International Journal of Sanskrit Research 2019; 5(4): 26-28

ISSN: 2394-7519
IJSR 2019; 5(4): 26-28
© 2019 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 19-05-2019
Accepted: 21-06-2019

प्रस्तोत्री
मोनिषाखरया, शोधच्छात्रा, रा.सं.सं.,
िवदेहली, भारत

कृष्णोदयमहाकाव्ये रीतततिधानम्
प्रस्तोत्री
प्रस्तावना
“रीततरात्मा काव्यस्य”इनियक्तु ्वा वामिाचाययः सवयप्रथमं रीनिित्त्वं काव्ये प्रमख
ु ं स्थािं दत्तवाि् । सस्ं कृ िवाङ्मये रीनिशब्दस्य
प्रयोगः नवनिन्िकाव्यशास्त्रनिः स्वस्य दृष्टया निन्ि-निन्िरूपेण कृ िः। नकन्िु रीनिसम्प्प्रदायस्य प्रवियकाः वामिाचायायः रीनिं
काव्यस्य आ्मिि्् वं स्वीकृ िवन्िः सनन्ि। यद्यनप काव्यशास्त्रे रीनिित्त्वस्यान्वेषणं वामिाचाययस्य अपेक्षया बहु पवू यमेव
सञ्जािमासीि् । नकन्िु वामिाचाययः प्रथम एिादृश आचायय आसीि् यः स्पष्टरूपेण रीनिित्त्वस्य व्याख्यािं कृ िवाि,् िथा
काव्यस्य आ्मित्त्वं स्वीकृ िवाि् । वामिाचायेण गणु ः सह रीनिित्त्वस्य नि्यसम्प्बन्धः स्थानपिः।
िथा “नवनशष्टा पदरचिा एव रीनिः” इनि उक्तवन्िः।
िद्यथा“रीनिरा्मा काव्यस्य1 । नवनशष्टा पदरचिा रीनिः।
नवशेषो गणु ा्मा । सा नत्रधा- वदनिय गौडीया पाञ्चली च2 ।”
अथायि् रीनिः काव्यस्य आ्मा वियिे । नवनशष्टा पदसरं चिा एव रीनिः कथ्यिे । अत्र नवनशष्टशब्दस्याथयः गणु सम्प्पन्िः।
गणु सम्प्पन्ििा एव सन्ु दरिायाः द्योनिकः वियि।े अिः सन्ु दरपदरचिायाः कला एव रीनिः इ्यवगन्िव्यम् । सा च नत्रनवधा वियिःे
वदिी, गौडी पाञ्चाली च।
सानह्यसजयिसन्दिे कवेः हृदयनिष्ठिावािां सन्ु दरानिव्यानिनवधािम् अथवा आकषयकप्रनिपादिशली एवं रीनिः कथ्यिे। कनवः
सामान्यिया साधारणथयस्य प्रनिपादिाथयमनप असाधारणशब्दािां प्रयोगः करोनि । िावानिव्यक्ते अस्यां प्रनियायां कवेः
सङ्के नििाथयः एक एव िवनि, नकन्िु िस्याथयस्य द्योिकािां शब्दािां निन्ििायाः कारणेि वाक्तयनवन्यासेिऽनप निन्ििा समायानि।
अस्याः निन्ििायाः प्रदशयकं िि्् वमेव रीनिः कथ्यिे ।
काव्यशास्त्रेनिहासस्य पयायलोचिेि ज्ञायिे यि् रीनिः अथवा मागयशब्दस्योपयोगः आरनम्प्िकसमये िौगोनलकरचिावनशष्ट्यकारणेि
प्रवनियिमासीि् । प्राचीिाचायायणां मिमासीद्यि् नवनिन्िप्रदेशवासिव्या आचायायः स्वस्य प्रादेनशकशलयां काव्यरचिां कुवयन्िः
आसि् । यथा- गौडप्रदेशवास्िव्याः लेखकाः समासबहुलायां गौडीशलयां रचिां कुवयनन्ि स्म, िथव नवदियप्रदेशवास्िव्याः
लेखकाः समासरनहिायां वदिीशलयां रचिां कुवयनन्ि स्म ।
वामिाचाययस्य मिमासीद्यि् नत्रष्वनप रीनिषु समस्िगणु सम्प्पन्िा, समस्िगणु समानवष्टा वा िवनि वदिीरीनिः ।
सानह्यमवलोकयामश्चेि् प्राप्यिे यि् रीनिित्त्वस्य प्रथमिया नवशनिवेचिं िामहाचायेण काव्यालङ्कारसत्रू े कृ िं वियिे । परन्िु िेि
रीनिशब्दस्य स्थानि मागयपदस्योपयोगः कृ िः वियिे । िामहाचाययकृिरन्न्थस्याऽवलोकिेि ज्ञायिे यि् िनस्मि् समये रचिाया िौ
मागौ प्रनिनष्ठिौ आस्िाम।् नवदियमागयः, गौडीयमागयश्च। नकन्िु िामहाचाययस्य समये अियोः मागययोः सम्प्बन्धः प्रदेशनवशेषणे
िाऽऽसीनदनि नलखनि िामहाचाययः“नवदिायनदषु दृष्ट्वाि् िि् समाख्या ।3”
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िामहाचायोक्तस्य कथिस्यास्य समथयिं करोनि वामिाचाययः नलखनि च-

