृत्तीमधील पशिल्याच वातयात. 
 
८ पािा, “उद द्योत – २ ‘भावध्वनी’” लोचनातील ‘रसाशदरूप अथण जेव्िा’ …… पासून ‘पुढे सारं्गण्यात येईल’ 
पयंतची ३–४ वातये. 
 
९ कुमारसंभवम्, ३–५२ 
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१० कुमारसंभवम्, ३–६६ 
 
११ कुमारसंभवम्, ३–६७ 
 
१२ पािा, कुमारसंभवम् १–५० व ६० 
 
१३ िकंराचे धैयण लकशचत् ढळरे् व त्याने आपले शतन्िी नेत्र शतच्या अधरोष्ठावरून शफरशवरे् िे दोन्िी 
‘अनुभाव’ म्िर्जे रशत या (व्यंग्य) स्थाशयभावाचे व औत्सुतय इ. (व्यगं्य) व्यशभचाशरभावाचेंिी पशरर्ाम 
आिेत, म्िर्ून ते अनुभाव स्थाशयभावाला व व्यशमचाशरभावानंािी साधारर् आिेत असे म्िटले आिे. 
 
१४ िा स्त्रक् सूत्राचंा दृष्ातं मारे्ग (पृ. ३०७ वर) अथान्तरसकं्रशमतवाच्य ध्वनीच्या संदभात देण्यात आला आिे. 
“उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार–” वरील ८ वी टीपिी पािा. प्रस्तुत शठकार्ी 
स्थाशयभाव िा माळेतील दोऱ्यासारखा व व्यशभचाशरभाव िे त्या दोऱ्यावर ओवलेल्या फुलासंारखे लकवा 
मोत्यासंारखे, असतात, म्िर्जेच त्या स्थाशयभावावर संपूर्णतया अवलंबनू असतात, असे म्िटले आिे. 
 
१५ उदा. एक शनरथणक चाळा म्िर्ूनिी. 
 
१६ याउलट ‘पर् चंद्रोदय िोताना’ (“उद द्योत -२ कािी उदािरर्ातं प्रथम ‘संलक्ष्यक्रम’ ध्वशन व मर्ग त्याचे 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनीत पयणवसान”) इ. श्लोकात िकंराचे धैयण ढळून त्याने आपले नेत्र पावणतीच्या 
अधरोष्ठाकडे वळशवरे् िे दोन अनुभाव रतीचे शवनाशवलंब सूचन कशरतात, म्िर्ून ते शनभळे अलक्ष्यक्रम 
ध्वनीचे उदािरर् िोय. 
 
१७ वाच्याथण कळल्यावर लज्जा या व्यशभचाशरभावाचे ्ान व्िावयास वळे लार्गतो, म्िर्ून व्यशभचाशरभावाच्या 
प्रतीतीच्या दृष्ीने िे उदािरर् सलंक्ष्यक्रम ध्वनीचे िोय. परंतु लजे्जची प्रतीशत झाल्यावर अशभलार्षशवप्रलंभ 
रतीची प्रतीशत ताबडतोब िोत असल्याने त्या दृष्ीने म्िर्जे रसाचे दृष्ीने िे असलंक्ष्यक्रम व्यंग्याचे उदािरर् 
ठरते. अिा रीतीने या उदािरर्ामध्ये असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य व संलक्ष्यक्रमव्यंग्य या दोन ध्वशनप्रकाराचंा 
अनुग्राह्य-अनुग्रािक संबधंावर आधारलेला संकर आिे असे आनंदवधणनानंी पुढे (कािी आवृशत्त, पृ. ५०२ 
वर) म्िटले आिे. 
 

िाच शवर्षय जर्गन्नाथाने ‘रसर्गंर्गाधरा’त िेच उदािरर् उद धृत करून पृ. १३०–१३१ वर चर्मचला 
आिे. तसेच रसर्गंर्गाधर, पृ. १४ व १६५–१६६ वरिी दुसऱ्या उदािरर्ाचं्या संदभात याच शवर्षयाची चचा 
केली आिे. अशभलार्षरतीची प्रतीशत जरी लजे्जच्या प्रतीतीनंतर लरे्गच िोत असली, तरी शवभावानुभावाचं्या 
प्रतीतीनंतर लजे्जची शवलंबाने प्रतीशत िोत असल्यामुळे शवभावानुभावाचं्या प्रतीतीच्या दृष्ीने 
अशभलार्षरतीचीिी प्रतीशत व्िावयास शवलंबच लार्गतो म्िर्ून येथे अशभलार्षरतीचा ध्वशन िा सलंक्ष्यक्रम आिे 
असे वाटरे् ितय आिे. पर् तसे वाटले तरी कािी शबघडत नािी. कारर् कािी शवशिष् पशरन्स्थतीमध्ये 
रत्याशद स्थाशयभावाचंा ध्वशनसुद्धा सलंक्ष्यक्रम असू िकतो िा मुद्दा जर्गन्नाथाने तर रसर्गंर्गाधर, पृ. ११४ वर 
चर्मचला आिेच, पर् त्याआधी अशभनवरु्गप्तानंीिी मारे्ग “उद द्योत – २ ‘भावध्वशन’” वर िाच मुद्दा माडंला 
आिे. 
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ध्वन्यालोकः 
 
यि च शब्दव्यापारसहायोऽथोऽथान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते स नास्य ध्वनेर्ववषयः । यथा— 
 
सङे्कतकालमनसं णविं ज्ञात्वा णवदग्धया । 
हसने्निार्वपताकूतं लीलापद्मं णनमीणलतम् ॥ 
अि लीलाकमलणनमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्यवै णनवेणदतम् । 
 
तथाच— 
 
शब्दाथगशक्त्याऽऽ णक्षप्तोऽणप व्यङ्प्ग्याऽथगः कणवना पुनः । 
यिाणवस्ष्ट्क्रयते स्वोक्त्या सान्यवैालङ कृणतध्वगनेः ॥ २३ ॥ 
 
शब्दशक्त्याथगशक्त्या शब्दाथगशक्त्या वाणक्षप्तोऽणप व्यङ्प्ग्योऽथगः कणवना पुनयगि स्वोक्त्या 

प्रकाशीणक्रयते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्प्ग्याद्ध्वनेरन्य एवालङ्कारः । अलक्ष्यक्रमव्यङ्प्ग्यस्य वा ध्वनेः सणत 
सम्भवे स तादृगन्योऽलङ्कारः । 

 
ति शब्दशक्त्या यथा— 
वत्से मा गा णवषादं श्वसनमुरुजवं सन्त्यजोध्वगप्रवृत्त ं
कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु बलणमदा जृस्म्भतेनाि याणह । 
प्रत्याख्यानं सुरािाणमणत भयशमनच्छद्मना कारणयत्वा 
यस्मै लक्ष्मीमदािः स दहतु दुणरतं मन्थमूढा ंपयोणधः ॥ 
अथगशक्त्या यथा— 
अम्बा शेतेऽि वृिा पणरितवयसामग्रिीरि तातो 
णनःशेषागारकमश्रमणशणथलतनुः कुम्भदासी तथाि । 
अस्स्मन् पापाहमेका कणतपयणदवसप्रोणषतप्रािनाथा 
पान्थायेत्थं तरुण्या कणथतमवसरव्याहृणतव्याजपूवगम् ॥ 
उभयशक्त्या यथा – ‘दृष्ट्ट्या केशवगोपरागहृतया’ इत्यादौ ॥ २३ ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् ज्या उदािरर्ात वाच्याथण िा व्यगं्याथाला वाच्य करर्ाऱ्या िब्दाचं्या मदतीने दुसऱ्या अथाचा 

व्यंजक म्िर्नू योशजला जातो, ते या ध्वनीचे उदािरर् नव्िे. जसे— 
 
“(ज्याने आपल्या िसऱ्या डोळयानंी आपला अशभप्राय प्रकट केला आिे अिा) शप्रयकराला 

आपल्याकडून संकेताची वळे कळायला िवी आिे िे ओळखून त्या चतुर स्त्रीने आपल्या िसऱ्या डोळयानंी 
आपला अशभप्राय प्रकट करीत आपल्या िातातील क्रीडाकमळ शमटवनू टाकले.” ¹ 
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या शठकार्ी ‘क्रीडाकमळ शमटशवरे्’ या िब्दामंधील ‘संध्याकाळ’ िा अथण सुचशवण्याचे सामर्थ्यण 
कवीने िब्दानंीच सारं्गून टाकले आिे! 

 
आशर् त्यामुळे— 
 
िब्द लकवा अथण याचं्या लकवा त्या दोिोंच्या िततीने व्यंग्य अथण सुचवलेला असतानासुद्धा ज्या 

उदािरर्ात तो व्यगं्याथण आपल्या वाचक िब्दानंी प्रकट केला जातो, तो (या) अनुरर्नरूपव्यंग्याथणप्रधान 
ध्वनीिून शनराळाच अलंकार िोय. ॥ २३ ॥ 

 
केवळ िब्दिततीने, लकवा केवळ अथणिततीने लकवा िब्द आशर् अथण या दोघाचं्यािी िततीने 

व्यंग्याथण सुचवला रे्गला असतानािी कवीकडून ज्या उदािरर्ात व्यंग्याथाच्या वाचक िब्दानंी तो (व्यंग्याथण) 
उघड केला जातो, तो या अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असलेल्या ध्वनीिून वरे्गळाच अलंकार ² िोय. लकवा जेथे 
असंलक्ष्यक्रम ध्वशन संभवत असेल तेथे तो त्या असलंक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनीचा तसल्या प्रकारचा, वाच्य 
अलंकारािून आर्गळाच अलंकार ³ िोय. 

 
त्यापंैकी द्व्यथी िब्दयोजनेने व्यंग्याथण सुचवनू तो पुनः वाचक िब्दानंी उघड केल्याचे उदािरर्— 
 
“बाळे! शवर्षादाप्रत जाऊ नकोस (१. शखन्न िोऊ नकोस, २. शवर्ष प्रािन करर्ाऱ्या िकंराकडे जाऊ 

नकोस). वरे्गाने चाललेले आशर् वरवर जार्ारे उसासे थाबंव. (दुसरा अथण–वरे्गाने वािर्ारा ‘वायु’ िा देव 
आशर् ज्याच्या ज्वाळा वरवरच उसळतात असा अन्ग्न, या दोघानंािी सोडून दे). िा इतका मोठा कंप तुला 
का बरे (उत्पन्न झाला आिे) (दुसरा अथण–पाण्याचा स्वामी वरुर् लकवा ब्रह्मदेव िे तर तुला वडील 
मार्सापं्रमारे् आिेत, म्िर्ून त्यानंा वरू नकोस). बळ नािीसे करर्ारे आळोखेशपळोखे देरे् रािू दे (दुसरा 
अथण–र्गवाने मातलेल्या इन्द्राचा शवचार नको). तू आपली इकडे जा.” अिा रीतीने लक्ष्मीची भीती 
घालवण्याच्या बिाण्याखाली इतर देवाचें (शतच्याकरवी) शनराकरर् करवनू समुद्राने मंथनामुळे शदङ्गमढू 
झालेली लक्ष्मी ज्याला देऊन टाकली तो (शवष्र्ु) तुमचे पाप जाळून भस्म करो.” 

 
अथणिततीने व्यंग्याथण सुचवनू तो पनु्िा िब्दानंी वाच्य केल्याचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्— 
 
“माझी म्िातारी सासू इथे झोपते. शपकले पान झालेल्याचें दादा असलेले माझे मामंजी इथे 

(झोपतात). त्याचप्रमारे् घरातली सर्गळी कामे करून त्या श्रमानंी र्गशलतर्गात्र झालेली मोलकरीर् इथे 
शनजते. थोड्याच शदवसातंपूवी माझे प्रार्नाथ परर्गावी रे्गले आिेत. मी दळभद्री एकटीच या अंथरुर्ावर 
असते!” वाटसराला जार्गा दाखवनू देण्याच्या शमर्षाने तरुर्ीने त्याला वरीलप्रमारे् साशंर्गतले. 

 
िब्द व अथण या दोिोंच्यािी िततीने सुचवलेल्या व्यगं्याथाची पनु्िा वाच्यता केल्याचे उदािरर् 

म्िर्जे ‘िे केिवा’!…. वर्गैरे. 
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लोचनम् 
 
‘उस्क्तं णवने’णत यदुक्तं तद्व्य वच्छेद्य ं दशगणयतुमुपक्रमते–यि चेणत । चशब्दस्तुशब्दस्याथे । 

अस्येणत । अलक्ष्यक्रमस्तु तिाणप स्यादेवेणत भावः । उदाहरणत– सङ केतेणत । व्यञ्जकत्वणमणत । प्रदोषसमय ं
प्रतीणत शेषः । उक्त्यवैेणत । आद्यपादियेिेत्यथगः । यद्यणप चाि शब्दान्तरसणन्नधानेऽणप प्रदोषाथग प्रणत न 
कस्यणचदणभधाशस्क्तः पदस्येणत व्यञ्जकत्वं न णवघणितं, तथाणप शब्देनैवोक्तमयमथोऽथान्तरस्य व्यञ्जक इणत 
। ततश्च ध्वनेयगद्गोप्यमानतोणदतचारुत्वात्मकं प्राणितं तदपहस्स्ततम् । यथा कणश्चदाह– ‘गम्भीरोऽहं न मे 
कृत्य ंकोऽणप वेद न सूणचतम् । णकणञ्चद ब्रवीणम’ इणत । तेन गाम्भीयगसूचनाथगः प्रत्युत आणवष्ट्कृत एव । अत 
एवाहव्यञ्जकत्वणमणत उक्त्यवैणेत च ॥ २२ ॥ 

 
प्रक्रान्तप्रकारियोपसंहारं तृतीयप्रकारसूचनं चैकेनैव यत्नेन करोमीत्याशयेन साधारिमवतरिपदं 

प्रणक्षपणत वृणत्तकृत्– तथा चेणत । तेन चोक्तप्रकारियेनायमणप तृतीयः प्रकारो मन्तव्य इत्यथगः । शब्दश्चाथगश्च 
शब्दाथौ चेत्येकशेषः । सान्यवैेणत । न ध्वणनरसौ, अणप तु श्लेषाणदरलङ कार इत्यथगः । अथवा 
ध्वणनशब्देनालक्ष्यक्रमः तस्यालङ कायगस्याणङगनः स व्यङ्प्ग्योऽथोन्यो वाच्यमािालङ कारापेक्षया णितीयो 
लोकोत्तरश्चालङ कार इत्यथगः । एवमेव वृत्तौ णिधा व्याख्यास्यणत । णवषमत्तीणत णवषादः । 
ऊध्वगप्रवृत्तमस्ग्नणमत्यि चाथो मन्तव्यः । कम्पोऽपाम्पणतःको ब्रह्मा वा तव गुरुः । बलणभदा इन्िेि जृस्म्भतेन 
ऐश्वयगमदमत्तनेेत्यथगः । जृस्म्भतं च गािसंमदगनात्मकं बलं णभनणत्त आयासकाणरत्वात् । प्रत्याख्यानणमणत 
वचसैवाि णितीयोऽथोऽणभधीयत इणत णनवेणदतस् । कारणयत्वेणत । सा णह कमला पुण्डरीकाक्षमेव हृदये 
णनधायोस्त्थतेणत स्वयमेव देवान्तरािा ं प्रत्याख्यानं करोणत । स्वभावसुकुमारतया तु 
मन्दरान्दोणलतजलणधतरङ गभङ गपयाकुलीकृता ं तेन प्रणतबोधयता तत्समथाचरिमन्यि दोषोिािनेन 
अि याहीणत चाणभनयणवशेषेि सकलगुिादरदशगकेन कृतम् । अत एव मन्थमूढाणमत्याह । इत्युक्तप्रकारेि 
भयणनवारिव्याजेन सुरािा ंप्रत्याख्यानं मन्थमूढा ंलक्ष्मीं कारणयत्वा पयोणधयगस्मै तामदात्स वो युष्ट्माकं दुणरतं 
दहस्त्वणत सम्बन्धः । 

 
अम्बेणत । अिैकैकस्य पदस्य व्यञ्जकत्वं सहृदयःै सुकल्प्यणमणत स्वकण्ठेन नोक्तम् । व्याजशब्दोऽि 

स्वोस्क्तः । एवमुपसंहारव्याजेन प्रकारिय ं सोदाहरिं णनरूप्य तृतीय ं प्रकारमाह–उभयेणत । 
शब्दशस्क्तस्तावद्गोपरागाणदशब्दश्लषेवशात् । अथगशस्क्तस्तु प्रकरिवशात् । यावदि 
राधारमिस्याणखलतरुिीजनच्छन्नानुरागगणरमास्पदत्वं न णवणदतं तावदथान्तरस्याप्रतीतेः । सलेशणमणत 
चाि स्वोस्क्तः ॥ २३ ॥ 

 
लोचन 

 
‘वाचक िब्द वापरले नसतािी’ िे (प्रस्तुत काशरकेत) िब्द वापरले, त्यामुंळे काय वज्यण करावयाचे 

ते दाखशवण्यास वृशत्तकार ‘आशर् ज्या उदािरर्ात’ इ. िब्दानंी प्रारंभ कशरतात. यातला ‘आशर्’ िा िब्द 
‘पर्’ या अथी घ्यावा. ‘या (म्िर्जे अथणिन्ततमूल सलंक्ष्यक्रम वस्तु वा अलंकार–) ध्वनीचे (उदािरर् 
नव्िे)– मात्र तेिी (‘तो देवर्मर्ष’ इ. श्लोकावरील शववचेनात साशंर्गतल्याप्रमारे्) असंलक्ष्यक्रम प्रकाराचे 
उदािरर् िोईलच. याचे (म्िर्जे सलंक्ष्यक्रमध्वशन नसल्याचे) शप्रयकराला संकेताची वळे’ इ. उदािरर् 
(वृशत्तकार) देतात. ‘सुचशवण्याचे सामर्थ्यण’– येथे सूयास्तानंतरची वळे िा व्यंग्याथण सुचशवण्याचे (सामर्थ्यण),’ 
ह्या िब्दाचंी भर घालावी. ‘िब्दानंीच’ याचा अथण उदािरर्ातील पशिल्या तीन चरर्ामंध्ये (वापरलेल्या 
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िब्दानंी). या पद्यात जरी शनरशनराळे िब्द वापरले असले, तरी त्यापंकैी कोर्तािी िब्द अशभधािततीने 
‘सूयास्तानंतरची वळे’ िा अथण सारं्गर्ारा नािी, आशर् म्िर्ून ‘क्रीडाकमळ शमटवनू टाकले’ या िब्दाचं्या 
वाच्याथाचे जे व्यंजकत्वसामर्थ्यण, त्याला धक्का पोिोचत नसला, तरी ‘(नाशयकेने क्रीडाकमळ शमटशवले) िा 
वाच्य अथण संध्याकाळ िा सकेंतकाल िोय या दुसऱ्या अथाला सुचशवर्ारा आिे’ असे ‘संकेताची वळे’ इ. 
िब्दानंीच सामान्यतः वाच्य झालेले आिे. आशर् त्यामुळे ध्वनीचा प्रार् असलेले जे र्गूढत्वामुळे शनमार् िोर्ारे 
⁴ सैौंदयण, ते नािीसे करून टाकले आिे. जसे एखाद्याने म्िर्ाव ेकी– ‘मी आतल्या र्गाठीचा आिे, मी मनात 
योशजलेल्या कृशत लकवा माझ्या िालचालींनी सूशचत िोर्ारे अथण कोर्ालािी कळत नािीत, मी अर्गदी 
थोडेसेच बोलर्ारा आिे,’ तर त्यामुळे उलट र्गाभंीयण सुचशवरे्’ िा जो अथण, तो ‘मी आतल्या र्गाठीचा आिे’ 
या िब्दानंी साशंर्गतल्यासारखाच आिे. म्िर्नूच वृशत्तकार (वृत्तीत) ‘सुचशवण्याचे सामर्थ्यण’ आशर् ‘िब्दानंीच 
सारं्गून टाकले आिे’ असे म्िर्तात. ॥ २२ ॥ 

 
ध्वनीच्या चालू (म्िर्जे िब्दिन्ततमूल व अथणिन्ततमलू या) दोन उपप्रकाराचंा समारोप व शतसऱ्या 

(म्िर्जे उभयिन्ततमलू या) उपप्रकाराची सूचना–दोन्िी एकाच प्रयत्नात करून टाकाव े या उदे्दिाने 
वृशत्तकार या शतन्िी प्रकारानंा लार्गू पडर्ारी ‘आशर् त्यामुळे’ इ. प्रस्तावना कशरतात. आशर् नुकत्याच 
साशंर्गतलेल्या दोन उपप्रकारावंरून िा शतसरा उपप्रकारिी सलंक्ष्यक्रम ध्वनीचाच आिे असे समजावे, िा 
आिय. (केवळ) िब्द, (केवळ) अथण, आशर् िब्द व अथण असा (काशरकेतील ‘िब्दाथण’ िा िब्द) 
एकिरे्षवृत्तीचे उदािरर् ⁵ समजावा. ‘तो शनराळाच’– म्िर्जे तो ‘ध्वशन’ नव्िे, तर तो (ध्वनीिून वरे्गळा) 
श्लेर्ष इ. (वाच्य) अलंकार िोय, िा भावाथण. लकवा (वृत्तीमधील) (ध्वनेः िे र्षष्ठीचे एकवचन मानून) त्या 
िब्दाचा अथण ‘असंलक्ष्यक्रम ध्वनीचा’ असा समजावा. तेव्िा अंर्गी व अलंकायण असर्ाऱ्या त्या अलक्ष्यक्रम, 
ध्वनीचा तो (म्िर्जे काशरका ²³ मध्ये साशंर्गतलेला) व्यंग्याथण िा वरे्गळाच अलंकार म्िर्जे केवळ वाच्य 
अलंकारािून वरे्गळा व अलौशकक ⁶ प्रकारचा अलंकार समजावा, िा आिय. अिाच तऱ्िेने काशरकेतील या 
भार्गाचे शववरर् वृत्तीमध्ये ⁷ वृशत्तकार दोन प्रकारानंी कशरतील. 

 
शवर्ष प्रािन कशरतो, तो ‘शवर्षाद’ (म्िर्जे िकंर). ‘वरवर जार्ारा’ याचा दुसरा अथण ‘अन्ग्न’ असा 

समजून ⁸ त्या पक्षी (वरे्गाने वािर्ारा वायुदेव आणि वरवर जार्ारा अन्ग्नदेव असा अथण करून) ‘आशर्’ िे 
अव्यय अध्याहृत समजाव.े ‘कम्प’ म्िर्जे पाण्याचा पालनकता (वरुर्), कः म्िर्रे् ब्रह्मदेव. िे दोघेिी 
तुला रु्गरु म्िर्जे वडील मार्सापं्रमारे् आिेत. बलणभद म्िर्जे (बलासुराचा वध करर्ारा) इदं्र. (जृस्म्भत 
याचा) ‘ऐश्वयाच्या र्गवाने मातलेला’ िा एक अथण. शिवाय आळोखेशपळोखे या स्वरूपाचे ‘जृस्म्भत’ िरीराला 
कष् देऊन बळ कमी कशरते. ⁹ ‘शनराकरर्’ या िब्दानेच येथे (द्व्यथी िब्दाचंा) दुसरा म्िर्जे व्यंग्य अथण 
बोलून दाखशवला जातो, असा (वृशत्तकाराचंा) अशभप्राय. ‘करवनू’–कारर् ती लक्ष्मी कमललोचन 
शवष्र्ूचीच हृदयात स्थापना करून समुद्रातून वर आली िोती. म्िर्ून ती स्वतःच इतर देवाचंा त्यार्ग करर्ार 
िोती. पर् ती स्वभावतःच नाजूक, म्िर्ून मंदरपवणताने घुसळून काढलेल्या समुद्राच्या लाटा एकमेकावंर 
आदळल्यामुळे र्गोंधळून रे्गली िोती. या कारर्ाने शतचे सातं्वन करण्यासाठी इतर देवताचं्या शनराकरर्ास 
अनुकूल असे आचरर् समुद्राने केले. ते आचरर् त्याने दुसऱ्या देवाचंी न्यनेू दाखवनू व ‘इकडे जा’ असे 
म्िर्त (अंरु्गशलशनदेिपूवणक) शवशिष् अशभनयाच्या द्वारे आशर् शवष्र्ूच्या सवणरु्गर्संपन्नतेबद्दल आदर दिणवनू 
केले. म्िर्नूच कवीने लक्ष्मीला ‘मंथनामुळे शदङ मूढ झालेली’ असे म्िटले. अिा रीतीने शतची भीशत दूर 
करण्याच्या बिाण्याखाली मंथनामुळे शदड म् ढ झालेल्या लक्ष्मीकरवी इतर देवाचें शनराकरर् करवनू 
सार्गराने ती ज्या शवष्र्लूा अपणर् केली, तो शवष्र्ु तुमचे पाप जाळून टाको, असा अन्वय (व अथण) लावावा. 
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सासू इ.—या पद्यातल्या एकेका पदाची सूचकता सहृदयाचं्या सिज लक्षात येण्यासारखी आिे. 
म्िर्ून आम्िी स्वतः शतचे शववरर् करीत नािी. या उदािरर्ातील ‘शमर्षाने’ िा व्यंग्याथण उघड करर्ारा िब्द 
कवीने स्वतःच वापरला आिे. याप्रमारे् या शवर्षयाचा (म्िर्जे िब्दिन्ततमलू व अथणिन्ततमूल या दोन 
प्रकाराचंा) समारोप करण्याच्या शनशमत्ताने त्या दोन प्रकाराचें उदािरर्ासंि शववरर् करून वृशत्तकार 
‘दोिोंचािी िततीने’ इ. ¹⁰ िब्दानंी शतसरा (म्िर्जे िब्दाथोभयिन्ततमूल िा) प्रकार वर्मर्तात. (‘िे केिवा’ 
इ.) पद्यात ‘र्गोपरार्ग’ इ. िब्द द्व्यथी असल्याने त्यामंध्ये दुसरा अथण प्रकट करण्याचे सामर्थ्यण (म्िर्जे 
िब्दिन्तत) आिे. परंतु वाच्याथाला व्यंजकत्वसामर्थ्यण प्राप्त िोते, ते संदभामुळे. ¹¹ राधारमर् म्िर्जे कृष्र् 
िा सवण तरुर्ींच्या प्रच्छन्न व र्गाढ प्रीतीचा शवर्षय झाला आिे िे जोपयंत वाचकाला मािीत नािी, तोपयंत या 
पद्यातून प्रकट िोर्ारा दुसरा अथण त्याच्या लक्षात येर्ार नािी. या पद्यात तो दुसरा अथण कवीने स्वतःच 
‘सूचकपरे्’ िा िब्द वापरून उघड करून टाकला आिे. ॥ २३ ॥ 

 
िीपा 
 
१ पािा–दण्डीचा काव्यादिण, पशरच्छेद दुसरा, श्लोक २६१. 
 
२ अलंकार िा िब्द येथे उपमा, रूपक यासारख्या शवशिष् अथाने वापरला नसून ‘काव्यिोभाकर धमण’ या 
सवणसामान्य अथाने वापरला आिे. अिा अलंकाराला आनंदवधणनानंी पूवी “उद द्योत – २ ‘२) अलंकाराची 
योग्य वळे येईल तेव्िाच तो वापरावा’” वर ‘वक्रोन्तत इ. अलंकार’ म्िटले आिे (“उद द्योत – २ 
‘सुचशवलेल्या अलंकाराची एका िब्दानेिी ‘वाच्यता’ नको’ वरील १ ल्या टीपेचा २ रा पशरच्छेदिी पािा). 
अशभनवरु्गप्तानंी (“उद द्योत – २ ‘व्यंर्गाथणिी वाच्य करून टाकल्याची उदािररे्’” वर) ‘श्लेर्ष इ. वाच्य 
अलंकार’ असे म्िटले आिे. 
 
३ येथेिी ‘अलंकार’ या िब्दाचा अथण ‘काव्याची िोभा वाढवर्ारा’ असा सवणसामान्यच घ्यावयाचा. 
 
४ पािा, ‘उदद्योत – १ ध्वनीचे दोन प्रकार’. वरील ‘उत्तम नाशयकेच्या…’ इ. वातय व काव्यप्रकाि, 
झळकीकर आवृशत्त, पृ. १९१ वरील काणमनीकुचकलशवत् इ. िब्द व त्यावंरचे शववरर्. 
 
५ पािा, अष्ाध्यायी, १–२–६४, सरूपािामेकशेष एकणवभक्तौ । याची उदािररे् काशिका वृत्तीत वृक्षश्च 
वृक्षश्च वृक्षौ । व वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षाः । अिी शदली आिेत. त्यानंा अनुसरून प्रस्तुत शठकार्ी प्रथम 
शब्दश्च अथगश्च शब्दाथौं िा दं्वद्वसमास व मर्ग शब्दाथौं च शब्दाथौं च शब्दाथाः अिी एकिरे्षवृशत्त मानावयाची. 
 
६ म्िर्जे अन्या या िब्दाचे अशभनवरु्गप्तानंी ‘शभन्न’ व ‘अलौशकक’ असे दोन अथण केले. 
 
७ म्िर्जे “उद द्योत – २ व्यंर्गाथणिी वाच्य करूनिी टाकल्याची उदािररे्” वर ‘तो या … … ध्वनीिून वरे्गळा 
अलंकार … … आर्गळाच अलंकार िोय.’ पयंतच्या दोन वातयात. 
 
८ पािा, शििुपालवध, १–२ मधील प्रणसिमूध्वगज्वलनं हणवभुगजः । िा चरर्. 
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९ जृस्म्भत याचा अथण अशभनवरु्गप्त म्िर्तात त्याप्रमारे् र्गात्रसंमदणन म्िर्जे िातपाय दाबरे् असा केला लकवा 
आळोखेशपळोखे देरे् असा केला, तरी त्यामुळे बळ कमी कसे िोते िे समजत नािी. जृम्भा याचा ‘अंर्गमदण’ 
असा अथण अशभनवरु्गप्तानंी “उद द्योत – २ ‘२) अलंकाराची योग्य वळे येईल तेव्िाच तो वापरावा’” वरिी 
केला आिे. 
 
१० इत्याशद म्िर्जे पणतता ं लक नालम्बसे, णवषमेषुणखन्नमनसाम्, इ. िब्दिततीची व दृष्ट्ट्या, न लकणचद 
दृष्टम् इ. अथणिततीची. 
 
११ श्रीकृष्र् िा सवण र्गोपींच्या प्रीतीचा शवर्षय झाला असल्यामुळे या र्गोपीलािी त्याच्याशवर्षयी पे्रमभावना 
उत्पन्न झाली आिे, िा संदभण. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
प्रौढोस्क्तमािणनष्ट्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः । 
अथोऽणप णिणवधो जे्ञयो वस्तुनोऽन्यस्य िीपकः ॥ २४ ॥ 
 
अथगशक्त्युिवानुरिनरूपव्यङ्प्ग्ये ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽथग उक्तस्तस्याणप िौ प्रकारौ–कवैः 

कणवणनबिस्य वा वक्तुः – प्रौढोस्क्तमािणनष्ट्पन्नशरीर एकः, स्वतः सम्भवी च णितीयः । 
 
कणवप्रौढोस्क्तमािणनष्ट्पन्नशरीरो यथा— 
सजे्जइ सुरणहमासो ि दाव अप्पेइ जुअइजिलक्ख सहे [कािी आवृत्तीमध्ये (पृ. २५५) ‘सिे’ ऐवजी ‘मुिे’ असा पाठ.] 

। 
अणहिवसहआरमुहे िवपल्लवपत्तले अिंगस्स सरे ॥ 
कणवणनबिवक्तृप्रौढोस्क्तमािणनष्ट्पन्नशरीरो यथोदाहृतमेव — ‘णशखणरणि’ इत्याणद । 
 
यथा वा— 
 
साअरणवइण्िजोव्विहत्थालंबं समुण्िमंतेणहम् । 
अब्भुट्ठािं णवअ वम्महस्स णदण्िं तुह थिेलह ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
दुसरा वस्तुरूप अथण सुचवण्याचे कायण जो अथण कशरतो, तो (व्यंजक) अथण देखील (१) (कवीच्या) 

कल्पनासृष्ीतच संभवर्ारा व (२) स्वतः िोऊन, म्िर्जे व्याविाशरक सृष्ीत सभंवर्ारा, असा दोन 
प्रकारचा असतो असे जार्ाव.े ॥ २४ ॥ 

 
अथणिततीने सुचवला जार्ार अनुरर्नस्वरूप ¹ व्यंग्याथण असलेल्या ध्वशनकाव्यात जो अथण व्यंजक 

असतो म्िर्ून साशंर्गतले, त्याचेदेखील दोन प्रकार :– कवीच्या लकवा कशवशनर्ममत पात्राच्या कल्पनासृष्ीतच 
असू िकर्ारा एक व स्वतः लौशकक सृष्ीत संभवर्ारा दुसरा. 
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त्यातल्या कवीच्या कल्पनासषृ्ीतच उद भव ूिकर्ाऱ्याचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्– 
 
“वसंतऋतु मदनासाठी आंब्याचा मोिर िीच अगे्र असलेले बार् नुसते तयारच करीत नािी, तर ते 

बार् तो त्याला देऊनिी टाकीत आिे. त्या बार्ाचं्या टोकाचें लक्ष्य म्िर्जे तरुर् शस्त्रया व मार्गचा शपसारा 
म्िर्जे आम्राची कोवळी पालवी. 

 
कशवशनर्ममत पात्राने केवळ कल्पनेनेच शनर्ममलेल्या व्यजंक अथाचे उदािरर् पूवीच (उद द्योत १, 

काशरका १३ वरील वृत्तीच्या अखेरच्या भार्गात) शदलेले– “िे सुवदने!” इ. 
 
लकवा (दुसरे उदािरर्), जसे– 
 
“यौवनाने आदरपूवणक शदलेला आपल्या िाताचा आधार घेऊन तुझ्या उभारी प्राप्त िोत असलेल्या 

स्तनानंी मदनाला जर्ू उत्थापन देऊन त्याचे स्वार्गत केले आिेसे वाटते.” 
 

लोचनम् 
 
एवमथगशक्त्युद भवस्य सामान्यलक्षिं कृतम् । श्लेषाद्यलङ कारेभ्यश्चास्य णवभक्तो णवषय उक्तः । 

अधुनास्य प्रभेदणनरूपिं करोणतप्रौढोक्तीत्याणदना । योऽथान्तरस्य दीपको व्यञ्जक उक्तः सोऽणप णिणवधः । 
न केवलमनुस्वानोपमो णिणवधः, यावत्तद भेदो यो णितीयः सोऽणप व्यञ्जकाथगिैणवध्यिारेि णिणवध 
इत्यणपशब्दस्याथगः । प्रौढोक्तेरप्यवान्तरभेदमाहकवेणरणत । तनैते ियो भेदा भवस्न्त । प्रकषिे ऊढः 
सम्पादणयतव्येन वस्तुना प्राप्तस्तत्कुशलः प्रौढः । उस्क्तरणप समपगणयतव्यवस्त्वपगिोणचता प्रौढेत्युच्यते । 

 
सज्जयणत सुरणभमासो न तावद अपगयणत युवणतजनलक्ष्यमुखान् । 
अणभनवसहकारमुखान्नवपल्लवपत्िलाननङ गस्य शरान् ॥ 
 
अि वसन्तशे्चतनोऽनङ गस्य सखा सज्जयणत केवलं न तावदपगयतीत्येवणंवधया 

समपगणयतव्यवस्त्वपगिकुशलयोक्त्या सहकारोद भेणदनी वसन्तदशा यत उक्ता अतो ध्वन्यमानं 
मन्मथोन्माथस्यारम्भं क्रमेि गाढगाढीभणवष्ट्यन्तं व्यनस्क्त । अन्यथा वसन्ते सपल्लवसहकारोद गम इणत 
वस्तुमािं न व्यञ्जकं स्यात् । एषा च कवेरेवोस्क्तः प्रौढा । 

 
णशखणरिीणत । अि लोणहतं णबम्बफलं शुको दशतीणत न व्यञ्जकता काणचत् । यदा तु कणवणनबिस्य 

साणभलाषस्य तरुिस्य वक्तुणरत्थं प्रौढोस्क्तस्तदा व्यञ्जकत्वम् । 
 
सादरणवतीिगयौवनहस्तालम्बं समुन्नमद भ्याम् । 
अभ्युत्थानणमव मन्मथस्य दत्त ंतव स्तनाभ्याम् ॥ 
 
स्तनौ तावणदह प्रधानभूतौ ततोऽणप गौरणवतः कामस्ताभ्यामभ्युत्थानेनोपचयगते । यौवनं चानयोः 

पणरचारकभावेन स्स्थतणमत्येवंणवधेनोस्क्तवैणच्येि त्वदीयस्तनावलोकनप्रवृिमन्मथावस्थः को न भवतीणत 
भङ्प्ग्या स्वाणभप्रायध्वननं कृतम् । तव तारुण्येनोन्नतौ स्तनाणवणत णह वचने न व्यञ्जकता । 
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लोचन 
 
अिा प्रकारे (ग्रथकाराने) अथणिन्ततमलू ध्वनीचे सामान्यपरे् लक्षर् केले आशर् श्लेर्ष ² वर्गैरे 

अलंकारािूंन या ध्वशनप्रकाराचे के्षत्र कसे शनराळे आिे िे दाखशवले. आता या म्िर्जे अथणिन्ततमूल ध्वनीच्या 
उपप्रकाराचें स्पष्ीकरर् काशरकाकार ‘(कवीच्या) कल्पनासृष्ीतच संभवर्ारा’ इ. िब्दानंी कशरतात. 
दुसऱ्या (म्िर्जे व्यगं्य) अथाचा व्यंजक म्िर्ून ज्या (वाच्य) अथाचा (काशरका २२ मध्ये) उल्लेख केला, तो 
व्यंजक अथणिी दोन प्रकारचा असतो. केवळ अनुरर्नरूप ध्वशन िाच दोन प्रकारचा असतो असे नािी, तर 
त्याचा जो दुसरा म्िर्जे अथणिन्ततमूल िा प्रकार, तोिी व्यंजक अथण दोन प्रकारचा असल्याकारर्ाने दोन 
प्रकारचा असतो, िा (काशरकेतील) ‘देखील’ िब्दाचा अथण िोय. ‘कवीच्या कल्पनासृष्ीतच संभवर्ाऱ्या’ 
अथाचे दोन उपप्रकार वृशत्तकार ‘कवीच्या (लकवा कशवशनर्ममत पात्राच्या ³)’ इ. वातयाने सारं्गतात. त्यामुळे िे 
एकूर् तीन प्रकार िोतात. ‘प्रकर्षाने ऊढ म्िर्जे ⁴ ‘उत्कटत्वाने धारर् केलेला’ म्िर्जे वण्यण वस्तूला 
कवीच्या मनात कल्पनेमुळे प्राप्त झालेला, म्िर्ून (वण्यण वस्तूला सैौंदयाने नटशवण्यात) कुिल असा 
आकार. (त्या आकाराची उन्तत) आशर् उन्ततसुद्धा जी सहृदयाला अपणर् करावयाच्या अथाचा प्रत्यय 
घडशवण्यास योग्य असेल, शतला ‘प्रौढ’ म्िटले आिे. 

 
‘वसंतऋतु मदनासाठी’ … इ. –या पद्यात मदनाच्या सुबुद्ध शमत्राप्रमारे् असर्ारा वसंतऋतु बार् 

केवळ तयारच करतो असे नािी, तर ते मदनाच्या स्वाधीनिी कशरतो, अिा, कवीच्या मनातील अथण प्रकट 
करण्यास समथण अिा पद्धतीने ⁵ आम्रवृक्षानंा मोिोर येण्याची वसंताची अवस्था वर्मर्ली आिे, म्िर्ून ते वर्णन 
‘मदनाने लोकाचं्या मनात उत्पन्न केलेला प्रक्षोभ िा क्रमाने अशधकाशधक वाढत जार्ारा आिे’ ⁶ िा अथण 
सूशचत कशरते. असे वर्णन केले केले नसते व केवळ ‘वसंतकाली आम्रवृक्षाला पालवी फुटून मोिोर येतो’ 
येवढेच म्िटले असते, तर त्या शवधानातून वर साशंर्गतलेला अथण सूशचत झाला नसता. येथील वर्णन िे केवळ 
कवीच्या कल्पनेने केलेले आिे (कवीने शनर्ममलेल्या पात्राच्या कल्पनेने केलेले नािी.) ‘िे तरुर्ी!’ इ. –येथे 
‘पोपट ताबंड्या लबबफळाला टोच्या मारीत आिे’ या वर्णनात कसलीिी सूचकता नािी, पर् जेव्िा कवीने 
शनर्ममलेल्या पे्रमी तरुर्ाने श्लोकातल्याप्रमारे् आपली कल्पनाितती वापरून बोलावे, तेव्िा त्या बोलण्याला 
सूचकता प्राप्त िोते. ⁷ यौवनाने आदरपूवणक’ … इ.– या पद्यात नाशयकेचे स्तन िाच वर्णनाचा मुख्य शवर्षय. 
पर् ज्या मदनामुळे त्या स्तनानंा यौवनावस्थेत शवशिष् आकृशतबधं प्राप्त िोतो, तो मदन त्या स्तनािूंनिी 
अशधक र्गौरवास्पद आिे. ते स्तन उभे रािून (म्िर्जे उभारीने युतत िोऊन) त्या मदनाचा मानसन्मान 
कशरतात (असे म्िटले आिे) तारुण्य िे सेवक या नात्याने त्या स्तनािंी सिकायण करीत आिे. याप्रमारे् 
अिा प्रकारचे चमत्कृशतपूर्ण वर्णन केल्यामुळे ‘तुझे स्तन दृष्ीस पडल्यावर कोर्ाची कामवासना प्रज्वशलत 
िोत नािी? (अथात् माझीिी कामवासना उद्दीशपत झाली आिे) िा बोलर्ाऱ्याने स्वतःच्या मनातील 
अशभप्राय सुचशवला आिे. कारर्, ‘तारुण्यामुळे तुझ्या स्तनानंा उभारी प्राप्त झाली आिे’ एवढेच म्िटल्याने 
वर शनदेशिलेला व्यंग्याथण मुळीच सूशचत झाला नसता. 

