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चम्पूसाहित्ये दर्शनानाां प्रभावः 

 

Dr. Harish PN 

 

प्रस्तावना  

उपक्रमः 

कवेेः कर्म एव काव्यर्् । काव्ये दृश्यकाव्यं, श्रव्यकाव्यं चेति द्वौ तवभागौ स्िेः । नाटकातिरूपकाति नातटकाद्यपुरूपकाति च 

दृश्यकाव्ये अन्िभमवतन्ि । गद्य,ं पद्यं, चमपपेः चेति तिधा भवति श्रव्यकाव्यर् ् । “गद्यपद्यर्यी कातचि् चमपपरित्यतभधीयिे” इति 

चमपपलक्षिं काव्यािरे्श प्रथर्िया एव ितडिनोक्तर् ् । तकन्िु संस्कृिचमपपग्रन्थेष ु प्रथर्गिनीया भवति िर्शर्र्शिके 

तितवक्रर्भट्टतवितचिा नलचमपपेः ।  

यथा संस्कृिसातित्ये र्िाकाव्यं, खडिकाव्यं, स्िोिकाव्यं इत्याियेः काव्यभेिाेः दृश्यन्िे िथा चमपपकाव्यप्ररे्यतवषये अतप 

वैतवध्यातन सतन्ि । चमपपसातित्ये कृियेः भतक्तप्रचाििं, र्िप्रचाििं, िाजवंर्शानां वीिनायकस्य च र्ित्वविमनं, िार्शमतनकतसद्धान्िानां 

प्रतिपािनं, व्यतक्तविमनं, प्रकृतिविमनं, अलङ्काितसद्धान्िानां प्रतिपािनं इत्याति चमपपसातित्ये तनबद्धातन बिूतन तवषयाति सतन्ि । 

चमपपसातित्ये  पिुािकथाेः एवं काल्पतनक कथाेः अतप च प्ररे्यतवषयीभपिा एव ।  

चमपपग्रन्थाेः िार्ायिं, र्िाभाििं, तर्शवपिुािं, भागविपिुािं इत्याति पिुािग्रन्थानवलम्य ितचिाेः। िे च भतक्तप्रचाििाय प्रयुज्यन्िे । 

चमपपग्रन्थेषु आतिपिुािं, उत्तिपिुािं इत्याति जैनपिुािवलमबीतन चमपपकाव्यातन च दृश्यन्िे । भििेः, जीवन्धिेः इत्याति जैननायकानां 

विमनं, जैनर्िप्रचाििं च साधतयिुं एिे  ग्रन्थे उपकुवमतन्ि ।  

चमपपसातित्ये यािाप्रबन्धाेः अतिप्रतसद्धाेः । िेष ुकाव्येषु िीथमयािास्थलातन, प्रतसद्धके्षिाति, िेविानां विमनं च अतिर्नोिारििया 

आतवष्कृिातन। अतप िु यािाप्रबन्धेष ु प्रकृतिविमनं च अतद्विीयया िीत्या एव दृश्यिे। वातचकािां प्रकृिेेः तचििर्तप साधतयिुं 

र्शक्यिे । तवषयविमनं िु कतल्पिकथापाियोेः समभाषिद्वािा तचिीकिोति । यािाप्रबन्धेषु प्ररे्यस्य र्नोिञ्जनाथं 

प्रियकथाभागानतप समयक् िीत्या प्रतिपाियति  । यािाप्रबन्धानां र्खु्योद्देश्यं भतक्तप्रचाििरे्व इति ससु्पष्टर् ्। 

चमपपकृिीनां तवषयाविििं न केवलं भतक्तप्रचाििरे्व, अतप िु र्शङ्किाचायमेः, िार्ानजुाचायमेः, नाथर्तुनेः इत्याति प्रतसद्धाचायामिां 

जीवनचरििं िथा िेषांिार्शमतनकतसद्धान्िप्रतिपािनपिािीति च  आतवष्कुवमतन्ि । पनुश्च सोर्िेवतवितचिा यर्शतस्िलकचमपपेः, 

