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भूप्रमका –
श्री पर्ू ण चैतन्यब्रह्मचारीर्ा विरवचतं “भिनाटकं काव्यम्” अवतरमर्ीयं शास्त्रकाव्यरूपं खण्डकाव्यमवतत । एषः कविः
के रलीयोऽवतत । अवतमन् खण्डकाव्ये चत्िार अङ् काः सवन्त । प्रत्यङ् कं नैकाः रङ् ्ाः सवन्त । अत्र यवतना क्रमशः प्रत्यङ् कं
ब्रह्मचयाण श्रमः, ्ृहतथाश्रमः, िानप्रतथाश्रमः, संन्यासाश्रमश्च प्रवतपाविताः । काव्येऽवतमन् के रलीयाचारविचारः िवर्ण तः ।
शास्त्रोविचिर्ाण श्रमाचारधमेर् यज्ञेन, िानेन, तपसा, साधनचतष्टु येन, परुु षाथण चतष्टु येन, ्रू
ु पविष्टमहािाक्याथण श्रिर्ात्
तिरुपबोधेन श्रत्ु यनस
ु ारं ब्रह्मरुपवनरुवपतम् इिं खण्डकाव्यं विद्यते । अतय िैवशष्ट्यम् एिं रुपेर् िक्ंु शक्यते –
नेत्रे कहित्िपाहडित्यमये दधदत्िामम णे ।
योऽक्लेशादहिलं ित्मम सारस्ितमिैक्षत ॥
चरतः पहि शास्त्राणां यस्यासच्चमम चक्षषु ः ।
देवयाः करािलंबेन न जातु स्िहलता महतः ॥
यांस्तकमककमशानिाम न् सूहिष्िाहियते कहिः ।
सूयाम शि इिेरदौ ते कांहचदचंहत कांतताम् ॥ 1
यथा संतकृ तसावहत्ये कविकुल्रु ोः महाकविकावलिासतय काव्यकौशलं उपमायां ितण ते । तथावप श्रूयते –
उपमा काहलदासस्य भारिेरिम गौरिम् ।
दहडिनः पदलाहलत्यं माघे सहरत त्रयो गणु ाः ॥ 2
तथैि अतय मनु ीन्रतयावप रुवच उपमायां ितण ते । प्रायः सिेषु अङ् के षु उपमायाः प्रयो्ेर् विभूवषतम् इिं काव्यम्
अलङ् कारः –
अलङ् कारतय विषये विश्वनाथकविराजेन सावहत्यिपण र्े एिं प्रकारेर्ोक्म् –
शब्दािम योरहस्िरा ये धमाम ः शोभाहतशाहयनः ।
रसादीनपु कुिम रतोऽलङ् कारास्तेऽङ् गदाहदित् ॥ 3
काव्यरूपपरुु षतय शरीरे अलङ् काराः कटककुण्डलाविित् शोभावतशावयनः भिवन्त । शब्िाथाण लंकारयो अथाण लङ् कारार्ां
विशेषमहत्त्िं विद्यते । यत्र पररिृविसहाः शब्िाः तत्र अथाण लङ् काराः । अथाण लङ् कारेषु उपमालङ् कारः प्रधान अवतत । यथा
कुिलयानन्िे अप्पयिीविततयानस
ु ारम् –
अलङ् कार हशरोरत्नं सिम स्िं कावयसम्पदाम्
उपमा कहििंशस्य मातैिेहत महतमम म् ।
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3 सावहत्यिपण र्ः,िशमो पररच्छे िः ।
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उपमैका शैलूषी सम्राप्ता हचत्रभूहमताभेदान् ।
रञ्जयहत कावयरङ् गे नृत्यरती तहिदां चेतः ॥ 4

इत्याद्यनेकिचनैरहप योग्यहशिाचारैश्च बारधिकुलं पररतोषयन् सः ।
पत्रया सिाहलररि पीतमधरु सूनात्तूष्णीं गतस्पृि उदञ्चाहत गेितोऽङ् हिम् ॥ 11

संतकृ तसावहत्यतय नित्रमण्डले लिर्ग्रन्थेषु उपमालङ् कारतय लिर्ं
काव्याचायेर् एिं प्रवतपावितम् । यथा – चन्रालोके अत्यवधकं मनोहरं लिर्ं
रवचतम् आचायण ः जयिेिेन –
उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसहत ियोः।
हृदये िेलतोरुच्चस्तरिङ् गीस्तयोररि ॥ 5

िानप्रतथं वजव्वमषःु परुु षः कथं ति्ृहात् ्च्छतीवत उपमया प्रवतपाियवत कविः ।
यथा कश्चन भ्रमरः प्रथमं मधःु पायं पायं प्रसूनात् अन्यत्र ्च्छवत तथा अयं परुु षः
तिकीयात् ्ृहात् ्च्छवत । अत्र अवल उपमानं, परुु ष उपमेयं, ्ततपृहत्िं
साधारर्धमण ः, इि उपमािाचकशब्िः । अत्र इिम् अवप िैवशष्ट्यं प्रसून्ेहयोरवप
उपमोपमेयभािो प्रतीयते ।
ियस्यानां क्रीिासु च हनरपराधोऽहप हकतिैरपीपीहिष्यरयैबमहलहभरसिायः
रहतहदनम् ।
रतीकाराशिः कहपररि भृशं जाहलकधृतश्चपेटाहभमम हु िरिरणमृषोहिरभृहतहभः
॥ 12