 
िीपा 
 
१ “उद द्योत – २ शववशक्षततान्यपरवाच्च् ध्वनीचा २ रा प्रकार जो सलंक्ष्यक्रम म्िर्जे ‘अनुरर्नरूप’ ध्वशन, 
त्याचे दोन उपप्रकार” वरील काशरका २० पािा. 
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२ ज्या शठकार्ी द्वयथी िब्दयोजनेमुळे दोन अथण तुल्यबलत्वाने एकाच वळेी ध्यानात येतात त्या शठकार्ी 
श्लेर्ष अलंकार असतो व जेथे द्व्यथी िब्दयोजनेमुळे दोन अथण एकामारू्गन एक रु्गर्प्रधानभावाने प्रकट 
िोतात, तेथे िब्दिन्ततमलू ध्वशन असतो. पािा, “उद द्योत – २ ‘वस्तुध्वशन’ िब्दिन्ततमूल नसतो, दोन्िी 
अथण वस्तुरूप असल्यास तो ‘श्लेर्ष’ अलंकारच, ध्वशन नव्िे” वरील १ ली टीप. 
 
३ प्रौढोततीचे दोन प्रकार मम्मटानेिी उल्लेशखले आिेत (काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. १३५, १६२ व 
१६६). पर् जर्गन्नाथाने रसर्गंर्गाधर पृ. १३४ वर त्यावंर प्रशतकूल टीका करून कशवप्रौढोन्तत व 
कशवशनबद्धवततृप्रौढोन्तत िे दोन प्रकार वरे्गळे मानण्याचे कारर् नािी, तो एकच प्रकार समजावा, असे 
म्िटले आिे.] 
 
४ ‘प्रौढोन्तत’ िा समास दोन तऱ्िानंी सोडशवता येईल– १) प्रौढस्य (सैौंदयणसंपन्नत्वने प्राप्तस्य) आकारस्य 
उन्ततः व २) प्रौढा (सैौंदयणशनमार्क्षमा) उन्ततः । यापंैकी अशभनवरु्गप्तानंी पशिल्या वातयात पशिला प्रकार व 
त्यानंतरच्या दुसऱ्या वातयात दुसरा प्रकार स्वीकारला आिे. काव्यप्रकािात पृ. १३५ वर झळकीकरानंी 
प्रौढोस्क्तः याचा अथण चमत्कारानुगुिोस्क्तः (चमत्कारानुगुिा उस्क्तः) असा केला आिे. 
 
५ येथे वसंतऋतु, आम्रवृक्षाला फुटर्ारी पालवी आशर् मोिोर िा वर्णनाचा शवर्षय आिे. या वर्णनाच्या 
शवर्षयाला कवीने आपल्या कल्पनेने एक शवशिष् स्वरूप शदले आिे, ते असे–वसंतऋतु िा मदनाचा सिकारी 
शमत्र, आम्रपल्लव म्िर्जे मदनाच्या बार्ानंा लावलेली शपसे आशर् आम्रवृक्षाचंा मोिोर त्या बार्ाचंी टोके असे 
वर्णन िीच येथील ‘कशवप्रौढोन्तत’ िोय. व या प्रौढोततीमुळेच वसंतऋतूमध्ये लोकाचं्या मनात मदनशवकार 
अशधकाशधक उद्दीशपत िोत आिे िा अथण सूशचत िोतो. 
 
६ या प्राकृत र्गाथेच्या शववरर्ात िेमचंद्राने काव्यानुिासन, पृ. ७३ वर पुढील अशधक मजकूर घातलेला 
आढळतो– (वसन्तदशाः यतः उक्ता), ‘अतः अनर्वपतेष्ट्वणप शरेषु यदे्यवं मन्मथः प्रतपणत तदर्वपतेषु 
णकयणिजृस्म्भष्ट्यते इणत’ (मन्मथोन्माथकस्यारम्भं क्रमेि गाढगाढीभणवष्ट्यन्तं व्यनस्क्त ।) 
 
िेमचंद्राच्या वरील वातयाचा अथण असा :– वसंतऋतूने ‘मदनाला बार् अपणर् केले नसतानािी तो जर 
इतका तापदायक िोतो, तर बार् अपणर् केले असताना तो शकती तापदायक िोईल!’ 
 
कल्पलताशववके, पृ. १४४–१४५ येथेिी वरीलप्रमारे्च शववरर् केलेले आढळते. 
 
७ या पद्यातून सूशचत िोर्ारा व्यंग्याथण कोर्ता ते अशभनवरु्गप्तानंी पृ. २४९–२५० वर स्पष् केले आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
स्वतःसम्भवी य औणचत्येन बणहरणप सम्भाव्यमानसिावो न केवलं भणिणतवशेनैवाणभणनष्ट्पन्नशरीरः । 

यथोदाहृतम् – ‘एवंवाणदणन’ इत्याणद । 
 
यथा वा – 
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णसणहणपच्छकण्िऊरा जाआ वाहस्स गस्व्वरी भमइ । 
मुत्ताहलरइअपसाहिािँ मज्झे सवत्तीिं ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
स्वतः संभवर्ारा, म्िर्जे प्रस्तुत प्रसंर्गािी सुसंर्गत असल्यामुळे प्रत्यक्षात देखील सभंव ूिकर्ारा, 

केवळ कल्पनामय िब्दयोजनेने शनर्ममलेला नव्िे. याचे उदािरर् “तो देवर्मर्ष…” इ. पूवी (उद द्योत – २ 
“अथणिन्ततमूल ध्वशन” वर) शदलेच आिे. 

 
लकवा (आर्खी एक उदािरर्), जसे– 
 
मोरशपसाचंी कर्णभरू्षरे् ल्यालेली पारध्याची पत्नी मोत्याचें दाशर्गने अंर्गावर घातलेल्या सवतींच्यामध्ये 

मोठ्या र्गवाने लिडते. 
 

लोचनम् 
 
न केवलणमणत । उस्क्तवैणच्य ंतावत् सवगथोपयोणग भवतीणत भावः । 
 
णशणखणपच्छकिगपूरा जाया व्याधस्य गर्वविी भ्रमणत । 
मुक्ताफलरणचतप्रसाधनाना ंमध्ये सपत्नीनाम् ॥ 
 
णशणखमािमारिमेव तदासक्तस्य कृत्यम् । अन्यासु त्वासक्तो हस्स्तनोऽप्यमारयणदणत णह 

वचनेनोक्तमुत्तमसौभाग्यम् । रणचताणन णवणवधभङ गीणभः प्रसाधनानीणत तासा ं
सम्भोगव्यणग्रमाभावात्तणिरचनणशल्पकौशलमेव परणमणत दौभाग्याणतशय इदानीणमणत प्रकाणशतम् । गवगश्च 
बाल्याणववेकाणदनाणप भवतीणत नाि स्वोस्क्तसिावः शङ्प्क्यः । एष चाथो यथा यथा वण्यगते, आस्ता ं वा 
विगना, बणहरणप यणद प्रत्यक्षाणदनावलोक्यते तथा तथा सौभाग्याणतशय ंव्याधवध्वा द्योतयणत ॥ २४ ॥ 

 
लोचन 

 
‘केवळ (कल्पनामय)’ इ. उततीचे वैशचत्र्य (म्िर्जे कल्पनामय िब्दयोजना) असेल, तर ¹ ते 

(वाच्याथण स्वतः संभवर्ारा असला तरी) कोर्त्यािी पशरन्स्थतीत उपयोर्गी पडतेच, िे तात्पयण. 
 
‘तो व्याध ह्या नूतन पत्नीवर आसतत असल्यामुळे तो फतत मोरच मारण्याची कामशर्गरी करू 

िकतो. पूवी शतच्या सवतींवर तो आसतत िोता, तेव्िा तो ित्तींचीदेखील शिकार करीत असे.’ अवातंर 
व्यंग्यवस्तु म्िर्नू सुचवनू प्रस्तुत नाशयकेचा खास आकर्षणकपर्ा सूशचत करण्यात आला आिे. ‘त्यानंी 
शनरशनराळया प्रकारानंी (मोत्याचें) अलंकार चढशवले आिेत’ असे वर्णन करून संभोर्गक्रीडेत भार्ग घेण्याचे 
काम त्यानंा मुळीच शिल्लक रािात नािी व म्िर्नू त्यानंा मोत्याचं्या अलंकारानंी नटण्यात आपले कौिल्य 
दाखशवरे् िेच मुख्य काम उरले आिे, व त्यामुळे आपल्या पतीचे मन आपल्याकडे वधूेन घेण्यास आता त्या 
अर्गदीच अमथण आिेत ² िे सूशचत केले आिे. या उदािरर्ात (‘र्गर्मवर्ी’ म्िर्जे र्गवणयुतत या िब्दाने र्गवण 
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उतत झाला असला तरी) व्यंग्याथण उघड केला आिे. अिी िकंािी घेण्याचे कारर् नािी, कारर् र्गवण िा 
लिानपर्ामुळे लकवा अशवचारीपर्ामुळे वाटू िकतो. ³ आशर् या पद्यातील वाच्याथण जसजसा अशधकाशधक 
वर्मर्ला जातो, लकवा वर्णनिी रािू दे, व्यविारातसुद्धा अिी पशरन्स्थशत प्रत्यक्ष वर्गैरे प्रमार्ानंी जसजिी 
अनुभवास येऊ लार्गते, तसतिी ती पशरन्स्थशत पारध्याच्या पत्नीच्या शठकार्ी असर्ारा मोिकपर्ाच 
अशधकाशधक प्रमार्ात सुचशवते. ⁴ ॥ २४ ॥ 

 
िीपा 

 
१ म्िर्जे स्वतः संभवर्ाऱ्या अथाला कवीच्या कल्पनासृष्ीची मदत नसली, तरी स्वतः संभवर्ारा अथणसुद्धा 
कशव सवणसामान्य मार्सापेक्षा शनराळया पद्धतीने माडंतो, म्िर्ून ती वर्णनाची शनराळी पद्धतिी व्यजंकत्वाला 
सवणप्रकारे उपयोर्गी पडते व आवशयक असतेच. 
 
२ मुळातील ‘दौभाग्य’ याचा अथण आम्िी ‘सौभाग्या’च्या (म्िर्जे मोिकपर्ाच्या) उलट घेतला आिे. पर् 
दौभाग्य म्िर्जे दुदैव असा अथण केला तरी चालण्यासारखा आिे. 
 
३ ‘िे केिवा!’ इ. (“उद द्योत – २ ‘२) अलंकाराची योग्य वळे येईल तेव्िाच तो वापरावा’” वरील) 
उदािरर्ातील व्यंग्याथण ज्याप्रमारे् ‘सूचकपरे्’ या िब्दाने वाच्य केला रे्गला आिे, त्याप्रमारे् या उदािरर्ात 
‘र्गर्मवर्ी’ या िब्दाने ‘व्याधपत्नीला आपल्या मोिकपर्ाची झालेली जार्ीव’ िा अथण उतत झाला आिे असे 
नािी. वाच्य अथाच्या पातळीवर ती र्गर्मवर्ी असण्याचे कारर् बाल्य लकवा अशवचारीपर्ा िे असू िकेल, पर् 
व्यंग्य अथाच्या पातळीवर ती आपल्या मोिकपर्ाच्या जार्ीवमुेळेच र्गवोन्नत झाली आिे. 
 
४ म्िर्ूनच िे स्वतः संभवर्ाऱ्या वाच्याथाच्या व्यजंकत्वाचे उदािरर् िोय. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
अथगशक्तेरलंकारो यिाप्यन्यः प्रतीयते । 
अनुस्वानोपमव्यङ्प्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ २५ ॥ 
 
वाच्यालङ्कारव्यणतणरक्तो यिान्योऽलङ्कारोऽथगसामर्थ्यात् प्रतीयमानोऽवभासते सोऽथगशक्त्युिवो 

नामानुस्वानरूपव्यङ्प्ग्योऽन्यो ध्वणनः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
ज्या उदािरर्ात (वाच्य) अथाच्या सामर्थ्याने दुसरा ‘अलंकार’ सूशचत िोत असेल, तो ध्वनीचा, 

अनुरर्नरूप व्यगं्याथण असलेला दुसरा प्रकार िोय. ॥ १५ ॥ 
 
वाच्य अथाच्या सामर्थ्याने वाच्य अलंकारािून शनराळाच अलंकार ज्या उदािरर्ात व्यंग्यत्वाने 

प्रकाशित िोतो, तो ध्वनीचा अनुरर्नरूप व्यगं्याथण असलेला, अथणितत्युद्भव नावाचा दुसरा प्रकार िोय. 
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लोचनम् 
 
एवमथगशक्त्युद भवो णिभेदो वस्तुमािस्य व्यञ्जनीयत्वे वस्तुध्वणनरूपतया णनरूणपतः । इदानीं 

तस्यवैालंकाररूपे ब्यञ्जनीयेऽलङ कारध्वणनत्वमणप भवतीत्याह–अथेत्याणद । न केवलं शब्दशक्तेरलङ कारः 
प्रतीयते पूवोक्तनीत्या यावदथगशक्तेरणप । यणद वा न केवलं यि वस्तुमािं प्रतीयते 
यावदलङ कारोऽपीत्यणपशब्दाथगः । अन्यशब्दं व्याचष्टे–वाच्येणत ॥ 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् अथणिन्ततमलू ध्वनीच्या दोन प्रकाराचें शववरर् करण्यात आले. त्या दोन्िी प्रकारामंध्ये 

व्यंर्गाथण िा शनव्वळ वस्तुस्वरूपी िोता, म्िर्ून ते दोन्िी प्रकार वस्तुध्वनीचे िोते. आता त्या अथणिन्ततमूल 
ध्वनीमध्ये व्यगं्याथण िा अलंकारस्वरूपी असल्यास तो ‘अलंकारध्वशन–’ देखील िोऊ िकतो, िे 
(काशरकाकार) ‘(वाच्य) अथाच्या सामर्थ्याने’ इ. िब्दानंी सारं्गतात. पूवी ¹ साशंर्गतल्याप्रमारे् द्व्यथी 
िब्दाचं्या सामर्थ्यामुळेच अलंकार सूशचत िोतो असे नािी, तर वाच्य अथाच्या सामर्थ्यानेिी िोतो. लकवा ज्या 
उदािरर्ात वाच्याथाच्या िततीमुळे केवळ वस्तूच सूशचत िोते असे नािी, तर अलंकारिी सूशचत िोतो (तो 
अथणिन्ततमलू ध्वशन िोय) असा अणप या (काशरकेतल्या) िब्दाचा अथण घेता येईल. (काशरकेतल्या) 
‘दुसऱ्या’ या िब्दाचे व्याख्यान (वृशत्तकार) ‘वाच्य अलंकारािून (शनराळाच अलंकार)’ इ. िब्दानंी कशरतात 
॥ २५ ॥ 

 
िीपा 
 
१. पूवी, म्िर्जे काशरका २–२१ मध्ये. 
२. अणप या िब्दाचा अन्वय दोन प्रकारानंी केल्यामुळे या सपूंर्ण वातयाचा अथणिी दोन प्रकारानंी लावता येतो. 
पशिल्या प्रकारात. ‘न केवलं शब्दशक्तेः … … अथगशक्तेरणप’ असा अन्वय केला आिे, तर दुसऱ्या प्रकारात न 
केवलं वस्तुमािम् … यावत् अलंकारोऽणप असा केला आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
तस्य प्रणवरलणवषयत्वमाशङ्प्क्येदमुच्यते– 
रूपकाणदरलङ्कारवगो यो वाच्यता ंणश्रतः । 
स सवो गम्यमानत्वं णबभ्रद भूम्ना प्रदर्वशतः ॥ २६ ॥ 
 
अन्यि वाच्यत्वेन प्रणसिो यो रूपकाणदरलङ्कारः सोऽन्यि प्रतीयमानतया बाहुल्येन 

प्रदर्वशतस्तिभवणिभगट्टोििाणदणभः । तथा च ससन्देहाणदषूपमारूपकाणतशयोक्तीना ं प्रकाशमानत्व ं
प्रदर्वशतणमत्यलङ्कारान्तरस्यालङ्कारान्तरे व्यङ्प्ग्यत्वं न यत्नप्रणतपाद्यम् ॥ २६ ॥ 
 
ध्वन्यालोक 
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याची उदािररे् शवरळाच सापडतील अिी कोर्ी िकंा घेईल, म्िर्ून (पढुील काशरकेत) असे 
म्िटले जात आिे की– 

 
रूपक वरै्गरे जे अलंकार ‘वाच्य’ रूपात आढळतात, ते सर्गळे व्यंग्य रूपानेदेखील असू िकल्याचे 

(आतापयंत) पुष्कळ वळेा दाखवले रे्गले आिे. ॥ २६ ॥ 
 
कािी उदािरर्ात वाच्य म्िर्ून प्रशसद्ध असलेले रूपक वरै्गरे अलंकार, दुसऱ्या शठकार्ी 

‘प्रतीयमान’ (सूशचत िोर्ारे) असल्याचे मान्यवर भट्टोद भटाशदकानंी पुष्कळ प्रमार्ावर दाखवले आिे. 
उदािरर्ाथण, ‘ससंदेि’ वरै्गरे अलंकारामंध्ये उपमा, रूपक व अशतियोन्तत सूशचत िोतात िे त्यानंी दाखवले 
असल्यामुळे एका (वाच्य) अलंकारातून दुसरा अलंकार सूशचत िोऊ िकतो, िे शसद्ध करण्यास प्रयास पडू 
नयेत. 

 
लोचनम् 

 
आशङ्प्क्येणत । शब्दशक्त्या श्लेषाद्यलङ कारो भासत इणत सम्भाव्यमेतत् । अथगशक्त्या तु 

कोऽलङ कारो भातीत्याशङ काबीजम् । सवग इणत प्रदर्वशत इणत च पदेमासम्भावनाि णमर्थ्यवैेत्याह । 
 
उपमानेन तत्त्वं च भेदं च वदतः पुनः । 
ससन्देहं वचः स्तुत्य ैससन्देहं णवदुयगथा ॥ 
इणत । 
तस्याः पाणिरय ंन मारुतचलत्पिाङ गुणलः पल्लवः । 
 
इत्यादावुपमा रूपकं वा ध्वन्यते । अणतशयोक्तेश्च प्रायशः सवालङ कारेषु ध्वन्यमानत्वम् । 

अलङ्कारान्तरस्येणत । यिालङ कारोऽप्यलङ कारान्तरं ध्वनणत यि वस्तुमािेिालङ कारो ध्वन्यत इणत 
णकयणददमसम्भाव्यणमणत तात्पयेिालङ कारान्तरशब्दो वृणत्तकृता प्रयुक्तो न तु प्रकृतोपयोगी; न 
ह्यलङ कारेिालङ कारो ध्यन्यत इणत प्रकृतमदः, अथगशक्त्युद भवे ध्वनौ वस्स्त्ववालङ कारोऽणप व्यङ्प्ग्य 
इत्येतावतः प्रकृतत्वात् । तथा चोपसंहारग्रन्थे ‘तेऽलङ काराः परा ंछाया ंयास्न्त ध्वन्यङ गता ंगताः’ इत्यि 
श्लोके वृणत्तकृत् ‘ध्वन्यङ गता चोभाभ्या ंप्रकाराभ्याम्’ इत्युपक्रम्य ‘तिेह प्रकरिाद्व्यङ्प्ग्यत्वेनेत्यवगन्तव्यम्’ 
इणत वक्ष्यणत । अन्तरशब्दो वोभयिाणप णवशेषपयायः; वैषणयकी सप्तमी, न तु प्राग्व्याख्यायाणमव 
णनणमत्तसप्तमी । तदयमथगः – वाच्यालङ कारणवशेषणवषये व्यङ्प्ग्यालङ कारणवशेषो 
भातीत्युदभिाणदणभरुक्तमेवेत्यथगशक्त्यालङ कारो व्यज्यत इणत तैरुपगतमेव । केवलं 
तेऽलङ कारलक्षिकारत्वािाच्यालङ कारणवशेषणवषयत्वेनाहुणरणत भावः ॥ २६ ॥ 

 
लोचन 

 
‘िकंा घेईल, म्िर्ून’ –द्व्यथी िब्दाचं्या सामर्थ्यामुळे श्लेर्ष ¹ (उपमा, रूपक) वरै्गरे अलंकाराचंा 

व्यंग्य स्वरूपात प्रत्यय येतो, िी र्गोष् सिज पटण्यासारखी आिे. पर् वाच्य अथाच्या सामर्थ्याने कोर्त्या 
अलंकाराची प्रतीशत व्यंग्य रूपाने संभवर्ार, िा शवचार या िकेंच्या मुळािी आिे. (अथाच्या िततीने व्यंग्य 
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अलंकाराची प्रतीशत) संभवर्ार नािी, िी कल्पना चुकीची आिे िे काशरकेतल्या ‘सर्गळे’ आशर् ‘(पुष्कळ 
वळेा) दाखशवले रे्गले आिे’ या िब्दानंी साशंर्गतले आिे. 

 
उपमानािी ² (उपमेयाचा) अभेद असेल काय असा सदेंि प्रकट करून मर्ग भेदिी वर्णन करून 

कशव जेव्िा वण्यण शवर्षयाची स्तुशत कशरतो, तेव्िा तो ‘ससदेंि’ अलंकार माशनतात. उदा. ‘िा शतचा िात आिे 
की ज्याची वाऱ्याने िलर्ारी सुटी पाने बोटासंारखी आिेत असा िा पल्लव (म्िर्जे पानाचंा घोस) आिे?’ इ. 
उदािरर्ात ³ उपमा म्िर्ा, लकवा रूपक म्िर्ा, सूशचत िोत आिे. आशर् अशतिययोन्तत तर जवळजवळ 
सर्गळयाच अलंकारातूंन ध्वशनत िोत असते. ⁴ ‘दुसरा अलंकार सूशचत’ इ. – जेथे वाच्याथण िा स्वतः 
अलंकार–स्वरूपाचा असूनिी दुसऱ्या अलंकाराला ध्वशनत कशरतो, तेथे केवळ वस्तुरूपी वाच्याथण 
अलंकाराला ध्वशनत करील यात असंभवनीयता कोठली असर्ार, या अशभप्रायाने वृशत्तकारानंी ‘दुसरा 
अलंकार’ िा िब्द वापरला आिे, प्रस्तुत शवर्षयाचा एक भार्ग म्िर्ून नव्िे. कारर् एक (वाच्य) अलंकार 
दुसऱ्या अलंकाराला सूशचत कशरतो िा मुद्दा येथे प्रस्तुत नािी, तर अथणिन्ततमूल ध्वनीमध्ये ज्याप्रमारे् वस्तु 
व्यंग्य असते, त्याप्रमारे् अलंकारिी व्यंग्य असतो इतकेच येथे प्रस्तुत आिे; आशर् िीच र्गोष् या शवर्षयाचा ⁵ 
समारोप कशरताना ‘ते अलंकार स्वतः सूशचत झाल्यामुळे ध्वशनकाव्याचे अंर्ग बनल्यास त्यानंा कमालीचे 
सैौंदयण प्राप्त िोते’ या काशरकाधाच्या ⁶ शववरर्ात ‘(अलंकाराचें) ध्वनीला अंर्गभतू िोरे् िे दोन प्रकारानंी 
संभवते’ अिी सुरुवात करून ‘त्या दोन प्रकारापंैकी या शठकार्ी प्रकरर्ामुळे ⁷ ते अलंकार व्यंग्य म्िर्नू 
ध्वशनकाव्याचे अंर्ग बनल्यास असे समजाव,े’ असे वृशत्तकार सारं्गतील. लकवा (‘अलंकारान्तर’ या सामाशसक 
िब्दातला) ‘अन्तर’ िा िब्द दोन्िी शठकार्ी ‘शवशिष्’ या अथाचा समजावा. अलंकारान्तरे ह्या (वृत्तीतील 
िब्दातल्या) सप्तमीचा अथण ‘शवर्षय’ िा घ्यावा, पूवीप्रमारे् ‘शनशमत्त’ िा घेऊ नये. ⁸ तेव्िा या शववचेनाचे 
तात्पयण असे :– एखाद्या उदािरर्ात एखादा अलंकार वाच्य असला, तर त्या उदािरर्ात त्या 
अलंकारामुळे दुसरा शवशिष् अलंकार प्रतीत िोऊ िकतो िे उद भट वर्गैरेंनी साशंर्गतलेच असल्यामुळे वाच्य 
अथाच्या व्यजकत्वसामर्थ्याने दुसरा अलंकार सूशचत िोतो िे त्यानंी मान्य केल्यासारखेच समजावयास 
िरकत नािी. मात्र त्याचंी भशूमका वाच्य अलंकाराचंी लक्षरे् कररे् िी असल्यामुळे अिी उदािररे् ⁹ म्िर्जे 
वाच्य अलंकाराचंाच एक प्रकार असे त्यानंी म्िटले, िा भावाथण. ॥ २६ ॥ 

 
िीपा 

 
१ श्लेर्ष अलंकारिी द्वयथी योजनेमुळे सूशचत िोऊ िकतो याचे उदािरर् पुढे कािी आवृशत्त, पृ. २७२ वर 
रम्या इणत इ. शदले आिे. 
 
२ भामि, काव्यालंकार, ३–४३ (व उद भट, काव्यालंकारसारसंग्रि, ६–२). 
 
३ ससंदेिाचे लक्षर् जरी अशभनवरु्गप्तानंी भामिावरून घेतले असले, तरी त्याचे वरील उदािरर् मात्र 
कोठून घेतले आिे, िे कळण्यास मार्गण नािी. शिवाय, या पद्याचा एकच चरर् अशभनवरु्गप्तानंी उद धृत केला 
असल्यामुळे त्या शठकार्ी िुद्ध ससंदेि आिे की शनश्चयर्गभण ससंदेि आिे, िेिी सारं्गता येत नािी. मात्र या 
एकाच चरर्ापुरता शवचार केला, तर िे िुद्ध ससंदेिाचे उदािरर् िोते व मर्ग ते भामिाच्या लकवा 
उद भटाच्या लक्षर्ािी जुळत नािी. 
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४ पुढे उद द्योत, ३, कािी आवृशत्त, पृ. ४६५ ते ४७० या शठकार्ी आनंदवधणनानंी िाच शवर्षय भामि, 
काव्यालंकार, २–८५ चा शनदेि करून चर्मचला आिे. 
 
५ म्िर्जे अलंकार िा व्यंग्य असू िकतो, या शवर्षयाचा. 
 
६ पािा, उद द्योत २, काशरका २८ वी. 
 
७ म्िर्जे अलंकाराचं्या व्यंग्यत्वाचे शववचेन चालू असल्यामुळे. 
 
८ अलंकारान्तरस्य अलंकरान्तरे व्यङं्प्ग्यत्वम् या वृत्तीतील वातयाचा अथण दोन प्रकारानंी लावता येईल असे 
अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्, पशिल्या प्रकारात अलंकारान्तरे यातील सप्तमी िी शनशमत्तवाचक म्िर्जे िेतुवाचक 
समजावी व अन्तर िब्दाचा अथण ‘अन्य लकवा दुसरा’ असा करावा. म्िर्जे त्या वातयाचा एक अथण ‘एका 
अलंकाराने दुसरा अलंकार सूशचत िोरे्’ असा िोईल. दुसऱ्या प्रकाराने अथण केल्यास सप्तमीचा अथण 
‘शवर्षय’ असा समजावा व ‘अन्तर’ याचा अथण ‘शवशिष्’ असा घ्यावा. मर्ग त्या वातयाचा अथण ‘(एका) शवशिष् 
अलंकाराच्या स्थळी (त्या अलंकारामुळे दुसरा) शवशिष् अलंकार सुचशवला जारे्’ असा िोईल. 
 
९ अिी उदािररे् म्िर्जे ज्यात एका अलंकारामध्ये दुसरा अलंकार व्यंग्य असतो अिी उदािररे्. एक 
अलंकार दुसऱ्या अलंकाराकडून सुचशवला जातो या मुद्याचा त्यानंी स्वतंत्रपरे् शवचार केला नािी, तर अिा 
उदािरर्ानंा त्यानंी वाच्य अलंकाराचंाच एक प्रकार माशनले. म्िर्जे “उद द्योत – १ ‘प्रयोजनवती लक्षर्ा’” 
वर आनन्दवधणनानंी लक्षर्ावाद्याचं्या संदभात ध्वणनमागो मनाक् स्पृष्टोऽणप न लणक्षतः असे जे म्िटले, तिाच 
तऱ्िेने उद भटाशद आलंकाशरकाचं्या बाबतीतिी तैः अलंकारध्वणनमागो मनाक् स्पृष्टोऽणप न लणक्षतः असे 
म्िर्ता येईल. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
इयत्पुनरुच्यत एव— 
अलङ्कारान्तरस्याणप प्रतीतौ यि भासते । 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मागो ध्वनेमगतः ॥ २७ ॥ 
 
अलङ्कारान्तरेषु त्वनुरिनरूपालङ्कारप्रतीतौ सत्यामणप यि वाच्यस्य व्यङ्प्ग्यप्रणतपादनौन्मुख्येन 

चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेमागगः । तथा च दीपकादावलङ्कारे उपमाया गम्यमानत्वेऽणप तत्परत्वेन 
चारुत्वस्याव्यवस्थानान्न ध्वणनव्यषदेशः । 

 
यथा— 
 
चंदमऊएणह णिसा िणलिी कमलेणह कुसुमगुच्छेणह लआ । 
हंसेणह सरअसोहा कव्वकहा सज्जिेणह कीरइ गरुई ॥ 
(चन्िमयखैूर्वनशा नणलनी कमलैः कुसुमगुच्छैलगता । 
हंसैश्शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः णक्रयते गुवी ॥ इणत च्छाया) 
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इत्याणदषपूमागभगत्वेऽणप सणत वाच्यालङ्कारमुखेनैव चारुत्व ंव्यवणतष्ठते न व्यङ्प्ग्यालङ्कारतात्पयेि । 
तस्मात्ति वाच्यालङ्कारमुखेनैव काव्यव्यपदेशो न्याय्यः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
पर् तरी एवढे साशंर्गतलेच पाशिजे की— 
 
ज्या उदािरर्ात दुसरा अलंकार सूशचत िोत असूनिी वाच्याथण िा त्या व्यंग्य अलंकारालाच 

मुख्यत्व देऊन सूशचत करण्यासाठी आिे असे वाटत नसेल, ते उदािरर् ध्वनीचे मानले जात नािी. ॥ २७ ॥ 
 
कािी (वाच्य) अलंकाराचं्या बाबतीत अनुरर्नरूप अलंकार सूशचत िोत असूनिी वाच्याथाचे 

सैौंदयण िे मुख्यतः व्यंग्याथण प्रशतपादन करण्यासाठी आिे असे प्रत्ययास येत नसेल, तर तो ध्वनीचा प्रान्त 
नव्िे. म्िर्ूनच दीपक वर्गैरे ¹ अलंकारामंध्ये उपमा सूशचत िोत असली, तरी मुख्य सैौंदयण उपमेत नसते, 
म्िर्ून त्या काव्याला ‘ध्वशनकाव्य’ िे नाव शदले जात नािी. 

उदा :— 
 
चन्द्रशकरर् रात्रीचे, कमले पुष्काशरर्ीचे, फुलाचें घोस वलेीचे, िंस िरदऋतूच्या िोभेचे व सज्जन 

(सहृदय) काव्यिास्त्रशवनोदाचे मािात्म्य वाढवतात. ² 
 
अिा उदािरर्ाचं्या पोटात उपमा असली, तरी त्यामंध्ये सैौंदयण िे वाच्यालंकारामुळेच प्रत्ययास 

येते, व्यंग्य उपमेला सैौंदयणदृष्ट्या प्राधान्य शदल्यामुळे नव्िे. म्िर्ून अिा उदािरर्ानंा वाच्यालंकारामुळेच 
‘काव्य’ िे नाव देरे् न्याय्य िोईल. 

 
लोचनम् 

 
ननु पूवैरेव यदीदमुक्तं णकमथं तव यत्न इत्याशङ्प्क्याहइयणदणत । अस्माणभणरणत वाक्यशेषः । 

पुनःशब्दस्तदुक्ताणिशेषद्योतकः । चन्दमऊ इणत । चन्िमयखूादीना ं न णनशाणदना णवना कोऽणप 
परभागलाभः । सज्जनानामणप काव्यकथा ं णवना कीदृशी साधुजनता । चन्िमयखैूश्च णनशाया गुरुकीकरिं 
भास्वरत्वसेव्यत्वाणद यस्त्क्रयते, कमलैनगणलन्याः शोभापणरमललक्ष्म्याणद, कुसुमगुच्छैलगताया 
अणभगम्यत्वमनोहरत्वाणद, हंसैः शारदशोभायाः श्रुणतसुखकरत्वमनोहरत्वाणद, तत्सवं काव्यकथायाः 
सज्जनैणरत्येतावानयमथो गुरुः णक्रयत इणत दीपकबलाच्चकास्स्त । कथाशब्द इदमाह – आसता ं
तावत्काव्यस्य केचन सूक्ष्मा णवशेषाः, सज्जनैर्ववना काव्यणमत्येष शब्दोऽणप ध्वंसते । तेषु तु सत्स्वास्ते 
[काव्यानुशासन, पृ. ३५६, आस्तां सुभगं काव्य ं काव्यशब्दस्य व्यपदेशभागणप असा पाठ.] सुभगं काव्यशब्दव्यपदेशभागणप 
शब्दसन्दभगमािम्; तथा तैः णक्रयते यथादरिीयता ंप्रणतपद्यते । इणत दीपकस्यवै प्राधान्य ंनोपमायाः । 

 
लोचन 

 
पर् काय िो, िे ³ जर पूवीच्या आलंकाशरकानंी साशंर्गतलेच आिे, तर मर्ग तुमची (तेच पनु्िा 

सारं्गण्यासाठी) यातायात किाला? अिी िकंा कोर्ी घेतल्यास शतच्या समाधानासाठी वृशत्तकार ‘पर् तरी 
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येवढे’ इ. सारं्गतात. िे वातय पूर्ण करण्याकशरता (‘साशंर्गतलेच पाशिजे’ यापूवी) ‘आम्िी’ िा िब्द अध्याहृत 
घ्यावा. वृशत्तकाराचंा ‘पर्’ िा िब्द, प्राचीनाचं्या सारं्गण्यािून आमचे म्िर्रे् वरे्गळे आिे िे दिणशवर्ारा आिे. ⁴ 
‘चंद्रशकरर्’ इ. – चंद्रशकरर् वर्गैरेंना रात्र इत्यादींशिवाय कोर्तेिी मोठेपर् प्राप्त िोत नािी. सहृदयानंािी 
त्यानंी काव्यसैौंदयाचे शववरर् केल्याशिवाय सहृदय कसे म्िर्ता येईल? ⁵ आशर् चदं्रशकरर्, कमळ फुलाचें 
घोस व िंस िे अनुक्रमे रात्र, कमशलनी, वले व िरदऋतूची िोभा यानंा अनुक्रमे उजळपर्ा व आनन्दप्रदता, 
सैौंद्रय व सुर्गधंाची लयलूट, आकर्षणकपर्ा व मनोिाशरत्व आशर् कर्णमधुर कूजन व आकर्षणक डौलदार चाल 
या प्रकारचे जे जे मोठेपर् प्राप्त करून देतात, ते ते सवण प्रकारचे मोठेपर् सहृदय काव्यसैौंदयाच्या चचेला 
प्राप्त करून देतात, िा इतका (उपमारूपी) अथण ‘मित्तव प्राप्त िोते’ या, एकदाच केलेल्या िब्दप्रयोर्गामुळे 
शनष्पन्न झालेल्या दीपक अलंकाराच्या योर्गाने ⁶ (व्यंग्य स्वरूपात) प्रकाशित केला जातो. ‘शववरर्’ या 
िब्दामार्गील अशभप्राय असा :– काव्याची कािी सूक्ष्म वैशिष्टे्य ⁷ तर रािूच द्या, पर् सहृदयाचं्या अभावी 
काव्य िे नाव देरे्िी ितय िोत नािी. पर् ते सहृदय उपन्स्थत असले म्िर्जे मात्र साधा िब्दसमुदायिी 
सुंदर व ‘काव्य’ या नावास पात्र ठरावा अिी योग्यता त्या िब्दसमुदायाला सहृदयामुंळे प्राप्त िोते. म्िर्जे 
त्या सहृदयाचं्या कतृणत्वामुळे तो साधा िब्दसमुदायदेखील लोकाचं्या आदरास प्राप्त िोतो. ⁸ म्िर्ून प्रस्तुत 
उदािरर्ात दीपक िाच (वाच्य) अलंकार मुख्य आिे, (व्यंग्य असलेला) उपमा िा अलंकार मुख्य नािी. ⁹ 

 
िीपा 
 
१ ‘दीपक’ अलंकाराच्या लक्षर्ासाठी पुढचीच, २ री टीप पिा. 
 
२ येथे ‘मािात्म्य वाढवण्याचे सामर्थ्यण’ िा साधारर् धमण चन्द्रशकरर्, कमले, फुलाचें घोस, िंस व सज्जन या 
सवांमध्ये आिे. म्िर्ून साम्य, म्िर्जे उपमा येथे व्यगं्य आिे. पर् िे वर्णन उपमेच्या स्वरूपात माडंरे् िा 
कवीचा मुख्य उदे्दि नािी. (प्रस्तुत व अप्रस्तुत अिा) अनेकामंध्ये असलेल्या रु्गर्शक्रयारूप साधारर् धमाचा 
प्रत्येकाबरोबर वरे्गवरे्गळा उल्लेख न कशरता तो एकदाच कररे् िे दीपकाचे लक्षर्. ते स्वरूप येथे कवीने 
आपल्या माडंर्ीला शदले, म्िर्ून येथे वाच्य अलंकार ‘दीपक’ असून तोच कवीला मुख्यत्वाने अशभपे्रत आिे. 
उपमा मुख्यतया अशभपे्रत नािी. ती तिी असती तर, त्याने आपल्या शलखार्ाला उपमेचे स्वरूप शदले 
असते. शिवाय या अलंकाराला ‘दीपक’ िेच नाव आिे, ‘उपमा’ िे नािी. ज्या अलंकारात जे प्रधान असेल, 
त्याला अनुसरूनच त्याला नाव शदले जाते. 
 

वरील उदािरर्ात सज्जन िे प्रस्तुत असून चंद्रशकरर् वर्गैरे सवण अप्रस्तुत आिेत. सहृदयाशिवाय 
काव्याचा ‘काव्य’ पर्ादेखील संपुष्ात येतो व त्याचे स्वरूप केवळ एक ‘वातय’ एवढेच उरते. 
 
३ िे म्िर्जे एका वाच्य अलंकारातून दुसरा अलंकार सूशचत िोऊ िकतो िा मुद्दा. 
 
४ उद भटाशदकानंी वाच्य अलंकाराच्या उदािरर्ातून व्यंग्य अलंकाराची प्रतीशत िोऊ िकते िे जरी 
दाखशवले असले तरी व्यंग्याथाचे प्रधानत्व लकवा र्गौर्त्व िा शववके त्यानंी मुळीच केला नािी. व्यंग्य अथण 
प्रधान असला तरच त्याला ध्वशन म्िर्ाव ेव तो र्गौर् असला तर ते रु्गर्ीभतूकाव्याचे उदािरर् समजाव ेिे 
ध्वशनकारानंीच प्रथम साशंर्गतले, असा अशभनवरु्गप्ताचं्या म्िर्ण्याचा रोख आिे. िा मुद्दा त्यानंी वळेोवळेी पृ. 
२००, ३८१, व पुढे कािी आवृशत्त, पृ. ४८६ वर पुन्िा पनु्िा साशंर्गतला आिे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

५ वस्तुतः िे व या पूवीचे वातय ‘चंद्रशकरर्’ इ. र्गाथेतल्या वर्णनािी सुसंर्गत नािी. र्गाथेत चंद्रशकरर् 
वर्गैरेंमुळे रात्र वर्गैरेंना, तसेच सहृदयामुंळे काव्यचचेला िोभा येते असे म्िटले आिे. पर् अशभनवरु्गप्ताचंी िी 
पशिली दोन वातये रात्र वर्गैरेंशिवाय चंद्रशकरर् वर्गैरेंना व काव्यचचेशिवाय सहृदयानंा िोभा येत नािी, अिी 
वरे्गळया रूपात माडंलेली आिे. यापढुील वातये मात्र र्गाथेतल्या माडंर्ीला धरून आिेत. 
 
६ ‘दीपक’ अलंकारासंबधंी माशिती वरती दुसऱ्या टीपेत शदलीच आिे. 
 
७ म्िर्जे काव्य िे ध्वशनकाव्य असरे्, रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्य असरे्, इ. सूक्ष्म वैशिष्टे्य. 
 
८ असा सहृदयाचंा मशिमा असल्यामुळेच लोचनाच्या प्रारंभीच्या मंर्गलाचरर्पर श्लोकात अशभनवरु्गप्तानंी 
सहृदयानंािी सरस्वती देवतेचे खरेखुरे चैतन्यस्वरूप म्िटले आिे. 
 
९ दीपकात ‘दीपन’ िे मुख्य असते व औपम्य र्गौर् असते िा मुद्दा पूवी “उद द्योत – १ आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ 
नव्िे”मध्ये आशर् ५ व्या टीपेत व २० व्या टीपेत येऊन रे्गलेच आिे. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यि तु व्यङ्प्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं ति व्यङ्प्ग्यमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः । यथा— 
 
प्राप्तश्रीरेष कस्मात्पुनरणप मणय तं मन्थखेदं णवदध्या– 
णन्निामप्यस्य पूवामनलसमनसो नैव संभावयाणम । 
सेतंु बध्नाणत भूयः णकणमणत च सकलिीपनाथानुयातः 
त्वय्यायाते णवतकाणनणत दधत इवाभाणत कम्पः पयोधेः ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
पर् ज्या शठकार्ी वाच्याथण िा व्यंग्याथाला मुख्यत्व देऊन त्याला सूशचत करण्यासाठीच असतो, 

त्या शठकार्ी व्यंग्याथाला अनुसरूनच त्याचे काव्यत्व ठरवरे् योग्य िोईल. जसे- 
 
“तू आलास की पढुीलप्रमारे् तकण  करीत बसल्यामुळे समुद्र कंशपत झाल्यासारखे भासते– ‘याला 

एकदा लक्ष्मी शमळाल्यावर िा पुन्िा माझे मंथन करून मला कष् किाला देईल? याचे मन आलस्यरशित 
असल्याने याने पूवी कधी शनद्रा घेतली असेल (व यापुढे िा मजवर शनद्रा घेईल) असे मला मुळीच ितय 
शदसत नािी. सवण भपू्रदेिाचें राजे याच्या आ्ेत असल्याने िा मजवर सेतु तरी किाला बाधंील?” 