व्यायामदयण्डििू ः शिशिनवनहिदयशयय न्िः स्वपक्ष,ं
चिुहुक
ुं ारशब्दं पृथिु जु जघिां मासं लाः नपण्डििू ाः9॥

“ि पिु ः देशः नकनञ्चदपु नियिे काव्यािाम् ।4”
अनस्मन्िनप उदाहरणे मािल
ु ेि कंसेि सह योद्धं िगविः श्रीकृ ष्णस्य यद्ध
ु िमू ौ
समपु नस्थकानलकं वणयिं कनविा कृ िं वियिे । पद्येऽनस्मि् ओजप्रकानशका,
कनठिवणययक्त
ु ा, अ्यनधकसमासयक्त
ु ा उद्भटबन्धः दृश्यिे । अिः गौडीरीिे
उदाहरणानमदं वियिे ।
िथव-

िैदर्भीरीतेेः स्िरूपम-्
“माधयु यव्यञ्जकवयणै रचिा लनलिान्मका।
आवृनिरलपवृनिवाय वदिी रीनिररष्यिे5 ॥”
अथायि् माधयु यव्यञ्जकरव् णैः समगनु म्प्ििा समासरनहिा लघ-ु लघु समासयक्त
ु ा वा
मिोहरा रचिाशली वदिीरीिेः िवनि । रूद्रटाचाययः एिां पररिाषयनि-

डंकािादेि साधुं सपु नठिवदिौ बालकौ वीक्ष्य के न्द्रे,
कंसेिाज्ञा प्रदत्ता निजनवनध सनहिा मललप्रारंिजन्या।
दृष्टौ पणू ुं पिु स्िौ पटुिरबनलिौ वक्षनस िीडिस्थौ,
लोकौवीरः समस्िियविववसिरावृिबनलवृद्धः10॥

“असमस्िकसमस्िाः यक्त
ु ा दशनिगणयु श्च वदिी।
वगयनििीयबहुला, स्वरूप प्राणक्षरा च सनु वधेयया6”

अनस्मन्िनप उदाहरणे मािल
ु ेि कंसेि सह योद्धं िगविः श्रीकृ ष्णस्य यद्ध
ु िमू ौ
समपु नस्थकानलकं वणयिं कनविा कृ िं वियिे । पद्येऽनस्मि् ओजप्रकानशका,
कनठिवणययक्त
ु ा, अ्यनधकसमासयक्त
ु ा उद्भटबन्धः दृश्यिे । अिः गौडीरीिे
उदाहरणानमदं वियिे ।

अस्याः शलयाः प्रयोगः कनविा कृ ष्णोदयमहाकाव्ये मक्त
ु कण्ठे ि कृ िं वियिे । िद्यथा“मन्दं मन्दमपु नि गन्धसनहिः श्यानन्विः सवयिः
वायश
ु चालवयाः खगा यवु यिु ाः कूजनन्ि सािनन्दिाः।
लाङ्गल
ू ेि यिु ा मृगा बल िृिो धयेणधावन््यहो,
दृश्यन्िे खलु शोििानि सििं दृश्यानि पण्ु ये क्षणे॥7”

पाञ्चालीरीरीतेेः स्िरूपम-्
पाञ्चालीरीिेः स्वरूपं स्पष्टीकुवयि् आचाययः नवश्विाथकनवराजः सानह्यदपयणस्य
िवमे पररच्छे दे निगदनि-

उपययक्त
ु े पद्ये कनविा व्रज-क्षेत्रस्य सौन्दययस्य वणयिं कृ िं वियिे । यनस्मि्
माधयु यव्यञ्जकरव् णैः समगनु म्प्ििा समासरनहिा लघ-ु लघु समासयक्त
ु ा वा मिोहरा
नस्थनिः दृश्यिे, अिः वदिीरीिेः रचिाशली िवनि इयम।्
िथव-

“वणैः शेषः पिु िययोः समस्ि पञ्चषड्पदो बन्धः पाञ्चानलका मिा ॥”
अथायि् वदिी िथा गौडी उियोः रीियोः अवनशष्ट वणै अथायि् ये वणायः ि िु
माधयु यव्यञजकाः सनन्ि ि वा ओजव्यञ्जकाः िः वणैः या रचिा क्ररिये यास्यां
पञ्च षड् पदािां समासः िवनि। सा िवनि पाञ्चाली रीनिः।
अस्याः शलयाः प्रयोगः कनविा कृ ष्णोदयमहाकाव्ये मक्त
ु कण्ठे ि कृ िं वियिे । िद्यथा-

