


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

 
भारत सरकारने १ ले पाशरतोशर्षक शदलेल्या संस्कृत–ववहार या पुस्तकाचे 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 कववश्रेष्ठ, सुरत नाविका, वकशोर–संगीत, कल्पलता, संस्कृत वनबंधलेखन, अनुवाद–

मंजूषा, कुमार–संभव सगग ४ चा समवृत्त पद्य अनुवाद व इतर अनेक पसु्तकाचें लेखक; कें द्र सरकारने 
अनुदान शदलेल्या ‘मराठीकडून संस्कृताकडे’ या िकै्षशर्क शवरचनेचे कल्पक; मिाराष्र राज्य माध्यशमक 
शिक्षर् मंडळाच्या संस्कृत–प्रवेवशका व संस्कृत–पवरचय या पसु्तकाचें एक संपादक; सह्यावि, वकलोस्कर, 
मनोहर महाराष्ट्र सावहत्य – पविका प्रसाद, नवभारत, Progress of Education. यातं लेख प्रशसद्ध; 

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

अद्याशप अशभनव कलामिाशवद्यालय येथे ‘भारतीय सौंद्र्यिास्त्रा’चे व शटळक शवद्यापीठ, पुरे्, येथे संस्कृत 
साशित्य िास्त्राचे सन्मान्य प्राध्यापक; 

 
‘आद्य श्रीमद भर्गवद्र्गीता व शतचा मूळ उपदेिक’ या संिोधनात्मक शनबधंास पाशरतोशर्षक, 

आनंदवधणन, अशभनवरु्गप्त याचं्या लेखनावर व इतर शवर्षयावंर इंग्रजी व मराठी सिंोधनात्मक 
शनयतकाशलकातूंन शकत्येक लेख प्रशसद्ध, 

 
‘मराठी रघुवशं (रे्गयकाव्य)’ या पुस्तकाचे कते (१९८२). 
 

* 
 
प्रा. मा. वा. पिवधगन. एम्. ए.; तीन शिष्यवतृ्तयाचें 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)े; 

 
दिवैकाशलक सूत्राचे अध्ययन (इंग्रजी); बार्भट्टाच्या कादंबरीच्या कािी भार्गाचें रुपातंर 

(इंग्रजी), िन्स्तमल्ल या जैन लेखकाची संस्कृत–प्राकृत नाटके (इगं्रजी), वज्जालग्र्ग – प्राकृत सुभाशर्षत 
संग्रि (इंग्रजी), िान्तरस व अशभनवरु्गप्तकृत रसास्वादोपपशत्त (प्रा. जे. एल. मसॅन याचें सिकायाने, 
इंग्रजी) भरताच्या नाट्यिास्त्रातील रसाध्याय, व रसास्वाद (प्रा. जे. एल. मसॅन याचं्या सिकायाने इंग्रजी) 
या पसु्तकाचें व मशिमभट्टाच्या व्यन्ततशववकेावरील पशरचयगं्रथाचे लेखक. त्यानंी संपाशदलेल्या िालाची 
र्गाथासप्तिती या गं्रथाचा पशिला खंड प्रशसद्ध झाला आिे. 



संस्कृत साशित्यिास्त्रशवर्षयक प्रशनावंर त्याचें कािी लेख इंग्रजी व मराठी संिोधनात्मक 
शनयतकाशलकातं प्रशसद्ध झाले आिेत. 



श्री आनन्दवधगनाचायगववरवचत 
 
 
 

ध्वन्यालोक [वितीय खंड] 
 
 
 

व त्यावरील श्री अशभनवरु्गप्ताचंी 
‘लोचन’ टीका 

मूळ संस्कृत सशंिता व शतचा शवस्तृत शववचेक टीपासंि 
मराठी अनुवाद 
वितीय खंड 
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वनवेदन 
 
मिाराष्र राज्य साशित्य आशर् संस्कृती मंडळाने मराठी भार्षा व साशित्य याचंा शवकास करून 

त्यानंा समदृ्ध करण्यासाठी व साशित्य, इशतिास व कला इत्यादी के्षत्रात मिाराष्राचा थोर वारसा जतन 
करण्यासाठी अनेक योजना कायान्न्वत केल्या आिेत. आधुशनक िासे्त्र, ज्ञानशवज्ञाने, तंत्र, अशभयाशंत्रकी या 
के्षत्रात व प्राचीन भारतीय ससं्कृती, इशतिास, कला इत्यादी शवर्षयात मराठी भारे्षला शवद्यापीठीय स्तरावर 
ज्ञानदान करण्याचे सामर्थयण याव ेया दृष्टीने कायणक्रम तयार करून तो कायणवािीतिी आर्ला जात आिे. 

 
श्री. आनंदवधणनाचायण याचंा “ध्वन्यालोक” िा संस्कृत साशित्यिास्त्राचा एक पायाभतू गं्रथ असून तो 

एक युर्गप्रवतणक अलंकारमीमासंा करर्ारा गं्रथ िोय. या गं्रथावर “लोचन” टीका शलशिर्ाऱ्या श्री. 
अशभनवरु्गप्तानंी “सहृदयाच्या हृदयािी संवाद पावर्ारा” असे या गं्रथाचे वर्णन केले आिे. अिा या गं्रथाचा 
मराठीत संपूर्ं व यथाथण अनुवाद व संपादन प्रा. पु. ना. वीरकर व प्रा. मा. वा. पटवधणन यांनी केले असून 
त्याचा प्रथम खंड मंडळाने सन १९८३ मध्ये प्रकाशित केला आिे. 

 
प्रस्तुत गं्रथाचा िा दुसरा खंड आता छापून पूर्ण झाला असून त्याचे प्रकािन करण्यास मंडळास 

अत्यंत आनंद िोत आिे. या खंडाची छपाई चालू असतानाच प्रा. मा. वा. पटवधणन याचें दुुःखद शनधन झाले. 
त्याचं्या ियातीतच िा खंडिी प्रकाशित झाला असता तर ती त्याचं्या दृष्टीने एक मोा ा समाधानाची ाटना 
ठरली असती. परंतु तसे िोऊ िकले नािी. प्रा. पु. ना. वीरकर व कै. प्रा. मा. वा. पटवधणन यानंी िा गं्रथ 
अनुवाद करून व संपादन करून मंडळाकडे प्रकािनाथण शदल्याबद्दल मंडळाच्या वतीने मी त्याचंा अत्यंत 
आभारी आिे. संस्कृतचे अध्यापक, स्नातक–स्नातकोत्तर स्तरावरील शवद्याथी व शजज्ञासू वाचकवर्गण या 
गं्रथाचे यथोशचत स्वार्गत करतील अिी खात्री आिे. 

 
मंुबई. यशवंत मनोहर 

शदनाकं ४ माचण, १९८९. अध्यक्ष, 
मिाराष्र राज्य साशित्य आशर् संस्कृती मंडळ. 



संपादकाचें हृद्गत 
 
या संपूर्ण गं्रथाचे िस्तशलशखत आम्िी जून १९७८ मध्ये मिाराष्र राज्य साशित्य संस्कृती मंडळाला 

सादर केले. त्यानंतर ५ वर्षांनी त्याचा पशिला खंड छापला रे्गला. तो १९ फेबु्रवारी १९८४ ला नार्गपूरचे 
ख्यातनाम साशित्यिास्त्रज्ञ डॉ. र्ग. त्र्यं. देिपाडें याचें िस्ते प्रकाशित झाला. त्या शनशमत्ताने पाठवलेल्या 
संदेिात मिाराष्र राज्य मराठी शवश्वकोि शनर्ममती मंडळाचे अध्यक्ष मा. तकण तीथण लक्ष्मर्िास्त्री जोिी यानंी 
शलशिले– 

 
‘ध्वन्यालोकाचा दुसरा भार्ग लवकरच प्रकाशित िोरे् आवशयक आिे. या पूवाधापेक्षा तो अशधक 

मित्तवाचा आिे. ध्वशनशसद्धातंाचा रसप्रशक्रयेिी असलेला ाशनष्ठ संबधं त्यात स्पष्ट िोतो म्िर्ून मिाराष्र 
राज्य सा. सं. मंडळाने तो दुसरा भार्ग–उत्तराधण–ितय शतततया लवकर प्रशसद्ध करावा.’ 

 
रगँ्लर डॉ. र्ग. स. मिाजनी यानंीिी दुसरा खंड लवकर प्रकाशित िोरे् अर्गत्याचे आिे असे मुद्दाम 

पत्र शलिून कळवले. 
 
डॉ. वा. म. कुलकर्ी, भतूपूवण संचालक, भार्षासचंालनालय यानंी समग्र गं्रथ वाचून शकत्येक 

मौशलक सूचना केल्या. दुसरा खंड लवकर बािेर पडावा, म्िर्ून तीव्र इच्छा व्यतत करताना म्िटले– 
 
‘गं्रथ मुशद्रत िोऊन बािेर पडेल, तेव्िा अशभयुतत या गं्रथाची ‘अपूवण, अप्रशतम, अलौशकक’ म्िर्ून 

प्रिसंा करतील यात संदेि नािी. 
 
मा. लक्ष्मर्िास्त्री जोिी, डॉ. अण्र्ासािेब मिाजनी व डॉ. वा. म. कुलकर्ी याचें आम्िी अत्यतं 

ऋर्ी आिोत. 
 
शद. १९–२–८४ ला ‘केसरी’ मध्ये डॉ. शच. र्ग. कािीकर, उपकुलरु्गरू शटळक मिाराष्र शवद्यापीठ 

यानंी ‘ध्वन्यालोक गं्रथाचा यथातर्थय अनुवाद’ या िीर्षणकाने एक शववचेक अशभप्राय शलशिला. 
 
शद. ४–४–८४ च्या ‘लोकसते्त’ तिी मिाराष्रकशव यिवतं यानंी पशिल्या खंडावर शवस्तृत अशभप्राय 

शलिून ‘िा मौल्यवान् गं्रथ सुबोध मराठीत आर्नू आम्िा फारसे ससं्कृत न जार्र्ाऱ्या मराठी 
साशित्यसेवकानंा प्रा. वीरकर व प्रा. पटवधणन यानंी ऋर्ी करून ठेवले आिे, असे उद र्गार काढले व दुसरा 
खंड लवकर प्रकाशित करून मराठी रशसकानंा उपकृत कराव ेअिी मंडळाला शवनंती केली. 

 
एम्. ए. ला शिकवर्ाऱ्या अनेक संस्कृतच्या प्राध्यापकानंी दुसरा खंड आम्िाला िवा आिे, केव्िा 

बािेर पडर्ार असे आम्िाला अनेकवार शवचारले. 
 
दुसरा खंड छापायला जून १९८६ मध्ये प्रारंभ झाला. त्यानंतर मंडळाला अनेक अडचर्ी आल्या. 

कािी शदवस छपाई थाबंली. सवांवर मात करून मिाराष्र राज्य साशित्य संस्कृती मंडळाने १९८९ च्या 
प्रारंभी गं्रथ छापून पुरा केला, याबद्दल मंडळाचे आभार मानाव ेतेवढे थोडेच. 

 



पु. ना. वीरकर 
 

मा. वा. पिवधगन 
 

हा हन्त हन्त 
 
शकत्येक वर्ष ेमाझ्याबरोबर काम करून िा गं्रथ ितय तेवढा पशरपूर्ण करण्यास ज्यानंी मला मदत 

केली ते माझे सि-लेखक प्रा. मा. वा. पटवधणन दुसऱ्या खंडाची छपाई पुरी िोत आली असताना शद. २५ 
नोव्िेंबर १९८८ ला शदवरं्गत झाले याचे मला परम दुुःख िोते. पशिल्या खंडाच्या प्रकािनास ते उपन्स्थत 
िोते. दुसरा खंड छापलेला पािायला ते आर्खी कािी मशिने तरी जर्गले असते, तर!. 

 
पु. ना. वीरकर 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ध्वन्यालोक 
 
 
 
 
 
 
 
 

वितीय खंड 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ववषयानुक्रम 
उपोद्घात 

  



उपोद्घात 
 
ध्वन्यालोक या संस्कृत साशित्यिास्त्रावरील अग्रर्गण्य गं्रथाच्या एकूर् चार उद द्योतापंैकी पशिले दोन 

उद द्योत, त्यावरील लोचन टीका व त्या दोिोंचा मराठी अनुवाद आशर् सशवस्तर स्पष्टीकरर् प्रथम खंडात 
प्रशसद्ध झाले आिेतच. या शितीय खंडात उरलेले दोन म्िर्जे तृतीय व चतुथण उद द्योत, लोचन, मराठी 
अनुवाद व स्पष्टीकरर् यासंि वाचकापंुढे सादर केले जात आिेत. 

 
एकूर् गं्रथातून आलेले प्रमुख शवर्षय व आनंदवधणनानंी साशित्यिास्त्रात ाातलेली मौशलक भर इ. १ 

ल्या खंडातील उपोद ाातात दाखशवले आिेच. पर् ३ व ४ या उद द्योतातं आलेल्या शवर्षयाचंा सशवस्तरपरे् 
शनदेि या उपोद ाातात करीत आिो. 

 
उद द्योत वतसरा 

 
दुसऱ्या उद द्योतात व्यगं्याथाच्या शनरशनराळ्या प्रकाराचंा शवचार करून त्यानंा अनुसरून ध्वनीचे 

प्रकार व स्वरूप शवशवधतेने कसे प्रकट िोऊ िकते ते दाखवले. आता व्यंजकाचें म्िर्जे िद द व वाच्य अथण 
याचं्या नानाशवध प्रकारानुंसार ध्वनीचे कैक प्रकार कसे िोऊ िकतात ते दाखवण्यात येत आिे. प्रथम 
अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे प्रकार व मर्ग शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीचे शकत्येक प्रकार एखाद्या पदातून लकवा 
वातयातूनिी कसे प्रकट िोतात ते आनंदवधणन उदािरर्ासंि दाखवतात. ‘पदे (िद द) िी वाचक नसतात, 
तर स्मारक असतात’ असे कािींचे मत सारं्गून ध्वशन िे शविरे्ष प्रकारचे काव्य असताना ते एखाद्या पदातून 
कसे प्रकट िोईल अिी त्याचंी िकंा कल्पून शतचे आनंदवधणन उदािररे् देऊन शनरसन करतात. 

 
मर्ग अलक्ष्यक्रमव्यगं्य म्िर्जे रसाशदध्वशन िा वर्ांतून, पदातून, पदािंातून, वातयातून, 

‘संाटने’तून व प्रबंधातून म्िर्जे समग्र काव्यातूनिी प्रकाशित कसा िोऊ िकतो ते दाखशवले आिे. शवशिष्ट 
वर्ांची योजना िी कािी रसाचं्या अशभव्यततीस िाशनकारक असली, तरी इतर कािी रसानंा पोर्षक िोऊ 
िकते िे दाखवताना पुढे ज्याचा शविरे्षत्तवाने पुरस्कार करण्यात येर्ार आिे, त्या औशचत्य शसद्धातंाच्या 
प्रशतपादनास अप्रत्यक्षपरे् प्रारंभच झाला आिे. 

 
एखाद्या वातयातून म्िर्जे पदसमूिातून, तसेच एखाद्या शवशिष्ट पदातूनिी रसाशदध्वशन शविरे्षत्वाने 

कसा प्रकट िोऊ िकतो िे उदािरर्ािंारे दाखवल्यावर ‘संाटने’च्या तीन प्रकाराचंा शनदेि केला आिे. 
त्यािंारे संाटनेचे स्वरूप काय िे लरे्गच लक्षात येते. काव्यात सामाशसक िद द मुळीच न वापररे् लकवा 
अशतिय लिान, सोपे समास वापररे् याला ‘असमासा’ संाटना म्िटले आिे. मध्यम लाबंीचे समास वापररे् 
याला मध्यमसमासा संाटना व लाबं लाबं समासाचंी योजना कररे् याला दीाणसमासा संाटना म्िटले 
आिे. यापंकैी कोर्त्यािी एका प्रकारची संाटना कािी रसानंा अनुपकारक, तर तीच दुसऱ्या कािी रसानंा 
उपकारक िोऊ िकते. 

 
काव्यात कोर्त्या संाटनेचा वापर करावा िे त्यातून मुख्यतया अशभव्यतत िोर्ाऱ्या रसावर 

अवलंबून आिे, िी मित्तवाची र्गोष्ट साशंर्गतल्यावर त्या त्या रसाच्या अशभव्यततीस ‘उशचत’ अिीच संाटना 
असावी असे प्रशतपादन करून िवेटी औशचत्य िेच संाटनेचे शनयामक कारर् िोय िे आनंदवधणन सारं्गतात. 



िे औशचत्य अनेक कारर्ावंरून ठरते. काव्यातील वतता कोर्त्या प्रकारचा आिे, त्याला कोर्ता वाच्याथण 
प्रकट करायचा आिे, यानुंसार ते औशचत्य शनशित करता येते. 

 
काव्यबंधाचा म्िर्जे रचनेचा प्रकार यावंरिी ते औशचत्य अवलंबून आिे, िे सारं्गून काव्यबंधाच्या 

कैक प्रकाराचंा आनंदवधणन उल्लखे करतात. उदा. मुततक, संदाशनतक, शविरे्षक, कुलक वर्गैरे. या 
शनरशनराळ्या प्रकारानंा कोर्त्या संाटना शविरे्ष अनुकूल म्िर्ून योजाव्या व कोर्त्या प्रशतकूल म्िर्ून वज्यण 
कराव्या, िे आनंदवधणन सारं्गतात. 

 
मर्ग मुख्यतुः रसादींची संपूर्ण काव्यातून (प्रबधंातून) अशभव्यन्तत करण्याची इच्छा असल्यास कवीने 

कोर्कोर्ती पर्थये पाळावीत व काय काय कसोिीने टाळाव ेिा शवर्षय आनंदवधणन चचेंस ाेतात. ‘रसभरं्गाचे 
कारर् अनौशचत्याखेरीज दुसरे कोर्तेिी नािी. सहृदयानंा मान्यअसलेले औशचत्य दक्षतेने पाळरे् िे 
रसाच्या पशरपोर्षाचे परमोच्च रिस्य िोय’ िे ते आवजूणन सारं्गतात. उत्तम प्रतीच्या पात्राचें रशत वर्गैरे 
स्थाशयभाव त्याचं्या दजाला साजेसे असेच प्रकट करावते; त्याचंा ग्राम्य लोकाचं्या पातळीवर जाऊन, 
आशवष्कार केल्यास ते वर्णन असभ्य व लोकाचें िसे ओढवनू ाेण्यास कारर् िोईल असे प्रशतपादन करतात. 

 
देवाशदकाचंी रशत वर्णन करताना औशचत्य पाळण्याच्या बाबतीत कािी वळेा मिाकवींचा देखील 

शववके सुटतो, असे आढळते, िा त्याचंा दोर्षच िोय असे आनंदवधणन शनभीडपरे् सारं्गतात. तो दोर्ष 
मिाकवींच्या प्रशतभेमुळे झाकला जातो, पर् नवकवींनी मात्र औशचत्यभरं्ग कररे् कसोिीने टाळाव.े 

 
यासाठी नाटककारानंी आपल्या नाटकासाठी सवणपशरशचत असलेले कथानक शनवडावे, म्िर्जे 

अनौशचत्याच्या चुका िोण्याचा संभव पुष्कळच कमी िोईल असे मार्गणदिणन आनंदवधणन करतात. 
कल्पनाशनर्ममत कथानक शनवडल्यास अनौशचत्य टाळण्यासाठी फार जार्गरूक रािाव े लारे्गल व जरािी 
औशचत्यभरं्ग झाल्यास त्यामुळे कवीचे िसे मात्र िोईल असे ते सारं्गतात. 

 
कथानकाच्या बाबतीतच नव्िे, तर शवभाव, अनुभाव इ. रसारं्गाचं्या बाबतीतिी औशचत्यभ्रंि िोऊ 

देऊ नये. रामायर्ाशद गं्रथातूंन कथाभार्ग शनवडताना कवींनी कािी कन्ल्पत प्रसंर्ग ाातले तर ते लवमात्र 
रसशवरोधी िोर्ार नािीत असे पािाव.े 

 
याच संदभात आनंदवधणन एक मित्तवाचे वातय शलिून जातात. ‘रामायर्ाशद गं्रथातंींल 

कथानकाच्या आधारे काव्य शलशिताना कवींना मुळातलाच एखादा प्रसंर्ग रसभरं्ग करर्ारा आिे असे 
वाटल्यास त्याचा त्यार्ग करून रसानुकूल असा प्रसंर्ग त्यानंी आपल्या प्रशतभेने कल्पून ाालावा. आिे तसे 
शलशिण्याने कवीला कशव िी पदवी शमळत नािी. कारर् इशतिासात ते शलशिलेले असतेच!’ 

 
भरताशद मुनींनी नाटकातले जे संशध वर्गैरे साशंर्गतले आिेत, त्याचें पालन केवळ िास्त्र पाळायचे या 

बुद्धीने करू नये, तर रसादींची यथायोग्य अशभव्यन्तत करण्यासाठीच; अन्यथा िास्त्रशनयम पाळण्याची केवळ 
याशंत्रक दृशष्ट ठेवल्यास त्यामुळे रसिाशन िोते, याचे–वरे्ीसंिार नाटकातील दुसऱ्या अंकात प्रशतमुख संधीचे 
‘शवलास’ नावाचे अंर्ग िास्त्रपालनासाठीच केल्याने रसिाशनकारक झाले आिे– िे उदािरर् आनंदवधणन 
देतात. 

 



कवीच्या अंर्गी अलंकार रंु्गफण्याची िन्तत शकतीिी असली, तरी अलंकाराचंा उपयोर्ग रसाला 
अनुकूल िोईल असाच करावा, िे आनंदवधणन कटाक्षाने पुन्िा सारं्गतात. ‘पुन्िा’ असे म्िर्ण्याचे कारर् 
उद द्योत २, काशरका १६ मध्ये िा मुद्दा त्यानंी शविरे्ष प्रामुख्याने माडंला िोता. पर् शकत्येक कशव रसाकडे 
लक्ष न देता केवळ अलंकारावंरील आपले प्रभतु्व दाखशवण्याच्या लालसेने ग्रासलेले शदसतात, िे पािून 
आनंदवधणनानंा िा मुद्दा पनु्िा मुद्दाम सारं्गावासा वाटला. 

 
ध्वनीचा अनुरर्नरूप व्यंग्य म्िर्ूत जो प्रकार साशंर्गतला, तोिी कािी प्रबधंातून प्रकाशित िोतो िे 

सारं्गताना आनंदवधणन मिाभारतातल्या शर्गधाड व कोल्िा याचं्या शववादाचे सुंदर उदािरर् देतात. तेच 
उदािरर् पढेु मम्मटाने काव्यप्रकाि, उल्लास ४ मध्ये (पािा, झळकीकर आवृशत्त, पृष्ठ १६६–१६७) शदले 
आिे. 

 
त्यानंतर १६ व्या काशरकेमध्ये गं्रथकाराने शवभन्ततप्रत्यय, शक्रयापदाचे प्रत्यय, वचन, कृत् व 

तशद्धतप्रत्यय, तसेच समासाचं्या िारेिी रसाचें शविरे्ष पोर्षर् केले जाते, िे सारं्गण्यात आले आिे. त्या 
काशरकेचे वववरि करताना आनंदवधगन हनूमन्नािकातले न्यक्कारो ह्ययमेव मे इ. उत्कृष्ट उदािरर् देतात 
(पािा, “उद द्योत - ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्याशद अत्यतं लिान 
लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्ययमेव इ. सुंदर उदािरर् व त्याचे शववरर्” मध्ये) 
त्यातले प्रत्यय, वचन वर्गैरे लिानसे अंििी रौद्ररसाला पोर्षक कसे िोतात िे एकदम प्रत्ययाला येते. त्या 
श्लोकाचे शतळाशतळाएवढे बारीक तुकडे केले, तरी ते व्यजंक कसे झाले आिेत व एकूर् रसाची ते केवढी 
तरी पुशष्ट करतात, िे अशभनवरु्गप्तानंी सुरेख प्रदर्मित केले आिे. 

 
असेच बारीक अंिसुद्धा व्यजंक व रसपशरपोर्षक असेच शनवडण्याची कवींनी काळजी घ्यावी म्िर्जे 

त्यानंा थोर कशव अिी कीर्मत शमळेल िे आनंदवधणन मनावर ठसशवतात. असे व्यजंक अंि योशजल्याची 
आर्खीिी पुष्कळ उदािररे् आनंदवधणनानंी शदली आिेत. 

 
मर्ग रसपशरपोर्षाला शवरोधी ज्या र्गोष्टी असतील त्या टाळण्याचा कवीने कसून प्रयत्न केला 

पाशिजे– मर्ग त्याचे काव्य मुततक (एक स्फुट श्लोक) या स्वरूपाचे असो शकवा मोठा प्रबधं या स्वरूपाचे 
असो– िे सारं्गण्यात आले आिे. १८ व १९ या काशरकातं कोर्कोर्त्या र्गोष्टी रसशवरोधी िोतात याचंा शनदेि 
केला आिे व त्यानंतर वृत्तीमध्ये त्याचंी उदािररे्िी शदली आिेत. िे शववचेन करीत असताना आनंदवधणन 
पुढील मित्तवाचे, शवधान करतात :– 

 
‘आशर् म्िर्ूनच, म्िर्जे केवळ कथानकालाच मित्तव देरे् आशर् मुख्य कोर्ते आशर् अरं्गभतू कोर्ते 

याचा शववके सोडून रसभावनाचंा समाविे कररे् यामुळे कवींच्या िातून अिा प्रकारचे प्रमाद ाडतात, 
म्िर्ून कवींनी रसाशदरूप व्यंग्याथालाच सवाशधक मित्तव देरे् योग्य िोय िे प्रशतपादन करण्यासाठी आम्िी 
िा गं्रथ शलशिण्याचा उद्योर्ग िाती ाेतला, केवळ ध्वनीचे प्रशतपादन करण्याच्या उदे्दिाने नव्िे.’ 

 
मात्र शवरोधी रसाची अंरे्ग कािी शवशिष्ट खबरदारी ाेऊन समाशवष्ट केली, तर मात्र त्याचंा समाविे 

मुख्य रसाला प्रशतकूल िोत नािी. खबरदारी कोर्ती घ्यावी िे काशरका २० पासून सारं्गण्यात आले आिे. 
 



उशद्दष्ट रसाला पुरेिी उत्कटता प्राप्त झाली, म्िर्जे मात्र त्याला बाधा येर्ार नािी अिा तऱ्िेने, 
लकवा उलट ती त्याला उपकारक िोईल अिा रीतीने शवरोधी रसाची अंरे्ग समाशवष्ट केली, तर ते मुळीच 
दोर्षास्पद िोत नािी, िे आनंदवधणनानंी उदािररे् देऊन स्पष्ट केले आिे. 

 
याचाच शतसरा प्रकार म्िर्जे दोन अंरे्ग एकमेकािंी शवरोधी असली तरी ती दोन्िी प्रस्तुत रसाची 

अंरे्ग िोतील अिा तऱ्िेने समाशवष्ट केली, तर त्याचंा परस्परामंधील शवरोध नािीसा िोतो. याची उदािररे् 
आनंदवधणनानंी तर शदली आिेतच पर् अशभनवरु्गप्तानंी रोजच्या व्यविारातले शदलेले सुंदर उदािरर् प्रथम 
खंडाच्या उपोद ााताच्या िवेटी (२ अशभनवरु्गप्त – एक अलौशकक भाष्यकार) वाचकाचं्या नजरेस आर्लेच 
आिे. ते असे–पार्ी आशर् अन्ग्न यांमध्ये असलेले थंडपर्ा व उष्र्त्व िे रु्गर्धमण परस्परशवरोधी असले, तरी 
त्याचंा उपयोर्ग तादंळावर संस्कार करण्यासाठी केला, तर त्या दोिोंमुळे तादंळापासून मऊ भात तयार 
िोतो! 

 
कािी स्थाशयभावाचंा परस्परािंी शवरोध असतो, तो दोन प्रकारचा असतो. कािी स्थाशयभाव एकाच 

पात्राचे शठकार्ी असल्याचे दाखवल्यास ते अस्वाभाशवक, अत एव शवरोधी वाटते. उदा. वीर आशर् भयानक 
या रसाचें स्थाशयभाव. जो मार्ूस िाडाचा िूर आिे, तोच शभत्रा दाखवला, तर ते िास्यास्पद िोईल. दुसरे 
कािी स्थाशयभाव, एकाच पात्राच्या शठकार्ी दाखवण्यात कािी दोर्ष नसतो, पर् ते एकामार्गनू एक लरे्गच 
म्िर्जे मुळीच अंतर न सोडता उद भवल्याचे दाखशवल्यास ते शवरोधी िोतात, म्िर्जेच अस्वाभाशवक 
वाटतात. 

 
यापंकैी पशिल्या प्रकारचा रसशवरोध टाळण्याचा उपाय म्िर्जे ते शनरशनराळ्या पात्राचं्या शठकार्ी 

दाखवावते. उदा. एक पात्र िूर (उत्साि या स्थाशयभावाने युतत) दाखवले, तर त्याच्या ित्रूच्या शठकार्ी 
भय िा स्थाशयभाव उपजलेला दाखवण्यात शवरोध नािी. 

 
दुसऱ्या प्रकारचा शवरोध टाळण्याचा उपाय म्िर्जे त्या दोनिी रसािंी अशवरुद्ध असा एखादा रस 

त्या दोिोंच्या मध्ये अंतभूणत करावा. िा दोन्िी प्रकारचा शवरोध टाळण्याच्या उपायाचंी अनेक उदािररे् 
आनंदवधणनानंी शदली आिेत. 

 
‘िातं’ िा स्वतंत्र व नववा रस आिे. याला शवरोध करर्ाऱ्या लोकाचं्या मताचें आनंदवधणनानंी 

जोरदारपरे् खंडन केले आिे. तृष्र्ा म्िर्जे असन्तत सोडल्याने जे सुख प्राप्त िोते, ते िातं रसाचा 
स्थाशयभाव िोय. सामान्य लोकाचं्या तो अनुभवास येत नसला, तरी असामान्य मिाप्रभावी लोकाचंी ती एक 
मनोवृशत्त असल्याने ती नािीच असे म्िर्ता येर्ार नािी. वीररसात त्याचा अतंभाव करू म्िटले तर तेिी 
योग्य नािी, कारर् वीररसाच्या मुळािी स्वतुःच्या मोठेपर्ाचा अशभमान असतो, तर अिंकाराचा प्रिम िा 
िातं रसाचा पाया िोय. 

 
िा िातंरस ‘आिे’ एवढेच नव्िे तर तो इतर सवण रसािूंन श्रेष्ठ आिे असे अशभनवरु्गप्त प्रशतपादन 

कशरतात. याचे कारर् िम िा िातं रसाचा स्थाशयभाव असून तो मोक्ष या परमपुरुर्षाथाला कारर् िोतो. 
 



मुख्य, प्रस्तुत रसािी शवरोध कसा टाळावा याची सोदािरर् चचा केल्यावर िी काळजी िृरं्गार 
रसाच्या बाबतीत शविरे्षत्वाने घ्यावी कारर् तो सवण रसातं अत्यतं नाजूक असा आिे; असे २८ व २९ या 
काशरकातं सारं्गण्यात आले आिे 

 
िा िृरं्गार रस सवांच्या अनुभवािंी जुळर्ारा असल्याने त्याचं्या अंर्गाचंा उपयोर्ग िातं वर्गैरे सारखा 

िृरं्गारािी सवणथैव शवरुद्ध असर्ारा रस मुख्य असताना त्या काव्याला उठाव देण्यासाठीच लकवा वाचकानंा 
मुख्य रसाकडे आकृष्ट करण्यासाठीच केला, तर तो तसा उपयोर्ग कररे् मुळीच, दोर्षास्पद ठरत नािी. 

 
िृरं्गाराच्या अंर्गाचंा िातं रसाला ती उपकारक िोईल अिा रीतीने उपयोर्ग केल्यास त्याने िातंरस 

अशधक प्रभावीपरे् प्रत्ययास येतो िे आनंदवधणनांनी व अशभनवरु्गप्तानंीिी उदािररे् देऊन दाखवले आिे. 
 
िवेटी काव्यात रसादींनाच प्राधान्य देऊन त्यानंा उशचत अिीच िद द, अथण इत्याशदकाचंी योजना 

कररे् िेच कवीने आपले मुख्य उशद्दष्ट समजाव ेअसे आनंदवधणन पनु्िा एकदा आवजूणन सारं्गतात. 
 
काव्यात रसालाच प्राधान्य शदले पाशिजे आशर् त्याला उशचत अिीच काव्याच्या जुळर्ी प्रत्येक 

ाटकाचंी केली पाशिजे िा आनंदवधणनानंी माडंलेला शसद्धातं आधुशनक काळात सुद्धा अत्यंत मित्तवाचा 
आिे. त्याला केवळ काव्याच्याच नव्िे, तर शचत्र, संर्गीत इत्याशद इतर लशलत कलाचं्यािी दृष्टीने असाधारर् 
मित्तव आिे. कलाकृतीतून कोर्त्यातरी भावनेचा आशवष्कार केला, तर ती कलाकृशत ‘सजीव’ वाटते व तो 
भावनेचा आशवष्कार सवांर्गसुदंर रीतीने केला, तर ती कृशत थोर कलाकृशत म्िर्ून र्गर्ली जाते. भरतानंी 
‘गोपुच्छाग्रसमानं तु बन्धनं तस्य कीर्तततम्’ िे जे नाट्याच्यासं शवधानकासंबधंी साशंर्गतले, ते कोर्त्यािी 
लशलतकलेला लार्गू आिे. र्गायीच्या िपेटाच्या र्गोंड्याचा प्रत्येक केस जसा एकाच टोकाकडे वळलेला 
असतो, तसाच कोर्त्यािी लशलतकलाकृतींतील प्रत्येक बारीकसारीक तपिील मुख्य रसाला उठाव देईल 
असाच कलावतंाने समाशवष्ट केला पाशिजे. उदा. शचत्रकला. पशतशनधनाचे दुुःख असह्य झालेल्या स्त्रीचे शचत्र 
काढताना शतने अंर्गावर दार्गदाशर्गने ाालताना लकवा भरजरी सुंदर वसे्त्र पशरधानकेलेली दाखवरे् िे 
अनुशचतच िोर्ार नािी काय? इतकेच नव्िे, तर शतने चापून चोपून केिरचना करण्याकडे, प्रसाधनाकडे 
लक्ष पुरशवले असे कािीिी दाखवता कामा नये. शतच्या िोकाला अनुकूल शदसेल, करुर् रसाचा पशरपोर्ष 
करील असेच सवण शचत्रर् पाशिजे. या दृष्टीने जे जे Setting लकवा जी पाश्वणभशूम शचशत्रत करावयाची, शतचा 
तपिील देखील करुर्रसाच्या प्रतीतीस सवणस्वी उशचत असाच िवा. 

 
संर्गीतकलेबद्दलिी असेच म्िर्ता येईल. करुर्रसाचा प्रसंर्ग असताना सूरिी करुर्रसानुकूलच 

शनााले पाशिजेत. दु्रतलय वरै्गरे शवरोधी बाबींचा त्यावळेी उपयोर्ग करता कामा नये. मुख्य रस वा भावािी 
शवसंवादी पाश्वणसंर्गीत असण्यापेक्षा ते पाश्वणसंर्गीत नसलेले पुरवले! 

 
त्यानंतर ‘क्रम’ म्िर्जे वाच्य व व्यंग्य या दोन अथांपकैी वाच्य आधी कळतो व व्यंग्य मार्गून कळतो 

िे सारं्गनू सवणत्र िा क्रम असला तरी कािी शठकार्ी व्यंग्याथण वाच्याथानंतर इततया लवकर कळतो, की मध्ये 
कािी वळे रे्गला, िे लक्षातिी येत नािी, म्िर्ून अिा काव्यप्रकाराला ‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्य’ म्िर्तात असे 
आनंदवधणनानंी साशंर्गतले आिे. अिा शठकार्ी व्यगं्याथण िा रस, भाव या स्वरूपाचा असतो. दुसऱ्या 
प्रकारामध्ये संदभण वर्गैरे ध्यानात ाेतल्यावर म्िर्जे कािी वळेाने व्यंग्याथण समजतो. अिा प्रकाराला 
‘संलक्ष्यक्रम’ म्िर्तात. 



पशिल्या उद द्योतात व्यंग्याथण िा वाच्याथापेक्षा शभन्न असतो िे प्रमारे् व उदािररे् देऊन शसद्ध केले 
िोते. आता कािी शवरोधकाचंी मते शवचारात ाेऊन त्याचें खंडन केले आिे. प्रथम तात्पयणवाद (सपूंर्ण 
वातयातून िवेटी जो अथण मुख्यत्वाने प्रत्ययास येतो, त्यालाच वाच्याथण म्िर्ा) िे मीमासकाचें मत 
आनंदवधणनानंी खोडून काढले आिे. तदनंतर स्वरूपभेद, शवर्षयभेद इ. जी वाच्याथण व व्यंग्याथण िे वरे्गळे 
असतात िे दाखशवण्यासाठी प्रमारे् शदली िोती, तीच अशधक शवस्ताराने माडंली आिेत. 

 
मर्ग पशिल्या उद द्योतातील १० व्या काशरकेत ‘संपूर्ण वातयाचा अथण जसा त्या वातयातील िद दाचं्या 

अथांच्या िारेच कळतो, तसे व्यंग्याथाचे ज्ञान वाच्याथाचे ज्ञान झाल्यावर त्यािारेच िोते’ असे जे साशंर्गतले 
िोते, ते व्यंग्याथण वाच्याथािून वरे्गळा आिे िे लवकर ध्यानात याव े म्िर्नू साशंर्गतले िोते. पर् आता तो 
दृष्टातं अशधक सुधारण्यासाठी आनंदवधणन ाट आशर् शदवा याचा दृष्टातं देतात. ज्याप्रमारे् शदव्यामुळे ाटाने 
दिणन झाल्यावर शदव्याचा प्रकाि शनवृत्त िोत नािी, त्याप्रमारे् व्यंग्याथाचा प्रत्यय आल्यावर वाच्याथाचे भान 
दूर िोत नािी. 

 
मर्ग आश्रय–भेद (व्यजंकत्व िे कािी वळेा वाचकत्वाच्या आश्रयाने रािते, तर कािी वळेा 

रु्गर्वृत्तीच्या आश्रयाने रािते. दोिोंपैकी कोर्त्यािी एकाच्याच आश्रयाने नेिमी राित असे नािी.), 
स्वरूपभेद, शवर्षयभेद िीच प्रमारे् देऊन् व्यजंकत्व िे लक्षरे्िूनिी कसे वरे्गळे आिे िे पशिल्या उद द्योतापेक्षा 
अशधक सशवस्तरपरे् पनु्िा स्पष्ट केले आिे. 

 
पुढे मशिमभट्टाने ध्वशनशसद्धातंाला प्रबळ शवरोध करर्ारा ‘व्यन्ततशववके’ नावाचा एक गं्रथ शलशिला. 

‘व्यंजकत्व िे अनुमानािून वरे्गळे नािी’ िे आपले मत त्याने माडंले आिे. व्यजंकत्वाची र्गर्ना पुढे कोर्ीतरी 
अनुमानात करतील अिी कल्पना आधी येऊनच की काय आनंदवधणनानंी अनुमान िा पूवणपक्ष माडूंन त्याचे 
खंडन केले आिे. 

 
मर्ग वातयिास्त्रज्ञ म्िर्ून र्गर्ले जार्ारे मीमासंक व पदिास्त्रवतेे्त जे वैयाकरर् त्या दोााचंािी 

ध्वनीला शवरोध असण्याचे कारर् का नािी ते आनंदवधणन शविद करतात. 
 
अिा तऱ्िेने पूवणपक्ष माडूंन त्याचे युन्ततवादपूवणक खंडन कररे् िी र्गोष्ट ध्वन्यालोकापूवीच्या 

कोर्त्यािी साशित्यिास्त्रावरील गं्रथात आढळत नािी. नािी म्िर्ायला काव्यादिात एके शठकार्ी उपमा व 
उत्पेक्षा याचंी चचा करताना पूवणपक्ष–उत्तरपक्ष या पद्धतीचा अवलंब केलेला आढळतो. पर् ध्वन्यालोकात 
अनेक पूवणपक्ष माडूंन त्याने मुदे्दसूदपरे् खंडन करून व्यंजनाव्यापाराची स्थापना केलेली आिे िी र्गोष्ट अत्यतं 
मित्तवाची आिे ध्वन्यालोकानंतरच्या काव्यप्रकाि, व्यन्ततशववके, साशित्यपणर्, अलंकारसवणस्य, रसर्गंर्गाधर 
इ. गं्रथात पूवणपक्षखंडन आशर् स्वपक्षस्थापन िी पद्धत अवलंशबलेली शदसते, शतचे मूळ ध्वन्यालोकामध्ये 
सापडते. 

 
३४ व्या काशरकेत काव्याचा ध्वनीखेरीज दुसरा, ‘रु्गर्ीभतूव्यङ्गग्य’ नावाचा प्रकार असलेला 

आढळतो, असे सारं्गण्यात आले आिे. ‘ध्वशन’ या प्रकारात व्यंग्याथण मुख्य व वाच्याथण र्गौर्, व्यंग्याथणज्ञानाचे 
साधन, लकवा व्यंग्याथाला खुलशवर्ारा असतो. तर रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारात व्यगं्याथांकडे दुय्यमपर्ा येतो व 
तो मुख्यत्व शदलेल्या वाच्याथाला अलंकृत करतो. मात्र वाच्याथाला खुलशवर्ाऱ्या इतर र्गोष्टींपेक्षा 
व्यंग्याथामुळे त्याचे सौंदयण कमालीने वाढते. 



रस, भाव वर्गैरे स्वरूपाचा व्यंग्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू असला, तर तेथे रसबदाशद अलंकार 
असतात िे उद द्योत २ काशरका ५ मध्ये साशंर्गतलेच. वस्तुसुः रसाशद िा व्यंग्याथाच्या प्रकारामंध्ये सवणश्रेष्ठ 
असताना कािी शठकार्ी तरी त्याला र्गौर्त्व कसे येत िे स्पष्ट करण्यासाठी राजाला सुद्धा जो आपल्या 
स्वतुःच्या शववािासाठी शमरवर्ुकीने शनााला आिे अिा सेवकाच्या मार्गनूच जाव े लार्गते, तसे, िा 
आनंदवधणनानंी दृष्टातं शदला आिे. िाच दृष्टातं पुढे मम्मटाने काव्यप्रकाि, उल्लास ४, झळकीकर आवृशत्त पृ. 
१२७ येथे शदला आिे. 

 
रु्गर्ीभतू झालेला व्यंग्याथण अलंकारस्वरूपाचा असरे् याचे उदािरर् म्िर्जे दीपक वरै्गरे 

अलंकाराचें िोय. (दीपकात उपमा र्गौर्त्वाने व्यगं्य असते.) 
 
ध्वशनप्रकारच्या काव्याचे सशवस्तर शववरर् आतापयंत केले तोच प्रकार सवांना आपल्या सव ंकृतींत 

उपयोशजता आला नािी, तरी शनदान रु्गर्ीभतू व्यंग्याचा उपयोर्ग करावा, कारर् व्यंग्याथाच्या स्पिामुळे 
वाच्याथाला शनतान्त सुंदरता प्राप्त िोते, असे आनंदवधणन सारं्गतात. 

 
३६ व्या काशरकेत सारं्गण्यात आले आिे की, प्रशसद्ध काव्यातून शकत्येक अथालंकारानंा जर 

व्यंग्याथाचा स्पिण असला तर त्यामुळे त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त झाल्याचे शदसून येते. 
अलंकारिास्त्रावर पशिला गं्रथ शलशिर्ारा भामि याने ‘वक्रोन्तत िी सवण कवींनी आपल्या काव्यात आर्ावी, 
शतच्यामुळे काव्य शवर्षयाला शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते.’ असे म्िटले आिे. वक्रोन्ततं म्िर्जेच अशतियोन्तत िी 
व्यंग्यत्वाने समाशवष्ट असून मुख्य असली, तर त्या काव्याची ‘ध्वशन’ काव्यात र्गर्ना िोते. ती र्गौर् असली 
तर ते काव्य रु्गर्ीभतूव्यंग्य या सदरात येते. 

 
‘काकु’ म्िर्जे िद द उच्चारताना स्वरात केलेला शवशिष्ट बदल. त्यामुळे वाच्याथातून वरे्गळा अथण 

प्रत्ययाला येतो. ते रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे उदािरर् िोय. 
 
ध्वन्यालोकापूवी शलशिलेल्या कोर्त्यािी साशित्यिास्त्रीय गं्रथात रु्गर्ीभतूव्यंग्यनामक 

काव्यप्रकाराचा शनदेि केलेला आढळत नािी. वस्तुतुः व्यंग्याथाची प्रमारे् देऊन स्थापना कररे्, आशर् ती 
व्यंग्याथण मुख्य असरे् वा र्गौर् असरे् िा शवचारिी यापूवी कोर्ीिी प्रकट केलेला नािी. 

 
३८ व्या काशरकेत समारोपादाखल साशंर्गतलेले आिे की, सवण काव्यातूंन या रु्गर्ीभतूव्यगं्य प्रकाराचा 

उपयोर्ग केलेला आढळतो खरा, पर् म्िर्नू रशसकानंी शववके करावा. जेथे जेथे व्यगं्याथण असेल तेथे तेथे 
सवणत्र ध्वशन आिे अिी र्गैरसमजूत करून ाेऊ नये. याची आनंदवधणनानंी अनेक उदािररे्िी शदली आिेत. 
कोर्तेिी काव्य ध्वशनप्रकारचे आिे की रु्गर्ीभतूव्यगं्यप्रकारचे आिे याबाबत सहृदयाचंा लवमात्र र्गोंधळ उडू 
नये यासाठी उदािरर्ासि चचा केली आिे. 

 
४१ व ४२ या काशरकातं एका मित्तवाच्या शवर्षयाचे प्रशतपादन आिे. व्यंग्याथण िा काव्याला प्रार्. तो 

ज्या रचनेत नसेल, त्याला ध्वन्यालोकाने ‘काव्य’ म्िटलेले नािी, तर ‘शचत्र’ (म्िर्जे केवळ उन्ततवैशचत्र्य) 
म्िटले आिे. ‘काव्य’ दोन प्रकारचे.व्यंग्याथण मुख्य असेल तर ते ध्वशनकाव्य आशर् वाच्याथाला मित्तव 
शदल्यामुळे व्यंग्याथाला ज्या शठकार्ी र्गौर्त्व आले असेल, ते रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्य. वरील दोन्िी काशरकत 
केवळ ‘शचत्र’ िाच िद द वापरला आिे, कोठेिी त्याला काव्य िे शविषे्य जोडलेले नािी. पशिल्या काशरकेत 



तर ‘काव्य दोन प्रकारचे : ध्वशन व रु्गर्ीभतूव्यंग्य. त्यािून इतर जे असेल, त्याला ‘शचत्र’ म्िर्तात.’ असे 
स्वच्छ साशंर्गतले आिे. वृत्तीमध्येिी शचत्ररचनेबाबत न तन्मुख्य ंकाव्यम् । काव्यानुकारो ह्यसौ । (ते खरेखुरे 
काव्य नव्िे, ती काव्याच्या केवळ बशिरंर्गाची नक्कल िोय.) असे स्पष्टपरे् म्िटले आिे. लोचनातिी याचे 
शववरर् आलेख्यप्रख्यवमवत । रसावदजीवरवहत मुख्यप्रवतकृवतरूपं चेत्यथग : । (एखाद्या शचत्रासारखे–
म्िर्जे ज्यात रस, भाववर्गैरे स्वरूपाचा ‘जीव’ नािी असे, मूळ वस्तूच्या प्रशतकृतीच्या स्वरूपाचे असलेले 
असा अथण) असे केले आिे. 

 
अिा तऱ्िेने काव्यरचनेची प्रतवारी करण्याचा शवचार आनंदवधणनापूंवी कोर्ीिी माडंलेला नािी. 

आनंदवधणनापंासून कल्पना ाेऊनच पुढे मम्मटाने व जर्गन्नाथाने ‘काव्याचे प्रकार’ कन्ल्पले. पर् पुढे मम्मटाने 
काव्यप्रकाि, उल्लास १ येथे काव्याचे स्पष्टपरे् ३ प्रकार करून िद दशचत्र व वाच्यशचत्र या दोिोंना ‘अवर 
काव्य’ म्िटले आिे. जर्गन्नाथानेिी वाच्यशचत्राला मध्यम काव्य मानून िद दशचत्राला अधमकाव्य मानले आिे. 

 
यानंतरच्या शववचेनात वृत्तीमध्ये एक मित्तवाचे शवधान आिे. पवरपाकवता ं कवीना ं

रसावदतात्पयगववरहे व्यापार एव न शोभते । (रसोशचत िद दाथण उपयोशजण्याच्या बाबतीत जे अनुभवी आिेत, 
अिा कवींनी मुख्यत्वाने रसादींची प्रतीशत ाडशवण्याची इच्छा न बाळर्गता काव्यरचना करण्याचा उद्योर्ग 
आरंभावा िेच त्याचं्या दजाला िोभर्ारे नािी.) त्याआधी ‘रसादींची प्रतीशत प्रामुख्याने ाडशवण्याकडे दुलणक्ष 
करून काव्यरचना करण्याकडे कवींची प्रवृशत्त िोते िे आढळून आल्याने आम्िी िा शचत्रनामक प्रकार 
कन्ल्पला आिे’ असे वातय आिे िे शलशिताना आनंदवधंनाचं्या डोळ्यापंुढे भारवीच्या शकराताजुणनीयातील 
(सर्गण १५) ननोननुन्नो नुन्नोन्नो यासारखे व माााच्या शििुपालवधातील (सर्गण १९) दाददो दुद्ददुद्दादी 
यासारखी रचना असल्यास नकळे. 

 
तृतीय उद द्योताच्या उरलेल्या भार्गापकैी बराचसा भार्ग आतापयंत ध्वनींचे व रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे जे 

शकत्येक प्रकार उदािरर्ासंि वर्मर्ले, त्या प्रकाराचंी एकमेकािंी संसशृष्ट लकवा सकंर झाल्याने काव्याचे 
अक्षरिुः अर्गशर्त प्रकार कसे िोऊ िकतात, िे दाखशवले आिे व त्याचंी भरपूर उदािररे्िी शदली आिेत. िे 
सवण सशवस्तरपरे् देण्याचा िेतु िा की सत्काव्य शलिू इन्च्छर्ाऱ्यानंी लकवा सत्काव्याचा आस्वाद ाेऊ 
इन्च्छर्ाऱ्यानंी काव्यात कोर्कोर्ती वैशिष्टे्य समाशवष्ट करावीत लकवा अनेक काव्यातून सत्काव्य कसे 
पारखून घ्याव ेयासंबधंी मार्गणदिणन करण्यासाठी. 

 
काव्याचे जे सौन्दयणिेतु आतापयंतच्या आलंकाशरकानंी साशंर्गतले त्यातं ‘रीशत’ िा एक आिे. 

रीतींच्या पुरस्कत्यांना ध्वशनतत्तवाचे अंधुकपरे् दिणन झाले िोते, पर् ते ह्याचे अचकु शववरर् करू िकले 
नािीत. त्यानंी रीतींपयंतच मजल मारून रीतींचाच पुरस्कार केला. 

 
वामनाने वववशष्टा (म्िर्जे रु्गर्वती) पदरचना रीवतिः । अिी रीतींची व्याख्या करून रीशत िाच 

काव्याचा आत्मा असे म्िटले. रु्गर्ाचें यथाथण स्वरूपिी त्याने स्पष्ट केले नािी. रु्गर् िे रसाचे धमण िे 
आनंदवधणनानी उद द्योत २ काशरका ६ येथे प्रथमच साशंर्गतले. वामन रसापयंत जाऊ िकला नािी, त्याने 
‘रस िाच करण्याचा आत्मा’ असे म्िटले नािी. पर् अलंकार वरै्गरेंपेक्षा रु्गर् िे रसाला पुष्कळच जवळचे, 
म्िर्ून ‘ध्वशनतत्तव’ रीतींच्या पुरस्कत्यांना अस्पष्टपरे् शदसले िोते, असे आनंदवधणनानंी म्िटले असाव.े 

 



काशरका ४७ मध्ये काव्याचे िे (म्िर्जे व्यगं्यव्यंजक सबंधंाचे शववचेन ज्यात आिे, ते) स्वरूप नीट 
ध्यानात आले, म्िर्जे िद दस्वरूपाच्या आश्रयाने असलेल्या, अनुप्रासप्रकार या स्वरूपाच्या उपनार्गशरका 
वरै्गरे आशर् अथणस्वरूपावर अवलंबून असलेल्या कैशिकी वरै्गरे–दोन्िी प्रकारच्या वृत्तींचेिी स्वरूप स्पष्ट 
िोते, असे म्िटले आिे. कारर् अथात् त्या दोन्िी प्रकारच्या वृत्तींचे प्रार्तत्तव रस िेच असते. 

 
अिा रीतीने अनंदवधणनानंी केवळ ध्वशनशसद्धान्ताचेव रसादींचेच मािात्म्य वर्मर्ले नािी तर आधीच्या 

काव्यिास्त्रकारानंी प्रशतपाशदलेल्या शवशवध सौंदयण िेतंूचािी शवचार करून त्याचें काव्यके्षत्रात योग्य स्थान 
कोर्ते, तेिी दाखशवण्याची कामशर्गरी केली. 

 
प्रथम उद द्योताचे अखेरीस ‘ध्वनीचे तत्तव िद दानंी वर्णन करता येण्यासारखे नािी.’ िे जे 

अवर्णनीयतावाद्याचें मत, त्याचे खंडन केले िोते. आता तेच खंडन शवस्ताराने केले जात आिे. त्याचा 
सारािं असा :– आतापयंत ध्वन्यालोकाच्या तीन उद द्योतामंध्ये ध्वशनकाव्याचा आम्िी जो शनरशनराळ्या 
दृशष्टकोनातूंन शवचार केला, त्यावरून िे स्पष्ट िोते की ध्वशन या संकल्पनेचे स्वरूप अनाख्येय नसून पूर्णपरे् 
शविद करण्यासारखे आिे. असे असूनिी ‘ध्वशनस्वरूप अवर्णनीय आिे.’ असे म्िर्रे् िे शवचारिततीचा व 
आकलनिततीचा लोप झाल्याचे लक्षर् िोय. काव्याच्या शठकार्ी आढळर्ारे जे व्यंग्यव्यंजकभावावर 
आधारलेले रसाशदमूलक सौंदयणरूपी वैशिष्ट्य, त्याचे आकलन व शववचेन अशधकारी सहृदयानंा करता येते 
व ते त्यानंा वाचकापंयंत पोिोचशवता येते. तेव्िा ध्वशनरूपी काव्यवैशिष्ट्य अवर्णनीय आिे असे म्िर्रे् ितय 
नािी. जर्गामध्ये अिी कोर्तीिी संकल्पना नािी की शजचे वैशिष्ट्य िद दाचं्या िारा प्रकट िोऊ िकत नािी. 
एखादी संकल्पना अवर्णनीय आिे असे म्िर्रे् म्िर्जे ‘अवर्णनीय’ या िद दाने शतचे ‘अवर्णनीयत्व’ िे 
वैशिष्ट्य प्रकट कररे्च िोय. 

 
उद द्योत चवथा 

 
िा उद द्योत सवांत लिान आिे. त्याच्या प्रारंभीच असे साशंर्गतले आिे की, आतापयंत ध्वनीच्या व 

रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्याच्या अनन्त प्रकाराचें शववचेन केले. त्यामुळे कवींच्या प्रशतभेला अनंत शवर्षय शमळतील 
इतकेच नव्िे तर एखादा शवर्षय पूवीच्या कवींनी जरी िाताळलेला असला, तरी ध्वनीच्या एकािी प्रकाराने 
नटवनू तोच कवीने पनु्िा रशसकापंुढे आर्ला तरीिी त्यात रशसकानंा नवीनता वाटते िा मुद्दा आनंदवधणनानंी 
कैक उदािररे् देऊन स्पष्ट केला आिे. त्यातिी तो व्यगं्याथण रसस्वरूपाचा असेल, तर काव्यशवर्षयानंा नवीन 
तरतरी येते. वसतंऋतूत वृक्षानंा नवीन बिर येतो ना, त्याप्रमारे्. 

 
पाचव्या काशरकेत एक मित्तवाचे शवधान केले आिे. ते नवीन नािी, पर् सवण ग्रन्यात जो शवर्षय 

मुख्यत्वाने प्रशतपाशदला, तो दृष्टीआड िोऊ नये, त्याची सवाशधक श्रेष्ठता कशव आशर् रशसक यांच्या लक्षात 
नेिमी रािावी, म्िर्ून. ते शवधान असे– 

 
व्यंग्याथांचे आशर् व्यंजकाचें जरी शकत्येक प्रकार संभवत असले, तरी कवीने त्यापंैकी ‘रसाशद’ 

(रस, भाव वर्गैरे) या एकाच प्रकारावर आपले लक्ष कें शद्रत कराव.े 
 



उद द्योत १, काशरका ५ मध्ये ‘तोच (म्िर्जे रसाशदरूप’ व्यंग्याथण िाच) काव्याचा आत्मा िोय. या 
वातयाने मुख्य शवर्षयाचा प्रारंभ करून िवेटी चवर्थया उद द्योतातील या पाचव्या काशरकेने तोच मुद दा 
रशसकाचं्या मनावर शविरे्षत्वाने ठसशवला आिे. 

 
त्यानंतर रामायर् व मिाभारत या मिाकाव्यातं मुख्य रस कोर्ता याचे आनंदवधणनानंी शववचेन केले 

आिे. रामायर्ात मुख्य रस ‘करुर्’ असून बाकीचे (वीर वर्गैरे) रस त्याला अरं्गभतू आिेत याची दोन काररे् 
आनंदवधणनानंी शदली आिेत. एक तर रामायर्ाच्या प्रारंभी (सर्गण २ श्लोक ४० येथे) वाल्मीकींनी स्वतुः ‘िोक 
श्लोक झाला आिे’ असे उद्र्गार काढले आिेत व दुसरे म्िर्जे रामाला झालेल्या सीतेच्या कायमच्या 
शवयोर्गातच रामायर् काव्याचा िवेट झालेला दाखशवला आिे. 

 
मिाभारतात ‘िान्त’ रस िा मुख्य आिे असे आनंदवधणन सारं्गतात. कारर् या काव्याचे तात्पयण 

वैराग्य उशदत व्िाव ेिे असून मोक्ष या ‘परम’ पुरुर्षाथाची प्रान्प्त िा शवर्षय मुख्यतुः प्रशतपाशदला आिे. यादव व 
पाडंव याचंािी दुुःखदायकच िवेट झाला िे अखेरीस दाखवनू जनमनाला उद वरे्ग वाटावा व त्या दयासार्गर 
परमेश्वरावरच सवांनी आपले लक्ष कें शद्रत कराव ेिाच भर्गवान् व्यासाचं्या मनातील प्रमुख िेतु आिे. 

 
तेव्िा रसाशदरूप व्यंग्याथाची प्रतीशत ाडशवरे् िे मुख्य उशद्दष्ट ठेवनू त्याला अनुकूल अिी पदरचना 

केली तर अिा प्रत्येक वर्णनात रशसकानंा नवीनता वाटते व त्यामुळे त्यानंा प्रशतक्षर्ी नवनवा आनंद प्राप्त 
िोतो. 

 
िी वर्णनामधील नवता अनेक कारर्ामुंळे भासमान िोते. ज्या वस्तंूचे लकवा व्यततींचे वर्णन करायचे 

त्याचं्या शनरशनराळ्या अवस्था, शनरशनराळे काल, शनरशनराळी शठकारे् यामुळे दरवळेी त्या वस्तू वा व्यन्तत 
शनत्यनूतन स्वरूपाने नटलेल्या वाटतात, िेिी आनंदवधणनानंी अनेक उदािररे् देऊन स्पष्ट केले आिे. 
आनंदवधणनाचं्या या शववचेनामुळे ‘क्षिे क्षिे यन्नवतामुपैवत तदेव रूपं रमिीयतायािः’ या माााच्या वचनातील 
स्वारस्य चारं्गले लक्षात येते. 

 
११ व्या काशरकेपासून ‘काव्याथणसंवाद’ या संजे्ञखाली एक नवा शवर्षय चर्मचला आिे. नवा म्िर्जे 

यापूवी कोर्ीिी काव्यिास्त्रकाराने न माडंलेला. ‘संवाद’ म्िर्जे एका काव्याचे दुसऱ्या काव्यािी शदसर्ारे 
साम्य. मोठमोा ा कवींच्या कृतींमध्येिी अनेक वळेा साम्य आढळते. ते सदासवणदा त्याज्यच आिे, असे 
समजू नये. या साम्याचे ‘ध्वन्यालोका’ त तीन प्रकार सारं्गण्यात आले आिेत– (१) मूळ वण्यण शवर्षय आशर् 
त्याचे प्रशतलबब यामंध्ये आढळर्ारे साम्य (२) मूळ कृशत आशर् शतची प्रशतकृशत म्िर्जे शचत्र यामंधील साम्य 
आशर् (३) वस्तुतुः शभन्न पर् एकमेकासंारख्या शदसर्ाऱ्या दोन व्यततींमध्ये असर्ारे साम्य यापंैकी पशिल्या 
प्रकारात प्रशतलबब व मूळ या दोिोंमधील आिय एकच असतो. दुसऱ्या प्रकारात शचत्रातील आिय वरे्गळा 
असला, तरी तों उपेक्षर्ीय असतो. तो असून नसल्यासारखा असतो. शतसऱ्या प्रकारात मात्र तो वस्तुतुः 
वरे्गळा शवर्षय असूनिी सारखा असल्याप्रमारे् शदसतो, इतकेच. िे शतसऱ्या प्रकारचे साम्य कवीने केव्िािी 
त्याज्य समजू नये. त्यात वरे्गळा रसाशदरूप व्यंग्य अथण असल्याने ते बाह्य साम्य सुंदरीच्या चदं्राप्रमारे् 
झळकर्ाऱ्या मुखासारखे िोभनूच शदसते. 

 
अिा रीतीने सबधं ध्वन्यालोकामधून आनंदवधणनानंी पानोपानी नवनव े शवचार माडंले आिेत. 

काव्याला मित्तव खरोखर किामुळे प्राप्त िोते, सत्काव्याचे ममण नेमके कोर्ते, काव्य सवांर्गसुंदर 



िोण्यासाठी काय काय टाळावे, यासंबधंी त्यानंी उदािरर्ासंि भरपूर मार्गणदिणन केलेले आिे. म्िर्ूनच 
ध्वन्यालोक िा गं्रथ साशित्यिास्त्राच्या के्षत्रात युर्गप्रवतणक मानला जातो. नंतरच्या मम्मटासारख्या मोठमोा ा 
काव्यिास्त्रकारावंर या गं्रथातील मार्गणदिणनाचा जबरदस्त प्रभाव पडला, परदेिी तज्ज्ञानंीिी त्याबद्दल 
प्रिसंोद र्गार काढले आशर् जर्गन्नाथासारख्या पशंडतराजानेिी स्वतुः िोऊन म्िटले– 

 
ध्ववनकृतामालंकावरकसरविव्यवस्थापकत्वात् । [रसर्गंर्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त, (१९४७) प.ृ ५६९] 



तृतीय उद द्योतिः 
 

ध्वन्यालोकिः 
 
एवं व्यङ्ग्यमुखेनैव ध्वनेिः प्रदर्तशते सप्रभेदे स्वरूपे पुनव्यग्जककमुखेनैतत्प्रका्यते– 
 
अववववक्षतवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता । 
तदन्यस्यानुरिनरूपव्यङ्ग्यस्य च ध्वनेिः   १   
 
अववववक्षतवाच्यस्यात्यन्तवतरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशता यथा महषवे्यासस्य - ‘सप्तैतािः सवमधिः 

वश्रयिः ’, यथा वा कावलदासस्य ‘किः सन्नदे्ध ववरहववधुरा ंत्यय्युपेके्षत जायाम्’, यथा वा ‘वकवमव वह मधुरािा ं
मण्डनं नाकृतीनाम् ।’ एतेषदूाहरिेषु ‘सवमध’ इवत ‘सन्नद्ध’ इवत ‘मधुरािाम्’ इवत च पदावन 
व्य्जककत्वावभप्रायेि कृतावन । 

 
उद द्योत वतसरा 

 
ध्वन्यालोक 

 
याप्रमारे् (दुसऱ्या उद द्योतात) व्यंग्याथाच्या दृष्टीनेच ध्वनीचे स्वरूप त्याच्या प्रकारासंि स्पष्ट 

केल्यावर आता व्यंजकाचं्या दृष्टीने ते स्वरूप व त्याचे प्रकार यानंतर आर्खी एकदा दाखवले जात आिेत– 
 
‘अशववशक्षतवाच्य’ आशर् त्यािून दुसरा, अनुरर्नरूप व्यगं्याथण असलेला (म्िर्जे रसाशदव्यशतशरतत 

शववशक्षतान्यपरवाच्य) ध्वशन िा पदाच्या तसेच वातयाच्याशि िारे प्रकाशित िोऊ िकतो’. ॥ १ ॥ 
 
अशववशक्षतवाच्याचा ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ िा प्रकार पदातून प्रकाशित िोतो, याचे उदािरर् 

मिर्मर्ष व्यासाचें ‘या सात लक्ष्मीच्या सशमधा¹ िोत’ िे िोय, लकवा काशलदासाचे ‘तू शचलखत चढवलेला 
असताना² शवरिाने व्याकुळ झालेल्या आपल्या पत्नीची उपेक्षा कोर् करील?,’ लकवा ‘र्गोड³ आकृतींना 
कोर्ते बरे भरू्षर् खुलवीत नािी?’ या उदािरर्ातं अनुक्रमे ‘सशमधा’, ‘शचलखत चढवलेला’ आशर् ‘र्गोड’ िी 
पदे कािी शविरे्ष सुचवण्याच्या उदे्दिानेच वापरली आिेत. 

 
लोचनम् 

 
स्मरावम स्मरसंहारलीलापािवशावलनिः । 
प्रसह्य शम्भोदेहाधं हरन्तीं परमेश्वरीम्   
 
उद द्योतान्तरसङ्गतत कतुगमाह वृवत्तकार :–एववमत्यावद । ति वाच्यमुखेन तावदववववक्षतवाच्यादयो 

भेदािः । वाच्यश्च यद्यवप व्य्जकक एव, यथोक्तम्– ‘यिाथगिः शब्दो वा’ इवत, ततश्च व्य्जककमुखेनावप भेद उक्तिः, 
तथावप स वाच्योऽथो व्यङ्ग्यमुखेनैव वभद्यते । तथा ह्यववववक्षतो वाच्यो व्यङ्ग्येन न्य्भाववतिः, 
ववववक्षतान्यपरो वाच्य इवत व्यङ्ग्याथगप्रवि एवोच्यते, इत्येवं मूलभेदयोरेव 



यथास्वमवान्तरभेदसवहतयोव्यगज्जकरूपो योऽथगिः स व्यङ्ग्यमुखपे्रवक्षताशरितयवै भेदमासादयवत । अत 
एवाह–व्यङ्ग्यमुखेनेवत । तक च यद्यप्यथो व्य्जककस्तथावप व्यङ्ग्यतायो्योऽप्यसौ भवतीवत, शब्दस्तु न 
कदावचद्व्यङ्ग्यिः अवप तु व्य्जकक एवेवत । तदाह व्य्जककमुखेनेवत । न च वाच्यस्याववववक्षतावदरूपेि यो 
भेदस्ति सवगथैव व्य्जककत्वं नास्तीवत पुनिःशब्देनाह । व्य्जककमुखेनावप भेदिः सवगथैव न न प्रकावशतिः वकन्तु 
प्रकावशतोऽप्यधुना पुनिः शुद्धव्य्जककमुखेन । तथावह व्यङ्ग्यमुखपे्रवक्षतया ववना पदं वाक्य ं विािः पदभागिः 
सङ्घिना महावाक्यवमवत स्वरूपत एव व्य्जककाना ं भेदिः, न चैषामथगवत्कदावचदवप व्यङ्ग्यता सम्भवतीवत 
व्य्जककैकवनयतं स्वरूपं यत्तन्मुखेन भेदिः प्रका्यत इवत तात्पयगम् । 

 
यस्तु व्याचष्ट–े ‘व्यङ्ग्याना ंवस्त्वलङ्काररसाना ंमुखेन ‘इवत, स एवं प्रष्टव्य:–एतत्तावत् विभेदत्वं न 

कावरकाकारेि कृतम् । वृवत्तकारेि तु दर्तशतम् । न चेदानीं वृवत्तकारो भेदप्रकिनं करोवत । ततशे्चदं कृतवमदं 
वक्रयत इवत कतृगभेदे का सङ्गवतिः? न चैतावता सकलप्राक्तनग्रन्थसङ् गवतिः कृता भववत, 
अववववक्षतवाच्यादीनामवप प्रकारािा ं दर्तशतत्वावदत्यलं वनजपूज्यजनसगोिैिः साकं वववादेन । चकारिः 
कावरकाया ंयथासङ्गख्यवनवृत्त्यथगिः । तेनाववववक्षतवाच्यो विप्रभेदोऽवप प्रत्येकं पदवाक्य प्रकाश इवत विधा । 
तदन्यस्य ववववक्षतावभधेयस्य सम्बन्धी यो भेदिः क्रमद्योत्यो नाम स्वभेदसवहतिः सोऽवप प्रत्येकं विधैव । 
अनुरिनेन रूपं रूपिसादृ्य ंयस्य तादृ्व्यङ्ग्य ंयि तस्येत्यथगिः । महषवेरत्यनेन तदनुसन्धत्त ेयत्प्रागुक्तम्, 
अथ च रामायिमहाभारतप्रभृवतवन लक्ष्ये दृ्यते इवत । 

 
धृवतिः क्षमा दया शौचं कारुण्य ंवागवनष्ठुरा । 
वमिािा ंचानवभिोहिः सप्तैतािः सवमधिः वश्रयिः   
 
सवमच्छब्दाथगस्याि सवगथा वतरस्कारिः, असम्भवात् । सवमच्छब्देन च 

व्यङ्ग्योऽथोऽनन्यापेक्षलक्ष्म्यदु्दीपनक्षमत्व ंसप्ताना ंवक्िवभपे्रतं ध्ववनतम् । यद्यवप– ‘वनिःश्वासान्ध इवादशगिः’ 
इत्यादु्यहरिादप्ययमथो ल्यते, तथावप प्रसङ्गाद्बहुलक्ष्यव्यावपत्वं दशगवयतुमुदाहरिान्तराण्युक्तावन । अि च 
वाच्यस्यात्यन्तवतरस्कारिः पूवोक्तमनुसृत्य योजनीयिः, तक पुनरुक्तेन । सन्नद्धपदेन 
चािासम्भवत्स्वाथेनोद्यतत्वं लक्षयता वक्िवभपे्रता वनष्ट्करुिकत्वाप्रवतकायगत्वापे्रक्षापूवगकावरत्वादयो ध्वन्यन्ते 
। तथैव मधुरशब्देन सवगववषयर्जककत्वतपगकत्वावदकं लक्षयता सावतशयावभलाषववषयत्वं नािाश्चयगवमवत 
वक्िवभपे्रतं ध्वन्यते । 

 
लोचन 

 
मदनाचा नाि सिज लीलेने करण्यातील (आपल्या) नैपुण्याने िोभर्ाऱ्या िकंराचे अधे िरीर 

बळेच बळकावर्ाऱ्या⁴ पावणतीचे मी स्मरर् कशरतो. 
 
मार्गच्या उद द्योतािी या (शतसऱ्या) उद द्योताचा तकण दृष्ट्या संबंध दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार 

‘याप्रमारे् इ.’ असे म्िर्तात. दुसऱ्या उद द्योतामध्ये आधी⁵ त्या ध्वनीचे वाच्याथाच्या दृष्टीने ‘अशववशक्षतवाच्य’ 
इ. प्रकार िोतात असे साशंर्गतले. (पशिल्या उद द्योताच्या तेराव्या काशरकेत) ‘ज्या शठकार्ी वाच्य अथण 
स्वतुःकडे व वाचकिद द’ इ. िद दानंी साशंर्गतल्याप्रमारे् वाच्य अथण िा जरी व्यजंकच असला आशर् त्यामुळे 
व्यंजकाच्या दृष्टीने सुद्धा व्यंग्य अथाचे िोर्ारे प्रकार जरी सारं्गून झाले असले तरी त्या व्यञ्जक वाच्याथाचे जे 
प्रकार िोतात ते (मुख्यतुः) व्यंग्य अथाचे िारेच िोतात. ⁶ कारर् शववशक्षत नसलेला वाच्याथण व्यंग्य अथामुळे 



खाली दाबला जातो (म्िर्जे व्यंग्य अथामुळे वाच्य अथाचे मित्तव कमी केले जाते, तर शववशक्षतान्यपरवाच्य 
ध्वनीमध्ये) वाच्याथण शववशक्षत असला तरी तो ‘अन्यपर’ असतो, म्िर्जे व्यंग्याथण प्रकट करण्यासाठीच 
असतो, असे म्िटले आिे. अिा रीतीने ध्वनीचे मूळ दोन प्रकार व त्याचें आपापले अवान्तर प्रकार यामंध्ये 
व्यंजक असलेल्या वाच्य अथाचे जे भेद िोतात, ते तो व्यंजक अथण ज्याला प्रकट करण्यासाठी असतो, त्या 
व्यंग्य अथाच्या दृष्टीनेच िोतात. म्िर्ूनच वृत्तीत ‘व्यंग्याथाच्या दृष्टीनेच’ असे म्िटले. आर्खी असे की, अथण 
िा जरी व्यंजक असला तरी तो (कािी वळेा कवीच्या इच्छेनुसार) व्यगं्य स्वरूपिी धारर् करू िकतो, पर् 
‘िद द’ मात्र केव्िािी व्यंग्य असू िकत नािी, तर तो नेिमी व्यंजकच असू िकतो. म्िर्नू वृत्तीत ‘व्यंजकाचं्या 
दृष्टीने’ असे म्िटले आिे. आशर् वाच्याथण शववशक्षत नसरे् वर्गैरेमुळे ध्वनीचे जे प्रकार िोतात, त्यात (िद दाचें 
व अथाचे) व्यञ्जकत्व मुळीच नसते असे नािी, िे वृत्तीतील ‘आर्खी एकदा’ या िद दानंी साशंर्गतले जात 
आिे. आशर् व्यंजकाचं्या दृष्टीने िोर्ारे प्रकारिी पूवी मुळीच साशंर्गतले रे्गले नािीत असे नािी. तर पूवी 
(अप्रत्यक्षपरे्) साशंर्गतले रे्गले असले⁷ तरी आता (शतसऱ्या उद द्योतात) पनु्िा ‘केवळ’ व्यंजकाचं्या दृष्टीनेच 
(साशंर्गतले जार्ार आिेत) कारर्, व्यंग्य अथण शवचारात न ाेताच (िद दरूपी) व्यंजकाचे स्वतुःच्याच दृष्टीने 
पद, वातय, वर्ण, पदाचा (प्रकृशत लकवा प्रत्यय या स्वरूपाचा) अंि, संाटना व मिावातय (म्िर्जे प्रबंध) िे 
प्रकार िोतात. आता िे प्रकार केव्िािी अथाप्रमारे् ‘व्यंग्य’ िोऊ िकत नािीत, (तर सदैव ‘व्यंजक’च 
असतात), म्िर्ून व्यंजकाचे ‘केवळ व्यंजक’ िे जे स्वरूप असू िकते, त्याच्या दृष्टीने आता (या उद द्योतात) 
व्यंजकाचें प्रकार दिणशवले जार्ार आिेत िे (वृशत्तकाराचं्या म्िर्ण्याचे) तात्पयण आिे. 

 
पर् ज्या एका टीकाकाराने (वृत्तीतील ‘व्यंग्याथाच्या दृष्टीने’ याचे) ‘व्यंग्य अथांच्या म्िर्जे वस्तु, 

अलंकार व रस याचं्या दृष्टीने’ असे व्याख्यान केले, त्याला असे शवचारले पाशिजे :– पशिली र्गोष्ट म्िर्जे 
व्यंग्याथाचे वस्तु, अलंकार व रसाशद िे तीन प्रकार काशरकाकारानंी साशंर्गतलेले नािीत. पर् वृशत्तकारानंी 
मात्र (िे तीन प्रकार दिणशवले) आिेत.⁸ आशर् आता ३ ऱ्या उद द्योतात ध्वनीचे व्यजंकाचं्या दृष्टीने जे भेद 
साशंर्गतले जात आिेत, ते (वृशत्तकाराकंडून साशंर्गतले जात नसून) काशरकाकाराकंडून (काशरका १, २ व १६ 
मध्ये) साशंर्गतले जात आिेत. त्यामुळे ‘िे केले, िे केले जात आिे,’ या दोिोंचो काशरका व वृशत्त याचें कते 
वरे्गळे असताना संर्गशत किी लावावयाची?⁹ आशर् एवढे केले¹⁰ तरीिी पूवीच्या सवण गं्रथाचंी (म्िर्जे 
पशिल्या दोन्िी उद द्योताचंी) आता साशंर्गतल्या जार्ार असलेल्या शवर्षयािी संर्गशत लावली असे िोत नािी, 
कारर् यापूवी म्िर्जे दुसऱ्या उद द्योतात व्यंग्याथाचे ‘अशववशक्षतवाच्य’ वर्गैरे प्रकारिी दाखशवण्यात आले 
आिेत.¹¹ म्िर्ून आम्िाला आदरर्ीय असलेल्या व्यततींच्या विंातील लोकािंी¹² अशधक वादशववाद कररे् 
पुरे झाले. (पशिल्या) काशरकेतला ‘आशर्’ िा िद द काशरकेत साशंर्गतले जार्ारे (पदातून प्रकाशित िोर्ारा व 
वातयातून प्रकाशित िोर्ारा िे) पोटभेद (अशववशक्षतवाच्य व अनुरर्नरूपव्यगं्य या प्रकाराचं्या बाबतीत) 
अनुक्रमे घ्यावयाचे अिी समजूत दूर करण्यासाठी वापरला आिे. त्यामुळे अशववशक्षतवाच्याचे 
(अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य िे) दोन्िी प्रकारिी प्रत्येकी पदाच्या िारे प्रकाशित िोर्ारा 
व वातयाच्या िारे प्रकाशित िोर्ारा असे दोन प्रकारचे आिेत. ‘त्यािून दुसरा’ म्िर्जे शववशक्षतवाच्य’, 
त्याचािी ज्याच्या बाबतीत क्रम लक्षात येतो असा जो दुसरा प्रकार तो व त्याचे उपप्रकार¹³ याचेंिी प्रत्येकी 
पदाच्या िारे प्रकाशित िोर्ारा व वातयातून प्रकाशित िोर्ारा असे दोन दोन पोटभेद िोतात. अनुरर्नािी 
त्याचें ‘रूप’ म्िर्जे स्वरूपसादृशय आिे असा व्यंग्याथण ज्या प्रकारात आिे त्या (अनुरर्नरूपव्यंग्या) चे,¹⁴ 
असा आिय. ‘मिर्मर्ष’ या शविरे्षर्ाचा रोख मारे्ग (प्रथमखंड, उद द्योत पशिला पािा वर) ‘आशर् रामायर्, 
मिाभारत इ. काव्यगं्रथामंध्ये तर त्याचा वापर स्पष्टपरे् शदसून येतो’ असे जे म्िटले िोते, त्याकडे आिे. 

 



‘संतुष्टता, सिनिीलता, सिानुभशूत, िुशचत्व, भतूदया, मृदु भार्षर् आशर् शमत्राचंा शवश्वासाात न 
कररे् या सात लक्ष्मीच्या सशमधा िोत. 

 
‘सशमधा’ या िद दाचा वाच्याथण येथे संपूर्णतया टाकून द्यावा लार्गतो, कारर् तो (सतुंष्टता इ. रु्गर्ाचं्या 

बाबतीत) असंभवनीय आिे. आशर् ‘सशमधा’ िद द वापरण्यामध्ये वतत्याला अशभपे्रत असलेला जो व्यंग्याथण 
प्रामुख्याने सूशचत िोत आिे तो िा की, या सात रु्गर्ाचें शठकार्ी इतर साधनाचंी मदत न ाेता स्वतंत्रपरे् 
लक्ष्मीचे वधणन करण्याचे सामर्थयण आिे.¹⁵ जरी ‘शनुःश्वासानंी आधंळ्या झालेल्या आरिाप्रमारे्’¹⁶ वर्गैरे 
उदािरर्ानंी देखील िा कायणभार्ग¹⁷ िोतो, तरी आता अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या ‘पदप्रकाि’ या प्रकाराचे 
शववचेन कररे् िा शवर्षय प्रस्तुत असल्यामुळे आशर् ध्वनीचा िा प्रकार पुष्कळ काव्यातूंन आढळतो िे 
दाखशवण्यासाठी येथे आर्खीिी (तीन) उदािररे् शदली आिेत. ‘सशमधा’ या उदािरर्ामध्ये वाच्याथाचा 
संपूर्णपरे् त्यार्ग कसा केला जातो िे आम्िी पूवी केलेल्या (‘शनुःश्वासानंी आधंळ्या’ इ. उदािरर्ाच्या) 
शववरर्ाला अनुसरूनच समजून घ्याव.े तेच येथे पुन्िा सारं्गण्याची काय र्गरज आिे? ‘शचलखत चढवलेला’ 
याचा वाच्याथणिी येथे (मेााच्या बाबतीत) संभवनीय नािी. ते शविरे्षर् ‘(आपले कायण करावयास) तयार 
झालेला’ िा लक्ष्याथण दाखशवते व त्या लक्षरे्मार्गील प्रयोजन वतत्याला इष्ट असलेले शनदणयपर्ा, त्याचा 
प्रशतकार कशरता न येरे्, अशवचारीपर्ा इ. धमण सुचशवरे् िे आिे. त्याचप्रमारे् ‘र्गोड’ िद दाचा लक्ष्याथण 
‘(पािर्ाऱ्या) सवण व्यततींना रंजशवण्याचे व तृप्त करण्याचे सामर्थयण असरे् इ. धमण’ िा आिे व त्या 
लक्षरे्मार्गील प्रयोजन वतत्याला अशभपे्रत असलेला ‘त्या आकृशत अशतिय िव्यािा वाटर्ाऱ्या आिेत यात 
कािी आियण नािी’ िा अथण सुचशवरे् िे आिे. 

 
िीपा 
 
१) पािा, मिाभारत, ५–३८–३८. 
 
२) पािा, मेघदूतम् ८. 
 
३) पािा, अवभज्ञानशाकुन्तलम् १–१५. 
 
४) तुलना–कुमारसंभवम्, १–५० मधील पे्रम्र्ा िरीराधणिरा ंिरस्य िा चरर्. 
 
५) आधी म्िर्ज उद द्योत २ मधील काशरका १ ते ४ मध्ये व त्यावंरील वृत्तीमध्ये, तसेच प्रथम खंड, उद द्योत 
-१ “ध्वशनकाव्य व काव्यातील ‘ध्वशन’”पािा. 
 
६) पािा, उद द्योत २, काशरका १ नंतरच्या वृत्तीतील ‘अिा दोन प्रकारच्या वाच्याथामुळे व्यंग्याथाचेच —’ इ. 
िे (प्रथम खंड, उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार–वरील) वातय. 
 
७) जेथे जेथे व्यंग्याथण असतो, तेथे तेथे त्याला प्रकट करर्ारे व्यजंक िद द व अथणिी असर्ारच. पर् पूवी 
म्िर्जे दुसऱ्या उद्दयोतात व्यंजक अथामुळे िोर्ारे व्यंग्य अथाचे भेद साशंर्गतले, तर आता शतसऱ्या 
उद द्योतात कोर्त्या प्रकारच्या व्यजंक िद दामुंळे व्यंग्याथाचे वरे्गवरे्गळे प्रकार िोतात िे साशंर्गतले जार्ार 
आिे. 



८) शतसऱ्या उद द्योतातील काशरकामंध्ये जे साशंर्गतले आिे, त्याची संर्गशत पशिल्या दोन उद द्योतातंील 
‘काशरकातं’ जे साशंर्गतले रे्गले त्याच्यािीच (वृशत्तकारंानंी) लावरे् उशचत िोय िे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् ठीक 
आिे. पर् काशरकाकारानंी वस्तु, अलंकार व रसाशद िे व्यंग्याथाचे तीन प्रकार यापूवी साशंर्गतलेच नािीत िे 
अशभनवरु्गप्ताचें शवधान बरोबर वाटत नािी. या तीन प्रकाराचंा उल्लखे प्रथम वृत्तीमध्ये प्रथम खंड, उद द्योत 
– १ “प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) स्वरूपभेद” वर आला िे खरे, पर् 
२ ऱ्या उद द्योतात काशरका ३ मध्ये रसाशदध्वशन, काशरका २२ व २४ मध्ये वस्तुध्वशन व काशरका २१ व २५ मध्ये 
अलंकारध्वशन याचंा स्पष्ट शनदेि केलेला आिे. त्या दृष्टीने अशभनवरु्गप्तानंी ‘वृशत्तकारानंी केलेले आिेत, 
काशरकाकाराने केलेले नािीत’ असे का म्िर्ाव े कळत नािी. या पशरन्स्थतीत प्राचीन टीकाकाराचे व 
अशभनवरु्गप्ताचें ‘व्यङ्गग्यमुखेन’ याचे शववरर् िी दोन्िी समथणनीय वाटतात. 
 
९) ‘िे केले’ व ‘िे केले जात आिे’ या दोन शक्रयाचंी संर्गशत दोन्िी शक्रयाचंा कता एकच असेल तरच 
दाखशवण्याचा प्रशन येतो. त्या दोन शक्रयाचें कते वरे्गळे असल्यास त्याचंी संर्गशत लावण्याचा प्रशन उद भवत 
नािी. 
 

येथे कतृगभेदे का सङ्गवतिः? असे जे अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आिे, त्यावरून काशरकाकार व वृशत्तकार 
या दोन शभन्न व्यन्तत िोत्या असे त्याचें मत असाव ेअसे मानण्यास बळकटी येत आिे. परंतु पुढे कािी आवृशत्त 
पृ. ३०२ वर काशरका २ चे व्याख्यान कशरताना अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या िद दयोजनेवरून मात्र काशरकाकर 
व वृशत्तकार एकच िोते अिी अशभनवरु्गप्ताचंी समजूत असल्यासारखे वाटते. याचे अशधक शववरर् 
लोचनातील कािी आवृशत्त प.ृ ३०२ च्या भार्षातंराचे वळेी केले जाईल ते पािाव.े 
 
१०) म्िर्जे त्या प्राचीन टीकाकाराच्या मताप्रमारे्च व्यङ्गयमुखेन याचा अथण केला तरीिी. 
 
११) म्िर्जे केवळ वस्तु, अलंकार व रसाशद िे तीनच प्रकार पूवी साशंर्गतले रे्गले असे नािी, तर 
अशववशक्षतवाच्य वर्गैरे आर्खीिी प्रकार २ ऱ्या उद द्योतात साशंर्गतले रे्गले आिेत. त्याचं्यािी प्रस्तुत 
उद द्योतातील प्रकाराचंी संर्गशत लावली असे िोत नािी. 
 
१२) पुढे लोचनात (कािी आवृशत्त पृ. ३८६, ४१० व ४८५ वर) ‘चंशद्रका’ या टीकेच्या कत्याला ‘पूवणवशंय’ 
असे म्िटले आिे, त्यावरून येथेिी कािी आवृशत्त पृ. ३८६ वर व ४८५ वर उल्लशेखलेला प्राचीन टीकाकार िा 
चंशद्रकाकारच असावा असे वाटते. 
 
१३) त्याचे उपप्रकार म्िर्जे िद दितत्युद भव, अथणितत्युद भव, िद दाथणितत्युद भव आशर् त्याचें पोटप्रकार. 
 
१४) म्िर्जे ‘अनुरर्नरूपव्यंग्य’ िा ‘बिुव्रीशिर्गभण बिुव्रीशि’ समास समजावयाचा. पशिल्या बिुव्रीशि 
समासाचा शवग्रि अनुरिनेन रूपं (रूपसादृ्य)ं यस्य तद अनुरिनरूपम् असा व दुसऱ्या बिुव्रीशि 
समासाचा शवग्रि अनुरिनरूपं व्यङ्ग्य ंयस्स्मन् सिः अनुरिनरूपव्यङ्ग्यिः असा करावयाचा. 
 
१५) अशभनवरु्गप्तानंी ‘सशमधा’ या िद दाचा लक्ष्याथण साशंर्गतला नािी, तर केवळ ‘या सात रु्गर्ाचें शठकार्ी 
स्वतंत्रपरे् लक्ष्मीचे वधणन करण्याचे सामर्थयण आिे’ िा व्यंग्याथण साशंर्गतला आिे. परंतु क. ल. शव. पृ. १५९ 



येथे वरील अथण िी सशमधा या िद दाचा लक्ष्याथण म्िर्ून साशंर्गतला असून ‘लक्ष्मी या तीन लोकानंा सिजलभ्य 
असते’ िा व्यंग्याथण म्िर्ून साशंर्गतला आिे. 
 
१६) पािा, प्रथम खंड, उद द्योत – २ “ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार (२) ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्च’ 
प्रकार”. 
 
१७) िा कायणभार्ग म्िर्जे पदाच्या िारे अशववशक्षतवाच्य ध्वशन प्रकट िोरे्. कारर् ‘आंधळ्या’ या पदाच्या िारे 
तेथे अशववशक्षतवाच्य या स्वरूपाचा व्यंग्याथण प्रकट िोत आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
तस्यवैाथान्तरसङ्गक्रवमतवाच्ये यथा ‘रामेि वप्रयजीववतेन तु कृतं पे्रम्ििः वप्रये नोवचतम्’ । अि 

रामेिेत्येतत्पदं साहसैकरसत्वावदव्यङ्गयावभसङ्गक्रवमतवाच्य ंव्य्जककम् । 
 
यथा वा– 
 
एमेअ जिो वतस्सा देइ कवोलोवमाॲ सवसतबबं । 
परमत्थववआरे उि चंदो चंदो विअ वराओ   
 
अि वितीयश्चन्दशब्दोऽथान्तरसङ्गक्रवमतवाच्यिः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
त्या अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचाच जो दुसरा म्िर्जे ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य¹’ िा प्रकार, तो पदाने 

प्रकाशित िोऊ िकतो याचे उदािरर्– ‘िे शप्रये, स्वतुःचे जीशवतच शप्रय मानर्ाऱ्या रामाने मात्र आपल्या 
पे्रमाला साजेसे कािी केले नािी.²’ 

 
या उदािरर्ात ‘रामाने’ या पदाचा वाच्याथण ‘पराक्रम करण्यातच रस ाेर्ाऱ्या रामाने’ या (व्यंग्य) 

अथात संक्रशमत िोऊन व्यजंक झाला आिे. 
 
लकवा– 
 
‘लोक अिाच प्रकारे (म्िर्जे आधंळेपर्ाने) शतच्या र्गालानंा चन्द्रशबम्बाची उपमा देत असतात. पर् 

खरोखर शवचार केल्यास मात्र तो चन्द्र शबचारा (अर्गदी) चन्द्रच िोय. 
 
या उदािरर्ातला दुसरा ‘चन्द्र’ िा िद द ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ आिे. 
 

लोचनम् 
 



तस्यवैेवत । अववववक्षतवाच्यस्य यो वितीयो भेदस्तस्येत्यथगिः । 
‘प्रत्याख्यानरुषिः कृतं समुवचतं कू्ररेि ते रक्षसा 
सोढं ति तथा त्वया कुलजनो धत्त ेयथोििैः वशरिः । 
व्यथं सम्प्रवत वबभ्रता धनुवरदं त्वद्व्यापदिः सावक्षिा’ इवत । 
 
रक्षिःस्वभावादेव यिः कू्ररोऽनवतलङ्ग्य [क. ल. शव. अनवभलङ्ग्य] शासनत्वदुमगदतया च प्रसह्य 

वनरावक्रयमाििः क्रोधान्धिः तस्यतैत्तावत्स्ववचत्तवृवत्तसमुवचतमनुष्ठानं यन्मूधगकतगनं नाम, माऽन्योऽवप 
कवश्चन्ममाज्ञा ंलङ् घवयष्ट्यतीवत । त इवत यथा [कािी आवृत्तीत यथा…तया असा व क. ल. शव. मध्ये यया…तथा असा पाठ आिे. 
त्यापैकी तस्यास्तव याच्यािी जुळण्यासाठी आम्िी क. ल. शव. मधील यया िा पाठ स्वीकारला व तया आशर् तथा िे दोन्िी पाठ वातयाथाला 
उपकारक नसल्यामुळे उपेशक्षले आिेत. (क. ल. शव. = कल्पलताशववेकनामक टीकागं्रथ)] तादृगवप यया न गवितस्तस्यास्तवेत्यथगिः 
। तदवप तथा अववकारेिोत्सवापवत्तबुद्ध्या ं नेिववस्रतारतामुखप्रसादावदलक्ष्यमािया सोढम्, यथा येन 
प्रकारेि कुलजन इवत यिः कवश्चत्पामरप्रायोऽवप कुलवधूशब्दवाच्यिः, उििैः वशरो धत्त,े एवंववधािः वकल वय ं
कुलवध्वो भवाम इवत । अथ च वशरिःकतगनावसरे त्वया शीघं्र कृत्यतावमवत तथा सोढं तथोििैः वशरो धृतं 
यथान्योऽवप कुलस्त्रीजन उििैः वशरो धत्त ेवनत्यप्रवृत्ततया । एवं राविस्य तव च समुवचतकावरत्वं वनव्यूगढम् । 
मम पुनिः सवगमेवानुवचतं पयगववसतम् । तथावह राज्यवनवासनावदवनरवकाशीकृतधनुव्यापारस्यावप 
कलिमािरक्षिप्रयोजनमवप यिापमभूत्तत्संप्रवत त्वय्यरवक्षतव्यापिायामेव वनष्ट्प्रयोजनम्, तथावप च 
तद धारयावम । तन्नूनं वनजजीववतरकै्षवास्य प्रयोजनत्वेन संभाव्यते । न चैतदु्यक्तम् । रामेिेवत । असम [कािी 
आवृत्तीतील सम या पाठापेक्षा क. ल. शव. मधील असम िा पाठ अशधक चारं्गला आिे व म्िर्ून आम्िी तो स्वीकारला.] 
साहसरसत्वसत्यसंधत्वोवचतकावरत्वावदव्यङ्गयधमान्तरपवरितेनेत्यथगिः । 
‘कापुरुषावदधमगपवरग्रहस्त्वावदशब्दात्’ इवत यद्व्याख्यातम्, तदसत्; कापुरुषस्य हे्यतदेव प्रत्युतोवचतं स्यात् 
। वप्रय इवत शब्दमािमेवैतवददानीं संवृत्तम् । वप्रयशब्दस्य प्रवृवत्तवनवमत्त ं यत्पे्रम नाम 
तदप्यनौवचत्यकलवङ्कतवमवत शोकालम्बनोद्दीपनववभावयोगात्करुिरसो रामस्य स्रुतिीकृत इवत । एमेअ 
इवत । 

 
एवमेव जनस्तस्या ददावत कपोलोपमाया ंशवशवबम्बम् । 
परमाथगववचारे पुनश्चन्िश्चन्द एव वराकिः   (इवत छाया) 
एवमेवेवत स्वयमवववेकान्धतया । जन इवत लोकप्रवसद्धगतानुगवत- 
 
कतामािशरििः । तस्या इत्यसाधारिगुिगिमहाधगवपुषिः । कपोलोपमायावमवत 

वनव्याजलावण्यसवगस्वभूतमुखमध्यवर्ततप्रधानभूतकपोलतलस्योपमाया ं प्रत्युत तदवधकगुिं [कािी आवृत्तीत 
तदवधकवस्तु असा पाठ आिे, पर् क. ल. शव. मधील (पृ. १५७) तदवधकगुिं वस्तु िा अशधक चारं्गला म्िर्ून आम्िी स्वीकारला आिे.] वस्तु 
कतगव्य ं ततो दूरवनकृष्टं शवशवबम्बं कलङ्कव्याजवजह्मीकृतम् । एवं यद्यवप गड डवरकाप्रवाहपवततो लोकिः, 
तथावप यवद परीक्षकािः परीक्षन्ते तिराकिः कृपैकभाजनं यश्चन्ि इवत प्रवसद्धिः स चन्ि एव । 
क्षवयत्वववलासशून्यत्वमवलनत्वधमान्तरसकं्रान्तोऽ स्या[कािी आवृत्तीमधील पाठ स चन्ि एव… योऽथगिः । असा आिे. त्याऐवजी 
क. ल. शव. (पृष्ठ १५७) मधील पाठ आम्िी ाेतला आिे.]थगिः । अि च यथा व्यङ्गयधमान्तरसङ्गक्रास्न्तस्तथा 
पूवोक्तमनुसन्धेयम् । एवमुत्तरिावप । 

 
लोचन 

 



‘त्याचाच’ म्िर्जे अशवशक्षतवाच्याचा दुसरा जो अथान्तरसंक्रशमतवाच्य िा प्रकार, त्याचे उदािरर्, 
िा अथण. 

 
‘तू रावर्ाची शवनंती शझडकारल्यामुळे त्या शनदणय राक्षसाने आपल्या क्रोधाला साजेसे वतणन तुझ्या 

बाबतीत केले.³ आशर् तूिी अिा तऱ्िेने ते सिन केलेस की ज्यामुळे कुलीन शस्त्रया आपली मान अशभमानाने 
उंच ठेव ू िकतात. आता तुझा मृत्यु िोऊन रे्गला िे प्रत्यक्ष पािून सुद्धा िे धनुष्य व्यथण धारर् करर्ाऱ्या 
(रामाने मात्र– इ.) 

 
तो रावर् स्वतुः राक्षस असल्यामुळेच शनदणय िोता, आशर् स्वतुःची आज्ञा कोर्ीिी मोडरे् ितय नािी 

अिी खात्री असल्याने तो मदोन्मत्त झाला िोता. त्याला तू जोराने शवरोध केल्यामुळे तो रार्गाने अधं िोऊन 
रे्गला. तुझा शिरशछेद कररे् िे त्याचे कृत्य त्याच्या मनोवृत्तीला साजेसेच िोते. कारर् तसे करण्यामार्गील 
त्याचा िेतु दुसऱ्या कोर्ी आपली आज्ञा मोडू नये िा िोता. ‘तुझ्या बाबतीत’ म्िर्जे तो रावर् तिा प्रकारचा 
असूनिी शजने त्याची पवा केली नािी अिा तुझ्या बाबतीत, असा अथण. (आता) तुझे डोळे पूर्ण शवकशसत 
असरे्, मुख प्रसन्न असरे् इ. लक्षर्ावंरून मला असेच वाटते की, ते (म्िर्जे त्याने तुझ्यावर केलेला िल्ला) 
तू त्या प्रकारे म्िर्जे अशवचलपरे् जर्ू काय एखादा आनंदाचाच प्रसंर्ग येत आिे अिा वृत्तीने सिन केलेस. 
आशर् त्यामुळे ज्या कोर्ी शस्त्रया ‘कुलजन’ म्िर्जे सामान्य असूनिी ‘कुलवधू’ म्िर्वनू ाेण्यास पात्र 
असतील, त्यािी ‘आम्िी कुलवधू अिा प्रकारच्या असतो’ या अशभप्रायाने आपली मान (चालू काळातिी) 
ताठ ठेवतात. आर्खी असे की, रावर् तुझे मस्तक तोडावयास प्रवृत्त झाला असताना ‘ताबडतोब तोडून 
टाक’ असे म्िर्ून तू ती आपत्ती इततया धैयाने सिन केलीस म्िर्जे आपली मान त्याच्यासमोर इतकी उंच 
केलीस की ज्यामुळे इतर सवण कुलशस्त्रयािी नेिमीच⁴ मान उंच ठेवनू वावरतात. याप्रमारे् रावर्ाने आशर् 
तूिी आपापल्या स्वभावाला साजेल असेच वतणन केले. माझ्या िातून मात्र सर्गळ्या र्गोष्टी अनुशचत अिाच 
ाडल्या. म्िर्जे असे की, राज्यातून मला िद्दपार केल्यामुळे, मी धनुष्याचा उपयोर्ग करावयाचा प्रसंर्गच 
उरला नव्िता.⁵ तरीिी ते धनुष्य पत्नीच्या रक्षर्ासाठी तरी उपयोर्गी पडत िोते. पर् आता असिाय 
अवस्थेतच तू मरर् पावल्यामुळे ते धनुष्य सवणस्वी शनरुपयोर्गी झाले. तरीदेखील मी ते धारर् कशरतोच आिे! 
तेव्िा त्याचा उपयोर्ग आता फतत माझे स्वतुः चे रक्षर् कररे् इतकाच आिे असे मला वाटते. आशर् िे तर 
मुळीच योग्य नािी! ‘रामाने’ – लोकोत्तर पराक्रम करण्याची िौस असरे्, आपली प्रशतज्ञा खरी कररे्, योग्य 
वळेी योग्य तेच करण्याचा बार्ा इ (वाच्य नव्िे, तर) व्यङ्गग्य धमांनी शवशिष्ट अिा रामाने (असा अथण).⁶ 
वृत्तीतील ‘वर्गैरेंनी’ यातील ‘वर्गैरे’ िद दाने भेकड मार्ूस इत्यादींच्या रु्गर्धमाचा बोध िोतो, असे जे 
कोर्ीतरी शववरर् केले आिे ते चुकीचे आिे, कारर् उलट िेच वार्गरे् भेकड मार्साला िोभर्ारे झाले 
असते.⁷ ‘शप्रये’ िे तुला उदे्दिनू मी वापरलेले संबोधन आता केवळ पोकळ, नाममात्रच िोऊन राशिल आिे. 
(‘शप्रये’ यातील) ‘शप्रय िा िद द पे्रम (पे्रमाचा शवर्षय) या अथाने वापरला जातो, पर् तो अथणिी येथे 
अनौशचत्यामुळे शविोशभत शदसतो.⁸ अिा रीतीने रामाचा िोक या स्थाशयभावाच्या आलंबन व उद्दीपन 
शवभावुः⁹ याचं्या संयोर्गामुळे करुर्रस या उदािरर्ातून प्रकट िोत आिे. 

 
‘लोक अिाच प्रकारे इ.’ —अिाच प्रकारे म्िर्जे स्वतुः अशवचाराने आधंळे िोऊन. ‘लोक’ म्िर्जे 

जर्गात सुपशरशचत असलेल्या केवळ र्गतानुर्गशतकपर्ाच्या आिारी रे्गलेली सवणसामान्य जनता. ‘शतच्या’ 
म्िर्जे शजचे िरीर असामान्य रु्गर्संपदेमुळे अनमोल (शवलोभनीय) झाले आिे. अिा (शतच्या), ‘र्गालाच्या 
पृष्ठभार्गाला उपमा देताना’ – अकृशत्रम लावण्याशतियाचे आर्गर असलेल्या मुखाच्या मध्यभार्गी प्रमुखपरे् 
झळकर्ाऱ्या र्गालाला उपमा देताना उलट त्या मुखािून वरचढ अिा उपमानाची शनवड करावयास पाशिजे 



िोती, पर् लोक त्या मुखािून फारच शनकृष्ट असलेले, कलंकामुळे शवदू्रप झालेले (चंद्रलबब उपमान म्िर्नू 
शनवडतात¹⁰!) याप्रमारे् लोक जरी र्गड्डशरकाप्रवािपशतत¹¹ असले, तरी शचशकत्सकानंी जर योग्य शववके 
केला, तर जो चन्द्र म्िर्ून जर्गात प्रशसद्ध आिे, तो शबचारा, कीव करण्यासारखा चदं्रच िोऊन क्षय पावरे्, 
नखरेलपर्ाने शवरशित असरे्, कलंशकत असरे् इ. धमानी युतत असलेला एक पदाथण बनतो. या दोन्िी¹² 
उदािरर्ामंध्ये वाच्याथण िा व्यंग्य धमानी युतत अिा अथात कसा पशरर्त िोतो िे समजण्यासाठी पूवी 
(प्रथम खंड उद द्योत - २ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) ‘अथान्तरसकं्रशमतवाच्य’ िा प्रकार 
व (२) ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्च’ िा प्रकार वर) केलेले शववरर् पािावे. याप्रमारे्च पढेु शदलेल्या ‘ववषमवयतिः’ 
इ. उदािरर्ाच्या बाबतीतिी समजून घ्याव.े 

 
िीपा 

 
१) पािा. प्रथम खंड, उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार वरील काशरका १ ली व 
उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्च’ िा प्रकार वरील 
पशिलेच उदािरर्. 
 
२) सीतापिरर्ानंतर रावर्ाने सीतेचे मायावी शिर शनमूणन ते रामाच्या दृष्टीस पडेल असे केले. त्याबरोबर 
उशिग्न िोऊन राम वरीलप्रमारे् म्िर्तो. प्रस्तुत श्लोक यिोवम्याच्या ‘रामाभ्युदय’ या नाटकातून ाेतला 
आिे. (पािा, नाट्यदपणर्, पृ. ५०). वरील ओळ िी प्रस्तुत श्लोकाची ४ थी ओळ असून पशिल्या तीन ओळी 
अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचना’त उद धृत केल्या आिेत. 
 
३) म्िर्जे तुझा शिरशछेद केला. 
 
४) लोचनातील वनत्यप्रवृत्ततया िा िद द वरील श्लोकाच्या दुसऱ्या ओळीतील धते्त या वतणमानकाळी रूपाच्या 
स्पष्टीकरर्ाथण योशजला आिे. असेच स्पष्टीकरर् प्रथम खंड उद द्योत – १ ध्वनीला लाक्षशर्क मानर्ारे 
(भन्ततवादी) वर आहुिः या वतणमानकाळी रूपाच्या संदभांत केले आिे. “उद द्योत – १ ‘रु्गर्वृशत्त’ िद दाचे 
अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेले चार अथण” वरील ३ री टीपिी पािा. 
 
५) उदाुः स्वदेिाचे परचक्रापासून संरक्षर् कररे् इ. कामशर्गरी उरली नव्िती. 
 
६) प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार- (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्च’ िा 
प्रकार” वरील ‘मी राम सवण सिन करू िकतो’ या वरील लोचनातील शववरर् व त्यावरील दुसरी टीप 
पािा. तसेच पुढे  ४ र्थया टीपेत (ध्वनीच्या ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्च’ प्रकाराच्या....)’केलेले सशवस्तर 
स्पष्टीकरर्िी पािाव.े 
 
७) म्िर्जे पे्रम्ििः उवचतं न कृतम् यातील स्वारस्य नष्ट झाले असते, कारर्, राम िा जर भेकडच असता तर 
त्याने पे्रमाला उशचत असे कािी न कररे् यात अयोग्य ते काय झाले असते? पर् असामान्य पराक्रमी रामाने 
मात्र पे्रमाला योग्य असे वतणन न कररे् िे अनुशचत आिे. 
 



‘बालशप्रया’ टीकेच्या कत्याने या संदभात असे म्िटले आिे की, चक्रवती, प्रदीपकार इ. 
काव्यप्रकािावरील टीकाकारानंी रामेि या िद दाचे कातरत्व, ढोंर्गी पे्रम इ. लक्ष्य अथण साशंर्गतले आिेत. 
त्याचं्या मते याच धमांचा उत्कटपर्ा असा व्यंग्य अथण िोईल. म्िर्जे िे सवण टीकाकार अशभनवरु्गप्तानंी 
शनदेशिलेल्या टीकाकाराच्या पंततीतच जाऊन बसतात. अशभनवरु्गप्तानंी मात्र ‘राम’ या िद दाची व्यगं्याथण 
कोर्ता िे सारं्गताना कमालीचा रशसकपर्ा दाखशवला आिे. 
 
८) कारर् रामाने शतला वाचशवण्यासाठी कािी एक न कशरता शतला ‘शप्रये’ म्िर्रे् िे अनुशचतच िोय. 
 
९) सीतेचे मरर् िा रामाच्या िोकाचा आलंबनशवभाव व शतने दाखशवलेल्या धैयाचे रामाने केलेले अनुमान िा 
उद्दीपनशवभाव िोय. 
 
१०) लोचनातील वातय पूर्ण करण्याकशरता कंसातंील िद द अध्याहृत ाेरे् आवशयक आिे. 
 
११) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ रसाशदरूप अथण ज्यात प्रधान, तीच असलंक्ष्यक्रम ध्वनीची उदािरर्” 
वरील ५ वी टीप. येथे ‘र्गडुशरकाप्रवािपशतत’ याचा अथण ‘अंधानुकरर्ाने शतच्या र्गालाला चदं्रलबबाची उपमा 
देर्ारे.’ 
 
१२) दोन्िी म्िर्जे रामेर् व चन्द्रुः िे िद द असलेली उदािररे्. 
 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
अववववक्षतवाच्यास्यात्यन्तवतरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथा– 
 
या वनशा सवगभूताना ंतस्या ंजागर्तत संयमी । 
यस्या ंजाग्रवत भूतावन सा वनशा प्यतो मुनेिः ∥ 
 
अनेन वह वाक्येन न वनशाथो न जागरिाथगिः कवश्चविववक्षतिः । तक तर्तह? 

तत्त्वज्ञानाववहतत्वमतत्त्वपराङ् मुखत्वं च मुनेिः प्रवतपाद्यते, इवत वतरस्कृतवाच्यस्यास्य व्य्जककत्वम् । 
 
तस्यवैाथान्तरसंक्रवमतवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा- 
ववसमइओ विअ काि वव काि वव वोलेइ अवमअवनम्मािो [ध्वन्यालोक, कािी आवृत्तीमध्ये विम्माओ असा पाठ 

आिे, पर् अशभनव रु्गप्तानंी वनम्मािो असा पाठ स्वीकारलेला शदसतो.] । 
काि वव ववसावमअमओ काि वव अववसामओ ंकालो ∥ 
(ववषमवयत एव केषामवप केषामवप प्रयात्यमृतवनमाििः । 
केषामवप ववषामृतमयिः केषामप्यववषामृतिः कालिः ∥) 
 



अि वह वाक्ये ववषामृतशब्दा्या ं दुिःखसुखरूपसंक्रवमतवाच्या्या ं व्यवहार 
इत्यथान्तरसंक्रवमतवाच्यस्यास्य [का. आ. मध्ये वाच्यस्याव्यञ्जकत्वम् असा पाठ आिे, तो आम्िी वाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम् असा सुधारून 

ाेतला आिे.] व्य्जककत्वम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आता ‘अशववशक्षतवाच्या’ चा ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ प्रकार वातयातून प्रकाशित िोत असतानाचे 

उदािरर्– 
 
‘सवण प्राशर्मात्राचंी जी रात्र असते, शतच्या बाबतीत सयंमी मुशन िा जारृ्गत असतो. आशर् प्राशर्मात्र 

शजच्या बाबतीत जार्गरूक असतात, ती द्रष्टया मुनीला रात्र असते.¹’ 
 
या वातयाने ‘रात्र’ (शनिा) या िद दाचा लकवा जार्गरर्ाथी असलेल्या िद दाचंा ‘वाच्याथण’ कवीला 

शववशक्षत नािी. मर्ग कवीला काय प्रशतपादन करावयाचे आिे? तर (शचरंतन) तत्तव जार्ून ाेण्याच्या 
बाबतीत मुशन सावधान असतो व जे (शचरंतन) तत्तव नािी त्याकडे पाठ शफरशवतो (म्िर्जे दुलणक्ष कशरतो). 
िे कवीला शववशक्षत आिे म्िर्ून िे सर्गळे वातय ‘शतरस्कृतवाच्य’ असून व्यजंक आिे. 

 
त्याच म्िर्जे अशववशक्षतवाच्याचाच ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ प्रकार वातयातून प्रकाशित िोतो याचे 

उदािरर्– 
 
कािी लोकाचंा काल शवर्षमय, कािींचा अमृतमय, कािींचा शवर्ष आशर् अमृत या दोिोंनी युतत 

असा, तर कािींचा शवर्ष अर्गर अमृत या दोिींनी शवरशित असा जातो. 
 
या वातयात शवर्ष व अमृत या िद दाचंा उपयोर्ग अिा तऱ्िेने केला आिे की, त्याचें वाच्याथण अनुक्रमे 

दुुःख व सुख या अथांमध्ये संक्रशमत झाले आिेत. म्िर्नू ‘अथान्तरसंक्रशमत’ झालेला वाच्याथण येथे व्यजंक 
िोतो. 

 
लोचनम् 

 
एवं प्रथमभेदस्य िाववप प्रकारौ पदप्रकाशत्वेनोदाहृत्य वाक्यप्रकाशत्वेनोदाहरवत या वनशेवत । 

ववववक्षत इवत । तेन हु्यक्तेन न कवश्चदुपदे्यं प्रत्युपदेशिः वसद्ध्ययवत । वनशाया ं जागवरतव्यमन्यि 
राविवदावसतव्यवमवत वकमनेनोक्तेन । तस्मािावधतस्वाथगमेतिाक्य ं संयवमनो । लोकोत्तरतालक्षिेन 
वनवमत्तने तत्त्वदृष्टाववधानं वमथ्यादृष्टौ च पराङ् मुखत्वं ध्वनवत । सवग शब्दाथगस्य 
चापेवक्षकतयाप्युपपद्यमानतेवत न सवगशब्दाथान्यथानुपपत्त्यायमथग आवक्षप्तो मन्तव्यिः । सवेषा ं
ब्रह्मावदस्थावरान्ताना ंचतुदगशानामवप भूताना ंया वनशा व्यामोहजननी तत्त्वदृवष्टस्तस्या ंसंयमी जागर्तत कथं 
प्राप्येतेवत । न तु ववषयवजगनमािादेव संयमीवत यावत् । यवद वा सवगभूतवनशायामेव मोवहन्या ं जागर्तत 
कथवमय ं हेयेवत । यस्या ं तु वमथ्यादृष्टौ सवावि भूतावन जाग्रवत अवतशयेन सुप्रबुद्धरूपावि सा तस्य 
राविरप्रबोधववषयिः । तस्या ंवह चेप्टायां नासौ प्रबुद्धिः । एवमेव लोकोत्तराचारव्यवस्स्थतिः प्यवत मन्यते च । 
तस्यवैान्तबगवहष्ट्करिवृवत्तश्चवरताथा । अन्यस्तु न प्यवत न च मन्यत इवत तत्त्वदृवष्टपरेि भाव्यवमवत 



तात्पयगम् । एवं च प्यत इत्यवप मुनेवरत्यवप च न स्वाथगमािववश्रान्तम् [कािी आवृत्तीमध्ये ववभ्रान्तम् असा पाठ आिे, पर् 
आम्िी क. ल. शव. मधील ववश्रान्तम् िा पाठ स्वीकारला आिे.] । अवप तु व्यङ्गय एव ववश्राम्यवत । यत्तच्छब्दयोश्च न 
स्वतन्िाथगतेवत सवग एवायमाख्यातसहायिः पदसमूहो व्यङ्गयपरिः । तदाहअनेन वह वाक्येनेवत । प्रवतपाद्यत 
इवत । ध्वन्यत इत्यथगिः । ववषमवयतिः ववषमयता ं प्राप्तिः । केषावंचद दुष्ट्कृवतनामवतवववेवकना ं वा । 
केषावंचत्सुकृवतनामत्यन्तववववेकना ंवावतक्रामत्यमृतमयवनमाििः । केषावंचस्न्मश्रकमगिा ंवववेकावववेकवता ंवा 
ववषामृतमयिः । केषामवप मूढप्रायािा ं धाराप्राप्तयोगभूवमकारूढाना ं वा अववषामृतमयिः कालोऽवतक्रामतीवत 
संबन्धिः । ववषामृतपदे च लावण्यावदशब्दववन्नरूढलक्षिारूपतया सुखिःदुखसाधनयोवगतेते । यथा ववष ं
वनम्बममृतं कवपत्थवमवत । न चाि सुखदुिःखसाधने तन्मािववश्रान्ते । अवप तु स्वकतगव्यसुखदुिःखपयगववसते । 
न च ते साधने सवगथा न ववववक्षते । वनिःसाधनयोस्तयोरिाभावात् । तदाह संक्रवमतवाच्या्यावमवत । 
केषावंचवदवत चास्य ववशेषे संक्रास्न्तिः । अवतक्रामतीत्यस्य च वक्रयामािसंक्रास्न्तिः । काल इत्यस्य च 
सवगव्यवहारसंक्रास्न्तिः । उपलक्षिाथग तु ववषामृतग्रहिमािसंक्रमिं वृवत्तकृता व्याख्यातम् । तदाह–वाक्य 
इवत । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् (ध्वनीच्या) पशिल्या (म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य या) प्रकाराचे (अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व 

अथान्तरसंक्रशमतवाच्य) िे दोन्िी उपप्रकार पदातून प्रकाशित कसे िोतात याची उदािररे् शदल्यावर ते 
प्रकार वातयातून प्रकाशित कसे िोतात िे दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार (प्रथम) ‘सवण प्राशर्मात्रानंा जी रात्र 
असते, इ.’ उदािरर्¹ देतात.(कवीला) शववशक्षत ‘नािी’ कारर् तो (म्िर्जे जार्गरर् इ. अथण) वाच्य 
केल्याने शजला उपदेि करावयाचा त्या व्यततीला (म्िर्जे अजंुनाला) कािीिी उपदेि केल्यासारखे िोत 
नािी. रात्री जार्गाव ेव इतर वळेी रात्रीप्रमारे् आराम करावा असे सारं्गून काय फायदा आिे?² त्यामुळे या 
वातयाच्या वाच्याथाचा बाध िोतो व मर्ग िे वातय संयमी मार्साच्या शठकार्ी असर्ारा लोकोत्तरपर्ा या 
कारर्ामुळे त्या संयमी मार्साचे लक्ष तत्तव जार्नू ाेण्यावर केन्न्द्रत झालेले असते व शमर्थयाज्ञानाकडे तो 
दुलणक्ष करतो, िा अथण सुचशवते.या श्लोकातील ‘सवण प्राशर्मात्रानंा’ यातील ‘सवण’ िद दामध्ये सयंमी 
मार्साचािी अन्तभाव िोतो, म्िर्ून तो रात्री झोपत नािी व शदवसा झोपतो असे म्िर्रे् तकंशवसंर्गत ठरते. 
त्यामुळे िा संयमी मार्सासबंंधीचा अथणिी ‘सवण’ िद दापासून अथापत्तीने ज्ञात³ िोतो (व्यजंनेने नव्िे)असे 
समजू नये, कारर् येथे ‘सवण’ िद दाचा अथण ‘इतर सवण’ (म्िर्जे सयंमी व्यतती सोडून इतर सवण) असा 
सापेक्ष ाेतल्यानेिी वातयाचा अथण व्यवन्स्थत लार्गतो. सवण म्िर्जे ब्रह्मदेवापासून स्थावरापयंतच्या चौदािी 
प्रकारच्या सृष्ट पदाथांच्या⁴ दृष्टीने जी रात्र म्िर्जे त्यानंा आपल्यापासून परावृत्त करर्ारी⁵ तत्तवदृशष्ट, ती 
बाबत म्िर्जे ती तत्तवदृशष्ट किी प्राप्त करून घ्यावी याबाबत सयंमी मनुष्य जार्गरूक असतो. म्िर्जे केवळ 
शवर्षयाचंा त्यार्ग करण्यामुळेच कोर्ीिी सयंमी िोतो असे नािी, असे तात्पयण. लकवा असािी अथण कशरता 
येईल की सवण भतूानंा भरुळ पाडर्ाऱ्या शमर्थयाज्ञानरूपी रात्रीबाबत ह्या रात्रीचा त्यार्ग कसा करावा यासबंंधी 
संयमी मनुष्य जार्गृत असतो, म्िर्जे शवचार करीत असतो. 

 
पर् ज्या शमर्थयाज्ञानाच्या बाबतीत सवण प्रार्ी जार्गतृ असतात म्िर्जे अशतिय दक्ष असतात (म्िर्जे 

ज्या शमर्थया ज्ञानामध्ये ते रु्गरफटून रे्गलेले असतात) ते शमर्थयाज्ञान या मुनीची रात्र असते म्िर्जे अप्रबोधाचा 
शवर्षय असते, म्िर्जे तो त्या शमर्थयाज्ञानाकडे पाठ शफरशवतो. कारर् त्या शमर्थयाज्ञानरूपी शक्रयेच्या बाबतीत 
त्याला शविरे्ष आस्था नसते. अिा रीतीने लोकोत्तर वार्गर्कू अंर्गवळर्ी पडलेला (सयंमी मनुष्यच) खरोखर 
‘पाितो’ व तोच खरोखर जार्तो.⁶ त्याच मनुष्याच्या अतंुःकरर्ाचे व्यापार व बाह्य इंशद्रयाचें व्यापार कृताथण 



झालेले असतात. इतर म्िर्जे सवणसामान्य मार्से तत्तव पािातिी नािीत व जार्ीतिी नािीत. म्िर्ून 
तत्तवदृशष्ट संपादन करण्याकडेच मनुष्याने सवण अवधान द्याव े िे वरील श्लोकाचे तात्पयण आिे.याप्रमारे्च 
‘द्रष्ट्या’ या पदाचे आशर् ‘मुनीला’ यािी पदाचे काम केवळ वाच्याथाचा बोध करून देऊनच संपत नािी, तर 
(वाच्याथांचे ज्ञान करून शदल्यानंतर आम्िी वर साशंर्गतलेल्या) व्यगं्याथांचा बोध करून शदल्यावरच संपते. 
आशर् ‘जी’, ‘शतच्या, ‘शजच्या’ व ‘ती’ या पदानंा कािी स्वतंत्र अथण नािी (कारर् ती पदे केवळ संबधंी 
सवणनामेच आिेत.) म्िर्ून (जार्गतृ असतो आशर् जार्गतात या) शक्रयापदासंि या सवणच िद दसमूिाचे कायण 
िवेटी (वर दाखशवलेल्या) व्यंग्याथाचा बोध करून देरे् िेच आिे. म्िर्ून वृशत्तकार ‘या वातयाने शनिा’ इ. 
म्िर्तात. ‘प्रशतपाशदले जात आिे’ याचा ‘सुचशवले जात आिे’ िा अथण आिे. 

 
ववषमवयत : म्िर्जे शवर्षमय झालेला. कािी लोकाचंा म्िर्जे दुष्कृत्ये करर्ाऱ्याचंा लकवा शविरे्ष 

ज्ञानी लोकाचंा⁷ तर कािींचा म्िर्जे सत्कृत्ये करर्ाऱ्याचंा लकवा सवणस्वी अशवचारी लोकाचंा.⁸ अमृताचा 
बनल्याप्रमारे् शनाून जातो (म्िर्जे त्यानंा तो तसा वाटतो). इतर कािींचा म्िर्जे कािी चारं्गली व कािी 
वाईट दोन्िी प्रकारची कृत्ये करर्ाऱ्याचंा लकवा कािी बाबतीत शववकेाने आशर् कािी बाबतीत अशववकेाने 
वार्गर्ाऱ्याचंा (काळ) शवर्ष व अमृत या दोिोंनी भरलेला असा जातो. आशर् ‘व कािींचा’ म्िर्जे मोिाने 
ग्रासलेल्याचंा लकवा क्रमाक्रमाने उच्चतम आध्यान्त्मक पातळीवर जाऊन पोिोचलेल्याचंा⁹ शवर्ष व अमृत या 
दोिोंनी शवरशित असा काळ जातो, असा अन्वय व अथण लावावा. शवर्ष व अमृत िे िद द ‘लावण्य’ वर्गैरे 
िद दापं्रमारे्च रूशढमलू लक्षरे्ने युतत असल्याने¹⁰ दुुःखाचे साधन व सुखाचे साधन या अथांनीच वापरलेले 
आिेत. उदा. ‘कडुललबाचे फळ िे शवर्ष आिे व कवठ िे अमृत आिे’ िे वातय. आशर् प्रस्तुत उदािरर्ामध्ये 
दुुःखाचे साधन व सुखाचे साधन िे शवर्ष व अमृत याचें अथण स्वतुःचा बोध झाल्यानंतर तेथेच शवश्राशंत पावत 
नािीत, तर त्या साधनाचंी अनुक्रमे दुुःख व सुख िी जी कायें, त्या (व्यंग्य) अथांत त्या अथांचे पयणवसान 
िोते. आशर् ते म्िर्जे दुुःखसाधन व सुखसाधन िे अथण मुळीच शववशक्षत नािीत असेिी नािी. कारर् दुुःख व 
सुख िी आपआपल्या कारर्ाशंिवाय उद भवचू िकर्ार नािीत. म्िर्ून वृशत्तकार ‘त्याचें वाच्य अथण दुसऱ्या 
अथांमध्ये संक्रशमत झाले आिेत’ असे म्िर्तात.¹¹ ‘कािींचा’ या सामान्य अथणवाचक िद दाच्या वाच्याथाचे 
‘शवशिष्ट रु्गर्धमांनी युतत¹² असे लोक’ या अथात संक्रमर् िोत आिे. आशर् ‘शनाून जातो’ या िद दाचा वाच्य 
अथण ‘िोतो’ लकवा असतो,’ या सामान्य शक्रयास्वरूपी अथात पशरर्त िोतो, ‘काल’ या शवशिष्टाथणवाचक 
िद दाच्या वाच्याथाचे ‘व्यविारातल्या सवण र्गोष्टी’ या व्यगं्य अथात संक्रमर् िोत आिे. वृशत्तकारानंी शवर्ष व 
अमृत या दोनच िद दाचं्या वाच्याथाच्या संक्रमर्ाचे व्याख्यान केले, ते केवळ शदग्दिणनासाठी.¹³ म्िर्ून 
वृशत्तकार ‘वातयात’ असे म्िर्तात. 

 
िीपा 

 
१) वनशा, जागर्तत, जाग्रवत, प्यतिः इत्याशद अनेक िद द श्रीमद भर्गवद र्गीतेच्या २ ऱ्या अध्यायातील या 
श्लोकात लाक्षशर्क आिेत, एकच पद लाक्षशर्क नािी, म्िर्ून या उदािरर्ातील ध्वशन ‘वातयातून 
प्रकाशित िोर्ारा आिे’ असे म्िटले आिे. 
 
२) फायदा नािी, कारर् असे वार्गरे् व्यविाराच्या शवरुद्ध आिे! पािा, मनुस्मृशत, १–६५ मधील पुढील 
ओळ– 
 
 



रावििः स्वप्नाय भूताना ंचेष्टाय ैकमगिामहिः । 
 
३) ‘अथापशत्त’ या िद दाच्या माशितीसाठी प्रथम खंड, “उद द्योत – १  ‘अभाववाद्याचं्या तीन पक्षाचं्या 
म्िर्ण्याचा लोचनात शदलेला सारािं’” वरील १२ वी टीप पािा. प्रशतपक्ष्याच्या मताप्रमारे् येथे वाच्याथण िा 
तकण शवसंर्गत असल्याने अथापत्तीचा अवलंब करूनच सयंमी मार्साच्या बाबतीतले (तथाकशथत व्यंग्य) अथण 
ध्यानात येतात. यावर अशभनवरु्गप्ताचें उतर असे की, ‘सवण’ या िद दाचा अथं येथे ‘बिुतेक सव’ं असाच 
असल्याने येथे वाच्याथामध्ये तकण शवसंर्गतपर्ा उत्पन्न िोत नािी. अिा न्स्थतीत संयमी मार्साच्या 
बाबतीतील जे अथण मार्गािून लक्षात येतात, ते व्यंजनेनेच, अथापत्तीने नव्िे. 
 
४) िे चौदािी प्रकार ५३ व्या साखं्यकाशरकेमध्ये शनदेशिलेले आिेत. 
 
५) लोचनात तत्तवदृष्टीला व्यामोहजननी म्िटले आिे. या व्यामोहजननी िद दाचा अथण ‘अज्ञान उत्पन्न 
करर्ारी’ असा ाेऊन चालर्ार नािी, कारर् तत्तवदृशष्ट िी अज्ञान उत्पन्न कशरते असे कसे म्िर्ता येईल? 
म्िर्ून ‘व्यामोिजननी’ याचा अथण, शतजकडे म्िर्जे तत्तवदृष्टीकडे पाठ शफरवावयास लावर्ारी म्िर्जेच 
‘शतजपासून परावृत्त करर्ारी’ असा ाेतला पाशिजे. 
 
६) लोचनातील प्यवत (पाितो) व मन्यते (जार्तो) िे िद द र्गीतेतील प्यतिः व मुनेुः या िद दाचें शववरर् 
करर्ारे आिेत. ‘मुशन’ िा िद द मन् या धातूपासून बनला आिे असे म्िर्तात. (मननात् मुवनिः) 
 
७) दुष्कृत्ये करर्ाऱ्याचं्या बाबतीत त्याचें दुराचरर् पशरर्ामी दुुःखाचे साधनिोर्ारे असते. तर अत्यतं ज्ञानी 
लोकानंा जर्गातले सवण व्यविार िे दुुःखाचे साधन वाटत असल्यामुळे ते त्यापासून परावृत्त िोतात. 
 
८) सत्कृत्ये करर्ाऱ्यानंा आपल्या सत्कृत्याबंद्दल समाधान वाटत असते तर अशववकेी लोकानंा आपल्या 
दुष्कृत्यामध्ये (त्यावळेेपुरता) पराकाष्ठेचा आनंद वाटत असतो. त्यावळेी त्यानंा पशरर्ामाचा शवचारिी शिवत 
नािी. 
 
९) पािा, श्रीमद भर्गवद र्गीता, ६–३ मधील पुढील वचन– 

योगारूढस्य तस्यवै शमिः कारिमुच्यते । 
 

१०) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘कोर्त्या िद दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव’े” वरील टीप १. 
 

११) म्िर्जे येथे ‘शवर्ष’ व ‘अमृत’ या िद दाचें व्यंग्याथण अनुक्रमे ‘दुुःखसाधनाचंा पशरर्ाम असर्ारे दुुःख’ व 
‘सुखसाधनाचंा पशरर्ाम असर्ारे सुख’ असे असून त्या व्यगं्याथात दुुःखसाधन व सुखसाधन िे अथण (टाकून 
शदले रे्गले नसून) अंतभूणतच झाले आिेत. 
 
१२) शवशिष्ट रु्गर्धमानी युतत असलेले लोक म्िर्जे लोचनात साशंर्गतलेले दुष्कृत्ये करर्ारे लकवा शविरे्ष 
ज्ञानी वर्गैरे शनरशनराळे लोक. 
 



१३) म्िर्जे केवळ शवर्ष व अमृत िेच िद द अथान्तरसकं्रशमतवाच्य ध्वनीची उदािररे् नसून ‘कािींचा’, 
‘शनाून जातो’ व ‘काळ’ िे िद दिी अथांतरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीचीं उदािररे् िोतात. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
ववववक्षतावभधेयस्यानुरिनरूपव्यङ्गयस शब्दशक्त्युद भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा– 
 
प्रातंु धनैरर्तथजनस्य वाञछा ंदैवेन सृष्टो यवद नाम नास्स्म । 
पवथ प्रसन्ना्बुधरस्तडागिः कूपोऽथवा तक न जडिः कृतोऽहम्   १   
 
अि वह जड इवत पदं वनर्तवण्िेन वक्िात्मसमानावधकरितया प्रयुक्तमनुरिनरूपतया 

कूपसमानावधकरिता ंस्वशक्त्या प्रवतपद्यते । 
 
तस्यवै वाक्यप्रकाशता यथा हषगचवरते तसहनादवाक्येषु– ‘वृत्तऽेस्स्मन्महाप्रलये धरिीधारिायाधुना 

त्वं शेषिः’ । 
 
एतवद्ध वाक्यमनुरिनरूपमथान्तरं शब्दशक्त्या स्रुतिमेव प्रकाशयवत । 
 

ध्वन्यालोक 
 
‘शववशक्षतवाच्य’ ध्वनीतील व्यंग्याथण अनुरर्नस्वरूप असताना त्याचा ‘िद दितत्युद भव’ प्रकार 

पदातून प्रकाशित िोतो, याचे उदािरर्– 
 
शवधात्याने मला जर र्गरजू लोकानंा धन वर्गैरे त्यानंा िव े असेल ते देऊन त्याचंी इच्छा 

पुरवण्यासाठी जन्माला ाातले नसेल, तर मर्ग त्याने ‘जड’ अिा मला स्वच्छ जलाने पशरपूर्ण असा 
रस्त्यावरील तलाव लकवा आड का नािी बनवले? 

 
या उदािरर्ातील ‘जड’¹ िा िद द, शनराि झालेल्या वतत्याने स्वतुःचे शविरे्षर् म्िर्ून वापरला 

आिे, पर् तो द्व्यथी असल्याने व्यजंनेने, अनुरर्नाप्रमारे् ते ‘आडा’ चे शविरे्षर् म्िर्ून प्रत्ययास येते. 
 
याच प्रकारातील व्यंग्याथण वातयातूनिी प्रकाशित िोतो, याचे उदािरर् ‘िर्षणचशरता’ तील 

तसहनादा² च्या पुढील वातयात शमळते– 
 
‘िा मिाप्रलय झाला असताना आता धरर्ीचा भार धारर् करावयास तू ‘िरे्ष’ (१. उरलेला, २. 

‘िरे्ष’ नार्ग) आिेस.’ 
 
िे वातय त्यातील द्व्यथी पदामुंळे अनुरर्नस्वरूपी दुसरा व्यंग्याथण स्पष्टपरे् प्रत्ययास आर्ते. 
 
 



लोचनम् 
 
एवं कावरकाप्रथमाधगलवक्षताशं्चतुरिः प्रकारानुदाहृत्य वितीयकावरकाधगस्वीकृतान् षडन्यान् प्रकारान् 

क्रमेिोदाहरवत ववववक्षतावभधेयस्येत्यावदना । प्रातुवमवत पूरवयतुम् । धनैवरवत बहुवचनं यो येनाथी तस्य 
तेनेवत सूचनाथगम् । अत एवार्तथग्रहिम् । जनस्येवत बाहुल्येन वह लोको धनाथी, न तु गुिैरुपकाराथी । 
दैवेनेवत । अशक्यपयगनुयोगेनेत्यथगिः । अस्मीवत । अन्यो वह तावदव्य ंकवश्चत्सृष्टो न त्वहवमवत वनवेदिः । 
प्रसनं्न लोकोपयोवग अम्बु धारयतीवत । कूपोऽथवेवत । लोकैरप्यलक्ष्यमाि इत्यथगिः । 
आत्मसमानावधकरितयेवत । जडिः वकङ्कतगव्यतामूढ इत्यथगिः, अथ च कूपो जडोऽर्तथता कस्य 
कीदृशीत्यसम्भवविवेक इवत । अत एव जडिः शीतलो वनवेदसन्तापरवहतिः । तथा जडिः शीतजलयोवगतया 
परोपकारसमथगिः । अनेन तृतीयाथेनाय ं जडशब्दस्तिाकाथेन पुनरुक्ताथगसम्बन्ध इत्यवभप्रायेिाह-
कूपसमानावधकरितावमवत । स्वशक्त्येवत शब्दशक्त्युद भवत्वं योजयवत । महाप्रलय इवत । महस्य 
उत्सवस्य आसमन्तात्प्रलयो यि तादृवश शोककारिभूते वृत्त ेधरण्या राज्यधुराया धारिायाश्वासनाय त्वं 
शेषिः वशष्ट्यमाििः । इतीयता पूिे वाक्याथे कल्पावसाने भूपीठभारोिहनक्षम एको नागराज एव 
वद्दस्न्तप्रभृवतष्ट्ववप प्रलीनेस्ष्ट्वत्यथान्तरम् । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् १ ल्या काशरकेच्या पूवाधात शनदेशिलेल्या चार प्रकाराचंी उदािररे् शदल्यावर वृशत्तकार 

काशरकेच्या उत्तराधात उल्लेशखलेल्या इतर सिा प्रकाराचंी³ क्रमाने उदािररे् देण्यास ‘शववशक्षतापरवाच्य 
ध्वनीतील व्यंग्याथण’ इ. वातयाने प्रारंभ कशरतात. ‘पुरशवण्यासाटी’ म्िर्जे पूर्ण करण्यासाठी. धनैिः िे 
बिुवचन ‘ज्याला जे जे िव ेअसेल ते ते देऊन’ िा अथण सुचशवण्यासाठी योशजले आिे. म्िर्ूनच ‘र्गरजू’ िद द 
(कवीने) वापरला आिे. ‘लोकानंा’ असे म्िर्ण्याचे कारर् बिुतेक लोकानंा पसैाच िवा असतो, दात्याच्या 
रु्गर्ाचंा आपर्ास कसा उपयोर्ग करून ाेता येईल याची त्यानंा शफकीर नसते. ‘शवधात्याने’- (मला शनधंन 
का केलेस असा) जाब ज्याला शवचाररे् अितय आिे अिाने’ िा अथण. ‘मला’ –असे म्िर्ून दुसऱ्या कोर्ाला 
तरी खात्रीने (धनसंपन्न करून) जन्माला ाातले असर्ार, मला मात्र नािी असा (बोलर्ाऱ्याच्या मनातील) 
उिेर्ग सुचशवला आिे. ‘स्वच्छ’ म्िर्जे लोकाचं्या उपयोर्गाला येर्ारे पार्ी ज्यात आिे असा. ‘लकवा आड’ 
म्िर्जे लोकाचं्या सिजासिजी दृष्टीस न पडर्ारा, असा अथण. स्वतुःचे शविरे्षर् म्िर्ून– ‘जड’ म्िर्जे काय 
कराव े िे ज्याला सुचत नािी असा (मी) आशर् आड िा ‘जड’ म्िर्जे (अचेतन असल्यामुळे) कोर्ाला 
किाची र्गरज आिे याचे ज्ञान ज्याच्या शठकार्ी असरे् असंभवनीय आिे असा. म्िर्ूनच जड म्िर्जे थंड, 
म्िर्जे उिेर्गाच्या दािाने न पोळला जार्ारा. तसेच ‘जड’ म्िर्जे थंड पाण्याने युतत असल्यामुळे दुसऱ्याची 
तिान भार्गवनू त्याच्यावर उपकार करू िकर्ारा. या शतसऱ्या (म्िर्जे थंड पाण्याने युतत या) अथाने ‘जड’ 
या िद दाचा ‘तलाव’ या अथािी अन्वय केल्यास पुनरुन्तत िोईल, यासाठी ‘आडाचे शविरे्षर् म्िर्ून’ असे 
वृशत्तकार म्िर्तात.⁴ ‘स्वतुःच्या िततीने’⁵ असे म्िर्ून वृशत्तकार, िे िद दिन्ततमलू ध्वनीचे उदािरर् आिे, 
असे दाखशवतात. 

 
‘मिाप्रलय’– मि म्िर्जे आनंदोत्सव. त्या आनंदोत्सवाचा ‘आ’ म्िर्जे सर्गळ्या बाजंूनी लोप 

झाला आिे ज्यामध्ये, अिी िोकजनक पशरन्स्थशत⁶ उत्पन्न झाली असताना. ‘धरर्ी’ म्िर्जे राज्याची 
जबाबदारी, ती धारर् करण्यास म्िर्जे प्रजाजनाचें सान्त्वन करण्यास तूच ‘िरे्ष’ म्िर्जे उरलेला आिेस, 
या इततया अथाने या वातयाचा अथण पूर्णपरे् ध्यानात आल्यावर कल्पान्त िोण्याचे वळेी शदग्र्गज वर्गैरेंचािी 



नाि झाला असताना पृर्थवीतलाचा भार पेलू िकेल असा म्िर्जे एकटा नार्गराज िरे्षच (तू आिेस) िा 
दुसरा⁷ व्यंग्य अथं प्रत्ययास येतो. 

 
िीपा 

 
१) जड– लककतणव्यतामूढ िे झाले बोलर्ाराचे शविरे्षर्. अथात आडालािी, कोर्ास काय िव े िे कळत 
नसल्याने त्यालािी जड (म्िर्जे अचेतन) म्िर्ता येईल, पर् संस्कृतमध्ये ड व ल यातं फरक मानू नये 
असा संकेत असल्याने जडिः = जलिः = जलवान् म्िर्जे ‘थंड पाण्याने भरलेला’ असा आडाकडे जोडता 
येर्ारा अथण मार्गािून प्रतीत िोतो. तलावाकडे िे शविरे्षर् लावावयाचे नािी, कारर् ‘स्वच्छ जलाने शनभणर’ 
असे तलावाचे शविरे्षर् आिेच, पुन्िा ‘पाण्याने भरलेला’ असे म्िटल्यास ती पुनरुन्तत िोईल. ‘जड’ या 
िद दाचे लोचनात साशंर्गतलेले पशिले दोन व्यंग्याथण तलावाकडेिी लावता येतील, पर् शतसरा अथण मात्र 
लावता येर्ार नािी. 
 
२) ‘लसिनाद’ िे िर्षणवधणन राजाच्या सेनापतीचे नाव आिे. (िर्षणचशरत, शनर्णयसार्गर आवृशत्त, पृ. १२७) 
 
३) िे सिा प्रकार म्िर्जे अनुरर्नरूपव्यगं्य ध्वनीच्या िद दिन्ततमलू, अथणिन्ततमलू कशवप्रौढोन्ततशनष्पन्न, 
अथणिन्ततमलू स्वतुःसंभवी या तीन प्रकाराचें प्रत्येकी पदप्रकाि व वातयप्रकाि िे शमळून एकूर् सिा. 
 
४) पुनरुन्तत किी, यासाठी वरील १ ली टीप पािा. प्रस्तुत श्लोकातील आियािी उद द्योत २, प्रथम खंड, 
“अलंकारध्वनीची उदािररे्” वरील ‘एकवळे एखाद्यावन प्रदेिात’ इ. र्गाथेचा आिय शमळता जुळता आिे. 
‘माझ्यापेक्षा एखादा तलाव लकवा आडिी बरा’ असा व्यशतरेकालंकारिी यातून ध्वशनत िोत आिे. 
 
५) स्वतुःच्या िततीने म्िर्जे ‘जड’ िा िद द द्व्यथी असल्यामुळे. 
 
६) िी िोकजनक पशरन्स्थशत म्िर्जे प्रभाकरवधणन राजाचा झालेला मतृ्यु. 
 
७) रूपक या स्वरूपाचा. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
अस्यवै कववप्रौढोस्क्तमािवनष्ट्पन्नशरीरस्याथगशक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हवरववजये— 
 
चूअकुंरावअंसं छिपसरमह्धमिहरसुरामोअ ं। 
असमास्प्पअ ं [िेमचंद्राच्या ‘काव्यानुिासना’ त पृ. ७९ येथे अपिावमअ ं असा पाठ आढळतो.] वप गवहअ ं कुसुमसरेि 

महुमासलच्छीऍ [कािी आवृत्तीमधील लस्च्छमुहम् याऐवजी िेमचदं्राच्या काव्यानुिासनातील लच्छीऍ मुहं या पाठाचा स्वीकार केला आिे, 

कारर् त्यामुळे शितीय पादाप्रमारे् चतुथण पादातिी २० मात्रा िोतात.]मुहं । 
 
अि ह्यसमर्तपतमवप कुसुमशरेि मधुमासलक्ष्म्या मुखं 

गृहीतवमत्यसमर्तपतमपीत्येतदवस्थावभधावयपदमथगशक्त्या कुसुमशरस्य बलात्कारं प्रकाशयवत । 



अिैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृतं प्राक् ‘सजे्जइ सुरवहमासो’ इत्यावद । अि सज्जयवत 
सुरवभमासो न तावदपगयत्यनङ्गाय शरावनत्यय ं वाक्याथग: कववप्रौढोस्क्तमािवनष्ट्पन्नशरीरो 
मन्मथोन्माथकदनावस्था ंवसन्तसमयस्य सूचयावत । 

 
ध्वन्यालोक 

 
याच ध्वनीच्या प्रकारामध्ये वाच्याथण केवळ कशवकल्पनेने शनर्ममलेला असताना त्या ध्वनीच्या 

‘अथणिन्ततमलू’ प्रकारातील व्यंग्याथण िा पदातून प्रकाशित िोतो, त्याचे िशरशवजयामध्ये¹ असलेले पुढील 
उदािरर्- 

 
“आम्राच्या पल्लवानंी अलंकृत, तसेच थाटामाटाचा वसतंोत्सव सुरू झाल्याने मदनदेव आपला 

प्रभाव सवणत्र र्गाजवीत असलेले मधुमासलक्ष्मीचे मुख (प्रारंभ) (दुसरा अथण–मशदरेचा मोिक र्गधं असलेले 
मुख म्िर्जे वदन) शतने आपल्यापढेु अपणर् केले नसले, तरी मदनाने आपल्या ताद यात ाेतले.” 

 
‘वसंतलक्ष्मीने आपले मुख अपणर् केले नसतानािी मदनाने त्याचा ताबा ाेतला’ या वातयातले’ 

अपणर् केले नसतानािी’ िे िद द त्याचं्या अथाच्या सामर्थयाने मदनामुळे (िठकामुकाकडून नववधूवर केला 
जार्ारा) बलात्कार सुचशवतात. (अपणर् केले नसतानािी) िे िद द मुखाची, ‘पुढे केलेले नसरे्’ िी अवस्था 
अशभधेने प्रशतपादन कशरतात. 

 
याच प्रकारात व्यगं्याथण वाक्यातून प्रकाशित िोतो, याचे उदािरर् मारे्ग (प्रथम खंड “उद द्योत – २ 

उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमलू ‘अनुरर्नरूप’ ध्वनीचे दोन प्रकार” वर शदलेले) 
‘वसंतऋतु मदनासाठी’ … इ. िे िोय. या उदािर्ातले ‘वसंत ऋतु बार् नुसते सज्जच करीत नािी, तर ते 
मदनाच्या स्वाधीनिी करीत आिे’ िा संपूर्ण वातयाचा अथणकशवकल्पनेतच ितय आिे. िा अथण ‘वसंतऋतु िा 
मदनामुळे उत्पन्न िोर्ारी व मनाला बेचनै आशर् क्षुद ध करून सोडर्ारी अवस्था शनमार् कशरतो’ असे 
सुचशवतो. 

 
लोचनम् 

 
चूताङ् कुरावतंसं क्षिप्रसरमहाघगमनोहरसुरामोदम् । 
महाघेि उत्सवप्रसरेि मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमोदश्चमत्कारो यि तत् । अि महाघगशब्दस्य 

परवनपातिः, प्राकृते वनयमाभावात् । छ ि इत्युत्सविः । 
 
असमर्तपतमवप गृहीतं कुसुमशरेि मधुमासलक्ष्मीमुखम्   
 
मुखं प्रारम्भो वक्िं च । ति सुरामोदयुक्तं भववत । मध्वारम्भे कामवश्चत्तमावक्षपतीत्येतावानयमथगिः 

कववप्रौढोक्त्याथान्तरव्य्जककिः सम्पावदतिः । अि कवववनबद्धवक्तृप्रौढोस्क्तशरीराथगशक्त्युद भवे 
पदवाक्यप्रकाशतायामुदाहरििय ं न दत्तम् । ‘प्रौढोस्क्तमािवनष्ट्पन्नशरीरिः सम्भवीस्वतिः’ इवत 
प्राच्यकावरकाया इयतैवोदाहृतत्वं भवेवदत्यवभप्रायेि । ति पदप्रकाशाता यथा– 

 



–सत्य ंमनोरमािः कामािः सत्य ंरम्या ववभूतयिः । 
तकतु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं वह जीववतम्   
 
इत्यि कववना यो ववरागी वक्ता वनबद्धस्तत्प्रौढोक्त्य । जीववतशब्दोऽथगशस्क्तमूलतयेदं ध्वनयवत–

सवग एवामी कामा ववभूतयश्च स्वजीववतमािोपयोवगनिः, तदभावे वह सद वभरवप तैरसिूपताप्यते । तदेव च 
जीववतं प्रािधारिरूपत्वात्प्रािवृत्तशे्च चाञ्चल्यादनास्थापदवमवत ववषयेषु वराकेषु तक दोषोद्धोषिदौजगन्येन, 
वनजमेव जीववतमुपाल्यम् । तदवप च वनसगगचञ्चलावमवत न सापराधवमत्येतावता गाढं वैरा्यवमवत । 
वाक्यप्रकाशता यथा– ‘वशखवरवि’ इत्यादौ । 

 
लोचन 

 
‘आम्राच्या पल्लवानंी अलंकृत’ – थाटामाटाचा उत्सव सुरू झाल्याने मन शवचशलत करर्ाऱ्या 

रूपसुंदर देवाचा म्िर्जे मदनदेवाचा आमोद म्िर्जे चमत्कार म्िर्जे आियणकारक प्रमाक् ज्यात आिे 
असा (वसंतलक्ष्मीचा प्रारंभ). 

 
र्गाथेतील ‘क्षर्प्रसर’ इ. समासात ‘मिााण’ िद द उत्तरपद म्िर्ून योशजला आिे. कारर् प्राकृतात 

समासातील ाटक पदाचं्या क्रमाबाबत शनयम नसतो. ‘छर्’ (क्षर्) म्िर्जे उत्सव. ‘शतने आपल्यापढेु अपणर् 
केले नसले तरी’ इ.– मुख म्िर्जे (१) प्रारंभ आशर् (२) वदन. आशर् ते (म्िर्जे काशमनीचे वदन) 
मशदरेच्या र्गधंाने युतत असते. वसंत ऋतूच्या प्रारंभी मदन मनात खळबळ उत्पन्न कशरतो, िा इतका (साधा, 
सरळ) अथण प्रस्तुत पद्यामध्ये कवीने कल्पनािन्तत योजून केलेल्या वर्णनामुळे² दुसरा अथण³ सूशचत 
करण्यास समथण झाला आिे. या शठकार्ी कशवशनर्ममत पात्राच्या कल्पनेने वर्मर्लेला वाच्याथण ज्यात असतो 
असा अथणिन्ततमलू ध्वशन पदातून व वातयातून प्रकाशित िोतो, या दोन प्रकाराचंी उदािररे् (वृशत्तकारानंी) 
शदली नािीत. कारर् ‘दुसरा वस्तुरूप अथण’ इ. पूवी⁴ येऊन रे्गलेल्या काशरकेची आतापयंत शदली इतकी 
उदािररे् पुरेिी आिेत, िा वृशत्तकाराचंा अशभप्राय. तो व्यंग्याथण पदातून प्रकाशित िोतो याचे उदािरर्– 

 
‘खरे आिे की, उपभोग्य शवर्षय⁵ मनाला भरुळ पाडतात. ऐश्वयण मनाला सुखशवते िेिी खरे. पर् 

जीशवत िे यौवनाच्या मदाने धंुद झालेल्या ललनाचं्या शतरप्या कटाक्षपाताप्रमारे्च चंचल असते. (याला 
कोर् काय करर्ार?)’ 

 
िा श्लोक कवीने ज्या शवरतत वतत्याच्या तोंडी ाातला आिे त्या शवरतत वतत्याने जी कल्पनारम्य 

उपमा शितीयाधात शदली आिे, त्या उपमेमुळे ‘जीशवत’ िा िद द अथणिततीने पुढील आिय सुचशवतो– िे सवण 
उपभोर्गावसेे वाटर्ारे शवर्षय आशर् ऐश्वयण िी फतत आपले मानवी जीशवत सुखमय करण्याच्या उपयोर्गाला 
येर्ारी आिेत. कारर् जीशवताचाच नाि झाला तर या र्गोष्टी असूनिी नसल्यासारख्या िोतात. आशर् तेच 
जीशवत केवळ प्रार्धारर् कररे् याच स्वरूपाचे असल्यामुळे आशर् प्रार्ाचें अन्स्तत्व िे अन्स्थर असल्यामुळे 
ते जीशवत (शववकेी मार्साच्या दृष्टीने) मुळीच लकमत देण्याच्या लायकीचे नािी, म्िर्ून शबचाऱ्या शवर्षयानंा 
नाव े ठेवण्याचा वाईटपर्ा दाखशवण्यात काय अथण आिे? त्यापेक्षा दोर्ष द्यावयाचा असेल तर तो आपल्या 
जीशवतालाच द्यावयास िवा. पर् ते जीशवतिी स्वभावतुःच चंचल असल्यामुळे त्याचा कािीच दोर्ष नािी. या 
सवण र्गोष्टी शवचारात ाेतल्यास वैराग्यच जास्त जास्त दृढ िोत जाते. ध्वनीचा तो प्रकार⁶ वातयातून प्रकाशित 
िोतो याचे उदािरर् म्िर्जे मारे्ग शदलेले⁷ ‘िे तरुशर्!’ इ. 



िीपा 
 

१) सवणसेनकृत प्राकृत भारे्षतले काव्य. ‘वक्रोन्ततजीशवत’ या गं्रथात कुतकानेिी सवणसेनाचा उल्लेख केला 
आिे. पािा, ‘वक्रोन्ततजीशवत’ १ ला उन्मेर्ष, काशरका ५२ वरील वृशत्त. शिवाय पािा, शितीय खंड काशरका 
११ वरील वृत्तीतील ‘सवणसेन’ िद दावरील टीप २ री. 
 
२) कल्पनािन्तत योजून केलेले वर्णन म्िर्जे ‘अपणर् केले नसतािी ताद यात ाेतले’ यामधील ‘शवभावना’ 
अलंकार. ‘शवभावना’ अलंकाराचे लक्षर् म्िर्जे ‘कारर् नसले तरी कायण ाडून आले’ असे वर्णन. उदा. 
‘सुंदर तरुर्ी शववकेी तरुर्ाचंीशि हृदये िस्त्र न वापरताच शवदीर्ण कशरतात.’ 
 
३) दुसरा अथण म्िर्जे वसतंऋतूमध्ये कामी पुरुर्ष नवोढा वधूचे मोा ा आवरे्गाने चुबंन व्रतात, िा अथण. 
 
४) उद द्योत २, काशरका २४. या काशरकेत फतत प्रौढोन्तत’ इतकेच म्िटले आिे. शतचे कशवप्रौढोन्तत व 
कशवशनबद्धवततृप्रौढोन्तत िे दोन प्रकार काशरकेत साशंर्गतले नसून वृत्तीत साशंर्गतले आिेत. तेव्िा केवळ 
काशरकेच्या दृष्टीने कशवशनबद्धवततृप्रौढोन्तत या, वृत्तीतच साशंर्गतलेल्या प्रकाराची उदािररे् देण्याची 
आवशयकता वृशत्तकारानंा वाटली नािी. 
 
५) पुढे ३–३० या काशरकेनंतर वृत्तीमध्ये िा श्लोक शदलेला आिे. मात्र त्यात कामािः या ऐवजी रामािः असा 
पाठ आिे. 
 
६) तो प्रकार म्िर्जे कशवशनबद्धवततृप्रौढोन्ततशनष्पन्न अथणिन्ततमूल प्रकार. 
 
७) पािा, प्रथमखंड “उद द्योत – १ ध्वनीचे दोन प्रकार” वरील (लोचनातील)’ आशर् एका पे्रमी वतत्याने 
इ. वातय. ‘तेथे िे तरुशर्!’ इ. पद्य स्थूलमानाने शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीचे उदािरर् म्िर्ून शदले िोते. तो 
प्रसंर्ग त्या ध्वनीचे बारीकसारीक प्रकार सारं्गण्याचा नव्िता. ते प्रकार आता साशंर्गतले जात आिेत. 
 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
स्वतिः सम्भववशरीराथगशक्त्युद भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा– 
 
वाविअअ हस्त्थदंता कुत्तो अम्हाि व्घवकत्ती अ । 
जाव लुवलआलअमुही घरस्म्म पवरसक्कए सुण्हा   
 
अि लुवलतालकमुखीत्येतत्पदं व्याधवध्वािः स्वतिः सम्भाववतशरीराथगशक्त्या सुरतक्रीडासस्क्तं 

सूचयत्तदीयस्य भतुगिः सततसम्भोग क्षामता ंप्रकाशयवत । 
 
तस्यवै वाक्यप्रकाशता यथा– 
 



वसवहवपच्छकण्िऊरा वहुआ वाहस्स गस्व्वरी भमइ । 
मुत्ताहलरइअपसाहिािॅं मज्झे सवत्तीिं   
 
अनेनावप वाक्येन व्याधवध्वािः वशवखवपच्छकिगपूराया नवपवरिीतायािः कस्यावश्चत्सौभा्यावतशयिः 

प्रका्यते । तत्सम्भोगैकरतो मयरूमािमारिसमथगिः पवतजात इत्यथप्रकाशनात् तदन्यासा ंवचरपवरिीताना ं
मुक्तारतलरवचतप्रसाधनाना ं दौभा्यावतशयिः ख्याप्यते । तत्सम्भोगकाले स एव व्याधिः 
कवरवरवधव्यापारसमथग आसीवदत्यथगप्रकाशनात् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
वाच्याथण व्यविारात संभवर्ारा असताना ‘अथणिन्ततमूल’ ध्वशन एका पदातूनिी प्रकाशित िोऊ 

िकतो याचे उदािरर्– 
 
“बाबा सौदार्गरा! शजचे केि तोंडावर इतस्ततुः शवखुरले आिेत अिी सुनबाई जोवर या ारात इकडे 

शतकडे तोऱ्याने संचार करीत आिे, तोवर, आमच्या जवळ िन्स्तदंत आशर् वाााची कातडी कुठली 
असायला?” 

 
या उदािरर्ातल्या, ‘शजच्या तोंडावर केसाचं्या बटा इतस्ततुः शवखुरल्या आिेत अिी’ या अथाच्या 

‘लुशलतालकमुखी’ या पदाचा वाच्याथण लौशकक सृष्टीत सभंवनीय आिे, आशर् ते शविरे्षर् त्या वाच्याथाच्या 
सामर्थयाने (नखरेल) सुनेची प्रर्यक्रीडेशवर्षयीची आसन्तत सुचवनू शतचा नवरा सतत संभोर्गामुळे क्षीर् 
झाला आिे (आशर् म्िर्नू तो अलीकडे शिकारीसाठी बािेर पडू िकत नािी) िे प्रकाशित करीत आिे. 

 
िाच प्रकार वातयातून प्रकाशित िोत असतानाचे उदािरर्– 
“मोरशपसाचंी कर्णभरू्षरे् ल्यालेली पारध्याची पत्नी मोत्याचें दाशर्गने अंर्गावर ाातलेल्या सवतींच्या 

मध्ये मोा ा शदमाखाने लिडते.” 
 
यािी वातयामुळे मोरशपसाचंी कर्णभरू्षरे् ल्यालेल्या कोर्ा नवशववाशित व्याध पत्नीचा शविरे्ष 

आकर्षणकपर्ा प्रकाशित िोत आिे. पशत केवळ शतच्या सभंोर्गाचीच अशभलार्षा करर्ारा. त्यामुळे त्याच्यात 
फतत मोरच मारण्याची ताकद उरली आिे असा अथण प्रकट झाल्यामुळे शववाि िोऊन बरेच शदवस झालेल्या 
आशर् अंर्गावर मोत्याचें दाशर्गने ाालून शमरवर्ाऱ्या सवती आपल्या पतीला शिच्या इततया आकृष्ट करू 
िकल्या नािीत िे सुचशवले जात आिे. कारर् तोच पारधी त्याचं्यािी रममार् िोत असताना मोठमोठे ित्ती 
मारू िकत िोता² असा अथण (व्यजंनेने) शनष्पन्न िोतो. 

 
लोचनम् 

 
वाविजक हस्स्तदन्तािः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च । 
यावल्लुवलतालकमुखी गृहे पवरष्ट्वक्कते स्नुषा   इवत छाया । 
 



सववभ्रमं चंक्रम्यते । अि लुवलतेवत स्वरूपमािेि ववशेषिमववलप्ततया च हस्स्तदन्ताद्यनाहरिं 
सम्भाव्यवमवत वाक्याथगस्य तावत्येव न कावचदनुपपवत्तिः । 

 
वसवहवपच्छेवत । पूवगमेव योवजता गाथा । 
 
लोचन 
 
‘बाबा सौदार्गरा!’ इ.– इकडे शतकडे तोऱ्याने संचार करीत आिे. म्िर्जे नखरेलपर्ाने एकसारखी 

ारात शमरवीत आिे. या र्गाथेत ‘शजच्या तोंडावर केसाचं्या बटा शवखुरलेल्या आिेत’ िे वर्णन अर्गदी 
वस्तुन्स्थतीला धरून आिे³ आशर् सुंदर बायको शमळाल्याच्या र्गवामुळे (ाराच्या बािेर पडून) पारध्याने 
िन्स्तदंत वर्गैरे न आर्रे् िे अर्गदी संभवनीय आिे⁴ म्िर्ून या वर्णनात वातयाथण सुसंर्गतपरे् लार्गण्यात कािी 
अडचर् येत नािी. (कारर् संपूर्ण वातय िे स्वतुःसंभवी आिे.) 

 
मोरशपसाचंी इ. –या र्गाथेचे शववरर् पूवीच (म्िर्जे प्रथमखंड, “उद द्योत – २ उभयिन्ततमूल 

ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमूल ‘अनुरर्नरूप’ध्वनीचे दोन प्रकार ”वर) करण्यात आले आिे. 
 

टीपा. 
 
१) सवणसेनकृत प्राकृत भारे्षतले काव्य. ‘वक्रोन्ततजीशवत’ या गं्रथात कंुतकानेिी सवणसेनाचा उल्लेख केला 
आिे. पािा, ‘वक्रोन्ततजीशवत’, १ ला उन्मेर्ष, काशरका ५२ वरील वृशत्त. 
 
२) पािा, प्रथमखंड “उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमलू ‘अनुरर्नरूप’ध्वनीचे दोन प्रकार ”, 
वरील ‘मोरशपसाचंी कर्णभरू्षरे्’… इ. श्लोक व त्यावरील लोचन. ‘ित्तीच्या र्गंडस्थळात मोत्ये असतात’ असा 
कशवसंकेत आिे. 
 
३) म्िर्जे या वर्णनात कशवकल्पनेचा मुळीच उपयोर्ग केलेला नािी. 
 
४) म्िर्जे येथेिी कोर्त्यािी कशवकल्पनेचा वापर नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
ननु ध्ववनिः काव्यववशेष इत्युक्तं, तत्कथं तस्य पदप्रकाशता । काव्यववशेषो वह 

वववशष्टाथगप्रवतपवत्तहेतुिः शब्दसन्दभगववशेषिः । तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदाना ं
स्मारकत्वेनावाचकत्वात् । उच्यतेस्यादेष दोषिः, यवद वाचकत्वं प्रयोजकं ध्ववनव्यवहारे स्यात् । न त्वेवम्; 
तस्य व्य्जककत्वेन व्यवस्थानात् । तक च काव्याना ं शरीरािावमव संस्थानववशेषावस्च्छन्नसमुदायसाध्यावप 
चारुत्वप्रतीवतरन्वयव्यवतरेका्या ंभागेषु कल्प्यत इवत पदानामवप व्य्जककत्वमुखेन व्यवस्स्थतो ध्ववनव्यवहारो 
न ववरोधी । 

 
‘अवनष्टस्य श्रुवतयगिदापाद्यावत दुष्टताम् । 



श्रुवतदुष्टावदषु व्यक्तं तिवदष्टस्मृवतगुगिम्   १   
 
पदाना ंस्मारकत्वेऽवप पदमािावभावसनिः 
तेन ध्वनेिः प्रभेदेषु सवेष्ट्वेवास्स्त रम्यता   २   
 
ववस्च्छवत्तशोवभनैकेन भूषिेनेव कावमनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वगवनना भावत भारती  ’ 
 
इवत पवरकरश्लोकािः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
पर् काय िो, तुम्िी ध्वशन म्िर्जे एक शविरे्ष प्रकारचे ‘काव्य’ आिे असे म्िर्ता, मर्ग तो पदातून 

कसा प्रकाशित िोईल? कारर् शविरे्ष प्रकारचे काव्य म्िर्जे शवशिष्ट अथाचा बोध करून देर्ारा एक शवशिष्ट 
प्रकारचा ‘िद दसमूि’¹ िोय. तेव्िा ध्वशन (सुट्या) पदातून प्रकाशित िोतो असे मानल्यास ‘शविरे्ष प्रकारचे 
काव्य’ या संजे्ञची उपपशत्त लार्गर्ार नािी. कारर् पदे िी ‘स्मारक’ असल्यामुळे ‘वाचक’ असत नािीत.² 

 
याचे उत्तर असे–जर ध्वशन िे नाव (पदाचं्या) वाचकत्वावर अवलंबून असते, तर (पदे वाचक 

नसल्याने ध्वशन िा पदातून प्रकाशित िोर्ार नािी) िा दोर्ष उत्पन्न झाला असता. पर् ध्वशन या नावाला 
वाचकत्व िे कारर्ीभतू नािीच! कारर् ध्वशन िा व्यंजकत्वावर अलंबून आिे. शिवाय असे की, काव्यातून 
प्रतीत िोर्ारे सौंदयण िे िरीराच्या सौंदयाप्रमारे्च शवशिष्ट ठेवर्ीने परस्परािंी सबंद्ध असलेल्या (पदरूपी) 
अवयवाचं्या समुदायातूनच³ प्रतीत िोर्ारे असले, तरी ते अन्वय व व्यशतरेक⁴ या उपायामुंळे अवयवाचं्या 
शठकार्ी असते, असे माशनले जाते. म्िर्ून वातयाचे अवयव असर्ारी पदेदेखील व्यंजक असल्यामुळे त्या 
पदातूंन ध्वशन प्रकाशित िोतो असे म्िटल्याने कािी शबाडर्ार नािी. 

 
“ज्याप्रमारे् श्रशुतदुष्टाशद⁵ दोर्ष असलेल्या काव्यामंधील एखादे दुसरेच अशनष्ट पद ऐकल्याने सवण 

काव्यात दोर्ष उत्पन्न िोतो, त्याप्रमारे् इष्ट अथाचे (व्यगं्याथाचे) स्मरर्देखील त्या सवण उदािरर्ात रु्गर्वत्ता 
शनमार् करू िकते. 

 
त्यामुळे पदे िी स्मारकच असली, तरीसुद्धा केवळ (सुट्ट्ट्या) पदातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या ध्वनीच्या 

सवणच प्रकारातं, रम्यता येऊ िकते. 
 
िोशभवतं अिा एका अलंकारामुळेिी ज्याप्रमारे् एखादी सुंदरी िोभनू शदसते, त्याप्रमारे् एका 

पदातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या व्यंग्याथामुळेिी सत्कवीची वार्ी मनोिर वाटते.” 
 
िे झाले या शववचेनाचे तात्पयण थोडतयात सारं्गर्ारे श्लोक. 
 
 
 



लोचनम् 
 
नस्न्ववत । समुदाय एव ध्ववनवरत्यि पके्ष चोद्यमेतत् । तद भावशे्चवत । काव्यववशेषत्ववमत्यथगिः । 

अवाचकत्वावदवत यदुक्तं सोऽयमप्रयोजको हेतुवरवत च्छलेन तावद्दशगयवत स्यादेष दोष इवत । एवं छलेन 
पवरहृत्य वस्तुवृत्तनेावप पवरहरवत तक चेवत । यवद परो ब्रयूात् – न मया अवाचकत्वं ध्वन्यभावे हेतूकृतं तक 
तूक्तं काव्य ं ध्ववनिः । काव्यं चानाकाङ् क्षप्रवतपवत्तकावर वाक्य ं न पदवमवत तिाह सत्यमेवं, तथावप पदं न 
ध्ववनवरत्यस्मावभरुक्तम् । अवप तु समुदाय एव तथा च पदप्रकाशो ध्ववनवरवत प्रकशपदेनोक्तम् । ननु पदस्य 
ति तथाववधं सामथ्यगवमवत कुतोऽखण्ड एव प्रतीवतक्रम इत्याशङ्गक्याह–काव्यानावमवत । उक्तं वह 
प्रास््ववेककाले ववभागोपदेश इवत । 

 
ननु भागेषु पदरूपेषु कथं सा चारुत्वप्रतीवतरारोपवयतंु शक्या? तावन वह स्मारकाण्येव । ततिः वकम्? 

मनोहावरव्यङ्गयाथगस्मारकत्वावद्ध चारुत्वप्रतीवतवनबन्धनत्वं केन वायगते । यथा श्रुवतदुष्टानां 
पेलवावदपदानामस्यपेलाद्यथं प्रवत न वाचकत्वम् । अवप तु स्मारकत्वम् । तिशाि चारुस्वरूपं काव्यं 
श्रुवतदुष्टम् । ति श्रुवतदुष्टत्वमन्वयव्यवतरेका्या ं भागेषु व्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेऽपीवत । तदाह–
अवनष्टस्येवत । अवनष्टाथगस्मारकस्येत्यथगिः । दृष्टतावमत्यचारुत्वम् । गुिवमवत चारुत्वम् । एवं दृष्टान्तमवभधाय 
पादियेि तुयेि दाष्टास्न्तकाथग उक्तिः । अधुनोपसंहरवतपदानावमवत । यत एववमष्टस्मृवतश्चारुत्वमावहवत 
तेन हेतुना सवेंषु प्रकारेषु वनरूवपतस्य पदमािावभावसनोऽवप पदप्रकादास्यावप ध्वने रम्यतास्स्त 
स्मारकत्वेऽवप पदानावमवत समन्वयिः । अवपशब्दिः काकावक्षन्यायेनोभयिावप सम्बध्यते । अधुना 
चारुत्वप्रतीतौ पदस्यान्वयव्यवतरेकौ दशगयवत –ववस्च्छत्तीवत   १   

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो’, इ.– ‘शवशिष्ट धमानी युतत असा िद दसमिू िाच ध्वशन’ असे जे मत (काशरका १३, 

उद द्योत १ मध्ये) साशंर्गतले, त्याचा आधार ाेऊन ‘पर् काय िो’ इ. िद दानंी िा आके्षप ाेतला जात आिे. 
‘तसे असरे्’ म्िर्जे शवशिष्ट प्रकारचे काव्य असरे् िा धमण, असा अथण.⁶ ‘पदे िी वाचक असू िकत नािीत 
म्िर्ून’ असा जो पूवणपक्षाने िेतू साशंर्गतला, तो इष्टशसशद्ध करू िकर्ारा िेतु नसून िेत्वाभास आिे िे 
वृशत्तकार ‘तर िा उत्पन्न दोर्ष झाला असता’ इ. वातयाने िद दच्छलाचा अवलंब करून दाखवीत आिेत. 
याप्रमारे् िद दच्छलाच्या िारे प्रशतपक्ष्याच्या आके्षपाचे खंडन केल्यावर (िद दच्छलाचा आश्रय न करता 
म्िर्जे) वस्तुतुः सुद्धा, वृशत्तकार आके्षपाचे ‘शिवाय असे की’ इ. वातयाने खंडन कशरतात. यावर जर तो 
पूवणपक्षी म्िरे्ल की, “पदे िी वाचक नसतात िे कारर् ‘ध्वशन नािी’ असे शसद्ध करण्यासाठी मी पुढे केलेले 
नािी. पर् (तुम्िी) ‘काव्याला’ ध्वशन म्िटलेले आिे (व ते मलािी मान्य आिे) आशर् काव्य म्िर्जे तर पूर्ण 
अथाचा⁷ बोध करून देर्ारे वातय िोय, ‘पद’ नव्िे!” तर त्यावर (शसद्धान्त्याचे) उत्तर असे की, िे खरे 
आिे,⁸ पर् ‘पद म्िर्जे ध्वशन’ असे आम्िी कोठेिी म्िटलेले नािी, तर पूर्ाथणबोधक िद दसमूिालाच 
(म्िर्जे वातयालाच) आम्िी ‘ध्वशन’ म्िर्तो. आशर् असे असल्यामुळे ‘पदप्रकाि’ यातील ‘प्रकाि’ या 
िद दाने ‘तो ध्वशन (वातयाचा ाटक असर्ाऱ्या) पदातून प्रकाशित िोतो’ असेच वृशत्तकारानंी म्िटले आिे. 
‘पर् काय िो, पदाच्या शठकार्ी तिा प्रकारचे म्िर्जे ध्वशन प्रकाशित करण्याचे सामर्थयण असते, िे कसे काय 
जुळर्ारे आिे? कारर् व्यंग्याथाचा बोध वातयातून, अखंडपरे्च िोतो!’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतला 
‘काव्यातून प्रतीत िोर्ारे’ इ. वातयाने उत्तर देतात. कारर् पूवी⁹ साशंर्गतलेच िोते की, िास्त्रीय दृष्ट्या 
शवश्लेर्षर् करण्याचे वळेी व्यंग्याथाच्या शवभार्गाचंा शनदेि करण्यात येतो. 



िकंा–पर् काय िो, संपूर्ण वातयातून िोर्ारी सौंदयाची प्रतीशत त्या वातयाचे ‘पद’ या स्वरूपाचे जे 
भार्ग, त्याचं्यावर बळेच किी लादता येईल? कारर् पदे िी केवळ ‘स्मारकच’ असतात!¹⁰ उत्तर-बरे, 
(तुमच्या म्िर्ण्याप्रमारे्) पदे िी स्मारकच मानली, तरी काय शबाडले? पदे िी मनाला आनंद देर्ाऱ्या 
व्यंग्य अथाचे स्मरर् करून देर्ारी असल्यामुळे¹¹ ती पदे सौंदयाची प्रतीशत ाडशवण्यास कारर्ीभतू िोतात, 
िे कसे काय नाकारता येईल? जसे– ‘पेलव’ वर्गैरे ‘श्रुशतदुष्ट’ पदे असभ्य अिा ‘वृर्षर्’ वर्गैरे अथाची वाचक 
नसतात, तर (केवळ) स्मारकच असतात. आशर् त्या स्मरर्ामुळे (इतर दृष्टींनी) रम्य असलेले सवण काव्यच 
‘श्रुशतदुष्ट’ दोर्षाने मशलन िोते. आशर् तो ‘श्रुशतदुष्ट’ दोर्ष अन्वय व व्यशतरेक याचं्या आधारे¹² ज्याप्रमारे् त्या 
काव्याच्या शवशिष्ट भार्गात आिे असे समजण्यात येते, त्याप्रमारे्च येथेिी समजाव े(म्िर्जे रम्य असा संपूर्ण 
वातयाचा व्यगं्याथणिी पदावंर आरोशपत केला जातो.) म्िर्नू वृशत्तकार ‘एखादे दुसरेच अशनष्टपद ऐकल्याने’ 
इ. म्िर्तात. ‘अशनष्ट (पद)’ याचा अथण असभ्य अथाचे स्मरर् करून देर्ारे (पद). ‘दोर्ष म्िर्जे 
असुंदरपर्ा. रु्गर्वत्ता म्िर्जे सौंदयण. याप्रमारे् पशिल्या सारािंात्मक श्लोकाच्या पशिल्या तीन चरर्ाचं्या 
िारे दृष्टान्त शदल्यावर उरलेल्या चौर्थया चरर्ाच्या िारे ज्या शवर्षयाच्या बाबतीत तो दृष्टान्त शदला, तो प्रस्तुत 
शवर्षय साशंर्गतला आिे. आता ‘पदे िी स्मारकच असली’ इ. दुसऱ्या श्लोकाने वृशत्तकार प्रस्तुत शवर्षयाचा 
उपसंिार कशरतात. ज्या अथीं इष्ट अिा व्यंग्य अथाचे स्मरर्िी सौंदयण शनमार् कशरते, त्या अथी पदे िी जरी 
केवळ स्मारकच असली तरी आतापयंत वर्मर्लेल्या सवणच प्रकारातं केवळ पदातूनच प्रकाशित िोर्ाऱ्या 
म्िर्जे ‘पदप्रकाि’ ध्वनीच्या सवणच प्रकारातं रमर्ीयता उत्पन्न िोते, असा अन्वय व अथण लावावा. 
‘तरीसुद्धा’ िा िद द काकाशक्षन्यायाने¹³ दोन्िीकडेिी¹⁴ लावावयाचा आिे. आता सारािंात्मक श्लोकापंैकी 
शतसऱ्या श्लोकाने अन्वय व व्यशतरेक¹⁵ यामुंळे पदे िी संपूर्ण काव्यातून िोर्ाऱ्या सौंदयणप्रतीतीला किी 
कारर्ीभतू िोतात िे वृशत्तकार ‘िोशभवतं अिा’ इ. श्लोकाने सारं्गत आिेत. 

 
िीपा 

 
१) अखंडवातयाथणस्फोटवादी वैयाकरर् व त्यानंा अनुसरर्ारे वदेातंी व प्राभाकर मीमासंक िे ‘सबधं 
वातयातच वाचकत्व असते,’ असे म्िर्तात. त्याचं्या मते पदानंा वाचकत्वाच्या दृष्टीने वातयािून वरे्गळे 
अन्स्तत्व नािी. म्िर्नूच पदे िी अथाची ‘वाचक’ नसतात असे वर म्िटले आिे. 
 

या मतामार्गील युन्ततवाद असा असावा –पदाचंा सकेंत ‘सामान्य’ अथावरच झालेला असतो. 
सपूंर्ण वातयातून ध्यानात येर्ारा अथण िा शवशिष्ट स्वरूपाचा असल्यामुळे त्या शवशिष्ट स्वरूपाच्या अथावर 
त्याचंा संकेत कधीच झालेला नसतो. म्िर्ून पदे शवशिष्टस्वरूपी असलेल्या वातयाथाची वाचक नसतात. 
 

अखंडवातयाथणवादी वैयाकरर्, वदेातंी आशर् प्राभाकर मीमासंक याचं्या मते संपूर्ण वातय िेच 
आपल्या एकूर् अथाचे वाचक असते. पदानंा वातयािून वरे्गळे अन्स्तत्व नािी असेच त्याचें मत असल्याने पदे 
िी वाचक असण्याचा प्रशनच उद भवत नािी. वातयातले एकेक पद जसजसे कानी पडत जाते, तसतसे ते 
आपापल्या अथाची श्रोत्याला केवळ आठवर् करून देते. वातयातले िवेटचे पद ऐकताच संपूर्ण वातय 
आपल्या एकूर् अथाचे वाचक िोते. 
 
२) पूवणपक्ष्याला वस्तुतुः असे म्िर्ावयाचे आिे की ध्वशन िे ‘काव्य’ असल्यामुळे संपूर्ण वातयालाच ध्वशनसंज्ञा 
देता येईल, ती केवळ एका पदाला देता येर्ार नािी, कारर् व्यगं्याथण िादेखील संपूर्ण वातयातूनच प्रतीत 



िोतो, एका सुट्या िद दातून नािी. कारर् सुटी पदे िी जिी संपूर्ण वाच्याथाची वाचक नसतात, तिी ती 
संपूर्ण अथाची व्यंजकिी असू िकत नािीत. 
 

यावर ध्वशनवाद्याचे प्रथम असे उत्तर आिे की, पदाचें ध्वशनत्व िे त्याचं्या वाचकत्वावर अवलंबून 
नसल्याने ‘पदे िी वाचक नसल्यामुळे’ िे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् आमच्या म्िर्ण्याला बाध आर्ीत नािी. वस्तुतुः 
‘वाचकत्व िे ध्वशनव्यविाराला प्रयोजक नािी’ िे म्िर्रे् ‘ध्वशन िा पदप्रकाि नसतो’ िा पूवणपक्ष्याचा आके्षप 
खोडण्यास समथण नािी. ते म्िर्रे् प्रशतपक्ष्याला क्षर्भर र्गप्प बसवावयालाच पुरेसे आिे. म्िर्ून 
अशभनवरु्गप्तानंी अिा उत्तराला ‘छल’ म्िर्जे ‘फसव ेउत्तर’ आिे* असे म्िटले आिे. 
 

याला खरे उत्तर “ध्वशन िा संपूर्ण वातयातूनच प्रकाशित िोत असला, तरी तो प्रकाशित करण्यात 
जेव्िा एखादे शवशिष्ट पद मुख्यतिः जबाबदार असते, तेव्िा त्या ध्वनीला आम्िी ‘पदप्रकाि’ म्िर्तो” िेच 
आिे. 
 
३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘लावण्य’ िे अलंकार लकवा अवयव यािूंन शनराळे” वर उद धृत केलेले 
आंग्लकवी पोप याचे वातय. 
 
४) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’  असत नािी’” वरील टीप १ 
ली. 
 
५) पािा, उद द्योत २, काशरका ११ वी, व प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘श्रुशतदुष्टाशद अशनत्य दोन िृरं्गार व 
तत्सम रस-ध्वनीमध्येच वज्यण’” वरील लोचन. 
 
६) वृत्तीतील ‘तद भाव’ याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘काव्यशविरे्षत्व’ म्िर्जे शवशिष्ट धमांनी युतत असे काव्य 
असरे् असा केला आिे. वृत्तीतील तद्भाव : यापूवीचे शवशिष्टाथणप्रशतपशत्तिेतुुः िद दसंदभणशविरे्षुः िे िद द पाशिले 
म्िर्जे ‘तद भाव’ याचा आनंदवधणनाचं्या मनातील अथण ‘शवशिष्ट अथाचे सूचन करर्ारा िद दसमूि असरे्,’ िा 
असावा असे वाटते. 
 
७) लोचनात ‘अनाकाकं्षप्रशतपशत्त’ असे म्िटले आिे. आकाकं्षा या िद दाच्या अथासाठी प्रथमखंड उद द्योत – 
१  पािा, वरील दुसरी टीप पािा. तेव्िा अनाकाकं्षप्रशतपशत्त म्िर्जे अथामध्ये स्वयंपूर्णता असरे्. एका 
पदामध्ये अथाच्या दृष्टीने स्वयंपूर्णता असू िकत नािी, कारर् नुसते ‘बैल इतकेच म्िटले, तर ‘त्याचें 
काय?’ िी शजज्ञासा, िा अपरेुपर्ा शिल्लक राितो. 
 
८) ‘िे’ म्िर्जे पूर्ण अथाचा बोध करून देर्ारे ‘वातय’ च असू िकते, िे म्हृर्रे्. 
 
९) पूवी म्िर्जे प्रथम खंड, “उद द्योत - १ अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण” टीप १७ मध्ये. 
 
१०) िे आम्िी नुकतेच, वर म्िटले आिे. 
 



११) वस्तुतुः ‘पेलव’ िा िद द वृर्षर्वाचक नसून ‘पेल’ िा ‘लाट’ भारे्षतील िद द तिाचक आिे. पर् ‘पेल’ िी 
दोन अक्षरे ‘पेलव’ या िद दामध्ये अंतभूणत असल्यामुळे ‘पेलव’ िद द ऐकला की ‘पेल’ िद दाच्या अथाची 
आठवर् िोते व म्िर्ून ‘पेलव’ सारख्या िद दाची योजना सदोर्ष म्िटली आिे. ‘पेल’ िा िद द ससं्कृत भारे्षत 
असता तर, ‘पेलव’ िद दाच्या उपयोर्गाला सदोर्ष म्िर्ता आले असते; पर् इतर सवण प्रादेशिक भार्षाचें ज्ञान 
कवीला असले पाशिजे िी अपेक्षा रास्त नािी. 
 
१२) काव्यातील कोर्त्यािी पदातून असभ्य अथाची स्मृशत िोत असेल, तर ते सवण काव्य श्रशुतदुष्ट दोर्षाने 
युतत िोते िा ‘अन्वय’ आशर् कोर्त्यािी पदातून तिी स्मृशत न झाल्यास काव्यात श्रशुतदुष्टता असत नािी, 
िा ‘व्यशतरेक’, अन्वय व व्यशतरेक याचें स्पष्टीकरर् प्रथमखंड, “उद द्योत - १ रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी 
‘वाच्य’ असत नािी” वरील पशिल्याच टीपेमध्ये पािा. 
 
१३) म्िर्जे कावळ्याला एकच डोळा असून तो ज्याप्रमारे् दोन्िी बाजूचे पािण्यास उपयोर्गात येतो 
त्याप्रमारे्. ‘देिलीदीपन्याया’ चा अथणिी असाच आिे. 
 
१४) दोन्िीकडे म्िर्जे पदे िी स्मारक असली तरीसुद्धा आशर् केवळ पदातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या ध्वनीच्या 
सवण प्रकारातंसुद्धा, असा अथण. 
 
१५) वस्तुतुः वृत्तीतील शतसऱ्या पशरकरश्लोकामध्ये केवळ अन्वयच आिे, व्यशतरेक नािी. एक जरी पद 
सुंदर अथण सूशचत करर्ारे असले तरी त्यामुळे काव्याला िोभा येते, िा अन्वय आिे. यावरून एकिी 
रमर्ीयाथण सूशचत करर्ारे पद नसेल तर काव्याला िोभा येर्ार नािी असा व्यशतरेक कल्पावा लारे्गल. 

 
ध्वन्यालोक : 

 
यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्ववनवगिगपदावदषु । 
वाक्ये सङ्घिनायाचं स प्रबन्धेऽवप दीप्यते   २   
 
ति विानामनथगकत्वाद्द्योतकत्वमसम्भवीत्याशङ्गक्येदमुच्यते– 
 
शषौ सरेरतसंयोगो ढकारश्चावप भूयसा । 
ववरोवधनिः स्युिः शृङ्गारे ते न विा रस्च्युतिः   ३   
 
त एव तु वनवे्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा । 
तदा तं दीपयन्त्येव तेन विा रस्च्युतिः   ४   
 
श्लोकियेनान्वयव्यवतरेका्या ंविाना ंद्योतकत्वं दर्तशतं भववत । 
 
 
 
 



ध्वन्यालोक 
 
पर् ध्वनीचा अलक्ष्यक्रम िा प्रकार मात्र वर्ण, पद, इत्यादीमधून¹ आशर् वातय, संाटना² आशर् 

प्रबन्ध³ यातूंनिी प्रकाशित िोतो. ॥ २ ॥ 
 
त्यापंैकी वर्ांना अथण नसल्याने त्याचं्या शठकार्ी द्योतकत्व असरे् िे देखील असंभवनीय आिे अिी 

िकंा येईल, म्िर्ून पुढीलप्रमारे् सारं्गण्यात येत आिे– 
 
ि, ष्, िे वर्ण, त्याचप्रमारे् पण, कण  अिासारखी रेफाने सुरू िोर्ारी जोडाक्षरे, आशर् ढ् िे वर्ण 

वारंवार वापररे् िृरं्गाररसाच्या बाबतीत प्रशतकूल िोते. ते वर्ण िृरं्गाररसशनष्पशत्त करू िकत नािीत. ॥ ३ ॥ 
 
पर् तेच वर्ण जर बीभत्स वर्गरेै रसाचं्या बाबतीत उपयोशजले रे्गले, तर त्या रसाचंा मात्र ते पशरपोर्ष 

कशरतात. त्यामुळे ते वर्ण त्या रसाचंी शनष्पशत्त करर्ारे िोतात. ॥ ४ ॥ 
 
वरील दोन श्लोकावंरून अन्वय व व्यशतरेक⁴ यामुंळे वर्ांच्या शठकार्ी द्योतकत्व (रसप्रकािकत्व) 

असते िे शसद्ध िोते. 
 

लोचनम् 
 
एवं कावरका ं व्याख्याय तदसङ्गृहीतमलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ं प्रपञ्चवयतुमाह-यस्स्त्ववत । तुशब्दिः 

पूवगभेदे्योऽस्य ववशेषद्योतकिः । विगसमुदायश्च पदम् । तत्समुदायो वाक्यम् । सङ्घिना पदगता वाक्यगता च 
। सङ्घवितवाक्यसमुदायिः प्रबन्धिः इत्यवभप्रायेि विादीना ं यथाक्रममुपादानम् । आवदशब्देन 
पदैकदेशपदवितयादीना ं ग्रहिम् । सप्तम्या वनवमत्तत्वमुक्तम् । दीप्यतेऽवभासते 
सकलकाव्यावभासकतयेवत पूवगवत्काव्यववशेषत्वं समर्तथतम्   २   

 
भूयसेवत प्रत्येकमवभसम्बध्यते । तेन शकारो भूयसेत्यावद व्याख्यातव्यम् । रेरतप्रधानस्संयोगिः कग  र्हगग 

िग इत्यावदिः । ववरोवधन इवत । परुषा । वृवत्तर्तवरोवधनी शृङ्गारस्य । यतस्ते विा भूयसा प्रयुज्यमाना न 
रसां् च्योतस्न्त स्रवस्न्त । यवद वा तेन शृङ् गारववरोवधत्वने हेतुना विािः शषादयो रसाच्छृङ्गाराच्च्यवन्ते तं न 
व्य्जकयन्तीवत व्यवतरेक उक्तिः । अन्वयमाह–त एव स्त्ववत । शादयिः । तवमवत बीभत्सावदकं रसम् । 
दीपयस्न्त द्योतयस्न्त । कावरकािय ं तात्पयेि व्याचपे्ट-श्लोकि येनेवत । यथासंख्यप्रसङ्गपवरहाराथं 
श्लोका्यावमवत न कृतम् । पूवगश्लोकेन वह व्यवतरेक उक्तो वितीयेनान्वयिः । अस्स्मस्न्वषये शृङ्गारलक्षिे 
शषावदप्रयोगिः सुकववत्वमवभवाञछता न कतगव्य इत्येवंरतलत्वादुपदेशस्य कावरकाकारेि पूवग व्यवतरेक उक्तिः 
। न च सवगथा न कतगव्योऽवप तु बीभत्सादौ कतगव्य एबेवत पश्चादन्वयिः । वृवत्तकारेि त्वन्वयपूवगको व्यवतरेक 
इवत शैलीमनु सतुगमन्वयिः पूवगमुपात्तिः । 

 
एतदुक्तं भववत–यद्यवप ववभावानुभावव्यवभचावरप्रतीवतसम्पदेव रसास्वादे वनबन्धनम्, तथावप 

वववशष्टश्रुवतकशब्दसमप्यगमािास्ते ववभावादयस्तथा भवन्तीवत स्वसवंवस्त्सद्धमदिः । तेन विानामवप 
श्रुवतसमयोपलक्ष्यमािाथानपेक्ष्यवप श्रोिैकग्राह्यो मृदुपरुषात्मा स्वभावो रसास्वादे सहकायेव । अत एव च 
सहकावरतामेवावभधातंु वनवमत्तसप्तमी कृता विगपदावदस्ष्ट्ववत । न तु विैरेव रसावभव्यस्क्तिः, 



ववभावावदसंयोगावद्ध रसवनष्ट्पवत्तवरत्युक्तं बहुशिः । श्रोिैकग्राह्योऽवप च स्वभावो रसवनष्ट्यन्दे व्यावप्रयत एव, 
अपदगीतध्ववनवत् पुष्ट्करवाद्यवनयवमतवववशष्टजावतकरि घ्रािाद्यनुकरिशब्दवि । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् (पशिल्या) काशरकेचे शववरर् केल्यानंतर त्या काशरकेत ध्वनीच्या ज्या प्रकाराचा शनदेि 

झाला नव्िता, त्या ‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्य’ प्रकाराचे सशवस्तर शववरर् करण्यासाठी (काशरकाकार) ‘पर् 
ध्वनीचा’ इ. काशरका सारं्गतात.⁵ (दुसऱ्या) काशरकेतील ‘पर्’ िा िद द ध्वनीच्या यापूवी (म्िर्जे काशरका १ 
मध्ये) साशंर्गतलेल्या प्रकारािून आता साशंर्गतला जार्ारा (असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य िा) प्रकार शनराळा आिे िे 
सुचशवतो. ‘पद’ म्िर्जे वर्ाचा समुदाय⁶ आशर् ‘वातय’ म्िर्जे पदाचंा समुदाय िोय. संाटना िी पदामध्ये 
असू िकते.⁷ आशर् वातयामध्येिी असू िकते.⁸ परस्परािंी संबद्ध⁹ असलेल्या वातयाचंा समूि म्िर्जे प्रबंध. 
या अशभप्रायाने काशरकाकारानंी ‘वर्ण’ वर्गैरे िद दाचंा उल्लेख या शवशिष्ट क्रमाला अनुसरून केला आिे. 
‘इत्यादींमधून’ यातील ‘इत्याशद’ िद दाने पदाचा अंि,¹⁰ दोन लकवा अशधक पदाचंा समिू याचंा शनदेि झाला 
आिे असे समजाव.े विगपदावदषु, वाक्ये इ. पदामंधील सप्तमीचा प्रत्यय िा शनशमत्ताचा¹¹ वाचक आिे. 
दीप्यते म्िर्जे ‘प्रकाशित िोतो’ म्िर्जे सवण काव्याला उजळवनू टाकतो. अिा रीतीने ‘ध्वशन म्िर्जे शवशिष्ट 
प्रकारचे काव्य’ या मताला मार्गच्या प्रमारे्च¹² दुजोरा शदला रे्गला ॥ २ ॥ 

 
‘वारंवार’ या िद दाचा अन्वय काशरकेत शनदेशिलेल्या प्रत्येक वर्ािी करावा. त्यामुळे वारंवार 

वापरला रे्गलेला ि,् वारंवार वापरला रे्गलेला ष्, यापं्रमारे् शववरर् कराव.े रेफाने युतत म्िर्जे रेफाचे 
प्रामुख्य असलेली कण , र्हर्गण, द्रण यासंारखी जोडाक्षरे.¹³ प्रशतकूल–‘परुर्षा’वृशत्त (म्िर्जे कठोर वर्ांचा 
अनुप्रास¹⁴) िृरं्गाररसाला बाधक िोय. कारर् ते (म्िर्जे काशरकेत साशंर्गतलेले ि्, ष्, इ.) वर्ण पनु्िा पुन्िा 
वापरले, तर ते कोमल रसाचंी शनष्पशत्त करीत नािीत, म्िर्जे त्यातूंन कोमल रस स्रवत नािीत लकवा 
त्यामुळे म्िर्जे ते वर्ण िृरं्गाराला प्रशतकूल असतात या कारर्ामुळे ि्, ष् वर्गैरे वर्ण िृरं्गाररसापासून च्युत 
िोतात म्िर्जे िृरं्गाररसाचे व्यंजक िोत नािीत. अिा रीतीने (कोर्तािी पाठ ाेतला,¹⁵ तरी) या काशरकेत 
व्यशतरेक पद्धतीने शवधान केले आिे. आता (चवर्थया काशरकेत) काशरकाकार ‘मात्र तेच’ इ. िद दानंी अन्वय 
पद्धतीने शवधान करीत आिेत. तेच म्िर्जे ि् इ. वर्ण. ‘त्या’ म्िर्जे बीभत्स वर्गैरे¹⁶ रसानंा. ‘प्रकाशित 
कशरतात’ म्िर्जे त्याचें व्यजंकच िोतात ‘श्लोकाचं्या जोडीच्या योर्गाने’ इ. िद दानंी वृशत्तकार ३ व ४ या 
काशरकाचें तात्पयण सारं्गून शववरर् कशरतात. वृत्तीमध्ये ‘दोन श्लोकाचं्या योर्गाने’ असे न म्िर्ता वृशत्तकारानंी 
‘श्लोकाचं्या जोडीच्या योर्गाने’ असे म्िटले आिे. याचे कारर् असे की, पशिल्यात अन्वय व दुसऱ्यात 
व्यशतरेक असा वृत्तीतील अन्वय व व्यशतरेक या िद दाचंा संबंध काशरका ३ व ४ याचं्यािी अनुक्रमाने जोडला 
जाऊ नये. कारर् पशिल्या काशरकेने ‘व्यशतरेक’ साशंर्गतला असून दुसऱ्या काशरकेने ‘अन्वय’ दाखशवला 
आिे. चालू म्िर्जे िृरं्गाररस या शवर्षयाच्या संदभात ि्, ष्, इत्यादींचा वापर श्रेष्ठ कशव िोण्याची आकाकं्षा 
बाळर्गर्ाऱ्याने करू नये िे सारं्गरे् िे काशरका ३ मध्ये केलेल्या शवधानाचे उशद्दष्ट असल्यामुळे काशरकाकारानंी 
आधी व्यशतरेक साशंर्गतला आशर् या वर्ांचा वापर केव्िाच करू नये असे नािी, तर बीभत्स वर्गैरे रसाचं्या 
बाबतीत तो अवशय करावाच असा काशरकाकाराचंा अशभप्राय असल्यामुळे त्यानंी नंतर (म्िर्जे काशरका चार 
मध्ये) अन्वयपद्धतीने शवधान केले. पर् वृशत्तकारानंी मात्र आधी अन्वय व मर्ग व्यशतरेक या वशिवाटीप्रमारे् 
चालण्यासाठी¹⁷ आधी अन्वयाचा उल्लखे केला. 

 



(काशरका ३ व ४) या शलशिण्यामध्ये काशरकाकाराचंा उदे्दि असा आिे–शवभाव, अनुभाव व 
व्यशभचाशरभाव याचंी यथायोग्य प्रतीशत िीच जरी रसास्वादाला कारर् िोत असली तरीसुद्धा त्या 
शवभावाशदकाचें प्रशतपादन जर शवशिष्ट वर्ांनी युतत असलेल्या िद दामंधून केलेले असले, तरच ते 
शवभावाशदक तसे’ म्िर्जे रसास्वादाला कारर्ीभतू िोतात िी अनुभवशसद्ध र्गोष्ट आिे. त्यामुळे वर्ण जेव्िा 
कानावंर पडतात, त्यावळेी ध्यानात येर्ारे त्या वर्ांचे करे्न्न्द्रयानेच ग्रिर् कशरता येण्याजोरे्ग जे कोमल 
लकवा कठोर या प्रकारचे स्वरूप, (ते स्वरूप) त्याचंा वाच्याथण जरी श्रोत्याच्या ध्यानात आला नािी तरी 
रसास्वादाला उपकारक िोते यात िकंा नािी. म्िर्ूनच विगपदावदषु िी शनशमत्तवाचक सप्तमी 
योशजण्यामार्गील िेतु ते वर्ण रसास्वादाला केवळ मदत करर्ारेच असतात िे सारं्गरे् िा आिे. मात्र रसाची 
अशभव्यन्तत िी केवळ वर्ामुळेच िोत नािी, तर खरी रसशनष्पशत्त शवभाव, अनुभाव इत्याशदकाचं्या 
संयोर्गामुळेच िोते िे यापूवी पुष्कळ वळेा सारं्गून झाले आिे.¹⁸ अथात वर्ांचे जे केवळ कर्ेंन्न्द्रयािारे ग्रिर् 
करता येर्ारे स्वरूप, तेिी रसप्रतीशत ाडशवण्याच्या कामी उपयोर्गाला येतेच. (कसे म्िर्ाल, तर) साथण 
िद द न वापरतािी म्िटलेल्या र्गाण्यातील आलाप वर्गैरेंप्रमारे्. तसेच मृदंर्गवाद्याने शनयंशत्रत केलेल्या शवशिष्ट 
जाशत,¹⁹ िातापायाचं्या िालचाली व नाशसका, नेत्र, भवुया आशर् ओठ यानंी केले जार्ारे अशभनय िे²⁰ जसे 
रसाशभव्यततीस उपकारक िोतात, त्याप्रमारे्च. 

 
िीपा 
 
१) ‘इत्याशद’ या िद दाने सामाशसक पदाचा अवयव (पदैकदेि), लकवा दोन लकवा अशधक पदाचंा समूि 
आशर् सामाशसक असलेल्या लकवा नसलेल्या पदाचे प्रकृशत व प्रत्यय िे शवभार्ग सुचशवले जातात. 
 
२) ‘संाटने’च्या स्वरूपाचे शववरर् पुढे काशरका ५ मध्ये आले आिे. 
 
३) प्रबन्ध म्िर्जे एखादे स्फुट वातय नव्िे, लकवा श्लोक नव्िे, तर अनेक संाशटत वातयाचंा लकवा श्लोकाचंा 
बनलेला काव्यग्रन्थ. 
 
४) ते (ि्, ष्, इ.) वर्ण असले की बीभत्साशद रसाचंी प्रतीशत िोते िा अन्यय (काशरका ४) आशर् ते वर्ण 
नसले, तर बीभत्साशद रसाचंी प्रतीशत िोत नािी, लकवा िृरं्गाराशदकाचं्या प्रतीतीला बाध येत नािी िा 
व्यशतरेक (काशरका ३). 
 
५) “उद द्योत – ३ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य प्रकाराचं्या 
पदप्रकाि व वातयप्रकाि प्रकाराचंी उदािररे्’” वरील ९ वी टीप पािा. प्रस्तुत वातयात पशिल्या काशरकेचे 
शववरर् केल्यानंतर असे िद द आिेत, िे शववरर् वृशत्तकारानंी केले आिे, आशर् ‘पर् ध्वनीचा’ इ. काशरका 
वृशत्तकारानंी साशंर्गतली नसून काशरकाकारानंी साशंर्गतली आिे. १ ल्या काशरकेचे शववरर् करर्ारी व्यन्तत व 
२ री काशरका शलशिर्ारी व्यन्तत एकच असली पाशिजे असे अशभनवरु्गप्ताचें मत असाव ेअसे म्िर्ाव ेलार्गते. 
पािा, पाशर्नीचे ‘समानकतृगकयोिः पूवगकाले । (३–४–२१) िे सूत्र. पर् मारे्ग “उद द्योत – ३ 
‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या अत्यतंशतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य प्रकाराचं्या पदप्रकाि व 
वातयप्रकाि प्रकाराचंी उदािररे्’” वरील कते वरे्गळे असताना’ इ. शवधानावरून काशरकाकार व वृशत्तकार 
शभन्न असावते असे अशभनवरु्गप्ताचें मत िोते असे शदसते. 
 



६) काशरका २ मध्ये ‘पद’ या िद दापूवी ‘वर्ण’ िा िद द आिे. त्याचे शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी केलेले नािी. वर्ं 
म्िर्जे एकेक सुटे अक्षर. 
 
७) पदामध्ये असू िकर्ारी संाटना ते पद सामाशसक आिे लकवा नािी यावर अवलंबून आिे (पािा, िाच 
उद द्योत, काशरका ५ वीं) 
 
८) वातयामधील संाटना म्िर्जे नक्की काय, याचे शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी केलेले नािी. तेव्िा वातयात 
सवणत्र एकाच प्रकारची संाटना वापरल्यास ती कंटाळवार्ी िोते, म्िर्ून तीत मधूनमधून बदल कररे् असा 
कािीतरी ‘वातयर्गत संाटना’ याचा अथण मानावा लार्गतो; लकवा एकाच शवर्षयाचे प्रशतपादन करर्ारी अनेक 
वातये एकमेकािंी आकाकं्षा, योग्यता व सशंनशध या धमांनी मिावातय या रूपात बाधंली रे्गलेली असरे्, 
असािी वातयर्गत संाटना याचा अथण लावता येईल. 
 
९) प्रबंधातील मिावातयाचंा परस्परािंी संबधं म्िर्जे ती मिावातये तकण दृष्ट्या एकमेकािंी सुसंबद्ध असरे्. 
 
१०) पदाचा अंि म्िर्जे प्रकृशत अर्गर प्रत्यय िा भार्ग लकवा सामाशसक पदाचा ‘ाटकपद’ िा भार्ग. 
 
११) शनशमत्त म्िर्जे सिकारी कारर्. 
 
१२) मार्गच्याप्रमारे् म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ध्वशन ‘पदप्रकाि’ कसा असू िकेल िी िकंा व शतचे 
समाधान” वरील वृत्तीत साशंर्गतल्याप्रमारे्. 
 
१३) काशरकेतील सरेरतसंयोगिः याचा सरळ अथण ‘रेफयुतत जोडाक्षर’ म्िर्जे पूण लकवा प्र्, क्ण लकवा क््र अिा 
दोन्िी प्रकारची जोडाक्षरे. पर् अशभनवरु्गप्तानंी ‘रेरतप्रधान जोडाक्षरे’ असे म्िर्नू  िी उदािररे् 
देऊन रेफ प्रथम स्थानी असलेली जोडाक्षरे’ असा केला आिे. पर् शितीयस्थानी र असलेल्या क््र, प््र, त्र, 
यासारख्या जोडाक्षराचंी पनुरावृशत्त सुद्धा िृरं्गार रसाला बाधक िोईल. 
 
१४) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील टीप ७ वी. 
 
१५) अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या दोन शववरर्ावंरून त्याचं्यापढेु शतसऱ्या काशरकेत रसशच्युतुः (रसस्रावी) 
आशर् रसच्युतुः (म्िर्जे रसाशभव्यततीपासून ढळर्ारे) िे दोन्िी पाठ असावते असे शदसते. अशभनवाचं्या 
शववरर्ाचा आिय लक्षात ाेऊन आम्िी ३ व ४ या दोन्िी काशरकातं रस्च्युतिः िा पाठ स्वीकारला आिे. क. 
ल. शव. मध्येिी िाच पाठ दोन्िी काशरकातं आिे. पर् ४ र्थया काशरकेतिी रस्च्युतिः िा पाठ कन्ल्पला, तर ते 
न विा रस्च्युतिः म्िर्जे ते ि्, ष् इ. वर्ण बीभत्साशद रसाचंी िाशन करीत नािीत असा अथण करावा लारे्गल. 
 
१६) वर्गैरे म्िर्जे वीर, रौद्र इ. 
 
१७) वृशत्तकारानंी केवळ वशिवाटीला अनुसरण्यासाठीच ‘अन्वयव्यशतरेकाभ्याम्’ असे म्िटले असेल असे 
नािी, तर अल्पाच्तरम् । (२–२–३४) या पाशर्शनसूत्राप्रमारे् ‘अन्वय’ या िद दात ‘व्यशतरेक’ या िद दापेक्षा 



कमी स्वर असल्यामुळेिी त्यानंी ‘अन्वयव्यशतरेकाभ्याम्’ या दं्बद्ब समासात ‘अन्वय’ िा िद द आधी वापरला 
असरे् ितय आिे. 
 
१८) उदा. वृशत्त, (प्रथमखंड) “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’”. 
 
१९) जाशत िा िद द ‘लोचनात’ पूवी आला आिे. पािा, प्रथम खंड “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथाचे 
अन्स्तत्व शसद्ध करर्ारे आर्खी एक कारर्’” त्या िद दावरील त्याच्यापुढेच शदलेली ५ वी टीप िी पािा. 
 
२०) येथे घ्रार्ाद्यनुकरर् यानंतर िद द असा पाठ आिे, पर् तो लेखकप्रमाद वाटतो. कारर् िातापायाचं्या 
िालचाली, घ्रार् इत्यादींनी केले जार्ारे अशभनय याचं्या बाबतीत िद दाचंा म्िर्जे आवाजाचा कािीिी संबधं 
शदसत नािी. ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ४१७ वर वृत्तीमध्ये अशब्दस्यावप चेष्टादेिः अथगप्रकाशनप्रवसदे्धिः । 
असेच म्िटले आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
पदे चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य द्योतकत्वं यथा 
‘उत्कस्म्पनी भयपवरस्खावलताशुंकान्ता 
ते लोचने प्रवतवदशं ववधुरे वक्षपन्ती ।  
कू्ररेि दारुितया सहसैव द्धा 
धूमास्न्धतेन दहनेन न वीवक्षतावस  ’ 
अि वह ते इत्येत्पदं रसमयत्वेन स्रुतिमेवावभासते सहृदयानाम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् अलक्ष्यक्रमव्यंग्य (एका) पदातूनिी प्रकाशित िोतो याचे उदािरर्– 
 
‘थरथर कापर्ाऱ्या, भयाने पदर ढळलेल्या, अशतिय भयभीत झालेली आपली ‘ती’ नजर चिूकडे 

शभरशभर शफरवर्ाऱ्या तुला कू्रर अग्नीने शनदणयपरे् तडकाफडकी जाळून टाकले. धुराने डोळे अंध झाल्यामुळे 
त्या अग्नीला तू शदसलीिी नािीस¹!’ 

 
या श्लोकातले ‘ती’ िे पद शविरे्ष रसशनष्पशत करर्ारे आिे िे सहृदयाचं्या स्पष्टपरे्च प्रत्ययास येते. 
 

लोचनम् 
 
पदे चेवत । पदे च सतीत्यथगिः । तेन रसप्रतीवतर्तवभावादेरेव । ते ववभावादयो यदा वववशष्टेन केनावप 

पदेनाप्यगमािा रसचमत्कारववधावयनो भवस्न्त तदा पदस्यवैासौ मवहमा समप्यगत इवत भाविः । अि हीवत । 
वासवदत्तादाहाकिगनप्रबुद्धशोकवनभगरस्य वत्सराजस्येदं पवरदेववतवचनम् । ति च शोको 
नामेष्टजनववनाशप्रभव इवत । तस्य जनस्य ये भू्रके्षपकिाक्षप्रभृतयिः पूवं रवतववभावतामवलम्बन्ते स्म त 
एवात्यन्तववनष्टािः सन्त इदानीं स्मृवतगोचरतया वनरपेक्षभावत्वप्रािं करुिमुद्दीपयस्न्त इवत स्स्थतम् । ते 



लोचने इवत तच्छब्दस्तल्लोचनगतस्वसवंेद्याव्यपदे्यानन्तगुिगिस्मरिाकारद्योतको 
रसस्यासाधारिवनवमत्तता ं प्राप्तिः । तेन यत्केनवचिोवदतं पवरहृतं च तस्न्मथ्यवै । तथावह चोद्यम्–
प्रक्रान्तपरामशगकस्य तच्छब्दस्य कथवमयवत सामथ्यगवमवत । उत्तरं च रसाववष्टोऽि पराम्रष्ठेवत । 
तदुभयमनुत्थानोपहतम् । यि ह्यनूवद्द्यमानधमान्तरसावहत्ययो्यधमगयोवगत्वं वस्तुनो यच्छब्देनावभधाय 
तदु्बवद्धस्थधमान्तरसावहत्य ं तच्छब्देन वनवाच्यते, यिोच्यते– ‘यत्तदोर्तनत्यसंबन्धत्वम्’ इवत, ति 
पूवगप्रक्रान्तपरामशगकत्वं तच्छ ब्दस्य । यि पुनर्तनवमत्तोपनतस्मरिववशेषाकारसूचकत्वं तच्छब्दस्य स घि 
इत्यादौ यथा, ति का परामशगकत्वकथेत्यास्तामलीकपरामशगकैिः पस्ण्डतंमन्यिैः सह वववादेन । 
उत्कस्म्पनीत्यावदना तदीयभयानुभावोत्पे्रक्षिम् । मयाऽवनवावहतप्रवतकारवमवत शोकावेगस्य ववभाविः । ते 
इवत सावतशयववभ्रमैकायतनरूपे अवप लोचने ववधुरे कावंदशीकतया वनलगके्ष वक्षपन्ती कस्त्राता क्वासावायगपुि 
इवत । तयोलोचनयोस्तादृशी चावस्थेवत सुतरा ं शोकोद्दीपनम् । कू्ररेिेवत । तस्याय ं स्वभाव एव । तक 
कुरुता,ं तथावप च धूमेनान्धीकृतो िष्टुमसमथग इवत । न तु सवववेकस्येदृशानुवचतकावरत्व ं संभाव्यते, इवत 
स्मयगमािं तदीयं सौन्दयगवमदानीं सावतशयशोकावशेववभावता ं प्राप्तवमवत, ‘ते’ । शब्दे सवत सवोऽयमथो 
वनव्यूगढिः । एवं ति ति व्याख्यातव्यम् । 

 
लोचन 

 
आशर् (एका) पदातूनिी म्िर्जे काव्यात शवशिष्ट प्रकारचे (एक) पद (सिकारी कारर्) असताना 

त्यातूनिी (रसशनष्पशत्त िोते) असा अथण. त्यामुळे रसाचंी प्रतीशत िी मुख्यतुः शवभावाशदकापंासून िोते. (पर्) 
त्या शवभावाशदकाचें प्रशतपादन एखादे खास पद योजून केल्यामुळे काव्यामधून जेव्िा लोकोत्तर आनंद 
देर्ारी रसाची प्रतीशत येते, तेव्िा िी प्रतीशत ाडशवण्याचे श्रेय त्या पदालाच देण्यात येते िा भावाथण. 

 
‘या श्लोकातले’ इ – (लावार्कदािामध्ये) वासवदत्ता जळून मेली िे वृत्त ऐकून प्रदीप्त झालेल्या 

िोकाने व्याकुळ िोऊन वत्सराज उदयनाने शवलाप कशरताना काढलेले िे उद र्गार आिेत. आता ‘िोक’ िा 
शप्रय मार्साच्या मृत्यूमुळे उत्पन्न िोतो, म्िर्ून त्या शप्रय व्यततीचे भ्रशूवलास, कटाक्ष इ. जे पूवी नायकाच्या 
रतीचे शवभाव िोत असत, ते आता पूर्णपरे् नािीसे झाले असल्यामुळे केवळ स्मृशतरूपानेच उरतात. म्िर्नू व 
पुनभटेीची² आिा नसरे्³ िाच ज्याचा र्गाभा आिे अिा िोकाचे उद्दीपन कशरतात⁴ अिी वस्तुन्स्थशत आिे. 
‘ती नजर’ यातील ‘ती’ िा िद द त्या वासवदते्तच्या नजरेत जी असंख्य वैशिष्ये िोती व जी अवर्णनीय असून 
केवळ उदयनाने स्वतुः अनुभवलेली िोती, त्या वैशिष्ट्याचें (उदयनाला िोर्ारे) स्मरर् सुचशवतो. म्िर्नू 
‘ती’ िा िद द (वाचकाचे शठकार्ी) रसाची शनष्पशत्त करर्ारे अनन्यसाधारर् कारर् झाला आिे. ‘ती’ या 
िद दाचा अथण असा असल्यामुळे कोर्ातरी टीकाकाराने जी िकंा उपन्स्थत करून शतचा पुढीलप्रमारे् 
पशरिारिी केला आिे, ती िकंा व शतचे उत्तरिी अनाठायीच िोत. त्याने उपन्स्थत केलेली िकंा अिी– 
‘तत्’ िे सवणनाम केवळ प्रस्तुत शवर्षयाचा मार्गािून शनदेि करण्यासाठी वापरले जाते. तेव्िा त्या सवणनामामध्ये 
इतका अथण सुचशवण्याचे सामर्थयण कसे असेल? या िकेंला त्याने उत्तर शदले आिे ते असे की, या शठकार्ी 
‘ती’ िा िद द उच्चारर्ारा वतता स्वतुः िोकाने व्याकुळ झालेला आिे म्िर्ून त्याला ‘ती नजर’ यापूवी, ‘जी 
मी पूवी अनुभवली िोती’ इतके म्िर्ण्याचे भान राशिले नािी.⁵ या दोन्िी र्गोष्टी म्िर्जे िकंा व शतचा पशरिार 
उत्पन्न िोण्यास कारर्च नािी.⁶ कारर् (जो शविान् असतो तो पूज्य असतो यासारख्या) एखाद्या 
जोडवातयात एखाद्या व्यततीच्या शठकार्ी असलेल्या व त्या जोडवातयातील ाटक वातयापंैकी दुसऱ्या 
वातयात सारं्गण्यात येर्ार असलेल्या (पूज्यत्व या सारख्या) धमािी (त्याचे कारर् असल्यामुळे) सािचयण 
पावण्यास योग्य असर्ाऱ्या (शवित्ता या) धमांने ती व्यन्तत युतत आिे असे ‘तो’ या िद दाने सुरू िोर्ाऱ्या 



दुसऱ्या ाटकवातयात साशंर्गतले जाते.⁷ अिी पशरन्स्थशत ज्या जोडवातयाच्या बाबतीत असते, तेथे ‘जो व तो 
याचंा अतूट संबधं असतो’ िा शनयम लार्गू पडतो आशर् अिा जोडवातयाचं्या बाबतीतच ‘तो’ िे सवणनाम पूवी 
‘जो’ या सवणनामाने शनदेशिलेल्या व्यततीचा मार्गािून शनदेि करर्ारे असते. पर् ज्या शठकार्ी ‘तो’ िे 
सवणनाम प्रसंर्गाने आठवलेल्या शवशिष्ट र्गोष्टीचेच सूचन कशरते, जसे– ‘तो ाडा’ इ. उदािरर्ात. त्या 
शठकार्ी ‘तो’ या सवणनामाने पूवी शनदेंशिलेल्या र्गोष्टीचा मार्गािून शनदेि करण्याचा प्रशनच कोढून उत्पन्न 
िोतो⁸? म्िर्ून चुकीच्या पद्धतीने शवचार करीत बसर्ाऱ्या तथाकशथत शविानािंी⁹ वादशववाद कररे् पुरे 
झाले. 

 
‘थरथर कापर्ाऱ्या’ वर्गैरे िद दानंी वासवदते्तच्या शठकार्चे (उदयनाने प्रत्यक्ष न पाशिलेले, पर्) 

कन्ल्पलेले भयाचे अनुभाव वर्मर्ले जात आिेत. शतचे भय मी दूर करू िकलो नािी िा शवचार उदयनाच्या 
िोक या स्थायीभावाचा उद्दीपन शवभाव िोय. ‘ते’ म्िर्जे परमसंुदर शवलासाचें एकमेव शनधान असलेले 
डोळेिी भयभीत म्िर्जे कोर्ीकडे जाव े िे न सुचल्यामुळे िून्य झालेले. ती वासवदत्ता ‘कोर् माझे रक्षर् 
करील, माझे आयणपुत्र कोठे आिेत?’ अिा शवचाराने (ते डोळे) इकडेशतकडे वळवीत िोती. तिा अनुपमेय 
सुंदर डोळ्याचंी अिी अवस्था िोरे् िा शवचार उदयनाच्या िोकाला अशधकचं वृलद्धर्गत करर्ारा आिे. ‘कू्रर 
अग्नीने’– िा त्या अग्नीचा स्वभावच आिे. तो तरी त्या स्वभावापुढे काय करर्ार? पर् (त्या अग्नीनेिी 
आपल्या कू्रर स्वभावामुळेच तुला जाळले असे नािी, तर) धुराने तोिी आधंळा झाल्यामुळे तू त्याला शदसू 
िकली नािीस म्िर्नू (तुला जाळून टाकण्याचे कृत्य त्याच्या िातून ाडले), नािीतर (कोर्त्यािी) 
शववकेी व्यततीच्या िातून असले अयोग्य वतणन ाडरे् सभंवनीय नािी. अिा रीतीने शतच्या सौंदयाची आता 
आठवर् झाली असताना ते सौंदयण उदयनाच्या पराकाष्ठचे्या िोकावरे्गाचा उद्दीपनशवभाव झाले आिे, असा 
आिय. ‘ती (नजर)’ िे िद द वापरले असल्यामुळेच उदयनाच्या उद र्गारातील िा सवण आिय सुचशवला 
जातो. असेच यासारख्या सवण उदािरर्ाचें बाबतीत (शवशिष्ट एकेकट्या पदानंी सुचशवल्या रे्गलेल्या 
आियाचे) शववरर् कराव.े 

 
िीपा 
 
१) िा श्लोक ‘मायुराज’ याच्या ‘तापसवत्सराज’ नाटकाच्या २ ऱ्या अंकातील आिे. 
 
२) पािा, भरत, नाट्यिास्र, ६–४५ व ४६ यामंधील र्गद्य भार्ग. (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. २५७) 
 
३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘पारध्याने क्रौञ्चपक्ष्याचं्या जोडप्यापैकी नर मारला की मादी? (टीप 
४)”१ वरील ८ वी टीप. 
 
४) तुलनाथण पािा, ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त पृ. ३७६ वरील यतिः प्रकृवतमधुरा पदाथािः (कारर् 
स्वभावतुःच शप्रय असर्ाऱ्या र्गोष्टींना…) इ वृत्तीतील वातय. 
 
५) टीकाकाराचंा अशभप्राय असा की, ‘जी मी पूवी अनुभवली िोती’ िे िद द बोलर्ाऱ्याने प्रत्यक्ष उच्चारले 
नसले तरी ते त्याच्या मनामध्ये आिेतच. त्यामुळे ‘अनंत वैशिष्टे्य’ इ. अथण ‘ती ‘यािद दाने व्यंग्य िोत नसून 
‘जी नजर मी पूवी अनुभवली िोती’ या (अध्याहृत) िद दानंी वाच्यच झाला आिे. 
 



६) अनुत्थानोपहत पा िद दाचा उपयोर्ग प्र. खंड, “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर 
लोचनात आला आिे. 
 
७) वरील लाबंलचक व रंु्गतारंु्गतीच्या शवधानाचा थोडतयात आिय असा–शवित्व आशर् पूज्यत्व यासंारख्या 
दोन धमांचे सािचयण वरील जोडवातयातल्या जो आशर् तो या िद दानंी सुरू िोर्ाऱ्या दोन वातयातं साशंर्गतले 
आिे. त्या दोन धमांपकैी शवित्तव िी धमण कारर् आिे, आशर् पूज्यत्व िी धमण त्याचे कायण आिे. म्िर्ून त्या 
दोन धमांमध्ये सािचयण असते. 
 
८) सामान्यतुः ‘तो’ या सवणनामाला ‘जो’ या सवणनामाची अपेक्षा असली तरी (१) ज्या शवर्षयाचे वर्णन आधीच 
सुरू झाले आिे (प्रक्रान्त), (२) जो शवर्षय लोकानंा सुपशरशचत आिे (प्रशसद्ध) आशर् (३) जो शवर्षय वतत्याने 
स्वतुः अनुभवलेला असतो, या तीन शवर्षयाचें बाबतीत ‘ती’ या सवणनामाला ‘जो’ या सवणनामाची अपेक्षा 
नसते. पािा, व्यन्ततशववके, शवमिण २, पृ. १९९ लिदी संस्करर्. 
 
९) ‘तथाकशथत शविान्’ या िद दानंी अशभनवरु्गप्तानंी भट्टनायकाचा शनदैि केला असावा असे वाटते, कारर् 
भट्टनायक िी केवळ अशभधाव्यापार मानर्ारा आिे, व्यजंनाव्यापार मानर्ारा नािी. या संदभात पािा, 
प्रथमखंड “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्च’ िा 
प्रकार” वरील टीप ५ वी. 
 

‘ती नजर’ यातील ‘तो’ िा िद द ‘मी पूवीं अनुभवलेली’ िा अथण अशभधेनेच प्रकट करतो असे 
टीकाकाराचे मत. पर् िे मान्य केले तरी त्या नजरेतील केवळ वतत्यालाच जार्वलेले असंख्य रु्गर् 
अशभधेनेच वाचकाच्या लक्षात येरे् ितय नािी. सहृदयाला स्वतुःच्या प्रशतभेनेच ती नजर किी असेल याची 
कल्पना करावी लार्गते, म्िर्ून वाचकाला या रु्गर्ाचंी व्यजंनेनेच कल्पना येते िे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् योग्य 
वाटते. या संबधंात प्रथमखंड, उद द्योत – २ “अशववशक्षतवाच्च’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्च’ िा प्रकार” वर’ सुचशवलेले म्िर्जे साक्षात बोलून न दाखशवलेले’ या िद दानंी सुरू 
झालेले व त्याच्यापुढील पशरच्छेदात अखेरचे लोचनातील शववचेन व त्यावरील ११ वी टीप पािा. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
पदावयवेन द्योतनं यथा– 
‘व्रीडायोगान्नतवदनया संवनधाने गुरूिां 
बद्धोत्कम्पं कुचकलशयोमगन्युमन्तर्तनगृह्य । 
वतष्ठेत्युक्तं वकवमव न तया यत्समुत्सृज्य बाष्ट्पं 
मय्यासक्तश्चवकतहवरिीहावरनेिविभागिः  ’ 
इत्यि विभागशब्दिः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
एका पदाच्या अवयवाने (देखील) रसादींचे प्रकािन िोऊ िकते, याचे उदािरर्– 
 



“वडील मार्से जवळ िोती म्िर्ून शतने लजे्जने आपले मुख खाली केले िोते. माझ्यावरील 
रार्गामुळे¹ शतचा ऊर वरखाली िोत िोता. तो रार्ग शतने (कसाबसा) आतल्या आत आवरून मला ‘थाबं 
(जाऊ नकोस)’ असेच म्िटले नािी का? कारर् अश्र ू र्गाळून शतने वावरलेल्या िशरर्ीच्या डोळ्यापं्रमारे् 
मनोिर असलेल्या आपल्या डोळ्याचा कटाक्ष (एक तृतीयािं भार्ग) मजवर शखळवला. 

 
या उदािरर्ातल्या समासाचा अवयव असलेला ‘शत्रभार्ग’ (एक तृतीयािं भार्ग) िा िद द व्यंजक 

आिे. 
 

लोचनम् 
 
विभागशब्द इवत । गुरुजनमवधीयावप सा मा ं यथा तथावप सावभलाषमन्यदैुन्यगभगमधुरं² 

ववलोवकतवतीत्येवं स्मरिेन परस्परहेतुकत्वप्रािप्रवासववप्रलम्भोद्दीपनं विभागशब्दसंवनधौ स्रुतिं भातीवत । 
 

लोचन 
 
‘शत्रभार्ग’ िा िद द–वडील मार्से जवळ आिेत याकडे शतने दुलणक्षिी केले व कािीिी करून शतने 

अशभलार्ष, कोप, असिायता यानंी शनभणर असल्यामुळे सुंदर² शदसर्ाऱ्या नजरेने माझ्याकडे पाशिले, असे 
नायकाला स्मरर् झाल्यामुळे (दोाा पे्रशमकानंा) आपर् एकमेकाचें जीशवतसवणस्व आिोत असे वाटरे् िे शजचे 
सार आिे अिा प्रवासशवप्रलंभ रतीचे उद्दीपन ‘शत्रभार्ग’ िद दाच्या साशंनध्यामुळे िोत असल्याचे वाचकाचं्या 
स्पष्टपरे् प्रत्ययास येते. 

 
िीपा 
 
१) शतने ‘जाऊ नको’ असे मला म्िटले असतािी मी प्रवासाला जायला उदु्यतत झाली, यामुळे शतचा 
माझ्यावरील रार्ग. 
 
२) कािी आवृत्तीमध्ये र्गवणमन्थरम् असा पाठ आिे, पर् आम्िी काव्यमाला संस्करर्ातील र्गभणमधुरम् िा पाठ 
स्वीकारला आिे; कारर् प्रस्तुत श्लोकामध्ये ‘र्गवण’ या मनोवृत्तीला कािी आधार नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्ववनिः शुद्धोऽलंकारसंकीिगशे्चवत विधा मतिः । ति शुद्धस्योदाहरिं 

यथा रामा्युदये– ‘कृतककुवपतैिः’ इत्यावदश्लोकिः । एतवद्ध वाक्य ं परस्परानुरागं पवरपोषप्राप्तं 
प्रदशगयत्सवंगत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयवत । 

 
अलंकारान्तरसंकीिो यथा– ‘स्मरनवनदीपूरिोढािः’ इत्यावद श्लोकिः । अि वह रूपकेि 

यथोक्तव्य्जककलक्षिानुगतेन प्रसावधतो रसिः सुतरामवभव्यज्यते । 
 
 



ध्वन्यालोक 
 
वातयातून प्रकाशित िोर्ारा ‘असंलक्ष्यक्रम’ ध्वशन दोन प्रकारचा मानला आिे– १) िुद्ध, २) 

अलंकाराने युतत. त्यापंैकी पशिल्या म्िर्जे िुद्ध प्रकाराचे उदािरर् ‘रामाभ्युदया’¹ मधील ‘(माझी आई) 
तुझ्यावर अनेक वळेा लटके रार्गावली’ इ. श्लोक. 

 
िे सर्गळेच वातय (म्िर्जे त्यातील एखादाच िद द नव्िे) (राम व सीता याचें) परस्परावंरचे पे्रम 

पशरर्तावस्थेला रे्गलेले दाखवनू पराकाष्ठेचा (शवप्रलंभिृरं्गार िा) रस अशभव्यतत करीत आिे. 
 
(असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वशन) एखाद्या अलंकाराने युतत असतानाचे उदािरर्– “प्रीशतरूपी नदीच्या 

नव्या पुरामुळे एकमेकासंमोर वािून आर्लेले” इ. श्लोक. या उदािरर्ात व्यंजक अलंकाराच्या पूवी 
(उद द्योत २, काशरका १८ व १९ यामंध्ये) साशंर्गतलेल्या लक्षर्ानंी युतत असलेल्या रूपक अलंकारामुंळे 
सुिोशभत झालेला (अशभलार्ष-शवप्रलंभ िा) रस उत्कटतेने अशभव्यतत िोतो. 

 
लोचनम् 

 
वाक्यरूपशे्चवत । प्रथमावनदेशेनाव्यवतरेकवनदेशस्यायमवभप्रायिः । विगपदतद्भागाववषु 

सत्स्वेवालक्ष्यक्रमो व्यङ्गयो वनभासमानोऽवप समस्तकाव्यव्यापक एव वनभासते । ववभावावदसंयोगप्राित्वात् 
। तेन विादीना ंवनवमत्तत्वमा िमेव । वाक्य ंतु ध्वनेरलक्ष्यक्रमस्य न वनवमत्ततामािेि विावदवदुपकावर । तक 
तु समग्रववभावावदप्रवतपवत्तव्यापृतत्वािसावदमयमेव तवन्नभासत, इवत वाक्य इत्येतत्कावरकया ं न 
वनवमत्तसप्तमीमािम् । अवप त्वनन्यिभावववषयाथगमपीवत । शुद्ध इत्यथालंकारेि केनाप्यसंवमश्रिः । 

 
‘कृतककुवपतैबाष्ट्पाम्भोवभिः सदैन्यववलोवकतै– 
वगनमवप गता यस्य प्रीत्या धृताऽवप तथाम्बया । 
नवजलधर्यामािः प्यन् वदशो भवतीं ववना 
कवठनहृदयो जीवत्येव वप्रये स तव वप्रयिः  ’ 
 
अि तथा तैस्तैिः प्रकारैमािा धृतापीत्यनुरागपरवशत्वेन गुरुवचनोल्लङ्घनमवप त्वया कृतवमवत । वप्रये, 

वप्रय इवत परस्परजीववतसवगस्वावभमानात्मको रवतस्थावयभाव उक्तिः । नवजलधरेत्यसोढपूवं 
प्रावृषेण्यजलदालोकनं ववप्रलम्भोद्दीपनववभावत्वेनोक्तम् । जीवत्येवेवत सापेक्षभावता एवकारेि 
करुिावकाशवनराकरिायोक्ता । सवगत एवेवत । नािान्यतमस्य पदस्यावधकं 
तकवचिसव्यस्क्तहेतुत्ववमत्यथगिः । रसतत्त्ववमवत ववप्रलम्भशृङ्गारात्मतत्वम् । 

 
‘स्मरनवनदीपूरेिोढािः पुनगुगरुसेतुवभ– 
यगदवप ववधृता दुिःखं वतष्ठन्त्यपूिगमनोरथािः । 
तदवप वलवखतप्रख्यरैङ् गैिः परस्परमुन्मुखािः 
नयननवलनीनालानीतं वपबस्न्त रसं वप्रयािः  ’ 
 



रूपकेिेवत । स्मर एव नवनदीपूरिः प्रावृषेण्यप्रवाहिः, सरभसमेव प्रवृद्धत्वात् । तेनोढािः 
परस्परसामुंख्यमबुवद्धपूवगमेव नीतािः । अनन्तरं गुरविः श्वश्रूप्रभृतय एव सेतविः, इच्छाप्रसररोधकत्वात् । अथ 
च गुरवोऽलङ्ग्यािः सेतवस्तैिः ववधृतािः प्रवतहतेच्छािः । अत एवापूिगमनोरथास्स्तष्ठस्न्त । तथावप 
परस्परोन्मुखतालक्षिेनान्योन्यतादात्म्येन स्वदेहे सकलवृवत्तवनरोधावल्लवखतप्रायरैङै्गनगयनान्येव 
नवलनीनालावन तैरानीतं रसं परस्परावभलाषलक्षिमास्वादयस्न्त, 
परस्परावभलाषात्मकदृवष्टच्छिावमश्रीकारयुक्त्यावप कालमवतवाहयन्तीवत । ननु नाि रूपकं वनब्यूगढम्, 
हंसचक्रवाकावदरूपेि नायकयुगुलस्यारूवपतत्वात् । ते वह हंसाद्या 
एकनवलनीनालानीतसवललपानक्रीडावदषवूचता इत्याशङ्गक्याह्–यथोक्तव्य्जककेवत । उक्तं वह पूवगम्– 
‘वववक्षा तत्परत्वेन’ इत्यादौ ‘नावतवनवगहिैवषता’ इवत । प्रसावधत इवत । ववभावावदभूषििारेि रसोऽवप 
प्रसावधत इत्यथगिः   ३, ४   

 
लोचन 

 
वातयातून प्रकाशित िोर्ारा ध्वशन– ‘िोर्ारा’ िे शविरे्षर् आशर् ‘ध्वशन’ िे शविषे्य, दोन्िी प्रथमेत 

वापरून त्याचंा अभेद प्रशतपादन करण्यामार्गील िेतु असा–अलक्ष्यक्रम स्वरूपाचा व्यंग्याथण िा जरी शवशिष्ट 
वर्ण, शवशिष्ट पद, लकवा पदाचा शवशिष्ट भार्ग असतानाच प्रकट िोत असला, तरी तो व्यंग्याथण सवण काव्याला 
व्यापीतच प्रकट िोतो; कारर् शवभाव, अनुभाव इत्यादींचा यथायोग्य शमलाफ िाच असंलक्ष्यक्रम– व्यंग्याचा 
प्रार् असतो. त्यामुळे वर्ण, पद वर्गैरे² िे व्यंग्याथणप्रकािनाचे केवळ (सिकारी) कारर् असतात; पर् वातय 
िे केवळ शनशमत्त म्िर्नू त्या वर्ाशदकापं्रमारे् अलक्ष्यक्रमध्वनीला उपकारक असत नािी, तर सवण 
शवभावाशदकाचें ज्ञान वाचकानंा करून देण्यामध्ये रंु्गतलेले असल्यामुळे ते समग्र वातय रसमय असल्याचेच 
प्रत्ययास येते. म्िर्नू दुसऱ्या काशरकेतील वातये िी सप्तमी केवळ शनशमत्तवाचक नािी, तर 
(असलंक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वशन िो वातयाखेरीज) इतरत्र असू न िकरे् िा जो ‘शवर्षय’ िद दाचा अथण, तो अथणिी 
ती सप्तमी ज्ञात करून देते.³ ‘िुद्ध’ म्िर्जे कोर्त्यािी अथालंकारािी शमशश्रत न झालेला.⁴ 

 
‘माझी आई तुझ्यावर अनेकवळेा लटके रार्गावली, अश्रू र्गाळून शतने तुझ्याकडे दीनवाण्या नजरेने 

पाशिले आशर् अिा (शनरशनराळ्या) प्रकारानंी तुला अडशवण्याचा प्रयत्न केला तरीिी तू माझ्यावरील 
पे्रमामुळे वनातिी आलीस. तोच तुला इतका आवडर्ारा मी मात्र, िे शप्रये! तुझ्यापासून माझी ताटातूट 
झाली असतानािी आशर् सवण शदिा नवमेाानंी झाकळलेल्या शदसत असूनिी मन कठोर करून अजून 
जर्गतोच आिे.’ 

 
या श्लोकात ‘त्या त्या उपायानंी तुला अडशवण्याचा आईने प्रयत्न केला तरी’ या िद दानंी 

माझ्यावरील पे्रमाशतियामुळे तू वडील मार्साचे म्िर्रे्सुद्धा ऐकले नािीस असे सुचशवले आिे. ‘शप्रये!’, 
‘तुला आवडर्ारा’ या शविरे्षर्ानंी एकमेकानंा आपले जीशवतसवणस्व वाटरे् िेच ज्याचे सार आिे असा रशत 
िा स्थाशयभाव सूशचत केला आिे. ‘नवमेाानंी’ या िद दाने पूवी रामाला कधीिी सिन कराव ेन लार्गलेले 
पावसाळ्यातील मेााचें दिणन िे शवप्रलंभरतीचा उद्दीपनशवभाव म्िर्ून म्िटले आिे. ‘जर्गतोच आिे’ यातील 
‘च’ या अव्ययाने येथे करुर्रसाचा िोक िा स्थायी भाव असल्याची िकंािी येऊ नये म्िर्ून पनुभटेीची 
आिा सूशचत केली आिे. वृत्तीमध्ये ‘िे सर्गळेच उदािरर्’ असे म्िर्ण्याचा भावाथण ‘या श्लोकातील एखादाच 
िद द रसाशभव्यततीला इतर िद दािूंन अशधक कारर्ीभतू िोतो असे नािी’ असा आिे. ‘रस’ म्िर्जे 
शवप्रलंभिृरं्गार िा रस. 



‘प्रीशतरूपी नदीच्या नव्या परुामुळे एकमेकासंमोर खेचनू आर्लेले, पर् पुन्िा वडीलमार्से िेच 
कोर्ी बाधं, त्यामुंळे अडवनू धरलेले शप्रया व शप्रयकर, मनोरथ पूर्ण न झालेल्या अवस्थेत जरी 
एकमेकाजंवळ उभे राशिले आिेत, तरीिी शचत्रात रेखाटलेल्या व्यततीप्रमारे् स्तद ध उभे रािून एकमेकाकंडे 
आतुरतेने बात परस्पराचं्या नेत्ररूपी कमशलनी देठातूंन आपल्या आटोतयात आर्लेला प्रीशतरस ते प्रािन 
करीत आिेत.’ 

 
रूपक अलंकारामुळे–प्रीशत िाच नदीचा नवा पूर म्िर्जे पावसाळ्यातील फुर्गलेला जलप्रवाि. 

कारर् ती प्रीशत नदीच्या पुराप्रमारे् एकाएकीच खूप वाढलेली आिे. त्यामुळे ते खेचनू आर्ले रे्गले आिेत. 
म्िर्जे न कळतच एकमेकासंमोर आर्ले रे्गले आिेत. त्यानंतर वडील मार्से म्िर्जे सासू वर्गैरे िेच कोर्ी 
बाधं, कारर् त्याचंी उपन्स्थशत िी त्या पे्रशमकाचं्या इच्छापूतीला अडथळा कशरते. आर्खी असे की, वडील 
मार्से िेच नदीमध्ये ाातलेले जे दुलण घ्य बाधं, त्यानंी रोखून धरलेले म्िर्जे त्याचं्यामुळे ज्याचं्या इच्छा 
अतृप्त राशिल्या आिेत असे. म्िर्ूनच मनोरथ पूर्ण न झालेल्या अवस्थेत ते उभे राशिले आिेत. तरीसुद्धा 
परस्पराकंडे उत्सुकतेने पािरे् यामुळे सूशचत झालेल्या मानशसक तदू्रपतेमुळे आपापल्या िरीरावयवाचें सवण 
व्यापार बंद झाल्याने त्याचें अवयव शचत्रात रेखाटल्याप्रमारे् शदसत आिेत. अिा अवस्थेत डोळे िेच जे 
कमशलनीचे देठ, त्यानंी त्याचं्यापयंत आर्लेला परस्पराशंवर्षयीचा अशभलार्ष या स्वरूपाचा पे्रमरस ते प्रािन 
करीत आिेत. म्िर्जे एकमेकाशंवर्षयीच्या अशभलार्षाने ओसंडर्ाऱ्या आपल्या नजरा एकमेकािंी शमळवनू 
(म्िर्जे आपले कटाक्ष एकमेकाकंडे फेकीत) त्या उपायाने कसा तरी काळ ाालवीत आिेत, असा अथण.⁶ 

 
‘पर् काय िो, या शठकार्ी नायक-नाशयकावंर िंस–िंसी लकवा चक्रवाक–चक्रवाकी वर्गैरेंचा 

आरोप केलेला नसल्यामुळे रूपक पूर्णतेला नेलेले नािी.⁷ कारर् त्या िंस वर्गैरेंनी कमशलनीच्या एकाच 
देठातून आर्लेले पार्ी शपरे् इ. क्रीडा कररे् िी त्याचंी पद्धतच आिे’⁸ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘व्यंजक 
अलंकाराच्या लक्षर्ानंी युतत असलेल्या रूपकाने’ इ. उत्तर देतात. कारर् पूवी (उद द्योत २ मध्ये 
साशंर्गतलेल्या) ‘रूपकाशद अलंकार रसादींना प्राधान्य देऊन उपयोजावते इ.’ (म्िर्जे १८ व १९ या) 
काशरकामंध्ये’ त्या अलंकाराचंा वाजवीपेक्षा जास्त शवस्तार करण्याची इच्छा बाळरू्ग नये’ असे म्िटलेच िोते⁹ 
‘सुिोशभत झालेला’ – शवभाव, अनुभाव वर्गैरेंना भरू्षवनू त्याचं्या िारे (प्रस्तुत श्लोकातील) रसिी भरू्षशवला 
रे्गला आिे, िा आिय ॥ ३, ४ ॥ 

 
िीपा 
 
१) पुढे १० ते १४ या काशरकावंरील वृत्तीतील सस्न्त वसद्धरसप्रख्यािः या श्लोकानंतरच्या कथामागे न 
चाल्पोऽ प्यवतक्रमिः । इत्याशद वातयावरील टीकेमध्ये अशभनवरु्गप्तानंी असे म्िटले आिे की, ‘रामाभ्युदय’ िे 
नाटक यिोवमणन् या कवीने शलशिले आिे. पािा, उद द्योत ३, काशरका १० ते १४ यावंरील वृत्तीतील सस्न्त 
वसद्धरसप्रख्यािः इ. श्लोकानंतरची टीप १ ली. 
 
२) ‘वर्गैरे’ म्िर्जे पदाचा अवयव व संाटना. 
 
३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘(व्यंर्गाथणप्रधान काव्यातील) व्यजंक िद द, व्यंर्ग अथण, व्यंजना – 
व्यापार, व्यंजक वाच्याथण िे चारिी ‘ध्वशन’ च’ पर् या सवांच्या समुदायाला ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव”ेतेथेिी 
‘लोचना’त ‘शवर्षय’ िद दाचा अथण दुसरीकडे अन्स्तत्व नसरे्’ असाच साशंर्गतला आिे. 



४) ध्वन्यालोकाच्या ‘काव्यमाला’ आवृत्तीत पदप्रकाि असंलक्ष्यक्रमव्यगं्य ध्वनीचे ‘उत्कन्म्पनी इ.’ 
श्लोकानंतर यथा वा असे म्िर्ून झवगवत कनकवचिे इ. आर्खी एक उदािरर् शदले आिे. पर् 
अशभनवरु्गप्तानंी त्यावर कािीिी शववरर् केलेले नसल्यामुळे त्याचं्या समोरील प्रतीमध्ये तो श्लोक नसावा 
असे समजून आम्िी तो श्लोक येथे शदला नािी. पर् िा श्लोक अशभनवरु्गप्तानंंतरच्या मशिमभट्टाचं्या 
‘व्यन्ततशववकेा’त, िेमचन्द्राच्या ‘शववके’ टीकेत व क. ल. शव. मध्येिी आढळतो. 
 
५) आता तू माझ्यापासून दूर रे्गली असलीस तरी पनु्िा तू भेटिील या आिवेरच मी जर्गतो आिे, िे ‘च’ ने 
सूशचत िोत आिे असा अशभनवरु्गप्ताचंा अशभप्राय. 
 
६) यासारखीच कल्पना प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वर ‘म्िर्ून 
िा शदवस’ इ. वातयात आली आिे. 
 
७) म्िर्जे पूवणपक्ष्याला असे म्िर्ावयाचे आिे की, रूपक पूर्ण केलेले नसताना वृशत्तकारानंी ‘रूपक 
अलंकारामुळे सुिोशभत झालेला रस’ असे कसे म्िटले आिे? 
 
८) यासारख्या कल्पनेसाठी पािा, कुमारसंभव, ३–३६ या श्लोकाचा मधु विरेरतिः कुसुमैकपािे इ. पूवाधण. 
 
९) ‘शप्रयेने रार्गावनू’ इ. उदािरर्ाच्या बाबतीत (पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘ती दक्षता म्िर्जे ५) 
अलंकाराचा शवकास करावा लार्गला तरी तो अंर्गच रािावा’”) जसे बाहुलवतका येवढेच रूपक योजून 
रूपक पूर्ण करण्याचे टाळले आिे, तसेच या श्लोकातिी नयननवलनी येवढेच रूपक योशजले असून ‘िंस–
िंसी’ वर्गैरे आरोप करीत बसण्याचे टाळले आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयिः संघिनाया ंभासते ध्ववनवरत्युक्तं, ति संघिनास्वरूपमेव ताववन्नरूप्यते– 
 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूवपता । 
तथा दीघगसमासेवत विधा संघिनोवदता   ५   
कैवश्चत् । ता ंकेवलमनूदे्यदमुच्यते– 
गुिानावश्रत्य वतष्ठन्ती माधुयादीन्व्यनस्क्त सा । 
 
रसान्– 
 
सा संघिना रसादीन्व्यनस्क्त गुिानावश्रत्य वतष्ठन्तीवत । अि च ववकल्प्य ंगुिाना ंसंघिनायाशै्चक्यं 

व्यवतरेको वा । व्यवतरेकेऽवप ियी गवतिः । गुिाश्रया संघिना, संघिनाश्रया वा गुिा इवत । तिैक्यपके्ष 
संघिनाश्रयगुिपके्ष च गुिानात्मभूतानाधेयभूतान्वावश्रत्य वतष्ठन्ती संघिना रसादीन्व्यनक्तीत्ययमथगिः । यदा 
तु नानात्वपके्ष गुिाश्रय :– संघिनापक्षिः तदा गुिानावश्रत्य वतष्ठन्ती गुिपरतन्त्िस्वभावा न तु 
गुिरूपैवेत्यथगिः । 

 



ध्वन्यालोक 
 
अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वशन िा सांटनेतून प्रकाशित िोतो असे जे मारे्ग म्िटले (पािा, िाच उद द्योत, 

काशरका २ री), त्या बाबतीत पशिल्याने ‘संाटने’ चे स्वरूप काय असते, तेच सारं्गण्यात येत आिे— 
 
संाटना िी तीन प्रकारची म्िर्ून साशंर्गतली आिे— १. समासरशित लकवा फारच थोडे समास 

असलेली, २. मध्यम (आकाराच्या) समासानंी िोभर्ारी, आशर्, ३. लाबं लाबं समास असलेली. ॥ ५ ॥ 
 
(साशंर्गतली आिे म्िर्जे) कािींनी साशंर्गतली आिे. 
 
त्या संाटनेचे वरील प्रकार र्गृिीत धरून असे साशंर्गतले जात आिे की— 
 
(माधुयण इ.) रु्गर्ाचंा आश्रय करून असर्ारी ती (संाटना) रसानंा अशभव्यतत कशरते. 
 
रु्गर्ाचंा आश्रय करून रािर्ारी ती संाटना रस वर्गरैेंना अशभव्यतत कशरते, असे (काशरकेत 

साशंर्गतले) आिे. आशर् या बाबतीत दोन पक्षाचंी कल्पना कररे् ितय आिे. १) रु्गर् आशर् संाटना एकच 
असू िकतील लकवा २) शभन्न असू िकतील. आशर् ती दोाे शभन्न असली, तरीिी दोन ितयता आिेत— 
एकतर संाटना िी रु्गर्ाचंा आश्रय असू िकेल लकवा रु्गर् िे संाटनेचा आश्रय असू िकतील. त्यापंकैी 
पशिला, म्िर्जे रु्गर् आशर् सांटना एकच िा पक्ष आशर् सांटना िा रु्गर्ाचंा आश्रय िा (रु्गर् व संाटना शभन्न 
असताना संभवर्ारा दुसरा) पक्ष¹ शवचारात ाेतल्यास वरील काशरकाभार्गाचा अथण असा िोईल–रु्गर्ािंी 
एकरूप असलेली लकवा आशश्रत असर्ाऱ्या रु्गर्ाचंा आश्रय या रूपाने असलेली संाटना रस वर्गैरेंना 
अशभव्यतत कशरते. पर् जर संाटना व रु्गर् शभन्न असून त्यात रु्गर् िे संाटनेचा आधार आिेत िा पक्ष 
स्वीकारला, तर वरच्याच काशरकाभार्गाचा अथण रु्गर्ाचं्या आश्रयाने रािर्ारी म्िर्जे रु्गर्ाचं्या अधीन 
असलेली, (शजचे स्वरूप रु्गर्ावंर पूर्णपरे् अवलंबून आिे), परंतु जी रु्गर्ािंी एकरूप नािी, असा िोईल. 

 
लोचनम् 

 
संघिनायावमवत भावे प्रत्ययिः । विावदवि वनवमत्तमािे सप्तमी । उक्तवमवत कावरकायाम् । 

वनरूप्यत इवत । गुिे्यो ववववक्ततया ववचायत इवत यावत् । रसावनवत कावरकाया ंवितीयाधगस्याद्य ंपदम् । 
‘रसासं्तवन्नयमे हेतुरौवचत्य ं वक्तृवाच्ययोिः’ इवत कावरकाधगम् । बहुवचनेनाद्यथगिः संगृहीत इवत दशगयवत–
रसादीवनवत । अि चेवत । अस्स्मने्नव कावरकाधे । ववकल्पेनेदमथंजातं कल्पवयतंु व्याख्यातंु शक्यम् । तक 
तवदत्याह गुिानावमवत । ियिः पक्षा ये संभाव्यन्ते ते व्याख्यातंु शक्यािः । कथवमत्याह तिैक्यपक्ष इवत । 
आत्मभूतावनवत । स्वभावस्य कल्पनया प्रवतपादनाथं प्रदर्तशतभेदस्य स्वाश्रयवाचोयुस्क्तदग्यगते । तशशपाश्रय ं
वृक्षत्ववमवत । आधेयभूतावनवत । संघिनाया धमा गुिा इवत भट्टोद भिादयिः । धमाश्च धम्यावश्रता इवत प्रवसद्धो 
मागगिः । गुिपरतन्िेवत । अि नाधाराधेयभाव आश्रयाथगिः । न वह गुिेषु संघिना वतष्ठतीवत । तेन राजाश्रयिः 
प्रकृवतवगग इत्यि यथा राजाश्रयौवचत्येनामात्यावदप्रकृतय इत्ययमथग एवं गुिेषु परतन्िस्वभावा तदायत्ता 
तन्मुखपे्रवक्षिी संघिनेत्ययमथो ल्यत इवत भाविः । 

 
 



लोचन 
 
दुसऱ्या काशरकेतील संघिनायाम् यातील ‘संाटना’ या िद दामध्ये अन िा प्रत्यय ‘भाव’ म्िर्जे 

‘शक्रया’ या अथी लार्गला² आिे, आशर् संघिनायाम् िी सप्तमी विगपदावदषु यातील सप्तमीप्रमारे्³ 
शनशमत्तवाचक म्िर्जे सिकारी कारर् या अथाची वाचक आिे. ‘मारे्ग म्िटले’ म्िर्जे (२ ऱ्या) काशरकेमध्ये 
(म्िटले). ‘सारं्गण्यात येत आिे’– (संाटनेचे स्वरूप) रु्गर्ािूंन वरे्गळे कसे याचा शवचार केला जात आिे, 
असा अथण. 

 
रसानंा— िा (६ व्या) कीशरकेतील २ ऱ्या अधाचा पशिला िद द आिे व रसासं्तवन्नयमे हेतुरौवचत्य ं

वक्तृवाच्ययोिः । (‘रसानंा अशभव्यतत कशरते; वतता आशर् त्याच्या बोलण्याचा वाच्याथण याचें औशचत्य िे 
संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् िोय’) िा ६ व्या काशरकेचा उत्तराधण आिे. 

 
‘रसानंा’ िे बिुवचन वापरल्याने ‘रस इत्यादींना’ या अथाचा समाविे झाला आिे असे वृशत्तकार 

वृत्तीत ‘रस वर्गैरेंना’ या िद दानंी सारं्गतात आशर् या बाबतीत– (६ व्या) काशरकेच्या याच म्िर्जे पशिल्याच 
अधणभार्गाच्या बाबतीत (म्िर्जे त्या अधणभार्गात जो आश्रयाश्रशयभाव साशंर्गतला आिे, त्याच्या बाबतीत) 
कल्पना कररे् ितय आिे– म्िर्जे दोन पक्ष एकमेकानंा पयाय म्िर्नू कल्पून त्याचें शववरर् कररे् ितय 
आिे. कोर्ते दोन पक्ष? असे शवचाराल, तर त्याचे उत्तर वृशत्तकार ‘रु्गर् व संाटना’ इ. िद दानंी देत आिेत. 
(या दोन पक्षापंैकी दुसऱ्या पक्षाचे पोटभेद शवचारात ाेतल्यास) जे तीन पक्ष संभवतात, तेिी स्पष्ट करून 
दाखशवता येतील. कसे म्िर्ाल, तर वृशत्तकार ते माडंण्यास ‘त्यापंैकी पशिला म्िर्जे रु्गर् आशर् संाटना 
एकच’ इ, िद दानंी सारं्गतात. रु्गर्ािंी एकरूप असलेली– एखाद्या वस्तूचा जाशतरूप धमण त्या वस्तूिून 
शनराळा नसला, तरी त्या जाशतरूप धमाचे स्पष्टीकरर् करण्याकशरता तो त्या वस्तूिून वरे्गळा आिे अिी 
कल्पना करून ती वस्तु त्या धमाचा आश्रय आिे असे (िास्त्रीय चचा कशरताना) म्िर्ण्याची पद्धत शदसते. 
उदा. ‘वृक्षत्व िे लििपा वृक्षाच्या आश्रयाने आिे’ असे म्िर्रे्.⁴ ‘आशश्रत असलेल्या (रु्गर्ाचंा आश्रय म्िर्नू 
असलेली)’– भट्टोद भट वर्गैरेंचे मत असे की, रु्गर् िे संाटनेचे धमण आिेत,⁵ आशर् धमण िे धमीच्या आश्रयाने 
असतात िे म्िर्रे् तर सवणमान्यच आिे.⁶ ‘रु्गर्ाचं्या अधीन असलेली’ - यात ‘आश्रय’ िद दाचा अथण ‘आधार’ 
असा घ्यावयाचा नािी (व सांटना िी ‘त्यामध्ये असलेली’ असा अथण घ्यावयाचा नािी.) कारर् रु्गर्ामंध्ये 
संाटना ‘रािात’ नािी. त्यामुळे ज्याप्रमारे् ‘राजाच्या आश्रयाने असर्ारा प्रकृशतवर्गण’ या उदािरर्ात 
‘राजाच्या आश्रयाने’ याच्यािी जुळण्यासाठी ‘राजावर अवलंबून असलेला प्रकृशतवर्गण म्िर्जे अमात्य वरै्गरे’ 
असा अथण घ्यावा लार्गतो⁷, त्याप्रमारे् रु्गर्ाच्या अधीन शजचे स्वरूप असते अिी, म्िर्जे रु्गर्ावंर अवलंबून 
असर्ारी, शजला रु्गर्ाचं्या तोंडाकडे पािाव ेलार्गते अिी संाटना, असा अथण प्राप्त िोतो, िा आिय. 

 
िीपा 
 
१) यावरून संाटना म्िर्जे पदाचंी शवशिष्ट रचना. शवशिष्ट म्िर्जे त्या पदाचें समास कररे् लकवा नाकररे् 
आशर् केल्यास ते लिान लकवा मध्यम लकवा मोठे कररे् असे संाटनेचे स्वरूप मानले जात िोते असे शदसते. 
 
२) सम्+घट् या धातूला (भावे) ल्युट् च । (३-३-११५) या पाशर्शन–सूत्राप्रमारे् भाव (म्िर्जे शक्रया) या 
अथी ल्युट् म्िर्जे अन िा प्रत्यय लार्गला आिे. त्यामुळे सांटना = संाटनशक्रया = रचना, माडंर्ी. 
 



३) पािा, शितीय खंड “उद द्योत – १ ‘अलक्ष्यक्रमव्यंर्ग ध्वनीला ‘वर्ण’ िी प्रकाशित करू िकतात’” वरील ४ 
थी टीप. 
 
४) म्िर्जे वृक्षत्व िा धमण शििपानामक वृक्षािून वस्तुतुः वरे्गळा नसला, तरी तो वरे्गळा आिे असे कल्पून तो 
लििपा वृक्षाच्या आश्रयाने राितो असे म्िर्रे्. 
 
५) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत - १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील १ ली टीप. 
 
६) उद भटाच्या काव्यालंकारसारसंग्रिामध्ये िे शवधान आढळत नािी. कदाशचत् ते त्याच्या (अनुपलद ध) 
‘भामिशववरर्ात’ असाव.े 
 
७) ‘आश्रय’ िा िद द दोन अथानी वापरला जातोुः— १) भौशतक आश्रय, उदा. भशूम िा ाटाचा आश्रय आिे 
या उदािरर्ात व २) (लक्षरे्ने ाेतली जार्ारा) पोलर्षदा, म्िर्जे दुसरा ज्याच्यावर अवलंबून असतो, तो. 
उदा. राजा िा त्याच्या सेवकाचंा आश्रय असतो. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
तक पुनरेवं ववकल्पनस्य प्रयोजनवमवत? अवभधीघते । यवद गुिािः संघिना चेत्येकं तत्त्वं संघिनाश्रया 

वा गुिास्तदा संघिनाया इव गुिानामवनयतववषयत्वप्रसङ्गिः । गुिाना ं वह माधुयगप्रसादप्रकषगिः 
करुिवप्रलम्भश्रृङ्गारववषय एव । रौिाद भुतावदववषयमोजिः । माधुयगप्रसादौ रसभावतदाभासववषयावेवेवत 
ववषयवनयमो व्यवस्स्थतिः । संघिनायास्तु स ववघिते । तथा वह शृङ्गारेऽवप दीघगसमासा दृ्यते 
रौिावदष्ट्वसमासा चेवत । 

 
ति शृङ्गारे दीघगसमासा यथा– ‘मन्दारकुसुमरेिुवपञ्चवरतालका’ इवत । यथा वा– 
 
‘अनवरतनयनजललववनपतनपवरमुवषतपिलेखं ते । 
करतलवनषण्िमबले वदनवमदं कं न तापयवत  ’ 
 
इत्यादौ । 
 
तथा रौिावदष्ट्वप्यसमासा दृ्यते यथा– ‘यो यिः शसं्त्र ववभर्तत स्वभुजगुरुमदिः’ इत्यादौ । तस्मान्न 

संघिनास्वरूपािः न च संघिनाश्रया । गुिािः । ननु यवद संुघिना ं गुिाना ं नाश्रयस्तस्त्कमालम्बना । एते 
पवरकल्प्यन्ताम्? उच्यते–प्रवतपावदतमेवैषामालम्बनम् । 

 
‘तमथगमवलम्बन्ते येऽवङ्गनं ते गुिािः स्मृतािः । 
अङ्गावश्रतास्त्वलंकारा मन्तव्यािः किकावदवत्  ’ इवत । 
 
 
 



ध्वन्यालोक 
 
पर् यावर कोर्ी शवचारील की, इतके पक्ष कल्पीत बसण्याचा उपयोर्ग काय? तर त्याला आमचे 

उत्तर असे की– जर रु्गर् आशर् संाटना िे एकरूप असतील लकवा ते शभन्न असून संाटना िा रु्गर्ाचंा 
आश्रय असेल, तर ज्याप्रमारे् संाटनेचा आपल्या शवर्षयािंी म्िर्जे रसादींिी संबधं अव्यशभचारी असलेला 
आढळून येत नािी, त्याप्रमारे् रु्गर्िी आपापल्या शवर्षयािंी म्िर्जे रसािंी अव्यशभचारीपर्ाने शनर्गशडत 
नसतात, अिी आपशत्त पत्करावी लारे्गल! पर् रु्गर्ापंैकी माधुयण व प्रसाद या रु्गर्ाचंा ‘प्रकर्षण’ फतत 
शवप्रलंभिृरं्गार व करुर् या रसातंच आढळतो. ओजोरु्गर्ाचा शवर्षय रौद्र, अद भतू वर्गैरे¹ रस िा आिे. माधुयण 
आशर् प्रसाद िे रु्गर् रस³, भाव व त्याचें आभास यातंच आढळतात असा त्याचं्या शवर्षयाबंाबत शनयम आिे, 
पर् संाटनेच्या बाबतीत या शनयमाचंा भरं्ग झालेला शदसतो. कारर्, िृरं्गारातदेखील संाटना लाबं लाबं 
समास असलेली शदसते आशर् रौद्राशद रसाचं्या बाबतीतिी ती समासरशित (लकवा लिानसा एखादा दुसरा 
समास असलेली) शदसते. त्यापंकैी िृरं्गारातिी दीाण समासयुतत संाटना असते, याचे उदािरर्– 
“मन्दारकुसुमरेर्शुपञ्जशरतालका”⁴ म्िर्जे मंदारपुष्पाचं्या परार्गानंी शजचे केि लपर्गट झाले आिेत अिी. 
लकवा– 

 
‘िे अबले! अखंड अश्रलुबदु र्गळल्यामुळे र्गालावंरील लतापल्लवाचं्या आकृशत पुसून रे्गलेले व 

तळिातावर टेकलेले िे तुझे मुख कोर्ाला दुुःख देत नािी?’⁵ 
 
तसेच रौद्राशद रसाचं्या बाबतीतिी संाटना थोडे व छोटे समास असलेली शदसते. जसे– 
 
‘स्वतुःच्या बािुबळाबद्दल फार ामेंड बाळर्गर्ारा जो जो कोर्ी (पाडंवाचं्या सेनेत) िस्त्र धारर् 

करीत असेल’ … इ. श्लोकामंध्ये.⁶ 
 
म्िर्ून रु्गर् व संाटना याचें स्वरूप एकच नव्िे, आशर् संाटना िा रु्गर्ाचंा आश्रयिी नव्िे. 
 
पर् काय िो, संाटना िा रु्गर्ाचंा आश्रय नसेल, तर रु्गर्ाचंा आश्रय कोर्ता मानावा? 
 
सारं्गतो. रु्गर्ाचंा आश्रय तर मारे्ग⁷ साशंर्गतलाच आिे! 
 
जे ‘तो’ (म्िर्जे रसाशद) अथण अंर्गी असताना त्याच्या आश्रयाने असतात, त्यानंा ‘रु्गर्’ माशनले आिे. 

पर् जे ‘अंर्गा’ंच्या आश्रयाने असतील, त्यानंा कंकरे् वर्गरैेंप्रमारे् ‘अलंकार’ समजाव.े 
 

लोचनम् 
 
संघिनाया इवेवत । प्रथमपके्ष तादात्म्येन समानयोगके्षमत्वात्, इतरि तु धमगत्वनेेवत भाविः । 

भवत्ववनयतववषयतेत्याशङ्गक्याह– गुिाना ं हीवत । वहशब्दस्तुशब्दाथे । न त्वेवमुपपद्यते, आपद्यते तु 
न्यायबलावदत्यथगिः । स इवत । योऽय ंगुिेषु वनयम उक्तोऽसाववत्यथगिः । तथात्वे लक्ष्यदशगनमेव हेतुत्वेनाह–
तथा हीवत । दृ्यत इत्युक्तं, ति दशगनस्थानमुदाहरिं सूियवत-तिेवत । नाि शृङ्गारिः कवश्चवदत्याशङ्गक्य 
वितीयमुदाहरिमाह–यथा वेवत । एषा वह प्रियकुवपतनावयकाप्रसादनायोस्क्तनायकस्येवत । तस्मावदवत । 



नैतद्व्याख्यानिय ंकावरकाया ंयुक्तवमवत यावत् । वकमालम्बना इवत । शब्दाथालम्बनत्वे वह तदलंकारे्यिः 
को ववशेष इत्युक्तं वचरंतनैवरवत भाविः । प्रवतपावदतमेवेवत । अस्मन्मूलग्रन्थकृतेत्यथगिः । 

 
लोचन 

 
‘ज्याप्रमारे् संाटनेचा इ.’– पशिल्या पक्षी रु्गर् व संाटना याचें तादात्म्य असल्यामुळे, म्िर्जे रु्गर् 

व संाटना ह्याचंा अभेद असल्यामुळे, आशर् दुसऱ्या पक्षी, म्िर्जे संाटना िा रु्गर्ाचंा आश्रय या पक्षी, रु्गर् िे 
संाटनेचे धमण असल्याने रु्गर् व संाटना याचंी पशरन्स्थशत एकच आिे (म्िर्जे संाटनेप्रमारे्च तेिी रसािंी 
अव्यशभचारी संबधंाने शनर्गशडत असर्ार नािीत अिी आपशत्त ओढवले) असा अथण. यावर ‘नसेना का रु्गर्ाचंा 
रसािंी अव्यशभचारी सबंंध! (त्यामुळे काय शबाडर्ार आिे?)’ असे कोर्ी म्िरे्ल, तर वृशत्तकार ‘पर् 
रु्गर्ापंैकी’ इ. वातयाने त्याला उत्तर देतात. वृत्तीमधील (गुिाना ं शि यातील) शि िा िद द ‘पर्’ या अथी 
घ्यावा. िे म्िर्जे ‘रु्गर् िे रसािंी अव्यशभचारी नसरे्.’ िे तकण िुद्ध नसले, तरी (संाटना व रु्गर् एकच लकवा 
संाटना िा रु्गर्ाचंा आश्रय असे माशनले, तर) दोाानंा एकच न्याय लावरे् इष्ट असल्याने तसे मानरे् अटळ 
िोईल! ‘या शनयमाचा’– म्िर्जे रु्गर्ाचं्या बाबतीतला िा (म्िर्जे ठराशवक रु्गर् ठराशवक रसािंी 
अव्यशभचारीपरे् सबंद्ध असतात, िा) जो शनयम साशंर्गतला त्याचा, असा अथण. संाटनेच्या बाबतीत 
शनयमभरं्ग झालेला शदसतो याच्या पुष्ट्यथण वृशत्तकार ‘कारर् िृरं्गारातदेखील’ इ. िद दानंी उदािरर् देतात. 

 
‘शदसते’ असे म्िटल्यावर शनयमभरं्ग शदसण्याचे शठकार् असलेले उदािरर् देण्याची प्रस्तावना 

वृशत्तकार ‘त्यापंैकी’ या िद दाने कशरतात. ‘मंदार’ इ. उदािरर्ात कोठेिी िृरं्गार नािी⁸ अिी कोर्ी िकंा 
ाेईल असे कल्पून वृशत्तकार ‘लकवा’ असे म्िर्ून दुसरे उदािरर् देतात. 

 
‘िे अवले!’ इ. वातय एका नायकाने पे्रमात रुसलेल्या नाशयकेला प्रसन्न करण्याकशरता म्िटले 

आिे.⁹ ‘म्िर्ून रु्गर् व संाटना’ इ.– िे पशिले दोन पक्ष¹⁰ काशरकेच्या खऱ्या आियाच्या दृष्टीने बरोबर 
नािीत, िे तात्पयण. ‘रु्गर्ाचंा आश्रय कोर्ता मानावा’– रु्गर्ाचंा आश्रय िद द आशर् अथण असे मानल्यास रु्गर् व 
िद दाथाचे अलंकार यामंध्ये फरक तो काय राशिला? असे प्राचीनानंी¹¹ म्िटले आिे, असा आिय. 
‘साशंर्गतलाच आिे’– आमच्या मूलगं्रथाच्या कत्यांनी (म्िर्जे काशरकाकारानंी¹²) असा अथण. 

 
िीपा 
 
१) वर्गैरे म्िर्जे बीभत्स व वीर िे रस. अदभतु रस व ओजोरु्गर् यामंधील संबंधासाठी पािा, प्रथम खंड, 
उद द्योत – २  ‘ओजस’ रु्गर् मध्ये व त्यावरील टीप ५ वी. 
 
२) माधुयण िा रु्गर् येथे सौम्य स्वरूपातला अशभपे्रत आिे, ‘प्रकर्षण’ स्वरूपातला नव्िे. 
 
३) रस म्िर्जे येथे (करुर् आशर् शवप्रलंभ िृरं्गार सोडून उरलेले, म्िर्जे) संभोर्गिृरं्गार, िास्य, भयानक व 
िातं िे घ्यावते. प्रसाद मात्र सवण रसानंा साधारर् असतो. शिवाय सौम्य स्वरूपाचा माधुयण, व प्रसाद िे रु्गर् 
भाव, रसाभास, व भावाभास यामंध्येिी आढळतात. 
 



४) िा समास भामिाच्या ‘काव्यालंंकारा’ च्या २ ऱ्या पशरच्छेदातील २ ऱ्या काशरकेच्या उत्तराधात 
ओजोरु्गर्ाचे उदािरर् म्िर्नू आलेला आिे. 
 
५) मूळ संस्कृत उदािरर्ात या अथाचा ‘अनवरतनयनजललववनपतनपवरमुवषतपिलेखम् (वदनम्)’ असा 
लाबं समास वापरला आिे. 
 
६) प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘ओजस’ रु्गर्”. 
 
७) उद द्योत २, काशरका ६. 
 
८) ‘मंदारपुष्पाचं्या परार्गानंी शजचे केि लपर्गट झाले आिेत अिी’ इतकेच या ओळीत म्िटले आिे. िे एखाद्या 
नाशयकेचे शविरे्षर् माशनले तरी केवळ तेवढ्या वर्णनावरून िृरं्गाररसाची प्रतीशत िोते असे म्िर्ता येर्ार 
नािी, असे प्रशतपक्ष्याचें म्िर्रे्. 
 
९) म्िर्जे िे ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गाराचे उदािरर् िोय. आशर् असे असूनिी यात ‘अनवरत’… इ. प्रदीाण समास 
वापरला आिे. 
 
१०) म्िर्जे १) संाटना व रु्गर् एकच िा पक्ष. व २) संाटना िा रु्गर्ाचंा आश्रय िा पक्ष. 
 
११) भरताने िद द व अथण याचें शमळून दिा व वामनाने िद दाचे दिा व अथाचे दिा रु्गर् साशंर्गतले आिेत. 
म्िर्जे रु्गर् िे िद द व अथण याचं्या आश्रयाने रािर्ारे आिेत असे त्याचें मत िोते, इतके फार तर म्िर्ता 
येईल. पर् रु्गर् व अलंकार िी दोन्िी िद द व अथण याचं्या आश्रयाने रािर्ारे असतील, तर रु्गर् व अलंकार 
यामध्ये फरक रािर्ार नािी िे कोर्त्या प्राचीनाने म्िटले आिे याचा पत्ता लार्गत नािी. उलट ‘उद भटाने 
रु्गर् व अलंकार सारखेच माशनले आिेत’ असे रुय्यकाने काव्यालंकारसवणस्व, पृ. ९ वर म्िटले आिे. 
 
१२) ‘साशंर्गतलाच आिे’ िे िद द वृशत्तकाराचें आिेत व त्याचें शववरर् कशरताना ‘आमच्या मूळ गं्रथकत्यांनी’ 
असे िद द ाालून ते वातय अशभनवरु्गप्तानंी पुरे केले आिे. यावरून वृशत्तकाराचं्या मते काशरकाचंा कता 
वरे्गळा असावा अिी अशभनवरु्गप्ताचंी समजूत असावीसे शदसते. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुिािः । न चैषामनुप्रासावदतुल्यत्वम् । 

यस्मादनुप्रासादयोऽनपेवक्षताथगशब्दधमा एव प्रवतपावदतािः । गुिास्तु 
व्यङ्ग्यववशेषावभावसवाच्यप्रवतपादनसमथगशब्दधमा एव । शब्दधमगत्वं चैषामन्याश्रयत्वेऽवप शरीराश्रयत्ववमव 
शौयादीनाम् । 

 
ननु यवद शब्दाश्रया गुिास्तत्सघंिनारूपत्वं तदाश्रयत्वं वा तेषा ंप्राप्तमेव । न ह्यसघंवितािः शब्दा 

अथगववशेषप्रवतपाद्यरसाद्यावश्रताना ं गुिानामवाचकत्वादाश्रया भवस्न्त । नैवम् । विगपदव्यङ्ग्यत्वस्य 
रसादीना ं प्रवतपावदतत्वात् । अ्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग्यत्वे रसादीना ं न वनयता कावचत्संघिना 



तेषामाश्रयत्वं प्रवतपद्यते इत्यवनयतसंघिनािः शब्दा एव गुिाना ं व्यङ्यववशेषानुगता आश्रयािः । ननु माधुये 
यवद । नामैवमुच्यते तदुच्यताम् । ओजसिः षुनिः कथमवनयतसंघिनशब्दाश्रयत्वम् । न ह्यसमासा संघिना 
कदावचदोजस आयश्रता ं प्रवतपद्यते । उच्यते-यवद न प्रवसवद्धमािग्रहदूवषतं चेतस्तदिावप न न ब्रूमिः । 
ओजसिः कथमसमासा संघिना नाश्रयिः । यतो रौिादीस्न्ह प्रकाशयतिः । काव्यस्य दीस्प्तरोज इवत 
प्राक्प्रवतपावदतम् । तिौजो यद्यसमासायामवप संघिनाया ं स्यात्तत्को दोषो भवेत् । न चाचारुत्वं 
सहृदयहृदयसंवेद्यमस्स्त । तस्मादवनयतसंघिनशब्दाश्रयत्वे गुिाना ं न कावचत्क्षवतिः । तेषा ं तु 
चकु्षरादीनावमव यथास्वं ववषयवनयवमतस्य स्वरूपस्य न कदावचद्व्यवभचारिः । तस्मादन्ये गुिा अन्या च 
संघिना, न च संघिनामावश्रता गुिा इत्येकं दशगनम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
लकवा रु्गर्ाचंा आश्रय ‘िद द’ असे समजले तरी चालेल. पर् त्यामुळे रु्गर् िे अनुप्रास वर्गैरे 

(िद दालंकारा)ंच्या सारखेच (म्िर्जे पूर्णपरे् िद दावंर अवलंबून) असतील, अिी िकंा ाेऊ नये, कारर् 
अनुप्रास वरै्गरे िे अथावर अवलंबून नसलेले, केवळ िद दाचेंच धमण आिेत असे साशंर्गतले रे्गले आिे. पर् रु्गर् 
मात्र अिा प्रकारच्या वाच्य अथाचे प्रशतपादन करर्ाऱ्या िद दाचें धमण असतात की, जो वाच्याथण शवशिष्ट 
प्रकारच्या व्यंग्य अथाचे प्रकािन करू िकेल. आशर् िौयाशद रु्गर्ाचंा खरा आश्रय शनराळा (आत्मा िा) 
असूनिी ज्याप्रमारे् िरीर िा त्याचंा आश्रय मानला जातो, त्याप्रमारे् या रु्गर्ाचंा वास्तशवक आश्रय रसाशद 
अथण िा असला, तरी (वरील प्रकारचे) िद द िाच त्याचंा आश्रय समजला जातो, (ते केवळ उपचारानेच¹). 

 
‘पर् काय िो, रु्गर्ाचंा आश्रय जर िद द िा असला, तर ते रु्गर् संाटनेिी एकरूप असरे् लकवा 

संाटना िा त्याचंा आश्रय असरे् यापंैकी एक ओाानेच आले! (कारर् िद द िे रु्गर्ाचंा आश्रय िोऊ 
िकण्यास ते संाशटत असायला पाशिजेत!) कारर् असंाशटत (म्िर्जे सुटे) िद द िे ‘वाचक’² नसल्यामुळे 
ते (असंाशटत िद द) शविरे्ष प्रकारच्या (वाच्य) अथाकडून अशभव्यतत िोर्ाऱ्या रसादींमध्ये रािर्ाऱ्या 
रु्गर्ाचें आश्रय िोऊ िकत नािीत.³’ 

 
असे कोर्ी म्िटल्यास ते बरोबर नािी, कारर्, रसाशद िे वर्ण, पद, याजंकडूनिी अशभव्यतत केले 

जातात,⁴ असे साशंर्गतले रे्गले आिे. 
 
(लकवा) रसाशद िे वातयातूनच अशभव्यतत िोऊ िकतात िे मत मान्य केले तरीसुद्धा एखादी शवशिष्ट 

संाटना रु्गर्ाचंा आश्रय असते, असे नािी. म्िर्नू शवशिष्ट संाटनेवर अवलंबून नसलेले (म्िर्जे त्या 
िद दात अमुक एक संाटना आिे की नािी या शवचाराची अपेक्षा नसलेले) आशर् शवशिष्ट प्रकारचा व्यंग्याथण 
प्रकाशित करर्ारे िद द िेच रु्गर्ाचें आश्रय समजाव.े यावर कोर्ी असे म्िरे्ल की, ‘माधुयण या रु्गर्ाच्या 
बाबतीत शवशिष्ट संाटनेची र्गरज नसते,’ असे म्िर्रे् असेल तर तसे म्िर्ा एकवळे, पर् शवशिष्ट (म्िर्जे 
दींाणसमासयुतत) संाटना नसलेले िद द ओजोरु्गर्ाचा आश्रय कसा असू िकतील? कारर् समासरशित 
शकवा छोटे समास असलेली संाटना िी ओजोरु्गर्ाचा आश्रय असू िकत नािी.’ या िकेंला आम्िी असे 
उत्तर देतो की, तुमच्या मनावर जर प्रशसद्ध असलेल्या मताचंाच⁵ पर्गडा बसलेला नसेल (म्िर्जे तुमचे मत 
पूवणग्रिदूशर्षत नसेल), तर या बाबतीतिी आम्िी कािी बोलू िकर्ार नािी असे नािी. समासरशित लकवा 
छोट्या समासानंी युतत असलेली संाटना ओजोरु्गर्ाचा आश्रय नसते, असे कसे म्िर्ता येईल? कारर् 
ज्या काव्यातून रौद्राशद रस प्रकाशित िोतात, त्या काव्यातील ‘दीन्प्त’ म्िर्जेच ओजोरु्गर् िोय, िे मारे्ग 



(पािा, उद द्योत २, काशरका ९) साशंर्गतलेच आिे. आशर् तो ओजोरु्गर् जरी समासरशित अथवा छोटे समास 
असलेल्या संाटनेत असला, तरी त्यात काय शबाडले? कारर् अिा उदािरर्ात सहृदयानंा कोठलीिी 
सौंदयणिीनता असलेली जार्वत नािी. म्िर्नू शवशिष्ट सांटनेवर अवलंबून नसलेले िद द िे रु्गर्ाचें आश्रय 
मानले, तरी त्यामुळे कािी िाशन िोर्ार नािी. मात्र आपापल्या शवर्षयािंी म्िर्जे शवशिष्ट रसाशदकािंी 
अव्यशभचारीपर्ाने शनर्गशडत असरे् असे जे त्याचें (रु्गर्ाचें) स्वरूप आिे, त्याला कधीिी बाध येत नािी. डोळे 
वर्गरेै इंशद्रयाचंा आपापल्या शवर्षयािंी म्िर्जे ‘रूप’ वर्गैरेंिी जसा अव्यशभचारी संबधं आिे, तसाच रु्गर्ाचंािी 
आपापल्या शवर्षयािंी म्िर्जे रसाशदकािंी आिे. म्िर्ून रु्गर् वरे्गळे आशर् संाटना वरे्गळी. आशर् संाटना िा 
रु्गर्ाचंा आश्रयिी नव्िे, िे झाले एका पक्षाच्या (म्िर्जे रु्गर् व संाटना एकरूप आिेत, लकवा संाटना िा 
रु्गर्ाचंा आश्रय आिे या पक्षाच्या) बाबतीत (आमचे उत्तर). 

 
लोचनम् 

 
अथ वेवत । न हे्यकावश्रतत्वादेवैक्यम्, रूपस्य संयोगस्य चैक्यप्रसङ्गात् । संयोगे वितीयमपेक्ष्यवमवत 

चेत्, इहावप व्यङ्गयोपकारकवाच्यापेक्षास्त्येवेवत समानम् । न चाय ं ममस्स्थतिः पक्षिः । अवप तु 
भवत्वेषामवववेवकनामवभप्रायेिावप शब्दधमगत्वं शौयादीनावमव शरीरधमगत्वम् । अवववेकी वह 
औपचावरकत्वववभागं वववके्तुमसमथगिः । तथावप न कवश्चद्दोष इत्येवंपरमेतदुक्तवमत्येतदाह–शब्दधमगत्ववमवत 
। अन्याश्रयत्वेऽपीवत । आत्मवनष्ठत्वेऽपीत्यथगिः । शब्दाश्रया इवत । उपचारेि यवद शब्देषु गुिास्तदेदं 
तात्पयगम्–शृङ्गारावदरसावभव्य्जककवाच्यप्रवतपादनसामथ्यगमेव शब्दस्य माधुयगम् । ति शब्दगतं 
वववशष्टधिनयवै ल्यते । अथ संघिना न व्यवतवरक्ता कावचत्, अवप तु संधविता एव शब्दािः, तदावश्रतं 
तत्सामथ्यगवमवत संघिनावश्रतमेवेत्युक्तं भवतीवत तात्पयगम् । 

 
ननु शब्दधमगत्वं शब्दैकात्मकत्वं वा तावतास्तु वकमय ं मध्ये संघिनानुप्रवेश इत्याशङ्कय स एव 

पूवगपक्षवाद्याह–न हीवत । अथगववशेषैनग तु पदान्तरवनरपेक्षशुद्धपदवाच्यिैः सामान्यिैः प्रवतपाद्या व्यङ्गया ये 
रसभावतदाभासतत्प्रशमास्तदावश्रताना ं मुख्यतया तवन्नष्ठाना ं गुिानामसंघवितािः शब्दा आश्रया न 
भवन्त्युपचारेिापीवत भाविः । अि हेतुिः–अवाचकत्वावदवत । न ह्यसघंविता व्यङ्ग्योपयोवगवनराकाङ्क्षरूपं 
वाच्यमाहुवरत्यथगिः । एतत्पवरहरवत–नैववमवत । विगव्यङ्गयो वह याविस उक्तस्तावदवाचकस्यावप पदस्य 
श्रविमािावसेयेन स्वसौभा्येन विगवदेव यिसावभव्यस्क्तहेतुत्वं स्रुतिमेव ल्यत इवत तदेव माधुयादीवत तक 
संघिनया? तथा च पदव्यङ्गयो यावद्ध्ववनरुक्तस्तावच्छुद्धस्यावप पदस्य स्वाथगस्मारकत्वेनावप 
रसावभव्यस्क्तयो्याथावभासकत्वमेव माधुयादीवत तिावप किः संघिनाया उपयोगिः । 

 
ननु वाक्यव्यङ्गये ध्वनौ तह्यगव्यमनुप्रवेष्टव्य ंसंघिनया । स्वसौन्दयं वाच्यसौन्दयं वा तया ववना कुत 

इत्याङ्कयाह–अ्युपगत इवत । वाशब्दोऽवपशब्दाथे, वाक्यव्यङ्गयत्वेऽपीत्यि योज्यिः । एतदुक्तं 
भववतअनुप्रववशतु ति संघिना, न वह तस्यािः संवनधानं प्रत्याचक्ष्महे । तक तु माधुयगस्य न वनयता संघिना 
आश्रयो वा स्वरूपं वा तया ववना विगपदवयङ्गये रसादौ भावान्माधुयादेिः, वाक्यव्यङ्गयेऽवप तादृशीं संघिनां 
ववहायावप वाक्यस्य तिसव्य्जककत्वात्सघंिना संवनवहतावप रसव्यक्तावप्रयोवजकेवत । 
तस्मादौपचावरकत्वेऽवप शब्दाश्रया एव गुिा इत्युपसंहरवतशब्दा एवेवत । नस्न्ववत । 
वाक्यव्यङ्गयध्वन्यवभप्रायेिेदं मन्तव्यवमवत केवचत् । 

 



वय ं तु ब्रूमिः–विगपदव्यङ्गयेऽप्योजवस रौिावदस्वभाव े विगपदानामेकावकना ं स्वसौन्दयगमवप न 
तादृगुन्मीलवत तावद्यावत्तावन संघिनावङ्कतावन न कृतानीवत सामान्येनैवाय ं पूवगपक्ष इवत । प्रकाशयत इवत 
‘लक्षिहेत्वोिः’ इवत । शतृप्रत्ययिः । रौिावदप्रकाशानालक्षिमोज इवत भाविः । न चेवत । चशब्दो हेतौ । 
यस्मात् ‘यो यिः शसं्त्र’ इत्यादौ नाचारुत्वंप्रवतभावत तस्मावदत्यथगिः । तेषा ं स्त्ववत गुिानाम् । यथास्ववमवत । 
‘शृङ्गार एव परमो मनिःप्रह्लाादनो रसिः’ इत्यावदना च ववषयवनयमं उक्त एव । 

 
लोचन 

 
‘लकवा’– दोन वस्तंूचा आश्रय एकच आिे, येवढ्याने त्या दोन वस्तू एकच आिेत असे िोत नािी, 

कारर् मर्ग रूप व संयोर्ग या दोन र्गोष्टी एकच असे म्िर्ण्याचा प्रसरं्ग येईल⁶ ! यावर ‘संयोर्गाला सयुंतत 
असलेल्या दुसऱ्यािी र्गोष्टीचा आधार आवशयक असतो⁷’ असे म्िर्रे् असेल, तर येथे देखील (म्िर्जे रु्गर् 
व िद दालंकार याचें बाबतीत देखील, िद द िा रु्गर्ाचंा एकच आधार असतो असे नािी, तर) व्यंग्याथाच्या 
प्रतीतीला उपकारक अिा वाच्य अथाचीिी रु्गर्ानंा आवशयकता असतेच! अिा रीतीने संयोर्ग व रु्गर् याचंी 
पशरन्स्थशत सारखीच आिे.⁸ आशर् ‘रु्गर्ाचंा आश्रय िद द असे समजले तरी चालेल’ िे आम्िी म्िटले 
येवढ्यावरून त आमचे खरे मत आिे असे नव्िे, तर नीट शवचार न करर्ाऱ्या लोकाचं्या मताप्रमारे् (तुष्ट्यतु 
दुजगनिः या न्यायाने) रु्गर् िे िद दाचे धमण समजले तरी फारसे शबाडत नािी, असे आम्िी म्िटले; कारर् 
अशववकेी लोक िौयाशद रु्गर्ानंा िरीराचेच धमण माशनतात, त्याप्रमारे् ते माधुयाशद रु्गर्ानंा िद दाचे धमण 
माशनतात. कारर् अशववकेी मनुष्य मुख्य काय आशर् र्गौर् काय याचा वरे्गळेपर्ा स्पष्टपरे् जार्ू िकत नािी.⁹ 
तरीिी शबाडत नािी (शववकेी मार्साने मात्र योग्य प्रकारे िद दप्रयोर्ग करावा) िा ‘लकवा रु्गर्ाचंा आश्रय िद द 
असे माशनले तरी चालेल’ असे म्िर्ण्यामार्गील वृशत्तकाराचंा आिय आिे. (िौयाशद रु्गर्ाचंा खरा) आश्रय 
(िरीरािून) शनराळा असला तरी म्िर्जे (िौयाशद रु्गर्ाचंा खरा) आश्रय आत्मा िा असला तरी, असा अथं. 

 
‘रु्गर्ाचंा आश्रय िद द िा असला’– रु्गर् िे िद दाचें शठकार्ी असतात असे जर र्गौर् अथाने म्िटले, 

तर त्या म्िर्ण्याचा शनष्कर्षण असा शनातो :– िद दामध्ये माधुयण असरे् म्िर्जे िेच की, त्याच्या शठकार्ी 
िृरं्गार इ.¹⁰ रसाचंी अशभव्यन्तत करील असा वाच्याथण प्रकट करण्याचे सामर्थयण असरे्.¹¹ आशर् िद दाचं्या 
शठकार्ी रािर्ारे ते माधुयणरु्गर्रूपी सामर्थयण त्या िद दानंा शवशिष्ट संाटनेमुळेच प्राप्त िोते. आता संाटना 
म्िर्जे िद दािून वरे्गळे असे कािी नािी, तर संाशटत म्िर्जे शवशिष्टपरे् एकमेकािंी जोडलेले िद द. आशर् 
त्या शवशिष्टपरे् जोडलेल्या िद दातंच ते रसव्यंजक वाच्याथण प्रशतपादन करण्याचे सामर्थयण असते, म्िर्ून ते 
संाटनेवरच अवलंबून असते असे म्िटले जाते, असा आिय. 

 
पर् काय िो, रु्गर् िे िद दािंी एकरूप असतात शकवा िद दाचें धमण असतात असे (उपचाराने) म्िटले 

ते जाऊ दे, पर् तुम्िी िा सांटनेचा शवर्षय मध्येच किाला ाुसडला?¹² अिी ध्वशनवादी िकंा ाेईल असे 
समजून तोच पूवणपक्षी पनु्िा ‘कारर् असंाशटत (म्िर्जे सुटे)’ …इ. वातय म्िर्तो. दुसऱ्या िद दाचंी आकाकं्षा 
नसलेल्या सुट्या िद दानंी प्रशतपाशदलेले जे सामान्य अथं, त्याचं्यामुळे रस, भाव, त्याचें आभास व त्याचें 
प्रिम िे सुचशवले जात नसून शवशिष्ट प्रकारच्या म्िर्जे संपूर्ण वातयातून सुसबंद्धपरे् प्रतीत िोर्ाऱ्या 
अथामुळे सुचशवले जातात. त्या रस, भाव वर्गैरे व्यंग्याथांचे आशश्रत असलेल्या म्िर्जे मुख्यत्वकेरून त्या 
व्यंग्याथामध्ये रािर्ाऱ्या रु्गर्ाचें आश्रय असंाशटत िद द कधी असू िकर्ार नािीत. लक्षरे्चा अवलंब 
करूनसुद्धा तसे म्िर्ता येर्ार नािी, असा पूवणपक्ष्याचा अशभप्राय. असे पूवणपक्ष्याने म्िर्ण्याचे कारर् ‘िद द िे 
(वातयाच्या एकमुखी अथाचे) वाचक नसल्यामुळे’ या िद दानंी साशंर्गतले आिे.¹³ असंाशटत िद द 



व्यंग्याथाला उपकारक असलेल्या स्वयंपूर्ण वातयाथाचे ज्ञान करून देऊ िकत नािीत, असा अथण. या 
पूवणपक्ष्याच्या आके्षपाचे वृशत्तकार ‘ते बरोबर नािी’ इ. िद दानंी खंडन कशरतात. ज्या अथी ‘रस िा वर्ांनीिी 
व्यतत िोऊ िकतो’ असे¹⁴ म्िटले आिे, त्या अथी (वातयरूपाने एकमेकािंी न जोडलेले) िे िद द व्यंग्य 
अथाला उपयोर्गी अिा स्वयपूंर्ण वातयाथाचे वाचक नसले, तरी केवळ ऐकूनदेखील त्याचं्या शठकार्चे जे 
सौंदयण प्रतीत िोते, तेवढ्यामुळे वर्ांप्रमारे्च ते िद द रसाशभव्यंजक िोऊ िकतात िे स्पष्टच आिे. िे त्याचें 
रसाशभव्यंजकत्व म्िर्जेच त्याचं्या शठकार्चे माधुयण वर्गैरे रु्गर् िोत. अिा रीतीने माधुयण इ. रु्गर् िे िद दांचेच 
धमण असल्यामुळे संाटनेच्या कल्पनेचा काय उपयोर्ग आिे? तसेच ज्या अथी ध्वशन िा पदातून व्यतत िोऊ 
िकतो असे म्िटले आिे, त्या अथी असंाशटत लकवा सुटी पदेिी सपूंर्ण वातयाच्या अथाची वाचक नसून 
केवळ स्मारक असली, तरी तेवढ्यामुळे ती पदे रसाशभव्यन्तत करू िकर्ारा वातयाथण प्रकट कशरतात व 
असा अथण प्रकट कररे् िेच त्याचं्या शठकार्चे माधुयण वर्गैरे रु्गर् िोत, असे असल्याने पदाचं्यािी बाबतीत 
संाटनेच्या कल्पनेची काय आवशयकता आिे? 