 
लोचनम् 

 
एवं तु काणरकाथगमुदाहरिेन प्रदश्यास्या एव काणरकाया व्यवच्छेद्यबलेन योऽथोऽणभमतो यि 

तत्परत्व ं स ध्वनेमागग इत्येवंरूपस्तं व्याचष्टयेि स्त्वणत । ति च वाच्यालङ कारेि 
कदाणचद्व्यङ्प्ग्यमलङ कारान्तरं, यणद वा वाच्यालङ कारस्य सद भावमािं न व्यञ्जकता, 
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वाच्यालङ कारस्याभाव एव वेणत णिधा णवकल्पः । एतच्च यथायोगमुदाहरिेषु योज्यम् । उदाहरणत – 
प्राप्तेणत । कस्स्मंणश्चदनन्तबलसमुदायवणत नरपतौ समुिपणरसरवर्वतणन 
पूिगचन्िोदयतदीयबलावगाहनाणदना णनणमत्तने पयोधेस्तावत्कम्पो जातः । सोऽनेन सन्देहेनोत्पे्रक्ष्यते इणत 
ससन्देहोत्पे्रक्षयोः सङ करात्सङ करालङ कारो वाच्यः । तेन च वासुदेवरूपता तस्य नृपतेध्वगन्यते । यद्यणप 
चाि व्यणतरेको भाणत तथाणप स पूवगवासुदेवस्वरूपात्, नाद्यतनात् । अद्यतनत्वे भगवतोऽणप 
प्राप्तश्रीकत्वेनानालस्येन सकलिीपाणधपणतणवजणयत्वेन च वतगमानत्वात् । न च 
सन्देहोत्पे्रक्षानुपपणत्तबलािूपकस्याके्षपः, येन वाच्यालङ कारोपस्कारकत्व ं व्यङ्प्ग्यस्य भवेत् । यो 
योऽसम्प्राप्तलक्ष्मीको णनव्याजणवणजगीषाक्रान्तः स मा ं मर्थ्नीयाणदत्याद्यथगसम्भावनात् । न च पुनरपीणत 
पूवाणमणत भूय इणत च शब्दैरयमाकृष्टोऽथगः । पुनरथगस्य च कतृगभेदेऽणप समुिैक्यमािेिाप्युपपत्तःे । यथा पृर्थ्वी 
पंूवग कातगवीयेि णजता पुनरणप जामदग्न्येनेणत । पूवा णनिा च णसिा राजपुिाद्यवस्थायामपीणत णसिं 
रूपकध्वणनरेवायणमणत । शब्दव्यापारं णवनैवाथगसौन्दयगबलािूपिाप्रणतपत्तःे । 

 
यथा च– 
 
ज्योत्स्नापूरप्रसरधवले सैकतेऽस्स्मन् सरय्वा 
वादद यतंू सुणचरमभवस्त्सियनूोः कयोणश्चत् ॥ 
एकोऽवादीत्प्रथमणनहतं केणशनं कंसमन्यो 
मत्वा तत्त्वं कथय भवता को हतस्ति पूवगम् ॥ 
 
इणत केणचदुदाहरिमि पठस्न्त, तदसत्, भवतेत्यनेन शब्दबलेन वासुदेव इत्यथगस्य स्फुिीकृतत्वात् 

। 
 

लोचन 
 
अिा रीतीने काशरकेचा अथण उदािरर्ाने स्पष् करून याच काशरकेमध्ये कोर्ाला ध्वशन म्िर्ू नये िे 

जे साशंर्गतले आिे, त्याच्या आधाराने ‘जेथे वाच्याथण िा व्यंग्याथणपर म्िर्जे व्यंग्य अथालाच प्राधान्य देर्ारा 
असतो, तोच ध्वनीचा शवर्षय िोय’ िा जो काशरकाकाराला इष् असलेला अशभप्राय सूशचत िोतो; त्याचे 
शववरर् वृशत्तकार ‘पर् ज्या शठकार्ी’ इ. वातयाने कशरतात. आशर् त्या बाबतीत ¹ पुढील तीन प्रकारची 
पशरन्स्थती संभवते– १) कािी उदािरर्ातं एक अलंकार वाच्य असून त्यामुळे दुसरा अलंकार (प्राधान्याने) 
सूशचत िोतो, लकवा २) कािी उदािरर्ातं वाच्य अलंकार फतत ‘असतो’; तो व्यगं्य अलंकाराला सूशचत 
करीत नािी (तर त्या उदािरर्ातील वाच्य अलंकारािून शनराळयाच कारर्ामुळे व्यगं्य अलंकार सुचशवला 
जातो), लकवा ३) वाच्य अलंकार मुळी नसतोच (आशर् तरीिी व्यंग्य अलंकार प्रधानत्वाने सूशचत िोतो). या 
तीन प्रकारापंकैी कोर्ता प्रकार कोर्त्या शठकार्ी आिे िे आम्िी पुढे देर्ार असलेली व्यगं्य अलंकाराचंी 
उदािररे् पािून (सहृदयानंी) त्या उदािरर्ातील पशरन्स्थतीला अनुसरून ठरवाव.े 

 
आता वृशत्तकार अलंकारध्वनीची उदािररे् ‘तू आलास की’ इ. पद्यातूंन देतात. 
 
कोर्ी एक राजा आपल्या अर्गशर्त सैन्यसमुदायासि समुद्रशकनाऱ्यावर उभा असताना त्याच वळेी 

पूर्णचदं्र उर्गवरे्, त्या राजाचे सैन्य सार्गरात जलशविारासाठी उतररे्, वर्गैरे कारर्ामुंळे समुद्रात लाटा 
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उसळू लार्गल्या. तो कंप वरील श्लोकात साशंर्गतलेले शनरशनराळे संिय सार्गराने घेतल्यामुळे उत्पन्न झाला 
अिी कवीने उत्पे्रक्षा केल्याने ससंदेि आशर् उत्पे्रक्षा या वाच्य अलंकाराचें अंर्गाशर्गभावाने शमश्रर् प्रस्तुत 
श्लोकात असल्यामुळे येथे संकरालंकार वाच्य आिे. आशर् त्या वाच्य संकर अलंकारामुळे ‘राजा िा 
वासुदेवच आिे’ असे सूशचत िोते ² आशर् जरी येथे राजाचा वासुदेवािून उत्कर्षण (म्िर्जे व्यशतरेक 
अलंकार) व्यंग्यत्वाने प्रतीत िोत असला, तरी तो वासुदेवाच्या पूवीच्या स्वरूपाच्या ³ तुलनेने प्रतीत िोतो, 
आताच्या ⁴ वासुदेवाच्या स्वरूपाच्या तुलनेने नव्िे. आताच्या काळी भर्गवान वासुदेवालािी लक्ष्मी प्राप्त 
झाली आिे, तो वासुदेव आलस्यशवरशित आिे व सवण द्वीपाचं्या अशधराजानंा त्याने लजकले आिे, (म्िर्ून 
आताच्या वासुदेवािून तो राजा अशधक आिे असा बोध िोत नािी, त्या दोघाचं्या ‘अभेदा’चाच प्रत्यय येतो. 
⁵) 

 
आशर् या श्लोकात संदेि व उत्पे्रक्षा याचंी उपपशत्त (राजा व वासुदेव याचंा अभेद प्रत्ययास 

आल्याशिवाय) लार्गत नसल्यानेच रूपक िे या शठकार्ी (अथापत्तीने) अशनवायणपरे् प्रतीत िोत आिे आशर् 
म्िर्ून व्यगं्यरूपक िे या पद्यात वाच्याथाचे समथणनच करर्ारे आिे (व म्िर्नू िे रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे उदािरर् 
आिे, ध्वनीचे नािी) असे नव्िे. कारर्, ज्याला ज्याला लक्ष्मी म्िर्जे संपत्ती प्राप्त झालेली नािी व जो जो 
केवळ शवजयाच्याच इच्छेने पे्रशरत झालेला असेल, तो तो माझे मंथन करील, अिा प्रकारचा अथणिी घेरे् 
ितय आिे. (केवळ रूपकच अटळपरे् सूशचत िोईल असे नािी ⁶). बरे, (मार्गील ⁷ उदािरर्ामंधील 
‘सूचकपरे्’ इ. िब्दापं्रमारे्) या पद्यातील ‘पुन्िा,’ ‘पूवी,’ व ‘शफरून’ या िब्दामुंळे िे व्यंग्य रूपक वाच्य केले 
जात आिे असेिी नािी! कारर्, पुन्िा, शफरून इ, िब्दाचं्या अथांचे समथणन ‘त्या त्या शक्रयाचें कते वरे्गळे 
असले तरी त्या मंथनाशद शक्रयाचंा समुद्र िा आधार एकच आिे;’ असा अथण घेऊनिी िोऊ िकेल. उदा. 
पृर्थ्वी पूवी सिस्त्राजुणनाने लजकली िोती, पर् पनु्िा परिुरामाने लजकली. (तसे पूवी शवष्र्ूने माझे मंथन केले, 
आता िा राजािी पुन्िा माझे मंथन किासाठी करील?) तसेच िा राजा राजपतु्र वर्गैरे अवस्थातं असताना 
यानेिी शवष्र्ूप्रमारे् आधी शनद्रा घेतली असरे् ितय आिे. अिा रीतीने येथे ‘रूपकध्वशन’च आिे (म्िर्जे 
व्यंग्य रूपक वाच्यार्थ्याच्या समथणनासाठीच खची पडते असे नािी) िे शसद्ध झाले. कारर् येथील रूपक िे 
िब्दाच्या अशभधा या व्यापाराने प्रत्ययास येत नसून (वाच्य) अथाच्या व्यजंकत्व सामर्थ्यामुळेच ⁹ प्रत्ययास 
येते (म्िर्नू िा अथणिन्ततमूल रूपकध्वशनच आिे). वृत्तीतल्या ‘तू आलास की’ इ. श्लोकानंतर ‘आर्खी 
असे की’ िे िब्द व त्यानंतर पुढील श्लोक रूपकध्वनीचे उदािरर् म्िर्ून कािी लोक उद धृत कशरतात. 

 
“सरयू नदीच्या ह्या वाळवटंावर एकदा चादंरे् ओसंडून वािू लार्गनू ते वाळवटं पाढंरे िुभ्र शदसत 

असताना शसद्ध कोटीतील कोर्ातरी दोन तरुर्ाचंा खूप वळे वाद िोऊन पैज लार्गली. त्यापंैकी एक 
म्िर्ाला– ‘केिी’ राक्षस प्रथम मारला रे्गला. तर दुसरा म्िर्ाला — ‘कंस’ (प्रथम मारला रे्गला). तर (िे 
राजा!) खरे काय, त्याचा शवचार करून तू त्यापंैकी पशिल्याने कोर्ास माशरलेस ते सारं्ग.” 

 
पर् त्या लोकाचें मत बरोबर नािी, कारर् या श्लोकात ‘तू’ िा िब्द प्रत्यक्ष वापरला असल्याने येथे 

‘तू वासुदेवच आिेस’ िा अथण वाच्य झाल्यासारखा ¹⁰ आिे. 
 

िीपा 
 

१ त्या बाबतीत म्िर्जे व्यगं्य अलंकार प्रधानत्वाने सूशचत केला जाण्याच्या बाबतीत. 
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२ म्िर्जे येथे रूपक अलंकार प्राधान्याने सूशचत िोत आिे. 
 
३ म्िर्जे मंथनोदु्यतत शनद्रोन्मुख व सेतुबधंनोद्यत अिा वासुदेवाच्या मानाने. 
 
४ आताच्या म्िर्जे मंथनोत्तरकालीन, झोपेतून जार्गृत झालेल्या व सेतुबधंनोत्तरकालीन वासुदेवाच्या. 
 
५ ‘राजा िा पूवणकालीन शवष्र्िूून वरचढ आिे,’ असा व्यशतरेक अलंकार जरी येथे सूशचत िोत असला, तरी 
‘आताच्या शवष्र्ूिी त्या राजाचा अभेद’ िे रूपक येथे मुख्यत्वाने व्यंग्य आिे; िे रूपकध्वनीचे उदािरर् िोय, 
व्यशतरेकध्वनीचे नव्िे. 
 

जर्गन्नाथपंशडताने रसर्गंर्गाधर, पृ. ३२८ वर आनंदवधणनाचें वरील ‘तू आलास की’ इ. पद्य उद धृत 
करून ‘आनन्दवधणनाचें म्िर्रे् येथे रूपकध्वशन आिे असे असले तरी वस्तुतः येथे भ्राशंतमान् अलंकाराचा 
ध्वशन आिे’– असे आपले मत प्रकट केले आिे. याचे कारर् असे की, समुद्राला ‘िा राजा शवष्र्ु आिे’ अिी 
जार्ीव नसून ‘िा शवष्र्ूच आिे’ अिी त्याची समजूत झाली आिे. म्िर्जे समुद्राला राजा व शवष्र्ू असे 
आिायण्ान (म्िर्जे भेदाची जार्ीव) नािी, िा शवष्र्चू आिे अिी समुद्राला भ्राशंत झालेली असल्याने येथे 
‘भ्राशंतमान्’ सूशचत िोत आिे. 
 
६ पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् असे की, ‘राजा िा शवष्र्ूच आिे’ असे धरून चालल्याशिवाय समुद्राच्या मनात ‘िा माझे 
मंथन करील काय’ इ. िकंा उद भवरे् ितय नािी व त्या िकंावंर अवलंबून असलेली उत्पे्रक्षािी कशव करू 
िकर्ार नािी. म्िर्नू ‘समुद्र अिा िकंा घेतो’ याच्या म्िर्जे वाच्याथाच्या समथणनासाठीच व्यंग्य रूपक 
खची पडते, ते रूपक केवळ त्याच्या स्वतःसाठीच नािी, यास्तव िे रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे उदािरर् आिे, ध्वनीचे 
नािी. 
 

यावर अशभनवरु्गप्ताचें उत्तर असे की, समुद्राच्या मनात अिी िकंा उत्पन्न िोण्यास समुद्राने ‘िा 
राजा शवष्र्ु आिे’ असेच मानण्याची आवशयकता नािी. तो कोर्ीतरी राजा आिे असे माशनले तरी त्याने 
संपशत्त शमळशवण्यासाठी मंथन कररे् व पैलतीरावरील राजानंा लजकण्यासाठी सेतु बाधंरे् ितय आिे. अिा 
तऱ्िेने राजाला शवष्र्ु माशनले तरी, लकवा त्याला शवष्र्ु न माशनता कोर्ी एक पराक्रमी राजाच समजले तरी 
समुद्राच्या मनात असे संिय येरे् संभवनीय आिे. म्िर्ून अटळपरे् रूपकच प्रतीत िोते असे नािी; रूपक िे 
दोन ितयतापंकैी एक आिे, या कारर्ाने रूपक िे व्यंग्य मानावयाचे व ते वाच्याथाच्या शसद्धीसाठी 
आवशयक नसल्याने वाच्याथाचे अंर्ग नसून स्वतंत्र आिे, अत एव येथे रूपकध्वशनच मानावयाचा. 
 
७ ‘िे केिवा!’ इ. उदािरर्ातील शप्रयकर या नात्याने कृष्र्ाला लार्गू पडर्ाऱ्या व्यंग्याथाचे अन्स्तत्व 
‘सूचकपरे्’ या िब्दाने जसे उघड करून टाकले आिे, तसेच या श्लोकातील राजा िा शवष्र्चु आिे’ या 
व्यंग्याथाचे अन्स्तत्व ‘पुन्िा’, ‘पूवी’, ‘शफरून’ इ. िब्दानंी वाच्य केले आिे. कारर्, ते िब्द ‘राजा िा शवष्र्’ु 
या अथालाच वाचकापुढे खेचनू आर्ण्यास मदत कशरतात, असे पूवणपक्षाचे म्िर्रे्. 
 
८ राजपुत्र असताना जबाबदारी अंर्गावर पडलेली नसल्यामुळे झोप घेतलेली चालण्यासारखी िोती. राजा 
झाल्यावर मात्र त्याला झोपून चालर्ार नािी. त्याला सदैव प्रजाशितदक्ष असावयास पाशिजे. यासारख्या 
शवचारासाठी, पािा, रघुविं, ५–६६ मधील पुढील दोन चरर्– 
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तामेकस्तव णबभर्वत गुरुर्ववणनिः । 
तस्या भवानपरधुयगपदावलम्बी ॥ 

 
या श्लोकात राजा असलेल्या रघूला ‘शवशनद्र’ म्िटले असून राजपुत्र अजानेिी आता शवशनद्र व्िाव,े 

असे म्िर्ण्याचा िेतु आिे. प्रस्तुत श्लोकातील राजाचे ‘अनलसमनस्’ िे शविरे्षर् रघुविंातील वरील 
श्लोकातल्या ‘शवशनद्र’ या शविरे्षर्ाची आठवर् करून देर्ारे आिे. 
 
९ येथे अथणसैौंदयण म्िर्जे वाच्याथाचे ‘व्यंजकत्व’ िे सामर्थ्यण. 
 
१० वस्तुतः येथे भवता या िब्दाने उपमेयाचा शनदेि केलेला आिे. उपमान जो वासुदेव, त्याचा उल्लखे 
प्रत्यक्ष िब्दानंी केला नसून ‘त्याने केलेला केिी व कंस या दानवाचंा वध’ या कायांच्या वर्णनावरून वासुदेव 
िे उपमान सुचवले रे्गले आिे. तरीिी रूपक िे या शठकार्ी वाच्य झाले आिे असे अशभनवरु्गप्त का म्िर्तात 
िे समजत नािी. कारर् उपमेयाचािी उल्लखे येथे केला नसता, तर येथे रूपकच संभवर्ार नािी, आशर् मर्ग 
ते ध्वशनत िोण्याचा प्रशन दूरच. वृत्तीतील रूपकध्वनीच्या दोन्िी उदािरर्ात अनुक्रमे ‘तू’ व ‘मुख’ िी उपमेये 
िब्दानंी वाच्यच केली आिेत! तेव्िा ‘सरयू नदीच्या’ इ. उदािरर्ातिी फतत उपमेयच वाच्य असल्याने 
तेथेिी रूपकध्वशन मानावयास िरकत नसावी असे आम्िास वाटते. 

 
ध्वन्यालोकः 

 
यथा वा ममैव– 
लावण्यकास्न्तपणरपूणरतणदङ मुखेऽस्स्मन् 
स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताणक्ष । 
क्षोभं यदेणत न मनागणप तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराणशरय ंपयोणधः ॥ 
 
इत्येवंणवधे णवषयेऽनुरिनरूपकाश्रयेि काव्यचारुत्वव्यवस्थानािूपकध्वणनणरणत व्यपदेशो न्याय्यः । 
 
उपमाध्वणनयगथा– 
वीरािँ रमइ घुणसिारुिस्म्म ि तहा णपआथिुच्छङे्ग । 
णदणट्ठ णरउगअकंुभत्थलस्म्म जह बहललसदूरे ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
लकवा जसे माझाच पढुील श्लोक– 
 
“िे चञ्चल-शविाल-नयने! सवण णदग्भागानंा आपल्या लावण्यकातंीने भरून टाकर्ारे तुझे िे मुख 

आता िसरे झाले असतानािी या समुद्रात ज्या अथी थोडीिी खळबळ उत्पन्न िोत नािी, त्या अथी अर्गदी 
उघड आिे की, िा (समुद्र) म्िर्जे मूर्मतमंत जडपर्ाचा १. शनजीवपर्ाचा २. पाण्याचा) एक साठा आिे.” ¹ 
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अिासारख्या उदािरर्ात अनुरर्नासारख्या असलेल्या (म्िर्जे वाच्याथानंतर प्रतीत िोर्ाऱ्या) 
रूपकाच्या आधारेच काव्य संुदर झाले असल्यामुळे या काव्याला ‘रूपक-ध्वशन’ िे नाव देरे् न्याय्य िोईल. ² 

 
उपमाध्वनीचे उदािरर् जसे– 
 
“ित्रूंच्या ित्तींची दाट िेंदराने माखलेली र्गंडस्थळे पािून वीराचंी दृष्ी जिी आनंशदत िोते, तिी 

केिराच्या उटीमुळे ताबंडे झालेले आपल्या शप्रयाचें स्तन पािून िोत नािी.” 
 

लोचनम् 
 
लावण्य ं संस्थानमुस्ग्धमा, कास्न्तः प्रभा, ताभ्या ं पणरपूणरताणन संणवभक्ताणन हृद्याणन संपाणदताणन 

णदङ मुखाणन येन । अधुना कोपकालुष्ट्यादनन्तरं प्रसादौन्मुख्येन स्मेरे ईषणिहसनशीले । तरलायते 
प्रसादान्दोलनणवकाससुन्दरे अणक्षिी यस्यास्तस्याः आमन्ििम् । अथ चाधुना न एणत, वृत्त े तु क्षिान्तरे 
क्षोभमगमत् । कोपकषायपािलं स्मेरं च तव मुखं सन्ध्यारुिपूिगशशधरमण्डमेवेणत भाव्य ं क्षोभेि 
चलणचत्ततया सहृदयस्य । न चैणत तत्सुव्यक्तमन्वथगतोऽय ं जलराणशजाड्यसञ्चयः । जलादयः शब्दा 
भावाथगप्रधाना इत्युक्तं प्राक् । अि च क्षोभो मदनणवकारात्मा सहृदयस्य त्वमुखावलोकनेन 
भवतीतीयत्यणभधाया णवश्रान्ततया रूपकं ध्वन्यमानमेव । वाच्यालङ कारश्चाि श्लेषः, स च न व्यज्जकः । 
अनुरिनरूपं यिूपकमथगस्क्तव्यङ्प्ग्य ं तदाश्रयेिेह काव्यस्य चारुत्वं व्यवणतष्ठते । ततस्तेनैव व्यपदेश इणत 
सम्बन्धः । तुल्ययोजनत्वादुपमाध्वन्युदाहरियोलगक्षिं स्वकण्ठेन न योणजतम् । 

 
वीरािा ंरमते घुसृिारुिे न तथा णप्रयास्तनोत्ङ गे । 
दृष्टी णरपुगकुम्भस्थले यथा बहलणसन्दूरे ॥ 
 
प्रसाणधतणप्रयतमाश्वासनपरतया समनन्तरीभूतयुित्वणरतमनस्कतया च दोलायमानदृणष्टत्वेऽणप 

युिे त्वराणतशय इणत व्यणतरेको वाच्यालङ कारः । ति तु येय ं ध्वन्यमानोपमा णप्रयाकुचड्मलाभ्या ं
सकलजनिासकरेष्ट्वणप शािवेषु मदगनोद्यतेषु गजकुम्भस्थलेषु तिशेन रणतमाददानानाणमव [कल्पलताशववेक, 
पृ. १४७, रणतमयानाणमव असा पाठ.] बहुमान इणत 

 
सैव वीरताणतशयचमत्कारं णवधत्त इत्युपमायाः प्राधान्यम् । 
 

लोचन 
 
लावण्य म्िर्जे अवयवाचं्या ठेवर्ीचा मोिकपर्ा. काशंत म्िर्जे तजेलदारपर्ा. त्या दोिोंच्या 

योर्गाने ज्या मुखाने सवण शदग्भार्ग व्यापून टाकले आिेत म्िर्जे रमर्ीय केले आिेत. आता म्िर्जे त्या 
मुखावरील रोर्षाची लाली मावळून त्यावर प्रसन्नता शदसू लार्गली असल्यामुळे ‘स्मेर’ म्िर्जे ते मंदन्स्मत 
करू लार्गले असताना. तरल म्िर्जे चंचल आशर् आयत म्िर्जे प्रसन्नतेच्या लिरींनी भरून जाऊन पूर्ण 
शवकशसत झाल्यामुळे मनोिर शदसत आिेत नेत्र शजचे, शतला (तरलायताशक्ष! या शविरे्षर्ाने) संबोशधले आिे. 
आर्खी असे की, समुद्राला कािी क्षर्ापूवी (म्िर्जे आकािात पूर्णचदं्र असताना) भरती येत िोती, आशर् 
आता (तुझे प्रसन्न मुख पािून) मात्र त्याला भरती येत नािी. तुझे कोपाच्या ताबंसुपर्ामुळे आरतत झालेले 
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आशर् िसरे मुख म्िर्जे सायंकालीन ताम्रवर्ी पूर्णचदं्राचे लबबच िोय आशर् (तो समुद्र सहृदय असता तर) 
तो क्षुब्ध व्िावयास पाशिजे िोता. कारर् सहृदयाचे मन (सैौंदयाच्या दिणनाने) अन्स्थर िोते. पर् िा सार्गर 
क्षुब्ध िोत नािी, म्िर्ून िे अर्गदी स्पष् आिे की, िा सार्गर जलरािी या आपल्या नावाला िोभेल असा 
जडपर्ाचा साठाच िोय. जल (म्िर्जे जड ³) वर्गैरे िब्द मुख्यतया ‘भाव’ वाचक म्िर्जे रु्गर्धमणवाचक 
असतात िे मारे्ग ⁴ साशंर्गतलेच आिे. आशर् या शठकार्ी तुझ्या मुखाच्या दिणनाने सहृदयाच्या मनात 
मदनशवकार या स्वरूपाचा क्षोभ म्िर्जे अस्वस्थपर्ा उत्पन्न िोतो, पर् सार्गरामध्ये िोत नािी, (म्िर्ून तो 
जडपर्ाचा शढर्गारा आिे) ह्या इततया अथाचा बोध करून शदल्यावर अशभधेचे कायण संपते. ⁵ म्िर्ून तुझे मुख 
िा चंद्रच िोय िे रूपक (येथे वाच्य नसून) व्यंग्यच आिे. या शठकार्ी वाच्य अलंकार श्लेर्ष िा आिे, पर् तो, 
मुखचदं्र िे रूपक सूशचत करीत नािी. ⁶ रूपक िे या शठकार्ी अनुरर्नात्मक म्िर्जे सलंक्ष्यक्रम असून 
वाच्याथाच्या सामर्थ्याने सूशचत िोर्ारे आिे व त्यामुळेच या पद्यात काव्यसैौंदयण शनष्पन्न झालेले आिे, म्िर्ून 
येथील ध्वशनप्रकाराला वृशत्तकारानंी ‘रूपकध्वशन’ म्िटले आिे. यापुढील दोन उपमाध्वनीच्या उदािरर्ाचंी 
पशरन्स्थती तिीच आिे (म्िर्जे त्यातंिी उपमा प्राधान्याने सूशचत िोत असल्यामुळे ‘उपमाध्वशन’च आिे), 
म्िर्ून वृशत्तकारानंी त्या दोन उदािरर्ानंा (उपमाध्वनीचे) लक्षर् कसे लार्गू पडते याचे स्वतःच्या िब्दात 
शववरर् केले नािी. 

 
‘वीराचंी दृशष्’ इ. –अलंकारानंी सजलेल्या आपल्या शप्रयतमाचें समाधान करण्यास उत्सुक 

झाल्यामुळे आशर् अर्गदी तोंडािी आलेल्या युद्धात उडी घेण्यासाठी मनात आतुरता उत्पन्न झाली आिे 
म्िर्ून वीराचंी नजर दोिोंकडेिी आंदोशलत िोत असली, तरी युद्धाच्या बाबतीतली त्याचंी धादंल 
(शप्रयतमाचें सान्त्वन करण्यापेक्षा अशधक) प्रबल आिे, म्िर्ून या पद्यातील वाच्य अलंकार ‘व्यशतरेक’ िा 
आिे. पर् ित्रूंच्या ित्तींची र्गडंस्थळे सवण लोकानंा घाबरवनू सोडर्ारी आशर् सैशनकानंा शचरडण्यास उदु्यतत 
झालेली असली, तरी त्यानंा शदलेली शप्रयाचं्या स्तनकशलकाचंी उपमा या वर्णनातून सूशचत िोत आिे. त्या 
उपमेमुळे त्या वीरानंा ित्तींची र्गंडस्थळे रर्गडण्यात शप्रयतमाचें स्तन रर्गडण्याचा आनंद िोत असल्यामुळे 
त्यानंा त्या र्गंडस्थळाशंवर्षयी आदर वाटतो म्िर्ून ती उपमाच वीराचें शवस्मयकारक िौयण प्रत्ययास 
आर्ण्यास कारर्ीभतू, अत एव मुख्य आिे. ⁷ 

 
िीपा 
 
१ रार्ग सोडून आता प्रसन्न झालेल्या नाशयकेला उदे्दिून नायकाने म्िटलेले िे वातय आिे. 
 
२ “तुझे मुख चन्द्रच” िे रूपक या शठकार्ी मुख्यतया सूशचत िोत आिे. 
 
३ ‘डलयोरभेदः’ म्िर्जे ड व ल िे वर्ण एकच लकवा पशरवतणनीय समजावते असा एक संकेत असल्याने 
वस्तुतः “जलराशि” असलेल्या समुद्राला “जडराशि” असेिी आपोआपच म्िटले जाते. नाशयकेच्या प्रसन्न 
मुखचन्द्राला पािून या समुद्राच्या मनात खळबळ उत्पन्न व्िायला पाशिजे िोती, पर् तरीिी तो थंडच 
असल्याने त्याला “जडराशि” म्िटले आिे. 
 
या शठकार्ी ‘जडराशि–जलराशि’ असा श्लेर्षालंकार वाच्य असला, तरी व्यंग्य रूपक त्याच्यावर मुळीच 
अवलंबून नािी 
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४ पािा, “उद द्योत – १ ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’” वरील या ओळी. 
 
५ अशभनवरु्गप्ताचं्या या म्िर्ण्यावरून या वातयातून ्ात िोर्ारा सवणच अथण ‘वाच्य’ आिे असा समज 
िोईल, पर् त्यातला ‘सहृदयाच्या मनात मदनशवकाररूपी अस्वस्थपर्ा उत्पन्न िोतो’ िा भार्ग वाच्य नसून 
व्यंग्यच आिे व तो समासोन्तत अलंकाराच्या पद्धतीने सुचशवलेला आिे. 
 
६ ‘जलराशि’ या िब्दात िब्दलेर्ष व ‘क्षोभ’ या िब्दात अथणश्लेर्ष आिे. तथाशप ते दोन्िी िब्द काढून टाकून 
त्याचं्याऐवजी लोलत्वमेणत न मनागणप तेन मन्ये । संवेदनाणवकल एव णह णसन्धुरेषः । अिी िब्दाचंी योजना 
केली, म्िर्जे श्लेर्ष अलंकार काढून टाकला, तरीिी ‘मुखचन्द्र’ िे रूपक सूशचत िोतेच. 
 
७ मात्र येथे उपमाध्वशन असला, तरी त्याचेिी पयणवसान िवेटी वीररसाच्या ध्वनीमध्येच िोते. पािा, 
“उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्च’ नसतो” व “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथणच काव्याचा आत्मा 
िोय’” वरील लोचनातील ‘वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन’ … इ. वातये. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
यथा वा ममैव णवषमबािलीलायामसुरपराक्रमिे कामदेवस्य— 
तं ताि णसणरसहोअररअिाहरिस्म्म णहअअमेक्करसं । 
लबबाहरे णपआिं णिवेणसअ ंकुसुमबािेि ॥ 
(तत्तषेा ंश्रीसहोदररत्नाहरिे हृदयमेकरसम् । 
णबम्बाधरे णप्रयािा ंणनवेणशतं कुसुमबािेन ॥ इणत च्छाया) 
आके्षपध्वणनयगथा– 
स वक्तुमणखलाञ् शक्तो हयग्रीवाणश्रतान् गुिान् । 
योऽम्बुकुम्भैः पणरच्छेदं ज्ञातंु शक्तो महोदधेः ॥ 
 
अिाणतशयोक्त्या 

हयग्रीवगुिानामविगनीयताप्रणतपादनरूपस्यासाधारितणिशेषप्रकाशनपरस्याके्षपस्य प्रकाशनम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
लकवा माझ्याच ‘शवर्षमबार्लीले’ तले कामदेवाने असुरावंर पराक्रम र्गाजवला, त्यावळेचे (पुढील) 

उदािरर्– 
 
“त्या असुराचें जे मन, लक्ष्मीबरोबर (समुद्रातून) शनघालेली रत्ने (अमृत) शिरावनू घेण्याकडे 

लार्गले िोते, ते मदनाने त्याचं्या शप्रय पत्नींच्या पक्वलबबासारख्या अधरावंर रंु्गतवले. 
 
‘आके्षपध्वनी’चे उदािरर्— 
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“ियग्रीवाच्या शठकार्ी असर्ाऱ्या सवण रु्गर्ाचें वर्णन कररे् त्यालाच जमेल की, जो पाण्याच्या 
घार्गरींनी मिासार्गरातल्या पाण्याचे मोजमाप कररे् जार्ू िकेल.” 

 
यात (वाच्य) असलेल्या ‘अशतियोतती’ ने ियग्रीवाचे रु्गर् अवर्णनीय आिेत असे सारं्गरे् िे ज्याचे 

स्वरूप आिे, व त्या द्वारे त्याच्या असामान्यपर्ाचा प्रत्यय घडवरे् िे ज्याचे उशद्दष् आिे, असा ‘आके्षप’ 
सुचवला जात आिे. 

 
लोचनम् 

 
असुरपराक्रमि इणत । िैलोक्यणवजयो णह तिास्य वण्यगते । तेषामसुरािा ंपातालवाणसना ंयःै पुनः 

पुनणरन्िपुरावमदगनाणद लक लक न कृत्ं, तद धृदयणमणत यत्तभे्यस्तेभ्योऽणतदुष्ट्करेभ्योऽप्यकम्पनीयव्यवसाय ंतच्च 
। श्रीसहोदरािामत एवाणनवाच्योत्कषािाणमत्यथगः । तेषा ंरत्नानामा समन्तािरिे एकरसं तत्परं यद धृदयं 
तत्कुमुमबािेन सुकुमारतरोपकरिसम्भारेि णप्रयािा ं णबम्बाधरे णनवेणशतम्, 
तदवलोकनपणरचुम्बनदशनमािकृतकृत्यताणभमानयोणग तेन कामदेवेन कृतम् । तेषा ं हृदय ं यदत्यन्तं 
णवणजगीषाज्वलनजाज्वल्यमानमभूणदणत यावत् । अिाणतशयोस्क्तवाच्यालङ कारः । प्रतीयमाना चोपमा । 
सकलरत्नसारतुल्यो णबम्बाधर इणत णह तेषां बहुमानो वास्तव एव । अत एव न रूपकध्वणनः । 
रूपकस्यारोप्यमाित्वेनावास्तवत्वात् । तेषामसुरािा ं वस्तुवृत्त्यवै सादृश्य ं स्फुरणत । तदेव च सादृश्य ं
चमत्कारहेतुः प्राधान्येन । अणतशयोक्त्येणत । वाच्यालङ काररूपयेत्यथगः । 
अविगनीयताप्रणतपादनमेवाके्षपस्य रूपणमष्टप्रणतषेधात्मकत्वात् । तस्य प्राधान्य ं णवशेषििारेिाह–
असाधारिेणत । 

 
लोचन 

 
‘असुरावंर पराक्रम र्गाजशवला, त्यावळेी’– कारर् त्या (म्िर्जे शवर्षमबार्लीला या) गं्रथात मदनाने 

तै्रलोतयावर शमळशवलेल्या शवजयाचे वर्णन केले आिे. त्याचें म्िर्जे पाताळात रािर्ाऱ्या त्या असुराचें, की 
ज्यानंी वारंवार इन्द्राची नर्गरी उद्ध्वस्त कररे् इ. काय काय कृत्ये केली नािीत (अिा असुराचें). आशर् ते 
हृदय म्िर्जे ज्याचा उत्साि ती ती अशतिय दुष्कर कमे करण्यापासून ढळला नािी, असे (हृदय). 
लक्ष्मीबरोबर (समुद्रातून) शनघालेली–म्िर्ूनच ज्याचंा उत्कृष्पर्ा यथाथणपरे् वर्णन कररे् ितय नािी अिी 
रत्ने, असा भावाथण. ती रत्ने ‘आ’ म्िर्जे सवणप्रकारे आपल्याच ताब्यात घेण्याकडे ‘एकरस’ म्िर्जे तन्मय 
झालेले जे त्याचें मन, ते ‘कुसुमबार्ाने’ म्िर्जे ज्याची फुले िी साधनसामग्री अशतिय कोमल आिे अिा 
मदनाने, त्याचं्या पे्रयसीच्या पक्वलबबतुल्य अधरोष्ठावंर रंु्गतशवले, म्िर्जे त्या अधरोष्ठाकंडे एकटक पािरे्, 
त्याचंी चुंबने घेरे् व त्यावंर दंतक्षते कररे् ¹ या र्गोष्ी करूनच त्या मनाला कृताथणतेचा अशभमान वाटावा असे 
कामदेवाने करून टाकले. त्याचें हृदय म्िर्जे जे केवळ देवानंा लजकण्याच्या ज्वलंत इच्छेने प्रदीप्त झाले, 
ते. या पद्यात ‘अशतियोन्तत’ िा अलंकार वाच्य आिे ² आशर् उपमा िी व्यंग्य आिे. कारर्, सवणश्रेष्ठ 
रत्नाइंतका लबबाधर अशभलर्षर्ीय असल्यामुळे त्या असुरानंा लबबाधराशवर्षयी वाटर्ारा आदर वस्तुन्स्थतीस 
धरूनच आिे. म्िर्ूनच या पद्यात रूपकध्वशन नािी (तर ‘उपमाध्वशन’च आिे). कारर् रूपकामध्ये 
उपमेयावर उपमानाचा आरोप केला जात असल्याने रूपकालंकार िा अ-वास्तव (म्िर्जे कशवकन्ल्पत) 
असतो. ³ त्या दैत्यानंा रत्ने व शप्रयाचें लबबाधर यामंध्ये खरोखरच सारखेपर्ा वाटत िोता आशर् तो 
सारखेपर्ाच येथे (सहृदयानंा) मुख्यतः सैौंदयाची प्रतीशत करून देर्ारा आिे. 
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‘अशतियोततीने’ — म्िर्जे अशतियोन्तत नावाच्या ⁴ वाच्य अलंकाराने. जे वस्तुतः सारं्गावयाची 
इच्छा आिे त्याचा इन्कार कररे् िे आके्षपाचे स्वरूप असल्याने प्रस्तुत श्लोकात ियग्रीवाचे रु्गर् अवर्णनीय 
आिेत असे सुचशवरे् अिा स्वरूपाचा आके्षप अलंकार आिे. ‘असामान्यपर्ाचा प्रत्यय घडशवर्ारा’ या 
शविरे्षर्ाच्या द्वारे तो व्यगं्य आके्षपच येथ प्रधान आिे िे वृशत्तकारानंी साशंर्गतले आिे. ⁵ 

 
िीपा 
 
१ मूळ लोचनात ‘दिणन’ असा पाठ आिे, पर् त्यापेक्षा कल्पलताशववके, पृ. १४७ वरील ‘दिन’ िा पाठ 
कन्ल्परे् िे आम्िासं अशधक योग्य वाटते, कारर् ‘अवलोकना’ नंतर पुन्िा दिणन िा िब्द वापररे् म्िर्जे 
पुनरुन्तत िोते. 
 
२ प्रस्तुत र्गाथेचा अनुवाद आम्िी अशभनवरु्गप्तानंा अनुसरून केला आिे, पर् ‘रत्ने म्िर्जे चौदा रत्ने व शप्रया 
म्िर्जे असुराचं्या स्वशप्रया’ िे मत हृद्य वाटत नािी. रत्न म्िर्जे अमृत व शप्रया म्िर्जे मोशिनी िा अथण 
अशधक समपणक वाटतो. कारर्, असुराचें मन ‘एकरस’ झाले िोते असे म्िटले आिे. असुरानंा मुख्यतः अमृत 
पाशिजे िोते, इतर रत्नासंाठी त्यानंी मंथन आरंशभले नव्िते. मुळातील णपआिं िे बिुवचन प्राकृतामध्ये 
ललर्गवचनाचंा वापर िशैथल्याने केला जात असल्यामुळे वापरले असाव.े काव्यप्रकाि, झळकीकर सपंाशदत 
आवृत्तीत पृ. ६९३ वर झळकीकरानंीिी णप्रयािा ं णप्रयायाः मोणहन्याः असे शववरर् केले आिे. कािी शविरे्ष 
कारर् नसताना, समुद्रमंथनात मग्न झालेल्या असुरानंा एकाएकी स्वशप्रयाचंी आठवर् िोण्यापेक्षा त्याचें मन 
समोर असलेल्या मोशिनीकडे आकर्मर्षले जारे् िे अशधक स्वाभाशवक वाटते. तसेच येथे वाच्य अलंकार 
‘अशतियोन्तत’ आिे या आनंदवधणनाचं्या व अशभनवरु्गप्ताचं्या मतापेक्षा ‘पयाय’ आिे िे मम्मटाचे म्िर्रे् 
अशधक ग्राह्य वाटते. तथाशप पयाय अलंकारिी अशतियोततीवर आधारलेला असतो, या दृष्ीने त्या दोघाचें 
म्िर्रे् समथणनीय आिे. एकच र्गोष् कालातंराने अनेक शठकार्ी जारे् लकवा असरे् िे ‘पयाय’ अलंकाराचे 
लक्षर् िोय. त्या असुराचें मन एकीकडून काढून दुसरीकडे रंु्गतवले रे्गले िा वाच्य पयाय अलंकार, पर् 
मोशिनीचा अधररस अमृतासारखा िी उपमा प्रामुख्याने सूशचत झाली आिे. 
 
३ उपमेमध्येदेखील कशवकल्पना असते, पर् ‘उपमेय उपमानासारखे आिे’ िे म्िर्रे् ‘उपमेय िे उपमानच 
आिे’ या म्िर्ण्यापेक्षा वस्तुन्स्थतीला अशधक जवळचे आिे. 
 
