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साराशंः 

समग्र-संस्कृत-सावित्यिाङ्मये यस्य किेः कालजयविजयिैजयन्ती सगिवमुन्यमाना दशृ्यत,े सः भिवत दीपशीखाकविः 

िाचस्पवत-गणेश्वर-रथ-मिोदयः। सः उत्कलीय-सारस्ितसाधकः कवििरः अनेक-काव्यकृवतवभः संस्कृतसावित्यस्य 

कीर्त्तवध्िजामग्रे सारयवत। संस्कृतिाङ्मये तस्य काव्यावन स्ितन्त्रतामिववन्त। किेः उच्च-कोटिकं कवित्िं नूनं स्िीकरणीयम्। 

तस्य शास्त्र-नैपुण्यं पावण्ित्यं च सहृदय-जनानां श्रद्धाभाजनम्। भारतीय-ससं्कृत्याः पृष्ठपोषक-रूपेण किेः सारस्ितमिदान ं

अविस्मरणीयमेि। कविना स्िरवचतेषु काव्येष ुिहुविधैः छन्दोवभः रवचनावन श्लोकावन सवििेवशतावन। यथा - मन्दाक्रान्ता, 

इन्रिज्रा, उपेन्रिज्रा, उपजावतः, िशंस्थः, स्रग्धरा, िसन्तवतलक, वशखटरवण, भूजंगप्रयातमादयः। एतेषां छन्दसां लक्षणं-

उदािरणैः सि मया केचन अत्र शोधप्रिन्धेऽवस्मन् उपस्थाप्यते।  

 

कुिशव्द: छन्दोिैविध्य-वििेचना, िाचस्पवत-गणेश्वर-रथ-मिोदयः, समग्र-संस्कृत-सावित्यिाङ्मय े

 

प्रस्तािना:  

संस्कृतसावित्यजगवत काव्यस्य विवशष्टस्थानं ितवते। संसारेऽवस्मन् शारीटरक-मानवसक-क्लेशयुक्तस्य 

तापत्रयपीवितस्य मनुष्यस्य मनशान्त्यथं, मनोरञ्जनाथं, मनसः परमानन्दप्राप्त्यथं च काव्यस्य उत्पवतः। 

काव्यवनमावणक्षेत्र ेकविः अलौकककः पुरुषः, तस्य रचना चालौकककी सवृष्टः। प्रजापवतः सिवशवक्तमान,् सकलसृष्टःे 

प्रणेता च। तस्य व्रह्मणः वत्रगुणावत्मका-सत्िरजोतमोरूपा- सुखदःुखमोिावत्मका सृवष्टः अपेक्षया इय ंकविसृवष्टः 

उत्कृष्टा विलक्षणा च भिवत। अवस्मन् काव्यविषय ेअविपुराणाकारेण व्यासदिेने उक्तम-्  

 

"अपारे काव्यसंसारे कविरेि प्रजापवतः।  

यथास्ते रोचत ेविशं्व तदिे पटरितवते॥" १ 

 

अथावत् कविः प्रजापवतरवस्त, सः स्िरूच्यनुसारं काव्यसंसारं वनमाववत। कविः यत् िणवयवत रचयवत तत् काव्यम्। 

रस-अलङ्कार-छन्द-गुण-रीत्यादयः काव्यस्य शोभां िद्धवयवन्त। आधुवनकसंस्कृतसावित्यस्य कविः गणेश्वर-रथ-

मिोदयः तस्य काव्यकृवतषु विविधछन्दसा ंप्रयोग ंकृतिान्। तेषु केचन-छन्दसा ंलक्षण-उदािरणैः सि अवस्मन् 

प्रस्तुतेलेखे विचारयामः।  

उत्कलीय-सारस्ितसाधकः कवििरो गणेश्वरः रथः अनेक-काव्यकृवतवभः संस्कृत-सावित्यस्य कीर्त्तवध्िजामग्र े

सारयवत। संस्कृत-सावित्य े तस्य काव्यावन स्ितन्त्रतामिववन्त। उत्कल-मिाराजस्य श्रीपुरुषोतमदिेस्य 

