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કા�યરસના આ�વા�માં અ�ભધા-લ�ણા અને �યં�ના�ું મહ�વ [1]
સં��ૃત આલંકા�રકો �માણે કા�યમાં ��ુ�ત થતા શ�દના �ણ �યાપારો, �ણ શ��તઓ હોય છે . આ �યાપારો અથવા શ��તઓને
અ�ભધાશ��ત અથવા વાચકશ��ત અથવા �ુ�યશ��ત,લ�ણાશ��ત અથવા લ�ણા�યાપાર અથવા અ�ુ�યશ��ત અને �યંજનાશ��ત
અથવા �યં�ના�યાપાર એવા નામો અપાયાં છે ,ક�ટલાક ‘ તા�પય� ’ નામની એક ચોથી શ��ત પણ દશા�વે છે . ‘શ��ત’ શ�દના ‘� ૃિ�’ અને
‘�યાપાર’એવા પયા�ય �ા�ત થાય છે . આમ, શ��ત,� ૃિ�, અને �યાપાર એમ �ણ લગભગ સમાનાથ�ક શ�દો ��ુ�ત થયેલા જણાય છે .
આ શ��તઓ અથવા �યાપારો અથવા � ૃિ�ઓ �ારા �ુ દા �ુ દા �કારના અથ� અપાય છે .
આલંકા�રકોએ ‘કા�ય’ને �ુ�ય�વે ‘શ�દ’ અને ‘અથ�’ ના સા�હ�ય�વ�પને લ�ણબ�ધ ક�ુ� છે . તેથી, ‘શ�દ’ અને ‘અથ�’ના �કારો અને
શ�દમાંથી અથ��હણ કઈ ર�તે થાય છે અથા�� ્ અથ��હણ કરાવનાર� અ�ભધા�દ શ��તઓ વગેર�� ુ ં અ�યયન અિનવાય� બની �ય છે .
(૧)અ�ભધાશ��તથી કા�યા�વાદન :મ�મટ� અ�ભધા માટ� જણા��ું છે ક�, “સા�ા�સંક�િતતં યોઅથ�મ�ભધ�ે સ વાચક :” અથા�� ્ “ � સા�ા�્ સંક�િતત અથ�ને �કટ કર� તે
વાચક શ�દ છે .’’ અ�ભધામાં સા�ા�્ સંક�ત �ારા અથ� �ા�ત થાય છે . એને �ુ�યાથ� પણ કહ�વાય છે . અ�ય કોઇ �યવધાન વગર અથ�
સીધે સીધો �ા�ત થાય એને �ુ�યાથ� કહ�વામાં આવે છે .સંક�િતત અથ�ની સમજ માટ� �યાકરણ, ઉપમાન, કોશ,આ�તવા�, �યવહાર,
વા�નો શેષ ભાગ, િવવરણ અને સંદભ� એમ આઠ�ક પ�િતઓ ખપમાં લેવાતી હોય છે .
