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पञ्चम उल्लासः 

(क)  गणुीभतूव्यङ्ग्यस्य अष्टौ भेदाः- 
1. गुणीभतूव्यङ्ग्ये व्यङ्ग्य ंकततविधम ्? 

अष्टविधम-् अगूढम,् अपरस्य अङ्गगम,् िाच्यसिद्ध्यङ्गगम,् अस्फुटम,् िंदि्धप्राधान्यम,् 

तुल्यप्राधान्यम,् काक्िाक्षिप्तम,् अिनु्िरं च। 
2. अगूढं व्यङ्यं तिरूपयत। 

यद्ध व्यङ्ग्यम ् अततस्पषं्ट िाच्येि तुल्यं भितत तद्ध अगूढं भितत। यथा- यस्याऽ सहुृद् इत्यािौ पदे्य- 

जीवन्न संप्रतत भवामम ककमावहामम। अत्र िहृन्िलारूपस्य अर्ुिुस्योक्तौ र्ीिन्िेतत कथिेि प्रशस्तस्य 

र्ीििस्य अभािो लिणया बो्यते, तादृश ेअर्ुिेु अितुापस्य अततशयो व्यङ्ग्यो िततुे। ि ििरेैि 

झदटतत ज्ञातो भितत। अितुापरूपं व्यङ्यम ् अगूढं िततुे। एिं उन्न्नद्रकोकनद.... इत्यादिपदे्य- 

उदयाचलचनु्बिबिबिम।् अत्र चमु्बबपिेि व्यङ्ग्यः प्रातः कालः अगूढो िततुे। एिमेि अत्रासीत ्

फणणपाशिन्धनववधधररत्यािौ पदे्य केनापीतत पिेि रामरूपो व्यङ्ग्यः शीघ्र ंििरेैि ज्ञातो भितत। अत 

एतादृशं ििरेैि यद्ध व्यङ्ग्यं झदटतत प्रतीयते तद्ध अगूढं कथ्यते। 

3. गूढाद्ध अगूढस्य व्यङ्ग्यस्य को भेिः?       

  

गूढं कासमिीकुचकलशित ् चमत्कारर भितत, अगूढं तु अततस्फुटं िाच्यतुल्यम,् तथा चमत्कारर ि 

भितत।  

4. अपरस्य अङ्गगं व्यङ्ग्यं तिरूपयत। 

यद्ध रिादिरूपं िंलक्ष्यक्रमं िा व्यङ्ग्यम ्अपरस्य (अन्यस्य रिािेः, प्रधािस्य िाच्यस्य िा) अङ्गगम ्

(उपकारकं) भितत तद्ध अपरस्य अङ्गगम ्अपराङ्गगं िा कथ्यत।े यथा-      

       अय ंस रसनोत्कर्षी पीनस्तनववमददनः।   

       नाभ्यरूुजघनस्पशी नीववववसं्रसनः करः।  

इिं पदं्य महाभारते स्त्रीपिणुण िततुे। भरूरश्रििः पत्नी स्िपत्यःु तिन्िं मस्तकं विलोक्य विलपतत- अय ंि 

एि करो िततुे यो मम िासभम,् ऊरू, र्घिं (तितबबं) च स्पशृतत स्म, मम पीिौ (पषु्टौ) स्तिौ मिुयतत 

स्म, कदटिस्त्रस्य बन्धिं सशथथलयतत स्म च। अत्र शङृ्गगारः (रततः) प्रधािस्य करुणस्य अङ्गगं िततु।े 
कैलासालयेत्यािौ पदे्य सशिविषयस्य भािस्य शङृ्गगारः अङ्गगं विद्यते, अत्यचुचाः पररत इत्यािौ पदे्य 

भवूिषयो रततभािो रार्विषयस्य रततभािस्य अङ्गगं विद्यते, वन्दीकृत्य इत्यािौ पदे्य रार्विषयस्य 

रततभािस्य रिाभािो भािाभािश्च अङ्गगे स्तः, अववरलकरवालकबपनःै इत्यािौ पदे्य 
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रार्विषयकरततभािस्य अङ्गगं भािशाम्न्तः अम्स्त, िाकं कुरङ्गगकदृशते्यािौ पदे्य रार्विषयकररतभािस्य 

अङ्गगं  त्रािरूपस्य भािस्य उियोऽ म्स्त, पश्येत ्कन्िदित्यािौ पदे्य रार्विषयकरतेः अङ्गगं शङ्गकायाः, 
अियूायाः, धतृेः, स्मतृेः, श्रमस्य, िैन्यस्य, विबोधस्य, औत्िकु्यस्य च शबलता (भािशबलता) िततुे। 

5. रिििाियः अलंकाराः कुत्र अन्तभिुम्न्त? 

6. ककं तत ्काव्यं िंभितत, यत्र ्िति-गुणीभतूव्यङ्ग्ययोः िंकरः िंिवृष्टिाु ि भितत? 