काञ्चीदशे-विजय,ं काञ्ची-राजकन्यया पद्माित्या सि पटरणय ंच आधारीकृत्य कविः ‘पुरुषोतमचटरतम्’ इवत 

मिाकाव्य ं प्रणीतिान्। अवस्मन् विषय े काव्यस्य मौवलकत्ि ं विद्यते। अत्र पुनः मिाप्रभ-ुश्रीजगिाथ-िलभर-

दिेयोः लौककक-िणवनं श्रीक्षेत्र-पुरी-नगयावः विशेषत्िं गौरि ंच प्रवतपादयवत। कविना ‘वलङ्गराजायनम्’ इवत 

काव्यं भगितः मिादिेस्य वलङ्गराज-मिाप्रभोः चटरतमाधाटरकृत्य विरवचतम्। शवक्तस्िरुवपण्याः दगुावदवे्याः 

मविमानमाधारीकृत्य ‘शवक्तशतकम्’ तथा ‘शवक्त-मविम्नस्तिः’ इवत काव्ययुग्म ं प्रणीतम्। ‘सकलेश्वर-शतकम’् 

अवप भगितः वशिस्य गौरि ं प्रख्यापयवत। उत्कल-दशेस्य गौरिमयमैवतह्यम,् िटर-िर-दिेयोः मािात्म्यम्, 

आध्यावत्मकतायाः जनजीिनोपटर-प्रभािः चेत्याकदकं विषयजातं किेः िैवशष्य ंपटरचाययवत। 
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अतः अनन्य-रचना-रुपेण किेः संस्कृत-कृतयः नव्य-कदशा ंदशवयवन्त।  

 

छ्नन्दोिवैिध्य-वििचेना:  

अवखल-भूमण्िलऽेवस्मन् समुपलब्धेषु विविधभाषागत-प्राचीनग्रन्थेष ु

िेदः प्राचीनतमः ग्रन्थः भिवत। सकलधमावणां मूलरूपः अयं िेदः 

साधारणजनानां कृते दबुोध्यः दरुुिश्च। अतः एतस्य िेदस्य सम्यग्रपुेण 

यथाथवज्ञान-अििोधनाय वशक्षाकदषट्िेदाङ्गशास्त्राणां सिायता 

प्रयोजनञ्च विद्यते। यथा अङ्गावन विविधरूपेण स्िाङ्गीनां सियोगं 

संरक्षणं च कुिववन्त, तथैि िेदाङावन अवप िेदमन्त्राणा ं विविधरूपेण 

अनेक-उपकारं कुिववन्त। एतेषा ं िेदमन्त्राणा ं सुरक्षाथं िेदाङ्गानां 

ज्ञानमािश्यकं प्रवतभातीवत। िेदपुरुषस्य एतान्यिे िेदाङ्गावन, तेषु 

छन्दः पञ्चममङ्गमवस्त। मिर्त्षव-पावणवनना वशक्षाशास्त्रे प्रामुख्यमुक्तम ्– 

 

" छन्दः पादौतु िेदस्य, िस्तौ कल्पोऽथपठ्यते। 

ज्योवतषामयनं चक्षुर्त्नवरुकं्त श्रोत्रमुच्यते॥ 

वशक्षा घ्राणं तु िेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम। 

तस्मात् सङ्गमधीत्यैि, व्रह्मलोके मिीयत॥े" २   

 

