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ध्वनेः लक्षणायाम ् अलङ्कारान्तभार्विनराकरणम ्
Dr. G Sireesha
�स्तावना

शब्दाथर्योः स्म्बन्धे शब्दः, व्यापारः, अथर् इित �योऽशाः अपे�क्षताः भव�न्त। तेषु
शब्दः वाचकलक्षकव्यञ्जकभेदेन ��धा भवित। व्यापारस्तु अिभधा – लक्षणा व्यञ्जना इित ��धा। अथर्स्तु वाच्य – व्यङ्ग्यरूपः भवित। एवं �स्थते �िस�े

शब्दाथर्सम्बन्धे केचन आचायार्ः वाच्चाथार्त ् ��तीयम ् अस�हष्णवः इतरदथर्�यं
िनराकृ तवन्तः। केचन पुनः लक्षणावृ��मङ्गीकृ त्य व्यञ्जनावृ�� िनराकृ तवन्तः।

त� मीमांसकानां मते वाच्य एव अथर्ः। �ाचीन नैयाियकमते ल�याथ�ऽ�प
स्वीकृ तः। वैयाकरणानां मते स्फोटरूपः तृतीयः वाच्यात ् िभन्नः व्यङ्ग्योऽथर्ः
�िस�ः। एवं �स्थतेषु मतभेदेषु ध्वनेः पृथक् �िस��ं साधियतुम ् इतराभ्यः
तात्पयार्�द वृ��भ्यः तस्य वैिशष्ट्यम ् उपपादियतुम ् आनन्दवधर्नेन ध्वन्यालोकः

�वरिचतः। ध्वन्यालोके ध्विनस्थापनाथ� �थमं �त्याख्याथ� �यः अभाववादाः एवं
�ितपा�दताः –

काव्यस्यात्मा ध्विन�रित बुधैयःर् समाम्नातपूवःर्
तस्याभावं जगदरु परे भा�माहुस्तमन्ये।

केिच�ाच्यां �स्थतम�वषये त�वमूचुस्तद�यं

तेन �ूमः सहृदयमनः �ीतये तत्स्वरूपम ्।। 1
0

एतेषामभाववादानां साररूपोऽथर्ः लोचनकारे ण अिभनवगु�ेन सम्यगेवं िनरू�पतः –
त�ाभाव�वकल्पस्य �यः �काराः –

1) शब्दाथर् – गुणालङ्काराणामेव शब्दाथर्शोभाका�रत्वात ् लोकशा�ाित�र�सुन्दरशब्दाथर्रूपस्य काव्यस्य न शोभाहे तुः क��दन्योऽ�स्त योऽस्मािभनर् ग�णत
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इत्येकः �कारः।
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2) यो वा न ग�णतः स शोभाकाय�व न भवतीित

�ितपादयित

3) अथ शोभाकारो भवित त�हर् अस्मद�
ु एव गुणे वा

क��त्�कारः �कािशतः तथा�प अमुख्यवृत्या काव्येषु

��तीयः।

अलङ्कारे

वा

�कय�ददं

अन्तभर्वित,

नामान्तरकरणे

पा�ण्डत्यम ्?

गुणेष्वलङ्कारे षु

वा

�क�ञ्च��शेषलेशमाि�त्य,

नान्तभार्वः,

तु

अथाप्यु�ेषु
तथा�प

�काराणामसंख्यत्वम ्।

तथा�प

गुणालङ्कारव्यित�र�त्वाभाव एव। तावन्मा�ेण च
कृ तम ्?

अन्यस्या�प

वैिच�यस्य

शक्योत्�े�यत्वात ्। िचरन्तनैः भरतमुिन-�भृितिभः

यमकोपमे एव शब्दाथार्लङ्कारत्वेने�े। तत्�पञ्च्य
�दक्�दशर्नं

त्वन्यैरालङ्का�रकैः

कृ तम ्।

त�था

“कमर्ण्यण ्” इत्य� कुम्भकारा�ुदाहरणं �ुत्वा स्वयं
नगरकारा�दशब्दा उत्�े�यन्ते। तावता क आत्मिन
बहुमानः?