४ येथे अशभनवरु्गप्तानंी वाच्य अलंकार ‘अशतियोन्तत’ आिे असे म्िटले आिे. पर् वस्तुतः येथील वाच्य 
अलंकार (अशतियोन्ततमूलक) ‘शनदिणना’ िा आिे. अथात् बिुतेक सवणच अलंकाराचं्या मुळािी 
अशतियोन्तत असते म्िर्नू येथेिी तिी अशतियोन्तत आिे, पर् िी वस्तुतः ‘शनदिणना’च. ‘जो असे कशरतो, 
तो तसे कशरतो’ असे वर्णन जेथे असून त्या दोन वातयाचंा संबधं जुळरे् सकृद्दिणनी असंभवनीय भासते, पर् 
तात्पयण ‘त्याचे असे कररे् त्याच्या तसे करण्यासारखे आिे’ असे उपमेसारखे असते, तेथे ‘शनदिणना’ िा 
अलंकार असतो. ियग्रीवाचे रु्गर्वर्णन कररे् म्िर्जे पाण्याच्या घार्गरींनी मिासार्गराचे पार्ी मोजण्यासारखे 
आिे, असा वरील उदािरर्ाचा रोख आिे. या वाच्य शनदिणनेतून ियग्रीवाचे रु्गर् अ-वर्णनीय आिेत असा, 
रु्गर्ाचं्या वर्णनीयत्वाचा शनरे्षध सूशचत िोत आिे. 
 

शनरे्षधालाच आके्षप अलंकार समजाव े असे आनंदवधणनाचें मत शदसते. यावर ‘शनरे्षधाचा आभास 
म्िर्जे आके्षप’ असे माझे मत असल्यामुळे वरील उदािरर्ात (ज्यात शनरे्षधाचा आभास नसून शनरे्षधच आिे) 



 

अनुक्रमणिका 

आके्षपाचे नाव नािी अिी ‘अलंकारसवणस्व’ कार रुय्यकाने टीका केली आिे. पर् जर्गन्नाथपंशडताने 
आनंदवधणनाची बाजू घेऊन रुय्यकाचा खरपूस समाचार घेतला आिे. तो रुय्यकास उदे्दिून म्िर्तो की, –
शनरे्षधाचा आभास म्िर्जेच आके्षप अिी कािी वदेाची आ्ा नव्िे, लकवा पूवीच्या काव्यिास्रकाराचेंिी तसे 
मत नािी, लकवा शनरे्षधाभासालाच आके्षप का म्िर्ाव ेयाबाबत तू एखादे समपणक कारर्िी शदले नािीस. तसे 
कािी असते, तर आम्िी ध्वशनकाराचं्या म्िर्ण्याकडे दुलणक्ष करून तुझ्या म्िर्ण्यावर श्रद्धा ठेवली असती. 
वास्तशवक याच्या उलटच कररे्, म्िर्जे तुझ्या म्िर्ण्याकडे दुलणक्ष करून ध्वशनकाराचं्या सारं्गण्यावरच 
श्रद्धा ठेवरे् आम्िाला अशधक योग्य वाटते. कारर् आलंकाशरकानंी (काव्यिास्रकारानंी) ज्या मार्गाने जारे् 
योग्य आिे तो मार्गण जर कोर्ी व्यवन्स्यत दाखवला असेल, तर तो ध्वशनकारानंीच! 

 
भामिाने इष्टस्य प्रणतषेधः इव म्िर्जे शनरे्षधाच्या आभासाला आके्षप म्िटले आिे. पर् आनंदवधणनानंी 

आके्षपध्वनीचे जे उदािरर् शदले आिे, त्यावरून खराखुरा शनरे्षध िािी आके्षपच िोय, असे त्याचें मत शदसते. 
दण्डीनेिी ‘काव्यादिा’ त (२–१२०) प्रणतषेधोस्क्तराके्षपः असे म्िटले आिे व पुढे मम्मटानेिी, 
‘काव्यप्रकािा’त (पृ. ६५४) वक्तुणमष्टस्य णनषेधः असे आके्षपाची व्याख्या कशरताना म्िटले आिे. 
 
५ ियग्रीवाचे रु्गर् असामान्य िोते िे सारं्गण्याचा कवीचा उदे्दि असल्याने ‘त्याचे रु्गर् अवर्णनीय आिेत’ िा 
व्यंग्य आके्षप येथे मुख्य आिे. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
अथान्तरन्यासध्वणनः शब्दशस्क्तमूलानुरिनरूपव्यङ्गयोऽथगशस्क्तमूलानुरिनरूपव्यङ्प्ग्यश्च 

सम्भवणत । तिाद्यस्योदाहरिम– 
 
देव्वाअत्तस्म्म फले लक कीरउ एणत्तअ ंपुिो भणिमो । 
कंकेणल्लपल्लवाः पल्लवािँ अण्िाि ि सणरच्छा ॥ 
 
पदप्रकाशश्चाय ंध्वणनणरणत वाक्यस्याथान्तरतात्पयेऽणप सणत न णवरोधः । 
 
णितीयस्योदाहरिं यथा– 
 
णहअअठ्ठाणबअमण्िंु अिरुण्िट् ठमुहं [कािी आवृत्तीमध्ये (पृ. २६७) ‘अवरुण्र्मुिं’ असा पाठ.] णह मं पसाअतं । 
अवरिस्स णव ि हु दे बहुजािअ रोणसउं सकं्क ॥ 
(हृदयस्थाणपतमन्युमरुष्टमुखीमणप मा ंप्रसादयन् । 
अपरािस्याणप न खलु ते बहुज्ञ रोणषतंु शक्यम् ॥ इणत च्छाया) 
अि णह वाच्यणवशेषेि सापराधस्याणप बहुज्ञस्य कोपः कतुगमशक्य इणत समथगकं 

सामान्यमस्न्वतमन्यत्तात्पयेि प्रकाशते । 
 

ध्वन्यालोक 
 



 

अनुक्रमणिका 

अथान्तरन्यास-ध्वशन दोन प्रकारचा असू िकतो– (१) िब्दिन्ततमलू अनुरर्नासारखा व्यंग्याथण 
असलेला, व (२) अथणिन्ततमूल अनुरर्नासारखा व्यंग्याथण असलेला. त्यापंैकी पशिल्या (िब्दिन्ततमलू) 
प्रकाराचे उदािरर्– 

 
“फळ ¹ िे दैवाच्या अधीन असल्यामुळे काय करर्ार? पर् आम्िी इतके म्िर्तो की, ताबंड्या 

अिोकाचे पल्लव दुसऱ्या वृक्षाचं्या पल्लवापं्रमारे् नािीत.” ² 
 
िा ध्वशन ‘फळ’ या पदातून प्रकाशित िोर्ारा असल्याने एकूर् वातयाचे तात्पयण दुसऱ्या अथाकडे 

असले, तरी त्यामुळे (या ध्वनीिी त्या दुसऱ्या अथाचा) कािी शवरोध नािी. 
 
“मी माझा रार्ग माझ्या मनातच ठेवला आिे. तो माझ्या चेिऱ्यावर मी प्रकट केला नािी, तरीिी तू 

मला प्रसन्न करू पािात आिेस. तेव्िा तुला पुष्कळच कळते आिे (असे शदसते). तू अपराध केला असलास, 
तरी तुझ्यावर रार्गावरे् ितय नािी.” 

 
या श्लोकाच्या ‘तुझ्यावर रार्गावरे् ितय नािी’ या ‘शविरे्ष’ स्वरूपाच्या वाच्याथाच्या सामर्थ्याने, 

‘ज्याला पुष्कळ कळते असा मनुष्य जरी अपराधी असला, तरी त्याच्यावर रार्गावरे् अितय आिे’ िा त्या 
शविरे्ष स्वरूपाच्या अथािी समथणक म्िर्नू संबदं्ध असलेला ‘सामान्य’ स्वरूपाचा दुसरा अथण, प्रधानत्वाने 
सूशचत िोत आिे. ³ 

 
लोचनम् 

 
सम्भवतीत्यनेन प्रसङ गाच्छब्दशस्क्तमूलस्याि णवचार इणत दशगयणत । 
दैवायत्त ेफले लक णक्रयतामेतावत्पुनभगिामः । 
रक्ताशोकपल्लवाः पल्लवानामन्येषा ंन सदृशाः ॥ 
 
अशोकस्य फलमािाणदवन्नास्स्त, लक णक्रयता,ं पल्लवास्त्वतीव हृद्या इतीयताणभधा समाप्तैव । अि 

फलशब्दस्य शस्क्तवशात्समथगकमस्य वस्तुनः पूवगमेव प्रतीयते, लोकोत्तरणजगीषातदुपायप्रवृत्तस्याणप णह फलं 
सम्पल्लक्षिं दैवायत्त ं कदाणचन्न भवेदपीत्येवंरूपं सामान्यात्मकम् । नन्वस्य सवगवाक्यस्याप्रस्तुतप्रशंसा 
प्राधान्येन व्यङ ग्या तत्कथमथान्तरन्यासस्य व्यङ ग्यता, ियोयुगगपदेकि प्राधान्यायोगाणदत्याशङ क्याह– 
पदप्रकाशेणत । सवो णह ध्वणनप्रपञ्चः पदप्रकाशो वाक्यप्रकाशशे्चणत वक्ष्यते । ति फलपदेऽथान्तरन्यासध्वणनः 
प्राधान्येन । वाक्ये त्वप्रस्तुतप्रशंसा । तिाणप पुनः फलपदोपात्तसमर्थ्यगसमथगकभावप्राधान्यमेव 
भातीत्यथान्तरन्यासध्वणनरेवायणमणत भावः । 

 
हृदये स्थाणपतो न तु बणहः प्रकणितो मन्युयगया । अत एवाप्रदर्वशतरोषमुखीमणप मा ं प्रसादयन् हे 

बहुज्ञ, अपरािस्याणप तव न खलु रोषकरिं शक्यम् । अि बहुजे्ञत्यामन्ििाथो णवशेषे पयगवणसतः । अनन्तरं 
तु तदथगपयालोचनाद्यत्सामान्यरूपं समथगकं प्रतीयते तदेव चमत्कारकाणर । सा णह खस्ण्डता सती 
वैदग्ध्यानुनीता तं प्रत्यसूया ं दशगयन्तीत्थमाह । यः कणश्चिहुज्ञो धूतगः स एव ं सापराधोऽणप 
स्वापराधावकाशमाच्छादयतीणत मा त्वमात्मणन बहुमानं णमर्थ्या ग्रहीणरणत । अस्न्वतणमणत । णवशेषे सामान्यस्य 
संबित्वाणदणत भावः । 



 

अनुक्रमणिका 

लोचन 
 
‘असू िकतो’ असे म्िर्ण्यामुळे िब्दिन्ततमूल अथान्तरन्यासध्वनीचा शवचार येथे जाता जाता केला 

जात आिे असे वृशत्तकार दिणशवतात. ‘फळ िे दैवाच्या’ इ. — ‘आम्र वर्गैरे वृक्षानंा असते, त्याप्रमारे् अिोक 
वृक्षाला फळ नसते. त्याला कोर् काय करर्ार? पर् अिोकाचे पल्लव मात्र कमालीचे मोिक असतात.’ 
इततया अथाचा बोध करून शदल्यावर (र्गाथेतील िब्दाचं्या) अशभधेचे काम सपंलेच. त्यानंतर या पद्याच्या 
वाच्याथाचे समथणन करर्ारा (कमांचे फळ दैवाधीन) िा जो सवणसामान्य स्वरूपाचा अथण आिे, तो पद्याच्या 
पूवाधातच साशंर्गतल्याचे लक्षात येते. अलौशकक शवजय शमळशवण्याची मित्तवाकाकं्षा मनात धरून त्या 
शवजयप्राप्तीचे उपाय योजण्यास प्रवृत्त झालेल्यालािी त्याचें, वैभव या स्वरूपाचे फळ दैवाच्या अधीन 
असल्याने एखाद्या वळेी शमळर्ारिी नािी, िा तो सवणसामान्य स्वरूपाचा अथण िोय. ⁴ 

 
‘पर् काय िो, िी सवणच र्गाथा मुख्यतया ‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ िा अलंकार सूशचत करीत आिे, ⁵ मर्ग 

येथे अथान्तरन्यास (प्रधानत्वाने) व्यंग्य कसा असेल? कारर्, एका उदािरर्ात दोन अलंकार एकाच वळेी 
मुख्य कसे असू िकतील?’ या िकेंचे उत्तर वृशत्तकार ‘पदातून प्रकाशित िोर्ारा’ इ. िब्दानंी देतात. 
कारर्, ध्वनीचे सवणच प्रकार पदप्रकाि व वातयप्रकाि या दोन प्रकारचे असतात िे पढेु ⁶ सारं्गण्यात येईल. 
त्या दोन प्रकारापंकैी वरील उदािरर्ातील ‘फल’ या (द्व्यथणबोधक) िब्दानेच अथान्तरन्यासध्वशन 
प्राधान्याने प्रकाशित िोतो. वातयातून मात्र अप्रस्तुतप्रिसंा (प्राधान्याने प्रकाशित िोते ⁷). पर् त्या दोिोंतिी 
‘फल’ या द्व्यथणबोधक िब्दाने सूशचत िोर्ारा समर्थ्यण–समथणकसंबधं िाच अशधक उत्कटत्वाने प्रत्ययास 
येत असल्याने िे उदािरर् अथान्तरन्यासध्वनीचेच िोय, िा भावाथण. 

 
‘शजने आपला रार्ग मनातच ठेशवला आिे, बािेर दाखशवला नािी, अिा मला. म्िर्नूच मी माझ्या 

चेिऱ्यावर माझा रार्ग प्रकट केला नसतानािी मला प्रसन्न करू पािर्ाऱ्या िे धूतण शप्रयकरा! तू माझ्यािी 
(बेइमानीपर्ाचा) अपराध केला असलास तरी मला तुझ्यावर खरोखर रार्गावरे् ितय िोत नािी.’ या 
शठकार्ी िे धूता (पुष्कळच समजू िकर्ाऱ्या)! या सबंोधनामुळे वरील उदािरर्ातील एकूर् अथाला 
पयणवसानी शवशिष् अथाचे स्वरूप प्राप्त िोत आिे. पर् त्यानंतर मात्र शवशिष् व्यततीला उदे्दिून असलेला तो 
अथण लक्षात घेतल्यामुळे त्याचे समथणन करर्ारा जो सामान्य स्वरूपाचा व्यगं्य अथण प्रतीत िोतो, तोच 
चमत्कार वाटावयास लावर्ारा आिे. कारर् ती नाशयका प्रर्याच्या बाबतीत वशंचत झाल्यामुळे तो 
चतुरपर्ाने शतची मनधरर्ी करू पािात आिे, म्िर्ून ती त्याच्याशवर्षयीचा आपला शतरस्कार प्रकट 
करण्यासाठी त्याला पुढीलप्रमारे् म्िर्त आिे – ज्या कोर्ा लबाडाला पुष्कळ समजते, तो पे्रयसीचा 
अपराध करूनिी आपल्या अपराधावर असेच ⁸ पाघंरूर् घालीत असतो; तेव्िा आपर्च फार समजदार 
आिोत असा (खोटा) मोठेपर्ा तू आपल्याकडे घेऊ नकोस. ⁹ ‘संबद्ध असलेला’ –कारर् सामान्य 
स्वरूपाच्या अथाचा शविरे्ष स्वरूपाच्या अथािी समथणक म्िर्ून संबधं असतो, िा भावाथण. 

 
िीपा 
 
१ अिोक वृक्षाला आबंा वर्गैरेंप्रमारे् फळच नसते. काय करर्ार? पर् त्याची पालवी मात्र कमालीची मनोिर 
असते, या वाच्याथाचा बोध करून शदल्यावर अशभधेचे काम संपते. मर्ग ‘फळ’ िा िब्द द्व्यथी असल्याने 
वरील वाच्याथाखेरीज दुसरा, ‘सामान्य’ स्वरूपाचा अथण– ‘लोकोत्तर शवजय शमळवण्याच्या इच्छेने त्याच्या 
प्राप्तीसाठी प्रयत्न करर्ारासिी वैभवरूपी फळ दैवाधीन असल्याने एखादे वळेी शमळतिी नािी’ असा– 
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लरे्गच सूशचत िोतो. तो वाच्याथाचे समथणन करर्ारा असल्याने येथे ‘अथान्तरन्यास’ िा अलंकार सूशचत 
िोतो. 
 
२ र्गाथासप्तिती, ३– ७९ मध्ये पुढीलप्रमारे् पाठ आिे– कंकेणल्लपल्लवािं ि पल्लवा होंणत साणरच्छा. 
 
३ अवमाशनत नाशयकेला नायकाने आपल्या चातुयाने प्रसन्न केल्यावर त्याच्याबद्दलची आपली असूया प्रकट 
करीत ती असे सुचवीत आिे की, ज्यानंा पुष्कळ समजते अिी सर्गळीच धूतण मार्से आपला अपराध असाच 
दडवनू ठेवतात व त्यामुळे तुलाच आपल्या करामतीबद्दल फार अशभमान वाटायला नको आिे. येथे ‘पुष्कळ 
कळर्ारा’ अिा अथाचे सम्बोधन वापरले आिे, त्यामुळे नायकाला लार्गू पडर्ारा ‘शविरे्ष’ स्वरूपाचा अथण 
वाच्य आिे व ‘ज्यानंा पुष्कळ कळते अिी सर्गळीच धूतण मार्से ... ...’ इ. सामान्य स्वरूपाचा अथण सूणचत 
िोत आिे. मर्ग त्या सामान्याने पशिल्या शविरे्षाचे िोर्ारे समथणनिी सूशचत िोत असल्याने येथे सवण वातयातून 
अथान्तरन्यासध्वशन प्रकाशित िोत आिे. 
 
४ ‘ध्वशनर्गाथापशञ्जका’ या ग्रन्थाच्या िस्तशलशखतामध्ये लोचनातील या वातयानंतर 
तस्मादथान्तरन्यासध्वणनरेवायम् असे वातय आिे. त्याचा अथण— म्िर्ून या पद्यात अथान्तरन्यास िा 
अलंकारच प्रधानत्वाने सूशचत झाला.’ लोचनातील वातयानंतरच िे वातय असल्यामुळे मूळ लोचनातिी िे 
वातय असण्याची ितयता आिे. (पािा, ध्वशनर्गाथापशञ्जका, भाडंारकार प्राच्यशवद्यासंिोधनमशंदर, 
िस्तशलशखताचंी सूशच, खंड १२, क्रमाङ क १८२). 
 
५ कारर् येथे अिोकवृक्ष या अप्रस्तुताच्या वर्णनावरून एखाद्या थोर व्यततीला, योग्य प्रयत्न करूनिी 
आलेले अपयि िा प्रस्तुत अथण सुचशवला जात आिे. 
 
६ पुढे, म्िर्जे उद द्योत ३, काशरका १ व २ यामंध्ये. 
 
७ मारे्ग “उद द्योत – १ सारािं, व्यंर्गाथणयुतत-अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ वरे्गळा” वर आनंदवधणनानंी 
अप्रस्तुतप्रिसेंच्या ज्या उदािरर्ात सूशचत प्रस्तुत अथण प्रधान असेल, ते ध्वनीचे उदािरर् समजाव े असे 
म्िटले िोते. अप्रस्तुतप्रिसंा या अलंकारामध्ये वाच्याथण अप्रस्तुत असल्यामुळे प्रस्तुत असलेला सूशचत अथण 
िा अप्रस्तुत असलेल्या वाच्याथाच्या शसद्धीसाठी खची पडतो, म्िर्ून ते उदािरर् (वाच्यशसद ध्यंर्ग) 
रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे िोय. पर् ज्या उदािरर्ात वाच्याथण प्रस्तुतच असून त्यामुळे प्रथम एक अप्रस्तुत अथण सूशचत 
िोतो व त्या सूशचत अप्रस्तुत अथामुळे दुसरा प्रस्तुत अथण सूशचत िोतो, त्याच उदािरर्ात सबधं ‘अप्रस्तुत– 
प्रिसंा’ अलंकार प्रधानत्वाने सूशचत िोतो. म्िर्ून तेथे अप्रस्तुतप्रिसंा अलंकाराचा ध्वशन असतो असे 
मानाव.े 
 

वरील ‘फळ िे दैवाच्या अधीन’ इ. उदािरर्ात रततािोक वृक्षाच्या जवळच असलेली एखादी 
व्यन्तत बोलत आिे अिी पशरन्स्थशत असल्यास रततािोकाचा वृत्तान्त िा ‘प्रस्तुत’ िोतो. त्यावरून ‘प्रयत्न 
करून अयिस्वी िोर्ाऱ्या कोर्ािी थोर पुरुर्षाची िकीकत िा अप्रस्तुत अथण सुचशवला जातो व त्यावरून या 
प्रकारच्या कोर्ातरी शवशिष् ‘प्रस्तुत’ व्यततीची िकीकत सूशचत केली जात असते. म्िर्ून ते 
अप्रस्तुतप्रिसंालङ कारध्वनीचे उदािरर् िोय. या अप्रस्तुतप्रिसंालङ कारध्वनीचा शवर्षय पुढे लोचनात 
कािी आवृशत्त, पृ. २७४–२७५ येथे ढंुढल्लतंो इ. उदािरर्ाच्या अनुर्षंर्गाने शववशेचला आिे. 
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८ असेच, म्िर्जे तू जसे घालीत आिेस, तसेच. 
 
९ म्िर्जे मी तुझ्यावर रार्गवाव ेइततयािी लायकीचा तू नािीस, िे तात्पयण. 
 
ध्वन्यालोकः 
 

व्यणतरेकध्वणनरप्युभयरूपः सम्भवणत । तिाद्यस्योदाहरिं प्राक्प्रदर्वशतमेव । णितीयस्योदाहरिं 
यथा– 

जाएज्ज विुिेसे खुज्जो णच्चअ पाअवो गणलअवत्तो । [काव्यानुिासन, पृ. ७८ व कल्पलताशववेक पृ. १४८ वर सशडअपत्तो 
असा पाठ.] 

मा मािुसस्म्म लोए चाएक्करसो दणरिो अ ॥ 
[जायेय वनोिेशे कुब्ज एव पादपो गणलतपिः । 
मा मानुषे लोके त्यागैकरसो दणरिश्च ॥ इणत च्छाया ।] 
 
अि णह त्यागैकरसस्य दणरिस्य जन्मानणभनन्दनं िुणितपिकुब्जपादपजन्माणभनन्दनं च 

साक्षाच्छब्दवाच्य ं तथाणवधादणप पादपात्तादृशस्य षुंस उपमानोपमेयत्वप्रतीणतपूवगकं शोच्यतायामाणधक्य ं
तात्पयेि प्रकाशयणत ॥ 

 
उत्पे्रक्षाध्वणनयगथा– 
चन्दनासक्तभुजगणनःश्वासाणनलमूस्च्छगतः । 
मूच्छगयत्येष पणथकान् मधौ मलयमारुतः ॥ 
 
अि णह मधौ मलयमारुतस्य पणथकमूच्छाकाणरत्वं मन्मथोन्माथदाणयत्वेनैव । तत्त ु

चन्दनासक्तभुजगणनःश्वासाणनलमूस्च्छगतत्वेनोत्पे्रणक्षतणमत्युत्पे्रक्षा साक्षादनुक्ताणप 
वाक्याथगसामर्थ्यादनुरिनरूपा लक्ष्यते । न चैवंणवधे णवषये इवाणदशब्दप्रयोगमन्तरेिासम्बितैवेणत शक्यते 
वक्तुम् । गमकत्वादन्यिाणप तदप्रयोगे तदथावगणतदशगनात् । यथा– 

 
ईसाकलुसस्स णव तुह मुहस्स िं [काव्यानुिासन, पृ. २६, नर् ु व कल्पलताशववेक प.ृ १४९, र्र् ु असा पाठ.] एस 

पुस्ण्िमाचंदो । 
अज्ज सणरसत्तिं पाणवऊि अगें णच्चअ पि माइ ॥ 
[ईष्ट्याकलुषस्याणप तव मुखस्य नन्वेष पूर्विमाचन्िः । 
अद्य सदृशत्वं प्राप्याङ ग एव न माणत ॥] इणत च्छाया । 
 
यथा वा– 
 
िासाकुलः पणरपतन् पणरतो णनकेतान् 
पंुणभनग कैणश्चदणप धस्न्वणभरन्वबस्न्ध। 
तस्थौ तथाणप न मृगः क्वणचदङ्गनाणभ – 
राकिगपूिगनयनेषुहतेक्षिश्रीः ॥ 
शब्दाथगव्यवहारे च प्रणसणिरेव प्रमािम् । 
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ध्वन्यालोक 
 
‘व्यणतरेकध्वणन’ देखील दोन्िी (िब्दिन्ततमूल व अथणिन्ततमूल) प्रकारचा संभवतो. त्यापंैकी 

पशिल्याचे उदािरर् पूवी (सूयाचे जे शकरर्.... वर्गैरे, “उद द्योत – २ श्लेर्षमूलक (िब्दिन्ततमलू) 
ध्वनीसंबधंी पात मते” वर) शदलेच आिे. दुसऱ्या (अथणिन्ततमूल) प्रकाराचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्– 

 
‘एक वळे एखाद्या वनप्रदेिात मी एखादा पाने र्गळून रे्गलेला, पोक आलेला, वडेावाकडा वृक्ष म्िर्ून 

जन्माला आलो तरी चालेल, पर् या मानवलोकात केवळ दानच करण्याची ओढ असलेला आशर् दशरद्री 
म्िर्ून जन्माला येरे् नको. ¹ 

 
या उदािरर्ात दानाचीच ओढ असर्ाऱ्या दशरद्र्याचा जन्म नको असरे् व पाने र्गळून पडलेल्या 

बाकड्याशतकड्या वृक्षाचा जन्म मान्य असरे् िा अथण प्रत्यक्ष िब्दानंीच वाच्य झाला आिे. व तो वाच्य अथण 
तिा प्रकारच्या वृक्षािी तिा प्रकारच्या मार्साचे प्रथम साम्य सुचवनू मर्ग त्या वृक्षाच्या अवस्थेपेक्षा त्या 
मार्साची अवस्था अशधक िोचनीय आिे या व्यंग्य अथाला प्रकाशित कशरतो. 

 
‘उत्पे्रक्षा’ ध्वनीचे उदािरर् पढुीलप्रमारे् – 
 
“चन्दनवृक्षानंा कवटाळून बसलेल्या सपाच्या शनःश्वासाचं्या झोतामुंळे मनू्च्छणत झालेला (१. 

वाढलेला, २. मूच्छा आलेला) मलयपवणताकडचा वारा वसंतऋतूत वाटसरानंा बेिुद्ध कशरतो.” 
 
या उदािरर्ातल्या वाटसरानंा मलयाकडील वारा वसंतऋतूत मून्च्छणत कशरतो, ते वस्तुतः त्यानंा 

तो मदनव्यथेने व्याकुळ कशरतो, म्िर्ूनच! पर् ते मून्च्छणत कररे् चन्दनाला वटेोळे घातलेल्या सपाचे 
(शवर्षारी) शनःश्वास त्यात शमसळल्यामुळे आिे, िी उत्पे्रक्षा ² ‘जर्ू काय’ वर्गैरेसारख्या िब्दानंी प्रत्यक्ष वाच्य 
केली नसली, तरी संपूर्ण वातयाथाच्या सामर्थ्याने वाच्याथाच्या मार्गािून अनुरर्नाप्रमारे् प्रकट िोते. आशर् 
अिा उदािरर्ात ‘जर्ू काय’ वर्गैरे िब्द वापरले नसतील तर ‘चन्दनवृक्षानंा कवटाळून मून्च्छणत झालेला’ 
इ. शविरे्षर् शनरथणकच ठरेल असे म्िर्ता येत नािी, ³ ‘कारर्, इतर उदािरर्ातंिी तसे (म्िर्जे ‘जर् ूकाय 
इ.) िब्द न वापरतािी व्यजंनेमुळे तसा अथण समजतो, असे आढळते. उदा.— तुझे मुख ईष्येमुळे मशलन 
झाले आिे, म्िर्ूनच केवळ, िा पौर्मर्मेचा चन्द्र आज त्या मुखाच्या बरोबरीला आला व त्यामुळे तो स्वतःच्या 
िरीरातिी मावत नािी!’ ⁴ 

 
लकवा जसे– 
 
“भयाने व्याकुळ झालेला िशरर् रािुट्याचं्या आसपास धावतच िोता. कोर्ीिी धनुधारी पुरुर्ष 

त्याच्या मारे्ग लार्गलेले नसतानािी तो कोठेच थाबंला नािी. (कारर्) त्याच्या डोळयाचं्या सैौंदयाला 
सुंदरींच्या कानापंयंत (पसरलेल्या) तार्लेल्या नयनबार्ानंी पार घायाळ करून टाकले (मारे्ग टाकले) 
िोते.” ⁵ 
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(िे व्यंग्य उत्पे्रके्षचे उदािरर् आिे), कारर् िब्दाचें अथण असे लावावते की नािी (म्िर्जे ‘जर्ू 
काय’ वर्गैरे िब्द वापरले नसताना ते कवीला अशभपे्रत आिेत असे र्गृिीत धरून अथण लावावा की नािी) 
याबाबत ‘प्रशसद्धी’ (म्िर्जे सहृदयाचं्या मनाचा कौल) िाच प्रमार्भतू समजावा. ⁶ 

 
लोचनम् 

 
व्यणतरेकध्वणनरपीणत । अणपशब्देनाथान्तरन्यासवदेव णिप्रकारत्वमाह । प्राणगणत । ‘खं 

येऽत्युज्ज्वलयस्न्त’ इणत । ‘रक्तस्त्वं नवपल्लवैः’ इणत । जायेय, वनोिेश एव वनस्यकैान्ते गहने यि 
स्फुितरबहुवृक्षसपंत्त्या पे्रक्षतेऽणप न कणश्चत् । कुब्ज इणत रूपघिनादावनुपयोगी । [कल्पलताणववेक, पृ. १४८ येथे 

रूपकघिना ... असा पाठ.] गणलतपि इणत । छायामणप न करोणत तस्य का पुष्ट्पफलवत्तते्यणभप्रायः । [काव्यानुशासन, 

पृ. ७९ व कल्पलताणववेक, पृ. १४८ येथे पुष्ट्पफलवाता असा पाठ आहे.] तादृशोऽणप कदाणचदाङ गाणरकस्योपयोगी 
भवेदुलूकादीना ंवा णनवासायेणत भावः । मानुष इणत । सुलभार्वथजन इणत भावः । लोक इणत । यि लोक्यते 
सोऽ र्वथणभस्तेन चार्वथजनो, न च णकणञ्चच्छक्यते कतंु तन्महिैशसणमणत भावः । अि वाच्यालङ कारो न 
कणश्चत् । उपमानेत्यनेन व्यणतरेकस्य मागगपणरशुलि करोणत । 

 
आणधक्यणमणत । व्यणतरेकणमत्यथगः । 
 
उत्पे्रणक्षतणमणत । णवषवातेन णह मूस्च्छगतो बंृणहत उपणचतो मोहं करोणत । एकश्च मूस्च्छगतः 

पणथकमध्येऽन्येषामणप धैयगच्युलत णवदधन्मूच्छां करोतीत्युभयथोत्पे्रक्षा । 
 
नन्वि णवशेषिमणधकीभविेतुतयवै सङ गच्छते । ततः णकम्? न णह हेतुता परमाथगतः । तथाणप तु 

हेतुता उत्पे्रक्ष्यत इणत यस्त्कणञ्चदेतत् । तणदणत । तस्येवादेरप्रयोगेऽणप तस्याथगस्येत्युत्पे्रक्षारूपस्यावगतेः 
प्रतीतेदगशगनात् । एतदेवोदाहरणत – यथेणत । ईष्ट्याकलुषस्यापीषदरुिच्छायाकस्य । यणद तु प्रसन्नस्य 
मुखस्य सादृश्यमुिहेत् सवगदा वा तस्त्कं कुयात् । त्वन्मुखं त्वेतिवतीणत 
मनोरथानामप्यपथणमदणमत्यणपशब्दस्याणभप्रायः । अङ गे स्वदेहे न मात्येव दश णदशः पूरयणत यतः । 
अदे्ययता कालेनैकं णदवसमािणमत्यथगः । अि पूिगचन्िेि णदशा ंपूरिं स्वरसणसिमेवमुत्पे्रक्ष्यते । 

 
ननु ननुशब्देन णवतकोत्पे्रक्षारूपमाचक्षािेनासंबिता णनराकृतेणत सम्भावयमान उदाहरिान्तरमाह 

। यथा वेणत । पणरतः सवगतः णनकेतान् पणरपतन्नाक्रामन् न कैणश्चदणप चापपाणिणभरसौ मृगोऽनुबिस्तथाणप न 
क्वणचत्तस्थौ, िासचापलयोगात्स्वाभाणवकादेव । ति चोत्पे्रक्षा ध्वन्यते– अङ गनाणभराकिगपूिैनेिशरैहगता 
ईक्षिश्रीः सवगस्वभूता यस्य यतोऽतो न तस्थौ । नन्वेतदप्यसम्बिमस्स्त्वत्याशङ क्याह – शब्दाथेणत । 

 
लोचन 

 
‘व्यशतरेकध्वशन’ देखील–यातील ‘देखील’ या िब्दाने व्यशतरेकध्वनीचेिी 

अथान्तरन्यासध्वनीप्रमारे्च (िब्दिन्ततमूल व अथणिन्ततमूल असे) दोन प्रकार आिेत असे वृशत्तकार 
सारं्गतात. पूवीचे म्िर्जे (“उद द्योत २ – ‘श्लेर्षमूलक (िब्दिन्ततमूल) ध्वनीसंबधंी पाच मते’” वरील) 
‘सूयाचे जे शकरर्’ िे (िब्दिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर् िोय) आशर् ((“उद द्योत २ – ‘चालू अलंकाराचा, 
योग्य वळे येताच त्यार्गिी करायला िवा’” वरील) ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ (िे नव्िे). ⁷ ‘जन्माला 
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आलो तरी चालेल’, वनप्रदेिातच (म्िर्जे) वनाच्या दाट झाडीच्या एका भार्गात की जेथे सिज डोळयात 
भरर्ाऱ्या पुष्कळ वृक्षाचं्या दाटीमुळे (माझ्याकडे) कोर्ी पािर्ारिी नािी. वडेावाकडा म्िर्जे उपयुतत 
लकवा िोभेच्या वस्तु शनमार् करावयास उपयोर्गी नसलेला. पाने र्गळून रे्गलेला–म्िर्जे जो सावलीदेखील 
देऊ िकत नािी, तो फुले लकवा फळे देण्याची र्गोष्च नको, िा आिय. पर् तसा असला तरीसुद्धा तो 
एखाद्या वळेी कोळसेवाल्याच्या उपयोर्गी पडू िकेल लकवा त्याच्यावर घुबडे वर्गैरे वास्तव्य करू िकतील, 
(आशर् त्यामुळे तरी त्याच्या जन्माचे साथणक िोईल) िा भावाथण. ‘मानव’... ... इ. म्िर्जे जेथे याचकलोक 
जार्गोजार्ग भेटतात अिा, असा आिय. लोकात म्िर्जे ज्या शठकार्ी तो याचकाकंडून अवलोशकला जातो, 
आशर् याचक त्याच्याकडून अवलोशकले जातात, पर् त्याला त्याचं्यासाठी कािीिी कशरता तर येत नािी, िी 
र्गोष् फार हृदयशवदारक आिे असा अशभप्राय. या पद्यात वाच्य – अलंकार कोर्तािी नािी ⁸. ‘साम्य 
सुचवनू’ या िब्दानंी वृशत्तकार वरील उदािरर्ातील व्यशतरेक अलंकाराच्या अन्स्तत्वाची पूवणतयारी 
कशरतात. (िोचनीयतेचा) ‘अशधकपर्ा’ म्िर्जेच व्यशतरेक. 

 
‘िी उत्पे्रक्षा’ – कारर् शवर्षारी शनःश्वासानंी मून्च्छणत झालेला, म्िर्जे वृशद्ध पावलेला, म्िर्जे पुष् 

झालेला (मलयपवणताकडील वारा वाटसरानंा) मून्च्छणत कशरतो (िी एक उत्पे्रक्षा आशर्) ‘मून्च्छणत’ झालेल्या 
मलयमारुताला पािूनिी बाटसरू र्गशलतधैयण िोऊन मनू्च्छणत िोतात ⁹ अिा दोन्िी प्रकारानंी येथे उत्पे्रक्षा 
व्यंग्य आिे. 

 
िकंा–पर् काय िो, येथे पशिल्या ओळीतील मलयमारुताचे शविरे्षर् िे अनावशयक ¹⁰ असल्याने ते 

मूछेचे कारर् म्िर्ून मानले, तरच सुसंर्गत िोते. 
 
उत्तर–तर मर्ग तुम्िाला काय शसद्ध करावयाचे आिे? कारर् येथे वाऱ्याचे मनू्च्छणत िोरे् िे कािी 

वाटसरानंा मूच्छा येण्याचे खरेखुरे कारर् नव्िे. पर् तरीिी ते कारर् आिे अिी येथे कवीने कल्पना केली 
आिे. म्िर्ून िे तुमचे म्िर्रे् कािीतरीच ¹¹ आिे. ‘तसे’ इ. – तसे िब्द म्िर्जे ‘जर्ू काय’ वर्गैरेसारखे 
िब्द वापरले नसले तरीिी तो उत्पे्रक्षारूपी अथण ्ात झालेला म्िर्जे प्रतीत झालेला शदसतो. याचेच ¹² 
उदािरर् ‘उदा. तुझे मुख’ इ. िब्दानंी वृशत्तकार देतात. ‘ईष्येमुळे मशलन झालेले’ म्िर्जे ताबंुसपर्ाची 
लकशचत् छटा प्राप्त झालेले. पर् जर या पूर्मर्माचंद्राला प्रसन्न असलेल्या तुझ्या मुखाचे साम्य प्राप्त झाले तर 
लकवा (पौर्मर्मेच्या ऐवजी) तो नेिमीच तुझ्या प्रसन्न मुखासारखा झाला, तर तो काय करील ¹³ (िे सारं्गता 
येत नािी.) तो ह्या तुझ्या मुखािी तादात्म्य पावले िी र्गोष् चंद्राच्या (लकवा कोर्ाच्यािी) कल्पनेच्या 
पलीकडची आिे िा अणप (म्िर्जे ‘केवळ’) या िब्दामार्गील सूशचताथण आिे. ¹⁴ ‘अंर्गात’ म्िर्जे स्वतःच्या 
िरीरात मावतच नािी, कारर् तो आपल्या प्रकािाने दािी शदिा व्यापून टाकतो. आज म्िर्जे इततया 
अवधीनंतर केवळ एका शदवसापुरतीच (त्याला तुझ्या मुखाची बरोबरी कशरता आली), िा आिय. या 
शठकार्ी पूर्णचन्द्राने शदिा व्यापरे् िी घटना वास्तशवक असून शतच्यावर (तो आनंदाशतियामुळे आपल्या 
िरीरात मावत नािी अिी) कवीने उत्पे्रक्षा केली आिे. 

 
पर् काय िो, (वरील उदािरर्ातील) ननु िा िब्द ‘शवतकण ’ िे स्वरूप असलेल्या उत्पे्रके्षचा वाचक 

आिे, म्िर्ून या र्गाथेतील (चदं्र आपल्या िरीरात मावत नािी या शवधानातील) असंबद्धता (म्िर्जे 
तकण दुष्ता) दूर िोते, अिी कोर्ीतरी िकंा घेरे् ितय आिे अिा अशभप्रायाने वृशत्तकार ‘लकवा जसे’ असे 
म्िर्ून शनराळे उदािरर् देतात. ‘रािुट्याचं्या आसपास’ म्िर्जे सवण बाजंूनी धावत म्िर्जे वरे्गाने पळत 
राशिला. कोर्ीिी धनुधणर त्याचा पाठलार्ग करीत नव्िते, तरीिी तो कोठेिी थाबंला नािी, याचे कारर् 
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शभते्रपर्ा व चचंलपर्ा िा त्याचा स्वभावच िोता िे िोय. त्या वस्तुन्स्थतीवर कवीने केलेली उत्पे्रक्षा 
पुढीलप्रमारे् सूशचत िोत आिे. (छावर्ीतल्या सैशनकाचं्या) सुंदर रमर्ींनी आपल्या कानापंयंत पसरलेल्या 
नयनबार्ानंी त्या िशरर्ाचे सैौंदयणसवणस्व असलेले नेत्रसैौंदयण पराभतू केले िोते, म्िर्ून तो एकेजार्गी थाबंला 
नािी. पर् काय िो, िी कल्पनािी तकण दुष् आिे ¹⁵ अिी कोर्ी िकंा घेईल असे वाटून वृशत्तकार कारर् 
िब्दाचे अथण इ. िब्दानंी त्या िकेंचे समाधान कशरतात. 

 
िीपा 
 
१‘र्गाथासप्तिती,’ ३–३०. 
 
२ एखाद्या घटनेचे कारर् जर कशवकन्ल्पत असले तर ते िेतूत्पे्रके्षचे उदािरर् िोय. येथे मलयाकडचा वारा 
सपांच्या शनःश्वासामुळे ‘मून्च्छणत’ (बेिुद्ध) झाल्याने (वाटसरू बेिुद्ध झाले) िे कारर् सवणस्वी कन्ल्पत आिे. 
 
३ िे वाच्य शविरे्षर् शनरथणक नािी, म्िर्जे त्याचा अथण पूर्णपरे् संभवनीय आिे. 
 
४ येथे चन्द्राची प्रभा पौर्मर्मेच्याच शदविी सवण शदिानंा व्यापून टाकते या (स्वाभाशवक) घटनेचे कारर् 
मुखाची बरोबरी आज तरी मला करायला शमळाली म्िर्ून त्या चन्द्राला िर्षण िे िोय. िे कारर् अथात 
कन्ल्पलेले, म्िर्ून िी िेतूत्पे्रक्षा (‘जर्ू काय’ वर्गैरे िब्द न वापरताच) येथे सुचवली आिे. 
 
५ येथे तो मृर्ग स्वाभाशवकपरे्च घाबरल्यामुळे व अंर्गच्या चपळपर्ामुळे थाबंला नािी. पर् त्याच्या न 
थाबंण्याचे कारर् ‘सुंदरींच्या नयनबार्ानंी त्याच्या डोळयाचें सौन्दयण शफके पाडले’ िे कन्ल्पलेले आिे आशर् 
‘जर्ू काय’ वर्गैरे िब्द वापरले नसल्याने िी उत्पे्रक्षा सूशचत आिे. 
 
