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श्रव्यकाव्यभदेााः 
 

Raja Vanamamalai 
 

प्रस्तावना  
अर् थरमणीयताधारणे श्रव्यकाव्यम ् उत्तममध्यमावराददभदेने दभद्यत।े यदिन ् काव्य ेरमणीयत ेव्यङ्ग्यार् े
स्यान्न त ुवाच्यार्,े तदवेोत्तम ंध्वदनकाव्य ंमतम।् यत्र त ुव्यङ्ग्यार् थस्य वाच्यार् थस्य च समानचमत्काराः 
स्यात ्, तत ् मध्यमकाव्यमकु्तम।् वाच्यार् े एव यस्य चमत्काराः प्रदृश्यत,े तत ् अवरकाव्यमचु्यत।े 
मम्मटेन अवरकाव्य ंव्यङ्ग्यरदितमकु्तम ् -  
 

‘शब्दचित्र ंवाच्यचित्रमव्यङ्ग्य ंत्ववरं स्मतृम’्। (काव्यप्रकाशाः १।५) 
 
जयदवेने त ु व्यङ्ग्यरदित ं काव्यम ् अकाव्यमकु्तम।् काव्यस्य सवषे्वदि भदेषे ु अर् थरमणीयताऽऽधारणे 
दियमाणााः उत्तममध्यमाददभदेााः उिलभ्यन्त,े यतो दि अर् थरमणीयता श्लोकस्य गद्यस्य वा 
कदिदंिददि वाक्य ेप्राप् ु ंशक्या। 
भाषायााः आधारणे काव्यवगीकरणमदि कदतियाचाययाः कृतम।् वस्ततुाः वगीकरणदमदम ् अत्यन्त ं
स्थलंू भवदत। कवाेः अदभव्यक्त्यर् ं माध्यमरूिणे या कादि भाषा योकंु्त शक्या। मिाकाव्य ं गद्यकाव्य ं
नाटकाः इत्याददकृतीाः ससृं्कत े प्राकृत े इतरास ु आधदुनकभाषास ु वा दलदित ु ं शक्यााः। अताः 
वगीकरणदमद ं मित्त्विणू ं नादस्त। भाषावदवे अवस्थादशेकालाद्याधारणेादि कृत ं वगीकरण ं स्थलंू 
भवदत। 
शलै्याधारणे श्रव्यकाव्य ंदत्रधा दभद्यत े- िद्यकाव्य ंगद्यकाव्य ंदमश्रकाव्य ंचदेत। छन्दोबद्धिद ंिद्यदमदत, 
छन्दोदविीन ं च िद ं गद्यदमदत चोच्यत।े गद्यिद्ययोाः भदे ं स्पष्टीकुव थता आचायणे भरतने उकं्त यत ् 
गद्यिदषे ुअक्षराणा ं दनदित ंमान ं नास्तीदत। तादन िदादन अर् थसािके्षादण भवदन्त। तादन ‘चणू थ’ इदत 
शब्दने व्यवदियन्त।े िद्य े अक्षराणा ं िदाना ं च दनदित ं मान ं भवदत। अनने, प्रत्यकेमदि िद ं यस्य 
कस्यादि वा छन्दसाः अङ्गभतू ंभदवतमुिथदत। 
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अदङ्गनाः धम थाः अङे्ग भवदत, दकन्त्वस्य धम थस्य सत्ता तदवै स्वीकृता 
स्याद्यदा अङ्गाः अदङ्गना दनबद्धाः स्यात।् 
 

अदनबद्धिदवनृ्द ंतर्ा चादनयताक्षरम।् 
अर्ा थिके्षाक्षरयतु ंज्ञये ंचणू थिद ंबधुाैः॥ 
दनबद्धाक्षरसयंकंु्त िदच्छेदसमदितम।् 
दनबद्ध ंत ुिद ंज्ञये ंप्रमाणदनयताक्षरम॥् 
छन्दोिीनो न शब्दोऽदस्त नच्छन्दाः शब्दवदज थताः। 
तिात्तभूयसयंकेु्त नाट्यस्योद्योतके ितृम॥्  
(नाट्यशास्त्रम ् १४।३५, ३६ एवम ् ४०) 