અ�ભધાશ��ત એટલે �િસ� અથવા સા�ા�્ સંક�િતક અથ�ના બોધક �યાપારના � ૂળ કારણ�પ શ�દશ��ત “ત� સંક�િતતાથ��ય
બોધનાદ��મા�ભ�યા”[3] અ�ભધાશ��તથી શ�દનો સંક�િતક �યાપક �ચ�લત સામા�ય અથ� મળે છે . અ�ભધા સામા�ય અથ�,વા�યાથ� ક�
�ુ�યાથ�ની જનની છે . એ શ�દની �ાથિમક શ��ત છે . સંસાર-�યવહાર-�યાપાર અને સામા�ય કા�ય આ અ�ભધાનો �યાપાર છે .
અ�ભધાશ��તથી જ કા�યા�વાદનની ���યા શ� થાય છે . શ�દનો � ૂળ અથ� પામીને કા�યા�વાદન કર� શકાય છે .(એ પછ� જ એના
િવિશ�ટ અથ�ની અપે�ા �ગે છે .) “ � કા�યમાં �યં�યાથ� ગૌણ હોય અને વા�યાથ� �ધાન હોય તેવા કા�યને મ�યમ કા�ય કહ� છે [4]”
આવા �કારના કા�યનો આ�વા� કરવામાં અ�ભધાશ��તનો ઉપયોગ થાય છે �મક�“�ામત�ુણ ં ત�ુ�યા નવવં�ુલમંજર� સનાથકરં ,
પ�યં�યા ભવિત �ુ�િુ ન�તરાં મ�લના �ુખ�છાયા.[5]
અથા�� ્ ‘’ અશોકની તા� મંજર� હાથમાં રાખનાર ગામના �ુવકને જોતી �ુવતીના �ુખની છાયા વારં વાર એકદમ ઝાંખી પડ� �ય છે .’’
આચાય� મ�મટ� આપેલા આ ઉદાહરણમાં વા�યાથ�ની ચા�તા છે . ‘િ�યતમને મળવા� ુ ં વચન આપી � ૂક�લી િ�યતમા �વજનોના
િનષેધથી જઈ શક� નહ� અને િનરાશ થઈ પાછા ફર� લા િ�યતમને જોઈ ભ�ઠપ અ�ુભવે છે ,’ એ વા�યાથ� પોતે જ ચમ��ૃિતજનક છે .
‘’ િપ�ગળ પાઠ પઢ�ા િવના, કા�ય કર� કિવ હોય,
વળ� �યાકરણ િવના વદ� ,વાણી િવમળ ન હોય.’’ [6]
અહ� � વાત કહ�વાઈ છે તે સીધી શ�દના અથ�થી �ા�ત થાય છે .માટ� કા�યના આ�વાદન માટ� અ�ભધાશ��ત�ુ ં �ુ�ય છે .
જગ�ાથ અને અ�ય મીમાંસકો અ�ભધાના �ણ ભાગ પાડ� છે : (૧) યોગ (૨) ��ઢ અને (૩) યોગ��ઢ. ‘વાચક’,’પાચક’,’પાઠક’ �વા