६ तुलनाथण पािा, अशभ्ानिाकुन्तल, १–१२ मधील सता ंणह संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमािमन्तःकरिप्रवृत्तयः । 
िा उत्तराधण. 
 
७ लोचनात रक्तस्त्बं नवपल्लवैणरणत इतकेच म्िटले आिे, ‘िे नव्िे’ या अथाचे िब्द त्यात नािीत. म्िर्नू 
बालशप्रयेने (कािी आवृशत्त, पृ. २६९) िा पाठ प्रामाशदक आिे यास्तव तो र्गाळावा लकवा न तु अिा िब्दाचंी 
त्यात भर घालावी असे म्िटले आिे. ‘तू तुझ्या कोवळया पालवीमुळे’ िे उदािरर् व्यशतरेकध्वनीचे िोऊ 
िकर्ार नािी, कारर् त्यातील चौर्थ्या चरर्ातील व्यशतरेक िा व्यंग्य नसून वाच्य आिे. 
 
८ म्िर्जे लोचनात “उद द्योत – २ अलंकारध्वनीची उदािररे्” वर साशंर्गतलेल्या तीन प्रकारापंैकी िा 
शतसरा, म्िर्जे वाच्य अलंकार कोर्तािी नसताना कोर्तातरी अलंकार प्रामुख्याने सूशचत िोरे्. 
 
९ मलयमारुत िा सपांच्या शवर्षाने जर्ू काय पशरपुष् (मनू्च्छणत) झाला आिे िी एक व्यंग्य उत्पे्रक्षा आशर् 
मलयमारुताला भोवळ आलेली पािून वाटसरंूनािी भोवळ येते िी दुसरी व्यंग्य उत्पे्रक्षा. 
 
१० दुसऱ्या ओळीतील अथाच्या दृष्ीने पशिल्या ओळीतील शविरे्षर् िे अनावशयक वाटते (कारर्, केवळ 
मलयमारुत िा शवरिी वाटसरंूना मनू्च्छणत करण्यास पुरेसा आिे), पर् तरीसुद्धा ते शविरे्षर् वरील श्लोकात 
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वापरले तर आिे! ते का, याचे समथणन ते दुसऱ्या ओळीतील घटनेचे कारर् म्िर्ून कन्ल्पले आिे असे 
समजाव े लार्गते. अिा रीतीने या श्लोकातील व्यंग्य उत्पे्रक्षा िी वाच्य अथाच्या समथणनासाठी खची पडत 
असल्याने वाच्यशसद्ध्यंर्ग रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे उदािरर् आिे, उत्पे्रक्षाध्वनीचे नािी, असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
 
११ पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् असे आिे की, प्रस्तुत पद्यातील पशिल्या ओळीतल्या शविरे्षर्ाचे समथणन करण्यासाठी 
व्यंग्य उत्पे्रक्षा खची पडत असल्यामुळे िे ‘वाच्यशसद्ध्यंर्गव्यंग्य’ या प्रकारच्या रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे आिे, 
उत्पे्रक्षाध्वनीचे नव्िे. त्यावर अशभनवरु्गप्तानंी शदलेले ‘मूच्छा येण्याचे खरेखुरे कारर् नव्िे’ िे उत्तर समपणक 
वाटत नािी. कारर् ‘िे खरेखुरे कारर् नािी’ िे पूवणपक्ष्यालािी मान्य असलेच पाशिजे. तो येथे व्यंग्य उत्पे्रक्षा 
आिे असे मानतोच. फतत ती व्यंग्य उत्पे्रक्षा रु्गर्ीभतू आिे इतकेच त्याचे म्िर्रे् शदसते. वस्तुतः 
अशभनवरु्गप्तानंी असे म्िर्ावयास पाशिजे िोते – सपाच्या शनःश्वासाचंी भर मलयाशनलामध्ये पडल्यामुळे त्या 
मलयाशनलाचे मूच्छा उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्यण थोडे फार वाढले आिे िी वस्तुन्स्थती आिे. म्िर्नू पशिल्या 
ओळीचा अथण िा स्वयंपूर्ण आशर् सुसंर्गत असल्यामुळे तो अथण दुसऱ्या ओळीतील अथाचे कारर् म्िर्ून 
मानला, तरच सुसरं्गत ठरतो असे नािी, यास्तव व्यगं्य उत्पे्रक्षा िी स्वतंत्रपरे् अन्स्तत्वात येत असल्यामुळे 
येथे ‘उत्पे्रक्षा-ध्वशन’च आिे. अिासारखे उत्तर अशधक समपणक झाले असते. 
 
१२ याचेच म्िर्जे ‘जर्ू काय’ वर्गैरेसारखे िब्द नसतािी उत्पे्रक्षा सूशचत िोऊ िकते, याचे. 
 
१३ म्िर्जे िर्षाने शकती वडेा िोऊन जाईल. 
 
१४ म्िर्जे अशप या िब्दाचा संबंध फतत ‘ईष्याकलुर्ष’ या िब्दािीच नसून सादृश्यम् या िब्दािीिी आिे 
असा अशभनवरु्गप्ताचं्या या शववरर्ामार्गील अथण शदसतो. म्िर्जे ‘तुझे मुख मशलन झालेले असतानाच आशर् 
या चदं्राला त्याच्यािी केवळ पौर्मर्मेच्या रात्री नुसते साम्यच प्राप्त झाले असताना त्याचा आनंद र्गर्गनात 
मावत नािी. मर्ग त्या चदं्राने आपला कलंक नािीसा करून प्रत्येक शदविी तुझ्या मुखािी तादात्म्य प्राप्त 
करून घेतले, तर त्याची अवस्था काय िोईल कोर् जारे्.’ 
 
१५ सुंदर रमर्ींचे नेत्रबार् िशरर्ाला घायाळ कशरतात िी कल्पना असंभवनीय आिे, म्िर्ून ती कल्पना 
सोडूनच द्या; शतचे समथणन करण्याच्या लायकीची ती नािी, िे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
श्लेषध्वणनयगथा – 
रम्या इणत प्राप्तवतीः पताकाः, रागं णवणवक्ता इणत वधगयन्तीः । 
यस्यामसेवन्त नमिलीकाः समं वधूणभवगलभीयुगवानः ॥ 
 
अि वधूणभः सह वलभीरसेवन्तेणत वाक्याथगप्रतीतेरनन्तरं वध्व इव वलभ्य इणत 

श्लेषप्रतीणतरशब्दाप्यथगसामर्थ्यान्मुख्यत्वेन वतगते । 
 
यथासङ ख्यध्वणनयगथा– 
अङ कुणरतः पल्लणवतः कोरणकतः पुस्ष्ट्पतश्च सहकारः । 
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अङ कुणरतः पल्लणवतः कोरणकतः पुस्ष्ट्पतश्श्च हृणद मदनः ॥ 
 
अि णह यथोिेशमनूिेशे यच्चारुत्वमनुरिनरूपं मदनणवशेषिभूताङ कुणरताणदशब्दगतं 

तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोणगतासमुच्चयलक्षिािाच्यादणतणरच्यमानमालक्ष्यते । 
 

ध्वन्यालोक 
 
‘श्लेर्ष’ ध्वनीचे उदािरर् पढुीलप्रमारे्– “त्या (द्वारका) नर्गरीमध्ये ¹ तरुर्ानंी सवांत वरच्या 

खोल्याचंा उपभोर्ग आपल्या पत्न्याबंरोबरच घेतला. त्या खोल्या रमर्ीय असल्यामुळे पताकानंी िृरं्गारल्या 
िोत्या. (दुसरा अथण – त्याचं्या पत्न्या सुंदर म्िर्ून प्रशसद्धी पावल्या िोत्या.). त्या खोल्यातं जनसपंकण  
नसल्यामुळे त्या रशतसुखाची इच्छा वृलद्धर्गत करीत िोत्या. (दुसरा अथण – त्या पत्न्या रेखीव अवयवामुंळे 
आपर्ावंरील पे्रम वृलद्धर्गत करीत िोत्या). आशर् त्या खोल्यावंरील छपराचं्या (बाजंूस असलेल्या) कडा 
उतरत्या िोत्या. (दुसरा अथण – पत्न्याचं्या उदरावंर तीन बशिर्गोलाकार घड्या पडल्या िोत्या.)” 

 
या उदािरर्ात “त्या तरुर्ानंी वधंूसि खोल्याचंा उपभोर्ग घेतला” असा वातयाचा अथण प्रथम प्रतीत 

िोऊन मर्ग “खोल्या पत्न्यापं्रमारे् िोत्या” अिा श्लेर्षाची (दोन अथांची) प्रतीशत, त्या अथाचे वाचक िब्द 
वापरले नसतािी वाच्याथाच्या (व्यंजकत्व) सामर्थ्यामुळे प्रधानतेने िोते. 

 
‘यथासंख्य’ – ध्वनीचे उदािरर्— 
 
“आम्रवृक्षाला अंकुर फुटले, पालवी फुटली, कळया आल्या व फुले आली हृदयात मदनाला अकुंर 

फुटले, पालवी फुटली, कळया आल्या व फुले आली.” 
 
या उदािरर्ात तुल्ययोशर्गता ² व समुच्चय ³ िे अलंकार वाच्य आिेत. पर् त्या अलंकारापेंक्षािी 

‘ज्या क्रमाने आम्रवृक्षाच्या अवस्था पालटत रे्गल्या, त्याच क्रमाने, अर्गदी तसाच मदनिी वृलद्धर्गत िोत रे्गला’ 
िा जो अनुरर्नस्वरूप व्यंग्याथण प्रकट िोतो, तो त्या वाच्य अलंकारािूंन अशधक सुदंर असल्याचा प्रत्यय 
येतो. 

 
लोचनम 

 
पताका ध्वजपिान् प्राप्तवतीः रम्या इणत हेतोः । पताकाः प्रणसिीः प्राप्तवतीः । णकमाकाराः 

प्रणसिीः? रम्या इत्येवमाकाराः । णवणवक्ता जनसङ कुलत्वाभावाणदत्यतो हेतो रागं सम्भोगाणभलाषं वधगयन्तीः 
। अन्ये तु रागं णचिशोभाणमणत । तथा रागमनुरागं वधगयन्तीः । यतो हेतोः णवणवक्ता णवभक्ताङ ग्यो लिभाः 
याः । नमस्न्त वलीकाणन छणदपयगन्तभागा यासु । नमन्त्यो वल्ल्यणिवलीलक्षिा यासाम् । समणमणत 
सहेत्यथगः । ननु समशब्दात्तलु्याथोऽणप प्रतीतः । सत्यम्; सोऽणप श्लेषबलात् । श्लेषश्च नाणभधावृत्तरेाणक्षप्तः, 
अणप त्वथगसौन्दयगबलादेवेणत सवगथा ध्वन्यमान एव श्लेषः । अत एव वध्व इव वलभ्य इत्यणभदधताणप 
वृणत्तकृतोपमाध्वणनणरणत नोक्तम् । श्लेषस्यवैाि मूलत्वात् । समा इणत णह यणद स्पष्टं भवेत्तदोपमाया एव 
स्पष्टत्वाच्छे् लेषस्तदाणक्षप्तः स्यात् । समणमणत णनपातोऽञ्जसा सहाथगवृणत्तव्यगञ्जकत्वबलेनैव णक्रयाणवशेषित्वेन 
शब्दश्लेषतामेणत । न च तेन णवनाणभधाया अपणरपुष्टता काणचत् । अत एव समाप्तायामेवाणभधाया ंसहृदयरेैव 
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स णितीयोऽथोऽपृथक्प्रयत्नेनैवाव गम्यः । यथोक्तं प्राक्– ‘शब्दाथगशासनज्ञानमािेिैव’ इत्याणद । एतच्च 
सवोदाहरिेष्ट्वनुसतगव्यम् । ‘पीनशै्चिो णदवा नाणत्त ।’ इत्यिाणभधैवापयगवणसतेणत सैव स्वाथगणनवाहायाथान्तरं 
शब्दान्तरं वाकषगतीत्यनुमानस्य श्रुताथापत्तवेा तार्वककमीमासंकयोनग ध्वणनप्रसङ ग इत्यलं बहुना । तदाह–
अशब्दापीणत । 

 
लोचन 

 
पताकानंी म्िर्जे ध्वजाचं्या कापडानंी ज्या वरच्या खोल्या िृरं्गारल्या िोत्या. का, तर त्या मूळच्याच 

सुंदर िोत्या म्िर्ून. (आशर् त्या तरुर्ाचं्या पत्न्या) पताका म्िर्जे ख्याशत शमळशवलेल्या िोत्या. कसली 
ख्याशत? तर त्या सुंदर आिेत अिा प्रकारची ख्याशत. (त्या वरच्या खोल्या) एका बाजूला म्िर्जे लोकाचंी 
ये जा नसलेल्या अिा िोत्या. या कारर्ाने त्या ‘रार्ग’ म्िर्जे संभोर्गाची इच्छा उद्दीशपत करर्ाऱ्या िोत्या. 
पर् दुसरे कािी (टीकाकार) म्िर्तात की, रार्ग म्िर्जे शचत्राचं्या रंर्गाचंी िोभा वाढवीत िोत्या ⁴ (अिा 
खोल्या). तसेच (त्या शस्रया) रार्ग म्िर्जे (आपल्या पतींच्या मनातील) प्रीशत वृलद्धर्गत करर्ाऱ्या िोत्या. 
कारर् त्या (शस्रया) शवशवतत िोत्या म्िर्जे त्याचंा एकेक अवयव रेखीवपर्ामुळे स्पष् शदसत ⁵ िोता, म्िर्जे 
त्या सुंदर िोत्या. ज्याचंी वलीके म्िर्जे ज्याचं्यावरील छपराचं्या (बाजंूस असलेल्या ⁶) कडा उतरत्या 
िोत्या, अिा (खोल्या). आशर् (पत्न्याचं्या बाबतीत) ज्याचं्या ‘वली’ म्िर्जे उदरावरील तीन घड्या 
बशिर्गोलाकार व उतरत्या िोत्या, अिा. समम् याचा ‘सि’ असा अथण. 

 
िकंा – पर् काय िो, समम् िब्दामुळे ‘सारखेपर्ा’ या अथाचािी बोध िोत नािी काय? ⁷ उत्तर–

खरे आिे. पर् तोिी (म्िर्जे सादृशयाचािी) बोध सूशचत श्लेर्षामुळेच िोतो. आशर् िा श्लेर्षिी समम् 
िब्दाच्या अशभधािततीने ्ात िोत नािी, तर वाच्याथाच्या सैौंदयामुळे (म्िर्जे व्यजंकत्वसामर्थ्यामुळे); 
म्िर्ून श्लेर्ष िा येथे पूर्णपरे् ध्वशनत िोर्ाराच आिे. आशर् यामुळेच वृशत्तकारानंी ‘पत्न्यापं्रमारे् असर्ाऱ्या 
खोल्या’ असे वृत्तीत म्िटले असले तरी येथे ‘उपमाध्वशन’ आिे असे त्यानंी म्िटले नािी. कारर् या पद्यातील 
(व्यंग्य) श्लेर्षच सैौंदयाचे मुख्य कारर् आिे. येथे जर समम् (= सि) या ऐवजी समाः (= सारख्या) असाच 
उघड अथाचा िब्द वापरला असता, तर तेथे उपमा िाच अलंकार वाच्य म्िर्ून स्पष् झाला असता व त्या 
उपमेचे कारर् असर्ारा श्लेर्षिी वाच्यच ठरला असता. समम् िे अव्यय उच्चारताक्षर्ी (म्िर्जे 
अशभधािततीने) सह (म्िर्जे बरोबर) या अथाचे वाचक आिे. पर् वस्तुतः ते शक्रयाशविरे्षर् असल्यामुळे 
‘सारख्या’ या दुसऱ्या (रु्गर्शविरे्षर्ात्मक) अथाचा बोध व्यंजनेनेच करून देऊ िकते. ⁸ आशर् तो दुसरा 
अथण लक्षात आला नािी, तरी त्यावाचून अशभधािततीने कळर्ारा वाच्य अथण कोर्त्यािी प्रकारे अपुरा 
असलेला आढळून येत नािी. म्िर्ूनच समम् िब्दाच्या अशभधेचे (वाच्य अथण प्रकट करण्याचे) काम 
संपल्यावर मर्ग केवळ रशसकानंाच समम् िब्दाचा तो दुसरा अथण (आशर् व्यंग्य श्लेर्ष) वरे्गळा प्रयत्न करावा न 
लार्गताच समजून येतो. कारर् काशरकाकारानंी पूवी ⁹ साशंर्गतलेच िोते– ‘केवळ िब्दाचें िास्र व अथांचे 
िास्र याचं्या अभ्यासानेच (प्रतीयमान अथाचे आकलन िोत नािी).’ आशर् िीच पशरन्स्थशत ¹⁰ 
िब्दिन्ततमलू लकवा अथणिन्ततमूल ध्वनीच्या सवणच उदािरर्ाचें बाबतीत असते, िे लक्षात ठेवाव.े ‘धष्पुष् 
चैत्र शदवसा जेवीत नािी’ यासारख्या वातयामंध्ये अशभधेचेच कायण पुरे िोत नसल्यामुळे तीच आपले 
वाच्याथणबोधनाचे कायण पूर्ण व्िाव े म्िर्ून ‘चैत्र रात्री अन्न खातो’ ह्या शनराळया अथाला म्िर्ा लकवा ¹¹ 
शनराळया िब्दानंा म्िर्ा, आपल्याकडे ओढून घेते. व त्यामुळे अिी उदािररे् नैयाशयकाचं्या मते अनुमानाची 
¹² लकवा मीमासंकाचं्या मते श्रुताथापत्तीची ¹³ िोतील. येथे (त्याचं्या लकवा आमच्यािी मते) ‘ध्वशन’ 
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संभवर्ार नािी. ¹⁴ असो. याबाबत आर्खी लाबंर् लावरे् नको म्िर्ूनच वृशत्तकार (या श्लोकाच्या 
शववरर्ामध्ये) ‘वाचक िब्द वापरले नसतािी’ ¹⁵ असे म्िर्तात. 

 
िीपा 
 
१ शििुपालवध, ३–३३. 
 
२ अनेकानंा साधारर् असलेल्या धमाचा एकदाच उल्लेख करून ज्या अनेकािंी त्याचा संबंध जोडला जातो 
त्या सवण वस्तु एकजात प्रस्तुत लकवा एकजात अप्रस्तुत असतील तर तो तुल्ययोशर्गता अलंकार समजावा. 
वरील उदािरर्ात आम्रवृक्ष व मदन या दोिोंचािी एकाच (अंकुर फुटले वर्गैरे) शक्रयासमूिािी संबधं 
जोडला आिे व मदन व आम्रवृक्ष िे दोघेिी प्रस्तुत आिेत म्िर्ून वरील उदािरर्ात (वाच्य) तुल्ययोशर्गता 
अलंकार आिे. अथात् अंकुर फुटले वरै्गरे साधारर् धमांची पुनरुन्तत न करता त्याचंा उल्लेख एकदाच केला 
असता, तर ते तुल्ययोशर्गतेचे अर्गदी लक्षर्ानुसार उदािरर् झाले असते. 
 
३ अनेक रु्गर् लकवा अनेक शक्रया एकाच वळेी घडतात असे वर्णन असले, तर तेथे ‘समुच्चय’ अलंकार िोतो. 
वरील उदािरर्ात अंकुर फुटरे्, पालवी फुटरे् वर्गैरेंपैकी प्रत्येक शक्रया मदन व सिकार या दोिोंच्यािी 
बाबतीत एकदम झाली असे वर्णन असल्याने येथे समुच्चय अलंकार िािी वाच्य आिे. 
 
४ कारर् त्या खोल्यामंध्ये लोकाचंी ये जा नसल्यामुळे तेथील शचत्राचें रंर्ग पुसट न िोता तसेच कायम राशिले 
िोते. 
 
५ म्िर्जे प्रत्येक अवयव कोरल्यासारखा वरे्गवरे्गळा शदसत िोता. 
 
६ बाजूस असलेल्या म्िर्जे घराच्या पुढच्या व मार्गच्या नव्िेत, तर उरलेल्या दोन्िी बाजंूच्या ∧ अिा 
आकाराच्या कडा. कारर् पढुच्या व मार्गच्या ‘कडा’ उतरत्या नसून आडव्या सरळ असतात. 
 
७ म्िर्जे येथील उपमा ंवाच्य आिे, म्िर्ून यातील श्लेर्षिी वाच्य आिे असे पूवणपक्षाचे म्िर्रे्. 
 
८ वास्तशवक अशभनवरु्गप्तानंी येथे (व्यञ्जकत्वबलेनैव) शब्दश्लेषताम् असे िब्द न वापरता 
(व्यञ्जकत्वबलेनैव) णितीयाथगबोधकताम् असे म्िर्रे् अशधक योग्य झाले असते. कारर् समम् याचा सह िा 
अथण प्रथम अशभधावृत्तीने कळतो. मार्गािून व्यंजनेने ‘तुल्यत्वाने’ िा शक्रयाशविरे्षर्रूपी अथण ध्यानात येतो. 
म्िर्ून समम् या िब्दात श्लरे्ष नािी. ‘त्या तरुर्ानंी खोल्याचंा उपभोर्ग पत्न्यािंी तुल्यत्वाने घेतला’ यावरून 
पत्न्या आशर् खोल्या यामंध्ये साम्य असाव ेिे सुचशवले जाते. मर्ग पत्न्या व खोल्या यामंध्ये काय साम्य असाव े
याचा शवचार करू लार्गल्यावर पत्न्यािंी जुळर्ारा असा शविरे्षर्ाचंा अथण (शवभन्ततशवपशरर्ामाने म्िर्जे 
शवभन्ततप्रत्ययामध्ये योग्य ते बदल करून) प्रतीत िोऊ लार्गतो. म्िर्जेच व्यंजनेने श्लेर्षाचे अन्स्तत्व 
ध्यानात येते. 
 
९ उद द्योत १, काशरका ७ मध्ये. 
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१० िीच पशरन्स्थशत म्िर्जे वाच्याथण कोर्तीिी अडचर् न येता ध्यानात आल्यावर मर्ग व्यंग्य अथण ध्यानात 
येतो, िी पशरन्स्थशत. 
 
११ ‘अथाला लकवा िब्दानंा’ असे म्िर्ण्याचे कारर् भाट्टमीमासंकाचं्या मते अथापत्तीमध्ये िब्दाचंा आके्षप 
केला जातो व प्राभाकरमीमासंकाचं्या मते अथांचा आके्षप केला जातो. 
 
१२ कारर् नैयाशयक ‘अथापशत्त’ िे वरे्गळे प्रमार् न माशनता शतचा अन्तभाव अनुमानातच कशरतात. 
 
१३ श्रुताथापत्तीची माशिती “उद द्योत – १ (व्यंर्गाथणप्रधान काव्यातील) व्यंजक िब्द, व्यंर्ग अथण, व्यजंना 
व्यापार, व्यजंक वाच्याथण िे चारिी ‘ध्वशन’च पर् या सवांच्या समुदायाला ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव”े वर १५ व्या 
टीपेमध्ये पािा. 
 
१४ याचे कारर् नैयाशयक व मीमासंक िे व्यंजनेचा अतंभाव अनुक्रमे अनुमान व अशभधा यामंध्येच कशरतात. 
ते व्यंजनेचे स्वतंत्र अन्स्तत्व मानीत नािीत. ते व्यजंनाच मानीत नसल्याने त्याचं्या मते येथेच काय, कोठेिी 
व्यंजना संभवर्ार नािी. अशभनवरु्गप्ताचं्या मते मात्र प्रस्तुत उदािरर् व्यंजनेचे नसून अनुमानाचेच आिे 
(पािा, पृ. १३०). 
 
१५ येथे वलभ्यः वध्वः इव लकवा वलभ्यः वधूणभः समाः असे िब्द प्रत्यक्ष वापरले असते तर िी उपमा 
िब्दवाच्य िोऊन शतला कारर्ीभतू असर्ारा श्लेर्षिी िब्दवाच्य झाला असता. पर् प्रस्तुत श्लोकातील िी 
उपमा व्यंग्य असल्यामुळे शतला कारर्ीभतू असर्ारा श्लेर्षिी व्यंग्यच िोय. या सदंभात “उद द्योत – २ 
सुचशवलेल्या अलंकाराची एका िब्दानेिी ‘वाच्यता’ नको” वरील ६ िी टीप पािा. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
एवमन्येऽप्यलङ्कारा यथायोगं योजनीयाः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
याप्रमारे् इतर (बिुतेक सवण) ¹ अलंकारिी ध्वशनत िोतात. ते जसजसे आढळतील, तसतसे 

सहृदयानंी समजून घ्यावते. 
 

लोचनम् 
 
एवमन्येऽपीणत । सवेषामेवाथालङ कारािा ंध्वन्यमानता दृश्यते । यथा च दीपकध्वणन :– 
मा भवन्तमनलः पवनो वा वारिो मदकलः परशुवा । 
वज्रणमन्िकरणवप्रसृतं वा स्वस्स्त तेऽस्तु लतया सह वृक्ष ॥ 
 
इत्यि बाणधष्टेणत गोप्यमानादेव दीपकादत्यन्तस्नेहास्पदत्वप्रणतपत्त्या चारुत्वणनष्ट्पणत्तः । 

अप्रस्तुतप्रशंसाध्वणनरणप— 
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ढंुढुल्लंतो मणरणहणस [काव्यानुशासन, पृ. ३४३ व कल्पलताणववेक, पृ. १५० येथे ढंुढुलल्लतु मरीहणस असा पाठ आहे.] 
कंिअकणलआइ ँकेअइविाइ ं। 

 
मालइकुसुमसणरच्छं भमर भमंतो ि पाणवणहणस ॥ 
 
णप्रयतमेन साकमुद्याने णवहरन्ती काणचन्नाणयका भ्रमरमेवमाहेणत भृङ गस्याणभधाया ंप्रस्तुतत्वमेव । न 

चामन्ििादप्रस्तुतत्वावगणतः प्रत्युतामन्ििं तस्या मौग्ध्यणवजृस्म्भतणमणत अणभधया तावन्नाप्रस्तुतप्रशंसा 
समाप्या । समाप्ताया ं पुनरणभधाया ं वाच्याथगबलादन्यापदेशता ध्वन्यते । यत्सौभाग्याणभमानपूिा 
सुकुमारपणरमलमालतीकुसुमसदृशी [कल्पलताणववेक, पृ. १५०, मुग्धकुलवधू असा पाठ] कुलवधूर्वनव्याजपे्रमपरतया 
कृतकवैदग्ध्यलब्धप्रणसद्ध्यणतशयाणन शम्भलीकण्िकव्याप्ताणन दूरामोदकेतकीवनस्थानीयाणन 
वेश्याकुलानीतशे्चतश्च [कल्पलता पृ. १५० इतश्चामुतस्य असा पाठ] चञ्चूयगमािं णप्रयतममुपालभते । 
अपहनुणतध्वणनयगथास्मदुपाध्यायभटे्टन्दुराजस्य— 

 
यः कालागुरुपत्िभङ गरचनावासैकसारायते 
गौराङ गीकुचकुम्भभूणरसुभगाभोगे सुधाधामणन । 
णवच्छेदानलदीणपतोत्कवणनताचेतोणधवासोिव ं
सन्तापं णवणननीषुरेष णवततैरङ गैनगताणङग स्मरः ॥ 
 
अि चन्िमण्डलमध्यवर्वतनो लक्ष्मिो 

णवयोगास्ग्नपणरणचतवणनताहृदयोणदतप्लोषमलीमसच्छणवमन्मथाकारतयापहृवो ध्वन्यते । अिैव 
ससन्देहध्वणनः – यतश्चन्िवर्वतनस्तस्य नामाणप न गृहीतम् । अणप तु गौराङ गीस्तनाभोगस्थानीये चन्िमणस 
कालागुरुपिभङ गणवस्च्छत्त्यास्पदत्वेन यः सारतामुत्कृष्टतामाचरतीणत तन्न जानीमः णकमेतिस्स्त्वणत 
ससन्देहोऽणप ध्वन्यते । पूवगमनङ गीकृतप्रियामनुतप्ता ं णवरहोत्कस्ण्ठता ं वल्लभागमनप्रतीक्षापरत्वेन 
कृतप्रसाधनाणदणवणधतया [काव्यानुशासन, पृ. ७८ णवधेयतया असा पाठ] वासकसज्जीभूता ं पूिगचन्िोदयावसरे 
दूतीमुखानीतः णप्रयतमस्त्वदीयकुचकलशन्यस्तकालागुरुपिभङ गरचना मन्मथोिीपनकाणरिीणत चािुकं 
कुवािश्चन्िवर्वतनी चेय ंकुवलयदलश्यामलकास्न्तरेवमेव करोतीणत प्रणतवस्तूपमाध्वणनरणप । सुधाधामनीणत 
चन्िपयायतयोपात्तमणप पदं सन्तापं णवणननीषुणरत्यि हेतुतामणप व्यनक्तीणत हेत्वलङ्कारध्वणनरणप । 
त्वदीयकुचशोभा मृगाङ कशोभा च सह मदनमुिीपयत इणत सहोस्क्तध्वणनरणप । 
‘त्वत्कुचसदृशश्चन्िश्चन्िसमस्त्वत्कुचाभोगः’ इत्यथगप्रतीतेरुपमेयोपमाध्वणनरणप । एवमन्येऽप्यि भेदाः 
शक्योत्पे्रक्षाः । महाकणववाचोऽस्याः कामधेनुत्वात् । यतः — 

 
हेलाणप कस्यणचदणचन्त्यफलप्रसूत्य ै
कस्याणप नालमिवेऽणप फलाय यत्नः । 
णदग्दस्न्तरोमचलनं धरिीं धुनोणत 
खात्सम्पतन्नणप लता ंचलयेन्न भृङ गः । 
 
एषा ंतु भेदाना ंसंसृणष्टत्वं सङ करत्वं च यथायोगं णचन्त्यम् । अणतशयोस्क्तध्वणनयगथा ममवै— 
 
केलीकन्दणलतस्य णवभ्रममधोधुगयग वपुस्ते दृशौ 
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भङ गीभङ गुरकामकामुगकणमदं भ्रूनमगकमगक्रमः । 
आपातेऽणप णवकारकारिमहो वक्िाम्बुजन्मासवः 
सत्य ंसुन्दणर वेधसणिजगतीसारस्त्वमेका कृणतः ॥ 
 
अि णह मधुमासमदनासवाना ं िैलोक्ये सुभगतान्योन्य ं पणरपोषकत्वेन । ते तु त्वणय लोकोत्तरेि 

वपुषा सम्भूय स्स्थता इत्यणतशयोस्क्तध्वगन्यते । आपातेऽणप णवकारकारिणमत्यास्वादपरम्पराणक्रययाणप णवना 
णवकारात्मनः फलस्य सम्पणत्तणरणत णवभावनाध्वणनरणप । णविममधोधुगयगणमणत तुल्ययोणगताध्वणनरणप । एवं 
सवालङ कारािा ंध्वन्यमानत्वमस्तीणत मन्तव्यम् । न तु यथा कैणश्चणन्नयतणवषयीकृतम् । यथायोगणमणत (पृ. 
५६०) । क्वणचदलङ कारः क्वणचिस्तु व्यञ्जकणमत्यथो योजनीय इणत ॥ २७ ॥ 

 
लोचन 

 
‘याप्रमारे् इतर’– (जवळजवळ) सर्गळेच अलंकार सूशचत िोऊ िकतात असे शदसते. ² उदा. 

दीपकध्वनी’चे उदारर् पुढीलप्रमारे्– ³ 
 
‘िे वृक्षा! या वलेीसि तुझे कल्यार् िोवो. तुला अन्ग्न लकवा वारा, मदोन्मत्त ित्ती लकवा 

(लाकूडतोड्याची) कुऱ्िाड लकवा इंद्राच्या, िाताने फेकले रे्गलेले वज्र यानंी....नको.’ 
 
या उदािरर्ात ‘पीडा करावयास’ िे दीपक (म्िर्जे अन्ग्न वारा, ित्ती इ. पुष्कळािंी संबद्ध 

असर्ारा एक साधारर् धमण) बोलून दाखशवलेले नािी आशर् त्यामुळेच बोलर्ाराचे त्या वृक्षावरील उत्कट 
पे्रम ध्वशनत िोऊन, चमत्कृशत शनष्पन्न िोत आिे. ⁴ 

 
(आता) ‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ ध्वनीचेिी उदािरर् पािा– ‘िे भ्रमरा! तू काटेरी केतकींच्या राईंत िोध 

करकरून मरिील, पर् शकतीिी भटकलास, तरी मालतीच्या फुलाच्या तोडीचे (फूल) तुला (कोठेिी) 
सापडर्ार नािी.’ 

 
आपल्या शप्रयकरासमवते उपवनात शविार करर्ारी कोर्ी एक नाशयका भ्रमराला उदे्दिून 

वरीलप्रमारे् म्िर्त आिे. (असा या पद्याचा संदभण आिे.) म्िर्ून भ्रमरवृत्तातं येथे वाच्य आिे व त्यामुळेच 
प्रस्तुतिी आिे. ती (भ्रमरासारख्या कीटकाला) िाक माशरते (िे असंभाव्य आिे) यावरून तो (भ्रमरवृत्तान्त) 
अप्रस्तुत असल्याचा बोध िोतो असे नािी. ⁵ उलट शतने (भङृ र्गाला) िाक माररे् िे शतच्या भोळसटपर्ामुळे 
घडत आिे, या कारर्ाने येथे अप्रस्तुतप्रिसेंचा बोध अशभधेने िोत नािी. पर् अशभधेचे कायण सपंल्यावर 
वाच्याथाच्या व्यंजकत्वसामर्थ्यामुळे शतचे भ्रमराला उदे्दिनू बोलरे् िे दुसऱ्या कोर्ाला तरी अनुलक्षनू आिे 
असे सूशचत िोते. त्या शतच्या म्िर्ण्यातील व्यंग्य आिय असा :– स्वतःच्या सैौंदयाचा अशभमान 
बाळर्गर्ारी, नाजूक मन्द सुर्गन्धाने युतत असर्ाऱ्या मालती पुष्पासारखी कोर्ीतरी एक कुलीन स्री आिे. 
शतचे आपल्या शप्रयपतीवर अकृशत्रम पे्रम आिे. म्िर्ून प्रीतीचा नाटकी देखावा करण्यामुळे ज्यानंा खूप 
प्रशसशद्ध शमळाली आिे अिा आशर् कंुशटर्ीरूपी काट्यानंी व्याप्त व ज्याचंा भपकेबाज सुर्गन्ध दूरवर 
दरवळतो अिा केतकीच्या ताटव्यापं्रमारे् असर्ाऱ्या वशेयारृ्गिाचें उंबरठे शझजवीत इकडे शतकडे शफरर्ाऱ्या 
आपल्या शप्रयपतीला ती कुलीन स्री टोमर्ा देत आिे. ⁶ 
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अपह नुशत अलंकाराच्या ध्वनीचे उदािरर् म्िर्जे आमचे रु्गरु भट्ट इंदुराज याचंा पढुील श्लोक– 
 
‘िे सुंदशर! एखाद्या र्गौरवर्ण रमर्ीच्या कलितुल्य स्तनापं्रमारे् र्गोलाकार, शवपुल आशर् आकर्षणक 

शवस्तार असलेल्या या (सुधामय) चंद्राच्या लबबावर कालारु्गरूच्या द्रवाने काढलेल्या लतापल्लवाचं्या 
आकृतीसारखे जे कािी सुंदर शदसत आिे, ते म्िर्जे शवरिानलाने पेटलेल्या उत्कंशठत रमर्ींच्या मनात 
वास्तव्य केल्यामुळे स्वतःचा झालेला दाि िमशवण्यासाठी आपले अवयव तार्नू पडून राशिलेला मदनच 
आिे.’ 

 
‘या पद्यात चदं्रलबबावर असलेल्या कलंकाचा ‘तो कलंक नसून शवरिानलाने युतत अिा रमर्ींच्या 

हृदयात रािून िोरपळल्यामुळे अंर्गकान्न्त काळवडूंन रे्गलेला मदनच आिे अिी १) अपह नुशत ⁷ सूशचत िोत 
आिे. या पद्यातच २) ससंदेि अलंकाराचा ⁸ ध्वशन आिे. कारर्, येथे चंद्रावर असलेल्या त्या कलंकाचे 
कवीने नाविी घेतलेले नािी, तर ‘र्गौरवर्ण रमर्ीच्या शविाल स्तनप्रदेिाप्रमारे् असर्ाऱ्या चंद्रावर 
कालारु्गरूच्या द्रवाने काढलेल्या लत्तापल्लवाकृतींसारखे जे अत्यंत सुंदर आिे, ते नक्की काय आिे िे 
आम्िाला समजत नािी,’ असा संदेि सूशचत िोत आिे. शप्रयकराने केलेल्या याचनेचा आपर् आधी स्वीकार 
केला नािी म्िर्ून पश्चात्ताप पावनू मार्गािून शवरिाने उत्कंशठत झालेली नाशयका शप्रयकराच्या आर्गमनाची 
वाट पािू लार्गली. त्यासाठी वरे्षभरू्षा करून शतने अंर्गावर अलंकार वरै्गरे चढशवले व आपल्या शनवासस्थानी 
ती त्याला भेटावयास अर्गदी सज्ज िोऊन बसली. आकािात पूर्णचन्द्र उर्गवण्याचे वळेी दूतीला पाठवनू 
शतच्याकरवी शतने शप्रयकराला बोलावनू आर्ले. त्यावळेी तो शप्रयकर ‘तुझ्या कंुभसदृि स्तनावंर 
कालारु्गरूच्या द्रवाने काढलेल्या लतापल्लवाचं्या आकृशत कामशवकार उद्दीशपत करर्ाऱ्या आिेत.’ अिी शतची 
स्तुशत करीत असताना चदं्रावर असलेली िी नीलकमलपत्रासारखी काशंतदेखील अिीच कामोद्दीपक आिे 
अिा प्रकारचा ३) प्रशतवस्तूपमा अलंकाराचा ध्वशनिी या पद्यात आिे. ⁹ ‘सुधेचे मािेरघर असलेला’ असा 
िब्द केवळ चंद्रािी समानाथणक म्िर्ूनच वापरला असला, तरी तो िब्द (चवर्थ्या ओळीतील) ‘दाि 
िमशवण्यासाठी’ याचे कारर् सुचशवर्ारा आिे, म्िर्ून या पद्यात ४) ‘िेतु’ अलंकाराचािी ध्वशन आिे. ¹⁰ 
तुझ्या स्तनाचंा डौल व चंद्राची िोभा िे दोन्िी एकाच वळेी (सि) मदनशवकार उद्दीशपत करतात असा (५) 
‘सिोन्तत’ अलंकारिी येंथे प्राधान्यानें ध्वशनत िोत आिे. ‘चन्द्र तुझ्या स्तनापं्रमारे् असून तुझ्या स्तनाचंा 
र्गोलाकृशत शवस्तार चंद्राप्रमारे् आिे’ असा अथण प्रतीत िोत असल्यामुळे येथे (६) ‘उपमेयोपमे’ चािी ध्वशन 
आिे. अिाच रीतीने या पद्यात आर्खीिी अलंकाराचें ध्वशन आिेत, असे मानरे् ितय आिे. कारर्, िी 
मिाकवींची वार्ी म्िर्जे कामधेनूच िोय. ¹¹ कारर् म्िटलेच आिे की– 

 
एखाद्याने सिजर्गत्या केलेली कृशतसुद्धा आश्चयणकारक फळ शमळवनू देते तर एखाद्याने प्रयत्न 

करकरूनिी त्याला शतळाएवढीदेखील फलप्रान्प्त िोत नािी. शदग्र्गजाच्या अंर्गावरील एक केस जरी 
िलला, तरी तो भमूीला िादरून सोडतो आशर् भङु ग्याने जरी आकािातून खाली लतेवर उडी घेतली, तरी 
तो लतेला चशलत करू िकर्ार नािी. ¹² 

 
मात्र अनेक अलंकाराचंा ध्वशन असर्ाऱ्या या (भट्ट इंदुराजाचं्या) उदािरर्ात त्या त्या अलंकाराचंी 

‘संसृशष्’ झाली आिे की ‘संकर’ झाला आिे ¹³ िे सहृदयानंी शवचार करून ठरवाव.े 
 
‘अशतियोन्तत’ अलंकाराच्या ध्वनीचे उदािरर् जसे माझाच पुढील श्लोक— 
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िे सुंदरी! तै्रलोतयाचे सारसवणस्व असलेली अिी तू शवधात्याची एकुलती एक शनर्ममशत आिेस, 
(कारर्) तुझे डोळे म्िर्जे शवलासी लोकाचं्या क्रीडेचे ज्याला अंकुर फुटले आिेत असा आशर् शस्रयाचं्या 
शवभ्रमानंी िोभर्ारा जो वसतंऋतु, त्याचा मोिक आशवष्कारच! तुझ्या भवुयाचं्या खोडकर िालचाली म्िर्जे 
मदनाच्या शनरशनराळया प्रकारे वाकशवलेल्या धनुष्याचे स्पदंनच िोय. तुझ्या मुखकमलातील मशदरा िी जरा 
चाखली तरी शकती धंुद करर्ारी आिे! ¹⁴ 

 
वसन्तऋतु, मदन व मशदरा या र्गोष्ी (एरवी जरी वरे्गवरे्गळया रािात असल्या तरी) त्या एकमेकींिी 

सिकायण करण्यामुळे शतन्िी लोकानंा मोि पाडतात. पर् त्या शतन्िी तुझ्या शठकार्ी आश्चयणकारक रीतीने 
एकत्र जमून वास्तव्य करीत आिेत असा अशतियोन्तत अलंकार प्रामुख्याने सूशचत िोत आिे. ¹⁵ ‘जरा 
चाखली तरी धंुद कशरते’ या शवधानामुळे ‘एकसारखे घुटके न घेतािी धंुदीरूपी कायण उत्पन्न िोते’ अिा 
शवभावना अलंकाराचािी ध्वशन या उदािरर्ात आिे. (तुझे दोन्िी डोळे म्िर्जे) ‘शस्रयाचं्या शवभ्रमानंी 
िोभर्ाऱ्या वसतंाचा मोिक आशवष्कारच’ असे म्िटल्याने तुल्ययोशर्गता अलंकारिी ¹⁶ येथे प्रधानत्वाने 
ध्वशनत िोतो. याप्रमारे्च (जवळजवळ) सर्गळेच अलंकार प्राधान्याने ध्वशनत िोऊ िकतात असे समजाव.े 
कािी ठराशवकच अलंकार ध्वशनत िोऊ िकतात असे जे कािी आलंकाशरकानंी म्िटले आिे, ते मात्र बरोबर 
नािी. 