7. िाच्यसिद्ध्यङ्गगं तिरूपयत। 

यद्ध व्यङ्ग्यं वििा अन्येि केिावप प्रकारेण िाच्यस्य सिविि ु भितत तद्ध िाच्यस्य िाधकं व्यङ्ग्यं 

िाच्यसिद्ध्यङ्गगं कथ्यते। यथा- भ्रमममरततसमत्यािौ पदे्य विषम ् इततपिेि व्यङ्ग्यं र्लं र्लिे 

भरु्गारोपरूपस्य िाच्यस्य रूपकस्य िाधकम ्अम्स्त, गचछाबयचयतुेत्यािौ पदे्य अच्यतुादिपिैः कृष्णे 

धयैचु्यतुेः अभािादिरूपं व्यङ्ग्यम ् उत्तराधेि प्रततपादितस्य िाच्यस्य िाधकं िततुे। अतो र्लादिरूप ं

व्यङ्ग्यं  िाच्यस्य िाधकत्िेि िाच्यसिद्ध्यङ्गगं िततुे। 

8. अस्फुटं व्यङ्ग्यं तिरूपयत। 

यद्ध व्यङ्ग्यम ् अततगढंू भितत, म्क्लष्टकल्पिया प्रतीयते, स्िज्ञािे िहृियं क्लेशयतत तद्ध अस्फुटं 

कथ्यते। यथा- अदृषे्ट दशदनोत्कण्ठेत्यािौ पदे्य ‘त्ि ंििा दृष्टो भि, वियोगभयं ि भित ुच’ इतत व्यङ्ग्य ं

म्क्लष्टकल्पिया ज्ञायत।े अतोऽ स्फुटं िततुे। इिम ्अततगूढं विद्यते। व्यङ्यं त्रत्रधा भितत- अततगूढम,् 

गूढम,् अगूढं च। तत्र गूढस्य स्थलं ्िति-िामकम ् उत्तमं काव्य ंभितत, यत्र तु अततगूढम ्अगूढं िा 
व्यङ्ग्यं भितत तत्र गणूीभतूव्यङ्यिामकम ्म्यमं काव्यं भितत।  

9. िंदि्धप्राधान्यं तिरूपयत। 

यस्य व्यङ्यस्य िाच्यात ्प्राधान्य ंिंदि्ध ं(िंिेहस्य विषयो) भितत तत ्िंदि्धप्राधन्यं कथ्यते। यथा- 
हरस्तु ककन्ञ्चत्पररलपु्तधयैद इत्यािौ कुमारिंभिस्य पदे्य हरेण उमाया त्रबबबफलिदृश े मखेु स्ििेत्राणा ं
व्यापारणं (िेत्रयेण िशिु)ं िाच्य ंप्रधाि ंिततुे, तेि प्रतीयमाि ंचबुबिेच्िारूपं व्यङ्ग्यं िा प्रधाि ंिततु े

इतत िंिेहो भितत। िाच्यस्य व्यङ्यस्य िा प्राधान्ये ककमवप िाधकं प्रमाणम ्इह िाम्स्त। िाच्यम ्अवप 

लोकोत्तरं चमत्कारर िततुे, व्यङ्ग्यम ्अवप च।  

10. तुल्यप्राधान्यम ् 

यत्र व्यङ्यस्य प्राधान्य ं िाच्येि तुल्यम ् एि भितत तत ् तुल्यप्राधान्यं कथ्यते। यथा- 
ब्राह्मणाततक्रमत्याग इत्यािौ रािणं प्रतत परशरुामस्य िाक्ये पदे्य यदि ‘त्ि ं ब्राह्मणािाम ् अिािरं 
कररष्यसि तिा परशरुामः ित्रत्रयाणाम ्इि तिावप िय ंकररष्यतत’ इतत व्यङ्यं प्रधाि ंिततुे, अथिा 
‘यिा त्िम ्ब्राह्मणािाम ्आिरं कररष्यसि तिा कुलिदहतस्य ति कल्याणं भविष्यतत, मया समत्रता च 
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स्थास्यतत’ इतत िाच्यं िा प्रधाि ं िततुे- इतत िंिेहो भितत। िाच्य ं िामरूपं विद्यते, व्यङ्ग्यं त ु

िण्डरूपम।् रार्िीतौ िाम-िण्डयोः यथाकालं तुल्यमेि प्राधान्य ंभितत।    

11. काक्िाक्षिप्त ंव्यङ्ग्यं तिरूपयत। 

काकुः विकृतः कण्ठस्िरः कथ्यत-े मभन्नकण्ठध्वतनधीरैः काकुररत्यमभधीयते। काक्िा आक्षिप्त ं (बोथधतं) 

व्यङ्ग्यं काक्िाक्षिप्त ंकथ्यते। यथा- मथ्नामम कौरवशतं समरे न कोपात.्... इत्यािौ िेणीिंहारस्य पदे्य 

भीमिेिस्य कथि ेकाक्िा ‘कौरिशतं मथ्िासम एि’ इतत व्यङ्ग्यं प्रकाश्यते। इिम ् इह िाच्यात ्

प्रधािं िाम्स्त, अतो गणुीभतंू िततु।े 

12. अिनु्िरं व्यङ्ग्यं प्रततपाियत। 

यद्ध व्यङ्ग्यं िाच्यापेिया िनु्िरं ि भितत तद्ध अिनु्िरं कथ्यते। यथा- वाणीरकुञ्जोड्डीन....इत्यािौ पदे्य 

ि्िा  

अङ्गगेष ुअििािो िाच्योऽ म्स्त, ‘यस्म ैिंकेतो ित्तः ि िायको लतािि ेप्रविष्टः’ इतत व्यङ्ग्यं िततु।े  
अस्माद्ध व्यङ्ग्याद्ध उक्तो िाच्याथ ु एि िनु्िरं िततु,े यतोऽ यं विप्रलबभस्य अिभुािो िततुे, अतो 
विप्रलबभं व्यिक्तक्त। ककन्तु तद्ध व्यङ्ग्य ंकेिलं िस्तुरूपं िततु,े अतो िाच्याद्ध अिनु्िरम ्अम्स्त। 

13. ‘एषां भेिा यथायोगं िदेितव्याश्च पिूिुत’् इत्यस्य कथिस्य कोऽ सभप्रायः? 

