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व्यञ्जनािजृिजिचारः 

 

प्रसनेजित ्दास: 

  

भजूमका- 

सहृदयहृदयसंिेद्यमानं काव्यं भिजत इह िगजत रसासाद्यमानस्य मुख्यमागगम्। तस्य काव्यस्य िरीरं 

िब्दार्ागभयां भिजत। िब्दार्गयोः सम्बन्धः जनत्यः इजत मीमांसािाददनः स्िीकुिगजन्त, नैयाजयकाः तु 

अजनत्यम् इजत स्िीकुिगजन्त। िब्दात् अर्गः काजभः िजिजभः अिगम्यते, अजभधािजिः प्रायः सिवः 

जिद्वजिमुगिकण्ठं स्िीदियते। नैयाजयका मीमांसकाि लक्षणािजिमजप स्िीकुिगजन्त। परन्तु 

व्यञ्जनाििौ प्राच्यसाजहजत्यका एि बद्धादरा दररदृश्यन्ते। कारणं व्यञ्जनािक्तत्या प्रजतपाद्यव्यङ्ग्य 

एि काव्यस्य साजहत्यिास्त्रस्य चाधारस्तम्भभूतः। अनेन व्यङ्ग्येन रसस्योत्पजिभगिजत। येन सहृदयाः 

काव्यरजसका आह्लाददकाः भिजन्त। व्यङ्ग्यार्गः प्रतीयमानार्गरूपेण सहृदयहृदयसंिेद्यः भिजत, यत् 

काव्यस्य सारभूतं तत्त्िं भिजत। तच्च प्रतीयमानं नाजभधया न िा लक्षणिक्तत्या बोदधुं िक्तयम्। अतो 

व्यञ्जनैिैका िजियगिित्त्िं बोधजयतंु िक्तया। अलङ्गकारिास्त्रस्याद्यग्रन्र्े नाट्यिास्त्रे आचायगभरतेन 

यद्यजप व्यञ्जनाव्यापारस्य स्पष्टतया उल्लेखः न कृतः तर्ाजप नाटे्य मुख्यतयाऽऽस्िाद्यमानस्य रसस्य 

व्यङ्ग्यत्िं न केनाजप जनराकतुुं िक्तयते, यस्य प्रजतपादनं 

“जिभािानुभािव्यजभचाररसंयोगाद्रसजनष्पजिः 1 ” आचायेण भरतेन कृतम्। तेन च रसस्य 

सिगशे्रष्ठप्रजतपाद्यत्िं अनया काररकया प्रजतपाददतम—् 

 

“न जह रसादृते कजिदर्गः प्रितगते” इजत। 

 

केचन आलङ्गकाररकाः अलङ्गकारेषु व्यङ्ग्यत्िं स्िीकुिगजन्त। भामहोिटभोिादयः 

पयागयोिाददष्िलङ्गकारेषु व्यङ्ग्यत्िं स्िीकुिगजन्त। 

आनन्दिधगनाचायेण व्यञ्जनायाः प्रजतष्ठा कृता। 

यर्ा-  

 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेि िस्त्िजस्त िाणीषु महाकिीनाम्। 

यित्प्रजसद्धाियिाजतररिं जिभाजत लािण्यजमिाङ्गगनासु॥2 

 

साजहत्यिास्त्रे व्यञ्जकत्िं ध्िजनना एि स्िार्ुं प्रकाियजत यदपूिुं भिजत। दकन्तु िैयाकरजणकाः 

व्यञ्जकत्िसाम्यात् शू्रयमानेषु िणेषु ध्िजनररजत व्यिहरजन्त। तेन तजस्मन् प्रसङ्गगे ध्िन्यालोके 

उिम्— 

 

                                                           
1 नाट्यशास्त्रम,् ६ /प.ृ९३ 

2 ध्वन्यालोकः, १/४ 
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प्रर्मे जह जिद्वांसो िैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्िात् सिगजिद्यानाम्। 

ते च शू्रयमानेष ु िणेषु ध्िजनररजत व्यिहरजन्त। 

तर्ैिान्यैस्तन्मतानुसाररजभः सूररजभः काव्यतत्त्िार्गदर्िगजभः 

िाच्यिाचकसजम्मश्रः िब्दात्मा काव्यजमजत व्यपदेश्यो 

व्यञ्जकत्िसाम्याद् ध्िजनररत्युिः3। 

व्याकरणिास्त्रे िब्दः ध्िजनररत्युच्यते। महाभाष्यकारेण 

पतञ्जजलना उिम-्  

 

“अर्िा प्रतीतपदार्गको लोके ध्िजनश्िब्द उच्यते”4। 

 

ध्िजनररजत कर्नप्रसङ्गगे िाक्तयपदीय ेभतृगहररणा उिम्— 

 