भवनाटके उपमा –
गरुु िदनसरोजाहरनःसररतीं सिु ाचं हृदयमलशेषं क्षालयरतीं पहित्राम् ।
अमरधहु नममु ेशस्योत्तमाङ् गाद्गलरतीं सगरज इि गृह्णत्यादरेणाभम कोऽसौ ॥ 6
इिं पद्यं भिनाटकतय प्रथमाङ् कतय ितण ते । अत्र ्रु ो उपिेशः बालकतय कृ ते
्ङ् ्ासदृशः वनमण लो भिवत इवत उपमया प्रिवशण तम् । अत्र पर्ू ोपमालंकारः विद्यते ।
पद्ये अवतमन् अभण क उपमेयः, स्रज उपमानम्, इि इवत उपमािाचकशब्िः,
्ृह्णावत साधारर्धमोऽवतत ।

चतथु ाण ङ्कतय पद्यम् इिम् । परुु षः तिीयां बालक्रीडां तमरवत । तिानीम्
उपमालङ् कारः एिं प्रिृिः । तथावह क्रीडायाम् असहायः बालकः ियवसः पीवडतो
भिवत । यथा जावलकाधृतः कवप उपमानः, अत्र क्रीडन् बालक उपमेयः,
पीवडतत्त्िाविः साधारर्धमण ः, इि उपमािाचकः ।
यतः सत्यं ब्रह्मेत्यहभदधहत िेदा अहप तिाऽपिगोऽप्यस्यैिाभ्यसनत इिाप्येत
सततम् ।
अतः सत्यस्यैिाचरणहमहत मोक्षस्य हनतरामपु ायं मरयरते रुज इि
भिाहिवयमगदम् ॥ 13

कं कणहमि महणबरधे करयो रेिात्रयं तु यस्याः स्यात् ।
महणगणिलयहिभूषा योषा सा श्रीररि हक्षतौ हिचरेत् ॥ 7
अत्र नारीर्ां तिरुपं उपमया िवशण तम् । योषा उपमेयः, उपमानं श्रीः, इि
उपमािाचकशब्िः, विचरर् साधारर्धमण ः विद्यते ।
त्िं मे हमत्रमहस रपञ्चजलधौ कामाहददग्रु ािकै वयाम प्ते रािनिासनाहनलनदु त्कल्लोलमालाकुले ।
दष्ु पारेऽत्र तरीररि रभिताहदत्यिम यन् दहक्षणं
पाहणं दहक्षणपाहणना ििहत तिध्िा िरः सादरम् ॥ 8
इिं पद्यं भिनाटकतय वितीयाङ् कतय ितण ते । वििाहप्रततािपद्ये भताण पत्नीं ििवत ।
अत्र परम्पररतोपमा विद्यते । यतो वह प्रपञ्चः जलवधररि इवत िाचकलप्तु ोपमायां
िविर्पार्ेः तरीत्िेन उपमा प्रवतपािनम् कारर्वमवत ।
हनष्कुटे कहलतयहिपरट्टकाकरदक
ु रभृहतबालके हलहभः ।
राजिंस इि मानसं मम तोषयेहिमहगरेः कदात्मजः ॥ 9
अत्र बालक्रीडायाः िर्ण नमवतत । मानसं उपमेयः, राजहंस उपमानम्, इि
उपमािाचकशब्िः, क्रीडा साधारर्धमण ः ।
क्ि त्िं हययासहस हििाय पदानगु ां मां छायाहमिापहद च संपहद धमम तस्ते ।
स्त्रीपस
ंु योः सिगहतहिम हिता हिधात्रा देिात्मनोररि सदेहत िदहरत हिज्ाः ॥ 10

अत्र सत्यतय परम्परया मोिोपायात्त्िं िवर्ण तम् । मोि उपमेयः, रुक् उपमाना, इि
उपमािाचकः, उपायत्ि साधारर्धमण ः
उपसंहारः –
प्रायेर् प्रत्यङ् कं भिनाटके उपमालङ् कारः कविना समािेवशतः । शोधपत्रतय
्ौरिभयात् अत्र अवधकोिाहरर्ावन न वलवखतावन । अत उपमा वप्रयो भिवत असौ
कविः । अतय वनबन्धतय माध्यमेन भिनाटककाव्यतय अलङ् कार दृष्ट्या महत्त्िं
अनायासेन प्रवतपावितम् भिवत ।
सन्दभयग्रन्थसूच ः –
1. पूज्यब्रह्मचाररपूर्णचैतन्यप्रर्ीतं, भिनाटकं काव्यम्, १९७६, भ्िानलाल
तेजाजी खारािाला तेषां सूनिश्च लालजीभाई।
2. आचायण हंसराजः अग्रिालः, संतकृ त-सावहत्येवतहासः, २००९, िारार्सी,
चौखम्बा सरु भारती प्रकाशन ।
3. डॉ. सत्यव्रत वसंह, सावहत्यिपण र्ः, २०१०, िारार्सी, चौखम्बा विद्याभिन ।
4. डॉ. वनरञ्जन वमश्रः, कुिलयानन्िः, २००१, जयपरु , हंसा प्रकाशन ।
5. डॉ. श्रीकृ ष्र्मवर् वत्रपाठी, चन्रालोकः, २०१२, िारार्सी, चौखम्बा
सरु भारती प्रकाशन ।

तृतीयाङ् कतय प्रथमे रङ् ्े एतत् पद्यं विद्यते । अत्र स्त्रीपस
ंु ौ उपमेयं, िेहात्मानौ
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आ मृत्योः सह्वतरवतत एिं िम्पत्त्योरवप ।
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