अत्र प्रततपाद्यते यद्ध एषां गणुीभतूव्यङ्ग्यािां भेिाः पिूिुद्ध ( ्ितििद्ध एि) ज्ञातव्याः। यथायोगम ्इतत 

कथिस्याऽ ऽ शयो विद्यते यद्ध िस्तुमात्रणे व्यञ्र्केि व्यङ्ग्या अलंकाराः किाथचद्ध अवप 

गुणीभतूव्यङ्ग्या ि भिम्न्त, यतोऽ लंकाराणाम ् एि व्यक्तये कविः काव्ये प्रिततुे, ते अलंकाराः ििा 
्ितिरूपा एि भिम्न्त, इमे एि तत्र काव्यपिप्रितेृ्तः तिसमत्ताति भिम्न्त। एिं गणुीभतूव्यङ्ग्यस्य अष्टौ 
एि भेिा ि भिम्न्त, अवपतु ्ितििद्ध अथाुन्तरिंक्रसमतिाच्याियोऽ वप भेिा भिम्न्त।  

14. ‘काव्यितेृ्तस्तिाश्रयात’् अस्याथःु कः? 

15. ‘िालंकारै्ििुेस्तैश्च’ अत्र िालंकारैररतत पिस्य द्वौ अथौ कौ ? 

(ख) व्यञ्जनायाः स्थापनम ्

1. िंकलिेि ्ििेः कतत के च भेिाः? 

2. कोऽ थःु स्िप्िेऽ वप ि िाच्यः? 

3. विभािादििा कस्य अन्ियव्यततरेकौ स्तः? 

4. रिः कथं ि लक्ष्यः? 

5. अथाुन्तरिकं्रसमतिाच्ये लिणा ककं वििा ि भितत? 

अमभहहतान्वयवादे अमभधायां व्यञ्जनाया न अन्तभादवः 
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ये असभदहतािाम ् (असभधया बोथधतािां) पिाथाुिाम ् अन्ियं ििम्न्त तेषा ं भट्टमताियुातयिां मतम ्

असभदहतान्ियिाि उच्यते। अत्र गोत्िािौ र्ातिेि िंकेतः स्िीकक्रयते। असभधया बोथधतािां पिाथाुिाम ्

आकाङ्गिया यो्यतया िम्न्िथधिा च अन्ियः िाक्याथःु िंपद्यते, योऽ पिाथःु (एकस्य पिस्याथःु) ि 

भितत, अवपत ु पििमहूस्य अथो भितत, तात्पयाुथःु कथ्यते च। एिम ् अत्र मत े असभधाया विषयः 
िामान्यरूप एि अथो भितत, िाक्याथोऽ सभधाया विषयो ि भितत। ततो िाक्याथाुद्ध अिन्तरं ज्ञायमािो 
व्यङ्ग्याथःु असभधाया विषयः (िाच्यः) कथम ् अवप ि भविष्यतत। अतोऽ त्रावप मते व्यङ्ग्यबोधाय 

व्यञ्र्िा स्िीकाया ुएि। व्यञ्र्िाया अन्तभाुिः िंकेतततस्य एि अथसु्य बोथधकायाम ्असभधायां ि 

िंभितत। 

1. अथशुक्तक्तमलेू विशषे ेिंकेतः कथं ि कतुुं शक्यते? 

विशषे े(व्यक्तौ) िंकेतो ि मन्यते। विशषेा गिाियो व्यक्तयः अिन्ता भिम्न्त। िंकेतग्रहस्य िमये स्थाि े

च ििाु व्यक्तय उपम्स्थता ि भिम्न्त। गिादिशब्िात ्तािाम ्अवप गिादिव्यक्तीिां ज्ञाि ंभितत यत्र 

िंकेतो ि भितत। यत्र िंकेतो ि भितत तस्या अवप गिादिव्यके्तः ज्ञाि ेस्िीकृते िंकेतग्रह-अथबुोधयोः 
कम्ल्पते कायकुारणभािे व्यततरेकव्यसभचारेण ि कायकुारणभािो विघदटतो भितत। विशषेषे ु िंकेत े

कथंथचत ् स्िीकृतऽे वप एकस्यिै गिादिशब्िस्य अिन्ताि ु व्यक्तक्तष ुअिन्तािां शक्तीिां कल्पि े गौरि ं

भितत। एिम ्आिन्त्याद्ध व्यसभचाराच्च विशषे ेिंकेतः कतुुं ि शक्यते। अतः िामान्ये (र्ातौ) गोत्िािौ 
एि िंकेतः स्िीकक्रयते। 

2. आकाङ्गिा का ? 

3. यो्यता का ? 

4. िम्न्िथधः कः? 

अन्न्वतामभधानवादे अमभधायां व्यञ्जनाया न अन्तभादवः 
1. ‘शब्िििृासभधेयांश्च........िंबन्धं त्रत्रप्रमाणकम।्‘ अियोः काररकयोः असभप्राय ं

सलखत। 

आभयां काररकाभयाम ् अम्न्ितासभधाििािस्य मतं प्रततपाद्यत।े ये अम्न्ितस्य अथसु्य असभधािम ्

(असभधया बोधिं) स्िकुिमु्न्त तेषा गुरुमताियुातयिा ंमतम ्अम्न्ितासभधाििािः कथ्यते। िंकेतग्रहः 
ििपु्रथमं व्यिहारेण भितत। कश्चि बाल उत्तमििृस्य (स्िवपतामहस्य) ‘गाम ्आिय’ इतत अखण्ड ं