चदनि चिरु पक्षी चािको मेघनवन्दिू ,्
छदनि सपनद मेघः स्वोरन्रूपस्िदािीम।्
जषनि मनु दिशिस्िं स्ववज्रेण शीघ्रं
झषनि कुशलचञ्च्वा िाायवाि् स प्रिािे8॥

“टलनि नकल िरु ङ्गो रनश्मबद्धः प्रिािे,
ठपठपनमनिशब्दस्िोटय्याशु कणयम।्
डनयि नवहगमाला संगिा नमत्रिावाि,्
ढवढयनि ििू ं कुम्प्िकारो गृहस्थः॥11”

उपययक्त
ु े पद्ये कनविा व्रज-क्षेत्रस्य प्राकृ निक-सौन्दययस्य वणयिं कृ िं वियिे । यनस्मि्
माधयु यव्यञ्जकरव् णैः समगनु म्प्ििा समासरनहिा लघ-ु लघु समासयक्त
ु ा वा मिोहरा
नस्थनिः दृश्यिे, अिः वदिीरीिेः रचिाशली िवनि इयम।्

उदाहरणेऽनस्मि् कनवः प्राकृ निकनवकासधाररिस्य सरु म्प्य िारिस्य सन्ु दररन्ाम्प्यसप्रु िािस्य वणयिप्रसङ्गे कोमलवणयस्य कठोरवणयस्य च सम्प्यक समन्वयिं
कृ िवािनस्ि । अिः पद्यनमदं पाञ्चालीरीिे अप्रनिमम् उदाहरणं वियिे ।
िथव-

गौडीरीतेेः स्िरूपम-्
गौडीरीिेः स्वरूपं स्पष्टीकुवयि् आचाययः नवश्विाथ कनवराजः सानह्यदपयणस्य
िवमेपररच्छे दे निगदनिओजः प्रकाशकवयणबै यन्ध आडम्प्बरः पिु ः, समासबहुला गौडी ।

द्रुििरगनियक्त
ु ाः कानमिीनिययवु ािो,
मृदल
ु करगृहीिा वानटकायां भ्रमनन्ि ।
सपनदिगरवृद्धास्िानन्वलोक्तयायिाक्षीि,्
दधनि मिनस दःु खं शान्ििावास्िदािीम् 12।।

अथायि् ओजप्रकानशका, कनठिवणययक्त
ु ा, अ्यनधकसमासयक्त
ु ा उद्भटबन्धः
गौडीरीनिः कथ्यिे ।
अस्याः शलयाः प्रयोगः कनविा कृ ष्णोदयमहाकाव्ये मक्त
ु कण्ठे ि कृ िं वियिे ।
िद्यथा-

उदाहरणेऽनस्मि् कनवः सप्रु िािे भ्रमणाथुं वानटकीयां प्रनवष्टािां कानमिी-वृद्ध-यूिाञ्च
नविेद- वणयिप्रसङ्गे कोमलवणयस्य कठोरवणयस्य च सम्प्यक समन्वयिं कृ िवािनस्ि ।
नवनवधपदािां सामानसकशलयां समगम्प्ु ििमनप दृश्यिे ।अिः पद्यनमदं पाञ्चालीरीिे
समीचीि उदाहरणं वियिे ।

डंकािादं प्रवृद्धं िव-िव रनसका मललहेिोमयहान्िः,
श्र्ु वा मललोनचिेिानसिनसिवसिेिावृिा वीरिावः।
4
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इ्थं साराश
ं िया वक्तंु शक्तयिे यि् िावानिव्यक्तेः प्रनियायां कवेः सङ्के नििाथयः एक
एव िवनि, नकन्िु िस्याथयस्य द्योिकािां शब्दािां निन्ििायाः कारणेि
वाक्तयनवन्यासेऽनप निन्ििा समायानि। अस्याः निन्ििायाः प्रदशयकं िि्् वमेव रीनिः
कथ्यिे । यि् काव्यसमालोचिप्रनियायाम् अपररहाययमेव । कृ ष्णोदयमहाकाव्यं
संस्कृ िसानह्याकाशस्य िादृशं देदीप्यमािं िक्षत्रं वियिे यि् संस्कृ िकाव्यनपपानसिािां
हृदयम् पौिः पन्ु येिाह्लादयनि । महाकाव्यस्यास्य शब्दसम्प्गम्प्ु ििशली अिीव
ममयस्पशी वियिे । सानहन्यकी रचिाशलीरीनिः नत्रवेणीररव अत्र नवराजिे ।
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