 
पर् काय िो, वातयातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या रसाशदध्वनीच्या बाबतीत तरी शवशिष्ट प्रकारच्या 

संाटनेचे मित्तव मान्य कररे् आवशयक आिे, कारर् संाटनेशिवाय वातयाचे स्वतुःचे लकवा त्याच्या अथाचे 
सौंदयण कोठून येर्ार? अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘लकवा िे मत¹⁵ मान्य केले तरी’ इ. उत्तर देतात. 
वृत्तीतला वा िा िद द ‘तरीसुद्धा’ या अथी घ्यावा, आशर् त्याचा अन्वय ‘ध्वशन वातयातून प्रकाशित िोतो िे 
मान्य केले तरीसुद्धा’ असा करावा.’ िे मान्य केले तरीसुद्धा’ असे म्िर्ण्यातील वृशत्तकाराचंा आिय असा 
आिे :– संपूर्ण वातयातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या ध्वनीमध्ये शवशिष्ट प्रकारची संाटना असेना का, शतची 
उपन्स्थशत आम्िी नाकारीत नािी. पर् अमुकच एक संाटना िा माधुयणरु्गर्ाचा आश्रय नव्िे लकवा ती 
माधुयणरु्गर्ािी एकरूपिी नव्िे. कारर्, संाटना नसतािी वर्ण लकवा सुटी पदे यातूंन प्रकाशित िोर्ाऱ्या रस 
वर्गैरेमध्ये माधुयण इ. रु्गर् असू िकतात. म्िर्ून वातयातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या रसध्वनीमध्येिी त्या शठकार्ी 
वापरलेली शवशिष्ट प्रकारची संाटना शवचारात न ाेतली, तरी ते वातय त्या रसाची अशभव्यन्तत करू िकत 
असल्यामुळे त्या वातयात शवशिष्ट संाटना असली, तरी ती रसाशभव्यन्तत करण्यास कारर्ीभतू नसते. 
म्िर्ून रु्गर् िे िद दाचं्या शठकार्ी राितात असे लक्षरे्ने जरी म्िटले, तरी िद द िेच रु्गर्ाचें आश्रय, (संाटना 
नव्िे). म्िर्नू ‘िद द िेच रु्गर्ाचें आश्रय’ असा या शवर्षयाचा वृशत्तकार उपसंिार कशरतात. ‘यावर कोर्ी’ इ.– 
वातयातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या ध्वनीला अनुलक्षनू िी िकंा ाेतली¹⁶ रे्गली आिे, असे कािी (टीकाकार) 
म्िर्तात. 

 
पर् आमचे म्िर्रे् असे :– ‘रौद्राशद रसाचंा धमण असलेला ओजोरु्गर् वर्ण व पदे यामुंळे प्रकट िोत 

असला तरी सुट्या, एकेकट्या वर्ांचे व पदाचें स्वतुःचे म्िर्जे श्रवर्ेंशद्रयाने ग्राह्य असलेले सौंदयणिी 
जोपयंत ते वर्ण व पदे वातयरूपाने संाशटत केली जात नािीत, तोपयंत शततकेसे प्रत्ययास येत नािी’ असा 
सवणसामान्यपरे्¹⁷ पूवणपक्ष्याच्या म्िर्ण्याचा आिय आिे. प्रकाशयतिः यात लक्षिहेत्वोिः वक्रयायािः¹⁸ । या 
सूत्राप्रमारे् ितृ¹⁹ प्रत्यय लार्गला आिे, रौद्राशद रस प्रकाशित कररे् िे ज्या दीप्तीचे वैशिष्ट्य आिे, त्या 
दीप्तीला ओजोरु्गर् म्िर्तात असा आिय. न चाचारुत्वं…इ.– यातील च िा िद द ‘कारर्’ या अथी घ्यावा. 
ज्या अथी ‘स्वतुःच्या बािुबलाबद्दल फार ामेंड बाळर्गर्ारा’ इ.²⁰ उदािरर्ात सौंदयणिीनता भासत नािी त्या 
अथी, असा अथण. मात्र ‘त्याचें’ म्िर्जे त्या रु्गर्ाचें. ‘आपापल्या शवर्षयािंी’– ‘िृरं्गार िाच मनाला पराकाष्ठचेा 
आनंद देर्ारा आशर् म्िर्ूनच मधुर असा रस िोय.²¹’ इ. वातयानंी रु्गर्ाचें आपआपल्या शवर्षयािंी (म्िर्जे 
रसािंी) असलेले शनयतसािचयण साशंर्गतलेच आिे. 

 



िीपा 
 
१) मम्मट काव्यप्रकािातील ८ व्या उल्लासात सारं्गतो की, या रु्गर्ाचें वास्तव्य िद द व वाच्य अथण याचं्या 
शठकार्ी मानले आिे, ते केवळ लक्षरे्ने. 
 
२) पािा, शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘ध्वशन पदप्रकाि कसा असू िकेल िी िकंा व शतचे समाधान’” ‘पर् 
काय िो’,… इ. पशरच्छेद व त्यातील १ ली टीप. 
 
३) िृरं्गाराशद रसाचंी अशभव्यन्तत करर्ाऱ्या वाच्य अथाचा बोध करून देण्याचे सामर्थयं म्िर्जेच रु्गर् असा 
पूवपंक्ष्याचा म्िर्ण्याचा आिय. िे सामर्थयण संाशटत िद दाचं्याच शठकार्ी असू िकते; सुट्या असंाशटत 
िद दात नव्िे, म्िर्ून रु्गर् िे संाटनेचे धमण असे पूवणपक्षी म्िर्तो. 
 
४) पािा, शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘ध्वशन पदप्रकाि कसा असू िकेल िी िकंा व शतचे समाधान’” 
 
५) ‘ओजोरु्गर् म्िर्जे पुष्कळ समासानंी युतत असरे् िा र्गद्याचा (व पद्याचािी) प्रार् िोय’ असे दंडी 
आपल्या ‘काव्यदिा’ त १–८० येथे म्िर्तो. पर् ओजोरु्गर् म्िर्जे दीाणसमासप्राचयुण या पूवणसूरींच्या मताचा 
डोळे शमटून स्वीकार केला पाशिजे असे नािी. प्रत्यक्षात जो अनुभव येत असेल त्यावरच आपर् मत बनवले 
पाशिजे असे आनंदवधणनाचें म्िर्रे्. 
 
६) ाटाचे रूप म्िर्जे त्याचंा शवशिष्ट रंर्ग व आकार. आशर् संयोर्ग म्िर्जे ाटाचा भतूलािी झालेला संयोर्ग. 
रूप व सयंोर्ग याचंा आश्रय ाट िा एकच असला, तरी त्या दोन र्गोष्टी शभन्न आिेत, एक नािीत िी र्गोष्ट 
सवांच्या अनुभवाची आिे. 
 
७) ाटाचा भतूलािी संयोर्ग िोतो, तेव्िा त्या संयोयाचा आधार ाट िा एकच नसतो, तर भतूल िािी 
असतो. रूप िा धमण मात्र फतत धटाच्याच शठकार्ी स्वतुःशसद्ध असतो, त्याला तो ाट भतूलािी सयंूतत आिे 
लकवा नािी याची अपेक्षा नसते, म्िर्ून रूप व संयोर्ग या दोन र्गोष्टी एकच आिेत असे मानण्याचा प्रसरं्ग 
येर्ार नािी असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
 
८) रूप व िद दालंकार याचंी न्स्थशत सारखी म्िर्ता येईल, कारर् रूपाचा ाट व िद वालंकाराचंा िद द िा 
एकच आधार असतो. पर् रु्गर् िे िद द व अथण या दोिोंच्यािी आश्रयाने असतात, तसाच संयोर्गिी ाट व 
भतूल या दोिोंच्यािी आश्रयाने असतो. म्िर्ून सयंोर्ग व रु्गर् याचंी पशरन्स्थशत सारखीच आिे. यामुळे रूप व 
संयोर्ग याचं्यामध्ये जसे एकरूपत्व नािी तसेच रु्गर् व िद दालंकार याचं्यामध्येिी ते नािी, असे 
अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
 
९) म्िर्जे रु्गर् िे िद दाचं्या शठकार्ी राितात असे आम्िी म्िर्तो ते लक्षरे्ने म्िर्जे र्गौर् अथाने. पर् 
प्रशतपक्षी मात्र ते ‘र्गौर् अथाने’ असे न समजता खऱ्या अथानेच समजतो! 
 
१०) इ. म्िर्जे करुर् व िान्त. 
 



११) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘माधुयण’ रु्गर्” ‘िेच माधुयाचे स्वरूप आिे’ िे िद द िवेटी असलेले 
वातय. 
 
१२) म्िर्जे रु्गर् िे िद दािंी एकरूप माशनले लकवा िद दाचें धमण माशनले, तरी ते संाटनेिी एकरूप लकवा 
संाटनेचे धमण कसे काय िोतात? 
 
१३) पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ध्वशन ‘पदप्रकाि’ कसा असू िकेल िी िकंा व शतचे समाधान” 
वरील टीप १ ली. 
 
१४) याच उद द्योताच्या २ ऱ्या काशरकेमध्ये. 
 
१५) िे मत म्िर्जे रस िे वातयातूनच अशभव्यतत िोऊ िकतात, िे. 
 
१६) वृत्तीमध्ये समासरशित लकवा छोटे समास असलेली संाटना ओजोरु्गर्ाचा आश्रय असू िकत नािी असे 
जे म्िटले आिे, त्याचा अथण असाुः–ओजोरु्गर्ाला दीाणसमासा संाटनाच आवशयक असते, व दीांसमासा ं
संाटना िी वातयातच संभवते, केवळ सुटे वर्ण लकवा सुटे िद द यामंध्ये संभवत नािी. 
 
१७) सवणसामान्यपरे् म्िर्जे केवळ वातयातून प्रकट िोर्ाऱ्या रसाशदध्वनीपुरतीच िी िकंा नसून वर्ण, पद 
इत्याशदकातूंन प्रकट िोर्ाऱ्या रसाशदध्वनीलािी अनुलक्षून आिे. 
 
१८) अष्टाध्यायी, ३–२–१२६. 
 
१९) जेव्िा एखादी र्गौर् शक्रया दुसऱ्या प्रधान शक्रयेचे वैशिष्ट्य दाखशवर्ारी असते लकवा एक शक्रया मुख्य 
शक्रयेचे कारर् (लकवा फळ) असते, तेव्िा र्गौर् शक्रयावाचक धातूला ितू म्िर्जे अत् िा प्रत्यय लार्गतो. 
उदा. शयाना भु्जकते यवनािः । व अधीयानो गुरुगृहे वसशत । येथे ियनशक्रया व अध्ययनशक्रया या अनुक्रमे 
भोजनशक्रया व वसनशक्रया यानंा र्गौर् असून ियनशक्रया िी भोजनशक्रयेचे वैशिष्ट्य दाखशवते व 
अध्ययनशक्रया िी वसनशक्रयेचे कारर् लकवा फळ दिणशवते. 
 
२०) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘ओजस’ रु्गर्”. 
 
२१) उद द्योत २, काशरका ७ ते १०. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
अथवा संघिनारूपा एव गुिािः । यत्तकू्तम्– ‘संघिनावद्गुिानामप्यवनयतववषयत्वं प्राप्नोवत, लक्ष्ये 

व्यवभचारदशगनात्’ इवत । तिाप्येतदुच्यते–यत्न लक्ष्ये पवरकस्ल्पतववषयव्यवभचारस्तविरूपमेवास्तु । 
कथमचारुत्वं तादृशववषये सहृदयाना ं नावभातीवत चेत्, कववशस्क्तवतरोवहतत्वात् । विववधो वह दोषिः–
कवेरव्युत्पवत्तकृतोऽशस्क्तकृतश्च । तिाव्युत्पवत्तकृतो दोषिः शस्क्तवतरस्कृतत्वात्कदावचन्न लक्ष्यते । यस्त्व– 
शस्क्तकृतो दोषिः स झविवत प्रतीयते । पवरकरश्लोकश्चाि— 



‘अव्युत्पवत्तकृतो दोषिः शक्त्या संवव्रयते कवेिः ।  
यस्त्वशस्क्तकृतस्तस्य स झवित्यवभासते ॥’ 
 
तथा वह–महाकवीनामप्युत्तमदेवताववषयप्रवसद्धसंभोगश्रृङ्गारवनबन्धनाद्यनौवचत्य ं

शस्क्तवतरस्कृतत्वाद ग्राम्यत्वेन् न प्रवतभासते । यथा कुमारसंभवे देवीसंभोगविगनम् । एवमादौ च ववषये 
यथौवचत्यत्यागस्तथा दर्तशतमेवागे्र । शस्क्तवतरस्कृतत्वं चान्वयव्यवतरेका्यामवसीयते । तथा वह 
शस्क्तरवहतेन कववना एवंववधे ववषये शृङ्गार उपवनबध्यमानिः स्रुतिमेव दोषत्वेन प्रवतभासते । 

 
नन्वस्स्मन्पके्ष– ‘यो यिः शसं्त्र ववभर्तत–’ इत्यादौ वकमचारुत्वम्? अप्रतीयमानमेवारोपयामिः । 

तस्माद्गुिव्यवतवरक्तत्वे गुिरूपत्वे च संघिनाया अन्यिः कवश्चवन्नयमहेतुवगक्तव्य इत्युच्यते । 
 

ध्वन्यालोक 
 
लकवा संाटना आशर् रु्गर् एकरूप समजावयाचे असले, तरी तसे समजा! 
 
अथात मारे्ग आम्िी म्िटले िोते की, या पक्षी संाटनेचा ज्याप्रमारे् ठराशवक रसािंीच संबंध नसतो, 

तसाच रु्गर्ाचंाशि ठराशवक रसािंी संबधं नािी असा प्रसंर्ग ओढवले! कारर् काव्यामध्ये शवशिष्ट संाटना 
आशर् शवशिष्ट रस यामंध्ये कािी शनयम असलेला शदसत नािी. 

 
पर् त्यािी बाबतीत आम्िी असे म्िर्तो की, ज्या काव्यात संाटनेचा स्वशवर्षयािंी म्िर्जे रसािंी 

व्यशभचार असल्याचे म्िर्जे संाटनेचा ठराशवक रसािंी असर्ारा संबधं मोडल्याचे शदसून येईल, त्या 
काव्यात कािीतरी न्यनू लकवा शवशचत्रपर्ा आिे असेच समजा! यावर तुम्िी जर असे म्िर्ाल की, मर्ग अिा 
उदािरर्ात कािी सौंदयण िीनता आिे असे सहृदयानंा का नािी जार्वत? तर त्यावर आमचे उत्तर असे 
की, त्या उदािरर्ात ते न्यनू कवीच्या प्रशतभेने झाकले जाते, म्िर्ून ते उदािरर् सौंदयणिीन भासत नािी. 
कारर् दोर्ष िा दोन प्रकारचा. कवीची शवित्ता कमी असल्याने उत्पन्न िोर्ारा आशर् कवीची प्रशतभा बतेाची 
असल्याने उत्पन्न िोर्ारा. त्यापंकैी पशिला म्िर्जे शवित्ता कमी पडल्याने उत्पन्न िोर्ारा दोर्ष एखादे वळेी 
लक्षात येण्याइतका स्पष्ट शदसत नािी, कारर् तो कवीच्या प्रशतभेने झाकला जातो. पर् जो दोर्ष कवीची 
प्रशतभा बेताची असल्याने उत्पन्न िोर्ारा असतो, तो तत्काळ उठून शदसतो. िा आिय थोडतयात सारं्गर्ारा 
श्लोक असा– 

 
शविते्तच्या उर्ीवमुेळे उत्पन्न िोर्ारा दोर्ष कवीच्या प्रशतभेने झाकला जातो. पर् जो दोर्ष कवीची 

प्रशतभा अर्गदी अल्प असल्यामुळे उत्पन्न िोर्ारा असतो, तो झटकन उजेडात येतो.¹ 
 
उदािरर्ाथण— श्रेष्ठ देवतासंबंंधीचा मानवी व्यविारातील संभोर्गिृरं्गार वर्णन कररे् वर्गैरे प्रकारचे 

अनौशचत्य मिाकवींच्या िातूनिी ाडते, पर् त्याचं्या प्रशतभेने ते झाकले रे्गल्यामुळे ते ग्राम्य म्िर्ून जार्वत 
नािी. जसे कुमारसंभवातील, पावणती देवीच्या सभंोर्गाचे वर्णन² आशर् अिा तऱ्िेच्या उदािरर्ात 
औशचत्यभरं्ग³ ज्या ज्या कारर्ामुंळे िोऊ िकतो, त्या त्या कारर्ाचें शदग्दिणन पुढे⁴ केलेच आिे. आशर् 
प्रशतभेने िा दोर्ष झाकला जातो िे अन्वय आशर् व्यशतरेक यावंरून ठरवण्यात येते. कारर् प्रशतभा नसलेल्या 



कवीने अिा (म्िर्जे उत्तम देवताशद) पात्राचं्या बाबतीत िृरं्गार वर्मर्ला, तर तो दोर्ष म्िर्ून अर्गदी उाडपरे् 
शदसतो. 

 
पर् काय िो, या (म्िर्जे अचारुत्व झाकले जाते या) पक्षी ‘स्वतुःच्या बािुबलाबद्दल जो जो 

कोर्ी’…इ. श्लोकामध्ये जो असुंदरपर्ा प्रशतभेने झाकला जातो असे तुम्िी म्िर्ता, तो कोर्ता⁵ आिे? तर 
याचे उत्तर असे की, यात असुंदरपर्ा अनुभवास येत नसतािी (येथे दीाणसमासा संाटना नसल्याने) तो 
आपर् उर्गाचच मानीत आिोत! (पर् असे जरी आम्िी माशनले, तरी तो मानीव दोर्ष येथे प्रशतभारु्गर्ामुळे 
झाकला जात आिे.) म्िर्ून संाटना िी रु्गर्ािूंन वरे्गळी असो लकवा त्याचं्यािी एकरूप असो; त्या संाटनेचे 
शनयामक (रस आशर् रु्गर् यािूंन) वरे्गळे कोर्ते तरी कारर् सारं्गरे् आवशयक आिे, म्िर्ूनच ते कारर् आता 
सारं्गण्यात येत आिे. 

 
लोचनम् 

 
अथ वेवत । रसावभव्यक्तावेतदेव सामथ्यग शब्दाना ंयत्तथा तथा संघिमानत्ववमवत भाविः । 
 
शस्क्तिः प्रवतभानं विगनीयवस्तुववषयनूतनोल्लेखशावलत्वम् । 

व्युत्पवत्तस्तदुपयोवगसमस्तवस्तुपौवापयगपरामशगकौशलम् । तस्येवत कवेिः । अनौवचत्यवमवत । 
आस्वादवयतृिा ं यिः चमत्काराववघातस्तदेव रससवगस्वमास्वादायत्तत्वात् । उत्तमदेवतासंभोगपरामशे च 
वपतृसंभोग इव लज्जातङ्कावदना कश्चमत्कारावकाश इत्यथगिः । शस्क्तवतरस्कृतत्वावदवत । संभोगोऽवप ह्यसौ 
वर्तितस्तथा प्रवतभानवता कववना यथा तिैव ववश्रातंं हृदय ं पौवापयगपरामशग कतंु न ददावत । यथा 
वनव्याजपराक्रमस्य पुरुषस्याववषयेऽवप युध्यमानस्य तावत्तस्स्मन्नवसरे साधुवादो ववतीयगते न तु 
पौवापयगपरामशे तथािापीवत भाविः । दर्तशतमेवेवत । कावरकाकारेिेवत भूतप्रत्ययिः । वक्ष्यते वह– 
‘अनौवचत्यादृते नान्यिसभङ्गस्य कारिम्’ इत्यावद । अप्रतीयमानमेवेवत । 
पूवापरपरामशगवववेकशावलवभरपीत्यथगिः । गुिव्यवतवरक्तत्व इवत । व्यवतरेकपके्ष वह संघिनाया वनयमहेतुरेव 
नास्स्त । ऐक्यपके्षऽवप न रसो वनयमहेतुवरत्यन्यो वक्तव्यिः । 

 
लोचन 

 
‘लकवा संाटना’ इ.– िद दाचें रसाशभव्यन्तत करण्याचे सामर्थयण म्िर्जे त्या िद दाचंी तिी तिी (त्या 

त्या रसाच्या अशभव्यततीला पोर्षक अिी) जुळर्ी िोरे् िेच िोय, असा अशभप्राय. 
 
‘िन्तत’ म्िर्जे प्रशतभा, म्िर्जे ‘वण्यण’ वस्तूच्या शनत्यनवीन पलंूैचा आशवष्कार करण्याचे सामर्थयण⁶ 

(आशर्) ‘व्युत्पशत्त’ म्िर्जे त्या नवीन पलंूैच्या आशवष्काराला उपयोर्गी पडर्ाऱ्या सवण वस्तंूपैकी मित्तवाची 
कोर्ती व कमी मित्तवाची कोर्ती याचा औशचत्याला अनुसरून शवचार करण्याचे कौिल्य. 
(पशरकरश्लोकातील) ‘त्याच्या’ म्िर्जे कवीच्या. ‘अनौशचत्य’– रसास्वाद ाेर्ाऱ्या सहृदयाचं्या 
शवस्मययुतत आनंदामध्ये शवघ्न न येरे् िेच रसाचे सारसवणस्व िोय, कारर् रस िा आस्वादावर (सवणस्वी) 
अवलंबून असतो. श्रेष्ठ देवताचं्या सभंोर्गाच्या वर्णनाची जार्ीव माताशपत्याचं्या सभंोर्गाच्या वर्णनाप्रमारे् 
लज्जा, अमंर्गलाची (म्िर्जे पाशवत्र्यभरं्गाची) िकंा इ. शवकार उत्पन्न कशरते, मर्ग त्यावळेी शवस्मययुतत 
आनंदाला वावच कोठला, असा अथण. “कारर् तो कवीच्या प्रशतभेने झाकला जातो”– कारर् 



कुमारसम्भवामध्ये तो संभोर्गिी त्या प्रशतभािाली कवीने (म्िर्जे काशलदासाने) अिा प्रकारे वर्मर्ला आिे 
की त्यामुळे रशसकाचे हृदय त्या संभोर्गवर्णनाच्या आनंदातच शनमग्न िोते व ते रशसकहृदयाला आपल्या 
योग्यायोग्यतेचा शवचार करण्यास सवडच देत नािी. जसे उपजत पराक्रमी असर्ारा पुरुर्षदेखील जरी 
एखादेवळेी अयोग्य कारर्ासाठी लढाई करीत असला, तरी तो लढत असताना पे्रक्षकाकंडून त्याची 
वािवाच केली जाते, त्याच्या लढाईच्या कारर्ाच्या योग्यायोग्यतेचा शवचार⁷ करून तो अयोग्य कारर्ासाठी 
लढत आिे असे कळल्यावर त्याची वािवा केली जात नािी.⁸ तिीच पशरन्स्थशत यािी बाबतीत आिे, असा 
आिय. 

 
“शदग्दिणन पुढे केलेच आिे”– (म्िर्जे) काशरकाकारानंी⁹, म्िर्ून “केले” असे भतूकाळी रूप 

वापरले आिे.¹⁰ कारर् पुढे¹¹ वृशत्तकार “रसभरं्गाचे कारर् अनौशचत्याशिवाय दुसरे नािी”– वर्गैरे 
म्िर्र्ारच आिेत. “सौंदयणिीनता प्रतीत िोत नसली तरी”– योग्य काय व अयोग्य काय याचा शववके 
करण्यास समथण असलेल्यानंा सुद्धा, असा भावाथण. ‘रु्गर्ािूंन वरे्गळी असो’– ‘संाटना िी रु्गर्ािूंन वरे्गळी’ या 
पक्षी संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर्च नािी¹² आशर् ‘संाटना व रु्गर् एकच’ या पक्षीसुद्धा रस िे 
संाटनेचे शनयामक कारर् नसल्यामुळे रु्गर् व रस यािूंन वरे्गळे कोर्ते तरी शनयामक कारर् सारं्गरे् अवशय 
आिे. 

 
िीपा 
 
१) आनंदवधणनाच्या याच मताचा उल्लखे राजिखेर आपल्या ‘काव्यमीमासेंत’ अध्याय ५ मध्ये ‘प्रशतभा व 
व्युत्पशत्त यापंैकी प्रशतभा िी अशधक श्रेष्ठ असे आनंदवधणन म्िर्तात’ या वातयाने कशरतो. 
 
२) कुमारसंभवम्, सर्गण ८. जर्गन्नाथाने जयदेव वर्गैरे कवींच्या बाबतीत या प्रकारच्या अनौशचत्याचा उल्लखे 
रसर्गंर्गाधर, (काव्यमाला आवृशत्त), पृ. ६४ वर केला आिे. त्या कवींनी जे तसे केले, ते र्गिणर्ीयच िोय. 
म्िर्ून आपर् तसे कररे् मुळीच योग्य िोर्ार नािी, असे जर्गन्नाथ म्िर्तो. 
 
३) औशचत्यत्यार्ग आशर् औशचत्यात्यार्ग असे दोन पाठभेद वरे्गवरे्गळ्या प्रतींमध्ये सापडतात. वर औशचत्य–
त्यार्ग िा पाठभेद ाेऊन अनुवाद केला आिे. औशचत्यात्यार्ग िा पाठ स्वीकारला, तर त्याची काररे् 
(औशचत्याचा भरं्ग ज्या उपायानंी टाळता येतो, ती) पुढे काशरका १० ते १४ यामंध्ये व त्यावरील वृत्तीमध्ये 
शदली आिेत, असा अथण िोईल. 
 
४) औशचत्यभरं्ग ज्या कारर्ामुंळे िोतो, ती काररे् काशरका १८ ते १९ यामंध्ये पािा 
 
५) या शठकार्ी वकमचारुत्वम्? िा पूवणपक्ष्याचा प्रशन आशर् अप्रतीयमानमेव आरोपयामिः िे उत्तर, असा 
कािी प्रतींतील पाठ ाेऊन आम्िी अनुवाद केला आिे. कािी प्रतीत वकमचारुत्वमप्रतीयमानमेवारोपयामिः िे 
सवण वातय पूवणपक्ष्याचेच, असा पाठ आिे. त्याचा अथण ‘काय, अचारुत्व प्रत्ययास येत नसतानािी ते आम्िी 
बळेच मानतो? असा िोईल. पर् तो पाठ ाेतल्यास त्यावर आनंदवधणनाचे उत्तर शमळत नािी, म्िर्ून तो पाठ 
आम्िी स्वीकारत नािी. जर्गन्नाथाने (रसर्गंर्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त, पृ. ४५ वर) वरे्ीसंिारातील 
कृतमनुमतं दृष्टं वा यिैः इ. श्लोकामध्ये रौद्ररस असूनिी त्याला अनुकूल अिी समासप्रचरु रचना नसल्यामुळे 



सौंदयणिाशन िोते असे मत प्रकट केले आिे. जर्गन्नाथाचे िे मत यो यिः शसं्त्र वबभर्तत या प्रस्तुत श्लोकालािी 
लार्गू पडेल. तेव्िा आनंदवधणन व जर्गन्नाथ या दोाामंध्ये या बाबतीत मतभेद शदसतो. 
 
६) पािा, रुद्रट, काव्यालंकार, १–१५ :— 
 
मनवस सदा सुसमावधवन ववस्रुतरिमनेकधावभधेयस्य । 
अस्क्लष्टावन पदावन च भवस्न्त यस्यामसौ शस्क्तिः   
 
शिवाय प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रशतभा िद दाचा अथण’” वरील टीप ७ वी पािा. 
 
७) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत - १  ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’” वरील टीप १० 
वी. रुद्रट ‘काव्यालंकार,’ १–१८मध्ये म्िर्तो :– 
 
युक्तायुक्तवववेको व्युत्पवत्तवरय ंसमासेन । 
 
८) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्च’ असत नािी” रावर्ाची रशत’… 
इ. वातय. 
 
९) वृशत्तकारानंी दर्तशतमेवागे्र असे म्िर्ून दर्तशतम् असे भतूकाळी शविरे्षर् वापरले आिे. अगे्र दर्तशतम् असे 
म्िटले असल्यामुळे सवण काशरका वृत्तीच्या आधीच शलशिल्या रे्गल्या असल्या पाशिजेत व त्यामुळे काशरकाकार 
िा वृशत्तकारािून शभन्न व वृशत्तकाराच्या आधी िोऊन रे्गला असला पाशिजे असा म. म. डॉ. कारे् यानंी शनष्कर्षण 
काढला आिे. पर् आतंदवधणनानंी सवण काशरका आधी शलिून काढल्या असतील व मार्गािून त्या सवांवर 
शववरर् केले असेल असेिी मानरे् ितय आिे. त्यामुळे येथे दर्तशतम् िा िद दप्रयोर्ग काशरकाकार व वृशत्तकार 
िे शभन्नच िोते, असे शनर्ायकपरे् शसद्ध करू िकत नािी. 
 
१०) पािा, अष्टाध्यायी, ३–२–१०२. 
 
११) पािा, ध्वन्यालोक, कािी आवृशत्त, पृ. ३३० वरील अनौवचत्यादृते नान्यद इ, श्लोक. 
 
१२) केवळ रु्गर्च रसािंी अव्यशभचारी संबधंाने शनर्गशडत असू िकतात, म्िर्ून रस िे रु्गर्ाचें शनयामक 
कारर् माशनता येईल, पर् सांटना िी रु्गर्ािूंन वरे्गळी माशनल्यास ती रसािंी अव्यशभचारी संबंधाने शनर्गशडत 
नसल्यामुळे रस िे शतचे शनयामक कारर् िोऊ िकर्ार नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
–तवन्नयमे हेतुरौवचत्य ंवक्तृवाच्ययोिः   ६   
 
ति वक्ता कवविः कवववनबद्धो वा, कवववनबद्धश्चावप रसभावरवहतो रसभावसमस्न्वतो वा, रसोऽवप 

कथानायकाश्रयस्तविपक्षाश्रयो वा, कथानायकश्च धीरोदात्तावदभेदवभन्निः पूवगस्तदनन्तरो वेवत ववकल्पािः । 



वाच्य ंच ध्वन्यात्मरसाङं्ग रसाभासाङं्ग वा, अवभनेयाथगमनवभनेयाथं वा, उत्तमप्रकृत्याश्रय ंतवदतराश्रय ंवेवत 
बहुप्रकारम् । ति यदा कववरपगतरसभावो वक्ता, तदा रचनायािः कामचारिः । यदावप कवववनबद्धो वक्ता 
रसभावरवहतस्तदा स एव; यदा तु कवविः कवववनबद्धो वा वक्ता रसभावसमस्न्वतो रसश्च प्रधानावश्रतत्वाद 
ध्वन्यात्मभूतस्तदा वनयमेनैव तिासमासामध्यमसमासे एव सङ्घिने । करुिववप्रलम्भशृङ्गारयोस्त्वसमासैव 
सङ्घिना । कथवमवत चेत्, उच्यते–रसो यदा प्राधान्येन प्रवतपाद्यस्तदा तत्प्रतीतौ व्यवधायका ववरोवधनश्च 
सवात्मनैव पवरहायािः । एवं च दीघगसमासा सङ्घिना समासानामनेकप्रकारसम्भावनया कदावचिसप्रतीतत 
व्यवदधातीवत तस्या ं नात्यन्तमवभवनवेशिः शोभते । ववशेषतोऽवभनेयाथे काव्ये, ततोऽन्यि च ववशेषतिः । 
करुिववप्रलम्भशुङ्गारयोिः । तयोर्तह सुकुमारतरत्वात् स्वल्पायामप्यस्वच्छताया ं शब्दाथगयोिः 
प्रतीवतमगन्थरीभववत । रसान्तरे पुनिः प्रवतपादे्य रौिादौ मध्यमसमासा सङ्घिना 
कदावचद्धीरोद्धतनायकसम्बद धव्यापाराश्रयेि दीघगसमासावप वा तदाके्षपाववनाभाववरसोवचतवाच्यापेक्षया न 
ववगुिा भवतीवत सावप नात्यन्तं पवरहाया । सवासु च सङ्घिनासु प्रसादाख्यो गुिो व्यापी । स वह 
सवगरससाधारििः सवगसङ् घिनासाधारिशे्चत्युक्तम् । प्रसादावतक्रमे ह्यसमासावप सङ् घिना 
करुिववप्रलम्भशृङ् गारौ न व्यनस्क्त । तदपवरत्यागे च मध्यमसमासावप न न प्रकाशयवत । तस्मात्सवगि 
प्रसादोऽनुसतगव्यिः । अत एव च ‘यो यिः शसं्त्र वबभर्तत’ इत्यादौ यद्योजसिः स्स्थवतनेष्ट्यते तत्प्रसादारव्य एव गुिो 
न माधुयगम् । न चाचारुत्वम्, अवभपे्रतरसप्रकाशनात् । तस्माद्गुिाव्यवतवरक्तत्व े गुिव्यवतवरक्तत्वे वा 
सङ् घिनाया यथोक्तादौवचत्याविषयवनयमोऽस्तीवत तस्या अवष रसव्य्जककत्वम् । तस्याश्च 
रसावभव्यस्क्तवनवमत्तभूताया योऽयमनन्तरोक्तो वनयमहेतुिः, स एव गुिाना ं वनयतो ववषय इवत गुिाश्रयेि 
व्यवस्थानमष्ट्यववरुद्धम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
वतता आशर् त्याच्या बोलण्याचा वाच्याथण याचें औशचत्य िे संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् िोय ॥ 

६ ॥ 
 
त्यापैकी वतता िा कशव स्वतुःच आिे की, कवीने शनर्मभलेले पात्र आिे; कशवशनर्ममत पात्र असले तर 

ते रसभावानंी रशित आिे, की रसभावानंी युतत आिे; रसदेखील कथानायकाच्या शठकार्ी रािर्ारा आिे 
की प्रशतनायकाच्या आश्रयाने रिार्ारा आिे; आशर् कथानायकसुद्धा ‘धीरोदात्त’ वर्गैरेंपैकी कोर्त्या 
प्रकारचा आिे, तसेच तो मुख्य की उपनायक आिे; िे (वतत्याचे शनरशनराळे) प्रकार असू िकतात. 
वाच्याथणदेखील प्रधानभतू रसाला अशभव्यतत करर्ारा आिे की प्रधानभतू रसाभासाला; त्या वाच्याथाच्या 
िारा सुचशवला जार्ारा रसभावाशद अथण िा अशभनयाच्या िारा प्रकट करण्याजोर्गा आिे की त्यािून वरे्गळा 
आिे; तो वरच्या दजाच्या पात्रानंी बोलून दाखशवला आिे की त्यािून वरे्गळ्या दजाच्या पात्रानंी; असा पुष्कळ 
प्रकारचा असू िकेल. त्यापंकैी कशव िा स्वतुःच वतता असून रसभावानंी शवरशित असेल, तर िवी ती 
संाटना वापरावी. कशवशनर्ममत पात्र िा वतता असून तो रसभावरशित असेल तेव्िािी तसेच, म्िर्जे 
संाटनेबाबत कािीिी शनयम नािी. पर् जेव्िा कशव लकवा कशवशनर्ममत पात्र वतता असून रसभावानंी युतत 
असाच असेल आशर् रसदेखील प्रधान असल्यामुळे त्या ध्वशनकाव्याचा आत्माच असेल तेव्िा त्या काव्यात 
मुळीच समास नसलेली, लकवा फार तर मध्यम लाबंीचे समास असलेली, याच संाटना वापराव्या. मात्र 
करुर् लकवा शवप्रलम्भ िृरं्गाररस (मुख्य) असताना समासरशित संाटनाच वापरावी. का असे शवचाराल, तर 
सारं्गतो– ज्यावळेी रसप्रधान म्िर्ून प्रशतपादन करायचा असेल त्यावळेी त्या रसाच्या प्रतीतीमध्ये अडथळा 
शनमार् करर्ाऱ्या लकवा त्या प्रतीतीला शवरोध करर्ाऱ्या¹ र्गोष्टी िरप्रयत्नाने टाळाव्या; आशर् त्याचप्रमारे् 



समासाचें शवग्रि अनेक प्रकारे िोऊ िकत असल्यामुळे दीाणसमास असलेली संाटना कािी कािी वळेा 
रसाच्या प्रतीतीला अडथळा आर्ते, म्िर्ून तसल्या संाटनेच्या बाबत कवीला फार आसन्तत असरे् िोभत 
नािी. िी आसन्तत शविरेे्षकरून अशभनयाच्या िारा ज्याचा व्यंग्याथण प्रकट करावयाचा असतो, अिा आशर् 
त्याव्यशतशरतत म्िर्जे अशभनयासाठी नसलेल्या, पर् करुर् व शवप्रलंभ िृरं्गार मुख्य असलेल्या काव्यात 
मुळीच नसावी. कारर् ते दोन रस अशतिय नाजूक प्रकृतीचे असल्यामुळे त्यातं थोडा जरी र्गढूळपर्ा आला, 
तरी त्यामुळे िद दाथांच्या प्रतीतीला शवलंब लार्गतो. पर् त्या दोिोतून शनराळ्या, म्िर्जे रौद्र वर्गैरे रसाचें 
प्रशतपादन करावयाचे असल्यास मध्यम समास असलेली संाटना, लकवा कािी वळेा नायक धीरोद्धत असून 
त्याच्या मनाचा प्रक्षोभ व्यतत करावयाचा असल्यास दीाण समास असलेली संाटनादेखील अर्गदी टाळली 
पाशिजे, असे नािी. वरीलसारख्या पशरन्स्थतीत तीसुद्धा अर्गदी शवसंवादी ठरत नािी. कारर् दीाणसमासा 
संाटनेकडून जो रसाशद अथण सुचवावयाचा असतो, त्या रसाशद अथाची अशभव्यन्तत करण्यासाठी वापरल्या 
जार्ाऱ्या वाच्याथाला त्या दीाणसमासा संाटनेंची मदतच िोत असते. 

 
आशर् संाटना कोर्तीिी असली तरी शतला प्रसाद िा रु्गर् व्यापर्ारा असलाच पाशिजे (िी 

काळजी घ्यावी). कारर् प्रसाद िा रु्गर् सवण रसानंा व सवण संाटनानंा व्यापर्ारा आिे, म्िर्जे त्या सवांच्या 
बाबतीत आवशयक आिे िे (पूवी)² साशंर्गतलेच आिे. कारर् प्रसाद रु्गर्ाच्या अभावी समासरशित 
संाटनासुद्धा करुर् व शवप्रलंभिृरं्गार िे रस अशभव्यतत करीत नािी. आशर् प्रसादरु्गर् जर सोडला नािी, 
तर मध्यम समासानंी युतत अिी संाटनािी ते रस प्रकाशित करू िकत नािी असे नािी. म्िर्ून सवण 
शठकार्ी प्रसादरु्गर्ाचा अवलंब करावा. म्िर्नूच “स्वतुःच्या बािुबळाबद्दल फार र्गवण बाळर्गर्ारा…” या 
उदािरर्ात जर ओजोरु्गर् आिे असे तुम्िाला वाटत नसेल, तर तेथे प्रसादच आिे असे समजा, पर् माधुयण 
मात्र नव्िे. आशर् त्या उदािरर्ात (ओजोरु्गर् नसून प्रसादरु्गर् आिे असे माशनले, तरी) कसलीिी 
सौंदयणिीनता नािी, कारर् तो श्लोक इष्ट रसाची (म्िर्जे रौद्र रसाची) अशभव्यन्तत कशरतो म्िर्ून संाटना 
िी रु्गर्ािूंन वरे्गळी असो लकवा ते आशर् ती एकचअसो, कोर्त्या शवर्षयाच्या म्िर्जे रसाच्या बाबतीत कोर्ती 
संाटना वापरावी िे आताच साशंर्गतलेल्या औशचत्यावर अवलंबून असते. म्िर्ून ती (संाटना) िी रसाची 
अशभव्यजंक िोऊ िकते. आशर् ती रसादींच्या अशभव्यततीस कारर्ीभतू िोण्यासाठी (औशचत्य िा) जो 
शनयामक िेतु नुकताच साशंर्गतला, तोच रु्गर्ानंािी आपापल्या शवर्षयािंी शनयमाने बाधूंन टाकर्ारा असल्याने 
रु्गर् िे संाटनेचा आश्रय असतात या पक्षीसुद्धा अडचर् उत्पन्न िोऊ नये.³ 

 
लोचनम् 

 
तवन्नयम इवत कावरकाववशेषिः । कथा ं नयवत स्वकतगव्याङ्गभाववमवत कथानायको यो वनवगहिे 

रतलभागी । धीरोदात्तादीवत । धमगयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तिः । वीररौिप्रधानो धीरोद्धतिः । वीरशृङ्गारप्रधानो 
धीरलवलतिः । दानधमगवीरशान्तप्रधानो धीरप्रशान्त इवत चत्वारो नायकािः क्रमेि 
सात्त्वत्यारभिीकैवशकीभारतीलक्षिवृवत्तप्रधानािः । पूवगिः कथानायकस्तदनन्तर उपनायकिः । ववकल्पा इवत । 
वक्तृभेदा इत्यथगिः । वाच्यवमवत । ध्वन्यात्मा ध्ववनस्वभावो यो रसस्तस्याङ्गव्य्जककवमत्यथगिः । अवभनेयो 
वागङ्गसत्त्वाहायैरावभमुख्य ंसाक्षात्कारप्राय ंनेयोऽथो व्यङ्ग्यरूपो ध्ववनस्वभावो यस्य तदवभनेयाथं वाच्य;ं स 
एव वह काव्याथग इत्युच्यते । तस्यवै चावभनयेन योगिः । यदाह मुवन:– ‘वागङ्गसत्त्वोपेतान् काव्याथान् 
भावयस्न्त’ इत्यावद, ति ति । रसावभनयनान्तरीयकतया तु तविभावावदरूपतया वाच्योथोऽवभनीयते इवत 
वाच्यमवभनेयाथगवमत्येषैव युक्ततरा वाचोयुस्क्तिः । न त्वि व्यपदेवशवद भावो व्याख्येयिः यथान्यिैः । तवदतरेवत 
। मध्यमप्रकृत्याश्रयमधमप्रकृत्याश्रय ं चेत्यथग । एव ं वक्तृभेदान्वाच्यभेदाशं्चावभधाय तद्गतमौवचत्यं 



वनयामकमाह–तिेवत । रचनाया इवत सङ्घिनायािः । 
रसभावहीनोऽनाववष्टस्तापसावदरुदासीनोऽपीवतवृत्ताङ्गतया यद्यवप प्रधानरसानुयाय्येव, तथावप ताववत 
रसावदहीन इत्युक्तम् । स एवेवत कामचारिः । एवं शुद्धवक्िौवचत्य ंववचायग वाच्यौवचत्येन सह तदेवाह यदा 
स्त्ववत । कववयगद्यवप रसाववष्ट एव वक्ता युक्तिः, अन्यथा ‘स एव वीतरागशे्चत्’ इवत स्स्थत्या नीरसमेव काव्यं 
स्यात्, तथावप यदा यमकावदवचिदशगनप्रधानोऽसौ भववत, तदा ‘रसावदहीन’ इत्युक्तम् । (यदा) वनयमेन 
रसभावसमस्न्वतो वक्ता न तु कथवञ्चदवप तिस्थिः, रसश्च ध्वन्यात्मभूत एव न तु रसवदलङ्कारप्रायिः, 
तदासमासामध्यमसमासे एव सङ्घिने, अन्यथा तु दीघगसमासापीत्येव योज्यम् । तेन वनयमशब्दस्य 
ियोशै्चवकारयोिः पौनरुक्त्यमनाशङ्गक्यम् । कथवमवत चेवदवत । तक धमगसूिकारवचनमेतवदवत भाविः । 
उच्यत इवत । न्यायोपपत्त्येत्यथगिः । तत्प्रतीतावववत । तदास्वादे ये व्यवधायका आस्वादवव्नरूपा ववरोवधनश्च 
तविपरीतास्वादमया इत्यथगिः । सम्भावनयेवत । (समासववग्रहिः) अनेकप्रकारिः संभाव्यते सङ्घिना तु 
सम्भावनाया ंप्रयोक्िीवत िौ विचौ । ववशेषतोऽवभनेयाथेवत । अिुवितेन व्यङ्गयेन तावत्समासाथावभनयो न 
शक्यिः कतुगम् । काक्वादयोऽन्तरप्रसादगानादयश्च ति दुष्ट्प्रयोज्यािः, बहुतसन्देहप्रसरा च ति प्रवतपवत्तनग 
नाियेऽनुरूपा स्यात् । प्रत्यक्षरूपत्वात्तस्या इवत भाविः । अन्यि चेवत । अनवभनेयाथेऽवप । मन्थरीभवतीवत । 
आस्वादो ववस््नतत्वात्प्रवतहन्यत इत्यथगिः । तस्या दीघगसमाससङ्घिनायािः य आके्षपस्तेन ववना यो न भववत 
व्यङ्गयावभव्य्जककस्तादृशो रसोवचतो रसव्य्जककतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा दीघगसमाससङ्घिना ं
प्रवत सा अवैगुण्ये हेतुिः । नायकस्याके्षपो व्यापार इवत यद्व्याख्यातं तन्न वश्लष्ट्यतीवेत्यलम् । व्यापीवत । या 
कावचत्सङ्घिना सा तथा कतगव्या, यथा वाच्ये झविवत भववत प्रतीवतवरवत यावत् । उक्तवमवत । ‘समपगकत्वं 
काव्यस्य यत्त’ु इत्यावदना । न व्यनक्तीवत । व्य्जककस्य स्ववाच्यस्यवैाप्रत्यायनावदवत भाविः । तवदवत 
प्रसादस्यापवरत्यागे । अभीष्टत्वादिाथे स्वकण्ठेनान्वयव्यवतरेकावुक्तौ । न माधुयगवमवत । 
ओजोमाधुयगयोह्यगन्योन्याभावरूपत्वं प्राङ् वनरूवपतवमवत तयोिः सङ्करोऽत्यन्तं श्रुवतबाह्य इवत भाविः । 
अवभपे्रतेवत । प्रसादेनैव स रसिः प्रकावशत, न न प्रकावशत इत्यथगिः । तस्मावदवत । यवद गुिािः 
सङ्घिनैकरूपास्तथावप गुिवनयम एव सङ्घिनाया वनयमिः । गुिाधीनसङ्घिनापके्षऽप्येवम् । 
सङ्घिनािःश्रयगुिपके्षऽवप सङ्घिनाया वनयामकत्वेन यिक्तृवाच्यौवचत्य ं हेतुत्वेनोक्तं तद्गुिानामवप 
वनयमहेतुवरवत पक्षियेऽवप न कवश्चविप्लव इवत तात्पयगम्   ५–६   

 
लोचन 

 
तवन्नयमे… इ. िा ६ व्या कीशरकेचा उरलेला भार्ग आिे. (वृत्तीचा भार्ग नािी), जो कथानकातील 

ाटनानंा आपल्या कायाच्या अंर्गत्वाप्रत नेतो (म्िर्जे आपर् शमळशवर्ार असलेल्या फळाचे साधन 
बनशवतो), तो कथानायक. तो कथेच्या िवेटच्या भार्गामध्ये इष्ट फळ पदरात पाडून ाेर्ारा असतो. 
“धीरोदात्त वर्गैरेंपैकी”– धमण व युद्ध याचं्या बाबतीतला उत्साि िा स्थाशयभाव ज्याच्यात प्रामुख्याने असतो, 
तो “धीरोदात्त” िोय. वीर व रौद्र या दोिोंचेिी (उत्साि व क्रोध िे) स्थाशयभाव ज्याच्यामध्ये मुख्यत्वाने 
असतात, तो “धीरोद्धत.” वीर आशर् िृरं्गार याचं्या (उत्साि व रशत या) स्थाशयभावाचें प्राबल्य असर्ारा, तो 
“धीरलशलत” व दान, धार्ममक आचरर् याचं्या बाबतीतल्या उत्सािाचे व िातं रसाच्या शनवेद या 
स्थाशयभावाचे प्राबल्य असर्ारा तो “धीरप्रिातं.” या चार प्रकारच्या नायकामंध्ये सात्वती, आरभटी, 
कैशिकी व भारती या प्रकारच्या अथणवृशत्त⁴ अनुक्रमे प्रमुख असतात. ‘मुख्य’ म्िर्जे कथानायक व ‘त्याच्या 
नंतरचा’ म्िर्जे उपनायक. ‘प्रकार’ म्िर्जे (कशवशनर्ममत) वतत्याचे शनरशनराळे प्रकार. ‘वाच्याथण’ इ.– 
ध्वशन िा ज्याचा आत्मा म्िर्जे स्वरूप आिे अिा रसाचे अंर्ग म्िर्जे व्यंजक असलेला वाच्याथण, िा आिय. 
अशभनयाच्या िारा प्रकट करण्याजोर्गा म्िर्जे वाशचक, आंशर्गक, साशत्तवक व आिायण या चार प्रकारच्या⁵ 



अशभनयानंी सहृदयाचं्या समोर म्िर्जे त्याचं्या अनुभवाला आर्ला जार्ारा ध्वशनस्वरूपी म्िर्जे मुख्य 
असलेला व्यंग्याथण आिे ज्याचा, असा वाच्याथण म्िर्जे अशभनेयाथण वाच्य िोय. कारर्, त्या व्यंग्याथालाच 
काव्याथण म्िर्तात. आशर् त्या अथाचाच अशभनयाचे अशंतम साध्य म्िर्नू अशभनयािी संबधं असतो. कारर् 
भरतमुनींनी नाट्यिास्त्रात शनरशनराळ्या शठकार्ी⁶ म्िटलेच आिे– “वार्ी, अंरे्ग, सत्तव या साधनानंी युतत 
असे जे काव्याथण, त्यानंा प्रकट करर्ारे ते ‘भाव’ िोत, इ.” रसाचा साक्षात्कार ाडवावयास आवशयक अिा 
शवभाव वर्गैरेंच्या स्वरूपाचा असलेल्या वाच्याथाचा अशभनय केला जातो, म्िर्ून ‘वाच्याथण िा अशभनेयाथण⁷ 
असतो’ असे म्िर्रे् िेच योग्य आिे. इतर टीकाकारानंी याचे जसे शववरर् केले आिे तसे म्िर्जे 
‘व्यपदेशिवद’ भावाचा⁸ अवलंब करून शववरर् कररे् योग्य िोर्ार नािी. ‘त्यािून वरे्गळ्या दजाच्या म्िर्जे 
मध्यम दजाच्या व अधम दजाच्या पात्रानंी,’ असा अथण. याप्रमारे् वतत्याचें प्रकार व वाच्याथांचे प्रकार सारं्गनू 
झाल्यावर संाटनेचे शनयमन करर्ारे वतत्याचें व वाच्याथांचे औशचत्य किा तऱ्िेचे असते िे वृशत्तकार 
‘त्यापंैकी’ इ. िद दानंी स्पष्ट कशरतात.’ ‘रचनेच्या’ म्िर्जे संाटनेच्या (बाबतीत). ‘रसभावरशित’ म्िर्जे 
रसभावानंी व्याप्त न झालेली व तपस्वी वर्गैरेंसारखी संसारापासून अशलप्त असलेली पाते्रसुद्धा इशतवृत्ताची 
ाटक अंरे्ग असल्याने जरी त्यातील मुख्य रसाला अंर्गभतू असली, तरीसुद्धा ती तेवढ्यापुरती म्िर्जे 
स्वतुःपुरती रसभावानंी शवरशित असतात असे वृत्तीमध्ये म्िटले आिे. ‘संाटनेबाबत कािीिी शनयम नािी’ 
म्िर्जे िवी ती संाटना वापरावी. याप्रमारे् केवळ वतत्याच्या औशचत्याचा शवचार केल्यावर वाच्याथाच्या 
औशचत्याबरोबरच (म्िर्जे एकाच वळेी) वतत्याचे औशचत्य वृशत्तकार ‘पर् जेव्िा’ इ. िद दानंी सारं्गत आिेत. 
कशव िा स्वतुःच वतता असताना तो जरी रसभावानंी युतत असरे्च योग्य िोईल– नािीतर ‘पर् त्याचीच 
शचत्तवृशत्त जर शवर्षयपराङ्मुख असेल’ इ. उततीप्रमारे्⁹ त्याचे काव्य नीरसच िोईल– तरीसुद्धा तो कशव 
एखादेवळेी मुख्यतुः यमक वर्गैरे शचत्रबधं रचण्याच्याच नादी लार्गतो. त्यावळेी तो रसाशदरशित असतो असे 
वृशत्तकारानंी म्िटले आिे. काव्यातील वतता (म्िर्जे स्वतुः कशव लकवा कशवशनर्ममत पात्र) जेव्िा रस–
भावानंी युतत असाच असतो आशर् कोर्त्यािी प्रकारे उदासीन असत नािी. आशर् जेव्िा रस िा ध्वशन 
स्वरूपच म्िर्जे प्रधानत्वाने सुचशवलेला असतो, रसवदलंकारात असतो तसा म्िर्जे र्गौर्त्वाने 
सुचशवलेला नसतो, त्यावळेी समासरशित लकवा थोडे समास असलेली लकवा मध्यम समास असलेलीच 
संाटना योजावी. तसे नसल्यास म्िर्जे वतता रसभावरशित म्िर्जे तटस्थ असेल तेव्िा लकवा रसभावाशद 
अप्रधान असतील तेव्िा दीाणसमास असलेली संाटनासुद्धा चालेल, असा अथण करावा. त्यामुळे ‘शनयम’ िा 
िद द आशर् दोनदा एव म्िर्जे ‘च’ िे अव्यय वापरल्यामुळे पुनरुन्तत झालेली आिे असे समजू नये.¹⁰ ‘का 
असे शवचाराल, तर’ याचा आिय, िी काय धमणसूत्रकाराचंी आज्ञा आिे (म्िर्ून सवांनी ते कसेिी असले तरी 
मान्य केलेच पाशिजे)? ‘सारं्गतो’– तकण िुद्धपरे् पटवनू देतो, असा अथण ‘त्या रसाच्या प्रतीतीमध्ये’– त्या 
रसाच्या आस्वादामध्ये ज्या र्गोष्टी अडथळा उत्पन्न करर्ाऱ्या म्िर्जे आस्वादनाच्या शक्रयेमध्ये शवघ्ने 
ठरर्ाऱ्या आशर् शवरोध करर्ाऱ्या म्िर्जे अर्गदी शवरूद्ध रसाचा आस्वाद ाडशवर्ाऱ्या असतील त्या र्गोष्टी, 
असा अथण. ‘िोऊ िकत असल्यामुळे’– वाचक, समासाचंा शवग्रि अनेक प्रकारानंी करतात (म्िर्जे 
व्िावयास लावतात) आशर् संाटना िी अनेक प्रकारानंी वाचकानंा शवग्रि करावयास लावते, अिा रीतीने 
सम्+भू या धातूला प्रयोजकाचा प्रत्यय दोनदा लावला आिे.¹¹ 

 
‘शविरेे्षकरून अशभनयाच्या िारा ज्याचा व्यंग्याथण’– रचना दीाणसमासयुतत असताना व्यंग्याथाचे 

शवभार्ग न पाडता म्िर्जे अखंडपरे् त्याचा अशभनय कररे् ितय नािी.¹² शिवाय काकु¹³ वर्गैरे, तसेच 
आंतरर्गान, प्रसादर्गान¹⁴ इ. र्गोष्टी रचना दीाणसमासा असताना करावयास कठीर् िोतील आशर् 
दीाणसमासा रचनेमुळे अथाबाबत अनेक संिय उत्पन्न िोऊन त्या रचनेपासून नाटकामध्ये योग्य अिी प्रतीशत 
िोर्ार नािी, कारर् नाट्यामध्ये काकु, आंतरर्गान इत्यादींपासून िोर्ारा बोध प्रत्यक्ष ज्ञानापासून िोर्ाऱ्या 



बोधासारखा असरे् इष्ट आिे.’ आशर् त्याव्यशतशरतत म्िर्जे अशभनयाने ज्यातील व्यंग्याथण प्रकट 
करण्याजोर्गा नसतो, अिा काव्याच्या बाबतीतसुद्धा, प्रतीतीला शवलंब लार्गतो, म्िर्जे त्या रचनेपासून 
िोर्ाऱ्या रसास्वादामध्ये शवध्ने उत्पन्न झाल्याने तो आस्वाद खंशडत िोतो, असा अथण. त्या दीाणसमासा 
सांटनेच्या िारे ज्याला अटळपरे् व्यंजकत्व प्राप्त िोते, जो क्रोध या व्यंग्य स्थायी भावाचा व्यजंक असतो व 
म्िर्ून रौद्र रसाच्या अशभव्यततीला उशचत असतो व त्यामुळेच जो रौद्र रसाचा व्यजंक म्िर्ून स्वीकारला 
जातो, त्या वाच्याथाला दीाणसमासा संाटना रौद्राशद रसाचं्या अशभव्यततीसाठी प्रशतकूल ठरत नािी. आता 
‘त्याचा म्िर्जे नायकाचा आके्षप म्िर्जे’ व्यापार असे जे कोर्ी वृत्तीतील तदाके्षप या िद दाचे शववरर् केले 
आिे, ते योग्य नािी. तेव्िा झाली एवढी चचा पुरे. ‘व्यापर्ारा’ जी कोर्ती संाटना योजावयाची असेल, ती 
अिा तऱ्िेने िाताळावी की त्यामुळे, वाच्याथाची प्रतीशत लवकर िोईल असा आिय. ‘साशंर्गतलेच आिे’– 
पर् कोर्त्यािी रसाची प्रतीशत’ इ. (उद द्योत २ मधील १० व्या) काशरकेमध्ये. ‘अशभव्यतत करीत नािी’– 
कारर् (प्रसादरु्गर् नसल्यास) काव्याचा स्वतुःचा वाच्याथण– जो करुर् व शवप्रलभ िृरं्गाराचा व्यंजक म्िर्ून 
योशजला असतो, त्याचेिी ज्ञान (समासरशित संाटनेतसुद्धा) िोत नािी, िा भावाथण. ‘तो सोडला नािी 
तर’– म्िर्जे प्रसादरु्गर्ाचा त्यार्ग केला नािी तर. प्रसादरु्गर्ाच्या बाबतीत त्या रु्गर्ाचें मित्तव वृशत्तकारांना 
शविरे्ष वाटत असल्यामुळे त्यानंी स्वमुखाने या प्रसादरु्गर्ाच्या बाबतीतले अन्वय व व्यशतरेक¹⁵ (‘प्रसादरु्गर् 
जर सोडला नािी’ आशर् ‘प्रसादरु्गर्ाचं्या अभावी’ या िद दातं) साशंर्गतले आिेत. ‘पर् माधयण मात्र नव्िे’– 
कारर् ओजस् माधुयण या रु्गर्ावंर एकमेकाचंा अभाव असतो¹⁶ असे पूवी¹⁷ साशंर्गतले असल्यामुळे त्या दोन 
रु्गर्ाचंा सकंर झाल्याचे म्िर्जे ते दोन रु्गर् एकत्र आल्याचे कधीच ऐशकवात नािी, िे तात्पयण. ‘इष्ट रसाची’ 
प्रसाद रु्गर्ामुळेच तो रस¹⁸ प्रकाशित केला जातो, प्रकाशित केला जात नािी असे नािी, असा आिय. 
‘म्िर्ून’ जरी रु्गर् िे संाटनेिी एकरूप आिेत असे माशनले, तरी शवशिष्ट रु्गर् शवशिष्ट रसािंी संबद्ध असतो 
िाच शनयम संाटनेलािी लारू्ग पडतो संाटना िी (रु्गर्ािूंन शभन्न असली तरी ती) रु्गर्ावंर अवलंबून असते 
िा पक्ष स्वीकारला, तरी वरीलप्रमारे्च (म्िर्जे रु्गर्ाचंा रसाचं्या बाबतीतला शनयम संाटनेलािी लार्ग ू
पडेल). ‘संाटना िा रु्गर्ाचंा आश्रय आिे’ या पक्षी सुद्धा संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् म्िर्ून वतत्याचें 
व वाच्याथांचे जे औशचत्य साशंर्गतले, ते रु्गर्ाचेंिी शनयामक िोईल. अिा रीतीने शतन्िी पक्षी कोर्तीिी 
अडचर् उत्पन्न िोत नािी, ¹⁹, िे तात्पयण ॥ ५, ६ ॥ 

 
िीपा 
 
१) म्िर्जे शवपरीत रसभावादींची प्रतीशत ाडवनू आर्र्ाऱ्या. 
 
२) पािा, उद द्योत २ रा, काशरका १० व तीवरील वृशत्त. 
 
३) रु्गर् व संाटना या दोिोंनािी आपापल्या शवर्षयािंी (म्िर्जे रसाशदकािंी) बाधूंन टाकर्ारा िेतू औशचत्य 
िा एकच असल्याने रु्गर् व संाटना एकरूप समजा, लकवा वरे्गळे समजून ते शतचा लकवा ती त्यांचा आश्रय 
समजा; कोर्त्यािी पक्षी अडचर् िोत नािी. 
 
४) या वृत्तींची माशिती नाट्यिास्त्र, अध्याय २० मध्ये शदली आिे. अध्याय ६, २४–२५ येथे ती संके्षपाने 
शदलेली आढळेल. याच उद द्योतातील काशरका १९ वरील वृत्तीमध्ये व काशरका ३३ ते ४७ मध्येिी या वृत्तींना 
अथणवृशत्त असे सबंोधून त्याचंा शनदेि केलेला आिे, त्यावरील संबशंधत टीपिी पािावी 
 



५) या चार प्रकारच्या अशभनयाचें शववचेन भरतानंी नाट्यिास्त्र, अध्याय ७. (साशत्तवक), अध्याय ८ ते १३ 
(आशंर्गक), अध्याय १४ ते १७ (वाशचक) व अध्याय २१ (आिायण) यामंध्ये केले आिे. 
 
६) नाट्यिात्र, अध्याय ७, काशरका १ पूवीच्या र्गद्य भार्गात आशर् काशरका १ ते ३ मध्ये. 
 
७) ‘अशभनेयाथण’ िा समास मूळ वृत्तीमध्ये व लोचनातिी ‘अशभनेय आिे अथण ज्याचा’ असा, बिुव्रीशि आिे. 
 
८) ‘व्यपदेशिवद्भाव’ म्िर्जे दोन र्गोष्टी एकच असून त्या शभन्न आिेत असे मानरे्. उदा. ‘रािूचे शिर’ असे 
म्िर्ण्यात (रािूला िरीर नसल्याने) रािु िेच शिर असते, व तरीिी ‘रािूचे शिर’ असे म्िटले जाऊन रािु व 
त्याचे शिर िी दोन वरे्गळी आिेत असा भास शनमार् केला जातो. तसेच येथे ‘अशभनेय आिे वाच्याथण ज्याचा’ 
असा वाच्याथण, असा शवग्रि केल्यास वाच्याथण िी वस्तुतुः एकच असून ‘वाच्याथाचा वाच्याथण’ असे म्िर्ण्याने 
वाच्याथण शभन्न आिेत असा भास शनमार् केला जातो. म्िर्ून ‘अशभनेय आिे व्यंग्याथण ज्याचा’ असा वाच्याथण 
असे अशभनवरु्गप्त शववरर् कशरतात. 
 
९) उद द्योत ३. काशरका ४२ वरील वृत्तीमध्ये उद धृत केलेल्या श्लोकात िे वातय आले आिे. 
 
१०) कारर् वनयमेनैव या िद दाचंा अन्वय रसभावसमस्न्वतिः याच्यािी झालेला असून एका एव चा संबधं 
वनयमेन याकडे व दुसऱ्या एव या िद दाचा संबधं असमासामध्यमसमासे याकडे आिे. 
 
११) ‘समासाचें शवग्रि अनेक प्रकारे संभवतात’ िी प्रयोजकाचा प्रत्यय न लार्गलेली अवस्था. वाचक 
समासाचें शवग्रि अनेक प्रकारे कशरतात (म्िर्जे व्िावयास लावतात) िी प्रयोजकाचा पशिला प्रत्यय 
लार्गलेली अवस्था आशर् ‘दीाणसमासा संाटना वाचकानंा समासाचें शवग्रि अनेक प्रकारे करावयास लावते’ 
िी प्रयोजकाचा दुसरा प्रत्यय लार्गलेली अवस्था िोय. 
 
१२) म्िर्जे अिा रचनेमध्ये व्यंग्याथाचे शवभार्ग पाडूनच त्याचा अशभनय करावा लारे्गल व तसे कररे् इष्ट 
नािी, कारर् रसभावाशदकाचंा अशभनय अखंडपरे्च करावयाचा असतो, तुकडे पाडून नािी. 
 
१३) म्िर्जे स्वरामध्ये बदल कररे्. पािा, प्रथमखंड “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचें मत व त्याचें 
खंडन’” वरील टीप ७९ वी. 
 
१४) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘प्रसाद’ रु्गर्”. 
 
१५) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’” वरील पशिली 
टीप. 
 
१६) म्िर्जे िे रु्गर् परस्परशवरोधी आिेत. 
 
१७) म्िर्जे प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘ओजस्’ रु्गर् वरील” ‘याप्रमारे् माधुयण आशर् दीन्प्त’ इ. वातयामध्ये. 
मन द्रवरे् (माधुयण) व मन प्रदीप्त िोरे् (ओजस्) या दोन अवस्था परस्पर शवरुद्ध आिेत, िे स्पष्टच आिे. 



१८) म्िर्जे ‘स्वतुःच्या बािुबलाबद्दल’ इ. श्लोकातून प्रकट िोर्ारा रौद्र रस. िा श्लोक प्रथम खंड, 
“उद द्योत - २ ‘ओजस’ रु्गर्” वर आला आिे. 
 
१९) कारर् या शतन्िी पक्षी रु्गर् व संाटना या दोिोंनािी आपापल्या शवर्षयािंी (म्िर्जे रसाशदकािंी) बाधूंन 
टाकर्ारा ‘औशचत्य’ िा एकच िेतु आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
ववषयाश्रयमप्यन्यदौवचत्य ंता ंवनयच्छवत । 
काव्यप्रभेदाश्रयतिः स्स्थता भेदवती वह सा   ७   
 
वक्तृवाच्यगतौवचत्ये सत्यवप ववषयाश्रयमन्यदौवचत्य ं सङ्घिना ं वनयच्छवत । यतिः काव्यस्य प्रभेदा 

मुक्तकं संस्कृतप्राकृतापभं्रशावनबद्धम् । सन्दावनतकाववशेषककलापककुलकावन । पयायबन्धिः पवरकथा 
खण्डकथासकलकथे सगगबन्धोऽवभनेयाथगमाख्यावयकाकथे इत्येवमादयिः । तदाश्रयेिावप सङ्घिना ववशेषवती 
भववत । ति मुक्तकेषु रसबन्घावभवनवेवशनिः कवेस्तदाश्रयमौवचत्यम् । ति दर्तशतमेव । अन्यत्न कामचारिः   

 
ध्वन्यालोक 

 
शवर्षय म्िर्जे काव्याचा प्रकार. त्यासबंंधीचे औशचत्य िेदेखील त्या संाटनेचे शनयामक कारर् 

असते. कारर् काव्याचा जो प्रकार असेल त्याप्रमारे् ती संाटनािी शनरशनराळ्या प्रकारची असू िकते ॥ ७ ॥ 
 
काव्यातील बोलर्ारी व्यतती आशर् वाच्याथण याचें औशचत्य जरी (संाटनेचे शनयमन करीत) असले, 

तरी काव्याच्या प्रकाराला अनुसरून असर्ारे आर्खी एक औशचत्य त्या संाटनेचे शनयमन कशरते. कारर् 
काव्याचे प्रकार म्िर्जे (१) मुततक, िे संस्कृत, प्राकृत अर्गर अपभं्रिात रचलेले असू िकते. (२) 
संदाशनतक, (३) शविरे्षक, (४) कलापक, (५) कुलक (६) पयायबंध, (७) पशरकथा (८) खंडकथा (९) 
सकलकथा (१०) सर्गणबंध (११) साशभनय प्रयोर्गाचा शवर्षय असलेले काव्य, (१२) आख्याशयका, (१३) कथा 
इत्याशद. यापंैकी कवीने जो प्रकार रचावयास ाेतला असेल, त्या प्रकाराला अनुसरून संाटनासुध्दा 
वरे्गवरे्गळी असते. त्यापंैकी मुततकामंधून कवीला रसाशभव्यन्तत ाडवावयाची इच्छा असल्यास कवीने त्या 
रसादींबाबतचे संाटनेचे औशचत्य पाळाव.े ते औशचत्य कोर्ते िे कािी वळेा पूवी (पािा, काशरका ६ वरील 
वृत्तीचा प्रारंभीचा भार्ग) साशंर्गतलेच आिे. इतर शठकार्ी कवीने इच्छेला येईल ती संाटना वापरावी. 

 
लोचनम् 

 
वनयामकान्तरमप्यस्तीत्याह– ववषयाश्रयवमवत । ववषयशब्देन सङ्घातववशेष उक्तिः । यथा वह 

सेनाद्यात्मकसङ्घातवनवेशी पुरुषिः कातरोऽवप तदौवचत्यादनुगुितयवैास्ते तथा काव्यवाक्यमवप 
सङ्घातववशेषात्मकसन्दावनतकावदमध्यवनववष्टं तदौवचत्येन वतगते । मुक्तकं तु ववषयशब्देन यदुक्तं 
तत्सङ्घाताभावेन स्वातन््यमािं प्रदशगवयतंु स्वप्रवतवष्ठतमाकाशवमवत यथा । अवपशब्देनेदमाह–सत्यवप 
वक्तृवाच्यौवचत्ये ववषयौवचत्य ं केवलं तारतम्यभेदमािव्याप्तम्, न तु ववषयौवचत्येन वक्तृवाच्यौवचत्य ं
वनवायगत इवत । मुक्तकवमवत मुक्तमन्येनानावलवङ्गतं तस्य सञज्ञायां कन् । तेन स्वतन्ितया 



पवरसमाप्तवनराकाङ् क्षाथगमवप प्रबन्धमध्यवर्तत न मुक्तकवमत्युच्यते । मुक्तकस्यवै ववशेषिं संस्कृतेत्यावद । 
क्रमभाववत्वात्तथैव वनदेशिः । िा्या ं वक्रयासमाप्तौ सन्दावनतकम् । विवभर्तवशेषकम् । चतुर्तभिः कलापकम् । 
पञ्चप्रभृवतवभिः कुलकम् । इवत वक्रयासमास्प्तकृता भेदा इवत िन्िेन वनर्तदष्टािः । अवान्तरवक्रयासमाप्ताववप 
वसन्तविगनावदरेकविगनीयोदे्दशेन प्रवृत्तिः पयायबन्धिः । एकं धमावदपुरुषाथगमुवद्द्य 
प्रकारवंवच्येिानन्तवृत्तान्तविगनप्रकारा पर्तरकथा । एकदेशविगना खण्डकथा । 
समस्तरतलान्तेवतवृत्तविगना सकलकथा । ियोरवप प्राकृतप्रवसद्धत्वाद िन्िेन वनदेशिः । पूवेषा ं तु 
मुक्तकादीना ं भाषायामवनयमिः । महाकाव्यरूपिः पुरुषाथगरतलिः समस्तवस्तुविगनाप्रबन्धिः सगगबन्धिः संस्कृत 
एव । अवभनेयाथं दशरूपकं नाविकािोिकरासकप्रकरविकाद्यवान्तरप्रपञ्चसवहतमनेकभाषाव्यावमश्ररूपम् 
। आख्यावयकोच्छछ वासावदना वक्िापरवक्िावदना च [काव्यानुिासन, पृ. ४६६ व क. ल. शव. पृ. १७१ येथे ‘वसन्तवर्णनादे्यक’ 
असा पाठ आढळतो]. युक्ता । कथा तविरवहता । उभयोरवप गद्यबन्धस्वरूपतया िन्िेन वनदेशिः । 
आवदग्रहिािम्पूिः । यथाह दण्डी- ‘गद्यपद्यमयी चम्पूिः’ इवत । अन्यिेवत । रसबन्धानवभवनवेशे । 

 
लोचन 

 
संाटनेचे शनयमन करर्ारे दुसरेिी कारर् आिे असे काशरकाकार ‘शवर्षयासंबधंीचे औशचत्य’ इ. 

िद दानंी सारं्गतात. ‘शवर्षय’ िा िद द काव्याच्या ाटकावयवाचंा¹  शवशिष्ट प्रकारचा समिू’ या अथाचा वाचक 
आिे. कारर् ज्याप्रमारे् सैन्य वर्गैरे स्वरूपाच्या समुदायामर्थये ाटक म्िर्ून अतंभूणत झालेला एखादा मार्सू 
शभत्रा असला तरी त्या समुदायाला योग्य शदसण्याच्या दृष्टीने त्या समुदायाला उपकारक िोईल अिा रीतीने 
म्िर्जे शभत्रा नसल्याप्रमारे्च वार्गतो, त्याप्रमारे्च काव्यात वापरलेल्या वातयाचे स्वरूप सुद्धा शवशिष्ट 
प्रकारचा समूि या स्वरूपाच्या संदाशनतक वर्गैरे प्रकारात प्रशवष्ट केलेले असल्याने त्या प्रकाराला उशचत असे 
असते. काशरकेतल्या ‘शवर्षय’ या िद दाचे शववरर् कशरताना वृत्तीत ‘मुततका’ चा शनदेि केला आिे. पर् 
मुततक िे ‘संाात’ (म्िर्जे काव्याटक पद्याचंा समूि) या स्वरूपाचे नसते. तेव्िा ‘मुततक’ िा िद द केवळ 
त्याच्या बाबतीत कवीला कोर्त्यािी प्रकारची संाटना वापरण्याचे स्वातंत्र्य असते िे दिणशवण्यासाठीच 
वापरला आिे. जसे ‘आकाि िे स्वतुःच्या शठकार्ीच रािर्ारे आिे’ असे म्िटले जाते, ते इतर²  मिाभतूािूंन 
आकािाचे स्वातंत्र्य दिणशवण्यासाठीच म्िटले जाते, त्याप्रमारे्. ‘देखील’ या िद दाने काशरकाकार असे 
सुचशवतात– वतता आशर् वाच्याथण याचें औशचत्य संाटनेचे शनयामक आिेच, आशर् तरीिी शवर्षयाचे म्िर्जे 
काव्यप्रकाराचे औशचत्य केवळ थोडा बदल करावयास लावर्ारे आिे. त्याचा अथण असा नव्िे की, शवर्षयाचें 
औशचत्य िे वतता आशर् वाच्याथण याचं्या औशचत्याला बाजूला सारर्ारे असते.³ ‘मुततक’– मुतत म्िर्जे 
दुसऱ्या पद्यािंी वातयरचनेच्या दृष्टीने शनर्गशडत नसलेले असे स्वयपूंर्ण पद्य. त्या ‘मुतत’ िद दाला कन्⁴  
(म्िर्जे क) िा प्रत्यय ‘सजं्ञा’ या अथी लार्गनू ‘मुततक’ िा िद द बनला आिे.⁵ त्यामुळे एखादा श्लोक 
स्वतंत्रपरे् म्िर्जे आपल्यापरुता संपूर्ण अथाचा बोध करून देर्ारा असला व दुसऱ्या कोर्त्यािी पद्यावर 
अवलंबून नसला तरी तो जर एखाद्या प्रबधंामध्ये समाशवष्ट झालेला असला, तर त्याला ‘मुततक’ म्िर्त 
नािीत. ‘संस्कृत प्राकृत…’ इ. शविरे्षर् केवळ मुततकाचेच आिे.⁶ संस्कृतपासून प्राकृत व प्राकृतपासून 
अपभं्रि शनमार् झाले असल्यामुळे वृत्तीमध्ये (संस्कृत, प्राकृत, अपभं्रि याचंा) त्याचप्रमारे् शनदेि केला 
आिे. दोन श्लोकात शमळून एक शक्रया संपूर्ण⁷ िोत असल्यास ते ‘संदाशनतक⁸’ िोय. शक्रया तीन श्लोकात 
पूर्ण िोत असली, तर ते ‘शविरे्षक’ व चार श्लोकात शक्रया पूर्ण केली असली तर ते ‘कलापक’ िोय. आशर् 
पाच लकवा त्यािूंन अशधक श्लोकातं एक शक्रया पूर्ण झाली असल्यास त्याला ‘कुलक’ म्िर्ाव.े शकती 
श्लोकातं एक शक्रया पूर्ण िोते, यावर िे काव्यप्रकार अवलंबून असल्यामुळे त्याचंा वृत्तीमध्ये एकाच िंि 
समासात शनदेि केला आिे. एकेका श्लोकात जरी एकेक अवातंर शक्रया⁹  आपल्यापुरती पूर्ण िोत असली 



तरी वसंतऋतु वर्गैरेसारख्या एकेका शवर्षयाचे वर्णन करण्याच्या उदे्दिाने शलशिलेल्या श्लोकाचंा समिू 
म्िर्जे ‘पयायबधं’.¹⁰ धमण, अथण, काम व मोक्ष यापंकैी एका पुरुर्षाथासंबधंी शनरशनराळ्या प्रकारानंी अनेक 
ाटना वर्णन करर्ारी कथामाशलका म्िर्जे ‘पशरकथा.¹¹’ ‘खंडकथा िी कोर्त्यािी सपूंर्ण इशतवृत्ताच्या एका 
भार्गाचे कथारूपाने वर्णन करर्ारी असते.¹² एका संपूर्ण म्िर्जे फलप्राप्तीसशित इशतवृत्ताचे वर्णन 
करर्ारी¹³ ती ‘सकलकथा’. पशरकथा व खंडकथा या दोन्िी प्राकृतात शलशिल्या जार्ाऱ्या म्िर्ून प्रशसद्ध 
आिेत, यास्तव त्या दोिोंचा वृशत्तकारानंी एकाच िंि समासाने उल्लखे केला आिे. त्यापूवीच्या (म्िर्जे 
मुततकापासून पशरकथेपयंतच्या) प्रकाराचं्या बाबतीत ते अमुकच भारे्षत शलिाव े असा शनयम नािी. 
मिाकाव्याच्या रूपात असर्ारा आशर् पुरुर्षाथाची प्रान्प्त झाल्याचे वर्णन करर्ारा, सर्गणरूपी शवभार्ग 
असर्ारा, एखाद्या शवर्षयाचे संपूर्ण वर्णन करर्ारा प्रबंध, िा ससं्कृतातच शलशिलेला असतो¹⁴. ज्याचा शवर्षय 
अशभनयाच्या िारा प्रकट केला जातो, ते म्िर्जे नाशटका, त्रोटक, रासक, प्रकरशर्का वर्गरेै 
उपप्रकारासंशित असलेली दिा प्रकारची रूपके.¹⁵ ती (संस्कृत, प्राकृत, िौरसेनी, मार्गधी वर्गैरे) अनेक 
भार्षातं शलशिली जातात. आख्याशयका िी ‘उच्छ् वास’ वरै्गरे नाव े असलेल्या भार्गानंी व मधूनमधून वतत्र, 
अपरवतत्र वर्गैरे छंदानंी युतत असर्ारी र्गद्यकथा िोय. ‘कथा’ िी उच्छ् वास नामक भार्ग, वतत्र, अपरवतत्र 
इ. वृत्तानंी शवरशित असते. या दोन्िी¹⁶ र्गद्य स्वरूपात असतात, म्िर्ून त्याचंा शनदेि एका 
(‘आख्याशयकाकथे’ या) िंि समासाने केला आिे. वृत्तीतल्या ‘इत्याशद’ या िद दाने ‘चम्पू’ या काव्यप्रकाराचा 
बोध िोतो. शतचे ‘र्गद्य व पद्य या दोिोंचे शमश्रर् असलेली ती चम्पू’ असे वर्णन दण्डीने केले आिे.¹⁷ इतर 
शठकार्ी म्िर्जे ज्यातून रस, भाव वर्गैरेचे प्रशतपादन करण्याची कवीची इच्छा नसते, अिा 
काव्यप्रकारामंध्ये. 

 
िीपा 

 
१) िे ाटकावयव म्िर्जे काव्यातील वातये, श्लोक, इ. 
 
२) इतर म्िर्जे पृर्थवी, जल, तेज आशर् वायु िी मिाभतेू आकािाच्या शठकार्ी राितात, पर् आकाि मात्र 
इतर मिाभतूापंैकी कोर्ाच्यािी शठकार्ी रािात नािी म्िर्ून ते स्वतुःच्या शठकार्ीच रािते असे म्िटले 
जाते, त्याप्रमारे् मुततक िेिी शवशिष्ट संाटनेला बाधंलेले नािी. 
 
३) म्िर्जे शवर्षयाचे (काव्यप्रकाराचे) औशचत्य वतता आशर् वाच्याथण याचं्या औशचत्याला पूरक आिे, त्यानंा 
बाजूला सारर्ारे नािी. 
 
४) अष्टाध्यायी, ५–३–८७, संज्ञाया ंकन् । 
 
५) पािा, पुढे ७ व्या काशरकेवरील लोचनातील ‘कारर् आधीच्या लकवा नंतरच्या…’ इ. वातय. 
 
६) म्िर्जे संदाशनतक, शविरे्षक इत्यादींचे नािी असे अशभनवरु्गप्तानंा म्िर्ावयाचे आिेसे शदसते. पर् 
‘मुततकापासून पशरकथेपयंतच्या काव्यप्रकारामंध्ये भारे्षसबंंधी शनयम नािी’ असे खुद्द अशभनवरु्गप्तानंीच कािी 
वळेापूवी म्िटले िेमचदं्रिी (काव्यानुिासन, अिमदाबाद संस्करर्, पृ. ४६६ वर) एतावन (मुक्तकादीवन) 
ववशेषानवभधानात् सवगभाषावभभगववत । असे म्िर्तो. 
 



७) ‘शक्रया संपूर्ण िोरे्’ म्िर्जे वातयाचा अथण पूर्ण िोरे्. 
 
८) या ‘संदाशनतका’ लाच ‘युग्म’ असेिी म्िर्ण्यात येते. 
 
९) अवान्तर शक्रया म्िर्जे मुख्य शक्रयेवर अवलंबून असर्ारी र्गौर् शक्रया. 
 
१०) िेमचंद्राने (काव्यानुिासन, पृ. ४६६ वर) ‘पयायबधं’ या ऐवजी ‘पया’ असा िद द वापरला आिे. त्याने 
‘पया’ याचे लक्षर् अशभनवरु्गप्तापं्रमारे्च केले आिे. क. ल. शव. मध्ये (पृ. १७१ वर) सोमेश्वराची 
काव्यप्रकािटीका येथेिी ‘पया’ असाच पाठ आिे. तो म्िर्तो.– अवान्तरवाक्यसमाप्ताववप 
वसन्तादे्यकविगनीयोदे्दशेन मुक्तकानामुपवनबन्धिः पया । सो कोशेषु प्रचुरं दृ्यते । यातील 
वसन्तादे्यकवर्णनीय िा पाठ लोचनातील वसन्तवर्णनाशदरेकवर्णनीय या पाठापेक्षा अशधक चारं्गला वाटतो. 
काशलदासाचे ‘ऋतुसंिार’ िे पयायबन्धाचे उदािरर् माशनता येईल. भतृणिरीच्या नीशतितकालािी 
‘पयायबन्ध’ म्िर्ता येईल, कारर् त्यातिी सज्जनप्रिसंा, दुजणनलनदा इ. शवर्षयवारीने मुततकाचें समूि रचले 
आिेत. प्राकृत भारे्षतील वज्जाल्ग िी गं्रथिी ‘पयायबन्ध’च आिे. 
 
११) पशरकथा या प्रकाराचा एकिी गं्रथ सध्या उपलद ध नािी. पर् भोजाने व िेमचंद्राने ‘िूद्रककथे’ चा 
पशरकथा म्िर्ून शनदेि केला आिे आशर् ‘कीथ’ या लेखकाने Sanskrit Drama, पृ. १२९ वरील ४ र्थया 
तळटीपेमध्ये ‘िूद्रकवध’ या नावाच्या पशरकथेचा उल्लेख केला आिे. डॉ. राावन् याचं्या मते (िृरं्गारप्रकाि, 
पृ. ८२० तळटीप, ४) ‘िूद्रकवध’ िे नाव िूद्रककथा ऐवजी चुकीचे पडले आिे, कारर् िूद्रकाचा वध झाला 
नव्िता. 
 
१२) भोजाने व िेमचन्द्राने ‘इन्दुमती’ िा गं्रथ खंडकथेचे उदािरर् म्िर्ून उल्लेशखला आिे, तो उपलद ध नािी 
 
१३) समस्तफलान्त–इशतवृत्तवर्णना याचा एक अथण वर शदला आिे. दुसरा अथण ‘सवण पुरुर्षाथांच्या प्राप्तीमध्ये 
िवेट िोर्ाऱ्या इशतवृत्ताचे वर्णन’ असािी कशरता येईल, भोजाने व िेमचदं्राने सकलकथेमध्ये एका 
व्यततीच्या चशरत्रात इतर प्रशसद्ध कथाचंा समाविे केलेला असतो. शतच्या उदािरर्ादाखल िशरभद्राच्या 
‘समराशदत्यकथे’ चा शनदेि केला आिे. 
 
१४) मिाकाव्याचे लक्षर् सशवस्तरपरे् ‘काव्यालंकार’, १–१९ ते २३ मध्ये भामिाने व ‘काव्यादिण’ १–१४ ते 
१९ मध्ये दण्डीने केले आिे. भोजाने व िेमचन्द्राने काव्यानुिासन, पृ. ४४९ वर मिाकाव्य िे संस्कृत, प्राकृत, 
अपभं्रि वर्गैरे भारं्षामंध्ये सुद्धा रचले जाते, असे म्िटले आिे. प्राकृतातील ‘सेतुबधं’ िे मिाकाव्य प्रशसद्धच 
आिे. 
 
१५) रूपकाचं्या व उपरूपकाचं्या सशवस्तर माशितीसाठी नाट्यिास्त्र, दिरूपक, साशित्यदपणर् इ. गं्रथ 
पािाव.े 
 
१६) या दोन्िींचे शववचेन, भामि, काव्यालंकार, १–२५ ते २९ व दण्डी काव्या दिण १–२३ ते २८ यामंध्ये 
केले आिे. शवश्वनाथ, साशित्यदपणर्, ६–३३२ ते ३३६ मध्ये व िेमचन्द्र काव्यानुिासनामध्ये या पृष्ठावंर 



आख्याशयका व कथा याचें शववचेन कशरतात. कथेचे प्रशसद्ध उदािरर् बार्ाची ‘कादंबरी’ अ आख्याशयकेचे 
प्रशसद्ध उदािरर् बार्ाचे ‘िर्षणचशरतम्’िं िोय. 
 
१७) काव्यादिण, १–३१. 

 
ध्वन्यालोक : 

 
मुक्तकेषु प्रबन्धेस्ष्ट्वव रसबन्धावभवनवेवशनिः कवयो दृ्यन्ते । यथा ह्यमरुकस्य कवेमुगक्तकािः 

शंृगाररसस्यस्न्दनिः प्रबन्धायमानािः प्रवसद्धा एव । सन्दावनतकावदषु तु 
ववकिवनबन्धनौवचत्यान्मध्यमसमासादीघगसमासे एव सङ् घिने । प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धौवचत्यमे 
वानुसतगव्यम् । पयायबन्धे षुनरसमासामध्यमसमासे एव सङ्घिने । कदावचदथौवचत्याश्रयेि 
दीघगसमासायामवप सङ् घिनाया ं परुषा ग्राम्या च वृवत्तिः पवरहतगव्या । पवरकथाया ं कामचारिः, 
तिेवतवृत्तमािोपन्यासेन नात्यन्तं रसबन्धावभवनवेशात् । खण्डकथासकलकथयोस्तु प्राकृतप्रवसद्धयोिः 
कुलकावदवनबन्धनभूयस्त्वाद्दीघगसमासायामवप न ववरोधिः । वृत्त्यौवचत्य ंतु यथारसमनुसतगव्यम् । सगगबन्धे तु 
रसतात्पये यथारसमौवचत्यमन्यथा तु कामचारिः, ियोरवप मागगयोिः सगगबन्धववधावयना ं दशगनािसतात्पयं 
साधीयिः । अवभनेयाथे तु सवगथा रसबन्धेऽवमवनवेशिः कायगिः । आख्यावयकाकथयोस्तु 
गद्यवनबन्धनबाहुल्याद्गदे्य च छन्दोबन्धवभन्नप्रस्थानत्वावदह वनयमे हेतुरकृतपूवोऽवप मनावककयते   ७   

 
ध्वन्यालोक 

 
कवी प्रबंधापं्रमारे्च मुततकामंधूनिी रसप्रतीशत ाडवनू आर्ण्याचा आग्रि बाळर्गताना आढळतात. 

उदा. िृरं्गार रसाने ओथंबलेली आशर् प्रबंधापं्रमारे्च (शवभावाशदकानंी पशरपूर्ण) असर्ारी अमरुक कवीची¹ 
मुततके प्रशसद्धच आिेत. पर् संदाशनतक वर्गैरेंमध्ये ‘शवकट’ (म्िर्जे िद दाची भरीव, दृढ, अशवरल) अिी 
रचना योजरे् उशचत असल्यामुळे मध्यम लाबंीचे आशर् लाबं लाबं समास असलेल्या रचनाच वापराव्या. 
प्रबंाात िे संदाशनतकाशद प्रकार जर सामाशवष्ट केले असतील, तर त्याचें बाबतीत पुढे² प्रबंधासंबधंीचे जे 
औशचत्य साशंर्गतले आिे तेच अवलंबाव े(तेथे शवकटबधंासंबंधीचा शनयम नािी). पर् पयायबन्धामध्ये छोटे 
लकवा मध्यमसमास असलेलीच संाटना वापरावी. आशर् प्रशतपादन करावयाच्या अथाच्या औशचत्याच्या 
दृष्टीने एखाद्यावळेी दीाणसमासा रचना अवलंबावीिी वाटली, तरी ‘परुर्षा’ आशच ‘ग्राम्या’ या वृशत्त टाळाव्या. 
पशरकथेच्या बाबतीत संाटना कोर्तीिी चालेल, कारर् पशरकथेत केवळ इशतवृत्तकथन कररे् िाच मुख्यतुः 
उदे्दि असल्याने शविरे्षत्वाने रसाशभव्यन्तत करावी िा िेतु नसतो. प्राकृत वाङ्मयात प्रशसद्ध असलेल्या 
‘खण्डकथा’ व ‘सकलकथा’ यामंध्ये मात्र कुलके वर्गैरे पुष्कळ प्रमार्ात योशजली जात असल्याने दीाण 
समास असलेली रचना वापरावयालािी प्रशतबन्ध नािी. पर् रसाला अनुसरून असेल ते वृत्तींचे औशचत्य 
पाळाव.े मिकाव्यातिी रसाशभव्यन्तत ाडवरे् िे मुख्य उशद्दष्ट असल्यास त्या त्या रसाला अनुसरून असलेले 
(संाटनेचे) औशचत्य पाळाव.े रसाशभव्यततीची इच्छा नसेल, तर मात्र िवी ती संाटना लकवा वृशत्त वापरावी. 
(रसाशभव्यन्तत ाडवरे् व केवळ कथा सारं्गरे् या) दोन्िी मार्गांमध्ये (म्िर्जे या दोन्िीपैकी कोठलेिी उशद्दष्ट 
समोर ठेवनू) कशव मिाकाव्य रचताना शदसतात. म्िर्नू त्यापंैकी रसाशभव्यन्तत िे उशद्दष्ट केव्िािी अशधक 
चारं्गले िोय. काव्याचा आिय जेथे अशभनयाने प्रकट करावयाचा असतो, तेथे मात्र सवणस्वी 
रसाशभव्यततीचाच आग्रि धरावा. पर् आख्याशयका व कथा यात पुष्कळिी र्गद्यच रचना असते आशर् र्गद्याचे 



बाबतीत पद्यरचनेपेक्षा शनयम वरे्गळे असल्याने त्या र्गद्यामध्ये वापरावयाच्या संाटनेचा शनयामक िेतु यापूवी 
कोर्ी साशंर्गतला नसला, तरी त्या शदिनेे आम्िी येथे थोडासा प्रयत्न करीत आिोत. 

 
लोचनम् 

 
ननु मुक्तके ववभावावदसङ्घिना कथं, येन तदायत्तो रसिः स्यावदत्याशङ्कयाह– मुक्तकेस्ष्ट्ववत । 

अमरुकस्येवत । 
 
कथमवप कृतप्रत्यापत्तौ वप्रये स्खवलतोत्तरे 
ववरहकृशया कृत्वा व्याजप्रकस्ल्पतमश्रुतम् । 
असहनसखीश्रोिप्रास्प्तं ववशङ्कय ससम्भ्रमं 
ववववलतदृशा शून्ये गेहे समुच्छछ ववसतं ततिः   
 
इत्यि वह श्लोके स्रुतिैव ववभावावदसम्पत्प्रतीवतिः । ववकिेवत । असमासाया ं वह सङ्घिनायां 

मन्थररूपा प्रतीवतिः साकाङ् क्षा सती वचरेि वक्रयापदं दूरवत्यगनुधावन्ती वाच्यप्रतीतावेव ववश्रान्ता सती न 
रसतत्त्वचवगिायो्या स्यावदवत भाविः । प्रबन्धाश्रयेस्ष्ट्ववत । सन्दावनतकावदषु कुलकान्तेषु । यवद वा 
प्रबन्धेऽवप मुक्तकस्यास्तु सद भाविः, पूवापरवनरपेके्षिावप वह येन रसचवगिा वक्रयते तदेव मुक्तकम् । यथा 
‘त्वामावलख्य प्रियकुवपताम्’ इत्यावदश्लोकिः । कदावचवदवत रौिावदववषये । नात्यन्तवमवत । रसबन्धे यो 
नात्यन्तमवभवनवेशस्तस्मावदवत सङ्गवतिः । वृत्त्यौवचत्यवमवत । परुषोपनागवरकाग्राम्यािा ं वृत्तीनामौवचत्य ं
यथाप्रबन्धं यथारसं च । अन्यथेवत । कथामाितात्पये वृवत्तष्ट्ववप कामचारिः । ियोरपीवत सप्तमी । 
कथातात्पये सगगबन्धो यथा भट्टजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारम् । रसतात्पयं यथा रधुवंशावद । अन्ये तु 
संस्कृतप्राकृतयोिगयोवरवत व्याचक्षते । ति तु रसतात्पयं साधीय इवत यदुक्तं तस्त्कमपेक्षयेवत नेयाथं स्यात्   
७   

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो, मुततकामध्ये शवभाव वर्गैरेंची जुळर्ी किी ितय िोर्ार, की ज्यामुळे 

(शवभावाशदकाचं्या जुळर्ीवर अवलंबनू असलेली) रसाची अशभव्यन्तत िोईल?’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार 
‘(कवी प्रबंधाप्रमारे्च) मुततकामंधूनिी’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. अमरुक कवीची (मुततके)– 

 
(अनेक शवनवण्या केल्यावर) शप्रयकर एकदाचा कसातरी (नाशयकेजवळ) आला असताना व त्याने 

शतला चकूुन सवतीच्याच नावाने िाक मारली असताना शवरिाने कृि झालेल्या नाशयकेने आपर् ते नाव 
ऐकलेच नािी असा बिार्ा केला. पर् आपल्या रार्गीट मशैत्रर्ींच्या कानी ते सवतीचे नाव पडले असेल अिी 
िकंा येऊन शतने ााईााईने आपली नजर ाराच्या आतील बाजूस टाकली व ारात कोर्ीिी मतै्रीर् नािी 
अिी खात्री पटल्यावर (सुटकेचा) एक शनुःश्वास टाकला.³ 

 
या मुततकामध्ये शवभाव इत्याशदकाचंा⁴ सुंदर योर्ग जुळून आलेला वाचकाचं्या स्पष्टपरे् प्रत्ययास 

येतो. ‘शवकट’– कारर् समासरशित लकवा थोडे समास असलेल्या संाटनेमधून सावकािपरे् िोर्ाऱ्या 
प्रतीतीला शक्रयापदाशवर्षयी आकाकं्षा रािते व ती आकाकं्षा पूर्ण करण्यासाठी ती प्रतीशत लाबं असलेल्या 



शक्रयापदाकडे िळूिळूच धाव ाेत राशिल्यामुळे केवळ वाच्याथाच्या प्रतीतीमध्ये शवश्राशंत पावते व म्िर्ून 
रसरूपी व्यंग्याथाचा आस्वाद ाडशवण्यास ती समथण िोत नािी, िे तात्पयण. ‘प्रबंधात िे संदाशनतकाशद प्रकार 
जर समाशवष्ट केले असतील’– संदाशनतकापासून कुलकापयंतचे प्रकार. लकवा मुततकाचे अन्स्तत्व 
प्रबंधातिी असते, असे माशनले तरी चालेल. कारर् आधीच्या लकवा नंतरच्या पद्याची अपेक्षा न ठेवतािी जे 
(पद्य) स्वतंत्रपरे् रसास्वाद ाडशवण्यास समथण असते, तेच मुततक िोय.⁶ उदा. ‘तू प्रर्यात रुसली आिेस 
अिी कल्पना करून मी तुझे शचत्र काढून’ इ. श्लोक.⁷ ‘एखाद्या वळेी’ म्िर्जे रौद्र वर्गैरे रस काव्यातून प्रकट 
करावयाचे असताना. ‘शविरे्षत्वाने रसाशभव्यन्तत कररे् िा िेतु नसतो’– रसप्रतीशत ाडशवण्याची उत्कट 
इच्छा नसल्यामुळे, असा अन्वय करावा. ‘वृत्तीचे औशचत्य’– परुर्षा, उपनार्गशरका व ग्राम्या या वृत्तींचे 
औशचत्य िे प्रबंधाच्या प्रकाराला व रसाला अनुसरून (असाव)े. ‘रसाशभव्यततीची इच्छा नसेल’– म्िर्जे 
केवळ कथानकातील ाटना वर्णन करण्याची इच्छा असेल, तर कवीने वृशत्त आपल्या इच्छेप्रमारे् 
उपयोजाव्या. वृत्तीतील ियोुः (दोन्िी मार्गांमध्ये) िी सप्तमी शवभतती आिे.⁸ केवळ कथा सारं्गरे् िेच 
सर्गणबन्धाचे म्िर्जे मिाकाव्याचे मुख्य उशद्दष्ट असल्याचे उदािरर् म्िर्जे भट्टजयंतकाचे⁹ 
‘कादंबरीकथासार’ िे मिाकाव्य. रसाशभव्यन्तत िे मुख्य उशद्दष्ट असलेले मिाकाव्य म्िर्जे ‘राुविं’ इ. पर् 
दुसरे टीकाकार ‘दोन्िीमध्ये’ याचे शववरर् ‘संस्कृत व प्राकृत या भार्षामंध्ये’ असे कशरतात. पर् तसे केल्यास 
‘त्यापंैकी रसाशभव्यन्तत िे उशद्दष्ट केव्िािी अशधक चारं्गले िोय’ असे जे वृशत्तकारानंी म्िटले आिे, ते ‘कोर्त्या 
उशद्दष्टापेक्षा अशधक चारं्गले?’ असा प्रशन उपन्स्थत िोतो (व त्याचे उत्तर शमळत नािी). म्िर्ून त्या 
टीकाकाराच्या शववरर्ात नेयाथण’ िा दोर्ष¹⁰ उत्पन्न िोतो. ॥ ७ ॥ 

 
िीपा 

 
१) अमरुक कवीचा एकेक श्लोक िभंर प्रबंधाचं्या तोडीचा (म्िर्जे शततका रसमय) आिे, असे एका कवीने 
म्िटले आिे. (अमरुककवरेेकुः श्लोकुः प्रबन्धितायते ।) 
 
२) म्िर्जे याच उद द्योतातील काशरका १० ते १४ यामंध्ये सारं्गण्यात येर्ार असलेले. 
 
३) अमरुितकम्, ७५. 
 
४) यास शप्रयकर िा ईष्याशवप्रलंभ रतीचा आलंबनशवभाव, त्याने सवतीचे नाव उच्चाररे् िा उद्दीपन शवभाव, 
नाशयकेचे डोळे अश्रूनंी डबडबरे् वर्गैरे िे अनुभाव, असूया, क्रोध वर्गैरे व्यशभचाशरभाव. िाच शवभावाशदकाचंा 
सुंदर योर्ग िोय. यातील शवभाव ‘वाच्य’ असून अनुभाव इ. व्यंग्य आिेत. 
 
५) म्िर्जे असे समजले तरी कािी शबाडत नािी, असे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. िे मत म्िर्जे िाच खंड, 
“उद द्योत – ३ ‘वरीलपैकी कोर्तािी पक्ष स्वीकारला, तरी संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् वतता आशर् 
त्याच्या बोलण्याच्या वाच्याथाचे औशचत्य, िे िोय’” वरील ‘तर त्याला मुततक म्िर्त नािीत’ या मतात 
अशभनवरु्गप्तानंी केलेली सुधारर्ा आिे. 
 
६) पािा, अन्ग्नपुरार्, अध्याय ३३७, श्लोक ३६ मधील पढुील ओळ– 
 
 



मुक्तकं श्लोक एवैकश्चमत्कारक्षमिः सताम् । 
 

७) मेादूतम्, १११. या श्लोकात रेखाटलेली यक्षाची शवप्रलंभरशत यापूवीच्या लकवा यानंतरच्या श्लोकाचा 
शवचार न कशरतािी प्रत्ययास येते, म्िर्ून िे मुततक मानण्यास कािी िरकत नािी. 
 
८) म्िर्जे ियोुः िी र्षष्ठी शवभन्तत नािी. 
 
९) ‘कादम्बरीकथासार’ नावाचे पद्यमय काव्य ‘काव्यमाले’ मध्ये प्रशसद्ध झाले आिे. ते जयन्ताचा पुत्र 
अशभनन्द याचे आिे. ‘लोचना’त ते भट्ट जयन्तकाने शलशिले असे म्िटले आिे. भट्टजयन्तपुिकस्य या ऐवजी 
भट्टजयन्तकस्य असे लेखकप्रमादाने शलशिले रे्गले असाव.े 
 

डॉ. राावन् यानंी ‘िृरं्गारप्रकाि’ या प्रबधंात पृ. ६१२, टीप (२) येथे यासंबधंी चचा केली आिे. 
भट्टजयन्त िा ‘न्यायमंजरी’ चा कता असून अशभनन्द िा त्याचा मुलर्गा िोता. 
 
१०) पािा, भामि, १,३८–३९ व वामनाचे २–१–१२ मधील ‘नेयाथा’चे पुढील लक्षर्– कस्ल्पताथं नेयाथगम् 
। अश्रुतस्यावप उने्नयस्य पदाथगस्य कल्पनात् । म्िर्जे अथण ध्यानात येण्यासाठी आवशयक असलेले िद द न 
वापररे् (व त्यामुळे वाचकाला आपली कल्पना चालवावी लार्गरे्). उदा. ‘वामना’ने 
‘पवङ्क्तववहङ्गमनामभृत्’ िा िद द नेयाथाचे उदािरर् म्िर्ून शदला आिे. तो कवीने ‘दिरथ’ या अथी 
वापरला आिे, िे ध्यानात येण्यास बदु्धीची फारच ओढातार् करावी लार्गते. ‘पशङ्तत’ = दि आशर् 
‘शविङ्गमनाम भत्’ = (चक्रवाक पक्ष्याच्या नावाचा एक भार्ग म्िर्जे चक्र, ते धारर् करर्ारा तो) रथ िे 
लक्षात येरे् मुळीच स्वाभाशवक नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
एतद्यथोक्तमौवचत्यमेव तस्या वनयामकम् । 
सवगि गद्यबन्धेऽवप छन्दोवनयमवर्तजते   ८   
 
यदेतदौवचत्य ं वक्तृवाच्यगतं सङ् घिनाया वनयामकमुक्तमेतदेव गदे्य छन्दोवनयमवर्तजतेऽवप 

ववषयापेकं्ष वनयमहेतुिः । तथा ह्यिावप यदा कवविः कवववनबद्धो वा वक्ता रसभावरवहतस्तदा कामचारिः । 
रसभावसमस्न्वते तु वक्तवर पूवोक्तमेवानुसतगव्यम् । तिावप च ववषयौवचत्यमेव । आख्यावयकाया तु भूम्ना 
मध्यमसमासादीघगसमासे एव सङ् घिने । गद्यस्य ववकिबन्धाश्रयेि छायावत्त्वात् । ति च तस्य 
प्रकृष्ट्यमाित्वात् । कथाया ंतु ववकिवन्धप्राचुयेऽवप गद्यस्य रसबन्धोक्तमौवचत्य मनुसतगव्यम्   ८   

 
ध्वन्यालोक 

 
पद्यरचनेच्या बधंनापंासून मुतत असलेल्या र्गद्यरचनेमध्येदेखील आतापयंत साशंर्गतलेले औशचत्यच 

सर्गळीकडे संाटनेचे शनयामक समजावे ॥ ८ ॥ 
 



िे जे वतता व वाच्याथण याचें औशचत्य संाटनेचे शनयामक म्िर्ून साशंर्गतले, तेच छंदोवद्ध रचनेच्या 
बंधनापासून मुतत असलेल्या र्गद्यामध्येिी शवर्षयाप्रमारे् (म्िर्जे काव्याच्या प्रकाराप्रमारे्) त्या संाटनेचे 
शनयमन करर्ारे कारर् समजाव.े कारर् र्गद्यातिी जेव्िा कशव लकवा कशवशनर्ममत पात्र िे रस, भाव यानंी 
शवरशित असेल, तेव्िा संाटना पाशिजे ती वापरावी. पर् तो जर रसभावयुतत असेल, तर मात्र पूवी 
साशंर्गतल्याप्रमारे्च (वतता व वाच्याथण याचें) औशचत्य पाळाव.े अथात् येथेिी काव्यप्रकाराचे औशचत्य 
पाळावचे. आख्याशयकेमध्ये मात्र बह विंी मध्यम समास व दीाण समास असलेल्याच संाटना वापराव्या. 
कारर् भरीव, अशवरल रचनेनेच र्गद्याला सौंदयण प्राप्त िोते. ¹ आशर् शवकट (भरीव) रचनेमध्येच (र्गद्याच्या) 
सौंदयाला शविरे्ष उठाव प्राप्त िोतो. कथेत भरीव (लकवा अशवरल) रचना मोा ा प्रमार्ावर वापरली, तरी 
रसमय वाङ्मयाच्या सबंंधात साशंर्गतलेले औशचत्य पाळाव.े 

 
लोचनम् 

 
ववषयापेक्षवमवत । गद्यबन्धस्य भेदा एव ववषयत्वेनानुमन्तव्यािः   ८   
 

लोचन 
 
‘शवर्षयाप्रमारे्’ (म्िर्जे काव्याच्या प्रकाराप्रमारे्²) र्गद्यरचनेचे वर साशंर्गतलेले³ प्रकारच येथे 

‘शवर्षय’ म्िर्ून शववशक्षत आिेत असे मानाव.े ॥ ८ ॥ 
 

िीपा 
 

१) दण्डी म्िर्तो–समासाचें प्राचयुण म्िर्जेच ओजोरु्गर् िे र्गद्याचे जीशवतसवणस्व िोय. (पािा–काव्यादिण 
१,८०). 
 
२) ७ व्या काशरकेमध्ये ‘काव्याचा जो प्रकार असेल त्याप्रमारे्’ असे म्िटले आिे. त्यातील ‘काव्य’ या 
िद दाचा अथण पद्यरूप काव्य असा असावा, कारर् र्गद्यासंबंधी शवधान आठव्या काशरकेत केले आिे. 
वृशत्तकारानंी मात्र ७ व्या काशरकेमधील वृत्तीमध्ये र्गद्य व पद्य या दोन्िी प्रकारच्या काव्यानंा अनुलक्षून शववरर् 
केले आिे. त्यामुळे ८ व्या काशरकेत कािी नवीन साशंर्गतल्यासारखे िोत नािी. म्िर्ून वृशत्तकारानंी ७ व्या 
काशरकेतील र्गद्य प्रकारानंा अनुसरून असलेला भार्ग ८ व्या काशरकेतील वृत्तीत समाशवष्ट केला असता, तर 
बरे झाले असते. 
 
३) म्िर्जे आख्याशयका, कथा वर्गैरे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
रसबन्धोक्तमौवचत्य ंभावत सवगि संवश्रता । 
रचना, ववषयापेकं्ष तत्त ुवकवञ्चविभेदवत्   ९   
 



अथवा पद्यवद्गद्यबन्धेऽवप रसबन्धोक्तमौवचत्य ं सवगि संवश्रता रचना भववत । तत्त ु ववषयापेकं्ष 
वकवञ्चविशेषवद्भववत, न तु सवाकारम् । तथा वह गद्यबन्धेऽप्यवतदीघगसमासा रचना न 
ववप्रलम्भशृङ्गारकरुियोराख्यावयकायामवप शोभते । नािकादावप्यसमासैव, न रौिवीरावदविगने । 
ववषयापेकं्ष त्वौवचत्य ंप्रमाितोऽपकृष्ट्यते प्रकृष्ट्यते च । तथा ह्याख्यावयकाया ंनात्यन्तमसमासा स्वववषयेऽवप 
नािकादौ नावतदीघगसमासा चेवत सङ् घिनाया वदगनुसतगव्या [ध्वन्यालोकाच्या कािी िस्तशलशखतातं इवत काव्याथगवववेको 
योऽय ंचेतश्चमत्कृवतववधायी । सूवरवभरनुसृतसारैरस्मदुपज्ञो न ववस्मायगिः । असा श्लोक यानंतर आढळतो. त्यामुळे तो प्रशक्षप्त आिे की नािी िे सारं्गरे् 
कठीर् आिे.]   ९   

 
ध्वन्यालोक 

 
रसमय वाङ्मयाच्या संबधंात साशंर्गतलेल्या औशचत्याला अनुसरून असर्ारी रचना सदैव िोभनू 

शदसते. पर् काव्याचा जो प्रकार उपयोर्गात आशर्ला असेल, त्याप्रमारे् त्या औशचत्यात थोडासा बदल 
करावा लार्गतो ॥ ९ ॥ 

 
लकवा पद्याप्रमारे्च र्गद्य रचनेतिी रसमय वाङ्मयाच्या संबंधात साशंर्गतलेल्या औशचत्याने युतत 

अिीच संाटना सवणत्र असावी. पर् काव्याच्या प्रकाराला अनुसरून त्या औशचत्यात लकशचत् फरक करावा 
लार्गतो. ते औशचत्य (रसौशचत्यािून) संपूर्णपरे् शनराळे मात्र नसाव.े उदािरर्ाथण, र्गद्यरचनेतिी 
आख्याशयकेमध्येसुद्धा शवप्रलंभिृरं्गार आशर् करुर् िे रस असताना अशतिय लाबं समास असलेली संाटना 
िोभत नािी. तसेच नाटक वर्गैरेमध्येदेखील (सवणत्र) समासरशित संाटनाच असावी. मात्र नाटक 
इत्यादींमध्ये रौद्र, वीर वर्गैरे रस अशभव्यतत करावयाचे असताना केवळ समासरशित रचना खुलून शदसत 
नािी. पर् िे काव्यप्रकाराच्या औशचत्याचे प्रमार् कमीजास्त िोते. उदािरर्ाथण आख्याशयकेत समासरशित 
संाटनेचे शवर्षय असर्ारे (म्िर्जे िृरं्गाराशद रस) वर्मर्ताना देखील संाटना सवणस्वी समासरशित नको 
आशर् नाटकादंीमध्येिी दीाणसमासा संाटनेचे शवर्षय असर्ारे (म्िर्जे रौद्रवीराशद रस) वर्ावयाचे 
असतानादेखील अशतिय लाबं समास असलेली नको. याप्रमारे् संाटनेच्या बाबतीत धोरर् अवलंबाव.े 

 
लोचनम् 

 
स्स्थतपकं्ष तु दशगयवत–रसबन्धोक्तवमवत । वृत्तौ च वाशब्दोऽस्यवै पक्षस्य स्स्थवतद्योतकिः । यथा– 
 
वस्त्रयो नरपवतवगविर्तवषं युक्त्या वनषेववतम् । 
स्वाथाय यवद वा दुिःखसम्भारायवै केवलम्   इवत   
 
रचना सङ्घिना । तर्तह ववषयौवचत्य ंसवगथैव त्यक्तं, नेत्याहतदेव रसौवचत्य ंववषय ंसहकावरतयापेक्ष्य 

वकवञ्चविभेदोऽवान्तरवैवच्य ं ववद्यते यस्य सम्पाद्यत्वने तादृशं भववत । एतद्व्याचष्ट–ेतवत्त्ववत । 
सवाकारवमवत वक्रयाववशेषिम् । असमासैवेवत । सवगिैवेवत शेषिः   तथा वह वाक्यावभनयलक्षिे ‘चूिगपादैिः 
प्रसनै्निः’ इत्यावद मुवनर्यधात् । अिापवादमाह–न चेवत । नािकादावववत । सववषयेऽपीवत सम्बन्धिः   ९   

 
 
 
 



लोचन 
 
आता काशरकाकार स्वतुःचे अंशतम मत ‘रसमय वाङ्मयाच्या संबधात साशंर्गतलेल्या’ इ. िद दानंी 

प्रकट कशरतात. आशर् वृत्तीतला ‘लकवा’ िा िद द िेच (म्िर्जे यानंतर साशंर्गतले जार्ार असलेले) मत 
काशरकाकाराचें अंशतम मत िोय, असे सुचवीत आिे. जसे– शस्त्रया, राजा अन्ग्न आशर् शवर्ष याचें सेवन 
चातुयाने केले, तर ते सेवन करर्ाऱ्याचा फायदा करून देते; लकवा िेच खरे की, ते सेवन केवळ सवण 
प्रकारची दुुःखे वाढशवण्यासच कारर्ीभतू िोते.¹ 

 
(काशरकेतील) ‘रचना’ िा िद द संाटना या अथी वापरला आिे. ‘तर (म्िर्जे या ९ व्या काशरकेत 

साशंर्गतल्याप्रमारे् संाटनेच्या बाबतीत रसाचे औशचत्य पाळावयाचे म्िटले, तर) शवर्षयाचे औशचत्य पूर्णपरे् 
बाजूला टाकले असे िोईल’ अिी िकंा कोर्ी ाेतली तर शतला ‘तसे नािी’ असे काशरकाकाराचें उत्तर आिे. 
िेच उत्तर ‘तेच रसौशचत्य²’ शवर्षयाकडून म्िर्जे काव्यप्रकाराकडून सिकायाची अपेक्षा करीत असते व 
त्यामुळे त्यात थोडासा बदल ाडवनू आर्रे् इष्ट असते. याचेच शववरर् (वृशत्तकार) ‘पर् काव्याच्या 
प्रकाराला अनुसरून त्यात’ इ. िद दानंी कशरतात. ‘संपूर्णपरे्’ िे शक्रयाशविरे्षर् आिे.³ ‘समासरशितच’ 
(लकवा थोडे समास असलेलीच) यानंतर (नाटक इ. काव्यप्रकारात) ‘शनरपवादपरे् सवणत्र’ अिी भर 
ाालावी. कारर् वातयाथाशभनयाचे शनरूपर् कशरताना ‘स्पष्टाथणक व सुट्या िद दाचं्या िारा⁴’ इ. भरतमुनींनी 
म्िटले आिे. याला (म्िर्जे नाटक इ. मध्येसुद्धा सवणत्र समासरशित संाटना असावी या शनयमाला) 
अपवाद वृशत्तकारानंी ‘मात्र नाटक इ. मध्ये’ या िद दानंी साशंर्गतला आिे. ‘नाटकादींमध्येिी’ याचा संबधं 
स्वशवर्षयेशप याकडे आिे⁵ ॥ ९ ॥ 

 
िीपा 

 
१) या श्लोकात साशंर्गतलेले १) फायद्यास कारर्ीभतू िोरे् व २) सवण प्रकारची दुुःखे वाढशवण्यास कारर् 
िोरे् िे दोन पक्ष तुल्यबल नसून दुसरा पक्ष िाच वतत्याला अशभपे्रत असलेला पक्ष आिे. 
 
२) रसौशचत्य म्िर्जे रसाशभव्यततीच्या दृष्टीने संाटनेचे औशचत्य. 
 
३) सवाकारम् िा िद द पूवी वृत्तीत (प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे 
खंडन’”पािा) येऊन रे्गला आिे. त्याचे शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी (प्रथमखंड, “उद द्योत – २ 
‘रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे खंडन’”वर) ‘सवाकारम्’ िे शक्रयाशविरे्षर् आिे’ असेच केले आिे. 
 
४) ध्वन्यालोकाच्या (कािी आवृशत्त) पृष्ठ ३२८ वर िे िद द नाट्यिास्त्रात आिेत असे म्िटले आिे. पर् तेथे 
अध्याय व श्लोक याचंा शनदेि केलेला नािी. चूिगपादैिः प्रसनै्निः असा िद दप्रयोर्ग असलेला श्लोक 
नाट्यिास्त्रामध्ये आढळत नािी. चूिगपदैिः याऐवजी चूिगपादैिः असे लेखकप्रमादाने शलशिले रे्गले असाव.े ना. 
िा. २२–४४ (बडोदा ससं्करर्) चूिगपदैिः असा पाठ आढळतो व त्याचे शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी 
चूिगपदात्मकावन (यावन पदावन) तैिः युक्तिः… वाक्यावभनयिः असे केले आिे. 
 



५) म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचं्या मते वृत्तीतील स्वशवर्षयेऽशप याचा संबधं देिलीदीपन्यायाने आख्यावयकायाम् व 
नािकादौ या दोिोंकडे घ्यावा. दोिोंकडे ाेताना ‘स्वशवर्षय’ याचे वरे्गवरे्गळे अथण िोतात. ते आम्िी ‘वृत्ती’ च्या 
भार्षातंरात शदलेले आिेतच. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
इदानीमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्ववनिः प्रबन्धात्मा रामायिमहाभारतादौ प्रकाशमानिः प्रवसद्ध एव, तस्य तु 

यथा प्रकाशनं तत्प्रवतपाद्यते— 
 
ववभावभावानुभावसञ्चायौवचत्यचारुििः । 
वववधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्पे्रवक्षतस्य वा   १०   
 
इवतवृत्तवशायाता ंत्यक्त्वाऽननुगुिा ंस्स्थवतम् । 
उत्पे्रक्ष्याऽप्यन्तराभीष्टरसोवचतकथोन्नयिः   ११   
 
सस्न्धसन्ध्यङ्गघिनं रसावभव्यक्त्यपेक्षया । 
न तु केवलया शास्त्रस्स्थवतसम्पादनेच्छया   १२   
 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 
रसस्यारब्धववश्रान्तेरनुसन्धानमवङ्गनिः   १३   
 
अलङ् कृतीना ंशक्तावप्यानुरूप्येि योजनम् । 
प्रबन्धस्य रसादीना ंव्य्जककत्वे वनबन्धनम्   १४   
 
प्रबन्धोऽवप रसादीना ं व्य्जकक इत्युक्तं तस्य व्य्जककत्वे वनबन्धनम् । प्रथमं 

तावविभावभावानुभावसञ्चायौवचत्यचारुििः कथाशरीरस्य वववधयगथायथं प्रवतवपपादवयवषतरसभावाद्यपेक्षया 
य उवचतो ववभावो भावोऽनुभाविः सञ्चारी वा तदौवचत्यचारुििः कथाशरीरस्य वववधव्यग्जककत्वे वनबन्धनमेकम् 
। ति ववभावौवचत्य ं तावत्प्रवसद्धम् । भावौवचत्य ं तु प्रकृत्यौवचत्यात् । प्रकृवतहु्यगत्तममध्यमाधमभावेन 
वदव्यमानुषावदभावेन च ववभेवदनी । ता ंयथायथमनुसृत्यासङ्कीिगिः स्थायी भाव उपवनबध्यमान औवचत्यभाग् 
भववत । अन्यथा तु केवलमानुषाश्रयेि वदव्यस्य केवलवदव्याश्रयेि वा केवलमानुषस्योत्साहादय 
उपवनबध्यमाना अनुवचता भवस्न्त । तथा च केवलमानुपस्य राजादेवगिगने सप्तािगवलङ्घनावदलक्षिा व्यापारा 
उपवनबध्यमानािः सौष्ठवभृतोऽवप नीरसा एव वनयमेन भवस्न्त, ति त्वनौवचत्मेव हेतुिः । 

 
ननु नागलोकगमनादयिः सातवाहप्रभृतीना ं श्रूयन्ते, तद्लोकसामान्यप्रभावावतशयविगने 

वकमनौवचत्य ं सवोवीभरिक्षमािा ं क्षमाभुजावमवत । नैतदस्स्त, न वय ं ब्रूमो यत्प्रभावावतशयविगनमनुवचतं 
राज्ञाम्, तक तु केवलमानुषाश्रयेि योत्पाद्यवस्तुकथा वक्रयते तस्या ं वदव्यमौवचत्य ं न योजनीयम् । 
वदव्यमानुष्ट्याया ं तु कथायामुभयौवचत्ययोजनमववरुद्धमेव । यथा पाण्ड वावदकथायाम् । सातवाहनावदपु तु 
येषु यावदपदानं श्रूयते तेषु तावन्मािमनुगम्यमानमनुगुित्वेन प्रवतभासते । व्यवतवरक्तं तु 
तेषामेवोषवनबध्यमानमनुवचतम् । तदयमि परमाथग : 



अनौवचत्याद्दते नान्यिसभङ्गस्य कारिम् । 
प्रवसद्धौवचत्यबन्धस्तु रसस्योपवनषत्परा ll 
 

ध्वन्यालोक 
 
रामायर्, मिाभारत वर्गैरे प्रबन्धात असलंक्ष्यक्रमव्यंग्य (म्िर्जे रसाशद) ध्वशन आत्मा म्िर्नूच 

प्रकाशित िोतो, िे प्रशसद्धच आिे. आता तो कोर्त्या प्रकारानंी प्रकाशित करावा िे आम्िी (पुढीलप्रमारे्) 
सारं्गत आिोत. 

 
कथेचे िरीर (म्िर्जे कथानक), मर्ग ते पूवीच्या (म्िर्जे रामायर्ाशद) गं्रथातं येऊन रे्गलेले असो, 

लकवा कल्पनाशमर्ममत असो, त्याची ाडर् लकवा जुळर्ी िी शवभाव, स्थायी भाव, अनुभाव व संचाशरभाव 
याचं्या औशचत्याने नटलेली िवी. ॥ १० ॥ 

 
इशतवृत्ताच्या ओाात रसाला अनुकूल नसर्ारे प्रसंर्ग आल्यास ते टाळून मधूनमधून इष्ट रसाला 

उशचत असे (नव)े प्रसंर्ग कल्पून देखील मूळच्या कथानकात सुधारर्ा ाडवनू आर्ावी. ॥ ११ ॥ 
 
संशध¹ व संध्यङ्रे्ग² याचंी योजना रसाशभव्यततीला अनुकूल िोईल याच दृष्टीने करावी, केवळ 

िास्त्रात साशंर्गतल्याप्रमारे् करण्याच्या िव्यासाने त्याचंा समाविे करू नये. ॥ १२ ॥ 
 
मधूनमधून (औशचत्यानुसार) रसाचे उद्दीपन लकवा प्रिमन कराव,े (म्िर्जे रसाची उत्कटता 

जास्तकमी करावी,) आशर् मुख्य रस क्षीर् िोऊ पािात आिेसे वाटले, तर त्याचे पुनरुज्जीवन कराव.े ॥ १३ 
॥ 

 
(अलंकार रचण्याचे) सामर्थयण िव े तेवढे असले, तरी अलंकाराचंी योजना ते (रसाला) अनुरूप 

िोतील अिाच तऱ्िेने करावी. या सवण र्गोष्टी प्रबन्ध रसाशभव्यञ्जक िोर्ाला उपायभतू असतात. ॥ १४ ॥ 
 
प्रबन्धदेखील रसादींना अशभव्यतत करू िकतो असे म्िटले (पािा, शतसरा उद द्योत, काशरका 

दुसरी). तो रसाशभव्यञ्जक व्िावयास पुढील उपाय उपयोर्गी पडतात– १) पशिल्याने शवभाव, स्थाशयभाव, 
अनुभाव, संचाशरभाव याचं्या औशचत्यपूर्ण प्रशतपादनाने नटलेल्या कथािरीराची जुळर्ी कररे् म्िर्जे जो 
रस, भाव वर्गैरे प्रशतपादन करण्याची मनीर्षा असेल, त्याला उशचत असर्ाऱ्या शवभाव, स्थाशयभाव, अनुभाव 
लकवा संचाशरभाव याचं्या औशचत्याने रमर्ीय झालेल्या कथािरीराची (कथानकाची) जुळर्ी कररे् िा 
झाला एक उपाय. त्यापंैकी शवभावाचें औशचत्य तर (व्यविारात व भारताच्या नाट्यिास्त्रात) प्रशसद्धच आिे. 
स्थाशयभावाचें औशचत्य म्िर्जे पात्राचं्या स्वभावानंा अनुरूप असे त्याचें प्रशतपादन कररे् िोय. कारर् पात्राचें 
स्वभाव िे ती पाते्र उत्तम, मध्यम लकवा अधम असण्यामुळे व दैवी, मानवी, वर्गैरे असण्याने वरे्गवरे्गळे असू 
िकतात. या बाबतीतली पशरन्स्थशत जिी असेल तसतसे स्थाशयभावाचें प्रशतपादन सरशमसळ िोऊ न देता 
केल्यास ते औशचत्यपूर्ण िोते. नािीतर दैवी पात्रानें उत्साि वर्गैरे स्थाशयभाव केवळ मानवासंारखे लकवा 
शनव्वळ मानवी असलेल्या पात्राचें उत्सािाशद स्थाशयभाव शनव्वळ दैवीच असलेल्या पात्रापं्रमारे् वर्मर्ल्यास ते 
अनुशचत िोतात. तसेच शनव्वळ मानव असलेल्या राजाशदकाचें वर्णन कशरताना “तो सात समुद्र ओलाडूंन 



रे्गला” यासारखी (अद भतु) कृत्ये शकतीिी चारं्गल्या रीतीने वर्णन केली तरी ती िटकून नीरसच िोतात, 
त्याचे कारर् अनौशचत्य िेच िोय! 

 
(पूवणपक्ष)– “पर् काय िो, सातवािन वर्गैरे राजे पाताळात रे्गले इ. वर्णन वाचण्यात येते की! मर्ग 

सर्गळ्या पृर्थवीच्या रक्षर्ाचा भार धारर् करू िकर्ाऱ्या राजाचंा अलौशकक मिान् प्रभाव वर्णन केल्यास 
त्यात अनौशचत्य ते कसले?” 

 
(उत्तरपक्ष) िे म्िर्रे् बरोबर नािी. अथात् आम्िाला असे म्िर्ायचे नािी की, राजाचंा शविरे्ष प्रभाव 

वर्णन कररे् िे अनुशचत आिे. पर् केवळ मानवी असलेली पाते्र योजून जे कथानक कन्ल्पले जाते, त्या 
कथानकात दैवी पात्रानंा योग्य अिा र्गोष्टींचे (मानवी पात्राचं्या बाबतीत) वर्णन करू नये. अिंतुः दैवी व 
अंितुः मानवी पाते्र असलेल्या कथेत मात्र दैवी व मानवी दोन्िी प्रकारचे औशचत्य योजरे् िे मुळीच शवरुद्ध 
नािी. उदा. ‘पाडुं’ वर्गैरेंच्या कथेत मात्र सातवािन वर्गैरेंच्या बाबतीत मूळकथेत शजतका अलौशकक पराक्रम 
वशर्ंला असेल, तेवढीच मयादा कवीने आपल्या वर्णनात पाळली, तर ते वर्णन योग्य शदसते. पर् त्याचं्या 
वर्णनात मूळ कथेिून शनराळा अलौशककपर्ा आर्ल्यास ते अनुशचत ठरते. तेव्िा या बाबतीत तात्पयण असे– 

 
रसभरं्गाचे कारर् अनौशचत्याशिवाय दुसरे नािी. पर् जेवढे परंपरेला लकवा सहृदयासं मान्य असेल, 

तेवढे औशचत्य पाळरे् िे रसाच्या पशरपोर्षाचे परमोच्च रिस्य िोय. 
 

लोचनम् 
 
एवं सङ्घिनाया ंचालक्ष्यक्रमो दीप्यत इवत वनिीतम् । प्रबन्धे दीप्यत इवत तु वनर्तववादवसद्धोऽयमथग 

इवत नाि वक्तव्य ंवकवञ्चदस्स्त । केवलं कववसहृदयान् व्युत्पादवयतंु रसव्य्जकने येवतकतगव्यता प्रबन्धस्य सा 
वनरूप्येत्याशयेनाह–इदानीवमवत । इदानीं तत्प्रकारजातं प्रवतपाद्यत इवत सम्बधिः । प्रथमं ताववदवत । 
प्रबन्धस्य व्यज्जकत्वे ये प्रकारास्ते क्रमेिैवोपयोवगनिः । पूवं तह कथापरीक्षा, तिावधकावापिः, 
रतलपयगन्ततानयनम्, रसं प्रवत जागरिम्, तदुवचतववभावावदविगनेऽलङ्कारौवचत्यवमवत । तत्क्रमेि पञ्चकं 
व्याचष्ट–ेववभावेत्यावदना । तदौवचत्येवत । शृङ्गारविगनेच्छुना तादृशी कथा संश्रयिीया 
यस्यामृतुमाल्यादेर्तवभावस्य लीलादेरनुभावस्य हषगधृत्यादेिः संञ्चावरििः स्रुति एव सद्भाव इत्यथगिः । 
प्रवसद्धवमवत । लोके भरतशासे्त्र च । व्यापार इवत । तविषयोत्साहोपलक्षिमेतत् । स्थाय्यौवचत्य ं वह 
व्याख्येयत्वेनोपक्रान्तं नानुभावौवचत्यम् । सौष्ठवभृतोऽपीवत । विगनामवहम्नेत्यथगिः । ति स्त्ववत नीरसत्वे । 
व्यवतवरक्तं स्त्ववत । अवधकवमत्यथगिः । 

 
एतदुक्तं भववत–यि ववनेयाना ं प्रतीवतखण्डना न जायते तादृ्विगनीयम् । ति केवलमानुषस्य 

एकपदे सप्तािगवलङ्घनमसम्भाव्यमानतयाऽनृतवमवत हृदये स्रुतरदुपदे्यस्य चतुवगगोपायस्याप्यलीकता ंबुद्धौ 
वनवेशयवत । रामादेस्तु तथाववधमवप चवरतं पूवगप्रवसवद्धपरम्परोपवचतसम्प्रत्ययोपारूढमसत्यतया न 
चकास्स्त । अत एव तस्यावप यदा प्रभावान्तरमुत्पे्रक्ष्यते तदा तादृशमेव । न त्वसम्भावनापदं विगनीयवमवत । 

 
 
 
 



लोचन 
 
अिा रीतीने (दुसऱ्या काशरकेत साशंर्गतल्याप्रमारे्) ‘संाटनेमुळेिी अलक्ष्यक्रम िा ध्वनीचा प्रकार 

प्रकाशित िोतो’ िे आम्िी युन्ततवादाने शसद्ध केले. ‘प्रबंधातून ध्वशन प्रकाशित िोतो’ िी र्गोष्ट शनर्मववादपरे् 
शसद्ध असल्यामुळे त्याबाबतीत कािी सारं्गण्याची म्िर्जे ते पटशवण्याची आवशयकता नािी. केवळ कशव 
आशर् सहृदय यानंा मार्गणदिणन करण्यासाठी प्रबंधातून रसाशभव्यन्तत कोर्त्या रीतीने ाडवावी ते सारं्गरे् इष्ट 
आिे, म्िर्ून वृशत्तकार ‘आता आम्िी’ इ. िद दानंी प्रस्ताव करीत आिेत. ‘आता’ या िद दाचा ‘आम्िी ते सवण 
प्रकार सारं्गत आिोत’ याच्यािी अन्वय करावा. ‘पशिल्याने’– कारर् प्रबंध ज्या उपायानंी रसाशभव्यन्तत 
कशरतो, ते उपाय काशरकेत साशंर्गतलेल्या क्रमाने उपयोर्गात आर्ले, तरच ते रसाशभव्यततीला उपकारक 
िोतात. १) पशिली र्गोष्ट म्िर्जे कथानकाचा सूक्ष्म दुष्टीने शवचार, २) दुसरा उपाय म्िर्जे कथानकात 
आर्खी प्रसंर्गाचंी भर ाालरे्; ३) शतसरा उपाय म्िर्जे त्या कथानकाला त्याचे उशद्दष्ट सफल िोण्याच्या 
अवस्थेस नेरे्, ४) चवथा उपाय म्िर्जे रसाचं्या बाबतीत जार्गरूक रािरे् (म्िर्जे अपेशक्षत फलाच्या दृष्टीने 
कथानकाचा शवकास कररे्) ५) आशर् पाचवा उपाय म्िर्जे रसानंा उशचत अिा शवभावाशदकाचें वर्णन 
कशरताना योजावयाच्या अलंकाराचें औशचत्य साभंाळरे्. म्िर्ून वृशत्तकार त्या पाच प्रकाराचें शववरर् क्रमाने 
‘(पशिल्याने) शवभाव, अनुभाव…’ इ. वातयाने कशरतात. शवभाव, अनुभाव याचं्या औशचत्याने’ –िृरं्गाररसाची 
प्रतीशत ाडव ूइन्च्छर्ाऱ्या कवीने असे कथानक शनवडाव ेकी, ज्यामध्ये ऋतु, फुले इ. शवभावाचें, िरीराच्या 
मोिक िालचाली इ. अनुभावाचें, िर्षण व धृशत इ संचाशरभवाचें अन्स्तत्व असलेले उाड शदसेल, असा अथण. 
‘प्रशसद्धच आिे’– लौशकक व्यविारात आशर् भारताच्या नाटयिास्त्रात.⁴’ (अदभतु) कृत्ये’ – त्या कृत्यानंा 
कारर्ीभतू िोर्ाऱ्या ‘उत्साि’ या स्थाशयभावाचा बोधक म्िर्ून ‘कृत्ये’ िा िद द योशजला आिे. कारर् प्रस्तुत 
पशरच्छेदात वृशत्तकारानंी स्थायींचे औशचत्य वर्णन करावयास ाेतले आिे, अनुभावाचें नािी. ‘चारं्गल्या रीतीने 
वर्णन केले असले तरी’ म्िर्जे वर्णन करण्याची रीत उत्तम असल्यामुळे, असा आिय. ‘त्याचे’ कारर्– 
‘त्याचे’ म्िर्जे नीरस िोण्याचे. पर् मूळ कथेिून ‘शनराळा’ म्िर्जे ‘अशधक’ (अलौशककपर्ा), असा अथण. 

 
वृशत्तकाराचं्या या शववरर्ावरून त्याचं्या म्िर्ण्याचा शनष्कर्षण असा शनातो :– ज्या वर्णनामुळे 

वाचकानंा िोर्ाऱ्या रसप्रतीतीमध्ये कोर्तेिी शवघ्न उपन्स्थत िोर्ार नािी, असे वर्णन कराव.े तेव्िा केवळ 
मानव असलेल्या पात्राने एका उडीमध्ये सात समुद्र ओलाडूंन जारे् िे असंभवनीय असल्यामुळे⁵ वाचकाच्या 
मनाला खोटे वाटू लार्गते व म्िर्ून काव्याच्या िारा सारं्गावयाचा जो चार पुरुर्षाथांच्या प्राप्तीचा उपाय, तोिी 
असत्य आिे असे वाचकाचे मत बनते. पर् रामाशद लोकोतर शवभतूींची कृत्येिी तिाच प्रकारची असली, 
तरी पूवीपासून अखंडपरे् चालत आलेल्या प्रशसद्धीमुळे त्यावंर लोकाचंा शवश्वास बसलेला असतो व म्िर्नू 
ती कृत्ये अशवश्वसनीय वाटत नािीत. म्िर्ूनच त्याचंा म्िर्जे रामाशदकाचंािी परंपरार्गत पराक्रमािून 
शनराळा असा दुसरा एखादा अद भतु पराक्रम वर्मर्ला, तरी तोिी तसाच (म्िर्जेच असंभाव्य⁶) वाटतो. 
सारािं, कवीने असंभवनीय वाटेल असे वर्ंन करू नये. 

 
िीपा 

 
१) भरताच्या नाट्यिास्त्रात नाटकाच्या रचनेचे पाच संशध साशंर्गतले आिेत :– १) मुख–यामध्ये नाटकाच्या 
अंशतम उशद्दष्टाच्या बीजाची पेरर्ी केली जाते. २) प्रशतमुख–यात त्या बीजाला अकुंर फुटतात. ते अंकुर 
कािीसे शदसतात, तर कािीसे शदसत नािीत. ३) र्गभण–यात त्या अंकुराची पूवीपेक्षा अशधक वाढ झालेली 
शदसते. तथाशप त्या वाढीतिी शवघ्ने उत्पन्न िोतात व दूर िोतात. ४) शवमिण–यात अंकुर र्गभणसंधीपेक्षा अशधक 



वाढीला लार्गलेला असतो. पर् अचानक िापासारखे मोठे शवघ्न उपन्स्थत िोऊन त्या अंकुराची वाढ 
एकदम खंुटल्यासारखी िोते. ५) शनवणिर्–यात कथानकाचे यापूवी इतस्ततुः शवखुरलेले धारे्गदोरे एकत्र 
केले जाऊन उशद्दष्टाच्या प्राप्तीवर कें शद्रत केले जातात. संशध व संध्यंरे्ग याबंद्दल अशधक माशितीसाठी डॉ. 
कीथ याचं्या Sanskrit Drama मधील पृ. २९८ ते ३०० पािा. पुढे लोचनातिी िा शवर्षय कािी आवृशत्त, पृ. 
३३८ व ३३९ वर येर्ार आिे. 
 
२) वरील पाच सधंींची अनुक्रमाने १२, १३, १३, १२ व १४ अिी एकूर् ६४ ाटक अंरे्गिी साशंर्गतली आिेत. 
 
३) वृत्तीतील यथा या िद दाचा अथण ‘ज्या प्रकारानंी’ असा आिे. त्याला अनुलक्षनू तत् याचा अथण 
अशभनवरु्गप्तानंी तत् प्रकारजातम् म्िर्जे ‘ते सवण प्रकार’ असा केला आिे. 
 
४) नाट्यिास्त्र, अध्याय ६ व ७ यामंध्ये. 
 
५) अशभनवरु्गप्तानंी अशभनवभारतीमध्ये (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त पृ. १६१) रसास्वादामधील जी सात 
शवघ्ने साशंर्गतली आिेत, त्यापंैकी संभावनाशवरि (वर्णन ितय कोटीतील नसरे्) िे पशिलेच शवघ्न म्िर्ून 
साशंर्गतले आिे. रुद्रटाने काव्यलंकार, अध्याय १६, आया ३७ ते ३९ यामंध्ये िाच शवर्षय िाताळला आिे. 
त्यात मनुष्याने एकाच उडीत कुलपवणत, सार्गर व पृर्थवीवरील सात िीपे ओलाडंरे् या असंभाव्य ाटनाचंा 
उल्लेख केला आिे. 
 
६) अशभनवरु्गप्तानंी येथे ‘तसाच’ इतकेच म्िटले आिे. ‘तसाच’ याचे येथे दोन अथण िोऊ िकतील. १) 
‘तसाच’ म्िर्जे शनव्वळ मानवी पात्राचंी अद भतु पराक्रम जसा अशवश्वसनीय वाटतो, तसा व २) ‘तसाच’ 
म्िर्जे रामाशद लोकोत्तर व्यततींचे प्रशसद्ध, अद भतु पराक्रम जसे शवश्वसनीय वाटतात, तसाच. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
अत एव च भरते प्रख्यातवस्तुववषयत्वं प्रख्यातोदात्तनायकत्वं च नािकस्याव्यकतगव्यतयोपन्यस्तम् 

। तेन वह नायकौवचत्यानौवचत्यववषये कववनग व्यामुह्यवत । यस्तूत्पाद्यवस्तु नािकावद 
कुयात्तस्याप्रवसद्धानुवचतनायकस्वभावविगने महान् प्रमादिः । 

 
ननु यदुत्साहावदभावविगने कथवञ्चवद्दव्यमानुष्ट्याद्यौवचत्यपरीक्षा वक्रयते तस्त्क्रयताम्, रत्यादौ तु तक 

तया प्रयोजनम्? रवतर्तह भारतवषोवचतेनैव व्यवहारेि वदव्यानामवप विगनीयेवत स्स्थवतिः । नैवम्; 
तिौवचत्यावतक्रमेि सुतरा ं दोषिः । तथा ह्यधमप्रकृत्यौवचत्येनोत्तमप्रकृतेिः शृङ्गारोपवनबन्धने का 
भवेन्नोपहास्यता? विववधं प्रकृत्यौवचत्य ं भारते वषऽेप्यस्स्त शृङ्गारववषयम् । यत्त ु वदव्यमौवचत्य ं
तत्तिानुपकारकमेवेवत चेत् न वय ंवदव्यमौवचत्य ंशृङ्गारववषयमन्यस्त्कवञ्चद ब्रूमिः । तक तर्तह? भारतवषगववषये 
यथोत्तमनायकेषु राजावदषु शृङ्गारोपवनबन्धस्तथा वदव्याश्रयोऽवप शोभते । न च राजावदषु 
प्रवसद्धग्राम्यशृङ्गारोपवनबन्धनं प्रवसदं्ध नािकादौ, तथैव देवेषु तत्पवरहतगव्यम् । 
नािकादेरवभनेयाथगत्वादवभनयस्य च सम्भोगशृङ्गारववषयस्यास्यत्वात्ति पवरहार इवत चेत्–न, 
यद्यवभनयस्यवैंववषयस्यास्यता तत्काव्यस्यवैंववषयस्य सा केन वनवायगते? तस्मादवभनेयाथेऽनवभनेयाथे वा 



काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृवतवभनावयकावभिः सह ग्राम्यसम्भोगविगनं तस्त्पिोिः सम्भोगविगनवमव 
सुतरामस्यम् । तथैवो तमदेवतावदववषयम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
म्िर्ूनच नाटकाचे कथानक िे प्रशसद्ध कथेवरच आधारलेले असाव े आशर् नाटकाचा नायक िा 

प्रशसद्ध असा धीरोदात्त नायक असावा अिी अट भरताच्या नाट्यिास्त्रात¹ आवशयक म्िर्ून साशंर्गतली आिे. 
कारर् त्यामुळे (म्िर्जे तिा कथानक व नायकामुंळे) नायकाच्या औशचत्य-अनौशचत्याच्या बाबतीत कशव 
र्गोंधळून जात नािी, (लकवा त्याच्या िातून प्रमाद िोत नािी). पर् नाटकासारख्या रूपकप्रकाराचें कथानक 
जो कल्पून रचील, त्याने जर नायकाचा स्वभाव अनुशचत, अप्रशसद्ध (म्िर्जे अस्वाभाशवक) असा वर्मर्ला, 
तर ती त्याची फार मोठी चकू ठरते. 

 
पूवणपक्ष–पर् काय िो, उत्साि वर्गैरे स्थाशयभावाचें वर्णन कशरताना दैवी (म्िर्जे देवाशदकाचं्या 

बाबतीतले) व मानवी (म्िर्जे मनुष्याचं्या बाबतीतले) औशचत्य असा शववके करावयाचा असला तर करा 
वाटल्यास, पर् ‘रशत’ वर्गैरेंच्या बाबतीत या (दैवी–मानवी) औशचत्याच्या शववकेाची काय र्गरज आिे? 
कारर् भारतात ज्या पद्धतीची रशत (म्िर्जे प्रर्यक्रीडा) पशरचयाची आिे, त्याच पद्धतीची रशत दैवी 
पात्राचं्या बाबतीतदेखील वर्णन केली पाशिजे असा संकेत आिे. 

 
उत्तरपक्ष–िे बरोबर नािी. त्या बाबतीत औशचत्याचे पालन न झाल्यास ती फारच मोठी चूक िोईल. 

कारर् उत्तम पात्राचंा िृरं्गार जर अधम पात्रानंाच िोभेल अिा पद्धतीचा वर्मर्ला, तर ते कमालीचे 
िास्यास्पद झाल्यावाचनू रािील काय? भारतातिी िृरं्गाराच्या बाबतीत पात्राचं्या स्वभावानुसार औशचत्य 
तीन प्रकारचे आिे. यावर ‘शदव्य औशचत्य म्िर्नू जे आिे, ते या, म्िर्जे भारतातील शत्रशवध पात्राचं्या 
बाबतीत कािीिी उपयोर्गाचे नािी’ असे म्िर्रे् असेल तर, आम्िालािी शदव्य औशचत्य िे िृरं्गाराच्या बाबतीत 
कािी वरे्गळे आिे असे म्िर्ायचे नािी. तर मर्ग काय म्िर्ायचे आिे? इतकेच की, भारतवर्षात उत्तम नायक 
म्िर्जे राजे वर्गैरे याचं्या बाबतीत जसे िृरं्गारवर्णन योग्य ठरेल, तसेच शदव्यपात्राचं्या बाबतीतिी िोभनू 
शदसेल. आशर् नाटक वर्गैरेंमध्ये राजे इत्याशदकाचं्या बाबतीत ग्राम्य म्िर्नू प्रशसद्ध असलेला िृरं्गार वर्णन 
करण्याचा प्राात नािी, तसाच तो ग्राम्य िृरं्गार देवाचं्या बाबतीतिी टाळावा. यावर तुमचे जर असे म्िर्रे् 
असेल की, नाटक वर्गैरेंचा शवर्षय अशभनयाने प्रकट करून दाखवावयाचा असतो, आशर् संभोर्गिृरं्गाराचा 
अशभनय असभ्य असल्यामुळे नाटकापुरता संभोर्गिृरं्गार टाळावा, तर ते बरोबर नािी. (कारर्) जर संभोर्ग 
िृरं्गाराचा अशभनय (तुमच्या मते) सभ्यतेला सोडून असेल, तर अिा प्रकारच्या (म्िर्जे संभोर्गिृरं्गार या) 
शवर्षयावरील (श्रव्य) काव्याच्या बाबतीत ती असभ्यता येरे् किामुळे टळू िकेल? म्िर्ून काव्य साशभनय 
प्रयोर्गासाठी असो लकवा नसो, त्यामध्ये राजाशद (उत्तम असर्ाऱ्या) पात्राचंा उत्तम नाशयकािंी संभोर्गिृरं्गार 
जर ग्राम्य पद्धतीने वर्मर्ला, तर ती माताशपत्याचं्या संभोर्गाच्या वर्णनाप्रमारे् अशतिय असभ्य िोईल. तसेच 
उत्तम देवता इत्याशदकाचं्या िृरं्गाराच्या बाबतीतिी आिे. 

 
 
 
 
 



लोचनम् 
 
तेन हीवत । प्रख्यातोदात्तनायकवस्तुत्वेन । (न) व्यामुह्यतीवत । तक विगयेयवमवत । यस्स्त्ववत कवविः 

। महान् प्रमाद इवत । तेनोत्पाद्यवस्तु नािकावद न वनरूवपतं मुवननेवत न कतगव्यवमवत तात्पयगम् । आवदशब्दिः 
प्रकारे, वडमादेिः प्रवसद्धदेवचवरतस्य संग्रहाथगिः । 

 
अन्यस्तु ‘उपलक्षिमुक्तो बहुव्रीवहवरवत प्रकरिमिोक्तवम’त्याह । ‘नाविकावद’ इवत वा पाठिः । 

तिावदग्रहिं प्रकारसूचकम् । तेन मुवनवनरूवपते नाविकालक्षिे ‘प्रकरिनािकयोगादुत्पाद्य ं वस्तु नायको 
नृपवत’ इत्यि यथासंख्येन प्रख्यातोदात्तनृपवतनायकत्वं बोद्धव्यवमवत भाविः । 

 
लोचन 

 
‘कारर् त्यामुळे’ म्िर्जे (नाटकामध्ये) नायक प्रशसद्ध व उदात्त असल्यामुळे व कथानकिी प्रशसद्ध 

असल्यामुळे. ‘र्गोंधळून जात (नािी)’– काय वर्णन कराव²े या बाबतीत. ‘पर् जो’ म्िर्जे कशव. ‘फार मोठी 
चूक’– म्िर्ून कशवकन्ल्पत कथानकावर आधारलेल्या नाटक वर्गैरे रूपकप्रकाराचें शववचेन भरतमुनींनी 
केलेले नसल्यामुळे अिा प्रकारचे नाटक शलिू नये, िा सारािं िोय. ‘नाटक वर्गैरे’ या मधील ‘वर्गैरे’ िा 
िद द, ‘प्रकार’ म्िर्जे ‘सदृि’ या अथीं आिे. तो िद द, देवाचं्या प्रशसद्ध कृशत वर्णन करर्ाऱ्या ‘शडम³’ इ 
रूपकप्रकाराचंािी समाविे व्िावा या िेतूने योशजला आिे. 

 
पर् दुसऱ्या कोर्ी टीकाकाराने म्िटले आिे की, वृत्तीतला ‘नाटकाशद’ िा बिुव्रीशि समास⁴ 

‘प्रकरर्’ या रूपकप्रकाराचा बोधक आिे. लकवा (वृत्तीत) ‘नाटकाशद’ याऐवजी ‘नाशटकाशद’ असािी पाठ 
आढळतो. त्या पाठातील ‘आशद’ िा िद द ‘प्रकार’ याच अथाचा बोधक िोईल. तो पाठ स्वीकारल्यास 
भरतमुनींनी (नाटयिास्त्र, १८–५३ मध्ये) नाशटकेचे लक्षर् सारं्गताना ‘प्रकरर् व नाटक याचं्या वैशिष्ट्याचें 
नाशटकेत शमश्रर् झालेले असल्यामुळे नाशटकेचे कथानक (प्रकरर्ाप्रमारे्) कशवकन्ल्पत असाव े व शतचा 
नायक (नाटकाप्रमारे्) राजा असावा’ असे जे म्िटले आिे, त्यातील ‘कशवशनर्ममत कथानक⁵’ व ‘राजा 
नायक’ या िद दाचंा सबंंध अनुक्रमे प्रकरर् व नाटक याचं्यािी आिे असे समजाव े असा (वृशत्तकाराचंा) 
आिय िोईल. 

 
िीपा 
 
१) पािा, नाट्यिास्त्र, १८–१०, प्रख्यातोदात्तववषय ंप्रख्यातोदात्तानायकम् । 
 
२) िा सकेंत नाट्यिास्त्रातील अध्याय १८, श्लोक ९८ ते १०० यामंध्ये साशंर्गतला आिे. ‘पृर्थवीवर अनेक 
प्रदेि असले, तरी भारतवर्षण नावाचा प्रदेि समदृ्धीने भरलेला आिे, व तेथे सुख व दुुःख या दोिोंचािी 
अनुभव येतो. याउलट इतर प्रदेिामंध्ये दुुःख वा िोक याचंा मार्गमूसिी नसतो. भारतवर्षात मानवानंी 
केलेल्या िुभ कमांची सुखद फळे त्यानंा इतर लोकामंध्ये अनुभवावयास शमळतात. 
 
३) तक विगयेयम् याचे दोन अथण ‘िोरे् ितय आिे–’ १) काय (म्िर्जे कोर्त्या पराक्रमांचे) वर्णन कराव ेव 
२) अद भतु पराक्रमाचें वर्णन कराव ेलकवा न कराव.े 



४) ‘शडम’ या नाटयप्रकाराचे लक्षर् नाट्यिास्त्र, अध्याय १८, ७६ ते ८० या काशरकामंध्ये केले आिे. त्यातील 
पशिली ओळ अिी :– 
 
प्रख्यातवस्तुववषयिः प्रख्यातोदात्तनायकशै्चव । १८, ७९ मध्ये पुढील ओळ आिे– 
देवभुजगेन्िराक्षसयक्षवपशाचावकीिगश्च । 
 
५) ‘नाटकाशद’ या बिुव्रीशि समासाचा शवग्रि ‘नाटक आिे पूवी ज्याच्या’ (ते नाटकाशद, म्िर्जे प्रकरर्) 
असा करावयाचा. दिा रूपकाचं्या यादीत ‘नाटक’ िा िद द पशिला असून प्रकरर् या िद दाच्या लरे्गच आधी 
आलेला आिे. म्िर्ून नाटकाशद याचा अथण ‘प्रकरर्’ असा या दुसऱ्या टीकाकाराच्या मते िोतो. 
 
६) प्रख्यातोदात्तनृपवतनायकत्वम् यापूवी उत्पाद्यवस्तु िा िद द असून शलशिताना तो र्गळला असावा, असे 
वाटते. कारर्, त्यावाचून ‘अनुक्रमे’ या िद दाला कािीिी अथण रािात नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतलक्षि एवैकिः प्रकारिः, यावदन्येऽवप प्रभेदािः परस्परपे्रमदशगनादयिः 

सम्भवस्न्त, ते कस्मादुत्तमप्रकृवतववषये न वण्यगन्ते? तस्मादुत्साहविताववप प्रकृत्यौवचत्यमनुसतगव्यम् । तथैव 
ववस्मयावदषु । यत्त्वेवंववधे ववषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकावरता लक्ष्ये दृ्यते स दोष एव । स तु 
शस्क्तवतरस्कृतत्वात्तषेा ंन लक्ष्यत इत्युक्तमेव । अनुभावौवचत्य ंतु भरतादौ प्रवसद्धमेव । 

 
इयत्तचू्यते भरतावदववरवचता ं स्स्थतत चानुवतगमानेन महाकववप्रबन्धाशं्व पयालोचयता स्वप्रवतभा ं

चानुसरता कववनाववहतचेतसा भूत्वा ववभावाद्यौवचत्यभं्रशपवरत्यागे परिः प्रयत्नो ववधेयिः । औवचत्यवतिः 
कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्पे्रवक्षतस्य वा ग्रहो व्य्जकक इत्यनेनैतत् प्रवतपादयवत–यवदवतहासावदषु, कथासु 
रसवतीषु ववववधासु सतीष्ट्ववप यत्ति ववभावाद्यौवचत्यवत्कथाशरीरं तदेव ग्राह्यं नेतरत् । वृत्तादवप च 
कथाशरीरादुत्पे्रवक्षते ववशेषतिः प्रयत्नवता भववतव्यम् । ति ह्यनवधानात् स्खलतिः कवेरव्युत्पवत्तसम्भावना 
महती भववत । 

 
पवरकरश्लोकश्चाि– 
कथाशरीरमुत्पाद्यवस्तु कायं तथा तथा । 
यथा रसमय ंसवगमेव तत्प्रवतभासते । 
ति चा्युपायिः समयस््वभावाद्यौवचत्यानुसरिम् । ति दर्तशतमेव । वकञ्च– 
सस्न्त वसद्धरसप्रख्या ये च रामायिादयिः । 
कथाश्रया न तैयोज्या स्वेच्छा रसववरोवधनी   
 
तेषु तह कथाश्रयेषु तावत्स्वेच्छैव न योज्या । यदुक्तम्– ‘कथामागे न चाल्पोऽप्यवतक्रमिः’ । 

स्वेच्छावप यवद योज्या, तिसववरोवधनी न योज्या । 
 
 
 



ध्वन्यालोक 
 
आशर् संभोर्गिृरं्गाराचा रशतक्रीडा िा एकच प्रकार नािी, तर परस्पराशंवर्षयीचे पे्रम प्रकट कररे् इ. 

अनेक प्रकार संभवतात. ते उत्तम पात्राचें बाबतीत काय म्िर्ून वर्णन केले जाऊ नयेत? म्िर्नू 
उत्सािाप्रमारे् रतीच्यािी बाबतीत पात्राचं्या स्वभावाचे औशचत्य पाळाव.े तसेच शवस्मय वर्गैरे स्थाशयभावाचं्या 
बाबतीत (पात्राचं्या स्वभावाचे औशचत्य पाळाव)े. आता अिा प्रकारचा शवर्षय असलेल्या वाङ् मयामधे 
मिाकवींच्या िातूनिी अशववके झालेला शदसतो, तो त्याचंा दोर्षच िोय. पर् ती त्याचं्या प्रशतभेने झाकला 
रे्गल्यामुळे शदसून येत नािी, िे पूवी साशंर्गतलेच आिे. अनुभवाचें औशचत्य भरताशदकाचं्या गं्रथातूंन 
सशवस्तरपरे् वर्मर्लेलेच आिे. 

 
पर् आम्िी येथे इतके मात्र सारं्गतो की, कवीने भरताशदकानंी साशंर्गतलेले शनयम पाळून, 

मिाकवींच्या वाङ् मयकृतीचे अवलोकन करून आशर् स्वतुःच्या प्रशतभेला अनुसरून सावधशर्गरीने 
शवभावाशदकाचं्या औशचत्याचा भरं्ग िोर्ार नािी याबाबत पराकाष्ठेचा प्रयत्न करावा. कथानक प्राचीन 
गं्रथातील लकवा कन्ल्पलेले असले, तरी ते औशचत्यपूर्ण असेल असेच शनवडावे, िे सारं्गण्यामार्गचा िेतु िाच 
की, प्राचीन गं्रथामंध्ये शनरशनराळ्या प्रकारच्या रसमय कथा असल्या, तरी त्यामंध्ये जे कथानक 
शवभावाशदकाचं्या औशचत्याने युतत असेल तेच शनवडाव,े त्यािून वरे्गळे असेल ते शनवडू नये. आशर् प्राचीन 
गं्रथातून ाेतलेल्या कथानकापेक्षा कन्ल्पत कथानकाचे बाबतीत औशचत्य शविरे्षच जार्गरूकपरे् पाळावे, 
कारर् कथानक कन्ल्पत असताना कवीच्या िातून बेसावधपर्ामुळे चूक झाली, तर त्याची ‘अनशभज्ञ’ म्िर्नू 
फार मोठी बदनामी िोते. 

 
या बाबतीत तात्पयण सारं्गर्ारा श्लोक असा–कन्ल्पत कथानक असलेल्या कथेला असा आकार 

द्यावा की, जेरे्करून ती सवणच कथा रसपशरपूर्ण असल्याचा प्रत्यय येईल. 
 
आशर् त्या बाबतीतला उपाय म्िर्जे शवभावाशदकाचं्या औशचत्याचे नीट पशरपालन कररे् िा िोय. 

आशर् ते औशचत्य पूवी (याच उद द्योतातील काशरका १० मध्ये व तीवरील वृत्तीमध्ये) साशंर्गतलेच आिे. 
 
आर्खी असे की, 
 
कथानकानंा आधारभतू असर्ाऱ्या रामायर् वर्गैरे ज्या गं्रथामध्ये रसाशभव्यततीची सामग्री शसद्ध 

असल्याचे प्रशसद्ध आिे, त्याचं्या बाबतीत कवीने स्वतुःच्या मजीनुसार त्या रसानंा शवरोधी िोईल असा 
कोर्तािी फेरबदल करू नये. 

 
आधी त्या कथानकाचा आधार असलेल्या त्या गं्रथाशंवर्षयी कवीने स्वतुःची इच्छा वापरूच नये. 

कारर् म्िटलेच आिे– ‘कथानकाच्या बाबतीत आम्िी शवरोधी िोईल असा थोडािी बदल केला नािी.’¹ 
आशर् जर स्वतुःची इच्छा वापरावयाचीच असेल तर ती रसाच्या शवरुद्ध असलेली तरी वापरू नये. 

 
 
 
 



लोचनम् 
 
कथं तर्तह सम्भोगशृङ् गारिः कववना वनबध्यतावमत्याशङ्गक्याहन चेवत । तथैवेवत । मुवननावप स्थाने 

स्थाने प्रकृत्यौवचत्यमेव ववभावानुभावावदषु बहुतरं प्रमािीकृतं ‘स्थैयेिोत्तममध्यमाधमाना ंनीचाना ं संभ्रमेि’ 
इत्यावद वदता । 

 
इयवत्त्ववत । लक्षिज्ञत्वं लक्ष्यपवरशीलनमदृष्टप्रसादोवदतस्वप्रवतभाशावलत्वं चानुसतगब्यवमवत संके्षपिः 

। रसवतीस्ष्ट्वत्यनादरे सप्तमी । रसक्त्त्व ंचावववेचकजनावभमानावभप्रायेि मन्तव्यम् । ववभावाद्यौवचत्येन वह 
ववना का रसवत्ता? कवेवरवत । न वह तने्नवतहासवशादेव मया वनबद्धवमवत जात्युत्तरमवप सम्भववत । ति चेवत 
। रसमयत्वसम्पादने । वसदे्धवत । वसद्धिः आस्वादमािशेषो न तु भावनीयो रसो येषु । कथानामाश्रया 
इवतहासािः, तैवरवतहासाथैिः सह स्वेच्छा न योज्या । सहाथगश्चाि ववषयववषवयभाव इवत व्याचष्टे, तेस्ष्ट्ववत 
सप्तम्या । स्वेच्छा तेषु न योज्या, कथवञ्चिा यवद योज्यते, तत्तत्प्रवसद्धरसववरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य 
धीरलवलतत्वयोजनेन नाविकानायकत्वं कवश्चत्कुयावदवत त्वत्यन्तासम्जकसम् । यदुक्तवमवत । रामा्युदये । 
यशोवमगिा । 

 
लोचन 

 
यावर ‘मर्ग कवीने राजाशदकाचं्या संभोर्गिृरं्गाराचे शचत्रर् कसे कराव?े²’ अिी िकंा कल्पून वृशतकार 

शतला ‘आशर् सभंोर्गिृरं्गाराचा रशतक्रीडा’ इ. वातयाने उत्तर देतात. ‘तसेच’– भरतमुनींनीसुद्धा शनरशनराळ्या 
शठकार्ी ‘उत्तम व मध्यम पात्राचं्या बाबतीत आवरे्ग िा व्यशभचारभाव धीमेपर्ा दाखवनू व्यतत करावा व नीच 
पात्राच्या बाबतीत ाबराट दाखवनू व्यतत करावा.³’ इ. उद र्गार काढून शवभाव, अनुभाव इत्यादींचे वर्णन 
कशरताना पात्राचं्या स्वभावाचं्या औशचत्याला अशतिय मित्तव शदले आिे. 

 
‘पर् आम्िी येथे इतके मात्र’– प्राचीन काव्यिास्त्रज्ञानंी आपल्या गं्रथातं केलेले साशित्यशवर्षयक 

शववचेन, प्रशसद्ध काव्याचें बारकाईने अवलोकन व पूवणसुकृतामुळे⁴ व देवाशदकाचं्या कृपेमुळे आपल्याला प्राप्त 
झालेला प्रशतभारु्गर् या सवांस अनुसरून कवींनी वार्गाव,े िे तात्पयण. वृत्तीतील रसवतीषु कथासु सतीषु िी 
सप्तमी अनादराची वाचक आिे⁵ आशर् त्या कथानकातील तथाकशथत रसमयत्व िे वास्तशवक नसून केवळ 
जार्कार नसलेल्या लोकानंा तसे वाटत असते असे समजाव.े कारर् शवभावाशदकाचें औशचत्य पाळले नािी, 
तर काव्यात रसशनष्पशत कोठून िोर्ार?⁶ ‘त्याची (म्िर्जे कवीची) बदनामी’– कारर् कन्ल्पत 
कथानकाच्या बाबतीत ‘इशतिासाला अनुसरूनच मी िे कथानक शलशिले आिे’ असे लंर्गडे समथणन⁷ कररे्िी 
ितय नािी. ‘आशर् त्या बाबतीत’– म्िर्जे कथानकाला रसमय बनशवण्याचे बाबतीत. ‘शसद्ध असल्याचे’– 
म्िर्जे ज्या (रामायर्ाशद) गं्रथामंध्ये रशसकानंी रसाचा केवळ आस्वादच ाेरे् शिल्लक असते, रसाची नव्याने 
शनष्पशत्त करावयाची नसते.’ कथानंा आधारभतू असर्ारे’ म्िर्जे इशतिासाशद गं्रथ त्या इशतिासािंी म्िर्जे 
इशतिासाचं्या बाबतीत कवीने स्वतुःच्या इच्छेनुसार बदल करू नये.’ त्या इशतिासािंी’ यातील तृतीयेचा अथण 
सह असा असून ती तृतीया, शवर्षय–शवर्षयी संबधंाची वाचक आिे, िे वृशत्तकार तेषु िी सप्तमी योजून 
दिणशवतात. त्याचं्या बाबतीत स्वतुःच्या इच्छेचा वापर करू नये आशर् कािी कािी कारर्ाने स्वचे्छेचा वापर 
केला, तरी तो त्या गं्रथातील प्रशसद्ध असलेल्या रसाच्या शवरुद्ध िोईल असा करू नये. उदा. रामाला 
धीरलशलत⁸ स्वभावाचा दाखवनू कोर्ी कशव त्याला आपल्या नाशटकेचा नायक बनवील तर त्या कवीचे ते 
कृत्य अशतिय असमजंसपर्ाचे िोईल. ‘म्िटलेच आिे’– म्िर्जे ‘रामाभ्युदया’त यिोवम्याने. 



िीपा 
 
१) मूळ यिोवम्याच्या रामाभ्युदय नाटकातील श्लोकाधण असा आिे :– औशचत्यं वचसा ंप्रकृत्यनुर्गतं, सवणत्र 
पात्रोशचता । पृशष्टुः स्वावसरे रसस्य च, कथामार्गे न चाशतक्रमुः ॥ 
 
२) म्िर्जे राजाशदकाचं्या ग्राम्य संभोर्गाचे. 
 
३) नाट्यिास्त्र, ७–६३ मध्ये नीचाना ंचापसपगिैिः असा पाठ आिे, तर अशभनवरु्गप्तानंी नीचाना ंसंभ्रमेि (च) 
असा पाठ स्वीकारला आिे. शिवाय (कािी आवृशत, पृ. ३३३ वरील) लोचनात उत्तममध्यमाधमानाम् असा 
पाठ छापला आिे. तो एकतर वृत्ताला शवरोधी आिे व त्यात ‘अधम’ िद दाने पढुील ‘नीच’ या िद दाच्या 
अथांची पनुरुन्तत िोत आिे. शिवाय तो नाट्यिास्त्रातील पाठािी जुळत नसल्याने तेथे उत्तममध्यानाम् 
असेच वाचरे् योग्य. 
 
४) लोचनातील ‘अदृष्टप्रसाद’ या िद दाचा आम्िी जो वर अथण केला आिे, त्याला काव्यानुिासन पृ. ६ व 
रसर्गंर्गाधर (काव्यमाला आवृशत्त) पृ. ९ येथे आधार सापडतो. 
 
५) वृत्तीमध्ये सतीषु यानंतर अवप िा िद द असल्यामुळे ‘अनादर’ िा अथण अवप या िद दानेच साशंर्गतला जातो. 
पर् अशभनवरु्गप्तानंी िी सप्तमी अनादरवाचक आिे असे म्िटल्यामुळे त्याचेंपुढील प्रतीमध्ये अवप िा िद द 
नसावा असे वाटते. 
 
६) पुरार् इ. प्राचीन गं्रथामंधील कथामंध्ये शवभावाशदकाचें औशचत्य अनेक शठकार्ी पाळलेले नसल्यामुळे 
त्यातं रसमयत्व असर्ार नािी, िा आिय. 
 
७) मुळातील जात्युत्तरम् याचें भार्षातंर आम्िी ‘लंर्गडे समथणन’ असे केले आिे. ‘तकण भारे्ष’च्या (शि. म. 
पराजंपे आवृशत्त) प.ृ १११ वर असदुत्त जावतिः अिी व्याख्या शदली असून पृ. ११२ वर जातीची उदािररे् 
शदली आिेत. 
 
८) धीरलशलत नायकाचे लक्षर् मारे्ग शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘वरीलपकैी कोर्तािी पक्ष स्वीकारला, 
तरी संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् वतता आशर् त्याच्या बोलण्याच्या वाच्याथाचे औशचत्य, िे िोय’” वर 
‘लोचनात’ आलेच आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
इदमपरं प्रबन्धस्य रसावभव्य्जककत्वे वनबन्धनम् । इवतवृत्तवशायाता ं कथवञ्चिसाननुगुिा ं स्स्थतत 

त्यक्त्वा पुनरुत्पे्रक्ष्याप्यन्तराभीष्टरसोवचतकथोन्नयो ववधेयिः यथा कावलदासप्रबन्धेषु । यथा च 
सवगसेनववरवचते हवरववजये । यथा च मदीय एवाजुगनचवरते महाकाव्ये । कववना काव्यमुपवनबध्नता 
सवात्मना रसपरतन्िेि भववतव्यम् । तने्नवतवृत्त े यवद रसाननुगुिा ं स्स्थतत प्येत्तदेमा ं भङ्गक्त्वावप 
स्वतन्ितया रसानुगुिं कथान्तरमुत्पादयेत् । न वह कवेवरवतवृत्तमािवनवगहिेन वकवञ्चत्प्रयोजनम्, 
इवतहासादेव तस्त्सदे्धिः । 



ध्वन्यालोक 
 
प्रबन्ध रसाशभव्यञ्जक िोण्यासाठी आर्खी एक उपाय असा– प्राचीन गं्रथातंील कथेच्या ओाात 

कुठून तरी रसाला अनुकूल नसर्ारा एखादा प्रसंर्ग आला तर, तो टाकून देऊन मध्ये पुनुः कल्पनेने का 
िोईना, पर् नवा प्रसंर्ग शनमूणन कथेला इष्ट रसानुकूल असे वळर् द्याव.े जसे काशलदासाच्या गं्रथातूंन¹ शदले 
आिे तसे, जसे सवणसेनाने रचलेल्या ‘िशरशवजय’ या गं्रथामध्ये आिे,² तसे, आशर् जसे माझ्याच 
‘अजुणनचशरत’ या मिाकाव्यात आिे,³ तसे. काव्य रचताना कवीने सवणथैव रसाच्याच अधीन िोऊन जाव.े तो 
तसा, म्िर्जे रसाधीन झाला असताना प्राचीन गं्रथात जर रसाला अनुकूल नसलेला एखादा प्रसरं्ग शदसला, 
तर तो बाजूला सारूनिी स्वतंत्र बुद्धीने रसाला अनुकूल असा दुसरा प्रसंर्ग शनमावा.⁴ कारर् केवळ प्राचीन 
गं्रथात असेल, त्याबरिुकूम शलशिण्यापासून कवीला कािीिी फायदा नसतो. कारर् प्राचीन गं्रथातील ाटना 
इशतिासानेच शसद्ध झालेली असते. 

 
लोचनम् 

 
स्स्थवतवमवत कथाशय्याम् । कावलदासेवत । – रघुवशेंऽजादीना ं राज्ञा ं वववाहावदविगनं नेवतहासेषु 

वनरूवपतम् । हवरववजये कान्तानुनयाङ्गत्वेन पावरजातहरिावद वनरूवपतवमवतहासेष्ट्वदृष्टमवप । 
तथाजुगनचवरतेऽजुगनस्य पातालववजयावद वर्तितवमवतहासाप्रवसद्धम् । एतदेव युक्तवमत्याह–कववनेवत । 

 
लोचन 

 
(वृत्तीतील) ‘न्स्थशत (प्रसंर्ग)’ म्िर्जे कथेच्या माडंर्ीतील प्रसंर्ग.⁵ ‘जसे काशलदासाच्या’– 

‘राुविंा’तील अज वर्गैरे राजाचं्या शववाि⁶ इत्यादींचे वर्णन इशतिासगं्रथात केलेले आढळत नािी. 
‘िशरशवजया’तील स्वर्गातून पाशरजात वृक्ष शिरावनू आर्रे् वर्गैरे प्रसंर्ग इशतिासामध्ये आढळत नसले तरी 
शप्रयपत्नी सत्यभामा शिला प्रसन्न करण्याचा उपाय म्िर्ून कवीने (कल्पून) वर्मर्लेले आिेत. तसेच 
‘अजुणनचशरता’मध्ये⁷ अजुणनाचे पातालशवजय वर्गैरे पराक्रम वर्मर्ले आिेत, तेिी इशतिासात प्रशसद्ध नािीत. 

 
िेच (म्िर्जे त्या कवींनी रसाला प्रशतकूल असलेले प्रसंर्ग टाळून नवीन रसानुकूल प्रसंर्ग कल्पून 

ाातले िेच) योग्य झाले िे वृशत्तकार ‘(काव्य रचताना) कवीने’ इ. िद दानंी सारं्गतात. 
 

िीपा 
 
१) उदा. राुविंात काशलदासाने वशर्लेंला अजराजाच्या शववािाचा प्रसंर्ग रामायर् वर्गैरे प्राचीन गं्रथात 
आलेला नािी. पर् तो स्वतुःच्या कल्पनेने समाशवष्ट करून काशलदासाने ६, ७ व ८ या सर्गांमध्ये 
शनरशनराळ्या रसाचंा पशरपोर्ष केला आिे. 
 
२) सवणसेनाचा ‘िशरशवजय’ िा गं्रथ सध्या उपलद ध नािी. पर् तो प्राकृतात शलशिलेला िोता. यापूवी शितीय 
खंड, “उद द्योत – ३ ‘प्रौढोन्ततमात्रशनष्पत्र व स्वतुःसंभवी या प्रकाराचं्या पदप्रकाि व वातयप्रकाि प्रकाराचंी 
उदािररे्’” वर येऊन रे्गलेले ‘आम्राच्या पल्लवानंी’ इ. पद्य िशरशवजयातील असाव ेअसा तकण  म. म. डॉ. वा. 
शव. शमरािी यानंी केला आिे (पािा, Some Royal Poets of the Vakataka age, Indian Historical 



Quarterly, Vol. ⅩⅪ, no. 3, p. 19). या सवणसेनाचा उल्लेख दण्डीने ‘अवन्न्तसुन्दरीकथा’ या गं्रथात 
‘िशरशवजया’चा कता म्िर्ून केला आिे. तो वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन याचा पुत्र असून त्याचा समय इ. स. 
चे ४ थे ितक असे म. म. शमरािी यानंी शसद्धभारती भार्ग २, पृ. १७८ वर म्िटले आिे. सवणसेनाच्या 
‘िशरशवजय’ या प्राकृत मिाकाव्याशवर्षयी संिोधन करून डॉ. वा. म. कुलकर्ी यानंी भाडंारकर 
प्राच्यशवद्यासंिोधनमंशदराच्या सुवर्णमिोत्सवाशनशमत्त १९७८ मध्ये प्रशसद्ध झालेल्या खंडात पृ. ६९१ ते ७१० 
येथे चचा केली आिे, ती पािावी. 
 
३) अजुणन–चशरतात शनर्ममलेले, अजुणनाने केलेला पातालशवजय वर्गैरे प्रसंर्गिी प्राचीन वाङ् मयात आढळत 
नािीत. 
 
४) िे आपले मत शनुःिङ्कपरे् माडूंन आनन्दवधणनानंी वाचकानंा आपल्या कमालीच्या रशसकपर्ाचा प्रत्यय 
ाडशवला आिे. प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘पारध्याने क्रौञ्चपक्ष्याचं्या जोडप्यापैकी नर मारला की मादी? 
(टीप ४)’” वरील थी टीप पािा. मूळ कथेत पारध्याने क्रौञ्च पक्ष्याला मारले असे असताना ‘क्रौञ्च पशक्षर्ीचा 
वध झाला’ असा बदल आनंदवधणनानंी मुद्दाम रसाशभव्यततीसाठीच केला यात िकंा नािी. मिाभारतात 
कण्वाश्रमातून िन्स्तनापुरास परत रे्गल्यावर दुष्यंत अंतुःपुरातील शस्त्रयातं रमून रे्गल्यामुळे िकंुतलेला पूर्णपरे् 
शवसरतो. िे इष्ट न वाटल्यामुळे िाकंुतलात दुवासाचं्या िापामुळेच तो िकंुतलेला शवसरला असे दाखवनू 
काशलदासाने केवढा तरी रसपशरपोर्ष साधला आिे. 
 
५) पािा, डॉ. राावन्कृत Some Concepts of Alankra s’astra, पृ. ३०५ डॉ. राावन् याचं्या तेथील 
प्रशतपादनानुसार मूळ लोचनात ‘स्स्थतवमवत यथा शय्याम्’ या ऐवजी ‘स्स्थवतवमवत कथाशय्याम्’ । अिी 
दुरुस्ती आम्िी केली आिे. 
 
६) अज राजाच्या शववािाचा प्रसंर्ग राुविं, सर्गण ७ मध्ये वर्मर्ला आिे. 
 
७) ‘अजुणनचशरत’ िे संस्कृत मिाकाव्य आनंदवधणनानंीच शलशिले असून त्याचा उल्लखे पुढे काशरका २५ वरील 
वृत्तीत (कािी आवृशत्त, पृष्ठ ३८८ वर) आला आिे. या वृत्तीवर शववरर् कशरताना अशभनवरु्गप्तानंी याच 
काव्यातील समुस्त्थते धनुध्वगनौ इ. दोन ओळी उद धृत केल्या आिेत. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
रसावदव्य्जककत्व े प्रबन्धस्य चेदमन्यन्मुख्य ं वनबन्धनम्, यत्सन्धीना ं

मुखप्रवतमुखगभावमशगवनवगहिाख्याना ं तदङ् गाना ं चोपके्षपादीना ं घिनं रसावभव्यक्त्यपेक्षया, यथा 
रत्नावल्याम्; न तु केवलं शास्त्रस्स्थवतसम्पादनेच्छया, यथा वेिीसंहारें ववलासाख्यस्य प्रवतमुखसन्ध्यङ्गस्य 
प्रकृतरसवनबन्धाननुगुिमवप वितीयेऽङे्क भरतमतानुसरिमात्िेच्छया घिनम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् प्रबन्ध रसाशभव्यजंक िोण्यासाठी आर्खी प्रमुख उपाय िा की, कथानकाच्या मुख, प्रशतमुख, 

र्गभण, अवमिण आशर् शनवणिर् या नावाच्या सधंींची¹ आशर् त्याचं्या उपके्षप² इ. अंर्गाचंी जुळर्ी रसाशभव्यन्तत 



करण्यासाठी जिी आवशयकता असेल, तिी करावी. ज्याप्रमारे् ‘रत्नावली’ नाशटकेत केली आिे, 
त्याप्रमारे्.³ केवळ िास्त्रात साशंर्गतलेले शनयम पाळण्याच्या बदु्धीने नव्िे. जसे ‘वरे्ीसंिार’ नाटकाच्या 
दुसऱ्या अकंात ‘प्रशतमुख’ संधीचे ‘शवलास’ नावाचे अंर्ग⁴ प्रस्तुत म्िर्जे वरे्ीसंिार या नाटकातील 
वीररसाच्या अशभव्यततीला अनुकूल नसतानािी केवळ भरताच्या मताप्रमारे् करण्याच्याच इच्छेने समाशवष्ट 
केले आिे. 

 
लोचनम् 

 
सन्धीनावमवत । इह प्रभुसस्म्मते्यिः श्रुवतस्मृवतप्रभृवत्यिः कतगव्यवमदवमत्याज्ञामािपरमाथे्यिः 

शासे्त्र्यो ये न व्युत्पन्नािः, न चाप्यस्येदं वृत्तममुष्ट्मात्कमगि इत्येवं युस्क्तयुक्तकमगरतलसम्बन्धप्रकिनकावर्यो 
वमिसस्म्मते्य इवतहासशासे्त्र्यो लब्धव्युत्पत्तयिः, अथ चाव्य ं व्युत्पाद्यािः प्रजाथगसम्पादनयो्यताक्रान्ता 
राजपुिप्रायास्तेषा ंहृदयानुप्रवेशमुखेन चतुवगगोपायव्युत्पवत्तराधेया । हृदयानुप्रवशेश्च रसास्वादमय एव । स 
च रसश्चतुवगगोपायव्युत्पवत्तनान्तरीयकववभावावदसंयोगप्रसादोपनत इत्येवं रसोवचतववभावादु्यपवनबन्धे 
रसास्वादवैव्यमेव स्वरसभाववन्या ं व्युत्पत्तौ प्रयोजकवमवत प्रीवतरेव व्युत्पत्तिेः प्रयोवजका । प्रीत्यात्मा च 
रसस्तदेव नाटं्य नाट्यमेव वेद इत्यस्मदुपाध्यायिः । न चैते प्रीवतव्युत्पत्ती वभन्नरूपे एव, 
ियोरप्येकववषयत्वात् । ववभावाद्यौवचत्यमेव वह सत्यतिः प्रीतेर्तनदानवमत्यसकृदवोचाम । ववभावादीनां 
तिसोवचताना ं यथास्वरूपवेदनं रतलपयगन्तीभूततया व्युत्पवत्तवरत्युच्यते । रतलं च नाम 
यददृष्टवशादे्दवताप्रसादादन्यतो वा जायते । न च तदुपदे्यम्, तत उपाये व्युत्पत्त्ययोगात् । तेनोपायक्रमेि 
प्रवृत्तस्य वसवद्धिः, अनुपायिारेि प्रवृत्तस्य नाश इत्येवं नायकप्रवतनायकगतत्वेनाथानथोपायव्युत्पवत्तिः काया । 
उपायश्च किाश्रीयमाििः पञ्चावस्था भजते । तद्यथा–स्वरूपं, स्वरूपास्त्कवञ्चदुच्छूनता,ं 
कायगसम्पादनयो्यता,ं प्रवतबन्धोपवनपातेनाशङ्कयमानता,ं वनवृत्तप्रवतपक्षताया ं बाधकबाधनेन 
सुदृढरतलपयगन्तताम् । एवमार्ततसवहष्ट्िूना ं ववप्रलम्भभीरूिा ंपे्रक्षापूवगकावरिा ंतावदेवं कारिोपादानम् । ता 
एवंववधािः पञ्चावस्थािः कारिगता मुवननोक्ता :– 

 
संसाध्ये रतलयोगे तु व्यापारिः कारिस्य यिः । 
तस्यानुपूव्या ववजे्ञयािः पञ्चावस्थािः प्रयोक्तृवभिः । 
प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च तथा प्राप्तेश्च सम्भविः । 
वनयता च रतलप्रास्प्तिः रतलयोगश्च पञ्चमिः   इवत । 
 
एवं या एतािः कारिस्यावस्थास्तत्सम्पादकं यत्कतुगवरवतवृत्त ं (तत्) पञ्चधा ववभक्तम्, त एव 

मुखप्रवतमुखगभावमशगवनवगहिाख्या अन्वथगनामानिः पञ्च सन्धय इवतवृत्तखण्डािः, सन्धीयन्त इवत कृत्वा 
तेषामवप सन्धीना ं स्ववनवाह्यं प्रवत तथा क्रमदशगनादवान्तरवभन्ना इवतवृत्तभागािः सन्ध्यङ्गावन– ‘उपके्षप 
पवरकरिः, पवरन्यासो ववलोभनम्’ इत्यादीवन । 

 
अथगप्रकृतयोऽिैवान्तभूगतािः । तथा वह स्वायत्तवसदे्धबीजं वबन्दुिः कायगवमवत वतस्त्र । बीजेन 

सवगव्यापारािः, वबन्दुनानुसन्धानं, कायेि वनवाहिः, सन्दशगनप्राथगनाव्यवसायरूपा हे्यतास्स्तऽस्रोऽथे सम्पादे्य 
कतुगिः प्रकृतयिः स्वभावववशेषािः । सवचवायत्तवसवद्धत्व े तु सवचवस्य तदथगमेव वा स्वाथगमेव वा स्वाथगमवप वा 
प्रवृत्तत्वेन प्रकीिगत्वप्रवसद्धत्वा्या ं प्रकरीपताकाव्यपदे्यतयोभयप्रकारसम्बन्धी व्यापारववशेषिः 



प्रकरीपताकाशब्दा्यामुक्त इवत । एवं प्रस्तुतरतलवनवाहिान्तस्यावधकावरकस्य वृत्तस्य पञ्चसस्न्धत्व ं
पूिगसन्ध्यङ्गता च सवगजनव्युत्पवत्तदावयनी वनबन्धनीया । प्रासवङ्गके स्त्ववतवृत्त ेनाय ंवनयम इत्युक्तम्– 

 
‘प्रासवङ्गके पराथगत्वान्न हे्यष वनयमो भवेत्’ 
 
इवत मुवनना । एवं स्स्थते रत्नावल्या ं धीरलवलतस्य नायकस्य 

धमाववरुद्धसम्भोगसेवायामनौवचत्याभावात्प्रत्युत ‘न वनस्सुखिः स्यावद’ वत 
श्लाध्यत्वात्पृथ्वीराज्यमहारतलान्तरानुबस्न्धकन्यालाभरतलोदे्दशेन प्रस्तावनोपक्रमे पञ्चावप 
सन्धयोऽवस्थापञ्चकसवहतािः समुवचतसन्ध्यङ्गपवरपूिा अथगप्रकृवतयुक्ता दर्तशता एव । ‘प्रारम्भेऽस्स्मस्वावमनो 
वृवद्धहेतौ’ इवत वह बीजादेव प्रभृवत ‘ववश्रान्तववग्रहकथिः’ इवत, राज्य ं वनर्तजतशिु इवत च वचोवभिः 
‘उपभोगसेवावसरोऽयम्’ इत्युपके्षपात्प्रभृवत वह वनरूवपतम् । एतत्त ु समस्तसन्ध्यङ्गस्वरूपं तत्पाठपृष्ठ े
प्रद्यगमानमवततमा ं ग्रन्थगौरवमावहवत । प्रत्येकेन तु प्रद्यगमानं पूवापरानुसन्धानवन्ध्यतया केवलं 
संमोहदावय भवतीवत न ववततम् । अस्याथगस्य यत्नावधेयत्वेनेष्टत्वात्स्वकण्ठेन यो व्यवतरेक उक्तो ‘न तु 
केवलया’ इवत, तस्योदाहरिमाह–न स्त्ववत । केवलशब्दवमच्छाशब्दं च प्रयु्जकानस्यायमाशयिःभरतमुवनना 
सन्ध्यङ्गाना ं रसाङ्गभूतवमवतवृत्तप्राशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम् । न तु पूवगरङ्गाङ्गवददृष्टसम्पादनं 
ववध्नावदवारिं वा । यथोक्तम्– 

 
इष्टस्याथगस्य रचना वृत्तान्तस्यानपक्षयिः । 
रागप्रास्प्तिः प्रयोगस्य गुह्याना ंचैव गूहनम्   
आश्चयगवदवभख्यानं प्रका्याना ंप्रकाशनम् । 
अङ्गाना ंषड ववधं हे्यतद दृष्टं शासे्त्र प्रयोजनम्   इवत । 
 
ततश्च– 
 
समीहा रवतभोगाथा ववलासिः पवरकीर्तततिः । 
 
इवत प्रवतमुखसन्ध्यङ्गववलासलक्षिे, रवतभोगशब्द 

आवधकावरकरसस्थावयभावोपव्य्जककववभावादु्यपलक्षिाथगत्वेन प्रयुक्तिः, यथातत्त्वं नावधगताथग इवत । प्रकृतो 
ह्यि वीररसिः । 

 
लोचन 

 
‘संधींची (जुळर्ी)’– या जर्गात श्रशुत, स्मृशत वर्गैरे िास्त्राचें तात्पयण ‘अिा प्रकारचे वतणन करा’ अिी 

धन्याप्रमारे् केवळ आज्ञा कररे्⁵ िेच असते. तसेच इशतिासाशद िासे्त्र युन्ततवादाने ‘अमुक कमामुळे अमुक 
मनुष्याच्या बाबतीत असे असे ाडून आले’ अिा प्रकारे कमण आशर् फळ याचंा कायणकारर्सबंंध शमत्राप्रमारे् 
दाखशवतात. अिा दोन्िी प्रकारच्या िास्त्रापंासून कसे वार्गाव ेयासंबधंी मार्गणदिणन राजपुत्रासंारख्या लोकानंा 
शमळत नािी. परंतु प्रजेचे कल्यार् करण्याची जबाबदारी लवकरच येर्ार असल्याने त्यानंा शिक्षर् देरे् तर 
आवशयकच असते. त्यानंा चारी पुरुर्षाथांच्या प्राप्तीच्या उपायाचें ज्ञान करून द्यावयाचे, तर ते त्याचं्या 
हृदयात शिरूनच (म्िर्जे हृदयंर्गम पद्धतीनेच) करून देरे् अर्गत्याचे आिे. आशर् त्याचं्या हृदयात शिररे् 



म्िर्जे त्यानंा काव्यातील रसाचंा आस्वाद ाडशवरे् िेच िोय. आशर् तो रस चारिी पुरुर्षाथांच्या प्राप्तीच्या 
उपायाचें ज्ञान करून देण्याला अशनवायणपरे् उपयोर्गी पडर्ारा व शवभाव वर्गैरेंच्या यथायोग्य जुळर्ीमुळे 
शनष्पन्न िोर्ारा असतो.⁶ अिा रीतीने रसाला योग्य अिा शवभाव इत्याशदकाचंी योजना कवीने केल्यामुळे 
राजपुत्राशदक िे रसास्वादाने अशनवायणपरे् भारले जातात. त्या रसास्वादाचा स्वाभाशवक पशरर्ाम उपदेि िा 
असल्यामुळे रसास्वादाने ते (राजपुत्र वर्गैरे) भारले जारे् िेच त्या उपदेिाचे कारर् असते. म्िर्नू िवेटी 
रसास्वादामुळे िोर्ारा आनंद िेच व्युत्पत्तीचे कारर् िोय. आशर् आनंद िेच रसाचे स्वरूप िोय, तो रस 
म्िर्जेच नाट्य िोय आशर् नाट्य िाच वदे िोय,⁷ असे आमचे रु्गरु सारं्गतात.⁸ आशर् काव्यापासून शमळर्ारा 
आनंद व उपदेि याचंी स्वरूपे एकमेकािूंन मुळीच वरे्गळी नािीत, कारर् त्या दोिोंचा शवर्षय⁹ एकच आिे. 
कारर् शवभाव इत्यादींचे औशचत्य साभंाळरे् िेच खरोखर आनंदाचे कारर् िोय िे आम्िी पुष्कळ वळेा 
साशंर्गतले आिे¹⁰ त्या त्या रसाला उशचत असलेल्या व त्या त्या रसाच्या आस्वादाला कारर्ीभतू असर्ाऱ्या 
शवभाव, अनुभाव इत्यादींचे यथाथण ज्ञान (सामाशजकाला) िोरे् यालाच ‘व्युत्पशत्त’ म्िर्ण्यात येते. 
कोर्त्यािी प्रयत्नाचे अशंतम फळ पूवणकमानुसार, लकवा देवतेच्या कृपेमुळे लकवा (शमत्र वर्गैरेंचे सािाय्य अिा) 
इतर कािी कारर्ाने प्राप्त िोते, आशर् (केवळ) त्या फळाचा शनदेि केल्यामुळे त्याच्या प्राप्तीच्या 
उपायाबद्दल कािी शविरे्ष मार्गणदिणन शमळत नािी.¹¹ त्यामुळे योग्य उपाय योजून कायण करण्यास प्रवृत्त 
झाल्यास यि शमळते व अयोग्य उपायाचंा अवलंब करून कायणप्रवृत्त झाल्यास नाि ओढवतो, अिा रीतीने 
कवीने नायकाच्या यिुःप्राप्तीच्या व प्रशतनायकाच्या अपयिप्राप्तीच्या कारर्ाचें वाचकानंा ज्ञान करून 
द्यावयाचे असते. आशर् इष्ट फलाच्या प्राप्तीसाठी कोर्त्यािी कत्याने योजावयाच्या उपायाच्या पाच अवस्था 
असतात. त्या अिा:– १) ‘स्वरूप’ म्िर्जे कत्याला उपायाचे स्वरूप कळरे्, २) त्या उपायाच्या केवळ 
ज्ञानापेक्षा त्या उपायाची लकशचत् झालेली वाढ म्िर्जे त्याच्या वापरामुळे झालेली प्रर्गशत, ३) तो उपाय 
कायण–शसशद्ध करण्यास समथण िोरे्, ४) कािी अडचर् उपन्स्थत झाल्याने तो उपाय कायण ाडवनू आर्र्ार 
की नािी याबद्दल कत्याला िकंा वाटू लार्गरे् आशर् ५) अडचर्ींवर मात केल्यामुळे त्या अडचर्ी दूर झाल्या 
असरे् व त्यामुळे फळाची प्रान्प्त शनशितपरे् िोरे्. याप्रमारे् जीवनातील संकटानंा धैयाने तोंड देर्ारे व 
फलप्राप्तीच्या बाबतीत आपली वचंना िोईल की काय अिा भीतीमुळे शवचारपूवणक पावले टाकर्ारे कते 
अिा (पाच अवस्थानंी युतत असलेल्या) उपायाचंा अवलंब कशरताना शदसतात. उपायाचं्या त्या, अिा 
प्रकारच्या पाच अवस्था भरतमुनींनी नाट्याच्या संदभात पढुीलप्रमारे् साशंर्गतल्या आिेत¹² :– 

 
‘फळ प्राप्त करून ाेण्याच्या बाबतीत उपायाचंा जो वापर केला जातो, त्याच्या क्रमाने पुढील पाच 

अवस्था असतात असे नाटक रचू इन्च्छर्ाऱ्यानंी व त्याचा प्रयोर्ग करू इन्च्छर्ाऱ्यानंी जार्ून घ्याव:े– १) 
प्रारंभ २) प्रयत्न ३) फलप्राप्तीची ितयता उत्पन्न िोरे् ४) फलप्राप्ती िोर्ार अर्ी खात्री वाटरे् व ५) प्रत्यक्ष 
फळ शमळरे्. 

 
अिा रीतीने उपायाच्या ज्या अवस्था असतात, त्या ाडवनू आर्र्ारे नायकाच्या वृत्तातंाचे म्िर्जे 

कृतींचे पाच शवभार्ग केले जातात. ते पाच शवभार्ग म्िर्जे मुख, प्रशतमुख, र्गभण, अवमिण व शनवणिर् िी साथण 
नाव ेअसलेले पाच ‘संशध’ म्िर्जे इशतवृत्ताचे पाच भार्ग िोत. यानंा ‘संशध’ म्िर्ण्याचे कारर् िे कथानकाचे 
भार्ग परस्परािंी ‘साधंलेले’ व कथानकािी जोडलेले असतात. त्या सधंींचािी फलप्राप्तीच्या दृष्टीने तसा¹³ 
क्रम असलेला शदसून येतो, म्िर्ून कथानकाच्या सशंधनामक मुख्य भार्गाचेंिी आर्खी उपप्रकार केले रे्गले 
आिेत; त्यानंा ‘सधंींची अंरे्ग’ म्िर्तात. संधींची ती अरें्ग म्िर्जे उपके्षप, पशरकर, पशरन्यास, शवलोभन 
वर्गैरे.¹⁴ 

 



‘अथणप्रकृतीं’चा अंतभाव या पाच संधींतच िोतो. कारर्, नायक जर ‘स्वायत्तशसशद्ध¹⁵’ असला, तर 
त्याच्या बाबतीत बीज, लबदु, आशर् कायण अिा तीन अथणप्रकृशत असतात. ‘बीज’ या िद दामुळे फलप्राप्तीसाठी 
नायकाने करावयाच्या सवण खटपटींच्या त्याला झालेल्या सूक्ष्म जार्ीवचेा बोध िोतो. ‘लबदु’ या िद दामुळे 
नायकाने कथानकाच्या मुख्य उशद्दष्ट फलाकडेच सतत नजर ठेवरे् व त्या दृष्टीने सतत प्रयत्न कररे् याचा 
बोध िोतो.¹⁶ ‘कायण’ या िद दाने इष्ट प्राप्तीसाठी प्रत्यक्ष केल्या जार्ाऱ्या प्रयत्नाचंा शनदेि केला जातो. या 
तीन अथणप्रकृतींचे स्वरूप अनुक्रमे संदिणन (म्िर्जे उशद्दष्टाचे नायकाला झालेले शबनचूक ज्ञान), प्राथणना 
(म्िर्जे नायकाने ते उशद्दष्ट प्राप्त करून ाेण्याची उत्कट इच्छा धररे्) व व्यवसाय म्िर्जे त्या उशद्दष्टाच्या 
प्राप्तीसाठी त्याने सतत धडपड कररे् असे आिे. या शतिींना ‘अथणप्रकृशत’ म्िर्ण्याचे कारर् ‘अथण’ म्िर्जे 
नायकाचा कायणभार्ग व ‘प्रकृशत’ म्िर्जे तो साधण्यासाठी नायकाच्या स्वभावाची प्रकट झालेली वैशिष्टे्य 
म्िर्जेच त्याचे प्रयत्न.¹⁷ नायक जर ‘सशचवायत्तशसशद्ध’¹⁸ या प्रकारचा असेल, तर सशचव िा नायकाच्या 
कल्यार्ासाठीच लकवा आपल्या स्वाथासाठीच लकवा नायक व स्वतुः या दोाांच्या फायद्यासाठी झटत 
असल्यामुळे सशचवाचा त्या दोन्िी प्रकारािंी¹⁹ संबद्ध असर्ारा शवशिष्ट प्रयत्न ‘प्रकीर्ण’ स्वरूपाचा²⁰ आिे 
की, प्रशसद्ध स्वरूपाचा आिे यामुळे त्या सशचवाच्या खटपटीला ‘प्रकरी’ लकवा ‘पताका’ अिी नाव ेदेरे् योग्य 
असते, म्िर्ून तो त्याचा प्रयत्न ‘प्रकरी’²¹ व ‘पताका’²² या दोन िद दानंी संबोशधला आिे. 

 
याप्रमारे् उशद्दष्ट फलाची प्रान्प्त िोईपयंतच्या संपूर्ण मुख्य कथानकाचे पाच संशध व त्या सधंींची 

(योग्य असतील ती) सवण अंरे्ग सर्गळ्या लोकानंा चतुवणर्गणप्राप्तीच्या उपायाचे ज्ञान व्िाव े म्िर्ून कवीने 
आपल्या काव्यात समाशवष्ट करावीत. पर् दुय्यम कथानकाच्या बाबतीत िा (म्िर्जे सवण सशंध व त्याचंी 
सर्गळी अंरे्ग योजावीत, िा) शनयम लार्गू नािी असे भरतमुनींनी ‘प्रासंशर्गक कथानक िे मुख्य कथानकाचे अरं्ग 
असल्यामुळे त्याला िा शनयम लार्गू नािी’ या िद दात साशंर्गतले आिे.²³ (पाच अवस्था, पाच सशंध, संधींची 
अंरे्ग आशर् पाच अथणप्रकृशत याचं्या बाबतीत) आम्िी वर साशंर्गतल्याप्रमारे् पशरन्स्थशत आिे. ‘रत्नावली’ 
नाटकाच्या ‘धीरलशलत’ नायकाने धमाच्या शवरुद्ध नसलेल्या²⁴ प्रर्यक्रीडेचा उपभोर्ग ाेण्यामध्ये कािीिी 
अनौशचत्य नािी; राजाने सुखाचंा त्यार्ग करू नये असे अथणिास्त्रात म्िटले आिे.²⁵ म्िर्ून धमािी अशवरुद्ध 
असा संभोर्ग कररे् िे उलट योग्यच आिे. त्यामुळे पृर्थवीच्या राज्याची प्रान्प्त ह्या प्रमुख फळाला²⁶ उपकारक 
िोर्ारा (रत्नावली या) राज्यकन्येचा लाभ या फळाच्या प्राप्तीसाठी प्रस्तावनेच्या िारे कथानकाला प्रारंभ 
झाल्यावर प्रस्तुत पाच अवस्थानंी युतत, आपापल्या योग्य अंर्गानंी पशरपूर्ण व पाच अथणप्रकृतींनी सपंन्न असे 
पाचिी सशंध प्रस्तुत नाशटकेमध्ये दाखशवण्यात आले आिेत. कारर् ‘आमच्या मिाराजाचं्या उत्कर्षाला 
कारर् िोर्ाऱ्या या माझ्या प्रयत्नाला (दैवाने िातभार लावला असताना)²⁷ इ. श्लोकात या नाशटकेचे बीज 
प्रकट झाले आिे. ‘आमच्या मिाराजाचं्या बाबतीत युद्धाचे बोलरे् संपले आिे²⁸ आशर् ‘माझ्या राज्याच्या सवण 
ित्रूंचा पाडाव झालेला²⁹ आिे’ इ. श्लोकात, ‘आता उपभोर्गाचे सेवन करण्याला योग्य अिी वळे आिे’³⁰ या 
वातयानंी बीजाची स्थापना झाल्यापासून पुढे संशध, त्याचंी अंरे्ग इ. सवण योशजण्यात आली आिेत. पर् िे 
संधींचे व त्याचं्या सवण अंर्गाचें स्वरूप त्याचं्या उदािरर्ाचं्या संदभासि दाखवावयाचे म्िर्जे गं्रथ³¹ फारच 
लाबंला असता आशर् आधीच्या व नंतरच्या ाटनाचंा शनदेि न कशरता प्रत्येक संशध व त्याची अंरे्ग उदािररे् 
न देता दाखशवली, तर ते वाचकानंा केवळ र्गोंधळातच पाडील म्िर्नू (वृत्तीमध्ये आशर् लोचनामध्येिी) या 
शवर्षयाचा शवस्तार केलेला नािी. (सशंध व संध्यंरे्ग याचंी रचना रसाशभव्यततीस अनुकूल िोईल अिी करावी) 
या र्गोष्टीकडे प्रयत्नपूवणक लक्ष देरे् जरूर आिे व म्िर्ून शतचे शववरर् करर् इष्ट असल्यामुळे 
काशरकाकारानंी स्वमुखाने ‘केवळ िास्त्रात साशंर्गतल्याप्रमारे्’ इ. िद दानंी काय करू नये असा जो व्यशतरेक 
काशरका १२ च्या उत्तराधात साशंर्गतला, त्याचे उदािरर् वृत्तीत ‘केवळ.. नव्िे’ इ. वातयाने साशंर्गतले 
आिे.³² ‘केवळ’ आशर् ‘िव्यास’ िे िद द वापरण्यामार्गील (गं्रथकाराचंा) आिय पुढीलप्रमारे् आिे– 



भरतमुनींनी कथानकाला सुदंर स्वरूपाने नटवनू रसाशभव्यततीस उपकारक कररे् िे संध्यंर्गाचें प्रयोजन 
म्िर्ून साशंर्गतले आिे, पूवणरंर्गाच्या अंर्गापं्रमारे् केवळ पुण्यप्रान्प्त लकवा शवघ्न वर्गैरेंचे शनवारर् िे (संध्यंर्गाचें 
प्रयोजन) नव्िे. कारर् भरतानंी म्िटलेच आिे–³³ 

 
‘कथानकाच्या इष्ट ाटकाचंी जुळर्ी, कथानकात खंड न पडरे्, नाट्यप्रयोर्गात रंजकता शनमार् 

कररे्, पे्रक्षकापंासून लपशवण्यास इष्ट असलेल्या र्गोष्टी लपशवरे्,³⁵ पे्रक्षकानंा शवस्मययुतत आनंद देईल 
अिाच रीतीने कथन कररे्³⁵ व प्रकट करण्यास योग्य अिा र्गोष्टी (योग्य वळेी) प्रकट कररे्, अिी 
संध्यंर्गाचंी सिा प्रयोजने नाट्यिास्त्रामध्ये शदलेली आढळतात.’ 

 
आशर् असे असल्यामुळे भरतमुनींनी प्रशतमुख सधंीच्या ‘शवलास’ या अंर्गाचे लक्षर् कशरताना असे 

म्िटले आिे की– 
 
‘रशतसुख उपभोर्गण्याची इच्छा म्िर्जे शवलास असे म्िटले जाते.³⁶ 
 
भरतानंी ‘रशतसुख उपभोर्गरे्’ िे िद द नाट्यातील प्रमुख रसाच्या स्थायी भावाचे व्यंजक असर्ाऱ्या 

शवभावाशदकाचें उपलक्षर् म्िर्जे शनदिणक म्िर्ून³⁸ वापरले आिेत. त्या िद दाचंा मुनींना अशभपे्रत असलेला 
अथण वरे्ीसंिाराच्या कत्याने ध्यानात ाेतला नािी, कारर् वरे्ीसंिारातील मुख्य रस वीररस िा आिे.³⁹ 

 
िीपा 
 
१) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रामायर्,मिाभारत इ. प्रबंधातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित 
िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा’” यासंबंधी मार्गणदिणन वरील टीप पशिली. 
 
२) उपके्षप िे ‘मुख’ संधीचे पशिलेच अंर्ग आिे. 
 
३) रत्नावली िी नाशटका श्रीिर्षण नावाच्या कत्याने रचली असून तीमध्ये मुख इ. पाचिी सशंध, आरंभ, यत्न 
इ. पाच अवस्था, पंचसधंीची योग्य ती ाटक अंरे्ग आशर् पाच ‘अथणप्रकृशत’ याचंा योग्य असाच वापर केला 
आिे असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. पचं अवस्था, पंच अथणप्रकृशत, पंचसंधींची चौसष्ट अंरे्ग याबंद्दलची माशिती 
भरतनाट्यिास्त्र, अध्याय १९ व साशित्यदपणर्ाच्या ६ व्या पशरच्छेदात पािावी. 
 
४) ‘शवलास’ म्िर्जे ‘रशतभोर्गाची इच्छा’ असे भरताने (अध्याय १९, श्लोक ७० मध्ये) म्िटले आिे. भरताने 
प्रत्येक संधीची सवण अंरे्ग वर्मर्ली आिेत खरी, पर् ती सवण प्रत्येक नाट्यकृतीत ाातलीच पाशिजेत असे 
नािी. त्यापंैकी जेवढी प्रकृत रसाला पोर्षक असतील तेवढीच ाालावी, असा त्याचा अशभप्राय आिे. िा 
त्याचा अशभप्राय न उमर्गल्यामुळे वरे्ीसंिारात भट्टनारायर्ाने वीररस प्रस्तुत असताना मध्येच त्याला 
अनुशचत असा दुयोधन व भानुमती याचं्या िृरं्गाराचा प्रसंर्ग केवळ भरताने शवलास प्रशतमुख संधीचे अंर्ग असते 
असे म्िटल्यामुळेच शनमूणन ाातला आिे. 
 
५) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत -१ ‘सहृदया’ चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्” व “उद द्योत 
– २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” (लोचन). अशभनवरु्गप्तानंी वदे, इशतिास, व काव्य यामंध्ये जो भेद 



दाखशवला आिे, त्याची पूवणसूचना प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘िे पारध्या यातील िोक िा मुनीचा िोक 
नव्िे’” वरील भट्टनायकाच्या िद दाला इ श्लोकामध्ये शमळते. याचसारखे शवचार कुन्तक (पािा, 
वक्रोन्ततजीशवत, लिदी संस्करर्, पृ. ९–१०), मशिमभट्ट (व्यन्ततशववके, लिदी संस्करर्, पृ. १०१–१०२) व 
त्यानंतर मम्मट, शवश्वनाथ इत्याशदकानंी प्रकट केले आिेत. भामिाने काव्यालंकार पशरच्छेद ५, श्लोक २ व 
३ यामंध्ये िास्त्र व काव्य यातील भेद स्पष्ट केला आिे. रुद्रटाने काव्यालंकार, १२–१ व २ मध्येिी िास्त्र व 
काव्य यामंधील फरक दाखशवला आिे. प्रभसुशंमत, शमत्रसशंमत व जायासंशमत िे दृष्टातं मात्र प्रथम 
अशभनवरु्गप्तानंीच शदलेले शदसतात. 
 
६) लोचनामध्ये रसिः चतुवगगोपायव्युत्पवत्तनान्तरीयकववभावावदसंयोगप्रसादोपनतिः । अिी िद दयोजना आिे. 
चतुवगगोपाय, इ. लाबंलचक समास चतुवगगोपायव्युत्पवत्तनान्तरीयकिः ववभावावदसंयोगप्रसादोपनतश्च । असा 
कमण धारय ाेरे् िेच आम्िाला इष्ट वाटते. कारर् चतुवणर्गोपायाच्या व्युत्पत्तीला म्िर्जे ज्ञानाला रस िा 
नान्तरीयक (म्िर्जे आवशयक) आिे व त्या रसाला शवभाव इत्याशदकाचंी योग्य जुळर्ी आवशयक आिे. 
व्युत्पत्तीला िी जुळर्ी साक्षात् नान्तरीयक नािी. 
 
७) नाट्याला पंचमवदे िी सजं्ञा का शदली रे्गली िे नाट्यिास्त्र, अध्याय १, १२ ते १८ मध्ये स्पष्ट केले आिे. 
 
८) िे रु्गरु म्िर्जे ‘काव्यकौतुक’ िा गं्रथ शलशिर्ारे भट्टतीत असावते, कारर् या अवतरर्ातील तदेव 
(म्िर्जे रसिः एव) नाट्यम् या अंिाचा शनदेि अशभनवभारतीमध्ये (कंर्गले, रसभावशवचार, पृ. १९५) येथे 
करून त्याच्या समथणनाथण भट्टतीताचं्या ‘काव्यकौतुक’ या गं्रथातील कािी ओळी उद धृत केल्या आिेत. 
 
९) शवर्षय म्िर्जे ‘कारर्’ म्िर्जे प्रस्तुत शठकार्ी रसाच्या दृष्टीने शवभावाशदकाचें औशचत्य िे िोय. 
 
१०) शवभावाशदकाचं्या औशचत्याचे पालन रसपशरपोर्षास कारर् िोते िे अनेक वळेा साशंर्गतले रे्गले आिे उदा. 
प्रथम खंड, (लोचन) “उद द्योत- १ ‘ध्वन्यालोक-काशरका २ वरील ‘साशित्यदपणर्’ काराच्या आके्षपाचे 
खंडन (टीप १ पािा)’”, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्च’ असत नािी’” व शितीय 
खंड, (वृशत्त) “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबंधातूंन असंलक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. 
प्रबंधातून कवीनी तो कसा प्रकाशित करावा यासबंंधी मार्गणदिणन’” इ. पर् ‘औशचत्य िेच आनंदाचे कारर्’ 
अिा तऱ्िेची िद दयोजना मात्र आम्िास अद्याशप कोठेिी आढळली नािी. 
 
११) अमुक व्यततीला अमुक फळ शमळाले’ असे म्िटल्याने ऐकर्ाऱ्याला कािीिी मार्गणदिणन िोत नािी. पर् 
‘अमुक उपायाने त्या व्यततीला ते फळ प्राप्त झाले’ असे म्िटले की, त्या फळासाठी त्या उपायाचा अवलंब 
करावा असे मार्गणदिणन श्रोत्याला शमळू िकते. 
 
१२) पािा, नाट्यिास्त्र, १९, ६–७ व दिरूपक, १–१९. 
 
१३) ‘तसा’ म्िर्जे ज्या क्रमाने वृत्तीत या पाच सधंींचा शनदेि केला आिे, तो क्रम. 
 
१४) पािा, नाट्यिास्त्र, अध्याय १९, श्लोक ५३ ते ६३ व त्यावंरील अशभनवभारती (दिरूपकशवधान, कंर्गले 
आवृशत्त, पृ. २३१–२७६). यात एकूर् ६४ संध्यरं्गाचें वर्णन आले आिे. 



१५) ‘स्वायत्तशसशद्ध’ म्िर्जे सशचवावर अवलंबून न रािता स्वतुःच सवण शनर्णय ाेर्ारा. 
 
१६) इतर र्गोष्टींमुळे नायकाच्या प्रयत्नातं खंड पडला, तरी फलावरची नजर ढळू न देता त्याचा सातत्याने 
पाठपुरावा कररे् (अनुसधंान) याला ‘लबदु’ म्िर्तात. बीज आशर् लबदु या दोन्िी अथणप्रकृशत सवण इशतवृत्ताला 
व्यापर्ाऱ्या असतात. ‘शबदु’ िे नाव देण्याचे कारर् तेलाचा लबदु जसा पाण्याच्या पृष्ठभार्गावर सवणत्र पसरतो, 
तिी ‘लबदु’ िी अथणप्रकृशत सवण कथानकाला व्यापून कथानकात कोर्त्यािी कारर्ाने खंड पडला असताना 
कथानकाचा साधंा जोडण्याची कामशर्गरी कशरते. 
 
१७) दिरूपक, १–१८ वरील टीकेमध्ये धशनकाने अथगप्रकृतयिः याचे शववरर् प्रयोजनवसवद्धहेतविः असेच 
केले आिे. 
 
१८) ‘सशचवायत्तशसशद्ध’ म्िर्जे आपल्या कायणशसद्धीसाठी आपल्या सशचवावर पूर्णपरे् अवलंबून असर्ारा 
नायक िोय. उदा. ‘मुद्राराक्षस’ नाटकातील ‘चंद्ररु्गप्त.’ 
 
१९) ते दोन प्रकार म्िर्जे केवळ दुसऱ्यासाठी िा एक प्रकार व स्वतुः व दुसरा या दोिोंसाठी िा दुसरा 
प्रकार. 
 
२०) ‘प्रकीर्ण’ या िद दाचा नीट अथण लावरे् कठीर् आिे. ‘पसरलेला’ असा अथण केल्यास त्यामुळे अथण स्पष्ट 
िोण्यास मदत िोत नािी. नाट्यिास्त्र, १९–२४ वरील अशभनवभारतीमध्ये प्रकषिे स्वाथानपेक्षया करोशत 
इशत प्रकरी असे म्िटले आिे. त्याचा अथण सशचवायत्तशसशद्ध नायकाच्या बाबतीत ‘सशचवाने केवळ नायकाच्या 
फायद्यासाठी केलेला प्रयत्न’ असा िोतो. तेव्िा ‘प्रकीर्ण’ म्िर्जे पसरलेला’ म्िर्जे स्वतुःच्या बािेरच 
पसरलेला, दुसऱ्या साठीच असलेला, असा कािीतरी अथण लावता येईल. 
 

‘पताका’ या िद दाचे लक्षर् नाट्यिास्त्र, १९–२३ (कंर्गले, दिरूपकशवधान) येथे शदले आिे. 
त्यानुसार जे उपकथानक स्वतुः मित्तवाचे असूनिी कथानकाला उपकारक असते, ते पताका िोय. पताका 
िी स्वतुःची प्रशसशद्ध करून प्रधानाचीिी प्रशसशद्ध कशरते. या दृष्टीने अशभनवरु्गप्तानंी ‘प्रशसद्ध’ िा िद द 
‘प्रशसशद्धत्व’ या अथी वापरलेला शदसतो. ना. िा. १९–२३ वरील टीकेमध्ये अशभनवरु्गप्तानंी ‘प्रशसशद्ध’ िाच 
िद द वापरला आिे. ‘प्रकरी’ म्िर्जे छोटे उपकथानक व ‘पताका’ म्िर्जे मोठे उपकथानक िोय. 

 
२१) ‘प्रकरी’ चे लक्षर् नाट्यिास्त्र, १९, २४ मध्ये असे केले आिे– रतलं प्रकल्प्यते यस्यािः पराथायवै केवलम् 
। अनुबन्धववहीनत्वात्प्रकरीवत वववनर्तदशेत्   एकंदरीत प्रकरी म्िर्जे असे उपकथानक की ज्याचे उशद्दष्ट 
मुख्य कथानकाच्या नायकाचे शित साधरे् िेच असते. प्रकरीच्या नायकाचे उदािरर् अशभनवभारतीमध्ये 
अशभनवरु्गप्तानंी वरे्ीसंिारातील श्रीकृष्र् िे साशंर्गतले आिे. िाकंुतलाच्या ६ व्या अंकातील धीवराचे 
कथानक िेिी प्रकारीचे उदािरर् माशनता येईल. 
 
२२) नाट्यिास्त्र, १९, २३ मध्ये पताकेचे लक्षर् केले आिे, ते असे– 
 

यद वृत्त ंतु पराथं स्यात् प्रधानस्योपकारकम । 
प्रधानवि कल्प्येत सा पताकेवत कीर्ततता   



म्िर्जे ज्या कथानकाचे उशद्दष्ट मुख्य नायक व उपकथानकाचा नायक या दोााचं्यािी शितासाठी असते, 
असे उपकथानक. त्याचे उदािरर् रामचशरत्रावरील नाटकामंध्ये सुग्रीव लकवा शबभीर्षर् याचंी उपकथानके 
मृच्छकशटकातील मदशनका आशर् िर्मवलक याचें उपकथानक िे पताकेचे उदािरर् माशनता येईल. 
 
२३) नाट्यिास्त्र, १९–१८. 
 
२४) पािा, श्रीमद भर्गवद र्गीता, ७–११ मधील धमाववरुद्धो भूतेषु कामोऽस्स्म भरतषगभ । िे वचन. 
 
२५) कौशटलीय अथणिास्त्र, १–७–६. 
 
२६) पृर्थवीच्या राज्याची प्रान्प्त िे जरी या नाशटकेचे प्रमुख फळ असले तरी त्याला उपकारक िोर्ारे 
रत्नावलीची प्रान्प्त उदयनाला पत्नी म्िर्ून िोरे् िे अवातंर फळ आिे व त्याचेच वचणस्व ह्या नाशटकेत सवणत्र 
असलेले आढळते. त्यामुळे या नाशटकेचे एकंदर स्वरूप शवलासप्रधान झालेले आिे, म्िर्ून अशभनवरु्गप्तानंी 
‘िी उपभोर्गाची वळे प्राप्त झाली आिे’ िा शनष्कर्षण काढला आिे. 
 
२७) रत्नावली १–७. 
 
२८) रत्नावली १–८ 
 
२९) रत्नावली १–९ 
 
३०) ‘िी उपभोर्गास योग्य अिी वळे आली आिे’ िे वातय रत्नावलीत नािी. तो आधी उद धृत केलेल्या 
वातयावंरून अशभनवरु्गप्तानंी काढलेला शनष्कर्षण आिे. 
 
३१) गं्रथ म्िर्जे मूळ ध्वन्यालोकाची वृशत्त व तीवरील लोचन. 
 
३२) स्वकण्ठेन इ. वातयात अशभनवरु्गप्तानंी काशरकाकार व वृशत्तकार िे िद द वापरले नािीत, पर् न तु 
केवलया िे िद द काशरकाकाराचें असून न तु केवलं यथा वेिीसंहारे िे िद द वृशत्तकाराचें आिेत. लोचनातील 
अशभनवरु्गप्ताचं्या या िद दयोजनेमुळे काशरकेतील व वृत्तीमधील वातयाचंा कता अशभनवरु्गप्ताचं्या मते एकच 
आिे असा शनष्कर्षण शनाण्याची ितयता आिे. 
 
३३) नाट्यिास्त्र, १९, ४७–४८ वरील अशभनवभारतीमध्ये (दिरूपकशवधान, कंर्गले आवृशत्त, पृ. २२६) 
संध्यंर्गाचं्या प्रयोजनाबाबत अशभनवरु्गप्तानंी पुढील शववरर् केले आिे–संध्यंर्गाचें प्रयोजन िे संध्यावदंनाच्या 
प्रयोजनाप्रमारे् केवळ अदृष्ट स्वरूपाचे नसते. तसेच ते पूवणरंर्गाच्या अंर्गाचं्या प्रयोजनाप्रमारे् दृष्ट व अदृष्ट 
फळ देर्ारेिी नसते, तर केवळ दृष्ट फळ देर्ारेच असते. 
 
३४) मुळात वृतान्तस्यानपक्षयुः असे म्िटले आिे. त्याचा अथण मध्येच दुसरा वृत्तातं शवस्ताराने सारं्गत बसून 
मुख्य कथानकाचा शवसर न पडू देरे्. 
 



३५) म्िर्जे पे्रक्षकाचंी उत्कंठा शटकवनू धरण्यासाठी सवण र्गोष्टी आधीच सारं्गून न टाकता त्या योग्यवळेी 
उाड करीत जारे्. 
 
३६) म्िर्जे कथानक आधींच मािीत असले, तरी सधं्यंर्गाचंी जुळर्ी कुिलतेने करून कथानकाला 
नवीनपर्ा प्राप्त करून देरे्. 
 
३७) नाट्यिास्त्र, १९–७०. 
 
३८) म्िर्जे ‘शवलास’ याचा अथण केवळ ‘रशतसुखाची इच्छा’ असा न ाेत भरताचं्या मते ‘मुख्यं रसाला 
उपकारक असे शवभाव अनुभाव वर्गैरे’ असा घ्यावा. ‘उपलक्षर् िा िद द िास्त्रीय चचेमध्ये स्वप्रशतपादकत्व े
सशत स्वतेरप्रशतपादकम् या अथी वापरला जातो. ‘उपलक्षर्’ म्िर्जे स्वतुःचा बोध करून देत असताना 
इतर तत्सदृिाचंािी बोध करून देर्ारे. 
 
३९) भट्टनारायर्ाने वीररसाली पोर्षक असा एखादा प्रसंर्ग वरे्ीसंिाराच्या दुसऱ्या अंकात ाालरे् योग्य 
िोते. त्याऐवजी संभोर्गिृरं्गाराला पोर्षक असा दुयोधन व भानुमती याचंा प्रर्यप्रसंर्ग वर्मर्ल्यामुळे रसिाशन 
झाली आिे. अशभनवभारतीमध्ये (दिरूपकशवधान, पृ. २४४) अशभनवरु्गप्तानंी वरे्ी संिारातील या प्रसंर्गावर 
टीका करताना असेच शवचार प्रकट केले आिेत. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्य्जककत्वे वनवमत्त ं यदुद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा रसस्य, यथा 

रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धववश्रान्ते रसस्यावङ्गनोऽनुसस्न्धश्च । यथा तापसवत्सराजे । प्रबन्धववशेषस्य 
नािकादे रसव्यस्क्तवनवमत्तवमदं चापरमवगन्तव्य ं यदलंकृतीना ं शक्तावप्यानुरूप्येि योजनम् । शक्तो वह 
कवविः कदावचदलङ्कारवनबन्धने तदावक्षप्ततयवैानपेवक्षतरसबन्धिः प्रबन्धमारभते, तदुपदेशाथगवमदमुक्तम् । 
दृ्यन्ते च कवयोऽलङ्कारवनबन्धनैकरसा अनपेवक्षतरसािः प्रबन्धेषु । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् प्रबन्ध रसाशभव्यञ्जक िोण्याचा आर्खी एक उपाय म्िर्जे रसाचे उत्कटत्व अधूनमधून 

प्रसंर्गानुसार कमीजास्त कररे्, िा जसे रत्नावलीतच केले आिे,¹ तसेच. 
 
आर्खी असे की, मुख्य रस क्षीर् िोत आिे अिी िकंा येताच त्याच्याकडे पनु्िा लक्ष पुरवाव.े जसे 

‘तापसवत्सराजा’ंत पुरशवले आिे ना, तसेच.² नाटक वर्गरेै शविरे्ष प्रकारच्या प्रबधंातून रसाशभव्यन्तत व्िावी 
यासाठी लक्षात घ्यावयाचा आर्खी एक उपाय म्िर्जे अलंकार योजण्याचे वाटेल तेवढे सामर्थयण असले, 
तरी रसाला अनुरूप िोईल अिाच रीतीने त्याचंी योजना करावी. कारर् अलंकार योजू िकर्ारा कशव 
एखादे वळेी अलंकार योजताना त्याचं्याच आिारी जाऊन रसपशरपोर्षाची फारिी दखल न ाेता आपला 
प्रबन्ध शलिू लार्गतो, त्याला मार्गणदिणन करण्यासाठी िे आम्िी मुद्दाम सारं्गत आिो. अनेक कशव रसाची शविरे्ष 
शफकीर न करता केवळ अलंकारच योजण्याच्या ओढीने प्रबंध शलशिताना शदसतातच की! 

 



लोचनम् 
 
उद्दीपन इवत । उद्दीपनं ववभावावदपवरपूरिया । यथा– ‘अय ं स राआ उदयिो वत’ इत्यावद 

सागवरकायािः । प्रशमनं वासवदत्तातिः पलायने । पुनरुद्दीपनं वचिरतलकोल्लेखे । प्रशमनं सुसङ्गताप्रवशेे, 
इत्यावद । गाढं ह्यनवरतपवरमृवदतो रसिः सुकुमारमालतीकुसुमवज्झवित्येव म्लावनमवलम्बेत । ववशेषतस्तु 
शृङ्गारिः । यदाह मुवन :– 

 
यिामावभवनवेवशत्वं यतश्च वववनवायगते । 
दुलगभत्व ंयतो नायािः कावमनिः सा परा रवतिः   इवत   
 
वीररसादाववप यथावसरमुद्दीपनप्रशमना्या ं ववना झवित्येवाद भुतरतलकल्पे साध्ये लब्धे 

प्रकिीवचकीर्तषत उपायोपेयभावो न प्रदर्तशत एव स्यात् । पुनवरवत । इवतवृत्तवशादारब्धाशङ्गक्यमानप्राया न 
तु सवगथैवोपनता ववश्रास्न्तर्तवच्छेदो यस्य स तथा । रसस्येवत । रसाङ्गभूतस्य कस्यापीवत यावत् । 
तापसवत्सराजे वह वासवदत्ताववषयो जीववतसवगस्वावभमानात्मा पे्रमबन्धस्तविभावाद्यौवचत्यात् 
करुिववप्रलम्भावदभूवमका गृह् िन्समस्तेवतवृत्तव्यापी । राज्यप्रत्यापत्त्या वह सवचवनीवतमवहमोपनतया 
तदङ्गभूतपद्मावतीलाभानुगतयाऽनुप्राण्यमानरूपा परमामवभलषिीयतमता ं प्राप्ता वासवदत्तावधगवतरेव 
ति रतलम् । वनवगहिे वह ‘प्राप्ता देवी भूतधािी च भूयिः संबन्धोऽभूद्दशगकेन’ इत्येवं देवीलाभप्राधान्य ं
वनवावहतम् । इयवत चेवतवृत्तवैवच्यवचिे वभवत्तस्थानीयो वासवदत्तापे्रमबन्धिः प्रथममन्िारम्भात्प्रभृवत 
पद्मावतीवववाहादौ, तस्यवै व्यापारात् । तेन स एव वासवदत्ताववषय; पे्रमबन्धिः 
कथावशादाशङ्गक्यमानववच्छेदो ऽ प्यनुसंवहतिः । तथा वह–प्रथमे तावदङे्क स्रुतिं स एवोपवनबद्धिः 
‘तिक्िेन्दुववलोकनेन वदवसो नीतिः प्रदोषस्तथा । तद्गोष्ठयवै’ इत्यावदना ‘बद्धोत्कण्ठवमदं मनिः वकमथवा 
पे्रमाऽसमाप्तोत्सवम्’ इत्यत्तने । वितीयेऽवप ‘दृवष्टनामृतवर्तषिी स्स्मतमधुप्रस्यस्न्द वक्िं न वकम्’ । इत्यावदना 
स एव ववस्च्छन्नोऽप्यनुसंवहतिः । तृतीयेऽवप– 

 
सवगि ज्ववलतेषु वे्मसु भयादालीजने ववदुते । 
श्वासोत्कम्पववहस्तया प्रवतपदं देव्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेवत मुहुिः प्रलापपरया द्धं वराक्या तया । 
शान्तेनावप वय ंतु तेन दहनेनाद्यावप दह्यामहे   इत्यावदना   
 
चतुथेऽवप 
 
देवीस्वीकृतमानसस्य वनयतं स्वप्नायमानस्य मे 
तद्गोिग्रहिावदय ंसुवदना यायात्कथं न व्यथाम् । 
इत्थं यन्ििया कथं कथमवप क्षीिा वनशा जाग्रतो 
दावक्षण्योपहतेन सा वप्रयतमा स्वप्नेऽवप नासावदता । इत्यावदना । 
पञ्चमेऽवप समागमप्रत्याशया करुिे वनवृत्त ेववप्रलम्भेऽङ्कुवरते । 
तथाभूते तस्स्मन्मुवनवचवस जातागवस मवय 
प्रयत्नान्तगंूढा ंरुषमुपगता मे वप्रयतमा । 
प्रसीदेवत प्रोक्ता न खलु कुवपतेत्युस्क्तमधुरं 



समुद वभन्ना पीतैनगयनसवललैिः स्थास्यवत पुनिः   इत्यावदना । षष्ठेऽवप ‘त्वत्सम्प्रास्प्तववलोवभतेन 
सवचवैिः प्रािा मया धावरतािः’ इत्यावदना । अलङ् कृतीनावमवत योजनापेक्षया कमगवि षष्ठी । दृ्यन्ते चेवत । 
यथा स्वप्नवासवदत्ताख्ये नािके– 

 
‘स्ववञ्चतपक्ष्मकपािं नयनिारं स्वरूपताडेन । 
उद्धाट्य सा प्रववष्टा हृदयगृहं मे नृपतनूजा’   इवत   १४   
 

लोचन 
 
(मधूनमधून रसाचे) उद्दीपन–करावयाचे, ते (योग्य) शवभाव वर्गैरेंची योजना करून कराव.े उदा. 

‘काय िाच तो उदयन राजा?’ वर्गैरे सार्गशरकेची वातये.³ ‘रसाचे प्रिमन’– सार्गशरका वासवदते्तपासून 
पळून जातेवळेी.⁴ (सार्गशरकेच्या रशतभावाचे) पुनुःउद्दीपन िोते, ते दुसऱ्या अंकात सार्गशरका उदयनाचे शचत्र 
काढते, त्यावळेी.⁵ (पुनुः) प्रिमन िोते, ते सुसंर्गता प्रविे कशरते तेव्िा,⁶ वर्गैरे. कारर् रस एकसारखा 
अशतिय प्रमार्ात िाताळला रे्गल्यास मालतीच्या नाजूक फुलाप्रमारे् तो ताबडतोब कोमेजून जाईल. िे 
शविरे्षतुः िृरं्गाराच्या बाबतीत ाडून येईल. जसे (भरत) मुनींनी म्िटले आिे— 

 
‘पे्रयसीची शप्रयकरािी िट्टाने प्रशतकूल वार्गण्याची इच्छा, शतने (वरकरर्ी) संभोर्ग टाळू पािरे्, ती 

शप्रयकराला एकदम वि न िोरे् िे सवण शप्रयकराच्या आत्यशंतक पे्रमाला कारर् िोते.⁷ 
 
वीररस वर्गैरेंच्या बाबतीतिी योग्य वळेी उद्दीपन व योग्य वळेी प्रिमन केले नािी आशर् जादूच्या 

सािाय्याने उत्पन्न केलेल्या फळाप्रमारे् साध्य झटकन प्राप्त झाले असे दाखशवले, तर नायक वर्गैरेंनी केलेले 
प्रयत्न व अशंतम फळाची प्राप्ती यामंधील कारर्कायणसंबंध दाखशवण्याची कवीची इच्छा असूनिी तो 
कारर्कायणसंबधं त्याने दाखशवला नािी असेच िोईल! ‘आर्खी असे की’– कथानकाच्या ओाात मुख्य रस 
क्षीर् िोण्यास सुरुवात झाली असताना म्िर्जे रस संपषु्टात येतो की काय असे जवळ जवळ वाटू लार्गले 
असताना. पर् तो खरोखरीच खंशडत झाला नसताना, त्या मुख्य रसाकडे म्िर्जे मुख्य रसाचा पशरपोर्ष 
करर्ाऱ्या (शवभाव वर्गैरे) कोर्त्या तरी अंिाकडे अवधान द्यावे, िा भावाथण. कारर् ‘तापसवत्सराज’ 
नाटकामध्ये उदयन राजाला वासवदते्तशवर्षयी वाटर्ारे ‘िी माझे जीशवतसवणस्व आिे’ अिा स्वरूपाचे पे्रम 
सवण कथानकाला व्यापून राशिले आिे, आशर् िे पे्रम शवभावाशदकाचं्या औशचत्यास अनुसरून करुर्, शवप्रलंभ 
इ. शनरशनराळी रूपे धारर् करीत रािते.⁹ वासवदतेची पुनुःप्रान्प्त िे त्या नाटकाचे उदयनाला अत्यंत िवसेे 
वाटर्ारे फळ आिे. त्या पुनुःप्राप्तीचा आनंद राज्य पनुुः शमळाल्यामुळे वृलद्धर्गत झाला आिे. ती राज्यप्रान्प्त 
यौर्गन्धरायर् या सशचवाच्या राजनीतीच्या प्रभावाचा पशरर्ाम असून त्या राज्यप्राप्तीबरोबर शमळालेले दुय्यम 
फळ म्िर्जे उदयनाला झालेला पद्मावतीचा लाभ िे िोय. (वासवदते्तची पुनुःप्रान्प्त िे या नाटकाचे अंशतम 
फळ आिे असे म्िर्ण्याचे) कारर् या नाटकातील शनवणिर्संधीमध्ये ‘रार्ी वासवदत्ता व पृर्थवी पुन्िा परत 
शमळाली आशर् दिणक राजािी (त्याच्या बशिर्ीिी आमचा शववाि झाल्याने) संबधं जुळून आला’ इ. श्लोकाने 
उदयनाला वासवदते्तचा लाभ िोरे् िीच प्रधान र्गोष्ट िोय असे दाखशवले आिे. आशर् इततया शवशवध 
प्रसंर्गानंी नटलेल्या या कथानकरूपी शचत्राचा मुख्य आधार उदयनाचे वासवदते्तवरील पे्रम िाच आिे, 
कारर् प्रारंभी यौर्गन्धरायर्ाने इतर मंत्र्यािंी केलेल्या शवचारशवशनमयापासून उदयनाचा पद्मावतीिी शववाि 
इ. मध्ये ते म्िर्जे उदयनाचे पे्रमच पे्ररर्ा देर्ारे आिे. त्यामुळे वासवदते्तशवर्षयीचे तेच पे्रम कथेच्या ओाात 
मधूनमधून खंशडत िोते की काय अिी िकंा येऊ लार्गली, तरी कवीने त्याच्याकडे पनुुः लक्ष पुरवनू त्याला 



बळकटी आर्ली आिे. उदा. प्रारंभी पशिल्या अंकात तर ते पे्रमच वर्मर्ले आिे िे ‘शतच्या मुखचदं्राकडे पािून 
मी शदवस ाालशवला व संध्याकाळ शतच्यािी र्गप्पार्गोष्टी करून व्यतीत केली’ अिा रीतीने सुरुवात झालेल्या 
व ‘माझे मन शतला भेटण्यासाठी पुनुः उत्कंशठत झाले आिे, तेव्िा पे्रमाचा आनंद कधी संपत नािी िेच खरे’ 
याने संपर्ाऱ्या श्लोकावरून¹⁰ उाड िोते. दुसऱ्या अंकातसुद्धा ‘शतची नजर अमृताचा वर्षाव करीत नव्िती 
काय? शतच्या मुखातून न्स्मतरूपी मध ओसंडून वाित नव्िता काय?’ वर्गैरे वातयानंी¹¹ त्याच पे्रमाचा पनु्िा 
पाठपुरावा केला आिे. शतसच्या अंकातिी– 

 
‘राजशनवासाच्या पशरसरातील इमारतींनी पेट ाेतला असताना शतच्या सवण मशैत्रर्ी भयाने पळून 

रे्गल्या असताना उसासे टाकीत, थरथर कापत, व्याकुळ िोऊन ती पावलोपावली अडखळून पडू लार्गली. 
‘िे प्रार्नाथा!’ असा पनु्िा पुन्िा आक्रोि करीत ती शबचारी रार्ी जळून रे्गली. पर् तो अन्ग्न कालातंराने 
शवझला असला तरी आम्िी त्या अग्नीने अद्याशप जळतच आिोत!¹² 

 
या उद र्गारानंी कवीने त्या पे्रमाकडे पुन्िा अवधान शदलेच आिे. चवर्थया अंकात सुद्धा– 
 
‘माझे मन रार्ी वासवदते्तच्या लचतनात मग्न झाले असल्यामुळे ती मला स्वप्नात शदसेल व त्या 

स्वपनात मी शतच्या नावाने शतला संबोधू लार्गलो असताना ‘या सुमुखी (पद्मावती)ला दुुःख झाल्यावाचून 
कसे बरे रािील?’ या धास्तीने मी झोपी जाण्याचे टाळले व रात्र जार्गूनच किीबिी कंठली व त्यामुळे 
पद्मावतीशवर्षयी वाटर्ाऱ्या दाशक्षण्याच्या पायी माझ्या शप्रयतमेची भेट मला स्वप्नातिी िोऊ िकली 
नािी!’¹³ 

 
वर्गैरे श्लोकाने पे्रमाचे पुन्िा स्मरर् केले रे्गले आिे. पाचव्या अंकातिी वासवदते्तच्या भेटीची आिा 

उत्पन्न झाल्यामुळे करुर्रसाचा स्थाशयभाव िोक िा दूर िोऊत शवप्रलंभरशत पालवली असताना– 
 
‘त्या ऋर्षीचे ते आश्वासन¹⁴ जेव्िा खरे िोईल व माझ्या िातून शतचा जेव्िा अपराध ाडेल, तेव्िा 

माझी शप्रयतमा रार्गावली, तरी (ती) मोा ा प्रयत्नाने आपला रोर्ष आपल्या मनातल्या मनातच दडवनू 
ठेवील. आशर् ‘रार्गाव ू नकोस’ अिी मी शवनवर्ी केली असताना ‘खरेच, मी रार्गावले नािी’ असे मोा ा 
र्गोडपर्ाने बोलून ती आपली आतल्या आत शपऊन¹⁵ टाकलेली आसव ेर्गाळीत मजपढेु उभी रािील’– या 
श्लोकाने (कवीने) पे्रमाची आठवर् पनु्िा जार्गृत केली आिे आशर् सिाव्या अंकातिी तोच पे्रमाचा शवर्षय 
चालू ठेवण्याचे काम ‘माझ्या सशचवानंी तुझी प्रान्प्त िोण्याची आिा माझ्या मनात उत्पन्न केल्याने मी जीव 
धरून राशिलो’¹⁶ वर्गैरे श्लोकाने केले आिे. ‘अलंकाराचंी योजना’ यातील र्षष्ठी, िी योजनशक्रयेच्या दृष्टीने 
कमणवाचक आिे.¹⁷ ‘शदसतातच की’– उदा. ‘स्वप्नवासवदत्त’ नावाच्या नाटकातील पुढील श्लोक पािा- 
‘(मी शनद्राधीन झाली असताना) ज्याचंी पापण्यारूपी कवाडे चारं्गली ाट्ट शमटलेली िोती अिी माझी 
नेत्ररूपी िारे आपल्या नेत्रसौंदयांच्या आााताने¹⁸ उाडून ती राजकन्या माझ्या हृदयरूपी भवनात 
शिरली!’¹⁹ 

 
िीपा 
 
१) उदा. रत्नावलीच्या पशिल्या अंकात सार्गशरका पशिल्यानेच उदयनास पािते त्यावळेी शतच्या मनातील 
उदयनशवर्षयक रशतभावाचे उद्दीपन िोते. मर्ग ती वासवदत्ता राजाच्या उपन्स्थतीत मदनदेवाच्या मूतीची 



पूजा करीत असताना सार्गशरका राजाकडे झाडा आडून बात असते. ती पूजा संपल्यावर वासवदत्ता 
राजवाड्याकडे जायला शनााली असता सार्गशरका वासवदते्तने पूवीच साशंर्गतल्याप्रमारे् ‘साशरका’ पशक्षर्ीचा 
साभंाळ करण्याची कामशर्गरी पार पाडण्यासाठी वासवदते्तला आपर् न शदसू अिा रीतीने पळत जाते. त्या 
वळेी शतच्या रशतभावाचे प्रिमन िोते. पनुुः दुसऱ्या अंकात (सार्गशरकेच्या) रशतभावाचे उद्दीपन करर्ारा व 
शतसऱ्या अंकात प्रिमन ाडवनू आर्र्ारा असे प्रसंर्ग आिेत. 
 

रसाचे उत्कटत्व कमीजास्त करण्याची र्गरज अिासाठी की, सतत ते एकाच पातळीवर ठेवले, तर 
त्यामुळे उत्पन्न िोर्ारा तार् पे्रक्षकानंा ंअसह्य िोण्याचा सभंव असतो. 

 
२) ‘तापसवत्सराज’ या मायुराजकृत नाटकाचा पूवी (िाच “उद द्योत – ३ ,’ त्याच प्रकारच्या ध्वनीला पद 
व पदाचा अंििी प्रकट करू िकतात याची उदािररे्’ ” वरील टीप १ पािा) उल्लेख आलेलाच आिे. या 
नाटकाची एकच मुशद्रत आवृशत्त उपलद ध आिे व ती यदुशर्गशर यशतराज संपत्कुमार रामानुजमुशन यानंी 
संपाशदलेली असून १९२९ साली छापली आिे. 
 
३) रत्नावली, १–२३ नंतरचे वातय. िे वातय सार्गशरकेने स्वर्गत म्िटले आिे. शतच्या या वातयावरून 
उदयनाशवर्षयी शतच्या मनात आधीपासून असलेल्या रशतभावाचे उद्दीपन झाल्याचे सूशचत िोत आिे. 
 
४) सार्गशरका जोपयंत झाडाआड रािून उदयनाकडे एकाग्र दृष्टीने बात िोती, तोपयंत शतच्या रशतभावाचे 
उद्दीपन झालेले िोते. पर् वासवदत्ता राजवाड्याकडे जावयास शनाालेली पािून सार्गशरका जेव्िा ााईने 
शनाून जाते तेव्िा शतच्या रशतभावाचे प्रिमन िोते. 
 
५) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘रसाशदरूप अथण ज्यात प्रधान, तीच असंलक्ष्यक्रम ध्वनीची उदािरर्’” 
वरील  टीप ३५ वी. 
 
६) वस्तुतुः सुसंर्गता िी सार्गशरकेची सखी असल्यामुळे शतने प्रविे केल्यावर सार्गशरकेच्या रशतभावाचे प्रिमन 
झालेले शदसत नािी .पुढे शवदूर्षकाच्या एषा खल्वपरा देवी वासवदत्ता । या उद र्गारामुंळे वासवदत्ता 
खरोखरच आली असे वाटून सार्गशरका राजापासून दूर शनाून जाते तेव्िा मात्र सार्गशरकेचा रशतभाव िातं 
िोतो. तेव्िा लोचनात सुसंगताप्रवशेे िे िद द लेखकप्रमादामुळे पडले असावते असे शदसते. वासवदत्ताप्रवशेे 
समुपस्स्थते असे कािीतरी अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले असाव.े 
 
७) नाट्यिास्त्र, २२–२०७ 
 
८) पािा, प्रथमखंड, लोचन, “उद द्योत – १ ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते’” वरील ‘जादुर्गाराने 
दाखशवलेल्या अपूव फुलाप्रमारे्’, इ. वातय. 
 
९) म्िर्जे वासवदत्ता जळून मेली असे कळल्यावर उदयनाने केलेल्या शवलापामध्ये त्या पे्रमाला करुर् 
रसाचा स्थाशयभाव जो िोक, त्याचे स्वरूप प्राप्त िोते. आशर् मुनीच्या आश्वासनाप्रमारे् वासवदत्ता आपर्ास 
पुन्िा भेटेल असे जेव्िा त्याला वाटते, तेव्िा तीच रशत शवप्रलंभ रतीचे स्वरूप धारर् करते. तुलनाथण पािा, 



‘उत्तररामचशरत’ नाटकात भवभतूीने केलेले पुढील शवधान– एको रसिः करुि एव वनवमत्तभेदात् । वभन्निः 
पृथक् पृथवगवाश्रयते वववतान् ॥ 
 
१०) तापसवत्सराज–१–१४. 
 
११) तापसवत्सराजातील या (२–९) श्लोकामधील उरलेल्या ओळींचा आिय पढुीलप्रमारे् आिे.– ‘तुझे 
अंतुःकरर् प्रीतीने आद्रण नव्िते काय? तुझ्या अवयवाचं्या शठकार्ी चंदनाच्या उटीची िीतलता नव्िती काय? 
त्या दुष्ट अग्नीने तुझ्या िरीराच्या कोर्त्या भार्गात प्रविे शमळवनू तुला जाळून टाकण्याचे िे दुष्कृत्य केले?’ 
 
१२) तापसवत्सराज, ३–१०. 
 
१३) म्िर्जे मी वासवदते्तचे नाव उच्चारल्यामुळे पद्मावतीचे मन दुखावले, या भीतीने. 
 
१४) िा श्लोक ‘तापसवत्सराजा’च्या चवर्थया अंकातील आिे असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. पर् या नाटकाच्या 
उपलद ध प्रतीत िा ५ व्या अकंातील २४ वा श्लोक आिे व ते बरोबरिी वाटते. कारर् चवर्थया अंकात उदयन 
व पद्मावती याचंा शववािच झालेला नािी. तेव्िा िा पद्मावतीिी शववाि झाल्यानंतरचा श्लोक चवर्थया 
अंकातील असरे् ितय वाटत नािी. 
 
१५) ‘वासवदते्तसारख्याच राजकन्येिी शववाि केल्याने उदयनाला वासवदते्तची पुनुः प्रान्प्त िोईल’ िे मुनीने 
शदलेले आश्वासन. या आश्वासनाचा उल्लखे तापसवत्सराजाच्या चवर्थया अकंात आला आिे. 
 
१६) येथे समुवदभन्ना पीतैिः (नयनसवललैिः) असा पाठ शदला आिे. कािी आवृत्ती तिी तोच पाठ आिे, पर् 
बालशप्रया टीकेमध्ये (पािा प.ृ ३४४) समुद वभन्नप्रीवतिः (नयनसवललैिः) असा आर्खी एक पाठ आिे. 
 
१७) या श्लोकातील उरलेल्या ओळींचा आिय असा– ‘सशचवाचं्या सल्ल्याला मान देऊन मी देित्यार्ग केला 
नािी याचा अथण माझे तुझ्यावर पे्रम नािी असा नािी. आता तुझ्या मार्गोमार्ग येण्याचा अवसर जवळच आला 
असताना मृत्यूचे स्वार्गत करावयास मला आनंदच वाटत आिे. परंतु तू आर्गीमध्ये जळून रे्गलीस िे 
कळताक्षर्ीच माझे शनष्ठुर मन, तुला भेटावयास तुझ्या मार्गोमार्ग रे्गले नािी याचे मला दुुःख िोते.’ यातील 
िवेटच्या वातयातील कल्पना पाशिल्यावर कुमारसंभव, ४–२० मधील रतीच्या उद र्गाराचंी आठवर् िोते. 
त्याचा प्रा. वीरकस्कृत मराठी अनुवाद असा– 
 

क्षर्मात्र धरून जीवना मदनामारु्गशन राशिली रती । 
उरला अपवाद िा सख्या! तुशझया मी जशर येत मारु्गती ॥ 

 
१८) पािा, पाशर्शन, अष्टाध्यायी, २–३–६५. 
 
१९) कािी आवृत्तीमध्ये स्वरूपताडेन असा पाठ आिे, पर् बालशप्रया टीकेमध्ये स्वरूपतवडतैव (म्िर्जे 
आपल्या सौंदयाच्या शवदु्यत्पाताने) असा आर्खी एक पाठ शदला आिे. 
 



२०) िा श्लोक ‘स्वप्नवासवदत्त’ नाटकाच्या उपलद ध प्रतीत आढळत नािी. तो कदाशचत् लेखकप्रमादाने 
र्गळला असावा लकवा सध्या उपलद ध असलेली आवृशत्त िी रंर्गावृशत्त मानल्यास तो प्रयोर्गकयांनी र्गाळला 
असावा. अशभनवरु्गप्तानंी िा जो श्लोक उद धृत केला आिे, तो या श्लोकात रूपक अलंकाराचा अवास्तव 
शवस्तार झालेला शदसतो या दृष्टीने केला आिे. पर् स्वप्नप्रसंर्गाच्या संदभात या श्लोकात रूपक 
अलंकाराचा अवास्तव शवस्तार झाला आिे असे आम्िास वाटत नािी. शिवाय एखाद्या नाटकामध्ये एखाद्या 
श्लोकात एखाद्या अलंकाराचा शवस्तार झालेला असरे् िी र्गोष्ट आम्िाला रै्गर वाटत नािी. मात्र कािी शवशिष्ट 
पशरन्स्थतीत रूपकासारख्या अलंकाराचा अवास्तव शवस्तार करू नये असे आनंदवधणन व अशभनवरु्गप्त याचें 
मत शदसते. पािा. प्रथम खंड पृ. ४५८. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
वकश्च, 
अनुस्वानोपमात्मावप प्रभेदो य उदाहृतिः । 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽवप केषुवचत्   १५   
 
अस्य ववववक्षतान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरिनरूपव्यङ्ग्योऽवप यिः प्रभेद उदाहृतो विप्रकारिः सोऽवप 

प्रबन्धेषु केषुवचद्द्योतते । तद्यथा मधुमथनववजये पाञ्चजन्योस्क्तषु । यथा वा ममैव कामदेवस्य 
सहचरसमागमे ववषमबािलीलायाम् । यथा च गृध्रगोमायुसंवादादौ महाभारते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आर्खी असे की– 
 
या ध्वनीचा अनुस्वानासारख्या स्वरूपाचा जो प्रकार पूवी (पािा ; उद द्योत २, काशरका २० वी) 

उदािरर्ासंि साशंर्गतला, तो प्रकारदेखील कािी प्रबधंातूंन प्रकाशित झालेला शदसतो. ॥ १५ ॥ 
 
या म्िर्जे ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीच्या अनुरर्नस्वरूपी व्यंग्याथण असर्ाऱ्या ज्या प्रकारच्या 

दोन¹ उपप्रकाराचंी पूवी उदािररे् शदली, तोिी प्रकार कािी प्रबधंातूंन व्यजंनेने प्रकाशित िोतो. 
उदािरर्ाथण, मधुमथनशवजया² मध्ये पाञ्चजन्य नावाच्या पात्राच्या भार्षर्ामंध्ये. लकवा माझ्याच 
‘शवर्षमबार्लीले’ मध्ये कामदेवाची आपल्या सिचरािंी भेट िोते, त्याप्रसंर्गी आशर् तसेच मिाभारतातील 
शर्गधाड व कोल्िा याचंा संवाद वर्गैरे शठकार्ी. 

 
लोचनम् 

 
न केवलं प्रबन्धेन साक्षाद्व्यङ्ग्यो रसो यावत्पारम्पयेिापीवत दशगवयतुमुपक्रमते–वकञे्चवत । 

अनुस्वानोपमिः शब्दशस्क्तमूलोऽथगशस्क्तमूलश्च, यो ध्वनेिः प्रभेद उदाहृतिः सिः केषुवचत्प्रबधेषु वनवमत्तभूतेषु । 
व्यज्जकेषु सत्सु व्यङ्ग्यतया स्स्थतिः सन् । अस्येवत रसावदध्वनेिः प्रकृतस्य भासते व्य्जककतयेवत शेषिः । 
वृवत्तग्रन्थोऽप्येवमेव यीज्यिः । अथ वानुस्वानोपमिः प्रभेद उदाहृतो यिः प्रबन्धेषु भासते अस्यावप 
‘द्योत्योऽलक्ष्यक्रमिः क्ववचत्’ इत्युत्तरश्लोकेन कावरकावृत्त्योिः सङ्गवतिः । 



एतदुक्तं भववत–प्रबन्धेन कदावचदनुरिनरूपव्यङ्ग्यो ध्ववनिः साक्षाद्व्यज्यते स तु रसावदध्वनौ । 
पयगवस्यतीवत । यवद तु स्पष्टमेव व्याख्यायते, तदा ग्रन्थस्य पूवोत्तरस्यालक्ष्यक्रमववषयस्य मध्ये 
ग्रन्थोऽयमसङ्गतिः स्यात्, नीरसत्वं च पाञ्चजन्योक्त्त्यादीनामुक्तं स्यावदत्यलम्   

 
लीलादाढ्गुव्वूढसअलमवहमण्डलस्स वचअ अज्ज । 
 
कीस मुिालाहरिं वप तुज्झ गरुआइ अगंस्म्म । इत्यादयिः पाश्चजन्योक्तयो 

रुस्क्मिीववप्रलब्धवासुदेवाशयप्रवतभेदनावभप्रायमवभव्य्जकयस्न्त । सोऽवभव्यक्तिः प्रकृतरसस्वरूपपयगवसायी । 
सहचरािः वसन्तयौवनमलयावनलादयस्तैिः सह समागमे । 

 
हुवम अवहस्त्थअरेहो विरंकुसो अह वववेअरवहओ वव । 
वसवविे वव तुमस्म्म [िेमचन्द्राच्या ‘काव्यानुिासना’त ‘तु वसवविे वव तुज्झ समए पवत्तअ भतत्त न पुष्ट्रुतवसवम’ । असा पाठ आिे.] 

पुिो भतत्त िो पंम्हवरस्सावम   
 
इत्यादयो यौवनस्योक्तयस्तत्तवन्नजस्वभावव्यव्जककािः स स्वभाविः प्रकृतरसपयगवसायी । यथा चेवत । 

्मशानावतीिं पुिदाहाथगमुद्योवगनं जनं ववप्रलब्धंु गृध्रो वदवा शवशरीरभक्षिाथी शीघ्रमेवापसरत ययूवमत्याह 
। 

 
अलं स्स्थत्वा ्मशानेऽस्स्मन्गृध्रगोमायुसङ् कुले । 
कङ्कालबहले घोरे सवगप्राविभयङ्करे   
न चेह जीववतिः कवश्चत्कालधमगमुपागतिः । 
वप्रयो वा यवद वा िेष्ट्यिः प्रविना ंगवतरीदृशी   
 
इत्याद्यवोचत् । गोमायुस्तु वनशोदयाववध अमी वतष्ठन्तु, ततो गृध्रादपहृत्याहं 

भक्षवयष्ट्यामीत्यवभप्रायेिावोचत्– 
 
आवदत्योऽय ंस्स्थतो मूढािः स्नेहं कुरुत साम्प्रतम् । 
बहुवव्नो मुहूतोऽय ंजीवेदवप कदाचन   
अमंु कनकविाभं बालमप्राप्तयौवनम् । 
गृध्रवाक्यात्कथं बालास्त्यक्ष्यध्वमववशवङ्कता :   
 
इत्यावद । स चावभप्रायो व्यक्तिः शान्तरस एव पवरवनवष्ठतता ंप्राप्तिः   १५   
 

लोचन 
 
संपूर्ण गं्रथातून रस िा साक्षात् म्िर्जे लरे्गच अशभव्यतत िोतो इतकेच नािी, तर परंपरेने, दुसऱ्या 

(म्िर्जे वस्तुरूप लकवा अलंकाररूप) व्यंग्याथाच्या िारेिी रसाशभव्यन्तत केली जाऊ िकते³ िे 
दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘आर्खी असे की’ या िद दानंी सुरुवात कशरतात. अनुस्वानासारख्या स्वरूपाचा 
म्िर्जे िद दिन्ततमलू व अथणिन्ततमूल असे दोन उपप्रकार असलेला ध्वनीचा जो प्रकार पूवी उदािरर्ांसि 



साशंर्गतला, तो कािी प्रबधं त्याचे व्यंजक झाले असताना व्यंग्य रूपाने असलेला, ‘याचा’ म्िर्जे प्रस्तुत जो 
रसाशदध्वशन, त्याचा ‘व्यंजक म्िर्ून प्रतीत िोतो’ इतके िद द ‘कािी प्रबंधातूंन’ या िद दानंंतर अध्याहृत 
घ्यावते.⁴ वृत्तीचा अथणिी असाच, म्िर्जे वर साशंर्गतलेले िद द अध्याहृत ाेऊनच करावा. लकवा 
‘अनुस्वानासारख्या ज्याप्रकारची उदािररे् आम्िी पूवी शदली व जो प्रकार प्रबधंातून आढळतो, त्यातूनिी 
कािी शठकार्ी अलक्ष्यक्रमध्वशन (म्िर्जे रसाशदध्वशन) प्रकाशित िोतो.’ अिा रीतीने काशरका व वृशत्त 
यातील अस्य या िद दाचा सबंंध काशरका १६ मधील (द्योत्यिः याच्या) िी जोडावा.⁵ 

 
गं्रथकाराच्या या म्िर्ण्याचा अथण असा शनातो– प्रबंधातून कािी वळेा अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वशन 

लरे्गच सूशचत केला जातो, पर् त्याचे पयणवसान रसाशदध्वनीत िोते. पर् १५ व्या काशरकेचे व तीवरील 
वृत्तीचे जर सरळसरळ शववरर् केले, तर पूवीच्या (म्िर्जे १० ते १४ या) काशरका व पुढील १६ वी काशरका 
या असलंक्ष्यक्रमध्वनीसंबधंी असल्यामुळे त्यामंध्ये िी (अनुरर्नरूपव्यगं्य ध्वनीसबंंधी शववरर् करर्ारी) १५ 
वी काशरका शवसंर्गत िोईल आशर् शिवाय वृशत्तकारानंी शदलेली पाचंजन्याचे भार्षर् वर्गैरे तीनिी उदािररे् 
नीरस ठरतील⁶ िी काररे् आम्िी केलेलेच व्याख्यान ग्राह्य समजण्यास पुरेिी आिेत. 

 
लीलादंष्राग्रोद्व्यूढसकलमिीमण्डलस्यैवाद्य । 
कस्मान्मृर्ालाभरर्मशप रु्गरु भवशत तवाङ् रे्ग ॥ 
 
(िी ससं्कृत छाया). ‘(िे कृष्र्ा! वरािावताराच्या वळेी) तू आपल्या दाढाचं्या टोकावंर सवण भमूंडल 

सिज लीलेने उचलून धशरले िोतेस, पर् त्याच तुझ्या िरीराला आज कमलनालाचा एखादा अलंकारसुद्धा 
का बरे जड झाल्यासारखा वाटत आिे?’ 

 
िे व त्यासारखेच पाचंजन्य नावाच्या कृष्र्ाच्या सिकाऱ्याने काढलेले उद र्गार रुन्तमर्ी प्राप्त 

िोण्यापूवीची श्रीकृष्र्ाच्या िरीराची अवस्था⁷ प्रकट कररे् िा बोलर्ाऱ्याचा अशभप्राय सुचवीत आिेत. तो 
अशभप्राय अशभव्यतत झाल्यावर त्याचे, प्रस्तुत जो शवप्रलंभिृरं्गाररस, त्याच्यात पयणवसान िोते. (कामदेवाचे) 
‘सिचर’ म्िर्जे वसंत, यौवन, मलयाशनल वर्गैरे, त्याचं्यािी कामदेवाची भेट झाली, त्यावळेी. 

 
भवाम्यपिन्स्ततरेखो शनरङ् कुिोऽथ शववकेरशितोऽशप । 
स्वप्नेऽशप त्वशय पनुभणन्ततं न प्रस्मशरष्याशम ॥ (छाया) 
 
‘मी मयादा ओलाडंली असेल, संयम सोडून वार्गलो असेन आशर् माझा शववकेिी नष्ट झाला असेल, 

पर् तुझी भन्तत⁸ करण्याचे मात्र मला स्वप्नातसुद्धा शवस्मरर् िोर्ार नािी’ वर्गैरे ‘यौवन’ नावाच्या मदन–
सिचराचे उद र्गार त्याच्या स्वभावाच्या शनरशनराळ्या छटाचें सूचक आिेत व त्या स्वभावाचे प्रस्तुत रसाची⁹ 
अशभव्यन्तत करण्यात पयणवसान िोते. 

 
‘आशर् तसेच’ –स्मिानात येऊन (मतृ) मुलाला जाळण्याची तयारी करर्ाऱ्या लोकानंा 

फसशवण्यासाठी शदवसा मृत िरीरावर ताव मारण्याच्या इच्छेने ‘तुम्िी लवकरच (शदवसाउजेडी) येथून 
शनाून जा’ असे शर्गधाड त्यानंा म्िर्ाले. 

 



‘शर्गधाडे, कोल्िे वर्गैरेंनी व्याप्त, तसेच िाडाचे सारं्गाडे जार्गोजार्ग शवखुरलेल्या आशर् सवण प्राण्यानंा 
भयार् वाटर्ाऱ्या स्मिानात आता थाबंू नका. कोर्तीिी व्यन्तत, मर्ग ती आपल्याला आवडर्ारी असो, 
लकवा नावडर्ारी असो, एकदा का मृत्यूच्या तावडीत रे्गली, की ती या जर्गात पुन्िा शजवतं झालेली नािी. 
सवण प्राण्यानंा िवेटी अिीच र्गशत प्राप्त िोते.’¹⁰ 

 
वर्गैरे वातये (त्या शर्गधाडाने) म्िटली. पर् कोल्िा मात्र यानंी रात्र िोई तो थाबंावे, मर्ग शर्गधाड येथून 

रे्गल्यावर त्याच्या तावडीतून मी िा मृतदेि सोडवनू खाईन, अिा अशभप्रायाने पढुील िद द बोलला– 
 
‘अरे मूखांनो, िा सूयण अजून प्रकाित आिे. आता या बाळावर पे्रम करीत रािा. िी वळे पुष्कळ 

अिुभ योर्गानंी युतत असल्यामुळे या मुलावर िी आपशत्त आली असेल. (ते अिुभ योर्ग टळल्यावर) िा 
एखादे वळेी शजवतंिी िोईल! सोन्यासारखी अंर्गकाशंत असलेल्या व अद्याशप तारुण्य प्राप्त न झालेल्या या 
बाळाला केवळ शर्गधाडाच्या बोलण्यावरून कािीिी िकंा न ाेता टाकून जावयास तुम्िी कसे उदु्यतत 
िोता?” वर्गैरे. आशर् (शर्गधाड व कोल्िा याचं्या बोलण्यातून) अशभव्यतत िोर्ाऱ्या त्या त्या स्वाथी उदे्दिाचें 
िवेटी िातं रसातच पयणवसान िोते.¹¹ ॥ १५ ॥ 

 
िीपा 
 
१) िे दोन प्रकार म्िर्जे िद दिन्ततमूल व अथणिन्ततमूल िे िोत (पािा, काशरका २–२०) 
 
२) िा ‘मधुमथनशवजय’ गं्रथ कोर्ी रचला वर्गैरेसंबंधी अशभनवरु्गप्त कािीिी सारं्गत नािीत. ‘दीशधशत’ या 
टीकेचा कतादेखील िा गं्रथ अनुपलद ध आिे असे म्िर्तो. पर् महुमअववअअ (मधुमथशवजय) िे प्राकृत 
काव्य वातपशतराजाने शलशिले िे त्याच्या गउडवहो या काव्याच्या प्रस्तावनेतील एका पद्यावरून स्पष्ट िोते. 
पािा, डॉ. वा. म. कुलकर्ी याचंा ‘िशरशवजया’वरील लेख, भाडंारकर प्राच्यशवद्या संिोधन मशंदराचा 
िीरकमिोत्सव गं्रथ, (१७९८), पृ. ७१० 
 
३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो व प्रतीयमान अथणच काव्याचा 
आत्मा िोय” वरील ‘लोचनातील’ ‘वस्तुध्वशन, व अलंकारध्वशन’ या िद दानंी प्रारंभ झालेली वातये. 
४) १५ व्या काशरकेतील अस्य या िद दाचा अथण वृत्तीमध्ये ‘या म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीचा’ असा 
केला आिे. अशभनवरु्गप्तानंी अस्य याचा, वरील अथाशिवाय ‘याचा म्िर्जे याच्याकडून’ म्िर्जे 
‘अनुरर्नरूपव्यगं्य ध्वनीकडून’ असा अथण केला आिे. 
 
५) १५ व्या काशरकेतील अस्य या िद दाचा (अथण अनेन असा करून त्याचा) सबंंध १६ व्या काशरकेतील 
द्योत्युः अलक्ष्यक्रमुः याच्यािी जोडावा व वृत्तीतील अस्य ववववक्षतान्यपरवाच्यस्य यातील अस्य या 
िद दाचािी अनेन असा अथण करून त्याचा संबंध १६ व्या काशरकेवरील वृत्तीमधील अवभव्यज्यमानो दृ्यते 
याच्यािी जोडावा. 
 
६) म्िर्जे ती उदािररे् केवळ अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वनीचीच ठरतील. रसपयणवसायी ठरर्ार नािीत. पर् िे 
बरोबर नािी, कारर् ती सवण उदािररे् रसध्वनीची आिेत यात िकंा नािी, असे अशभनरु्गप्ताचें म्िर्र् आिे 
व ते बरोबर आिे. 



७) लोचनातील ‘आिय’ या िद दाचा अथण आम्िी ‘िरीराची अवस्था’ असा केला आिे. तसा न कशरता 
बालशप्रया टीकेत म्िटल्याप्रमारे् कृष्र्ाचा ‘रुन्तमर्ीशवर्षयक अशभलार्ष’ असा केला तर िे उदािरर् 
रसध्वनीसध्ये पयणवसान िोर्ाऱ्या वस्तुध्वनीचे न िोता साक्षात् रसध्वनीचेच िोईल. म्िर्ून िरीराला प्राप्त 
झालेली कृिता’ या वस्तुरूप व्यंग्याथामुळे कृष्र्ाची रुन्तमर्ीशवर्षयीची अशभलार्षरशत सुचशवली जात आिे 
असेच माशनले पाशिजे. 
 
८) मयादा सोडून वार्गरे् वर्गरेै वातयातूंन ‘यौवनाने काय काय केले असेल’ िे सूशचत िोऊन तसे वार्गण्याची 
त्याच्या स्वभावाची छटा सूशचत िोते, असे समजता येईल. पर् ‘भन्तत’ िा िद द प्रत्यक्ष वापरला असल्याने 
येथे ‘भाव’ िा ‘व्यंशजत’ कसा िोतो िा प्रशनच आिे. तेव्िा अनुरर्नरूप वस्तु सूशचत िोऊन रसाशद सूशचतच 
झाल्याचे उदािरर् अशभनवरु्गप्तानंी देरे् इष्ट झाले असते. 
 
९) म्िर्जे यौवनाला वाटर्ाऱ्या मदनशवर्षयक स्नेिभावाची. 
 
१०) मिाभारत, िाशंतपवण, अध्याय १२–१५३. कोल्ह्याच्या तोंडचे श्लोकिी याच अध्यायात आिेत. 
 
११) शर्गधाड रात्री बािेर पडत नािी व शर्गधाड असेपयणत कोल्िा त्याच्या तावडीतून ते मृत िरीर सोडव ू
िकत नािी. म्िर्नू आपापल्या स्वाथाला सोयीस्कर िोईल अिा रीतीने (म्िर्जे शदवस आिे तोवर 
आपर्ास मृत िरीर खावयास शमळाव े िा शर्गधाडाचा उदे्दि व शर्गधाड शनानू रे्गल्यावर ते आपल्याला 
खावयास शमळाव ेिी कोल्ह्याची इच्छा) िे स्वाथी उदे्दि िा या श्लोकातील अनुरर्नरूपी वस्तुध्वशन िोय व 
त्यातून ‘सवण प्रार्ी स्वाथी आिेत’ असे वाचकाला प्रतीत िोऊन त्यामुळे या संसाराशवर्षयी त्याला उिेर्ग 
उत्पन्न िोतो. उिेर्ग (म्िर्जे शनवेद) िातंरसाचा स्थाशयभाव िोय. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
सुस्प्तङ्गवचनसम्बन्धैस्तथा कारकशस्क्तवभिः । 
कृत्तवद्धतसमासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमिः क्ववचत्   १६   
 
अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसावदिः सुस्ब्वशेषैस्स्तङ् ववशेषवैगचनववशेषैिः सबन्धववशेषैिः कारकशस्क्तवभिः 

कृविशेषैस्तवद्धतववशेषैिः समासैशे्चवत । चशब्दावन्नषातोपसगगकालावदवभिः प्रत्युक्तैरवभव्यज्यमानो दृ्यते । 
यथा– 

 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तिाप्यसेौ तापसिः । 
सोऽप्यिैव वनहस्न्त राक्षसकुलं जीवत्यहो रावििः   
वधस््धक्छक्रवजतं प्रबोवधतवता तक कुम्भकिेन वा । 
स्वगगग्रामविकाववलुण्ठनवृथोच्छूनैिः वकमेवभभुगजैिः   
 
अि वह श्लोके भूयसा सवेषामप्येषा ं स्रुतिमेव व्य्जककत्वं दृ्यते । ति ‘मे यदरयिः’ इत्यनेन 

सुप्सम्बन्धवचनानामवभव्य्जककत्वम् । ‘तिप्यसौ तापस’ इत्यि तवद्धतावनपातयोिः । ‘सोऽप्यिैव वनहस्न्त 
राक्षसकुलं जीवत्यहो रावििः’ इत्यि वतङ्कारकशक्तीनाम् । ‘वधस््धक्छक्रवजतम्’ इत्यादौ श्लोकाधे 



कृत्तवद्धतसमासोपसगािाम् । एवंववधस्य व्य्जककभूयस्त्व े च घिमाने काव्यस्य सवावतशावयनी बन्धच्छाया 
समुन्मीलवत । यि वह व्यङ्ग्यावभावसनिः पदस्यकैस्यैव तावदाववभावस्तिावप काव्ये कावप बन्धच्छाया, 
वकमुत यि तेषा ं बहूना ं समवायिः । यथािानन्तरोवदतश्लोके । अि वह रावि इत्यस्स्मन् 
पदेऽथान्तरसंक्रवमतवाच्येन ध्ववनप्रभेदेनालङ् कृतेऽवप पुनरनन्तरोक्ताना ं व्य्जककप्रकारािामुद्भासनम् । 
दृ्यन्ते च महात्मना ंप्रवतभाववशेषभाजा ंबाहुल्येनैवंववधा बन्धप्रकारािः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
‘अलक्ष्यक्रम” िा कािी शठकार्ी शवभन्तत्तप्रत्यथामुंळे, शक्रयापदाच्या प्रत्ययामुंळे, वचनामुळे, 

‘सम्बन्धा’मुळे¹ त्याचप्रमारे् शवशिष्ट कारकाचं्या² सामर्थयामुळे, व कृत् प्रत्यय,³ तशद्धत प्रत्यय⁴ आशर् समास 
यामुंळेसुद्धा प्रकाशित िोतो. ॥ १६ ॥ 

 
व्यंग्याथाचा जो ‘अलक्ष्यक्रम’ (म्िर्जे रसाशद) िा सवोकृष्ट प्रकार, तो शवशिष्ट शवभन्ततप्रत्ययामुंळे, 

शवशिष्टशक्रयापदप्रत्ययामुंळे, शवशिष्ट प्रकारच्या ‘संबधंा’मुळे, कारकाचं्या अथामुळे, शवशिष्ट कृत् प्रत्ययामुंळे, 
शवशिष्ट तशद्धतप्रत्ययामुंळे व समासामुंळे अशभव्यतत िोताना आढळतो. काशरकेतल्या ‘सुद्धा’ या िद दामुळे 
शनपात,⁵ उपसर्गण, काल वर्गैरेमुळेिी तो अशभव्यतत िोताना शदसतो (असा अथण) उदा.– 

 
“माझ्या बाबतीत ित्रू (असावते) िेच मुळी (मला) लाछंन आिे. त्यातसुद्धा तो (ित्र)ु एक (क्षदु्र) 

‘तापस’ आिे! तोिी येथेच राक्षसाचं्या कुळाचंा पार उच्छेद करीत आिे! आशर् काय आियण! रावर् शजवतं 
आिे! शधक्कार, शधक्कार असो इंद्रशजताला. कंुभकर्ण जार्गा झाल्याचा तरी काय उपयोर्ग झाला? स्वर्गणरूपी क्षदु्र 
खेडे लुटल्यामुळे उर्गाचच (र्गवाने) फुर्गलेल्या या (वीस) बािंूचा तरी काय उपयोर्ग आिे?” 

 
या श्लोकात यापंैकी बिुतेक (अंि) व्यंजक असलेले शदसतात. त्यापंैकी ‘माझ्या बाबतीत (अनेक) 

ित्रु असावते’ यामध्ये शवभन्ततप्रत्यय, (र्षष्ठी शवभततीचा अथण) सामान्य संबधं व वचन िे व्यंजक आिेत. 
त्यात देखील ‘तो ित्रु एक तापस आिे!’ यात तशद्धत व शनपात याचं्या शठकार्ी व्यंजकत्व आिे. ‘तो 
(तापस) िी येथेच राक्षसकुळाचा पार उच्छेद करीत आिे आशर् काय आियण! रावर् शजवतं आिे!’ यात 
शक्रयापदाचा प्रत्यय आशर् कारकाचें सामर्थयण िी व्यजंक असलेली शदसतात. ‘शधक्कार, शधक्कार असो 
इंद्रशजताला’ पासून सुरू िोर्ाऱ्या श्लोकाधामध्ये कृत् प्रत्यय, तशद्धत प्रत्यय, समास व उपसर्गण याचं्या 
शठकार्ी व्यजंकत्व असलेले आढळते. अिा प्रकारच्या काव्यात व्यजंकाचंा वापर शवपुल प्रमार्ावर 
केल्यामुळे काव्यरचनेचे सवोत्कृष्ट सौंदयण प्रकट िोते. कारर् ज्या काव्यात व्यङ्गग्याथणप्रकािक असे एकच 
पद असते, त्या काव्यातिी रचनासौंदयण कािी आर्गळेच असलेले आढळते. तर मर्ग जेथे पुष्कळ व्यंजकाचंा 
समुदाय उपयोशजला असेल, त्या काव्याच्या रचनासौंदयाबद्दल काय म्िर्ावे? उदा. आताच उद धृत 
केलेला (‘माझ्या बाबतीत ित्रु असावते’– इ.) श्लोकुः कारर् या श्लोकात ‘रावर्’ िे पद 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ ध्वनीने मंशडत असूनिी शिवाय वर साशंर्गतलेल्या शनरशनराळ्या प्रकारच्या 
व्यंजकाचंा समूि येथे शवलसत आिे. शविरे्ष प्रशतभेने संपन्न असलेल्या मिात्म्याचं्या काव्यात तर अिा तऱ्िेचे 
रचनासौंदयाचे प्रकार मोा ा प्रमार्ातं उपयोशजलेले आढळतात. 

 
 
 



लोचनम् 
 
एवमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य रसावदध्वनेयगद्यवप विे्यिः प्रभृवत प्रबन्धपयगन्ते व्य्जककवगे वनरूवपते न 

वनरूपिीयान्तरमववशष्ट्यते, तथावप कववसहृदयाना ं वशक्षा ं दातंु पुनरवप सूक्ष्मदृशान्वयव्यवतरेकावावश्रत्य 
व्य्जककवगगमाह–सुस्प्तवङत्यावद । वय ं स्त्वत्थमेतदनन्तरं सवृवत्तकं वाक्य ं बुध्यामहे । सुबावदवभिः 
योऽनुस्वानोपमो भासते वक्िवभप्रायावदरूपिः अस्यावप सुबावदवभव्यगक्तस्यानुस्वानोपमस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो 
द्योत्यिः । क्ववचवदवत पूवगकावरकया सह संमील्य सङ्गवतवरवत । सवगि वह 
सुबादीनामवभप्रायववशेषावभव्य्जककत्वमेव । उदाहरिे स त्ववभव्यक्तोऽवभप्रायो यथास्वं 
ववभावावदरूपतािारेि रसादीन्व्यनस्क्त । 

 
एतदुक्तं भववत–विावदवभिः प्रबन्धान्तै: साक्षािा रसोऽवभव्यज्यते ववभावावदप्रवतपादनिारेि, यवद 

वा ववभावदव्य्जकनिारेि परम्परयेवत ति प्रबन्धस्यतैत्परम्परया व्य्जककत्व ं प्रसङ्गादादावुक्तम् । अधुना तु 
विगपदादीनामुच्यत इवत । तेन वृत्ताववप । ‘अवभव्यज्यमानो दृ्यते’ इवत, ‘व्य्जककत्वं दृ्यते’ इत्यादौ च 
वाक्यशेषोऽध्याहायगिः ववभावावदव्य्जकनिारतया पारम्पयेिेत्येवंरूपिः । मे यदरयिः इवत । मम शिुसद भावो 
नोवचत इवत स्वन्धानौवचत्य ं क्रोधववभावं व्यनस्क्त अरय इवत बहुवचनम् । तपो ववद्यते यस्येवत 
पौरुषकथाहीनत्वं तवद्धतेन मत्वथीयेनावभव्यक्तम् । तिावपशब्देन वनपातसमुदायेनात्यन्तासम्भावनीयत्वम् 
। मत्कतृगका यवद जीवनवक्रया तदा हननवक्रया तावदनुवचता । तस्या ंच स कता, अवपशब्देन मनुष्ट्यमािक्रम् 
। अिैवेवत-मदवधवष्ठतो देशोऽवधकरिं वनिःशेषेि हन्यमानतया राक्षसबलं च कमेवत 
तवददमसंभाव्यमानमुपनतवमवत पुरुषकारासम्पवत्तध्वगन्यते वतङ्कारकशस्क्तप्रवतपादकैश्च शब्देिः । रावि इवत 
त्वथान्तरसङ्गक्रवमतवाच्यत्वं पूवगमेव व्याख्यातम् । वधस््धवगवत वनपातस्य शकं्र वजतवावनत्याख्यावयकेयवमवत 
उपपदसमासेन सहकृतिः । स्वगेत्यावदसमासस्य स्वपौरुषानुस्मरिं प्रवत व्य्जककत्वम् । ग्रामविकेवत 
स्वार्तथकवद्धतप्रयोगस्य स्त्रीप्रत्ययसवहतस्याबहुमानास्पदत्वं प्रवत, ववलुण्ठनशब्दे ववशब्दस्य वनदगयावस्कन्दनं 
प्रवत व्य्जककत्वम्, वृथाशब्दस्य वनपातस्य स्वात्मपौरुषवनन्दा ंप्रवत व्य्जककता । भुजैवरवत बहुवचनेन प्रत्युत 
भारमािमेतवदवत व्यज्यते । तेन वतलशस्स्तलशोऽवप ववभज्यमानेऽि [क. ल. शव., पृ. १७५ वर वनभगज्यमाने असा पाठ 

आिे.] श्लोके सवग एवाशंो व्य्जककत्वेन भातीवत वकमन्यत् । एतदथगप्रदशगनस्य रतलं दशगयवतएववमवत एकस्य 
पदस्येवत यदुक्तं तदुदाहरवत–यथािेवत । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् अलक्ष्यक्रमव्यंग्य रसाशदध्वनीची अशभव्यन्तत करर्ारी वर्ांपासून प्रबन्धापंयंत सवण व्यजंक 

काररे् सारं्गनू झाली असल्याने आता जरी दुसरे कािी व्यंजक कारर् सारं्गावयाचे शिल्लक राशिले नसले, 
तरी कशव आशर् सहृदय यानंा मार्गणदिणन करण्याकशरता पुन्िा तपिीलवारपरे् अन्वय व व्यशतरेक⁶ याचंा 
अवलंब करून आर्खी व्यंजक कारर्ाचंी माशिती काशरकाकार ‘शवभन्ततप्रत्ययामुंळे, शक्रयापदाचं्या 
प्रत्ययामुंळे’ इ. िद दानंी देत आिेत. पर् आम्िी मात्र १५ व्या काशरकेनंतरची १६ वी काशरका व तीवरील वृशत्त 
या दोिोंचा अथण पुढीलप्रमारे् समजतो. शवभन्ततप्रत्यय वर्गैरे व्यंजक कारर्ामुंळे बोलर्ाऱ्याचा अशभप्राय 
वर्गैरे स्वरूपाचा अनुरर्नासारखा जो व्यगं्याथण प्रकाशित िोतो, त्या अनुरर्नरूप व्यंग्याथामुळे 
अलक्ष्यक्रमध्वशन प्रकाशित िोतो. ‘कािी शठकार्ी’ याचा, आधीच्या म्िर्जे १५ व्या काशरकेत समाविे करून 
त्याचा अन्वय करावा व त्याबरोबरच त्याचा प्रस्त्तुत काशरकेिीिी संबधं लावावा.⁷ कारर् सर्गळीकडे 
शवभन्ततप्रत्यय इ. बोलर्ाऱ्याच्या शवशिष्ट प्रकारच्या अशभप्रायाचेच सूचन कशरतात. पढुील उदािरर्ामंध्ये 



त्या त्या उदािरर्ातील पशरन्स्थतीमुळे अशभव्यतत झालेला तो वतत्याचा अशभप्राय शवभाव वर्गैरेंचे रूप ाेऊन 
त्यािारे रसादींची अशभव्यन्तत कशरतो.⁸ 

 
या सवण शववचेनाचे तात्पयण असे :– वर्ांपासून प्रबधंापयंतच्या व्यजंकातूंन एकतर शवभावाशदकाचं्या 

वर्णनाच्या िारे लरे्गच रसादींची अशभव्यन्तत िोते, नािीतर त्या वर्ण, पद इत्यादींमधून शवभावाशदकाचें सूचन 
िोऊन रसाशद िे परंपरेने म्िर्जे मार्गािून सूशचत िोतात. या दोन पयायापंकैी प्रबंध िा परंपरेने 
रसाशभव्यंजक िोतो, िे प्रसंर्गोपात्त⁹ असल्यामुळे प्रथम म्िर्जे १५ व्या काशरकेत साशंर्गतले. आता म्िर्जे १६ 
व्या काशरकेत वर्ण, पद वर्गैरे परंपरेने रस वर्गैरेंचे व्यंजक िोतात िे साशंर्गतले जात आिे. त्यामुळे वृत्तीतिी 
‘अशभव्यतत िोताना आढळतो¹⁰’ या आशर् ‘व्यंजक असलेले शदसतात.¹¹’ या दोन वातयामंध्ये परंपरेने 
म्िर्जे ‘आधी शवभावाशदकाचें सूचन करून त्यािारे’ अिा स्वरूपाचे िद द अध्याहृत ाेऊन ती दोन्िी वातये 
पूर्ण करावीत. 

 
‘माझ्या संबधंात (अनेक) ित्रू¹²’ – मम यातील र्षष्ठीने वाच्य असलेला ‘संबधं’ आशर् अरयिः यातील 

बिुवचन िे ‘मला ित्रु असरे् उशचत नािी’ असा अथण म्िर्जे संबधंाचे अनौशचत्य िा क्रोधाचा उद्दीपनशवभाव 
असलेला अथण सूशचत कशरतात.¹³ (केवळ) ‘तप आिे ज्याच्या जवळ’ अिा रीतीने ‘तापस’ या िद दातील 
(अण्¹⁴ या मत्वथी तशद्धत प्रत्ययाने) (त्याच्या बाबतीत) पराक्रमाची र्गोष्ट काढण्याची ितयता नसरे् िे 
सुचशवले जात आिे. तिावप (त्यातसुद्धा) िा ‘शनपाताचंा’ समूि िी र्गोष्ट¹⁵ पूर्णपरे् असंभवनीय असल्याचे 
सूशचत कशरतो. जर्गण्याच्या शक्रयेचा कता जर मी असेन, तर¹⁶ राक्षसानंा ठार मारण्याची शक्रया ाडावी िेच 
आधी अनुशचत िोय. आशर् त्यात त्या शक्रयेचा कता ‘तो’ असावा (िे तर अर्गदीच अनुशचत आिे) अवप िद दाने 
येथे ‘एक क्षुद्र मनुष्य असलेला (तो)’ असे सुचशवले जात आिे. येथेच म्िर्जे माझ्या अमलाखाली असलेला 
प्रदेि िे राक्षसाचंा संिार िोण्याच्या शक्रयेचे शठकार् असरे् आशर् राक्षसाचें सैन्य िे पूर्णपरे् संिार कररे् या 
शक्रयेचे कमण असरे् िी अितय कोटीतली र्गोष्ट ितय कोटीत आली. त्यामुळे रावर्ाची स्वतुःची पौरुर्षिीनता 
शक्रयापदाच्या प्रत्ययानंी व कारकिन्ततवाचक िद दानंी¹⁷ सुचशवली जात आिे. ‘रावर्’ या िद दात 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशन आिे, िे तर पूवीच¹⁸ दाखशवले आिे. शधक् शधक् िा (दोनदा वापरलेला) 
शनपात, िक्रशजत् यातील वक्वप् िा कृत् प्रत्यय आशर् शक्रवजत् िा उपपदसमास या शतिींमुळे (मेानादाने) 
इंद्राला लजकले िी आता केवळ दंतकथा झाली, िा अथण सुचशवला जातो. स्वर्गणग्रामशटकाशवलुण्ठन िा 
समास रावर्ाला िोत असलेली आपल्या पूवणपराक्रमाचंी स्मशृत या अथाचा सूचक आिे. ग्रामविका (क्षदु्र 
खेडे) यातील विकच् िा स्वाथी असलेला¹⁹ तशद्धत प्रत्यय ‘आ’ या स्त्रीललर्गी प्रत्ययासि योशजल्यामुळे 
रावर्ाची स्वर्गाशवर्षयीची तुच्छताबशुद्ध िा अथण व शवलुण्ठन या िद दामधील शव या उपसर्गामुळे शनदणयपरे् 
िल्ला कररे् िा अथण सुचशवला जात आिे. वृथा (उर्गाचच) िे अव्यय (रावर्ाचा) स्वतुःच्या पराक्रमाची शनन्दा 
करण्याचा उदे्दि सुचशवते. ‘बािंूचा’ यातील बिुवचनाने उलट िे (बािू) केवळ भारभतू आिेत²⁰ िे सुचशवले 
जात आिे. असे असल्यामुळे अशधक काय सारं्गाव?े या श्लोकाचे शतळाशतळायेवढे तुकडे केले तरी प्रत्येक 
तुकडा व्यञ्जकत्वामुळे खुलून शदसतो. िे सवण व्यगं्याथण उकलून दाखशवण्याचा फायदा वृशत्तकार ‘अिा 
प्रकारच्या’ इ. वातयाने सारं्गतात. ‘व्यंग्याथणप्रकािक असे एक जरी पद’ इ. जे म्िटले, त्याचे उदािरर् 
वृशत्तकार ‘उदा. आताच उद धृत केलेला’ इ. वातयाने देतात. 

 
िीपा 
 



१) ‘संबंध’ म्िर्जे कता, कमण, करर् इ. खास संबधंािूंन वरे्गळा असा, र्षष्ठीने दाखशवला जार्ारा, 
अवयवावयवी संबधंासारखा ‘सामान्य’ संबधं िोय. 
 
२) नामाचें शक्रयेिी असर्ारे कता, कमण, करर् इ. स्वरूपाचे खास संबधं म्िर्जे ‘कारके’ िोत. 
 
३) धातूला जे प्रत्यय लावनू नामे धातुसाशधते इ. बनवण्यात येतात, त्या प्रत्ययानंा कृत् प्रत्यय म्िर्तात. 
 
४) भारे्षमध्ये आधीच शसद्ध असलेल्या िद दापंासून नवीन िद द बनवण्यासाठी जे प्रत्यय लावण्यात येतात, 
त्यानंा तवद्धत प्रत्यय म्िर्तात. 
 
५) ‘शनपात’ म्िर्जे ‘च’ (आशर्) ‘वा’ (अथवा) अिा प्रकारची अव्यये. 
 
६) ‘व्यंजक शवभन्ततप्रत्यय शक्रयापदाचें प्रत्यय इ. असले की तेथे रसाशदध्वशन असतो’ िा अन्वय व ‘ते नसले 
की तो ध्वशन नसतो’ िा व्यशतरेक िोय. पर् १६ व्या काशरकेमध्ये लकवा त्यानंतरच्या वृत्तीमध्ये सवणत्र 
अन्वयमुखानेच शववरर् केले आिे, व्यशतरेकमुखाने केले नािी. 
 
७) अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् असे की, १६ व्या काशरकेमध्ये असलेला क्ववचत (कािी शठकार्ी) िा िद द तेथून 
उचलून १५ व्या काशरकेमध्ये ाालावा व अिा रीतीने दोन्िी काशरकाशंमळून एक वातय कराव.े असे केल्यास 
िोर्ाऱ्या एकूर् अथाचा सारािं असा िोईल– जो अनुरर्नरूप ध्वशन कािी प्रबधंामंध्ये कािी वळेा शवभन्तत 
प्रत्यय, शक्रयापदाचें प्रत्यय, इ. व्यंजक कारर्ामुंळे प्रकाशित िोतो, त्या अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वनीच्या िारा 
अलक्ष्यक्रमध्वशन प्रकाशित िोतो. 
 
८) म्िर्जे व्यंजक शवभन्ततप्रत्यय इ. मुळे प्रथम वतत्याचा आिय शवभावाशद ‘वस्तू’च्या स्वरूपात अशभव्यतत 
िोतो, म्िर्ून तो अनुरर्नरूप असतो. मर्ग त्या वस्तुरूप व्यंग्याथातून सरते िवेटी रसाशदरूप ध्वनीची 
अशभव्यन्तत िोते. 
 
९) प्रसंर्गोपात असण्याचे कारर् १० ते १४ या काशरकामंध्ये प्रबंधाचे रसाशभव्यजंकत्व िाच वर्णनाचा शवर्षय 
िोता. म्िर्ून १५ व्या काशरकेत प्रथम तोच िाती ाेतला. 
 
१०) पािा, िाच खंड, “उद द्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्यादी 
अत्यंत लिान लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्यमेव इ. संुदर उदािरर् व त्याचे शववरर्”. 
 
११) पािा, िाच खंड, “उद द्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्यादी 
अत्यंत लिान लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्यमेव इ. संुदर उदािरर् व त्याचे शववरर्”. 
 
१२) लोचनाच्या प्रतींमध्ये ममारयिः असे प्रतीक आिे, पर् वृत्तीत उद धृत केलेल्या श्लोकात मे यदरयिः असे 
िद द असल्यामुळे आम्िी ते प्रतीक ाेतले आिे. 
 



१३) मूळ लोचनातील सम्बधानौवचत्यम् व बहुवचनम् िे व्यनस्क्त या शक्रयापदाचे कते मानून व बहुवचनम् 
यानंतरच च िे अव्यय अध्याहृत ाेऊन आम्िी वरील अथण केला आिे, कारर् तसे केल्याशिवाय आिे त्या 
वातयातून सुसंर्गत अथण शनष्पन्न िोरे् कठीर् आिे. 
 
१४) अण् च (५–२–१०३) या सूत्राने तपस् या िद दाला मत्वथी (‘त्याने युतत असलेला’ या अथी) अण् िा 
प्रत्यय लार्गतो. 
 
१५) िी र्गोष्ट म्िर्जे एक क्षुद्र तपस्वी माझा ित्रु असावा, िी. 
 
१६) म्िर्जे मी जोपयंत शजवतं आिे, तोपयंत. 
 
