
महाकविना अम्विकादत्तव्यासेन विरवितस्य "वििराजविजयम्" इवत 

काव्यस्य प्रथमवनश्वासस्य प्रधानवििेषत्वानाां िर्णना प्रदीयताम् ? 

 

उ.   साहित्यस्य हिहिने्नषु शाखासु उपन्यासः  सिााधुहिकः , सिाभ्य 

जिहियः  च। आङ्गलिाषायाां ड्याहियेलहिफोमिोदयः  िङ्गिाषायाां च 

ऋहषिहिमचन्द्रचट्टोपाध्यायमिोदयः  उपन्यासधारायाः  िथमः  साथाकः  

रूपकारः । िङ्गोपन्यासेि अिुिेरणालब्धः  अम्विकादत्तव्यासः  ििहि 

आधुहिकसांसृ्किसाहित्यस्य िथमः  साथाकः  उपन्यासकारः । 1870 

ईशिीयाबे्द मिाकहििा अम्विकादत्तव्यासेि हिरहचिः  "हशिराजहिजयः " 

इहि ऐहििाहसकोपन्यासोऽयां हिरामत्रयेण हििक्तः । पुिः  हिरामत्रयः  

चिुहिाश्वासेषु हििक्तः । अम्विि् ग्रने्थ द्वादशहिश्वासाः  आसि् । अिाकां  

पाठ्ाांशे  िथमहिश्वासोऽयां काल्पहिकः  ऐहििाहसककथाहमहििः  च। 

अम्विि् यथा हिद्यिे व्रक्ष्मचारीणाां गुरुदेिः , गौरहसांिः , श्यामहसांिः , 

योहगराजः  इत्यादीहि काल्पहिकचररत्राहण िथा दृश्यने्त हशििीरः  

शायेस्ताखाि्, आफजलखाि्, मिामदो गजिी, शिािुद्दीिः , 

अकिरशािः , औरङ्गजेिः  इत्यादीहि चररत्राण्यहप। अिः  हिहिन्नचररत्राणाां 

घटिायाः  सांहमििेि च िथमहिश्वासोऽयां गिीरिािेि हिशेषत्त्वमयः । यथा 

- 

क) िािः  कालीिां िकृहििणािा - मिाकहिव्यासेि िािः  कालस्य 

सुमिोिरिणािया काव्यहमदां  िारभ्यिे। िािः कालीििणािायाां िेि 

देिहदिाकरस्य िगिािसूयास्य अशेषगुणसमूिािाां गुणकीिािां कृिम्। 

िेिोक्तम् - "अरुण एष िकाशः  पूिास्याां िगििो मरीहचमाहलिः । एष 

िगिाि् महणराकाशमण्डलस्य, चक्रििी खेचर-चक्रस्य, िेयाि् 

पुण्डरीक-पटलस्य, शोक-हिमोकः  कोकलोकस्य, अिलम्बो 

रोलिकदिस्य, सुत्रधार सिाव्यििारस्य, इिश्च हदिश्च।" 

ख) सन्ध्याकालीिः  िकृहििणािा - कहििा सन्ध्याकालस्य अपरूपिणािा 

कृिा। सन्ध्याकालस्य शान्तपररिेशः  िथा अचलाञ्चलस्य िकृहिः  आसीि् 



शान्ता, सु्फहिदाहयका, स्तव्धा, कोलािलमुखरा च। कहिहिक्तम् - "धीर-

समीर-स्पशेण-मन्द-मन्द-मान्दोल्य-मािासु व्रिहिषु, समुहदिे याहमिी-

काहमिी-चन्दिहिन्दौ इि इन्दो, कौमुदी-कपटेि सुधाधाराहमि िषाम्वन्त 

गगिे, अिन्नीहििािाां शुिूशु इि मौिमाकलयतु्स पिग-कुलेषु, कैरि-

हिकाश-िषा-िकाश-मुखरेषु चञ्चरीकेषु।" 