िाक्य ंशणृोतत, ततो म्यमििेृि (स्िवपत्रा) गोराियि ंपश्यतत च। ततः ि म्यमििृस्य गिाियचषे्टया 
अिमुािेि प्रमाणेि म्यमििृस्य गामाियेतत-िाक्याथसु्य ज्ञािम ्अिसुमिोतत, ततोऽ थापुवत्तप्रमाणेि 

ि बालो गामाियेतत-िाक्यस्य गिाियिरूपस्य िाक्याथसु्य च िाच्यिाचकभािरूपं िंबन्धं तिम्श्चिोतत, 

यतः िंबन्धं वििा तद्ध िाक्य ं तं िाक्याथुं बोधतयतुं ि शक्िोतत। एिं बालो व्यिहारेण 
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िाच्यिाचकभािरूपाया असभधाया ज्ञाि ेप्रत्यिस्य, अिमुािस्य, अथाुपते्तश्च प्रमाणस्य उपयोगं करोतत। 
बालः प्रत्यिेण उत्तम-म्यमौ ििृौ गिाियि ंच र्ािातत, अिमुािेि म्यमििेृ गिाियिस्य ज्ञािं 

िेवत्त, अथाुपत्त्या िाक्य-िाक्याथयुोः िाच्यिाचकभािं िबबन्धम ्अिगच्ितत। एिं िाच्यिाचकभािस्य 

ज्ञाि ेत्रयाणां प्रमाणािाम ्उपयोगो भितत।       बालो यिा ‘अश्वम ्आिय, 

गां बधाि’- इत्यािीति िािा िाक्याति शणृोतत तिा अन्ियेि व्यततरेकेण च गोशब्िस्य कक्रयाम्न्ित े

गवि, आियशब्िस्य च गिाद्यम्न्ित ेआियि ेअसभधां तिणयुतत। एिं पिाथोऽ त्र िामान्येि अम्न्ितो 
विशषेरूपो भितत। ककन्तु िाक्याथःु अततविशषेरूपो भितत। यथा गिाियिम ् अततविशषेो िततुे, 
यतोऽ न्ितयिी गिाियि े विशषेौ स्तः। पिाथे तु एकम ्अन्ितय िामान्यम,् अपरं तु विशषेो भितत। 
इत्थम ्अत्रावप मते िाक्याथोऽ सभधाया विषयो (िाच्यो) ि भितत, अतो िाक्याथाुत ् परं यद्ध व्यङ्ग्यं 

ज्ञायते िोऽ सभधाया िाच्यः कथं भिेत ् ? एिम ् अम्न्ितासभधाििािेऽ वप व्यञ्र्िा असभधाया ं
िान्तभिुतत। 

2. असभदहतान्िये अम्न्ितासभधािे च िाक्याथःु कथं ि िाच्यः? 

3. ‘िसैमवत्तकाििुारेण तिसमत्ताति कल्प्यन्ते’ अस्य कथिस्य कोऽ सभप्रायः? 

अिेि मीमांिकैिेसशिां कथिेि प्रततपाद्यत े यद्ध िसैमवत्तकस्य (कायसु्य) अििुारेण तिसमत्तस्य 

(कारणस्य) कल्पिा भितत। अिेि तियमेि िकंु्त शक्यत ेयद्ध व्यङ्यस्य प्रतीततरूप ंकायुं शब्िरूपणे 

ज्ञापकेि तिसमते्ति भितत। िशब्िस्य प्रयोगो यिा विथधज्ञािाय कवििा कक्रयते तिा िशब्िः ‘तस्य 

अधमस्य अम्न्तकं ि गताऽ सि’ इतत गमिविथधरूपं व्यङ्यम ् असभधयिै प्रततपियतत। अतो 
व्यङ्यस्य ज्ञािाय व्यञ्र्िा ि स्िीकायाु।    ककन्तु काव्यप्रकाशकारः कथयतत यद्ध इिं 

कथिं यकंु्त िाम्स्त। तिसमत्त ंदद्वधा भितत- कारकं ज्ञापकं च। तत्र शब्िो ज्ञापकमेि भितत, ि तु कारकम,् 

ि दह गुडशब्िस्य कथिेि गुडस्य उत्पवत्तभिुतत, अवपतु गुडशब्िो गुडरूपम ्अथुं ज्ञापयतत। शब्िो व्यापारं 
वििा अथुं ज्ञापतयतु ंि शक्िोतत। िोऽ सभधया िंकेतततमेि अथुं ज्ञापयतत। िशब्िस्य तिषधेरूपोऽ थःु 
िंकेतततोऽ म्स्त, विथधरूपः िंकेतततो िाम्स्त। अतः कञ्चि व्यापारं वििा ि विथधरूपम ्अथुं बोधतयतुं ि 

शक्िोतत। विथधरूपस्याथसु्य बोधिाय िशब्िे कश्चि व्यापारः कल्पिीयः। ि व्यञ्र्ििै भवितुम ्

अहुतत।   

4. ‘िोऽ यम ्इषोररि िीघिुीघतुरो व्यापारः’  अस्य कथिस्य कोऽ सभप्रायः? 