 
‘जसजसे आढळतील तसे–’ कािी शठकार्ी एक अलंकार दुसऱ्या अलंकाराचा व्यंजक िोतो, तर 

कािी शठकार्ी वस्तुस्वरूपाचा अथण अलंकाराला सूशचत कशरतो, असा यथायोगम् या वृत्तीतल्या िब्दाचा 
अथण (सहृदयानंी) समजून घ्यावा, असा आिय. ॥ २७ ॥ 

 
िीपा 
 
१ िे पूवी “उद द्योत – २ उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमूल ‘अनुरर्नरूप’ ध्वनीचे दोन 
प्रकार” वर ‘याची उदािररे् शवरळाच सापडतील...’ इत्याशद िकेंला उत्तर आिे. 
 
२ पािा, उद द्योत २, काशरका २६ वी. 
 
३ वस्तुतः येथे दीपकध्वशन आिे असे म्िर्ण्याऐवजी तुल्ययोशर्गताध्वशन आिे असे म्िर्रे् योग्य झाले असते. 
कारर्, येथे अन्ग्न, वारा इ. सवण प्रस्तुत आिेत. त्यात कािी प्रस्तुत व कािी अप्रस्तुत अिी न्स्थशत नािी. 
दीपक व तुल्ययोशर्गता यामंधील िा भेद भामिाने माडंलेला नसला, तरी उद भटाने स्पष्परे् माडंलेला आिे. 
जर्गन्नाथ तर दीपक व तुल्ययोशर्गता असे दोन अलंकार न माशनता दीपक िा तुल्ययोशर्गतेचाच प्रकार मानावा 
असे म्िर्तो. 
 
४ म्िर्जे येथे व्यंग्य दीपकामुळे वृक्षाशदशवर्षयक रशत िा ‘भाव’ पयणवसानी सूशचत िोत असला, तरी या व्यंग्य 
दीपकामुळे चारुत्वशनष्पशत्त िोत असल्यामुळे िे दीपकध्वनीचे उदािरर् म्िटले आिे. 
 
५ म्िर्जे येथे वाच्य, अप्रस्तुत भ्रमरवृत्तातंावरून प्रस्तुत नायकवृत्तातंाचे सूचन िोत असल्यामुळे येथील 
अप्रस्तुतप्रिसंा िा अलङ कार ‘वाच्य’ आिे असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् असेल तर ते बरोबर नािी. 
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६ ‘उद द्योत – २ अलंकारध्वनीची उदािररे्’ वरील ७ वी टीप पािा. येथे भ्रमरवृत्तान्त िा प्रस्तुत 
असल्यामुळे भ्रमराला उदे्दिून असलेला वाच्याथण प्रथम कळतो. मर्ग त्या वाच्याथाच्या व्यंजकत्वसामर्थ्यामुळे 
कोर्ीतरी कुलीन स्री वशेयाचें उंबरठे शझजशवर्ाऱ्या आपल्या शप्रयपतीची शनभणत्सणना करीत आिे असा 
अप्रस्तुत अथण सूशचत िोऊन त्यावरून बोलर्ारी नाशयका आपल्याच, अिा स्वभावाच्या शप्रयपतीला टोचनू 
बोलत आिे असा प्रस्तुत अथण सुचशवला जात असल्यामुळे संपूर्ण अप्रस्तुतप्रिसंा अलंकार प्रामुख्याने ध्वशनत 
िोतो. 
 
७ म्िर्जे येथे कलंक या उपमेयाचा अपलाप व त्याच्या जार्गी मदन या उपमानाची स्थापना या दोन्िी र्गोष्ी 
सूशचत िोत असल्यामुळे येथे अपह नुशत अलंकाराचा ध्वशन आिे. 
 
८ ‘िे मुख आिे की चन्द्र आिे’ अिा प्रकारच्या शवधानास ससंदेि अलंकार म्िर्तात. वरील पद्यात ‘िा 
कलंक आिे लकवा काळवडंलेला मदन आिे.’ असा ससंदेि कन्ल्पता येईल. या वाच्य ससंदेिामधील 
उपमेय जो कलंक, त्याचा प्रस्तुत पद्यात उल्लेख केलेला नािी आशर् ‘लकवा, अथवा’ यासारखा संियवाचक 
िब्दिी नािी, म्िर्ून येथे ससंदेि व्यंग्य आिे असेिी मान्य कशरता येईल. पर् ‘िे जे कािी शदसते आिे ते 
काय आिे िे आम्िाला समजत नािी’ या म्िर्ण्याला अशभनवरु्गप्त म्िर्तात त्याप्रमारे् ससंदेि मानाव ेलकवा 
नािी िा प्रशन आिे. कारर्, समोर शदसर्ारी कोर्तीतरी वस्तु आशर् ते काय आिे या दोिोंमध्ये कोठलेिी 
साम्य नािी. ससंदेिामधील दोन वस्तंूमध्ये साम्य असाव े लार्गते व त्या दोघामंध्ये कवीचे मन सारख्याच 
प्रमार्ात दोलायमान िोते असे भामि, दंडी, उद भट, रुद्रट इ. प्राचीनाचें मत आिे. 
 
९ दोन वातयामंध्ये साम्य असून ते सूशचत असेल (म्िर्जे तेथे ‘प्रमारे्’ या अथाचा िब्द वापरलेला नसेल) 
आशर् त्या दोन वातयातंील साधारर् धमण एकच असून त्याचा दोन वातयातं केवळ वरे्गवरे्गळया िब्दानंी 
शनदेि केला असेल, तर तेथे प्रशतवस्तूपमा िा अलंकार असतो. वर अशभनवरु्गप्तानंी दोन वातयातंील 
साधारर् धमण ‘कामशवकार उद्दीशपत करर्ाऱ्या’ व ‘कामोद्दीपक’ असे, म्िर्जे सारखेच िब्द वापरून 
शनदेशिला आिे, त्याऐवजी वरे्गवरे्गळे िब्द वापरले असते, तर ते प्रशतवस्तूपमेच्या लक्षर्ािी अशधक जुळते 
झाले असते. 
 
१० ‘िेतु’ िा अलंकार म्िर्नू भामि लकवा उद भट यानंी मानलेला नािी. दण्डीने मात्र माशनला आिे. 
रुद्रटाचा ‘िेतु’ अलंकार शनराळया म्िर्जे कारर् व कायण याचें तादात्म्य वर्णन कररे् या स्वरूपाचा आिे. 
अशभनवरु्गप्तानंी तो दण्डीच्या प्रमारे्च माशनलेला शदसतो. मम्मट वर्गैरे नंतरच्या लोकानंी त्याला 
‘काव्यशलङ र्ग’ असे नाव शदले आिे. मम्मटाने रुद्रटाच्या ‘िेतू’ चे मात्र खंडन केले आिे. अशभनवरु्गप्ताचं्या 
म्िर्ण्याप्रमारे् येथे िेतु लकवा नंतरच्या लोकाचंा काव्यशलङ र्ग अलंकार असला तरी त्यानंी त्याला 
‘िेतुध्वशन’ का म्िर्ाव ेिे समजत नािी. ‘चन्द्र िा सुधाधाम असल्यामुळे तो दाि िमशवण्याचे कारर्’ आिे. 
पर् ‘मुळे’, ‘कारर्’ इ. अथाचा िब्द येथे वापरला नािी. तो सूशचत िोतो, म्िर्ून त्यानंी येथे िेतुध्वशन 
माशनला असावा. पर् कारर्त्व सूशचत िोत असले, तरी मम्मटाशदकानंी काव्यशलङ र्ग िा अलंकार वाच्यच 
माशनला आिे. 
 
११ म्िर्जे कामधेनूच्या दातृत्वाला ज्याप्रमारे् मयादा नसते, त्याप्रमारे् मिाकवींच्या वार्ीच्या 
अलंकारव्यंजकत्वालािी सीमा नसते. 
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१२ मिाकवींनी सिज उच्चारलेले िब्दसुद्धा अमाप सैौंदयण शनमार् कशरतात, म्िर्ूनच आनंदवधणनानंी १ ल्या 
उद द्योतातील ६ व्या काशरकेवरील वृत्तीमध्ये ‘दोन-तीनच लकवा पाच-सिाच मिाकशव म्िर्नू र्गर्ले 
जातात’ असे म्िटले आिे. भवभतूीच्या उत्तररामचशरतातील वाचमथोऽनुधावणत िे वातय या संदभात 
आठवते. 
 
१३ ध्वनीच्या शनरशनराळया प्रकाराचंी संसशृष् व सकंर यासंबंंधी शवचार पढेु शद्वतीय खंड, उद द्योत ३, काशरका 
४३ वरील वृत्तीत केला आिे. 
 
१४ अशभनवरु्गप्तानंी िाच श्लोक अशभनवभारतीमध्येिी (पािा, रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. १५०) 
उद धृत केला आिे. 
 
१५ वस्तुन्स्थतीत वरे्गवरे्गळया शठकार्ी रािर्ाऱ्या वरील तीन र्गोष्ी नाशयकेच्या मुखकमलामध्ये एकत्र येऊन 
राितात अिी कल्पना येथे केली असल्यामुळे असंबन्धे संबन्धः या प्रकारची अशतियोन्तत सूशचत िोत आिे. 
 
१६ तुल्ययोशर्गता अलंकाराची माशिती ‘उद द्योत – २ अलंकारध्वनीची उदािररे्’ वरील २ ऱ्या टीपेत पािा. 
‘तुझे डोळे आशर् वसंताचा आशवष्कार िी दोन्िी मोिक आिेत’ अिी तुल्ययोशर्गता येथे आिे. वसंतऋतूमध्ये 
नायकाने नाशयकेला उदे्दिून वरील पद्य म्िटले असे समजले, तर वसंतऋतु व नाशयकेचे डोळे िे दोन्िीिी 
प्रस्तुत माशनता येतील व त्याचंा ‘मोिक असरे्’ या एकाच साधारर् धमािी संबधं जोडला असल्यामुळे येथे 
तुल्ययोशर्गता अलंकार झाला आिे. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
एवमलङ्कारध्वणनमागं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्ता ंख्यापणयतुणमदमुच्यते– 
 
शरीरीकरिं येषा ंवाच्यत्वेन व्यवस्स्थतम् । 
तेऽलङ्काराः परा ंछाया ंयास्न्त ध्वन्यङ्गता ंगताः ॥ २८ ॥ 
ध्वन्यङ्गता चोभाभ्या ं प्रकाराभ्या ं व्यञ्जकत्वेन व्यङ ग्यत्वेन च । तिेह 

प्रकरिाद्व्यङ्प्ग्यत्वेनेत्यवगन्तव्यम् । व्यङ्प्ग्यत्वेऽप्यलङ्कारािा ंप्राधान्यणववक्षायामेव सत्या ं ध्वनावन्तःपातः 
। इतरथा तु गुिीभूतव्यङ्प्ग्यत्वं प्रणतपादणयष्ट्यते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
अिा रीतीने अलंकारध्वनीचे स्वरूप स्पष् करून त्यासबंंधी (आतापयंत) केलेल्या चचेचा काय 

उपयोर्ग आिे ते दाखशवण्यासाठी पुढीलप्रमारे् साशंर्गतले जात आिे– 
 
(सुकवीच्या सामर्थ्यामुळे) जे अलंकार वाच्य असल्यामुळे ¹ (जास्तीत जास्त) काव्याच्या िरीराचे 

अंि िोऊ िकतील ते अलंकार स्वतः सूशचत झाल्यामुळे ध्वशनकाव्याचे अंर्ग बनल्यास त्यानंा कमालीचे 
सैौंदयण प्राप्त िोते. ॥ २८ ॥ 
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(अलंकाराचे) ध्वनीला अंर्गभतू िोरे् िे दोन प्रकारानंी सभंवते– १) व्यंजक म्िर्नू आशर् २) व्यंग्य 
म्िर्ून. त्यापंैकी या शठकार्ी ‘अलंकार ध्वशनकाव्याचे अंर्ग बनल्यास’ असे जे काशरकेत म्िटले आिे, त्याचा 
अथण प्रकरर्ामुळे (अलंकाराचं्या व्यगं्यत्वाचे शववचेन चालू असल्यामुळे) ‘व्यंग्य या नात्याने ध्वशनकाव्याचे 
अंर्ग बनल्यास’ असा समजावा. आशर् अलंकार व्यंग्य असले तरी, ते प्रधान म्िर्ून समाशवष् केले असतील, 
तरच त्याचंी ध्वशनकाव्यात र्गर्ना िोईल. तसे (म्िर्जे ते प्रधान) नसल्यास ते ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ काव्याच्या 
सदरात येतील असे पढेु ² साशंर्गतले जाईल. 

 
लोचनम् 

 
ननूक्तास्तावणच्चरन्तनैरलङ कारास्तेषा ंतु भवता यणद व्यङ ग्यत्वं प्रदर्वशतं णकणमयतेत्याशङ क्याह – 

एवणमत्याणद । येषामलंकारािा ं वाच्यत्वेन शरीरीकरिं शरीरभूतात्प्रस्तुतादथान्तरभूततया अशरीरािा ं
किकाणदस्थानीयाना ं शरीरतापादनं व्यवस्स्थतं सुकवीनामयत्नसम्पाद्यतया । यणद वा वाच्यत्वे सणत येषा ं
शरीरतापादनमणप न व्यवस्स्थतं दुघगिणमणत यावत्, तेऽलङ काराः ध्वनेव्यापारस्य काव्यस्य वाङ गता ं
व्यङ ग्यरूपतया गताः सन्तः परा ं दुलगभा ं छाया ं कास्न्तमात्मरूपता ं यास्न्त । एतदुक्तं भवणत – 
सुकणवर्ववदग्धपुरन्ध्रीवद भूषिं यद्यणप णश्लष्टं योजयणत तथाणप शरीरतापणत्तरेवास्य कष्टसम्पाद्या 
कुङ कुमपीणतकाया इव । आत्मतायास्तु का सम्भावनाणप । एवम्भूता चेय ं व्यङ ग्यता या अप्रधानभूताणप 
वाच्यमािालङ कारेभ्य उत्कषगमलङकारािा ं णवतरणत । बालक्रीडायामणप राजत्वणमवेत्यमुमथं मनणस 
कृत्वाह – इतरथास्त्वणत ॥ २८ ॥ 

 
लोचन 

 
पर् काय िो, प्राचीन आलंकाशरकानंी (वाच्य) अलंकाराचें शववरर् तर उदािररे् देऊन केले आिे, 

मर्ग तुम्िी ते व्यगं्यिी असू िकतात िे दाखशवण्याने शविरे्ष काय साधले? अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘अिा 
रीतीने’ इ. वातयाने (२८ व्या काशरकेची प्रस्तावना करून) त्या िकेंचे समाधान कशरतात. 

 
‘जे अलंकार वाच्य असताना त्यानंा जास्तीत जास्त काव्याच्या िरीराचा एक भार्ग बनशवता येते, 

म्िर्जे िरीर असलेला जो प्रस्तुत अथण, त्यािून अलंकार िे वरे्गळे असल्याने ते ‘िरीर’ असू िकत नािीत; 
ते िातातील सलकडी वर्गैरेप्रमारे् (बाह्य ³) असतात. पर् प्रशतभािाली कवीकडून ते अलंकार अनायासे, 
सिज योशजले रे्गल्यामुळे ⁴ त्यानंा काव्याच्या िरीराचाच भार्ग बनशवता येते. लकवा जे अलंकार वाच्य 
असताना (सामान्य कवीने योशजल्यामुळे) काव्याच्या िरीराचािी अंि िोऊ िकत नािीत म्िर्जे िोरे् 
कठीर् असते असा अथण. तेच अलंकार व्यङ ग्य िोऊन ध्वनीचे म्िर्जे व्यंजनाव्यापाराचे लकवा ध्वशनकाव्याचे 
अंर्ग झाले असताना त्यानंा कमालीची म्िर्जे साधण्यास कठीर् अिी िोभा म्िर्जे झळाळी म्िर्जे 
काव्याच्या आत्म्याचेच स्वरूप प्राप्त िोते. यातील आिय असा :– एखाद्या कुिल प्रौढ स्रीप्रमारे् कुिल 
कवीनेिी अलंकार िरीरािी एकरूप झालेला शदसेल अिा रीतीने रंु्गफला, तरी (िलतया िाताने 
लावलेल्या) केिराच्या (शफतया रंर्गाच्या) उटीप्रमारे् त्या अलंकाराला काव्याच्या िरीराचाच भार्ग बनशवरे् 
फार कठीर् आिे, मर्ग त्याला आत्म्याचा अंि बनशवण्याची कल्पना देखील किाला? पर् काव्यातील 
व्यंग्यता मात्र अिी आर्गळी आिे की, जी रु्गर्ीभतू असली तरी (व्यंग्य) अलंकाराला वाच्य अलंकारापेक्षा 
शकतीतरी उत्कृष्पर्ा प्राप्त करून देते. ⁵ मुलाचं्या खेळातिी राजा झालेल्या मुलाला इतर मुलािूंन 
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वैशिष्ट्य प्राप्त िोते, तसेच. ⁶ िाच आिय लक्षात घेऊन वृशत्तकार म्िर्तात— ‘तसे (म्िर्जे प्रधान) 
नसल्यास’ इ. ॥ २८ ॥ 

 
िीपा 
 
१ अशभनवरु्गप्तानंी या काशरकेच्या पूवाधात ‘वाच्यत्वेन’ आशर् ‘वाच्यत्वे न’ असे दोन पाठ कल्पून शववरर् 
केले आिे. त्यापंैकी ‘वाच्यत्वेन’ या पाठानुसार वर भार्षातंर केले आिे. ‘वाच्यत्वे न’ असा पाठ 
स्वीकारल्यास पूवाधाचे भार्षातंर पुढीलप्रमारे् िोईल– ‘जे अलंकार वाच्य असताना काव्याचे िरीर (सुद्धा) 
िोऊ िकत नािीत, ते...’ 
 
२ पािा, कािी आवृशत्त, वृशत्त, पृ. ४७०. 
 
३ बाह्य म्िर्जे िरीरापासून अलर्ग कशरता येण्याजोरे्ग. पािा, २–६ या काशरकेचा उत्तराधण (उद द्योत – २ 
ध्वशनकाव्यात खराखुरा अलंकार कोर्ता?). 
 
४ पािा, काशरका २–१६ (“उद द्योत – २ ध्वशनकाव्यात खराखुरा अलंकार कोर्ता?”). 
५ ‘अलंकार व्यंग्य असू िकतात िे दाखवनू तुम्िी शविरे्ष काय शमळशवले?’ या आके्षपाला िे उत्तर आिे. जे 
अलंकार वाच्य असताना लोखंडाप्रमारे्च असतात, त्यानंा व्यंग्यत्व प्राप्त झाल्याने पशरसामुळे व्िाव े तसे 
त्याचें सोने बनते, इतका त्याचं्या सैौंदयामध्ये फरक पडतो. 
 
६ म्िर्जे तो मुलर्गा वस्तुतः राजा नसून इतर मुलानंी खेळात त्याला राजा बनशवले तरी तो तेवढ्या 
वळेेपुरता इतर मुलािूंन उठून शदसतो. त्याप्रमारे् अलंकार व्यंग्य झाला की, त्याला वाच्य अलंकारािून 
केवढे तरी अद भतुत्व प्राप्त िोते. 
 
ध्वन्यालोकः 

 
अणङ्गत्वेन व्यङ्प्ग्यतायामणप, अलङ्कारािा ं ियी गणत :— कदाणचिस्तुमािेि व्यज्यन्ते, 

कदाणचदलङ्कारेि । 
 
ति— 
व्यज्यन्ते वस्तुमािेि यदालङ कृतयस्तदा । 
धु्रवं ध्वन्यङ्गता तासाम् 
अि हेतु :— 
काव्यवृणत्तस्तदाश्रया ॥ २९ ॥ 
 
यस्मात्ति तथाणवधव्यङ ग्यालङ्कारपरत्वेनैव काव्य ंप्रवृत्तम् । अन्यथा तु तिाक्यमािमेव स्यात् ॥ २९ 

॥ 
 
तासामेवालङ कृतीनाम— 
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अलङ कारान्तरव्यङ्प्ग्यभाव े
पुनः, 
 
ध्वन्यङ्गता भवेत् । 
चारुत्वोत्कषतो व्यङ्प्ग्यप्राधान्य ंयणद लक्ष्यते ॥ ३० ॥ 
 
उक्तं हे्यतत्– ‘चारुत्वोत्कषगणनबन्धना वाच्यव्यङ्प्ग्ययोः प्राधान्यणववक्षा’ इणत । वस्तुमािव्यङ्प्ग्यत्वे 

चालङ्कारािामनन्तरोपदर्वशतेभ्य एवोदाहरिेभ्यो णवषय उने्नयः । तदेवमथगमािेिालङ कारणवशेषरूपेि 
वाथेनाथान्तरस्यालङ कारस्य वा प्रकाशने चारुत्वोत्कषगणनबन्धने सणत 
प्राधान्येऽथगशक्त्युिवानुरिरूपव्यङ ग्यो ध्वणनरवगन्तव्यः ॥ ३० ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
अलंकार प्रधानत्वाने व्यंग्य असतानादेखील त्याचं्या बाबतीत दोन प्रकार संभवतात – कािी 

अलंकार केवळ (वाच्य) वस्तूवरून सूशचत िोतात, तर कािी (वाच्य) अलंकारावंरून. त्यापंैकी— 
 
ज्यावळेी अलंकार िे केवळ ‘वस्तू’ मुळे सूशचत केले जात असतील, त्यावळेी ते अलंकार 

ध्वशनकाव्यातच अंतभूणत िोतात. याला कारर् कवीचा ते काव्य रचण्याच्या प्रयत्नाचा कल केबळ त्या 
अलंकारानंा ‘सूशचत’ करण्याकडेच असतो. ॥ २९ ॥ 

 
कारर् अिा शठकार्ी व्यंग्य जो अलंकार, त्याच्यासाठीच तर कशव काव्य रचण्याची धडपड कशरतो. 

तसे नसते, तर ते काव्य (‘काव्य’ न िोता.) केवळ (साधे) ‘वातय’च झाले असते. आता तेच व्यंग्य 
अलंकार— 

 
जेव्िा दुसऱ्या (वाच्य) अलंकारामुळे सूशचत िोत असतील, तेव्िा— 
 
मात्र— 
जर अशधक सैौंदयामुळे व्यगं्य अलंकाराला (वाच्य अलंकारािून) मुख्यत्व शमळत असेल, तरच तो 

व्यंग्य अलंकार ध्वशनकाव्यात अंतभूणत िोतो. ॥ ३० ॥ 
 
कारर् (मारे्गच ¹) असे म्िटले आिे की, ‘बाच्य आशर् व्यगं्य यापंैकी प्रधान म्िर्ून (कवीला) कोर्ते 

शववशक्षत आिे याचे उत्तर त्या दोिोंपकैी ज्यात सैौंदयण अशधक असेल ते, असे आिे.’ आता अलंकार िे केवळ 
वाच्य वस्तूवरून सूशचत िोण्याची उदािररे् आतापयंत शदलेल्या उदािरर्ातूंनच िोधून काढावीत. तेव्िा 
आता एकंदरीत तात्पयण असे की, केवळ वस्तुस्वरूप वाच्य अथाने लकवा कोठल्यातरी अलंकाराच्या 
स्वरूपात असलेल्या वाच्य अथाने केवळ वस्तुस्वरूप अथण लकवा दुसरा अलंकार सूशचत केला असताना त्या 
सूशचत अथाला जर अशधक सैौंदयामुळे प्राधान्य प्राप्त िोत असेल, तर ते उदािरर् अथणितत्युद भव, 
अनुरर्नरूप व्यगं्याथण असलेल्या ध्वनीचे आिे, असे समजाव.े 
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लोचनम् 
 
तिेणत । िय्या ं गतौ सत्याम् । अि हेतुणरत्यय ं वृणत्तग्रन्थः । काव्यस्य कणवव्यापारस्य 

वृणत्तस्तदाश्रयालङ कारप्रविा यतः । अन्यथेणत । यणद न तत्परत्वणमत्यथगः । तेन ति गुिीभूतव्यङ ग्यता नैव 
शङ क्येणत तात्पयगम् । तासामेवालङ कृतीनाणमत्यय ं पणठष्ट्यमािकाणरकोपस्कारः । पुनणरणत काणरकामध्य 
उपस्कारः । ध्वन्यङ गतेणत । ध्वणनभेदत्वणमत्यथगः । 

 
व्यङ ग्यप्राधान्यणमणत । अि हेतुः – चारुत्वोत्कषगत इणत । यदीणत । तदप्राधान्ये तु वाच्यालङ कार 

एव प्रधानणमणत गुिीभूतव्यङ ग्यतेणत भावः । नन्वलङ कारो वस्तुना व्यज्यते अलङ कारान्तरेि च व्यज्यत 
इत्यिोदाहरिाणन णकणमणत न दर्वशतानीत्याशङ क्याह – वास्स्त्वणत । एतत्सणंक्षप्योपसंहरणत – तदेवणमणत । 
व्यङ ग्यस्प व्यञ्जकस्य च प्रत्येकं वस्त्वलङ काररूपतया णिप्रकारत्वाच्चतुर्ववधोऽयमथगशक्त्युिव इणत 
तात्पयगम् ॥ २९-३० ॥ 

 
लोचन 

 
‘त्यापंैकी’ — (अलङ कार प्रधानत्वाने व्यगं्य असताना जे) दोन प्रकार संभवतात, त्यापंैकी. ‘याला 

कारर्’ िे िब्द वृत्तीतले आिेत. (काशरकेतील ‘काव्यवृशत्त’ यामधील) ‘काव्य’ म्िर्जे कवीचा प्रयत्न. ² 
त्याची ‘वृशत्त’ (म्िर्जे कवीच्या प्रयत्नाचा कल) त्याचं्यावर अवलंबून असते, म्िर्जे त्या अलंकारानंा 
प्रधानत्वाने सूशचत करण्याकडेच असते, म्िर्ून. ‘तसे नसते तर’ — म्िर्जे अलंकाराला मुख्यतया सूशचत 
करण्याचा कवीचा प्रयत्न नसला तर. त्यामुळे (म्िर्जे अलंकार मुख्यतया सूशचत केला रे्गला, तर) ते 
रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे उदािरर् असेल असा संियिी घेरे् योग्य नािी. ‘आता तेच व्यंग्य अलंकार’ िे वृत्तीतले 
िब्द म्िर्जे पुढेच साशंर्गतल्या जार्ाऱ्या (२–३० या) काशरकेची प्रस्तावना िोय. ‘मात्र (पुनः)’ िा िब्द 
म्िर्जे काशरकेच्या मध्ये घातलेली भर आिे. ‘ध्वशनकाव्यात अन्तभूणत िोतो’ ³ म्िर्जे ध्वनीचाच एक प्रकार 
िोतो, िा अथण. व्यंग्य अलंकाराला मुख्यत्व (शमळत असेल तर) — िे मुख्यत्व प्राप्त िोते, ते कोर्त्या 
कारर्ामुळे? तर त्यात अशधक सैौंदयण असल्यामुळे. ‘जर इ.—पर् तो व्यंग्य अलंकार मुख्य झाला नािी, तर 
वाच्य अलंकारच मुख्य िोईल व त्या काव्याला रु्गर्ीभतूव्यङ ग्यत्व प्राप्त िोईल, ⁴ असा भावाथण. पर् काय 
िो, वस्तुस्वरूपाच्या वाच्याथातून अलंकार ध्वशनत िोतो आशर् वाच्य अलंकारातूनिी तो ध्वशनत िोतो याचंी 
वरे्गवरे्गळी उदािररे् वृशत्तकारानंी काय म्िर्नू शदली नािीत? अिी िङ का कोर्ी घेईल असे समजूनच 
वृशत्तकार ‘(अलंकार िे केवळ) वाच्य वस्तूवरून’ इ. वातय सारं्गतात. ⁵ या शवर्षयाचा ⁶ थोडतयात सारािं 
सारं्गून वृशत्तकार ‘तेव्िा आता एकंदरीत तात्पयण’ या वातयाने समारोप कशरतात. व्यंग्याथण आशर् व्यंजक अथण 
िे दोन्िीिी वस्तुस्वरूपी लकवा अलंकारस्वरूपी असू िकतात, म्िर्ून प्रत्येकाचे दोन प्रकार िोत असल्याने 
िा अथणिन्ततमलू ध्वशन चार प्रकारचा असतो, िे तात्पयण. ⁷ ॥ २९, ३० ॥ 

 
िीपा 
 
१ पािा, उद द्योत १, आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’.नव्िे. 
 
२ येथे अशभनवरु्गप्तानंी ‘काव्य’ िब्दाचा अथण ‘कशवव्यापार’ असा केला आिे, तर “उद द्योत – १ 
अभाववाद्याचंा दुसरा वर्गण” वर कवनीय ं काव्यम् म्िर्जे जे रे्गयच असते ते काव्य असा केला आिे. 
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पाशर्नीच्या व्याकरर्ानुसार िे दोन्िी अथण बरोबरच आिेत. पर् आनन्दवधणनानंा मात्र येथे ‘काव्य’ िब्दाचा 
अथण ‘कवीने केलेली वाङ मयरचना’ िाच अशभपे्रत आिे िे ‘नािीतर ते (काव्य) केवळ वातयच झाले असते’ 
या शवधानावरून स्पष् िोते. 
 
३ ध्वन्यङ गता िा िब्द काशरका २–२८. २९ व ३० या शतन्िी काशरकातूंन वापरण्यात आला आिे. पर् २–
२८ मध्ये याचे दोन अथण िोतात :— (१) ध्वशनकाव्याचे अंर्ग म्िर्जे व्यजंक या नात्याने त्याला उपकारक. 
(२) प्रधानत्वाने व्यंग्य, म्िर्जे ध्वशनकाव्याचा आत्मा. म्िर्जे अलंकारध्वशन या प्रकारच्या काव्यामध्ये जो 
अलंकार व्यंजक असेल, तो पशिल्या अथाने ध्वन्यङ र्ग समजावा व जो (प्रधानत्वाने) व्यंग्य असेल तो 
दुसऱ्या अथाने ध्वन्यङ र्ग समजावा. काशरका २९ मध्ये ध्वन्यङ गता याचा अथण ‘स्वतः ध्वशन असरे्’ असा 
आिे. काशरका ३० मधील ध्वन्यङ गता या िब्दाचा अथण तो िब्द व्यंजक अलंकाराला अनुलक्षून घेतल्यास 
पशिल्या प्रकारे करावा व व्यंग्य अलंकाराला अनुलक्षनू घेतल्यास दुसऱ्या प्रकारे करावा. 
 
४ उदा. ‘दीपक’ अलंकार िे ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ काव्याचे उदािरर् िोय. कारर्, तेथे दीपक िा वाच्य 
अलंकारच मुख्य असून उपमा िा व्यगं्य अलंकार र्गौर् असतो. पािा, “उद द्योत – १ आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ 
नव्िे” व “उद द्योत – २ अलंकारध्वनीत व्यंर्ग अलंकारच मुख्य िवा”. 
 
५ ‘अलंकार िे सूशचत िोऊ िकतात’ (काशरका २–२६) या शवधानाच्या समथणनाथण वृत्तीमध्ये ‘उद द्योत – २ 
अलंकारध्वनीची उदािररे्’मध्ये जी एकूर् चौदा उदािररे् शदली आिेत त्यापंैकी ‘मी माझा रार्ग’ वर्गैरे कािी 
उदािररे् वाच्य वस्तूने सुचशवलेल्या (व्यंग्य) अलंकाराची आिेत, तर उरलेली, म्िर्जे ‘ियग्रीवाच्या 
शठकार्ी’ ... इ. कािी उदािररे् वाच्य अलकारावरून अलंकार सूशचत िोतो, याची आिेत. म्िर्ून पनु्िा 
उदािररे् देण्याचे कारर् नािी, असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. 
 
६ या शवर्षयाचा, म्िर्जे ‘अथणिन्ततमूल’ ध्वशनप्रकाराचा. 
 
७ म्िर्जे (१) वाच्य वस्तूवरून ‘वस्तु’ सूशचत िोरे्, (२) वाच्य वस्तूवरून ‘अलंकार’ सूशचत िोरे्, (३) 
वाच्य अलंकारामुळे वस्तु सूशचत िोरे् व (४) वाच्य अलंकारामुळे अलंकार सूशचत िोरे्. यातं अथात् जर 
सूशचताथण अशधक सुंदर व प्रधान असेल, तरच ते ध्वशनकाव्याचे उदािरर् िोईल. 
 
ध्वन्यालोकः 
 

एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रणतपाद्य तदाभासणववेकं कतुगमुच्यते — 
यि प्रतीयमानोऽथगः प्रास्म्लष्टत्वेन भासते । 
वाच्यस्याङ गतया वाणप नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥ ३१ ॥ 
 
णिणवधोऽणप प्रतीयमानः स्फुिोऽस्फुिश्च । य ति एव स्फुिः शब्दशक्त्याथगशक्त्या वा प्रकाशते स एव 

ध्वनेमागो नेतरः । स्फुिोऽणप योऽणभधेयस्याङ गत्वेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्यानुरिनरूपव्यङ ग्यस्य 
ध्वनेरगोचरः । 

 
यथा — 



 

अनुक्रमणिका 

कमलाअरा ि मणलआ हंसा उड डाणवआ ि अ सहसा [कल्पलताणववेक, पृ. १४४, णपउच्छा असा पाठ.] । 

केि णव गामतलाए अब्भं उत्तािअ ंणछत्त ं[कल्पलताणववेक, पृ. १५४, छूढं असा पाठ.] ॥ 
 
अि णह प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जलधरप्रणतणबम्बदशगनस्य वाच्याङ गत्वमेव । एवंणवधे 

णवषयेऽन्यिाणप यि व्यङ ग्यापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वोत्कषगप्रतीत्या प्राधान्यमवस्तीयते, ति 
व्यङ्प्ग्यस्याङ्गत्वेन प्रतीतेध्वगनेरणवषयत्वम् । यथा — 

 
वािीरकुडंुगोड्डीिसउणिकोलाहलं सुिंतीए । 
घर कम्मवावडाए वहूऍ [काशी आवृणत्त, पृ. २८२, बहुए असा पाठ.] सीअणंत अगंाइ ं॥ 
 
एवंणवधो णह णवषयः प्रायेि गुिीभूतव्यङ्प्ग्यस्योदाहरित्वेन णनदेक्ष्यते । यि तु प्रकरिाणदप्रणतपत्त्या 

णनधाणरताणवशेषो वाच्योऽथगः पुनः प्रतीयमानाङ गत्वेनैवावभासते सोऽस्यवैानुरिनरूपव्यङ्प्ग्यस्य ध्वनेमागगः । 
यथा — 

 
उणच्चिसु पणडअकुसुमं मा धुि सेहाणलअ ंहणलअसुण्हे । 
अह दे णवसमणववाओ ससुरेि सुओ वलअसिो ॥ 
 
अि ह्यणवनयपणतना सह रममािा सखी बणहःश्रुतवलयकलकलया सख्या प्रणतबोध्यते । 

एतदपेक्षिीय ं वाच्याथगप्रणतपत्तये । प्रणतपने्न च वाच्येऽथे 
तस्याणवनयप्रच्छादनतात्पयेिाणभधीयमानत्वात्पुनव्यङ गग्याङ गत्वमेवेत्यस्स्मन्ननुरिनरूपव्यङ ग्यध्वनावन्तभा
वः ॥ ३१ ॥ 

 
ध्वन्यालोक 

 
याप्रमारे् ध्वनीचे प्रकार सारं्गून झाल्यावर ते प्रकार ध्वनीच्या आभासापासून वरे्गळे आिेत िे 

दाखवण्यासाठी असे सारं्गण्यात येत आिे की– 
 
ज्या उदािरर्ात व्यगं्याथण अस्पष्परे् लकवा वाच्याचे अंर्ग म्िर्ून प्रत्ययाला येत असेल, ते या 

ध्वनीच्या के्षत्रात पडत नािी. (ते ‘ध्वन्याभासा’चे उदािरर् समजाव.े) ॥ ३१ ॥ 
 
व्यंग्याथण दोन प्रकारचा :– स्पष् आशर् अस्पष्. त्यापंकैी िब्दाचं्या िततीने म्िर्ा, लकवा अथाच्या 

िततीने म्िर्ा, जो व्यंग्याथण स्पष्परे् प्रतीत िोत असेल, तोच ध्वनीचा शवर्षय िोय. त्यािून शनराळा (म्िर्जे 
अस्पष्परे् प्रत्ययास येर्ारा ¹) व्यंग्याथण िा ध्वनीचा शवर्षय नव्िे. आशर् जो व्यंग्याथण स्पष् असूनिी वाच्याचे 
अंर्ग म्िर्ून भासमान िोत असेल, तोिी या अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असलेल्या ध्वनीच्या कके्षत येत नािी. उदा 
:— 

 
“कमळाचें ताटव े चुरडले रे्गले नािीत, लकवा िंसिी (घाबरवनू) एकदम उडवले रे्गले नािीत. 

र्गावातल्या तळयात कोर्ीतरी आभाळ उतारे् करून फेकून शदलेले शदसते.” ² 
 



 

अनुक्रमणिका 

या उदािरर्ातील ‘एका भोळया शववाशित स्त्रीने ढर्गाचे प्रशतशबम्ब पाशिले’ िा व्यंग्याथण वाच्याथापेक्षा 
र्गौर्च िोय. ³ अिासारख्या इतर उदािरर्ातंदेखील ज्या शठकार्ी व्यंग्याथापेक्षा वाच्याथण अशधक सुंदर 
वाटल्यामुळे (सहृदय) त्यालाच प्रधान म्िर्ून ठरवतात, तेथे व्यंग्याथण अंर्गभतू म्िर्ूनच प्रत्ययास येत 
असल्याने ती उदािररे् ध्वनींची नव्िेत. उदा :– 

 
“वतेाच्या वलेींच्या जाळीतून उडालेल्या पक्ष्यांचा शकलशबलाट ऐकून घरकामात बुडालेल्या सुनेची 

र्गाते्र एकदम शढली पडतात.” ⁴ 
 
अिासारखी उदािररे् सवणसाधारर्परे् ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्या’ची उदािररे् िोत, असे पुढे ⁵ साशंर्गतले 

जाईल. 
 
मात्र (त्यािंीपकैी) ज्या उदािरर्ातं संदभण वर्गैरे समजल्यावर व वाच्याथाचे वैशिष्ट्य पूर्णपरे् 

शनशश्चत केल्यावर तो वाच्याथण पुन्िा व्यंग्याथाचे अंर्ग असल्याचेच अनुभवास येते, ती (मात्र), याच 
अनुरर्नरूप व्यगं्याथण असलेल्या ध्वनीचीच उदािररे् िोत. उदा :– 

 
“िे ितेकऱ्याच्या सूनबाई! पडलेली फुले वचेून घे. िफेाशलकेची वले (पाशरजात) िलव ूनकोस. 

अशनष् पशरर्ाम घडवनू आर्र्ारा िा तुझ्या कंकर्ाचंा आवाज तुझ्या मामंजींच्या कानी रे्गला!” ⁶ 
 
या उदािरर्ात एक स्री उपपतीिी रममार् झाली असताना शतच्या कंकर्ाचंा आवाज बािेर ऐकू 

रे्गला, म्िर्ून शतला शतची मतै्रीर् सावध करीत आिे. िा संदभण व या (या कंकर्ध्वनीमुळे तुझे दुराचरर् 
उघडकीला येईल) िा व्यगं्याथण, वरील उदािरर्ाचा वाच्याथण सुसंर्गत िोण्यास आवशयक आिेत. पर् 
वाच्याथण संपूर्णपरे् समजल्यावर ती मतै्रीर् त्या स्रीच्या अशवनयावर पाघंरूर् घालण्याच्या उदे्दिानेच मुख्यतः 
िे सर्गळे बोलली आिे, असे असल्यामुळे िा वाच्याथण पुनः (शतचा अशवनय लपशवरे् या मुख्य) व्यंग्याथाचे ⁷ 
अंर्गच िोत आिे, म्िर्ून त्या दृष्ीने त्या उदािरर्ाचा अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असलेल्या (वस्तु) ध्वनीतच 
अंतभाव िोईल. 