िरिश्चन्रेि ितचिा जीवन्धिचमपपेः चेत्याति ग्रन्थाेः िार्शमतनकद्वािा जैनतसद्धान्िं प्रतिपाद्य जैनिर्शमनं  प्रथयतन्ि।। िि चमपपसातित्यस्य 

िार्शमतनकसमबन्धीतन काव्यातन संगहृ्यन्िे । 

 

सोमदेवस्य यशस्स्तलकचमपपः 

जैनिर्शमनसमबन्धीतन प्रतसद्धो ग्रन्थेः भवति सोर्िेवतवितचिा यर्शतस्िलकचमपपेः । सोर्िेवेः िाज्ञेः अरिकेसिी ििृीयस्य िाजसभायां 

पतडििेः आसीि् । सोर्िेवेः िर्शर्र्शिकस्य उत्तिाधे जैनर्िे उत्तिपिुािर्वलम्य अर्ुं ग्रन्थं तविचयार्ास । अतस्र्न् ग्रन्थे 

अष्टाध्यायाेः आश्वासरूपेि अन्िभमवतन्ि । अस्य ग्रन्थस्य प्रथर्ािािभ्य चिुथामश्वासपयमन्िं उत्तिपिुािे अन्िगमिा एका जैनकथा 

प्रतिपातििा एवं अतन्िरे्ष ुचिुथामश्वासेषु जैनधरं् ित्समबतन्धप्रवतृ्तयेः च सतवस्ििं प्रतिपाियतन्ि ।  

 

हरिश्चन्द्रस्य जीवन्द्धिचमपपः 

जैनिर्शमनप्रतिपातििो अन्यो चमपपग्रन्थेः भवति िरिश्चन्रस्य जीवन्धिचमपपेः । अयर्तप ग्रन्थेः जैनानां उत्तिपिुािर्वलम्य 

जैनर्िप्रचाििाथं िर्शर्र्शिके तवितचिेः । अतस्र्न ्ग्रन्थे एकािर्शाध्यायाेः लमबकरूपेि अन्िभमवतन्ि । अि जैनपिुािे नायकस्य 

जीवन्धिस्य जैनर्िस्वीकािकथा प्रतिपाियति ।  

 

अण्णायाययस्य तत्त्वार्यदपयणः 

अडिायायेन तवितचिेः ित्त्वाथमिपमिेः अपिं चमपपकाव्यं भवति । सेः ग्रन्थं अध्यायरूपेि न तवभजति । अतस्र्न् ग्रन्थे ग्रन्थकिाम र्शैव-

वैष्िव िर्शमनातन सौहृिसमभाषिद्वािा प्रतिपाद्य वैष्िविर्शमनस्य श्रेष्ठिां सयतुक्तकं स्थापयति । 
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अहोबलसपरिणः यस्तिाजस्वजयचमपपः 

चिुिमर्शर्शिके अिोबलसपरििा तवितचिं चमपपकाव्यं भवति यतििाजतवजयचमपपेः । 

ग्रन्थकिाम ित्चमपपकाव्ये तवतर्शष्टाद्वैितसद्धान्िस्य आचायमस्य श्रीतनवासिार्ानजुस्य 

जीवनं, िस्य तसद्धान्िेः अतप च तवविृोति । अस्य ग्रन्थस्य र्खु्योद्देश्यं 

तवतर्शष्टाद्वैितसद्धान्िस्य प्रचाििरे्व । सेः न केवलं िार्ानजुं तकन्िु र्शठकोपर्तुनेः, 

नाथर्ुतनेः, पडुििीकाक्षेः, यार्नुाचायमेः चेति तवतर्शष्टाद्वैिे ये अन्ये आचायामेःिेषार्तप 

नार्र्ािप्रतिपािनं किोति। 

 