इत्यनेन ‘छन्दः’ िेदपुरुषस्य पादः इवत उक्तम्। यथावि पादाभ्यामेि 

शरीटरणो गवतभविवत तथैि पादरुपेण छन्दसा मन्त्रात्मक-िेदस्िरुपस्य 

अिगवतः प्रगवतश्च भिवत। कविता प्राणसङ्गीतम,् छन्दः तु 

सकलप्राणीना ं ह्रुत्क्म्पनं भिवत। छन्दः लयमयावकदत-रुपम।् छन्दः 

आिेगिािकम्। छन्दः वचत्रानुभिम् भिवत येन अनायासेन अनेकेषु 

वचतेषु सञ्चारयवत। छन्दः काव्यसौन्दयवबद्धवक-तत्िं भिवत। काव्ये 

मोिकता-रमणीयता-अवभव्यवक्ततीव्रता-आह्लादकता-सम्पादनाय 

छन्दसः भूवमका गुरुत्िपूणाव ितवते।   

छद्यते इवत छन्दः। `च्छन्दस्’ शब्दः नपुंसकवलङ्गः। ‘छन्द’् धातोः 

चुराकदगणे ‘घञ’् प्रत्यये आह्लादनाथे, छादनाथे च "छन्दः" इवत शब्दः 

वनष्पद्यत।े "छन्दाससं छादनात।्" ३ इवत वनरुक्तारिचनानुसारं येन 

भािरसादयः आच्छाकदताः भिवन्त तच्छन्दः। अथिा ‘च्छकद’ इत्यस्मात ्

धातोः "छादपेािरछः" इत्यनेन पावणवनसुत्रेण ‘असनू्’ प्रत्यये ‘छन्दः’ इवत 

शब्दः वनष्पद्यत।े छन्दसः प्रयोग-विषये भरतमुवनना स्िकीय ेनायशास्त्रे 

अवभव्यक्तम् इत्थम् – 

 

" लघ्िाक्षरत्रासकृतमुपमारुपकाश्रयम्। 

कायावकायावन्तनारसैः विररुराद्भुताश्रम्॥ 

गुिवक्षरप्रायकृतं विभत्सकरणे तथा। 

कदावचद्वीररुराभ्या ंयदा च धषवणं भिेत॥" ४ 

 

छन्दज्ञानाय प्रथमतया लघुगुरुमात्राद्वयस्य आिश्यकता ितवते। यथा – 

  

"सानुस्िारो विसगावन्तो दीघो युक्तपरश्च यः। 

िा पदान्ते त्िसौ िक्रौ ज्ञेयोऽन्यो मवत्रका लघुः॥" ५ 

 

अथावत् अनुस्िारः, विसगवयुक्तः, दीघवः, संयुत्काक्षरस्य पुरतश्च गुरुभविवत 

तदन्यः लघशु्च। वद्वमावत्रका गुरुः, एकमावत्रका लघुश्च भिवत। लघुः "।" 

इवत वचवह्नकः, तथा गुरुः "ऽ" इवत वचवह्नकश्च भिवत। यद्यवप 

लघुगरुुमात्राद्वय ं ज्ञातुं शक्यते, तदावनमेि छन्दसा ं ज्ञानं न भिवत। 

इतोऽवप छन्दसा ं कृते गणानाम् आिश्यकता अपके्षते। छन्दशास्त्रे अष्टौ 

गणाः सवन्त। यथा - मगणः, यगणः, रगणः, तगणः, जगणः, भगणः, 

नगणः, इवत अष्टौ गणाः सवन्त। तषेां लक्षणं यथा -  

"आकदमवध्यिसानऽेवप भजसा यावन्त गौरिम।् 

 यरता लाघिं यावन्त मनौ तु गुरुलाघिम॥्" ६ 

 

अवपच- 

 

मस्त्रीगुरुवस्त्रलघशु्च नकारो भाकदगुरुः पुनराकदलघयुवः। 

जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगुरुः वक्यतोऽन्तलघुश्च॥ ७ 

 

कवि-गणशे्वर-रथस्य काव्यषे ुछन्दोिवैिध्यम:्  

संस्कृतकाव्यमन्दाककनी माधुयवमयी, सौन्दयवमयी, विविधतामयी च सती 

सततं सहृदयाना ं हृदयावन मोियवत। किेः गणेश्वर-रथ- मिोदयस्य 

काव्यावन संस्कृतसावित्ये स्ितन्त्रतामिववन्त। तस्य काव्येषु विविध-

पारम्पटरक-छन्दसां प्रयोगः पटरलक्ष्यते। यथा - इन्रव्रजा, उपेन्रव्रजा, 

उपजावतः, मन्दाक्रान्ता, िंशस्थः, स्त्रग्धरा, भूजङ्गप्रयातः, 

िसन्तवतलकः, वशखटरणी, मावलनी चेत्यादीवन छन्दांवस प्रयुक्तावन 

दशृ्यन्ते। 

 

