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पण्डडतराजजगन्नाथकृतकाव्यस्वरूपसमीक्षा
डा. सश
ु ान्तकुमारराज
izLrkouk
काव्यस्वरूपववचारप्रसङ्गे काव्यशास्त्रीयालङ्काररके षु ववद्यते मतपार्थक्यवमवत वववितचरमेव । तत्र ववशेष्यतावच्छे िकतया के चन
शब्िार्थयगु लं काव्यत्वेनाङ्गीकुवथवतत, पनु श्च के चन के वलं शब्िमेव काव्यलक्षणाधायकत्वेनाङ्गीकुवथवतत । एवश्च
के सावचचिाचायाथणां मते रसगणु ालङ्कारााः काव्यलक्षणघटकतया वववनवेशवनयााः सवतत । अतये चैततमतं नाङ्गीकुवथततीवत
कृ त्वाऽवस्मन् प्रसङ्गे आचायेषु महान् मतपार्थक्यं वरीवतथते । अताः परववतथनाः आलङ्काररकााः पवु थववतथनामालङ्काररकाचायाथणां
मतावन खण्डयवतत स्वमतचचोपस्र्ापयततीवत समवलोक्यते । काव्यशास्त्रीयवववशष्टालङ्काररकाचायेषु रसगङ्गाधरकाराः
पवण्डतराजजगतनार्ाः प्रामावणकाचायथरूपेण अङ्गीवियते । अताः तेन कृ तं काव्यस्वरूपं भाषाशैल्याविदृष्ट्या साङ्गोपाङ्गं
ववचारवयतंु पहडितराजजगन्नाथकृ तकाव्र्स्िरूपसमीक्षा इवत शीषथकोपेतो ववषयोऽयं गृहीतो मया ।
पवण्डतराजजगतनार्ेन ववरवचतेषु ववववधग्रतर्रत्नेषु रसगङ्गाधर इवत काव्यशास्त्रीयग्रतर्ववशेषाः सावहत्यशास्त्रीयवचततनपरम्परायां
सवाथवततमाः प्रामावणकश्च ग्रतर्ो वतथते । अस्य ग्रतर्स्य महत्त्वत्रयं प्रामख्ु येन वतथते। यर्ा1. सकलकाव्यशास्त्रीयवचततनिशथनत्वाि् ग्रतर्ोऽयं शास्त्रीयवचततनपरम्परायााः साक्षीभतू ोऽवस्त ।
2. पवण्डतराजजगतनार्ेनायं ग्रतर्ो नव्यतयायभाषाशैल्या ववरवचतोऽवस्त ।
3. काव्यशास्त्रीयवचततनदृष्ट्या अवस्मन् ग्रतर्े पवू ाथचायेष्ववलोवकता िोषााः वनवाररतास्तर्ा काव्यस्य पररष्कृ तं लक्षणं
वनरूपतमवस्त ।
काव्यलक्षणस्य व्याख्यानमवप सूक्ष्मवचततनेन सह तयायशैल्या वियते । अस्मात् कारणात् काव्यशास्त्रववषयकशंकायााः समाधानं
सम्यग् रूपेण पररदृश्यते । काव्ये सह्रियस्य अतताःकरणमेव प्रमाणं भववत याः अनभु वस्य ववषयो वतथते, यस्य अवभव्यवताः
सामातयभाषया सम्यक् रूपेण न भववतंु शक्यते। यवि वकवचचिप्यवभव्यवताः स्यात् तवहथ अवभव्यतौ श्ले षाः आगच्छवत । अवभव्यतौ
श्लेषस्य वनवारणार्ं नव्यतयायभाषाशैल्यााः अनप्रु योगाः अवस्मन् ग्रतर्े आचायेण कृ ताः । अस्मात् कारणाियं ग्रतर्ोऽयं
