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डा. नृस हिं नाथगरुु
हायकाचाय यः, ासहत्यसिभागः
कसियाचक-सिक्रमसकशोरआदशय स्क
िं ृ तमहासिद्याियः

ु , ् पसिमबङ्ग,
हेसरया, पूि यमेदनीपरम
भारत

व्यञ्जनाशसिसिचार
डा. नृस िंहनाथगरुु
प्रस्तािना

व्याकरण – मीमािं ा – तकाासिशास्त्रे शब्दशसिसिचारः

ू ासत क्ष्म
ू रीत्या सिद्यते। िैयाकरणाः
क्ष्म

मीमािं काः न ैयासयकाश्च असिधा तात्पयाा लक्षणा चेसत सतस्रः शब्दशियः स्वीकृ ताः। प्राचीन ैः

आलङ्कासरकै रसि इमाः एि शब्दशियः स्वीकृ ताः। िरन्त ु अलङ्कारशास्त्रिरम्परायािं ध्वसनस द्धान्तस्य
िसरप्रकाशानन्तरिं व्यञ्जनाशसिः स्वीसियते।

ासहसत्यकाः शब्दः सिसिधः इसत स्वीकुिसा न्त। यथा िाचकः, लाक्षसणकः, व्यञ्जकश्च। यदुििं मम्मटे न–
“स्याद ् िाचको िाक्षसिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकसत्रधा।“i

े सिसिधः। तद्यथा –
प्रत्येकस्य शब्दस्य अथःा सिद्यते अतः अथःा असि िाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यिेिन
“िाच्यादयस्तदथायः स्यःु ।“ii

सिश्वनाथेनासि उिमसि –
Correspondence

डा. नृस हिं नाथगरुु
हायकाचाय यः, ासहत्यसिभागः
कसियाचक-सिक्रमसकशोरआदशय स्क
िं ृ तमहासिद्याियः

ु , ् पसिमबङ्ग,
हेसरया, पूि यमेदनीपरम
भारत

“अथो िाच्यि िक्ष्यि व्यङ्ग्यिेसत सत्रधा मतः।“iii

् स्य
ा प्रतीसतः शसिमाध्यमेन ििसत। अतः शसिरसि सिसिधा। तद्यथा – असिधा, लक्षणा,
शब्दात अथ
ा प्रतीसतः असिधाशक्त्या, लाक्षसणकशब्दात ् लक्षोऽथस्य
ा
व्यञ्जना इसत। िाचकशब्दात ् िाच्याथस्य
ा
प्रतीसतः लक्षणाशक्त्या एिञ्च व्यञ्जकशब्दात ् व्यङ्ग्याथस्य
प्रतीसतः व्यञ्जनाशक्त्या ििसत। यदुििं
सिश्वनाथेन –
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ु याथक
य ो व्यङ्क्तः इसत
“यत्राथःय शब्दो िा इत्यत्र िा शब्दः मच्च

“िाच्योथोऽसभधया बोध्यो िक्ष्योिक्षिया मतः।

व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया ताः स्यसु स्तस्रः शब्दस्य शियः॥“iv

सििचनस्य

य ता भिसत। यतो सह एकस्य व्यञ्जकत्वे
ाथक

यदन्यस्य हकासरता।“vii
व्यञ्जना –

ु
व्यञ्जयतीसत व्यत्पत्त्या
(सि + अञ्ज ु + सिच ् + ल्यटु ् + टाप)

अतः ध्वन्याथिय बोधधाथं व्यञ्जनािृिःे आिश्यकता सनतरािं

् खलु प्रस द्ाः आिङ्कासरकाः आ न ्
पसडडतराजजगन्नाथिं याित ये

व्यङ्ग्याथ य – द्योसतका ध्वनेमायहात्म्य म्बन्धाकासरका सििक्षिरीत्या

व्यञ्जनाशब्दो सनष्पन्नः। अतः आनन्दिध नय ाचाययतः आरभ्य
ते िे व्यञ्जनाव्यापारिं प्रसतपासदतिन्तः।