भट्टलोल्लटािीिां मतं िततुे यद्ध यथा कुशलेि धिधुरेुण प्रयकु्तो बाण एकेििै िगेव्यापारेण शत्रोः किचं 

सभिवत्त, हृियं तििवत्त प्राणाि ् हरतत च तथा शब्ि एकेििै असभधाव्यापारेण िाच्यं व्यङ्ग्यं चाथुं 
बोधयतत, व्यङ्ग्यबोधाय व्यञ्र्िा व्यापारो ि कल्पिीयः। ककन्तु मबमटो मतसमिं खण्डयम्न्ििं 

कथयतत- ‘ब्राह्मण पतु्रस्ते र्ातः’ इत्यत्र मखुस्य प्रिािेि ब्राह्मणे हषःु, ‘ब्राह्मण कन्या ते गसभणुी’ 



6 
 

इत्यत्र ब्राह्मणस्य मखुमासलन्येि ब्राह्मणे िःुखम ्अिमेुयं मन्यते। यिीिं िीघिुीघयुा असभधयिै बो्येत 

तिा  हषसु्य िःुखस्य च िाच्यता एि स्यात,् ि तु सििान्तरूपेण स्िीकृता अिमेुयता। एि ंलिणाया 
अवप स्िीकारो व्यथो भिेत।् ककञ्च ये िीघिुीघाुम ्असभधां स्िीकुिमु्न्त त ेमीमांिकाः िन्त आलंकाररका 
हषाुिीिाम ् अिमेुयता ं लिणां च स्िीकुिमु्न्त। ककञ्च यिा तथाविधया असभधयिै यगुपत ् ििेषाम ्

अथाुिां बोधो भिेत ् तिा अथाुिां ज्ञाि े विप्रकषो (विलबबो) ि भिेत,् ततश्च श्रतुत-सलङ्गगािीिां म्ये 

उत्तरोत्तरस्य िौबलु्यं यज्र्ैसमतििा प्रततपादितं तद्ध विरुिं स्यात।् िौबलु्यस्य कारणं दह अथवुिप्रकषःु ( 
अथजु्ञािस्य विलबबः) कथथतः। अतोऽ सभधायां िीघिुीघतु्िं बाणदृष्टान्तेि िाधतयतुं ि शक्यते।   

5. ‘यत्परः शब्िः ि शब्िाथःु’ अस्य कथिस्य क आशयः? 

यस्य अथसु्य बोधिाय शब्िः प्रयजु्यते ि एि तस्य शब्िस्य अथःु तात्पयवुिषयो िाच्यो भितत। 
िशरूपकस्य टीकाकारो धतिकोऽ वप इमम ्एि सििान्तं स्िीकृत्य व्यञ्र्िां तात्पये अन्तभाुवितिाि।् 
यदि िशब्िस्य प्रयोगो विधेबोधिाय कक्रयते तिा तात्पयवुिषयो विथधरूपः अथो िाच्य एि भितत। अतो 
तनःशरे्षचयतुचन्दनम ्इत्यािौ पदे्य विधेबोधिाय िशब्िे व्यञ्र्िा ि स्िीकाया।ु    

       ककन्त ु मबमटो ‘यत्परः शब्िः ि शब्िाथःु’ इतत 

मीमांिासििान्तस्य असभप्रायं प्रकटयि ्कथयतत यद्ध िाक्ये ककम्ञ्चत ्पिं ज्ञातस्य अथसु्य, ककम्ञ्चत ्त ु

अज्ञातस्य (अन्येि प्रमाणेि अबोथधतस्य) बोधकं भितत। यथा-‘गाम ्आिय’ इत्यत्र गोपिं ज्ञातस्य 

(सििस्य) गोपिाथसु्य बोधकं िततु,े आियेतत पिं त ुअज्ञातस्य आियिस्य। आियि ंगोगमुिं वििा ि 

िंभितत। सििोऽ वप गोपिाथःु प्रधािस्य आियिस्य िाधकं यद्ध गमिं भितत तस्य िंबन्धेि िा्यित ्

प्रतीयत।े ‘गाम ्आिय’ इतत िाक्यस्य तात्पयुं गवि िाम्स्त, अवपतु आियि ेिततुे। अत आियिम ्

एि उक्तस्य िाक्यस्य तात्पयाुथो िततुे। ि च आियेततपिस्य िाच्योऽ थो विद्यते। एिम ् उक्तस्य 

मीमांिा-िचिस्य अथो भितत यद्ध िाक्ये केचि पिाथाु ज्ञाताः (सििाः), कश्चि,कौचि, केचि िा 
अज्ञाताः (सििा) भिम्न्त, तत्राऽज्ञात े (िा्ये) एि शब्िस्य िाच्ये एि च अथे िाक्यस्य तात्पयुं भितत। 
तिःशषेते्यािौ पदे्य िशब्िो यद्यवप विधेरेि बोधिाथुं कवििा प्रयकु्तः, तथावप विथधिशुब्िस्य िाच्यो िाम्स्त, 

अत एष ‘यत्पर’ इतत मीमांिासििान्तस्य विषयो िाम्स्त। अतो तनःशरे्ष इत्यािौ पदे्य िशब्िेि 

तिषधेरूपस्याथसु्य बोधाय िशब्िे व्यञ्र्िा स्िीकाया।ु 

6. ‘भतूभव्यिचु्चारणे भतंू भव्यायोपदिश्यते’ अस्य क आशयः? 