 
छन्ददस चत्वाराः िादााः चरणा वा सदन्त। िादरदिता िदावल्यवे 
गद्याख्या भवदत। गद्यदलदिताया ंकस्यादंित्पदावल्या ंवतृ्तगदिता 
भदवतमुिथदत, दकन्त ु तत्र िद्याशंत्व ं न स्वीकत ु ं शक्य,ं यतो दि 
िद्यिणू थता िादचतषु्टयत्वने दनणीयत।े 
िद्य ं काव्यस्य बिस्य चाधारणे दिदवध ं स्वीकृत ं - प्रबि ं
मकु्तकञ्चदेत। यदिन ् काव्य े दकमदि कर्ावस्त ु सत ् तस्य धाराताः 
अन्त ं यावत ् अदवदच्छन्नरूिणे चलदत, तत ् काव्य ं प्रबिमचु्यत।े 
इत्थ ं काव्यस्य प्रत्यदेिन ् सग े प्रत्यकेमनचु्छेदाः छन्दो वा त ं
कर्ाप्रबिमादश्रत्य वत थत।े प्रबिात ् दभन्नमस्य अदस्तत्व ं
चमत्कारिणू ं नादस्त। अस्य यर्ावत ् दविरीत ं मकु्तकाव्यमचु्यत,े 
यदिन ् प्रत्यकेमदि िद ं िद्यसमिूस्वतन्त्र ं भवदत, तर्ा 
स्विवूा थिरप्रसङ्गाददि मकंु्त भवदत। मकु्तकस्य एक एव श्लोकाः 
चमत्कारमतु्पाददयत ु ं सक्षमो भवदत। अताः मकु्तकं स्वयमवे िणू ं
दतष्ठदत। 
प्रबिकाव्य े कदवाः दवस्ततृ ं क्षते्र ं प्राप्नोदत, िरं मकु्तके तस्य क्षते्रम ् 
अत्यन्त ं सङु्कदचत ं भवदत। िद्यनेकेैन समस्ताना ं भावाना ं
समावशेीकरण,ं रसाना ं िणू थिदरिाकदशथन,ं प्रबिकाव्यस्य 
समस्तरससामग्र्ााः एकदिन ् छन्ददस दनबिनदमदत सव थमतेत्त ु
घटे गजदनवशेनदमव भवदत। अताः मकु्तककाव्यरचन े
प्रबिकाव्यरचनािके्षया न्यनूाया कौशलताया अिके्षा नादस्त। 