प्रसतभासत। आनन्दिध नय ः ध्वन्यािोके व्यञ्जनािृत्त्या पसरपोसषता,
प्रकाशयसत। तद्यथा –
“प्रतीयमानिं पनु रन्यदेि िस्त्वसस्त िािीष ु महाकिीनाम।्

यदुििं सिश्वनाथेन –

viii
ु
यित्प्रस द्ाियिासतसरििं सिभासत िािडयसमिाङ्गना ॥“

“सिरतास्वसभधाद्या ु ययाऽथो बोध्यतेऽपरः।

अिङ्कारेष ु ध्वनेरन्तभायि कदासप न भसिष्यसत इत्यसिन ् प्रकरिे

ा िृसिव्य यञ्जना नाम शब्दस्याथायसदकस्य च॥“v

ु
तत्र िृिौ ः प्रकाशयसत - शब्दबसद्कमय
िािं सिरम्य व्यापाराभािः

तेनोिम –्

इसत न्यायेन असभधा – िक्षिा – तात्पयायख्या ु सत षृ ु िृसिष ु स्विं
स्वमथं प्रसतपाद्य सिरता ु यया िृत्त्या अन्यः अथःय बोध्यते

ा

व्यञ्जनध्वननगमनप्रत्यायनासदव्यपदेशसिषयाशसिः व्यञ्जना नाम।
ासहत्यशास्त्रे ध्वसनतत्त्विं

ु सनः,
िोत्कृ ष्टिं भिसत। यथा िस्तध्व

अिङ्कारध्वसनः, र ध्वसनः इसत। तत्र िस्त ु िाच्यिं भिसत, व्यङ्ग्यमसप
भिसत। अिङ्कारोऽसप तथा। परन्त ु र ः स्वप्नेऽसप न िाच्यः
िाच्याद ्

सभन्नः

आनन्दिधनय ाचायेि

अथायत ्

ध्वसनः।

ध्वन्यािोके

व्यञ्जनायाः महत्त्वसमत्थिं प्रसतपासदतम –्

ियदा

व्यङ्गरूपः।

काव्यात्मसनरूपिप्र ङ्गे

भाििादीनािं मतखडडनप्रकरिे ः प्रकाशयसत –
“व्यञ्जकत्वैकमूिस्य ध्वनेः स्याल्लक्षििं कथम।् “x
र ध्वसनप्रकरणे िनु ः तेनोिम –्

र ासदपरता यत्र

ु तात्मनौ कमसप
य
स्वि अथि
स्वाथःय तौ स्वाथौ गिीकृ
कासरकायाम –्

एि सिषयो मन्तव्यः ङ्करोसितः॥ “ix

ु सिसिधात्मनाम।्
“िाच्यिाचकचारुत्वहेतनािं

ध्वसनसरसत सू रसभः कसथतः॥“vi

अद्भूतमथमय सभव्यङ्क्तः, तत्र ध्वसनः भितीसत

ध्वसनः

तु

“यत्राथःय शब्दो िा तमथमय पु जयनी कृ तस्वाथौ।
व्यङ्क्तः काव्यसिशेषः

“तत्परािेि शब्दाथौ यत्र व्यङ्ग्यिं प्रसतसितौ।

सू रसभः कसथतः।

ध्वनेसियषयो मतः॥“xi

असि च –
“उक्त्यान्तरेिाशक्यिं यच्चारुत्विं प्रकाशयन।्

ु े सियषयी भिेत॥“xii
शब्दो व्यञ्जकतािं सिभ्रद्ध्वन्यि
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काव्यप्रकाशकारः

