শুকনাস াপসেশ BR. QS.
वाणभट्टस्य रचनाशैली सोदाहरणं वर्ण्यताम् ?
अथवा, ’वाणोच्छिष्टं जगत् सवयम्’ - इतत तवचार्य्यताम् ?
उत्तरम्गद्यरचनया एव कववप्रविभायााः श्रेष्ठत्ववनर्णयाः वियिे - ’गद्यं कवीनां
वनकषं वदन्ति’ इवि । महाकवव: वार्भट्टाः हषणचररिं, कादम्वरी इवि गद्यकाव्यद्वयं
रवचिवानट। हषणचररिमट आख्यावयकाजािीयं गद्यकाव्यं िथा कादम्वरी
कथाजािीयं गद्यकाव्यमट । सप्तमशिकस्य नृपविं हषणचररिमट आवश्रत्य
हषणचररिवमवि काव्यं रवचिं िथा प्रजन्मत्रयस्य प्रर्यवृत्तािमट अवलम्ब्य कादम्वरी
रवचिा। जागविकं सकलं ववषयमट आवश्रत्य महाकववना वार्भट्े न काव्यद्वयं
रवचिमट ।
गुर्-रस-अलङ्कार-शब्दचयनप्रभृविवभाः समृद्धाः वार्स्य काव्यसमूहाः ।
दशववधेषु गुर्ेषु प्रसादस्य माधुयणस्य य गुर्ेस्य एव प्राधान्यं दृश्यिे। नानाववधानां
रसानां सम्भाराः िस्य काव्येषु अवलोक्यिे। मूलाः रसाः वह ववप्रलम्भशृङ्गाराः ।
िदु क्तमट " यत्र िु रविाः प्रकृष्टा नाभीष्टमट उपैवि ववप्रलम्भोऽसौ" इवि। अन्ये रसााः अवप
प्रयुज्यिे। उपमा, रुपकमट, उत्प्रेक्षा, श्लेषाः , एकावली, दृष्टािाः चेत्या दीनामट
अलङ्कारार्ां प्रयोगाः मनाः रञ्जयवि।
दृष्टािालङ्कारस्य उदाहरर्ं यथा " न ह्यल्पीयसा शोककारर्ेन क्षेत्रीवियिे एवंववधा मूिणयाः " (महाश्वेिावर्णनमट)
इवि ।
उत्प्रेक्षालङ्कारस्य उदाहरर्ं यथा " उपषािवचवस शुकनासे चन्द्रपीडाः नावभरुपदे शवान्तभाः प्रक्षावलिाः इव,
उन्मीवलि इव, स्वच्छीकृि इव, वनमृणष्ट इव, अवभवषक्त इव....प्रीिहृदयो मुहूिं
न्तथथत्वा स्वभवनमाजगामट"। इवि (शुकनासोपदे शाः )।
कादम्वरीकाव्ये वार्भट्टाः पाञ्जालीरीविमेव प्राधान्येन अनुसृिवानट।
वैदभी-गौडी प्रभृियाः रीियाः िु न ववरलााः । सुभावषर्ी सुनयना रमर्ी यथा
स्वसौन्दयेर् जगिट मुग्धं करोवि, िथैव वार्स्य अथण -गौरवयुक्ताः पदसमुच्चयाः

पन्तििानां मनाः सुलभिया मुग्धं करोवि। पौरावर्कमट आख्यानं वार्स्य काव्येषु
भूयशाः पररलक्ष्यिे। यथा - भगविाः श्रीकृष्णस्य नरवसंहरुपेर् वामनाविारे र् च
आववभाण वस्य ववषयाः राजवसकपुराने ववर्णिाः । िदु क्तं वार्ेन "नाम्नैव यो वनवभणन्नाराविहृदयो ववचररिनरवसंहरुपाडम्बरमट
एकवविमािािसकलभुवनिलो वविमत्रयायावसिभुवनत्रयं जहासेव वासुदेवमट"
इवि।
वार्भट्टाः आसीिट सकलशास्त्रेषु वनपुर्ाः । अिाः िस्य काव्येषु श्रुविाः ,
स्मृविाः , दशणनं, रामायर्मट, महाभारिमट चेत्यावदशास्त्रेषु पान्तित्यं प्रकाशिे।
हषणचररिे कववाः स्वयमेव अवदिट - "सम्यकट पवििाः साङ्गो वेदााः श्रुिावन यथाशन्तक्त
शास्त्रावर्" इवि। िस्य उपथथापनकुशलिायां प्रत्यकं चररत्रं जीविं जािमट। यथा महाराजाः हषणवधणनाः , राज्यश्रीाः , राजा शुद्रकाः , महाश्वेिा, कादम्वरी, शुकनासाः ,
महाराजाः , िाडापीडाः चेवि। वार्स्य काव्येषु सुदीर्णसमासबद्धपदस्य,
द्वयथणकशब्दस्ययनस्य िथा व्याकरर्स्य प्रयोगाः पररलक्षिे। वियापदे न एव िस्य
वाक्यमट आरभ्यिे।
मानवानामट अिरस्य आनन्दधारा िस्य काव्येषु ववषणिा। अिाः िस्य
काव्येस्य ऊषरमरुभू मौ मवनहाररर्ी वर्णना मरुद्यानस्य सजीविामट आनयवि।
वार्स्य गद्यशैली समृद्धेाः पररपुष्टेश्च सवोत्तमं वनदशणनमट। अन्तस्मनट जगवि न कोऽवप
ववषयाः विणिे, याः वार्स्य कृविषु न प्राप्यिे। अिाः प्रचवलिाः एिादृशाः प्रवादाः
यथाथणाः एव ’वार्ोन्तच्छष्टं जगिट सवणमट’ इवि।
अथवा साधु उक्तमट "वार्ी वार्ो बभुव" इवि।
अवप च, कवथिमट "पञ्चाननो वार्ाः " इवि।
पररशेषे एिदे व वक्तुं शक्यिे यिट - वार्भट्टस्य काव्येषु कवि त्रुटाः
अवप सन्ति। ववशेषिाः किुणाः वियायााः च मध्ये वृहदट व्यवधानमट ,
सुदीर्णसमासवद्धपदस्य प्रयोगाः चेवि दृवष्टपथे भूयाः भूयाः आगच्छन्ति। अिाः िस्य
काव्यकानने साधारर्मानवानां प्रवेशाः अिीव दु ाः साध्याः इवि वशवमट।

