
 

~ 141 ~ 

International Journal of Sanskrit Research 2021; 7(5): 141-143  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 2394-7519 

IJSR 2021; 7(5): 141-143 

© 2021 IJSR 

www.anantaajournal.com  

Received: 12-07-2021 

Accepted: 21-08-2021 

 

Dr. V Nagarajan 

Research Assistant, Department 

of Sanskrit & Indian Culture, 

SCSVMV Deemed to be 

University Enathur, 

Kanchipuram, Tamil Nadu, 

India 

 

L Anandhan 

Research Scholar, Department of 

Sanskrit & Indian Culture,  

SCSVMV Deemed to be 

University Enathur, 

Kanchipuram, Tamil Nadu, 

India 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

Dr. V Nagarajan 

Research Assistant, Department 

of Sanskrit & Indian Culture, 

SCSVMV Deemed to be 

University Enathur, 

Kanchipuram, Tamil Nadu, 

India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

चम्पकूाव्यानाां शलैीगतविशषेतााः 
 

Dr. V Nagarajan and L Anandhan 

 

पविचयाः 
चम्पकूाव्यां गद्यपद्यमयां भिवत। लक्षणवमदां लक्षणग्रन्थकािाैः चम्पकूाव्यकािाैः 
सांसृ्कतसावित्यवेतिासाध्यतेवृभश्च समानरूपणे स्वीकृतम।् सषैा विशषेता सिषे्ववप चम्पकूाव्यषे ु
उपलब्धा भिवत। यवद पद्यपद्यवमवितत्वां चम्पकूाव्यलक्षणवमवत स्वीवियते, तविि ब्राह्मणग्रन्थभे्याः 
आिभ्य गद्यपद्यवमवितसामान्यकथााः अवप चमपकूाव्यान्तग गतााः स्ाुः। अताः चम्पकूाव्यस्येां पविभाषा 
अवतव्याविदोषग्रस्ता भिवत। 
 
चम्पकूाव्यानाां शलैीगतविशषेता 
क. िण गनशलैी – चम्पकूाव्यिणगन े मखु्यतया शलैीद्वयां ित गत े – अन्यपरुुषात्मकशलैी, 
कथोपकथनात्मकशलैी च। नलचम्पाूः, यशवस्तलकां , जीिन्धिचम्पाूः इत्यादीवन काव्यावन प्रथमशलै्ााः 
उदाििणावन सवन्त। विश्वगणुादश गाः, िकुैण्ठविजयाः, पद्मनाभवमिवििचतिीिभद्रचम्पशू्च 
वद्वतीयशलै्ााः उदाििणावन। सांिादशलै्ाां वलवितत्वऽेप िण गनप्राचयुा गत ् एतावन काव्यावन न िा 
अवभनयेावन सवन्त, न िा दृश्यकाव्यित ् एषाां गणना दृश्यषे ु कृता भिवत। िीवनिासचम्पकूाव्यस् 
पिूा गर्ध ेप्रथमशलैी भिवत, उत्तािर्ध ेच वद्वतीया। 
ि. गद्यपद्यमयता – सिा गण्यवप चम्पकूाव्यावन गद्यपद्यवमवितशलै्ाां वलवितावन सवन्त। 
ग. गद्यपद्यप्रयोग... तन्मात्रा च – िण गनस् कथािस्तनुश्च विकास ेगद्यानाां पद्यानाां च प्रयोगाः समान े
... (स्ति) कृताः। गद्यपद्यमात्रायाां किीनाां रुचिेेि प्रार्धान्यम।् कावनचन चम्पकूाव्यावन गद्यबहुलावन 
सवन्त, कावनचन च तलु्गद्यपद्यमयावन सवन्त। प्रथमस्ोदाििणां नलचम्पभू गिवत वद्वतीयस् च 
भोजचम्पाूः िामायणचम्पिूा ग। 
घ. अलङ्किणप्रिवृत्ताः तद्गाढबद्धता च – सिषेामवप चम्पकूाव्यानाां गद्यभागाः अलङृ्कताः भिवत। 
ितृ्तगन्धोवितां, ितृ्तगवन्ध, उत्कवलकाप्रायां, चणू गकवमवत सिषेामवप प्रयोगाः एकविन्निे वभन्नवभन्नषे ुिा  
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चम्पकूाव्यषे ु दृश्यत।े सिदशशताब्द्ााः प्राक ् चम्पकूाव्यषे ु
अवर्धकाांशाः समाससम्पन्नालङृ्कतगद्यशलै्ााः आसीत।् 
नलचम्पकूाव्यां यशवस्तलकां  चावतवियवरििदावाकापविणयादीवन 
पश्चात्कालीनचम्पकूाव्यावन गद्यभागप्रर्धानावन ित गन्त।े 
औत्तिकालीनचम्पकूाव्यषे ु लघषु्ववप स्थलेष ु
बिृत्समस्तपदािलीसम्पन्नता उपलभ्यत।े अनकेेषाां चम्पकूाव्यानाां 
पद्यभागाः कविपत्वपणूो भिवत, पिन्त ु िण गनात्मकपद्यानामवप 
नास्त्र कावचन्न्यनूता। 
 