काव्यशास्त्रस्य उत्कृ ष्टतमोऽवस्त ।
प्रबतधेऽवस्मन् रसगङ्गाधरे ववद्यमानस्य काव्यलक्षणस्य ववमशथनं ववधाय काव्यलक्षणववषयकान् सतिेसमूहान् िरू ीकतंु प्रयासाः कृ ताः
। अवस्मन् प्रसङ्गे सवथप्रर्मं काव्यस्य ववशेषय् तावच्छे िकं यत् काव्यत्वम् अवस्त, पनु श्च यि् अकाव्यात्काव्यस्य पार्थक्यज्ञानसाधने
असाधारणं कारणं वतथते तिेव प्रर्मं पयाथलोवचतं ग्रतर्कारे ण । अत एव तस्य काव्यस्य सामातयलक्षणं सवथप्रर्मं
पवण्डतराजजगतनार्ेन कृ तम् यत्- रमणीर्ाथयप्रहतपादकः िब्दः काव्र्म1् इवत। अताः पवण्डतराजस्य मते शब्ि एव काव्यपिवाच्यं
भववत न तु शब्िार्थयगु लम।् कीदृशाः शब्िाः काव्यवमत्याकाङ्क्षायां रमणीर्ाथयप्रहतपादकः इवत तविशेषणमत
ु ं
काव्यलक्षणघटकरूपेण । पनु श्चकाव्यलक्षणघटकतया व्यवहृतानां ववशेष्यववशेषणपिानां ववशेषवववेचनं वववहतं
तल्लक्षणपयाथलोचनप्रसङ्गे।
पवण्डतराजकृ ते काव्यलक्षणेऽवस्मन् धवमथ काव्यं वतथते । याः शब्िाः सहृियानां हृिये रमणीयार्थस्य प्रवतपािनमर्वा उत्पािनं करोवत,
तस्य ज्ञानं ववना काव्यस्य व्यवहारो भववतंु नैव शक्यते । तस्मात् कारणात् रमणीयार्थववषयकप्रवतपविजनकशब्िाः ज्ञानववषयाः
शब्िाः वाक्यरूपं वा काव्यवमवत बोध्यते । अनया व्याख्यया एवेिं लक्षणम् असम्भविोषरवहतं सम्भववत । अवस्मन् लक्षणे शब्िस्य
ग्रहणं चेष्टाविकं वनराकरणाय वतथते । वाच्याविवत्रष्ववप रमणीयताबोधनाय तत्प्रवतपािकपिस्य ग्रहणम् । रमणीयेवतपिस्य
साधत्ु वातवाख्यायकव्याकरणशास्त्ररूपे शब्िे अवतप्रसङ्गपररहारायात्र अर्थस्य ग्रहणम् । धनं गृहाण इवत वाक्यस्य काव्यत्ववारणाय
रमणीयता इवत पिस्य ग्रहणं लक्षणे कृ तम2् । काव्यत्वसामातयधमथाः याः समवायसम्बतधेन काव्ये वतष्ठवत । अत्र काव्यमेव लक्ष्यं
वतथते । अत एव लक्ष्ये लक्ष्यता स्वरूपसम्बतधेन वतष्ठवत। लक्ष्यता काव्यस्य आह्लािधमथाः । रमणीयार्थस्य प्रवतपािकाः शब्िाः
काव्यस्य लक्षणं वतथते, याः काव्यस्य असाधारण धमथाः याः समवाय सम्बतधेन काव्ये वतष्ठवत । काव्यत्वं लक्ष्यताया अवच्छे िकम् ।
अतयनू ानवतररतधमथाः अवच्छे िकाः लक्ष्यतावच्छे िकं समवनयतत्वं धमथत्वम् असाधारणत्वं याः
~ 39 ~
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रमणीयाथथस्य प्रण्तपादकः शब्दोऽण्स्त अवच्छे दकोपरान्तम् यत्र यत्र काव्यत्वं