१७) वनहस्न्त व जीववत यामंधील वत या शक्रयापदाच्या प्रत्ययाला आशर् सिः व रावििः या कत्यांना अनुलक्षनू 
मत्कतृणका जीवनवक्रया व (तत्कतृगका) हननवक्रया िे िद द वापरले आिेत. 
 
१८) पूवीच म्िर्जे प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार (१) 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार” व शितीय खंड उद द्योत – ३ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या 
अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य प्रकाराचं्या पदप्रकाि व वातयप्रकाि प्रकाराचं उदािररे्’ 
यात केलेल्या ‘राम’ िद दातील अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीचे जे शववरर् केले आिे, त्याच पद्धतीने येथील 
रावििः यािी िद दातील ध्वनीचे शववरर् कराव.े म्िर्जे येथे अहं जीवावम असे न म्िर्ता रावर्ाने स्वतुःच 
स्वतुःच्या नावाचा उल्लखे कररे् िे तकण शवसंर्गत ठरते, म्िर्ून ‘सवण जर्गाला ााबरवनू सोडर्ारा रावर्’ असा 
व्यंग्य अथण (प्रयोजनवती) उपादान लक्षरे्ने सुचशवला जातो. 
 
१९) मुळात ‘स्वार्मथक’ याऐवजी ‘स्वान्ल्पक’ िी सुधारर्ा कररे् आम्िास इष्ट वाटते. कारर् स्वार्मथक 
प्रत्ययाने ‘ग्राम’ यािून अशधक अथण सूशचत िोर्ार नािी. पर् अल्पाथी प्रत्यय माशनल्यास ग्रामविका म्िर्जे 
लिानसे खेडे असा वाच्याथण प्रकट िोईल व त्यामुळे रावर्ाच्या मनातील स्वशर्गशवर्षयीची तुच्छता सुचशवली 
जाते असे म्िर्रे् ितय आिे. विकच् असा तशद्धत प्रत्यय पशर्नीने साशंर्गतला नािी, पर् पाशर्नीच्या 
तवद्धतािः (४–१–७६) या सूत्रातील बिुवचनाने त्याचा बोध िोतो असे ‘काव्यप्रदीपा’ वरील नारे्गिभट्टाचं्या 
‘उद द्योत’ टीकेमध्ये म्िटले आिे. 
 
२०) कारर् ते ित्रूचा पराभव करू िकले नािीत. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
यथा महषवे्यासस्य– 
अवतक्रान्तसुखािः कालािः प्रत्युपस्स्थतदारुिािः । 
श्विः श्विः पापीयवदवसा पृवथवी गतयौवना   
 
अि वह कृत्तवद्धतवचनैरलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यिः, ‘पृवथवी गतयौवना’ इत्यनेन चात्यन्तवतरस्कृतवाच्यो 

ध्ववनिः प्रकावशतिः । 



एषा ंच सुबादीनामेकैकशिः समुवदताना ंच व्य्जककत्वं महाकवीना ंप्रबन्धेषु प्रायेि दृ्यते । सुबन्तस्य 
व्य्जककत्वं यथा– 

 
तालैिः वश्जकिलयसुभगैिः कान्तया नर्तततो मे 
यामध्यास्ते वदवस–ववगमे नीलकण्ठिः सुहृििः   
 
वतङन्तस्य यथा– 
 
अवसर रोतंु वचअ विस्म्मआइॅं मा पंुस मे हअच्छीइ ं। 
दंसिमेत्तमु्मत्तवेह जेहह वहअअं तुह ि िाअ ं  
 
यथा वा– 
 
मा पंथं रंुध महं अवेवह बालअ अहो वस अवहरीओ । 
अम्हे अविवरक्काओ सुण्िधरं रस्क्खअव्वं िो   
 
सम्बन्धस्य यथा– 
 
अण्ित्थ वि बालअ ण्हाअंतत कीस मं पुलोएवस । 
एअं भो जाआभीरुआि तूहं वचअ ि होइ   
 
कृतकप्रयोगेषु प्राकृतेषु तवद्धतववषये व्य्जककत्वमावदे्यत एव । अवज्ञावतशये किः । समासाना ं च 

वृत्त्यौवचत्येन वववनयोजने । वनपाताना ंव्य्जककत्वं यथा– 
 
अयमेकपदे तया ववयोगिः वप्रयया चोपनतिः सुदुिःसहो मे । 
नववावरधरोदयादहोवभभगववतव्य ंच वनरातपत्वरम्यिैः   
 
इत्यि चशब्दिः । यथा वा– 
मुहुरङ् गुवलसंवृताधरोष्ठं प्रवतषेधाक्षरववक्लवावभरामम् । 
मुखमंसवववर्तत पक्ष्मलाक्ष्यािः कथमप्युन्नवमतं न चुस्म्बतं तु   
 
अि तुशब्दिः । वनपाताना ं प्रवसद्धमपीह द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तवमवत िष्टव्यम् । उपसगािां 

व्य्जककत्वं यथा 
 
नीवारािः शुकगभगकोिरमुखभ्रष्टास्तरूिामधिः 
प्रस्स्न्धािः क्ववचवदङ् गुदीरतलवभदिः सूच्यन्त एवोपलािः । 
ववश्वासोपगमादवभन्नगतयिः शब्दं सहन्ते मृगा । 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलवशखावनष्ट्यन्दलेखावङ्कतािः   
 



इत्यादौ । वििािा ंचोपसगािामेकि पदे यिः प्रयोगिः सोऽवप रसव्यक्त्यनुगुितयवै वनदोषिः । यथा– 
‘प्रभ्र्यत्युत्तरीयस्त्ववष तमवस समुिीक्ष्य वीतावृतीन्िा्जन्तून्’ इत्यादौ । यथा वा– ‘मनुष्ट्यवृत्त्या 
समुपाचरन्तम्’ इत्यादौ । 

 
वनपातानामवप तथैव । यथा– ‘अहो बतावस स्पृहिीयवीयगिः’ इत्यादौ । यथा वा– 
 
ये जीवस्न्त न मास्न्त ये स्म वपुवष प्रीत्या प्रनृत्यस्न्त च 
प्रस्यस्न्दप्रमदाश्रविः पुलवकता दृष्टे गुविन्यरू्तजते । 
हा वधक्कष्टमहो क्व यावम शरिं तेषा ंजनाना ंकृते । 
नीताना ंप्रलय ंशठेन वववधना साधुविषिः पुष्ट्यता   इत्यादौ । 
 

ध्वन्यालोक 
 
उदा. मिर्मर्ष व्यासाचंा पुढील श्लोक– 
 
“सुखे शनाून रे्गलेली आशर् भीर्षर् सकंटे समोर उभी ठाकलेली अिा (सध्याच्या) वळेा आिेत. या 

पृर्थवीचे तारुण्य नष्ट झालेले असून शतच्यातील उद्याउद्याचा शदवस (अशधकाशधक) पापमय िोत आिे.¹” 
 
या उदािरर्ात कृत् प्रत्यय, तशद्धत प्रत्यय व वचन यामुळे ‘अलक्ष्यक्रमव्यगं्य’ ध्वशन, तर ‘पृर्थवीचे 

तारुण्य नष्ट झालेले’ यामुळे ‘अत्यतंशतरस्कृतवाच्य’ ध्वशन प्रकािमान िोत आिे² (व त्यािारे 
असंलक्ष्यक्रमध्वशन प्रकाशित िोत आिे). 

 
आशर् या शवभन्ततप्रत्यय वर्गरैेंपैकी एकेकाचे लकवा एकाच वळेी अनेकाचं्या समुदायाचें व्यंजकत्व 

मिाकवींच्या काव्यातूंन बिुतेक शठकार्ी आढळते. शवभन्ततप्रत्ययान्त पदाचे व्यजंकत्व पुढीलप्रमारे्– 
 
“तुझा³ शमत्र जो ‘मोर’, त्याला माझी कान्ता कंकर्ाचं्या शकर्शकर्ीमुळे मधुर वाटर्ाऱ्या तालावंर 

नाचवते आशर् शदवस मावळल्यावर तो मोर स्फशटकाच्या फलकाने युतत असलेल्या त्या सोन्याच्या सळईवर 
शवसावा ाेतो.” 

 
शक्रयापद व्यजंक असते याचे उदा.– 
 
“जा, िो बाजूला.⁴ िे मेले डोळे (ईश्वराने) रडण्यासाठीच शनमार् केले आिेत. उर्गीच तू त्यानंा 

पुसत बसू नकोस. कारर् पूवी तुला पािताक्षर्ीच ते वडेे झाल्यामुळे तुझे हृदय त्यानंा कळले नािी.⁴” 
 
लकवा जसे– 
 
“िो बाजूला, माझा मार्गण अडव ूनकोस. अडाण्या, शकती शनलाजरा आिेस रे तू! मी पराधीन आिे, 

कारर् (मी शववाशित असून) आमच्या शरकाम्या ाराची मला राखर् करायची आिे⁵!” 
 



‘संबंधा’चे व्यञ्जकत्व पुढीलप्रमारे्– 
 
“अरे (अपशरपक्व) पोरा, तु दुसरीकडे जा. मी स्नान करीत असताना माझ्याकडे असा काय टक 

लावनू बात आिेस? अरे, िा नदीचा ााट बायकोला शभर्ाऱ्याचं्यासाठी नािीच मुळी⁶!” 
 
प्राकृतात⁷ ‘क’ सारखे प्रत्यय लावनू बनवलेली तशद्धत रूपे व्यंजक असलेली शदसून येतातच. ‘क’ 

िा प्रत्यय कमालीचा शतरस्कार दिणशवतो. समास िे⁸ वृत्तींचे औशचत्य पाळून उपयोशजले, तर तेिी व्यजंक 
िोतात. ‘शनपात’ िे व्यंजक असल्याचे उदािरर्– 

 
‘आधीच मला त्या शप्रयेचा अर्गदी असह्य असा शवरि अचानक प्राप्त झाला आिे आशर् त्यातच नवीन 

मेा आकािात जमू लार्गल्यामुळे उन्िाचा ताप संपून (आता), शदवसिी रमर्ीय िोर्ार आिेत⁹!’ 
 
या उदािरर्ातला ‘आशर्’ िा िद द. 
 
“सुंदर पापण्यानंी युतत डोळे असलेली ती (िकंुतला) आपला अधरोष्ठ आपल्या बोटानंी वारंवार 

झाकून ाेत िोती. (मला) प्रशतबधं करर्ारे िद द उच्चारण्याच्या धडपडीमुळे मोिक वाटर्ारे आशर् ती पुनुः 
पुनुः खादं्याच्या बाजूला एकीकडे वळवीत असलेले शतचे मुख मी कसेबसे वर उचलले, पर् त्याचे चुंबन मात्र 
ाेतले नािी¹⁰!” 

 
यातला ‘पर्’ िा िद द. शनपाताचें व्यजंकत्व वैयाकरर्ानंा मान्य असले, तरी प्रस्तुत संदभात 

रसाच्या दृष्टीने ते त्याचें व्यंजकत्व असते या अशभप्रायाने त्याचा उल्लखे केला जात आिे. 
 
उपसर्गांच्या व्यंजकत्वाचे उदािरर्– 
 
“आत पोपट असलेल्या ढोल्याचं्या तोंडातून नीवार धान्य वृक्षाचं्या तळािी पडले आिे. कािी 

शठकार्ी प्रन्स्नग्ध म्िर्जे अशतिय तेलकट असलेले दर्गड, त्याचंा इंरु्गदीची फळे फोडण्यासाठी उपयोर्ग 
केला जात असला पाशिजे असेच सुचवतात. िशरर्ानंा (तपोवनात रािर्ाऱ्या लोकाबंद्दल) शवश्वास उत्पन्न 
झालेला असल्याने (रथाचा) आवाज त्यानंा सिन िोत आिे आशर् त्यामुळे त्याचं्या (मंद) चालीत कािीिी 
फरक िोत नािी. तसेच जलाियाकंडे जार्ाऱ्या मार्गांवर वल्कलाचं्या टोकापंासून शठबकर्ाऱ्या 
जलधाराचं्या रेाा उमटलेल्या शदसतात.¹¹” 

 
यासारख्या श्लोकामध्ये. 
 
दोन तीन उपसर्गाचा एकाच पदामध्ये जो वापर केलेला असतो, तोिी रसाशभव्यततीस अनुकूल 

असला तरच शनदोर्ष िोय. जसे– 
 
“उत्तरीय वस्त्रासारखा असलेला अधंार पार र्गळून पडत असताना अंधाराच्या त्या आवरर्ातून 

बािेर पडलेल्या जीवानंा पािून¹² लरे्गच” – इ. श्लोकािंामध्ये. 
 



लकवा 
 
“मनुष्यापं्रमारे् वार्गर्ाऱ्या…” इत्याशद उदािरर्ामंध्ये. 
 
अनेक अव्ययाचंा प्रयोर्गदेखील तसाच (म्िर्जे रसाशभव्यततीसाठी) केल्यास तसेच िोते (म्िर्जे 

तो प्रयोर्ग शनदोर्ष ठरतो). उदा. ‘वा! वा! तुझा पराक्रम शकती लोभनीय आिे¹³!’ इ. उदािरर्ामंध्ये. 
 
लकवा जसे– 
 
“थोर रु्गर्वान् लोकाचं्या दिणनामुळे ज्याचें जीवन संपन्न िोत असे, ज्याचं्या डोळ्यातून आनंदाश्र ु

वािू लार्गत असत, ज्याचंा आनंद आपल्या िरीरात मावत नसे, जे रोमाशंचत िोऊन आनंदाने नाचत 
असत–िाय, अरेरे! शकती कठीर् पशरन्स्थशत आिे! सज्जनिेर्षी लोकाचेंच पोर्षर् करण्याऱ्या कपटी दैवामुळे 
त्या लोकावंर नािाचा प्रसरं्ग ओढवला असताना, त्या लोकासंाठी मी कोठे (कोर्ाला) िरर् जाऊ?” 
यासारख्या उदािरर्ामंध्ये. 

 
लोचनम् 

 
अवतक्रान्तं न तु कदाचन वतगमानतामवलम्बमानं सुखं येषु ते काला इवत, सवग एव न तु सुखं प्रवत 

वतगमानिः स कोऽवप काललेश इत्यथगिः । प्रतीपान्युपस्स्थतावन वृत्तावन [क. ल. शव. प.ृ १७५ वर वनवृत्तावन असा पाठ आिे.] 
प्रत्यावतगमानवन तथा दूरभावीन्यवप प्रत्युपस्स्थतावन वनकितया वतगमानावन भवस्न्त दारुिावन दुिःखावन येषु ते 
। दुिःखं बहुप्रकारमेव प्रवत वतगमानािः सवे कालांशा इत्यनेन कालस्य ताववन्नवेदमवभव्य्जकयतिः 
शान्तरसव्य्जककत्वम् । देशस्याप्याह्–पृवथवी श्विः श्विः प्रातिः प्रातर्तदनावद्दनं पापीयवदवसा पापाना ंसम्बस्न्धनिः 
पावपष्ठजनस्वावमका वदवसा यस्या ं सा तथोक्ता । स्वभावत एव तावत्कालो दुिःखमयिः, तिावप 
पावपष्ठजनस्वावमकपृवथवीलक्षिदेशदौरात्म्याविशेषतो दृिःखमय इत्यथगिः । तथा वह श्विः श्व इवत वदनावद्दनं 
गतयौवना वृद्धस्त्रीवदसंभाव्यमानसंभोगा, गतयौवनतया वह यो यो वदवस आगच्छवत स स पूवगपूवापेक्षया 
पापीयान् वनकृष्टत्वात् । यवद वेयसुन्नन्तोऽय ं शब्दो मुवननैवं प्रयुक्तो विजन्तो वा । अत्यन्तेवत । सोऽवप 
प्रकारोऽस्यवैाङ्गतामेतीवत भाविः । सुबन्तस्येवत । समुवदतत्वे तूदाहरिं दत्त,ं व्यस्तत्वे चोच्यत इवत भाविः । 
तालैवरवत बहुवचनमनेकववधं वैद्ध्य ंध्वनद ववप्रलम्भोद्दीपकतामेवत । 

 
अपसर रोवदतुमेव वनर्तमते मा मृवडढ मे हतावक्षिी । 
दशगनमािोन्मत्ता्या ंया्या ंतव हृदय ंन ज्ञातम्   
 
उन्मत्तो वह न वकवश्चज्जानावत इवत न कस्याप्यिापराधिः, दैवेनेत्थमेव वनमािं कृतवमवत । अपसर मा 

वृथा प्रयासं काषीिः, दैवस्य ववपवरवतगवयतुमशक्यत्वावदवत वतङन्तो व्य्जककिः तदनुगृहीतावन पदान्तराण्यपीवत 
भाविः । 

 
मा पन्थानं रुधिः मम अपेवह बालक अहो अवस अिीकिः 
वय ंपरतन्िािः शून्यगृहं रवक्षतव्य ंनिः   
 



इत्यिापेहीवत वतङ्न्तवमदं ध्वनवत–त्वं तावदप्रौढो लोकमध्ये यदेवं प्रकाशयवस । अस्स्त तु 
सङे्कतस्थानं शून्यगृहं तिैवागन्तव्यवमवत । 

 
अन्यि व्रज बालक अप्रौढबुदे्ध स्नान्तीं मा ंतक प्रकषिेालोकयवस । 
 
एतद, भो इवत सोल्लुण्ठमाह् वानम्, जायाभीरुकािा ंसम्बस्न्ध तिमेव न भववत । अि जायातो ये 

भीरवस्तेषामेतत् स्थानवमवत दूरापेतिः सम्बधिः इत्यनेन सम्बन्धेनेष्ट्यावतशयिः प्रच्छन्नकावमन्यावभव्यक्तिः । 
कृतकेवत कग्रहिं तवद्धतोपलक्षिाथगम् । कृतिः कप्रत्ययप्रयोगो येषु काव्यवाक्येषु यथा जायाभीरुकािावमवत 
। ये ह्यरसज्ञा धमगपत्नीषु पे्रमपरतन्िास्ते्यिः कोऽन्यो जगवत कुस्त्सतिः स्यावदवत 
कप्रत्ययोऽवज्ञावतशयद्योतकिः । समासाना ंचेवत । केवलानामेव व्य्जककत्वमावेद्यत इवत सम्बधिः । 

 
चशब्द इवत जातावेकवचनम् । िौ चशब्दावेवमाहतुिः,काकतालीयन्यायेन गण्डस्योपवर स्रतोि 

इवतवत्तवियोगश्च वषासमयश्च समुपनतौ, एतदलं प्रािहरिाय । अत एव रम्यपदेन 
सुतरामुद्दीपनववभावत्वमुक्तम् । तुशब्द इवत । पश्चात्तापसूचकस्सन् तावन्मािपवरचुम्बनलाभेनावप 
कृतकृत्यता स्यावदवत ध्वनतीवत भाविः । प्रवसद्धमपीवत । वैयाकरिावदगृहेषु वह 
प्राक्प्रयोगस्वातन््यप्रयोगाभावात्, षष्ठयाद्यश्रविावल्लङ्गसंख्याववरहाि वाचकवैलक्षण्येन द्योतका वनपाता 
इत्युद्धोष्ट्यत एवेवत भाविः । प्रकषिे स्स्न्धा इवत प्रशब्दिः प्रकषं द्योतयवन्नङ्गुदीरतलाना ंसरसत्वमाचक्षाि 
आश्रमस्य सौन्दयावतशय ं ध्वनवत । ‘तापसस्य रतलववशेषववषयोऽवभलाषावतरेको ध्वन्यते’ इवत त्वसत्, 
अवभज्ञानशाकुन्तले वह राज्ञ इयमुस्क्तनग तापसस्येत्यलम् । वििािावमत्यनेनावधक्य ं वनरस्यवत । 
सम्यगुिवैवशेषेिेवक्षतृत्वे भगवतिः कृपावतशयोऽवभव्यक्तिः । 

 
मनुष्ट्यवृत्त्या समुपाचरन्तं स्वबुवद्धसामान्यकृतानुमानािः । 
योगीश्वरैरप्यसुबोधमीश त्वा ंबोदु्धवमच्छन्त्यबुधािः स्वतकैिः   
 
सम्य्भूतमुपाशुं कृत्वा आसमन्तािरन्तवमत्यनेन लोकानुवजघृक्षावतशयस्तत्तदाचरतिः परमेश्वरस्य 

ध्ववनतिः । 
 
तथैवेवत । रसव्य्जककत्वेन वििािामवप प्रयोगो वनदोष इत्यथगिः   श्लाघावतशयो वनवेदावतशायश्च 

अहो बतेवत हा वधवगवत च ध्वन्यते । 
 

लोचन 
 
‘शनाून रे्गलेली’ म्िर्जे वतणमानकाळात येऊ िकर्ारी सुखे ज्यात केव्िािी नािीत असे कालखंड. 

म्िर्जे सर्गळेच कालखंड सुखशवरशित आिेत, काळाचा कुठलािी बारीकसा अंि सुख देर्ारा नािी, असा 
अथण. सुखानंा शवरोध करर्ारी भयंकर संकटे ज्यामंध्ये उभी राशिली आिेत म्िर्जे पूवी येऊन रे्गलेली 
(भयंकर संकटे) पनु्िा ज्यांमध्ये परत आलेली आिेत, तसेच आतापयंत खूप लाबं असलेली भयंकर संकटे 
ज्यामंध्ये जवळ येऊन ठेपलेली आिेत असे कालखंड.¹⁴ अिा प्रकारे कालाचा प्रत्येक अंि शनरशनराळ्या 
प्रकारच्या दुुःखानंाच ाेऊन येर्ारा आिे, असे व्यंजनेने सुचशवलेले काळाचे स्वरूप ‘शनवेद’ िा स्थाशयभाव 
सुचवनू त्या िारे िातं रसाची अशभव्यन्तत करीत आिे.¹⁵ आता स्थळ िेिी रसाशभव्यंजक िोते िे 



उत्तराधामध्ये साशंर्गतले आिे. पृर्थवी उद्या उद्या म्िर्जे प्रत्येक सकाळी, प्रत्येक शदविी. पापीयवदवसा 
म्िर्जे शजच्यातील शदवस पापमय आिे अिी लकवा अशतिय पापी लोकाचेंच प्राबल्य आिे शजच्यातील 
शदवसामंध्ये¹⁶ अिी (िोत आिे). (सध्याचा) काळ िा आधीच स्वाभाशवकपरे् दुुःखमय आिे. त्यातिी अत्यंत 
पापी लोकाचं्या वचणस्वाखाली असर्ाऱ्या परृ्थवीरूपी स्थलाच्या दुष्टपर्ामुळे तो काळ शविरेे्षकरून दुुःखमय 
झाला आिे, असा अथण. कारर् उद्या उद्या म्िर्जे शदवसेशदवस पृर्थवीचे तारुण्य नष्ट िोत आिे म्िर्जे 
म्िाताऱ्या स्त्रीप्रमारे् ती सुखोपभोर्ग देण्याला अपात्र िोत चालली आिे. कारर् शतच्यातील तारुण्य नष्ट 
झाल्यामुळे जो जो शदवस येतो तो तो पूवीपूवीच्या शदवसापेक्षा शनकृष्ट आिे व म्िर्ून अशधकाशधक पापमय 
आिे.लकवा ईयसुन् हा (तशद्धत) प्रत्यय लावनू झालेला पापीयस् िा िद द व्यासमुनींनी असा (म्िर्जे 
त्यातील स् र्गाळून) वापरला आिे,¹⁷ (म्िर्जे आर्षण आिे), लकवा (‘पापीय’ िा िद द) विच् प्रत्ययान्त म्िर्जे 
प्रयोजक आिे. असे समजाव.े¹⁸ ‘अत्यन्तशतरस्कृत’– तो (म्िर्जे अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य िा) प्रकारिी 
यालाच (म्िर्जे असलंक्ष्यक्रमध्वनीलाच, म्िर्जे िातंरसाच्या अशभव्यततीलाच) उपकारक िोतो, असा 
भावाथण. ‘शवभन्ततप्रत्ययान्त पदाचे (व्यंजकत्व)’– (एकाच श्लोकात) अनेक व्यजंक काररे् असलेले 
उदािरर् (म्िर्जे ‘सुखे शनाून रे्गलेली’ इ.) शदले, आता एकेक व्यजंक कारर् असलेली उदािररे् देण्यात 
येतील, िा अशभप्राय. 

 
‘तालावंर’ िे बिुवचन (यक्षपत्नीची) अनेक प्रकारच्या तालामंधील शनपुर्ता सुचशवते आशर् त्यािारे 

शवप्रलंभरतीचे उद्दीपन कशरते. 
 
‘जा, िो बाजूला’– कारर् पे्रमवडे्या मार्साला कोर्त्यािी बऱ्यावाईटाची जार्ीव नसते, म्िर्ून 

यात कोर्ाचाच दोर्ष नािी. ¹⁹ कारर्, दैवाने (माझ्या नेत्राचंी) अिीच²⁰ शनर्ममशत केली आिे (त्याला कोर् 
काय करर्ार?) ‘िो बाजूला’– (माझे डोळे पुसण्याचा उर्गाच शनष्फळ प्रयत्न करू नकोस, कारर् दैव 
उलट शफरवरे् अितय आिे. अिा रीतीने अपसर िे शक्रयापद तर व्यंजक आिेच²¹ व त्यामुळे इतर पदेिी²² 
व्यंजक झाली आिेत. 

 
‘िो बाजूला, माझा मार्गण’– या र्गाथेतील अपेवह (िो बाजूला) िे शक्रयापद पुढील अथण सूशचत 

कशरते. ‘ज्याअथी लोकाचं्या समोर तू िे²³ प्रकट करीत आिेस त्या अथी तुला अजून समज आलेली नािी. 
तथाशप माझे शरकामे ार आपले संकेतस्थान िोण्यास योग्य आिे, तेथे तू ये.’ 

 
अन्यि व्रज बालक स्नान्तीं कस्मान्मा ंप्रलोकयवस । 
एतद भो जायाभीरुकािा ंतिमेव न भववत   (अिी छाया) 
 
अरे पोरा म्िर्जे बुशद्ध अपशरपक्व असलेल्या, तू दुसरीकडे जा कसा! मी स्नान करीत असताना 

माझ्याकडे असा शनरखून काय पाितो आिेस? ‘अरे’ िा िद द उपरोधाने संबोधरे् या अथी वापरला आिे. िे 
तीर²⁴ बायकोला शभर्ाऱ्यासंाठी (स्नानाचे स्थान) नािीच. या र्गाथेत बायकोला जे शभतात त्याचं्या बाबतीत 
िे स्नानस्थान असरे् अिा तऱ्िेचा (स्नानशक्रया व ती करण्याचे शठकार्, असा) संबंध दूरच आिे. अिा 
रीतीने या ‘संबंधा’च्या िारे त्या चोरून पे्रम करर्ाऱ्या स्त्रीने त्या र्गृिस्थाच्या बायकोबद्दलची आपली 
कमालीची जळफळ सूशचत केली आिे.²⁵ 

 



‘क’ सारखे प्रत्यय लावनू–क िा प्रत्यय येथे इतर तशद्धत प्रत्ययाचें उपलक्षर् म्िर्नू योशजला आिे. 
‘क या प्रत्ययाचा उपयोर्ग ज्या काव्यातंील वातयामंध्ये केला आिे’ अिा म्िर्जे जायाभीरुकािाम् यातल्या 
प्रमारे् जे अरशसक लोक पे्रमामुळे आपल्या धमणपत्न्याचं्या अधीन झालेले असतात, त्यािूंन दुसरा कोर् या 
जर्गात लनद्य असेल, अिा रीतीने क िा प्रत्यय पराकाष्ठेचा शतरस्कार सुचशवर्ारा आिे. ‘समास िे’– केवळ 
समासाचं्या²⁶ शठकार्ीिी व्यजंकत्व असल्याचे आढळून येते असा मार्गील वातयातील िद द ाेऊन अन्वय 
करावा. 

 
‘आशर् िा िद द’ िे येथे वापरलेले एकवचन जाशतवाचक²⁷ आिे. श्लोकात दोनदा च (म्िर्जे 

‘आशर्’) िद द वापरून असे सुचशवले आिे की, काकतालीयन्यायाने (म्िर्जे योर्गायोर्गाने) र्गळवावर फोड 
व्िावा, त्याप्रमारे् शतचा शवयोर्ग आशर् वर्षाकाल िे एकदम आले िी र्गोष्ट माझे प्रार्िरर् करण्यास पुरेिी 
आिे. म्िर्नूच ‘रमर्ीय’ या िद दाने (पावसाळ्यातील प्रारंभीचे) शदवस िे शवप्रलंभ रतीचे अत्यंत उद्दीपन 
करर्ारे असल्याचे सूशचत केले आिे. (िाकंुतल नाटकातील) ‘पर्’ िा िद द (दुष्यंताला आता िोर्ाऱ्या) 
पिात्तापाचा सूचक असून ‘(त्या वळेच्या) तेवढ्याच चुबंनानेिी मी कृताथण झालो असतो’ असे सुचशवतो, िा 
आिय. ‘वैयाकरर्ानंा मािीत असले तरी’– कारर् अव्ययाचंा उपयोर्ग शक्रयापदाच्या आधीच²⁸ (म्िर्जे 
प्रारंभीच) करावा लार्गतो, त्याचंा स्वतंत्रपरे् प्रयोर्ग करण्याची ितयता नसते²⁹, त्यानंा र्षष्ठी वर्गैरे 
कोर्त्यािी शवभततींचे प्रत्यय लावले जात नािीत व त्यानंा ललर्ग व संख्या नसतात,³⁰ यामुंळे अव्यये िी 
वाचकपदािूंन वरे्गळी असल्याने वैयाकरर् वर्गैरेंच्या वतुणळातून अव्यये िी द्योतकच आिेत असे मत 
जोरजोराने माडंले जातेच, असा अशभप्राय. प्रस्स्न्धािः म्िर्जे ‘प्रकर्षाने न्स्नग्ध’ यातील प्र िा िद द ‘प्रकर्षण’ 
(म्िर्जे अशतिय) िा अथण सूशचत करून इंरु्गदीच्या फळाचंा रसरिीतपर्ा सुचवनू त्यािारे (कण्वमुनींच्या) 
आश्रमाचे कमालीचे सौंदयण प्रकट³¹ करीत आिे. मात्र ‘(प्रस्स्न्धािः) या िद दाने तपस्वी लोकाचंी शवशिष्ट 
फलाशवर्षयीची पराकाष्ठेची आसन्तत सूशचत िोते’ असे कोर्ीतरी शववरर् केले आिे, ते चुकीचे आिे, कारर् 
िा श्लोक (अशभज्ञानिाकंुतलातील) राजाने म्िटला आिे, एखाद्या तपस्व्याने म्िटलेला नािी. इतके ते मत 
चुकीचे आिे िे दाखशवण्यास पुरेसे आिे.³² 

 
‘दोन तीन (उपसर्गांचा)’ असे म्िर्ून वृशत्तकार यािूंन जास्त उपसर्गण (एकाच शक्रयापदात) वापरू 

नये असे सुचशवतात. (समुिीक्ष्य यातील सम् म्िर्जे) चारं्गल्या तऱ्िेने (उद म्िर्जे) उंचावरून व (वव 
म्िर्जे) शविरेे्षकरून अवलोकन कररे् यामुळे (सूयणनारायर्ाचा) कमालीचा कृपाळूपर्ा व्यतत झाला 
आिे.³³ 

 
िे ईश्वरा! मनुष्याचें रूप धारर् करून उत्तम तऱ्िेने, रु्गप्तपरे् सवणत्र वावरर्ाऱ्या आशर् 

योशर्गश्रेष्ठानंािी अर्गम्य असलेल्या तुझ्या खऱ्या स्वरूपाबद्दल आपल्या मयाशदत बुद्धीने अनुमान करून 
आपापल्या कल्पनानुंसार अज्ञानी लोक तुला जार्ू इन्च्छतात.³⁴ 

 
(सम् म्िर्जे) उत्तम तऱ्िेने, (उप म्िर्जे) रु्गप्तपरे्, (आ म्िर्जे) सर्गळीकडे असे उपसर्गण योजून 

शनरशनराळ्या कृती करर्ाऱ्या परमेश्वराची लोकावंर अनुग्रि करण्याची उत्कट इच्छा सूशचत केली आिे.³⁵ 
 
‘तसाच’– म्िर्जे रसाची अशभव्यन्तत करण्यासाठी केलेला दोन तीन अव्ययाचंा वापरसुद्धा शनदोर्ष 

िोय, असा अथण. अहो, बत या दोन अव्ययामुंळे³⁶ (इन्द्राने केलेली मदनाची) कमालीची प्रिसंा व हा, वधक्, 
कष्टम्, अहो या चार अव्ययामुंळे (श्लोक म्िर्र्ाऱ्याच्या मनातील) तीव्र उिेर्ग सूशचत िोत आिे. 



िीपा 
 

१) मिाभारत आशदपवण, १२८–६ 
 
२) पृर्थवीचे तारुण्य नष्ट झाले. यात अत्यतंशतरस्कृतवाच्य ध्वशन आिे याचे कारर् असे–पृर्थवी िी सचेतन 
नसल्यामुळे शतच्यातील तारुण्य कसे नष्ट िोईल? म्िर्ून याचा वाच्याथण पूर्णपरे् टाकून देऊन पृर्थवी तारुण्य 
नष्ट झालेल्या स्त्रीप्रमारे् सुखोपभोर्ग देण्यास असमथण झाली आिे असा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो. यातील 
सूशचताथण, सुखोपभोर्ग देण्यास कमालीची असमथण झालेली, िा आिे. िा सूशचताथण कळल्यावर त्यािारे िातं 
रसाच्या शनवेद या स्थाशयभावाची अशभव्यन्तत िोते. 
 
३) या पद्याचा मराठी अनुवाद असा आिे (पािा, प्रा. वीरकरकृत ‘अनुवाद, मञ्जरू्षा पृ. ६६)– 
 
सोन्याची ती स्फशटकफलके साजते यशष्ट, तेथ 
सायकंाळी शप्रय तव सखा मोर शवश्राम ाेत । 
ताला देई मम सिचरी नतणवाया तयाला 
नाचे तोिी, अनुशदन भलेु कंकर्ाचं्या स्वराला ॥ 
 
४) ‘बेबर’ ने संपाशदत केलेली ‘र्गाथासप्तिती’ र्गाथा ७०६ वी. 
 
५) ‘बेबर’ याने संपाशदलेली र्गाथासप्तिती, र्गाथा ९६१ वी. 
 
६) तळ्यात स्नान करर्ारी एक स्त्री आपल्याकडे साशभलार्षपरे् बार्ाऱ्या र्गृिस्थाबद्दल आकर्षणर् उत्पन्न 
िोऊन त्याला वरीलप्रमारे् म्िर्ते. 
 
७) ‘प्राकृतात’ याऐवजी अशभनवानंी लोचनात ‘काव्यवातयात’ असा पाठ ाेतला आिे. याचें कारर् असे 
असाव ेकी, ‘क’ सारख्या तशद्धत प्रत्ययाचंा वापर केवळ प्राकृतातच असतो असे नसून संस्कृतातिी िोतो. 
 
८) समास िे व्यजंक असू िकतात ह्याचे उदािरर् आनंदवधणनानंी लकवा अशभनवरु्गप्तानंीिी शदलेले नािी. 
‘वृत्तींचे औशचत्य पाळून’ याचा अथण त्या त्या शचत्तवृत्तीला योग्य अिा वर्ांचा वापर करून योजलेले समास. 
उदा. रौद्राशदरसाचं्या अशभव्यततीला परुर्षवर्ण पोर्षक िोतात. ते वापरून त्यांच्या जोडीला समासिी 
वापरले, तर ते त्या रसाचं्या अशभव्यततीस अशधकच मदत कशरतात. 
 
९) काशलदासाच्या शवक्रमोवणिीयातील ४–३ िा पुरूरव्याने म्िटलेला श्लोक. 
 
१०) िाकुन्तल नाटकातला िा श्लोक (३·२५) दुष्यन्ताने म्िटलेला आिे 
 
११) अशभज्ञानिाकुन्तल, १–१४. 
 
१२) मयूरकृत सूयणितक, श्लोक ४. 



१३) इन्द्राने मदनाला म्िटलेले वातय. (कुमारसंभव, ३–२०) 
 
१४) म्िर्जे प्रत्युपशरथत याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी तीन प्रकारे केला आिे– (१) सुखाला शवरोध 
करण्यासाठी आलेली (नवीन संकटे) (२) पुन्िा एकदा परत आलेली जुनी सकंटे आशर् (३) आतापयंत 
दूर असलेली, पर् आता जवळ येऊन ठेपलेली सकंटे. 
 
१५) येथे प्रथम ‘काळाचे स्वरूप’ या शवभावाचे सूचन करून त्यािारे शनवेद िा स्थशयभाव सुचवनू िातं 
रसाची अशभव्यन्तत केली असल्यामुळे िे परंपरेने रसाशभव्यन्तत िोण्याचे उदािरर् आिे. 
 
१६) ‘पाप िा िद द १) पाप म्िर्जे दुष्कृत्य व २) अत्यंत पापी लोक अिा दोन अथांनी ाेऊन, तसेच ईय िा 
तशद्धत प्रत्यय एकदा मत्वथी व एकदा स्वाशमत्ववाचक मानून अशभननरु्गप्तानंी दोन प्रकारे शववरर् केले आिे. 
 
१७) पाप याला ईयसुन् िा तशद्धत प्रत्यय लार्गल्यास पापीयस् असा िद द तयार िोईल. त्याचा ‘शदवस’ 
याच्यािी बिुव्रीिी समास केल्यास तो पापीयोशदवसा असा व्िावयास पाशिजे. त्याऐवजी (स् र्गाळून) 
पापीयशदवसाअसे आर्षण रूप वापरले आिे. 
 
१८) पापीयस् या िद दाला पापीयासंं करोशत या अथी विच् िा प्रत्यय लावनू व त्यानंतर अच् िा कृत् प्रत्यय 
लाधून पापीय िे अकारान्त शविरे्षर् पापाचरर्ास प्रवृत्त करर्ारा या अथी बनशवले आिे. 
 
१९) म्िर्जे माझे डोळे पे्रमवडेे झाले असल्याने त्यानंा तुझे िदय कळले नािी, यात त्या डोळ्याचंा कािीिी 
अपराध नािी. 
 
२०) अिीच, म्िर्जे (१) रडण्यासाठीच लकवा (२) तुला पािून वडेे िोण्यासाठीच, असा दोन प्रकारे अथण 
कशरता येईल. 
 
२१) म्िर्जे अपसर िे प्रथम ‘मला तुझा रार्ग आला आिे’ िी ‘वस्तु’ सुचवनू शतच्या िारे ईष्याशवप्रलंभरशत 
अशभव्यतत कशरते. 
 
२२) इतर पदे म्िर्जे एव (च) िे अव्यय, रडरे् िेच मला फळ शमळाले, हते (मेले) िे पद, डोळ्याचंा 
दुदैवीपर्ा लकवा तुला पाशिल्याबरोबर उन्मत्त िोण्याचा वडेेपर्ा व तव (तुझे) िा िद द, नायकाच्या हृदयाचा 
दुष्टपर्ा िे अथण सुचवीत आिे. (डोळ्याचंा दुदैंवीपर्ा असे म्िर्ण्याचे कारर् तुझ्या पे्रयसीने तुझ्या िरीरावर 
उमटशवलेली प्रर्यशचन्िे पािरे् त्याचं्या नशिबी आले आिे.) या इतर पदानंा िे व्यंजकत्व अपसर या 
शक्रयापदामुळेच प्राप्त झाले आिे. 
 
२३) िे म्िर्जे तुझी माझ्याबद्दलची वासना. 
 
२४) तूि िा प्राकृत िद द ‘तीथण’ या अथाने वापरला जातो. ‘तीथण’ याचा अथण ‘स्नानाचे स्थान’ असा आिे. 
अशभनवरु्गप्तानंी तूह याला तट िा प्रशतिद द वापरला आिे. 
 



२५) येथेिी प्रथम त्या स्त्रीला त्या र्गृिस्थाच्या बायकोबद्दल असलेली चीड िी ‘वस्तु’ सूशचत केली जाऊन 
तीिारे ईष्याशवप्रलंभरशत या स्थाशयभावाची अशभव्यन्तत िोत आिे. 
 
२६) ‘केवळ’ समास म्िर्जे समासाखेंरीज इतर कोर्तेिी व्यंजक कारर् नसताना वापरलेले (समास). 
२७) मूळ श्लोकात च िे अव्यय दोनदा वापरले असले, तरी वृत्तीमध्ये चिद दुः असे एकवचन वापरले आिे. 
त्याचा अथण चिद दौ असा समजावयाचा. 
 
२८) अव्यये िी जेव्िा उपसर्गासारखी वापरली जातात, तेव्िा त्याचंा प्रयोर्ग शक्रयापदाच्या पूवीच करावा 
लार्गतो. इतर (म्िर्जे च, तु वर्गैंरेसारख्या) अव्ययाचं्या बाबतीतसुद्धा वातयात त्याचंा वापर ठराशवक 
शठकार्ीच करावा लार्गतो. पर् अव्ययािूंन इतर िद दाचंी जार्गा (संस्कृतभारे्षत) ठरलेली नसते. 
 
२९) म्िर्जे अव्यये िी इतर िद दाचं्या साशंनध्यातच वापरावी लार्गतात. नुसतीच अव्यये वापरून कािीिी 
बोध िोत नािी. इतर िद द मात्र अव्ययाशंिवाय वापरले, तरी त्यापंासून अथण बोध िोऊ िकतो. 
 
३०) पािा– सदृशं विषु वलङे्गषु सवासु च ववभस्क्तषु । 
वचनेषु च सवेषु यन्न व्येवत तदव्ययम्   
 
३१) आश्रमाच्या सौन्दयामुळे दुष्यंताच्या मनातील रशतभावाचे उद्दीपन झाल्याचे सूशचत केले जात आिे असा 
अशभनवरु्गप्ताचंा अशभप्राय. 
 
३२) दुसऱ्या टीकाकाराच्या मते या श्लोकातून िातं रसाची अशभव्यन्तत िोत आिे, कारर् 
शवशिष्टफलाशवर्षयी म्िर्जे इंरु्गदीफलाशवर्षयी लकवा मोक्ष या फलाशवर्षयी तापसानंा आसन्तत वाटरे् िे 
त्याचं्या मनातील संसाराशवर्षयीच्या शनवेदाचे द्योतक आिे. पर् आश्रमाचे िे स्वरूप दुष्यंताच्या मनातील 
रतीचे उद्दीपन कशरते ि शनष्कर्षण अशभनवरु्गप्तानंी ओढून तार्नू काढल्यासारखा वाटतो. कारर् दुष्यंताला 
अजून िकंुतलेचे दिणनिी झालेले नािी. आश्रमाच्या आवारात प्रविे कशरताना तो शान्तवमदमाश्रमपदम् इ. 
उद र्गार काढतो. तेव्िा या श्लोकातील वातावरर् िान्तरसालाच पोर्षक आिे, िृरं्गाररसाला नािी असे 
आम्िाला वाटते. म्िर्ून त्या दुसऱ्या टीकाकाराच्या म्िर्ण्यामध्ये ग्राह्यािं नािी असे म्िर्ता येत नािी. 
 

प्रस्स्न्धािः यातील प्र या उपसर्गामुळे इंरु्गदीफलाचंा सुचशवला रे्गलेला रसरिीतपर्ा िा वस्तुरूप 
अथण दुष्यंताच्या मनातील रशतभावाचा उद्दीपनशवभाव आिे. 
 
३३) मयूरकशवकृत सूयणितक, श्लोक ४. येथे सूयणनारायर् अशतिय कृपाळू आिे िा सूयणशवर्षयक रतीचा 
वस्तुरूप उद्दीपनशवभाव सूशचत िोऊन त्याचे कवीच्या मनातील सूयाशवर्षयीची भन्तत ह्या भावध्वनीत 
पयणवसान िोत आिे. 
 
३४) िा श्लोक कोठून ाेतला, िे समजत नािी. 
 
३५) येथे परमेश्वराला लोकावंर अनुग्रि करण्याची अशतिय तळमळ आिे िी परमेश्वरशवर्षयक रतीचा 
उद्दीपन शवभाव सूशचत िोतो व त्याचे पयणवसान परमेश्वराबद्दलची भन्तत या भावध्वनीत िोत आिे. 



३६) शनपात िे द्योतक आिेत, म्िर्ून येथे अिो, बत, या दोन शनपातामुंळे प्रथम शवस्मय ह्या वस्तुरूप 
उद्दीपनशवभावाचे सूचन िोऊन त्यािारे इंद्राच्या मनातील मदनशवर्षयक मतै्रीरूपी रशतभावाची अशभव्यन्तत 
िोते. तसेच िा, शधक् या शनपातानंी दुुःख िा वस्तुरूप उद्दीपनशवभाव सूशचत िोऊन त्यािारे शनवेदाची 
अशभव्यन्तत िोत आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
पदपौनरुक्त्य ंच व्य्जककत्वापेक्षयवै कदावचत्प्रयुज्यमानं शोभामावहवत । यथा— 
 
यिञ्चनावहतमवतबगहुचािुगभं 
कायोन्मुखिः खलजनिः कृतकं ब्रवीवत । 
तत्साधवो । न न ववदस्न्त, ववदस्न्त, वकन्तु 
कतंु वृथा प्रियमस्य न पारयस्न्त   
इत्यादौ । 
कालस्य व्य्जककत्वं यथा— 
समववसमविस्व्वसेसा समंतओ मंदमंदसंचारा । 
अइरा होतहवत पहा मिोरहािं वप दुल्लघंा   
(समववषमवनर्तवशेषा समन्ततो मन्दमन्दसञ्चारािः । 
अवचराद भववष्ट्यस्न्त पन्थानो मनोरथानामवप दुलगङ्ग्यािः   
(इवत च्छाया) 
 
अि ह्यवचरा्दववष्ट्यास्न्त पन्थान इत्यि भववष्ट्यन्तीत्यस्स्मन् पदे प्रत्ययिः कालववशेषावभधायी 

रसपवरपोषहेतुिः प्रकाशते । अय ंवह गाथाथगिः प्रवासववप्रलम्भशृङ्गारववभावतया ववभाव्यमानो रसवान् । यथाि 
प्रत्ययाशंो व्य्जककस्तथा क्ववचत्प्रकृत्यशंोऽवप दृ्यते । यथा— 

 
तद्नेहं नतवभवत्त मस्न्दरवमदं लब्धावगाहं [काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ६९५ वर लब्धावकाशम् व नदस्न्त असे 

पाठ आढळतात.] वदविः 
 
सा धेनुजगरती चरस्न्त [काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ६९५ वर लब्धावकाशम् व नदस्न्त असे पाठ आढळतात.] 

कवरिामेता घनाभा घिािः । 
कु्षिो मुसलध्ववनिः कलवमदं सङ्गीतकं योवषता— 
माश्चयं वदवसैर्तिजोऽयवमयतीं भूतम समारोवपतिः । 
 
अि श्लोके वदवसैवरत्यस्स्मन् पदे प्रकृत्यशंोऽवप द्योतकिः । सवगनाम्ना ंच व्य्जककत्वं यथानन्तरोक्ते 

श्लोके । अि च सवगनाम्नामेव व्य्जककत्वं हृवद व्यवस्थाप्य कववना के्वत्यावदशब्दप्रयोगो न कृतिः । अनया 
वदशा सहृदयरैन्येऽवप व्य्जककववशेषािः स्वयमुत्पे्रक्षिीयािः । एति सवं पदवाक्यरचनाद्योतनोक्त्यवै गताथगमवप 
वैवच्येि व्युत्पत्तये पुनरुक्तम् । 

 
 



ध्वन्यालोक 
 
पदाचंी पुनरुन्तत िीसुद्धा एखादेवळेी रसाशभव्यञ्जक िोण्यासाठीच केली, तर ती िोभनू शदसते. 

उदा :– ‘फसवर्ूक करण्यातच आपले मन रंु्गतवनू कायणसाधू दुष्ट मार्से खूप खुिामतीने भरलेली असत्य 
भार्षरे् कशरतात, ते कािी सज्जनांना समजत नािी असे नािी; समजते. पर् ते त्याचं्या शवनंतीचा अव्िेर करू 
िकत नािीत.’ 

 
यासारख्या उदािरर्ात. 
‘काळ’ व्यंजक िोतो, याचे उदािरर्– 
 
‘(आता) लवकरच रस्त्यावंरचे सपाट भार्ग व उंचसखल भार्ग यातं फरक रािर्ार नािी. 

सर्गळीकडे अर्गदी िळूिळूच चालाव ेलारे्गल आशर् कल्पनेतदेखील ते रस्ते ओलाडंरे् कठीर् जाईल.’ 
 
या उदािरर्ात ‘रस्ते लवकरच ॱॱॱ िोतील’ यामधील ‘िोतील’ या पदातला शवशिष्ट (भशवष्य) काळ 

िा अथण सारं्गर्ारा प्रत्यय रसाच्या पशरपोर्षाला कारर्ीभतू िोत आिे¹ कारर् र्गाथेचा (प्राकृत पद्याचा) िा 
अथण प्रवासशवप्रलंभ-िृरं्गाराचा शवभाव असल्याचे लक्षात आल्याने रसाशभव्यन्तत करीत आिे. 

 
वरील उदािरर्ात जसा ‘प्रत्यय’ व्यञ्जक आिे, तसाच कािी शठकार्ी मूळ िद दिी व्यञ्जक असलेला 

शदसतो. उदा.– ‘ते लभतींना पोक आलेले ार, आशर् िे र्गर्गनाला शभडलेले भवन; ती म्िातारी िोत 
चाललेली र्गाय आशर् ह्या मेाासंारख्या रंर्गाच्या इतस्ततुः संचार करर्ाऱ्या ित्तींच्या रारं्गा; तो मुसळाचंा 
शभकार आवाज आशर् िे ललनाचें मधुर संर्गीत. आियण आिे की, िा ब्राह्मर् (म्िर्जे कृष्र्ाचा शमत्र सुदाम) 
(कािी) शदवसामंध्ये इततया वरच्या न्स्थतीला चढवला रे्गला!’ 

 
या श्लोकात ‘शदवसामंध्ये’ या पदातला मूळ िद द (‘शदवस’ िा) देखील व्यञ्जक आिे. सवणनामे िी 

व्यञ्जक असतात याचे उदािरर् िा आत्ताच उद धृत केलेला श्लोक िोय आशर् या श्लोकातल्या सवणनामाचेंच 
व्यञ्जकत्व लक्षात आर्ून कवीने ‘कोठे (िे आशर्) कोठे (ते) अिासारखा िद दप्रयोर्ग केलेला नािी. याच 
पद्धतीने सहृदयानंी व्यञ्जकाच्या आर्खीिी प्रकाराचंी स्वतुः कल्पना करावी. िा सवण शवर्षय ‘पद, वातय 
संाटना या व्यञ्जक असतात’ या शवधानानेच पूवी² (सामान्यपरे्) साशंर्गतला असला तरी त्याचे शनरशनराळे 
प्रकार रशसकाचं्या लक्षात आर्ाव ेम्िर्ून येथे पुन्िा शववशेचला. 

 
लोचनम् 

 
प्रसङ्गात्पौनरुक्त्यान्तरमवप व्य्जककवमत्याह– पदपौनरुक्त्यवमवत । पदग्रहिं वाक्यादेरवप 

यथासम्भवमुपलक्षिम् । ववदन्तीवत । त एव वह । सवं ववदस्न्त सुतर । वमवत ध्वन्यते । वाक्यपौनरुक्त्य ं
यथा– ‘प्य, िीपादन्यस्मादवप’ इवत वचनानन्तरं ‘किः सन्देहिः? िीपादन्यस्मादवप’ 
इत्यनेनेस्प्सतप्रास्प्तरववस््नतैव ध्वन्यते । ‘वकम् वकम्? स्वस्था भववत मवय जीववत’ इत्यनेनामषावतशयिः । 
‘सवगवक्षवतभृता ंनाथ दृष्टा सवाङ्गसुन्दरी’ इत्युन्मादावतशयिः । 

 



कालस्येवत । वतङन्तपदानुप्रववष्टस्याप्यथगकलापस्य कारककालसंख्योपग्रहरूपस्य 
मध्येऽन्वयव्यवतरेका्या ं सूक्ष्मदृशा भागगतमवप व्य्जककत्वं ववचायगवमवत भाविः । रसपवरपोषेवत । 
उत्पे्रक्ष्यमािो वषासमयिः कम्पकारी वकमुत वतगमान इवत ध्वन्यते । अंशावंशकप्रसङ्गादेवाह–यथािेवत । 

 
वदवसाथो ह्यिात्यन्तासम्भाव्यमानतामस्याथगस्य ध्वनवत । सवगनाम्ना ंचेवत । प्रकृत्यशंस्य चेत्यथगिः । 

तेन प्रकृत्यशेंन सम्भूय सवगनाम व्य्जककं दृ्यत इत्युक्तं भवतीवत न पौनरुक्त्यम् । तथा वह तवदवत पदं 
नतवभत्तीत्येतत्प्रकृत्यशंासहाय ं समस्तामङ्गलवनधानभूता ं मूषकाद्याकीिगता ं ध्वनवत । तवदवत वह 
केवलमुच्यमाने समुत्कषावतशयोऽवप संभाव्येत । न च नतवभवत्तशब्देनाप्येते दौभा्यायतनत्वसूचका ववशेषा 
उक्तािः । एवं सा धेनुवरत्यादाववप योज्यम् । एवंववधे च ववषये स्मरिाकारद्योतकता तच्छब्दस्य । न तु 
यच्छब्दसंबद्धतेत्युक्तं प्राक् । अत एवाि तवददंशब्दावदना 
स्मृत्यनुभवयोरत्यन्तववरुध्दववषयतासूचनेनाश्चयगववभावता योवजता । तवददंशब्दाद्यभावे तु सवगमसङ्गतं 
स्यावदवत तवददमंशयोरेव प्राित्वं योज्यम् । एति विशिः सामस्त्य ं विशिः सामस्त्यवमवत 
व्य्जककवमत्युपलक्षिपरम् । तेन लोष्टप्रस्तारन्यायेनानन्तवैवच्यमुक्तम् । यिक्ष्यत्यन्येऽ पीवत । 
अवतवववक्षप्ततया वशष्ट्यबुस्ध्दसमाधानं न भवेवदत्यवभप्रायेि संवक्षपवत–एतिवेत । ववतत्यावभधानेऽवप 
प्रयोजनं स्मारयवत वैवच्येिेवत । 

 
लोचन 

 
(अनेक उपसर्गांचा लकवा शनपाताचंा प्रयोर्ग दोर्षास्पद नािी िे सारं्गून झाल्यावर) ओााने आलेला 

शवर्षय म्िर्जे एकाच पदाची पुनरुन्तत. ती देखील व्यजंक िोऊ िकते, िे वृशत्तकार ‘पदाची पुनरुन्तत 
िीसुद्धा’ या िद दानंी सारं्गतात. यातील ‘पदाची’ िा िद द योग्य पशरन्स्थशत असेल तेव्िा वातय इत्यादींचेिी 
उपलक्षर् आिे असे समजाव.े ‘समजते’–उलट त्यानंाच सवण पूर्णपरे् समजते,³ असे (पुनरुतत 
शक्रयापदामुळे) सूशचत िोते. वातयाच्या पुनरुततीचे उदािरर् म्िर्जे ‘पािा, (जर्गातील) दुसऱ्या खंडातून 
देखील’ इ. (सूत्रधाराने म्िटलेल्या) वातयानंतर यौर्गन्धरायर्ाने ‘यात काय संिय? दुसऱ्या खंडातून 
देखील इ. त्याच वातयाने इष्ट फलाची⁴ प्रान्प्त िोण्यामध्ये कािीिी शवघ्न उत्पन्न िोर्ार नािी, असे सूशचत 
िोते. ‘काय? काय? मी शजवतं असताना कौरवाचें के्षम रािील⁵]?’ या वातयाने (भीमाचा) पराकाष्ठेचा क्रोध 
सूशचत िोतो.’ िे सवण पवणताचं्या राजा! तू ती सवांर्गसंुदरी पाशिलीस⁶?’ याने परुूरव्याची कमालीची बेभान 
अवस्था सुचशवली जात आिे. 

 
‘काळ’– शक्रयापदामध्ये कारक (म्िर्जे कता लकवा कमण), काळ, वचन व पद (म्िर्जे परस्मपैद 

लकवा आत्मनेपद) या चार प्रकारचा अथण अंतभूणत झालेला असतो. या चार प्रकारापंकैी प्रत्ययरूपी 
अंिापासून ज्ञात िोर्ाऱ्या ‘काळ’ या अंिाच्या व्यजंकत्वाचा बोध अन्वयव्यशतरेक पद्धतीने⁶अ बारकाईने 
शनरीक्षर् केल्यास िोण्यासारखा आिे, िा आिय. रसाच्या पशरपोर्षाला (कारर्ीभतू)– ‘आर्गामी 
वर्षाकालाची नुसती कल्पनादेखील (शवरिी मार्साचा) थरकाप उडवते, मर्ग तो वर्षाकाळ खरोखरच 
येऊन ठेपला तर काय अवस्था िोईल’ िा वस्तुरूप अथण सुचशवला जातो⁷ अंि आशर् अंशिक⁸ याचं्या 
व्यंजकत्वाचा शवचार आता चालू असल्यामुळेच वृशत्तकार म्िर्तात– ‘जसा वरील उदािरर्ात’ इ. ‘ते 
लभतींना’– कारर् या उदािरर्ातील शदवस⁹ या मूळ िद दाचा वाच्य अथण या श्लोकात वर्मर्लेले पशरवतणन 
ाडून येरे् मूळ िद द आशर् सवणनामेिी यातील ‘िी’ ने सुचशवलेला ‘शदवस’ िा सवणस्वी असभंवनीय आिे, िा 
वस्तुरूप अथण सुचशवतो.¹⁰ सवणनामेिी म्िर्जे सवणनामेतर मूळ शवभन्ततप्रत्ययशवरशित िद द व त्याबरोबर 



वापरलेली सवणनामे, असा अथण त्यामुंळे ‘सवणनामे व त्याचं्या साशंनध्यातील सवणनामेतर शवभन्ततप्रत्ययशवरशित 
िद द असे दोाे शमळून (एकाच वळेी) व्यजंक झालेले शदसतात’ असे म्िटल्यासारखे िोत आिे. म्िर्नू 
‘तद रे्गिं’ इत्याशद श्लोकात ‘शदवस’ िा मूळ िद द व्यंजक आिे असे म्िटल्यानंतर त्याच श्लोकात तद, सा व 
सिः इ. सवणनामे आशर् त्याचं्या साशंनध्यात वापरलेली नतवभवत्त (रे्गिम्), जरती (धेनुुः) व कु्षििः (मुसलध्वशनुः) 
इ. सवणनामेतर पदे व्यंजक आिेत असे म्िर्ण्यात पनुरुन्तत नािी.¹¹ कारर् ‘ते’ िे सवणनाम ‘नतशभशत्त’ 
(म्िर्जे लभतीना पोक आलेले) या मूळ िद दाच्या मदतीने सवण ओंर्गळपर्ाचे मािेरार असलेली उंदीर वरै्गरे 
प्राण्याचंा सुळसुळाट असण्याची अवस्था सुचशवते. कारर् फतत ‘ते ार’ येवढेच म्िटले, तर त्यामुळे 
ारातील कमालीची संपन्नता सुचशवण्याचा कवीचा िेतु आिे असेिी वाटण्याचा संभव आिे. तसेच केवळ 
‘लभतींना पोक आलेले ार’ इतकेच म्िर्ण्याने िा सवण कंर्गालपर्ा सुचशवर्ाऱ्या धमांचा बोध िोर्ार नािी. 
असाच ती म्िातारी िोत चाललेली (र्गाय) इ. सवणनामासंि वापरलेल्या सवणनामेतर मूळ िद दाचं्या बाबतीत 
अथण लावावा. अिा उदािरर्ामंध्ये ‘तद’ या सवणनामाचे सूचकत्व (त्या त्या वैशिष्ट्याचें) स्मरर् या (म्िर्जे 
‘स्मातण प्रशतमेच्या’ – (memory image च्या) स्वरूपाचे असते आशर् तद या सवणनामाचा यद या सवणनामािी 
संबंध नसतो िे पूवी¹² साशंर्गतलेच आिे, म्िर्ूनच येथे तद िे सवणनाम व इदम् इ. सवणनामे यामुंळे अनुक्रमे 
(त्या त्या वस्तूच्या (पूवावस्थेची) स्मृशत व त्या त्या वस्तूचा चालू काळी येर्ारा) अनुभव िे अथण परस्परािंी 
सवणस्वी शवरुद्ध असल्याचे सुचशवले जात असल्याने त्या शवरोधाला ‘शवस्मय’ या स्थाशयभावाच्या 
उद्दीपनशवभावाचे रूप शदले रे्गले आिे. पर् तद व इदम् इ. िद दाचं्या अभावी चवर्थया ओळीतील ‘आियण’ या 
िद दाच्या अथाची संर्गशत लार्गर्ार नािी. म्िर्ून तद व इदम् िे अंिच या श्लोकातील सौंदयाचे प्रार् 
(म्िर्जे मुख्य कारर्) आिेत असे समजाव.े आशर् िे म्िर्जे दोन अंिानंी परस्परािंी सिकायण करून 
सुचशवरे् तीन अंिानी एकमेकािंी सिकायण करून सुचशवरे् याचे उपलक्षर् आिे असे समजाव.े त्यामुळे 
‘लोष्टप्रस्तार’– न्यायाने¹³ शनरशनराळ्या अंिाचं्या (शमश्रर्ाचं्या) व्यजंकत्वाची शवशवधता अनंत प्रकारची असू 
िकते, असे वृशत्तकारानंी सुचशवले आिे. कारर् यानंतर लरे्गच वृशत्तकार ‘(याच पद्धतीने…) आर्खीिी’ इ. 
वातयाने िेच सारं्गर्ार आिेत. शिष्याला प्रत्येक र्गोष्ट शवस्ताराने सारं्गत बसल्यास त्याच्या मनाला उिेर्गच 
उत्पन्न िोईल या अशभप्रायाने वृशत्तकार या शवर्षयाचा ‘िा सवण शवर्षय’ इ. वातयाने थोडतयात समारोप 
कशरतात. पर् आतापयंत शवस्ताराने सारं्गण्यामार्गील प्रयोजनाची सुद्धा आठवर् वृशत्तकार ‘शनरशनराळे 
प्रकार’ इ. िद दानंी करून देतात. 

 
िीपा 
 
१) वर्षाकाल िा पे्रमीजनानंा शवरि असह्य करून सोडर्ारा काळ िोय. वरील (‘आता लवकरच…’) इ. 
उदािरर् र्गाथासप्तितीतले व ेपद्य आिे. 
 
२) पािा, िाच उद द्योत, काशरका दुसरी व तीवरील वृशत्त व उदािररे्. 
 
३) ह्या वस्तुरूप अथाच्या िारा वतत्याच्या मनातील साधुशवर्षयक रशतभाव व्यतत िोत आिे. 
 
४) पािा, रत्नावली, १–६, इष्ट फल म्िर्जे उदयन या नायकाला िोर्ार असलेली चक्रवर्मतपदाची प्रान्प्त 
िे िोय. 
 



५) पािा, वरे्ीसंिार, १–७. यात भीमाने स्वस्था भवन्न्त इ. वातय एकदा पडद्यामार्गनू व मर्ग रंर्गभमूीवर 
प्रविे करून म्िटले आिे. मात्र या वातयाच्या आधी अशभनवरु्गप्त म्िर्तात त्याप्रमारे् वकम्, वकम् असे िद द 
नसून त्यािूनिी अशधक जोरदार असे आिः दुरात्मन्, वृथामङ् गलपाठक शैलूषापसद असे िद द आिेत. 
 
६) ववक्रमोवगशीयम्, ४–२७, वस्तुतुः नाटकामध्ये या वातयाची पनुरुन्तत राजाने केली नसून राजाच्या 
वातयाचा प्रशतध्वशन पवणताच्या रु्गिेतून येऊन तो राजाच्या कानी पडतो व त्याची राजाला िवेटी जार्ीविी 
िोते, असा प्रसंर्ग आिे. शिवाय िे वातय पवणताला उदे्दिून (एकदाच) म्िर्रे् यामुळे उन्माद सूशचत िोत आिे 
असे म्िर्ता येईल, पर् येथे पुनरुन्ततच नसल्या मुळे तीमुळे उन्मादाशतिय सूशचत िोतो िे म्िर्रे् बरोबर 
वाटत नािी. 
 
६ अ) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी” वरील टीप १. 
 
७) या वस्तुरूप अथाच्या िारा शवप्रलंभ िृरं्गाररसाची अशभव्यन्तत िोते. 
 
८) ‘अंि’ या िद दाला अत इवनठनी । (५–१२–११५) या पाशर्नीच्या सूत्राने ठन् म्िर्जे इक िा मत्वथी 
प्रत्यय लार्गून ‘अंशिक’ िे रूप झालेले आिे. शक्रयापद लकवा शवभन्ततप्रत्ययान्त पद िे अंशिक व त्याचं्यातील 
प्रकृशत व प्रत्यय िे ‘अंि’ िोत. 
 
९) ‘शदवस’ या मूळ िद दाचा अथण ‘चोवीस तासाचंा काळ’ िा आिे व इततया अल्प काळात सुदाम्याच्या 
सापंशतक पशरन्स्थतीत एवढे मोठे पशरवतणन ाडून येरे् असंभवतीय वाटण्यासारखे आिे. िा श्लोक 
‘काव्यप्रकािा’त (झळकीवर आवृशत्त, पृ. ६९५ वर) ‘पयाय’ अलंकाराचे उदािरर् म्िर्ून उद धृत केला 
आिे. 
 
१०) या वस्तुरूप अथाच्या िारा सरतेिवेटी अद भतु रसाची अशभव्यन्तत िोते. 
 
११) मूळ िद दिी व्यंजक असतात याचे उदािरर् ‘शदवसैुः ‘िे आिे. आता नुसता मळू िद द नव्िे, तर मूळ 
िद द व सवणनामे शमळून व्यंजक िोतात याचे उदािरर् तद रे्गिं नतशभशत्त… इ िोय. येथे तद, सा व सुः िी तीन 
सवणनामे अनुक्रमे नतशभशत्त, जरती, व क्षुद्र या मूळ िद दािंी सिकायण करून व्यजंक िोतात. म्िर्ून िे 
सिकायाच्या व्यजंकत्वाचे उदािरर् असल्यामुळे ‘मूळ िद दिी’ ‘सवणनामे आशर् मूळ िद दिी ‘या वृशत्ततल्या 
म्िर्ण्यात पुनरुन्तत नािी, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार- (१) 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार” तेथे रामिः िा िद द ‘कठोरहृदयुः’ या िद दाच्या सिकायाने व्यंजक िोतो, 
असे म्िटले आिे. 
 
१२) पूवी म्िर्जे शितीय खंड “उद द्योत - ३ त्याच प्रकारच्या ध्वनीला पद व पदाचा अंििी प्रकट करू 
िकतात याची उदािररे्” वर. 
 
१३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत -२ ‘रसाशदध्वनीचे प्रकार असंख्य’” वरील टीप १. 
 
 



ध्वन्यालोकिः 
 
ननु चाथगसामथ्याके्षप्या रसादय इत्युक्तम्, तथा च सुबादीना ंव्य्जककत्ववैवच्यकथनमनस्न्वतमेव । 

उक्तमि पदाना ं व्य्जककत्वोक्त्यवसरे । वकञ्चाथगववशेषाके्षप्यत्वेऽवप रसादीना ं तेषामथग ववशेषािां 
व्य्जककशब्दाववनाभाववत्वाद्यथाप्रदर्तशतं व्य्जककस्वरूपपवरज्ञानं ववभज्योपयुज्यत एव । शब्दववशेषािा ं
चान्यि च चारुत्वं यविभागेनोपदर्तशतं तदवप तेषा ंव्य्जककत्वेनैवावस्स्थतवमत्यवगन्तव्यम् । 

 
यिावप तत्सम्प्रवत न प्रवतभासते तिावप व्यञ्चके रचनान्तरे यद द्दष्टं सौष्ठवं तेषा ं प्रवाहपवतताना ं

तदेवा्यासादपोद धृतानामप्यवभासत इत्यवसातव्यम् । कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दाना ं चारुत्वववषयो 
ववशेषिः स्यात्? अन्य एवासौ सहृदयसंवेद्य इवत चेत्, वकवमदं सहृदयत्वं नाम? तक 
रसभावानपेक्षकाव्यावश्रतसमयववशेषावभज्ञत्वम्, उत रसभावावदमयकाव्यस्वरूपपवरज्ञाननैपुण्यम? पूवगस्स्मन् 
पके्ष तथाववधसहृदयव्यवस्थावपताना ं शब्दववशेषािा ं चारुत्ववनयमो न स्यात् । पुनिः समयान्तरेिान्यथावप 
व्यवस्थापनसम्भवात् । वितीयस्स्मंस्तु पके्ष रसज्ञतैव सहृदयत्ववमवत । तथाववधैिः सहृदयिैः संवेद्यो 
रसावदसमपगिसामथ्यगमेव नैसर्तगकं शब्दाना ं ववशेष इवत व्य्जककत्वाश्रय्येव तेषा ं मुख्य ं चारुत्वम् । 
वाचकत्वाश्रयािा ंतु प्रसाद एवाथापेक्षाया ंतेषा ंववशेषिः । अथानपेक्षाया ंत्वनुप्रासावदरेव । 

 
ध्वन्यालोक 

 
िकंा :– पर् काय िो, रस िे (वाच्य) अथाच्या सामर्थयामुळे म्िर्जे (वाच्य) अथामधील 

व्यञ्जकत्वामुळे प्रतीत िोतात असे तुम्िी म्िटले िोते आशर् तसे असल्यामुळे शवभन्तत प्रत्यय वर्गैरेंच्या 
व्यंजकत्वाचे वरे्गवरे्गळे प्रकार वर्णन कररे् िे शवसंर्गतच आिे! 

 
उत्तर :– या बाबतची वस्तुन्स्थशत काय आिे ती, आम्िी पदे िीं व्यंजक असतात याचे शववरर् 

करतेवळेी (पािा, िाच उद द्योत, काशरका दुसरी व तीवरील वृशत्त) साशंर्गतलीच आिे. आशर् रसाशद िे 
शवशिष्ट प्रकारच्या (वाच्य) अथांमुळेच अशभव्यतत िोत असले तरी ते शवशिष्ट प्रकारचे (वाच्य) अथण व्यंजक 
िद दाशिवाय उत्पन्न िोत नसल्यामुळे¹ आम्िी (वाचक) िद द िे व्यंजक िोण्याची जी शनरशनराळी काररे् 
तपिीलवार साशंर्गतली, ती (व्यंग्याथाच्या ज्ञानाला) उपयोर्गी पडर्ारीच आिेत. आशर् दुसऱ्या एका गं्रथात² 
वरे्गवरे्गळ्या िद दाचें जे सौंदयण तपिीलवार दाखवले आिे, तेिी त्याचं्या रसाशभव्यंजक असण्याच्या 
सामर्थयामुळेच त्याचं्या शठकार्ी आलेले आिे असे समजाव.े आता कािी शठकार्ी ते िद द रसाशभव्यंजक 
असल्याचे प्रत्ययास येत नािी िे खरे, पर् तेथेिी रसव्यंजक असलेल्या इतर काव्यामंध्ये त्याचें जे सौंदयण 
पूवी अनुभवास आलेले असते, त्याच्याच पूवणपशरचयामुळे ते िद द आता रसाशभव्यंजक नसूनिी सुंदर 
वाटतात. आता ते िद द रसाशभव्यंजक संदभण नसता ं नािी केवळ काव्य शलशिण्याच्या ओाात सिजर्गत्या 
वापरलेले असले, तरी ते िद द येथेिी सुंदर वाटावयास पूवीच्या रसाशभव्यंजक संदभातील त्याचं्या 
सौंदयाचा पशरचयच कारर्ीभतू िोतो, असे समजाव.े नािीतर, वाचकत्व िे सवण िद दाचं्या शठकार्ी सारखेच 
असताना कािी िद दाचं्याच शठकार्ी सुंदर असण्याचे कोर्ते वैशिष्ट्य असावे? यावर तुम्िी जर असे म्िर्ाल 
की, त्या सौंदयाचे कारर् कािी वरे्गळेच, सहृदयानंाच समजू िकर्ारे असते, तर त्यावर आम्िी तुम्िाला 
असे शवचारतो की तुम्िी ज्याला सहृदयपर्ा म्िर्ता, तो म्िर्जे नक्की काय आिे? ती म्िर्जे रस, भाव 
वरै्गरेंनी शवरशित अिा काव्यात अवलंशबलेल्या शवशिष्ट संकेताचंी माशिती असरे् िा आिे की, 
रसभावाशदकानंी पशरपूर्ण अिा काव्याच्या स्वरूपाचे यथाथण ज्ञान असण्याचे खास सामर्थयण िा आिे? पशिल्या 



पक्षी तिा तऱ्िेच्या सहृदयानंी सुंदर म्िर्ून ठरशवलेल्या िद दाच्या सौंदयाला कािी शनशित कारर् असर्ार 
नािी. कारर् पनुुः शनराळ्या संकेताचंा आश्रय करून दुसरे कोर्ी शनराळ्याच िद दानंा सुंदर आशर् पशिल्या 
िद दानंा असुंदर ठरवरे् ितय आिे. पर् दुसरा पक्ष मान्य केल्यास सहृदयपर्ा म्िर्जे रसाचे स्वरूप 
समजण्याची पात्रताच िोय. या (दुसऱ्या) प्रकारच्या सहृदयानंा जार्वर्ारे िद दाचें वैशिष्ट्य म्िर्जे त्याचें 
रस वरै्गरेंची प्रतीशत करून देण्याचे नैसर्मर्गक सामर्थयणच िोय. अिा रीतीने त्याचें व्यजंकत्वावरच अवलंबून 
असर्ारे खरे सौंदयण (िेच त्याचे वैशिष्ट्य िोय). (वाच्य) अथाच्या दृष्टीने शवचार केल्यास िद दाचें 
वाचकत्वावर अवलंबनू असलेले वैशिष्ट्य म्िर्जे त्याचंा प्रसाद िा रु्गर्च िोय. आशर् वाच्याथाचा शवचार 
करावयाचा नसला, तर ते िद द अनुप्रास वर्गैरेंनी युतत असरे् िेच त्याचें वैशिष्ट्य म्िर्ावयाचे. 

 
लोचनम् 

 
नस्न्ववत । पूवगवनिीतमप्येतदववस्मरिाथगमवधकावभधानाथं चावक्षप्तम् । उक्तमिेवत । न वाचकत्वं 

ध्ववनव्यवहारोपयोवग येनावाचकस्य व्य्जककत्वं न स्यावदवत प्रागेवोक्तम् । न तु न 
गीतावदविसावभव्य्जककत्वेऽवप शब्दस्य ति व्यापारोऽस्त्येव; स च व्य्जकनात्मैवेवत भाविः । एतिास्मावभिः 
प्रथमोद्द्योते वनिीतचरम् । न चेदमस्मावभरपूवगमुक्तवमत्याह–शब्दववशेषािा ं चेवत । अन्यिेवत । 
भामहवववरिे । ववभागेनेवत । स्रक्चन्दनादयिः शब्दािः शृङ्गारे चारवो बीभत्से त्वचारव इवत रसकृत एव 
ववभागिः । रसं प्रवत च शब्दस्य व्य्जककत्वमेवते्युक्तं प्राक् । 

 
यिापीवत । स्रक्चन्दनावदशब्दाना ं तदानीं शृङ्गारावदव्य्जककत्वाभावऽेवप व्य्जककत्वशक्तेभूगयसा 

दशगनात्तदवधवाससुन्दरीभूतमथं प्रवतपादवयतंु सामथ्यगमस्स्त । तथा वह– ‘तिी तारं ताम्यवत’ इत्यि 
तिशब्दस्य पंुस्त्वनपंुसकत्वे अनादृत्य स्त्रीत्वमेवावश्रतं सहृदयिैः ‘स्त्रीवत नामावप मधुरम्’ इवत कृत्वा । यथा 
वास्मदुपाध्यायस्य ववित्कववसहृदयचक्रववतनो भटे्टन्दुराजस्य– 

 
इन्दीवरदु्यवत यदा वबभृयान्न लक्ष्म 

स्युर्तवस्मयकैसुहृदोऽस्य यदा ववलासािः । 
स्यान्नाम पुण्यपवरिामवशात्तथावप 

तक तक कपोलतलकोमलकास्न्तवरन्दुिः   
 
अि हीन्दीवरलक्ष्मववस्मयसुहृविलासनामपवरिामकोमलादयिः शब्दािः 

शृङ्गारावभव्य्जकनदृष्टदाक्तयोऽि परं सौंदयगमावहस्न्त । अव्य ं चैतदवगन्तव्यवमत्याह्-कोऽन्यथेवत । 
असंवेद्यस्तावदसौ न युक्त इत्याशयेनाहसहृदयेवत । पुनवरवत । अवनयस्न्ितपुरुषेच्छायत्तो वह समयिः कथं 
वनयतिः स्यात् । मुख्य ंचारुत्ववमवत । ववशेष इवत पूवेि सम्बन्धिः । अथापेक्षायावमवत । वाच्यापेक्षायावमत्यथगिः 
। अनुप्रासावदरेवेवत । शब्दान्तरेि सह या रचना तदपेक्षोऽसौ ववशेष इत्यथगिः । 
आवदग्रहिाच्छब्दगुिालङ्कारािा ंसंग्रहिः । अत एव रचनया प्रसादेन चारुत्वेन चोपबंृवहता एव शब्दािः काव्ये 
योज्या इवत तात्पयगम्   १५, १६   

 
 
 
 



लोचन 
 
‘पर् काय िो’– प्रशतपक्ष्याच्या या आके्षपाचा पूवी³ शनर्ंय केला रे्गला असला, तरी िा मुद्दा 

वाचकानंी शवसरून जाऊ नये म्िर्ून आशर् त्याबद्दल अशधक शववरर् कशरता याव ेम्िर्ून आता वृशत्तकारानंी 
तो मुद्दा आके्षपाच्या रूपात पनुुः उपन्स्थत केला आिे. ‘या संबंधात साशंर्गतलेच आिे’– ध्वशन या संजे्ञचा वापर 
वाचकत्वावर अवलंबनू नािी. तसे असते तर पदे िी वाचक नसल्यामुळे ती व्यंजकिी नािीत असे म्िर्ता 
आले असते, िे मारे्गच⁴ साशंर्गतले आिे. आशर् र्गारे् वर्गैरे प्रमारे्च⁵ काव्य िे रसाची अशभव्यन्तत करीत 
असले, तरी त्यातील िद दाचंा त्या बाबतीत व्यापारच नसतो असे नािी (तर त्याचंा व्यापार म्िर्जे मित्वाचा 
कायणभार्ग असतोच) आशर् तो व्यापार व्यजंना या स्वरूपाचाच असतो िे तात्पयण. आशर् िी र्गोष्ट आम्िी 
पशिल्या उद्योतात⁶ शनशित केली आिे. शिवाय िद दाचं्या शठकार्ी व्यजंकत्व असण्याची िी र्गोष्ट आम्िी 
अर्गदी प्रथमच साशंर्गतली असेिी नािी, िे वृशत्तकार ‘शनरशनराळ्या प्रकारच्या िद दाचें सौंदयण’ इ. वातयाने 
स्पष्ट कशरतात. ‘दुसऱ्या एका गं्रथात’ म्िर्जे (उद भटाच्या) ‘भामिशववरर्’ या गं्रथात. ‘तपिीलवारपरे्’– 
स्रक् (फुलमाळ), चंदन वर्गरेै िद द िे िृरं्गाररस प्रस्तुत असताना सुंदर वाटतात, पर् बीभत्स रस प्रस्तुत 
असताना सुंदर वाटत नािीत, म्िर्ून िा भेद (म्िर्जे स्रक्, चंदन इ. िद द सुंदर वाटरे् लकवा न वाटरे् िे) 
कोर्ता रस प्रस्तुत आिे यावरच अवलंबनू आिे. आशर् िद दाचा रसािी व्यजंक या नात्यानेच संबधं असतो 
िे मारे्ग⁷ साशंर्गतलेच आिे. 

 
‘आता कािी शठकार्ी’– त्या (शवशिष्ट) शठकार्ी स्रक्, चंदन वर्गैरेसारख्या िद दामंध्ये िृरं्गार वर्गैरे 

रसाचंी अशभव्यन्तत करण्याचे सामर्थयण नसले, तरी त्या िद दामंधील िृरं्गाररसाची अशभव्यन्तत करण्याचे 
सामर्थयण इतर पुष्कळ शठकार्ी अनुभवास आलेले असल्यामुळे त्या िृरं्गाररसाच्या (रेंर्गाळत राशिलेल्या) 
सुवासाने सुंदर झालेला अथण प्रकट करण्याचे सामर्थयण त्या (शवशिष्ट) शठकार्ी त्या िद दानंा प्राप्त झालेले 
असते. उदा. ‘तटी अत्यतं व्यशथत झाली आिे⁸’ या वातयात ‘तट िद दाचे पुंललर्ग व नपुंसकललर्ग यानंा 
दृष्टीआड करून रसज्ञ कवीने तो िद द स्त्रीललर्गीच वापरला; कारर् स्त्री िा िद दच र्गोड आिे याची त्याला 
जार्ीव असली पाशिजे. लकवा शविान्, कशव आशर् सहृदय यामंध्ये अग्रर्गण्य असलेले आमचे रु्गरु जे भट्ट 
इंदुराज, त्याचंा पुढील श्लोक पािा :– 

 
‘चंद्र जरी आपर् केलेल्या पुण्याईचे फळ म्िर्नू शनळ्या कमळाच्या वर्ाचा डार्ग धारर् करर्ार 

नािी आशर् मर्ग जरी केवळ शवस्मयकारक आनंद देर्ारे असे नखरे त्याच्या शठकार्ी उत्पन्न झाले असे 
माशनले, तरी सुद्धा त्याला सुदंरीच्या र्गालाचं्या कोमल कातंीसारखी कातंी प्राप्त िोईल काय?’ 

 
या श्लोकात इन्दीवर, लक्ष्म, ववस्मयसुहृद, (म्िर्जे शवस्मयकारक आनंदािी मतै्री असर्ारे) 

ववलास, नाम, पवरिाम,⁹ कोमल इ िद द इतर शठकार्ी (म्िर्जे िृरं्गाररसाच्या संदभात) िृरं्गाररसाची 
अशभव्यन्तत करू िकतात याचा अनुभव रशसकानंा असल्याने ते िद द या श्लोकात (िृरं्गाररसाचा संदभण 
नसूनिी¹⁰) पराकाष्ठचेी रम्यता शनमार् करीत आिेत. आशर् िी र्गोष्टी¹¹ मान्य केलीच पाशिजे िे 
पटशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘नािीतर वाचकत्व िे’ इ. (कारर्) सारं्गतात. आशर् त्या िद दाचें िे 
(सौंदयणसूचकत्व या स्वरूपाचे) वैशिष्ट्य रशसकानंा जार्वतच नािी असे म्िर्रे् बरोबर नव्िे िे वृशत्तकार 
‘सहृदयानंाच समजू िकर्ारे’ इ. वातयाने सारं्गतात. ‘कारर् पनुुः’– कारर् शजला किाचाच शनबधं नािी 
अिा मानवी इच्छेवरच¹² अवलंबून असलेला संकेत िा एकाच शनशित स्वरूपाचा कसा असू िकर्ार? ‘खरे 
सौंदयण’ याचा संबधं मार्गील वातयातील ‘वैशिष्ट्य’ या िद दािी आिे. ‘अथाच्या दृष्टीने’ म्िर्जे ‘वाच्य’ 



अथाच्या दृष्टीने. ‘अनुप्रास वर्गैरे’– दुसऱ्या समान वर्ाच्या बरोबर जी योजना, शतच्यावर ते वैशिष्ट्य 
अवलंबून असते,¹³ िा आिय. ‘वर्गैरे’ िद दाने िद दरु्गर् व िद दालंकार याचंािी अंतभाव केला आिे असे 
समजाव.े म्िर्ूनच (िद दरु्गर् व िद दालंकार यानंी युतत असलेली) रचना, प्रसादरु्गर् आशर् (व्यजंकत्वामुळे 
प्राप्त िोर्ारे) सौंदयण यानंी संपन्न असलेल्या िद दाचंाच (औशचत्यपूर्ण) वापर काव्यात करावा िे तात्पयण. ॥ 
१५, १६ ॥ 

 
िीपा 
 
१) िद दापासून आधी वाच्याथाची व मर्ग (रसाशद) व्यंग्याथाची प्रतीशत िोत असली, तरी जे िद द रसादींचे 
व्यंजक असतात तेच वाच्याथाचेिी वाचक असतात. अिा रीतीने रसाशद िे जरी वाच्याथाच्या सामर्थयाने 
प्रतीत िोत असले, तरी वाच्याथण िा वाचक िद दामुंळेच कळत असल्याने वाचक िद दाचंी जी सुप्, शतङ् इ. 
वैशिष्टे्य असतात, ती व्यंग्याथाच्या प्रतीतीला उपयोर्गी पडर्ारीच असतात. 
 
२) काव्यमाला आवृत्तीमध्ये ति च अन्यि च असा पाठ आिे, पर् कािी आवृत्तीमध्ये ति र्गाळून च अन्यत्र 
च असा पाठ ाेतला आिे. तो स्वीकारल्यास या पाठात च चा दोनदा उपयोर्ग शनरथणक वाटतो. आम्िी वर 
कािी आवृत्तीतला पाठ ाेऊन अनुवाद केला आिे. पर् काव्यमालेतील पाठ स्वीकारल्यास तत्र म्िर्जे 
रसाशभव्यततीच्या संदभात आशर् अन्यि म्िर्जे रसाशभव्यततींचा संदभण नसताना असा अथण िोईल. आम्िी 
कािी आवृत्तीमधील चान्यत्र च िा जो पाठ स्वीकारला आिे, तो अशभनवरु्गप्तानंीिी अनुसरला असून 
‘अन्यत्र’ या िद दाचे शववरर् ‘भामिशववरर्ामध्ये’ असे केले आिे. भामिशववरर् या टीकागं्रथासंाठी पािा, 
प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘त्याच प्रकारच्या ध्वनीला पद व पदाचा अंििी प्रकट करू िकतात याची 
उदािररे्’” वरील टीप ५. 
 
३) पूवी म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वशन पदप्रकाि कसा असू िकेल िी िकंा व शतचे समाधान’” 
वरील ‘याचे उत्तर असे’ पासूनचीकािी वातये. 
 
४) शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘ध्वशन पदप्रकाि कसा असू िकेल िी िकंा व शतचे समाधान’” वर. 
 
५) र्गाण्यातील आलापानंा (म्िर्जे केवळ सुरानंा) वाच्याथण नसला, तरी रसाशभव्यन्तत करण्यात त्याचें 
मित्तवाचे कायण असते. तसेच तुमच्या म्िर्ण्याप्रमारे् पदे िी वाचक नसतात असे माशनले, तरी रसाशभव्यन्तत 
करण्यात त्याचंा मुख्य कायणभार्ग असतोच. तुलनाथण पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
ध्वनीला ‘वर्ण’ िी प्रकाशित करू िकतात’” वरील लोचनातील िवेटच्या कािी ओळी व कािी आवृशत्त, पृ. 
४४६. 
 
६) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” व “उद द्योत – १ ‘दीाण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील टीप १२ वी. 
 
७) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’” वरील वृत्तीमधील ‘पर् 
व्यंग्याथाचा शतसरा’ येथपासूनचा मजकूर व त्यापढेु लोचनातील (प्रथम खंड) वरील ‘त्यामुळे त्या 
रसाशदकाचं्या बाबतीत’ इ, वातय. 



८) तिी तारं ताम्यवत इतकेच िद द अशभनवरु्गप्तानंी ‘लोचना’त उद धृत केले आिेत, पर् कंुतकाने 
‘वक्रोन्ततजीशवत’, २–२२ वरील वृत्तीमध्ये िा सपूंर्ण श्लोकं उद धृत केला आिे. (पािा, लिदी 
वक्रोन्ततजीशवत, डॉ नरे्गन्द्र, पृ. २५५). २–२२ िी काशरका पुढीलप्रमारे्– सवत वलङ्गान्तरे यि स्त्रीवलङ् गं 
च प्रयुज्यते । शोभावनष्ट्पत्तये, यस्मात् नामैव स्रीवत पेशलम् । या काशरकेतील िद दयोजना व लोचनातील 
िद दयोजना यामंध्ये कमालीचे साम्य आढळते. पर् त्यावरून िी िद दयोजना कोर्ी कोर्ापासून ाेतली िे 
सारं्गरे् कठीर् आिे. कारर् या दोाापंैकी आधी कोर् झाला िे अर्गदी शनशितपरे् सारं्गरे् ितय नािी. 
 
९) ववलास, कोमल, इन्दीवर इ. िद द सौंदयणसूचक म्िर्ता येतील, पर् नाम व पवरिाम या िद दानंी काय 
सौंदयण सुचशवले जाते, िा प्रशनच आिे. 
 
१०) या श्लोकात वतत्याला शप्रय असर्ाऱ्या एखाद्या शवशिष्ट स्त्रीच्या सौंदयाचे वर्णन नािी, तर कोर्त्यािी 
रमर्ीच्या सौंदयाचे वर्णन आिे, म्िर्ून या श्लोकात वतत्याच्या रतीचा आशवष्कार झाला आिेच, असे 
म्िर्ता येत नािी. 
 
११) म्िर्जे असे िद द शवशिष्ट रसाचा संदभण नसलेल्या शठकार्ी वापरले तरी सुंदर वाटतात, िी र्गोष्ट. 
 
१२) वभन्नरुवचर्तह लोकिः अिी पशरन्स्थशत असल्यामुळे एकाला जे सुंदर वाटेल त्याला दुसरा कोर्ीतरी 
असुंदर म्िर्ण्याची ितयता आिे. 
 
१३) उदा. ‘र्गंर्गालिरी’ तील मरुल्लीलालोलल्लहवरलुवलताम्भोजपिली इ श्लोक घ्या. या पशिल्या चरर्ात 
लछ िा वर्ण लछ च्या साशन्नध्यात वापरल्यामुळेच या चरर्ाली अनुप्रासाचे सौंदयण प्राप्त झाले आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
एवं रसादीना ंव्य्जककस्वरूपमवभधाय तेषामेव ववरोवधरूपं । लक्षवयतुवमदमुपक्रम्यते । 
 
प्रबन्धे मुक्तके वावप रसादीन् बन्द धुवमच्छता । 
यत्निः कायगिः सुमवतना पवरहारे ववरोवधनाम्   १७   
 
प्रबन्धे मुक्तके वावप रसभाववनबन्धनं प्रत्यादृतमनािः कववर्तवरोधपवरहारे परं यत्नमादधीत । अन्यथा 

त्वस्य रसमयिः श्लोक एकोऽवप सम्यङ् न सम्पद्यते । 
 
कावन पुनस्तावन ववरोधीवन यावन यत्नतिः कवेिः पवरहतगव्यानीत्युच्यते– 
 
ववरोवधरससम्बस्न्धववभावावदपवरग्रहिः । 
ववस्तरेिास्न्वतस्यावप वस्तुनोऽन्यस्य विगनम्   १८   
 
अकाण्ड एव वववछवत्तरकाण्डे च प्रकाशनम् । 
पवरपोष ंगतस्यावप पौनिःपुन्येन दीपनम्   



रसस्य स्याविरोधाय वृत्त्यनौवचत्यमेव च   १९   
 

ध्वन्यालोक 
 
याप्रमारे् रस वर्गैरेंच्या व्यजंकाचें स्वरूप साशंर्गतल्यावर त्या रसाशदकानंाच शवरोधी असर्ाऱ्या 

कारर्ाचें स्वरूप स्पष्ट करण्यासाठी पढुील काशरकेत प्रस्तावना केली जात आिे :–¹ 
 
प्रबन्धात लकवा मुततकात रसपशरपोर्ष करू इन्च्छर्ाऱ्या सुज्ञ कवीने रसाला प्रशतकूल असर्ाऱ्या 

र्गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न करावT. ॥ १७ ॥ 
 
प्रबन्धात लकवा मुततकात रसभावाचंा समाविे करण्याची ज्याच्या मनाला आस्था आिे, अिा कवीने 

शवरोधी बाबी टाळण्यासाठी कसोिीने प्रयत्न करावा. तसे न केल्यास त्याचा एकिी श्लोक धडपरे् 
रसाशभव्यन्तत करर्ारा िोर्ार नािी. 

 
पर् कवीने प्रयत्नपूवणक टाळाव्या अिा या शवरोधी र्गोष्टी कोर्त्या म्िर्ाल, तर त्या पुढीलप्रमारे् 

सारं्गण्यात येत आिेत :– 
 
१) प्रस्तुत रसाला शवरोधी असर्ाऱ्या रसािी संबंा असलेल्या शवभाव वर्गैरेंचे वर्णन करावयास ाेरे्. 

(२) दुसऱ्या एखाद्या वस्तूचा जरी प्रस्तुत रसािी संबधं असला, तरीदेखील त्या दुसऱ्या वस्तूचे (खूप) 
शवस्ताराने वर्णन कररे्. ॥ १८ ॥ 

 
(३) प्रस्तुत रसाचा पशरपोर्ष करण्याचे काम एकाएकीच (म्िर्जे कारर् नसतानाच) सोडरे् लकवा 

अचानक (म्िर्जे योग्य कारर् नसताना) प्रस्तुत रसाची अशभव्यन्तत करू लार्गरे्. (४) रसाचा पशरपोर्ष 
झाल्यावरिी तो रस पुन्िा पनु्िा उद्दीशपत कररे् आशर् (५) वृत्तींचे अनौशचत्य, या र्गोष्टी रसाला शवरोधकच 
समजाव्या. ॥ १९ ॥ 

 
लोचनम् 

 
रसादीना ं यद्व्य्जककं विगपदावदप्रबन्धान्तं तस्य स्वरूपमवभधायेवत सम्बन्धिः । उपक्रम्यत इवत । 

ववरोवधनामवप लक्षिकरिे प्रयोजनमुच्यते शक्यहानत्वं नाम अनया कावरकया । लक्षिं तु 
ववरोवधरससम्बधीत्यावदना भववष्ट्यतीत्यथगिः   १७   

 
ननु ‘ववभावभावानुभावसञ्चायौवचत्यचारुििः’ इवत यदुक्तं, तत एव व्यवतरेकमुखेनैतदप्यवगंस्यते । 

मैवम्; व्यवतरेकेि वह तदभावमािं प्रतीयते, न तु तविरुद्धम् । तदभावमािं च न तथा दूषकं यथा । 
तविरुद्धम् । पथ्यानुपयोगो वह न तथा व्यातध जनयवत यिदपथ्योपयोगिः । तदाह यत्नत इवत । ‘ववभाव’े 
त्यावदना श्लोकेन यदुक्तं तविरुदं्ध ववरोधीत्यावदनाधगश्लोकेनाह । इवतवृत्तते्यावदना श्लोकियेन यदुक्तं 
तविरुदं्ध ववस्तरेिेत्यधगश्लोकेनाह । ‘उद्दीपने’ त्यधगश्लोकोक्तस्य ववरुद्धम् ‘अकाण्ड’ इत्यधगश्लोकेन । 
‘रसस्ये’ त्यधगश्लोकोक्तस्य ववरुदं्ध पवरपोष ं गतस्येत्यधगश्लोकेन । ‘अलंकृतीनावम ‘त्यनेन यदुक्तं 
तविरुद्धमन्यदवप च ववरुदं्ध वृत्त्यनौवचत्यवमत्यनेन । 



लोचन 
 
(‘याप्रमारे्’ इ.) रसाशदकाचंी व्यजंक असर्ारी वर्ण, पद यापंासून प्रबधंापयंतची जी काररे्, त्याचें 

स्वरूप (काशरका २ ते १६ पयंत) सारं्गनू झाल्यावर, असा अथण. ‘प्रस्तावना केली जात आिे’– शवरोधी 
असर्ाऱ्या र्गोष्टींचेिी स्वरूप सारं्गण्याचे प्रयोजन िेच की, त्याचंा त्यार्ग कररे् ितय व्िाव.े ते प्रयोजन पढुील 
(१७ व्या) काशरकेत साशंर्गतले जात आिे. प्रत्यक्ष स्वरूप मात्र ‘प्रस्तुत रसाला शवरोधी असर्ाऱ्या रसािी 
संबंध असर्ारे’ इ. वातयामंध्ये (म्िर्जे १८ व १९ या दोन काशरकामंध्ये) साशंर्गतले जाईल, असा अथण. ॥ १७ 
॥ 

 
पर् काय िो, ‘शवभाव, स्थाशयभाव, अनुभाव व व्यशभचाशरभाव याचं्या औशचत्याने नटलेली’ इ. 

वातयानंी (१० ते १४ या काशरकातं) ज्या र्गोष्टी (कराव्या म्िर्ून) साशंर्गतल्या, त्यावंरूनच व्यशतरेकाच्या िारे 
िेिी म्िर्जे काय करू नये िेिी कळेलच की! (मर्ग त्याबंद्दल आर्खी तपिील किाला सारं्गावयाला 
िवा?) पर् असे म्िर्रे् बरोबर नािी. कारर् व्यशतरेकिारा वरील र्गोष्टींचा (म्िर्जे १० ते १४ या 
काशरकामंध्ये करावयाच्या म्िर्ून साशंर्गतलेल्या र्गोष्टींचा) काव्यात अभाव असू नये इतकेच समजेल, 
त्यावरून प्रशतकूल र्गोष्टी कोर्त्या आिेत िे कळर्ार नािी. आशर् (काशरका १० ते १४ मध्ये साशंर्गतलेल्या) 
र्गोष्टींच्या अभावापेक्षा त्या र्गोष्टींना प्रशतकूल िोर्ारे ाटक अशधक रसिाशनकारक असतात. कारर् 
पर्थयकारक म्िर्जे शितकारक र्गोष्टींचे सेवन न कररे् यापेक्षा आरोग्यशवाातक असर्ाऱ्या र्गोष्टींचे सेवन 
करण्यामुळेच व्याशध जडण्याची जास्त ितयता असते.² म्िर्ून वृशत्तकार ‘कसोिीने प्रयत्न करावा’ असे 
सारं्गतात. ‘कथेचे िरीर’ इ. (१० व्या काशरकेत) जे साशंर्गतले, त्याशवरुद्ध असलेली र्गोष्ट १८ व्या काशरकेच्या 
पूवाधात ‘प्रस्तुत रसाला शवरोधी असर्ाऱ्या’ इ. िद दानंी सारं्गण्यात येत आिे. आशर् ११ व १२ या दोन 
काशरकातं ‘इशतवृत्ताच्या ओाात’ इ. जे साशंर्गतले, त्याशवरुद्ध असर्ारी र्गोष्ट १८ व्या काशरकेच्या उत्तराधात 
‘दुसऱ्या एखाद्या वस्तूचा’ इ. वातयाने साशंर्गतली जात आिे. १३ व्या काशरकेच्या पूवाधात ‘मधूनमधून 
औशचत्यानुसार’ इ. वातयाने जे साशंर्गतले रे्गले, त्याशवरुद्ध र्गोष्टी १९ व्या काशरकेच्या प्रारंभीच्या ‘प्रस्तुत 
रसाचा पशरपोर्ष’ इ. वातयाने सारं्गण्यात येत असून १३ व्या काशरकेच्या उत्तराधात ‘मुख्य रस क्षीर् िोऊ’ इ. 
जे साशंर्गतले, त्याशवरुद्ध र्गोष्ट १९ व्या काशरकेच्या ‘रसाचा पशरपोर्ष झाल्यावरिी’ इ. पशिल्या ओळीने 
साशंर्गतले जात आिे. तसेच १४ व्या काशरकेच्या पूवाधात ‘अलंकाराचंी योजना’ इ वातयाने जे साशंर्गतले, 
त्याशवरुद्ध र्गोष्ट व इतरिी रसशवरोधी र्गोष्टी १९ व्या काशरकेतील ‘आशर् वृत्तींचे अनौशचत्य’ या िद दानंी 
सारं्गण्यात आले आिे. 

 
िीपा 
 
१) या १७ व्या काशरकेत शवरोधी बाबींचे वर्णन करण्याचा उपयोर्ग काय, िे साशंर्गतले आिे. त्या वर्णनाचा 
उपयोर्ग म्िर्जे अिा शवरोधी बाबींचा त्यार्ग कररे् ितय आिे िे प्रत्ययास आर्ून देरे् िोय. त्या शवरोधी 
बाबींचे स्वरूप पुढील, म्िर्जे १८ व १९ या काशरकातं साशंर्गतले आिे. 
 
२) म्िर्जे १० ते १४ या काशरकामंध्ये रसपशरपोर्षाला उपकारक र्गोष्टी कोर्त्या ते साशंर्गतले असून १८ व १९ 
या काशरकामंध्ये रसपशरपोर्षाला अपकारक र्गोष्टी कोर्त्या ते सारं्गण्यात येर्ार आिे. 

 
 



ध्वन्यालोकिः 
 
प्रस्तुतरसापेक्षया ववरोधी यो रसस्तस्य सम्बस्न्धना ंववभावभावानुभावाना ंपवरग्रहो रसववरोधहेतुरेकिः 

सम्भवनीयिः । ति ववरोवधरसववभावपवरग्रहो यथा शान्तरसववभावेषु तविभावतयवै वनरूवपतेष्ट्वनन्तरमेव 
शृङ्गारावदववभावविगने । ववरोवधरसभावपवरग्रहो यथा वप्रय ं प्रवत प्रियकलहकुवपतासु कावमनीषु 
वैरा्यकथावभरनुनये । ववरोवधरसानुभावपवरग्रहो यथा प्रियकुवपतायां वप्रयायामप्रसीदन्त्या ं नायकस्य 
कोपावेशवववशस्य रौिानुभावविगने । 

 
अय ंचान्यो रसभङ्गहेतुयगत्प्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथवश्चदस्न्वतस्यावप ववस्तरेि कथनम् । 

यथा ववप्रलम्भशृङ्गारे नायकस्य कस्यवचििगवयतुमुपक्रान्ते कवेयगमकाद्यलङ्कारवनबन्धनरवसकतया महता 
प्रबन्धेन पवगतावदविगने [िेमचन्द्राच्या ‘काव्यानुिासना’ त पृ. १७१ वर समुिादेिः असा पाठ आिे.] । 

 
अय ं चापरो रसभङ्गहेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एवं ववस्च्छवत्तिः रसस्याकाण्ड एव च प्रकाशनम् । 

तिानवसरे ववरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यवचत्स्पृहिीयसमागमया नावयकया कयावचत् परा ं
पवरपोषपदवीं प्राप्ते शृङ्गारे वववदते च परस्परानुरागे समागमोपयवचन्तोवचतं व्यवहारमुत्सृज्य स्वतन्ितया 
व्यापारान्तरविगने । अनवसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रवृत्त े प्रवृत्तववववधवीरसङ् क्षये कल्पसङ् क्षयकल्पे 
सङ्गग्रामे रामदेवप्रायस्यावप तावन्नायकस्यानुपक्रान्तवप्रलम्भशुङ्गारस्य वनवमत्तमुवचतमन्तरेिैव 
शृङ्गारकथायामवतारविगने । न चैवंववधे ववषये दैवव्यामोवहतत्वं कथापुरुषस्य पवरहारो यतो रसबन्ध एव 
कवेिः प्राधान्येन प्रवृवत्तवनबन्धनं युक्तम् । इवतवृत्तविगनं तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक्– ‘आलोकाथी यथा 
दीपवशखाया ंयत्नवाञ् जनिः’ इत्यावदना । 

 
अत एव चेवतवृतमािविगनप्राधान्येऽङ्गावङ्गभावरवहतरसभाव वनबन्धेन च कवीनामेवंववधावन 

स्खवलतावन भवन्तीवत रसावदरूपव्यङ्गतात्पयगमेवैषा ं युक्तवमवत यत्नोऽस्मावभरारब्धो न 
ध्ववनप्रवतपादनमािावभवनवेशेन । 

 
ध्वन्यालोक 

 
प्रस्तुत रसाच्या दृष्टीने जो रस शवरोधी असेल, त्याच्यािी संबधं असर्ारे शवभाव, (व्यशभचाशर–) 

भाव व अनुभाव याचें प्रशतपादन करावयास ाेरे् िे प्रस्तुत रसाला शवरोध करर्ारे एक कारर् असू िकते. 
त्यापंैकी शवरोधी रसाच्या शवभावाचे प्रशतपादन करावयाला ाेरे् याचे उदािरर् म्िर्जे िातं रसाच्या 
शवभावाचें प्रशतपादन त्याच रसाचे शवभाव या नात्याने केल्यावर लरे्गच िृरं्गार¹ वर्गैरे रसाचें शवभाव वर्णन 
कररे्. शवरोधी रसाच्या ‘भावा’चे (म्िर्जे व्यशभचारी भावाचे) वर्णन करावयास ाेण्याचे उदािरर् म्िर्जे 
पे्रमकलिात रुसलेल्या शस्त्रयानंा वैराग्याच्या र्गोष्टी सारं्गनू प्रसन्न करू पािरे्. शवरोधी रसाचा अनुभाव वर्णन 
करावयास ाेरे् म्िर्जे उदा. पे्रमकलिात रुसलेली शप्रया प्रसन्न िोत नािीसे पाशिल्यावर नायक रार्गाच्या 
आिारी जाऊन रौद्राला िोभतील असे अनुभाव प्रकट कशरतो असे वर्णन कररे्. 

 
आशर् प्रस्तुत रसाच्या दृष्टीने शनराळा वृत्तातं, मर्ग प्रस्तुतािी त्याचा कसातरी सबंंध पोिोचत 

असला, तरी त्याचे शवस्तारपूवणक वर्णन करीत बसरे् िे रसभरं्गाचे आर्खी एक वरे्गळे कारर् िोय. उदा. 



कोठल्या तरी नायकाचा शवप्रलंभ िृरं्गार वर्णन करावयास प्रारंभ केला असताना कवीने यमकाशद अलंकार 
योजण्याच्या िौसेमुळे पवणत वर्गैरेंचे वर्णन मोठी लांबर् लावनू कररे्.² 

 
आर्खी दुसरे रसभरं्गाचे कारर् िे समजाव े की रसाचे प्रकािन शवनाकारर्च थाबंवरे्, लकवा ते 

अयोग्य शठकार्ी लकवा वळेी चालू कररे्. त्यापंैकी रसप्रशतपादन अवळेी थाबंवण्याचे उदािरर् म्िर्जे 
कोठल्यातरी नायकाला शजचा सिवास िवासा वाटत असेल अिा नाशयकेसंबंधीचा त्याचा िृरं्गार 
पशरपोर्षाच्या मार्गाला लार्गला असताना आशर् एकमेकानंा एकमेकाचंी आपर्ावरील प्रीशत कळून आली 
असताना त्याचं्या भेटीच्या उपायाचा शवचार करण्याचे काम सोडून स्वतंत्रपरे् दुसऱ्याच अप्रस्तुत व्यापाराचें 
वर्णन कररे्. आशर् रसाचे प्रकािन अस्थानी कररे् म्िर्जे जसे एखादे कल्पान्तासारखे, ज्यात शकत्येक 
वीराचंा संिार चालला आिे असे युद्ध चालू झाले असताना, शवप्रलंभाला योग्य असा (म्िर्जे भावी 
शवयोर्गाची जार्ीव करून देर्ारा) प्रसंर्ग नसताना अर्गदी रामासारख्या देवतातुल्य नायकाने सुद्धा³ योग्य 
कारर्ाशिवायच िृरं्गाराची भार्षा बोलायला सुरुवात केली, असे वर्णन कररे्. आशर् अिा शठकार्ी कथेतील 
पात्राला त्याच्या दैवाने भरुळ पाडली असेल असे कारर् सारं्गून कवीची या दोर्षातून सुटका िोर्ार नािी, 
कारर् रसाशभव्यन्तत कररे् िाच प्रधान उदे्दि डोळ्यासमोर ठेवनू कवीने काव्य रचावयास प्रवृत्त व्िाव े िेच 
उशचत िोय. कथानक सारं्गरे् िे रसाशभव्यततीचे केवळ साधन आिे िे मारे्ग ‘दृशय वस्तु शदसाव्यात अिी 
इच्छा करर्ारा मनुष्य ज्याप्रमारे् त्याचे साधन म्िर्ून प्रथम शदव्याची वात पेटवण्याच्या तयारीस लार्गतो’ इ. 
काशरकेत साशंर्गतले आिे. (पािा, उद द्योत १ काशरका ९). 

 
आशर् म्िर्ूनच, म्िर्जे केवळ कथानकालाच मित्तव देरे् आशर् मुख्य कोर्ते व अरं्गभतू कोर्ते ⁴ 

याचा शववके सोडून रसभावाचंा समाविे कररे् यामुळे कवींच्या िातून अिा प्रकारचे प्रमाद ाडतात, म्िर्ून 
कवींनी रस वर्गैरे व्यगं्याथांनाच सवणथैव प्राधान्य देरे् योग्य िोय िे प्रशतपादन करण्यासाठी आम्िी (िा गं्रथ 
शलशिण्याचा) उद्योर्ग िाती ाेतला, केवळ ध्वनीचे प्रशतपादन करण्याच्या उदे्दिाने नव्िे. 

 
लोचनम् 

 
एतत्क्रमेि व्याचष्टे – प्रस्तुतरसापेक्षयेत्यावदना । हास्यशृङ्गारयोवीराद भुतयो 

रौिकरुियोभगयानकबीभत्सयोनग ववभावववरोध इत्यवभप्रायेि शान्तशृङ्गारावुपन्यस्तौ, प्रशमरागयोर्तवरोधात् 
। ववरोवधनो रसस्य यो भावो व्यवभचारी तस्य पवरग्रहिः, ववरोवधनस्तु यिः स्थायी स्थावयतया 
तत्पवरग्रहोऽसम्भवनीय एव तदनुत्थानप्रसङ्गात् । व्यवभचावरतया तु पवरग्रहो भवत्येव । अत एव सामान्येन 
भावग्रहिम् । वैरा्यकथावभवरवतवैरा्यशब्देन वनवेदिः शान्तस्य यिः स्थायी स उक्तिः । यथा ‘प्रसादे वतगस्व 
प्रकिय मुदं सन्त्यज रुषम्’ इत्याद युपक्रम्याथान्तरन्यासो । ‘न मु्धे प्रत्येतंु प्रभववत गतिः कालहवरििः’ इवत 
। मनागवप वनवेदानुप्रवेशे सवत रतेर्तवच्छेदिः । ज्ञातववषयसतत्त्वो वह जीववतसवगस्वावभमानं कथं भजेत । न वह 
ज्ञातशुस्क्तकारजततत्त्वस्तदुपादेयवधय ं भजते ऋते संवृवतमािात् । कथावभवरवत बहुवचनं शान्तसस्य 
व्यवभचावरिो धृवतमवतप्रभृतीन् संगृह्णावत । 

 
नन्वन्यदनुन्मत्त : कथं विगयेत् वकमुत ववस्तरत इत्याह– कथव्श्चदस्न्वतस्येवत । 
 
व्यापारान्तरेवत । यथा वत्सराजचवरते चतुथेऽङे्क– रत्नावलीनामधेयमप्यगृहितो 

ववजयवमगवृत्तान्तविगने । अवप ताववदवत शब्दा्या ं दुयोधनादेस्तििगनं दूरापास्तवमवत वेिीसंहारे 



वितीयाङ्कमेवोदाहरित्वेन ध्वनवत । अत एव वक्ष्यवत ‘दैवव्यामोवहतत्वम्’ इवत । पूवं तु सन्ध्यङ्गावभप्रायेि 
प्रत्युदाहरिमुक्तम् । कथापुरुषस्येवत । प्रवतनायकस्येवत यावत् । 

 
अत एव चेवत । – यतो रसबन्ध एव मुख्यिः कववव्यापारववषयिः । इवतवृत्तमािविगनप्राधान्ये सवत 

यदङ्गावङ्गभावरवहतानामववचावरतगुि प्रधानभावाना ं रसभावाना ं वनबन्धनं तवन्नवमत्तावन स्खवलतावन सवे 
दोषा इत्यथग : । न ध्ववनप्रवतपादनमािेवत । व्यङ्ग्योऽथो भवतु मा वा भूत् कस्तिावभवनवेशिः? 
काकदन्तपरीक्षाप्रायमेव तत्स्यावदवत भाविः । 

 
लोचन 

 
या सर्गळ्याचें शववरर् क्रमाने ‘प्रस्तुत रसाच्या दृष्टीने’ वर्गैरे वातयानंी केले जात आिे. वृत्तीत 

उदािरर्ादाखल िातं व िृरं्गार िे रस ाेतले, याचे कारर् िास्य व िृरं्गार, वीर व अद भतु, रौद्र व करुर् 
आशर् भयानक व बीभत्स या रसाचं्या शवभावाचंा एकमेकािंी शवरोध नसतो, पर् ‘प्रिम’ म्िर्जे िातं रसाचा 
स्थाशयभाव ⁴अ व ‘रार्ग’ म्िर्जे िृरं्गाररसाचा रशत िा स्थाशयभाव िे परस्परािंी शवरुद्ध असतात. (प्रस्तुत 
रसाच्या) शवरोधी असलेल्या रसाचा जो ‘भाव’ म्िर्जे व्यशभचाशरभाव, त्याचे वर्णन करावयास ाेरे्. पर् 
शवरोधी रसाचा जो स्थाशयभाव, त्याचे स्थाशयभाव या नात्याने वर्णन करावयास ाेरे् िे असंभवनीयच आिे, 
कारर् तसे वर्णन केल्यास प्रस्तुत रसाचा स्थाशयभाव उशदत न िोण्याचा प्रसंर्ग ओढवले. ⁵ पर् प्रस्तुत 
रसाचा व्यशभचाशरभाव म्िर्नू त्याचा स्वीकार िोरे् ितय आिे. म्िर्ून वृत्तीत स्थूलपरे् ‘भाव’ असा िद द 
योशजला आिे. ⁶ ‘वैराग्याच्या र्गोष्टी सारं्गून’ यातील ‘वैराग्य’ या िद दाने िातं रसाचा स्थाशयभाव जो शनवेद, 
तो सूशचत केला आिे. उदा. ‘प्रसन्न िो, ⁷ चयेवर आनंद दिणव, रुसवा सोड’ वर्गैरे िद दानंी सुरुवात करून 
मर्ग ‘अर्ग वडेे’ (तारुण्य–) काळरूपी िशरर् एकदा शनाून रे्गला की, तो परत येऊ िकत नािी’ अिा 
प्रकारच्या सामान्य शवधानाने िवेट ज्यात केला आिे असा श्लोक. येथे चवर्थया ओळीमध्ये शनवेदाचा जरी 
थोडासाच शिरकाव झाला असला, तरी त्यामुळे रशतमाव पार नष्ट िोत आिे. कारर् शवर्षयाचें खरे स्वरूप 
(म्िर्जे फोलपर्) ज्याला कळले आिे असा मनुष्य स्रीशवर्षयक रशतभावाला आपले जीशवतसवणस्व कसे 
मानील? कारर् लिपल्यावर भासर्ाऱ्या चादंीच्या खऱ्या स्वरूपाचे ज्याला ज्ञान झाले, त्याला त्या असत्य 
चादंीचा आधार असर्ारा लिपला आपर् उचलून घ्यावा अिी इच्छा िोर्ार नािी. त्याचा भ्रम जोपयंत 
कायम असेल, तोपयंतच तो तिी इच्छा करील. 

 
‘(वैराग्याच्या) र्गोष्टी’ यातील बिुवचनामुळे िातं रसाच्या धृशत, मशत ⁸ इ. व्यशभचाशरभावाचंा 

अन्तभाव झाला आिे. 
 
‘पर् काय िो, वडे्या मार्साशिवाय दुसरा कोर्ीिी शनराळ्या ⁹ वृत्तान्ताचे वर्णनच कसे करील? 

मर्ग ते वर्णन शवस्ताराने करण्याचा प्रशन तर अर्गदीच बाजूला राशिला!’ या िकेंला वृशत्तकार ‘प्रस्तुतािी 
त्याचा कसातरी (म्िर्जे दूरान्वयाने) संबधं पोिोचत असला तरी’ या िद दानंी उत्तर देतात. ‘दुसऱ्याच 
अप्रस्तुत व्यापाराचें’ – उदा. वत्सराजचशरतामध्ये ¹⁰ चवर्थया अंकात नाटककाराने रत्नावलीचे नाविी न 
ाेता शवजयवम्याच्या िकीकतीचे वर्णन केले आिे. 

 
‘देवतातुल्य नायकानेसुद्धा– या िद दानंी वृशत्तकारानंी असे सुचशवले आिे की, दुयोधन वर्गैरेंच्या 

बाबतीत तर असे वर्णन कररे् अर्गदीच अयोग्य असल्यामुळे वरे्ीसंिार नाटकातील दुसरा अंक िे ‘रसाचे 



अस्थानी प्रकािन कररे्’ याचे उदािरर् आिे. असे असल्यामुळेच वृशत्तकार ‘दैवाने भरुळ पाडली असेल’ 
वर्गैरे शवधान करर्ार आिेत. पूवी ¹¹ िे दुयोधनाचे उदािरर् संधींच्या अंर्गाचं्या संदभात शवरुद्ध उदािरर् 
म्िर्ून शदले िोते. ¹² ‘कथेतील पात्राला’ म्िर्जे प्रशतनायकाला, असा अथण. ‘आशर् म्िर्ूनच’ – ज्या अथी 
कवीच्या लेखनव्यापाराचे मुख्य उशद्दष्ट रसाचा पशरपोर्ष िेच असते, त्या अथी कवीने जर केवळ कथानकाच्या 
वर्णनालाच मित्तव शदले आशर् अंर्ग व अंर्गी िा संबधं न पाळता, म्िर्जे र्गौर् कोर्ते व मुख्य कोर्ते याचा 
शवचार न कशरता, रसभावाशदकाचें शचत्रर् केले, तर त्यामुळे त्याच्या काव्यात चुका म्िर्जे सवण प्रकारचे दोर्ष 
शनमार् िोतात, असा अथण. ‘केवळ ध्वनीचे प्रशतपादन करण्याच्या उदे्दिाने नव्िे’ – (काव्यामध्ये वस्तुरूप 
अर्गर अलंकाररूप) व्यंग्य अथण असो लकवा नसो, ¹³ तो असण्याबद्दल आग्रि किाला धरावयाचा? 
कावळ्याला दात शकती आिेत िे पािण्याच्या उद्योर्गासारखाच ¹⁴ तो खटाटोप (म्िर्जे वस्तुरूप लकवा 
अलंकाररूप ध्वनीसबंंधीचा आग्रि) शनरुपयोर्गी िोईल असा आिय. 

 
िीपा 
 
१) िातं रसाचा स्थाशयभाव ‘प्रिम’ व िृरं्गाराचा ‘अनुरार्ग’ िे परस्परशवरुद्ध िोत. ते शवरुद्ध असण्याचे कारर् 
एखाद्या व्यततीच्या अंतुःकरर्ात प्रिम उशदत झाला असताना लरे्गच अनुरार्ग उत्पन्न िोरे् असंभवनीय आिे, 
िे िोय. 
 
२) आनंदवधणनानंी (लकवा अशभनवरु्गप्तानंीिी) येथे प्रत्यक्ष कोर्तेिी उदािरर् शदलेले नािी, पर् 
काशलदासाच्या मेादूतातला पूवणभार्ग िा त्याचं्या डोळ्यासंमोर असरे् ितय आिे. शवरिी यक्षाच्या आपल्या 
पत्नीशवर्षयीच्या उत्कट भावनाचें शचत्रर् कररे् रसपशरपोर्षासाठी आवशयक असता अलकानर्गरी पयंतचा 
मार्गण सारं्गण्यात कवीने फार श्रम खची ाातले आिेत. त्यामुळे अधूनमधून शवर्षयातंर िोऊन दुलणक्ष 
झाल्यासारखे वाटते. 
 
३) सध्या उपलद ध असलेल्या रामशवर्षयक नाटकामंध्ये कोठेिी अिा तऱ्िेचा प्रसंर्ग आढळत नािी. 
आनंदवधणनानंी केवळ युन्ततवादासाठी रामासारख्याचं्या बाबतीत असा प्रसंर्ग कन्ल्पला असावा, लकवा सध्या 
उपलद ध नसलेल्या एखाद्या रामशवर्षयक नाटकात त्यानंा असा एखादा प्रसंर्ग आढळला असावा. 
रामाशदकाचं्या बाबतीतिी जर वरीलसारखे वर्णन अनुशचत ठरते, तर मर्ग दुयोधनासारख्याचं्या बाबतीत 
शकती अनुशचत िोईल िे सारं्गावयासच नको. 
 

येथे ‘वरे्ीसंिारा’च्या २ ऱ्या अंकातला दुयोधनाचा िृरं्गार सूशचत केल आिे. (पािा, शितीय खंड, 
“तृतीय -३  ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. प्रबंधातून कवींनी तो 
कसा प्रकाशित करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’” वरील टीप चौथी) 
 
४) रसभाव िे अंर्गी आशर् इशतवृत्तवर्णन िे त्याचें अंर्ग िाच ‘अंर्गाशंर्गभाव’ येथे अशभपे्रत आिे. ध्वशनप्रशतपादन िे 
रसाशदव्यंग्याथाचे प्राधान्य शसद्ध करण्यासाठी उपाय म्िर्ून केले आिे. 
 
४अ) प्रिम िा िातंरसाचा स्थायी भाव िम, तत्तवज्ञान, तृष्र्ाक्षयसुख, शनवेद, वैराग्य इ. नावानंीिी 
उल्लेशखला जातो. त्यापंैकी पशिली तीन भावरूप आिेत व उरलेली अभावरूप आिेत. 
 



५) मुळात तदनुत्थानप्रसङ्गात् असा िद द आिे. त्यातील तत् या सवणनामाने प्रस्तुत रसाच्या स्थायी भावाचा 
बोध िोतो. 
 
६) ‘भाव’ या िद दाचे ‘स्थाशयभाव’ व ‘व्यशभचाशरभाव’ असे दोन अथण िोऊ िकतात. त्यापंकैी शवरोधी रसाचा 
स्थाशयभाव स्थायी या नात्याने प्रस्तुत रसाच्या संदभात येरे् अितय आिे. व्यशभचाशरभाव या नात्याने तो येरे् 
‘ितय’ असले, तरी ‘इष्ट’ नािी. 
 
७) िा संपूर्ण श्लोक असा आिे– 

प्रसादे वतगस्व प्रकिय मुदं सन्त्यज रुषम् 
वप्रये शुष्ट्यन्त्यङ्गान्यमृतवमव ते वसञ्चतु वचिः   
वनधानं सौख्याना ंक्षिमवभमुखं स्थापय मुखं 
न मु्धे प्रत्येतंु प्रभववत गतिः कालहवरििः   

 
िा श्लोक ‘चन्द्रक’ नावाच्या कवीचा आिे असे ‘िाङ् णर्गधरपद्धती’ – मध्ये म्िटले आिे. (पािा, 

काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त पृ. ४३८) यातील चवर्थया ओळीने पशिल्या तीन ओळींतील आियाचे 
समथणन केलेले असल्याने येथे ‘अथान्तरन्यास’ िा अलंकार आिे. 
 

शनवेदपर शवचार िृरं्गाराच्या पशरपोर्षाला शवाातक आिे या मतानुसार अशभनवरु्गप्तानंी या पद्याकडे 
पाशिले आिे. त्या दृष्टीने राुविं, ९–४७ (त्यजत मानमलं इ.) मध्येिी िृरं्गाराच्या अशभव्यततीला बाध येतो 
असे मानाव े लारे्गल. पर् काशलदासाने तेथे तसे मानल्याचे मुळीच शदसत नािी. तेव्िा िवेटी कोर्त्यािी 
उदािरर्ाचा संदभण व वैराग्यपर शवधानाचा संभाव्य पशरर्ाम या दोन्िी र्गोष्टी लक्षात ाेऊनच त्या शवधानाची 
इष्टाशनष्टता ठरवावी लारे्गल. प्रसादे वतगस्व िे उदािरर् आनंदवधणनानंी शदलेले नािी. त्यानंी वृत्तीत 
वैरा्यकथावभिः असे बिुवचन वापरले आिे. तेव्िा वैराग्यपर शवचार दीाणकाल मनात राितील इतके असू 
नयेत असा आनंदवधणनाचंा अशभप्राय असल्यास न कळे! 
 
८) धृशत, मशत इत्यादींचे स्पष्टीकरर् प्रथमखंड “उद द्योत – १ ‘रसाशदरूप अथण ज्यात प्रधान, तीच 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनीची उदािरर्’” वरील २१ व्या टीपेमध्ये आले आिे. 
 
९) शनराळ्या म्िर्जे प्रस्तुत रसािी असंबद्ध असलेल्या. 
 
१०) ‘वत्सराजचशरत’ या नावाचे नाटक उपलद ध नािी. िे ‘तापसवत्सराज’ असेल असे म्िर्ाव,े तर त्यात 
‘रत्नावली’ िे पात्रच नािी व िा शवजयवम्याचा प्रसंर्गिी नािी. ‘रत्नावली’ िी नाशटका मात्र वत्सराज उदयन 
याच्या चशरत्रावर आधारलेली आिे व त्या नाशटकेच्या ४ र्थया अकंात िा प्रसंर्गिी आिे शिवाय ‘रत्नावली’ िी 
तर त्या नाटकाची नाशयकािी आिे. तेव्िा ‘वत्सराजचशरत’ या िद दाने अशभनवरु्गप्तानंा रत्नावली िी 
नाशटकाच अशभपे्रत असावी, कारर् रत्नावलीच्या प्रस्तावनेतील एका श्लोकात ‘वत्सराजचशरतम्’ असा िद द 
आिे. शिवाय िा प्रसंर्ग ‘अप्रस्तुत र्गोष्टीचे लाबंलचक वर्णन’ या सदरात मोडर्ारा आिे असे आम्िास वाटत 
नािी. कारर् रुमण्वान् या उदयनाच्या अमात्याने कोसलाशधपतीिी लढाई करून शमळशवलेल्या शवजयाची 
बातमी ाेऊन शवजयवमा आला आिे. िी इतकी मित्वाची ाटना उदयनास सशवस्तरपरे् ऐकावीिी वाटरे् व 



शवजयवम्याने एकच पान भरेल अिा तऱ्िेने ती वर्णन कररे् यामुळे प्रस्तुत रसाची िाशन झाली आिे असे 
वाटत नािी. 
 
११) पूवी म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन 
प्रकाशित िोतो. प्रबंधातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’” वर शिवाय त्यापुढील 
टीप चौथी पािा. 
 
१२) पर् आता िे रसाचे अस्थानी प्रकािन कररे् याचे उदािरर् म्िर्ून शदले आिे. 
 
१३) रसाशदरूपी व्यंग्याथण मात्र काव्यात अटळपरे् असलाच पाशिजे िी र्गोष्ट शनर्मववाद आिे. 
 
१४) तुलनाथण पुढील सुभाशर्षत पािा– 

काकस्य कवत वा दन्ता मेषस्याण्डं वकयत्पलम् । 
गदगभे कवत रोमावि, व्यथैवैषा ववचारिा   

िाच काकदन्ताचंा दृष्टातं पुढे लोचनात कािी आवृशत्त प.ृ ४५७ वर आला आिे. 
 

ध्वन्यालोकिः 
 
पुनश्चायमन्यो रसभङ्गहेतुरवधारिीयो यत्पवरपोष ं गतस्यावप रसस्य पौनिःपुन्येन दीपनम् । 

उपभुक्तो वह रसिः स्वसामग्रीलब्धपवरपोषिः पुनिः पुनिः परामृ्यमाििः पवरम्लानकुसुमकल्पिः कल्पते । 
 
तथा वृत्तवे्यगवहारस्य यदनौवचत्य ं तदवप रसभङ् गहेतुरेव । यथा नायकं प्रवत नावयकायािः 

कस्यावश्चदुवचता ंभवङ्गमन्तरेि स्वय ंसम्भोगावभलाषकथने । यवद वा वृत्तीना ंभरतप्रवसद्धाना ंकैवशक्यादीना ं
काव्यालङ्कारान्तरप्रवसद्धानामुपनागवरकाद्याना ं वा यदनौवचत्यमववषये वनबन्धनं तदवप रसभङ् गहेतुिः । 
एवमेषा ं रसववरोवधनामन्येषा ं चानया वदशा स्वयमुत्पे्रवक्षताना ं पवरहारे सत्कवववभरववहतैभगववतव्यम् । 
पवरकरश्लोकाश्चाि– 

 
मुख्या व्यापारववषयािः सुकवीना ंरसादयिः । 
तेषा ंवनबन्धने भाव्य ंतैिः सदैवाप्रमावदवभिः   
नीरसस्तु प्रबन्धो यिः सोऽपशब्दो महान् कवेिः । 
स तेनाकववरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षििः   
पूवे ववश्रृङ्खलवगरिः कवयिः प्राप्तकीतगयिः । 
तान् समावश्रत्य न त्याज्या नीवतरेषा मनीवषिा   
वाल्मीवकव्यासमुख्याश्च ये प्रख्यातािः कवीश्वरािः । 
तदवभप्रायबाह्योऽय ंनास्मावभदगर्तशतो नयिः   इवत   
 
 
 
 



ध्वन्यालोक 
 
रसभरं्ग िोण्याचे आर्खी िे एक दुसरे कारर् लक्षात घ्याव े की, रसाचा पशरपोर्ष पुरेपूर झाला 

असतािी त्याचे पुन्िा पुन्िा उद्दीपन कररे्. शवभावाशद सामग्रीने रसाचा पशरपोर्ष िोऊन त्याचा (सहृदयाने) 
उपभोर्ग म्िर्जे आस्वाद ाेतल्यावर तो पनु्िा पुन्िा प्रदीप्त केल्यास त्याची कोमेजलेल्या फुलासारखी 
अवस्था िोते. 

 
त्याचप्रमारे् वृत्तीचे म्िर्जे वार्गर्ुकीचे जे अनौशचत्य, ¹ तेदेखील रसिाशनकारकच िोते. जसे 

एखाद्या नाशयकेने योग्य मार्गाचा अवलंब न कशरता (म्िर्जे अप्रत्यक्षपरे् सूशचत न कशरता) आपला 
रशतक्रीडेसबंंधीचा अशभलार्ष नायकाला स्वतुःच उाड िद दानंी सारं्गरे्. लकवा वृत्तींचे म्िर्जे भरताच्या 
नाट्यिास्रात प्रशसद्ध असलेल्या कैशिकी ² वर्गैरेंचे लकवा इतर काव्यशवर्षयक गं्रथातं प्रशसद्ध असलेल्या 
उपनार्गशरका इत्यादींचे जे अनौशचत्य म्िर्जे त्याचंा अयोग्य शठकार्ी वापर, तेदेखील रसभरं्गाला कारर् 
िोते. अिा रीतीने या रसशवरोधी र्गोष्टी जार्नू आशर् इतराचंी याच पद्धतीने स्वतुःच्या बदु्धीने कल्पना करूनं 
त्या टाळण्यासाठी सत्कवींनी जार्गरूक रिाव.े या बाबतीत सारािंात्मक श्लोक असे :– 

 
सत्कवींच्या प्रयत्नाचंी मुख्य उशद्दष्टे रसभावाशद िीच असली पाशिजेत. त्याचंी अशभव्यन्तत करण्याचे 

बाबतीत त्यानंी केव्िािी प्रमाद करू नये. 
 
प्रबन्ध रसिीन असरे् िे कवीला फारच लाछंनास्पद िोय. अिा (नीरस) प्रबन्धामुळे तो ‘कशव’ 

यासंजे्ञला पात्रच िोर्ार नािी. त्याचे नावदेखील ³ कोर्ाच्यािी लक्षात रिार्ार नािी. 
 
कीर्मत शमळशवलेल्या पूवीच्या कवींच्या वार्ीची मयादा कािी वळेा सुटली असली तरी त्याचं्या त्या 

र्गोष्टीचा आधार ाेऊन समजंस कवीने िे आम्िी साशंर्गतलेले पर्थय सोडू नये. 
 
वाल्मीशक, व्यास वर्गैरे जे प्रशसद्ध, श्रेष्ठ कशव िोऊन रे्गले, त्याचं्या काव्यातून जी त्याचंी प्रवृशत्त शदसून 

येते, शतला सोडून िे आम्िी दाखशवलेले शनयम नािीत. 
 

लोचनम् 
 
वृत्त्यनौवचत्यमेव चेवत बहुधा व्याचष्टे । तदपीत्यनेन चशब्दं कावरकागतं व्याचष्टे । रसभङ्गहेतुरेव 

इत्यनेनैवकारस्य कावरकागतस्य वभन्नक्रमत्वमुक्तम् । रसस्य ववरोधायवैेत्यथग : । नायकं प्रतीवत । नायकस्य 
वह धीरोदात्तावदभेदवभन्नस्य सवगथा वीररसानुवेधेन भववतव्यवमवत तं प्रवत कातरपुरुषोवचतमधैयगयोजनं 
दुष्टमेव । 

 
तेषावमवत रसादीनाम् । तैवरवत सुकवववभिः । सोऽपशब्द इवत दुयगश इत्यथग : । ननु कावलदासिः 

पवरपोष ं गतस्यावप करुिस्य रवतववलापेषु पौनिःपुन्येन दीपनमकाषीत्, तत्कोऽय ं रसववरोवधनां 
पवरहारवनबगन्ध इत्याशङ्कयाह– पूवग इवत । न वह ववसष्ठावदवभिः कथवञ्चद्यवद स्मृवतमागगस्त्यक्तस्तद्व्यमवप 
तथा त्यजामिः । अवचन्त्यहेतुत्वादुपवरचवरतानावमवत  [क. ल. वव. पृ. ९० वर मुवनचवरतानावमवत असा पाठभेद आहे.] भाव : 
। ‘इवत’ शब्देन पवरकरश्लोकसमास्प्तं सूचयवत   १९   



लोचन 
 
‘आशर् वृत्तींचे अनौशचत्य’ याचे शववरर् वृशत्तकार शनरशनराळ्या प्रकारानंी ³अ कशरतात. ‘ते देखील’ 

िा एकोशर्साव्या काशरकेतील ‘आशर्’ िद दाचा वृशत्तकारानंी साशंर्गतलेला अथण िोय. ‘रसिाशनकारकच’ असे 
म्िर्ून वृशत्तकार काशरकेत एव िा िद द अयोग्य शठकार्ी वापरला रे्गला आिे, ⁴ असे दिणशवतात. ‘(या सवण 
र्गोष्टी) रसाला शवरोधकच (असतात)’ असा अथण. ‘नायकाला’– धीरोदात्त वर्गैरे प्रकारचा ‘नायक’ सवणस्वी 
वीररसाचा स्थाशयभाव जो उत्साि, त्यानेच युतत असरे् योग्य म्िर्ून त्यापंैकी कोर्त्यािी प्रकारचा नायक 
एखाद्या शभत्र्या पुरुर्षाप्रमारे् धैयणिीन असल्याचे दाखशवरे् िे दोर्षास्पदच िोय. ⁵ (पशरकरश्लोक १ मधील) 
‘त्याचंी’ म्िर्जे रसादींची. ‘त्यानंी’ म्िर्जे सत्कवींनी. लाछंनास्पद म्िर्जे बदनामी करर्ारे, असा अथण. 
‘पर् काय िो, काशलदासाने रशतशवलापात ⁵अ आधीच पशरपुष्ट झालेल्या करुर् रसाचेिी पुन्िा पनु्िा उद्दीपन 
केले आिे ⁶, तर मर्ग शवरोधी र्गोष्टी टाळण्याचा आग्रि तुम्िी किाला धरता? अिी िकंा लक्षात ाेऊन 
वृशत्तकार ‘कीर्मत शमळशवलेल्या पूवीच्या इ.’ वातयाने ती िकंा दूर कशरतात. कारर् वशसष्ठाशदकानंी जर 
कोर्त्या तरी कारर्ाने स्मतृीत साशंर्गतलेला आचरर्ाचा मार्गण सोडला, ⁷ तर आपर्देखील तो तसाच 
सोडून द्यावा, िा शवचार योग्य नव्िे. श्रेष्ठ दजाचे वतणन असर्ारे लोक ‘असे’ (म्िर्जे स्मृशतगं्रथाचं्या शवरुद्ध) 
का वार्गतात, याचे कारर् आपल्याला अततयण असते ⁸, िा आिय. (पशरकर श्लोकाचं्या िवेटी वापरलेल्या) 
‘इवत’ या िद दाने सारािंात्मक श्लोक येथे संपले, असे वृशत्तकार सुचशवतात. ॥ १९ ॥ 

 
िीपा 

 
१) रुद्रटाने काव्यालंकार ११–९ मध्ये व्यविार, आकार, वरे्ष आशर् वचन याचं्या अनौशचत्याचा उल्लखे 
‘ग्राम्यत्व’ या दोर्षाचे शववचेन कशरताना केला आिे आशर् त्या संदभात प्रागल््य ं कन्यानाम् म्िर्जे 
अशववाशित शस्रयानंी आपले पे्रम शनलणज्जपरे् प्रकट कररे् िे एक ग्राम्यत्वाचे उदािरर् म्िर्ून शदले आिे. 
 

वरील कन्यानाम् या िद दाचा लक्ष्याथण नवोढा असा घ्यावा असे नशमसाधु िा टीकाकार म्िर्तो. 
 
२) कैशिकी इ. वृशत्त म्िर्जे नाटकामध्ये उपयोशजलेले रसानुकूल िावभाव, वरे्षभरू्षा, िद दयोजना इत्याशद. 
भरताने अिा चार वृशत्त साशंर्गतल्या आिेत. त्याचंी नाव े भारती, कैशिकी, सात्वती आशर् आरभटी अिी 
आिेत. अशधक माशितीसाठी पािा, नाट्यिास्र, अध्याय २०. 
 
३) मुळात ‘लक्षर्’ असा िद द आिे. त्याचा अनुवाद आम्िी ‘नाव’ असा केला आिे. ‘नाव’ या अथाने ‘लक्षर्’ 
िा िद द वापरल्याची कािी उदािररे् :– १) ककुत्स्थ इत्यावहतलक्षिोऽभूत् (रघुवशंम्, ६–७१) २) तेषा ं
वदकु्ष प्रवथतवववदशालक्षिा ंराजधानीम् । (मेघदूतम्, १–२४) 
 
३अ) शनरशनराळे प्रकार म्िर्जे १) व्यविार म्िर्जेच वार्गर्ूक, वतणन २) कैशिकी वर्गैरे नाट्यवृशत्त आशर् ३) 
उपनार्गशरका वर्गैरे िद दवृशत्त म्िर्जे अनुप्रासाचे प्रकार. 
 
४) कारर् एव िा िद द वृत्त्यनौवचत्यम् यानंतर यावयास नको िोता, तर रसस्य स्याविरोधाय यातील 
ववरोधाय यानंतर यावयास पाशिजे िोता. 
 



५) नायकाचं्या धीरोदात्ताशद प्रकाराचें स्पष्टीकरर् पूवी शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘वरीलपैकी कोर्तािी 
पक्ष स्वीकारला, तरी संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् वतता आशर् त्याच्या बोलण्याच्या वाच्याथाचे 
औशचत्य, िे िोय,’”वर आले आिे. वृशत्तकारानंी नाशयकेच्या अनुशचत वतणनाचे उदािरर् शदले. आता 
लोचनात अशभनवरु्गप्त नायकाच्या अनुशचत वतणनाचे उदािरर् देतात. 
 
५अ) कािी आवृशत्त व काव्यमाला आवृशत्त यामंध्ये रशतशवलासेरु्ष असा चुकीचा पाठ आढळतो. तो आम्िी 
रवतववलापेषु असा दुरुस्त केला आिे. 
 
६) ‘रस पशरपुष्ट झाला असतािी त्याचे पनु्िा पनु्िा उद्दीपन कररे्’ याचे उदािरर् अशभनवरु्गप्तानंी 
कुमारसंभवाच्या ४ र्थया सर्गातील ‘रशत–शवलाप’ िे शदले आिे. आनंदवधणनानंी मात्र िे लकवा कोर्तेिी 
उदािरर् शदलेले नािी. कुमारसंभवाचा ४ था सर्गण अवघ्या ४६ श्लोकाचंा आिे. त्यात रतीला िोकाचा 
उमाळा आल्याचे फतत दोनदाच दाखशवले आिे. प्रथम मूच्छेतून सावध झाल्यावर रतीला मदनाचे फतत 
भस्मच शदसते, त्यावळेी ती भमूीवर र्गडबडा लोळून शवलाप करू लार्गते, िे तर अर्गदी स्वाभाशवकच आिे. 
मर्ग ती शवलाप करीत असताना कािी वळेाने मदनाचा सखा वसंत शतच्या समोर येतो त्यावळेीं शतला पुन्िा 
भडभडून येते. दुुःखी मार्साला, शनकटचे आप्तेष्ट भेटले की दुुःखाचे कढ येतात िी वस्तुन्स्थशत तर सवांच्या 
अनुभवाचीच आिे. त्या प्रसरं्गी रतीला जी पुन्िा िोकाचा उमाळा आला, त्याच्या समथणनाथण काशलदासाने 
स्वजनस्य वह दुिःखमग्रतो वववृतिारवमवोपजायते । िे सवांच्या अनुभवाचे, सुप्रशसद्ध उद र्गार काढले आिेत. 
तेव्िा रशतशवलापात रसाला उर्गाचच पनु्िा पुन्िा भर आर्ला आिे, िे अशभनवरु्गप्ताचें शवधान, पटण्यासारखे 
नािी. त्याऐवजी उत्तररामचशरताच्या ३ ऱ्या अकंात रामाने कैक वळेा मून्च्छणत पडरे् िे लकवा वरे्ीसंिाराच्या 
६ व्या अंकात युशधशष्ठराने भीमाशवर्षयी पनु्िा पुन्िा िोक कररे् लकवा अन्य गं्रथातील यासारखेच उदािरर् 
देरे् इष्ट झाले असते असे वाटते. मात्र रशतशवलापामध्ये उमाळा आल्यानंतरच्या शवलापासाठी बरेच श्लोक 
खची ाातले आिेत. िा रशतशवलापात रसाचे पुनुः पुनुः उद्दीपन केले आिे, असे म्िर्ण्यामारे्ग 
अशभनवरु्गप्ताचंा अशभप्राय असावा. 
 
७) ऋग्वदेाच्या ७ व्या मंडलातील ५५ व्या सूतताच्या संदभात बृिदे्दवतेमध्ये पुढील कथा साशंर्गतली आिे :– 
वशसष्ठ िा एका रात्री रु्गपचूपपरे् वरुर्ाच्या ारात शिरला तेव्िा वरुर्ाच्या कुत्र्याने त्याच्यावर िल्ला केला 
असता त्या कुत्र्याला र्गप्प करण्यासाठी वशसष्ठाने ७–५५ या सूततातील मंत्र म्िटले. म्िर्ून वरुर्ाने 
वशसष्ठाला आपल्या पािाने जखडून टाकले. त्यानंतर वशसष्ठाने स्तुशत केल्यावर वरुर्ाने त्याला पािमुतत 
केले. याखेरीज अन्य कोर्त्यािी गं्रथात वशसष्ठाने केलेल्या पापाचा उल्लखे आढळत नािी. मात्र ‘वशसष्ठाशद’ 
यातील ‘आशद’ िद दाने शवश्वाशमत्राने कुत्र्याचे मासं भक्षर् केल्याचा प्रसंर्ग अशभनवरु्गप्तानंा अशभपे्रत असल्यास 
न कळे. पािा, नार्गानन्द, ४–१५. 
 
८) पािा, कुमारसंभवम्, ५–७५ या श्लोकाचा उत्तराधण :– अलोकसामान्यमवचन्त्यहेतुकं विषस्न्त 
मन्दाश्चवरतं महात्मनाम् । 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
ववववक्षते रसे लब्धप्रवतष्ठे तु ववरोवधनाम् । 
बाध्यानामङ् गभावं वा प्राप्तानामुस्क्तरच्छला   २०   



स्वसाम््या लब्धपवरपोषे तु ववववक्षते रसे ववरोवधना ं ववरोवधरसाङ् गाना ं बाध्यानामङ् गभावं वा 
प्राप्ताना ं सतामुस्क्तरदोषा । बाध्यत्वं वह ववरोवधना ं शक्यावभभवत्वे सवत नान्यथा । तथा च तेषामुस्क्तिः 
प्रस्तुतरसपवरपोषायवै सम्पद्यते । अङ् गभावं प्राप्ताना ंच तेषा ं ववरोवधत्वमेव वनवतगते । अङ् गभावप्रास्प्तर्तह 
तेषा ं स्वाभाववकी समारोपकृता वा । ति येषा ं नैसर्तगकी तेषा ं तावदुक्तावववरोध एव । यथा 
ववप्रलम्भशृङ गारे तदङ् गाना ं व्याध्यादीनाम् । तेषाञ्च तदङ् गानामेवादोषो नातदङ् गानाम् । तदङ् गत्वे च 
सम्भवत्यवप मरिस्योपन्यासो न ज्यायान् । आश्रयववच्छेदे रसस्यात्यन्तववच्छेदप्राप्तेिः । करुिस्य तु 
तथाववधे ववषये पवरपोषो भववष्ट्यतीवत चेत् – न; तस्याप्रस्तुतत्वात्, प्रस्तुतस्य च ववच्छेदात् । यि तु 
करुिरसस्यवै काव्याथगत्वं तिाववरोधिः । शृङ् गारे वा मरिस्यादीघगकालप्रत्यापवत्तसम्भव े
कदावचदुपवनबन्धो नात्यन्तववरोधी । दीघगकालप्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तरा प्रवाहववच्छेद 
एवेत्येवंववधेवतवृत्तोपवनबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कववना पवरहतगव्यम् । 

 
ति लब्धप्रवतष्ठे तु ववववक्षते रसे ववरोवधरसाङ्गाना ंबाध्यत्वेनोक्तावदोषो यथा– 
 
क्वाकायं शशलक्ष्मििः क्व च कुलं, भूयोऽवप दृ्येत सा? 
दोषािा ंप्रशमाय में श्रुतमहो कोपेऽवप कान्तं मुखम् । 
तक वक्षन्त्यपकल्मषािः कृतवधयिः? स्वप्नेऽवप सा दुलगभा 
चेतिः स्वास्थ्यमुपैवह, किः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यवत   
 
यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्वेता ं प्रवत प्रवृत्तवनभगरानुरागस्य वितीयमुवनकुमारोपदेशविगने । 

स्वाभाववक्यामङ्गमावप्राप्तावदोषो यथा– 
 
भ्रवममरवतमलसहृदयता ंप्रलय ंमूच्छां तमिः शरीरसादम् । 
मरिं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते ववष ंववयोवगनीनाम्   
 
इत्यादौ । समारोवपतायामप्यववरोधो यथा– ‘पाण्डुक्षामम्’ इत्यादौ । यथा वा– 

‘कोपात्कोमललोलबाहुलवतकापाशेन’ इत्यादौ । 
 
इय ं चाङ् गभावप्रास्प्तरन्या यदावधकावरकत्वात् प्रधान एकस्स्मन् वाक्याथे रसयोभावयोवा 

परस्परववरोवधनोिगयोरङ्गभावगमनं, तस्यामवप न दोषिः । यथोक्तम्– ‘वक्षप्तो हस्तावल्न’ इत्यादौ । कथं 
तिाववरोध इवत चेत्, ियोरवप–परत्वेन व्यवस्थानात् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
पर् अशभपे्रत रसाला एकदा का िवी तेवढी उत्कटता प्राप्त झाली, म्िर्जे मात्र शवरोधी रसाचंी अंरे्ग, 

त्या मुख्य रसाकडून जर बाशधत (म्िर्जे शवरोध करण्यास असमथण) िोऊ िकर्ारी असतील, लकवा त्यानंा 
मुख्य रसाचे उपकारकत्व देऊन ती समाशवष्ट केलेली असतील, तर त्यात कािीिीं दोर्ष नािी. ॥ २० ॥ 

 
पर् स्वतुःच्या साधनसामग्रीमुळे प्रस्तुत रसाचा पशरपोर्ष झाला, की मर्ग त्याच्या शवरोधकाचें (म्िर्जे 

शवरोधी रसाचं्या अंर्गाचें) वर्णन मुख्य रसाकडून ते जर बाशधत िोत असतील लकवा ते जर मुख्य रसाला 



उपकारक िोत असतील तर (ते वर्णन) शनदोर्ष िोय. ती शवरोधी अंरे्ग बाशधत िोरे् िे मुख्य रस त्यानंा 
शनन्ष्क्रय करून टाकू िकत असेल तरच सभंवते, एरवी नािी. आशर् अिा तऱ्िेने त्या शवरोधी रसाच्या अंर्गाचें 
वर्णन केल्यास ते (उलट) प्रस्तुत रसाच्या पशरपोर्षालाच कारर्ीभतू िोते. आशर् त्यानंा जर प्रस्तुत रसाचे 
अंर्गत्व प्राप्त िोत असेल तर त्या रसाला शवरोध करण्याचे त्याचें सामर्थयणच नािीसे िोते! कारर् त्याचें 
अंर्गभतू िोरे् िे दोन प्रकारानंी संभवते :– (१) ते अंर्गत्व नैसर्मर्गकपरे्च असरे्, लकवा (२) ते 
कशवकल्पनेमुळे त्याचं्या शठकार्ी उत्पन्न िोरे्. त्यापंैकी ज्याचें अंर्गत्व नैसर्मर्गकपरे् असते, त्याचें प्रशतपादन िे 
तर शवरोधी िोतच नािी. उदा. शवप्रलंभिृरं्गार िा रस प्रस्तुत असताना त्याची व्याशध वर्गैरे जी अंरे्ग करुर् 
रसाचीिी नैसशर्गक अंरे्ग असतील त्याचेंच वर्णन शनदोर्ष िोते. ¹ त्यािूंन इतर अंर्गाचें (म्िर्जे 
शवप्रलंभिृरं्गाराची अंरे्ग नसर्ाऱ्या करुर् रसाच्या अंर्गाचें) सुद्धा वर्णन कररे् िा दोर्षच िोईल. आशर् ‘मरर् 
¹अ’ िे शवप्रलंभाचे अंर्ग म्िर्नू संभवत असले, तरी त्याचा (शवप्रलंभिृरं्गारात) समाविे कररे् प्रिस्त नािी. 
कारर् आश्रय तुटल्यावर (शवप्रलंभिृरं्गार) रसदेखील पूर्णतया नष्ट िोण्याचा प्रसंर्ग ओढवले. ² आशर् ‘अिा 
उदािरर्ात, (शवप्रलंभिृरं्गाररस नष्ट झाला तरी) करुर् रसाचा पशरपोर्ष िोईलच की!’ असे जर तुमचे 
म्िर्रे् असेल तर ते बरोबर नािी. कारर् अिा उदािरर्ात करुर्रस िा अप्रस्तुत असून प्रस्तुत असलेल्या 
शवप्रलंभिृरं्गाररसाचा समूळ नाि झालेला असतो. मात्र ज्या काव्यातला मुख्य शवर्षय करुर्रस िाच असेल, 
तेथे (‘मरर्ा’चा समाविे कररे्) सदोर्ष नािी. लकवा शवप्रलंभिृरं्गारातदेखील थोड्याच काळानंतर मृत 
व्यततीची पनुभटे िोरे् संभवनीय असले, तर मरर्ाचािी एखादेवळेी उल्लखे कररे् अर्गदीच शवरोधी िोईल 
असे नािी. पर् दीाणकाळानंतरच मृत व्यन्तत पुन्ि भेटण्याचा संभव असल्यास माप्र त्या शवप्रलंभ िृरं्गाराचा 
प्रवाि मध्ये तुटल्यासारखाच िोतो, म्िर्ून रसाशभव्यन्तत कररे् िे मुख्य उशद्दष्ट असलेल्या कवीने अिा 
तऱ्िेचा (मरर्ाचा) वृत्तान्त शवप्रलंभिृरं्गारात समाशवष्ट कररे् (िे मूळ ग्रन्थाला धरून असले तरी) टाळाव.े 

 
त्यापंैकी प्रस्तुत रसाला परेुिी उत्कटता प्राप्त झाली असल्याने शवरोधी रसाची अंरे्ग प्रस्तुत 

रसाकडून बाशधत िोतील अिा रीतीने त्याचंा समाविे केल्यास तो शनदोर्ष िोतो याचे उदािरर् पढुीलप्रमारे् 
:– 

 
“कोठे िे अश्लाघ्य कृत्य आशर् कोठे चदं्रापासून उत्पन्न झालेला विं? ती पनु्िा देखील शदसेल का? 

मी जो िास्राभ्यास केला, तो अशनष्ट प्रवृत्तींना दडपून टाकण्यासाठी िोता! ती रार्गावली तरी शतचे मुख शकती 
सुंदर शदसत िोते! आपले पाप नािीसे केलेली कृतशनियी (थोर) मार्से काय म्िर्तील? ती 
स्वप्नातदेखील भेटरे् अितय आिे. (माझ्या) मना, िातं िो. कोर्ा भाग्यिाली तरुर्ाला शतचे अधरपान ²अ 
करायला शमळेल बरे?” 

 
लकवा जसे मिाश्वेतेसंबधंी पुंडरीकाला उत्कट पे्रम वाटू लार्गले असताना दुसऱ्या ऋशर्षकुमाराने 

(कलपजलाने) त्याला केलेल्या ³ उपदेिाचे वळेी. 
 
शवरोधी रसाची अंरे्ग नैसर्मर्गकपरे्च प्रस्तुत रसाची अंरे्ग िोऊ िकल्यामुळे कोर्तािी दोर्ष उत्पन्न िोत 

नािी, याचे उदािरर् :— 
 
‘मेारूपी सपापासून उत्पन्न िोर्ारे शवर्ष (१. पार्ी, २. जिर) िे शवरशिर्ींना चक्कर येरे्, किातच 

र्गोडी न वाटरे्, अंतुःकरर्ास बशधरता येरे्, डोळ्यापंुढे अंधेरी, रंु्गर्गी, बेिुद्धी, िरीराला ग्लाशन येरे् आशर् 
मरर् असे पशरर्ाम जबरदस्तीने भोर्गावयास लावते. ⁴ 



अिा सारख्या शठकार्ी. (अरं्गत्व) कृशत्रम म्िर्जे कशवकन्ल्पत असतानासुद्धा कोर्तािी दोर्ष उत्पन्न 
िोत नािी, याचे उदािरर्– 

 
‘तुझे शफकट, क्षीर् झालेले मुख’....इत्याशद पद्य. लकवा जसे :– 
 
‘शप्रयेने रार्गावनू सायंकाळी मशैत्रर्ींच्या देखत’...इत्याशद पद्य. ⁵ 
 
शवरोधी रसाचे अंर्ग िे प्रस्तुत रसाचे अंर्ग िोण्याचा आर्खी एक प्रकार असा :– वातयात प्रस्तुत 

असल्यामुळे एक अथण मुख्य असताना परस्परशवरोधी असर्ारे दोन रस लकवा दोन भाव त्या मुख्य 
वातयाथाची अंरे्ग म्िर्ून समाशवष्ट केल्यास त्यातिी मुळींच दोर्ष नािी. जसे ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध 
केलेल्या शप्रयकराप्रमारे्...’ इ. उदािरर्ाचे वळेी ⁶ साशंर्गतले, त्याप्रमारे्. ‘त्या उदािरर्ात शवरोध कसा 
काय नािी?’ असे शवचाराल, तर ते दोनिी शतसऱ्याची अंरे्ग म्िर्ून तेथे समाशवष्ट केली आिेत िे आमचे 
उत्तर. 

 
लोचनम् 

 
एवं ववरोवधना ं पवरहारे सामान्येनोक्ते प्रवतप्रसव ं वनयतववषयमाहववववक्षत इवत । बाध्यानावमवत । 

बाध्यत्वावभप्रायेिाङ्गत्वावभप्रायेि वेत्यथगिः । अच्छला वनदोषेत्यथगिः । बाध्यत्वावभप्राय ंव्याचष्टे - बाध्यत्वं हीवत 
। अङ्गभावावभप्रायमुभयथा व्याचष्टे । ति प्रथमं स्वाभाववकप्रकारं वनरूपयवत तदङ्गानावमवत । 
वनरपेक्षभावतया सापेक्षभावववप्रलम्भशृङ्गारववरोवधन्यवप करुिे ये व्याध्यादयस्सवगथाङ्गत्वेन दृष्टािः, तेषावमवत 
। ते वह करुिे भवन्त्येव त एव च भवन्तीवत । शृङ्गारे तु भवन्त्येव नावप त एवेवत । अतदङ्गानावमवत । 
यथालस्यौ््यजुगुप्सानावमत्यथगिः । तदङ्गत्वे चेवत । ‘सवग एव शृङ्गारे व्यवभचावरि’ इत्युक्तत्वावदवत भाविः । 
आश्रयस्य स्रीपुरुषान्यतरस्यावधष्ठानस्यापाये रवतरेवोस्च्छदे्यत, तस्या 
जीववतसवगस्वावभमानरूपत्वनेोभयावधष्ठानत्वात् । 

 
प्रस्तुतस्येवत । ववप्रलम्भस्येत्यथगिः । काव्याथगत्ववमवत । प्रस्तुतत्ववमत्यथगिः । नन्वेवं सवग एव 

व्यवभचावरि इवत ववघवितवमत्याशङ्गक्याहशृङ्गारे वेवत । अदीघगकाले यि मरिे ववश्रास्न्तपदबन्ध एव 
नोत्पद्यते तिास्य व्यवभचावरत्वम् । कदावचवदवत । यवद तादृशीं भतङ्ग घिवयतंु सुकवेिः कौशलं भववत । यथ– 

 
तीथे तोयव्यवतकरभवे जह् नुकन्यासरय्वो- 
देहन्यासादमरगिनालेख्यमासाद्य सद्यिः । 
पूवाकारावधकचतुरया सङ् गतिः कान्तयासौ 
लीलागारेण्वरमत पुननगन्दना्यन्तरेषु   
 
अि स्रुतिैव रत्यङ्गता मरिस्य । अत एव सुकववना मरिे पदबन्धमािं न कृतम्, 

अनूद्यमानत्वेनैवोपवनबन्धनात् । पदबन्धवनवेशे तु सवगथा शोकोदय एवावतपवरवमतकालप्रत्यापवत्तलाभेऽवप । 
 
अथ दूरपरामशगकसहृदयसामावजकावभप्रायेि मरिस्यादीघगकालप्रत्यापत्तरेङ्गतोच्यते, हन्त 

तापसवत्सराजेऽवप यौगन्धरायिावदनीवतमागाकिगनसंस्कृतमतीना ं वासवदत्तामरिबुदे्धरेवाभावात् 



करुिस्य नामावप न स्यावदत्यलमवान्तेरि बहुना । तस्माद्दीघगकालताि पदबन्धलाभ एवेवत मन्तव्यम् । एवं 
नैसर्तगकाङ्गता व्याख्याता । समारोवपतत्वे तविपरीतेत्यथगलब्धत्वात् स्वकण्ठेन न व्याख्याता । 

 
एवं प्रकारिय ंव्याख्याय क्रमेिोदाहरवत - तिेत्यावदना । क्वाकायगवमवत । ववतकग  औत्सुक्येन, मवतिः 

स्मृत्या, शङ्का दैन्येन, धृवतवश्चन्तया च बाध्यते । एति वितीयोद्योतार्भ एवोक्तमस्मावभिः । वितीयेवत । 
ववपक्षीभूतवैरा्यववभावाद्यवधारिेऽवप ह्यशक्यववच्छेदत्वे न दार्ढ्गमेवानुरागस्योक्तं भवतीवत भाविः । 
समारोवपतायावमवत । अङ्गभावप्राप्तावववत शेषिः । 

 
पाण्डुक्षामं वक्िं हृदय ंसरसं तवालसं च वपुिः । 
आवेदयवत वनतान्तं के्षवियरोगं सवख हृदन्तिः   
 
अि करुिोवचतो व्यावधिः श्लेषभङ्ग्या स्थावपतिः । कोपावदवत बद्ध्वेवत हन्यत इवत रौिानुभावानां 

रूपकबलादारोवपताना ंतदवनवाहादेवाङ्गत्वम् । ति पूवगमेवोक्तं ‘नावतवनवगहिैवषता’ इत्यिान्तरे । अन्येवत । 
चतुथोऽय ं प्रकार इत्यथगिः । पूवं वह ववरोवधनिः प्रस्तुतरसान्तरेऽङ्गतोक्ता, अधुना तु 
ियोर्तवरोवधनोवगस्त्वन्तरेऽङ्गभाव इवत शेषिः । वक्षप्त इवत । व्याख्यातमेतत् ‘प्रधानेऽन्यि वाक्याथे’ इत्यि । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् प्रस्तुत रसाला शवरोधी र्गोष्टी किा टाळाव्या याबाबत (१८ व्या काशरकेत) सवणसामान्य 

शनयम सारं्गनू झाल्यावर शवशिष्ट प्रसंर्गी या शनयमाला अपवाद कसे असतात िे ‘पर् अशभपे्रत रसाला’ इ. 
काशरकेने साशंर्गतले जात आिे. ‘बाशधत िोऊ िकर्ारी –’ त्यानंा बाशधत करण्याच्या उदे्दिाने लकवा त्यानंा 
मुख्य रसाचे अंर्गत्व देण्याच्या उदे्दिाने (ती समाशवष्ट केली तर) असा अथण. अच्छला– दोर्षरशित, असा 
अथग. ‘बाशधत िोऊ िकर्ारी’ याचे शववरर् ‘ती शवरोधी अंरे्ग बाशधत िोरे्’ इ. िद दानंी केले जात आिे. 
‘अंर्गत्व देऊन’ याचे शववरर् वृशत्तकार दोन प्रकारानंी कशरतात. त्यापंैकी पशिल्याने स्वाभाशवक अंर्गत्वाचे 
शववरर् ते ‘त्याची व्याशध वर्गरेै जी अंर्ग करुर् रसाचीिी नैसर्मर्गक अंरे्ग असतील’ इ. िद दानंी कशरतात. शप्रय 
व्यततीच्या पनुभटेीची ज्यात आिा असते अिा शवप्रलंभ िृरं्गाराच्या शवरुद्ध असलेल्या म्िर्जे ज्यात 
पुनभटेीची आिा नसते अिा करुर् रसाच्या शचत्रर्ाचे वळेी त्या (शवप्रलंभिृरं्गार) रसाची व्याशध वरै्गरे जी 
अंरे्ग नेिमीच असताना आढळतात⁷, त्याचेंच (वर्णन कररे्) असा अथण कारर् ती (व्याध्याशद अंरे्ग) 
करुर्रसातच नेिमी असतातच आशर् तीच शवशिष्ट अंरे्ग करुर् रसात असलेली शदसतात. (इतर अंरे्ग शदसत 
नािीत). मात्र शवप्रलंभ िृरं्गारात ती व्याध्याशद अंरे्ग असतातच, पर् तीच तेवढी शवप्रलंभिृरं्गारात असतात 
असे नािी.⁸ ‘त्यािून इतर अंर्गाचें म्िर्जे शवप्रलंभिृरं्गाराचीिी अंरे्ग नसलेल्या अंर्गाचें उदा.– आलस्य, 
उग्रपर्ा, जुरु्गप्सा (शतटकारा) याचें असा अथण. ‘आशर् मरर् िे शवप्रलंभाचे अंर्ग–’ ‘सवणच व्यशभचाशरभाव िे 
िृरं्गार रसाला अंर्गभतू िोऊ िकतात’ असे भरतमुनींनी ⁹ म्िटले असल्यामुळे िा भावाथण. ‘आश्रय’ म्िर्जे 
रतीचा आधारच असलेली स्री व पुरुर्ष या दोिोंपकैी एकाचा नाि झाला असताना रशतभावच मुळासकट 
उखडून शनाेल, कारर् स्री व पुरुर्ष यानंी एकमेकानंा आपले जीशवतसवणस्व मानरे् िेच रशतभावाचे स्वरूप 
असल्याने तो रशतभाव दोााचं्यािी आधाराने रािर्ारा असतो. ‘प्रस्तुत’ रसाचा म्िर्जे शवप्रलंभ िृरं्गाररसाचा 
(नाि झालेला असल्याने) कसा अथण. मुख्य शवर्षय म्िर्जे प्रस्तुत शवर्षय. “पर् काय िो, असे असल्यास 
‘सवणच व्यशभचाशरभाव िृरं्गारात असू िकतात’ या भरतमुनींच्या म्िर्ण्याला बाध येतो ¹⁰” अिी िकंा लक्षात 
ाेऊन वृशत्तकार शतला ‘लकवा िृरं्गारातदेखील’ इ. वातयाने उत्तर देतात. ज्या उदािरर्ात मरर् िी अवस्था 



फार काळ शटकत नािी (व लवकरच नायकनाशयकाचंा समार्गम िोतो) आशर् जेथे कशव िा मरर्ाचे वर्णन 
शवस्ताराने करीत बसत नािी, तेथे ‘मरर्’ िा िृरं्गाराचा व्यशभचाशरभाव िोऊ िकेल. ‘एखादे वळेी’ जर थोर 
कवीच्या अंर्गी त्या प्रकारे ¹¹ वर्णन करण्याचे कौिल्य असेल तर, जसे :– 

 
र्गंर्गा आशर् सरयू याचं्या जलप्रवािाचं्या संर्गमामुळे शनमार् झालेल्या तीथात म्िर्जे पशवत्र शठकार्ी 

देि ठेवनू तो लरे्गच देवापंकैी एक म्िर्ून मान्यता पावला व पूवीच्या रूपापेक्षा अशधक आकर्षणक रूप प्राप्त 
झालेल्या ¹² आपल्या शप्रय पत्नीिी त्याचे पुनमीलन िोऊन तो शतजबरोबर नंदनवनातील क्रीडार्गृिामंध्ये 
शविार करू लार्गला. ¹³ 

 
या श्लोकात मरर् िे नंतरच्या काळातील अजाच्या रतीचे अंर्गच ¹⁴ झाले आिे िी र्गोष्ट स्पष्टच आिे. 

म्िर्ूनच िा श्रेष्ठ कशव ‘मरर्’ या अवस्थेवर मुळीच रेंर्गाळला नािी, ¹⁴अ तर त्याचा उल्लखे त्याने 
अनुवादरूपानेच (म्िर्जे केवळ जाताजाताच) केला आिे. (अज राजाच्या) मरर्ाचे त्याने अशधक वर्णन 
केले असते, तर अर्गदी थोड्या वळेाने त्याला शप्रय पत्नीचा जरी पनु्िा लाभ झाला असला, तरीिी 
वाचकाचं्या मनात शनशितपरे् िोकाचा उदय झाला असता. 

 
यावर रशसक वाचक िा दुरूनच ¹⁵ काव्याचा आस्वाद ाेत असल्यामुळे व त्याला अज व इंदुमती 

याचें पनुमीलन जरी दीाण काळानंतर झाले असते तरी त्या वाचकाला ते फार थोड्याच काळानंतर 
झाल्यासारखे वाटले असते, म्िर्ून ‘मरर्’ िे शवप्रलंभरतीचे अंर्गच िोय असे म्िर्रे् असेल, तर मर्ग 
‘तापसवत्सराजा’ तिी योर्गधंरायर् वर्गैरे अमात्याचं्या राजनैशतक बेताचें वर्णन कानावंर पडून (रशसक 
पे्रक्षकाचं्या मनाला वासवदत्ता व उदयन याचें पुनमीलन िोर्ार याची पूर्ण जार्ीव झाली असल्यामुळे) 
वासवदत्ता मृत्यु पावली आिे असे रशसक पे्रक्षकानंा वाटतच नािी, व म्िर्ून तेथे त्याचं्या दृष्टीने करुर् रसाचे 
नावदेखील उरर्ार नािी. ¹⁶ तेव्िा आता अवातंर र्गोष्टीची चचा पुरे. म्िर्ून प्रस्तुत संदभात ‘दीाणकाळ 
शटकर्ारे (मरर्)’ या िद दाचंा अथण ‘कवीने त्याचे शवस्ताराने वर्णन केलेले असरे्’ असाच समजावा. ¹⁷ अिा 
रीतीने शवरोधी भाव िे प्रस्तुत स्थाशयभावाचे नैसर्मर्गकपरे् अंर्ग कसे िोऊ ¹⁸ िकतात, याचे शववरर् केले. त्या 
भावाचं्या शठकार्ी शवरोधी रसाचे अंर्गत्व िे जेव्िा कशवकल्पनेमुळे म्िर्जे (कृशत्रमपरे्) शनमार् िोते, तेव्िा 
वर (नैसर्मर्गक अंर्गाचें) जे शववरर् केले, त्याच्या उलट पशरन्स्थशत असते असे (तकाने) समजून येत 
असल्याने कृशत्रमपरे् प्राप्त िोर्ाऱ्या अंर्गत्वाचे स्वरूप वृशत्तकारानंी स्वतुःच्या िद दानंी वर्णन करून साशंर्गतले 
नािी. 

 
अिा रीतीने शवरोधी रसाच्या अंर्गाचंा समाविे (दोर्ष टाळून) तीन प्रकारानंी कसा करता येईल याचे 

शववरर् केल्यावर वृशत्तकार ‘त्यापंैकी प्रस्तुत रसाला’ इ. िद दानंी त्या प्रकाराचंी क्रमाने उदािररे् देतात. 
‘कोठे िे अश्लाघ्य कृत्य’ यात (१ ल्या ओळीत) औत्सुतयाने शवतकाचा, (२ ऱ्या ओळीत) स्मृतीने मतीचा, (३ 
ऱ्या ओळीत) दैन्याने िकेंचा आशर् (४ र्थया ओळीत) लचतेने धृतीचा बाध िोत आिे. आशर् िे आम्िी दुसऱ्या 
उद द्योताच्या प्रारंभीच साशंर्गतले आिे. ¹⁹ ‘दुसऱ्या ऋशर्षकुमाराने’ इ.– (शवप्रलंभिृरं्गाराला) शवरोधी 
असर्ाऱ्या वैराग्याच्या शवभाव वरै्गरेंचा बोध िोत असला तरी त्यामुंळे पुंडरीकाच्या मनातील शवप्रलंभरशत दूर 
िोरे् अितय असल्याने त्या रतीची दृढताच सूशचत केली रे्गली आिे, ²⁰ असा आिय. ‘कशवकन्ल्पत 
असताना’ यापूवी ‘अंर्गत्व’ या िद दाची भर ाालून वातयाचा अथण पूर्ण करावा. 

 



‘िे सखे, तुझा िा शफकट व क्षीर् झालेला चेिरा, चंदनरसाचा लेप लावलेले हृदय आशर् 
सुस्तावलेले िरीर िी शचन्िे तुझ्या अतंुःकरर्ामध्ये के्षशत्रय रोर्ग शवकोपाला रे्गला आिे, िे सूशचत करीत 
आिेत. ²¹ या उदािरर्ात करुर् रसाचे व्याशध (म्िर्जे सरसहृदययुतत असाध्य रोर्ग) िे अंर्ग द्व्यथी 
िद दाचंा ²² उपयोर्ग करून (शवप्रलंभ िृरं्गारावर) (कृशत्रमपरे्) लादले आिे. ²³ 

 
‘रार्गावनू’, ‘बाधूंन’, ‘बडवीत राशिली’ िे (वस्तुतुः) रौद्र रसाचे अनुभाव आिेत, ²⁴ पर् 

ईष्याशवप्रलंभरतीवर त्या अनुभावाचंा आरोप कवीने येथे रूपकाच्या सामर्थयाने केला असल्यामुळे व ते रूपक 
कवीने पूर्ण न कशरता मध्येच सोडून शदले असल्यामुळे ते अनुभाव प्रस्तुत असलेल्या शवप्रलंभ िृरं्गाराचे अंर्ग 
िोत आिेत. आशर् िी र्गोष्ट पूवीच (प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘िृरं्गारध्वनीत रूपकाशद अलंकार ाालताना 
दक्षता घ्यावयास िवी’” वरील) ‘त्याचंा वाजवीपेक्षा जास्त शवचार करण्याची इच्छा बाळर्गू नये’ या १८ व्या 
काशरकेच्या अंिाच्या (प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘ती दक्षता म्िर्जे ४) रसपशरपोर्षाला शवघ्न करर्ारा 
अलंकाराचंा अशतशवस्तार टाळावा वरील) शववरर्ात साशंर्गतली रे्गली आिे. ‘आर्खी एक प्रकार’ – िा 
चवथा ²⁵ प्रकार िोय, असा अथण. कारर् पूवी शवरोधी रसाची अंरे्ग प्रस्तुत रसाला कोर्कोर्त्या पद्धतीने 
उपकारक िोऊ िकतात ते साशंर्गतले, तर आता परस्परशवरोधी असे दोन भाव शतसऱ्याच र्गोष्टीची (म्िर्जे 
प्रस्तुत वातयाथाची) अंरे्ग किी िोतात िे दाखशवले जात आिे, िे तात्पयण. ‘शप्रयेचा नुकताच’ इ. – या 
श्लोकाचे शववरर् पूवीं (प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकाराचे दोन प्रकार - २) संकीर्ण’ व ‘वस्तुतुः 
रसध्वशन िाच आत्मा व अलंकायण’ वर) ‘पर् ज्या काव्यात दुसराच’ इ. काशरकेच्या स्पष्टीकरर्ाचे वळेी केले 
आिे. 

 
िीपा 
 
१) आलंबन–शवभावाचा जर कायमचा नाि झाला असेल, तरच तेथे करुर्रस संभवतो. तसा नाि न िोता 
पुनभटेीची ितयता असेल, तर तेथे शवप्रलंभिृरं्गार संभवले. आलंबन–शवभावाचा कायमचा नाि िोरे् व 
पुनभटेीची ितयता असरे् या दोन र्गोष्टी एकाच वळेी संभवत नािीत, म्िर्ून िे दोन रस परस्परशवरोधी 
मानले आिेत. मात्र व्याशध वरै्गरे कािी अंरे्ग शवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् या दोन्िी रसानंा साधारर् आिेत. 
 
१ अ) ‘मरर्’ याचा अथण प्रत्यक्ष मृत्यू न ाेता ‘मरर् येर्ार अिी भावना’ असा घ्यावा, असे अशभनवरु्गप्तानंी 
अन्य मत, म्िर्ून अशभनवभारतीत (रसभावशवचार, पृ. २५०–२५१ येथे) उल्लशेखले आिे. 
 
२) आश्रय म्िर्जे नायक लकवा नाशयका यापंकैी एकाचा नाि झाल्यास रशतभावच नष्ट िोईल, कारर् 
स्रीपुरुर्षानंी एकमेकानंा आपले जीशवतसवणस्व मानरे् असे रतीचे स्वरूप असल्यामुळे रशत िी त्या उभयताचं्या 
शठकार्ी असते. 
 
२अ) काव्यप्रकाि, उल्लास ४, पृ. १२६ (झळकीकर आवृशत्त) येथे पास्यवत या ऐवजी असा धास्यवत पाठ 
आिे. 
 
३) कादम्बरी, पीटसणनची आवृशत्त, पृ. १४६. 
 



४) या उदािरर्ातील चक्कर येरे् वर्गैरे अनुभाव करुर् रसाचे असले, तरी ते शवप्रलंभाचेिी असू िकतात, 
म्िर्ून त्याचं्या शठकार्ी शवप्रलंभाचे ‘नैसर्मर्गक’ अंर्गत्व आिे. येथे श्लेर्ष या कृशत्रम उपायाचा वापर करावा 
लार्गला नसल्याने कृशत्रमपर्ा आलेला नािी. 
 
५) या श्लोकात ‘रार्गावनू’, ‘बाधूंन,’ बडवीतच राशिली’, इ. रौद्ररसाचे अनुभाव रूपकाच्या सामर्थयानेच 
कृशत्रमपरे् आर्ले आिेत. त्या रूपकाचा शवस्तार न केल्यानेच ते अनुभाव शवप्रलंभाचे अंर्ग झाले आिेत. 
अिा रीतीने ‘तुझे शफकट...’ इ. उदािरर्ात श्लेर्षाचा व या म्िर्जे ‘शप्रयेने रार्गावनू...’ इ. उदािरर्ात 
रूपकाचा वापर करून अंर्गत्व साधले आिे. 
 
६) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकाराचे दोन प्रकार - २) संकीर्ण’”. 
 
७) िे शववरर् शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रसाची अंरे्गसुद्धा मुख्य रसाला कोर्कोर्ती दक्षता ाेतल्यास 
बाधक िोत नािीत याचे शववरर्’” वरील तदङ्गानाम् या िद दाचे आिे. जी अंरे्ग शवप्रलंभिृङ्गार व करुर् या 
दोन्िी रसानंा साधारर् असतील त्या अंर्गाचंा समाविे (शवप्रलंभ िृरं्गाराच्या शचत्रर्ाचे वळेी करावा) असा 
अथण. इतर अंरे्ग म्िर्जे जी या उभय रसानंा साधारर् नसतील अिी. म्िर्जे केवळ करुर् रसाचीच अंरे्ग. 
 
८) नाट्यिास्र, अध्याय ६ मध्ये शवप्रलंभ व करुर् याचंी जी अंरे्ग साशंर्गतली आिेत, त्यापंकैी दोन्िी रसानंा 
साधारर् असलेली अंरे्ग पुढीलप्रमारे् :– शनवेद, ग्लाशन, औत्सुतय, लचता, जाड्य, श्रम, व्याशध, उन्माद, 
अपस्मार व मरर्. केवळ शवप्रलंभ िृरं्गारामध्ये आढळर्ारी अंरे्ग म्िर्जे िकंा, असूया, शनद्रा, सुप्त, स्वप्न इ. 
आशर् केवळ करुर् रसामध्ये आढळर्ारी आवरे्ग, भ्रम, मोि, भय, शवर्षाद, दैन्य, त्रास, आलस्य, स्तंभ, 
वपेथु, वैवण्यण, अश्रु इ. 
 
९) भरतमुनींच्या नाट्यिास्र, अध्याय ६ मध्ये (पािा, रसभावाशवचार, कंर्गले आवृशत्त पृ. २४८) 
व्यवभचावरिश्चास्य आलस्यौ््यजुगुप्सावज्यािः असे म्िटले आिे. त्यावरून (िे तीन व्यशभचाशरभाव सोडून) 
इतर सवण व्यशभचाशरभाव िृरं्गार रसाला अंर्गभतू िोऊ िकतात असा अशभनवरु्गप्तानंी शनष्कर्षण काढला आिे. 
 
१०) आलस्य, औग्ऱ्य व जुरु्गप्सा िेच व्यशभचाशरभाव भरतानंी िृरं्गाररसात वज्यण म्िर्ून साशंर्गतले आिेत 
त्यातं मरर्ाचा अतंभाव नािी. 
 
११) त्या प्रकारे म्िर्जे मरर्ाची अवस्था फार काळ न शटकशवता पुनभटेीचा प्रसंर्ग आपल्या प्रशतभासामर्थयाने 
शनमार् करून. 
 
१२) मशल्लनाथाने अवधकचतुरया याऐवजी अवधकतररुचा असा पाठ ाेऊन शववरर् केले आिे. ‘चतुर’ या 
शविरे्षर्ाचा ‘सुंदर’ लकवा ‘आकर्षणक’ िा अथण आपटे याचं्या कोिात नमूद केलेला आिे. 
 
१३) राुविं, ८–९५. 
 
१४) म्िर्जे नंतर लाभलेल्या इंदुमतीसमार्गमाचे एक साधन म्िर्ून कवीने अजाच्या देिन्यासाचा केवळ 
एका िद दातच उल्लखे केला आिे. 



१४अ) यासारखाच आिय अशभनवभारतीमध्ये (रसभावशवचार, पृ. २५०) अशभनवरु्गप्तानंी प्रकट केला आिे. 
 
१५) म्िर्जे काव्यातील प्रत्यक्ष ाटनेपासून वाचक िा कालदृष्ट्या व स्थलदृष्ट्यािी शकतीतरी दूर अंतरावर 
असतो. त्यामुळे दोन ाटनामंधील प्रत्यक्षात असलेल्या कालदृष्ट्या व देिदृष्ट्या मोा ा असलेल्या 
अंतराचा वाचकाला संकोच झालासा वाटतो. 
 
१६) अशभनवरु्गप्ताचं्या या म्िर्ण्याचे तात्पयण असे की, या श्लोकातून वाचकाला शवप्रलंभरतीची प्रतीशत येते 
याचे कारर् कवीने अजाच्या मरर्ाची ाटना फारच सकें्षपाने शनदेशिली आिे, िे िोय.ती ाटना त्याने 
शवस्ताराने वर्मर्ली असती, तर वाचकानंा करुर् रसाची प्रतीशत आली असती. वाचकानंा िी शवप्रलंभ–
रतीची प्रतीशत िोते, ती मूळ ाटनेपासून वाचक िे दूर अंतरावर असल्यामुळे त्यानंा मरर्ानंतरचे पनुमीलन 
लवकर झाल्यासारखे वाटते म्िर्ून नव्िे, तर कवीने ‘मरर्’ या ाटनेचा अशतिय संके्षपाने उल्लखे केला 
आिे म्िर्ूनच. तसेच ‘तापसवत्सराजा’ मध्ये उदयन व वासवदत्ता याचें पुनमीलन िोर्ार याची वाचकानंा 
जरी आधी कल्पना आलेली असली, तरी त्यामुळे त्यानंा उदयनाच्या िोकाची प्रतीशत िोत नािी असे नािी 
त्या िोकाची त्यानंा उत्कटत्वाने प्रतीशत शठकशठकार्ी िोते याचे कारर् उदयनाचा िोक कवीने 
सशवस्तरपरे् व प्रभावीपरे् वर्मर्ला आिे िेच िोय. पुढे कािी आवृशत्त, पृ. ४९८ वरील वृत्तीत ‘अपारे 
काव्यसंसारे कववरेव प्रजापवतिः । यथास्मै रोचते ववश्व ं तथेदं पवरवतगते ।’ िा जो श्लोक आला आिे, 
त्यामुळेिी कवीच्या वर्णनकौिल्यावरच रसप्रतीशत िोरे् अवलंबून असते िाच मुद्दा बळकट िोतो. 
 
१७) तसेच ‘दीाणकाळ न शटकर्ारे मरर्’ म्िर्जे कवीने मरर्ाचे वर्णन झटकन आवरते ाेतलेले असरे्. 
 
१८) नैसर्मर्गकपरे् अंर्ग िोरे् म्िर्जे ते भाव दोन्िी रसानंा साधारर् असरे्. 
 
१९) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘भावोदय, भावप्रिम, भावसशंध व भाविबल’”. 
 
२०) म्िर्जे या शठकार्ी शवप्रलंभ रतीची अंरे्ग िी शनवेदाच्या अंर्गाचंी बाधक िोतात. लोचनातील ‘वैराग्य’ िा 
िद द िातं रसाच्या ‘शनवेद’ या स्थाशयभावाच्या अथाने वापरला आिे. 
 
२१) िे पद्य पे्रमशवह्वल नाशयकेला उदे्दिून शतच्या मशैत्रर्ीनें म्िटले आिे. या संदभाला अनुलक्षून ‘के्षशत्रय रोर्ग’ 
याचा अथण ‘प्रीतीचा रोर्ग’ असा करावयाचा. ‘के्षशत्रय’ यातील ‘के्षि’ या िद दाचा अथण ‘स्री’ लकवा ‘पत्नी’ असा 
आिे. त्याला मत्वथी ‘इय’ िा प्रत्यय लावल्याने ‘के्षशत्रय’याचा ‘ज्याला पत्नी आिे असा पुरुर्ष’ असा अथण 
िोतो, अिा पुरुर्षावर नाशयकेचे पे्रम जडले असल्यामुळे शतला के्षशत्रय रोर्ग म्िर्जे के्षशत्रय पुरुर्षावरील 
प्रीतीमुळे उद भवलेला रोर्ग जडला आिे असे म्िटले आिे. 
 
२२) ‘के्षविय’ या िद दाचा दुसरा अथण ‘असाध्य रोर्ग’ असा आिे. पािा. अष्टाध्यायीमधील के्षवियच् परके्षिे 
वचवकत्स्यिः । (५–२–९२) िे सूत्र, परके्षिे वचवकत्स्यिः म्िर्जे ज्याचे शनवारर् याच देिी (के्षत्र = देि) कररे् 
ितय नािी, दुसरा देि प्राप्त िोण्याचे वळेी म्िर्जे मृत्यूनंतरच ज्याचे शनवारर् कशरता येईल असा. या 
उदािरर्ातील ‘सरस’ या िद दाचा दुसरा अथण ‘अन्नरसयुतत’ म्िर्जे अन्नाचे पचन नीट न झाल्यामुळे कच्चा 
अन्नरस ज्याच्यात शमसळला आिे असे (हृदय). 
 



२३) या उदािरर्ात शवप्रलंभरशत िा स्थाशयभाव प्रस्तुत आिे. या पद्यात वर्मर्लेली शफकट, क्षीर् झालेला 
चेिरा आशर् सुस्तावलेले िरीर िी अंरे्ग (म्िर्जे अनुभाव) शवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् या दोिोंनािी साधारर् 
आिेत. म्िर्जे या अंर्गाचं्या बाबतीतले साम्य िे नैसर्मर्गक, स्वाभाशवक आिे, पर् ‘सरस’ हृदय व ‘के्षशत्रय’ 
रोर्ग िे िद द मात्र या दोन रसाचें बाबतीत वरे्गवरे्गळ्या अथाने घ्यावयाचे आिेत. म्िर्जे या दोन लक्षर्ामंधील 
साम्य िे केवळ श्लेर्षावर अधारलेले, अतएव कृशत्रम आिे. 
 
२४) िा संपूर्ण श्लोक प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘ती दक्षता म्िर्जे – ४) रसपशरपोर्षाला शवघ्न करर्ारा 
अलंकाराचंा अशतशवस्तार टाळावा’” वर आला आिे. रार्गावरे्, बाधंरे्, व बडशवरे् िे वस्तुतुः रौद्राचे अनुभाव 
आिेत असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात, पर् ते ईष्याशवप्रलंभाचे बाबतीतिी असू िकतात. म्िर्जे िे अनुभाव 
उभयरससाधारर् असल्यामुळे ते शवप्रलंभाचे कृशत्रमपरे् अंर्ग िोतात असे नसून स्वाभाशवकपरे्च िोतात असे 
आम्िास वाटते. 
 
२५) (१) शवरोधी रस प्रस्तुत रसाकडून बाशधत िोरे्, (२) शवरोधी रसाचे अंर्ग िे नैसर्मर्गकपरे्च प्रस्तुत रसाचे 
अंर्ग असरे् व (३) शवरोधी रसाचे अंर्ग िे कृशत्रमपरे् प्रस्तुतरसाचे अंर्ग बनशवले जारे् िे तीन प्रकार आतापयंत 
सारं्गून झाले. म्िर्नू आता साशंर्गतला जार्ारा िा चवथा प्रकार िोय. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
अन्यपरत्वऽेवप ववरोवधनोिः कथं ववरोधवनवृवत्तवरवत चेत्, उच्यते । ववधौ ववरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं 

नानुवादे । 
 
यथा– 
एवह गच्छ पतोवत्तष्ठ वद मौनं समाचर । 
एवमाशाग्रहग्रस्तैिः क्रीडस्न्त धवननोऽर्तथवभिः   
 
इत्यादौ । अि वह वववधप्रवतषेधयोरनूद्यमानत्वेन समावशेे न ववरोधस्तथेहावप भववष्ट्यवत । श्लोके 

ह्यस्स्मन्नीिीष्ट्याववप्रल्भशृङ् गारकरुिवस्तुनोनग ववधीयमानवत्वम् । विपुरवरपुप्रभावावतशयस्य 
वाक्याथगत्वात्तदङ् गत्वेन च तयोव्यगवस्थानात् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
‘ते दोन शवरोधी रस शतसऱ्याची अंरे्ग झाले, तरी त्याचं्यामधला शवरोध कसा नािीसा िोतो?’ असा 

प्रशन कराल, तर सारं्गतो. दोन शवरोधी र्गोष्टींचे मुख्य म्िर्नू शवधान कररे् ¹ िे दोर्षास्पद आिे. पर् त्याचंाच 
शनदेि दुसऱ्याचे अंर्ग म्िर्नू केला, तर तो दोर्षास्पद नािी. जसे :– 

 
“ये, जा; पड, उठ; बोल, र्गप्प बैस; असे म्िर्ून श्रीमतं लोक आिारूपी शपिाचाने पछाडलेल्या 

याचकािंी खेळत असतात;” 
 



अिासारख्या उदािरर्ामंध्ये. कारर् येथे जसा शवशध आशर् शनरे्षध याचंा उल्लखे श्रीमतंाचं्या क्रीडेचे 
अंर्ग म्िर्ून कररे् दोर्षास्पद नािी, तसेच ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’ या उदािरर्ामध्येिी दोर्ष नािी 
असे समजाव.े कारर् या श्लोकामध्ये ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार व करुर् याचंी अशभव्यन्तत करर्ारे अथण मुख्य 
म्िर्ून शववशक्षत नािीत. शत्रपुराचा ित्रु जो िकंर, त्याचा थोर प्रभाव िा या उदािरर्ामध्ये मुख्यत्वाने 
प्रशतपाद्य अथण आिे. आशर् ते दोन अथण त्याला अंर्गभतू आिेत. 

 
लोचनम् 

 
नन्वन्यपरत्वेऽवप स्वभावो न वनवतगते, स्वभावकृत एव च ववरोध इत्यवभप्रायेिाह– अन्यपरत्वेऽपीवत 

। तत्स्वभावयोवरवत हेतुत्वावभप्रायेि ववशेषिम् । उच्यत इवत । अय ं भाव :– सामग्रीववशेषपवततत्वेन 
भावाना ंववरोधाववरोधौ न स्वभावमािवनबन्धनौ शीतोष्ट्िववरोधाभावात् ववधावववत । तदेव कुरु मा काषोवरवत 
यथा । वववधशब्देनािैकदा प्राधान्यमुच्यते । अत एवावतरािे षोडवशनं गृह्णस्न्त न गृह्णन्तीवत 
ववरुद्धवववधर्तवकल्पपयगवसायीवत वाक्यववदिः । अनुवाद इवत । अन्याङ्गतायावमत्यथगिः । क्रीडाङ्गत्वेन ह्यि 
ववरुद्धानामथानामवभधानवमवत राजवनकिव्यवस्स्थताततावयद्व्यन्यायेन 
ववरुद्धानामप्यन्यमुखपे्रवक्षतापरतन्िीकृताना ं श्रौतेन क्रमेि स्वात्मपरामशेऽप्यववश्राम्यताम्, का कथा 
परस्पररूपवचन्ताया ंयेन ववरोधिः स्यात् । केवलं ववरुद्धत्वादरुिावधकरिस्स्थत्या यो वाक्यीय एषा ंपाश्चात्त्यिः 
सम्बन्धिः सम्भाव्यते स ववघिताम् । 

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो, दोन परस्परशवरोधी रस शतसऱ्या एकाच वातयाथाचे अंर्ग असले, तरी त्याचंा 

एकमेकानंा शवरोध करण्याचा स्वभावधमण नािीसा िोर्ार नािी आशर् तो शवरोध तर त्याचं्या स्वभावामुळेच 
उत्पन्न झालेला असतो!’ िी िकंा कल्पून ती वृशत्तकार ‘शतसऱ्याची अंरे्ग झाली तरी’ इ. िद दानंी माडंीत 
आिेत. दोन शवरोधी रस-- एकमेकािंी शवरोध असरे् िा त्या रसाचंा स्वभावधमण असतो, म्िर्ून त्या रसानंा 
‘शवरोधी असे िेतुर्गभण शविरे्षर् लावले आिे. ‘सारं्गतो’ – वृशत्तकाराचं्या उत्तरातील भावाथण असा :– 
पदाथांमध्ये शवरोध असरे् लकवा नसरे् िे कािी केवळ त्यांच्या परस्परशवरोधी स्वभावावर अवलंबून असते 
असे नािी, तर त्यामधील तो शवरोध लकवा अशवरोध िा त्या पदाथाभोवती शवशिष्ट पशरन्स्थशत असल्याने 
शनमार् िोतो. कािी शवशिष्ट पशरन्स्थशत असेल तर ¹अ िीत व उष्र् यामंधील शवरोधिी शिल्लक रािर्ार नािी. 
‘मुख्य म्िर्ून शवधान कररे्’ – जसा ‘एखादी शवशिष्ट र्गोष्टच कर’ आशर् ‘ती करू नको’ या दोन 
वातयामंधील शवरोध दोर्षास्पद ठरतो. (वृत्तीमधील) ‘शवधान कररे्’ या िद दानंी येथे (दोन्िी शवरोधी र्गोष्टींचे) 
एकाच वळेी समप्राधान्याने शवधान कररे् िा अथण दाखशवला आिे. म्िर्ूनच ‘अशतरात्रात र्षोडिीचे ग्रिर् 
कशरतात ² व ‘(अशतरा त्रात र्षोडिीचे) ग्रिर् करीत नािीत’ या दोन परस्परशवरोधी आदेिाचें पयणवसान 
िवेटी शवकल्पात िोते असे वातयिास्राचे जार्कार (मीमासंक) म्िर्तात. वृत्तीतील अनुवादे याचा अथण 
‘दुसऱ्याचे अरं्ग म्िर्ून शनदेि केला रे्गला तर’ असा करावा. कारर् येथे ‘ये, जा’ इ.) पद्यात शवरोधी शक्रयाचे 
³ वर्णन श्रीमंतानंी याचकािंी चालशवलेल्या खेळाचे अंर्ग म्िर्ून केले आिे. परस्पराचें वैरी असलेले दोाेजर् 
जसे राजापुढे आरोपी म्िर्ून उभे राितात, (व त्यावळेी ते एकमेकािंी शवरोध करीत नािीत), त्याप्रमारे् या 
पद्यातील परस्परशवरुद्ध असलेल्या शक्रयादेखील शतसऱ्याच एका शक्रयेवर ⁴ अवलंबनू असल्याने त्या परतंत्र 
झाल्या आिेत (व त्या एकमेकींना शवरोध करू िकत नािीत.) या श्लोकात ज्या शवशिष्ट क्रमाने त्या शक्रयाचंा 
उच्चार केला रे्गला आिे, त्याच क्रमाने (प्रतीत िोर्ाऱ्या) त्या शक्रया स्वतुःचा शवचार करण्यासिी असमथण 



आिेत, तर मर्ग एकमेकींच्या स्वरूपाचा शवचार करून त्या एकमेकींिी शवरोध करतील, िा प्रशनच उद भवत 
नािी. अरुर्ाशधकरर्ामध्ये ⁵ ताबंुस लपर्गट डोळ्याचंी, एक वर्षाची’ इ. वातयामधे प्रत्येक शविरे्षर्ाचा अन्वय 
जसा शक्रयेिी नीट जुळतो, ⁶ तसा प्रस्तुत संपूर्ण श्लोकाचा अन्वयनीट लार्गल्यावर मार्गािून केवळ 
पूवाधाचाच शवचार कशरताना ‘ये, जा’ इ. परस्पर शवरोधी शक्रयाचंा अन्वय जुळत नािी असे वाटले, तर 
वाटेना का! (त्यामुळे कािी शबाडत नािी.) 

 
िीपा 
 
१) कोर्त्यािी वातयामध्ये अनुवाद्य आशर् शवधेय असे दोन अंि असतात. अनुवाद्य िा अंि आधीपासून ज्ञात 
असल्याने तो र्गौर् समजला जातो व शवधेय म्िर्जे नव्याने साशंर्गतला जार्ारा अिं िा मुख्य माशनला जातो. 
वृत्तीतील मूळ वातयात शवशध आशर् अनुवाद असे दोन िद द शवधेय आशर् अनुवाद्य या अथी वापरले आिेत. 
त्याचंा मराठी अनुवाद आम्िी अशभनवरु्गप्तासं अनुसरून ‘मुख्य म्िर्ून शवधान केले असताना’ व ‘अंरे्ग म्िर्ून 
शनदेि केला असताना’ असा केला आिे. 
 
१अ) म्िर्जे उदा. भात तयार कशरताना पार्ी व अन्ग्न िे दोन परस्परशवरोधी (कारर् पार्ी िे थंड व अन्ग्न 
िा उष्र् आिे) पदाथणिी सिकायण कशरतात. िा दृष्टातं पढेु शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रसाची अंरे्गसुद्धा 
मुख्य रसाला कोर्कोर्ती दक्षता ाेतल्यास बाधक िोत नािीत याचे शववरर्’” वर अशभनवरु्गप्तानंी शदला 
आिे. तसेच सूयाचे ऊन व पार्ी याचेंिी अंकुराची उत्पशत्त करण्याचे कामी सिकायण असतेच. 
 
२) अशतरात्र िा ‘ज्योशतष्टोम’ या मिायार्गातील एक शवशिष्ट यज्ञ आिे. ‘र्षोडशि’ म्िर्जे सोमपात्र. 
अशतरात्रात र्षोडशिपात्र ग्रिर् कशरतात व ग्रिर् करीत नािीत. िी दोन्िी वातये तैशत्तरीय संशितेत आली 
आिेत. यातील ग्रिर् कशरतात व ग्रिर् करीत नािीत या दोन्िी शक्रया शवधेय कोटीतील असल्याने या 
दोिोंमध्ये समप्राधान्य आिे. अिा शठकार्ी म्िर्जे श्रुतीने साशंर्गतलेल्या दोन शक्रयामंध्ये जेथे समप्राधान्य 
असते, तेथे एक शक्रया दुसरीचा बाध करू िकत नािी, म्िर्ून शवकल्प मानावा असे मीमासंक सारं्गतात. 
म्िर्जे प्रस्तुत उदािरर् ग्रिर् कररे् लकवा ग्रिर् न कररे् िे वैकन्ल्पक म्िर्जे यार्ग करर्ाऱ्याच्या मजीवर 
सोपशवले आिे. 
 

पर् ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध’ इ. श्लोकामध्ये ईष्याशवप्रलंभरशत व िोक िे स्थाशयभाव एरवी 
परस्परशवरोधी असले, तरी ‘ते िकंराचा प्रभाव’ या वातयाथाचे अंर्ग झालेले असल्यामुळे (म्िर्जे ते शवधेय 
कोटीत नसून अनुवाद्य कोटीत असल्यामुळे) त्याचं्यामध्ये समप्राधान्य नािी व म्िर्नू शवरोधिी नािी, तर 
र्गौर्त्व आिे. 
 
३) म्िर्जे येरे्–जारे्, पडरे्, उठरे्, बोलरे्, र्गप्प बसरे्; या त्या परस्परशवरोधी शक्रया िोत. 
 
४) म्िर्जे श्रीमंतानंी याचकािंी खेळरे् या एका शक्रयेवर. 
 
५) अरुर्ाशधकरर् म्िर्जे जैशमनीय सूत्रातंील शतसऱ्या अध्यायाच्या पशिल्या पादातील ६ व ेअशधकरर्. 



६) िे वातय अरुिया एकहायन्या वपङ्गाक्ष्या गवा सोमं क्रीिावत । असे आिे. ‘ताबंसु रंर्गाची असरे्, एक 
वर्षाची असरे् व लपर्गट डोळ्यांची असरे् िे तीन धमण ज्या र्गाईच्या शठकार्ी आिेत अिीच र्गाय देऊन सोम 
खरेदी करावा’ असा सुसंर्गत अन्वय यातून शनष्पन्न िोतो. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
न च रसेषु ववध्यनुवादव्यवहारो नास्तीवत शक्य ंवक्तुम्, तेषा ंवाक्याथगत्वेना्युपगमात् । वाक्याथगस्य 

वाच्यस्य च यौ ववध्यनुवादौ तौ तदावक्षप्ताना ं रसाना ं केन वायेते । यवैा साक्षात् काव्याथगता रसादीनां 
ना्युपग्यते तैस्तेषा ं तवन्नवमत्तता तावदव्यम्युपगन्तव्या । तथाप्यि श्लोके न ववरोधिः । 
यस्मादनूद्यमानाङ्गवनवमत्तोभयरसवस्तुसहकावरिो ववधीयमानाशंाद्भावववशेषप्रतीवतरुत्पद्यते ततश्च न 
कवश्रविरोधिः । दृ्यते वह ववरुद्धोभयसहकावरििः कारिात्कायावगशेषोत्पवत्तिः । ववरुद्धरतलोत्पादनहेतुत्वं वह 
युगपदेकस्य कारिस्य ववरुदं्ध न तु ववरुद्धोभयसहकावरत्वम् । एवंववधववरुद्धपदाथगववषयिः कथमवभनयिः 
प्रयोक्तव्य इवत चेत्– अनूद्यमानैवंववधवाच्यववषये या वाता सािावप भववष्ट्यवत । एवं 
ववध्यनुवादनयाश्रयेिाि श्लोके पवरहृतस्तावविरोधिः । 

 
तक च नायकस्यावभनन्दनीयोदयस्य कस्यवचत्प्रभावावतशयविगने तत्प्रवतपक्षािा ंयिः करुिो रसिः स 

परीक्षकािा ं न वैक्लब्यमादधावत, प्रत्युत प्रीत्यवतशयवनवमत्तता ं प्रवतपद्यत इत्यतस्तस्य 
कुण्ठशस्क्तकत्वात्तविरोधववधावयनो न कवश्चद्दोषिः । तस्मािाक्याथीभूतस्य रसस्य भावस्य वा ववरोधी 
रसववरोधीवत वक्तंु न्याय्यिः, न त्वङ्गभूतस्य कस्यवचत् । 

 
अथवा वाक्याथीभूतस्यावप कस्यवचत्करुिरसववषयस्य तादृशेन शृङ्गारवस्तुना भवङ्गववशेषाश्रयेि 

संयोजनं रसपवरपोषायवै जायते । यतिः प्रकृवतमधुरािः पदाथािः शोचनीयता ंप्राप्तािः प्रागवस्थाभावववभिः संस्मयग 
मािैर्तवलासैरवधकतरं शोकावेशमुपजनयस्न्त । यथा – 

 
अय ंस रसनोत्कषी पीनस्तनववमदगनिः । 
ना्यरूुजघनस्पशी नीवीववसं्रसनिः करिः   
 
इत्यादौ । तदि विपुरयुवतीना ं शा्भविः शरावग्ररािापराधिः कामी यथा व्यवहरवत स्म तथा 

व्यवहृतवावनत्यनेनावप प्रकारेिास्त्येव वनर्तवरोधत्वम् । तस्माद्यथा यथा वनरूप्यते तथा तथाि दोषाभाविः । 
इत्थं च – 

 
क्रामन्त्यिः क्षतकोमलाङ् गुवलगलिक्तैिः सदभािः स्थलीिः 
पादैिः पावततयावकैवरव पतद बाष्ट्पाम्बुधौताननािः । 
भीता भतृगकरावलस्म्बतकरास्त्विैवरनायोऽधुना । 
दावास््नं पवरतो भ्रमस्न्त पुनरष्ट्युद्यविवाहा इव   
इत्येवमादीना ंसवेषामेव वनर्तवरोधत्वमवगन्तव्यम् । 
 
एवं ताविसादीना ंववरोवधरसवदवभिः समावेशासमावशेयोववषयववभागो दर्तशतिः । 
 



ध्वन्यालोक 
 
आशर् यावर “रसाचं्या बाबतीत मुख्य व अंर्ग असा प्रकार नसतो. ¹” असे म्िर्रे् ितय नािी, कारर् 

रस िे वातयाचा (व्यंग्य) अथण म्िर्ून मान्य झाले आिेत. वाच्य असर्ाऱ्या वातयाथाच्या बाबतीत जर प्रधान 
आशर् अंर्ग असा संबधं असतो, तर वाच्यवातयाथातून अशभव्यतत िोर्ाऱ्या रसाचं्या बाबतीत तो अंर्ग–प्रधान 
भाव कोर्च्या कारर्ाने नाकारता येईल ²? लकवा रसाशद िे काव्याचा प्रत्यक्ष अथण असरे् ज्यानंा संमत नािी, 
त्यानंी काव्याचा वाच्य अथण असलेले जे शवभावाशद, ते रसादींच्या अशभव्यततीला शनशमत्तभतू असतात, िे तरी 
मान्य केलेच पाशिजे! तरीदेखील या श्लोकात शवरोध नािी. कारर्, अंर्ग असलेले शवभावाशद िे ज्याचंी 
शनशमते्त आिेत अिा दोन रसरूपी अथाचे ³ सिकायण लाभलेला जो वातयाचा प्रधान, (म्िर्जे िकंराच्या 
बार्ातून शनाालेला अन्ग्न तुमची पापे जाळून टाको िा) अथण, त्यामुळे शवशिष्ट भावाची (म्िर्जे कवीच्या 
शिवशवर्षयक रशतभावाची) प्रतीशत िोते आशर् त्यामुळे (करुर् व शवप्रलंभ िृरं्गार या दोिोंमध्ये) कोठलािी 
शवरोध उत्पन्न िोत नािी. कारर्, परस्परशवरुद्ध अिा दोन र्गोष्टी एकाच वळेी ज्याच्यािी सिकायण करीत 
आिेत, अिा कारर्ापासून शवशिष्ट कायण उत्पन्न झाल्याचे व्यविारात अनुभवास येतेच की! खरे म्िर्जे 
एकाच कारर्ामुळे एकाच वळेी दोन परस्परशवरोधी फळे उत्पन्न िोरे् यात शवरोध आिे. त्या कारर्ािी दोन 
परस्परशवरुद्ध र्गोष्टींचे सिकायण असरे् यात शवरोध नािी. 

 
यावर ‘अिा परस्परशवरुद्ध (रसरूपी व्यंग्य) अथांचा अशभनय कसा करून दाखवावयाचा?’ अिी 

िकंा असेल तर शतचे उत्तर िेच की अंर्गभतू असे दोन वाच्याथण जेथे परस्परशवरुद्ध असतात, तेथे ⁴ जसे िोते 
तसेच या बाबतीतिी ⁵ िोईल! अिा रीतीने शवशध–अनुवाद न्यायाचा अवलंब करून आम्िी या श्लोकाच्या 
बाबतीतला शवरोध दूर केला. 

 
आर्खी असे की, ज्याचा उत्कर्षण स्वार्गतािण असतो, अिा एखाद्या नायकाचा थोर प्रभाव वर्णन 

करावयाचा असताना त्याच्या ित्रूंच्या बाबतीत जो करुर् रस अशभव्यतत केला जातो, तो (सहृदय) 
परीक्षकानंा अशप्रय वाटत नािी. एवढेच नव्िे, तर उलट तो त्यानंा अत्यतं आनंद वाटावयाि कारर्ीभतू 
िोतो. यामुळे (तेथे) करुर् रसाचे सामर्थयण कंुशठत िोत ⁶ असल्याने तो जरी प्रस्तुत रसाच्या शवरूद्ध असला 
तरी त्यात कािी दोर्ष नसतो. म्िर्ून कोर्त्यािी वातयात मुख्य असलेल्या रसाला लकवा भावाला जो शवरोधी 
असेल त्यालाच रसाचा शवरोधी म्िर्रे् योग्य िोईल. अरं्गभतू असलेल्या कोर्त्यािी रसाला वा भावाला 
शवरोधी असर्ाऱ्याला शवरोधी म्िर्रे् योग्य िोर्ार नािी. 

 
लकवा मुख्य असलेल्या करुर् रसाला अशभव्यतत करर्ारा अथण त्याप्रकारच्या (म्िर्जे शतततयाच 

मुख्य असर्ाऱ्या) िृरं्गाराला अशभव्यतत करर्ाऱ्या अथाबरोबर जर शविरे्ष कौिल्याने (म्िर्जे अंर्ग म्िर्ूनच) 
प्रशतपाशदला, तर ते प्रशतपादन रसपशरपोर्षालाच कारर्ीभतू िोते. कारर् स्वभावतुःच शप्रय असर्ाऱ्या 
र्गोष्टींना जर िोचनीय अवस्था प्राप्त झाली तर त्याचं्या पूवीच्या अवस्थेतील रमर्ीयतेची आठवर् जास्तच 
िोककारक िोते. जसे :– 

 
िा तो िात–कमरपट्टा दूर करर्ारा, पुष्ट स्तन रर्गडर्ारा, नाशभ, माडं्या व शनतंबभार्ग यानंा स्पिण 

करर्ारा व लुर्गड्याच्या शनरीची र्गाठ सोडर्ारा. ¹¹  ⁷ 
 



इत्याशद उदािरर्ामध्ये. तेव्िा या (म्िर्जे ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध इ.) श्लोकात िकंराच्या 
बार्ातून बािेर पडर्ारा आर्गीचा लोळ िा नुकताच अपराध केलेला शप्रयकर (त्याचंा) ज्याप्रमारे् वार्गत 
असे, त्याप्रमारे् वार्गला, या पद्धतीमुळेिी या उदािरर्ात (करुर् व शवप्रलंभ िृरं्गार यामंध्ये) शवरोध नािीच. 
म्िर्ून जसजसा शवचार करावा तसतसा या पद्यात करुर् व शवप्रलंभ िृरं्गार यामंध्ये शवरोध नसल्याचे शदसून 
येते. आशर् याचप्रमारे् :– 

 
‘तुझ्या ित्रूंच्या शस्रयाचंी मुखे अश्रुजलाच्या प्रवािाने धुवनू शनााली आिेत. दभण वाढलेल्या 

भमूीवरून चालून चालून नाजूक बोटातून रतत र्गळल्यामुळे लाल भडक झालेल्या त्याचं्या पायातूंन 
अशळत्याचा द्रव शनथळतो आिेसे वाटते. त्या ााबरल्यामुळे त्याचं्या पतींनी आपल्या िाताचा आधार त्याचं्या 
िातानंा शदला आिे. अिा रीतीने आता त्या शस्रया वर्व्याभोवती शफरत आिेत, त्यामुळे (त्याचा) शववाि–
शवशध पुन्िा िोत आिेसे वाटते. 

 
अिासारख्या सवणच उदािरर्ामंध्ये शवरोधी मानल्या रे्गलेल्या रसामंधील शवरोधाचा पशरिार िोतो, िे 

समजून घ्याव.े 
 
अिा तऱ्िेने रसभावादींचा शवरुद्ध रसभावादींबरोबर समाविे केव्िा करू नये व केव्िा करावा, िे तर 

दाखवले. 
 

लोचनम् 
 
ननु प्रधानतया यिाच्य ंति वववधिः । अप्रधानत्वेन तु वाच्येऽनुवादिः । न च रसस्य वाच्यत्वं त्वयवै 

सोढवमत्याशङ्कमानिः पवरहरवतचेवत न प्रधानाप्रधानत्वमािकृतौ ववध्यनुवादौ । तौ च व्यङ्गयतायामवप । भवत 
एवेवत भाविः । मुख्यतया च रस एव काव्यवाक्याथग इत्युक्तम् । तेनामुख्यतया यि सोऽथगस्तिानूद्यमानत्व ं
रसस्यावप युक्तम् । यवद वानूद्यमानववभावदसमावक्षप्तत्वािसस्यानूद्यमानता, तदाह-वाक्याथगस्येवत । यवद 
वा मा भूदनूद्यमानतया ववरुद्धयो रसयोिः समावेशिः, सहकावरतया तु भववष्ट्यतीवत सवगथा 
ववरुद्धयोयुगस्क्तयुक्तोऽङ्गावङ्गभावो, नाि प्रयासिः । कवश्चवदवत दशगयवत यवेैवत । तवन्नवमत्ततेवत । काव्याथो 
ववभावावदर्तनवमत्त ं येषा ं रसादीना ं ते तथा, तेषा ं भावस्तत्ता । अनूद्यमाना ये हस्तके्षपादयो रसाङ्गभूता 
ववमावादयस्तवन्नवमत्त ंयदुभय ंकरुिववप्रलम्भात्मकं रसवस्तु रससजातीय,ं तत्सहकावर यस्य ववधीयमानस्य 
शाम्भवशरवविजवनतदुवरतदाहलक्षिस्य, तर माद्भावववशेषे पे्रयोलङ्कारववषये भगवत्प्रभावावतशयलक्षिे 
प्रतीवतवरवत सङ्गवतिः । ववरुदं्ध यदुभय ं वावरतेजोगतं शीतोष्ट्िं तत्सहकावर यस्य तण्डुलादेिः कारिस्य, 
तस्मात्कायगववशेषस्य कोमलभक्तकरिलक्षिस्योत्पवत्तदृग ्यते । सवगि हीत्थमेव कायगकारिभाव । 
बीजाङु्करादौ नान्यथा । 

 
ननु ववरोधस्तर्तह सवगिावकवञ्चत्करिः स्यावदत्याशङ्गक्याह–ववरुद्धप. लेवत । तथा चाहु :– 

‘नोपादानं ववरुद्धस्य’ इवत । नन्ववभनेयाथे काव्ये यदीदृशं वाक्य ंभवेत्तदा यवद समस्तावभनयिः वक्रयते तदा 
ववरुद्धाथगववषयिः कथं युगपदवभनयिः कतंु शक्य इत्याशयेनादाङ्कमान आह-एववमवत । एतत्पवरहरवत– 
अनूद्यमानेवत । अनूद्यमानमेवंववधं ववरुद्धाकारं वाच्य ंयि तादृशो ववषयिः ‘एवह गच्छ पतोवत्तष्ठ’ इत्यावदस्ति 
या वाता सािापीवत । 

 



एतदुक्तं भववत– ‘वक्षप्तो हस्तावल्न’ इत्यादौ प्राधान्येन भीतववप्लुतावदवृष्ट्टु्यपपादनक्रमेि 
प्राकरविकस्तावदथगिः प्रदशगवयतव्यिः । यद्यप्यि करुिोऽवप पराङ्गमेव तथावप ववप्रलम्भापेक्षया तस्य 
ताववन्नकिं प्राकरविकत्वं महेश्वरप्रभावं प्रवत सोपयोगत्वात् । ववप्रलम्भस्य तु 
कामीवेत्युत्पे्रक्षोपमाबलेनायातस्य दूरत्वात् । एवं च साश्रुनेिोत्पलावभवरत्यन्तं प्राधान्येन 
करुिोपयोगावभनयक्रमेि लेशतस्तु ववप्रलम्भस्य करुिेन सादृ्यात्सूचना ं कृत्वा । कामीवेत्यि यद्यवप 
प्रियकोपोवचतोऽवभनयिः कृतस्तथावप ततिः प्रतीयमानोऽप्यसौ ववप्रलम्भिः समनन्तरावभनीयमाने स दहतु 
दुवरतवमत्यादौ सािोपावभनयसमर्तपतो यो भगवत्प्रभावस्तिाङ्गताया ं पयगवस्यतीवत न कवश्चविरोधिः । एतं 
ववरोधपवरहारमुपसंहरवतएववमवत । 

 
ववषयान्तरे तु प्रकारान्तरेि ववरोधपवरहारमाह–वक्चेवत । परीक्षकािावमवत सामावजकाना ं

वववेकशावलनाम् । न वैक्लव्यवमवत । न तादृशे ववषये वचत्तिुवतरुत्पद्यते करुिास्वादववश्रान्त्यभावात् । 
वकन्तु वीरस्य योऽसौ क्रोधो व्यवभचावरता ंप्रवतपद्यते तत्रतलरूपोऽसौ करुिरसिः स्वकारिावभव्य्जकनिारेि 
वीरास्वादावतशय एव पयगवस्यवत । यथोक्तम्– ‘रौिस्य चैव यत्कमग स जे्ञयिः करुिो रसिः’ इवत । तदाह– 
प्रीत्यवतशयेवत । अिोदाहरिम्– 

 
कुरबक कुचाघातक्रीडासुखेन ववयुज्यसे 
बकुलवविवपन् स्मतगव्य ंते मुखासवसेवनम् । 
चरिघिनाशून्यो यास्यस्यशोक सशोकता – 
वमवत वनजपुरत्यागे यस्य विषा ंजगदुिः वस्रयिः   
 
भावस्य वेवत । तस्स्मन् रसे स्थावयनिः प्रधानभूतस्य, व्यवभचावरिो वा यथा ववप्रलम्भशृङ्गार 

औत्सुक्यस्य । 
 
अधुना पूवगस्स्मने्नव श्लोके वक्षप्त इत्यादौ प्रकारान्तरेि ववरोधं पवरहरवत– अथवेवत । अयं चाि 

भाविः – पूवग ववप्रलम्भकरुियोरन्यिाङ्गभावगमनावन्नर्तवरोधत्वमुक्तम् । अधुना तु स ववप्रलम्भिः 
करुिस्यवैाङ्गता ं प्रवतपन्निः कथं ववरोधीवत व्यवस्थाप्यते–तथावह करुिो रसो 
नामेष्टजनवववनपातादेर्तवभावावदत्युक्तम् । इष्टता च नाम रमिीयतामूला । ततश्च कामीवािापराध 
इत्युत्पे्रक्षयेदमुक्तम् । शाम्भवशरवविचेवष्टतावलोकने प्राक्तनप्रियकलहवृत्तान्तिः स्मयगमाि इदानीं 
ववध्वस्ततया शोकववभावता ं प्रवतपद्यते । तदाह–भवङ्गववशेषेवत । अग्राम्यतया 
ववभावानुभावावदरूपताप्रापिया ग्राम्योस्क्तरवहतयेत्यथगिः । अिैव दृष्टान्तमाह–यथा अयवमवत । अि 
भूवरश्रवसिः समरमुवव वनपवततं बाहंु दृष्टछ वा तत्कान्तानामेतदनुशोचनम् । रशना ं मेखला ं संभोगावसरेषधू्वं 
कषगतीवत रसनोत्कषी । अमुना ववरोधोद्धरिप्रकारेि बहुतरं लक्ष्यमुपपावदतं भवतीत्यवभप्रायेिाहइत्थं चेवत 
। होमास््नधूमकृतं बाष्ट्पाम्बु यवद वा बन्धुगृहत्यागदुिःखोद भवम् । भय ं कुमारीजनोवचतिः साध्वसिः । 
एववमयताङ् गभावं प्राप्तानामुस्क्तरच्छलेवत कावरकाभागोपयोवग वनरूवपतवमत्युपसंहरवत–एववमवत । 
तावद्ग्रहिेन वक्तव्यान्तरमप्यस्तीवत सूचयवत   २०   

 
 
 
 



लोचन 
 
‘पर् काय िो, जो अथण अशभधेच्या िारे मुख्य म्िर्ून वाच्य केला असेल, तो ‘शवशध’ (म्िर्जे शवधेय 

कोटीतला) आशर् जो र्गौर्त्वाने वाच्य झाला असेल तो ‘अनुवाद’ (म्िर्जे अनुवाद्य कोटीतला) असे नािी 
का? आशर् रस िा वाच्य असरे् िी कल्पनािी तुम्िाला मुळीच सिन िोत नािी! ⁸, अिी िकंा कल्पून 
वृशत्तकार ‘आशर् यावर रसाचं्या बाबतीत’ इ. वातयाने त्या िकेंचे समाधान कशरतात. शवशध असरे् आशर् 
अनुवाद असरे् िे केवळ प्राधान्य आशर् अप्राधान्य यावंरच अवलंबून असते. (वाच्यत्वावर लकवा व्यंग्यत्वावर 
अवलंबून नसते) आशर् म्िर्नू ते ⁹ (रस या) व्यंग्य अथाच्या बाबतीतिी असतातच, िा आिय. आशर् रस 
िाच काव्यामधील वातयाचा मुख्यत्वाने अथण असतो िे (आम्िी) मारे्ग साशंर्गतलेच आिे. ¹⁰ त्यामुळे तो म्िर्जे 
रस िा अथण जेथे अप्रधान असेल, तेथे तो अनुवाद्य कोटीतला असरे् िे योग्यच िोय. लकवा असे समजाव े
की, कािी शठकार्ी रस िा अनुवाद्य कोटीतल्या शवभावाशदकाकंडून सूशचत िोर्ारा असतो, म्िर्ून त्या 
रसाला अनुवाद्य माशनता येईल. म्िर्ून वृशत्तकार ‘वाच्य असर्ाऱ्या वातयाथाच्या बाबतीत’ इ. सवाल 
कशरतात. लकवा शवरुद्ध रसाचंा अनुवाद्य म्िर्ून समाविे िोतो िे मत जरी स्वीकारले नािी, तरी सिकारी ¹¹ 
या नात्याने त्याचंा समाविे िोईल; म्िर्ून शवरुद्ध रस िे शतसऱ्या ‘अंर्गी’ चे (म्िर्जे वातयाथाचे) अंर्ग िोरे् िे 
कोर्त्यािी दृष्टीने ¹² शवचार केला तरी तकण संर्गतच आिे. ते शसद्ध करण्यासाठी कािी शविरे्ष धडपड 
करण्याची आवशयकता नािी, िे वृशत्तकार ‘लकवा रसाशद िे’ इ. वातयाने सारं्गतात. ‘रसादीच्या 
अशभव्यततीला शनशमत्तभतू’ – काव्यातून वर्मर्ले जार्ारे शवभावाशद िी ज्या रसादींची (सूचक) शनशमते्त 
असतात, ते रसाशद तिा प्रकारचे म्िर्जे शवभावाशद शनशमत्तावंर अवलंबनू असरे्, िा तवन्नवमत्तता याचा अथण. 
(‘शप्रयेचा नुकताच अपराध’ इ. श्लोकातील) रसानंा अंर्गभतू असर्ारे, अनुवाद्य कोटीतले जे िातानंी 
झटकरे् वर्गैरे शवभावाशद, ते (शवभावाशद) ज्याचंी (सूचक) शनशमते्त आिेत असे करुर् व शवप्रलंभिृरं्गार या 
स्वरूपाचे रसाच्या जातीचे ¹³ जे अथण आिेत, ते शवधेय कोटीतला ‘िकंराच्या बार्ातून पेटलेल्या अग्नीने 
उत्पन्न केलेला पापनाि’ या स्वरूपाच्या अथाची सिकारी काररे् आिेत. त्या पापनािामुळे शवशिष्ट भावाची 
म्िर्जे कवीच्या मनातील िकंराच्या अलौशकक प्रभावामुळे उत्पन्न झालेल्या शिवशवर्षयक रशतभावाची 
प्रतीशत िोते व अिा रीतीची प्रतीशत िा पे्रयोऽलंकाराचा शवर्षय िोतो ¹⁴ असा अथण. ‘कारर् परस्परशवरुद्ध–’ 
पार्ी आशर् अन्ग्न याचं्या शठकार्ी असर्ारे थंडपर्ा व उष्र्पर्ा िे रु्गर्धमण परस्परशवरोधी आिेत. पर् ते 
ज्यावळेी तादूंळ वर्गैरे कारर्ािी सिकायण कशरतात, त्यावळेी त्या तादूंळ वर्गैरे कारर्ाकडून मऊ भात तयार 
कररे् या स्वरूपाच्या शवशिष्ट कायाची उत्पशत्त िोताना शदसते. ¹⁵ कारर् बीजापासून अंकुर उत्पन्न िोरे् वर्गैरे 
सवण शठकार्ी अिाच प्रकारचा ¹⁶ कायणकारर् संबधं असतो, शनराळ्या प्रकारचा नसतो. 

 
‘पर् काय िो, असे माशनल्यास ¹⁷ सर्गळीकडेच शवरोध िा असून नसल्यासारखा म्िर्जे शनष्फळ 

िोईल!’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘दोन परस्परशवरोधी फळे उत्पन्न िोरे्’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. आशर् 
याच आियाची ‘(एकाच कारर्ापासून) दोन परस्परशवरोधी फलाचंी उत्पशत्त िोते िे मत (स्वीकायण) नािी 
¹⁸’ अिी (कोर्ाची तरी) उन्तत आिे. ‘पर् काय िो. अशभनयप्रधान (म्िर्जे नाटकासारख्या) काव्यामध्ये 
जर या प्रकारचे (म्िर्जे ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध’ या प्रकारचे) वातय असेल, तर त्या संपूर्ण पद्याचा 
अशभनय कशरताना करुर् व शवप्रलंभ िृरं्गार या दोन परस्परशवरुद्ध रसाचंा अशभनय एकाच वळेी कररे् कसे 
ितय आिे’? अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ती िकंा ‘अिा परस्परशवरुद्ध’ इ. वातयाने माडंतात. मर्ग ‘अंर्गभतू 
असे दोन वाच्याथण’ इ. िद दानंी त्या िकेंला उत्तर देतात. अिा प्रकारचे म्िर्जे परस्परशवरुद्ध असर्ारे दोन 
वाच्याथण जेथे अंर्गभतू (म्िर्जे उदे्दशय कोटीतले) असतात, अिा ‘ये, जा; पड, ऊठ’ अिासारख्या 
उदािरर्ात जसा अशभनय कशरतात, तसाच ¹⁹ येथेिी करावा! 



वृशत्तकाराचं्या या सवण म्िर्ण्यातील भावाथण असा :– 
 
‘शप्रयेचा नुकताच आपराध केलेल्या ‘इ. उदािरर्ात क्रमाने ााबरलेली, र्गोंधळलेली वर्गैरे दृशष्ट 

दाखवनू मुख्यतुः प्रस्तुत अथाचा (म्िर्जे शत्रपुरासुराच्या शस्रयाचंी झालेली दुरवस्था या अथाचा) अशभनय 
करून दाखवावयाचा आिे. जरी येथे करुर् िादेखील दुसऱ्याचे (म्िर्जे शिवशवर्षयक रतीचे) अंर्गच आिे, 
तरी ईष्याशवप्रलंभाचे मानाने तो प्रस्तुताच्या (म्िर्जे शिवशवर्षयक रतीच्या) अशधक जवळचा आिे. कारर् 
मिेश्वराचा प्रभाव प्रकट करण्यास तोच उपयोर्गी आिे. ²⁰ पर् शवप्रलंभिृरं्गार िा ‘शप्रयकराप्रमारे्’ या 
उत्पे्रके्षच्या लकवा उपमेच्या ²¹ सायर्थयानेच शनमार् झालेला असल्यामुळे तो प्रस्तुताला दूरचा आिे. आशर् 
याप्रमारे्च सुरुवातीपासून साश्रुनेिोत्पलावभिः या िद दापयणत म्िर्जे शतसऱ्या चरर्ाच्या अखेरपयंत मुख्यतुः 
करुर्ाला उशचत असा अशभनय करून व शवप्रलंभिृरं्गाराचे करुर्ािी साम्य असल्यामुळे शवप्रलंभ िृरं्गाराचे 
अर्गदी अल्पािंाने सूचन करून या श्लोकाच्या व्यंग्य अथाचा अशभनय करावयाचा आिे. ‘शप्रयकराप्रमारे्’ येथे 
जरी पे्रमाच्या रुसव्याला योग्य असा अशभनय केला व त्या प्रर्यकोपामुळे जरी शवप्रलंभ िृरं्गाराची प्रतीशत 
झाली, तरी तो शवप्रलंभिृरं्गार त्यानंतर लरे्गच ‘तो तुमचे पाप जाळून भस्म करो’ या वातयाचा आदरयुतत ²² 
अशभनय केला जात असताना जो भर्गवान् शिवाचा प्रभाव प्रकट करावयाचा आिे त्याचे अंर्ग म्िर्ूनच 
पयणवशसत िोतो. म्िर्नू त्यामुळे (या श्लोकातील व्यंग्य अथाचा अशभनय करण्याच्या बाबतीत) कािीिी 
शवरोध उत्पन्न िोत नािी. ह्या श्लोकात करुर् व शवप्रलंभ िृरं्गार यामंध्ये शवरोध नािी िे दाखशवर्ाऱ्या या 
शववचेनाचा समारोप वृशत्तकार’ अिा रीतीने’ इ. िद दानंी कशरतात. 

 
यािून शनराळ्या पशरन्स्थतीमध्ये शवरुद्ध रसामंधील शवरोधाचा पशरिार कसा करावयाचा, िे शनराळ्या 

प्रकारे दाखशवण्याचे काम वृशत्तकार ‘आर्खी असे की’ इ. िद दानंी कशरतात. परीक्षकानंा म्िर्जे सुंदर–
असुंदराचा शववके करर्ाऱ्या वाचकानंा व पे्रक्षकानंा. ‘अशप्रय वाटत नािी–’ कारर् वरीलसारख्या 
उदािरर्ात सहृदयाचे मन करुर्ाच्या आस्वादात शवश्रान्त िोत नािी व म्िर्ून (सहृदयाचे) मन द्रव पावत 
नािी. ²³ परंतु जो क्रोध वीररसाचा व्यशभचाशरभाव िोतो, ²⁴ त्या क्रोधाचा पशरर्ाम असलेला करुर्रस िा 
आपल्या कारर्ाची (म्िर्जे क्रोधाची) अशभव्यन्तत करून त्यािारे वीररसाचा उत्कट आस्वाद ाडशवण्यातच 
पयणवशसत िोतो. कारर् म्िटलेच आिे की ²⁵ – आशर् रौद्राचे जे कायण, तो करुर् रस समजावा.’ म्िर्ून 
(म्िर्जे करुर्रस िा वीररसाला उपकारक िोत असल्याने) वृशत्तकार’ अत्यंत आनंद’ इ. शवधान कशरतात 
याबाबतचे उदािरर् असे :– 

 
‘िे कुरवका! तू आता आमच्या दृढाललर्गनसौख्याला मुकर्ार िे बकुलवृक्षा! आम्िी तुझ्यावर 

आमच्या मुखातून ज्याचा वर्षाव आजवर केला, त्या मद्याच्या सेवनाची तुला आता आठवर्च करीत बसाव े
लारे्गल. िे अिोका! तुला आता आमच्या चरर्ाचंा आाात न शमळाल्यामुळे तू ‘स–िोक िोिील.’ ²⁶ असे 
त्या राजाच्याित्रूच्या शस्रयानंी. आपले ििर सोडून जाताना (त्या त्या वृक्षाला उदे्दिून) म्िटले ²⁷ ‘लकवा 
भावाला’ – म्िर्जे प्रस्तुत रसात प्रधान असलेल्या स्थाशयभावाला; लकवा प्रधान असलेल्या 
व्यशभचाशरभावाला, उदा. शवप्रलंभ िृरं्गारात ‘औत्सुतय’ या व्यशभचाशरभावाला (शवरोधी असर्ारा). ²⁸ 

 
आता पूवीच्याच म्िर्जे ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’ इ. श्लोकात करुर् व शवप्रलंभिृरं्गार 

यामंधील शवरोधाचा पशरिार कसा िोतो िे वृशत्तकार शनराळ्या प्रकारे, लकवा इ. िद दानंी सारं्गतात. आशर् 
त्याचं्या या सारं्गण्यातील आिय असा :– पूवी ²⁹ (या श्लोकातील) शवप्रलंभिृरं्गार व करुर् िे शनराळ्या 
वातयाथाचे अंर्ग असल्यामुळे त्याचं्यात परस्परशवरोध नािी असे म्िटले. पर् आता शवप्रलंभ िा करुर्ाचेच 



अंर्ग झाला असल्यामुळे त्याला शवरोधी कसा म्िर्ता येर्ार नािी याचे स्पष्टीकरर् वृशत्तकार पुढीलप्रमारे् 
कशरतात :– कारर् करुर्रस म्िर्जे शप्रय व्यततीचा नाि इ. शवभावामुळे अशभव्यतत िोर्ारा आिे, असे 
(भरतमुनींनी) म्िटले आिे. ³⁰ आशर् व्यन्तत शप्रय असण्याचे कारर् त्या व्यततीचे आल्िादजनकत्व िे िोय, 
आशर् म्िर्ून (‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या शप्रयकराप्रमारे्’) या उत्पे्रके्षच्या ³¹ िारे असे सुचशवले आिे 
की–िकंराच्या बार्ातून उफाळलेल्या अग्नीची करर्ी पािून शत्रपुरशस्रयानंा पूवी आपर् आपल्या पतीिी 
केलेले पे्रमाचे भाडंर् आठवनू आता त्या प्रर्यकलिाचा संभव नष्ट झालेला असल्यामुळे तो कलि आता 
िोकाचा उद्दीपनशवभाव झालेला आिे. िेच वृशत्तकार ‘शविरे्ष कौिल्याने’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘शविरे्ष 
कौिल्याने’ म्िर्जे ग्राम्यता िा दोर्ष टाळून व ग्राम्य िद द न वापरता शवप्रलंभ िृरं्गाराच्या शवभावाशदकानंा 
करुर् रसाच्या शवभावाशदकाचें स्वरूप देऊन, असा अथण, याचेच उदािरर् म्िर्ून वृशत्तकार ‘िा तो िोत’ इ. 
श्लोक उदधृत कशरतात. या श्लोकात भशूरश्रवस् या क्षशत्रय वीराचा रर्भमूीवर तुटून पडलेला िात पािून 
त्याच्या शप्रयपत्न्यानंी केलेल्या िोकाचे िे वर्णन आिे. रिना म्िर्जे कमरपट्टा. रशतक्रीडेच्या वळेी जो 
(त्याला) वर खेचत असे तो ‘रिनोत्कर्षी.’ शवरोधाचा पशरिार करण्याच्या या पद्धतीने काव्यातील पुष्कळ 
उदािरर्ामंधील शवरोधाचा पशरिार कशरता येईल या अशभप्रायाने वृशतकार ‘आशर् याचप्रमारे्’ असा प्रस्ताव 
कशरतात (व आर्खी एक उदािरर् देतात.) अश्रुजल िे िोमाच्या अग्नीतून शनार्ाऱ्या धुरामुळे असेल 
लकवा शववािानंतर लरे्गच मािेर सोडाव ेलार्गण्याच्या दुुःखामुळे असेल. ‘ााबररे्’ िा अशववाशित तरुर्ींना 
स्वाभाशवकपरे् वाटर्ाऱ्या धाकधुकीचा पशरर्ाम िोय. याप्रमारे् आतापयंतच्या शववरर्ाने (२० व्या) 
काशरकेतील ‘लकवा त्यानंा मुख्य रसाचे उपकारकत्व देऊन ती समाशवष्ट केली तर त्यात कािीिी दोर्ष नािी’ 
या भार्गाच्या शविदीकरर्ाला उपयोर्गी असे सवण कािी सारं्गून झाले, म्िर्ून वृशत्तकार प्रस्तुत शवर्षयाचा ‘अिा 
तऱ्िेने’ इ. िद दानंी समारोप कशरतात. तावत् (िा एक मुद्दा) या िद दाने इतर मुद द्याचेंिी शववरर् करावयाचे 
आिे असे वृशत्तकार सुचशवतात. ॥ २० ॥ 

 
िीपा 

 
१) पूवणपक्षाचे म्िर्रे् असे की, जो वाच्याथण प्रधान असेल तो ‘शवशध’ आशर् जो वाच्याथण अंर्गभतू असेल, तो 
‘अनुवाद.’ आशर् रस तर वाच्य नसतातच! तेव्िा दोन रसापंध्ये अनुवाद्य–शवधेयभाव म्िर्जे अंर्ग–प्रधान 
भाव कसा असर्ार? 
 
२) वरील टीप १ मधील िकेंला उतर असे की, शवशध आशर् अनुवाद िे अनुक्रमे प्राधान्यामुळे लकवा 
अप्राधान्यामुळे िोतात. िे प्राधान्य व अप्राधान्य दोन वाच्याथांच्या बाबतीतच असते असे नािी, तर दोन 
व्यंग्याथांच्या (म्िर्जे रसाचं्या) बाबतीतिी असू िकेल! 
 
३) िे दोन रसरूपी अथण म्िर्जे ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’ या श्लोकातून अशभव्यतत िोर्ारे करुर् 
व शवप्रलंभ िे परस्परशवरुद्ध असर्ारे रस. 
 
४) ‘ये, जा’ यासारख्वा उदािरर्ामंध्ये. 
 
५) ‘शप्रयेचा नुकताच अपराध केलेल्या’...इ. श्लोकामध्ये. 
 



६) येथे करुर् रसाचे सामर्थयण कंुशठत िोते असे म्िर्ण्याचे कारर् सहृदयाचे मन करुर्रसाच्या आस्वादात 
शवश्रातं िोत नािी. िा करुर्रस स्वतुःला कारर्ीभतू असर्ाऱ्या वीररसाचा व्यशभचाशरभाव जो (िकंराचंा) 
क्रोध, त्याला सूशचत करतो व अिा रीतीने करुर् रसाचे वीररसाच्या आस्वादात पयणवसान िोत असल्याने 
तो करुर् शिवशवर्षयक रशतभावाला शवरोधी िोत नािी. 
 
७) मिाभारत, ११–२४–१९. भारतीय युद्धात कौरवाचं्या बाजूने लढर्ारा भशूरश्रवा नावाचा वीर 
रर्ारं्गर्ावर पतन पावल्यावर त्याच्या पत्नीने त्याच्या, अजुणनाने तोडलेल्या, िाताकडे पािून केलेला 
शवलाप. येथे िृरं्गाराला करुर्रसासे अंर्गत्व शदले आिे. 
 
८) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’नसतो” वरील ‘तो स्वप्नातिी आपल्या 
वाचक’ इ. वातय आशर् “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी”. 
 
९) ‘ते’ म्िर्जे शवशध व अनुवाद. 
 
१०) उदा. पशिल्या उद द्योतातील ५ व्या काशरकेतील ‘तोच अथण काव्याचा आत्मा िोय’ िे वातय. त्यावरील 
वृत्तीतील प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथणच काव्याचा आत्मा िोय’” वरील ‘काव्याचे सारसवणस्व 
म्िर्जे तोच अथण िोय’ िे व “उद द्योत – २ ‘भावध्वशन’” वरील लोचनातील ‘रसामुळेच सवण काव्यानंा 
सजीवता’ इ. वातय. 
 
११) सिकारी म्िर्जे मुख्य वातयाथािी सिकायण करून त्याला उपकारक िोर्ारे. 
 
१२) कोर्त्यािी दृष्टीने म्िर्जे (१) रस िे काव्यातील वातयाथण म्िर्जे प्रशतपाद्य अथण िोत. आशर् (२) रस िे 
साक्षात् वातयाथण नसून वातयाथण असलेले जे शवभावाशद, त्यामुंळे सूशचत िोर्ारे असतात, यापंैकी कोर्त्यािी 
दृष्टीने. 
 
१३) त्यानंा ‘रसाशद’ न म्िर्ता ‘रसाच्या जातीचे’ असे म्िर्ण्याचे कारर् ते या उदािरर्ात प्रधान नसून 
र्गौर् आिेत, िे िोय. 
 
१४) पे्रयोऽलंकारात भाव िा वातयाथाला रु्गर्ीभतू असतो. परंतु येथे भाव िा मुख्य असल्यामुळे पे्रयोऽलंकार 
नािी. तथाशप भामिाच्या मते जेथे रु्गरु, देवता, राजा, पुत्र, इत्याशदकाशंवर्षयीच्या प्रीतीचे वर्णन असते, तो 
पे्रयोऽलंकार िोय. (पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘रसाशद अलंकार’”) असे असल्यामुळे 
अशभनवरु्गप्तानंी या श्लोकात पे्रयोऽलंकार आिे असे म्िटले आिे. 
 

आनंववधणनानी दुसऱ्या उद द्योतात िे उदािरर् रसवदलंकाराचे म्िर्ून शदले आिे. व 
अशभनवरु्गप्तानंी ते मान्यिी केले आिे. 
 
१५) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रसाची अंरे्गसुद्धा मुख्य रसाला कोर्कोर्ती दक्षता ाेतल्यास 
बाधक िोत नािीत याचे शववरर्’” वरील  टीप १ अ. 
 



१६) अिाच प्रकारचा म्िर्जे जेथे जेथे उपादानकारर्ापासून कायण उत्पन्न िोते, तेथे तेथे ते उपादानकारर् 
परस्परशवरुद्ध अिा सिकारी कारर्ाचंी मदत ाेऊनच कायण उत्पन्न कशरते. 
 
१७) म्िर्जे दोन परस्परशवरुद्ध र्गोष्टी एकमेकािंी सिकायण करून एखाद्या कारर्ापासून कायोत्पशत्त 
िोण्याच्या कामी िातभार लावतात असे माशनल्यास. 
 
१८) मुळातील नोपादानं ववरुद्धस्य िे अवतरर् धमणकीतीच्या ‘प्रमार्वार्मतका’तून (२,२६३–२६४) ाेतले 
आिे. त्याचा अथण आम्िी वृत्तीतल्या आियाला अनुसरून केला आिे. उपादानम् याऐवजी उत्पादनम् िा 
पाठ अशधक चारं्गला झाला असता, असे ‘बालशप्रया’ टीका म्िर्ते. मर्ग त्या अवतरर्ाचा अथण एकस्मात् 
कारिात् ववरुद्धरतलियोत्पादनं न (म्िर्जे एकाच कारर्ापासून दोन परस्परशवरुद्ध काये उत्पन्न िोऊ 
िकत नािीत) असा िोईल. 
 
१९) तसाच म्िर्जे कसा िे अशभनवरु्गप्तानंी पुढच्याच पशरच्छेदात स्पष्ट केले आिे. 
 
२०) शत्रपुरासुराच्या शस्रया त्या अग्नीिी अपराधी शप्रयकरािी वार्गाव े त्याप्रपारे् वार्गल्या या (जवळजवळ 
अप्रस्तुत) वर्णनापेक्षा त्याचं्या पतीच्या नािामुळे त्याचंी अिी दुरवस्था झाली यामुळेच िकंराचा प्रभाव 
प्रत्ययास येतो. 
 
२१) येथे अशभनवरु्गप्तानंी कामीवािापराधिः िी उत्पे्रक्षा लकवा उपमा आिे असे म्िटले आिे व शितीय खंड, 
“उद द्योत – ३ ‘रसाची अरें्गसुद्धा मुख्य रसाला कोर्कोर्ती दक्षता ाेतल्यास बाधक िोत नािीत याचे 
शववरर्’” वर ती उत्पे्रक्षाच आिे असे म्िटले आिे. पर् ती वस्तुतुः उत्पे्रक्षा नसून उपमाच आिे. कारर् 
‘आद्रापराधकामी’ िे उपमान कल्पनासृष्टीतले नािी, तर नेिमीच्या अनुभवातील आिे. 
 
२२) मुळातील सािोप याचा अथण आम्िी ‘आदरयुतत’ असा केला आिे. आटोप िा िद द ‘यादव’ कोिामंध्ये 
‘संभ्रम’ याचा पयाय म्िर्ून शदला असून आपटे याचं्या कोिात ‘संभ्रम’ याचा एक अथण ‘आदर’ असा नमूद 
केला आिे. 
 
२३) म्िर्जे िोकाच्या आिारी जात नािी. 
 
२४) क्रोध िा रौद्र रसाचा स्थाशयभाव असला तरी तो वीर रसाचा व्यशभचाशरभाव िोऊ िकतो. नायकाच्या 
शठकार्ी क्रोध उद्दीशपत झाला म्िर्जे त्याचा पशरर्ाम ित्रचू्या दुदणिमेध्ये िोतो व ित्रूची अिी दुदणिा झाली 
म्िर्जे त्याच्या शस्रया वर्गैरे िोक करू लार्गतात व त्या िोकामुळे वाचकाला करुर् रसाचा अनुभव येतो. 
 
२५) नाट्यिास्र, ६–४०. पािा, रसभावशवचार कंर्गले आवृशत्त, पृ. २२०–२१ 
 
२६) अ–िोक, स–िोक िा िद दप्रयोर्ग पूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘ती दक्षता म्िर्जे - ३) चालू 
अलंकाराचा, योग्य वळे येताच त्यार्गिी करायला िवा’” वर ‘तू तुझ्या कोवळ्या पालवीमुळे’ इ. उदािरर्ात 
आलेला आिे. 
 



२७) या श्लोकातील ित्रशुस्रयाचं्या दुदणिचे्या वर्णनामुळे वाचकानंा प्रथम करुर् रसाची प्रतीशत येते. त्या 
करुर् रसाचे कारर् वण्यण राजाच्या शठकार्ी उद्दीशपत झालेला क्रोध िा वीररसाचा व्यशभचाशरभाव िोय. तो 
करुर्रस वण्यण राजाच्या क्रोधाची अशभव्यन्तत कशरतो व त्या करुर्रसाचे पयणवसान िवेटी वीररसाच्या 
आस्वादात िोते. 
 
२८) उदा. ‘कोठे िे अश्लाघ्य कृत्य’ (पािा, शितीय खंड. “उद द्योत – ३ ‘रसाची अंरे्गसुद्धा मुख्य रसाला 
कोर्कोर्ती दक्षता ाेतल्यास बाधक िोत नािीत याचे शववरर्’”) या श्लोकामधील पशिल्या ओळीत शवतकण  
िा व्यशभचाशरभाव, प्रधान असलेल्या औत्सुतय या व्यशभचाशरभावाला शवरोधी आिे, म्िर्ून त्याला शवरोधी 
म्िर्ता येईल. मात्र तो ‘बाध्य’ असल्यामुळे तो शवरोधी असला तरी त्याचा समाविे दोर्षास्पद ठरत नािी. 
 
२९) पूवी, म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रसाची अंरे्गसुद्धा मुख्य रसाला कोर्कोर्ती दक्षता 
ाेतल्यास बाधक िोत नािीत याचे शववरर्’” येथे. 
 
३०) नाट्यिास्र ६–६२ (रसभावशवचार, कंर्गले आवृशत्त, पृ. २४८). 
 
३१) पािा, शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘प्रबन्धामध्ये एका रसाचे मुख्यत्व कायम ठेवनू इतर अनेक रसाचंा 
समाविे केल्यास ते शवरोधी िोत नािीत’” वरील टीप २१ वी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
इदानीं तेषामेकप्रबन्धवनवशेने न्याय्यो यिः क्रमस्तं प्रवतपादवयतुमुच्यते— 
 
प्रवसदे्धऽवप प्रबन्धाना ंनानारसवनबन्धने । 
एको रसोऽङ्गीकतगव्यस्तेषामुत्कषगवमच्छता   २१   
 
प्रबन्धेषु महाकाव्यावदषु नािकावदषु वा ववप्रकीिगतयाङ्गावङ्गभावेन बहवो रसा उपवनबध्यन्त इत्यि 

प्रवसद्धौ सत्यामवप यिः प्रबन्धाना ं छायावतशययोगवमच्छवत तेन तेषा ं रसानामन्यतमिः कवश्चविववक्षतो 
रसोऽवङ्गत्वेन वववनवशेवयतव्य इत्यय ंयुक्ततरो मागगिः । 

 
ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपवरपोषेषु सत्सु कथमेकस्यावङ्गता न ववरुध्यत इत्याशङ्कयेदमुच्यते— 
 
रसान्तरसमावेशिः प्रस्तुतस्य रसस्य यिः । 
नोपहन्त्यवङ्गता ंसोऽस्य स्थावयत्वेनावभावसनिः   २२   
 
प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतिः सन् पुनिः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रसस्तस्य 

सकलप्रबन्धव्यावपनो रसान्तरैरन्तरालवर्ततवभिः समावशेो यिः स नावङ्गतामुपहस्न्त । 
 

ध्वन्यालोक 
 



आता (अनेक) रसाशदकाचंा समाविे एकाच प्रबधंात करावयाचा असताना तो कोर्त्या पद्धतीने 
कररे् योग्य िोईल िे सारं्गण्यात येत आिे :– 

 
प्रबंधात शनरशनराळे रस समाशवष्ट करावते असे प्रशसद्ध (म्िर्जे भरताशदकानंी साशंर्गतले) असले 

तरी (प्रबंधानंा) शविरे्ष सौंदयण प्राप्त व्िाव ेअिी इच्छा असर्ाराने त्यापंैकी एका कोर्त्यातरी रसाला ‘अंर्गी’ 
बनवाव.े ॥ २१ ॥ 

 
प्रबंधामध्ये म्िर्जे मिाकाव्य वर्गैरेंमध्ये लकवा नाटक वर्गैरेंमध्ये शनरशनराळ्या पात्राचं्या शठकार्ी 

शनरशनराळे रस अंर्गाशर्गसंबधंाने समाशवष्ट केले जातात असा पशरपाठ असला, तरी ज्या कवीला ते प्रबधं 
शविरे्ष सौंदयाने संपन्न व्िावते अिी इच्छा असते, त्याने त्या अनेक रसापंकैी त्याला शववशक्षत असेल तो एक 
रस अंर्गी म्िर्ून समाशवष्ट करावा, िा मार्गण अशधक योग्य िोय. 

 
‘पर् काय िो, पुष्कळ शनरशनराळ्या रसाचंा पशरपोर्ष झाल्यावर त्यातल्या एकालाच मुख्य केले तर 

इतर (तसेच पशरपुष्ट झालेले) रस त्याच्या मुख्यत्वाला शवरोधी कसे िोर्ार नािीत?’ अिी िकंा आल्यास 
त्याचे उत्तर असे :– 

 
प्रस्तुत रस जर समग्र गं्रथाला स्थायी म्िर्जे न्स्थर रस म्िर्ून व्यापून टाकीत असेल, तर त्याचा 

इतर रसाबंरोबर केलेला समाविे प्रस्तुत रसाच्या मुख्यत्वाला बाध आर्ीत नािी. ॥ २२ ॥ 
 
प्रबंधामध्ये प्रधान म्िर्नू शववशक्षत असलेल्या रसाकडे पनु्िा पनु्िा लक्ष पुरवनू तो (स्थायी म्िर्ून) 

सवण प्रबन्धाला व्यापक िोईल असे केल्यास त्याचा समाविे जरी मधूनमधून प्रकाशित िोर्ाऱ्या इतर 
रसाबंरोबर केला, तरी ते त्याच्या मुख्यत्वाला बाधक िोत नािी. 

 
लोचनम् 

 
तदेवावतारयवत– इदानीवमत्यावदना । तेषा ं रसानां क्रम इवत योजना । प्रवसदे्धऽपीवत । 

भरतमुवनप्रभृवतवभर्तनरूवपतेऽपीत्यथगिः । 
 
तेषावमवत प्रबन्धानाम् । महाकाव्यावदस्ष्ट्ववत । आवदशब्दिः प्रकारे । (प्रथमिः) अनवभनेयान् भेदानाह, 

वितीयस्त्ववभनेयान् । ववप्रकीिगतयेवत । नायकप्रवतनायकपताकाप्रकरीनायकावदवनष्ठतयेत्यथगिः । 
अङ्गावङ्गभावेनेत्येकनायकवनष्ठत्वेन । युक्ततर इवत । यद्यवप समवकारादौ पयायबन्धादौ च नैकस्यावङ्गत्वं 
तथावप नायुक्तता । तस्याप्येवंववधो यिः प्रबन्ध, : तद्यथा नािकं महाकाव्य ंवा तदुत्कृष्टतरवमवत तरशब्दाथगिः । 

 
नस्न्ववत । स्वय ंलब्धपवरपोषत्वे कथमङ्गत्वम्? अलब्धपवरपोषत्वे वा कथं रसत्ववमवत रसत्वमङ्गत्वं 

चान्योन्यववरुदं्ध, तेषा ं चाङ्गत्वायोगे कथमेकस्यावङ्गत्वमुक्तवमवत भाविः । रसान्तरेवत । प्रस्तुतस्य 
समस्तेवतवृत्तव्यावपनस्तत एव ववततव्यास्प्तकत्वेनावङ्गभावोवचतस्य रसस्य रसान्तरैवरवतवृत्तवशायातत्वेन 
पवरवमतकथाशकलव्यावपवभयगिः समावेशिः समुपबंृहिं स तस्य स्थावयत्वेनेवतवृत्तव्यावपतया भासमानस्य 
नावङ्गतामुपहस्न्त, अवङ्गता ंपोषयत्येवेत्यथगिः । 

 



एतदुक्तं भववत– अङ् गभूतान्यवप रसान्तरावि स्वववभावावदसाम््या स्वावस्थाया ं यद्यवप 
लब्धपवरपोषावि चमत्कारगोचरता ंप्रवतपद्यन्ते, तथावप स चमत्कारस्तावत्येव न पवरतुष्ट्य ववश्राम्यवत तक तु 
चमत्कारान्तरमनुधाववत । सवगिैव ह्यङ् गावङ्गभावेऽयमेवोदन्तिः । यथाह तिभवान्– 

 
गुििः कृतात्मसंस्कारिः प्रधानं प्रवतपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे वह तथा भूयवस वतगते   इवत   २२   
 

लोचन 
 
आर्खी जे शववरर् करावयाचे आिे, त्यालाच वृशत्तकार ‘आता’ इ. िद दानंी प्रारंभ कशरतात. 

‘त्याचंा’ म्िर्जे ‘रसाचंा.’ क्रम (म्िर्जे समाविे करण्याची पद्धत) असा आिय. ‘प्रशसद्ध असले तरी’ 
म्िर्जे भरतमुशन वर्गैरेंनी साशंर्गतले असले, ¹ तरी. ‘त्यानंा’ म्िर्जे त्या प्रबंधानंा. ² ‘(मिाकाव्य) वर्गैरेंमध्ये’ 
– ‘वर्गैरें’ िद दाचा अथण ‘सादृशय’ िा आिे. (पशिल्या म्िर्जे महाकाव्यावदषु यातील आशद या िद दाने) 
साशित्याच्या अशभनयाचा शवर्षय नसलेल्या प्रकाराचंा बोध िोतो व दुसऱ्या (म्िर्जे नािकावदषु यामधील 
आशद या) िद दाने ज्यामंध्ये अशभनयाचा वापर करावयाचा असतो, त्या प्रकाराचंा बोध िोतो. ‘शनरशनराळ्या 
पात्राचं्या शठकार्ी’ म्िर्जे नायक, प्रशतनायक, पताका आशर् प्रकरी ³ याचें नायक इत्यादींच्या शठकार्ी’ 
असा अथण. ‘अंर्गाशंर्गसंबधंाने’ िे एकाच नायकाच्या संबधंात म्िटले आिे. ‘अशधक योग्य’ – जरी ‘समवकार’ 
वर्गैरे नाट्यप्रकारामध्ये ⁴ आशर् पयायबन्ध ⁵ वर्गैरे काव्यप्रकारातं एकच रस अंर्गी असत नािी, तरीिी त्यात 
कािीिी अनौशचत्य नसते. पर् त्याचंीिी रचना ⁶ जर याचप्रमारे् म्िर्जे नाटक अथवा मिाकाव्य 
यातंल्याप्रमारे् (एकाच रसाला प्राधान्य देऊन) केली, तर ते अशधक चारं्गले, असा वृत्तीतल्या (‘अशधक 
योग्य’ यातील) ‘अशधक’ िद दाचा अथण िोईल. ॥ २१ ॥ 

 
‘पर् काय िो,’ – (‘अंर्गी’ रसािून इतर) जो पशरपुष्ट झाला आिे, तो अंर्गी रसाचे अरं्ग कसा काय 

िोईल? आशर् तो जर पशरपषु्ट झालेला नसला, तर त्याला ‘रस’ िी संज्ञा किी देता येईल? अिा रीतीने 
रसत्व व अंर्गत्व िे धमण परस्परशवरुद्ध आिेत. आशर् रसाचं्या शठकार्ी अंर्गत्वच असू िकत नसल्यास 
प्रबंधामध्ये एका रसाला ‘अंर्गी’ कराव े असे काशरकेमध्ये व वृत्तीमध्ये कसे म्िटले? असा आािय. ‘इतर 
रसाबंरोबर’ – प्रस्तुत रस िा सवण कथानकाला व्यापून रािर्ारा असतो. त्यामुळेच, म्िर्जे प्रस्तुत रसाचे 
के्षत्र व्यापक असल्यामुळेच त्या रसाला अंर्गी मानरे् योग्य िोय. इतर रस िे कथानकाच्या ओाात आलेले 
असल्यामुळे ते कथानकाच्या कािी मयाशदत भार्गालाच व्यापर्ारे असतात, म्िर्ून अिा इतर रसाचंा 
अंतभाव म्िर्जे पशरपोर्ष, प्रस्तुत रस िा स्थायी म्िर्जे न्स्थर आशर् सवण कथानकाला व्यापून रािर्ाऱ्या 
स्वरूपात प्रत्ययास येत असल्याने त्याच्या अशंर्गत्वाला बाधक िोऊ िकत नािी. उलट तो अंतभाव त्याच्या 
अंशर्गत्वाला पोर्षकच ठरतो, असा अथण. 

 
या शववचेनाचा सारािं असा– एखाद्या प्रबधंात अंर्गभतू असलेले रसिी आपापल्या शवभाव वर्गैरे 

सामग्रीमुळे स्वतुःपुरते पशरपुष्ट िोऊन जरी शवस्मययुतत आनंदाचा शवर्षय िोतात, तरी तो शवस्मययुतत 
आनंद तेवढ्यानेच सतुंष्ट िोऊन तेथेच शवराम पावत नािी, तर तो आनंद आर्खी दुसऱ्या शवस्मययुतत 
आनंदाच्या रोखाने धाव ाेतो. रसामंध्ये जेथे जेथे अरं्गाशंर्गसंबधं असतो, त्या सवणच शठकार्ी अिीच 
पशरन्स्थशत असते. जसे माननीय आचायांनी ⁷ म्िटलेच आिे की– 

 



र्गौर् असलेली र्गोष्ट स्वतुःच्या पशरपोर्ष झाल्यावर िवेटी प्रधानाकडेच जाऊन पोिोचते व त्यामुळे ती 
र्गौर् र्गोष्ट प्रधानावर पुष्कळच उपकार करीत असते. ॥ २२ ॥ 

 
िीपा 
 
१) पािा, नाट्यिास्र, ७–११९ मधील पुढील ओळ :– न हे्यकरसजं काव्य ंतकवचदस्स्त प्रयोगतिः । 
 
२) काशरकेतील तेषाम् याचा संबंध अशभनवरु्गप्तानंी प्रबन्धानाम् याकडे ाेऊन त्यानंा म्िर्जे ‘त्या प्रबधंानंा’ 
(शविरे्ष सौंदयण प्राप्त व्िाव ेअिी इच्छा असर्ाराने) असा अथण केला आिे. वृत्तीमध्ये आनंदवधणनानंी तेषाम् 
याचा सबंंध नानारसानाम् याकडे ाेऊन ‘त्या नाना रसापंैकी एक रस’ असे म्िटले आिे. म्िर्ून काशरकेचा 
अनुवाद आम्िी वृत्तीला अनुसरून केला आिे. 
 
३) पताका व प्रकरी याचंी माशिती शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातून 
असंलक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासबंंधी मार्गणदिणन’” 
वरील टीप २१ व २२, यामंध्ये पािा. शिवाय दिरूपकशवधान, कंर्गले, उपोद द्यात, पृ. १६ पािा. 
 
४) समवकार’ िा रूपकाच्या १० प्रकारापंकैी एक आिे. त्याचे शववरर् नाट्यिास्र, अध्याय १८, ५७ ते ६८ 
या काशरकातं केले आिे. शिवाय दिरूपकशवधान, उपोद द्यात पृ. १० व ११ पािा. समवकार या प्रकाराचे 
एकिी उदािरर् सध्या उपलद ध नािी. 
 
५) िा िद द वृशत्त, शितीयखंड, पृ. ९३ वर आला आिे. 
 
६) लोचनातील तस्यावप याचा अथण त्याचंीिी म्िर्जे समवकार व पयायबधं याचंीिी (रचना) असा आम्िी 
वर केला आिे. पर् तस्य िी शेषे षष्ठी समजून त्याचा अथण तस्मादवप असा केला, तर तो ‘पर् त्यािूंन म्िर्जे 
समवकार व पयायबन्ध या बिुरसप्रधान प्रकारापेंक्षा नाटक व मिाकाव्य यासंारख्या एकरसप्रधान प्रकाराचंी 
रचना कररे् अशधक चारं्गले’ असा िोईल. 
 
७) िे माननीय आचायण कोर् िे समजण्यास मार्गण नािी. मम्मटानेिी काव्यप्रकािात (झळकीकर आवृशत्त, पृ. 
४६० वर) िा श्लोक केवळ उक्तं वह असेच म्िर्नू उद धृत केला आिे. लोचनात आर्खी तीन शठकार्ी (का. 
आ. पृ. १३३–१३४ येथे व पृ. ४१३ येथे) भतृणिरीला भर्गवान् लकवा तत्रभवान् असे म्िर्ून वातयपदीयातील 
अवतररे् उद धृत केली आिेत. म्िर्नू प्रस्तुत श्लोकापूवी तिभवान् असा िद द वापरला असल्याने तो 
श्लोकिी वातयपदी यातील असावा असे वाटण्याचा सभंव आिे, पर् िा श्लोक उपलद ध वातयपदीयात 
आढळत नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
एतदेवोपपादवयतुमुच्यते – 



कायगमेकं यथा व्यावप प्रबन्धस्य ववधीयते । 
तथा रसस्यावप ववधौ ववरोधो नैव ववद्यते   २३   
 
सन्ध्यावदमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कायगमेकमनुयावय व्यापकं कल्प्यते, न च तत्कायान्तरैनग 

सङ्कीयगते, न च तैिः सङ्कीयगमािस्यावप तस्य प्राधान्यमपचीयते, तथैव रसस्याप्येकस्य सवन्नवेशे वक्रयमािे 
ववरोधो न कवश्चत् । प्रत्युत प्रत्युवदतवववेकानामनुसन्धानवता ं सचेतसा ं तथाववधे ववषये प्रह्लाादावतशयिः 
प्रवतगते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
िेच (दृष्टातंाने) पटवनू देण्यासाठी पढुीलप्रमारे् साशंर्गतले जात आिे – 
 
कायण-म्िर्जे कथानकाचे मुख्य उशद्दष्ट– िे जसे प्रबधंाला व्यापर्ारे केले जाते; तसेच मुख्य रसाच्या 

बाबतीतिी केल्यास इतर रसािंी शवरोध उरत नािीच. ॥ २३ ॥ 
 
प्रबंधाच्या संशध वर्गैरेंनी युतत असलेल्या एकूर् कथानकाला ज्याप्रमारे् एक मुख्य उशद्दष्ट अनुस्यूत 

िोऊन व्यापील अिी व्यवस्था केली जाते; त्याच्यािी इतर दुय्यम उशद्दष्टे शमशश्रत िोत नािीत असे नािी, 
आशर् त्याचं्यािी शमशश्रत असूनिी त्या – (मुख्य उशद्दष्टा –) चे प्राधान्य कमी िोत नािी, त्याच प्रमारे् एका 
(प्रधान) रसाचा (इतर रसाबंरोबर) समाविे केला, तरी त्यात कोठलािी शवरोध (म्िर्जे दोर्ष) उत्पन्न िोत 
नािी. उलट ज्याचं्या बुद्धीला शववकेिीलता प्राप्त झाली आिे आशर् जे काव्यशवर्षयावर आपले लक्ष कें शद्रत 
करू िकतात, अिा सहृदयाचं्या अंतुःकरर्ास अिा प्रकारच्या रसशमश्रर्ामुळे कमालीचा आनंद प्राप्त 
िोतो. 

 
लोचनम् 

 
उपपादवयतुवमवत । दृष्टान्तस्य समुवचतस्य वनरूपिेनेवत भाविः । न्यायेन चैतदेवोपपद्यते । कायग वह 

तावदेकमेवावधकावरकं व्यापकं प्रासवङ्गककायान्तरोपवक्रयमािमव्यमङ्गीकायगम् । तत्पृष्ठववतनीना ं
नायकवचत्तवृत्तीना ंतद्बलादेवाङ्गावङ्गभाविः प्रवाहपवतत इवत वकमिापूवगवमवत तात्पयगम् । तथेवत व्यावपतया । 
यवद वा एवकारो वभन्नक्रमिः तथैव तेनैव प्रकारेि कायाङ्गातङ्गभावरूपेि रसानामवप बलादेवासावापततीत्यथगिः 
। तथा च वृत्तौ वक्ष्यवत ‘तथैवे’ वत । 

 
कायगवमवत । ‘स्वल्पमािं समुत्सृष्ट ं बहुधा यविसपगवत’ इवत लवक्षतं बीजम् । बीजात्प्रभृवत 

‘प्रयोजनाना ं ववच्छेदे यदववच्छेदकारिं यावत्समास्प्तबन्धं स तु तबदुिः’ इवत तबदुरूपयाथगप्रकृत्या 
वनवगहिपयगन्तं व्याप्नोवत तदाह-- अनुयायीवत । अनेन बीजं तबदुशे्चत्यथगप्रकृती सङ् गृहीते । कायान्तरैवरवत 
‘आगभादाववमशािा पताका वववनवतगते’ इवत प्रासवङ्गकं यत्पताकालक्षिाथगप्रकृवतवनष्ठं कायग यावन च 
ततोऽप्यनूव्यास्प्ततया प्रकरीलक्षिावन कायावि तैवरत्येवं पञ्चानामथगप्रकृतीना ं वाक्यकैवाक्यतया वनवेश 
उक्तिः तथाववध इवत । यथा तापसवत्सराजे । एवमनेन श्लोकेनाङ्गावङ्गताया ं
दृष्टान्तवनरूपिवमवतवृत्तबलापवततत्वं च रसाङ्गावङ्गभावस्येवत िय ं वनरूवपतम् । 
वृवत्तग्रन्थोऽप्युभयावभप्रायेिैव नेयिः   २३   



लोचन 
 
‘पटवनू देण्यासाठी’ – समपणक असे उदािरर् देऊन, असा आिय. तकाच्या द्ष्टीनेसुद्धा िेच 

सुसंर्गत आिे, कारर् प्रबंधामध्ये मुख्य कायण (म्िर्जे उशद्दष्ट) एकच असून ते सवण प्रबधंाला व्यापर्ारे असते 
आशर् ते कथानकाच्या ओाात उद भवर्ाऱ्या इतर अवान्तर कायांकडून उपकृत िोते, िी र्गोष्ट अवशय मान्य 
करावयास पाशिजे. व्यापक अिा एका कायाला मान्यता शदल्यामुळे त्या कायाला अनुसरर्ाऱ्या नायक व 
इतर पात्राचं्या मनोवृशत्त (म्िर्जे स्थाशयभाव) त्या मुख्य असलेल्या कायालाच अरं्गभतू िोतात व त्या 
दोिोंमधील अंर्गाशंर्गसंबधं िा ओाानेच प्राप्त िोतो, यात आियणकारक ते काय आिे, िे तात्पयण, ‘तसे’ म्िर्जे 
प्रधान रसाला प्रबधं–व्यापी केल्यास. लकवा (काशरकेच्या चवर्थया चरर्ातील) एव (म्िर्जे ‘च’) िे अव्यय 
भलत्या जार्गी पडले आिे असे मानून ते (शतसऱ्या चरर्ातील) तथा (तसे) याला जोडाव.े ‘तसेच’ म्िर्जे 
त्याच प्रकाराने’ म्िर्जे प्रधान व र्गौर् कायामध्ये जसा अंर्गाशर्गसंबधं असतो, तसाच प्रबंधातील रसामंध्येिी 
तो (म्िर्जे अंर्गाशंर्गसबंंध) अटळपरे् येतोच, असा अथण. असे असल्यामुळे (वृशत्तकार) वृत्तीमध्ये ‘तसेच’ असे 
म्िर्तील. 

 
‘उशद्दष्ट’ म्िर्जे बीजच िोय. त्याची व्याख्या भरतानंी पढुीलप्रमारे् ¹ केली आिे :– ‘जे अर्गदी 

थोड्या प्रमार्ात (प्रारंभी) प्रकट केले असता अनेक प्रकारानंी शवस्तार पावते.’ ² कथानकाचे बीज 
पेरल्यापासून शनवणिर्सधंीपयंत ‘लबदु’ नामक अथणप्रकृतीने कायण िे सवण कथानकाला व्यापते. या ‘लबदु’ 
नामक अथणप्रकृतीचे लक्षर् भरतानंी असे केले आिे :– ‘प्रयोजनाचं्या शसद्धीमध्ये बाधा उत्पन्न झाली 
असताना जो िवेटपयंत प्रयोजनानंा खंशडत िोऊ देत नािी, तो ‘लबदु िोय.’ ³ अिा रीतीने शबदुनामक 
अथणप्रकृतीने बीज िे शनवणिर्संधीपयंत कथानकाला व्यापते, म्िर्ून वृशत्तकार ‘अनुस्यतू िोऊन व्यापील’ इ. 
िद दानंी ‘व्यापी’ या िद दाचे शववरर् कशरतात. ‘अनुस्यूत’ या शविरे्षर्ाने बीज आशर् लबदु या दोन 
अथणप्रकृतींचा समाविे झाला. ‘इतर दुय्यम उशद्दष्टे’ – ‘र्गभणसंधीच्या पूवी लकवा शवमिणसंधीच्या पूवी पताका 
संपलेली असते’ ⁴ असे ज्या पताकानामक अथणप्रकृतीचे भरतानंी लक्षर् केले आिे, ⁵ त्या पताका नावाच्या 
अथणप्रकृशत या, प्रसंर्गाने प्राप्त झालेल्या कायािी आशर् त्या पताकेिूनिी लिान लिान के्षते्र व्यापर्ारी अिी 
जी प्रकरी ⁶ नावाची उशद्दष्ट े असतात, त्याचं्यािी (शमशश्रत िोत नािीत असे नािी). अिा रीतीने पाचिी 
अथणप्रकृतींची नाटकरूपी मिावातयािी एकवातयतेने म्िर्जे अशवरोधाने रचना करावी, असे साशंर्गतले आिे. 
‘अिा प्रकारच्या’ – जसे ‘तापसवत्सराज’ नाटकामध्ये. ⁷ 

 
याप्रमारे् या (२३ व्या) काशरकेने रसामंधील अंर्गाशंर्गभावाच्या बाबत दृष्टातं ⁸ िी एक र्गोष्ट व 

कथानकातील मुख्य उशद्दष्ट व दुय्यम उशद्दष्ट यामंधील अरं्गाशंर्गभावामुळे अटळपरे् प्राप्त िोर्ारा रसामंधील 
अंर्गाशंर्गभाव, अिा दोन र्गोष्टींचे शववरर् केले आिे. या काशरकेवरील वृत्तीतील शववरर्ाचािी आिय असाच 
दोन प्रकारचा आिे िे वाचकानंी समजून घ्याव.े 

 
िीपा 

 
१) नाट्यिास्र, १९–२१. या काशरकेचा उत्तराधण असा आिे :– रतलावसानयिवै बीजं तत् पवरकीर्तततम् । 
 
२) ‘कायण’ याचा खरा अथण नाटकाच्या कथानकातील सवण ाटनाचें अशंतम साध्य असा आिे. परंतु त्या अशंतम 
साध्याच्या प्रभाव सवण कथानकावर प्रत्यक्ष लकवा अप्रत्यक्ष रीत्या प्रारंभापासूनच पडत असल्यामुळे ते सवण 



ाटनानंा पे्ररर्ा देर्ारे असते, म्िर्ून त्याला ‘बीज’ म्िटले आिे. पािा, शितीय खंड “उद द्योत – ३ 
‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असंलक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. प्रबंधातून कवींनी तो कसा प्रकाशित 
करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’” वरील टीप १६ वी. 
 
३) नाट्यिास्र, १९–२२. नाट्यिास्रात या काशरकेचा उत्तराधण पुढीलप्रमारे् आिे :– यावत् समास्प्तबगन्धस्य 
स वबन्दुिः पवरकीर्तततिः । 
 
४) नाट्यिास्र, १९–२८. 
 
५) पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबंधातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित 
िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’”, टीप २१ वी. 
 
६) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबंधातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित 
िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’”वरील टीप २२ वी. 
 
७) ‘तापसवत्सराज’ या नाटकाच्या ‘काया’चे परीक्षर् अशभनवरु्गप्तानंी पूवी ‘लोचना’त शितीय खंड, 
“उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. प्रबंधातून कवींनी तो 
कसा प्रकाशित करावा यासबंंधी मार्गणदिणन’”यावंर सशवस्तरपरे् केले आिे. मात्र त्या नाटकात बीज, शबन्दु 
पताका, प्रकरी इ. अथणप्रकृशत कोठे कोठे आढळतात िे त्यानंी दाखशवलेले नािी. ती स्थळे वाचकानंी स्वतुः 
समजून घ्यावी असा अशभनवरु्गप्ताचंा अशभप्राय शदसतो. 
 
८) कथानकातील व्यापक उशद्दष्ट व र्गौर् उशद्दष्ट याचं्यामधील अंर्गाशंर्गभाव िा तो दृष्टातं िोय. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
ननु येषा ं रसानां परस्पराववरोधिः यथा–वीरशृङ्गारयोिः शृङ्गारहास्ययो 

रौिशृङ्गारयोवीराद भुतयोवीररौियो रौिकरुियोिः शृङ्गाराद भुतयोवा ति भवत्वङ्गावङ्गभाविः । तेषा ंतु स कथं 
भवेघेषा ंपरस्परं बाध्यबाधकभाविः । यथा– शृङ्गारबीभत्सयोवीरभयानकयोिः शान्तरौियोिः शान्तशृङ्गारयोवा 
इत्याशङ्गक्येदमुच्यते– 

 
अववरोधी ववरोधी वा रसोऽवङ्गवन रसान्तरे । 
पवरपोष ंन नेतव्यस्तथा स्यादववरोवधता   २४   
 
अवङ्गवन रसान्तरे शृङ्गारादौ प्रबन्धव्यङ्ग्ये सवत अववरोधी ववरोधी वा रसिः पवरपोष ं न नेतव्यिः । 

तत्नाववरोवधनो रसस्यावङ्गरसा पेक्षयात्यन्तमावधक्य ं न कतगव्यवमत्यय ं प्रथमिः पवरपोषपवरहारिः । उत्कषग 
साम्येऽवप तयोर्तवरोधासम्भवात् । 

 



एक्कत्तो रुअइ वपआ अण्ित्तो समरतूरवि्घोसो । 
िेहेि रिरसेि अ भडस्य दोलाइअ ंवहअअं   
 
यथा वा 
कण्ठास्च्छत्त्वाक्षमालावलयवमव करे हारमावतगयन्ती 
कृत्वा पयगङ्कबन्धं ववषधरपवतना मेखलाया गुिेन । 
वमथ्यामन्िावभजापस्रुतरदधरपुिव्यवज्जताव्यक्तहासा 
देवी सन्ध्या्यसूयाहवसतपशुपवतस्ति दृष्टा तु वोऽव्यात्   
 
इत्यि । 
 
अवङ्गरसववरुद्धाना ं व्यवभचावरिा ं प्राचुयेिावनवेशनम्, वनवेशने या 

वक्षप्रमेवावङ्गरसव्यवभचायगनुवृवत्तवरवत वितीयिः । 
 
अङ्गत्वेन पुनिः पुनिः प्रत्यवके्षा पवरपोष ं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य रसस्येवत तृतीयिः । अनया 

वदशान्येऽवप प्रकारा उत्पे्रक्षिीयािः । ववरोवधनस्तु रसस्यावङ्गरसापेक्षया कस्यवचन्न्यनूता सम्पादनीया । यथा 
शान्तेऽवङ्गवन शृङ्गारस्य, शृङ्गारे वा शान्तस्य । पवरपोषरवहतस्य रसस्य कथं रसत्वावमवत चेत्– 
उक्तमिावङ्गरसापेक्षयेवत । अवङ्गनो वह रसस्य यावान् पवरपोषस्तावासं्तस्य न कतगव्यिः, स्वतस्तु सम्भवी 
पवरपोषिः केन वायगते । एतिापेवक्षकं प्रकषगयोवगत्वमेकस्य रसस्य बहुरसेषु प्रबन्धेषु 
रसानामङ्गावङ्गभावमन्युएगच्छताप्यशक्यप्रवतके्षपवमत्यनेन प्रकारेिाववरोवधना ं ववरोवधना ं च 
रसानामङ्गावङ्गभावेन समावशेे प्रबन्धेषु स्यादववरोधिः । एति सवग येषा ंरसो रसान्तरस्य व्यवभचारी भववत । 
इवत दशगनं तन्मतेनोच्यते । मतान्तरे तु रसाना ं स्थावयनो भावा उपचारािसशब्देनोक्तास्तेषामङ्गत्वं 
वनर्तवरोधमेव   २४   

 
ध्वन्यालोक 

 
“पर् काय िो, ज्या रसाचंा एकमेकािंी शवरोध नािी, उदा. :– वीर आशर् िृरं्गार, िृरं्गार व िास्य, 

रौद्र व िृरं्गार, वीर व अदभतु, वीर आशर् रौद्र, रौद्र व करुर्, लकवा िृरं्गार व अद भतु त्या रसामंध्ये अंर्ग 
आशर् अंर्गी असा संबधं असू द्या, पर् ज्याचा एकमेकािंी बाध्य व बाधक असा सबंंध आिे, त्याचं्यामध्ये एक 
मुख्य व दुसरा त्याचे अंर्ग असा सबंंध कसा असू िकेल? उदा. िृरं्गार आशर् बीभत्स, वीर व भयानक िातं व 
रौद्र लकवा िातं व िृरं्गार यामध्ये.” अिी िकंा लक्षात ाेऊन पुढीलप्रमारे् सारं्गण्यात येत आिे – 

 
(रसापंैकी) कोर्तािी एक रस अंर्गी असला, तर दुसरा रस– मर्ग तो त्याला शवरोधी असो की 

नसो–पशरपोर्षावस्थेत नेऊ नये, म्िर्ते कोर्तािी दोर्ष उत्पन्न िोर्ार नािी ॥ २४ ॥ 
 
प्रबंधातून िृरं्गार वर्गैरे रस अंर्गी म्िर्ून अशभव्यतत िोत असताना त्याला शवरोधी असर्ारा लकवा 

नसर्ारा रस पशरपोर्षावस्थेपयंत नेऊ नये. त्या बाबतीत पशरपोर्ष टाळण्याचा पशिला उपाय म्िर्जे दुसरा 
रस अ–शवरोधी असल्यास त्याचा ‘अंर्गी’ रसापेक्षा फार अशधक उत्कर्षण न कररे्, िा. ¹ कारर् दोााचंा 
उत्कर्षण सारखाच असला, तरी त्यामंध्ये शवरोध संभवत नािी; जसे– 



‘एका बाजूला शप्रया रोदन कशरते आिे, तर दुसऱ्या बाजूला लढाईच्या वाद्याचंा ाोर्ष ऐकू येत आिे. 
पे्रम आशर् लढण्याची ओढ यामुळे वीराचे मन लिदोळ्याप्रमारे् िेलकाव ेखात आिे.’ ² 

 
लकवा जसे — 
 
“र्गळ्यातला िार ओढून काढून तो एखाद्या रुद्राक्षाच्या माळेप्रमारे् िातात ाेऊन शफरशवर्ारी, 

कमरपट्टा सपाप्रमारे् वापरून वीरासन ाालर्ारी व मंत्र पुटपुटल्याचा अशभनय करताना शजच्या स्फुरर् 
पावर्ाऱ्या ओष्ठयुर्गलातून अस्फुट िसू बािेर फुटत आिे अिी जी देवी पावणती । ‘संध्ये’ बद्दलच्या आपल्या 
मत्सराने ³ िकंराला िसशवताना तेथे शदसली, ती तुमचे रक्षर् करो.” 

 
या उदािरर्ामध्ये 
 
‘अंर्गी’ रसाला शवरुद्ध असर्ारे व्यशभचारी भाव (अंर्गभतू रसाचंी अशभव्यन्तत कशरताना) फार मोा ा 

प्रमार्ावर समाशवष्ट न कररे्, लकवा समाशवष्ट केले तरी लरे्गच ते ‘अंर्गी’ रसाच्या व्यशभचाशरभावािी 
शमळतेजुळते िोतील असे कररे्, िा शवरोध टाळण्याचा दुसरा उपाय िोय. 

 
एखादा अंर्गभतू रस पशरपोर्षाच्या अवस्थेला नेला जात असला, तरी तो अंर्गभतूच रािील अिी पनु्िा 

पुन्िा काळजी ाेरे्, िा शवरोध टाळण्याचा शतसरा उपाय. या पद्धतींने शवरोध टाळण्याचे आर्खी ⁴ प्रकारिी 
(वाचकानंी) जार्ून घ्यावते. मात्र कोर्त्यािी शवरोधी रसाचा उत्कर्षण ‘अंर्गी’ रसाच्या तुलनेने थोडा कमी 
रािील िी दक्षता बाळर्गावी जसे िातं रस अरं्गी असताना िृरं्गाराचा लकवा िृरं्गार अंर्गी असताना िान्ताचा. 
‘ज्याचा पशरपोर्ष झाला नािी, त्याला रस कसे म्िर्ावयाचे?’ अिी िकंा असेल, तर याबाबतीत आम्िी ‘अंर्गी 
रसापेक्षा’ असे म्िटले आिे. म्िर्जे अंर्गी रसाचा जेवढा पशरपोर्ष केला जाईल, तेवढा त्या रसाचा करू नये. 
त्याचा स्वतुःचा योग्य तेवढा पशरपोर्ष करू नये असे कोर् म्िर्तो? 

 
प्रबन्धामंध्ये पुष्कळ रस असतात. त्यातंल्या एका रसाचा उत्कर्षण इतर रसापेंक्षा अशधक साधावा, िी 

र्गोष्ट रसारसामंध्ये अंर्ग व अंर्गी असा संबधं असू िकतो िे मान्य नसर्ारानंासुद्धा खोंडून काढता येर्ार 
नािी. म्िर्ून या रीतीने प्रबधंात अशवरोधी लकवा शवरोधी रसाचंा अंर्ग व अंर्गी या संबंधाने समाविे केल्यास 
(त्याचं्यामध्ये) शवरोध रािर्ार नािी. 

 
आशर् िे सवण एक रस दुसऱ्या रसाचा व्यशभचारी िोऊ िकतो असे ज्याचें मत आिे, त्याचं्या 

मतानुसार साशंर्गतले जात आिे. पर् दुसऱ्या कािींच्या मतानुसार रसाचं्या स्थाशयभावानंा लक्षरे्ने ‘रस’ असे 
म्िटले जाते. ते म्िर्जे स्थाशयभाव अंर्ग िोऊ िकतात, यामध्ये कोर्तािी शवरोध येत नािी. 

 
लोचनम् 

 
शृङ्गारेि वीरस्याववरोधो युद्धनयपराक्रमावदना कन्यारत्नलाभादौ । हास्यस्य तु स्पष्टमेव तदङ्गत्वम् 

। हास्यस्य स्वयमपुरुषाथगस्वभावत्वेऽवप समवधकतरर्जकनोत्पादनेन शृङ्गाराङ्गतयवै तथात्वम् । रौिस्यावप 
तेन कथाव्चदववरोधिः । यथोक्तम्—‘शृङ्गारश्च तैिः प्रसभं सेव्यते’ । तैवरवत रौिप्रकृवतवभिः, 
रक्षोदानवोद्धतमनुष्ट्यवैरत्यथगिः । केवलं नावयकाववषयमौग्र्य ं ति पवरहतगव्यम् । 



असम्भाव्यपृवथवीसम्माजगनावदजवनतववस्मयतया तु वीराद भुतयोिः समावेशिः । यथाह मुवन :– ‘वीरस्य चैव 
यत्कमग सोद भुत’ इवत । वीररौियोधोरोद्धते भीमसेनादौ समावेशिः क्रोधोत्साहयोरववरोधात् । 
रौिकरुियोरवप मुवननैवोक्तिः– ‘रौिस्यवै च यत्कमग स जे्ञयकरुिो रसिः’ इवत । 

 
शृङ्गाराद भुतयोवरवत । यथा रत्नावल्यामैन्िजावलकदशगने । शृङ्गारिः बीभत्सयोवरवत । ययोर्तह 

परस्परोन्मूलनात्मकतयवैोद भवस्ति कोऽङ्गावङ्गभाविः । आलम्बनवनम्नरूपतया च रवतरुवत्तष्ठवत ततिः 
पलायमानरूपतया जुगुप्सेवत समानाश्रयत्वेन तयोरन्योन्यसंस्कारोन्मूलनत्वम् । भयोत्साहावप्येवमेव 
ववरुद्धौ वाच्यौ । शान्तस्यावप तत्त्वज्ञानसमुस्त्थतसमस्तसंसारववषयवनवेदप्राित्वेन सवगतो वनरीहस्वभावस्य 
ववषयासस्क्तजीववता्या ंरवतक्रोधा्या ंववरोध एव । 

 
अववरोधी ववरोधी वेवत । वाग्रहिस्यायमवभप्राय :-- अवङ्गरसापेक्षया यदा रसान्तरस्योत्कषो 

वनबध्यते तदा तदववरुद्धोऽवप रसो वनबद्धश्चोद्यावहिः । अथ तु युक्त्यावङ्गवन रसेऽङ्गभावतानयेनोपपवत्तघगिते 
तविरुद्धोऽवप रसो वक्ष्यमािेन ववषयभेदावदयोजनेनोपवनबध्यमानो न दोषावह इवत 
ववरोधाववरोधाववकवश्चत्करौ । वववनवेशनप्रकार एव त्ववधातव्यवमवत । अवङ्गनीवत सप्तम्यनादरे । अवङ्गनं 
रसववशेषमनादृत्य न्यकृ्कत्याङ्गभूतो न पोषवयतव्य इत्यथगिः । अववरोवधतेवत । वनदोषतेत्यथगिः । पवरपोषपवरहारे 
िीन् प्रकारानाह, तिेत्यावदना तृतीय इत्यन्तेन । ननु न्यनूत्वं कतगव्यवमवत वाच्ये आवधक्यस्य का सम्भावना 
येनोक्तमावधक्य ंन कतगव्यवमत्याशङ्गक्याह–उत्कषगसाम्य इवत । 

 
एकतो रोवदवत वप्रया अन्यतिः समरतूयगवनघोंषिः । 
स्नेहेन रिरसेन च भिस्य दोलावयतं हृदयम्   
 
इवत च्छाया । रोवदवत वप्रयेत्यतो रत्युत्कषगिः । समरतूयेवत भिस्येवत चोत्साहोत्कषगिः । 

दोलावयतवमवत तयोरन्यनूावधकतया साम्यमुक्तम् । एति मुक्तकववषयमेव भववत न तु प्रबन्धववषयवमवत 
केवचदाहुस्तिासत्, आवधकावरकेस्ष्ट्ववतवृत्तषुे विवगगरतलसमप्राधान्यस्य सम्भवात् । तथावहरत्नावल्या ं
सवचवायत्तवसद्धत्वावभप्रायेि पृवथवीराज्यलाभ आवधकावरकं रतलं कन्यारत्नलाभिः प्रासवङ्गकं रतलं, 
नायकावभप्रायेि तु ववपयगय इवत स्स्थते मस्न्िबुद्धौ नायकबुद्धौ च स्वाम्यमात्यबुद्ध्येकत्वात्रतलवमवत नीत्या 
एकीवक्रयमािाया ं समप्राधान्यमेव पयगवस्यवत । यथोक्तम्– ‘कवेिः प्रयत्ना ने्नतृिा ं युक्तानाम्’ 
इत्यलमवान्तरेि बहुना । 

 
एवं प्रथमं प्रकारं वनरूप्य वितीयमाह–अङ्गीवत । अवनवशेवमवत । अङ्गभूते रस इवत शेषिः । नन्वेवं 

नासौ पवरपुष्टो भवेवदत्याशङ्गक्य मतान्तरमाह-- वनवेशने वेवत । अत एव वाग्रहिमुत्तरपक्षदाढयं सूचयवत न 
ववकल्पम् । तथा चैक एवाय ं प्रकारिः । अन्यथा तु िौ स्याताम् । अवङ्गनो रसस्य यो व्यवभचारी 
तस्यानुवृवत्तरनुसन्धानम् । यथा ‘कोपात्कोमललोल’ इवत श्लोकेऽवङ्गभूताया ं रतावङ्गत्वेन यिः क्रोध 
उपवनबद्धस्ति ‘बद्ध्वा दृढम्’ इत्यमषगस्य वनवेवशतस्य वक्षप्रमेव रुदत्येवत हसवन्नवत च 
रत्युवचतेष्ट्यौत्सुक्यहषानुसन्धानम् । 

 
तृतीय ं प्रकारमाह– अङ्गत्वेनेवत । अि च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावतीववषयिः 

सम्भोगशृङ्गार उदाहरिीकतगव्यिः । अन्येऽपीवत । ववभावानुभावाना ं चावप उत्कषो न 
कतगव्योऽवङ्गरसववरोवधना,ं वनवेशनमेव वा न कायगम् । कृतमवप चावङ्गरसववभावानुभावैरुपबंृहिीयम् । 



पवरपोवषता अवप ववरुद्धरसववभावानुभावा अङ्गत्वं प्रवत जागरवयतव्या इत्यावद स्वय ंशक्यमुत्पे्रवक्षतुम् । एवं 
ववरोध्यववरोवधसाधारिं प्रकारमवभधाय ववरोवधववषयासाधारिपोषपवरहारप्रकारगतत्वनैेव 
ववशेषान्तरमप्याहववरोवधन इवत । सम्भवीवत । प्रधानाववरोवधत्वेनेवत शेषिः । एतिवेत । 
उपकायोपकारकभावो रसाना ं नास्स्त स्वचमत्कारववश्रान्तत्वात्, अन्यथा रसत्वायोगात्, तदभावे च 
कथमङ् गावङ्गतेत्यवप येषा ं मतं तैरवप कस्यवचिसस्य प्रकृष्टत्वं भूयिःप्रबन्धव्यापकत्वमन्येषा ं
चाल्पप्रबन्धानुगावमत्वम्युपगन्तव्यवमवतवृत्तसङ्घिनाया एवान्यथानुपपत्तिेः, भूयिः प्रबन्धव्यापकस्य च रसस्य 
रसान्तरैयगवद न कावचत्सङ्गवतस्तवदवतवृत्तस्यावप न स्यात् । सङ्गवतशे्चदयमेवोपकायोपकारकभाविः । न च 
चमत्कारववश्रान्तेववरोधिः कवश्चवदवत समनन्तरमेवोक्तं तदाह–अन्युपगच्छतावप इवत । शब्दमािेिासौ 
ना्युपगच्छवत । अकाम एवा्युपगमवयतव्य इवत भाविः । अन्यस्तु व्याचष्ट–ेएतिापेवक्षकवमत्यावदग्रन्थो 
वितीयमतसवभपे्रत्य यि रसानामुपकायोपकारकता नास्स्त, तिावप वह भयोवृत्तव्याप्तत्वमेवावङ्गत्ववमवत । 
एतिासत्; एवं वह एति सवगवमवत सवगशब्देन य उपसंहार एकपक्षववषयिः मतान्तरेऽपीत्यावदना च यो 
वितीयपक्षोपक्रमिः सोऽतीव दुिःवश्लष्ट इत्यलं पूवगवं् यिैः सह बहुना संलापेन । येषावमवत । 
भावाध्यायसमाप्तावस्स्त श्लोक :– 

 
बहूना ंसमवेताना ंरूपं यस्य भवेिहु । 
स मन्तव्यो रसिः स्थायी शेषािः सं्श्चवरिो मतािः । इवत 
 
तिोक्तक्रमेिावधकावरकेवतवृत्तव्यावपका वचत्तवृवत्तरव्यमेव स्थावयत्वेन भावत, 

प्रासवङ्गकवृत्तान्तगावमनी तु व्यवभचावरतयेवत रस्यमानतासमये स्थावयव्यवभचावरभावस्य न कवश्चविरोध इवत 
केवचद्व्याचचवक्षरे । तथा च भागुवररवप तक रसानामवप 
स्थावयसञ्चावरतास्तीत्यावक्षप्या्युपगमेनैवोत्तरमवोचिाढमस्तीवत । 

 
अन्ये तु स्थावयतया पवठतस्यावप रसस्य रसान्तरे व्यवभचावरत्वमस्स्त, यथा क्रोधस्य वीरे 

व्यवभचावरतया पवठतस्यावप स्थावयत्वमेव रसान्तरे, यथा तत्त्वज्ञानववभावकस्य वनवेदस्य शान्ते; 
व्यवभचावरिो वा सत एव व्यवभचायगन्तरापेक्षया स्थावयत्वमेव, यथा ववक्रमोवग्यामुन्मादस्य चतुथेऽङे्क, 
इतीयन्तमथगमवबोधवयतुमय ंश्लोकिः । बहूना ंवचत्त वृवत्तरूपािा ंभावाना ंमध्ये यस्य बहुलं रूपं यथोपल्यते 
स स्थायी भाव, स च रसो रसीकरियो्य:, शेषास्तु सञ्चावरि इवत व्याचक्षते, न तु रसानां 
स्थावयसञ्चावरभावेनाङ्गावङ्गतोक्तेवत । अत एवान्ये रसस्थायीवत षष्ट्या सप्तम्या वितीयया वावश्रतावदषु 
गवमगाम्यादीनावमवत समासं पठस्न्त । तदाह–मतान्तरेऽपीवत । रसशब्देनेवत । ‘रसान्तरसमावेशिः 
प्रस्तुतस्य रसस्य यिः ।’ इत्यावदप्राक्तनकावरकावनववष्टेनेत्यथगिः   २४   

 
लोचन 

 
िृरं्गाराचा वीररसािी शवरोध असत नािी असे म्िर्ण्याचे कारर् युद्धातील डावपेच व पराक्रम 

वर्गैरेंमुळे एखाद्या रमर्ीचा पत्नी म्िर्नू लाभ िोऊ िकतो. ⁵ पर् िास्य िा िृरं्गाराला अंर्गभतू असतो िे 
उाडच आिे. िास्य िे स्वतुः जरी जीवनाच्या (धमण, अथण, काम व मोक्ष या) चार पुरुर्षाथांपकैी एक नसले, 
तरी शविरे्ष मनोरंजन करण्याचे त्यात सामर्थयण असल्याने िृरं्गाराचे अंर्ग िोऊन त्याला पुरुर्षाथाची योग्यता 
प्राप्त िोते. िृरं्गारािी रौद्राचािी अशवरोध कािी पशरन्स्थतीत असू िकेल. कारर् भरतानंी म्िटलेच आिे की 
⁶ ‘आशर् ते रशतक्रीडेचा दाडंर्गाईने उपभोर्ग ाेतात’ ‘ते’ म्िर्जे रौद्र वर्गैरे स्वभावाचे राक्षस, दानव व बलदंड 



मानव. अिा पात्राचं्या नाशयकेिी िोर्ाऱ्या उग्र प्रकारच्या वतणनाचे वर्णन कररे् मात्र कवीने कटाक्षाने 
टाळाव.े ⁷ वीर व अद भतु याचंा (शवरोध उत्पन्न न िोता) समाविे िोतो असे म्िर्ण्याचे कारर् एखाद्या वीर 
पुरुर्षाने सवण पृर्थवी शनष्कंटक करून टाकरे् यासारखा असंभवनीय पराक्रम लोकानंा आियण वाटावयास 
कारर्ीभतू िोतो. कारर् भरतमुनींनी म्िटलेच आिे की ⁸– ‘वीररसाचे (म्िर्जे वीररसाचा स्थाशयभाव जो 
उत्साि त्याचे) जे कायण, तो अद भतु रस िोय.’ ⁹ वीर आशर् रौद्र याचंा समाविे ते भीमसेन वर्गैरे धीरोद्धत 
नायकाचें शठकार्ी दाखवनू कशरता येईल, कारर् उत्साि व क्रोध यामंध्ये शवरोध नािी. रौद्र आशर् करुर् 
यामंध्येिी शवरोध नसतो, िे भरतमुनींनीच पुढील वातयाने साशंर्गतले आिे– ‘रौद्राचे जे कायण, तो करुर् 
समजावा. ¹⁰’ 

 
‘िृङ्र्गार व अद भतु’ (यामंध्ये अशवरोध असतो) – जसे रत्नावलीमध्ये जादूर्गार जादूचा प्रयोर्ग 

दाखशवतो, तेव्िा. ¹¹ ‘िृर्गार आशर् बीभत्स’ – कारर् जे दोन स्थाशयभाव एकमेकाचंा उच्छेद करूनच प्रकट 
िोतात, त्याचं्यामध्ये एक अरं्गी आशर् दुसरा त्याचे अंर्ग असा संबधं कसा असू िकर्ार? आलंबनशवभावात 
मग्न म्िर्जे एकरूप िोरे् िे रतीचे स्वरूप िोय, तर त्यापासून म्िर्जे आलंबन शवभावापासून दूर पळून 
जावसेे वाटरे् िे जुरु्गप्सेचे स्वरूप िोय. म्िर्ून रशत व जुरु्गप्सा याचंा आश्रय एकच व्यन्तत असेल, तर ते 
दोन्िी स्थाशयभाव एकमेकानंा उखडूनच टाकतात. ¹² भय आशर् उत्साि िे स्थाशयभाविी परस्परशवरुद्ध 
असल्याचे वरील पद्धतीनेच स्पष्ट कशरता येईल. ¹³ िातं रसाचेिी सारसवणस्व तत्तवज्ञानामुळे वाटू लार्गर्ारी 
साऱ्या संसाराशवर्षयीची शवरन्तत िे असल्यामुळे त्याचे स्वरूप सवण ऐशिक र्गोष्टींशवर्षयी शनशरच्छपर्ा असे 
असते व म्िर्ून शवर्षयाबंद्दलची आसन्तत िेच ज्याचें सारसवणस्व असते, अिा रशत व क्रोध ¹⁴ या 
स्थाशयभावािंी िातं रसाचा शवरोधच असतो. 