एवं

काव्यलक्षणा-�वधाियिभः

�कृ तेऽपीित

ल�क्षत

वाच्यात ्

तृतीयः

�कारः।

अमुख्यवृ�या

िभन्नत्वमभ्युपगतम ्।

स्वीकृ तवतां

तृतीयाः

शालीनतावा�दनः वाच्यात ् िभन्नत्वमङ्गीकुवर्न्तोऽ�प
तत्स्वरूपं

�ितपादियतुं

न

शक्नुव�न्त।

शालीनतावा�दनस्तु एवं प�रहिसतः अिभनवगु�ाचाय�ः
–

यथा

सुखस्वरूपं

कुमायर्ः

व�ुं

न

भतुस
र् ख
ु मङ्गीकुवर्ते,

पारय�न्त।

अतः

उ�रो�रं ध्वन्यपेक्षया दौबर्ल्यम ् िस�म ्।

प�रकल्प्य

गुणवृ���

ध्वन्यालोके

शब्दानाम ्
इित।

वा

न

एवमु�म ्

–

स�ङ्क्षपता

वामनोऽ�प

मुख्यः

सादृश्याल्लक्षणा

आनन्दवधर्नेन

एवमुदाहृतम ्।

भा�वादं

िनराकतु� �थमं गुणवृ�ेरेव लक्षणं ज्ञातव्यम ्। भज्यते

मुख्याथर्बाधायािमित भ��ः। तस्याः हृदयं भा�म ्।
भ��ः,

गुणवृ��ः,

लक्षणा,

उपचारः

इत्येवमादयः

शब्दाः लक्षणापयार्याः अलङ्कारशा�े दृश्यन्ते –
लक्षणायाः लक्षणं यथा –

मुख्याथर्बाधे त�ोगे रू�ढतोऽथ �योजनात ्।

अन्योऽथ� ल�यते यत्सा लक्षणारो�पता ��या।। 2
1

लक्षणा तावत ् पञ्च�वधा भवित। 1) अिभधेयेन
सम्बन्धात ्

2)

सामीप्यात ्

3)

समवायतः

वैपर�त्यात ् 5) ��यायोगात ् लक्षणा पञ्चधा मता।

4)