तत्र
तत्र
रमणीयाथथप्रण्तपादकशब्दत्वम्
।
यत्र
यत्र
रमणीयाथथप्रण्तपादकशब्दत्वम् तत्र तत्र काव्यत्वम् इण्त न्यायात् इदं लक्षणं
ण्त्रदोषरण्ितम् ।
काव्यलक्षणे रमणीयता पदस्य प्रयोगः कृतः । रमणीयता तु ण्िन्न
ण्िन्नरूच्यनुसारं ण्िन्नं ण्िन्नं िण्वतुं शक्यते । अतएव तस्याः स्वरूपमण्प
ण्नरूण्पतम-्

लक्षणेऽण्स्मन् शब्दण्वशेष्यः एव काव्यम,् यस्य उत्पण्त्तः चमत्कारेण सम्िवण्त
। अथाथ त् चमत्कारस्य जनकः यः िावनाण्वशे षः तस्य ण्वषयः अथथः वतथते ।
तस्य प्रण्तपादकत्वे सण्त शब्दत्वं काव्यत्वं इण्त फण्लतम् । चमत्कारजन्या
िावना च तस्य जण्नका । अनयोः मध्ये जन्य-जनक िावसम्बन्धो वतथते ।
िावनायाः ण्वषयः अथथः । अनयोः मध्ये ण्वषय-ण्वषयीिावसम्बन्धो वतथते ।
अथथस्य प्रण्तपादकः शब्दोऽण्स्त । अनयोः मध्ये प्रण्तपाद्य-प्रण्तपादकिावः
सम्बन्धो वतथते । अण्स्मन् पदे िावनाण्वशे षं रूपत्वं स्वण्वकारस्य
प्रयोजनमण्स्त, यत् प्रकृतः अथथः िासते यस्य ज्ञानेन चमत्कारः नोत्पद्यते ।
अत एव प्रकृताथथप्रण्तपादके शब्देऽण्प काव्यत्वं स्यात्तद्वारणाय ज्ञानं
िावनाण्वशेषरूपत्वेन गृह्यते । यतो ण्ि िावना पुनः पुनरनुसन्धानरूपा अथाथत्
धारया प्रवािमानज्ञानमेव । तथा धायथ जायमाने ज्ञाने चमत्कारजनकाः
के ण्चत्पदाथाथ ः िासन्ते । तदैव तत् प्रण्तपादका शब्दाः अण्प अत एव
धारावाण्िकसकलशाब्दवुण्धिवण्वषये
चमत्कारजनकताऽवच्छे दकाथथप्रण्तपाण्दकाथे लक्षणे प्रसण्क्तः अण्स्त ।
तस्मात् ण्द्वतीये लक्षणे तस्य ण्नवेशनं कृतम,् यथा-

रमणीयता च लोकत्तराह्लादजनकज्ञान गोचरता 3 इण्त ।
लोकत्तरं नाम अलौण्ककः यः आह्लादः परमानन्दः इत्यथथः, तस्य
आलौण्ककानन्दस्य जनकं नाम उत्पादकं यत् ज्ञानं तदथथ ज्ञान,ं तादृशाथथस्य
गोचरता, अथाथत् तस्य ज्ञानस्य ण्वषयः यः अथथः तण्स्मन्नेवाथे रमणीयता
ण्तष्ठण्त । लोकोत्तराह्लादस्य उत्पादकम् ज्ञानं वतथते । अनयोः
लोकोत्तरानन्दज्ञानयोः मध्ये जन्य-जनकिावसस् म्बन्धो वतथते। ज्ञानस्य
ण्वषयः रमणीयाथो िवण्त । अत एव ज्ञानं ण्वषयी रमणीयाथथः तस्य ण्वषयो
िवण्त । अनयोः मध्ये ण्वषय-ण्वषयीिावसम्बन्धो वतथते । अत्र रमणीयः
अथथस्य ण्वशेषणम,् यः ज्ञानस्य ण्वषयो िवण्त । सव् रूपसम्बन्धेन ण्वषयता