 
‘शवरोधी असो लकवा नसो’ -- ‘लकवा’ िा िद द योशजण्यामार्गील िेतु असा– अंर्गी म्िर्जे प्रस्तुत 

मुख्य रसापेक्षा जेव्िा दुसऱ्या एखाद्या रसाचा अशधक पशरपोर्ष केला जातो, तेव्िा तो दुसरा रस अंर्गी रसाला 
शवरोध करर्ारा नसला, तरी त्याचा समाविे दोर्षास्पदच िोय. त्या उलट कशव कािी युन्तत योजून जेव्िा 
दुसऱ्या एखाद्या रसाचा समाविे अंर्गी रसाचे अंर्ग म्िर्ून करतो, तेव्िा तो दुसरा रस अंर्गी रसाच्या शवरुद्ध 
प्रकृतीचा असला, तरी त्याचा समाविे दोर्षािण ठरत नािी. आता दुसऱ्या शवरुद्ध रसाचा समाविे कशरताना 
ज्या युततीचा अवलंब करावयाचा, ती युन्तत म्िर्जे त्या दोन रसाचें आश्रय शभन्न आिेत असे दाखशवरे्, 
वर्गैरे. या युतत्या यानंतर सारं्गण्यात येर्ारच आिेत ¹⁵ म्िर्ून दोन रस परस्परशवरुद्ध आिेत लकवा नािीत 
याला शविरे्ष मित्तव नािी. पर् ते दोन रस कोर्त्या प्रकारे योशजले जात आिेत, याकडे ¹⁶ लक्ष पुरशवरे् 
अर्गत्याचे आिे. अवङगवन िी सप्तमी अनादर या अथी आिे ¹⁷ (आशर् शतचा अथण ‘अंर्गी असला तरी’ असा 
आिे). अंर्गी असलेल्या शवशिष्ट रसाकडे दुलणक्ष करून म्िर्जे त्या रसाला न जुमानता अंर्गभतू असलेल्या 
रसाचा पशरपोर्ष करू नये, िा भावाथण. अशवरोशधता म्िर्जे दोर्षास्पद नसरे्, असा अथण. दुसऱ्या रसाचा 
पशरपोर्ष टाळण्याचे तीन प्रकार (वृत्तीमध्ये) ‘त्याबाबतीत’ पासून ‘(िा शवरोध टाळण्याचा) शतसरा उपाय’ 
येथपयंतच्या िद दानंी साशंर्गतले जात आिेत. पर् काय िो, ‘कमी मित्व द्याव’े असे म्िर्ावयाव्या ऐवजी 
वृत्तीत ‘अशधक उत्कर्षण करू नये’ असे का म्िटले आिे? कारर् त्या दुसऱ्या रसाला कमी मित्तव शदल्यास 
त्याला मुख्य रसापेक्षा अशधक मित्तव देण्याचा संभवच कोठला? अिी िकंा लक्षात आर्ून वृशत्तकार ‘उत्कर्षण 
सारखाच असला’ इ. सारं्गतात. ¹⁸ (‘एका बाजूला शप्रया रोदन करीत आिे’) ‘शप्रया रोदन करीत आिे’ असे 
म्िटल्यामुळे रशत या स्थायी भावाचा उत्कर्षण सूशचत िोत आिे, ‘आशर् लढाईच्या वाद्याचंा र्गजर’ व ‘वीराचे 
मन’ या िद दामुंळे उत्साि या स्थाशयभावाचा उत्कर्षण व्यतत िोत आिे. 

 



‘लिदोळ्याप्रमारे् िेलकाव े खात आिे’ या िद दानंी त्या दोन स्थाशयभावाचें साम्य त्या दोिोंपकैी 
कोर्तािी कमी नािी लकवा जास्त नािी अिा स्वरूपात सुचशवले रे्गले आिे. पर् ‘िी पशरन्स्थशत मुततकाच्या 
बाबतीतच असते, प्रबंधाच्या बाबतीत नसते’ असे जे कािी टीकाकार म्िर्तात, ते बरोबर नािी. कारर् 
(प्रबधंाच्या बाबतीत) मुख्य कथानकामध्ये धमण, अथण व काम या तीन पुरुर्षाथांची फळे सारखीच मित्तवाची 
असण्याचा संभव असतो. उदा. रत्नावली नाशटकेचा नायक आपल्या सवण (राजकीय) कायांच्या 
(शसद्धीच्या) बाबतीत सशचवावर (म्िर्जे यौर्गन्धरायर्ावर) सवणस्वी अवलंबनू असल्याने (सशचवाच्या दृष्टीने 
शवचार केल्यास) उदयनाला पृर्थवीचे राज्य शमळरे् िे त्या नाशटकेचे प्रमुख फळ असून सार्गशरका या सुंदर 
राजकन्येची प्रान्प्त िे प्रासशंर्गक (लकवा आनुर्षंशर्गक) फळ िोय. पर् नायकाच्या (म्िर्जे उदयन या 
धीरलशलत राजाच्या) दृष्टीने शवचार केल्यास उलट पशरन्स्थशत आिे (म्िर्जे राजकन्येची प्रान्प्त िे मुख्य 
फळ व पृर्थवीच्या राज्याचा लाभ िे आनुर्षंशर्गक फळ). असे असल्यामुळे मंत्र्याचंी दृशष्ट आशर् नायकाची दृशष्ट 
एकमेकानंा शवरोधी नािी. म्िर्ून ‘स्वामी आशर् अमात्य याचंी वृशत्त एकमेकािंी सिकायण करण्याची 
असल्यास त्यानंा इष्ट फळाची प्रान्प्त िोते’ या न्यायाने ¹⁹ (रत्नावली या नाशयकेच्या बाबतीत अमात्य व 
नायक याचं्या धोरर्ामंध्ये परस्परशवरोध नसल्याने) वीर व िृरं्गार याचें प्राधान्य सारखेच आिे असा िवेटी 
शनष्कर्षण शनातो. कारर्, म्िटलेच आिे की, ‘कवीच्या प्रयत्नामुळे नाटकाशद गं्रथातील नायक आपापल्या 
कायात मग्न झाले असताना ²⁰’ इ असो, आता िी अवान्तर र्गोष्टीची अशधक चचा नको. 

 
याप्रमारे् पशरपोर्ष टाळण्याच्या पशिल्या प्रकाराचे शववरर् केल्यावर आता दुसऱ्या प्रकाराच्या 

शववरर्ास वृशत्तकार ‘अंर्गी रसाला’ इ. िद दानंी प्रारंभ कशरतात. ‘समाशवष्ट न कररे्’ – ‘अंर्गभतू रसाचे 
शचत्रर् कशरताना’ या िद दाचंी भर ाालून वातय पूर्ण कराव.े ‘पर् काय िो, ‘यामुळे (म्िर्जे व्यशभचाशरभाव 
शवपुल प्रमार्ात समाशवष्ट केले नािीत, तर) तो अंर्गभतू रस पुष्ट िोर्ार नािी!’ अिी प्रशतपक्ष्याची िकंा 
लक्षात आर्नू वृशत्तकार ‘लकवा समाशवष्ट केले तरी’ या िद दानंी दुसरे मत माडंतात. म्िर्ूनच ‘लकवा’ िा िद द 
तुल्यबल, वैकन्ल्पक असा दुसरा पक्ष शवकल्प सुचवीत नसून दुसरे मतच अशधक ग्राह्य आिे असे सुचशवतो. 
²¹ आशर् असे असल्यामुळे समाविे कररे् व न कररे् िे दोन्िी शमळून एकच प्रकार समजावा. असे न 
माशनल्यास िे दोन वरे्गळे प्रकार झाले असते. ²² अंर्गी रसाचा जो व्यशभचाशरभाव असेल, त्याला अनुसररे् 
म्िर्जे त्याच्यािी अंर्गभतू रसाच्या व्यशभचाशरभावाने शमळते जुळते िोरे्. उदा. ‘शप्रयेने रार्गावनू’ इ. (प्रथम 
खंड,  “उद द्योत – ३ ‘ती दक्षता म्िर्जे – ४) रसपशरपोर्षाला शवघ्न करर्ारा अलंकाराचा अशतशवस्तार 
टाळावा’” वरील) श्लोकामध्ये मुख्य असलेल्या रशत या स्थाशयभावाचे अंर्ग म्िर्नू ‘क्रोधाचा’ ²³ समाविे 
‘रार्गावनू’ या िद दाने बोलून दाखशवला आिे. त्या श्लोकातच ‘करकचून बाधंले’ असे म्िर्ून रौद्र रसाचा 
स्थाशयभाव असलेल्या अमर्षाची अशभव्यन्तत केल्यानंतर तो अमर्षण लरे्गचच ‘रडतरडत,’ ‘िसून’ िे िद द 
योशजल्यामुळे ‘रतीला उशचत अिा ईष्या, औत्सुतय व िर्षण या व्यशभचाशरभावािंी शमळता जुळता झाला आिे. 
²⁴ 

 
पशरपोर्ष टाळण्याचा शतसरा प्रकार वृशत्तकार ‘तरी तो अंर्गच रािील’ इ. िद दानंी सारं्गतात. आशर् या 

शतसऱ्या प्रकाराचे उदािरर् ‘तापसवत्सराज’ नाटकातील उदायनाचा पद्मावतीशवर्षयक संभोर्गिृरं्गार ²⁵ िे 
समजाव.े ‘आर्खी प्रकारिी’– अंर्गी रसाला शवरोधी असर्ाऱ्या रसाचं्या शवभाव – अनुभावाचंा उत्कर्षण न 
करण्याची दक्षता बाळर्गावी, लकवा अिा (म्िर्जे शवरोधी रसाच्या) शवभावाशदकाचें शचत्रर्च करू नये. आशर् 
त्याचें असे शचत्रर् केले तरी त्याचें अंर्गी रसाच्या शवभावअनुभावािंी तादात्म्य साधूनच त्याचंा पशरपोर्ष 
करावा. आशर् अंर्गी रसाच्या शवरोधी रसाच्या शवभाव-- अनुभावाचंा पशरपोर्ष केला, तरी ते शवभाव–अनुभाव 
अंर्गी रसाचे अंर्गच राितील िी दक्षता बाळर्गावी, वर्गैरे आर्खी उपायाचंी कल्पना वाचक स्वतुःिी करू 



िकतील. अिा रीतीने शवरोधी व अशवरोधी – दोन्िी रसाचं्या बाबतीत साधारर् असर्ारे, पशरपोर्ष 
टाळण्याचे तीन प्रकार सारं्गून झाल्यावर केवळ शवरोधी रसाचं्या बाबतीत लार्ग ू पडर्ाऱ्या पशरपोर्ष 
टाळण्याच्या संबधंातच आर्खी एक वैशिष्ट्य (म्िर्जे पशरपोर्ष टाळण्याचा आर्खी एक प्रकार ²⁶) म्िर्ून 
वृशत्तकार ‘कोर्त्यािी शवरोधी रसाचा उत्कर्षण’ इ. िद दानंी सारं्गतात. 

 
‘स्वतुःचा योग्य तेवढा’ – ‘मुख्य रसाला शवरोधी िोर्ार नािी. अिा प्रकारे’ या िद दाचंी भर ाालून 

वातय पुरे कराव.े (‘अशधक उत्कर्षण साधावा) िी र्गोष्ट’ – “रसामंध्ये एक उपकायण व दुसरा उपकारक असा 
संबंध नसतो. कारर् रसाचें स्वतुःच्या शवस्मयकारी आनंदातच पयणवसान िोते. तसे िोत नसेल, तर त्यानंा 
‘रस’ म्िर्ताच येर्ार नािी. आशर् त्याचं्या शठकार्ी जर रसत्व िा धमण नसेल, तर त्या दोिोंमध्ये एक अंर्गी व 
दुसरा त्याचे अंर्ग असा सबंंध कसा असू िकेल?” असे ज्याचें मत असेल, त्यानंासुद्धा कोर्ता तरी एक रस 
उत्कृष्ट असतो म्िर्जे तो रस प्रबधंाचा मोठा भार्ग व्यापतो आशर् इतर रस त्या प्रबधंाचा लिानसा भार्ग 
व्यापतात िे मान्य कराव ेलारे्गल. कारर्, तस मान्य केले नािी, तर कथानकाच्या शनरशनराळ्या भार्गाचंा 
एकमेकािंी साधंा जुळर्ार नािी. प्रबधंाच्या मोा ा भार्गाला व्यापर्ाऱ्या रसाचा (प्रबंधातील लिान भार्ग 
व्यापर्ाऱ्या) इतर रसािंी जर कािीच सबंंध नसेल, तर कथानकाच्या मोा ा व लिान भार्गाचंािी 
एकमेकािंी कािीच संबधं जुळर्ार नािी. ²⁷ आशर् त्यामंध्ये जर संबधं असेल, तर तोच रसामंधील 
उपकायण–उपकारक संबधं िोय. आशर् रसाचें पयणवसान जरी त्याचं्या स्वतुःच्या चमत्कारातच िोत असले, 
तरी त्यामुळे रसामंध्ये उपकायण–उपकारक संबधं असण्यात कािीच शवरोध येत नािी िे नुकतेच ²⁸सारं्गनू 
झाले आिे. म्िर्ून वृशत्तकार ‘मान्य नसर्ारालासुद्धा’ इ. म्िर्तात. ‘िा मान्य नसर्ारा’ फतत तोंडानेच 
म्िर्जे वरवरच ‘मला मान्य नािी’ असे म्िर्तो. ²⁹ रसामंधील अंर्गाशंर्गभाव मान्य करण्याची त्याची इच्छा 
नसली, तरी (युन्ततवादाच्या सामर्थयामुळे) आमचे म्िर्रे् त्याला मान्य करावयास लावरे् ितय आिे, िा 
आिय. पर् दुसरा कोर्ीतरी टीकाकार याचे पुढीलप्रमारे् शववरर् कशरतो– ‘इतर रसापेंक्षा अशधक उत्कर्षण 
िी र्गोष्ट’ इ. वातय वृत्तीत यानंतर लरे्गच ‘दुसऱ्या कािींच्या मतानुसार’ इ. िद दानंी माडंण्यात येर्ाऱ्या 
दुसऱ्या मताला अनुलक्षून आिे. ते मत असे – प्रबधंातील रसामंध्ये एक उपकायण व दुसरा उपकारक असा 
संबंध नसतो, ³⁰ पर् असे असले तरी एका स्थाशयभावाने प्रबधंाचा पुष्कळसा भार्ग व्यापरे् िेच त्या 
स्थाशयभावाचे अशंर्गत्व िोय. (आशर् इतर स्थाशयभावानंी छोटासा भार्ग व्यापरे् िे त्याचें अंर्गत्व िोय.) परंतु िे 
त्या टीकाकाराचें म्िर्रे् बरोबर नािी, कारर् त्याचें म्िर्रे् मान्य केल्यास ‘आशर् िे सवण’ या वृत्तीतल्या 
वातयातील ‘सवण’ िद दाने वृशत्तकारानंी एका मताचा जो समारोप केला आिे व ‘दुसऱ्या कािींच्या मताचंा’ इ. 
िद दानंी दुसरे मत माडंण्यास जो प्रारंभ केला आिे, त्या दोिोंची मुळीच संर्गशत लार्गर्ार नािी. ³¹ असो, 
आमच्याच विंातील पूवी िोऊन रे्गलेल्या टीकाकारािं. ³² अशधक वादशववाद कररे् नको. ‘ज्याचें मत’ – 
(नाट्यिास्राच्या) भावाघ्यायाच्या (म्िर्जे ७ व्या अध्यायाच्या) िवेटी पुढील श्लोक आिे ³³ – (एका 
प्रबंधात) एकत्र आलेल्या अनेक रसापंैकी ज्या रसाची व्यान्प्त मोठी असेल, तो रस स्थायी म्िर्जे मुख्य 
समजावा व बाकीचे (त्याचे) संचारी म्िर्जे दुय्यम मानले जातात. 

 
वरील श्लोकात म्िटल्याप्रमारे् मुख्य कथानकाला व्यापर्ारी शचत्तवृशत्त (म्िर्जे स्थाशयभाव) 

अटळपरे् न्स्थर म्िर्ून प्रतीत िोते आशर् दुय्यम कथानकानंा व्यापर्ारी शचत्तवृशत्त व्यशभचाशरर्ी (म्िर्जे 
अन्स्थर लकवा र्गौर्) म्िर्ून प्रत्ययास येते. (संपूर्ण कथानकातील) स्थाशयभावांचा रसाचं्या रूपाने आस्वाद 
ाेतेवळेी त्यापंैकी एक रस स्थायी असतो आशर् इतर रस व्यशभचारी असतात असे मानण्यात कािीिी शवरोध 
नािी. ³⁴ असे कािी टीकाकारानंी प्रस्तुत श्लोकाचे शववरर् केले आिे. उदा. ‘भारु्गरीने सुद्धा ³⁵ 



‘रसामंध्येदेखील एक स्थायी व इतर संचारी असा संबधं असतो काय?’ असा प्रशन उपन्स्थत करून मर्ग त्या 
प्रशनाला स्वीकारपूवणकच उत्तर शदले की, ‘िोय, असतो.’ 

 
पर् (नाट्यिास्रावरील) दुसरे कािी टीकाकार पुढीलप्रमारे् शववरर् कशरतात– “भरतानंी 

(एखाद्या रसाच्या संदभात) स्थाशयभाव ³⁶ म्िर्ून साशंर्गतलेला भाव दुसऱ्या रसाच्या संदभात व्यशभचारी 
भाव िोऊ िकतो, उदा. क्रोध िा रौद्र रसाचा स्थायी भाव म्िर्ून साशंर्गतला असला तरी दुसऱ्या म्िर्जे वीर 
रसाच्या संदभात तो व्यशभचारी भाव िोतो. तसेच व्यशभचारी म्िर्नू साशंर्गतलेला व्यशभचारी भाविी दुसऱ्या 
रसाच्या संदभात स्थायीभाव िोतो. उदा. तत्तवज्ञान िा ज्याचा शवभाव आिे असा शनवेद िा व्यशभचाशरभाव 
(करुर् व शवप्रलंभ याचंा व्यशभचाशरभाव म्िर्ून साशंर्गतला असला, तरी तो) िातं रसाचा स्थायी िोतो. ³⁷ 
लकवा एखादा भाव व्यशभचारी भाव म्िर्ून साशंर्गतला असला, तरी तो दुसऱ्या व्यशभचाशरभावाचं्या तुलनेने 
(अशधक व्यापक व न्स्थर असल्यामुळे) स्थायीच िोऊ िकतो. जसे (भरतानंी उन्माद िा व्यशभचाशरभाव 
म्िर्ून साशंर्गतला असला, तरी) शवक्रमोवणिीयातील चवर्थया अंकात उन्माद िा (‘शवतकण ’ वर्गैरे 
व्यशभचाशरभावाचं्या तुलनेने स्थायी बनला आिे. ³⁸) िा इतका सवण अथण सारं्गण्याच्या िेतूने वरील (एका 
प्रबंधात) ‘एकत्र आलेल्या’ इ. श्लोक भरतानंी शलशिला आिे. (त्या श्लोकाचा अथण असा–) शचत्तवृशत्त िे 
स्वरूप असलेल्या अनेक भावापंैकी ज्या भावाचे रूप व्यापक असल्याचे आढळते, तो स्थाशयभाव आशर् तोच 
‘रस’ म्िर्जे आस्वाशदला जाण्यास योग्य असतो. पर् बाकीचे भाव ‘संचारी ³⁹ (म्िर्जे व्यशभचारी भाव) 
असतात. पर् त्या टीकाकाराचं्या मते या श्लोकात अनेक रसाचं्या बाबतीत स्थाशयसंचाशरभावामुळे (म्िर्जे 
त्यापंैकी एक स्थायी व इतर संचारी असल्यामुळे) अंर्गाशंर्गसंबंध असतो असे म्िटलेले नािी. ⁴⁰ म्िर्ूनच िे 
दुसरे टीकाकार ‘रसस्थायी’ िा समासयुतत पाठ स्वीकारतात व त्या सामाशसक िद दाचा शवग्रि ‘रस’ 
िद दाचंी र्षष्ठी, सप्तमी लकवा शितीया योजून कशरतात. शितीया तत्पुरुर्ष समास ते टीकाकार वितीया 
वश्रतातीत– (२–१–२४) इ. सूत्रावरील (आशश्रताशदरु्ष) गवमगाम्यादीनामुपसंख्या नम् ⁴² । या 
वार्मतकाप्रमारे् झाला आिे असे माशनतात. म्िर्नू वृशत्तकार ‘पर् दुसऱ्या कािींच्या मतानुसार’ इ. म्िर्तात. 
‘रस असे म्िटले जाते. –’ ‘प्रस्तुत रस जर समग्र गं्रथाला व्यापून टाकीत असेल, तर त्याचा इतर 
रसाबंरोबर केलेला समाविे’ इ. पूवीच्या (म्िर्जे २२ व्या) काशरकेमध्ये योशजलेला रस िा िद द असा अथण. 
॥ २४ ॥ 

 
िीपा 
 
१) मुळात अशवरोधी असर्ाऱ्या रसाचा देखील जर प्रमार्ाबािेर पशरपोर्ष केला, तर तो मुख्यरसाला बाधक 
ठरतो. त्या उलट मुळात शवरोधी असर्ाऱ्या रसाचा पशरपोर्ष पुढे सारं्गण्यात येर्ाऱ्या उपायाचंा अवलंब 
करून बतेाने केला, तर त्यामंधील शवरोध दूर िोऊ िकतो. 
 
२) येथे रशत आशर् उत्साि या दोन अ–शवरोधी असलेल्या स्थाशयभावाचंा उत्कर्षण सारख्याच प्रमार्ात 
साधला आिे, म्िर्नू त्यामंध्ये शवरोध उत्पन्न झालेला नािी. 
 
३) िकंर िे संध्यावदंन करीत असताना त्या संध्येबद्दल मत्सर वाटून ती वरीलप्रमारे् िकंराची नक्कल करू 
लार्गली. यामुळे येथे िृरं्गार व िास्य या दोन अशवरोधी रसाचंा समान उत्कर्षण साधला आिे. पावणतीला 
संध्येबद्दल मत्सर वाटतो िी कल्पना कुमारसंभवम्, ८–५० येथे आली आिे. 
 



४) िे आर्खी प्रकार कोर्ते िे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्ून समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा 
समाविे कसा केला म्िर्जे शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’”  वरील लोचनात साशंर्गतले आिे. 
 
५) व शतच्याबद्दलच्या त्याच्या रशतभावाच्या कवीने केलेल्या वर्णनामुळे वाचकानंा िृरं्गार रसाचा आस्वाद 
शमळतो. 
 
६) पािा, नाट्यिास्र, ६–६३ नंतरचा र्गद्य भार्ग (रसभावशवचार, कंर्गले, प.ृ २८८) 
 
७) उदा. वरे्ीसंिार, अंक २ मधील दुयोधन या उद धृत पात्राचे भानुमतीिी िोर्ारे िृरं्गाशरक वतणन 
दाडंर्गाईचे नािी. 
 
८) नाट्यिास्र, ६–४१. 
 
९) याशिवाय नाट्यिास्र ६–३९ मध्ये वीरािवैाद भुतोत्पवत्तिः । असेिी म्िटले आिे. 
 
१०) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रसाची अंरे्गसुद्धा मुख्य रसाला कोर्कोर्ती दक्षता ाेतल्यास 
बाधक िोत नािीत याचे शववरर्’”. याशिवाय नाट्यिास्र ६–३९ मध्येिी रौिाि करुिो रसिः । असे म्िटले 
आिे. 
 
११) रत्नावली, अंक ४ मध्ये िा प्रसंर्ग आिे. िबंरशसशद्ध नावाच्या जादूर्गाराने राजवाड्याला आर्ग 
लार्गल्याचा भास उत्पन्न केला. त्या आर्गीत सार्गशरका सापडली असताना शतला वाचशवण्यासाठी उदयन 
अंतुःपुराकडे धाव ाेतो व त्यावळेी त्याने शतला आपल्या िरीराचा आधार शदल्यामुळे त्या दोााचें मीलन िोते. 
अिा रीतीने अद भतु िा िृरं्गाराचे अंर्ग झाला आिे. 
 
१२) म्िर्ूनच वृत्तीमध्ये त्याचं्यात बाध्यबाधकभाव असतो असे म्िटले आिे. 
 
१३) वीररसाचा स्थायीभाव उत्साि याचे स्वरूप त्याच्या आलंबनशवभावाबाबत ओढ वाटरे् िे असते, तर 
भयानक रसाच्या भय या स्थाशयभावाचे स्वरूप त्याच्या आलंबनशवभावापासून पळून जावसेे वाटरे् असेच 
असते. 
 
१४) आलंबनशवभावाशवर्षयी आसन्तत िे रतीचे तर स्वरूप आिेच, पर् ज्या र्गोष्टीशवर्षयी आसन्तत आिे, 
शतच्या आड येर्ाऱ्या व्यततीशवर्षयी क्रोध उत्पन्न िोतो, म्िर्ून क्रोधाचेिी सारसवणस्व आसन्तत, असेच म्िटले 
आिे. पािा, श्रीमद भर्गवद र्गीता, २–६२, कामात् क्रोधोऽवभजायते । 
 
१५) यानंतर, काशरका २५ ते २७ यामंध्ये. 
 
१६) याकडे, म्िर्जे काशरका २४ ते २७ यामंध्ये साशंर्गतलेल्या र्गोष्टींकडे. 
 
१७) पािा, अष्टाध्यायी, २–३–३८, षष्ठी चानादरे । सूत्रातील च या िद दामुळे सप्तमीचािी बोध िोतो. 



१८) ‘कमी मित्व द्याव’े याचा अथण ‘अशधक मित्व देऊ नये व समान मित्तविी देऊ नये’ असा िोतो. पर् 
वृशत्तकारानंा ‘अशधक मित्तव देऊ नये’ इतकेच अशभपे्रत आिे. ‘समान मित्तव देऊ नये’ िे अशभपे्रत नािी 
म्िर्ून त्यानंी अशधक उत्कर्षण करू नये’ असे म्िटले. 
 
१९) िा न्याय कोर्त्या तरी राजनीशतिास्रशवर्षयक गं्रथातून ाेतला असावा असे वाटते. 
 
२०) अशभनवरु्गप्तानंी वरील अवतरर् कोर्त्या गं्रथातून ाेतले आिे िे समजत नािी. शिवाय ते पूर्ण वातयिी 
उद धृत केले नसल्याने त्याचा नेमका अथण लावरे्सुद्धा कठीर् आिे. पर् ज्या संदभात िे अवतरर् उद धृत 
केले आिे, त्यावरुन त्या सवण वातयाचा आिय पुढीलप्रमारे् असण्याचा संभव आिे–कवीच्या प्रयत्नाने 
नायक आशर् सशचव िे आपआपल्या कायात मग्न झाले असताना त्यानंी जर एकमेकािंी सिकायण केले, तर 
नायकाला इष्ट फळाची प्रान्प्त िोते. 
 
२१) तुलनेसाठी पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘शवर्षय म्िर्जे काव्याचा प्रकार. त्याचे औशचत्य िेिी 
संाटनेचे शनयामक कारर्. र्गद्यकाव्यातिी वर साशंर्गतलेले औशचत्य िेच संाटनेचे शनयामक कारर्’ वरील 
‘आशर् वृत्तीतला’ इ वातय. इगं्रजीमध्ये एक शवधान केल्यावर आपर् एखादेवळेी ‘or rather असे म्िर्ून दुसरे 
शवधान कशरतो, तसे येथील दुसऱ्या मतासंबधंी समजाव.े 
 
२२) म्िर्जे वृशत्तकारानंी ‘िा दुसरा उपाय’ असे न म्िर्ता ‘िे दुसरा व शतसरा उपाय िोत’ असे म्िटले 
असते. 
 
२३) म्िर्जे ‘अमर्षण’ या व्यशभचारी भावाचा. 
 
२४) शमळताजुळता िोण्याचे कारर् ईष्या, औत्सुतय व िर्षण िे शतन्िी व्यशभचाशरभाव क्रोध व शवप्रलंभरशत या 
दोन्िी स्थाशयभावानंा साधारर् आिेत. 
 
२५) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबंधातून असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित 
िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबंधी मार्गणदिणन’” वरील ‘कारर् तापसवत्सराज 
नाटकामध्ये’ इ. वातय, व तापसवत्सराजाच्या सशंवधानकाचे अशभनवरु्गप्तानंी केलेले परीक्षर्. त्या नाटकाचे 
मुख्य फळ उदयनाला वासवदते्तची पनुुः प्रान्प्त िोरे् िे असून उदयनाची पद्मावतीशवर्षयक रशत िी त्याच्या 
वासवदत्ताशवर्षयक रतीला दुय्यमच रािील अिी नाटककाराने काळजी ाेतली आिे. 
 
२६) आर्खी एक वैशिष्ट्य म्िर्जे काशरका २४ मध्ये व तीवरील वृत्तीमध्ये सारं्गण्यात आलेल्या उपायािून 
शनराळा (उपाय). 
 
२७) अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् असे की, कथानकाच्या शनरशनराळ्या भार्गामंधील अंर्गाशंर्गभाव व कथानकातील 
शनरशनराळ्या रसामंधील अंर्गाशंर्गभाव िे एकमेकावंर अवलंबून असतात. 
 
२८) नुकतेच म्िर्जे काशरका २०, २२ व २४ यामंध्ये. 
 



२९) म्िर्जे त्याच्या बोलण्याला युन्ततवादाचा आधार नािी. 
 
३०) तर वस्तुतुः त्या रसाचं्या स्थाशयभावामंध्ये उपकायण– उपकारक भाव असतो. पर् रसामंध्ये उपकायण–
उपकारकभाव असतो असे केवळ लक्षरे्ने म्िर्ण्यात येते, असा त्या दुसऱ्या मताचा आिय आिे. 
 
३१) आनंदवधणनानंी एक रस दुसऱ्या रसाला उपकारक असतो िे मत प्रथम माडूंन त्याचा समारोप केला व 
त्यानंतर स्थाशयभावानंाच उपचाराने ‘रस’ म्िर्ण्याची प्रथा असल्यामुळे रसांमध्ये उपकायण–उपकारकभाव 
असतो असे म्िर्ण्यात कािी चूक नािी िे दुसरे मत पुढे स्वतंत्रपरे् माडंले आिे. तेव्िा पशिल्या मताच्या 
समारोपातील वातय िे दुसऱ्या मताचे प्रशतपादन करर्ारे आिे असे कसे म्िर्ता येईल? तेव्िा दुसऱ्या 
टीकाकाराचे शववरर् बरोबर नािी िे अशभनवरु्गप्ताचें शवधान अर्गदी योग्य आिे. 
 
३२) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य प्रकाराचंा पदप्रकाि व वातयप्रकाि प्रकाराचंी उदािररे्’” वरील टीप १२ वी. िा 
टीकाकार अशभनवरु्गप्ताचं्या ाराण्यातच िोऊन रे्गलेला कोर्ीतरी असेल लकवा टीकाकारविंातील एक 
म्िर्जे आमचा समव्यवसायी, असािी अथण कररे् ितय आिे. History of Sanskrit Poetics च्या २०७ व्या 
पृष्ठावर म. म. डॉ. कारे् ‘चन्न्द्रका, which was composed by someone who belonged to the same 
family to which अशभनवरु्गप्त belonged’ असे म्िर्तात. 
 
३३) पािा, नाट्यिास्र, ७–१२०. रसभावशवचार, कंर्गले, पृ. ४४६. 
 
३४) म्िर्जे संपूर्ण प्रबंधातील शनरशनराळ्या रसामंध्ये र्गौर्प्रधानभावाने सिकायण िोऊन सवण रसाचंा शमळून 
एकच आस्वाद सामाशजकानंा शमळतो. 
 
३५) ‘भारु्गशर’ या नाट्यिास्रावरील टीकाकाराचा उल्लेख लोचनातच प्रथम आढळतो असे डॉ. कारे् History 
of Sanskrit Poetics च्या प.ृ ५५ वर म्िर्तात. भारु्गशर या नावाचा एक वैयाकरर्िी िोऊन रे्गला, पर् तो व 
िा टीकाकार एकच आिेत की, शभन्न आिेत िे सारं्गरे् कठीर् आिे. 
 
३६) मुळात ‘रस’ असा िद द आिे, तो ‘भाव या अथाने वापरला आिे. 
 
३७) वस्तुतुः या दोन शवधानाचंी िद दयोजना पुढीलप्रमारे् असावयास िवी– यथा क्रोधस्य रौिे स्थावयतया 
पवठतस्यावप रसान्तरे (वीरे) व्यवभचावरत्वमस्स्त यथा तत्त्वज्ञानववभावकस्य वनवेदस्य शान्ते स्थावयतया 
पवठतस्यावप (करुिववप्रलम्भशृङ्गारयोिः) व्यवभचावरत्वमस्स्त । 
 

अिा स्वरूपाची िद दयोजना असती, तर ती वातये त्या आधीच्या सामान्य शवधानाच्या स्वरूपािी 
सुसंर्गत झाली असती. 
 
३८) उदा. प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘भावध्वशन’” वरील ‘ती माझ्यावर रार्गावल्यामुळे’ इ. श्लोकात शवतकण  
िा व्यशभचाशरभाव मुख्य असल्याचे साशंर्गतले आिे असे व्यशभचाशरभाव शवशिष्ट श्लोकामंध्ये आढळले, तरी 
‘उन्माद’ िा सवण अंकाला व्यापर्ारा स्थायी झाला आिे. 



३९) म्िर्जे प्रबधंाच्या लिान भार्गाला व्यापर्ारे. 
 
४०) म्िर्जे या श्लोकात रसाचें स्थाशयत्व व व्यशभचाशरत्व साशंर्गतलेले नसून भावाचें स्थाशयत्व व 
व्यशभचाशरत्व साशंर्गतले आिे असे त्या दुसऱ्या टीकाकाराचें म्िर्रे्. पशिल्या (भारु्गशर वर्गैरे) टीकाकाराचें 
म्िर्रे् व या दुसऱ्या टीकाकाराचें म्िर्रे् यामंध्ये फरक असलाच, तर तो फार सूक्ष्म व ताशंत्रक आिे. 
काटेकोरपरे् शवचार केल्यास दुसऱ्या टीकाकाराचें म्िर्रे् बरोबर आिे, पर् स्थूलमानाने पशिले मतिी 
चुकीचे नािी. आनंदवधणनानंी व अशभनवरु्गप्तानंीिी ‘रस’ असाच िद दप्रयोर्ग अन्यत्र स्थूलपरे् केली आिे. 
४१) म्िर्जे रसस्य स्थायी असा र्षष्ठी तत्पुरुर्ष लकवा रसे स्थायी असा सप्तमी तत्परुुर्ष लकवा रसं (प्रशत) 
स्थायी असा शितीया तत्पुरुर्ष मानून शवग्रि कशरतात. 
 
४२) शसद्धान्तकौमुदीमध्ये या वार्मतकाचा पाठ गम्यादीनामुपसंख्यानम् असा आिे, पर् अशभनवरु्गप्तानंी 
शदलेला गवमगाम्यादीनामुपसंख्यानम् । िा पाठ काशिका वृत्तीमध्ये आढळतो. वामनाच्या 
काव्यालंकारसूत्रवृत्तीमध्येिी (पाि, ५–२–१३) िाच म्िर्जे गवमगाम्यादीनामुपसंख्यानम् । असाच पाठ 
आिे. 
 

मूळ वार्मतकामध्ये आशश्रताशदरु्ष िा िद द नसून तो अशभनवरु्गप्तानंी स्पष्टीकरर्ाथण ाातला आिे. मूळ 
सूत्रामधील पाठाचा ‘वितीया आवश्रतातीत’ असा पदच्छेद अशभनवरु्गप्तानंी केला असावा असे वाटते. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
एवमववरोवधना ंववरोवधना ंच प्रबन्धस्थेनावङ्गना रसेन समावेशे साधारिमववरोधोपाय ंप्रवतपादे्यदानीं 

ववरोवधववषयमेव तं प्रवतपादवयतुवमदमुच्यते – 
 
ववरुदै्धकाश्रयो यस्तु ववरोधी स्थावयनो भवेत् । 
स वववभन्नाश्रयिः कायगस्तस्य पोषेऽप्यदोषता   २५   
 
ऐकावधकरण्यववरोधी नैरन्तयगववरोधी चेवत विववधो ववरोधी । तत्न प्रबन्धस्थेन स्थावयनावङ्गना 

रसेनौवचत्यापेक्षया ववरुदै्धकाश्रयो यो ववरोधी यथा वीरेि भयानकिः, स वववभन्नाश्रयिः कायगिः । तस्य वीरस्य य 
आश्रयिः कथानायकस्तविपक्षववषये सवन्नवशेवयतव्यिः । तथा सवत च तस्य ववरोवधनोऽवप यिः पवरपोषिः स 
वनदोषिः । ववपक्षववषये वह भयावतशयविगने नायकस्य नयपराक्रमावदसम्पत्सुतरामुद्द्योवतता भववत । एति 
मदीयेऽजुगनचवरतेऽजुगनस्य पातालावतरिप्रसङे्ग वैशदे्यन प्रदर्तशतम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
याप्रमारे् (आतापयंत) प्रबन्धातल्या ‘अंर्गी’ रसाबरोबर शवरोधी लकवा अशवरोधी रसाचंा समाविे 

करण्याच्या बाबतीत शवरोध टाळण्याचा दोाानंािी समान असलेला उपाय साशंर्गतल्यावर आता केवळ 
शवरोधी रसाच्या बाबतीतच तो (शवरोध टाळण्याचा उपाय) पुढील काशरकेत साशंर्गतला जात आिे– 

 



पर् जो (स्थाशयभाव) (मुख्य, व्यापक) स्थाशयभावाला शवरोधी असून एकाच पात्राच्या शठकार्ी 
समाशवष्ट केलेला असल्यामुळे) शवरोधी िोतो, तो दुसऱ्या पात्राच्या शठकार्ी अशभव्यतत करावा. मर्ग (त्या 
दुसऱ्या पात्राच्या शठकार्ी) त्याचा पशरपोर्ष केला तरी त्यात दोर्ष नािी. ॥ २५ ॥ 

 
शवरोधी िा दोन प्रकारानंी शवरोधी िोऊ िकतो–१) पशिला रस व दुसरा रस एकाच पात्राच्या 

शठकार्ी ¹ असल्याने शवरोधी, लकवा २) पशिल्यानंतर लरे्गच दुसरा समाशवष्ट केल्याने शवरोधी त्यापंैकी 
प्रबंधामध्ये मुख्य, स्थायी (व्यापक) असलेल्या रसाबंरोबर एकाच पात्राच्या शठकार्ी समाशवष्ट केल्यास 
औशचत्याच्या दृष्टीने जो शवरोधी िोत असेल, उदा. वीराबरोबर भयानक, तो वरे्गळ्या पात्राच्या शठकार्ी 
दाखवावा. त्या वीररसाचा आश्रय जो कथानायक, त्याच्या ित्रूच्या शठकार्ी भयानक रस समाशवष्ट करावा. 
तसे केल्यास त्या शवरोधी रसाचािी जो पशरपोर्ष केला जाईल, तो शनदोर्ष ठरेल. कारर् ित्रूच्या शठकार्ी 
कमालीची भीशत असल्याचे वर्णन केल्यास नायकाच्या शठकार्चे राजकारर् कौिल्य, पराक्रम, इत्याशद 
रु्गर्संपदा अशधकच उजळून शनाते. आशर् िे माझ्या ‘अजुणनचशरता’त अजुणन पाताळात प्रविे कशरतो 
त्याप्रसंर्गी स्पष्टपरे् दाखवले आिे. 

 
लोचनम् 

 
अथ साधारिं प्रकारमुपसंहरन्नसाधारिमासूियवत–एववमवत । तवमत्यववरोधोपायम् । ववरुध्देवत 

ववशेषिं हेतुगभगम् । यस्तु स्थायी स्थाय्यन्तरेिासंभाव्यमानैकाश्रयत्वाविरोधी भवदे्यथोत्साहेन भयं, स 
वववभन्नाश्रयत्वेन नायकववपक्षावदगावमत्वेन कायगिः । तस्येवत । तस्य ववरोवधनोऽवप तथाकृतस्य तथावनबद्धस्य 
पवरपुष्टतायािः प्रत्युत वनदोषता नायकोत्कषाधानात् । अपवरपोषिं तु दोष एवेवत यावत् । अवपशब्दो 
वभन्नक्रमिः । एवमेव वृत्ताववप व्याख्यानात् । ऐकावधकरण्यमेकाश्रयेि सम्बन्धमािम्, तेन ववरोधी यथा– 
भयेनोत्साहिः । एकाश्रयत्वेऽवप सम्भववत कवश्चवन्निः रन्तरत्वेन वनव्यगवधानत्वेन ववरोधी, यथा रत्या वनवेदिः । 
प्रदर्तशतवमवत । ‘समुस्त्थते धनुध्वगनौ भयावहे वकरीविनो महानुपप्लवोऽभवत्पुरे पुरन्दरविषाम् ।’ इत्यावदना 
  २५   

 
लोचन 

 
यानंतर वृशत्तकार मुख्य रसाला शवरोधी लकवा अशवरोधी अिा दुसऱ्या रसाला सारख्याच लार्ग ू

पडर्ाऱ्या (पशरपोर्षपशरिाराच्या) प्रकाराचा समारोप करीतच असाधारर् (म्िर्जे केवळ शवरोधी रसाला 
लार्गू पडर्ाऱ्या, पशरपोर्ष टाळण्याच्या) प्रकाराच्या शववचेनाला ‘याप्रमारे्’ इ. िद दानंी प्रारंभ कशरतात. ‘तो’ 
म्िर्जे शवरोध टाळण्याचा उपाय. (२५ व्या) काशरकेतील ‘शवरुदै्धकाश्रय’ िे शविरे्षर् दुसरा रस पशिल्या 
रसाच्या शवरुद्ध असण्याचे कारर् सारं्गर्ारे ² आिे. पर् जो दुसरा स्थाशयभाव पशिल्या स्थाशयभावाबरोबर 
एका पात्राच्या शठकार्ी रािरे् अितय असल्यामुळे पशिल्या स्थाशयभावाला शवरोध कशरतो– जसे 
उत्सािाबरोबर भय– तो शनराळ्या पात्राच्या शठकार्ी म्िर्जे नायकाचा ित्र ुवर्गैरेंच्या शठकार्ी असल्याचे 
दाखवाव.े ‘त्याचा’ – म्िर्जे तो स्थाशयभाव दुसऱ्या पात्राच्या शठकार्ी दाखशवल्यास ³ त्याचा पशरपोर्ष उलट 
शनदोर्षच िोतो, कारर् त्यामुळे नायकाचा वरचढपर्ा प्रस्थाशपत िोतो. पर् ित्रूच्या शठकार्ी त्याचा पशरपोर्ष 
न कररे् िे दोर्षास्पदच िोय, िा आिय पोषेऽवप यातल्या अवप या िद दाची जार्गा चुकली आिे ⁴ काशरकेचा 
अन्वय कशरताना ती बदलावी, कारर् वृत्तीतिी तसेच केले आिे (म्िर्जे वृत्तीत अवप िा िद द ववरोवधनिः 
याला जोडला आिे.) ‘ऐकाशधकरण्य’ म्िर्जे एकाच पात्राच्या शठकार्ी रािरे्, म्िर्जे दोन शवरोधी 



स्थाशयभाव एकच पात्र या आश्रयािी संबद्ध असरे्. त्यामुळे (म्िर्जे एकाश्रयत्वामुळे) शवरोधी, म्िर्जे जसे 
भयािी उत्सािाचा शवरोध असरे्. दोन स्थाशयभाव एकाच पात्राच्या शठकार्ी रािरे् सभंवत असूनिी त्यापंैकी 
एकानंतर लरे्गच दुसरा स्थाशयभाव जार्गतृ झाल्याचे दाखशवल्यास शवरोधी िोतो–जसा रतीिी शनवेद. ⁵ 
‘(स्पष्टपरे्) दाखशवले आिे’ – ‘अजुणनाच्या धनुष्याचा भीर्षर् टर्त्कार िोऊ लार्गला असताना इन्द्राच्या 
ित्रूंच्या नर्गरात मिान् अनथण माजला’ इ. पद्यामध्ये. ⁶ ॥ २५ ॥ 

 
िीपा 

 
१) एकाच पात्राच्या शठकार्ी समाशवष्ट कररे् म्िर्जे एकाच पात्रािी संबधं असरे्, इतकेच. त्यामुळे शवरोधी 
असर्ारे स्थाशयभाव म्िर्जे उदा. भय व उत्साि. एका पात्राच्या शठकार्ी वरे्गवरे्गळ्या वळेी संभवत असूनिी 
एखादा स्थाशयभाव दुसऱ्या स्थाशयभावानंतर लरे्गच आल्यास शवरोधी िोतो. जसा शनवेद (वैराग्य) 
रशतभावानंतर आल्यास (शवरोधी िोतो). 
 
२) म्िर्जे शवरोधी स्थाशयभाव व मुख्य स्थाशयभाव याचंा आश्रय एकच असरे् िे तो स्थाशयभाव मुख्य 
स्थाशयभावाला शवरोधी असण्याचे कारर् आिे. 
 
३) लोचनात तथाकृतस्य (तसा केल्यास) या िद दाची आवशयकता नव्िती, कारर् तथाशनबद्धस्य (दुसऱ्या 
पात्राच्या शठकार्ी दाखशवल्यास) असे लोचनात म्िटलेच आिे. म्िर्ून अशभनवरु्गप्तापंढुील ध्वन्यालोकाच्या 
प्रतीत वृत्तीमध्ये तथाकृतस्य असा पाठ असावा असे वाटते. 
 
४) वृत्तीमध्ये तस्य शवरोशधनुः अशप असे म्िटले आिे. तेथे अशप िा िद द पोरे्ष याला जोडलेला नािी. म्िर्जे 
अशप िा िद द काशरकेत योग्य शठकार्ी वापरला रे्गला नािी असेच वृशत्तकाराचेिी मत असल्याचे शदसते. 
काशरका जर वृशत्तकारानंीच शलशिल्या असत्या, तर त्यानंा काशरकेतिी पोरे्ष तस्याप्यदोर्षता असे म्िर्रे् 
सिज ितय िोते. त्यावरून काशरका व वृशत्त शलशिर्ारे वरे्गळे असाव ेअसे मत व्िावयास मदत िोत आिे. 
 
५) एकाच पात्राच्या शठकार्ी रशत व वैराग्य िे शनरशनराळ्या वळेी बऱ्याच अंतराने जार्गृत िोरे् ितय आिे, 
पर् रशत जार्गतृ झाल्याबरोबर शतच्या मार्गोमार्ग वैराग्याची जार्गशृत िोरे् अस्वाभाशवक िोय, म्िर्ून या 
दोाामंध्ये अतंर न ठेवता त्याचें शचत्रर् कररे् िे सदोर्ष आिे. 
 
६) समुस्त्थते इ. पद्याचे वृत्त प्रमाशर्का (लकवा पचंचामर) आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
एवमैकावधकरण्यववरोवधनिः प्रबन्धस्थेन स्थावयना रसेनाङ्गभावगमने वनर्तवरोवधत्वं यथा तथा 

तद्दर्तशतम् । वितीयस्य तु तत्प्रवतपादवयतुमुच्यते— 
 
एकाश्रयत्वे वनदोषो नैरन्तये ववरोधवान् । 



रसान्तरव्यववधना रसो व्यङ्ग्यिः सुभेधसा   २६   
 
यिः पुनरेकावधकरित्वे वनर्तवरोधो नैरन्तये तु ववरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रबन्धे वनवेशवयतव्यिः । 

यथा शान्तशृङ्गारौं नागानन्दे वनवेवशतौ । 
 
शान्तश्च तृष्ट्िाक्षयसुखस्य यिः पवरपोषस्तल्लक्षिो रसिः प्रतीयत एव । तथा चोक्तम्— 
 
यि कामसुखं लोके यि वदव्य ंमहत्सुखम् । 
तृष्ट्िाक्षयसुखस्यतेै नाहगतिः षोडशीं कलाम्   
 
यवद नाम सवगजनानुभवगोचरता तस्य नास्स्त नैतावतासावलोकसामान्यमहानुभाववचत्तवृवत्तववशेषिः 

[काव्यानुशासन, पृ. १२४ येथे ववशेषिः याऐवजी ववशेषवत् असा पाठ आहे.] प्रवतके्षप्तंु शक्यिः । न च वीरे तस्यान्तभाविः कतंु 
युक्तिः । तस्यावभमानमयत्वेन व्यवस्थापनात् । अस्य चाहङ्कारप्रशमैकरूपतया स्स्थतेिः । 
तयोशै्चवंववधववशेषसद्भावेऽवप यदै्यक्य ंपवरकल्प्यते तिीररौियोरवप तथा प्रसङ्गिः । दयावीरादीना ं[हेमचन्िाच्या 
काव्यानुशासनात (पृ. १२४) धमगवीरादीनाम् असा पाठ आहे.] च वचत्तवृवत्तववशेषािा ं सवाकारमहङ्काररवहतत्वेन 
शान्तरसप्रभेदत्वम्, इतरथा तु वीरप्रभेदत्ववमवत व्यवस्थाप्यमाने न कवश्चविरोधिः । तदेवमस्स्त शान्तो रसिः । 
तस्य चाववरुद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे ववरोवधरससमावेशे सत्यवप वनर्तवरोधत्वम् । यथा प्रदर्तशते ववषये । 

 
ध्वन्यालोक 

 
याप्रमारे् स्थायी रसािी म्िर्जे प्रबंधाला व्यापर्ाऱ्या मुख्य रसािी एकाच पात्राच्या शठकार्ी 

समाशवष्ट केल्यामुळे शवरोधी असर्ाऱ्या रसाला (त्या मुख्य रसाचे) अंर्गत्ब शदल्याने शवरोध कसा नािीसा 
िोतो, ते दाखशवले. दुसऱ्या प्रकारच्या (म्िर्जे लरे्गच समाशवष्ट केल्याने शवरोधी िोर्ाऱ्या) रसाच्या बाबतीत 
(शवरोध कसा दूर करावा) ते दाखशवण्यासाठी सारं्गण्यात येत आिे की – 

 
जो रस एकाच पात्राच्या शठकार्ी दाखशवल्यास (कोर्तािी) दोर्ष नसतो, पर् मुख्य रसानंतर 

लरे्गच ाातल्यास शवरोधी िोतो, तो जार्त्या कवीने त्या दोाामंध्ये शतसरा रस दाखवनू अशभव्यतत करावा ॥ 
२६ ॥ 

 
पर् जो एकाच पात्राच्या शठकार्ी असण्यामध्ये दोर्ष नसतो, परंतु मुख्य रसाला लार्गनू लरे्गच 

आल्यास शवरोधी िोतो, तो रस शतसरा रस मध्ये प्रकट करून प्रबधंात समाशवष्ट करावा. ज्याप्रमारे् 
‘नार्गानंद’ नाटकात िातं व िृरं्गार िे रस समाशवष्ट केले आिेत, त्याप्रमारे्. 

 
तृष्र्ा (म्िर्जे आसन्तत) नािीिी झाल्यामुळे िोर्ारे जे सुख, त्याचा पशरपोर्ष िे ज्याचे स्वरूप आिे, 

असा ‘िातं’ नावाचा रस अनुभवास येतोच. तसे म्िटलेिी आिे की – 
 
या जर्गात कामवासनेच्या पूतीपासून शमळर्ारे जे सुख असते, लकवा स्वर्गात शमळर्ारे जे मोठे सुख 

असते, त्या दोन्िी सुखानंा तृष्र्ा नष्ट झाल्यामुळे िोर्ाऱ्या सुखाच्या सोळाव्या शिशिाचीिी सर येत नािी. ¹ 
 



तो िातंरस सवण लोकाचं्या अनुभवाचा शवर्षय िोत नािी िे मान्य केले, तरी तेवढ्याने असामान्य, 
मिाप्रभावी लोकाचंी ती एक खास शचत्तवृशत्त असल्याने तो नाकाररे् ितय नािी. आशर् त्याचा अतंभाव 
वीररसातिी कररे् योग्य िोर्ार नािी. कारर् तो (वीररस) मोठेपर्ाच्या अशभमानावर आधारलेला असतो, 
िे प्रशसद्ध आिे, व िा (िातंरस) तर अिंकाराचे िमन याच स्वरूपाचा आिे आशर् त्या दोन रसामंध्ये अिा 
प्रकारचा फरक असूनिी जर त्यानंा तुम्िी एकच मानले, तर वीर व रौद्र यानंा िी तसेच (म्िर्जे एक) 
मानण्याचा प्रसंर्ग येईल! आशर् दयावीर वर्गैरे ² ज्या शवशिष्ट शचत्तवृशत्त आिेत, त्या जर सवणस्वी अिंकाररशित 
असल्या, तर िातंरसाचे प्रकार िोतील. नािीतर (म्िर्जे त्या शचत्तवृशत जर अिंकाराने युतत असतील तर) 
त्या वीररसाच्या प्रकारात मोडतील ³ अिी व्यवस्था लावल्यास कोर्तािी शवरोध रिार्ार नािी तेव्िा 
याप्रमारे् िातंरस आिे (िे शनर्मववाद). त्याचा शवरोधी रसाबरोवर प्रबंधात समाविे जर मध्ये एखादा 
अशवरोधी रस दाखवनू केला, तर त्यात कोर्तािी शवरोध उरत नािी. जसे – आता शदलेल्या उदािरर्ात 
(म्िर्जे नार्गानन्दात). 

 
लोचनम् 

 
वितीयस्येवत । नैरन्तयगववरोवधनिः । तवदवत । वनर्तवरोवधत्वम् । एकाश्रयत्वेन वनवमत्तने यो वनदोषिः न 

ववरोधी, तक तु वनरन्तरत्वेन वनवमत्तने ववरोधमेवत स तथाववधववरुद्धरसद्व्याववरुदे्धन रसान्तरेन मध्ये 
वनवेवशतेन युक्तिः कायग इवत कावरकाथगिः । प्रबन्ध इवत बाहुल्यापेकं्ष, मुक्तकेऽवप कदावचदेवं भवेदवप । 
यिक्ष्यवत– ‘एकवाक्यस्थयोंरवप’ इवत । यथेवत । ति वह– ‘रागस्यास्पदवमत्यवैवम न वह मे ध्वंसीवत न 
प्रत्ययिः’ । इत्यावदनोपके्षपात्प्रभृवत पराथगशरीरववतरिात्मकवनवगहिपयगन्तिः शान्तो रसिः, तस्य ववरुद्धो 
मलयवतीववषयिः शृङ्गारिः, तदुभयाववरुद्धमद भुतमन्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्भावनावभप्रायेि कववना वनबद्धिः 
‘अहो गीतमहो वावदिम्’ इवत । एतदथगमेव ‘व्यस्क्तव्यग्जकनधातुना’ इत्यावद नीरसप्रायमप्यि 
वनबद्धमदु्भतरसपवरपोषकतयात्यन्तसरसतावहवमवत, ‘वनदोषदशगनािः कन्यकािः’ इवत च क्रमप्रसरो वनबद्धिः । 
यथाहुिः वचत्तवृवत्तप्रसरप्रसंख्यानधनािः साखं्यािः ‘पुरुषाथगहेतुकवमदं वनवमत्तनैवमवत्तकप्रसङ्गने’ वत । अनन्तरं च 
वनवमत्तनैवमवत्तकप्रसङ्गागतो यिः शेखरकवृत्तान्तोवदतहास्यरसोपकृतिः शूङ्गार, तस्य ववरुद्धो यो 
वैरा्यशमपोषको नागीयकलेवरास्स्थजालावलोकनावदवृत्तान्तिः, स वमिावसोिः प्रववष्टस्य मलयवती – 
वनगगमनकावरििः ‘संसपगवद्भिः समन्तात्’ इत्यावदकाव्योपवनबद्धक्रोधव्यवभचायुगपकृतवीररसान्तवरतो वनवेवशतिः 
। 

 
ननु नास्त्येव शान्तो रसिः, तस्य तु स्थाय्येव नोपवदष्टो मुवननेत्याशङ्गक्याह्– शान्तशे्चवत । तृष्ट्िानां 

ववषयावभलाषािा ं यिः क्षयिः सवगतो वनवृवत्तरूपो वनवेदिः, तदेव सुखं, तस्य स्थावयभूतस्य यिः पवरपोषो 
रस्यमानताकृतस्तदेव लक्षिं यस्य स शान्तो रसिः । प्रतीयत एवेवत । स्वानुभवेनावप 
वनवृत्तभोजनाद्यशेषववषयेच्छाप्रसरत्वकाले सम्भाव्यत एव । 

 
अन्ये तु सवगवचत्तवृवत्तप्रशम एवास्य स्थायीवत मन्यन्ते । तृष्ट्िाऽसद भावस्य प्रसज्यप्रवतषेधरूपत्व े

चेतोवृवत्तत्वाभावेन भावत्वायोगात् । पयुगदासे त्वस्मत्पक्ष एवायम् । अन्ये तु– 
 
स्वं स्वं वनवमत्तमासाद्य शान्ताद भाविः प्रवतगते । 
पुनर्तनवमत्तापाये तु शान्त एव प्रलीयते   
 



इवत भरतवाक्य ं दृष्टवन्तिः सवगरससामान्यस्वभाव ं शान्तमाचक्षािा 
अनुपजातववशेषान्तरवचत्तवृवत्तरूपं शान्तस्य स्थावयभावं मन्यते । एति नातीवास्मत्पक्षाद दूरम् । 
प्रागभावप्रध्वसंाभावकृतस्तु ववशेषिः । युक्तश्च प्रध्वंस एव तृष्ट्िानाम् । यथोक्तम्– ‘वीतरागजन्मादशगनात्’ 
इवत । प्रतीयत एवेवत । मुवननाप्यङ्गीवक्रयत एव ‘क्ववचच्छमिः’ इत्यावद वदता । न च तदीया पयगन्तावस्था 
विगनीया येन सवगचेष्टोपरमादनुभावाभावेनाप्रतीयमानता स्यात् । शृङ्गारादेरवप रतलभूमावविगनीयतैव । 
पूवगभूमौ तु ‘तस्य प्रशान्तवावहता संस्कारात्, तस्च्छिेषु प्रत्ययान्तरावि संस्कारे्यिः’ इवत सूिद्व्यनीत्या 
वचिाकारा यमवनयमावदचेष्टा राज्यधुरोिहनावदलक्षिा वा शान्तस्यावप 
जनकादेदृग ष्टैवेत्यनुभावसद भावाद्यमवनयमावदमध्यसम्भाव्यमानभूयोव्यवभचावरसद भावाि प्रतीयत एव 
[काव्यानुशासन, पृ. १२३-१२४ येथे न न प्रतीयते असे अवधक शब्द आढळतात.] । 

 
ननु न प्रतीयते नास्य ववभावािः सन्तीवत चेत्– न; प्रतीयत एव तावदसौ । तस्य च भववतव्यमेव 

प्राक्तनकुशलपवरपाकपरमेश्वरानुग्रहाध्यात्मरहस्यशास्रवीतरागपवरशीलनावदवभर्तवभावैवरतीयतैव 
ववभावानुभावव्यवभचावरसद भाविः स्थायी च दर्तशतिः । ननु ति हृदयसंवादाभावािस्यमानतैव नोपपन्ना । क 
एवमाह स नास्तीवत, यतिः प्रतीयत । एवेत्युक्तम् । 

 
‘ननु प्रतीयते सवगस्य [काव्यानुशासन, पृ. १२३–१२४ येथे सवगस्य यानंतर तु हा शब्द आढळतो.] श्लाघास्पदं न भववत 

।’ तर्तह वीतरागािा ं शृङ्गारो न श्ला्य इवत सोऽवप रसत्वाच्च्यवतावमवत । तदाह– यवद नामेवत । ननु 
धमगप्रधानोऽसौ वीर एवेवत सम्भावयमान आह– न चेवत । तस्येवत वीरस्य । अवभमानमयत्वेनेवत । उत्साहो 
ह्यहमेवंववध इत्येवंप्राि इत्यथगिः । अस्य चेवत शान्तस्य । तयोशे्चवत । 
ईहामयत्ववनरीहत्वा्यामत्यन्तववरुद्ध्योरपीवत चशब्दाथगिः । वीररौियोस्त्वत्यन्तववरोधोऽवप नास्स्त । समानं 
रूपं च धमाथगकामाजगनोपयोवगत्वम् । 

 
‘नन्वेवं दयावीर [क. ल. वव. पृ. ८३ येथे दयावीरिः यानंतर कोऽवभधीयताम्? असे शब्द आढळतात.] धमगवीरो दानवीरो 

वा’ । नासौ कवश्चत् शान्तस्यवैेदं नामान्तरकरिम् । तथावह मुवन :– 
 
दानवीरं धमगवीरं युद्धवीरं तथैव च । 
रसं वीरमवप प्राह ब्रह्मा विववधसस्म्मतम्   
 
इत्यागमपुरिःसरं िैववध्यमेवा्यधात् । तदाह्– दयावीरादीनाञे्चत्यावदग्रहिेन । 

ववषयजुगुप्सारूपत्वाद बीभत्सेऽन्तभाविः शङ्गक्यते । सा त्वस्य व्यवभचावरिी भववत न तु स्थावयतामेवत, 
पयगन्तवनवाहे तस्या मूलत एव ववच्छेदात् । आवधकावरकत्वेन तु शान्तो रसो न वनबद्धव्य इवत चस्न्िकाकारिः 
। तिहेास्मावभनग पयालोवचतं, प्रसङ्गान्तरात् । मोक्षरतलत्वेन चाय ं परमपुरुषाथगवनष्ठत्वात्सवगरसे्यिः 
प्रधानतमिः । स चायमस्मदुपाध्यायभट्टतौतेन काव्यकौतुके, अस्मावभश्च तविवरिे 
बहुतरकृतवनिगयपूवगपक्षवसध्दान्त इत्यलं बहुना   २६   

 
लोचन 

 
दुसऱ्या प्रकारच्या म्िर्जे (पशिल्या स्थाशयभावानंतर) लरे्गच ाातल्याने शवरोधी िोर्ाऱ्या 

(स्थाशयभावाचं्या बाबतीत). ‘तो’ म्िर्जे शवरोध कसा टाळावा, ते. जो एकाच पात्राच्या शठकार्ी (दुसऱ्या 



एका स्थाशयभावाबरोबर) दाखशवरे् या कारर्ाने दोर्षास्पद िोत नािी म्िर्जे शवरोधी िोत नािी, पर् जो 
(पशिल्या स्थाशयभावानंतर) लरे्गच समाशवष्ट कररे् या कारर्ामुळे शवरोधी िोतो, तो त्या प्रकारे एकमेकानंा 
शवरोध करर्ाऱ्या दोन्िी स्थाशयभावािंी शवरुद्ध नसलेला असा शतसरा स्थाशयभाव त्या दोिोमध्ये ाालून त्या 
(तटस्थ) स्थाशयभावाने युतत करावा, असा काशरकेचा अथण आिे. ‘प्रबंधात’ असे म्िर्ण्याचे कारर् असा 
प्रकार (म्िर्जे दोन शवरुद्ध स्थाशयभावामंध्ये शतसरा तटस्थ स्थाशयभाव समाशवष्ट कररे् िा प्रकार) 
बिुतकरून प्रबधंात असलेला आढळून येतो. पर् मुततकातसुद्धा एखादेवळेी असा प्रकार असरे् ितय 
िोईलिी. कारर् (वृशत्तकार) पुढे (२७ व्या काशरकेत) ‘दोन रस एका वातयात समाशवष्ट केले तरी ⁴’ असे 
म्िर्र्ार आिेत. ‘ज्याप्रमारे्’ – कारर् त्या ‘नार्गानन्द’ नाटकात (यौवन िे) मनोशवकाराचें शनवासस्थान 
आिे िे मला मािीत आिे. ते नािवन्त नािी असा माझा अनुभव नािी, ⁵’ इ. वातयाने ‘उपके्षप’ म्िर्जे 
नाट्याच्या बीजाची पेरर्ी झाल्यापासून दुसऱ्यासाठी (म्िर्जे िखंचूड या नार्गाचे प्रार् वाचशवण्यासाठी) 
आपला देि (र्गरुडाला) अपणर् कररे् या स्वरूपाच्या शनवणिर् संधीपयंत िातं रस (म्िर्जे शनवेद) आिे व 
त्याच्या शवरुद्ध असलेला नायकाचा मलयवतीशवर्षयक िृरं्गार म्िर्जे प्रीशत या दोन्िी रसानंा शवरोधी 
नसर्ारा अद भतु रस (म्िर्जे शवस्मय) त्या दोिोंच्या मध्ये कवीने ‘काय र्गायन! काय वादन ⁶!’ या िद दानंी 
नायकाच्या मनात िृरं्गाराचा उदय व्िावयास वाट करून द्यावी या िेतूने समाशवष्ट केला आिे. याचसाठी 
‘वीर्ावादनाचे दिािी प्रकार स्पष्टपरे् प्रकट िोत आिेत’ इ. श्लोक ⁷ जवळजवळ नीरसच असला ⁸, तरी 
(तो ‘काय र्गायन’ इ. वातयानंतर लरे्गच समाशवष्ट केल्याने) अदभतु रसाला पोर्षक िोत आिे व म्िर्ून 
(अद भतु) रसाचा अशतिय उत्कर्षण करर्ारा आिे. आशर् ‘अशववाशित कन्याकंडे पािण्यात दोर्ष नािी’ असे 
म्िटल्याने पढुील िृरं्गाराला वाट करून शदली रे्गली आिे. कारर् शचत्तवृत्तींच्या व्यापाराचें र्गर्नापूवणक 
शववचेन कररे् िेच ज्याचें वैशिष्ट्य आिे अिा साखं्यानंी म्िटलेच आिे की – ‘पुरुर्षाला मोक्ष शमळवनू 
देण्यासाठी प्रवृत्त िोर्ारे िे ललर्गिरीर धमाधमण इ. शनशमते्त म्िर्जे काररे् व त्यामुळे प्राप्त िोर्ारी स्थूलिरीरे 
िी नैशमशत्तके म्िर्जे काये यामंधील कारर्–कायणसबंंधामुळे ⁹.......’. आशर् नंतर (रतीला) शनशमत्तभतू 
असलेल्या उद्दीपन शवभावातून त्याचें कायण म्िर्नू िृरं्गाररस अशभव्यतत िोतो. त्या िृरं्गाररसाला िखेरकाच्या 
िकीकतीमुळे व्यतत झालेल्या िास्यरसाचे सािाय्य शमळते. ¹⁰ त्या िृरं्गाररसाच्या अशभव्यततीनंतर त्याला 
शवरोधी असलेला व वैराग्य आशर् िम यानंा पोर्षक असलेला सपांची मतृिरीरे, िाडाचें सारं्गाडे वर्गैरेंचे 
जीमूतवािनानं अवलोकन करण्याचा प्रसंर्ग नाटककाराने वर्मर्ला आिे. पर् त्या वृत्तान्तापूवी नाटककाराने 
वीररसाचे शचत्रर् केले आिे. आशर् तो वीररस मलयवतीला बािेर जावयास लावर्ारे शमत्रावसूचे आर्गमन 
झाले असताना ‘सवण शदिानंा भ्रमर् करर्ाऱ्या’ इ. श्लोकातून ¹¹ अशभव्यतत िोर्ाऱ्या क्रोध या 
व्यशभचाशरभावाने उपकृत झाला आिे. ¹² 

 
‘पर् काय िो, िातं नावाचा रस नािीच, कारर् त्याचा स्थाशयभाव भरतमुनींनी (स्थाशयभावाचं्या 

यादीत) साशंर्गतला नािी ¹³!’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘(तृष्र्ा म्िर्जे)...... िातं नावाचा रस’ इ. 
शवधान कशरतात. तृष्र्ाचंा म्िर्जे शवर्षयाबाबतच्या आसततीचा क्षय म्िर्जे शवर्षयापंासून सवणस्वी पराङ्मुख 
िोरे्. या स्वरूपाचा शनवेद (म्िर्जे शतटकारा) िेच सुख, िा मनाचा एक स्थाशयभाव आिे. त्या 
स्थाशयभावाच्या आस्वादापासून झालेला पशरपोर्ष िेच ज्याचे असाधारर् स्वरूप असते, असा िातं रस. 
‘अनुभवास येतोच –’ सुग्रास अन्न वर्गैरे शवर्षयाचंा यथेच्छ उपभोर्ग ाेतल्यावर त्या शवर्षयाबंाबतची इच्छा 
(कािी काळ तरी) नािीिी िोते, तेव्िा सामान्य मार्सालािी शवर्षयशनवृत्तीच्या सुखाचा अनुभव येत 
असल्यामुळे तो (म्िर्जे िातं रस) मान्य केलाच पाशिजे. 

 



पर् दुसरे कोर्ी ‘सवण शचत्तवृत्तींचा प्रिम ¹⁴ िाच िातं रसाचा स्थाशयभाव िोय असे माशनतात. 
प्रिमाचे स्वरूप (तृष्रे्च्या अन्स्तत्वाचा अभाव, असे) ‘प्रसज्यप्रशतरे्षध ¹⁵’ प्रकारचे माशनल्यास प्रिम िा 
(सवण) शचत्तवृत्तींचा ‘अभाव’ िोईल व त्यामुळे त्याला स्थाशयभाव’ म्िर्ता येर्ार नािी. पर् ‘तृष्र्ाक्षय (लकवा 
शचत्तवृत्तींचा प्रिम)’ याचा पयुणदास पद्धतीने ¹⁶ अथण लावल्यास ते आमच्याच मतािी जुळेल. पर् दुसरे कोर्ी 
‘आपापल्या शवभावामुंळे िातंापासून म्िर्जे प्रिम या स्थाशयभावापासून रशत वर्गैरे भाव उशदत िोतात आशर् 
मर्ग ते शवभाव दूर झाले की, ते शनरशनराळे भाव िातंाच्या स्थाशयभावातच शवलीन िोतात. ¹⁷’ ह्या 
भरतमुनींच्या काशरकेचा आधार ाेऊन ‘िातंाचे स्वरूप सवण रसानंा साधारर् असते’ असे म्िर्तात व ज्या 
शचत्तवृत्तीला रशत, िोक इ. दुसरे कोर्तेिी शवशिष्ट स्वरूप प्राप्त झाले नािी, त्या शचत्तवृत्तीला िातंाचा 
स्थाशयभाव माशनतात. आता िे मत आमच्या मतािून फारसे वरे्गळे नािी. त्याचं्या मते िातं म्िर्जे 
कोर्त्यािी शचत्तवृत्तीचा प्रार्गभाव म्िर्जे कोर्तीिी शचत्तवृशत्त उशदत िोण्यापूवीची न्स्थशत िोय, तर आमच्या 
मते िातं िा कोर्त्यािी शचत्तवृत्तीचा प्रध्वसंाभाव म्िर्जे सवण शचत्तवृशत्त शवलय पावल्यानंतरची न्स्थशत िोय, 
इतकाच त्याचं्या व आमच्या मतात फरक ¹⁸ आिे. आशर् सवण तृष्र्ाचंा (प्रयत्न केल्यामुळे) शवलय िोरे् िेच 
योग्य िोय. कारर् म्िटलेच आिे की, ‘वीतरार्ग म्िर्जे शवरार्गी वृत्तीचा मनुष्य जन्माला आलेला शदसत 
नािी.’ ¹⁹ ‘अनुभवाला येतोच’ म्िर्जे भरतमुनींनीिी ‘कािी शठकार्ी ‘िम’ असे ²⁰ म्िर्ून तो िातं रस मान्य 
केलाच आिे. आता ‘िम’ या स्थाशयभावाच्या िवेटच्या म्िर्जे समाशध या अवस्थेचे वर्णन काव्यनाटकातं 
करावयाचे नसते, कारर् तसे असते तर त्या अवस्थेमध्ये कोर्त्यािी िालचाली िोत नसल्यामुळे िमाचे 
कोर्तेिी अनुभाव प्रतीत िोर्ार नािीत व त्यामुळे तो िातं रस पे्रक्षकाचं्या अनुभवाला आला नसता. ²¹ 
िृरं्गार इत्यादींच्या बाबतीतसुद्धा अंशतम अवस्थेचे वर्णन कररे् अितय असते ²² पर् ‘िम’ या स्थाशयभावाच्या 
पूवावस्थेमध्ये म्िर्जे अशंतम अवस्थेच्या आधीच्या अवस्थेमध्ये िमप्रधान जनकाशद पुरुर्षांच्या बाबतीत 
शनरशनराळ्या प्रकारचे यम–शनयम ²³ इ. व्यापार लकवा राज्याचा भार वािरे् वर्गैरे व्यापार ाडत असल्याचे 
अनुभवास येते, म्िर्ून ‘िम’ या स्थाशयभावाचे, पूवावस्थेत (िारीरव्यापाररूपी) अनुभाव दृष्टोत्पत्तीस येतात 
िे शनर्मववाद आिे. तसेच यम–शनयम वर्गैरेंच्या मधल्या वळेात पुष्कळ व्यशभचाशरभाव ²⁴ प्रकट िोण्याची 
ितयता असल्यामुळे (िातंरस) अनुभवास येतोच यात िकंा नािी. वर साशंर्गतलेले अनुभाव व 
व्यशभचाशरभाव प्रकट िोरे् याला पढुील दोन सूत्राचंा ²⁴अ आधार आिे :– (१) त्याच्यावर म्िर्जे त्या 
शचत्तावर (शनरोध) िा संस्कार केला असताना ते शचत्त िातं असते (म्िर्जे कोर्त्यािी शवकाराने शवरशित 
असते.) (२) त्या शचत्ताच्या समाशध अवस्थेमध्ये मधून मधून व्युत्थानाच्या (म्िर्जे व्याविाशरक न्स्थतीवर 
येण्याच्या) ज्या अवस्था प्राप्त िोतात त्या अवस्थामंध्ये शनराळे, मी, माझे वर्गैरे अनुभव पूवणसंस्कारामुंळे 
येतात. ‘पर् काय िो, िातंरसाची प्रतीशत येत नािी, कारर् त्याचे (उद्दीपन) शवभाव अन्स्तत्वात नािीत,’ 
असे म्िर्रे् असेल, तर ते बरोबर नािी. कारर् तो म्िर्जे िातं रस तर अनुभवास येतोच. म्िर्ून िातं 
रसाचे (म्िर्जे त्याच्या िम नावाच्या स्थाशयभावाचे उद्दीपन–) शवभाविी असलेच पाशिजेत. उदा. पूवणजन्मी 
केलेल्या सत्कमांचे फळ, परमेश्वराची कृपा, ²⁵ अध्यात्माचे रिस्य उकलून सारं्गर्ाऱ्या िास्राचें पशरिीलन व 
शवरतत सज्जनाचंा सिवास, वर्गैरे. अिा तऱ्िेने आतापयंतच्या शववरर्ात िातंरसाचा स्थाशयभाव ‘िम,’ आशर् 
त्याचे शवभाव, अनुभाव व व्यशभचाशरभाव िे दाखशवता येतात. िकंा – ‘पर् काय िो, त्या िातं रसाच्या 
स्थाशयभावािी कोर्ािी मनुष्याचा हृदयसंवाद िोर् ितय नसल्यामुळे त्या स्थाशयभावाचा आस्वाद शमळू 
िकतो िे पटण्यासारखे नािी.’ उत्तर–कोर् असे म्िर्तो की, िम या स्थाशयभावािी कोर्ािी मनुष्याचा 
हृदयसंवाद िोत नािी? कारर् ‘अनुभवास येतोच’ असे वृशत्तकारानंी (शितीय खंड, वर) म्िटले आिे! िकंा 
‘पर् काय िो, तो अनुभवास येत असला, तरी त्याचे सवांना आकर्षणर् वाटते असे नािी. उत्तर– ‘तर मर्ग 
शवरतत लोकानंा िृरं्गाराचे आकर्षणर् वाटत नािी, ²⁶ म्िर्ून त्यालािी रसाचं्या यादीतून वर्गळा!’ िेच 
वृशत्तकार ‘आशर् तो िातंरस’ इ. वातयाने सारं्गतात. 



‘पर् काय िो, तो िातंरस म्िर्जे सदाचरर्ाबाबत वाटर्ाऱ्या उत्सािावर आधारलेला वीररसच 
(म्िर्जे धमणवीरच)’ अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘आशर् त्याचा अंतभाव’ इ. उत्तर देतात. ‘तो म्िर्जे 
वीररस, अशभमानावर आधारलेला–’ कारर् (वीररसाच्या) उत्साि या स्थाशयभावाचे सारसवणस्व ‘मी असा 
असा आिे’ (असे मानरे् व म्िर्रे्) या स्वरूपाचे असते. पर् ‘िा’ म्िर्जे िातंरस. ‘आशर् त्या दोन 
रसामंध्ये–’ एकाच्या बाबतीत मित्तवाकाकं्षाचें प्राचुयण आशर् दुसऱ्याच्या बाबतीत मित्तवाकाकें्षचा पूर्ण अभाव 
असल्यामुळे ते दोन रस एकमेकाचं्या सवणस्वी शवरुद्ध असले तरी, असा ‘आशर्’ िद दाचा अथण. ²⁷ पर् वीर 
आशर् रौद्र याचं्यामर्थये तर फारसा शवरोध सुद्धा नसतो. उलट ते दोन्िी रस धमण, अथण आशर् काम या 
पुरुर्षाथांच्या साधनेला उपयोर्गी असरे् या दृष्टीने त्या दोिोंचे स्वरूपिी सारखेच असते. ²⁸ 

 
(िकंा–) ‘पर् काय िो, असे झाले तर ²⁹ दयावीर िा धमणवीर आिे की दानवीर आिे’? (उत्तर–) 

‘तो यापंैकी कोर्तािी प्रकार नािी. ³⁰ तो िातंाचेच दुसरे नाव आिे. कारर् तिा अथाचे भरतमुनींचे वचनिी 
आिे, ते असे– 

 
‘दानवीर, धमणवीर आशर् युद्धवीर असे वीररसाचेिी तीन प्रकार’ ब्रह्मदेवाने साशंर्गतले आिेत. ³¹ 
 
अिा रीतीने परंपरेचा िवाला देऊन भरतानंी वीराचे तीनच प्रकार साशंर्गतले. म्िर्ून वृशत्तकार 

म्िर्तात– ‘आशर् दयावीर वर्गैरे’ यातील ‘वर्गैरे’ या िद दाने (धमणवीर व दानवीर याचंा बोध िोतो.) ³² 
 
आता िातंरसाचे स्वरूप शवर्षयाबंद्दलचा शतटकारा असेच असल्यामुळे त्याचा बीभत्सातच अंतभाव 

िोईल, अिी कािी जर् िकंा ाेतात. पर् तो शतटकारा िातंरसाचा एक व्यशभचाशरभाव िोऊ िकेल. तो 
िातंरसाचा स्थाशयभाव केव्िािी िोऊ िकर्ार नािी. कारर्, िातंरसाच्या अंशतम अवस्थेमध्येमध्ये त्या 
शतटकाऱ्याचे पूर्णपरे् शनमूणलन िोते. ³³ मात्र ‘िातं रसाची योजना मुख्य रस म्िर्नू काव्यनाटकातं करू नये’ 
असे चंशद्रकाकार म्िर्तो. पर् ते त्याचे म्िर्रे् आम्िी येथे शवचारात ाेतले नािी, ³⁴ कारर् तो एक 
शनराळाच शवर्षय िोईल. आशर् िम या स्थाशयभावाचे पयणवसान मोक्षामध्ये िोते, म्िर्ून व िम िा स्थाशयभाव 
मोक्ष या परमपुरुर्षाथाला कारर्ीभतू िोतो म्िर्ून िा िातंरस इतर सवण रसािूंन श्रेष्ठ आिे. ³⁵ त्या 
िातंरसाचा शवचार आमचे रु्गरु भट्टतौत यानंी ‘काव्यकौतुक’ या गं्रथात व आम्िीिी त्या गं्रथाच्या आमच्या 
शववरर्ात पूवणपक्ष व शसद्धान्त माडूंन सशवस्तरपरे् केला आिे, म्िर्ून त्याची येथे फार चचा नको. ॥ २६ ॥ 

 
िीपा 
 
१) मिाभारत, िाशंतपवण, अध्याय १७४, श्लोक ४६. 
 
२) वर्गैरे म्िर्जे दानवीर, धमणवीर. 
 
३) भरतानंी दानवीर, युद्धवीर व धमणवीर असे तीनच वीररसाचे प्रकार साशंर्गतले आिेत. दयावीराचा त्यानंी 
शनदेि केलेला नािी. आनंदवधणनानंी मात्र दयावीर िा वीररसाचा ४ था प्रकार मानून द्या, दान व धमण िे 
वीराचे तीन प्रकार अिंकाररशित असतील तर त्याचंी र्गर्ना िातंरसात िोईल आशर् अिंकारसशित 
असतील तर वीररसात िोईल असे म्िटले आिे. पर् अशभनवरु्गप्तानंी मात्र दयावीर िा कोर्त्यािी 
पशरन्स्थतीत िातं रसच िोय असे माशनलेले शदसते. 



४) म्िर्जे ते दोन रस शतसऱ्या रसाबरोबर एकाच वातयात ाातले, तरी शवरोधी िोत नािीत, तर मर्ग ते 
प्रबंधातिी शवरोधी िोर्ार नािीत, यात िकंा नािी. 
 
५) नार्गानन्द, १–५. 
 
६) नार्गानन्द, १–१३ नंतर नायकाने उच्चारलेले िे वातय. िे वातय शवस्मय अशभव्यतत करर्ारे आिे, पर् िे 
वातय इतके लिानसे आिे की, िान्त व िृरं्गार याचंी व्यान्प्त लक्षात ाेता अदभतु केवळ नावाला समाशवष्ट 
झाला आिे असे शदसते. मात्र पुढच्या व्यस्क्तव्यग्जकनधातुना इ. श्लोकात र्गायन, वादन यासंंबधंीचे आर्खी 
वर्णन केलेले असल्यामुळे अद भतुाचे आर्खी पोर्षर् झाले आिे. 
 
७) नार्गानन्द, १–१४. 
 
८) िा श्लोक संर्गीतिास्रातील पाशरभाशर्षक िद दानंी भरलेला, म्िर्ून स्वतुः नीरस असला, तरी तो 
मलयवतीचे संर्गीतातील नैपुण्य वर्णन करर्ारा असल्यामुळे अद भतुाच्या पशरपोर्षाला िातभार लावतो, 
म्िर्ून लक्षरे्ने त्या पद्यालािी रसमय म्िटले आिे. 
 
९) पािा, साखं्यकाशरका, क्र. ४२. या काशरकेचा उत्तराधण असा आिे– प्रकृतेववभुत्वयोगात् निवद 
व्यववतष्ठते वलङ् गम् या वातयाचे तात्पयण ‘ललर्गिरीर नटाप्रमारे् शनरशनराळी स्थूलिरीरे (पूवी केलेल्या 
कमानुसार) धारर् कशरते’ असे आिे. िा ललर्गिरीराचा दृष्टान्त प्रस्तुत शठकार्ी देण्याचे कारर् असे– 
ज्याप्रमारे् ललर्गिरीर िे पूवीच्या व नंतरच्या अिा दोन स्थूल िरीरानंा जोडर्ारा दुवा असते, त्याप्रमारे् दोन 
शवरुद्ध रसामंध्ये समाशवष्ट केलेला शतसरा रस िा त्या दोन रसानंा जोडर्ारा दुवा असतो. 
 
१०) िखेरक िे एक शवटाचे नाव असून जीमतूवािन व मलयवती याचं्या शववािाच्या उत्सवाचे शनशमत्ताने 
केलेल्या मद्यपानामुळे बेिोर्ष िोऊन त्याने केलेले असंबद्ध भार्षर् वर्गैंरेमुळे िास्यरस शनमार् िोतो. 
 
११) पािा, नार्गानन्द, ३-१५ व १६. 
 
१२) म्िर्जे वीररस िा िृरं्गाररस व िातंरस यानंा जोडर्ारा दुवा आिे. 
 
१३) नाट्यिास्र, ६–१५ मध्मे आठच रसाचंा शनदेि आिे, िातं रसाचा नािी. ६–१७ मध्ये शदलेल्या 
स्थाशयभावाचं्या यादीतिी आठच स्थायी भावाचंा शनदेि आिे, ‘िमा’ चा नािी. पर् कािी िस्तशलशखतामंध्ये 
रसाचं्या यादीत िातंाचा व स्थाशयभावाचं्या यादीत िम या स्थाशयभावाचा अन्तभाव केलेला आढळतो. ज्या 
प्रशतपक्ष्याने ‘िातंाच्या स्थाशयभावाचा नाट्यिास्रात उल्लेख नािी’ असे म्िटले आिे, त्या प्रशतपक्ष्यापढेु 
असलेल्या िस्तशलशखतात आठच रस व आठच स्थाशयभाव असले पाशिजेत िे उाड आिे. 
 
१४)‘प्रिम’ म्िर्जे सवण मनोवृशत्त थाबंरे्. 
 
१५) ‘प्रसज्यप्रशतरे्षध’ व ‘पयुणदास’ िे दोन मीमासंािास्रातील पाशरभाशर्षक िद द आिेत. प्रसज्यप्रशतरे्षधामध्ये 
एखाद्या पदाथाच्या अन्स्तत्वाचा शनरे्षध कररे् िाच उदे्दि असतो. उदा. ‘येथे ाट नािी’ या वातयाचे तात्पयण 



‘ाटाचे अन्स्तत्व नािी’ िे आिे. पयुणदासामध्ये एखाद्या पदाथाच्या अन्स्तत्वाचा शनरे्षध करण्याचा उदे्दि 
नसतो, तर तो पदाथण सोडून दुसऱ्या कोर्त्या तरी पदाथाच्या बाबतीत शवशिष्ट शक्रया करण्याचा िेतु असतो. 
उदा. ‘अधशनकाला आर्’ या वातयात ‘धशनक सोडून दुसऱ्याला’ म्िर्जे कोर्ालातरी आर्रे् या भावात्मक 
शक्रयेवर जोर आिे. 
 
१६) पयुणदासपद्धतीने ‘शचत्तवृत्तींच्या शवरुद्ध असलेली प्रिम िी भावात्मक अवस्था’ असा अथण िोईल. 
 
१७) नाट्यिास्राच्या ज्या प्रतीत िातंरसप्रकरर् समाशवष्ट झालेले आिे, त्या िातंरस प्रकरर्ातील िा ५ वा 
श्लोक आिे. यापूवीचे दोन श्लोक पुढीलप्रमारे्– 
 
न यि दुिःखं न सुखं न िेषो नावप मत्सरिः । 
समिः सवेषु भूतेषु स शान्तिः प्रवथतो रसिः   ३   
भावा ववकारा रत्याद्यािः शान्तस्तु प्रकृवतमगतिः । 
ववकारिः प्रकृतेजातिः पुनस्तिैव लीयते   ४   
 
१८) िातं रसाचा स्थाशयभाव असलेली प्रिम िी मनाची स्वाभाशवक, ‘प्रकृशत’ या स्वरूपाची अवस्था आिे 
आशर् बाकीच्या म्िर्जे रत्याशद अवस्था कािी शवशिष्ट कारर्ामुंळे उशदत िोर्ाऱ्या, ‘शवकृशत’ या स्वरूपाच्या 
आिेत. इतर लोकाचं्या मतापं्रमारे् प्रिम िी कोर्तीिी शचत्तवृशत्त उशदत िोण्यापूवीची म्िर्जे कोर्त्यािी 
शचत्तवृत्तीच्या प्रार्गभावाची अवस्था िोय, तर अशभनवरु्गप्ताचं्या मताप्रमारे् प्रिम िी इतर शचत्तवृतींवर शवजय 
शमळशवल्यामुळे उत्पन्न झालेली म्िर्जे इतर शचत्तवृत्तींचा प्रध्वसंाभाव असलेली मनाची आनंदमय अवस्था 
आिे. प्रार्गभाव िा प्रसज्यप्रशतरे्षधािी जुळर्ारा व प्रध्वसंाभाव िा पयुणदासािी जुळर्ारा आिे, म्िर्ूनच 
शितीय खंड, वरती अशभनवरु्गप्तानंी पयुगदासे तु अस्मत्पक्ष एवायम् । असे म्िटले आिे. 
 
१९) पािा, न्यायसूत्र, ३–१–१. म्िर्जे प्रत्येक मनुष्य सवण शचत्तवृशत्त, वासनाचं्या स्वरूपात ाेऊनच 
जन्माला येतो. म्िर्जे या सवण ‘Instincts’ आिेत. मार्गािून त्याचं्यावर (प्रयत्न करून) शवजय शमळशवता 
येतो. ‘वीतरार्ग’ िा िद दच सारं्गतो की िे मनोशवकार आधी असतात व मर्गच (कािींच्या बाबतीत) ते 
प्रयत्नाने शनानू जातात. यासारखाच शवचार अशभनवरु्गप्तानंी नाट्यिास्र अध्याय ६ वरील टीकेमध्ये माडंला 
आिे. पािा, रसभावशवचार, कंर्गले, पृ. १६७ वरील पुढील वातय– जात एव वह जन्तुवरयतीवभिः संवववद्भ 
परीतो भववत । न वह एतवित्तवृवत्तवासनाशून्यिः प्रािी भववत । 
 
२०) पािा, नाट्यिास्र १–१०६. तेथे भरतमुनींनी ‘िम’ िा मोक्षाचा प्रशतशनशध म्िर्ून उल्लशेखला आिे, 
िातंरसाचा स्थाशयभाव म्िर्नू उल्लेशखला नािी. पर् नाट्यिास्राच्या कािी िस्तशलशखतातं आढळर्ाऱ्या 
‘िातंरस’ प्रकरर्ात िम िा िातंरसाचा स्थाशयभाव आिे असे स्पष्टपरे् म्िटले आिे. (पािा, शान्तो नाम 
शमस्थावयभावात्मकिः मोक्षप्रवतगकिः । रसभावशवचार, कंर्गले, पृ. ३१५) 
 
२१) काव्याबाबत अशभनवाचें िे म्िर्रे् शततकेसे योग्य वाटत नािी, कारर् काशलदासाने कुमारसंभवाच्या ३ 
ऱ्या सर्गामध्रे्ग िकंराचं्या समाशध अवस्थेचे तपिीलवार वर्णन केले आिे. नाटकामध्ये मात्र या अवस्थेच्या 
तपिीलाचा अशभनय करून दाखशवरे् अितय असते, म्िर्ून िी िवेटची अवस्था नाटकात वर्ूण नये असे 
म्िटले आिे. 



२२) िृरं्गाराची अंशतम अवस्था म्िर्जे संभोर्गाची अखेरची अवस्था. त्या अवस्थेचा िवेटचा अशभनय करून 
दाखशवरे् अितयच असते (पािा, अमरुितक, १०१– कान्ते तल्पमुपागते इ. व काव्यप्रकाि, झळकीकर 
आवृशत्त पृ. १३६ वरील धन्यावस या कथयवस इ. श्लोक. तसेच बहृृदारण्यक उपशनर्षद, ४–३–२१– तद्यथा 
वप्रयया वस्रया संपवरष्ट्वक्तिः न बाह्यं तकचन वेद नान्तरम् । 
 
२३) आठ योर्गारं्गापंैकी यम व शनयम याचंा शवचार योर्गसूत्र, २–२९ ते ३१ यामंध्ये केला आिे. त्यातील 
अलिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं व अपशरग्रि िी पाच मिाव्रते म्िर्जे यम व िौच, संतोर्ष, तप स्वाध्याय 
आशर् ईश्वरप्रशर्धान िे शनयम िोत. भरतानंीिी िातंरस प्रकरर्ात यमशनयम, आत्मलचतन, उपासना, सवण 
भतूावंर दया, इ. अनुभाव िातं रसाच्या ‘िम’ या स्थाशयभावाच्या बाबतीत साशंर्गतले आिेत. 
 
२४) भरतानंी िातंरसप्रकरर्ात िातंाचे शनवेद, स्मृशत, धृशत, स्तम्भ, रोमाचं इ. व्यशभचाशरभाव साशंर्गतले 
आिेत. 
 
२४अ) योर्गसूत्र, ३–१० व ४–२७. 
 
२५) नाट्यिास्राच्या कािी प्रतीत आढळर्ाऱ्या ‘िातंरसप्रकरर्ा’त ‘िातंरसाचे तत्तवज्ञान, वैराग्य, 
शचत्तिुशद्ध इ. शवभाव असतात’ असे साशंर्गतले आिे. त्यातील ‘इत्यादीं’ मध्ये अशभनवरु्गप्तानंी वर 
साशंर्गतलेल्या शवभावाचंािी अतंभाव िोऊ िकतो. 
 
२६) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘माधुयण’ रु्गर्” वरील लोचनानुवादातील पढुील वातय– ‘कारर् 
(शवरार्गी) संन्यासीिी रतीच्या वर्णनामुळे प्रभाशवत िोतोच!’ या शवधानािी आशर् पुढे कािी आवृत्ती, पृ. ४८८ 
वर अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या ‘न वह वीतरागो ववपयगस्तान् भावान् प्यवत । न ह्यस्य वीिाक्ववितं 
काकरवितकल्पं प्रवतभावत । इ. शवधानािी प्रस्तुत शवरतत लोकानंा िृरं्गाराचे आकर्षणर् वाटत नािी िे म्िर्रे् 
थोडे शवसंर्गत वाटते. श्लाध्युः या िद दाचंा अथण ‘आसन्तत वाटण्याचा शवर्षय’ असा तार्ला, तरच या 
शवसंवादाचा पशरिार िोऊ िकेल. 
 
२७) वस्तुतुः वृत्तीत अवप िा शवरोधवाचक िद द प्रत्यक्षात वापरला असल्यामुळ च िा अशपच्या अथाचा 
मानण्याची मुळीच जरूर नािी. तो ‘च’ िा िद द नेिमीच्या ‘आशर्’ या अथानेच वापरला आिे. 
 
२८) धमण, अथण आशर् काम या पुरुर्षाथांच्या प्राप्तीबाबतचा उत्साि िे वीररसाचे स्वरूप, तर त्या प्राप्तीच्या 
आड येर्ाऱ्या शवघ्नाचं्याबाबत क्रोध िे रौद्र रसाचे स्वरूप असल्यामुळे त्या रसात बरेच साम्य आिे. 
 
२९) ‘असे झाले तर’ म्िर्जे तुम्िी म्िर्ता त्या प्रमारे् वीर व िातं िे रस परस्परशवरुद्ध आिेत असे माशनले 
तर. भरतानंी दयावीर िा वीररसाचा प्रकार म्िर्नू माशनला नसल्याने त्याचा अंतभाव दानवीरात 
करावयाचा की धमणवीरात, असा प्रशन. कािी झाले तरी दयावीराचा अंतभाव युद्धवीरात कररे् ितय नािी, 
असे आके्षपकाचे म्िर्रे्. 



३०) वृत्तीतील ‘दयावीरा’ च्या उल्लेखावरून आनंदवधणनानंा दयावीर िा वीर रसाचाच एक प्रकार म्िर्ून 
अशभपे्रत असावासे शदसते. पढेु (कािी आवृशत्त पृ. ५१४ वरील) वृत्तीमध्येिी आनंदवधणनानंी ‘दयावीरस्याि 
परमाथंतो वाक्याथगत्वात्’ । असे म्िटले आिे. दयावीर या प्रकाराचा उल्लखे आनंदवधणनापूंवी कोर्ीिी 
केलेला शदसत नािी. तो प्रकार त्यानंीच प्रथम उल्लशेखला असावा. दण्डीने काव्यादिण, २–२८४ येथे 
वीररसाची उदािररे् देताना युद्धवीर, धयणवीर व दानवीर या तीनच प्रकाराचंी उदािरर्ें शदली आिेत. 
अशभनवरु्गप्तानंा मात्र दयावीराचे वरे्गळे अन्स्तत्व मान्य असलेले शदसत नािी. याचे कारर् भरतानंी 
नाट्यिास्रात िा प्रकार माशनला नव्िता िे असाव.े िे दिणशवण्यासाठीच अशभनवरु्गप्तानंी, भरताचंी ‘दानवीर, 
धमणवीर’ इ. काशरका उद धृत केली आिे. म्िर्नूच ‘दयावीर िे िातंाचेच दुसरे नाव आिे’ असे अशभनवरु्गप्त 
येथे व पुढे कािी आवृशत्त, पृ. ५१४ वरील ‘लोचनात’ म्िर्तात. शवश्वनाथाने साशित्यदपणर्, ३–२३४ मध्ये 
दयावीर िा प्रकार माशनला आिे व पुढे जर्गन्नाथानेिी ‘वीर िा चार प्रकारचा आिे’ असे म्िर्ून (पािा, 
रसंर्गंर्गाधर, काव्यमाला आवृशत्त, पृ. ४५) दयावीर िा प्रकार मान्य केला आिे. दयावीर िा अिंकाररशित 
असेल, तेव्िा तो िातंाचाच एक प्रकार मानावा असे आनंदवधणनाचें मत आिे. तेव्िा तेवढ्यापुरते शान्तस्यवैेदं 
नामान्तरकरिम् िे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् आनंदवधणनाचं्या मताला धरून आिे. पर् दयावीर िा जर 
अिंकारमलूक असेल, तर मात्र तो वीराचाच प्रकार िोय असे आनंदवधणनाचें मत. 
 
३१) नाट्यिास्र, ६–७९. 
 
३२) लोचनातील दयावीरादीना ं चेत्यावदग्रहिेन या िद दानंंतर धमगवीरदानवीरयोग्रगहिम् या िद दाचंी भर 
ाालरे् आवशयक आिे. 
 

युद्धवीराचा िातंरसािी कािीिी सबंंध नािी. बाकीचे दयावीर, धमणवीर व दानवीर िे प्रकार मात्र 
अिंकाररशित असतील तेव्िा ते िातंरसाचे प्रकार म्िर्ावते व अिंकारमलूक असतील, तेव्िा ते वीररसाचे 
प्रकार मानावते असे आनंदवधणनाचं्या म्िर्ण्याचे तात्पयण आिे. 
 
३३) शवर्षयाबंद्दलचा शतटकारा िा प्रारंभीच्या अवस्थेत जरी िातंरसाचा एक व्यशभचाशरभाव िोऊ िकला, 
तरी िम या स्थाशयभावाची अंशतम अवस्था नाशभनन्दशत न िेशष्ट (पािा. भर्गवद्र्गीता, २–५७) अिीच असते. 
नाट्यिास्रात िातंरस प्रकरर्ातील पुढील श्लोकामध्ये या अवस्थेचे वर्णन असेच केले आिे– 

न यि दुिःखं न सुखं न िेषो नावप मत्सरिः । 
समिः सवेषु भूतेषु स शान्तिः प्रवथतो रसिः   

 
३४) ‘ते आम्िी येथे शवचारात ाेतले नािी’ असे जरी अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले असले, तरी िातंरस िा 
प्रबंधामध्ये मुख्य रस असू िकतो असेच आनंद वधणन व अशभनवरु्गप्त याचें मत आिे. कारर्, नार्गानन्द िे 
नाटक व मिाभारत िे आर्षण काव्य या दोिोंमध्ये िातं िाच प्रधानरस आिे असे आनंदवधणन व अशभनवरु्गप्त 
अनुक्रमे ३ व ४ या उद द्योतामंध्ये म्िर्तात. 
 
३५) िातंरस िा इतर सवण रसािूंन श्रेष्ट आिे असे म्िर्ण्याचे आर्खी एक कारर् अशभनवरु्गप्तानंी 
‘अशभनवभारती’ मध्ये (रसभावशवचार, कंर्गले, पृ. ३४०) असे साशंर्गतले आिे की, नाट्यिास्राच्या ज्या 



प्रतींमध्ये िातंरस प्रकरर् असलेले आढळते, तेथे िातंरसाचे शववचेन इतर सवण रसाचं्या आधी केलेले आिे. 
तेथे अशभनवरु्गप्तानंी िातं रसाला ‘इतर सवण रसाचंी प्रकृशत’ म्िटले आिे. भरतानंीिी िातं रस प्रकरर्ात 
भावा ववकारा रत्याद्यािः शान्तस्तु प्रकृवतमगतिः’ । असे म्िटले आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
एतदेव स्स्थरीकतुगवमदमुच्यते— 
रसान्तरान्तवरतयोरेकवाक्यस्थयोरवप । 
वनवतगते वह रसयोिः समावेशे ववरोवधता   २७   
 
रसान्तरव्यववहतयारेकेप्रबन्धस्थयोर्तवरोवधता वनवतगत इत्यि न कावचद भ्रास्न्तिः । 

यस्मादेकवाक्यस्थयोरवप रसयोरुक्तया नीत्या ववरुद्धता वनववगते । यथा— 
 
भूरेिुवद्धान् नवपावरजातमालारजोवावसतबाहुमध्यािः । 
गाढं वशवावभिः पवरर्यमािान् सुराङ्गनावश्लष्टभुजान्तरालािः । 
सशोवितैिः क्रव्यभुजा ंस्रुतरवद्भिः पकै्षिः खगानामुपवीज्यमानान् । 
संवीवजताश्चन्दनवावरसेकैिः सुगस्न्धवभिः कल्पलतादुकूलैिः   
ववमानपयगङ्कतले वनषण्िािः कुतूहलाववष्टतया तदानीम् । 
वनर्तद्यमानान् ललनाङ् गुलीवभवीरािः स्वदेहान् पवततानप्यन्   
 
इत्यादौ । अि वह शृङ्गारबीभत्सयोस्तदङ्गयोवा वीररसव्यवधानेन समावेशो न ववरोधी   २७   
 
ववरोधमववरोधं च सवगवेत्थं वनरूपयेत् । 
ववशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ   २८   
 
यथोक्तलक्षिानुसारेि ववरोधाववरोधौ सवेषु रसेषु प्रबन्धेऽन्यि च वनरूपयेत्सहृदयिः; ववशेषतस्तु 

शृङ्गारे । स वह रवतपवरपोषात्मकत्वाितेश्च स्वल्पेनावप वनवमत्तने भङ्गसम्भवात्सुकुमारतमिः सवे्यो रसे्यो 
मनागवप ववरोवधसमावशंे न सहते   २८   

 
अवधानावतशयवान् रसे तिैव सत्कवविः । 
भवेत्तस्स्मन् प्रमादो वह झवित्येवोपलक्ष्यते   २९   
 
तिैव च रसे सवे्योऽवप रसे्यिः सौकुमायावतशययोवगवन कववरवधानवान् प्रयत्नवान् स्यात् । ति 

वह प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये वक्षप्रमेवावज्ञानववषयता भववत । शृङ्गाररसो वह संसावरिां 
वनयमेनानुभवववषयत्वात् सवगरसे्यिः कमनीयतया प्रधानभूतिः   २९   

 
ध्वन्यालोक 

 
िेच पके्क ठसवण्यासाठी पुढीलप्रमारे् साशंर्गतले जात आिे. :– 



दोन शवरोधी रसामंध्ये जर शतसरा रस ाातला, तर ते दोन रस एका वातयात समाशवष्ट केलेले 
असले, तरीसुद्धा त्यातंील शवरोध नािीसा िोतो. ॥ २७ ॥ 

 
एका प्रबन्धामध्ये दोन शवरोधी रस, मध्ये शतसरा ाालून समाशवष्ट केल्यास त्यामंधील शवरोध दूर 

िोतो, यात कािी िकंा नािी. कारर् एका वातयात असलेल्या दोन शवरोधी रसामंधला शवरोधदेखील आता 
साशंर्गतलेल्या उपायाचा अवलंब केल्यास नष्ट िोतो. ¹ जसे :– 

 
‘ताज्या पाशरजात पुष्पाचं्या माळामंधील परार्गामुंळे ज्याचंी वक्षुःस्थले सुर्गशंधत झाली आिेत, आशर् 

ज्याचं्या वक्षुःस्थलानंा अप्सरानंी आललर्गन शदले आिे अिा वीरानंी धुळीच्या कर्ानंी माखलेले व कोल्ह्या 
ज्यानंा कवटाळीत आिेत असे आपले (रर्ारं्गर्ावर) पडलेले देि कुतूिलाने पे्रशरत िोऊन पाशिले. त्या 
वीरानंा चंदनाचे पार्ी लिपडून सुर्गशंधत केलेल्या, कल्पवलेीपासून शमळालेल्या रेिमी वस्रानंी वारा ाातला 
जात िोता आशर् त्याचं्या (मृत) देिानंा मासंािारी शर्गधाडाचं्या फडफडर्ाऱ्या, रततरंशजत पखंानंी वारा 
ाातला जात िोता. ते वीर त्यावळेी शवमानातील मंचकावंर बसले असून अप्सरा त्याचं्या (मृत) देिाकंडे 
अंरु्गलीशनदेि करीत िोत्या.’ 

 
इत्याशद उदािरर्ामंध्ये, कारर्, येथे िृरं्गार व बीभत्स या दोन रसाचंा म्िर्ा, लकवा त्याचं्या अरं्गाचंा 

म्िर्जे स्थाशयभावाचंा म्िर्ा, समाविे, मध्ये वीररस ² ाालून केलेला असल्याने शवरोधी झाला नािी. ॥ २७ 
॥ 

 
(दोन रसामंध्ये) शवरोध लकवा अशवरोध (आिे लकवा नािी) िे (कवीने) सर्गळीकडे या पद्धतीने 

तपासून घ्याव.े िृरं्गारात िी पारख शविरे्ष कटाक्षाने करावी. कारर् तो अत्यंत नाजूक असतो. ॥ २८ ॥ 
 
आतापयंत साशंर्गतलेल्या उपायाचंा अवलंब करून कवीने प्रबंधातून लकवा इतर वाङ्मयप्रकारातं 

सवण रसाचं्या बाबतीत शवरोध लकवा अशवरोध समजून घ्यावते. िृरं्गाराच्या बाबतीत शविरे्षच खबरदारी घ्यावी, 
कारर् रशतभावाचा पशरपोर्ष िे त्या रसाचे स्वरूप िोय, आशर् रशतभावाचा भरं्ग करावयाला लिानसे 
शनशमत्तिी पुरत असल्याने तो रस सवण रसापेंक्षा नाजूक असतो व त्याला शवरोधी रसाचा समाविे 
थोडादेखील सिन िोत नािी. ॥ २८ ॥ 

 
त्याच रसाच्या बाबतीत सुकवीने पराकाष्ठेची दक्षता बाळर्गावी; कारर् त्या रसाच्या बाबतीत जर 

बेसावधपर्ा झाला, तर तो (रशसकाचं्या) ताबडतोब लक्षात येतो. ॥ २९ ॥ 
 
(इतर) सवण रसािूंन अशतिय नाजूक असलेल्या त्याच रसाचे बाबतीत कवीने शविरे्ष लक्ष पुरवावे, 

म्िर्जे कसोिीने प्रयत्न करावा. कारर् त्या रसाचे बाबतीत ज्याचे अवधान सुटते, तो कशव अल्प काळातच 
सहृदयाचं्या िेटाळर्ीचा शवर्षय िोतो. कारर् िृरं्गार रस िा संसारी लोकाचं्या अनुभवास शनयमाने येर्ारा 
असतो आशर् म्िर्नू तो सवण रसािूंन रमर्ीय असल्याने श्रषे्ठ िोय. ॥ २९ ॥ 

 
 
 
 



लोचनम् 
 
स्स्थरीकतुगवमवत । वशष्ट्यबुद्धाववत्यथगिः । अवपशब्देन प्रबन्धववषयतया वसद्धोऽयमथग इवत दशगयवत । 

भूरेस्ण्ववत । ववशेषिैरतीव दूरापेतत्वमसम्भावनास्पदमुक्तम् । स्वदेहावनत्यनेन देहत्वावभमानादेव 
तादात्म्यसम्भावनावनष्ट्पत्तरेेकाश्रयत्वमस्स्त, अन्यथा वववभन्नववषयत्वात्को ववरोधिः । ‘ननु वीर एवाि रसो न 
शृङ्गारो न बीभत्सिः वकन्तु रवतजुगुप्से वह वीरं प्रवत व्यवभचारीभूते’ । भवत्वेवम्, तथावप प्रकृतोदाहरिता 
तावदुपपन्ना । तदाह-तदङ्गयोवेवत । तयोरङ् गे तत्स्थावयभावाववत्यथगिः । वीररसेवत । ‘वीरािः स्वदेहान्’ 
इत्यावदना तदीयोत्साहाद्यवगत्या कतृगककमगिोिः समस्तवाक्याथानुयावयतया प्रतीवतवरवत मध्यपाठाभावेऽवप 
सुतरा ंवीरस्य व्यवधायकतेवत भाविः   २७   

 
अन्यि चेवत मुक्तकादौ । स वह शृङ्गारिः सुकुमारतम इवत सम्बन्धिः । सुकुमारस्ताविसजातीयिः 

ततोऽवप करुिस्ततोऽवप शृङ्गारिः इवत तमप्रत्ययिः   २८-२९   
 

लोचन 
 
‘पके्क ठसशवण्यासाठी’ – शिष्याचं्या (म्िर्जे वाचकाचं्या) मनामध्ये, असा अथं. (‘समाशवष्ट केले 

तरीसुद्धा’ यातील) ‘सुद्धा’ िद दाने प्रबधंाचं्या शवर्षयाबंाबत तर शवरोध नािीसा िोतो िी र्गोष्ट ओाानेच येते, 
असे वृशत्तकार दिणशवतात. ‘ताज्या पाशरजात पुष्पाचं्या’ – या उदािरर्ातील (वीर पुरुर्षाचं्या प्रथमान्त 
शविरे्षर्ामुंळे व त्याचं्या मतृदेिाचं्या शितीयान्त) शविरे्षर्ामुंळे नव्या व पूवीच्या न्स्थतीतील मिदन्तर िे 
कल्पनेच्या पलीकडचे आिे असे सूशचत केले जात आिे. ‘आपल्या (मृत) देिाकंडे’ या िद दानंी त्या वीरानंा 
ते देि म्िर्जे आपर् स्वतुःच असा जो आपलेपर्ा वाटत िोता, त्यामुळेच ते वीर पुरुर्ष व त्याचें देि यामंध्ये 
अभेदबुशद्ध उत्पन्न झाली व म्िर्ूनच (सुरारं्गनानंा वाटर्ाऱ्या रतीचा आलंबन शवभाव असलेले) ते वीरपुरुर्ष व 
(त्या वीरपुरुर्षानंा वाटर्ाऱ्या जुरु्गप्सेचा आलंबन शवभाव असलेले) ते मृतदेि या दोिोंमध्ये (वीरपुरुर्षानंा 
मृतदेिाबंद्दल वाटर्ाऱ्या अशभमानामुळे) ऐतय उत्पन्न झाले (म्िर्नू िृरं्गार व बीभत्स िे या शठकार्ी 
एकशवर्षयत्वामुळे शवरोधी िोतात. तसे नसते तर, म्िर्जे त्याचें शवर्षय वरे्गळे असते तर त्यामंध्ये (म्िर्जे रशत 
व जुरु्गप्सा यामंध्ये) शवरोध कोठून असर्ार, िा आियुः (िकंा–) ‘पर् काय िो, या उदािरर्ातील (मुख्य) 
रस वीर िाच आिे, िृरं्गारिी नािी लकवा बीभत्सिी नािी! मात्र ‘रशत’ आशर् ‘जुरु्गप्सा’ िे या शठकार्ी वीराचे 
व्यशभचाशरभाव झालेले आिेत!’ (उत्तर–) असे का असेना! पर् िे प्रस्तुत (म्िर्जे काशरका २७ मधील) 
मुद द्याचे उदािरर् तर िोऊ िकतेच की! म्िर्नू वृशत्तकार ‘लकवा त्याचं्या ³ अंर्गाचंा म्िर्ा’ असे म्िर्तात. ⁴ 
त्याचंी अंरे्ग’ म्िर्जे त्याचें स्थाशयभाव, असा अथण. ‘मध्ये वीर रस ाालून’ – ‘ते वीर आपल्या देिाकंडे’ इ. 
िद दानंी त्याचं्या उत्साि ⁵ वर्गैरेंचा बोध िोऊन (पािरे् या शक्रयेचा वीर िा) कता व (आपले देि िे) कमण, िी 
दोन्िी (त्या त्या शविरे्षर्ाचं्या िारा) सवण वातयाच्या अथाला व्यापून राशिली आिेत असे वाचकानंा प्रतीत 
िोते व म्िर्ून ‘वीर’ िा िद द शविरे्षर्ाचं्या मध्ये कोठेिी नसला, तरी वीर रस िा िृरं्गार व बीभत्स याचं्या मध्ये 
मध्यस्थी करर्ारा म्िर्नू आपली भशूमका पार पाडतोच, िा भावाथण. ॥ २७ ॥ 

 
‘इतर वाङ्मय – प्रकारातूंन’ म्िर्जे मुततक वरै्गरेंमधून ⁶ ‘कारर् तो (िृरं्गार)’ याचा अन्वय 

‘कमालीचा नाजूक असतो’ याच्यािी करावा. आधीच कोर्तेिी रस, भाव वर्गैरे नाजूकच असतात. पर् 
त्यातिी करुर् िा शविरे्ष नाजूक व त्यािूनिी ⁷ िृरं्गार िा कमालीचा नाजूक असतो, म्िर्ून (काशरका २८ 
मध्ये) सुकुमार या शविरे्षर्ाला तम िा प्रत्यय मुद्दाम लाशवला आिे. ॥ २८-२९ ॥ 



िीपा 
 
१) मर्ग एखाद्या प्रबंधात या उपायाचा अवलंब केल्यास शवरोध नािीसा िोईल, िे काय सारं्गायला िव?े 
पािा, शितीय खंड,  “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्ून समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा केला म्िर्जे 
शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’” व त्यावरील चवथी टीप   
 
२) या उदािरर्ातील वीर पुरुर्षाचें वर्णन ज्या शविरे्षर्ानंी केले आिे, त्या िद दानंी त्या वीराचंा पूवण पराक्रम 
व त्यामुळे त्याचंा युद्धशवर्षयक उत्साि िा स्थाशयभाव सूशचत िोऊन वीररसाची प्रतीशत िोत आिे. 
 
३) त्याचंी अंरे्ग म्िर्जे िृरं्गार व बीभत्स याचंी अंरे्ग (म्िर्जे स्थाशयभाव) असे आनंदवधणनाचें म्िर्रे्; पर् 
पूवणपक्ष्याच्या म्िर्ण्याप्रमारे् रशत व जुरु्गप्सा िे येथे वीररसाचे व्यशभचाशरभाव म्िर्जे वीररसाची अंरे्ग असा 
अथण िोतो. 
 
४) रशत व जुरु्गप्सा िे पूवणपक्ष्याच्या म्िर्ण्याप्रमारे् वीररसाचे व्यशभचाशरभाव माशनले, तर त्यामंधील 
शवरोधाचा पशरिार िोईल, पर् तो काशरका २७ मध्ये साशंर्गतलेल्या ‘वीररसाचे व्यवधान’ या कारर्ामुळे नव्िे, 
तर मारे्ग काशरका २० मध्ये साशंर्गतल्याप्रमारे् ते वीररसाचे अंर्ग िोत असल्यामुळे म्िर्ून पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् 
मान्य केल्यास अशभनवरु्गप्त म्िर्तात त्याप्रमारे् िे प्रकृताचे म्िर्जे काशरका २७ मध्ये साशंर्गतलेल्या 
पशरन्स्थतीचे उदािरर् िोत नािी. 
 
५) वर्गैरेंचा म्िर्जे र्गवण, स्वाशभमान इत्यादींचा. 
 
६) मुततक वर्गैरेंचे स्पष्टीकरर् मारे्ग शितीय खंड, पृ. ९५ ते ९७ वर आलेच आिे. 
 
७) अशभनवरु्गप्ताचें िे शवधान उद द्योत २, काशरका ८ वरील लोचनातील शवधानािी (पािा, प्रथम खंड, 
“उद द्योत – २ ‘माधुयण’ रु्गर्”) शवसंर्गत आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
एवं च सवत— 
 
ववनेयानुन्मुखीकतंु काव्यशोभाथगमेव वा । 
तविरुद्धरसस्पशगस्तदङ्गाना ंन दुष्ट्यवत   ३०   
 
शृङ्गारववरुद्धरसस्पशगिः शृङ्गाराङ्गाना ं यिः स न केवलमववरोधलक्षियोगे सवत न दुष्ट्यवत 

यावविनेयानुन्मुखीकतंु काव्यशोभाथगमेव वा वक्रयमािो न दुष्ट्यवत । शृङ्गाररसाङै्गरुन्मुखीकृतािः सन्तो वह 
ववनेयािः सुखं ववनयोपदेशान् गृह्णस्न्त । सदाचारोपदेशरूपा वह नािकावदगोष्ठी ववनेयजनवहताथगमेव 
मुवनवभरवतावरता । 

 



तक च शृङ्गारस्य सकलजनमनोहरावभरामत्वात्तदङ्गसमावेशिः काव्ये शोभावतशय ं पुष्ट्यतीत्यनेनावप 
प्रकारेि ववरोवधवन रसे शृङ्गाराङ्गसमावेशो न ववरोधी । ततश्च 

 
सत्य ंमनोरमा रामािः सत्य ंरम्या ववभूतयिः । 
तक तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं वह जीववतम्   
इत्यावदषु नास्स्त रसववरोधदोषिः । 
 
ध्वन्यालोक 
 
आशर् असे असल्याने – 
 
सामाशजकानंा म्िर्जे वाचक पे्रक्षकानंा आकृष्ट करण्यासाठी लकवा काव्याला िोभा यावी याच िेतूने 

त्याच्या (िृरं्गाराच्या) शवरुद्ध असर्ारा रस प्रस्तुन असताना त्याच्या (म्िर्जे िृंर्गाराच्या) अंर्गाचंा समाविे 
केल्यास तो दोर्ष ठरत नािी. ॥ ३० ॥ 

 
िृरं्गाराच्या शवरुद्ध असलेला रस प्रस्तुत असताना िृरं्गार रसाचा समाविे वर शवरोध टाळण्याचे जे 

उपाय साशंर्गतले, ते योजून केल्यासच शनदोर्ष िोतो असे नव्िे, तर सामाशजकाचं्या शठकार्ी आवड उत्पन्न 
व्िावी म्िर्नू काव्याला िोभा आर्ण्यासाठीिी जरी त्याचा समाविे केला, तरी देखील तो दोर्षास्पद िोत 
नािी. कारर् िृरं्गार रसाच्या अंर्गाचें प्रशतपादन करून सामाशजकानंा आकृष्ट केल्यास ते सदाचरर्ाचा 
उपदेि सुखाने ¹ स्वीकरतात. कारर् सदाचरर्ाचा उपदेि करर्ारे नाटक वर्गैरे वाङ्मयप्रकार भरताशद 
मुनींनी सामाशजकाचें कल्यार् व्िाव,े यासाठीच प्रकािात अIर्ले. 

 
आर्खी असे की, िृरं्गार रस िा सवण लोकाचें मन वधूेन ाेण्याइतका रमर्ीय असल्यामुळे त्याच्या 

अंर्गाचंा समाविे काव्याला शविरे्ष सौंदयण प्राप्त करून देतो, या कारर्ामुळेिी शबरोधी रसाच्या सबंंधात 
िृरं्गाराच्या अंर्गाचंा समाविे दोर्षास्पद िोत नािी. असे असल्यामुळेच – 

 
‘सुंदर शस्रया मन िरर् कशरतात, िे खरे आिे. ऐश्वयण मनाला मोि पाडते, िेिी खरे. पर् जीशवत िे 

यौवनोन्मत्त ललनाचं्या कटाक्षपाताइतकेच चंचल असते.’ 
 
अिासारख्या उदािरर्ामंध्ये (प्रस्तुत, िातं) रसाला (िृरं्गाराच्या समाविेामुळे) शवरोध िोण्याचा 

दोर्ष उत्पन्न िोत नािी. 
 

लोचनम् 
 
एवं चेवत । यतोऽसौ सवगसंवादीत्यथगिः तवदवत । शृङ्गारस्य ववरुद्धा ये शान्तादयस्तेष्ट्ववप तदङ्गाना ं

शृङ्गाराङ्गाना सम्बधी स्पशो न दुष्टिः । तया भङ्ग्या रसान्तरगता अवप ववभावानुभावाद्या विगनीया यया 
शृङ्गाराङ् गभावमुपागमन् । यथा ममैव स्तोिे– 

 
त्वा ंचन्िचूडं सहसा स्पृशन्ती प्रािेश्वरं गाढववयोगतप्ता । 



सा चन्िकान्ताकृवतपुविकेव संववविलीयावप ववलीयते मे   
 
इत्यि शान्तववभावानुभावानामवप शृङ् गारभङ्ग्या वनरूपिम् । ववनेयानुन्मुखीकतंु या काव्यशोभा 

तदथं नैव दुष्ट्यतीवत सम्बन्धिः । वाग्रहिेन पक्षान्तरमुच्यते । तदेव व्याचष्टे– न केवलवमवत । वाशब्दस्यतैद 
व्याख्यानम् । अववरोधलक्षिं पवरपोषपवरहारावद पूवोक्तम् । ववनेयानुन्मुखीकतंु या काव्यशोभा तदथगमवप वा 
ववरुद्धरससमावशेिः न केवलं पूवोक्तैिः प्रकारैिः । न तु काव्यशोभा ववनेयोन्मुखीकरिमन्तरेिास्ते 
व्यवधानाव्यवधाने नावप ल्येते यथान्यवै्याख्याते । सुखवमवत । र्जकनापुर :– सरवमत्यथगिः । ननु (क्व) काव्य ं
क्रीडारूपं क्व च वेदावदगोचरा उपदेशकथा इत्याशङ्गक्याह– सदाचारेवत । मुवनवभवरवत--
भरतावदवभवरत्यथगिः । एति प्रभुवमिसस्म्मते्यिः शासे्रवतहासे्यिः प्रीवतपूवगकं जायासस्म्मतत्वने 
नाट्यकाव्यगतं व्युत्पवत्तकावरत्वं पूवगमेव वनरूवपतमस्मावभवरवत न पुनरुक्तभयावदह वलवखतम् । 

 
ननु शृङ् गाराङ् गताभङ्ग्या यविभावावदवनरूपिमेतावतैव तक ववनेयोन्मुखीकारिः? न; अस्स्त 

प्रकारान्तरं, तदाह– तक चेवत । शोभावतशयवमवत । अलङ्कारववशेषमुपमाप्रभृतत पुष्ट्यवत सुन्दरीकरेतीत्यथगिः 
। यथोक्तम्– ‘काव्यशोभायािः कतारो धमा गुिास्तदवतशयहेतवस्त्वलङ्कारािः’ इवत । मत्ताङ् गनेवत । अि वह 
शान्तववभावे सवगस्यावनत्यत्वे वण्यगमाने न कस्यवचविभावस्य शृङ् गारभङ्ग्या वनबन्धिः कृतिः, तक तु सत्यवमवत 
परहृदयानुप्रवशेेनोक्तम्, न खल्वलीकवैरा्यकौतुकरुतच प्रकियामिः, अवप तु यस्य कृते सवगम्यथ्यगते 
तदेवेदं चलवमवत । ति मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गस्य शृङ्गारं प्रवत सम्भाव्यमानाववभावानुभावत्वेनाङ्गस्य 
लोलतायामुपमानतोक्तेवत । वप्रयतमाकिाक्षो वह सवगस्यावभलषिीय इवत च तत्प्रीत्या प्रवृवत्तमान् 
गुडवजविकया प्रसक्तानुप्रसक्तवस्तुतत्वसवंेदनेन वैरा्ये पयगवस्यवत ववनेयिः   ३०   

 
लोचन 

 
‘आशर् असे असल्याने’ म्िर्जे तो िृरं्गार रस सवांच्या अनुभवािी जुळर्ारा ² असल्याने, असा अथण. 

‘त्याच्या’ म्िर्जे िृरं्गाराच्या शवरुद्ध असलेले जे िातं वर्गरेै, ते (मुख्य) असतानािी त्याच्या अंर्गाचंा म्िर्जे 
िृरं्गाराच्या अंर्गाचंा समाविे दोर्षास्पद िोत नािी. दुसऱ्या म्िर्जे िातं इ. मुख्य रसाचें शवभाव–अनुभाव 
वर्गैरेिी अिा पद्धतीने वर्ावते की त्यामुळे ते िृरं्गाराचे शवभाव–अनुभाव वर्गैरे बनतील. ³ उदा. माझेच’ 
(पुढील) स्तोत्र घ्या :– 

 
‘िे िकंरा! माझी जार्ीव तुझ्या दुुःसि शवयोर्गामुळे व्यशथत झाल्यावर जेव्िा पंच प्रार्ाचंा अशधपशत व 

चंद्रमौली असलेल्या तुला (ध्यानाचा शवर्षय म्िर्ून) स्पिण कशरते, तेव्िा ती जार्ीव चदं्रकातं पार्षार्ापासून 
बनशवलेल्या मूतीप्रमारे् तुझ्यातच एकदम शवलीन िोऊनिी (प्रत्येक ध्यानाचे वळेी) पुनुः पुनुः शवलीन िोत 
रािते. ⁴ 

 
या स्तोत्रात िातं रसाच्या शवभावानुभावाचें वर्णनिी ते िृरं्गार रसाचे शवभावानुभाव वाटतील अिा 

रीतीने केले आिे. ⁵ सामाशजकानंा (म्िर्जे वाचक पे्रक्षकानंा) आकर्षणर् वाटाव ेम्िर्ून काव्याला सौंदयाने 
नटशवण्याच्या िेतूने (शवरोधी रसाचा समाविे केल्यास तो) मुळीच दोर्षािण ठरत नािी, असा अन्वय व अथण 
लावावा. ‘लकवा’ िा काशरका ३० मधील िद द वापरल्याने ‘शनराळ्या ⁶ पक्षी’ िा अथण प्रकट केला रे्गला आिे. 
त्याचेच (म्िर्जे त्या शनराळ्या पक्षाचे) म्िर्जे शवरोध टाळण्याच्या चौर्थया उपायाचेच शववरर् वृशत्तकार 
‘(शवरोध टाळण्याचे वर साशंर्गतलेले उपाय योजून) केल्यासच (शवरुद्ध रसाचा समाविे शनदोर्ष िोतो) असे 



नािी.’ इ. िद दानंी कशरतात. िे वृशत्तकारानंी केलेले ‘लकवा’ या िद दाचे शववरर् िोय. अशवरोधसंपादनाचे 
उपाय–मुख्य रसािून वरे्गळ्या रसाचा फार पशरपोर्ष करू नये वर्गैरे–पूवीच (म्िर्जे काशरका २४ ते २६ 
मध्ये) साशंर्गतले आिेत. शवरोधी रसाचा काव्यात जो समाविे करावयाचा, तो केवळ पूवी साशंर्गतलेल्या 
प्रकारानंी केल्यास शनदोर्ष असतो, येवढेच नव्िे तर सामाशजकानंा आकृष्ट करण्यासाठी काव्याला सौंदयाने 
नटवाव,े म्िर्ूनिी शवरोधी रसाचा काव्यात समाविे कररे् दोर्षास्पद ठरत नािी. 

 
दुसऱ्या टीकाकारानंी काशरकेच्या पूवाधाचे शनराळे शववरर् केले आिे. (ते स्वीकारल्यास 

सामाशजकानंा आकृष्ट कररे् व काव्यात सौंदयण शनमार् कररे् िे दोन उपाय परस्परशनरपेक्ष आिेत असे 
म्िटल्यासारखे िोईल). पर् ते बरोबर नािी, कारर् तसे माशनल्यास सामाशजकानंा आकृष्ट कररे् िा िेतु 
नसला तरी काव्यिोभा असू िकते असे म्िटल्यासारखे िोईल व पूवी काशरका २४ ते २६ मध्ये साशंर्गतलेल्या 
व्यवधान व अव्यवधान या उपायाचंा अवलंब केल्यासिी काव्यसौंदयण नसते असे म्िटल्यासारखे िोईल. ⁷ 
(पर् िेिी बरोबर िोर्ार नािी.) 

 
‘सुखाने’ म्िर्जे ‘मनोरंजन िोऊन’ असा अथण. (िकंा–) ‘पर् काय िो, काव्य िे केवळ 

करमर्ुकीसाठी असलेले, क्रीडेच्या स्वरूपाचे असते. कोठे ते आशर् कोठे वदे वर्गरैेंनी केलेला उपदेि?’ 
अिी िकंा कोर्ी ाेईल िे जार्नू वृशत्तकार शतला ‘सदाचार इत्यादींचा उपदेि करर्ारे नाटक वर्गैरे 
वाङ्मयप्रकार’ इ. वातयाने उत्तर देतात. मुनींनी म्िर्जे भरताशद शवचारवतंानी, असा अथण. नाट्य व काव्य 
याचें कायण शप्रयपत्नीसारखे असल्यामुळे ती आनंद देऊन उपदेि कशरतात व म्िर्नू धन्याप्रमारे् असर्ाऱ्या 
वदेाशद िास्रािूंन व शमत्राप्रमारे् असर्ाऱ्या इशतिासाशदकािूंन त्याचें उपदेि करण्याचे सामर्थयण अर्गदी वरे्गळे 
असते िे सवण आम्िी पूवीच ⁸ स्पष्ट केले असल्यामुळे पुनरुन्तत िोईल या भीतीने येथे पुन्िा शलशिले नािी. 

 
(िकंा –) ‘पर् काय िो, िातंाच्या शवभाव इत्यादींचे वर्णन त्यानंा िृरं्गाराच्या शवभावाशदकाचें स्वरूप 

देऊन कररे् िा एकच सामाशजकानंा आकृष्ट करण्याचा उपाय आिे काय?’ (उत्तर–) ‘नािी. आर्खीिी 
एक उपाय आिे.’ तो वृशत्तकार ‘आर्खीिी असे की’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘शविरे्ष सौंदयण (प्राप्त करून 
देतो) – म्िर्जे उपमा इ. शवशिष्ट अलंकाराचंा ‘पशरपोर्ष कशरतो’ म्िर्जे त्यानंा सौंदयाने नटशवतो, असा 
अथण. कारर् म्िटलेच आिे– ‘रु्गर् िे काव्यामध्ये िोभा शनमार् करर्ारे धमण िोत, पर् अलंकार िे ती िोभा 
वाढशवण्यास कारर्ीभतू असतात. ⁹’ 

 
‘यौवनोन्मत्त ललनाचं्या’ – कारर् या श्लोकात ¹⁰ ‘सवण र्गोष्टींचा नश्वरपर्ा’ या िातं रसाच्या 

शवभावाचे वर्णन चालू असताना िातं रसाच्या कोर्त्यािी उद्दीपन शवभावाचे िृरं्गाराचे अंर्ग म्िर्ून वर्णन 
केलेले नािी, तर उलट ‘खरे आिे’ िे सामान्य जनाचं्या मनात शिरण्याच्या उदे्दिाने म्िर्जे त्याचं्या 
अनुभवाला मान्यता देण्याच्या उदे्दिाने म्िटले आिे. आम्िी खोट्याच म्िर्जे असमथणनीय असलेल्या 
वैराग्याबद्दलची उत्सुकता लकवा आवड प्रकट करीत आिोत, असे नािी, तर ज्या ऐशिक जीवनासाठी सवण 
शवर्षयोपभोर्ग िवसेे वाटतात ते जीवनच मुळात क्षशर्क आिे. ¹¹ यातं यौवनोन्मत्त ललनाचें कटाक्षपात िे 
िृरं्गाराचे शवभाव व अनुभाव ¹² मानरे् ितय असल्यामुळे ते िृरं्गाररसाचे अंर्ग आिेत. (जीशवताच्या) 
चंचलतेच्या बाबतीत उपमान म्िर्ून त्या कटाक्षाचें वर्णन केले आिे. शप्रयतमेचा कटाक्ष िा सर्गळ्यानंाच 
िवासा वाटतो. म्िर्नू कटाक्षाशवर्षयी वाटर्ाऱ्या आकर्षणर्ामुळे सामाशजक या वर्णनाकडे ओढला जातो व 
त्या मधाच्या बोटाच्या ¹³ िारे म्िर्जे प्रत्यक्षात वर्मर्लेल्या िृरं्गाराच्या िारे त्याला अनुर्षंर्गाने संसाराच्या 
खऱ्या स्वरूपाचे ज्ञान िोऊन िवेटी त्याच्या शठकार्ी वैराग्य बार्ते. ॥ ३० ॥ 



िीपा 
 

१) सुखाने म्िर्जे त्यात रंर्गनू जाऊन. 
 
२) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘माधुयण’ रु्गर्’ मध्ये रुद्रटाने काव्यालंकार, १४–३८ मध्ये अनुसरवत 
रसाना ं रस्यतामस्य नान्यिः । सकलवमदमनेन व्याप्तमाबालवृद्धम्   असे िृरं्गार रसाच्या बाबतीत म्िटले 
आिे. 
 
३) मूळ लोचनात उपागमन् असे शक्रयापद आिे, ते उपगच्छेयुिः या अथी वापरले आिे. तृतीय भतूकाळाचा 
वापर अ–पाशर्नीय आिे. 
 
४) िे भार्षातंर आम्िी मुख्य जो िातं रस त्याला अनुकूल िोईल असे केले आिे. त्याचे अंर्ग झालेला जो 
िृरं्गार, त्याच्या दृष्टीने या स्तोत्राचा आिय पुढीलप्रमारे् िोईल:– ‘िे (नाशयकेच्या) प्रार्नाथा! तुझ्या 
शवयोर्गाच्या दुुःसि वदेनानंी व्याकुळ झालेली नाशयका तुझ्या िरीराला स्पिण कशरताक्षर्ीच चादंण्यात 
ठेवलेल्या चदं्रकातं शिलेच्या मूतीप्रमारे् एकसारखी पाझरू लार्गली आिे. 
 
५) िातं रसाचा ‘शिव’ िा आलंबन शवभाव, शवयोर्गदुुःखाने व्याकुळ िोरे् िा व्यशभचाशरभाव व शवलीन िोरे् िा 
अनुभव आिे. िृरं्गाराच्या बाबतीत शप्रयकर िा आलंबन शवभाव, त्याच्या शवयोर्गाने व्याकुळ िोरे् िा 
व्यशभचाशरभाव आशर् त्याला स्पिण करून त्याच्यािी एकरूप िोरे् िा अनुभाव िोय. 
 
६) काशरका २४ व २६ यामंध्ये शवरोधी रसामंधील शवरोधाचा पशरिार करण्याचे जे तीन उपाय साशंर्गतले, 
त्यािूंन शनराळा चवथा, एकच उपाय या काशरकेत साशंर्गतला आिे. 
 
७) वा (म्िर्जे लकवा) िा िद द ‘शवकल्प’ िा अथण प्रकट कशरतो. ३० व्या काशरकेत जो वा िद द आिे. तो 
कोर्ाचा कोर्ािी शवकल्प दिणशवतो िा प्रशन आिे. अशभनवरु्गप्ताचं्या आधीच्या टीकाकारानंी केलेल्या 
शववरर्ानुसार ‘शवनेयानंा उन्मुख करण्याकशरता शलशिलेल्या काव्यामंध्ये काव्यिोभा नसते’ असा अथण 
शनाेल व पूवी काशरका २४ ते २६ मध्ये साशंर्गतलेल्या व्यवधान–अव्यवधानामंध्येिी काव्यिोभा असत नािी 
असािी अथण शनष्पन्न िोईल िे बरोबर नािी, म्िर्ून अशभनवरु्गप्त शतसाव्या काशरकेच्या पूवाधाचा अथण 
‘शवनेयानंा उन्मुख करण्याकशरता जी काव्यिोभा शनर्ममली जाते, शतच्यासाठी’ असा कशरतात. त्यामुळे 
शवनेयानंा उन्मुख करण्याकशरता शलशिलेल्या काव्यातं काव्यिोभा नसते, िा शनष्कर्षण दूर झाला; पर् या 
वातयात वा असल्याने िा २४ ते २६ या काशरकातंील व्यवधान–अव्यवधान यानंा शवकल्प िोतोच व मर्ग 
‘ध्यवधान अव्यवधानात काव्यिोभा नसते,’ असा अथण शनातोच. िेिी बरोबर नािी, कारर् व्यवधान– 
अव्यवधान िे उपाय आनंदवधणनानंी काव्यिोभेसाठीच साशंर्गतले आिेत. म्िर्ून अशभनवरु्गप्ताचं्या या 
शववरर्ात एक अशनष्ट दूर झाले, तरी दुसरे शिल्लक राितेच. 
 

कािी आवृत्तीमध्ये व्यवधानाव्यवधाने नावप ल्येते असे छापले आिे. त्याचे भार्षातंर कशरताना 
आम्िी व्यवधानाव्यवधानेन अवप असा पदच्छेद केला आिे व ल्येते या ऐवजी ल्यते अिी सुधारर्ा केली 
आिे. मूळ छापलेल्या वातयातील न र्गाळून व्यवधानाव्यवधाने अवप (काव्यशोभाहेतुत्वेन) ल्येंते अिीिी 
सुधारर्ा कररे् ितय आिे. कािी झाले तरी ज्या स्वरूपात ते वातय छापले आिे, ते दुबोंध आिे. 



८) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘सहृदयाचे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी केलेले लक्षर्’” “उद द्योत – 
२ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” व शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन 
असंलक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. प्रबंधातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’”. 
 
९) वामन, काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, ३, १, सूत्र १ व २. रु्गर् व अलंकार याचं्यामधील भेद स्पष्ट करण्याचे काम 
प्रथम वामनानेच केले. आनंदवधणनानंी उद द्योत २, काशरका ६ मध्ये रु्गर् व अलंकार यामंधील भेद रु्गर् िे 
आत्म्याचे (रसाचे) धमण व अलंकार िे (िद दाथणरूप) िरीराचे (औपाशधक) धमण असे म्िर्नू अशधक स्पष्ट 
केला. 
 
१०) िाच श्लोक अशभनवरु्गप्तानंी पूवी लोचनात (शितीय खंड,  “उद द्योत – ३ शववशक्षतान्यपरवाच्याच्या 
‘अथणिततुद भव’ प्रकाराच्या कशवप्रौढोन्ततमात्रशनष्पत्र व स्वतुःसभंवी या प्रकारच्या पदप्रकाि व वातयप्रकाि 
प्रकाराचंी उदािररे्” पािा) उद धृत करून त्याचे शनराळ्या संदभात शववरर् केले आिे. 
 
११) पािा. िकंराचायांचे पढुील सुप्रशसद्ध वचन–नवलनीदलगतजलमवततरलं तिज्जीववतमवतशयचपलम् 
। 
 
१२) शप्रयतमेचा कटाक्ष िा शतच्या रतीचा पशरर्ाम या दृष्टीने ‘अनुभाव’ तर तोच शप्रयकराच्या मनात रशत 
जार्गतृ करण्याचे कारर् या दृष्टीने ‘शवभाव’ िोय. 
 
१३) िा मधाच्या बोटाचा (लकवा गुडवजविकेचा) दृष्टातं भामि, काव्यालंकार ५–३ येथे व त्यािी पूवी 
सौन्दरनन्द, १८–६३ येथे आला आिे. भामिाचे वचन पुढे शितीय खंड, ३३ व्या काशरकेवरील ‘लोचना’त 
आले आिे, पर् सौन्दरन्दामधील ओळी पुढीलप्रमारे् :– 

यन्मोक्षात्कृतमन्यदि वह मया तत्काव्यधमात् कृतम् । 
पातंु वतक्तवमवौषधं मधुयुतं हृद्य ंकथं स्यावदवत  ] 

 
ध्वन्यालोकिः 
 

ववज्ञायेत्थं रसादीनामववरोधववरोधयोिः । 
ववषय ंसुकवविः काव्य ंकुवगन् मुह्यवत न क्कवचत्   ३१   
  



इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेि रसादीना ं रसभावतदाभासाना ं परस्परं ववरोधस्याववरोधस्य च 
ववषय ंववज्ञाय सुकवविः काव्यववषये प्रवतभावतशययुक्तिः काव्य ंकुवगन् न क्कवचन्मुह्यवत । 

 
एवं रसावदषु ववरोधाववरोधवनरूपिस्योपयोवगत्वं प्रवतपाद्य व्य्जककवाच्यवाचकवनरूपिस्यावप 

तविषयस्य तत्प्रवतपाद्यते— 
 
वाच्याना ंवाचकाना ंच यदौवचत्येन योजनम् । 
रसावदववषयेिैतत्कमग मुख्य ंमहाकवेिः   ३२   
 
वाच्यानावमवतवृत्तववशेषािा ं वाचकाना ं च तविषयािा ं रसावदववषयेिौवचत्येन 

यद्योजनमेतन्महाकवमुेगख्य ंकमग । अयमेव वह महाकवेभुगख्यो व्यापारो यिसादीनेव मुख्यतया काव्याथीकृत्य 
तद्व्यक्त्यनुगुित्वेन शब्दानामथाना ंचोपवनबन्धनम्   ३२   

 
ध्वन्यालोक 

 
याप्रमारे् रसादींच्या अशवरोधाचे आशर् शवरोधाचे शवर्षय नीट जार्नू ाेतले, म्िर्जे काव्य रचताना 

सत्कशव कधीिी र्गोंधळून जात नािी. ॥ ३१ ॥ 
 
याप्रमारे् नुकत्याच साशंर्गतलेल्या पद्धतीने रसादींचा म्िर्जे रसभाव व त्याचें आभास याचंा 

एकमेकािंी शवरोध केव्िा असतो व केव्िा नसतो िा शवर्षय उत्तम तऱ्िेने जार्ून ाेतल्यास काव्य रचण्याच्या 
बाबतीत शविरे्ष प्रशतभासंपन्न असलेला कशव लककतणव्यतामूढ िोत नािी. 

 
याप्रमारे् रसादींच्या बाबतीतल्या शवरोध व अशवरोध याचं्या शववचेनाची उपयुततता साशंर्गतल्यावर 

रसादींचे व्यंजक असलेल्या वाच्याथ व वाचकिद द याचं्या शववचेनाचीिी ती त्या बाबतीतली (उपयुततता 
पुढील काशरकेत) साशंर्गतली जात आिे :– 

 
‘वाच्याथण व वाचकिद दाचंी योजना रसाशदशवर्षयक औशचत्याला अनुसरून कररे् िे मिाकवीचे मुख्य 

कतणव्य िोय’ ॥ ३२ ॥ 
 
वाच्याथांची म्िर्जे कथानकातील शनरशनराळ्या प्रसंर्गाचंी व वाचकाचंी म्िर्जे प्रसंर्गानंा प्रकट 

करर्ाऱ्या िद दाचंी रसादींच्या सबंंधीचे औशचत्य पाळून योजना कररे्, िेच मिाकवीचे मुख्य कायण िोय. 
कारर् मिाकवीचे मुख्य काम िेच की रसादींनाच काव्याचे मुख्य शवर्षय करून ते अशभव्यतत करण्यास 
अनुकूल असर्ाऱ्या िद दाचंी व वाच्याथांची योजना कररे्. ॥ ३२ ॥ 

 
लोचनम् 

 
तदेतदुपसंहरन् अस्योक्तस्य प्रकरिस्य रतलमाह – ववज्ञायेत्थवमवत   ३१   
 



रसावदषु रसावदववषये व्य्जककावन यावन वाच्यावन ववभावादीवन वाचकावन च सुस्प्तङादीवन तेषा ं
यवन्नरूपिं तस्येवत । तविषयस्येवत रसावदववषयस्य । तवदवत उपयोवगत्वम् । मुख्यवमवत । ‘आलोकाथी’ 
इत्यि यदुक्तं तदेवोपसंहृतम् । महाकवेवरवत वसद्धवत्रतलवनरूपिम् । एवं वह महाकववत्वं नान्यथेत्यथगिः । 
इवतवृत्तववशेषािावमवत । इवतवृत्त ं वह प्रबन्धवाच्य ं तस्य ववशेषािः प्रागुक्तािः— 
‘ववभावभावानुभावसञ्चायौवचत्यचारुििः । वववधिः कथाहारीरस्य’ इत्यावदना । काव्याथीकृत्येवत । अन्यथा 
लौवककशास्त्रीयवाक्याथे्यिः किः काव्याथगस्य ववशेषिः? एति वनिीतमाद्योद द्योते– ‘काव्यस्यात्मा स एवाथगिः’ 
इत्यिान्तरे   ३२   

 
लोचन 

 
तेव्िा आता या शवर्षयाचा उपसंिार करण्याच्या इच्छेने आतापयंत शववशेचलेल्या प्रकरर्ाचा (म्िर्जे 

रसामंधील शवरोध व अशवरोध याचं्या ज्ञानाचा) उपयोर्ग काय, िे (काशरकाकार) ‘याप्रमारे् रसादींच्या’ इ. 
काशरकेने सारं्गतात. ॥ ३१ ॥ 

 
रसावदषु म्िर्जे ‘रसादींच्या बाबतीत.’ व्यंजक असलेले वाच्य जे शवभाव वर्गैरे आशर् वाचक जे 

शवभन्ततप्रत्यय, शक्रयापदाचे प्रत्यय वर्गैरे, त्याचें जे शववचेन, त्याची (उपयुततता), असा अथण. ‘त्या 
बाबतीतल्या’ म्िर्जे रसादींच्या बाबतीतल्या (शववचेनाची). ‘ती’ म्िर्जे उपयुततता. ‘मुख्य (काम)’– 
‘दृशय वस्तु शदसाव्यात अिी इच्छा असर्ारा’ इ. काशरकेत¹ जे साशंर्गतले िोते, त्याकंडेच या (३२ व्या) 
काशरकेने पुन्िा लक्ष वधेले आिे.² ‘मिाकवीचे’ असे म्िर्ण्यामध्ये मिाकशवत्व या साध्य फळाचा आधीच 
शसद्ध असलेल्या साधनासारखा³ शनदेि केला आिे. कारर् अिा रीतीने (म्िर्जे वाच्य–वाचकाचंा योग्य 
वापर केल्यानेच) मिाकशवपद प्राप्त िोते, दुसऱ्या मार्गाने नव्िे, असा अथण.⁴ ‘कथानकातील शनरशनराळ्या 
प्रसंर्गाचंी’ – कारर् कथानक िा प्रबंधाचा वाच्याथण असून त्याचे ाटक पूवी ‘कथेच्या िरीराची ाडर् लकवा 
जुळर्ी िी शवभाव, स्थाशयभाव, अनुभाव, संचाशरभाव याचं्या औशचत्याने नटलेली िवी’ इ. वातयाने 
(काशरका १० मध्ये) जे साशंर्गतलेच आिेत, ते. ‘काव्याचे (मुख्य) शवर्षय करून’– नािीतर लौशकक म्िर्जे 
लोकाचं्या दैनंशदन व्यविारातील बोलण्याचे अथण व िास्त्रगं्रथातंील वातयाचें अथण याचं्यािून काव्यामधील 
वातयाचं्या अथांचे वैशिष्ट्य ते काय राशिले? या मुद द्याचा शनर्णय आम्िी पशिल्या उद द्योतातील ‘तोच अथण 
काव्याचा आत्मा िोय’ या काशरकेच्या⁵ शववरर्ाचे वळेी केला आिे. ॥ ३२ ॥ 

 
िीपा 
 
१) उद द्योत १, काशरका ९. 
 
२) मुळात उपसंहृतम् असा िद द आिे. पर् १–९ या काशरकेचा ३–३२ मध्ये (म्िर्जे इततया उिीरा) 
‘उपसंिार’ केला आिे, असे म्िर्रे् योग्य वाटत नािी. म्िर्ून उपसंहृतम् याचे भार्षातंर आम्िी (त्या दोन 
काशरकामंध्ये दूरान्वयाने का िोईना पर् शवचाराचें साम्य असल्यामुळे) ‘त्याकडे पुन्िा लक्ष वधेले आिे’ असे 
केले आिे. 
 
३) काशरकेत ‘जो मिाकशव असतो त्याने वाच्य व वाचक याचंा उपयोर्ग रसशवर्षयक औशचत्याकडे लक्ष देऊन 
करावा.’ असे म्िटले आिे. पर् यामार्गील अशभप्राय ‘वाच्यवाचकाचंा योग्य उपयोर्ग केल्यामुळे मिाकशवत्व िे 



साध्य िोय. पर् काशरकेत ‘मिाकशवत्वामुळे वाच्य–वाचकाचंा योग्य उपयोर्ग केला जातो’ असे 
म्िटल्यासारखे झाले आिे. 
 
४) तुलनाथण पािा, उद द्योत १, काशरका ८ वी व तीवरील वृशत्त आशर् लोचन. 
 
५) पािा, उद द्योत १, काशरका ५ वी व तीवरील वृशत्त आशर् लोचन. 

 
ध्वन्यालोकिः: 

 
एति रसावदतात्पयेि काव्यवनबन्धनं भरतादाववप सुप्रवसद्धमेवेवत प्रवतपादवयतुमाह— 
 
रसाद्यनुगुित्वेन व्यवहारोऽथगशब्दयोिः । 
औवचत्यवान्यस्ता एता वृत्तयो विववधािः स्स्थतािः   ३३   
 
व्यवहारो वह वृवत्तवरत्युच्यते । ति रसानुगुि औवचत्यवान् वाच्याश्रयो यो व्यवहारस्ता एतािः 

कैवशक्याद्या वृत्तयिः । वाचकाश्रयाश्चोपनागवरकाद्यािः । वृत्तयो वह रसावदतात्पयेि संवनवेवशतािः कामवप 
नाट्यस्य काव्यस्य च च्छायामावहस्न्त । रसादयो वह ियोरवप तयोजीवभूतािः । इवतवृत्तावद तु शरीरभूतमेव । 

 
अि केवचदाहुिः – ‘गुिगुविव्यवहारो रसादीनावमवत्तवृत्तावदवभिः सह युक्तिः, न तु जीवशरीरव्यवहारिः 

। रसावदमय ं वह वाच्य ं प्रवतभासते न तु रसावदवभिः पृथ्भूतेवमवत । अिोच्यते– यवद रसावदमयमेव वाच्य ं
यथा गौरत्वमय ंशरीरम् । एवं सवत यथा शरीरे प्रवतभासमाने वनयमेनैव गौरत्वं प्रवतभासते सवगस्य तथा 
वाच्येन सहैव रसादयोऽवप सहृदयस्यासहृदयस्य च प्रवतभासेरन् । न चैवम्; तथा चैतत्प्रवतपावदतमेव 
प्रथमोद्द्योते । 

 
स्यान्मतम्; रत्नानावमव जात्यत्वं प्रवतपत्तवृवशेषतिः संवेद्य ंवाच्याना ंरसावदरूपत्ववमवत । नैवम्; यतो 

यथा जात्यत्वेन प्रवतभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपानवतवरक्तत्वमेव तस्य लक्ष्यते तथा रसादीनामवप 
ववभावानुभावावदरूपवाच्याव्यवतवरक्तत्वमेव लक्ष्येत । न चैवम्; न वह ववभावानुभावव्यवभचावरि एव रसा 
इवत कस्यवचदवगमिः । अत एवं च ववभावावदप्रतीत्यववनाभाववनी रसादीना ं प्रतीवतवरवत तत्प्रतीत्योिः 
कायगकारिभावेन व्यवस्थानात्क्रमोऽव्यभंावी । स तु लाघवान्न प्रका्यते इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या 
रसादयिः इत्युक्तम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् रसादींची अशभव्यन्तत िे मुख्य उशद्दष्ट डोळ्यांपढेु ठेवनू काव्य रचरे् िे भरत वर्गैरेंच्या 

गं्रथामध्येिी सुप्रशसद्ध आिे असे सारं्गण्यासाठी (पढुील काशरकेत) म्िटले आिे की– 
 
अथण आशर् िद द याचंी योजना रसाशदकानंा अनुकूल, औशचत्यसंंपन्न अिी कररे् याच दोन प्रकारच्या 

‘वृशत्त’ िोत ॥ ३३ ॥ 
 



कारर् व्यविाराला (म्िर्जे िद दाथांच्या ‘उपयोर्गाला’) ‘वृशत्त’ म्िटले जाते. त्यापंैकी रसानुकूल, 
औशचत्यसंपन्न अिी वाच्याथाची जी योजना, ती म्िर्जेच ह्या कैशिकी वर्गैरे¹ वृशत्त िोत. आशर् (अिीच) 
वाचकिद दाचंी योजना म्िर्जे उपनार्गशरका वर्गैरे ¹अ (वृशत्त). खरोखर वृत्तींचा उपयोर्ग जर रसादींना त्या 
उपकारक िोण्यासाठी केला, तर त्यामुळे नाट्याला व काव्याला अवर्ंनीय सौंदयण प्राप्त िोते. कारर् 
रसाशद िे त्या दोन्िी प्रकारच्या वृत्तींचे ¹आ प्रार् िोत. पर् कथानक िे केवळ िरीरच िोय. 

 
या संबधंात कािी जर् म्िर्तात–रसादींचा कथानकािी रु्गर् व रु्गर्ी (म्िर्जे रु्गर्ाचंा आश्रय 

असर्ारा) असा संबधं असरे् योग्य आिे. जीव आशर् िरीर असा संबधं नव्िे. कारर् वाच्याथण िा रसादींनी 
व्याप्त असलेला शदसतो, पर् रसादींिून वरे्गळा असलेला प्रत्ययास येत नािी. या बाबतीत आमचे म्िर्रे् 
असे–ज्याप्रमारे् िरीर िे र्गोरेपर्ाने व्यापलेले असते, तसे कथानक (लकवा वाच्याथण) रसादींनी व्यापलेले 
असते, असे तुमचे म्िर्रे् असल्यास ज्याप्रमारे् िरीर शदसले की र्गोरेपर्ािी िटकून सर्गळ्याचं्या दृष्टीस 
पडतो, त्याचप्रमारे् रसाशददेखील वाच्याथाबरोबरच सहृदय असर्ाऱ्याचं्या व नसर्ाऱ्याचं्याशि प्रत्ययास 
आले असते! पर् असे िोत नािी.² आशर् िी र्गोष्ट अिीच आिे िे पशिल्या उद द्योतात (पािा, काशरका ७ वी) 
शविद केलेच आिे. 

 
आता वरील पूवणपक्ष्याच्या बाजूने असेिी म्िर्ता येईल— ज्या प्रमारे् रत्नाचंा जाशतवतंपर्ा लकवा 

अस्सलपर्ा िा ज्यानंा त्याचंी पारख आिे अिानंाच कळतो, त्याप्रमारे्च रसाशदमय असरे् िा वाच्याथाचा 
धमणदेखील त्याची पारख असर्ाऱ्यांनाच (म्िर्जे सहृदयानंाच) कळू िकेल! यावर आमचे म्िर्रे् असे की, 
िे बरोबर नािी. कारर् जे रत्न अस्सल लकवा जाशतवतं म्िर्ून प्रत्ययास येते, त्याचा अस्सलपर्ा िा कािी 
त्या रत्नाच्या स्वरूपािून शनराळा असल्याचे जार्वत नािी. तसेच रसाशदसुद्धा शवभाव, अनुभाव वर्गैरे 
वाच्याथािून वरे्गळे नािीत असाच प्रत्यय यावयास िवा! पर् असा प्रत्यय तर येत नािी! कारर् शवभाव, 
अनुभाव आशर् व्यशभचाशरभाव म्िर्जेच रस असा कािी कोर्ाचा अनुभव नािी. आशर् म्िर्नूच रसादींची 
प्रतीशत शवभावादींच्या प्रतीशतशिवाय िोऊ िकत नािी. यासाठीच त्या दोन प्रतीशत एक कारर् व दुसरे कायण 
अिा संबधंाने शनर्गशडत असल्यामुळे त्या प्रतीतीमध्ये ‘क्रम’ (म्िर्जे पौवापयण) असरे् अपशरिायण आिे. तो 
क्रम, म्िर्जे दोाामंधील पौवापयण अत्यतं सूक्ष्म असल्याने लक्षात येत नािी. म्िर्नूच ‘व्यंग्य असलेले 
रसाशद िे अलक्ष्यक्रम आिेत’ असे (पूवी)³ साशंर्गतले. 

 
लोचनम् 

 
एतिवेत । यदस्मावभरुक्तवमत्यथगिः । भरतादाववत्यावदग्रहिादलङ्कारशासे्त्रषु परुषाद्या वृत्तय इत्युक्तं 

भववत । ियोरवप तयोवरवत । वृवत्तलक्षियोव्यगवहारयोवरत्यथगिः । जीवभूता इवत । ‘वृत्तयिः काव्यमातृकािः’ इवत 
बु्रवािेन मुवनना रसोवचतेवतवृत्तसमाश्रयिोपदेशेन रसस्यवै जीववतत्वमुक्तम् । भामहावदवभश्च– 

 
स्वादुकाव्यरसोस्न्मश्रं वाक्याथगमुपभु्जकते । 
प्रथमालीढमधविः वपबस्न्त किु भेषजम्   
 
इत्यावदना रसोपयोगजीववतिः शब्दवृवत्तलक्षिो व्यवहार उक्तिः । शरीरभूतवमवत । ‘इवतवृत्त ं वह 

नाट्यस्य शरीरम् ‘इवत मुवनिः । नाटं्य च रस एवेत्युक्तं प्राक् । 
 



गुिगुविव्यवहार इवत । अत्यन्तसस्म्मश्रतया प्रवतभासनाद्धमगधर्तमव्यवहारो युक्तिः । न स्त्ववत । 
क्रमस्यासंवेदनावदवत भाविः । प्रथमेवत । ‘शब्दाथगशासनज्ञानमािेिैव न वेद्यते’ इत्यवदना प्रवतपावदतमदिः । 

 
ननु यद्यस्य धमगरूपं तत्तत्प्रवतभाने सवगस्य वनयमेन भातीत्यनैकास्न्तकमेतत् । माविक्यधमो वह 

जात्यत्वलक्षिो ववशेषो न तत्प्रवतभासेऽवप सवगस्य वनयमेन भातीत्याशङ्कते– स्यावदवत । एतत्पवरहरवत– 
नैववमवत । एतदुक्तं भववत–अत्यन्तोन्म्नस्वभावत्व े सवत तद्धमंत्वावदवत ववशेषिमस्मावभिः कृतम् । 
उन्म्नरूपता च न रूपवज्जात्यत्वस्य, अत्यन्तलीनस्वभावत्वात् । रसादीना ंचोन्म्नतास्त्येवेत्येवं केवचदेतं 
ग्रन्थमनैषुिः । अस्मद गुरवस्त्वाहु :– अिोच्यत इत्यनेनेदमुच्यते– यवद रसादयो वाच्याना ंधमास्तथा सवत िौ 
पक्षौ रूपावदसदृशा वा स्युमाविक्यगतजात्यत्वसदृशा वा । न तावत्प्रथमिः पक्षिः, सवान् प्रवत तथानवभासात् 
। नावप वितीयिः, जात्यत्ववदनवतवरक्तत्वेनाप्रकाशात् । एष च हेतुरादे्यऽवप पके्ष सङ्गच्छत एव । तदाह– 
स्यान्मतवमत्यावदना न चैववमत्यन्तेन । एतदेव समथगयवत, न हीवत । अत एव चेवत । यतो न वाच्यधमगत्वेन 
रसादीना ं प्रतीवतिः, यतश्च तत्प्रतीतौ वाच्यप्रतीवतिः न सवगथानुपयोवगनी तत एव हेतोिः क्रमेिाव्य ं भाव्यं, 
सहभूतयोरुपकारायोगात् । स तु सहृदयभावना्यासान्न लक्ष्यते अन्यथा तु लक्ष्येतापीत्युक्तं प्राक् । यस्यावप 
प्रतीवतववशेषात्मवै रस इत्युस्क्तिः, प्राक्तस्यावप व्यपदेवशवत्त्वािसादीना ंप्रतीवतवरत्येवमन्यि । 

 
लोचन 

 
‘आशर् िे मुख्य उशद्दष्ट’— म्िर्जे आम्िी (काशरका ३२ व तीवरील वृशत्त यामंध्ये) जे साशंर्गतले ते, 

असा अथण. ‘भारत वर्गैरेंच्या’ यातील ‘वर्गैरे’ िद दाने अलंकारिास्त्रात जेथे ‘परुर्षा इ. वृत्तींचा शवचार केलेला 
असतो, तेथे⁴’ असा अथण प्रकट केला आिे. ‘त्या दोिोंचािी’ ‘म्िर्जे वृशत्त या स्वरूपाच्या दोन व्यविाराचंा’ 
असा अथण. ‘प्रार् िोत’– ‘वृशत्त या काव्याच्या माता िोत⁵’ असे म्िर्ून भरतमुनींनी रसाला उशचत असे 
कथानक शनवडण्याचा उपदेि करून रस िेच वृत्तींचे जीशवत िोय असे सुचशवले आिे आशर् भामि वर्गैरेंनीिी 
‘(वाचक) र्गोड अिा काव्यरसानंी युतत असलेल्या (काव्यातील) वातयाचं्या अथाचा आवडीने आस्वाद 
ाेतात. रोग्यानंा प्रथय मधाचे बोट चाटशवले म्िर्जे ते कडू और्षध शपतात.⁶’ इत्याशद काशरकेने रसाचंा 
समाविे िेच िद दवृत्तींची⁷ योजना या स्वरूपाच्या ‘व्यविारा’चे जीशवत िोय असे साशंर्गतले ‘िरीरच’– 
‘इशतवृत्त िे नाट्याचे िरीर िोय’⁸ असे भरतानंी म्िटले आिे. आशर् नाट्य म्िर्जे रसच, िे पूवी⁹ 
साशंर्गतलेच आिे. 

 
‘रु्गर् व रु्गर्ी असा सबंंध’— (इशतवृत्त म्िर्जे वाच्याथण व रस िे) एकमेकात अर्गदी शमसळून रे्गलेले 

भासत असल्यामुळे त्याचं्यामध्ये रस िा धमण व इशतवृत्त (म्िर्जे वाच्याथण) िा धमी असे मानरे् योग्य िोईल. 
‘पर् रसादींिून वरे्गळा असलेला नािी’– कारर् त्याचं्यामधील क्रमाची म्िर्जे पौवापयाची म्िर्जे एक 
आधी व एक नंतर अिी प्रतीशत येत नािी, असा अथण.¹⁰ पशिल्या उद द्योतात’– ‘कारर् त्या प्रतीयमान 
अथाचे आकलन’ इ. काशरकेमध्ये¹¹ व तीवरील वृत्तीमध्ये िी र्गोष्ट साशंर्गतली आिे. 

 
(िकंा) ‘पर् काय िो, जो ज्या पदाथाचा धमण या स्वरूपाचा असतो, तो (धमण) त्या पदाथाचे ज्ञान 

झाले असता सवांच्या शनयमाने प्रत्ययास येतो, िा कािी सावणशत्रक, शनरपवाद शनयम नव्िे. उदा. 
जाशतवतंपर्ा लकवा अस्सलपर्ा िा माशर्क या रत्नाचा धमण असतो आशर् तो (धमण) माशर्क शदसले तरी 
सवांनाच िटकून भासमान िोतो असे नािी’ अिी िकंा ‘आता वरील पूवणक्ष्याच्या बाजूने’ इ. िद दानंी 
वृशत्तकार माडंतात व ‘िे बरोबर नािी’ इ. िद दानंी शतचे शनरसन कशरतात. वृशत्तकाराचं्या उत्तराचा भावाथण 



असा— वर ‘जो ज्या पदाथाचा धमण’ इ. जी प्रशतज्ञा माडंली शतला ‘ज्या धमाचे स्वरूप पदाथाच्या स्वरूपािून 
अर्गदी वरे्गळे असून जो त्या पदाथाचा धमण असेल’ अिी पुस्ती आम्िी जोडू इन्च्छतो.¹² ‘जाशतवतंपर्ा लकवा 
अस्सलपर्ा या धमाचे स्वरूप त्या रत्नाच्या स्वरूपािी पूर्णपरे् एकरूप झालेले असल्यामुळे (िरीराचे 
र्गोरेपर् इ. धमण जसे उठून शदसतात तसा) जाशतवतंपर्ा िा धमण उठून शदसत नािी. पर् रस इ. मात्र 
ठळकपरे्¹³ प्रत्ययास येतातच’ असे कािी टीकाकारानंी ‘कारर् जे रत्न’ (वरील कािी पशरच्छेद ते 
येथपासून) ‘पर् असा प्रत्यय तर येत नािी!’ येथपयंतच्या भार्गाचे शववरर् केले आिे. पर् आमच्या रु्गरंूचे¹⁴ 
सारं्गरे् मात्र असे आिे– ‘या बाबतीत आमचे म्िर्रे् असे’ इ. (शितीय खंड, “उद द्योत – ३  ‘रसपशरपोर्ष 
करावयाचा, तर त्यासंबधंीचे औशचत्य पाळरे् िे कवीचे मुख्य कतणव्य िोय.’” वरील) वातयाच्या िारे 
वृशत्तकारानंा असे म्िर्ावयाचे आिे– जर रसाशद िे वाच्याथाचे धमण असतील, तर तसे असल्यास दोन पयाय 
संभवतात– 

 
१) ते रसाशद, िरीराच्या रूप वर्गैरे धमांप्रमारे् तरी असतील लकवा २) मार्काच्या शठकार्च्या 

अस्सलपर्ा या धमाप्रमारे् तरी असतील. यापंकैी पशिला पयाय तर संभवत नािी. कारर् ते रसाशद िे 
(िरीराच्या र्गोरेपर्ा वर्गैरेसारखे) सवांच्या अनुभवास येर्ारे नािीत (तर केवळ सहृदयाचं्याच ध्यानात 
येर्ारे आिेत) आशर् दुसरा (म्िर्जे रसाशद िे रत्नाच्या जाशतवतंपर्ा सारखे अनुन्मग्न धमण आिेत िा) 
पक्षिी बरोबर नािी, कारर् रसाशद िे जाशतवतंपर्ा वर्गैरेंसारखे वाच्याथािी एकरूप झालेल्या स्वरूपातिी 
आढळून येत नािीत.¹⁵ िा युन्ततवाद पशिल्या पक्षाच्या खंडनाच्या कामीिी उपकारकच आिे.¹⁶ िेच 
वृशत्तकार ‘आता वरील पूवणपक्ष्याच्या’ येथपासून ‘पर् असा प्रत्यय तर येत नािी!’ येथपयंतच्या िद दानंी 
सारं्गतात, आशर् त्याचेच समथणन ‘कारर् शवभाव, अनुभाव,’ इ. वातयाने कशरतात. आशर् म्िर्ूनच–
रसाशदकाचंी प्रतीशत िी कािी ते वाच्याथांचे धमण आिेत अिा प्रकारे येत नािी,¹⁷ म्िर्ून आशर् रसादींच्या 
प्रतीतीला वाच्याथाची प्रतीशत सवणस्वी शनरूपयोर्गी असते असे नािी (तर उलट उपयोर्गीच असते) या 
कारर्ामुळे वाच्याथण व रसाशद याचं्या प्रतीतींमध्ये क्रम (म्िर्जे पौवापयण) िा असलाच पाशिजे कारर् जे 
एकाच वळेी उशदत िोतात, त्याचं्या पकैी एक दुसऱ्यावर उपकार कशरतो असे म्िर्ता येत नािी.¹⁸ मात्र तो 
क्रम म्िर्जे ते पौवापयण) सहृदयानंा (वाच्याथापासून) िोर्ाऱ्या रसाशद प्रतीतीचा वारंवार सराव झालेला 
असतो, म्िर्ून त्याचं्या लक्षात येत नािी. तसा सराव ज्यानंा नसेल, त्याचं्या बाबतीत तो क्रम लक्षात येऊिी 
िकेल, असे पूवी¹⁹ साशंर्गतलेच आिे. आशर् ज्याचे म्िर्रे् ‘रस िा शवशिष्ट प्रकारची प्रतीशत याच स्वरूपाचा 
असतो,’ असे आिे, त्याच्यािी बाबतीत ‘रसादींची प्रतीशत’ िा िद दप्रयोर्ग व्यपदेशिवद भावाचा²⁰ अवलंब 
केल्यास िोऊ िकतो िे आम्िी पूवीच²¹ इतरत्र (म्िटले आिे²²). 

 
िीपा 
 
१) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत –  ३  ‘रसभावयुतत काव्यप्रकारात रसभावानंा शवरोधी असल्यामुळे 
टाळावयाच्या र्गोष्टी कोर्कोर्त्या, याचे शववरर्’” वरील टीप दुसरी. 
 
१अ) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील ७ ते ९ या टीपा. 
 
१आ) वरील भार्षातंर आम्िी अशभनवरु्गप्तासं अनुसरून केले आिे, पर् त्यात ियोरवप तयोिः या िद दाचंा 
संबंध नाट्य व काव्य याचेंकडेिी ाेरे् ितय आिे. कोठल्यािी प्रकारे अन्वय केला, तरी चालण्यासारखे 
आिे, कारर् वृत्तींचा काव्य व नाट्य या दोिींिी अत्यतं शनकटचा संबधं आिे. 



२) म्िर्जे केवळ सहृदयाचं्याच ध्यानात येतात, असहृदयाचं्या ध्यानात येत नािीत. आशर् म्िर्ूनच रसाशद 
व वाच्याथण यामंध्ये रु्गर् व रु्गर्ी असा संबधं असरे् ितय नािी. 
 
३) ध्वन्यालोक, उद द्योत दुसरा, काशरका ३ री. 
 
४) अलंकारिास्त्रशवर्षयक प्राचीन गं्रथातं ‘परुर्षा’ वर्गैरे वृत्तींचे शववचेन उद्भट व रुद्रट याचं्याच गं्रथात केलेले 
आढळते. या वृत्तींची माशिती प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” यावंर टीपा ७ ते ९ 
यामंध्ये शदलीच आिे. 
 
५) वृत्तयिः काव्यमातृकािः असा पाठ नाट्यिास्त्रात आढळत नािी. नाट्यिास्त्राच्या बडोदा संस्करर्ामंध्ये 
अध्याय २०, ७२ येथे एवमेता बुधैजे्ञया वृत्तयो नाट्यसंश्रयािः । अिी ओळ आिे व खाली काव्यमातरिः असे 
पाठातंर नमूद केलेले आढळते. 
 
६) अशभनवरु्गप्तानंी िी काशरका उद धृत कशरताना वाक्याथगमुपभु्जकते असे म्िटले आिे. पर् भामि 
काव्यालंकार, ५, ३ येथे शास्त्रम् अवप उपयु्जकते असा पाठ आिे व तो अशधक चारं्गला आिे. 
 
७) येथे शब्दवृवत्तलक्षििः याऐवजी शब्दाथगवृवत्तलक्षििः असे म्िर्रे् योग्य झाले असते. कारर् भामिाच्या 
वचनाचा रोख केवळ िद दवृत्तींकडे नसून कैशिकी इ. अथणवृत्तींकडेिी आिे. 
 
८) नाट्यिास्त्र, १९, १. मात्र १४, २ मध्ये वावच यत्नस्तु कतगव्यो नाट्यस्यषैा तनुिः स्मृता । असे म्िटले आिे. 
पर् या दोन शवधानामंध्ये शवरोध नािी असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात, कारर् इशतवतृ्त िे भारे्षच्याच िारे 
वाचकापंुढे माडंावयाचे असते. 
 
९) पािा, शितीय खंड,  “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबंधातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित 
िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासबंंधी मार्गणदिणन’” वरील भट्टतौताचें प्रीत्यात्मा च 
रसिः, तदेव नाट्यम् । िे वचन. 
 
१०) या अथाचा सबंंध वृत्तीतील न तु रसावदवभिः पृथग् भूतम् । याच्यािी आिे, प्रारंभीच्या न तु 
जीवशरीरव्यवहारिः याच्यािी नािी. 
 
११) पािा, १–७ व तीवरील वृशत्त, प्रथमखण्ड, “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथाचे अन्स्तत्व शसद्ध करर्ारे 
आर्खी एक कारर्’”. 
 
१२) म्िर्जे पदाथांचा जो धमण वरवर पाितासुद्धा ध्यानात येर्ारा असतो, त्याचेच ज्ञान पदाथाच्या 
ज्ञानाबरोबर िोते; पर् ज्या धमाचे स्वरूप त्या पदाथाच्या स्वरूपािी सवणथैव शमळून रे्गलेले असते, तो धमण 
त्या पदाथाच्या ज्ञानाबरोबर वरे्गळेपर्ाने प्रत्ययास येत नािी. 
 
१३) लोचनाच्या सवण प्रतीत उन्म्नता असा पाठ असल्याने ‘वरे्गळेपर्ाने उठून शदसर्ारे’ असे भार्षातंर 
आम्िी केले आिे. पर् िा पाठ स्वीकारल्यास टीकाकार आनंदवधणनाचं्या मतािी शवसंर्गत असे शवधान 



कशरतात, असे िोईल. कारर् ‘रसाशद िे सहृदयानंाच प्रतीत िोतात, सवांना िोत नािीत’ असे 
आनंदवधणनाचें मत आिे. म्िर्ून येथे उन्म्नता याऐवजी अनुन्म्नता अिी सुधारर्ा कररे् अशधक योग्य 
िोईल. मर्ग त्यावरिी अशभनवरु्गप्ताचं्या रु्गरंूचे उत्तर असे की, रसाशद िे अनुन्मग्न आिेत, पर् ‘धमण’ नािीत. 
 
१४) िे रु्गरु म्िर्जे भट्ट इंदुराज की अन्य कोर्ी िे सारं्गरे् कठीर् आिे. 
 
१५) म्िर्जे रसादींची प्रतीशत िी वाच्याथाच्या प्रतीतीिून वरे्गळी आिे. 
 
१६) कारर् िरीराच्या शठकार्चे र्गोरेपर् िे ठळकपर्ाने शदसर्ारे असले, तरी ते िरीरािून स्वतन्त्र 
असल्याचे प्रत्ययास येत नािी. पर् रसादींची प्रतीशत िी वाच्याथाच्या प्रतीतीिून स्वतंत्र असल्याचे प्रत्ययास 
येते. 
 
१७) आतापयंतच्या एकंदर शववचेनाचा सारािं असा :– र्गौरत्व िा िरीराचा उन्मग्न धमण आिे, आशर् 
जाशतवतंपर्ा िा रत्नाचंा अनुन्मग्न धमण आिे. पर् रसाशद िा वाच्याथाचा धमणच नािी. म्िर्ून तो 
र्गौरत्वाप्रमारे्िी नािी लकवा जाशतवतंपर्ाप्रमारे्िी नािी. उलट, रसाशद िा धमी आिे व वाच्याथण िाच त्याचा 
‘धमण’ आिे. िरीर िा आत्म्याचा उपाशधस्वरूपी धमण असतो, तसाच. 
 
१८) एकाच वळेी उशदत िोर्ाऱ्या दोिोंच्या बाबतीत र्गायीची दोन लिरे्ग िा दृष्टातं शदला जातो. ती दोन्िी 
एकाच वळेी उर्गवतात, म्िर्ून एक दुसऱ्यावर उपकार कशरते असे म्िर्ता येत नािी. िाच शसद्धान्त पुढे 
शितीय खंड, उद द्योत – ३ वर उपकाशरर्ो शि (उपकायापेक्षया) पूवणभाशवता या िद दानंी साशंर्गतला आिे. 
 
१९) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १  ‘वाच्याथण िे व्यंग्याथणप्रकटीकरर्ाचे साधन’” वरील ‘जो अत्यन्त 
संवदेनािील नािी, इ. वातये. 
 
२०) व्यपदेवशवद भाव िा िद दप्रयोर्ग पूवी शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘वरीलपैकी कोर्तािी पक्ष 
स्वीकारला, तरी संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् वतता आशर् त्याच्या बोलण्याच्या वाच्याथाचे औशचत्य, 
िे िोय,’”  वर लोचनात आला आिे. त्या िद दाच्या स्पष्टीकरर्ाथण शितीय खंड, “उद द्योत – १ ‘वरीलपैकी 
कोर्तािी पक्ष स्वीकारला, तरी संाटनेचे शनयमन करर्ारे कारर् वतता आशर् त्याच्या बोलण्याच्या 
वाच्याथाचे औशचत्य, िे िोय,’”वरील टीप ८ वी पािा. 
 
२१) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘रसप्रशक्रयेशवर्षयी इतर कािी मते (टीपा ३६ ते ४४)’” वरील टीपा 
५३ व ५४.  “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर व्यपदेवशवद भाव’ िा िद द प्रत्यक्ष 
वापरला नसला, तरी व्यपदेवशवद भावाला अनुसरूनच तेथे शववरर् केले आिे. प्रथम खंड “उद द्योत – २  
‘रसप्रशक्रयेशवर्षयी इतर कािी मते (टीपा ३६ ते ४४)’”वरील टीप ५३ िीिी पािा. 
 
२२) ‘म्िटले आिे’ या अथाचा उक्तम् यासारखा िद द मूळ लोचनात वापरलेला नािी, पर् तो अध्याहृत 
ाेतल्याशिवाय प्राक् या िद दाची संर्गशत लार्गत नािी 
 
 



ध्वन्यालोकिः 
 
ननु शब्द एव प्रकरिाद्यवस्च्छन्नो वाच्यव्यङ्ग्ययोिः सममेव प्रतीवतमुपजनयतीवत तक ति 

क्रमकल्पनया । न वह शब्दस्य वाच्यप्रतीवतपरामशग एव व्य्जककत्वे वनबन्धनम् । तथा वह गीतावदशब्दे्योऽवप 
रसावभव्यस्क्तरस्स्त । न च तेषामन्तरा वाच्यपरामशगिः । अिावप ब्रूमिःप्रकरिाद्यवच्छेदेन व्य्जककत्वं 
शब्दानावमत्यनुमतमेवैतदस्माकम् । तक तु तद्व्य्जककत्वं तेषा ं कदावचत्स्वरूपववशेषवनबन्धनं 
कदावचिाचकशस्क्तवनबन्धनम् । ति येषा ं वाचकशस्क्तवनबन्धनं, तेषा ं यवद वाच्यप्रतीवतमन्तरेिैव 
स्वरूपप्रतीत्या वनष्ट्पिं तद्भवेन्न तर्तह वाचकशस्क्तवनबन्धनम् । अथ तवन्नबन्धनं, तवन्नयमेनैव 
वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकालत्वं । व्यङ्ग्यप्रतीतेिः प्राप्तमेव । 

 
स तु क्रमो यवद लाघवान्न लक्ष्यते तस्त्कं वक्रयते । यवद च वाच्यप्रतीवतमन्तरेिैव 

प्रकरिाद्यवस्च्छन्नशब्दमािसाध्या रसावदप्रतीवतिः स्यात्तदनवधावरतप्रकरिाना ं वाच्यवाचकभावे च 
स्वयमव्युत्पन्नाना ंप्रवतपत्तिृा ंकाव्यमािश्रविादेवासौ भवेत् । सहभावे च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगिः, उपयोगे वा 
न सहभाविः । येषामवप स्वरूपाववशेषप्रतीवतवनवमत्त ं व्य्जककत्वं यथा गीतावदशब्दाना,ं तेषामवप 
स्वरूपप्रतीतेव्यगङ्ग्यप्रतीतेश्च वनयमभावी क्रमिः । तत्त ु शब्दस्य 
वक्रयापौवापयगमनन्यसाध्यतत्रतलघिनास्वाशुभाववनीषु वाच्येनाववरोवधन्यवभधेयान्तरववलक्षिे रसादौ न 
प्रतीयते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
‘पर् काय िो, िद दच संदभण वर्गैरेंच्या सािाय्याने वाच्याथण व व्यंग्याथण याचंा बोध एकदमच करून 

देतो असे असल्यामुळे त्या दोिोंमध्ये पौवापयण असते अिी कल्पना करण्याची काय आवशयकता आिे? 
कारर् िद दाच्या वाच्याथाचे ज्ञान शवचारात ाेरे् िेच कािी तो िद द व्यञ्जक असावयाचे कारर् असते असे 
नािी. कारर् र्गारे् इत्यादींच्या िद दापंासून म्िर्जे सुरापंासूनिी रसप्रतीशत िोतेच की! आशर् ते सूर ऐकरे् व 
रसप्रतीशत िोरे् यामंध्ये कािी वाच्याथाच्या शवचाराचा प्रशनच उपन्स्थत िोत नािी!’ 

 
यािी बाबतीत आमचे म्िर्रे् असे–िद दाचं्या शठकार्ी जे व्यंजकत्व येते, ते संदभण वर्गैरेच्या मदतीने 

येते िे आम्िाला मान्यच आिे. पर् त्याचें ते व्यजंकत्व कािी वळेा त्या िद दाचं्या शवशिष्ट (म्िर्जे नादमय) 
स्वरूपावर अवलंबनू असते, तर कािी वळेा ते त्याचं्या शठकार्च्या अशभधािततीवर (म्िर्जे वाच्याथाचा 
बोध करून देण्याच्या िततीवर) अवलंबून असते. त्यापंैकी ज्याचें व्यञ्जकत्व अशभधािततीवर अवलंबनू 
असते, त्याचं्या बाबतीत ते व्यञ्जकत्व जर वाच्याथाच्या ज्ञानाशिवायच केवळ त्याचं्या (नादमय) स्वरूपाच्या 
ज्ञानामुळे त्या िद दाचं्या शठकार्ी येत असेल, तर त्या शठकार्ी ते व्यंजकत्व अशभधािततीवर अवलंबनू नािी 
(असे म्िर्ता येईल.) पर् जर ते व्यंज्जकत्व त्या (िद दाचं्या शठकार्ी असर्ाऱ्या वाच्याथण प्रकट करण्याच्या) 
िततीवर अवलंबनू असेल, तर वाच्यवाचकसंबधंाच्या ज्ञानानंतर शनरपवादपरे् व्यगं्याथाचे ज्ञान िोते िे 
मान्य कररे् अटळ आिे. मात्र रसभावाशद व्यंग्य अथाची प्रतीशत िी वाच्याथाच्या प्रतीतीनंतर फार लवकर 
िोत असल्याने त्यामंधला क्रम म्िर्जे पौवापयण लक्षात येत नािी, याला कोर् काय करर्ार? आशर् जर 
रस, भाव वर्गैरेंची प्रतीत वाच्याथांच्या प्रतीतीवाचूनच, केवळ संदभाची मदत असलेल्या िद दावरूनच िोत 
असती, तर वाच्याथण व वाचकिद द याचं्या संबधंाची ज्यानंा माशिती झालेली नािी अिा श्रोत्यानंा संदभण 
स्वतुःला मािीत नसला तरी¹ दुसऱ्याने साशंर्गतल्यामुळे लक्षात आल्यावर काव्य केवळ ऐकल्याबरोबर 



रसादींची प्रतीशत आली असती. वाच्याथणप्रतीशत व रसाशदप्रतीशत या जर एकाच वळेी िोत असतील, तर 
वाच्याथाच्या प्रतीतीचा (रसाशदप्रतीतीला कािीिी) उपयोर्ग नािी, आशर् उपयोर्ग असला तर त्या दोन 
प्रतीशत एकदम येऊ िकर्ार नािीत.¹अ आशर् र्गाण्यामधील स्वररूपी िद दाचं्या व्यंजकत्वाप्रमारे् ज्या 
िद दाचें व्यजंकत्व त्याचं्या शवशिष्ट (नादमय) स्वरूपाचे ज्ञान िोण्यावर (म्िर्जे ते सूर केवळ कानी 
पडण्यावर) अवलंबून असते, त्यािी िद दाचं्या बाबतीत त्याचं्या स्वरूपाचे ज्ञान आशर् (रसभावाशद) 
व्यंग्याथाची प्रतीती यामंध्ये क्रम (म्िर्जे पौवापयण) अशनवायणपरे् असतोच. मात्र िद दामंधील वाच्याथाचा 
बोध करून देण्याची शक्रया आशर् व्यगं्याथाचा बोध करून देण्याची शक्रया यामंधील पौवापयण वाच्याथािी 
शवरुद्ध नसलेल्या पर् कोर्त्यािी वाच्याथापेक्षा आर्गळ्या असर्ाऱ्या रसादींच्या बाबतीत (ते वाच्याथािी 
शवरुद्ध नसल्यामुळे) ध्यानात येत नािी. याचे कारर् त्या काव्यातल्या ाटना² िे िोय. त्या ाटनाचें साध्य 
रसप्रतीती वाचून दुसरे कोर्तेिी नसते, तर शनशितपरे् रसप्रतीशत िेच असते. म्िर्ून आशर् त्या ाटना 
आपले रसप्रतीशत ाडवण्याचे कायण फारच लवकर कशरतात, म्िर्ूनिी तो क्रम लक्षात येत नािी. 

 
लोचनम् 

 
ननु भवन्तु वाच्यादवतवरक्ता रसादयस्तिावप क्रमो न लक्ष्यत इवत तावत्त्वयवैोक्तम् । तत्कल्पने च 

प्रमािं नास्स्त । अन्वयव्यवतरेका्यामथगप्रतीवतमन्तरेि रसप्रतीत्युदयस्य पदववरवहतस्वरालापगीतादौ 
शब्दमािोपयोगकृतस्य दशगनात् । ततशै्चकयवै साम््या सहैव वाच्य ं व्यङ्ग्यावभमतं च रसावद भातीवत 
वचनव्य्जकनव्यापारियेन न वकवञ्चवदवत । तदाह । नस्न्ववत । यिावप गीतशब्दानामथोऽस्स्त तिावप 
तत्प्रतीवतरनुपयोवगनी ग्रामरागानुसारेिापहस्स्ततवाच्यानुसारतया रसोदयदशगनात् । न चावप सा सवगि 
भवन्ती दृ्यते । तदेतदाह – न चेवत । तेषावमवत गीतावदशब्दानाम् । आवदशब्देन वाद्यववलवपतशब्दादयो 
वनर्तदष्टािः । अनुमतवमवत । ‘यिाथगिः शब्दो वा’ इवत ह्यवोचामेवत भाविः । न तहीवत । ततश्च गीतवदेवाथावगमं 
ववनैव रसावभासिः स्यात्काव्यशब्दे्यिः । न चैवम् । इवत वाचकशस्क्तरवप तिापेक्षिीया; सा च 
वाच्यवनष्ठैववेत प्रा्वाच्ये प्रवतपवत्तवरत्युपगन्तव्यम् । तदाह-अथेवत । तवदवत वाचकशस्क्तिः । 
वाच्यवाचकभावेवत । सैव वाचकशस्क्तवरत्युच्यते । 

 
एतदुक्तं भववत । मा भूिाच्य ं रसावदव्य्जककम्; अस्तु शब्दादेव तत्प्रतीवतस्तथावप तेन 

स्ववाचकशस्क्तस्तस्या ं कतगव्याया ं सहकावरतयाव्यापेक्षिीयेत्यायातं वाच्यप्रतीतेिः पूवगभाववत्ववमवत । ननु 
गीतशब्दवदेव वाचकशस्क्तरिाप्यनुपयोवगनी । यत्त ु क्ववचच्ुतेऽवप काव्ये रसप्रतीवतनग भववत तिोवचतिः 
प्रकरिावगमावदिः सहकारी नास्तीत्याशङ्गक्याहयवद चेवत । प्रकरिावगमो वह क उच्यते? तक 
वाक्यान्तरसहायत्वम्? अथ वाक्यान्तरािा ं सम्बस्न्ध वाच्यम् । उभयपवरज्ञानेऽवप न भववत 
प्रकृतवाक्याथावेदने रसोदयिः । स्वयवमवत । प्रकरिमािमेव परेि केनवचदे्यषा ं व्याख्यातवमवत भाविः । न 
चान्वयव्यवतरेकवतीं वाच्यप्रतीवतमपिुत्यादृष्टसद भावाभावौ शरित्वेनावश्रतौ मात्सयादवधकं वकवञ्चत्पुष्ट्िीत 
इत्यवभप्रायिः । 

 
नन्वस्तु वाच्यप्रतीतेरुपयोगिः, क्रमाश्रयेि तक प्रयोजनम्? सहभावमािमेव हु्यपयोग 

एकसाम््यधीनता लक्षिवमत्याशङ्गक्याह– सहेवत । एवं हु्यपयोग इवत अनुपकारके सञज्ञाकरिमािं 
वस्तुशून्य ं स्यावदवत भाविः । उपकावरिो वह पूवगभाववतेवत त्वयाप्यङ्गीकृतवमत्याह– येषावमवत । 
त्वद दृष्टान्तेनैव वय ं वाच्यप्रतीतेरवप पूवगभाववता ं समथगवयष्ट्याम इवत भाविः । ननु संशे्चत्क्रमिः तक न लक्ष्यत 
इत्याशङ्गक्याह–तवत्त्ववत । वक्रया पौवापयगवमत्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह– वक्रयेते इवत वक्रये, 



वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीती । यवद वावभधाव्यापारो व्य्जकनापरपयायो ध्वननव्यापारशे्चवत वक्रये, तयोिः पौवापयं न 
प्रतीयते । के्वत्याह– रसादौ ववषये । कीदृवश । अवभधेयान्तरात्तदवभधेयववशेषाविलक्षिे सवगथैवानवभधेये । 
अनेन भववतव्य ं तावत्क्रमेिेत्युक्तम् । तथा वाच्येनाववरोवधवन, ववरोवधवन तु लक्ष्यत एवेत्यथगिः । कुतो न 
लक्ष्यते इवत वनवमत्तसप्तमीवनर्तदष्टं हेत्वन्तरगभं हेतुमाह – आशुभाववनीस्ष्ट्ववत । 
अनन्यसाध्यतत्रतलघिनासु, घिनािः पूवं माधुयावदलक्षिािः प्रवतपावदता गुिवनरूपिावसरे ताश्च तत्रतलािः 
रसावदप्रतीवतिः रतलं यासाम्, तथा अनन्यत्तदेव साध्य ंयासाम्, न ह्योजोघिनायािः करुिावदप्रतीवतिः साध्या । 

 
एतदुक्तं भववत–यतो गुिववत काव्येऽसंकीिगववषयतया सङ्घिना प्रयुक्ता ततिः क्रमो न लक्ष्यते । 

ननु भवत्वेवं सङ्घिनानां स्स्थवतिः क्रमस्तु तक न लक्ष्यते? अत आह–आशुभाववनीषु । 
वाच्यप्रतीवतकालप्रतीक्षिेन ववनैव झवित्येव ता रसादीन् भावयस्न्त तदास्वादं ववदधतीत्यथगिः । एतदुक्तं 
भववत–सङ्घिना व्यङ्ग्यत्वािसादीनामनुपयुक्तेऽप्यथगववज्ञाने पूवगमेवोवचतसङ्घिनाश्रवि एव यत आसूवितो 
रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तरकालभवेन पवरस्रुतिास्वादयुक्तोऽवप पश्चादुत्पित्वेन न भावत । अ्यस्ते वह 
ववषयेऽववनाभावप्रतीवतक्रम इत्थमेव न लक्ष्यते । अ्यासो ह्ययमेव यत्प्रविधानावदनावप ववनैव, संस्कारस्य 
बलवत्त्वात्सदैव प्रबुभुत्सुतया अवस्थापनम् । इत्येवं यि धूमस्तिास््नवरवत हृदयस्स्थतत्वाद्व्याप्तेिः 
पक्षधमगज्ञानमािमेवोपयोवग भवतीवत परामशगस्थानमाक्रामवत, झवित्युत्पने्न वह धूमज्ञाने 
तद्व्यास्प्तस्मृत्युपकृते तविजातीयप्रविधानानुसरिावदप्रतीत्यन्तरानुप्रवशेववरहादाशुभाववन्यामस््नप्रतीतौ 
क्रमो न लक्ष्यते, तिवदहावप । यवद तु वाच्याववरोधी रसो न स्यादुवचता च घिना न भवेत्तले्लक्ष्येतैव क्रम इवत 
। 

 
चस्न्िकाकारस्तु पवठतमनुपठतीवत न्यायेन गजवनमीवलकया व्याचचके्ष–तस्य शब्दस्य रतलं तिा 

रतलं वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्यात्मकं तस्य; घिना वनष्ट्पादना यतोऽनन्यसाध्या शब्दव्यापारैकजन्येवत । न 
चािाथगसतत्त्व ंव्याख्याने वकवञ्चदुत्प्याम इत्यलं पूवगवं् यिैः सह वववादेन बहुना । 

 
लोचन 

 
(िकंा–) “पर् काय िो, रसाशद िे वाच्याथािून शनराळे असेनात का! पर् त्याचं्यािी बाबतीत क्रम 

म्िर्जे पौवापयण लक्षात येत नािी िे जे तुम्िी म्िटले, ते शसद्ध करावयास कािीिी प्रमार् नािी. कारर् 
वाच्याथाचा बोध न िोतािी अन्वय आशर् व्यशतरेक³ याचं्या आधारे रसाची प्रतीशत िोते असे कािी शठकार्ी 
शदसून येते. उदा. ज्यात पदे (म्िर्जे साथण िद द) नसतात अिािी शठकार्ी म्िर्जे स्वर, आलाप इत्यादींचे 
र्गायन वर्गैरेंमध्ये ती रसादींची प्रतीशत केवळ स्वनरूपी आलापामुंळेिी िोताना आढळते. असे असल्यामुळे 
(प्रकरर्, वतत्याचे वैशिष्टय इ.⁴) सामग्री एकच असून तीमुळे वाच्याथण व तुम्िी व्यंग्य म्िर्ून मानलेले 
रसाशद याचंी प्रतीशत एकाच वळेी येते, म्िर्ून अशभधा व व्यंजना असे दोन वरे्गळे व्यापार मानण्याला⁵ कािी 
आधार शदसत नािी” िी िकंा वृशत्तकार वृत्तीतल्या ‘पर् काय िो, िद दच संदभण वर्गैरेंच्या सािाय्याने’ इ. 
िद दानंी माडंतात. आशर् ज्या कािी र्गीत वर्गैरेंमधील िद दानंािी अथण असतो, तेथेिी त्या अथाचे ज्ञान 
रसाशदप्रतीतीला कािीिी उपयोर्गाचे नसते, कारर्, तेथे वाच्याथाची प्रतीशत बाजूला सारली जाते व 
र्गाण्यातील ग्राम,⁶ रार्ग इत्यादींना अनुसरल्यामुळे रसादींची प्रतीशत िोते, असे आढळून येते. आशर् ती 
वाच्याथाची प्रतीशत सर्गळ्याच र्गाण्याचं्या बाबतीत आशर् सवणच श्रोत्यानंा िोते असेिी शदसत नािी. िेच 
वृशत्तकार ‘आशर् ते सूर ऐकरे्’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ते (सूर) म्िर्जे र्गारे् इत्यादींमधील सूर.⁷ ‘इत्याशद’ 
या िद दाने वृशत्तकारानंी वाद्याचें सूर, शवलापाचें स्वर,⁸ वर्गैरेंचा शनदेि केला आिे. ‘िे आम्िाला मान्य’– 



कारर् आम्िी पशिल्या उद द्योतात ‘ज्या शठकार्ी वाच्य अथण स्वतुःकडे व िद द’ इ. म्िटलेच आिे.⁹ ‘तर त्या 
शठकार्ी ते व्यजंकत्व’– आशर् म्िर्ून (पदशवरशित) र्गाण्यातल्या प्रमारे्च काव्यातील िद दापंासूनिी वाच्य 
अथाच्या ज्ञानाशिवायच रसाशदकाचंी प्रतीशत झाली असती. पर् असे तर िोताना शदसत नािी, म्िर्ून 
काव्याच्या बाबतीत अशभधािततीचीिी आवशयकता असते आशर् ती अशभधािन्तत वाच्याथाच्या बोधात 
पयणवसान िोर्ारी असते, म्िर्ून काव्यात रसाशदकाचंी प्रतीशत िोण्याच्या आधी वाच्याथाची प्रतीशत िोते असे 
मान्य केले पाशिजे. तेच वृशत्तकार ‘पर् जर ते व्यजंकत्व’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘त्या िततीवर अवलंबनू,’ 
यातील ‘ती िन्तत’ म्िर्जे वाचकिन्तत (म्िर्जे अशभधा). ‘वाच्यवाचकसबंंधाच्या–’ त्या संबधंालाच 
वाचकिन्तत म्िर्ण्यात येते. 

 
वृशत्तकाराचं्या या सवण शववचेनाचा आिय असा– वाच्याथण िा रसाची अशभव्यन्तत करर्ारा नसेना 

का? िद दापासूनच रसाची प्रतीशत िोते असेिी ाटकाभर मानू या. पर् तरीिी तो िद द जेव्िा रसाची प्रतीशत 
करून देतो, तेव्िा त्यालािी आपल्या अशभधािततीची सिकाशरर्ी म्िर्ून¹⁰ र्गरज भासतेच. आशर् त्यामुळे 
वाच्याथाची प्रतीशत रसाच्या प्रतीतीच्या आधी िोते िे ओााने आलेच. पर् काय िो, र्गाण्यातील िद दाचं्या 
वाच्याथाच्या प्रतीतीप्रमारे्¹¹ काव्यातील िद दाचं्या वाच्याथाची प्रतीशत िीदेखील रसादींच्या प्रतीतीला 
शनरुपयोर्गी असते. आता कािी वळेा काव्य ऐकले तरी रसादींची प्रतीशत िोत नािी असे ाडते, त्याला 
कारर् तेथे योग्य संदभाचे ज्ञान वर्गैरे योग्य सिकारी काररे् नसतात िेच िोय,’¹² अिी िकंा कल्पून 
वृशत्तकार शतला ‘आशर् जर रसादींची प्रतीशत’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. कारर् संदभाचे ज्ञान याचा अथण तरी 
तुम्िी काय कशरता? दुसऱ्या (म्िर्जे प्रस्तुत वावयाच्या जवळपासच्या) वातयाचं्या केवळ आवाजाचें ग्रिर् 
लकवा आसपासच्या इतर वातयाचं्या वाच्याथाचे ज्ञान? जरी त्या दोिोचेिी ज्ञान झाले, तरीसुद्धा प्रस्तुत 
म्िर्जे काव्यातील वातयाचंा वाच्याथण कळल्याशिवाय रसाची प्रतीशत िोत नािी. ‘स्वतुःला मािीत नसला,’ 
म्िर्जे ज्यानंा दुसऱ्या कोर्ीतरी (स्थूल मानाने) केवळ संदभणच¹³ साशंर्गतला असेल, असा अथण. 

 
आशर् वाच्याथापासून अन्वय व व्यशतरेक यानंी रसादींची प्रतीशत शसद्ध िोत असतानासुद्धा ती बळेच 

दडवनू ठेवनू रसादींची प्रतीशत िोरे् लकवा न िोरे् याचे आजपयंत कोर्ीिी न साशंर्गतलेले कारर् संदभण 
वर्गैरेच्या ज्ञानाचे¹⁴ अन्स्तत्व लकवा अभाव िे मानावयाचे, यामुळे तुमच्या मनातील आमच्या शवर्षयीच्या 
मत्सराशिवाय कािीिी शसद्ध िोत नािी, असा अशभप्राय. 

 
‘पर् काय िो, रसादींच्या प्रतीतीला वाच्याथाच्या प्रतीतीचा उपयोर्ग िोत असला तर िोऊ द्या, पर् 

त्या बाबतीत क्रम लकवा पौवापयण मानण्याची काय आवशयकता आिे? कारर् उपयोर्ग म्िर्जे एकाच 
सामग्रीमुळे उत्पन्न िोर्ारी वाच्यप्रतीशत व रसाशदप्रतीशत याचें केवळ समकालीनत्व िोय’ अिी िकंा कल्पून 
शतला वृशत्तकार ‘या जर एकाच वळेी िोत असतील’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. कारर् ‘उपयोर्ग’ या िद दाचा 
असा¹⁵ अथण कररे् म्िर्जे कोर्तािी उपकार न करर्ाऱ्या र्गोष्टीला ती उपकारक आिे असे केवळ पोकळ, 
अथणिून्य बोलरे्, इतकेच िोय, आशर् उपकार करर्ारा िा ‘उपकाया’च्या म्िर्जे ज्यावर उपकार 
करावयाचा, त्याच्या आधी अन्स्तत्वात असतो, िे तर तुम्िी म्िर्जे िकंा ाेर्ाऱ्यानंीिी मान्य केले आिे¹⁶ िे 
वृशत्तकार ‘आशर् र्गाण्यामधील स्वररूपी िद दाचं्या व्यंजकत्वाप्रमारे् ज्या िद दाचें व्यंजकत्व’ इ. िद दानंी 
सारं्गतात. तुम्िी शदलेलेच उदािरर्¹⁷ ाेऊन आम्िी वाच्याथाची प्रतीशत िी रसादींच्या प्रतीतीच्या आधी 
ाडते िे शसद्ध करू, असा आिय. ‘पर् काय िो, िा क्रम म्िर्जे िे पौवापयण जर असेल, तर ते लक्षात काय 
म्िर्ून येत नािी’? अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘मात्र िद दामंधील’ इ, वातयाने उत्तर देतात. 

 



‘शक्रयामंधील पौवापयण’ या िद दानंी वृशत्तकार क्रमाचे स्वरूप (म्िर्जेच ‘क्रम’ या िद दाचा अथण 
पौवापयण िा िोय असे) सारं्गतात. ‘शक्रया’ म्िर्जे ज्या ‘केल्या जातात,’ त्या. म्िर्जेच वाच्याथण व व्यंग्याथण 
याचं्या प्रतीशत. लकवा ‘शक्रया’ म्िर्जे अशभधाव्यापार व ज्याला व्यजंना असे दुसरे नाव आिे असा 
ध्वननव्यापार. 

 
(शक्रया या िद दाचा यापंैकी कोर्तािी अथण ाेतला तरी) त्या दोन शक्रयामंधील पौवापयण जार्वत 

नािी. कोर्त्या बाबतीत (जार्वत नािी)? या प्रशनाला ‘रसादींच्या बाबतीत (जार्वत नािी)’ असे 
वृशत्तकार उत्तर देतात. कोर्त्या प्रकारच्या रसाशदकाचं्या बाबतीत? तर शवशिष्ट वाच्याथािून म्िर्जे 
कोर्त्यािी वाच्याथािून (शनराळ्या असर्ाऱ्या) म्िर्जे कोर्त्यािी प्रकारे वाच्य िोऊ न िकर्ाऱ्या¹⁸ 
रसादींच्या बाबतीत. अिा रीतीने रसाशद व वाच्याथण िे एकरूप नसल्यामुळे वाच्याथाची प्रतीशत व रसादींची 
प्रतीशत यामंध्ये पौवापयण तर असलेच पाशिजे, असे (वृशत्तकारानंी) सुचशवले आिे. तसेच जे वाच्याथािी 
शवरुद्ध नसतात, अिा रसादींच्या बाबतीत (क्रम लक्षात येत नािी), पर् वाच्याथािी शवरुद्ध असलेल्या 
(वस्तुरूप)¹⁹ व्यगं्याथांच्या बाबतीत तो क्रम लक्षात येतोच. का लक्षात येत नािी याचे शनशमत्तवाचक 
सप्तमीने साशंर्गतलेले व सप्तमीने वाच्य झालेल्या ज्या कारर्ामध्ये दुसरे एक कारर् प्रशवष्ट िोऊन बसले 
आिे,²⁰ असे कारर् वृशत्तकार ‘फार लवकर कशरतात’ या िद दानंी सारं्गतात. ‘ज्या ाटनाचें साध्य 
रसप्रतीतीवाचून दुसरे कोर्तेिी नािी, रसप्रतीशत िेच आिे, अिा ाटनामुंळे.’ ाटना (म्िर्जे माधुयण इ. 
रु्गर्) याचें स्वरूप पूवी²¹ रु्गर्ाचें शववरर् कशरतेवळेी साशंर्गतलेच आिे. त्या ाटना ‘तत्फल’ असर्ाऱ्या 
म्िर्जे रसादींची प्रतीशत िेच ज्यांचे कायण आिे अिा, तसेच रसाची प्रतीशत ाडशवण्याखेरीज दुसरे साध्य 
ज्याचें नसते, अिा ाटना. कारर् ‘ओजस्’ या ाटनेचे (म्िर्जेच रु्गर्ाचे) साध्य करुर् वर्गैरे रसाचंी प्रतीशत 
ाडशवरे् िे नसते. 

 
वृशत्तकाराचं्या या म्िर्ण्याचा आिय असा– (माधुयाशद) रु्गर्ानंी युतत अिा काव्यामध्ये शवशिष्ट 

संाटना (म्िर्जे रु्गर्) भेसळ िोऊ न देता. (म्िर्जे शबनचूकपरे् म्िर्जे शवशिष्ट रसाला पोर्षक िोतील 
अिाच रीतीने) योशजलेल्या असतात, म्िर्ूनच वाच्यप्रतीशत व रसप्रतीशत यामंधील पौवापयण लक्षात येत 
नािी. (िकंा–) ‘पर् काय िो, काव्यामंध्ये संाटना (म्िर्जे रु्गर्) अिा प्रकारे म्िर्जे शबनचकूपरे्, 
असंशमश्र स्वरूपात योशजलेल्या असल्या तर असू देत, पर् त्यामुळे पौवापयण का बरे लक्षात येऊ नये? या 
िकेंला उत्तर म्िर्ून वृशत्तकार ‘फार लवकर कायण करर्ाऱ्या’ असे म्िर्तात. वाच्याथाच्या प्रतीतीसाठी 
मुळीच वाट पिावी न लार्गता,²² लरे्गचच त्या संाटना रसादींची प्रतीशत ाडवनू आशर्तात, म्िर्जे 
रसादींचा आस्वाद सहृदयाला प्राप्त करून देतात, असा अथण. या म्िर्ण्याचे तात्पयण असे–रसाशद िे 
संाटनेकडून म्िर्जे माधुयाशद रु्गर्ाकंडून अशभव्यतत िोर्ारे असतात, म्िर्ून वाच्याथाच्या ज्ञानाचा अजून 
उपयोर्ग झाला नसलातरीसुद्धा त्या आधीच उशचत अिी संाटना कानी पडल्याबरोबरच ज्या अथी 
रसास्वादाची पूवणतयारी िोते, त्या अथी तो रसास्वाद वाच्याथाच्या प्रतीतीनंतर अशधक स्पष्ट झाला असला, 
तरी²³ तो वाच्याथणप्रतीतीच्या नंतर ाडला असे लक्षात येत नािी. कारर् पूवीच्या सरावाने जो शवर्षय 
पशरचयाचा झालेला असतो, त्याच्या बाबतीत अनुमान कशरताना व्याप्तीची स्मृशत व अनुमान यामंधील 
पौवापयण याप्रमारे्च कळून येत नािी.²⁴ कारर् सराव म्िर्जे तरी काय? तर मनाला अनुमानातील प्रशतज्ञा, 
व्यान्प्त इ. टप्प्याचंा शवचार करावा न लार्गता त्या अनुमानाबाबत पूवी झालेले संस्कार फार प्रबळ 
असल्यामुळे अनुमानाचे साध्य असलेल्या शवर्षयाने अनुमानकत्याला स्वतुःचा बोध करून देण्यासाठी त्याच्या 
मनात सदैव उपन्स्थत िोरे् असे असल्यामुळे ‘जेथे जेथे धूर असतो तेथे तेथे अन्ग्न असतो’ िी व्यान्प्त 
अनुमानकत्याच्या मनात नेिमीच असल्याने िेतु पक्षावर आिे येवढेच ज्ञान अनुशमतीला पुरेसे िोते, म्िर्ून ते 



ज्ञान, परामिण िी अवस्था²⁵ तत्क्षर्ी ओलाडूंन पढेु जाते. कारर् पवणतावर धूर आिे याचे ज्ञान झाल्यावर 
धुराच्या अग्नीिी असलेल्या व्याप्तीचे लवकर स्मरर् िोते व त्या स्मरर्ामुळे ‘उपनय²⁶’ वर्गैरे वरे्गळ्या 
प्रकारच्या र्गोष्टींचा शवचार करण्याची जरूर पडत नसल्याने अग्नीची प्रतीशत फार लवकर िोते व त्या 
प्रतीतीचा क्रम म्िर्जे ती प्रतीशत धूमज्ञानानंतर झाली आिे िे लक्षातिी येत नािी, तसेच येथेिी 
(वाच्याथाची प्रतीशत व रसादींची प्रतीशत यामंधील पौवापयणक्रमिी ध्यानात येत नािी असे समजाव)े. पर् 
जर रसाशद िे वाच्यािी अशवरुद्ध नसतील (म्िर्जे शवरुद्ध असतील²⁷) व रसोशचत ाटनेचा म्िर्जे 
माधुयाशद रु्गर्ाचंा वापर केलेला नसेल, तर वाच्याथणप्रतीशत व रसाशदप्रतीशत यामंधील पौवापयण रशसकाचं्या 
ध्यानात येईलच! 

 
‘चन्न्द्रका’ नामक टीकेच्या कत्याने मात्र ‘आपर् जे वाचले त्याचा योग्य शवचार न कशरता सरळ 

म्िर्जे केवळ िद दाला प्रशतिद द देऊन अथण लावावयाचा’ या पद्धतीला अनुसरून गं्रथकाराच्या आियाकडे 
डोळेझाक²⁸ करून ‘अनन्यसाध्यतत्फल’ या सामाशसक िद दाचे व्याख्यान पढुीलप्रमारे् केले आिे— 
(‘तत्फल’ म्िर्जे) ‘त्याचे म्िर्जे िद दाचे फल’ (र्षष्ठीतत्पुरुर्ष समास) लकवा ते फल (कमणधारय समास) 
म्िर्जे वाच्याथाची व व्यंग्याथाची प्रतीशत िे फल त्या फलाची ाटना म्िर्जे ते ाडवनू आर्रे् िे ज्या अथी 
अनन्यसाध्य, म्िर्जे केवळ िद दव्यापारामुळेच शनष्पन्न िोर्ारे आिे, त्या अथी. पर् या व्याख्यानातून 
(वृशत्तकाराचं्या आियािी) सुसंर्गत असा कािी अथण शनातो असे आम्िाला शदसत नािी.²⁹ पर् आमच्या 
विंातील प्राचीनािंी फार वादशववाद कररे् नको. 

 
िीपा 
 
१) ध्वन्यालोकाच्या काव्यमाला व कािी या दोन्िी आवृत्तींमधील वृत्तीमध्ये अनवधावरतप्रकरिानाम् असा 
पाठ आिे. त्याचे शववरर् कशरताना अशभनवरु्गप्तानंी त्याचा स्वयम् या िद दािी दूरान्वयाने सबंंध जोडून 
‘ज्यानंा स्वतुःला संदभण वर्गैरे मािीत नव्िता, पर् दुसऱ्याने साशंर्गतल्यामुळे मािीत झाला आिे’ असे केले 
आिे. त्यामुळे दुसऱ्याने साशंर्गतले म्िर्ून का िोईना, अवधावरतप्रकरिानाम् असाच अथण शनष्पन्न िोतो. 
त्यापेक्षा अवधावरतप्रकरिानाम् असाच पाठ स्वीकारला, तर दूरान्वयाचा दोर्ष टळतो. व स्वयम् या िद दाचा 
अव्युत्पन्नानाम् याच्यािी चारं्गल्या तऱ्िेने अन्वय जुळतो. 
 
१अ) कारर् कोर्त्यािी कायाला उपयोर्गी पडर्ारा त्या कायाच्या आधी असावा लार्गतो. 
 
२) येथे वृत्तीत ‘ाटन’ िा िद द ‘रु्गर्ोशचत वर्णरचना’ या अथाने वापरला आिे, या उद द्योतातील पाचव्या 
काशरकेत साशंर्गतलेली समासरशित वर्गैरे प्रकारची संाटना या अथाने नव्िे. अशभनवरु्गप्तानंी ाटना या 
िद दाचा अथण माधुयाशद रु्गर् असाच केला आिे. ाटना िा िद द लकवा अशभनवरु्गप्तानंी लोचनामध्ये अनेक 
वळेा वापरलेला संाटना िा िद द याचंा काव्यातील िलैी असा व्यापक अथण आिे. िलैीमध्ये रसाला पोर्षक 
माधुयाशद रु्गर्, अनुप्रास उपमाशद अलंकार आशर् लिान अथवा मोा ा समासाचंा वापर या सवांचा अंतभाव 
िोईल. त्यापंैकी रु्गर्ाचंा शवचार उद द्योत २, ६ ते १० मध्ये अलंकाराचंा शवचार १६ ते १९ मध्ये व समासाचंा 
शवचार उद द्योत ३, काशरका ५ ते ९ यामंध्ये केला आिे. 
 
३) या िद दाचें स्पष्टीकरर् प्रथम खंड, “उद द्योत – १  ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत 
नािी’” वर टीप १ मध्ये आले आिे. 



४) प्रकरर्, वतत्याचे वैशिष्ट्य इ. िद दाचं्या स्पष्टीकरर्ासाठी काव्यप्रकाि, उल्लास ३, झळकीकर आवृशत्त, 
पृ. ७२ पािा. िी सामग्री तेथे व्यंग्याथाच्या ज्ञानाला उपयोर्गी आिे असे म्िटले आिे, पर् ती सामग्री 
वाच्याथांच्या शबनचूक ज्ञानासाठीिी आवशयक असते. 
 
५) म्िर्जे िा ‘केवळ अशभधा’ वादी मीमासंक शदसतो. पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” 
 
६) ‘ग्राम, रार्ग इ. िद दाचें स्पष्टीकरर् प्रथम खंड, “उद द्योत – १  ‘काव्यात व्यङग्य अथणच प्रधान. आशर् तो 
अथण योग्य प्रकारे काव्यातून प्रकट’” वरील टीप ५ मध्ये येऊन रे्गले आिे. 
 
७) त्या सुराचें श्रवर् व त्यामुळे िोर्ारी रसप्रतीशत याचं्यामध्ये वाच्याथांची प्रतीशत िोत नािी, असा 
वृत्तीतल्या न च तेषाम् इ. वातयाचा अथण करावयाचा. 
 
८) शवलापाच्या स्वराचंा (उद र्गाराचंा) उल्लेख मारे्ग प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथणच काव्याचा 
आत्मा िोय’” वर आला आिे. 
 
९) उद द्योत १, काशरका १३. त्या काशरकेत जे साशंर्गतले, ते सारं्गताना प्रकरर्, वतत्याचे वैशिष्ट्य, इ. 
सामग्रीच्या मदतीनेच िद द व वाच्याथं िे व्यजंक िोऊ िकतात, असाच आमचा अशभप्राय आिे. 
 
१०) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो व दीाण अशभधावाद्याचें मत व 
त्याचे खंडन” वरील टीप १२ वी. 
 
११) र्गाण्यामधील आलाप, ताना यानंा वाच्याथण नसतोच. िद दानंा वाच्याथण असला, तरी र्गाताना र्गायक 
िद दाचें उच्चार इततया शवकृतपरे् कशरतात, की त्यापंासून श्रोत्याला अथाचा बोध िोतच नािी. 
 
१२) म्िर्जे केवळ िद दाचें श्रवर् व संदभण इत्यादींचे ज्ञान येवढ्यानेच रसप्रतीशत िोते, ती िोण्यास 
वाच्याथांच्या ज्ञानाची आवशयकता नसते, असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
 
१३) म्िर्जे ज्यानंा फतत सदंभणच मािीत झाला आिे, पर् प्रस्तुत काव्यातील िद दाचें अथण मािीत झालेले 
नािीत, अिानंा. (पािा शितीय खंड, वरील टीप १) 
 
१४) मूळ लोचनात अदृष्टसद भाव– अभावौ असा िद द आिे. यातील ‘अदृष्ट’ या िद दाचा अथण (दैव लकवा 
त्यासारखा नसून) आतापयणत कोर्ीिी पुढे न केलेले कारर्–म्िर्जेच संदभण इत्याशदकाचें ज्ञान असा आिे. 
 
१५) असा अथण म्िर्जे उपयोर्ग = समकालीनत्व िा अथण. 
 
१६) पािा, वृशत्त शितीय खंड उद द्योत – ३ वाच्याथण रसाशद याचं्या प्रतीतीमध्ये क्रम असतोच, पर् तो लक्षात 
येत नािी; म्िर्ून ‘अलक्ष्यक्रम’  वरील १४ ते १९ या ओळी व लोचनातील वरील ओळी ५ ते ८. 
 



१७) तुम्िी म्िर्जे पूवणपक्ष्याने शदलेले आलाप–र्गायकीच्या स्वराचंी प्रतीशत िी रसाशदकाचं्या प्रतीतीच्या 
आधी िोते, िे. 
 
१८) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” वरील ‘तो स्वप्नातिी वाच्य 
असत नािी’ िे वातय. 
 
१९) म्िर्जे उदा. िे धार्ममका!’ इ. वस्तुध्वनीच्या उदािरर्ात वाच्याथण व व्यंग्याथण िे अनुक्रमे शवशधरूप व 
शनरे्षधरूप असल्यामुळे परस्पशवरुद्ध आिेत. (पािा, प्रथमखंड “उद द्योत – १ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी 
‘वाच्य’ नसतो”) 
 
२०) घिनासु यातील सप्तमी िी िेतुवाचक आिे. म्िर्जे घिनासु याचा अथण ‘ाटनामुंळे’ असा करावयाचा. 
आता या सप्तमीने वाच्य झालेल्या िेतूमध्ये आशुभाववनी (लवकर कायण करर्ाऱ्या) िा आर्खी एक िेतु 
र्गर्मभत आिे 
 
२१) पूवी, म्िर्जे उद द्योत २, काशरका ६ ते १० यामध्ये 
 
२२) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते’”  वरील लोचन व त्यावरील 
२८ व ३० या टीपा. तसेच प्रस्तुत खंड, “उद द्योत -३ ‘अलक्ष्यक्रमव्यंर्ग ध्वनीला ‘वर्ण’ िी प्रकाशित करू 
िकतात’”. मात्र प्रथम खंडाच्या “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर िद द व अथण िे दोाे 
एकमेकािंी सिकायण करून रसप्रतीशत ाडशवतात असे म्िटले आिे. तेव्िा प्रस्तुत शठकार्ी म्िटलेल्या 
वातयाचे तात्पयण असे समजावयाचे की, उशचत ाटना या वाच्याथण कळण्यापूवी रसाप्रतीतील अनुकूल अिी 
शचत्तवृशत्त उत्पन्न कशरतात, व मर्ग वाच्याथाचे ज्ञान झाल्यावर रसप्रतीशत अशधक स्पष्टतेने िोते. 
 
२३) मूळ लोचनात आसूवितो रसास्वादिः वाच्यप्रतीत्युत्तरकालभवेन पवरस्रुतिास्वादयुक्तोऽवप असे आिे. 
त्यामुळे… भवेन िे कोर्ाचे शविरे्षर् आिे समजावयास अडचर् पडते. त्याऐवजी पशरस्फुटास्वादेन युततोऽशप 
लकवा पशरस्फुटत्वने युततोऽशप अिी सुधारर्ा केल्यास उत्तरकालभवेन या शविरे्षर्ाचा सबंधं 
पवरस्रुतिास्वादेन या लकवा पवरस्रुतित्वेन या शविषे्यािी चारं्गल्या प्रकारे जुळतो. 
 
२४) म्िर्जे धूर िा िेतु पवणत या पक्षावर आिे यावरून अन्ग्न पवणतावर आिे िी अनुशमशत ताबडतोब केली 
जाते. 
 
२५) ‘परामिण’ लकवा ‘उपनय’ िा पंचावयवी अनुमानातील ४ था टप्पा िोय. ‘पवणतावर अन्ग्न आिे’ िा 
शनष्कर्षण काढताना िा पवणत अग्नीने व्याप्त असलेल्या धुराने युतत आिे या ज्ञानाला ‘परामिण’ म्िर्ावयाचे. 
 
२६) ‘उपनय’ म्िर्जेच परामिण. वरील २५ िी टीप पािा. 
 
२७) अथात् रसाशद िे वाच्याथाला शवरोधी केव्िािी असू िकत नािी (कारर् वाच्याथण िा रसप्रतीशत स्पष्टपरे् 
ाडवण्यास कारर्ीभतू असतो), पर् ते शवरोधी असरे् ितय आिे असे माशनले, तर क्रम ध्यानात येईल! 
 



२८) ‘र्गजशनमीशलका’ िा िद द प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचं्या शतसऱ्या वर्गाच्या मताचे खंडन’” 
वर ‘लोचनात आला असून त्याचा अनुवाद पुढे केलेला आिे. 
 
२९) ‘चन्न्द्रका’ काराचे म्िर्रे् अर्गदीच चकुीचे आिे असे वाटत नािी, कारर् वाच्याथण व व्यंग्याथण या 
दोिोंचीिी प्रतीशत िद दाचं्या व्यापारामुळे व िद द ऐकल्याबरोबर ताबडतोब िोत असल्यामुळे त्या दोन 
प्रतीतींमधील पौवापयण लक्षात येत नािी असे ‘चन्न्द्रकाकाराचें म्िर्रे्, म्िर्ून ‘यातून कािी सुसंर्गत अथं 
शनात नािी’ िा अशभनवरु्गप्ताचंा मुद्दा शततकासा ग्राह्य वाटत नािी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
क्ववचत्त ु लक्ष्यत एव । यथा नुरिनरूपव्यङ्ग्यप्रतीवतषु । तिावप कथवमवत चेदुच्यते–

अथगशस्क्तमूलानुरिनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ तावदवभधेयस्य तत्सामथ्यावक्षप्तस्य 
चाथगस्यावभधेयान्तरववलक्षितयात्यन्तववलक्षिे ये प्रतीती तयोरशक्यवनिवो वनवमत्तवनवमवत्तभाव इवत 
स्रुतिमेव ति पौवापयगम् । यथा प्रथमोद्द्योते प्रतीयमानाथगवसद्ध्यथगमुदाहृतासु गाथासु । तथाववधे च ववषये 
वाच्यव्यङ्ग्ययोरत्यन्तववलक्षित्वादै्यव एकस्य प्रतीवतिः सैवेतरस्येवत न शक्यते वक्तुम् । 

 
शब्दशस्क्तमूलानुरिनरूपव्यङ्ग्ये तु ध्वनौ— 
 
‘गावो विः पावनाना ं परमपवरवमता ं प्रीवतमुत्पादयन्तु’ इत्यादावथगियप्रतीतौ 

शाब्द्यामथगियस्योपमानोपमेयभावप्रतीवतरुपमावाचकपदववरहे सत्यथगसामथ्यादावक्षप्तेवत तिावप 
सुलक्षमवभधेयव्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीत्योिः पौवापयगम् । 

 
पदप्रकाशशब्दशस्क्तमूलानुरिनरूपव्यङ्ग्येऽवप ध्वनौ ववशेषिपदस्योभयाथगसम्बन्धयो्यस्य 

योजकं पदमन्तरेि योजनमशाब्दमप्यथादवस्स्थतवमत्यिावप 
पूवगवदवभधेयतत्सामथ्यावक्षप्तालङ्कारमािप्रतीत्योिः सुस्स्थतमेव पौवापयगम् । आथ्यगवप च प्रवतपवत्तस्तथाववधे 
ववषये उभयाथगसम्बन्धयो्यशब्दसामथ्यगप्रसाववतेवत शब्दशस्क्तमूला कल्प्यते । 

 
अववववक्षतवाच्यस्य तु ध्वनेिः प्रवसद्धस्वववषयवैमुख्यप्रतीवतपूवगकमेवाथान्तरप्रकाशनवमवत वनयमभावी 

क्रमिः । तिाववववक्षतवाच्यत्वादेव वाच्येन सह व्यङ्ग्यस्य क्रमप्रतीवतववचारो न कृतिः । 
तस्मादवभधानावभधेयप्रतीत्योवरव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्तनवमत्तवनवमवत्तभावावन्नयमभावी क्रमिः । स 
तूक्तयुक्त्या क्ववचल्लक्ष्यते कवचन्न लक्ष्यते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
पर् कािी शठकार्ी िा क्रम (म्िर्जे िे पौवापयण) लक्षात आल्यावाचनू रिात नािी. उदा. जेव्िा 

अनुरर्नरूप व्यंग्याथाचे ज्ञान िोते, तेव्िा तेथेदेखील क्रम कसा ध्यानात येतो असे म्िर्त असाल, तर 
सारं्गतो :– वाच्य अथाच्या सामर्थयाने अनुरर्नस्वरूपी व्यंग्याथण ज्यात प्रत्ययास येतो, त्या ध्वनीच्या 
प्रकारात वाच्याथण आशर् त्याच्या सामर्थयाने सूशचत केला जार्ारा, वाच्याथापेक्षा शनराळा असलेला व्यंग्याथण 
या दोााचें प्रत्यय अर्गदी वरे्गळे असल्याने त्यामंधला कारर्कायणसंबधं नाकबूल कररे् अितय आिे; म्िर्ून 



तेथे वाच्याथण व व्यंग्याथण याचं्या बोधाचें पौवापयण अर्गदी स्पष्ट आिे. उदा. पशिल्या उद द्योतात (प्रथम खंड 
“प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) स्वरूपभेद” पासून पुढे) व्यंग्याथाची 
शसशद्ध करण्यासाठी उदािररे् म्िर्ून शदलेल्या र्गाथामंध्ये. तिा उदािरर्ातं वाच्याथण व व्यंग्याथण िे सवणस्वी 
शभन्न असल्याने त्यापंैकी एकाची जी प्रतीशत तीच दुसऱ्याचीिी असे म्िर्रे् ितय नािी. पर् अनुरर्नरूप 
व्यंग्याथण असलेल्या ध्वनीच्या िद दिन्ततमलू प्रकारात :– ‘त्या चंडशकरर् सूयाचे पशवत्र करर्ारामंध्ये 
अग्रर्गण्य असे शकरर् (दुसरा अथण–र्गायी) तुमच्या मनास अपशरशमत आनंद देवोत.¹’ अिासारख्या 
उदािरर्ात दोन्िी अथांची प्रतीशत (द्व्यथी) िद दामुंळेच िोत असली, तरी त्या दोन अथांमधील 
उपमानोपमेयसंबधंाची प्रतीशत िी उपमावाचक पद नसताना अथाच्या सामर्थयाने सूशचतच िोते, म्िर्ून 
तेथेिी वाच्याथं व व्यंग्य अलंकार याचं्या प्रतीतींमधले पौवापयण सुस्पष्ट आिे. 

 
अनुरर्नस्वरूपी व्यगं्याथण पदातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या िद दिन्ततमलू ध्वनीमध्येिी दोन्िी अथांिी 

(म्िर्जे शवर्षयािंी, लकवा शविषे्यािंी) ज्याचा संबधं लावता येतो, अिा शविरे्षर्स्वरूपी पदाचा, जोडर्ाऱ्या 
पदाशिवाय दोन्िी अथांिी सबंंध जोडरे् िे िद दाने वाच्य नसले, तरी अथाच्या सामर्थयाने प्रतीत िोते. म्िर्नू 
पूवीप्रमारे्² यािी प्रकारात वाच्याथाची प्रतीशत आशर् त्याच्या सामर्थयाने सुचवलेल्या अलंकाराचीच प्रतीशत 
यामंधले पौवापयण सिज लक्षात येण्याजोरे्ग आिे. येथे व्यंग्याथाचा (म्िर्जे उपमा इ. अलंकाराचा) बोध िा 
वस्तुतुः अथाच्या सामर्थयाने िोर्ारा असला, तरी अिा उदािरर्ात तो बोध दोन्िी शविषे्यािंी जोडावयास 
योग्य अिा (शविरे्षर्स्वरूपी द्व्यथी) िद दाच्या सामर्थयाने उत्पन्न झालेला असतो, म्िर्ून तो बोध आम्िी 
िद दिन्ततमलू माशनला आिे. अशवततशक्षतवाच्य ध्वनीच्या बाबतीत िद दाचा स्वतुःचा जो सुप्रशसद्ध वाच्याथण, 
तो त्याज्य आिे अिी आधी प्रतीशत येऊन मर्गच दुसऱ्या (प्रयोजनरूपी) अथाची अशभव्यन्तत िोते म्िर्ून त्या 
दोन अथांच्या प्रतीतींमध्ये पौवापयण िटकून असायला पाशिजे. त्या प्रकारात वाच्याथण िा अशववशक्षत 
असल्यामुळेच त्या वाच्याथाच्या प्रतीतीच्या व व्यंग्यर्थयाच्या प्रतीतीच्या क्रमाचा (म्िर्जे पौवापयाचा) आम्िी 
शवचार केला नािी.³ तेव्िा िद दाची प्रतीशत आशर् त्याच्या वाच्याथाची प्रतीशत यामंध्ये जसा कारर्कायणसंबधं 
आिे, तसाच वाच्याथण व व्यंग्याथण याचं्या प्रतीतींमध्येिी कारर्कायणसंबधं असल्यामुळे क्रम अशनवायणपरे् 
असतो. मात्र तो क्रम वर (शितीय खंड, “उद द्योत – ३ वाच्याथण रसाशद याचं्या प्रतीतीमध्ये क्रम असतोच, 
पर् तो लक्षात येत नािी; म्िर्ून ‘अलक्ष्यक्रम’ िी संज्ञा” वर) साशंर्गतलेल्या कारर्ामुळे कािी उदािरर्ातं 
लक्षात येतो, तर कािींमध्ये येत नािी. 

 
लोचनम् 

 
यि तु सङ्घिनाव्यङ्ग्यत्वं नास्स्त ति लक्ष्यत एवेत्याह–क्ववचवत्त्ववत । तुल्ये व्यङ्ग्यत्वे कुतो भेद 

इत्याशङ्कते–तिापीवत । स्रुतिमेवेवत । 
 
अववववक्षतवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता । 
तदन्यस्यानुरिनरूपव्यङ्ग्यस्य च ध्वनेिः   
 
इवत वह पूवं विगसङ्घिनावदकं नास्य व्य्जककत्वेनोक्तवमवत भाविः । गाथास्स्ववत ‘भम धस्म्मअ’ 

इत्यावदकासु । ताश्च तिैव व्याख्यातािः । शाब्द्यावमवत । शाब्द्यामपीत्यथगिः । उपमावाचकं यथेवावद । 
अथगसामथ्यावदवत । वाक्याथगसामथ्यावदवत यावत् । 

 



एव ंवाक्यप्रकाशशब्दशस्क्तमूलं ववचायग पदप्रकाशं ववचारयवतपदप्रकाशेवत ववशेषिपदस्येवत । जड 
इत्यस्य । योजकवमवत कूप इवत च अहवमवत चोभयसमानावधकरितया संवलनम् । अवभधेयं च 
तत्सामथ्यावक्षप्तं च तयोरलङ्कारमाियोिः ये प्रतीती तयोिः पौवापयगक्रमिः । सुस्स्थतं सुलवक्षतवमत्यथगिः । 
मािग्रहिेन रसप्रतीवतस्तिाप्यलक्ष्यक्रमैवेवत दशगयवत । नन्वेवमाथगत्वं शब्दशस्क्तमूलत्वं चेवत 
ववरुद्धवमत्याशङ्गक्याह–आथ्यगपीवत । नाि ववरोधिः कवश्चवदवत भाविः । एति ववतत्य पूवगमेव वनिीतवमवत न 
पुनरुच्यते । 

 
स्वववषयेवत । अन्धशब्दादेरुपहतचकु्षष्ट्कावदिः स्वो ववषयिः, ति यिैमुख्यमनादर इत्यथगिः । ववचारो न 

कृत इवत । नामधेयवनरूपििारेिेवत शेषिः । सहभावस्य शवङ्कतुमिायुक्तत्वावदवत भाविः । एवं रसादयिः 
कैवशक्यादीनावमवतवृत्तभागरूपािा ं वृत्तीना ं जीववतमुपनागवरकाद्याना ं च, सवगस्यास्योभयस्यावप 
वृवत्तव्यवहारस्य रसावदवनयस्न्ितववषयत्वात्, इवत यत्प्रस्तुतं तत्प्रसङे्गन रसादीना ं वाच्यावतवरक्तत्व ं
समथगवयतंु क्रमो ववचावरत इवत । एतदुपसंहरवत–तस्मावदवत । अवभधानस्य शब्दरूपस्य पूवं 
प्रतीवतस्ततोऽवभधेयस्य । यदाह तिभवान्– 

 
‘ववषयत्वमनापिैिः शब्दैनाथगिः प्रका्यते’ इत्यावद । ‘अतोऽवनज्ञातरूपत्वास्त्कमाहेत्यवभधीयते ।’ इवत 

। अिावप चाववनाभाववत् समयस्या्यस्तत्वात् क्रमो न लक्ष्येतावप । 
 

लोचन 
 
पर् ज्या उदािरर्ातं ाटनेमुळे म्िर्जे (माधुयाशद रु्गर्ामुंळे) (रसादींची) अशभव्यन्तत िोत नािी, 

तेथे (वाच्याथाची प्रतीशत व व्यंग्याथाची प्रतीशत यामंधील) पौवापयण लक्षात येते, असे वृशत्तकार ‘पर् कािी 
शठकार्ी’ या िद दानंी सारं्गतात. दोन्िी शठकार्ी⁴ व्यगं्याथण असरे् िी पशरन्स्थशत सारखीच असताना क्रम 
लक्षात येरे् व न येरे् िा फरक किामुळे? िी िकंा वृशत्तकार ‘तेथेदेखील क्रम कसा’ इ. िद दानंी माडंतात. 
‘अर्गदी स्पष्ट आिे’– कारर् ‘अशववशक्षतवाच्य आशर् त्यािून दुसरा, अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असलेला 
(म्िर्जे रसाशदव्यशतशरतत शववशक्षतान्यपरवाच्य) ध्वशन िा पदाच्या, तसेच वातयाच्यािी िारे प्रकाशित िोऊ 
िकतो’ असे जे पूवी⁵ म्िटले, त्यात वर्ांची योजना इ. काररे् अनुरर्नरूप प्रकारच्या व्यंग्यार्थयाची व्यंजक 
म्िर्ून साशंर्गतली नव्िती,⁶ असा आिय. ‘र्गाथाभंध्ये’– म्िर्जे िे धार्ममका!’ इत्यादींमध्ये.⁷ त्या र्गाथाचें 
शववरर्िी तेथेच केलेले आिे. िद दामुंळे ‘(द्व्यथी) िद दामुंळे िोत असली, तरीसुद्धा’ असा अथण. 
‘उपमावाचक पद’ म्िर्जे यथा, इव यासारखा िद द. ‘अथाच्या सामर्थयाने’ म्िर्जे एकूर् वातयाच्या 
अथामधील (व्यञ्जकत्व–) सामर्थयाने, असा अथण. याप्रमारे् वातयातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या िद दिन्ततमलू 
ध्वनीमध्ये पौवापयणक्रम जार्वतो या मुद द्याचा शवचार केल्यावर पदातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या िद दिन्ततमलू 
ध्वनीमधील पौवापयणक्रमाचा शवचार वृशत्तकार ‘पदातून प्रकाशित िोर्ाऱ्या िद दिन्ततमूल’ इ. िद दानंी 
कशरतात. ‘शविरे्षर्रूस्वपी पदाच्या’– म्िर्जे ‘जड’⁸ या पदाच्या. जोडर्ाऱ्या ‘आड’ आशर् ‘मी’ या दोाािंी 
समानशवभन्ततक असल्यामुळे त्याचं्यािी संबद्ध िोर्ाऱ्या.⁹ वाच्य असलेला (अलंकार) आशर् त्याच्या 
(व्यजंकत्व–) सामर्थयाने सुचशवलेला (अलंकार) अिा दोन्िी अलंकाराचं्याच¹⁰ ज्या प्रतीशत, त्यामंधील. 
‘सुन्स्थत’ म्िर्जे सिज लक्षात येर्ारे (पौवापयण) असा अथण. (‘अलंकाराचीच’ यातील) ‘च’ या अव्ययाने 
‘शवधात्याने मला जर’– या उदािरर्ातसुद्धा रसाची¹¹ प्रतीशत ‘अलक्ष्यक्रम’च आिे असे वृशत्तकार 
सुचशवतात. ‘पर् काय िो, अिा प्रकारे या श्लोकात व्यंग्याथाची प्रतीशत िी िद दिन्ततमूल¹² आिे व रसाची 
प्रतीशत ‘आथी’ म्िर्जे वाच्याथामुळे िोर्ारी आिे, िे जे तुम्िी सारं्गता, ते परस्परशवरुद्ध नािी का?’ अिी 



िकंा कल्पून वृशत्तकार शतचे शनरसन ‘अथाच्या सामर्थयाने प्रतीत िोर्ारा असला, तरी’ इ. िद दानंी कशरतात. 
म्िर्जे यात कोर्तािी शवरोध¹³ नािी, िा भावाथण. आशर् या शवर्षयासंबधंीचा शनर्णय आम्िी पूवीच¹⁴ ाेतला 
असल्याने येथे आम्िी त्याबद्दल पुन्िा कािी सारं्गत नािी. ‘िद दाचा स्वतुःचा जो सुप्रशसद्ध वाच्याथण’– ‘अंध’ 
वर्गैरे िद दाचें ‘दृशष्ट नष्ट झालेला’ वर्गैरे जे स्वतुःचे वाच्याथण, त्याचं्याकडे पाठ शफरशवरे् म्िर्जे दुलणक्ष कररे्, 
िा आिय. ‘शवचार केला नािी’ या वातयात ‘ह्या (अशववशक्षतवाच्य) प्रकाराला (‘संलक्ष्यक्रम’ िे) नाव देऊन 
त्यािारे’ या िद दाचंी भर ाालावी (व वातय पूर्ण कराव)े. कारर् येथे (म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या 
बाबतीत) वाच्याथण व व्यंग्याथण याचंी प्रतीशत एकाच वळेी िोते अिी िकंा ाेरे् उशचत नािी, असा भावाथण. 
याप्रमारे् रसाशद िे, कथानकाचा भार्ग असलेल्या कैशिकी वर्गैरे अथणवृशत्त व उपनार्गशरका वर्गैरे िद दवृशत्त 
याचें जीशवत िोत, कारर् या दोन्िी प्रकारच्या सवण वृत्तींच्या वापराचे के्षत्र रसादींमुळेच शनयंशत्रत िोते. (वृशत्त 
म्िर्जे रसादींना पोर्षक असा िद द व अथण याचंा वापर) या शवर्षयाचा जो आता¹⁵ शवचार सुरू केला िोता, 
त्याच्या अनुर्षंर्गाने रसाशदकाचें वाच्याथािून वरे्गळेपर् शसद्ध करण्यासाठी पौवापयणक्रमाचा शवचार केला. 
आता या शवर्षयाचा वृशत्तकार ‘तेव्िा िद दाची प्रतीशत’ इ. वातयाने समारोप कशरतात. अशभधानाची म्िर्जे 
िद दाची प्रतीशत आधी िोते आशर् त्यानंतर अशभधेयाची म्िर्जे वाच्याथाची प्रतीशत िोते. म्िर्नू 
माननीयानंी¹⁶ म्िटलेच आिे की– 

 
‘िद द िे कानी आल्याशिवाय ते अथाचा बोध करून देऊ िकत नािीत’ वर्गैरे. त्याप्रमारे्च– 
 
‘म्िर्ून िद द नीट ऐकू आले नािीत, तर श्रोता वतत्याला ‘काय म्िर्ालात?’ असे म्िर्तो (म्िर्जे 

त्याला ते िद द पुन्िा म्िर्ून दाखशवण्याची शवनंती कशरतो). येथे सुद्धा ज्याप्रमारे् अनुमानाच्या बाबतीत िेतु 
व साध्य यामंधील व्यान्प्त ध्यानात न येताच सरावामुळे अनुमान केले जातेच, त्याचप्रमारे् संकेत िा 
सहृदयाच्या सरावाचा झालेला असल्यामुळे िद दश्रवर् व वाच्याथाचे ज्ञान यामंधील पौवापयण लक्षात 
येर्ारिी नािी.¹⁷ 

 
िीपा 
 
१) पािा, प्रथम खंड उद द्योत – २ श्लेर्षमूलक (िद दिन्ततमूल) ध्वनीसंबधंी पाच मते. 
 
२) म्िर्जे गावो विः पावनाना ं इ. उदािरर्ापं्रमारे्. (शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘कािी काव्यातं मात्र 
वाच्याथण व व्यंर्गाथण याचं्या प्रतीतींमधला क्रम लक्षात येतो, म्िर्ून त्याला ‘संलक्ष्यक्रम’ िी संज्ञा’”) 
 
३) म्िर्जे तो संलक्ष्यक्रम आिे अिी संज्ञािी त्याला मुद्दाम शदली नािी, कारर् त्याचे सलंक्ष्यक्रमत्व अर्गदीच 
उाड आिे. 
 
४) म्िर्जे अथणिन्ततमूल अनुरर्नरूप ध्वशन व अथणिन्ततमूल रसाशदध्वशन या दोिोंमध्ये. 
 
५) पािा, उद द्योत ३, काशरका पशिली. 
 
६) तर ‘केवळ पद, वातय यामुंळेच त्या प्रकारचा ध्वशन अशभव्यतत िोतो’ असे म्िटले िोते. 
 



७) पािा, प्रथम खंड, उद द्योत – १ प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) 
स्वरूपभेद पासून पुढे (“प्रतीयमानाचा वस्तु प्रकार वाच्याथािून शभन्न कारर् (२) शवर्षयभेद” पयंत). 
 
८) िा जड िद द शितीय खंड, “उद द्योत – ३’ शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या ‘िद द ितत्तयुद भव’ प्रकाराच्या 
पदप्रकाि व वातयप्रकाि प्रकाराचंी उदािररे्’” वरील प्रातंु धनैिः इ. उदािरर्ातील जड िा िद द िोय. 
 
९) म्िर्जे वाच्याथणकके्षमध्ये जडिः (= लककतणव्यमूढुः) या पदाचा अहम् या पदािी समानशवभन्ततकत्वामुळे 
अन्वय िोतो, आशर् व्यगं्याथण कके्षमध्ये जडिः (= थंड) या पदाचा कूपिः याच्यािी तो पुनुः उच्चारला नसला 
तरी समानशवभन्ततकत्वामुळे अन्वय िोतो. 
 
१०) मूळ वृत्तीमध्ये अलंकार मात्र प्रतीत्योुः अिी िद दयोजना असून अशभनवरु्गप्तानंीिी तीच ाेऊन शववरर् 
केले आिे. पर् वृत्तीत ‘अलंकार’ या ऐवजी ‘वस्तु’ िा िद द वापररे् अशधक योग्य झाले असते. कारर् 
अिावप म्िर्जे प्रातंु धनैिः या उदािरर्ात व्यंग्य अलंकाराची प्रतीशत िोत नसून व्यंग्य वस्तूची प्रतीशत िोती 
आशर् व्यंग्य अलंकाराचा शवर्षय पूवी गावो विः पावनाना ंया (शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘कािी काव्यातं 
मात्र वाच्याथण व व्यंर्गाथण याचं्या प्रतीतींमधला क्रम लक्षात येतो, म्िर्ून त्याला ‘संलक्ष्यक्रम’ िी संज्ञा’” 
वरील) उदािरर्ात येऊन रे्गलेला आिे. आम्िी सुचशवलेल्या सुधाररे्स अनुसरून लोचनामध्ये पुढीलप्रमारे् 
बदल कररे् ितय िोईल :– अवभधेय ं च तत्सामथ्यावक्षप्तं च वस्तुमािम्, तयोिः ये प्रतींती, तयोिः, 
पौवापयंक्रमिः… 
 

वृत्तीचा व लोचनाचा अनुवाद कशरताना आम्िी आिेत तेच पाठ ाेऊन अनुवाद केली आिे. प्रातंु 
धनैिः इ. उदािरर् आनंदवधणनानंी वस्तुध्वनीचे म्िर्ूनच शदले आिे. त्यात वाच्य लकवा व्यगं्य ‘अलंकार’ 
असल्याचा उल्लेख त्यानंी केलेला नािी. अशभनवरु्गप्तानंीिी येथे वाच्य अलंकार व व्यंग्य अलंकार 
असल्याबद्दल अवाक्षरिी काढले नािी. ‘दीशधशत’ या टीकेच्या कत्याने या उदािरर्ात व्यंग्य अलंकार 
‘व्यशतरेक’ आिे असे म्िटले आिे. ते मत स्वीकारले, तर वृत्तीतील िद दयोजनेचा अथण नीट लारे्गल. तो 
असा :– वाच्याथाची प्रतीशत व त्याच्या सामर्थयाने सुचशवलेला जो व्यंग्य (व्यशतरेक) अलंकार, त्याची 
प्रतीशत या दोिोंमधील पौवापयण… इ. 
 

पर् व्यगं्य अलंकार ‘व्यशतरेक’ माशनला तरी अशभनवरु्गप्ताचं्या शववरर्ाचा योग्य अथण लार्गत नािी, 
कारर् येथे ‘व्यंग्य’ अलंकार असला, तरी ‘वाच्य’ अलंकार कोर्ता समजावयाचा? मर्ग अथात् 
अशभनवरु्गप्ताचं्या म्िर्ण्याच्या समथणनाथण ‘येथे’ ‘बालशप्रया’ टीकेने म्िटल्याप्रमारे् वाच्य अलंकार ‘दीपक’ 
समजावा लारे्गल व ‘दीशधशत’ टीकेने म्िटल्याप्रमारे् व्यगं्य अलंकार ‘व्यशतरेक’ समजावा लारे्गल! 
 
११) रसाची म्िर्जे ‘िान्त’ रसाची. 
 
१२) या श्लोकात ‘जड’ या िद दापासून सुचशवले जार्ारे अनेक व्यंग्याथण िे वस्तुरूप आिेत. त्यामुळे येथे 
‘िद दिन्ततमलू’ या िद दाने व्यंग्य अलंकार अशभपे्रत नसून व्यंग्य वस्तु अशभपे्रत आिे. 
 
१३) शवरोध नािी, कारर् दोन्िी प्रकारच्या व्यगं्यार्थयांचे आधार िे एकमेकापंासून शभन्न, स्वतंत्र आिेत. 
वस्तुव्यंग्याचा आधार ‘जड’ िे पद व िान्त रसाचा आधार संपूर्ण श्लोकाचा वाच्याथण िा आिे. 



१४) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’” वरील ‘कारर् ध्वनीचे सवणच प्रकार’ 
इ. वातये. 
 
१५) म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रसपशरपोर्ष करावयाचा, तर त्यासंबंधीचे औशचत्य पाळरे् िे 
कवीचे मुख्य कतणव्य िोय’” वर. 
 
१६) माननीयानंी म्िर्जे भतृणिरीने, पािा, वातयपदीय, १–५६ व १–५७. त्या संपूर्ण काशरका अिा आिेत 
:– 
 
ववषयत्वमनापनै्निः शब्दैनाथगिः प्रका्यते । 
न सत्तयवै तेऽथानामगृहीतािः प्रकाशकािः   ५६   
 
अतोऽवनज्ञातरूपत्वास्त्कमाहेत्यवभधीयते । 
नेस्न्ियािा ंप्रका्येऽथे स्वरूपं गृह्यते तथा   ५७   
 
१७) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘वाच्याथण िे व्यंग्याथणप्रकटीकरर्ाचें साधन’” वरील ‘ज्याचा सहृदयता िा 
रु्गर् अर्गदी वरच्या पायरीला पोिोचलेला’ इ. वातय व शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘वाच्याथण रसाशद याचं्या 
प्रतीतींमध्ये क्रम असतोच, पर् तो लक्षात येत नािी; म्िर्ून ‘अलक्ष्यक्रम’ िी सजं्ञा’” वरील ‘पूवीच्या 
सरावाने जो शवर्षय पशरचयाचा’ इ. वातय. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
तदेवं व्य्जककमुखेन ध्ववनप्रकारेषु वनरूवपतेषु कवश्चद ब्रूयात् वकवमदं व्य्जककत्वं नाम? 

व्यङ्ग्याथगप्रकाशनम्? न वह व्य्जककत्वं व्यङ्ग्यत्वं चाथगस्य । व्य्जककवसद्ध्यधीनं व्यङ्ग्यत्वं व्यङ्ग्यापेक्षया च 
व्य्जककत्ववसवद्धवरत्यन्योन्यसंश्रयादव्यवस्थानम् । 

 
ननु वाच्यव्यवतवरक्तस्य व्यङ्ग्यस्य वसवद्धिः प्रागेव प्रवतपावदता, तस्त्सद्ध्यधीना च व्य्जककवसवद्धवरवत 

किः पयगनुयोगावसरिः । सत्यमेवैतत्; प्रागुक्तयुस्क्तवभवाच्यव्यवतवरक्तस्य वस्तुनिः वसवद्धिः कृता, स त्वथो 
व्यङ्ग्यतयवै कस्माद्व्यपवद्यते? यि च प्राधान्येनावस्थानं ति वाच्यतयवैासौ व्यपदेष्टुं युक्तिः, 
तत्परत्वािाक्यस्य । अतश्च तत्प्रकावशनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारिः । तक तस्य व्यापारान्तरकल्पनया? 
तस्मात्तात्पयगववषयो योऽथगिः स तावन्मुख्यतया वाच्यिः । या त्वन्तरा तथाववधे ववषये वाच्यान्तरप्रतीवतिः, सा 
तत्प्रतीतेरुपायमािं पदाथगप्रतीवतवरव वाक्याथगप्रतीतेिः । 

 
अिोच्यते— यि शब्दिः स्वाथगमवभदधानोऽथान्तरमवगमयवत ति यत्तस्य स्वाथावभधावयत्वं यि 

तदथान्तरावगमहेतुत्वं तयोरववशेषो ववशेषो वा? न तावदववशेषिः; यस्मात्तौ िौ व्यापारौ वभन्नववषयौ वभन्नरूपौ 
च प्रतीयेते एव । तथावह– वाचकत्वलक्षिो व्यापारिः शब्दस्य स्वाथगववषयिः, गमकत्वलक्षिस्त्वथान्तरववषयिः 
। न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यङ्ग्ययोरपिोतंु शक्यिः, एकस्य सम्बवधत्वेन प्रतीतेरपरस्य 
सम्बस्न्धसम्बस्न्धत्वेन । वाच्यो ह्यथगिः साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी तवदतरस्त्ववभधेयसामथ्यावक्षप्त 



सम्बवधसम्बन्धी । यवद च स्वसम्बस्न्धत्वं साक्षात्तस्य स्यात्तदाथान्तरत्वव्यवहार एव न स्यात् । 
तस्माविषयभेदस्तावत्तयोव्यापारयोिः सुप्रवसद्धिः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
तेव्िा याप्रमारे् व्यजंकाचं्या दृष्टीने ध्वनीचे प्रकार सशवस्तरपरे् प्रशतपादन केल्यावर एखादा म्िरे्ल 

:– “िे व्यंजकत्व म्िर्जे काय प्रकार आिे? तो म्िर्जे काय व्यंग्याथाचा बोध करून देण्याचे सामर्थयण? 
(व्यंजकत्व म्िर्जे व्यंग्याथाचा बोध करून देण्याचे सामर्थयण असे जर तुमचे म्िर्रे् असेल ते बरोबर नािी.) 
कारर् कोर्त्यािी अथाच्या शठकार्ी व्यंजकत्व ं असरे् लकवा व्यंग्यत्व असरे् िे संभवत नािी. कारर् 
व्यंग्यत्वाची शसशद्ध िी आधी व्यंजकत्व शसद्ध िोण्यावर अवलंबून आशर् व्यंग्याथाची शसशद्ध झाली, तरच 
व्यंजकत्व शसद्ध िोर्ार, असे असल्यामुळे येथे ‘अन्योन्यसशं्रय’ िा दोर्ष येतो, व म्िर्ून या दोिोंपैकी एकिी 
शसद्ध िोत नािी.” 

 
पर् यावर आम्िी (म्िर्जे ध्वशनवादी) म्िर्ू की, वाच्याथांिून वरे्गळ्या असलेल्या व्यंग्याथाची शसशद्ध 

पूवीच (पशिल्या उद द्योतात) केली की! तो शसद्ध झाल्यामुळे व्यंजकत्वाची शसशद्ध िी आपोआपच िोत 
असल्याने िकंा घ्यायला जार्गाच कोठे आिे? 

 
याउपरिी तो (पूवणपक्षी) म्िरे्ल “िे खरेच आिे. पूवी साशंर्गतलेल्या कारर्ामुंळे तुम्िी वाच्यािून 

वरे्गळ्या अथाची शसशद्ध केलीत खरी, पर् त्या वरे्गळ्या अथाला व्यंग्याथण म्िर्नुच का म्िर्ता? आशर् ज्या 
शठकार्ी तो दुसरा अथण प्रधान असेल, त्या शठकार्ी संपूर्ण वातय िे ‘तत्पर’ म्िर्जे त्याला प्रकाशित 
करण्यासाठीच योशजलेले असल्याने त्या प्रधान अथाला वाच्यच म्िर्रे् योग्य िोईल. आशर् यामुळे तो प्रधान 
अथण प्रकट करर्ाऱ्या वातयाचा जो व्यापार असतो, तो वाचकत्व िाच िोय. त्या अथाचा बोध करून 
देण्यासाठी त्या वातयाचा दुसरा वरे्गळा व्यापार कल्पावयाची काय आवशयकता आिे? म्िर्ून वतत्याला 
(वातयाच्या िारा सरतेिवेटी) अशभपे्रत असलेला जो अथण, तोच इतर कोठल्यािी अथापेक्षा मुख्य असल्याने 
‘वाच्य’ िोय. आशर् अिा शठकार्ी मध्येच जी त्यािून शनराळ्या वाच्य अथाची प्रतीशत िोते, ती त्या मुख्य 
असलेल्या अथाच्या प्रतीतीचे केवळ साधनच असते, जसे पदाच्या अथाचे ज्ञान िे वातयाच्या अथाच्या 
ज्ञानाचे साधन असते, त्याप्रमारे्”. 

 
याबाबतीत आमचे म्िर्रे् असे :– 
 
ज्या शठकार्ी िद द स्वतुःचा (प्रशसद्ध) अथण सारं्गून शिवाय दुसऱ्या अथाचा बोध करून देतो, त्या 

शठकार्ी त्याचा स्वतुःचा अथण सारं्गण्याचा जो व्यापार आशर् त्याचाच दुसऱ्या अथाचा बोध करून देण्याचा जो 
व्यापार, त्या दोिोंमध्ये कािी फरक नािी लकवा आिे? फरक नािी असे तर म्िर्ता येर्ार नािी. कारर् त्या 
दोन व्यापाराचें स्वरूप, आशर् शवर्षय म्िर्जे त्या व्यापारानंी प्रकट केले जार्ारे अथण, वरे्गवरे्गळे असल्याचे 
शनर्मववादपरे् अनुभवास येते. म्िर्जे असे की, िद दाचा ‘वाचकत्व िा व्यापार िद दाच्या स्वतुःच्या (म्िर्जे 
प्रशसद्ध) अथाचा बोध करून देतो, तर र्गमकत्व िा व्यापार िद दाच्या स्वतुःच्या प्रशसद्ध अथािून शनराळ्या 
अथाचा बोध करून देतो. वाच्याथण व व्यंग्याथण याचें िद दािंी असलेले स्वकीयत्वाचे आशर् परकीयत्वाचे 
(म्िर्जे जवळचे आशर् दूरचे) नाते नाकबलू कररे् ितय नािी. कारर् त्या दोिोंपैकी एक िद दाचा 
(शनकट) संबधंी, तर दुसरा िद दाच्या ‘संबंधीचा संबधंी’ असल्याचे अनुभवास येते. कारर् वाच्य अथण िा 



िद दाचा प्रत्यक्ष संबधंी असतो तर त्यािून शनराळा असर्ारा अथण वाच्याथाच्या सामर्थयामुळे प्रतीत झालेला 
म्िर्जे संबधंीचा संबधंी असतो. आशर् जर दुसरा अथण िा िद दाचा स्वतुःचा प्रत्यक्ष संबधंी असता, तर त्याला 
‘शनराळा’ अथण असे कोर्ी म्िटलेच नसते. म्िर्नू त्या दोन (अशभधा व व्यंजना या) व्यापाराचे शवर्षय (म्िर्जे 
त्यानंी बोशधत केलेले अथण) शभन्न आिेत, िे अर्गदी स्पष्ट आिे. 

 
लोचनम् 

 
उद्द्योतारम्भे यदुक्तं व्य्जककमुखेन ध्वनेिः स्वरूपं प्रवतपाद्यत इवत तवददानीमुपसंहरन् व्य्जककभावं 

प्रथमोद्द्योते समर्तथतमवप वशष्ट्यानामेकप्रघट्टकेन हृवद वनवेशवयतंु पूवगपक्षमाह– तदेववमवत । कवश्चवदवत । 
मीमासंकावदिः । वकवमदवमवत । वक्ष्यमािश्चोदकस्यावभप्रायिः । प्रागेवेवत । प्रथमोद्द्योते अभाववादवनराकरिे 
। अतश्च न व्य्जककवसद्ध्या तस्त्सवद्धयेनान्योन्याश्रयिः शङ्गक्येत, अवप तु हेत्वन्तरैस्तस्य सावधतत्वावदवत 
भाविः । तदाह–तस्त्सद्धीवत । 

 
स स्त्ववत । अस्त्वसौ वितीयोऽथगिः, तस्य यवद व्यङ्ग्य इवत नाम कृतम्, वाच्य इत्यवप कस्मान्न 

वक्रयते? व्यङ्ग्य इवत वा वाच्यावभमतस्यावप कस्मान्न वक्रयते? अवगम्यमानत्वेन वह शब्दाथगत्वं तदेव 
वाचकत्वम् । अवभधा वह यत्पयगन्ता तिैवावभधायकत्वमुवचतम्, तत्पयगन्तता च प्रधानीभूते तस्स्मन्नथे– इवत 
मूधावभवपक्तं ध्वनेयगिूपं वनरूवपतं तिैवावभधाव्यापारेि भववतंु युक्तम् । तदाह– यि चेवत । तत्प्रकावशन 
इवत । तद्व्यङ्ग्यावभमतं प्रकाशयत्यव्य ंयिाक्य ंतस्येवत । 

 
उपायमािवमत्यनेन साधारण्योक्त्या भाटं्ट प्राभाकरं वैयाकरिं च पूवगपकं्ष सूचयवत । भाट्टमते वह– 
 
वाक्याथगवमतये तेषा ंप्रवृत्तौ नान्तरीयकम् । 
पाके ज्वालेव काष्ठाना ंपदाथगप्रवतपादनम्   
 
इवत शब्दावगतैिः पदाथैस्तात्पयेि योऽथग उत्थाप्यते स एव वाक्याथगिः, स एव च वाच्य इवत । 

प्राभाकरदशगनेऽवप दीघगदीघो व्यापारो वनवमवत्तवन वाक्याथे, पदाथाना ं तु वनवमत्तभाविः पारमार्तथक एव । 
वैयाकरिाना ं तु सोऽपारमार्तथक इवत ववशेषिः । एतिास्मावभिः प्रथमोद्द्योत एव ववतत्य वनिीतवमवत न 
पुनरायस्यते ग्रन्थयोजनैव तु वक्रयते । तदेतन्मतिय ंपूवगपके्ष योज्यम् । 

 
अिेवत पूवगपके्ष । उच्यत इवत वसद्धान्तिः । वाचकत्वं गमकत्वं चेवत स्वरूपतो भेदिः, स्वाथेऽथान्तरे 

क्रमेिेवत ववषयतिः । ननु तस्मािदेसौ गम्यतेऽथगिः कथं तहु्यगच्यतेऽथान्तरवमवत । नो चेत्स तस्य न कवश्चवदवत 
को ववषयाथग इत्याशङ्गक्याह– न चेवत । 

 
न स्यावदवत । एवकारो वभन्नक्रमिः, नैव स्यावदत्यथगिः । यावता न साक्षात्सम्बस्न्धत्वं तेन युक्त 

एवाथान्तरव्यवहार इवत ववषयभेद उक्तिः । 
 
 
 
 



लोचन 
 
(या शतसऱ्या) उद द्योताच्या प्रारंभी² ‘आता व्यंजकाचं्या दृष्टीने ध्वनीचे स्वरूप व त्याचे प्रकार 

दाखशवले जात आिेत’ असे जे म्िटले िोते, त्याचा आता समारोप कशरताना व्यजंकत्वाची शसशद्ध जरी 
पशिल्या उद द्योतात (शनरशनराळ्या शठकार्ी) करून दाखशवली असली, तरी वाचकाचं्या मनात एकाच 
सलर्ग भार्गाने ती ठसशवण्याच्या उदे्दिाने वृशत्तकार ‘तेव्िा त्याप्रमारे्’ इ. िद दानंी पूवणपक्ष माडंतात. 
‘एखादा’– म्िर्जे मीमासंक वर्गैरे.³ ‘िे व्यंजकत्व म्िर्जे काय प्रकार आिे?’– (येथपासून पुढे) 
आके्षपकाचे मत (लरे्गच) सारं्गण्यात येर्ार आिे. ‘पूवीच’ म्िर्जे पशिल्या उद द्योतात ‘अभाववादा’ चे खंडन 
करतेवळेी.⁴ आशर् म्िर्नूच व्यंग्याथाची शसशद्ध िी व्यजंकाच्या शसद्धीवर अवलंबनू नािी. तसे असते, तर 
अन्योन्याश्रय या दोर्षाची िकंा ाेरे् ितय झाले असते. उलट शनरशनराळ्या प्रमार्ानंी व्यगं्याथाची शसशद्ध 
केली असल्यामुळे (व्यंग्याथाची शसशद्ध व्यंजकाच्या शसद्धीवर अवलंबनू नािी). म्िर्ूनच वृशत्तकार 
“व्यंजकाची शसशद्ध िी आपोआप” इ. शवधान कशरतात. “पर् त्या अथाला”– तो दुसरा अथण अन्स्तत्वात 
असेना का, पर् त्याला तुम्िी जर (केवळ आपल्या इच्छेने) “व्यंग्य” असे नाव शदले असेल, तर त्याला 
“वाच्य” असेिी नाव काय म्िर्ून देत नािी? लकवा तुम्िी ज्याला “वाच्य” म्िर्ता, त्याला “व्यंग्य” असे 
नाव का देत नािी.? कारर् उच्चारलेल्या िद दावरून जो त्या िद दाचा अथण म्िर्ून ध्यानात येतो तो त्या 
िद दाचा वाच्याथण िोय. आशर् जो त्या (वाच्य) अथांचा बोध करून देतो, तो त्या अथाचा वाचक िोय. कारर् 
िद दाच्या अशभधेचे पयणवसान ज्या अथात िोते, त्या अथाचाच तो िद द वाचक असतो असे म्िर्रे्⁵ योग्य 
िोईल. आशर् त्या अशभधेचे पयणवसान प्रधान असलेल्या त्या (म्िर्जे तुम्िी ज्याला व्यंग्य म्िर्ता, त्या) 
अथातच िोत असते, म्िर्ून तुम्िी ध्वनीचा जो (रसाशद िा) प्रकार सवणश्रेष्ठ म्िर्ून वर्मर्ला,⁶ तोच 
अशभधाव्यापाराने ज्ञात िोतो असे मानरे् योग्य िोईल. तेच वृशत्तकार “आशर् ज्या शठकार्ी” इ िद दानंी 
सारं्गतात. ‘तो प्रधान अथण प्रकट करर्ाऱ्या’– त्या म्िर्जे तुम्िाला व्यंग्य म्िर्ून अशभपे्रत असलेल्या अथाचा 
प्रत्यय जे वातय िमखास⁷ ाडवते, त्या वातयाचा. ‘केवळ साधनच’– (भाट्ट, प्राभाकर व वैयाकरर् या) 
शताानंािी लार्गू पडर्ाऱ्या या (म्िर्जे ‘केवळ साधनच’ या) िद दप्रयोर्गाने वृशत्तकार भाट्ट, प्राभाकर व 
वैयाकरर् या शतााचंीिी मते ‘पूवणपक्ष’ म्िर्ून सुचशवतात. कारर् भाट्टाचं्या मतानुसार– 

 
वातयाच्या अथाचे ज्ञान िोण्यासाठी िद दाचंा जो व्यापार ाडून येतो, त्याच्या बाबतीत िद दानंी प्रथम 

आपापल्या अथांचा बोध करून देरे् िी अत्यंत आवशयक र्गोष्ट आिे.⁹ जसे अन्न शिजशवताना लाकडानंी पेट 
ाेरे् िी एक आवशयक र्गोष्ट असते, तसे.¹⁰ 

 
अिा प्रकारे उच्चारलेल्या िद दापंासून ज्ञात िोर्ाऱ्या अथाकडून मुख्य म्िर्नू ज्या (एकमुखी) 

अथाचा बोध करून शदला जातो, तोच वातयाचा अथण िोय, आशर् तोच िद दाचंा वाच्य अथण िोय.¹¹ प्राभाकर 
मीमासंकाचं्या मताप्रमारे्िी िवेटी वातयाचे कायण म्िर्ून जो वातयाथण प्रतीत िोतो, त्याचा बोध करून देर्ारे 
कारर् लाबं लाबं पसरत जार्ारा अशभधाव्यापार िे िोय. व सुट्या िद दाचें अथण िी त्या सपूंर्ण वातयाथाच्या 
बोधाची खरीखुरी शनशमते्त िोत. पर् वैयाकरर्ाचं्या मते िद दाचें (वाच्य) अथण िी वातयाथाच्या बोधााी खरी 
काररे् नव्िेत.¹² िाच वैयाकरर् व प्राभाकर मीमासंक याचं्या मतातंील फरक िोय. आशर् या शवर्षयाचा 
शनर्णय आम्िी पशिल्या उद द्योतातच सशवस्तर शववरर् करून केलेला असल्याने त्याबाबत आम्िी पनुुः कािी 
सारं्गण्याचे पशरश्रम ाेतले नािीत पर् गं्रथाचा अथण तेवढा साशंर्गतला. तेव्िा िी शतन्िी मते पूवणपक्ष¹³ म्िर्नू 
समजावी. 

 



‘या बाबतीत’ म्िर्जे या ‘पूवणपक्षाच्या बाबतीत. आमचे म्िर्रे्’ म्िर्जे आमचा शसद्धातं (म्िर्जेच 
शसद्धातं्याचे म्िर्रे्). वाचकत्व आशर् र्गमकत्व या दोिोंमध्ये स्वरूपदृष्ट्या भेद आिे.¹⁴ आशर् एकामुळे 
(म्िर्जे वाचकत्वामुळे) स्वतुःच्या (सकेंतावर अवलंबून असलेल्या) अथाचा बोध िोतो. आशर् दुसऱ्यामुळे 
म्िर्जे व्यंजकत्वामुळे त्यािून शनराळया अथाचा बोध िोतो. असा त्यामंध्ये अनुक्रमे “शवर्षय” दृष्ट्या फरक 
आिे. “पर् काय िो, तो दुसरा अथण जर त्या िद दापासूनच समजत असेल तर त्याला तुम्िी ‘शनराळा अथण’ 
असे काय म्िर्ून म्िर्ता? आशर् तो दुसरा अथण त्या िद दापासून समजत नसेल, तर त्या अथाचा व त्या 
िद दाचा कािीिी सबंध नािी असे िोईल व मर्ग त्याला त्या िद दाचा शवर्षय (अथण) म्िर्ण्यात काय औशचत्य 
आिे?” अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतला “आशर् वाच्याथण व व्यंग्याथण याचें” इ. िद दानंी उत्तर देतात. 
“म्िटलेच नसते”– यातील ‘च’ ची (‘म्िटले या िद दाच्या जवळची) जार्गा बदलून तो िद द ‘नसते’ या 
िद दाला जोडावा म्िर्जे “म्िटले नसतेच” असा अथण करावा. ज्या अथी त्या दुसऱ्या अथाचा िद दािी प्रत्यक्ष 
(म्िर्जे शनकटचा) संबधं नािी, त्या अथी व त्याला ‘शनराळा अथण’ म्िर्रे् िे योग्यच आिे. अिा तऱ्िेने 
वाचकत्व व व्यजंकत्व याचं्या शवर्षयातंील (म्िर्जे वाच्याथण व व्यंग्याथण यामंधील) भेद वृशत्तकारानंी स्पष्ट 
केला. 

 
िीपा 
 
१) िाकंरभाष्यामध्ये या ‘अन्योन्यसशं्रय’ लकवा ‘इतरेतराश्रय’ दोर्षाच्या संदभात ‘कुण्डबदरन्याया’चा उल्लेख 
केला आिे. ‘कुण्ड कोठे आिे?’ असे एकाने शवचारले असता ‘बोरीच्या झाडाजवळ’ असे दुसऱ्याने उत्तर 
शदले. ‘आशर् बोरीचे झाड कोठे आिे?’ असे शवचारता ‘कुण्डाजवळ’ असे उत्तर शमळाले. यामुळे कुण्ड व 
बदर याचं्या स्थानाशवर्षयी नक्की कािीच बोध िोऊ िकत नािी. दोिोंपकैी एकतरी कोठे आिे िे नक्की मािीत 
असले, तरच दुसरे त्याच्याजवळ आिे असे म्िर्रे् ठीक आिे. पर् दोिोंपकैी कोर्तेच कोठे आिे याचा पत्ता 
नसताना पशिले दुसऱ्याजवळ व दुसरे पशिल्याजवळ आिे असे म्िटल्याने त्या दोनपैकी एकाचीिी शसशद्ध 
िोत नािी. अिा रीतीने एकाची शसशद्ध दुसऱ्यावरच अवलंबून व दुसऱ्याची पशिल्यावरच अवलंबून अिी 
पशरन्स्थशत असरे् याला ‘अन्योन्यसशं्रय’ दोर्ष म्िर्तात. 
 
२) म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य प्रकाराचं्या पदप्रकाि व वातयप्रकाि प्रकाराचंी उदािररे्’” वर. 
 
३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील टीप १४ वी व 
त्यापुढील टीप ५३ वी यामधील अशभशितान्वयवादी व अन्न्वताशभधानवादी याचंी मते. काव्यप्रकाि उल्लास ५ 
िी पािा. 
 
४) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीबद्दलच्या आनंदवधणनकाली मतभेदाचंा शनदेि’ ते ‘सारािं, 
व्यंग्याथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ वरे्गळा’”. 
 
५) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) 
स्वरूपभेद’” वरील यत्परिः शब्दिः स शब्दाथगिः िे वातय व दिरुपक ४–३७ या श्लोकावरील ‘अवलोक’ 
नामक टीकेमध्ये ‘धशनका’ने उद धृत केलेले त्याचे स्वतुःचेच पुढील श्लोक :– 
 



तात्पयानवतरेकाि व्य्जककत्वस्य न ध्ववनिः । 
एतावत्येव ववश्रास्न्तस्तात्पयगस्येवत तककृतम् । 
यावत्कायगप्रसावरत्वात् तात्पयं न तुलाधृतम्   

 
(व्यंग्याथण िा तात्पयाथािून शनराळा नसल्यामुळे त्याला म्िर्जे व्यंग्याथाला तात्पयािून वरे्गळे अन्स्तत्व 
नािी. वातयाचंा तात्पयाथण एका शवशिष्ट शठकार्ीच सपंतो िे कोर्ी ठरवले आिे? वातय ऐकल्यावर शजतके 
अथण ध्यानात येतात, त्या सवांचा तात्पयातच समाविे िोतो. म्िर्ून तात्पयाच्या व्याप्तीला मयादा नािी.) 
 
६) िे प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय’” वरील 
वृत्तीमधील िवेटच्या ‘कारर् रस, भाव’… इ. वातयाला अनुलक्षून आिे. 
 
७) ‘िमखास ाडशवते’ असे म्िर्ण्याचे कारर् तो अथण प्रकट केल्याशिवाय त्या वातयाच्या शठकार्ी कोर्तेिी 
सौंदयण असल्याचे प्रत्ययास येर्ार नािी. 
 
८) भाट्ट म्िर्जे कुमाशरल भट्टाचे अनुयायी व प्राभाकर म्िर्जे प्रभाकर रु्गरूचे अनुयायी. 
 
९) म्िर्जे िद द श्रवर् आशर् वातयाथणज्ञान याचं्या मध्ये िद दानंी आपापले अथण प्रकट कररे् िा एक आवशयक 
टप्पा आिे. 
 
१०) र्गजेंद्रर्गडकराचं्या मते िा श्लोक श्लोकवार्मतकाच्या वातयाशधकरर्ातील ३४३ वा श्लोक आिे. 
काव्यप्रकाि (मंुबई, १९३९), पृ. २१३. 
 
११) म्िर्जे भाट्टमतानुसार वातयातील सुट्या िद दाचें अथण िे संपूर्ण वातयाच्या अथाच्या ज्ञानाचे साधन 
असून तथाकशथत व्यंग्याथण िािी वातयाचा अशंतम अथण असल्याने त्याचे ज्ञान वातयातील सुट्या िद दामुंळे व 
त्याचं्या अशभधावृत्तीनेच िोते. म्िर्ून व्यंग्य अथण िािी वाच्य अथणच िोय व अशभधावृत्तीिून वरे्गळी व्यंजनावृशत्त 
मानण्याचे कारर् नािी. 
 
१२) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचा ंपशिला वर्गण’” वरील टीप १७ व “उद द्योत – १ ‘दीाण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील टीप ७१. म्िर्जे िद दाथण व वातयाथण यामंधील कायणकारर्संबधं 
प्राभाकर मीमासंक िे खरा माशनतात, तर वैयाकरर् तो सबंंध काल्पशनक माशनतात. 
 
१३) पूवणपक्ष म्िर्जे ध्वशनशसद्धाताचंा पूवणपक्ष. 
 
१४) कारर् (१) जेथे वाचकिन्तत नािी, तेथेिी व्यंजकिन्तत असू िकते. आशर् (२) एक (म्िर्जे 
वाचकत्व िे) संकेतावर अवलंबून असते व दुसरे ‘र्गमकत्व’ िे संकेतावर अवलंबनू नसते. 
 
 
 
 



ध्वन्यालोकिः 
 
रूपभेदोऽवप प्रवसद्ध एव । न वह यवैावभधानशस्क्तिः सैवावगमनशस्क्तिः । अवाचकस्यावप गीतशब्दादे 

रसावदलक्षिाथावगमदशगनात् । अशब्दस्यावप चेष्टादेरथगववशेषप्रकाशनप्रवसदे्धिः । तथावह– 
‘व्रीडायोगान्नतवदनया’ इत्यावदश्लोके चेष्टाववशेषिः सुकववनाथगप्रकाशनहेतुिः प्रदर्तशत एव । 
तस्मावद्भन्नववषयत्वावद्भन्नरूपत्वाि स्वाथावभधावयत्वमथान्तरावगमहेतुत्वं च शब्दस्य यत्तयोिः स्पष्ट एव भेदिः । 
ववशेषशे्चन्न तहीदानीमवगमनीयस्यावभधेयसामथ्यावक्षप्तस्याथान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदे्यता । 
शब्दव्यापारगोचरत्वं तु तस्यास्मावभवरष्ट्यत एव, तत्त ु व्यङ्ग्यत्वेनैव, न वाच्यत्वेन । 
प्रवसद्धावभधानान्तरसम्बन्धयो्यत्वेन च तस्याथान्तरस्य प्रतीतेिः शब्दान्तरेि स्वाथावभधावयना 
यविषयीकरिं ति प्रकाशनोस्क्तरेव युक्ता । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् त्या व्यापाराचंी स्वरूपेिी वरे्गवरे्गळी आिेत, िी र्गोष्ट अर्गदी उाडच आिे. कारर् वाच्याथण 

प्रकट करण्याची जी िन्तत, तीच कािी व्यगं्याथाचा बोध करून देर्ारी िन्तत नव्िे. कारर् ‘वाचक’ 
नसलेले म्िर्जे वाच्याथण प्रकट करू न िकर्ारे जे र्गाण्याचे सूर वर्गैरे, त्यापंासून रसाशद स्वरूपाच्या 
अथाची प्रतीशत झालेली शदसते. (इतकेच नव्िे, तर) ज्यानंा िद दाचे देखील स्वरूप नािी, ते (िारीशरक) 
िावभाव वर्गैरेसुद्धा शवशिष्ट अथण (म्िर्जे व्यंग्याथण) प्रकट करू िकतात, िे सवांच्या पशरचयाचे आिे. 
उदा.– ‘वडील मार्से जवळ िोती म्िर्ून शतने लजे्जने आपले मुख खाली केले िोते’… इ.¹ श्लोकात. ते पद्य 
रचर्ाऱ्या कशववराने दाखवनू शदलेच आिे की, शवशिष्ट िालचालीदेखील (शवशिष्ट) अथण सुचवायला 
कारर्ीभतू िोतात.² म्िर्ून िद दाच्या शठकार्चा स्वतुःचा (प्रशसद्ध) अथण प्रकट करण्याचा व्यापार आशर् 
त्यािून दुसरा अथण ज्ञात करून देण्याचा व्यापार या दोन व्यापारांचे शवर्षय (म्िर्जे अथण) आशर् स्वरूपेिी 
वरे्गवरे्गळी असल्यामुळे िे दोन व्यापारिी शभन्न आिेत, िे स्पष्टच आिे. आशर् त्या दोन व्यापारामंध्ये जर 
वरे्गळेपर् असले, तर मर्ग आता सूशचत केल्या जार्ाऱ्या आशर् वाच्याथाच्या सामर्थयाने प्रकट िोर्ाऱ्या 
दुसऱ्या अथाला ‘वाच्य’ िे नाव देरे् योग्य िोर्ार नािी. मात्र तो दुसरा अथणिी िद दाच्या (व्यंजनारूपी) 
व्यापाराने ज्ञात िोर्ारा आिे, िे आम्िालािी इष्टच आिे. पर् तो ‘व्यंग्य’ म्िर्ून; ‘वाच्य’ म्िर्ून नािी. त्या 
दुसऱ्या (म्िर्जे व्यंग्य) अथाचे वाचक म्िर्ून प्रशसद्ध असलेले िद दच वापररे् योग्य आिे, िे (वतत्याला) 
मािीत असताना ज्यावळेी तो दुसरा अथण, त्याचे वाचक िद द न वापरता, ज्याचंा वाच्याथण शनराळा आिे अिा 
िद दाचं्या िारे (वतत्याकडून) प्रकट केला जातो, त्यावळेी या प्रकटीकरर्ाला ‘प्रकािन’ म्िर्रे्च योग्य 
िोईल (‘अशभधान’ म्िर्रे् नव्िे.)³ 

 
लोचनम् 

 
ननु वभने्नऽवप ववषये अक्षशब्दादेबंिथगस्य एक एवावभधालक्षिो व्यापार इत्याशङ्गक्य 

रूपभेदमुपपादयवत–रूपभेदोऽपीवत । प्रवसवद्धमेव दशगयवत– न हीवत । ववप्रवतपनं्न प्रवत हेतुमाह– 
अवाचकस्यापीवत । यदेव वाचकत्वं तदेव गमकत्वं यवद स्यादवाचकस्य गमकत्वमवप न स्यात्, गमकत्वे नैव 
वाचकत्वमवप न स्यात् । न चैतदुभयमवप । गीतशब्दे शब्दव्यवतवरक्ते चाधोवक्ित्वकुचकम्पनबाष्ट्पावशेादौ 
तस्यावाचकस्याप्यवगमकावरत्वदशगनादवगमकावरिोऽप्यवाचकत्वेन प्रवसद्धत्वावदवत तात्पयगम् । 

 



एतदुपसंहरवत– तस्मावद्भने्नवत । न तहीवत । वाच्यत्वं ह्यवभधाव्यापारववषयता न तु व्यापारमाि 
ववषयता, तथात्वे तु वसद्धसाधनवमत्येतदाह– शब्दव्यापारेवत । 

 
ननु गीतादौ मा भूिाचकत्ववमह त्वथान्तरेऽवप शब्दस्य वाचकत्वमेबोच्यते, तक वह तिाचकत्व ं

सङ्कोच्यत इत्याशङ्गक्याह– प्रवसदे्धवत । शब्दान्तरेि तस्याथान्तरस्य यविषयीकरिं ति प्रकाशनोस्क्तरेव 
युक्ता न वाचकत्वोस्क्तिः शब्दस्य, नावप वाचयतोस्क्तरथगस्य ति युक्ता । वाचकत्वं वह समयवशादव्यवधानेन 
प्रवतपादकत्व,ं यथा तस्यवै शब्दस्य स्वाथे, तदाह– स्वाथावभधावयनेवत । वाच्यत्वं वह समयबलेन 
वनव्यगवधानं प्रवतपाद्यत्वं यथा तस्यवैाथगस्य शब्दान्तरं प्रवत, तदाह– प्रवसदे्धवत । प्रवसदे्धन 
वाचकतयावभधानान्तरेि यिः सम्बन्धो वाच्यत्वं तदेव ति वा यद्यो्यत्वं तेनोपलवक्षतस्य । न चैवंववधं 
वाचकत्वमथग प्रवत शब्दस्येहास्स्त, नावप तं शब्दं प्रवत तस्याथगस्योक्तरूपं वाच्यत्वम् । ‘यवद नास्स्त तर्तह कथं 
तस्य ववषयीकरिमुक्तम्’ इत्याशङ्गक्याह– प्रतीतेवरवत । अथ च प्रतीयते सोऽथो न च 
वाच्यवाचकव्यापारेिेवत ववलक्षि एवासौ व्यापार इवत यावत् । 

 
लोचन 

 
“पर् काय िो, ‘अक्ष’ वर्गैरे िद दाचेिी (कोिात) वरे्गवरे्गळे अथण आिेत,⁴ पर् ते अथण प्रकट 

करण्याच्या बाबतीत त्याचंा एकच, ‘अशमधा’ या स्वरूपाचा व्यापार माशनला जातो” अिी िकंा कल्पून 
वृशत्तकार शतचे समाधान करण्यासाठी त्या दोन व्यापारांची स्वरूपे किी शभन्न आिेत, िे ‘आशर् त्या 
व्यापाराचंी स्वरूपेिी’ इ. िद दानंी पटवनू देतात. िी र्गोष्ट अर्गदी उाड आिे, िे वृशत्तकार ‘कारि वाच्याथग’ 
इ. िद दानंी प्रकट कशरतात. इतके सारं्गूनिी प्रशतपक्षी जर ‘वाचकत्व व र्गमकत्व एकच िोत’ याच मताला 
शचकटून राशिला, तर त्याची खात्री पटशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘कारर् वाचक नसलेले’ इ. िद दानंी आपल्या 
मताचे समथणन कशरतात. वाचकत्व िेच जर र्गमकत्व (म्िर्जे व्यजंकत्व) असते, तर जे वाचक नािी,⁵ ते 
र्गमकिी (म्िर्जे व्यंजकिी) असर्ार नािी आशर् जे र्गमक (म्िर्जे व्यंजक) आिे त्याच्या शठकार्ी 
वाचकत्विी नािी असे िोर्ार नािी (म्िर्जे वाचकत्व असर्ारच). पर् िे दोन्िी शनष्कर्षण बरोबर नािीत, 
कारर् र्गाण्याचे सूर वर्गैरेंमध्ये, तसेच जे (िद द म्िर्जे) आवाज या स्वरूपाचेिी नािीत, त्यामंध्ये म्िर्जे 
लजे्जने मान खाली ाालरे्,⁶ ऊर वरखाली िोरे्, अश्रूंचा आवरे्ग येरे् वर्गैरे (शक्रया)ं– मध्ये वाचकत्व 
नसूनसुद्धा र्गमकत्व असल्याचे आढळते. तसेच र्गमक (म्िर्जे व्यजंक) असलेल्या शक्रयासुद्धा वाचक 
नसल्याचे लोकप्रशसद्ध आिे, िे तात्पयण. आता या शवर्षयाचा समारोप वृशत्तकार ‘म्िर्ून िद दाच्या शठकार्चा’ 
इ. िद दानंी कशरतात. ‘तर मर्ग… िोर्ार नािी’– कारर् वाच्य असरे् याचा अथण अशमधा या शवशिष्ट व्यापाराने 
प्रकट िोरे् िा िोय, कोर्त्यािी व्यापाराने प्रकट िोरे् िा नव्िे. तसे (म्िर्जे वाच्य असरे् म्िर्जे 
कोर्त्यािी व्यापाराने प्रकट िोरे् असे) जर तुमचे मत असेल, तर तुम्िी आम्िाला इष्ट असलेलेच मत मान्य 
करीत आिात असे िोईल, िे वृशत्तकार ‘िद दाच्या (व्यजंना) व्यापाराने ज्ञात िोर्ारा आिे’ इ. िद दानंी 
सारं्गतात. 