इन्रिज्रा: 

यवस्मन् पद्य ेप्रथम-वद्वतीय-तृतीय-चतुथावक्षरं गुरु तथा तृतीय-षष्ठ-सप्तम-

निमाक्षरं च लघुः भिवन्त, अन्ते च गुरुिणवद्वय ं भिवन्त, तत्र 

इन्रिज्राच्छन्दः भिवत। अवस्मन ् छ्नन्दवस क्रमशः तगणः(।ऽऽ), तगणः 

(।ऽऽ), जगणः(।ऽ।), अन्ते च गुरुिणवद्वय ं(ऽऽ) भिवन्त, एिं पञ्चमे षष्ठ ेच 

यवतभविवत। श्रुतिोधे यथा- 

 

" यस्या ंवत्रषट्सप्तममक्षरं स्याद ् 

ह्रस्ि ंतु िृत्र ेनिम ंच तद्वत्। 

मत्या विलज्जीकृतिाक्पते ि े! 

तवमन्रव्रज्रा ंब्रुित ेकिीन्राः॥" ८ 

 

अवपच- 

 

" स्याकदन्रिज्रा यकद तौ जगौ ग:॥" ९  

 

किेः िाचस्पवत-मिोदयस्य ‘पुरुषोतमचटरतम्’ इवत काव्यस्य पञ्चम-सगे 

प्रभोः श्रीजगिाथस्य मािात्म्य-िणवनािसरे कविना इन्रिज्रा-छन्दसः 

प्रयोगः कृतः। यथा –  

 

" पवतत्यदाि ंपुरतः प्रणम्य 

प्रदवक्षणाध्िवस्थतदिेदिेी। 

लोकालय ंज्िवलतदीपजाल ं

दीप्त्या विभोदीप्ततरं समन्तात्॥" १० 

 

अत्र प्रवतपद ंक्रमानुसारं तगणद्वयम,् जगणः, एिं अवन्तमे गुरुबणवद्वय ंच 

भिवन्त। अतः इन्रिज्रा छन्दः इवत स्िीकक्रयते।  

 

२) उपने्रिज्राः  

"उपेन्रिज्रा प्रथमे लघौ स्यात्" इवत। ११ अथावत् इन्रिज्रा-छन्दसः ये 

गणाः भिवन्त, तत्र च प्रत्येके पाद ेयावन अक्षरावण सवन्त अत्रावप तावन 

अक्षरावण भिवन्त, केिलं पादस्यारम्भ ेप्रथमम् अक्षरं लघुः भिवत चेत् 

तत्र उपेन्रिज्रा-छन्दः भिवत। अत्र गणाः क्रमशः ज (।ऽ।), त (ऽऽ।), ज 
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(।ऽ।) भिवन्त, अन्ते च गुरुद्वयं (ऽऽ) वतष्ठतः। अत्रावप इन्रबज्राित् पञ्चम े

षष्ठ ेच यवतः भिवत। तदकंु्त श्रुतिोधे- 

 

" यदीन्रिज्राचरणेषु पूि े 

भिवन्त िणावः लघिः कदावचत्। 

क्ुशाग्रित् तीक्ष्णमते! तदानीम ्

उपेन्रिज्रा कवथता किीन्दःै॥" १२ 

 

‘श्रीपुरुषोतमचटरतम्’ इवत मिाकाव्यस्य दशम-सग े उत्कलनरेश्वर-

काञ्चीनरेश्वरयोः मध्य ेयुद्धिणवनािसरे कविः उपेन्रिज्रा- छन्दसः प्रयोगः 

कृतिान्।  

 

" क्रमेण गत्िा सगणो नरेशः 

स्िराज्यमध्ये प्रविशतदगु्रम्। 

सुरवक्षत ंराजिरैः परस्य 

समैक्षताम्मोवनवधकल्पसैन्यम॥्" १३  

 