अण्प ण्वषये वतथते। ण्वषयता अत्र रमणीयण्नष्ठा रमणीयता एव यस्य ण्नरूपकः
ज्ञानमेवाङ्गीण्ियते । अत एव ज्ञानस्य गोचरता ण्वषयता वा रमणीयता
िवण्त । नव्यन्यायिाषायां ण्नरूपणं एवं िवण्त यत् लोकोत्तरस्यालौण्ककस्य
आह्लादस्यानन्दस्य जनकमुत्पादकं यज्ज्ज्ञानं तद्गोचरता तण्न्नरूण्पता ण्वषयता
रूपाऽथथण्नष्ठा रमणीयतेत्यथथः । यद्यण्प आह्लादण्नष्ठं लोकोत्तरत्तम् साण्तशयं
अण्प िण्वतुं शक्यते । साण्तशये लोकत्तरत्वे बिुण्वधानामानन्दानां सग्रं िणं
िण्वतुं शक्यते । ण्नरण्तशये लोकत्तरत्वे तु ब्रह्मानन्दे िवण्त । साण्ित्यण्वषयकं
लोकोत्तरत्वं अनयोः ण्िन्नमण्स्त । अण्स्मन् लोकोत्तरतव् स्य ण्वषये अनुिवो
यः मानसप्रत्यक्षरूपः स एव साक्षीः । अनयोः अनुिवः काव्ये िावना िवण्त
। िावना एव ज्ञानं िवण्त काव्यशास्त्रे । तण्िथ िावनायाः स्वरूपं अण्प उक्तम्
इयं िावना लोकोत्तरचमत्कारस्य जण्नका कारण रूपे ण प्रण्तष्ठाण्पतवान्

यत्प्रण्तपाण्दताथथण्वषयकिावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छे दकं
ततत्् वम् ।6
अण्स्मन् लक्षणे शब्देन प्रण्तपाण्दतोऽथथः ण्वषयः, िावना तु ण्वषयी ।
िावनाण्नष्ठं
िावनात्वं
जाण्तः,
तद्भावनात्वम्
एव
िावनाण्नष्ठचमत्कारजनकतायाः अवच्छे दकम् इण्त ।
प्रकृते ण्द्वतीयलक्षणे यत् पदस्य अथथः शब्दः यः अथथस्य प्रण्तपादकः । अनयोः
मध्ये प्रण्तपाद्य-प्रण्तपादकिावसम्बन्धो वतथते । यण्द अथथः िावनायाः
ण्वषयोऽण्स्त, तण्िथ अथथ-ण्वषययोरम् ध्येऽण्प ण्वषय-ण्वषयीिावसम्बन्धो वतथते
। अत्र िावना चमत्कारस्य जण्नका अण्स्त । िावना ण्वण्शष्टज्ञानरूपा अण्स्त ।
िावनायाः धमथः चमत्कारजनकता यः िावनायाः स्वरूपसम्बन्धेन ण्तष्ठण्त ।
िावनायाः एकः सामान्यधमो वतथते । स तु समवायसम्बन्धेन िावनायां
ण्तष्ठण्त । िावनात्वं चमत्कारजनकतयाः अवच्छे दकं तत्त्वम् ।
अवच्छे दकोपरान्तम् अयं ण्नयमो िवण्त यत् यत्र यत्र िावनात्वं तत्र तत्र
चमत्कारजनकतावच्छे दकत्वम् । यत्र यत्र चमत्कारजनकतावच्छे दकत्वं तत्र
तत्र िावनात्वम् । अनेन प्रकारे ण िावनात्वं चमत्कारजनकत्वं । अनयोः मध्ये
समण्नयतत्वं वतथते । अण्स्मन् लक्षणे िावनाण्वषयकपूवथवती लक्षणस्य दोषः