1) अिभधेयेन संयोगात ् ��रे फशब्दस्य �ह योऽिभधेयो
�मरशब्दः

परन्तु

�मरशब्दे न

वाद�यस्य

�ौ

रे फौ

यस्य

यस्येित

षट्पटलक्षणस्याथर्स्य,
िनिम�ीकृ त्य।

�थमो�ोते

अिभधाव्यापारो

व�ो��ः इत्युवाच। तेषां ध्विनव्यितरे कवा�दनां मतं

ल�यते।

ध्वनेः लक्षणायाम ् अन्तभार्वत्विनराकरम ् –
आनन्दवधर्नः

इित

उदाहृता।

त� �थम – अभाववा�दनां मते सवर्था वाच्यात ्
मते

गुणवृ���रत्यन्यो

“भा�माहुस्तमन्ये” इित। लोचनकृ ता अस्याथर्ः एवं

�वकल्पाः इित तात्पयार्थःर् ।
नाङ्गीकृ तम ्।

ध्विनशब्दसङ्क�तर्नेन

व्यवहारं दशर्यता ध्विनमागर्ः मनाक् स्पृ�ोऽ�प न

एवमेक��धा �वकल्पः, अन्यौ च �ा�वित पञ्च

िभन्नत्वं

य��प

�ववृतः। भामहा�दिभः उ�टे न, वामनेन च ध्विन�दक्

नामान्तरकरणमुपमा�व�च्छ��-

�कं

–

संयोगः

सोऽथ�

अिभधेयसम्बन्धं

कृ त्वा,

तेन

सम्बन्धः

��रे फशब्दे न

व्याख्यातरूपं

2) समीप्यात ् गङ्गायां घोषः।

ध्वन्यभाववा�दनां मत�यं िनरू�पतवान ्। अभाववा�दषु

3) समवाया�दित सम्बन्धा�दत्यथर्ः, य�ीः �वेशय

ध्विनः लक्षणाव्यापारे अन्तभर्वतीित उ�वान ्। य��प

4) वैपर�त्यात ् यथा श�ुम�ु �श्य क��द् �वीित –

ध्विनरूप इित न �ितपा�दतः तथा�प लक्षणावृ�ेः

5) ��यायोगा�दित कायर्कारणभावा�दत्यथर्ः। यथा –

अन्यतमः ध्वनेः वाच्यात ् िभन्नत्वमङ्गीकुवर्न्न�प

कण्ठोक्त्या वाच्यत्वेन ध्विनशब्दं उक्त्वा गुणवृ��ः
उदाहरणािन

�ितपा�दतािन।

ध्विनयोग्यािन

इित यथा।

�किमवोपकृ तं न तेन मम इित।

अन्नापह�र�ण व्यवहारः �ाणानय हरित इित।

अभाववा�दना

एतत ् स्वयम ् आनन्दवधर्नः

एवं
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पञ्च�वधया

लक्षणा

�व�मेव

सादृश्यमूला

शु�ात ्

सम्बन्धान्तर जन्या। �योजन लक्षणायां जहल्लक्षणा
अजहल्लक्षणा

इित

सहकारका�रत्वं

�योजनलक्षणाव्यवहारे
लक्षणव्यापारस्य

कायर्समाि�ः।

शीतत्वपावनत्वा�द

प�रत्यज्य

लक्षणरूपयाऽथर्स्यामुख्यस्य

सा

प�रसमाप्य
दशर्नं

कमर्भत
ू ं

�योजन-मु��श्य

यतः

स्खलन्ती

बाधकव्यापारे ण

�वधुर���यमाणा

गितरवबोधनश��यर्स्य

शब्दस्य

तद�यो व्यापारो लक्षणा। न च �योजनमवगमयतः
शब्दस्य

बाधकयोगः।

तथाभवते

िनिम�ान्तरस्य

आनन्दवधर्नेन

न

भावः।

अ�प

च

त�ा�प

ध्वनेः

गुणवृ��ः।

दृश्यन्ते।

तस्मादन्यो

अव्यि�रप्यस्य

ना�स्त

ध्विनरन्या

लक्षणस्य

च

न�ह

ध्विन�भेदो �वव�क्षतान्यपरवाच्य-लक्षणः अन्ये च
. ध्वन्यालोकः – �थमो�ोतः – �ो - 17
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वा

अिभ�ायं

कामनीयकमनितवतर्मानस्य
एवान्तभार्वः

इित,

वाच्यवाचकमा�ा�िय�ण

तस्याङ्गभूताः,

त्व�ङ्गरूप

कथमन्तभार्वः?

�स्थाने

ध्वनेः

वाच्यवचकचारुत्वहे तवे

स

�ह

एवेित

�ितपादियष्यमाणत्वात ्। प�रकर�ोक-�ा� –
व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धिनबन्धनतया ध्वनेः।
वाच्यवाचकचारुत्वहे त्वन्तः पाितता कुतः।। 5
4

