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भूश्विका –
भक्तकव िः कृ ष्णलीलाशक
ु िः कृ ष्णकणाा मतृ कताा इवत नाम्ना संस्कृ तसावित्यजगवत सप्रु वसद्धिः र्त्ाते । एतस्य अन्यतमा रचना
काल धकाव्यम् । एतत् सगा त्रयात्मकं खण्डकाव्यम् अवस्त । अवस्मन् माकाण्डेयस्य रक्षणार्थं मिादे ेन कालिः ितिः इवत प्रवसद्धा
पौरावणककर्था वणा तावस्त । काल धकाव्ये वत्रष् वप सगेषु प्रचरु मात्रायाम् अनप्रु ासो दृश्यते अतिः अनप्रु ासमयं
काल धकाव्यवमवत नावतशयोवक्तिः ॥
आलङ् काररकाणां परम्परायाम् अलङ् करोवत इवत अलङ् कारिः इवत व्यत्ु पत्त्या काव्यस्य शोभाकरािः धमाा िः अलङ् कारािः इवत
स ा सम्मतं मतम् । तत्रावप पनु िः शब्दार्थोभयगतत् ेन एतेषाम् अलङ् काराणां गीकरणं सम्भ वत । तत्र अनप्रु ासिः आद्यिः
शब्दालङ् कारिः । सावित्यदपा णे एतस्य अलङ् कारस्य वनपणपणं सरलतया कृ तम् इत्यस्मात् कारणात् अनप्रु ासस्य
सावित्यदपा णस्र्थं लक्षणम लम्ब्य काल धकाव्ये एतस्य सवन्न ेशं प्रवतपादयावम । अस्य लक्षणं यर्था –
“अनप्रु ासः शब्दसाम्यं िैषम्येऽवप स्िरस्य यत्” । 1 इवत ।
स् रमात्रस्य सादृश्यं न तर्था चमत्कृ वतजनकम् इत्यस्मात् तस्य गणना न कृ तात्र । इतिः अग्रे अस्य अनप्रु ासस्य पञ्चप्रकारािः
सम्भ वन्त । ते च यर्था छे किः, वृ र्त्िः, श्रत्ु यनप्रु ासिः, अन्त्यानप्रु ासिः लाटानप्रु ासश्च । एतेषु प्रायेण स ेषाम् उदािरणावन
काल धकाव्ये द्रष्ट ं शक्यन्ते । तर्थावप व स्तृवतभयात् अत्र ैवशष्् यपणणाा नामे प्रवतपादनं वयतेयते ॥
कालवधकाव्ये अनप्रु ासालङ् कारः
1. छे कानुप्रासः
“छे को व्यञ्जनसङ् घस्य सकृ त्साम्यमनेकधा”। 2 इवत ।
एतैिः शब्दैिः आचाया व श्वनार्थेन स् कीये सावित्यदपा णे छे कानप्रु ासस्य लक्षणं कृ तम् । अस्य अलङ् कारस्य “छे को
विदग्धस्तत्प्रयोज्यत्िादेष छे कानप्रु ासः” । 3 इवत ैवशष्् यमवप तत्रै प्रवतपावदतमवस्त । व दग्धिः इवत वनपणु िः जनिः तस्मात्
प्रयोज्यत् ात् अस्य छे कानप्रु ास इवत नाम । एतस्य काल धकाव्यस्र्थावन कावनचन उदािरणावन यर्था –
“कालोऽवप कालकुविलाग्रविषाणकोविकाठोयय कातररतयोवगवन कासरेन्द्रे ।
प्रत्यन्द्तदन्द्तपररपावत विवजद्मवजह्वा
लेवलह्यमानररपल
ु ोवितभावज रेजे” ॥ 4 इवत ।
अत्र ‘कालोऽवप काल’, ‘कुवट कोवट’, ‘प्रत्यन्तदन्त’, ‘लेवलह्यमान लोवित’ च एतेषु स्र्थलेषु व्यञ्जनसङ् घस्य सकृ त्साम्यात्
छे कानप्रु ासिः र्त्ाते ॥
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“दण्डोद्यतं तं पररतश्चरन्द्तं
वनजं गणो िीक्ष्य मृधाङ् कणेषु ।
क्षणं क्षणोत्येष मृधे परु ास्मान्
कालः वकलेत्याशयसंशयेऽभूत”् ॥ 5 इवत ।