अपाकृतः, परन्तु यत् तत् पदयोः इदं लक्षणं अण्तव्याण्िदोषेण दुष्टम् । यतो ण्ि
अनेन लक्षणेन अयं पररस्कारः अण्स्त िावनात्वम् एव काव्यत्वम् । िावनात्वं
चमत्कारजनकतायाः अवच्छे दकत्वं तत्त्वम् । अस्मात् कारणात् िावनात्वं
ण्वना चमत्कारस्य नोत्पण्त्तः । काव्यस्य मूलं िवण्त िावनात्वम् । अत एव
िावनात्वम् एव काव्यत्वं िवण्त ।
ण्द्वतीयलक्षणण्नष्ठदोषण्नवारणाथं पण्डडतराजेन तृतीयं लक्षणं आण्वस्कृतम् ।
तललक्षणं िवण्तस्वण्वण्शष्टजनकताऽवच्छे दकाथथप्रण्तपादकतासस
ं गेण चमत्कारत्ववत्वमेव वा
काव्यत्वण्मण्त
फण्लतम।् 7
इण्त।
अण्स्मन्
लक्षणे
चमत्कारजनकतावच्छे दकण्मत्यस्य
चमत्कारण्नष्ठजन्यताण्नरूण्पताथथण्वषयकिावनाण्नष्ठजनकतायाः
अवच्छे दकण्मण्त8 । तृतीये लक्षणे व्यवहृतस्य स्व पदस्य तात्पयं चमत्कारत्वम्
। तेन ण्वण्शष्टः चमत्कारः, यस्य जनकः िावनाण्वशेषः । िावनाण्वशेषस्य
अथथ एव ण्वषण्यतासम्बन्धेन िावनाण्नष्ठचमत्कारजनकतायाः अवच्छे दकः ।
तादृशाथथस्य प्रण्तपादकः शब्दण्वशेषः । अत एव शब्दाथथयोः मध्ये प्रण्तपाद्यप्रण्तपादकसम्बन्धो वतथते । प्रण्तपादकता शब्दे स्वरूपसम्बन्धेन ण्तष्ठण्त ।
प्रण्तपादकता सम्बन्धेन एव चमत्कारत्वं शब्देन सि सम्बण्न्धतम् । अत एव
चमत्कारत्वमेव काव्यत्वं िवण्त । अतः प्रामाण्णकरूपेण तस्य काव्यस्य
सफलस्वरूपं
ण्नरूप्यते
रसगङ्गाधरकारे ण
यत्
स्वण्वण्शष्टजनकताऽवच्छे दकाथथप्रण्तपादकतासस
गे
ण
चमत्कारत्ववत्वमे
व
वा
ं
काव्यत्वण्मण्त फण्लतम् इण्त ।

कारणञ्च तदवण्च्छन्ने िावनाण्वशेषः पनु ः पुनरनस
ु न्धानात्मा4
इण्त।
िावना लोकोत्तरचमत्कारस्य कारणं वतथते । लोकोत्तरचमतक
् ारोऽत्र कायथम् ।
अनयोः मध्ये कायथ -कारणिावसम्बन्धो वतथते । लोकोत्तरचमत्कारत्वं ण्ि
लोकोत्तरचमत्कारे
समवाय
सम्बन्धेन
ण्तष्ठण्त
।
तदेव
लोकोत्तरचमत्कारण्नष्ठकायथतायाः अवच्छे दकं तत्त्वम् । कायथता
लोकोत्तरचमत्कारे स्वरूपसम्बन्धेन ण्तष्ठण्त । कायथता ण्नरूण्पतकारणतावान्
िावनाण्वशेषः । स च पुनः पुनः अनुसन्धानस्विावः, यतो ण्ि काव्यशरीरे
िूयो िूयो अनुसन्धाने स्मरणात्मकं वा लोकोत्तरानन्दो जायते ।
िावनया लोकोत्तराह्लादस्योत्पण्त्तः िवण्त । आह्लादे अनुिवसाण्क्षकमेव