मम्मटाचाययः

आनन्दिधनय स्य

ध्वनेियक्षििं

स्वीकृ त्य उिमकाव्यस्य िक्षिमेििं प्रसतपादयसत –
ु ममसतशसयसन
“इदमि

व्यङ्गे

िाच्यात ्

ु ः
बद्ै

ध्वसनः

ासहत्यसशरोमसिः

व्यञ्जनायाः िक्षििं कुिनय ् पञ्चमपसरच्छेद े र सिषयािोचनप्र ङ्गे
के यमसभनिा व्यञ्जना नाम िृसिसरसत प्रसतपादयसत। तद्यथा –
“िृिीनािं सिश्रान्तेरसभधातात्पययिक्षिाख्यानाम।्

ु सत यत्र िाच्याथायपक्ष
े या
अथायत ् तदेि उिमकाव्यिं भसितमहय

अिौसकक ौन्दययसमत्यस्याथो भिसत व्यङ्ग्याथःय । तस्य
भिसत व्यञ्जनािृसिः।
तदुििं

् xvii
ु िृसिबोधे र ादीनाम॥“
अङ्गीकायाय तयाय

े या
ौन्दयं चमत्कारजनिं भिसत। एिञ्च िाच्याथायपक्ष

ु
य
व्यङ्ग्याथस्य
चारुत्वम ् अनपम
ौन्दययजनकिं भसिष्यसत।

िृिौ

इदसमसत

काव्यम ्

ु ः
बद्ै

िायदौ
ासधका

मम्मटस्य

ु xvi इसत
माग यमन ु रन ् सितीयपसरच्छेद े “सिरतास्वसभधाद्या ”

कसथतः॥”xiii

य
व्यङ्ग्याथस्य

आचाययसिश्वनाथकसिराजः

सिश्वनाथः

व्यञ्जनािृसििं

ु
ु ौ
तरीयािृ
सिसरत्यि

ु
तरीयािृ
सिसरसत

ु सिसरसत
चतथीिृ

अङ्गीकायाय।

कथयसत।

अथायत ्

असभधािक्षिातात्पयायख्यिृिीनािं सिश्रान्तेरनन्तरिं र भािादीनािं
िैयाकरि ैः

प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वसनसरसत व्यिहारः
कृ तः। असिन ्प्रकरिे ध्वन्यािोकारः आनन्दिध नय ः ध्वन्यािोके

प्रसतपादयसत “प्रथमे सह सििािं ो िैयाकरिाः, व्याकरिमूित्वात ्
ियशास्त्रािाम।् ते च श्रूयमािेष ु ििेष ु ध्वसनसरसत व्यिहरसन्त।”xiv

अतः मम्मटे न व्यञ्जनायाः िक्षिमेििं प्रसतपासदतम –्

ु
ज्ञानाय व्यञ्जना नाम्नी तरीयािृ
सिरङ्गी कत यव्या।

े सिधा। यत्र शब्दपसरित यनेन
ये िं व्यञ्जना शाब्दी आथी भेदन

य क्षसतः भिसत तत्र शाब्दीव्यञ्जना। यत्र शब्दपसरित यनेन
अथस्य
य क्षसतः न भिसत तत्र आथीव्यञ्जना।
अथस्य
शाब्दीव्यञ्जना –
शाब्दीव्यञ्जना

“यस्य प्रतीसतमाधात िं ु िक्षिा मपु ास्यते।

असभधामूिा

िक्षिामूिा

असभधामूिाव्यञ्जनायाः िक्षििं यदुििं मम्मटे न

फिे शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरासक्रया॥“xv

् xviii
यिं ोगाद्य ैरिाच्याथधय ीकृ द्व्यापृसिरञ्जनम॥“

शब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रतीसतरसप त ु तिादेि शब्दात।् नात्र