�वस्तरे ण

अलङ्कारे षु

ध्विनकृ ता

ध्वनेरन्तभार्विनरासः

कृ तः।

ननु

य�

य�

तु

�तीितर�स्त,

यथा

समासोक्त्याक्षेपानु�िनिम��वशेषो��-पयार्यो�ाप�ुित
द�पक

सङ्करालङ्कारादौ,

भ�वष्यतीत्या�द

उपसजर्नीकृ तस्वाथ�

त�

ध्वनेरन्तभार्वो

अथ�

गुणीकृ तात्मा

िनराकतुिर् भ�हतम ्

इित।

–

गुणीकृ तािभधेयः शब्दो वा य�ाथार्न्तरमिभव्यन�� स

3
4

तेषामन्यतमस्यैव

व्यव�स्थतस्य

ध्वने�वर्षयः।

त�ाप्युपच�रतशब्दवृ�या �िस�ानुरोध�वितर्तव्यवहारः
कवयो

तस्यो��ष्वेव

�तीयमानस्याथर्स्य वैश�ेना�तीितः स नाम मा भूद्

3

महत्सौ�वं

क��त ्।

व्यङ्ग्य-व्यञ्जकसमा�येण

�तमो�ोते

अितव्या�ेरथव्या�ेनर् चासौ ल�यते तथा।। 4
व्यङ्ग्यकृ तं

–

तदप्यसमीचीनम ्,

अथ

भक्त्या �बभितर् नैकत्वं रूपभेदादयं ध्विनः।

य�ा�प

िनरू�पतः।

�वप�क्षणाम ्

तस्यो�ालङ्कारा�दषु

स्वीकारे

अितव्याि�ः, अव्याि�� भवत्येव। अतः –

��धा

ध्विननार्मापूवःर्

तमेव

यदप्यु�म ्

�योजनान्तरस्य

लक्षणया

सम्भवत्येव

खण्डियतुमप
ु �मते।

चान्वेषणेनावस्थानात ्। तेनायं लक्षणाया न �वषय
इित

पूव��र�त्या

एवमनू�दतः पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः –

ततः

यत्फलं

लक्षणैव,

अिभ�ायः �वस्तरे ण अनू� ख�ण्डतः। अलङ्कारे षु

अपूवस
र् माख्यामा�करणे य�त्कञ्चन कथनं स्यात ्।

��यते, त� �योजने तावत ् ��तीयो व्यापारः। न
चासौ

आनन्दवधर्नाचाय�ण ध्वन्यालोके ध्वन्यभाववाद�नाम ्

चारुत्वहे तुष्वन्तभार्वात ्।
2

�त्यायना,

ध्वनेः अलङ्कारान्तभार्विनराकरणम ् -

कामनीयकमनितवतर्मानस्य

यद�ु �श्य फलं त� शब्दो नैव स्खल�ितः।। 3

गुणवृ�या

तस्माद्

अलङ्कारे षु ध्वनेरन्तभार्वः इित पक्षः आनन्दवधर्नेन

मुख्यां वृ��ं प�रत्यज्य गुणवृ�याथर्दशर्नम ्।

वृ��मिभधाव्यापारं

भ��रलक्षणम ्।

व्याप्यन्ते।

इत्यथार्वगमने

इत्या�द

धमर्स्तु व्यञ्जनाव्यापारगम्य एव। तदे वो�म ् –

मुख्यां

भक्त्या

ध्वनेरन्तभार्वः इित पक्षः उ�टाद�न ् मनिस कृ त्वा

घोषः”

तीरवृ��घ�षः

�काराः

ध्वनेः

भेद�यस्यैव

“गङ्गायां

बहवः

5
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ध्विन�रित। तेषु कथं तस्यान्तभार्वः, व्यङ्ग्य�ाधान्ये
�ह ध्विनः। न चैतत्समासोक्त्या�दष्व�स्त यथा –
उपोढरागेण

िनशामुखम ्।

�वलोलतारकं

तथा

गृह�तं

शिशना

यथा समस्तं ितिमरांशक
ु ं तया पुरोऽ�प रागाद्
गिलतं न ल�क्षतम ्।। 6
5

इत्यादौ

व्यङ्ग्येनानुगतं

पयार्यतः

वाच्यमेव

समारो�पतः।

�ाधान्येन

नाियकानायकव्यवहारयोः

िनशाशिशनोरे व वाक्याथर्त्वात ्। आक्षेपेऽ�प व्यङ्ग्य-

�वशेषािधक्षे�पणोऽ�प वाच्यस्यैव �ाधान्येन वाक्याथर्
आक्षेपो��

शब्दोपारूढो
आक्षेपः

स

सामथ्यार्देवं

�वशेषािभधानेच्छाया
एव

काव्यशर�रम ्।
उपसंहारः –

आनन्दवधर्नाचाय�ण
काव्यस्यात्मा�वषये
लक्षणायाम ्

जायते।

वा

िनराकृ तम ् वतर्ते।
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