 
लोचनम् 

 
एवणमणत । अणववणक्षतवाच्यो णववणक्षतान्यपरवाच्य इणत िौ मूलभेदौ । आद्यस्य िौ भेदौ– 

अत्यन्तणतरस्कृतवाच्योऽथान्तसंक्रणमतवाच्यश्च । णितीयस्य िौ भेदौ– अलक्ष्यक्रमोऽनुरिनरूपश्च । 
प्रथमोऽनन्तभेदः । णितीयो णिणवधः – शब्दशस्क्तमूलोऽथगशस्क्तमूलश्च । पणश्चमणिणवधः – 
कणवप्रौढोस्क्तकृतशरीरः कणवणनबिवक्तृप्रौढोस्क्तकृतशरीरः स्वतस्सम्भवी च । ते च प्रत्येकं 
व्यङ ग्यव्यञ्जकयोरुक्तभेदनयेन चतुधेणत िादशणवधोऽथगशस्क्तमूलः । आद्याश्चत्वारो भेदा इणत षोडश 
मुख्यभेदाः । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येकं णिणवधा वक्ष्यन्ते । अलक्ष्यक्रमस्य तु 
विगपदवाक्यसङ घिनाप्रबन्धप्रकाश्यत्वेन पञ्चणिशिेदाः । 

 
तदाभासेभ्यो ध्वन्याभासेभ्यो णववेको णवभागः । अस्येत्यात्मभूतस्य ध्वनेरसौ काव्यणवशेषो न गोचरः, 

न णवषय इत्यथगः । 
 



 

अनुक्रमणिका 

कमलाकरा न मृणदता हंसा उड्डाणयता न च सहसा । 
केनाणप ग्रामतडागेऽभ्रमुत्ताणनतं णक्षप्तम् ॥ इणत च्छाया । 
 
अन्ये तु णपउच्छा णपतृष्ट्वसः इत्थमामन््यते । केनाणप अणतणनपुिेन । वाच्याङ गत्वमेवेणत । वाच्येनैव 

णह णवस्मयणवभावरूपेि मुस्ग्धमाणतशयः प्रतीयत इणत वाच्यादेव चारुत्वसम्पत् । वाच्य ं तु 
स्वात्मोपपत्तयेऽथान्तरं स्वोपकारवाञ्छया व्यनस्क्त । 

 
वेतसलतागहनोड्डीनशकुणनकोलाहलं श्रृण्वत्याः । 
गृहकमगव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ गाणन ॥ इणत च्छाया ॥ 
 
अि दत्तसङ केतचौयगकामुकरतसमुणचतस्थानप्रास्प्तध्वगन्यमाना वाच्यमेवोपस्कुरुते । तथा णह 

गृहकमगव्यापृताया इत्यन्यपराया अणप, वध्वा इणत साणतशयलज्जापारतन््यबिाया अणप, अङ गानीत्येकमणप 
न तादृगङ गं यद गाम्भीयावणहत्थवशेन संवरीतंु पाणरतम्, सीदन्तीत्यास्ता ंगृहकमगसम्पादनं स्वात्मानमणप धतंु 
न प्रभवन्तीणत । गृहकमगयोगेन स्फुिं तथा लक्ष्यमािानीणत । अस्मादेव 
वाच्यात्साणतशयमदनपरवशताप्रतीतेश्चारुत्वसम्पणत्तः । यि स्त्वणत । प्रकरिमाणदयगस्य 
शब्दान्तरसणन्नधानसामर्थ्यगणलङ गादेस्तदवगमादेव यिाथो णनणश्चतसमस्तस्वभावः । पुनवाच्यः पुनरणप 
स्वशब्देनोक्तोऽत एव स्वात्मावगतेः सम्पन्नपूवगत्वादेव तावन्मािपयगवसायी न भवणत तथाणवधश्च 
प्रतीयमानस्याङ गतामेतीणत सोऽस्य ध्वनेर्ववषय इत्यनेन व्यङ ग्यतात्पयगणनबन्धनं स्फुिं वदता 
व्यङ ग्यगुिीभावे त्वेतणिपरीतमेव णनबन्धनं मन्तव्यणमत्युक्तं भवणत । 

 
उणच्चनु पणततकुसुमं मा धुनीणह शेफाणलका ंहाणलकस्नुषे । 
एष ते णवषमणवपाकः श्वशुरेि श्रुतो वलयशब्दः ॥ इणत च्छाया । 
 
यतः श्वशुरः शेफाणलकालणतका ं प्रयत्नै रकं्षस्तस्या आकषगिधूननाणदना कुप्यणत, तेनाि 

णवषमपणरपाकत्वं मन्तव्यम् । अन्यथा स्वोक्त्यवै व्यङ ग्याके्षपः स्यात् । अि च ‘कस्स व ि होइ रोसो’ 
इत्येतदनुसारेि व्याख्या कतगव्या । वाच्याथगस्य प्रणतपत्तये लाभाय एतद व्यङ ग्यमपेक्षिीयम् । अन्यथा 
वाच्योऽथो न लभ्येत । स्वतस्स्सितया अवचनीय एव सोऽथगः स्याणदणत यावत् । नन्वेवं 
व्यङ ग्यस्योपस्कारकता प्रत्युतोक्ता भवेणदत्याशङ क्याह – प्रणतपने्न चेणत । शब्देनोक्त इणत यावत् ॥ ३१ ॥ 

 
लोचन 

 
‘याप्रमारे्— ध्वनीचे मुख्य प्रकार दोन :— (१) अशववशक्षतवाच्य आशर् (२) शववशक्षतान्यपरवाच्य. 

यापंकैी पशिल्या मुख्य प्रकाराचे दोन (उप) प्रकार– (१) अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य आशर् (२) 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य. दुसऱ्या मुख्य प्रकारचे दोन (उप) प्रकार म्िर्जे (१) अलक्ष्यक्रमव्यङ ग्य (२) 
अनुरर्नरूपव्यङ ग्य. यातंील पशिल्या म्िर्जे अलक्ष्यक्रमव्यङ ग्य प्रकाराचे पोटप्रकार असंख्य आिेत. ⁸ 
दुसऱ्या म्िर्जे अनुरर्नरूपव्यङ ग्य प्रकाराचे दोन पोटप्रकार :— (१) िब्दिन्ततमलू (२) अथणिन्ततमलू. 
िा दुसरा म्िर्जे अथणिन्ततमूल प्रकार पनु्िा तीन प्रकारचा :— (१) कवीच्या कल्पनासृष्ीतच संभवर्ारा 
वाच्याथण असलेला, (२) कशवशनर्ममत पात्राच्या कल्पनासषृ्ीत संभवर्ारा वाच्याथण असलेला आशर् (३) स्वतः 
लौशकक सृष्ीत संभवर्ारा वाच्याथण असलेला. या तीन प्रकारापंकैी प्रत्येकाचे, व्यंग्याथण व व्यंजक अथण याचें 
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जे (वस्तुस्वरूपी असरे् व अलंकारस्वरूपी असरे् िे) भेद वर साशंर्गतले, तदनुसार चार चार प्रकार िोऊन 
अथणिन्ततमलूाचे एकूर् बारा प्रकार िोतात. यातं प्रारंभीचे चार ⁹ प्रकार शमळवले की, ध्वनीचे एकूर् सोळा 
प्रकार िोतात. तेिी (१) पदाच्या द्वारे प्रकाशित िोर्ारा व (२) वातयाच्या द्वारे प्रकाशित िोर्ारा असे 
प्रत्येकी दोन प्रकारचे आिेत, असे पुढे ¹⁰ साशंर्गतले जाईल. अलक्ष्यक्रमव्यगं्य िा प्रकार मात्र वर्ांमुळे प्रकट 
िोर्ारा, पदातून, वातयातून, संघटनेतून व प्रबंधातून प्रकट िोर्ारा असू िकतो, म्िर्ून ध्वशन एकूर् 
पस्तीस प्रकारचा ¹¹ िोतो. ‘त्याच्या आभासािूंन’ म्िर्जे ध्वनीच्या आभासािूंन. ¹² ‘शववके’ म्िर्जे शवभार्ग 
म्िर्जे वरे्गळेपर्ा. ‘याच्या’ म्िर्जे काव्याचा आत्मा असलेल्या (म्िर्जेच) व्यंग्याथण ज्यात प्रधानत्वाने व 
स्पष्परे् सुचशवला रे्गला आिे अिा ध्वनीच्या के्षत्रात तो काव्यप्रकार येऊ िकत नािी, म्िर्जे तो 
काव्यप्रकार ध्वनीचा शवर्षय िोऊ िकत नािी. 

 
‘कमळाचें ताटव’े इ.—पर् दुसरे (टीकाकार) सहसा याऐवजी णपउच्छा असा पाठ घेऊन ‘आत्या!’ 

या अथाचे िे संबोधन आिे असे माशनतात. ‘कोर्ीतरी’ म्िर्जे कोर्ातरी अशतिय कुिल मनुष्याने. 
‘वाच्याथापेक्षा र्गौर्च’ —कारर् येथे (वाचकानंा वाटर्ाऱ्या) शवस्मयाचा शवभाव (म्िर्जे कारर्) असलेला 
नाशयकेचा कमालीचा भोळसटपर्ा वाच्याथामुळेच वाचकाचं्या ध्यानात येतो म्िर्ून वाच्याथामुळेच ¹³ या 
काव्याला सैौंदयण प्राप्त झाले आिे. ¹⁴ वाच्याथण मात्र स्वतःच्या शसद्धीसाठी आपल्याला कोर्ीतरी मदतीचा 
िात द्यावा या इच्छेने दुसरा अथण सूशचत कशरतो. ¹⁵ ‘वतेाच्या वलेींच्या जाळीतून’—प्रस्तुत र्गाथेतून 
(नाशयकेने) ज्याला भेटीची वळे शदली िोती, तो चोरून पे्रम करर्ारा शप्रयकर रममार् िोण्याच्या उशचत 
स्थळी (शदलेल्या वळेी) आला आिे, असा अथण सूशचत िोतो. पर् तो सूशचत अथण (‘उडून जार्ाऱ्या पक्ष्याचंा 
शकलशबलाट ऐकून सुनेची र्गाते्र शढली पडतात’ या) वाच्याथाचेच सैौंदयण वाढशवर्ारा आिे. ¹⁶ म्िर्जे असे 
की, (नाशयका) घरकामात रंु्गतलेली म्िर्जे (शप्रयकराच्या भेटीच्या लचतनाखेरीज) दुसऱ्याच उद्योर्गात मग्न 
झालेली असूनिी; सून म्िर्जे अत्यंत लज्जा ब पराधीनता यामुंळे जखडलेली असूनिी; ‘र्गाते्र’ असे बिुवचन 
बापरण्यातील व्यंग्य िेतु असा की, शतचा एकसुद्धा अवयव असा नव्िता की, ज्या अवयवाला र्गंभीरपर्ामुळे 
आशर् आपले भाव िरीरावर प्रकट िोऊ न देण्याच्या प्रयत्नामुंळे ती र्गौप्यस्फोट करू देण्यापासून परावृत्त 
करू िकली; ‘शढली पडतात’ म्िर्जे घरकाम पार पाडरे् तर दूरच रािू द्या, पर् त्या अवयवानंा स्वतःचे 
िरीर देखील सावरून धररे् अितय झाले; घरकामात रंु्गतलेले असले, तरी ¹⁷ अवयव तसे म्िर्जे शनजीव 
झालेले स्पष्परे् शदसून येत िोते; याच म्िर्जे (व्यगं्याथाच्या छटानंी सजलेल्या) वाच्याथामुळे ती 
मदनबाधेने कमालीची पीशडत झाल्याचे वाचकाच्या लक्षात येते व म्िर्ून त्या वाच्याथामुळेच या काव्याला 
सैौंदयण प्राप्त झालेले आिे. ¹⁸ 

 
‘मात्र (त्यािंीपैकी) ज्या उदािरर्ात’ — संदभण वर्गैरे म्िर्जे (१) संदभण, (२) प्रशसद्ध अथण 

असलेला दुसरा िब्द जवळच वापरलेला असरे्, (३) उत्पादकत्व, (४) असाधारर्धमण इत्यादींचे ्ान 
झाल्यामुळेच जेथे वातयाच्या संपूर्ण अथांचे शनशश्चत स्वरूप ध्यानात आलेले असते. ¹⁹ पर् वाच्य अथण जेथे 
आपल्या वाचक िब्दानंी साशंर्गतला जात असल्यामुळे त्याच्या स्वरूपाचा बोध आधीच झालेला असतो, तेथे 
तो वाच्याथण आपले कायण तेवढ्यावरच संपवीत नािी, तर पुन्िा व्यंग्याथाचे अंर्ग िोतो म्िर्नू तो तिा 
प्रकारचा वाच्याथण या (म्िर्जे अनुरर्नरूप) ध्वनीच्या के्षत्रात येतो, असे म्िर्ून वृशत्तकारानंी या वातयाच्या 
द्वारे असे म्िटले आिे की, अनुरर्नरूप ध्वनीमध्ये वाच्याथाचे (सरते िवेटी) व्यंग्याथातच पयणवसान िोते. 
आशर् त्यामुळे त्यानंी असे सुचशवले आिे की व्यंग्य अथण जेथे वाच्याथाला रु्गर्ीभतू असतो, त्या उदािरर्ात 
ध्वशनकाव्यातील पशरन्स्थतीच्या उलट पशरन्स्थशत ²⁰ असते, असे समजाव.े ‘िे ितेकऱ्याच्या सूनबाई—’ ज्या 
अथी मामंजी िफेाशलका–वलेीची पशरश्रम करून शनर्गा राखतात व म्िर्ूनच त्या वलेीला कोर्ी ओढले 
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लकवा जोराने िलशवले तर रार्गावतात, त्या अथी (सूनबाईच्या कंकर्ाचंा आवाज त्याचं्या कानी पडल्याचा) 
पशरर्ाम फार वाईट िोर्ार आिे, असे म्िटले आिे िे ध्यानात घ्याव.े तसे नसते, तर ²¹ व्यंग्याथण स्विब्दानंी 
वाच्यच करून टाकल्यासारखा िोईल. येथें “उद द्योत – १ प्रतीयमानाचा वस्तु प्रकार वाच्याथािून शभन्न, 
कारर् (२) शवर्षयभेद” वरील ‘आपल्या शप्रयेच्या अधरोष्ठावर’ इ. र्गाथेच्या बाबतीत आम्िी ज्या पद्धतीने 
शववरर् केले, त्याच पद्धतीने शववरर् कराव.े ²² वाच्याथण नीटपर्ें समजण्यासाठी िा व्यगं्याथण ²³ मािीत िोरे् 
अवशय आिे. िा ब्यगं्याथण वाचकाला समजला नािी, तर वाच्याथण सुसंर्गत वाटर्ार नािी, कारर् वले 
िलवलेली सासऱ्याला आवडत नािी िी र्गोष् सुनेला आधीच मािीत असल्यामुळे तीच र्गोष् सखीने शतला 
पुन्िा ऐकशवण्याची जरूर वाटत नािी. व म्िर्ून वाच्याथाची संर्गशत लार्गत नािी. 

 
‘पर् काय िो, येथे जर तुम्िी म्िटल्याप्रमारे् व्यंग्याथण िा वाच्याथाच्या समथणनासाठी खची पडत 

असेल, तर तो व्यगं्याथण उलट वाच्याथाचेच अंर्ग आिे असे म्िटल्यासारखे िोईल.’ अिी िकंा कल्पून 
वृशत्तकार ‘पर् वाच्याथण पूर्णपरे् समजल्यावर’ इ वातयाने त्या िकेंला उत्तर देतात. ‘समजल्यावर’ म्िर्जे 
वाचक िब्दामुंळे ध्यानात आल्यावर. ॥ ३१ ॥ 

 
िीपा 
१ याच्या उदािरर्ासाठी पािा. काव्यप्रकाि, उल्लास ५, ‘अदृष्टे दशगनोत्कण्ठा’ ...इ. श्लोक. 
 
२ ‘र्गाथासप्तिती’, २–१०. 
 
३ ‘शतने आभाळाचे प्रशतलबव पाशिले.’ या व्यंग्याथापेक्षा ‘आभाळ कोर्ीतरी उतारे् करून पाण्यात फेकून 
शदलेले शदसते’ िी शतची अर्गदीच भोळी समजूत िोरे् व ती शतने बोलून दाखशवरे् िेच अशधक चमत्कृशतपूर्ण 
वाटते; कारर् वाच्याथामुळेच शतचा पराकाष्ठेचा भोळेपर्ा प्रकट िोतो. 
 
४ ‘आधी संकेत केल्याप्रमारे् शतचा शप्रयकर त्या वलेींच्या जाळीत आला आिे’ या व्यंग्याथापेक्षा तो आल्याचे 
लक्षात येताच शतची झालेली अवस्था सारं्गर्ारा वाच्याथणच अशधक चमत्कृशतपूर्ण आिे. त्या वाच्याथामुळेच 
शतची कमालीची मदनपरविता (इतकी की, पक्ष्याचंा आवाज ऐकल्यावर घरकामात वर्गैरे लक्ष लार्गरे् तर 
रािूच द्या, पर् शतच्या अवयवाचंा स्वतःवरिी ताबा उरत नािी) सूशचत िोत आिे व तीच चमत्कारजनक 
आिे. 
 

‘शतची र्गाते्र शढली पडतात’ या वाच्याथाचे कारर् समजण्यासाठीिी वरील व्यंग्याथण कळरे् 
आवशयक असल्याने तो व्यंग्याथण वाच्याथणशसद्धीचे अंर्ग आिे व म्िर्ूनिी तो र्गौर् आिे, 
 

िी र्गाथा परंपरार्गत गाथासप्तशतीतली नािी, पर् जमणन पंशडत ‘वबेर’ याने संपाशदलेल्या 
र्गाथासप्तितीमध्ये या र्गाथेचा समाविे ८७४ या क्रमाकंाने केला आिे 

 
५ उद द्योत ३ रा, काशरका ३४ पािा. 
 
६ िीिी र्गाथा परंपरेतील नसून वेबरच्या आवृत्तीत ९५९ या क्रमाकंाने उद धृत केलेली आढळते. 
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७ िफेाशलका लता मामजंींची अशतिय आवडती, म्िर्ून ते शतची शविरे्ष पशरश्रम घेऊन शनर्गा राखतात. ती 
लता कोर्ी जोराने िलवलेली त्यानंा खपत नािी. नाशयकेच्या कंकर्ाचं्या आवाजामुळे शतने ती वले 
िलवली िे त्यानंा कळून ते शतच्यावर रार्गावतील िी र्गोष् नाशयकेला मािीत असताना मािीत असलेलीच 
र्गोष् सखी शतला पुन्िा किाला सारं्गते आिे? तर कंकर्ध्वनीमुळे शतचे दुवणतणन उघडकीला येण्याचा संभव 
आिे, म्िर्ून ती सखी वरीलप्रमारे् बोलून शतला जारे्ग वरीत आिे, िा व्यंग्याथण वाच्याथाची सरं्गशत 
लार्गण्यासाठी आवशयक असल्वामुळे वाच्याथाचे अंर्ग आिे. पर् वाच्याथण संपूर्णपरे् समजल्यावर मार्गािून, 
मशैत्रर्ीने केवळ शतचे रक्षर् करण्यासाठी िे िब्द उच्चारले आिेत, शतच्या अशवनयाची कोर्ास िकंा येऊ नये 
म्िर्ून उच्चारले आिेत, िे लक्षात घेतल्यावर शतने िफेाशलका िलशवल्यामुळेच शतच्या कंकर्ाचंा आवाज 
झाला असाच सवांचा समज व्िावा िा व्यंग्याथण मुख्य आिे आशर् वाच्याथण त्याचे अंर्ग आिे, िे स्पष् िोते. 
८ पािा, काशरका २–१२ व तीवरील वृशत्त. 
 
९ म्िर्जे अथणिन्ततमूल ध्वनीचे बारा प्रकार व अत्यंतशतरस्कृतवाच्य, अथान्तरसंक्रशमतवाच्य, 
अलक्ष्यक्रमव्यंग्य व िब्दिन्ततमूल अनुरर्नरूपव्यगं्य िे चार प्रकार शमळून एकूर् १६ प्रकार. 
 

ध्वनीचे एकूर् प्रकार सारं्गताना िब्दिन्ततमूल ध्वनीचा एकच (अलंकारध्वशन िा) प्रकार 
अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतला आिे. या संदभात “उद द्योत – १ वस्तुध्वशन िब्दिन्ततमूल नसतो. दोन्िी अथण 
वस्तुरूप असल्यास तो ‘श्लरे्ष’ अलंकारच, ध्वशन नव्िे” वरील १ ली टीप पािा. त्यावरून िब्दिन्ततमलू 
ध्वनीचा ‘वस्तु’ िा प्रकार आनंदवधणनानंा मुद्दाम सारं्गावासा वाटला नािी तरी मान्यच नव्िता असे शदसत 
नािी. त्यामुळे त्यािी प्रकाराचा अशभनवरु्गप्तानंी उल्लखे केला असता तर बरे झाले असते. २३ व्या 
काशरकेनंतर वृत्तीमध्ये शब्दशक्त्या आणक्षप्तः व्यङ ग्यः अथगः असे म्िटले आिे, व्यङ्प्ग्यः अलंकारः असे 
म्िटले नािी, त्यावरूनिी िब्दिन्ततमलू वस्तुध्वशन आनंदवधणनानंा सवणथैव अमान्य िोता असे म्िर्ता येत 
नािी. 

 
१० ‘पुढे’ म्िर्जे उद द्योत ३, काशरका १ आशर् तीवरील वृत्तीमध्ये. 
 
११ अलक्ष्यक्रमव्यंग्याचे िे पाच प्रकार उद द्योत ३, काशरका २ व तीवरील वृत्तीमध्ये साशंर्गतले आिेत. या पाच 
प्रकारापंैकी पदप्रकाि व वातयप्रकाि िे दोन पशिल्या बत्तीसामंध्ये येऊन रे्गले असल्यामुळे वर्ण, संघटना व 
प्रबंध यातूंन प्रकाशित िोर्ारे तीन प्रकार ह्या ३२ प्रकारातं शमळशवले की एकूर् ३५ प्रकार िोतात. 
 
१२ ध्वनीचा आभास म्िर्जे ध्वनीसारखा वाटर्ारा (व्यंग्य अथण), पर् अस्सल ‘ध्वशन’ नसर्ारा. ‘िेत्वाभास’ 
जसा िेतूसारखा भासतो, पर् ‘सद िेतु’ नसतो, तसा. म्िर्जे अिा शठकार्ी व्यंग्याथण िा प्रधान असत नािी, 
तर तो रु्गर्ीभतू असतो. या ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ काव्याचे दोन प्रकार म्िर्जे (१) व्यगं्याथण प्रन्म्लष् म्िर्जे 
अस्फुट असरे् व (२) व्यंग्याथण िा वाच्याथाचे अंर्ग असरे्. मम्मटाने काव्यप्रकािातील शतसऱ्या उल्लासाच्या 
एक व दोन या काशरकामंध्ये रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे जे एकूर् आठ प्रकार साशंर्गतले, त्यापंकैी पुढील पाच प्रकार 
ध्वन्यालोकात व लोचनात येऊन रे्गले आिेत :— १. अस्फुटव्यंग्य, २. अपराङ र्गव्यगं्य, ३. 
तुल्यप्राधान्यव्यंग्य, ४. वाच्यशसद्ध्यङ र्गव्यगं्य व ५. असुन्दरव्यंग्य. 
 
१३ म्िर्जे येथे शवस्मय िा व्यशभचाशरभाव प्रामुख्याने सूशचत िोत असल्याने िा भावध्वशन आिे िे सारं्गरे् िा 
या शठकार्ी अशभनवरु्गप्ताचंा उदे्दि नािी, तर (नाशयकेला ढर्गाचे प्रशतलबब शदसले) या व्यंग्याथापेक्षा वाच्याथण 
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िाच शवस्मय या व्यशभचाशरभावाच्या अशभव्यततीला अशधक उपकारक असल्यामुळे वाच्याथण येथे व्यंग्याथापेक्षा 
प्रधान आिे एवढेच त्यानंा दाखवावयाचे आिे. अथात् या रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकाराचे िवेटी भावध्वनीमध्ये 
पयणवसान िोते, िा भार्ग शनराळा. (पािा, उद द्योत ३. काशरका ४०). 
 
१४ पािा, “उद द्योत १, आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे” वरील ‘वाच्याथण व व्यगं्याथण यातंील कोर्ता अथण’ इ. 
वातय व उद द्योत २, काशरका ३० चा उत्तराधण. 
 
१५ व्यंग्याथण वाच्याथापेक्षा असुंदर असल्यामुळेिी िे पद्य रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे आिे िे आनंदवधणन स्पष् कशरतात. 
१६ उपस्कायण िा उपस्कारकापेक्षा प्रधान, म्िर्ून येथे वाच्याथण िा प्रधान व व्यंग्याथण िा अप्रधान िोय. 
 
१७ मुळात गृहकमगयोगेन असे असले तरी त्यानंतर अणप या िब्दाची भर घालन आम्िी अनुवाद केला आिे. 
 
१८ या र्गाथेमधून दोन प्रकारचे व्यंग्याथण प्रतीत िोतात :– १ ‘सुनेची’, ‘र्गाते्र’ इ. सुट्या िब्दातूंन प्रकट 
िोर्ारे व्यंग्याथण व २. सबंध र्गाथेतून प्रकट िोर्ारा ‘शप्रयकर संकेतस्थळी येऊन पोिोचला आिे’ िा. िे 
दोन्िी प्रकारचे व्यगं्याथण ‘वस्तु’ स्वरूपाचे आिेत. त्या सवांमुळे ‘सुनेची र्गाते्र शढली पडतात’ या वाच्याथाचेच 
सैौंदयण वाढशवले जात आिे, म्िर्ून येथील व्यगं्याथण िा वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झालेला आिे. शिवाय ‘पक्ष्याचंा 
शकलशबलाट ऐकूनं सुनेंची र्गाते्र शढली पडतात’ िा वाच्याथण प्रथमदिणनी शवसंर्गत वाटतो, पर् ‘शप्रयकर 
संकेतस्थळी येऊन पोिोचला आिे’ या व्यंग्याथामुळे तो वाच्याथण सुसंर्गत िोतो, म्िर्ून िे 
वाच्यशसद ध्यंर्गव्यंग्य र्गर्ीभतूव्यंग्याचे उदािरर् आिे. 
 
१९ कोर्त्यािी वातयाचा वाच्याथण कोर्ता, िे शनशश्चत करण्यासाठी कोर्कोर्ती काररे् उपयोर्गी पडतात, 
िे भतृणिरीने ‘वातयपदीया’त २– ३१७ व ३१८ या श्लोकामंध्ये साशंर्गतले आिे. िे श्लोक मम्मटाने 
‘काव्यप्रकािात (झळकीकर आवृशत्त, पृ. ६३–६४ वर) उद धृत केले आिेत. 
 
२० म्िर्जे या प्रकारात व्यंग्याथाचे वाच्याथात पयणवसान िोते. 
 
२१ तसे नसते तर म्िर्जे िफेाशलकेला िलशवल्यामुळे िोर्ाऱ्या कंकर्ाचं्या आवाजाला वाईट पशरर्ाम 
घडवनू आर्र्ारा न माशनता शप्रयकराबरोबरच्या प्रर्यक्रीडेमुळे झालेल्या कंकर्ाचं्या आवाजालाच वाईट 
पशरर्ाम घडवनू आर्र्ारा माशनला, तर ‘सूनबाईचे दुवणतणन’ िा व्यगं्याथण वाच्य करून उघड केला, असे 
िोईल. 
 
२२ पूवीच्या (म्िर्जे ‘आपल्या शप्रयेच्या अधरोष्ठावर’ इ.) र्गाथेचा वाच्याथण जरी एकाच व्यततीला उदे्दिून व 
एकाच प्रकारचा असला, तरी व्यंग्याथण सिा शनरशनराळया व्यततींना उदे्दिून व सिा शनरशनराळया प्रकाराचंा 
आिे असे दाखशवले िोते. त्याचप्रमारे् येथेिी व्यंग्याथण शनरशनराळया प्रकारचा व शनरशनराळया व्यततींना 
उदे्दिून आिे, असे दाखशवता येईल असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
 
२३ िा व्यंग्याधण म्िर्जे ‘तुझ्या कंकर्ाचं्या आवाजामुळे तुझ्या दुवणतणनाची िकंा तुझ्या मामजंीना येईल, 
म्िर्ून कंकर्ाचंा आवाज िोऊ देऊ नकोस’ िा. 
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ध्वन्यालोकः 
 
एवं णबवणक्षतवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासणववेके प्रस्तुते सत्यणववणक्षतवाच्यस्याणप तं कतुगमाह 
 
अव्युत्पत्तरेशक्तेवा णनबन्धो यः स्खलढ गतेः । 
शब्दस्य स च न जे्ञयः सूणरणभर्ववषयो ध्वनेः ॥ ३२ ॥ 
 
स्खलद्गतेरुपचणरतस्य शब्दस्याव्युत्पत्तरेशक्तेवा णनबन्धो यः स च न ध्वनेर्ववषयः । यतः — 
 
सवेष्ट्वेव प्रभेदेषु स्फुित्वेनावभासनम् । 
यद्व्यङ्प्ग्यस्याणङ्गभूतस्य तत्षिंू ध्वणनलक्षिम् ॥ ३३ ॥ 
तच्चोदाहृतणवषयमेव ॥ 
 
इणत श्रीराजानकानन्दवधगनाचायगणवरणचते ध्वन्यालोके णितीय उद द्योतः ॥ 
 

ध्वन्यालोक 
 
अिा रीतीने वाच्याथण शववशक्षत असलेल्या ध्वनीचे स्वरूप त्याच्या आभासािून वरे्गळे आिे याचे 

प्रशतपादन कररे् प्रस्तुत असताना ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वशनदेखील त्याच्या आभासािून वरे्गळा आिे िे 
दाखशवण्यासाठी सारं्गण्यात येत आिे की — 

 
िब्दाथण वर्गैरेंबाबत पुरेसे शिक्षर् नसल्याने लकवा प्रशतभा नसल्याने एखाद्याकडून लाक्षशर्क िब्दाचा 

उपयोर्ग केला रे्गला, तर जार्त्यानंी ते ध्वनीचे उदािरर् समजू नये ॥ ३२ ॥ 
 
अनुप्रास वर्गैरे घालण्याच्या नादामुळे लकवा प्रशतभा नसल्यामुळे ज्याचा बाच्याथण अडतो अिा, 

म्िर्जे लाक्षशर्क िब्दाचा एखाद्या (कवी) ने वापर केला, तर ते ‘ध्वनी’चे उदािरर् नव्िे, कारर् — 
 
व्यंग्याथाच्या सवण प्रकारातं तो व्यंग्याथण ‘अंर्गी’ असरे् व तो स्पष्परे् प्रकाशित िोरे् िे ‘ध्वनी’चे 

संपूर्ण स्वरूप िोय. ॥ ३३ ॥ 
 
आशर् ध्वनीच्या या स्वरूपाची उदािररे् आतापयंत शदलीच आिेत. 
 
अिा रीतीने श्री राजानक आनन्दवधणनाचायांनी रचलेल्या ‘ध्वन्यालोका’मधील दुसरा उद द्योत 

समाप्त झाला. 
 

लोचनम् 
 
तदाभासणववेके प्रस्तुत इणत सप्तमी हेतौ । तदाभासणववकेलक्षिात् प्रसङ गाणदणत यावत् । कस्य 

तदाभास इत्यपेक्षायामाह – णववणक्षतवाच्यस्येणत । स्पष्टे तु व्याख्याने प्रस्तुत इत्यसङ गतम् । पणरसमाप्तौ णह 
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णववणक्षताणभधेयस्य तदाभासणववेकः । न त्वधुना प्रस्तुतः । नाप्युत्तरकालमनुबध्नाणत । स्खलितेणरणत । 
गौिस्य लाक्षणिकस्य वा शब्दस्येत्यथग: । अव्युत्पणत्तरनुप्रासाणदणनबन्धनतात्पयगप्रवृणत्तः । यथा– 

 
पे्रङ खत्पे्रमप्रबन्धप्रचुरपणरचये प्रौढसीमस्न्तनीना ं
णचत्ताकाशावकाशे णवहरणत सततं यः स सौभाग्यभूणमः ॥ 
 
अिानुप्रासरणसकतया पे्रङ खणदणत लाक्षणिकः, णचत्ताकाश इणत गौिः प्रयोगः कणवना कृतोऽणप न 

ध्वन्यमानरूपसुन्दरप्रयोजनाशंपयगवसायी । अशस्क्तवृगत्तपणरपूरिाद्यसामर्थ्यगम् । यथा— 
 
णवषमकाण्डकुिुम्बकसञ्चयप्रवर वाणरणनधौ पतता त्वया । 
चलतरङ गणवघूर्वितभाजने णवचलतात्मणन कुड्यमये कृता ॥ 
 
अि प्रवरान्तमाद्यपदं चन्िमस्युपचणरतम् । भाजनणमत्याशये, कुड्यमय इणत चाणवचले । 

अिैतत्कामणप कास्न्तं न पुष्ट्यणत, ऋते वृत्तपूरिात् । 
 
स चेणत । प्रथमोद द्योते यः ‘प्रणसद्ध्यनुरोधप्रवर्वततव्यवहाराः कवयः’ इत्यि ‘वदणत 

णबणसनीपत्िशयनम्’ इत्याणदभाक्त उक्तः । स न केवलं ध्वनेनग णवषयो यावदयमन्योऽपीणत चशब्दाथगः । 
उक्तमेव ध्वणनस्वरूपं तदाभासणववेकहेतुतया काणरकाकारोऽनुवदतीत्यणभप्रायेि वृणत्तकृद उपस्कारं ददाणत 
– यत इणत । अवभासनणमणत । भावानयने िव्यानयनणमणत न्यायादवभासमानं व्यङ ग्यम् । ध्वणनलक्षिं 
ध्वनेः स्वरूपं पूिगम् । अवभासनं वा ज्ञानं तद ध्वनेलगक्षिं प्रमािम्, तच्च पूिगम्, पूिगध्वणनस्वरूपणनवेदकत्वात् 
। अथवा ज्ञानमेव ध्वणनलक्षिम्, लक्षिस्य ज्ञानपणरच्छेद्यत्वात् । वृत्ताववेकारेि ततोऽन्यस्य 
चाभासरूपत्वमेवेणत सूचयता तदाभासणववेकहेतुभावों यः प्रक्रान्तः स णनवाणहत इणत णशवम् । 

 
प्राज्य ंप्रोल्लासमािं सिेदेनासू्यते यया । 
वन्देऽणभनवगुप्तोऽहं पश्यन्तीं ताणमदं जगत् ॥ 
 
इणत श्रीमहामाहेश्वराचायगवयाणभनवगुप्तोन्मीणलते सहृदयालोकलोचने ध्वणनसङ केते णितीय 

उद द्योतः ॥ 
 

लोचन 
 
तदाभासणववेके प्रस्तुते यातील सप्तमी ‘शनशमत्त’ वाचक आिे. ध्वनीच्या आभासािूंन ध्वशन वरे्गळा 

कसा िे दाखशवरे् िा चालू प्रशतपाद्य शवर्षय असल्यामुळे, िा अथण. ‘आता कोर्ाचा ध्वनीच्या आभासािूंन 
बेर्गळेपर्ा दाखशवण्यात येर्ार आिे?’ अिी िकंा कोर्ी घेतल्यास शतचे उत्तर वृशत्तकार 
‘शववशक्षतवाच्यध्वनीचा’ (त्याच्या आभासापंासून वरे्गळेपर्ा)’ इ. वातयाने देतात. कारर् ‘प्रस्तुत’ िब्दाचा ¹ 
नेिमीचा (म्िर्जे ‘आता आरंभ केलेला’ असा) अथण केल्यास ‘प्रस्तुत’ िे शविरे्षर् येथे जुळर्ार नािी. कारर् 
शववशक्षतवाच्याचे शनरूपर् सपंतेवळेीच त्याचा ध्वनीच्या आभासािूंन वरे्गळेपर्ा दाखशवला रे्गला. आता त्याचे 
शनरूपर् पुन्िा चालू केलेले नािी. लकबा ते शनरूपर् वृशत्तकार यानंतर करर्ार आिेत, असेिी नािी 
‘लाक्षशर्क िब्दाचा’ — र्गौर्ी म्िर्जे सादृशय सबंंधावर आधारलेल्या लकवा लाक्षशर्क म्िर्जे सादृशयेतर 
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संबंधावर आधारलेल्या लक्षरे्ने युतत असलेल्या िब्दाचा असा अथण. ‘पुरेसे शिक्षर् नसरे्’ म्िर्जे अनुप्रास 
वर्गैरे योजण्याचा िव्यास बाळर्गून काव्य रचावयास प्रवृत्त िोरे्, उदा. 

 
“झोके घेर्ाऱ्या पे्रमाच्या प्रवािाचा ज्यानंा पुष्कळ अनुभव आिे अिा प्रौढ शस्रयाचं्या शचत्तरूपी 

आकािाच्या पोकळीमध्ये जो सतत शविार करीत असतो, तोच खरे सौभाग्याचे म्िर्जे मोिकपर्ाचे 
मािेरघर िोय.” 

 
या पद्यात कशव केवळ अनुप्रासाच्या नादी लार्गल्यामुळे त्याने पे्रङ खत् (म्िर्जे झोके घेर्ारे) िा 

लाक्षशर्क (म्िर्जे सादृशयेतर संबंधावर आधारलेल्या लक्षरे्ने युतत) िब्द योशजला असला व ‘शचत्ताकाि’ 
िा िब्द र्गौर्ी (म्िर्जे सादृशयमूलक) लक्षरे्ने युतत वापरला असला, तरी त्या िब्दाचें पयणवसान सुंदर 
असे कािी प्रयोजन सूशचत करण्यात िोत नािी. ² ‘प्रशतभा नसरे्’ म्िर्जे वृत्त पूर्ण कररे् वर्गैरेंचे सामर्थ्यण 
नसरे्. उदा. — 

 
‘ज्याच्या बार्ाचंी संख्या शवर्षम आिे, अिा मदनाच्या नातेवाईक मंडळीत प्रमुख असर्ाऱ्या (िे 

चन्द्रा)! तू चंचल लिरींच्या ताडंवनृत्याचे शनवासस्थान असलेल्या समुद्रात (प्रशतलबबरूपाने) प्रविे केलास, 
त्यावळेी तू कुडाच्या लभतींच्या म्िर्जे न्स्थर असलेल्या आपल्या स्वतःच्या िरीरात चंचलता शनमार् 
केलीस!’ 

 
येथे ‘प्रमुख असर्ाऱ्या’ िे िब्द ज्याच्या िवेटी आिेत असे पशिले (सामाशसक) पद लक्षरे्ने ‘चन्द्र’ 

या अथाचा बोध करून देते. तसेच मुळातला (भाडें या अथाचा) ‘भाजन’ िा िब्द लक्षरे्ने ‘आश्रय’ या अथी 
व ‘कुडाच्या लभतींच्या’ िे शविरे्षर् लक्षरे्ने ‘न्स्थर असर्ाऱ्या’ या अथी योशजले आिे. पर् या पद्यात या 
िब्दप्रयोर्गामुंळे कािीिी सैौंदयणशनष्पशत्त िोत नािी. ³ त्या िब्दाचंा फतत वृत्त जुळवावयाच्याच कामी उपयोर्ग 
िोत आिे. 

 
‘तर ते-’ १ ल्या उद द्योतात (“लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘लक्षर्’ नािी” वर वृत्तीमध्ये) ‘केवळ परंपरेला 

अनुसरून कशव’ इ. शवधानाच्या स्पष्ीकरर्ाथण ‘कमशलनीपत्राचंी िय्या शवरिताप सारं्गत आिे’ वर्गैरे जी 
(लाक्षशर्क प्रयोर्गाची) उदािररे् शदली, तीच ध्वनीच्या के्षत्रात येर्ारी नसतात असे नव्िे, तर आता 
साशंर्गतल्यासारखी ⁴ आर्खीिी शकत्येक उदािररे् ध्वनीत अन्तभूणत िोत नािीत, िा ‘तेिी’ मधील ‘िी’चा 
अथण. आतापयंत सारं्गनू झालेल्याच ध्वनीच्या स्वरूपाचा ध्वनीच्या आभासािून वरे्गळेपर्ा दाखशवण्यासाठी 
काशरकाकार त्याचा पुनरुल्लखे करीत आिेत ह्या अशभप्रायाने वृशत्तकार ३३ व्या काशरकेला ‘कारर्’ िा िब्द 
प्रस्तावनेदाखल जोडीत आिेत. ⁵ 

 
‘एखाद्या वस्तूच्या बाबतीत शक्रयेचा उल्लेख केला असताना त्या शक्रयेने युतत असलेली ती वस्तु 

असा अथण प्रकट िोतो’ या न्यायाने ‘व्यंग्याथण प्रकाशित िोरे्’ म्िर्जे ‘प्रकाशित िोर्ारा व्यंग्याथण’ ‘ध्वनीचे 
पूर्ण लक्षर्’ म्िर्जे ध्वनीचे संपूर्ण स्वरूप. लकवा ‘प्रकाशित िोरे्’ म्िर्जे ्ान िोरे् िेच ध्वनीचे लक्षर् 
म्िर्जे त्याच्या अन्स्तत्वाचा पुरावा िोय. ⁶ आशर् तो पुरावा पूर्ण आिे, कारर् तो ध्वनीचे स्वरूप स्पष् 
करर्ारा आिे. लकवा (प्रधानभतू व्यंग्याथाचे स्फुटत्वाने) ्ान िेच ध्वनीचे लक्षर् िोय, कारर् कोर्त्यािी 
वस्तूचे ्ान झाले की, शतचे लक्षर् (म्िर्जे असाधारर् धमण) कळते. वृत्तीमध्ये (‘शदलीच आिेत’ या िब्दात 
‘च’ िे जे अव्यय योशजले आिे, त्यामुळे त्यािून म्िर्जे आतापयंत साशंर्गतलेल्या प्रकारािूंन शनराळा प्रकार 
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िा ध्वनीचा आभासच िोय, असे सुचशवले जात आिे. आशर् त्यामुळे नुकतेच जे (ध्वनीचा) त्याच्या 
आभासािून वरे्गळेपर्ा दाखशवरे् या शवर्षयाचे प्रशतपादन िाती घेतले िोते, तेच पूर्ण केले (असे जार्ाव)े. 
असो. सवांचे मंर्गल िोवो. 

 
केवळ आनंदरूप आशर् सत्तारूप आशर् अनंत अिा मूळ तत्तवाला जी वैशचत्र्याची जोड देते, त्या, या 

जर्गाचे शचत्र त्याच्या उत्पत्तीपूवीच जार्ू िकर्ाऱ्या ⁷ शिविततीला मी अशभनवरु्गप्त वन्दन कशरतो. 
 
अिा रीतीने श्रीमिामािेश्वराचायणवयण अशभनवरु्गप्तानंी उमलशवलेल्या ‘सहृदयालोक’ या ग्रन्थावरील 

ध्वशनिास्राचे शववरर् करर्ारी जी लोचनामक टीका, तीमधील दुसरा उद द्योत समाप्त झाला. 
 