प्रमाणं वतथते । अस्य प्रयोजनं पुत्रोत्पण्त्तजन्याह्लादः धनप्राण्िण्वषयकाह्लादो
वा न स्याद्, अथाथ त् तण्स्मन् प्रसङ्गे आह्लादस्य प्रसण्क्तः िवेत् । अस्मात्
कारणात् लोकोत्तरत्वपदस्य अण्िण्नवेशः येन रूपेण काव्यस्य
सामान्यलक्षणस्य
मीमासा
पण्डडतराजजगन्नाथेन
कृता
।
सामान्यलक्षणस्यप्रण्तपादने सन्देिण्नवृत्तये नव्यन्यायशै लयां काव्यस्य
पररष्कृतं लक्षणत्रयं दत्तम् । प्रथमं लक्षणं यथाचमत्कारजनकिावनाण्वषयाथथप्रण्तपादकशब्दत्वम5् इण्त ।
अण्स्मन् लक्षणे शब्दः यः ण्वशे ष्यः सः एव काव्यम,् परन्तु ण्वशे षणरूपेण
लोकोत्तराह्लादस्य जनकः यः िावनाण्वशेषः, तस्य ण्वषयः यः अथथः, सः
ण्वशेषणरूपेण अण्िधेयः । अस्य ण्वशेषणस्य प्रण्तपादकः शब्दत्वण्नष्ठः
शब्दः एव काव्यम् इण्त ज्ञेयम् ।
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ततृ ीयलक्षणानुसारे ण चमत्कारत्वम् समवायसम्बन्धेन चमत्कारे ण्तष्ठण्त ।
चमत्कारः िावनायाः जनकः । अत एव िावना चमत्कारस्य जण्नका िवण्त
। िावना-चमत्कारजनकयोः मध्ये जन्य-जनकिावसम्बन्धो वतथते ।
िावनायाः ण्वषयाथथः ण्वषण्यतासम्बन्धे चमत्कारजनकतायाः अवच्छे दको
िवण्त । अथथस्य प्रण्तपादकः शब्दः । शब्दे स्वरूपसम्बन्धेन प्रण्तपादकता
ण्तष्ठण्त । प्रण्तपादकता सम्बन्धेन चमत्कारत्वमण्प शब्दे ण्तष्ठण्त चमत्कारस्य
आधारकारणत्वात् । अस्मात् कारणात् चमत्कारत्वमेव काव्यत्वम् ।
चमत्कारण्नष्ठजन्यताण्नरूण्पतिावनाण्नष्ठजनकतावच्छे दकाथथप्रण्तपादकशब्द
त्वं काव्यत्वण्मण्त इण्त ज्ञेयं लक्षणम9् । अनेन प्रकारे ण काव्यत्वलक्षणप्रसङ्गे
पण्डडतराजजगन्नाथेन नव्यन्यायशै लया काव्यस्य पररष्कृतं लक्षणं ण्वण्लख्य
उपसहृं तम् ।
प्रथमे लक्षणे सामान्यलक्षणस्य शब्दः एव ण्वशेष्यरूपेण प्रदत्तोऽण्स्त ।
ण्वण्शष्टरूपेण शब्दः एव लोकोत्तराह्लादस्य आधारत्वात् काव्यपदिाग्िवण्त ।
ण्द्वतीये लक्षणे लोकोत्तराह्लादस्य कारणं िावनाण्वशे षः एव । काव्यलक्षणस्य
कारणं िावनाण्वशेषः एव काव्यलक्षणस्य कृते ण्वशेष्यः । तृतीये लक्षणे
काव्यस्य प्रयोजनं लोकोत्तरचमत्कारः । तदेव काव्यलक्षणस्य ण्वशे ष्यिूतम।्
अत एव लोकोत्तरचमत्कारः एव काव्यस्य सवोत्तमं लक्षणं तेन स्पष्टीकृतम् ।
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