मकु्तके प्रबिसमानरसस्य धारा न भवदत। तत्र त ु
कर्ाप्रसङ्गिदरदस्थतौ िाठकाः आत्मान ं दवितृ्य काव्य ेमग्नो भवदत 
तर्ा साः हृदय े स्थायीप्रभाव ं गहृ्णादत। रसप्रभावणेानने हृदयिषु्प ं
ईषत्कालं यावत ् दवकदसत ं भवदत। यदद प्रबिकाव्य ं दकदञ्चत ् 
दवस्ततृ ं वनस्थलं मन्यते, तदिि मकु्तककाव्य ं दचतमकंे िषु्पगचु्छो 
भवदत। अत्र रमणीयिण्डदृश्यम ् इत्थ ंसिसा अग्र ेआनीयत ेयर्ा 
िाठकाः श्रोता वा दित्रान ् क्षणान ् यावत ् मन्त्रमगु्धत्वमाप्नयुात।् 
एतदर् ं कवाेः मनोिरवस्तनूा ं व्यािाराणा ं च कदञ्चत ् स्तबकं 
कल्पदयत्वा, तताः तमत्यन्त ं सङदक्षप् ं कृत्वा सशक्तभाषाया ं तस्य 
प्रदशथन ं करणीय ं भवदत। अताः कवौ कल्पनायााः समािारशक्त्या 
सि भाषायाः समासशदक्तरदि यावती अदधका स्यात ्, तावत्यवे 
मकु्तरचना सफलताय ैकल्पत।े  
प्रबिकाव्यऽेदि भदेिय ं भवदत - तद्यर्ा मिाकाव्य ं
िण्डकाव्यदमदत। मिाकाव्य े जीवनस्य जगति व्यािकं वण थन ं
करणीय ं भवदत, िरं िण्डककाव्य े त ु घटनादवशषेस्यवै वण थन ं
कत थव्य ंभवदत। वस्तदुवस्ताराः, बहुदवधवण थन,ं नायकमित्ता, दचत्रण,ं 
रसिदरिकााः इत्यतेषेा ं दृष्ट्या मिाकाव्य े िया थप्ादन क्षते्रादण सदन्त, 
दकन्त ु िण्डकाव्य े सीदमतान्यवे तादन। मिाकाव्य े कर्ावस्त ु
कदवकल्पनाप्रसतू ंसत ् प्राचीनाख्यानम ्, ऐदतिादसकवदृत्त ंवाऽऽदश्रत ं
भवते।् नायकाः सवुशंजाः धीरोदात्तप्रकृदतकि स्यात।् तत्र नगराः 
समदु्राः िव थताः ऋताुः सयूोदयाः जलिीडा उिवनदविाराः दववािाः 
यात्रा, यदु्ध ं दवजयप्रादप्ाः इत्यादीना ं वण थन ं यत्र तत्र भवते।् 
प्रदतनायकगणुााः अदि उदात्तााः स्याुः। मिाकाव्य े शृङ्गारवीय थयोाः 
अन्यतमो रसो मख्यो भवदत। अन्य े रसााः गौणरूिणे प्रयकु्तााः 
सदन्त। सम्पणू ंकाव्य ंसग थशाः दवभकं्त भवदत। सग थसङ्ख्या अष्टाभ्याः 
न्यनूा न भवते।् एकदिन ् सग े एकस्यवैच्छन्दाःप्रकारस्य प्रयोगाः 
स्यात ्, सगा थन्त े च तत्पदरवत थन ं भवते।् मिाकाव्यस्या प्रारम्भ े
मङ्गलाचरण,ं सज्जनस्तदुताः, िलदनन्दा इत्यादयाः स्याुः। 
मिाकाव्यस्यतैादन उिरोक्तादन लक्षणादन नकेैष ु लक्षणग्रन्थषे ु
दृश्यन्त।े िण्डकाव्य े सग थसङ्ख्या मिाकाव्यात ् न्यनूा भवदत, तर्ा 
तदिन ् वण थनमदि अदवस्तारं भवदत। 
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राजशिेरणे प्रबिकाव्य ं शदु्ध ं दचत्र ं कर्ोत्थ ं सदंवधानकभवम ् 
आख्यानवच्चोक्तम।् िद्यषे ुइदतवतृ्तात्मकसङे्कतस्य भावाभावत्वभदेने 
इद ं वगीकरण ं कृतम।् प्रबिकाव्यादश्रत े कदिदंिददि िद्य े यदद 
एतादन लक्षणादन लभ्यन्त,े तदिि तस्य िद्यस्य नामकरणम ् एतषेा ं
भदेानामाधारणे कत ु ंशक्यम।् 
श्रव्यकाव्यस्य वण्य थदवषयाधारणे भोजने षड्भदेााः उक्तााः - काव्य ं
शास्त्रम ् इदतिासाः काव्यशास्त्र ं काव्यदेतिासाः शास्त्रदेतिासिदेत। 
काव्य ं शासात्रम ् इदतिासाः इदत त्रयमतेत ् िद्यशलै्या ं वण थदयत ु ं
शक्यम।् अस्य दमदश्रतरूिवण थनमदि साध्यम ् -  
 

काव्य ंशास्त्रदेतिासौ च काव्यशास्त्र ंतर्वै च। 
काव्यदेतिासाः शास्त्रदेतिासस्तददि षदिधम॥् 
(स.कण्ठा.२।१६७) 