ૂ ’,’છ�ી’, ‘� ૃ�ય’ �વા શ�દોને ક�વળ ��ઢ સાથે
શ�દોનો અથ� ��ુ�પિ� અ�ુસાર હોઈ એને યૌ�ગક શ�દ ગણવામાં આવે છે . ‘અ�ુ�ળ

15-02-2016 04:46

KCG - Portal of Journals

2 of 5

http://www.kcgjournal.org/humanity/issue8/vaghela.php

સંબધ
ં છે ,તો ‘પંકજ’ �વા શ�દને યોગ��ઢ સાથે સંબધ
ં છે . ‘પંકજ’ એટલે ‘કાદવમાં જ�મે� ’ું , પણ પછ� એ શ�દ ‘કમળ’ના અથ�માં �ઢ
થયો. (સં�ુ�ચત પણ થયો.) કાદવમાં જ�મેલા અ�ય �વજ�ં ુ માટ� ‘પંકજ’ શ�દ વપરાતો નથી.

આમ અ�ભધા એટલે �ુ�ય અથ�. “�ુ�ય એટલે �ધાન નહ� પણ �ાથિમક “�ુ�ય: �ાથિમક : ન � ુ �ધાનં” અ�ભધા સમ�ય તો જ
ુ ય
અ�ય �યાપારો પણ સમ�ય. � ૂળ અથ�ને ��યા િવના,ઘણી- વાર, અ�ય અથ�નો સાચો રોમાંચ થતો નથી. શ�દ એના � �
અથ�માંથી જ િતય�કતા સાધે છે . વાઈઝમેન કહ� છે તેમ,..........Yet, in the remotest meaning there is still some echo
of the original sound of the word. [7]
આમ અ�ભધા એ પાયાની, �ુિનયાદ� શ��ત છે . એમાંથી જ, એને આધાર� જ શ�દની અ�ય શ��તઓનો િવકાસ-િવ�તાર થાય છે .
(2) લ�ણાથી કા�યા�વાદન :�યવહારમાં આપણે ઘણીવાર �ુ�ય અથ� કામમાં ન લાગે એવાં વચનો બોલતાં – સાંભળતાં હોઈએ છ�એ. �યાર� શ�દનો વા�યાથ�
એટલે ક� શ�દશ: થતો અથ� બંધબેસતો ન હોય �યાર� તે �ુ�યાથ� સાથે સંબિં ધત એવો અ�ય અથ� લેવામાં આવે છે . �મ ક� ‘મન ઉપર પથરો � ૂક�ને એણે �દકર�ને િવદાય કર�’ �વા �યોગોમાં ‘પથરો � ૂક�ને’ નો યૌ�ગક અથ� લઈ શકાશે નહ�, પણ ‘સંયમ
રાખીને’ �વો અથ� સમજવો પડશે. થોડ� સખીઓ ર�તે ચાલતી જતી હોય �યાં એકાદ સખી બોલી ઉઠ� ક� ‘આઘી �, સાયકલ આવે છે ’
�યાર� ‘સાયકલ’ �વયં� ુ નથી આવતી હોતી,પણ સાયકલ ઉપર કોઈ સવાર પણ હોય છે . આમ �યાર� �ુ�ય અથ� બંધબેસતો ન હોય
�યાર� � અ�ય અથ� �હણ કરવો પડ� એને લ�યાથ� કહ�વામાં આવે છે .
મ�મટ� લ�ણા�યાપાર માટ� ની શરતો દશા�વતા ક�ું છે ક�,
“ �ુ�યાથ�બાધે ત�યોગે �ુ�ઢતોઅથ �યોજના�્,
અ�યોઅથ� લ�યતે ય�સા લ�ણારોિપતા ��યા. [8]
િવ�નાથ કહ� છે ક�,
“ �ુ�યાથ�બાધે ત��ુ�તો યયા�યોઅથ� �તીયતે,
�ુઢ�: �યોજના�વાસૌ લ�ણા શ�કતરિપ�તા.[9]
બ�ે આચાય� �ણ શરતો આપે છે : (૧) �ુ�યાથ�બાધ (૨) ત�ોગ અને (૩) ��ઢ અથવા �યોજન.
“ગંગાયાં ઘોષ: ક� �ુશલ:”[10] નો �ુ�ય અથ� અ�ુ�મે ‘ ગંગા �વાહમાં નેસ ‘ અથવા ‘દભ�ને કાપનાર’ એવો થાય છે . પણ ગંગાના
�વાહમાં નેસ રહ� શક� ન�હ અને કોઈપણ કાય�માં દભ�ને કાપવાનો સંદભ� હોઈ શક� ન�હ. આથી ‘ગંગા �વાહમાં નેસ’નો અથ� ‘ગંગાને
કાંઠ� નેસ’ એવો લઈ શકાય. આવો અથ� લેવા પાછળ�ુ ં �યોજન એ છે ક� વ�તા તે નેસ ઠંડો અને પિવ� છે એમ � ૂચવવા માગે છે .