 
‘पर् काय िो, र्गाण्याचे सूर वर्गैरेंमध्ये⁷ वाचकत्व नसेना का! पर् येथे म्िर्जे काव्यामध्ये जेव्िा 

एखादा िद द आपल्या प्रशसद्ध अथािून शनराळा अथण प्रकट कशरतो, तेव्िा त्या दुसऱ्या अथाच्या बाबतीतिी 
िद दाच्या शठकार्ी वाचकत्व िाच धमण असतो असे आमचे⁸ म्िर्रे् आिे. ते (दोन्िी अथण प्रकट करर्ारे) 
वाचकत्व⁹ तुम्िी पशिल्या अथापुरतेच मयाशदत का कशरता?’ अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘तर… 
म्िर्ून प्रशसद्ध असलेले’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. तो दुसरा अथण त्याच्या वाचक िद दाखेरीज शनराळ्या 



िद दाने प्रकट कररे् याला ‘प्रकािन’ म्िर्रे्च योग्य, त्या शनराळ्या िद दाला त्या अथाचा वाचक म्िर्रे् 
योग्य नािी, आशर् त्या दुसऱ्या अथाला वाच्य अथण म्िर्रे्िी उशचत नािी. कारर् वाचकत्व म्िर्जे 
संकेताच्या सामर्थयाने ताबडतोब¹⁰ अथण प्रकट कररे्. जसे त्याच िद दाचे¹¹ स्वतुःच्या प्रशसद्ध अथाच्या 
बाबतीत वाचकत्व असते. िाच आिय वृशत्तकार ‘ज्याचंा वाच्याथण शनराळा आिे अिा िद दाचं्या िारे’ इ. 
वातयाने सारं्गतात. ‘वाच्य’ असरे् म्िर्जे संकेताच्या सामर्थयाने ताबडतोब प्रकट केले जारे्, जसे तोच 
अथण¹² शवशिष्ट िद दानंी¹³ वाच्य झालेला असतो, िे वृशत्तकार ‘वाचक म्िर्नू प्रशसद्ध असलेले’ इ. िद दानंी 
सारं्गतात. ‘प्रशसद्धािी’ म्िर्जे वाचक म्िर्ून प्रशसद्ध असलेल्या दुसऱ्या िद दािी जो संबंध म्िर्जे वाच्यत्व, 
तेच जे योग्यत्व लकवा त्याच्या बाबतीतले¹⁴ जे योग्यत्व, त्या योग्यत्वाने शवशिष्ट¹⁵ लकवा युतत असलेल्या त्या 
दुसऱ्या अथाची प्रतीशत िोत आिे असे वतत्याला मािीत असताना. आशर् येथे¹⁶ या अथाच्या बाबतीत 
िद दाचं्या शठकार्ी¹⁷ वर साशंर्गतलेल्या प्रकारचे वाचकत्व असत नािी, लकवा त्या (म्िर्ज, ‘र्गंर्गा’ या) 
िद दाच्या बाबतीत त्या (म्िर्जे थंडपर्ा, पाशवत्र्य या) अथाचे शठकार्ी वर साशंर्गतल्याप्रकारचे ‘वाच्यत्व’ 
असत नािी. ‘(पर् काय िो,) जर (थंडपर्ा, पाशवत्र्य) िा (र्गंर्गा िद दाचा) वाच्याथण नसेल, तर तो (म्िर्जे 
थंडपर्ा इ.) अथण त्या िद दाकडून प्रकट िोतो असे वृत्तीमध्ये कसे म्िटले?’ अिी िकंा कल्पून शतला 
वृशत्तकार ‘त्या दुसऱ्या अथाची प्रतीशत’ इ. वातयाने उत्तर देतात. आशर् तो (म्िर्जे थंडपर्ा, पाशवत्र्य िा) 
अथण (र्गंर्गा या िद दाच्या िारे सहृदयानंा) प्रतीत तर िोतो, पर् वाच्य–वाचक व्यापाराने (म्िर्जे अशभधेने) 
प्रतीत िोत नािी असे असल्यामुळे तो व्यापार अशभधेिून शनराळाच आिे, असा आिय. 

 
िीपा 
 
१) पािा, िाच उद द्योत, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘त्याच प्रकारच्या ध्वनीला वद व पदाचा अंििी प्रकट 
करू िकतात याची उदािररे्’”. 
 
२) पूवी िे ‘वडील मार्से जवळ िोती’… इ. उदािरर् ‘शत्रभार्ग’ (कटाक्ष, एक तृतीयािं भार्ग) या 
पदावयवाचे व्यजंकत्व दाखशवण्यासाठी शदले िोते. पर् त्या श्लोकामधील नाशयकेच्या शवशिष्ट 
िालचालीसुद्धा प्रवासशवप्रलंभाच्या पशरन्स्थतीमधील भावनाचं्या सूचक आिेत, असेिी आता साशंर्गतले जात 
आिे. 
 
३) िा मुद्दा स्पष्ट िोण्यासाठी ‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा आिे’ िे उदािरर् ाेऊ. कमालीचा थंडपर्ा, पाशवत्र्य इ. 
अथण ‘र्गंर्गा’ या िद दामुळे जेव्िा प्रतीत िोतो, तेव्िा त्या अथाचे वाचक िद द म्िर्जे ‘कमालीचा थंडपर्ा व 
पाशवत्र्य’ िेच िोत. ते िद द वापरून जर त्या अथाची प्रतीशत ाडशवली असती, तर ती वाचकत्वाने म्िर्जे 
अशभधेने झाली असे म्िर्रे् योग्य झाले असते. पर् ‘कमालीचा थंडपर्ा, पाशवत्र्य’ वर्गैरे िद द न वापरता 
‘शवशिष्ट जलप्रवाि’ िा वाच्याथण असलेला ‘र्गंर्गा’ िद द वापरून त्या िारे ‘कमालीचा थंडपर्ा’ वर्गैरे अथाची 
प्रतीशत करून शदली जात असल्यामुळे ती व्यंग्यत्वाने िोते असेच म्िर्रे् योग्य आिे, वाच्यत्वाने िोते असे 
म्िर्रे् बरोबर नािी. 
 
४) अक्ष या िद दाचे कोिात (१) इंशद्रय (२) द्यतूक्रीडेतील फासा आशर् (३) र्गाडीचा आस असे अनेक अथण 
शदले आिेत. 
 



५) वाचकत्व व र्गमकत्व िे पूवणपक्षाच्या म्िर्ण्याप्रमारे् एकच म्िर्जे समव्यान्प्तक आिेत असे माशनल्यास 
चार शनष्कर्षण शनाू िकतील :– (१) जेथे वाचकत्व आिे तेथे र्गमकत्व आिे (२) जेथे वाचकत्व नािी तेथे 
र्गमकत्व नािी (३) जेथे र्गमकत्व आिे तेथे वाचकत्व आिे (४) जेथे र्गमकत्व नािी तेथे वाचकत्व नािी. या 
चार शनष्कर्षांपकैी २ व ४ याचंाच अशभनव रु्गप्तानंी येथे शनदेि केला आिे. 
 
६) या शक्रयाचंा संबधं शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘त्याच प्रकारच्या ध्वनीला वद व पदाचा अंििी प्रकट 
करू िकतात याची उदािररे्’”वरील ‘वडील मार्से जवळ िोती, म्िर्ून’… इ. श्लोकािी आिे. 
 
७) वर्गैरेंमध्ये म्िर्जे िद दस्वरूपी नसलेल्या िावभावामंध्ये. 
 
८) आमचे म्िर्जे मीमासंक वर्गैरेंचे. 
 
९) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अन्न्वताशभधानवाद’” वरील ‘आशर् अन्न्वताशभधानवादी’ इ. मजकूर. 
 
१०) अव्यवधानेन या िद दाच्या ‘ताबडतोब’ या अथासाठी पािा, काव्यप्रकाि २–७ मधील साक्षात्सकेंवततम् 
िा िद दप्रयोर्ग. 
 
११) उदा. र्गंर्गा’ िा िद द स्वतुःच्या “शवशिष्ट जलप्रवाि” या अथाचा वाचक आिे लकवा ितै्य व पावनत्व िे 
िद द अनुक्रमे थंडपर्ा व पाशवत्र्य या अथांचे वाचक आिेत. 
 
१२) म्िर्जे थंडपर्ा व पाशवत्र्य िे अथण लकवा शवशिष्ट जलप्रवाि िा अथण. 
 
१३) म्िर्जे ितै्य, पावनत्व या िद दानंी लकवा र्गंर्गा या िद दाने. 
 
१४) म्िर्जे ‘थंडपर्ा, पाशवत्र्य’ या अथाच्या बाबतीतले. 
 
१५) उदा. थंडपर्ा, पाशवत्र्य िा दुसरा अथण ितै्य, पावनत्व या दुसऱ्या िद दािंी संबधं असण्यास योग्य आिे 
अिी प्रतीशत िोत असल्यामुळे. अशभनवरु्गप्तानंी यो्यत्वेन िी उपलक्षिे तृतीया ाेऊन यो्यत्वेन 
उपलवक्षतस्य अथान्तरस्य प्रतीवतिः असा केला आिे. 
 
१६) म्िर्जे ‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा आिे’ या उदािरर्ात. 
 
१७) म्िर्जे ‘र्गंर्गा’ या िद दाच्या शठकार्ी. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
न च पदाथगवाक्याथगन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोिः । यतिः पदाथगप्रतीवतरसत्यवैेवत कैवश्चवििवद्भरास्स्थतम् । 

यरैप्यसत्यत्वमस्या ना्युपेयते तैवाक्याथगपदाथगयोघगितदुपादानकारिन्यायोऽ्युपगन्तव्यिः । यथावह घिे 
वनष्ट्पने्न तदुपादानकारिानां न पृथगुपलम्भस्तथैव वाक्ये तदथे वा प्रतीते पदतदथानाम् । तेषा ं तदा 



ववभक्ततयोपलम्भे वाक्याथगबुवद्धरेव दूरीभवते् । न त्वेष वाच्यव्यङ्ग्ययोन्यायिः, न वह व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने 
वाच्यबुवद्धदूगरीभववत, वाच्यावभासाववनाभावेन तस्य प्रकाशनात् । तस्माद्धिप्रदीपन्यायस्तयोिः, यथैव वह 
प्रदीपिारेि घिप्रतीतावुत्पन्नाया ं न प्रदीपप्रकाशो वनवतगते तिद्व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यावभासिः । यत्त ु
प्रथमोद्द्योते ‘यथा पदाथगिारेि’ इत्यादु्यक्तं तदुपायमािात् साम्यवववक्षया । 

 
नन्वेवं युगपदथगिययोवगत्व ं वाक्यस्य प्राप्तं तद्भाव े च तस्य वाक्यतैव ववघिते, तस्या 

ऐकाथ्यगलक्षित्वात् । नैष दोषिः, गुिप्रधानभावने तयोव्यगवस्थानात् । व्यङ्ग्यस्य वह क्ववचत्प्राधान्य ं
वाच्यस्योपसजगनभाविः, क्ववचिाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुिभाविः । ति व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्ववनवरत्युक्तमेव । 
वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं वनदेक्ष्यते । तस्मात् स्स्थतमेतत् –व्यङ्ग्यपरत्वेऽवप काव्यस्य न 
व्यङ्ग्यस्यावभधेयत्वम्, अवप तु व्यङ्ग्यत्वमेव । 

 
वकञ्च व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनावववक्षाया ं वाच्यत्वं तावद्भववद्भना्युपगन्तव्यमतत्परत्वाच्छब्दस्य । 

तदस्स्त तावद्व्यङ्ग्यिः शब्दाना ं कवश्चविषय इवत । यिावप तस्य प्राधान्य ं तिावप वकवमवत तस्य 
स्वरूपमपह् नूयते । एवं ताविाचकत्वादन्यदेव व्य्जककत्वम्िः इतश्च वाचकत्वाद व्य्जककत्वस्यान्यत्वं 
यिाचकत्वं शब्दैकाश्रयवमतरत्त ुशब्दाश्रयमथाश्रय ंच शब्दाथगयोिगयोरवप व्य्जककत्वस्य प्रवतपावदतत्वात् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् पदाचं्या अथांचा बोध व वातयाच्या अथाचा बोध यामंधील संबधं िा वस्तुतुः वाच्याथण व 

व्यंग्याथण याचं्यामध्ये असर्ाऱ्या सबंंधासारखा नािी. कारर् पदाचं्या अथाची प्रतीशत िी खरी नव्िे, शमर्थयाच 
आिे असे कािी शविानाचें¹ म्िर्रे् आिे. आशर् जे (शविान) िी प्रतीशत खोटी मानीत नािीत², त्यानंी 
वातयाचा अथण आशर् त्यातंील पदाचें अथण यामंधला संबधं ाट आशर् त्याचे उपादानकारर् (म्िर्जे माती) 
यामंधील संबधंासारखा माशनला पाशिजे. कारर् ज्याप्रमारे् ाट उत्पन्न झाल्यावर त्याची उपादान काररे् 
(मातीचे कर्) ाटािून वरे्गळी असल्याचे जार्वत नािी, त्याप्रमारे् वातय म्िर्ा लकवा त्याचा अथण म्िर्ा, 
कळल्यानंतर पदे व त्याचें अथण िी वरे्गळेपर्ाने जार्वत नािीत्. आशर् त्यावळेी म्िर्जे वातयाथाचे ज्ञान 
झाल्यावर त्याचें म्िर्जे पदाथाचे वरे्गळेपर्ाने ज्ञान झाले, तर वातयाथाची जार्ीवच लुप्त िोईल! पर् असे 
कािी वाच्याथण आशर् व्यंग्याथण याचं्या बाबतीत िोत नािी. कारर् व्यंग्याथण प्रतीत िोत असताना वाच्याथाचे 
ज्ञान कािी लुप्त िोत नािी, तर व्यंग्याथाचे भान िे वाच्याथाच्या भानासिच िोत असते. म्िर्ून व्यंग्याथण व 
वाच्याथण यामंध्ये ाट आशर् शदवा यासंारखा सबंंध असतो, कारर् ज्याप्रमारे् शदव्यामुळे ाटाचे दिणन 
झाल्यावर शदव्याचा प्रकाि शनवृत्त िोत नािी, त्याप्रमारे् व्यंग्याथाचा प्रत्यय आल्यावर वाच्याथाचे भान दूर 
िोत नािी. मात्र पशिल्या उद द्योतामध्ये ‘ज्याप्रमारे् वातयातील पदाचंा अथण प्रथम’… वर्गैरे³ म्िटले, ते केवळ 
दोिोंमध्ये एक दुसऱ्याचा उपाय असरे् िे साम्य आिे इतकेच सारं्गण्याच्या इच्छेने म्िटले.⁴ 

 
(िकंा)– ‘पर् काय िो, (तुम्िी म्िर्ता)’ तसे असले (म्िर्जे व्यंग्याथाचे ज्ञान झाल्यावर 

वाच्याथाचे भानिी त्याच्याबरोबर िोतच रािाते, असे असले), तर एक वातय (एकाच वळेी) दोन अथाचा 
बोध करून देते असा प्रसंर्ग येईल! आशर् तसे झाले म्िर्जे त्याचा ‘वातय’पर्ाच रािर्ार नािी, कारर् 
त्याचे (म्िर्जे वातयपर्ाचे) लक्षर् ‘(संपूर्ण वातयाने) एका अथाचे प्रशतपादन कररे्’ िे आिे.⁵’ 

 



(उत्तर)– त्यामुळे कािी शबाडत नािी, कारर् ते दोन अथण (म्िर्जे वाच्याथण व व्यंग्याथण) िे र्गौर् व 
मुख्य या संबधंाने शनर्गशडत झालेले असतात. कारर् कािी उदािरर्ात व्यंग्याथण प्रधान असतो व वाच्याथण 
त्याचा दुय्यम म्िर्ून असतो, तर कािी शठकार्ी वाच्याथण प्रधान असून व्यंग्याथाला र्गौर्पर्ा प्राप्त झालेला 
असतो. त्यापंैकी व्यंग्याथण प्रधान असेल तर ते ध्वनीचे उदािरर् िोय िे पूवी (उद द्योत १, काशरका १३ मध्ये) 
साशंर्गतलेच आिे. आशर् वाच्याथण प्रधान असल्यास तो काव्याचा दुसरा प्रकार असतो, िे पुढे (उद द्योत ३, 
काशरका ३४ मध्ये) साशंर्गतले जाईल. तेव्िा िे आता पके्क झाले की, एखाद्या काव्याचे पयणवसान जरी 
व्यंग्याथातच िोत असले, म्िर्जे त्या काव्यात व्यगं्याथण िा मुख्य असला, तरी व्यगं्याथण कधी वाच्य असू 
िकत नािी, तर तो व्यंग्यच असतो. 

 
आर्खी असे की, व्यंग्याथण ज्या शठकार्ी प्रधान म्िर्ून शववशक्षत नसेल, तेथे तर तुम्िी त्याला कािी 

वाच्य म्िर् ू िकर्ार नािी; कारर् िद द त्या शठकार्ी ‘तत्पर’ म्िर्जे व्यगं्याथाला मुख्यत्व देऊन प्रकट 
करण्यासाठी वापरलेले नसतात. तेव्िा (शनदान रु्गर्ीभतूव्यङ्गग्य काव्याचे बाबतीत तरी) िद दाला ‘व्यंग्य’ 
म्िर्ून कािीतरी अथण असतो, िे तर शनशित झाले. मर्ग जेथे तो व्यंग्याथण प्रधान असेल तेथेदेखील त्याचे 
स्वरूप नाकारण्याचा अट्टािास किाला कशरता? तेव्िा एकतर अिा रीतीने व्यंजकत्व िे वाचकत्वािून 
शनराळेच आिे. आशर् िे व्यजंकत्व वाचकत्वािून वरे्गळे असण्याचे आर्खी एक कारर् असे की, वाचकत्व िे 
केवळ िद दाच्याच शठकार्ी असते, तर व्यंजकत्व िे िद द व अथण या दोिोंच्यािी शठकार्ी असते, कारर् िद द 
व अथण िे दोन्िीिी व्यजंक असतात, िे (मारे्ग)⁶ प्रशतपादन केले आिे. 

 
लोचनम् 

 
नन्वेवं मा भूिाचकशस्क्तस्तथावप तात्पयगशस्क्तभगववष्ट्यतीत्याशङ्गक्याह– न चेवत । कैवश्चवदवत 

वैयाकरिैिः । यरैपीवत भट्टप्रभृवतवभिः । तमेव न्याय ं व्याचष्ट–े यथा हीवत । तदुपादानकारिानावमवत । 
समवावयकारिावन कपालावन अनयोक्त्या वनरूवपतावन । सौगतकावपवलकमते तु यद्यप्युपादातव्यघिकाले 
उपादानाना ं न सत्ता एकि क्षिक्षवयत्वेन परि वतरोभूतत्वेन तथावप पृथक्तया नास्त्युपलम्भ इतीयत्यशें 
दृष्टान्तिः । दूरीभवेवदवत । अथैकत्वस्याभावावदवत भाविः । 

 
एवं पदाथगवाक्याथगन्याय ं तात्पयगशस्क्तसाधकं प्रकृते ववषये वनरा कृत्यावभमता ं प्रकाशनशस्क्तं 

साधवयतंु तदुवचतं प्रदीपघिन्याय ं प्रकृते योजयन्नाह– तस्मावदवत । यतोऽसौ पदाथगवाक्याथगन्यायो नेह 
युक्तस्तस्मात् । प्रकृतं न्याय ंव्याकरिपूवगकं दाष्टास्न्तके योजयवत– यथैव हीवत । ननु पूवगमुक्तम्– 

 
यथा पदाथगिारेि वाक्याथगिः संप्रतीयते । 
वाच्याथगपूर्तवका तित्प्रवतपत्तस्य वस्तुनिः   
 
इवत, तत्कथं स एव न्याय इह यत्नेन वनराकृत इत्याशङ्गक्याहयवत्त्ववत । तवदवत । न तु सवगथा 

साम्येनेत्यथगिः । एववमवत । प्रदीपधिवदु्यगपदुभयावभासप्रकारेिेत्यथगिः । तस्या इवत वाक्यतायािः । 
ऐकाथ्यगलक्षिम् । अथैकत्वावद्ध वाक्यमेकवमत्युक्तम् । सकृत् श्रुतो वह शब्दो यिैव समयस्मृतत करोवत स 
चेदनेनैवावगवमतिः तविरम्य व्यापाराभावात् समयस्मरिाना ंबहूना ंयुगपदयोगात्कोऽथगभेदस्यावसरिः । पुनिः 
श्रुतस्तु स्मृतो वावप नासावववत भाविः । तयोवरवत वाच्यव्यङ्ग्ययोिः । तिेवत । उभयोिः प्रकारयोमगध्याद्यदा 
प्रथमिः प्रकार इत्यथगिः । प्रकारान्तरवमवत गुिीभूतव्यङ्ग्यसंवज्ञतम् । व्यङ्ग्यत्वमेवेवत प्रका्यत्वमेवेत्यथगिः । 



ननु यत्परिः शब्दिः स शब्दाथग इवत व्यङ्ग्यस्य प्राधान्ये वाच्यत्वमेव न्याय्यम् । तह्यगप्राधान्ये तक 
युक्तम्? व्यङ्ग्यत्ववमवत चेत्, वसद्धो निः पक्षिः, एतदाह– तक चेवत । ननु प्राधान्ये मा भूद 
व्यङ्ग्यत्ववमत्याशङ्गक्याह– यिापीवत । अथान्तरत्वं सम्बस्न्धसम्बस्न्धत्वमनुपयुक्तसमयत्ववमवत 
व्यङ्ग्यताया ंवनबन्धनं, ति प्राधान्येऽवप ववद्यत इवत स्वरूपमहेयमेवेवत भाविः । एतदुपसंहरवत– एववमवत । 
ववषयभेदेन स्वरूपभेदेन चेत्यथगिः । ताववदवत, वक्तव्यान्तरमासूियवत । तदेवाहइतशे्चवत । अनेन 
सामग्रीभेदात्कारिभेदोऽप्यस्तीवत दशगयवत । एति ववतत्य ध्ववनलक्षिे ‘यिाथगिः शब्दो वा’ इवत वाग्रहिं 
‘व्यङ् क्तिः’ इवत विवचनं च व्याचक्षािैरस्मावभिः प्रथमोद्योत एव दर्तशतवमवत पुननग ववस्तायगते । 

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो, वर दाखशवल्याप्रमारे् त्या दुसऱ्या (थंडपर्ा, पाशवत्र्य या) अथाचे ज्ञान करून 

देण्याचे काम (र्गंर्गा या िद दाची) वाचकिन्तत करीत नसली, तर न करू दे, पर् त्या दुसऱ्या अथाचा बोध 
तात्पयणिततीने⁷ िोईल की!’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘आशर् पदाचं्या अथाचा बोध’ इ. िद दानंी शतचे 
समाधान कशरतात. ‘कािी शविानाचें’ म्िर्जे वैयाकरर्ाचें. ‘आशर् जे (शविान)’ म्िर्जे कुमाशरलभट्ट 
वर्गैरे.⁸ त्याच (म्िर्जे ाट व त्याचे उपादानकारर् या) दृष्टान्ताचे शववरर् वृशत्तकार ‘कारर् ज्याप्रमारे्’ इ. 
िद दानंी कशरतात. ‘त्याची उपादान काररे्’– या िद दानंी ाटाची समवाशयकाररे्⁹ असलेल्या कपालाचंा¹⁰ 
(म्िर्जे मातीच्या कर्ाचंा) शनदेि केला आिे. पर् बुद्धाचे आशर् कशपलाचे अनुयायी (बौद्ध आशर् साखं्य) 
याचं्या मते कायण जो ाट, तो अन्स्तत्वात आल्यावर जरी उपादानकाररे् असलेले मृशत्तकाकर् त्यािून 
वरे्गळेपर्ाने अन्स्तत्वात नसतात– कारर् पशिल्या म्िर्जे बौद्धाचं्या मतानुसार उपादानकारर् िे क्षर्ात नष्ट 
िोर्ारे असते, आशर् दुसऱ्या म्िर्जे साखं्य मतानुसार ाट अन्स्तत्वात आल्यावर त्याची उपादानकाररे् 
अदृशय िोतात म्िर्जे शनराळेपर्ाने शदसत नािीत– तरीिी कायण (जो) ाट (तो) पािताना त्या 
उपादानकारर्ाचें ाटािून वरे्गळेपर्ाने भान िोत नािी. अिा रीतीने वरे्गळेपर्ाने भान न िोरे् एवढ्या, (त्या 
दोाानंा मान्य असलेल्या¹¹) बाबतीत (म्िर्जे उपादानकारर्ाचे शनराळेपर्ाने ज्ञान िोत नािी या बाबतीत) 
िा दृष्टान्त शदलेला आिे. ‘जार्ीवच लुप्त िोईल’– कारर् एका वातयातूत एकाच अथाचा बोध व्िावा या 
शनयमाला बाध येईल,¹² असा भावाथण. 

 
याप्रमारे् सुट्या पदाचें अथण व सवण वातयाचा अथण याचंा तात्पयणिततीला आधारभतू असलेला 

दृष्टान्त¹³ प्रस्तुत शवर्षयाला, म्िर्जे वाच्याथण व व्यगं्याथण या दोिोंमधील सबंंधाच्या बाबतीत, लार्गू िोत नािी 
असे दाखवनू आपल्याला इष्ट असलेल्या व्यजंनेची शसशद्ध करण्यासाठी अनुकूल असर्ारा शदवा व ाट याचंा 
दृष्टान्त प्रस्तुत शवर्षयाच्या बाबतीत लार्गू करण्याच्या इच्छेने वृशत्तकार ‘म्िर्ून व्यंग्याथण व वाच्याथण’ इ. शवधान 
कशरतात. ज्या अथी तो पदाचंा अथण व वातयाचा अथण याचंा दृष्टान्त प्रस्तुत शठकार्ी लार्गू पडत नािी, त्या 
अथी. प्रस्तुत असलेल्या शदवा व ाट याचं्या दृष्टान्ताचे शववरर् करून तो प्रस्तुत शवर्षयाला म्िर्जे वाच्याथण 
व व्यंग्याथण यामंधील सबंंधाला कसा योग्य आिे, िे ‘कारर् ज्याप्रमारे्’ इ. िद दानंी वृशत्तकार दाखशवतात. 

 
पर् काय िो, पूवी–¹⁴ 
 
‘ज्याप्रमारे् वातयातील पदाचें अथण प्रथम कळून मर्ग त्यािंारे वातयाचा अथण लक्षात येतो, त्याप्रमारे् 

त्या प्रतीयमान अथाचा बोधिी आधी (वातयाचा) वाच्याथण कळून मर्गच िोतो.’ 
 



असे म्िटले िोते. मर्ग त्याच (म्िर्जे पदाथण व वातयाथण याचं्या) दृष्टान्ताचे आता प्रयत्नपूवणक खंडन 
का केले? अिी िकंा कोर्ी ाेईल िे जार्ून वृशत्तकार ‘मात्र पशिल्या उद द्योतामध्ये’ इ. म्िर्तात. ‘ते’– तो 
पूवीचा दृष्टान्त वाच्याथण व व्यंग्याथण याचं्या सबंंधाला सवणस्वी जुळर्ारा आिे या कल्पनेमुळे काशरकावारानंी 
शदला िोता असे नािी.¹⁵ 

 
‘तसे असले तर–’ ‘शदवा व ाट िे जसे एकाच वळेी¹⁶ भासमान िोतात, तसे’ असा अथण. ‘त्याचे’ 

म्िर्जे वातयपर्ाचे. ‘एका अथाचे प्रशतपादन कररे्’– कारर् (जैशमनीने) म्िटले आिे की, अथाच्या 
एकत्वामुळे वातय िोते.¹⁷ िद द एकदा ऐकल्यावर (व त्याचा पशिल्या अथाचा बोध अशभधेने झाल्यावर) त्या 
िद दापासून ज्या दुसऱ्या अथाच्या संकेताची आठवर् िोते, त्या अथाचा बोध जर त्याच िद दापासून िोत 
असला, तर (अशमधा) व्यापार एकदा आपले कायण करून थाबंल्यावर पुनुः कायण करीत नसल्यामुळे आशर् 
पुष्कळ अथांच्या संकेताचें एकाच वळेी स्मरर् िोऊ िकत नसल्यामुळे (िद दिन्ततमलू ध्वनीच्या बाबतीत) 
अशभधेने वरे्गवरे्गळे अथण प्रतीत िोण्यास वाव कोठे आिे? आता तो िद द पुनुः ऐकला जात नािी व त्यामुळे 
त्याच्या दुसऱ्या अथाचे स्मरर्िी िोत नािी. ‘ते दोन अथण’ म्िर्जे वाच्याथण व व्यंग्याथण. ‘त्यापंकैी’ म्िर्जे 
दोन प्रकारापंैकी जेव्िा (काव्याचा) पशिला प्रकार असेल तेव्िा, असा अथण. ‘(काव्याचा) दुसरा प्रकार’– 
म्िर्जे ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ या नावाचा. ‘व्यंग्यच’ असतो म्िर्जे प्रकाशित िोर्ाराच असतो. िकंा– “पर् काय 
िो, ‘िद द जो अथण िवेटी, मुख्यत्वाने प्रकट कशरतो, तोच िद दाचा (वाच्य) अथण समजावा’ या उततीनुसार¹⁸ 
काव्यात व्यंग्याथण मुख्य असेल, तेव्िा त्या अथाला वाच्याथण म्िर्रे्च योग्य िोईल, नािी का?” उत्तर– ‘मर्ग 
व्यंग्याथण प्रधान नसेल, तेव्िा त्याला काय म्िर्रे् योग्य िोईल?’ ‘व्यंग्य अथण म्िर्रे् योग्य िोईल’ असे तुमचे 
उत्तर असल्यास आमचेच मत¹⁹ शसद्ध झाले िे, वृशत्तकार ‘आर्खी असे की’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘पर् काय 
िो, तुम्िी ज्याला व्यगं्याथण म्िर्ता, तो जेव्िा प्रधान असेल, तेव्िा तरी त्याला व्यंग्य न म्िर्ता आमच्या 
म्िर्ण्याप्रमारे् वाच्यच म्िर्रे् योग्य’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतचे ‘आशर् जेथे तो व्यंग्याथण’ इ. िद दानंी 
समाधान कशरतात. वाच्य अथािून शभन्न असरे्, िद दािी साक्षात् संबद्ध असलेला जो वाच्य अथण, त्या वाच्य 
अथािी संबद्ध असरे् आशर् संकेतावर अवलंबून नसरे् िी एखाद्या अथाला व्यगं्य ठरवायला कारर्ीभतू 
असतात व ती काररे् तो व्यगं्याथण प्रधान असतानािी असतातच, म्िर्ून व्यंग्याथण प्रधान असतानािी त्याचे 
व्यंग्यत्व नाकारता येरे् ितय नािी, िा भावाथण. या शववचेनाचा उपसंिार वृशत्तकार ‘तेव्िा अिा रीतीने’ इ. 
िद दानंी कशरतात. (व्यजंकत्वाचा म्िर्जे व्यजंना–व्यापाराचा) शवर्षय (म्िर्जे अथण) (वाचकत्वाच्या 
शवर्षयािून) वरे्गळा असल्यामुळे आशर् त्या दोन व्यापाराचंी स्वरूपेिी²⁰ वरे्गळी असल्यामुळे, असा आिय. 
‘एकतर’ िा िद द योजून वृशत्तकार आर्खीिी एक कारर् सारं्गावयाचे आिे असे सुचशवतात. तेच कारर् 
‘आर्खी एक कारर्’ इ. िद दानंी सारं्गण्यात येत आिे. (वृत्तीतील) या वातयाने वाचकत्व व व्यंजकत्व याचंी 
सिकारी काररे् वरे्गळी असरे् िेिी ते दोन व्यापार वरे्गळे असण्याचे कारर् आिे असे वृशत्तकार दिणशवतात. 
आशर् िे सवण पशिल्या उद द्योतातच (काशरका १३) ध्वनीच्या लक्षर्ातील ‘ज्या शठकार्ी वाच्य अथण लकवा 
वाचक िद द’ यामधील ‘लकवा’ या िद दाचे शववरर् कशरताना आशर् व्यङ् क्तिः िे शिवचन वापरण्यामार्गील 
अशभप्राय सारं्गताना आम्िी स्पष्टपरे् दिणशवले²¹ असल्याने येथे त्याचा आम्िी पुन्िा शवस्तार करीत बसत 
नािी. 

 
िीपा 

 
१) कािी शविानाचें म्िर्जे वैयाकरर्ाचें. त्याचं्या मताप्रमारे् सबधं वातयापासूनच अखंड अिा एका अथाची 
प्रतीशत िोत असल्यामुळे पदे िी वातयािून वरे्गळी नसतात व पदाचें अथणिी वातयाथािून वरे्गळे असत 



नािीत. पािा, भतृणिरीचे ‘वातयपदीय’, काण्ड पशिले, श्लोक ७३ वा (प्रथम खंड, “उद द्योत – १ 
‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील १७ वी टीप पािा). 
 
२) म्िर्जे कुमाशरलभट्ट व त्याचे अनुयायी. 
 
३) पािा, उद द्योत १, काशरका १० वी व प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘वाच्याथण िे व्यंग्याथणप्रकटीकरर्ाचें 
साधन’” वरील टीप १. 
 
४) म्िर्जे त्या दोिोंमध्ये फतत अंितुःच साम्य आिे, संपूर्णपरे् नव्िे. 
 
५) ज्यातून एकच अथण प्रकट िोतो, त्याला वातय म्िर्ाव.े त्या वातयाचे भार्ग पाडले तर प्रत्येक भार्ग 
स्वयंपूर्ण नसतो. त्या भार्गानंा एकमेकाचंी आकाकं्षा असते म्िर्ूनच ते भार्ग एकत्र येऊन एक पूर्ण अथण प्रकट 
करतात असे जैशमनीने म्िटले आिे. (पूवणमीमासंासूत्र, २–१–४६. अथैकत्वादेकं वाक्य ंसाकाकंं्ष चेद ववभागे 
स्यात्) 
 
६) पािा, उद द्योत १, काशरका १३ वी. 
 
७) सुट्या पदाचें अथण समजल्यावर संपूर्ण वातयाचा जुळलेला, एकमुखी अथण तात्पयणिततीने कळतो असे 
अशभशितान्वयवादी म्िर्तात. पर् येथे पूवणपक्ष्याने तात्पयणिततीच्या या अथाकडे डोळेझाक करून वातय 
उच्चारर्ाऱ्याच्या मनात जे प्रयोजन असते, ते तात्पयणिततीने प्रकट िोईल असे म्िटले आिे. 
 

वातयाचे तात्पयण दोन प्रकारचे असते :– (१) वातयातील िद दाचं्या वाच्याथांपासून प्रतीत िोर्ाऱ्या 
संपूर्ण एकमुखी अथाला ‘अशभधीयमान’ तात्पयण म्िर्तात व (२) वातय उच्चारर्ाऱ्याच्या मनात या 
अशभधीयमान तात्पयाच्या पलीकडे जे एक प्रयोजन लकवा उशद्दष्ट असते, त्याला ‘प्रतीयमान’ तात्पयण 
म्िर्तात. पूवणपक्ष्याने येथे ‘प्रतीयमान तात्पयण’ या अथी ‘तात्पयण’ िा िद द वापरला आिे. 

 
८) ‘वर्गैरे’ म्िर्जे कुमाशरल भट्टाचे अनुयायी लकवा प्रभाकर व त्याचे अनुयायी. 
 
९) उपादानकाररे् लकवा समवाशयकाररे् म्िर्जे कायण ज्या ाटकाचें बनलेले असते, ती ाटक काररे्. 
उदा. माती, तंतु, सोने िी अनुक्रमे ाट, वस्त्र व दाशर्गना याचंी उपादानकाररे् लकवा समवाशयकाररे् िोत. 
 
१०) ‘कपाल’ याचा नेिमीचा अथण जरी ‘खापराचे तुकडे’ असा असला, तरी येथे ‘मातीचे कर्’ असा ाेरे् 
इष्ट आिे; कारर् ाट िा कािी खापराचे तुकडे जोडून बनशवला जात नािी. 
 
११) बौद्ध िे क्षशर्कत्ववादी आशर् साखं्य िे सत्कायणवादी असले, तरी ाट शनमार् झाल्यावर 
उपादानकारर्ाचें वरे्गळे अन्स्तत्व जार्वत नािी या बाबतीत दोााचेंिी एकमत आिे. बौद्ध मतानुसार कायण 
अन्स्तत्वात आल्यावर उपादानकारर् नष्ट िोते व साखं्य मतानुसार कायणशनर्ममती झाल्यावर उपादानकारर् 
अन्स्तत्वात असले, तरी ते कायािून वरे्गळ्या रूपात शदसेनासे िोते. 
 



१२) वातयाच्या अथाचे ज्ञान िोताना जर त्याबरोबर पदाचं्या अथाचेिी ज्ञान िोते असे माशनले, तर एकाच 
वातयातून वातयाथण व पदाथण या दोन र्गोष्टींचे ज्ञान िोत असल्याने वातयभेद दोर्ष उत्पन्न िोती, म्िर्जेच एका 
वातयातून एकाच अथाचा बोध व्िावा, या शनयमाचा भरं्ग िोती. 
 
१३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीबद्दलच्या आनंदवधणनकालीन मतभेदाचंा शनदेि’”, उद द्योत 
१–१०. 
 
१४) पूवी म्िर्जे उद द्योत १, १० व्या काशरकेमध्ये. (प्रथम् खंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीबद्दलच्या 
आनंदवधणनकालीन मतभेदाचंा शनदेि’”). लोचनात (कािी आवृशत्त) दुसऱ्या ओळीत ‘वातयाथण’ असे छापले 
आिे. ते आम्िी ‘वाच्याथण’ असे बदलून त्याप्रमारे् भार्षातंर केले आिे. (कारर् काशरका १–१० मध्ये जो 
‘वाच्याथण’ असाच पाठ आिे). 
 
१५) पूवी काशरका १–१० मध्ये जो दृष्टातं शदला, त्यामध्ये आता सुधारर्ा करण्यात येत आिे. त्यावरून 
वृशत्तकार िी व्यन्तत काशरकाकारािून शभन्न असावी या तकांला पशुष्ट शमळते. कारर् दोाे एकच असते, तर 
काशरका १–१० मध्ये शदवा व ाट याचंाच दृष्टान्त शदला असता, तस्य पोषेऽप्यदोषता या उद द्योत ३, 
काशरका २५ मधील चरर्ाच्या बाबतीतिी वृशत्तकारानंी ‘अवप’ िा िद द शभन्नक्रम आिे’ असे समजून तस्यावप 
पोषे अदोषता अिी (वृत्तीत) दुरुस्ती केली आिे. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्नू 
समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा केला म्िर्जे शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’” वरील टीप ४. 
 
१६) िे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे् अर्गदी बरोबर आिे असे नािी, कारर् शदवा पेटशवल्यावर लरे्गच ाटिी शदसू 
लार्गतो असे वाटले, तरी शदवा पेटशवल्यावर त्याचे शकरर् ाटापयंत पोिोचावयास अत्यंत सूक्ष्म का िोईना, 
पर् वळे लार्गतो. तसेच रसादींची प्रतीशत िी वाच्याथानंतर लरे्गच िोत असली, तरी त्या दोन प्रतीशत एकाच 
वेळी िोत नािीत. 
 
१७) पािा, शितीय खंड, वरील पाचवी टीप. 
 
१८) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, व्यंर्ग िा वरे्गळा 
व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर’” वरील ५ वी टीप. 
 
१९) म्िर्जे वाच्याथािून शनराळा व्यंग्य नावाचा अथण असतो िे मत. 
 
२०) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘वरील जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, व्यंर्ग िा 
वरे्गळा व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर’” टीप १४ वी. सकेंतावर अवलंबून असरे् व नसरे् िा 
वाचकत्व व व्यजंकत्व याचं्या स्वरूपामंधील भेद िोय. 
 
२१) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचं्या शतसऱ्या मताचे खंडन’”. 
 
 
 



ध्वन्यालोकिः 
 
गुिवृवत्तस्तूषचारेि लक्षिया चोभयाश्रयावप भववत । वकन्तु ततोऽवप व्य्जककत्वं स्वरूपतो ववषयतश्च 

वभद्यते । रूपभेदस्तावदयम् यदमुख्यतया व्यापारो गुिवृवत्तिः प्रवसद्धा । व्य्जककत्वं तु मुख्यतयवै शब्दस्य 
व्यापारिः । न ह्यथाद्व्यङ्ग्यियप्रतीवतया तस्या अमुख्यत्वं मनागवप लक्ष्यते । 

 
अय ं चान्यिः स्वरूपभेदिः । यद्गुिवृवत्तरमुख्यत्वेन व्यवस्स्थतं वाचकत्वमेवोच्यते । व्य्जककत्वं तु 

वाचकत्वादत्यन्तं वववभन्नमेव । एति प्रवतपावदतम् । अय ं चापरो रूपभेदो यद्गुिवृत्तौ 
यदाथोऽथान्तरमुपलक्षयावत तदोपलक्षिीयाथात्मना पवरित एवासौ सम्पद्यते । यथा ‘गङ्गाया ं घोषिः’ 
इत्यादौ । व्य्जककत्वमागे तु यदाथोऽथान्तरं द्योतयवत तदा स्वरूपं प्रकाशयने्नवासावन्यस्य प्रकाशकिः 
प्रतीयते प्रदीपवत् । यथा– ‘लीलाकमलपिावि गियामास पावगती’ इत्यादौ । यवद च 
यिावतरस्कृतस्वप्रतीवतरथोऽथान्तरं लक्ष्यवत ति लक्षिाव्यवहारिः वक्रयते, तदेवं सवत लक्षिैव मुख्यिः 
शब्दव्यापार इवत प्राप्तम् । यस्मात्प्रायेि वाक्याना ंवाच्यव्यवतवरक्ततात्पयगववषयाथावभावसत्वम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आता रु्गर्वृशत्त (म्िर्जे िद दाचा मुख्य नसर्ारा दुय्यम व्यापार), मर्ग ती ‘उपचार¹’ या प्रकाराची 

असो, लकवा (िुद्ध) ‘लक्षर्ा’ या प्रकारची असो, तीदेखील िद द व अथण दोिोंच्यािी शठकार्ी असते². तथाशप 
व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्तीिूनिी स्वरूपाच्या दृष्टीने आशर् अथाच्यािी दृष्टीने वरे्गळे आिे. (त्यापंकैी) स्वरूपाच्या 
दृष्टीने शभन्नपर्ा असा– १. रु्गर्वृशत्त िा दुय्यमपर्ाने प्रवृत्त िोर्ारा, म्िर्जे मुख्य नसलेला व्यापार म्िर्नू 
प्रशसद्ध आिे. पर् व्यजंकत्व िा मात्र मुख्यत्वानेच (म्िर्जे वाच्याथाचा बाध व्िावा न लार्गता) प्रवृत्त िोर्ारा 
िद दाचा व्यापार िोय. कारर् वाच्याथापासून जी तीन प्रकारच्या (म्िर्जे रसाशद, अलंकार व वस्तु या) 
व्यंग्य अथाची प्रतीशत िोते, ती मुख्य नािी असे लवमात्र प्रत्ययास येत नािी. 

 
स्वरूपामंधील दुसरा एक भेद असा, की रु्गर्वृशत्त िे दुय्यमपर्ाने (म्िर्जे वाच्याथाचा बाध 

िोऊनच) प्रवृत्त िोर्ारे, पर् वाचकत्वच िोय असे म्िटले जाते. पर् व्यजंकत्व िे वाचकत्वािून सवणस्वी 
शभन्नच िोय. आशर् िे आम्िी (नुकतेच) (पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, 
तोच वाच्य समजा, व्यंग्य िा वरे्गळा व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर’ व ‘वातय िे व्यजंक 
असत नािी, या मीमासंकाच्या मताचे खंडन’”) दाखशवले आिे (या दोिोंच्या) स्वरूपामंधला आर्खी एक 
फरक िा की, लाक्षशर्क िद दप्रयोर्गाचे उदािरर्ात जेव्िा (वाच्य) अथण दुसऱ्या (लक्ष्य) अथाकडे बोट 
दाखवतो, तेव्िा तो वाच्य अथण लक्ष्य अथामध्ये रूपातंशरतच िोतो जसे र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा’ इत्यादी 
उदािरर्ामंध्ये.³ पर् व्यजंकत्व असलेल्या शठकार्ी जेव्िा (वाच्य) अथण दुसऱ्या (व्यंग्य) अथाला सूशचत 
करतो, तेव्िा शदव्याप्रमारे् तो स्वतुःच्या रूपाचे दिणन ाडवीतच दुसऱ्या अथाचेिी प्रकािन करीत असतो. 
जसे ‘पावणती िातातल्या क्रीडाकमळाच्या पाकळ्या मोजू लार्गली’ इ. उदािरर्ामध्ये. आशर् ज्या शठकार्ी 
वाच्य अथण स्वतुःचा बोध बाजूला न सारताच दुसऱ्या अथाचा बोध करून देतो, तेथेिी तर लक्षर्ा आिे असे 
म्िर्ावयाचे झाले तर लक्षर्ा िाच िद दाचा मुख्य व्यापार िोय असे म्िर्ण्याचा प्रसंर्ग येईल! कारर् 
सामान्यपरे् वातये िी वाच्यािून वरे्गळा असा, वतत्याला अशभपे्रत असलेला अथण प्रकाशित करीत असतात.⁴ 

 
 



लोचनम् 
 
एवं ववषयभेदात्स्वरूपभेदात्कारिभेदाि वाचकत्वान्मुख्यात्प्रकाशकत्वस्य भेदं 

प्रवतपाद्योभयाश्रयत्वाववशेषात्तर्तह व्यजंकत्वगौित्वयोिः को भेद इत्याशङ्गक्यामुख्यादवप प्रवतपादवयतुमाह–
गुिवृवत्तवरवत । उभयाश्रयापीवत शब्दाथाश्रया । उपचारलक्षियोिः प्रयमोद द्योत एव ववभज्य वनिीतं 
स्वरूपवमवत न पुनर्तलख्यते । मुख्यतयवैेवत । अस्खलद्गवतत्वेनेत्यथगिः । व्यङ्ग्यियवमवत 
वस्त्दलङ्काररसात्मकम् । वाचकत्वमेवेवत । तिावप वह तथैव समयोपयोगोऽस्त्येवेत्यथगिः । प्रवतपावदतवमवत 
। इदानीमेव । पवरित इवत । स्वेन रूपेिावनभासमान इत्यथगिः । 

 
लोचन 

 
अिा रीतीने वाचकत्व व व्यंजकत्व याचें (१) शवर्षय म्िर्जे ते ज्या अथाचा बोध करून देतात ते 

अथण शभन्न असल्यामुळे (२) त्या व्यापाराचंी स्वरूपे वरे्गळी असल्यामुळे आशर् (३) ते व्यापार ज्या कारर्ावंर 
अवलंबून असतात ती काररे्िी शभन्न असल्यामुळे िद दाचा मुख्य व्यापार जो वाचकत्व, त्यािून प्रकािकत्व 
म्िर्जे व्यजंकत्व िा व्यापार कसा शनराळा आिे िे दाखशवल्यावर व्यंजकत्व व र्गौर्त्व (म्िर्जे लक्षर्ा) िे 
दोन्िी व्यापार (िद द व अथण या) दोिोंवर सारखेच अवलंबून असल्यामुळे त्या व्यापारायंध्ये फरक कोर्ता, 
िी िकंा कल्पून व्यंजकत्वाचा रु्गर्वृत्तीिून शनराळेपर्ा स्पष्ट करण्यासाठी वृशत्तकार ‘आता रु्गर्वृशत्त’ इ. 
शवधान कशरतात. दोिोंच्यािी शठकार्ी म्िर्जे िद द व अथण याचें शठकार्ी. उपचार आशर् लक्षर्ा यांची 
वरे्गवरे्गळी स्वरूपे पशिल्या उद द्योतातच⁵ शनशितपरे् स्पष्ट केली िोती, म्िर्ून त्याबंद्दल आता आम्िी पनु्िा 
शलिीत नािी. ‘मुख्यत्वानेच’– िद दाची र्गशत कोठेिी न अडता⁶, असा अथण. वस्तु, ‘तीन प्रकारचे व्यगं्य 
अथण’– वस्तु, अलंकार व रस या तीन प्रकारचे. ‘वाचकत्वच’– कारर् तेथेिी म्िर्जे रु्गर्वृत्तीमध्येिी 
वाचकत्वातल्याप्रमारे्च (म्िर्जे अशभधेतल्याप्रमारे्च) संकेता’चा उपयोर्ग आवशयक असतोच⁷. दाखशवले 
आिे’– आता नुकतेच⁸. ‘रूपातंशरत’– स्वतुःच्या स्वतंत्र रूपाने प्रकाशित न िोर्ारा⁹, असा अथण. 

 
िीपा 
 
१) ‘उपचार’ िा िद द साशित्यिास्त्रात व्यापक व मयाशदत अिा दोन अथांनी वापरला जातो. व्यापक अथाने 
‘उपचार’ म्िर्जे एखादा िद द दुय्यम अथाने वापररे्. ‘लक्षर्ा’ या िद दाचा व्यापक अथणिी तोच असतो. पर् 
‘उपचार’ या िद दाचा मयाशदत अथण मात्र ‘सादृशयसंबधंावर आधारलेला दुय्यम व्यापार’ िा िोय. आशर् 
‘लक्षर्ा’ िद दाचा मयाशदत अथण ‘सादृशयेतर संबंधावर आधारलेला दुय्यम व्यापार’. वरील वातयात 
‘उपचार’ व ‘लक्षर्ा’ िे दोन्िी िद द मयाशदत अथाने वापरले आिेत, तर ‘रु्गर्वृशत्त’ िा िद द व्यापक अथाने 
म्िर्जे केवळ ‘दुय्यम व्यापार’ या अथाने वापरला आिे. 
 
२) ‘रु्गर्वृशत्त’ िा िद दाचा व्यापार असल्यामुळे ती िद दाशश्रत आिे, िे उाडच आिे. पर् शतला अथाशश्रत 
म्िर्ण्याचे कारर् िेच की, त्या िद दाचा वाच्याथण आधी समजावा लार्गतो व तो लार्गू पडत नािी म्िर्ून 
(अंितुः लकवा पूर्णपरे्) बाजूला झाल्यावरच रु्गर्वृशत्त िा व्यापार आपले कायण करू िकतो. म्िर्जे रु्गर्वृशत्त 
िी वाच्याथावर म्िर्जे वाच्याथाच्या शनवृत्तीवर अवलंबनू असते. म्िर्नूच रु्गर्वृत्तीला ‘अशभधेचे पुच्छ’ 
मानतात. त्यामुळे अशभनवरु्गप्तानंी पशिल्या उद द्योतातील अठराव्या काशरकेवरील ‘लोचन’ टीकेमध्ये म्िटले 
आिे की– ‘लक्षर्ा िी अशभधेच्या िपेटाप्रमारे् आिे… ती वाचकत्वाच्या म्हृर्जे अशभधाव्यापाराच्या आश्रयाने 



व त्या अशभधाव्यापाराचा बाध झाल्यामुळेच उभी रािते, म्िर्ून आशर् ती अशभधेच्या पुच्छाप्रमारे् असल्यामुळे 
ती रु्गर्वृशत्त म्िर्जे दुय्यमच व्यापार आिे’ (पािा प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीच्या असलंक्ष्यक्रम 
प्रकारात लक्षर्ा मुळीच नािी’”) 
 
३) ‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा’ या उदािरर्ामध्ये ‘र्गंर्गा’ िद दाचा वाच्याथण जो ‘शवशिष्ट जलप्रवाि’, त्याची 
स्वतंत्रत्वाने प्रतीशत न िोता (र्गंरे्गच्या) तटाचीच मुख्यत्वाने प्रतीशत िोत असते. िाच न्याय लक्षरे्च्या 
कोर्त्यािी उदािरर्ात लार्गू पडतो. उदा. ‘लाा ा प्रविे कशरतात’ या उदािरर्ामध्ये ‘लाठीवाले’ िा 
लक्ष्याथण प्रतीत िोत असताना ‘लाा ा’ या वाच्याथाची स्वतंत्रपरे् (मुख्यत्वाने) प्रतीशत िोत नािी. 
 
४) वतता जेव्िा कोर्तेिी वातय उच्चारतो, त्यावळेी तो त्या वातयाचा वाच्याथण सारं्गण्यासाठीच ते वातय 
उच्चारतो असे नािी, तर स्वतुःच्या मनात असलेला कोर्तातरी उदे्दि प्रकट करण्यासाठीच उच्चारीत 
असतो. ‘र्गाय आर्’ यासारख्या अर्गदी साध्या उदािरर्ात सुद्धा त्या र्गाईची धार काढरे् यासारखा उदे्दिच 
मुख्यत्वाने अशभपे्रत असतो. 
 
५) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वशन आशर् लक्षर्ा एकच नव्िेत’” 
 
६) पािा, प्रथमखंड, उद द्योत १, काशरका १७ व “उद द्योत – १ ‘कोर्त्या िद दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव?े’”. 
 

‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा आिे’ या उदािरर्ातील ‘र्गंर्गा’ िा िद द सुसंर्गत वाच्याथण प्रकट कशरताना 
अडतो. पर् अशतिीतलता, पाशवत्र्य िा व्यंग्य अथण प्रकट करताना ‘र्गंर्गा’ िद द मुळीत अडत नािी, म्िर्जे 
तो व्यंग्य अथण त्याच िद दामुळे प्रकट िोतो. 

 
७) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘कोर्त्या िद दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव?े’”.यात व त्यापुढील 
आशर् ‘ध्वनीच्या असंलक्ष्यक्रम प्रकारात लक्षर्ा मुळीच नािी’ वरील कुमाशरलभट्टाचंी अवतररे्िी पािा. 
 
८) म्िर्जे शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, व्यंर्ग िा वरे्गळा 
व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर’ व ‘वातय िे व्यंजक असत नािी, या मीमासंकाचं्या मताचे 
खंडन वर’”. 
 
९) म्िर्जे ‘र्गंर्गा’ या िद दाचा वाच्याथण स्वतुःच्या स्वतंत्र रूपात शदसेनासा िोऊन ‘र्गंर्गातीर’ या लक्ष्याथात 
रूपातंशरत िोतो. कािी आवृशत्त, पृष्ठ ५०४ वरील लोचनातील ‘संक्रान्न्तस्तु तस्यैतदू्रपतापशत्त.’ । िे वातय 
पािा. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
ननु त्वत्पके्षऽवप यदाथो व्यङ्ग्यिय ं प्रकाशयवत तदा शब्दस्य कीदृशो व्यापारिः । उच्यते– 

प्रकरिाद्यवस्च्छन्नशब्दवशेनैवाथगस्य तथाववधं व्य्जककत्ववमवत शब्दस्य तिोपयोगिः कथमपह् नूयते । 
ववषयभेदोऽवप गुिवृवत्तव्य्जककत्वयोिः स्पष्ट एव । यतो व्य्जककत्वस्य रसादयोऽलङ्कारववशेषा 
व्यङ्ग्यरूपावस्च्छनं्न वस्तु चेवत िय ंववषयिः । ति रसावदप्रतीवतगुगिबृवत्तवरवत न केनवचदुच्यते न च शक्यते 



वक्तुम् । व्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीवतरवप तथैव । वस्तु चारुत्वप्रतीतये स्वशब्दानवभधेयत्वेन 
यत्प्रवतपादवयतुवमष्ट्यते तद व्यङ्ग्यम् । ति न सव ंगुिवृत्तरे्तवषयिः प्रवसद्ध्यनुरोधा्यामवप गौिाना ंशब्दाना ं
प्रयोगदशगनात् । तथोक्तं प्राक् । यदवप च गुिवृत्तरे्तवषयस्तदवप च व्य्जककत्वानुप्रवेशेन । तस्माद्गुिवृत्तरेवप 
व्य्जककत्वस्यात्यन्तववलक्षित्वम् । वाचकत्वगुिवृवत्तलक्षिस्यावप च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानम् । 

 
व्य्जककत्वं वह क्ववचिाचकत्वाश्रयेि व्यववतष्ठते, यथा ववववक्षतान्यपरवाच्ये ध्वनौ । क्ववचत्त ु

गुिवृत्त्याश्रयेि, यथा अववववक्षतवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाश्रयत्वप्रवतपादनायवै च ध्वनेिः प्रथमतरं िौ 
प्रभेदावुएन्यस्तौ । तदुभयावश्रतत्वाि तदेकरूपत्वं तस्य न शक्यते वक्तुम् । यस्मान्न तिाचकत्वैकरूपमेव, 
क्ववचल्लक्षिाश्रयेि वृत्तिेः । न च लक्षिैकरूपमेवान्यि वाचकत्वाश्रयेि व्यवस्थानात् । न चोभयधमगत्वेनैव 
तदेकैकरूपं न भववत । याविाचकत्वलक्षिावदरूपरवहतशब्दधमगत्वेनावप । तथावह गीतध्वनीनामवप 
व्य्जककत्वमस्स्त रसावदववषयम् । न च तेषा ं वाचकत्वं लक्षिा वा कथवञ्चल्लक्ष्यते । शब्दादन्यिावप ववषये 
व्य्जककत्वस्य दशगनािाचकत्वावदशब्दधमगप्रकारत्वमयुत्कं वक्तुम् । यवद च वाचकत्वलक्षिादीना ं
शब्दप्रकारािा ं प्रवसद्धप्रकारववलक्षित्वेऽवप व्य्जककत्वं प्रकारत्वेन पवरकल्प्यते तच्छब्दस्यवै प्रकारत्वेन 
कस्मान्न पवरकल्प्यते । तदेवं शाब्दे व्यवहारे ियिः प्रकारािः– वाचकत्वं गुिवृवत्तव्या्जकतत्वं च । ति व्य्जककत्व े
यदा व्यङ्ग्यप्राधान्य ं तदा ध्ववनिः, तस्य चाववववक्षतवाच्यो ववववक्षतान्यपरवाच्यशे्चवत िौ प्रभेदावनुक्रान्तौ 
प्रथमतरं तौ सववस्तरं वनिीतौ । 

 
ध्वन्यालोक 

 
“पर् काय िो, तुमच्या पक्षीसुद्धा ज्यावळेी वाच्य अथण तीन प्रकारचे व्यंग्य अथण सूशचत कशरतो, 

त्यावळेी तेथे िद दाचा व्यापार कोर्त्याप्रकारचा असतो?” सारं्गतो वाच्याथण ज्यावळेी तिा प्रकारचे व्यंग्याथण 
प्रकाशित कशरतो, त्यावळेी तो शवशिष्ट संदभात उच्चारलेल्या िद दाचं्या मदतीनेच ते कायण करीत असल्यामुळे 
त्या व्यंग्याथण–प्रकािनाचे कामी िद दाचंा िोत असलेला उपयोर्ग नाकबलू कसा कशरता येईल? 
लाक्षशर्कत्व व व्यंजकत्व यानंी प्रकट केलेल्या अथांमध्ये फरक असतो, िे स्पष्टच आिे. कारर् 
व्यंजकत्वामुळे ज्ञात करून शदले जार्ारे अथण िे तीन प्रकारचे– १) रस, भाव वर्गैरे २) शनरशनराळे अलंकार 
आशर् ३) व्यंग्य स्वरूपात असलेली वस्तु. त्यापंैकी रस, भाव वर्गैरेंची प्रतीशत लक्षरे्मुळे िोते असे कोर्ी 
म्िर्तिी नािी आशर् म्िर्ू िकतिी नािी. व्यंग्य असलेल्या अलंकाराच्या प्रतीतीचीिी तिीच न्स्थशत आिे.¹ 
एखाद्या वस्तुरूप अथाचे सौंदयण प्रत्ययास आर्नू देण्यासाठी त्याचे वाचक िद द न वापरता तो अथण प्रकट 
करण्याची वतत्याची इच्छा असते व त्याप्रमारे् तो प्रकट केला जातो, तेव्िा तो ‘व्यंग्य’ िोय आशर् व्यंग्य 
अथाचे ते सवणच प्रकार कािी रु्गर्वृत्तीच्या के्षत्रात येतात असे नािी. कारर् केवळ दृढमूल झालेल्या 
रूढीमुळे, वृत्ताच्या सोयीसाठी व अनुप्रासाशद िद दालंकार साधण्यासाठी सुद्धा र्गौर् िद दाचंा प्रयोर्ग केला 
जात असल्याचे शदसते. आशर् तसेच पूवी² साशंर्गतले आिे. आशर् जो व्यंग्याथण रु्गर्वृत्तीवर अवलंबनू असतो, 
तोसुद्धा तेथे रु्गर्वृत्तीमार्गोमार्ग ‘व्यंजकत्व’ काम करते, म्िर्ूनच. म्िर्नू व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्तीिूनिी सवणस्वी 
वरे्गळे आिे. आशर् व्यजंकत्व िे वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन शनराळे असले तरी ते त्या दोिोंच्या आश्रयाने 
रािते. 

 
कारर् व्यजंकत्व िे कािी शठकार्ी वाचकत्वाच्या आश्रयाने रािते, जसे ध्वनीच्या ‘शववशक्षतान्यपर 

वाच्य’ या प्रकारात. पर् कािी वळेा ते रु्गर्वृत्तींच्या आश्रयाने रािते, जसे ध्वनीच्या ‘अशववशक्षतवाच्य’ या 
प्रकारात. आशर् वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त िे दोन्िीिी त्याचे आश्रय असू िकतात िे सारं्गण्यातसाठीच तर पूवी³ 



आम्िी ध्वनींच्या दोन मोा ा प्रकाराचंा शनदेि केला आशर् व्यंजकत्व िे त्या दोिोंच्यािी आश्रयाने असू 
िकते, म्िर्ून ते त्या दोिोंपकैी (कोर्त्यािी) एकािी एकरूप आिे, असे म्िर्ता येत नािी. कारर् ते कािी 
शठकार्ी लक्षरे्च्या आश्रयाने रािते म्िर्ून ते केवळ वाचकत्वािी एकरूप नव्िे आशर् इतर शकत्येक शठकार्ी 
ते वाचकत्वाच्या आश्रयाने असते म्िर्ून ते केवळ लक्षरे्िीिी एकरूप नािी. आशर् या दोिोंपैकी एकािीिी 
ते एकरूप नसते, याचे कारर् ते त्या दोिोंच्यािी आश्रयाने असू िकते, एवढे एकच नव्िे तर वाचकत्व, 
लक्षर्ा वर्गैरे प्रकारानंी शवरशित अिा (केवळ नादमय) िद दाचािी ते (व्यंजकत्व) धमण असू िकते, म्िर्ूनिी 
ते, वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन शभन्न आिे. उदािरर्ाथण, र्गाण्याच्या सुराचं्या शठकार्ीिी रसादींना अशभव्यतत 
करर्ारे व्यजंकत्व असते आशर् त्याचं्या (त्या सुराचं्या) शठकार्ी वाचकत्व लकवा लक्षर्ा आिे असे 
कोर्त्यािी प्रकारे शदसून येत नािी. शिवाय िद दाखेरीज इतर शठकार्ीिी (उदा. करपल्लवी, नेत्रपल्लवी 
वर्गैरेसारख्या शक्रयामंध्ये) व्यजंकत्व असल्याचे शदसून येत असल्याने ते म्िर्जे व्यंजकत्व िे (उच्चारलेल्या) 
िद दाचाच धमण असर्ाऱ्या वाचकत्व वर्गैरेिी एकरूप असते, असे म्िर्रे् अयोग्य आिे. आशर् िद दाचें 
वाचकत्व, लक्षर्ा वर्गैरे जे धमण आिेत, त्या प्रशसद्ध धमािून व्यजंकत्व िे शभन्न असतानािी जर ते त्या धमािी 
अशभन्न आिे असे मानावयाचे, तर ते व्यंजकत्व िद दािूनच अशभन्न आिे असे काय म्िर्ून मानू नये? तर मर्ग 
या प्रमारे् भारे्षतल्या िद दाचं्या उपयोर्गाच्या बाबतीत तीन प्रकार असतात– वाचकत्व, रु्गर्वृशत्त आशर् 
व्यंजकत्व. त्यापंैकी व्यंजकत्व असून जेव्िा व्यंग्याथण िा प्रधान असतो, तेव्िा ते ध्वनीचे उदािरर् िोय, आशर् 
त्या ध्वनीच्या अशववशक्षतवाच्य व शववशक्षतान्यपरवाच्य अिा दोन मोा ा प्रकाराचंा पूवी (पशिल्या 
उद द्योतात) शनदेि करून त्याचें स्वरूप सशवस्तरपरे् शनशित केले. 

 
लोचनम् 

 
कीदृश इवत मुख्यो वा न वा, प्रकारान्तराभावात् । मुख्यत्वे वाचकत्वमन्यथा गुिवृवत्तिः, गुिो वनवमत्त ं

सादृ्यावद तद्िावरका वृवत्तिः शब्दस्य व्यापारो गुिवृवत्तवरवत भाविः । मुख्य एवासौ व्यापारिः सामग्री भेदाि 
वाचकत्वाद व्यवतवरच्यत इत्यवभप्रायेिाह–उच्यत इवत । एवमस्खलद्गवतत्वात् कथवञ्चदवप 
समयानुपयोगात्पृथगाभासमानत्वािवेत विवभिः प्रकारैिः प्रकाशकत्वस्य, एतविपरीतरूपियायाश्च गुिवृत्तिेः 
स्वरूपभेदं व्याख्याय ववषयभेदमप्याह–ववषयभेदोऽपीवत । वस्तुमािं गुिवृत्तरेवप ववषय इत्यवभप्रायेि 
ववशेषयवत–व्यङ्ग्यरूपावस्च्छन्नवमवत । व्य्जककत्वस्य यो ववषयिः स गुिवृत्तनेग ववषयिः, अन्यश्च तस्या (ववषयिः 
इवत) ववषयभेदो योज्यिः । ति प्रथमप्रकारमाह–तिेवत । न च शक्यत इवत । 
लक्षिासाम््यास्तिाववद्यमानत्वावदवत वह पूवगमेवोक्तम् । तथैवेवत । न ति गुिवृवत्तयुगक्तेत्यथगिः । वस्तुनो 
यत्पूवं ववशेषिं कृतं तद्व्याचष्ट–ेचारुत्वप्रतीतय इवत न सवंवमवत । तकवचत्त ुभववत । यथा– ‘वनिःश्वासान्ध 
इवादशगिः’ इवत । यदुक्तम्– ‘कस्यवचद ध्ववनभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षिम्’ इवत । प्रवसवद्धतो लावण्यादयिः 
शब्दािः, वृत्तानुरोधव्यवहारानुरोधादेिः ‘वदवत वबवसनीपिशयनम्’ इत्येवमादयिः । प्रावगवत । प्रथमोद द्योते 
‘रूढा ये ववषयेऽयि’ इत्यिान्तरे । न सवगवमवत यथास्मावभव्याख्यातं तथा स्रुतियवत– यदवप चेवत । 
गुिवृत्तवेरवत पञ्चमी । अधुनेतररूपोपजीवकत्वने तवदतरस्मात्तवदतररूपोपजीवकत्वेन च 
तवदतरस्मावदत्यनेन पयायेि वाचकत्वाद गुिवृत्तशे्च वितयादवप वभनं्न व्य्जककत्ववमत्युपपादयवत–
वाचकत्वेवत । चोऽवधारिे वभन्नक्रमिः, अवपशब्दोऽवप । न केवलं पूवोक्तो हेतुकलापो यावत्तदुभयाश्रयत्वेन 
मुख्योपचाराश्रयत्वेन यद्व्यवस्थानं तदवप वाचकत्वगुिवृवत्तववलक्षिस्यवैेवत व्यास्प्तघिनम् । तेनाय ं
तात्पयाथग :– तदुभयाश्रयत्वने व्यवस्थानात्तदुभयवैलक्षण्यवमवत । 

 



एतदेव ववभजते–व्य्जककत्व ं हीवत । प्रथमतरवमवत । प्रथमोद द्योते ‘स च’ इत्यावदना ग्रन्थेन । 
हेत्वन्तरमवप सूचयवत– न चेवत । वाचकत्वगौित्वोभयवृत्तान्तवैलक्षण्यावदवत सूवचतो हेतुिः । तमेव 
प्रकाशयवततथाहीत्यावदना । तेषावमवत । गीतावदशब्दानाम् । हेत्वन्तरमवप सूचयवत– शब्दादन्यिेवत । 
वाचकत्वगौित्वा्यामन्यद व्य्जककत्व,ं शब्दादन्यिावप वतगमानत्वात्प्रमेयत्वावदववदवत हेतुिः सूवचतिः । 
नन्वन्यिावाचके यद्व्य्जककत्वं तद भवतु वाचकत्वादेर्तवलक्षिभ् । वाचके तु यद व्य्जककत्व ं
तदववलक्षिमेवास्स्त्वत्याशङ्गक्याह– यदीवत । आवदपदेन गौिं गृह्यते । शब्दस्यवैेवत । व्य्जककत्वं 
वाचकत्ववमवत यवद पयायौ कल्प्येते तर्तह व्य्जककत्वं शब्द इत्यवप पयायता कस्मान्न कल्प्यते, इच्छाया 
अव्याहतत्वात् । व्य्जककत्वस्य तु ववववक्तं स्वरूपं दर्तशतं तविषयान्तरे कथं ववपयगस्यताम् । एवं वह पवगतगतो 
धूमोऽनस््नजोऽवप स्यावदवत भाविः । अधुनोपपावदतं ववभागमुपसंहरवत–तदेववमवत । व्यवहारग्रहिेन 
समुिघोषादीन् व्युदस्यवत । 

 
लोचन 

 
‘कोर्त्या’ प्रकारचा?’ म्िर्जे मुख्य असर्ारा (अशभधा) लकवा मुख्य नसर्ारा (रु्गर्वृशत्त). कारर् 

यािूंन शतसरा प्रकार असू िकत नािी. मुख्य असला, तर तो व्यापार वाचकत्व (अशभधा) िोय व मुख्य 
नसला तर तो (रु्गर्वृशत्त)⁴ िोय. रु्गर् म्िर्जे (वाच्याथण व लक्ष्याथण यामंधील) सादृशय वर्गैरे ‘लक्षरे्चे कारर्. 
त्या कारर्ामुळे प्रवृत्त िोर्ारी ‘वृशत्त’ म्िर्जे िद दाचा व्यापार िी रु्गर्वृशत्त िोय, असा आिय. िद दाचा तो 
(म्िर्जे व्यजंकत्व) व्यापार मुख्यच असून (म्िर्जे रु्गर्वृत्तीप्रमारे् अमुख्य नसून) तो व वाचकत्व िे 
वरे्गवरे्गळ्या सिकारी कारर्ावंर⁵ अवलंबून असल्याने तो व्यापार वाचकत्वािून शभन्न आिे, या अशभप्रायाने 
वृशत्तकार, ‘सारं्गतो’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. याप्रमारे् (व्यंग्याथाचा बोध करून देण्याच्या बाबतीत) 
वाच्याथाचा बाध न िोरे्, (रु्गर्वृशत्त ज्याप्रमारे् सकेंतावर अवलंबून असते⁶ त्याप्रमार्ें) संकेतावर 
कोर्त्यािी प्रकारे अवलंबनू नसरे् आशर् वाच्याथािून अर्गदी वरे्गळेपर्ाचे प्रतीत िोरे् या तीन वैशिष्ट्यामुंळे 
प्रकािकत्व (म्िर्जे व्यंजकत्व) आशर् त्याचं्या उलट स्वरूपाच्या तीन वैशिष्टयानंी⁷ युतत अिी रु्गर्वृशत्त 
(म्िर्जे लक्षर्ा) याचं्या स्वरूपामंधील फरक स्पष्ट करून वृशत्तकार त्या दोन व्यापाराचं्या शवर्षयामधील 
(म्िर्जे त्यामुंळे ज्ञात िोर्ाऱ्या अथांमधील) भेदिी ‘अथांमध्येिी फरक’ इ. िद दानंी सारं्गतात. केवळ 
वस्तुस्वरूपी अथण (उदा. तीर) िा ‘र्गङ्रे्गवर र्गौळीवाडा’ यातील) लक्षरे्मुळेिी प्रकट िोतो िे लक्षात ाेऊन 
वृशत्तकार त्यािून व्यजंकत्वाचा वरे्गळेपर्ा ‘व्यंग्य स्वरूपात असलेली’ या िद दानंी सारं्गतात. व्यजंकत्वायुळे 
ज्या अथाचे ज्ञान िोते त्या अथाचा प्रत्यय लक्षरे्ने िोत नािी.⁸ आशर् लक्षरे्ने व्यंग्याथािून शनराळ्याच 
अथाचा बोध िोतो, अिा रीतीने या दोन व्यापाराचं्या शवर्षयभेदा’चे शववरर् कराव.े त्या व्यंग्य अथाच्या 
पशिल्या (म्िर्जे रसाशद या) प्रकाराशवर्षयी वृशत्तकार ‘त्यापंैकी’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘म्िर्ू िकतिी 
नािी’– कारर् लक्षरे्ला आवशयक असलेली काररे् रसाशदप्रतीतीच्या बाबतीत अन्स्तत्वात नसतात िे 
आम्िी पूवीच⁹ साशंर्गतले आिे. ‘तिीच न्स्थशत’– तेथे (म्िर्जे व्यंग्य अलंकाराच्या बाबतीत) रु्गर्वृशत्त कायण 
कशरते असे म्िर्रे् योग्य िोर्ार नािी, असा अथण. वस्तुरूपी अथाला पूवी (‘व्यंग्य स्वरूपात असलेले’ िे) जे 
शविरे्षर् शदले त्याचे शववरर् वृशत्तकार ‘सौन्दयण प्रत्ययास आर्नू देण्यासाठी’ इ. िद दानंी कशरतात. ‘ते सर्गळे 
प्रकार–’ पर् व्यंग्याथणप्रतीतीची कािी उदािररे् रु्गर्वृत्तीच्या के्षत्रात येऊ िकतात. जसे–शनुःश्वासानंी 
आंधळ्या झालेल्या आरिाप्रमारे्’ इ. श्लोक¹⁰. कारर् पूवी¹¹ असे म्िटले िोते की, ‘मात्र लक्षर्ा िे र्थवनीच्या 
एखाद्या प्रकाराचे उपलक्षर् असू िकेल.’ (रूढीमुळे’–) रूढीमुळे ‘लावण्य’ वर्गैरे िद द लक्षरे्ने वापरले 
जातात.¹² याची आशर् वृत्ताच्मा सोयीसाठी व िद दालंकार साधण्यासाठी केल्या जार्ाऱ्या लाक्षशर्क 
िद दप्रयोर्गाचंी उदािररे् म्िर्जे ‘िी कमशलनीपत्राचंी िय्या त्या तन्वरं्गीला झालेला शवरिताप सारं्गत 



आिे.¹³’ वर्गैरे. पूवी– पशिल्या उद द्योतात, ‘आशर् लावण्य वर्गैरेसारखे िद द’ या (सोळाव्या) काशरकेचे 
शववरर् कशरताना. ‘ते सर्गळे’ याचा आम्िी जो नुकताच¹⁴ अथण केला, तोच वृशत्तकार ‘आशर् जो व्यंग्याथण इ. 
िद दानंी स्पष्ट करून सारं्गत आिेत. तस्माद गुिवृत्तिेः यातील गुिवृत्तिेः िी पंचमी शवभन्तत आिे. आता 
व्यंजकत्व िे (कािी वळेा)¹⁵ व्यंजकत्वािून शनराळ्या असलेल्या वाचकत्वावर अवलंबून असते, म्िर्ून ते 
वाचकत्वािून वरे्गळला असलेल्या रु्गर्वृत्तीिून शनराळे व कािी वळेा¹⁶ (व्यंजकत्व िे) वाचकत्वािून 
शनराळ्या असलेल्या रु्गर्वृत्तीवर अवलंबून असल्यामुळे वाचकत्वािून शनराळे आिे व अिा रीतीने वाचकत्व 
व रु्गर्वृशत्त या दोिींिूनिी व्यजंकत्व आळीपाळीने शभन्न असल्यामुळे त्या दोिोंिूतिी ते सवणस्वी शनराळे आिे िे 
वृशत्तकार ‘वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन’ इ. िद दानंी पटवनू देतात. ववलक्षिस्यावप च तस्य यातील च िे 
अव्यय एव या अथी वापरले असून ते अयोग्य जार्गी पडले आिे. ते ववलक्षिस्य यानंतर लरे्गच वाचावे, अवप 
िे अव्ययिी योग्य शठकार्ी पडलेले नािी. ते च या अव्ययानंतर वाचाव.े¹⁷ पूवी साशंर्गतलेल्या कारर्ामुंळेच 
नव्िे,¹⁸ तर व्यंजकत्व िे दोिोंच्या म्िर्जे वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त याचं्या आश्रयाने असरे् िे ते (म्िर्जे 
व्यंजकत्व), वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन वरे्गळे असण्याचे कारर् आिे िे लक्षात ाेऊन व्यान्प्त¹⁹ जुळवावी. 
त्यामुळे या वातयाचे तात्पयण असे:– व्यंजकत्व िे त्या दोााचं्या आश्रयाने रािात असल्यामुळे ते त्या दोिोिून 
शनराळे आिे. 

 
िाच मुद्दा वृशत्तकार ‘कारर् व्यंजकत्व’ इ. िद दानंी फोड करून स्पष्ट कशरतात. ‘पूवी’ म्िर्जे 

पशिल्या उद द्योतात ‘तो स्थूलमानाने’²⁰ इ. िद दानंी साशंर्गतलेल्या वातयात. आर्खी एक (म्िर्जे चवथे²⁰अ 
कारर्िी वृशत्तकार ‘येवढे एकच नव्िे’ इ. िद दानंी सुचशवतात. (म्िर्जे सारं्गतात). ‘वाचकत्व आशर् रु्गर्वृशत्त 
या दोिोंसाठी जी पशरन्स्थशत लार्गते, तीिून वरे्गळ्या पशरन्स्थतीत²¹ व्यंजकत्व आढळते म्िर्नू’ िे 
वृशत्तकारानंी सुचशवलेले चवथे कारर् िोय. तेच वृशत्तकार ‘उदािरर्ाथण’ इ. वातयाने स्पष्ट कशरतात. 
‘त्याचं्या शठकार्ी’ म्िर्जे र्गारे् वर्गैरेंच्या स्वराचं्या शठकार्ी. यािूनिी शनराळे (पाचव)े कारर् ‘शिवाय 
आवाजाखेरीज इतर शठकार्ीिी’²² या वातयाने वृशत्तकार सुचशवतात (म्िर्जे सारं्गतात). वाचकत्व व 
र्गौर्त्व यािूंन व्यजंकत्व िे शनराळे आिे, कारर् ते (व्यजंकत्व) भारे्षतील िद दािूंन अन्य शठकार्ीिी असू 
िकते, जसे प्रमेयत्व²³ वर्गैरे धमण िद दािूंन अन्य शठकार्ीिी रािू िकतात, तसे, िे ते सुचशवलेले²⁴ कारर् 
िोय. ‘पर् काय िो, दुसरीकडे म्िर्जे वाचकत्व नसलेल्या शठकार्ी²⁵ जे व्यंजकत्व असते ते वाचकत्व 
आशर् रु्गर्वृशत्त यािूंन वरे्गळे असू दे. पर् वाचक असलेल्या िद दाचं्या शठकार्ी जे व्यंजकत्व असते, असे 
तुम्िी म्िर्ता, ते वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन वरे्गळे नािी असे म्िर्रे्च योग्य िोईल’ अिी िकंा कल्पून 
शतला वृशत्तकार ‘आशर् िद दाचें वाचकत्व… जर ते’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. ‘लक्षर्ा वर्गैरे’ यातील ‘वर्गैरे’ 
िद दाने लक्षरे्च्या ‘र्गौर्ी’ प्रकाराचा²⁶ समाविे केला रे्गला आिे. ‘िद दािूनच अशभन्न’– व्यंजकत्व आशर् 
वाचकत्व िे जर तुम्िी समानाथणक िद द (म्िर्जे एकमेकािूंन अशभन्न) मानीत असाल, तर ‘व्यंजकत्व’ आशर् 
‘िद द’ िेिी तुम्िी समानाथणक िद द (म्िर्जे एकमेकािूंन अशभन्न) काय म्िर्नू मानीत नािी? कारर् इच्छा 
काय, वाटेल शतकडे शनरर्गणलपरे् धाव ू िकते²⁷. पर् व्यंजकत्वाचे स्वरूप (वाचकत्वािून व रु्गर्वृत्तीिून) 
वरे्गळे आिे िे आम्िी स्पष्टपरे् दाखशवल्यावरिी त्या व्यजंकत्वाचे स्वरूप वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन शनराळे 
नािी असे वरे्गळे चुकीचे ज्ञान कसे उत्पन्न िोईल? कारर्, असे माशनल्यास पवणतावरील धूर िा अग्नीपासून 
उत्पन्न झाला नसून जल इ. दुसऱ्या किापासूनिी शनमार् िोतो असे कािीिी म्िर्रे् ितय आिे, असा 
आिय. (पर् ते केव्िािी बरोबर नािी). आता व्यजंकत्वाचा वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन जो वरे्गळेपर्ा 
दाखशवला, त्याचा समारोप वृशत्तकार ‘तर मर्ग याप्रमारे्’ इ. िद दानंी कशरतात. ‘भारे्षतल्या िद दाचं्या 
उपयोर्गाच्या बाबतीत’ असे म्िर्ून वृशत्तकार समुद्राच्या खवळण्याचा आवाज इत्यादंींचा²⁸ प्रातं वरे्गळा 
काढतात. 



िीपा 
 
१) म्िर्जे तीिी लक्षरे्ने िोते असे म्िर्ता येर्ार नािी. कारर् मुख्याथण बाध वर्गैरे लक्षरे्च्या सामग्रीचा तेथे 
कािीिी सबंंध नसतो. 
 
२) पािा, उद द्योत पशिला, काशरका १४, उत्तराधावरील वृशत्त. 
 
३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीचे दोन प्रकार’”. 
 
४) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १  ‘रु्गर्वृशत्त िद दाचे अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेले चार अथण’ वरील 
‘रु्गर्वृशत्त’ या िद दाचे शववरर् व कािी आवृशत्त पृ. ४३० वरील लोचनातील रु्गरे्न शनशमते्तन इ. वातय. 
 
५) वाचकत्वाचे सिकारी कारर् संकेत व व्यंजकत्वाची सिकारी काररे् वततृ– वैशिष्ट्य इ. 
 
६) पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे 
आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’” वरील टीप ७ वी. 
 
७) म्िर्जे लक्षर्ा िी वाच्याथाचा बाध झाल्यामुळेच अन्स्तत्वात येते. ती संकेतावर अवलंबून असते व लक्ष्य 
अथण िा वाच्य अथािी कोर्त्यातरी संबधंाने शनर्गशडत असल्यामुळे तो वाच्याथािून स्वतंत्रपरे् भासत नािी. 
८) ‘र्गंर्गा’ िद दाचा लक्ष्याथण ‘र्गंर्गातीर’. िा (लक्ष्य) वस्तुस्वरूपी आिे, (व्यंग्य) वस्तुस्वरूपी नािी. 
 
९) पूवीच म्िर्जे प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘िान्त िा स्वतंत्र रस आिेत या शसद्धान्ताचे प्रशतपादन’” वरील 
ओळींमध्ये. 
 
१०) पािा, प्रथमखंड,   उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (२) 
‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ िा प्रकार. 
 
११) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीच्या एखाद्या प्रकाराचे शनदिणक शचह्न असू िकेल’” 
वर. 
 
१२) पािा, काशरका १–१६. 
 
१३) प्रथमखंड, “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्ून समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा केला म्िर्जे 
शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’” येथे प्रशसद्ध्यनुरोधप्रवर्मततव्यविाराुः असा िद दप्रयोर्गुः आनन्दवधणनानंी 
केला आिे. आशर् सवण उदािरर्ें रूढीचीच शदली आिेत; म्िर्ून तेथे प्रशसद्ध्यनुरोध याचा अथण ‘रूढीला 
अनुसररे्’ असा करावा लार्गतो. पर् येथे प्रशसद्ध्यनुरोधाभ्याम् असे शिवचन वापरले आिे. त्याचे शववरर् 
अशभनवरु्गप्तानंी प्रशसशद्ध म्िर्जे रूशढ आशर् अनुरोध म्िर्जे वृत्तानुरोध व िद दालंकारानुरोध असे केले आिे, 
आशर् ते योग्यच आिे. पर् अनुरोधाचे उदािरर् म्िर्ून त्यानंी वदवत वबवसनीपिशयनम् िे जे शदले आिे, ते 
बरोबर नािी. कारर् वदवत वबवसनीपिशयनम् िे उदािरर् व त्यानंतरची उदािररे् आनंदवधणनानंी रूढीची 



म्िर्ून शदली आिेत. अनुरोधाची म्िर्जे वृत्तानुरोध व िद दालंकारानुरोध याचंी योग्य उदािररे् म्िर्जे 
प्रथमखंड, ५८६–८७ वर अशभनवरु्गप्तानंी शदलेली पे्रङ् खत्प्रेंम… इ. व शवर्षमकाण्ड… इ. उदािररे्. 
 
१४) म्िर्जे कािी उदािररे् रु्गर्वृत्तीच्या के्षत्रात येतात. (पािा शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िे 
रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’”). 
 
१५) कािी वळेा म्िर्जे आथी व्यंजनेच्या उदािरर्ामध्ये, जेथे लक्षर्ा मुळीच नसते, तेथे. 
 
१६) म्िर्जे लक्षर्ामूल व्यंजनेच्या उदािरर्ामंध्ये, की जेथे वाचकत्वाचा बाध झालेला असतो. 
 
१७) म्िर्जे योग्य क्रम लाशवल्यास ते वातय वाचकत्वगुिवृवत्तववलक्षिस्य चावप तस्य असे िोईल. 
 
१८) पूवी साशंर्गतलेली काररे् म्िर्जे स्वरूपभेद व शवर्षयभेद. 
 
१९) िी व्यान्प्त पुढीलप्रमारे् जुळशवता येईल– जेथे जेथे एक वस्तु दोन पदाथांच्या आश्रयाने रािते, तेथे 
तेथे ती त्या दोन पदाथांिून वरे्गळी असते. 
 
२०) प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीचे दोन प्रकार’”. 
 
२० अ) यापूवीची तीन काररे् म्िर्जे, 
 

१) स्वरूपभेद. 
२) शवर्षयभेद. 
३) उभयाशश्रतत्व. 

 
२१) म्िर्जे जेथे वाचकत्व लकवा रु्गर्वृशत्त याचंा मार्गमूसशि नसतो, अिा (र्गाण्याचे स्वर इ.) शठकार्ी. 
 
२२) म्िर्जे अशभनय इ. िालचालींमध्ये. 
 
२३) प्रमेयत्व म्िर्जे ज्ञानाचा शवर्षय असरे्. िा धमण आवाजातच नव्िे, तर ाट, पट इत्यादींमध्येिी असू 
िकतो; कारर् तेिी ज्ञानाचे शवर्षय िोऊ िकतात. 
 
२४) शब्दादन्यिावप व्य्जककत्वस्य दशगनात् असे वृत्तीमध्ये स्पष्ट म्िटलेले असल्यामुळे लोचनातील सूशचतुः 
याचा अथण उततुः व त्यापूवीच्या सूचयशत याचा वस्क्त असाच अथण करावयास पाशिजे, तसेच “उद द्योत – ३ 
‘व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’” वरील 
‘सुचशवतात’ व ‘सुचशवलेले’ याचा अथण ‘सारं्गतात’ व ‘साशंर्गतलेले’ असा आिे. 
 
२५) म्िर्जे मूक अशभनय, र्गाण्याचे सूर इत्यादींमध्ये. 
 



२६) म्िर्जे सादृशयसंबधंावर आधारलेल्या लक्षरे्च्या प्रकाराचा. 
 
२७) तुलनाथण पािा; मनोरथानामगवतनग ववद्यते । (कुमारसभंवम्, ५–६४). 
 
२८) म्िर्जे मेार्गजणना, संर्गीतातील सूर वर्गैरेंचा सारािं िा की, समुद्राच्या खवळण्याचा आवाज, 
मेार्गजणना व संर्गीतातील केवळ नादमय सूर यांच्या बाबतीत वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त िे व्यापार संभवत नािीत. 
केवळ व्यंजकत्व िा व्यापार संभवतो आशर् तो व्यापार असला, तरी ते आवाज ‘काव्या’च्या कोर्त्यािी 
प्रकारात येत नािीत. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
अन्यो ब्रूयात्– “ननु ववववक्षतान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुिवृवत्तता नास्तीवत यदुच्यते तदु्यक्तम् । 

यस्मािाच्यवाचकप्रतीवतपूर्तवका यिाथान्तरप्रवतपवत्तस्ति कथं गुिवृवत्तव्यवहारिः, न वह गुिवृत्तौ यदा 
वनवमत्तने केनवचविषयान्तरे शब्द आरोप्यते अत्यन्तवतरस्कृतस्वाथगिः यथा– ‘अस््नमािवकिः’ इत्यादौ, यदा 
वा स्वाथगमंशेनापवरत्यजंस्तत्सम्बन्धिारेि ववषयान्तरमाक्रामवत, यथा– ‘गङ्गाया ं घोषिः’ इत्यादौ, तदा 
ववववक्षतवाच्यत्वमुपपद्यते । अत एव च । ववववक्षतान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्यवाचकयोिगयोरवप 
स्वरूपप्रतीवतरथावगमनं च दृ्यत इवत व्य्जककत्वव्यवहारो युक्त्यनुरोधी । स्वरूपं प्रकाशयने्नव 
परावभासको व्य्जकक इत्युच्यते, तथाववधे ववषये वाचकत्वस्यवै व्य्जककत्ववमवत गुिवृवत्तव्यवहारो वनयमेनैव 
न शक्यते कतुगम् । अववववक्षतवाच्यस्तु ध्ववनगुगिवृत्तिेः कथं वभद्यते । तस्य प्रभेदिये गुिवृवत्तप्रभेदियरूपता 
लक्ष्यत एव यतिः ।” अयमवप न दोषिः । यस्मादववववक्षतवाच्यो ध्ववनगुगिवृवत्तमागाश्रयोऽवप भववत न तु 
गुिवृवत्तरूप एव । गुिवृवत्तर्तह व्य्जककत्वशून्यावप दृ्यते । व्य्जककत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतंु व्यङ्ग्य ंववना न 
व्यववतष्ठते । गुिवृवत्तस्तु वाच्यधमाश्रयेिैव व्यङ्ग्यमािाश्रयेि चाभेदोपचाररूपा सम्भववत, यथा 
तीक्ष्ित्वादस््नमािवकिः, आह्लाादकत्वािन्ि एवास्या मुखवमत्यादौ । यथा च ‘वप्रये जने नास्स्त पुनरुक्तम्’ 
इत्यादौ । यावप लक्षिारूपा गुिवृवत्तिः साप्युपलक्षिीयाथगसंबन्धमािाश्रयेि चारुरूपव्यङ्ग्यतीतत ववनावप 
सम्भवत्येव, यथा— मश्चािः क्रोशन्तीत्यादौ ववषये । 

 
यि तु सा चारुरूपव्यङ्ग्यप्रतीवतहेतुस्तिावप व्य्जककत्वानुप्रवेशेनैव वाचकत्ववत् । असम्भववना 

चाथेन यि व्यवहारिः, यथा— ‘सुविगपुष्ट्पा ं पृवथवीम्’ इत्यादौ, ति चारुरूपव्यङ्ग्यप्रतीवतरेव प्रयोवजकेवत 
तथाववधेऽवप ववषये गुिवृत्तौ सत्यामवप ध्ववनव्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्मादववववक्षतवाच्ये ध्वनौ 
ियोरवप प्रभेदयोव्यग्जककत्वववशेषावववशष्टा गुिवृवत्तनग तु तदेकरूपा सहृदयहृदयाह्लाावदनी 
प्रतीयमानाप्रतीवतहेतुत्वाविषयान्तरे तिूपशून्याया दशगनात् । एति सवं प्राक्सूवचतमवप स्रुतितरप्रतीतये 
पुनरुक्तम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
दुसरा (प्रशतपक्षी) म्िरे्ल :– ‘खरेच, शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीमध्ये रु्गर्वृशत्त (लक्षर्ा) नािी असे 

जे तुम्िी म्िर्ता, ते योग्य आिे. कारर् ज्या शठकार्ी वाच्याथण व वाचकिद द याचंा आधी प्रत्यय येऊन मर्गच 
दुसऱ्या (व्यगं्य) अथाचा बोध िोतो, तेथे लक्षर्ाव्यापार असतो असे कसे म्िर्ता येईल? कारर् लाक्षशर्क 
िद दप्रयोर्गामध्ये जेव्िा िद दाचा वाच्याथण पूर्णपरे् बाजूला सारून कोर्त्यातरी शनशमत्तामुळे म्िर्जे 



(संबधंामुळे) तो िद द दुसऱ्याच अथाने वापरला जातो, जसे– ‘मार्वक िा अन्ग्न¹ आिे’ अिासारख्या 
उदािरर्ामध्ये– तेव्िा लकवा ज्यावळेी िद द आपला मूळचा अथण अंितुः कायम ठेवनू² दुसऱ्या अथािी 
असलेल्या त्याच्या संबंधामुळे तो दुसऱ्या अथाचा बोध करून देतो, जसे ‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा’ वर्गैरे 
उदािरर्ामंध्ये, तेव्िा तेथे कािी वाच्याथण (पूर्णपरे्) शववशक्षत नसतो असे म्िर्रे् योग्य िोर्ार नािी³. असे 
असल्यामुळेच ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीमध्ये वाच्याथण व वाचकिद द या दोााचंीिी स्वरूपे पूर्णपरे् व स्पष्ट 
शदसतात व वरे्गळा अथणिी प्रतीत झाल्याचे अनुभवास येते, म्िर्ून तेथे व्यजंकत्व असते असे म्िर्रे् तकाला 
धरून आिे. जो स्वतुःच्या रूपाचे दिणन ाडवीत असताना दुसऱ्याला प्रकाशित कशरतो त्याला ‘व्यंजक’ 
म्िर्तात. आशर् तिा उदािरर्ामध्ये वाचकत्व (म्िर्जे अशभधेने प्रकट केलेला वाच्याथण िा) व्यजंक िोत 
असल्यामुळे तेथे रु्गर्वृशत्त आिे, असे मुळीच म्िर्ता येरे् ितय नािी. 

 
पर् अशववशक्षतवाच्य ध्वशन िा रु्गर्वृत्तीिून वरे्गळा कसा? कारर् त्याच्या (अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व 

अथान्तरसंक्रशमतवाच्य या) दोन्िी प्रकारात रु्गर्वृत्तीचे दोन्िी प्रकार असलेले शदसतातच!’ 
 
यामुळेिी आमच्या मताला बाध येत नािी, कारर् अशववशक्षतवाच्य िा रु्गर्वृत्तीच्या (दोन्िी) 

प्रकाराचं्या आश्रयाने⁴ असलेलािी आढळतो, पर् तो रु्गर्वृत्तीिी एकरूप नािी. कारर् रु्गर्वृशत्त िी िी 
सवणस्वी व्यंजकत्व–शवरशित असलेलीिी आढळते.⁵ पर् व्यजंकत्व मारे्ग साशंर्गतल्याप्रमार्ें⁶ सौंदयास 
कारर्ीभतू असलेल्या व्यंग्याथाशिवाय असू िकत नािी. पर् तादात्म्य संबंधावर आधारलेली रु्गर्वृशत्त 
केवळ वाच्याथाच्या धमाचे समथणन करण्यासाठी सामान्य प्रतीच्या व्यगं्याथाचा आश्रय ाेतलेली आढळते;⁷ 
जसे :– ‘प्रखरपर्ामुळे मार्वक िा अन्ग्न आिे’ लकवा ‘आल्िाददायक असल्यामुळे शिचे मुख म्िर्जे चंद्रच 
आिे’ इत्याशद उदािरर्ामंध्ये. तसेच ‘शप्रय व्यततीच्या बाबतीत पुनरुन्तत नसते’ इ. उदािरर्ामंध्ये. (पािा, 
प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे लक्षर् नािी’”). आता लक्षरे्चा दुसरा प्रकार जो ‘िुद्धा’ 
लक्षर्ा, तो देखील केवळ वाच्याथाच्या लक्ष्याथािी असलेल्या (सादृशयािून शनराळ्या) सबंंधामुळे 
चारुत्वरूप व्यंग्याथाची प्रतीशत न ाडशवतािी असू िकतोच. जसे ‘मंचक ओरडतात’ इत्याशद 
उदािरर्ामंध्ये.⁸ 

 
पर् ज्या शठकार्ी ती रु्गर्वृशत्त सुंदर स्वरूपाच्या व्यंग्याथाचा बोध करून देण्यास कारर्ीभतू िोते, 

तेथेदेखील शतच्यामध्ये व्यजंकत्व सचंारते, म्िर्ूनच. वाचकत्वदेखील जसे त्याच्यात व्यजंकत्व 
संचारल्यामुळेच सुंदर व्यंग्याथाची प्रतीशत आर्ून देते, त्याप्रमारे्. आशर् ज्या शठकार्ी असंभवनीय अथाने 
िद दप्रयोर्ग केला जातो, जसे– ‘सोन्याची नार्ी फुलशवर्ाऱ्या⁹…’ इ. उदािरर्ामंध्ये– तेथेिी तसा 
(आरोपात्मक) िद दप्रयोर्ग करण्याचे कारर् सुंदर स्वरूप असलेल्या व्यंग्याथाची प्रतीशत ाडवरे् िेच असते. 
आशर् म्िर्नू तिा प्रकारच्या उदािरर्ामंध्येिी रु्गर्वृशत्त असली, तरी तिा उदािरर्ानंा ध्वनीची उदािरर् 
म्िर्रे् िेच तकाला अनुसरून आिे. म्िर्नू ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीच्या दोन्िी प्रकारामंध्ये रु्गर्वृशत्त िी शविरे्ष 
प्रकारच्या व्यंजकत्वाने पूर्णपरे् व्याप्त असते. ती कािी त्या (व्यजंकत्वा) िी एकरूप नसते लकवा 
सहृदयाचं्या हृदयास आनंद देर्ारीिी नसते. कारर् ती ‘सुंदर’ व्यंग्याथाचा प्रत्यय करून देण्यास 
कारर्ीभतू नसते, आशर् इतर (म्िर्जे रु्गर्वृशत्त असून व्यंजकत्व नसलेल्या) उदािरर्ातं रु्गर्वृशत्त तिी 
(म्िर्जे व्यंग्याथाची प्रतीशत ाडवावयाला कारर्ीभतू) नसल्याचे शदसून येते. िे सर्गळे प्रशतपादन पूवी¹⁰ 
सूशचत केलेले असले, तरी आर्खी स्पष्टपरे् समजाव ेम्िर्ून ते (आम्िी) येथे पनु्िा केले. 

 
लोचनम् 



ननु वाचकत्वरूपोपजीवकत्वाद गुिवृत्त्यनुजीवकत्वावदवत च हेतुिय ंयदुक्तं तदववववक्षतवाच्यभागे 
वसदं्ध न भववत, तस्य लक्षिैकशरीरत्वावदत्यवभप्रायेिोपक्रमते– अन्यो ब्रूयावदवत । यद्यवप च तस्य 
तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानावदवत बु्रवता वनिीतचरमेवैतत्, तथावप गुिवृत्तरेववववक्षतवाच्यस्य च दुर्तनरूपं 
वैलक्षण्य ं यिः प्यवत तं प्रत्याशङ्कावनवारिाथोऽयमुपक्रमिः । अत एवाद्यभेदस्याङ्गीकरिपूवगकमय ं
वितीयभेदाके्षपिः । ववववक्षतान्यपरवाच्य इत्यावदना परा्युपगमस्य स्वाङ्गीकारो द्यगते । 
गुिवृवत्तव्यवहाराभावे हेतंु दशगवयतंु तस्या एव गुिवृत्तसे्तावद वृत्तान्तं दशगयवत– न हीवत । गुितया 
वृवत्तव्यापारो गुिवृवत्तिः । गुिेन वनवमत्तने सादृ्यावदना वृवत्तिः अथान्तरववषयेऽवप शब्दस्य 
सामानावधकरण्यवमवत गौिं दशगयवत । यदा वा स्वाथगवमवत लक्षिा ं दशगयवत । अनेन भेदियेन च 
स्वीकृतमववववक्षतवाच्यभेदियात्मकवमवत सूचयवत । अत एव अत्यन्तवतरस्कृतस्वाथगशब्देन 
ववषयान्तरमाक्रामवत चेत्यनेन शब्देन तदेव भेदिय ंदशगयवत । अत एव चेवत । यत एव न तिोक्तहेतुबलाद 
गुिवृवत्तव्यवहारो न्याय्यस्तत इत्यथगिः । युस्क्तं लोकप्रवसवद्धरूपामबावधता ंदशगयवत– स्वरूपवमवत । उच्यत 
इवत प्रदीपावदिः, इस्न्ियादेस्तु करित्वान्न व्य्जककत्वं प्रतीत्युत्पत्तौ । 

 
एवम्युपगमं प्रद्याके्षपं दशगयवत– अववववक्षतेवत । तुशब्दिः पूवगस्माविदोष ंद्योतयवत । तस्येवत । 

अववववक्षतवाच्यस्य यत्प्रभेदिय ं तस्स्मन् गौिलाक्षविकत्वात्मकं प्रकारिय ं लक्ष्यते वनभासत इत्यथगिः । 
एतत्पवरहरवत– अयमपीवत । गुिवृत्तयेो मागगिः प्रभेदिय ंस आश्रयो वनवमत्ततया प्राक्कक्ष्यावनवेशी यस्येत्यथगिः । 
एति पूवगमेव वनिीतम् । तािूप्याभावे हेतुमाह– गुिवृवत्तवरवत । गौिलाक्षविकरूपोभयी अपीत्यथगिः । ननु 
व्य्जककत्वेन कथं शून्या गुिवृवत्तभगववत, यतिः पूवगमेवोक्तम्– 

 
मुख्या ंवृतत्त पवरत्यज्य गुिवृत्त्याथगदशगनम् । 
यदुवद्द्य रतलं ति शब्दो नैव स्खलवद्तिः   इवत   
 
न वह प्रयोजनशून्य उपचारिः, प्रयोजनाशंवनवेदी च व्य्जकनव्यापार इवत 

भववद्भरेवा्यधायीत्याशङ्गक्यावभमतं व्य्जककत्वं ववश्रास्न्तस्थानरूपं ति नास्तीत्याह– व्य्जककत्वं चेवत । 
वाच्यधमेवत । वाच्यववषयो यो धमोऽवभधाव्यापारस्तस्याश्रयेि तदुपबंृहिायेत्यथगिः । 
श्रुताथापत्तावववाथान्तरस्यावभधेयाथोपपादन एव पयगवसानावदवत भाविः । ति गौिस्योदाहरिमाह– यथेवत 
। वितीयमवप प्रकारं व्य्जककत्वशून्य ं वनदशगवयतुमुपक्रमते– यापीवत । चारुरूपं ववश्रास्न्तस्थानं, तदभावे स 
व्य्जककत्वव्यापारो नैवोन्मीलवत, प्रत्यावृत्त्य वाच्य एव ववश्रान्तेिः, क्षिदृष्टनष्टवदव्यववभवप्राकृतपुरुषवत् । 

 
ननु यि व्यङ्ग्येऽथे ववश्रास्न्तस्ति तक कतगव्यवमत्याशङ्गक्याहयि स्त्ववत । अस्स्त तिापरो 

व्य्जकनव्यापारिः पवरस्रुति एवेत्यथगिः । दृष्टान्तं पराङ्गीकृतमेवाह– वाचकत्वववदवत । वाचकत्वे वह 
त्वयवैाङ्गीकृतो व्य्जकनव्यापारिः प्रथमं ध्ववनप्रभेदमप्रत्याचक्षािेनेवत भाविः । वकञ्च वस्त्वन्तरे मुख्ये सम्भववत 
सम्भवदेव वस्त्वन्तरं मुख्यमेवारोप्यते, ववषयान्तरमाितस्त्वारोपव्यवहार इवत जीववतमुपचारस्य । 
सुविगपुष्ट्पािा ं तु मूलतिः एवासम्भवात्तदुियनस्य ति क आरोपव्यवहारिः? ‘सुविगपुष्ट्पा ं पृवथवीम्’ इवत वह 
स्यादारोपिः । तस्मादि व्य्जकनव्यापार एव प्रधानभूतो नारोपव्यवहारिः । स परं 
व्य्जकनव्यापारानुरोवधतयोवत्तष्ठवत । तदाह– असम्भववनेवत । प्रयोवजकेवत । व्यङ्ग्यमेव वह प्रयोजनरूपं 
प्रतीवतववश्रामस्थानम्,ं आरोवपते त्वसम्भववत प्रतीवतववश्रास्न्तराशङ्कनीयावप न भववत । सत्यामपीवत । 
व्य्जकनव्यापारसम्पत्तये क्षिमािमवलस्म्बतायावमवत भाविः । तस्मावदवत । व्य्जककत्वलक्षिो यो 
ववशेषस्तेनावववशष्टा अववद्यमानं वववशष्टं ववशेषो भेदनं यस्यािः, व्य्जककत्वं न तस्या भेद इत्यथगिः । यवद वा 



व्य्जककत्वलक्षिेन व्यापारववशेषेिावववशष्टा न्यकृ्कतस्वभावा आसमन्ताद्ब्याप्ता । तदेकेवत । तेन 
व्य्जककत्वलक्षिेन सहैकं रूपं यस्यािः सा तथाववधा न भववत । अववववक्षतवाच्ये व्य्जककत्वं गुिवृत्तिेः 
पृथक् चारुप्रतीवतहेतुत्वात्, ववववक्षतवाच्यवनष्ठव्य्जककत्ववत्, न वह गुिवृत्तशे्चारुप्रतीवतहेतुत्वमस्तीवत 
दशगयवत– ववषयान्तर इवत । अस््नबगिुवरत्यादौ । प्रावगवत । प्रथमोद्द्योते । 

 
लोचन 

 
“पर् काय िो (व्यजंकत्व िे रु्गर्वृत्तीिून वरे्गळे आिे याला) (१) ते वाचकत्वाच्या आश्रयाने असते 

आशर् (२) ते रु्गर्वृत्तीच्या आश्रयाने रािते अिी जी दोन काररे् साशंर्गतली, ती ध्वनीच्या ‘अशववशक्षतवाच्य’ 
या प्रकाराच्या बाबतीत लार्ग ू पडत नािीत, कारर् तो म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य िा ध्वनीचा प्रकार लक्षर्ा 
याच स्वरूपाचा असतो” अिी िकंा कल्पून ती िकंा माडंण्यास वृशत्तकार (दुसरा म्िरे्ल) या िद दानंी प्रारंभ 
कशरतात. आशर् जरी ‘ते व्यंजकत्व (आलटून पालटून) वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त या दोिोंच्या आश्रयाने रािात 
असल्यामुळे¹¹’ असे म्िर्ून वृशत्तकारानंी या मुद्द्याचा म्िर्जे ध्वनीचा तो प्रकार रु्गर्वृत्तीिून वरे्गळा आिे याचा 
शनर्णय केला असला, तरी रु्गर्वृशत्त व अशववशक्षतवाच्य ध्वशन यामंधील वरे्गळेपर्ा स्पष्टपरे् शदसत नािी, असे 
जो माशनतो, त्याची िकंा दूर करण्यासाठी वृशत्तकार पुढील चचेला सुरुवात करीत आिेत. म्िर्ूनच 
ध्वनीच्या पशिल्या म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य या प्रकारामध्ये रु्गर्वृशत्त नसते िे मान्य करूनच पूवणपक्षी 
दुसऱ्या म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य या प्रकारावर आके्षप ाेत आिे.¹² ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीमध्ये’ इ. 
वातयाने वृशत्तकार ध्वशनवाद्याच्या मताचा पूवणपक्ष्याने स्वीकार केला असे सुचवीत आिेत. 
शववशक्षतान्यपरवाच्य या प्रकारामध्ये रु्गर्वृशत्त नसते असे म्िर्ण्याचे कारर् दाखशवण्यासाठी पूवणपक्षी 
रु्गर्वृत्तीतील पशरन्स्थशत ‘कारर् लाक्षशर्क’ इ. िद दानंी वर्ीत आिे. रु्गर्त्वाने म्िर्जे अमुख्यपर्ाने कायण 
करर्ारा व्यापार म्िर्जे रु्गर्वृशत्त िोय. तसेच ‘रु्गर्ामुळे म्िर्जे सादृशय वर्गैरे कारर्ामुळे¹³ िद द आपल्या 
वाच्य अथाखेरीज इतर अथी वापरलेला असरे् म्िर्जेच शवर्षयवाचक िद द¹⁴ व शवर्षशयवाचक िद द िे एका 
शवभततीत वापरलेले असरे्’ असे ‘रु्गर्वृशत्त’ या िद दाचे शववरर् केल्यास ‘रु्गर्वृशत्त’ या िद दाने लक्षरे्च्या 
र्गौर्ी प्रकाराचा बोध करून शदला जात आिे. ‘लकवा ज्यावळेी िद द’ इ. वातयाने सादृशयेतर सबंंधावर 
आधारलेल्या लक्षरे्चा शनदेि केला जात आिे. आशर् लक्षरे्च्या या दोन प्रकारािंारे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे 
अत्यंतशतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य िे दोन प्रकार आिेत याला पूवणपक्ष्याने मान्यता शदल्याचे 
दिणशवले जात आिे. म्िर्ूनच (वृत्तीतल्या) ‘िद दाचा वाच्याथण पूर्णपरे् बाजूला सारून’ या िद दानंी आशर् 
‘दुसऱ्या अथाचा बोध करून देतो’ या िद दानंी पूवणपक्षी त्याच दोन प्रकाराचंा शनदेि करीत आिे.¹⁵ ‘असे 
असल्यामुळेच’– ज्या अथी त्या (शववशक्षतान्यपरवाच्य) प्रकारामध्ये वर साशंर्गतलेल्या कारर्ामुंळे लक्षर्ा 
प्रवृत्त िोते असे म्िर्रे् योग्य िोर्ार नािी, असा आिय (तकाला धरून आिे). िा तकण  लोकप्रशसद्ध व सवणत्र 
लार्गू पडर्ारा आिे. िे वृशत्तकार ‘जो स्वतुःच्या रूपाचे दिणन’ इ. िद दानंी दिणशवतात. ‘त्याला व्यंजक 
म्िर्तात–’ उदा. शदवा वर्गरैेंना.¹⁶ पर् इशंद्रये वर्गैरे प्रतीशत ाडशवण्याची ‘कररे्’¹⁷ असल्यामुळे त्याचं्या 
शठकार्ी ज्ञान करून देण्याच्या बाबतीत ‘व्यंजकत्व’ नसते. 

 
याप्रमारे् पूवणपक्ष्यानें ध्वशनवाद्याच्या मताचा जो अिं¹⁸ मान्य केला, तो दाखशवल्यानंतर वृशत्तकार 

त्याने ाेतलेला आके्षप कोर्ता¹⁹ ते ‘पर् अशववशक्षतवाच्य ध्वशन’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘पर्’ िा िद द 
शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीिून अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचा शनराळेपर्ा सुचशवतो. ‘कारर् त्याच्या–’ 
अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे जे दोन प्रकार, त्यामंध्ये लक्षर्चेै र्गौर्ी व िुद्धा िे दोन प्रकार शदसतात म्िर्जे 
स्पष्टपरे् प्रत्ययास येतात, असा अथण. पूवणपक्ष्याच्या या आके्षयाचे खंडन वृशत्तकार ‘यामुळेिी’ इ. िद दानंी 



कशरतात. रु्गर्वृत्तीचा जो ‘मार्गं’ म्िर्जे दोन प्रकार, तो ज्याचा आश्रय म्िर्जे कारर् असल्यामुळे आधीच्या 
टप्प्यात कायण करर्ारा आिे, असा अथण. आशर् िे पूवीच²⁰ स्पष्ट केले आिे. अशववशक्षतवादय ध्वशन िा 
रु्गर्वृत्तीिी एकरूप नािी याचे कारर् वृशत्तकार ‘कारर् रु्गर्वृशत्त’ इ. िद दानंी सारं्गतात. रु्गर्वृशत्त म्िर्जे 
‘र्गौर्ी’ व ‘िुद्ध’ लक्षर्ा या दोन्िी प्रकारची रु्गर्वृशत्त, असा अथण. 

 
“पर् काय िो, रु्गर्वृशत्त िी व्यंजकत्वशवरशित किी असू िकते? कारर् तुम्िीच पूवी²¹ म्िटले िोते 

की– 
 
‘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 िद दाची र्गशत (म्िर्जे सामर्थयण) मुळीच खंुटत नािी.’ 

 
कारर् उपचार²² िा प्रयोजनाशिवाय असू िकत नािी व व्यंजनाव्यापार िा तर प्रयोजन या अंिाचा 

बोध करून देर्ारा असतो, असे आपर्च²³ म्िटले िोते!” अिी िकंा कल्पून रु्गर्वृत्तीच्या कािी प्रकारामंध्ये 
आम्िाला²⁴ इष्ट ते व्यंजकत्व म्िर्जे मन शवश्रान्त िोण्याजोर्गी²⁵ पशरन्स्थशत नसते, िे वृशत्तकार ‘पर् 
व्यंजकत्व’ इत्याशद िद दानंी सारं्गतात. ‘वाच्याथाच्या धमाचे–’ वाच्याथाच्या बाबतीतला जो धमण म्िर्जे 
अशभधा व्यापार, त्याच्या आश्रयाने म्िर्जे, त्याच्या समथणनासाठी,²⁶ असा अथण. जसे श्रुताथापत्तीमध्ये,²⁷ 
तसेच रु्गर्वृत्तीमध्ये दुसऱ्या अथाचे पयणवसान वाच्याथाचे समथणन करण्यातच िोते²⁸ म्िर्ून, असा आिय. 
रु्गर्वृत्तीच्या र्गौर्ी व लक्षर्ा या दोन प्रकारापंैकी र्गौर्ी या प्रकाराची उदािररे् वृशत्तकार ‘जसे 
प्रखरपर्ामुळे’ इ. िद दानंी सारं्गतात. रु्गर्वृत्तीचा दुसरा जो ‘िुद्धा लक्षर्ा’ िा प्रकार त्याचेिी (सुंदर अिा) 
व्यंग्याथाने शवरशित असलेले उदािरर् वृशत्तकार ‘आता लक्षरे्चा जो’ इ. िद दानंी दाखशवण्यास प्रारंभ 
कशरतात. रशसकाचे मन शवश्रातं िोण्याचे शठकार् (म्िर्जे त्याला आनंद देण्याचे कारर्) असे जे सुंदर 
प्रयोजन, ते नसले तर तो व्यंजकत्वव्यापार प्रवृत्तच िोत नािी. उलट तो (असुंदर अिा व्यंग्याथांपासून) 
परत शफरून वाच्याथातच शवलीन िोतो,²⁹ जसे एखाद्या दशरद्री मार्साला स्वप्नात क्षर्भरच शदव्य वैभव 
प्राप्त झालेले शदसाव ेव लरे्गच ते नष्ट व्िाव,े त्याप्रमारे्³⁰. 

 
‘पर् काय िो, रु्गर्वृत्तीच्या ज्या उदािरर्ात रशसकाचे मन सुंदर अिा व्यंग्य अथात शवश्रातं िोते, 

तेथे काय कराव?े’³¹ अिी िकंा कल्पून शतचे वृशत्तकार ‘आशर् ज्या शठकार्ी’ इ. िद दानंी समाधान कशरतात. 
अिा उदािरर्ात (व्यंग्याथाची प्रतीशत रु्गर्वृत्तीमुळे िोत नसून तेथे) रु्गर्वृत्तीिून शनराळा व्यजंकत्वव्यापार 
स्पष्टपरे्च प्रत्ययास येतो, असा अथण. याला पूवणपक्ष्याने मान्य केलेलाच दृष्टान्त ‘वाचकत्वसुद्धा जसे’ या 
िद दानंी वृशत्तकार देतात. कारर् पशिल्या म्िर्जे ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ या ध्वशनप्रकाराचा (पूवी) स्वीकार 
कशरताना तुम्िीच वाचकत्वाच्या शठकार्ी (म्िर्जे वाच्याथाच्या शठकार्ी) व्यंजनाव्यापार असतो िे मान्य 
केले आिे.³² आर्खी असे की, एखादी वस्तु खरोखर अन्स्तत्वात असताना शतच्यावर खरोखर अन्स्तत्वात 
असर्ाऱ्याच दुसऱ्या वस्तूचा आरोप केला जारे् आशर् त्या दोन वस्तु एकमेकींिून शभन्न असल्यामुळेच तेथे 
एका वस्तूवर दुसऱ्या वस्तूचा आरोप केला जारे्, िाच ‘उपचारा’चा प्रार् आिे. पर् सोन्याची नार्ी 
फुलशवरे् िी र्गोष्ट मुळातच असंभवनीय असल्यामुळे ती नार्ी र्गोळा कररे् याला ‘आरोप’ कसे म्िर्ता 
येईल?³³ पृर्थवी िी सोन्याची नार्ी फुलशवर्ारी आिे (व ती नार्ी तीन प्रकारचे लोक र्गोळा कशरतात) 
यामध्ये ‘आरोप’ आिे असे माशनले तरी या उदािरर्ात व्यंजनाव्यापार िाच प्रधान आिे, ‘आरोप’ िा प्रधान 
नािी. तो आरोप (व त्यामुळे प्रवृत्त िोर्ारी रु्गर्वृशत्त िे) त्या व्यंजनाव्यापाराचे उपाय म्िर्ूनच प्रकट 



िोतात.³⁴ तेच वृशत्तकार ‘आशर् असंभवनीय अथाने’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘तसा (आरोपात्मक) िद दप्रयोर्ग 
करण्याचे कारर्–’ कारर् (सुंदर) प्रयोजनरूपी व्यंग्याथाच्या प्रतीतीतच रशसकाचे मन शवश्रान्त िोते 
(म्िर्जे रशसकाच्या मनाला खरेखुरे समाधान िोते). पर् आरोपाचा ‘शवर्षयी’ म्िर्जे ज्याचा आरोप केला 
जातो, तो (संभवनीय असो लकवा) असंभवनीय असो, त्याच्या ज्ञानाने रशसकाचे समाधान िोण्याच प्रशनिी 
उद भवत नािी. ‘रु्गर्वृशत्त असली तरी’ म्िर्जे व्यजंनाव्यापार कायणप्रवृत्त िोण्यासाठी रु्गर्वृत्तीचा क्षर्भर 
आश्रय केला जात असला तरी, असा आिय. ‘म्िर्ून’– ‘व्यंजकत्व’ या वैशिष्ट्यापासून ज्या प्रयोजनवती 
लक्षरे्ची ताटातूट झालेली नसते³⁵ अिी रु्गर्वृशत्त, म्िर्जे ज्या ‘प्रयोजनवती रु्गर्वृत्तीिून व्यजंकत्व िे वरे्गळे 
नसतें, अिी रु्गर्वृशत्त, असा अथण. लकवा व्यंजकत्व या स्वरूपाचा जो शवशिष्ट व्यापार, त्याने जी रु्गर्वृशत्त 
अशवशिष्ट³⁶ आिे म्िर्जे ज्या रु्गर्वृत्तीचे स्वरूप दडपून टाकले आिे अिी (लकवा³⁷) त्या व्यंजकत्वाने शजला 
सवण बाजंूनी व्यापून टाकले आिे, अिी रु्गर्वृशत्त. ‘त्या (व्यजंकत्वा) िी (एकरूप नसते)’– त्या 
व्यंजकत्वरूपी व्यापाराचे व शजचे स्वरूप एकच आिे अिा प्रकारची ती रु्गर्वृशत्त असत नािी. 
अशववशक्षतवाच्य ध्वनीमध्ये व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्तीिून शभन्न असते, कारर् त्या व्यंजकत्वामुळेच सौंदयाची 
प्रतीशत येते, ज्याप्रमारे् शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीमध्ये असलेल्या व्यजंकत्वामुळे सौंदयाची प्रतीशत येते (व 
म्िर्ून ते व्यंजकत्व वाचकत्वािून शनराळे असते) त्याप्रमारे्. कारर् रु्गर्वृशत्त िे कािी सौंदयाच्या प्रतीतीचे 
कारर् नसते िे वृशत्तकार ‘इतर उदािरर्ात’ इ. िद दानंी दिणशवतात. इतर उदािरर्ात म्िर्जे ‘िा मुलर्गा 
अन्ग्न आिे’ इ. उदािरर्ातं. ‘पूवी’ म्िर्जे पशिल्या उद द्योतात.³⁸ 

 
िीपा 
 
१) येथे अन्ग्न िद दाचा वाच्याथण टाकून द्यावा लार्गून ‘तेजस्वी’, लकवा ‘बारे्दार’, अिासारखा अथण 
स्वीकारावा लार्गतो. अन्ग्न आशर् तेजस्वी मार्ूस यामंध्ये सादृशय संबधं आिे. 
 
२) येथे ‘र्गंर्गा’ याचा अथण िवेटी ‘तीर’ असा घ्यावा लार्गत असला तरी ते र्गंरे्गचे ती रच घ्याव ेलार्गते. या 
दृष्टीने ‘र्गंर्गा’ िद दाचा मूळचा अथण कािी अिंाने तरी कायम रिातो. 
 
३) ‘मार्वक िा अन्ग्न आिे’ आशर् ‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा’ िे दोन प्रकार मम्मटाशद उत्तरकालीन िास्त्रकाराचं्या 
मते ‘लक्षर्लक्षरे्’चे िोत. कारर् ‘लाा ा प्रविे कशरतात’ या उदािरर्ामध्ये लाठीवाले पुरुर्ष या 
लक्ष्याथामध्ये लाा ा िा वाच्याथण अतंभूणत आिे, पर् तेजस्वी या लक्ष्याथामध्ये प्रत्यक्ष अग्नीचा लकवा र्गंर्गातीर 
या लक्ष्याथामध्ये प्रत्यक्ष र्गंरे्गचा अंतभाव नािी. 
 
४) म्िर्जे रु्गर्वृशत्त िी कािी शठकार्ी ध्वनीला शनशमत्तभतू म्िर्जेच ध्वनीच्या आधीची पायरी असू िकते. 
 
५) म्िर्जे रूशढमलूा लक्षर्ा. उदा. ‘लावण्य’ वर्गैरेसारख्या िद दाचंा उपयोर्ग. पािा, उद द्योत १, काशरका 
१६ वी. 
 
६) पािा, उद द्योस १, काशरका १५ वी. 
 
७) उदा. ‘मार्वक िा अन्ग्न आिे’ या उदािरर्ामध्ये ‘अन्ग्न’ िद दाच्या वाच्याथाच्या (म्िर्जे अग्नीच्या) 
शठकार्चा धमण जो दािकत्व ती मार्वकामध्ये नसल्यामुळे त्याचे समथणन करण्यासाठीच ‘अग्नीमधील 



दािाकत्वासारखे दािकत्व (तेजस्वीपर्ा) असलेला’ अिा मामुली (सौंदयणिीन) स्वरूपाच्या व्यगं्याथाचा 
आश्रय केला आिे. तसेच ‘शिचे मुख चदं्रच आिे’ वर्गैरे उदािरर्ात समजाव.े 
 
८) या उदािरर्ात व्यगं्याथणच नािी, मर्ग सुंदर व्यग्याथण असण्याचा प्रशनच उद भवत नािी. 
 
९) पािा, उद द्योत १, प्रथमखंड, उद द्योत पशिला पािा. 
 
१०) पािा, उद द्योत १, काशरका १८ व १९ चा पूवाधण. 
 
११) मूळ वृत्तीमध्ये व्यवस्थानम् असा पाठ आिे. (पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्ती 
(लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’” वरील ओळ). तो 
स्वीकारूनच आम्िी वृत्तीचा अनुवाद केला आिे. पि व्यवस्थानात् इवत बु्रवता असे िद द लोचनात 
असल्यामुळे व्यवस्थानम् या ऐवजी व्यवस्थानात् असा पाठ अशभनवरु्गप्ताचं्या समोर असला पाशिजे असे 
वाटते व तो व्यवस्थानम् यापेक्षा अशधक चारं्गला आिे. कारर्, व्यवस्थानम् िे मार्गील वातयातील शवधानाचे 
समथणक कारर् आिे व त्या दृष्टीने प्रथमान्त रूपापेक्षा पञ्चम्यन्त रूप अशधक चारं्गले. 
 
१२) म्िर्जे ‘अशववशक्षतवाच्य या प्रकारातील व्यजंकत्व िे रु्गर्वृत्तीिून वरे्गळे नािी’ असा आके्षप पूवणपक्षी ाेत 
आिे. 
 
१३) पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे 
आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’” मध्ये व त्यावरील टींप चवथी. 
 
१४) ‘मार्वक िा अन्ग्न आिे’ यातील मार्वक िा िद द शवर्षयवाचक आिे व अन्ग्न िा िद द शवर्षशयवाचक 
आिे. 
 
१५) पािा, वरील २ व ३ या टीपा. म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचं्या मते ‘र्गंरे्गवर र्गौळीवाडा आिे’ िे 
उपादानलक्षरे्चे व म्िर्ून अथान्तरसंक्रशमतवाच्य या प्रकाराचे उदािरर् आिे असे शदसते. पािा, वरील 
टीप ३. 
 
१६) वर्गैरेंमध्ये चन्द्र, सूयण इत्यादींचा अतंभाव िोईल. 
 
१७) ज्ञानेन्न्द्रये िी शवर्षयाचं्या ज्ञानाची मुख्य साधने आिेत, सिकारी लकवा उपकारक काररे् नव्िेत, म्िर्ून 
त्यानंा ‘व्यंजक’ म्िटले जात नािी. ती ज्ञानाची ‘उत्पादक’ काररे् असतात, ‘व्यंजक ‘काररे् नसतात. 
 
१८) म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीमध्ये व्यजंकत्व असते, िा अंि. 
 
१९) म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीमध्ये व्यजंकत्व नसते िा आके्षप. 
 



२०) म्िर्जे प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘प्रयोजनवती’ लक्षरे्त चार व्यापारट’” व ‘ध्वनीच्या असलंक्ष्यक्रम 
प्रकारात लक्षर्ा मुळीच नािी’” वर. 
 
२१) पािा, १–१७ (प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘कोर्त्या िद दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव?े’”). 
 
२२) म्िर्जे रु्गर्वृशत्त. 
 
२३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १, ‘कोर्त्या िद दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव’े” काशरका १७ व तीवरील 
वृशत्त. 
 
२४) म्िर्जे ध्वशनवाद्याला. 
 
२५) म्िर्जे रशसकाला पूर्ण समाधान देऊन त्यातच रमवनू ठेवर्ारी. 
 
२६) आश्रयेि याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी उपबंृहिाय म्िर्जे समथणनासाठी, असा केला आिे. ‘आश्रय’ 
याचा ‘उपबृंिर्’ (समथणन) िा अथण अस्वाभाशवक वाटतो. त्यापेक्षा पुढीलप्रमारे् अथण कररे् िे अशधक योग्य 
िोईल. रु्गर्वृशत्त िी एका बाजूला बाशधत झालेल्या (सुंदर लकवा असुंदर) अशभधेच्या आश्रयाने रािते, तर 
दुसऱ्या बाजूला ती कोर्त्यािी प्रकारचा व्यगं्याथण प्रकट करण्यासाठी असते. 
 
२७) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘(व्यंर्गाथणप्रधान काव्यातील) व्यजंक िद द, व्यंर्ग अथण, व्यजंना 
व्यापार, व्यंजक वाच्याथण िे चारिी ‘ध्वशन’ च पर् या सवांच्या समुदायाला ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव’े”वरील टीप 
१५ वी. 
 
२८) ‘लठ्ठ देवदत्त शदवसा जेवीत नािी’ या अथापतौच्या उदािरर्ातून ‘तो रात्री जेवीत असला पाशिजे’ िा 
दुसरा अथण जो प्रतीत िोतो, तो ‘देवदत्त शदवसा जेवीत नसूनिी लठ्ठ आिे’ या वाच्याथाचे समथणन 
करण्यासाठीच खचण िोतो. तसेच ‘मार्वक िा अन्ग्न आिे’ या रु्गर्वृत्तीच्या उदािरर्ातून ‘अन्ग्न’ या 
िद दाचा ‘तेजस्वी’ िा जो लक्ष्याथण प्रतीत िोतो, तोिी ‘मार्वक िा ‘प्रत्यक्ष अन्ग्न आिे’ या शवसंर्गत वाटर्ाऱ्या 
वाच्याथाचे समथणन करण्यासाठी खची पडतो. 
 
२९) तुलनाथण पािा, भतृणिरीच्या नीशतितकातील दुसऱ्या श्लोकामधील जीिगमङ्गे सुभाशर्षतम् । िे वचन. 
तसेच ‘उत्पद्यन्ते शवलीयन्ते दशरद्रार्ा ंमनोरथाुः । िे सुभाशर्षतिी पािा. 
 
३०) म्िर्जे तो व्यंग्याथण प्रकट िोतो न िोतो तोच केवळ वाच्याथाचे समथणन करण्यासाठी खची पडल्यामुळे 
स्वतुःच्या पायावर उभा रािू िकत नािी व वाच्याथातच शवलीन िोऊन जातो. 
 
३१) म्िर्जे तेथे त्या सुंदर व्यंग्याथाची प्रतीशत रु्गर्वृत्तीमुळेच िोते असे माशनल्यावाचून काय उपाय आिे? 
 
३२) पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘रसाशद अलंकार’”वरील वृत्तीमधील तथाववधे ववषये इ. पूवणपक्ष्याने 
म्िटलेले वातय. 



३३) अशभनवरु्गप्ताचं्या या शववचेनाचे तात्पयण असे :– 
 

‘र्गवळर्ीच्या डोतयावर दुधाची ाार्गर आिे’ या उदािरर्ात डोके व ाार्गर या दोन्िी र्गोष्टी 
वास्तवातल्या असून ाार्गरीची डोतयावरील स्थापना िा आरोप खराखुरा आिे. ‘मुख िा चन्द्रच िोय’ येथे 
या दोन्िी र्गोष्टी अन्स्तत्वात आिेत, पर् चन्द्राचा मुखावरील आरोप कशवकन्ल्पत आिे. ‘पृर्थवी सोन्याची 
नार्ी फुलशवर्ारी असरे्’ या उदािरर्ात पृर्थवी खरोखर अन्स्तत्वात आिे, पर् ती सोन्याची नार्ी 
फुलशवर्ारी असरे् िा धमण अन्स्तत्वात नसून कशवकन्ल्पत आिे व त्यामुळे त्या धमाचा शतच्यावरील आरोपिी 
खोटा आिे. तसेच पृर्थवीने फुलशवलेली सोन्याची नार्ी र्गोळा कररे् िा धमण असत्य असून ‘समृद्धीचा लाभ 
िोरे्’ या वास्तव र्गोष्टीवर केलेला त्याचा आरोपिी खोटा आिे. इततया उपरिी िे दोन्िी आरोप क्षर्भर खरे 
मानले, तरी तो आरोप येथे मुख्य नसून तो ज्या व्यंजनाव्यापाराला उत्थाशपत कशरतो, तो व्यजंनाव्यापार 
चमत्कृशतजनक अत एव मुख्य आिे. 
 

लोचनात इवत वह स्यादारोपिः यानंतर तस्माद असा जो िद द आिे, त्याऐवजी तथाशप अिासारखा 
िद द असता, तर अशभपे्रत अथण अशधक स्पष्ट झाला असता. 

 
३४) आरोप व रु्गर्वृशत्त िे केवळ उपाय असल्यामुळे मुख्य जो व्यजंनाव्यापार, तो प्रवृत्त िोताच त्या उपायाचंा 
त्यार्गच केला जातो. पािा प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते’” वरील टीप 
३१. 
 
३५) कािी आवृत्तीमध्ये ध्वन्यालोकात ववशेषावववशष्टा असा पाठ आिे. तोच अशभनवरु्गप्तासंमोर असावा, 
म्िर्ून त्याचा सुसंर्गत अथण लावण्यासाठी त्यानंा बरेच सायास कराव े लार्गलेले आिेत. काव्यमाला 
आवृत्तीतील तळटीपामंध्ये अवववशष्टा याऐवजी आववष्टा असा पाठभेद शदला आिे व तो चारं्गला आिे. तो 
स्वीकारल्यास अथण लावण्यास प्रयास पडण्याचे कारर्च नािी. आशवष्टा म्िर्जे व्यापली रे्गलेली. 
 
३६) अवववशष्टा याचा दुसरा अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘शजच्यात स्वतुःचे कािी शवशिष्टत्व म्िर्जे प्राधान्य 
राशिलेले नािी अिी’ असा केलेला आिे असे शदसते. 
 
३७) न्यकृ्कतस्वभावा यानंतर यवद वा यासंारखे िद द अध्याहृत ाेरे् आवशयक आिे, कारर् 
व्यजंकत्वववशेषावववशष्टा याचा शतसरा अथण अशभनवरु्गप्तानंी येथे केलेला शदसतो. िा अथण आववष्टा या 
पाठािी अशधक शमळतो जुळता वाटतो. 
 
३८) पािा, उद द्योत १, काशरका १८ व १९ चा पूवाधण आशर् त्यावंरील वृशत्त. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
अवप च व्य्जककत्वलक्षिो यिः शब्दाथगयोधगमगिः स प्रवसद्धसम्बन्धानुरोधीवत न 

कस्यवचविमवतववषयतामहगवत । शब्दाथगयोर्तह प्रवसद्धो यिः सम्बन्धो वाच्यवाचकभावाख्यस्तमनुरुन्धान एव 
व्य्जककत्वलक्षिो व्यापारिः सामग्रयन्तरसम्बन्धादौपावधकिः प्रवतगते । अत एव वाचकत्वात्तस्य ववशेषिः । 



वाचकत्व ं वह शब्दववशेषस्य वनयत आत्मा व्युत्पवत्तकालादार्य तदववनाभावेन तस्य प्रवसद्धत्वात् । स 
त्ववनयतिः, औपावधकत्वात् । प्रकरिाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेवरतरथा त्वप्रतीतेिः । 

 
ननु यद्यवनयतस्तस्त्कं तस्य स्वरूपपरीक्षया । नैष दोषिः; यतिः शब्दात्मवन तस्यावनयतत्वम्, न तु स्वे 

ववषये व्यङ्ग्यलक्षिे । 
 
वलङ्गत्वन्यायश्चास्य व्य्जककभावस्य लक्ष्यते, यथा वलङ्गत्वमाश्रयेष्ट्ववनयतावभासम्, 

इच्छाधीनतत्वात्, स्वववषयव्यवभचावर च, तथैवेदं यथादर्तशतं व्य्जककत्वम् । शब्दात्मन्यवनयतत्वादेव च तस्य 
वाचकत्वप्रकारता न शक्या कल्पवयतुम् । यवद वह वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मवन वनयततावप 
स्यािाचकत्ववत् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आर्खी असे की, िद द आशर् अथण याचं्या शठकार्चा जो ‘व्यजंकत्व’ या स्वरूपाचा धमण असतो, तो 

िद द आशर् (वाच्य) अथण याचं्यामधील प्रशसद्ध संबधंाला अनुसरर्ाराच असतो, म्िर्ून तो कोर्ी नाकाररे् 
योग्य िोर्ार नािी. कारर् िद द व (वाच्य) अथण यामंधील प्रशसद्ध असलेला जो ‘वाचक–वाच्य–संबंध’ 
नावाचा संबधं, त्याला अनुसरूनच व्यंजकत्व या स्वरूपाचा व्यापार, त्याचा दुसऱ्या (म्िर्जे शवशिष्ट 
प्रकारचा वतता, श्रोता, संदभण इ.) सामग्रीिी संबधं असल्यामुळे (त्या सामग्रीरूपी) शनरशनराळ्या कारर्ानंा 
अनुसरूनच प्रवृत्त िोर्ारा (अतएव अशनशित स्वरूपाचा) आिे. म्िर्नूच वाचकत्वािून तो वरे्गळा आिे. 
कारर् वाचकत्व िे िद दाचे ठरलेले स्वरूप िोय, कारर् श्रोत्याला व वाचकाला त्या िद दाचा (वाच्य) अथण 
प्रथम मािीत झाल्यापासूनच तो िद द त्या अथाच्या बाबतीतल्या वाचकत्वाला सोडून रािू िकत नािी, िे 
सुप्रशसद्ध आिे. पर् व्यंजकत्व िा िद दाला शवशिष्ट सामग्रीमुळेच प्राप्त िोर्ारा व्यापार असल्यामुळे तो त्याचा 
न्स्थर स्वरूपाचा धमण नव्िे; कारर् त्या व्यजंकत्वाची प्रतीशत शवशिष्ट संदभण वर्गैरेमुळेच येते, नािीतर येत 
नािी. (िकंा–) ‘पर् काय िो, तो व्यापार िद दाला जर केव्िातरीच प्राप्त िोर्ारा असला, (म्िर्जे त्याला 
जर न्स्थर असे स्वरूपच नसेल¹) तर मर्ग त्याच्या स्वरूपाची शचशकत्सा करून काय फायदा?’ 

 
उत्तर–‘या आके्षपात कािीिी जीव नािी. कारर् तो व्यापार प्रवृत्त िोरे् न िोरे्, िे केवळ त्या 

िद दाच्या नादमय (म्िर्जे श्रव्य) स्वरूपाच्या दृष्टीनेच अशनशित आिे², पर् आपल्या व्यंग्य स्वरूपाच्या 
अथाच्या दृष्टीने तो अशनशित नािी, (म्िर्जे शवशिष्ट पशरन्स्थतीमुळे एकदा का तो व्यापार प्रवृत्त झाला की, 
तो आपला जो व्यगं्य स्वरूपाचा अथण, त्याचा शनशितपरे् म्िर्जे िटकून बोध करून देतो).’ 

 
आशर् िा व्यंग्य– व्यंजक– भाव अनुमानातल्या साध्य– ललर्ग³ सबंंधासारखा असलेला शदसतो. 

जसे ललर्गत्व िे आपल्या आश्रयाचं्या शठकार्ी केव्िातरी प्रकट िोर्ारे आिे (म्िर्जे नेिमीच प्रकट िोर्ारे 
नािी), कारर् ते (अनुमान करर्ाऱ्याच्या) इच्छेवर अवलंबून असते; पर् (अनुमान करण्याची इच्छा 
असल्यास) आपला शवर्षय जो साध्य, त्याच्यािी ते ललर्ग व्यशभचारी नसते⁴, आशर् पूवी दिणशवल्याप्रमारे्⁵ िे 
व्यंजकत्विी तसेच आिे आशर् तो व्यंजकत्व व्यापार (श्रव्य) िद दाच्या शठकार्ी अशनशितपरे् येर्ारा 
असल्यामुळेच तो वाचकत्वाचाच प्रकार आिे असे मानरे् ितय नािी, कारर् तो व्यजंकत्व व्यापार िा जर 
वाचकत्वाचाच प्रकार असता, तर वाचकत्वाप्रमारे् तोिी िद दाच्या शठकार्ी नेिमी अटळपरे् रािर्ारा झाला 
असता! 



लोचनम् 
 
वनयतस्वभावाि वाच्यवाचकत्वादौपावधकत्वेनावनयतं व्य्जककत्वं कथं न वभन्नवनवमत्तवमवत 

दशगयवत– अवप चेवत । औपावधक इवत । व्य्जककत्ववैवच्य ं यत्पूवगमुक्तं तत्कृत इत्यथगिः । अत एव 
समयवनयवमतादवभधाव्यापाराविलक्षि इवत यावत् । एतदेव स्रुतियवत– अत एवेवत । औपावधकत्व ं
दशगयवत– प्रकरिादीवत । तक तस्येवत । अवनयतत्वाद्यथारुवच कल्प्येत, पारमार्तथकं रूपं नास्तीवत । न 
चावस्तुनिः परीक्षोपपद्यत इवत भाविः । शब्दात्मनीवत । सङे्कतास्पदे पदस्वरूपमाि इत्यथगिः । आश्रयेस्ष्ट्ववत । 
न वह धूमे वविगमकत्व ंसदातनम्, अन्यगमकत्वस्य वर्हन्यगमकत्वस्य च दशगनात् । इच्छाधीनत्वावदवत । 
इच्छाि पक्षधमगत्ववजज्ञासाव्यास्प्तसुस्मूषाप्रभृवतिः । स्वववषयेवत । स्वस्स्मन् ववषये च गृहीते िैरूप्यादौ न 
व्यवभचरवत । 

 
लोचन 

 
वाच्याथण आशर् वाचकत्व (म्िर्जे अशभधाव्यापार) याचें स्वरूप शनशित असल्याने ज्याचे स्वरूप 

नैशमशत्तक (म्िर्जे शवशिष्ट पशरन्स्थतीतच उत्पन्न िोर्ारे असल्याने अन्स्थर) असते अिा व्यंजकत्वाची काररे् 
त्या वाचकत्वाच्या कारर्ािूंन शभन्न किी नसतील?⁶ (म्िर्जे असतीलच) िे वृशत्तकार ‘आर्खी असे की’ इ. 
िद दानंी दिणशवतात. ‘कारर्ानंा⁷ अनुसरूनच प्रवृत्त िोर्ारा’– व्यंजकत्वामधील जी वरे्गवरे्गळी काररे् पूवी⁸ 
दाखशवली, त्यामुळे प्रवृत्त झालेला, असा अथण म्िर्नूच तो व्यजंकत्वव्यापार सकेंतावरच सवणस्वी अवलंबून 
असलेल्या अशभधाव्यापारािून वरे्गळा असतो, असा आिय. िेच वृशत्तकार ‘म्िर्ूनच’ इ. िद दानंी प्रकट 
कशरतात. व्यजंकत्व िे शवशिष्ट कारर्ामुंळेच प्रवृत्त िोते िे वृशत्तकार ‘शवशिष्ट संदभण इ.’ वर्गैरे िद दानंी 
सारं्गतात. ‘त्याच्या स्वरूपाची… काय फायदा?’– तो व्यंजकत्व व्यापार अशनशित स्वरूपाचा असल्यामुळे 
त्याला वास्तव असे स्वरूप असर्ार नािी व म्िर्नू त्याच्या स्वरूपाची लोक आपल्याला आवडेल तिी 
कल्पना करतील. आशर् जे वास्तव नािी, त्याची शचशकत्सा कररे् योग्य िोर्ार नािी, असा आिय. 
‘िद दाच्या नादमय स्वरूपाच्या दृष्टीने’– संकेताचा आश्रय असलेले जे िद दाचे शनव्वळ श्रव्य स्वरूप, त्याच्या 
दृष्टीने, असा अथण. ‘आश्रयाचं्या शठकार्ी– कारर् धुराच्या शठकार्ी अग्नीचे ज्ञान करून देण्याचे सामर्थयण 
नेिमीच असते असे नािी. कारर् कािी वळेा धूर िा अग्नीचे ज्ञान करून न देता इतरच कािी र्गोष्टीचे⁹ ज्ञान 
करून देतो असे शदसून येते. ‘कारर् इच्छेवर अवलंबून असते’– ‘इच्छा’ म्िर्जे येथे िेतु (उदा. धूर) 
पक्षावर (म्िर्जे उदा. पवणतासारख्या एखाद्या शठकार्ी) आिे िे जार्ण्याची इच्छा, (धूर आशर् अन्ग्न 
यामंधील) व्याप्तीची आठवर् व्िावी अिी इच्छा,¹⁰ वर्गैरे,¹¹ ‘आपला शवर्षय’– अनुमानाच्या (पक्षावर असरे्, 
सपक्षावर असरे् व शवपक्षावर नसरे् या) तीन अटी इ. पाळल्या रे्गल्यावर आपल्या साध्याचे ज्ञान करून 
देण्यास ते ललर्गत्व कधीिी चकुल्याचे आढळत नािी. 

 
िीपा 

 
१) व्यंग्याथण िा वाचकाकडून त्याला पाशिजे असेल त्याप्रमारे् कन्ल्पला जात असल्यामुळे त्याला ठराशवक, 
शटकाऊ असे स्वरूप नसते. 
 



२) म्िर्जे केवळ तो िद द ऐकल्यामुळेच त्याचा व्यजंकत्व िा व्यापार प्रवृत्त िोतो असे नािी, तर तो शवशिष्ट 
सामग्री असली तरच प्रवृत्त िोर्ारा आिे व शिवाय त्या सामग्रीऐवजी दुसरी सामग्री आली तर त्याचे स्वरूप 
बदलर्ारेिी आिे. 
 
३) ललर्ग म्िर्जे साध्याचे अनुमान ज्या िेतूमुळे केले जाते, तो िेतु. 
 
४) धुराचे उदािरर् घ्या. धुरावरून आपर् अग्नीचे अनुमान करू िकत असलो, तरी प्रत्येक वळेी धूर 
शदसला की आपर् अग्नीचे अनुमान करतोच, असे नािी. म्िर्जे आपल्याला ज्यावळेी अनुमान करावसेे 
वाटते त्यावळेीच धुराचे शठकार्ी ललर्गत्व म्िर्जे अनुमानाचे साधन असण्याचे सामर्थयण उत्पन्न िोते. ज्यावळेी 
अनुमान करण्याची इच्छा नसते, त्यावळेी धूर दृष्टीस पडला असला, तरी त्याच्या शठकार्ी ललर्गत्व उत्पन्न 
िोत नािी. पर् अनुमान करण्याची इच्छा झाल्यामुळे जर ललर्गत्व उत्पन्न झाले, तर मात्र ते साध्याच्या 
म्िर्जे अग्नीच्या अन्स्तत्वाचे ज्ञान िटकून करून देते. 
 
५) व्यंजकत्व िे वतता, श्रोता, संदभण इत्याशद शवशिष्ट पशरन्स्थतीमुळेच कसे शनष्पन्न िोते िे पशिल्या 
उद द्योतात ‘िे धार्ममक! …’ इ. उदािरर्ाचें शववचेन कशरताना दाखवलेच आिे. पािा, शितीय खंड,   
“उद द्योत ३ ‘व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे आिे याचे सशवस्तर 
प्रशतपादन’” व ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त िोर्ारा म्िर्ून त्याच्या स्वरूपाचे 
परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या मताची पक्की प्रशतष्ठापना’” वरील 
अनुक्रमे प्रकरिाद्यवस्च्छन्न… इ. आशर् ‘कारर् त्या व्यजंकत्वाचे’ इ. वातये. 
 
६) मूळ लोचनात न िा िद द नसता, तर बरे झाले असते. म्िर्जे ‘शभन्न किी नसतील? (म्िर्जे 
असतीलच)’ असा अथण करीत बसण्यापेक्षा कथं वभन्नम् म्िर्जे ‘किी शभन्न असतील ते…’ असा अथण कररे् 
सोपे रे्गले असते. 
 
७) िी काररे् पढुच्या, ८ व्या टीपेत पािा. 
 
८) पूवी म्िर्जे शितीय खंड“उद द्योत ३ ‘व्यजंकत्व िे रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या कारर्ामुंळे वरे्गळे 
आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’” व ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त िोर्ारा 
म्िर्ून त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या मताची 
पक्की प्रशतष्ठापना’” वरील वृत्तीत उल्लेशखलेली प्रकरर् इ. काररे् व उद द्योत ३, काशरका २ व १६ यामंध्ये 
साशंर्गतलेली सिकारी काररे्. 
 
९) उदा. या शवशिष्ट शठकार्ी धूर असल्यामुळे त्यापासून कपड्यांना काळे लारे्गल, डोळ्यानंा त्रास िोईल 
म्िर्ून आपर् त्यापासून दूर जारे् इष्ट आिे, असेिी ज्ञान िोऊ िकेल. 
 
१०) तात्पयण, ललर्गावरून म्िर्जे िेतूवरून साध्याचे अनुमान करण्याची व व्याप्तीचे स्मरर् करण्याची इच्छा 
असल्याशिवाय आपर् अनुमान करीत नािी व त्यावळेी त्या ललर्गामध्ये ललर्गत्व िा धमण नसतो. 
 
११) ‘वर्गैरे’ या िद दाने िेतु सपक्षावरच असरे् व शवपक्षावर नसरे् याचंा बोध िोतो. 



ध्वन्यालोकिः 
 
स च तथाववध औपावधको धमिः शब्दानामौत्पवत्तकशब्दाथगसम्बन्धवावदना वाक्यतत्त्वववदा 

पौरुषेयापौरुषेययोवाक्ययोर्तवशेषमावभदधता वनयमेना्युपगन्तव्यिः, तदन्युपगमे वह तस्य 
शब्दाथगसम्बन्धवनत्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरुषेययोवाक्ययोरथगप्रवतपादने वनर्तवशेषत्वं स्यात् । तद्युपगमे तु 
पौरुषेयािा ं वाक्याना ं पुरुषेच्छानुववधानसमारोवपतौपावधकव्यापारान्तरािा ं सत्यवप 
स्वावभधेयसम्बन्धापवरत्यागे वमथ्याथगतावप भवेत् । 

 
दृ्यते वह भावानामपवरत्यक्तस्वभावानामवप साम्यग्र्यन्तरसम्पातसम्पावदतौपावधकव्यापारान्तरािा ं

ववरुद्धवक्रयत्वम् । तथा वह–वहममयखूप्रभृतीना ं वनवावपतसकलजीवलोकं शीतलत्वमुिहतामेव 
वप्रयाववरहदहनदह्यमानमानसैजगनैरालोक्यमानाना ं सता ंसन्तापकावरत्वं प्रवसद्धमेव । तस्मात् पौरुषेयािां 
वाक्याना ं सत्यवष नैसर्तगकेऽथगसम्बन्धे वमथ्याथगत्वं समथगवयतुवमच्छता वाचकत्वव्यवतवरक्तं 
वकवञ्चिूपमौपावधकं व्यक्तमेवावभधानीयम् । ति व्य्जककत्वादृते नान्यत् । व्यङ्ग्यप्रकाशनं वह व्य्जककत्वम् । 
पौरुषेयावि च वाक्यावन प्राधान्येन पुरुषावभप्रायमेव प्रकाशयस्न्त । स च व्यङ्ग्य एव न त्ववभवधयिः, तेन 
सहावभधानस्य वाच्यवाचकभावलक्षिसम्बन्धाभावात् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् तो त्या प्रकारचा िद दाचं्या शठकार्ी (शवशिष्ट पशरन्स्थशत या) शनशमत्तामुळे प्रकट िोर्ारा धमण 

वातयाच्या यथाथण स्वरूपाचे तज्ज्ञ, आशर् िद द व त्याचें वाच्याथण याचंा संबधं जन्मशसद्ध (म्िर्जे शनत्य) आिे 
असे मत प्रशतपादन करर्ारे जे मीमासंक, त्यानंी पौरुरे्षय वातये (म्िर्जे लौशकक, अवैशदक वातये) यामंध्ये 
फरक आिे असे सारं्गताना तर शनयमाने मान्य करावयाला पाशिजे, कारर् त्यानंी तो न मानल्यास (त्याचं्या 
मते) िद द आशर् अथण याचंा सबंंध शनत्य असला, तरी पौरुरे्षय (अवैशदक) वातयानंी केले जार्ारे 
अथणप्रशतपादन व अपौरुरे्षय (वैशदक) वातयानंी केले जार्ारे अथणप्रशतपादन यातं कािी फरक उरर्ार नािी. 
पर् तो नैशमशत्तक धमण (व्यजंकत्व) जर त्यानंी मान्य केला, तर मात्र िद दानंी आपल्या वाच्याथािी असलेला 
आपला संबधं सोडला नािी, तरी (म्िर्जे वाच्याथाचा बोध जरी त्यानंी करून शदला तरी) मानवाचं्या 
इच्छेनुसार पौरुरे्षय वातयावंर शवशिष्ट पशरन्स्थतीमुळे प्रवृत्त िोर्ारा दुसरा व्यापार लादला रे्गल्यामुळे त्या 
पौरुरे्षय वातयाचंा अथण, अप्रमार्िी असू िकतो (असे त्या मीमासंकानंा म्िर्ता येईल!¹) 

 
कारर् पदाथांनी जरी आपापले स्वभाव सोडले नािीत, तरी दुसरी, (शवशिष्ट पशरन्स्थशत िी) 

सामग्री उपन्स्थत झाल्यामुळे त्याचं्यामध्ये दुसरे नैशमशत्तक व्यापार उत्पन्न िोतात व त्यामुळे ते आपल्या 
नेिमीच्या कायाशवरुद्ध कायण कशरताना आढळतात. उदािरर्ाथण चदं्र वर्गैरेच्या शठकार्ी जरी सवण 
जीवसृष्टीला शनवशवर्ारे िीतलत्व कायमच असले, तरी शप्रयेच्या शवरिाचे चटके ज्याचं्या अतंुःकरर्ाला 
बसत आिेत, अिा लोकाचं्या दृष्टीस ते पडले असताना तेच चंद्र वर्गैरे त्या लोकानंा दािक िोतात िे 
प्रशसद्धच आिे. म्िर्ून पौरुरे्षय (मानवानंी वापरलेल्या) वातयाचंा आपल्या अथांिी असलेला संबधं जरी 
स्वाभाशवक (म्िर्जे शनत्य) असला, तरी त्याचंा अथण अप्रमार् असू िकतो, या मताचे समथणन करू 
इन्च्छर्ाऱ्या (मीमासंका)ने वाचकत्वािून शनराळा आशर् शवशिष्ट पशरन्स्थतीवर अवलंबनू असा कािीतरी धमण 
साशंर्गतला पाशिजे, िे स्पष्टच आिे. आशर् तो धमण व्यंजकत्वािून दुसरा कोर्तािी नािी. कारर् व्यंजकत्व 
म्िर्जे व्यंग्याथण प्रकट कररे्, आशर् पौरुरे्षय वातय मुख्यतुः मानवाचं्या मनातील अशभप्रायच प्रकट करीत 



असतात आशर् तो अशभप्राय वाच्य नसून व्यंग्यच असतो,² कारर् त्या अशभप्रायािी िद दाचंा वाच्य–वाचक 
संबंध नसतो. 

 
लोचनम् 

 
न कस्यवचविमवतमेतीवत यदुक्तं तत्स्रुतियवत– स चेवत । व्य्जककत्वलक्षि इत्यथगिः । औत्पवत्तकेवत 

। जन्मना वितीयो भावववकारिः सत्तारूपिः सामीप्याल्लक्ष्यते, ववपरीतलक्षिातो वानुत्पवत्तिः, रूर्ढ्ा वा 
औत्पवत्तकशब्दो वनत्यपयायिः, तेन वनत्य ंयिः शब्दाथगय्ोिः शस्क्तलक्षिं सम्बन्धवमच्छवत जैवमनेयस्तेनेत्यथगिः । 
वनर्तवशेषत्ववमवत । ततश्च पुरुषदोषानुप्रवेशस्यावकवञ्चत्करत्वात्तवन्नबन्धनं पौरुषेयेषु वाक्येषु यदप्रामाण्यं तन्न 
वसध्येत् । प्रवतपत्तरेुव वह यवद तथा प्रवतपवत्तस्तर्तह वाक्यस्य न कवश्चदपराध इवत कथमप्रामाण्यम् । 
अपौरुषेये वाक्येऽवप प्रवतपत्तदृौरात्म्यात्तथा स्यात् । 

 
ननु धमान्तरा्युपगमेऽवप कथं वमथ्याथगता, न वह प्रकाशकत्वलक्षिं स्वधमं जहावत शब्द 

इत्याशङ्गक्याह–दृ्यत इवत । प्राधान्येनेवत । यदाह– ‘एवमय ंपुरुषो वेदेवत भववत प्रत्ययिः न त्वेवमयमथग’ 
इवत । तथा प्रमािान्तरदशगनमि बाध्यते, न तु शाब्दोऽन्वय इत्यनेन 
पुरुषावभप्रायानुप्रवशेादेवाङ् गुल्यग्रवाक्यादौ वमथ्याथगत्वमुक्तम् । तेन सह इवत । अवनयततया 
नैसर्तगकत्वाभावावदवत भाविः । 

 
लोचन 

 
‘कोर्ी नाकाररे् िे योग्य िोर्ार नािी’ असे जे (शितीयखंड, ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला 

अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त िोर्ारा म्िर्ून त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व 
व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या मताची पक्की प्रशतष्ठापना’” वर) म्िटले, ते वृशत्तकार ‘आशर् तो’ इ. 
िद दानंी स्पष्ट कशरतात. तो (औपाशधक धमण) म्िर्जे व्यजंकत्व या स्वरूपाचा धमण, असा अथण. ‘जन्मशसद्ध³ 
(म्िर्जे शनत्य)’– उत्पशत्त या िद दाने त्याच्या लरे्गच जवळचा, अन्स्तत्व या स्वरूपाचा जो भावशवकार,⁴ तो 
(सामीप्य संबधंाच्या आधारे) लशक्षत केला जातो.⁵ लकवा शवपरीत लक्षरे्ने ‘उत्पशत्त’ या िद दाचा अनुत्पशत्त 
म्िर्जे जन्म नसरे् असा (शवरुद्ध) अथण लशक्षत िोतो⁶ लकवा रूढीमुळे औत्पशत्तक िा िद द ‘शनत्य’ या िद दािी 
समानाथणक समजावा.⁷ त्यामुळे िद द व अथण यामंधील अशभधा िा संबधं शनत्य आिे असे जो माशनतो, त्याने– 
म्िर्जे मीमासंकाने, असा अथण. ‘यातं कािी फरक उरर्ार नािी’–आशर् मर्ग (बोलर्ाऱ्या) मार्साने 
केलेल्या प्रमादामुंळे पौरुरे्षय वातयावंर कािीिी पशरर्ाम ाडून येत नसल्याने मार्साचें दोर्ष त्यानंी 
म्िटलेल्या वातयातं शिरल्याकारर्ाने ती वातये प्रमार्भतू नसतात िे म्िर्रे् शसद्ध िोर्ार नािी.⁸ आता जो 
ती वातये ऐकर्ारा असतो, त्याची जर तिीच (म्िर्जे प्रामाशदक) समजूत िोते असे जर मीमासंकाचे 
म्िर्रे् असेल तर त्याला उत्तर असे की, त्यात त्या पौरुरे्षय वातयाचा कािीिी दोर्ष नािी व मर्ग ते वातय 
अप्रमार् कसे म्िर्ता येईल? आशर् मर्ग अपौरुरे्षय (म्िर्जे वदेातील स्वयंभ)ू वातये सुद्धा ऐकर्ाऱ्याच्या 
(अज्ञान इ.) दोर्षामुंळे अप्रमार् ठरतील! 

 
‘पर् काय िो, पौरुरे्षय वातयामध्ये वाचकत्वािून शनराळा असा व्यंजकत्व िा धमण माशनला, तरी 

त्यामुळे ती वातये चुकीची लकवा अप्रमार् किी म्िर्ावयाची? कारर् वाच्याथण प्रकट कररे् िे जे िद दाचे 
कायण, ते कररे् कािी तो िद द सोडीत नािी’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतला ‘कारर्… आढळतात’ इ. 



वातयाने उत्तर देतात. ‘मुख्यतुः’– कारर् म्िटलेच आिे⁹– ‘बोलर्ाऱ्या मार्साला या बाबतीत असे असे 
वाटत आिे’ असेच ज्ञान (मनुष्याने उच्चारलेल्या वातयामुंळे) ऐकर्ाऱ्याच्या मनात उत्पन्न िोते. ‘िी र्गोष्ट तो 
म्िर्तो तिीच खरोखर आिे’ असे ज्ञान ऐकर्ाऱ्याला िोत नािी.” असे असल्यामुळे कािी वळेा पौरुरे्षय 
वातयाचंा अथण प्रत्यक्षाशद इतर प्रमार्ानंी प्राप्त झालेल्या ज्ञानाने बाशधत िोतो, पर् त्या वातयामंधील 
िद दाचं्या अथांतील परस्परसंबंध बाशधत िोत नािी,¹⁰ या दृष्टीने पािता वतत्याचा अशभप्राय (िास्यास्पद 
शवधान करण्याचा) असला, तरच ‘माझ्या बोटावर िभंर ित्ती आिेत’ इ. वातये¹¹ अप्रमार् आिेत असे 
म्िटले जाते. ‘त्या अशभप्रायािी’– कारर् तो अशभप्राय (शनरशनराळ्या पशरन्स्थतीमुळे शनरशनराळा असू 
िकतो, म्िर्ून) अशनशित स्वरूपाचा असल्याने त्या अशभप्रायाचा (त्या िद दािी) स्वाभाशवक (म्िर्जे शनत्य) 
संबंध असू िकत नािी, िा भावाथण. 

 
िीपा 
 
१) लौशकक व्यविारातील वातये नेिमी केवळ त्याचं्या वाच्याथाचाच बोध करून देतात, असे नािी. वतता 
कािी वळेा कािी स्वाथण साधण्यासाठी बोलत असेल म्िर्ून लकवा त्याचे बोलरे् रार्ग, लोभ, िेंर्ष इ. 
मनोशवकारानंी कलुशर्षत असेल म्िर्ून त्याच्या बोलण्याचा वाच्याथण शकत्येक वळेा वस्तुन्स्थतीला सोडूनिी 
असेल आशर् म्िर्ूनच शकत्येक वळेा त्याचे बोलरे् अप्रमार् असण्याचीिी ितयता असते. िे त्याचे स्वाथण, 
मनोशवकार, वर्गैरे दोर्ष कधीिी वाच्य नसतात, तर ते व्यंग्यच असतात. 
 
२) पािा, वरील १ िी टीप. 
 
३) औत्पशत्तक (= जन्मशसद्ध, शनत्य) िा िद द पूवणमीमासंासूत्र १–१–५ मध्ये आला आिे व िबरानंी आपल्या 
भाष्यात (आनंदाश्रम, आवृशत्त १९२९, पृ. २३) त्याचा ‘शनत्य’ असाच अथण केला आिे. पािा, औत्पवत्तकिः, 
इवत वनत्य ंब्रूमिः । उत्पवत्तर्तह भाव उच्यते लक्षिया । म्िर्जे अशभनवरु्गप्तानंी औत्पशत्तक याचे पशिले शववरर् 
िबराचं्या भाष्याला अनुसरूनच केलेले शदसते. वैयाकरर् िेिी मीमासंकापं्रमारे्च िद द व वाच्याथण यामंधील 
संबंध शसद्ध म्िर्जे शनत्य आिे असेच माशनतात. पािा, कात्यायनाचे वार्मतक १–१–१ वसदे्ध शब्दाथगसंबन्धे. 
यावर पतंजशल म्िर्तात– वनत्यपयायवाची वसद्धशब्दिः । 
 
४) यास्काचायांनी शनरुतत १–२ मध्ये ६ ‘भावशवकार’ म्िर्जे पदाथाच्या अवस्था साशंर्गतल्या आिेत त्या 
अिा :– (१) जायते (२) अस्स्त (३) वधगते (४) ववपवरिमते (५) अपक्षीयते (६) ववन्यवत । यापंकैी अन्स्त 
म्िर्जे सत्ता िी क्र. २ ची अवस्था, जायते = जन्मरे् या अवस्थेच्या लरे्गच जवळची आिे. म्िर्नू 
सामीप्यसंबधंाच्या आधारावर ‘उत्पशत्त’ ह्याचा लक्ष्याथण ‘सत्ता’ असा केला आिे. 
 
५) म्िर्ून औत्पशत्तक म्िर्जे जोपयंत िद द अन्स्तत्वात आिे तोपयंत शटकून रािर्ारा (वाचकत्व िा धमण). 
 
६) मर्ग उत्पशत्त (= अनुत्पशत्त) याला मत्वथी इक िा प्रत्यय लार्गला आिे असे मानावयाचे व औत्पशत्तक = 
‘ज्याला जन्म नािी तो’ असा अथण करावयाचा. 
 
७) म्िर्जे या शतिींपैकी अथण लावण्याची कोर्तीिी पद्धत अवलंशबली, तरी औत्पशत्तक याचा अथण िवेटी 
‘शनत्य’ असाच िोती. 



८) मनुष्य जेव्िा एखादे शवधान कशरतो, तेव्िा ते शवधान वस्तुन्स्थतीबरिुकूम असते असे नसून ते त्याच्या 
अज्ञान, रार्गिेर्षाशद, मनोशवकार वर्गैरेंमुळे कलुशर्षत झालेले असते व िे सर्गळे ‘शवकार’ वाच्य नसून व्यंग्य 
असतात. आशर् यामुळेच मनुष्याने केलेली शवधाने प्रमार्भतू म्िर्जे पूर्णपरे् शवश्वसनीय असत नािीत. 
 
९) िाबरभाष्य, १९२९ ची आनंदाश्रम आवृशत्त, पृ. १६–१७. 
 
१०) म्िर्जे ते वातय म्िर्र्ाऱ्याला झालेले ज्ञान बरोबर नािी असे वाटेल, पर् त्या वातयातील िद दाचंा 
अन्वय केवळ कारकशवर्षयक शनयमानुंसार जुळशवण्यात कािी अडचर् येर्ार नािी. 
 
११) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘भ्रम धार्ममक’ या उदािरर्ात ‘शवपरीतलक्षर्ा’ नािी” वरील िवेटून 
६ वी ओळ. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
नन्वनेन न्यायेन सवेषामेव लौवककाना ं वाक्याना ं ध्ववनव्यवहारिः प्रसक्तिः । सवेषामप्यनेन न्यायेन 

व्य्जककत्वात् । सत्यमेतत्; । तक तु वक्िवभप्रायप्रकाशनेन यद व्य्जककत्वं तत्सवेषामेव लौवककाना ं
वाक्यानामवववशष्टम् । तत्त ु वाचकत्वान्न वभद्यते व्यङ्ग्यं वह ति नान्तरीयकतया व्यवस्स्थतम् । न तु 
ववववक्षतत्वेन । यस्य तु ववववक्षतत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्स्थवतिः, तद्व्य्जककत्वं ध्ववनव्यवहारस्य प्रयोजकम् । 

 
यत्त्ववभप्रायववशेषरूपं व्यङ्ग्य ंशब्दाथा्या ंप्रकाशते तद्भववत ववववक्षतं तात्पयेि प्रका्यमानं सत् । 

तक तु तदेव केवलमपरीवमतववषयस्य ध्ववनव्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात् । तथा दर्तशतभेदियरूपं 
तात्पयेि द्योत्यमानमवभप्रायरूपमनवमप्रायरूपं च सवगमेव ध्ववनव्यवहारस्य प्रयोजकवमवत 
यथोक्तव्य्जककत्वववशेषे ध्ववनलक्षिे नावतव्यास्प्तनग चाव्यास्प्तिः । तस्मािाक्यतत्त्वववदा ं मतेन तावद 
व्य्जककत्वलक्षििः शाब्दो व्यापारो न ववरोधी प्रत्युतानुगुि एव लक्ष्यते । पवरवनवश्चतवनरपभं्रशशब्दब्रह्मिा ं
ववपवश्चता ंमतमावश्रत्यवै प्रवृत्तोऽय ंध्ववनव्यवहार इवत तैिः सह तक ववरोधाववरोधौ वचन्त्येते । 

 
ध्वन्यालोक 

 
(िकंा) ‘पर् काय िो, या शवचारसरर्ीप्रमारे् सवणच लौशकक (म्िर्जे वैशदक नसलेल्या) वातयानंा 

‘ध्वशन’ म्िर्ण्याचा प्रसंर्ग येईल, नािी का? कारर् तुमच्या या मताप्रमारे् सर्गळीच वातये (शवशिष्ट 
अशभप्रायाची) व्यजंक असर्ार?’ 

 
उत्तर–िे तुमचे म्िर्रे् खरे आिे; पर् वतत्याच्या मनातील शवशिष्ट अशभप्राय प्रकट कररे् या 

स्वरूपाचे जे व्यंजकत्व आिे ते एकजात सवणच लौशकक वातयाचं्या शठकार्ी सारखेच आढळर्ारे आिे. मात्र 
ते वाचकत्वािून वरे्गळे नसते, कारर् त्या शठकार्ी तो व्यंग्य अशभप्राय वाच्याथािी अशवनाभावाने संबद्ध 
असतो. तो कािी (मुख्य म्िर्ून) शववशक्षत नसतो.¹ पर् जो व्यंग्याथण (मुख्य म्िर्नू) शववशक्षत असतो, त्या 
व्यंग्याथाचे व्यंजकत्व त्या वातयाला ‘ध्वशन’ िी संज्ञा शमळवनू द्यावयास कारर्ीभतू असते.² 

 



परंतु िद द व (वाच्य) अथण जेव्िा एखाद्या शवशिष्ट अशभप्रायरूपी व्यंग्याथाला प्राधान्य देऊन प्रकाशित 
करतात, तेव्िा तो व्यंग्याथण वतत्याला (प्रधानत्वाने) शववशक्षत असतो (असे म्िर्ता येईल). परंतु ध्वशन िी 
(सवणसामान्य) संज्ञा केवळ तिा प्रकारच्या शवशिष्ट अशभप्रायापुरतीच मयाशदत नािी, कारर् (सवणसामान्य) 
ध्वनीचे के्षत्र अमयाद असून त्या सवण के्षत्राला तिा प्रकारचा शवशिष्ट अशभप्राय व्यापू िकत नािी. म्िर्जे असे 
की, पूवी दाखशवलेला प्राधान्याने सुचशवला जार्ारा तीन प्रकारचा³ व्यंग्याथण, तसेच अशभप्राय या स्वरूपाचा 
व्यंग्याथण,⁴ आशर् त्यािून शनराळ्या स्वरूपाचा⁵ व्यंग्याथण, या सवांनाच व्यापक अथाने ‘ध्वशन’ िी सजं्ञा देरे् 
ितय आिे. म्िर्ून (पशिल्या उद द्योतातील १३ व्या काशरकेत) ‘शवशिष्ट प्रकारच्या व्यंजकत्वाने युतत 
असलेले’ असे ध्वनीचे म्िर्जे ध्वशनकाव्याचे जे लक्षर् केले,⁶ त्यात अव्यान्प्त नािी लकवा अशतव्यान्प्तिी 
नािी. म्िर्ून वातयाचे यथाथण स्वरूप जार्र्ारे जे मीमासंक, त्याचं्या मताला तरी व्यंजकत्व या स्वरूपाचा 
व्यापार प्रशतकूल तर नािीच, उलट त्यानंा तो अनुकूल म्िर्जे उपकारकच आिे, असे शदसते. आता 
अशवनािी, शनत्य अिा िद दब्रह्माचे स्वरूप सवण बाजंूनी शनशित करर्ारे जे वैयाकरर्, त्याचं्या तर मताचा 
आधार ाेऊनच⁶अ ‘ध्वशन’ िी संज्ञा चालू झालेली असल्यामुळे ध्वशन िा त्याचं्या मताच्या शवरुद्ध आिे की 
नािी याचा शवचारच किाला करायचा? 

 
लोचनम् 

 
नान्तरीयकतयेवत । गामानयेवत श्रुतेऽप्यवभप्राये व्यक्ते तदवभप्रायवववशष्टोऽथग 

एवावभपे्रतानयनावदवक्रयायो्यो न त्ववभप्रायमािेि वकवञ्चत्कृत्यवमवत भाविः । ववववक्षतत्वेनेवत । 
प्राधान्येनेत्यथगिः । यस्य स्त्ववत । ध्वन्युदाहरिेस्ष्ट्ववत भाविः । काव्यवाक्ये्यो वह न नयनानयनाद युपयोवगनी 
प्रतीवतर्यथ्यगते, अवप तु प्रतीवतर्तवश्रास्न्तकावरिी, सा चावभप्रायवनष्ठैव, नावभपे्रतवस्तुपयगवसाना । 

 
नन्वेवमवभप्रायस्यवै व्यङ्ग्यत्वास्त्िववधं व्यङ्ग्यवमवत यदुक्तं । तत्कथवमत्याह–यवत्त्ववत । एव ं

मीमासकाना ंनाि ववमवतयंुक्तेवत प्रद्यग । वैयाकरिाना ंनैवाि सास्तीवत दशगयवत– पवरवनवश्चतेवत । पवरतिः 
वनवश्चतं प्रमािेन स्थावपतं वनरपभं्रशं गवलतभेदप्रपञ्चतया अववद्याससं्काररवहतं शब्दाख्यं 
प्रकाशपरामशगस्वभावं ब्रह्म व्यापकत्वेन बृहद ववशेषशस्क्तवनभगरतया च बंृवहतं, ववश्ववनमािशक्तीश्वरत्वाि 
बंृहि यवैरवत । एतदुक्तं भववत– वैयाकरिास्तावद ब्रह्मपदेनान्यस्त्कवश्चवदच्छस्न्त ति का कथा 
वाचकत्वव्य्जककत्वयोिः, अववद्यापदे तु तैरवप व्यापारान्तरम्युपगतमेव । एति प्रथमोद्द्योते ववतत्य 
वनरूवपतम् । 

 
लोचन 

 
‘अशवनाभावाने’⁶आ– ‘र्गाय आर्’ िे िद द ऐकले तरी आशर् त्यामार्गचा बोलर्ाऱ्याचा अशभप्राय 

(उदा. त्या र्गायीचे दूध िव े असरे् िा) श्रोत्याला व्यततिी झाला, तरी त्या (व्यगं्य) अशभप्रायाने शवशिष्ट 
असलेला र्गाय िा वाच्याथणच (म्िर्जे र्गाय िा प्रार्ीच) वतत्याला इष्ट असलेल्या ‘आर्रे्’ वर्गैरे शक्रयाचें कमण 
व्िावयास योग्य ठरतो; वतत्याच्या केवळ अशभप्रायािी श्रोत्याला कािीिी कतणव्य नसते, असा भावाथण. 
‘शववशक्षत नसतो’– मुख्य म्िर्ून (शववशक्षत नसतो), असा अथण. ‘पर् जो व्यंग्याथण–’ ध्वशनकाव्याच्या 
उदािरर्ामंध्ये, असा भावाथण. कारर् काव्यातील वातयापंासून नेरे्, आर्रे् वर्गैरे (लौशकक) शक्रयानंा 
उपयोर्गी पडर्ारे ज्ञान व्िाव ेअिी कोर्ी अपेक्षा करीत नसतो, तर मनाला (चमत्कृशत-रूप) आनंद प्राप्त 



िोईल अिी प्रतीतीच तो अपेक्षीत असतो. आशर् ती प्रतीशत (रसाशदरूपी) व्यंग्याथावरच अवलंबून असते, 
काव्यातील िद दाचं्या वाच्याथावर अवलबून नसते. 

 
“पर् काय िो, अिा रीतीने बोलर्ाऱ्याचा (अनेक प्रकारचा) अशभप्राय िाच जर ‘व्यंग्य’ असला, 

तर ‘व्यंग्याथण िा तीन प्रकारचा असतो’ असे जे म्िटले,⁷ ते कसे काय?” याला वृशत्तकार ‘पर् िद द व अथण 
जेव्िा’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. याप्रमारे् मीमासंकानंी या (म्िर्जे व्यंजकत्वाला मान्यता देण्याच्या) 
बाबतीत शवरोध कररे् योग्य नािी िे दाखशवल्यावर वैयाकरर्ाचंा तर या बाबतीत मतभेद असरे् ितय 
नािीच असे वृशत्तकार ‘आता…सवण बाजंूनी शनशित करर्ारे’ इ. वातयाने सारं्गतात. सवण बाजंूनी शनशित 
म्िर्जे प्रमार्ानंी शसद्ध केले आिे, ‘िद द’– नावाचे ब्रह्म ज्या शविानानंी (म्िर्जे वैयाकरर्ानंी). ते 
िद दनामक ब्रह्म ‘शनरपभं्रि’ म्िर्जे सवण प्रकारच्या भेदापंासून मुतत आिे व अज्ञानाच्या संस्कारानंी म्िर्जे 
पशरर्ामानंी शवरशित आिे, आशर् त्या ज्ञानमय प्रकािस्वरूपी िद दनामक तत्तवाला ‘ब्रह्म’ असे म्िर्तात. 
कारर् ते व्यापक असल्यामुळे ‘बृित्’ म्िर्जे मोठे आिे. तसेच ते लोकोत्तर िततीने संपन्न असल्यामुळे 
‘बृशंित’ म्िर्जे पशरपुष्ट झालेले आिे. त्या ब्रह्माचे शठकार्ी शवश्व शनमार् करण्याच्या िततीवरील प्रभतु्व 
असल्यामुळे ते स्वतुःच ‘बृंिर्’ म्िर्जे वाढण्याची शक्रया या स्वरूपाचे आिे.⁸ 

 
वृशत्तकाराचं्या या सवण शववचेनाचा सारािं असा :— वैयाकरर्ाचं्या मते ब्रह्माच्या पारमार्मथक 

अवस्थेत ब्रह्मरूप अिा िद दतत्तवािून दुसरे कािीच नािी, मर्ग त्या अवस्थेत वाचकत्व लकवा व्यजंकत्व 
असण्याची र्गोष्टच कोठली? पर् अज्ञानाच्या अवस्थेत म्िर्जे व्याविाशरक अवस्थेत ते म्िर्जे 
वैयाकरर्सुद्धा वाचकत्व व व्यंजकत्व िे दोन्िी व्यापार मानतातच! आशर् िे सवण पशिल्या उद द्योतात⁹ 
शवस्ताराने स्पष्ट केले आिे. 

 
िीपा 
 
१) ‘र्गाय आर्’ िे वातय ‘अ’ ने ‘ब’ ला उदे्दिून म्िटले असताना वतत्याला त्या र्गायीची धार काढरे् या 
सारखा उदे्दि जरी अशभपे्रत असला, व तो जरी श्रोत्याच्या ध्यानात आला असला, तरी वतत्याच्या या 
वातयाचे तात्पयण श्रोत्याने वतत्यापुढे र्गाय आर्ून उभी करावी, इतकेच असते. ती र्गाय वतत्याला धार 
काढायला िवी आिे की शतला पे्रमाने कुरवाळण्यासाठी िवी आिे िे श्रोत्याला कळरे् वतत्याच्या दृष्टीने 
मित्तवाचे नािी. श्रोत्याला आपर् र्गाय आर्ली पाशिजे िे कळाव ेिा वतत्याचा मुख्य उदे्दि आिे. म्िर्जे अिा 
उदािरर्ात व्यंग्याथण असूनिी तो श्रोत्याच्या दृष्टीने मुख्यत्वाने शववशक्षत नसल्याने अिा उदािरर्ानंा ‘ध्वशन’ 
म्िर्ण्याचा प्रशन उद भवत नािी. 
 
२) पर् वरील टीपेत साशंर्गतलेल्या उदािरर्ाच्या उलट ध्वशनकाव्याची न्स्थशत असते, कारर् तेथे 
सहृदयाला वाच्याथाच्या तुलनेंने रसाशद व्यंग्याथणच प्राधान्याने प्रतीत व्िावा असा कवीचा ते काव्य 
शलशिण्यामारे्ग मुख्य िेतु असतो. म्िर्नू अज्ञा काव्याला ‘ध्वशन’ म्िर्ावयाचे. 
 
३) तीन प्रकारचा म्िर्जे वस्तु, अलंकार व रसाशद या प्रकारचा. पािा, प्रथमखंड, उद द्योत – १ 
प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) स्वरूपभेद. 
 



४) अशभप्राय या स्वरूपाचा म्िर्जे वतत्याची िद द वापरण्याची इच्छा व त्या िद दािंारे कािीतरी अथण प्रकट 
करण्याची इच्छा या स्वरूपाचा. (म्िर्जे पुढे कािी आवृशत्त, पृ. ४४९ वर वृत्तीमध्ये साशंर्गतलेल्या 
िद दस्वरूपप्रकािनेच्छा व िद देन अथणप्रकािनेच्छा या स्वरूपाचा). 
 
५) म्िर्जे ‘र्गाय आर्’ िे वातय उच्चारर्ाऱ्याच्या मनात असलेला (पर् प्राधान्याने शववशक्षत नसलेला) असा 
(उदा. र्गाईपासून दूध शमळवरे् यासारखा) व्यंग्याथण. 
 
६) िे लक्षर् प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘लक्षर्’ नािी’” वर आले आिे. 
 
६ अ) पािा, प्रथमखंड, उद द्योत – १ सारािं, व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ वरे्गळा. 
 
६ आ) मुळातील नान्तरीयकतया याचे भार्षातंर आम्िी ‘अशवनाभावाने’ असे केले आिे. शनयतसािचयण व 
व्यान्प्त िे िद दिी याच अथाने (म्िर्जे एक वस्तु अन्स्तत्वात असली तरच दुसरी वस्तु अन्स्तत्वात असरे् या 
अथाने) वापरले जातात. 
 
७) प्रथमखंड,”उद द्योत – १ ‘प्रतीयमानाचा ‘वस्तु’ िा प्रकार वाच्य अथािून वरे्गळा, कारर् (१) 
स्वरूपभेद’”. 
 
८) अिा प्रकारे अशभनवरु्गप्तानंी ‘ब्रह्म’ याचे तीन अथण साशंर्गतले :– (१) व्यापक (बृित्), (२) पशरपुष्ट 
झालेले (बृशंित) व (३) वाढण्याची शक्रया असे स्वरूप असलेले (बृिंर्). तुलनाथण पािा, वातयपदीय १–१ 
:— अनावदवनधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम् । वववतंतेऽथगभावेन प्रवक्रया जगतो यतिः   
 
९) पािा, प्रथमखंड, लोचन, “उद द्योत -१ ‘अनुततशनशमत्ता शविरे्षोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’ व ‘दीाण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील टीप ७१. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
कृविमशब्दाथगसम्बन्धवावदना ं तु युस्क्तववदामनुभववसद्ध एवाय ं व्य्जककभाविः 

शब्दानामथान्तरािावमवाववरोधशे्चवत न प्रवतके्षप्यपदवीमवतरवत । 
 
वाचकत्व े वह तार्तककािा ं ववप्रवतपत्तयिः प्रवतगन्ताम्, वकवमदं स्वाभाववकं 

शब्दानामाहोस्स्वत्सामवयकवमत्याद्यािः । व्य्जककत्वे तु तत्पृष्ठभावववन भावान्तरसाधारिे लोकप्रवसद्ध 
एवानुगम्यमाने को ववमतीनामवसरिः । अलौवकके ह्यथे तार्तककािा ं ववमतयो वनवखलािः प्रवतगन्ते न तु 
लौवकके । न वह नीलमधुरावदष्ट्वशेषलोकेस्न्ियगोचरे बाधारवहते तत्त्वे परस्परं ववप्रवतपन्ना दृ्यन्ते । न वह 
बाधारवहतं नीलं नीलवमवत बु्रवन्नपरेि प्रवतवषध्यते नैतन्नीलं पीतमेतवदवत । तथैव व्य्जककत्व ं वाचकाना ं
शब्दानामवाचकाना ंच गीतध्वनीनामशब्दरूपािा ंच चेष्टादीना ंयत्सवेषामनुभववसद्धमेव तत्केनापह् नूयते? 

 
अशब्दमथं रमिीय ं वह सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा वनबद्धाश्चावनबद्धाश्च ववद्धपवरषत्सु 

ववववधा ववभाव्यन्ते । तानुपहास्यतामात्मनिः पवरहरन् कोऽवतसन्दधीत सचेतािः । 



ध्वन्यालोक 
 
पर् िद द आशर् अथण याचंा संबंध िा (ईश्वरेच्छेमुळे लकवा मनुष्याच्या इच्छेमुळे उत्पन्न झालेला, अत 

एव) कृशत्रम आिे, असे मत प्रशतपादन करर्ारे जै नैयाशयक (वर्गैरे) त्याचं्या दृष्टीने तर (शदवा वर्गैरे) इतर 
वस्तंूप्रमारे् िद दाचं्यािी शठकार्ी व्यंजकत्व असते िे अनुभवशसद्धच आिे आशर् ते व्यंजकत्व दुसऱ्या 
कोर्त्यािी प्रमार्ाने बाशधत िोत नािी, म्िर्ूनच त्यानंा व्यंजकत्व नाकारता येर्ार नािी. 

 
वाचकत्व िा िद दाचा धमण नैसर्मर्गक आिे, की संकेतामुळे त्याला प्राप्त िोर्ारा आिे अिा प्रकारचे 

नैयाशयक वर्गैरे शचशकत्सकाचें मतभेद वाचकत्वाच्या बाबतीत (खुिाल) असू देत. पर् व्यंजकत्व िा धमण 
वाचकत्वाच्या नंतरच प्रकट िोर्ारा आिे. तो इतर (म्िर्जे शदवा वर्गैरे) पदाथांच्या शठकार्ी जसा असतो, 
तसाच िद दाच्यािी शठकार्ी¹ स्वयंभपूरे् आढळतो. अिा रीतीने जी र्गोष्ट लोकाचं्या अनुभवाची आिे, शतचाच 
आम्िी पुरस्कार करीत असल्यामुळे (व्यंजकत्वाच्या बाबतीत) मतभेदानंा वाव कोठे आिे? शचशकत्सकाचें 
सर्गळे मतभेद (व स्वतुःच्या मताबद्दलचे आग्रि) अलौशकक (म्िर्जे लोकाचं्या अनुभवाचा शवर्षय 
नसलेल्या) र्गोष्टींच्या बाबतीतच उत्पन्न िोतात, लौशकक (म्िर्जे लोकाचं्या अनुभवास येर्ाऱ्या) र्गोष्टींच्या 
बाबतीत नव्िे. 

 
कारर् शनळे, र्गोड वर्गैरे पदाथण – की ज्याचें स्वरूप साऱ्या जर्गाच्या ज्ञानेंशद्रयाचंा शवर्षय असते, 

आशर् ज्याचंा अनुभव मार्गािून कोर्त्यािी प्रकारे चकुीचा ठरत नािी, त्याचें बाबतीत तकण वाद्याचंा 
एकमेकािंी मतभेद झालेला शदसत नािी- कारर् शजचे ज्ञान कोर्त्यािी प्रमार्ानंी बाशधत िोत नािी, अिा 
शनळ्या वस्तूला ‘िी शनळी आिे’ असे जर कोर्ी म्िटले, तर दुसरा कोर्ी ‘िी शनळी नािी, िी शपवळी आिे’ 
असे म्िर्नू त्याचे मत खोडून काढीत नािी. तसेच व्यजंकत्व िा धमण वाचक िद दाचं्या शठकार्ी, तसेच 
वाचक नसलेल्या, र्गाण्याचे सूर वर्गैरे (केवळ श्रव्य) िद दाचं्या शठकार्ी आशर् जे िद दरूपिी नािीत अिा 
िावभाव वर्गैरेंच्या शठकार्ी असलेला सवांच्या अनुभवास येर्ारा असाच आिे, तो कोर् नाकबलू करील? 
कारर् िद दानंी वाच्य नसलेला रम्य अथण सुचवर्ाऱ्या प्रबन्धरूपी व मुततकरूपी िद दरचना (व्यािार) आशर् 
शक्रया (व्यापार) शविानाचं्या सभामंध्ये उपयोर्गात आर्लेल्या आढळतात. ते सवण व्यविार आपले िसे िोऊ 
नये अिी इच्छा असर्ारा कोर् समंजस मनुष्य अमान्य करील? 

 
लोचनम् 

 
एवं वाक्यववदा ं पदववदा ं चाववमवतववषयत्वं प्रद्यग प्रमाितत्त्वववदा ं तार्तककािामवप न युक्ताि 

ववमवतवरवत दशगवयतुमाह – कृविमेवत । कृविमिः सङे्कतमािस्वभाविः पवरकस्ल्पतिः शब्दाथगयोिः संबन्ध इवत ये 
वदस्न्त नैयावयकसौगतादयिः । यथोक्तम् – ‘न, सामवयकत्वाच्छब्दाथगप्रत्ययस्ये’वत । तथा ‘शब्दािः सङे्कवततं 
प्राहुिः’ इवत । अथांन्तरािावमवत दीपादीनाम् । नन्वनुभवेन विचन्िाद्यवप वसदं्ध ति 
ववमवतपदवमत्याशङ्क्याह – अववरोधशे्चवत । अववद्यमानो ववरोधो वनरोधो बाधकात्मको वितीयेन ज्ञानेन 
यस्य । तेनानुभववसद्धश्चाबावधतशे्चत्यथगिः । अनुभववसदं्ध न प्रवतके्षप्य ंयथा वाचकत्वम् । 

 
ननु तिाप्येषा ं ववमवतिः । नैतत्; न वह वाचकत्व े सा ववमवतिः । अवप तु वाचकत्वस्य 

नैसर्तगकत्वकृविमत्वादौ । तदाह – वाचकत्वे हीवत । नन्वेवं व्य्जककत्वस्यावप धमान्तरमुखेन 
ववप्रवतपवत्तववषयतावप स्यावदत्याशङ्कयाह् – व्य्जककत्वे स्त्ववत । भावान्तरेवत । अवक्षवनकोचादेिः साङे्कवतकत्व ं



चकु्षरावदकस्यानावदयो्यतेवत दृष्टछ वा काममस्तु संशयिः शब्दस्यावभधेयप्रकाशने, व्य्जककत्वं तु यादृशमेकरूपं 
भावान्तरेषु तादृगेव प्रकृतेऽपीवत वनवश्चतैकरूपे किः संशयस्यावकाश इत्यथगिः । नैतन्नीलवमवत । नीले वह न 
ववप्रवतपवत्तिः, अवप तु प्राधावनकवमदं पारमािववमदं ज्ञानमािवमदं तुच्छवमदवमवत तत्सृष्टावलौवकक्य एव 
ववप्रवतपत्तयिः । वाचकानावमवत । ध्वन्युदाहरेिस्ष्ट्ववत भाविः । 

 
अशब्दवमवत । अवभधाव्यापारेिास्पृष्टवमत्यथगिः । रमिोयवमवत । यद गोप्यमानतयवै 

सुन्दरीभवतीत्यनेन ध्वन्यमानतायामसाधारिप्रतीवतलाभिः प्रयोजनमुक्तम् । वनबद्धािः प्रवसद्धािः । तावनवत 
व्यवहारान् । किः सचेता अवतसन्दधीत नावियेतेत्यथगिः । लक्षिे शिादेशिः आत्मनिः कमगभूतस्य 
योपहसनीयता तस्यािः पवरहारेिोपलवक्षतस्ता ंपवरवजहीषंुवरत्यथगिः । 

 
लोचन 

 
अिा रीतीने वातयिास्रवतेे्त जे मीमासंक व पदिास्रवतेे्त जे वैयाकरर्, त्या दोााचंािी व्यंजकत्वाला 

शवरोध असण्याचे कारर् नािी िे दाखशवल्यानंतर ‘प्रमार्ाचं्या िास्राचे जार्कार’ [२] जे तार्मकक, म्िर्जे 
नैयाशयक व वैिशेर्षक, त्यानंीिी व्यजंकत्वाला शवरोध कररे् योग्य नािी िे दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘(िद द 
व अथण याचंा संबधं) कृशत्रम आिे’ इ. शवधान कशरतात. िद द व अथण याचंा संबधं केवळ संकेत या स्वरूपाचा 
असून तो कृशत्रम (म्िर्जे ईश्वराने लकवा मनुष्याने शनमार् केलेला) आिे असे जे माशनतात, ते म्िर्जे 
नैयाशयक, बौद्ध वर्गैरे. असे म्िटलेच आिे ³, की– ‘तसे नािी, ⁴ कारर् िद दापासून िोर्ारे अथणज्ञान िे 
सवणस्वी संकेतावरच अवलंबनू असते.’ तसेच ⁵ ‘िद द िे संकेताने ठरशवलेल्या अथाचेच ज्ञान करून देतात. ⁶ 
‘इतर वस्तंूप्रमारे्’ म्िर्जे शदवा वर्गैरे ⁷ वस्तंूप्रमारे्. 

 
‘पर् काय िो, (कािी लोकानंा एका चंद्राच्या जार्गी) दोन चंद्र शदसरे् ⁸ वर्गैरे र्गोष्टीदेखील 

अनुभवाने शसद्ध झालेल्या आिेत, पर् (इतराचं्या दृष्टीने) त्या र्गोष्टीिी मतभेदाचा शवर्षय असू िकतात!’ 
अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘बाशधत िोत नािी’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. ज्या व्यंजकत्वाला शवरोध 
म्िर्जे दुसऱ्या उत्तरकालीन ज्ञानामुळे बाधरूपी प्रशतबधं उत्पन्न िोत नािी म्िर्नू जे व्यंजकत्व अनुभवशसद्ध 
आशर् बाधारशित आिे, असा अथण. जे जे अनुभवशसद्ध असते, ते ते अमान्य कशरता येत नािी, जसे िद दाचंा 
वाचकत्व िा धमण अनुभवशसद्ध असल्यामुळे तो (धमण) नाकाररे् ितय नािी. 

 
(िकंा–) ‘पर् काय िो, त्या वाचकत्वाच्या बाबतीतिी या शविानाचें मतभेद आिेतच की! ⁹’ 

(उत्तर) िे म्िर्रे् बरोबर नािी. कारर् ते मतभेद वाचकत्व अन्स्तत्वात आिे की नािी याशवर्षयी नािीत, तर 
वाचकत्व नैसर्मर्गक म्िर्जे स्वभावशसद्ध आिे की कृशत्रम आिे वर्गैरे बाबतीत ते मतभेद आिेत. म्िर्नू 
वृशत्तकार ‘वाचकत्व िा’ इ. शववरर् कशरतात. 

 
‘पर् काय िो, तर मर्ग व्यजंकत्वाच्या बाबतीतिी ते नैसर्मर्गक आिे की कृशत्रम आिे अिा धमांच्या 

दृष्टीने मतभेद असू िकतील अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘पर् व्यंजकत्व िा धमण’ इ. िद दानंी उत्तर 
देतात. ¹⁰ ‘इतर (म्िर्जे शदवा वर्गैरे) पदाथांच्या शठकार्ी–’ डोळे शमचकावरे्, शवस्फाररे् वर्गैरे शक्रयाचं्या 
िारे शनरशनराळ्या भावनाचंा आशवष्कार संकेताला अनुसरून म्िर्जे कृशत्रमपरे् केला जातो, पर् डोळे वर्गैरे 
इंशद्रयाचं्या शठकार्चे पदाथांचे ज्ञान करून देण्याचे सामर्थयण िे अनाशदकालापासून त्याचं्या शठकार्ी 
नैसर्मर्गकच असते िे पाशिल्यामुळे िद दाचे वाच्याथण प्रकट करण्याचे सामर्थयण नैसर्मर्गक आिे की सकेंतामुळे 



उत्पन्न िोर्ारे म्िर्जे कृशत्रम आिे याबद्दल शविानानंा िवा तेवढा सिंय असू दे. पर् व्यंजकत्व िे इतर 
(म्िर्जे शदवा वर्गैरे) पदाथांच्या शठकार्ी ज्या शवशिष्ट प्रकारचे असते त्याच शवशिष्ट प्रकारचे ¹¹ व शनशित 
स्वरूपाचे प्रस्तुत शठकार्ी म्िर्जे िद दाचं्या शठकार्ीिी असते. त्याच्या बाबतीत सिंयाला जार्गाच कोठे 
आिे, असा अथण. कारर् एखाद्या काळ्या पदाथाशवर्षयी ‘िा काळा नािी’ असा मतभेद कधी िोत नािी, तर 
िा पदाथण (साखं्यमतानुसार) प्रकृतीचे कायण आिे की (वैिशेर्षकाचं्या म्िर्ण्याप्रमारे्) तो परमार्ूंचा बनलेला 
आिे लकवा (शवज्ञानवादी बौद्धाचं्या मतानुसार) तो केवळ शवज्ञानात्मकच ¹² आिे की (सवणिून्यवादी 
बौद्धाचं्या म्िर्ण्याप्रमारे्) तो तुच्छ म्िर्जे अन्स्तत्विून्य आिे अिा प्रकारचे, त्या पदाथाची उत्पशत्त किी 
िोते अिा अलौशकक ¹³ बाबतीतच मतभेद उत्पन्न िोतात. ‘वाचक िद दाचं्या शठकार्ी–’ अथात् 
ध्वशनकाव्यातील (वाचकिद दाचं्या शठकार्ी) असा आिय. 

 
‘िद दानंी वाच्य नसलेला’ – म्िर्जे अशभधाव्यापाराचा ज्याला मुळीच स्पिण झाला नािी, असा. 

‘रम्य’ – जो अथण झाकलेल्या स्वरूपात असल्यामुळेच त्या अथाला सौंदयण प्राप्त िोते ¹⁴. अिा रीतीने अथण 
सुचशवला रे्गल्यामुळे त्याच्या प्रतीतीला शविरे्ष सौंदयण प्राप्त व्िावे, िा (बोलर्ाऱ्याच्या मनातील) उदे्दि 
‘िद दानंी वाच्य नसलेला रम्य अथण’ या िद दसमूिाने सुचशवला रे्गला आिे. ‘शनबद्ध (म्िर्जे प्रबंधरूप) ¹⁵ 
रचना प्रशसद्धच आिेत. ते (सवण) म्िर्जे (व्यािार व व्यापार िे) व्यविार. ‘कोर् समंजस मनुष्य अमान्य 
करील’ म्िर्जे त्यानंा मित्तव देर्ार नािी, असा अथण. पवरहरन् (टाळर्ारा) यातील वतणमानकालवाचक 
धातुसाशधताचा अत् िा प्रत्यय लक्षर् (वैशिष्ट्य) या अथी आिे. ¹⁶ आपर् स्वतुः ज्या उपिसन शक्रयेचे कमण 
म्िर्जे उशद्दष्ट आिोत, ती शक्रया टाळरे् या धमाने तो (समंजस मनुष्य) उपलशक्षत (म्िर्जे युतत) असतो, 
म्िर्जे जो ती उपिसनशक्रया टाळू इन्च्छतो, असा अथण. 

 
िीपा 
 
१) शदवा जसा स्वतुःचे प्रकािमय स्वरूप प्रकट करण्याबरोबरच इतरिी वस्तू प्रकाशित करतो, त्याप्रमारे् 
िद द िी वाच्याथाचा बोध करून देऊन त्यािून शनराळा व्यंग्याथणिी प्रकाशित कशरतो. 
 
२)पािा, उत्तररामचशरताच्या प्रस्तावनेमधील पदवाक्यप्रमािज्ञिः िे शविरे्षर्. 
 
३) पािा, न्यायसूत्र, २–१–५५. 
 
४) म्िर्जे पूवणपक्ष म्िर्तो त्याप्रमारे् िद द व अथण यामंध्ये व्यान्प्तसंबधं असतो िे बरोबर नािी. 
 
५) धमणकीर्मत, प्रमार्वार्मतक, १-९२. (स्वाथानुमान, पशरच्छेद ९४). 
 
६) िा संपूर्ण श्लोक अशभनवरु्गप्तानंी पुढे कािी आवृशत्त पृ. ५४२ वर उद धृत केला आिे. 
 
७) वर्गैंरे म्िर्जे सूयण, चंद्र, शवजेचे चकाकरे् इ. प्रकािक र्गोष्टी. 
 
८) ‘शतशमर’ (Diplopia) िी शवकृशत झालेल्या मार्साला एकाऐवजी अनेक चदं्र शदसतात िी र्गोष्ट त्या 
मार्साच्या अनुभवाची असली तरी ती इतर लोकाचं्या अनुभवाची नसल्याने ते शतला शवरोध करर्ारच! 



९) कारर् मीमासंक िे वाचकत्व नैसर्मर्गक आिे असे मानर्ारे आिेत, तर तार्मकक िे वाचकत्व कृशत्रम, 
ईश्वरशनर्ममत लकवा मानवशनर्ममत आिे असे मानर्ारे आिेत. 
 
१०) पूवणपक्षाने जो प्रशन उपन्स्थत केला आिे, त्याला लोचनात लकवा ध्वन्यालोकात समपणक, नेमके उत्तर 
शदलेले आढळत नािी. पर् ध्वशनवाद्याचं्या दृष्टीने व्यंजकत्व िा व्यापार नैसर्मर्गक नसून कृशत्रम म्िर्जे शवशिष्ट 
पशरन्स्थतीमध्येच उत्पन्न िोर्ारा असतो. त्यामुळे नैसर्मर्गक आिे की कृशत्रम िा प्रशनच उद भवण्याला कारर् 
नािी. 
 
११) म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वशन िा रु्गर्वृत्तीपेक्षा वरे्गळा नािी या मताचे 
खंडन’” वर ‘जो स्वतुःच्या रूपाचे दिणन ाडवीत असताना’ इ. वातयात साशंर्गतलेल्या प्रकारचे. 
 
१२) शवज्ञानवादी बौद्ध िे बाह्य वस्तंूना स्वतंत्र अन्स्तत्व नसून त्या द्रष्ट्याच्या मनातील ज्ञानाच्या रूपानेच 
अन्स्तत्वात असतात असे माशनतात. 
 
१३) ‘अलौशकक’ म्िर्जे इन्न्द्रयर्गोचर नसर्ारी अवस्था म्िर्जेच पदाथाची उत्पत्तीपूवीची अवस्था. 
 
१४) र्गोष्यमानतेमुळे सौंदयण उत्पन्न िोते िा शवचार अशभनवरु्गप्तानंी यापूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – १ 
‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘लक्षर्’ नािी’”. व “उद द्योत – २ ‘अलंकार सूशचत केल्यास काव्याचे सौंदयण वाढते’” 
(टीप ५) यावर व यानंतर कािी आवृशत्त, लोचन पृ. ४५१, ४७५ व ४७६ यावंर प्रकट केला आिे. 
आनंदवधणनानंी कािी आवृशत्त पृ. ५३३ वरील वृत्तीमध्ये िाच शवचार माडंला आिे. 
 
१५) ‘शनबद्ध’ म्िर्जे राुविं, कादंबरी वर्गैरेसारख्या प्रबंधरूप रचना आशर् ‘अशनबद्ध’ म्िर्जे मुततक 
वरै्गरेसारखी (स्फुट) रचना. शनबद्ध व अशनबद्ध या दोन सजं्ञाचंा शवचार वामनाने काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, १–
३–२१ ते २७ येथे केला आिे व त्यावरील ‘कामधेनु’ या टीकेमध्ये अवनबदं्ध मुक्तकम्, वनबदं्ध प्रबन्धरूपम् 
इवत प्रवसवद्धिः असे म्िटले आिे. बालशप्रयेने मात्र या ‘प्रशसद्धीच्या’ उलट, म्िर्जे अशनबद्ध = र्गद्य आशर् 
शनबद्ध = पद्य असा अथण शदला आिे. 
 
१६) पािा, शितीयखंड “उद द्योत -३ संाटना रसाचंी अशभव्यन्तत करते, ती रु्गर्ािंी एकरूप िोऊन, की 
रु्गर्ाचं्या आश्रयाने रािून की रु्गर्संाटनेच्या आश्रयाने रािून, या तीन पक्षासंंबधंी चचा. िे तीन पक्ष 
कन्ल्पण्याचे प्रयोजन’” वरील लक्षिहेत्वोिः वक्रयायािः िे सूत्र व त्यावरील १८ वी टीप. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
(ब्रूयात्) अस्त्यवतसंधानावसरिः । व्य्जककत्वं शब्दाना ं गमकत्वं ति वलङ्गत्वमतश्च 

व्यङ्गयप्रतीवतर्तलवङ्गप्रतीवतरेववेत वलवङ्गवलङ्गभाव एव तेषा ं व्यङ्गयव्य्जककभावो नापरिः कवश्चत् । 
अतशै्चतदव्यमेव बोद्धव्य ं यस्मािक्िावभप्रायापेक्षया व्य्जककत्ववमदानीमेव त्वया प्रवतपावदतं, 
वक्िवभप्रायश्चानुमेयरूप एव । 

 
 



ध्वन्यालोक 
 
यावर एखादा पूवणपक्षी म्िरे्ल – िोय. उपशरशनर्मदष्ट िद दप्रयोर्ग व िालचाली याचें व्यञ्जकत्व अमान्य 

करावयाला जार्गा आिे. (कारर्) ते व्यंजकत्व म्िर्जे िद दाचं्या शठकार्चे सूचकत्व. आशर् म्िर्ून ते 
म्िर्जे ललर्गत्व ¹ (म्िर्जे अनुमान करण्यास कारर्ीभतू असरे्) िे िोय. म्िर्ूनच व्यगं्याथाचे ज्ञान म्िर्जे 
(अनुमानातील) साध्याचे ज्ञानच िोय. आशर् म्िर्ून त्या िद दाचंा व्यंग्याथीिी व्यंजक या नात्याने असर्ारा 
संबंध म्िर्जे दुसरेशतसरे कािीिी नसून अनुमानातील ललर्गाच्या साध्यािी असर्ारा सबंंधच िोय. ² आर्खी 
एका कारर्ासाठी िे अवशय मान्य केले पाशिजे आशर् ते कारर् असे की, वतत्याचा अशभप्राय सुचवण्याच्या 
दृष्टीने वातयाच्या शठकार्ी व्यंजकत्व असते असे तुम्िी नुकतेच (म्िर्जे मीमासंकाचं्या मताचे परीक्षर् 
कशरताना) म्िटले. आशर् वतत्याचा अशभप्राय अनुमानाने समजर्ारा असाच असतो. 

 
लोचनम् 

 
अस्तीवत । व्य्जककत्वं नापह्यूयते तत्त्ववतवरक्तं न भववत । अवप तु वलवङ्गवलङ्गभाव एवायम् । 

इदानीमेवेवत । जैवमनीयमतोपके्षपे । 
 

लोचन 
 
‘(जार्गा) आिे’ – (िद दाचें व िालचालींचे) ‘प्रकािकत्व नािी’ असे आम्िी म्िर्त नािी, पर् ते 

प्रकािकत्व अनुमापकत्वािून शभन्न नसून ते (प्रकािकत्व) म्िर्जे साध्य (शलशङ्र्गन्) व साधन (शलङर्ग) 
ह्यामंधील संबधंच िोय. ‘नुकतेच’ म्िर्जे जैशमनीच्या अनुयायाचें (मीमासंकाचें) याबाबतचे मत ³ माडंताना. 

 
िीपा 

 
१) येथे पूवणपक्षी ललर्गत्व िा िद दाचाच एक व्यापार असतो असे मान्य करीत आिे. वस्तुतुः ललर्गत्व िा धमण 
िद दाच्या शठकार्ी नसून त्या िद दाच्या वाच्य अथाच्या शठकार्ी असतो. पर् िद द व वाच्य अथण याचें 
शनयतसािचयण असते, म्िर्ून उपचाराने पूवणपक्षी िद दाच्याच शठकार्ी ललर्गत्व आिे असे म्िर्त असावा. 
 
२) म्िर्जे व्यजंकत्व िे नवीन कािी नसून अनुमापकत्वच िोय, असे या प्रशतपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
आनंदवधणनानंंतर ध्वनीला जे कािी शवरोधक उत्पन्न झाले, त्यापंकैी ‘व्यन्ततशववके’ या गं्रथाचा कता 
मशिमभट्ट िा एक िोय. त्या गं्रथात ‘ध्वनीचे सर्गळे प्रकार अनुमानातच अतंभूणत िोतात’ असे दाखवण्याचा तो 
प्रयत्न कशरतो. पर् त्या आधीच तसा पूवणपक्ष कल्पून आनंदवधणन यापढुील शववचेनात त्याचे खंडन करीत 
आिेत. 
 
३) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘व्यजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त िोर्ारा, 
म्िर्ून त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या मताची 
पक्की प्रशतष्ठापना’” वरील ‘आशर् पौरुरे्षय वातये’ इ. वातय. 

 



ध्वन्यालोकिः 
 
अिोच्यते – नन्वेवमवप यवद नाम स्यात्तस्त्कं नव्छन्नम् । वाचकत्वगुिवृवत्तव्यवतवरक्तो 

व्य्जककत्वलक्षििः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्मावभर्युपगतम् । तस्य चैवमवप न कावचत् क्षवतिः । ततद्ध व्य्जककत्वं 
वलङ्गत्वमस्तु, अन्यिा । सवगथा प्रवसद्धशाब्दप्रकारववलक्षित्वं शब्दव्यापारववषयत्वं च तस्यास्तीवत 
नास्त्येवावयोर्तववादिः । न पुनरय ं परमाथो यद्ि्जककत्वं वलङ्गत्वमेव सवगि व्यङ्गयप्रतीवतश्च 
वलवङ्गप्रतीवतिःरेववेत । 

 
यदवप स्वपक्षवसद्धयेऽस्मदुक्तमनूवदतं त्वया वक्िवभप्रायस्य व्यङ्गयत्वेना्युपगमात्तत्प्रकाशने 

शब्दाना ंवलङ्गत्वमेवेवत तदेतद्यथास्मावभरवभवहतं तविभज्य प्रवतपाद्यते श्रूयताम् – विववधो ववषयिः शब्दानाम् 
अनुमेयिः प्रवतपाद्यश्च । तिानुमेयो वववक्षालक्षििः । वववक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनाथगप्रकाशनेच्छा 
चेवत विप्रकारा । तिाद्या न शाब्दव्यवहाराङ्गम् । सा वह प्रावित्वमािप्रवतवत्तरतला । वितीया तु 
शब्दववशेषावधारिाववसतव्यववहतावप शब्दकरिव्यवहारवनबन्धनम् । तु िे अप्यनुमेयो ववषयिः शब्दानाम् । 
प्रवतपाद्यस्तु प्रयोक्तुरथगप्रवतपादनसमीहाववषयीकृतोऽथगिः । 

 
स च विववध :– वाच्यो व्यङ्गयश्च । प्रयोक्ता वह कदावचत्स्वशब्देनाथं प्रकाशवयतंु समीहते 

कदावचत्स्वशब्दानवभधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयावचत् । स तु विववधोऽवप प्रवतपाद्यो ववषयिः शब्दाना ं न 
वलवङ्गतया स्वरूपेि प्रकाशते, अवप तु कृविमेिाकृविमेि वा संबंन्धान्तरेि । वववक्षाववषयत्वं वह तस्याथगस्य 
शब्दैर्तलवङ्गतया प्रतीयते न तु स्वरूपम् । यवद वह वलवङ्गतया ति शब्दाना ं व्यापारिः स्यात्तच्छब्दाथे 
सम्यङ् वमथ्यात्वावदवववादा एव न प्रवतेरन् धूमावदवलङ्गानुवमतानुमेयान्तरवत् । व्यङ्ग्यश्वाथो 
वाच्यसामथ्यावक्षप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी भवत्येव । साक्षादसाक्षाद्भावो वह सम्बन्धस्याप्रयोजकिः, 
वाच्यवाचकभावाश्रयत्वं च व्य्जककत्वस्य प्रागेव दर्तशतम् । तस्मािक्िवभप्रायरूप एव व्यङ्गये वलङ्गतया 
शब्दाना ं व्यापारिः । तविषयीकृते तु प्रवतपाद्यतया । प्रतीयमाने तस्स्मन्नवभप्रायरूपेऽनवभप्रायरूपे च 
वाचकत्वेनैव व्यापारिः सम्बन्धान्तरेि वा । न ताविाचकत्वेन यथोक्तं प्राक् । सम्बन्धान्तरेि व्य्जककत्वमेवे । 
न च व्य्जककत्वं वलङ्गत्वरूपमेव, आलोकावदष्ट्वन्यथा दृष्टत्वात् । तस्मात्प्रवतपाद्यो ववषयिः शब्दाना ं न 
वलवङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत् । यो वह वलवङ्गत्वेन तेषा ंसम्बन्धी यथा दर्तशतो ववषयिः स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, 
अवप तूपावधत्वेन । प्रवतपाद्यस्य च ववषयस्य वलवङ्गत्वे तविषयािा ं ववप्रवतपत्तीना ं लौवककैरेव 
वक्रयमािानामभाविः प्रसज्येतेवत । एतिोक्तमेव । 

 
यथा च वाच्यववषये प्रमािान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतौ क्ववचस्त्क्रयमािाया ं तस्य 

प्रमािान्तरववषयत्वे सत्यवप न शब्दव्यापारववषयताहावनस्तद वद व्यङ्गयस्यावप । काव्यववषये च 
व्यङ्गयप्रतीतीना ंसत्यासत्यवनरूपिस्याप्रयोजकत्वमेवेवत ति प्रमािान्तरव्यापारपरीक्षोपहासायवै सम्पद्यते 
। तस्मावल्लवङ्गप्रतीवतरेव सवगि व्यङ्गयप्रतीवतवरवत न शक्यते वक्तुम् । 

 
यत्त्वनुमेयरूपव्यङ्गयववषय ं शब्दाना ं व्य्जककत्वं तद्ध्ववनव्यवहारस्याप्रयोजकम् । अवप तु 

व्य्जककत्वलक्षििः शब्दाना ंव्यापार औत्पवत्तकशब्दाथगसम्बन्धवावदनाप्य्युपगन्तव्य इवत प्रदशगनाथगमुपन्यस्तम् 
। तवद्ध व्य्जककत्वं कदावचवल्लङ्गत्वेन कदावचिूपान्तरेि शब्दाना ं वाचकानामवाचकाना ं च 
सवगवावदवभरप्रवतके्षप्यवमत्ययमस्मावभयगत्न आरब्धिः । तदेवं गुिवृवत्तवाचकत्वावद्यिः शब्दप्रकारे्यो 
वनयमेनैव तावविलक्षिं व्य्जककत्वम् । तदन्तिःपावतत्वेऽवप तस्य हठादवभधीयमाने तविशेषस्य 



ध्वनेयगत्प्रकाशनं ववप्रवतपवत्तवनरासाय सहृदयव्युत्पत्तये वा तवक्रयमािमनवतसन्धेयमेव । न वह 
सामान्यमािलक्षिेनोपयोवगववशेषलक्षिाना ं प्रवतके्षपिः शक्यिः कतुगम् । एवं वह सवत सत्तामािलक्षिे कृते 
सकलसिस्तुलक्षिाना ंपौनरुक्त्यप्रसङ्गिः । तदेवम्– 

 
ववमवतववषयो य आसीन्मनीवषिा ंसततमवववदतसतत्त्विः । 
ध्ववनसस्ञज्ञतिः प्रकारिः काव्यस्य व्यव्जकतिः सोऽयम्   
 

ध्वन्यालोक 
 
या पूवणपक्ष्याला आमचे उत्तर असे की, ‘काय िो, असे क्षर्भर माशनले तरी त्यामुळे आमच्या 

शसद्धातंाला कोठे बाध आला? कारर् िद दाचा वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािूंन वरे्गळा असा व्यंजकत्व या 
स्वरूपाचा व्यापार असतो, िे तर आम्िी शसद्धातं म्िर्ून स्वीकारले आिे! मर्ग तो व्यापार ललर्गत्व या रूपाचा 
आिे असे क्षर्भर मानले, तरीसुद्धा त्यामुळे आमच्या म्िर्ण्याला कािीिी बाध येत नािी. कारर् ते (आमचे) 
व्यंजकत्व िे ललर्गत्व असो, लकवा दुसरे कािी असो. ते व्यंजकत्व िद दाचे प्रशसद्ध असे जे (वाचकत्व व 
रु्गर्वृशत्त िे) व्यापार, त्यािूंन शनराळे, पर् िद दाचा एक व्यापार व त्या स्वरूपात (ज्ञानाचा) शवर्षय आिे या 
बाबतीत आपल्यामध्ये वाद नािीच. ¹ पर् वस्तुतुः सर्गळीकडे व्यजंकत्व म्िर्जेच ललर्गत्व (म्िर्जे 
साधनत्व) आशर् सर्गळीकडे व्यंग्याथाची प्रतीशत म्िर्जे साध्याचीच प्रतीशत िोय, िी खरी र्गोष्ट नािी. 

 
आशर् (आमचे मत शसद्ध करण्यासाठी) वतत्तयाची इच्छा िी व्यंग्य असते असे जे आम्िी म्िटले, 

त्याचा अनुवाद करून ती इच्छा प्रकाशित करण्यामध्ये िद दाचं्या शठकार्ी ललर्गत्वच असते असे तुम्िी तुमचे 
म्िर्रे् शसद्ध करण्यासाठी आमच्या म्िर्ण्याला वळर् शदले. त्या आमच्या म्िर्ण्यामार्गील आमचा अशभप्राय 
आता आम्िी स्पष्ट करून सारं्गतो, तुम्िी लक्ष देऊन ऐका :– िद दापासून ज्या शवर्षयाचा बोध िोतो, तो शवर्षय 
दोन प्रकारचा असतो :– (श्रोत्याला) ज्याचे अनुमान कशरता येते असा आिय व (वतत्याला) िद दाचं्या िारे 
ज्याचे प्रशतपादन करावयाचे असते तो आिय; त्यापंैकी वतत्याची इच्छा या स्वरूपाचा जो आिय, त्याचे 
अनुमान कशरता येते. आशर् बोलण्याची इच्छा देखील दोन प्रकारची असते :– (१) िद दाचे श्रव्य लकवा 
नादमय स्वरूप प्रकट करण्याची इच्छा व (२) तो िद द उच्चारून शवशिष्ट अथण प्रकट करण्याची इच्छा. 
त्यापंैकी पशिल्या प्रकारची इच्छा िी कािी िद दामुंळे िोर्ाऱ्या अथणप्रतीतीचा भार्ग नव्िे. कारर् तीमुळे िद द 
उच्चारर्ारा एक सचेतन प्रार्ी आिे येवढेच ऐकर्ाराला (अनुमानाने) समजेल. परंतु दुसऱ्या प्रकारची 
इच्छा, आशर् तदनुसार िद दप्रयोर्ग कररे् यामंध्ये जरी शवशिष्ट िद दाचंी योग्य शनवड करण्याचे काम िवेटास 
नेरे् िी पायरी येत असली, तरी ती इच्छा िद दप्रयोर्ग करण्याला कारर्ीभतू असते. त्या दोन्िी इच्छा िा 
आिय िद दावरून अनुमान कशरता येण्याजोर्गा असतो. पर् िद दानंी ‘प्रशतपादन’ केला जार्ारा आिय 
कोर्ता? तर िद द योजर्ाऱ्याच्या अथण प्रकट करण्याच्या इच्छेचा शवर्षय असलेला जो अथण, तो. (म्िर्जे 
वतता ज्या अथाचा बोध करून देऊ इन्च्छतो, तो अथण). 

 
तो प्रशतपादन करावयाचा अथण दोन प्रकारचा असतो :– (१) वाच्य आशर् (२) व्यंग्य. कारर् 

बोलर्ारा केव्िा केव्िा इष्ट अथाचे वाचक िद द वापरून इष्ट अथण प्रकट करू इन्च्छतो, तर केव्िा केव्िा तो 
कोठल्यातरी शविरे्ष उदे्दिाने ² त्या अथाचे वाचक िद द न वापरता तो अथण प्रकट करू पािातो. पर् िद दाच्या 
प्रयोर्गाच्या िारे प्रशतपादन करावयाचा असलेला तो दोन्िी प्रकारचा (म्िर्जे वाच्य व व्यंग्य) अथण 
िद दावरून अनुमानाने कळर्ारे साध्य या स्वरूपात ज्ञात िोत नािी, तर िद दािी त्याच्या असलेल्या कृशत्रम 



³ लकवा अकृशत्रम अिा दुसऱ्या संबधंामुळे ज्ञात िोतो. कारर् तो अथण वतत्याच्या बोलण्याच्या इच्छेचा शवर्षय 
आिे िे िद दामुळे अनुमानाने प्रतीत िोते, पर् तो प्रत्यक्ष अथण अनुमानाने कळर्ारा नव्िे. कारर् त्या अथािी 
िद दाचा साध्य व िेतु असा संबंध असता, तर िद दाचा अथण बरोबर की चकुीचा असे वादशववादच उत्पन्न 
िोर्ार नािीत– जसे धूर वरै्गरे ललर्गावंरून (अन्ग्न वर्गैरे) साध्याचें बाबतीत वाद उत्पन्न िोत नािीत, तसेच. 
⁴ आशर् वाच्याथण िा जसा िद दािी संबद्ध असतो, तसाच व्यंग्य अथणिी िद दाच्या वाच्याथाच्या सामर्थयाने 
सुचवला जात असल्यामुळे िद दािी संबद्ध असतोच. (सबंंधाचा) प्रत्यक्षपर्ा लकवा अप्रत्यक्षपर्ा यावर कािी 
संबंधाचा ‘संबंधपर्ा’ अवलंबनू नािी. आशर् व्यंजकत्व िे वाच्यवाचक संबधंाच्या आश्रयाने रािते, िे मारे्गच ⁵ 
दाखशवले आिे. म्िर्ून बोलर्ाऱ्याची (बोलण्याची) इच्छा या स्वरूपाचा जो व्यगं्याथण, त्याच्या बाबतीतच 
िद द िे ललर्ग म्िर्ून कायण कशरतात. पर् त्या इच्छेचा शवर्षय असर्ारा जो अथण, त्याच्यािी िद दाचंा 
प्रशतपादकप्रशतपाद्य असा सबंंध असतो. तो व्यंग्याथण बोलण्याची इच्छा असो लकवा सा इच्छेपेक्षा इतर 
स्वरूपाचा असो, तो प्रकट करण्यामध्ये िद दाचा वाचकत्व या संबधंानेच व्यापार असतो की, दुसऱ्या 
संबंधाने? तो वाचकत्व या सबंंधाने तर असरे् ितय नािी, िे पूवी ⁶ साशंर्गतले आिे, आशर् दुसऱ्या सबंंधाने 
असेल, तर मात्र तो सबंंध म्िर्जे व्यजंकत्वच िोय आशर् ते व्यंजकत्व म्िर्जे ललर्गत्वच असे नािी. कारर् 
प्रकाि वर्गैरेंच्या शठकार्ी (ललर्गत्वािून) शनराळ्याच प्रकारचे व्यंजकत्व शदसून येते. म्िर्ून जसा वाच्याथण िा 
िद दािंी साध्य म्िर्नू संबद्ध असत नािी, तसाच प्रशतपादन करावयाचा असलेला व्यंग्याथणिी िद दािंी साध्य 
या नात्याने संबद्ध असू िकत नािी. जो अथण िद दािंी साध्य म्िर्ून संबशंधत असतो, उदा. मारे्ग साशंर्गतलेली 
बोलर्ाऱ्याची (बोलण्याची) इच्छा, तो कािी िद दाचंा प्रशतपाद्य अथण म्िर्नू जार्वत नािी, तर वाच्याथाची 
उपाशध (म्िर्जे शविरे्षर्) म्िर्ून प्रत्ययास येतो, आशर् प्रशतपाद्य शवर्षय िा जर ‘साध्य’ असता, तर 
लोकाचेंच त्याच्या बाबतीत जे मतभेद ⁷ िोताना शदसतात, ते मतभेद उत्पन्न िोण्याचा प्रसंर्गच उद भवर्ार 
नािी. िे सर्गळे नुकतेच ⁸ साशंर्गतले. 

 
वाच्याथाच्या बाबतीत तो वस्तुन्स्थतीला धरून आिे की नािी िे एखादेवळेी दुसऱ्या प्रमार्ाने 

पारखून पाशिले आशर् त्यामुळे तो वाच्याथण त्यावळेी त्या दुसऱ्या प्रमार्ाचंा शवर्षय झाला, तरी तो िद दाच्या 
व्यापाराचा शवर्षय असण्याला कािी बाध येत नािी, तसेच व्यंग्याथाचेिी आिे. काव्याच्या प्रातंात तर 
व्यंग्याथाचा झालेला बोध खरा आिे की खोटा, िे पारखून पिारे् अर्गदी शनरथणकच असते म्िर्ून अिा 
व्यंग्याथाची परीक्षा दुसरी प्रमारे् वापरून करू पाशिल्यास ते लोकाचें िसे ओढवनू ाेण्यासच कारर्ीभतू 
िोईल. म्िर्ून प्रत्येक उदािरर्ातली व्यंग्याथाची प्रतीशत म्िर्जे अनुमानातल्या साध्याचीच प्रतीशत, असे 
म्िर्रे् ितय नािी. 

 
आशर् िद दाचं्या शठकार्चे जे व्यजंकत्व अनुमेय अिा व्यंग्य अशभप्रायाचा ⁹ बोध करून देण्यास 

कारर्ीभतू िोते, ते ‘ध्वशन’ या संजे्ञस पात्र िोत नािी. ¹⁰ तरीिी त्या व्यजंकत्वाचे प्रशतपादन आम्िी केले ते 
एवढ्यासाठीच की, िद दाचंा व्यंजकत्व या स्वरूपाचा जो व्यापार असतो, तो िद द आशर् (वाच्य) अथण याचंा 
संबंध नैसर्मर्गक असतो असे मानर्ाऱ्या मीमासंकानंी देखील मान्य केला पाशिजे, िे दाखवण्यासाठीच केले. 
कारर् ते व्यंजकत्व वाचक व अवाचक िद दाचं्या शठकार्ी कािी वळेा अनुमानातील ललर्गत्वाने तर इतर 
शनरशनराळ्या वळेी शनरशनराळ्या रूपानंी कायण कशरते. ते कोर्त्यािी मताच्या लोकानंा नाकबूल कशरता 
येर्ार नािी, िे पटशवण्यासाठी आम्िी िा (व्यंजकत्व िा व्यापार अर्गदी वरे्गळा आिे िे शसद्ध करण्याचा) 
खटाटोप आरंशभला. ¹¹ 

 



तेव्िा याप्रमारे् िद दाचं्या रु्गर्वृशत्त, वाचकत्व वर्गैरे धमांपेक्षा व्यंजकत्व िे खात्रीने वरे्गळे आिे. आशर् 
असे असतानािी वाचकत्व लकवा रु्गर्वृशत्त याचंाच व्यंजकत्व िा एक शविरे्ष प्रकार आिे असे कोर्ी 
िेकटपर्ाने म्िर्त बसला, तरी त्या व्यंजकत्वाचा खास आशवष्कार असर्ारा जो ध्वशन, त्याचे शववरर् 
ध्वशनशवरोधी मताचें ¹² खंडन करण्यासाठी म्िर्ा, लकवा सहृदयानंा शविरे्ष दृशष्ट प्राप्त करून देण्यासाठी 
म्िर्ा, जर आम्िी केले, तर ते स्वार्गतािणच माशनले पाशिजे. कारर् केवळ सामान्यरूप असलेल्या पदाथांचे 
लक्षर् केले, म्िर्जे त्याचं्या लोकोपयोर्गी अिा शवशिष्ट प्रकाराचें लक्षर् कररे् आवशयक नािी असे म्िर्रे् 
ितय नािी. कारर् असे असले तर केवळ सते्तचे म्िर्जे अन्स्तत्वाचे लक्षर् केले, की कोर्त्यािी 
‘असर्ाऱ्या’ वस्तूचे लक्षर् कररे् म्िर्जे पुनरुन्तत कररे् असे म्िर्ण्याचा प्रसंर्ग येईल! तेव्िा अिा रीतीने 
‘त्याचे यथाथणस्वरूप ज्ञात नसल्यामुळे ¹³ जो आतापयंत एकसारखा शविानाचं्या मतभेदाचा शवर्षय िोऊन 
बसला िोता, तो िा ध्वशन नावाचा काव्याचा प्रकार आम्िी स्पष्ट करून दाखशवला.’ 

 
लोचनम् 

 
यवद नाम स्यावदवत । प्रौढवावदतया्युपगमेऽवप स्वपक्षस्तावन्न वसध्यतीवत दशगयवत शब्देवत । 

शब्दस्य व्यापारिः सन् ववषयिः शब्दव्यापारववषयिः । अन्ये तु शब्दस्य यो व्यापारस्तस्य ववषयो ववशेष इत्याहुिः । 
न पुनवरवत । प्रदीपालोकादौ वलवङ्गवलङ्गभावशून्योऽवप वह व्यङ्गयव्य्जककभावोऽस्तीवत व्यङ्गयव्य्जककभावस्य 
वलवङ्गवलङ्गभावोऽव्यापक इवत कथं तादात्म्यम् । ववषय इवत । शब्द उिवरते याववत प्रवतपवत्तस्तावास्न्वषय 
इत्युक्तिः । ति शब्दप्रयुयुक्षा अथगप्रवतवपपादवयषा चेत्युभय्यवप वववक्षानुमेया तावत् । यस्तु प्रवतवपपादवयषाया ं
कमगभूतोऽथगस्ति शब्दिः करित्वेन व्यवस्स्थतिः न त्वसावनुमेयिः, तविषया वह प्रवतवपपादवयषैव 
केवलमनुमीयते । न च ति शब्दस्य करित्वे यवै वलङ्गस्येवतकतगव्यता पक्षधमगत्वग्रहिावदका सास्स्त, अवप 
त्वन्यवै संकेतस्रुतरिावदका, तन्न ति शब्दो वलङ्गम् । इवतकतगव्यता च विधा– एकयावभधाव्यापारम् करोवत 
वितीयया व्य्जकनाव्यापारम् । तदाह्– तिेत्यावदना । कयावचवदवत 
गोपनकृतसौन्दयावदलाभावभसन्धानावदकयेत्यथगिः । शब्दाथग इवत । अनुमानं वह वनश्चयस्वरूपमेवेवत भाविः । 
उपावधत्वेनेवत । वस्क्िच्छा वह वाच्यादेरथगस्य ववशेषित्वेन भावत । प्रवतपाद्यस्येवत । अथाद्व्यङ्गयस्य । 
वलवङ्गत्व इवत । अनुमेयत्व इत्यथगिः । लौवककैरेवेवत । इच्छाया ंलोको न ववप्रवतपद्यतेऽथे तु ववप्रवतपवत्तमानेव 
। 

 
ननु यदा व्यङ्गयोऽथगिः प्रवतपन्नस्तदासत्यत्ववनश्चयोऽस्यानुमानादेव प्रमािान्तरात् वक्रयत इवत 

पुनरप्यनुमेय एवासौ । मैवम्; वाच्यस्यावप वह सत्यत्ववनश्चयोऽनुमानादेव । यदाहु :– 
 
‘आप्तवादाववसंवादादि चेदनुमानता’ इवत । 
 
न चैतावता वाच्यस्य प्रतीवतरानुमावनकी तक तु तद्गतस्य ततोऽ वधकस्य सत्यत्वस्य । 

तित्यङ्गयेऽवप भववष्ट्यवत । एतदाह – यथा चेत्यावदना । एतिा्युपगम्योक्तं न त्वनेन निः प्रयोजनवमत्याह । 
काव्यववषये चेवत । अप्रयोजकत्ववमवत । न वह तेषा ंवाक्यानामास््नष्टोमावदवाक्यवत्सत्याथगप्रवतपादनिारेि 
प्रवतगकत्वाय प्रामाण्यमस्न्वष्ट्यते, प्रीवतमािपयगवसावयत्वात् । प्रीतेरेव चालौवककचमत्काररूपाया 
व्युत्पत्त्यङ्गत्वात् । एतिोक्तं ववतत्य प्राक् । उपहासायवैेवत । नाय ं सहृदयिः केवलं 
शुष्ट्कतकोपक्रमककग शहृदयिः प्रतीतत परामष्टुग नालवमत्येष उपहासिः । 

 



नन्वेवं ततह मा भूद्यि यि व्य्जककता ति तिानुमानत्वम्; यि यिानुमानत्वं ति ति व्य्जककत्ववमवत 
कथमपियत इत्याशङ्गक्याह – यत्त्वनुमेयेवत । तद्व्य्जककत्वं न 
ध्ववनलक्षिमवभप्रायव्यवतवरक्तववषयाव्यापारावदवत भाविः । नन्ववभप्रायववषय ं
यिय्जककत्वमनुमानैकयोगके्षमं, तिने्न प्रयोजकं ध्ववनव्यवहारस्य, तर्तह वकमथग तत्पूवगमुपवक्षप्तवमत्याशङ्कयाह 
-- अवप स्त्ववत । एतदेव संवक्षप्य वनरूपयवत – तद्धीवत । यत एव वह क्ववचदनुमानेनावभप्रायादौ, 
क्ववचत्प्रत्यके्षि दीपालोकादौ, क्ववचत्कारित्वेन गीतध्वन्यादौ, क्ववचदवभधया ववववक्षतान्यपरे, 
क्ववचद्गुिवृत्त्या अववववक्षतवाच्येऽनुगृह्यमािं व्य्जककत्व ं दृष्टं तत एव ते्यिः सवे्यो ववलक्षिमस्य रूपं 
नस्स्सध्यवत । तदाह् – तदेववमवत । 

 
ननु प्रवसद्धस्य वकमथं रूपसंकोचिः वक्रयते अवभधाव्यापारगुिवृत्त्यादेिः । तस्यवै 

सामग्र्यन्तरोपवनपाताद्यविवशष्टं रूपं तदेव व्य्जककत्वमुच्यतावमत्याशङ्कयाह– तदन्तिःपावतत्वेऽपीवत । न वयं 
संज्ञावनवेशनावद वनषेधाम इवत भाविः । ववप्रवतपवत्तस्तादृस््वशेषो नास्तीवत । व्युत्पवत्तिः संशयाज्ञानवनरासिः । 
न हीवत । उपयोवगषु ववशेषेषु यावन लक्षिावन तेषाम् । उपयोवगपदेनानुपयोवगना ंकाकदन्तादीना ंव्युदासिः । 
एवं हीवत । विपदाथगसङ्करी सतेत्यनेनैव िव्यगुिकमगिा ं लवक्षतत्वाच्छुवत स्मृत्यायुवेदधनुवेदप्रभृतीना ं
सकललोकयािोपयोवगनामनारम्भिः स्यावदवत भाविः । ववमवतववषयत्वे हेतु :-- अवववदतसतत्त्व इवत । अत 
एवाधुनाि न कस्यवचविमवतरेतस्मात्क्षिात्प्रभृतीवत प्रवतपादवयतुम् -- आसीत् । इत्युक्तम्   ३३   

 
लोचन 

 
‘असे क्षर्भर माशनले तरी’ – प्रौढवादाचा ¹⁴ अवलंब करूनिी तुमचे िे (म्िर्जे वतत्याचा अशभप्राय 

सुचशवर्ारे िद दाचें व्यजंकत्व म्िर्जे ललर्गत्व िोय िे) मत मान्य केले, तरी तुमचा (सवण प्रकारचे व्यंजकत्व 
िे ललर्गत्व िोय) िा पक्ष शसद्ध िोऊ िकत नािी िे वृशत्तकार ‘िद दव्यापार–शवर्षय ¹⁵ इ. िद दानंी सारं्गतात. 
िद दाचा व्यापार असून जो ज्ञानाचा शवर्षय ¹⁶ असतो, तो ‘िद दव्यापार–शवर्षय’ िोय. पर् दुसरे शववरर्कार 
‘िद दाचा जो व्यापार, त्याचा शवर्षय म्िर्जे शविरे्ष प्रकार’ असे शववरर् कशरतात. 

 
‘पर्...खरी र्गोष्ट नािी’–शदव्याचा प्रकाि इ. च्या बाबतीत साध्यसाधन िा सबंंध नसूनिी व्यंग्य व 

व्यंजक असा संबधं असतो. ¹⁷ म्िर्ून साध्य–साधन संबंध िा व्यगं्य–व्यंजक संबंधाला व्यापू िकत 
नसल्यास ते दोन संबधं एकरूप कसे असू िकतील? ‘(तो) शवर्षय (दोन प्रकारचा) : िद द उच्चारला 
असताना ज्या ज्या आियाचे ज्ञान िोते, त्या सवण आियाला ‘शवर्षय’ म्िटले आिे. ¹⁸ त्या (शवर्षया) पैकी 
िद द वापरण्याची इच्छा आशर् कािीतरी अयाचा बोध करून देण्याची इच्छा या दोन्िी प्रकारची शववक्षा 
म्िर्जे बोलण्यामार्गील इच्छा, िी तर ‘अनुमेय’ असते (यात संिय नािी). पर् अथणप्रशतपादन करण्याच्या 
इच्छेचे ‘कमण’ ¹⁹ असलेला जो अयण, त्याचे ज्ञान करून देण्याचे कामी िद द िे ‘करर्’ म्िर्जे साधन असले, 
तरी तो (कमण असलेला) अथण श्रोत्याला अनुमानाने कळतो असे नािी. तो अयण प्रकट करण्याची वतत्याची 
इच्छा तेवढीच ‘अनुशमत’ कशरता येते. आशर् ज्या अथाचे प्रशतपादन कराव ेअिी वतत्याची इच्छा असते, त्या 
अथाचे ज्ञान करून देण्याचे कामी िद द िे करर् (म्िर्जे साधन) असते, पर् िद द िे त्या अथाचे ज्ञापक, 
‘ललर्ग’ नसते. याचे कारर् िेतु पक्षावर आिे याचे ज्ञान िोरे् वर्गैरे ²⁰ ज्या प्रशक्रयेचा अवलंब अनुशमतीच्या 
बाबतीत करावा लार्गतो, ती प्रशक्रया या कामी उपयोर्गात येत नािी. तर संकेताची आठवर् िोरे् वर्गैरे ²¹ 
शनराळीच प्रशक्रया या बाबतीत अवलंबावी लार्गते. आशर् ती प्रशतपाद्य अथाचे ज्ञान िोण्याची प्रशक्रया दोन 
प्रकारची असते. पशिल्या प्रशक्रयेने श्रोत्याला अशभधाव्यापाराच्या िारे ‘वाच्य’ अयाचे ज्ञान िोते, तर दुसऱ्या 



प्रशक्रयेने त्याला व्यंजनाव्यापाराच्या िारे ‘व्यंग्य’ अथाचे ज्ञान िोते. िेच वृशत्तकार ‘त्यापकैी तसे िद द 
वापरण्याची इ.’ िद दानंी सारं्गतात. ‘कोठल्या तरी शविरे्ष उदे्दिाने’-श्रोत्याला कळवावयाचा आिय झाकल्या 
स्वरूपात प्रकट केल्याने ²² त्या आियाला सौंदयण इ.’ प्राप्त व्िाव.े ²³ िी इच्छा इ. ²⁴ उदे्दिाने’ असा अथण. 
िद दाचा अथण बरोबर की’ – कारर् अनुमानाचे स्वरूप शनष्कर्षाचा शनशितपर्ा िे असते, ²⁵ िा भावाथण. 
‘उपाशध (म्िर्जे शविरे्षर्) म्िर्ून’–कारर् बोलण्याची इच्छा िी त्याच्या बोलण्याच्या वाच्य इ. अथाचे 
शविरे्षर् म्िर्ून ²⁶ प्रत्ययास येते. ‘आशर् प्रशतपाद्य शवर्षय’ – म्िर्जे अथात् व्यंग्य अथण. ²⁷ ‘जर साध्य 
असता–’ ‘म्िर्जे अनुमानाने ज्ञात िोर्ारा जर असता असा अथण. ‘लोकाचेंच’ – बोलर्ाऱ्याला िद द 
वापरण्याची व कािीतरी अथण प्रकट करण्याची इच्छा िोती की नािी या बाबतीत लोकाचें मतभेद िोत 
नािीत, तर (त्याने वाच्याथाच्या िारे सूशचत केलेल्या) अथाच्या सत्यासत्यतेबद्दलच मतभेद िोतात. 

 
(िकंा) पर् काय िो, व्थंग्याथण एकदा समजला म्िर्जे मर्ग तो बरोबर आिे िा शनर्णय, अनुमान 

याच दुसऱ्या प्रमार्ाने केला जातो. म्िर्ून शनराळ्या दृष्टीने शवचार कशरता तो व्यंग्याथण ‘अनुमेय’च 
म्िर्ावयास पाशिजे! (उत्तर–) असे म्िर्रे् बरोबर नािी. कारर् वाच्याथण िादेखील खरा आिे की नािी िे 
अनुमानानेच ठरशवले जाते. ²⁸ कारर् म्िटलेच आिे की– ²⁹ 

 
‘आप्ताचं्या (म्िर्जे सत्यवतत्याचं्या) बोलण्यािी शवरोध नसल्यामुळे वातयाथाचे ज्ञान अनुमानाने 

िोते असे कोर्ी म्िटले तर ³⁰– 
 
आशर् (केवळ येवढ्यावरून ³¹) वाच्याथाचे ज्ञान अनुमानाने िोते असे म्िर्ता येत नािी, तर 

वाच्याथािून शनराळे असर्ाऱ्या त्याच्या खरेपर्ाचे ज्ञान अनुमानाने िोते. तीच शवचारसरर्ी व्यंग्याथाच्या 
बाबतीतिी लार्गू पडेल ³² िे वृशत्तकार ‘आशर् वाच्याथाच्या बाबतीत’ इ. िद दानंी सारं्गतात. आशर् िे म्िर्जे 
(वाच्याथाच्या) सत्यत्वाचे लकवा असत्यत्वाचे ज्ञान अनुमानाने िोते, िे आम्िी तुष्यतु दुजणनुः या न्यायाने 
म्िटले असले तरी (काव्याच्या प्रातंात) त्याच्यािी आम्िाला कािीिी कतणव्य नािी, असे वृशत्तकार ‘आशर् 
काव्याच्या प्रातंात... अर्गदी शनरथणकच’ या िद दानंी सारं्गतात. ³³ कारर् अन्ग्नष्टोम वर्गैरे यार्गाचें शवधान 
करर्ारी वातये सत्य अथण प्रकट कशरतात लकवा नािी व त्यािारे अशधकारी पुरुर्षास कायणप्रवृत्त करण्यास 
पात्र आिेत लकवा नािीत िे जसे िद दप्रमार्ाच्या ³⁴ आधारे पारखून पाशिले जाते, तसे काव्यातील 
वातयाचं्या बाबतीत कोर्ी करीत नािी. कारर् काव्याचे पयणवसान केवळ आनंदातच ³⁵ िोत असते आशर् 
लोकोत्तर शवस्मय (चमत्कार) िेच ज्याचे स्वरूप आिे असा काव्यानंद िा वाचकाच्या उद बोधनाचे अंर्ग िोत 
असतो. आशर् िे सवण पूवी ³⁶शवस्ताराने शववशेचले आिे. ‘िसे ओढवनू ाेण्यासच’ िा मनुष्य सहृदय म्िर्जे 
रशसक नसून केवळ िुष्क तकण  करीत बसण्याच्या सवयीमुळे याचे हृदय संवदेनािून्य, रूक्ष झालेले असून 
काव्यानंदाचा आस्वाद ाेण्यास ते असमथण आिे, अिा प्रकारे त्याचे िसे िोते. 

 
पर् काय िो, तुम्िी म्िर्ता त्याप्रमारे् जेथे जेथे व्यंजकत्व असते तेथे तेथे (सवणत्र ³⁷) अनुमानत्व 

नसू द्या, पर् जेथे जेथे अनुमानत्व असते तेथे तेथे व्यंजकता ³⁸ असते िे तुम्िी कसे काय नाकारू िकाल? 
अिी िकंा लक्षात आर्नू शतचे शनरसन वृशत्तकार ‘आशर् िद दाचं्या शठकार्चे जे ‘व्यंजकत्व अनुमेय’ इ. 
िद दानंी कशरतात. ते व्यंजकत्व ‘ध्वशन’ िी संज्ञा देण्यास कारर्ीभतू िोत नािी, कारर् तो व्यजंकत्वव्यापार 
‘वतत्याची शववक्षा’ या स्वरूपाच्या अथािून वरे्गळा अथण प्रकट करू िकत नािी, िा भावाथण. पर् काय िो, 
अशभप्राय या अथाचे ज्ञान करून देर्ारे जे व्यंजकत्व अनुमान याच प्रकारचे असते, ते जर ‘ध्वशन’ िी संज्ञा 
देण्यास पात्र िोत नसेल, तर मर्ग तुम्िी त्याचा प्रथम ³⁹ शनदेि किासाठी केला?’ िी िकंा कल्पून शतचे 



समाधान वृशत्तकार ‘तरीिी’ इ. िद दानंी कशरतात. याच मुद्द्याची वृशत्तकार ‘कारर् ते व्यंजकत्व’ इ. िद दानंी 
थोडतयात माडंर्ी करीत आिेत. ज्या अथी ते व्यंजकत्व कािी बाबतींत म्िर्जे वतत्याचा अशभप्राय वर्गैरे ⁴⁰ 
बाबतींत अनुमानाचे सिकायण ाेऊन प्रकट िोते, शदव्याचा प्रकाि वर्गैरे कािी उदािरर्ात ते ‘प्रत्यक्ष’ 
प्रमार्ाची मदत ाेते, र्गाण्याचे सूर इ. कािी शठकार्ी रसशनष्पशत्त कशरताना व्यंजकत्व िे कायणकारर्भावाचे 
सािाय्य ाेऊन ⁴¹ प्रकट िोते, तर शववशक्षतान्यपरवाच्य या ध्वशनप्रकारामध्ये त्या व्यंजकत्वाला अशभधेचे 
सिकायण असते व अशववशक्षतवाच्य या ध्वशनप्रकारामध्ये त्याला लक्षरे्ची मदत िोते असे आढळून येते, त्या 
अथी ह्या व्यजंकत्वाचे स्वरूप त्या अनुमान वर्गैरे सवण सिकारी कारर्ाचं्या स्वरूपािून वरे्गळे आिे ⁴² िे 
आमच्या दृष्टीने शसद्ध िोते, िे वृशत्तकार ‘तेव्िा याप्रमारे्’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ⁴³ 

 
‘पर् काय िो, अशभधाव्यापार, रु्गर्वृशत्त, वर्गैरे ⁴⁴ लोकप्रशसद्ध असलेल्या व्यापाराचें के्षत्र तुम्िी 

संकुशचत काय म्िर्ून करीत आिात? त्या प्रशसद्ध व्यापारानंा जेव्िा वतत्याच्या वैशिष्ट्याचे ज्ञान असरे्, 
शवशिष्ट संदभाचे ज्ञान असरे् वर्गैरे शवशिष्ट सिकारी कारर्ाचंी जोड शमळत असेल, तेव्िा तुम्िी व्यंजकत्व िा 
त्या प्रशसद्ध व्यापाराचंाच एक प्रकार म्िर्ा!’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतला ‘आशर् असे असतानािी’ इ. 
िद दानंी उत्तर देतात. आमच्या व्यजंकत्वाला कोर्ी नुसते शनराळे नाव शदले ⁴⁵ तर त्याला आम्िी शवरोध 
करीत नािी, िा भावायण. ‘शवरोधकाचें’ म्िर्जे व्यजंकत्वासारखे वरे्गळे तत्तवच नािी असे म्िर्र्ाऱ्याचें. 
‘शविरे्ष दृशष्ट’ म्िर्जे (सहृदयाचं्या मनातील) संिय व अज्ञान याचें शनरसन. ‘कारर् केवळ’ – त्याचं्या 
लोकोपयोर्गी शवशिष्ट प्रकाराचंी जी वर्णने, त्याचें. ‘उपयोर्गी’ या िद दाने कावळ्याचे दात ⁴⁶ वर्गैरे 
(अनुपयोर्गी) र्गोष्टींच्या चचा बाजूला सारल्या रे्गल्या. ‘कारर् असे ⁴⁷ असले’ – (द्रव्य, रु्गर् व कमण या) तीन 
पदाथाना ‘सत्ता’ (अन्स्तत्व) िा धमण व्यापून राितो, येवढ्यानेच द्रव्य, रु्गर् व कमण याचें लक्षर् केले रे्गले असे 
िोत असल्यामुळे संपूर्ण ऐशिक जीवनाला उपयोर्गी असर्ाऱ्या वदे, स्मृशत, आयुवेद, धनुवेद वर्गैरे िास्राचंा 
शवचार करण्याचे कारर्च उरर्ार नािी, ⁴⁸ असा आिय. काव्याचा ध्वशननामक प्रकार मतभेदाचा शवर्षय 
असण्याचे कारर् असे की, ‘त्याचे यथाथण स्वरूप अज्ञात िोते.’ म्िर्ूनच आता म्िर्जे या क्षर्ापासून पढेु या 
ध्वनीबाबत कोर्ाचािी मतभेद रािर्ार नािी, िे सारं्गण्यासाठी वृशत्तकारानंी ‘िोऊन बसला िोता’ असे 
भतूकाळी शक्रयापद वापरले. ॥ ३३ ॥ 

 
िीपा 

 
१) ललर्गत्व िा िद दव्यापार आिे िे मत पूवणपक्ष्याने यापूवीच शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व म्िर्जे 
अनुमानच असे म्िर्र्ाऱ्याचंा युन्ततवाद आशर् त्या मताचे खंडन’” वर मान्य केले आिे. त्यावरील पशिली 
टीप पािा. 
 
२) िा उदे्दि म्िर्जे अथाच्या सौंदयाची वाढ करण्याच्या िेतूने तो उाडपरे् न सारं्गता सुचवरे्. कै. 
तात्यासािेब केळकराचंा एक चुटका उदािरर् म्िर्ून ाेऊ. एक बाई प्रदिणन दाखशवर्ाऱ्या एका मार्सास 
‘िे िेंर्गाडे शचत्र येथे किाला ठेशवले आिे?’ असे रार्गाने शवचारते, तो उत्तर देतो :– ‘बाईसािेब! िे शचत्र 
नािी, िा आरसा आिे.’ यात ‘आपर् कुरूप आिात’ असे उाड न म्िर्ता सुचशवल्यामुळेच मौज उत्पन्न 
झाली आिे. 
 
३) वाच्य अथािी िद दाचंा संबंध नैसर्मर्गक, अत एव अकृशत्रम असतो, तर व्यंग्य अथण िा शवशिष्ट 
पशरन्स्थतीमुळेच प्रकट िोर्ारा (औपाशधक) असल्याने व्यजंकत्व िा संबधं कृशत्रम िोय. 



४) कारर् अनुमानाने ज्ञात िोर्ारे साध्य िे शनशित स्वरूपाचेच असते. 
 
५) उद द्योत पशिला, काशरका १० वी पािा. िद दापासून व्यंग्याथण िा वाच्याथाच्या िारेच प्रकट िोतो. म्िर्जे 
वाच्याथण िा िद दाचा साक्षात् संबंधी, तर व्यंग्याथण िा सबंंधीिी म्िर्जे वाच्याथािी संबंधी असतो. (पािा, 
शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, व्यंर्ग िा वेर्गळा व्यापार मानू 
नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर’”). 
 
६) पािा शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, व्यंर्ग िा वरे्गळा 
व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर’” वरील ओळी. 
 
७) वतत्याची इच्छा कािीतरी बोलण्याची िोती, याबद्दल लोकाचें मतभेद िोत नािीत, तर त्याच्या 
म्िर्ण्याचा आिय बरोबर की चुकीचा याबाबत िोतात. कािीजर् तो आिय बरोबर म्िर्तील, तर 
कािीजर् तोच चुकीचा म्िर्तील. म्िर्ून तो आिय अनुमानाचा शवर्षय िोऊ िकत नािी. 
 
८) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘व्यंजकत्व म्िर्जे अनुमानच असे म्िर्र्ाऱ्याचंा युन्ततवाद आशर् त्या 
मताचे खंडन’” वरील पशिल्या कािी ओळी. 
 
९) म्िर्जे वतत्याच्या िद दिारा अथण प्रकट करण्याच्या इच्छेचा. 
 
१०) कारर् ते व्यंजकत्व केवळ बोलर्ाऱ्याच्या िद दप्रयोर्ग करून अथण प्रकट करण्याच्या इच्छेचाच बोध 
करून देते; वस्तु, अलंकार, रस वर्गैरे प्रकारच्या सुंदर व्यंग्याथाचा बोध करून देत नािी. म्िर्ूनच ते ध्वशन 
या संजे्ञला पात्र नसते. 
 
११) या िद दाचं्या तुलनेसाठी पािा, शितीय खंड, “उद द्योत -१ ‘रसभावयुतत काव्यप्रकारात रसभावानंा 
शवरोधी असल्यामुळे टाळावयाच्या र्गोष्टी कोर्कोर्त्या, याचे शववरर्’” वरील “आशर् म्िर्ूनच इ. पशरच्छेद. 
 
१२) िे शवरुद्ध मत म्िर्जे ‘व्यंजकत्व िे वाचकत्व रु्गर्वृशत्त वर्गैरेंपैकीच िोय, ते वाचकत्व इत्यादींिून 
आर्गळा आशवष्कार या स्वरूपाचे नािी,’ असे म्िर्र्ाऱ्याचें मत. 
 
१३) काशरकाकार व वृशत्तकार िे वरे्गळे असते, काशरकागं्रथ वृशत्तगं्रथाच्या पूवी अन्स्तत्वात असता तर ध्वनीचे 
यथाथण स्वरूप शविानानंा अज्ञात िोते असे शवधान वृशत्तकारानंी केले नसते. गं्रथाच्या िवेटी िे तत्तव 
शविानाचं्या मनामध्ये ‘शचरप्रसुप्तकल्प’ िोते असेिी उद र्गार आनंदवधणनानंी काढले नसते. या दोन्िी 
शवधानावंरून काशरका व वृशत्त या दोन्िी गं्रथाचंा कता एकच असावा या मताला पुशष्ट शमळते. 
 
१४) (प्रौढवाद) म्िर्जे ‘अभ्युपर्गम’, म्िर्जे तुष्ट्यतु दुजगनिः या न्यायाने प्रशतपक्ष्याचे मत क्षर्भर मान्य कररे्. 
पर् पुढे त्यािी मताचे खंडन केले जातेच. 
 



१५) वस्तुतुः शब्दव्यापारववषयत्वम् याऐवजी शब्दव्यापारत्वम् येवढेच म्िर्रे् इष्ट झाले असते. पर् 
शब्दव्यापारववषयत्वम् असा िद द वृत्तीतच वापरला असल्यामुळे अशभनवरु्गप्तानंी व इतर शववरर्कारानंी 
आपापल्या परीने त्यातून सुसरं्गत अथण काढण्याचा प्रयत्न केला आिे. 
 
१६) म्िर्जे िद दाचा व्यापार या स्वरूपात त्याचे ज्ञान िोऊ िकते. 
 
१७) शदव्याच्या प्रकािामुळे ाटासारख्या वस्तु जेव्िा प्रकाशित िोतात तेव्िा त्या वस्तंूचे बार्ाऱ्याला 
‘प्रत्यक्ष’ ज्ञान िोते. ते ‘अनुमानाने’ िोत नािी. पर् तरीिी शदवा व ाट यामंध्ये प्रकािक व प्रकाशय 
(म्िर्जेच व्यजंक व व्यंग्य) असा सबंंध असतो. 
 
१८) तुलनाथण पािा, “प्रथम खंड, ‘उद द्योत – १ ‘अन्न्वताशभधानवाद’” वरील ‘पर् अन्न्वताशभधानवादी’ 
वर्गैरे वातय. 
 
१९) म्िर्जे िद द उच्चारल्याने जो अथण श्रोत्याला कळावा अिी वतत्तयाची इच्छा असते, तो अथण. 
 
२०) ‘वर्गैरे’ म्िर्जे िेतु सपक्षावरच असरे्, शवपक्षावर नसरे्, व्यान्प्तस्मरर् इ. 
 
२१) ‘वर्गैरे’ म्िर्जे वतता, श्रोता, प्रकरर् इत्याशदकाचं्या वैशिष्ट्याचें ज्ञान. 
 
२२) पािा. शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त 
िोर्ारा, म्िर्नू त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या 
मताची पक्की प्रशतष्ठापना’” वरील टीप १३ वी. 
 
२३) इ. म्िर्जे शवस्मययुतत आनंद वर्गैरे. 
 
२४) इ. म्िर्जे उदा. आपल्या चातुयाने श्रोत्याला प्रभाशवत करण्याची इच्छा. 
 
२५) अनुमान आशर् व्यंजना यामंधील भेद सारं्गर्ारे िे वातय फार मित्तवाचे आिे. एखाद्या वातयातून 
शनरशनराळ्या संदभण वर्गैरेमुळे शनरशनराळे व्यंग्य अथण शनष्पन्न िोऊ िकतात. (प्रथम खंड, “उद द्योत – १ 
‘प्रतीयमानाचा वस्तु प्रकार वाच्याथािून शभन्न, कारर् (२) शवर्षयभेद’” वरील ‘आपल्या शप्रयेच्या अधरोष्ठावर 
व्रर् ‘इ॰ र्गाथेवरील ‘लोचन’ पािा.) पर् पवगतो धूमवान् यासारख्या वातयावरून मात्र पवणतो वशिमान् िो 
सामान्यपरे् शनार्ारा अथण शनशित स्वरूपाचा असतो. 
 
२६) उदा. वतत्याने ‘र्गाय आर्’ असे म्िटल्यावर ‘मी र्गाय आर्ावी अिी बोलर्ाऱ्याची इच्छा आिे ‘इतका 
अथण श्रोत्याच्या ध्यानात येतो. म्िर्जे वतत्याची इच्छा िे र्गाय आर्रे् या वाच्य अथाचे शविरे्षर् असते. 
 
२७) ‘प्रशतपाद्य’ या िद दाचा वाच्य व व्यंग्य असा अथण िोरे् ितय असले तरी येथे ‘व्यंग्य’ िाच अथण 
आनंदवधणनानंा अशभपे्रत आिे, कारर् वाच्य अथण संकेताने शनयशंत्रत झालेला असल्यामुळे त्याबद्दल श्रोत्याचें 
मतभेद िोऊ िकत नािीत. म्िर्ून अशभनवरु्गप्तानंी प्रशतपाद्य = व्यंग्य असे मुद्दाम साशंर्गतले. 



२८) ‘म्िर्ून वाच्याथण’ िा सुद्धा अनुमेय असतो असे म्िर्ण्याची आपशत्त ओढवले. 
 
२९) पूवणमीमासंासूत्र, १–१–५ वरील ‘श्लोकवार्तत्तका’ मधील वातयाशधकरर्ातल्या २४३ व्या श्लोकाचा 
पूवाधण. 
 
३०) या श्लोकाचा उत्तराधण असा आिे :– ‘वनिगयस्तावता वसध्येद बुद्ध्युत्पवत्तनग तत्कृता ।’ 
कुमाशरलभट्टाचं्या या म्िर्ण्याचा आिय असा की, सत्यवतत्याचं्या बोलण्यािी शवरोध नसल्यामुळे वतत्याने 
म्िटलेले वातय खरे आिे की नािी िे अनुमानाने ठरेल, पर् वातयाथाचे ज्ञान िे कािी अनुमानाने प्राप्त िोत 
नािी. कारर्, वातयाथणज्ञान आधी िोते व मार्गािून त्याची सत्यासत्यता पारखली जाते. 
 
३१) म्िर्जे सत्यासत्यता आप्तवातयाच्या आधारे ठरशवली जाते, यावरून. 
 
३२) म्िर्जे व्यंग्याथाचा खरेपर्ा जरी अनुमानाने कळत असला, तरी व्यगं्याथाचे ज्ञान अनुमानाने िोत 
नािी िा शनष्कर्षण शनाेल. 
 
३३) तुलनाथण पािा, व्यन्ततशववके, पृ. ७८ (लिदी ससं्करर्), वरील पुढील वातय – काव्यववषये च 
वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीतीना ंसत्यासत्यववचारो वनरुपयोग एवेवत ति प्रमािान्तरपरीक्षोपहासायवै संपद्यते । 
 
३४) िद दप्रमार् म्िर्जे आप्तवातय (सत्यवतत्याचे वातय) या स्वरूपात असर्ारे ‘आर्गम’ िे प्रमार्. 
 
३५) म्िर्जे काव्याचे कायण केवळ आनंद देरे् िेच असते. ‘अमुक कर लकवा तमुक करू नको’ असे सारं्गरे् िे 
नसते. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त 
िोर्ारा, म्िर्नू त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या 
मताची पक्की प्रशतष्ठापना’” वरील ‘कारर् काव्यातील वातयापंासून’ इ. वातय. तसेच प्रथम खंड, “उद द्योत 
-१ ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते’” वरील कािी ओळीिी पािा. 
 
३६) काव्यापासून लाभर्ारा आनंद पयणवसानी व्युत्पशत्त प्राप्त करून देतो िा शवचार पूवी शितीय खंड, 
“उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. या प्रबंधातून कवींनी 
तो कसा प्रकाशित करावा यासबंंधी मार्गणदिणन’” व “उद द्योत - ३ ‘मुख्य रसाला शवरोध िोर्ार नािी, िी 
दक्षता शविरे्षतुः िृरं्गार रसाच्या बाबतीत शविरे्ष कटाक्षाने बाळर्गावी’” वर अशभनवरु्गप्तानंी माडंलाच आिे. 
व्युत्पत्तीचा नेिमीचा अथण ‘पुरुर्षाथाच्या प्राप्तीसंबधंी उपदेि िा असला तरी प्रथम खंड, “उद द्योत -३ 
‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर अशभनवरु्गप्तानंी ‘सहृदयाच्या प्रशतभेचा शवकास’ अिा आर्खी एका 
प्रकाराने केला आिे. 
 
३७) उदा. शदव्याचा प्रकाि वर्गैरे शठकार्ी. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘व्यंजकत्व म्िर्जे अनुमानच 
असे म्िर्र्ाऱ्याचंा युन्ततवाद आशर् त्या मताचे खंडन’” 
 
३८) कारर् अनुमान िा देखील तुम्िाला व्यंजकत्वाचा एक प्रकार मानरे् भार्ग आिे असे प्रशतपक्ष्याला 
म्िर्ावयाचे आिे. 



३९) प्रथम म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त 
िोर्ारा, म्िर्नू त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यंजकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या 
मताची पक्की प्रशतष्ठापना’” वर ‘आशर् पौरुरे्षय वातये मुख्यतुः मानवाचं्या’ इ. शवधान कशरताना. 
 
४०) ‘वर्गैरे’ म्िर्जे धूमाच्या शठकार्चे अग्नीचे ज्ञान करून देण्याचे सामर्थयण िेिी एक प्रकारचे व्यंजकत्वच 
िोय. 
 
४१) म्िर्जे र्गाण्याचे सूर िे कारर् व व्यंजकत्व िे कायण. 
 
४२) तुलनाथण पािा, शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िे रु्गर्वृत्ती (लक्षरे्) िून शनरशनराळ्या 
कारर्ामुंळे वरे्गळे आिे याचे सशवस्तर प्रशतपादन’” वरील ‘आशर् व्यंजकत्व िे वाचकत्व व रु्गर्वृशत्त यािून 
शनराळे’ इ. वातय. 
 
४३) सारािं, अिैत वदेातंातील सवग खस्ल्वदं ब्रह्म या मिावातयाप्रमारे् येथे सवण खस्ल्वदं व्य्जककत्वम् अिी 
पशरन्स्थशत आिे. ब्रह्मसूत्र २–१–३४ वरील िाकंरभाष्यातील पुढील वातय पािा :– ईश्वरस्तु पजगन्यवद 
िषिव्यिः । यथा वह पजगन्यो व्रीवहयवावदसृष्टौ साधारिकारिं भववत, ब्रीवहयवावदवैषम्ये तु 
तत्तद बींजगतान्येवासाधारिावन सामथ्यावन कारिावन भवस्न्त, एवमीश्वरो देवमनुष्ट्यावदसृष्टौ साधारिं 
कारिं भववत, देवमनुष्ट्यावदवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येव असाधारिावन कमावि कारिावन भवस्न्त । 
 
व्यंजकत्वाच्या बाबतीतिी आनंदवधणनानंा व अशभनवरु्गप्तानंा असे म्िर्ावयाचे आिे की, व्यंजकत्व िे 
सर्गळीकडेच असले तरी शभन्न शभन्न सिकारी कारर्ामुंळे व्यंजकत्वाचे आशवष्कारिी शभन्न शभन्न िोतात. पर् 
त्यापंैकी वस्तु, अलंकार व रसाशद या प्रकारच्या व्यंग्याथाचा प्राधान्याने िोर्ारा आशवष्कार िाच ‘ध्वशन’ या 
संजे्ञस पात्र िोऊ िकतो. पूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘िे पारध्या’ यातील िोक िा मुनीचा िोक नव्िे” 
वरील िवेटचे, ‘त्यामुळे ध्वननव्यापार’ इ. शवधान पािा. 
 
४४) वर्गैरे म्िर्जे उदािरर्ाथण अनुमान. 
 
४५) आमच्या व्यंजकत्वाला तुम्िी अशभधा, रु्गर्वृशत्त लकवा अनुमान यापंैकी कोर्तेिी नाव शदलेत, तर त्याला 
शवरोध करीत बसण्याची आमची इच्छा नािी. पर् ते व्यंजकत्व आिे व त्यामुळे काव्याला सौंदयण प्राप्त िोते िे 
तुम्िी मान्य केले पाशिजे. व मर्ग अिा त्या व्यंजकत्वाचे शववचेन कररे् िी र्गोष्टिी तुम्िी आवशयकच माशनली 
पाशिजे. 
 
४६) काकदन्त िा दृष्टान्त मारे्ग शितीय खंड, “उद द्योत – १ ‘रसभावयुतत काव्यप्रकारात रसभावानंा 
शवरोधी असल्यामुळे टाळावयाच्या र्गोष्टी कोर्कोर्त्या, याचे शववरर्’” वर आला आिे. त्यावरील टीप १४ 
पािा. 
 
४७) ‘असे’ म्िर्जे सामान्यरूप पदाथाचे शनरूपर् केले म्िर्जे लोकोपयोर्गी शवशिष्ट प्रकाराचें शनरूपर् 
करण्याची जरूर नािी असे (असले). 
 



४८) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीचे स्वरूप ‘अवर्णनीय’ आिे या मताचे खंडन’” वरील 
वृशत्त व लोचनात. तसेच पढेु कािी आवृशत्त, पृ. ५४२ वरील वाल्मीवकव्यवतवरक्तस्यान्यस्य कववव्यपदेश 
एव...इ. (वृत्तीतील) वातय. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 

प्रकारोऽन्यो गुिीभूतव्यङ्ग्यिः काव्ग्रस्य दृ्यते । 
यि व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्प्रकषगवत्   ३४   
 
व्यङ्ग्योऽथो ललनालावण्यप्रख्यो यिः प्रवतपावदतस्तस्य प्राधान्ये ध्ववनवरत्यकु्तम् । तस्य तु 

गुिीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकष ेगुिीभूतव्यङ्ग्यो नाम काव्यप्रभेदिः प्रकल्प्यते । ति वस्तुमािस्य व्यङ्ग्यस्य 
वतरस्कृतवाच्ये्यिः प्रतीयमानस्य कदावचिाच्यरूपवाक्याथापेक्षया गुिीभावे सवत गुिीभूतव्यङ्ग्यता । 

 
यथा– 
लावण्यवसन्धुरपरैव वह केयमि 
यिोत्पलावन शवशना सह सम्प्लवन्ते । 
उन्म्जकवत विरदकुम्भतिी च यि 
यिापरे कदवलकाण्डमृिालदण्डािः   
 
अवतरस्कृतवाच्ये्योऽवप ्ब्दे्यिः प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य कदावचद वाच्यप्राधान्येन 

काव्यचारुत्वापेक्षया गुिीभावे सवत गुिीभूतव्यङ्ग्यता, यथोदाहृतम्– ‘अनुरागवती सन्ध्या’ इत्येवमावद । 
तस्यवै स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन गुिीभाविः, यथोदाहृतम्– ‘सङे्कतकालमनसम्’ इत्यावद । 
रसावदरूपव्यङ्ग्यस्य गुिीभावो रसवदलङ्कोरेषु दर्तशत, ति च तेषामावधकावरकवाक्यापेक्षया गुिीभावो 
वववहनप्रवृत्तभृत्यानुयावयराजवत् । व्यङ्ग्यालङ्कारस्य गुिीभावे दीपकावदर्तवषयिः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
काव्याचा ‘रु्गर्ीभतूव्यगं्य’ नावाचा दुसरा एक प्रकार आढळतो. त्या प्रकारात व्यंग्य अथण िा वाच्य 

अथाला अनुसरीत असल्यामुळे वाच्य अथाचे सौंदयण कमालीचे वाढते. ॥ ३४ ॥ 
 
अंर्गनाचं्या लावण्याप्रमारे् असर्ाऱ्या व्यंग्य अथाचे आम्िी प्रशतपादन केले. ¹ तो अथण प्रधान असेल 

तेव्िा ध्वशन िे (िी) आम्िी साशंर्गतले. ² पर् त्या व्यगं्याथाला र्गौर्पर्ा येऊन जेथे वाच्याथाचेच सौंदयण शविरे्ष 
उठून शदसते, तो काव्याचा रु्गर्ीभतूव्यंग्य नावाचा प्रकार, असे आम्िी माशनतो. ³ त्या प्रकारात कािी वळेा 
वस्तु व्यंग्य असून ती ‘शतरस्कृत–वाच्य’ िद दातूंन व्यतत िोऊन वाच्याथणरूपी वातयाथाच्या तुलनेने त्या 
व्यंग्य वस्तूला दुय्यमपर्ा प्राप्त िोतो व म्िर्ून ते काव्य रु्गर्ीभतूव्यंग्य िोते. जसे– 

 
“या शठकार्ी िी लावण्याची आर्गळीच (म्िर्जे अलौशकक अिी नदी कोर् आिे बरे? त्या नदीत 

चंद्रािी संलग्न िोऊन नीलकमले तरंर्गत आिेत; ित्तींची र्गण्डस्थले तीतून वर येताना शदसत आिेत; आशर् 
तीमध्ये अपूवण केळीचे खाबं आशर् कमळाचे देठ शदसत आिेत.” ज्याचंा वाच्याथण ‘शतरस्कृत’ नसतो (म्िर्जे 



शववशक्षत असतो) अिा िद दापंासून प्रतीत िोर्ाऱ्या व्यंग्याथाला देखील केव्िा केव्िा काव्याला सौंदयण 
मुख्यत्वकेरून वाच्याथामुळेच प्राप्त िोत असल्यामुळे दुय्यमपर्ा येतो. म्िर्ून ते काव्य ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ 
ठरते. जसे पूवीच (प्रथम खंड “उद द्योर्ग – १ ‘आके्षप म्िर्जे ध्वशन नव्िे’” वर) उद धृत केलेले, ‘संध्या िी 
अनुरार्गाने शनभणर आिे. इ.’ उदािरर्. कािी वळेा त्या व्यंग्याथालाच त्याचा वाचक असलेला एखादा दुसरा 
िद द वापरून प्रकट केल्याने र्गौर्त्व येते. जसे पूवी (प्रथम खंड “उद द्योत – २ ‘व्यंर्गाथणिी वाच्य करून 
टाकल्याची उदािररे्’” पािा.) साशंर्गतलेले ‘ज्याने आपल्या िसऱ्या डोळ्यानंी’ इ. उदािरर्. ⁴ रसाशद 
स्वरूपाच्या व्यंग्याथाला र्गौर्त्व कसे येते िे रसवदलंकाराचे शववचेन कशरताना आम्िी यापूवी (उद्योत २, 
काशरका ५ वी व तीवरचे शववचेन पािा) दाखवले आिे. आशर् त्याचं्या बाबतीत त्या त्या व्यंग्याथाचे मुख्य 
असर्ाऱ्या वाच्याथाच्या दृष्टीने र्गौर्त्व म्िर्जे जो आपल्या शववािासाठी शमरवर्ुकीने शनााला आिे अिा 
सेवकाच्या मार्गून जसे राजाला जाव ेलार्गते तसे समजाव.े ⁵ आशर् व्यंग्य असलेला अलंकार र्गौर् असण्याचे 
उदािरर् म्िर्जे दीपक वरे्गरे ⁶ अलंकाराचें िोय. 

 
लोचनम् 

 
एवं यावद्ध्वनेरात्मीय ंरूपं भेदोपभेदसवहतं यि व्य्जककभेदमुखेन रूपं तत्सवं प्रवतपाद्य प्रािभूतं 

व्यङ्ग्यव्य्जककभावमेकप्रघट्टकेन वशष्ट्यबुद्धौ वववनवेदवयतंु व्य्जककवादस्थानं रवचतवमवत ध्वतन प्रवत यिक्तव्य ं
तदुक्तमेव । अधुना तु गुिीभूतोऽप्यय ं व्यङ्गयिः कवववाचिः पववियतीत्यमुना िारेि तस्यवैात्मत्व ं
समथगवयतुमाह्– प्रकार इवत । व्यङ्गयेनान्वयो वाच्यस्योपस्कार इत्यथगिः । प्रवतपावदत इवत । ‘प्रतीयमानं 
पुनरन्यदेव’ इत्यि । उक्तवमवत । ‘यिाथगिः शब्दो वा’ इत्यिान्तरे । व्यङ्ग्य ंच वस्त्वावदिय ंति वस्तुनो 
व्यङ्गयस्य ये भेदा उक्तास्तेषा ं क्रमेि गुिभावं दशगयवत– तिेवत । लावण्येवत । अवभलाषववस्मयगभेयं 
कस्यवचत्तरुिस्योस्क्तिः । 

 
अि वसन्धुशब्देन पवरपूिगता, उत्पलशब्देन किाक्षच्छिािः, शवशशब्देन वदनं, विरदकु्भतिीशब्देन 

स्तनयुगलं, कदवलकाण्डशब्देनोरुयुगलं, मृिालदण्डशब्देन दोयुग् मवमवत ध्वन्यते । ति चैषा ं स्वाथगस्य 
सवगथानुपपत्तरेन्धशब्दोक्तेन न्यायेन वतरस्कृतवाच्यत्वम् । स च प्रतीयमानोऽप्यथगववशेषिः ‘अपरैव वह केयम्’ 
इत्युस्क्तगभीकृते वाच्येंऽशे चारुत्वच्छाया ं ववधत्त,े वाच्यस्यवै स्वात्मोन्मज्जनया वनमवज्जतव्यङ्ग्यजातस्य 
सुन्दरत्वेनावभासनात् । सुन्दरत्व ं
चास्यासम्भाव्यमानसमागमसकललोकसारभूतकुवलयावदभाववगगस्यावतसुभगैकावधकरिववश्रास्न्तलब्धसमु
ियरूपतया ववस्मयववभावताप्रास्प्तपुरस्कारेि व्यङ्गयाथोंपस्कृतस्य तथा वववचिस्यवै 
वाच्यरूपोन्मज्जनेनावभलाषावदववभावत्वात् । अत एवेयवत यद्यवप वाच्यस्य प्राधान्य,ं तथावप रसध्वनौ तस्यावप 
गुितेवत सवगस्य गुिीभूतव्यङ्गयस्य प्रकारे मन्तव्यम् । अत एव ध्वनेरेवात्मत्ववमत्युक्तचरं बहुशिः । 

 
अन्ये तु जलक्रीडावतीिगतरुिीजनलावण्यिवसुन्दरीकृतनदीववषयेयमुस्क्तवरवत सहृदयािः, तिावप 

चोक्तप्रकारेिैव योजना । यवद वा नदीसवन्नधौ स्नानावतीिगयुववतववषया । सवगथा तावविस्मयमुखेनेयवत 
व्यापाराद्गुिता व्यङ्ग्यस्य । उदाहृतवमवत । एति प्रथमोद्द्योत एव वनरूवपतम् । अनुरागशब्दस्य 
चावभलाषे तदुपरक्तत्वलक्षिया लावण्यशब्दवत्प्रवृवत्तवरत्यवभप्रायेिावतरस्कृतवाच्यत्वमुक्तम् । तस्यवैेवत । 
वस्तुमािस्य । रसादीवत । आवदशब्देन भावादयिः रसवच्छब्देन पे्रयस्स्वप्रभृतयोऽलङ्कारा उपलवक्षतािः । 

 



नन्वत्यथं प्रधानभूतस्य रसादेिः कथं गुिीभाविः गुिीभावे वा कथमचारुत्वं न स्यावदत्याशङ्गक्य 
प्रत्युत सुन्दरता भवतीवत प्रवसद्धदृष्टान्तमुखेन दशगयवत– ति चेवत । रसवदाद्यलङ्कारववषये । एवं वस्तुनो 
रसादेश्च गुिीभावं प्रद्यालङ्कारात्मनोऽवप तृतीयस्य व्यङ्ग्यप्रकारस्य तं दशगयवत व्यङ्ग्यालङ्कारस्येवत । 
उपमादेिः   ३४   

 
लोचन 

 
याप्रमारे् ध्वशनकाव्याचे स्वतुःचे स्वरूप, त्याचे प्रकार व उपप्रकार ⁷ आशर् व्यजंकाचं्या प्रकारामुंळे 

ध्वनीला प्राप्त िोर्ारी नानाशवध रूपे ⁸ िी सवण पूर्णपूरे् सारं्गून झाल्यावर त्या ध्वनीचा प्रार्च असर्ारा जो 
व्यंग्यव्यंजकसंबधं, तो वाचकाचं्या मनावर ठसशवण्यासाठी एकाच सलर्ग भार्गाने व्यजंकत्वासंबधंी असर्ाऱ्या 
शनरशनराळ्या मतभेदाचें ⁹ शववरर् (आशर् त्याचें खंडनिी) केले. म्िर्नू ध्वनीसंबधंी जे सारं्गरे् आवशयक 
िोते ते सारं्गून झालेच आिे. पर् आता या व्यंग्याथाला कािी वळेा दुय्यमपर्ा प्राप्त झाला तरी तो व्यंग्याथण 
कवींच्या वार्ीला पावन कशरतो (म्िर्जे शतचे सौंदयण वाढशवतो) ¹⁰ असे (काशरकेत) म्िर्ून त्या काव्याचा 
आत्मा व्यंग्याथणच िोय िे पटशवण्यासाठी (काशरकाकार) ‘काव्याचा रु्गर्ीभतूव्यगं्यप्रकार’ इ. काशरका 
सारं्गतात. ‘व्यंग्याथाने वाच्यार्थयाला अनुसररे्’ म्िर्जे वाच्य अथाला भरू्षशवरे्, असा अथण. ‘प्रशतपादन केले’ 
– उद द्योत १ मधील चवर्थया, ‘परंतु मिाकवींच्या वार्ीत प्रतीयमान िा जो कािी’... इ. काशरकेमध्ये. 
‘आम्िी साशंर्गतले’–उद द्योत १ मधील १३ व्या, ‘ज्या शठकार्ी वाच्य अथण स्वतुःकडे’... इ. काशरकेत व 
तीवरील वृत्तीमध्ये. व्यंग्यार्थयाचे वस्तु, अलंकार व रसाशद िे तीन भेद आिेत. त्यापंैकी ‘वस्तु’ या स्वरूपाच्या 
व्यंग्याथाचे जे प्रकार ¹¹ साशंर्गतले ते रु्गर्ीभतू िोतात, िे वृशत्तकार क्रमाने ‘त्या प्रकारातं’ इ. वातयातं 
दाखशवतात. (व त्याचंी उदािररे् देतात.) :– 

 
‘या शठकार्ी लावण्याची’ ...िे पद्य म्िर्जे कोर्ा एका तरुर्ाचे उद्र्गार असून त्याचं्या पोटी त्याचा 

अशभलार्ष व शवस्मय दडलेले आिेत. यात ‘लसधु’ (म्िर्जे नदी) या िद दाने (लावण्याचा) पशरपूर्णपर्ा, 
‘कमळे’ िद दाने कटाक्षाचंी परंपरा, ‘चंद्र’ ‘िद दाने मुख, ित्तींची र्गण्डस्थले’ या िद दानंी स्तनयुर्गल, ‘केळीचे 
खाबं’ या िद दानंी दोन्िी माडं्या आशर् ‘कमळाचे देठ’ या िद दामुंळे बािुयुर्गल असे अथण सूशचत िोतात. पर् 
प्रस्तुत (वण्यण) शवर्षयाच्या सबंंधात या (म्िर्जे नदी वर्गैरे) िद दाचें वाच्याथण मुळीच लार्गू पडत नसल्यामुळे 
‘आंधळा’ या िद दाच्या बाबतीत (प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार- (२) 
‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ िा प्रकार” पािा) साशंर्गतलेल्या रीतीने ते िद द ‘शतरस्कृतवाच्य’ ठरतात. (म्िर्जे 
त्याचें वाच्याथण संपूर्णपरे् टाकून द्याव ेलार्गत आिेत). आशर् वर साशंर्गतलेले त्याचें अथण ‘सूशचत’ िोत असले 
तरी ते’ आर्गळीच अिी िी (नदी) कोर्?’...इ. उततीमध्ये सामावलेल्या (‘असामान्य’ या) वाच्य अथाचीच 
िोभा वाढशवतात, कारर् या श्लोकात वाच्याथणच स्वतुःकडे प्राधान्य ाेत असल्याने शनरशनराळे व्यंग्याथण 
खाली दडपले जातात. व त्यामुळे त्या वाच्याथाचेच सौंदयण प्रामुख्याने प्रत्ययास येते. आशर् वाच्याथणच सुंदर 
वाटण्याचे कारर् असे :– जे एकत्र येरे् असंभवनीय आिे, असे अशखल जर्गतातील सुंदर सुंदर असर्ारे 
नीलकमले वर्गैरे पदाथण अत्यतं सुंदर अिा (नाशयकारूपी) एका शठकार्ी समुदायाने वास्तव्य करीत आिेत 
असे (कवीने म्िटले) असल्यामुळे तो वाच्याथण ‘शवस्मय’ या व्यशभचाशरभावाचा शवभाव िोतो व तो (वाच्याथण) 
कटाक्ष, मुख, इ. व्यंग्याथांनी भशूर्षत झाल्याने त्याला आर्गळेच सौंदयण प्राप्त प्राप्त िोते आशर् तो वाच्य 
स्वरूपानेच प्राधान्य शमळवनू (त्या तरुर्ाच्या) अशभलार्षरतीचा शवभाव बनतो. म्िर्ूनच येथपयंत जरी 
वाच्याथाला प्राधान्य शमळाले, तरी यानंतर िृरं्गाररसाची प्रामुख्याने अशभव्यन्तत िोताना त्या वाच्याथालािी 
दुय्यमपर्ा प्राप्त िोतो. ¹² असेच सवण रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्यप्रकाराच्या उदािरर्ाचं्या बाबतीत समजाव.े 



म्िर्ूनच ‘(सरतेिवेटी प्रतीत िोर्ारा रसध्वशन िाच काव्याचा आत्मा िोय’ असे आतापयंत पुष्कळ वळेा ¹³ 
म्िटले रे्गले आिे. 

 
पर् दुसरे (कोर्ी) सहृदय ¹⁴ शववरर्कार हृय्ा श्लोकात जलक्रीडेसाठी पाण्यात उतरलेल्या 

अनेक तरुर्ींच्या इतस्ततुः फाकलेल्या अंर्गकातंीमुळे रमर्ीय शदसर्ाऱ्या एका नदीचे वर्णन आिे असे 
म्िर्तात. त्याचें मत माशनले, तरी या श्लोकातील (‘कमळे’ इ. इतर िद दाचें ¹⁵) सूशचताथण वर 
साशंर्गतल्याप्रमारे्च समजावते. लकवा नदीजवळच स्नानासाठी उतरलेल्या एका तरुर्ीचे वर्णन करर्ारा िा 
श्लोक आिे असे समजाव.े या शतन्िींपकैी कोर्तेिी मत ाेतले, तरी शवस्मय िा व्यशभचाशरभाव सूशचत 
करर्ाऱ्या वाच्याथाचेच समथणन करण्यासाठी ¹⁶ शनरशनराळ्या िद दाचें व्यंग्याथण उपयोर्गी पडत असल्याने ते 
व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू झालेले आिेत. ‘(जसे पूवीच) उद धृत केलेले–’ या उदािरर्ाचे शववरर् पशिल्या 
उद द्योतातच ¹⁷ केले आिे. ‘अनुरार्ग’ या िद दामध्ये ‘त्याने उपरंशजत िोरे्’ या सादृशयावर आधारलेली 
लक्षर्ा असली, तरी त्याचा ‘अशभलार्ष’ िा वाच्याथणच आिे, कारर् तो िद द येथे ‘लावण्य’ या िद दासारखाच 
वापरला आिे. ¹⁸ या अशमप्रायाने ‘ज्याचंा वाच्याथण शतरस्कृत झालेला नसतो)’ असे (वृत्तीमध्ये ¹⁹ म्िटले 
आिे). ‘त्या व्यंग्याथालाच’ म्िर्जे वस्तुरूप व्यंग्याथालाच. ‘रसाशद स्वरूपाच्या’ यातील ‘आशद’ िद दाने 
भाव, रसाभास, भावाभास वर्गैरेंचा ²⁰ व ‘रसवत्’ िद दाने पे्रयस्वी, ऊजणस्वी वरै्गरे अलंकाराचंा ²¹ शनदेि 
केला आिे, 

 
‘पर् काय िो, रसाशद िे सपूंर्ण वातयामध्ये अशतिय मित्तवाचे असल्यामुळे त्यानंा (वाच्याथापेक्षा) 

र्गौर्ता किी येते? आशर् र्गौर्ता आल्यास त्यामुळे त्या रसादींचे सोंदयण कसे नष्ट िोर्ार नािी?’ अिी िकंा 
कल्पून वृशत्तकार त्या रसाशद व्यंग्याथाच्या सौंदयाचा नाि तर िोत नािीच, पर् उलट त्याला (अशधक) 
सौंदयण प्राप्त िोते, िे प्रशसद्ध दृष्टातंाच्या िारे दाखशवतात. ‘आशर् त्याचं्या’ म्िर्जे रसवदाशद अलंकाराचं्या 
(बाबतीत). याप्रमारे् वस्तु आशर् रसाशद स्वरूपाच्या व्यंग्याथाला दुय्यमर्ा कसा प्राप्त िोतो ते 
दाखशवल्यानंतर शतसच्या प्रकारचा, म्िर्जे ‘अलंकार’ या स्वरूपाचा व्यगं्याथणिी रु्गर्ीभतू कसा िोतो, ते 
वृशत्तकार ‘व्यंग्य असलेला अलंकार’ इ. वातयाने दाखशवतात. ‘व्यंग्य अलंकार’ म्िर्जे उपमा वर्गैरे. ²² ॥ 
३४ ॥ 

 
िीपा 

 
१) उद द्योत १, काशरका चवथी पािा. 
 
२) उद द्योत १, काशरका १३ वी पािा. 
 
३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत -१ ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’”, ‘वाच्याथण व व्यंग्याथण’ इ. वातय. 
 
४) या उदािरर्ात पशिल्या तीन चरर्ामुंळे व शविरे्षतुः ‘आकूत’ या िद दाने, व्यंग्याथण बराचसा उाड केला 
रे्गला आिे. 
 
५) िाच दृष्टातं पढेु मम्मटाते वापरला आिे. पािा, काव्यप्रकाि, झळकीकराचंी आवृशत्त, पृ. १२७. 
जर्गन्नाथाने मात्र रसर्गंर्गाधर पृ. २१ वर दास्यमनुभवद राजकलिवमव िा दृष्टातं वापरला आिे. 



६) दीपकात उपमा व्यंग्य असून दीपकाच्या वाच्य आकृशतबधंापेक्षा र्गौर् असते. पािा, “प्रथम खंड, 
‘उद द्योत – २ अंलकारध्वनीत व्यंग्य अलंकारच मुख्य िवा’”. 
 
७) ध्वनीचे स्वतुःचे स्वरूप उद द्योत १ मध्ये व त्याच्या मुख्य प्रकाराचें व उपप्रकाराचें शववचेन उद ाोत २ मध्ये 
केले. 
 
८) व्यजंकाचं्या िारे िोर्ाऱ्या ध्वनीच्या शनरशनराळ्या प्रकाराचें शनरूपर् उद ाोत ३ च्या १ ते १६ या 
काशरकामंध्ये व त्यावंरील वृत्तीमध्ये आले आिे. 
 
९) या सवण मतभेदाचंा शवचार, शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, 
व्यंर्ग िा वरे्गळा व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् त्याला उत्तर ते ‘व्यंजकत्व म्िर्जे अनुमानच असे 
म्िर्र्ाऱ्याचंा युन्ततवाद आशर् त्या मताचे खंडन’ वरील वृत्तीमध्ये केला रे्गला. 
 
१०) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अलंकार सूशचत केल्यास काव्याचे सौंदयण वाढते’” वरील 
‘पर् काव्यातील व्यंग्यता’ इ. वातये. तसेच पढेु (कािी आवृशत्त) पृ. ४६४ वरील अमुना व्यं् याथेन काव्यं 
पवविीकृतम् िे वातयिी पािा. 
 
११) येथे मुळात भेदािः असे बिुवचनी रूप योशजले आिे, त्याऐवजी भेदौ असे शिवचनी रूप वापररे् अशधक 
योग्य झाले असते, कारर् येथील एक उदािरर् शतरस्कृतवाच्याचे म्िर्जे अशववशक्षतवाच्याचे असून 
बाकीची अशतरस्कृतवाच्याची म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य या प्रकाराची आिेत. 
 
१२) पािा, िाच उद द्योत, काशरका ४० वी. तसेच प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘ध्वनीला व्यंर्गाथण अस्पष्ट लकवा 
वाच्याचे अंर्ग असरे् नको’” वरील ‘पर् वाच्याथण संपूर्णपरे् समजल्यावर’ इ. वातयिी पािा. 
 
१३) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य िोय’ व “उद द्योत – १ 
‘श्रुशतदुष्टाशद अशनत्य दोर्ष िृरं्गार व तत्सम रस-ध्वनीमध्येच वज्यण’” वर. 
 
१४) येथे या टीकाकाराला अशभनवरु्गप्तानंी ‘सहृदय’ िे शविरे्षर् लावले आिे, तर मारे्ग प्रथम खंड “उद द्योत 
– १ ‘पयायोतत आशर् ध्वशन’” वर एका टीकाकाराला ‘रशसक’ असे म्िटले आिे. 
 
१५) वर साशंर्गतलेल्या व्यंग्य अथांपैकी या शठकार्ी फतत ‘लसधु’ (म्िर्जे कोर्तीिी एक नदी) या 
िद दालाच व्यंग्याथण नािी, कारर् या टीकाकाराने या श्लोकातील वर्णन प्रत्यक्ष नदीचेच आिे असे माशनले 
आिे. इतर म्िर्जे ‘कमळे’ वर्गैरे िद दातूंन मात्र ते ते व्यगं्याथण शनातातच. 
 
१६) लोचनात ववस्मयमुखेन इयवत व्यापारात् असे िद द आिेत. म्िर्जे प्रथम वाच्याथण समजल्यावर ‘या 
इततया सर्गळ्या सुंदर र्गोष्टी एकत्र किा?’ असा वाचकाला शवस्मय उत्पन्न िोतो व मर्ग त्या त्या िद दाचा 
व्यंग्याथण ध्यानात आल्यावर तो शवस्मय दूर िोतो. तेव्िा इयवत म्िर्जे वाच्याथाच्या बाबतीत आशर् व्यापारात् 
म्िर्जे (वाच्याथाचे) समथणन करर्ाऱ्या शक्रयेमुळे, असा अथण करावयाचा. या व्यंग्याथांनी समर्मथत झालेला 



वाच्याथण िा वतत्याच्या मनातील ‘अशभलार्ष रशत’ या स्थाशयभावाचा उद्दीपनशवभाव िोतो व सरतेिवेटी 
वाचकानंा अशभलार्षिृरं्गार या रसाचा आस्वाद शमळतो. 
 
१७) म्िर्जे प्रथम खंड, आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे वर. 
 