 
िण्डकाव्य ं शलैीदृष्ट्या मिाकाव्यसदृश ं भवदत। तत्र एका घटना, 
एकाः रसाः, एकि भावाः मखु्यो भवदत। एतत ् सगा थष्टकात ् िस्व ं
भवदत। क्वदचत्क्वदचत्त ु गीदतकाव्यरूिणेाप्यस्य प्रस्तदुताः साध्या 
भवदत। अन्यषेा ं रसाना ं वण थनाना ं चावकाशाः तदिन ् न्यनूो 
भवदत। मिाकाव्यस्य बहुदवधप्रभावाः, िण्डकाव्यस्य 
चकैदवधप्रभावाः भवदत। 
मकु्तककाव्यस्यादि अनकेभदेोिभतेााः प्रददश थतााः। 
छन्दस्सङ्ख्याऽऽधारणे अस्य दनम्नदलदिता भदेा उक्तााः- 
१) मकु्तम ् - िवूा थिरप्रसङ्गमकु्तम ् एकच्छन्दसा भाविणू थतासम्पन्न ं

चमत्कारोत्पादकं यत ् काव्य ंतन्मकु्तकमचु्यत।े 
२) सन्दादनतरम ् - यत्र िद्यियने (छन्दोियने) 

भाविणू थताप्रादप्भ थवदत, तत ् सन्दादनतकमचु्यत।े िमेचन्द्रने 
एतत ् सन्दादनतकमकंु्त, तर्ा दवश्वनार्ने िद्यियमलेनस्य 
यगु्मकं, िद्यत्रयलमिूस्य च सन्दादनतकदमदत नाम दत्तम।् 

३) दवशषेकम ् - िद्यत्रयसमिंू काव्यमतेत।् 
४) कलािकम ् - िद्यचतषु्टयसमिंू काव्यमतेत।्  
५) कुलकम ् - आिञ्चात ् चतदु थशिद्यादन यावत ् यदिन ् काव्य े

भवदत तस्य कुलकदमदत नाम िमेचन्द्रणे दवश्वनार्ने च 
स्थादितम।् 

वाग्भटेन त ुयगु्मकंु सन्दादनतकात ् अदभन्नमकु्तम ्, िरं कुलकिद्याना ं
सङ्ख्या िञ्चात ् आरभ्य िादश ं यावत ् भदवतमुिथतीदत वाग्भटमतम।् 
उकं्त दि –  
 

“तत्रकेैन छन्दसा मकु्तकं, िाभ्या ं यगु्म ं सन्दादनतकं च, 
दत्रदभदव थशषेकं, चतदुभ थाः कलािकं, िादशान्ताैः कुलकम।्” 
(काव्यानशुासनम ् प्र.अ.) 

 
यदा भाविणू थता अनकेिद्यषे ुभवदत, एका एव दियया च सि यत्र 
सवा थदण िदादन अदितादन स्याुः, तदिि अय ंभदेाः चदरतार्ो भवदत। 
मकु्तककाव्यमदनबद्ध ं भवदत। िमेचन्द्रणे प्रबिमकु्तकसजं्ञायााः 
स्थान े दनबद्धम ् अदनबद्धदमदत च नामनी दत्त।े अदनबद्धकाव्यषे ु
िञ्चप्रकाराणा ंमकु्तककाव्याना ंगणना कृता भवदत। 
मकु्तकिद्याना ंसङ्ग्रिग्रन्थानामदि कोशाः, सङ्घाताः सदंिता इत्यादीदन 
नामादन दत्तादन। -  
 

“स्विरकृतमसदूक्तसमचु्चयाः कोशाः। यर्ा, सप्शतकाददाः। 
एकप्रघट्टके एककदवकृताः सदूक्तसमदुायो वनृ्दावनमघेदूताददाः 
सङ्घाताः। दवप्रकीण थवतृ्तान्तानाम ् एकत्र सिान ं
यदुवशंददलीिवशंाददवत ् सदंिता, एवमनन्तो दनबद्धगणाः॥” 
(काव्यानशुासनम ् ८।१३, १४, १५, ि.ृ ४०८) 