ग) गौरहसांिस्य िणािा - गौरिणाव्रक्ष्मचाररणः  िणािायाम् अहप कहिः  

अक्लान्तः । आदौ िस्य कमादक्षिािणािािसङे्ग कहििा उक्तम् - "गुरु-

सेिि्-पटु-हिि-िटुः "। अिः  िस्य गौरिणाव्रक्ष्मचाररणः  अपरूपस्य 

कायसौन्दयास्य िणािायाां कहि अिदि् - "िटुरसौ आकृत्या सुन्दरः , िणेि 

गौरः , जटाहिः  व्रक्ष्मचारी ियसा षोिशिषादेशीय, कुिुकण्ठः  

आयिललाटः , सुिाहः  हिशाल-लोचिश्चासीि्।" 

घ) योहगराजस्य िणािा - योहगराजः  इहि श्ब्ब्दस्याथाः - यः  हचत्तचाञ्चल्यां 

अिदस्य अलौहककशम्वक्तां सहञ्चििाि्। एषु योहगषु यः  िेष्ठः  स हि 

योहगराजः । ईदृशस्य योहगराजस्य दैहिकसौन्दर्य्ािणािािसङे्ग 

कहििोक्तम् - " सुघहटिां शरीरम्, सान्द्राां जटाम्, हिशालान्यङ्गाहि, 

अङ्गारिहिमे ियिे, मधुराां गम्भीराां च िाचां िणायन्तश्चहकिा इि 

सञ्चािाः ।" 

ङ) यिियुिकस्य िणािा - यिियुिकस्य िणािायाां दृश्यिे - िस्य 

मस्तकमासीि् िीलिसे्त्रिाच्छाहदिम्। िस्य िस्त्रमासीि् 

हिहचत्रिणारहििम्। स अहसमेकां  िीम्नाहिमुम्वखां कृत्वा सम्विििाि्। स 

िस्य केशश्मोिूपरर िस्तसञ्चालिस्य छलिा यथा कन्यापिरणजहििपापां 

हचहत्तिा। 

च) िम्विि् समये समाजस्य िणािा - "हशिराजहिजयम्" इहि काव्यस्य 

िथमहिश्वासे म्वममने्नि् समयस्य िास्तिोहचििणािा दृश्यिे यम्विि् समये 

िारििाहसिः  अत्याचारेण जजाररिाः । कहिः  अिदि् - "सम्प्रहि िु 

मे्लचै्छगाािो िन्यिे, िेदा हिदीयाने्त, िृियः  समृद्यने्त, मम्वन्दराहण 

मन्थरीहक्रयिे, सत्यः  पात्यने्त, सन्तश्च सन्ताप्यने्त।" 



छ) रसम्वनन्निेशः  - "हशिराजहिजयम्" काव्यस्य िथमहिश्वासः  शान्तरसेि 

िारभ्यिे िीररसेि समाप्यिे च। मधे्य दृश्यिे करुणरसस्य समािेशः । 

अम्विि् हिश्वासे देशिम्वक्तः , आत्मरक्षा, शरणागिहियिा, किाव्यहिष्ठा 

आत्मगौरिः  इत्यादीिाां िाणिन्ता िणािा दृश्यिे। 

         अम्विि् हिश्वासे उपमा, अिुिासः , रूपकः  इत्यादीिाां अलांकाराणाां 

ियोगः  दृश्यिे। स्वल्पमात्रायाां समासः  हिद्यिे। अस्य हिश्वासस्य िाषा 

अत्यन्ता ििािमयी, पदहिन्यासां च लाहलत्यपुिाम्। अहधकाांशनथािे 

चूणाकगद्यां व्यिहृिम्। अस्य हिश्वासस्य हशल्पसौन्दर्य्ां आकषाणीयम्। 

अिः  सांके्षपेण कथ्यिे हशिराजहिजय इहि काव्यस्य िथमहिश्वासोऽयां 

िाि-िाषा- हशल्प-िणािाशैली इत्याहद अतु्यत्तमः  

िहसाहिम्वत्यकहिशेषत्त्ववै्यः  पररपूणाः  च । 

 

 
 