उदािरणेवस्मन् प्रत्येकपद ेक्रमशः जगणः, तगणः, जगणः भिवन्त, शषे ेच 

गुरुद्वयं स्तः। एि ं इन्रिज्राित् पञ्चमे षष्ठ े च यवतः भिवत। अतः अत्र 

उपेन्रिज्रा छन्दः स्िीकक्रयते। एिमन्यत्र अवप किेः काव्येषु दशृ्यन्ते।  

 

३. उपजावतः 

यत्र इन्रिज्रा-उपेन्रिज्राछ्नन्दयोः वमश्रणं भिवत, तत्र उपजावतनावम 

छन्दः स्िीकक्रयते। उपेन्रिज्रायाः गणास्तु भिवन्त-जगणः, तगणः, 

जगणः, शेषे गुरुिणवद्वयम्। इन्रिज्रायाः गणाश्च भिवन्त - तगणः, 

तगणः, जगणः, अवन्तमे गुरुिणवद्वयम् च। अत्र प्रवतचरणं २२ अक्षरावण 

सवन्त। यथोकं्त श्रुतिोधे – 

 

" यत्र द्वयोरप्यनयोस्तु पादा 

भिवन्त सीमवन्तवन! चन्रकान्ते। 

विद्वविराद्यैः पटरकीर्त्तवता सा 

प्रयुज्यतावमत्युपजावतरेषा॥" १४  

 

पनुश्च- 

 

"अनन्तरोदीटरतलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयािुपजातयस्ताः। 

इथं ककलान्यास्िवप वमवश्रतास ुबदवन्त जावतवष्िदमिे।" १५ 

 

िाचस्पवतः गणशे्वर-मिोदयः श्रीपुरुषोतमचटरतम-्मिाकाव्यस्य अष्टम-

सग ेराजा पुरुषोतस्य गुणिणवनािसरे उपजावत छन्दसः प्रयोग ंकृतिान्। 

यथा-  

 

“िाग्दिेतावधवष्ठतकण्ठधामा 

लोकवप्रयः शासनकमवदक्षः। 

सुररमुो याचकमण्िलीनां  

पृष्ठ ंसदा रक्षतु भूवमपालः॥" १६ 

 

एिं अवस्मन ् उदािरणे प्रथम-वद्वतीय-चतथुवचरणेषु उपेन्रिज्रा, 

तृतीयचरणे च इन्रिज्रा विद्यते। अतः उभयोः वमश्रणात ्

श्लोकोऽयमुपजावतछन्दसा रवचतम ् इवत ज्ञायत।े किेः अन्येषु काव्येष ु

एतादशृावन िहुवन पद्यावन ितवन्त।े 

 

४. मन्दाक्रान्ता: 

"मन्दाक्रान्ताऽम्बुवधरसनगमैो भनौ तौ गयुग्मम्।" १७ अथावत् यवस्मन् पद्ये 

प्रथमचत्िाटर अक्षरावण तथा अनन्तरं दशम-एकादश- त्रयोदश-चतदुवश-

षोिश-ंसप्तदश-अक्षरावण गुरुवण भिवन्त तत्र मन्दाक्रान्ता छन्दः भिवत। 

अवस्मन् छन्दवस क्रमशः मगणः, भगणः, नगणः, तगणौ द्वौ च भिवन्त 

तथा अवन्तमौ द्वो िणौ गरुु-भितः। एि ं चतुः षिसप्तमाक्षरेषु 

यवतभविवत। यथोकं्त- 

 

" चत्िारः प्राक् सुतनु! गुरिो द्वौ दशैकादशौ चे- 

न्मुम्धे! िणौ तदनु कुमुदामोकदवन! द्वादशान्त्यौ। 

तद्वच्चान्त्यौ युगरसियैयवत्र कान्ते! विरामो 

मन्दाक्रान्तां प्रिरकियस्तवन्ि! तां सवङ्गरन्त॥े" १८  

 