व्यञ्जनादृतेऽन्यो व्यापारः। मम्मटस्य अयमेि स द्ान्तः यत ्

सिश्वनाथेनाऽसि उिमसि –

प्रयोजनित्यािं िक्षिायािं व्यञ्जनाव्यापारेि प्रयोजनस्य ज्ञानिं भिसत।

ु ाथःय
ू ः मख्य
गङ्गायािं घोषः इत्यादौ जिप्रिाहे घोषः इसत िाच्याथभय त

य शब्दस्य यिं ोगाद्य ैसन ययसिते।
“अनेकाथस्य

बासधतः भिसत। ततः ामीप्य म्बन्धात ्तटे घोषः इसत िक्ष्याथःय

िक्ष्यते। परन्त ु यया िृत्त्या शीतत्वापािनत्वरूपप्रयोजनिं द्योत्यते
ः

व्यापारः व्यञ्जनाव्यापारः। इयिं व्यञ्जना ताित ्िक्षिामूिा व्यञ्जना

चेसत।

य शब्दस्य िाचकत्वे सनयसिते।
“अनेकाथस्य

अत्र िृिौ तेनोिम ् – प्रयोजनप्रसतसपपादसिषया यत्र िक्षिया

ा िृसिः व्यञ्जना। येन व्यापारेि व्यङ्ग्यस्य ज्ञानिं भिसत

सिधा

ु यञ्जना ाऽसभधाश्रया॥ “xix
एकत्राथेऽन्यधीहेतव्य
य शब्दस्य एकसिन ् अथे
अनेकाथस्य

इसत कथ्यते।
~ 418 ~

सत

या

अन्याथबय ोधहेतःु

ा

यिं ोगप्रभृसतसभः सनयसमते
असभधामूिा

व्यञ्जना।
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नानाथबय ोधकस्य शब्दस्य एकत्राथे असभधया सनयमने यिं ोगादयो
हेतिो भिसन्त। तथोििं भिृहय सरिा –

 देशः – यथा ‘भात्यत्र परमेश्वरः’ इत्यत्र परमेश्वरशब्दस्य
् सत राजधानीरूपदेशने राजसन सनयम्यते।
िाचकत्वम अत्रे

ु भासत’ इत्यत्र अनेकाथक
य स्य
 कािः – यथा ‘सचत्रभानसिय
ु
सचत्रभानपदस्य
िाचकता सदने प्रयोगे

“ यिं ोगो सिप्रयोगि ाहचयो सिरोसधता।

अथःय प्रकरििं सिङ्गिं शब्दस्यान्यस्य सन्नसधः॥

रात्रौ प्रयोगे सत च अग्नौ सनयम्यते।

ामथ्य यमौसचती देशः कािौ व्यसि स्वरादयः।

 व्यसिः – यथा ‘समत्रिं भासत’

यू े सनयम्यते,

य स्य
इत्यत्र अनेकाथक

ु
समत्रशब्दस्य िाचकत्विं नप िंु कसिङ्गव्यक्त्या हृसद,
समत्रो भासत

य ानिच्छेद े सिशेषिृसतहेतिः॥ “xx
शब्दाथस्य



सत

इसत पसिंु ल्लङ्गव्यक्त्या च यू े सनयम्यते।

यिं ोगः – यथा ‘ शिंखचक्रो हसरः’ इत्यत्र शिंखचक्र यिं ोगः

 स्वरादयः – यथा

हसरशब्दस्य िाचकत्विं सिष्णौ सनयमयसत।

‘एतािन्मात्रस्तसनका एतािन्मात्राभ्यामसक्षपत्राभ्याम।्

 सिप्रयोगः – यथा ‘अशिंखचक्रो हसरः’ इत्यत्र सियोगस्य

य त्वात ् शिंखचक्रसियोगेन हसरशब्दस्य िाचकत्विं
यिं ोगपूिक

एतािन्मात्राििा एतािन्मात्र ैसदिि ैः॥ ‘xxi

सिष्णौ सनयम्यते।


ाहचययम ् – यथा ‘रामिक्षिौ’