ङ. अन्यषेाां किीनाां ग्रन्थानाां चोद्धिणम ् – चम्पकूाव्यषे ुअन्यकिीनाां 
सकू्तयाः, शास्त्रीयग्रन्थभे्याः उदाििणावन चावप स्थानां प्राप्निुवन्त। 
उद्धिणत्ववमदां वशलालेिानाां वमिशलै्ााः प्रभािोत्पन्नां दृश्यत।े 
तत्रिै प्रायाः शास्त्रीयग्रन्थभे्याः श्लोकानामदु्धिणां वियत।े अनय ेदृष्ट्या 
चम्पकूाव्यावन लोककथावभाः नीवतकथावभिा ग समकक्षताां यावन्त। 
उद्धिणप्रिवृत्तवियां गद्यभाग ेन दृश्यत।े उदृ्धतपद्यानाां सङ्ख्या सीवमता 
एि। नकैावन चम्पकूाव्यावन प्रकािादिान्मकु्तान्यवप सवन्त। 
यात्राप्रबन्धषे ुतत्र तत्र स्तोत्राणामवप प्रचिुाः उपयोगाः कृताः। 
 
च. दृष्टान्तप्रयोजनाय अिान्तिकथानामपुयोगाः – यशवस्तलकां  
जीिन्धिचम्पाूः इत्यावदष ु चम्पकूाव्यषे ु अिान्तिकथानाां 
प्रचिुोपयोगाः दृश्यत।े 
 
छ. छन्दाःप्रयोगिवैशष्ट्यम ् – चम्पकूाव्यषे ु केषवुचत ् 
िण गितृ्तान्यवतवियवर मात्राितृ्तान्यवप प्रयकु्तावन। इत्थां छन्दाःप्रयोगाः 
तवमळकन्नडतलेुगभूाषाणाां प्रभािणे स्ात।् तत्र वि दशमशताब्द्ााः 
प्राङ्मावत्रकच्छन्दसाां प्रयोगाः प्रािब्धाः आसीत।् सांसृ्कत े त ु
सिा गण्यवप िण गितृ्तावन गयेान्यिे, पिां मावत्रकच्छन्दसामवप 
समािशेाः तत्र तत्र भिवत। चम्पकूाव्यषे ु एकविन्निे पविच्छद े
अनकेप्रकािकितृ्तानाां प्रयोगाः कृताः। 
ज. चम्पकूाव्यानामािम्भाः – सामान्यतया चम्पकूाव्यानामािम्भ े
मङ्गलश्लोको भिवत, तत्पश्चाच्च कविपविचाः, तताः नगििण गन ां 

नायकिणगन ां िा भिवत। क्ववचत्त ु चम्पकूाव्यषे ु सज्जनस्तवुताः 
िलवनन्दा चावप भिवत, यथा िङे्कटेशचम्पाूः। पिन्त ु
मङ्गलश्लोकानन्तिां कथािम्भाः एि प्रायशाः चम्पकूाव्यषे ु दृश्यत।े 
केषाञ्चन पौिावणकचम्पकूाव्यानामवप आिम्भाः पौिावणकशलै्ा 
कृताः (उदाििणम ् – एकदा नवैमषािण्य े ऋषयाः शौनकादयाः)। 
यथा – 
 
अथ कदावचदकामनामप्यिािसमस्तकामानाां... नवैमषािण्य े
मिता...अनकेेषामषृीणामभित्समाजाः। 
(गौिीमायिूमािात्म्यचम्पाूः) अथिा 
नािायणमिे शिणवमच्छन्ताः घनमवन्दिां क्षीिसागिमवुिश्य प्रमवुदतााः 
प्रतवस्थि।े (वत्रपिुविजयचम्पाूः) 
झ. चम्पकूाव्यानामपुसांिािाः अांशाः – अनकेावन चम्पकूाव्यावन 
अपणू गिस्तवलवितत्वने प्रािावन। अताः तषेामपुसांिािाांशविषय े
वनवश्चतरूपणे वकमवप िकु्तां  न शक्यत।े पिन्त ुपणूा गनाां चम्पकूाव्यानाां 
समाविाः स्वकाव्यां प्रवत मङ्गलिाक्यने भकतिाक्यने िा कृता ित गत।े 
कवतपयचम्पकूाव्यषे ु पिुाणित ् तत्काव्यपठनििणफलमवप वनवदिष्टां 
भिवत। - यथा – 
 
जीिन्धिस् चवितां दुवितस् िन्त ृ प्रािा मलीमसतमावप मदीय 
िाणी। 
र्धीिवन्धनोवत वनयतां मवलनाञ्जनिीाः विाार्धिी नयनपङ्कजसङ्गतिे॥ 

(जीिन्धिचम्पाूः – ११।१२) 
अत्यद्भतुावन चवितान्यिनौ वितन्वन ् वनत्यां तिङ्गयवत 
मङ्गलमङ्गभाजाम।् 