‘श्रीपुरुषोत्रमचटरम्’ इवत मिाकाव्यस्य अवन्तम े सग े कल्परमूसदशृ ं

जगिाथं प्रणम्य कावञ्चश्वरः स्िकन्या-पद्माितीं उत्कलेश्वराय दातुं 

वचन्तयवत। अत्र कविना मन्दाक्रान्ता-छन्दसः प्रयोग ंक्रीयते। यथा - 

 

" नत्िा पूि ंव्रजपुरिधूमानरक्षावनदानं 

विश्वाधारं वत्रभुिनपसतं भक्तकल्परकुल्पम्। 

ससंिद्वाटर स्िजनवनििःै संसद ंकारवयत्चा 

तत्रासीनः प्रकृवतवनिि ंधीरगम्भीरमाि॥" १९ 

 

अपयुवके्त पद्य ेक्रमशः मगण-भगण-नगण-तगण-तगणाना ंप्रयोग ंभिवन्त, 

तथा अवन्तमबणवद्वयं गुरु भितः।  

 

५ - िशंस्थः  

िंशस्थं समिृतेष ुएकम।् अत्र प्रत्येकं चरणे द्वादशाक्षरावण सवन्त। अस्य 

लक्षणं यथा – 

 

"जतौ तु िंशस्थमदुीटरतौ जरौ।" २० 

 

यथा िा- 

 

"िदवन्त िंशस्थविलं जतौ जरौ" २१ 

 

अथावत् अस्य छन्दसः प्रवतचरणं क्रमशः जगणः (।ऽ।), तगणः (ऽऽ।), 

जगणः (।ऽ।), रगणः (ऽ।ऽ) च भिवन्त।  

‘श्रीपुरुषोतमचटरतम्’ इवत मिाकाव्यस्य षष्ठ-सग े कविः िाचस्पवतः 

जगदीश्वर-जगिाथस्य मविमानं प्रकाशयन् एिमेि व्यनवक्तः   

 

" वनिेवशतो राजिरेण मावनतः 

स मवन्त्रिर्ययवः पटरतुष्टमानसः। 

स्िराजदत ंप्रददौ सगौरि ं

समुकरतं पत्रमटरन्दमाय तत॥्" २२ 

 

पुनश्च सगेऽवस्मन ् पद्मािती-पुरुषोतमयोः वििाि-सम्बन्धः वस्थटरकतु ं

कावञ्चनरेश्वरः उत्कलेशाय सुमुकरत ंपतं्र दतिान।् यथा- 

 

" दयैि सा ककं कटिनद्विाससा 

समाचकषव प्रभाविष्णमुोजसा। 

अतो वििाय स्िपद ंदयामयः 

प्रसार्ययव िाहु समुपागतो िविः॥" २३  
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उभयोः उदािरण-श्लोकयोः चतुषुव चरणषेु क्रमशः जगणः (।ऽ।), तगणः 

(ऽऽ।), जगणः (।ऽ।), रगणः (ऽ।ऽ) च भिवन्त। उतोऽत्र िंशस्थछन्दः 

अङ्गीकक्रयते। 

 

६ - भजूङ्गप्रयातः  

यत्र प्रथम-चतुथव- सप्तम-एकादशाक्षरावण ह्रस्िावन, तथा अन्यावन 

दीघाववन च भिवन्त तत्र भूजङगप्रयातः छन्दो भिवत। श्रुतिोधे यथा- 

 

" यदादं्य चतुथ ंतथा सप्तमं चेत ्

तथैिाक्षरं ह्रस्िमकेादशाद्यम्। 

शरच्चन्रविद्ववेषिक्रारविन्द े! 

तदकंु्त किीन्र ैभजूङगप्रयातम॥्" २४ 

 

यथा िा- 

 

"भूजङगप्रयात ंचतुर्त्भवयवकारैः" २५ 

 

अथावत् अस्य छन्दसः प्रत्येकं चरणं क्रमशः यकारैः युकं्त भिवन्त। 

‘वलङ्गराजायनम’् इवत खण्िकाव्यस्य ज्ञान-काण्ि े िर्त्णवताः विषयाः 

ककंम्बदन्त्याः उपटर समावश्रताः। तत्र कविः विन्दसुरोिरस्य अिवस्थसत ं

विषये भूजङगप्रयातछन्दसा कृतिान्। यथा – 

 