“व्यञ्जनं चेद्यथािस्थं सिाद्येन स्िरेण तु ।
आित्यय तेऽन्द्त्ययोज्यत्िादन्द्त्यानप्रु ास एि तत्” ॥ 11 इवत ।

अवस्मन् पद्ये ‘क्षणं क्षणोत्येष’, ‘कालिः वकल’, ‘आशय संशये’ च एतेषु स्र्थानेषु
छे कानप्रु ासिः अ लोक्यते । लक्षणानगु णु मत्र व्यञ्जनसङ् घस्य स् पणपतिः यतेमतश्च
एक ारं साम्यम् अवस्त । छे कानप्रु ासस्य इतोऽवप एकं ैवशष्् यपणणाम् उदािरणं यर्था
“ति वदव्यपावणपररधूतवनलय सवच्छतशूललूनवनजकायबन्द्धनः
शमनोयमस्तशमनां गवतं गतोः
न वि वनग्रिोह्ययमनग्रु िः परम्” ॥ 6 इवत ।
अत्रावप ‘शमनिः शमनां’, ‘गवतं गतोिः’, ‘वनग्रििः अनग्रु ििः’ च इत्येतेषां व्यञ्जनसमणिानां
सकृ त्साम्यम् अ लोक्यते अतिः अत्रावप छे कानप्रु ासिः ए ॥
2. वत्त्ृ यनुप्रासः
सावित्यदपा णानस
ु ारेण त्त्ृ यनप्रु ास इवत अनप्रु ासालङ् कारस्य वितीयो भेदिः ।
आचाया िः व श्वनार्थिः एतस्य अलङ् कारस्य वनपणपणप्रसङ् गे ए ं दवत, यर्था “रसविषयव्यापारिती िणय रचना िृवतः, तदनगु तत्िेन प्रकषेण न्द्यसनाद्
िृत्त्यनप्रु ासः” ।7 इवत । अस्य लक्षणं यर्था –

अर्थाा त् अवस्मन्नलङ् कारे अवन्तमं णं व्यञ्जनमवस्त चेत् तत् आद्येन स् रेण सि
समानमे भ वत । पदस्य अर्थ ा पादस्य अन्ते ए प्रयोज्यत् ादस्य
अन्त्यानप्रु ासेवत अवभधानम् । कृ ष्णलीलाशक
ु े न प्रायेण स ाा स् वप स् कृ वतषु
अनप्रु ासस्यास्य भेदस्य प्रयोगमवधकं कृ तम् । एतस्य काल धकाव्ये सवन्न ेशिः
स् ल्प ए प्रवतपाद्यते यर्था –
“प्रत्येकमेि गगनं ग्रवसतंु समथाय न्द्यत्यायतावन पररणािपरायणावन ।
यानावन काञ्चनमयावन विरेजरु षे ां
चक्रावण िीक्ष्य वनजचक्रमिैन्द्न चक्री” ॥ 12 इवत ।
अवस्मन् पद्ये पदगत अन्त्यानप्रु ासो र्त्ाते । ‘समर्थाा वन अत्यायतावन
पररणािपरायणावन यानावन काञ्चनमयावन’ च इत्येतेषु पदेषु यदवन्तमस्य वन णा स्य
आद्येन आ इवत स् रेण सि पदानाम् अन्ते आ ता नं दृश्यते । अतोऽत्र पदगत
अन्त्यानप्रु ासो व द्यते । पादगत अन्त्यानप्रु ासस्यावप उदािरणं काल धकाव्ये द्रष्ट ं
शक्यते तद्यर्था –
“वितरवत वचरकाराबन्द्धनं यद्यपु ेक्षा
प्रवदशवत न च विद्यासम्पदं यदव्् यपेक्षा ।
विसृजवत वनजशश्ववन्द्नस्मृवतं यत्समीक्षा
जयतु भिु नबीजं तवत्सतं चावसतं च” ॥ 13