इत्यत्र रामशब्दस्य

इत्यि हिचेष्टासिसिः िनािीनािं कमलकोरकाद्याकारत्विं द्योत्यते।

िाचकत्विं िक्षिस्य ाहचयेि दशरथे सनयम्यते।

 सिरोसधता – यथा ‘रामाजनुय गसतस्तयोः’ इत्यत्र सिरोसधत्वात ्
रामो भाग यिः अजनुय ि काििीययः।

ु ब्दस्य
 अथःय – यथा ‘िाि िंु भज भिसच्छदे’ इत्यत्र िािश
िाचकत्विं भिच्छेदनरूपेि फिेन सशिे सनयम्यते।

 प्रकरिम ् – यथा ‘ िं जानासत देिः’ इत्यत्र देिशब्दस्य
िाचकत्विं प्रकरिेन प्रकृ ते राजसन सनयम्यते।

 सिङ्गम ् –

यथा

‘कुसपतो

मकरध्वजः’

इत्यत्र

मकरध्वजशब्दस्य िाचकत्विं कोपरूपात ् अ ाधारिधमायत ्
कामे सनयम्यते।

 अन्यशब्द सन्नसधः – यथा ‘देिस्य परु ारातेः’ इत्यत्र
देिपदस्य िाचकत्विं परु ारासतशब्द मसभहारेि सशिे सनयम्यते।
ामथ्य यम ् – यथा ‘मधनु ा मिः कोसकिः’

उिाहरणिं यथा –
“भद्रात्मनो

ु ङ्ग्रहस्य।
कृ तसशिीमख
ु गते
ु ः
यस्यानपल्प
्
करोऽभूत॥“

परिारिस्य

दुरसधरोहनतनोसियशािििंशोन्नतेः
ु
े भगः
दानाम्ब ु क

अत्र श्लेषाश्रयेि राजस्तसु तकपाथे बोसधते हसस्तरूपोऽन्योऽथोऽसप
व्यञ्जनया बोध्यते। सिश्वनाथेनाऽसप उदाहरसत – “दुगायिसितसिग्रहो
् xxii
मनस जम।“

िक्षिमूिा व्यञ्जना – िक्षिामूिा व्यञ्जनायाः िक्षििं मम्मटे न
प्रसतपासदतिं तद्यथा –

इत्यत्र

“यस्य प्रतीसतमाधात िं ु िक्षिा मपु ास्यते।

कोसकिामादन ामथ्येन

ि न्ते

फिे शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा सक्रया॥“xxiii

्
ु म’
 औसचती – यथा ‘पात ु िो दसयतामख

इत्यत्र



ु ब्दस्य
मधश

िाचकत्विं

सनयम्यते।

्
ु शब्दिाचकत्वम औसचत्या
ु े सनयम्यते।
मख
ाम्मख्य

ततिं

यदुििं सिश्वनाथेन –
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्
यया प्रत्याय्यते ा स्यात व्यञ्जना
िक्षिाश्रया॥ “xxiv

बोद्धव्यिैसशष्ट्ये यथा –
सनःशेषच्यतु चन्दनिं स्तनतटिं , सनमृष्टय रागोऽधरो

उदाहरििं यथा – गङ्गायािं घोषः अत्र शीतत्विं पािनात्वासद प्रयोजनिं
व्यङ्ग्यिं िक्षिानन्तरमागच्छतीसत कृ त्वा अत्र िक्षिामूिव्यञ्जना

ु सकता तन्वी तिेय िं तनः।
ु
नेत्रेदूरमनञ्जने, पि

भिसत।

समथ्यािासदसन ! दूसत !बान्धिजनस्याज्ञतपीडागमे!