िीपा 
 
१ ‘प्रस्तुत’ याचे दोन अथण कशरता येतील :– (१) सुरुवात करण्यात आलेला व (२) करून पूर्ण झालेला. 
यातला (१) िा अथण जास्त वापरातला, प्रशसद्ध आिे. पर् तो येथे घेतला, तर जुळत नािी; कारर् 
शववशक्षतवाच्य ध्वनीचा त्याच्या आभासािूंन वरे्गळेपर्ा दाखशवण्याचे काम ३१ वी काशरका व तीवरील 
वृत्तीमध्ये पूर्ण केले रे्गले आिे. ते आता चालू नािी लकवा यापढेुिी चालू करण्यात येर्ार नािी. म्िर्नू 
‘प्रस्तुत’ ह्याचा दुसरा अथण म्िर्जे ‘करून पूर्ण झालेला’ िाच घ्यावा, असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
 
२ पे्रङ खत् याचा वाच्याथण आन्दोलन पावर्ारे, झोके घेर्ारे असा आिे. ‘पे्रम’ िी झोके घेर्ारी व्यन्तत असरे् 
असंभवनीय आिे, म्िर्ून पे्रङ खत् ह्याचा ‘चंचल, अन्स्थर’ असा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो. झोके घेरे् व चचंल 
असरे् यात वस्तुतः साम्य आिे, तरीिी अशभनवरु्गप्तानंी पे्रङ खत् िा िब्द लाक्षशर्क आिे म्िर्जे िी लक्षर्ा 
सादृशयेतर संबंधावर आधारलेली आिे असे का म्िर्ाव े ते कळत नािी. दुसरे, िा िब्द कवीने केवळ 
अनुप्रास साधण्यासाठी वापरला, यावरून त्यामुळे कािीच चारुत्व शनष्पन्न िोत नािी असे म्िर्ता येत नािी, 
कारर् पे्रङ खत्पे्रमप्रबन्धप्रचुर ... ... इ. ओळ म्िर्ताना प्र, प्र च्या अनुप्रासामुळे वरखाली िेलकाव ेचालू 
असल्याचा आभास उत्पन्न िोतोच. पे्रमाला पे्रङ खत् असे शविरे्षर् लक्षरे्ने लावण्यामार्गें कमालीचा 
अन्स्थरपर्ा सुचशवरे् िे प्रयोजन आिे. आता िे प्रयोजन शविरे्ष सुंदर आिे की नािी, याबाबत शभन्न मते असू 
िकतील. 
 
३ अशभनवरु्गप्ताचं्या मते या पद्यात ‘कुटुम्बक’, ‘भाजन’ आशर् ‘कुड्यमय’ िे तीन िब्द लाक्षशर्क आिेत. 
त्याचें वाच्याथण अनुक्रमे ‘नातेवाईक मंडळी’, ‘भाडें’ आशर् ‘कुडाच्या लभतींचे’ असे असून लक्ष्याथण (अनुक्रमे) 
साधनसामग्री, आश्रय व न्स्थर असे आिेत. या तीन लक्षर्ापंकैी ‘कुटुम्बक’ व ‘भाजन’ या दोन िब्दातं 
लक्षर्ा असलीच तर ती ‘रूशढमूल’ आिे. तेथे कािी सुंदर प्रयोजन सुचशवले जाण्याचा प्रशनच नािी. 
शतसऱ्या ‘कुड्यमय’ या िब्दातील लक्षर्ा मात्र प्रयोजनवती आिे आशर् शतचे प्रयोजन ‘कमालीचे स्थयैण 
सुचशवरे्’ िे आिे. आता ते प्रयोजन ‘कुड्यमय’ याच िब्दामुळे उत्तम प्रकारे व्यतत िोते लकवा नािी याबद्दल 
मतशभन्नता असू िकेल. मात्र िे िब्द या पद्यात केवळ वृत्त जुळशवण्यासाठीच वापरले आिेत असे म्िर्रे् 
कठीर् आिे. 
 
४ आता साशंर्गतल्यासारखी, म्िर्जे व्युत्पशत्त लकवा प्रशतभा नसल्याने जेथे लक्षरे्चा अवलंब केला जातो, ती. 
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५ काशरका ३३ मध्ये नवीन असा कािी मुद्दा साशंर्गतलेला नािी, तर तो पूवी (म्िर्जे काशरका, १–१३ व 
तीवरील वृशत्त यामंध्ये) साशंर्गतलेल्या ध्वनीच्या स्वरूपाचा केवळ पुनरुच्चार आिे. पर् तो पनुरुच्चार ध्वनीचा 
त्याच्या आभासािूंन वरे्गळेपर्ा दिणशवण्यासाठी आिे. 
 
६ म्िर्जे येथे लक्ष्यते, ज्ञायते अनेन इणत लक्षिम् असा अथण आिे. ज्याअथी ध्वनीचे ्ान िोते, त्याअथी 
ध्वशन आिे. (पािा, पृ. ७३). 
 
७ येथील ‘आनंदरूप’, ‘सत्तारूप’ व ‘जार्ू िकर्ाऱ्या’ या िब्दानंी उपशनर्षदामधील सत्, णचत् व आनन्द िी 
ब्रह्माची तीन वैशिष्टे्य सुचशवली असून ‘अनन्त’ या िब्दाने ब्रह्माचे अनन्तत्व सूशचत केले आिे. 
 

प्रथम खंड समाप्त 
— ० —  
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प्रथम खंडातील 
 

काणरकाधांची सूची 
 

अङ र्गाशश्रतास्त्वलङ कारा 
अशतव्याप्तेरथाव्याप्तेः 
अनुस्वानोपमव्यङ ग्यः 
अपृथग्यत्नशनवणत्यणः 
अथणिततेरलङ कारो 
अथणितत्युद भवस्त्वन्यो 
अथान्तरे संक्रशमत– 
अथोऽशप शद्वशवधो ्ेयः 
अलङ कारान्तरव्यङ ग्यभाव े
अलङ कारान्तरस्याशप 
अलोकसामान्यमशभव्यनन्तत 
अशववशक्षतवाच्यस्य 
अव्युत्पते्तरिततेवा 
असंलक्ष्यक्रमोद द्योतः 
आशक्षप्त एवालङ कारः 
आलोकाथी यथा दीप– 
उतत्यन्तरेर्ाितयं यत् 
कस्यशचद ध्वशनभेदस्य 
काले च ग्रिर्त्यार्गौ 
काव्यस्यात्मा ध्वशनशरशत 
काव्यस्यात्मा स एवाथणः 
काव्ये तन्स्मन्नलङ कारो 
केशचद्वाचा ंन्स्थतमशवर्षये 
क्रमेर् प्रशतभात्यात्मा 
क्रौञ्चद्वन्द्वशवयोर्गोत्थः 
चारुत्वोत्कर्षणतो व्यङ ग्य– 
तत्परत्व ंन वाच्यस्य 
तत्र वाच्यः प्रशसद्धो यः 
तदुपायतया, तद्वत् 
तद्वत्सचेतसा ंसोऽथणः 
तद व्यन्ततिेतू िब्दाथा– 
तन्मयं काव्यमाशश्रत्य 
तमथणमवलम्वन्ते 
तस्याङ र्गाना ंप्रभेदा ये 



 

अनुक्रमणिका 

तेऽलङ काराः परा ंछाया ं
तेर्षामानन्त्यमन्योन्य– 
शदङ मातं्र तूच्यते येन 
धु्रव ंध्वन्यङ र्गता तासा ं
ध्वनेरात्माशङर्गभावने 
ध्वन्यात्मभतेू िृङ र्गारे यम ... ... 
ध्वन्यात्मभतेू िृङ र्गारे समीक्ष्य 
ध्वन्यात्मन्येव िृङ र्गारे 
शनव्यूणढावशप चाङ र्गत्व े
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 
प्रधानेऽन्यत्र वातयाथे 
प्रौढोन्ततमात्रशनष्पन्न– 
बिुधा व्याकृतः सोऽन्यःै 
बुशद्धरासाशदतालोका 
बुद्धौ तत्तवाथणदर्मिन्या ं
भतत्या शबभर्मत नैकत्व ं
माधुयणमाद्रणता ंयाशत 
मुख्या ंवृलत्त पशरत्यज्य 
यत्तत्प्रशसद्धावयवाशतशरततं 
यत्नतः प्रत्यशभ्ेयौ 
यत्र प्रतीयमानोऽथणः 
यत्राथणः िब्दो वा तमथण– 
यत्राशवन्ष्क्रयते स्वोतत्या 
यथा पदाथणद्वारेर् 
यथा व्यापारशनष्पत्ती 
यदुशद्दशय फलं तत्र 
यद व्यङ ग्यस्याशङर्गभतूस्य 
यस्त्तात्पयेर् वस्त्वन्यद 
यन्स्मन्ननुततः िब्देन 
योऽथणः सहृदयश्लाघ्यः 
रसभावतदाभास– 
रसाशक्षप्ततया यस्य 
रसाशदपरता यत्र 
रूढा ये शवर्षयेऽन्यत्र 
रूपकाशदरलङ कार– 
रूपकादेरलङ कार– 
रौद्रादयो रसा दीप्त्या 
लक्षरे्ऽन्यःै कृते चास्य 
लावण्याद्याः प्रयुततास्ते 



 

अनुक्रमणिका 

वाचकत्वाश्रयेर्ैव 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ 
वाच्यवाचकचारुत्व– 
वाच्यस्याङ र्गतया वाऽशप 
वाच्याथणपूर्मवका तद्वत् 
शववक्षा तत्परत्वने 
शववशक्षताशभधेयस्य 
वदे्यते स तु काव्याथण– 
व्यङ ततः, काव्यशविरे्षः स 
व्यज्यन्ते वस्तुमाते्रर् 
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य 
िततावशप प्रमाशदत्व ं
िब्दस्य स च न ्ेयः 
िब्दाथणिन्ततमलूत्वात् 
िब्दाथणितत्याऽऽशक्षप्तोऽशप 
िब्दाथणिासन्ान– 
िब्दो व्यञ्जकता ंशबभ्रद 
िरीरीकरर्ं येर्षाम् 
िृङ र्गारस्याशङर्गनो यत्नात् 
िृङ र्गारे शवप्रलम्भाख्ये 
श्रुशतदुष्ादयो दोर्षाः 
स प्रसादो रु्गर्ो ्ेयः 
समपणकत्व ंकाव्यस्य 
सरस्वती स्वादु तदथण– 
सवेष्ववे प्रभेदेरु्ष 
सवेष्ववे प्रभेदेरु्ष 
स सवो र्गम्यमानत्व ं
सोऽथणस्तद व्यन्ततसामर्थ्यण– 
स्वसामर्थ्यणविनैेव 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रथम खंड-वृत्तीतील 
 

पद्याचंी व उदाहरिाचंी सूची 
 
(*अिी खूर् केलेले ‘पशरकर–श्लोक’ लकवा ‘संग्रि–श्लोक’ आिेत) 
 

अङ कुशरतः पल्लशवतः 
अज्जाएँ पिारो र्व– 
अत्ता एत्थ र्ुमज्जइ 
अत्रान्तरे कुसुमसमय– 
अनुरार्गवती सन्ध्या 
अम्बा ितेेऽत्र वृद्धा 
आक्रन्दाः स्तशनतैर्मवलोचन– 
आिूतोऽशप सिायैः 
ईसाकलुसस्स शव तुि 
उशच्चर्सु पशडअकुसुम ं
उद्दामोत्कशलका ंशवपाण्डूर– 
उन्नतः प्रोल्लसद्धारः 
उपोढरारे्गर् शवलोलतारकं 
एववंाशदशन देवर्षौ 
कपोले पत्राली 
कमलाअरार् ँमशलआ 
कस्स व र् िोइ रोसो 
लक िास्येन न मे प्रयास्यशस 
कुशवआओ पसन्नाओ 
कोपात्कोमललोलबािु- 
खं ये ऽ त्युज्ज्वलयन्न्त 
र्गअर्ं च मत्तमेिं 
शक्षप्तो िस्तावलग्नः 
चक्राशभघातप्रसभा्यैव 
चञ्चद भजुभ्रशमतचण्डर्गदा– 
चन्दनासततभजुर्ग– 
चन्दमऊएशि शर्सा 
चमशढअमार्सकंचर् 
चलापाङ र्गा ंदृलष् 
चुंशबज्जइ सअिुत्त ं
जाएज्ज वर्ुदे्दसे 
*तत्पराववे िब्दाथौ 
तं तार् शसशरसिोअर– 



 

अनुक्रमणिका 

तन्वी मेघजलाद्रणपल्लवतया 
तरङ र्गभ्रभूङू र्गा क्षुशभत– 
तस्या शवनाशप िारेर् 
ताला जाअशंत रु्गर्ा 
तेर्षा ंर्गोपवधूशवलास– 
त्रासाकुलः पशरपतन् 
दत्तानन्दाः प्रजाना ं
दृष्ट्या केिव र्गोपरार्ग– 
दे आ पशसअ शर्वत्तसु 
देव्वाअत्तन्म्म फले लक 
नो कल्पापायवायोरदय– 
पराथे यः पीडामनु– 
पशरम्लानं पीनस्तन– 
प्राप्तश्रीरेर्ष कस्मात्पनुरशप 
भम धन्म्मअ वीसत्थो 
भ्रशममरशतमलस— 
यत्र च मत्तमातङ र्ग– 
⋆ यमकाशदशनबन्धे तु 
यन्स्मन्नन्स्त न वस्तु लकचन 
येन ध्वस्तमनोभवने 
यो यः िस्र ंशबभर्मत 
रततस्त्व ंनवपल्लवैरिमशप 
रम्या इशत प्राप्तवतीः 
रशवसंक्रान्तसौभाग्यः 
⋆ रसवन्न्त शि वस्तूशन 
⋆ रसाभासाङ र्गभावस्तु...  
लावण्यकान्न्तपशरपूशरत– 
वच्च मि शच्चअ 
वत्से मा र्गा शवर्षादं 
बार्ीरकुडंर्गोङ डीर् 
बीरार् ँरमइ घुशसर् 
⋆ व्यङ ग्यव्यञ्जकसम्बन्ध– 
⋆ व्यङ ग्यस्य प्रशतभामाते्र 
व्यङ ग्यस्य यत्राप्राधान्य ं
शिखशरशर् क्व नु नाम 
शयामास्वङ र्गं चशकत... 
श्लाघ्यािरे्षतनंु सुदिणन...  
सङ केतकालमनस ं
सजे्जइ सुरशभमासो 



 

अनुक्रमणिका 

समवाय इव शवरोशधना ं
सवकैिरर्मक्षय— 
स वततुमशखलान् 
स िशरनाम्ना देवः 
साअरशवइण्र्जोव्वर् 
शसशिशपच्छकण्र्ऊरा 
सुवर्णपुष्पा ंपशृथवीं 
न्स्नग्धशयामलकान्न्त– 
स्वचे्छाकेसशरर्ः 
शिअअठ्ठाशवअमण्र्ु ं

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रथम–खंड 
 

‘लोचना’तील पदे्य, अवतरिे व उदाहरिे याचंी सूची 
 

(लोचनात शनदेशिलेले ध्वन्यालोकातील काशरका व वृशत्त याचें अंि या सूचीत शदले नािीत.) 
 

अंित्व ंन रूपता 
अन्ग्निोतं्र जुिुयात् 
अशधकारादपेतस्य (भामि) 
अपह नुशतरभीष्स्य (भामि) 
अपूव ंयद्वस्तु 
अशभधेयाशवनाभतू– (श्लोकवार्मत्तक) 
अशभधेयेन सामीप्यात् 
अल्पीयसाऽशप यत्नेन (भतृणिशर) 
अव्याऽप्यवच्छाद्य 
अिं त्वा ंयशद नेके्षय (भामि) 
अिो संसारनैघृणण्य ं
आशदमध्यान्तशवर्षय ं
आसीन्नाथ शपतामिी 
इविब्दयोर्गाद र्गौर्ताऽशप 
उप्ोपक्रमं (पाशर्शनसूत्र) 
उपमानाके्षपः (वामन) 
उपमानेन तत्तव ंच (उद भट) 
उपादायाशप ये िेयाः 
उपेयुर्षामशप शदव ं(भामि)  
ऊसुरुसंुशभयाए 
एकदेिस्य शवर्गमे (भामि) 
एकन्स्मञ्ियने (अमरुककशव) 
एकाशकनी यदबला 
एतत्तस्य मुखान्त्कयत् 
ऐन्दं्र धनुः पाण्डुपयोधरेर् 
कपूणर इव दग्धोऽशप 
कमणण्यण् 
कवरेन्तर्गणतं भाव ं(नाट्यिास्र) 
काव्यं तु जातु जायेत (भामि) 
काव्यिोभायाः कतारो रु्गर्ाः (वामन) 
काव्ये रसशयता सवणः (भट्टनायक) 
लक लोचनं शवनालोको 
लक वृत्तान्तैः परर्गृिर्गतैः 



 

अनुक्रमणिका 

कीर्मत स्वर्गणफलामािुः 
कृच्रेर्ोरुयुर्गं व्यतीत्य (रत्नावली) 
केलीकन्दशलतस्य शवभ्रम– 
क्रोधोऽशप देवस्य 
क्वाकायण ििलक्ष्मर्ः क्व 
र्गम्भीरोऽि न मे कृत्य ं
र्गशवत्ययमाि 
र्गामशं्व पुरुरं्ष पिुम् 
र्गृिेष्वध्वसु वा नान्नं (भामि) 
चारुत्वप्रतीशतस्तर्मि काव्यस्यात्मा 
शछद्रान्वरे्षी मिान् 
ज्योत्स्नापूरप्रसरधवले 
ढंुढंुल्लतंो मशरशिशस 
तच्च रसदानशनवृत्तये (भामि) 
तत्सिोतत्युपमािेतु— (भामि) 
तव ितपत्रपत्रित 
तस्यास्तन्मुखमन्स्त 
तस्याः पाशर्रयं नु (उद भट) 
तान्यक्षराशर् हृदये (शब्रहृर्) 
तासामनाशदत्व– (योर्गसूत्र) 
शतष्ठेत्कोपविात् (शवक्रमोवणिीय) 
तुल्योदयावसानत्वात् (भामि) 
तैस्तैरप्युपयाशचतैरुप– 
दशयतया ग्रशथता स्रशर्गय ं
दूराकर्षणर्मोिमन्त्र इव 
देवशड तेल्ल र्ाशि पलु 
धमाथणकाममोके्षरु्ष (भामि) 
ध्वशननामापरो योऽशप (भट्टनायक) 
नखं नखागे्रर् शवघट्टयन्ती 
नायकस्य कव ेश्रोतुः (भट्टतौत) 
शनरूढा लक्षर्ाः काशश्चत् 
शनवार्भशूयष्ठमथास्य (कुमारसंभव) 
नेयं शवरौशत भङृ र्गाली (भामि) 
परस्परोपकारेर् 
पयायोततं यदन्येन (भामि) 
पीनशै्चत्रो शदवा नाशत्त 
प्रशतग्रिीतंु प्रर्शयशप्रय– (कुमारसंभव) 
प्रशतरे्षध इवषे्स्य (भामि) 
प्रत्ययैरनुपाख्येयःै 



 

अनुक्रमणिका 

प्रवातनीलोत्पल– (कुमारसभंव) 
प्राज्यं प्रोल्लासमातं्र 
प्रार्ा येन समर्मपताः (भट्ट इन्दुराज) 
पे्रङ खत्पे्रमप्रबन्ध– 
भटे्टन्दुराजचरर्ाब्ज— 
भावव्रात िठाज्जनस्य 
शभन्नरुशचर्मि लोकः (रघुविं) 
भो भोः लक शकमकाण्ड 
मशर्ः िार्ोल्लीढः समर– (नीशतितक) 
मदो जनयशत प्रीलत (भामि) 
मा शनर्षाद प्रशतष्ठा ं(रामायर्) 
मा भवन्तमनलः 
यं सवणिलैाः पशरकल्प्य (कुमारसंभव) 
यः कालारु्गरुपत्र– (भट्ट इन्दुराज) 
यः सयंोर्गशवयोर्गाभ्या ं(वातयपदीय) 
यत्परः िब्दः स िब्दाथणः 
अत्रोततौ र्गम्यतेऽन्योऽथणः (भामि) 
यदयमनुभावयशत (नाट्यिास्र) 
यशद नामास्य कायस्य 
यदुन्मीलनितत्यैव 
यशद्वश्रम्य शवलोशकतेरु्ष (भट्ट इन्दुराज) 
यमथणमशधकृत्य 
यस्य शवकारः प्रभवन् 
याते र्गोत्रशवपयणये 
याते द्वारवतीं तदा 
यावत्पूर्ो न चैतेन (हृदयदपणर्) 
या स्मयणमार्ा चेताशंस 
युदे्ध प्रशतष्ठा परमाजुणनस्य 
ये यान्त्यभ्युदये प्रीलत 
यो यः िस्र ंशबभर्मत (वरे्ीसंिार) 
योऽथो हृदयसंवादी (भट्टनायक) 
राजिंसैरवीज्यन्त 
राम इव दिरथोऽभतू् 
लोकोत्तरे शि र्गाम्भीये 
वक्राशभधेयिब्दोन्ततः (भामि) 
वाग्धेनुदुणग्ध एतं शि 
शवभावानुभावव्यशभचाशर– (नाट्यिास्र) 
शवभावो शव्ानाथणः लोके (नाट्यिास्र) 
शवरुद्धालशङक्रयोल्लखेे (उद भट) 
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शवशवधमाशभमुख्येन चरन्न्त (नाट्यिास्र) 
शविषे्यं नाशभधा र्गच्छेत् 
शवर्षमकाण्डकुटुम्बक– 
ित्रुच्छेददृढेच्छस्य 
िब्दप्राधान्यमाशश्रत्य (भट्टनायक) 
िब्दस्योध्वणमशभव्यततेः (भतृणिशर) 
िब्दानामशभधानमशभधा (उद भट) 
िब्दाथणवत्तयणलङ काराः (उद भट) 
िब्दाशछन्दोऽशभधानाथाः (भामि) 
िशिवदना शसतसरशसज– 
िीतािंोरमृतच्छटा 
िृङ र्गारिास्यकरुर्– (नाट्यिास्र) 
िृङ र्गाराशद्ध भवदे्धास्यः (नाट्यिास्र) 
िृङ र्गारानुकृशतया तु (नाट्यिास्र) 
श्रव्यं नाशतसमस्ताथण (भामि) 
श्रुशतशलङ र्गाशदप्रमार्– 
स एकस्रीशर् जयशत (भामि) 
सग्र्गं अपाशरजाअं (सेतुबन्ध) 
स पातु वो यस्य िता– 
समस्तरु्गर्सम्पदः 
समाशधरन्यधमणस्य 
सरूपव्यञ्जजनन्यासं (उद भट) 
सवणत्र तर्मि काव्य– (भट्टनायक) 
सादृशयाल्लक्षर्ा वक्रोन्ततः (वामन) 
सुखयतीशत शकमुच्यते (रत्नावली) 
स्मर स्मरशमव 
िरस्तु लकशचत्पशरवृत्त– (कुमारसंभव) 
िेलाशप कस्यशचत् 
िोइ र् रु्गर्ार्ुराओ 
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णवषय—सूणच 
 
(अनुक्रमशर्केत आलेले शवर्षय सूचीमध्ये शविरे्ष कारर्ाशिवाय शदले नािीत. आनंदवधणन, 

अशभनवरु्गप्त, ध्वशन इ. पानोपानी येर्ारे िब्दिी शदले नािीत.) 
 

अजिल्लक्षर्ा 
अशतव्यान्प्त दोर्ष 
अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य ध्वशन– 
अनवस्थाप्रसंर्ग 
अनुप्रास 
अनुभाव 
अनुमानातील ‘व्यान्प्त’ 
अनुशमशतवाद (श्री िकुंकाचा) 
अनुरर्नरूप ध्वशन 
अनुसधंान 
अन्वय आशर् व्यशतरेक 
अन्न्वताशभधानवाद 
अपह नुशत अलंकार 
अपह नुशत-ध्वशन 
अप्रस्तुतप्रिसेंचे लक्षर् व पाच प्रकार 
अशभ्ानिाकुन्तल– 
अशभधा 
अशभनयाची अंरे्ग व उपारें्ग 
अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद– 
अशभसाशरका 
अशभशितान्वयवाद 
अमरुितक 
अथणिन्ततमूल अलंकार–ध्वशन– 
 
अथणिन्ततमलू– 
(१) अशतियोन्ततध्वशन 
(२) अपह नृशतध्वशन 
(३) अप्रस्तुतप्रिसंाध्वशन 
(४) अथान्तरन्यासध्वशन 
(५) आके्षपध्वशन 
(६) उत्पे्रक्षाध्वशन 
(७) उपमाध्वशन 
(८) उपमेयोपमाध्वशन 
(९) तुल्ययोशर्गताध्वशन 
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(१०) दीपकध्वशन 
(११) प्रशतवस्तूपमाध्वशन 
(१२) रूपकध्वशन 
(१३) शवभावनाध्वशन 
(१४) व्यशतरेकध्वशन 
(१५) ससंदेिध्वशन 
(१६) सिोन्ततध्वशन 
(१७) िेतुध्वशन 
अथणिन्तत मूलध्वशन 
अथणिन्ततमलूध्वनीचे चार प्रकार 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्यध्वशन 
अथापशत्त (प्रमार्) 
अथालङ कार 
अलंकार-अलंकायण-शववके 
अलंकारध्वशन 
अवर्णनीयतावादाचे खंडन 
अशववशक्षतवाच्य ध्वशन 
अव्यान्प्तदोर्ष 
असंलक्ष्यक्रमव्यगं्य ध्वशन 
असाधुत्व ‘दोर्ष’ 
आकाकं्षा, योग्यता सशंनशध  
आके्षप अलंकार 
आशदकशव वाल्मीशक 
आनन्त्य दोर्ष 
आभासरूप ध्वशन  
(१) अशववशक्षतवाच्य 
(२) शववशक्षतवाच्य 
आभासरूपध्वशन व रु्गर्ीभतूव्यंग्यकाव्य 
आश्रयाशसद्ध िेतु 
ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार 
उत्तररामचशरत 
उत्पलपाद (अशभनवरु्गप्ताचें परमरु्गरु) 
उत्पे्रक्षा 
उत्साि िा स्थायी भाव 
उद भट 
उपचार 
उपनार्गशरकावृशत्त 
उपमा 
उपमाध्वशन 
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उपलक्षर् व लक्षर् यातंील फरक– 
उपादानकारर् 
ऊजणस्वी (रसाभास) अलंकार— 
ओजस् रु्गर् 
औशचत्य िे रसाशवर्षयीच 
औशचत्याची चचा प्रथम ध्वन्यालोकातच 
औत्सुतय िा व्यशभचारभाव 
कल्पनादुष् दोर्ष 
कवी पुष्कळ, पर् मिाकवी दोनतीनच 
काकु 
कारे् म. म. डॉ. 
कादंबरी 
काशलदास 
काव्य = कशवव्यापार 
काव्यदोर्षाचें शनत्याशनत्यत्व 
काव्यप्रकाि 
काव्य िे ‘कवनीय’ 
काव्याची प्रयोजने 
काव्यादिण 
काव्यातील अथाचे अंि– 
(१) वाच्य 
(२) प्रतीयमान 
काव्यालंकारसारसंग्रि 
काव्यालंकारसूत्रवृशत्त 
काव्यालोक 
कुमारसंभव 
केिवसुत– 
कोमला वृशत्त 
खन्ण्डत नाशयका 
र्गङ र्गालिरी 
र्गड डुशरकाप्रवाि 
र्गाथासप्तिती 
रु्गर् 
रु्गर्–अलंकार–शववके 
रु्गर्वृशत्त 
रु्गर्वृशत्त िब्दाची व्युत्पशत्त 
र्गोत्रस्खलन 
र्गोलवद िािीर 
र्गौर्ी व िुद्धा लक्षर्ा 
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गं्रथाचे चार अनुबधं 
ग्राम्या वृशत्त 
घटप्रदीपन्याय 
चंशद्रका (ध्वन्यालोकावरील एक टीका) 
चावाक–मत 
शचत्र (काव्य) 
शचत्रतुरर्गन्याय (‘अश्वावभासा’चा दृष्ातं) 
शचत्रपानकरस 
‘शचत्र’ िब्दाचे चार अथण 
लचता (व्यशभचाशरभाव) 
जर्गन्नाथ (पशंडत) त्याचा आनंदवधणनाशंवर्षयी आदर 
जिल्लक्षर्ा 
तते्तर्षा ंश्रीसिोदर.... या पद्यात अशतियोन्तत अलंकार की पयाय? – 
तात्पयणिन्तत 
तुल्ययोशर्गता अलंकार 
दन्ण्डन् 
दीपक अलंकार 
दीन्प्त 
दुःश्रवत्व दोर्ष 
देवर्मर्ष अंशर्गरस् 
धृशत (व्यशभचाशरभाव) 
ध्वनन (व्यापार) 
ध्वनन म्िर्जे उत्पादन नव्िे 
ध्वनन म्िर्जे अनुमान नव्िे 
ध्वशनकाव्याचे लक्षर् 
ध्वशनकाव्यात व्यंग्याथण अशधक सुंदर व मुख्य िवा 
ध्वशनशवरोधाचे तीन मुख्य प्रकार 
ध्वशनशवरोधाचे पाच प्रकार 
ध्वशनशवरोधी बारा मताचंा शनदेि– 
‘ध्वशन’ िब्दाचे पाच अथण– 
ध्वनीचे के्षत्र 
ध्वनीचे पसतीस प्रकार 
ध्वन्यङ र्गता याचे दोन अथण 
नार्गशरका वृशत्त 
नाट्यदपणर् 
नाट्यधमी 
शनदिणना अलंकार 
शनदिणना व रूपक यातंील भेद 
शनरूढा लक्षर्ा 
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पदाथण-वातयाथण-न्याय 
परुर्षा वृशत्त 
पयाय अलंकार 
पयायोतत अलंकार 
पोप (आगं्लकशव) 
प्रशतभेची व्याख्या– (अशभनवरु्गप्त), (भट्टतौत) 
प्रशतवस्तूपमा अलंकार 
प्रतीयमान अथण 
प्रयोजनवती लक्षर्ा 
प्रसाद रु्गर् 
प्रशसद्ध प्रस्थान 
प्राचीनानंी व्यंग्याथाच्या मुख्यामुख्यतेचा शवचार केला नािी– 
‘प्राप्तश्रीरेर्ष’ या श्लोकात ध्वशन रूपकाचा की भ्राशंतमानाचा? 
पे्रयोऽलंकार 
प्रौढोन्तत (कशवकल्पना) शनष्पन्न वाच्याथण–  
बालकशव (ठोमरे) 
ब्राह्मर्-श्रमर्-न्याय 
भन्तत 
‘भन्तत’ िब्दाचे चार अथण 
भट्ट इंदुराज 
भट्टतौत 
भट्टनायक 
त्याचा ‘भनु्ततवाद’ 
भट्टलोल्लट 
भट्टोद भट– ‘उद भट’ पािा. 
भरतमुशन 
भतृणशमत्र 
भामि 
भाव 
भावध्वशन 
भावना (मीमासंकाचंी) 
भावनाव्यापार 
भावप्रिम– ‘भाविान्न्त’ पािा. 
भाविान्न्त 
भावसंशध 
भावाभास 
भावाभास अलंकार 
भावालंकार 
मशत (व्यशभचाशरभाव) 
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मनोरथ कशव 
मम्मट – ‘काव्यप्रकाि’ पािा. 
मिाकशव 
मिाकशव–पद 
मिाकवींच्या वार्ीत व्यंग्याथण ‘लावण्या’ सारखा झळकतो 
मिाभारत 
‘माधुयण’ रु्गर् 
मेघदूत 
यथासंख्यध्वशन 
यमक 
यमक िा अलंकार दुघणट 
यिोवमा 
याकोबी 
रघुविं 
‘रशत’ (स्थाशयभाव)– 
रत्नावली नाशटका 
रस 
रसर्गङ र्गाधर 
रसध्वशन  
रसध्वशन काव्याचा आत्मा 
रसप्रतीशत अलौशकक असते 
रसवदलंकार 
िुद्ध रसवत् 
संकीर्ण रसवत् 
रसवदलंकाराचे स्वरूप ध्वन्यालोकानेच प्रथम शनशश्चत केले 
रसाशद जेव्िा मुख्य, तेव्िा ध्वशन, पर् ते र्गौर्, तेव्िा रसवदलंकार 
रसाभास 
रसाभास अलंकार – (‘ऊजणस्वी’ पािा) 
रसास्वाद व ब्रह्मास्वाद 
राघवन् 
राजिखेर– 
रामाभ्युदय नाटक 
रामायर्– 
रामायर्ातील क्रौञ्चवधकथा– 
रीशत– 
रुद्रटाचा काव्यालंकार– 
रुय्यक (‘अलंकारसवणस्व’कार)– 
रूशढलक्षर्ा– 
‘लक्षर्’ याचा अथण– 
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लक्षर्लक्षर्ा– (‘जिल्लक्षर्ा’ पािा) 
लक्षर्ा– 
लक्षर्ा–अशभधेचे पुच्छ– 
लक्षरे्चे बीज– 
लक्षरे्चे शवशवध सबंंधामुंळे ५ प्रकार 
लक्षरे्च्या तीन अटी– 
लशक्षत–लक्षर्ा– 
लक्ष्याथण– 
लशलत’ िब्दाचे स्पष्ीकरर्– 
लशलता वृशत्त– 
लाक्षशर्क– 
लावण्य – 
लोकधमी 
लोल्लट (‘भट्टलोल्लट’ पािा) 
लोष्प्रस्तरन्याय– 
वक्रोन्तत– 
वक्रोन्तत अलंकार– 
वडण स् वथण (आंग्लकशव) 
वस्तु– 
वस्तुरूप व्यंग्याथण– 
वस्तुध्वशन– 
वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन याचें पयणवसान रसध्वनीतच– 
‘वाक्’ िब्दाची व्युत्पर्मत– 
‘वान्ग्वकल्प’ याचे चार अथण– 
वाच्य अथण– 
वाच्य अलंकाराने सूशचत अलंकार लकवा वस्तु– 
वाच्य वस्तूने सूशचत अलकार लकवा वस्तु 
वाच्याथण व व्यंग्याथण यात जो अशधक सुंदर तो मुख्य– 
वाच्याथण व व्यंग्याथण याचंी रूपे शभन्न असू िकतात याची उदािररे्— 
वाच्याथाचे शववरर् आतापयंत अनेकानंी केले— 
वामन– 
शवकल्प– 
शवतकण  (व्यशभचारी माव)– 
‘शवप्रलंभ’ िब्दाची व्युत्पशत्त– 
शवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् यातंील भेद– 
शवप्रलंभ िृरं्गार िा रसामर्थ्ये अशत नाजूक– 
शवप्रलंभ िृरं्गाराचे पाच प्रकार– 
शवभाव– 
‘शवरुद्ध’ िेतु– 
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शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वशन– 
‘शविरे्षोन्तत’ अलंकार– 
शवश्वनाथ– 
शवर्षमबार्लीला- 
शवष्र्ुपुरार्– 
वीररस– 
वृशत्त– 
वैयाकरर्ाचंा ध्वशन– 
व्यंग्याथण अशभधेने कळत नािी, याला मीमासेंतील प्रमार्– 
व्यंग्याथण असतो म्िर्नूच भासतो– 
व्यंग्याथण रु्गर् लकवा अलंकारिी नािी— 
व्यंग्याथण शनरशनराळया व्यततींना उदे्दिून असू िकतात याचे उदािरर्– 
व्यंग्याथण प्रधान, तरच ध्वशन, तो र्गौर् तर रु्गर्ीभतूव्यगं्य काव्य िा मुद्दा ध्वशनकारानंीच प्रथम माडंला– 
व्यंग्याथण रशसकालाच कळतो– 
व्यंग्याथण िा काव्यात मुख्य पर् त्याची अशभव्यन्तत व बोध वाच्याथाच्या द्वारेच– 
व्यंग्याथाचे तीन प्रकार–वस्तु, अलंकार व रसाशद– 
व्यंग्याथाच्या प्रकारात रस, भाव इ. िेच मुख्य 
व्यंजना म्िर्जे अनुमान लकवा स्मृशत नव्िे– 
व्यंजना लक्षरे्िून शनराळी नािी असे म्िर्र्ाराचंा युन्ततवाद– 
व्यशतरेक (अन्वयाच्या उलट)– 
व्यशतरेक अलंकार– 
व्यशतरेकी िेतु– 
‘व्यशभचार’ दोर्ष– 
व्यशभचारी भाव– 
व्याजस्तुशत अलंकार– 
िङ कराचायण– 
िङ का (व्यशभचाशरभाव)– 
िब्द व वाच्याथण रु्गर्ालंकारानंी मंशडत असून रसादींचे व्यजंक असले, तरच ते ‘काव्य’ – 
िब्द व वाच्याथण–दोघे. शमळून व्यंजक असतात– 
िब्दिन्ततमलूक 
(१) अथान्तर— न्यासध्वशन– 
(२) उपमाध्वशन– 
(३) शवरोधध्वशन– 
(४) व्यशतरेकध्वशन– 
िब्दितत्युद भव ध्वनीबाबत पाच मते- 
िाब्दी व्यंजना ब आथी व्यंजना– 
शििुपालवध (त्रासाकुलः ..... इ. श्लोक) 
िुन्तत–रजताभास दृष्ातं– 
िृरं्गाररसध्वनीचे असंख्य प्रकार– 



 

अनुक्रमणिका 

िृरं्गाररसध्वनीला अनुप्रास, यमक, सभरं्ग श्लेर्ष िे वज्यण– 
श्रुशत (संर्गीतातील)– 
श्रुशतकष् दोर्ष– 
श्रुशतदुष् दोर्ष– 
श्लेर्ष अलंकार व िब्दिन्ततमूल ध्वशन यातंील फरक– 
श्लेर्ष अलकार व श्लेर्षमूलक– 
अलंकारध्वशन यातंील फरक– 
श्लेर्ष अलंकारिी सूशचत िोऊ िकतो 
श्लेर्ष मूलक वाच्य 
(१) रूपक अलंकार– 
(२) शवरोध अलंकार– 
(३) व्यशतरेक अलंकार– 
श्लेर्षोपमा– 
संकरालंकाराचे लक्षर् व तीन प्रकार– 
त्याचा चौथा प्रकार– 
संकेत– 
सलंक्ष्यक्रम ध्वशन– 
संसृशष् अलंकार– 
सभर्ग श्लेर्ष– 
सभासोन्तत अलंकार– 
समुच्चय अलंकार– 
संपूर्ण वातयाच्या अथाचे ्ान अखंडच असते– 
सर वॉल्टर स्काँट– 
सशवकल्पक ्ान– 
ससंदेि अलंकार– 
ससंदेि व उत्पे्रक्षा याचंा संकर 
सहृदय– 
‘सहृदय’ याचा ‘समानहृदय’ असा एक अथण– 
‘सहृदय’ िे काशरकाराचे नाव नव्िे 
सहृदयाचा अशंतम अशधकार– 
सहृदयाचे लक्षर्– 
सहृदयाला व्यंग्याथणच िवा असतो– 
सारं्ग रूपक– 
साधारर् अनैकान्न्तक िेतु– 
साधारर्ीकरर्– 
साधारर्ीकरर्ाचे तीन अथण– 
साशित्यदपणर्– 
सूशचत अलंकार मुख्य असल्यासच त्या अलंकाराचा ध्वशन– 
सूयणितक (मयूरकृत)– 
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सेतुबन्ध– 
सोवनी प्रा.– 
स्थायी भाव– 
‘स्फोट’ शसद्धान्त– 
स्मृशत (व्यशभचाशरभाव)– 
स्रक्–सूत्रन्याय– 
स्वतः संभवी वाच्याथण– 
स्वरूपाशसद्ध िेतु– 
िनूमन्नाटक– 
िर्षणचशरत– 
िेतूत्पे्रक्षा– 
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महामहोपाध्याय डॉ. वा. णव. णमराशी म्हितात– 
 
“आनंदवधणनाचंा ध्वन्यालोक िा संस्कृत साशित्यिास्रावरील प्रमुख–आकर गं्रथ आिे. अनेक 

भारतीय शवद्यापीठातंील ससं्कृतच्या अशंतम पदवीपरीके्षकशरता िा गं्रथ नेमलेला असतो तसाच तो 
मिाराष्रातील शवद्यापीठातं आिे; पर् त्याच्या सूक्ष्म अभ्यासाला आवशयक ती साधने उपलब्ध नािीत. 
प्रस्तुत अनुवादात मूळ काशरका, त्यावंरील आनंदवधणनाचें भाष्य आशर् त्याचें सशवस्तर शववचेन करर्ारी 
अशभनवरु्गप्ताचंी टीका याचें सुबोध भार्षातंर असून त्यावरील शवपलु शटप्पण्यातं आवशयक ते सवण संदभण व 
िास्रीय सं्ाचंी स्पष्ीकररे् शदली आिेत िा गं्रथ ससं्कृत साशित्यिास्राच्या अभ्यासकासं उपयुतत आिेच, 
पर् संस्कृत साशित्यिास्राचे प्रारंशभक ्ान असलेल्या मराठी समीक्षर्िास्राच्या शवद्यार्थ्यांसिी तो 
अभ्यसनीय व आल्िाददायक झाला आिे. 

 
प्रा. वीरकर स्वतः कशव असून संस्कृत व मराठी काव्याचें सहृदय समीक्षक आिेत दीघणकालीन 

पशरश्रमाने त्यानंी प्रा. पटवधणनाचं्या सिकायाने तयार केलेल्या या एकाच गं्रथाने ससं्कृत साशित्यिास्राचे 
मार्ममक शववचेक म्िर्नू त्याचंी कीर्मत शचरकाल शटकेल याशवर्षयी मला संदेि नािी.” 

 
पं. बाळाचायग खुपेरकर णलणहतात– 
 
“प्रा. वीरकर िे प्रशतभािाली जाशतवतं कशव ... ध्वन्यालोकासारख्या दािणशनक गं्रथातील मार्ममक 

शवर्षयाचे आकलन िोण्यासारखी कुिाग्र बुशद्धमत्ता व प्रशतभा अभ्यासाने प्रर्गल्भ झाल्याने अशधकारवार्ीने 
वीरकरानंी मूळ गं्रथाचे सरळ मराठी भार्षातंर आशर् दुबोध स्थळी स्पष्ीकरर्ाथण टीपाचें द्वारा शववरर्... िे 
अवघड कायण प्रा. पटवधणनाचें सािाय्याने पुरे केले... मला असे अशभमानाने म्िर्ावसेे वाटते की, प्रा. वीरकर 
यानंी मराठी भाषेतील एका साणहत्यणवषयक गं्रथाची आजवर असलेली उिीव चागंल्या रीतीने भरून 
काढली. 

 
डॉ. वा. म. कुलकिी, भूतपूवग संचालक, भाषासंचलनालय, मंुबई, णलणहतात– 
 
“आनंदवधगन व अणभनवगुप्त याचं्यासारख्या असामान्य साशित्यिास्रकारानंा प्रा. वीरकर व प्रा. 

पिवधगन याचं्यासारखे ससं्कृत पंशडत व सहृदय भाष्यकार त्याचं्या गं्रथाच्या मराठी रूपातंरासाठी लाभावते 
िा एक अपूवण योर्ग िोय” 

 