(माग गसािायचम्पाूः) 
चम्पकूाव्यानाां विशषेताभ्याः प्रािावन तथ्यावन 
चम्पकूाव्यावन प्रबन्धकाव्यावन भिवत। एतावन मिाकाव्यित ् 
अष्टाभ्योऽवप अवर्धकपविच्छदयकु्तावन भवितमुिगवन्त, अथिा 
िण्डकाव्यित ् अष्टाभ्याः न्यनूपविच्छदयकु्तान्यवप। विभजनऽेविन ् 
विशषेताः स्तबकस् उच्छ्वासस् उल्लासस् च प्रयोगाः कृताः। 
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एतावन चवितकाव्यमिाकाव्यचम्पकूाव्यनामवभाः अवभवितावन 
सवन्त। एषाां मलूस्रोताांवस पिुाणावन सवन्त, पिन्त ुसामान्यघटनााः 
अप्यषेाां िण्य गविषयााः भवितमुिगवन्त। 
िस्त्वपके्षया िण गनविस्तािां प्रवत चम्पकूाव्यवनमा गतणॄाां रुवचाः अवर्धका 
ित गत।े 
चम्पकूाव्यस् नायकाः दिेता, गन्धिगाः, मानिाः, पक्षी, पशाुः इवत याः 
कोऽवप भवितमिुगवत। अनकेनायकाश्चावप एकविन्निे काव्य े
भवितमुिगवन्त। नायकानाां गणुााः लक्षणग्रन्थवनवदिष्टगणुााः इि 
सवन्त। चम्पकूाव्यषे ु नावयका अवनिाय गतया भिते।् पात्राणाां 
सङ्ख्यायाां कोऽवप प्रवतबन्धो नावस्त। मखु्यपात्रस् चवित्रिण गन ां प्रत्यिे 
वनमा गतणॄामवर्धका िद्धा आसीत।् 
चम्पकूाव्यस् अङ्गीिसाः िीिाः शृङ्गािाः शान्तो िा भवितमुिगवत। 
अन्यिसानाां प्रयोगाः अङ्गरूपणेावप भवित ुां शक्नोवत। 
चम्पकूाव्यानाां िण गनाय अन्यपरुुषात्मका कथोपकथनात्मका इवत 
द्वेऽवप शलै्ौ उपयोकु्तां  शक्यते।े चम्पकूाव्यावन गद्यपद्यमयावन 
सवन्त। एष ु गद्यावन पद्यावन च समानिीत्या उपयजु्यन्त।े 
चम्पकूाव्यषे ु गद्यपद्यमात्रावनवमत्ताः न कोऽवप वनयमो ित गत।े 
गद्यभाग े पद्यभाग े चते्यभुयत्रावप अलङ्किणप्रितृ्तिेेि मित्काय ं
भिवत। गद्यभाग े अवर्धकावर्धकां  समाससम्पन्नत्वमापादवयत ुां 
प्रिवृत्तिवप दृश्यत।े 
चम्पकूाव्यषे ु अन्यकाव्यभे्याः ग्रन्थभे्यश्च उद्धिणमवप यथास्थानां 
दृश्यन्त।े पिुाणानीि दृष्टान्ताय अिान्तिकथानामपुयोगाः वियत।े 
चम्पकूाव्यषे ु िावण गकानाां मावत्रकाणाां च छन्दसाां प्रयोगाः वियत।े 
आिश्यकतानसुािां गीतानामवप समािशेाः तत्र तत्र प्राप्यत।े 
एषामािम्भाः मिाकाव्यित ् मङ्गलश्लोकैाः िलवनन्दावभाः 
सज्जनस्तवुतवभिा ग वियत,े अथिा पौिावणकिीत्या। अत्र 
मङ्गलिाक्यावन भितिाक्यावन िा भवितमुिगवन्त, 
कथाििणफलवनदशेोऽवप कुत्रवचद्भवित ुां पाियवत। 
चम्पकूाव्यभे्याः प्रािााः सिा गाः एतााः विशषेतााः नकैया पविभाषया बद्धुां 
शक्यााः। एतााः अवप विशषेतााः सिषे्ववप चम्पकूाव्यषे ुसमानरूपणे 
प्राप्यमाणा न सवन्त। एषामपिादााः बििाः सवन्त। उदाििणाथ ंन 

िा चम्पकूाव्यषे्वकेान्तने अन्यपरुुषात्मकशलैी प्रयजु्यत े इवत िकु्तां  
शक्यत,े न िा तथा कथोपकथनात्मकशलैी। िीवनिासचम्पकूाव्य े
शलैीद्वयमवप प्रयकु्तां  ित गत।े इयमिे भिवत वस्थवताः उपवि चवच गतानाां 
समषेामवप वनयमानाम।् अताः अवतव्याप्त्यव्यािदोषिविता 
चम्पकूाव्यपविभाषायााः िचना न कदावचत ् पिूा गचाययाः कृता, न िा 
कवश्चत्सा साध्वी भिवत।  
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