" विवचतं्र वशिारावधतं वचत्रमास्त े

सरो याम्यदशे ेप्रसुत्पावम्बकायाः। 

तदद्यावप विज्ञापयत्येि लोका-  

नतीतं पुरोग ंप्रभािं च तस्याः॥" २६ 

 

पद्येऽवस्मन ् भूजङगप्रयातछन्दसः लक्षणानसुारं प्रथम-चतुथव- 

सप्तमैकादशाक्षरावण ह्रस्िावन; तथा अन्यावन दीघाववन भिवन्त, प्रत्येकं 

चरणं क्रमशः यकारैः युकं्त भिवत।  

 

७ - िसन्तवतलका : 

यत्र आद्यम्, वद्वतीयम्, चतुथवम,् अष्टमम,् एकादशम,् त्रयोदशम,् चतदुवशं 

चाक्षरं गुरु अन्य े च िणावः लघिः भिवन्त, तत्र िसन्तवतलका-छन्दो 

भिवत। यथोकं्त श्रुतिोधे – 

 

" आद्य ंवद्वतीयमवप चेद ्गुरु तच्चतथंु 

यत्राष्टमं च दशामान्त्यमुपन्त्यमन्त्यम्। 

कामाङ्कुवशतकावममतङ्गजेन्र ! 

कान्ते! िसन्तवतलका ंककल तां िदवन्त॥" २७ 

 

यथा िा – 

 

"ज्ञेय ंिसन्तवतलकं तभजा जगौ गः।" २८ 

 

अथावत् अस्य छन्दसः प्रत्येकचरणे तगणभगणौ, जगणद्वय,ं गुरुद्वयञ्च 

सवन्त। कविना ‘श्रीसकलेश्वरशतकम्’ इवत काव्ये मिादिेस्य सकलशे्वरस्य 

अवमत-मािात्म्य ं प्रवतपादनािसरे िसन्तवतलकाछन्दसः प्रयोग ं क्रीयते। 

यथा – 

 

" श्रुत्िा जनास्तदकुदतं सकलेश्वरीय ं

मिात्म्यमेि जगदजुवगुरस्य नाम। 

तेनैि साकमगमविजिेश्म दीनान ्

आत्मीयिान्धिगणान् पटरनन्दयन्तः॥" २९ 

 

अवस्मन् पद्य े लक्षणानुसारं क्रमशः तगण-भगण-जगण-जगण: एिं शेषे 

गुरुद्वयमवस्त। अतोऽत्र िसन्तवतलका-छन्दः भिवत।  

 

८ - स्रग्धरा 

यत्र आद्याः चत्िारः िणां: गुरिः, पञ्चमिणवः लघु:, षष्ठकः सप्तमश्च गरुु, 

अष्टमाक्ष्ररात् त्रयोदशाक्षरं याित ् तथा षोिश-ऊनविशांक्षरे च लघूवन, 

चतुदवश-पञ्चदश-सप्तदश-अष्टादश-सिंशवत-एकसिंशत्यक्षरावण च गुरुवण 

भिवन्त तत्र स्रग्धराछन्दः अङ्गीकक्रयते। अत्र सप्तसु सप्तषु अक्षरेषु यवतः 

भिवत। यथोकं्त श्रुतिोध-े  

 

" चत्िारो यत्र िणावः प्रथमलघिः षष्ठकः सप्तमोऽवप  

द्वौ तद्वत्षोिशाद्यौ मृगमदमुकदते! षोिशान्त्यौ तथािन्त्यौ।  

सम्भास्तम्भोरुकान्ते! मुवनमुवनमुवनवभदृवश्यते चेवद्वरामो  

बाले! िन्धैः किीन्रःै सुतनुवनगकदता स्रग्धरा सा प्रवसद्धा।।" ३० 

 

एिं च-  

 

"म्रभ्नैयावना ंत्रयेण ्वत्रमुवनयवतयुता स्रग्धरा कीर्त्तवतेयम् " ३१ 

  