“अनेकस्यैकधा साम्यमसकृ द्वाप्यनेकधा ।
एकस्य सकृ दप्येष िृत्त्यनप्रु ास उच्यते” ॥ 8 इवत ।
काल धकाव्ये दृष्ं वकवञ्चत् ैवशष्् यपणणं च एतस्य अनप्रु ासप्रकारस्य उदािरणियं
स्पष्ीवयतेयते । तद्यर्था –
“त्रायस्ि चन्द्रवतलके त्यसकृ वन्द्ननादमाताय ननोद्गतमनीचतमं वनशम्य ।
िा िा वधगेिमवतमन्द्थरगावमनोस्मावनत्याजगजय स जनोवत मनोजिोऽवप” ॥ 9 इवत ।
अवस्मन् पद्ये प्रर्थमे पादे क णा स्य, वितीये पादे म णा स्य तर्था च तृतीये पादे
िन णा योिः च सकृ त्साम्यमवस्त । अवप च प्रर्थमवितीयपादयोिः तन णा योिः, तृतीये
म णा स्य चतर्थु े च नज णा योश्च असकृ त्साम्यम लोक्यते । अतोऽत्र त्त्ृ यनप्रु ास
अलङ् कारिः ॥
“कालस्तु कोपकवललाकुललोचनाकयकान्द्त्या वजगाय तविदारय यगु ान्द्तमेधम् ।
आलोकयच्च वनविलां वनजवचत्रगप्तु गप्तु ां चमूं चलकृ पाणलताकरालाम्” ॥ 10 इवत ।
अवस्मन् पद्ये पठणमात्रेणै त्त्ृ यनप्रु ासस्य प्रतीवतिः जायते ए । यतो वि अत्र
रौद्ररसोऽवस्त अवप च तदनक
ु ण ला णा रचना दृश्यते अतोऽत्र त्त्ृ यनप्रु ासिः अलङ् कारिः
॥

अवस्मन् पद्ये पण ाा धे पादस्यान्ते अन्त्यानप्रु ासिः अलङ् कारिः द्रष्ट ं शक्यते । ए मे
अनप्रु ासालङ् कारस्य भेदोपभेदानां बिूवन उदािरणावन काल धकाव्ये उपलब्धावन
सवन्त । के वचदे अत्र स्पष्ीकृ तावन ॥
उपसंहारः
भक्तकव िः कृ ष्णलीलाशक
ु िः व्याकरणशास्त्रस्य मिान् व िान् आसीत् । तस्य
सावित्यरचनानाम् अ लोकनेन तस्य कृ ष्णभक्तेिः मािात्म्यमवप ज्ञातं भ वत । एतस्य
क ेिः रचनािः सावित्यशास्त्रीयदृष्् या अवप तादृशा ए मित्त् पणणाा िः सवन्त इवत ज्ञानम्
अस्य वनबन्धस्य पठनेन भ ेत् । काल धकाव्यस्य अभ्यासेन कृ ष्णलीलाशक
ु स्य
अनप्रु ासवप्रयता अवप अ गम्यते । काव्येऽवस्मन् ता मानानां स ेषामवप अनप्रु ासेन
अलङ् कृ तानां पद्यानां वनपणपणं नात्र शक्यवमवत व षयस्यास्य वकवञ्चदे उन्मीलनं
मयात्र कृ तम् । तर्थावप एतत्काया म् अलङ् कारदृष्् या काल धकाव्यस्य
मित्त् प्रवतपादनार्था म् पयाा प्तम् स्यात् इवत वचन्तनम् । इतोऽवप उवचतस्र्थानेषु
अर्थाा लङ् काराणामवप प्रयोगिः अवस्मन् काव्ये दृश्यत ए । वकन्तु तेषां प्रवतपादनम्
अन्यप्रसङ् गे कररष्यते ॥
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