 
दवश्वनार्ने िरस्परानिके्षी श्लोकसमिू एव कोशाः उक्ताः, यि 
व्रज्यािमणे रदचतो भवदत। सङ्घातस्योदािरण ं मघेदूतो न 
भदवतमुिथदत, यतो दि तत्र िद्यादन एकदकवकृतादन सदन्त चदेदि 
िरस्परम ् अदनबद्धादन न सदन्त। अताः दवश्वनार्ने मघेदूत ं
दनबद्धकाव्यस्यान्यतमभदेस्य िण्डकाव्याख्यस्य उदिरणमकु्तम।् 
इतस्तताः दक्षप्ाना ंवतृ्तान्ताना ंश्लोका अदि िरस्परानिके्षा न वत थन्त।े 
कस्यदचदप्यिुाख्यानस्य अिरणे केनदचदुिाख्यानने सि सम्बिो न 
भवदत, िरन्त ु समानोिाख्यानादश्रतादन िदादन िरस्परं सािके्षादण 
भवदन्त। अताः दवशदु्धमकु्तसङ्ग्रिाः कोशाः सङ्घाति भवदत, सदंिता 
न। सव थ एत ेभदेााः िद्यकुटुम्बसदस्यााः भवदन्त- 
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“मिाकाव्य ंकलािि िया थबिो दवशषेकम।् 
कुलकं मकंु्त कोष इदत िद्यकुटुम्बकम॥्” (अ.रु. ३३७।२४) 
मकु्तकं कुलकं कोशाः सङ्घात इदत तादृशाः। 
सग थबिाशंरूित्वादनकु्ताः िद्यदवस्तराः॥ (काव्यादशथाः १।१३) 

 
राजशिेरणे काव्यमीमासंाया ं नवाध्यायषे ु िद्याना ं
दवदशष्टताऽऽधारणे काव्याना ंवगीकरण ंकृतम।् -  
 

“स िनुदििधा मकु्तकप्रबिदवषयत्वने। तावदि प्रत्यकंे िञ्चधा। 
शदु्धाः दचत्राः कर्ोत्थाः सदंवधानकभाूः आख्यानकवािं। तत्र 
मकु्तोदतवतृ्ताः शदु्धाः। स एव सप्रिञ्चदित्राः। वतृ्तोदतवतृ्ताः 
कर्ोत्थाः। सभंादवतदेतवतृ्ताः सदंवधानकभाूः। 
िदरकदल्पतदेतवतृ्ताः आख्यानकवान॥्” 

 
अस्य वगीकरणस्य मखु्याः आधाराः श्लोके प्रयकु्ताः 
इदतवतृ्तात्मकसङे्कतो भवदत। इदतवतृ्तात ् मकंु्त यच्छन्दाः 
तच्छुद्धमचु्यत।े इदतवतृ्तान्मकंु्त दकन्त ु प्रिञ्चयकंु्त काव्य ं
दचत्रदमत्यचु्यत।े इदतवतृ्तसङे्कत े सदत, कर्ोत्थने वण थनने च 
सभंादवतदेतवतृ्तस्याभास ेच सदत सदंवधानकभाूः उच्यत।े यदद िद्य े
कदित ् काल्पदनकस्य इदतवतृ्तस्य समावशेाः स्यात्तदिि 
तदाख्यानकवानचु्यत।े अय ं काल्पदनकाः इदतवतृ्ताः इदतिासने 
कल्पनया च दमदश्रतो भदवतमुिथदत, दवशदु्धाः कदल्पतो वादि।  
मकु्तककाव्यस्य सवा थण्यतेादन रूिादण सग थबद्धस्य प्रबिकाव्यस्य 
अशंरूिणे प्रयकु्तादन भदवतमुिथदन्त। इतस्तताः दक्षप् े रत्नसमिू े
प्रत्यकेमदि रत्नाः स्वस्य स्वस्य स्वतन्त्राायााः दीप्त्ााः चमत्कारं 
िरृ्क ्िरृ्क ्दश थयदत, दकन्त ुमालायामकेाया ंतषेा ंरत्नाना ंसयंोगात ् 
न तत्र सौन्दय थन्यनूता भवदत। अदि त ु तषेा ं समदितसौन्दय थस्य 
तत्र अिवंू रूि ं दृश्यत े प्रके्षकैाः। तर्वै प्रकारप्रसङअगात ् मकंु्त, 
दकन्त ु स्वतन्त्रचमत्कारिणू थभावोत्पन्न ं यदा दकदञ्चत ् मकु्तकं तस्यवै 
भावस्य अदभव्यक्त्यर् ं दकमदि प्रबि ं काव्यमाश्रयत,े तदा तस्य 
चमत्कार ेकाव्यगतसौन्दय ेच न्यनूता न भवदत।  
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