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भूप्रमका –  

श्री पूर्णचैतन्यब्रह्मचारीर्ा विरवचतं “भिनाटकं काव्यम”् अवतरमर्ीय ं शास्त्रकाव्यरूप ं खण्डकाव्यमवतत । एषः कविः 

केरलीयोऽवतत । अवतमन् खण्डकाव्ये चत्िार अङ्काः सवन्त । प्रत्यङ्कं नैकाः रङ््ाः सवन्त । अत्र यवतना क्रमशः प्रत्यङ्कं 

ब्रह्मचयाणश्रमः, ्हृतथाश्रमः, िानप्रतथाश्रमः, संन्यासाश्रमश्च प्रवतपाविताः । काव्येऽवतमन् केरलीयाचारविचारः िवर्णतः । 

शास्त्रोविचिर्ाणश्रमाचारधमेर् यजे्ञन, िानेन, तपसा, साधनचतषु्टयेन, परुुषाथणचतषु्टयेन, ्रुूपविष्टमहािाक्याथणश्रिर्ात ्

तिरुपबोधेन श्रतु्यनसुार ंब्रह्मरुपवनरुवपतम ्इि ंखण्डकाव्यं विद्यते । अतय िैवशष््टयम ्एिं रुपेर् िकंु् शक्यते –  

 

नेते्र कहित्िपाहडित्यमये दधदत्िाममणे । 

योऽक्लेशादहिलं ित्मम सारस्ितमिैक्षत ॥ 

चरतः पहि शास्त्राणा ंयस्यासच्चममचक्षषुः । 

देवयाः करािलंबेन न जात ुस्िहलता महतः ॥ 

यांस्तकम ककम शानिामन ्सूहिष्िाहियते कहिः । 

सूयामशि इिेरदौ ते कांहचदचंहत कांतताम ्॥ 1 

 

यथा संतकृतसावहत्ये कविकुल्रुोः महाकविकावलिासतय काव्यकौशलं उपमायां ितणते । तथावप शू्रयते –  

 

उपमा काहलदासस्य भारिेरिमगौरिम् । 

दहडिनः पदलाहलत्यं माघे सहरत त्रयो गणुाः ॥ 2 

 

तथैि अतय मनुीन्रतयावप रुवच उपमाया ंितणते । प्रायः सिेष ुअङ्केष ुउपमायाः प्रयो्ेर् विभूवषतम ्इि ंकाव्यम ्   

 

अलङ्कारः –  

अलङ्कारतय विषये विश्वनाथकविराजेन सावहत्यिपणरे् एिं प्रकाररे्ोक्म ्–  

 

शब्दािमयोरहस्िरा ये धमामः शोभाहतशाहयनः । 

रसादीनपुकुिमरतोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदाहदित् ॥ 
3 

 

काव्यरूपपरुुषतय शरीर े अलङ्काराः कटककुण्डलाविित् शोभावतशावयनः भिवन्त । शब्िाथाणलंकारयो अथाणलङ्कारार्ा ं

विशेषमहत्त्िं विद्यते । यत्र पररिवृिसहाः शब्िाः तत्र अथाणलङ्काराः । अथाणलङ्कारषे ु उपमालङ्कारः प्रधान अवतत । यथा 

कुिलयानन्िे अप्पयिीविततयानसुारम ्–  

 

अलङ्कार हशरोरत्न ंसिमस्िं कावयसम्पदाम ् 

उपमा कहििशंस्य मातैिेहत महतममम् । 

                                                           
1 भिनाटकं काव्यम् प.ृसं.7 ।  

2 संतकृत-सावहत्येवतहासः,प.ृसं. 90 ।  
3 सावहत्यिपणर्ः,िशमो पररच्छेिः । 
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उपमैका शैलूषी सम्राप्ता हचत्रभूहमताभेदान् ।  

रञ्जयहत कावयरङ्गे नतृ्यरती तहिदा ंचेतः ॥ 4  

 

संतकृतसावहत्यतय नित्रमण्डले लिर्ग्रन्थेष ु उपमालङ्कारतय लिर् ं

काव्याचायेर् एिं प्रवतपावितम ् । यथा – चन्रालोके अत्यवधकं मनोहर ं लिर् ं

रवचतम ्आचायणः जयिेिेन –  

 

उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसहत ियोः।  

हृदये िेलतोरुच्चस्तरिङ्गीस्तयोररि ॥ 5 

 

भवनाटके उपमा – 

 

गरुुिदनसरोजाहरनःसररतीं सिुाच ंहृदयमलशेषं क्षालयरतीं पहित्राम ्। 

अमरधहुनममेुशस्योत्तमाङ्गाद्गलरतीं सगरज इि गहृ्णत्यादरणेाभमकोऽसौ ॥ 
6  

 

इि ं पद्य ं भिनाटकतय प्रथमाङ्कतय ितणते । अत्र ्रुो उपिेशः बालकतय कृते 

्ङ््ासदृशः वनमणलो भिवत इवत उपमया प्रिवशणतम ्। अत्र पूर्ोपमालंकारः विद्यते । 

पदे्य अवतमन् अभणक उपमेयः, स्रज उपमानम,् इि इवत उपमािाचकशब्िः, 

्हृ्णावत साधारर्धमोऽवतत ।  

 

कंकणहमि महणबरधे करयो रिेात्रय ंत ुयस्याः स्यात् । 

महणगणिलयहिभूषा योषा सा श्रीररि हक्षतौ हिचरते ्॥ 7  

 

अत्र नारीर्ां तिरुप ं उपमया िवशणतम ् । योषा उपमेयः, उपमानं श्रीः, इि 

उपमािाचकशब्िः, विचरर् साधारर्धमणः विद्यते ।  

 