भतूस्य (सििस्य) भव्यस्य (िा्यस्य) च िाक्येि िमचु्चारणे (पिोच्चारणेि बोधिे) ितत भतंू (सिि)ं 

भव्याय (िा्यस्य िाधिाय) उपदिश्यते (बो्यते)। यथा- ‘गाम ् आिय’ इत्यत्र सििो गोपिाथःु 
िा्यम ्आियि ंिाधतयतुम ्उक्तः। गोपिाथुं वििा दह आियि ंि िंभितत।  

7. ‘अि्धिहिन्यायः’ इत्यस्य कोऽ सभप्रायः?  
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यथा अ्िेः प्रयोगः अि्धस्यिै काष्ठस्य िहिाय भितत, ि त ु ि्धस्य काष्ठस्य िहिाय, तथा 
िाक्यस्यावप प्रयोगः अज्ञातस्यिै अथसु्य बोधिाय भितत, ि तु ज्ञातस्य अथसु्य बोधिाय। अज्ञात े

िाच्ये एिाथे तात्पयुं भितत। 

8. ‘लोदहतोष्णीषा ऋम्त्िर्ः प्रचरम्न्त’ अत्र विधेयं ककम?् 

9. ‘ि्िा र्ुहोतत’ अत्र विधेयं ककम?् 

10. ‘रकं्त पटं िय’ अत्र कथम ्एकविथधः, दद्वविथधः, त्रत्रविथधश्च? 

11. ‘विषं भिय मा चास्य गहेृ भकु्थाः’ अस्य कोऽ सभप्रायः? 

मबमटेि उकं्त यत ्िितु्र शब्िेििै बोथधतऽे थे िाक्यस्य तात्पयुं भितत। तिा प्रश्नो भितत यद्ध ‘अस्य गहेृ 

ि भोक्तव्यम’् इतत उक्तस्य िाक्यस्य तात्पयुं कथं स्यात?् यतो दह उके्त िाक्ये उक्तस्य तात्पयभुतूस्य 

अथसु्य बोधकः कम्श्चद्ध अवप शब्िो िाम्स्त। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम ्इिं भितत यद्ध ‘विषं भिय मा चास्य 

गहेृ भकु्थाः’ इतत िाक्यं मात्रा तं पतंु्र प्रतत उक्तम,् यो तिवषिोऽ वप कस्यथचद्ध गहेृ भोकंु्त गच्ितत। माता 
तं पतंु्र िितत यत ्त्ि ंविषं खाि, ककन्तु तस्य मम शत्रोगृहेु ि खाि। माता स्िपतंु्र विषभिणाय ि िकु्तम ्

अहुतत। अतो विषभिणरूपस्य िाक्याथसु्य एतद्गहृभोर्िाभािे िाक्याथे अङ्गगता चशब्िस्य बलेि 

कल्प्यत।े अतश्चशब्िस्य बलेि िाक्यरूपशब्िेि बोथधते एि अस्य गहेृ भोर्िाभाि ेिाक्यस्य तात्पयुं 
िततुे। एिं िितु्र शब्िेि बोथधते एिाथे िाक्यस्य तात्पयुं भितत।  

12. िाच्य-व्यङ्ग्ययोः भेिं यथाग्रन्थं प्रततपाियत। 

िाच्यस्य स्िरूपं व्यङ्यस्य स्िरूपं ििथुा सभन्िं भितत। िाच्यं यिा तिषधे-तिन्िा-िंशयादिरूपं भितत, 

तिा व्यङ्ग्यं विथध-प्रशंिा-तिणयुादिरूप ंभितत। िाच्यं ििाुि ्बोिृि ्प्रतत एकरूपमेि भितत, व्यङ्यं त ु 

प्रकरणादिभेिेि अिकंे भितत। यथा-गतोऽ स्तम ्अकद ः इत्यत्र ियूसु्य अस्तगमिरूपं िाच्यम ्एकमेि 

भितत, ककन्त ु व्यङ्यं िन््याविथध-असभिारादिरूपणे अिकेविधं भितत। िाचस्य आश्रयः शब्ि एि 

भितत, व्यङ्ग्स्य तु शब्िः, शब्िस्यकैिेशः, चषे्टाियश्च आश्रया भिम्न्त। िाच्यज्ञािस्य कारणं कोश-

व्याकरणादि भितत, व्यङ्ग्यज्ञािस्य तु प्रकरणादि प्रततभाया तिमलुता चावप। िाच्यस्य ज्ञाता बोिा 
कथ्यत,े व्यङ्ग्यस्य त ु विि्धः (िहृियः)। िाच्यस्य कायुं केिला प्रतीततरेि भितत, व्यङ्यस्य तु 
चमत्कारोऽ वप। एिं कायभेुिो भितत। िाच्यस्य विषयः (बोिा) अन्यो भितत, व्यङ्यस्य तु अन्यः। 
यथा- कस्य वा न भवतत रोर्षः इत्यािौ पदे्य िाच्यस्य विषयः िखी िततुे, ककन्त ु व्यङ्ग्यस्य िखयाः 
कान्तः िपत्न्याियो िा ितनु्त।े िाच्यं पिूुं ज्ञायते, व्यङ्ग्य ंतु पसशचात।् एिं कालभेभोऽ वप भितत। एिं 

िाच्य-व्यङ्ग्ययोः स्िरूपादिसभिाुिा भेिा भिम्न्त। अतो िाच्ये व्यङ्यस्य अन्तभाुिो ि िंभितत। 

13. व्यञ्र्िाया अभािे अतित्यत्िस्य तित्यत्िस्य च व्यिस्था कुत्र ि सिद्ध्यतत ? 
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14. ‘अखण्डबवुितिग्राुह्यो िाक्याथ ु एि िाच्यः, िाक्यमेि च िाचकम’् अस्य 

वििक्षितोऽ थःु कः? 