ु
िापीं स्नातसमतो
गतास न पनु स्तस्याधमस्यासन्तकम॥् xxviii

आथीव्यञ्जना –

अत्र तदसन्तकमेि रन्तिं ु गता ीसत सिपरीतिक्षिया िक्ष्यम।् तस्य

आथीव्यञ्जनायाः िक्षििं मम्मटे न प्रसतपासदतिं तद्यथा –

ु
च रन्तसमसत
व्यङ्ग्यिं प्रसतपाद्य दूतीिैसशष्ट्याद ् िोध्यते।

“ििृ बोद्व्यकाकू नािं िाक्यिाच्यान्य सन्नधेः।
्
प्रस्तािदेशकािादैिसै शष्ट्यात प्रसतभाज
षु ाम॥्

अन्य सिं नसधिैसशष्ट्ये यथा –

ु पारो व्यसिरेि ा॥ “xxv
य ान्याथ यधीहेतव्याय
योऽथस्य

पश्य सनििसनस्पन्दा सब ीनीपत्रे राजते बिाका।

सनमयिमरकतभाजनपसरसिता शिशसु िसरि॥ xxix

सिश्वनाथेनासि उिमसि तद्यथा –

अत्र बिाकाया सनःस्पन्दत्वेन सिश्वस्तत्वम, ् तेनास्य देशस्य

“ििृ बोद्व्यिाक्यानामन्य सन्नसधिाच्ययोः।

सनजयनत्वम ् अतः

प्रस्तािदेशकािानािं काकोिेष्टासदकस्य च।

िैसशष्ट्यादन्यमथं या बोधयेत ् ाथ य म्भिाः॥ “xxvi
यत ्

ििृ बोद्व्यासदिैसशष्ट्यबिेन

यत्र

तत्र

ः अथायन्तरबोधः आथीव्यञ्जनाबोध्यः भिसत। अत्र

प्रसतभाशासिनािं सिदुषाम ् एकिात ् अथायत ् अथायन्तरबोधः भिसत

काकुिसै शष्ट्ये यथा –
“सभन्नकडठध्वसनधीरैः काकुसरत्यासभधीयते।“उदाहरििं यथा–

मीचीनासन उदाहरिासन सिश्वनाथेन

ु
ु तो गन्तमु ।्
“गरुपरतितया
बत दूरतरिं देशमद्य

मम्मटे न िा प्रसतपासदतासन।

ु
असिकुिकोसकििसिते न ैष्यसत सख ! रसभ
मयेऽ ौ?”xxx

ििृ िाक्यप्रस्तािदेशकाििैसशष्ट्ये यथा –

धीरा िहसन्त रसतखेदहराः मीराः।
ु कुञ्जमञ्ज-ु
के िीिनीयमसप िञ्जि

सिं नसहतिं

प्रयोजनम।्

तात्पययसमदिं

ु धन्वा,
“कािो मधःु , कुसपत एष च पष्प

कयासप

ु िं प्रत्यच्य
ु ते। अत्र ैि िानसनजयनत्वरूपिं व्यङ्गाथिय सै शष्ट्यिं
प्रच्छन्नकामक

अत्र

अथायन्तरबोध – सनसमििं

क
िं े तिानमेतसदसत

य ाया नासयकाया
प्रिा ोद्यतभतृक

खीं प्रत्यसु िसरयम।् हे

सख !

ु
मम नायकः असिन ् रसभ
मये सकिं न ैष्यसत? इसत काक्वाप्रश्नतः
एष्यसत एि इसत सिसधरूपोऽथःय व्यज्यते।

दूरे पसतः कथय सकिं करिीयमद्य ?॥ “xxvii
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अतः अनेन प्रकारेि शब्दशसिसिमशयः सिसभन्नसिदुषािं मतान ु ारेि

चेष्टािैसशष्ट्ये यथा –

यथामसतः उपिासपत इसत सदक।्

क
िं े तकािमन िं सिटिं ज्ञात्वा सिदग्धया।

ह न्नेत्रासप यताकू तिं िीिापद्मिं सनमीसितम॥् xxxi
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