त्ि ंमे हमत्रमहस रपञ्चजलधौ कामाहददगु्रािकै- 

वयामपे्त रािनिासनाहनलनदुत्कल्लोलमालाकुले । 

दषु्पारऽेत्र तरीररि रभिताहदत्यिमयन ्दहक्षण ं 

पाहण ंदहक्षणपाहणना ििहत तिध्िा िरः सादरम् ॥ 
8  

 

इि ंपद्य ंभिनाटकतय वितीयाङ्कतय ितणते । वििाहप्रततािपदे्य भताण पत्नीं ििवत । 

अत्र परम्पररतोपमा विद्यते । यतो वह प्रपञ्चः जलवधररि इवत िाचकलपु्तोपमाया ं

िविर्पारे्ः तरीत्िेन उपमा प्रवतपािनम ्कारर्वमवत ।  

 

हनष्कुटे कहलतयहिपरट्टकाकरदकुरभहृतबालकेहलहभः । 

राजिंस इि मानसं मम तोषयेहिमहगरःे कदात्मजः ॥ 9  

 

अत्र बालक्रीडायाः िर्णनमवतत । मानसं उपमेयः, राजहंस उपमानम,् इि 

उपमािाचकशब्िः, क्रीडा साधारर्धमणः ।  

 

क्ि त्ि ंहययासहस हििाय पदानगुां मां छायाहमिापहद च संपहद धममतस्ते । 

स्त्रीपुसंयोः सिगहतहिमहिता हिधात्रा देिात्मनोररि सदेहत िदहरत हिज्ाः ॥ 10  

 

ततृीयाङ्कतय प्रथमे रङ््े एतत् पद्य ं विद्यते । अत्र स्त्रीपुसंौ उपमेयं, िेहात्मानौ 

उपमानं, सह्वतत्िं साधारर्धमणः, इि उपमािाचकः । अथाणत् प्रावर्नः िेहात्मनोः 

आ मतृ्योः सह्वतरवतत एिं िम्पत्त्योरवप ।  

  

                                                           
4 कुिलयानन्िः, प.ृसं.6-7 ।  

5 चन्रालोकः,पञ्चमो मयूखः 11 ।  
6 भिनाटकं काव्यम्, 1.6.15 ।  

7 भिनाटकं काव्यम्, 1.8.14 ।  
8 भिनाटकं काव्यम्, 2.6.36 ।  

9 भिनाटकं काव्यम्, 2.9.30 । 
10 भनिाटकं काव्यम्, 3.1.11 ।  

इत्याद्यनेकिचनैरहप योग्यहशिाचारशै्च बारधिकुलं पररतोषयन ्सः । 

पत्रया सिाहलररि पीतमधरुसूनातू्तष्णीं गतस्पिृ उदञ्चाहत गेितोऽङ्हिम ्॥ 11  

 

िानप्रतथ ंवजव्वमषःु परुुषः कथ ंति्हृात् ्च्छतीवत उपमया प्रवतपाियवत कविः । 

यथा कश्चन भ्रमरः प्रथम ंमधःु पायं पाय ंप्रसूनात् अन्यत्र ्च्छवत तथा अयं परुुषः 

तिकीयात ् ्हृात ् ्च्छवत । अत्र अवल उपमानं, परुुष उपमेयं, ्ततपहृत्ि ं

साधारर्धमणः, इि उपमािाचकशब्िः । अत्र इिम ् अवप िैवशष््टयं प्रसून्ेहयोरवप 

उपमोपमेयभािो प्रतीयते ।  

  

ियस्याना ं क्रीिास ु च हनरपराधोऽहप हकतिैरपीपीहिष्यरयैबमहलहभरसिायः 

रहतहदनम ्। 

रतीकाराशिः कहपररि भशृं जाहलकधतृश्चपेटाहभमुमहिरिरणमषृोहिरभहृतहभः 

॥ 12  

 

चतथुाणङ्कतय पद्यम ् इिम ् । परुुषः तिीयां बालक्रीडां तमरवत । तिानीम ्

उपमालङ्कारः एिं प्रििृः । तथावह क्रीडायाम ्असहायः बालकः ियवसः पीवडतो 

भिवत । यथा जावलकाधतृः कवप उपमानः, अत्र क्रीडन् बालक उपमेयः, 

पीवडतत्त्िाविः साधारर्धमणः, इि उपमािाचकः ।  

 

यतः सत्यं ब्रहे्मत्यहभदधहत िेदा अहप तिाऽपिगोऽप्यस्यैिाभ्यसनत इिाप्येत 

सततम ्। 

अतः सत्यस्यैिाचरणहमहत मोक्षस्य हनतरामपुाय ं मरयरते रुज इि 

भिाहिवयमगदम् ॥ 
13  

 

अत्र सत्यतय परम्परया मोिोपायात्त्िं िवर्णतम ् । मोि उपमेयः, रुक् उपमाना, इि 

उपमािाचकः, उपायत्ि साधारर्धमणः    

 

उपसंहारः –  

प्रायेर् प्रत्यङ्कं भिनाटके उपमालङ्कारः कविना समािेवशतः । शोधपत्रतय 

्ौरिभयात् अत्र अवधकोिाहरर्ावन न वलवखतावन । अत उपमा वप्रयो भिवत असौ 

कविः । अतय वनबन्धतय माध्यमेन भिनाटककाव्यतय अलङ्कार दृष््टया महत्त्ि ं

अनायासेन प्रवतपावितम ्भिवत ।  
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11 भिनाटकं काव्यम्, 3.2.9 । 

12 भिनाटकं काव्यम्, 4.1.26 ।  
13 भिनाटकं काव्यम्, 4.7.4 ।  

http://www.anantaajournal.com/