१८) ताशंत्रक दृष्ट्या ‘अनुरार्ग’ या िद दामध्ये सादृशयमूलक लक्षर्ा आिे असे म्िर्ता येईल. कारर् 
‘अनुरार्ग’ या िद दाचा वाच्याथण ‘रन्ततमा’ असा आिे. रन्ततमा जसा पदाथांना रंर्गशवतो, तसेच पे्रम िेिी 
मनुष्याच्या मनाला रंशजत कशरते. म्िर्ून (ताशंत्रक दृष्ट्या) ‘अनुरार्ग’ िद दाचा पे्रम’ िा लक्ष्याथण म्िर्ता 
येईल. पर् व्यविारात ‘अनुरार्ग’ िा िद द ‘पे्रम’ या अथानेच वापरला जात असल्याने रूढीच्या बळावर ‘पे्रम’ 
िा त्याचा वाच्याथणच िोय व येथे लक्षर्ा मानण्याची र्गरज नािी. जसे ‘लावण्य’ इ. िद दाचं्या बाबतीत. पािा, 
प्रथम खंड, उद्योर्ग १, काशरका १६, तीवरील शववरर् व उद द्योत -१ कोर्त्या िद दानंा ‘ध्वशनकाव्य’ 
म्िर्ाव?े वरील टीप १. 
 
प्रस्तुत श्लोकामध्ये संध्या–शदवस–वर्णन िे प्रस्तुत असून त्याच्या बाबतीत ‘अनुरार्ग’ याचा वाच्य अथण 
‘रन्ततमा’ असाच आिे. अथात ‘अनुरार्ग’ या िद दाचा पे्रम िा दुसरा अथण प्रशसद्ध, अतएव वाच्यच आिे. या 
श्लोकामध्ये संदभामुळे ‘अनुरार्ग’ िद दाच्या वरील दोन वाच्याथांपकैी ‘रन्ततमा’ िाच अथण वाच्याथण म्िर्ून 
शनयशंत्रत िोतो व मार्गािून प्रतीत िोर्ाऱ्या ‘पे्रम’ या अथाला व्यगं्यत्व येते. िा व्यंग्याथण वाच्याथाची िोभा 
वाढशवण्याचे काम करीत असल्यामुळे त्याला दुय्यमपर्ा प्राप्त झाला आिे. म्िर्नू िे उदािरर् लक्षरे्चे 
नसून अशतरस्कृत रु्गर्ीभतूव्यगं्याचे आिे. 
 
१९) शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘काव्याचा रु्गर्ीभतूव्यरं्ग िा दुसरा प्रकार; त्याचे उदािरर्ासंि शववचेन’” 
वर. 
 
२०) पािा, प्रथम खंड, उद द्योत -१ पारध्याने क्रौच्चपक्ष्याचं्या जोडप्यापंैकी नर मारला की मादी? (टीप ४), 
‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीचे दोन प्रकार- वरील टीपा १ ते ४. 
 
२१) पािा, प्रथम खंड “उद द्योत – १ ‘वस्तुतुः रसध्वशन िाच आत्मा व अलंकायण’” व त्यावरील टीप १४. 
 
२२) उदािरर्ाथण, ‘दीपक’ अलंकारात उपमा िी व्यगं्य असते. पािा, प्रथम खंड “उद द्योत – २ 
‘अलंकारध्वनीत व्यंग्य अलंकारच मुख्य िवा’” वरील टीप २ व टीप ४. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
तथा– 
 
प्रसन्नगम्भीरपदािः काव्यबन्धािः सुखावहािः । 
ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यिः सुभेधसा   ३५   
 



ये चैतेऽपवरवमतस्वरूपा अवप प्रकाशमानास्तथाववधाथगरमिीयािः सन्तो वववेवकना ं सुखावहािः 
काव्यबन्धास्तेषु सवेष्ट्वेवाय ंप्रकारो गुिीभूतव्यङ्ग्यो नाम योजनीयिः : यथा– 

 
लच्छी दुवहआ जामाउओ हरी तस्स धवरविआ [तस्य धवरविआ याऐवजी तह घरवल्लया (क. ल. शव. प.ृ १८१), तह 

घवरवल्लआ (अलंकाररत्नाकर, पृ. १०८) तिय पर्इर्ी (र्गािारयर् कोस, पृ. ५) असे पाठभेद आढळतात.] गंगा । 
अवमआवमअकंा अ सुआ अहो कुडंुबं महोअवहिो   
[लक्ष्मीदुगवहता जामाता हवरस्तस्य गृवहिी गङ् गा । 
अमृतमृगाङ्कौ च सुतावहो कुिुम्बं महोदधेिः   
 

ध्वन्यालोक 
 
तसेच– 
 
प्रसन्न (म्िर्जे प्रसादरु्गर्ाने युतत) व अथणान अिीं पदे ज्यामंध्ये आिेत अिा सवण आनन्ददायक 

काव्यरचनाचेंमध्ये िा रु्गर्ीभतूव्यंग्यनामक प्रकार असतो, िे जार्त्या सहृदयाने समजून घ्याव े॥ ३५ ॥ 
 
आशर् जे िे काव्यरचनाचें प्रकार अनन्त असलेले आढळतात व जे तिा प्रकारच्या (म्िर्जे 

रु्गर्ींभतू) व्यंग्याथामुळे सुदंर झालेले असतात व म्िर्ून शवचारवतंाना आनन्द देतात, त्या सवण 
काव्यरचनाचं्या प्रकारामंध्ये िा रु्गर्ोभतूव्यगं्य नावाचा प्रकार असतो, तो सहृदयानंी समजून घ्यावा. जसे– 

 
“लक्ष्मी िी मुलर्गी, शवष्र्ु िा जावई, तसेच र्गंर्गा िीं र्गृशिर्ी, अमृत आशर् चन्द्र िीं अपत्ये– शकती 

अद भतु िे मिासार्गराचे कुटुम्ब. ।” 
 

लोचनम् 
 
एवं प्रकारियस्यावप गुिभावं प्रद्यग बहुतरलक्ष्यव्यापकतास्येवत दशगवयतुमाह– तथेवत । प्रसन्नावन 

प्रसादगुियोगाद्गभीरावि च व्यङ्ग्याथाके्षपकत्वात्पदावन येषु । सुखावहा इवत चारुत्वहेतुिः । तिायमेव 
प्रकार इवत भाविः । सुभेधसेवत । यस्त्वेतं प्रकारं ति योजवयतंु न शक्तिः स 
परमलीकसहृदयभावनामुकुवलतलोचनोक्त्योपहसनीयिः स्यावदवत भाविः । 

 
लक्ष्मीिः सकलजनावभलाषभूवमदुगवहता । जामाता हवरिः यिः समस्तभोगापवगगदानसततोद्यमी । तथा 

गृवहिी गङ्गा यस्यािः समवभलषिीये सवगस्स्मन्वस्तुन्यनुपहत उपायभाविः । अमृतमृगाङ्कौ च सुतौ । अमृतवमह 
वारुिी । तेन गङ्गास्नानहवरचरिाराधनादु्यपायशतलब्धाया लक्ष्म्याश्चन्िोदयपानगोष्ट्युपभोगलक्षिं मुख्य ं
रतलवमवत िैलोक्यसारभूतता प्रतीयमाना सती अहो कुिुम्बं महोदधेवरत्यहोशब्दाि गुिीभावमनुभववत   ३५ 
  

 
 
 
 



लोचन 
 
याप्रमारे् शतन्िी प्रकारच्या व्यंग्याथाला र्गौर्त्व (कसे) प्राप्त िोते िे दाखशवल्यानंतर िा 

रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकार काव्यामंधून शवपुल प्रमार्ात असलेला आढळतो िे दिणशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘म्िर्ून’ 
या िद दाने पुढील ३५ व्या काशरकेची प्रस्तावना कशरतात. प्रसादरु्गर्ाने युतत असल्यामुळे ‘प्रसन्न’ आशर् 
व्यंग्याथाने पशरपूर्ण असल्याने ‘अथणान’ आिेत पदे ज्यामंध्ये (अिा काव्यरचना). ‘आनंददायक’ िा िद द 
त्या काव्यरचना सुंदर असण्याचे कारर् सुचवीत आिे. अिा (म्िर्जे आनंददायक) काव्यरचनामंध्ये िाच 
प्रकार (म्िर्जे व्यंग्याथाचा रु्गर्ीभाव) आढळून येतो, असा भावाथण. ‘जार्त्या’–पर् ज्याला तिा 
काव्यामंध्ये व्यंग्याथाच्या रु्गर्ीभावामुळे सौंदयण शनमार् िोते िे जार्ता येत नािी, त्याचे उलट िसेच िोईल, 
कारर् ‘िा आपर् सहृदय आिोत अिी खोटीच कल्पना करून ाेऊन डोळे शमटून ाेर्ारा आिे [१]’ अिी 
जार्कार त्याची सम्भावना कशरतील, िा आिय. 

 
सवण लोकानंा िवीिी वाटर्ारी लक्ष्मी िी (ज्याची) मुलर्गी, (आपल्या भततानंा) सवण सासंाशरक सुखे 

आशर् मोक्ष प्राप्त करून देण्यात सतत र्गढलेला शवष्र्ु (ज्याचा) जावई, तसेच सव ंिव्या असर्ाऱ्या र्गोष्टी 
शमळवनू देण्याच्या अकंुशठत सामर्थयाने संपन्न असर्ारी र्गरं्गा िी ज्याची र्गृशिर्ी, आशर् अमृत आशर् चंद्र िी 
ज्याची अपत्ये आिेत, असा (िा मिासार्गर). ‘अमृत’ याचा अथण येथे ‘मशदरा’ िा आिे. [२] त्यामुळे र्गंरे्गत 
स्नान कररे्, शवष्र्ूच्या पदकमलाचंी आराधना कररे् वर्गैरे िकेडो उपाय केल्यावर प्राप्त िोर्ाऱ्या लक्ष्मीचे 
मुख्य फळ चदं्रोदयानंतर अनेकानंी एकत्र जमून मशदरापान इ. शवर्षयोपभोर्गाचें सेवन कररे् िे असल्याने ‘िा 
मिासार्गर तै्रलोतयामध्ये श्रेष्ठ आिे’ असा (वस्तुरूपी) अथण सूशचत िोतो. आशर् तो व्यंग्याथण ‘शकती अद भतु’ 
िे मिासार्गराचे कुटंुब!’ यातील ‘शकती अद भतु’ या िद दाने (कािीसा वाच्य झाल्यामुळे त्याचे ध्वशनत्व 
नािीसे िोऊन) त्याला या र्गाथेत र्गौर्त्व प्राप्त झाले आिे. ॥ ३५ ॥ 

 
िीपा 

 
१) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत -१ ‘अभाववाद्याचंा शतसरा वर्गण’” सारािं, उत्कृष्ट काव्यामंध्ये 
असर्ारा ध्वशन काय, लकवा रु्गर्ीभतूव्यंग्य अथण काय, ज्याला ओळखता येत नािी तो मनुष्य त्या काव्यातील 
अनुप्रासाशद बाह्य वैशिष्ट्यामुळेच ‘वािवा! वािवा!’ असे उद र्गार काढर्ारा असतो. 
 
२) मूळ र्गाथेतील अवमअ (अमृत) या िद दाचा अथण ‘मशदरा’ असाच का करावयाचा याचे कारर् 
अशभनवरु्गप्तानंी साशंर्गतलेले नािी. स्वर्गातील अमृत िे सामान्य जनानंा अप्राप्य असते, पर् चंद्रप्रकाि िा 
मात्र सवांना शमळर्ारा असतो, म्िर्ून ‘अमृत’ याचा अथण सवांना शमळू िकर्ारी मशदरा असा अशभनवरु्गप्तानंी 
केला आिे असे ‘बालशप्रया’ या टीकेच्या कत्याने म्िटले आिे. पर् अमृत िे मानवानंा दुलणभ असल्यामुळेच 
त्याचे मित्व शसद्ध िोते. म्िर्ून मशदरा असा अथण करण्याची र्गरज नािी. कारर्, असे दुलणभ अमृत िेच 
ज्याचे अपत्य आिे असा सार्गराचा मोठेपर्ा आर्खीच उठून शदसतो. कदाशचत् ‘मशदरा’ असा अथण करण्याचे 
कारर् पुढीलप्रमारे् असाव े :– सुतौ याचा (पाशर्नीच्या पुमान् वस्रया १–२–६७ या सूत्राप्रमारे्) शवग्रि 
सुतिःच सुता च (मुलर्गा व मुलर्गी) असा िोतो. ‘अमृत’ िा िद द नपुंसकललर्गी असल्याने त्याला ‘मुलर्गी’ 
समजता येत नािी, म्िर्ून ‘मशदरा’ असा स्रीललर्गी िद द योजून अशभनवरु्गप्तानंी शववरर् केले असाव.े 

 
 



ध्वन्यालोकिः 
 
वाच्यालङ्कारवगोऽय ंव्यङ्ग्याशंानुगमे सवत । 
प्रायेिैव परा ंछाया ंवबभ्रल्लक्ष्ये वनरीक्ष्यते   ३६   
 
वाच्यालङ्कारवगोऽय ंव्यङ्ग्याशंस्यालंकारस्य वस्तुमािस्य वा । यथायोगमनुगमे सवत च्छायावतशयं 

ववभ्रल्लक्षिकारैरेकदेशेन दर्तशतिः । स तु तथारूपिः प्रायेि सवग एव परीक्ष्यमािो लक्ष्ये वनरीक्ष्यते । तथा वह – 
दीपकसमासोक्त्यावदवदन्येऽप्यलङ्कारािः प्रायेि व्यङ्ग्यालङ्कारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पर्तशनो दृ्यन्ते । यतिः 
प्रथमं तावदवतशयोस्क्तगभगता सवालङ्कारेषु शक्यवक्रया । कृतैव च सा महाकवववभिः कामवप काव्यच्छतव 
पुष्ट्यवत । कथं हयवतशययोवगता स्वववषयौवचत्येन वक्रयमािा सती काव्ये नोत्कषगमावहेत् । 

 
भामहेनाप्यवतशयोस्क्तलक्ष्िे यदुक्तम– 
सैषा सवैव वक्रोस्क्तरनयाथो ववभाव्यते । 
यत्नोऽस्या ंकववना कायगिः कोऽलङ्कारोऽनया ववना   
इवत । 
 
तिावतशयोस्क्तयगमलङ्कारमवधवतष्ठवत कववप्रवतभावशात्तस्य चारुत्वावतशययोगोऽन्यस्य 

त्वलङ्कारमाितैवेवत सवालङ्कारशरीरस्वीकरियो्यत्वेनाभेदोपचारात्सैव 
सवालङ्काररूपेत्ययमेवाथोऽवगन्तव्यिः । तस्याश्वालङ्कारान्तरसङ्कीिगत्व ं कदावचिाच्यत्वने 
कदावचद्व्यङ्ग्यत्वेन । व्यङ्ग्यत्वमवप कदावचत्प्राधान्येन कदावचद्गुिभावेन । तिादे्य पके्ष 
वाच्यालङ्कारमागगिः । वितीये तु ध्वनावन्तभाविः । तृतीये तु गुिीभूतव्यङ्ग्यरूपता । 

 
ध्वन्यालोक 

 
सवणच वाच्य अलंकारामंध्ये जर व्यंग्याथाचा अंि (म्िर्जे रु्गर्ीभाव) असला, तर त्या अलंकारानंा 

शविरे्ष सौंदयं प्राप्त िोत असल्याचे बिुतेक उदािरर्ातं आढळून येते. ॥ ३६ ॥ 
 
वाच्य अलंकारानंा जर रु्गर्ीभतू व्यगं्याथाची – मर्ग तो व्यंग्याथं पशरन्स्थतीप्रमारे् अलंकार 

स्वरूपाचा असो, लकवा केवळ वस्तु या स्वरूपाचा असो जोड शमळाली, तर त्या वाच्यालंकारानंा कमालीचे 
सौंदयण प्राप्त िोते िे आतापयंतच्या िास्रकारानंी एकदेिाच्या (म्िर्जे रूपकाच्या ‘एकदेिशववर्मत’ या ¹ 
प्रकाराच्या) िारे दाखशवले. पर् त्या सवण अलंकाराचं्या बाबतीत अिीच पशरन्स्थती असते. म्िर्जे 
व्यंग्याथामुळे ते शविरे्ष सुंदर शदसतात, असे काव्यगं्रथ बारकाईने पाशिले असताना त्यातं सामान्यपरे् 
आढळून येते. उदा. दीपक, समासोन्तत वरै्गरेप्रमारे् इतर अलंकारातिी दुसऱ्या व्यंग्य अलंकाराचंा लकवा 
व्यंग्य वस्तंूचा स्पिण असल्याचे शदसून येते. कारर् पशिल्याने एक तर असे की व्यगं्य अशतियोततीचा अंतभाव 
कररे् िे कवींना कोर्त्यािी अलंकाराच्या बाबतीत कशरता येते. आशर् मिाकवींनी त्या व्यंग्य अशतियोततीने 
युतत अिी रचना केल्याने त्याचं्या त्या रचनेला कािी वरे्गळेच काव्यसौंदयण प्राप्त िोते. कारर् आपापल्या 
वण्यंशवर्षयाबाबतचे औशचत्य पाळून (संभवनीय भासेल असा) अशतियाचा अंि काव्यात आर्ल्यास त्यामुळे 
काव्याला सुन्दरता का म्िर्नू येर्ार नािी? भामिाने देखील अशतियोततीचे शववरर् कशरताना– 

 



“सवण प्रकारची ² वक्रोन्तत (म्िर्जे सवण प्रकारचे अलंकार िे आम्िी आतापयंत शजचे शववचेन केले) 
ती िी ‘अशतियोन्तत’च िोय. शिच्यामुळे काव्यशवर्षयाला नवीन (च) सौंदयण प्राप्त िोते. ती आपल्या 
वाङ्गमयात आर्ण्यासाठी कवीने प्रयत्न करावा. कोर्ता अलंकार शिच्यावाचून असरे् ितय आिे?” 

 
असे जे म्िटले, त्याचा अथण िाच समजावा की, ज्या अलंकारात कवीच्या प्रशतभेच्या सामर्थयामुळे 

अशतियोततीचे अशधष्ठान असते, तोच अलंकार शविरे्ष सुंदर वाटतो. तीशवरशित असलेला अलंकार िा 
केवळ एक मामुली अलंकारच म्िर्ावयाचा. तेव्िा कोर्तािी अलंकारच िरीर म्िर्ून धारर् करण्याचे 
सामर्थयण शिच्यामध्यें असते म्िर्ून अभेद लक्षरे्ने िी अशतियोन्तत म्िर्जेच कोर्तािी अलंकार िोय. आशर् 
िी जी कोर्त्यािी अलंकारािंी एकजीव िोते, ती कािी वळेा वाच्य रूपाने तर कािी वळेा व्यंग्य रूपाने. ती 
जेव्िा व्यंग्य रूपाने असते, तेव्िादेखील कािी वळेा ती प्रधान असते., तर कािी वळेा र्गौर् लकवा दुय्यम 
असते. त्यापंैकी पशिल्या पक्षी (म्िर्जे अशतियोन्तत वाच्य असताना) ती एक वाच्यालंकार िोईल. दुसऱ्या 
पक्षी (म्िर्जे ती व्यंग्य असून मुख्य असताना) ती ध्वनीचे उदािरर् िोईल आशर् शतसऱ्या पक्षी (म्िर्जे ती 
व्यंग्य असून र्गौर् असली, तर) शतची रु्गर्ीभतूव्यगं्य या काव्याच्या प्रकारात र्गर्ना िोईल. ³ 

 
लोचनम् 

 
एवं वनरलङ्कारेषतू्तानताया ं तुच्छतयवै भासमानममुनान्तिःसारेि काव्य ं

पवविीकृतवमत्युक्त्वालङ्कारस्याप्यनेनैव रम्यतरत्ववमवत दशगयवतवाच्येवत । अशंत्वं गुिमाित्वम् । 
एकदेशेनेवत । एकदेशवववर्तत रूपकमनेन दर्तशतम् । तदयमथग :– एकदेशवववर्ततरूपके– 

 
राजहंसैरवीज्यन्त शरदैव सरोनृपािः । 
 
इत्यि हंसाना ंयिामरत्वं प्रतीयमानं तन्नृपा इवत वाच्येऽथे गुिता ंप्राप्तमलङ्कारकारैयावदेव दर्तशतं 

तावदमुना िारेि सूवचतोऽय ं प्रकार इत्यथगिः । अन्ये त्वेकदेशेन वाच्यभागवैवच्यमािेिेत्यनुवद्भन्नमेव 
व्याचचवक्षरे । व्यङ्ग्य ंयदलङ्कारान्तरं वस्त्वन्तरं च संस्पृशस्न्त ये स्वात्मनिः । संस्कारायावश्लष्ट्यन्तीवत ते 
तथा । महाकवववभवरवत । कावलदासावदवभिः । काव्यशोभा ं पुष्ट्यतीवत यदुक्तं ति हेतुमाह– कथं हीवत । 
वहशब्दो हेतौ । अवतशययोवगता कथं नोत्कषगमावहेत् काव्ये, नास्त्येवासौ प्रकार इत्यथगिः, स्वववषये यदौवचत्य ं
तेन चेद धृदयस्स्थतेन तामवतशयोस्क्तं कवविःकरोवत । यथा भटे्टन्िुराजस्य– 

 
यविश्रम्य ववलोवकतेषु बहुशो वनिःस्थेमनी लोचने । 
यद्गािावि दवरिवत प्रवतवदनं लूनास्ब्जनीनालवत्   
दूवाकाण्डववडम्बकश्च वनवबडो यत्पास्ण्डमा गण्डयोिः । 
कृष्ट्िे यवून सयौवनासु ववनतास्वेषैव वेषस्स्थवतिः   
 
अि वह भगवतो मन्मथवपुषिः सौभा्यववषयिः सम्भाव्यत एवायमवतशय इवत तत्काव्ये लोकोत्तरैव 

शोभोल्लसवत । अनौवचत्येन तु शोभा लीयेत एव । यथा– 
 
अल्पं वनर्तमतमाकाशमनालोच्यवै वेधसा । 
इदमेवंववधं भावव भवत्यािः स्तनजृम्भिम्   इवत   



नन्ववतशयोस्क्तिः सवालङ्कारेषु व्यङ्ग्यतयान्तलीनैवास्त इवत यदुक्तं तत्कथम्? यतो 
भामहोऽवतशयोस्क्तं सवालङ्कारसामान्यरूपामवादीत् । न च सामान्य ं शब्दाविशेषप्रतीतेिः पृथ्भूततया 
पश्चात्तनत्वेन चकास्तीवत कथमस्य व्यङ्ग्यत्ववमत्याशङ्गक्याह- भामहेनेवत । भामहेनावप यदुक्तं 
तिाऽयमेवाथोऽवगन्तव्य इवत दूरेि सम्बन्धिः । तक तदुक्तम्-सैषेवत । यावतशयोस्क्तलग वक्षता सैव सवा 
वक्रोस्क्तरलङ्कारप्रकारिः सवगिः । 

 
वक्रावभधेयशब्दोस्क्तवरष्टा वाचामलङ् कृवतिः । इवतवचनात् । 
 
शब्दस्य वह वक्रता अथगस्य च वक्रता लोकोत्तीिेन 

रूपेिावस्थानवमत्ययमेवासावलङ्कारस्यालङ्कारभाविः, लोकोत्तरतैव चावतशयिः, तेनावत शयोस्क्तिः 
सवालङ्कारसामान्यम् । तथावह–अनया अवतशयोक्त्या, अथगिः सकलजनोपभोगपुरािीकृतोऽवप वववचितया 
भाव्यते । तथा प्रमदोद्यानावदववभावता ंनीयते । ववशेषेि च भाव्यते रसमयीवक्रयते, इवत तावत्तनेोक्तं, ति 
कोऽ सावथग इत्यिाह– अभेदोपचारात्सैव सवाङ्काररूपेवत । उपचारे वनवमत्तमाह- सवालङ्कारेवत । उपचारे 
प्रयोजनमाह– अवतशयोस्क्तवरत्यावदना अलंकारमाितैवेत्यन्तेन । मुख्याथगबाधोऽप्यिैव दर्तशतिः 
कववप्रवतभावशावदत्यावदना । 

 
अय ंभाव :– यवद तावदवतशयोक्तेिः सवालङ्कारेषु सामान्यरूपता सा तर्तह तादात्म्यपयगवसावयनीवत 

तद्व्यवतवरक्तो नैवालङ्कारो दृ्यत इवत कववप्रवतभानं न तिापेक्षिीय ंस्यात् । अलंकारमािं च न वकवञ्चद । 
अथ सा काव्यजीववतत्वेनेत्थं ववववक्षता, तथाप्यनौवचत्येनावप वनबध्यमाना तथा स्यात् । औवचत्यवती 
जीववतवमवत चेत्-औवचत्यवनबन्धनं रसभावावदमुक्त्वा नान्यस्त्कवञ्चदस्तीवत तदेवान्तयातम [ध्वन्यालोकाच्या 
काव्यमाला ससं्करिामध्ये अन्तभावस असा पाठ आहे.] मुख्य ंजीववतवमत्य्युवपगन्तव्य ंन तु सा । एतेन यदाहुिः केवचत्– 
औवचत्यघवितसुन्दरशब्दाथगमये काव्ये वकमन्येन ध्ववननात्मभूतेनेवत ते स्ववचनमेव 
ध्ववनसद्भावा्युपगमसावक्षभूतं मन्यमानािः [ध्वन्वालोकाच्या काव्यमाला संस्करिामध्ये अमन्यमानािः असा पाठभेद वदला आहे.] 
प्रत्युक्तािः । तस्मान्मुख्याथगबाधादुपचारे च वनवमत्तप्रयोजनसद्भावादभेदोपचार एवायम् । 
ततश्चोपपन्नमवतशयोक्तेव्यगङ्ग्यत्ववमवत । यदुक्तमलङ्कारान्तरस्वीकरिं तदेव विधा ववभजते-तस्याशे्चवत । 
वाच्यत्वेनेवत । सावप वाच्या भववत । यथा ‘अपरैव वह केयमि’ इवत । अि रूपकेऽप्यवतशयिः शब्दस्पृगेव । 
अस्य िैववध्यस्य ववषयववभागमाहतिेवत । तेषु प्रकारेषु मध्ये य आद्यिः प्रकारस्तस्स्मन् । 

 
लोचन 

 
याप्रमारे् मुळीच अलंकार नसल्यामुळे जी उदारिरे् ⁴ वरवर पािता उपेक्षर्ीय वाटतात, त्यामंध्ये 

काव्याचे अन्तर्गणत सार असर्ाऱ्या रु्गर्ीभतू व्यंग्याथामुळे काव्याला सौन्दयण प्राप्त िोते ⁵ असे सारं्गनू 
वाच्यालंकारानंािी या व्यगं्याथामुळेच अशधक िोभा येते िे (काशरकाकार) ‘सवणच वाच्य’ इ. काशरकेने 
दिणशवतात. काशरकेतील ‘अंि’ या िद दाचा अथण ‘वाच्याथाच्या मानाने र्गौर् असलेला’ असा आिे. 
‘एकदेिाच्या िारे’–‘एकदेि’ या ििाने एकदेिशववर्मत रूपकाचा शनदेि वृशत्तकारानंी केला आिे (असे 
समजाव)े. 

 
तर मर्ग वृशत्तकाराचं्या या शववचेनाचा भावाथण असा– एकदेिशववर्मत रूपकाच्या बाबतीत सरोवररूपी 

राजानंा िरद्नेच राजिंसाचं्या योर्गाने वारा ाातला ⁶ या उदािरर्ात िंसाचें चामरत्व (म्िर्जे िंसावंरील 



चामरत्वाचा आरोप) िा अथं व्यंग्य असला तरी त्याला ‘(सरोवररूपी) राजे’ या वाच्य अथाचे अंर्गत्व प्राप्त 
झालेले प्राचीन अलंकारकारानंी ज्यावळेी दाखवले, त्यावळेी त्यानंी तसे करून काव्याच्या रु्गर्ीभतूव्यंग्य या 
प्रकाराचे अन्स्तत्व अप्रत्यक्षपरे् सुचशवले, असा अथण पर् दुसऱ्या कािी टीकाकारानंी (वृत्तीतील) 
‘एकदेिाच्यािारे’ याचे शववरर् केवळ वाच्याथण या अंिाच्या सौंदयामुळे असे अशधक खुलासा न कशरता केले 
⁷ आिे. (व्यंग्य अलंकाराचंा लकवा व्यंग्य वस्तंूचा स्पिण–) व्यंग्य असलेला जो अलंकाररूपी लकवा वस्तुरूपी 
अथण, त्याला जे अलंकार स्पिण कशरतात, म्िर्जे आपली िोभा वाढशवण्यासाठी आपल्या कवमेध्ये ाेतात, 
त्यानंा (वृत्तीमध्ये) त्या प्रकारचे (म्िर्जे व्यंग्य अलंकार व व्यंग्य वस्तु यानंा स्पिण करर्ारे असे म्िटले आिे. 
‘मिाकवींनी’ म्िर्जे काशलदास वर्गैरेंनी. ‘कािी वरे्गळेच सौंदयण प्राप्त झालेले असते’ असे जे वृशत्तकारानंी 
म्िटले, त्याचे कारर् ते ‘कारर् आपापल्या’ इ. वातयाने सारं्गतात. वृत्तीतल्या वह या िद दाचा अथण ‘कारर्’ 
असा आिे. ‘अशतियाचा अिं मिाकवींनी आपल्या काव्यात योशजल्यास त्यामुळे काव्याला सुंदरता काय 
म्िर्ून येर्ार नािी?’ काव्यामध्ये ‘असा’ म्िर्जे अशतियोततीमुळे सौंदयण प्राप्त न िोर्ारा प्रकारच नािी, 
असा अथण. आपआपल्या वण्यण शवर्षयाचे (रसाच्या दृष्टीने) जे औशचत्य ते ध्यानात ठेऊन जर कवीने त्या 
अशतियोततीची योजना केली, तर (काव्याला सौंदयण काय म्िर्ून प्राप्त िोर्ार नािी?) जसे भटे्टन्दुराज 
याचंा पुढील श्लोक–⁸ 

 
‘मध्येच थाबंून थाबंून (कृष्र्ाकडे) अनेकवळेा पाशिल्याने (र्गोपशस्रयाचंी) दृशष्ट जर चंचल िोत 

असेल; तोडलेल्या कमलवलेींच्या देठाप्रमारे् त्याचंी र्गाते्र जर प्रत्येक शदविी कृि िोऊन सुकून जात 
असतील आशर् दूवाकुराचें अनुकरर् करर्ारा दाट पाढंरेपर्ा जर र्गालावंर शदसत असेल, तर तीच म्िर्जे 
अिीच, कृष्र्ाने तारुण्यात पदापणर् केले असताना नवयौवना र्गोपशस्रयाचंी अवस्था असर्ार (नािी का)?’ 

 
या श्लोकात मदनाच्या रूपाप्रमारे् रूप असलेल्या भर्गवान् कृष्र्ाच्या मोिकपर्ाचा जो उत्कटपर्ा 

सुचशवला रे्गला आिे, तो पूर्णपरे् संभवनीयच आिे. ⁹ त्यामुळे भटे्टन्दुराजाचं्या त्या काव्यातून कािी 
असामान्यच सौंदयण प्रकट िोत आिे. पर् (अशतियोन्तत योजण्याच्या बाबतीत जर औशचत्य पाळले रे्गले 
नािी, तर काव्यातील सौंदयाचा नािच िोईल. जसे (पुढील पद्यामध्ये)– 

 
‘ब्रह्मदेवाने तुझ्या स्तनाचंा शवस्तार (यौवनाच्या कालात) इतका वाढर्ार आिे िे शवचारात न 

ाेताच िे आकाि संकुशचत शनमार् केले आिे (असे म्िटले पाशिजे)’ ¹⁰ 
 
‘पर् काय िो, ‘अशतियोन्तत िी सवण अलंकारामंध्ये व्यंग्यत्वाने व (म्िर्ून) रु्गप्तरूपाने असते’ असे 

जे (वृशत्तकारानंी) म्िटले आिे; ¹¹ ते कसे काय? कारर् भामिाने ¹² ‘सवण अलंकारामंध्ये अशतियोन्तत िी 
सामान्य (म्िर्जे जाशत) या रूपाने असते’ असे म्िटले आिे. आशर् सामान्य िे ¹³ (शविरे्षािून शनराळे 
नसल्यामुळे ते) शविरे्षाच्या प्रतीतीिून वेर्गळेपर्ाने, मार्गािून प्रतीत िोर्ारे असते असा कािी अनुभव येत 
नािी. असे असल्यामुळे ते सामान्य (म्िर्जे ती अशतियोन्तत) ‘व्यंग्य’ किी म्िर्ता येईल?” अिी िकंा 
कल्पून शतचे शनरसन (वृशत्तकार) ‘भामिाने’ इ. वातयानंीं कशरतात. भामहेनावप यदुक्तम् या िद दाचंा संबधं 
ति ... अयमेवाथगिः अवगन्तव्यिः या िद दािंी दूरान्वयाने जोडावा. (भामिाने) ते काय म्िटले? तर ‘सवण 
प्रकारची’ इ. आम्िी आतापयंत ज्या अशतियोततीचे लक्षर् केलें , ती म्िर्जेच सवण वक्रोन्तत म्िर्जे सवण 
प्रकारचे अलंकार िोय. कारर् ‘वाच्याथण व िद द याचंा लोकशवलक्षर् पद्धतीने वापर म्िर्जेच भारे्षतील 
अलंकार िोत ¹⁴ असे भामिाने म्िटले आिे ¹⁵ िद दाची वक्रता आशर् वाच्याथाची वक्रता म्िर्जे त्याचंा 
अलौशकक स्वरूपात आशवष्कार िेच अलंकाराचे ‘अलंकारत्व’ िोय. आशर् ‘अशतिय’ म्िर्जे 



अलौशककपर्ाच. त्यामुळे ‘अशतियोन्तत िे सवण अलंकारामंधील सामान्य तत्तव िोय. ¹⁶ कारर् असे की, 
एखादा अथण (म्िर्जे वण्यण शवर्षय) सवानी वारंवार अनुभवनू जुना झाला असला, तरी ह्या अशतियोततीमुळे 
त्याचे (१) चमत्कृशतपूर्ण स्वरूपात दिणन ाडशवले जाते. तसेच (ह्या अशतियोततीमुळे) वशनता, उद्यान वर्गैरे 
(रोजच्या) र्गोष्टींना (रसभावाशदकाचं्या) (२) शवभावाचें स्वरूप शदले जाते. शिवाय ते शवर्षय (३) शविरे्षत्वाने 
‘भावयुतत’ केले जातात म्िर्जे त्यानंा रसाशभव्यन्तत करण्यास समथण असे स्वरूप शदले जाते. ¹⁷ िे त्याने 
(म्िर्जे भामिाने) म्िटले िे प्रशसद्धच आिे. ‘त्याच्या त्या उततीमधील आिय कोर्ता आिे?’ अिी पृच्छा 
कोर्ी केल्यास शतला वृशत्तकार ‘अभेद लक्षरे्ने ¹⁸ िी अशतियोन्तत म्िर्जेच कोर्तािीं अलंकार िोय.’ असे 
उत्तर देतात. अिी लक्षर्ा करण्याला कारर्ीभतू असलेला वाच्याथण व लक्ष्याथण यामंधील (जीव–िरीर िा) 
संबंध वृशत्तकार ‘कोर्तािी अलंकार िरीर म्िर्ून धारर् करण्याचे सामर्थयण ¹⁹’ इ. िद दानंीं सारं्गतात. िी 
लक्षर्ा करण्यामार्गील प्रयीजन ‘ज्या अलंकारात कवीच्या प्रशतभेच्या सामर्थयामुळे ‘अशतियोततीचे अशधष्ठान’ 
येथपासून ‘मामुली अलंकारच म्िर्ावयाचा’ येथपयंतच्या िद दानंी साशंर्गतले आिे. या लक्षरे्त िोर्ारा 
मुख्याथाचा म्िर्जे वाच्याथाचा बाधिी वृशत्तकारानंी याच वातयात ‘कवीच्या प्रशतभेच्या सामर्थयामुळे’ इ. 
िद दानंी दाखशवला आिे. ²¹ 

 
वृशत्तकाराचं्या ह्या म्िर्ण्याचा भावाथण असा :– जर ‘सवण’ अलंकारामंध्ये अशतियोन्तत िे सामान्य 

तत्तव असेल, तर त्या अशतियोततीचे पयणवसान ती व कोर्तािी अलंकार िे एकरूप आिेत असे म्िर्ण्यात 
िोते व म्िर्ून अशतियोन्तत ज्यामध्ये नािी असा अलंकार असर्ारच नािी (आशर् कोर्तािी अलंकार 
वापरला की त्यात अशतियोन्तत ओाानेच येईल व मर्ग) अशतियोततीचा वापर करण्यास कवीच्या प्रशतभेची 
कािीिी र्गरज लार्गर्ार नािी आशर् (िुद्ध म्िर्जे अशतियोततीवाचून असलेला) एकिी अलंकार 
आढळर्ार नािी. ²² आता ती अशतियोन्तत काव्याचे जीशवत असल्यामुळे शतचे असे (म्िर्जे भामिाने सवण 
प्रकारची वक्रोन्तत इ. श्लोकात साशंर्गतल्याप्रमारे्) वर्णन केले आिे असे जर प्रशतपक्ष्याचे म्िर्रे् असेल, तर 
‘औशचत्य न साभंाळतािी कवीने अशतियोततीचा वापर केला तरी ती काव्याचा प्रार् असते’ असे 
(म्िटल्यासारखे) िोईल! यावर ‘औशचत्य पाळूनच वापरलेली अशतियोन्तत काव्याचे जीशवत असते’ असे 
जर प्रशतपक्षी म्िरे्ल तर ते औशचत्याचे कारर् रस, भाव वर्गैरेंशिवाय दुसरे कोर्तेिी असू िकर्ार नािी, ²³ 
म्िर्ून (व्यगं्य) रसभावाशद िेच काव्याचे ‘अंतयामी ²⁴’ असलेले (म्िर्गजे काव्याचे काव्यत्व ठरशवर्ारे) 
मुख्य, प्रार्भतू तत्तव िोय, अशतियोन्तत नािी, िे मान्य केले पाशिजे. यामुळे कािी लोकानंी ²⁵ पुढीलप्रमारे् 
जे म्िटले की– “औशचत्याला अनुसरून योशजलेले सुंदर िद द आशर् अथण यानंी युतत असलेल्या काव्यामध्ये 
‘आत्मा’ असलेला ‘ध्वशन’ नावाचा वरे्गळा कोर्ीतरी मानण्याची काय र्गरज आिे?” त्याचे खंडन झाले. 
कारर्, त्या लोकाचें म्िर्रे् वस्तुतुः ध्वनीच्या अन्स्तत्वाला मान्यता देर्ारे असून ²⁶ ते लोक (िे वातय 
ध्वनीचे खंडन करर्ारे आिे असे समजून) त्याला शविरे्ष मित्तव देतात. त्यामुळे ‘िी अशतियोन्तत म्िर्जे 
अलंकाराचें सवण प्रकार’ या वातयातील ‘अभेद’ या मुख्याथाचा बाध िोत असल्याकारर्ाने व िी लक्षर्ा 
वापरावयास शनशमत्त व प्रयोजनिी असल्याने या वातयात ‘अभेद लक्षर्ा’ च आिे ²⁷ आशर् म्िर्नू 
अशतियोन्तत िी (सवण अलंकारामंध्ये) व्यंग्य असते िे तकण संर्गत आिे. आता ‘ती अशतियोन्तत इतर 
अलंकारानंा िरीर म्िर्नू धारर् कशरते’ असे जे (वृत्तीत) ²⁸ म्िटले आिे, त्याचेच (म्िर्जे अशतियोततीने 
इतर अलंकारानंा िरीर म्िर्ून धारर् करण्याचे तीन प्रकार वृशत्तकार ‘ती कािी वळेा’ इ. िद दानंी करून 
दाखशवतात. ‘वाच्यरूपाने’–ती अशतियोन्ततदेखील वाच्य असते, (व त्या वाच्य, रूपात ती इतर 
अलंकारािंी शमशश्रत िोते), जसे– ‘िी आर्गळीच कोर् आिे बरे?’ या (शितीय खंड “उद द्योत – ३ 
‘काव्याचा रु्गर्ीभतूव्यगं्य िा दुसरा प्रकार; त्याचे उदािरर्ासि शववचेन’” वरील ‘या शठकार्ी िी लावण्याची 
आर्गळीच’ या श्लोकातील) िद दामंध्ये. या श्लोकात ‘रूपक’ असले तरी ²⁹ अशतिोयन्तत िी िद दानंी वाच्यच 



झाली आिे. (अशतियोततीच्या) या तीन प्रकाराचंी वरे्गवरे्गळी के्षते्र कोर्ती िे वृशत्तकार ‘त्यापंैकी’ इ. िद दानंी 
सारं्गतात. ‘त्यापंैकी’ म्िर्जे त्या (तीन) प्रकारापंैकी जो पशिला प्रकार, त्यामध्ये. 

 
िीपा 
 
१) ज्या सारं्ग–रूपकामध्ये कािी भार्गात उपमानाचा िद दानंी उल्लेख केलेला असतो, तर कािी भार्गात तो 
नसतो, ते एकदेिशववर्मत रूपक. जेथे तो उल्लखे केलेला नसतो, तेथे तो उपमानरूपी अिं ‘सूशचत’ िोतो. या 
सूशचत अंिामुळेच एकदेिशववर्मतरूपकाला सौंदयण प्राप्त िोते असे आनन्दवधणन व अशभनवरु्गप्त याचें मत. 
वृत्तीतील एकदेशेन याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘एकदेिशववर्मत रूपक’ असा केला आिे. पर् एकदेिशववर्मत 
रूपक िा अलंकार आनंदवधणनाचं्या पूवी फतत उद भटाच्या काव्यालंकारसारसगं्रिामध्येच आढळतो. म्िर्ून 
वृतीतील लक्षिकारैिः या बिुवचनाची संर्गशत लार्गत नािी. तेव्िा वृशत्तकाराच्या मते ‘एकदेि’ याचा अथण 
‘एकदेिशववर्मत रूपक, अपिूनुशत, दीपक, समासोन्तत वरै्गरे कािी अलंकार’ असा कररे् योग्य िोईल व मर्ग 
लोचनातील ‘एकदेिशववर्मत रूपक’ िे तत्सम अलंकाराचें उपलक्षर् मानाव ेलारे्गल. 
 
२) येथे उद धृत केलेल्या भामिाच्या काशरकेत ‘सवेव’ असा पाठ आम्िी स्वीकारला आिे. कारर् 
आनंदवधणनानंी वृत्तीमध्ये ‘सवालंकाररूपा’ असे म्िटले आिे आशर् अशभनवरु्गप्तानंी ‘सैव सवा वक्रोस्क्तिः’ 
असेच शववरर् केले आिे. ध्वन्यालोकाच्या काव्यमाला आवृत्तीमध्ये व मम्मटाच्या काव्यप्रकािामध्ये 
(झळकीकर आवृशत्त, पृ. ७४४) सैषा सवगि...असा पाठ आढळतो. 
 
३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अलंकार सूशचत केल्यास काव्याचे सौंदयण वाढते’” वरील वृशत्त व 
त्यावरील दुसरी टीप. 
 
४) उदा. ‘लक्ष्मी िी मुलर्गी’ यासारखी उदािररे्, कारर् यात कोर्तािी अलंकार नािी. 
 
५) तुलनाथण पािा, प्रथमखंड “उद द्योत – २ ‘वाच्य वस्तूच्या िारा अलंकार सूशचत झाल्यास तो ‘व शितीय 
खंड, उद द्योत – ३ काव्याचा रु्गर्ीभतूव्यंर्ग िा दुसरा प्रकार; त्याचे उदािरर्ासि शववचेन’”. 
 
६) पािा, प्रथमखंड, उद द्योत – २ आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे”. 
 
७) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीत व्यंग्य अलंकारच मुख्य िवा’”. अशभनवरु्गप्तानंी 
एकदेशेन याचा अथण ‘एकदेिशववर्मतरूपक इ. अलंकाराचं्या बाबतीत’ असा केला. दुसऱ्या टीकाकारानंी 
त्याचा अथण ‘व्यंग्याथणयुतत अलंकारातंील केवळ वाच्याथाचे सौंदयण लक्षात ाेऊन’ असा केला. म्िर्जे 
प्राचीन आलंकाशरकानंी व्यंग्याथाच्या सौंदयाकडे लक्ष शदले नािी व त्याचे शववरर्िी केले नािी. 
 
८) िा श्लोक पूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’” वर 
शनराळ्या संदभांत उद धृत करण्यात आला आिे. 
 
९) म्िर्जे त्यात अवास्तव असे कािी वाटत नािी. 
 



१०) काव्यादिण, १–९१, िे उदािरर् ‘दंडी’ ने र्गौडी रीतीच्या ‘अत्युन्तत’ (म्िर्जे असंभाव्य कोटीतील 
अशतियोन्तत) या वैशिष्ट्याचे म्िर्ून शदले आिे. याउलट वैदभी रीतीतील अशतियोततीचे उदािरर् त्याने 
संभाव्य कोटीतले, अत एव आनंददायक म्िर्ून शदले आिे, ते असे :– अनयोरनवद्याङ् वग 
स्तनयोजृगम्भमाियोिः । अवकाशो न पयाप्तस्तव बाहुलतान्तरे । याशिवाय तुलनाथण पािा, 
‘काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, ४–२–११ आशर् काव्यप्रकाि, १० वा उल्लास, पृ. ७७३ (झळकीकर आवृशत्त). 
 
११) पािा, न्व्दतीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘वाच्य अलंकारामंध्ये व्यगं्य अथाचा अंि असला, तर त्या 
अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन’” वरील ‘व्यंग्य अशतियोततीचा अंतभाव 
कररे्’ िे वृत्तीतील िद द. 
 
१२) सवण र्गोव्यततींमध्ये ज्याप्रमारे् र्गोत्व िे ‘सामान्य’ म्िर्जे जाशत (िा प्रार्प्रद धमण) या स्वरूपात रािते, 
त्याप्रमारे्च सवण अलंकारामंध्यें अशतियोन्तत िी प्रार्प्रद धमण या स्वरूपाने रािते, असा आिय. 
 
१३) मूळ लोचनातील वातयात सामान्यम् या िद दानंतर शब्दात् असा एक िद द आिे. पर् या वातयाचा अथण 
लावताना तो िद द र्गैरसोयीचा वाटल्यामुळे आम्िी त्याचा अनुवाद केला नािी. 
 
१४) िे वातय पूवी प्रथमखंड, उद द्योत – १ ‘लोचनात तीन प्रकारानंी साशंर्गतलेली ‘वाक्’ िद दाची 
व्युत्पशत्त’” वर उद धृत करण्यात आले आिे. 
 
१५) काव्यालंकार १–३६. 
 
१६) तुलनाथण पािा, काव्यादिण २–२२०–अलङ्कारान्तरािामप्येकमाहुिः परायिम् । 
वागीशमवहतामुस्क्तवममामवतशयाह् वयाम्   
 
१७) अिा रीतीने भामिाच्या ववभाव्यते या िद दाचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी तीन प्रकारानंी केला आिे. 
 
१८) वण्यण शवर्षयावर त्यािूि शभन्न असर्ाऱ्या वस्तूचा तादात्भ्यसंबधंाने आरोप कररे् िे अभेद लक्षरे्चे 
स्वरूप िोय. उदा. मुख चदं्रािून शभन्न असूनिी त्याला चंद्रच म्िर्रे्. प्रायुः सवणच अलंकार िे अशतियोततीचे 
व्यंजक असतात व अशतियोन्तत िा त्याचंा व्यंग्य अथण असतो. अिा रीतीने त्यामंध्ये व्यंजक व व्यंग्य असा 
संबंध असल्यामुळे ते एकमेकािूंन शनराळे असतात. तरीसुद्धा भामिाने ‘अशतियोन्तत म्िर्जेच सवण 
अलंकार’ असे जे शवधान केले आिे ते अभेदलक्षर्ा योजूनच केले आिे. 
 
१९) म्िर्जे कोर्तािी अलंकार िे िरीर व अशतियोन्तत िा त्यामधील जीव िोय: 
 
२०) म्िर्जे ‘कवीने आपल्या प्रशतभेच्या सामर्थयाने अलंकारामध्ये अशतियोन्तत योशजली, तर त्या 
अलंकाराला असामान्य सौंदयण प्राप्त िोते िे ‘अशतियोन्तत म्िर्जे कोर्तािी अलंकार िोय’ अिी लक्षर्ा 
वापरण्यामार्गील व्यंग्य प्रयोजन िोय. 
 



२१) अशतियोन्तत आशर् कोर्तािी अलंकार यामंध्ये खरोखर भेदच आिे. पर् कािी वळेा; म्िर्जे कवीने 
आपल्या प्रशतभेने अशतियोततीचा वापर केला, तर त्या अलंकाराला खरेखुरे अलंकारत्व (म्िर्जे शविरे्ष 
सौंदयण) प्राप्त िोते. म्िर्नू कोर्तीिी अशतियोन्तत म्िर्जे ‘अलंकार’ असे म्िटल्यास वाच्याथांचा बाध 
िोतो, कारर् िे म्िर्रे् कािी वळेाच योग्य िोते, नेिमी नािी. िा मुख्याथाचा बाध वृशत्तकारानंी 
कशवप्रशतभाविात् िा िद द वापरून सुचशवला आिे. 
 
२२) वस्तुतुः स्वभावोन्तत, यथासंख्य वरै्गरे कािी अलंकारामंध्ये कोर्तीिी अशत्ियोन्तत नसूनसुद्धा त्यानंा 
‘अलंकार’ म्िर्प्यात येतेच, याचे कारर् त्यामंध्य कवीच्या प्रशतभेमुळे सौंदयण शनमार् झालेले असते. तेव्िा 
अशतियोन्तत असली लकवा नसली तरीिी अलंकाराला अलंकारत्व येते, याला खरे कारर् कवीची प्रशतभा 
िे आिे. कवीच्या प्रशतभेमुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या अलंकारामंध्ये रसाचे औशचत्य पाळले रे्गलेलेच असते. तरीिी 
‘अशतियोन्तत म्िर्जेच सवण अलंकार’ असे जे भामिाने म्िटले, त्याचे कारर् कशवप्रशतभेने शनमार् झालेली 
अशतियोन्तत बिुतेक सवण अलंकारामंध्ये व्यंग्य स्वरूपात असते िे िोय. ती प्रत्येक अलंकारामध्ये नसल्याने 
भामिाचे ‘अशतियोन्तत म्िर्जेच सव अलंकार’ िे शवधान लक्षरे्ने घ्यावयाचे. 
 
२३) रसभावाशद िेच औशचत्याचे कारर्; म्िर्जे औशचत्य िे नेिमी रसभावादींनाच अनुसरून असर्ार; ते 
दुसऱ्या कोर्ालािी अनुसरून असू िकर्ार नािी. पािा, प्रथम खंड उद द्योत – १ ध्वन्यालोक-काशरका २ 
वरील ‘साशित्यदपणर्’ काराच्या आके्षपाचे खंडन (टीप १ पािा) आशर् शितीय खंड, “उद द्योत – ३ 
‘रामायर्, मिाभारत . प्रबंधातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित िोतो. प्रबंधातून कवींनी तो कसा प्रकाशित 
करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’” वरील ‘तेवढे – औशचत्य पाळरे् िे रसाच्या पशरपोर्षाचे’...इ. वातय. 
 
२४) ‘अंतयामी’ याचा िद दिुः अथण अन्तिः म्िर्जे ‘आत’ रािून (काव्याच्या काव्यत्वाचे) ‘शनयमन करर्ारे.’ 
 
२५) िे ‘कािी लोक’ म्िर्जे ‘औशचत्य िाच काव्याचा प्रार्’ असे मानर्ाऱ्या के्षमेन्द्राच्या परंपरेतले, पर् 
अशभनवरु्गप्ताचं्या पूवीचेुः के्षमेन्द्र िा अशभनवरु्गप्तानंंतर, इ. स. १०२५ ते ६० या काळात झाला. त्याने आपल्या 
‘औशचत्याशवचारचचा’ या गं्रथात काशरका ३ मध्ये पुढील उद र्गार काढले आिेत. – औवचत्यस्य 
चमत्कारकावरििः चारुचवगिे । रसजीववतभूतस्य ववचारं कुरुतेऽधुना । ‘औशचत्य िेच रसाचे जीशवत’ असे िे 
औशचत्यवादी माशनतात, तर औशचत्य िे रसादींना अनुसरून असते, म्िर्ून रसाशद िेच काव्याचे जीशवत 
िोय’ असे ध्वशनवाद्याचें म्िर्रे्. 
 
२६अ) त्या लोकानंी औशचत्याला काव्याचे जीशवत म्िर्नू मान्यता शदली असल्यामुळे व रसाशदध्वशन िा 
औशचत्याचा शनयामक असल्याने त्यानंी रसाशद ध्वनीला काव्याचे जीशवत म्िर्ून मान्यता शदल्यासारखेच 
आिे. 
 
२७) ‘अशतियोन्तत म्िर्जेच सवण अलंकार’ या वातयाचा मुख्याथण बाशधत झाल्यामुळे कशवप्रशतभेच्या 
सामर्थयाने औशचत्य पाळून योशजलेली अशतयोन्तत िी कोर्त्यािी अलंकाराला अलंकारत्व प्राप्त करून 
देण्याचे कारर् असते, असा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो व मर्ग मुख्याथाचा बाध दूर िोतो. 
 
२८) शितीय खंड, ११०१. 
 



२९) या श्लोकात ‘िी लावण्याची आर्गळीच नदी’ येथेच फतत रूपक आिे असे म्िर्ता येईल. तसे 
माशनल्यास ‘िी’ िा िद द ‘तरुर्ी’ या उपमेयाचा वाचक आिे असे समजाव ेलारे्गल. येथे िे रूपक असले तरी 
श्लोकातील अशतियोन्तत मात्र ‘आर्गळीच’ या िद दानंी वाच्य झाली आिे. (त्याचप्रमारे् या श्लोकातील 
चवर्थया चरर्ामधील अपरे (अपूवण) या िद दानेिी ‘अशतियोन्तत’ वाच्य झाली आिे). ‘नीलकमले’ वर्गैरे 
िद दामंध्ये रूपक नािी, कारर् ते सवण िद द ‘उपमाना’ंचे वाचक असून या श्लोकात उपमेयाचा कोठेिी शनदेि 
केलेला नािी. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
अय ं च प्रकारोऽन्येषामप्यलङ्कारािामस्स्त, तेषा ं तु न सवगववषयिः । अवतशयोक्तेस्तु 

सवालङ् कारववषयोऽवप सम्भवतीत्यय ं ववशेषिः । येषु चालङ् कारेषु सादृ्यमुखेन तत्त्वप्रवतलम्भिः यथा 
रूपकोपमातुल्ययोवगतावनदशगनावदषु तेषु ग्यमानधमगमुखेनैव यत्सादृ्य ंतदेव शोभावतशयशावल भवतीवत 
ते सवेऽवप चारुत्वावतशययोवगनिः सन्तो गुिीभूतव्यङ्ग्यस्यवै ववषयािः । समासोक्त्याके्षपपयायोक्तावदषु तु 
गम्यमानाशंाववनाभावेनैव तत्त्वव्यवस्थानाद्गुिीभूतव्यङ्ग्यता वनर्तववादैव । ति च 
गुिीभूतव्यङ्ग्यतायामलङ् कारािा ं केषावञ्चदलंकारववशेषगभगताया ं वनयमिः । यथा व्याजस्तुतेिः 
पे्रयोऽलङ् कारगभगत्वे । केषावञ्चदलङ् कारमािगभगताया ं वनयमिः । यथा सन्देहादीनामुपमागभगत्वे । 
केषावञ्चदलङ् कारािा ंपरस्परगभगतावप सम्भववत । यथा दीपकोपमयोिः । ति दीपकमुपमागभगत्वेन प्रवसद्धम् 
। उपमावप कदावचद्दीपकच्छायानुयावयनी । यथा मालोपमा । तथा वह ‘प्रभामहत्या वशखयेव दीपिः’ इत्यादौ 
स्रुतिैव दीपकच्छाया लक्ष्यते । 

 
तदेवं व्यङ्ग्याशंसंस्पशे सवत चारुत्वावतशययोवगनो रूपकादयोऽलङकारािः सवग एव 

गुिीभूतव्यङ्ग्यस्य मागगिः । गुिीभूतव्यङ्ग्यत्वं च तेषा ंतथाजातीयाना ंसवेषामेवोक्तानुक्ताना ंसामान्यम् । 
तल्लक्षिे सवग एवैते सुलवक्षता भवस्न्त । एकैकस्य स्वरूपववशेषकथनेन तु सामान्यलक्षिरवहतेन 
प्रवतपदपाठेनेव शब्दा न शक्यन्ते तत्त्वतो वनज्ञातुम्, आनन्त्यात् । अनन्ता वह वास््वकल्पास्तत्प्रकारा एव 
चालङ्कारािः । गुिीभूतव्यङ्ग्यस्य च प्रकारान्तरेिावप व्यङ्ग्याथानुगमलक्षिेन ववषयत्वमस्त्येव । तदय ं
ध्ववनवनष्ट्यन्दरूपो वितीयोऽवप महाकववववषयोऽवतरमिीयो लक्षिीयिः सहृदयिैः । सवगथा नास्त्येव 
सहृदयहृदयहावरििः काव्यस्य स प्रकारो यि न प्रतीयमानाथंसंस्पशेन सौभा्यम् । तवददं काव्यरहस्य ं
परवमवत सूवरवभभावनीयम् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
आशर् अिी म्िर्जे इतर अलंकारामंध्ये व्यंग्य रूपाने असण्याची पशरन्स्थशत अशतियोततीखेरीज 

बाकीच्या अलंकाराचं्या बाबतीतिी ितय असते. पर् त्या अलंकारामंध्ये सवण अलंकारानंा व्यापण्याचे सामर्थयण 
नसते. अशतियोन्तत िी मात्र कोर्त्यािी अलंकारात शमसळू िकते िे शतचे खास वैशिष्ट्य िोय. आशर् इतर 
अलंकारापंकैी जे (व्यगं्य असलेल्या) सादृशयामुळेच अन्स्तत्वात येतात– उदा. रूपक, उपमा, ¹ 
तुल्ययोशर्गता, शनदिणना वर्गैरे, त्याचं्या बाबतीत सूशचत असर्ाऱ्या (साधारर्) धमाच्या िारे जे सादृशय 
शनष्पन्न िोते, तेच कमालीचे सुंदर असते, म्िर्ून ते सवणच अलंकार जेव्िा (त्या प्रकारच्या व्यंग्य 
सादृशयामुळे) शविरे्ष सुंदर झालेले असतील, तेव्िा ती रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्याचीच उदािररे् िोत. 
समासोन्तत, आके्षप, पयायोतत, वर्गरेै अलंकाराचं्या बाबतीत सूशचत अंिाशिवाय ते अन्स्तत्वातच येऊ िकत 



नसल्यामुळे ते अलंकार रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारात मोडर्ार िे अर्गदी शनर्मववादच आिे. व्यंग्य अलंकार रु्गर्ीभतू 
असताना कािी अलंकाराचं्या पोटी कािी शवशिष्ट अलंकारच दडलेले असतात असा शनयम आिे. उदा. 
व्याजस्तुतीच्या पोटी नेिमी पे्रय अलंकारच असतो. ² कािी अलंकारातूंन (सादृशयासारख्या एखाद्या 
तत्तवावर आधारलेल्या शकत्येक अलंकारापंैकीच) कोर्ता तरी (अलंकार) सूशचत िोऊ िकतो असा शनयम 
आिे. उदा. सन्देि वरै्गरे अलंकाराचं्या शठकार्ी उपमा िी सूशचत झालेली असते. कािी वळेा दोन अलंकार 
एकमेकामंध्ये र्गर्मभत असरे् िेिी संभवते. उदा. दीपक व उपमा िे अलंकार. त्यापंकैी दीपकाच्या पोटी 
उपमा असते, िे तर प्रशसद्धच आिे. पर् उपमेतिी केव्िा केव्िा दीपकाच्या सौंदयाची झाक शदसते. उदा. 
मालोपमा; कारर् ‘अशतिय तेजस्वी ज्योतीने ज्याप्रमारे् शदवा.....’ (त्याप्रमारे् तो शिमालय शतच्यामुळे 
पावन व भशूर्षतिी झाला ³) इत्याशद उदािरर्ातं दीपकाचे सौंदयण सूशचत िोते िे उाड आिे. 

 
तर मर्ग याप्रमारे् व्यंग्य अंिाची जोड शमळाल्यामुळे ज्यानंा शविरे्ष सौंदयण लाभते, ते रूपक वर्गैरे 

सर्गळेच अलंकार रु्गर्ीभतूव्यगं्य या काव्याच्या प्रकारात मोडतात. त्या प्रकाराच्या सर्गळ्याच अलंकारानंामर्ग 
ते अलंकार आम्िी आतापयंत उदािरर्ादाखल शनर्मदष्ट केलेले असोत लकवा नसोत– रु्गर्ीभतूव्यंग्यत्व िे 
साधारर् असते. त्या रु्गर्ीभतूव्यंग्यप्रकाराचे लक्षर् केले असताना त्या सर्गळ्याच अलंकाराचें स्वरूप उत्तम 
प्रकारे स्पष्ट केल्यासारखे िोते. िे सामान्य लक्षर् न सारं्गता एकेक अलंकाराचे शवशिष्ट स्वरूप (तेवढे) 
सारं्गत बसल्याने त्या सवण अलंकाराचें स्वरूप पूर्णपरे् लक्षात येरे् ितय नािी, कारर् ते अलंकार अनंत 
आिेत. जसे िद द िे अनन्त असल्याने प्रत्येक िद द उच्चारून त्याचे शवश्लेर्षर् करीत बसले, तर ⁴ त्यामुळे 
िद दाचं्या यथाथणस्वरूपाचे सपूंर्णज्ञान िोरे् ितय नािी, तसेच. कारर् बोलण्याच्या तऱ्िा अनंत आिेत व 
अलंकार म्िर्जे काय? तर त्यापंकैीच शवशिष्ट प्रकार! 

 
आशर् काव्याच्या ‘रु्गर्ीभतूव्यगं्य’ प्रकारात (नेिमी केवळ अलंकारच व्यगं्य असतो असे नािी, तर) 

आर्खीिी शनराळ्या प्रकारचे (म्िर्जे रसाशद लकवा वस्तु या स्वरूपाचा व्यंग्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू असरे् 
या प्रकारचे) के्षत्र रु्गर्ीभतूव्यंग्याला असू िकतेच! म्िर्ून ध्वनीचा एक शनराळा, त्यािून कािीसा शनकृष्ट 
आशवष्कार ⁵ असलेल्या पर् मिाकवींच्या रचनेचा शवर्षय िोर्ाऱ्या या दुसऱ्यािी प्रकाराची सहृदयानंी दखल 
ाेरे् आवशयक आिे, खरोखर सहृदयाचें हृदय वधूेन ाेर्ाऱ्या काव्याचा असा प्रकार नािीच की ज्याला 
व्यंग्याथाच्या उपन्स्थतीमुळे सौंदयण प्राप्त िोत नािी. तेव्िा याप्रमारे् जार्त्या सहृदयानंी समजून घ्याव ेकी, 
िे (म्िर्जे व्यंग्याथाचे प्रधानत्व लकवा अंर्गत्वाने अन्स्तत्व) (आम्िी साशंर्गतलेले) काव्याच्या सौंदयाचे सार 
िोय. 

 
लोचनम् 

 
नन्ववतशयोस्क्तरेव चेदेवंभूता तस्त्कमपेक्षया प्रथमं ताववदवत क्रमिः सूवचत इत्याशङ्गक्याह– अयं 

चेवत । योऽवतशयोक्तौ वनरूवपतोऽलंकारान्तरेऽप्यनुपे्रवशात्मकिः । 
 
नन्वेवमवप प्रथमवमवत केनाशयेनोक्तवमत्याशङ्गक्याह-तेषावमवत । एवमलङकारेषु 

तावद्व्यङ्ग्यस्पशोऽस्तीत्युक्त्वा ति तक व्यङ्ग्यत्वेन भातीवत ववभागं व्युत्पादयवत– येषु चेवत । 
रूपकादीना ं पूवगमेवोक्तं स्वरूपम् । वनदशगनायास्तु ‘वक्रययवै तदथगस्य वववशष्टस्योपदशगनम् । इष्टा 
वनदशगने’वत । उदाहरिम्– 

 



अय ंमन्ददु्यवतभास्वानस्तं प्रवत वययासवत । 
उदयिः पतनायेवत श्रीमतो बोधयन्नरान्   
 
पे्रयोऽलंकारेवत । चािुपयगवसावयत्वात्तस्यािः । सा चोदाहृतैव वितीयोद द्योतेऽस्मावभिः । उपमागभगत्व 

इत्युपमाशब्देन सवग एव तविशेषा रूपकादयिः, अथवौपम्य ंसवगसामान्यवमवत तेन सवगमावक्षप्तमेव । स्रुतिैवेवत 
। ‘तया स पूतश्च ववभूवषतश्च’ इत्येतेन दीपस्थानीयेन दीपनाद्दीपकमिानुप्रववष्टं प्रतीयमानतया, 
साधारिधमावभधानं हे्यतदुपमाया ंस्पष्टेनावभधाप्रकारेिैव । 

 
तथाजातीयानावमवत चारुत्वावतशयवतावमत्यथगिः । सुलवक्षता इवत । यस्त्कलैषा ंतविवनमुगक्तं रूपं न 

तत्काव्येऽ्यथगनीयम् । उपमा वह ‘यथा गौस्तथा गवयिः’ इवत । रूपकं ‘खलेवाली यपू’ इवत । श्लेषिः 
विवगचनेऽची’ वत तन्िात्मकिः । यथासंख्य ं‘तुदीशलातुरे’ वत । दीपकं ‘गामश्वम्’ इवत । ससन्देहिः ‘स्थािुवा 
स्यात्’ इवत । अपह् नुवतिः ‘नेदं रजतम्’ इवत । पयायोक्तं ‘पीनो वदवा नावत्त’ इवत । तुल्ययोवगता 
‘स्थाध्वोवरि’ इवत । अप्रस्तुतप्रशंसा सवावि ज्ञापकावन, यथा पदसंज्ञायामन्तवचनम् – ‘अन्यि संज्ञाववधौ 
प्रत्ययग्रहिे तदन्तवववधनग’ इवत । आके्षपश्चोभयि ववभाषासु ववकल्पात्मकववशेषावभवधत्सया इष्टस्यावप ववधेिः 
पूवग वनषेधनात् प्रवतषेधेन समीकृत इवत न्यायात् । अवतशयोस्क्तिः ‘समुििः कुस्ण्डका’ ववन्ध्यो 
वर्तधतवानकग वत्मागृहिात् इवत । एवमन्यत् । न चैवमावद काव्योपयोवग, इतत 
गुिीभूतव्यङ्ग्यतैवािालङ्कारताया ं ममगभूता लवक्षता तान् सुष्ठु लक्षयवत । यथा सुपूिं कृत्वा लवक्षतािः 
संगृहीता भवस्न्त, अन्यथा त्वव्यमव्यास्प्तभगवेत् । तदाह–एकैकस्येवत । न चावतशथोस्क्तवक्रोक्त्युपमादीन 
सामान्यरूपत्वं चारुताहीनानामुपपद्यते चारुता चैतदायत्तते्येतदेव गुिीभूतव्यङ् यत्वं सामान्यलक्षििम् । 
व्यङ् ग् स्य च चारुत्वं रसावभव्यस्क्तयो्यतात्मकम् रसस्य स्वात्मनैव ववश्रास्न्तधाम्न आनन्दात्मकत्ववमवत 
नानवस्था कावचवदवत तात्पयगम् । अनन्ता हीवत । प्रथमोद द्यात एव व्याख्यातमेतत् 
‘वास््वकल्पानामानन्त्यात्’ इत्यिान्तरे । 

 
‘ननु सवेष्ट्वलङ्कारेषु नालङ्कारान्तरं व्यङ्ग् य ं चकास्स्त, तत्कथं गुिीभूतव्यङ्ग् येन लवक्षतेन 

सवेषा ं संग्रहिः’ । मैवम्, वस्तुमािं वा रसो वा व्यङ्ग्य ं सद गुिीभूतं भववष्ट्यवत । तदेवाह– 
गुिीभूतव्यङ्ग्यस्य चेवत । प्रकारान्तरेि वस्तुरसात्मनोपलवक्षतस्य । 

 
यवद वेत्थमवतरविका– ननु गुिीभूतव्यङ्ग्येनालङ्कारा यवद लवक्षतास्तवह लक्षिं वक्तव्य ं

वकवमवत नोक्तवमत्याशङ्गक्याह् गुिीभूतेवत । ववषयत्ववमवत लक्षिीयत्ववमवत यावत् । केन लक्षिीयत्वम्? 
ध्ववनव्यवतवरक्तो यिः प्रकारो व्यङ् ग् यत्वेनाथानुगमो नाम तदेव लक्षिं तेनेत्यथगिः । व्यङ् ग् ये लवक्षते 
तद्गुिीभावे च वनरूवपते वकमन्यदस्य लक्षिं वक्रयतावमवत तात्पयगम् । एवं ‘काव्यस्यात्मा ध्ववन’ वरवत 
वनवाह्योपसहंरवत, तदयवमत्यावदना सौभा्यवमत्यन्तेन । यत् प्रागुक्तं सकलसत्कववकाव्योपवनषद भूतवमवत 
तन्न प्रतारिमािमथगवादरूपं मन्तव्यवमवत दशगवयतुम्, तवददवमवत   ३६   

 
लोचन 

 
“पर् काय िो, अशतियोन्तत िीच जर अिा स्वरूपाची (म्िर्जे सवण अलंकारामंध्ये प्रार्भतू िोऊन 

राशिलेली) असेल, तर वृशत्तकारानंी (शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘वाच्य अलंकारामंध्ये व्यंर्ग अथाचा अंि 
असला, तर त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन’”) ‘कारर् पशिल्याने, 



एकतर’ ⁶ असे िद द योजून क्रम किासाठी सुचशवला?’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतला ‘आशर् अिी’ इ. 
िद दानंी उत्तर देतात. ‘अिी (पशरन्स्थती)’ म्िर्जे अशतियोततीने इतर अलंकारामंध्येिी व्यंग्य स्वरूपात 
प्रविे कररे् (व त्याचें सौंदयण वाढशवरे्), िी (पशरन्स्थती). पर् काय िो, असे असले तरी ⁷ देखील 
‘पशिल्याने’ असा िद द अशतियोततीच्याच बाबतीत कोर्त्या िेतूने वापरला? अिी िकंा कल्पून शतचे 
शनरसन वृशत्तकार ‘त्या अलंकारामंध्ये’ इ. िद दानंी कशरतात. याप्रमारे् अलंकारामंध्ये तर व्यंग्याथांचा अंि 
असतो असे साशंर्गतल्यावर त्यामंध्ये कोर्कोर्ते दुसरे अलंकार व्यंग्यत्वाने प्रतीत िोतात, त्याचंा तपिील 
वृशत्तकार ‘आशर् इतर अलंकारामंध्ये’ इ. िद दानंी सारं्गतात. रूपक वरै्गरे अलंकाराचें स्वरूप पूवीच ⁸ 
साशंर्गतले आिे. पर् (तरीिी) शनदिणनेचे (भामिाने ⁹ केलेले) लक्षर् पुढीलप्रमारे्– ‘एखादा शवशिष्ट 
(उपदेि रूप) अथण (एखाद्या वस्तूच्या लकवा प्राण्याच्या शठकार्ीं असर्ाऱ्या) शक्रयेच्या िारेच प्रकट कररे् 
म्िर्जे शनदिणना िोय.’ (शनदिणनेचे) उदािरर् ¹⁰ “ज्याचा प्रकाि (आता) क्षीर् झाला आिे असा िा सूयण 
अस्ताला जाण्याच्या बेतात आिे (व त्या िारे ¹¹) तो धशनक लोकानंा ‘उत्कर्षाचे पयणवसान अपकर्षात िोते 
¹²’ असा उपदेि करीत आिे. ‘पे्रय अलङ्कारच’ – कारर् त्या व्याजस्तुतीचे पयणवसान िवेटी स्तुतीत िोते ¹³ 
आशर् त्या व्याजस्तुतीचे उदािरर् आम्िी दुसऱ्या उद द्योतात शदलेच आिे. ¹⁴ ‘उपमा िी सूशचत िोऊ 
िकते–’ यातील ‘उपमा’ या िद दाने उपमेचेच आशवष्कार असलेल्या रूपकाशद अलंकाराचंा बोध िोतो लकवा 
सादृशय िे सवण औपम्यमूलक अलंकारामंध्ये आढळून येते, म्िर्ून ‘उपमा’ या िद दाने सवणच औपम्यमूलक 
अलंकाराचंा बोध िोतो. ¹⁵ ‘िे उाड आिे–’ ‘तो शिमालय शतच्यामुळे (म्िर्जे पावणतीमुळे) पावन आशर् 
अलंकृतिी झाला’ या शदव्यासारख्या असर्ाऱ्या वातयाने (या श्लोकातील तीनिी उपमानानंा) प्रकाशित 
केल्यामुळे येथे ‘दीपक’ व्यंग्यत्वाने ¹⁶ प्रशवष्ट झालेले आिे. (पावन िोरे् आशर् अलङ् कृत िोरे् िा) साधारर् 
धमण या मालोपमेमध्ये अशभधेच्या पद्धतीनेच उतत झाला आिे. ‘त्या प्रकारचे–’ म्िर्जे पराकाष्ठेच्या सौंदयाने 
युतत असलेले, असा अथण. ‘स्वरूप उत्तम प्रकारे स्पष्ट केल्यासारखे–’ म्िर्जे अिा अलंकाराचें जे स्वरूप 
रु्गर्ीभतू व्यंग्याथाच्या सौंदयाने शवरशित असेल, ते काव्यात समाशवष्ट कररे् इष्ट नािी. ¹⁷ कारर् ‘जसा बैल 
असतो तसाच र्गवय असतो’ िी उपमा; ¹⁸ ‘धान्याच्या खळ्यामधील खाबं िा यज्ञीय पिु बाधंण्याचा खाबं 
आिे’ िे रूपक; ‘शित्व करावयास कारर् असलेला स्वर १) पुढे आला असताना व २) शित्व करावयाचे 
असताना ¹⁹ स्वराला (लोप, यण् इ.) आदेि िोत नािीत िा तंत्र या स्वरूपाचा ‘श्लेर्ष; ²⁰ ‘तुदीशलातुर’ इ. 
सूत्रात ²¹ ‘यथासंख्य’, ‘र्गाईला, ाोड्याला ²²’ इ. िे दीपक, ‘िा खाबं असेल लकवा पुरुर्ष असेल ²³’ िा 
ससंदेि, ‘िी चादंी नािी (पर् लिप आिे) ²⁴’ िी अपहु्नशत ‘धष्टपुष्ट (देवदत्त) शदवसा जेवीत नािी ²⁵’ िे 
पयायोतत, ‘तृतीयभतू. काळाचे प्रत्यय लावताना ‘स्था’ धातूच्या व घु संज्ञक धातंूच्या िवेटी असलेल्या ‘आ’ 
या स्वराला इ िा आदेि करावा िी तुल्ययोशर्गता ²⁶ सवण ‘ज्ञापके’ िी अप्रस्तुतप्रिसेंची उदािररे्; जसे– 
‘पदसंजे्ञचे शवधान कशरताना, ‘अन्त’ या िद दाचा वापर िे, (पद या संजे्ञखेरीज) इतरत्र, संज्ञाचें शवधान 
करतेवळेी प्रत्ययाचा शनदेंि केला असताना तो प्रत्यय ज्याचे िवेटी आिे त्या िद दाला ती संज्ञा िोत नािी, 
प्रत्ययालाच ²⁷ िोते, याचे ज्ञापक आिे. ‘आके्षपा’चे उदािरर् म्िर्जे शवभारे्षचा ‘उभयि ववभाषा ²⁸’ िा 
प्रकार असर्ाऱ्या उदािरर्ामंध्ये पुढे ‘शवकल्प’ िा शविरे्ष अथण सारं्गण्याच्या इच्छेने ‘शवशध’ इष्ट असला तरी 
त्याचा प्रथम शनरे्षध वाच्यत्वाने संशर्गतला जातो ²⁹ – शनरे्षधाने ‘शवर्षय’ िा ‘सम’ केल्यावर मर्गच शनरे्षध प्रवृत्त 
िोतो या न्यायाने अशतियोततीची उदािररे् म्िर्जे ‘िी कंुडी समुद्रच आिे’ िे आशर् ‘लवध्य पवणत वाढत रे्गला 
व त्याने सूयाचा मार्गण अडशवला ³⁰’ िे. याप्रमारे् इतर अलंकाराचंीिी उदािररे् (िास्रीय वाङ्गमयातून देता 
येतील). पर् अिी उदािररे् (सौंदयणिीन असल्यामुळे ती) काव्याच्या दृ्रष्टीने उपयोर्गाची नािीत. यामुळे 
‘काव्यामधील अलंकारामंध्ये रु्गर्ीभतू झालेला व्यंग्याथण असरे् िे त्या अलंकाराचं्या अलंकारत्वाचे ममण िोय.’ 
त्या रु्गर्ीभतू व्यंग्याथाने युतत असरे् असे अलंकाराचें लक्षर् साशंर्गतले, म्िर्जे त्या अलंकाराचे स्वरूप 
चारं्गल्या रीतीने स्पष्ट िोते. त्या रु्गर्ीभतूव्यंग्यतेच्या योर्गाने त्या अलंकाराचें सपूंर्णपरे् म्िर्जे उत्तम प्रकारे 



लक्षर् केले रे्गले असल्यामुळे ³¹ त्या सवांचे स्वरूप वाचकानंा चारं्गल्याच तऱ्िेने ज्ञात िोते. असे झाले नसते, 
तर या लक्षर्ात ‘अव्यान्प्त’ िा दोर्ष ³² उत्पन्न झाला असता. म्िर्नू वृशत्तकार ‘िे सामान्य लक्षर् न सारं्गता 
एकेका अलंकाराचे’ इ. शवधान कशरतात. आशर् अशतियोन्तत, वक्रोन्तत, ³³ उपमा इ. अलंकार 
सौंदयणशविीन असले, तर त्यामंध्ये अलंकाराचें सामान्यरूप असरे् म्िर्जे ते अलंकार इतर अलंकारानंा 
व्यापर्ारे ‘सामान्य’ रूप असरे् िे तकाला धरून िोर्ार नािी. आशर् अशतियोन्तत इ. अलंकाराचंें सौंदयण िे 
ह्या रु्गर्ीभतूव्यगं्यतेवर अवलंबून आिे, म्िर्ून असा म्िर्जे रु्गर्ीभतू व्यगं्याथं अलंकारामध्ये असरे् िेच 
कोर्त्यािी अलंकाराच्या अलंकारत्वाचे सवणसामान्य लक्षर् िोय. आशर् व्यंग्याथण सुदंर असरे् म्िर्जे त्या 
व्यंग्याथामध्ये रसाशभव्यन्तत करण्याचे सामर्थयण असरे् ³⁴ िे िोय. रस िा स्वतुःच सहृदयाचे मन शवश्रातं 
िोण्याचे स्थान असल्यामुळे तो आनंदस्वरूप असतो, म्िर्ून त्याच्या बाबतीत अनवस्थाप्रसंर्ग ³⁵ 
उद भवण्याचा प्रशनच नािी, असा वृशत्तकाराचंा आिय. ‘बोलण्याच्या तऱ्िा अनंत–’ याचे शववरर् आम्िी 
पशिल्या उद द्योतातच, ‘भारे्षमध्ये बोलण्याचे प्रकार अनंत असल्याने ³⁶’ इ. वातयाचे व्याख्यान कशरताना 
केले आिे. 

 
‘पर् काय िो, प्रत्येक अलंकारात दुसरा अलंकार व्यंग्य असल्याचा प्रत्यय येत नािी. मर्ग 

‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य अलंकाराने युतत असरे्, असे अलंकाराचें सामान्य लक्षर् केल्याने त्या लक्षर्ात सवण 
अलंकाराचंा समाविे िोतो’ असे कसे म्िर्ता येईल?’ अिी िकंा ाेऊ नये, कारर् (प्रत्येक अलंकारात 
दुसरा अलंकारच व्यंग्य नसला तरी) वस्तुरूप अथण लकवा रसाशद िे रु्गर्ीभतू रूपाने व्यंग्य असू िकतील. 
म्िर्ूनच वृशत्तकार ‘आशर् काव्याच्या रु्गर्ीभतूव्यगं्य प्रकारात नेिमी’ इ. शवधान कशरतात. ‘शनराळ्या प्रकारचे’ 
म्िर्जे वस्तु लकवा रसाशद या स्वरूपाचा व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू असलेल्या प्रकारचे. 

 
लकवा पूवणपक्ष्याची िकंा पुढीलप्रमारे्िी असू िकेल :– 
 
‘पर् काय िो, रु्गर्ीभतूव्यगं्य अलंकाराने युतत असरे् असे जर वृशत्तकारानंा अलंवाराचें लक्षर् 

करावयाचे असेल, तर त्या रु्गर्ीभतूव्यगं्य अथाचे वृशत्तकारानंी लक्षर् सारं्गावयास पाशिजे िोते, ते का 
साशंर्गतले नािी?’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘रु्गर्ीभतू व्यंग्याथाचे’ इ. िद दानंी शतचे शनरसन कशरतात. 
वृतीतल्या ववषयत्वम् याचा अथण लक्षिीयत्वम् असा, (म्िर्जे ‘रु्गर्ीभतू व्यंग्याथाचे लक्षर् कररे् योग्य 
िोईल’ असा) करावा. कोर्त्या प्रकाराने लक्षर् कररे् योग्य िोईल? असे शवचाराल, तर काव्याचा 
ध्वनीखेरीज दुसरा जो प्रकार (म्िर्जे वैशिष्ट्य), म्िर्जे व्यगं्याथांने वाच्याथाला रु्गर्ीभतू असरे् िा प्रकार 
(म्िर्जे वैशिष्ट्य), त्या िारे (लक्षर् कररे् योग्य िोईल). 

 
व्यंग्याथण म्िर्जे काय िे स्मष्ट केल्यावर आशर् त्याच्या रु्गर्ीभावाचेिी शववरर् केल्यावर 

(काव्याच्या) या प्रकाराचे आर्खी वरे्गळे लक्षर् ते काय करावयाचे, िे तात्पयण. याप्रमारे् ‘ध्वशन िा काव्याचा 
आत्मा िोय’ िी (पशिल्या उद द्योताच्या पशिल्या काशरकेत केलेली) प्रशतज्ञा पूर्ण करून या शववचेनाचा 
समारोप वृशत्तकार ‘म्िर्ून ध्वनीचा एक शनराळा’ येथपासून ‘सौंदयण प्राप्त िोत नािी’ येथपयंतच्या वातयाने 
कशरतात. पूवी (प्रथमखंड, उद द्योत – १ काव्याचे मुख्य प्रयोजन ‘आनंद’ वर) ‘सवण सत्कवींच्या काव्याचें 
सार असलेले ध्वनीचे स्वरूप)’ असे जे म्िटले िोते, ती वाचकाचंी केवळ फसवर्ूक लकवा ध्वनीची केवळ 
(अधंश्रदे्धने केलेली) स्तुशत िोती असे समजू नये, िे दाखशवण्यासाठी (वृशत्तकार) ‘तेव्िा याप्रमारे्’ असे 
(आवजूणन सारं्गतात) ॥ ३६ ॥ 

 



िीपा 
 

१) उपमेच्या ज्या प्रकारात साधारर्धमण िा िद दानंी वाच्य केलेला नसतो, तोच प्रकार येथे ‘उपमा’ या 
िद दाने शववशक्षत आिे. 
 
२) म्िर्जे येथे व्याजस्तुतीचा वाच्य लनदेतून सूशचत िोर्ारी स्तुशत िा एकच प्रकार शवचारात ाेतलेला 
शदसतो. 
 
३) येथे मालोपमा वाच्य असून दीपक सूशचत िोत आिे. कारर् एकाच (‘पावन व भशूर्षत झाला’ या) 
साधारर् धमांचा एकदाच शनदेि झालेला असून तो मालोपमेमध्ये असर्ाऱ्या अनेक उपमानािंी संबद्ध िोतो. 
वर उद्धतृ केलेल्या ‘कुमारसंभवा’तील संपूर्ण श्लोकाचा अनुवाद पुढीलप्रमारे् आिे– अशतिय, तेजस्वी 
ज्योतीमुळे ज्याप्रमारे् शदवा, र्गंरे्गमुळे ज्याप्रमारे् स्वर्गाचा मार्गण, । लकवा सुससं्कृत वार्ीने ज्याप्रमारे् शविान् 
त्याप्रमारे् तो शिमालय शतच्यामुळे (पावणतीमुळे) िुद्ध व भशूर्षत झाला. 
 

वस्तुतुः साध्या उपमेतिी साधारर् धमण उशल्लशखत असल्यास दीपक सूशचत िोऊ िकेल, कारर् तो 
साधारर् धमं उपमेय व उपमान या दोिोंिी संबद्ध असतो. 
 
४) पािा– “अन्युपाय एव शब्दाना ंप्रवतपत्तौ प्रवतपदपाठिः । कथं तवह इमे शब्दािः प्रवतपत्तव्यािः । तकवचत् 
सामान्यववशेषवत् लक्षिं प्रवत्यगम्, येन अल्पेन यत्नेन महतो महतिः शब्दौघान् प्रवतपदे्यरन् । तक पुनस्तत्? 
उत्सगापवादौ । कवश्चद उत्सगगिः कतगव्यिः कवश्चदपवादिः ।” – मिाभाष्यकारुः पतंजशल. तसेच अलंकाराचें 
सामान्य तत्तव म्िर्जे रु्गर्ीमूतव्यंग्य अथाचा स्पिण िे एकदासाशंर्गतल्यावर सवण अलंकाराचें स्वरूप सुस्पष्ट 
िोईल. 
 
५) ध्ववनवनष्ट्यन्द याचा वरीलप्रमारे् अथण आम्िी ‘दीशधशत’ या टीकेस अनुसरून केला आिे. 
 
६) ‘एकतर’ असा िद द योशजल्याने दुसरेिी कािी अलंकार व्यंग्य असू िकतात, असे सारं्गण्याचा उदे्दि 
आिे. 
 
७) म्िर्जे अशतियोततीप्रमारे् इतर अलंकारिी व्यंग्य स्वरूपात शमसळून दुसऱ्या अलंकाराचें सौंदयण 
वाढशवतात असे असताना अशतियोततीलाच अग्रक्रम का शदला? 
 
८) ‘पूवीच’ याचा अथण ‘पूवीच्या आलंकाशरकानंी’ असा ाेरे् भार्ग आिे, कारर् ध्वन्यालोकात लकवा लोचनात 
रूपक, उपमा व तुल्ययोशर्गता या अलंकाराचंी लक्षरे् कोठेिी शदली नािीत. त्या अलंकाराचं्या ध्वनीची 
उदािररे् मात्र शदली आिेत. 
 
९) काव्यालंकार, ३·३३ 
 
१०) काव्यालंकार, ३·३४ 
 



११) शनदिणनेच्या या उदािरर्ामध्ये उपमा व्यंग्य आिे, कारर् सूयाचे अस्ताला जारे् व श्रीमतं लोकाचं्या 
संपत्तीचा नाि िोरे् यामंध्ये साम्य आिे. 
 
१२) तुलनाथण पािा, मिाभारतातील पुढील श्लोक – 
सवे क्षयान्ता शनचयाुः पतनान्ताुः समुच्छयाुः । 
संयोर्गा शवप्रयोर्गान्ताुः सवणमुत्पाशद भङ् रु्गरम् ॥ 
Gray च्या Elegy मधील ‘The paths of glory lead but to the grave’ िे िी वचन पािाव.े 
 
१३) शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘वाच्य अलंकारामंध्ये व्यंग्य अथाचा अंि असला, तर त्या अलंकारानंा 
शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोत’” याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन वरील २ िी टीप पािा. 
 
१४) वस्तुतुः व्याजस्तुतीचे उदािरर् लोचनात दुसऱ्या उद धोतात शदलेले नसून पशिल्या उद धोतात, प्रथम 
खंड, “उद द्योत -१ ‘सारािं, व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ध्वशन वरे्गळा’” वर शदले आिे. ‘दुसऱ्या’ िा 
िद द लेखशनकाच्या प्रमादामुळे लकवा शवस्मरर्ामुळे शलशिला रे्गला असावा. 
 
१५) अशभनवरु्गप्ताचें िे शवधान शचन्त्य आिे, कारर् ससदेंिाशद औपम्यमूलक अलंकारामंध्ये उपमा सूशचत 
िोत असली तरी इतर म्िर्जे रूपकाशद अलंकार कसे सूशचत िोतात िे समजत नािी. कदाशचत् वामनाने 
सवण साम्यमूलक अलंकारानंा ‘उपमाप्रपंच’ म्िटले असल्यामुळे ‘उपमा’ या िद दामध्ये रूपकादींचा अंतभाव 
केला असावा मारे्ग प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमलू 
‘अनुरर्नरूप’ ध्वनीचे दोन प्रकार’” वर अशभनवरु्गप्तानंी ‘ससंदेि अलंकारातून उपमा लकवा रूपक सूशचत 
िोत आिे’ असे म्िटले आिे. 
 
१६) येथे इव या िद दाने उपमा वाच्य झालेली असल्यासे दीपक व्यंग्य आिे. इव च्या ऐवजी च असे म्िटले 
असते, तर मात्र दीपक वाच्य झाले असते व उपमा व्यगं्य झाली असती. म्िर्जे असे म्िर्ता येईल की, जेथे 
उपमा वाच्य असते तेथे दीपक व्यंग्य असते व जेथे दीपक वाच्य असते तेथे उपमा व्यंग्य असते. 
 
१७) ते स्वरूप काव्यात समाशवष्ट कररे् इष्ट नािी, कारर् ते सौंदयणशवरशित असल्यामुळे ते अलंकारानंा 
‘अलंकार’ िी संज्ञा देण्यास समथण िोत नािी. म्िर्नूच वामनाने काव्य ंग्राह्यमलंकारात् । सौंदयगमलंकारिः । 
असे म्िटले व मम्मटाने वैवच्य ंचालंकारिः । असे शवधान केले. अलंकाराच्या शठकार्ी रु्गर्ीभतू व्यगं्याथामुळे 
सौंदयण उत्पन्न िोते, असे ध्वशनवाद्याचें म्िर्रे्. 
 
१८) िे उदािरर् ‘उपमान’ या प्रमार्ाचे म्िर्ून न्याय व वैिशेर्षक इ. दिणनासबंधीच्या गं्रथात आढळते. पािा, 
न्यायसूत्र १–१–६ व त्यावरील वात्स्यायन भाष्य. 
 
१९) शिवणचनेऽशच । या अष्टाध्यायीमधील १–१–५९ व्या सूत्रातील शिवचंने िा िद द द्व्यथी आिे. 
 
२०) ‘तन्त्र’ िा िद द प्रथम खंड “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर आला आिे. 
“उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वरील १६ वी टीप िी पािा. 
 



२१) अप्टाध्यायी, ५–३–९४ ‘तुदी, शलातुर, वमगती व कूचवार’ या िद दानंा अनुक्रमे एय, ईय, एय व य असे 
तशद्धत प्रत्यय ‘ते ह्याचे शनवासस्थान’ या अथी लार्गतात. 
 
२२) िे वातय प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘सारािं, व्यंग्याथणकृत अलंकार वरे्गळे आशर् ध्वशन वरे्गळा’” वर 
आले आिे. “उद द्योत – १ ‘ध्वशनकाव्य व काव्यातील ‘ध्वशन’”वरील बारावी टीप िी पािा. 
 
२३) अयथाथणज्ञानाच्य ‘संिय’ या प्रकाराचे शववचेन कशरताना िे उदािरर् िास्रीय गं्रथातं शदलेले आढळते. 
 
२४) िा िुन्ततकारजत दृष्टातं प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘लावण्य िे अलंकार लकवा अवयव यािूंन 
शनराळे’” व “उद द्योत – १ ‘प्रयोजनवती लक्षरे्त चार व्यापार’”, इ. पृष्ठावंर आला आिे वस्तुतुः लिप िे 
उपमेय व चादंी िे उपमान समजून अपिूनुतीचे उदािरर् देरे् नेिमीच्या पद्धतीस अनूसरून झाले असते. 
अशभनवरु्गप्तानंी मात्र चादंी िे उपमेय व लिप िे उपमान मानून उदािरर् शदलेले आिे. 
 
२५) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ असत नािी’” व “उद द्योत 
– २ ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’”. 
 
२६) अष्टाध्यायी, १–२–१७ येथे स्था िा धातु व ाुसंज्ञक धातु िे दोन्िी ‘प्रस्तुत’ असून त्या दोिोंचा ‘इत्व’ 
या एकाच धमािी संबंध जोडला आिे, म्िर्ून येथे तुल्ययोशर्गतेचे लक्षर् लार्गू पडते. पािा, प्रथमखंड, 
“उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’” वरील, टीप २. 
 
२७) सुस्प्तङ् न्तं पदम् (अष्टाध्यायी, १–४–१४) या सूत्राने पदसंजे्ञचे शवधान केले असून त्या सूत्रात अन्त िा 
िद द वापरला आिे. वस्तुतुः येन वववधस्तदन्तस्य । या (१–१–७२) सूत्रानुसार ‘अन्त’ िा िद द वापरण्याची 
जरूर नव्िती. तरीिी तो ज्ञापक म्िर्ून वापरला आिे. तो पुढील अथाचा ज्ञापक आिे. प्रस्तुत 
सूत्राव्यशतशरतत इतर शठकार्ी प्रत्ययाचा शनदेि करून एखाद्या संजे्ञचे शवधान केले असताना ती संज्ञा त्या 
प्रत्ययाने िवेट िोर्ाऱ्या िद दाला िोत नािी, तर ती केवळ त्या प्रत्ययालाच िोते. उदा, तरप् तमपौ घिः (१–
१–२२) या सूत्रान्वये घ िी संज्ञा तर व तम या प्रत्ययानंाच िोते, लाुतर, लाुतम या िद दानंा िोत नािी. 
 
२८) अष्टाध्यायीमध्ये न वेवत ववभाषा । (१–१–४४) िे सूत्र आिे. त्याचा अथण– एखाद्या कायाचा प्रथम 
शनरे्षध करून मर्ग ‘शवकल्प’ म्िर्जे दुसऱ्या पक्षी ते कायण कराव े असे जेथे साशंर्गतले असेल, तेथे शवभार्षा 
असते असे समजाव.े व्याकरर्िास्रात शवभारे्षचे तीन प्रकार साशंर्गतले आिेत– (१) प्राप्ते ववभाषा (म्िर्जे 
एखाद्या सूत्राने कािी कररे् ‘प्राप्त’ झाल्यावर त्याच्या बाबतीत सारं्गण्यात येर्ारी शवभार्षा), (२) अप्राप्ते 
ववभाषा (म्िर्जे दुसऱ्या कोर्त्यािी शनयमाने जे कररे् प्राप्त नािी, अिा एखाद्या र्गोष्टीबाबत साशंर्गतली 
जार्ारी शवभार्षा) आशर् (३) उभयि ववभाषा (म्िर्जे कािी वळेा प्राप्त शवर्षयाबाबत तर कािी वळेा अप्राप्त 
शवर्षयाबाबत– अिी, दोन्िी प्रकारच्या शवर्षयाबंाबत अमलात आर्ण्यास साशंर्गतलेली शवभार्षा), ववभाषा श्वेिः 
। (६–१–३०) िे सूत्र उभयि शवभारे्षचे उदािरर् म्िर्ून साशंर्गतले जाते. या सूत्राचा अथण असा– व् व 
धातूची परोक्षभतूकाळी व पौनुःपनु्याथणक रूपे कशरताना व् व मधील व् चे संप्रसारर् करण्याबाबत शवभार्षा 
आिे. ववचस्ववपयजादीना ंवकवत । (६–१–१५) या सूत्राप्रमारे् परोक्षभतूकाळाची शिवचनी व बिुवचनी रूपे 
कशरताना व् व या धातूमधील व् चे संप्रसारर् कररे् ‘प्राप्त’ झाले आिे. त्याबाबत ‘शवभार्षा’ आिे असे ववभाषा 



व् विः िे सूत्र सारं्गते. एवढ्या पुरती िी प्राप्ते शवभार्षा िोय. म्िर्जे व् व धातूची परोक्षभतूकाळी तृतीय पुरुर्षो 
शिवचनाची व बिुवचनाची रूपेुः, शुशुवतुिः, वशव् वयतुिः, शुशुवुिः, वशव् वयुिः अिी दोन दोन िोतील. 
 

आता परोक्षभतूकाळाचा तृतीय पुरुर्षी एक वचनाचा प्रत्यय वकत् नािी, वपत् आिे. म्िर्ून तो 
लार्गताना सपं्रसारर् कररे् प्राप्त नािी. पर् ववभाषा ् वेिः िे सूत्र तोिी प्रत्यय लावताना शवकल्पाने संप्रसारर् 
कराव ेअसे सारं्गते, म्िर्ून या पुरती िी अप्राप्ते शवभार्षा झाली. याप्रमारे् वश्व धातूची परोक्षभतूकाळी तृतीय 
पुरुर्षी एक वचनाची रूपे शुशाव, वशश्वाय अिी दोन िोतील. अिा रीतीने कािी वळेा प्राप्ते व कािी वळेा 
अप्राप्ते म्िर्ून ववभाषा शे्विः । या सूत्राने साशंर्गतलेली शवभार्षा िी उभयि ववभाषा िोय. 
 
२९) ‘आके्षप’ अलंकाराची माशिती प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘आके्षप म्िर्जे ध्वशन नव्िे’” वर ‘लोचना’त व 
पुढे टीप १ मध्ये आली आिे. ‘उभयत्र शवभारे्ष’ च्या उदािरर्ामध्ये ‘शवकल्प’ िा शविरे्ष अथण ज्ञात करून 
देण्याच्या इच्छेने आधी वाच्यत्वाने शनरे्षध केलेला असतो, म्िर्ून केवळ व्याख्येपुरता शवचार केल्यास ववभाषा 
शे्विः सारख्या शठकार्ी ‘आके्षप’ अलंकार मानण्याचा प्रसंर्ग येईल असे अशभनव रु्गप्ताचें म्िर्रे्. पर् 
काटेकोरपरे् शवचार करीत ‘आके्षप’ अलंकारामध्ये शनरे्षधाच्यािारे शविरे्ष अथण ‘सुचशवण्याची’ इच्छा असते, 
तर ‘उभयत्र शवभारे्ष’ मधील ‘शवकल्प’ िा शविरे्ष अथणिी वाच्यच असतो, िा फरक आिे. 
 
३०) अप्टाध्यायीतील २–३–५० या सूत्रावरील मिाभाष्यात ववन्ध्यो वर्तधतकम् असा पाठ आढळतो. 
वर्तधतकम् याचा अथण पानात वाढलेल्या अन्नाचा ढीर्ग, असा आिे. ‘तो ढीर्ग म्िर्जे शवन्ध्य पवणतच’ असे 
म्िटल्यास ती अशतियोन्तत िोते िे स्पष्ट असल्यामुळें  िा पाठ समपणक वाटतो. ववन्ध्यो वतधतवान इ. पाठ 
अशभनवरु्गप्तानंी कोठून ाेतला िे समजत नािी. शवन्ध्य वाढत जाऊन त्याने सूयाचा मार्गण अडशवला िी 
पुरार्ात वस्तुन्स्थती म्िर्ून साशंर्गतली असल्यामुळे ती अशतियोन्तत मानावी लकवा नािी िा प्रशन आिे. 
 
३१) वृत्तीच्या शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि 
प्रशतपादन’” पासून पढुील कािी पृष्ठावंर. 
 
३२) रु्गर्ीभतूव्यगं्याथण असल्यामुळे अलंकाराना अलंकारत्व प्राप्त िोते असे न म्िर्ता अलंकाराच्या केवळ 
बशिरंर्गाला ‘अलंकार’ म्िटले, तर ते लक्षर् अलंकाराच्या खऱ्या स्वरूपाला व्यापर्ार नािी, अिी अव्यान्प्त. 
येथे अव्यान्प्त या ऐवजी अशतव्यान्प्त िी िद दयोजना अशधक चारं्गली झाली असती कारर् ते केवळ बशिरंर्गाचे 
वर्ंन वर साशंर्गतलेल्या िास्रातील उदािरर्ानंािी लार्गू पडेल व त्या लक्षर्ात ‘अशतव्यान्प्त’ िा दोर्ष उत्पन्न 
िोईल. 
 
३३) येथे अशभनवरु्गप्तानंी ‘वक्रोन्तत’ िा िद द कोर्तािी अलंकार या अथी वापरला नसून ‘वक्रोन्तत नावाचा 
शवशिष्ट अलंकार’ या अथी वापरला आिे िे उाड आिे. वक्रोततीचे श्लेर्षवक्रोन्तत व काकुवक्रोन्तत असे दोन 
प्रकार आिेत. त्याचंी लक्षरे् व उदािररे् यासंाठी पािा, रूद्रट, काव्यालंकार २–१४ ते १७ व मम्मट, 
काव्यप्रकाि, ९–१. 
 
३४) रस िाच काव्याचा आत्मा िोय. वस्तुरूप व अलंकाररूप व्यंग्याथण मर्ग तो व्यगं्याथण काव्यात प्रधान असो 
लकवा र्गूर्ीभतू असो– त्यामध्ये रसाशभव्यन्तत करण्याचे सामर्थयण असलेच पाशिजे, यावर अशभनवरु्गप्ताचंा भर 



आिे, तुलनाथण पािा, प्रथमखंड “उद द्योत – १ ‘पारध्याने क्रौञ्चपक्ष्याचं्या जोडप्यापंैकी नर मारला की 
मादी” (टीप ४)’”. 
 
३५) अलंकाराचें सौंदयण त्यातील रु्गर्ीभतू व्यंग्याथाच्या सौंदयावर अवलंबनू आिे. रु्गर्ीभतू व्यंग्याथांचे 
सौंदयण तो अथण व्यंग्य असण्यावर अवलंबून आिे असे म्िटल्यास व्यंग्य असरे् याला सौंदयण किामुळे प्राप्त 
िोते असा प्रशन उद भवले. त्याचे कािीतरी कारर् साशंर्गतल्यास ते कारर् किामुळे सुंदर िोते अिा प्रशनाची 
माशलका कधी संपर्ारच नािी व म्िर्ून ‘अनावस्था प्रसरं्ग’ उत्पन्न िोईल. पर् रस िा स्वतुःच आनंदरूप 
असल्यामुळे तो सुंदर किाच्या योर्गाने िोतो िा प्रशनच उद भवत नािी. म्िर्ून रु्गर्ीभतू व्यंग्याथाचे सौंदयण 
त्यास रसाशभव्यतती करण्याचे सामर्थयण असरे् यावरच अवलंबून आिे असे म्िटल्याने अनवस्था टळते. 
 
३६) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा शतसरा वर्गण’”. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
मुख्या महाकवववगरामलंकृवतभृतामवप । 
प्रतीयमानच्छायषैा भूषा ल्ेजकव योवषताम्   ३७   
 
अनया सुप्रवसद्धोऽप्यथगिः वकमवप कामनीयकमानीयते । तद्यथा– 
‘ववस्रम्भोत्था मन्मथाज्ञाववधाने ये मु्धाक्ष्यािः केऽवप लीलाववशेषािः । 
 
अकु्षण्िास्ते चेतसा केवलेन स्स्थत्वैकान्ते संततं भावनीयािः  ’ 
 
इत्यि केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमवभदधता प्रतीयमानं वस्त्वास्क्लष्टमनन्तमपगयता का छाया 

नोपपावदता । 
 

ध्वन्यालोकिः 
 
अलंकार धारर् केलेल्या शस्रयाचं्या बाबतीतसुद्धा ज्याप्रमार्ें लज्जा िे मुख्य भरू्षर् असते, त्याप्रमारे् 

मिाकवींची काव्यरचना इतर अलंकारानंी समृद्ध असली, तरी व्यंग्याथांमुळे प्राप्त िोर्ारे सौंदयण िेच (त्या 
काव्यरचनेचे) मुख्य भरू्षर् िोय. ॥ ३७ ॥ 

 
या व्यगं्याथाच्या छटेमुळे नेिमीचा, अर्गदीं पशरचयाचा असलेला शवर्षयसुद्धा कािी अवर्णनीय 

सौंदयाने नटलेला शदसतो. याचे उदािरर् असे :– 
 
“मदनाच्या आजे्ञचे पालन करण्यासाठी रशतक्रीडेच्या वळेी शनुःसकंोचपरे् उपन्स्थत िोर्ाऱ्या, त्या 

चारुनेत्रीच्या अवयवाचं्या व डोळ्यांच्या, प्रशतक्षर्ी नवनवीन व आर्गळ्याच अिा ज्या शवलासपूर्ण िालचालीं, 
त्याचंी एकातंात रािून एकाग्र मनानेच यथाथण कल्पना कशरता येईल.” 

 



या उदािरर्ातील ‘आर्गळ्याच’ या पदाने वाच्याथण अस्पष्टपरे्च सारं्गून व अनंत व्यंग्याथण अनायासे 
प्रकट करून काव्याला कोर्ते सौंदयण प्राप्त करून शदले नािी बरे? 

 
लोचनम् 

 
मुख्या भूषेवत । अलंकृवतभृतामवप । अवपशब्दादलंकारशून्यानामपीत्यथगिः । प्रतीयमानकृता छाया 

शोभा, सा च लज्जासदृशी गोपनासारसौन्दयगप्राित्वात् । अलंकारधावरिीनामवप नावयकाना ं लज्जा मुख्य ं
भूषिम् । प्रतीयमाना छाया अन्तमगदनोदे्भदजहृदयसौन्दयगरूपा यया । लज्जा ह्यन्तरुवद्भन्न 
मान्मथववकारजुगोपवयषारूपा मदनववजृम्भैव । वीतरागािा ं यतीनां कौपीनापसारिेऽवप 
िपाकलङकादशगनात् । तथा वह कस्यावप कवे :– ‘कुरङ् गीवाङ्गावन–’ इत्यावदश्लोकिः । तथा प्रतीयमानस्य 
वप्रयतमावभलाषानुनाथनमानप्रभृतेिः छाया कास्न्तिः यया । शृङ्गारसतरवङ्गिी वह लज्जावरुद्धा वनभगरतया 
तास्तान् ववलासाने्निगािववकार परम्परारूपान् प्रसूत इवत गोपनासारसौन्दयग लज्जाववजृस्म्भतमेतवदवत भाविः 
। 

 
ववस्रम्भेवत । मन्मथाचायेि विभुवनवन्द्यमानशासनेन अत एव लज्जा साध्वसध्वंवसना दत्ता 

येयमलङ् घनीयाज्ञा तदनुष्ठानेऽव्यकतगव्ये सवत साध्कसलज्जात्यागेन ववस्रम्भसंभोगकालोपनतािः, मु्धाक्ष्या 
इवत अकृतकसंभोगपवरभावनोवचतदृवष्टप्रसरपववविता येऽन्ये ववलासा गािनेिववकारािः, अअ एवाकु्षण्िा 
नवनवरूपतया प्रवतक्षिमुस्न्मषन्तिः, ते केवलेन नान्यिाव्यगे्रिैकान्तावस्थानपूवग सवेस्न्ियोपसंहारेि 
भाववयतंु शक्या अहा उवचतािः । यतिः केऽवप नान्येनोपायेन शक्यवनरूपिािः   ३७   

 
लोचन 

 
‘मुख्य भरू्षर्,’ ‘अलंकार धारर् केलेल्याचें सुद्धा’ यातील ‘सुद्धा’ या िद दाचा अलंकारिून्य 

असलेल्या शस्रयाचं्या बाबतीत सुद्धा असा अथण िोतो. व्यंग्य अथामुळे शनमार् झालेली छाया म्िर्जे िोभा िी 
लजे्जसारखी असते; कारर् झाकल्यामुळे प्राप्त झालेले कमालीचे सौंदयण िेच दोिोंचेिी ¹ प्रार्भतू तत्तव िोय. 
नाशयकानंी अंर्गावर अलंकार धारर् केले असले, तरी लज्जा िेच त्याचें मुख्य भरू्षर् िोय, (लकवा) शजच्यामुळे 
त्या शस्रयाचं्या शठकार्ी मदनशवकार उशदत झाल्याने उत्पन्न झालेली हृदयाची सुन्दरता प्रकट िोते अिी 
लज्जा म्िर्जे हृदयात उदय पावर्ारा मदनशवकार झाकण्याची इच्छाच असून ती मदनाची लीलाच िोय. 
कारर् शवरार्गी संन्यािाचें कशटवस्र दूर केले तरी त्याचं्या चेिऱ्यावर लजे्जने काशळमा उत्पन्न झालेला शदसत 
नािी. कारर् कोर्ातरी कवीने ‘िशरर्ीप्रमारे् जी आपली र्गात्रें ²’ इ. श्लोक रचला आिे (व त्यामध्ये 
मदनाच्या लीलेचे वर्णन केले आिे.) त्याचप्रमारे् सूशचत िोर्ाऱ्या शप्रयकराशवर्षयीचा अशभलार्ष, त्याचा 
अनुनय, मान वर्गैरेंना शजच्यामुळे रमर्ीयता प्राप्त िोते अिी ³ लज्जा (असािी अथं िोऊ िकेल). कारर् 
िृरं्गाररसाचंी सशरता लजे्जने अडशवली रे्गली असताना शतला आर्खीच भर येऊन ती डोळे व इतर अवयव 
याचं्या नाना प्रकारच्या िालचाली रूपी त्या त्या शवलासाचं्या आशवष्कारास कारर्ीभतू िोते. ⁴’ म्िर्ून 
मनातील पे्रमभावना झाकण्यामुळे उत्पन्न झालेले कमालीचे सौन्दयण िे स्वरूप असलेल्या लजे्जचा िा सवण 
प्रभाव िोय, िा भावाथण. 

 
‘(मदनाच्या आजे्ञचे). शनुःसकंोचपरे्’ – ज्या मदनरूपी रु्गरूची आज्ञा तै्रलोतय शिरसावन्द्य माशनते 

व म्िर्ूनच जो मदन लज्जा व भय याचंा नाि कशरतो, त्या मदनरु्गरूने केलेली जी मोडता न येण्याजोर्गी 



आज्ञा, शतचे पालन कररे् आवशयक असताना नाशयकेने भय व लज्जा झुर्गारून शदल्याने शतच्यासि 
शनुःसंकोचपरे् िोर्ाऱ्या रशतक्रीडेच्या वळेी उपन्स्थत झालेले (आशर्) ‘चारुनेत्रीच्या’ – शनव्याजपरे् 
रशतसुखाचा आस्वाद ाेण्याचा अटळ पशरर्ाम म्िर्ून उत्पन्न झालेल्या डोळ्यांच्या िालचालींमुळे सुंदर 
झालेले जे अवर्णनीय असे शवलास म्िर्जे अवयव व नेत्र ⁵ याचें जे मोिक शवभ्रमरूपी आशवभाव ‘अक्षुण्र्’ 
म्िर्जे प्रत्येक क्षर्ी नवनवीन रूपाने प्रकट ⁶ िोत िोते, त्या मोिक आशवभावाचें ‘केवळ’ म्िर्जे अन्यत्र 
कोठेिी न रंु्गतलेल्या मनाने, एकान्तात रािून व सवण इंशद्रयाचें व्यापार आवरूनच लचतन कररे् ितय आिे 
लकवा योग्य आिे. ⁷ कारर् ते शवलास आर्गळेच असतात, म्िर्जे त्याचें वर्णन दुसऱ्या कोर्त्यािी प्रकारे 
कररे् ितय नािी. ॥ ३७ ॥ 

 
िीपा 

 
१) दोिोंचेिी म्िर्जे शस्रयाचं्या लजे्जचे आशर् काव्यातील व्यंग्य अथाचे. झाकण्यामुळे सौंदयण प्राप्त िोते िी 
कल्पना पूवी अनेकवार येऊन रे्गली आिे. (उदा प्रथम खंड. पृ. ५७०–५७१.) 
 
२) िा संपूर्ण श्लोक असा आिे– कुरङ् गीवाङ् गावन स्स्तवमतयवत गीतध्ववनषु यत्, सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमवप 
पुनिः प्र्नयवत यत् । अवनिं यिान्तिः स्ववपवत तदहो वेद्यवभनवा ं प्रवृत्तोऽस्यािः सेक्तंु हृवद मनवसजिः 
पे्रमलवतकाम्   मम्मटानें काव्यप्रकािातील १० व्या उल्लासात शनरङ् र्ग रूपकाचे उदािरर् म्िर्ून िाच 
श्लोक उद धृत केला आिे. (पािा, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ५९८). या श्लोकाचे मराठी भार्षातंर असे– 
‘र्गाण्याचे सूर कानी पडले असताना ज्या अथी एखाद्या िशरर्ीप्रमारे् िी आपली र्गाते्र शनिल कशरते, ज्या 
अथी शप्रयकरासबंंधीचे वृत्त ऐकल्यावरिी मशैत्रर्ीलािी तेच पुनुः शवचारते, आशर् ज्या अथी झोप न लार्गता िी 
ारातल्या ारात िय्येवर नुसती पडून रािते, त्या अथी मला वाटते की, शिच्या मनात नव्याने उशदत 
झालेल्या पे्रमवलेीवर मदन जललसचन करू लार्गला आिे.’ 
 

‘लज्जा िी मदनशवकार झाकण्याचे साधन आिे’ या आपर् केलेल्या शवधानाचे उदािरर् म्िर्ून 
अशभनवरु्गप्तानंी प्रस्तुत श्लोक उद धृत केला आिे. पर् वस्तुतुः त्या नाशयकेच्या या श्लोकात वर्मर्लेल्या 
िालचाली उलट शतचा मदन शवकार प्रकटच करावयास कारर् िोतात. या श्लोकात मदनाच्या लीलेचे 
म्िर्जे प्रभावाचे वर्णन केले आिे, या दृष्टीने अशभनवरु्गप्तानंी या श्लोकाचा शनदेि केला असावा. 
 
३) प्रतीयमानच्छाया िा समास शस्रयाचं्या लजे्जकडे ाेताना प्रतीयमाना छाया यया (लज्जया) असा बिुव्रीशि 
ाेतला असून मिाकवींच्या वार्ीकडे ाेताना तो प्रतीयमानकृता छाया असा मध्यमपदलोपी कमणधारय 
ाेतला आिे. मात्र लजे्जकडे ाेताना या समासाचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी दोन प्रकारानंी लावला आिे. 
 
४) तुलनाथण पािा, अशभज्ञानिाकुन्तल, २–१७ मधील पढुील ओळ– पुरिः प्रवतहते शैले स्रोतिः स्रोतोवहो 
यथा (िैधीभवशत) । 
 
५) ‘नेत्र’ िा िद द येथे पुनरुतत झालेला आिे, कारर् याच्या लरे्गच आधी ‘डोळ्याचं्या िालचाली’ यात तो 
येऊन रे्गला आिे. 
 



६) तुलनाथण पािा, माा, शििुपालवध, ४–१७ मधील पढुील प्रशसद्ध वचन–क्षिे क्षिे यन्नवतामुपैवत तदेव 
रूपं रमिीयतायािः । 
 
७) शवध्यथी धातुसाशधत शविरे्षर्ाचं्या ितय लकवा योग्य या दोन अथांसाठी पािा, अष्टाध्यायी, ३–३–१६९ व 
१७२. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 

अथान्तरगवतिः काक्वा या चैषा पवरदृ्यते । 
सा व्यङ्ग्यस्य गुिीभावे प्रकारवमममावश्रता   ३८   
 
या चैषा काक्वा क्ववचदथान्तरप्रतीवतदृग ्यते सा व्यङ्ग्यस्याथगस्य गुिीभावे सवत 

गुिीभूतव्यङ्ग्यलक्ष्िं काव्यप्रभेदमाश्रयते । यथा ‘स्वस्था भवस्न्त मवय जीववत धातगराष्ट्रािः’ । 
 
यथा वा– आम असइओ [गाथासप्तशती, ५–१७ येथे असइ म्ह ओसर असा पाठ आहे.] ओरम पइव्वए ि तुऍ 

[गाथासप्तशतीमध्ये तुह असा पाठ.] मवलविअ ंसीलं । 
 
तक उि जिस्स जाअ व्व चंवदलं तं ि कामेमो   
 
शब्दशस्क्तरेव वह स्वावभधेयसामथ्यावक्षप्तकाकुसहाया सत्यथगववशेषप्रवतपवत्तहेतुनग काकुमािम् । 

ववषयान्तरे स्वचे्छाकृतात्काकुमािात् तथाववधाथगप्रवतपत्त्यसम्भवात् । स चाथगिः 
काकुववशेषसहायशब्दव्यापारोपारूढोऽप्यथगसामथ्यगल्य इवत व्यङ्ग्यरूप एव । वाचकत्वानुगमेनैव तु यदा 
तविवशष्टवाच्यप्रतीवतस्तदा गुिीभूतव्यङ्ग्यतया तथाववधाथगद्योवतनिः काव्यस्य व्यपदेशिः । 
व्यङ्ग्यवववशष्टवाच्यावभधावयनो वह गुिीभूतव्यङ्ग्यत्वम् । 

 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् जेव्िा स्वर बदलल्यामुळे (व्यंजनेने) दुसऱ्या अथाचा बोध िोताना शदसतो, तेव्िा तो दुसरा 

(व्यंग्य) अथण र्गौर् असला, तर तो (दुसऱ्या अथाचा) बोध या ‘रु्गर्ीभतूव्यगं्य’ प्रकारात अंतभूंत िोतो. ॥ ३८ 
॥ 

 
आशर् कािीं उदािरर्ात स्वर बदलल्यामुळे दुसऱ्या (व्यंग्य) अथाची िी जी प्रतीशत झालेली 

शदसते, ती त्या व्यगं्याथाला तेथे र्गौर्त्व प्राप्त िोत असल्यास ¹ या रु्गर्ीभतूव्यंग्य स्वरूपाच्या 
काव्यप्रकारातच अंतभूंत िोते. उदा.– ‘मी शजवतं असताना धृतराष्राचे मुलरे्ग शनलित िोतील ² ?’ लकवा 
जसे :– 

 



“िो, आिोत आम्िी कुलटा. िे साध्वी शस्रये! तू र्गप्प बैस. तू मात्र आपले िील कलंशकत िोऊ शदले 
नािीस. तरी पर् (तथाकशथत मोा ा कुळातल्या) एका मार्साच्या लग्नाच्या बायकोसारखे आम्िी कािी 
त्या न्िाव्याचा अशभलार्ष धरीत नािी!” 

 
अिा उदािरर्ातं िद दाची अशभधािन्तत िीच आपल्या वाच्याथाने (आपल्या शसद्धीसाठी) ओढून 

आर्लेल्या स्वरातील बदलाच्या मदतीने शवशिष्ट प्रकारच्या अथाचा बोध करून देण्यास कारर् िोते. केवळ 
स्वर बदलरे् िे एकच कािी दुसरा अथण सुचव ू िकत नािीं. कारर् (तिी पशरन्स्थशत नसलेल्या, म्िर्जे 
वाच्याथाच्या शसद्धीसाठी काकूने सूशचत झालेला व्यंग्याथण आवशयक नसतो अिा) दुसऱ्या उदािरर्ात 
आपल्या इच्छेने केवळ स्वर बदलल्यास तिा प्रकारच्या अथाची प्रतीशत िोरे् ितय नािी. आशर् तो दुसरा 
अथण स्वरातील शवशिष्ट बदलाचे सािाय्य असलेल्या अिा िद दाच्या (अशभधारूपी) व्यापारावर उभा 
राशिलेला असला, तरी वाच्याथाच्या शठकार्च्या व्यजंकत्व या सामर्थयामुळे लक्षात येतो ³, म्िर्ून तो व्यंग्य 
स्वरूपाचाच िोय. पर् जेव्िा तो व्यंग्य अथण वाच्याथाला उपकारक िोऊनच त्या व्यंग्य अथाने शवशिष्ट अिा 
वाच्याथाची प्रतीशत िोत असते, तेव्िा तिा प्रकारचा (म्िर्जे वाच्याथाला उपकारक असा) व्यंग्य अथण 
प्रकाशित करर्ाऱ्या त्या काव्याला ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ अिी संज्ञा शदली जाते. कारर् जे काव्य व्यंग्याथाने 
उपकृत अिा वाच्यार्थयाचे प्रशतपादन कशरते, ते काव्य रु्गर्ीभतूव्यंग्यकाव्य िोय. 

 
लोचनम् 

 
गुिी भूतव्यङ्ग्यस्योदाहरिान्तरमाह– अथान्तरेवत । ‘कक लौल्ये’ इ त्यस्य धातोिः काकुशब्दिः । 

ति वह साकाङ् क्षवनराकाङ् क्षावदक्रमेि पयमानोऽसौ शब्दिः प्रकृताथावतवरक्तमवप वाञछतीवत 
लौल्यमस्यावभधीयते । यवद वा ईषदथे कुशब्दस्तस्य कादेशिः । तेन हृदयस्थवस्तुप्रतीतेरीषद भूवमिः काकुिः 
तया याऽथान्तरगवतिः स काव्यववशेष इमं गुिीभूतव्यङ्ग्यप्रकारमावश्रतिः । अि हेतुव्यगङ््यस्य ति गुिीभाव 
एव भववत । अथान्तरगवतशब्देनाि काव्यमेवोच्यते । न तु प्रतीतेरि गुिीभूतव्यङ्ग्यत्वं वक्तव्य,ं 
प्रतीवतिारेि वा काव्यस्य वनरूवपतम् । 

 
अन्ये त्वाहु :– व्यङ्ग्यस्य गुिीभावेऽय ं प्रकारिः, अन्यथा तु तिावप ध्ववनत्वमेवेवत । तिासत्; 

काकुप्रयोगे सवगि शब्दस्पृष्टत्वेन व्यङ्ग्यस्योन्मीवलतस्यावप गुिीभावात् । काकुर्तह शब्दस्यवै कवश्चद्धमगस्तेन 
स्पृष्टं ‘गोप्यवैं गवदतिः सलेशम्’ इवत, ‘हसने्निार्तपताकूतम्’ इवतवच्छिेनैवानुगृहीतम् । अत एव भम धस्म्मअ’ 
इत्यादौ काकुयोजने गुिीभूतव्यङ्ग्यतैव व्यक्तोक्तत्वेन तदावभमानाल्लोकस्य । स्वस्था इवत, भवस्न्त इवत, 
मवय जीववत इवत, धातगराष्ट्रा इवत च साकाङ् क्षदीप्तगद्गदतारप्रशमनोद्दीपनवचविता 
काकुरसम्भाव्योऽयमथोऽत्यथगमनुवचतशे्चत्यमंु व्यङ्ग्यमथं स्पृशन्ती तेनैवोपकृता सती क्रोधानुभावरूपतां 
व्यङ्ग्योपस्कृतस्य वाच्यस्यवैाधत्त े। आमेवत । 

 
आम असत्यिः उपरम पवतव्रते न त्वया मवलवनतं शीलम् । 
तक पुनजगनस्य जायेव नावपतं तं न कामयामहे   
 
इवत च्छाया । आम असत्यो भवामिः इत्य्युपगमकाकुिः साकाङ् क्षोख पहासा । उपरमेवत 

वनराकाङ्क्षतया सूचनगभा । पवतव्रते इवत दीप्तस्स्मतयोवगनी । न त्वया मवलवनतं शीलवमवत 
सगद्गदाकाङ्क्षा । तक पुनजगनस्य जायेव मन्मथान्धीकृतािः, चस्न्दलं नावपतवमवत पामरप्रकृतत न कामयामहे 



इवत वनराकाङ्क्षगद्गोपहासगभा । एषा वह कयावचन्नावपतानुरक्तया कुलवध्वा दृष्टाववनयाया 
उपहास्यमानायािः प्रत्युपहासावेशगभोस्क्तिः काकुप्रधानैवेवत । गुिीभावं दशगवयतंु शब्दस्पृष्टता ं
तावत्साधयवत– शब्दशस्क्तरेवेत्यावदना । नन्ववें व्यङ्ग्यत्वं कथवमत्याशङ्कयाह स चेवत । अधुना गुिीभावं 
दशगयवत– वाचकत्ववेत । वाचकत्वऽेनुगमो गुित्वं व्यङ्ग्यव्य्जककभावस्य । व्यङ्ग्यवववशष्टवाच्यप्रतीत्या 
तिैव काव्यस्य प्रकाशकत्वं कल्प्यते; तेन च तथा व्यपदेश इवत काकुयोजनाया ंसवगि गुिीभूतव्यङ्ग्यतैव । 
अत एव ‘मथ्नावम कौरवशतं समरे न कोपात्’ इत्यादौ ववपरीतलक्षिा ं य आहुस्ते न सम्यक्पराममृशुिः । 
यतोऽिोिारिकाल एव ‘न कोपात्’ इवत दीप्ततारगद गदसाकाङ्क्षकाकुबलावन्नषेधस्य वनवषध्यमानतयवै 
युवधवष्ठरावभमतसस्न्धमागाक्षमारूपत्वावभप्रायेि प्रवतपवत्तवरवत मुख्याथगबाधाद्यनुसरिवव्नाभावात्को 
लक्षिाया अवकाशिः । ‘दशे यजेत’ इत्यि तु तथाववधकाक्वादु्यपायान्तराभावाद्भवतु ववपरीतलक्षिा 
इत्यलमवान्तरेि बहुना   ३८   

 
लोचनम् 

 
रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे आर्खी एक उदािरर्– ‘(आशर् जेव्िा) ···· दुसऱ्या (व्यगं्य) अथाची’ इ. िद दानंी 

(काशरकाकार) सारं्गतात. ‘िाव धररे्,’ ‘इच्छा कररे्’ या अथाच्या कक् या धातूपासून (उण् िा उर्ाशद 
प्रत्यय लार्गनू ⁴) ‘काकु’ िा िद द बनला आिे. आता वातयातील िद दानंा साकाकं्ष ⁵ शनराकाकं्ष इ. प्रकारच्या 
स्वरशवकाराचंी जोड शदली असताना ते िद द स्वतुःच्या वाच्याथाखेरीज आर्खीिी अथाची इच्छा बाळर्गतात, 
म्िर्ून त्या िद दाचं्या शठकार्ी ‘िाव असरे्’ िा धमण असतो, असे ‘काकु’ या िद दाने साशंर्गतले जाते. ⁶ लकवा 
कु या अल्प, थोडे या अथी असलेल्या िद दाला का असा आदेि िोतो, असे मानाव.े ⁷ त्यामुळे वतत्याच्या 
मनात असलेला आिय प्रकट िोण्याचे जो कािीसे कारर् असतो, तो (स्वरशवकार म्िर्जे) ‘काकु.’ त्या 
काकूमुळे जे आर्खी (म्िर्जे व्यगं्य) अथण समजण्याचे कारर् असते, ते शवशिष्ट काव्य ह्या म्िर्जे 
रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारात येते. याला कारर् व्यगं्याथण तेथे रु्गर्ीभतूच झालेला असतो, िे िोय. 

 
‘दुसऱ्या अथाचा बोध’ या िद दाचा या शठकार्ी अथं ‘काव्य’ असाच आिे. ⁸ पर् या शठकार्ी 

‘प्रतीशत’ (म्िर्जे व्यंग्याथाचे ज्ञान) िीच रु्गर्ीभतूव्यगं्यकाव्य आिे असे मानू नये. लकवा त्या वाच्याथािून 
शभन्न, रु्गर्ीभतूव्यंग्य अथाची प्रतीशत त्या काव्यापासून िोते, म्िर्ून त्या काव्यालाच वृशत्तकारानंी 
रु्गर्ीभतूव्यंग्य मानलेले आिे (असे समजाव.े) 

 
मात्र दुसरे कोर्ी (शववरर्कार) म्िर्तात – ‘काकुयुतत काव्यामध्ये व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू झाला 

असला, तरच तेथे काव्याचा िा, म्िर्जे रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकार मानावा. पर् तसे नसेल, (म्िर्जे व्यंग्याथण 
रु्गर्ीभतू झाला नसून प्रधानच असेल), तर ते काव्यिी ध्वशनकाव्यच आिे असे समजाव.े’ पर् ते त्याचें 
म्िर्रे् बरोबर नािी, कारर् काकूचा उपयोर्ग केलेल्या सवण काव्यामंध्ये व्यगं्याथण प्रकट िोत असला, तरी तो 
व्यंग्याथण िद दातंील काकूचे कायण असल्यामुळे त्या व्यगं्याथालािी रु्गर्ीभतूत्व येते ⁹ कारर् ‘काकु’ िा 
िद दाचाच एक धमण आिे. त्या धमाचा स्पिण झालेला व्यंग्याथण ‘असे र्गोपीने सूचकपरे् ज्याला र्गोकुळात 
म्िटले ¹⁰’ याप्रमारे्, लकवा ‘आपल्या िसऱ्या डोळ्यानंी आपला अशभप्राय प्रकट करीत ¹¹’ याप्रमारे् 
िद दानेच ‘उपकृत’ झालेला ¹² (अतएव रु्गर्ीभतूच) समजावा. म्िर्ूनच ‘िे धार्ममक!’ इ. र्गाथेत ‘काकु’ या 
स्वरशवशक्रयेचा वापर केला, तर ते रु्गर्ीभतूव्यगं्याचेच उदािरर् िोईल. कारर् त्यावळेी त्यातील व्यंग्याथण 
(त्यातील िद दाचं्या सामर्थयाने सूशचत झाला, असे न वाटता) त्या काकूमुळे व्यगं्याथण स्पष्टपरे् उतत केला 
रे्गला असे लोकानंा वाटू लार्गते. ‘शनलित’ यात, ‘िोतील’ यात, ‘मी शजवतं असताना’ यात आशर् 



‘धृतराष्राचे मुलरे्ग’ यात ¹³ साकाकं्ष म्िर्जे अथाची अपेक्षा असर्ारी, दीप्त म्िर्रे् आविेयुतत, र्गद र्गद 
म्िर्जे भावनाशतियामुळे लकशचत् अडखळर्ारी, तारस्वराने युतत व स्वर कमीअशधक कररे् यामुळे 
शवशवधता प्राप्त झालेली ‘काकु’, कौरवानंा स्वास्र्थय लाभरे् िी र्गोष्ट असभंवनीय आशर् सवणस्वी अयोग्य आिे 
िा व्यंग्य अथण उाड कशरते आशर् त्याच व्यंग्य अथाच्या सािाय्याने त्याच व्यंग्य अथाने सुिोशभत झालेल्या 
वाच्याथाला क्रोधाचा अनुभाव बनशवते. ¹⁴ ‘आम’ इ.– (या र्गायेची) ‘आम असत्यो भवामिः’ इ. िी संस्कृत 
छाया आिे). ‘िो आिोत आम्िी कुलटा’ यातील मान्यता दिणशवर्ारी काकु आकाकं्षायुतत म्िर्जे आर्खी 
अथण अपेशक्षर्ारी ¹⁵ आशर् उपिासर्गभण आिे. ‘तू र्गप्प बसै’ यातील काकु आर्खी अथांची अपेक्षा बाळर्गर्ारी 
नसून सूचक ¹⁶ आिे. ‘िे साध्वी शस्रये!’ यातील काकु उपरोशधक ¹⁷ न्स्मताने युतत आिे. ‘तू मात्र आपले 
िील मशलन िोऊ शदले नािीस’ या िद दातंील काकु अडखळत अडखळत बोलरे् या रूपाची असून आर्खी 
अथण अपेशक्षर्ारी आिे. ¹⁸ ‘पर् एका मार्साच्या लग्नाच्या बायकोसारखे’– ‘कामपीडेने शववकेिून्य िोऊन 
आम्िी त्या चन्न्दलाचा म्िर्जे नाशपताचा म्िर्जे िीन दजाच्या मनुष्याचा अशभलार्ष धरीत नािी.’ यातील 
काकु आर्खी अथाची अपेक्षा नसर्ारी अडखळत बोलरे् या रूपाची आशर् उपिाससूचक आिे. कारर् िी 
र्गाथा म्िर्जे नाशपतावर आसतत असलेल्या एका शववाशित स्रीला शजचे अनैशतक वतणन शदसून आले व 
म्िर्ून ती शववाशित स्री शजचा उपिास करू लार्गली, अिा एका स्रीने शदलेला उपिासपूर्ण व आविेयुतत 
प्रशतटोला असल्यामुळे ते बोलरे् काकुप्रधानच आिे. ¹⁹ काकुयुतत उदािरर्ामधील व्यगं्याथण रु्गर्ीभतू 
झालेला असतो िे दिणशवण्यासाठी (वृशत्तकार) तो व्यंग्याथण काकुयुतत िद दाचा पशरर्ाम असतो िे ‘अिा 
उदािरर्ातं अशभधािन्तत िीच’ इ. िद दानंी प्रकट कशरतात. ‘पर् काय िो, असे असेल (म्िर्जे तो अथण 
काकुयुतत िद दाचे कायण असेल), तर तो अथण व्यङ्गग्य कसा म्िर्ता येईल?’ अिी िकंा कल्पून (वृशत्तकार) 
शतला ‘आशर् तो दुसरा अथण’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. ²⁰ आता तो व्यंग्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झालेला 
असतो िे (वृशत्तकार) ‘पर् जेव्िा वाच्याथांला उपकारक’ इ. िद दानंी सारं्गतात. व्यंग्यव्यंजकसंबधं म्िर्जे 
व्यंजकत्व (म्िर्जे व्यंग्याथण) िा रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्यामध्ये वाचकत्वाला म्िर्जे वाच्याथाला अनुसरर्ारा 
म्िर्जे रु्गर्ीभतू असतो. अिा काव्यातून व्यंग्याथाने शवशिष्ट अिा वाच्याथाची प्रतीशत िोत असल्यामुळे ते 
काव्य त्या म्िर्जे व्यंग्याथणशवशिष्ट वाच्य अथांचेच बोधक मानले जाते व म्िर्ून त्या काव्याला ‘रु्गर्ीभतूव्यगं्य’ 
अिी सजं्ञा शदली जाते. म्िर्ून जेथे जेथे काकूचा उपयोर्ग केलेला असेल ती सवण उदािररे् 
रु्गर्ीभतूव्यंग्याचीच िोत. म्िर्ूनच ‘रार्गावल्यावर मी युद्धात िभंर कौरवाचंा संिार करर्ार नािी. ²¹’ इ. 
श्लोकात शवपरीतलक्षर्ा आिे असे जे म्िर्तात, त्यानंी कािी योग्य शवचार केलेला नािी. कारर् या 
श्लोकात तो म्िर्तेवळेी न आशर् कोपात् या िद दातंील दीप्त, तार, र्गद र्गद आशर् साकाकं्ष (प्रशनाथणक) 
काकूच्या सामर्थयांमुळे (न यातील) शनरे्षधाचा शनरे्षधच िोत असल्यामुळे युशधशष्ठराला इष्ट वाटत असलेला 
कौरवािंी समेट करण्याचा मार्गण भीमाला मुळीच सिन िोत नािी या स्वरूपाचा अशभप्रायच प्रतीत िोतो, 
म्िर्ून मुख्याथाचा बाध इ. लक्षरे्च्या बीजाचंा शवचार कररे् िी शवध्ने उपन्स्थत िोत नसल्याने ²² लक्षरे्ला 
येथे वावच कोठे आिे? पर् ‘दिाच्या शदविी यज्ञ करावा’ ²³ या उदािरर्ात त्या प्रकारच्या म्िर्जे ‘काकु’ 
वर्गैरेसारखा दुसरा उपाय उपलद ध नसल्याने शवपरीतलक्षर्ा असेना का? असो, िी इतर, अवातंर र्गोष्टींची 
²⁴ फार चचा पुरे. 

 
िीपा 
 
१) काशरकेत व्यङ्ग्यस्य गुिीभावे असे िद द असून वृत्तीत त्याचें शववरर् कशरताना गुिीभावे यानंतर सवत िा 
िद द योशजला आिे. म्िर्जे काशरका व वृशत्त यापं्रमारे् या िद दाचंा अथण ‘व्यंग्याथण जेव्िा रु्गर्ीभतू असेल तेव्िा’ 
असा िोईल. काशरकेचा व वृत्तीचा अनुवाद आम्िी असाच केला आिे. अशभनवरु्गप्तानंी शितीय 



खंड.”उद द्योत – ३ ‘वाच्य अलंकारामंध्ये व्यंर्ग अथाचा अंि असला, तर त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण 
प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन’” वर ‘मात्र दुसरे कोर्ी म्िर्तात’ या सदराखाली जे दुसऱ्याचें 
मत माडंले आिे, तेिी आमच्या अनुवादासारखेच आिे. याप्रमारे् या काशरकेचे तात्पयण असे िोईल की, काकु 
या स्वरशवशक्रयेचा उपयोर्ग असून जेथे व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू झालेला असेल, ते काव्य ‘रु्गर्ीभतूव्यङ्गग्य’ प्रकारचे 
समजाव.े यावरून दुसरा शनष्कर्षण शनातो तो िा की, ज्या उदािरर्ात काकु असूनिी व्यंग्याथण प्रधान असेल, 
ते उदािरर् मात्र ‘ध्वनी’ चे िोय. पुढे मम्मट वर्गैरेंनी याच मताची कास धरली आिे. जेथे वाच्याथण सुसबंद्ध व 
स्वयंपूर्ण असतो, त्याचा बाध िोत नािी व काकूमुळे वाच्याथाखेरीज आर्खी अथण प्रामुख्याने सूशचत िोतो, ते 
उदािरर् मम्मट ‘ध्वनी’ चे म्िर्ून देतो. उदा. ‘वरे्ीसंिार’ नाटकातील १ ल्या अंकातला भीमसेनाने 
म्िटलेला ११ वा श्लोक– 
 

तथाभूता ंदृष्टछ वा नृपसदवस पाञ्चालतनया ं
वने व्याधैिः साधं सुवचरमुवषतं वल्कलधरैिः । 
ववरािस्यावासे स्स्थतमनुवचतारम्भवनभृतं 
गुरुिः खेदं वखने्न मवय भजवत नाद्यावप कुरुषु? 

 
यातील ४ र्थया ओळीचा– ‘मी रार्गावलो म्िर्नू दादानंा माझा रार्ग येतो आशर् कौरवाचंा अजून रार्ग 

येत नािी काय? ‘िा वाच्याथण सुसंबद्ध व स्वयंपूर्ण असून शिवाय त्या प्रशनाथणक काकूमुळे ‘दादानंी मजवर 
रार्गावरे् योग्य नािी, तर कौरवावंरच रार्गावरे् योग्य आिे’ असा आर्खी अथण प्राधान्याने सूशचत िोतो. 
म्िर्ून िे मम्मटाच्या मते ध्वनीचे उदािरर् िोय. पर् ‘मी रार्गावल्यावर िभंरिी कौरवाचंा संिार करर्ार 
नािी’ या वातयाचा वाच्याथण भीमाच्या संदभात असंभवनीय वाटतो. म्िर्नू तो बाशधत िोतो व मर्ग, प्रशनाथणक 
काकूमुळे ‘मी संिार करीनच’ िा सूशचत िोर्ारा अथण वरील. बाशधत िोर्ाऱ्या वाच्याथाचे समथणन 
करण्याकशरता खची पडल्याने तो व्यंग्याथं वाच्याथाला रु्गर्ीभतू िोतो आशर् म्िर्ून िे उदािरर् 
‘रु्गर्ीमूतव्यङ्गग्य’ प्रकारच्या काव्याचे िोय, ‘ध्वनी’चे नव्िे. 
 

पर् अशभनवरु्गप्तानंी मात्र काकूमुळे सूशचत िोर्ारा अथण प्रधान असो की र्गौर् असो, काकुयुतत िद द 
असलेली सवण उदािररे् रु्गर्ीभतूव्यंर्गाचीच समजावीत, असे म्िटले आिे व याचे कारर् त्यानंी िेच शदले 
आिे की व्यंग्याथण प्रधान असला, तरी तो ‘काकू’ च्या उच्चारामुळेच प्रतीत िोतो, म्िर्जे तो िद दाने थोडासा 
वाच्य केल्यासारखा असतो, व म्िर्ून त्याला ‘िे केिवा!’ वर्गैरे उदािरर्ातंील ‘सूचकपरे्’ वर्गैरे िद दानंी 
लकशचत् वाच्य झालेल्या व्यंग्याथाप्रमारे् र्गौर्ताच प्राप्त िोते. 
 
२) वरे्ीसंिार नाटकाच्या प्रस्तावनेच्या िवेटी सूत्रधाराने कौरव व पाडंव या दोााचेंिी ‘कुिल’ लचशतले 
आिे. त्यावर भीम पशिल्या अंकाच्या प्रारंभी प्रविे कशरतानाच ‘मी शजवतं असताना कौरवानंा स्वास्र्थय 
लाभेल?’ असे म्िर्तो. िे वातय प्रशनाथणक न ाेता साधे शवधानात्मकच मानले तर ते भीमसेनाच्या 
स्वभावािी सवणस्वी शवसंर्गत िोते. ‘कौरव सुखी िोतील’ असे भीम कधीिी म्िर्रे् ितय नािी. पर् तेच वातय 
प्रशनाथणक मानले, तर त्यातून ‘कौरव कधीिी सुखी िोरे् ितय नािी’ असा व्यंग्याथण शनष्पन्न िोऊन ते वातय 
भीमाच्या स्वभावािी जुळर्ारे असे िोते. या शठकार्ी वाच्याथाला संभवनीयता आर्ण्यासाठी व्यगं्याथण खची 
पडत असल्यामुळे त्या व्यगं्याथाला र्गौर्पर्ा येतो व िे उदािरर् ‘वाच्यशसद्ध्यङ् र्गव्यंग्य’या प्रकारात 
मोडते. (पािा, काव्यप्रकाि, उल्लास ५ वा, काशरका १.) 
 



३) अिा उदािरर्ातं आधी वातयाचा वाच्याथण अशभधेने समजतो, पर् तो वाच्याथण शवसंर्गत असल्यामुळे 
त्याला स्वरातंील बदलाची जोड शमळून व्यंग्याथण प्रतीत िोतो म्िर्ून प्रथम व्यंग्याथण अशभधासामर्थयणवरच उभा 
राशिलेला शदसला, तरी िवेटी तो अथण वाच्य अथाच्या व्यंजकत्वामुळे ध्यानात येत असल्याने तो व्यंग्यच 
असतो, वाच्य नव्िे. 
 
४) उण् िा प्रत्यय शर्त् असल्यामुळे कक् या धातूच्या अ या आद्य स्वराची आ अिी वृशद्ध झाली आिे. 
 
५) राजिखेराने काव्यमीमासंा, अध्याय ७ मध्ये वाक्यान्तराकावङ्क्षिी साकाङ्क्षा वाक्योत्तरभाववनी 
वनराकाङ्क्षा । असे म्िटले आिे. म्िर्जे काकुयुतत वातय उच्चारल्यावर त्या वातयाचा अथण पूर्ण 
करण्याकशरता जर आर्खी अथाची अपेक्षा असली, तर ते साकाङ्क्ष काकूचे उदािरर् िोय व आर्खी 
अथाची अपेक्षा न धशरता त्या वातयाचा अथण पूर्ण िोत असला, तर ते शनराकाकं्ष काकूचे उदािरर् समजावे. 
 
६) ‘काकु’ म्िर्जे बोलर्ाऱ्याच्या आवाजात िोर्ारे, वरे्गवरे्गळा अशभप्राय सुचशवर्ारे बदल. राजिखेराने 
काव्यमीमासेंतील ७ व्या अध्यायात ‘काकु’ या शवर्षयाचे प्रदीाण शववचेन केले आिे. तेथे त्याने साकाकं्ष आशर् 
शनराकाकं्ष असे दोन काकूचे मुख्य प्रकार साशंर्गतले असून त्याचें प्रत्येकी तीन तीन पोटप्रकार साशंर्गतले 
आिेत. याशंिवाय अभ्युपर्गम– अनुनयकाकु, अभ्यनुज्ञा–उपिासकाकु इ. शमश्र प्रकार सारं्गून त्याचंी 
उदािररे् शदली आिेत. िेमचंद्राने काव्यानुिासन, पृ. ३३६ वर (अिमदाबाद ससं्करर्) ‘काकू’ चे शववरर् 
केले आिे. डॉ. वा. म. कुलकर्ी यानंी ‘Journal of the Oriental Institute. Baroda’ च्या खंड १६, 
क्रमाकं १ मध्ये Treatment of intonation in Sanskrit Poeties’ या लेखामध्ये ‘काकु’ या शवर्षयाचे अनेक 
गं्रथातंील उतारे देऊन शववचेन केले आिे. अशभनवरु्गप्तानंी लोचनाच्या यापुढील कािी पृष्ठावंर ‘काकू’ च्या 
अनेक प्रकाराचंा शनदेि केला आिे. 
 
७) म्िर्जे ‘काकु’ या िद दातील पशिला ‘का’ िा ‘कु’ या िद दाला ‘अल्प’ या अथी झालेला आदेि आिे. 
[पािा, अष्टाध्यायी, ६–३–१०५, ईषदथे (कोिः कादेशिः)] । ‘काकु’ या िद दातील दुसरे जे कु अक्षर, त्याचा 
अथण ‘भशूम’ (म्िर्जे लक्षरे्ने ‘शनशमत्त’ शकवा ‘कारर्’) म्िर्ून काकु याचा अथण ईषदभूवमिः म्िर्जे ‘थोडेसे 
कारर्.’ 
 
८) मूळ काशरकेत ‘र्गशत’ असा िद द असून वृशत्तमध्ये त्या िद दाचे शववरर् ‘प्रतीशत’ असे केले आिे. ते शववरर् 
सरळ असल्यामुळे त्याला अनुसरूनच आम्िी काशरकेचा व वृत्तीचा अनुवाद केला आिे. पर् अशभनवरु्गप्तानंी 
‘अथान्तरर्गशत’ या िद दावर लक्षर्ा मानून ‘दुसऱ्या अथाचा बोध’ या वाच्याथाऐवजी ‘दुसऱ्या अथाचा बोध 
करून देर्ारे काव्य’ असा लक्ष्याथण ाेतला आिे लकवा ‘अथान्तरर्गशत’ िा बिुव्रीशि समास मानून ‘दुसऱ्या 
(म्िर्जे व्यंग्य) अथाची प्रतीशत ज्यामुळे िोते असे काव्य’ असा अथण केला असरे् ितय आिे. 
 
९) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ काव्याचा रु्गर्ीभतूव्यंर्ग िा दुसरा प्रकार; त्याचे उदािरर्ासंि 
शववचेन” वरील वृत्तीमधील ‘त्या व्यंग्याथालाच त्याचा वाचक असलेला एखादा दुसरा िद द वापरून प्रकट 
केल्याने र्गौर्त्व येते’ िे वातय. 
 
१०) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘सुचशवलेल्या अलंकाराची एका िद दानेिी ‘वाच्यता’ नको वर’”. 
 



११) पािा, प्रथमखंड, “उदद्योत – २ ‘व्यंर्गाथणिी वाच्य करून टाकल्याची उदािररे्’”. 
 
१२) अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् असे की, सलेशम् यासारखे िद द वापरल्यामुळे जसे व्यंग्याथाला वाच्यत्व 
आल्यासारखे िोते, तसेच ‘काकु’ िा िद दाचाच धमण असल्यामुळे काकूचा वापर केल्यानेिी व्यंग्याथाला 
वाच्यत्व अत एव रु्गर्ीभतूत्व येते. 
 
१३) स्वस्था भववत मवय जीववत धातगराष्ट्रािः िी वरे्ीसंिार, १–८ या श्लोकाची ४ थी ओळ आिे. त्या ओळीत 
‘मी शजवतं असताना कौरवानंा स्वास्र्थय लाभेल काय?’ असे उद र्गार भीम काढतो. या ओळीत प्रशनरूप 
काकु आिे व ती साकाकं्ष आिे (पािा, शितीय खंड, “उदद्योत – ३ ‘वाच्य अलंकारामंध्ये व्यंर्ग अथाचा अंि 
असला, तर त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासि प्रशतपादन’” वरील ५ वी टीप) या 
ओळीबाबत अशभनवरु्गप्तानंी नानातऱ्िेच्या काकंूचा उल्लेख केला आिे. पर् ‘िे धार्ममका!’ इ. र्गाथेच्या 
बाबतीत मात्र काकूचा वापर करावयाचा झाल्यास कोर्कोर्त्या प्रकारच्या काकूचा वापर कररे् इष्ट आिे िे 
त्यानंी साशंर्गतले नािी. 
 
१४) या श्लोकातील प्रत्येक काकुयुतत िद दातून रु्गर्ीभतू व्यंग्याथण प्रकट िोत असून त्याने सुिोशभत 
झालेला वाच्याथण िवेटी रौद्र रसाची अशभव्यन्तत करतो. पािा, पुढे शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘र्गूर्ीभतू-
व्यंर्ग प्रकारातून िवेटी प्राधान्याने रसाशदकाचंीच प्रशतशत िोत असेल, तर ते ध्वशनकाव्यच िोते’” वरील 
‘म्िर्ून तेथे वातयात ध्वशन आिे. पर् पदे मात्र रु्गर्ीभतूव्यंग्य आिेत’ िे ‘मला ित्रु असावते’ इ. श्लोकासंबधंी 
केलेले शवधान. 
 
१५) येथील काकु मान्यता दिणशवर्ारी आशर् उपिासर्गभण आिे िे सिज कळते, पर् ती ‘साकाकं्ष’ म्िर्जे 
आर्खी अथण अपेशक्षर्ारी किी, याचा उलर्गडा िोरे् कठीर् आिे. 
 
१६) ‘असे बोलण्याची तुझी लायकी नािी’ िा यातील सूशचत अथण. 
 
१७) मुळात ‘दीप्त’ असा िद द आिे, पर् येथील न्स्मत िे दीप्त आिे म्िर्जे उपरोशधक आिे असे समजून 
आम्िी अनुवाद केला आिे. 
 
१८) िे वातय प्रशनासारखे उच्चारल्यास त्यातून ‘तूिी आपले िील कलंशकत केलेली आिेस’ असा आर्खी 
अथण सूशचत िोईल. 
 
१९) म्िर्जे ते काकूचा उपयोर्ग करूनच म्िर्ावयाचे आिे. 
 
२०) काकुयुतत उदािरर्ातील व्यंग्याथण त्यातील काकुयुतत िद दाचंा वाच्याथण समजल्याशिवाय ध्यानात येत 
नािी, म्िर्ून तो वाच्याथांच्या सामर्थयाने प्रतीत िोर्ारा, अत एव व्यंग्य िोय. 
 
२१) वरे्ीसिंार, १–१५. िे वातय भीमाने म्िटलेले आिे. ‘मी कौरवाचंा संिार करर्ार नािी’ असे त्याने 
म्िर्रे् त्याच्या स्वभावािी सवणस्वी शवसंर्गत आिे. म्िर्नू या वाच्याथाचा बाध िोतो व ‘मी रार्गावल्यावर 



कौरवाचंा संिार करीनच’ असा, बरोबर उलट लक्ष्याथण स्वीकारावा लार्गतो. याला शवपरीतलक्षर्ा 
म्िर्तात. एखाद्या मंदबुद्धीला ‘बृिस्पशत’ म्िर्रे् िे व्यविारातील शवपरीतलक्षरे्चे उदािरर् आिे. 
 
२२) येथे लक्षर्ा आिे असे माशनल्यास मुख्याथणबाध इ. लक्षर्ाबीजाचंा शवचार करावा लार्गतो. व त्यामुळे 
लक्ष्याथण ध्यानात येण्यास शवलंब लार्गतो. त्याऐवजी या वातयात प्रशनरूप काकूचा उपयोर्ग केल्यास योग्य तो 
अथण ताबडतोब ध्यानात येतो, म्िर्ून येथे लक्षर्ा मानरे् योग्य नािी (त्यात र्गौरव दोर्ष आिे) असे 
अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे्. 
 
२३) मूळ श्रुशतवचन दशगपूिगमासा्या ं यजेत स्वगगकामिः असे आिे. त्यातील ‘पूर्णमास’ या िद दाचा अथण 
‘पौर्मर्मेच्या शदविी करावयाचा यज्ञ’ िा स्पष्ट आिे. दिण या िद दाचा व्युत्पशत्तलभ्य अथण जरी पौर्मर्मा (दृ्यते 
सकलकलायुक्तिः चन्ििः यस्स्मन् वदने) असा असला, तरी या वातयात पौर्मर्मा या अथाची पनुरुन्तत िोत 
असल्याने ‘दिण’ या िद दाचा व्युत्पशत्तलभ्य अथण बाशधत िोतो व अमावास्या िा त्याच्या उलट असलेला लक्ष्य 
अथण शवपरीत लक्षरे्ने स्वीकारावा लार्गतो. 
 
२४) मथ्नावम इ. श्लोकात काकु िा उपाय उफलद ध असल्यामुळे योग्य तो अथण तत्क्षर्ी ध्यानात येतो पर् 
दशे यजेत येथे काकु िा उपाय उपलद ध नसल्याने शवपरीत लक्षर्ा स्वीकाररे् भार्ग िोते. िा मुद्दा मित्तवाचा 
व प्रस्तुत आिे. तेव्िा त्याला अशभनवरु्गप्तानंी इतर अवातंर असे का म्िर्ाव ेिे समजत नािी. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
प्रभेदस्यास्य ववषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । 
ववधातव्या सहृदयनैग तव्र ध्ववनयोजना   ३९   
 
संकीिो वह कवश्चद्ध्वनेगुगिीभूतव्यङ्ग्यस्य च लक्ष्ये दृ्यते मागगिः । ति यस्य युस्क्तसहायता ति 

तेन व्यपदेशिः कतगव्यिः । न । सवगि ध्ववनरावगिा भववतव्यम् । 
 
यथा– 
 
‘पत्युिः वशरश्चन्िकलामनेन स्पृशेवत सख्या पवरहासपूवगम् । 
सा रज्जवयत्वा चरिौ कृताशीमाल्येन ता ंवनवगचनं जधान  ’ 
यथा च– 
 
‘प्रयच्छतोचैिः कुसुमावन मावननी ववपक्षगोिं दवयतेन लस्म्भता । 
न तकवचदूचे चरिेन केवलं वललेख बाष्ट्पाकुललोचना भुवम्  ’ 
 
इत्यि ‘वनवगचनं जघान’ ‘न तकवचदूचे’ इवत प्रवतषेधमुखेन व्यङ्ग्यस्याथगस्योक्त्या 

तकवचविषयीकृतत्वाद्गुिीभाव एव शोभते । यदा वक्रोस्क्तं ववना व्यङ्ग्योऽथगस्तात्पयेि प्रतीयते तदा तस्य 
प्राधान्यम् । यथा ‘एवंवावदवन देवषौ’ इत्यादौ । इह पुनरुस्क्तभगङ्ग्यास्तीवत वाच्यस्यावप प्राधान्यम् । 
तस्मान्नािानुरिनरूपव्यङ्ग्यध्ववनव्यपदेशो ववधेयिः । 



ध्वन्यालोक 
 
युन्ततवादाचा अवलंब केल्यावर जी उदािररे् या रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारातच समाशवष्ट िोतात असे 

सहृदयानंा वाटत असेल, ती त्यानंी ध्वनीची (उदािररे्) आिेत असे मानू नये. ॥ ३९ ॥ 
 
कारर् वाङ्मयामध्ये ध्वशन आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्य याचंी के्षते्र कािी शठकार्ी एकमेकातं 

शमसळल्यासारखी शदसतात. त्यामंध्ये युन्ततवादाच्या बळावर जो प्रकार ज्या शठकार्ी आिे असे 
(शनशितपरे्) वाटत असेल त्या शठकार्ी त्या दृष्टीने नाव द्याव.े प्रत्येक शठकार्ी ध्वनीचेच स्तोम माजव ूनये. 
जसे :– 

 
“पावणतीचे पाय अशळत्याने रंर्गशवल्यानंतर सखीने शतला थटे्टने आिीवाद शदला की, तुझ्या 

यजमानाचं्या मस्तकावरील चंद्रकलेला या (पाया) ने स्पिण करण्याचे भाग्य तुला लाभो. त्याबरोबर पावणतीने 
कािी एक न बोलता त्या सखीला िातातल्या फुलाने तडाखा शदला. ¹” 

 
आर्खी जसे :– “शप्रयकर उंचावर असलेली फुले तोडून शप्रयेला देत असताना त्याने शतला 

(चुकून) सवतीच्या नावाने िाक मारली. त्याबरोबर ती माशननी कािीिी बोलली नािी. शतचे नेत्र अश्रूंनी 
डबडबले, व ती पायाने जशमनीवर रेाोट्या काढू लार्गली. ²” 

 
या दोन्िी उदािरर्ातं अनुक्रमे ‘कािी एक न बोलता तडाखा शदला,’ ‘कािीिी बोलली नािी’ अिा 

शनरे्षधाच्या िारे व्यगं्याथण थोडासा वाच्यच केल्याने िी उदािररे् रु्गर्ीभतूव्यगं्याची मानरे्च योग्य शदसेल. ³ 
वाच्य केला न जाता ⁴ जेथे व्यंग्याथण मुख्यत्वाने प्रतीत िोत असेल, तेथे त्याचे (व्यंग्याथाचे) प्राधान्य असते. 
जसे ‘तो देवर्मर्ष अशंर्गरस् ⁵ याप्रमारे् बोलत असताना’ ...इ. उदािरर्ामध्ये. पर् या, म्िर्जे ‘पावणतीचे पाय 
अशळत्याने’ इ. व ‘शप्रयकर उंचावर असलेली फुले’ इ. या दोन उदािरर्ातं (व्यंग्याथाची) शवशिष्ट िद दानंी 
उन्तत आिे. म्िर्ून या उदािरर्ासं अनुरर्नरूप व्यंग्यायण असलेला ध्वशन िे नाव देरे् योग्य िोर्ार नािी. 

 
लोचनम् 

 
अधुना संकीिग ववषय ंववभजते– प्रभेदस्येवत । युक्त्येवत । चारुत्वप्रतीवतरेवाि युस्क्तिः । पत्युवरवत । 

अनेनेवत अलक्तकोपरक्तस्य वह चन्िमसिः परभागलाभिः, अनवरतपादपतनप्रसादनैर्तवना न पत्युझगविवत 
यथेष्टानुवर्ततन्या भाव्यवमवत चोपदेशिः । वशरोधृता या चन्िकला तामवप पवरभवेवत सपत्नीलोकापजय उक्तिः 
। 

 
वनवगचनवमवत । अनेन लज्जाववहत्थहषषे्ट्यासाध्वससौभा्यावभमानप्रमृवत यद्यवप ध्वन्यते, तथावप 

तवन्नवगचनशब्दाथगस्य कुमारीजनोवचतस्याप्रवतपवत्तलक्षिस्याथगस्योपस्कारकता ं केवलमाचरवत । 
उपस्कृतस्त्वथगिः श्रृङ्गाराङ्गतामेतीवत । 

 
प्रयच्छतेवत । उिवैरवत । उियैावन कुसुमावन कान्तया स्वय ं ग्रहीतुमशक्यत्वाद्यावचतानीत्यथगिः । 

अस्मदुपाध्यायास्तु हृद्यतमावन पुष्ट्पावि अमुके, गृहाि गृहािेत्युिसै्तारस्वरेिादरावतशयाथग प्रयच्छता । अत 
एव लस्म्भतेवत । न तकवचवदवत । एवंववधेषु शृङ्गारावसरेषु तामेवाय ंस्मरतीवत भानप्रदशगनमेवाि न युक्तवमवत 



सावतशयमन्युसंभारो व्यङ्ग्यो वचनवनषेधस्यवै वाच्यस्य संस्कारिः । तिक्ष्यवत– उस्क्तभगङ्ग्यास्तीवत । 
तस्येवत व्यङ्ग्यस्य । इहेवत पत्युवरत्यादौ । वाच्यस्यापीवत । अवपशब्दो वभन्नक्रमिः । प्राधान्यमवप भववत 
वाच्यस्य, रसाद्यपेक्षया तु गुितापीत्यथगिः । अत एवोपसंहारे ध्ववनशब्दस्य ववशेषिमुक्तम्   ३९   

 
लोचन 

 
आता ज्या काव्यात ध्वशन आिे की रु्गर्ीभूतव्यंग्याथण आिे िे चटकन ध्यानात येत नसेल, अिा 

काव्यात यापंैकी नेमका प्रकार कोर्ता आिे िे शनशित करण्याबाबत युन्ततवादाचा अवलंब केल्यावर या 
रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारात इ, िद दानंी (काशरकेत) मार्गणदिणन करण्यात येत आिे. ‘युन्ततवादाचा अवलंब 
केल्यावर–’ अिा शठकार्ी (वाच्याथामध्ये व्यंग्याथापेक्षा अशधक) सौन्दयाची प्रतीशत िोरे् िाच युन्ततवाद 
िोय. ⁶ ‘पावणतीचे पाय.....तुझ्या यजमानाचं्या इ, ‘या (पाया) ने’ इ.– अशळत्याचा रन्ततमा प्राप्त झाल्याने 
चंद्राला ⁷ खरी िोभा प्राप्त िोईल; तुझ्या पतीने एकसारखे पाया पडून तुला प्रसन्न करण्याचे प्रयत्न 
केल्याशिवाय तू झटकन त्याच्या मजीप्रमारे् वार्गू नयेस, असा पावणतीला मशैत्रर्ींचा उपदेि; (िकंराने 
अर्गदी डोतयावर ाेतलेली जी चदं्रकोर, शतच्यावरिी मात कर; अिा प्रकारे (चदं्रकला व र्गंर्गा या दोन्िी) 
सवतींचा तू पराजय कर, असे सुचशवले ⁸ आिे. 

 
‘कािी एक न बोलता’– या िद दामुंळे लज्जा, मनातील भाव लपशवरे्, िर्षण, ईष्या, भय, आपल्या 

मोिकतेबद्दल अशभमान इ. व्यशभचाशरभाव जरी ध्वशनत िोत असले, तरी तो सूशचताथण वनवगचनम् या 
िद दाच्या, कुमारीवर्गाला स्वाभाशवक असलेल्या, तो सखीचा उपदेि मान्य नसरे् ⁹ ह्या वाच्य अथाची िोभा 
वाढशवण्याचेच कायण कशरतो. मात्र (व्यशभचाशरभावरूपी) सूशचताथाने सुिोशभत झालेला तो अथण पयणवसानी 
िृरं्गाररसाच्या अशभव्यततीचे कारर् िोत आिे. ‘शप्रयकर’... ‘उंचावर असलेली’ –जी फुले उंचावर िोती, 
म्िर्जे शप्रयेला स्वतुःला जी तोडून ाेरे् ितय नव्िते, व म्िर्ून जी फुले शतने शप्रयकराला माशर्गतली, असा 
अथण. पर् आमचे रु्गरुजी “िी फुले फार सुन्दर आिेत, अर्ग ए अमुक (नावाच्या) शस्रये! ाे, ाे, असे अशतिय 
आदर व्यतत करण्यासाठी मोठमोा ाने िाक मारून (फुले) देर्ाऱ्या शप्रयकराने” असा अथण कशरतात. व 
म्िर्ूनच या श्लोकात लस््भता म्िर्जे ‘(शजला त्याने सवतीचेच नाव शदले) असा िद द योशजला आिे, असे 
(ते म्िर्तात.) ‘कािीिी (बोलली) नािी’ – ‘अिा प्रर्यप्रसंर्गी ह्याला शतचीच आठवर् िोत आिे, म्िर्ून 
यावळेी आपर् प्रर्यकोप प्रकट कररे् योग्य िोर्ार नािी’. अिाप्रकारे ‘दुुःखाचा अशतिय भर’ या शठकार्ी 
व्यंग्य अथण असून तो व्यंग्य अथण ‘बोलली नािी’ या िद दानंी वाच्य झालेल्या’ ‘न बोलरे्’ या अथाचीच िोभा 
वाढशवर्ारा झाला आिे. असे असल्यामुळे वृशत्तकार म्िर्र्ार आिेत की, ‘या उदािरर्ामंध्ये (व्यंग्याथाची) 
शवशिष्ट िद दानंी वाच्यता झाली आिे. ¹⁰’ ‘त्याचे’ म्िर्जे व्यंग्याथाचे (प्राधान्य).’ या उदािरर्ात म्िर्जे 
‘पावणतीचे पाय’ इ. (दोन) उदािरर्ातं. ‘वाच्याथाचे सुद्धा’ – येथील ‘सुद्धा’ या िद दाची जार्गा बदलावयास 
िवी. तो िद द ‘प्रधान’ यानंतर घ्यावा, म्िर्जे ‘वाच्य अथण (प्रथम) प्रधानसुद्धा िोतो, आशर् (नंतर) 
रसाशदकाचं्या दृष्टीने ¹¹ त्या वाच्याथाला र्गौर्त्विी येते, असा अथण. म्िर्ूनच (३९ व्या काशरकेवरील) 
वृत्तीच्या िवेटच्या वातयात ‘ध्वशन’ याला ‘अनुरर्नरूप व्यंग्याथण असलेला’ असे शविरे्षर् देण्यात आिे. ¹² ॥ 
३९ ॥ 

 
िीपा 

 
१) पािा, कुमारसंभव, ७–१९. 



२) पािा, शकराताजुणनीय, ८–१४. 
 
३) पशिल्या उदािरर्ात ‘कािी एक न बोलता’ या िद दातूंन पावणतीच्या शठकार्ी उशदत झालेले लज्जा, 
ईष्या, िर्षण इ. व्यशभचाशरभाव सूशचत िोतात. पर् ते व्यंग्य भाव ‘कािी एक न बोलता’ या िद दानंी थोड्यािा 
प्रमार्ात वाच्य झाल्यामुळे त्या व्यंग्याथाला र्गौर्त्व आलेले आिे. मात्र या व्यगं्याथाने पुष्ट झालेला 
वाच्याथणिी ‘पूवानुरार्ग’ या रूपाची रशत अशभव्यतत करीत असल्यामुळे त्या दृष्टीने िे िृङ् र्गाररसध्वनीचे 
उदािरर् आिेच. 
 

दुसऱ्या उदािरर्ात ‘कािीिी बोलली नािी’ या िद दातून कमालीचा शवर्षाद िा व्यशभचाशरभाव 
सूशचत िोत आिे. पर् तोिी ‘कािीिी बोलली नािी’ या िद दानंी थोड्यािा प्रमार्ात वाच्य झाल्यामुळे र्गौर् 
झाला आिे. या र्गौर् व्यंग्याथाने वाच्याथण उपस्कृत िोऊन तो ईष्याशवप्रलंभरशत ध्वशनत कशरतो. 
 

म्िर्जे ‘पावणतीचे पाय’ व ‘शप्रयकर उंचावर’ या दोन उदािरर्ातील व्यंग्याथण ‘िे केिवा!’ (प्रथम 
खंड, “उदद्योत -२ ‘सुचशवलेल्या अलंकाराची एका िद दानेिी वाच्यता नको’”) व ‘ज्याने आपल्या िसऱ्या 
डोळ्यानंी’ (प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘व्यंर्गाथणिी वाच्य करून टाकल्याची उदािररे्’”) या श्लोकातंील 
व्यंग्याथाप्रमारे् लकशचत् प्रमार्ात वाच्य झाल्यामुळे िी रु्गर्ीभतूव्यंग्याची उदािररे् िोत. 
 

‘पावणतीचे पाय’ व ‘शप्रयकर उंचावर’ या उदािरर्ात व्यंग्याथण िा ‘कािी एक न बोलता’ व ‘कािीिी 
बोलली नािी’ याचं्या वाच्य अथाचे समथणन करण्यासाठी खची पडत असल्यामुळेिी उदािररे् रु्गर्ीभतू 
व्यंग्याच्या ‘वाच्यशसद्ध्यंर्ग’ या प्रकारात ाालरे् इष्ट िोईल. 
 
४) येथे ‘वक्रोन्तत’ िा िद द ‘उन्तत’ (म्िर्जे वाच्यत्व) इततयाच अथाने वापरला आिे. 
 
५) येथे ‘तो देवर्मर्ष अंशर्गरस्’ या व ‘पावणतीचे पाय’ लकवा ‘शप्रयकर उंचावर असलेली फुले’ या उदािरर्ामध्ये 
व्यंग्याथाच्या बाबतीत फरक कसा आिे, िे दाखशवले आिे. पशिल्या उदािरर्ात लज्जारूपी व्यशभचाशरभाव 
िा कोर्त्यािी वाच्याथाला रु्गर्ीभतू नसून स्वतुः प्रधान म्िर्ून व्यगं्य आिे, तर नंतरच्या उिािरर्ात व्यगं्य 
असलेले व्यशभचाशरभाव वाच्याथाला रु्गर्ीभतू आिेत. पशिल्या उदािरर्ामध्ये ‘अनुरर्नरूपव्यंग्य’ ध्वशन 
आिे व नंतरच्या दोन्िी उदािरर्ातं त्या प्रकारचा ध्वशन नसून रु्गर्ीभूतव्यंग्यता आिे. 
 
६) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’” वरील ‘वाच्याथण व व्यंग्याथण यातील 
कोर्ता अथण कवीला मुख्य’ इ. वृत्तीतील वातय व उद द्योत २ मधील ३० व्या काशरकेचा ‘जर अशधक 
सौंदयामुळे’ इ. उत्तराधण. 
 
७) लोचनात अशभनवरु्गप्तानंी चन्िमसिः परभागलाभिः असे िद द योशजले आिेत चन्िमसिः िे पंचमीचे व 
र्षष्ठीचेिी एकवचन िोऊ िकत असल्याने चन्िमस याचे दोन अथण िोऊ िकतील– १) तुझ्या पदस्पिाने 
िुभ्र असलेल्या चदं्राला रन्ततमा प्राप्त िोऊन त्याची िोभा वाढेल व २) अशळत्याने रंर्गशवलेल्या तुझ्या 
पायाला चदं्रापेक्षािी अशधक िोभा प्राप्त िोईल. 
 



८) म्िर्जे अशभनवरु्गप्ताचं्या मते या श्लोकातून तीन वस्तुरूप अथण सुचशवले जातात– १) चंद्राला अशधक 
िोभेची प्रान्प्त, २) सखीने पावणतीला केलेला उपदेि व ३) पावणतीचा सवतीवरील शवजय. 
 
९) लोचनात अप्रवतपवत्त असा िद द आिे. त्याचे दोन अथण िोऊ िकतील– १) सखीचा उपदेि पावणतीला 
स्वीकारािण न वाटरे् व २) काय कराव ेिे शतला न सुचरे्. वस्तुतुः वनवगचनम् याचा वाच्याथण ‘कािी एक न 
बोलता’ एवढाच आिे. तरीिी अशभनवरु्गप्तानंी न बोलरे् िे असंमतीचे लक्षर् समजले जाते या रूढीला 
अनुसरून असंमशत या अथाला वाच्याथण म्िटलेले शदसते. 
 
१०) या श्लोकातील व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू का, याबद्दल वृशत्तकार व अशभनवरु्गप्त याचं्या म्िर्ण्यात थोडासा 
फरक शदसतो. अशभनवरु्गप्ताचं्या म्िर्ण्याप्रमारे् येथील ‘अशतिय दुुःख’ िा व्यंग्याथण वाच्याथाची िोभा 
वाढशवर्ारा, म्िर्ून रु्गर्ीभतू आिे, तर वृशत्तकाराचं्या म्िर्ण्याप्रमारे् िा व्यगं्याथण ‘कािीिी बोलली नािी’ या 
िद दानंी थोडासा वाच्य केला रे्गल्यामुळे रु्गर्ीभतू आिे. व्यगं्याथाची थोडीिी वाच्यता केली, तर तो रु्गर्ीभतू 
िोतो याचे ‘िे केिवा’ इ. उदािरर् साशित्यदपणर्कार शवश्वनाथाने रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या ‘असुंदर व्यंग्य’ या 
प्रकारात शदले आिे. 
 
११) ‘पावणतीचे पाय’ इ. श्लोकात प्रथम व्यंग्याथाने सुिोशभत झालेला वाच्याथण. िा िवेटी अशभलार्षशवप्रलम्भ 
रतीला रु्गर्ीभतू िोतो व ‘शप्रयकर उंचावर : असलेली’ इ. श्लोकातील वाच्याथण िवेटी ईष्याशवप्रलंभ रतीला 
रु्गर्ीभतू िोतो. 
 
१२) ‘पावणतीचे पाय’ व ‘शप्रयकर उंचावर असलेली’ या दोन उदािरर्ामंध्ये व्यंग्याथण िा प्रथम वाच्याथाचे 
अंर्ग झाला असल्यामुळे त्या उदािरर्ानंा अनुरर्नरूपव्यगं्य ‘ध्वशन’ म्िर्ता येत नािी. पर् पयणवसानी प्रतीत 
िोर्ाऱ्या रसादींच्या दृष्टीने ती दोन्िी पदे्य असलंक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनीची उदािररे् आिेत. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
प्रकारोऽय ंगुिीभूतव्यङ्ग्योऽवप ध्ववन रूपताम् । 
धत्त ेरसावदतात्पयगपयालोचनया पुनिः   ४०   
 
गुिीभूतव्यङ्ग्योऽवप काव्यप्रकारो रसभावावदतात्पयालोचने पुनध्वगवनरेव सम्पद्यते । 

यथािैवानन्तरोदाहृते श्लोकिये । यथा च– 
 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनावप मृजत– 
स्तवैतत्प्रािेशाजधनवसनेनाश्रु पवततम् । 
कठोरं स्रीचेतस्तदलमुपचारैर्तवरम हे 
वक्रयात्कल्यािं वो हवररनुनयष्ट्वेवमुवदतिः   
 
एवं स्स्थते च ‘न्यक्कारो ह्ययमेव’ इत्यावदश्लोकवनर्तदष्टाना ं पदानां 

व्यङ्ग्यवववशष्टवाच्यप्रवतपादनेऽप्येतिाक्याथींभंूतरसापेक्षया व्य्जककत्वमुक्तम् । न तेषां 
पदानामथान्तरसंक्रवमतवाच्यध्ववनभ्रमो ववधातव्यिः, ववववक्षतवाच्यत्वात्तषेाम् । तेषु वह व्यङ्ग्यवववशष्टत्व ं



वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्ग्यरूषपवरितत्वम् । तस्मािाक्य ंति ध्ववनिः, पदावन तु गुिीभूतव्यङ्ग्यावन । न 
च केवलं गुिीभूतव्यङ्ग्यान्येव पदान्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेव्यग्जककावन यावदथान्तरसंक्रवमतवाच्यावन 
ध्ववनप्रभेदरूपाण्यवप । यथािैव श्लोके रावि इत्यस्य प्रभेदान्तररूपव्य्जककत्वम् । यि तु वाक्ये 
रसावदतात्पयं नास्स्त गुिीभूतव्यङ्ग्यिैः पदैरुद भवसतेऽवप ति गुिीभूतव्यङ्ग्यतैव समुदायधमगिः । यथा– 

 
राजानमवप सेवन्ते ववषममप्युपयु्जकते । 
रमन्ते च सह स्रीवभिः कुशलािः खलु मानवािः   
 
इत्यादौ । वाच्यव्यङ्ग्ययोिः प्राधान्याप्राधान्यवववकेे परिः प्रयत्नो ववधातव्यिः, येन 

ध्ववनगुिीभूतव्यङ्ग्ययोरलङ्कारािा ंचासङ्कीिो ववषयिः सुज्ञातो भववत । अन्यथा तु प्रवसद्धालङ्कारववषय एव 
व्यामोहिः प्रवतगते । यथा– 

 
लावण्यिवविव्ययो न गवितिः क्लेशो महान् स्वीकृतिः 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतवश्चन्तानलो दीवपतिः । 
एषावप स्वयमेव तुल्यरमिाभावािराकी हता 
कोऽथेशे्चतवस वेधसा वववनवहतस्तन्व्यास्तनंु तन्वता   
 
इत्यि व्याजस्तुवतरलङ्कार इवत व्याख्यावय केनवचत्तन्न चतुरस्रम् । 

यतोऽस्यावभधेयस्यतैदलङ्कारस्वरूपमािपयगवसावयत्वे न सुवश्लष्टता । यतो न तावदय ं रावगििः 
कस्यवचविकल्पिः । तस्य ‘एषावप स्वयमेव तुल्यरमिाभावािराकी हता’ इत्येवंववधोक्त्यनुपपत्तिेः । नावप 
नीरागस्य; तसै्रवंवववधववकल्पपवरहारैकव्यापारत्वात् । न चाय ं श्लोकिः क्ववचत्प्रबन्ध इवत श्रूयते, येन 
तत्प्रकरिानुगताथगतास्य पवरकल्प्यते । तस्मादप्रस्तुतप्रशंसेयम् । यस्मादनेन वाच्येन गुिीभूतात्मना 
वनस्सामान्यगुिावलेपाध्मातस्य वनजमवहमोत्कषगजवनतसमत्सरजनज्वरस्य ववशेषज्ञमात्मनो न कवञ्चदेवापरं 
प्यतिः पवरदेववतमेतवदवत प्रका्यते । तथा चाय ंधमगकीतेिः श्लोक इवत प्रवसवद्धिः । सम्भाव्यते च तस्यवै । 
यस्मात्– 

 
अनध्यववसतावगाहनमनल्पधीशस्क्तना– 
प्यदृष्टपरमाथगतत्त्वमवधकावभयेगैरवप । 
मतं मम जगत्यलब्धसदृशप्रवतग्राहकं 
प्रयास्यवत पयोवनधेिः पय इव स्वदेहे जराम्   
इत्यनेनावप श्लोकेनैवंववधोऽवभप्रायिः प्रकावशत एव । 
 

ध्वन्यालोक 
 
या रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारातून सरतेिवेटी प्राधान्याने प्रतीत िोर्ाऱ्या रसाशदकाचंा शवचार केल्यास 

त्या दृष्टीने तो प्रकारदेखील ‘ध्वनी’च्या के्षत्रात येतो ॥ ४० ॥ 
 
काव्याच्या ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ या प्रकाराचे पयणवसान मुख्यतुः रस वर्गैरेमध्ये िोते िे लक्षात ाेतल्यास 

तो रु्गर्ीभतूव्यंग्य प्रकारिी त्या दृष्टीने ‘ध्वशन’ या संजे्ञसच पात्र िोतो. जसे आताच उदािरर् म्िर्ून उद धृत 



केलेल्या ‘पावणतीचे पाय’ व ‘शप्रयकर उंचावर असलेली फुले...’ या दोन श्लोकातं आशर् जसे पुढील 
श्लोकात– 

 
‘िे भाग्यवान् कृष्र्ा, राधेला प्रसन्न कररे् खरोखरच फार कठीर् आिे. कारर् तू (नेसलेल्या) या 

आपल्या प्रारे्श्वरीच्या वस्राने माझी ओाळलेली आसव ेपुसत राशिला आिेस (तरीिी ती प्रसन्न िोत नािी). 
शस्रयाचंें अंतुःकरर् कठोर असते, म्िर्ून िे तुझे सातं्वनाचे प्रयत्न करू नकोस. ते सोडून दे.’ अनुनयाच्या 
(अनेक) प्रसंर्गी राधेकडून असे म्िटला रे्गलेला कृष्र् तुमचे कल्यार् करो ¹!” 

 
असे असल्यामुळे ‘माझ्या बाबतीत ित्रू असावते िेच मला लाछंन आिे.’ ² इ. श्लोकातील (आम्िी) 

शनदेंशिलेली पदे िी व्यंग्याने शवशिष्ट असा वाच्याथण प्रशतपादन करीत असली, तरी या श्लोकातून मुख्यतया 
अशभव्यतत िोर्ाऱ्या रसाच्या दृष्टीने ‘ती पदे व्यजंक आिेत’ असे आम्िी म्िटले. ती पदे 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीची आिेत असा चुकीचा समज करून ाेऊ नये, कारर् त्या पदाचंा वाच्याथण 
पूर्णपरे् शववशक्षत आिे. ³ त्या पदातं वाच्याथण िा व्यगं्याथाने शवशिष्ट आिे, असा प्रत्यय येतो; वाच्याथाचे 
व्यंग्याथात रूपातंर झाल्याचा प्रत्यय येत नािी. म्िर्नूच तेथे (संपूर्ण) वातयात ‘ध्वशन’ आिे, पर् पदे 
‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ आिेत. आशर् (‘र्गोसावी’ वर्गैरेसारखी) रु्गर्ीभतूव्यंग्य पदेच ‘रसाशद’ ध्वनीची व्यंजक असू 
िकतात असे नािी, तर अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीची उदािररे् असलेली पदे सुद्धा रसाशदध्वनीची 
व्यंजक िोतात. उदा. याच, ‘माझ्या बाबतीत ित्रू...’ इ. श्लोकात ‘रावर्’ िे पद (अथान्तरसंक्रशमतवाच्य 
प्रकारच्या ध्वनीचे उदािरर् असून) त्यािून शनराळ्या प्रकारच्या ध्वनीचे, म्िर्जे (रौद्र) रसध्वनीचें व्यंजक 
आिे. 

 
मात्र जी वातये रु्गर्ीभतूव्यगं्य पदानंी उजळलेली असूनिी त्या वातयातूंन िवेटी मुख्यत्वाने 

रसादींची प्रतीशत िोत नािी, त्या वातयामंधील पदसमुदायाचा रु्गर्ीभतूव्यंग्यत्व िाच धमण असतो. जसे 
पुढील प्रकारच्या उदािरर्ामंध्ये– 

 
‘(मार्से िी) राजाचीिी सेवा बजावतात, शवर्षदेखील भक्षर् कशरतात आशर् शस्रयाबंरोबर रममार्िी 

िोतात. तेव्िा मार्से खरोखरीच मोठी िुिार असतात ⁴’ 
 
वाच्याथण आशर् व्यंग्याथण यामंध्ये मुख्य कोर् आशर् र्गौर् कोर् याचंा शववके करण्याचे बाबतीत 

कसोिीने प्रयत्न करावा, म्िर्जे त्यामुळे ध्वशनकाव्य, रु्गर्ीभतूव्यंग्यकाव्य आशर् अलंकार याचंी वरे्गवरे्गळी 
के्षते्र शनुःसशंदग्धपरे् लक्षात येतील. नािीतर मात्र प्रशसद्ध अलंकाराचं्या बाबतीतच र्गोंधळ िोईल. ⁵ जसे– 

 
‘या तनुर्गात्रीचे ⁶ रूप शनमार् कशरताना शवधात्याने आपल्या मनात कोर्त्या फळाचा उदे्दि ठेवला 

िोता कोर् जारे्! कारर् त्यासाठी त्याने त्या कामी झालेल्या लावण्यरूपी संपत्तीच्या उधळपट्टीची पवा 
केली नािी. (त्यासाठी) त्याने खूप कष्ट ाेतले. आपल्या मजीनुसार वार्गर्ाऱ्या व सुखाने रािात असलेल्या 
लोकाचं्या मनात त्याने शिच्या प्राप्तीशवर्षयीच्या लचतेचा अन्ग्न प्रज्वशलत केला. आशर् शिला अनुरूप वर न 
शमळाल्यामुळे ब्रह्मदेवाने स्वतुःच या शवचारंीच्या जन्माचा सुद्धा नाि केला.’ 

 
या उदािरर्ात ‘व्याजस्तुशत’ अलंकार आिे असे कोर्ीतरी म्िटले आिे, ते योग्य नािी. कारर् या 

श्लोकाच्या वाच्याथाचे पयणवसान केवळ या अलंकारात िोरे् िे सयुन्ततक वाटत नािी. कारर् एकतर या 



श्लोकात प्रकट झालेले शवचार कोर्ातरी पे्रशमकाचें असरे् संभवत नािी याचे कारर् तो ‘शिला अनुरूप वर न 
शमळाल्यामुळे िी वाया रे्गली’ असे का म्िर्तो याची उपपशत्त लार्गत नािी. लकवा िे बोलरे् शवरतत 
मनुष्याचेिी असरे् ितय वाटत नािी. कारर् शवरतत मार्साची, असले तकण  टाळरे् िी एकच धडपड 
असते. आशर् िा श्लोक कोर्त्या तरी गं्रथाचा भार्ग आिे असेिी ऐशकवात नािी. तसे असते, तर त्याचा अथण 
त्याच्या संदभाप्रमारे् लावावयाचा आिे अिी कल्पना कररे् ितय झाले असते. ⁷ म्िर्ून िी ‘अप्रस्तुतप्रिसंा’ 
आिे. कारर् येथे वाच्याथण िा स्वतुः रु्गर्ीभतू िोऊन, आपल्या असामान्य रु्गर्ाचं्या र्गवाने फुर्गलेल्या, 
आपल्या थोरपर्ाने मत्सरी लोकाचं्या मनात ईष्येमुळे बचेैनी शनमार् केलेल्या व ज्याला आपल्या रु्गर्ाचंी 
लकमत ओळखर्ारा जर्गात दुसरा कोर्ी शदसत नािी अिा एखाद्या मार्साचा िा शवलाप आिे असे तो 
वाच्याथण सूशचत करीत आिे. कारर् िा श्लोक ‘धमणकीती’ चा म्िर्नू प्रशसद्ध आिे. आशर् िा (श्लोक) 
त्याचाच असरे् िे संभवनीयिी वाटते. कारर्– 

 
“शवपुल बुशद्धसामर्थयण असलेल्या मनुष्यानंी सुद्धा माझ्या शसद्धान्ताच्या आकलनासाठी खोलवर 

जाण्याचा शवचारिी मनात आर्लेला नािी. माझ्या शसद्धान्ताचे यथाथण, सारभतू स्वरूप पुष्कळ प्रयत्न 
करर्ाऱ्यानंा देखील समजू िकलेले नािी. या जर्गात माझ्या शसद्धान्ताचे आकलन करू िकर्ारा योग्य 
असा मार्सू आजपयंत जन्माला न आल्यामुळे तो शसद्धान्त मिासार्गराच्या लाटापं्रमारे् ‘माझ्या देिातल्या 
देिातच शजरून जार्ार (असे) शदसते.” 

 
या श्लोकातूनिी अिा प्रकारचा (म्िर्जे शवलापाच्या स्वरूपाचा) आिय प्रकट केला रे्गला आिेच. 
 

लोचनम् 
 
एतदेव वनवाह्यन् काव्यात्मत्वं ध्वनेरेव पवरदीपयवत– प्रकार इवत । श्लोकिय इवत तुल्यच्छायं 

यदुदाहृतं पत्युवरत्यावद तिेवत, ियशब्दादेवंवावदनीत्यस्यानवकाशिः । दुराराधेवत । अकारिकुवपता 
पादपवतते मवय न प्रसीदवस अहो दुराराधावस मा रोदीवरत्युस्क्तपूवं वप्रयतमेऽश्रूवि माजगयवत इयमस्या 
अ्युपगमगभोस्क्तिः । सुभगेवत वप्रयया यिः स्वसभंोगभूषिववहीनिः क्षिमवप मोक्तंु न पायगसे । अनेनापीवत । 
प्येदं प्रत्यके्षिेत्यथगिः । तदेव च यदेवमादृतं यत् लज्जावदत्यागेनाप्येवं धायगते । मृजत इत्यनेन वह प्रत्युत 
स्तोतस्सहस्रवाही बाष्ट्पो भववत । इयि त्वं हतचेतनो यन्मा ं ववस्मृत्य तामेव कुवपता ं मन्यसे । अन्यथा 
कथमेवं कुयािः । पवततवमवत । गत इदानीं रोदनावकाशोऽपीत्यथगिः । यवद तूच्यते इयताप्यादरेि वकवमवत 
कोपं न मुञ्चवस, तस्त्कं वक्रयते कठोरस्वभावं स्रीचेतिः । स्रीवत वह पे्रमाद्ययोगािस्तुववशेषमािमेतत् तस्य चैष 
स्वभाविः आत्मवन चैतत्सुकुमारहृदया योवषत इवत न वकवञ्चद वज्रसारावधकमासा ं हृदय ं
यदेवंववधवृत्तान्तसाक्षात्कारेऽवप सहस्रधा न दलवत । उपचारैवरवत । दावक्षण्यप्रयुक्तैिः । अनुनयेस्ष्ट्ववत 
बहुवचनेन वारं वारमस्य बहुवल्लभस्येयमेव स्स्थवतवरवत सौभा्यावतशय उक्तिः । एवमेष व्यङ्ग्याथगसारो 
वाच्य ंभूषयवत । तत्त ुवाच्य ंभूवषतं सदीष्ट्याववप्रल्भाङ्गत्वमेतीवत । 

 
यस्तु विष्ट्ववप श्लोकेषु प्रतीयमानस्यवै रसाङ्गत्वं व्याचष्टे स्म, स देवं ववक्रीय तद्यािोत्सवमकाषीत् । 

एव ं वह व्यङ्गयस्य या गुिीभूतता । प्रकृता सैव समूलं िुटे्यत् । रसावदव्यवतवरक्तस्य वह व्यङ्ग्यस्य 
रसाङ्ग्भावयोवगत्वमेव प्राधान्य ंनान्यस्त्कवञ्चवदत्यलं पूवगवं् यिैः सह वववादेन । 

 



एवं स्स्थत इवत । अनन्तरोक्तेन प्रकारेि ध्ववनगुिीभूतव्यङ्ग्ययोर्तवमागे स्स्थते सतीत्यथगिः । 
कावरकागतमवपशब्दं व्याख्यातुमाह न चेवत । एष च श्लोकिः पूवगमेव व्याख्यात इवत न पुनर्तलख्यते । यि 
स्त्ववत । यद्यवप चाि ववषयवनवेदात्मकशान्तरसप्रतीवतरस्स्त, तथावप चमत्कारोऽय ंवाच्यवनष्ठ एव । व्यङ्ग्य ं
त्वसम्भाव्यत्वववपरीतकावरत्वावद तस्यवैानुयावय, तिावपशब्दा्याभुभयतो योवजता्या ं चशब्देन 
स्थानिययोवजतेन खलुशब्देन चोभयतो योवजतेन, मानवशब्देन स्पृष्टमेवेवत गुिीभूतम् । वववेकदशगना चेय ं
न वनरुपयोगेवत दशगयवत– वाच्यव्यङ्ग्ययोवरवत । अलङ्कारािा ं चेवत । यि व्यङ्गय ं नास्त्येव ति तेषां 
शुद्धाना ंप्राधान्यम् । अन्यथा स्त्ववत । यवद प्रयत्नवता न भूयत इत्यथगिः । 

 
व्यङ्ग्यप्रकारस्तु यो मयाऽपूवंमुत्पे्रवक्षतस्तस्यासंवद्धमेव व्यामोहस्थानत्ववमत्येवकारावभप्रायिः 

िवविशब्देन सवगस्वप्रायत्वमनेकस्वकृत्योपयोवगत्वमुक्तम् । गवित इवत । वचरेि वह यो व्ययिः सम्पद्यते, न 
तु ववदु्यवदव झविवत, तिाव्य ं गिनया भववतव्यम् । अनन्तकालवनमािकावरिोऽवप तु ववधेनग 
वववेकलेशोऽप्युदभूवदवत परमस्यापे्रक्षावत्वम् । अत एवाह– क्लेशो महावनवत । स्वच्छन्दस्येवत । 
ववशृङ् खलस्येत्यथगिः । एषापीवत । यत्स्वय ं वनमीयते तदेव च वनहन्यत इवत महिैशसमवपशिेन एवकारेि 
चोक्तम् । कोऽथग इवत । न स्वात्मनो न लोकस्य न वनर्तमतस्येत्यथगिः । तस्येवत । रावगिो वह वराकी हतेवत 
कृपिता [िेमचन्द्र, काव्यानुिासन, पृ. ३६२ येथे ‘कृपाशलशङ्गतम’ असा पाठ आढळतो.] वलवङ्गतममङ्गलोपहतं चानुवचतं वचनम् । 
तुल्यरमिाभावावदवत स्वात्मन्यत्यन्तमनुवचतम् । आत्मन्यवप तिूपासम्भावनाया ं रावगताया ं च पशुप्रायत्व ं
स्यात् । 

 
ननु च रावगिोऽवप कुतवश्चत्कारिात्पवरगृहीतकवतपयकालव्रतस्य वा, राविप्रायस्य वा 

सीतावदववषये, दुष्ट्यन्तप्रायस्य वाऽवनज्ञातजावतववशेषे शकुन्तलादौ वकवमय ं स्वसौभा्यावभमानगभा 
तत्स्तुवतगभा चोस्क्तनं भववत । वीतरागस्य वा अनावदकाला्यस्तरागवासनावावसततया मध्यस्थत्वेनावप तां 
वस्तुतस्तथा प्यतो नेयमुस्क्तिः न संभाव्या । न वह वीतरागो ववपयगस्तान् भावान् प्यवत न ह्यस्य 
वीिाक्ववितं काकरवितकल्पं प्रवतभावत । तस्मात्प्रस्तुतानुसारेिोभयस्यापीयमुस्क्तरुपपद्यते । 
अप्रस्तुतप्रशंसायामवप ह्यप्रस्तुतिः सम्भवने्नवाथो वक्तव्यिः । न वह तेजसीत्थमप्रस्तुतप्रशंसा सम्भववत– अहो 
वधक्ते काष्ट्ण्यगवमवत । सा परं प्रस्तुतपरतयेवत नािासम्भव इत्याशङ्कयाह– न चेवत । वनस्सामान्येवत 
वनजमवहमेवत ववशेषज्ञवमवत पवरदेववतवमत्येतैश्चतुर्तभवाक्यखण्डैिः क्रमेि पादचतुष्ट्ट्यस्य तात्पयं व्याख्यातम् । 
नन्विावप तक प्रमािवमत्याशङ्गक्याह– तथा चेवत । ननु वकवमयतेत्याशङ्गक्य तदाशयेन 
वनर्तववादतदीयश्लोकावपतेनास्याशय ं संवादयवत– सम्भाव्यत इवत । अवगाहनमध्यववसतमवप न यि, 
आस्ता ंतस्य सम्पादनम् । परमं यदथगतत्त्वं कौस्तुभावद्योऽप्युत्तमम् । अलब्धं प्रयत्नपरीवक्षतमवप न प्राप्तं 
सदृशं यस्य तथाभूतं प्रवतग्राहमेकैको ग्राहो जलचरिः प्रािी ऐरावतोििैःश्रवोधन्वन्तवरप्रायो यि 
तदलब्धसदृशप्रवतग्राहकम् । 

 
एवंववध इवत । पवरदेववतववषय इत्यथगिः । इयवत चाथे अप्रस्तुतप्रशंसोपमालक्षिमलङ्कारद्व्यम् । 

अनन्तरं तु स्वात्मवन ववस्मयधामतयाद भुते ववश्रास्न्तिः । परस्य च श्रोतृजनस्यात्यादरास्पदतया 
प्रयत्नग्राह्यतया चोत्साहजननेनैवंभूतमत्यन्तोपादेय ं सत् कवतपयसमुवचतजनानुग्राहकं कृतवमवत स्वात्मवन 
कुशलकावरताप्रदशगनया धमगवीरस्पशगनेन वीररसे ववश्रास्न्तवरवत मन्तव्यम् । अन्यथा पवरदेववतमािेि तक 
कृतं स्यात् । अपे्रक्षापूवगकावरत्वमात्मन्यावेवदतं चेस्त्कं ततिः, स्वाथगपदाथासम्भवावदत्यलं बहुना । 

 
 



लोचन 
 
याच (म्िर्जे रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे िवेटी रसाशदध्वनीत पयणवसान िोते, या) मुद्याला पशुष्ट देण्यासाठी 

‘ध्वशन िाच काव्याचा आत्मा िोय’ िे तत्व काशरकाकार ‘तो प्रकारिी’ या काशरकेने पुन्िा स्पष्टपरे् सारं्गतात. 
‘दोन श्लोकात’ – म्िर्जे आताच एका बाबतीत सारख्या प्रकारची असलेली जी ‘पावणतीचे पाय’ इ. व 
‘शप्रयकर उंचावर असलेली फुले’ इ. दोन उदािररे् शदली, त्यामंध्ये ‘दोन’ या िद दामुळे ‘तो देवर्मर्ष’ इ. 
श्लोक या प्रकारात अंतभूणत िोण्याचा प्रशनच नािी. ⁹ 

 
‘िे भाग्यवान कृष्र्! राधेला प्रसन्न कररे्’ – ‘तू शवनाकारर् रार्गावली आिेस, मी तुझ्या पाया पडलो 

तरी तू प्रसन्न िोत नािीस, तेव्िा तुला प्रसन्न कररे् कठीर् आिे, (पर्) तू रडू नकोस’ असे आधी म्िर्ून 
शप्रयकर कृष्र् राधेचे अश्रु पसुत असताना (तुला प्रसन्न कररे् कठीर् आिे िे) त्याचे म्िर्रे् मान्य करून 
राधेने म्िटलेले िे वातय आिे. ‘भाग्यवान ¹⁰’ कारर् तुझी (दुसरी) शप्रया, शतच्यािी तू केलेल्या रशतक्रीडेची 
शचन्िे तू अंर्गावर धारर् केल्याशिवाय तुला क्षर्भरिी बाजूला िोऊ देत नािी. ‘या वस्राने’ – िे वस्र तू धारर् 
केले आिेस, ते प्रत्यक्ष पािा, असा अथण. तेच िे वस्र की, ज्या वस्राबद्दल तुला एवढा आदर आिे की, लज्जा 
वर्गैरे रंु्गडाळून ठेवनूिी ते वस्र तू असे ऐटीने अंर्गावर शमरवीत आिेस! ‘पुसत राशिला आिेस–’ कारर् या 
(वतणमानकालवाचक धातुसाशधत) शविरे्षर्ामुळे तू माझे अश्रू पुसत आिेस, तरी ते उलट िजारो धारानंी 
वािात आिेत (असे सुचशवले जात आिे.) आशर् तुझे भान तर शतच्यामुळे इतके िरपले आिे की, मी राधा 
आिे िे शवसरून तीच (म्िर्जे तुझी दुसरी शप्रयाच) तुझ्यावर रार्गावली आिे असे तू समजतो आिेस! तसे 
नसते तर तू असे (म्िर्जे तुझ्या त्या पे्रयसीच्या वस्राने माझे अश्रू पुसरे् िे कृत्य) कसे बरे केले असतेस? 
‘ओाळलेली’ – (यापूवी मी अश्रू र्गाळले, पर्) आता मी रडत रािण्याची वळेदेखील आता शनाून रे्गली 
आिे, असा (भतूकाळी शविरे्षर् वापरण्यामार्गील सूशचत) अथण. पर् जर तू असे म्िर्िील की, ‘मी इतका 
कळवळा दाखवनूिी तू रार्ग का सोडीत नािीस?’ तर त्याचे उत्तर िेच की, मी काय करर्ार? शस्रयाचें मन 
स्वभावतुः शनष्ठुरच असते. ¹¹ कारर् स्री म्िर्जे पे्रम वर्गैरे भावनानंी शवरशित अिी केवळ एक व्यन्तत आिे. 
त्या व्यततीचा स्वभावच असा आिे. आशर् त्या शस्रयाचं्या स्वतुःच्या बाबतीत (कािी म्िर्ावयाचे, तर ते) असे 
की, शस्रयाचें हृदय नाजूक असते असे जे म्िटले जाते, त्यात कािी तर्थय नािी. (उलट) त्याचें हृदय 
वज्रािूनिी कठोर असते. कारर् अिा प्रकारच्या ाटनेचा प्रत्यक्ष अनुभव येऊनिी माझ्या हृदयाचे िजारो 
तुकडे िोत नािीत. ¹² ‘सातं्वनाचे प्रयत्न’ – म्िर्जे (माझी मजी साभंाळण्यासाठी तू) वरकरर्ी सौजन्याने 
केलेले (प्रयत्न). ‘अनुनयाच्या (अनेक) प्रसंर्गी’ – असे बिुवचन वापरून अनेक शस्रयाचंा शप्रयकर 
असलेल्या ह्या कृष्र्ाची वारंवार िी अिीच अवस्था िोत असते असे सुचवनू कृष्र्ाचा कमालीचा मोिकपर्ा 
प्रकट केला आिे. अिा रीतीने िे सर्गळे सुन्दर व्यंग्याथण वाच्याथाचे सौन्दयण खुलशवतात. पर् अिा प्रकारे 
भशूर्षत झालेला तो वाच्याथण िवेटी ‘ईष्याशवप्रलंभ’ रतीचे अरं्ग िोतो (म्िर्जे त्या रतीचा व्यंजक िोतो). 

 
पर् ज्या कोर्ी शववरर्काराने या शतन्िी श्लोकातं व्यगं्य अथण रसाचेच अंर्ग िोतो असे शववरर् केले, 

त्याने देवमूर्मत शवकून त्या देवाच्या याते्रचा उत्सव केल्याप्रमारे् झाले. ¹³ कारर् असे व्याख्यान केल्यास 
व्यंग्याथण िा वाच्याथाला रु्गर्ीभतू असतो िा जो मुद्दा (सध्या) चालू आिे, तो मुळासकट उखडून 
टाकल्यासारखे िोईल. कारर् रसाशदकािूंन शभत्र असलेला (वस्तुरूपी लकवा अलंकाररूपी) व्यंग्याथण 
रसाशदकाचें अंर्ग िोरे् िे त्या व्यंग्याथांचे प्राधान्यच िोय, दुसरे कािी (म्िर्जे रु्गर्ीभतूत्व) नािी, ¹⁴ अिी 
पशरन्स्थती असल्यामुळे आमच्याच विंातील पूवणजािंी ¹⁵ वादशववाद कररे् पुरे.’ 

 



‘असे असल्यामुळे’ – आता नुकत्याच साशंर्गतलेल्या रीतीने ध्वशनकाव्य आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्यकाव्य 
यामंध्ये फरक असल्यामुळे, असा अथण. काशरकेतील ‘देखील’ या िद दाचे शववरर् करण्यासाठी वृशत्तकार 
‘आशर् (र्गोसावी......) असे नािी’ इ. शवधान कशरतात. (मला ित्रू असावते) ह्या श्लोकाचे शववरर् आम्िी 
पूवीच ¹⁶ केले असल्यामुळे ते आता पुन्िा येथे करीत नािी. ‘मात्र जी वातये’ जरी या– [म्िर्जे ‘(मार्से 
िी) राजाचीिी सेवा’ इ.] उदािरर्ामध्ये शवर्षयोपमोर्गाचा वीट िे स्वरूप असलेल्या िान्त रसाचा प्रत्यय येत 
असला, तरी या उदािरर्ातील चमत्कार (म्िर्जे सशवस्मय आनंद) िा वाच्यायामुळेच ¹⁷ आिे. 
असंभवनीयता, अशनष्ट कृशत कररे् ¹⁸ वर्गैरे व्यंग्याथण िा त्या वाच्याथालाच अनुसरर्ारा आिे. आशर् तो 
व्यंग्याथण अवप या िद दाचा प्रत्येक चरर्ात दोनदा अन्वय करावयाचा असल्यामुळे, ¹⁹ ‘आशर्’ या िद दाचा 
तीनिी चरर्ामंध्ये अन्वय, करावयाचा असल्यामुळे ²⁰, तसेच ‘खरोखरीच’ या िद दाचा अन्वय दोनदा 
करावयाचा असल्याने ²¹ आशर् ‘मार्से’ या िद दामुळे ²² (कािीसा) वाच्य केला रे्गल्याने त्या व्यगं्याथाला 
दुय्यमपर्ा प्राप्त झाला आिे. आशर् िे भेदाचे ²³ शववचेन कररे् शनरुपयोर्गी नािी िे वृशत्तकार ‘वाच्याथण आशर् 
व्यंग्याथण ‘इ. िद दानंी दाखशवतात. ‘आशर् अलंकार याचंी’– जेथे (प्रधान लकवा र्गौर्) व्यंग्याथण नसतोच, तेथे 
केवळ ते (म्िर्जे व्यंग्याथणरशित) अलंकारच ²⁴ प्रधान असतात. ‘नािीतर मात्र’ म्िर्जे वाच्याथण व व्यंग्याथण 
प्रधान आिेत लकवा नािीत यासंबधंीचा शववके करण्याचा कसोिीने प्रयत्न केला नािी तर, असा अथण. 

 
(‘प्रशसद्ध अलंकाराचं्या बाबतीतच’ यातील ‘च’ ²⁵ िे िद दयोर्गी अव्यय योशजण्यामार्गील 

वृशत्तकाराचंा अशभप्राय असा की, मी नव्यानेच कन्ल्पलेल्या रु्गर्ीभतूव्यंग्य या प्रकाराच्या बाबतीत तर 
वाचकाचंा र्गोंधळ उडेल, यात मुळीच संिय नािी. ‘संपशत्त’ िा िद द योशजल्याने ²⁶ आपले सवणस्व असरे्.’ व 
‘स्वताच्या अनेक कामी उपयोर्गी पडरे्’ िे अथण सुचशवले रे्गले आिेत. ‘परवा केली नािी’– कारर् 
दीाणकाळपयणत िळूिळू जो खचण िोत राितो, व जो शवजेच्या लखलखाटासारखा एकदम िोऊन जात नािी, 
त्याच्या बाबतीत शवचार अवशय केला जातो. पर् ब्रह्मदेव अनाशदकाळापासून शनर्ममशत करर्ारा असूनिी 
त्याच्या मनात लवमात्र शववके उपजला नािी ²⁷ िा त्याचा कमालीचा अशवचारीपर्ा िोय. म्िर्नूच कवीने 
‘खूप कष्ट’ असे म्िटले ²⁷अ आपल्या मजीनुसार वार्गर्ाऱ्या ज्याचं्या स्वातंत्र्याला शनयमाचंा जाच नािी अिा, 
असा अथण. ‘या शबचारीच्या सुद्धाब्रह्मदेव जे स्वतुः शनमार् कशरतो, त्याचाच ाात त्याने (स्वतुःच) करावयाचा 
²⁸ िे फार भयंकर िोय, िे ‘च’ या आशर् ‘सुद्धा’ या ंअवयवानंी सुचशवले आिे. ‘कोर्त्या फळाचा उदे्दि’– 
स्वतुःचा फायदा नव्िे लकवा जर्गाचा नव्िे लकवा आपर् शनर्ममलेल्या नाशयकेचािी नव्िे, असा अथण. ‘याचे 
कारर् तो’– कारर् पे्रशमकाच्या तोंडीं ‘शबचारीच्या जन्माचा नाि केला’ अिा तऱ्िेचे दीनवारे् व अभद्र िद द 
येरे् अयोग्य वाटते. आशर् ‘अनुरूप वर न शमळाल्यामुळे’ िे उद र्गार पे्रशमकाच्या स्वतुःच्या दृष्टीने अर्गदीच 
अनुशचत िोत. आशर् आपर् शतला अनुरूप नािी िे समजूनिी शतच्यावर पे्रम कररे् िे पिुतुल्य म्िर्ाव े
लारे्गल. 

 
“पर् काय िो, रावर्ासारख्या एखाद्या पे्रशमकाने सुद्धा जर कोर्त्यातरी कारर्ामुळे कािी 

काळापुरते (शस्रयाशंयर्षयी आसन्तत न ठेवण्याचे) व्रत ाेतले असेल तर त्याच्या तोंडून सीतेसारख्या 
स्रीशवर्षयी, लकवा शजच्या शवशिष्ट जातीसंबधंी कािी माशिती नािी अिा िकंुतलेसारख्या स्रींशवर्षयी 
दुष्यंतासारख्या एखाद्या पुरुर्षाच्या तोंडून स्वतुःच्या मोिकपर्ाच्या अशभमानाच्या पोटी, लकवा शतची स्तुशत 
करण्याच्या अशभप्रायाने असे उद र्गार ²⁹ का शनाू िकर्ार नािीत? लकवा एखाद्या शवरतत मनुष्यावरिी 
अनाशदकालापासून (अनंत जन्मामंध्ये उपभोशर्गलेल्या) शवर्षयोपभोर्गाचे संस्कार झालेले असल्यामुळे त्याला 
ती स्री खरोखरीच सुंदर वाटून त्याने अशलप्तपरे्च शतजबद्दल असे म्िर्रे् असंभवनीय नािी. कारर् एखादा 
मनुष्य शवरार्गी असला, तरी त्याला पदाथण जसे असतात, त्याच्या कािी उलट शदसत नािीत! ³⁰ त्याला 



वीरे्चा (मधुर) झंकार कािी कावळ्याच्या ओरडण्यासारखा (ककण ि) वाटत नािी! म्िर्ून ज्या प्रकारच्या 
वतत्याच्या संदभात िा श्लोक आला असेल, त्याप्रमारे् िे बोलरे् (पे्रशमक आशर् शवरार्गी अिा) दोन्िी 
प्रकारच्या पुरुर्षाचं्या तोंडी सभंवते. (व्याजस्तुतीप्रमारे्) अप्रस्तुतप्रिसेंमध्ये सुद्धा ³¹ अप्रस्तुत असलेली र्गोष्ट 
जी वर्ावयाची, तीिी संभवनीय असेल अिीच असली पाशिजे; कारर् तेजाचे वर्णन कशरताना ‘अरे तुझ्या 
या कमालीच्या काळेपर्ाला शधक्कार असो!’ अिी अप्रस्तुतप्रिसंा संभवत नािी. ³² पर् अप्रस्तुतप्रिसेंमध्ये 
(लकवा व्याजस्तुतीमध्ये) जरी अप्रस्तुताचे वर्णन केलेले असले, तरी ते प्रस्तुताचे सूचन करण्यासाठीच 
असते, म्िर्ून त्यात असंभवनीयता नािी. ³³ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार ‘आशर् िा श्लोक कोर्त्यातरी’ इ. 
शवधान कशरतात. वृत्तीमधील ‘आपल्या असामान्य रु्गर्ाचं्या र्गवाने फुर्गलेल्या’ आपल्या थोरपर्ाने मत्सरी 
लोकाचं्या मनात ईष्येमुळे बचेैनी शनमार् केलेल्या’ ‘आपल्या रु्गर्ाचंी लकमत ओळखर्ारा’ आशर् ‘शवलाप’ या 
चार वातयािंानंीं वृशत्तकारानंी अनुक्रमे प्रत्येक चरर्ाचे (येथील प्रस्तुत अथांच्या बाबतीतील व्यंग्य असलेले) 
तात्पयण शविद केले आिे. ‘पर् काय िो, येथे अप्रस्तुतप्रिसंा आिे या (वृशत्तकारानंी केलेल्या) शवधानालािी 
प्रमार् काय?’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतला ‘कारर् िा श्लोक’ इ. वातयाने उत्तर देतात. ‘पर् काय 
िो, िा श्लोक धमणकीतीचा असेल असे म्िर्नू तुम्िी येथे अप्रस्तुतप्रिसंा आिे असे कसे शसद्ध करू िकता?’ 
अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार या श्लोकातील आियािी जुळर्ारा आिय ज्यात आिे असा, शनर्मववादपरे् 
धमणकीतीचाच असलेला श्लोक ‘संभवनीयिी आिे’ असे म्िर्ून उद धृत कशरतात. ज्या माझ्या शसद्धान्तामध्ये 
(आशर् सार्गरामध्ये) अवर्गािन करण्याचा शवचारिी कोर्ी मनात आर्ीत नािी, तेथे प्रत्यक्ष अवर्गािन कररे् 
तर रािूच द्या. माझ्या शसद्धान्तातील सारभतू असे जे तत्तव (आशर् सार्गरातील सपंशत्त) ते कौस्तुभ मशर् 
वर्गैरेपेक्षािी उत्कृष्ट आिे. ते न शमळालेले म्िर्जे प्रयत्नपूवणक िोध करूनिी ज्याच्या तोडीचा दुसरा र्गवसला 
म्िर्जे प्राप्त झालेला नािी, असा ‘प्रवतग्राह’ ³⁴ म्िर्जे ऐरावत, उचै्चुःश्रवा, धन्वन्तरी यासंारखा एकेक 
जलचर प्रार्ी ज्याच्यात आिे असे (सार्गराचे पार्ी) ³⁵ िा अलब्धसदृशप्रततग्राहक याचा अथण. 

 
‘अिा प्रकारचा’ म्िर्जे शवलाप या स्वरूपाचा, असा अथण. आशर् या दोन श्लोकामंधील वाच्य 

अथाला अप्रस्तुतप्रिसंा व उपमा िे दोन अलंकार भशूर्षत करीत आिेत. पर् त्यानंतर आपर् स्वतुः ³⁶ 
शवस्मयाचा शवर्षय असल्यामुळे त्या वाच्याथाचे पयणवसान अद भतु रसात िोत आिे. आशर् दुसऱ्या श्लोकाच्या 
बाबतीत (अद भतू रसाच्या प्रतीतीनंतर) श्रोत्याचं्या अशतिय आदरास पात्र आशर् त्यानंा प्रयासानंीच 
समजण्यासारखा असा िा माझा शसध्दान्त असल्यामुळें  तो शसद्धातं श्रोतृवृदंाच्या मनात उत्साि (िा 
स्थाशयभाव) शनमार् करीत असल्याने अशतिय स्वीकायण असा असून तो मी कािी अशधकारी लोकाचं्या 
आटोतयात आर्ून त्याचं्यावर उपकार केले व अिा रीतीने मी त्याचें कल्यार् करर्ारा आिे असे सुचवनू 
धमणकीतीने ‘धमणवीर’ या प्रकाराला स्पिण करून या सवण श्लोकाचे पयणवसान िवेटी वीररसात केले आिे असे 
समजाव.े तसे नसते, तर (वाच्याथाच्या कके्षत असलेला असा) केवळ ‘शवलाप’ करण्याने कवीला काय 
शमळाल्यासारखे िोर्ार? यावर आपर् अशवचारीपर्ाने कायण करर्ारे आिोत िे धमेकीतीने दाखशवले आिे 
असे कोर्ी म्िरे्ल, तर तो अशवचारीपर्ा प्रकट केल्यामुळे काय लाभ? म्िर्जे त्यापासून कवीचा स्वतुःचा 
लकवा दुसऱ्याचंािी फायदा िोण्याचा संभव नािी. म्िर्ून आता याचे फार शववरर् पुरे. 

 
िीपा 

 
१) दुसऱ्या स्रीबरोबर क्रीडा करूनच नव्िे, तर शतचे नेसते वस्र धारर् करून कृष्र् राधेकडे आलेला आिे. ते 
दृशय पािून संतप्त झालेली राधा त्याला वरीलप्रमारे् म्िर्त आिे; ‘दुसऱ्या स्रीिी क्रीडा केल्याचा प्रत्यक्ष 
पुरावा पािूनिी माझे हृदय फुटत नािी,’ या व्यंग्याथामुळे ‘स्रीचे हृदय कठीर् असते’ या वाच्याथाचे समथणन 



केले जात असल्याने तो व्यगं्याथण रु्गर्ीभतू झाला असून तो वाच्याथाचे सौंदयण खुलवीत आिे. अथात् अिा 
तऱ्िेने खुलशवला रे्गलेला वाच्याथण िवेटी ईष्याशवप्रलंभ िृरं्गार या व्यगं्य रसाचे अंर्ग िोतो. 
 
२) पािा, शितीय खंड, उद द्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्यादी 
अत्यंत लिान लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्ययमेव इ. सुदंर उदािरर् व त्याचे 
शववरर्. 
 
३) िा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीचे दुसऱ्या उद द्योतातील (प्रथमखंड, “उदद्योत 
– २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार पािा’”) ‘मी राम 
सर्गळे सिन करू िकतो’ िे उदािरर् ाेऊ. येथे ‘राम’ िा िद द वापरण्यामार्गील मुख्य उदे्दि त्यातील 
व्यंग्याथण (जन्म झाल्यापासून केवळ दुुःखच भोर्गरे् इ. स्वरूपाचा) प्रत्ययास आर्ून देरे् िा आिे. तेथील 
‘राम िी व्यन्तत’ िा वाच्याथण व्यंग्याथामध्ये शटकून राितो. ‘सवण दुुःखे सिन करर्ारा’ िा व्यंग्याथण जरी 
प्रामुख्याने सूशचत िोत असला, तरी तो सिन करर्ारी व्यन्तत ‘राम’ िी आिे. मात्र ‘राम’ या िद दाने वाच्य 
असलेला ‘दिरथपुत्र’ िा अथण ‘अनेक दुुःखे सिन करर्ारा दिरथपुत्र’ या व्यंग्याथामध्ये पशरर्त िोतो. ‘पर् 
त्यातदेखील तो ित्रू एक क्षदु्र र्गोसावी’ (तपस्वी), यातला ‘र्गोसावी’ िा िद द जरी ‘पराक्रमिून्यत्व’ िा अथण 
सुचवीत असला, तरी रामाने वनवासकाळात तापस म्िर्नू जीवन कंठले असल्यामुळे ‘तापस’ या िद दाचा 
वाच्याथण शववशक्षतच आिे. तो बाशधत िोत नािी. ‘पराक्रमिून्य तपस्वी’ असा व्यंग्याथाने सजशवलेला वाच्याथण 
रौद्ररसाचा पशरपोर्षक िोतो, म्िर्ून िे रु्गर्ीभतूव्यंग्याचेच उदािरर् िोय. अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीचे 
नव्िे. 
 
४) या उदािरर्ातून राजसेवसेारख्या दुाणट र्गोष्टी कररे्, शवर्षभक्षर्ासारख्या अशनष्ट र्गोष्टी करर्ें इ. व्यंग्याथण 
अवप खलु च मानवािः इ. िद दानंी अंितुः ‘वाच्य’ झाले असल्यामुळे त्या व्यगं्याथाला र्गौर्त्व आले आिे. 
 
५) एखाद्या श्लोकातील दोन संभाव्य अलंकारापंैकी िा अलंकार आिे की तो याबद्दल शविानातं मतभेद िोरे् 
ितय आिे िे आनंदवधणनाचें म्िर्रे् बरोबर आिे. त्यानंी यानंतर जे उदािरर् शदले आिे, त्यात व्याजस्तुशत 
िा अलंकार आिे की अप्रस्तुतप्रिसंा आिे याबद्दल दुमत िोऊ िकेल िींिी र्गोष्ट खरी पर् व्यंग्याथण व 
वाच्याथण यामंध्ये प्रधान कोर् िे ओळखरे् मित्वाचे आिे व त्यामुळे अलंकार कोर्ता िे ओळखण्यास मदत 
िोते, याला त्यानंी शदलेले उदािरर् समपणक वाटत नािी. कारर् या श्लोकात व्याजस्तुशत माना लकवा 
अप्रस्तुतप्रिसंा माना, तेथे व्यंग्याथण िा वाच्याथाच्या समथणनाथण खची पडतो म्िर्ून तो रु्गर्ीभतूच आिे. तेव्िा 
आनंदवधणनानंी उदािरर् असे द्यावयास पाशिजे िोते की, जेथे अमुक अलंकार माशनल्यामुळे व्यंग्याथण 
वस्तुतुः प्रधान असून तो रु्गर्ीभतू आिे असे उर्गाचच मानाव ेलार्गते लकवा व्यगं्याथण वस्तुतुः रु्गर्ीभतू असून तो 
प्रधान आिे असे मानण्याचा प्रसंर्ग येतो. अिा प्रकारचे उदािरर् म्िर्जे संदभानुसार जे सभासोततीचे लकवा 
अप्रस्तुत प्रिसेंचे उदािरर् िोऊ िकते, असे पद्य. 
 
६) वल्लभदेवाची सुभाशर्षतावशल, श्लोक १४७२. या श्लोकाचे कतृणत्व वल्लभदेवाने प्रशसद्ध बौद्ध तत्तववते्ता 
धमणकीर्मत याजकडे शदले आिे. 
 
७) म्िर्जे िा श्लोक एखाद्या गं्रथाचा भार्ग असता, तर त्याचा वतता कोर् आिे व त्याच्या मनात काय आिे 
िे लक्षात ाेऊन िी व्याजस्तुशत आिे असे एखादेवळेी म्िर्ता आले असते. पर् िा श्लोक अन्योततीसारखा 



असल्यामुळे त्याचा संदभण शदला असण्याची आवशयकता नािी व म्िर्ून या श्लोकात व्याजस्तुशत न माशनता 
अप्रस्तुतप्रिसंा मानावी असे आनंदवधणनाचें म्िर्रे् वस्तुतुः अन्योततीच्या लकवा अप्रस्तूतप्रिसेंच्या बाबतीत 
संदभण शदलेला नसला, तरी तेथे शवशिष्ट संदभण कल्पावा लार्गतोच. 
 
८) वरील वर्णन मिासार्गराच्या लाटाकंडे लावताना पुढीलप्रमारे् अथण ाेता येतो– ‘खोलंवर जारे्’ म्िर्जे 
मिासार्गरात बुडी माररे्. बशुद्धसामर्थयण म्िर्जे शनियाचे बळ आशर् सािसीपर्ा; सारभतू स्वरूप म्िर्जे 
सार्गराच्या तळी दडलेल्या अनेक आियणकारक वस्तु. अलब्धसदृशप्रवतग्राहकम् याचा र्थण ‘ऐरावत, 
उचै्चुःश्रवा, इ. प्राण्यानंा जर्गात तोड नािी’ असा घ्यावा. 
 
९) म्िर्जे ‘पावणतीचे पाय’ इ. व ‘शप्रयकर उंचावर’ इ. श्लोकामंधील व्यंग्याथण िद दानंी लकशचत वाच्य झाला 
असल्यामुळे वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झालेला आिे. िा त्यामंधील सारखेपर्ा. पर् ‘तो देवर्मर्ष’ इ. श्लोकातील 
‘लज्जा’ िा अनुरर्नरूपी व्यगं्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झालेला नािी, म्िर्ून ते उदािरर् रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे 
नािी. 
 
१०) ‘सुभर्ग’ या िद दाचे शववरर् मशल्लनाथाने सखलु सुभगो यमङ्गनािः कामयन्ते । असे केले आिे. 
(मेघदूतम्, १–३०) 
 
११) तुलनाथण पािा, ऋग्वदे मंडल १०, सूतत ९५ मधील १५ व्या ऋचेतील उवणिीचे पुढील वातय– न वै 
सै्रिावन सख्यावन सस्न्त, सालावृकािा ंहृदयान्येंतािः । 
 
१२) तुलनाथण पािा, कुमारसंभवम् ४–५ मधील न ववदीये, कवठनािः खलु वस्रयिः । िे रतीने काढलेले 
उद र्गार. 
 
१३) वरील शतन्िी श्लोकात व्यंग्याथण िा वाच्याथाचे अंर्ग िोत असल्यामुळे ती रु्गर्ीभतूव्यंग्याची उदािररे् 
झाली आिेत असे आनंदवधणन व अशभनवरु्गप्त याचें म्िर्रे् आिे. पर् या दुसऱ्या टीकाकाराचे म्िर्रे् असे 
की, या शतन्िी श्लोकातंील व्यंग्याथण (वाच्याथाचे अंर्ग न िोता) रसाशदकाचें अंर्ग िोतो, म्िर्ून िी 
रु्गर्ीभतूव्यंग्याची उदािररे् आिेत. पर् त्या टीकाकाराचे म्िर्रे् माशनल्यास ती सवण ध्वनीची उदािररे् 
िोतील. रु्गर्ीभतूव्यगं्याची िोर्ार नािीत. कारर् व्यगं्याथण िा वाच्याथाला रु्गर्ीभतू िोत असला तरच ते 
काव्य रु्गर्ीभतूव्यंग्य म्िर्ावयाचे, आशर् व्यंग्याथण िा रसादींना रु्गर्ीभतू िोत असेल तर ते ध्वनीचेच 
उदािरर् म्िर्ावयाचे. 
 
१४) लकवा या वातयाचा दुसरा अथण असा िोईल की, वस्तुरूप लकवा अलंकाररूप व्यंग्याथण रसाशदकाचंा 
व्यंजक िोरे् िेच त्याचे प्राधान्य िोय. तो स्वतुः प्रधान असरे् िे नव्िे. कारर् वस्तुध्वशन व अलंकारध्वशन याचें 
पयणवसान नेिमी रसाशदकातंच िोते. 
 
१५) पािा, शितीय खंड, “उदद्योत – ३ ‘वाच्याथण रसाशद याचं्या प्रतीतींमध्ये क्रम असतोच, पर् तो लक्षात 
येत नािी; म्िर्ून ‘अलक्ष्यक्रम’ िी संज्ञा’”. 
 



१६) पािा, शितीय खंड, “उदद्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी शवभन्ततप्रत्यय, वचन 
इत्याशद अत्यंत लिान लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्यमेव इ. सुंदर उदािरर् व त्याचे 
शववरर्’”. 
 
१७) तुलनाथण पािा, प्रथमखंड “उदद्योत – २ ‘ती दक्षता म्िर्जे १) अलंकार रसादीचे अंर्गच राशिला 
पाशिजे, तो अलंकारच ‘अंर्गी’ म्िर्जे मुख्य िोता कामा नये’” वरील ‘ज्या शवष्र्ूने आपल्या चक्राला’ इ. 
श्लोक व त्यावर पुढे केलेले शववरर्. 
 
१८) राजाची यिस्वीपरे् सेवा कररे् िे अशतिय कठीर् म्िर्ून असंभवनीय आिे शवर्षभक्षर् िे इष्टाच्या उलट 
म्िर्जे अशनष्ट आिे. ‘वर्गैरे’ म्िर्जे शस्रयाचं अशतसंर्ग पशरर्ामी नुकसानकारक आिे. 
 
१९) म्िर्जे ‘राजाचीिी’ आशर् ‘सेवािी’ कशरतात; शवर्षदेखील, भक्षर्देखील कशरतात; शस्रयाबंरोबरिी, 
रममार्िी िोतात, असे तात्पयं. 
 
२०) ‘आशर्’ या अव्ययाचा सबंंध शतन्िी वातयािंी जोडावयाचा आिे. म्िर्जे यातील एक एक र्गोष्टिी दुाणट 
आशर् अनथावि आिे. मर्ग या शतन्िी र्गोष्टी कररे् शकती दुाणट आशर् अनथावि आिे िा भावाथण. 
 
२१) खरोखर मार्से आशर् खरोखर मोठी िुिार आिेत असा अशभप्राय. 
 
२२) म्िर्जे ‘मार्से’ बोलूनचालून दुबळी असूनिी ती इतकी दुाणट काये कशरतात. 
 
२३) िे भेदाचे म्िर्जे वाच्य अथण आशर् व्यंग्य अथण यापंकैी प्रधान कोर्ता आशर् दुय्यम कोर्ता यामंधील 
भेदाचे शववचेन. 
 
२४) मुळातील ‘िुद्ध’ या िद दाच्या अथासाठी पािा, प्रथमखंड, “उदद्योत – २ ‘रसाशद अलंकाराचे दोन 
प्रकार १) िुद्ध’”. 
 
२५) तात्पयण, ‘च’ या अव्ययाचा येथे ‘सुद्धा’ असा अथण करावा. म्िर्जे प्रशसद्ध अलंकाराचं्या बाबतीतसुद्धा 
र्गोंधळ उडेल, मर्ग रु्गर्ीभतूव्यंग्य आशर् ध्वशन याचं्या बाबतीत तर उडेलच, यात काय संिय? 
 
२६) ‘या तनुर्गात्रीचे रूप’ इ. श्लोकात ‘संपशत’ िा िद द वापरल्यामुळे ‘लावण्य िी शवधात्याची सुंदर वस्तु 
आशर् अनेकशवध सुंदर व्यतती शनमार् करण्यास अत्यतं उपयोर्गी व श्रेष्ठ अिी सामग्री आिे,’ असा अथण 
प्रतीत िोतो. 
 
२७) म्िर्जे इतका दीाणकाळ शनर्ममशत करण्याचा अनुभव असल्यामुळे शवधात्याला शववके सुचावयास पाशिजे 
िोता, पर् शिची शनर्ममशत कशरताना त्याने मुळीच शवचार केला नािी. 
 
२७अ) या दोन प्रतीकावंर लोचनामध्ये कािीच शववरर् केले नािी. पर् िेमचन्द्राने काव्यानुिासन, पृ. ३६२ 
येथे केलेले शववरर् रसग्रिर्ाच्या दृष्टीने लक्षर्ीय असल्याने शजज्ञासूनी ते पािाव.े 



२८) तुलनाथं पािा, कुमारसंभवम्, २–५५ मधील ववषवृक्षोऽवप संवध्यग स्वय ंछेत्तमुसापं्रतम् । िे वातय. 
 
२९) म्िर्जे ‘या तनुर्गात्रीचे रुप’ इ. श्लोकामध्ये काढले आिेत, तसे. म्िर्जे पूवणपक्ष्याच्या म्िर्ण्याप्रमारे् िे 
उद र्गार एखाद्या व्रतस्थ मार्साचे लकवा रावर्ासारख्याचे लकवा दुष्यंतासारख्याचे असरे् ितय आिे. 
कारर्, आपर् स्वतुः जरी शतला सवणस्वी अनुरूप आिोत असा बोलर्ाऱ्याला अशभमान असला, तरी आपले 
व्रत या कारर्ामुळे लकवा ती आपल्याला वि िोत नािी म्िर्ून लकवा शतची व आपली जात एक आिे की 
नािी िे मािीत नािी म्िर्ून, ‘शतला शतच्या तोडीचा जोडीदार शमळू िकत नािी’ असे तो म्िर्ू िकेल. ‘शतचा 
जन्म फुकट रे्गला’ िी वाच्य लनदा आशर् ‘िी असामान्य सौंदयणवती आिे खरी’ अिी व्यंग्य स्तुशत येथे असू 
िकेल म्िर्नू येथे व्याजस्तुशत आिे असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. 
 
३०) म्िर्जे ते खरेखुरे सुंदर असले, तर ते त्याला कािी असुंदर आिेत असे वाटत नािी. 
 
३१) येथे पूवणपक्ष्याने या श्लोकात व्याजस्तुशत आिे अिीच भशूमका ाेतलेली आिे आशर् ‘अप्रस्तुतप्रिसंा 
अलंकारामध्येिी अिीच पशरन्स्थती असते’ असे म्िर्ून अप्रस्तुतप्रिसेंकडे केवळ अंरु्गशलशनदेि केला आिे. 
 
३२) म्िर्जे अप्रस्तुत र्गोष्टीच्या िारे जरी प्रस्तुताचे वर्णन कररे् असले, तरी ती अप्रस्तुत र्गोष्ट तेजाच्या 
काळेपर्ाप्रमारे् असंभवनीय असता कामा नये. 
 
३३) कारर् The end justifies the means! 
 
३४) प्रवतग्राह या अव्ययीभाव समासातील प्रवत चा अथण ‘साकल्य’ असा घ्यावयाचा आिे. म्िर्नू प्रवतग्राह = 
सकलािः ग्राहािः. 
 
३५) या श्लोकातील पशिल्या दोन चरर्ाचें शववरर् अशभनवरु्गप्तानंी धमणकीतीचा शसद्धान्त व सार्गर या 
दोिोंनािी मोामपरे् लार्गू पडेल असे केले आिे. पर् शतसऱ्या चरर्ाचे शववरर् त्यानंी सार्गराला लार्ग ूपडेल 
अिाच रीतीने केलेले शदसते. ते धमणकीतीच्या शसद्धान्ताला कसे लार्गू पडेल िे स्पष्टपरे् दाखशवण्याची र्गरज 
त्यानंा वाटली नािी. ते वृत्तीतल्या त्या चरर्ाच्या अनुवादावरून कन्ल्परे् ितय आिे. या पक्षी 
सदृिप्रशतग्रािक याचा अथण आकलन करर्ारा योग्य (म्िर्जे बशुद्धमान) मनुष्य असा आिे. 
 
३६) ‘आपर् स्वतुः’ म्िर्जे कशव स्वतुः लकवा श्लीकातील वाच्याथण. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
अप्रस्तुतप्रशंसाया ं च यिाच्य ं तस्य कदावचविववक्षतत्वं, कदावचदववववक्षतत्वं, 

कदावचविववक्षताववववक्षतत्ववमवत ियी बन्धच्छाया । ति ववववक्षतत्वं यथा– 
 
पराथे यिः पीडामनुभववत भङे्गऽवप मधुरो 
यदीयिः सवेषावमह खलु ववकारोऽप्यवभमतिः । 
न सम्प्राप्तो वृतद्ध यवद स भृशमके्षिपवततिः । 



वकवमक्षोदोषोऽसौ न पुनरगुिाया मरुभुविः । 
 
यथा वा ममैव– 
अमी ये दृ्यन्ते ननु सुभगरूपािः सरतलता 
भवत्येषा ंयस्य क्षिमुपगताना ंववषयताम् । 
वनरालोके लोके कथवमदमहो चकु्षरधुना 
समं जातं सवैनग सममथवान्यरैवयवैिः   
 
अनयोर्तह ियोिः श्लोकयोवरकु्षचकु्षषी ववववक्षतस्वरूपे एव न च प्रस्तुते । 

महागुिस्याववषयपवततत्वादप्राप्तपरभागस्य कस्यवचत्स्वरूपमुपविगवयतंु ियोरवप श्लोकयोस्तात्पयेि 
प्रस्तुतत्वात् । अववववक्षतत्वं यथा– 

 
कस्त्वं भोिः, कथयावम, दैवहतकं मा ंवववद्ध शाखेािकं 
वैरा्यावदव ववक्ष, साधु वववदतं, कस्मावददं, कथ्यते । 
वामेनाव्र विस्तमध्वगजनिः सवात्मना सेवते 
न च्छायावप परोपकारकरिे मागगस्स्थतस्यावप मे   
 
न वह वृक्षववशेषेि सहोस्क्तप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यववववक्षतावभधेयेनैवानेन श्लोकेन 

समृद्धासत्पुरुषसमीपवर्ततनो वनधगनस्य कस्यवचन्मनस्स्वनिः पवरदेववतं तात्पयेि वाक्याथीकृतवमवत प्रतीयते । 
 
ववववक्षतत्वाववववक्षतत्वं यथा— 
उप्पहजाआऍ असोवहिीऍ रतलकुसुमपत्तरवहआए । 
बोरीऍ वइं देंता पामर हो [उत्पथजातायािः अशोभनायािः रतलकुसुमपिरवहतायािः । बदया वृतत ददत्पामर भोिः उपहवसष्ट्यसे  ] 

ओहवसव्जकवहवस   
अि वह वाच्याथो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी । 
तस्मािाच्यव्यङ्ग्ययोिः प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो वनरूपिीये   
 

ध्वन्यालोक 
 
अप्रस्तुतप्रिसेंमध्ये जो वाच्याथण असतो, तो कािी वळेा (संभवनीय असल्यामुळे) शववशक्षत असतो 

(म्िर्जे सोडून द्यावा लार्गत नािी); कािी वळेा तो संभवनीय नसल्यामुळे शववशक्षत नसतो (म्िर्जे त्याचा 
त्यार्ग करावा लार्गतो); तर कािीवळेा तो अंितुः शववशक्षत व अंितुः अशववशक्षत असतो. अिा तऱ्िेने 
अप्रस्तुतप्रिसेंत रचनेचे वैशचत्र्य तीन प्रकारचे असू िकते. त्यापंकैी वाच्याथण (सभंवनीय असल्यामुळे) 
शववशक्षत असतानाचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्– 

 
जो दुसऱ्यासाठी पीडा ¹ (१. दाब, २. दुुःख) अनुभवतो, भरं्ग (१. मोडरे्, २. मानभरं्ग) झाला तरी 

जो र्गोडच (दुसरा अथण-स्नेिपूर्णच) असतो, ज्याचा शवकार– (१. त्यापासून बनशवलेले र्गूळ, साखर इ. 
पदाथण, २. क्रोध इ. मनोशवकार) देखील या जर्गात सवांना खरोखर आवडतो, तो (ऊस) जर अयोग्य के्षत्री 



(१. नापीक जशमनीत, २. अयोग्य पशरन्स्थतीत) पडल्यामुळ फार वाढला (१. मोठा झाला, २. उत्कर्षण 
पावला) नािी, तर तो काय त्या उसाचा दोर्ष? आशर् त्या रु्गर्िीन, रेताड जशमनीचा नािी? 

 
लकवा माझाच पुढील श्लोक पािा– 
 
खरोखर या जर्गामध्ये रमर्ीय असे जे शनरशनराळे पदाथण शदसतात, त्याचं्या अन्स्तत्वाचे साथणक 

क्षर्भर तरी ज्या डोळ्याचंा शवर्षय िोरे् िेच असते, ते डोळे आता, जर्ग प्रकािरशित (म्िर्जे अधंकारमय) 
झाले असताना, इतर अवयवापं्रमारे् शनरुपयोर्गी झालेले आिेत, लकवा त्या डोळ्याचंा त्या अवयवाइंतकािी 
उपयोर्ग उरलेला नािी²! 

 
या दोन श्लोकामंध्ये वाच्य असलेले अनुक्रमे ऊस व डोळे िे शवर्षय संभवनीय, अन एव शववशक्षतच 

आिेत, पर् प्रस्तुत नािीत. थोर रु्गर्ानंी सपंन्न असलेल्या, पर् प्रशतकूल पशरन्स्थतीत सापडल्यामुळे ज्याचा 
उत्कर्षण िोऊ िकला नािी अिा कोर्ा व्यततीचे स्वरूप वर्णन कररे् िेच या दोन्िी श्लोकाचें मुख्य उशद्दष्ट 
असून तेच ‘प्रस्तुत’ आिे. 

 
वाच्याथण (असभंवनीय असल्याने) शववशक्षत नसतानाचे उदािरर् :— 
 
‘बाबा, तू कोर् आिेस?’ ‘सारं्गतो. मी अभार्गी िाखोटक ³ आिे.’ ‘वैतार्गनूसा बोलतो आिेस?’ 

‘बरोबर ओळखलेस.’ (िे वैराग्य) किामुळे रे बाबा?’ ‘िे बा सारं्गतो. येथे डाव्या बाजूला वटवृक्ष आिे. 
वाटसरू लोक त्या वटवृक्षाचा मोा ा आतुरतेने आश्रय कशरतात. पर् मी अर्गदी रस्त्यावर असून देखील 
माझी सावलीिी लोकानंा सुख देण्यास उपयोर्गी पडत नािी!’ 

 
कोर्त्यािी एखाद्या वृक्षाबरोबर प्रशनोत्तरे िोरे् संभवनीय नािी, म्िर्ून या श्लोकाचा वाच्याथण 

सोडूनच द्यावा लार्गतो, पर् या श्लोकातून संपन्न अिा दुजणनापासून जवळ असलेल्या दशरद्री पर् स्वाशभमानी 
स्वभावाच्या कोर्ा मार्साचे र्गाऱ्िारे् प्रामुख्याने सूशचत िोत असल्याचा प्रत्यय येतो. 

 
वाच्याथण (अंितुः संभवनीय असल्यामुळे) अंितुः शववशक्षत व (अंितुः असंभवनीय असल्यामुळे) 

अंितुः अशववशक्षत असतानाचे उदािरर् :— 
 
‘अरे वडे्या, रस्ता सोडून भलतीकडेच उर्गवलेल्या, िोभनू न शदसर्ाऱ्या व फळे, फुले, पाने वर्गैरे 

नसलेल्या ‘बदरी’ला तू कंुपर् ाालतो आिेस िे पािून सर्गळ्या लोकातं तुझे िसे िोईल ⁴!’ 
 
या उदािरर्ात वाच्याथण पूर्णपरे् संभवनीय असा नािी लकवा पूर्णपरे् असंभवनीयिी नािी.⁵ 
 
म्िर्ून वाच्याथं मुख्य की व्यगं्याथण मुख्य िे ओळखण्याचा कसोिीने प्रयत्न करावा. 
 
 
 
 



लोचनम् 
 
ननु यथास्स्थतस्याथगस्यासङ्गतौ, भवत्वप्रस्तुतप्रशंसा, इह तु सङ्गवतरस्त्येवेत्याशङ्गक्य सङ्गताववप 

भवत्येवैषेवत दशगवयतुमुपक्रमते अप्रस्तुतेवत । नस्न्ववत । यवैरदं जगद भूवषतवमत्यथगिः । यस्य चकु्षषो ववषयता ं
क्षिं गतानामेषा ंसरतलता भववत तवददं चकु्षवरवत । सम्बन्धिः । आलोको वववेकोऽवप । न समवमवत । हस्तो 
वह परस्पशादानादावप्युपयोगी । अवयवैवरवत । अवततुच्छप्रायवैरत्यथगिः । अप्राप्तिः पर उत्कृष्टो 
भागोऽथगलाभात्मकिः स्वरूपप्रथनलक्षिो वा येन तस्य । कथयामीत्यावद प्रत्युस्क्तिः । अनेन पदेनेदमाह–
अकथनीयमेतत् श्रूयमािं वह वनवेदाय भववत, तथावप तु यवद वनबगन्धस्तत्कथयावम । वैरा्यावदवत । काक्वा 
दैवहतकवमत्यावदना च सूवचतं ते वैरा्यवमवत यावत् । साधु वववदतवमत्युत्तरम् । कस्मावदवत वैरा्ये 
हेतुप्र्निः । इदं कथ्यत इत्यावद सवनवेंदस्मरिोपक्रमं कथं कथमवप वनरूपिीयतयोत्तरम् । वामेनेवत । 
अनुवचतेन कुलावदनोपलवक्षत इत्यथगिः । वि इवत । छायामािकरिादेव रतलदानावदशून्यादुदु्धरकन्धर 
इत्यथगिः । छायापीवत । शाखोिको वह स्मशानास््नज्वालालीढलतापल्लवावदस्तरुववशेषिः । 

 
अिावववक्षाया ं हेतुमाह– न हीवत । समृद्धो योऽसत्पुरुषिः । ‘समृद्धसत्पुरुष’ इवत पाठे समृदे्धन 

ॠवद्धमािेि सत्पुरुषो न तु गुिावदनेवत व्याख्येयम् । नात्यन्तवमवत । वाच्यभाववनयमोऽस्स्त नास्तीवत न 
शक्य ं वक्तंु, व्यङ्ग्यस्यावप भावावदवत तात्पयगम् । तथा वह उत्पथजाताया इवत न तथाकुलोद भूतायािः । 
अशोभनाया इवत लावण्यरवहतायािः । रतलकुसुमपिरवहताया इवत । एवम्भूतावप कावचत्पुवििी वा 
म्रािावदपक्षपवरपूिगतया सम्बस्न्धवगगपोवषका वा पवररक्ष्यते । बदया वृतत्त ददत्पामर भोिः [िेमचंद्राच्या 

काव्यानुिासनात भोुः भोुः असा पाठ आिे.], हवसष्ट्यसे सवगलोकैवरवत भाविः । एवमप्रस्तुतप्रशंसा ं प्रसङ्गतो वनरूप्य 
प्रकृतमेव यवन्नरूपिीय ं तदुपसंहरवत– तस्मावदवत । अप्रस्तुतप्रशंसायामवप लावण्येत्यि श्लोके 
यस्माद्व्यामोहो लोकस्य दृष्टस्ततो हेतोवरत्यथगिः   ४०   

 
लोचन 

 
‘पर् काय िो, ज्या शठकार्ी वाच्याथण िा आिे त्या स्वरूपात असंभवनीय असेल, तेथे 

अप्रस्तुतप्रिसंा असू द्या, पर् ‘या तनुर्गात्रीचे रूप’ इ. श्लोकाचा वाच्याथण आिे त्या स्वरूपातिी संभवनीय 
आिेच की⁶!’ अिी िकंा कल्पून वाच्याथण सुसंर्गत असेल तेव्िासुद्धा अप्रस्तुतप्रिसंा असू िकते िे 
दाखशवण्यास ‘अप्रस्तुतप्रिसेंमध्ये’ इ. िद दानंी वृशत्तकार प्रारंभ कशरतात. 

 
‘या जर्गामध्ये रमर्ीय’– ज्यामुंळे िे जर्ग िोशभवतं िोते, असा (‘रमर्ीय’ या िद दाचा) अथण. ज्या 

दृष्टीचे िे पदाथण क्षर्भर शवर्षय झाले असताना त्या पदाथाच्या अन्स्तत्वाचे साथणक िोते ती िी दृष्टी, असा 
अथण. ‘प्रकाि’ याचा दुसरा (व्यंग्य) अथण ‘शववके’ असािी घ्यावा. ‘इतकािी उपयोर्ग...... नािी’– कारर् 
िात िा दुसऱ्या वस्तंूना स्पिण कररे्, त्या उचलून ाेरे् इ. कायांनािी उपयोर्गी पडतो.⁷ ‘अवयवापं्रमारे्–’ 
जवळजवळ अर्गदी कुचकामी असलेल्या अवयवापं्रमारे्, अवयव,⁸ असा अथण. ‘पर’⁹ म्िर्जे उत्कृष्ट आशर् 
‘भार्ग’ म्िर्जे वैभव प्राप्त िोरे् लकवा स्वतुःची कीती पसररे् या स्वरूपाचे भाग्य ज्याला शमळाले नािी, 
त्याचा. ‘सारं्गतो’.… इ,– िे (‘तू कोर् आिेस?’ या प्रशनाला वृक्षाने शदलेले) उत्तर आिे. (‘सारं्गतो’) या 
िद दाने असे सुचशवले जात आिे की, िे सारं्गण्यासारखे नािी, कारर् ते कानी पडले की उिेर्ग वाटेल. तरी 
पर् आग्रिच असला, तर सारं्गतो. ‘वैतार्गून–’ (तू) स्वरामध्ये शवशिष्ट बदल करून म्िटल्यामुळे आशर् 
(तुझ्या) ‘अभार्गी’ वर्गैरे¹⁰ िद दामुंळे तुझे वैराग्य सूशचत िोत आिे, असा भावाथण. ‘बरोबर ओळखलेस–’ िे 



(वृक्षाने शदलेले) उत्तर आिे. ‘किामुळे’ िा वैराग्याचे कारर् शवचारर्ारा प्रशन आिे. ‘िे बा सारं्गतो… वर्गैरे–
’  उिेर्गपूवणक आठवर् करण्यास सुरुवात करून कािीिी करून साशंर्गतलेच पाशिजे या भावनेने वृक्षाने 
शदलेले िे उत्तर आिे. ‘डाव्या बाजूला–’ (‘वाम’ या िद दाचा) िीन कुळात जन्मलेला वर्गैरे, असा (व्यंग्य) 
अथण. ‘वटवृक्ष–’ फळे देरे् वर्गैरे¹¹ उपयोर्ग नसलेला¹² व केवळ सावली देऊ िकण्यामुळे र्गवाने मान ताठ 
केलेला, असा अथण. ‘सावलीिी–’ कारर् ‘िाखोटक’ म्िर्जे शमिानात पेटर्ाऱ्या शचताचं्या ज्वाळानंी 
ज्याचे पल्लव व ज्याच्या बारीकबारीक िाखा िोरपळून रे्गलेल्या असतात असे एक झाड. 

 
या श्लोकातील वाच्याथण अशववशक्षत (म्िर्जे असंभवनीय) असण्याचे कारर् वृशत्तकार ‘कोर्त्यािी 

वृक्षाबरोबर......संभवनीय नािी’ या वातयाने सारं्गतात. ‘समृद्ध’ म्िर्जे संपन्न असा दुजणन. 
(समदृ्धासत्पुरुर्षुः या ऐवजी) समृद्धसत्पुरुर्ष िा पाठ ाेतल्यास त्या िद दाचा अथण ‘केवळ वैभवामुळे¹³ सत्पुरुर्ष 
असलेला, पर् अंर्गचे रु्गर् वर्गैरेंमुळे सत्पुरुर्ष नसलेला’ असा अथण करावा. 

 
‘पूर्णपरे्’– (‘रस्ता सोडून’ इ. पद्यातील) वाच्याथण पूर्णपरे् संभवनीय आिे¹⁴ लकवा पूर्णपर्ें 

संभवनीय नािी असे शनशितपरे् म्िर्रे् ितय नािी, कारर् त्या वाच्याथातून (संभवनीय) व्यंग्याथाचािी 
बोध िोतो.¹⁵ तो व्यंग्याथण असा की :– ‘रस्ता सोडून भलतीकडेच उर्गवलेल्या या िद दाने तिा म्िर्जे– 
चारं्गल्या कुळात जन्म न लाभलेल्या (असा अथण सूशचत िोतो). ‘िोभनू न शदसर्ाऱ्या’ ह्याचा व्यंग्याथण 
‘लावण्य’– रशित असलेल्या.’ फळे, फुले, पाने वर्गैरे नसलेल्या (याचा सूशचताथण अपत्य लकवा आप्तवर्गण 
नसलेल्या). अिी म्िर्जे चारं्गल्या कुळातली लकवा लावण्यवती नसूनिी एखादी स्त्री पुत्रवती असल्यामुळे 
लकवा शतला भाऊ वर्गैरे कुटंुबीय शवपलु असल्यामुळे लकवा ती इतर आप्ताचंी पोलिदी¹⁶ असल्यामुळे शतची 
काळजी ाेतली जाते. ‘बदरीला कंुपर् ाालर्ाऱ्या िे वडे्या! तुझे िसे िोईल’– सर्गळ्या लोकामंध्ये, िा 
भावाथण. याप्रमारे् प्रसंर्गाने उपन्स्थत झालेल्या ‘अप्रस्तुतप्रिसें’चे सशवस्तर शववरर् केल्यावर आता चालू 
शवर्षयाचा¹⁷ उपसंिार करावयाचा, तो वृशत्तकार ‘म्िर्ून वाच्याथण’ इ. िद दानंी कशरतात. ‘म्िर्ून’ म्िर्जे ‘या 
तनुर्गात्रीचे रूप’ इ. श्लोकातील अप्रस्तुतप्रिसेंच्या बाबतीतसुद्धा ज्या अथी र्गोंधळ उडताना शदसतो त्या 
अथी, असा आिय. 

 
िीपा 

 
१) िा श्लोक प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘लक्षर्’ नािी’” वर आलाच आिे. 
 
२) डोळ्याखेंरीज इतर अवयव केव्िाच पािू िकत नािीत. अधंार असला म्िर्जे डोळ्यानंािी (इतर 
अवयवापं्रमारे्च) कािी शदसेनासे िोते, म्िर्ूनच ते डोळे पािण्याच्या बाबतीत इतर अवयवासंारखेच 
म्िर्ावयाचे. शिवाय अंधार असला तरी, इतर अवयवानंा िद द, स्पिण, रस लकवा र्गंध याचें ज्ञान िोऊ िकते; 
पर् (अंधारात) डोळ्यानंा मात्र किाचेच ज्ञान िोऊ िकत नसल्याने अवयवािूंनिी अशधक शनरुपयोर्गी 
ठरतात. िे सवण उद र्गार रात्रीच्या अंधाराला अनुलक्षून असतील लकवा एखाद्या आधंळ्या व्यततीनेिी काढले 
असरे् ितय आिे. 
 
३) िाखोटक िे अर्गदी थोडी पाने असल्यामुळे अल्प छाया असलेले एक झाड असाव.े पािा, शितीय खंड, 
“उद द्योत – ३ ‘अप्रस्तुत-प्रिसेंचे तीन प्रकार’” वर अशभनवरु्गप्तानंी केलेले शववरर्. 
 



४) ‘बदरी’ याचा अथण ‘बोरीचे झाड’ असा आिे. पर् बोरीला फळे, फुले, पाने असतात. लोक त्याला कंुपर् 
ाालतानािी फारसे आढळत नािीत. तेव्िा या शठकार्ी बदरी या िद दाने नेमके कोर्ते झाड अशभपे्रत असाव े
िे शचन्त्य आिे. या श्लोकातील वाच्याथण जरी बदरीला उदे्दिून असला, तरी सूशचताथण एका स्त्रीला उदे्दिून 
आिे. ती स्त्री िीन कुळात जन्मलेली, कुरूप आशर् संतती लकवा भाऊ बिीर् इ. नातेवाईक नसलेली अिी 
आिे. तरीिी शतचे पोर्षर् करर्ाऱ्या एका मार्साला उदे्दिनू कोर्ी दुसरी स्त्री िी र्गाथा म्िर्त आिे. 
 
५) या शठकार्ी वाच्याथण म्िर्जे बदरीवृत्तातं िा अंितुः संभवनीय व अंितुः असंभवनीय कसा िे 
आनंदवधणनानंी स्पष्ट केले नािी व अशभनवरु्गप्तानंीिी ते फारसे समाधानकारकपरे् स्पष्ट केलेले नािी. 
यापेक्षा मम्मटाने काव्यप्रकािात शदलेले उदािरर् (पािा, झळकीकर आवृशत्त, पृ. ६२७) अशधक चारं्गले 
आिे. तरीिी याचे समथणन करावयाचे झाल्यास ते असे कशरता येईल :– अिा प्रकारच्या बदरीच्या झाडाला 
कंुपर् ाालताना सामान्यपरे् कोर्ीिी आढळत नािी, या दृष्टीने वाच्याथण असंभवनीय म्िर्ावयाचा. तरीपर् 
एखादा शवशक्षप्त मनुष्य असे करू लार्गला, तर ते ितय आिे, या दृष्टीने वाच्याथं ‘असंभवनीय’ नािी. 
 
६) या तनुर्गात्रीचे रूप इ. उद र्गार एखाद्या पे्रशमकाने लकवा शवरतत मार्साने काढरे् ितय आिे, म्िर्जे तो 
अथण संभवनीय आिे असे पूवणपक्ष्याचे म्िर्रे्. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘र्गरू्ीभतू-व्यंर्ग प्रकारातून 
िवेटी प्राधान्याने रसाशदकाचंीच प्रशतशत िोत असेल, तर ते ध्वशनकाव्यच िोते’” वर अशभनवरु्गप्तानंी 
माडंलेले पूवणपक्ष्याचें मत. अशभनवरु्गप्ताचें उत्तर असे की, अप्रस्तुतप्रिसंा अलंकारात वाच्याथण असंभवनीयच 
असावा लार्गतो असे नािी, तर तो संभवनीय असला तरी तेथे अप्रस्तुतप्रिसंा असू िकते. म्िर्ून ‘या 
तनुर्गात्रीचे रूप’ इ. श्लोकातिी अप्रस्तुतप्रिसंा असावयास कािीिी िरकत नािी. 
 
७) पर् डोळे मात्र आंधळे झाले की, ते इतर पदाथांना स्पिण कररे् लकवा त्यानंा उचलून ाेरे् यासंारख्या 
कामी उपयोर्गी पडत नािीत. 
 
८) डोळेच नसल्यास इतर अवयव असून नसल्यासारखे, असा अथण. 
 
९) पर भार्ग (म्िर्जे रु्गर्ोत्कर्षण) िा िद द पूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन 
उपप्रकार- (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार’” व शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वशन आशर् 
रु्गर्ीभतूव्यंर्ग िे दोन प्रकार वरे्गळे असून ते रशसकानंी ओळखायचा सराव करावा ’”वर येऊन रे्गला आिे. 
 
१०) ‘वर्गैरे’ िद दाने ‘मी िाखोटक आिे’ या अथाचा बोध िोतो. 
 
११) वर्गैरे या िद दाने ‘फुले देरे्’ यासारखा कािीतरी अथण घ्यावा. 
 
१२) वस्तुतुः वडाला फळे असतात, पर् ती मार्सानंी खाण्याच्या उपयोर्गाची नसतात या दृष्टीने 
अशभनवरु्गप्तानंी त्याला फलदानिनू्य असे म्िटले असाव.े 
 
१३) येथे ‘समृद्ध’ याचा अथण अशभनवरु्गप्तानंी ‘समृशद्ध’ असा ाेतला आिे. 
 



१४) कािी आवृशत्त, पृ. ४९४ वर ‘लोचना’त नान्स्त नास्तीशत असा पाठ आिे. पर् त्याचा नीट अथण लार्गत 
नसल्याने आम्िी अन्स्त नास्तीशत असा पाठ समजून अनुवाद केला आिे. 
 
१५) या पद्यातील वाच्याथं कसा संभवनीय आिे लकवा कसा संभवनीय नािी याचे कारर् देऊन स्पष्टीकरर् 
आनंदवधणनानंी केलेले नािी. अशभनवरु्गप्तानंी मात्र कारर् शदले आिे, पर् ते ‘कारर्’ या दृष्टीने शततके 
समपंक वाटत नािी. कारर् कोर्त्यािी अप्रस्तुतप्रिसेंमध्ये व्यंग्य अथण िा संभवनीयच असतो. आशर् येथेिी 
व्यंग्याथण संभवनीयच आिे. पर् म्िर्ून वाच्याथण अंितुः संभवनीय आिे लकवा अंितुः असंभवनीय आिे याचे 
समथणन िोऊ िकत नािी. त्यापेक्षा तो अंितुः संभवनीय कसा आिे लकवा अंितुः असभंवनीय कसा आिे िे 
दाखशवरे् इष्ट झाले असते. 
 
१६) कािी आवृशत्त (पृ. ४९४ वर) पोशर्षता असा पाठ आिे, पर् िेमचदं्राच्या काव्यानुिासनात पोशर्षका असा 
पाठ आिे व तो अशधक चारं्गला असल्यामुळे आम्िी ाेतला आिे. 
 
१७) चालू शवर्षय म्िर्जे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘र्गूर्ीभतू-व्यंर्ग प्रकारातून िवेटी प्राधान्याने 
रसाशदकाचंीच प्रशतशत िोत असेल, तर ते ध्वशनकाव्यच िोते’” वरील ‘वाच्याथण व व्यंग्याथं याचं्या 
प्राधान्याप्राधान्याच्या शववकेाच्या बाबतीत कसून प्रयत्न करावा,’ या आियाच्या वातयाने सुरू िोऊन 
“उद द्योत – ३ ‘अप्रस्तुत-प्रिसेंचे तीन प्रकार’” अखेर चालू असलेला शवर्षय. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
प्रधानगुिभावाम्या ंव्यङ्ग्यस्यवैं व्यवस्स्थते । 
काव्ये उभे, ततोऽन्यद्यत्तवििमवभधीयते   ४१   
वचिं शब्दाथगभेदन विववधं च व्यवस्स्थतम् । 
तव्र वकवञ्चच्छब्दवचिं वाच्यवच मतिः परम्   ४२   
 
व्यङ्ग्यस्याथगस्य प्राधान्ये ध्ववनसंवज्ञतकाव्यप्रकारिः, गुिभावे तु गुिीभूतव्यङ्ग्यता । 

ततोऽन्यिसभावावदतात्पयगरवहतं व्यङ्ग्याथगववशेषप्रकाशनशस्क्तशून्य ं च काव्य ं
केवलवाच्यवाचकवैवच्यमािाश्रयेिोपवनबद्धमालेख्यप्रख्य ं यदाभासते तवििम् । न तन्मुख्य ं काव्यम् । 
काव्यानुकारो ह्यसौ । ति वकवञ्चच्छब्दवचिं यथा दुष्ट्करयमकावद । वाच्यवचिं ततिः शब्दवचिादन्यद 
व्यङ्ग्याथगसंस्पशगरवहतं प्राधान्येन वाक्याथगतया स्स्थतं रसावदतात्पयगरवहतमुत्पे्रक्षावद । 

 
अथ वकवमदं वचिं नाम? यि न प्रतीयमानाथगसंस्पशगिः । प्रतीयमानो ह्यथगवस्त्रभेदिः प्राक्प्रदर्तशतिः । ति 

यि वस्त्वलङ्कारान्तरं वा व्यङ्ग्य ंनास्स्त स नाम वचिस्य कल्प्यता ंववषयिः । यि तु रसादीनामववषयत्वं स 
काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्तशता काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सवगमेव जगद्गतमव्य ं
कस्यवचिसस्य भावस्य वाङ्गत्वं प्रवतपद्यते, अन्ततो ववभावत्वेन । वचत्तवृवत्तववशेषा वह रसादयिः । न च 
तदस्स्त वस्तु वकवञ्चद्यन्न वचत्तवृवत्तववशेपमुपजनयवत । तदनुत्पादने वा कववववषयतैव तस्य न स्यात् । 
कववववषयश्च वचितया कवश्चवन्नरूप्यते । 

 



अिोच्यते–सत्य ं न तादृक्काव्यप्रकारोऽस्स्त यि रसादीनामप्रतीवतिः । तक तु यदा 
रसभावावदवववक्षाशून्यिः कवविः शब्दालङ्कारमथालङ्कारं वोपवनबध्नावत तदा तविवक्षापेक्षया 
रसावदशून्यताथगस्य पवरकल्प्यते । वववक्षोपारूढ एव वह काव्ये शब्दानामथगिः । वाच्यसामथ्यगवशेन च 
कवववववक्षाववरहेऽवप तथाववधे ववषये रसावदप्रतीवतभगवन्ती पवरदुबगला भवतीत्यनेनावप प्रकारेि नीरसत्वं 
पर्तकल्प्य वचिववषयो व्यवस्थाप्यते । तवददमुक्तम्— 

 
‘रसभावावदववषयवववक्षाववरहे सवत । 
अलङ्कारवनबन्धो यिः स वचिववषयो मतिः   
रसावदषु वववक्षा तु स्यात्तात्पयगवती यदा । 
तदा नास्त्येव तत्काव्य ंध्वनेयगि न गोचरिः  ’ 
 

ध्वन्यालोक 
 
याप्रमारे् व्यंग्याथण मुख्य की र्गौर् यावर ‘ध्वशन’ व ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ िी दोन प्रकारची काव्ये 

आधारलेली आिेत. यािून शनराळे जे असेल, त्याला ‘शचत्र’¹ म्िटले जाते ॥ ४१ ॥ 
 
िद दशचत्र व अथणशचत्र या प्रकारामुंळे ‘शचत्र’ िे दोन प्रकाराचें आिे. त्यापैकी कािी उदािररे् 

िद दशचत्राची व त्यािून शनराळी असलेली वाच्यशचत्राची िोत ॥ ४२ ॥ 
 
व्यंग्य अथण प्रधान असला, तर तो काव्याचा ‘ध्वशन’ नावाचा प्रकार िोय. पर् व्यंग्याथण दुय्यम 

असला, तर ते काव्य ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ म्िर्ावयाचे. या दोिोंिून शनराळे, म्िर्जे ज्यात रस, भाव वर्गैरेपैकी 
कािीिी मुख्यत्वाने अशभपे्रत नािी, लकवा ज्यात शविरे्ष प्रकारचा व्यंग्याथण प्रकट करण्याचे सामर्थयण नािी असे 
जे काव्य केवळ वाच्याथण व वाचक िद द याचं्यातीलच चमत्कृतीचे सािाय्य ाेऊन रचलेले, एखाद्या ‘शचत्रा’ 
सारखे भासते, ते ‘शचत्र’ िोय. ते खरेखुरे काव्य नव्िे. ती काव्याच्या केवळ बशिरंर्गाची नक्कल िोय. या 
‘शचत्रा’ पैकी कािी उदािररे् िद दशचत्राची म्िर्जे िद दचमत्कृतीची असतात; जसे ‘दुष्कर’² म्िर्जे 
जुळवावयास कठीर् अिी यमके वर्गैरे. वाच्यशचत्र िे या ‘िद दशचत्रा’िून वरे्गळे, व्यंग्याथाचा स्पिण नसलेले, व 
जे प्राधान्याने कवीला मुख्य म्िर्ून अशभपे्रत असते, ज्यातून रस, भाव वर्गैरेपैकी किाचीिी प्रतीशत िोत नािी 
असे असते, ते, जसे ‘उत्पे्रक्षा’ वर्गैरे. 

 
(पूवणपक्ष–) पर् काय िो, िे ‘शचत्र’ म्िर्जे काय प्रकार आिे? 
 
(उत्तरपक्ष–) याचे उत्तर असे की, शचत्र म्िर्जे व्यंग्याथाचा स्पिण नसलेली रचना. 
 
(पूवणपक्ष–) व्यंग्याथण िा वस्तु, अलंकार व रसाशद असा तीन प्रकारचा असतो, िे तुम्िी मारे्ग 

साशंर्गतले; तर मर्ग ज्या उदािरर्ात वस्तु लकवा एखादा अलंकार व्यंग्य नसेल, त्याला तुम्िी वाटल्यास 
‘शचत्रा’चा शवर्षय समजा पर् ज्या शठकार्ी रस वर्गैरेंचा स्पिण नसेल असा काव्याचा प्रकार असरे् ितयच 
नािी. कारर् काव्य िे जर्गातील कोर्त्यािी पदाथािी संबद्ध नसलेले असे असू िकत नािी. आशर् 
जर्गातील कोर्तािी पदाथण िा कोर्त्या तरी रसाचा लकवा भावाचा शनदान शवभाव तरी िोऊन त्या िारे त्याचे 
अंर्ग िोर्ारच. कारर् ‘रसाशद’ म्िर्जे अन्तुःकरर्ाच्या शवशिष्ट प्रकारच्या अवस्था. आशर् अिी तर कोर्तीिीं 



वस्तु नािी की, जी अन्तुःकरर्ाची कोर्ती ना कोर्ती तरी अवस्था जार्गृत करीत नािी. आशर् ती तिी 
जार्गतृ करर्ारी नसेल, तर ती कवीच्या काव्याचा शवर्षयच िोर्ार नािी³ आशर् तुम्िी तर ‘शचत्र’ म्िर्जे 
कवीचीच कोर्ती तरी कृशत असे समजता! 

 
या बाबतीत आमचे म्िर्रे् असे– िे खरे आिे की, ज्या शठकार्ी रस वर्गैरे प्रत्ययाला येत नािीत 

असा काव्यप्रकार असू िकत नािी. पर् ज्यावळेी रस, भाव वर्गैरेंची प्रतीशत ाडवण्याची इच्छा न बाळर्गता 
कशव एखादा िद दालंकार लकवा अथालंकार रचतो, त्यावळेी ते काव्य रचण्यामार्गील रसभावादींची प्रतीशत 
न ाडवण्याचा⁴ त्याचा अशभप्राय लक्षात ाेऊन काव्याचा शवर्षय िा रस वर्गैरेंनी शवरशित आिे असे आम्िी 
मानतो. काव्यातील िद दाचंा अथं िा कवीच्या काव्यरचनेमार्गील इच्छेवरच अवलंबनू असतो. आशर् कवीला 
रसादींचा प्रत्यय आर्ून देण्याची इच्छा नसतानािी अिा एखाद्या काव्यातून वाच्याथाच्या व्यंजकत्वरूपी 
सामर्थयामुळे (सहृदयाला) रसादींचा प्रत्यय आलाच, तर तो अर्गदी क्षीर्परे् येतो. (त्यात कािी ‘जीव’ 
नसतो), या दृष्टीनेिी ते काव्य नीरस िोय अिी कल्पना करून तो ‘शचत्रा’चा प्रान्त िोय असे आम्िी ठरवनू 
देत आिोत. म्िर्नूच मी असे म्िर्तो की– 

 
रस, भाव वर्गैरेंची प्रतीशत ाडशवण्याची इच्छा नसताना अलंकाराचंी रचना केल्यास ते ‘शचत्रा’चे 

उदािरर् समजले जाते. पर् कवीचा मुख्य उदे्दि जेव्िा रसादींचा प्रत्यय ाडवण्याचा असेल, तेव्िा असे 
काव्यच असर्ार नािी की जे ध्वनीच्या के्षत्रात येर्ार नािी.⁵ 

 
लोचनम् 

 
एवं व्यङ्ग्यस्वरूपं वनरूप्य सवगथा यत्तच्छून्य ं ति का वातेवत वनरूपवयतुमाह– प्रधानेत्यावदना 

कावरकाियेन । शब्दवचिवमवत । यमकचक्रबन्धावद वचितया प्रवसद्धमेव । तत्तलु्यमेवाथगवचिं मन्तव्यवमवत 
भाविः । आलेख्यप्रख्यवमवत । रसावदजीवरवहतं मुख्यप्रवतकृवतरूपं चेत्यथगिः । 

 
अथ वकवमदवमवत । आके्षपे वक्ष्यमाि आशयिः । अव्रोत्तरम्– यि नेवत । आके्षप्ता स्वावभप्राय ं

दशगयवत–प्रतीयमान इवत । अवस्तुसंस्पतशतेवत । कचितपावदववन्नरथगकत्वं दशदावडमावदवदसंबद्धाथगत्वं 
वेत्यथगिः । 

 
ननु मा भूत्कववववषय इत्याशङ्गक्याह कववववषयश्वेवत । काव्यरूपतया यद्यवप न वनर्तदष्टस्तथावप 

कववगोचरीकृत एवासौ वक्तव्यिः । अन्यस्य वासुवकवृत्तान्ततुल्यस्येहावभधानायोगात् । कवेशे्चद गोचरो 
नूनममुना प्रीवतजगनवयतव्या सा चाव्य ंववभावानुभावव्यवभचावरपयवैसावयनीवत भाविः । तक स्त्ववत । 

 
वववक्षा तत्परत्वेन नावङ्गत्वेन कथंचन । 
 
इत्यावदयोऽलंकारवनवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्तं यदा नानुसरतीत्यथगिः । रसावदशून्यतेवत । नैव 

ति रसप्रतीवतरस्स्त यथा पाकानवभज्ञसूदववरवचते मासंपाकववशेषे । ननु वस्तुसौन्दयादव्य ं भववत 
कदावचत्तथास्वादोऽकुशलकृतायामवप वशखवरण्यावमवेत्याशङ्गक्याह–वाच्येत्यावद । अनेनापीवत । पूवग 
सवगथा तच्छून्यत्वमुक्तमधुना तु दौबगल्यवमत्यवपशब्दस्याथगिः । अज्ञकृताया ंच वशखवरण्यामहो वशखवरिीवत न 



तज्ज्ञानािमत्कारिः अवप तु दवधगुडमवरचं चैतदसम्जकसयोवजतवमवत वक्तारो भवस्न्त । उक्तवमवत । 
मयवैेत्यथगिः । 

 
(अलङ्कारवनबन्ध इवत ।) अलङ्कारािा ंशब्दाथगगताना ंवनबन्ध इत्यथगिः । 
 

लोचन 
 
याप्रमारे् व्यंग्याथाचे स्वरूप स्पष्ट करून झाल्यावर जी रचना सवणस्वी व्यंग्याथणशवरशित असेल, 

शतला काय नाव द्याव े िे ‘याप्रमारे् व्यंग्याथण…’ इ. दोन काशरकामंध्ये साशंर्गतले जात आिे. ‘िद दशचत्र–’ 
यमक, चक्रबन्ध⁶ वर्गैरे रचना ‘शचत्र’ म्िर्ून प्रशसद्धच आिेत. ‘अथणशचत्र’ िे त्यासारखेच⁷ समजाव,े िा 
भावाथण. ‘एखाद्या शचत्रासारखे’ म्िर्जे ज्यात रस, भाव वर्गैरे स्वरूपाचा ‘जीव’ नािी असे, मूळ वस्तूच्या 
प्रशतकृतीच्या स्वरूपाचे असलेले⁸ असा अथण. 

 
‘पर् काय िो, िे शचत्र म्िर्जे काय’ इ.–या पूवणपक्ष्याने शवचारलेल्या प्रशनामार्गील आिय यानंतर 

(लवकरच, ‘व्यंग्याथण िा वस्तु’ इ. वातयाने) साशंर्गतला जार्ार आिे. या आके्षपाला वृशत्तकारानंी शदलेले 
उत्तर ‘शचत्र म्िर्जे व्यंग्याथाचा स्पिण नसलेली रचना’ िे वातय. (मर्ग) आके्षप ाेर्ारा मनुष्य स्वतुःचा 
अशभप्राय ‘व्यंग्याथण िा वस्तु, अलंकार’ इ. िद दानंी सारं्गतो. ‘कारर् काव्य िे’ म्िर्जे कोर्तेिी काव्य 
‘कचटतप’ वर्गैरे वर्ांप्रमारे् शनरथणक असरे्⁹ लकवा ‘दिा डालळब’े वर्गैरे वातयापं्रमारे् परस्परािंी संबद्ध 
नसलेल्या अथांनी युतत असर्, असा भावाथण. 

 
‘पर् काय िो, (तो शचत्रप्रकार) कवीच्या काव्याचा शवर्षय नािी झाला, तर काय शबाडले?’ असे 

ध्वशनवादी म्िरे्ल, तर पूवणपक्षी त्याला ‘आशर् तुम्िी तर शचत्र म्िर्जे’ इ. िद दानंी उत्तर देतो.¹⁰ तो 
काव्यस्वरूपाचा आिे असा जरी तुम्िी त्याचा उल्लखे केला नसला, तरी तो कोर्त्या तरी कवीच्या 
शलखार्ाचा शवर्षय िोतो असेच म्िर्ावयास पाशिजे! कारर् (शनराळ्या म्िर्जे कवीने न वर्मर्लेल्या, अत एव 
रसभावाशदिून्य अिा शवर्षयाचा) उल्लखे या गं्रथात कररे् िे वासुकीच्या¹¹ जीवनातील एखादी ाटना वर्णन 
करण्याप्रमारे् अयोग्य आिे. आशर् तो प्रकार जर कवीच्या काव्याचा शवर्षय िोत असला, तर अिा 
शलखार्ाने वाचकानंा आनंदप्रान्प्त िोत असली पाशिजे आशर् ती आनंदप्रान्प्त शवभाव, अनुभाव, 
व्यशभचाशरभाव याचं्या वर्णनामुळेच¹² िोर्ार असा भावाथण. ‘पर्’– 

 
(रूपकाशद अलंकार िे रसादींना उपकारक िोण्यासाठी ते) रसादींना प्राधान्य देऊन योजावते. 

कोर्त्यािी प्रकारे अलंकारच अंर्गी िोतील अिी इच्छा ठेव ूनये.… 
 
वर्गैरे¹³ काशरकामंध्ये काव्यात अलंकाराचंा समाविे कशरताना जी खबरदारी घ्यावी म्िर्नू 

साशंर्गतली, ती खबरदारी जेव्िा एखादा कशव ाेत नािी तेव्िा, असा अथण. रसभाव वर्गैरेंनी शवरशित’ –त्या 
शलखार्ापासून रसाची प्रतीशत िोतच नािी. ज्याप्रमारे् उत्तम स्वयंपाक कसा करावा याचे ममण न जार्र्ाऱ्या 
एखाद्या अडार्ी स्वयंपातयाने मासं शिजवनू एखादा खाद्य पदाथण तयार केला, तर त्या पदाथापासून 
खार्ाऱ्याला चवदारपर्ाचा अनुभव येत नािी, त्याप्रमारे्. ‘पर् काय िो, केवळ वण्यण शवर्षयाच्या सौंदयांमुळे 
एखाद्या वळेी रसास्वाद अवशय शमळू िकतो. जसे कौिल्य अंर्गी नसलेल्या स्वयंपातयाने बनशवलेले 
श्रीखंडिी (त्यातील मूळ ाटक पदाथाच्या सुंदर चवीमुळे) चशवष्ट लार्गते, तसे.’ अिी िकंा कल्पून 



वृशत्तकार शतला ‘आशर् कवीला रसादींचा प्रत्यय’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. ‘या दृष्टीनेिी’ –यातील ‘िी’ या 
(िद दयोर्गी) अव्ययाचा अथण असा की, पूवी सवणस्वी रसभावशवरशित असल्यामुळे ‘शचत्र’ िी सजं्ञा शदली जाते 
असे म्िटले, तर आता (रसभावाशदकाचंा) क्षीर्परे् प्रत्यय येत असल्यामुळेिीं ‘शचत्र’ िे नाव शमळते असे 
म्िटले. आशर् जार्कार नसलेल्या मार्साने केलेल्या श्रीखंडाच्या बाबतीत ‘काय सुरेख आिे िे श्रीखंड!’ 
असे सशवस्मय आनंदाचे उद र्गार ते खार्ाऱ्याच्या तोंडून बािेर पडत नािीत, तर ‘दिी, साखर, शमरे याचंा 
उपयोर्ग कोर्ातरी अडार्ी मार्साने केला आिे, असे खार्ारे लोक म्िर्तात.¹³ असे म्िटले आिे’– मीच 
म्िटले आिे¹⁴ असा अथं. 

 
‘अलंकाराचंी’ म्िर्जे िद दालंकार व अथालंकार याचंी (रचना) असा अथं. 
 

िीपा 
 

१). पािा, प्रथम खंड, उद द्योत – १ (व्यंर्गाथणप्रधान काव्यातील) व्यंजक िद द, व्यंर्ग अथण, व्यंजना-व्यापार, 
व्यंजक वाच्याथण िे चारिी ‘ध्वशन’ च, पर् या सवांच्या समुदायाला ‘ध्वशनकाव्य’ म्िर्ाव.े 
 
२). ‘दुष्करयमकाशद’ या मधला ‘दुष्कर’ िा िद द ‘यमक’ या िद दाचे शविरे्षर् मानल्यास ‘जुळवावयास 
कठीर् अिी यमके वर्गैरे’ असा अथण िोईल. पर् दुसऱ्या उद द्योतामध्ये काशरका १५ वरील वृत्तीवरच्या 
लोचनात अशभनवरु्गप्तानंी ‘दुष्कर’ याचा अथं मुरज, चक्रबन्ध इ. कृशत्रम रचना असा ाेतला आिे. तसा 
ाेतल्यास दुष्कर, यमक इ. अिी फोड करावी लारे्गल. 
 
३). पूवणपक्ष्याच्या म्िर्ण्याचा अशभप्राय असा की, तुम्िी प्रतीयमानाचे जे तीन प्रकार पशिल्या उद द्योतात 
साशंर्गतले; त्यापैकी व्यगं्य वस्तु लकवा व्यंग्य अलंकार ज्यात नािी, त्यासच तुम्िी ‘शचत्र’ म्िर्ा. परंतु व्यगं्य 
रसभावाशद जेथे नािीत असे काव्यच असू िकत नसल्यामुळे ‘रसभाविीन’ रचनेला (तिी रचना संभवतच 
नसल्याने) शचत्र म्िर्ण्याचा प्रशन उद भवतच नािी. 
 

येथे तद शववक्षा म्िर्जे कवीची रसाशदप्रतीशत न ाडशवण्याची इच्छा. 
 
४). म्िर्जे अिी सर्गळी काव्ये ध्वशनकाव्येच िोत. 
 
५) िा िद द पूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘िृरं्गारध्वनीत यमकाशद अलंकार कटाक्षाने वज्यण कराव’े” वर 
‘मुरजबन्ध’ या िद दाबरोबर आला आिे. त्यापढेु २ री टीपिी पािावी. 
 
६) ‘त्यासारखेच’ म्िर्जे व्यंग्याथणशवरशित असरे् याबाबतीत िद दशचत्रासारखेच. ‘वाच्यशचत्र’ या िद दाने येथे 
अिा अथालंकाराचंा उल्लखे केला आिे की, ज्यामंर्थये व्यगं्याथण एक तर मुळीच नसतो, लकवा असला तरी 
अत्यंत क्षीर् असतो. ‘क्षीर्’ या अथी जर्गन्नाथाने ‘लीन (पेंरु्गळलेला)’ व ‘अजार्गरूक (शनशद्रत)’ िे िद द 
वापरले आिेत. 
 
७) म्िर्जे प्रशतकृशत िे जसे मूळ वस्तूचे लकवा व्यततीचे िनुकरर् असते, तिीच ‘शचत्र’ रचना िी मुख्य 
प्रकारच्या म्िर्जे व्यंग्याथणयुतत काव्याचे अनुकरर्च म्िर्ावयाची. 



८) काव्याचा शवर्षय िा जर्गात असलेल्या कोर्त्यातरी पदाथािी संबद्ध असाच असतो, ‘क, च, ट, त, प,’ 
यासारख्या शनरथणक वर्णरचनेला जसे कोर्ी ‘काव्य’ म्िर्त नािी, तसेच ‘येथे दिा डालळबे (आिेत), सिा 
वडे (आिेत) भाडें (आिे), बकऱ्याचे कातडे (आिे), र्गवताची पेंढी (आिे)’ इ. परस्परािंी संबधं नसलेल्या 
वातयाचं्या समुदायालािी ‘काव्य’ म्िर्रे् ितय नािी. काव्य म्िर्जे कोर्त्यातरी पदाथाचे (मर्ग तो पदाथण 
भौशतक, मानशसक, कोर्तािी असो) सुसंर्गत वर्णनच िोय. 
 

क, च, ट, त, प िी व्यंजनाचं्या पाच वर्गांची पशिली व्यजंने आिेत. त्यापासून कोर्त्यािी पदाथाचा 
बोध िोत नािी. ‘दिा डाशळबे’ इ. वातयाचंा उल्लखे पूवी प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘भ्रम धार्ममक’ या 
उदािरर्ात ‘शवपरीतलक्षर्ा’ नािी’” वर येऊन रे्गला आिे. शिवाय प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण 
अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’ यावंरील टीप २५ वी पािावी. याखेरीज जैशमनीय सूत्र, १–१–१ वरील 
िावरभाष्यिी पािाव.े 
 
९) कालरका ४१ मध्ये ध्वशन व रु्गर्ीभतूव्यङ्गग्य िे काव्याचे दोन प्रकार आिेत असे म्िटले आिे. व त्यािून जे 
वरे्गळे असेल त्याला ‘शचत्र’ म्िर्तात, असे म्िटले आिे. म्िर्जे काशरकेने ‘शचत्र’ प्रकाराला काव्य म्िटलेले 
नािी. वृशत्तकारानंी पृ. ५०८ वर ‘जे काव्य’ असे म्िर्नू ‘शचत्रा’च्या संदभांत ‘काव्य’ िा िद द वापरला आिे, 
पर् ते मुख्य अथाने काव्य नव्िे, ती काव्याच्या केवळ बशिरंर्गाची नक्कल िोय– असे म्िटले आिे. यावर 
पूवणपक्षी म्िर्तो की, शचत्रप्रकार िा ‘काव्य’ नािी असे समजरे् कसे काय बरोबर िोईल? कारर् िा गं्रथ 
काव्यिास्त्रावरचा आिे व तुम्िी ज्याला शचत्रप्रकार म्िर्ता तो प्रकार कोर्ातरी कवीनेच शलशिला असर्ार व 
कवीने जे शलशिले त्याला ‘काव्य’ म्िर्ावयासच पाशिजे. 
 
१०) लोचनातील ‘वासुशकवृत्तान्त’ या िद दाने अशभनवरु्गप्तानंा केवळ वासुशक या सपाच्या जीवनातील 
एखादी शवशिष्ट ाटना (की शजच्यािी कोर्ािी वाचकाला कािीिी कतणव्य नािी) इतकाच अथण अशभपे्रत आिे 
की, अिा ाटनेची केवळ माशिती देर्ारे एखादे शलखार् अशभपे्रत आिे िे समजावयास मार्गण नािी. 
 
११) मुळातील ववभावानुभावव्यवभचावरपयगवसावयनी िा समास येथे ववभावानु भावव्यवभचावर्यिः पयगवस्यवत 
इवत असा पचंमी शवभन्तत योजून सोडवावयास पाशिजे. 
 
१२) उद द्योत २, काशरका १८ व १९. 
 
१३) अडार्ी स्वयपंातयाने मासं शिजवनू एखादा खाद्य पदाथण बनशवला, तर तो पूर्णपरे् बेचव िोतो. कारर् 
त्यातंील मुख्य जे मासं, त्याला स्वतुःची सुंदर अिी चव नसते. पर् श्रीखंडातील दिी इ. ाटक पदाथण 
मूळचेच चवदार असल्यामुळे त्यापंासून श्रीखंड िे जरी अडार्ी आचाऱ्याने बनशवले, तरी ते सवणस्वी बेचव 
लार्गत नािी, पर् त्याचा चशवष्टपर्ा पुष्कळच कमी िोतो. तात्पयण, सवणस्वी रसिून्य काव्याला मासंपाकाचा, 
तर लकशचत् रसयुतत काव्याला श्रीखंडाचा दृष्टातं शदला आिे. 
 
१४) लोचनात येथे व पुढे कािी आवृशत्त पृ. ५२० वर अिा दोनच शठकार्ी पशरकरश्लोकाचं्या बाबतीत 
अशभनवरु्गप्तानंी मया िा िद द स्पष्टीकरर्ाथण योशजला आिे. इतर कोर्त्यािी पशरकरश्लोकाच्या संदभात 
त्यानंी मया िा लकवा त्या अथांचा िद द योशजला नािी. यावरून असा शनष्कर्षण काढरे् ितय आिे की 
ध्वन्यालोकात इतर शठकार्ी जे पशरकरश्लोक शदले आिेत, ते आनंदवधणनाचें नसून ध्वशनवाद्याचं्या वतुणळात 



प्रचशलत असलेले असावते पर् िा शनष्कर्षण सवणच पशरकरश्लोकाचं्या बाबतीत लार्गू पडेल असे वाटत नािी, 
कारर् त्यापंकैी बरेच आनंदवधणनानंी रचलेले असण्याची ितयता आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
एति वचिं कवीना ंववशृङ्खलवगरा ंरसावदतात्पयगमनपेक्ष्यवै काव्यप्रवृवत्तदशगनादस्मावभिः पवरकस्ल्पतम् 

। इदानीन्तनाना ं तु न्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने वक्रयमािे नास्त्येव ध्ववनव्यवतवरक्तिः काव्यप्रकारिः । यतिः 
पवरपाकवता ं कवीना ं रसावदतात्पयगववरहे व्यापार एव न शोभते । रसावदतात्पये च नास्त्येव तिस्तु 
यदवभमतरसाङ्गता ं नीयमानं न प्रगुिीभववत । अचेतना अवप वह भावा यथायथमुवचतरसववभावतया 
चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यास्न्त न रसाङ्गताम् । तथा चेदमुच्यते— 

 
अपारे काव्यसंसारे कववरेकिः प्रजापवतिः । 
यथास्मै रोचते ववश्वं तथेदं पवरवतगते   
 
शृङ्गारी चेत्कवविः काव्ये जातं रसमय ंजगत् । 
स एव वीतरागशे्चन्नीरसं सवगमेव तत्   
 
भावानचेतनानवप चेतनवितेनानचेतनवत् । 
व्यवहारयवत यथेष्टं सुकवविः काव्ये स्वतन्ितया   
 
तस्मान्नास्त्यव तिस्तु यत्सवात्मना रसतात्पयगवतिः कवसे्तवदच्छया तदवभमतरसाङ्गता ं न धत्त े । 

तथोपवनबध्यमानं वा न चारुत्वावतशय ंपुष्ट्िावत । सवगमेति महाकवीना ंकाव्येषु दृ्यते । अस्मावभरवप स्वेषु 
काव्यप्रबन्धेषु यथायथं दर्तशतमेव । स्स्थते चैवं सवग एव काव्यप्रकारो न ध्ववनधमगतामवतपतवत । 
रसाद्यपेक्षाया ं कवेगुगिीभूतव्यङ्ग्यलक्ष्िोऽवप प्रकारस्तदङ्गतामवलम्बत इत्युक्तं प्राक् । यदा तु चािुषु 
देवतास्तुवतषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं हृदयवतीषु च सप्रज्ञकगाथासु [काव्यमाला आवृतीत र्षट्ट्प्रज्ञर्गाथासु असा 
पाठ आढळतो.] कासुवचद्व्यङ्ग्यवववशष्टवाच्ये प्राधान्य ंतदवप गुिीभूतव्यङ्ग्यस्य ध्ववनवनष्ट्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं 
प्राक् । तदेववमदानींतनकववकाव्यनयोपदेशे वक्रयमािे प्राथवमकानाम्यासार्तथना ंयवद परं वचिेि व्यवहारिः, 
प्राप्तपवरितीना ंतु ध्ववनरेव काव्यवमवत स्स्थतमेतत् । तदयमि संग्रहिः— 

 
यस्स्मन् रसो वा भावो व तात्पयेि प्रकाशते । 
संवृत्यावभवहतौ वस्तु यिालङ्कार एव वा   
काव्याध्ववन ध्ववनव्यगङ्ग्यप्राधान्यकैवनबन्धनिः । 
सवगि ति ववषयी जे्ञयिः सहृदयजैगनैिः   
 

ध्वन्यालोक : 
 
आशर् आपली वार्ी अशनबणन्धपरे् ¹ योजून, रस वरै्गरेची प्रतीशत प्रामुख्याने ाडशवण्याकडे दुलणक्ष 

करून काव्यरचना करण्याकडे कवींची प्रवृशत्त िोते िे आढळून आल्यामुळे आम्िी िा ‘शचत्र’ नावाचा प्रकार 
कन्ल्पला आिे.² पर् काव्याच्या बाबतीत आम्िी आता योग्य असा मार्गण ाालून शदल्यावर आताच्या म्िर्जे 



नवीन कवींच्या बाबतीत ध्वनीशिवाय दुसरा काव्यप्रकार उपलद ध नािीच. कारर् रसोशचत िद दाथण 
उपयोशजण्याच्या बाबतीत जे अनुभवी आिेत, अिा कवींनी मुख्यत्वाने रसादींची प्रतीशत ाडशवण्याची इच्छा 
न बाळर्गता काव्यरचना करण्याचा उद्योर्ग आरंभावा िेच त्यांच्या दजांला िोमर्ारे नािी. आशर् रसादींची 
प्रतीशत प्रामुख्याने ाडशवण्याचे मनात आर्ल्यास अिी वस्तु नािीच की, शजचे वर्णन कवीला इष्ट असलेल्या 
रसाचे अंर्ग म्िर्नू केले असता ते सौन्दयाने सपंन्न िोर्ार नािी. (सजीव व्यततींची र्गोष्ट तर रािूच द्या, पर्) 
अिा शनजीव वस्तूसुद्धा नािीतच की, पशरन्स्थत्यनुसार अनुरूप अिा रसाचें शवभाव म्िर्ून लकवा सचेतन 
व्यततींच्या व्यविाराचा त्याचं्यािी संबधं जोडून ³ त्या वर्मर्ल्यास त्या रसप्रतीतीस पोर्षक िोर्ार नािीत. 
आशर् असे आिे, म्िर्ूनच म्िटले जाते की– 

 
‘काव्याची सृशष्ट िी अमयाद असून कशव िा (शतचा) एकमेव शवधाता असतो. त्याची जिी मजी 

असेल त्याप्रमारे् सवण पदाथांचे स्वरूप बदलत जाते. काव्य रचताना कवीची शचत्तवृशत्त जर िृरं्गाररसाच्या 
आशवष्काराला अनुकूल असेल, तर शवश्वसुद्धा (िृरं्गार) रसमय झाले म्िर्ून समजा. पर् त्याचीच शचत्तवृशत्त 
(काव्यरचतेवळेी) जर शवर्षयपराङ्मुख असेल, तर सवण शवश्विी रूक्ष (च) भासर्ार! चारं्गला कशव िा 
काव्यात आपल्या इच्छेप्रमारे् आशर् स्वतंत्रतेने अचेतन पदाथांनािी ते सचेतन असल्याप्रमारे् व सचेतन 
पदाथांनािी ते अचेतन असल्याप्रमारे् आचरर् करावयास लावतो.’ 