વળ�, દભ�� ુ ં ઘાસ કાપવામાં એક �કારની સાવધાની અને હ�િશયાર� અપે��ત છે . તેથી ��ઢથી કોઈપણ કાય�માં �ુ શળ �ય��તને “�ુશલ”
કહ�વાની �થા શ� થઈ છે .
અ�ય ઉદહરણોમાં ‘�ુરત શહ�ર તાપી ઉપર આવે� ું છે ’ એમ કહ�એ �યાર� (�ુ�યાથ�બાધથી) ‘તાપીતટ� ’ એવો અથ� લેવો પડ� છે . ‘મ�ુ
ગધેડો છે ’ માં(ત�ોગથી) બ�ેના �ુણસાદ� �યને �યાનમાં લઈએ છ�એ. એ જ �માણે ‘લાવ�ય’નો � ૂળ અથ� તો ખારાશ, પણ ��ઢને
કારણે સ�દય� એવો અથ� મળે છે . લ�ણા શ��તમાં �યંજનાનો �શ રહ�લો છે . દા.ત. �ુજરાતીમાં અિનલ જોષી�ુ ં કા�ય છે .
‘ક�સ�રયાળો સાફો ઘર�ુ ં ફળ��ું લઈને ચાલે.’ [11]
અહ� ક�સ�રયારા સાફાની ન�કનો અથ� ક�સ�રયારો સાફો પહ�રનાર ‘વરરા�’ એવો લેવાનો છે . આથી લ�ણાશ��તથી કા�યા�વાદન થાય
છે તેમ કહ� શકાય.
(૩) �યંજનાથી કા�યા�વાદન :અ�ભધા અને લ�ણા ઉપરાંત પણ શ�દમાંથી �ીજો અથ� �ા�ત થતો હોય છે .વા�યાથ� અને લ�યાથ� િસવાયના આવા અ�ય અથ�ને
(�યં�યાથ�) કહ�વામાં આ�યો છે . �યંજના શ�દશ��ત એ અ�ભધા અને લ�ણાથી ઉ�ચતર ને � ૂ�મતર શ��ત છે . એમાં “ અ�ભધા-લ�ણા
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પોતાનો અથ� �ગટ કર� િવરમી �ય �યારબાદ અ�ય અથ�(�યં�યાથ�)�કટ થાય છે .”[12] �યંજનાને �ય�ત કરનાર શ�દ ‘�યંજક’ શ�દ
અને �યંજનાથી �ગટ થતો અથ� ‘�યં�યાથ�’ કહ�વાય છે . �યંજનાથી �તીત થતો અથ� �યં�યાથ� �તીયમાન અથ� ક� �વિન (�વ�યથ�)
કહ�વાય છે . �યંજના એટલે અ�ભધા અને લ�ણાના અથ�થી િવિશ�ટ એવો �યં�યાથ� દાખવનાર� શ�દશ��ત.
�યંજનાથી ��રતો �યં�યાથ� ‘�વિન’ કહ�વાય છે . એટલે �યંજના ‘�વિન’ની જનની છે . કા�ય� ૃ��ટનો �યાપાર �યંજના�મક હોય છે . “�વિન
કા�યનો આ�મા છે ” ‘કા�ય�યા�મા �વિન:’ કા�યમાંથી ��ટ થતી �યંજના અનો� ું કા�યત�વ છે .
“ અનેકાથ��ય શ�દ�ય વાચ��વે િનયંિ�તે,
સંયોગા�યૈરવા�યાથ�ધી�ૃ��યા� ૃિતરાંજનં.[13]
અથા�� ્ “ �યાર� અનેક અથ�વાળા શ�દના સંયોગ આ�દ �ારા વાચક�વ(વા�યાથ�) િનયત થઈ �ય છે �યાર� તે શ�દના કોઈ અ�ય
અથ�� ુ ં �ાન ઉ�પ� થાય છે . ” આ�ું �ાન ઉ�પ� કરનાર �યાપાર તે ‘�જના’ ક� ‘�યંજના’ �મ ક� –
“ એવં વાદ�ની દ� વષ� પા�� િપ� ુરધો�ુખી,
લીલાકમલપ�ા�ણ ગણયામાસ પાવ�તી .[14]
અથા�� ્ “નારદ �હમાલય સાથે શંકર �ગે વાત કર� ર�ા હતા �યાર� િપતાની પાસે ઊભેલી પાવ�તી નીચે �ુખે લીલાં કમળપ�ો ગણતી
હતી. ” અહ� પાવ�તીની શરમ,શંકર ��યેનો �પો રાગ આ�દ ભાવો �યં�જત થાય છે . � ૂળ અથ�નો અહ� િતય�કતા સાથે િવચાર થાય છે .