अत्र मबमटो ियैाकरणस्य िेिाम्न्तिो िा मत ेव्यञ्र्िाया अतििायतुां िाधयतत। ियैाकरणमते िाक्य ं

िाक्याथशु्च अखण्डमेि भितः। िाक्ये पिाति कम्ल्पताति एि िम्न्त, एिं िाक्याथे पिाथाु अवप कम्ल्पता 
एि िम्न्त। िाक्य ंिाक्याथशु्च अखण्डयिै बदु्ध्या गहृ्यते। यस्यां बिुौ िाक्ये िाक्याथे च कक्रया कारकाणण 

च भािन्ते िा खण्डा भितत, यस्यां तु ि भािन्ते िा अखण्डा कथ्यते। अिया एि िाक्याथो गहृ्यत।े 
अखण्डस्य िाक्याथसु्य िाचकम ्अखण्डमेि िाक्यं भितत। एिं िाक्ये िाचकत्िम ्(असभधा) एि भितत, 

िात्र व्यञ्र्िाया अििरोऽ म्स्त।    ककन्त ु मबमटो िितत यद्ध अखण्डतापिे व्यञ्र्िाया 
अभािो यदि भितत तिा भितु, ककन्तु अविद्यािशायाम ् (प्रकक्रयािशायाम)् यिा पिािा ं पिाथाुिां च 

कल्पिा ियैाकरणःै कक्रयते तिा तु व्यङ्यस्य बोधिाय व्यञ्र्िा स्िीकायाु एि। एिं िेिाम्न्तिो ििम्न्त 

यत ्‘तत ्त्िम ्असि’ इत्यखण्डिे िाक्येि अखण्ड एि र्ीि-ब्रह्मणोः अभेिरूपो िाक्याथो बो्यत।े त े

िेिाम्न्तिोऽ वप अविद्यािशायां (व्यिहारिशाया)ं पिािां पिाथाुिां च कल्पिां कुिमु्न्त एि। अतः तेषा ं
मतेि परमाथ-ुिशाया ंव्ञ्र्िा ि भितत चते,् ि भितु, ककन्त ुव्यिहार-िशायाम ्उक्तरीत्या व्यञ्र्िाया 
अतििायतुा सिद्ध्यतत एि। 

15. व्यञ्र्िा अिमुािे कथं ि अन्तभिुतत ? यथाग्रन्थं प्रततपाियत। 

मदहमभट्टाियो ििम्न्त यद्ध व्यञ्र्िाया अन्तभाुिः अिमुािे एि भितत। व्यञ्र्िया िोऽ थो बोधतयतुं ि 

शक्यते यो िाच्येि येि केिावप प्रकारेण िंबिो ि भितत। एिं िाच्येि अन्योऽ थःु अिमुीयते एि, ि त ु

व्यज्यते। यथा-      भ्रम धासमकु विश्वस्तः ि शिुकोऽ द्य माररतस्तेि।
        गोिािरीकच्िकुञ्र्िासििा दृप्तसिहेंि।।  

अत्र गोिािरीतटे सिहंरूपेण हेतुिा भीरोधासुमकुस्य भ्रमणाऽ भािः अिमुीयते।    

    ककन्तु मबमटो िितत यत ् सिहंोऽ त्र हेत्िाभािो िततुे, ि तु हेतःु। सिहंस्य 

भीरोः अभ्रमणेि तित्यः िबबन्धो िाम्स्त, यतो भीरुरवप तिथधलाभािीिां लोभेि सिहें ित्यवप भ्रमतत। 
अतः सिहंः अिकैाम्न्तकिामको हेत्िाभािो भितत। धासमकुः कुक्कुराद्ध त्रबभेतत, ि  तस्य स्पशाुद्ध 

आत्माि ं रितत, ककन्तु यिा ि िीरो भितत तिा सिहः तस्य भ्रमणस्य हेतुभिुतत। एिं सिहो 
भ्रमणाभािाद्ध विपरीतं भ्रमणम ् एि िाधयतत। एिं िा्यविपरीतस्य िाधकः सिहंो विरुििामको 
हेत्िाभािो िततुे। सिहंस्य ित्ता केिथचद्ध अवप प्रमाणेि सििा िाम्स्त, अतः सिहोऽ सिििामको 
हेत्िाभािो विद्यते। ईदृशाद्ध हेत्िाभािाद्ध गोिािरीतीरे भ्रमणाभािस्य अिमुािं ि िंभितत, ककन्त ु

व्यञ्र्िा िंभितत, िा दह हेत्िाभािाद्ध अवप भितत, हेत्िाभािोऽ वप व्यञ्र्को भितत। यथा 
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‘तिःशषेच्यतुचन्ििम’् इत्यािौ स्िािािवप िंभवििः चन्ििच्यििाियो ितू्या िायकिमीपे गमि ं

िायकेि रमणं च व्यञ्र्िया बोधयम्न्त।  

  एिं व्यञ्र्िाया अन्तभाुिो ि असभधायाम,् ि तात्पये, ि लिणायाम,् िावप अिमुािे 

चाम्स्त। अतः िा स्िीकाया-ु इतत मबमटस्य असभप्रायो िततु।े 

र्षष्ठ उल्लासः 

1. शब्िालंकारस्य अथाुलंकारस्य च विषये भामहस्य मतं प्रततपाियत। 

केथचद्ध ििम्न्त यत ्काव्ये रूपकाियः अथाुलंकारा एि प्रधािभतूाः िम्न्त। एसभवििुा कम्श्चद्ध अवप अथो ि 

विभातत (रस्य व्यञ्र्को विभािो ि भितत), यथा कस्याम्श्चद्ध रमण्याः िनु्िरम ्अवप अलंकाररदहतं 

मखुम।् रूपकािीिां योगेििै अथे रिासभव्यञ्र्िस्य िामथ्युं भितत। केथचद्ध ििम्न्त यत ्शब्िालंकार 
एि प्रधािं िततुे, रूपकाियोऽ लंकारा बाह्याः िम्न्त। शब्िालकंार-र्न्येि चमत्कारेण चमत्कृते चतेसि 

पश्चाद्ध उपम्स्थता अथालंुकारास्तथा चमत्कृतत ंि उत्पाियम्न्त। िबुन्तािां ततङ्गङन्तािां पिािां व्यतु्पवत्तः 
(विशषेरूपेण चमत्कृततर्िकत्िेि िंतििेशः) अलंकारो िततुे। एषिै िौशब्द्य ं (शोभिािां शब्िािां भािः) 
उच्यते। ककन्त ु भामह उभयम ् अवप मतं खण्डतयत्िा शब्िालंकारम ् अथाुलंकारं च िमािरूपणे 

स्िीकरोतत।  

2. शब्िथचत्र ेअथथुचत्रं िंभितत िा ि िा ? 