 
म्िर्ून सवणस्वी रसभावाशदकाचंीच प्रामुख्याने प्रतीशत ाडवावी अिी आकाकं्षा बाळर्गर्ाऱ्या कवीच्या 

दृष्टीने अिी वस्तु नािीच की, जी त्याच्या इच्छेप्रमारे्, त्याला इष्ट असेल त्या रसाच्या प्रतीतीला उपकारक 
िोत नािी, लकवा त्याने त्या तऱ्िेने वर्मर्ल्यास शजला कमालीचे सौन्दयण प्राप्त िोत नािी. आशर् िे सवण 
मिाकवींच्या काव्यात आढळून येते. आम्िीदेखील आमची काव्यरचना असलेल्या गं्रथातून⁴ िे आपल्या 
आचरर्ाने दाखशवलेच आिे. असे असल्याने काव्याचा कोर्तािी प्रकार ध्वनीची कक्षा सोडून असत नािी. 
कवीने (अंशतम) व्यगं्य अथण या नात्याने) रसभावशदकाचंी अपेक्षा ठेवली, तर ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ प्रकारिी त्याला 
(म्िर्जे अशंतम रसाशदध्वनीला) अंर्गभतू िोतो िे या पूवी साशंर्गतले. (पािा, िाच उद द्योत, काशरका ४० वी). 
पर् जेव्िा मानवस्तुशतपर लकवा देवस्तुशतपर काव्यामंध्ये रस वर्गैरे अंर्गभतू झालेले असतात, तेव्िा आशर् 
शवदग्ध सहृदयाचं्या, रम्य र्गूढाथण असलेल्या कािी (प्राकृत) र्गाथामंध्ये व्यंग्याथण िा वाच्यार्थयांला अंर्गभतू 
असतो (व वाच्याथण प्रधान असतो), तेव्िा ते प्रकारिी ध्वनीच्या एका वरे्गळ्या व कािीिा शनकृष्ट असलेल्या 
‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ या प्रकारात येतात, िे मारे्ग (पािा, शितीय खंड, उद द्योत -३ वाच्य अलंकारामंध्ये व्यंर्ग 
अथाचा अंि असला, तर त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन) साशंर्गतले 
आिे. तेव्िा याप्रमारे् आधुशनक लकवा यापुढील कवींना (आम्िी) काव्यासबंंधी (कािी) मार्गणदिणन केल्यानंतर 
अर्गदीच नवशितया लोकानंा काव्यरचनेचा सराव करावयाचा असला. तर त्यानंीच फार तर ‘शचत्र’ 
रचण्याचा उद्योर्ग करावा. पर् अनुभवी कवींच्या बाबतीत ‘ध्वशन िेच (खरे) काव्य िोय’ िे शसद्ध झाले. तेव्िा 
या बाबतीत सारािं असा– 

 
ज्या काव्यामध्ये रसची अथवा भावाची प्रधानत्वाने प्रतीशत िोते, लकवा ज्या शठकार्ी एखादी वस्तु 

लकवा एखादा अलंकार आडपडद्याने (प्रधान म्िर्ून) सूशचत केलेला असतो, तो काव्याचा सर्गळा प्रातं 
व्यंग्याथाच्या प्राधान्यावरच अवलंबून असर्ाऱ्या ‘ध्वनी’ चा शवर्षय िोतो, िे सहृदय लोकानंी समजाव.े 

 
 
 



लोचनम् 
 
ननु ‘तवििमवभधीयते’ इवत वकमनेनोपवदष्टेन । अकाव्यरूपं वह तवदवत कवथतम् । हेयतया 

तदुपवद्यत इवत चेत्, घिे कृते कववनग भवतीत्येतदवप वक्तव्यवमत्याशङ्गक्य कवववभिः खलु तत्कृतमतो 
हेयतयोपवद्यत इत्येतवन्नरूपयवत–एतिते्यावदना । पवरपाकवतावमवत । शब्दाथगववषयो रसौवचत्यलक्षििः 
पवरपाको ववद्यते येषाम् । 

 
यत्पदावन त्यजन्त्येव पवरवृवत्तसवहष्ट्िुताम् । 
(तं शब्दन्यासवनष्ट्िातािः पवरपाकं प्रचक्षते  ) 
 
इत्यवप रसौवचत्यशरिमेव वक्तव्यमन्यथा वनहेंतुकं तत् । अपार इवत । अनाद्यन्त इत्यथगिः । 

यथारुवच पवरवृवत्तमाह–शृङ्गारीवत । शुङ्गारोक्तववभावानुभावव्यवभचावरचवगिारूपप्रतीवतमयो न तु 
स्त्रीव्यसनीवत मन्तव्यम् । अत एव भरतमुवनिः– ‘कवेरन्तगगतं भाव’ं, ‘काव्याथान् भावयस्न्त’ इत्यावदषु 
कववशब्दमेव मूधावभवषक्ततया प्रयुङ्क्ते । वनरूवपतं चैतिसस्वरूपवनिगयावसरे । जगवदवत । 
तिसवनमज्जनावदत्यथगिः । शुङ्गारपदं रसोपलक्षिम् । स एवेवत । याविवसको न भववत तदा 
पवरदृ्यमानोऽप्यय ं भाववगो यद्यवप सुखदुिःखमोहमाध्यस्थ्यमािं लौवककं ववतरवत, तथावप 
कववविगनोपारोहं ववना लोकावतक्रान्त-रसास्वादभुवं नावधशेत इत्यथगिः । चारुत्वावतशय ं यन्न पुष्ट्िावत 
तन्नास्त्येवेवत संबन्धिः । स्वेस्ष्ट्ववत । ववषमबािलीलावदषु । हृदयवतीस्ष्ट्ववत । ‘वहअअलवलआ’ इवत 
प्राकृतकववगोष्ट्या ं प्रवसद्धासु विवगोपायोपेयकुशलासु । सप्रज्ञकािः सहृदया उच्यन्ते । तद्गाथािः । यथा 
भटे्टन्दुराजस्य- 

 
लंवघअगअिा रतलहीलआओ होंतु वत्त वढ ढअतंीअ । 
हावलअस्स आवससं पावडवेसवहुआ ववविव्वववआ [लङ् शातर्गर्गना कापासलता भवन्न्त्वशत वधणयन्त्या 
िाशलकस्याशिर्ष प्राशतवेशयवधूका शनवांशपता ॥] ॥ 
 
अि लवङ्घतगगना कपासलता भवस्न्त्ववत हावलकस्यावशष ं वधगयन्त्या प्रावतवे्यकवधूका वनवृगतत 

प्रावपता इवत चौयंसंभोगावभलावषिीयवमत्यनेन व्यङ्ग्येन वववशष्टं वाच्यमेव सुन्दरम् । 
 
गोलाकच्छकुडंगे भरेि जंबूसु पिमािासु [र्गोदाकच्छशनकुञं्ज भरेर् जम्बूरु्ष पच्यमानासु 
िाशलकवधूर्मनबसशत जम्बरूसशसततं शसचयम् ॥] । 
हवलअबहुआ विअसंइ जंबूरसरत्तअ ंवसअअं   
 
अि गोदावरीकच्छलतागहने भरेि जम्बूरतलेषु पच्यमानेषु हावलकवधूिः पवरधत्त ेजम्बूरतलरसरक्तं 

वनवसनवमवत त्ववरतचौयगसंभोगसंभाव्यमानजम्बूरतलरसरक्तत्वपरभागवनिवनं गुिीभूतव्यङ्ग्यवमत्यलं 
बहुना । 

 
ध्ववनरेव काव्यवमवत । आत्मास्त्मनोरभेद एव वस्तुतो, व्युत्पत्तये नु ववभागिः कृत इत्यथगिः । 

वाग्रहिात्तदाभासादेिः पूवोक्तस्य ग्रहिम् । संवृत्येवत । गोप्यमानतया लब्धसौन्दयगम् इत्यथगिः । 
काव्याध्वनीवत । काव्यमागें । ववषयीवत । स विववधस्य ध्वनेिः काव्यमागो ववषय इवत यावत्   ४१–४२   



लोचन 
 
पर् काय िो, ‘त्याला शचत्र म्िटले जाव’े असे जे काशरकेत साशंर्गतले, त्याचा उपयोर्ग काय? कारर् 

‘ते काव्य या स्वरूपाचे नािी’ असे (वृत्तीत स्पष्टपरे्) सारं्गण्यात आले आिे! ‘कवीने त्याचा त्यार्ग केला 
पाशिजे’ िे सारं्गण्यासाठी त्याचा शनदेि केला आिे असे (ध्वशनवाद्याचे) म्िर्रे् असेल, तर मर्ग ‘ाट (लकवा 
पट) तयार केल्याने कशव म्िर्ून योग्यता प्राप्त िोत नािी’ असेिी तुम्िी सारं्गावयास पाशिजे िोते! अिी िकंा 
कल्पून कािी पूवणकालीन कवींनी त्या ‘शचत्रा’ची रचना केली आिे, म्िर्ून (नवीन) कवींनी त्याचा त्यार्ग 
करावा या अशभप्रायाने त्याचे वर्णन केले जात आिे, िे वृशत्तकार ‘आशर् आपली वार्ी (अशनबधंपरे्)’ इ. 
वातयाने स्पष्ट कशरतात. ‘जे अनुभवी आिेत अिा कवींनी म्िर्जे रसादींच्या पशरपोर्षाला उशचत⁵ असे िद द 
व अथण उपयोशजरे् या बाबतीत ज्यानंा प्रर्गल्भता प्राप्त झाली आिे अिा कवींनी. 

 
‘जेव्िा काव्यातील पदे इतकी उत्कृष्टपरे् शनवडलेली असतात की ती पदे बदलून दुसरी योशजरे् िे 

त्या पदानंा सिन िोत नािी, (तेव्िा त्या पशरन्स्थतीला िद दाचंा वापर करण्यात शनष्र्ात असलेले लोक 
‘िद दपाक’ म्िर्तात)’.⁶ या वचनाचा रोख रसाच्या औशचत्याकडे आिे असेच समजले पाशिजे. नािीतर या 
वचनात कािीिी अथण रािर्ार नािी.⁷ ‘काव्याची सशृष्ट अमयाद–’ ती सशृष्ट अनाशद आशर् अनंत आिे,⁸ असा 
अथण. कवीच्या मजीप्रमारे् सवण पदाथांचे स्वरूप कसे बदलते, िे वृशत्तकार ‘जर िृरं्गाररसाच्या’ इ. श्लोकात 
सारं्गतात. ‘िृरं्गार रसाच्या–’ म्िर्जे िृरं्गाररसाचे जे शवभाव, अनुभाव व व्यशभचाशरभाव साशंर्गतले आिेत, 
त्याचं्या आस्वादरूपी प्रतीतीने भरलेला ⁹ असा अथण, स्त्रीलंपट असा नव्िे. म्िर्ूनच भरतमुशन ‘कवींच्या 
अन्तुःकरर्ातील भावनेला,¹⁰ ‘काव्यशवर्षयाचंी सहृदयानंा प्रतीशत ाडशवतात¹¹ इ. वचनामंध्ये ‘कशव’ िा 
िद दच अग्रमान देऊन योशजतात. आशर् िे सवण आम्िी रसाचे स्वरूप शनशित करतेवळेी¹² स्पष्ट केले आिे. 
‘शवश्व–’ (जर्ग) या रसात बुडून रे्गल्यामुळे, असा आिय. पशरकरश्लोकातील ‘िृरं्गाररसाच्या’ यातील 
‘िृर्गार’ िा िद द सवण रसाचें उपलक्षर् म्िर्ून वापरला आिे. 

 
‘त्याचीच शचत्तवृशत्त–’ जर्गातील सव ंपदाथण (वाचकाचं्या) दृष्टीस पडत असले तरी ते त्यानंा केवळ 

सुख, दुुःख लकवा मोिरूपी ताटस्र्थय¹³ यापंैकीच कोर्ता तरी अनुभव आर्ून देत असतात. पर् त्या 
पदाथाकडे बार्ारा कशव िा जोपयंत रसाने भारलेला नसेल आशर् तसा िोऊन तो जोपयंत त्या पदाथांचे 
वर्णन करीत नसेल, तोपयंत त्या पदाथांना (रशसक वाचकाला) लोकोत्तर रसाचा आस्वाद शमळवनू देण्याचे 
सामर्थयण प्राप्त िोत नािी, असा भावाथण. ‘शजला कमालीचे सौंदयण प्राप्त िोत नािी’ याचा सबंंध ‘अिी वस्तु 
नािीच’ याच्यािी जोडावा. ‘आमची काव्यरचना असलेल्या–’ म्िर्जे ‘शवर्षमबार्लीला’ इ.¹⁴ गं्रथातूंन. 
‘रम्य र्गूढाथण असलेल्या–’ ‘शिअअलशलआ¹⁵’ या नावाने प्राकृत कवींच्या काव्यचचामंडळामध्ये सुप्रशसद्ध 
असलेल्या व धमण, अथण, काम या शतन्िी पुरुर्षाथांची साधने सारं्गण्यात कौिल्य प्रकट करर्ाऱ्या र्गाथामंध्ये. 
(वृत्तीतील) ‘सप्रज्ञक¹⁶’ या िद दाचा अथण सहृदय’ असा आिे. त्यानंी रचलेल्या र्गाथा. उदा. भट्ट इंदुराज 
याचं्या पढुील (दोन) र्गाथा– 

 
‘या कपािीच्या वलेी आकाि भेदून उंच जावोत’ असा ितेकऱ्याला आिीवाद देर्ाऱ्या कोर्ातरी 

स्त्रीमुळे त्याच्या िजेाऱ्याच्या सुनेला आनंद झाला.’ 
 
या र्गाथेमध्ये ‘कपािीच्या वलेी र्गर्गन भेदून उंच जावोत’ असा ितेकऱ्याला आिीवाद देर्ाऱ्या 

कोर्ातरी स्त्रीने िजेाऱ्याच्या सुनेला समाधान प्राप्त करून शदले– या वाच्याथालाच ‘िजेाऱ्याच्या सुनेला 



त्या ितेकऱ्यािी चोरून रशतक्रीडा करण्याची ओढ आिे’ या व्यंग्याथामुळे िोभा प्राप्त िोते व त्यायोरे्ग तो 
वाच्याथणच (व्यंग्याथापेक्षा अशधक) सुंदर वाटतो.¹⁷ 

 
‘र्गोदावरीच्या काठच्या लताकंुजामध्ये जाभंळे प्राचयुाने शपकू लार्गली असताना ितेकऱ्याची सून 

(र्गडद) जाभंळ्या रंर्गाचे वस्त्र नेसते.’ 
 
या र्गाथेत ‘र्गोदावरीच्या तीरावरील वलेींच्या दाट जाळीत जाभंळाची फळे प्राचुयाने शपकत असता 

ितेकऱ्याची सून र्गडद जाभंळ्या रंर्गाचे वस्त्र पशरधान कशरते’ या वाच्याथातून ााईााईने चोरून केलेल्या 
रशतक्रीडेमुळे जाभंळाचं्या रसाचा रंर्ग आपल्या वस्त्रालंा लार्गून तो उठून शदसरे् सभंवनीय आिे, तो लपशवरे् 
िा व्यगं्याथण प्रकट िोत असून तो (वाच्याथाला) रु्गर्ीभतू झालेला आिे.¹⁸ असो, आता याचे फार शववरर् 
पुरे. 

 
‘ध्वशन िेच काव्य–’ ध्वशन िा आत्मा आशर् काव्य िा त्या आत्म्याने युतत असलेला देि यामंध्ये 

वास्तशवक अभेदच असून¹⁹ केवळ लोकानंा समजाव,े म्िर्ून काव्य व ध्वशन यामंध्ये भेद कन्ल्पला आिे, 
असा अथण. ‘अथवा’ िा िद द वापरल्यामूळे पूवी²⁰ साशंर्गतलेल्या रसाभास, भावाभास वर्गैरेंचािी²¹ समाविे 
झाला आिे असे समजाव.े 

 
‘आडपडद्याने (साशंर्गतलेले)–’ झाकल्यामुळे म्िर्जे वाच्य न केल्यामुळे ज्याला सौंदयण प्राप्त झाले 

आिे असा (वस्तु लकवा अलंकार) असा अथण. तो काव्याचा प्रातं–’ म्िर्जे तो काव्याचा प्रकार, ‘शवर्षय 
िोतो–’ तो काव्याचा प्रकार शत्रशवध ध्वनीचा शवर्षय िोतो, िा आिय. ॥ ४१–४२ ॥ 

 
िीपा 
 
१) अशनबणन्धपरे् म्िर्जे अलंकाराचंा समाविे करण्याबाबत दुसऱ्या उद द्योतात जी ‘समीक्षा’ (खबरदारी) 
साशंर्गतली (प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘ध्वशनकाव्यात खराखुरा अलंकार कोर्ता?’”), ती पाळण्याकडे 
दुलणक्ष करून. 
 
२) अिा रचना ‘अ–काव्य’ ठरू नयेत, यासाठी ध्वशनकारानंी ‘शचत्र’ िा प्रकार प्रथम कल्पून अन्स्तत्वात 
आर्ला. 
 
३) अचेतन वस्तंूवर चेतन वस्तंूचा आरोप कररे् यासाठी उद द्योत २ रा, काशरका ५ वरील ‘वृशत्त’ (प्रथम खंड 
“उद द्योत – २ ‘रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे खंडन’”) पािा. 
 
४) शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्ून समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा केला म्िर्जे 
शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’” वर आनंदवधणनानंी आपल्या अजुणनचशरताचा उल्लखे केला आिे व प्रथम खंड 
“उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार” 
“उद द्योत – २ अलंकारध्वनीची उदािररे्” वर शवर्षमबार्लीला या गं्रथातंील उदािररे् शदली आिेत. 
अशभनवरु्गप्तानंी मात्र शितीयखंड “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्ून समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा 
केला म्िर्जे शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’” वर अजुणनचशरतातील २ ओळी उद धृत केल्या आिे. 



५) औशचत्य िे नेिमी रसाशदकानंाच अनुलक्षून असर्ार िे अशभनवरु्गप्तानंी आतापयंत अनेक वळेा म्िटले 
आिे. पािा प्रथम खंड,उद द्योत – १ ध्वन्यालोक-काशरका २ वरील ‘साशित्यदपणर्’ काराच्या आके्षपाचे 
खंडन (टीप १ पािा) व शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘वाच्य अलंकारामध्ये व्यंर्ग अथाचा अंि असला, तर 
त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन’”. 
 
६) वामन, काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, १–३–१५ (व काव्यमीमासंा, अध्याय ५). पाक या अथी ‘िय्या’ िािी 
िद द वापरला जातो. ‘िय्या’ या िद दाच्या अथासाठी पािा, प्रतापरुद्रयिोभरू्षर्, पृ. ६७ (मंुबई, १९००)– 
या पदाना ंपरान्योन्यमैिी शय्येवत कथ्यते ।’ 
 
७) काव्यातील पदाचंी शनवड ती पदे रसशनष्पत्तीला अनुकूल िोतील अिीच केली पाशिजे. रसशनष्पशत्त िे 
शनयामक कारर् नसेल, तर तीच शवशिष्ट पदे का शनवडावयाची, याला कािीिी कारर् उरर्ार नािी. 
 
८) काव्याची सशृष्ट काळाच्या दृष्टीने जिी अनाशद व अनंत आिे, तिी व्यापकपर्ाच्या दृष्टीनेिी ती 
अशतशवस्तीर्ण आिे असे म्िर्ता येईल. 
 
९) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘िे पारध्या यातील िोक िा मुनीचा िोक नव्िे’” वरील ‘िे 
पारध्या, या श्लोकाचे अशभनवरु्गप्तानंी केलेले शववरर् व त्यानंतर “उद द्योत – १ ‘प्रशतभा’ िद दाचा अथण’” 
वरील भट्टतौताचें ‘म्िर्ून नायकाला, कवीला’ इ. वचन. 
 
१०) नाट्यिास्त्र, ७–२ पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रशतभा’ िद दाचा अथण’”. 
 
११) नाट्यिास्त्र, अध्याय ७ च्या प्रारंभीला र्गर् भार्ग. 
 
१२) म्िर्जे उद द्योत १ मधील ५ व्या काशरकेचे शववरर् कशरतेवळेी (पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘िे 
पारध्या यातील िोक िा मुनीचा िोक नव्िे’”, व शिवाय उदद्योत – १ पारध्याने क्रौञ्चपक्ष्याचं्या जोडप्यापैकी 
नर मारला की मादी? (टीप ४) वरील टीप ११ वी). तात्पयण, कशव िा बाह्य ाटना पािून त्यामुळे प्रभाशवत 
िोण्याइतका संवदेनाक्षम असलाच पाशिजे. 
 
१३) ‘मोिरूपी ताटस्र्थय’ म्िर्जे त्या पदाथांमळे सुखिी नािी व दुुःखिी नािी अिी (उदासीनतेची) न्स्थशत. 
 
१४) ‘इ.’ या िद दामुळे ‘अजुणनचशरत’ व ‘देवीितक’ या (आनंदवधणनकृत) काव्याचंा बोध िोतो. 
 
१५) कािी आवृशत्त, पृ. ४९९ वर ‘शिअअलशलआ’ असा पाठ आिे. त्याची ससं्कृत छाया ‘हृदयलशलता’ अिी 
िोईल. ‘हृदय’ म्िर्जे र्गूढाथण शकवा रिस्य आशर् ‘हृदयलशलता’ म्िर्जे र्गूढाथण असल्यामुळे सुंदर. पर् 
‘शिअअलशलआ’ िा िद द प्रशसद्ध नसून ‘शिआअशल’ लकवा ‘शिआशलआ’ असा िद द प्रशसद्ध आिे व त्याचा अथण 
संस्कृतमध्ये ‘हृदयवती’ या िद दाने बरोबर प्रकट िोतो. पािा, ‘वज्जालग्र्ग’, प्रा. पटवधणन, पृ. ५४९ ते ५५१. 
१६) वृत्तीमध्ये ‘सप्रज्ञक’ असा िद द योशजला आिे. काव्यमाला आवृत्तीमध्ये ‘र्षट् प्रज्ञ’ असा पाठ आढळतो. 
‘र्षट् प्रज्ञ’ याचा अथण ‘िद दकल्पदु्रमातं ‘धमण, अथण, काम, मोक्ष िे चार पुरुर्षाथण आशर् लौशकक व्यविार व 



तत्तवाथण अिा सिा शवर्षयातं शनष्र्ात असलेला’ असा शदला आिे. पािा, डॉ. उपाध्ये, Saptaśatisāra with 
chappaṇṇayagāhā, पृ. ५१. 
 
१७) वस्तुतुः िा रु्गर्ीभतूव्यंग्याचा ‘वाच्यशसद्ध्यरं्गव्यंग्य’ िा प्रकार आिे. दुसऱ्या एका स्त्रीने ितेकऱ्याला जर 
आिीवाद शदला तर त्यामुळे शतसरीला आनंद िोण्याचे काय कारर्? याचे उत्तर वर साशंर्गतलेल्या 
व्यंग्याथांमुळे शमळते व म्िर्नू तो व्यंग्याथण वाच्याथाचे समथणन करण्याकशरता खची पडतो व त्यामुळे तो 
वाच्याथाला रु्गर्ीभतू िोतो. 
 
१८) िेिी वरच्याप्रमारे् ‘वाच्यशसद्ध्यंर्गव्यंग्य’ प्रकाराचेच उदािरर् आिे. 
 
१९) वास्तशवक ध्वशन िेच काव्य म्िर्जे काव्य आशर् ध्वशन िे वरे्गळे नािीत असे अशभनवरु्गप्तानंी येथे म्िटले 
आिे. उद द्योत १–१३ मध्येिी ‘त्या काव्यप्रकाराला जार्कार ध्वशन नावाचा काव्यप्रकार म्िर्तात’ असे 
म्िर्ून अभेदच प्रशतपाशदलेला आिे. पर् उद द्योत १, काशरका १ व ५ यामध्ये ‘काव्याचा आत्मा ध्वशन िा िोय’ 
आशर् ‘तोच अथण काव्याचा आत्मा िोय’ असे म्िर्ून काव्य आशर् ध्वशन यामंध्ये भेद असल्याचे कन्ल्पले आिे. 
‘ध्वशन आशर् काव्य एकच’ आशर्– ‘काव्याचा आत्मा ध्वशन’ िी दोन्िी शवधाने आपापल्या परीने बरोबरच 
आिेत, असे अशभनवरु्गप्तानंी प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘सारािं, व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ 
वरे्गळा’”वर म्िटले आिे. पर् आता येथे मात्र वस्तुतुः ध्वशन व काव्य यामंधील अभेद िाच खरा आशर् 
दोिोंमधील भेद िा खरा नसून केवळ लोकानंा समजाव ेम्िर्ून कन्ल्पला आिे, असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. 
यामुळे ‘दोन्िी शवधाने बरोबरच आिेत’ आशर् ‘वस्तुतुः ध्वशन आशर् काव्य िे एकच’ या अशभनवरु्गप्ताचं्या दोन 
वातयात शवसंर्गशत प्रत्ययाला येते. खरे म्िर्जे उद द्योत १, काशरका १३ मध्ये ‘ध्वशन नावाचा काव्यप्रकार’ 
असे जे म्िटले आिे, त्याचा अथण ‘व्यंग्याथणप्रधान काव्य म्िर्जे ध्वशन’ असा आिे. आशर् काशरकाकार 
उद द्योत १, काशरका १ व ५ मध्ये ‘काव्याचा आत्मा ध्वशन’ असे जेव्िा म्िर्तात, तेव्िा सदर व्यंग्याथाला ते 
ध्वशन िे नाव देतात. तेव्िा प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘सारािं, व्यगं्याथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ 
वरे्गळा’”वर अशभनवरु्गप्तानंी िी दोन्िी शवधाने आपापल्या परीने बरोबरच आिेत असे जे म्िटले आिे, तेच 
योग्य. ‘ध्वशन िेच खरे काव्य’ िे येथे आनंदवधणनानंी केलेले शवधान तेवढेच बरोबर (आशर् दुसरे बरोबर 
नािी) िे अशभनवरु्गप्ताचें मत स्वीकायण वाटत नािी. 
 

शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अनुभवी कवींनी रसादींची प्रतीशत ाडवरे् िेच मुख्य मानाव’े” वरील 
वृत्तीमध्ये ‘ध्वशन िेच (खरे) काव्य िोय’ असे जे म्िटले आिे, त्यातील वृशत्तकाराचंा स्पष्ट आिय असा आिे 
की, पशरर्तप्रज्ञ कवींनी ‘शचत्र’ रचनेला काव्य न समजता व्यग्याथणप्रधान रचनेलाच काव्य समजून तिी 
रचना करावी. 
 
२०) पूवी म्िर्जे प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन प्रकाशित 
िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबंधी मार्गणदिणन’” वर आशर् त्यापुढील लोचनात 
साशंर्गतलेले, तसेच उद द्योत २, काशरका ३ मध्ये साशंर्गतलेले. 
 
२१) ‘वर्गैरे’ म्िर्जे भाबोदय, भावसशंध, भाविबल आशर् भाविान्न्त (प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘कािी 
काव्यातं मात्र वाच्याथण व व्यंर्गाथण याचं्या प्रतीतींमधला क्रम लक्षात येतो, म्िर्नू त्याला ‘संलक्ष्यक्रम’ िी 



संज्ञा’” व ‘जो अथण मुख्यतया शववशक्षत, तोच वाच्य समजा, व्यंर्ग िा वरे्गळा व्यापार मानू नये िा आके्षप आशर् 
त्याला उत्तर’ यावंर). 
 
५२५ध्वन्यालोकिः 

 
सगुिीभूतव्यङ्ग्यिैः सालङ्कारैिः सह प्रभेदैिः स्वैिः । 
संकरसंसृवष्ट्या ंपुनरप्युद द्योतते बहुधा   ४३   
 
तस्य च ध्वनेिः स्वप्रभेदैगुगिीभूतव्यङ्ग्येन वाच्यालङ्कारैश्च संकरसंसृवष्टव्यवस्थाया ं वक्रयमािायां 

बहुप्रभेदता लक्ष्ये दृ्यते । तथावह स्वप्रभेदसङ्कीिगिः, स्वप्रभेदसंसृष्टो, गुिीभूतव्ययङ्ग्यसङ्कीिो, 
गुिीभूतव्यङ्ग्यसंसृष्टो, वाच्यालङ्कारान्तरसङ्कीिो, वाच्यालङ्कारान्तरसंसृष्टिः, संसृष्टालङ्कारसङ्कीिगिः, 
संसृष्टालङ्कारसंसृष्टशे्चवत बहुधा ध्ववनिः प्रकाशते । 

 
ति स्वप्रभेदसङ्कीिगत्वं कदावचदनुग्राह्यानुग्राहकभावेन । यथा ‘एवंवावदवन देवषौ’ इत्यादौ । अि 

ह्यथगशक्त्युद्भवानुरिनरूपव्यङ्ग्यध्ववनप्रभेदेनालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्ववनप्रभेदोऽनुगृह्यमाििः प्रतीयते । एव ं
कदावचत्प्रभेदियसम्पातसन्देहेन । यथा— 

 
खिपाहुविआ देअर एसा जाआऍ तकवप दे भविआ । 
रुअइ पडोहरवलहीघरस्म्म अिुविज्जउ वराई   
क्षिप्राघुविका देवर एषा जायया वकमवप ते भविता । 
रोवदवत शून्यवलभीगृहेऽनुनीयता ंवराकी   
(इवत च्छाया) 
 
अि ह्यनुनीयतावमत्येतत्पदमथान्तरसङ् क्रवमतवाच्यत्वेन ववववक्षतान्यपरवाच्यत्वेन च सम्भाव्यते । 

न चान्यतरपक्षवनिगये प्रमािमस्स्त । एकव्य्जककानुप्रवेशेन तु व्यङ्ग्यत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य 
स्वप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भववत । यथा ‘स्स्न्ध्यामल’ इत्यादौ । स्वप्रभेदसंसृष्टत्वं च यथा 
पूवोदाहरि एव । अि ह्यथान्तरसङ्गक्रवमतवाच्यस्यात्यन्तवतरस्कृतवाच्यस्य च संसगगिः । 

 
ध्वन्यालोक 

 
रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारािंी, अलंकारािंी आशर् स्वतुःच्या प्रकारािंी ध्वनीच्या स्वतुःच्या प्रकाराचं्या 

िोर्ाऱ्या ‘संकर’ व ‘संसशृष्ट’ या दोन प्रकारच्या¹ शमश्रर्ामुळे ‘ध्वशन’ िा पुन्िा शकती तरी अनेक प्रकारानंी 
प्रकट िोतो ॥ ४३ ॥ 

 
म्िर्जे असे की, त्या ध्वनीच्या स्वतुःच्या प्रकाराचें परस्परािंी िोर्ारे संकर व ससंृशष्ट, तसेच 

रु्गर्ीभतूव्यंग्यािी व वाच्य अलंकारािंी िोर्ारे संकर व संसृशष्ट या दृष्टीने पाशिल्यास त्या ध्वनीचे पुष्कळच 
प्रकार आिेत असे वाङ्मयात शदसून येते. उदािरर्ाथण आपल्याच प्रकारािंी संकर झालेला, आपल्याच 
प्रकारािंी संसशृष्ट झालेला, तसेच रु्गर्ीभतूव्यंग्यािी सकंर झालेला व रु्गर्ीभतूव्यगं्यािी संसशृष्ट झालेला, 
कोर्त्या तरी ‘वाच्य’ अलंकारािी सकंर झालेला व कोर्त्या तरी वाच्य अलंकारािी संसृशष्ट झालेला, 



एकमेकािंी संसृष्ट झालेल्या अलंकारािंी संकर झालेला व एकमेकािंी संसृष्ट असलेल्या अलंकारािंी ससंृष्ट 
असलेला, अिा शनरशनराळ्या स्वरूपात ध्वशन प्रकाशित िोतो. 

 
त्यापंैकी ध्वनीच्या एखाद्या प्रकाराचा स्वतुःच्याच दुसऱ्या एखाद्या प्रकारािी संकर, कािी वळेा एक 

प्रकार अनुग्राह्य व दुसरा प्रकार अनुग्रािक (म्िर्जे एक प्रकार मुख्य व दुसरा प्रकार त्याला उपकारक) या 
रूपात िोतो. उदा. ‘तो देवर्मर्ष अंशर्गरस् असे म्िर्त असताना’² इत्याशद उदािरर्ात ध्वनीच्या 
अथणिन्ततमलू, अनुरर्नरूपव्यंग्य या स्वतुःच्या प्रकाराकडून असलंक्ष्यक्रम (रसाशद) ध्वशन उपकृत झालेला 
शदसतो. याप्रमारे्च कािी उदािरर्ातं ध्वनीच्या कोर्त्या दोन प्रकाराचंा सकंर झाला आिे याचा संदेि 
पडत असल्याने संदेि-संकर िोऊ िकतो. उदा. “भावोजी, सर्ासाठी पािुर्ी म्िर्ून आलेल्या शिला 
तुमची बायको कािीतरी (लारे्गल असे) म्िर्ाली. त्यामुळे ती मार्गच्या परड्यातील शनजणन अिा माळ्यावर 
रडत बसली आिे. तेव्िा जा, त्या शवचारीचे सातं्वन करा.” 

 
या उदािरर्ातील ‘शतचे सातं्वन करा’³ िे िद द ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ असू िकतील, लकवा 

‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ िी असू िकतील. यापंकैी अमुकच प्रकार येथे आिे असा शनर्णय घ्यावयास कािी 
पुरावा नािी. एकाच उदािरर्ात ‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्य (रसाशद) ध्वनीच्या एका प्रकाराचे त्याच्याच दुसऱ्या 
प्रकारािी शमश्रर् िोरे् अनेक वळेा संभवते. उदा. ‘मेाानंी आपल्या तजेलदार सावळ्या कातंीचा आकािाला 
लेप शदला आिे⁴…’ इ. उदािरर्ात. ‘अलक्ष्यक्रमव्यगं्या’च्या एका प्रकाराची त्याच्याच दुसऱ्या प्रकारािी 
संसृशष्ट झाल्याचे उदािरर्िी तेच. कारर् या उदािरर्ात. ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ संलक्ष्यक्रम ध्वशन िा 
‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ संसक्ष्यक्रम ध्वनीिी संसृष्ट⁵ झालेला आिे. 

 
लोचनम् 

 
एवं श्लोकियेन सङ्गग्रहाथगमवभधाय बहुप्रकारत्वप्रदर्तशका ंपठवतसगुिीवत । सह गुिीभूतव्यङ्गयेन 

सहालङ्कारैये वतगन्ते स्वे ध्वनेिः प्रभेदास्तैिः सङ्कीिगतया संसृष्ट्ट्या वानन्तप्रकारो ध्ववनवरवत तात्पयगम् । 
बहुप्रकारता ं दशगयवत-तथा हीवत । स्वभेदैगुगिीभूतव्यङ्ग्येनालंकारैिः प्रका्यत इवत ियो भेदािः । तिावप 
प्रत्येकं सङ्करेि संसृष्ट्ट्या चेवत षट् । सङ्करस्यावप ियिः प्रकारािः अनुग्राह्यानुग्राहकभावेन 
सन्देहास्पदत्वेनैकपदानुप्रवशेेनेवत िादश भेदािः । पूवग च ये पञ्चतिशदे्भदा उक्तास्ते गुिीभूतव्यङ्ग्यस्यावप 
मन्तव्यािः । स्वप्रभेदास्तावन्तोऽलङ्कार इत्येकसप्तवतिः । ति सङ्करियेि संसृष्ट्ट्या च गुिने िे शते 
चतुरशीत्यवधके । तावता पञ्चतिशतो मुख्यभेदाना ं गुिने सप्तसहस्रावि चत्वावर शतावन तवशत्यवधकावन 
भवस्न्त । अलंकारामानन्त्यात् त्वसंख्यत्वम् । 

 
ति व्युत्पत्तये कवतपयभेदेषदूाहरिावन वदत्सुिः स्वप्रभेदाना ं कावरकामन्यपदाथगत्वेन 

प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चत्वायुगदाहरिान्याहतिेवत । अनुगृह्यमाि इवत । लज्जया वह प्रतीतया 
अवभलाषशृङ्गारोऽिानुगृह्यते व्यवभचावरभूतत्वेन । 

 
क्षि उत्सवस्ति वनमन्ििेनानीता हे देवर! एषा ते जायया वकमवप भविता रोवदवत । पडोहरे शून्ये 

वलभीगृहे अनुनीयता ं वराकी । सा तावदे्दवरादुक्ता तज्जायया वववदतवृत्तान्तया 
वकमप्युक्तेत्येषोस्क्तस्तद वृत्तान्तं दृष्टवत्या अन्यस्यास्तदे्दवरचौरकावमन्यािः । ति तव गृवहण्याय ं वृत्तान्तो 
ज्ञात इत्युभयतिः कलहावयतुवमच्छन्त्येवमाह । तिाथान्तरे सम्भोगेनैकान्तोवचतेन पवरतोष्ट्यतावमत्येवंरूपे 



वाच्यस्य सङ्क्रमिम् । यवद वा त्वं तावदेतस्यामेवानुरक्त इतीष्ट्याकोपतात्पयादनुनयनमन्यपरं ववववक्षतम् 
। एषा तवेदानीमुवचतमगहगिीय ं पे्रमास्पदवमत्यनुनयो ववववक्षतिः, वय ं स्त्वदानीं गहगिौयािः संवृत्ता 
इत्येतत्परतया । उभयथावप च स्वावभप्रायप्रकाशनादेकतरवनश्चये प्रमािाभाव इत्युक्तम् । ववववक्षतस्य वह 
स्वरूपस्थस्यवैान्यपरत्वम् । संक्रास्न्तस्तु तस्यतैिूपतापवत्तिः । यवद वा देवरानुरक्ताया एव तं देवरमन्यया 
सहावलोवकतसम्भोगवृत्तान्तं प्रतीयमुस्क्तिः, देवरेत्यामन्ििात् । पूवगव्याख्याने तु तदपेक्षया देवरेत्यामन्ििं 
व्याख्यातम् । बाहुल्येनेवत । सवगि काव्ये रसावदतात्पयं तावदस्स्त । ति रसध्वनेभावध्वनेशै्चकेन 
व्य्जककेनावभव्य्जकनम् । स्स्न्ध्यामलेत्यि ववप्रलम्भशृङ्गारस्य तद्व्यवभचावरिश्च 
शोकावेगात्मनश्चवगिीयत्वात् । एव ंविववधं सङ्करं व्याख्याय संसृवष्टमुदाहरवत । स्वप्रभेदेवत । अि हीवत । 
वलप्तशब्दादौ वतरस्कृतो वाच्यिः, रामादौ तु सङ्गक्रान्त इत्यथगिः । 

 
लोचन : 

 
याप्रमारे् वरील दोन पशरकरश्लोकातूंन आतापयंतच्या शववचेनाचा सारािं साशंर्गतल्यावर ध्वनीचे 

प्रकार अर्गशर्त कसे िोतात, िे दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारािंी’ इ. काशरका 
सारं्गतात. रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारािंी व अलंकारािंी व ध्वनीच्या स्वतुःच्या प्रकारािंी ध्वनीच्या स्वतुःच्या 
प्रकाराचंा संकर लकवा ससंृशष्ट झाल्यामुळे ध्वनीचे अनंत प्रकार िोतात, िे तात्पयण. अिा रीतीने ध्वनीचे 
पुष्कळच प्रकार िोऊ िकतात, िे वृशत्तकार ‘उदािरर्ाथण’ इ. िद दानंी दिणशवतात. ध्वशन स्वतुःच्या 
प्रकारािंी, रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारािंी व अलंकारािंी शमशश्रत झाल्याचे आढळते, म्िर्ून त्या ध्वनीचे 
(प्रथम) तीन प्रकार िोतात. त्यातंिी या तीन प्रकारापंकैी प्रत्येकामध्ये ध्वशन िा सकंर या रूपाने लकवा 
संसृशष्ट या रूपाने शमशश्रत िोतो, म्िर्ून त्या शतिींचे सिा प्रकार िोतात. संकराचेिी १) 
अनुग्राह्यअनुग्रािकसंबधंामुळे, २) संदेिामुळे आशर् ३) एकाच पदात समाशवष्ट झाल्यामुळे जे तीन प्रकार 
िोतात, त्यायंोरे्ग (संकराचे ३ × ३ = ९ आशर् संसृष्टीचे ३ असे) एकूर् १२ प्रकार झाले. आशर् पूवी⁶ जे 
ध्वनीचे पसतीस प्रकार साशंर्गतले, ते रु्गर्ीभतू व्यगं्याचेिी िोतात असे समजाव.े ध्वनीचे स्वतुःचे शततकेच 
म्िर्जे पसतीस (शमळून ७०) आशर् अलंकार⁷ शमळून ७१ प्रकार िोतील. त्या ७१ प्रकाराचें आपापसात तीन 
प्रकारचा संकर आशर् एक प्रकारची संसशृष्ट िोरे् ितय असल्याने एकूर् ७१ × ४ = २८४ इतके प्रकार 
िोतात. त्या संख्येने ध्वनीच्या मुख्य ३५ भेदानंा रु्गर्ले,⁸ तर सात िजार चारि ेवीस प्रकार िोतात.⁹ वस्तुतुः 
अलंकार िे अनंत¹⁰ असल्याने वरील प्रकार त्या अलंकारािंी शमशश्रत झाल्यास ध्वनीचे एकूर् असंख्य प्रकार 
िोतील. 

 
त्या असंख्य प्रकारापंैकी कािींची उदािररे् वाचकाचं्या मार्गणदिणनासाठी द्यावीत अिी वृशत्तकाराचंी 

इच्छा आिे. काशरका ४३ मध्ये ‘सरु्गर्ीभतूव्यंग्य’ आशर् सालंकार’ िे दोन बिुव्रीशि समास स्वप्रभेदाचंी 
शविरे्षरे् असल्यामुळे ध्वनीच्या स्वप्रभेदानंा प्राधान्य¹¹ शदले रे्गले आिे. म्िर्नू वृशत्तकार प्रथम ध्वनीच्या 
प्रभेदाचं्या स्वप्रभेदािंी िोर्ाऱ्या शमश्रर्ाचीच चार उदािररे् ‘त्यापंैकी’ इ. िद दानंी सुरुवात करून देतात. 
‘उपकृत झालेला–’ या श्लोकातून प्रतीत िोर्ारी लज्जा िी व्यशभचारी भाव या रूपाने िवेटी प्रतीत िोर्ाऱ्या 
अशभलार्षरतीला उपकारक िोत आिे. ‘क्षर्’ म्िर्जे उत्सव. त्यासाठी शनमंत्रर्पूवणक येथे आर्लेल्या 
पािुर्ीला, ‘अिो (पािुर्ीचे) भावोजी! तुमची बायको कािीतरी बोलल्यामुळे ती मार्गील परड्यातील शनजणन 
माळ्यावर रडत बसली आिे. तेथे जाऊन त्या शबचारीचे तुम्िी सान्त्वन करा!’ ती बोलाशवलेली पािुर्ी 
आपल्या शदरावर अनुरतत झाली िोती. ते त्या शदराच्या बायकोला कळल्यामुळे ती त्या पािुर्ीला कािीतरी 
बोलली. तसे बोलताना पाशिलेल्या दुसऱ्या स्त्रीने िी र्गाथा त्या पािुर्ीच्या भावोजीला उदे्दिून म्िटली आिे. 



ती बोलर्ारी स्त्रीिी त्या पािुर्ीच्या शदरावर चोरून पे्रम करीत िोती. असे भार्षर् करण्यामारे्ग ‘तुमच्या 
बायकोला तुम्िी व िी पािुर्ी यामंधील पे्रमप्रकरर् कळले आिे’ िे सारं्गनू तो दीर व त्याची बायको यामंध्ये 
कलि लावनू देण्याची बोलर्ारीची मनीर्षा आिे. त्या बोलण्यातील (‘सातं्वन करा’ या) या वाच्याथाचे 
‘एकातंात करावयास योग्य अिी रशतक्रीडा करून शतला संतुष्ट करा’ या स्वरूपाच्या दुसऱ्या व्यंग्य अथामध्ये 
रूपातंर िोत आिे.¹² लकवा ‘तुम्िी स्वतुःतर ह्या पािुर्ीवरच पे्रम कशरता आिात’ असे सुचवनू बोलर्ाऱ्या 
स्त्रीला स्वतुःला इणष्येमुळे वाटर्ारा कोप िा दुसरा अथण मुख्यतुः प्रकट करावयाचा असल्यामुळे ‘तुम्िी शतला 
संतुष्ट कर’ िा वाच्याथण शववशक्षत असून तो अन्यपर म्िर्जे व्यगं्याथणपर आिे. ‘आता ती तुम्िाला सवंस्वी 
योग्य आशर् प्रिसंनीय असा पे्रमाचा शवर्षय झालेली आिे’ िा व्यंग्याथण सुचशवण्यासाठी ‘शतचा अनुनय तुम्िी 
करा’ िा वाच्याथण शववशक्षत आिे ‘आम्िी मात्र आता तुमच्या दृष्टीने लनदेस पात्र झालो आिोत िािी व्यंग्याथण 
सुचशवण्यासाठी (‘तुम्िी शतचा अनुनय करा’ िा) वाच्याथण शववशक्षत आिे. अिा रीतीने येथे 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशन माशनला लकवा शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वशन माशनला, तरी बोलर्ाऱ्या स्त्रीला 
स्वतुःला त्या शदराशवर्षयी वाटर्ारा अशभलार्ष सूशचत िोत असल्यामुळे आशर् या दोिोंपकैी अमुक एक 
प्रकारच येथे आिे िे मानावयास कािी प्रमार् नािी (व म्िर्ून येथे संदेिसकंर आिे¹³) असे वृशत्तकारानंी 
म्िटले आिे. कारर् जो वाच्याथण शववशक्षत असतो, तो आिे तसाच रािून दुसरा अथण प्राधान्याने प्रकट करीत 
असेल, तर तो शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वशन िोय. पर् तो वाच्याथण ‘संक्रशमत’ िोरे् म्िर्जे तो व्यंग्याथािी 
एकरूप िोरे्¹⁴ िोय. लकवा ‘भावोजी’ ‘इ. र्गाथेतील बोलरे् िे आपल्या स्वतुःच्याच शदरावर अनुरतत 
झालेल्या स्त्रीने, त्याने अन्य स्त्रीिी म्िर्जे पािुर्ीिी रशतक्रीडा केल्याचे पाशिल्यावर त्याला उदे्दिनू केलेले 
बोलरे् समजाव,े कारर् त्यात बोलर्ारीने त्याला ‘भावोजी’ असे संबोशधले आिे. पशिल्या शववरर्ात 
‘भावोजी’ िे संबोधन त्या पािुर्ीच्या संदभात आिे. (म्िर्जे तो त्या पािुर्ीचा दीर आिे) असे समजून 
आम्िी अथण लाशवला आिे.¹⁵ ‘अनेक वळेा–’ सवण काव्यामंध्ये (वाच्याथाच्या िारा) रसाशदकाचंी प्रतीशत 
ाडशवरे् िे तर मुख्य उशद्दष्ट असते. या पायणन्न्तक रसध्वनीच्या बाबतीत रसरूप ध्वनीची आशर् (अवान्तर) 
भावरूप ध्वनीची अशभव्यन्तत पद्यरूपी एकाच व्यंजकाने िोते. उदा, ‘मेाानंी आपल्या तजेलदार सावळ्या 
कातंीने’¹⁶ या श्लोकात शवप्रलंभिृरं्गार आशर् त्याचा िोकावरे्ग िा व्यशभचाशरभाव िे दोन्िी आस्वादाचा शवर्षय 
झाले आिेत. याप्रमारे् सकंराच्या शतन्िी प्रकाराचें शववरर् केल्यावर¹⁷ वृशत्तकार संसृष्टीचे उदािरर् 
‘त्याच्याच दुसऱ्या प्रकारािी इ. वातयाने प्रारंभ करून देतात. ‘कारर् या उदािरर्ात’– ‘लेप’ वर्गैरे¹⁸ 
िद दाचंा वाच्याथण ‘शतरस्कृत’ झालेला आिे, पर् ‘राम’ वर्गरेै िद दात त्याचे दुसऱ्या व्यंग्य अथात रूपातंर 
झालेले आिे, िा भावाथण. 

 
िीपा 
 
१) संकर व संसृशष्ट याचं्या स्पष्टीकरर्ासाठी प्रथम खंड, उद द्योत – २ . जेव्िा दोन लकवा अशधक प्रकार 
एकमेकािंी अभेद्यपरे् रंु्गतलेले असतील, तेव्िा त्याचंा ‘संकर’ आिे असे म्िर्ावयाचे व ते जेव्िा एकाच 
उदािरर्ात, पर् परस्परशनरपेक्ष असतील तेव्िा त्याचंी ‘संसृशष्ट’ आिे असे म्िर्ावयाचे. 
 
२) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘कािी उदािरर्ातं प्रथम ‘संलक्ष्यक्रम’ ध्वशन व मर्ग त्याचे असलंक्ष्यक्रम 
ध्वनीत पयणवसान’”. 
 
३) उत्सवासाठी शदराने बोलावलेली एक तरुर्ी त्याच्यावर आसतत आिे. त्या पािुर्ीवर त्या शदराचे पे्रम 
आिे िी र्गोष्ट शदराच्या बायकोला कळल्यामुळे ती त्या पािुर्ीला कािीतरी लारे्गल असे बोलली. िे वृत्त त्या 



शदरावर चोरुन पे्रम करर्ाऱ्या दुसऱ्या एका बाईला मािीत िोईल व शदराचे त्याच्या बायकोिी शबनसले तर 
आपल्या दृष्टीने ते चारं्गलेच झाले, म्िर्ून ती बाई त्याला वरीलप्रमारे् म्िर्त आिे, ‘सातं्वन करा’ या 
वाच्याथाचे रूपातंर ‘त्या पािुर्ीिी रममार् िोऊन शतचे सातं्वन करा’ यात िोते, म्िर्ून िा 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ ध्वशन समजावयाचा की, ‘माझ्याकडे लक्ष द्यावयाचे सोडून तुम्िी त्या पािुर्ीवरच 
पे्रम कशरता!’ असे म्िर्नू ईष्येंमुळे शतला आलेला रार्ग मुख्यत्वाने व्यगं्य समजून िे ‘शववशक्षतान्यपरवाच्या’ चे 
(‘अनुनय करा’ या वाच्याथाच्या प्रतीतीनंतर बोलर्ारर्ीचा रार्ग सूशचत िोतो, याचे) उदािरर् मानावयाचे? 
 
४) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार”’. 
 
५) या श्लोकामध्ये ‘लेप शदला आिे’ या िद दात ‘लेप’ याचा ‘द्रव पदाथाने माखरे्’ िा वाच्याथण 
‘अत्यन्तशतरस्कृत’ आिे व ‘राम’ िद दाचा ‘राम िी व्यन्तत’ िा वाच्याथण ‘अथान्तरसकं्रशमत’ झालेला आिे 
(पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार- (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ 
िा प्रकार’”). या श्लोकामध्ये िे दोन ध्वशनप्रकार परस्पर शनरपेक्ष असल्यामुळे त्याचंी ‘संसृशष्ट’ झाली आिे. 
 
६) प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘ध्वनीला व्यंर्गाथण अस्पष्ट लकवा वाच्याचे अंर्ग असरे् नको’” व त्यावरील टीप 
११ वी. 
 
७) सवण अलंकारामंध्ये ‘अलंकारत्व’ (म्िर्जे वाच्याथाची िोभा वाढशवरे्) िा धमण समान असल्यामुळे सवण 
अलंकाराचंा एकच प्रकार माशनला आिे. 
 
८) संकर लकवा संसशृष्ट यामुंळे िोर्ाऱ्या २८४ प्रकारानंा ३५ या संख्येने रु्गर्ावयाचे किासाठी िे स्पष्ट िोत 
नािी. सकंर लकवा संसशृष्ट नसलेले ध्वनीचे व रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे असे सत्तर िुद्ध प्रकारिी शवचारात ाेरे् 
अवशय आिे असे म्िर्रे् असेल, तर ते सत्तर प्रकार २८४ मध्ये शमळशवरे् योग्य िोईल. तसे केल्यास बेरीज 
२८४+७०=३५४ इतकी िोईल. मम्मटाने काव्यप्रकाि उल्लास ४, काशरका ४३−४४ येथे शनराळ्या रीतीने 
र्गर्न करून ध्वशनप्रकाराचंी अंशतम सखं्या १०४५५ इतकी िोते दाखवले आिे. 
 
९) वास्तशवक २८४ ला ३५ ने रु्गर्ले, तर रु्गर्ाकार ९९४० येतो, अशभनवरु्गप्त म्िर्तात त्याप्रमारे् ७४२० 
नािी. शिवाय िे ७१ प्रकार सारं्गण्यापूवी जे १२ प्रकार साशंर्गतले, ते अशभनवरु्गप्तानंी तेथे तसेच सोडून शदले. 
त्याचंा ७४२० या (चकुीच्या) रु्गर्ाकारािी बेरजेने लकवा रु्गर्ाकाराने कािीिी संबधं जोडला नािी. 
 
१०) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘िृरं्गारध्वनीत रूपकाशद अलंकार ाालताना दक्षता घ्यावयास 
िवी’”. 
 
११) अनेकमन्यपदाथे । (अष्टाध्यायी, २–२–२४) िे सूत्र बिुव्रीशि समासासंबधंी आिे. बिुव्रीशि समासाचा 
अथण कोर्त्या तरी अन्य पदाथाच्या म्िर्जे शविषे्याच्या शविरे्षर्ासारखा असतो. उदा. चक्रपावि िा िद द 
चक्र व पावि यािूंन अन्य, शवष्र्ु या शविषे्याचा बोध करून देतो. शविरे्षर् व शविषे्य यातं शविषे्य िे प्रधान व 
शविरे्षर् िे र्गौर् असते, म्िर्ून बिुव्रीशि समासाच्या बाबतीत ‘अन्यपदाचा’ अथण िा प्रधान असतो. 
 



१२) म्िर्जे येथे अशववशक्षतवाच्यध्वनीचा अथान्तरसंक्रशमतवाच्य िा प्रकार आिे. येथे ‘शतची समजूत ााला’ 
िा वाच्याथण ‘अत्यन्तशतरस्कृत’ नािी. ‘रशतक्रीडा करून शतची समजूत ााला’ या व्यंग्याथात तो वाच्याथण 
अंतभूंत आिे. या उपादान लक्षरे्चे व्यंग्य प्रयोजन पािुर्ीिी मनमुराद रशतक्रीडा करून सातं्वन कररे् असे 
कािीतरी मानावयास पाशिजे. 
 
१३) म्िर्जे येथे अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशन मानावयाचा लकवा शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वशन (म्िर्जे 
ईष्याकोप या व्यशभचाशरभावाचा ध्वशन) मानावयाचा, या बाबतीत संदेि उत्पन्न िोतो. या र्गाथेच्या संबधात 
काव्यप्रकाि, उल्लास ४, पृ. १८७ (झळकीकर आवृशत्त) िी पािाव.े 
 
१४) ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ ध्वनीमध्ये वाच्याथाचा संपूर्णपरे् त्यार्ग केला जातो. ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ 
ध्वनीमध्ये वाच्याथाचा संपूर्णपरे् त्यार्ग केला जात नािी. ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ ध्वनीमध्ये वाच्याथात 
दुसऱ्या अथाची भर ाालून त्याचे रूपातंर केले जाते. पर् ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीमध्ये वाच्याथाचा 
त्यार्गिी िोत नािी लकवा तो रूपातंशरतिी िोत नािी. तो आिे तसा कायम रािून (प्रधान) व्यंग्याथाकडे बोट 
दाखशवतो. 
 
१५) सारािं, पशिल्या शववरर्ात ऐकर्ारा पुरुर्ष िा अशभनवरु्गप्तानंी त्या पािुर्ीचा दीर माशनला आिे, तर 
दुसऱ्या शववरर्ात तो बोलर्ाऱ्या स्त्रीचा स्वतुःचाच दीर कन्ल्पला आिे. 
 
१६) प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार – (१) ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ 
िा प्रकार”, 
 
१७) म्िर्जे अनुग्राह्य–अनुग्रािकसंबंधावर आधारलेल्या (संकराच्या) प्रकाराचे उदािरर् ‘तो देवर्मर्ष 
अंशर्गरस्’ िे; संदेिसंकराचे ‘भावोजी’ िे व एकव्यंजकानुप्रविे–प्रकाराचे ‘मेाानंीं आपल्या तजेलदार ‘अिी 
तीन उदािररे् देऊन. 
 
१८) ‘वर्गैरे’ ‘म्िर्जे ‘शमत्र’ िा िद द. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
गुिीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीिगत्वं यथा— ‘न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयिः’ इत्यादौ । यथा वा– 
 
कता द्यतूच्छलाना ंजतुमयशरिोद्दीपनिः सोऽवभमानी 
कृष्ट्िाकेशोत्तरीयव्यपनयनपिुिः पाण्डवा यस्य दासािः । 
राजा दुिःशासनादेगुगरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य वमिं 
क्वास्ते दुयोधनोऽसौ कथयत न रुषा िष्टुम्यागतौ स्विः   
 
अि ह्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य वाक्याथीभूतस्य व्यङ्ग्यवववशष्टवाच्यावभधावयवभिः पदैिः सस्म्मश्रता । अत 

एव च पदाथाश्रयत्वे गुिीभूतव्यङ्ग्यस्य वाक्याथाश्रयत्वे च ध्वनेिः सङ्कीिगतायामवप न ववरोधिः 
स्वप्रभेदान्तरवत् । यथा वह ध्ववनप्रभेदान्तरावि परस्परं सङ्कीयगन्ते । पदाथगवाक्याश्रयत्वने च न ववरुद्धावन । 



तक चैकव्यङ्ग्याश्रयत्वे तु प्रधानगुिभावो ववरुद्ध्यते न तु व्यङ्ग्यभेदापेक्षया, ततोऽप्यस्य न 
ववरोधिः । अय ंच संकरसंसृवष्टव्यवहारो बहूनामेकि वाच्यवाचकभाव इव व्यङ्ग्यव्य्जककभावेऽवप वनर्तवरोध 
एव मन्तव्यिः । यि तु पदावन कावनवचदववववक्षतवाच्यान्यनुरिनरूपव्यङ्ग्यवाच्यावन वा ति 
ध्ववनगुिीभूतव्यङ्ग्ययोिः संसृष्टत्वम् । यथा– ‘तेषा ं गोपवधूववलाससुहृदाम्’ इत्यादौ । अि वह 
‘ववलाससुहृदा’ं, ‘राधारहिःसावक्षिाम्’ इत्येते पदे ध्ववनप्रभेदरूपे ‘ते’, ‘जाने’ इत्येते च पदे 
गुिीभूतव्यङ्ग्यरूपे । 

 
वाच्यालङ्कारसङ्कीिगत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यापेक्षया रसववत सालङ्कारे । काव्ये सवगि सुव्यवस्स्थतम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
अलक्ष्यक्रमव्यङ्गग्य ध्वनीचा रु्गर्ीभतूव्यंग्यािी ‘संकर’ िोण्याचे उदािरर् ‘माझ्या बाबतीत ित्र ु

असावते िेच मुळी मला लाछंन आिे¹’ इत्याशद. लकवा जसे– 
 
‘द्यतूामधील कपटी डावपेच करर्ारा, लाक्षार्गृिाला आर्ग लावर्ारा, द्रौपदीचे केस आशर् उत्तरीय 

वस्त्र ओढण्यात तरबेज असलेला, पाडंव ज्याला आपले दास वाटत िोते, दुुःिासन इ. नव्याण्र्व 
(िद दिुःिभंर) धाकट्या भावानंा रु्गरुस्थानी असर्ारा, अंर्गराज कर्ाचा शमत्र असा तो अिंकारी राजा 
दुयोंधन कोठे आिे ते सारं्गा. आम्िी कािी रार्गावनू आलेलो नािी, तर त्याला भेटायला आलेले आिो.²’ 

 
येथे एकंदर वातयाचा मुख्य आिय अलक्ष्यक्रमव्यंग्य असून (पदाचं्या) व्यंग्याथाने खुलवलेल्या 

वाच्याथाचा बोध करून देर्ाऱ्या पदािंी (त्याचा) अरं्गाशंर्गभावसंकर झालेला आिे. आशर् म्िर्ूनच 
रु्गर्ीभतूव्यंग्य िा पदाचं्या अथांच्या आश्रयाने असल्यामुळे व ध्वशन सवण वातयाच्या अथांच्या आश्रयाने 
असल्यामुळे त्याचंा सकंर िोरे् यात कािी शवरोध नािी– ध्वनीच्या स्वतुःच्याच एका प्रकाराचा ध्वनीच्या 
दुसऱ्या प्रकारािी संकर झाला तरी त्यात कािीिी शवरोध नसतो, त्याप्रमारे्. कारर् जसा ध्वनीच्या 
शनरशनराळ्या प्रकाराचंा एकमेकािंी संकर िोतो आशर् त्या ध्वनीच्या प्रकाराचें आश्रय असलेल्या पदाचें अथण 
व वातयाचा अथण िे [जसे वरे्गवरे्गळे असल्यामुळे त्या ध्वशनप्रकारामंध्ये शवरोध उत्पन्न िोत नािी (तसेच) यािी 
बाबतीत आिे.] आशर् व्यगं्याथण एकच असला, तर तोच प्रधान आशर् तोच अंर्गभतू असरे् िे असंभवनीय 
आिे, पर् व्यंग्याथण वरे्गवरे्गळे असून त्यापंकैी एक मुख्य व दुसरा अंर्गभतू असतो, त्यामुळेसुद्धा या श्लोकाच्या 
बाबतीत कािी शवरोध येत नािी. 

 
आशर् काव्याचे अनेक ाटक एकाच उदािरर्ात ‘वाच्य’ असताना त्यानंा ज्याप्रमारे् संसृशष्ट लकवा 

संकर िी संज्ञा देण्यात कािी वावरे्ग असत नािी, त्याप्रमारे् ते ाटक एकाच उदािरर्ात व्यंग्य असतानािी 
त्या संज्ञा देण्यात कािी शवरोध असू िकत नािी असे मानाव.े पर् जेथे कािी पदे अशववशक्षतवाच्य व्यंग्याथाने 
आशर् दुसरी कािी अनुरर्नरूप व्यगं्याथण सुचशवर्ाऱ्या वाच्याथाने युतत असतील, तेथे रु्गर्ीभतूव्यंग्य आशर् 
ध्वशन याचंी ‘संसशृष्ट’ असते. उदा. ‘शमत्रा! यमुनातीरावरील त्या लतारु्गिाचें कुिल आिे ना? इ. 
उदािरर्ामध्ये.³ कारर् या उदािरर्ात (र्गोपीचे प्रर्यक्रीडेच्या वळेचे) सोबती व (राधेने माझ्यािी केलेल्या 
एकातंाचे) साक्षीदार िी दोन पदे ध्वनीच्या ‘अशववशक्षतवाच्य’ प्रकाराची⁴ आिेत, तर ‘त्याचंा’, ‘मला वाटते⁵ 
िी पदे ‘रु्गर्ीभतूव्यगं्य’ स्वरूपाची आिेत. 

 



वाच्य अलंकाराचंा असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यािी संकर असरे् िे सवचं रसाळ आशर् वाच्यालंकारयुतत 
काव्यामंध्ये नेिमीच आढळर्ारे आिे. 

 
लोचनम् 

 
एवं स्वप्रभेदं प्रवत चतुभेंदानुदाहृत्य गुिीभूतव्यङ्ग्य ं प्रत्युदाहरवत गुिीभूतेवत । अि 

हीत्युदाहरिियेऽवप । अलक्ष्यकमव्यङ्ग्यस्येवत रौिस्य । व्यङ्ग्यवववशष्टेत्यनेन गुिता व्यङ्ग्यस्योक्ता । 
पदैवरत्युपलक्षिे तृतीया । तेन तदुपलवक्षतो योऽथो व्यङ्ग्यगुिीभावेन वतगते तेन सस्म्मश्रता सङ्कीिगता । सा 
चानुग्राह्यानुग्राहकभावेन सन्देहयोगेनैकव्य्जककानुप्रवेशेन चेवत यथासम्भवमुदाहरििये योज्या । तथावह मे 
यदरय इत्यावदवभिः सवैरेव पदाथैिः, कतेंत्यावदवभश्च ववभावावदरूपतया रौि एवानुगृह्यते । कतेत्यादौ च 
प्रवतपदं प्रत्यवान्तरवाक्य ंप्रवतसमासं च व्यङ्ग्यमुत्पे्रवक्षतंु शक्यमेवेवत न वलवखतम् । ‘पाण्डवा यस्य दासािः’ 
इवत तदीयोक्त्यनुकारिः । ति गुिीभूतव्यङ्ग्यतावप योजवयतंु शक्या, वाच्यस्यवै क्रोधोद्दीपकत्वात । दासैश्च 
कृतकृत्यिैः स्वाम्यव्य ंिष्टव्य इत्यथगशक्त्यनुरिनरूपतावप । उभयथावप चारुत्वादेकपक्षग्रहे प्रमािाभाविः । 
एकव्य्जककानुप्रवशेस्तु तैरेव पदैिः गुिीभूतस्य व्यङ्ग्यस्य प्रधानीभूतस्य च रसस्य 
ववभावावदिारतयावभव्य्जकनात् । अत एव चेवत । यतोऽि लक्ष्ये दृ्यते तत इत्यथगिः । ननु व्यङ्ग्य ंगुिीभूतं 
प्रधानं चेवत ववरुद्धमेव तद दृ्यमानमप्युक्तत्वान्न श्रदे्धयवमत्याशङ्गक्य व्य्जककभेदात्तावन्न ववरोध इवत 
दशगयवत अत एवेवत । स्वेवत । स्वप्रभेदान्तरावि सङ्कीिगतया पूवगमुदाहृतावन, इवत तान्येव दृष्टान्तयवत । तदेव 
व्याचष्ट–े यथा हीवत । तथािापीत्यध्याहारोऽि कतगव्यिः । ‘तथावह’ इवत वा पाठिः । 

 
ननु व्य्जककभेदात्प्रथमभेदयोिः पवरहारोऽस्तु, एकव्य्जककानुप्रवेशे तु तक वक्तव्यवमत्याशङ्गक्य 

पारमार्तथकं पवरहारमाह– वकञे्चवत । ततोऽपीवत । यतोऽन्यद्व्यङ्ग्य ं गुिीभूतमन्यि प्रधानवमवत को 
ववरोधिः? ननु वाच्यालङ्कारववषये श्रुतोऽय ंसङ्करावदव्यवहारो न तु व्यङ्ग्यववषय इत्याशङ्गक्याह– अय ंचेवत 
। मन्तव्य इवत । मननेन प्रतीत्या तथा वनशे्चयिः, उभयिावप प्रतीतेरेव शरित्वावदवत भाविः । 

 
एवं गुिीभूतव्यङ्ग्यसङ्करभेदासं्त्रीनुदाहृत्य संसृवष्टमुदाहरवत–यि तु पदानीवत । कावनवचवदत्यनेन 

सङ्करावकाशं वनराकरोवत । सुहृच्छब्देन सावक्षशब्देन चाववववक्षतवाच्यो ध्ववनिः । ‘ते’ 
इवतपदेनासाधारिगुिगिोऽवभव्यक्तोऽवप गुित्वमवलम्बते, वाच्यस्यवै स्मरिस्य प्राधान्येन 
चारुत्वहेतुत्वात् । ‘जाने’ इत्यनेनोत्पे्रक्ष्यमािानन्तधमगव्य्जककेनावप वाच्यमेवोत्पे्रक्षिरूपं प्रधानीवक्रयते । एवं 
गुिीभूतव्यङ्ग्येऽवप चत्वारो भेदा उदाहृतािः । 

 
अधुनालङ्कारगतासं्तान् दशगयवत– वाच्यालङ्कारेवत । व्यङ्ग्यत्वे त्वलङ्कारािामुक्तभेदाष्टक 

एवान्तभाव इवत वाच्यशब्दस्याशयिः । काव्य इवत । एवंववधमेव वह काव्य ं भववत । सुव्यवस्स्थतवमवत । 
‘वववक्षा तत्परत्वेन’ इवत वितीयोद द्योतमूलोदाहरिे्यिः सङ्करिय ं संसृवष्टश्च ल्यत एव । ‘चलापाङ् गा ं
दृवष्टम्’ इत्यि वह रूपकव्यवतरेकस्य प्रा्व्याख्यातस्य शृङ्गारानुग्राहकत्व,ं स्वभावोक्तेिः शृङ् गारस्य 
चैकानुप्रवशेिः । ‘उप्पहजाआ’ इवत गाथाया ं पामरस्वभावोस्क्तवा ध्ववनवेंवत प्रकरिाद्यभावे एकतरग्राहकं 
प्रमािं नास्स्त । 

 
यद्यप्यलङ्कारो रसमव्यमनुगृह्णावत, तथावप ‘नावतवनवगहिैवषता’ इवत यदवभप्रायेिेक्तं ति 

सङ्करासम्भवात् संसृवष्टरेवालङ्कारेि रसध्वनेिः । यथा बाहुलवतकापाशेन बद्ध्वा दृढम्’ इत्यि । 



लोचन 
 
याप्रमारे् ध्वनीच्या एका प्रकाराच्या त्याच्या दुसऱ्या प्रकारािंी िोर्ाऱ्या शमश्रर्ाच्या चार प्रकाराचंी 

उदािररे् शदल्यावर वृशत्तकार ध्वनीच्या रु्गर्ीभतूव्यगं्यािी िोर्ाऱ्या शमश्रर्ाची उदािररे् देण्यास 
‘रु्गर्ीभतूव्यंग्यािी संकर’ इ. िद दानंी सुरुवात कशरतात. ‘येथे–’ म्िर्जे ‘मला ित्रु असावते’ आशर् 
‘द्यतूामधील कपटी डावपेच’ या दोन्िी उदािरर्ातं. ‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्य’ म्िर्जे रौद्र रस. ‘व्यंग्याथाने 
खुलशवलेल्या’ िे िद द ‘(शनरशनराळ्या पदातूंन सुचशवले रे्गलेले वस्तुरूप) व्यंग्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू 
झालेले आिेत’ िा अथण सारं्गतात. ‘पदािंी’ या िद दातील तृतीया ‘उपलक्षर्’ या अथी आिे; त्यामुळे त्या 
पदानंी उपलशक्षत असा जो वाच्य अथण, तो त्याला रु्गर्ीभतू झालेल्या व्यंग्याथाने शवशिष्ट असा आिे व त्या 
(रु्गर्ीभतूव्यगं्य) वाच्याथािी अलक्ष्यक्रमव्यंग्याचे सशंमश्रर् (म्िर्जे संकर) झालेले आिे. तो संकर वरील 
दोन उदािरर्ातं अनुग्राह्य– अनुग्रािक संबधं, संदेि व एकाच व्यजंकात प्रशवष्ट िोरे् यापंैकी कोर्त्या 
प्रकारचा आिे, िे जिी ितयता शदसत असेल तसे ठरवाव.े⁶ उदा. ‘मला ित्रु असावते’ इ. श्लोकातील 
सवणच िद दाचें व ‘द्यतूामधील कपटी डावपेच करर्ारा’ इ. सवण िद दाचें व्यंग्य अथण रौद्ररसाचे शवभाव वर्गैरे 
असल्यामुळे रौद्ररसाचाच पशरपोर्ष िोत आिे. 

 
आशर् ‘द्यतूामधील … करर्ारा’ इ. श्लोकामध्ये प्रत्येक पदात, प्रत्येक पोटवातयात, प्रत्येक 

समासात व्यगं्याथण कन्ल्परे् (सहृदयानंा) ितय आिे, म्िर्ून येथे आम्िी त्याचे शववरर् केले नािी.⁷ ‘पाडंव 
ज्याला आपले दास वाटत िोते’ िे िद द दुयोधनाने (पूवी म्िर्जे पाडंव द्यतूात िरल्यावर) जे म्िटले िोते, 
त्याचा पुनरुच्चार आिे. त्या वातयाच्या (व इतर व्यंजक िद दाचं्या) बाबतीत त्यातील (वस्तुरूप) व्यंग्याथण िा 
वाच्याथांला रु्गर्ीभतू झाला आिे असेिी दाखशवता येईल, कारर् (व्यंग्याथांने भरू्षशवलेला) वाच्याथणच येथे 
भीमाच्या क्रोधाचा उद्दीपनशवभाव⁸ आिे. सेवकानंी (आपली कामशर्गरी चोखपरे् पार पाडल्यावर (ती शनवदेन 
करण्यासाठी) त्यानंी धन्याची र्गाठ ाेरे् िे त्याचें अवशयमेव कतणव्य आिे, असा अनुरर्नरूप व्यगं्याथणिी या 
वातयातील वाच्याथाच्या व्यञ्जकिततीने प्रकट िोतो. दोन्िीपैकी म्िर्जे रु्गर्ीभतू आशर् अनुरर्नरूप 
व्यंग्याथण यापंकैी कोर्तािी माशनला, तरी त्यात सौंदयण असल्यामुळे त्यापंैकी अमुक एकच येथे स्वीकारला 
पाशिजे असे ठरशवण्यास कािीिी प्रमार् नािी (म्िर्नू येथे अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वशन आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्य िे 
दोन्िी सारखेच सुंदर असल्यामुळे त्याचंा संदेिसंकर झाला आिे). आशर् पद्यरूपी एका व्यजंकामध्ये प्रशवष्ट 
िोरे् या स्वरूपाचा संकर येथे कसा िोतो म्िर्ाल, तर या श्लोकातील पदे रु्गर्ीभतू व्यंग्याथणिी प्रकट 
कशरतात, आशर् तीच पदे (उद्दीपन) शवभाव इ. अथण प्रकट करून त्यािंारे प्रधानभतू रौद्र रसाची अशभव्यन्तत 
कशरतात. ‘आशर् म्िर्ूनच–’ म्िर्जे ज्या अथी या दोन्िी श्लोकामंध्ये तसे (म्िर्जे ध्वशन व रु्गर्ीभतूव्यगं्य 
याचंा संकर झाल्याचे) शदसत आिे, त्या अथी,⁹ असा आिय. ‘पर् काय िो, व्यंग्याथण िा (एकाच श्लोकात) 
प्रधान आशर् रु्गर्ीभतू दोन्िी असरे् िे तकण शवसंर्गत नव्िे काय? ती शवसंर्गशत शदसत असतानािी केवळ वृत्तीत 
साशंर्गतले आिे म्िर्ून या उदािरर्ात व्यंग्याथण िा (एकाच श्लोकात) प्रधान व रु्गर्ीभतू आिे या म्िर्ण्यावर 
शवश्वास ठेवरे् ितय नािी’ अिी प्रशतपक्ष्याची िकंा कल्पून दोन्िी प्रकारच्या व्यंग्याथाचे (आश्रय असलेले) 
व्यंजक शनराळे¹⁰ आिेत म्िर्ून त्याचं्यामध्ये शवरोध नािी िे वृशत्तकार ‘आशर् म्िर्ूनच’ इ. िद दानंी सारं्गतात. 
‘स्वतुःच्या’– ध्वनीच्या स्वतुःच्याच प्रभेदाचं्या आपापसातील सकंराची जी उदािररे् (पूवी) शदली, त्याचंा 
वृशत्तकार या वातयामध्ये ‘दृष्टान्त’ म्िर्ून उपयोर्ग करीत आिेत. त्याच दृष्टान्ताचे शववरर् वृशत्तकार ‘कारर् 
जसा’ इ. वातयाने कशरतात. या वातयानंतर ‘तसेच यािी बाबतीत आिे’ िे िद द अध्याहृत ाेऊन वातय परेु 
कराव.े लकवा येथे यथा शि याऐवजी तथा शि असा पाठ घ्यावा.¹¹ 

 



‘पर् काय िो,’ संकराच्या पशिल्या दोन (म्िर्जे अनुग्राह्यअनुग्रािकसंबधंमलूक व संदेिरूप या) 
प्रकाराचं्या बाबतीत (ध्वनीचे आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्याचे) व्यंजक वरे्गळे असल्यामुळे त्यामंधील शवरोधाचा 
पशरिार (तुम्िी म्िटल्याप्रमारे्) िोत असला तर िोऊ द्या, पर् ज्यावळेी (ध्वनीचा आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्याचा 
आश्रय असलेला) व्यंजक एकच असतो– म्िर्जे एकाच व्यंजकात प्रशवष्ट िोरे् या प्रकारचा सकंर ज्यावळेी 
िोतो, त्यावळेी शवरोधाचा पशरिार िोतो लकवा नािी याबद्दल तुम्िी काय म्िर्ाल?’ अिी िकंा कल्पून 
वृशत्तकार शवरोधाचा पशरिार कसा िोतो याचे खरेखुरे (म्िर्जे अशधक चारं्गले) कारर् ‘आशर् व्यंग्याथण एकच 
असला, तर’ इ. वातयाने सारं्गतात. ‘त्यामुळेसुद्धा–’ ज्या अथी एक व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू आिे आशर् दुसरा 
मुख्य आिे, त्याअथी त्या दोन व्यंग्याथामध्ये शवरोध कसा असर्ार? ‘पर् काय िो, संकर व संसृशष्ट िे प्रकार 
आम्िी वाच्य अलंकाराचं्या बाबतीत ऐकले आिेत, पर् व्यंग्य अथांच्या बाबतीत ऐकले नािीत!’ अिी िकंा 
कल्पून वृशत्तकार ‘आशर् काव्याचे’ इ. वातयाने शतचे समाधान कशरतात. ‘असे मानाव–े’ मानाव े म्िर्जे 
शवचार करून येर्ाऱ्या अनुभवाच्या आधारे ते प्रकार िोऊ िकतात याबद्दल खात्री करून घ्यावी; कारर् 
दोन्िी (म्िर्जे वाच्य अलंकार व व्यंग्य अथण याचं्या) बाबतीत (मननपूवणक आलेला) अनुभव िेच शनर्ायक 
प्रमार् िोय, असा अथण. याप्रमारे् ध्वनीच्या रु्गर्ीभतूव्यगं्यािी िोर्ाऱ्या संकराच्या तीन प्रकाराचंी उदािररे् 
शदल्यावर¹² वृशत्तकार संसृष्टीचे उदािरर् ‘पर् जेथे’ इ. वातयाने देतात. ‘कािी… (आशर् दुसरी कािी)’ या 
िद दानंी वृशत्तकार ‘संकरा’चा संभव बाजूला कशरतात. ‘सोबती’ या िद दात आशर् ‘साक्षीदार’ या िद दात 
अशववशक्षतवाच्य ‘ध्वशन’ आिे. ‘त्या’ (पल्लवाचंा) या िद दाने (पल्लवाचं्या) असामान्य रु्गर्ाचंा समुदाय सूशचत 
िोत असला, तरी तो व्यगं्याथण प्रस्तुत श्लोकातील वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झालेला आिे, कारर् येथील वाच्य 
अथण जो ‘स्मरर्’¹³ तोच या शठकार्ी सौंदयाला मुख्यत्वकेरून कारर्ीभतू िोतो. ‘मला वाटते’ िे िद द 
कल्पना केले जार्ारे, पल्लवाचें असंख्य धमण सुचवीत असले¹⁴ तरी ते व्यगं्य धमण ‘उत्पे्रक्षा’ या वाच्याथालाच 
प्राधान्य देत आिेत (म्िर्जे त्याचे सौंदयण खुलवीत आिेत). अिा रीतीने ध्वनीच्या रु्गर्ीभतूव्यंग्यािी 
िोर्ाऱ्या चारिी प्रकाराचंी उदािररे् देऊन झाली. 

 
आता ध्वनीच्या (वाच्य) अलंकारािंी िोर्ाऱ्या शमश्रर्ाची उदािररे् वृशत्तकार ‘वाच्य अलंकाराचंा’ 

इ. िद दानंी देतात. मात्र अलंकार जर व्यंग्य असतील, तर त्याचं्यािी िोर्ाऱ्या शमश्रर्ाच्या प्रकाराचंा¹⁵ 
अंतभाव आतापयंत साशंर्गतलेल्या आठ प्रकारातंच िोईल¹⁵*, अिा अशभप्रायाने वृशत्तकारानंी ‘वाच्य 
(अलंकाराचंा)’ िा िद द योशजला आिे. ‘काव्यामंध्ये–’ कारर् काव्य िे अिा प्रकारचेच¹⁶ असते. ‘नेिमीच 
आढळर्ारे–’ दुसऱ्या उद द्योतातील १८ व १९ या काशरकातं साशंर्गतलेल्या ‘रसादींना प्राधान्य देऊन 
(अलंकार) योजावते’ इ. शनयमाचें शववरर् कशरताना वृशत्तकारानंी जी उदािररे् शदली िोती, त्यातंिी शतन्िी 
प्रकारचा संकर व संसृशष्ट असल्याचे आढळतेच. उदा. ‘कोपऱ्यािंी चंचल’ … या उदािरर्ात पूवी आमच्या 
शववरर्ात आम्िी ‘रूपकव्यशतरेक िा अलंकार आिे’ या मताचा जो शनदेि केला,¹⁷ त्या मतानुसार असर्ारा 
रूपकव्यशतरेक अलंकार िृरं्गाराला (म्िर्जे अशभलार्षरशत या स्थाशयभावाला) अनुग्रािक आिे आशर् त्या 
श्लोकातील स्वभावोन्तत अलंकार व िृरं्गार (म्िर्जे अशभलार्षरशत) िे श्लोकरूपी एकाच व्यंजकात समाशवष्ट 
झाले आिेत. ‘अरे वडे्या, रस्ता सोडून’ इ. र्गाथेमध्ये क्षुद्र व्यततीचे स्वभाववर्णन (म्िर्जे स्वभावोन्तत 
अलंकार) आिे लकवा ध्वशन आिे. यापंैकी एक पक्ष स्वीकारावयास संदभण वरै्गरेच्या ज्ञानाच्या अभावी 
शनर्ायक प्रमार् नािी. 

 
जरी अलंकार िा रसाला अवशय पोर्षक िोत असला, तरी त्याचा वाजवीपेक्षा जास्त शवस्तार 

करण्याची इच्छा बाळर्गू नये’ िे ज्या अशभप्रायाने साशंर्गतले,¹⁹ त्या दृष्टीने तिा उदािरर्ात अनुग्राह्म–



अनुग्रािकभावसंकार असंभवनीय²⁰ असल्यामुळे तेथील रसध्वनीची अलंकारािी ससंृशष्टच असते. उदा. 
‘बािुलताचं्या पािात करकचनू बाधंले’ या श्लोकात. 

 
िीपा 
 
१) पािा, शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वनी िा कािी शठकार्ी शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्याशद 
अत्यंत लिान लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्यमेव इ. सुंदर उदािरर् व त्याचे 
शववरर्’”. 
 
२) वरे्ीसंिार, अंक ५, २६. 
 
३) पािा प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे खंडन’”. 
 
४) अचेतन लतार्गृिे िी वाच्याथाने ‘सोबती’ आशर् ‘साक्षीदार’ किी असर्ार? म्िर्ून त्या पदाचं्या 
वाच्याथांचा बाध िोऊन व त्याचंा पूर्णपरे् त्यार्ग केला जाऊन लक्षरे्ने ‘प्रर्यक्रीडेला सिायक’ आशर् 
‘एकातंाच्या वळेी जवळ असलेले’ या अथांचा स्वीकार करावा लार्गतो. मर्ग त्या लक्षरे्चे प्रयोजन म्िर्ून 
‘प्रर्यक्रीडेला अत्यतं उपकारक’ व ‘एकातंाच्या वळेी अवतशय जवळ असलेले’ असे अथण सुचवले जातात. 
वाच्याथाचा पूर्णपरे् त्यार्ग केला जाऊन व्यंग्याथण सुचवला जातो, म्िर्ून िी उदािररे् ‘अशववशक्षतवाच्य’ 
ध्वनीची म्िटली आिेत. 
 
५) ‘त्याचंा’ आशर् ‘मला वाटते’ या पदाचें वाच्याथण अनुक्रमे ‘मी अनुभवलेले’ व ‘मी ज्याचंी कल्पना करू 
िकतो असे’ िे आिेत. त्यातूंन अनुक्रमे शिरवपेर्ा, टवटवीतपर्ा, िीतलपर्ा, इ. मला चारं्गले आठवत 
असलेले धमण आशर् शपवळेपर्ा, िुष्कता इ. धमण, िे व्यंग्याथण सूशचत िोतात व त्या व्यंग्याथामुळे वाच्याथण 
भरू्षशवला जात असल्याने त्या वाच्याथाला िे व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू आिेत. वाच्याथाचा पूर्णपरे् त्यार्ग केला 
जाऊन व्यंग्याथण वस्तुतुः शपवळेपर्ा, िुष्कता इ. धमण जाने (मला वाटते) या पदातून सूशचत िोत नसून ‘ते’ 
या पदातून सूशचत िोत आिेत. पािा, यानंतरचीच टीप १४ वी. 
 
६) या दोन्िी उदािरर्ापंैकी प्रत्येकात एकाच पद्यातून रु्गर्ीभतू व्यंग्याथण व प्रधानभतू रौद्ररस प्रकट िोत 
असल्याने िी दोन्िी उदािररे् एकव्यजंकानुप्रविे या प्रकारच्या संकराची िोतील. शिवाय पशिल्या म्िर्जे 
‘मला ित्रु असावते’ इ. श्लोकात अनुग्राह्य– अनुग्रािकसंबंधमलूक संकर आिे, तर ‘द्यतूामधील कपटी 
डावपेच’ यामध्ये संदेिसंकर आिे. येथे संदेिसंकर कसा िे अशभनवरु्गप्तानंी पुढच्याच पशरच्छेदात स्पष्ट केले 
आिे. 
 
७) डॉ. रामसार्गर शत्रपाठी यानंी ध्वन्यालोकाच्या आपल्या शिन्दी आवृत्तीमध्ये खंड २, पृ. १२५६ व १२५७ वर 
२ ऱ्या श्लोकातील प्रत्येक शठकार्ी संभवर्ारे अवातंर व्यंग्याथण स्पष्ट करून दाखशवले आिेत, ते शजज्ञासूंनी 
पािाव.े 
 
८) त्या उद्दीपन शवभावाच्या िारे क्रोध या स्थाशयभावाची अशभव्यन्तत िोऊन त्याचे पयणवसान िवेटी 
रौद्ररसात िोते. 



९) त्याअथी इतर उदािरर्ातिी असा सकंर असण्यामध्ये कािीिी शवरोध नािी, िा भावाथण. 
 
१०) म्िर्जे रु्गर्ीभतूव्यंग्याथाचे व्यजंक सुटे िद द िे आिेत व प्रधान रौद्ररसाचे व्यंजक सबधं वातय िे आिे. 
आश्रयभेदामुळे शवरोध येत नािी िा शवचार पूवी प्रथमखंड,  “उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’” 
वर येऊन रे्गला आिे. 
 
११) तथा वह (कारर्) असा पाठ ाेतल्यास वृत्तीतल्या वातयामधील ‘जसे’ िा िद द जाईल व ‘तसेच’ इ. 
म्िर्ण्याची जरूर रािर्ार नािी व ‘जसे ‘याशिवाय जे वातय रािील, ते स्वयंपूर्ण िोईल. 
 
१२) रु्गर्ीभतूव्यंग्याचा ध्वनीिी संकर िोण्याची दोन उदािररे् वृशत्तकारानंी ‘मला ित्रु असावते’ व 
‘द्यतूामधील कपटी डावपेच’ िी शदली आिेत. त्या दोनापंैकी पशिल्या श्लोकात अंर्गाशर्गभावसंकर आिे व 
संकराचे उरलेले दोन प्रकार ‘द्यतूामधील कपटी डावपेच’ या श्लोकात आिेत िे अशभनवरु्गप्तानंी नुकतेच 
दाखशवले आिे. म्िर्नूच ‘शतन्िी प्रकाराचंी उदािररे् देऊन झाल्यावर’ असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. 
 
१३) या सबधं श्लोकात ‘स्मरर्’ या अथाचा एकिी ‘वाचक’ िद द नािी. ‘त्या’ (पल्लवाचंा) या िद दाने स्मरर् 
या अथाचा बोध िोतो, पर् तो बोध व्यजंनेने िोतो. (पािा शितीय खंड  “ उद द्योत – ३ ‘त्याच प्रकारच्या 
ध्वनीला पद व पदाचा अंििी प्रकट करू िकतात याची उदािररे्’ व ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी 
शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्याशद अत्यंत लिान लिान अिंामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्यमेव इ. 
सुंदर उदािरर् व त्याचे शववरर्”). तेव्िा ‘वाच्य अथण जो स्मरर्’ िे अशभनवरु्गप्ताचें म्िर्रे् शचन्त्य आिे. 
 
१४) येथेिी पल्लवाचें पूवीचे असंख्य धमण िे जाने (मला वाटते) या िद दाने सूशचत िोत नसून ‘ते’ या िद दाने 
सूशचत िोत आिेत. 
 
१५) व्यंग्य अलंकाराचंा आपापसात िोर्ारा संकर व संसृशष्ट याचंा शनदेि अशभनवरु्गप्तानंी प्रथम खंड, 
“उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’” वर केला आिे. 
 
१५*) र्थवनीच्या शनरशनराळ्या प्रकाराचें आपापसात शमश्रर् िोण्याचे चार प्रकार (संकराचे तीन प्रकार व 
संसृष्टीचा एक), तसेच ध्वनीच्या प्रकाराचे रु्गर्ीभतू व्यग्यािंी िोर्ाऱ्या शमश्रर्ाचे चार प्रकार (संकराचे तीन 
व संसृष्टीचा एक). रसध्वनीच्या बाबतीत या आठिी प्रकाराचंी उदािररे् देऊन झाली आिेत. अलंकार 
व्यंग्य असल्यास त्याचं्या शमश्रर्ाचे वरील प्रमारे्च आठ प्रकार िोतील. 
 
१६) अिा प्रकारचेच म्िर्जे रसाने शनभणर व अलंकारानंी युतत असलेलेच. तुलनाथण पािा, प्रथम खंड 
“उद द्योत -१ ‘रस’ प्रकार स्वप्नातिी ‘वाच्य’ नसतो” व “प्रतीयमान अथाच्या प्रकारातं ‘रसाशद’ प्रकार मुख्य 
िोय”.  
 
१७) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘ती दक्षता म्िर्जे १) अलंकार रसादीचे अंर्गच राशिला पाशिजे,”. 
 
१८) िी र्गाथा ‘मुततक’ या स्वरूपाची असल्यामुळे शतचा शनशित संदभण मािीत नािी असे अशभनवरु्गप्त 
म्िर्तात. अिा झाडाला खरोखरच कंुपर् ाालीत बसर्ाऱ्या एखाद्या अडार्ी मार्सालाच उदे्दिून िी र्गाथा 



असली, तर येथे स्वभावोन्तत अलंकार िोईल, आशर् आपल्या रूपरु्गर्िीन पत्नीला साभंाळर्ाऱ्या मत्सरी 
पतीला उदे्दिून िी उन्तत आिे असे माशनल्यास तेथे वस्तुध्वशन समजावा लारे्गल. शितीय खंड, उद द्योत -३ 
प्राधान्याने रसाशदकाचंीच प्रशतशत िोत असेल, तर ते ध्वशनकाव्यच िोते वर उद्धतृ केलेल्या ‘या तनुर्गात्रीचे 
रूप’… इ. श्लोकाबाबतिी सदंभण वर्गैरेंच्या ज्ञानाच्या अभावी तेथे व्याजस्तुशत व अप्रस्तुतप्रिसंा या दोन वाच्य 
अलंकाराचंा संदेिसंकर आिे असे म्िर्रे् ितय आिे. मर्ग तेथे अप्रस्तुतप्रिसंाच आिे असे वृशत्तकारानंी व 
अशभनवरु्गप्तानंी का म्िर्ाव ेिे समजत नािी. िा श्लोक धमणकीतीने रचला असल्यामुळे केवळ त्याचा स्वभाव 
लक्षात ाेता तो एकच सदभण र्गृिीत धरून तेथे अप्रस्तुतप्रिसंाच आिे तकण  या दोाानंी केला असावा. 
 
१९) उद द्योत २, काशरका १८ मध्ये. 
 
२०) प्रथम खंड,  “उद द्योत - २ ‘ती दक्षता म्िर्जे - ४) रसपशरपोर्षाला शवघ्न करर्ारा अलंकाराचा 
अशतशवस्तार टाळावा’” वर ‘शप्रयेने रार्गावनू’ इ. श्लोक आला आिे. त्यावर वृशत्तकारानंी अि रूपकम् 
(आशक्षप्तमशनव्यूणढं च) परं रसपवरपुष्टये । असे म्िटले आिे. तेव्िा अधोन्मीशलत स्वरूपात असलेले ते रूपक 
रसध्वनीचे अनुग्रािक आिे की नािी? अनुग्रािक असल्यास ‘येथे संकर असंभवनीय आिे’ असे 
अशभनवरु्गप्तानंी का म्िर्ाव?े 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
प्रभेदान्तरािामवप कदावचत्सङ्कीिगत्वं भवत्येव । यथा ममैव— 
 
या व्यापारवती रसान् रसवयतंु कावचत्कवीना ंनवा 
दृवष्टया पवरवनवष्ठताथगववषयोन्मेषा च वैपवश्चती । 
 
ते िे अप्यवलम्ब्य ववश्वमवनशं वनवगिगयन्तो वयं 
श्रान्ता नैव च लब्धमस्ब्धशयन त्वद्भस्क्ततुल्य ंसुखम्   
 
इत्यि ववरोधालङ्कारेिाथान्तरसङक्रवमतवाच्यस्य ध्ववनप्रभेदस्य सङ्कीिगत्वम् । 
 
वाच्यालङ् कारसंसृष्टत्वं च पदापेक्षयवै । यि वह कावनवचत् । पदावन वाच्यालङ् कारभावज्ज 

कावनवचि ध्ववनप्रभेदयुक्तावन । 
 
यथा— 
 
दीघीकुवगन् पिु मदकलं कूवजतं सारसाना ं
प्रत्यषेूषु स्रुतवितकमलामोदमिैीकषायिः । 
 
यि स्त्रीिा ंहरवत सुरत्लावनमूङ्गानुकूलिः, 
वसप्रावातिः वप्रयतम इव प्राथगनाचािुकारिः   
 



अि वह मैिीपदमाववववक्षतवाच्यो ध्ववनिः । पदान्तरेष्ट्वलङ् कारान्तरावि   
 

ध्वन्यालोक 
 
इतर (म्िर्जे सलंक्ष्यक्रमव्यगं्य) प्रकाराचंािी वाच्यालंकारािी केव्िा केव्िा सकंर िोतोच. उदा. 

माझाच पुढील श्लोक– 
 
‘कवींची जी आियणकारक¹ अवर्णनीय दृशष्ट (रशसकानंा) रसाचंा आस्वाद शमळवनू देण्याचा प्रयत्न 

कशरते आशर् िास्त्रवते्तयाचंी जी दृशष्ट पदाथांच्या वास्तव स्वरूपावर न्स्थर प्रकाि टाकर्ारी असते, त्या दोन्िी 
दृष्टींचा उपयोर्ग करून आम्िी संपूर्ण शवश्वाचे अशवश्रातंपरे् यथाथण वर्णन कशरता कशरता दमलो, पर् िे 
क्षीरसमुद्रावर (योर्ग) शनद्रा ाेर्ाऱ्या शवष्र्ो! तुझ्या भततीतील सुखासारखे सुख आम्िाला कोठे शमळाले 
नािी.’ 

 
या उदािरर्ात ‘अथान्तरसकं्रशमतवाच्य²’ या ध्वशनप्रकाराचा शवरोधालंकारािी³ सकंर झाला आिे. 
 
ध्वनीची वाच्य अलंकारािी ‘संसृशष्ट’ िोरे् िे पदामंध्येच ितय िोते. ज्या उदािरर्ात कािी पदामंध्ये 

वाच्यालंकार असतो, तर कािी पदातं ध्वनीचा एखादा प्रकार असतो. (तेथे वरे्गवरे्गळ्या पदामंध्येच ध्वनीची 
वाच्य अलंकारािी संसशृष्ट असू िकते.) 

 
उदा.– ‘ज्या शठकार्ी िर्षाने धंुद झाल्यामुळे मधुर असर्ारे सारसपक्ष्याचें कूशजत िळुवारपरे् 

दूरवर पसरशवर्ारा, दररोज पिाटेच्या वळेी फुललेल्या (सूयंशवकासी) कमळाचं्या सुर्गंधािी मतै्री केल्यामुळे 
सुवाशसक झालेला, शसप्रा नदीवरून वािात येर्ारा वारा, शस्त्रयाचं्या िरीराला कुरवाळून अशधक 
समार्गमसुखाच्या प्राथणनेसि र्गोडीरु्गलाबी करर्ाऱ्या शप्रयकराप्रमारे् त्या शस्त्रयानंा आधीच्या प्रर्यक्रीडेमुळे 
आलेली ग्लाशन दूर कशरतो.⁴’ कारर् या उदािरर्ातील ‘मतै्री⁵ ’ िा िद द ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे 
उदािरर् आिे, आशर् इतर पदामंध्ये शनरशनराळे अलंकार आिेत. 

 
लोचनम् 

 
प्रभेदान्तरािामपीवत । रसावदध्ववनव्यवतवरक्तानाम् । व्यापारवतीवत । वनष्ट्पादनप्रािो वह रस 

इत्युक्तम् । ति ववभावावदयोजनास्त्मका विगना, ततिःप्रभृवत घिनापयगन्ता वक्रया व्यापारिः, तेन सततयुक्ता । 
रसावनवत । रस्यमानतासारान् स्थावयभावान् रसवयतंु रस्यमानतापवत्तयो्यान् कतुगम् । कावचवदवत 
लोकवातापवततबोधावस्थात्यागेनोन्मीलन्ती । अत एव ते कवयिः, विगनायोगात् तेषाम् । नवेवत । क्षिे क्षिे 
नूतनैनूगत नैवैवच्येजगगन्त्यासूियन्ती । दृवष्टवरवत प्रवतभारूपा । ति दृवष्टश्चाकु्षष ंज्ञानं षाडवावद रसयतीवत 
ववरोधालङ्कारिः । अत एव नवा । तदनुगृहीतश्च ध्ववनिः । तथा वह चाकु्षष ं ज्ञानं 
नाववववक्षतमत्यन्तमसम्भवाभावात् । न चान्यपरम्, अवप त्वथान्तरे ऐस्न्ियकववज्ञाना्यासोल्लवसते 
प्रवतभानलक्षिेऽथें सङ्गक्रान्तम् । सङ्गक्रमिे च ववरोधोऽनुग्राहक एव । तिक्ष्यवत ‘ववरोधालङ्कारेि’ 
इत्यावदना । या चैववंवधा दृवष्टिः पवरवनवष्ठतोऽचलिः अथगववषये वनशे्चतव्ये ववषये उन्मेषो यस्यािः । तथा 
पवरवनवष्ठते लोकप्रवसदे्धऽथे न तु कवववदपूवगस्स्मन्नथें उन्मेषो यस्यािः सा । ववपवश्चतावमय ं वैपवश्चती । ते 
अवलम्ब्येवत, कवीनावमवत, वैपवश्चतीवत वचनेन नाहं कववनं पस्ण्डत इत्यात्मनोऽनौद्धत्य ं ध्वन्यते । 



अनात्मीयमवप दवरिगृह इवोपकरितयाऽन्यत आहृतमेतन्मया दृवष्टियवमत्यथगिः । ते िे अपीवत । न हे्यकया 
दृष्ट्ट्या सम्यङ् वनवगिगनं वनवगहवत । ववश्ववमत्यशेषम् । अवनशवमवत पुनिः पुनरनवरतम् । वनवगिगयन्तो 
विगनया, तथा वनवश्चताथं विगयन्तिः इदवमत्थवमवत । परामशानुमानावदना वनभगज्य वनवगिगनं वकमि सारं 
स्यावदवत वतलशस्स्तलशो ववचयनम् । यि वनवगण्यगते तत्खलु मध्ये व्यापायगमािया मध्ये चाथगववशेषेषु 
वनवश्चतोन्मेषया वनश्चलया दृष्ट्ट्या सम्यङ् वनवगर्तितं भववत । वयवमवत । वमथ्यातत्त्वदृष्ट्ट्याहरिव्यसवनन 
इत्यथगिः । श्रान्ता इवत । न केवलं सारं न लब्धं यावत्प्रत्युत खेदिः प्राप्त इवत भाविः । चशब्दस्तुशब्वस्याथै । 
अस्ब्धशयनेवत । योगवनिया । त्वमत एव सारस्वरूपवेदी स्वरूपावस्स्थत इत्यथगिः । श्रान्तस्य शयनस्स्थतं 
प्रवत बहुमानो भववत । त्वद्भक्तीवत । त्वमेव परमात्मस्वरूपो ववश्वसारस्तस्य भस्क्तिः श्रद्धावदपूवगक 
उपासनाक्रमगजस्तदावेशस्तेन तुल्यमवप न लब्धमास्ता ंतावत्तज्जातीयम् । 

 
एवं प्रथममेव परमेश्वरभस्क्तभाजिः कुतूहलमािावलस्म्बतकववप्रामाविकोभयवृत्तिेः पुनरवप 

परमेश्वरभस्क्तववश्रास्न्तरेव युक्तेवत मन्वानस्येयमुस्क्तिः । सकलप्रमािपवरवनवश्चतदृष्टादृष्टववषयववशेषजं 
यत्सुखं, यदवप वा लोकोत्तरं रसचवगिात्मकं, तत उभयतोऽवप परमेश्वरववश्रान्त्यानन्दिः प्रकृष्ट्यते, 
तदानन्दववपु्रण्मािावभासो वह रसास्वाद इत्युक्तं प्रागस्मावभिः । लौवककं तु सुखं ततोऽवप वनकृष्टप्रायं 
बहुतरदुिःखानुषङ्गावदवत तात्पयगम् । तिैव दृवष्टशब्दापेक्षयकैपदानुप्रवेशिः । दृवष्टमवलम्ब्य वनवगिगनवमवत 
ववरोधालङकारो वाश्रीयताम् अन्धपदन्यायेन दृवष्टशब्दोऽ त्यन्तवतरस्कृतवाच्यो वास्तु इत्येकतरवनश्चये 
नास्स्त प्रमािम्, प्रकारियेनावप हृद्यत्वात् । न च पूवगिावप एवं वाच्यम् : नवाशब्देन शब्दशक्त्त्यनुरिनतया 
ववरोधस्य सवगथावलम्बनात् । 

 
एवं सङ् करं विववधमुदाहृत्य संसृवष्टमुदाहरवत वाच्येवत । सकलवाक्ये वह यद्यलङ्कारोऽवप 

व्यङ्ग्याथोऽवप प्रधानं तदानुग्राह्यानुग्राहकत्वसङ्करस्तदभावे त्वसङ्गवतवरत्यलङ्कारेि वा ध्ववनना वा, 
पयायेि िा्यामवप वा युगपत्पदववश्रान्ता्या ं भाव्यवमवत ियो भेदािः । एतद्गभीकृत्य सावधारिमाह-
पदापेक्षयवैेवत । यिानुग्राह्यानुग्राहकभावं प्रत्याशङ्कावप नावतरवत तं तृतीयमेव प्रकारमुदाहतुगमुपक्रमते– 
यि होवत । यस्माद्यि कावनवचदलङ्कारभाव्जक कावनवचद्ध्ववनयुक्तावन, यथा दीघीकुवगवन्नत्यिेवत । 
तथाववधपदापेक्षयवै वाच्यालङ्कारसंसृष्टत्ववमत्यावृत्त्या पवगग्रन्थेन सम्बन्धिः कतगव्यिः । अि हीवत । अित्यो 
वहशब्दो मैिीपदवमत्यस्यानन्तरं योज्य इवत ग्रन्थसङ्गवतिः । 

 
दीघीकुवगवन्नवत । वसप्रावातेन वह दूरमप्यसौ शब्दो नीयते, तथा सुकुमारपवनस्पशगजातहषािः वचरं 

कूजस्न्त, तत्कूवजतं च वातान्दोवलतवसप्रातरङ्गजमधुरशब्दवमश्र ं भवतीवत दीघगत्वम् । पट् वववत । तथासौ 
सुकुमारो वायुयेन तज्जिः शब्दिः सारसकूवजतमवप नावभभववत प्रत्युत तत्सब्रह्मचारी तदेव दीपयवत । न च 
दीपनं तदीयमनुपयोवग यतस्तन्मदेन कलं मधुरमाकिगनीयम् । प्रत्यषेूस्ष्ट्ववत । प्रभातस्य 
तथाववधसेवावसरत्वम् । बहुवचनं सदैव तिैषा हृद्यतेवत वनरूपयवत । स्रुतवितान्यन्तवगतगमानमकरन्दभरेि । 
तथा स्रुतवितावन ववकवसतावन नयनहारीवि यावन कमलावन तेषा ं य आमोदस्तेन या मैिी 
अ्यासङ्गाववयोगपरस्परानुकूल्यलाभस्तेन कषाय उपरक्तो, मकरन्देन च कषायविीकृतिः । स्त्रीिावमवत । 
सवगस्य तथाववधस्य िैलोक्यसारभूतस्य य एवं करोवत सुरतकृता ं ्लातन तास्न्तं हरवत, अथ च तविषयां 
्लातन पुनिः सम्भोगावभलाषोद्दीपनेन हरवत । न च प्रसह्य प्रभूततया । अवप त्वङ्गानुकूलो हृद्यस्पशगिः 
हृदयान्तभूगतश्च । वप्रयतमे तविषये प्राथगनाथं चािूवन कारयवत । वप्रयतमोऽवप 
तत्पवनस्पशगप्रबुद्धसम्भोगावभलाषिः प्राथगनाथं चािूवन करोतीवत तेन तथा कायगत इवत 
परस्परानुरागप्रािशृङ्गारसवगस्वभूतोऽसौ पवनिः । युक्तं चैतत्तस्य, यतिः वसप्रापवरवचतोऽसौ वात इवत 



नागवरको न त्वववद्धो ग्राम्यप्राय इत्यथगिः । वप्रयतमोऽवप रतान्तेऽङ्गानुकूलिः संवाहनावदना प्राथगनाथं 
चािुकार एवमेव सुरत्लातन हरवत । कूवजतं चानङ्गीकरिवचनावदमधुरध्ववनतं दीघीकरोवत । 
चािुकरिावसरे च स्रुतवितं ववकवसतं यत्कमलकास्न्तधावर वदनं तस्य यामोदमैिी सहजसौरभपवरचयस्तेन 
कषाय उपरक्तो भववत । अङे्गषु चातुष्ट्षवष्टकप्रयोगेष्ट्वनुकूलिः । एवं शब्दरूपगन्धस्पशा यि हृद्या यि च 
पवनोऽवप तथा नागवरकिः स तवावक्ष्यमवभगन्तव्यो देश इवत मेधदूते मेघं प्रवत कावमन इयमुस्क्तिः । उदाहरिे 
लक्षिं योजयवत– मैिीपदवमवत । वहशब्दोऽनन्तरं पवठतव्य इत्युक्तमेव । अलङ्कारान्तरािीवत । उत्पे्रक्षा 
स्वभावोवक्षतरूपकोपमािः क्रमेिेत्यथगिः । 

 
लोचन 

 
‘इतर प्रकाराचंा’ म्िर्जे रसाशदध्वनीखेरीज इतर (म्िर्जे सलंक्ष्यक्रमव्यंग्य) प्रकाराचंा. ‘प्रयत्न 

कशरते–’ कारर् रशसकानंा रसाचा आस्वाद शमळवनू देरे् िेच रसाचे खरे स्वरूप िोय’ असे आम्िी मारे्ग⁶ 
म्िटले आिे. त्वा सबंंधात शवभावाशदकाचें योग्य असे प्रकटीकरर् िेच काव्यातील वर्णनाचे स्वरूप िोय 
आशर् तेथपासून⁷ रु्गर्ाचंा उशचत असा वापर करण्यापयंतचा जो प्रयत्न, तो म्िर्जे ‘व्यापार’, त्या व्यापाराने 
सतत⁸ युतत असलेली (दृशष्ट). ‘रसाचंा–’ आस्वाशदले जारे् िेच ज्याचें सारसवणस्व आिे अिा 
स्थाशयभावाचंा आस्वाद शमळवनू देण्यास म्िर्जे त्या स्थाशयभावानंा रसावस्थेस पोिोचण्याचे सामथण प्राप्त 
करून देण्यास. ‘अवर्णनीय–’ म्िर्जे लौशकक व्यविारातील ाडामोडींचे वास्तव ज्ञान बाजूला सारून⁹ जी 
शवकास पावत जाते, अिी. म्िर्ूनच म्िर्जे अिा वर्णनाचे सामर्थयण त्याचं्या अंर्गी असते, म्िर्ूनच ज्यानंा 
‘कशव¹⁰’ म्िर्ावयाचे, त्या कवीची. ‘आियणकारक’ म्िर्जे दरक्षर्ी जर्गाच्या स्वरूपाला नवनवीन सौंदयाने 
नटशवर्ारी.¹¹ ‘दृशष्ट’– म्िर्जे प्रशतभा या स्वरूपाची. आता दृशष्ट म्िर्जे चक्षुशरन्न्द्रयाने शमळर्ारे ज्ञान. ते 
ज्ञान (रसाचंी म्िर्जे) र्षाडव¹² वर्गैरे पेयाचंी र्गोडी चाखावयास सािाय्य कशरते असे म्िर्ण्यात 
शवरोधालंकार असल्यामुळेच त्या दृष्टीला ‘आियणकारक’ म्िटले आिे.¹³ आशर् त्या शवरोधालंकाराने ‘दृशष्ट’ 
या िद दातील (अथान्तरसंक्रशमतवाच्य) ध्वशन उपकृत झाला आिे;¹⁴ कारर् दृशष्ट या िद दाचा ‘चक्षशुरशद्रयाने 
िोर्ारे ज्ञान’ िा वाच्य अथण येथे सवणस्वी असंभनीय नसल्याने¹⁵ शववशक्षत नािी असे नािी (म्िर्जे शववशक्षत 
आिे). तसेच तो वाच्याथण ‘अन्य-पर’ सुद्धा नािी;¹⁶ तर तो वाच्याथण इशंद्रयाचं्या िारे िोर्ारे ज्ञान आशर् काव्य 
करण्याचा सराव यामुंळे जार्गृत िोर्ाऱ्या ‘प्रशतभा’ या स्वरूपाच्या दुसऱ्या अथामध्ये संक्रशमत म्िर्जे 
रूपातंशरत झाला आिे. आशर् या संक्रमर्ाला शवरोधालंकार उपकारकच¹⁷ आिे. तेच वृशत्तकार (लवकरच) 
‘शवरोधालंकारािी’ इ. िद दानंी सारं्गर्ार आिेत.¹⁸ 

 
आशर् जी दृशष्ट अिा प्रकारची असते की, शतचा प्रकाि, ज्याचे स्वरूप शनशित करावयाचे त्या 

पदाथावर पशरशनशष्ठतपरे् म्िर्जे न ढळता, न्स्थरपरे् पडतो. त्याचप्रमारे् ती दृशष्ट पदाथांच्या पशरशनशष्ठत 
म्िर्जे लोकप्रशसद्ध स्वरूपावर प्रकाि टाकर्ारी आिे, पर् कवीच्या दृष्टीप्रमारे् पदाथाच्या कशवकन्ल्पत, 
अपूवण स्वरूपाचे ज्ञान करून देर्ारी नसते.¹⁹ वैपशिती म्िर्जे शवपशिताचंी म्िर्जे िास्त्रवेत्तयाचंी (दृशष्ट). 
‘त्या (दोन्िी) दृष्टींचा उपयोर्ग करून–’ ‘कवींची’ आशर् ‘िास्त्रवते्तयाचंी’ असे म्िटल्याने मी कशव नािी लकवा 
िास्त्रवते्तािी नािी अिा तऱ्िेने लेखकाचा शवनय सूशचत िोत आिे. या दोन्िी दृशष्ट मजजवळ नसल्या, तरी 
एखाद्या दशरद्ऱ्याच्या ारी (प्रसंर्गशविरे्षी) साधनसामग्री दुसऱ्याकडून (उसनी) आर्ण्यात यावी, त्याप्रमारे् 
त्या दोन दृशष्ट मी दुसऱ्याकडून (उसनवारीने माझ्या व्यासंर्गाचे) साधन म्िर्ून आर्ल्या आिेत, असा 
आिय. 

 



‘त्या दोन्िी–’ कारर् कोर्त्यािी एका (च) दृष्टीने²⁰ यथाथण, शनरीक्षर्पूवणक वर्णन केले जात नािी. 
‘शवश्व’ याचा (दुसरा) अथण ‘संपूर्ण.’²¹ ‘अशवश्रातंपरे्’ म्िर्जे पुनुः पुनुः, एकसारखे. ‘वर्णन कशरता कशरता–’ 
(बाह्य जर्गाचे बारकाईने अवलोकन करून, काव्यमय पद्धतीने) वर्णन कशरता कशरता. त्याचप्रमारे् ‘िे असे 
आिे’ असे शनशितपरे् वर्णन कशरता कशरता.²² शवचार, अनुमान वर्गैरे उपायाचं्या आधारे पदाथांचे शवश्लेर्षर् 
कररे् म्िर्जे त्यामंध्ये सार काय असेल िे पदाथांचे शतळाएवढे²³ भार्ग पाडुन ते पदाथण पारखरे् आशर् कशव 
एखाद्या शवर्षयाचे जो वर्णन कशरतो, ते वास्तशवक कािी वळेा कवीच्या दृष्टीचा उपयोर्ग करून, तर कािी 
वळेा शवशिष्ट पदाथावर शनशित प्रकाि टाकर्ाऱ्या न्स्थर दृष्टीचा अवलंब करून कशरतो. यामुळे ते वर्णन 
उत्तम प्रकारचे िोते.²⁴ ‘आम्िी’ म्िर्जे शमर्थयादृशष्ट व िास्त्रदृशष्ट या दोन्िी²⁵ शमळशवण्याची ओढ असलेले, 
असा अथण. ‘दमलो’ म्िर्जे आम्िाला सारभतू असे तत्तव शमळाले नािी; इतकेच नव्िे, तर उलट थकवा मात्र 
आमच्या पदरी पडला, असा आिय. (श्लोकातील िवेटच्या ओळींमधील) च िा िद द ‘पर्’ या अथी 
वापरला आिे. ‘िे क्षीरसमुद्रावर शनद्रा ाेर्ाऱ्या’– ‘योर्गशनदे्रमध्ये मग्न िोऊन.²⁶’ म्िर्ूनच शवश्वाचे सार 
असलेले स्वतुःचे रूप जार्र्ारा, म्िर्जे स्वस्वरूपावस्थेत असर्ारा (म्िर्जे ब्रह्मािी एकरूप झालेला), 
असा अथण. दमल्याभार्गल्या मार्साला ियन करर्ाऱ्या व्यततीबद्दल शविरे्ष आदर (म्िर्जे िेवा) वाटतो. 
‘तुझ्या भततीतील–’ परमात्म्याचे जे स्वरूप, तेच तुझेिी स्वरूप आिे आशर् तूच शवश्वाचे सार आिेस. त्या 
तुझी भन्तत म्िर्जे श्रद्धावर्गरेैपूवणक उपासनेचा²⁷ शवशध करून त्यामुळे भतताची उपास्य देवतेिी िोर्ारी 
एकरूपता. त्या भततीच्या सुखािी साम्य असलेलेिी सुख आम्िास शमळाले नािी, तर मर्ग प्रत्यक्ष त्याच 
प्रकारचे²⁸ सुख शमळरे् तर दूरच रािू द्या. 

 
याप्रमारे् प्रारंभापासूनच²⁹ परमेश्वराची भन्तत करर्ारा व मर्ग केवळ शजज्ञासेच्या पोटी कशव आशर् 

प्रमार्ानंी परीक्षा करर्ारा िास्त्रवते्ता, या दोााचं्या मनोवृत्तीचा आश्रय करर्ाऱ्या व िवेटी पुनुः परमेश्वर-
भततीतच न्स्थर िोरे् योग्य िोय अिा मताला आलेल्या मार्साने िा श्लोक म्िटला आिे.³⁰ सवण प्रमार्ाचं्या 
आधारे जर्गातील दृष्ट व अदृष्ट शवर्षयाचं्या स्वरूपाचे शनशित ज्ञान शमळशवल्याने प्राप्त िोर्ारे जे सुख, लकवा 
काव्यातील रसाचा आस्वाद ाेरे् या स्वरूपाचे जे अलौशकक सुख, त्या दोिोंिूनिी भततीमुळे परमेश्वरािी 
एकरूप िोण्याचा आनंद श्रेष्ठ िोय, कारर् रसास्वाद िा त्या आनंदाचा (म्िर्जे भततीमुळे िोर्ाऱ्या 
सुखाचा) केवळ एका लबदूइतकाच आिे, असे आम्िी पूवी³¹ म्िटले आिे. पर् व्याविाशरक सुख मात्र त्या 
रसास्वादािूनिी अर्गदी िलतया प्रतीचे असते, कारर् ते (व्याविाशरक) सुख आपल्यामार्गोमार्ग पुष्कळ दुुःखे 
ाेऊन येत असते, िे तात्पयण. तेथेच (म्िर्जे ‘कवींची जी दृशष्ट’ या श्लोकात) ‘दृशष्ट’ या िद दामध्ये 
(शवरोधालंकार व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशन याचंा) ‘एकपदानुप्रविे’ या प्रकाराचा³² संकर झालेला 
आिे. ‘दृष्टींचा उपयोर्ग करून वर्ंन कररे्’ यात शवरोधालंकार³³ आिे असे मानाव े लकवा ‘शनुःश्वासानंी 
आंधळ्या’ इ. श्लोकातील³⁴ ‘आंधळा’ या िद दाप्रमारे् ‘दृशष्ट’ या िद दात अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य ध्वशन मानावा. 
अमुक एकच ध्वशनप्रकार स्वीकारला पाशिजे याला कािी प्रमार् नािी, कारर् दोन्िी प्रकारामंध्ये सौंदयण 
आिे. मात्र पूवी म्िर्जे ‘जी दृशष्ट रसाचंा आस्वाद शमळवनू देते’ यातिी शवरोधालंकार व 
अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशन याचंा संदेिसंकर आिे असे म्िर्ू नये, कारर् नवा (आियणकारक) या 
िद दामुळे िद दितत्तयनुरर्नरूप पद्धतीने³⁵ शवरोधाला सवणस्वी आधार शदला जात आिे. 

 
अिा रीतीने (वाच्यालंकार व ध्वशन याचं्या) तीन प्रकारच्या संकराची उदािररे् शदल्यावर³⁶ 

(वृशत्तकार) ससंृष्टीचे उदािरर् ‘ध्वनीची वाच्य अलंकारािी’ इं. िद दानंी देतात. कारर् सवण वातयाला जेव्िा 
वाच्य अलंकार व्यापीत असेल, आशर् प्रधान व्यंग्याथणिी (सवण वातयाला) व्यापीत असेल, तेव्िा त्या वातयात 
अनुग्राह्य-अनुग्रािक संबधंावर आधारलेला संकर असतो. पर् तसे नसल्यास (म्िर्जे अलंकार व ध्वशन िे 



सवण श्लोकाला व्यापीत नसल्यास) अनुग्राह्य-अनुग्रािक संबधंावर आधारलेला सकंर असू िकत नािी.³⁷ 
म्िर्ून अिा शठकार्ी म्िर्जे जेथे ध्वशन आशर् अलंकार याचंी के्षते्र शभन्न असतील तेथे, (संसृष्टीचे) तीन 
प्रकार संभवतातुः– १) अलंकार िा पदात आशर् ध्वशन सवण वातयात असरे् २) ध्वशन पदामध्ये आशर् 
अलंकार वातयामध्ये असरे् आशर् ३) ध्वशन व अलंकार दोाेिी एकाच वळेी वरे्गवरे्गळ्या पदातं असरे्. अिा 
रीतीने ससंृष्टीचे तीन प्रकार िोऊ िकतील िे मनात ठेवनू (वृशत्तकार) ‘च’ िे अव्यय वापरून ‘पदामंध्येच’ 
असे शनशितपरे् म्िर्तात. ज्या उदािरर्ात वाच्यालंकार व ध्वशन यामंध्ये अनुग्राह्य-अनुग्रािक संबधं 
असण्याची िकंािी उत्पन्न िोऊ िकत नािी अिा शतसऱ्या प्रकाराचेच उदािरर् द्यावयास वृशत्तकार ‘ज्या 
उदािरर्ात’ इ. िद दानंी प्रारंभ कशरतात. कारर् जेथे वातयामधील कािी पदातंच (वाच्य) अलंकार 
असतो, उदा. ‘ज्या शठकार्ी िर्षाने धंुद’ इ. श्लोकात, असा अथण. ‘ज्या उदािरर्ात कािी पदामंध्ये 
वाच्यालंकार असतो, तर कािी पदामंध्ये ध्वनीचा एखादा प्रकार असतो’ या वृत्तीतील वातयािंानंतर ‘त्या 
प्रकारच्या (म्िर्जे वरे्गवरे्गळ्या पदामंध्ये असल्यामुळेच ध्वनीची वाच्य अलंकारािंी संसृशष्ट असू िकते’ या 
वातयाची पनुरुन्तत करून या वातयाचा त्या, म्िर्जे आधीच्या वातयािी संबधं जोडावा. अि वह (‘कारर् या 
उदािरर्ात)’ यातील वह (कारर्) िा िद द मैिी या िद दानंतर ाालावा.³⁸ अिा रीतीने वृत्तीतील वातयाचंा 
अन्वय करावा. 

 
‘दूरवर पसरशवर्ाऱ्या’ – कारर् शसप्रा नदीवरून वािात येर्ाऱ्या वाऱ्यामुळे ते कूशजत³⁸* 

लाबंपयंतिी नेले जाते. तसेच वाऱ्याच्या िळुवार स्पिामुळे ते सारसपक्षी आनंशदत िोऊन पुष्कळ वळे कूजन 
कशरतात आशर् ते त्याचें कूजन वाऱ्याने िलशवलेल्या शसप्रा नदीच्या तरंर्गाचं्या र्गोड खळबळीिी शमशश्रत िोते, 
म्िर्ून त्या कूजनाला दीाणत्व प्राप्त िोते म्िर्जे तो आवाज मोठा िोतो.³⁹ ‘िळुवारपरे्–’ तो वारा इतका 
कोमल असतो की, त्यामुळे उत्पन्न िोर्ारा आवाज सारसाचं्या कूजनालासुद्धा दडपून टाकीत नािीच, पर् 
उलट तो त्या कूजनासारखाच कोमल असल्याने त्यात शमळून जाऊन त्या कूजनालाच अशधक पुष्ट कशरतो. 
आशर् त्याने केलेली पुशष्ट शनरुपयोर्गी िोत नािी, कारर् ते कूशजत िर्षाच्या धंुदीमुळे (मूळचेच) र्गोड, 
श्रवर्ीय असते.⁴⁰ ‘दररोज पिाटेच्या वळेी’ – पिाटेची वळे िी त्या प्रकारच्या सेवलेा⁴¹ योग्य अिी असते. 
प्रत्यषेूषु (दररोज पिाटे) िे बिुवचन त्या वाऱ्याच्या झुळुकीमध्ये अिी रम्यता नेिमीच असते असे सुचवीत 
आिे. (‘फुललेल्या–’) फुललेल्या म्िर्जे आत असलेल्या मधाच्या दाबामुळे उकललेल्या. तसेच फुललेली 
म्िर्जे उमललेली व म्िर्नू नेत्रानंा आकृष्ट करर्ारी जी कमळे, त्याचंा जो सुर्गंध, त्याच्यािी (त्या 
वाऱ्याची) जी मतै्री म्िर्जे अखंड सिवासामुळे एकमेकाचं्या उपयोर्गी पडरे्.⁴² त्या मतै्रीने ससं्काशरत 
झालेला, तसेच मकरंदामुळे म्िर्जे परार्गामुंळे⁴³ शपवळसर रंर्ग चढलेला. ‘शस्त्रयाचं्या–’ त्या प्रकारच्या 
म्िर्जे आपल्या मोिकपर्ामुळे तै्रलोतयाचे सारसवणस्व असलेल्या सवं शस्त्रयाचं्या बाबतीत जो असे कशरतो, 
म्िर्जे त्यानंा प्रर्यक्रीडेमुळे आलेली ग्लाशन म्िर्जे थकवा दूर कशरतो, तसेच रशतक्रीडेशवर्षयी त्यानंा 
आलेला कंटाळा पनु्िा रशतक्रीडेशवर्षयीचा अशभलार्ष उद्दीशपत करून ाालशवतो. 

 
आशर् वाऱ्याचा स्पिण िा त्या वाऱ्याने आपल्या शठकार्ी आलेल्या भरर्गच्चपर्ामुळे धसमुसळेपर्ाने 

केलेला नािी, तर तो वारा (शस्त्रयाचं्या) िरीराला कुरवाळर्ारा आिे, म्िर्जे त्याचा स्पिण सुखकर असून 
हृदयाला शभडर्ारा आिे. तो वारा शप्रयकराला⁴⁴ रशतकीडेशवर्षयी प्राथणना करण्यासाठी शस्त्रयानंा त्याच्यािी 
र्गोडीरु्गलाबी करावयास लावीत आिे. शप्रयकराच्या मनातिी वाऱ्याच्या त्या स्पिामुळे रशतक्रीडेशवर्षयीचा 
अशभलार्ष जार्गृत झाला आिे. म्िर्ून रशतक्रीडासुख मार्गण्यासाठी तो (शप्रयकर) शस्त्रयाचंी खुिामत कशरतो, 
म्िर्जे तो वारा शप्रयकरानंा तसे करावयास लाशवतो. असा तो वारा, परस्पराशंवर्षयीचे पे्रम िा ज्याचा प्रार् 
आिे, अिा िृरं्गाराचे सवणस्व म्िर्जे त्याचे उद्दीपन करर्ारा आिे आशर् त्या वाऱ्याने असे आचरर् कररे् िे 



योग्यच आिे, कारर् तो (उज्जशयनी नर्गरीजवळील शसप्रा नदीिी पशरचय असलेला, म्िर्ून नार्गरी संस्कृतीत 
मुरलेला आिे, र्गावंढळ मार्सासारखा अडार्ीं नािी, असा आिय. शप्रयकरदेखील रशतक्रीडेनंतर पे्रयसीचे 
अंर्ग िळुवारपरे् चेपरे् इ. कृशत करून शतच्या िरीराला सुखकारक िोतो, व रशतक्रीडेचे सुख मार्गण्यासाठी 
शतची स्तुशत करून अिाच तऱ्िेने (म्िर्जे वाऱ्याप्रमारे्च) रशतक्रीडेशवर्षयींचा शतचा कंटाळा दूर कशरतो. 
आशर् ‘कूशजत’ म्िर्जे ‘नको, पुरे’ अिा तऱ्िेचे शतचे जे र्गोड बोलरे् वर्गैरे, ते तो वाढशवतो (म्िर्जे शतला 
तसे पुनुः पुनुः म्िर्ावयास लाशवतो.) आशर् स्तुशत करतेवळेी शतचे ‘स्फुशटत’ म्िर्जे प्रफुशल्लत झालेले जे 
कमळाची टवटवी धारर् करर्ारे मुख, त्याच्या सुर्गंधािी⁴⁵ ‘मतै्री’ म्िर्जे त्याच्या स्वाभाशवक सुवासािी 
असलेला (त्या वाऱ्याचा व शप्रयकराचा) जो पशरचय, त्यामुळे तो ‘कर्षाय’ म्िर्जे प्रभाशवत⁴⁶ िोतो. 
(अङ्गानुकूलिः याचा दुसरा, व्यंग्य अथण असा–)’ अंर्गाशंवर्षयी, म्िर्जे रशतक्रीडेच्या चौसष्ट अंर्गाचंा⁴⁷ प्रयोर्ग 
करण्याशवर्षयी उत्सुक. याप्रमारे् िद द, रूप, र्गंध व स्पिण िे ज्या (उज्जशयनी) नर्गरीत सुखकर आिेत आशर् 
जेथील वारासुद्धा असा नार्गरी संस्कृतीचा आिे, त्या नर्गरीप्रत तू अवशय जावयास पाशिजेस, असे िे 
‘मेादूत’ काव्यामध्ये कामपीशडत यक्षाचे मेााला उदे्दिून बोलरे् आिे. [वाच्य अलंकार व ध्वशन याचं्या 
संसृष्टीचे मारे्ग, (शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वनीचे प्रकार रु्गर्ीभतूव्यंर्गाच्या प्रकारािंी लकवा अलंकारािंी 
शमशश्रत िोऊन त्याचंी ससंृशष्ट व संकर शवचारात ाेतल्यास अनंत प्रकार िोतात.’”) केलेले] लक्षर् वृशत्तकार 
या उदािरर्ाचे बाबतीत ‘मतै्री िा िद द’ इ वातयाने लावनू दाखशवतात. या वातयातील वह िा िद द मैिीपदम् 
‘यानंतर जोडावा िे आम्िी मारे्ग⁴⁸ साशंर्गतलेच आिे. ‘शनरशनराळे अलंकार–’ म्िर्जे क्रमाने उत्पे्रक्षा, 
स्वभावोन्तत, रूपक आशर् उपमा,⁴⁹ असा अथण. 

 
िीपा 

 
१) आियणकारक म्िर्जे जर्गाला प्रशतक्षर्ी नवीन सौंदयाने नटशवर्ारी आशर् दृशष्ट म्िर्जे येथे ‘प्रशतभा’. 
 
२) ‘दृशष्ट’ या िद दाचा वाच्याथण ‘डोळ्यानंी शमळर्ारे ज्ञान’ असा आिे. पर् त्या अथाचा ‘रसाचंा आस्वाद 
शमळवनू देरे्’ या अथािी अन्वय िोत नसल्याने ‘दृशष्ट’ या पदाचा ‘कशवप्रशतभा’ असा लक्ष्याथण स्वीकारावा 
लार्गतो. परंतु चमणचक्षूंनी जर्गाचे शनरीक्षर् केल्यावरच कशवप्रशतभा आपले कायण करू लार्गत असल्यामुळे 
वाच्याथाचािी लक्ष्याथामध्ये अंतभाव िोतो. म्िर्ून िी ‘उपादान’ लक्षर्ा आिे. ‘प्रशतभा’ याऐवजी ‘दृशष्ट’ िा 
िद द वापरण्यामारे्ग ‘प्रशतभेने िोर्ारे ज्ञान डोळ्यांनी िोर्ाऱ्या ज्ञानाइतके सुस्पष्ट असते’, िे ‘व्यंग्य’ प्रयोजन 
आिे, म्िर्ून िे ‘अथान्तरसकं्रशमतवाच्य’ ध्वनीचे उदािरर् म्िटले आिे. ‘अथान्तरसकं्रशमतवाच्य’ ध्वनीच्या 
माशितीसाठी प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे दोन उपप्रकार’” मध्ये व त्यातील “(१) 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार”. 
 
३) ‘दृशष्ट’ या िद दाच्या वाच्याथाचा, रसाचंा आस्वाद शमळवनू देरे् याच्यािी शवरोध असल्याने येथे 
शवरोधालंकार आिे. ‘दृशष्ट’ या िद दाचा लक्ष्याथण ाेतल्यावर त्या शवरोधाचा पशरिार िोतो. 
 
४) मेादूतम्, पूवणमेध, श्लोक ३२. ‘ज्या शठकार्ी’ म्िर्जे उज्जशयनीमध्ये. 
 
५) अचेतन वारा कमलाच्या सुर्गंधािी ‘मतै्री’ कररे् ितय नािी, म्िर्ून ‘मतै्री’ िद दाचा वाच्याथण टाकून 
देऊन ‘संयोर्ग’ असा लक्ष्याथण घ्यावा लार्गतो ‘मतै्री’ िद दाचा लाक्षशर्क उपयोर्गकरण्यामार्गील प्रयोजन 
‘कमलाचं्या सुर्गधंाचे वाऱ्यामध्ये संक्रमर् शवपलु प्रमार्ात झाले आिे’ असा अथण सूशचत कररे्, िे आिे. 



६) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसप्रतीतीचे स्वरूप अलौशकक असते’” वरील ‘आस्वादन िाच 
ज्याचा प्रार् असतो’ इ. वातय, व “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वरील ‘आशर् शवशिष्ट 
प्रकारची प्रतीशत म्िर्जे आस्वाद िोय’ िे वातय. 
 
७) मूळ लोचनातील ततुःप्रभशृत या िद दाचा नेमका कोर्ता अथण घ्यावयाचा िी अडचर् आिे. कारर् ‘प्रभृवत’ 
म्िर्जे ‘पासून’. तेव्िा शवभावाशदकाचं्या वर्णनापासून ‘ाटने’पयंत असे म्िटल्यास तो क्रम उलटा वाटतो. 
कारर् आधी ाटना (म्िर्जे रु्गर्ाचंी योजना) व िवेटी त्याचे फशलत म्िर्जे वर्णन. आधी वर्णन व मर्ग 
‘ाटना’ िे कसे जुळावयाचे? 
 
८) ब्यापारवती यातील वत् प्रत्ययाचा एक अथण ‘शनत्ययोर्ग’ असा आिे. त्याला अनुसरून ‘व्यापाराने सतत 
युतत असलेली’ असा अथण अशभनवरु्गप्तानंी केलेला शदसतो. 
 
९) कवीला सृष्टीतील ाडामोडींचे प्रशतभेमुळे िोर्ारे ज्ञान िे सामान्य लोकानंा िोर्ाऱ्या इन्न्द्रयाथण–
संशनकर्षणजन्य ज्ञानािन वरे्गळे असते, म्िर्ून प्रशतभेला कावचत् म्िर्जे ‘लोकोत्तर (दृशष्ट)’ असे म्िटले आिे. 
 
१०) कवव िा िद द कु (िद दानंी वर्णन कररे्) या धातूला इ िा ‘उर्ाशद’ प्रत्यय लार्गनू बनला आिे. 
 
११) पािा, शििुपालवधम्, ४–१७ या श्लोकाचा क्षिे क्षिे यन्नवतामुपैवत तदेव रूपं रमिीयतायािः िा 
उत्तराधण. 
 
१२) ‘र्षाडव’ िे एका पेयाचे नाव आिे. र्षाडव या नावाचा कटु, अम्ल, लवर्, मधुर, कर्षाय व शततत या 
र्षड्रसािंी संबधं असावा. पािा, ‘संर्गीतरत्नाकर’, अध्याय ७,१३५६ व ५७ यावंरील कशल्लनाथाच्या 
टीकेमधील पढुील वातय–र्षड्भमंधुराशदशभर्मनवृत्तुः र्षाडवुः ॥ 
 
१३) मूळ श्लोकातील ‘नवा’ याचे अशभनवरु्गप्तानंी दोन अथण केले– १) जर्गाला नवनवीन वैशचत्र्याने 
नटशवर्ारी आशर् (२) आियणकारक म्िर्जे सामान्य दृष्टीिून शवलक्षर्. 
 
‘दृशष्ट’ आशर् ती ‘पेयाचंी र्गोडी चाखावयास मदत करर्ारी’ याला अशभनवरु्गप्तानंी ‘शवरोधालंकार’ म्िटले 
आिे. वस्तुतुः ‘दृशष्ट’ िा िद द येथे लाक्षशर्क आिे. केवळ तेवढ्यामुळे त्यात शवरोध िा ‘अलंकार’ आिे असे 
म्िटल्यास जेथे जेथे लक्षर्ा असते, तेथे तेथे वाच्याथण बाशधत िोत असल्यामूळे शवरोधालंकार मानावा 
लारे्गल. शिवाय या ब्यापारवती या श्लोकात अवप यासारखा शवरोधवाचक िद द नसल्यामुळे येथील शवरोध 
‘वाच्य’ कसा? आशर् आनन्दवधणनानंी तर िे ‘वाच्य’ शवरोधाच्या संकराचे उदािरर् म्िर्नू शदले आिे. 
 
१४) म्िर्ून येथे अनुग्राह्य–अनुग्रािक संबधावर आधारलेला संकर आिे. 
 
१५) ‘दृशष्ट’ या िद दाचा वाच्य अथण असंभवनीय नािी, कारर् कवीला िोर्ारे ‘चाक्षुर्ष ज्ञान’ िेिी त्याला 
उपयोर्गी पडर्ारे असतेच! मम्मटाने लोकावके्षि िे प्रशतभेला उपकारक आिे असे काव्यप्रकाि १–३ मध्ये 
म्िटले आिे. 
 



१६) म्िर्जे िे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीचेिी उदािरर् नािी. 
 
१७) कारर् ‘दृशष्ट’ या िद दाचा ‘चाक्षुर्षज्ञान’ िा वाच्याथण बाशधत िोत नसता, तर येथे लक्षर्ा माशनता आली 
नसती व लक्षर्ा नसली, तर तीवर आधारलेला अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वशनिी ितय िोर्ार नािी. 
 
१८) म्िर्जे येथे शवरोधालंकारािी अथान्तरसंक्रशमतवाच्य ध्वनीचा संकर अनुग्राह्य– अनुग्रािक सबंंधावर 
आधारलेला या प्रकारचा आिे, असेच वृशत्तकारानंा अशभपे्रत आिे. 
 
१९) िाच शवर्षय पुढे उद द्योत ४ मध्ये मिाभारताच्या संदभात िास्त्रनय व काव्यनय याचंी चचा कशरताना 
येर्ार आिे. 
 
२०) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वरील लोचनातील ‘आशर् 
काव्यामध्ये सुद्धा स्वभावोन्तत व वक्रोन्तत’… इ. वातय. तसेच दण्डीच्या काव्यादिण, २–३६३ मधील वभनं्न 
विधा स्वभावोस्क्तवगक्रोस्क्तशे्चवत वाङ्मयम् । िेिी वातय पािा. तात्पयण, कवीच्या कल्पनेचा अंि शकतीिी 
असला तरी त्याला आधार म्िर्ून वास्तवाचािी थोडाफार अंि असावा लार्गतोच! 
 
२१) मूळ श्लोकातील ‘शवश्व’ या िद दाचे अशभनवरु्गप्तानंी १) जर्ग व २) संपूर्ण असे दोन अथण केले आिेत व 
‘शवश्व’ या िद दाचा ‘संपूर्ण जर्ग’ िा अथण त्यानंा अशभपे्रत असावा. 
 
२२) म्िर्जे काव्यमय पद्धतीने वर्णन कररे् िी झाली कवीची रीत आशर् शनशितपरे् वर्णन कररे् िी झाली 
िास्त्रज्ञाचंी रीत. 
 
२३) ‘शतळाएवढे’ िा िद दप्रयोर्ग पूवी शितीयखंड’ “उद द्योत – ३ ‘अलक्ष्यक्रम’ ध्वशन िा कािी शठकार्ी 
शवभन्ततप्रत्यय, वचन इत्याशद अत्यंत लिान लिान अंिामुंळेिी प्रकाशित िोतो; याचे न्यक्कारो ह्ययमेव इ. 
सुंदर उदािऱर् व त्याचे शववरर्” वर लोचनात येऊन रे्गला आिे. 
 
२४) सारािं, कवीला दोन्िी प्रकारच्या दृशष्ट अवलंबाव्या लार्गतात. पािा, या आधीची २० िी टीप. 
 
२५) शमर्थयादृशष्ट िे येथे कवीच्या दृष्टीबाबत म्िटले आिे व तत्तवदृशष्ट िे िास्त्रज्ञाच्या दृष्टीबाबत म्िटले आिे. 
 
२६) पािा, राुविं, १३–६ मधील युगान्तोवचतयोगवनििः िे शवष्र्ूचे शविरे्षर्. 
 
२७) भार्गवत पुरार्ामध्ये नवशवधा भन्तत पुढील प्रमारे् वर्मर्ली आिे– 
 

श्रविं कीतगनं ववष्ट्िोिः स्मरिं पादसेवनम् । 
अचंनं वन्दनं दास्य ंसख्यमात्मवनवेदनम्   
 



२८) मुळातील तज्जातीय या िद दातील जातीय या प्रत्ययाचा अथण ‘प्रकार’ असा आिे. पािा, अष्टाध्यायी, ५–
३–६९, प्रकारवचने जातीयरछ । िे सूत्र सारािं ‘तुल्य’ म्िर्जे दुरून (म्िर्जे कािी बाबतीतच) साम्य 
असलेले आशर् ‘जातीय’ म्िर्जे अर्गदी शनकटचे (म्िर्जे पुष्कळ बाबतीत) साम्य असलेले. 
 
२९) ध्वन्यालोकाच्या प्रारंभीचा मंर्गलाचरर्ाचा श्लोक आनंदवधणनाचं्या भततीचा द्योतक आिे. प्रथमखंड, 
“उद द्योत – १ ‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’” वरील ‘परमेश्वराला…वृशत्तकार स्वतुः’ इ. 
लोचनातील वातय पािा. ध्वन्यालोकात अनेक शठकार्ी आनंदवधणनानंी स्वतुः रचलेली शवष्र्ुभन्ततपर पदे्य 
उदािरर्ादाखल शदली आिेत. आनंदवधणनाचें पशिले म्िर्ून समजले जार्ारे देवीशतकम् िेिी काव्य 
देवतास्तुशतपरच आिे. 
 
३०) अशभनवरु्गप्त िे आनंदवधणनानंतर थोड्याच कालाने िोऊन रे्गले असल्यामुळे लोचनातील शवधान 
अशभनवरु्गप्तानंी आनंदवधणनाशंवर्षयी त्यानंा उपलद ध असलेल्या माशितीच्या आधारे केले असावसेे वाटते. 
 
३१) प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशद प्रतीयमान अथण िेच शदव्य प्रशतभेचे र्गमक’” वर ‘ब्रह्मानंद िा 
काव्याच्या रसाच्या तोडीचा नव्िे’ असे अशभनवरु्गप्तानंी भट्टनायकाचा श्लोक उद्धतृ करून म्िटले आिे. 
“उद द्योत - २ ‘अशभनवरु्गप्ताचा अशभव्यन्ततवाद’” वर ‘रसाचा आस्वाद परब्रह्माच्या आस्वादासारखा 
असतो’ याला अशभनवरु्गप्त मान्यता देतात. पर् ‘काव्यानंद म्िर्जे ब्रह्मानंदाचा केवळ एक लबदु’ असे 
अशभनवरु्गप्तानंी लोचनामध्ये पूवी कोठेिी म्िटलेले आढळत नािी. कदाशचत् लोचनापूवीच्या आपल्या 
एखाद्या गं्रथातं त्यानंी तिा आियाचे शवधान केले असाव!े 
 
३२) वास्तशवक शवरोध अलंकार िा ‘दृशष्ट रसाचंा आस्वाद शमळवनू देण्याचा प्रयत्न कशरते’ या वातयात आिे, 
केवळ ‘दृशष्ट’ या एका पदात नािी. तेव्िा येथे ‘एकपदानुप्रविे’ संकर म्िर्ण्याऐवजी ‘एकवातयानुप्रविे’ 
संकर म्िर्रे् अशधक बरे झाले असते. लकवा पद म्िर्जे पदसमूि म्िर्जेच वातय असा अशभनवरु्गप्ताचंा 
अशभप्राय असावा. 
 
३३) मूळ श्लोकात ‘त्या दोन्िी दृष्टींचा उपयोर्ग करून’ असे आिे, ‘एकाच दृष्टीचा (म्िर्जे चाक्षुर्ष ज्ञानाचा) 
उपयोर्ग करून’ असे नािी. आशर् दोन्िी दृष्टींचा उपयोर्ग करून (मर्ग) वर्णन कररे् यात शवरोधालंकार कसा 
ते समजत नािी, कारर् दृशष्ट या िद दात ‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ ‘ध्वशन’ आिे असे आनंदवधणन व 
अशभनवरु्गप्त या दोाानंीिी म्िटले आिे. तसेच ‘दोन्िी दृशष्ट’ या िद दात अत्यतंशतरस्कृतवाच्य ध्वशन आिे 
िेिी शततकेसे पटत नािी. त्यामुळे येथे शवरोधालंकार व ध्वशन याचंा संदेिसकंर कसा मानावयाचा? 
 
३४) प्रथमखंड “उद द्योत – २  ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीचे दोन उपप्रकार- (२) ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ िा 
प्रकार”. 
 
३५) नवा या िद दामध्ये िद दिन्ततमूल ध्वशन कसा मानावयाचा, ते कळत नािी. कारर् नवा या िद दाला 
नवीन (म्िर्जे अपूवण, असामान्य) िा एकच अथण आिे. तो वाच्याथण समजल्यास त्या िद दाचा व्यंग्याथं 
कोर्ता घ्यावयाचा? 
 



३६) आनंदवधणनानंी असलंक्ष्यक्रम ध्वनीच्या सकंराची उदािररे् कोठेच शदली नािीत. संलक्ष्यक्रम ध्वनीच्या 
संकराचे ‘कवींची जी आियणकारक, अवर्णनीय दृशष्ट’ इ. एकच उदािरर् शदले आिे. त्यातंिी तीन प्रकारचा 
संकर आिे असे व तो संकर कसा आिे िे आनन्दवधणनानंी साशंर्गतले नािी. ते अशभनवरु्गप्तानंी स्पष्ट केले 
आिे. सेच असंलक्ष्यक्रम ध्वनीच्या अलंकारािी झालेल्या शवशवध सकंराची उदािररे् म्िर्ून अशभनवरु्गप्तानंी 
‘कोपऱ्यािंी चंचल’ (प्रथमखंड “उद द्योत - २ ‘ती दक्षता म्िर्जे १) अलंकार रसादीचे अंर्गच राशिला 
पाशिजे,’”) व ‘अरे वडे्या, रस्ता सोडून’ (शितीयखंड, “तृतीय – ३ ‘अप्रस्तुत-प्रिसेंचे तीन प्रकार’”) या 
दोन पद्याकंडे बोट दाखशवले आिे. 
 
३७) पािा, शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वनीचे प्रकार रु्गर्ीभतूव्यगं्याच्या प्रकारािंी लकवा अलंकारािंी 
शमशश्रत िोऊन त्याचंी ससंृशष्ट व संकर शवचारात ाेतल्यास अनंतर प्रकार िोतात.’” वरील ‘जरी अलंकार िा 
रसाला अवशय’ इ. वातय. 
 
३८) वस्तुतुः अि वह मैिीपदम् आशर् अत्र मैिीपदं वह यापैकी कािीिी म्िटले, तरी अथामध्ये शविरे्ष फरक 
पडतो असे नािी. अि वह मिैीपदम् याचा अथण ‘कारर् येथे मतै्री िा िद द’ असा िोईल व अि मैिीपदं वह 
याचा अथण ‘कारर् येथील मतै्री िा िद द’ असा िोईल, इतकेच. तरीिी याच शकरकोळ मुद द्याचा 
अशभनवरु्गप्तानंी शितीयखंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वनीचे प्रकार रु्गर्ीभतूव्यंर्गाच्या प्रकारािंी लकवा अलंकारािंी 
शमशश्रतच िोऊन त्याचंी संसशृष्ट व संकर शवचारात ाेतल्यास अनंत प्रकार िोतात’” वर पुनर्मनदेि केला 
आिे. 
 
३८*) येथून पुढे अशभनवरु्गप्तानंी मेादूतातील दीघीकुवगन् इ. श्लोकाचे जे शववरर् केले आिे, ते त्याचं्या 
पराकाष्ठचे्या रशसकपर्ाचे व मार्ममकपर्ाचे द्योतक आिे. मेादूतातीलच आर्खी एका, ्यामास्वङ्गं इ. 
श्लोकाचेिी अशभनवरु्गप्तानंी केलेले सुंदर रसग्रिर् प्रथमखंड शितीय उद द्योत पािा वर आलेच आिे. 
मेादूततील या श्लोकाचें इतके माशमंक रसग्रिर् अशभनवरु्गप्ताखेंरीज दुसऱ्या कोर्ीिी–मशल्लनाथानेिी 
केलेले नािी. या संदभात पािा, ‘शवदभण संिोधन मंडळा’च्या १९७७ च्या (माचण १९७८ मध्ये प्रकाशित 
झालेल्या) वार्मर्षकातील ‘मेादूतातील दोन श्लोक’ िा प्रा. पु. ना. वीरकर याचंा लेख. 
 
३९) म्िर्जे १) लाबंवर पसरल्याने त्या कूजनाचे के्षत्र वाढते, २) ते कूजन दीाणकाळ िोत राशिल्याने त्याचा 
कालावशध वाढतो व ३) त्या कूजनामध्ये नदीच्या तरंर्गाचंा आवाज शमसळल्यामुळे तो आवाजिी मोठा िोतो. 
अिा रीतीने त्या आवाजाला तीन प्रकारचे दीाणत्व प्राप्त िोते. 
 
४०) एखादा आवाज जर ककण ि बनला तर त्याची पशुष्ट नकोिी वाटेल, पर् मूळच्या मधुर असलेल्या 
आवाजाचे दींपन स्वार्गतािणच िोते. 
 
४१) म्िर्जे पे्रयसींना रशतक्रींडेमुळे आलेला िीर् दूर कररे्, या प्रकारच्या सेवलेा. 
 
४२) वारा सुर्गंधाच्या उपयोर्गी पडतो, म्िर्जे त्याला दूरवर पसरशवतो आशर् सुर्गधं वाऱ्याच्या उपयोर्गी 
पडतो म्िर्जे त्या वाऱ्याला सुर्गंधयुतत कशरतो. 
 



४३) ‘मकरंद’ ‘याचा नेिमीचा अथण जरी ‘मध’ असा असला, तरी प्राचायं आपटे याचं्या कोिात ‘फुलातील 
परार्ग धारर् करर्ारा तंतु’ असािी अथं शदला आिे. म्िर्ून आम्िी ‘मकरंद’ याचा ‘परार्ग’ िाच अथण ाेतला 
आिे, कारर् कारर् परार्गामुळे वाऱ्याला भर्गवा रंर्ग प्राप्त िोरे् िे स्वाभाशवक वाटते. 
 
४४) सारािं, वप्रयतम इव असा पाठ ाेतल्यास तेथे शप्रयकराप्रमारे् खुिामत करर्ारा (वारा) असा ‘उपमा’ 
अलंकार िोईल व वप्रयतमे इव असा पाठ ाेतला तर ‘शस्त्रयानंा शप्रयकरािंी जर्ू कािी खुिामत करावयास 
लावर्ारा अिी उत्पे्रक्षा िोईल. 
 
४५) स्रुतवितकमलामोद िेच िद द भवभतूीने उत्तररामचशरत, ३–२४ या श्लोकात योजले आिेत. 
 
४६) म्िर्जे वारा शपवळसर व सुर्गंशधत िोतो आशर् शप्रयकर उते्तशजत िोतो. 
 
४७) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘रसाशदध्वनीचे प्रकार असंख्य’” वरील टीप ३. 
 
४८) शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वनीचे प्रकार रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारािंी लकवा अलंकारािंी शमशश्रत 
िोऊन त्याचंी संसशृष्ट व संकर शवचारात ाेतल्यास अनंत प्रकार िोतात.’” 
 
४९) वस्तुतुः या श्लोकातील ४ र्थया ओळीमधील वप्रयतम इव यामध्ये ‘उपमा’ अलंकार स्पष्ट आिे. २ ऱ्या 
चरर्ातील ‘मैिी’ यात अशववशक्षतवाच्य ध्वशन असून त्या ध्वनीची उपमेिी संसशृष्ट झाली आिे असे म्िर्ता 
येईल. आनंदवधणन पदान्तरेषु अलङ्कारान्तरावि इतकेच म्िर्तात. त्या ‘सवांची’ मिैी िद दातील ध्वनीिी 
संसृशष्ट झाली आिे असे म्िर्त नािीत. िे ‘इतर पदामंधील अलंकार’ म्िर्जे अनुक्रमे उत्पे्रक्षा, स्वभावोन्तत, 
रूपक व उपमा असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. यातील िवेटची ‘उपमा’ स्पष्ट आिे. पशिल्या तीन ओळीत 
‘स्वभावोन्तत’ माशनता येईल, पर् येथे उत्पे्रक्षा व रूपक कोठे आिेत याची कल्पना कशरता येत नािी. कारर् 
दीघीकुवगन् यात दीाी. कुवणशन्नव अिी उत्पे्रक्षा माशनता येत नािी, लकवा ्लातन हरवत येथे ्लातन हरतीव 
अिी उत्पे्रक्षािी मानरे् ितय नािी. कारर् या दोन्िी िद दाच्या िारे वस्तुन्स्थतीच साशंर्गतली जात आिे; 
त्यात कल्पनेचा अंि संभवत नािी. फार तर ‘कमळ’ िद दामध्ये मुख िे उपमेय ‘शनर्गीर्ण’ आिे असे समजून 
‘रूपकाशतियोन्तत’ माशनता येईल व मर्ग िी रूपकाशतियोन्तत, पशिल्या तीन चरर्ातंील स्वमावोन्तत व 
चवर्थया चरर्ातील उपमा िे तीन अलंकार या श्लोकामध्ये आिेत असे मानून आनन्दवधंनाचं्या पदान्तरेषु 
अलंकारान्तरावि या शवधानाचे स्पष्टीकरर् कशरता येईल. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
संसृष्टालङ् कारान्तरसङ् कीिो ध्ववनयगथा— 
दन्तक्षतावन करजैश्च ववपावितावन 
प्रोस््िन्नसान्िपुलके भवतिः शरीरे । 
दत्तावन रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्पृहैमुगवनवभरप्यवलोवकतावन   
 



अि वह समासोस्क्तससृंष्टेन ववरोधालङ् कारेि सङ् कीिगस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेिः प्रकाशनम् । 
दयावीरस्य परमाथगतो वाक्याथीभूतत्वात् । 

 
संसृष्टालङ् कारसंसृष्टत्वं च ध्वनेयगथा– 
अवहिअपओअ[पाउस]रवसएसु पवहअ [ ] सामाइएसु वदअहेसु । 
सहइ[रिस] पसावरअगीआिॅं [र्गीवार् ँ असे पाठ ‘र्गाथासप्तिती’त आढळतात. पर् ते स्वीकारल्यास अशभनवरु्गप्तानंी 

दाखवलेला व्यंग्याथण शनाू िकर्ार नािी.] िविअ ंमोरवंदािं ॥ 
 
अि हु्यपमारूपका्या ंशब्दशक्त्युद भवानुरिनरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेिः संसृष्टत्वम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
दुसऱ्या अलंकारािी एक अलंकार संसृष्ट असताना त्या अलंकारािी ध्वनीचा ज्यात संकर झाला 

आिे असे उदािरर्— 
 
(िे बोशधसत्तवा¹!) ज्यावर शवपुल रोमाचं उभे राशिले आिेत अिा तुमच्या िरीरावर रततमनस्क² 

लसलिर्ीने केलेली दन्तक्षते व नखक्षते³, मुनींच्यािी मनात अशभलार्ष उत्पन्न िोऊन त्यानंी पाशिली. 
 
या पद्यात समासोन्तत⁴ अलंकारािी शवरोधालंकाराची ससंृशष्ट⁵ झाली असून त्या शवरोधालंकाराचा 

‘अलक्ष्यक्रमव्यंग्य’ ध्वनीिी संकर झालेला शदसून येतो. कारर् वस्तुतुः या वातयातून मुख्यतया दयावीर 
प्रकट िोत आिे. 

 
एकमेकािंी संसृष्ट असलेल्या अलंकारािंी ध्वनीची ‘संसृशष्ट’ झाल्याचे उदािरर् पुढीलप्रमारे्– 
 
‘नवोशदत मेााचंी र्गजणना⁶ िोत असलेले जे शदवस प्रवासीजनानंा काळरात्रीप्रमारे् भासतात, त्या 

शदवसात माना उंच केलेल्या व केकाध्वशन आसमंतात् पसरशवर्ाऱ्या मोराचं्या समूिाचें नतणन आकर्षणक 
शदसते’. 

 
या पद्यात उपमा⁷ व रूपक⁸ याचंी एकमेकािंी ‘संसृशष्ट’⁹ झाली असून त्या अलंकारािी 

िद दितत्तयुद भव अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वनीची संसशृष्ट¹⁰ झाली आिे. 
 

लोचनम् 
 
एववमयता— 
 
“सगुिीभूतव्यङ्गयिैः सालंकारैिः सह प्रभेदैिः स्वैिः । संकरसंसृवष्ट्याम्” इत्येतदन्तं 

व्याख्यायोदाहरिावन च वनरूप्य ‘पुनरवप’ इवत यत्कावरकाभागे पदिय ं तस्याथं 
प्रकाशयत्युदाहरििारेिैव–संस् वष्टत्यावद । पुनिः शब्दस्यायमथगिः–न केवलं ध्वनेिः स्वप्रभेदावदवभिः 
संसृवष्टसकंरौ ववववक्षतौ यावत्तषेामन्योन्यमवप । स्वप्रभेदाना ं स्वप्रभेदैगंुिीभूतव्यङ्ग्येन वा सङ्कीिानां 



संसृष्टाना ं च ध्वनीना ं सङ्कीिगत्व ं संसृष्टत्व ं च दुलगक्षवमवत ववस्पष्टोदाहरिं न 
भवतीत्यवभप्रायेिालङ्कारस्यालङ्कारेि संसृष्टस्य संकीिगस्य वा ध्वनौ सङ्करसंसगौं प्रदशगनीयौ । 

 
तदस्स्मन् भेदचतुष्टये प्रथमं मेदमुदाहरवत–दन्तक्षतानीवत । बोवधसत्त्वस्य स्ववक्रशोरभक्षिप्रवृत्ता ं

तसहीं प्रवत वनजशरीरं ववतीिगवतिः केनवचिािुकं वक्रयते । प्रोद भूतिः सान्ििः पुलकिः 
पराथगसम्पवत्तजेनानन्दभरेि यि । रक्ते रुवधरे मनोऽवभलाषो यस्यािः, अनुरक्तं च मनो यस्यािः । 
मुनयश्चोद बोवधतमदनावेशाशे्चवत ववरोधिः । जातस्पृहैवरवत च वयमवप कदावचदेवं 
कारुविकपदवीमवधरोक्ष्यामस्तदा सत्यतो मुनयो भववष्ट्याम इवत मनोराज्ययुक्तैिः । समासोस्क्तश्च 
नावयकावृत्तान्तप्रतीतेिः । दयावीरस्येवत । दयाप्रयुक्तत्वादि धमगस्य धमगवीर एव दयावीरशब्दोक्तिः । 
वीरश्चाि रसिः, उत्साहस्यवै स्थावयत्वावदवत भाविः । दयावीरशब्देन वा शान्तं व्यपवदशवत । सोऽि रसिः 
संसृष्टालगकारेिानुगृह्यते । समासोस्क्तमवहम्ना ह्ययमथगिः सम्पद्यते– यथा 
कवश्चन्मनोरथशतप्रर्तथतपे्रयसीसम्भोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं पराथगसम्पादनाय स्वशरीरदान इवत 
करुिावतशयोऽनुभावववभावसम्पदोद्दीवपतिः । 

 
वितीय ं भेदमुदाहरवत–ससृष्टेवत । अवभनवं हृद्य ं पयोदाना ं मेघाना ं रवसतं येषु वदवसेधु । तथा 

पवथकान् प्रवत ्यामावयतेषु मोहजनकत्वािाविरूपतामाचवरतवत्सु । यवद वा पवथकाना ं ्यामावयतं 
दुिःखवशेन ्यावमका ये्यिः । शोभते प्रसावरतग्रीवािा ं मयरूवृन्दाना ं नृत्तम् । अवभनयप्रयोगरवसकेषु 
पवथकसामावजकेषु सत्सु मयरूवृन्दाना ं प्रसावरतगीताना ं प्रकृष्टसारिानुसावरगीताना ं तथा ग्रीवारेचकाय 
प्रसावरतग्रीवािा ं नृत्त ं शोभते । पवथकान् प्रवत ्यामा इवाचरन्तीवत क्यङ् प्रत्ययेन लुप्तोपमा वनर्तदष्टा । 
पवथकसामावजकेस्ष्ट्ववत कमगधारयस्य स्पष्टत्वािूपकम् । ता्या ं ध्वनेिः संसगग इवत ग्रन्थकारस्याशयिः । 
अिैवोदाहरिेऽन्यद भेदियमुदाहतुग शक्यवमत्याशयेनोदाहरिान्तरं न दत्तम् । तथावह–
व्याघ्रादेराकृवतगित्वे पवथकसामावजकेस्ष्ट्वत्युपमारूपका्या ं सन्देहास्पदत्वेन संकीिाम्यामवभनय प्रयोगे, 
अवभनवप्रयोगे च रवसकेस्ष्ट्ववत प्रसावरतगीतानावमवत यिः शब्दशक्त्युद भवस्तस्य संसगगमािमनुग्राह्यत्वाभावात् 
। ‘पवहअसामाइएसु’ इत्यि तु पदे सङ्कीिा्यां ता्यामुपमारूपका्या ं शब्दशस्क्तमूलस्य ध्वनेिः 
संकीिगत्वमेकव्य्जककानुप्रवशेावदवत संकीिालङ्कारसंसृष्टिः संकीिालङ्कारसङ्कीिगशे्चत्यवप भेदिय ं मन्तव्यम् 
  ४३   

 
लोचन 

 
अिा प्रकारे आतापयंत ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारांिी, अलंकारािंी आशर् स्वतुःच्या प्रकारािंी 

ध्वनीच्या स्वतुःच्या प्रकाराचं्या िोर्ाऱ्या संकर व संसशृष्ट या दोन प्रकारच्या शमश्रर्ामुळे’ येवढ्या काशरकेच्या 
भार्गाचे शववरर् केल्यावर व उदािररे् शदल्यावर काशरकेतील पुनरवप िे जे दोन िद द, त्याचंा अथण केवळ 
दोन उदािररे् देऊन प्रकट करण्यास वृशत्तकार ‘दुसऱ्या अलंकारािी एक अलंकार संसृष्ट असताना’ इ. 
िद दानंी प्रारंभ कशरतात. त्यातील पुनिः या िद दाचा अथण असा– िुद्ध ध्वनीच्या स्वतुःच्या प्रकाराचें त्याचं्या 
स्वतुःच्या प्रकारािंी, रु्गर्ीभतूव्यंग्याच्या प्रकारािंी व अलंकारािंी िोर्ारे संकर व संसृशष्ट िेच फतत अशभपे्रत 
आिेत असे नािी, तर या सकंर व संसृष्टींचे¹⁰* इतर सकंर व संसृशष्ट यािंी संकर व संसृशष्ट िोरे्िी ितय 
आिे. ध्वनीच्या प्रभेदाचें स्वतुःच्या प्रभेदािंी लकवा रु्गर्ीभतूव्यंग्यािी संकर लकवा ससंृशष्ट झाल्यावर अिा 
संकर लकवा संसशृष्ट यानंी युतत प्रकाराचें अिाच इतर प्रकारािंी संकर लकवा संसशृष्ट झाल्याची उदािररे् 



शमळरे् कठीर् आिे. म्िर्नू तिा प्रकाराचंी सुस्पष्ट उदािररे् देरे् ितय िोर्ार नािी, यास्तव एका वाच्य 
अलंकाराचा दुसऱ्या वाच्य अलंकारािी संकर लकवा संसशृष्ट झाल्याची उदािररे् देरे् योग्य िोईल. 

 
म्िर्ून वृशत्तकार या चार¹⁰** प्रकारापंैकी पशिल्या प्रकाराचे (म्िर्जे संसृष्ट अलंकारािंी िोर्ाऱ्या 

ध्वनीच्या सकंराचे) ‘(िे बोशधसत्तवा!) ज्यावर शवपुल’ इ. उदािरर् देतात. आपल्याच छाव्याला खावयास 
उद युतत झालेल्या लसशिर्ीला आपले स्वतुःचे िरीर अपणर् केलेल्या ‘बोशधसत्तवा’ ची कोर्ीतरी प्रिसंा 
करीत आिे. दुसऱ्याचे कायण आपर् साधले या जाशर्वनेे झालेल्या आनंदभराने ज्यावर शबपलु रोमाचं उभे 
राशिले आिेत (असे िरीर). रतत शपण्यासाठी शजचे मन लुद ध झाले आिे अिी (लसिीर्). तसेच शजचे मन 
शप्रयकरावर अनुरतत झाले आिे अिी (नाशयका). स्वतुः मुशन असून त्याचं्या मनात मदनशवकार जार्गतृ 
झाला िा ‘शवरोध’ िोय. ‘मनात अशभलार्ष उत्पन्न झालेले’ म्िर्जे आम्िी सुद्धा केव्िातरी दयाळूपर्ाच्या 
इततया उच्च पायरीला जाऊ, तेव्िाच खरेखुरे ‘मुशन’ िोऊ अिी मनोराज्ये जे करीत िोते, असे मुशन. या 
पद्यातील (द्व्यथी िद द योजनेमुळे) नाशयकेचा व्यविार प्रतीत िोत असल्याने येथे समासोन्तत अलंकार 
आिे. ‘दयावीर’– या शठकार्ी दयेच्या पोटीच बोशधसत्तवाची धार्ममक प्रवृशत्त उत्पन्न िोत असल्याने ‘दयावीर’ 
िद दाने ‘धमणवीरा’ चा शनदेंि केला आिे असे समजाव.े¹¹ (दयावीर असो लकवा धमंवीर असो), येथे वीररस 
आिे (िे शनशित), कारर् उत्साि िाच या शठकार्ी स्थाशयभाव आिे, असा वृशत्तकाराचा आिय. लकवा 
वृशत्तकार िान्तरसाचाच शनदेंि ‘दयावीर ‘िद दाने कशरतात¹¹* असे मानले तरी चालेल. तो (म्िर्जे 
दयावीर लकवा िान्त) रस येथे दोन अलंकाराचं्या ससंषृ्टीने उपकृत झाला आिे.¹² कारर् समासोततीच्या 
सामर्थयामुळे येथे एकूर् पुढील अथाची शनष्पशत्त िोत आिे– ‘िकेडो मनोरथ करून प्राप्त झालेल्या पे्रयसीिी 
रशतक्रीडा करीत असताना एखादा शप्रयकर जसा रोमाशंचत िोतो, तसा तू दुसऱ्याचे अभीष्ट साधण्यासाठी 
स्वतुःचे िरीर अपणर् कशरताना (पलुशकत झाला िोतास)’ असे म्िटल्याने अनुभाव व शवभाव याचं्या 
सामर्थयाने कमालीची दया या शठकार्ी उत्कटत्वाने प्रकाशित केली जात आिे. 

 
दुसऱ्या (म्िर्जे एकमेकािंी संसृष्ट असलेल्या दोन अलंकाराचंी िुद्ध ध्वनीच्या प्रकारािी संसशृष्ट 

िोरे् या) प्रकाराचे उदािरर् वृशत्तकार ‘एकमेकािंी ससंृष्ट’ इ वातयाने प्रारंभ करून देतात. ज्या शदवसातं 
मेााचंा ध्वशन अशभनव म्िर्जे नावीन्यामुळे रमर्ीय असतो, तसेच ज्या काळात शदवस िे वाटसरानंा 
शयामेसारखे िोतात म्िर्जे मूच्छा आर्ून काळरात्रीचे स्वरूप धारर् करतात, लकवा ज्या शदवसामुंळे 
वाटसरंूची चया दुुःखामुळे काळवडूंन जाते.¹³ (अिा वळेी) ज्यानंी आपल्या माना उंच केल्या आिेत अिा 
मयूराचं्या थव्याचें नृत्य सुन्दर शदसते. (दुसरा व्यंग्य अथण–) अशभनयाच्या प्रयोर्गाचा रशसकपरे् आस्वाद 
ाेर्ारे वाटसरूरूपी पे्रक्षक उपन्स्थत असताना जेव्िा मयूराचें वृदं (केका) र्गान करू लार्गतात, म्िर्जे 
उत्कृष्ट ‘साररे्’¹³* च्या अनुरोधाने जेव्िा र्गारे् र्गाऊ लार्गतात. तसेच ग्रीवारेचकासाठी¹⁴ जेव्िा ते आपल्या 
माना दीाण कशरतात, तेव्िा ते मयूरवृदंाचें नृत्य सुंदर शदसते. वाटसराचं्या बाबतीत ‘रात्रींप्रमारे् आचरर् 
कशरतात’ या अथी (्यामा या िद दाला) क्यङ्¹⁵ प्रत्यय लार्गला आिे. िा क्यङ् प्रत्यय येथे लुप्तोपमा¹⁶ 
अलंकार असल्याचे सारं्गत आिे. पवथकसामातजकेषु¹⁷ (वाटसरूरूपी पे्रक्षक उपन्स्थत असताना िा 
कमणधारय समास स्पष्ट असल्याने यात रूपक अलंकार आिे. त्या दोन (उपमा व रूपक या) अलंकारािंी 
ध्वनीची संसशृष्ट झाली आिे, असा गं्रथकाराचंा अशभप्राय आिे. याच पद्यात उरलेल्या दोन प्रकाराचंी 
उदािररे्¹⁸ असल्याचे दाखशवरे् ितय आिे, या अशभप्रायाने वृशत्तकारानंी आर्खी शनराळी उदािररे् शदली 
नािीत. कारर् व्याघ्राशदर्गर् (आशर् तसाच मयरूव्यंसकाशदर्गर्) िा आकृशतर्गर्¹⁹ असल्यामुळे 
पवथकसामावजकेषु यात उपमा स्वीकारावी की रूपक असा संदेि उत्पन्न िोत असल्याने त्या दोन 
अलंकाराचंा येथे संदेिसकंर झाला आिे. अशभनयाच्या प्रयोर्गाशंवर्षयी रशसक मंडळी उपन्स्थत असताना 



ज्यानंी र्गारे् सुरू केले आिे. (आशर् ज्यानंी आपल्या माना ग्रीवारेचकासाठी उंच केल्या आिेत) यात जो 
िद दितत्तयुद्भव ध्वशन आिे, त्याची वरील अलंकाराचं्या संदेिसंकराबरोबर केवळ संसृशष्टच आिे. कारर्, 
त्या अलंकाराचंा संदेिसंकर व िा िद दिन्ततमूल वस्तुध्वशन यामंध्ये अनुग्राह्य व अनुग्रािक असा संबधं नािी 
(तर उलट शभन्नाश्रयत्व आिे). पवहअसामाइएसु येथे मात्र उपमा व रूपक अलंकार एकाच पदात प्रशवष्ट 
झाले असल्यामुळे त्याचंा एकपदानुप्रविे सकंर झाला आिे व त्या संकरािी िद दिन्ततमलू ध्वनीचा²⁰ एकाच 
पदात सकंर झाला आिे. अिा तऱ्िेने संपूर्ण र्गाथेतून ‘सकंीर्ालंरसंसृष्ट’ ध्वशन²¹ व ‘संकीर्ालंकारसंकीर्ण’ 
ध्वशन िेिी दोन प्रकार या उदािरर्ात²² आिेत िे समजून घ्याव.े ॥ ४३ ॥ 

 
िीपा 
 
१) बोशधसत्तव म्िर्जे साधकावस्थेतींल बौद्ध सत्पुरुर्ष. 
 
२) ‘रततमनस्क’ याचा एक अथण ‘रतत शपण्यासाठी मन लुद ध झालेली’ व दुसरा अथण ‘शजचे मन अनुरतत 
आिे अिी.’ 
 
३) दन्तक्षते व नखक्षते याचंा एक अथण दातानंी व नखानंी केलेल्या जखमा व दुसरा अथण पे्रमाने दात व नखे 
यानंी उमटशवलेली शचन्िे. 
 
४) नाशयकेचे शप्रयकरािी िोर्ारे वतणन सूशचत िोत असल्याने येथे ‘समासोन्तत’ अलंकार आिे. 
 
५) येथे पशिल्या तीन ओळींत ‘समासोन्तत’ असून शतची (चौथी ओळ या) शभन्न आश्रयातील ‘शवरोधा’िीं 
‘संसृशष्ट’ झाली आिे. दोन्िी अलंकाराचें आश्रय वरे्गवरे्गळे असल्यामुळे येथे ‘संसृशष्ट’ आिे असे आंनंदवधणनानंी 
म्िटलेले शदसते. पर् समासोततीशिवाय चौर्थया ओळीतील शवरोध उभा रािू िकत नसल्याने त्यामंध्ये 
परस्पर-शनरपेक्षत्व नािी, म्िर्ून मम्मटासारख्या उत्तरकालीनाच्या दृष्टीने िी ‘संसृशष्ट’ मानली जाईल काय, 
िी िकंाच आिे. आनंदवधणनाचं्या मते केवळ आश्रयभेद असला, म्िर्जे संसशृष्ट िोते असे शदसते. तुलनेसाठी 
पािा, प्रथम खंडातील “उद द्योत - २ ‘ती दक्षता म्िर्जे ३) चालू अलंकाराचा, योग्य वळे येताच त्यार्गिी 
करायला िवा’” वरील ‘तू तुझ्या कोवळ्या पालवीमुळे’…… इ. श्लोक व त्यावरील “उद द्योत – २ ‘ती दक्षता 
म्िर्जे ३) चालू अलंकाराचा, योग्य वळे येताच त्यार्गिी करायला िवा’” वरील ९ वी टीप : वस्तुतुः प्रस्तुत 
श्लोकामध्ये अनुग्राह्य-अनुग्रािकभाव असल्यामुळे येथे अंर्गाशंर्गभावसकंर आिे असे म्िर्रे् अशधक योग्य 
झाले असते. 
 
६) र्गाथासप्तिती, ५६०. 
 
७) ‘वाटसरंूना शदवस काळोख्या काळरात्रीप्रमारे् वाटतात’ िी उपमा िोय. 
 
८) मूळ र्गाथा ‘प्राकृत’ भारे्षत आिे. ‘पशिअसामाइएसु’ असा मूळ र्गाथेत िद द असून त्याची संस्कृत छाया 
पवथक्यामावयतेषु अिी लकवा पवथकसामावजकेषु अिीिी िोऊ िकते. त्यापंैकी पशिली छाया स्वीकारली 
तर येथे पशथक िेच सामाशजक म्िर्जे (नृत्याचे) पे्रक्षक असे ‘रूपक’ प्रत्ययास येते. 
 



९) उपमा व रूपक िे दोन अलंकार जरी एकाच प्राकृत समासाच्या आश्रयाने असले, तरी त्या प्राकृत 
समासाची संस्कृतमध्ये दोन स्वतंत्र रूपे िोऊ िकत असल्याने येथे उपमा व रूपक याचें आश्रय शभन्न मानून 
ससंृशष्ट आिे असे म्िटले असाव.े साशित्यदपणर्कार ‘शवश्वनाथ’ येथे उपमा व रूपक याचंा एकव्यंजकानुप्रविे 
‘संकर’ मानतो. िे दोन अलंकार स्वतुःच्या अन्स्तत्वासाठी एकमेकावंर अवलंबून नािीत म्िर्ून येथे या दोन 
अलंकाराचंी ससंृशष्ट आिे असे ध्वन्यालोकावर अलीकडेच म्िर्जे सुमारे ३५ वर्षांपूवी ‘दीशधशत’ नावाचीं 
टीका शलशिर्ारे ‘बदरीनाथ’ म्िर्तात. 
 
१०) पवहअसामाइएसु िा समास बाजूला ठेवला, तर उरलेल्या भार्गातील अवहिवपओअरवसएसु या 
प्राकृतातील समाजाचे अवभनवपयोदरवसतेषु आशर् अवभनवप्रयोगरवसकेषु असे दोन पयांय (संस्कृतमध्ये) 
िोऊ िकतात. तसेच पसावरअगीआिं या प्राकृतमधील समासाचे प्रसावरतग्रीवािाम् आशर् 
प्रसावरतगीतानाम् असे दोन संस्कृत पयाय िोतात. त्यापंकैी अवभनवपयोदरवसतेषु आाशर् 
प्रसावरतग्रीवािाम् िे अथण प्रस्तुत असल्याने प्रथम ध्यानात येतात व नंतर अवभनयप्रयोगरवसकेषु व 
प्रसावरतगीतानाम् िे अप्रस्तुत अथण कािी वळेाने लक्षात येत असल्यामुळे तो (‘पे्रक्षक मोा ा रुचीने मोराचंा 
अशभनय पाितात व त्याचंा केकाध्वशन ऐकतात’ िा) अथण ‘अनुरर्नरूपव्यंग्य’ समजावयाचा. या व्यंग्याथाचा 
आश्रय उपमा व रूपक या वाच्य अलंकाराचं्या आश्रयािून शनराळा असल्यामुळे येथे व्यंग्याथाची वाच्य 
अलंकारािंी संसशृष्ट मानली आिे. 
 
१०*) मुळात तेषाम् असा पाठ आिे, तो तयोिः असा पाशिजे, कारर् त्या आधी संसृवष्टसङ्करौ असे शिवचन 
वापरले आिे. 
 
१०**) िे चार प्रकार म्िर्जे ससंृष्ट अलंकाराचंी ध्वनीिी संसशृष्ट, संसृष्ट अलंकाराचंा ध्वनीिी सकंर, 
संकीर्ण अलंकारानंी ध्वनीिी संसृशष्ट आशर् संकीर्ण अलंकाराचंा ध्वनीिी संकर. 
 
११) कारर् भरताने दयावीराला स्वतंत्र स्थान शदलेले नािी. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत - ३, ‘शवरोधी 
म्िर्ून समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा केला म्िर्जे शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’” वरील टीप 
३०. 
 
११*) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘शवरोधी म्िर्नू समजल्या जार्ाऱ्या रसाचंा समाविे कसा केला 
म्िर्जे शवरोध दूर िोतो याचे शववचेन’”. 
 
१२) म्िर्जे येथे समासोन्तत व शवरोध या दोन अलंकाराचं्या ससंृष्टीचा धमणवीर लकवा िान्त रसाच्या ध्वनीिी 
अनुग्राह्य-अनुग्रािक भावाने संकर झाला आिे. 
 
१३) म्िर्जे अशभनवरु्गप्तानंी ्यामावयत याचे दोन अथण केले आिेत– (१) ्यामावयतेषु म्िर्जे रात्रीप्रमारे् 
वतणन करर्ारे येथे ्यामा या िद दाला उपमानादाचारे (पाशर्शन, ३–१–१०) व कतुगिः क्यङ् सलोपश्च 
(पाशर्शन. १३–१–११) या सूत्रापं्रमारे् क्यङ् प्रत्यय लार्गला आिे, तर (२) ्याम या िद दाला ‘अभतू-
तद भव’ या अथी अष्टाध्यायी, ३–१–१२ या सूत्राप्रमारे् ‘शयामीभवन’ या अथी क्यङ् प्रत्यय लार्गला आिे व 
्यामावयत िे ्यामाय या नामधातूपासून ्यावमका (काळेपर्ा) या अथीं नाम झाले आिे. 
 



१३*) श्रुतींची माशिती प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘काव्यात व्यङग्य अथण प्रधान, आशर् तो अथण योग्य प्रकारे 
काव्यातून प्रकट करण्यामुळेच ‘मिाकवी’ ला मिाकशवत्व प्राप्त िोते’” वरील पशिल्या टीपेत शदली आिे. 
स्वर-सप्तकात एकूर् ज्या २२ श्रुशत असतात, त्यापंैकी ठराशवक क्रमाकंाचं्या श्रुतींवर ‘सा’ पासून ‘शन’ 
पयंतच्या प्रत्येक स्वराचे स्थान शनशित केलेले असते. उदा. प्रारंभापासून चौर्थया श्रुतीवर ‘सा,’ सातव्या 
श्रुतीवर ‘रे,’ वर्गैरे. अिा रीतीने ठराशवक अंतर सोडून शवशिष्ट क्रमाकंाचं्या श्रुतींवर प्रत्येक स्वराची स्थापना 
केल्यावर शनशित झालेल्या स्वरसप्तकाच्या सुसंवादी रचनेला ‘सारर्ा’ म्िर्तात. यापंकैी एखाद्या दुसऱ्या 
स्वराची जार्गा एखाद्या श्रतुीने बदलून स्वरसप्तकाची रचना केली की, दुसऱ्या प्रकारची ‘सारर्ा’ िोते. अिा 
प्रकारच्या चार सारर्ा िास्त्रात साशंर्गतल्या आिेत. शदलीप व सुदशक्षर्ा रथातून वशसष्ठाच्या आश्रमाकडे जात 
असताना त्याचं्या कानी आलेल्या मोराचं्या केका ‘र्षड्जसंवाशदनी’ म्िर्जे ‘सा’ या स्वरािी संवादी िोत्या, 
असे काशलदासाने राुविं, १–३९ येथे म्िटले आिे. अवहिअपओअ … इ. र्गाथेत वर्मर्लेले मोराचें र्गीत 
‘प्रसाशरत’ म्िर्जे प्रकृष्ट म्िर्जे उत्कृष्ट साररे्ला अनुसरून िोते, असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. म्िर्जे 
मोराचं्या केका दोन सप्तकातंल्या र्षड्जािंी इततया जुळर्ाऱ्या िोत्या की, त्या दोन र्षड्जामंधील अतंर 
अर्गदी बरोबर, मोजून मापून २२ श्रुतींचेच िोते. वशशुपालवधम्, १–१० या श्लोकावरील टीकेत मशल्लनाथाने 
श्रुतींच्या संख्येबाबत पुढील श्लोक उद्धतृ केला आिे :– 
 

चतुश्चतुश्चतुशै्चव षड्जमध्यमपञ्चमािः । 
िे िे वनषादगान्धारौ विस्त्री ॠषभधैवतौ   

 
वरील प्रकार िा साररे्च्या चार प्रकारापंैकी एक माशनतात. 
 
१४) ‘ग्रीवारेचक’ िा एक सरं्गीत िास्त्रातील पाशरभाशर्षक िद द आिे. मान िलशवरे् व ती वतुणळाकार शफरशवरे् 
असा त्याचा अथण आिे. पािा, संर्गीतरत्नाकर, अध्याय ७, श्लोक ३३४ (आनंदाश्रम आवृशत्त, पृ. ६७२) 
 
१५) वरचीच १३ वी टीप पािा. 
 
१६) मम्मटाच्या मते िी ‘वाचकलुप्ता’ उपमा आिे. शवश्वनाथ शिला ‘धमणलुप्ता’ माशनतो, तर जर्गन्नाथाच्या 
मते िी धमण-वाचकलुप्ता उपमा आिे. 
 
१७) िा समास मयूरव्यंसकादयि (२–१–७२) या सूत्राने झाला आिे. त्याचा ववग्रह पवथका एव 
सामावजकािः असा करावयाचा. 
 
१८) िे उरलेले दोन प्रकार म्ि. मारे्ग १०** या टीपेमध्ये साशंर्गतलेले ३ व ४ िे प्रकार. 
 
१९) अष्टाध्यायीच्या िवेटी पाशर्नीने ‘र्गर्पाठ’ या सदराखाली ‘र्गर्ाचंी एक यादी शदली आिे. एक शनयम 
कािी शवशिष्ट िद दानंा लार्गू पडत असेल, तर त्या िद दाचंी यादी पाशर्नीने त्याचंा एक र्गर् कल्पून शदली 
आिे. त्या र्गर्ातील पशिल्या िद दाला ‘आशद’, ‘प्रभशृत’ असे िद द जोडून त्या र्गर्ाला ‘व्याघ्राशद’ र्गर्, 
‘मयूरव्यंसकाशद’ र्गर्, ‘िरत्प्रभशृत’ र्गर् असे म्िर्ण्यात येते. कािी र्गर्ानंा ‘आकृशतर्गर्’ म्िर्ून माशनले 
आिे. त्या र्गर्ात पाशर्नीने जे िद द ाातले आिेत, त्याखेंरीज भारे्षत आर्खीिी कािी िद द असे आढळू 
िकतात की ज्यानंा त्या र्गर्ातील िद दानंा लार्गर्ारा शनयम लार्गला आिे, असे म्िर्ता येईल. व्याघ्राशदर्गर् 



मयूरव्यंसकाशदर्गर् िे ‘आकृशतर्गर्’ आिेत. उपवमतं व्याघ्रवदवभिः सामान्याप्रयोगे । (२–१–५६) या 
सूत्राप्रमारे् िोर्ाऱ्या समासात ‘उपमा’ असते तर मयरूव्यकंादयश्च (अष्टाध्यायी, २–१–७२) या सूत्राप्रमारे् 
िोर्ाऱ्या समासात ‘रूपक’ असते. िे दोन्िी र्गर् आकृशतर्गर् असल्यामुळे पवथकसामावजकािः िा िद द 
वरीलपैकी कोर्त्यािी र्गर्ात आिे असे माशनता येईल व म्िर्ून तो पशथकाुः सामाशजका इव । (उपमा) 
असा, लकवा पशथका एव सामाशजकाुः । (रूपक) असािी सोडशवता येईल. 
 
२०) िा िद दिन्ततमलू ध्वशन म्िर्जे पवहअसामाइएसु याच पदातला. कारर् याच पदातून प्रथम पवथक–
्यामावयतेषु िा वाच्याथण प्रकट िोतो व मार्गािून पवथकसामावजकेषु िा व्यगं्याथण प्रकट िोतो. 
 
२१) या दोन प्रकारापंैकी पशिल्या म्िर्जे ‘संकीर्ालंकारसंसृष्टध्वशन या प्रकारात दोन अलंकाराचंा 
‘संदेिसंकर’ आिे, तर दुसऱ्या म्िर्जे ‘संकीर्ालंकार’ या प्रकारात या र्गाथेत दोन अलंकाराचंा संकर 
‘एकपदानुप्रविे’ या प्रकारचा आिे. 
 
२२) या र्गाथेतून ‘पशथकानंा व्यशथत करर्ारा पावसाळा सुरू असताना मयूराचे नृत्य सुंदर शदसते’ िा 
वाच्याथण प्रथम ध्यानात येतो व मार्गािून कािी प्राकृत पदाचं्या दोन प्रकारच्या संस्कृत छाया संभवत 
असल्यामुळे पशथकरूपी पे्रक्षक मयूराचें नृत्य पाितात’ िा दुसरा व्यंग्य अथण प्रतीत िोतो. एकाच पदातून एक 
वाच्य व एक व्यंग्य असे दोन अथण प्रकट िोत असल्याने या ध्वनीला ‘िद दिन्ततमूल’ म्िर्ता येईल. 
वास्तशवक या वस्तुध्वनीचा आश्रय अवहिअपओअरवसएसु, पवहअसामाइएसु व पसावरअगीआिं िी तीन 
सामाशसक पदे िा आिे. उपमा आशर् रूपक याचंी ससंृशष्ट पवहअसामाइएसु या िद दाच्या दोन वरे्गळ्या 
संस्कृत छायातूंन उत्पन्न झाली आिे. आशर् या (एका पदातून शनार्ाऱ्या संसृष्टीची तीन पदातून शनार्ाऱ्या 
वस्तुध्वनीिी संसशृष्ट झाली आिे असे म्िटले आिे. (पर् ज्या तीन पदातून वस्तुध्वशन प्रकट िोतो, त्या तीन 
पदापंैकीच एकातून अलंकाराची संसशृष्ट शनमांर् िोत असल्यामुळे त्या दोााचें आश्रय िभंर टके्क शभन्न नािीत 
िे लक्षात ाेतले पाशिजे. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
एवं ध्वनेिः प्रभेदािः प्रभेदभेदाश्च केन शक्यन्ते । 
संख्यातंु, वदङ्गमािं तेषावमदमुक्तमस्मावभिः   ४४   
 
अनन्ता शि ध्वनेुः प्रकाराुः । सहृदयाना ंव्युत्पत्तये तेर्षा ंशदङ्गमातं्र कशथतम् । 
 
इत्युक्तलक्षिो यो ध्ववनर्तववचे्यिः प्रयत्नतिः सवद्भिः । 
सत्काव्य ंकतंु वा ज्ञातंु वा सम्यगवभयुक्तैिः   ४५   
 
उक्तस्वरूपध्ववनवनरूपिावनपुिा वह सत्कवयिः सहृदयाश्च वनयतमव काव्यववषये परा ं

प्रकषगपदवीमासादयस्न्त । 
 
अस्रुतिस्रुतवरतं काव्यतत्त्वमेतद्यथोवदतम् । 
अशक्नुववद्भव्याकतंु रीतयिः सम्प्रवर्तततािः   ४६   



एतद्ध्ववनप्रवतगनेन वनिीतं काव्यतत्त्वमस्रुतिस्रुतवरतं सदशक्नुववद्भिः प्रवतपादवयतंु वैदभी गौडी 
पाञ्चाली चेवत रीतयिः प्रवर्तततािः । रीवतलक्षिाववधावयना ं वह काव्यतत्त्वमेतदस्रुतितया 
मनाक् स्रुतवितमासीवदवत लक्ष्यते । तदि स्रुतितया सम्प्रदर्तशतेनान्येन रीवतलक्षिेन न केवश्चत् । 

 
ध्वन्यालोक 

 
अिा रीतीने ध्वनीचे जे मुख्य प्रकार व त्या प्रकारचे जे उपप्रकार आिेत, त्याचंी मोजदाद कोर् करू 

िकेल? त्यापकैी कािींचे िे आम्िी केवळ नमुन्यादाखल शववरर् केले ॥ ४४ ॥ 
 
कारर् ध्वनीचे प्रकार अमयाद आिेत. सहृदयानंा त्याचंी माशिती शमळावी, म्िर्ून आम्िी केवळ 

शदग्दिणन केले. 
 
याप्रमारे् ध्वनीचे आशर् त्याच्या प्रकाराचें स्पष्टीकरर् (आतापयणन्त) आम्िी केले. जे श्रेष्ठ कशव 

सत्काव्य करण्यासाठी लकवा जे रशसक सत्काव्याचा योग्य तऱ्िेने आस्वाद ाेण्यासाठी उत्सुक असतात, 
अिानंी तो ध्वशन प्रयत्नपूवणक समजून घ्यावा.¹ ॥ ४५ ॥ 

 
ज्याचे स्वरूप आतापयंत वर्मर्ले, तो ध्वशन पारखण्यात शनपरु् असलेले सत्कशव आशर् रशसक िे 

काव्याच्या के्षत्रात¹* नक्कीच फार मोठा अशधकार प्राप्त करून ाेतात. 
 
काव्याचे (ध्वशनरूपी) तत्तव आम्िी साशंर्गतले. ते पूवीच्या ज्या लोकानंा अस्पष्टपरे्च शदसले आशर् 

म्िर्ून ज्यानंा त्याचे (अचकू) शववरर्² कशरता आले नािी, त्यानंी ‘रीती’चा पुरस्कार केला. ॥ ४६ ॥ 
 
या ध्वशनशसद्धातंाच्या प्रशतपादनाच्या िारे शनशित केलेले काव्याचे तत्तव ज्यानंा अंधुकपरे्च प्रतीत 

झाले व म्िर्ून जे त्याचे यथाथण वर्णन करू िकले नािीत, त्यानंी वैदभी, र्गौडी, पाचंाली अिा रीतीचे 
प्रशतपादन केले. कारर् रीतींचे प्रशतपादन करर्ाऱ्याचं्या नजरेस िे काव्याचे तत्तव अस्फुटस्वरूपात, म्िर्जे 
अल्प प्रमार्ात आले, असे शदसते. म्िर्ून या गं्रथात ध्वशनरूपी काव्यतत्तव स्फुटपरे्, चारं्गल्या प्रकारेमाडंले 
असल्यामुळे रीतीचे लक्षर् (ध्वनीिून) स्वतंत्रपरे् करून कािीिी फायदा नािी. 

 
लोचनम् 

 
एतदुपसंहरवत– एववमवत । स्पष्टम्   ४४   
 
अथ ‘सहृदयमनिःप्रीतये’ इवत यत्सूवचतं तवददानीं न शब्दमािमवप तु वनव्यूगढवमत्याशयेनाह–

इत्युक्तेवत । यिः प्रयत्नतो वववचे्यिः, अस्मावभश्चोक्तलक्षिो ध्ववनरेतदेव काव्यतत्त्वं यथोवदतेन 
प्रपञ्चवनरूपिावदना व्याकतंुमशक्नुववद्भरलङ्कारकारैिः रीतयिः प्रवर्तततािः इत्युक्तकावरकया संबन्धिः । अन्ये तु 
यच्छब्दस्थाने ‘अयम्’ इवत पठस्न्त । प्रकषगपदवीवमवत । वनमािे बोधे चेवत भाविः । व्याकतुॅंमशक्नुववद्भवरत्यि 
हेतुिः– अस्रुतिं कृत्वा स्रुतवरतवमवत । लक्ष्यत इवत । रीवतर्तह गुिेष्ट्वेव पयगववसता । यदाह– ववशेषो गुिात्मा 
। गुिाश्च रसपयगवसावयन एवेवत हु्यक्तं प्रा्गुिवनरूपिे– ‘शृङ्गार एव मधुरिः’ इत्यिेवत   ४५–४६   

 



लोचन 
 
या (म्िर्जे ध्वनीची अनेक प्रकारची शमश्ररे् या) शवर्षयाचा समारोप (काशरकाकार) ‘अिा रीतीने’ 

इ. काशरकेने कशरतात. या काशरकेचा अथण स्पष्ट आिे. ॥ ४४ ॥ 
 
आता पशिल्या उद द्योताच्या पशिल्या काशरकेत ‘सहृदयाचं्या मनाच्या सतंोर्षासाठी (आम्िी त्याचे 

स्वरूप सारं्गतो)’ असे जे म्िटले िोते, ते आता केवळ पोकळ आश्वासन राशिले नसून ते कायण पूर्णिी केले या 
आियाने (काशरकाकार) ‘अिा रीतीने ध्वनीचे’ इ. शवधान कशरतात. जो प्रयत्नपूवणक शवश्लेर्षर् करून 
जार्ला पाशिजे आशर् ज्याचे स्वरूप आम्िी सशवस्तरपरे् साशंर्गतले, तो ध्वशन िेच काव्याचे ममण³ िोय. त्याचे 
आम्िी साशंर्गतल्याप्रमारे् म्िर्जे शवस्ताराने शववचेन करून शववरर् करण्यास असमथण असलेल्या प्राचीन 
आलंकाशरकानंी (ध्वनीच्या ऐवजी) ‘रीतीं’चा पुरस्कार केला असा ४५ व्या काशरकेतील ‘ध्वशन’ या िद दाचा 
पुढील (४६ व्या) काशरकेतील ‘काव्यतत्तव’ या िद दािी संबधं जोडावा.⁴ पर् दुसरे कािी (४५ व्या 
काशरकेतील) यिः (जो) या िद दाचे ऐवजी अयम् िा पाठ स्वीकारतात.⁵ ‘मोठा अशधकार’……. म्िर्जे काव्य 
शनमार् करण्याच्या आशर् काव्यसौंदयाचे रशसकतेने ग्रिर् करण्याच्या बाबतीत, असा अथण. ‘(अचूक) 
शववरर् कशरता आले नािी’ याचे कारर् त्यानंा त्याचे ज्ञान अधुंक, अस्पष्ट स्वरूपात झाले िोते. ‘असे 
शदसते’– रीतींचे पयणवसान रु्गर्ातंच िोते (म्िर्जे रीतींना रु्गर्ािूंन वरे्गळे अन्स्तत्व नािी), कारर् म्िटलेच 
आिे–⁶ ‘(रीतीचे)’ वैशिष्ट्य म्िर्जे रु्गर् या स्वरूपाचे (वैशिष्ट्य),’ आशर् रु्गर् िे रसपयणवसायीच असतात 
(म्िर्जे ते रसाचें धमणच असतात) िे पूवी (काशरकाकारानंी) रु्गर्ाचें शनरूपर् करतेवळेी ‘िृरं्गार िाच 
पराकाष्ठचेा आनंद देर्ारा’ इ. काशरकातं⁷ साशंर्गतलेच आिे. ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

 
िीपा 
 
१) अशभनवरु्गप्तानंी काशरका ४५ व ४६ शमळून एकच वातय आिे असे समजून शववरर् केले आिे. आम्िी मात्र 
काशरका ४५ िे स्वतंत्र वातय मानून भार्षातंर केले आिे. पािा, यापढुील टीप ४. 
 
१*) म्िर्जे काव्यरचना करण्यात व काव्याचा आस्वाद ाेण्यात. 
 
२) पािा, चौर्थया उद द्योतामधील िवेटचा श्लोक. 
 
३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ काव्याचे मुख्य प्रयोजन ‘आनंद’” वरील ‘सवण सत्कवींच्या काव्याचे 
सार असलेले’ िे िद द. 
 
४) म्िर्जे अशभवरु्गप्ताचें म्िर्रे् असे की, ४५ व ४६ या दोन्िी काशरकाशंमळून एक मिावातय तयार िोते असे 
समजाव.े म्िर्जे त्याचा सारािं ‘आम्िी आतापयंत वर्मर्लेला र्थवशन िेच काव्यतत्तव िोय व ते ज्यानंा समजले 
नािी, त्यानंी रीतींचा पुरस्कार केला’ असा िोईल. 
 
५) तात्पयण, ४५ व्या काशरकेत युः िा िद द असेल, तरच ४५ व ४६ शमळून एक वातय िोईल. पर् त्याऐवजी 
अयम् िा िद द ाेतल्यास ४५ व ४६ या काशरका दोन स्वतंत्र वातये िोतील. 
 



६) काव्यालंकारसूत्रवृशत्त, १–२.८. 
 
७) म्िर्जे उद द्योत २, काशरका ७ ते १०, व शिवाय काशरका ६ वी. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
शब्दतत्त्वाश्रयािः कावश्चदथगतत्त्वयुजोऽपरािः । 
वृत्तयोऽवप प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्स्मन् काव्यलक्षिे   ४७   
 
अस्स्मन् व्यङ्ग्यव्य्जककभाववववेचनमये काव्यलक्षिे ज्ञाते सवत यािः कावश्चत्प्रवसद्धा उपनागवरकाद्यािः 

शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चाथगतत्त्वसम्बद्धािः कैवशक्यादयस्तािः सम्यग्रीवतपदवीमवतरस्न्त । अन्यथा तु 
तासामदृष्टाथानावमव वृत्तीनामश्रदे्धयत्वमेव स्यान्नानुभववसद्धत्वम्— 

 
एवं स्रुतितयवै लक्षिीय ं स्वरूपमस्य ध्वनेिः । यि शब्दानामथाना ंच केषावञ्चत्प्रवतपत्तवृवशेषसंवदे्य ं

जात्यत्ववमव रत्नववशेषािा ंचारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये ति ध्ववनव्यवहार इवत यल्लक्षिं ध्वनेरुच्यते 
केनवचत्तदयुक्तवमवत नावभधेयतामहगवत । यतिः शब्दाना ं स्वरूपाश्रयस्तावदस्क्लष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोगिः । 
वाचकाश्रयस्तु प्रसादो व्य्जककत्वं चेवत ववशेषिः । अथाना ं च स्रुतित्वेनावभासनं व्यङ्ग्यपरत्वं 
व्यङ्ग्याशंवववशष्टत्वं चेवत ववशेषिः । 

 
तौ च ववशेषौ व्याख्यातंु शक्येते व्याख्यातौ च बहुप्रकारम् । तद्व्यवतवरक्तानाख्येयववशेषसम्भावना 

तु वववेकावसादभावमूलैव । यस्मादनाख्येयत्व ं सवगशब्दागोचरत्वेन न कस्यवचत्संभववत । 
अन्ततोऽनाख्येयशब्देन तस्यावभधानसम्भवात् । सामान्यसंस्पर्तशववकल्पशब्दागोचरत्वे सवत प्रकाशमानत्व ं
तु यदनाखेययत्वमुच्यते क्ववचत् तदवपकाव्यववशेषािा ं रत्नववशेषािावमव न सम्भववत । तेषा ं
लक्षिकारैव्याकृतरूपत्वात् । रत्नववशेषािा ं च सामान्यसम्भावनयवै मूल्यस्स्थवतपवरकल्पनादशगनाि । 
उभयेषामवप तेषा ंप्रवतपत्तवृवशेषसंवदे्यत्वमस्त्येव । वैकविका एव वह रत्नतत्त्वववदिः, सहृदया एव वह काव्यानां 
रसज्ञा इवत कस्याि ववप्रवतपवत्तिः? 

 
यत्त्ववनदे्यत्वं सवगलक्षिववषय ंबौद्धाना ंप्रवसदं्ध तत्तन्मतपरीक्षाया ंग्रन्थान्तरे वनरूपवयष्ट्यामिः । इह 

तु ग्रन्थान्तरश्रविलवप्रकाशनं सहृदयवैममस्यप्रदायीवत न प्रवक्रयते । बौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षावदलक्षिं 
तथास्माकं ध्ववनलक्ष्िं भववष्ट्यवत । तस्माल्लक्षिान्तरस्याधिना दशब्दाथगत्वाि तस्योक्तमेव ध्ववनलक्षिं 
साधीयिः । तवददमुक्तम्— 

 
अनाख्येयाशंभावसत्वं वनवाच्याथगतया ध्वनेिः । 
न लक्षिं, लक्षिं तु साधीयोऽस्य यथोवदतम्   
 
इवत श्रीराजानकानन्दवधगनाचायगववरवचते ध्वन्यालोके तृतीय उद द्योतिः   

 
 
 



ध्वन्यालोक 
 
काव्याचे िे लक्षर् ध्यानात आले, म्िर्जे ज्या वृशत्त िद दस्वरूपावर अवलंबनू असतात त्याचें आशर् 

ज्या अथणस्वरूपावर अवलंबनू असतात, त्याचें–दोन्िी प्रकारच्या वृत्तींचेिी–स्वरूप स्पष्ट िोते ॥ ४७ ॥ 
 
िे म्िर्जे व्यंग्य–व्यजंकसंबधंाचे शववचेन ज्यात आिे असे काव्याचे स्वरूप लक्षात आले म्िर्जे 

िद दस्वरूपाच्या आश्रयाने असलेल्या ‘उपनार्गशरका’ वर्गैरे¹ ज्या कािी वृशत्त सुप्रशसद्ध आिेत त्या आशर् 
‘कैशिकी’ वर्गैरे² ज्या वृशत्त अथावर अवलंबनू आिेत त्या, अिा दोन्िी प्रकारच्या वृत्तींची पशरन्स्थशत अर्गदी 
रीतींप्रमारे्च िोते³ नािीतर (म्िर्जे ध्वशनरूपी काव्यतत्तवाचे आकलन झाले नािी, तर) त्या वृत्तींचे 
अन्स्तत्व अनुभवशसद्ध ठरर्ार नािी व त्याचं्या अन्स्तत्वावर कोर्ाचािी शवश्वास बसर्ार नािी. ज्याचें फळ 
अनुभवास येत नािी अिा र्गोष्टींवर ज्याप्रमारे् कोर्ाचािी शवश्वास बसत नािी, त्याप्रमारे्. 

 
अिा रीतीने ध्वनीचे स्वरूप अर्गदी स्पष्टपरे् वर्णन करून सारं्गता येते. आता कािी लोक ध्वनीचे 

लक्षर् पढुीलप्रमारे् कशरतात–ज्याप्रमारे् कािी शविरे्ष प्रकारच्या रत्नांचा जाशतवतंपर्ा रत्नपारख्यानंा 
समजू िकर्ारा असूनिी त्याचे नक्की शववरर् कररे् अितय असते; त्याप्रमारे् ज्या काव्यातील कािी शवशिष्ट 
िद दाचें व अथाचे सौंदयण श्रेष्ठ काव्यसमीक्षकाचं्याच प्रत्ययाला येते, पर् त्याचे शवश्लेर्षर् कररे् ितय नसते, 
त्या काव्याला ध्वशनकाव्य म्िर्ाव.े पर् िे लक्षर् अयोग्य आिे, अत एव ते ध्वनीचे लक्षर् म्िर्नू सारं्गता 
येण्यासारखे नािी. कारर्, िद दाचें त्याचं्या (श्रवर्र्गोचर⁴) स्वरूपावर अवलंबून असलेले वैशिष्ट्य म्िर्जे 
ते िद द (कानानंा लकवा मनाला) तलेिकारक नसरे् व एकदा वापरलेले िद द पुन्िा न वापररे्. वाचक 
िद दाचें (अथाच्या दृष्टीने) वैशिष्ट्य म्िर्जे त्या िद दाचंा वाच्याथण स्पष्टपरे् लक्षात येरे् व ते िद द व्यजंकिी 
असरे्, िे िोय. आशर् अथांचे वैशिष्ट्य म्िर्जे ते अथण स्पष्टपरे् समजरे्, ते अथण व्यंग्याथाची मुख्यत्वाने 
प्रतीशत करून देर्ारे असरे् लकवा ते व्यंग्य अथाने सजशवलेले असरे् िे िोय. आशर् (ध्वशनसंज्ञक काव्यातील 
िद दाचं्या व अथांच्या) त्या दोन वैशिष्ट्याचें (वस्तुशनष्ठतेने) वर्णन कररे् ितय आिे; इतकेच नव्िे, तर 
आतापयंत आम्िी शनरशनराळ्या प्रकारानंी त्याचें शववरर् केलेिी आिे. त्या दोन वैशिष्ट्यािूंन शनराळे 
अवर्णनीय असे वैशिष्ट्य ध्वशनकाव्यात असते अिी कल्पना कररे् म्िर्जे शववकेाला सोडशचठ ठीच देरे् 
िोय. कारर् (एखाद्या वस्तूचे) अवर्णनीयत्व म्िर्जे (वस्तुतुः त्या वस्तूच्या बाबतीत) ‘कोर्तािी िद द 
वापरतायेण्याची ितयताच नसरे्’ असे असल्यामुळे ते अवर्णनीयत्व कोर्त्यािी वस्तूच्या बाबतीत संभवत 
नािी. कारर् ‘अवर्णनीय’ िा तरी िद द योजूनत्या वस्तूचे वर्ंन कशरता येतेच! आता जर– ज्या र्गोष्टीचे 
सामान्यपर्ाने⁵ (म्िर्जे शनर्मवकल्पक स्वरूपात) ज्ञान तर िोते, पर् शजच्या ‘जाशत’ वर्गैरे शवशिष्ट धमांचे 
शनशित ज्ञान न झाल्यामुळे शतचे शवशिष्ट रूप िद दानंी सारं्गता येत नािी, ती अनाख्येय असा ‘अनाख्येयत्व’ 
िद दाचा अथण मानला, तर त्या प्रकारचे अनाख्येयत्व िे वैशिष्ट्ययुतत रत्नापं्रमारे्च वैशिष्ट्ययुतत काव्याचं्या 
बाबतीतिी संभवत नािी. कारर् काव्य िास्त्रकत्यांनी अिा काव्यवैशिष्ट्याचें स्वरूप यापूवीच शविद करून 
साशंर्गतले आिे. शिवाय वैशिष्ट्ययुतत रत्नाचं्या केवळ सामान्यस्वरूपाचे म्िर्जे ती रत्ने आिेत इतकेच ज्ञान 
झाले व त्याचं्या खास वैशिष्ट्याचें ज्ञान झाले नािी, तर त्याचें शनशित मूल्य ठरशवता येत नािी असे आढळते. 
पर् दोिोंच्यािी (म्िर्जे रत्ने आशर् काव्ये याचं्या) वैशिष्ट्याचंी पारख खास अशधकारी व्यततींना िोतेच 
िोते. कारर् रत्नाचें रिस्य जवाशिऱ्येच समजू िकतात आशर् काव्यातील रसाचे ज्ञानिी सहृदयानंाच िोऊ 
िकते, याबाबतीत कोर्ाचा मतभेद असर्ार? 

 



कोर्त्यािी पदाथांचे लक्षर् करण्याच्या बाबतीत तो पदाथं ‘अशन देशय’ म्िर्जे ज्याच्या धमांचे 
भावरूपाने वर्णन कशरता येत नािी असा असतो िे जे बौद्धाचें प्रशसद्ध मत आिे,⁶ त्याचे शववरर् आम्िी दुसऱ्या 
गं्रथात त्याचं्या तत्वज्ञानाचे परीक्षर् कशरताना करर्ार आिो. येथे आम्िी ते करीत नािी, कारर् दुसऱ्या 
गं्रथातील शववचेनाच्या अल्पिा भार्गाचे प्रशतपादन चालू गं्रथात कररे् िे सहृदयाचं्या मनात अरुशच उत्पन्न 
करर्ारे िोईल. लकवा बौद्ध सर्गळ्याच र्गोष्टींना अशनदेंशय समजूनिी ज्याप्रमारे् प्रत्यक्ष वर्गैरे प्रमार्ाचंी लक्षरे् 
कशरतातच, त्याप्रमारे् आम्िीिी ध्वनीचे लक्षर् करण्यात कािीएक र्गैर नािी. म्िर्ून (आम्िी केलेल्या 
लक्षर्ाशिवाय) ध्वनीचे दुसरे (म्िर्जे ध्वशन िा लक्षर्ारूप आिे, ध्वशन िा अशभधारूप लकवा तात्पयणरूप 
लकवा अनुशमशतरूप आिे, लकवा ध्वशन िा अशनवाच्य आिे िे) लक्षर् अयोग्य असल्याने आशर् ध्वशन िा 
िद दाचा ‘वाच्याथण’ नसल्याने आम्िी वर्मर्लेले ध्वनीचे लक्षर्च उत्तम आिे. म्िर्ून (मीच सारािंरूपाने) असे 
सारं्गत आिे की–ध्वनीचा अथण तपिीलवार, संपूर्ण परे् सारं्गता येत असल्याने ‘ध्वनीचे रूप भासमान िोते, 
पर् ते अनाख्येय आिे’ िे ध्वनीचे लक्षर् योग्य नािी, आम्िी जे लक्षर् (उद द्योत १, काशरका १३ मध्ये) 
साशंर्गतले, तेच ध्वनीचे लक्षर् चारं्गले आिे. 

 
याप्रमारे् राजानक श्री आनंदवधंनाचायांनी रचलेल्या ध्वन्यालोकातील शतसरा उद द्योत समाप्त 

झाला. 
 

लोचनम् 
 
प्रकाशन्त इवत । अनुभववसद्धता ं काव्यजीववतत्वे प्रयान्तीत्यथगिः । रीवतपदवीवमवत । तिदेव 

रसपयगवसावयत्वात् । प्रतीवतपदवीवमवत वा पाठिः । नागवरकया हु्यपवमतेत्यनुप्रासवृवत्तिः शृङ्गारादौ ववश्राम्यवत 
। परुषेवत दीप्तेषु । रौिावदषु । कोमलेवत हास्यादौ । तथा– ‘वृत्तयिः काव्यमातृकािः’ इवत यदुक्तं मुवनना ति 
रसोवचत एव चेष्टाववशेषो वृवत्तिः । यदाह कैवशकी श्लक्ष्िनेपथ्या शृङ्गाररससम्भवा’ इत्यावद । 

 
इयता ‘तस्याभावं जगदुरपरे’ इत्यादावभावववकल्पेषु ‘वृत्तयो रीतयश्च गतािः श्रविगोचरं, 

तदवतवरक्तिः कोऽय ंध्ववनवरवत, ति कथंवश्चद्युपगमिः कृतिः कथवञ्चि दूषिं दत्तमस्रुतिस्रुतवरतवमवत वचनेन 
। इदानीं ‘वाचा ं स्स्थतमववषये’ इवत यदूचे तत्त ु प्रथमोद द्योते दूवषतमवप दूषयवत्त सवगप्रपञ्चकथने वह 
असम्भाव्यमेवानाख्येयत्ववमत्यवभप्रायेि । अस्क्लष्टत्व इवत । श्रुवतकष्टाद्यभाव इत्यथगिः । अप्रयुक्तस्य प्रयोग 
इत्यपौनरुक्त्यम् । तावववत शब्दगतोऽथगगतश्च । वववकेस्यावसादो यि तस्य भावो वनर्तववेकत्वम् । 
सामान्यस्पशी यो ववकल्पस्ततो यिः शब्दिः । दृष्टान्तेऽवप अनाख्येयत्वं नास्तीवत दशगयवत–रत्नववशेषािा ंचेवत 
। ननु सवेि तन्न संवेद्यत इत्याशङ्क्या्युपगमेनैवोत्तरयवत उभयेषावमवत । रत्नाना ंकाव्याना ंच । 

 
ननु नाथं शब्दािः स्पृशन्त्यपीवत, अवनदे्यस्य वेदकवमत्यादौ कथमनाख्येयत्वं वस्तूनामुक्तवमवत 

चेदिाह–यवत्त्ववत । एवं वह सवंभाववृत्तान्ततुल्य एव ध्ववनवरवत ध्ववनस्वरूपमनाख्येयवमत्यवतव्यापकं लक्षिं 
स्यावदवत भाविः । ग्रन्थान्तर इवत वववनश्चयिीकाया ं धमींत्तयां या वववृवतरमुना ग्रन्थकृता कृता तिैव 
तद्व्याख्यातम् । उक्तवमवत । संग्रहाथं मयवैेत्यथगिः । अनाख्येयाशंस्याभासो ववद्यते यस्स्मन् काव्ये तस्य 
भावस्तन्न लक्षिं ध्वनेवरवत सम्बन्धिः । अि हेतुिः– वनवाच्याथगतयेवत । वनर्तवभज्य वक्तंु शक्यत्वावदत्यथगिः । 
अन्यस्तु ‘वनवाच्याथगतया’ इत्यि वनसो नञथगत्वं पवरकल्प्यानाख्येयाशंभावसत्वेऽय ं हेतुवरवत ण्याचष्टे, तत्त ु
स्क्लष्टम् । हेतुश्च साध्यावववशष्ट इत्युक्तव्याख्यानमेवेवत वशवम् । 

 



काव्यालोके प्रथा ंनीतान् ध्ववनभेदान् परामृशत् । 
इदानीं लोचनं लोकान् कृताथान् संववधास्यवत   
आसूविताना ंभेदाना ंस्रुतितापवत्तदावयनीम् । 
विलोचनवप्रया ंवन्दे मध्यमा ंपरमेश्वरीम्   
 
इवत श्रीमहामाहेश्वराचायगवयावभनवगुप्तोन्मीवलते सहृदयालोकलोचने ध्ववनसङे्कते तृतीय उद द्योतिः 

  
 

लोचन 
 
‘स्वरूप स्पष्ट िोते’– त्या (वृशत्त) काव्याचे जीशवत िोतात असा अनुभव येतो, असा अथण. 

‘पशरन्स्थशत अर्गदी रीतींप्रमारे्च’–कारर् त्या रीतींच्या प्रमारे्च वृत्तींचेिी पयणवसान रसातच िोते. लकवा 
रीवतपदवीम् याऐवजी प्रतीवतपदवीम्⁷ असािी पाठ आिे. कारर् जी (उपनार्गशरका) वृशत्त शवदग्ध स्त्रीसारखी 
असते,⁸ शतचे पयणवसान िृरं्गाराशद⁹ रसातंच िोते. (म्िर्जे ती िृरं्गाराशद रसानंा उपकारक िोते). ‘परुर्षा’ 
(म्िर्जे नार्गशरका) िी अनुप्रासवृशत्त रौद्र इ. ‘दीप्त’ रसानंा पोर्षक िोते आशर् ‘कोमला’ (म्िर्जे ग्राम्या)¹⁰ 
वृत्तीचें पयणवसान िास्य वर्गैरे रसातं िोते. त्याचप्रमारे् ‘(नाट्य) वृशत्त या काव्याच्या माता िोत’ िे जे (भरत) 
मुनीने म्िटले आिे,¹¹ त्यातील अशभप्राय वृशत्त म्िर्जे रसाला उशचत असतील, असे शवशिष्ट वतणन,¹² िाच 
िोय. कारर् (मुनीने) म्िटलेच आिे– ‘कैशिकी वृत्तीमध्ये सुकुमार वरे्ष (म्िर्जे वस्त्रालंकार) असरे् 
आवशयक आिे¹³ व त्या वृत्तीमधून िृरं्गाररस उशदत िोतो. ¹⁴’ 

 
एवढ्याने (म्िर्जे ३३व्या काशरकेवरील वृत्तीमधील पशिल्या ‘कारर् व्यविाराला’–इ. वातयाने) 

पुढील कायणभार्ग साधला आिे–पूवी (प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीबद्दलच्या आनंदवधणनकालीन 
मतभेदाचंा शनदेि’” वर) ‘त्याचा अभावच आिे असे इतर लोकानंी म्िटले’ या काशरकािंाचे शववरर् 
कशरताना वृशत्तकारानंी अभाववादाचे तीन प्रकार माडंले. त्यापंैकी अभाववादाचा पशिला प्रकार माडंताना 
‘वृशत्त आशर् रीशत यादेखील आमच्या कानावंर आल्या आिेत,’ ‘त्यािून वरे्गळा असा िा ध्वशन नावाचा कोर् 
आिे?’ असे प्रशतपक्ष्याचे मत माडंले िोते, त्या मताचा (४७ व्या काशरकेत) अंितुः स्वीकार केला, आशर्¹⁵ 
‘अस्पष्टपरे् शदसले’ इ. िद दािंारे अंितुः त्यार्ग केला.¹⁶ आता ‘त्याचे यथाथं स्वरूप िद दानंी वर्नं कशरता 
येण्याजोरे्ग नािी’ असे जे (अशनवणचनीयवाद्याचें) मत (प्रथमखंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीबद्दलच्या 
आनंदवधणनकालीन मतभेदाचंा शनदेि’” वरच) माडंले रे्गले िोते, त्याचे खंडन पशिल्या उद द्योतात¹⁷ केले, 
तरी वृशत्तकार त्याचेच पुन्िा (शवस्ताराने) खंडन करीत आिेत, कारर् ध्वनीचे शनरूपर् सपूंर्णपरे् व 
उदािरर्ासंि केले रे्गल्यानंतर ‘ध्वशन अवर्णनीय आिे असे कोर्ीिी म्िर्रे् सवणस्वी असंभवनीयच आिे,’ 
असा वृशत्तकाराचंा अशभप्राय आिे. ‘तलेिकारक नसरे्’ म्िर्जे त्या िद दात ‘श्रुशतकष्ट’ इ. दोर्षाचंा¹⁸ अभाव 
असरे्, िा अशभप्राय. िद द आधी वापरलेले नसरे् याचा अथण काव्यात पुनरुन्तत िा दोर्ष नसरे्. ‘त्या दोन 
वैशिष्ट्याचें’– ‘त्या’ म्िर्जे िद दाचं्या शठकार्च्या व अथाच्या शठकार्च्या वैशिष्ट्याचें. शववकेाचा अवसाद 
(म्िर्जे नाि) ज्याच्या शठकार्ी असतो, तो मनुष्य ‘शववकेावसाद’ िोय त्याचा भाव म्िर्जे शववकेिनू्य 
असण्याची अवस्था. वस्तूच्या सामान्य म्िर्जे शनर्मवकल्पक स्वरूपाला स्पिण करर्ारा जो शवकल्प म्िर्जे 
जाशत वर्गैरे शवशिष्ट धमण, तिाचक िद द (असा ‘सामान्यसंस्पर्मिशवकल्पिद द’ याचा अथं आिे). दृष्टान्ताच्या 
बाबतीतिी¹⁹ ‘अनाख्येयत्व’ नसते, िे वृशत्तकार ‘शिवाय वैशिष्ट्ययुतत रत्नाचं्या’ इ. वातयाने सारं्गतात.²⁰ 
‘पर् काय िो, सवानाच त्याचे (म्िर्जे रत्नाचं्या जाशतवतंपर्ाचे व काव्याच्या श्रेष्ठत्वाचे) ज्ञान िोत नािी!’ 



अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ती र्गोष्ट मान्य करूनच ‘पर् दोिोंचीिी’ इ. वातयाने उत्तर देतात. 
दोिोंच्यािी म्िर्जे रत्नाचं्या आशर् काव्याच्या (वैशिष्ट्याचंी पारख). 

 
पर् काय िो, िद द िे अथाला स्पिणसुद्धा करीत नािीत.²¹ आशर् ‘ज्याचें वर्णन कशरता येत नािी 

त्याचेंच ज्ञान िद द िे करून देतात’ इ. वातयामंध्ये²² वस्तंूचे स्वरूप अवर्णनीय आिे असे कसे म्िटले? अिी 
िकंा ाेतल्यास शतला वृशत्तकार ‘पर् … िे जे बौद्धाचें मत आिे’ इ. वातयाने उत्तर देतात. कारर् या बौद्धाचं्या 
मतानुसार ध्वनीची न्स्थशत इतर सवण पदाथांच्या सारखीच असल्यामुळे ‘ज्याचे स्वरूप अनाख्येय असते तो 
ध्वशन’ असे ध्वनीचे लक्षर् केल्यास ते लक्षर् अशतव्यान्प्त²³ या दोर्षाने युतत िोईल! ‘दुसऱ्या गं्रथात’ म्िर्जे 
प्रस्तुत गं्रथकाराने (धमणकीतीच्या) ‘प्रमार्शवशनिय’ या गं्रथावरील ‘धमोंत्तरी’ नावाच्या (धमोत्तरपशंडतकृत) 
टीकेचे जे शववरर् केले आिे, त्यातच या बाबतच्या बौद्धमताचे परीक्षर् केले आिे. ‘सारं्गत आिे’– 
‘सारािंरूपाने मीच²⁴ (सारं्गत आिे)’ असा अथं. ‘ज्या काव्यामध्ये अनाख्येय अंिाचे भान (म्िर्जे ज्ञान) 
िोते ते ध्वशनकाव्य’ िे ध्वशनकाव्याचे लक्षर् नव्िे’ असा सकें्षपश्लोकातील वातयाचा अन्वय करावा. ‘ते 
ध्वशनकाव्याचे लक्षर् नव्िे’ याचे कारर् ध्वनीचा अथण संपूर्णपरे् सारं्गता येतो, िे िोय, असा अथण. पर् दुसऱ्या 
कोर्ी टीकाकाराने वनवाच्याथगतया यातील तनस् िा उपसर्गण नञ् च्या अथी म्िर्जे अभाव या अथी समजून 
अवर्णनीयता िे ध्वनीचे स्वरूप अनाख्येय वाटण्याचे कारर् िोय असे व्याख्यान केले आिे, पर् ते न्तलष्ट 
म्िर्जे कृशत्रम, अस्वाभाशवक आिे. त्या व्याख्यानात िेतु िा साध्यािून वरे्गळा नसरे् िा दोर्ष असल्यामुळे 
आम्िी केले आिे ते शववरर् योग्य िोय. असो, सवाचे मंर्गल िोवो. 

 
‘काव्यालोका’त ध्वनीचे प्रकार सशवस्तरपरे् प्रशतपाशदले. त्या प्रकाराचें शववचेन केल्यामुळे आता 

‘लोचन’ िी टीका (सहृदय) लोकानंा कृतकृत्यता प्राप्त करून देईल. 
 
प्यन्ती अवस्थेमध्ये शनरशनराळ्या ध्वनींच्या ज्या प्रशतमा अस्पष्ट रूपात व्यतत झालेल्या असतात, 

त्या प्रशतमानंा स्पष्टत्व प्राप्त करून देर्ाऱ्या श्रीशिवशप्रय भर्गवती मध्यमावार्ीला मी वदंन कशरतो. 
 
अिा रीतीने श्रीमिामािेश्वराचायण अशभनवरु्गप्तानंी उमलशवलेली (सहृदयालोक) या गं्रथावंरील, 

ध्वशनिास्त्राचे शववरर् करर्ारी जी (लोचन) नामक टीका, तीमधील शतसरा उद द्योत समाप्त झाला. 
 

िीपा 
 
१) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील ७ ते ९ या टीपा. 
 
२) या वृत्तींची माशिती पशिल्याने शितीय खंड “उद द्योत – ३ ‘रसभावयुतत काव्यप्रकाराच रसभावानंा 
शवरोधी असल्यामुळे टाळावयाच्या र्गोष्टी कोर्कोर्त्या, याचे शववरर्’ वरील दुसऱ्या टीपेत आली आिे. 
 
३) रीतींचे पयणवसान ज्याप्रमारे् रसामंध्ये िोते, त्याप्रमारे्च वृत्तींचेिी पयणवसान रसामंध्येच िोत असल्याने 
वृत्तीचे लक्षर् स्वतंत्रपरे् देण्याचे कारर् नािी. 
 
४) ‘श्रवर्र्गोचर’ म्िर्जे श्रोत्याच्या कानानंा प्रतीत िोर्ारे. 
 



५) कोर्त्यािी वस्तूचे ‘सामान्यपरे्’ (म्िर्जे केवळ शतच्या अन्स्तत्वाचे) िोर्ारे ज्ञान व ‘शतच्या जाशत वर्गैरे 
धमांसशित’ िोर्ारे ज्ञान म्िर्जे अनुक्रसे ‘शनर्मवकल्पक’ िान व ‘सशवकल्पक’ ज्ञान. समजा, आपर् एखाद्या 
समुद्राच्या शकनाऱ्यावर उभे असून आपर्ापुढे अमयाद समुद्र पसरलेला आिे. अिा वळेी शक्षशतजाजवळ 
समुद्राचा जो भार्ग शदसतो, तेथे पाण्याच्या पृष्ठभार्गावर कािीतरी शदसू लार्गले अिी कल्पना करू या. प्रथम 
‘ते कािीतरी आिे (इदं तकवचत्) इतकेच आपल्याला समजू िकते, लाबंून त्याची कािीच वैशिष्टे्य शदसू 
िकत नािीत, म्िर्ून ते काय आिे िे सारं्गता येत नािी व त्याच्या कोर्त्यािी वैशिष्ट्याचे वर्णनिी कशरता 
येत नािी. अर्गदी लाबंून िोर्ाऱ्या ‘िे कािीतरी आिे’ इततयाच ज्ञानाला ‘शनर्मवकल्पक’ (म्िर्जे कोर्त्यािी 
शवकल्पाने अथवा वैशिष्ट्याने शवरशित) ज्ञान म्िर्तात. मर्ग ती वस्तु जवळ येऊ लार्गली की िळूिळू शतचा 
एकूर् आकार, रंर्ग, इ. वैशिष्ट्याचें ज्ञान िोऊ लार्गनू नंतर िवेटी ‘ती अमुक अमुक आिे’ असे आपल्याला 
शनशितपरे् कळते व मर्ग त्या वैशिष्ट्याचें वर्णनिी करता येते. त्या वस्तूच्या या, म्िर्जे शवकल्पासंशित 
िोर्ाऱ्या ज्ञानाला ‘सशवकल्पक’ ज्ञान म्िर्तात. 
 

िी वैशिष्टे्य लकवा िे धमण चार प्रकारचे मानले आिेत. १. जाशत, २. रु्गर्, ३. शक्रया, ४. नाम, ‘जावत’ 
म्िर्जे ती वस्तु कोर्त्या वर्गात मोडर्ारी आिे याचे ज्ञान शतच्यामधील ज्या धमामुळे िोते, तो धमण. उदा. 
प्रत्येक मनुष्याच्या शठकार्ी असर्ारा ‘मनुष्यत्व’ िा धमण, की ज्यामुळे िा मनुष्येतर कोर्ीिी नसून मनुष्यच 
आिे. िे कळते. ‘गुि’ म्िर्जे या मनुष्यात इतर मनुष्यािूंनच, पर् वरे्गळेपर्ा कोर्ता आिे, याचे ज्ञान करून 
देर्ारे धमण. उदा. त्याचा काळेपर्ा अथवा र्गोरेपर्ा, उंची, स्थूलपर्ा, इ. इ. ‘शक्रया’ म्िर्जे त्या व्यततीचे 
चालरे्, बसरे्, उठरे्, इ. धमण आलर् ४. ‘नाम’ म्िर्जे त्या व्यततीचे राम, कृष्र् इ. ठेवलेले नाव 
 

‘माा’ कवीच्या ‘शििुपाल वध’ या मिाकाव्याच्या पशिल्याच सर्गातील शतसरा श्लोक पािा. एकदा 
श्रीकृष्र्ाकडे नारदाचे आर्गमन िोत िोते. प्रथम श्रीकृष्र्ाला तेजाचा एक पुजंच शदसला. मर्ग ‘िा कोर्ीतरी 
देिधारी आिे’ िे लक्षात आले. मर्ग त्याच्या अवयवाचंी ठेवर् शदसू लार्गून िा कोर्ीतरी पुरुर्ष आिे’ िे कळून 
िवेटी ‘िा नारदच िोय याची ओळख पटली असे तेथे म्िटले आिे. म्िर्जे क्रमाने ‘शनर्मवकल्पकाकडून 
सशवकल्पकाकडे’ ज्ञानाची प्रर्गशत िोत रे्गल्याचे त्यावरून स्पष्ट िोते. 

 
६) बौद्धाचं्या मतानुसार जर्गातील सवण पदाथण अशनवणचनीय आिेत, त्याप्रमारे् ‘तुमचा ध्वशन देखील 
अशनवणचनीयच आिे’ असे अवर्णनीयतावाद्याचें म्िर्रे्. 
 
७) िा पाठ स्वीकारल्यास ‘त्या वृत्तींचे स्वरूप (चारं्गल्या रीतीने) ध्यानात येते’ (म्िर्जे त्या वृशत्त रसाला 
पशरपोर्षक आिेत िे ध्यानात येते) असा अथण िोईल. 
 
८) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील ‘ती नार्गशरक म्िर्जे शवदग्ध 
लकवा चतुर ललनेसारखी असते ‘इ. वातय. 
 
९) आशद म्िर्जे करुर् व िातं िे (कोमल) रस. 
 
१०) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा पशिला वर्गण’” वरील टीप ९ वी. 
 



११) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘रसपशरपोर्ष करावयाचा, तर त्यासंबधंीचे औशचत्य पाळरे् िे कव े
मुख्य कतणव्य िोय’” वरील ५ वी शटप. 
 
१२) कारर्, ‘वृशत्त’ यामधील वृत् या धातूचा अथण ‘वतणन कररे्’, ‘शक्रया कररे्’ िाच आिे. 
 
१३) िे वचन नाट्यिास्त्राच्या २० या (वृशत्त) अर्थयायात कोठेिी सापडत नािी, पर् पुढील श्लोकमात्र 
आढळतो– 
 

या श्लक्ष्िनेपथ्यववशेषवचिा स्त्रीसंकुला पुष्ट्करनृत्यगीता । 
कामोपभोगप्रभबोपचारा सा कैवशकी चारुववलासयुक्ता   

(नाट्यिास्त्र, २०–४७) 
 
साशित्यदपणर्’, ६–१२२, येथे वृत्तींचा शनरशनराळ्या रसािंी संबधं पुढीलप्रमारे् दाखशवला आिे– 
 
शंृगारे कैवशकी बीरे सात्वत्यारभिी पुनिः । 
रसे रौिे च बीभत्से, वृवत्तिः सवगि भारती   
 
१४) मुळातील शंृगाररससंभवा िा बिुव्रीशि समास शंृगाररसस्य संभविः यस्यािः सा असा सोडशवरे् इष्ट आिे. 
शंृगाररसात् संभविः यस्यािः सा असा शवग्रि इष्ट नािी. 
 
१५) अिीच िद दरचना अशभनवरु्गप्तानंी प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी ‘वाच्य’ 
असत नािी’” वर ‘पर् दुसरा कािीसा खोडला आशर् कािीसा स्वीकारला’ या वातयात योशजली आिे. 
 
१६) तात्पयण, रीशत व वृशत्त यानंा काव्यात प्रमुख स्थान देरे् या अंिाचा काशरकाकारानंी त्यार्ग केला; व 
रसभावाशदध्वनीच्या पशरपोर्षाची अंरे्ग म्िर्नू त्याचंा स्वीकार केला. 
 
१७) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘ध्वनीचे स्वरूप ‘अवर्णनीय’ आिे’ या मताचे खंडन” वर संशक्षप्तपरे्. 
 
१८) या दोर्षाची माशिती प्रथम खंड “उद द्योत – २ ‘श्रुशतदुष्टाशद अशनत्य दोर्ष िृरं्गार व तत्सम रस-
ध्वनीमध्येच वज्यण’” वर शदली आिे. 
 
१९) दृष्टातंाच्या म्िर्जे रत्नाचं्या जाशतवन्तपर्ाच्या (बाबतीत अवर्णनीयत्व नसते.) 
 
२०) रत्नपारख्यानंा रत्नाचं्या खास वैशिष्ट्याचें ज्ञान झाल्यावरच ते त्याचंा जाशतवन्तपर्ा जार्ून त्याचंी 
लकमत करू िकतात. यावरून रत्नेसुद्धा अवर्णनीय नसतात िे शसद्ध िोते. 
 
२१) बौद्धाचें म्िर्रे् असे की, प्रत्येक वल्तु क्षर्भरुं्गर असल्यामुळे सवण जर्ग िे िनू्यस्वरूपच आिे, म्िर्जे 
कोर्तीिी वस्तु अन्स्तत्वात नािी. मर्ग िून्यस्वरूपी वस्तूला िद द िे स्पिण कसे करू िकर्ार? 
 



२२) धमणकीशतं इ. लेखकाचं्या वातयामंध्ये. 
 
२३) कारर् प्रत्येक पदाथण अशनवणचनीय असल्यामुळे ‘ध्वशन’ या संजे्ञमध्ये जर्गातील सवणच पदाथांचा अन्तभाव 
िोईल! 
 
२४) मयवै असा उल्लेख अशभनवरु्गप्तानंी या पूवी शितीय खंड, “तृतीय - ३ ‘शचत्र’ रचनेची रसादींची प्रतीशत 
ाडवरे् िेच मुख्य मानाव”े वर केला आिे. पािा. शितीय खंड, “तृतीय - ३ ‘अनुभवी कवींनी रसादींची 
प्रतीशत ाडवरे् िेच मुख्य मानाव’े”, वरील टीप १४ वी. 
 
२५) ध्वन्यालोकाच्या चार उद द्योतावंरील ‘लोचना’च्या िवेटी अशभनवरु्गप्तानंी अनुक्रमे परा, पशयन्ती, 
मध्यमा व वैखरी या चार वार्ीच्या िततींना (म्िर्जे अवस्थानंा) वदंन केले आिे. वार्ीच्या या चार िन्तत 
म्िर्जे जर्गाची उत्पशत्त करर्ाऱ्या मिेश्वराच्या चार िन्तत िोत. कारर् मिेश्वर िा िद दरूपच आिे व त्याची 
सृजनितती िी िद दिततीच आिे. सवण शवश्वाची शनर्ममशत िद दरूप परमात्म्यातून (म्िर्जे िद दब्रह्मातून) 
झाली िा शवचारं वैशदक वाङ् मयातूनिी आढळतो. उदा. तैशत्तरीय ब्राह्मर् २-२-४-२ स भूवरती व्याहरत, स 
भूवममसजत. िा शवचार बायबलमध्येिी आढळतो. उदा. God Said Let there be light & there was 
light. शिवाच्या सृजनिततीच्या चार अवस्थाचंी माशिती थोडतयात पुढीतप्रमारे् देता येईल. १) िी 
सृजनितती प्रथम शिवाच्या शठकार्ी त्याच्यािी एकरूप अवस्थेत असते. २) त्याला सृशष्ट शनमांर् करण्याची 
इच्छा झाली की िी िन्तत अस्फुट स्वरूपात जार्गृत िोरे्. ३) मर्ग ती ितती शिवाच्या मनापढेुच संपूर्ण शवश्व 
स्पष्टपरे् प्रकट कशरते व िवेटी ४) शवश्व उत्तन्न िोते म्िर्जे प्रत्यक्ष आकार ाेते. वार्ीच्या बाबतीतिी अिाच 
चार अवस्था आिेत. १) (परा) िी वार्ीच्या िन्तत प्रथम वतत्याच्या अिम् या जार्ीविेी एकरूप अवस्थेत 
असते. २) (पशयन्ती) त्याला कािी आिय प्रकट करण्याची इच्छा उत्पन्न झाली की िी ितती जार्गतृ िोते, 
पर् त्या आियाला उशचत असे िद द अद्याशप स्फुट झालेले नसतात. ३) (मध्यमा) या िद दाचं्या प्रशतमा 
कवीच्या मनापढेु स्पष्ट िोतात व ४) (वैखरी) प्रत्यक्ष वार्ी उच्चारली जाते, म्िर्जे बािेर उमटते. तुलनाथण 
पािा, ऋग्वदे १–१६४ मधील पुढील ॠचा………… चत्वावर वाक् पवरवमता पदावन । तावन ववदुब्रांह्मिा ये 
मनीवषििः । गुहा िीिी वनवहता नेङ् गयस्न्त । तुरीय ंवाचं मनुप्या वदस्न्त । 
 

 
उद द्योत वतसरा समाप्त. 

 
⬜ ⬜ 



चतुथग उद द्योतिः 
 

ध्वन्यालोकिः 
 
एवं ध्वतन सप्रपञं्च ववप्रवतपवत्तवनरासाथं व्युत्पाद्य तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तरमुच्यते— 
 
ध्वनेयगिः सगुिीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्तशतिः । 
अनेनानन्त्यमायावत कवीना ंप्रवतभागुििः   १   
 
य एष ध्वनेगुगिीभूतव्यङ्ग्यस्य च मागगिः प्रकावशतस्तस्य रतलान्तरं कववप्रवतभानन्त्यम् । 
 
कथवमवत चेत्, 
अतो ह्यन्यतमेनावप प्रकारेि ववभूवषता । 
वािी नवत्वमायावत पूवाथान्वयवत्यवप   २   
 
अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतभेनावप प्रकारेि ववभूवषता सती वािी 

पुरातनकवववनबद्धाथगसंस्पशगवत्यवप नवत्वमायावत । 
 

उद द्योत चवथा 
 

ध्वन्यालोक 
 
याप्रमारे्, मतभेदाचें शनराकरर् करण्यासाठी ध्वनीचे सशवस्तर शववरर् केले. आता त्याचे शववरर् 

करण्यामारे्ग आर्खी एक उदे्दि कोर्ता ते सारं्गण्यात येत आिे :– 
 
ध्वशन आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्य याचं्या स्वरूपाचे (आतापयंत) जे शववरर् केले, त्यामुळे कवींच्या 

प्रशतभेचा आशवष्कार अनंत प्रकारानंी िोऊ िकतो. ॥ १ ॥ 
 
िा जो ध्वनीचा आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्याचा मार्गण उजेडात आर्ला, त्यामार्गील दुसरे उशद्दष्ट म्िर्जे 

कशवप्रशतभा अमयाद रूपानंी प्रकट िोते, िे िोय. िे कसे ाढून येते असे म्िर्ाल, तर– 
 
या ध्वनीच्या प्रकारापंैकी एका प्रकाराने देखील, कवीची वार्ी मंशडत झालेली असली, तर ती वार्ी 

पूवीच्या गं्रथातं येऊन रे्गलेल्या शवर्षयावर आधारलेली असली तरी शतला नवीनपर्ा प्राप्त िोतो ॥ २ ॥ 
 
आतापयंत जे ध्वनीचे प्रकार वर्मर्ले, त्यापंैकी एका जरी प्रकाराने कवीची वार्ी सजशवली रे्गली, 

तरी ती वार्ी पूवीच्या कवींनी वर्मर्लेल्या शवर्षयािी जरी संबद्ध असली, तरी शतला नावीन्याची झळाळी 
चढते. 

 
 



लोचनम् 
 

चतुथग उद द्योतिः 
 
कृत्यपञ्चकवनवांहयोगेऽवप परमेश्वरिः । 
नान्योपकरिापेक्षो यया ता ंनौवम शाङ्करीम्   
 
उद द्योतान्तरसङ्गतत ववरचवयतंु वृवत्तकार आह– एववमवत । प्रयोजनान्तरवमवत । यद्यवप 

‘सहृयमनिःप्रीतय’ इत्यनेन प्रयोजनं प्रागेवोक्तं, तृतीयोद द्योतावधौ च ‘सत्काव्य ं कतंु वा ज्ञातंु वेवत’ 
तदेवेषत्स्रुतिीकृतं, तथावप स्रुतितरीकतंुवमदानीं यत्निः । यतस्सुस्पष्टरूपत्वेन ववज्ञायते, 
अतोऽस्पष्टवनरूवपतात्स्पष्टवनरूपिमन्यथैव प्रवतभातीवत प्रयोजनान्तरवमत्युक्तम् । अथवा पूवोक्तयोिः 
प्रयोजनयोरन्तरं ववशेषोऽवभधीयते; केन ववशेषेि सत्काव्यकरिमस्य प्रयोजनं, केन च सत्काव्यबोध इवत 
ववशेषो वनरूप्यते । ति सत्काव्यकरिे कथमस्य व्यापार इवत पूवं वक्तव्य ं वनष्ट्पावदतस्य जे्ञयत्वावदवत 
तदुच्यते ध्वनेयग इवत   १   

 
ननु ध्ववनभेदात् प्रवतभानामानन्त्यवमवत व्यवधकरिमेतवदत्यवभप्रायेिाशङ्कते– कथवमतीवत । 
 
अिोत्तरम्– अतो हीवत । आसता ंतावद बहविः प्रकारािः, एकेनाप्येवं भवतीत्यवपशब्दाथगिः । एतदुक्तं 

भववत– विगनीयवस्तुवनष्ठिः प्रज्ञाववशेषिः प्रवतभानं, ति विगनीयस्य पावरवमत्यादाद्यकववनै व स्पृष्टत्वात् 
सवगस्य तविषय ं प्रवतभानं तज्जातीयमेव स्यात् । ततश्च काव्यमवप तज्जातीयमेवेवत भ्रष्ट इदानीं कववप्रयोगिः, 
उक्तवैवच्येि तु त एवाथा वनरवधयो भवन्तीवत तविषयािा ं प्रवतभानामानन्त्यमुपपन्नवमवत । ननु 
प्रवतभानन्त्यस्य तक रतलवमवत वनिेंतंु वािी नवत्वमायातीत्युक्तं, तेन वािीना ं काव्यवाक्यानां 
तावन्नवत्वमायावत । ति प्रवतभानन्त्ये सत्युपपद्यते तिाथानन्त्ये ति ध्ववनप्रभेदावदवत । 

 
लोचन 
 

चवथा उद द्योत 
 
सृष्टीची शनर्ममशत वर्गैरे आपली पाच काये² पार पाडण्याचे वळेीदेखील परमेश्वराला शजच्यामुळे 

दुसऱ्या कोर्त्यािी साधनाची अपेक्षा असत नािी, त्या आशद शिविततीचे मी स्तवन कशरतो. 
 
मार्गील (तीन) उद द्योताचंा या उद द्योतािी तकंदृष्ट्या संबंध दाखशवण्यासाठी वृशत्तकार ‘याप्रमारे्’ 

इ. शवधान कशरतात. ‘आर्खी एक उदे्दि’– जरी ‘सहृदयाचं्या मनाच्या संतोर्षासाठी’ इ. वातयाने या गं्रथाचे 
प्रयोजन पूवीच³ साशंर्गतले िोते आशर् शतसऱ्या उद द्योताच्या अखेरीस³ ‘सत्काव्य करण्यासाठी लकवा 
सत्काव्याचा योग्य तऱ्िेने आस्वाद ाेण्यासाठी’ इ. िद दानंी तेच प्रयोजन जरी थोडेसे स्पष्ट केलेले िोते,⁴ 
तरीसुद्धा ते प्रयोजन त्यािून अशधक स्पष्ट करण्यासाठी आता प्रयत्न केला जात आिे. कारर् कोर्तािी 
शवर्षय अत्यंत स्पष्ट रूपात साशंर्गतला म्िर्जे तो उत्तम तऱ्िेने कळतो. यासाठी ध्वनीच्या प्रयोजनाच्या अस्पष्ट 
शववरर्ापेक्षा त्याचे स्पष्टपरे् केलेले शववरर् िे कािी वरे्गळेच वाटते, म्िर्ून ‘आर्खी एक उदे्दि’ असे 
(वृशत्तकारानंी) म्िटले आिे. लकवा पूवी⁵ साशंर्गतलेल्या दोन प्रयोजनामंधील ‘अंतर’ म्िर्जे फरक आता 



साशंर्गतला जात आिे (असा प्रयोजनान्तरम् या वृत्तीतील िद दाचा दुसरा अथण करावा)⁶, म्िर्जे कोर्त्या 
वैशिष्ट्यामुळे सत्काव्य कररे् िे ध्वशनप्रशतपादनाचे प्रयोजन िोते व कोर्त्या वैशिष्ट्यामुळे सत्काव्याचा 
आस्वाद ाेरे् िे प्रयोजन िोते, िा त्या दोन प्रयोजनामंधील फरक आता चवर्थया उद द्योतात साशंर्गतला जात 
आिे. त्यापंकैी ध्वनीचे प्रशतपादन िे सत्काव्य करण्याचे कामी कसे उपयोर्गी पडते िे पशिल्याने साशंर्गतले 
पाशिजे. कारर् कवीने काव्य आधी शनष्पन्न केले, म्िर्जे मर्गच त्याचा आस्वाद ाेरे् ितय आिे. म्िर्ूनच⁷ 
‘ध्वशन आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्य याचं्या’ इ. काशरका साशंर्गतली जात आिे ॥ १ ॥ 

 
पर् काय िो, ध्वनीच्या प्रकाराचं्या शनरूपर्ाने कवींच्या प्रशतभेचा आशवष्कार अनंत प्रकारानंी िोऊ 

िकतो यातील कारर् व कायण यांची ाटनास्थळे शभन्न शभन्न आिेत!⁸ या अशभप्रायाने प्रशतपक्षी ‘िे कसे ाडून 
येते?’ या िद दानंी िकंा प्रकट करीत आिे व त्या िकेंला उत्तर ‘या ध्वनीच्या प्रकारापंकैी’ इ. (दुसऱ्या) 
काशरकेने शदले जात आिे. ध्वनीच्या पुष्कळ प्रकाराचंी र्गोष्ट तर रािूच द्या, पर् एका प्रकाराने सुद्धा असे 
(म्िर्जे कवीच्या वार्ीमध्ये नावीन्य उत्पन्न) िोते, िा दुसऱ्या काशरकेतील ‘देखील’ या िद दाचा अथण आिे. 

 
(गं्रथकाराचा) आिय असा :– वण्यण शवर्षयासंबधंी कवीला िोर्ारे शविरे्ष (म्िर्जे सामान्य लोकानंा 

िोते त्यािून शनराळे) ज्ञान म्िर्जे ‘प्रशतभान’ िोय.⁹ त्या बाबतीत काव्यातील वण्यणशवर्षय¹⁰ िे मयांशदत 
(म्िर्जे मोजकेच) असल्यामुळे त्या शवर्षयाचें वर्णन प्रथम आशदकवीनेच (म्िर्जे वाल्मीकीनेच) केलेले 
आिे व म्िर्ून आशदकवीनंतरच्या इतर सवण कवींना त्या शवर्षयाचें जे ज्ञान िोत रािर्ार, ते आशदकवीला 
झालेल्या ज्ञानासारखेच असर्ार! आशर् त्यामुळे नंतरची काव्येिी आशदकवीच्या काव्याबरिुकूमच असर्ार, 
म्िर्ून आता म्िर्जे आशदकवीनंतर झालेल्या कोर्ालािी कशव िे शविरे्षर् लावता येर्ार नािी. पर् 
आतापयंत साशंर्गतलेल्या ध्वनीच्या शनरशनराळ्या प्रकाराचंा आश्रय करून वर्मर्ल्यास तेच वण्यण शवर्षय 
अनंतरूपे धारर् कशरतात. म्िर्ून ‘त्या वण्यण शवर्षयाचं्या ज्ञानाचे अनंत आशवष्कार’ असरे् िे तकण संर्गत ठरते. 
‘पर् काय िो, कवीला िोर्ाऱ्या ज्ञानाचं्या अनंत आशवष्काराचंा फायदा काय?’ या िकेंचे समाधान 
करण्यासाठी काशरकेत ‘वार्ीला नवीनपर्ा प्राप्त िोतो’ असे म्िटले आिे- म्िर्जे असे की, कवींच्या 
वार्ींना म्िर्जे काव्यातंील वातयानंा नवीनता येते, यात िकंा नािी. आता ते म्िर्जे काव्यवातयानंा नव े
स्वरूप प्राप्त िोरे् िे प्रशतभेचे अनंत आशवष्कार िोतात म्िर्ून तकण संर्गत आिे. आशर् ते प्रशतभेचे अनंत 
आशवष्कार वण्यण शवर्षयाचं्या नावीन्यामुळे उत्पन्न िोतात. आशर् शवर्षयानंा नावीन्य प्राप्त िोरे् िे ध्वनीच्या 
शनरशनराळ्या प्रकाराचंा अवलंब करण्याने ितय िोते¹¹ असा भावाथं. 

 
िीपा 
 
१) ‘देखील’ याचा अथं िाच की, पुष्कळ प्रकार वापरले तर प्रशनच नािी, पर् एका प्रकाराचा उपयोर्ग 
केला, तरीदेखील वार्ीला नावीन्याचे तेज चढते. 
 
२) परमेश्वराची िी पाच काये कोर्ती िे सवणदिणनसंग्रि, िवैदिणन, पृ. १८० (भाडंारकर प्राच्य शवद्या 
संिोधन मंशदर ससं्करर्) वर साशंर्गतले आिे. ती काये अिी :– सृष्टीची उत्पशत्त, न्स्थशत, लय, शतरोभाव 
(म्िर्जे शदसेनासे िोरे्) आशर् अनुग्रि (म्िर्जे भततावंर कृपा कररे्). 
 
३) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रस्तुत गं्रथ शलशिण्याचे प्रयोजन’” वर. 
 



४) म्िर्जे काशरका ३–४५ मध्ये. 
 
५) काशरका ३–४५ मध्ये. 
 
६) म्िर्जे अन्यत् प्रयीजनं प्रयोजनान्तरम् (वरे्गळे प्रयोजन) िा एक अथं लकवा प्रयोजनयोिः अन्तरम म्िर्जे 
(३–४५ मध्ये) जी दोन प्रयोजने साशंर्गतली, त्यामंधील फरक िा दुसरा अथण. 
 
७) म्िर्जे ध्वशन–शनरूपर् िे सत्काव्य–शनर्ममतीला उपकारक ठरते, िे सारं्गण्यासाठी. 
 
८) म्िर्रे् ध्वनीचे शनरूपर् ध्वशनशवर्षयक गं्रथाच्या शठकार्ी व त्या शनरूपर्ाचा प्रशतभेचा अनंत रूपानंी 
आशवष्कार िा पशरर्ाम कवीच्या शठकार्ी रािर्ारा आिे. तुलनाथण पािा, काव्यप्रकाि, झळकीकर आवृशत्त 
उल्लास १०, पृ. ७१४ वरील इह वह यदे्दशं कारिं तदे्दशमेव कायगमुत्पद्यमानं दृष्टम् । इ. वातय. 
 
९) प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशद प्रतीयमान अथण िेच शदव्य प्रशतभेचे र्गमक’” येथे अशभनवरु्गप्तानंी 
अपूवगवस्तुवनमािक्षमा प्रज्ञा असे । प्रशतभेचे लक्षर् केले िोते व येथे विगनीयवस्तुवनष्ठिः प्रज्ञाववशेपिः असे 
म्िटले आिे. या दोन शवधानामंध्ये तफावत नािी. 
 
१०) उदा. शर्गशर, नदी, सार्गर, ऋतु इ. 
 
११) म्िर्जे कवीच्या दृष्टीने शवचार केल्यास चार अवस्था शदसून येतात– १) ध्वनीच्या प्रकाराचं्या 
शनरूपर्ामुळे कवीला त्या प्रकाराचें ज्ञान िोते. २) ते ज्ञान झाल्यामुळे त्या प्रकाराचंा उपयोर्ग केल्यास वण्यण 
शवर्षय िव े तेवढे शमळू िकतात, िे कवीच्या लक्षात येते. ३) ते लक्षात आल्यानंतर कोर्त्या तरी ध्वशन–
प्रकाराची योजना करण्याचा शवचार करीत असता कवीच्या प्रशतभेला नवीनपर्ा प्राप्त िोतो व ४) त्यामुळे 
िवेटी कवीने केलेल्या वर्णनालािी नावीन्य प्राप्त िोते. 
 

ध्वशनप्रकाराचं्या शनरूपर्ाचा काव्यामध्ये शनत्यनूतनता उन्पन्न करण्यास (सत्काव्य ंकतंुम्) कवीला 
जसा उपयोर्ग िोतो, तसेच सहृदय वाचकालािी सत्काव्याला प्राप्त झालेल्या नावीन्यामुळे काव्याच्या 
उत्कृष्टपर्ाची पारख करण्यास (सत्काव्यम् ज्ञातुम्) मदत िोते िे वाचकानंी समजून घ्याव,े िा– िी 
काशरका २ मार्गील अशभप्राय आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 
 

तथा ह्यववववक्षतवाच्यस्य ध्वनेिः प्रकारियसमाश्रयिेन नवत्वं पूवाथानुगमेऽवप यथा— 
 
स्स्मतं तकवचन्मु्धं तरलमधुरो दृवष्टववभविः 
पवरस्पन्दो वाचामवभनवववलासोर्तमसरसिः । 
गतानामारम्भिः वकसलवयतलीलापवरमलिः 
स्पृशन्त्यास्तारुण्य ंवकवमव वह न रम्य ंमृगदृशिः   
 



इत्यस्य, 
 
सववभ्रमस्स्मतोदे्भदा लोलाक्ष्यिः प्रस्खलवद्गरिः । 
वनतम्बालसगावमन्यिः कावमन्यिः कस्य न वप्रयािः   
 
इत्येवमावदषु श्लोकेषु सत्स्ववप वतरस्कृतवाच्यध्ववनसमाश्रयेिापूवगत्वमेव प्रवतभासते । तथा— 
 
यिः प्रथमिः प्रथमिः स तु तथावह हतहस्स्तबहलपललाशी । 
श्वापदगिेषु तसहिः तसहिः केनाधरीवक्रयते । 
 
इत्यस्य, 
 
‘स्वतेजिःक्रीतमवहमा केनान्येनावतशय्यते । 
महवद्भरवप मातङै्गिः तसहिः वकमवभभूयते  ’ 
 
इत्येवमावदषु श्लोकेषु सत्स्वप्यथान्तरसंक्रवमतवाच्यध्ववनसमाश्रयेि नवत्वम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
कारर् ‘अशववशक्षतवाच्य’ ध्वनीच्या दोिोंपैकी कोर्त्यािी प्रकाराचा आश्रय केल्याने पूवीच्या कवींनी 

वर्मर्लेल्या शवर्षयाचेच पनु्िा वर्णन करर्ाऱ्या कवीच्या वार्ीला नवीनपर्ा येतो याचे उदािरर्– 
 
त्या िशरर्नयनेचे मंदन्स्मत शनरार्गस आिे; शतच्या नजरेचे वैभव चंचलपर्ामुळे र्गोड झालेले आिे; 

शतच्या बोलण्याच्या शक्रयेत नवनव े डौल प्रकट झाल्यामुळे ती शक्रया रसाने ओथंबलेली वाटते; शतची 
चालण्याची शक्रया पालशवलेल्या शतच्या शवलासाचं्या सुर्गंधाने दरवळत आिे; खरोखर, यौवनाला स्पि ं
करर्ाऱ्या शतची कोर्ती कृशत रमर्ीय नािी बरे? 

 
या श्लोकापूवी पुढीलसारखे कािी श्लोक रचलेले िोतेच–‘ज्याचं्या न्स्मताचें आशवष्कार नखरेल 

असतात, ज्याचें नेत्र चंचल, ज्याचंी वार्ी अडखळर्ारी आशर् ज्याचंी र्गशत शनतंबभारामुळे मंद झालेली 
असते, अिा रमर्ी कोर्ाला शप्रय नसतात?’ 

 
पर् तरीदेखील (तोच आिय असलेल्या, पर्) ‘शतरस्कृतवाच्य’ ध्वनीचा आश्रय केलेल्या ‘त्या 

िशरर्नयनेचे’… या श्लोकात नावीन्यच वाटते. तसेच– 
 
‘जो पशिला, तो पशिला (यात िकंा नािी). उदा. (स्वतुः) मारलेल्या ित्तींचे शवपलु मासं खार्ारा 

व पिुसमुदायामध्ये समाविे असलेला जो लसि, त्या ‘लसिा’वर कोर् मात करू िकतो?’ 
 
या िलोकात ‘अथान्तरसकं्रशमतवाच्य’ ध्वनीचा आश्रय केलेला आिे, म्िर्ून िा श्लोक, 

पुढीलसारखे श्लोक अन्स्तत्वात असले, तरी नवीनच भासतो– 



‘स्वतुःच्या तेजाने मोठेपर् शमळवलेल्याला दुसरा कोर् मारे्ग टाकील? ित्ती जरी िरीराने प्रचडं 
असले, तरी ते काय लसिावर वचणस्व र्गाजवतात?’ 

 
लोचनम् 

 
ति प्रथममत्यन्तवतरस्कृतवाच्यान्वयमाह–स्स्मतवमवत। 

मु्धमधुरववभवसरसवकसलवयतपवरमलस्पशगनान्यत्यन्तवतरस्कृतावन । तैरनाहृत 
सौन्दयगसवगजनवाल्ल्याक्षीिप्रसरत्वसन्तापप्रशमनतपगकत्वसौकुमायगसावगकावलकतत्संस्कारानुवृवत्तत्वयत्ना
वभलषिीयसङ्गतत्वावन व्वन्यमानावन यावन, तैिः स्स्मतादेिः प्रवसद्धस्याथगस्य स्थववरवेधोवववहतधमगव्यवतरेकेि 
धमान्तरपािता यावत् वक्रयते, तावत्तदपूवगमेव सम्पद्यत इवत सवगि मन्तव्यम् । अस्येवत अपूवगत्वमेव भासत 
इवत दूरेि सम्बन्धिः । सवगिैवास्य नवत्ववमवत सङ्गवतिः । वितीयिः 
प्रथमशब्दोऽथान्तरेऽनपाकरिीयप्रधानत्वासाधारित्वावदव्यङ्ग्यधमान्तरे संक्रान्तं स्वाथं व्यनस्क्त । एवं 
तसहशब्दोऽवप वीरत्वानपेक्षत्वववस्मयनीयत्वादौ व्यङ्ग्यधमान्तरे सङ्गक्रान्तं स्वाथं ध्वनवत । 

 
लोचन 

 
त्यापंैकी म्िर्जे ध्वनींच्या अनंत प्रकारापंैकी प्रथम वृशत्तकार ‘अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य’ 

ध्वशनप्रकाराचा, पूवी कोर्ीतरी केलेल्या समानाथंक पर् ध्वशनप्रकार न वापरलेल्या काव्यािी सबंधं 
जोडल्यास काव्याला नवीनपर्ा प्राप्त िोतो, िे ‘त्या िशरर्नयनेचे मंदन्स्मत’ इ. उदािरर्ाने स्पष्ट कशरतात. 
या उदािरर्ातील ‘मुग्ध (शनरार्गस), मधुर (र्गोड), शवभव (वैभव), सरस (रसाने ओथंबलेली), 
शकसलशयत (पालशवलेले), पशरमल (सुर्गधं) आशर् स्पिणन (स्पि)ं’ या िद दाचंा वाच्याथण ‘अत्यन्तशतरस्कृत’ 
आिे¹. त्या िद दानंी अनुक्रमे अकृशत्रम सौंदयण सवण लोकानंा आवडरे्, कटाक्षाचंा वर्षाव न थाबंता एकसारखा 
िोतच रािरे्, दाि िातं करून तृन्प्त देरे्, नाजूकपर्ा, बार्ाऱ्याच्या मनात कायमचा ठसा उमटशवण्याचे 
(चालण्याच्या पद्धतीतील) सामर्थयं, प्रयत्न करून शतचा सिवास शमळवावा असें लोकानंा वाटावयास 
लावण्याचा शतच्या तारुण्यामधील रु्गर् िी (लक्षर्ाचंीं) प्रयोजने ध्वशनत िोतात. त्यामुळे न्स्मत वर्गैरे िद दाचें 
जे लोकप्रशसद्ध (म्िर्जे वाच्य) अथण आिेत त्या अथाना ंवयोवृद्ध शवधात्याने शनर्ममलेल्या धमांिून वरे्गळे धमण 
धारर् करण्याचे सामर्थयण प्राप्त करून शदले जाते व त्या कारर्ाने न्स्मताशद िद दाचें वाच्याथण वरे्गळेच वाटू 
लार्गतात. असेच अिा सवण उदािरर्ातं² िोते, असे समजाव.े अस्य (या श्लोकात) याचा अपूवगत्वमेव भासते 
(नावीन्यच वाटते) या दूरच्या िद दािंी अन्वय करावा. ‘सवणच उदािरर्ाचं्या³ बाबतीत ह्या (म्िर्जे 
उत्तरकालीन श्लोकात) वर्णनाला नवीनपर्ा प्राप्त िोतो’ असा अन्वय करावा. दुसऱ्या वळेी वापरलेला 
‘पशिला’ िा िद द त्याच्या वाच्याथाचे, नाकारता न येण्याजोरे्ग प्राधान्य असामान्यत्व इ. व्यंग्य धमांमध्ये 
रूपातंर िोऊन एकूर् रूपातंशरत झालेला अथण सुचशवतो. त्याचप्रमारे् दुसरा ‘लसि’ िद दिी त्याच्या 
वाच्याथाचे, िौयण, दुसऱ्याच्या सािाय्यािी र्गरज नसरे्, आियणचशकत करून सोडरे् इ. व्यंग्य धमांमध्ये 
रूपातंर िोऊन बनलेला एकूर् रूपातंशरत अथं सुचवीत⁴ आिे. 

 
िीपा 
 
१) म्िर्जे त्याचंा वाच्याथण सपूंर्णपरे् टाकून द्यावा लार्गतो. 
 



२) म्िर्जे अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य ध्वनीने युतत अिा सवण उदािरर्ात. 
 
३) म्िर्जे शितीय, खंड “उद द्योत – ४ ‘ध्वनीच्या अनंत प्रकारापंकैी एकािी प्रकाराने जर कवीची वार्ी 
मंशडत झाली, तर शतला नवीनता प्राप्त िोते’” वर शदलेल्या उदािरर्ाच्या व त्यातच पुढे शदलेल्या दोन 
उदािरर्ाचें बाबतीत. 
 
४) वास्तशवक येथे योशजलेला व्यनस्क्त (सुचशवतो) िा िद द अर्गदी समपणक नािी. कारर् ‘िद द 
(एवरुं्गर्शवशिष्ट) वाच्याथण सुचशवतो’ िे म्िर्रे् तकंसंर्गत नािी. खरे म्िर्जे येथे अनेक धमण िे व्यंग्य आिेत व 
धमीं िा वाच्यच आिे. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
ववववक्षतान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेि नवत्वं यथा– 
 
‘वनिाकैतववनिः वप्रयस्य वदने ववन्यस्य वक्िं वधू– 
बोधिासवनरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलोलं स्स्थता । 
 
वैलक्ष्याविमुखीभववेदवत पुनस्तस्याप्यनारस्म्भििः 
साकाङ् क्षप्रवतपवत्त नाम हृदय ंयातं तु पारं रतेिः  ’ 
 
इत्यस्य श्लोकस्य, 
 
‘शून्य ंवासगृहं ववलोक्य शयनादुत्थाय तकवचच्छनै– 
र्तनिाव्याजमुपागतैस्य सुवचरं वनवगण्यग पत्युमुगखम् । 
 
ववस्रब्धं पवरचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
ल्जकानम्रमुखी वप्रयेि हसता बाला वचरं चुस्म्बता  ’ 
 
इत्यावदषु श्लोकेषु सत्स्ववप नवत्वम् । यथा वा– ‘तरङ्गभ्रूभङ्गा-’ इत्यावदश्लोकस्य 

‘नानाभवङ्गभ्रम्िूिः’ इत्यावदश्लोकापेक्षयान्यत्वम् । 
 

ध्वन्यालोक 
 
‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनीच्या आतापयंत साशंर्गतलेल्या प्रकारापंैकी एखाद्याचा आश्रय केला, तरी 

(काव्यात) नवत्व येते, याचे उदािरर्– 
 
‘शप्रयकराने झोपेचे सोंर्ग केले आिे.¹ त्याचं्या नवोढा पत्नीने त्याच्या मुखावर आपले मुख टेकवलेले 

आिे. ती जार्गा िोईल या भीतीने शतने त्याचे चुंबन ाेण्याचा मोि आवरून धरला आिे खरा, पर् याला 
खरोखर झोप लार्गली आिे की नािी िा शवचार पुन्िा पुन्िा मनात येऊन ती दोलायमान मनुःन्स्थतीत 



राशिली आिे. इकडे, मी शिचे चुंबन ाेतले, तर लशज्जत िोऊन िी एकदम तोंड शफरवील म्िर्नू तोिी शतचे 
चुंबन ाेण्याचा प्रयत्न करीत नािी– पर् त्याच्या अतंुःकरर्ाची न्स्थशत साशभलार्ष अिी रािून (िी) दोााचं्या 
अंतुःकरर्ाला चुबंनसुखाची संपूर्ण तृन्प्त शमळाली.’ 

 
यासारखे श्लोक, त्यापूवी खालील प्रकारचे श्लोक रचले रे्गले असले, तरीिी नवीनच वाटतात– 
 
‘ियनर्गृिात इतर कोर्ीिी नािी असे पािून², िय्येवरून िळूिळू थोडेसे उठून, झोपेचे नाटक 

केलेल्या पतीचे मुख खूप वळे शनरखून पाशिल्यावर शतने त्याचे शनुःिकंपरे् चुंबन ाेतले. त्यामुळे शप्रयकराच्या 
र्गालावंर रोमाचं उभे राशिलेले पािून ती लजे्जने अधोवदन झाली. त्याबरोबर शतच्या शप्रयकराने िसत िसत 
त्या आपल्या तरुर् पत्नीची दीाणकाळ चुंबने ाेतली.’ 

 
लकवा— 
 
‘(िे) तरंर्ग म्िर्जे शतने वक्र केलेल्या भु्रकुटी िोत…’ इ. श्लोक³ त्यापूवी ‘शजच्या भवुयाचें शवलास 

शनरशनराळ्या प्रकारचे आिेत…’ इ. रचना⁴ िोऊन रे्गलेली असली तरी वरे्गळाच वाटतो. 
 

लोचनम् 
 
एवं प्रथमस्य िौ भेदावुदाहृत्य वितीयस्याप्युदाहतुगमासूियवतववववक्षतेवत । वनिाया ं कैतवी 

कृतकसुप्त इत्यथगिः । वदने ववन्यस्यवक्िवमवत । वदनस्पशंजमेव ताववद्दव्य ंसुखं त्यक्तंु न पारयतीवत । अत 
एव वप्रयस्येवत । वधूिः नवोढा । बोधिासेन वप्रयतमप्रबोधभयेन वनरुद्धो हठात् प्रवतगमानिः प्रवतगमानोऽवप 
कथवञ्चत्कथवञ्चत् क्षिमािं धृतशु्चम्बनावभलाषो यया । अत एव आभोगेन पुनिः पुनर्तनिाववचारवनवगिगनया 
ववलोलं कृत्वा स्स्थता, न तु सवगथैव चुम्बनावन्नववतंतंु शक्नोतीत्यथगिः । एवंभूतैषा यवद मया पवरचुम्ब्यते, 
तविलक्षा ववमुखीभवेवदवत तस्यावप वप्रयस्य पवरचुम्बनववषये वनरारम्भस्य । हृदय ंसाकाकं्षप्रवतपवत्त नामेवत । 
साकाकं्षा सावभलाषा प्रवतपवत्तिः स्स्थवतयगस्य तादृशं रुहरुवहकाकदर्तथतं न तु मनोरथस्पवत्तचवरताथंम् । 
वकन्तु रतेिः परस्परजीववतसवगस्वावभमानरूपायािः परवनवृगतेिः केनवचदप्यनुभवेनालब्धावगाहनायािः 
पारङ्गतवमवत पवरपूिीभूत एव श्रृङ्गारिः । वितीयश्लोके तु पवरचुम्बनं सम्पनं्न लज्जा स्वशब्देनोक्ता । तेनावप 
सा पवरचुस्म्बतेवत यद्यवप पोवषत एव श्रृङ्गारिः, तथावप प्रथमश्लोके 
परस्परावभलाषप्रसरवनरोधपरम्परापयगवसानास्भवेन या रवतरुक्ता, 
सोभयोरप्येकस्वरूपवचत्तवृत्त्यनुप्रवेशमाचक्षािा रतत सुतरा ंपोषयवत   २   

 
लोचन 

 
याप्रमारे् पशिल्या म्िर्जे अशववशक्षतवाच्य ध्वनीच्या दोन प्रकाराचंा आश्रय केल्याने काव्याला नवत्व 

कसे प्राप्त िोते याचीं उदािररे् देऊन झाल्यावर दुसऱ्या म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या प्रकाराचं्या 
आश्रयाने नावीन्य प्राप्त िोण्याची उदािररे् देण्यासाठी (वृशत्तकार) ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ इ. िद दानंी 
प्रस्ताव कशरतात. शनदे्रच्या बाबतीत बिार्ा केलेला⁵ म्िर्जे झोपण्याचे सोंर्ग ाेतलेला, असा अथण. 
(‘शप्रयकराच्या) मुखावर आपले मुख टेकशवलेले–’ ती शप्रयकराच्या मुखाच्या नुसत्या स्पिामुळे िोर्ारे 
शदव्य सुखच सोडू िकत नव्िती, असा अथण. म्िर्ूनच त्याला ‘शप्रयकर’ (म्िर्जे सुखशवर्ारा) असे म्िटले 



आिे. ‘वधूने’ म्िर्जे नवशववाशित पत्नीने, जार्गृतीच्या भीतीने म्िर्जे शप्रयकर जार्गा िोईल या भयाने. 
‘जबरदस्तीने मोि आवरून धरला आिे’ म्िर्जे पुन्िा पुन्िा उफाळून येत असली तरी किीबिी क्षर्भरच 
आवरून धरली आिे चुंबनाची इच्छा शजने, अिी. म्िर्ूनच ‘आभोर्गामुळे⁶’ म्िर्जे ‘िा खरेच शनजला आिे 
काय?’ िे ठरशवण्यासाठी त्याच्याकडे पुन्िा पुन्िा शनरखून पािात ती चुंबन ाेऊ की नको अिा दोलायमान 
मनुःन्स्थतीत राशिली िोती. पर् ती चुंबन ाेण्यापासून पूर्णपरे् परावृत्त मात्र िोऊ िकली नािी, असा अथण. 
अिा दोलायमान न्स्थतीत असलेल्या शिचे जर मी चुंबन ाेईन, तर ती िरमून माझ्याकडे असलेले शतचे मुख 
उलट बाजूला शफरवील या शवचाराने तोिी (म्िर्जे शतचा शप्रयकरिी) शतचे चुबंन ाेण्यास उदु्यतत झाला 
नािी. ‘त्या दोााचं्यािी हृदयाची न्स्थशत साशभलार्ष अिींच रािून–’ साकाकं्ष म्िर्जे साशभलार्ष अिीच 
प्रशतपशत्त म्िर्जे अवस्था आिे ज्याची असे, म्िर्जे उत्कंठेने िैरार् झालेले, पर् मनोरथ पूर्ण झाल्याने 
(हृदय) कृतकृत्य झालेले नव्िते. तरीिी आपर् एकमेकाचें जीशवतसवणस्व आिोत असे स्वरूप असर्ाऱ्या⁷ व 
त्याचं्यापैकी कोर्ीिी कोर्त्यािी प्रकारच्या स्वानुभवाने ज्या रशतसुखात अद्याशप अवर्गािन केले नव्िते, 
अिा रशतसुखाच्या पलीकडच्या टोकाला (ते हृदय) जाऊन पोिोचले. अिा रीतीने त्याचंा िृरं्गार (म्िर्जे 
रशतक्रीडा) परमोच्च लबदूला जाऊन पोिोचली.⁸ पर् दुसऱ्या श्लोकात परस्पराचं्या चुंबनसुखाचा अनुभव 
दोाानंािी शमळाला आिे, आशर् लज्जा िा व्यशभचाशरभाव त्याच्या वाचक िद दाने वाच्य केला आिे.⁹ ‘त्यानेिी 
शतची दीाणकाळ चुंबने ाेतली’ जसे म्िटल्याने संभोर्गिृरं्गाराचा पशरपोर्ष झालेला असला, तरीिी पशिल्या 
श्लोकात एकमेकाचंा एकमेकाचें चुबंन ाेण्याचा अशभलार्ष वाढरे् व तो आवरून धररे् या शक्रया पनु्िा पनु्िा 
िोत रािून त्या थाबंण्याची ितयताच शदसत नसल्याने जी रशत वर्मर्ली आिे, ती दोााचंीिी शचत्तवृशत्त 
एकमेकाचें चुंबन ाेण्याची इच्छा या एकाच स्वरूपाची झाली आिे िे सुचवीत असल्याने पशिल्या श्लोकात 
रशत या स्थाशयभावाचा कमालीचा पशरपोर्ष िोत आिे, ॥ २ ॥ 

 
िीपा 
 
१) िा श्लोक आनंदवधणनाचं्या मते शून्य ंवासगृहम् इ. श्लोकानंतर रचलेला आिे, पर् तो कोर्ी रचला आिे 
िे समजू िकत नािी. 
 
२) अमरुितक, ८२ वा श्लोक. 
 
३) पािा, प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘रसवदलंकाराबाबत पूवणपक्षाचे खंडन’”. 
 
४) या शठकार्ी श्लोकाचा अिंच उद धृत केलेला आिे. तो श्लोक पूर्ण स्वरूपात कोठेिी उपलद ध िोत नािी. 
व त्याचा कता कोर् िेिी दुदैवाने अज्ञातच आिे मात्र िा श्लोक काशलदासापूवी िोऊन रे्गलेल्या कोर्ातरी 
लेखकाचा आिे. असे आनंदवधणन म्िर्तात. 
 
५) वनिाया ंकैतवी िा सप्तमी तत्पुरुर्ष समास आिे. 
 
६) ‘आभोर्ग’ याचा िद दिुः अथण ‘वक्रपर्ा’ असा आिे. तेव्िा आभोगलोलम् याचा एक अथण ती त्याच्या 
मुखावर वाकून (आभोग) चुबंन ाेऊ की नको अिा दोलायमान मनुःन्स्थतीत राशिली असा कशरता येईल. 
अशभनवरु्गप्तानंी ‘आभोर्ग’ याचा अथण शवचार कररे्, मनन कररे् असा केला आिे. ‘आभोर्ग’ िद दाचा असा 



अथण जैन व बौद्ध वाङ् मयात, तसेच योर्गभाष्यातिी आढळतो. एखाद्या शवर्षयावर मन वाकशवरे् म्िर्जे त्या 
शवर्षयाचा एकाग्रतेने शवचार कररे्, अिी उपपशत्त लाशवता येईल. 
 
७) रतीचे स्वरूप अिा प्रकारचे (म्िर्जे मानशसक तादात्म्याचे) असते िा शवचार अशभनवरु्गप्तानंी लोचनात 
यापूवी पुष्कळ वळेा प्रकट केला आिे. मानशसक तादात्म्याच्या दृष्टीने पािा, उत्तररामचशरतम्, १–३९. 
अद वैतं सुखदुिःखयोिः इ. श्लोक. 
 
८) पािा, वज्जालग्र्ग र्गाथा ४१२ : त्या र्गाथेची संस्कृत छाया अिी आिे :– 
 

तथा तेनावप सा दृष्टा तया तथा तस्य पे्रवषता दृवष्टिः । 
यथा िाववप समकालमेव वनवृगत्तरतौ जातो   
 

९) प्रत्यक्ष चुंबन न ाेतािी चुबंनसुखाची तृन्प्त शमळाली यात प्रत्यक्ष चुंबन ाेण्यापेक्षािी अशधक सौन्दयण आिे. 
शिवाय दुसऱ्या श्लोकात लज्जा िा व्यशभचाशरभाव सूशचत न कशरता वाच्य केला आिे िा एक प्रकारे दोर्षच 
िोय असे अशभनवरु्गप्त म्िर्तात. पर् पशिल्या श्लोकातिी वैलक्ष्य आशर् रशत या िद दानंी अनुक्रमे 
व्यशभचाशरभाव व स्थाशयभाव िे दोन्िीिी स्विद दवाच्य झालेले आिेतच! 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
युक्त्याऽनयानुसतगव्यो रसावदबगहुववस्तरिः । 
वमतोऽप्यनन्तता ंप्राप्तािः काव्यमागो यदाश्रयात्   ३   
 
बहुववस्तारोऽय ं रसभावतदाभासतत्प्रशमनलक्षिो मागो यथास्वं ववभावानुभावप्रभेदकलनया 

यथोक्तं प्राक् । स सवग एवानया युक्त्यानुसतगव्यिः । यस्य रसादेराश्रयादय ंकाव्यमागगिः पुरातनैिः कवववभिः 
सहस्रसंख्यरैसंख्यवैा बहुप्रकारं कु्षण्ित्वास्न्मतोऽप्यनन्ततामेवत । रसभावादीना ं वह प्रत्येकं 
ववभावानुभावव्यवभचावरसमाश्रयादपवरवमतत्वम् । तेषा ं चैकैकप्रभेदापेक्षयावप तावज्जगद वृत्तमुपवनबध्यमानं 
सुकवववभस्तवदच्छावशादन्यथा स्स्थतमप्यन्यथैव वववतगते । प्रवतपावदतं चैतवििववचारावसरे । गाथा चाि 
कृतैव महाकववना— 

 
‘अतहविए वव तहसंवठए व्व 
वहअअस्म्म जा विवेसेइ । 
अत्थववसेसे सा जअइ 
ववअडकइगोअरा वािी  ’ 
 

ध्वन्यालोक 
 
रसाशदध्वनीचे प्रकार पुष्कळ आिेत. त्याचंा आश्रय याच पद्धतीस अनुसरून करावा. त्याचंा आश्रय 

केल्याने काव्याचे के्षत्र मयाशदत असले, तरी ते अपार िोत जाते ॥ ३ ॥ 
 



िा रस, भाव त्याचें आभास व प्रिमन¹ या स्वरूपाचा काव्याचा शवर्षय, त्या रस-भावाचें शवभाव, 
अनुभाव इ. शवचारात ाेतल्यास खूप शवस्तीर्ण आिे, िे पूवी² साशंर्गतले आिे. त्या सवणच शवर्षयाचा अवलंब या 
पद्धतीने करावा. त्या रसादींचा आश्रय केल्याने काव्याचे के्षत्र पूवी िजारो लकवा असंख्य कवींनी 
शनरशनराळ्या प्रकारानंी वशिवाटले असल्यामुळे मयाशदत झालेले असले तरी ते अमयाद िोते. कारर् 
वरे्गवरे्गळ्या शवभाव, अनुभाव, व्यशभचाशरभाव याचं्या आश्रयाने रसभावाशदकापंैकी प्रत्येकाचे प्रकार असंख्य 
िोतात. त्याचं्या एकेका प्रकाराचािी आश्रय करून जर्गाच्या व्यविाराचे श्रेष्ठ कवींनी वर्णन केल्यास त्या 
कवींच्या इच्छेप्रमारे् तो जर्गाचा व्यविार त्याच्या वास्तव स्वरूपािून शनराळ्याच स्वरूपाने भासमान िोतो. 
आशर् िेिी आम्िी ‘शचत्र’ या प्रकाराची चचा केली त्या प्रसंर्गी साशंर्गतले आिे.³ आशर् एका मिाकवींने⁴ या 
शवर्षयी (पढुील प्राकृत) र्गाथा रचलीच आिे– ‘पदाथांचे रूप वस्तुतुः तसे (म्िर्जे आर्गळ्या सौंदयाने 
नटलेले) नसले तरी तसे आिे असा ठसा जी (सहृदयाचं्या) मनावर उमटशवते व शजच्यामुळे कवीला 
शदसर्ारे वण्यण शवर्षय अपशरशमत िोतात,⁵ त्या वार्ीचा शवजय असो.’ 

 
लोचनम् 

 
एव ं मौलं भदचतुष्टमुदाहृत्यालक्ष्यक्रमभेदेष्ट्ववतदेशमुखेन सवोंपभेदववषयवनदेंश करोवत–

युक्त्यानयेवत । अनुसतगव्य इवत । उदाहतगव्य इत्यथगिः । यथोक्तवमवत । 
 
तस्याङ्गाना ंप्रभेदा ये प्रभेदािः स्वगताश्च ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्वन्धपवरकल्पने   
 
इत्यि । प्रवतपावदतं चैतवदवत । चशब्दोऽवपशब्दाथे वभन्नक्रमिः । एतदवप प्रवतपावदतं 

‘भावानचेतनानवप चेतनवितेनानचेतनववद’त्यव्र । अतथास्स्थतानवप बवहस्तथासंस्स्थतावनवेवत । इवशब्देन 
एकतरि ववश्रास्न्तयोगाभावादेव सुतरा ं वववचिरूपावनत्यथगिः । हृदय इवत । प्रघानतमे 
समस्तभावकनकवनकषस्थान इत्यथगिः । वनवेशयवत– यस्य यस्य हृदयमस्स्त, तस्य तस्य अचलतया ति 
स्थापयतीत्यथगिः । अतएव ते प्रवसद्धा थे्योऽन्य एवेत्यथगववशेषास्सम्पद्यन्ते । हृदयवनववष्टा एव च तथा 
भवस्न्त नान्यथेत्यथगिः । सा जयवत पवरस्च्छन्नशस्क्त्यिः प्रजापवत्योऽप्युत्कषिे वतगते । तत्प्रसादादेव 
कववगोचरो विगनीयोऽथों ववकिो वनस्सीमा सम्पद्यते   ३   

 
लोचन 
 

याप्रमारे् ध्वनीच्या मूळ चार प्रकाराचंी ⁶ उदािररे् शदल्यावर अलक्ष्यक्रमव्यगं्याच्या उपप्रकाराचं्या 
बाबतीत (पुढील, शतसऱ्या काशरकेत) अशतदेि करून ध्वनीच्या सवण उपप्रकाराचंा ⁷ शनदेि ‘याच पद्धतीस 
अनुसरून’ इ. िद दानंी शतसऱ्या काशरकेने केला जात आिे. ‘आश्रय करावा’ म्िर्जे त्याची उदािररे् 
(सहृदयानंी) िोधून काढावीत. ⁸ ‘पूवी साशंर्गतल्याप्रमारे्’ म्िर्जे– ‘त्याच्या अंर्गाचें जे प्रकार जे प्रकार 
लकवा त्याचे स्वतुःचे जे प्रकार, त्याचंी परस्परािंी (िोऊ िकर्ारी) शमश्ररे् शवचारात ाेतल्यास ते प्रकार 
असंख्य िोतील.’ या काशरकेत. ⁹ ‘आशर् िे साशंर्गतले आिे’ – ‘आशर्’ या िद दाची जार्गा योग्य नािी, व त्या 
‘आशर्’ या िद दाचा अथण ‘सुद्धा’ असा समजावा. िेदेखील साशंर्गतले रे्गले आिे म्िर्जे ‘अचेतन पदाथांनािी 
ते सचेतन असल्याप्रमारे्’ येथे ¹⁰. ‘पदाथाचे रूप वस्तुतुः तसे नसले, तरी बाह्यतुः तसे असल्याप्रमारे्’ 
ह्यातील ‘प्रमारे्’ या िद दामुळे एकाच रूपाचे शठकार्ी ¹¹ ते पदाथण शवश्राशंत पावलेले शदसत नािीत, म्िर्ूनच 



अत्यंत वरे्गवरे्गळी रूपे धारर् कशरतात, असा अथण. ‘ठसा मनावर’ – म्िर्जे काव्यातील सवण अथणरूपी 
सोन्याचा श्रेष्ठ शनकर्ष असलेल्या ¹² (सहृदयाचं्या मनावर), असा अथण. ‘मनावर ठसा उमटशवते’ – ज्याला 
ज्याला (संवदेनािील) मन आिे, त्याच्या त्याच्या मनावर न्स्थरपरे् ठसा उमटशवते, िा आिय. म्िर्नूच ते 
(कवीने वर्मर्लेले) पदाथण लोकानंा पशरशचत असलेल्या पदाथांिून शनराळेच असल्याने ते अलौशकक स्वरूप 
धारर् कशरतात. त्याचंा सहृदयाचं्या हृदयात प्रविे झाला, तरच ते तसे म्िर्जे अलौशकक िोतात, नािीतर 
नािी, ¹³ असा अथण. ‘त्या वार्ीचा शवजय असो’ – मयाशदत सामर्थयण असलेल्या (शनरशनराळ्या कल्पामंधील) 
प्रजापतींिूनसुद्धा ती वार्ी अशधक सामर्थयण संपन्न ¹⁴ आिे. शतच्या कृपेमुळेच कवीच्या वर्णनाचा शवर्षय शवकट 
म्िर्जे अपशरशमत बनतो ॥ ३ ॥ 

 
िीपा 
 
१) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत -२ ‘रसाशदरूप अथण ज्यात प्रधान, तीच असलंक्ष्यक्रम ध्वनीची उदािरर्’” 
वरील टीपा १ ते ४ 
 
२) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘रसाशदध्वनीचे प्रकार असंख्य’” 
 
३) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘अनुभवी कवींनी रसादीची प्रतीशत ाडवरे् िेच मुख्य मानाव’े” वरील 
‘चारं्गला कशव िा आपल्या इच्छेप्रमारे्’ …या व या आधीच्या कािी ओळीं. 
 
४) िा ‘मिाकशव’ कोर् िे समजू िकत नािी. पर् ‘र्गउडविो’ या प्राकृत काव्यातील ६६ व्या र्गाथेमधील 
कल्पना व प्रस्तुत र्गाथेतील कल्पना, यात साम्य वाटते. त्या (६६ व्या) र्गाथेची संस्कृत छाया अिी– 
 

स्स्थतमस्स्थतवमव दृ्यते अस्स्थतमवप प्रवतवष्ठतवमव प्रवतभावत । 
यथासंस्स्थतं च दृ्यते सुकवीनावममिः प्रकृतयिः   
 

५) मुळात ‘शवकटकशवर्गोचरा’ असा िद द आिे. त्याचा अनुवाद आम्िी अशभनवरु्गप्ताचं्या शववरर्ास 
अनुसरून केला आिे. त्यात त्यानंी ‘कववगोचर’ याचा अथण ‘वर्णनीय शवर्षय’ असा केला आिे व ‘ववकि’ 
याचा अथण ‘अमयाद’ असा करून तो िद द ‘कववगोचर’ याचे शविरे्षर् मानला आिे. अशभनवरु्गप्तानंी 
साशंर्गतलेल्या अथाला पोर्षक अिी ‘र्गउडविो’ या प्राकृत काव्यातील क्रमाकं ८७ िी र्गाथा आिे. शतची 
संस्कृत छाया अिी– 
 

आसंसारं कववपंुगवैिः प्रवतवदवसगृहीतसारोऽवप । 
अद्याप्यवभन्नमुि इव जयवत वाक्पवरस्पन्दिः   

 
गउडवहो यातील या (६६ व ८७) दोन र्गाथाचंा शवचार केल्यास ध्वन्यालोकात उद धृत केलेली 

र्गाथा वातपशतराजाचीच आिे व ती त्याच्या ‘मधुमथनशवजय’ या (प्राकृत) काव्यातून ाेतली आिे असा तकं 
कररे् ितय आिे. ववकि (शविाल, मोठा) याचा अथण लक्षरे्ने ‘थोर’ असा ाेऊन ते कवीचे शविरे्षर् मानरे्िी 
ितय आिे. 



६) म्िर्जे अशवशक्षतवाच्य ध्वनीच्या अत्यन्तशतरस्कृतवाच्य व अथान्तरसंक्रशमतवाच्य या दोन प्रकाराचंी व 
शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या असंलक्ष्यक्रम व सलंक्ष्यक्रम या दोन प्रकाराचंी. मात्र शववशक्षतान्यपरवाच्य 
ध्वनीची आनंदवधणनानंी ‘शप्रयकराने झोपेचे सोंर्ग’ व ‘िे तरंर्ग म्िर्जे शतने वक्र केलेल्या’ िी जी दोन 
उदािररे् शदली आिेत, ती दोन्िी एकाच म्िर्जे असलंक्ष्यक्रमव्यंग्य याच प्रकारची आिेत. सलंक्ष्यक्रमव्यंग्य 
ध्वनीचा अवलंब केल्याने नावीन्य प्राप्त झाल्याचे उदािरर् यापूवी शदले रे्गले नसून ‘तो देवर्मर्ष अंशर्गरस्’ िे 
त्याचे उदािरर् यानंतर कािी वळेाने (“उद द्योत – ४ ‘ध्वनीच्या अनंत प्रकारापंकैी एकािी प्रकाराने जर 
कवीची वार्ी मंशडत झाली, तर शतला नवीनता प्राप्त िोते’” वर) देण्यात येईल. तेव्िा अशभनवरु्गप्तानंी 
‘चारिी प्रकाराचंी उदािररे् देऊन झाल्यावर’ असे का म्िर्ाव ेिे शचन्त्य आिे. 
 
७) म्िर्जे अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनीच्या सवण उपप्रकाराचंा. 
 
८) उदाहतगव्यिः याचा अथण आम्िी (‘वाचकानंी) उदािररे् द्यावीत’ असा न कशरता ‘उदािररे् िोधून 
काढावीत’ असा केला आिे. 
 
९) उद द्योत २, काशरका १२ मध्ये. 
 
१०) शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘अनुभव कवींनी रसादींची प्रतीशत ाडवरे् िेच मुख्य मानावे’” वर. 
 
११) म्िर्जे (१) सवांना सुपशरशचत असलेल्या नेिमीच्या रूपाचे शठकार्ी लकवा (२) एका कवीने वर्मर्लेल्या 
रूपाचे शठकार्ी. 
 
१२) पािा, राुविं, १–१० मधील हेम्निः संलक्ष्यते हय्नौ ववशुवद्धिः ्यावमकावप वा । िा उत्तराधण. 
 
१३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीत व्यंर्ग अलंकारच मुख्य िवा’”, तसेच त्यावरील २ 
ऱ्या टीपेचा २ रा पशरच्छेद, आशर् “उद द्योत – १ ‘अशभनवरु्गप्तकृत ‘लोचनाचे’ मर्गलाचरर्’” वरील 
लोचनाच्या प्रारंभीच्याच श्लोकातले ‘सरस्वती देवतेचे... सवांिून श्रेष्ठ’ इ. िद द. 
 