�યંજનાના �ુ�ય બે �કારો છે : (૧)શા�દ� અને (૨) આથ�. આમ તો શ�દ અને અથ� સાથે જ હોય છે પણ �ાધા�યને લ�માં રાખીને
એ ભેદ કરવામાં આ�યા છે . શા�દ�ક �યંજનાના બે પેટા �કારો છે : (૧) અ�ભધા� ૂલા અને (૨) લ�ણા� ૂલા
આથ� �યંજના દસેક �કાર� �વત� છે .
“ વ�� ૃબો��યકા�ૂનાં વા�ાવા�યા�યસિ�ધે: [15]
��તાવદ� શકાલાદ� વૈ: િશ�ટાયા�પ�િતભા�ુ ષાં.[16]
અથા�� ્ – વ�તા, �ોતા, વા�, કા�ુ, વા�યાથ�, સિ�િધ,��તાવ,દ� શ,કાળ,ચે�ટા આ�દ અનેક �કાર� આથ� �યંજના �ગટ� છે .
- શા��દ �યંજના : � �યંજનામાં શ�દ�ુ ં �ાધા�ય હોય એને શા��દ �યંજના ગણવામાં આવે છે .
- આથ� �યંજના : � �યંજનામાં અથ�� ુ ં �ાધા�ય હોય એને આથ� �યંજના ગણવામાં આવે છે .
યાઅથ��યાથ�ધીહ�� ુ�યા�પારો �ય��તર� વ સા.[17]
�યંજના�યાપારમાં અથ�િવલંબન ���યાનો ઉપયોગ થાય છે . આ�િુ નક સંરચનાવા�દ િવવેચક રોલાં બાથ� �ને ‘Suspended
Meaning’ કહ� છે . એમાં પણ આ �યંજના�યાપાર સમાિવ�ટ રહ�લો જોઈ શકાશે.
કા�યના રસા�વાદ વખતે અ�ભધાશ��તથી � અથ� �ા�ત થાય તે પછ� તરત જ ��ટ� આવતો અથ� �યંજનાશ��તથી ��ટ થાય છે . �મ
ક� –
“ જલિધજલદલ ઉપર દાિમની દમકતી,
યાિમની�યોમસર માં�હ� સરતી;
કાિમની કો�કલા, ક�લી �ૂજન કર� ,
સાગર� ભાસતી ભ�ય ભરતી;[18]”
અહ� શા��દ અને આથ� બ�ે �કારની �યંજનાથી કા�યા�વાદન થાય છે . આગળની બે પં��તઓમાં જલની, �ુ�તા, �દ�યતા �યં�જત
થાય છે . �યાર� પછ�ની બે પં��તઓમાં ક-સ-ભ વણ�� ુ ં આવત�ન એટ�ું ર�ય નાદ જગવે છે ક� તેમાંથી શ�દનો લા�લ�યભાવ �યં�જત
થાય છે .
કા�યા�વાદનમાં અ�ભધા-લ�ણા અને �યંજના :-
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કોઈપણ કા�યનો આ�વાદ મા� અ�ભધા ક� મા� લ�ણા ક� મા� �યંજનાથી જ શ� થઈને તે જ શ��તમાં પર�� ૂણ� થતો નથી પણ બધાં
જ કા�યોમાં અ�ભધા,લ�ણા અને �યંજના �વી એકથી વ�ુ શ�દ શ��તઓથી કા�યા�વાદન થાય છે . એક એ�ું ઉદાહરણ જોઇએ �માં
શ�દની અ�ભધા,લ�ણા અને �યંજના શ��તથી રસા�વાદન થ� ું હોય. દા.ત
“ તને જોઈ જોઈ તોય � ું અ�ણી,
(�ણે) બીજને ઝ�ખડ� �ુ ક�’તી � ૂ�ણ�મા
ઝાઝેરો �મટો
ંૂ
તાણી. [19]
રા��� શાહના ઉપરોકત કા�યમાં અ�ભધા શ��તથી �ણી શકાય છે ક� એક �ીના સ�દય�ની �શંસા થઈ છે . લ�ણા શ��તથી �ણી
શકાય છે ક� �ીના �ુખને ચ�� ક�પવામાં આ��ું છે ,અને �યંજના શ��તથી �ણી શકાય છે ક� અહ� મા� ચ�� ક� �ીની વાત નથી પણ
ચાંદની રાતે િ�યતમે જોયેલી,ઝંખેલી નાિયકા �યંજનાશ��તથી આપણી સમ� �ગટ થાય છે .
સંદભ� ::
1. આટ� સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ, બાલાિસનોર(તા. ૨૩,૨૪ ���ુઆર�-૨૦૧૦ ના રોજ) �ુ.�.સી �ાયો�ત કા�યશા� રા���ય
સેમીનારમાં ર�ુ કર� લ શોધ િનબંધ.
2. કા�ય�કાશ , ૨-૭||
3. સા�હ�યદપ�ણ - ૨-૪ ||
4. કા�ય�કાશ - ૧-૩ ॥
5. એજન v ૧-૩ ॥
6. દલપતરામના કા�યો.
7. લો�જક એ�ડ લ��વેજ – � ૃ.૧૩૨
8. કા�ય�કાશ ૨-૯ ||
9. સ�હ�યદપ�ણ - ૨-૫ ||
10. કા�ય�કાશ – ઉ�લાસ – ૨, � ૃ. v૩૧ ॥
11. બરફના પંખી.
12. કા�ય�કાશ – ઉ�લાસ – ૨ ॥
13. કા�ય�કાશ ૨-૧૯