3. िौशब्द्य ंककम?् 

4. शब्िथचत्रम ्उिाहरत। 

थचत्रकाव्यं दद्वधा भितत- शब्िथचत्रम ्अथथुचत्रं च। अत्र थचत्रशब्िेि गणुालंकारयकु्तम ्इतत प्रथमे उल्लािे 

प्रततपादितम।्  थचत्रं काव्यम ्अव्यङ्ग्यं कथ्यते। अत्र ककमवप व्यङ्य ंयद्यवप भितत तथावप तत्र किेः 
तात्पयसु्य अभािेि इिम ् अव्यङ्ग्यं कथ्यत।े तत्र शब्िथचत्र े शब्िालंकारस्य प्रधािता भितत। यथा- 
        प्रथममरुणच्िायस्ताित्ततः किकप्रभः  
        तिि ुविरहोत्ताबयत्तन्िीकपोलतलद्यतुतः।  
        उियतत ततो ्िान्तिोििमः िणिामखेु 

        िरित्रबसििीकन्िच्िेिच्िविमृगुलाञ्ििः।।  

अत्रच्िकार-तकाराणाम ्आितृ्त्या अिपु्रािः शब्िालंकारः प्रधाि ं िततुे। कवििा प्रयत्नपिूकंु  ि एिात्र 

तिबिः। चन्र-स्िभािस्य िणिुेि स्िभािोक्तक्तः, चन्रस्य विरदहण्याः कपोलेि िादृश्यस्य िणिुाद्ध उपमा 
च अथाुलंकारौ यद्यवप स्तः, एिं चन्रोियरूपस्य विभािस्य िणिुेि यद्यवप  शङृ्गगारश्च प्रतीयते तथावप 
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तत्र किेस्तात्पयुं िाम्स्त। अतोऽ थाुलंकारयोः शङृ्गगाररस्य च प्रधािता िाम्स्त। ओर्ोगुणस्य व्यञ्र्का 
िणाु तथा िीघःु िमािश्चाम्स्त। अतः धचत्रम ्इतत िाम िाथकंु विद्यते। 

5. अथथुचत्रम ्उिाहरत। 

थचत्रकाव्यं दद्वधा भितत- शब्िथचत्रम ्अथथुचत्रं च। अत्र थचत्रशब्िेि गणुालंकारयकु्तम ्इतत प्रथमे उल्लािे 

प्रततपादितम।्  थचत्रं काव्यम ्अव्यङ्ग्यं कथ्यते। अत्र ककमवप व्यङ्य ंयद्यवप भितत तथावप तत्र किेः 
तात्पयसु्य अभािेि इिम ् अव्यङ्ग्यं कथ्यत।े तत्र शब्िथचत्र े अथालंुकारस्य प्रधािता भितत। यथा-  
        ये दृवष्टमात्रपततता अवप कस्य िात्र   

        िोभाय पक्ष्मलदृशामलकाः खलाश्च।  
         िीचाः ििैि िविलािमलीकल्िा 
          ये कालतां कुदटलतासमि ि 

त्यर्म्न्त।।  

अस्य पद्यस्य भािो िततुे यद्ध यािां िातयकािा ंिेत्रयो रोमाणण घिाति भिम्न्त तािाम ्अलकाः (कुदटलाः 
केशाः) खलाः (िरु्िुाश्च) िशिुमात्रणे ििेषा ंहृिये िोभं र्ियम्न्त, ििा िीचाः (केशा अधोमखुाः, खलाश्च 

अधमा) भिम्न्त, अलीके (केशा ललाटे, खलाश्च समथ्यािचिे) ल्िा भिम्न्त, कालताम ् (केशपिे 

कृष्णिणतुाम,् खलपिे यमरूपतां) इि कुदटलतां (केशपिे िक्रताम,् खलपिे िक्रस्िभािं) ि त्यर्म्न्त 

च।      अत्र पदे्य िोभरूपे एकम्स्मि ्काये प्रकृतािां खलािाम ्अप्रकृतािाम ्

अलकािां च अन्ियस्य िणिुेि िीपकरूपः अथाुलंकारः प्रधाि ं िततुे। अन्येषां मतेिाऽ त्र खलरेैि 

िोभरूपे काये सिि ेअलकािाम ्अवप तत्िाधकत्िेि िणिुात ् िमचु्चयरूपः अथाुलंकारः प्रधाि ंविद्यत।े 
‘कालतां कुदटलताम’् इत्यािौ अिपु्रािः, शे्लषश्च िन्िवप प्रधािं िाम्स्त, किेः तात्पयुं दह िीपके 

िमचु्चये िाऽ थाुलंकारे एिाम्स्त। अतः काव्यसमिम ्अथथुचत्रम ्अम्स्त।  

6. थचत्रकाव्यम ्अव्यङ्यं कथं कथ्यते? 

 

 

 

 