१४) पािा, काव्यप्रकाि १–१ िी काशरका व मम्मटाची तीवरील वृशत्त. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
तवदत्थं रसभावाद्याश्रयेि काव्याथानामानन्त्य ंसुप्रवतपावदतम् । एतदेवोपपादवयतुमुच्यते– 
 
दृष्टपूवा अवप ह्यथािः काव्ये रसपवरग्रहात् । 
सवे नवा इवाभास्न्त मधुमास इव दुमािः   ४   
 
तथा वह ववववक्षतान्यपरवाच्यस्यवै शब्दशक्युद भवानुरिनरूपव्यङ्ग्यप्रकारसमाश्रयेि नवत्वम् । 

यथा– ‘धरिीधारिायाधुना त्वं शेषिः’ इत्यादेिः 
 



‘शेषो वहमवगवरस्त्वं च महान्तो गुरविः स्स्थरािः । 
यदलवङ्घतमयादाश्चलन्तीं वबभ्रते भुवम्  ’ 
इत्यावदषु सत्स्ववप । 
 

ध्वन्यालोक 
 
तेव्िा याप्रमारे् आम्िी असे सशवस्तरपरे् दाखशवले की, रसभाबाशदकाचंा आश्रय केल्याने काव्याचे 

शवर्षय अनंत पटींनी वाढत जातात. िेच (दृष्टातंाचे िारे) पटशवण्यासाठी असे म्िर्ण्यात येत आिे की– 
 
काव्याचे शवर्षय दैनंशदन व्यविारात नेिमी अनुभवलेले असले लकवा त्याचें वर्णन पूवीच्या कवींनी 

आधीच केलेले असले, तरी रसाचंा आश्रय केल्याने त्या सवांना वसंतऋतूतील वृक्षापं्रमारे् जर्ू कािीं 
नवीनच रूप प्राप्त झाल्यासारखे भासते. ॥ ४ ॥ 

 
उदा. ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य’ ध्वनींच्या ‘िद दितत्युद भव अनुरर्नरूपव्यंग्य ¹’ या प्रकाराचा आश्रय 

केल्याने (पूवी वर्णन केलेल्या शवर्षयालािी) नवीनपर्ा येतो, याचा नमुना – 
 
‘धरर्ीचे धारर् करण्यासाठी आता तू िरे्ष आिेस ²’ िे वर्णन पुढीलसारखे श्लोक त्यापूवी झालेले 

असले तरी (नवीनच वाटते) – 
 
‘िरे्ष, शिमालय आशर् तू ³ िे मोठे (१. अवाढव्य २. मोा ा योग्यतेचे), रु्गरु (१. वजनदार २. 

आदरर्ीय) आशर् न्स्थर (१. आपल्या जारे्गवरून न िलर्ारे २. ध्येयापासून न ढळर्ारे) आिात, कारर् 
तुम्िी आपल्या मयादा (१. शठकार्, २. आदिण आचरर्ाचे शनयम) न उल्लशंाता (१. आपल्या जारे्गपासून २. 
सामाशजक बन्धनापंासून) चळर्ाऱ्या (१. डळमळर्ाऱ्या २. सामाशजक बन्धनापंासून शवचशलत िोर्ाऱ्या) 
पृर्थवीला (१. भमूीला २ प्रजेला) धारर् कशरता. (१. एका जार्गी न्स्थर ठेवता २. सामाशजक बन्धने 
पाळावयास लावता.) 

 
लोचनम् 

 
प्रवतभाना ं वािीना ं चानन्त्य ं ध्ववनकृतवमवत यदनुवद्भन्नमुक्तं, तदेव कावरकया भङ्ग्या वनरुप्यत 

इत्याह– उपपादवयतुवमवत । उपपत्त्या । नरूपवयतुवमत्यथगिः । यद्यप्यथानन्त्यमािे हेतुवृगवत्तकारेिोक्तिः, 
तथावप कावरकाकारेि नोक्त इवत भाविः । यवद वा उच्यते संग्रहश्लोकोऽयवमवत भाविः । अत एवास्य 
श्लोकस्य वृवत्तग्रन्थे व्याख्यानं न कृतम् । 

 
दृष्टपूवा इवत । बवहिः प्रत्यक्षावदवभिः प्रमािैिः प्राक्तनैश्च कवववभवरत्युभयथा नेयम् । काव्य ं

मधुमासस्थानीयम् । 
 
 
 
 



लोचन 
 
ध्वनीचा आश्रय केल्याने कवींच्या प्रशतभानंा आशर् वार्ींना अनंतत्व प्राप्त िोते िे जे (चौर्थया 

उद द्योतातील काशरका १ व २ मध्ये) मोामपरे् (म्िर्जे दृष्टातं न देता) म्िटले, तेच यापुढील चौथी 
काशरका शनराळ्या प्रकारे (म्िर्जे दृष्टातंाच्या सािाय्याने) सारं्गते िे वृशत्तकार ‘पटशवण्यासाठी’ म्िर्जे 
दृष्टातंरूपी युन्ततवादाने पटवनू देण्यासाठी, असा अथण. जरी शवर्षयानंा अनंतत्व का प्राप्त िोते याचे कारर् 
वृशत्तकारानंी साशंर्गतले आिे, तरी काशरकाकारानंी साशंर्गतले नािी, ⁴ असा भावाथण. लकवा ‘असे म्िर्ण्यात 
येत आिे’ म्िर्जे आता िा संग्रि–श्लोक ⁵ सारं्गण्यात येत आिे, असा अशभप्राय. म्िर्ूनच या चौर्थया 
श्लोकाचे शववरर् वृत्तीमध्ये केलेले नािी. 

 
‘आधीच अनुभवलेले–’ (१) बाह्य जर्गामध्ये (लोकानंी) प्रत्यक्ष वर्गैरे प्रमार्ानंी अनुभवलेले आशर् 

(२) पूवीच्या कवींनी आधीच पाशिलेले (म्िर्जें वर्मर्लेले) असा दोन्िी प्रकारे अथण करावा. 
 
‘काव्या’ला मधुमासारखे म्िर्जे वसतंॠतूसारखे म्िटले आिे. (व काव्यातील शवर्षय िे वृक्षासारखे 

माशनले आिेत.) 
 

िीपा 
 
१) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘िद दिन्ततमूल अलंकारध्वनीची उदािररे्’  व ‘श्लेर्षमूलक 
(िद दिन्ततमूल) ध्वनीसबंंधी पाच मते’”. 
 
२) शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्या ‘िद द ितत्तयुद भव’ प्रकाराच्या पदप्रकाि व 
वातयप्रकाि प्रकाराचंी उदािररे्’” वर िे वातय आले आिे. 
 
३) भामिाच्या काव्यालंकाराच्या ३ ऱ्या पशरच्छेदातील िा २८ वा श्लोक आिे. िा भामिाने स्वतुः रचलेला 
असला, तर भामि बार्भट्टापूवी िोऊन रे्गला असा शनष्कर्षण शनातो. पर् भामिाने दुसऱ्याचा उद धृत केलेला 
असला, तर मात्र िा शनष्कर्षण काढता येर्ार नािी. 
 
४) अशभनवरु्गप्ताचें िे शवधान शचन्त्य आिे, कारर् ध्वनीच्या प्रकाराचंा अवलंब केल्याने शवर्षयानंा अनंतत्व 
प्राप्त िोते िे काशरका १ व २ मध्ये काशरकारानंीिी साशंर्गतले आिे. केवळ वृशत्तकारानंीच साशंर्गतले आिे असे 
नािी. बरे, रसाशदध्वनीचे प्रकार अनंत आिेत म्िर्नू शवर्षयानंा अनंतत्व प्राप्त िोते िे कारर् माशनल्यास तेिी 
काशरका ३ मध्ये ‘रसाशदध्वनीचे प्रकार पुष्कळ आिेत’ या िद दानंी साशंर्गतले आिे. म्िर्ून अशभनवरु्गप्ताचं्या 
प्रस्तुत शवधानाचा अथण असा कािीतरी करावा लारे्गल– जरी काशरकारानंी व वृशत्तकारानंी िी र्गोष्ट 
आतापयंत सामान्यपरे् साशंर्गतली िोती, तरी ती दृष्टानं्त देऊन साशंर्गतली नव्िती, म्िर्ून ती आता काशरका 
४ मध्ये दृष्टातं देऊन साशंर्गतली जात आिे. 
 
५) म्िर्जे ‘काव्याचे शवर्षय नेिमी अनुभवलेले’ इ. श्लोक िी काशरका नसून वृत्तीतीलच पशरकरश्लोक आिे 
असे समजाव,े असे अशभनवरु्गप्ताचें मत. 
 



ध्वन्यालोकिः 
 

तस्यवैाथगशक्त्युद भवानुरिनरूपव्यङ्ग्यसमाश्रयेि नवत्वम् । यथा— ‘एवंवावदवन देवषो’ 
इत्यावदश्लोकस्य 
 

‘कृते वरकथालापे कुमायगिः पुलकोद्गमैिः । 
सूचयस्न्त स्पृहामन्तलगज्जयावनताननािः  ’ 

 
इत्यावदषु सत्स्ववप अथगशक्त्युद भवानुरिनरूपव्यङ्ग्यस्य कववप्रौढोस्क्तवनर्तमतशरीरत्वेन नवत्वम् । 

यथा– ‘स्ेजकइ सुरवहमासो––’ इत्यादेिः 
 

‘सुरवभसमये प्रवृत्त ेसहसा प्रादुभगवस्न्त रमिीयािः । 
रागवतामुत्कवलकािः सहैव सहकारकवलकावभिः  ’ 
इत्यावदषु सत्स्वप्यपूवगत्वमेव । 

 
ध्वन्यालोक 
 

त्याच, म्िर्जे शववशक्षतान्यपरवाच्य ध्वनीच्याच अथणितत्युद भव अनुरर्नरूपव्यंग्य प्रकाराचा आश्रय 
केल्याने (काव्याला) नवीनपर्ा प्राप्त िोतो याचे उदािरर् म्िर्जे ‘तो देवर्मर्ष अंशर्गरस् असे म्िर्त 
असताना’… इ. श्लोक ¹ िे िोय. जरी त्यापूवी पुढीलसारखे श्लोक रचले रे्गले िोते, तरीिी (िा श्लोक 
नवीनच वाटतो). 
 

‘वराबंद्दलच्या र्गोष्टी काढल्या, म्िर्जे कुमारी लजे्जने खाली मान ाालतात व आपल्या अंर्गावर 
उभ्या राशिलेल्या रोमाचंाचं्या िारे आपल्या मनातील अशभलार्ष सूशचत करतात. ²’ 
 

अथणितत्युद भव अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वनीच्या, ‘कवीच्या कल्पनासृष्टीतूनच उद भव ू िकर्ारा 
वाच्याथण असलेल्या’ प्रकाराचे उदािरर् म्िर्जे ‘वसंतॠतु मदनासाठी’..... इ. पद्य ³ िोय. त्यापूवी 
पुढीलसारखी रचना झालेली िोती– 
 

‘वसंतऋतु सुरू झाला की, आम्रवृक्षाचं्या कळ्याबंरोबरच (मोिोराबरोबरच) पे्रमी जनाचं्या हृदयातं 
एकदम उत्कंठा शनमांर् िोऊ लार्गतात.’ 
 

तरीसुद्धा ‘वसंतऋतु मदनासाठी’...... इ. पद्य नवीनच वाटते. 
 
लोचनम् 
 

स्पृहा ंलज्जावमवत, रागवतामुत्कवलका इवत च शब्दस्पृष्टेऽथे का हृद्यता । 
 
 



लोचन 
 
‘अशभलार्ष’, ‘लजे्जने’ आशर् ‘पे्रमीं’ जनाचं्या हृदयात उत्कंठा’ यातंील व्यशभचाशरभाव त्याचं्या वाचक िद दानंी 
वाच्य केलेले असल्यामुळे त्या दोन्िी जुन्या पद्यामंध्ये रम्यता ती कोर्ती राशिलेली आिे [४]? 
 
िीपा 
 
१) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत -२ ‘अथणिन्ततमलू ध्वशन’”. 
 
२) िा श्लोक कोर्त्या गं्रथातून ाेतला आिे ते कळत नािी, पर् िा काशलदासाच्या आधीच्या कोर्ातरी 
गं्रथकाराचा असला पाशिजे िे शनर्मववाद िोय. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ४ ‘ध्वनीच्या अनंत 
प्रकारापंैकी एकािी प्रकाराने जर कवीची वार्ी मंशडत झाली, तर शतला नवीनता प्राप्त िोते’”, वरील टीप 
चौथी. 
 
३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘उभयिन्ततमलू ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमूल ‘अनुरर्नरूप’ 
ध्वनीचे दोन प्रकार’”. 
 
४) नवीन पद्यामंध्ये मात्र िे भाव सूशचत झालेले असल्यामुळे त्या नवीन पद्यानंा नवत्व प्राप्त झालेले आिे. 
‘लज्जा िा व्यशभचाशरभाव त्याच्या वाचक िद दाने वाच्य केला आिे’ असे अशभनवरु्गप्तानंी यापूवी शितीय खंड, 
“उद द्योत – ४ ‘ध्वनीच्या अनंत प्रकारापंैकी एकािी प्रकाराने जर कवीची वार्ी मंशडत झाली, तर शतला 
नवीनता प्राप्त िोते’” वर म्िटले आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 

अथगशवत्युद्भवानुरिनरूपव्यङ्ग्यस्य कवववनबद्धवक्तृप्रौढोस्क्तमािवनष्ट्पन्नशरीरत्वेन सवत नवत्वम् 
। यथा– ‘वाविअअ हस्त्थदंता–’ इत्यावदगाथाथगस्य 
 

‘कवरिीवेहव्वअरो मह पुत्तो एक्ककंडववविवाई । 
हअसोन्हाऍ तह कओ जह कंडकरंडअ ंवहइ  ’ 
[कवरिीवैधव्यकरो । मम पुि एककाण्डवववनपाती । 
हतस्नुषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डकं बहवत   
एवमवदष्ट्वयेषु सत्स्वप्यनालीढतैव । इवत च्छाया] 

 
ध्वन्यालोक 
 

अथणितत्युद भव अनुरर्नरूपव्यंग्य ध्वनीच्या, कशवशनर्ममत पात्राच्या कल्पनासृष्टीमधूनच उद भव ू
िकर्ारा वाच्याथण असलेले उदािरर् म्िर्जे ‘िे. सौदार्गरा’ ... इ. प्राकृत पद्य. जरी त्यापूवी पुढीलसारखी 
पदे्य झाली िोती, तरीिी त्यामुळे ‘िे सौदार्गरा’ ... इ. पद्याच्या अथाचे नावीन्य कमी िोत नािी— 
 



‘िशत्तर्ींना वैधव्य प्राप्त करून देर्ाऱ्या, एकाच बार्ाने (ित्तीचा) वध ाडवनू आर्ू िकर्ाऱ्या 
माझ्या मुलाची या मेल्या माझ्या सुनेने अिी अवस्था करून टाकली आिे की आता त्याला बार्ाचंा भाता 
जवळ बाळर्गावा लार्गतो ¹’ 
 
लोचनम् 
 

एतावन चोदाहरिावन पूवगमेव व्याख्यातानीवत तक पुनरुक्त्या । सत्यवप प्राक्तनकववस्पृष्टत्वे नूतनत्वं 
भवत्येवैतत्प्रकारानुग्रहावदत्येताववत तात्पयग वह ग्रन्थस्यावधकं नान्यत् । कवरिीवैधव्यकरो मम पुििः एकेन 
काण्डेन वववनपातनसमथगिः हतस्नुषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डकं वहतीत्युत्तान एवायमथगिः । 
गाथाथगस्यानालीढतैवेवत सम्बन्धिः । 
 
लोचन 
 

आशर् या उदािरर्ाचें ² शवस्ताराने शववरर् पूवीच केले असल्यामुळे त्याचंी आता पुनरुन्तत 
किाला? एखादा शवर्षय पूवीच्या कवीने वर्मर्ला असला तरी (ध्वनीच्या प्रकाराचंा आश्रय करून तोच 
वर्मर्ल्यास) त्याला नवीनपर्ा प्राप्त िोतो इतके सारं्गरे् िा वृत्तीतील प्रस्तुत शववचेनाचा उदे्दि आिे, यािून 
वरे्गळा नािी. ‘िशत्तर्ींना वैधव्य प्राप्त करून देर्ारा’ माझा मुलर्गा, एका बार्ाने ित्तींचा वध ाडवनू 
आर्ण्यास समथण िोता, त्याची या मेल्या सुनेने अिी अवस्था करून टाकली की, त्याला आता बार्ाचंा 
भाता जवळ बाळर्गावा लार्गतो. या र्गाथेचा अथण अर्गदी स्पष्ट आिे. ‘िे सौदार्गरा!’ या र्गाथेचे नावीन्य, तो 
शवर्षय पूवीच्या (म्िर्जे ‘िशत्तर्ींना वैधव्य’ इ.) र्गाथेत वर्मर्ला असला तरी कमी िोत नािी’ असा अन्वय 
करावा ॥ ४ ॥ 
 
िीपा 
 
१) मुळात अनालीढता असा िद द आिे. ‘अनालीढ’ याचा अथण ‘ज्याचा आस्वाद पूवी कोर्ी ाेतला नािी,’ 
म्िर्जे नवीन. म्िर्जे आता तो इतका क्षीर् झाला आिे की, एका बार्ाने तो ित्तीचा वध करू िकत नािी. 
त्यासाठी त्याला पुष्कळच बार् सोडाव ेलार्गतात. 
 
२) या उदािरर्ाचें, म्िर्जे ‘िा मिाप्रलय झाला असताना आता धरर्ीचा भार धारर् करावयास तू िरे्ष 
आिेस’ िे (िाच खंड. “उद द्योत – ४ ‘ध्वनीच्या अनंत प्रकारापंैकी एकािी प्रकाराने जर कवीची वार्ी 
मंशडत झाली, तर शतला नवीनता प्राप्त िोते’”), ‘तो देवर्मर्ष (अशंर्गरस्)’ िे प्रथम खंड, “उद द्योत -२ ‘कािी 
उदािरर्ातं प्रथम सलंक्ष्यक्रम ध्वशन व मर्ग त्याचे असंलक्ष्यक्रम ध्वनीत पयणवसान’” व ‘वसंत ॠतु 
मदनासाठी’ िे (प्रथम खंड, “उद द्योत -२ ‘उभयिन्ततमूल ध्वनीचे उदािरर्. अथणिन्ततमूल ‘अनुरर्नरूप’ 
ध्वनीचे दोन प्रकार’”) या उदािरर्ाचें. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 

यथा व्यङ्ग्यभेदसमाश्रयेि ध्वनेिः काव्याथाना ंनवत्वमुत्पद्यते तथा व्य्जककभेदसमाश्रयेिावप । तत्त ु
ग्रन्थववस्तरभयान्न वलख्यते स्वयमेव सहृदयरै्यहू्यम् । अि च पुनिःपुनरुक्तमवप सारतयेदमुच्यते । 



व्यङ्ग्यव्य्जककभावेऽस्स्मस्न्वववधे संभवत्यवप । 
रसावदमय एकस्स्मन्कवविः स्यादवधानवान्   ५   

 
अस्स्मन्नथानन्त्यहेतौ व्यङ्ग्यव्य्जककभावे वववचिे शब्दाना ं संभवत्यवप कववरपूवाथगलाभाथी 

रसावदमय एकस्स्मन्व्यङ्ग्यव्य्जककभावे यत्नादवदधीत । रसभावतदाभासरूपे वह व्यङ्ग्ये तद्व्य्जककेषु च 
यथावनर्तदष्टेषु विगपदवाक्यरचनाप्रबन्धेष्ट्वववहतमनसिः कवेिः सवगमपूवग काव्य ं संपद्यते । तथा च 
रामायिमहाभारतावदषु सङ्गग्रामादयिः पुनिःपुनरवभवहता अवप नवनवािः प्रकाशन्ते । प्रवन्धे चाङ्गी रस एक 
एवोपवनबध्यमानोऽथगववशेषलाभं छायावतशय ं च पुष्ट्िावत । कस्स्मवन्नवेवत चेत्, यथा रामायिे यथा वा 
महाभारते । रामायिे वह करुिो रसिः स्वयमावदकववनासूवितिः ‘शोकिः श्लोकत्वमागतिः’ इत्येवंवावदना । 
वनव्यूगढश्च स एव सीतात्यन्तववयोगपयगन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । महाभारतेऽवप शास्त्ररूपे 
काव्यच्छायान्ववयवन वृस्ष्ट्िपाण्डवववरसावसानवैमनस्यदावयनीं समास्प्तपवनबन्धता महामुवनना 
वैरा्यजननतात्पयं प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दशगयता मोक्षलक्षििः पुरुषाथगिः शान्तो रसश्च मुख्यतया 
वववक्षाववषयत्वेन सूवचतिः । एतिाशेंन वववृतमेवान्यवै्याख्याववधावयवभिः । स्वयमेव चैतदुद्गीिं 
तेनोदीिगमहामोहम्नमुवज्जहीषगता लोकमवतववमलज्ञानालोकदावयना लोकनाथेन— 
 

‘यथा यथा ववपयेवत लोकतन्िमसारवत् । 
तथा तथा ववरागोऽि जायते नाि संशयिः  ’ 

 
इत्यावद बहुशिः कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैमोक्षलक्ष्ििः पुरुषाथगिः 

पुरुषाथान्तरैस्तदुपसजगनत्वनेानुगम्यमानोऽवङ्गत्वेन वववक्षाववषय इवत महाभारततात्पयं सुव्यक्तमेवावभासते 
। अङ्गावङ्गभावश्च यथा रसाना ंतथा प्रवतपावदतमेव । 
 
ध्वन्यालोक 
 

ज्याप्रमारे् ध्वशनकाव्यामध्ये व्यंग्याथाच्या प्रकाराचंा आश्रय केल्याने काव्यशवर्षयानंा नवता प्राप्त 
िोते, त्याप्रमारे् व्यंजकाचें ¹ प्रकार उपयोशजल्यानेदेखील िोते. पर् त्याची उदािररे् आम्िी गं्रथ फार 
वाढेल या भीतीने देत नािी. ती (उदािररे्) सहृदयानंी स्वतुःच जार्नू घ्यावी. पर् आम्िी यापूवी पनु्िा 
पुन्िा साशंर्गतले असले, ² तरी िा मुद्दा असाधारर् मित्वाचा असल्याने येथे आम्िी असे सारं्गत आिोत की– 
 

या व्यंग्याथांचे आशर् व्यजंकाचे अनेक प्रकार संभवत असले, तरी त्यापैकी ‘रसाशद’ या एकाच 
प्रकाराकडे कवीने लक्ष पुरवाव े॥ ५ ॥ 
 

काव्यशवर्षयाचं्या अनंतत्वाला कारर्ीभतू असर्ारा िा व्यंग्यव्यंजकसंबधं शनरशनराळ्या तऱ्िानंी 
संभवतो. तथाशप आपल्या काव्यात नवीनपर्ा यावा अिी इच्छा असर्ाऱ्या कवीने रसाशदस्वरूपाचा व्यंग्याथण 
असलेल्या एकाच व्यंग्य-व्यंजकसंबधंावर प्रयत्नपूवकं आपले लक्ष कें शद्रत कराव.े कारर् रस, भाव, त्याचें 
आभास या स्वरूपाच्या व्यंग्याथावर व तो व्यतत करर्ाऱ्या पूवी ³ साशंर्गतलेल्या वर्ण, पदे, वातये, संाटना व 
संपूर्ण काव्ये यावंर दृशष्ट ठेवर्ाऱ्या कवीच्या सवण काव्याला अपूवणता प्राप्त िोते. त्यामुळेच युदे्ध वर्गैरेची वर्णने 
रामायर्, मिाभारत इत्यादींमध्ये पुन्िा पनु्िा केलेली असली, तरी (रसादींचा आश्रय केल्यास) ती वर्णने 
नवनवीन भासतात. आशर् एकाच रसाला प्राधान्य देऊन त्याची जर संपूर्ण काव्यात योजना केली, तर 



तीमुळे त्या काव्याला अपूवणपर्ाचे वैशिष्ट्य व कमालीचे सौंदयण प्राप्त िोते. ‘किाप्रमारे्?’ असे शवचाराल, 
तर जसे रामायर्ाला, लकवा मिाभारताला. कारर् (संपूर्ण) रामायर्ात मुख्य धार्गा करुर्रसाचाच आिे, िे 
आशदकवींनी ‘िोक श्लोक झाला ⁴’ असे म्िर्ून सूशचत केले आिे. आशर् त्यानंी रामाला सीतेचा कायमचा 
शवयोर्ग ाडेपयंत ⁵ आपल्या मिाकाव्याचा शवस्तार करून तोच करुर् रस मुख्य म्िर्ून शटकवनू धशरला 
आिे. 
 

मिाभारताचे स्वरूप सुद्धा ‘िास्र’ या प्रकाराचे ⁶ असून ते काव्य सौंदयानेिी युतत आिे. मिर्मर्ष 
व्यासानंी यादव व पाडंव याचं्या दुुःखकारक िवेटामुळे उिेर्ग उत्पन्न करर्ारी अिी त्या काव्याची समान्प्त 
करून आपल्या काव्याचे तात्पयण मुख्यतुः वैराग्य शनमार् कररे् िे असून आपल्या काव्याच्या प्रशतपादनाचा 
मुख्य शवर्षय ‘मोक्ष’ िा पुरुर्षाथण व ‘िातं’ िा रस आिे, िेच सुचशवले आिे, आशर् िेच इतर टीकाकारानंीिी 
⁶* कािी प्रमार्ात प्रदर्मित केले आिे. इतकेच नव्िे, तर सवणत्र दाटून राशिलेल्या र्गाढ अज्ञानाधंकारात 
बुडालेल्या जर्गाचा उद्धार करण्याच्या इच्छेने परमिुद्ध ज्ञानाचंा प्रकाि दाखशवर्ाऱ्या त्या लोक-तारक 
(व्यास) मुनीने स्वतुःच असे उद र्गार काढले आिेत की– 
 

‘या जर्गात चाललेले व्यविार ⁷ जसजसे फोल, आभासमय असल्याप्रमारे् शदसू लार्गतात, तसतिी 
त्याचं्याबद्दल वैराग्यभावना उत्पन्न िोते यात िकंा नािी. ⁸’ 
 
आशर् यासारखे शवचार व्यासानंी पुनुः पुनुः साशंर्गतले आिेत. त्यामुळे (मिाभारतात) िातं रस िा ‘अंर्गी’ 
असून इतर रस ⁹ त्याला अरं्गभतू म्िर्जे त्याचाच पशरपोर्ष करर्ारे आिेत व मोक्ष िा पुरुर्षाथण मुख्य असून 
इतर पुरुर्षाथण ¹⁰ त्याला साधनीभतू आिेत िाच प्रशतपादनाचा मुख्य शवर्षय िोय िे मिाभारताचे तात्पयण 
असल्याचे स्पष्टपरे् प्रत्ययास येते. रसामंध्ये एक मुख्य व बाकीचे अंर्गभतू असा सबंंध किा प्रकारे असू 
िकतो, िे मारे्ग ¹¹ साशंर्गतलेच आिे. 
 
लोचनम् 
 

अत्यन्तग्रहिेन वनरपेक्षभावतया ववप्रलम्भाशङ्का ंपवरहरवत । वृष्ट्िीना ंपरस्परक्षयिः, पाण्डवानामवप 
महापथक्लेशेनानुवचता ववपवतिः, कृष्ट्िस्यावप व्याधाविध्वंस इवत सवगस्यावप ववरसमेवावसानवमवत । 
मुख्यतयेवत । यद्यवप ‘धमे चाथे च कामे च मोके्ष चे’ त्युक्तं, तथावप चत्वारश्चकारा एवमाहुिः– यद्यवप 
धभाथगकामाना ंसवगस्वं तादृङ्नास्स्त यदन्यव्र न ववद्यते, तथावप पयगन्तववरसत्वमिैवावलोक्यताम् । मोके्ष तु 
यिूपं तस्य सारतािैव ववचायगतावमवत । 
 

यथा यथेवत । लोकैस्तन््यमािं यत्नेन सम्पाद्यमानं धमाथगकामतत्साधनलक्षिं 
वस्तुभूततयावभमतमवप । येन येनाजगनरक्षिक्षयावदना प्रकारेि । असारवत्तचु्छेन्िजालावदवत् । ववपयेवत 
प्रत्युत ववपरीतं सम्पद्यते, आस्ता ंतस्य स्वरूपवचन्तेत्यथगिः । तेन तेन प्रकारेि अि लोकतन्िे ववरागो जायत 
इत्यनेन तत्त्वज्ञानोस्त्थतं वनवेदं शान्तरसस्थावयनं सूचयता तस्यवै च सवेतरासारत्वप्रवतपादनेन 
प्राधान्यमुक्तम् । 
 
 
 



लोचन 
 

‘कायमचा’ िा िद द योजून रामाला सीतेच्या पुनभेंटीची आिा नसल्याने, शवप्रलंभ िृरं्गार असू िकेल 
या संभाव्य िकेंचे वृशत्तकार शनवारर् कशरतात. यादवानंी परस्पराचंा केलेला नाि आशर् पाडंवानंासुद्धा 
अखेरच्या प्रवासामध्ये नाना प्रकारचीं दुुःखे सोसावी लार्गनू त्यानंा न साजेिा पद्धतीचे मरर् पत्कराव े
लार्गरे्, कृष्र्ालािी पारध्याकडून मृत्यु येरे्, ¹² अिा रीतीने सर्गळ्याचंाच म्िर्जे (म्िर्जे यादव, पाडंव, 
कृष्र् याचंा) मिाभारतामध्ये िोककारक िवेट िोतो. ‘मुख्य (शवर्षय)’ – जरी (मिाभारतात) ‘धमाच्या व 
अथाच्या व कामाच्या बाबतीत आशर् मोक्षाच्या बाबतीत’ असे म्िटले आिे ¹³, तरी त्या (म्िर्जे धमे च अथे 
च कामे च मोके्ष च या) वचनात जे चार ‘च’ कार योशजले आिेत, त्याचंा सूशचताथण असा– जरी धमण अथण व 
काम याचें मिाभारतात साशंर्गतलेले सारभतू स्वरूप दुसऱ्या कोर्त्यािी गं्रथात आढळर्ार नािी अिा 
प्रकारचे नािी, तरी या तीन पुरुर्षाथांचा िवेट िोककर िोतो, िा शवचार याच गं्रथात पािावयास शमळेल. 
मोक्षाच्या बाबतीत मात्र त्या मोक्षाचे जे शनरपवाद श्रेष्ठ स्वरूप, ते या मिाभारतातच आढळेल, असा अथं. 
 

‘जसजसे’ – लोकाकंडून साशधले जार्ारे म्िर्जे प्रयत्नपूवणक शमळशवले जार्ारे धमं, अथण, काम व 
त्याचें उपाय िे सत्य आिेत असे सामान्य लोकानंा वाटत असले तरी संपादन, रक्षर्, नाि इ. शनरशनराळ्या 
अवस्थामंधून जात असताना ते फोल, आभासमय असल्याप्रमारे् म्िर्जे जादूर्गाराच्या सत्तविून्य, पोकळ 
जादूप्रमारे् वरे्गळे (म्िर्जे असत्य असल्याप्रमारे्) शदसू लार्गतात, म्िर्जे (त्याचं्या मूळ मोिक रूपािून) 
अर्गदी शवरुद्धच रूप धारर् कशरतात. मर्ग त्याचं्या त्या असत्य, पोकळ स्वरूपाचा शवचार करण्याची र्गोष्ट 
रािू द्या, असा अथण. त्या त्या प्रकाराने म्िर्जे तसतिी, त्या म्िर्जे धमाथणकाम याचं्या व त्याचं्या उपायाचं्या 
बाबतीत वैराग्यभावना उत्पन्न िोते. या श्लोकाच्यािारे िातं रसाचा स्थाशयभाव जो तत्तवज्ञानामुळे उशदत 
िोर्ारा शनवेद (म्िर्जे संसाराशवर्षयीचा शतटकारा), तो सुचवनू जर्गातील इतर सवण र्गोष्टींचा फोलपर्ा 
प्रशतपादन केल्याने त्या िातंरसाचा स्थायीभाव असलेल्या शनवेदाचे प्राधान्य मिाभारतात व्यासमिर्षींनी 
सुचशवले आिे. 
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५) रामायर्ात सीतेला पृर्थवीने आपल्या उदरात ाेऊन शतच्या दुुःखपूर्ण जीशवताचा िवेट केला, व अिा 
रीतीने रामाची सीतेपासून कायमची ताटातूट झाल्याचे वर्मर्ले आिे. त्यानंतर अखेरीस म्िटले आिे की, 
रामाला यामुळे अत्यंत दुुःख िोऊन पृर्थवीने सीता आपर्ास परत द्यावी अिी त्याने प्राथणना केली. या 
िोकाकुल अवस्थेमध्ये ब्रह्मदेव तेथे प्रर्गट झाले व मरर्ोत्तर स्वर्गणलोकात रामाची व सीतेची पुनभटे िोत 



असल्याने, रामाने आपला िोक आवरावा अिा प्रकारे त्यानंीं रामाचे सातं्वन केले. िा भार्ग अथातच प्रशक्षप्त 
असल्यासारखा शदसतो. आनन्दवधणनाचं्या वळेी तो भार्ग एकतर रामायर्ात नसावा लकवा तो असला तरी, 
रामायर्ाचे साशित्य या दृष्टीने मूल्यमापन करताना त्या भार्गाकडे दुलणक्षच कररे् योग्य असे आनन्दवधणनाचें 
ठाम मत असाव.े िे मत साशित्यसमीके्षच्या दृष्टीने अपूवण व लक्षर्ीय आिे िे शनुःसंिय. 
 
६) कारर् मिाभारतात ऐशिक व्यविार व मोक्ष यासंबंंधी जार्गोजार्ग शववचेन केलेले आिे. 
 
६*) आनंदवधणनाचं्या पूवीचे टीकाकार कोर् िे सारं्गरे् कठीर् आिे. 
 
७) अशभनवरु्गप्तानंी मूळ श्लोकातील ‘लोकतन्त्र’ या िद दाचा अथण ‘मनुष्याचंी सारी धडपड ज्या धमण, अथण व 
काम या पुरुर्षाथाच्या प्राप्तीसाठी चाललेली असते, ते पुरुर्षाथण व त्याचं्या प्राप्तीचे उपाय असा केला आिे. 
त्या िद दाचा अनुवाद आम्िी अशभनवरु्गप्तानंा अनुसरूनच केला आिे. 
 
८) मिाभारत, भाडंारकर संस्करर्, िाशंतपवण, १६८–४. 
 
९) उदा.– मिाभारतातील वीर, रौद्र, भयानक इ. रस अंर्गभतू िोत. 
 
१०) म्िर्जे धमण, अथण व काम िे तीन पुरुर्षाथण. 
 
११) उद द्योत ३, काशरका २० ते २३ व त्यावंरील वृत्तीमध्ये. 
 
१२) कृष्र् शवश्राशंत ाेत असता एका पारध्याने त्याच्या तळपायास बार् मारल्यामुळे त्याला मृत्यु आला अिी 
मिाभारतात कथा आिे. 
 
१३) मिाभारत, भाडंारकर संस्था ससं्करर्, १–५६–३३. तो संपूर्ण श्लोक पुढील प्रमारे् आिे. 
 

धमे चाथे च कामे च मोके्ष च भरतषभं । 
यवदहास्स्त तदन्यि यने्नहास्स्त न तत् क्ववचत्   

 
ध्वन्यालोकिः 
 

पारमार्तथकान्तस्तत्त्वानपेक्षया शरीरस्येवाङ् गभूतस्य रसस्य पुरुषाथगस्य च स्वप्राधान्येन 
चारुत्वमप्यववरुद्धम् । 
 

ननु महाभारते यावास्न्ववक्षाववषयिः सोऽनुक्रमण्या ं सवग एवानुक्रान्तो न चैतत्ति दृ्यते, प्रत्युत 
सवगपुरुषाथगप्रबोधहेतुत्वं सवगरसगभगत्वं च महाभारतस्य तस्स्मन्नुदे्दशे स्वशब्दवनवेवदतत्वेन प्रतीयते । 
अिोच्यते सत्य ं शान्तस्यवै रसस्यावङ्गत्वं महाभारते मोक्षस्य च सवगपुरुषाथे्यिः प्राधान्यवमत्येतन्न 
स्वशब्दावभधेयत्वेनानुक्रमण्या ं दर्तशतं, दर्तशतं तु व्यङ्ग्यत्वेन– ‘भगवान्वासुदेवश्च कीत्यगतेऽि सनातनिः’ 
इत्यस्स्मन्वाक्ये । अनेन ह्ययमथो व्यङ्ग्यत्वेन ववववक्षतो यदि महाभारते । पाण्डवावदचवरतं यत्कीत्यगते 



तत्सवगमवसानववरसमववद्याप्रपञ्चरूपं च, । परमाथगसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽि कीत्यगते । 
तस्मात्तस्स्मने्नव परमेश्वरे भगववत भवत भाववतचेतसो, मा भूत ववभूवतषु वनिःसारासु रावगिो गुिेषु वा 
नयववनयपराक्रमावदष्ट्वमीषु केवलेषु केषुवचत्सवात्मना प्रवतवनववष्टवधयिः । तथा चागे्र–प्यत वनिःसारता ं
संसारस्येत्यमुमेवाथं द्योतयन्स्रुतिमेवावभासते व्य्जककशक्त्यनुगृहीतश्च ्ब्दिः । एवंववधमेवाथं गभींकृतं 
संदशगयन्तोऽनन्तरश्लोका लक्ष्यन्ते – ‘स वह सत्यम्–’ इत्यादयिः । 
 

अय ंच वनगूढरमिीयोऽथो महाभारतावसाने हवरवंशविगनेन । समास्प्तं ववदधता तेनैव कवववेधसा 
कृष्ट्ििैपायनेन सम्यक्स्रुतिीकृतिः । अनेन चाथेन संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यवतशय ंप्रवतगयता सकल एव । 
सासंावरको व्यवहारिः पूवगपक्षीकृतो न्यक्ष्येि प्रकाशते । देवतातीथगतपिः प्रभृतीना ंच प्रभावावतशयविगनं तस्यवै 
परब्रह्मििः प्राप्त्युपायत्वेन तविभूवतत्वेनैव देवताववशेषािामन्येषा ं च । पाण्डवावदचवरतविगनस्यावप 
वैरा्यजननतात्पयािैरा्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वेन मुख्यतया गीतावदषु 
प्रदर्तशतत्वात्परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव परम्परया । वासुदेवावदसंज्ञावभधेयत्वेन चापवरवमतशक्त्यास्पदं परं ब्रह्म 
गीतावदप्रदेशान्तरेषु तदवभधानत्वेन लब्धप्रवसवद्ध माथुरप्रादुभावानुकृतसकलस्वरूपं ववववक्षतं न तु 
माथुरप्रादुभावाशं एव, सनातनशब्दववशेवषतत्वात् । रामायिावदषु चानया संज्ञया भगवन्मूत्यगन्तरे 
व्यवहारदशगनात् । वनिीतश्चायमथगिः शब्दतत्त्ववववद्भरेव । 
 

तदेवमनुक्रमिीवनर्तदष्टेन वाक्येन भगवद्व्यवतरेवकििः सवगस्यान्यस्यावनत्यता ंप्रकाशयता मोक्षलक्षि 
एवैकिः परिः पुरुषाथग शास्त्रनये, काव्यनये च तृष्ट्िाक्षयसुखपवरपोषलक्षििः शान्तो रसो महाभारतस्यावङ्गत्वेन 
ववववक्षत इवत सुप्रवतपावदतम् । अत्यन्तसारभूतत्वािायमथो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्तशतो न तु वाच्यत्वेन । 
सारभूतो ह्यथगिः स्वशब्दानवभधेयत्वेन प्रकावशतिः सुतरामेव शोभामावहवत । प्रवसविशे्चयमस्त्येव 
ववद्धववित्पवरषत्सु यदवभमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रका्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन । 
 
ध्वन्यालोक 
 

आतील खऱ्या तत्तवाचा (म्िर्जे आत्म्याचा) शवचार बाजूला ठेवल्यास त्या तत्तवाच्या तुलनेने दुय्यम 
असर्ाऱ्या िरीराचे केवळ स्वतुःच्या दृष्टीने प्राधान्य व सौन्दयण असते यात जसा कािी शवरोध जार्वत नािी, 
त्याप्रमारे्च अंर्गभतू असर्ारा रस लकवा पुरुर्षाथण याचेंिी केवळ स्वतुःचे असे प्राधान्य व सौंदयण असण्यात 
कािी वावरे्ग वाटत नािी. 
 

पर् काय िो, मिाभारतात जेवढे म्िर्ून शवर्षय प्रशतपादन करावयाचे िोते, ते सवण मिाभारताच्या 
अनुक्रमर्ीयध्ये ¹ क्रमाने शनदेंशिले आिेत, पर् त्या अनुक्रमर्ीत िान्तरस लकवा मोक्ष मुख्य असल्याचा कोठे 
उल्लेख शदसत नािी. उलट सवण पुरुर्षाथांबद्दल प्रशतपादन कररे् व सवण रसानंी संपन्न असरे् िे मिाभारताचे 
मुख्य स्वरूप आिे. असे त्या अनुक्रमर्ीत उाड िद दानंी साशंर्गतल्याचा ² प्रत्यय येतो!’ या बाबतीत आमचे 
म्िर्रे् असे– िे खरे आिे की अतुक्रमर्ीमध्ये िातंरस िाच मिाभारतात ‘अंर्गी ³’ असल्याचे व मोक्ष िाच 
सवण पुरुर्षाथांमध्ये मुख्य असल्याचे िद दानंी सरळ साशंर्गतलेले नािी, पर् ते पुढील वातयातून सूशचत केले 
आिे— 
 

‘या गं्रथात िाश्वत अिा भर्गवान् वासुदेवाचे मािात्म्य वशर्ले आिे. ⁴’ 
 



या वातयाचे िारे असा अथण सूशचत करण्याचा उदे्दि आिे की, या मिाभारतामध्ये पाण्डव वर्गैरेंचा जो 
जीवनवृत्तातं वर्ंन केला आिे, त्याचे पयणवसान दुुःखातच िोते आशर् त्या सवांचे स्वरूप म्िर्जे मायेचा एक 
शवलास अिा प्रकारचे आिे. पर् ज्याचे स्वरूप खरोखर अन्स्तत्वात असर्ारे आिे, अिा भर्गवान 
वासुदेवाच्या थोरवीचे वर्ंन या गं्रथात केले आिे. म्िर्ून त्याच परम ऐश्वयणसंपन्न असर्ाऱ्या भर्गवतंाचे 
शठकार्ी आपली मने जडवा, सारिीन असर्ाऱ्या ऐशिक संपत्तीवर पे्रम करू नका, लकवा व्यविारकुिलता, 
नम्रता, पराक्रम, इत्याशद परमेश्वराच्या भततीला पारखे झालेल्या कोर्त्यािी रु्गर्ावंर तुमचे मन सवणस्वी 
लुद ध िोऊ देऊ नका. त्याप्रमारे् पढेु ⁵ (म्िर्जे अनुक्रमर्ीनंतर मिाभारत या गं्रथातिी) असे िद द असलेले 
स्पष्टच शदसतात, की जे व्यजंकिततीने युतत असून िाच अथण सुचशवतात की, संसार शकती फोल, अथणिून्य 
आिे, पािा. नंतरचे ‘कारर् तोच सत्यस्वरूपी आिे ⁶’ इत्याशद श्लोकिी वरीलसारखाच सूशचताथं प्रकट 
करर्ारे शदसतात. 
 

आशर् िाच र्गढू, रम्य आिय, कशवविंाचा शनमाता असलेल्या त्या कृष्र्िैपायन व्यासानंीच 
मिाभारताची समान्प्त िशरविंवर्णनाने करून उत्तम प्रकारे शविद करून दाखशवला आिे. आशर् या 
आियाच्या िारे, संसाराच्या पलीकडील तत्तवावर पराकाष्ठचेी भन्तत करण्यास प्रवृत्त करून त्यानंी 
संसाराच्या सर्गळ्या ाडामोडी फोल, व्यथण असल्याचे दाखवनू त्या संसाराचे खंडन केले आिे असे शदसते. 
आशर् देवता, तीथे तपे इत्याशदकाचं्या थोर प्रभावाचे जे वर्णन (मिाभारतात) केले आिे, ते त्याच 
परब्रह्माच्या प्राप्तीचा उपाय म्िर्ून केले आिे व इतर शवशिष्ट देवताचें वर्णनिी त्या देवता त्याचाच अंि 
असल्यामुळे त्याच परब्रह्माच्या प्राप्तीचा उपाय म्िर्नू केले आिे. पाडंव वर्गैरेचा वृत्तातं कथन 
करण्यामार्गील उशद्दष्टिी वैराग्य उत्पन्न कररे् िेच आिे. आशर् वैराग्य िा मोक्षाचा पाया असून भर्गवद र्गीता 
वर्गैरे गं्रथातून मोक्ष िा भर्गवप्राप्तीचा उपाय म्िर्नू मुख्यत्वाने साशंर्गतला असल्यामुळे तो (पाडंवाशदकाचंा 
वृत्तातं म्िर्जे) परंपरेने परब्रह्माच्याच प्राप्तीचे साधन िोय. (मिाभारतातील) ‘वासुदेव’ इ. नावाचंा कोर्ता 
वाच्य अथण अशभपे्रत आिे? तर भर्गवद्र्गीता इ. मिाभारताच्या भार्गामंध्ये ‘वासुदेव’ याच नावाने प्रशसशद्ध 
पावलेले, अपशरशमत सामर्थयांने संपन्न असलेले, मथुरेत झालेल्या (कृष्र् या) अवतारामध्ये ज्याचे समग्र 
स्वरूप प्रकट झाले िोते, ते परब्रह्म िा (अथण अशभपे्रत आिे), मथुरेत प्रकट झालेला केवळ कृष्र् िा अंिच 
(वासुदेव या नावाचा आिय) नव्िे, कारर् वर उद धृत केलेल्या वातयात ‘वासुदेव’ या िद दाला ‘सनातन’ 
म्िर्जे ‘िाश्वत’ िे शविरे्षर् लावले आिे आशर् रामायर् इ. गं्रथामध्येिी ⁶ िी सजं्ञा भर्गवतंाच्या अन्य 
अवतारानंा उदे्दिून वापरली आिे. आशर् िद दाचें यथाथण स्वरूप जार्र्ाऱ्या वैयाकरर्ानंीच ‘वासुदेव’ 
िद दाचा िाच अथं शनशित केला आिे ⁷. 
 

म्िर्ून अिा रीतीने अनुक्रमर्ीत साशंर्गतलेल्या आशर् भर्गवतंाखेरीज इतर सवण अशनत्य आिे असा 
अथं प्रकट करर्ाऱ्या वातयाचे ⁸ िारा, मोक्षस्वरूपी एकच परमपुरुर्षाथण मिाभारतात प्रधान म्िर्नू 
िास्रदृष्ट्या ⁹ अशभपे्रत असून काव्यदृष्ट्या ¹⁰ तृष्रे्च्या क्षयामुळे िोर्ाऱ्या सुखाचा पशरपोर्ष िेच ज्याचे स्वरूप 
आिे असा िातंरस ¹¹ मिाभारतात मुख्य म्िर्ून अशभपे्रत आिे असे उत्तम प्रकारे दाखशवले रे्गले आिे. 
 

आशर् िा शवचार मिाभारताचे सारसवसं्वच असल्यामुळे तो व्यंग्य रूपानेच प्रकट केला आिे, 
वाच्यरूपाने नव्िे; कारर् अत्यंत मित्तवाचा शवचार जर त्याच्या साक्षात् वाचक िद दानंी प्रकट करण्याऐवजी 
शनराळ्या प्रकारे म्िर्जे व्यजंनेने प्रकट केला, तर त्याला कमालीचे सौंदयं प्राप्त िोते. रशसकाचं्या व 
शविानाचं्या वतुणळामंध्ये िी र्गोष्ट सुशवश्रुत आिे की शविरे्ष आवडती र्गोष्ट शतच्या वाचक िद दानंी ‘वाच्य’ केली 
जात नािी, तर ती व्यंग्यरूपानेच प्रकट केली जाते. 



लोचनम् 
 

ननु श्रृङ्गारवीरावदचमत्कारोऽवप ति भातीत्याशङ्गक्याह–पारमार्तथके वत । भोगावभवनवेवशना ं
लोकवासनाववष्टानामङ्गभूतेऽवप रसे तथावभमानिः, यथा शरीरे प्रमातृत्वावभमानिः प्रमातुभोगायतनमािेऽवप । 
केवलेस्ष्ट्ववत । परमेश्वरभक्त्युपकरिेषु तु न दोष इत्यथगिः । ववभूवतषु रावगिो गुिेषु च वनववष्टवधयो मा भूतेवत 
सम्बन्धिः । अग्र इवत । अनुक्रमण्यनन्तरं यो भारतग्रन्थिः तिेत्यथगिः । ननु वसुदेवापत्य ंवासुदेव इत्युच्यते, न 
परमेश्वरिः परमात्मा महादेव इत्याशङ्कयाह्– वासुदेवावदसंज्ञावभधेयत्वेनेवत । 
 

बहूना ंजन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा ंप्रपद्यते । 
वासुदेविः सवगम् 

 
इत्यादौ अवंशरूपमेतत्संज्ञावभधेयवमवत वनिीतं तात्पयगम् । वनिीत शे्चवत । शब्दा वह वनत्या एव 

सन्तोऽनन्तरं काकतालीयवशात्तथा सङे्कवतता इत्युक्तम् –‘ॠष्ट्यन्धकवृस्ष्ट्िकुरु्यशे्च’त्यि । 
 

शास्रनय इवत । तिास्वादयोगाभावे पुरुषेिाथ्यगत इत्ययमेव व्यपदेशिः सादरिः, चमत्कारयोगे तु 
रसव्यपदेश इवत भाविः । एति ग्रन्थकारेि तत्त्वालोके ववतत्योक्तवमह त्वस्य न मुख्योऽवसर इवत 
नास्मावभस्तद्दर्तशतम् । सुतरामेवेवत यदुक्तं ति हेतुमाह– प्रवसवद्धशे्चवत । चशब्दो यस्मादथे । यत इय ं
लौवककी प्रवसवद्धरनावदस्ततो भगवद्व्यासप्रभृतीनामप्ययमेवास्वशब्दावभधाने आशयिः, अन्यथा वह 
वक्रयाकारकसम्बन्धान्दौ ‘नारायिं नमस्कृत्ये’ त्यावदशब्दाथगवनरूपिे च तथाववध एव तस्य भगवत आशय 
इत्यि तक प्रमािवमवत भाविः । ववद्धवविद्ग्रहिेन काव्पनये शास्रनय इवत चानुसृतम् । 
 
लोचन 
 

पर् काय िो, मिाभारतात िृरं्गार, वीर वर्गैरेंच्या पशरपोर्षामुळेिी सहृदयानंा चमत्काराचा म्िर्जे 
अलौशकक आनंदाचा अनुभव येतोच की! (मर्ग वृशत्तकारानंी ‘िान्तरसालाच प्राधान्य शदले रे्गले आिे’ असे 
काय म्िर्नू म्िटले?) अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘आतींल खऱ्या तत्तवाचा’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. 
भोर्गाशंवर्षयी आसतत असलेल्या आशर् ऐशिक वासनानंी म्िर्जे आकाकं्षानंी ग्रस्त झालेल्या लोकानंा 
वास्तशवक अंर्गभतू असलेले िृरं्गार, वीर वर्गैरे रसिी तसे म्िर्जे प्रधान असल्याप्रमारे् वाटतात. (पर् िे 
त्याचें मत चुकीचे आिे). जसे सामान्य लोक ¹² जीवाला शवर्षयोपभोर्ग शमळण्याचे केवळ अशधकरर् 
असलेल्या िरीरालािी ज्ञाता माशनतात, तसे. ‘परमेश्वरभततीला पारखे झालेल्या–’ पर् ते रु्गर् जर 
परमेश्वरभततीला उपकारक िोत असतील, तर त्यातं कािी वावरे्ग नािी, असा अथं. ‘ऐशिक संपत्तीवर पे्रम 
करर्ारे आशर् व्यविारकुिलता इ. रु्गर्ावंर तुमचे मन लुद ध िोऊ देऊ नका’ असा (मधले िद द र्गाळून) 
सरळ अन्वय करावा. ‘पुढे’ म्िर्जे अनुक्रमर्ीनंतरचा जो मिाभारत या गं्रथाचा भार्ग, त्यामध्ये, असा अथण. 
‘पर् काय िो, कृष्र्ाला ‘वासुदेव’ असे जे नाव शदले आिे, ते ‘वसुदेवाचा मुलर्गा’ या अथाने शदले आिे, 
कृष्र् िा परमेश्वर, परमात्मा लकवा देवाशधदेव आिे या दृष्टीने त्याला वासुदेव म्िर्त नािीत!’ अिी 
प्रशतपक्ष्याची िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘वासुदेव इ. नावाचंा कोर्ता वाच्य अथण’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. 
‘ज्ञानी मनुष्य पुष्कळ जन्मानंंतर जर्गात जे कािी आिे ते सवण वासुदेवच आिे या भावनेने माझ्या भजनी 
लार्गतो–’ यासारख्या (र्गीतेतील) श्लोकातूंन या म्िर्जे ‘वासुदेव ¹³ या नावाचा खरा अथण संपूर्ण परब्रह्म’ 
िाच आिे (परमात्म्याचा अंि असलेला कृष्र् िा त्याचा खरा अथण नािी) िेच तात्पयं असल्याचे शनशित झाले 



आिे. ‘आशर् िाच अथण शनशित केला आिे–’ कारर् िद द िे शनत्यच (म्िर्जे अनाशदकालापासून भारे्षत 
प्रचशलत झालेले) असून मार्गािून काकतालीयन्यायाने (म्िर्जे योर्गायोर्गाने) त्याचंा त्या त्या (म्िर्जे 
वसुदेवपुत्र कृष्र् इ.) अथांवर संकेत झाला ¹⁴ असे ॠष्ट्यन्धकवृस्ष्ट्िकुरु्यश्च ¹⁵ या सूत्राच्या संदभांत म्िटले 
आिे. 
 

‘िास्रदृष्ट्या’ – त्या (म्िर्जे िास्रीय) दृशष्टकोर्ातून पािताना ‘आस्वाद’ ाेण्याचा प्रशन उपन्स्थत 
िोत नसल्याने पुरुर्ष (म्िर्जे मनुष्य) जे शमळशवण्याची इच्छा कशरतो, तो पुरुर्षाथण या दृष्टीने िाच म्िर्जे 
मोक्ष िाच पुरुर्षाथण मिाभारताचा प्रशतपाद्य शवर्षय आिे असे म्िर्रे् योग्य िोईल. पर् मिाभारतातून 
प्रत्ययाला येर्ाऱ्या चमत्कृतीच्या म्िर्रे् सशवस्मय आनंदाच्या दृष्टीने मिाभारतात शनरशनराळ्या रसाचें (व 
शविरे्षतुः िातं रसाचे) शचत्रर् केले आिे असे म्िर्रे् उशचत िोईल, असा भावाथण. िा शवर्षय ¹⁶ गं्रथकाराने 
आपल्या ‘तत्तवालोक’ या गं्रथामध्ये सशवस्तर चर्मचला आिे. पर् येथे त्याची चचा करण्याचा योग्य प्रसंर्ग 
नािी. म्िर्ून आम्िी येथे त्याचे अशधक शववचेन केले नािी. ‘कमालीचे (सौंदयण)’ असे जे वृत्तीत म्िटले आिे, 
त्याचे कारर् वृशत्तकार ‘कारर् िी र्गोष्ट सुशवश्रुत आिे’ या िद दानंी सारं्गतात. या वातयातील च िा िद द 
‘कारर्’ या अथी घ्यावा. कारर् ज्या अथी अिी अनाशद कालापासून सुपशरशचत असलेली पद्धत आिे, त्या 
अथी भर्गवान् व्यास वर्गैरेंनी मोक्ष िा पुरुर्षाथण व िान्त िा रस िाच मिाभारतातील मुख्यत्वाने शववशक्षत 
असलेला शवर्षय िोय िी र्गोष्ट शतच्या वाचक िद दानंी वाच्य न कशरता सुचशवली, या मार्गील त्याचंा अशभप्राय 
िाच (म्िर्जे सवात मित्तवाची र्गोष्ट सरळ िद दानंी न सारं्गता सुचशवरे् योग्य िोय, िा) आिे. तसे नसते, तर 
¹⁷ मिाभारतातील वातयामंधील शक्रया व कारक याचं्या संबंधाचं्या बाबतीत आशर् ‘नारायर्ाला नमस्कार 
करून’ इ. िद दाचं्या अथांचे शनरूपर् कशरतानािी भर्गवान् व्यासाचं्या मनातील आिय तसाच म्िर्जे 
व्याकरर्िास्रातील संकेतानंा अनुसररे् िा िोता, िे तरी समजण्याला प्रमार् काय? ¹⁹ असा प्रशन उपन्स्थत 
कररे् ितय आिे, असा भावाथण. ‘रशसकाचं्या व शविानाचं्या’ असे िद द योशजल्याने (अनुक्रमे) काव्यदृष्ट्या व 
िास्रदृष्ट्या ह्या दोन िद दप्रयोर्गाचंा शनदेि केला आिे. 
 
िीपा 
 
१) म्िर्जे ‘आशदपवा’ च्या पशिल्या दोन अध्यायातं. 
 
२) शितीय खंड, “उद द्योत – ४ रामायर्ातील मुख्य रस ‘करुर्’ व मिाभारतातील मुख्य रस ‘िान्त’ 
िोय.” वर टीप १३ मध्ये उद धृत केलेल्या श्लोकात चारिी पुरुर्षाथाचा स्पष्ट उल्लखे आिे, पर् शनरशनराळ्या 
रसाचंा स्पष्ट उल्लेख मिाभारतात आढळत नािी, असे याकोबी म्िर्तात. 
 
३) ‘अंर्गी’ म्िर्जे मुख्य. 
 
४) आशदपवण, अ. १, श्लो. १९३ (भाडंारकर संस्करर्). 
 
५) ‘पुढे’ म्िर्जे ‘अनुक्रमर्ीनंतरच्या सवण मिाभारत या ‘गं्रथामध्ये’ लकवा ‘अनुक्रमर्ीनंतर लरे्गच पढेु 
आलेल्या ‘भगवान् वासुदेश्च’...या वातयामध्ये. प्रथमपक्षी वृत्तीतील शब्दिः याचा अथण ‘मिाभारतातील 
िद दाचंी योजना’ असा करावयाचा, कारर् सवे क्षयान्ता वनचयािः पतनान्तािः समुच्छयािः । (स्रीपवण, अ. २, 



श्लो. ३) इ. अनेक श्लोकामंधून िाच आिय प्रकट केलेला आढळतो. शितीय पक्षी िद दुः या िद दाने भगवान् 
वासुदेवश्च या पंततीमधील ‘सनातनिः’ या िद दाचा शनदेंि केला आिे असे मानाव ेलारे्गल. 
 
६) या अथाची मिाभारतातील (आशदपवण, अ. १, श्लोक १९३ मधील) पूर्ण ओळ अिी आिे– 
स वह सत्यमृतं चैव पवविं पुण्यमेव च । 
 
७) पािा, रामायर् बालकाण्ड सर्गण ४०, श्लोक २५ :– ददृशुिः कवपलं ति वासुदेव ं सनातनम् । येथे 
परमेश्वराचा कशपल िा जो माधुर कृष्र्ािून शनराळा आशवष्कार, त्याला सनातन वासुदेव असे म्िटले आिे. 
 
७*) िाच अथण म्िर्जे सर्गळ्या जर्गाला आपल्यामध्ये सामावनू ाेर्ारे ब्रह्मतत्तव म्िर्जे शवष्र्ु िा अथण. 
(‘वसुदेवाचा मुलर्गा’ िा अथण नव्िे). 
 
८) पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ४ रामायर्ातील मुख्य रस ‘करुर्’ व मिाभारतातील मुख्य रस 
‘िान्त’ िोय.” वरील ‘या गं्रथात िाश्वत...’ िे वातय. या वातयातील ‘सनातन’ िद दामुळे भर्गवान् वासुदेव 
िाच शनत्य असून इतर सवण र्गोष्टी अशनत्य आिेत असे सुचशवले रे्गले आिे. वासुदेव इ. िद द शनत्य असून ते 
‘परब्रह्म’ वाचक आिेत. तरीिी ते कृष्र् वर्गैरे व्यततींना लावले जातात, असा या म्िर्ण्याचा एकंदर शनष्कर्षण 
आिे. 
 
९) म्िर्जे मिाभारताचे व्यविारिास्र व मोक्षिास्र याचंा उपदेि गं्रथ िे स्वरूप लक्षात ाेतल्यास. 
 
१०) म्िर्जे मिाभारत िे काव्यिी आिे िी र्गोष्ट शवचारात ाेतल्यास. 
 
११) पािा, उद्योत ३ शितीय खंड ‘िान्त िास्वतंंत्र रस आिेत या शसद्धान्ताचे प्रशतपादन’. 
 
१२) म्िर्जे उदा. चावाकमतानुयायी लोक. 
 
१३) शवष्र्ुपुरार्ातील वासुिः सवगवनवासश्च ववश्वावन सवगलीमसु । वासुदेवस्ततो जे्ञयो बृहत्वाविष्ट्िुरुच्यते   
या श्लोकामध्ये वासुदेव म्िर्जे सवण शवश्वाचे शनवासस्थान अमलेला (जर्गशन्नवास) असाच केला आिे. 
 
१४) ‘वासुदेव’ िा िद द पशिल्याने ‘वसुदेवाचा मुलर्गा’ या अथाने वापरात आला असे नािी. कारर्, प्रत्येक 
वसुदेव नामक व्यततीच्या मुलाचे नाव वासुदेवच असते असे नािी व प्रत्येक वासुदेव नावाच्या व्यततीच्या 
शपत्याचे नाव वसुदेव असते असेिी नािी. ‘वासुदेव’ या िद दाचा मूळ अथण शवश्वाला व्यापून रािर्ारा परमात्मा 
असा असला, तरी वैयाकरर्ानी त्याचा संबधं वसुदेव या व्यन्ततनामािी जोडला व वसुदेव इ. िद दानंा अण् 
िा अपत्याथी प्रत्यय लावनू वासुदेव इ. िद द साधता येतात असे दाखशवले. 
 
१५) अष्टाध्यायी, ४–१–११४. या सूत्रावरील काशिका वृत्तीमध्ये वरील शवधान (म्िर्जे लोचनातीक 
‘कारर् िद द िे... इ.’ शवधान) केले आिे. 
 



१६) ‘तत्तवालोक’ या आनन्दवधणनकृत गं्रथाचा पूवी “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचे मत व त्याचे 
खंडन’” (प्रथम खंड) वर शनदेि केला आिे. पर् तो उपलद ध नसल्याने त्यात कोर्कोर्त्या शवर्षयाचंा 
शवचार केला असावा िे नक्की सारं्गता येत नािी. पर् प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचे मत व 
त्याचे खंडन’” वरील ‘पारमार्मथक पातळीवर रे्गल्यानंतर सवणत्र एकच एक ब्रह्म’ इ. शवधानावरून त्यात 
मुख्यतुः अध्यात्मिास्राचा शवचार केला असावा असे शदसते. पर् येथे ‘िा शवर्षय’ म्िर्जे िास्रदृशष्ट व 
काव्यदृशष्ट िा असावा असे वाटते. व यामुळे शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘ध्वनीचे प्रकार रु्गर्ीभतूव्यगं्याच्या 
प्रकारािंी लकवा अलंकारािंी शमशश्रत िोऊन त्याचंी ससंृशष्ट व संकर शवचारात ाेतल्यास अनंत प्रकार 
िोतात.’” वरील ‘कवींची जी आियणकारक अवर्णनीय दृशष्ट’ िा श्लोक तत्तवालोकातील असण्याचा बराचसा 
संभव आिे. कारर् त्यातिी िास्रदृशष्ट व काव्यदृशष्ट याचंा उल्लेख आिे. 
 
१७) ‘तसे नसते तर’ म्िर्जे मोक्ष िा पुरुर्षाथण व िातं िा रस प्रधानत्वाने अशभपे्रत आिे असा शनदेि 
मिाभारतामध्ये कोठेिी केलेला नसरे् िे शवदग्ध शविानाचं्या वर साशंर्गतलेल्या रूढ संकेतास अनुसरून 
नसते व खरोखरच त्या र्गोष्टी मित्तवाच्या नािीत असे वाटल्यामुळे असते, तर. मिाभारतातील वातयाचंा 
अथण सारं्गताना ज्याप्रमारे् आपर् व्यासानंी व्याकरर्िास्रातील अथणप्रशक्रयेला अनुसरले आिे असे र्गृिीत 
धरतो, त्या प्रमारे्च मोक्ष या पुरुर्षाथाचा व िान्त या रसाचा वाच्यतेने शनदेि न करण्वाच्या बाबतीतिी 
व्यासानंी शवदग्ध शविानाचं्या वर साशंर्गतलेल्या रूढ सकेंताला अनुसरले आिे, असे आपर्ास मानावचे 
लारे्गल. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 

तस्मास्त्स्थतमेतत् – अवङ्गभूतरसाद्याश्रयेि काव्ये वक्रयमािे नवनवाथगलाभो भववत बन्धछाया च 
महती संपद्यत इवत । अत एव च रसानुगुिाथगववशेषोपवनबन्धनमलंकारान्तरववरहेऽवप च्छायावतशययोवग 
लक्ष्ये दृ्यते । यथा– 
 

मुवनजगयवत योगीन्िो महात्मा कुम्भसैभविः । 
येनैकचुलुके [काशी आवत्तीमध्ये ‘चुलके’ असा पाठ आहे.] दृष्टौ तौ वदव्यौ मत्स्यकच्छपौ   

 
इत्यादौ । अि हयद भुतरसानुगुिमेकचुलके मत्स्यकच्छपदशगनं छायावतशय ं पुष्ट्िावत । ति 

हयेकचुलके सकलजलवधसंवनधानादवप वदव्यमत्स्यकच्छपदशगनमकु्षण्ित्वादद भुतरसानुगुितरम् । कु्षण्िं 
वह वस्तु लोकप्रवसद्ध्याद भुतमवप नाश्चयगकावर भववत । न चाकु्षण्िं वस्तूपवनबध्यमानमद भुतरसस्यवैानुगुिं 
याविसान्तरस्यावप । तद्यथा– 
 

‘वस्जकइ रोमंवच्जकइ वेवइ रच्छातुल्गपवडल्गो । 
सो पासो अ्जक वव सुहअ जेिावस बोलीिो  ’ 
[स्स्वद्यवत रोमाश्चवत वेपते रथ्यायदृच्छाप्रवतल्निः । 
स पाश्वोऽद्यावप सुभग येनास्यवतक्रान्तिः   – इवत च्छाया] 

 
एतद्गाथाथाद्भाव्यमानाद्या रसप्रतीवतभगववत, सा त्वा ं स्पृष्टछ वा स्स्वद्यवत रोमाश्चते वेपत 

इत्येवंववधादथात्प्रतीयमानान्मनागवप नो जायते । 



ध्वन्यालोक 
 

म्िर्ून आता िे शनशित झाले की, रस, भाव इत्याशदकानंा अंशर्गत्व म्िर्जे मुख्यत्व देऊन त्याचं्या 
आश्रयाने काव्य केल्यास त्या काव्याला नावीन्य व रचनेचेिी मोठे सौंदयण प्राप्त िोते. आशर् याच कारर्ामुळे 
काव्यामध्ये रसानुकूल अिा शविरे्ष प्रकारच्या वाच्य अथांची योजना केली, तर त्या योजनेला, त्या काव्यात 
कोर्तािी खास अलंकार नसला ¹, तरी असाधारर् सौंदयं प्राप्त िोते. जसे– 
 

‘ज्याने एका आचमनात ते शदव्य मत्स्य आशर् कूमण पाशिले, तो योर्गीश्वर कुम्भजन्मा मिात्मा 
(अर्गस्त्य) ऋशर्ष धन्य िोय.’ 
 

यासारख्या श्लोकामंध्ये. कारर् या उदािरर्ात एका आचमनात मत्स्य व कूमण याचें दिणन अद भतु 
रसाला अनुकूल असल्याने ते सौंदयाचा पराकाष्ठचेा पशरपोर्ष करीत आिे. कारर् त्यात एका आचमनात सवण 
समुद्र उपन्स्थत िोरे् या र्गोष्टीपेक्षािी शदव्य मत्स्य व कूमं याचें दिणन ाडरे् िी र्गोष्ट त्यापूवी कोर्ीिी वर्मर्ली 
नसल्याने अद भतु रसाला अशधक पोर्षक झाली आिे. कारर् पशरशचत झालेली वस्तु अद भतु असली तरी ती 
लोकामंध्ये प्रशसशद्ध पावलेली असल्याने आियणकारक ठरत नािी. आशर् पूवी न वर्मर्लेली र्गोष्ट काव्यात 
वाचक िद दानंी वर्मर्ल्यास ती केवळ अद भतु रसालाच उपकारक िोते असे नसून तीमुळे अन्य रसाचंािी 
पशरपोर्ष िोऊ िकतो. उदा— 
 

‘रस्त्यात शतच्या िरीराच्या ज्या भार्गाजवळून तू रे्गलास व (म्िर्ून) जो सिजासिजी तुझ्या 
िरीराला लार्गला, तो भार्ग, िे भाग्यिाली पुरुर्षा! अद्याप धमणशबन्दंूनी युतत असून रोमाशंचत अवस्थत कंप 
पावत आिे.’ 
 

या प्राकृत पद्याचा वाच्याथण शवचारात ाेतल्यास (शवप्रलंभिृरं्गार) रसाचा जो प्रत्यय येतो, तो ‘तुझा 
स्पिण झाल्याने ती धमणशबन्दुयुतत व रोमाशंचत िोऊन कम्प पावते’ अिा प्रकारच्या सूशचत िोर्ाऱ्या अथामुळे 
लकशचत् देखील िोत नािी. 
 
लोचनम् 
 

रसावदमय एकस्स्मन् कवविः स्यादवधानवावनवत यदुक्तं, तदेव 
प्रसङ्गागतभारतसम्बद धवनरूपिानन्तरमुपसंहरवत— तस्मास्त्स्थतवमवत । अत इवत । यत एवं स्स्थतमत 
एवेदमवप यल्लक्ष्ये दृ्यते, तडुपपन्नमन्यथा तदनुपपन्नमेव, न च तदनुपपन्नम्; चारुत्वेन प्रतीतेिः । 
तस्याशै्चतदेव कारिं रसानुगुिाथगत्वमेवेत्याशयिः । अलङ्कारान्तरेवत । अन्तरशब्दो ववशेषवाची यवद वा 
वदस्त्सते उदाहरिे रसवदलङ्कारस्य ववद्यमानत्वात्तदपेक्षयालङ्कारान्तरशब्दिः । 
 

ननु मत्स्यकच्छपदशगनात्प्रतीयमानं यदेकचुलुके जनवनवधसवन्नधानं ततो मुनेमाहात्म्यप्रवतपवत्तवरवत 
न रसानुगुिेनाथेन च्छाया पोवषतेत्याशङ्गक्याह– अि हीवत। नन्वेवं प्रतीयमानं 
जलवनवघदशगनमेवाद भुतानुगुिं भवस्त्ववत रसानुगुिोऽि वाच्योऽथग इत्यस्स्मनं्नशे 
कथवमदामुदहरिवमत्यावशङ् कयाह्– तिेवत । कु्षण्िं हीवत । पुनिः पुनवगिगनवनरूपिावदना 
यस्त्पष्टवपष्टत्वादवतवनर्तभन्नस्वरूपवमत्यथगिः । बहुतरलक्ष्यव्यापकं चैतवदवत दशगयवत- न चेत्यावदना । रथ्यायां 



तुलागे्रि काकतालीयेन प्रवतल्नस्साम्मुख्येन स पाश्वोंऽद्यावप सुभग तस्या येनास्यवतक्रान्तिः । 
रसप्रतीवतवरवत । परस्परहेतुकश्रृङ्गारप्रतीवतिः । अस्याथगस्य रसानुगुित्वं व्यवतरेकिारेि िर्ढ्वत- सा 
त्वावमत्यावदना । 
 
लोचन 
 

‘रसाशद या एकाच प्रकाराकडे कवीने लक्ष पुरवावे’ असे जे काशरका ५ मध्ये म्िटले, त्याचाच 
समारोप प्रसंर्गाने आलेल्या ² (रामायर्ाच्या व) मिाभारताच्या सबंंधातील शववरर्ानंतर वृशत्तकार ‘म्िर्ून 
आता िे शनशित झाले.’ इ. िद दानंी कशरतात. ‘याच कारर्ामुळे’ — ज्या अथी अिी वस्तुन्स्थशत ³ आिे, त्या 
अथी िे देखील ⁴ जे लशलत साशित्यामध्ये आढळते, ते योग्य ठरते. तसे नसते, तर रसाला उपकारक अिी 
वाच्याथाची योजनािी योग्य िोर्ार नािी. पर् ती योजना योग्य नािी असे मुळीच अनुभवाला येत नािी. 
कारर् ती वाच्याथाची योजना सुंदर आिे असा रशसकानंा अनुभव येतो आशर् ती सुंदर वाटण्याचे कारर् त्या 
काव्याचा (वाच्य) अथण मुख्यरसाच्या पशरपोर्षास अनुकूल असतो िेच िोय, असा अथण. ⁵ ‘कोर्तािी खास 
अलंकार नसला’— ‘अलंकारान्तर’ यातील ‘अन्तर’ िा िद द शवशिष्ट लकवा खास (म्िर्जे चटकन डोळ्यात 
भरर्ारा) या अथाचा वाचक आिे. लकवा जे उदािरर् देण्याचे वृशत्तकाराचं्या मनात आिे, त्यात 
‘रसवदलंकार’ ⁶ असल्यामुळे ‘त्या रसवदलंकारािून वरे्गळा अलंकार’ या अथाने वृत्तीत ‘अलंकारान्तर’ िा 
िद द योशजला आिे असे समजावे. ⁷ 
 

‘पर् काय िो, मत्स्य आशर् कूमण याचं्या दिणनामुळे सूशचत िोर्ारे जे एका आचमनात सवण समुद्र 
सामावरे्, त्यायोरे्ग मुनीचे लोकोत्तर सामर्थयण प्रत्ययास येते! म्िर्नू येथे अद भतु रसाला अनुकूल असलेल्या 
वाच्य अथाने काव्याचे सौंदयण वाढते असे नािी.’ ⁸ अिी िकंा कल्पून शतचे समाधान वृशत्तकार ‘कारर् या 
उदािरर्ात’ इ. िद दानंी कशरतात. ⁹ ‘पर् काय िो, अिा रीतीने मत्स्य व कूमण याचें दिणन या वाच्य अथाच्या 
िारे सूशचत िोर्ारा समुद्राचे दिणन िा जो (व्यगं्य) अथण, तोच व्यंग्याथण अद भतु रसाला पोर्षक िोतो असे 
समजा! म्िर्जे िे उदािरर् वाच्याथण ¹⁰ िा अद भतु रसाला उपकारक आिे या दृष्टीने कसे काय योग्य 
समजावयाचे?’ अिी िकंा कल्पून शतला वृशत्तकार ‘कारर् त्यात एका आचमनात’ इ. िद दानंी उत्तर देतात. 
‘पशरशचत झालेली वस्तु’– म्िर्जे पुन्िा पुन्िा वर्णन लकवा शनरूपर् करण्यामुळे एखाद्या वस्तूचे चर्मवतचवणर् 
झाल्याने शजचे स्वरूप अशतिय उाड झालेले असते अिी वस्तु, असा अथण. आशर् िीच पशरन्स्यशत पुष्कळ 
काव्यामंध्ये असल्याचे आढळून येते. िे वृशत्तकार ‘आशर् पूवी न वर्मर्लेली र्गोष्ट’ इ. िद दानंी सारं्गतात. 
रस्त्यात शतच्या िरीराच्या ज्या भार्गाजवळून तू रे्गलास, तो भार्ग तुझ्या िरीराच्या अर्गदी समोर 
असल्याकारर्ाने तुलाग्राने म्िर्जे योर्गायोर्गाने ¹¹ तुझ्या िरीराला लार्गला, तो शतच्या िरीराचा भार्ग िे 
भाग्यिाली पुरुर्षा! अजूनिी (ामणलबदंूनी युतत असून रोमाशंचत अवस्थेत कंप पावत आिे). ‘रसाचा प्रत्यय’ 
म्िर्जे नायक व नाशयका या दोााचं्या शठकार्ी एकमेकामुंळे ¹² उशदत झालेल्या प्रीशतभावाचा 
अशभलार्षशवप्रलम्भिृरं्गार या रसाच्या रूपाने वाचकानंा येर्ारा प्रत्यय. िा वाच्य अथण 
अशभलार्षशवप्रलम्भिृरं्गाररसाला उपकारक आिे िे वृशत्तकार ‘तुझा स्पिण झाल्याने’ इ. िद दानंी व्यशतरेक 
पद्धतीचा उपयोर्ग करून ¹³ त्या िारे अशधक दृढपरे् प्रस्थाशपत कशरतात. 
 
 
 
 



िीपा 
 
१) यावरूनच मम्मटाने आपल्या काव्यलक्षर्ात (पािा. काव्यप्रकाि, उल्लास? काशरका’ ३ री) अनलंकृती 
पुनिः क्वावप (म्िर्जे काव्यातील िद दाथात क्वशचत् शठकार्ी स्फुट अलंकार नसला तरी चालते) िे िद द 
ाातले असाव ेतसे वाटते. 
 
२) ‘प्रबन्धामध्ये एकाच रसाला प्राधान्य द्यावे’ िा मुद्दा माडंताना दृष्टातंादाखल रामायर् व मिाभारत याचंा 
उल्लेख केला िोता, असे म्िर्ून त्या उल्लेखाला ‘प्रसंर्गाने आलेला’ असे म्िटले आिे. 
 
३) अिी म्िर्जे एकाच रसाला मुख्यत्व देऊन काव्याची रचना केल्यास त्या काव्याला नावीन्य व रचनेचे 
सौन्दयण प्राप्त िोते, अिी. 
 
४) िे म्िर्जे रसभावाशदकानंा प्राधान्य देऊन त्यानंा उपकारक अिीच वाच्याथाची योजना करर् िे. 
 
५) तात्पयण, काव्यात रसभावाशदकाचंा पशरर्षोर्ष नसला, तर केवळ वाच्याथांमध्ये रशसकानंा सौन्दयाचा प्रत्यय 
येत नािी. म्िर्ून रसाशदकानंा प्रामुख्य असले पाशिजे,म्िर्जेच काव्यात सौंदयाची प्रतीशत येईल,नािीतर 
नािी. 
 
६) पुढे लरे्गच शदलेल्या ‘ज्याने एका आचमनात’ इ. श्लोकात अद भतु िा रस ‘मुशनप्रभावाशतिय’ या 
वाच्याथाला रु्गर्ीभतू असल्याने त्यात ‘रसवदलंकार’ आिे. 
 
७) ‘अलंकारान्तर’ या िद दाचा अशभनवरु्गप्तानंी केलेल्या दोन अथापैकी दुसरा अथण अशधक ग्राह्य वाटतो, 
कारर् पशिला अथण ाेतल्यास ‘रसबदलंकार’ असताना ‘खास अलंकार नािी’ असे वृत्तीमध्ये म्िर्रे् योग्य 
वाटत नािी. 
 
८) म्िर्जे अद भतु रसाला अनुकूल असलेल्या वाच्य अथाने नव्िे, तर अर्गस्त्य मुनीच्या तळितामध्ये सवण 
समुद्र मावरे् या व्यंग्य अथाने काव्याचे सौंदयण वाढते, असे आके्षपकाचे म्िर्रे्. 
 
९) यावरून वृशत्तकाराचंा असे म्िर्ण्याचा उदे्दि शदसतो की, या वाच्य अथाने प्रथम अद भतु रसाचेच पोर्षर् 
िोते व त्यामुळे या श्लोकाचें सौंदयण वाढते. 
 
१०) म्िर्जे येथे अर्गस्त्य मुनीला झालेले सवण सार्गराचे दिणन िा वस्तुरूप व्यंग्याथण अद भतु रसाला 
अशभव्यतत करर्ारा आिे, वाच्याथण नव्िे, असे आके्षपकाचे म्िर्रे्. 
 
११) ‘तुलग्र्ग’ िा प्राकृत िद द ‘योर्गायोर्ग’ (काकतालीय) या अथी िेमचंद्राच्या देिी नाममालेमर्थये नमूद 
केला आिे. या र्गाथेतील शवचार ववक्रमोवगशीयम्, १–११ व ३–११ यासारखाच आिे. ह्या दोन पद्यामंधील 
एकात उवणिीच्या खादं्याचा ओझरता स्पिण पुरूरव्याच्या खादं्याला झाल्यामुळे त्याच्या मनात पे्रमभावना जर् ू
अंकुरली आिे. असे म्िटले आिे, व दुसऱ्यामध्ये ज्या खादं्याला उवणिीच्या खादं्याचा स्पिण झाला, तो अवयव 
कृतकृत्य झाला असून बाकीचे अवयव भईुला भारभतू आिेत असे म्िटले आिे. 



१२) वास्तशवक ‘परस्परिेतुक (एकमेकामुंळे)’ िा िद दप्रयोर्ग अर्गदी अचूक नािी, कारर् या र्गाथेत 
वर्मर्लेले स्वदेन, रोमाचंन व वपेन िे तीन अनुभाव नाशयकेचेच असल्यामुळे शतच्या शठकार्ी नायकाशवर्षयी 
उशदत झालेल्या रशतभावाची प्रतीशत वाचकानंा येते. नायकाच्या मनातिी शतजबद्दल रशतभाव उशदत झाला 
असला पाशिजे िे र्गाथेच्या सदंभावरून अशभनवरु्गप्तानंी र्गिृीत धरलेले शदसते. 
 
१३) ‘तुझ्या स्पिाने शतच्या िरीराचा शवशिष्ट भार्ग अजून कंप पावतो’ या वाच्य अथामुळे अशभलार्षिृरं्गाराची 
प्रतीशत िोते’ िे शवधान वृशत्तकारानंी अन्वय पद्धतीने केले आिे. (अन्वय व व्यशतरेक या िद दाचं्या 
स्पष्टीकरर्ाथण प्रथम खंड, “उद द्योत -१ ‘रसाशदस्वरूपाचा अथण केव्िािी वाच्य असत नािी’”, टीप पशिली 
पािा) व ‘तुझा स्पिण झाल्याने ती म्िर्जे शतचे सवण िरीर कंप पावते’ इ. व्यंग्याथातून अशभलार्षिृरं्गाराची 
मुळीच प्रतीशत िोत नािी’ िे शवधान व्यशतरेक पद्धतीने केलेले आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 

तदेवं ध्ववनप्रभेदसमाश्रयेि यथा काव्याथाना ं नवनवत्वं जायते तथा प्रवतपावदतम् । 
गुिीभूतव्यङ्ग्यस्यावप विभेदव्यङ्ग्यापेक्षया ये प्रकारास्तत्समाश्रयेिावप काव्यवस्तूना ं नवत्वं भवत्येव । 
तत्त्वावतववस्तारकारीवत नोदाहृतं सहृदयिैः स्वयमुत्पे्रक्षिीयम् । 
 

ध्वनेवरत्थं गुिीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाश्रयात् । 
न काव्याथगववरामोऽस्स्त यवद स्यात्प्रवतभागुििः   ६   

 
सत्स्ववप पुरातनकववप्रबन्धेपु यवद स्यात्प्रवतभागुििः । तस्स्मंस्त्वसवत न तकवचदेव कवेवगस्त्वस्स्त । 

बन्धच्छायाप्यथगियानुरूपशब्दसंवनवेशोऽथगप्रवतभानाभाव े कथमुपपद्यते । अनपेवक्षताथगववशेषाक्षररचनैव 
बन्धच्छायेवत नेदं नेदीयिः सहृदयानाम् । एव ं वह सत्यथानपेक्षचतुरमधुरवचनरचनायामवप काव्यव्यपदेशिः 
प्रवतेत । शब्दाथगयोिः सावहत्येन काव्यत्वे कथं तथाववधे ववषये काव्यव्यवस्थेवत चेत्, परोपवनबद्धाथगववरचने 
यथा तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाववधाना ंकाव्यसंदभािाम् । 
 
ध्वन्यालोक 
 

तेव्िा याप्रमारे् ‘ध्वनी’ च्या शभन्नशभन्न प्रकाराचंा आश्रय केल्याने (पूवी येऊन रे्गलेल्या) 
काव्यशवर्षयानंा नव े स्वरूप कसे प्राप्त िोते िे दाखशवले. शतन्िी प्रकारच्या ¹ व्यंग्याथांमुळे ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ 
काव्याचे जे प्रकार िोऊ िकतात, त्या प्रकाराचंा आश्रय केल्यानेिी काव्याच्या शवर्षयानंा नवीनपर्ा प्राप्त 
िोतो, यात िकंा नािी. पर् त्या वैशचत्र्याचे तपिीलवार वर्णन केल्यास ते फार लाबंलचक िोईल म्िर्नू 
त्याची उदािररे् आम्िी शदली नािीत. ती (साशित्यामधून) सहृदयानंी स्वतुः िोधून काढावीत, 
 

याप्रमारे् ‘प्रशतभा’ िा रु्गर् अंर्गी असल्यास, ध्वनीचा आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्याचा आश्रय केल्याने 
काव्याच्या शवर्षयाचं्या नावीन्याला मयादा रािात नािी. ॥ ६ ॥ 
 

पूवीच्या कवींनी रचलेली काव्ये असली, तरी प्रशतभारु्गर् जवळ असला, म्िर्जे (काव्याच्या 
शवर्षयानंा मयादा उरत नािी). पर् तो प्रशतभारु्गर् नसला, तर मात्र कवीला कोर्तािी शवर्षय शमळर्ार नािी 



(आशर् शमळाला तरी त्याचे काव्यमय वर्णन त्याला कशरता येर्ार नािी). रचनासौंदयण म्िर्जे तरी वाच्य व 
व्यंग्य या दोन्िी प्रकारच्या अथांना अनुरूप अिी िद दयोजनाच असल्यामुळे ती देखील जर वाच्य व व्यंग्य या 
अथांचे कवीला स्फुरर् झाले नािी, तर किी ितय आिे? शविरे्ष सुंदर अिा (व्यंग्य) अथाची शजला 
आवशयकता नािी अिी केवळ अक्षराचंी जुळर्ी म्िर्जेच सुंदर काव्यरचना िी कल्पना सहृदयानंा मुळीच 
मान्य िोर्ार नािी. कारर् असे (म्िर्जे केवळ अक्षराचंी जुळर्ी िेच रचनासौंदयण असे) मानले, तर 
कोर्त्यािी अथांिी संबधं नसर्ाऱ्या, पर् चतुर (म्िर्जे समासप्रचुर) अिा कोमल िद दाचं्या रचनेलाच 
काव्यपदवी द्यावी लारे्गल! यावर तुम्िी असे म्िर्ाल की, िद द आशर् अथण याचं्या अतूट सािचयामुळेच काव्य 
शनमार् िोऊ िकते असे असल्यामुळे तिा (म्िर्जे अथणिून्य असलेल्या, केवळ अक्षराचं्या) रचनेला काव्य 
कसे म्िटले जाईल,’ तर (त्याला उत्तर असे की) पूवीच्या कवीने रचलेल्या काव्यातील अथण ाेऊन त्यावरच 
(नवीन व्यंग्याथाची भर न ाालता) एखाद्याने केवळ नवीन िद दरचना केली, तर त्यालादेखील तुम्िी जसे 
काव्यच म्िर्ता, तसेच अिा प्रकारच्या कोर्ताच वाच्याथण प्रकट न करर्ाऱ्या त्या प्रकारच्या (म्िर्जे 
समासप्रचुर व कोमल अक्षररचना असलेल्या) काव्याचं्या बाबतीतिी िोईल! 
 
लोचनम् 
 

‘ध्वनेयगस्सगुिीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्तशत’ इत्युद्योतारम्भे यिः श्लोकिः ति, ध्वनेरध्वना कवीनां 
प्रवतभागुिोऽनन्तो भवतीत्येष भागो व्याख्यात इत्युपसंहरवत–तदेववमत्यावदना । सगुिीभूतव्यङ्गयस्येत्यमंु 
भागं व्याचण्िे – गुिीभूतेत्यावदना । विप्रभेदो वस्त्दलङ्काररसात्मना यो व्यङ्गयिः तस्य यापेक्षा वाच्ये 
गुिीभादिः तयेत्यथगिः । ति सवे ये ध्ववनभेदास्तेषां गुिीभावादानन्त्यवमवत तदाह–अवतववस्तरेवत । स्वयवमवत 
। ति वस्तुना व्यङ्ग्येन गुिीभूतेन नवत्वं सत्यवप पुरािाथगस्पशे यथा ममैव– 
 

भअववहलरक्खिेक् कमल्ल सरिागआि अत्थािं । 
खिमेत्त ंवव ि वदण्िा ववस्सामकह वत्त जुत्तवमिं   
(भयववहवलरक्षिैकमल्ल, शरिागतानामथानाम् । 
क्षिमािमवप न दत्ता ववश्रामकथेवत युक्तवमदम्?   इवत च्छाया) 

 
अि त्वमनवरतमथास्त्यजसीवत औदायगलक्षिं वस्तु ध्वन्यमानं वाच्यस्योपस्कारकं नवत्वं ददावत, 

सत्यवप पुरािकववस्पृष्टेऽथे । तथावह पुरािी गाथा– 
 

चाइअिकरपरंपरसंचारिखेअविस्सहसरीरा । 
अत्था वकविघरत्था सत्थावत्था सुवंवत व्व   
(त्यावगजनकरपरम्परासंचरिखेदवनस्सहशरीरािः l 
अथािः कृपिगृहस्थािः स्वस्थावस्थािः स्वपन्तीव   इवत च्छाया) 
अलङ्कारेि व्यङ्गयेन वाच्योपस्कारे नवत्वं यथा ममैव– 
वसन्तमत्तावलपरम्परोपमािः कचास्तवासन् वकल रागवृद्धये । 
्मशानभूभागपरागभासुरािः कथं तदेते न मनास््वरक्तये   

 
अि ह्याके्षपेि ववभावनया च ध्वन्यमाना्या ंवाच्यमुपस्कृतवमवत नवत्वं सत्यवप पुरािाथगयोवगत्वे । 

तथावह पुरािश्लोक :– 



कु्षत्तषृ्ट्िाकाममात्सयं मरिाि महद भयम् । 
पञै्चतावन वववधगन्ते वाद्धगके ववदुषामवप   इवत   

 
व्यङ्गयेन रसेन गुिीभूतेन वाच्योपस्कारेि नवत्वं यथा ममैव– 
जरा नेय ंमूस्ध्नग धु्रवमयमसौ कालभुजगिः 
कु्रधान्धिः रूतत्कारैिः स्रुतिगरलरेतनान् प्रवकरवत   

 
तदेनं संप्यत्यथ च सुवखतम्मन्यहृदयिः 
वशवोपाय ंनेच्छन् बत बत सुधीरिः खलु जनिः   

 
अिादु्भतेन व्यङ्गयेन वाच्यमुपस्कृतं शान्तरसप्रवतपत्त्यङ्गत्वािारु भवतीवत नवत्व ं सत्यप्यस्स्मन् 

पुरािश्लोके– 
 

जराजीिगशरीरस्य वैरा्य ंयन्न जायते । 
तिूनं हृदये मृत्युदृग ढं नास्तीवत वनश्चयिः   ५   

 
सत्स्वपीत्यावद कावरकाया उपस्कारिः । िीन् पादान् स्पष्टान्मत्वा तुयं पादं व्याख्यातंु पठवत– 

यदीवत । ववद्यमानो ह्यसौ प्रवतभागुि उक्तरीत्या भूयान् भववत, न त्वत्यन्तासने्नवते्यथगिः । तस्स्मवन्नवत । 
अनन्तीभूते प्रवतभागुिे । न वकवञ्चदेवेवत । सवं वह पुरािकववनैव स्पृष्टवमवत वकवमदानीं वण्यं, यि 
कवेवगिगनाव्यापारस्स्यात् । ननु यद्यवप वण्यगमपूवग नास्स्त, 
तथाप्युस्क्तपवरपाकगुम्रतघिनाद्यपरपयायबन्धच्छाया नवनवा भववष्ट्यवत, यवन्नवेशने काव्यान्तरािा ं संरम्भ 
इत्याशङ्गक्याह – बन्धच्छायापीवत । अथगद्व्य ं गुिीभूतव्यङ्ग्य ं प्रधानभूतं व्यङ्ग्य ं च । नेदीय इवत । 
वनकितरं हृदयानुप्रवेवश न भवतीत्यथगिः । अि हेतुमाह – एवं वह सतीवत । चतुरत्वं समाससङ् घिना । 
मधुरत्वमपारुष्ट्यम् । तथाववधानावमवत । अपूवगबन्धच्छायायुक्तानामवप परीपवनबद्धाथगवनबन्धने 
परकृतकाव्यत्वव्यवहार एव स्यावदत्यथगस्यापूवगत्वमाश्रयिीयम् । कवनीयं काव्य ं तस्य भाविः काव्यत्वं, न 
त्वय ंभावप्रत्ययान्तात् भावप्रत्यय इवत शवङ्कतव्यम् । 
 
लोचन 
 

या उद द्योताच्या सुरुवातीस ‘ध्वशन आशर् रु्गर्ीभतूव्यगं्य याचं्या स्वरूपाचे आतापयंत जे शववरर् 
केले’ इ. श्लोकापैकी ‘ध्वनीच्या स्वरूपाचा अवलंब केल्याने कवींच्या प्रशतभारु्गर्ाचा अनंत प्रकारानंी 
आशवष्कार िोतो’ या भार्गाचे शववरर् करण्याचे काम पुरे झाले, म्िर्ून वृशत्तकार ‘तेव्िा यापं्रमारे्’ इ. िद दानंी 
या शववरर्ाचा समारोप कशरतात. आता (त्या काशरकेतील) ‘आशर् रु्गर्ीभतूव्यंग्य’ या भार्गाचे शववरर् 
वृशत्तकार ‘रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्याचे जे प्रकार’ इ. िद दानंी कशरतात. वस्तु, अलंकार व रसाशद या स्वरूपाचा 
असल्यामुळे जो व्यगं्याथण तीन प्रकारचा असतो, त्याच्या दृष्टीने म्िर्जे तो व्यंग्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू 
असण्याच्या दृष्टीने, असा अथण. त्यामध्ये (म्िर्जे रु्गर्ीभतूव्यंग्य काव्यामध्ये) ध्वनीचे आतापयंत साशंर्गतलेले 
जे प्रकार, ते सवण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झाल्यास काव्याला अनंत प्रकारचे वैशचत्र्य प्राप्त िोते. म्िर्नू 
वृशत्तकार ‘ते फार लाबंलचक’ इ. शवधान कशरतात. ‘सहृदयानंी स्वतुः’ – अिा उदािरर्ापंैकी वस्तुरूपी 



व्यंग्याथण वाच्याथांला रु्गर्ीभतू झाला असताना तो शवर्षय पूवी कोर्ी वर्मर्ला असला तरी तो नव ेरूप धारर् 
कशरतो याचे उदािरर् म्िर्जे माझीच पढुील र्गाथा– 
 

भयाने व्याकुळ झालेल्याचें रक्षर् करण्याच्या बाबतीत अशितीय सामर्थयं असलेल्या िे राजा! तुला 
िरर् आलेल्या सपंत्तींला तू आपल्यापािी एक क्षर्भरिी शवसावा देण्याची र्गोष्ट बोलला नािीस िे योग्य 
झाले काय? 
 

या र्गाथेतून ‘तू संपत्तीचे अखंड दान कशरतोस’ िा ‘प्रस्तुत राजाचे औदायण’ या स्वरूपाचा अथण 
वाच्याथाची ² िोभा वाढशवर्ारा ³ झाल्याने िा शवर्षय पूवीच्या एका कवीने िाताळला असला, तरी (िा 
व्यंग्याथण रु्गर्ीभतू झाल्याने) तो या काव्याला नवीनपर्ा प्राप्त करून देत आिे. कारर् यापूवी रचली रे्गलेली 
र्गाथा अिी आिे. – 
 

(अनेक) त्यार्गी लोकाचं्या ं िातातूंन एकसारखे भ्रमर् करीत रािण्याच्या श्रमाने संपत्तीचे िरीर 
अशतिय थकून रे्गले, म्िर्ून संपशत्त कंजुर्ष मार्साचं्या ारी रािून जर्ू काय स्वस्थपर्ाने शनद्रा ाेत असते. ⁴ 
 

व्यंग्याथण िा अलंकारस्वरूपी असून तो वाच्याथाची िोभा वाढवर्ारा (म्िर्जे वाच्याथाला रु्गर्ीभतू) 
झाल्याने काव्याला नवता प्राप्त िोते याचे उदािरर् म्िर्जे माझाच पढुील श्लोक :– 
 

वसंतऋतूमध्ये आनंदाने धंुद झालेल्या भ्रमराचं्या थव्याची उपमा ज्यांना िोभेल असे तुझे शवपलु केि 
पूवी खरोखर तुझ्या मनातील रार्ग म्िर्जे कामुकता वाढशवण्यास कारर्ीभतू िोत असत. पर् ते आता 
शमिानातील भपू्रदेिावरील शचताभस्माप्रमारे् पाढुंरके झाले असताना तुझ्या मनात थोडीिी शवरन्तत उत्पन्न 
करीत नािीत िे कसे काय? 
 

या श्लोकातून आके्षप व शवभावना ⁵ िे अलंकार सूशचत िोऊन ते वाच्याथाचे सौंदयण वाढवीत 
असल्यामुळे ⁶ जरी या श्लोकातील शवर्षय जुन्या पद्यात येऊन रे्गला असला, तरी या श्लोकात नवीनपर्ा 
उत्पन्न झाला आिे. या आधीचा (जुना) श्लोक असा :– 
 

भकू, तिान, कामवासना, मत्सर आशर् मरर्ाची मोठी भीशत या पाच र्गोष्टींची म्िातारपर् आले 
असताना शविानाचं्या बाबतीत सुद्धा वTढ िोते. ⁷ 
 

व्यंग्य ‘रस’ रु्गर्ीभतू िोऊन वाच्याथाला उपकारक झाला म्िर्जे काव्याला नवत्व येते याचे 
उदािरर् म्िर्जे माझाच पढुील श्लोक— 
 

‘डोतयावर असलेले (केसाचें पाढंरेपर्) िे वाधणतय नव्िे, तर रार्गाने अंध झालेल्या व फूत्कार 
करर्ाऱ्या मृत्युरूपी सपाने शवखुरलेले िे शवर्षाच्या फेसाचे पाढंरे िुभ्र पुंजके आिेत यात िकंा नािी. तो 
काळसपण (जवळ आलेला) शदसत असला, तरी लोक स्वतुःला सुखी समजतात (व शनलित असतात), पर् 
ते आत्मकल्यार्चे ⁸ उपाय िोधण्याची इच्छा करीत नािीत. शकती, शकती थंड, शनर्मवकार आिेत िे लोक!’ 
 



या श्लोकातून अशभव्यतत िोर्ाऱ्या अद भतु रलाने वाच्याथाचे सौंदयण वाढशवले जाऊन तो वाच्याथण 
िातंरसाच्या प्रत्ययाचे अंर्ग िोत असल्या मुळे, जरी यापूवी रचलेला पुढील श्लोक असला, तरी या 
श्लोकाला नवीन सौंदयण प्राप्त झाले आिे — 
 

म्िातारपर्ामुळे िरीर जजणर झालेले असले, तरी मार्साला ज्याअथी वैराग्य उत्पन्न िोत नािी, 
त्याअथी त्याच्या मनाची ‘मृत्यू नािी’ अिीच ठाम समजूत झाली असली पाशिजे. ॥ ५ ॥ 
 

‘पूवीच्या कवींनी रचलेली काव्ये असली तरी’ इ. (वृत्तीतील) िद द काशरका ६ मधील चरर्ाचंा अथण 
स्पष्ट करण्यासाठी िवेटी ाातलेली भर आिे. पशिल्या तीन चरर्ाचंा अथण स्पष्ट आिे असा शवचार करून 
वृशत्तकार चवर्थया चरर्ाचे शववरर् करण्यासाठी ‘जर’ इ. िद दानंी त्याचा पुनरुच्चार कशरतात. तो प्रशतभारु्गर् 
मुळात कवीजवळ असला, तरच तो वर साशंर्गतलेल्या उपायाचंा अवलंब केल्यास अनंत प्रकारानंी शवस्तार 
पावतो. पर् जर तो कवीजवळ मुळीच नसेल, तर तो अनंत प्रकारानंी शवस्तार पावत (नािी), असा अथण. 
 

‘तो’ म्िर्जे अनंत अंकुर फुटलेला प्रशतभारु्गर्. ‘कोर्तािी शवर्षय–’ कारर् सवणच शवर्षय 
आशदकवीने (वाल्मीकीने) पूवी वर्मर्ले असल्यामुळे आता वर्णन करण्याजोरे्ग वरे्गळे काय शिल्लक असर्ार, 
की ज्याचे वर्णन करण्याच्या उद्योर्गाला कवीने लार्गावे? ‘पर् काय िो ⁸, वर्णन करण्याजोर्गा नवीन, शवर्षय 
जरी शिल्लक नसला, तरी उन्तत, (िद दप्रयोर्ग), पशरपाक (िद दाथांचे औशचत्य), रु्गम्फ (िद दाथांची रंु्गफर्), 
ाटना (िलैी) इ. समानाथणक िद द ज्याला आिेत असे जे रचनासौंदयण, ते नवनवीन प्रकारचे असू िकेल व 
ते रचनासौंदयण आपल्या काव्यात आर्ण्यासाठी कशव (आशदकाव्यािून) इतर नवनवी काव्ये शलशिण्याचा 
खटाटोप करतीलच!’ अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार शतचे समाधान ‘रचनासौंदयण म्िर्जे तरी’ इ, िद दानंी 
कशरतात. ‘दोन्िी प्रकारचे अथण’ म्िर्जे रु्गर्ीभतू व्यंग्याथण आशर् प्रधान असलेला व्यंग्याथण. ⁹ ‘मान्य िोर्ारी 
नािी–’ म्िर्जे अर्गदी जवळची, हृदयाला जाऊन शभडर्ारी िोत नािी, असा अथण. असे म्िर्ण्याचे कारर् 
वृशत्तकार ‘कारर् असे’ इ. िद दानंी सारं्गतात. ‘(रचनेचे) चतुरत्व’ म्िर्जे समासयुतत रचना. ¹⁰ 
‘कोमलपर्ा’ म्िर्जे ककण िपर्ाचा (लकवा कठोर पर्ाचा) अभाव. ‘तिा प्रकारच्या’–जर (एखाद्या 
उत्तरकालीन कवीने) नव्या रचनासौंदयाने युतत काव्य रचले असले, तर जरी पूवीच्या कवीने ¹¹ केलेल्या 
काव्यातील शवर्षय ाेऊनच ते काव्य रचले असले, तरी त्या काव्याला नवीन कवीने केलेले काव्य असेच 
म्िर्ाव े लारे्गल. (असा अशनष्ट प्रसंर्ग येऊ नये) म्िर्नू अथामुळे उत्पन्न िोर्ारे अपूवणत्व उत्तरकालीन 
कवींच्या काव्यात असरे् अवशय आिे. जे तोंडाने (शवशिष्ट लयीत) म्िर्ण्याजोरे्ग ¹² असते, ते ‘काव्य’ व तसे 
असरे् म्िर्जे ‘काव्यत्व’ िोय. पर् ‘काव्यत्व’ िा िद द एकदा कशव या िद दाला ष्ट्यञ् (य) िा भाववाचक 
प्रत्यय लार्गून बनलेल्या ‘काव्य’ या िद दाला पनु्िा त्व िा भाववाचक प्रत्यय लार्गून बनला आिे अिी िकंा 
ाेऊ नये. ॥ ६ ॥ 
 
िीपा 
 
१) पािा. प्रथम खंड, “उद द्योत -१ ‘अनुततशनशमत्ता शविरे्षोन्तत म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’” वरील वृशत्त. 
 
२) ‘िरर्ार्गतानंा आश्रय न देण्यातील अनौशचत्य’ िा वाच्याथण. प्रस्तुत र्गाथेच्या पशिल्या चरर्ात दिाच 
मात्रा आिेत, पर् भअववहलरक्खिम्मे अिी सुधारर्ा केल्यास १२ मात्रा शमळतात. 
 



३) या र्गाथेत व्याजस्तुशत िा अलंकार आिे, कारर् त्यामध्ये राजाची वरवर लनदा केली असली तरी 
पयणवसानी ती स्तुशतपरच ठरते. स्तुशतपर व्यंग्याथण वाच्याथाचे समथणन करण्याकशरता खची पडतो, म्िर्ून 
तो वाच्यशसद्ध्यंर्ग या नात्याने वाच्याथाची िोभा वाढशवर्ारा िोतो. 
 
४) प्रस्तुत र्गाथा छप्पण्ियगाहाओ नामक र्गाथासगं्रिामध्ये क्र. १४९ येथे थोड्यािा पाठभेदाने आली आिे. 
‘त्यार्गी’ याचा अथण ‘दानिूर’ असा केल्यास एका दानिूराच्या िातात व त्याच्या िातून दुसऱ्या दानिूराच्या 
िातात संपशत्त जाते, असे म्िर्ण्यात स्वारस्य नािी. म्िर्ून ‘त्यार्गी जन’ याचा अथण ‘पैसा न साठशवता खचण 
करर्ारे’ असा कररे् इष्ट. 
 
५) ‘तुझे केि आता तुझ्या मनात शवरन्तत उत्पन्न करीत नािीत याबद्दल मी कािी बोलत नािी.’ असे 
वतत्तयाने म्िटले असते, तर तो वाच्य ‘आके्षप’ अलंकार झाला असता. पर् ‘िे कसे काय?’ इतकेच 
म्िटल्याने ‘मी’ अशधक बोलत नािी’ िा आके्षपस्वरूपी अथण सूशचत झाला आिे. ‘मी बोलत नािी,’ िा शनरे्षध 
िी तुझी वृशत्त अनुशचत आिे िे वैशिष्ट्य सुचवीत आिे. (आके्षप अलंकाराबाबत प्रथम खंड, “‘उद द्योत – १ 
आके्षप म्िर्जे ‘ध्वशन’ नव्िे’” वरील पशिली टीप पािा.) ‘कारर् ाडले नािी तरी कायण ाडते’ असे वर्णन 
असल्यास ‘शवभावना’ अलंकार िोतो. येथे केि पाढंरे िोरे् िे तारुण्याचा जोम शिल्लक नसल्याचे लक्षर् 
िोय. तेव्िा ‘तारुण्याचा जोम असरे् िे कारर् नसतािी कामुकता वाढरे् िे कायण ाडून येते’ असे म्िटले 
असते, तर येथे वाच्य शवभावना झाली असती. पर् तसे न म्िर्ता ‘केस पाढंरे झाले तरी शवरन्तत का उत्पन्न 
िोत नािी?’ असे (वाच्य शविरे्षोततीच्या स्वरूपात) म्िटल्याने येथे शवभावना सूशचत िोत आिे. 
 
६) वरच्या, म्िर्जे पाचव्या टीपेत दाखशवल्याप्रमारे् येथे आके्षप व शवभावना िे अलंकार सूशचत िोत असले, 
तरी ‘केस पाढंरे झाले तरी तुझी आसन्तत किी कमी िोत नािी’ या वाच्याथाची िोभा तो व्यंग्य 
अलंकाररूपी अथण वाढवीत असल्याने तो व्यंग्याथण वाच्याथाला रु्गर्ीभतू झाला आिे. 
 
७) पािा, मनुस्मृशत, २, – २१५ चा पुढील उत्तराधण :– 

बलवावनस्न्ियग्रामो वविासंमवप कषगवत ।] 
 
८) लकवा ‘शिवा’ च्या म्िर्जे परमात्म्याच्या प्राप्तीचे. 
 
९) अशभनवरु्गप्ताचं्या या शववरर्ाला अनुसरूनच आम्िी वृत्तीतील ‘अथणिय’ या िद दाचे भार्षातंर केले आिे. 
पर् ‘दोन्िी प्रकारचे अथण’ म्िर्जे वाच्य अथण आशर् (रु्गर्ीभतू व्यंग्य व प्रधानभतू व्यंग्य अिा) दोन्िी प्रकारचा 
व्यंयाथं’ असेिी भार्षातंर कररे् ितय आिे. 
 
१०) ‘रचना’ िा िद द येथे ‘सांटना या अथी वापरला आिे. पािा, उद द्योत ३, काशरका ५ वी. 
 
११) लोचनामध्ये ‘पर ‘िा िद द दोनदा वापरला आिे. त्यातील पशिल्या ‘पर’ िद दाचा अथण ‘अन्य’ (म्िर्जे 
पूवीचा) असा आम्िी केला आिे, तर दुसऱ्या ‘पर’ िद दाचा अथण ‘अन्य’ (म्िर्जे नंतरचा) असा केला आिे. 
 
१२) कु (२ प. प.) या धातूचा अथण ‘तोंडाने आवाज कररे्’ असा आिे. ‘कवनीय’ याचा अथण ‘तोंडाने आवाज 
करून शवशिष्ट लयीत म्िर्ण्याजोर्गी साथण िद दाचंी रचना’ असा करावयाचा. कु धातूला ण्यत् (य) िा प्रत्यय 



आवशयकत्व या अथी लार्गून ‘काव्य’ िद द बनला आिे. (पािा, अष्टाध्यायी, ३–३–१२५, ओराव्यके ।). 
तेव्िा ‘काव्य’ याचा अथण जे तोंडाने शवशिष्ट लयीत म्िर्रे् अवशय आिे ते, असा िोईल. व भावनेच्या 
उदे्रकामुळे ज्यामध्ये िद दाथाची जोड देरे् अपशरिायण असते ते, असािी िोईल, पािा. Wordsworth चे 
पुढील प्रशसद्ध वचन :– ‘Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings...’  
 

‘काव्य या िद दाची व्युत्पशत्त प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘अभाववाद्याचंा दुसरा वर्गण’” वर कवनीयं 
काव्यम् अिीच शदली आिे, पर् प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘वाच्यिी अलंकार व व्यंर्गिी अलंकार असल्यास 
व्यंर्ग अलंकार जर प्रधान तरच ध्वशन’”५७४ वर ‘कशव या िद दापासून कवे’ कमग या अथी काव्य िा िद द 
साधला आिे. 
 
ध्वन्यालोकिः 
 
न चाथानन्त्य ंव्यङ्गयाथापेक्षयवै याविाच्याथापेक्षयापीवत प्रवतपादवयतुमुच्यते— 
 
अवस्थादेशकालावद ववशेपैरवप जायते । 

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यावप स्वभावतिः   ७   
 
शुद्धस्यानपेवक्षतव्यङ्गयस्यावप वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतिः । स्वभावो ह्यय ं वाच्यानां 

चेतनानामचेतनाना ं च यदवस्थाभेदादे्दशभेदात्कालभेदात्स्वालक्षण्यभेदािानन्तता भववत । तैश्च 
तथाव्यवस्स्थतैिः सवद्भिः प्रवसद्धानेकस्वभावानुसरिरूपया स्वभावोक्त्यावप तावदुपवनबध्यमानैर्तनरववधिः 
काव्याथगिः संपद्यते । तथा ह्यवस्थाभेदान्नवत्वं यथाभगवती पावगती कुमारसंभवे ‘सवोपमािव्यसमुियेन–’ 
इत्यावदवभरुस्क्तवभिः प्रथममेव पवरसमावपतरूपविगनावप पुनभगगवतिः शंभोलोचनगोचरमायान्ती 
‘वसन्तपुष्ट्पाभरिं वहन्ती’ मन्मथोपकरिभूतेन भङ्ग्यन्तरेिोपवर्तिता । सैव च पुननगवोिाहसमये 
प्रसाध्यमाना ‘ता ं प्राङ्गमुखीं ति वनवे्य तन्बीं’ इत्यादु्यस्क्तवभनगवेनैव प्रकारेि वनरूवपतसौष्ठवा । न च ते 
तस्य कवेरेकिैवासकृत्कृता विगनप्रकारा पुनरुक्तत्वने वा अनवनवाथगवनभगरत्वने वा प्रवतभासन्ते । 
दर्तशतमेव चैतविषमबािलीलायाम्– 

 
‘ि अ ताि घडइ ओही ि अ ते दीसंवत कह वव पुनरुत्ता । 
जे ववब्भमा वपआिं अत्था वा सुकइवािीिं  ’ 
 

ध्वन्यालोक 
 
आशर् काव्याच्या शवर्षयानंा अनंत प्रकारचे नावीन्य प्राप्त िोरे् िी पशरन्स्थशत केवळ (शवशवध) 

व्यंग्याथांच्या दृष्टीने शनमार् िोते असे नािी, तर ती (शवशवध) वाच्याथांमुळेिी उत्पन्न िोऊ िकते, िे 
दाखशवण्यासाठी असे सारं्गण्यात येत आिे की— 

 
अवस्था, स्थळ, काळ, इत्यादींच्या शभन्नतेमुळे केवळ वाच्याथणदेखील स्वरूपतुः अनंत प्रकारचे िोऊ 

िकतात. ॥ ७ ॥ 
 



‘केवळ’ म्िर्जे व्यंग्याथाचा शवचार बाजूला ठेवला, तरीिी वाच्याथण स्वाभाशवकपरे् अनंत असू 
िकतात. कारर् सचेतन आशर् अचेतन वाच्याथाचा िा स्वभाव आिे की, त्याचं्यामध्ये शनरशनराळ्या 
अवस्थामुंळे, शनरशनराळ्या शठकार्ामुंळे, शनरशनराळ्या वळेामुंळे व शनरशनराळ्या वैशिष्ट्यामुंळे ¹ अमयाद 
शवशवधता उत्पन्न िोते. आशर् वाच्याथाचे असे अनंत प्रकार असल्यामुळे त्याचं्या अनेक प्रकारच्या लोकप्रशसद्ध 
स्वभावानंा अनुसरून ‘स्वभावोन्तत’ या अलंकाराच्या िारेिी जरी ते वाच्याथण वर्मर्ले, तरीसुद्धा काव्याच्या 
शवर्षयानंा अनंतता प्राप्त िोऊ लार्गते उदा. (एकाच वण्यण शवर्षयाच्या) वरे्गवरे्गळ्या अवस्थाचें वर्णन केल्याने 
नवीनपर्ा येतो, याचा नमुना पुढीलप्रमारे्– कुमारसंभवामध्ये प्रारंभीच देवी पावणतीच्या सौन्दयाचे वर्णन 
‘सवण उपमान–पदाथण एकत्र करून (शवधात्याने शतला शनर्ममले)’ इ. श्लोकाने ¹* (कवीने) पूर्ण केले असले, 
तरी ती भर्गवान् िकंराचं्या दृशष्टपथात येत असताना ‘वसंत ऋतूतील फुलाचंा साज–िृरं्गार धारर् 
करर्ारी…’ इ. श्लाकामध्ये ² शतचे वर्णन पुन्िा एकदा शनराळ्या प्रकाराने म्िर्जे मदनशवकाराला आवािन 
करर्ाऱ्या रूपामध्ये केले आिे. आशर् त्या शठकार्ी त्या ‘तनुर्गात्री पावणतीला पूवाशभमुख बसवनू...’ इ. 
श्लोकानंी ³ (शतला शववािसमारंभाचे वळेी सजशवले जात अर्गताना) शतचे सौन्दयण पुन्िा नवीन प्रकाराने 
वर्मर्ले आिे. आशर् त्या कवीने एकाच गं्रथात पुन्िा पुन्िा केलेल्या त्या वर्णनाच्या प्रकारामंध्ये पुनरुन्तत आिे 
³* असे लकवा ते नवनवीन अथानी पशरपूर्ण नािीत असे मुळीच भासत नािी. आशर् िे ‘शवर्षमबार्लीले ⁴’ त 
दाखशवले रे्गलेच आिे,– 

 
पे्रयसींचे िृरं्गाशरक िावभाव घ्या, लकवा मिाकवींच्या वार्ीतून प्रकट झालेले शवर्षय घ्या, त्यानंी 

आपली सीमा र्गाठली असे कधीच िोत नािी. त्याचं्या बाबतीत पुनरुततपर्ा (म्िर्जे तोचतोपर्ा) कधीिीं 
जार्वत नािी. ⁵ 

 
लोचनम् 

 
प्रवतपादवयतुवमवत । प्रसङ्गावदवत शेषिः । यवद वा वाच्य ंतावद ववववधव्यङ्ग्योपयोवग, तदेव चेदनन्तं 

तद बलादेव व्यङ्ग्यानन्त्य ं भवतीत्यवभप्रायेिेदं प्रकृतमेवोच्यते । शुद्धस्येवत । व्यङ्ग्यववषयो यो व्यापारिः 
तत्स्पशं ववनाप्यानन्त्य ं स्वरूपमािेिैव । पश्चात्त ु तथास्वरूपेिानन्तं सियङ्ग्य ं व्यनक्तीवत भाविः । न तु 
सवगथा ति व्यङ्ग्यं नास्तीवत मन्तव्यमात्मभूततिूपाभावे काव्यव्यवहारहानेिः । तथा चोदाहरिेषु 
रसथ्वनेस्सद्भावोऽस्त्येव । आवदग्रहिं व्याचष्टे–स्वालक्षण्येवत । स्वरूपेत्यथगिः । तथा 
रूपस्पशगयोस्तीवै्रकावस्थयोरेकिव्यवनष्ठयोरेककालयोश्च । 

 
न च तेषा ंघितेऽववधिः, न च ते दृ्यन्ते कथमवप पुनरुक्तािः । 
ये ववभ्रमािः वप्रयािामथा वा सुकवववािीनाम्   
 
चकारा्यामवतववस्मयस्सूच्यते । कथमपीवत । प्रयत्नेनावप ववचायगमािं पौनरुक्तय ंन ल्यवमवत 

याित् । वप्रयािावमवत । बहुवल्लभो वह सुभगो राधावल्लभप्रायस्तास्तािः कावमनीिः पवरभोगसुभगमुपभुज्जानोऽवप 
न ववभ्रमपौनरुक्त्य ंप्यवत तदा । एतदेव वप्रयात्वमुच्यते, यदाह– 

 
‘क्षिे क्षिे पन्नयतामुपैवत तदेव रूपं रमिीयताया’ इवत । 
 



वप्रयािावमवत चासंसारं प्रवहिूपो योऽय ं कान्ताना ं ववभ्रमववशेषिः स नवनव एव दृ्यते । न 
ह्यसावस््नचयनावदवदन्यतव्शवक्षतिः, येन तत्सादृ्यात्पुनरुक्तता ं गच्छेत् । अवप तु 
वनसगोवद्भद्यमानमदनाङ्करववकासमािं तवदवत नवनवत्वम् । 
तित्परकीयवशक्षानपेक्षवनजप्रवतभागुिवनष्ट्यन्दभूतिः काव्याथग इवत भाविः । 

 
लोचन 
 

‘दाखशवण्यासाठी’ – या आधी ‘प्रसंर्ग आल्यामुळे ⁶’, अिी भर ाालावी. शकवा आधी वाच्याथण िाच 
(पशरन्स्थत्यनुसार) शनरशनराळे व्यंग्याथण प्रकट करू िकतो, मर्ग तो वाच्याथण स्वतुःच जेथे अनंत प्रकारचा 
असू िकतो, तेथे त्या अनंत प्रकारच्या वाच्याथामुळे व्यंग्याथाना अनंतत्व प्राप्त िोर्ारच, या अशभप्रायाने 
पुढील काशरका िे म्िर्जे प्रस्तुत शवर्षयािी साक्षात् सबंद्ध असेच सारं्गत आिे. ‘केवळ (वाच्याथण)’ – 
वाच्याथाच्या शठकार्ी असर्ारा व्यगं्याथण प्रकट करण्याचा जो व्यापार, त्याचा व्याच्याथाला स्पिण झाला 
नािी तरी वाच्याथण स्वतुःच्या रूपानेच अनन्त प्रकारचा असू िकतो. पर् मार्गािून तो अनन्त स्वरूपे 
असलेला वाच्याथण (अनंत प्रकारचा) व्यङ्गग्याथण प्रकट कशरतो, असा आिय. पर् काव्यामधील 
वाच्याथामध्ये व्यगं्याथण मुळीच नसतो असे समजू नये, कारर् काव्याचा आत्मा असलेला व्यंग्याथण काव्यात 
नसेल, तर त्याला ‘काव्य’ म्िर्ता येर्ार नािी. आशर् असे असल्यामुळे (वाच्याथाचे आनन्त्य 
दाखशवण्यासाठी यानंतर वृशत्तकार जी उदािररे् देर्ार आिेत, त्या) उदािरर्ामंध्ये रसध्वनीचे अन्स्तत्व 
आिेच! (७ व्या काशरकेतील) ‘इत्याशद’ िद दाचे शववरर् वृशत्तकार ‘वैशिष्ट्यामुंळे’ या िद दाने कशरतात. 
वैशिष्टे्य म्िर्जे स्वतुःची खास रूपे असा अथण. ज्याप्रमारे् एका वस्तूच्या शठकार्ी एका वळेी आशर् एका 
उत्कट अवस्थेत असर्ाऱ्या रूप व स्पिण या ⁷ रु्गर्धमामुळे त्या वस्तूला वरे्गळे वैशिष्ट्य प्राप्त िोते, ⁸ 
त्याप्रमारे्. 

 
‘पे्रयसींचे िृरं्गाशरक िावभाव’ इ.–मूळ र्गाथेमध्ये च िे अव्यय दोनदा वापरले आिे, त्यामुळे 

कमालीचे आियण सूशचत िोत आिे. ⁹ ‘कािी झाले तरी’ पनुरुतततेसबंंधी मोा ा प्रयासाने शवचार केला तरी 
त्याचं्या बाबतीत (पुनरुततपर्ा ¹⁰ म्िर्जे) तोचतोपर्ा आढळत नािी, िा भावाथण. 

 
‘पे्रयसींचे–’ कारर् राधेचा शप्रयकर जो श्रीकृष्र् त्याप्रमारे् जो पुरुर्ष ‘सुभर्ग’ म्िर्जे शस्रयाचंी मने 

लजकर्ारा असतो, व म्िर्ून ज्यावर अनेक शस्रयाचें पे्रम असते, तो त्या शस्रयाचंा उपभोर्ग पुन्िा पुन्िा नवीन 
रुचीने ाेत असतानािी त्यावळेी (म्िर्जे उपभोर्गाचे वळेी) त्याला त्याचं्या शवलासाचंा तोचतोपर्ा कधीिी 
जार्वत नािी. त्यामुळेच त्या शस्रयानंा ‘शप्रया’ म्िटले आिे. कारर् असे म्िटले आिे की– 

 
‘क्षर्ाक्षर्ाला जे नवीनता धारर् कशरते, तेच रमर्ीयतेचे खरे’ स्वरूप िोय. ¹¹ 
 
सृष्टीच्या प्रारंभापासून सृष्टीमध्ये सर्गळीकडे शप्रयाचें म्िर्जे पे्रयसींचे जे िृरं्गाशरक िावभाव अखंडपरे् 

चालत आलेले असतात, ते शनत्यनूतनच वाटतात. ते िृरं्गाशरक िावभाव त्या शस्रयानंी अन्ग्नचयनाशदकाचं्या 
प्रशक्रयेप्रमारे् दुसऱ्यापंासून शिकून शमळशवलेले नसतात. तसे असते, तर ते िावभाव त्या ज्याचं्यापासून 
शिकल्या, त्याचं्या िावभावािंी साम्य असल्यामुळे ते िावभाव पुररुतत झाले असते. पर् उलट शनसर्गणतुःच ¹² 
त्याचं्या शठकार्ी तरारलेल्या मदनशवकाररूपी अंकुराचा तो केवळ आशवष्कारच असतो, म्िर्ून त्या 



िावभावानंा नवीनपर्ा प्राप्त िोत असतो, त्याचप्रमारे् दुसऱ्याने शिकशवण्यावर जो अवलंबून नािी, असा जो 
कवीचा स्वतुःचा प्रशतभारु्गर्, त्याला सिजसुन्दर आशवष्कार ¹³ म्िर्जे काव्याचा आिय िोय, असा अथण. 

 
िीपा 

 
१) स्वं लक्षिं यस्य, तस्य भाविः स्वालक्षण्यम् । म्िर्जे पदाथाचे खास, अनन्यसाधारर् स्वरूप. 
 
१*) कुमारसंभवम्, सर्गण १, श्लोक ४९. 
 
२) कुमारसंभवम्, सर्गण ३, श्लोक ५३ ते ५६. 
 
३) कुमारसंभवम्, सर्गण, ७, श्लोक १३ ते २०. 
काव्यमाला व कािी आवृशत्त यामंध्ये अपुनरुक्तत्वेन व नवनवाथगवनभगरत्वेन असे पाठ आिेत. पर् त्यातूंन 
शवपरीत अथण शनष्पन्न िोत असल्याने आम्िी ते पाठ सुधारून ाेतले आिेत. प्रशतपाद्य शवर्षय एकच असला, 
तरी कवीच्या वर्णनकौिल्यामुळे त्यात नावीन्य उत्पन्न िोते, या आियासाठी पुढील सुभाशर्षत पािा– 
त एव पदववन्यासास्ता एवाथगववभूतयिः । 
तथावप नव्य ंभववत काव्य ंगं्रथनकौशलात्   
 
४) आनंदवधणनाचं्या ‘शवर्षमबार्लीला’ या प्राकृत भारे्षत शलशिलेल्या गं्रथाचा उल्लखे यापूवी तीन वळेा 
आलेला आिे. पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – २ ‘अशववशक्षतवाच्य ध्वनीचे दोन उपप्रकार- (१) 
‘अथान्तरसंक्रशमतवाच्य’ िा प्रकार” तसेच “उद द्योत – २ ‘अलंकारध्वनीची उदािररे्’” व िाच (चवथा) 
उद द्योत, काशरका ७ वरील वृशत्त. यापंैकी िवेटच्या दोन उल्लेखावंरून ‘शवर्षमबार्लीला’ या गं्रथाचा शवर्षय 
कामदेवाचे पराक्रम असा असावासा वाटते. पर् प्रस्तुत उल्लखे आशर् पुढच्याच पानावर आलेले ‘आशर् 
काव्यातील िी सवण पद्धत’... इ. वातय, यावंरून ‘शवर्षमबार्लीले’ चा कािी भार्ग काव्यिास्राचा ताशत्तवक 
शवचार करर्ारी असावा असे वाटते. याशिवाय अशभनवरु्गप्तानंी शवर्षमबार्लीलेतून दोन र्गाथा उद धृत केल्या 
आिेत. पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ध्वनीचा ‘संलक्ष्यक्रमव्यगं्य’ प्रकारिी कािी प्रबधंातून प्रकट 
िोतो” वर. 
 
५) या श्लोकातील आियासारखा आिय ितेसशपअरच्या ‘Antony and Cleopatra’ (ॲटनीं अँड 
न्तलओपरॅा) या नाटकाच्या दुसऱ्या अंकातील पुढील पंततींत आढळतो– 
 

Age cannot wither her, nor 
Stale her infinite variety, 
Other women cloy the appetite they feed on, 
But she makes hungry where, she 
most satisfies, 

 
६) म्िर्जे प्रस्तुत शवर्षयािी साक्षात् संबद्ध नव्िे, पर् शववचेनाच्या अनुर्षंर्गाने आल्यामुळे. 
 



७) रूप व स्पिण िे िद द, स्पिण, रूप, रस व र्गंध याचें उपलक्षर् समजाव.े 
 
८) एकाच वस्तूच्या रूप व स्पिण या दोन वैशिष्ट्यामुंळे ती वस्तु शनरशनराळी वाटते. 
 
९) च या अव्ययामधून शवशिष्ट व्यंग्याथण प्रकट िोतो िे मारे्ग शितीय खंड, “उद द्योत – ४ ‘रामायर्ातील 
मुख्य रस ‘करुर्’ व मिाभारतातील मुख्य रस ‘िान्त’ िोय.’” वर धमे च अथे च कामे च इ. श्लोकाच्या 
बाबतीत अशभनवरु्गप्तानंी दाखशवलेच आिे. 
 
१०) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘लक्षर्ा िे ध्वनीचे ‘लक्षर्’ नािी” वरील वप्रयो जनो नास्स्त 
पुनरुक्तम् । िे वातय. 
 
११) शििुपालवधम्, ४–१७. 
 
१२) तुलनाथण पािा, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ वाच्य अलंकारामंध्ये व्यंग्य अथाचा अंि असला, तर त्या 
अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि प्रशतपादन” व उपवदशवत कावमनीना ं यौवनमद 
एक लवलतावन । (काव्यप्रकाि, उल्लास, २, पृ. ५७, झळकीकर आवृशत्त). 
 
१३) शनकृष्ट आशवष्कार या अथीं ‘शनष्यन्द’ िा िद द पूवी ध्वन्यालोकात शितीय खंड, “उद द्योत -३ ‘वाच्य 
अलंकारामंध्ये व्यगं्य अथाचा अंि असला, तर त्या अलंकारानंा शविरे्ष सौंदयण प्राप्त िोते याचे उदािरर्ासंि 
प्रशतपादन’ व ‘अनुभवी कवींनी रसादींची प्रतीशत ाडवरे् िेच मुख्य मानाव’े” वर) योशजलेला आिे. येथे मात्र 
अशभवरु्गप्तानंी िा िद द ‘आशवष्कार’ येवढ्याच अथाने वापरला आिे. 
 
ध्वन्यालोक 

 
अयमपरश्चावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनाना ं सवेषा ं चेतनं वितीय ं रूपमवभमावनत्वप्रवसदं्ध 

वहमवद्ङ्गादीनाम् । तिोवचतचेतनववषयस्वरूपयोजनयोपवनबध्यमानमन्यदेव संपद्यते । यथा कुमारसंभव 
एव पवगतस्वरूपस्य वहमवतो विगनं, पुनिः सप्तर्तषवप्रयोस्क्तषु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया प्रदर्तशतं तदपूवगमेव 
प्रवतभावत । प्रवसद्धश्चाय ं सत्कवीना ं मागगिः । इदं च प्रस्थानं कववव्युत्पत्तये ववषमबािलीलाया ं सप्रपञं्च 
दर्तशतम् । चेतनाना ं च बाल्याद्यवस्थावभरन्यत्वं सत्कवीना ं प्रवसद्धमेव । 
चेतनानामवस्थाभेदेऽप्यवान्तरावस्थाभेदान्नानात्वम् । यथा कुमारीिा ं कुसुमशरवभन्नहृदयानामन्यासा ं च । 
तिावप ववनीतानामववनीताना ं च । अचेतनाना ं च भावानामार्भाद्यवस्थाभेदवभन्नानामेकैकशिः 
स्वरूपमुपवनबध्यमानमानन्त्यमेवोपयावत । यथा– 

 
‘हंसाना ंवननदेषु यिैः कववलतैरासज्यते कूजता– 
मन्यिः कोऽवप कषायकण्ठलुठनादाघघगरो ववभ्रमिः । 
ते संप्रत्यकठोरवारिवधूदन्ताङु्करस्पर्तधनो 
वनयातािः कमलाकरेषु वबवसनीकन्दावग्रमग्रन्थयिः  ’ 
एवमन्यिावप वदशानयानुसतगव्यम् । 
 



देशभेदान्नानात्वमचेतनाना ं तावत् । यथा, वायनूा ं नानावद्देशचावरिामन्येषामवप 
सवललकुसुमादीना ं प्रवसद्धमेव । चेतनानामवप मानुषपशुपवक्षप्रभृतीना ं ग्रामारण्यसवललावदसमेवधतानां 
परस्परं महास्न्वशेषिः समुपलक्ष्यत एव । स च ववववच्य यथायथमुपवनबध्यमानस्तथैवानन्त्यमायावत । तथा 
वह–मानुषािामेव ताववद्द्देशावदवभन्नाना ं ये व्यवहारव्यापारावदषु वववचिा ववशेषास्तेषा ं केनान्तिः शक्यते 
गन्तुम्, । ववशेषतो योवपताम् । उपवनबध्यते च तत्सवगमेव सुकवववभयंथाप्रवतभम् । 

 
कालभेदाि नानात्वं यथा ऋतुभेदावद्द्व्योमसवललादीनामचेतनानाम् । चेतनाना ं चौत्सुक्यादयिः 

कालववशेषाश्रवयििः प्रवसद्धा एव । स्वालक्षण्यप्रभेदाि सकलजगद्गताना ंवस्तूना ंवववनबन्धनं प्रवसद्धमेव । 
ति यथावस्स्थतमवप तावदुपवनबध्यमानमनन्ततामेव काव्याथगस्यापादयवत । 

 
अि केवचदाचक्षीरन् यथा सामान्यात्मना वस्तूवन वाच्यता ं प्रवतपद्यन्ते न ववशेषात्मनािः तावन वह 

स्वयमनुभूताना ं सुखादीना ं तवन्नवमत्ताना ं च स्वरूपमन्यिारोपयवद्भिः 
स्वपरानुभूतरूपसामान्यमािाश्रयेिोपवनबध्यन्ते कावववभिः । नवह तैरतीतमनागतं वतगमानं च 
परवचत्तावदस्वलक्षिं योवगवभवरव प्रत्यक्षीवक्रयते; तिानुभाव्यानुभवसामान्य ं सवगप्रवतपत्तसृाधारिं 
पवरवमतत्वात्पुरातनानामेव गोचरीभूतम्, तस्याववषयत्वानुपपत्तिेः । अत एव स प्रकारववशेषो 
यरैद्यतनैरवभनवत्वेन प्रतीयते तेषामवभमानमािमेव । भविवतकृतं वैवच्यमािमिास्तीवत । 

 
ध्वन्यालोक 

 
अवस्थेच्या शभन्नतेचा आर्खी एक प्रकार िा आिे की, शिमालय, र्गंर्गा, इ. सवण शनजीवाचें त्याचं्या 

अशधष्ठात्री देवताचं्या रूपाने प्रशसद्ध असलेले, चेतन असे दुसरे स्वरूप असते. अचेतन पदाथांच्या त्या चेतन 
स्वरूपाचे वर्णन जर चेतन व्यततींचे यथायोग्य रु्गर्धमण उपयोर्गात आर्ून केले, तर त्याला कािी वरे्गळीच 
अपूवाई प्राप्त िोते. जसे कुमारसंभवातच प्रारंभी ¹ शिमालयाचे पवणत या रूपाने वर्णन केले आिे, पर् पुन्िा 
सप्तर्षीच्या स्तुशतपर उद र्गारामंध्ये ² शिमालयाच्या चेतन स्वरूपाच्या दृष्टीने त्याचे जे वर्णन केले आिे, ते 
वर्णन अपूवणच वाटते. आशर् मिाकवींच्या काव्याची िी रीत असते िे प्रशसद्धच आिे. काव्यातील िी सवण पद्धत 
कवींना मार्गणदिणन व्िाव,े म्िर्ून आम्िी ‘शवर्षमबार्लीले’ मध्ये सशवस्तरपर्ें दाखशवली आिे. 

 
आशर् चेतन व्यततींचे स्वरूप बाल्य वर्गैरे अवस्थामुंळे वरे्गवरे्गळे िोत असते िे मिाकवींच्या 

काव्यातूंन शनदिनंास येतेच. चेतनामंध्ये शवशिष्ट अवस्थामुंळे जो फरक पडतो, त्यातिी त्या अवस्थाचं्या 
पोटशवभार्गामुंळे शनराळेपर्ा उत्पन्न िोतो. जसे कुमारीच्या बाबतीत मदनबार्ानंी हृदय शवद्ध झालेले असरे् 
आशर् नसरे् िे (दोन) प्रकार संभवतात, त्याप्रमारे् आशर् मदनबार्ानंी शवद्ध झालेल्या कुमाशरकाचं्या 
बाबतीतिी मनोशवकाराचंा आशवष्कार संयमाने करर्ाऱ्या व शनुःसंकोचपरे् करर्ाऱ्या असे दोन पोटशवभार्ग 
पडतात. आशर् अचेतन वस्तंूचे ‘आरम्भ’ वर्गैंरे वरे्गवरे्गळ्या अवस्थामुंळे ³ शभन्न असर्ारे स्वरूप वर्ूण रे्गल्यास 
ती स्वरूपे अनंतच िोत राितात. उदा. — 

 
‘जे भक्षर् केले असताना’ ⁴ कूजन करर्ाऱ्या िंसाचं्या मधुर कंठािंी संयोर्ग पावल्यामुळे त्याचं्या 

लकशचत् अस्पष्ट असलेल्या आवाजामध्ये एक आर्गळा, अवर्णनीय असा डौल उत्पन्न िोतो’, ते तरुर् 
िशत्तर्ींच्या नुकत्याच उर्गवलेल्या कोवळ्या दंताकुंरािंी स्पधा करर्ारे, कमशलनींच्या कंदामंधून प्रथमच 
बािेर पडर्ारे अंकुर कमळाचं्या ताटव्यामंध्ये सध्या बािेर डोकाव ूलार्गले आिेत. ⁵ 



या (च) रीतीने अन्य (म्िर्जे वृशद्ध इ.) अवस्थाचंी उदािररे्िी िोधून काढावीत. 
 
आता अचेतनामंध्ये शभन्न शभन्न स्थळामुंळे उत्पन्न िोर्ारी नानाशवधता म्िर्जे शनरशनराळ्या 

शदग्भार्गामंधून वािर्ारे वारे लकवा शनरशनराळ्या शठकार्ी उपलद ध िोर्ारे पार्ी, फुले, वर्गैरेमधील वैशचत्र्य 
सुप्रशसद्धच आिे. शनरशनराळी र्गाव,े अरण्ये, जलािय इ. शठकार्ी रािर्ाऱ्या, व वाढर्ाऱ्या मानव, पिु, पक्षी 
इ. सजीवामंध्येिी एकमेकािूंन फार मोठा शनराळेपर्ा आढळून येतोच. तो सूक्ष्म दृष्टीने शनवडून काढून 
यथायोग्य रीतीने काव्यातून वर्मर्ल्यास त्या शनराळेपर्ाला तसाच नवनवीनपर्ा प्राप्त िोतो. उदा. 
शनरशनराळ्या शदिा, शठकारे् यामुंळे वरे्गवरे्गळ्या असर्ाऱ्या मानवाचं्याच व्यविार, शक्रया वर्गैरेंमध्ये जे 
नानाप्रकार असतात, त्या सवाचे, आशर् त्यातिी शस्रयाचं्या बाबतीत संपूर्णपरे् वर्णन कोर् करू िकेल? 
आशर् चारं्गले कशव आपापल्या प्रशतभेच्या मर्गदुराप्रमारे् आपापल्या काव्यातून त्या सवणच र्गोष्टींचे वर्णन 
कशरतात. 

 
शनरशनराळ्या कालभेदामुंळेिी काव्यात नवनवीनपर्ा येतो याचे उदािरर् म्िर्जे शदिा, पार्ी वर्गैरे 

अचेतनामंध्ये ॠतुबदलामुंळे िोर्ारा पालट ⁶ आशर् सचेतनाचं्या शठकार्ी शवशिष्ट काळामुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या 
उत्कंठा इ. वरे्गवरे्गळ्या मनोवृत्ती ⁷ प्रशसद्धच आिेत. तसेच सवण जर्गात असलेल्या वस्तंूची त्याचं्या 
शनरशनराळ्या शवशिष्ट स्वरूपासं अनुसरून केली जार्ारी वर्णने लोकप्रशसद्धच आिेत. ती वर्णने त्या वस्तंूच्या 
असेल तिा स्वरूपाबरिुकूम (म्िर्जे कोर्तािी अलंकार वरै्गरे न वापरता लकवा व्यजंनेचा अवलंब न 
कशरता) केली, तरी त्यामुंळे काव्यशवर्षयानंा अमयादपर्ा प्राप्त िोतो. 

 
या बाबतीत कदाशचत् कािी लोक म्िर्तील की वस्तु जेव्िा िद दांच्या िारा काव्यात वर्मर्ल्या 

जातात, तेव्िा त्या त्याचं्या ‘सामान्य ⁸’ स्वरूपानेच वर्मर्ल्या जातात, ‘शविरे्ष’ स्वरूपाने नव्िे. कारर् कशव 
स्वतुः अनुभवलेली सुखे दुुःखे (वर्गैरे) आशर् त्याचंी काररे् याचें स्वरूप इतरावंर म्िर्जे आपल्या 
काव्यातील पात्रावंर लादून आशर् स्वतुः व इतरानंी अनुभशवलेले त्याचें वरवर शदसर्ारे स्वरूपच ध्यानात 
ाेऊन त्याचें वर्णन कशरतात. (आशर् िे बरोबरच आिे,) कारर् ते कशव कािी योग्यापं्रमारे्, पूवी िोऊन 
रे्गलेल्या, पुढे िोर्ार असलेल्या आशर् सध्या ाडत असलेल्या दुसऱ्याचं्या मनातील शवचार वर्गैरेंचे सूक्ष्म, 
तपिीलवार स्वरूप जार्ू िकत नािीत. आशर् अनुभवाचा शवर्षय असर्ाऱ्या वस्तंूच्या बाबतीतला तो सवण 
लोकानंा येर्ारा ‘सामान्य’ स्वरूपाचा अनुभव मयाशदत, ठराशवक ठिाचाच असल्यामुळे तो प्राचीनानंाच 
येऊन रे्गलेला असतो. त्यानंी तो तसा अनुभवलेला नसतो असे समजण्याला कािीिी प्रमार् नािी. म्िर्ूनच 
कवींनी (तथाकशथत) व्यंजनेचा अवलंब करून शवशिष्ट प्रकारे केलेले वर्णन आधुशनकानंा जे अर्गदी नवीन 
असल्यासारखे वाटते, तो त्याचंा त्या बाबतीतला केवळ (खोटा) अशभमानच िोय. अिा बाबतीत केल्या 
जार्ाऱ्या काव्यातील वर्णनात फतत िद दाचंा नवीनपर्ा असतो, इतकेच. 

 
लोचनम् 

 
ताववदवत । उत्तरकालं तु व्यं् यस्पशगनेन वववचिता ं परा ं भजता ं नाम, ताववत तु स्वभावेनैव सा 

वववचितेवत तावच्छब्दस्यावभप्रायिः । तवन्नवमत्ताना ंचेवत । ऋतुनाल्यादीनाम् । स्वेवत । स्वानुभूतपरानुभूताना ं
यत्सामान्य ं तदेव ववशेषान्तररवहतं तन्मािं तस्याश्रयेि; न वह तैवरवत कवववभिः । 
एतिात्यन्तासंभावनाथगमुक्तम् । प्रत्यक्षदशगनेऽवप वह— 

 



शब्दास्संकेवततं प्राहुव्यगवहाराय स स्मृतिः । 
तदा स्वलक्षिं नास्स्त सङे्कतस्तेन ति न   
इत्यावदयुस्क्तवभस्सामान्यमेव स्पृ्यते । 
 

लोचन 
 
‘त्याच्या असेल तिा स्वरूपावरिुकूम —’ मार्गािून व्यंग्याथाच्या स्पिामुळे वाच्याथाला अनंत 

प्रकारची शवशवधता खुिाल प्राप्त िोऊ दे, पर् देिकालाशद भेदानंा अनुसरून केलेल्या त्याचं्या वाच्य 
वर्णनामध्ये वैशचत्र्य मुळातच म्िर्जे प्रथमपासूनच असते, असा ‘असेल तसे स्वरूप’ या िद दामार्गील 
अशभप्राय आिे. ‘आशर् त्याचंी काररे् याचें—’ म्िर्जे ऋतु, फुले वर्गैरे जी सुखदुुःखाचंी काररे्, त्याचें. 
स्वतुः–स्वतुः अनुभवलेली आशर् दुसऱ्यानंी अनुभवलेली (सुखदुुःखे) याचें सामान्य (म्िर्जे ढोबळ) 
स्वरूपच लक्षात ाेऊन म्िर्जे त्याचंी सूक्ष्म वैशिष्टे्य लक्षात न ाेता. ‘कारर् ते’ —ते म्िर्जे कशव. आशर् िे 
(म्िर्जे ‘कारर् ते’ इ.) वातय, पदाथांची व प्रसंर्गाचंी सूक्ष्म वैशिष्टे्य ध्यानात ाेऊन त्याचें वर्णन कररे् 
सवणथैव असंभवनीय आिे िे दाखशवण्यासाठी म्िटले आिे. आशर् कवींना त्या सूक्ष्म वैशिष्ट्याचें ज्ञान झाले, 
तरी— 

 
‘िद द िे ज्या अथावर त्याचंा संकेत झालेला असतो, त्या अथाचा बोध करून देतात. ⁹ जर्गाचे 

व्यविार सुरळीतपरे् चालावते यासाठी तो सकेंत केलेला असतो असे माशनले रे्गले आिे. त्यावळेी ¹⁰ 
पदाथाची सूक्ष्म वैशिष्टे्य (बोलर्ारासमोर) नसतात व त्यामुळे त्या वैशिष्ट्यावंर संकेत झालेला नसतो.’ 

 
अिा प्रकारच्या युन्ततवादामुळे िेच शसद्ध िोते की, िद दामुंळे वस्तूच्या सामान्य स्वरूपाचाच बोध 

करून शदला जातो. 
 

िीपा 
 

१) कुमारसंभवम्, सर्गण १, श्लोक १ ते १७. 
 
२) कुमारसंभवम्, सर्गण ६, श्लोक ६६ ते ७३. 
 
३) या अवस्था म्िर्जे यास्काने पदाथाच्या उत्पशत्त इ. ज्या सिा अवस्था साशंर्गतल्या आिेत, त्या त्या 
पुढीलप्रमारे् :– 
 

१) जायते = उत्पन्न िोतो, २) अस्स्त = अन्स्तत्वात राितो, ३) वधगते = वाढतो, ४) ववपवरिमते 
= बदलतो, ५) अपक्षीयते = क्षीर् िोतो, ६) न्यवत = नाि पावतो. 
 
४) िे पद्य ‘कमलायुध’ नावाच्या कवीचे आिे असे ‘सुभाशर्षतरत्नकोि’ या गं्रथात पृ. ५२ वर म्िटले आिे. 
 
५) या श्लोकामध्ये अकुंराचंी ‘आरंभ’ िी अवस्था वर्मर्लेली आिे. 
 



६) जॉन रन्स्कन याने Modern Painters, Vol. 1, pp. 194–195 येथे क्षर्ोक्षर्ी पालटर्ारे आकािाचे 
स्वरूप पढुीलप्रमारे् वर्मर्ले आिे– 

“Sometimes gentle, sometimes capricious, sometimes awful, never the same for two 
moments together, almost human in its passions, almost spritual in its teuderness, 
almost divine in its infinity.” 

 
७) शनसर्गातील बदलामुंळे मनोवृतींमध्ये फरक पडत जातो याचे वर्णन काशलदासाच्या ‘ऋतुसंिारा’ त आिे. 
‘मेादूता’तील शतसऱ्याच श्लोकामधील ‘मेघालोके भववत सुवखनोऽप्यन्यथावृवत्त चेतिः ।’ िी ओळ सुप्रशसद्धच 
आिे. 
 
८) सामान्य म्िर्जे त्या वस्तंूचे वरवर शदसर्ारे, स्थूल, ठरीव ठिाचे स्वरूप, त्यातील सूक्ष्म तपिीलासि 
नव्िे. 
 
९) शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘व्यंजकत्व िा धमण िद दाला अशनशितपरे्, केव्िातरीच प्राप्त िोर्ारा, म्िर्ून 
त्याच्या स्वरूपाचे परीक्षर् नको, या मताचे खंडन व व्यजंकत्व िा वरे्गळा व्यापार आिेच या मताची पक्की 
प्रशतष्ठापना’” वर या श्लोकाचा फतत पशिलाच चरर् उद धृत केला आिे. िा श्लोक धमणकीतीचे 
प्रमार्वार्मतक, १–९२ िा आिे. 
 
१०) त्यावळेी म्िर्जे िद दाचंा वापर करतेवळेी. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
तिोच्यते–यवद सामान्याश्रयेि काव्यप्रवृवत्तस्तत्प्रदर्तशतप्रकारं काव्यवैवच्यमवस्थावदववशेषात् तक 

पुनरुक्तमेवास्तु? न चेत्तत्तथा तत्कथं न काव्यानन्त्यम् । यत्तकू्तं सामान्यमािाश्रयेि काव्यप्रवृवत्तस्तस्य च 
पवरवमतत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नास्स्त नवत्वं काव्यवस्तूनावमवत, तदयुक्तम्; । यतो यवद 
सामान्यमािमावश्रत्य काव्य ं प्रवतगते तककृतस्तर्तह महाकवववनबध्यमानाना ं काव्याथानामवतशयिः । 
वाल्मीवकव्यवतवरक्तस्यान्यस्य कववव्यपदेश एव वा, सामान्यव्यवतवरक्तस्यान्यस्य काव्याथगस्याभावात्; 
सामान्यस्य चावदकववनैव प्रदर्तशतत्वात् । उस्क्तवैवच्यानै्नष दोष इवत चेत्, वकवमदमुस्क्तवैवच्यम् । 
उस्क्तर्तह वाच्यववशेषप्रवतपावद वचनम् तिैवच्ये कथं न वाच्यवैवच्यम् । वाच्यवाचकयोरववनाभावेन प्रवृत्तिेः 
। वाच्याना ं च काव्ये प्रवतभासमानाना ं यिूपं तत्त ु ग्राह्यववशेषाभेदेनैव प्रतीयते । तेनोस्क्तवैवच्यवावदना 
वाच्यवैवच्यमवनच्छताप्यव्यमेवा्युपगन्तव्यम् । तदयमि संके्षप :— 

 
‘वाल्मीवकव्यवतवरक्तस्य यदे्यकस्यावप कस्यवचत् । 
इष्ट्यते प्रवतभाथेषु तत्तदानन्त्यमक्षयम्  ’ 
 
तक च, उस्क्तवैवच्य ं यत्काव्यनवत्वे वनबन्धनमुज्यते तदस्मत्पक्षानुगुिमेव । यतो यावानयं 

काव्याथानन्त्यभेदहेतुिः प्रकारिः प्रा्दर्तशतिः स सवग एव पुनरछ, उस्क्तवौवच्याद विगुितामापद्यते । 
यश्वायमुपमाश्लेषावदरलंकारवगगिः प्रवसद्धिः स भविवतवैवच्यादुपवनबध्यमानिः स्वयमेवानववधधगत्त े पुनिः 



शतशाखताम् । भविवतश्च स्वभाषाभेदेन व्यवस्स्थता सती प्रवतवनयतभाषागोचराथगवैवच्यवनबन्धनं पुनरपरं 
काव्याथानामानन्यमापादयवत : यथा ममैव— 

 
महुमहु इवत्त भिंतहो विावद काल जिस्स । 
तोइ ि देउ जिद्दिु गोअरे ⌣ भोवद मिस्स   
 

ध्वन्यालोक 
 
या बाबतीत आमचे म्िर्रे् असे :— जर काव्यातील वर्णने केवळ पदाथांच्या सामान्य स्वरूपावरच 

आधारलेली असतील, तर अवस्था वर्गैरेंमधील शभन्नतेमुळे काव्यात उत्पन्न िोर्ारे वैशचत्र्याचे जे प्रकार आम्िी 
दाखशवले, ते सवण प्रकार काय केवळ पुनरुतत म्िर्ूनच समजावयाचे? (आशर्) ते जर पुनरुतत नसतील, 
तर काव्याला अनंतत्व काय म्िर्ून प्राप्त िोर्ार नािी? सामान्य स्वरूपाचं्या अनुभवाचं्या आश्रयानेच 
कशवजन काव्य रचावयास प्रवृत्त िोतात आशर् ते सामान्य स्वरूपाचे अनुभव मयाशदत असून त्याचंा 
वर्णनासाठी वापर पूवीच्या कवींनी आधीच केलेला असल्याने काव्यशवर्षयाचं्या बाबतीत अपूवण असे कािी 
रािातच नािी असे जे तुम्िी म्िर्ता, ते अयोग्य आिे. कारर् पदाथांच्या सामान्य स्वरूपावरच काव्यातील 
वर्णने आधारलेली असतील, तर मिाकवींनी वर्मर्लेल्या काव्यशवर्षयामंध्ये वैशिष्ट्य किामुळे शनमार् िोते? 
तसेच वाल्मीशकव्यशतशरतत इतर कवींना कशव िी संज्ञा किामुळे प्राप्त िोते? कारर् तुमच्या म्िर्ण्याप्रमारे् 
सामान्य म्िर्जे ढोबळ स्वरूपाव्यशतशरतत (अन्य) काव्यशवर्षयच असू िकत नािी आशर् पदाथांचे ते सामान्य 
स्वरूप तर आशदकवीनेच (म्िर्जे वाल्मीकीनेच) वर्मर्ले आिे! 

 
यावर ‘काव्यामंध्ये वर्णनिलैीचे नावीन्य असते ¹, म्िर्ून काव्यातील शवर्षय जरी आशदकवीने पूवी 

वर्मर्लेलेच असले तरी त्यामुंळे त्याचं्या काव्यात (तुम्िी) वर दाखशवलेला दोर्ष ² उत्पन्न िोत नािी’ असे जर 
तुम्िी म्िर्त असाल तर, (आम्िी शवचारतो की) िे वर्णनिलैीचे नावीन्य म्िर्जे तरी काय आिे? वर्णनिलैी 
म्िर्जे शविरे्ष प्रकारचा वाच्याथण प्रकट करर्ारी िद दयोजना. ती वर्णनिलैीं जर नवीन असली, तर 
वाच्याथातिी नवीनपर्ा कसा असर्ार नािी? कारर् वाच्याथण व त्याचें वाचक िद द यामंध्ये अतूट सबंंध ³ 
असतो. 

 
आशर् काव्यातून ज्ञात िोर्ाऱ्या वाच्याथाचे जे स्वरूप, ते तर कवीच्या ज्ञानेंशद्रयाचं्या कके्षत येर्ाऱ्या 

सूक्ष्म वैशिष्ट्यानंी युतत अिा स्वरूपािून शनराळे नसल्याचेच प्रतीत िोते. तेव्िा वर्णनिलैीच्या नावीन्यामुळे 
काव्यात सौंदयण उत्पन्न िोते िे मत प्रशतपादन करर्ाराची इच्छा नसली, तरी त्याला वाच्याथामध्ये शवशवधता 
असते िे अवशयच मान्य कराव ेलार्गर्ार! तेव्िा या सवण शववचेनाचा सारािं िा की– 

 
वाल्मीकीिून शभन्न असलेल्या कोर्ा एकानेिी वर्मर्लेल्या काव्यशवर्षयामंध्ये जर प्रशतभेची वरे्गळी 

चमक शदसते असे म्िर्ावयाचे असेल, तर त्या प्रशतभेमुळे काव्यशवर्षयाचंी अनंतता (म्िर्जे नावीन्य) 
केव्िािी अबाशधतच रािर्ार, (िेिी शसद्ध िोते) ⁴. 

 
आर्खी असे की, काव्य नवीन वाटावयास वर्णनिलैीचे नावीन्य िे कारर् असते असे जे तुम्िी 

म्िर्ता, ते उलट आमच्या मताला पोर्षकच आिे. कारर् काव्याचं्या शवर्षयाचं्या अनंततेला कारर् िोर्ारे िे 
जेवढे प्रकार पूवी दाखशवले, ⁵ ते सर्गळेच्या सर्गळे पुन्िा, वर्णनिलैीच्या नवीनपर्ामुळे काव्यशवर्षयाचं्या 



अनंततेला आर्खीनच कारर्ीभतू िोतील! आशर् उपमा, श्लेर्ष वरै्गरे अलंकाराचंा जो वर्गण सुप्रशसद्ध आिे, 
त्याची योजना नवनवीन वर्णनिलैीची जोड देऊन केल्यास ते अलंकार आधीच अनंत प्रकारचे असेल, तरी 
त्याचंी शवशवधता िकेडो पटींनी वाढते, (व तीमुळे खुलर्ाऱ्या रसाशद व्यंग्याथाची शवशवधतािी शकतीतरी 
पटींनी अशधक िोते.) 

 
तसेच िद दयोजना िी शनरशनराळ्या भार्षातं शनरशनराळ्या प्रकारची असल्याने प्रत्येक शवशिष्ट भारे्षतून 

जो वरे्गवरे्गळा शवशिष्ट अथण प्रत्ययास येतो, त्या अथाच्या वरे्गवरे्गळेपर्ामुळे ती काव्यशवर्षयांना आर्खी एक 
अनन्तत्व प्राप्त करून देते. उदा. माझीच पढुील रचना पािा— 

 
मिुमिु (१. मधुमथन २. माझे माझे) असे म्िर्ता म्िर्ता लोकाचें आयुष्य व्यतीत िोत असते. 

तरीिी त्या देव जनादणनाचा साक्षात्कार कािी त्याचं्या मनाला िोत नािी. ⁵* 
 

लोचनम् 
 
वकवमवत । असंबेद्यमानमथगपौनरुक्त्य ंकथं प्रामाविकैरङ्गीकायगवमवत भाविः । तमेय प्रकियवत– न 

चेवदवत । उस्क्तहोंवत । पयायमाितैव यदु्यस्क्तववशेषस्तत्पयायान्तरैरववकलं तदथोपवनबन्धे 
अपौनरुक्त्यावभमानो न भववत । तस्माविवशष्टवाच्यप्रवतपादकेनैवोक्तेववशेष इवत भाविः । ग्राह्यववशेषेवत । 
ग्राह्य प्रत्यक्षावदप्रमािैयो ववशेषिः, तस्य यिः अभेदिः, तेन । 

 
अयमथग :– पदाना ं तावत्सामान्ये वा तिवत वाऽपोहे वा यि कुिावप वस्तुवन समयिः, वकमनेन 

वादान्तरेि? वाक्यात्तविशेषिः प्रतीयत इवत कस्याि वावदनो ववमवतिः । 
अस्न्वतावभधानतविपयगयसंसगगभेदावदवाक्यायगपके्षषु सवगि ववशेषस्याप्रत्याख्येयत्वात् । उस्क्तवैवच्य ं च न 
पयायमािकृतवमत्युक्तम् । अन्यत् यतत्प्रत्युतास्माकं पक्षसाधकवमत्याहवकञे्चवत । पुनवरवत । भूय इत्यथगिः । 
उपमा वह वनभ, प्रवतम, च्छल, प्रवतवबम्ब, प्रवतच्छाय, तुल्य, 
सदृशाभासावदवभवववचिावभरुस्क्तवभर्तववचिीभवत्येव । वस्तुत एतासामुक्तीनामथगवैवच्यस्य ववद्यमानत्वात् 
। वनयमेन भानयोगावद्ध वनभशब्दिः, तदनुकावरतया तु प्रवतमशब्द इत्येवं सवगि वाच्य,ं केवलं 
बालोपयोवगकाव्यिीकापवरशीलनदौरात्म्यादेषु पयायत्वभ्रम इवत भाविः । एवमथानन्त्यमलङ्कारानन्त्य ं च 
भविवतवैवच्याद्भववत । अन्यथावप च तत्ततो भवतीवत दशगयवत– 

 
भविवतशे्चवत । प्रवतवनयताया भाषाया गोचरो वाच्यो योऽथगस्तकृतं यिैवच्य ं तवन्नबन्धनं वनवमत्त ं

यस्य, अलङ्कारािा ंकाव्याथाना ंचानन्त्यस्य । तत्कमगभूतं, भविवतवैवच्य ंकतृगभूतमापादयतीवत सम्बन्धिः । 
कमगिो ववशेषिच्छलेन हेतुदगर्तशतिः । 

 
मम मम इवत भितो व्रजवत कालो जनस्य । 
तथावप न देवो जनादगनो गोचरे भववत मनसिः   
 
मधुमथ इवत यिः अनवरतं भिवत, तस्य कथं न देवो मनोगोचरो भवतीवतववरोधालङ्कारच्छाया । 

सैन्धवभाषया महुमहु इत्यनया भवित्या समुन्मेवषता   ७   
 



लोचन 
 
‘काय (केवळ पुनरुतत)?’ – अथाची पनुरुन्तत जार्वत नसताना तकण िुद्ध शवचार करर्ाऱ्यानंी ⁶ 

ती आिे म्िर्नू किी काय मान्य करावी, असा आिय. तोच आिय वृशत्तकार ‘आशर् ती जर (पुनरुतत) 
नसतील, तर’ इ. िद दानंी प्रकट कशरतात. 

 
‘वर्णनिलैी – पूवीच्या कवींनी केलेल्या वर्णनात जर केवळ समानाथणक िद द वापरून उततींमध्ये 

वैशिष्ट्य शनमार् िोत असेल, तर त्यािून शनराळ्या समानाथणक िद दानंी मूळ अथापैकी कािीिी कमी न 
कशरता तोच अथण वर्मर्ला, तर यात पुनरुन्तत नािी असा वाचकानंा अनुभव येत नािी. ⁷ म्िर्ून शवशिष्ट 
प्रकारचा वरे्गळा वाच्याथण प्रकट करर्ाऱ्या िद दामुंळेच वर्णनिलैीमध्ये नवीनपर्ा जार्वतो, असा भावाथण. 
‘ज्ञानेंशद्रयाचं्या कके्षत येर्ाऱ्या’ – प्रत्यक्षाशद प्रमार्ानंी ज्ञात िोऊ िकर्ारे जे वैशिष्ट्य, त्यािून जी 
अशभन्नता, शतने (युतत असेच बाह्य पदाथाचे रूप कवीला ज्ञात िोते.) ⁸ 

 
वृशत्तकाराचंा आिय असा :– िद दाचंा संकेत जातीवर, ⁹ जाशतशवशिष्ट व्यततीवर लकवा अपोिावर 

¹⁰ लकवा दुसऱ्या कोर्त्यािी अथावर ¹¹ िोऊ द्या, या शनरशनराळ्या वादािंी आम्िाला काय करावयाचे 
आिे? वैशिष्ट्यानंी युतत अिा पदाथांचे ज्ञान वातयामुळे िोते, याबाबत कोर्त्या पक्षाचा मतभेद आिे? पदे 
‘अन्न्वत’ अथाचा बोध करून देतात िे मत ¹² लकवा त्याच्या उलट म्िर्जे ‘पदे िी आपल्या सुट्या अथाचीच 
बोधक असतात िे मत ¹³ लकवा संसर्गणवाद, ¹⁴ भेदवाद ¹⁵ इ. मतापंैकी कोर्तेिी मत स्वीकारले, तरी 
वातयाथण िा शविरे्षरूपीच असतो, िे कोर्ीिी नाकारू िकत नािी. आशर् वर्णनिलैीमध्ये शवशवधता केवळ 
समानाथणक िद द वापरून येत नािी िे (आम्िी नुकतेच ¹⁶) साशंर्गतले आिे. आशर् यािून शनराळे ¹⁷ जे 
(उन्ततवैशचत्र्य) आिे, ते उलट आमच्याच मताचे समथणन करर्ारे आिे, िे वृशत्तकार ‘आर्खीं असे की’ इ. 
िद दानंी सारं्गतात. ‘पुन्िा’ – आर्खी एकदा, असा अथण. कारर् उपमा िी शनभ, प्रशतम, छल, प्रशतलबब, 
प्रशतच्छाय, तुल्य, सदृि, आभास इ. शनरशनराळे (औपम्यवाचक) िद द ¹⁸ योशजल्याने प्रत्येकवळेी वरे्गवरे्गळी 
वाटतेच. ¹⁹ वास्तशवक ह्या शनरशनराळ्या औपम्यवाचक िद दाचं्या अथामध्ये वरे्गवरे्गळ्या छटा आिेत, म्िर्ून. 
कारर् (उपमानासारखे) ‘शनयमाने भान िोरे् (म्िर्जे शदसरे्)’ या अथी वनभ िा िद द, ‘त्याचे अनुकरर् 
कररे्’ या अथाने ‘प्रशतम’ िा िद द, याप्रमारे् सवण औपम्यवाचक िद दाचं्या बाबतीत समजाव.े पर् बालानंा 
म्िर्जे नवशितयानंा उपयोर्गी पडर्ाऱ्या काव्य-टीका वाचण्याच्या वाईट सवयीमुळे िे सवण िद द समानाथणक 
आिेत असा भ्रम िोतो, (असे आम्िाला वाटते.) अिा प्रकारे उन्ततवैशचत्र्यामुळे काव्याच्या (वाच्य) अथांना 
आशर् (वाच्य) अलंकारानंा अनंतत्व प्राप्त िोते, याला (म्िर्जे वाच्य अथाच्या नावीन्याला) 
उन्ततवैशचत्र्यािून दुसरेिी एक कारर् आिे िे वृशत्तकार ‘तसेच िद दयोजना िी’ इ. वातयाने सारं्गतात. 
शवशिष्ट भारे्षचा शवर्षय असर्ारा जो वाच्य अथण, त्यामुळे शनमार् िोर्ारे जे वैशिष्ट्य, त्या वैशिष्ट्यामुळे उत्पन्न 
िोर्ारे अलंकाराचें आशर् काव्यशवर्षयाचें अनंतत्व. ते अनंतत्व िे कमण आिे आशर् उन्ततवैशचत्र्य ²⁰ िा कता 
आिे व प्राप्त करून देते िे शक्रयापद आिे असे समजून अन्वय करावा. (आपादयवत या शकयापदाच्या) 
कमाचे कारर् ‘प्रवतवनयतॱॱॱॱॱॱॱॱॱवनबन्धनं’ िे शविरे्षर् योजून वृशत्तकारानंी दाखशवले आिे. 

 
‘माझे माझे’ असे म्िर्ता म्िर्ता लोकाचें आयुष्य व्यतीत िोत असते. तरीिी त्या देवजनादणनाचा 

साक्षात्कार कािी त्याचं्या मनाला िोत नािी. ‘मधुमथ’ असे जो अखंडपरे् म्िर्त असतो, त्याच्या मनाला 
देवाचा साक्षात्कार कसा िोत नािी, अिी शवरोधालंकाराची झलक येथे प्रतीत िोते व ती सैंाव भारे्षत ²¹ महु 
महु असा िद दप्रयोर्ग केल्याने (‘मधुमथ’ िा दुसरा अथण व त्यामुळे) शनमार् झाली आिे ²²॥ ७ ॥ 



िीपा 
 

१) पािा, राजिखेराच्या कपूंरमञ्जरी नाटकामधील पशिल्याच अकंातील पढुील वचन – उस्क्तववशैषिः 
काव्य,ं भाषा या भववत सा भवतु   
 
२) िा दोर्ष म्िर्जे वैशिष्ट्य लकवा नवीनपर्ा नसण्याचा आशर् म्िर्ून ‘मिाकशव’ या संजे्ञला 
वाल्मीकीखेरीज कोर्तािी कशव पात्र नसण्याचा दोर्ष. 
 
३) पािा, काशलदासाच्या राुविंातील पशिलेच िद द – वागथाववव संपृक्तौ (म्िर्जे िद द आशर् अथण िे जसे 
अतूटपरे्, अ–शवभाज्यपरे् संबद्ध असतात, तसे असलेले)... 
 
४) या आतापयंतच्या सर्गळ्या शववचेनाचे तात्पयण असे की, वाल्मीकीनंतर काशलदास वर्गैरे पाचसिाच का 
िोईना (पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशद प्रतीयमान अथण िेच शदव्य प्रशतभेचे र्गमक’”), पर् 
मिाकशव झाले व त्याचं्या काव्यात रशसकानंा प्रशतभेची चमक आढळून येते. त्यावरून काव्यशवर्षयाचें 
नवनवीन दिणन कवींना ाडत असते िे मान्य कररे् भार्गच आिे (ह्याच उद द्योतातील काशरका ६ पिा) या 
संदभात पुढील वचने पािण्यासारखी आिेत–नानृवषिः कवववरत्याहुिः ॠवषश्च वकल दशगनात् । कशववयण 
केिवसुतिी म्िर्तात– 
‘पाशर्स्पिणशच आमुचा िकतसे वस्तूप्रती द्यावया 
सौंदयाशतिया, अिी वसतसे जादू करामंाशज या ॥’ 

लकवा 
‘साध्यािी शवर्षयात आिय कधी मोठा शकती आढळे!’ 
आशर् या ‘मोा ा आिया’ चे दिणन कवीलाच िोते. सामान्य जन ‘शनत्याच्या अवलोकने आधंळ’ झालेले 
असतात. 
 
५) पािा, िाच (चवथा) उद द्योत, काशरका १ व ६. 
 
५*) प्रस्तुत ‘अपभं्रि’ भारे्षतील र्गाथा ‘दोिा’ वृत्तामध्ये असून १९०५ साली Pischel ने प्रशसद्ध केलेल्या 
‘Materials for the knowledge of अपभं्रि’ या गं्रथामध्ये कािी शकरकोळ पाठभेदासंि शदलेली आिे. 
 
६) धन्यालोकाच्या कािी आवृत्तीमध्ये लोचन पृ. ५४२ वर प्राकरविकैिः असा पाठ आिे, पर् सुिीलकुमार दे 
यानंी संपाशदलेल्या (चतुथण उद द्योतावरील) लोचनामध्ये (Some Problems of Sanskrit Poetics, P : 
257). प्रामाविकैिः असा पाठ आिे. तो आम्िी स्वीकारला आिे. 
 
७) म्िर्जे पुनरुन्तत आिे असाच त्यानंा अनुभव येतो. तेव्िा दुसरे समानाथणक िद द वापरूनिी जर 
पुनरुतताचाच अनुभव येतो, तर पशिले समानाथणक िद द वापरूनिी पुनरुततीचा अनुभव का येऊ नये? 
म्िर्जे केवळ समानाथणक िद द वापरल्यामुळे (म्िर्जेच उन्ततवैशचत्र्यामुळे) काव्यशविरे्षाला नावीन्य प्राप्त 
िोते िा प्रशतपक्ष्याचा दावा शटकू िकत नािी. 
 



८) म्िर्जे कवीला पदाथाचे जे ज्ञान िोते, ते सामान्य स्वरूपाचेच नसून शवशिष्ट स्वरूपाचे असते. त्यामुळे 
कवीने केलेले वर्णन सुद्धा सामान्यस्वरूर्षी नसून वण्यण वस्तूच्या सूक्ष्म वैशिष्ट्यांना स्पिण करर्ारे असते. 
 
९) िद दाचा संकेत कोर्त्या अथावर िोतो, यासबंंधी पाच मते प्रचशलत आिेत– 
 

१) केवलजाशतवाद (मीमासंक), २) जाशतशवशिष्टव्यन्ततवाद (प्राचीन नैयाशयक), ३) अपोिवाद 
(बौद्ध), ४) केवलव्यन्ततवाद (नव्यनैयाशयक) आशर्, ५) जात्याशदवाद (वैयाकरर्). या सवांच्या 
स्पष्टीकरर्ाथण पािा, काव्यप्रकाि उल्लास २. 

 
१०) अपोिवाद म्िर्जे िद द उच्चारल्याबरोबर जो अथण ध्यानात येतो, तो भावरूप नसून तशदतर सवण 
पदाथांचा जभाव (अतद्व्यावृशत्त) या स्वरूपाचा असतो, असे मत. 
 
११) दुसरा कोर्तािी अथण म्िर्जे ‘केवल व्यन्तत, आशर् जाशत, रु्गर्. शक्रया व द्रव्य या व्यततीच्या चार 
उपाशध. 
 
१२) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील, टीप १४. 
 
१३) पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘दीाण अशभधावाद्याचें मत व त्याचे खंडन’” वरील, टीप ५३. 
 
१४) संसर्गण म्िर्जे दोन पदाथांमधील संबधं िा संबधं शविरे्षर्–शविषे्य संबधं व शक्रयाकारक सबंंध या 
स्वरूपाचा असतो. वातय िे त्यातील िद दाचं्या अथांच्या संसर्गाचाच म्िर्जे संबधंाचाच बोध करून देते, या 
मताला ‘संसर्गणवाद’ म्िर्तात. िे मत कािी मीमासंकाचें व कािी नैयाशयकाचें आिे. 
 
१५) ‘पाढंरी र्गाय’ यातील ‘र्गाय’ िा िद द र्गोशभन्न व्यततींचा पाढंरेपर्ािी संबधं नािी अिा व ‘पाढंरी’ िा िद द 
पाढंऱ्या रंर्गािून शभन्न रंर्गाचंा या र्गायीिी संबधं नािी अिा अथाचा बोध करून देतो या मताला ‘भेदवाद’ 
म्िर्तात. िे मत पाशर्नीच्या पूवी िोऊन रे्गलेल्या ‘व्याशड’ नावाच्या वैयाकरर्ाने माडंले. पािा, 
कुमाशरलभट्टाचे तन्त्रवार्मतक (आनंदाश्रम, १९२९ आवृशत्त), पृ. ४४७ वरील पुढील श्लोक– 
 

संसगोऽवप पदाथानामन्योन्येनानुर्जकनम् । 
भेदो नाम पदाथाना ंव्यवच्छेदिः परस्परम्   

 
१६) शितीय खंड, “उद द्योत – ४ ‘अवस्था, स्थळ, काळ इत्यादींच्या शभन्नतेमुळे वाच्याथणदेखील 
अनंतप्रकारचे िोतात व त्यामुळेिी काव्य-शवर्षयानंा नवीनता प्राप्त िोते. यावर आके्षप- ‘िद दामुंळे वस्तंूच्या 
सामान्य स्वरूपाचाच बोध िोतो. तो बोध पूवी अनेकवळेा झाला असल्यामुळे काव्यात केवळ िद दाचें नावीन्य 
असते, अथाचे नािी, या आके्षपाचे खंडन’” वर. 
 
१७) यािून शनराळे म्िर्जे समानाथणक िद द वापरल्यामुळे उत्पन्न िोर्ाऱ्या उन्ततवैशचत्र्यािून शभन्न म्िर्जे 
वाच्याथाच्या शनराळेपर्ामुळे उत्पन्न िोर्ारे उन्ततवैशचत्र्य. 
 



१८) संस्कृतातील औपम्यवाचक िद द काव्यादिण, २, ५७ ते ६५ मध्ये साशंर्गतले आिेत. 
 
१९) म्िर्जे समानाथणक िद दातंिी अथांच्या शभन्न शभन्न सूक्ष्म छटा असतात व त्यामुळे समानाथणक िद द िे 
पूर्णमरे् एकाच अथाचे असू िकत नािीत. 
 
२०) लोचनातील भविवतवैवच्य िा िद द मूळ वृत्तीत नािी. स्वभाषाभेदेन व्यवस्स्थता सती भविवतिः याबद्दल 
‘भशर्शतवैशचत्र्य’ िा िद द योशजलेला शदसतो. भविवतिः काव्याथानाम् आनन्त्यमापादयवत यातील कता-कमण 
संबंध अर्गदी स्पष्ट आिे. तेव्िा अशभनवरु्गप्ताचं्या समोरील प्रतीमध्ये भविवतवैवच्य ंच व्यवस्स्थतं सत् असा 
पाठ असण्याची ितयता आिे. 
 
२१) म्िर्जे ‘अपभं्रि’ भारे्षत. 
 
२२) ‘मिु मिु’ याचा मम मम असा अथण ाेतल्यास शवरोधालंकार नािी, पर् मधुमथ असा अथण केल्यास मात्र 
शवरोधालंकार शनमार् िोतो. ‘लोक तोंडाने मधुमथ म्िर्तात, पर् त्याचें मन अन्यत्र असल्याने त्यानंा 
जनादणनाची प्रान्प्त न िोरे् िे स्वाभाशवक आिे’ िे लक्षात ाेतल्याने त्या शवरोधाचा पशरिार िोतो. 
 
ध्वन्यालोकिः 

 
इत्थं यथा यथा वनरूप्यते तथा तथा न ल्यतेऽन्तिः काव्याथानाम् । इदं तूच्यते— 
 
अवस्थावदवववभन्नाना ंवाच्याना ंवववनबन्धनम् । 
यत्प्रदवशंतं प्राक् 
 
भूनै्नव दृ्यते लक्ष्ये तत्त ुभावत रसाश्रयात्   ८   
न तच्छक्यमपोवहतुम् । 
 
तवददेमि संके्षपिावभधीयते सत्कवीनामुपदेशाय— 
रसभावावदसंबद्धा यद्यौवचत्यानुसावरिी । 
 
अन्वीयते वस्तुगवतदेशकालावदभेवदनी   ९   
तत् का गिना कवीनामन्येषा ंपवरवमतशक्तीनाम् । 
 
वाचस्पवतसहस्रािा ंसहसै्ररवप यत्नतिः । 
वनबद्धा सा क्षय ंनैवत प्रकृवतजगगतावमव   १०   
 
यथावह जगत्प्रकृवतरतीतकल्पपरम्पराववभूगतवववचिवस्तुप्रपञ्चा सती पुनवरदानीं 

पवरक्षीिापरपदाथगवनमािशस्क्तवरवत न ्क्यतेऽवभधातुम् । तिदेवेय ं काव्यास्स्थवतरनन्तावभिः 
कववमवतवभरुपभुक्तावप नेदानीं पवरहीयते, प्रत्युत नवनवावभव्युगत्पावत्तवभिः पवरवधगते । 

 



ध्वन्यालोक 
 
याप्रमारे् जसजसा बारकाईने शवचार करावा, तसतसे (व्यंग्याथाची जोड शमळाल्याने) काव्याच्या 

शवर्षयाचं्या नवीनपर्ाला मयांदा उरत नािी. पर् आम्िी येवढे (च) म्िर्तो की– 
 
अवस्था इत्याशदकामुंळे शभन्न शभन्न स्वरूप प्राप्त िोर्ाऱ्या वाच्याथांची योजना– 
 
ती योजना किी केली जाते िे पूवीच ¹ साशंर्गतले आिे. 
 
–काव्यगं्रथामंध्ये शवपलु प्रमार्ात केलेली आढळते, िी र्गोष्ट कोर्ालािी नाकबलू कशरता येर्ार 

नािी. 
 
पर् (शभन्न शभन्न वाच्याथांची) िी योजना जी सुंदर शदसते, ती मात्र रसाचा आश्रय केल्यामुळे िोय ॥ 

८ ॥ 
 
तेव्िा चारं्गले काव्य रचू इन्च्छर्ाऱ्या कवींच्या मार्गणदिणनासाठी या शठकार्ी थोडतयात असे 

सारं्गण्यात येत आिे की– 
 
स्थळ, काळ इत्यादींमुळे शजची शवशवधता (एकसारखी) वाढत जाते, ती (शनसर्गातील) वस्तुन्स्थशत 

जर रस, भाव इत्यादींच्या आश्रयाने व ‘औशचत्य’ पाळून वर्मर्ली असली, ॥ ९ ॥ 
 
तर इतर बेताबाताची प्रशतभा असलेल्या कवींची र्गोष्ट तर रािू द्या, पर् 
 
बृिस्पशततुल्य-असलेल्या लाखो कवींनी त्या वस्तुन्स्थतीचे प्रयत्नपूवणक वर्णन आधीच केलेले 

असले, तरी शतचे नावीन्य कमी िोत नािी. याला दाखला शवश्वाचे उपादानकारर् असलेल्या ‘प्रकृती ‘चा 
िोय. ² ॥ १० ॥ 

 
कारर् ज्याप्रमारे् आतापयंत िोऊन रे्गलेल्या युर्गाचं्या माशलकेमध्ये मूळ प्रकृतीच्या नानाशवध 

स्वरूपाचंा आशवष्कार झालेला असला, तरी नवनवीन पदाथण शनमार् करण्याचे शतचे सामथण नािीसे झाले 
असे अद्याशप म्िर्ता येत नािी, त्याप्रमारे्च िी काव्यामंध्ये वर्मर्ली जार्ारी (जर्गातील) वस्तुन्स्थशत अनंत 
कवींनीं आपल्या प्रशतभेने आधीच वर्मर्ली असली, तरी ती आतािी कमी न िोता उलट नवनवीन 
कशवनैपणु्याच्या ³ योर्गाने वाढतच जात आिे. 

 
लोचनम् 

 
अवस्थावदवववभन्नाना ंवाच्याना ंवववनबन्धनम् 
भू्नैव दृ्यते लक्ष्ये तत्त ुभावत रसाश्रयात्   
इवत कावरका । अन्यस्तु ग्रन्थो मध्योपस्कारिः   ८   
 



अि तु पादियस्याथगमनूद्य चतुथगपादाथोऽपूवगतयावभधीयते । तवदत्यावद शक्तीनावमत्यन्तं 
कावरकयोमगध्योपस्कारिः । वितीयकावरकायास्तुयं पादं व्याचष्ट,े यथा हीवत   ९–१०   

 
लोचन 

 
अवस्थाशदशवशभन्नाना ंवाच्याना ंशवशनबन्धनम् । 
भमू्नैव दृशयते लक्ष्ये तत्तु भाशत रसाश्रयात् ॥ 
 
अिी िी (८ वी) काशरका आिे, ⁴ पर् ‘ती योजना किी केली जाते’ इ. वातय व ‘िी र्गोष्ट 

कोर्ालािी नाकबलू’ इ. वातय म्िर्जे काशरकेच्यामध्ये वृशत्तकारानंी स्पष्टीकरर्ाथण ाातलेली भर ⁵ िोय ॥ ८ 
॥ 

 
पर् येथे (म्िर्जे काशरका १० च्या बाबतीत वृशत्तकार) पशिल्या तीन चरर्ाचं्या अथाचे मार्गािून 

शववरर् कशरतात आशर् चवर्थया चरर्ाचा आिय अर्गदी नवीन असल्यामुळे तो वृशत्तकार आधी सारं्गत आिेत. 
⁶ 

 
‘तर इतर’ ॱॱॱॱॱॱ पासून ‘रािू द्या’ पयंतचा भार्ग म्िर्जे ९ व १० या दोन काशरकाचं्यामध्ये 

वृशत्तकारानंी स्पष्टीकरर्ाथण ाातलेली भर आिे. दुसऱ्या (म्िर्जे १० व्या) काशरकेच्या ४ र्थया चरर्ाचे 
व्याख्यान वृशत्तकार ‘कारर् ज्याप्रमारे्’ इ. वातयाने कशरतात. ॥ ९, १० ॥ 

 
िीपा 

 
१) पािा, चवथा उद द्योत, काशरका ७ व तीवरील वृशत्त. 
 
२) तुलनेसाठी शबिर्ाच्या ‘शवक्रमाकंदेवचशरता’ तील पशिल्याच सर्गामधील पुढील श्लोक पािा– 
 

गृहिन्तु सवे यवद वा यथेष्टं, नास्स्त क्षवतिः काऽवप कवीश्वरािाम् । 
रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्ट्वमत्यैरद्यावप रत्नाकर एव वसन्धुिः   

 
म्िर्जे वाङ् मयचौयण करर्ारानंी थोर कवींच्या काव्यातून शकतीिी चोरले, तरी त्यामुळे त्या कवींची 

कोर्तीच िाशन िोर्ार नािी. देवानंी पुष्कळ रत्ने शिरावनू नेली, तरी सार्गर िा अद्याशप ‘रत्नाकर’ च आिे.] 
 
३) मुळातल्या ‘व्युत्पशत्त’ या िद दाचा अनुवाद येथे कोिातील अथांना अनुसरून ‘(कशव–) नैपुण्य’ असा 
केला आिे. रूद्रटाने काव्यालंकार, १–१७ मध्ये ‘प्रशतभेला व्युत्पत्तीची आवशयकता असते’ असे शवधान केले 
आिे. आशर् या चवर्थया उद द्योतातील काशरका ६ पाशिल्यास व्युत्पशत्त म्िर्जे प्रशतभारु्गर्च आनंदवधणनानंा 
अशभपे्रत आिे असे वाटते. राजिखेराने उवचतानुवचतवववेको व्युत्पवतिः । असे काव्यमीमासेंच्या ५ व्या 
अध्यायात म्िटले आिे. 
 



४) ‘लोचना’ मध्ये आतापयंत कोठेिी मूळ गं्रथातील काशरकेचे शववरर् चालू असताना ती काशरका संपूर्णपरे् 
उद धृत केलेली नािी. पर् चवर्थया उद द्योतातील ८, १२, १३, १४ व १६ या पाच काशरका ‘लोचना’त पनु्िा 
उद धृत केल्या आिेत. याचे कारर् अशभनवरु्गप्तानी असे शदले आिे की, वृत्तीत या काशरकाचें भार्ग पाडून 
त्याचें शववरर् केले आिे. पर् िा प्रकार सवणच िस्तशलशखत प्रतींत िोता असे नािी, तर कािी िस्तशलशखत 
प्रतींत काशरका व वृशत्त सलर्ग शलशिलेल्या िोत्या असे अशभनवरु्गप्तानंी काशरका १४ वरील लोचनात म्िटले 
आिे. 
 

काशरकाचें भार्ग पाडून शववरर् कररे् िी पशरन्स्थशत काशरका ८, १२, १४ व १६ यामंध्ये शदसते. पर् 
वृत्तीमध्ये काशरका १३ चे भार्ग पाडलेले नािीत. तेव्िा अशभनवरु्गप्तानंी वापरलेल्या ध्वन्यालोकाच्या प्रतीमध्ये 
या १३ व्या काशरकेचेिी भार्ग पाडून त्याचें शववरर् वृत्तीमध्ये वरे्गवरे्गळे केलेले असण्याचा संभव आिे. 
 
५) उपस्कार िा िद द लोचनात या पूवी प्रथमखंड, “उद द्योत – २ ‘वाच्यिी अलंकार व व्यंर्गिी अलंकार 
असल्यास व्यंर्ग अलंकार जर प्रधान तरच ध्वशन’, ‘प्रशतभेच्या अभावी लक्षरे्चा उपयोर्ग म्िर्जे ध्वशन नव्िे’” 
व या खंडातील “उद द्योत – ३ ध्वनीचा ‘संलक्ष्यक्रमव्यंर्ग’ प्रकारिी कािी प्रबधंातून ” वर आला आिे. 
 
६) वास्तशवक िा मजकूर काशरका १० संबधंी असल्यामुळे ती ९ व १० या काशरकायंधील 
उपस्कारासंबधंीच्या पुढच्या म्िर्जे ‘तर इतर... ाातलेली भर आिे’ या वातयानंतर येरे् इष्ट िोते. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
इत्थं स्स्थतेऽवप— 
‘संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्  ’ 
स्स्थतं हे्यतत्– संवावदन्यो मेधाववना ंबुद्धयिः । तक तु— 
‘नैकरूपतया सवे ते मन्तव्या ववपवश्चता   ११  ’ 
 
कथवमवत चेत्– 
 
‘संवादो ह्यन्यसादृ्य,ं तत् पुनिः प्रवतवबम्बवत् । 
आलेख्याकारवत् तुल्यदोवहवि शरीवरिाम्   १२   
 
संवादो वह काव्याथगस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृ्यम् । तत् पुनिः शरीवरिा ं

प्रवतवबम्बवदालेख्याकारवत् तुल्यदेवहवि विधा व्यवस्स्थतम् । वकवश्चवद्ध काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीवरििः 
प्रवतवबम्बकल्पम्, अन्यदालेख्यप्रख्यम्, अन्यत् तुल्येन शरीवरिा सदृशम् । 

 
‘ति पूवगमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् । 
तृतीय ंतु प्रवसद्धात्म नान्यसाम्य ंत्यजेत् कवविः   १३   
 
ति पूवं प्रवतवबम्बकल्पं काव्यवस्तु पवरहतंव्य ंसुमवतना । यतस्तदनन्यात्म तावत्त्वकशरीरशून्यम् । 

तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्य ं शरीरान्तरयुक्तमवप तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् । तृतीय ं तु 



वववभन्नकमनीयशरीरसद भाव े सवत ससंवादमवप काव्यवस्तु न त्यक्तव्य ं कववना । नवह शरीरी 
शरीवरिाऽन्येन सद्दशोऽप्येक एवेवत शक्यते वक्तुम् । 

 
एतदेवोपपादवयतुमुच्यते— 
आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूवगस्स्थत्यनुयाय्यवप   
वस्तु भावततरा ंतन्व्यािः शवशच्छायवमवाननम्   १४   
 
तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मनिः सद्भावेऽन्यस्य पूवगस्स्थत्यनुयाय्यवप वस्तु भावततराम् । पुरािं 

रमिीयच्छायाऽनुगृहीतं वह वस्तु शरीरवत् । परा ं शोभा ं पुष्ट्यवत । न तु पुनरुक्तत्वनेावभासते । तन्व्यािः 
शवशच्छायवमवाननम् । 

 
एवं तावत् ससंवादाना ंकाव्याथाना ंववभक्तािः सीमानिः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
पर् असे असले, तरी– 
 
अशतिय बुशद्धमान लोकाचं्या शवचारामंध्ये ‘संवाद’ (म्िर्जे साम्य) असल्याचे पुष्कळ वळेा आढळते, 

यात िकंा नािी. 
 
कारर् िी र्गोष्ट सुप्रशसद्धच आिे की, बुशद्धमान लोकाचें शवचार समान असतात. पर् ते सवण एकाच 

स्वरूपाचे ¹ असतात असे जार्काराने समजू नये ॥ ११ ॥ 
 
का? असे शवचाराल, तर– 
 
संवाद म्िर्जे दुसऱ्यािी साम्य. आशर् ते १) प्रशतशबम्बाप्रमारे् २) शचत्राच्या आकाराप्रमारे् आशर् ३) 

मूतण व्यततींपैकी सारख्या शदसर्ाऱ्या दोाापं्रमारे्, असे (तीन प्रकारचे) असते. ॥ १२ ॥ 
 
कारर् काव्यशवर्षयाचं्या बाबतीतला संवाद म्िर्जे एका काव्यातील शवर्षयाचे दुसऱ्या काव्यातील 

शवर्षयािी असर्ारे साम्य िोय. आशर् ते साम्य मूतण वस्तूच्या प्रशतशबम्बासारखे, मूतण वस्तूच्या शचत्रासारखे 
आशर् दोन मतूण व्यततींमधील सादृशयासारखे, असे तीन प्रकारचे असते. कारर् एखाद्या काव्यशवर्षयाचे 
दुसऱ्या काव्यशवर्षयािी प्रशतशबम्बाचे मूळ, मूतण पदाथािी असाव ेतसे साम्य असते. दुसऱ्या प्रकारचे साम्य िे 
शचत्रशवर्षयािी असलेल्या शचत्राच्या साम्यासारखे असते आशर् शतसऱ्या प्रकारचे साम्य िे एका व्यततीच्या 
दुसऱ्या व्यततीिी असलेल्या साम्यासारखे असते. 

 
त्यापंैकी पशिले साम्य म्िर्जे दोिोंचे स्वरूप (दोन्िी काव्यातील आिय) एकच असरे् िे िोय. 

(कारर् प्रशतशबम्बाला वरे्गळे अन्स्तत्व नसते). त्यानंतरच्या दुसऱ्या साम्यात स्वरूप (म्िर्जे काव्यातील 
आिय) वरे्गळे असले तरी ते वरे्गळेपर् उपेक्षर्ीय असते. ² शतसऱ्या साम्यात मात्र स्वरूपे (म्िर्जे 



काव्यातील आिय) पूर्णपरे् व खरोखरच वरे्गवरे्गळी असतात. म्िर्ून कवीने दुसऱ्याच्या कृतीिी (शतसऱ्या 
प्रकारचे ³) साम्य असर्ाऱ्या काव्यशवर्षयाचा त्यार्ग करू नये. ॥ १३ ॥ 

 
त्या (तीन) साम्यापंैकी पशिला प्रकार म्िर्जे काव्यातील (वाच्य व व्यंग्य) आियाचे स्वरूप 

पूवीच्या काव्यातील (वाच्य व व्यंग्य) आियाच्या प्रशतशबम्बासारखा असरे्. तो शववकेी कवीने टाळावा, 
कारर् त्या दुसऱ्या (म्िर्जे नंतरच्या) काव्यातील आियाला स्वतंत्र वास्तव स्वरूप नसते, (म्िर्जे तो 
(आिय) केवळ छायेसारखा असतो) त्यानंतरच्या दुसऱ्या म्िर्जे शचत्रासारख्या साम्याच्या प्रकारात 
आियाला स्वतंत्र, वास्तव स्वरूप असले तरी त्या प्रकारच्या सादृशयाने युतत काव्य पोचट, उपेक्षर्ीय 
असल्यासुळे वज्यण िोय. पर् साम्याच्या शतसऱ्या प्रकारात काव्यातील आियाला वरे्गळे, आकर्षणक स्वरूप 
असल्यामुळे त्या प्रकारात एका काव्यशवर्षयाचे दुसऱ्या काव्यशवर्षयािी साम्य असले तरी तो प्रकार कवीने 
टाकून देऊ नये; कारर् एक व्यन्तत दुसऱ्या व्यततीसारखी असली तरी त्या दोन्िी एकच आिेत असे म्िर्रे् 
ितय नसते. 

 
िेच (दृष्टान्ताने) पटवनू देण्यासाठी असे सारं्गण्यात येत आिे की– 
 
आत्मा (म्िर्जे व्यंग्य आिय) वरे्गळा असेल, तर एक काव्यशवर्षय पूवी येऊन रे्गलेल्या 

शवर्षयासारखा असला, तरी तों तनुर्गात्रीच्या चंद्रसदृि काशंत असलेल्या मुखाप्रमारे् अशतिय िोभनू शदसतो. 
॥ १४ ॥ 

 
आत्मा म्िर्जे व्यंग्य रसाशद स्वरूपाचे स्वतंत्र प्रार्भतू तत्तव असले, तर काव्यशवर्षय पूवीच्या कवीने 

वर्मर्लेल्या शवर्षयासारखाच असला तरी तो अशतिय खुलून शदसतो. कारर् जुनाच शवर्षय (व्यंग्याथाच्या 
नवीन) कातंीने युतत असेल, तर दुसऱ्या िरीरासारखेच असर्ाऱ्या पर् स्वतुःच्या स्वतंत्र आकर्षणकपर्ाने 
नटलेल्या िरीराप्रमारे् कमालीचा िोशभवतं शदसतो. तो पुनरुतत असल्यासारखा वाटत नािी. तनुर्गात्रीच्या 
चन्द्रसदृि काशंत असलेल्या मुखाप्रमारे्. ⁴ 

 
याप्रमारे् संवादयुतत म्िर्जे साम्ययुतत असलेल्या ⁵ पदसमुदायरूपी वातयाचं्या अथाचे ग्राह्यत्व व 

त्याज्यत्व कोर्त्या पशरन्स्थतीवर अवलंबून असते, िे स्पष्ट दिणशवले. 
 

लोचनम् 
 
संवादा इवत कावरकाया अधग नैकरूपतयेवत वितीयम्   ११   
वकवमय ंराज्ञाजे्ञत्यवभप्रायेिाशङ्कते कथवमवत । चेवदवत अिोत्तरम्– 
 
संवादो ह्यन्यसादृ्य ंतत्पुनिः प्रवतवबम्बवत् । 
आलेख्याकारबत्तलु्यदेवहवि शरीवरिाम्   
 
इत्यनया कावरकया । एषा खण्डीकृत्य वृत्तौ व्याख्याता । शरीवरिावमत्यय ं च शब्दिः प्रवतवाक्य ं

िष्टव्य इवत दर्तशतम् । शरीवरि इवत । पूवगमेव प्रवतलब्धस्वरूपतया प्रधानभूतस्येत्यथगिः   १२   
 



ति पूवगमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् । 
तृतीय ंतु प्रवसद्धात्म नान्यसाम्य ंत्यजेत्कवविः । 
 
इवत कावरका । अनन्यिः पूवोपवनबद धकाव्यादात्मा स्वभावो यस्य तदनन्यान्म येन रूपेि भावत 

तप्रात्क् कववस्पृष्टमेव, यथा येन रूपेि प्रवतवबम्बं भावत, तेन रूपेि वबम्बमेवैतत् । स्वय ं तु 
तत्कीदृशवमत्यिाह्–तावत्त्वकशरीरशून्यवमवत । न वह तेन वकवञ्चदपूवगमुत्पे्रवक्षतं, प्रवतवबम्बमप्येवमेव । एवं 
प्रथमं प्रकारं व्याख्याय वितीय ं व्याचष्टेतदनन्तरवमवत । वितीयवमत्यथगिः । अन्येन साम्य ं यस्य तत्तथा । 
तुच्छात्मेवत । अनुकारे ह्यनुकायगबुवद्धरेव वचिपुस्तादावदव न तु वसन्दूरावदबुवद्धिः स्रुतरवत, सावप च न 
चारुत्वायेवत भाविः   १३   

 
एतदेवेवत तृतीयस्य रूपस्यात्याज्यत्वम् 
आत्मनोऽन्यस्य सद भावे पूवगस्स्थत्यनुयाय्यतप । 
वस्तु भावततरा ंतन्व्यािः शवशच्छायवमवाननम्   
 
इवत कावरका खण्डीकृत्य वृत्तौ पवठता । केषुवचत्पुस्तकेषु कावरका अखण्डीकृता एव दृ्यन्ते । 

आत्मन इत्यस्य शब्दस्य पूवगपवठता्यामेव तत्त्वस्य सारभतस्येवत च पदा्यामथों वनरूवपतिः   १४   
 
ससंवादानावमवत पाठिः । संवादानावमवत तु पाठे वाक्याथगरूपािा ंसमुदायाना ं ये संवादास्तेषावमवत 

वैयवधकरण्येन सङ्गवतिः   १४   
 

लोचन 
 
संवादास्तु इ.– िा काशरकेचा पूवाधण असून नैकरूपतया ॱॱॱ इ. िा (त्या काशरकेचा) उत्तराधण आिे. 

िी (म्िर्जे सर्गळे ‘संवाद’ एकरूप समजू नये) काय राजाची आज्ञा आिे? अिी िकंा कल्पून वृशत्तकार 
‘का? असे शवचाराल’ या िद दानंी ती िकंा माडंतात. या िकेंचे उत्तर संवादो ह्यन्यसादृ्य ंॱॱॱ या (म्िर्जे 
१२ व्या) काशरकेने देण्यात आले आिे. या (१२ व्या) काशरकेचे दोन भार्ग पाडून वृत्तीमध्ये त्याचें शववरर् 
करण्यात आले आिे. ⁷ 

 
‘शरीवरिाम्’ िा िद द (काशरकेच्या दुसऱ्या भार्गातील म्िर्जे िवेटच्या तीन चरर्ातील) प्रत्येक 

वातयानंतर वाचावा, असे (बृत्तीत) दिणशवले आिे. ‘मूतण वस्तूच्या’ याचा अथण ज्या वस्तूला आधीच मतूण 
स्वरूप प्राप्त झाले असल्यामुळे जी वस्तू (शतच्या प्रशतलबबािून) प्रधान असते, शतच्या (प्रशतलबबाप्रमारे्) असा 
अथण. ॥ १२ ॥ 

 
ति पूवगमनन्यात्म ⋯ त्यजेत्कवव : ॥ अिी (१३ वी) काशरका आिे. ⁸ 
 
अनन्य म्िर्जे पूवी रचलेल्या काव्यािून वरे्गळा नािी आत्मा म्िर्जे स्वरूप ज्याचे, (तें 

‘अनन्यात्म’). (म्िर्जे असे की) तो नंतरचा काव्यशवर्षय ज्या स्बरूपात (नंतरच्या कवीने वर्मर्लेला) 
शदसतो, त्या रूपात तो पूवीच्या कवीने िाताळलेला असतोच. जसे, ज्या रूपात प्रशतलबव शदसत असते त्या 
रूपाने (प्रशतलबब) िे लबबच असते, (तसे ⁹) पर् ते नंतरचे काव्य स्वतुः कसे असते, या प्रशनाबाबत वृशत्तकार 



‘त्याला स्वतंत्र वास्तव रूप नसते’ असे स्पष्टीकरर् कशरतात. कारर् त्या (म्िर्जे नंतरच्या कवीने 
वर्मर्लेल्या) काव्यशवर्षयामध्ये नवीन कािी कल्पना केलेली नसते. प्रशतलबबसुद्धा असेच असते. ¹⁰ याप्रमारे् 
‘संवादा’ च्या पशिल्या प्रकाराचे ¹¹ शववरर् केल्यावर वृशत्तकार दुसऱ्या प्रकाराचे ¹² शववरर् ‘त्यानंतरच्या’ इ. 
िद दानंी कशरतात. ‘त्यानंतरच्या’ म्िर्जे दुसऱ्या प्रकारच्या वृत्तीतील अन्यसाम्यम् याचा अथण ‘दुसऱ्यािी 
(म्िर्जे मूळ काव्यािी) ज्याचे (शचत्राप्रमारे्) साम्य असते, ते, असा करावा. 

 
‘उपेक्षर्ीय स्वरूपाचे’ कारर् शचते्र, लर्गदा वर्गैरेंपासून केलेल्या प्रशतकृशत वर्गैरे अनुकरर्ाचं्या 

बाबतीत त्याचं्यापासून मूळ वस्तूचेच ज्ञान िोते, त्या वस्तु कशरताना वापरलेल्या िेंदूर वर्गैरे रंर्गद्रव्याचें ज्ञान 
िोत नािी. आशर् ते रंर्गद्रव्य वर्गैरेंचे ज्ञान झाले, तरीदेखील ते चमत्कारकारी िोत नािी, असा आिय. ॥ १३ 
॥ 

 
िेच म्िर्जे शतसऱ्या प्रकारचे साम्य त्याज्य नसते, िेच. आत्मनोऽन्यस्य सद भावे ⋯⋯ वमवाननम्   

िी काशरका वृत्तीमध्ये शतचे भार्ग पाडून शलशिली आिे. कािी िस्तशलशखत प्रतींमध्ये या (सवण) काशरकाचें (व 
त्यावंरील वृत्तीचेिी) भार्ग न पाडताच त्या काशरका सलर्गपरे् शलशिलेल्या शदसतात. ¹³ ‘आत्मा’ या िद दाचा 
अथण ¹⁴ १४ व्या काशरकेवरील वृत्तीच्या प्रारंभी वापरलेल्या ‘तत्तव’ ¹⁴ आशर् ‘सारभतू’ या िद दानंी साशंर्गतला 
आिे. ॥ १४ ॥ 

 
(आमच्यापुढील िस्तशलशखत प्रतीमध्ये) ससंवादानाम् (म्िर्जे संवादयुक्तानाम्) असा पाठ आिे. 

पर् त्याऐवजी संवादानाम् असा पाठ अनुसरल्यास ‘वातयाथणरूपी समूिाचें’ ¹⁵ जे संवाद असतात, त्याचें 
(ग्राह्यत्व व त्याज्यत्व) असा भेदान्वयाचा ¹⁶ उपयोर्ग करून वातयाचं्या अथाची संर्गशत लावावी. 

 
िीपा 

 
१) एकाच स्वरूपाचे याचे येथे दोन अथण िोऊ िकतील. १. प्रत्येक संवाद िा मुळािी एकरूप असतो असे 
नािी, म्िर्जे कािी एकरूप असतात, तर कािी नसतात. २. सवण संवाद एकाच स्वरूपाचे म्िर्जे एकाच 
मापाने मोजण्यासारखे नसतात. कािी ग्राह्य असतात, तर कािी त्याज्य असतात. 
 
२) पािा, याच पृष्ठाच्या प्रारंभीचे ‘उपेक्षर्ीय स्वरूपाचे’...इ. वातय. वस्तूचे भान िोते, रंर्ग इत्यादीचे िोत 
नािी. 
 
३) मूळ काशरकेत ४ र्थया चरर्ात अन्यसाम्यम् असा पाठ असण्याचा संभव आिे, व त्याचे शववरर् 
अशभनवरु्गप्तानंी अन्येन साम्य ंयस्य असे केले आिे. पर् मुळात अन्त्यसाम्यम् असािी पाठ असण्याचा संभव 
आिे. 
 
४) ‘तनुर्गात्रीच्या चदं्रसदृि काशंत असलेल्या’ याचा अथण दोन प्रकारानंी लावता येईल :– १) आधीच 
अन्स्तत्वात असलेल्या चन्द्रशबम्बाप्रमार्ें झळकर्ारे मुख लकवा २) इतर सुंदरींच्या चन्द्रतुल्य मुखाप्रमारे् 
असलेले चन्द्रतुल्य मुख. 
 



५) दोन काव्यकृतींमध्ये शवर्षयाचें साम्य असलेले पुष्कळ वळेा आढळते. शवर्षयसादृशय या अथी 
आनंदवधणनानंी ‘संवाद’ िा िद द वापरला असून त्याचे प्रशतलबबतुल्य, आलेख्यप्रख्य व तुल्यदेशिवत् िे तीन 
प्रकार प्रथम त्यानंीच आपल्या गं्रथात माडंलेले आढळतात. मात्र त्या प्रकाराचंी लक्षरे् व उदािररे् 
आनंदवधणनानंी शदलेली नािीत. 
 

आनंदवधणनाचं्या पूवी वामनाने ‘काव्यालंकारसूत्रवृशत्त’ या गं्रथात या शवर्षयाचा केवळ ओझरता 
उल्लेख केला आिे. शतसऱ्या अशधकरर्ातील दुसऱ्या अध्यायाच्या आठव्या सूत्रामध्ये ‘अयोशन’ (मौशलक) व 
अन्यच्छायायोशन’ (दुसऱ्यापासून उसनवारीने ाेतलेले) असे काव्यातील शवर्षयाचें दोन प्रकार त्याने 
साशंर्गतले आिेत. त्याने ‘अयोशन’ या िद दाचा अथण अकारििः अवधानमािकारििः असा शदला आिे. जो 
शवर्षय लकवा शवचार पूवींच्या कवींनो केव्िािी िाताळलेला नािी व जो उत्तरकालीन कवीला त्याच्या केवळ 
बुद्धीच्या एकाग्रतेच्या क्षर्ी स्फुरलेला असतो तो ‘अयोशन’ म्िर्जे मौशलक शवर्षय लकवा शवचार. पूवींच्या 
काव्यात येऊन रे्गलेल्या शवर्षयासारखा, शवचारासारखा जो उत्तरकालीन काव्यातील शवर्षय लकवा शवचार 
असतो, तो ‘अन्यच्छायायोवन’ म्िर्जे दुसऱ्या कवीच्या काव्यातून उसनवारीने ाेतलेला शवर्षय लकवा शवचार 
िोय. वामनाने या दोन प्रकाराचंी प्रत्येकी एक याप्रमारे् उदािररे् देऊन आपले शववचेन संपशवले आिे. 
 

आनंदवधणनानंतर झालेल्या राजिखेराने (इ. स. चे १० ितक) संवादाचें लकवा साम्याचें प्रकार व 
त्याचंी उदािररे्िी शदली आिेत. त्या प्रकारातंिी आनंदवधणनानंी शदलेल्या तीन प्रकाराचंा उल्लखे 
राजिखेराने या तीन प्रकाराचंी आपल्या मते लक्षरे् करून त्याचंी उदािररे् (काव्यमीमासंा, अध्याय १२ व 
१३ मध्ये) शदली आिेत. त्याने केलेली लक्षरे् अिी– 
 

१) पूवीच्या काव्यातील सवण अथण दुसऱ्या काव्यात असला, व फतत िद दरचनाच काय ती वरे्गळी 
असली, तर ते दुसरे काव्य पशिल्याच्या प्रवतवबम्बासारखे समजाव.े त्यात पशिल्या काव्यािून 
खराखुरा शनराळा असा कािी शवर्षय नसतो. 
 
२) पूवीच्या काव्यातील अथात् कािी शकरकोळ बदल केल्यामुळे जर दुसरे काव्य थोडे शनराळे भासू 
लार्गले, तर त्या दुसऱ्या काव्याला शविान् लोक ‘आलेख्यप्रख्य’ असे म्िर्तात. 
 
ज्या दोन काव्यातंील शवर्षय वस्तुतुः शवर्षय वरे्गळे असूनिी कमालीचे साम्य’ असल्यामुळे ती काव्ये 
अशभन्न वाटतात, त्या काव्यानंा ‘तुल्यदेवहवत् म्िर्तात. 
 
पर् या प्रकाराचंी राजिखेराने शदलेली उदािररे् पाशिली, तर त्यात त्याने फतत वाच्याथांचाच 
शवचार केलेला शदसतो. व्यंग्याथाबद्दल तो अवाक्षरिी काढीत नािी. उलट त्याची िवेटच्या म्िर्जे 
तुल्यदेवहवत् प्रकाराची उदािररे् पाशिली, तर त्यात वाच्याथण वरे्गवरे्गळे असून जो व्यंग्याथण आिे, तो 
मात्र एकच असल्यासारखा आिे. 
 
पर् राजिखेराच्या आधी आनंदवधणनानंी शनदेंशिलेल्या या तीन प्रकाराचंी कल्पना आनंदवधणनाचं्या 
मनात शनराळी असावी असे वाटते. चवर्थया उद द्योतात जो शवर्षय मुख्यत्वाने चशचंला आिे तो 
म्िर्जे पूवी येऊन रे्गलेल्या शवर्षयालाच जर नव्या व्यंग्याथाची जोड शदली रे्गली तर ते दुसरे काव्य 
नव्यासारखे वाटू लार्गते िा िोय. तेव्िा आनंदवधणनाचं्या मते या तीन प्रकाराचें स्वरूप असे असावसेे 



वाटते–दोन काव्यातं वाच्याथण एकच आिे. व्यगं्याथण एकतर नािी, लकवा असला तरी तोच आिे, 
फतत वातये म्िर्जे िद द शभन्न आिेत; तर तो ‘प्रशतलबबतुल्य’ साम्याचा प्रकार. दोन काव्यात िद द व 
वातये वरे्गळी, वाच्याथाच्या अंिात थोडासा बदल व व्यंग्याथण नािी लकवा असला तरी तोच असेल, 
तर ते दुसरे काव्य ‘आलेख्यप्रख्य’ िोय आशर् शतसरा ‘तुल्यदेशिवत्’ प्रकार मात्र असा की, पशिल्या 
काव्यात व्यंग्याथण नसला तरी दुसऱ्या काव्यात मूळच्याच लकवा मूळच्यासारख्याच वाच्याथाला 
व्यंग्याथाची जोड शदली आिे. लकवा पशिल्या काव्यात व्यंग्याथण असला तरी दुसऱ्या काव्यात 
व्यंग्याथाचा आशवष्कार शनराळ्या, सुन्दर स्वरूपात झालेला आिे. दोन काव्यातील वाच्याथण सारखे 
वाटले तरी व्यंग्याथण वरे्गवरे्गळे लकवा दुसऱ्या काव्यात व्यगं्याथण कािीसा पशिल्यासारखाच असला, 
तरी तो नव्या सौन्दयाने नटलेला वाटतो, तो तुल्यदेशिवत् प्रकार समजावा. 
 
मात्र आनंदवधणन वरील तीन प्रकारापंैकी पशिले दोन प्रकार त्याज्य मानतात तर राजिखेर फतत 
पशिलाच (प्रशतलबबतुल्य) प्रकार त्याज्य मानून बाकीचे ग्राह्य समजतो. 
 
राजिखेराच्या नंतर िोऊन रे्गलेल्या साशित्यिास्रकारापंैकी भोजाच्या (अकराव े ितक, पूवाधण) 
‘सरस्वतीकंठाभरर्’ व ‘िृरं्गारप्रकाि’ या गं्रथामंध्ये ‘पवठवत’ या िद दालंकाराचे शववचेन करताना 
एखाद्या पदाच्या प्रकृत्यिंामध्ये लकवा प्रत्ययािंामध्ये बदल केल्यामुळे लकवा एखाद्या श्लोकाचा एक 
चरर्, दोन चरर् लकवा तीन चरर् बदलल्यामुळे मूळ श्लोकातील अथामध्ये कसा बदल िोतो िे 
दाखवताना ‘पशठती’चे कािी प्रकार सारं्गनू त्याचंी उदािररे् शदली आिेत. त्यापंैकी कािी उदािररे् 
राजिखेराने ‘अथणिरर्ा’च्या संदभांत शदली आिेत. पर् भोज त्यानंा अथणिरर्ाची उदािररे् न 
मानता ‘पशठशत’ या िद दालंकाराची उदािररे् माशनतो. 
 
बाराव्या ितकात िोऊन रे्गलेल्या ‘िेमचन्द्रा’ने ‘काव्यानुिासन’ गं्रथामध्ये व त्यावरील ‘शववके’ 
नामक स्वतुःच शलशिलेल्या टीकेमध्ये ‘कशवशिक्षा’ या शवर्षयाच्या संदभात छायोपजीवन, 
पदोपजीवन, पादोपजीवन, पादैकदेिोपजीवन या अथणिरर्ाच्या प्रकाराचें शववचेन कशरताना 
आनंदवधणनानंी व राजिखेराने ‘शनदेशिलेल्या प्रशतलबब, आलेख्य, तुल्यदेिी (व राजिखेराने 
साशंर्गतलेल्या परपुरप्रविे) या प्रकाराचंी उदािररे् राजिखेराच्या नावाचा शनदेि न कशरता 
राजिखेराच्या ‘काव्यमीमासें’ मधूनच ाेतलेली आिेत. िेमचन्द्राने साशंर्गतलेल्या छायोपजीवन इ. 
अथणिरर्ाच्या प्रकारापंैकी कािी प्रकाराचंा शनदेि के्षमेन्द्राने कशवकष्ठाभरर्, संशध २ मध्ये केला 
आिे. 

 
६) म्िर्जे िे म्िर्रे् आम्िी प्रमार्ाशिवाय शनमूटपरे् स्वीकारावयाचे काय? 
 
७) वास्तशवक ध्वन्यालोकाच्या सवण आवृत्तयामंध्ये १२ वी काशरका शतचे भार्ग न पाडता सलर्ग छापलेली असून 
त्यानंतर शतच्यावरील वृत्तीिी सलर्ग छापलेली आिे, पर् अशभनवरु्गप्ताचं्या म्िर्ण्यावरून संवादो 
ह्यन्यसादृ्य ं िा काशरकेचा पशिला भार्ग असावा व संवादो वह...सादृ्यम् । िी वृशत्त त्यानंतर लरे्गच 
शलशिलेली असावी. तत्पुनिः प्रवततबबवत् पासून िवेटपयंतचा काशरकेचा दुसरा भार्ग असावा व त्यानंतर 
लरे्गच त्यावरील तत्पुनिः शरीवरिा ... सदृशम् िी वृशत्त शलशिलेली असावी. म्िर्नू आम्िी ध्वन्यालोकाची 
संशिता छापताना काशरकेचे व वृत्तीचे तसेच भार्ग पाडून अनुवादिी तसाच छापला आिे. 
 



८) शितीय खंड, “उद द्योत – ४ ‘बुशद्धमान लोकाचं्या शवचारात साम्य (संवाद), म्िर्ून अनेक कवींच्या 
काव्यातिी साम्य आढळते. त्या साम्याचे तीन प्रकार. त्यातला शतसरा प्रकार कवीने केव्िािी त्याज्य समजू 
नये.’” वरील चौथी टीप पािा. या १३ व्या काशरकेचे पूवाधण व उत्तराधण असे दोन भार्ग पाडता येतील. त्यानंा 
अनुसरून ति पूवग ......त्यक्तव्यम् । येथपयंतचा वृत्तीचा भार्ग काशरकेच्या पूवाधानंतर शलशिलेला असावा 
व तृतीय ंतु .....ितयते वततुम् येथपयंतचा भार्ग काशरकेच्या उत्तराधानंतर शलशिलेला असावा. 
 
९) तसेच नंतरच्या कवीने रचलेले काव्य ज्या रूपात भासमान िोते, त्या रूपात ते काव्य म्िर्जे पूवीच्या 
कवीने रचलेले काव्यच िोय. 
 
१०) म्िर्जे प्रशतलबबामध्ये लबबािून अपूवण असे कािीिी नसते. 
 
११) म्िर्जे लबब व प्रशतलबब यासारख्या प्रकाराचे. 
 
१२) म्िर्जे मूळ वस्तु व शतचे शचत्र यासारख्या प्रकाराचे. 
 
१३) चौदाव्या काशरकेचे भार्ग ज्या प्रतींत पाडलेले असतील, त्या प्रतींत ते भार्ग असे पाडलेले असावते– १) 
आत्मनोऽन्यस्य...... पासून वस्तु भावततरा पयंत व २) तन्व्या : पासून आननम् पयंत. 
 
१४) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत - १ ‘ध्वनीबद्दलच्या आनंदवधणनकालीन मतभेदाचंा शनदेि’” 
वरील ‘आत्मा या िद दाचा’ इ. वातय. 
 
१५) वृत्तीमध्ये समुदायरूपार्ा ं वाक्याथानाम् असा पाठ आिे, पर् अशभनवरु्गप्तानंी लोचनात 
वाक्याथगसरूपािा ंसमुदायानाम् असा पाठ अनुसरला आिे असे शदसते. मात्र दोन्िी पाठातं अथाच्या दृष्टीने 
शविरे्ष फरक नािी. 
 
१६) शविरे्षर् व शविषे्य याचंा अन्वय अभेदाने िोतो. उदा. ससंवाद िे शविरे्षर् व वाक्याथग िे शविषे्य यामंध्ये 
अभेदसंबधं आिे. पर् वाक्याथाना ं संवादािः असे म्िटल्यास त्या दोिोंमध्ये शविरे्षर्–शविषे्य संबधं रािात 
नािी. वातयाथ िे आश्रय व संवाद िे आश्रयी असे िोऊन त्यामंध्ये वैयशधकरण्य म्िर्ज भेदान्वय असतो. 

 
ध्वन्यालोकिः 

 
पदाथगरूपािा ंच वस्त्वन्तरसदृशाना ंकाव्यवस्तूना ंनास्त्येव दोष इवत प्रवतपादवयतुमुच्यते– 
 
अक्षरावदरचनेव योज्यते यि वस्तुरचना पुरातनी । 
नूतने स्रुतरवत काव्यवस्तुवन व्यक्तमेव खलु सा न दुष्ट्यवत   १५   
 
नवह वाचस्पवतनाप्यक्षरावि पदावन वा कावनवचदपूवावि घिवयतंु शक्यन्ते । तावन तु 

तान्येवोपवनबद्धावन न काव्यावदषु न वता ं ववरुध्यस्न्त । तथैव पदाथगरूपावि श्लेषावदमयान्यथगतत्त्वावन । 
तस्मात् 



यदवप तदवप रम्य ंयि लोकस्य तकवचत् । 
स्रुतवरतवमदवमतीय ंबुवद्धर्युवज्जहीते । 
स्रुतरिेय ंकावचवदवत सहृदयाना ंचमत्कृवतरुत्पद्यते । 
अनुगतमवप पूवगच्छायया वस्तु ताद्दक्- 
सुकाववरुपवनबध्नवन्नन्द्यता ंनोपयावत   १६   
 
तदनुगतमवप पूवगच्छायया वस्तु ताद्दक् ताद्दकं्ष 

सुकववर्तवववक्षतव्यङ्गयवाच्याथगसमपगिसमथगशब्दरचनारूपया बन्धच्छाययोपवनबध्नवन्नन्द्यता ंनैव यावत । 
 

ध्वन्यालोक 
 
केवळ कािी सुट्या पदाचें अथण अन्य कृतीतील सुट्या पदाचं्या अथासारखे असर्ारी काव्यकृशत 

करण्यामध्ये पनुरुततीचा (म्िर्जे अनुकरर्ाचा) दोर्ष नािीच िे प्रशतपादन करण्यासाठी सारं्गण्यात येत आिे 
की– 

 
पूवीच्या काव्यातील अक्षराचंा लकवा अक्षरसमूिाचंा वापर नंतरच्या काव्यामध्ये कररे् िे जसे 

दोर्षास्पद नािी, तसेच पूवीच्या काव्यातील सुट्या िद दाचं्या अथांचा उपयोर्ग नंतरच्या काव्यामध्ये त्याचं्या 
व्यंग्य आियामध्ये जर नवी चमक उत्पन्न िोईल अिा रीतीने केला असेल, तर त्यामध्ये कोर्तािी 
(अनुकरर्ाचा) दोर्ष नािी, िे उाडच आिे ॥ १५ ॥ 

 
कारर् बृिस्पतीलादेखील पूवी कधीच न वापरलेली अक्षरे लकवा िद द बनशवरे् ितय नािी. पर् ती 

अक्षरे (लकवा ते िद द) जरी कवींनी काव्यनाटकामध्ये पुन्िा पुन्िा वापरली, तरी त्यामुळे काव्याच्या नवतेला 
मुळीच बाध येत नािी. तीच र्गोष्ट पूवीच्या कवींनी वापरलेले पदाचें अथण व श्लेर्ष, उपमा इ. अथणतत्तव े ¹ 
(म्िर्जे रमर्ीयाथणबोधक साधने) याचं्या योजनेबाबतिी आिे. म्िर्ून– 

 
कोर्तेिी काव्य (मर्ग त्याचा शवर्षय पूवी वर्मर्लेला असो वा नसो, ते) रम्यच िोय, की ज्या 

काव्याच्या शवर्षयाचे बाबतीत यात कािीतरी प्रशतभेचे अपूवण स्फुरर् (म्िर्जे चमक) आिे असा सहृदयाचं्या 
मनाचा शनिय िोतो. 

 
‘यात कािीतरी उत्स्फूतण आिे’ असे वाटून सहृदयाचं्या मनात अलौशकक आनंद ² उत्पन्न िोतो. 

काव्यकृतीतील त्या प्रकारचा शवर्षय जरी पूवीच्या काव्यातील शवर्षयासारखा असला, तरी ती काव्यकृशत 
शनमार् करर्ाऱ्या थोर कवीच्या पदरी लनदा येत नािी. ॥ १६ ॥ 

 
श्रेष्ठ कवीने आपल्याला अशभपे्रत अिा व्यंग्य व वाच्य अथाचा बोध करून देण्याचे सामर्थयण असलेल्या 

िद दाचं्या योजनेने युतत अिा रचनासौंदयाचा अवलंब केला, तर त्याचं्या कृतीचा शवर्षय पूवीच्या कवींच्या 
कृतींतील शवर्षयासारखा असला, तरी त्यात त्याला शबलकुल कमीपर्ा येत नािी. 

 
 
 



लोचनम् 
 
वस्तुशब्देन एको वा िौ वा ियो वा चतुरादयो वा पदानामथािः । तावन स्त्ववत । अक्षरावि च पदावन 

च । तान्येवेवत । तेनैव रूपेि युक्तावन मनागप्यन्यरूपतामनागतानीत्यथगिः । एवमक्षरावदरचनेववेत 
दृष्टान्तभागं व्याख्याय दाष्टान्तके योजयवत–तथैवे वत । श्लेषावदमयानीवत । श्लेषावदस्वभावानीत्यथगिः । 
सद वृत्ततेजस्स्वगुिविजादयो वह शब्दािः पूवगपूवैरवप कववसहसै्रिः श्लेषच्छायया वनबध्यन्ते, 
वनबद धाश्चन्िादयश्चोपमानत्वने । तथैव पदाथगरूपािीत्यि नापूवावि घिवयतंु शक्यन्ते इत्यावद 
ववरुध्यन्तीत्येवमन्तं प्राक्तनं वा क्यमवभसन्धानीयम्   १५   

 
लोकस्येवत व्याचष्टे–सहृदयानावमवत । चमत्कृवतवरवत । आस्वादप्रधाना बुवद्धवरत्यथगिः । 

‘अ्युवज्जहीते’ इवत व्याचष्ट–ेउत्पद्यत इवत । उदेतीत्यथगिः । बुदे्धरेवाकारं दशगयवत–स्रुतरिेय ंकावचवदवत । 
 
यदवप तदवप रम्य ंयि लोकस्य वकवञ्च– 
त्स्रुतवरतवमदवमतीय ंबुवद्धर्युवज्जहीते । 
 
अनुगतमवप पूवगच्छायया वस्तु तादृ– 
क्सुकववरुपवनबध्नवन्नन्द्यता ंनोपयावत   
इवत कावरका खण्डीकृत्य पवठता   १६   
 

लोचन 
 
(काशरका १५ मधील दुसऱ्या चरर्ातील) ‘वस्तु’ या िद दाने एक, दोन, तीन लकवा चार लकवा 

अशधक सुट्या पदाचं्या अथांचा बोध िोतो. ‘ती’ म्िर्जे अक्षरे आशर् पदे. तीच तीच– त्या स्वरूपाने युतत 
असलेली व ज्याचें स्वरूप थोडेिी बदलले नािी अिी, असा अथण. याप्रमारे् ‘पूवीच्या काव्यातील अक्षराचंा’ 
इ. दृष्टान्तस्वरूपी भार्गाचे शववरर् केल्यावर त्याचा प्रस्तुत शवर्षयािीं संबंध वृशत्तकार ‘तसेच पूवीच्या 
काव्यातील’ इ. िद दानंी जोडून दाखशवतात. ‘श्लेर्ष, उपमा इ. ॱॱॱॱॱॱ असलेल्या’ॱॱॱॱॱॱ श्लेर्ष वर्गैरे स्वरूपे 
असलेल्या, असा अथण. कारर् सद वृत्त, ³ ‘तेजस्वी, ⁴ रु्गर्, ⁵ शिज ⁶ इ, िद द पूवीच्या िजारो कवींनी सुद्धा 
दोन दोन अथानी वापरले आिेत. व त्याचप्रमारे् त्यानंी चन्द्र वर्गैरे िद दाचंा उपमाने म्िर्ून उपयोर्ग केला 
आिे. ‘तीच र्गोष्ट पूवीच्या इ.’ – या शठकार्ी ‘पूवी कधीच न वापरलेले िद द लकवा’ येथपासून ‘नवतेला 
मुळीच बाध येत नािी’ येथपयंतचे आधीचे वातय जोडून वातय पुरे कराव े॥ १५ ॥ 

 
‘लोकाचं्या’ याचे व्याख्यान वृशत्तकार ‘सहृदयाचं्या’ या िद दाने कशरतात. ‘अलौशकक आनंद’ याचा 

अथण ‘मुख्यत्वकेरून आस्वादरूपी असलेली प्रतीशतुः’ अ्युवज्जहीते (शनिय िोतो) याचे व्याख्यान वृशत्तकार 
उत्पद्यते ‘उत्पन्न िोतो’ या िद दानंी कशरतात. त्याचा अथण ‘उशदत िोतो ⁷’ असा समजावा. सहृदयाचं्या 
शनियाचे स्वरूप कोर्ते असते िे वृशत्तकार ‘यात कािींतरी उत्स्फूतण आिे,’ या िद दानंी सारं्गतात. 

 
यदवप तदवप ॱॱॱॱॱॱॱवनन्द्यता ंनोपयावत   िी काशरका (गं्रथात) शतचे शवभार्ग पाडून शदली आिे ॥ 

१६ ॥ 
 



िीपा 
 
१) श्लेर्ष, उपमा इत्याशदकानंा ‘अथणतत्तव’े म्िर्ण्याचे कारर् ती कशवमनातील शवचार सुन्दरपरे् प्रकट 
करण्याची साधने असतात, िे िोय. 
 
२) िा वृत्तीतील ‘चमत्कृशत’ िद दाचा अनुवाद आिे. ‘चमत्कृती िा िद द’ काव्यापासून िोर्ारा सशवस्मय 
आनंद या अथोंने येथेव प्रथम वापरलेला शदसतो. यापूवीच्या काव्यिास्राशवर्षयक गं्रथात िा िद द या अथोंने 
कोठेिी वापरलेला शदसत नािी. आनंदवधणनानंतर मात्र अशभनवरु्गप्तानंी व इतर काव्यिास्रकारानंी या 
िद दाचा शवपलुप्रमार्ात वापर केला आिे. चम् = चाखरे्, आस्वाद ाेरे् यावरून चमत्कार = शमटतया 
मारीत आस्वाद ाेरे् असे अशभनवानंी अशभनवभारतीत साशंर्गतले आिे. (चमचुः करर्म् चमत्कारुः) माााच्या 
शििुपालवधात ४–१७ येथे सुंदर वस्तूच्या दिणनाने सशवस्मय आनंद वाटतो असे म्िटले आिे. 
 
३) ‘सद वृत्त’ याचा एक अथण ‘सितणनी’ आशर् दुसरा अथण ‘सवणबाजंूनी र्गोल असर्ारा.’ 
 
४) तेजस्वी = १) प्रकािमान आशर् २) मानी, वीरवृत्तीचा. 
 
५) रु्गर् = १) रु्गर्धमण आशर् २) दोरा. 
 
६) शिज = १) ब्राह्मर् लकवा तै्रवर्मर्क आशर् २) पक्षी, ३) चंद्र, ४) दात. 
 
७) वृत्तीतील उत्पद्यते याचा अथण वशभनवरु्गप्तानंी ‘उशदत िोते.’ असा करण्याचे कारर् त्याचं्या मते रस िा 
‘उत्पन्न िोर्ार’ नसून ‘अशभव्यतत िोर्ारा’ असतो. 
 
ध्वन्यालोक 

 
तवदत्थं स्स्थतम्— 
प्रतायन्ता ंवाचो वनवमतववववधाथामृतरसा 
न सादिः कतगव्यिः कवववभरनवदे्य स्वववषये । 
 
सस्न्त नवािः काव्याथािः, परोपवनबद्धाथगववरचने न कवश्चत्कवे गुि इवत भाववयत्वा । 
 
परस्वादानेच्छववरनमनसो वस्तु सुकवेिः 
सरस्वत्येवैषा घियवत यथेष्टं भगवती   १७   
 
परस्वादानेच्छाववरतमनसिः सुकवेिः सरस्वत्येवैषा भगवती यथेष्टं घियवत वस्तु । येषा ं सुकवीना ं

प्राक्तनपुण्या्यासपवरपाकवशेन प्रवृवत्त स्तेषा ं परोपरवचताथगपवरग्रहवनिःस्पृहािा ं स्वव्यापारो न 
क्ववचदुपयुज्यते । सैव भगवती सरस्वती स्वयमवभमतमथगमाववभावयवत । एतदेव वह महाकववत्वं 
महाकवीनावमत्योम् । 

 



इत्यस्क्लष्टरसाश्रयोवचतगुिालंकारशोभाभृतो 
यस्मािस्तु समीतहत सुकृवतवभिः सवं समासाद्यते । 
काव्याख्येऽवखलसौख्यधास्म्न ववबुधोद्याने ध्ववनदगर्तशतिः 
सोऽय ंकल्पतरूपमानमवहमा भो्योऽस्तु भव्यात्मनाम् । 
सत्काव्यतत्त्वनयवत्मगवचरप्रसुप्त– 
कल्पं मनिःसु पवरपक्ववधया ंयदासीत् । 
तद्व्याकरोत्सहृदयोदयलाभहेतो– 
रानन्दवधगन इवत प्रवथतावभधानिः   
 
इवत श्रीराजानकानन्दवधगनाचायगववरवचते ध्वन्यालोके चतुथग उद्द्योतिः । 
 
समाप्तोऽय ंग्रन्थिः । 
 

ध्वन्यालोक 
 
तेव्िा या सवांचा शनष्कर्षण असा– 
 
नानाशवध (वाच्य व व्यंग्य) अथांच्या अमृताच्या माधुरीने शनभणर अिा कशववार्ीचा प्रवाि एकसारखा 

पुढे पुढे वािात रािो. कवीने आपल्याला शनदोर्ष, नवीन शवर्षय कसे स्फुरतील याबाबत शनराि िोऊ नये. 
 
नवीन काव्यशवर्षयाचंी वार् नािी व दुसऱ्याने वर्मर्लेल्या शवर्षयावंर काव्य रचण्यामध्ये कवीची कािी 

कतणबर्गारी नािी असा शवश्वास बाळर्गनू– दुसऱ्यानंी वर्मर्लेले शवर्षय आपर् घ्याव ेया इच्छेपासून पराङ् मुख 
असलेल्या मिाकवीला साक्षात् सरस्वतीदेवीच त्याच्या इच्छेनुसार शनत्यनवीन शवर्षय परुशवते ¹ ॥ १७ ॥ 

 
दुसऱ्यानंी वर्मर्लेले शवर्षय आपर् घ्याव ेिी इच्छा ज्याचं्या मनात नसते अिा मिाकवींच्या पुढे िी 

भर्गवती सरस्वतीच त्यानंा इष्ट ते शनत्यनवीन शवर्षय आर्नू उभे कशरते. जे मिाकशव पूवणजन्मी वारंवार 
केलेल्या पुण्यकमांचा पशरर्ाम म्िर्ून काव्य करावयास उदु्यतत िोतात आशर् ज्यानंा दुसऱ्यानंी िाताळलेले 
शवर्षय आपर् वर्ावयास घ्याव ेअिी इच्छा नसते त्यानंा खास स्वतुःची अिी कािी धडपड करावी लार्गत 
नािी. तीच पूज्य सरस्वतीदेवी स्वतुः त्यानंा इष्ट असे शवर्षय त्याचं्या मनिक्षूंपुढे उभे कशरते. आशर् िेच 
मिाकवींच्या मोठेपर्ाचे रिस्य आिे. ओम्. ² 

 
रसाचें पोर्षर् करण्यास योग्य असलेल्या आशर् शवनासायास साधल्या जार्ाऱ्या रु्गर् आशर् अलंकार 

याचं्या सौंदयाने जे नटलेले असते आशर् ज्यापासून पुण्यवान रशसकाचं्या काव्यशवर्षयक सवण अपेक्षा पूर्ण 
िोतात, त्या शनभळे सौख्याचे शनधान असलेल्या, काव्यनामक नंदनवनतुल्य उद्यानातील ‘ध्वशन’ आम्िी या 
गं्रथात सहृदयानंा शविद करून दाखशवला. कल्पतरूप्रमारे् मिान िन्तत अमलेल्या त्या ह्या ध्वनीचा 
आस्वाद भाग्यवान सहृदय ाेत रािोत. 

 
उत्कृष्ट काव्याच्या सारसवणस्वाचे ज्ञान करून देर्ारा जो मार्गण आजपयंतच्या पशरर्तप्रज्ञ 

िास्रकाराचं्या मनात दीाणकाळपयंत झोपी रे्गल्यासारखा िोता, ³ त्या मार्गाचे सहृदयानंा ज्ञान व्िाव े(लकवा 



सहृदयानंा तो मार्गण शदसल्यामुळे आनंद व्िावा) या िेतूने, ‘आनंदवधणन’ िे प्रशसद्ध नाव धारर् करर्ाऱ्या मी 
(त्या मार्गाचे) स्पष्टपरे् शववरर् केले. 

 
अिा रीतीने श्री राजानक आनंदवधणनाचायांनी रचलेल्या ‘ध्वन्यालोका’तील चवथा उद द्योत समाप्त 

झाला. 
 
िा ग्रन्थ समाप्त झाला. 
 

लोचनम् 
 
स्वववषय इवत । स्वय ं तात्कावलकत्वेनास्रुतवरत इत्यथगिः । परस्वादानेच्छेत्यावदवितीय ं श्लोकाधं 

पूवोपस्कारेि सह पठवत । परस्वादानेच्छाववरतमनसो वस्तु सुकवेवरवत त् तीयिः पादिः । कुतिः 
खल्वपूवगमानयामीत्याशयेन वनरुद्योगिः परोपवनबद्धवस्तूपजीवको वा स्यावदत्याशङ्कयाह– सरस्वत्येवेवत । 
कावरकाया ं सुकवेवरवत जातावेकवचनवमत्यवभप्रायेि व्याचष्टे– सुकवीनावमवत । एतदेव स्पष्टयवतिः ।– 
प्राक्तनेत्यावदना तेषावमत्यन्तेन । आववभावयतीवत । नूतनमेव सृजतीत्यथगिः   १७   

 
इतीवत । कावरकातद वृवत्तवनरूपिप्रकारेिेत्यथगिः । अस्क्लष्टा रसाश्रयेि उवचता ये 

गुिालङ्कारास्ततो या शोभा ता ं वबभर्तत काव्यम् । उद्यानमप्यस्क्लष्टिः कालोवचतो यो रसिः सेकावदकृतिः 
तदाश्रयस्तत्कृतो यो गुिाना ंसौकुमायगच्छायावत्त्वसौगन्ध्यप्रभृतीनामलङ्कारिः पयाप्तताकरिं तेन च या शोभा 
ता ं वबभर्तत । यस्मावदवत काव्याख्यादुद्यानात् । सवग समीवहतवमवत । व्युत्पवत्तकीर्ततप्रीवतलक्षिवमत्यथगिः । 
एति सवग पूवगमेव ववतत्योक्तवमवत श्लोकाथगमािं व्याख्यातम् । सुकृवतवभवरवत । ये कष्टोपदेशेनावप ववना 
तथाववधरतलभाजिः, तैवरत्यथगिः । अवखलसौख्यधाम्नीवत । अवखलं दुिःखलेशेनाप्यननुववदं्ध यत्सौख्य ं तस्य 
धास्म्न एकायतन इत्यथगिः । सवगथा वप्रय ं सवगथा च वहतं दुलग भं जगतीवत भाविः । ववबुधोद्यानं नन्दनम् । 
सुकृवतना ं कृतज्योवतष्टोमादीनामेव समीवहतासादनवनवमत्तम् । ववबुधाश्च काव्यतत्त्वववदिः । दर्तशत इवत । 
स्स्थत एव सन् प्रकावशतिः, अप्रकावशतस्य वह कथं भो्यत्वम् । कल्पतरुिा उपमानं यस्य तादृङ्गमवहमा 
यस्येवत बहुव्रीवहगभो बहुव्रीवहिः । 

 
सवगसमीवहतप्रास्प्तर्तह काव्ये तदेकायत्ता । 
एतिोक्तं ववस्तरतिः   
सत्काव्यतत्त्वनयवत्मग वचरप्रसुप्त– 
कल्पं मनस्सु पवरपक्कवधया ंयदासीत् । 
तद्व्याकरोत्सहृदयोदयलाभहेतोिः 
 
इवत सम्बन्धावभधेयप्रयोजनोपसंहारिः । इह बाहुल्येन लोको लोकप्रवसद्ध्या सम्भावनाप्रत्ययबलेन 

प्रवतगते । स च सम्भावनाप्रत्ययो नामश्रविवशात्प्रवसद्धान्यतदीयसमाचारकववत्वववित्तावदसमनुस्मरिेन 
भववत । तथावह– भतृगहवरिेदं कृतम्, यस्यायमौदायगमवहमा; यस्यास्स्मञछासे्र एवंववधस्सारो दृ्यते तस्यायं 
श्लोकप्रबन्धिः; तस्मादादरिीयमेतवदवत । लोकिः प्रवतगमानो दृ्यते । लोकश्चाव्य ं प्रवतगनीयिः 
तच्छास्रोवदतप्रयोजनसम्पत्तये । तदनुग्राह्यश्रोतृजनप्रवतगनाङ्गत्वाद ग्रन्थकारािः स्वनामवनबन्धनं कुवगस्न्त, 
तदवभप्रायेिाह्– आनन्दवधगन इवत । प्रवथतशब्देनैतदेव प्रवथतम् । यत्त ु तदेव नामश्रविं केषावञ्चवन्नवृतत्त 



करोवत, तन्मात्सयगववजृस्म्भतं नाि गिनीयम् । वनिःश्रेयसप्रयोजनादेव वह श्रुतात्कोऽवप रागान्धो यवद 
वनवतगते वकमेतावता प्रयोजनमप्रयोजनमप्यव्य ंवक्तव्यमेव स्यात् । तस्मादर्तथना ंप्रवृत्त्यङं्ग नाम प्रवसद्धम् । 

 
स्रुतिीकृताथगवैवच्यबवहिःप्रसरदावयनीम् । 
तुथां शस्क्तमहं वन्दे प्रत्यक्षाथगवनदर्तशनीम्   
आनन्दवधगनवववेकववकावसकाव्यालोकाथगतत्त्वघिनादनुमेयसारम् । 
यत्प्रोस्न्मषत्सकलसविषयप्रकावश व्यापायगतावभनवगुप्तववलोचनं 
तत्   
 
श्रीवसवद्धचेलचरिाब्जपरागपूतभटे्टन्दुराजमवतसंस्कृतबुवद्धलेशिः । 
वाक्यप्रमािपदवेवदगुरुिः प्रबन्धसेवारसो व्यरचयद्ध्ववनवस्तुवृवत्तम्   
 
सज्जनान् कववरसौ न याचते ह्लाादनाय शशभृस्त्कमर्तथतिः । 
नैव वनन्दवत खलान्भुहुमुगहुर्तधकृ्कतोऽवप न वह शीतलोऽनलिः   
 
वस्तुतव्शवमये हृवद स्रुतिं सवगतव्शवमय ंववराजते । 
नावशवं क्वचन कस्यवचिचस्तेन वव्शवमयी दशा भवेत्   
 
इवत महामाहेश्वरावभनवगुप्तववरवचते काव्यालोकलोचने चतुथग 
उद द्योतिः । 
 
समाप्तश्चाय ंग्रन्थिः । 
 

लोचन 
 
‘आपल्याला नवीन शवर्षय कसे स्फुरतील–’ कवीला जे आपर् िोऊन ताबडतोब स्फुरावते, अिा ⁴ 

शवर्षयाचं्या बाबतीत, असा अथण. ‘दुसऱ्यानंी वर्मर्लेले शवर्षय आपर् घ्याव ेया इच्छेपासून’ इ. िद दानंी प्रारंभ 
झालेला १७ व्या काशरकेचा उत्तराधण वृशत्तकार ‘नवीन काव्यशवर्षयाचंी वार् नािी’ इ. प्रस्ताव करून त्यासि 
शलशितात. परस्वादानेच्छाववरतमनसो वस्तु सुकवेिः िा काशरकेचा शतसरा चरर् आिे. ‘खरेच, मी कोठून 
(नवा शवर्षय) आर्?ू’ या लचतेने कशव मुळीच प्रयत्न न कशरता स्वस्थ बसेल लकवा दुसऱ्या कवीने वर्मर्लेला 
शवर्षय ाेऊन त्यावरच शनवाि करील, अिी िकंा कल्पून काशरकाकार ‘साक्षात् सरस्वतीदेवीच’ इ. िद दानंी 
शतचे समाधान कशरतात. काशरकेमधील ‘मिाकवीला’ िे एकवचन जाशतवाचक आिे िे लक्षात ाेऊन 
वृशत्तकार त्याचे व्याख्यान ‘मिाकवींच्या (पुढे)’ या बिुवचनाने कशरतात. याचेच स्पष्टीकरर् वृशत्तकार 
‘पूवणजन्मी वारंवार केलेल्या’⋯⋯ येथपासून त्यानंा धडपड करावी लार्गत नािी’ येथपयंतच्या वातयाने 
कशरतात. ‘मनिक्षूं पुढे उभे कशरते–’ नवीनच शवर्षय शनमार् कशरते (व त्याचं्यापुढे उभे कशरते), असा अथण. 
॥ १७ ॥ 

 
‘अिा रीतीने’ – ⋯ म्िर्जे काशरका व त्याचं्यावरील वृत्तीमध्ये केलेल्या शनरूपर्ाच्या योर्गाने, असा 

अथण. ‘अन्तलष्ट म्िर्जे शवनासायास साधले जार्ारे आशर् रसाचें पोर्षर् करण्याच्या दृष्टीने उशचत असलेले 



जे रु्गर् आशर् अलंकार, त्यामुंळे जे सौंदयं, ते धारर् करर्ारे काव्य.’ उद्यानसुद्धा अन्तलष्ट म्िर्जे त्या त्या 
ऋतूस अनुरूप असे जे पार्ी लसचन वर्गैरे करून पुरशवले जाते, त्याच्या आश्रयामुळे म्िर्जे त्या पाण्यामुळे 
प्राप्त झालेल्या सुकुमारता, तजेलदारपर्ा, सुर्गंधीपर्ा वर्गैरे रु्गर्ाचंा जो ‘अलं’ कार म्िर्जे पशरपूर्णता 
शमळवनू देरे्, त्यामूळे प्राप्त िोर्ारी िोभा धारर् कशरते. ‘ज्यापासून’ म्िर्जे ‘काव्य’ नामक उद्यानापासून. 
‘काव्यशवर्षयक सवण अपेक्षा’ म्िर्जे व्युत्पशत्त ⁵, कीर्मत व आनंद या स्वरूपाच्या अपेक्षा, असा अथण. िे सवण ⁶ 
पूवीच ⁷ सशवस्तरपरे् साशंर्गतले आिे म्िर्ून येथे (म्िर्जे लोचनात) आम्िी या श्लोकाचा नुसता अथणच 
साशंर्गतला आिे. ‘पुण्यवान’ – म्िर्जे कोर्ीिी दुष्कर असा उपदेि केला नसतािी ज्यानंा त्या प्रकारची 
(म्िर्जे व्युत्पशत्त इ.) फळे शमळतात, ते, असा अथण. ‘शनभळे सौख्याचे शनधान’ अशखल म्िर्जे दुुःखाच्या 
लवलेिाचािी ज्याला स्पिण झाला नािी असे जे सौख्य, त्याचे शनधान म्िर्जे एकमेव आर्गर असलेल्या, 
असा आिय. संपूर्णपरे् सुखकर आशर् संपूर्णपरे् कल्यार्कारक अिी र्गोष्ट या जर्गात दुर्ममळ असते, ⁸ असा 
भावाथण. ‘शवबुधोद्यान’ म्िर्जे (देवाचें) नंदनवन. ‘पुण्यवतंाचं्या’ म्िर्जे ज्यानंी ज्योशतष्टोम इ. यज्ञ केले 
आिेत, अिाचं्याच अपेक्षापूतीचे नंदनवन िे कारर् असते. ‘शवबुध’ याचा दुसरा (म्िर्जे काव्याच्या 
संदभातील) अथं ‘काव्याचे ममण जार्र्ारे.’ ‘दाखशवला’ म्िर्जे असलेलाच ⁹ प्रकट केला. कारर् जो प्रकट 
केला रे्गला नािी, त्याचा आस्वाद (रशसकानंा) कसा ाेता येर्ार? ‘कल्पवृक्षाची उपमा ज्याला द्यावी अिी 
थोरवी आिे ज्याची’ असा िा बिुव्रीशि समासाने युतत असलेला बिुव्रीशि समास ¹⁰ आिे. कारर् 
काव्यापासून (व्युत्पशत्त इ. सवण ईन्प्सते पूर्ण िोरे् िे ध्वनीमुळेच ितय आिे. आशर् िे या गं्रथात (जार्गोजार्ग) 
सशवस्तरपरे् साशंर्गतले आिे. सत्काव्यतत्त्वनयवत्मग ⋯ सहृदयोदयलाभहेतोिः या तीन चरर्ामंध्ये या गं्रथाचा 
प्रशतपाद्य शवर्षयािी संबधं, प्रशतपाद्य शवर्षय आशर् प्रयोजन ¹¹ या तीन अनुबन्धाचंा ¹² समारोपादाखल 
पुनर्मनदेि ¹³ केला आिे. या जर्गात व्यततींना त्याचं्या कतणबर्गारीबद्दल शमळालेल्या प्रशसद्धीमुळे त्याचं्याबद्दल 
आदर व शवश्वास उत्पन्न झाल्यानेच लोक त्याचं्यासारखी कतणबर्गारी करावयास प्रवृत्त िोत असतात. ¹⁴ 
आशर् तो आदर व शवश्वास त्या व्यततीचे नाव ऐकल्याने शतच्या प्रशसद्ध असलेल्या दुसऱ्या म्िर्जे आचरर्, 
काव्य, शवित्ता वर्गैरे र्गोष्टींची आठवर् झाल्यामुळे उत्पन्न िोतो. उदा. ज्याचे औदायण इतके मोठे आिे, त्या 
भतृणिरीने िे केले. ¹⁵ ज्या भतृणिरीचे या िास्रावर इतके प्रभतु्व आिे, त्याने िा श्लोकमय गं्रथ ¹⁶ रचला आिे, 
म्िर्ून त्याच्या कृतींचे आदरपूवणक वाचन केले पाशिजे, या शवचारसरर्ीने लोक त्याच्या कृतीचे वाचन 
करण्यास प्रवृत्त िोताना शदसतात. आशर् त्या त्या िास्रात जे प्रयोजन साशंर्गतले असेल, ते साध्य 
करण्यासाठी लोकानंा प्रवृत्त तर अवशय कराव ेलार्गते. त्या िास्राच्या अध्ययनाने ज्यानंा फायदा व्िावयाचा, 
त्या श्रोत्यानंा त्या शवर्षयाच्या अध्ययनाला प्रवृत्त करण्याचे साधन म्िर्ून गं्रथकार गं्रथामंध्ये आपल्या नावाचा 
उल्लेख कशरतात, या अशभप्रायाने (वृशत्तकार) ‘आनंदवधणन िे (प्रशसद्ध नाव)’ असा शनदेि कशरतात, ‘प्रशसद्ध 
या िद दाने िाच आिय प्रकट केला आिे. आता गं्रथकाराने शनदेंशिलेले स्वतुःचे नाव कानी पडल्यावर कािी 
लोकानंा तो गं्रथ वाचण्यापासून परावृत्त व्िावसेे वाटते, तो केवळ त्यानंा वाटर्ाऱ्या मत्सराचा पशरर्ाम 
असतो. म्िर्ून त्या र्गोष्टीचा या शठकार्ी शवचार मनात आर्ण्याचे कारर् नािी. कारर् शनुःश्रयस (म्िर्जे 
मोक्ष) िे प्रयोजन असलेल्या वदेाशद िास्राचें नाव ऐकताच एखाद्या शवकारी मनुष्याला जर तो गं्रथ वाचरे् 
नको असे वाटले, तर तेवढ्यामुळे प्रयोजन िे (प्रयोजन असूनसुद्धा) अशभलर्षर्ीय प्रयोजन नािी असे 
म्िर्रे् योग्य िोईल काय? म्िर्ून गं्रथकाराचे प्रशसशद्ध पावलेले नाव िे अध्ययनेच्छु लोकानंा त्या शवर्षयाकडे 
प्रवृत्त करावयास उपकारक िोते. 

 
(मध्यमा अवस्थेत) मनिक्षूपढेु स्पष्ट झालेल्या शनरशनराळ्या पदाथांना िद दरूपाने बािेर वाट करून 

देर्ाऱ्या व श्रोत्यानंा वतत्याच्या शवचाराचें साक्षात् दिणन ाडशवर्ाऱ्या चवर्थया म्िर्जे वैखरीनामक िकतीला 
मी वदंन काशरतो. 



आनंदवधणनाच्या शववचेक बदु्धीमुळे शवकशसत झालेल्या ‘काव्यालोक’ या गं्रथातील शवर्षयाचें खरे 
स्वरूप स्पष्ट केल्यामुळे ज्या लोचन टीकेच्या सामर्थयाचे वाचकानंा अनुमान कशरता येते आशर् जी लोचन 
टीका शलशिली जाऊ लार्गली असताना शतने काव्यिास्रातील सारभतू शवर्षयानंा प्रकाशित केले, ती 
अशभनवरु्गप्तानंी शलशिलेली ‘लोचन’ टीका आता ध्वन्यालोकातील शवर्षयाचं्या स्पष्टीकरर्ाथण सज्ज करण्यात 
आली आिे. 

 
श्रीशसशद्धचेल याचं्या चरर्कमलातील परार्गकर्ानंी पशवत्र झालेले भट्ट इंदुराज याचं्या शवितेमुळे 

ज्याची अल्पबशुद्ध संस्काशरत झाली असता, मीमासंा, न्याय व व्याकरर् िी िासे्र जार्र्ाऱ्यामंध्ये श्रेष्ठ आशर् 
(साशित्यिास्रशवर्षयक व तत्तवज्ञानशवर्षयक) प्रबंध शलशिण्याची आवड असर्ाऱ्या अशभनवरु्गप्ताने 
‘ध्वशनशवर्षयावरील’ टीका शलशिली. 

 
िा कशव (म्िर्जे आनंदवधणन) सहृदयाजंवळ (माझ्या गं्रथाची प्रिसंा करा अिी) याचना करीत 

नािी. आम्िाला आनंशदत कर’ अिी लोक चन्द्राजवळ प्राथणना कशरतात काय? दुष्टानंी पुनुः पुनुः शनभणत्सणना 
केली, तरी िा कशव त्याचंी मुळीच लनदा करीत नािी. कारर् अग्नीची िवी तेवढी लनदा केली, तरी तो 
कधीिी थंडर्गार िोत नािी. 

 
मन शिवािीं खरोखर एकरूप झाले असले, तर सवण र्गोष्टी शिवरूप (म्िर्जे मंर्गलमय) शदसतात. 

त्या मनाला कोर्ाचेिी बोलरे् शकतीिी वाईट असले, तरी ते केव्िािी अ-शिव वाटत नािी. म्िर्ून तुमचीिी 
न्स्थती शिवाजी एकरूप िोवो. 

 
अिा रीतीने मिामािेश्वर अशभनवरु्गप्तानंी शलशिलेल्या ‘काव्यालोंकलोचन’ या टीकेमधील चवथा 

उद द्योत समाप्त झाला. 
 
आशर् िा गं्रथ (िी) समाप्त झाला. 
 

िीपा 
 

१) तुलनाथण पािा, प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘रसाशद प्रतीयमान अथण िेच शदव्य प्रशतभेचे र्गमक’”, वरील 
काशरका ६ वी. 
 
२) गं्रथाचे िवेटी अखेरचे मंर्गल म्िर्नू ‘ओमृ’ (म्िर्जे िुभ िोवो, सवाचे कल्यार् िोवो) िा िद द 
वशिवाटीस अनुसरून वापरला आिे. वृत्तीतील िा िद द काशरकाचें शववरर् संपले असे दिणशवतो. 
 
३) तुलनेसाठी पािा, उद द्योत ३, काशरका ४६, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ ‘रीती’ चे काव्यातील स्थान” 
 
४) कािी आवृत्तीत तात्काशलकत्वनेास्क्रशरते असा पाठ आिे. पर् डॉ. सुिील कुमार दे यानंी सपंाशदलेल्या 
४ र्थया उद द्योतावरील लोचनामंध्ये तात्काशलकत्वनेस्फुशरते असा पाठ आिे. आम्िी कािी आवृत्तीतील पाठ 
स्रीकारून त्याचा पदच्छे तात्काशलकत्वने आस्फुशरतें असा केला आिे व त्याप्रमारे् भार्षातंर केले आिे. 



स्फुशरते व अस्फुशरते यांच्या अथात फरक नािी, पर् अ–स्फुशरते असा पज्च्छेद केल्यास ‘नवीन शवर्षय 
स्फुरला नािी म्िर्नू’ असा अथण कशरता येईल. 
 
५) व्युत्पशत्त म्िर्जे वाचकानंा शमळर्ाऱ्या पुरुर्षाथण–संपादनाच्या उपायाचें ज्ञान, िा िद द या अथाने 
लोचनात यापूवो अनेकदा येऊन रे्गला आिे. 
 
६) िे सवण म्िर्जे काव्याची (व्युत्पशत्त इ.) प्रयोजने, काव्याचे रु्गर् व अलंकार रस वरै्गरे. 
 
७) काव्याच्या प्रयोजनाचें शववरर् प्रथम खंड “उद द्योत – १ ‘सहृदया’चे (रशसकाचे) अशभनवरु्गप्तानंी 
केलेले लक्षर्” वर व िा खंड, “उद द्योत – ३ ‘रामायर्, मिाभारत इ. प्रबधंातूंन असलंक्ष्यक्रम ध्वशन 
प्रकाशित िोतो. प्रबधंातून कवींनी तो कसा प्रकाशित करावा यासंबधंी मार्गणदिणन’” वर. काव्याचे रु्गर् व 
अलंकार याचें शववचेन उद द्योत २ व त्यावरील लोचनामध्ये व रसाचें शववरर् १ व २ या उद द्योतावंरील 
लोचनामध्ये केलेले आिे. 
 
८) पािा, भारशवकृत शकराताजंुनीय, १–४ मधील वहतं मनोहावर च दुलग भं वचिः । िे वचन. 
 
९) असलेलाच म्िर्जे रामायर्ाशद काव्यामंध्ये असलेला आशर् पूवीच्या शविानानंीिी मान्य केलेला (पािा, 
यिः समाम्नातपूवगिः, ध्वन्यालोक, १–१; आशर् प्रथम खंड, उद द्योत – १ काव्याचे मुख्य प्रयोजन ‘आनंद’ व 
सारािं, व्यंर्गाथणयुतत अलंकार वरे्गळे आशर् ‘ध्वशन’ वरे्गळा. 
 
१०) कल्पतरुिः उपमानं यस्य िा पशिला बिुव्रीशि समास आशर् कल्पतरूपमानिः मवहमा यस्य िा दुर्गरा 
बिुव्रीशि समास िोय. 
 
११) गं्रथाचा प्रशतपाद्य शवर्षय ध्वशन. तो काव्याचा आत्मा िोय असे असे म्िटले आिे आशर् व्युत्पशत्त इ. जी 
काव्याची प्रयोजने म्िर्ून साशंर्गतली आिेत, ती काव्याचा आत्मा असलेल्या ध्वनीपासूनच प्राप्त िोर्ार! 
 
१२) ‘अनुबन्धा’ंची माशिती प्रथम खंड, “उद द्योत – १ ‘प्रस्तुत गं्रथ शलशिण्याचे प्रयोजन’” टीप ३ मध्ये पािा. 
प्रस्तुत श्लोकात तीनच अनुबन्धाचंा शनदेि झाला आिे असे अशभनवरु्गप्तानंी म्िटले आंिे, पर् ‘सहृदय’ या 
िद दाने ‘अशधकारी’ या ४ र्थया अनुबन्धाचंािी शनदेि झाला आिे, असे म्िर्ता येईल. 
 
१३) ‘पुनर्मनदेि’ म्िर्ण्याचे कारर् १ ल्या उद द्योताच्या १ ल्या काशरकेत या चारिी अनुबन्धाचंा उल्लखे 
येऊन रे्गला आिे. 
 
१४) पािा, यद्यदाचरवत श्रषे्ठस्तत्तदेवेतरो जनिः । श्रीमद भर्गवद र्गीता, ३–२१. 
 
१५) ‘िे केले’ म्िर्जे ‘वातयपदीय’ नावाचा व्याकरर्ाचा ताशत्तवक शवचार करर्ारा गं्रथ शलशिला. 
 
१६) िा श्लोकमय गं्रथ म्िर्जे िृरं्गार, नीशत व वैराग्य िी तीन ितके. यावरून वातयपदीयकार भतृणिशर व 
ितककार भतृणिशर एकच असावते असे अशभनवरु्गप्ताचें मत असावसेे वाटते. भतृणिशर िा इ. स. च्या ७ व्या 



ितकाच्या पूवाधात िोऊन रे्गला. तो एक दानिूर राजा िोता व त्याने ‘वातयपदीय’ गं्रथ व पतंजलीच्या 
मिाभाष्यावरील दीशपका िी टीका असे दोन िास्रीय गं्रथ आशर् तीन ितके शलशिली, अिी परंपरार्गत 
समजूत आिे. शतच्याच आधारे अशभनवरु्गप्तानंी वरील शवधान केले असाव.े अशभनवरु्गप्त िे भतृणिरीच्या 
पुष्कळच जवळचे, म्िर्ून त्याचें मत शवश्वसनीय मानण्यास िरकत नािी. 
 
१७) िाच म्िर्जे आम्िी वर साशंर्गतलेला, म्िर्जे ‘प्रशसद्ध नावाचा शनदेंि केल्यामुळे लोकाचंी प्रवृशत्त िोते,’ 
िा. 
 
१८) वार्ीच्या चार िततींच्या स्पष्टीकरर्ासाठी शतसऱ्या उद द्योताच्या िवेटी, शितीय खंड, “उद द्योत – ३ 
‘ध्वशन अशनवणचनीय आिे’ या मताचे पनुुः खंडन” वरील पंचशवसावी टीप पािा. 
 
१९) ‘शवलोचन’ याचा दुसरा अथण डोळा लकवा दृशष्ट. यासाठी पािा. प्रथम खंड, “उद द्योत – १ 
‘आनंदवधणनकृत ध्वन्यालोक-वृत्तीचे मंर्गलाचरर्’”,  वरील टीप ६ आशर् “उद द्योत – १ ध्वनीचे स्वरूप 
‘अवर्णनीय’ आिे या मताचे खंडन” वरील लोचन. िा अथण ाेतल्यास शतसऱ्या ओळींचा आिय असा सारं्गता 
येईल :– ज्याप्रमारे् डोळा उाडला रे्गला असता तो बाह्य जर्गातील सवण पदाथांना प्रकाशित कशरतो, 
त्यापप्रमारे्. 
 
२०) िा समास सप्तमी तत्परुुर्ष मानून वरील अथण केला आिे. पर् तो आर्खी दोन प्रकारानंी सोडशवता 
येईल :– १) पदवातयप्रमार्ज्ञ आिेत रु्गरु ज्याचे असा (बिुव्रीशि). तुलनाथण पािा, पदवाक्यप्रमािज्ञो 
जातूकिीपुििः । (उत्तररामचशरत, प्रस्तावना) व मुकुलभट्टाचे पुढील वचन :– पदवाक्यप्रमािेषु तदेतत् 
प्रवतवबस्म्बतम् । यो योजथवत सावहत्ये तस्य बुवद्ध : प्रसीदवत । 
 
२१) पािा, तं सन्तिः श्रोतुमहगस्न्त । (राुविं, १–१०). येथे सन्तुः िा िद द रशसक या अथीच वापरला आिे. 
 
२२) म्िर्जे ध्वशनशसद्धातंाचे शवबरर् करण्याचे कतणव्य आनंदवधणनानंी या गं्रथात बजावले. माझा गं्रथ चारं्गला 
आिे असे म्िर्ा अिी त्यानंी कोर्ाला याचनािी केली नािी लकवा शवरोध करून लनदा केली, तरी त्याची 
खंतिी बाळर्गली नािी. 

 
☐ ☐ 

  



वितीय खंडातील 
कावरकाधांची सूची 
 
अकाण्ड एव शवन्च्छशत्तुः 
अक्षराशदरचनेव 
अतो ह्यन्यतमेनाशप 
अनुस्वानोपमात्माशप 
अनेनानन्त्यमायाशत 
अन्वीयते वस्तुर्गशतुः 
अथान्तरर्गशतुः काक्वा 
अलंकृतीना ंितताव– 
अवधानाशतियवान् 
अवस्थाशदशवशभन्नानाम् 
अवस्थादेिकालाशद 
अशवरोधी शवरोधी वा 
अशववशक्षतवाच्यस्य 
अितनुवद शभुःव्यशकतंुम् 
असमासा समासेन 
अस्फुटस्फुशरतं काव्य– 
आत्मनोऽन्यस्य सद भाव े
आनन्त्यमेव वाच्यस्य 
आलेख्याकारवत् 
इशतवृत्तविायाता ं
इत्युततलक्षर्ो युः 
उत्पे्रक्ष्याप्यन्तराभीष्ट 
उद्दीपनप्रिमने 
एकाश्रयत्व ेशनदोर्षुः 
एको रसोऽङ् र्गीकतणव्युः 
एतद्यथोततमौशचत्यम् 
एव ंध्वनेुः प्रभेदाुः 
औशचत्यवान्यस्ता एताुः 
कायणमेकं यथा व्याशप 
कालप्रभेदाश्रयतुः 
काव्ये उभे, ततोऽन्यद्यत् 
कृत्तशद्धतसमासैि 
रु्गर्ानाशश्रत्य शतष्ठन्ती 
शचतं्र िद दाथणभेदेन 
त एव तु शनवशेयन्ते 
तत्र लकशचच्छद दशचत्रम् 



तत्र पूवणमनन्यात्म 
तथा दीाणसमासेशत 
तथा रसस्याशप शवधी 
तदन्यस्यानुरर्न– 
तदा तं दीपयन्त्येव 
तशिरुद्धरसस्पिणुः 
तृतीयं तु प्रशसद्धात्म 
दृष्टपूवा अशप ह्यथाुः 
धते्त रसाशदतातात्पयण- 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेरु्ष 
ध्वनेशरत्थं रु्गर्ीभतू– 
ध्वनेयणुः सरु्गर्ीभतू– 
न काव्याथणशवरामोऽन्स्त 
न तु केवलया िास्र- 
शनबद्धा सा क्षयं नैशत 
शनवतणते शि रसयोुः 
नूतने स्फुरशत काव्य– 
नैकरूपतया सवे 
नोपिन्त्यशङ्र्गता ंसोऽस्य 
परस्वादानेच्छाशवरत– 
पशरपोर्षं र्गतस्याशप 
पशरपोर्षं न नेतव्युः 
प्रकारोऽन्यो रु्गर्ीभतू– 
प्रकारोऽयं रु्गर्ीभतू– 
प्रतायन्ता ंवाचुः 
प्रतीयमानच्छायैर्षा 
प्रधानरु्गर्भावाभ्याम् 
प्रबन्धे मुततके वाशप 
प्रबन्धस्य रसादीनाम् 
प्रभेदस्यास्य शवर्षयुः 
प्रसन्नर्गम्भीरपदाुः 
प्रशसदे्धऽशप प्रबन्धानाम् 
प्रायेर्ैव परा ंछायाम् 
बाध्यानामङ् र्गभाव ंवा 
भवते्तन्स्मन् प्रमादो शि 
भमू्नैव दृशयते लक्ष्ये 
शमतोऽप्यनन्तता ंप्राप्तुः 
मुख्या मिाकशवशर्गराम् 
यत्नुः कायणुः सुमशतना 



यत्र व्यङ्गग्यान्वये वाच्य– 
यदशप तदशप रम्यम् 
यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गग्यो 
युतत्यानयानुसतणव्यौ 
रसभावाशदसंबद्धा 
ये च तेरु्ष प्रकारोऽयम् 
रचना शवर्षयापेक्षम् 
रसबन्धोततमौशचत्यम् 
रसस्यारद धशवश्रान्तेुः 
रसस्य स्याद शवरोधाय 
रसाशदमय एकन्स्मन् 
रसाशदशवर्षयेर्तैत् 
रसाद्यनुरु्गर्त्वने 
रसान्तरव्यवशधना 
रसान्तरसमाविेुः 
रसान्तरान्तशरतयोुः 
वस्तु भाशततरा ंतन्व्याुः 
वातये संाटनाया ंच 
वाचस्पशतसिस्रार्ाम् 
वाच्याना ंवाचकाना ंच 
वाच्यालङ् कारवर्गोऽय ं
वार्ी नवत्वमायाशत । 
शवज्ञायेत्थं रसादीनाम् 
शवधातव्या सहृदयुैः 
शवशधुः कथािरीरस्य 
शवनेयानुन्मुखीकतुणम् 
शवभावभावानुभाव– 
शवरुदै्धकाश्रयो यस्तु 
शवरोधमशवरोधं च 
शवरोशधनुः स्युुः िृङ् र्गारे 
शवरोशधरससम्बन्न्ध– 
शववशक्षते रसे लद ध– 
शविरे्षतस्तु िृङ् र्गारे 
शवर्षयं सुकशवुः काव्यम् 
शवर्षयाश्रयमप्यन्यद 
शवस्तरेर्ान्न्वतस्याशप 
वृत्तयोऽशप प्रकािन्ते 
व्यङ्गग्यव्यञ्जकभावऽेन्स्मन् 
िद दतत्तवाश्रयाुः काशिद 



िर्षौ सरेफसयंोर्गौ 
संकरसंसशृष्टभ्याम् 
संख्यातंु शदङ् मात्रम् 
संवादास्तु भवन्त्येव 
संवादो ह्यन्यसादृशयम् 
सत्काव्यं कतुण वा 
सरु्गर्ीभतूव्यङ्गग्युैः 
सन्न्धसन्ध्यङ् र्गाटनं 
सवणत्र र्गद्यबन्धेऽशप 
सवे नवा इवाभान्न्त 
स शवशभन्नाश्रयुः कायणुः 
सा व्यङ्गग्यस्य रु्गर्ीभाव े
सुन्प्तङ्गवचनसम्बन्धैुः 

  



वितीय खंड 
 

वृत्तीतील पद्याचंी व उदाहरिाचंी सूची 
(* अशी खूि केलेले ‘पवरकरश्लोक’ तकवा ‘संग्रहश्लोक’ आहेत) 
 
अन्ग्नमार्वकुः 
अण्र्त्थ वच्च बालअ 
अतिशठ्ठए शव ति 
अशतक्रान्तसुखाुः कालाुः 
अनध्यवशसतावर्गािन 
अवरतनयनजल 
* अनाख्येयािंभाशसत्वम् 
* अशनष्टस्य श्रशुतयणित् 
अनुर्गतमशप पूवण– 
अनुरार्गवती सन्ध्या 
* अनौशचत्यादृते नान्यद 
* अपारे काव्यसंसारे 
अमी ये दृशयन्ते 
अत्यं स रिनोत्कर्षी 
अयमेकपदे तया 
* अलंकारशनबन्धो युः 
अवसर रोत्तुं शचअ 
* अव्युत्पशत्तकृतो दोर्षुः 
अशिर्वपओअरशसएसु 
अिो बताशस स्पृिर्ीयवीयणुः 
आम असईओ अम्िे 
* इत्यन्तलष्टरसाश्रयो 
* इष्यते प्रशतभाथेरु्ष 
उत्कन्म्पनी भयपशर– 
उप्पइजाआऍ 
एक्कत्तो रुअइ शपआ 
एमेय जर्ो शतस्सा 
एववंाशदशन देवर्षौ 
एशि र्गच्छ पतोशत्तष्ठ 
कण्ठान्च्छत्वाक्षमाला 
* कथािरीरमुत्पाद्य 
कशरर्ीविेव्वअरो 
कता द्यतूच्छलानाम् 
कस्त्व ंभोुः कथयाशम 



काव्याख्ये ऽ शखल– 
काव्याध्वशन ध्वशन 
शकशमव शि मधुरार्ाम् 
कृतककुशपतैुः 
कृते वरकथालापे 
कोपात्कोमललोलबािु 
कऽ सन्नदे्ध शवरिशवधुराम् 
क्रामन्त्युः क्षतकोमला– 
क्वाकायण ििलक्ष्मर्ुः 
शक्षप्तो िस्तावलग्नुः 
खर्पािुशर्आ देअर 
र्गङ् र्गाया ंाोर्षुः 
र्गङ् र्गाया ंाोर्षुः 
र्गावो वुः पावनानाम् 
चूअं करावअंस ं
र् अ तार् ाडइ 
* तदशभप्रायबाह्योऽयम् 
* तदा नास्त्येव तत्कान्यम् 
तद रे्गिं नतशभशत्त 
* तद व्याकरोत् 
तरङ् र्गभ्रभूङ्गा 
ता ंप्राङ् मुखीं तत्र शनवशेय 
* तान् समाशश्रत्य न 
तेर्षा ंर्गोपवधूशवलास 
* तेर्षा ंशनबन्धने भाव्य ं
दन्तक्षताशन करजैश्व 
दुराराधा राधा 
धरर्ीधारर्ायाधुना त्व ंिरे्षुः 
* न लक्षर्ं लक्षर् ं
नानाभशङ्र्गभ्रमद भ्रुूः 
शनद्राकैतशवनुः शप्रयस्य 
* नीरसस्तु प्रबन्धो युः 
नीवाराुः िुकर्गभण– 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे 
पत्युुः शिरिन्द्र– 
* पदाना ंस्मारकत्वऽेशप 
पराथे युः पीडाम् 
पाण्डु क्षामम् 
* पूवे शविृङ् खलशर्गरुः 



प्रयच्छतोचै्चुः कुसुमाशन 
प्रभ्रशयत्युत्तरीयन्त्वशर्ष 
प्रातंु धनैरर्मथजनस्य 
शप्रये जने नान्स्त 
भर्गवान् वासुदेवि 
* भावानचेतनानशप 
भरेूर्ुशदग्धान्नव– 
भ्रशममरशतमलस 
मञ्चाुः क्रोिन्न्त 
मनुष्यवृत्तया 
मन्दारकुसुमरेर् ु
मिुमिु शत्त भर्ंतिु 
मा पंथं रंुध मिं 
तालैुः शिञ्जिलय– 
* मुख्या व्यापारशवर्षयाुः 
मुशनजंयशत योर्गीन्द्रो 
मुिुरङ् रु्गशलसंवृता– 
यच्च कामसुखं लोके 
* यथास्म ैरोचते शवश्वम 
यथा यथा शवपयेंशत 
यिञ्चनाशितमशतुः 
* यान्स्मन् रसो वा भावी वा 
या शनिा सवणभतूानाम् 
ये जीवन्न्त न मान्न्त 
यो युः िस्र ंशबभर्मत 
युः प्रथमुः स प्रथमुः 
* रसभावाशदशवर्षय- 
* रसाशदरु्ष शववक्षातु 
राजिंसैरवी ज्यन्त 
राजानमशप सेवन्ते 
रामेर् शप्रयजीशवतेन 
लच्छी दुशिआ जामाओ 
लावण्यद्रशवर्- 
लावण्यशसन्धुरपरैव 
लीलाकमलपन्नाशर् 
वसन्तपुष्पाभरर् ं
वाशर्अअ िन्त्थदंता 
* वाल्मीशकव्यशतशरततस्य 
* शवन्च्छशत्तिोशभनैकेन 



* वाल्मीशकव्यासमुख्याुः 
* शवमशतशवर्षयो युः 
शवमानपयणङ्कतले 
शवसमइओ शचअ कार् 
शवस्रम्भोत्था मन्मथाज्ञा- 
व्रीडायोर्गान्नत– 
* व्यविारयशत यथेष्टम् 
* िृङ् र्गारी चेत् कशवुः 
िून्यं वासर्गृिं 
िरे्षो शिमशर्गशरस्त्व ंच 
िोकुः श्लोकत्वमार्गतुः 
* स एव वीतरार्गिेत् 
सङ् केतकालमनसम् 
सजे्जइ सुरशिमासो 
सजे्जइ सुरशिमासो 
* स तेनाकशवरेव 
* सत्काव्यतत्तवनय– 
सत्यं मनोरमा रामाुः 
* सन्न्त शसद्धरसप्रख्याुः 
सप्तैताुः सशमधुः शश्रयुः 
समशवसमशर्न्व्वसेसा 
* सवणत्र तत्र शवर्षयी 
* सवोपमाद्रव्य– 
सशवभ्रमन्स्मतो 
स शि सत्यम् 
सिोशर्तैुः क्रव्यभजुाम् 
* संवृत्याशभशितौ वस्तु- 
शसज्जइ रोमशंचज्जइ 
शसशिशपच्छकण्र्ऊरा 
सुरशभसमये प्रवृते्त 
सुवर्णपुष्पा ंपशृथवीं 
सैर्षा सवणत्र वक्रोन्ततुः 
स्मरनवनदीपूरेर्ोढा 
न्स्मतं लकशचन्मुग्धम् 
स्वतेजुःक्रीतमशिमा 
स्वस्था भवन्न्त मशय 
िंसाना ंशननदेरु्ष 

  



वितीय खंड 
 
‘लोचना’तील पदे्य, अवतरिे व उदाहरिे याचंी सूची 
(लोचनात शनदेशिलेले ध्वन्यालोकातील काशरका व वृशत्त याचें अंि या सूचीत शदले नािीत.) 
 
अशतराते्र र्षोडशिन रृ्गह र्न्न्त 
अतोऽशनज्ञातरूपत्वात् 
अनुरार्गवती सन्ध्या 
अनौशचत्यादृते नान्यत् 
अन्यत्र संज्ञाशवधौ प्रत्ययग्रिरे् 
अमंु कनकवर्ाभम् 
अयं मन्ददु्यशतभास्वान् 
अयं स राजा उदयर्ो शत्त 
अलं न्स्थत्वा शमिाने 
अल्पं शनर्ममतमाकािम् 
अिो र्गीतमिो वाशदत्रम् 
आ र्गभादा शवमिािा 
आशदत्योऽयं न्स्थतो 
आनन्दवधणनशववकेशवकालस 
आप्तवादाशवसंवादादत्र 
आियणवदशभख्यानम् 
आसूशत्रताना ंभेदानाम् 
इशतवृत्तं शि नाट्यस्य 
इन्दीवरदु्यशत यदा 
इष्टस्याथणस्य रचना 
उपके्षपुः पशरकरुः 
उपभोर्गावसरोऽयम् 
उप्पिजाआ– 
ॠष्यन्धकवृन्ष्र्कुरुभ्युः 
एवमयं पुरुर्षो वदे 
कक लौल्ये 
कथमशप कृतप्रत्यापत्ती 
करुर्ो रसो नाम 
कवरेन्तर्गणतं भावम् 
कवुेः प्रयत्नाने्नतृर्ाम् 
कुः सन्देिुः िींपाद 
काव्यिोभायाुः कतारो धमाुः 
काव्याथान् भावयन्न्त 
काव्यालोके 



लक शकम्–स्वस्था भवन्न्त 
शक रसाना ंस्थाशयसचंाशरता 
कुरङ् र्गीवाङ् र्गाशन 
कुरबक कुचााात- 
कृतककुशपतैबाष्पा– 
कृत्यपञ्चकशनवाि 
कैशिकी श्लक्ष्र्नेपर्थया 
शक्रययैव तदथणस्य 
क्वशचच्छमुः 
क्षरे् क्षरे् यन्नवतामुपशैत 
क्षुत्तृष्र्ाकाममात्सयणम् 
खलेवाली यपूुः 
र्गद्यपद्यमयी चम्पूुः 
र्गामश्वम् 
र्गशमर्गाम्यादीनाम् 
रु्गर्ुः कृतात्मसंस्कारुः 
र्गोप्यैव ंर्गशदतुः सलेिम् 
र्गोला कच्छकुडंरे्ग 
चलापाङ् र्गा ंदृशष्टम् 
चाइअर्करपरंपरसंचारर् 
चूर्णपादैुः प्रसनै्नुः 
जरा नेयं मून्ध्नण 
तन्च्छदे्ररु्ष प्रत्ययान्तराशर् 
तटी तार ताम्यशत 
तथाभतेू तन्स्मन् 
तदशतियिेतवस्तु 
तितते्रन्दुशवलोकनेन 
तया स पूति शवभशूर्षति 
तस्य प्रिान्तवाशिता संस्कारात् 
तीथे तोयव्यशतकरभव े
तुदीिालातुर 
त्वत्संप्रान्प्तशवलोशभतेन 
त्वामाशलख्य प्रर्यकुशपता ं
त्वा ंचन्द्रचूडं सिसा 
दि ेयजेत 
दानवीरं धमणवीरम् 
दृशष्टनामृतवर्मर्षर्ी 
देवीस्वीकृतमानसस्य 
शिवणचनेऽशच 



धमे चाथे च कामे च मोके्ष च 
धृशतुः क्षमा दया िौचम् 
न चेि जीशवतुः कशित् 
न शनुःसुखुः स्यात् 
न मुग्धे प्रत्येतुम् 
न सामाशयकत्वाच्छद दाथण– 
शनदोर्षदिणनाुः कन्यकाुः 
शनुःश्वासान्ध इवादिणुः 
नेदं रजतम् 
नोपादानं शवरुद्धस्य 
पशय, िीपादन्यस्मादशप 
पाण्डु क्षामं वदनम् 
पीनो शदवा नाशत्त 
पुरुर्षाथणिेतुकशमदम् 
प्रकरर्नाटकयोर्गाद 
प्रत्याख्यानरुर्षुः कृतम् 
प्रयोजनाना ंशवच्छेदे 
प्रसादे वतणस्व 
प्राप्ता देवी भतूधात्री च भयूुः 
प्रारम्भि प्रयत्नि 
प्रारम्भेऽन्स्मन् स्वाशमनुः 
प्रासशङ्र्गके पराथणत्वात् 
बिूना ंजन्मनामन्ते 
बिूना ंसमवतेानाम् 
बद्धोत्कण्ठर्ममदं मनुः 
बाढमन्स्त 
बािुलशतकापािने बद्ध्वा 
भअशविलरतखरे्कं्क 
मर्थनाशम कौरवितम् 
मन्न्त्रबुद्धौ नायकबुद्धौ च 
मनुष्यवतृ्तया समुपाचरन्तम् 
यत्तदोर्मनत्यसम्बन्धत्वम् 
यत्पदाशन त्यजन्त्येव 
यथा र्गौस्तथा र्गवयुः 
यिामाशभशनवशेितम 
यद शवश्रम्य शवलोशकतेरु्ष 
यो युः िस्रम् 
रार्गस्यास्पदशमत्ये 
राजिंसैरवीज्यन्त 



राज्यं शनर्मजतित्र ु
रौद्रस्य चैव यत्कमण 
रौद्रस्यैव च यत्कमण 
लक्षर्िेत्वोुः 
लंशाअर्गअर्ा 
लीलादाढग्रु्गद वढू 
वक्राशभधेयिद दोन्ततुः 
वदशत शबशसनीपत्रियनम् 
वसन्तर्गत्ताशलपरम्परोपमाुः 
वस्तुतुः शिवमये हृशद स्फुटम 
वातयाथणशमतये तेर्षाम् 
वार्गङ् र्गसत्तवपेेतान् काव्याथान् 
शवन्ध्यो वर्मधतवान् 
शवश्रान्तशवग्रिकथुः 
शवर्षयत्वमनापनै्नुः 
वीतरार्गजन्मादिणनात् 
वीरस्य चैव यत्कमण 
वृतयुः काव्यमातृकाुः 
व्यन्ततव्यणञ्जनधातुना 
िद दाुः संकेशततं प्रािुुः 
ि् ङ् र्गारि तैुः प्रसभ ं
श्रीशसशद्धचेलचरर्ाद ज 
स एव वीतरार्गिेद 
सङ् केतकालमनसम् 
सज्जनात् कशवरसौ न याचते 
सत्यं मनोरमा रामाुः 
समपकंत्व ंकाव्यस्य 
समीिा रलतभोर्गाथा 
समुन्त्थते धनुध्वणनौ 
समुद्रुः कुन्ण्डका 
सवण एव िृङ् र्गारे व्यशभचाशरर्ुः 
सवणशक्षशतभतृा ंनाथ 
सवणत्र ज्वशलतेरु्ष 
सुवर्णपुष्पा ंपशृथवीम् 
संसपणशद्भुः समन्तात् 
संसाध्ये फलयोरे्ग तु 
शस्रयो नरपशतवणशह्न– 
स्रीशत नामाशप मधुरम् 
स्थाघ्वौशरच्च 



स्थार्ुवा स्यात् 
स्थैयेर्ोत्तममध्याना ं
स्फुटीकृताथणवैशचत्र्य 
स्मरनवनदीपूरेर्ोढाुः 
सशत्र्चतपक्ष्मकपाटम् 
स्वल्पमातं्र समुत्सृष्टेम् 
स्व ंस्व ंशनशमत्तमासाद्य 
स्वादुकाव्यरसोन्न्मश्रम 
िुशम अविन्त्थअ 
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काकाशक्षन्याय – 
काकु – 



त्यामुळे काव्याला रु्गर्ीभतूव्यगं्यता – 
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धमणकीर्मत – 



ध्वनीची स्वतुःच्या प्रकारािंी – रु्गर्ीभतू, व्यंग्याच्या प्रकारािंी, शवशवध वाच्य अलंकारािंी संसशृष्ट वा संस्कार 
यामुंळे ध्वनीचे असंख्य प्रकार– 
ध्वन्यालोक शलशिण्याचा मुख्य उदे्दि कवीने लक्ष रसाशद व्यंग्य अथावर कें शद्रत कराव े िा, केवळ ध्वनीचे 
प्रशतपादन िा नव्िे – 
नवशवधा भन्तत – 
नार्गानन्द नाटक – 
नाट्य व काव्य याचंा उपदेि वदेािूंन िन्ततिाली – 
नाट्यिास्रावरील प्राचीन टीकाकार – 
‘शनपात’ वाचक नसून द्योतक असतात – 
शनबद्ध आशर् अशनबद्ध रचना – 
शनर्मवकल्पक ज्ञान व सशवकल्पक ज्ञान 
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‘मरर्’ या व्यशभचाशरभावाचा अथण – 
मिlभारत – र्गृध्रजम्बूकसंवाद – 
मिाभारतामधील मुख्य रस ‘िान्त’ 
मशिमभट्ट – ‘व्यन्ततशववके’ गं्रथाचा कता – 
मुततक – इ. काव्यरचनाप्रकार – 
मेादूतम् – एका श्लोकाचे अशभनवरु्गप्तकृत सुंदर शववरर् – 
यिोवमणन् – ‘रामाभ्युदय’ कता – 



रशतशवलाप – करुर्रस पशरपुष्ट झाल्यावरिी त्याचे पतु्हृा पनु्िा उद्दीपन केले आिे असे अशभनवरु्गप्तांचे 
मत– 
‘रत्नावली’ नाशटकेतील रत्नावलीच्या रशतभावाचे आलटूनपालटून उद्दीपन व प्रकािन 
‘रत्नावली’ – नाट्यतंत्रपालनाचे उत्तम उदािरर् – 
रसशवरोधी कोर्त्या र्गोष्टी कवीने टाळाव्या – 
रसध्वशन िाच काव्याचा आत्मा – 
‘रस’ िा िद द लक्षरे्ने स्थाशयभाव या अथी वापरतात – 
रसास्वादातील शवघ्ने – 
राजशनकटन्स्थत – आतताशयियन्याय – 
रामायर्ातील मुख्य रस करुर् – 
रीतींच्या, पुरस्कत्यांना, ध्वशनतत्तव अस्पष्टपरे्च कळले. ‘वृत्ती’ सुद्धा ‘रीती’ सारख्याच – 
लोष्टप्रस्तर न्याय – 
वशसष्ठाशदकानंी केलेले स्मशृतमार्गाचे अशतक्रमर् – 
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वाच्य अलंकारात एका अलंकाराला र्गौर्ता – 
वाच्य अलंकारात व्यगं्य अथाचा अंि असला, तर त्याचे सौंदयण अशधक खुलते – 
वाच्याथण व रस याचं्या प्रतीतींमध्ये क्रम असतोच, पर् तो लक्षात येत नािी. इतर प्रकारच्या व्यंग्याथाच्या 
बाबतीत मात्र तो लक्षात येतोच – 
वाच्याथण व वाचक उद द याचंी योजना रसाशदशवर्षयक औशचत्याला अनुसरूनच िवी – 
वार्ीच्या परा, पशयन्ती, मध्यमा व वैखरी या चार िन्तत – 
‘वासुदेव’ िद दाचे शवष्र्ुपुरार्ातील स्पष्टीकरर् – 
शवशध आशर् अनुवाद – 
शवरोधी असलेले दोन रस शतसऱ्याची अंरे्ग झाल्यास दोर्षास्पद नािी – 
शवरोधी रसाशदकाचंा अशभनय – 
शवरोधी व अशवरोधी रस – 
शवलास – प्रशतमुख सधंीचे अरं्ग – 
शववािप्रवृत्त भतृ्यानुयायी राजाचा दृष्टातं – 
शवर्षमबार्लीला (आनंदवधणनकृत) – 
‘शवर्षय’ म्िर्जे इतरत्र असू न िकरे् – 
‘वृशत्त’ िद दाचे तीन अथण – 
वृत्तींचे दोन प्रकार म्िर्जे अथण व िद द याचंी योजना रसानुकूल कररे् – 
वरे्ीसंिार – 
वरे्ीसंिारातील िृरं्गाराचे अनौशचत्य – 
व्यपदेशिवद भाव – 
व्यंजकत्व म्िर्जे अनुमानच या आके्षपाचे खंडन – 
व्यंजकत्व म्िर्जे वाचकत्वच या आके्षपाचे खंडन – 
व्यंर्गाथामुळेच काव्याला सौंदयण – 
व्यंग्याथाशिवाय काव्याला सौंदयण नािी याची उदािररे् – 



व्युत्पशत्त – 
िद दपाक – 
िद दवृशत्त व अथणवृशत्त – 
िद दसाम्य दोर्षास्पद नािी, प्रशतभेची नवी चमक मात्र िवी – 
िातंरस इतर रसािूंन श्रेष्ठ असे अशभनवरु्गप्ताचें मत – 
िातंरसप्रकरर् नाट्यिास्राच्या एका प्रतीत – 
िातंरस – त्याचा स्थाशयभाव – 
िातं रसाची स्वतंत्र रस म्िर्नू प्रशतष्ठापना – 
िान्त व वीर रसामंधील फरक 
िृरं्गाररस – अत्यंत नाजूक व सवांच्या पशरचयाचा– 
िृरं्गाररसाबाबत शवरोध कसोिीने टाळावा – 
िृरं्गारशवरोधी रस प्रस्तुत असता पे्रक्षकानंा आकृष्ट करण्यासाठी लकवा काव्याला िोभा यावी म्िर्ून िृरं्गाराची 
अंरे्ग समाशवष्ट केल्यास दोर्ष नािी – 
श्रुशत (संर्गीतातील) – 
श्रुशतस्मृतींचे तात्पयण धन्याप्रमारे् आज्ञा कररे् िेच असतें – 
संकर – व संसृशष्ट (ध्वनीची) – 
संाटनेचे शनयामक–वततृ–औशचत्य व वाच्य अथाचे औशचत्य – 
संाटनेचे स्वरूप –, शतचा रु्गर्ािंी संबधं कोर्ता याबाबत ३ पक्ष 
संशध व संध्यंरे्ग – 
संबंधी सवणनामानंा स्वतंत्र अथण नसतो 
सवण संाटनानंा ‘प्रसाद’ रु्गर् आवशयक 
सहृदयत्व म्िर्जे रसज्ञता लकवा रसास्वादक्षमता – 
‘सुभर्ग’ िद दाचे मशल्लनाथकृत शववरर् – 
सूयणितक (मयूरकशवकृत) – 
स्थाशयभावानंा कािीजर् लक्षरे्ने ‘रस’ म्िर्तात – 
स्वप्नवासवदत्त – 
िशरशवजय, सवणसेनकृत – 
िर्षणचशरत, लसिनाद – 

  



महामहोपाध्याय डॉ. वा. वव. वमराशी म्हितात– 
 
“आनंदवधणनाचा 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 उपलद ध 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 संज्ञाचंी स्पष्टीकररे् शदली आिेत. िा गं्रथ संस्कृत साशित्यिास्राच्या अभ्यासकासं उपयुतत आिेच, 
पर् संस्कृत साशित्यिास्राचे प्रारंशभक ज्ञान असलेल्या मराठी समीक्षर्िास्राच्या शवद्यार्थयांसिी तो 
अभ्यसनीय व आल्िाददायक झाला आिे. 

 
प्रा. वीरकर स्वतुः कशव असून संस्कृत व मराठी काव्याचें सहृद्य समीक्षक आिेत दीाणकालीन 

पशरश्रमाने त्यानंी प्रा. पटवधणनाचं्या सिकायाने तयार केलेल्या या एकाच गं्रथाने ससं्कृत साशित्यिास्राचे 
मार्ममक शववचेक म्िर्नू त्याचंी कीर्मत शचरकाल शटकेल या शवर्षयी मला संदेि नािी.” 

 
पं. बाळाचायग खुपेरकर वलवहतात– 
 
“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 स्पष्टीकरर्ाथण टीपाचें िारा शववरर्…िे 
अवाड कायण प्रा. पटवधणनाचें सािाय्याने पुरे केले… मला असे अशभमानाने म्िर्ावसेे वाटते की, प्रा. वीरकर 
यानंी मराठी भारे्षतील एका साशित्यशवर्षयक गं्रथाची आजवर असलेली उर्ीव चारं्गल्या रीतीने भरून 
काढली. 

 
डॉ. वा. म. कुलकिी, भूतपूवग संचालक, भाषासंचालनालय, मंुबई, वलवहतात– 
 
“आनंदवधणन व अशभनरु्गप्त याचं्यासारख्या असामान्य साशित्यिास्रकारानंा प्रा. वीरकर व प्रा. 

पटवधणन याचं्यासारखे संस्कृत पंशडत व सहृद्य भाष्यकार त्याचं्या गं्रथाच्या मराठी रूपातंरासाठी लाभावते िा 
एक अपूवण योर्ग िोय” 