मस्ण्िक्कल ्श्रीिङ्गाचाययस्य श्रीिामानुजचरित्रचमपपः 

र्तडिक्कल ् श्रीिङ्गाचायेन तवितचिं श्रीिार्ानजुचरििचमपपेः अतप 

तवतर्शष्टाद्वैितसद्धान्िस्थापको श्रीतनवासिार्ानजुस्य जीवनं िद्वैतर्शष््टयं, िस्य 

तसद्धान्िेःच अतप स्पष्टिया पिार्रृ्शति । अतस्र्न् ग्रन्थे षट् अध्यायाेः तवलासरूपेि 

सतन्ि । सेः ग्रन्थािमभे इष्टिेविारूपेि भगवन्िं तवष्िुं स्िुवन् िथा िार्ानुजेः, 

वेिान्ििेतर्शकेः इत्याति तवतर्शष्टाद्वैिस्याचायामिार्तप नर्स्कािातिकं कृत्वा समयक् 

स्िौति ।    

 

वल्लीसहायकवेः आचाययस्दस्ववजयचमपपः 

पञ्चिर्शर्शिके वल्लीसिायकतवना तवितचिं चमपपकाव्यं भवति 

आचायमतितववजयचमपपेः । अतस्र्न् ग्रन्थे सप्त अध्यायाेः कल्लोलरूपेि तवभक्ताेः एव । 

सेः र्शङ्किाचायमस्य जीवनचरििं िथा िस्य अद्वैितसद्धान्िं अतप च स्पष्टिया 

तवविृोति । अस्य ग्रन्थस्य र्खु्योद्देश्यं अद्वैितसद्धान्िस्य प्रचाििरे्व  इति ससु्पष्टर् ्। 

 

स्चिञ्जीस्व भट्टाचाययस्य स्वद्वन्द्मोदतिङ्स्गस्णः 

पञ्चर्र्शिके तचिञ्जीतव भट्टाचायेि तवितचिं चमपपकाव्यं भवति तवद्वन्र्ोिििङ्तगतिेः 

। अतस्र्न ् काव्ये सवे भाििीयिर्शमनातन प्रतिपातििरे्व । अि काव्ये अष्टाध्यायाेः 

ििङ्गरूपेि तवभक्ताेः । ग्रन्थकिाम सवमिार्शमतनकाचायामिां रे्लनं, ित्रे्लने िेषां 

स्वतसद्धान्िस्थापनं िथा पितसद्धान्िखडिनं च यतुक्तयकंु्त प्रतिपाियति । ििनन्ििं 

ग्रन्थकिाम तवतवधिर्शमनानां सर्न्वयरे्व प्रतिपाियति । 

संस्कृिसातित्ये चमपपकाव्यर्डिले िार्शमतनकसमबन्धीतन अन्याेः कृियेः अतप विमन्िे । 

िेष ु िार्ानजुिासस्य नाथर्ुतनतवजयचमपपेः, िार्ानजुाचायमस्य श्रीिार्ानजुचमपपेः, 

वेिान्िाचायमस्य आचायमतितवजयचमपपेः इत्याति कृियेः प्रतसद्धा एव ।  

 

उपसहंािः 

चमपपसातित्यस्य िार्शमतनकर्डिले सवमिर्शमनातन नार्र्ािेि प्रतिपातििातन । पिन्ि ु

चमपपसातित्यस्य िार्शमतनकर्डिले िथा चमपपग्रन्थकािेषु च अन्यिर्शमनान्यपेक्ष्य 

वेिान्ििर्शमनस्य र्ित्वं स्वीकायमरे्व । बौद्धानार्तप चमपपकाव्यस्य रै्शतलेः 

स्वकीयग्रन्थेष ुस्वीकुवमतन्ि । अतप िु चमपपसातित्ये बिवेः जैनाचायामेः स्वकीयग्रन्थेष ु

जैनपिुािर्वलम्य जैनतसद्धान्िर्तप परिपोषयतन्ि । चमपपसातित्यस्य बिवेः 

वैष्िवाचायामेः सतन्ि । िे स्वकृतिष ु रै्शविर्शमनसमबतन्धतसद्धान्िान ् युतक्तयकंु्त 

खडितयत्वा वैष्िविर्शमनर्नुसतृ्य ितत्सद्धान्िश्रेष्ठत्वं स्थापयतन्ि ।     
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