अथावत् अस्य छन्दसः प्रत्येक-चरणे क्रमशः मगण-रगण-भगण-नगण-

त्रययगणाः भिवन्त। ‘शवक्तशतकम्’ इवत काव्ये कविः रथ-मिोदयः 

शवक्तस्िरूवपण्याः दुग्ावदवे्याः विश्वरूपत्ि ं वनज-हृदय-पद्मे सदिै 

समुिावसतं भितु तथा दःुखमय-संसारे पुनजवन्मः न भितु इवत 

वनिेदयवत। अवस्मन् अिसरे अस्य छन्दसः उदािरणमेकम-् 

 

" नाि ंजाने ततस्त्िं भगिवत सदयाभीष्टभािं प्रदवेि  

संसारे दःुखघोरे पुनरवप मवि मे जन्म भूयात् कदावच- 

त्ित्सेिानौकयावस्मन् जनुवष भिमिाम्भोवधपारं नयस्ि 

वमत्रावमत्रेष्िजस्रं मनवस वनिसतात ्साम्यभािोऽनपायी॥" ३२ 

 

पद्येऽवस्मन ् आद्याः चत्िारः िणावः गुरिः, पञ्चमिणवः लघुः, षष्ठकः 

सप्तमश्च गुरुः, अष्टमाक्ष्ररात ् त्रयोदशाक्षरं याित ् तथा षोिश-

ऊनविशांक्षरे च लघूवन, चतदुवश-पञ्चदश-सप्तदश-अष्टादश-सिंशवत-

एकसिंशत्यक्षरावण च गुरुवण भिवन्त तथा प्रवतचरणषेु क्रमेण मगण-

रगण-भगण-नगणः भिवन्त। अतः अत्र स्रग्धरा-छन्दः भिवत। 

 

९ - वशखटरणी: 

यवस्मन् छन्दवस प्रत्येकचरणे प्रथम-सप्तम-अष्टम-निम-दशम-एकादश-

चतुदवश-पञ्चदश-षोिश-िणावश्च लघिो भिवन्त, पुनश्च षष्ठ े एकादश े च 

विरामो भिवत, तत् वशखटरणीछन्दः इत्युच्यते। यथोकं्त –  

 

" यदा पुिो ह्रस्िः कमलनयने! षष्ठकपरा 

स्ततो िणावः पञ्चप्रकृवतसुकुमारावङ्ग! लघिः। 

त्रयोऽन्य ेचोपान्त्याः सुकविजनतासौख्यकरणी 

रस ैरुर ैयवस्या ंभिवत विरवतः सा वशखटरणी॥" ३३ 

 

अवप च- 

 

"रस ैरुरटैरद्दात्रा यमनसभला गः वशखटरणी।" ३४ 
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अथावत् अस्य छन्दसः प्रत्येकचरणे क्रमशः यगण-मगण-नगण-समण-

भगणाः सवन्त। अवन्तमे बणवद्वये एकः लघ ुएकः गुरु च भितः। 

‘शवक्तमविम्नस्तिे’ कविः िाचस्पवतः चैतन्य-रूवपण्याः शवक्तदवे्याः 

विश्वरूपत्ि ंिणवनािसरे अस्य छ्नन्दसः उदािरणमेकं यथा – 

 

" विरािाद्योपावधप्रवथतवबभबाः पद्मजमुखा 

गुणैव्यवस्तैयुवक्तावस्त्रभरभितैयवस्य तनिः। 

गुणाना ंसाम्य ंया प्रकृवतरनया युक्तममल ं

तुरीय ंयद्ब्रह्मेत्यवभवितवमद ंसा भगिती॥" ३५ 

 

श्र्लोकेवस्मन् प्रत्येकचरणे क्रमशः यगणः (।ऽऽ), मगणः (ऽऽऽ), नगणः 

(॥।), सगणः (॥ऽ), भगणः (ऽ॥), लघ ु (।) गरुु (ऽ) सवन्त। तथा 

षष्ठकैादशाक्षरैश्च यवतभविवत। अतः वशखटरणीछन्दः स्िीकक्रयते।  

 

उपसिंारः  
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