यः संयोगजियोगाभयां करणैरुपिन्यते। 

सः स्फोटश्िब्दिाश्िब्दो ध्िनयोऽन्यैरुदाहृताः॥ 

प्रत्ययैरनुपाख्येयैग्रगहणानुगुणैस्तर्ा। 

ध्िजनप्रकाजिते िब्दे स्िरूपमिधायगते॥ 

िब्दस्योध्िगमजभव्यिेिृगजिभेदास्तु िैकृताः। 

ध्िनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैनग जभद्यते5॥ इजत। 

 

भतृगहरेः व्यिव्यमजस्त यत् िणाग आजिभूगताः सन्तजस्तरोहीयन्ते। 

अतो अनेक िणागत्मकपदप्रत्यक्षं दुर्गटम्। 

यस्मान्मध्यमानादाजभव्यङ्ग्यं जनत्यमखण्डात्मकं िब्दस्िरूप ं

िाब्दबोधोपयोजगनं स्फोटं व्यञ्जकं मध्यमानादरूपि ध्िजनररजत 

भतृगहरेराियः।  

एिं िैयाकरणानां जनत्याजनत्यिब्दयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकसाम्यात् 

काव्येऽजप व्यङ्ग्यार्गस्य व्यञ्जकं िब्दमर्गञ्च ध्िजनररजत िदजन्त 

आलङ्गकाररकाः। 

ध्िन्यालोककारानन्दिधगनाचायागत्परं 

मम्मटजिश्वनार्िगन्नार्ादयोऽन्ये आलङ्गकाररकाः व्यञ्जनाव्यापारं 

समर्गयजन्त। परन्तु मजहमभट्टधनञ्जयधजनकादयः तस्या 

जिरोधमजप कुिगजन्त।  

व्यजिजििेककारः मजहमभट्टः अजभधां केिलं स्िीकरोजत। सः अर्ुं 

िाच्यानुमेयत्िेन स्िीकरोजत। अनुमेयार्गस्य च 

िाच्यार्गद्वारेणानुजमजतभगितीजत प्रजतपादयजत। काव्यप्रकािकारः 

मजहमभट्टस्य व्यङ्ग्यस्यानुजमततं दूषयजत। 

व्यञ्जनाव्यापारं जिजिष्टतया मम्मटः स्िीकरोजत— 

 

यस्य प्रतीजतमाधातंु लक्षणा समुपास्यते॥6 

फले िब्दैकगम्यऽेत्र व्यञ्जनान्नापरा दिया। 

 

प्रयोिनार्े व्यञ्जनाव्यापारं स्िीकरोजत। प्रयोिनस्य प्रतीत्यर्ुं 

लक्षणायाः आश्रयः भिजत। लक्षणां जिना अर्िा लाक्षजणकिब्दं 

जिना व्यञ्जना न भिजत। लाक्षजणकिब्दे अिश्यमेि प्रयोिनमजस्त 

एि। यर्ा— 

                                                           
3 ध्वन्यालोकः प्रथमोद्यतः 
4 व्याकरणमहाभाष्यम ्पष्पशाह्निकम,् १/१/१ 

5 वाक्यपदीयम,् ब्रह्मकाण्डम,् १०१, ८२, ७६ काररकाः 
6 काव्यप्रकाशः २/१४ 

गङ्गगायां र्ोषः इत्यत्र लाक्षजणकपद ं गङ्गगातटे र्ोषः। तत्र 

प्रयोिनं व्यङ्ग्यत्िेन अस्त्येि। तत् भिजत िीतत्िपािनत्िादद। 

गङ्गगािब्दः स्रोतजस सबाध इजत तटं लक्षयजत, तद्वद् यदद तटेऽजप 

सिाधः स्यात् तत् प्रयोिनं लक्षयेत्। न च तटं मुख्योऽर्गः।  

एिं प्रकारेण मीमांसकाः, नैयाजयकाः, िैयाकरजणकाः िेदाजन्तनः 

व्यञ्जनािृतिं न स्िीकुिगजन्त। साजहजत्यकेष्िजप सिेष ु सम्प्रदायेष ु

ध्िजनसम्प्रदाय एि व्यञ्चनाििेः आिश्यकतां स्िीकुिगजन्त। यतो 

जह ध्िनेः रसस्य च आधारमूला व्यञ्जनैि। काव्यरजसकाः सहृदयाः 

यर्ा व्यङ्ग्य े एि रूजचः प्रकटयजन्त तर्ा िाच्यलक्ष्योमगध्ये न। 

यर्ा उदकार्ुं द्रोजणः साधनत्िेन प्रयुज्यते तर्ा 

व्यङ्ग्यार्गबोधनार्गमन्येषां िाच्यादीनामर्ागनां बोध्यम्, 

तािदमात्रम्। यर्ाऽऽलोकार्ी दीपजिखायां यत्निान् तर्ा 

व्यङ्ग्यार्ागस्िादार्ी िाच्याद्यर्ेऽजप। उिं चानन्दिधगनेन— 

 

आलोकार्ी यर्ा दीपजिखायां यत्निान् िनः। 

तदुपायतया, तद्वदर् ेिाच्ये तदादृतः॥7 
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