14. �ુમારસ�ભવમ – સગ� - ૧ PP
15. કા�ય�કાશ ૩-૯ PP
16. એજન ૩-૨ PP
17. એજન ૩v૨ ||

18. કિવ ‘કા�ત’ �ૃત � ૂવા�લાપ,� ૃ�ઠ-૫૯.
19. રા��� શાહનાં કા�યો, � ૃ�ઠ – ૪૩.
અ�ુશી�લત �ંથ� ૂ�ચ::
(૧) કા�ય�કાશ �યા�યાકાર :- ડો. સ�ય�તિસ�હ �કા. :- ચૌખ�ભા િવ�યાભવન,વારાણસી - ૨૨૧૦૦૧ (સિવમશ� ‘શિશકલા’ –
�હ�દ�-�યા�યોપેત) �ુન�ુ�� �ત સં�કરણ ૨૦૦૩

ુ �) �હ�દ� �યા�યાકાર :- �ી���ુ�ન પા�ડ�ય (મ��લનાથ�ૃત ‘સં�વની’ એવં ‘�કાશ’ �હ�દ�
(૨) કા�લદાસિવર�ચતં �ુમારસ�ભવમ(સં�ણ
�યા�યા સ�હત) �કા. :- ચૌખ�ભા િવ�યાભવન, વારાણસી-૨૨૧૦૦૧

(૩) િવ�નાથ�ૃત: સા�હ�યદપ�ણ આ. :- ‘લ�મી’ ટ�કા સાથે �કા. :- ચૌખ�ભા સં��ૃત સીર�ઝ,વારાણસી – ૬૭
(૪) દલપતરામની સમ� કિવતા સંપા. :- �ચમનલાલ િ�વેદ�
(૫) બરફના પંખી સંપા. :- અિનલ જોષી

(૬) કિવ ‘કા�ત’ �ૃત � ૂવા�લાપ સંપા. :- સતીશ �યાસ �કા. :- �ડવાઈન પ��લક�શ�સ,અમદાવાદ – ૧ �થમ આ� ૃિ� : �ુ લાઈ,૨૦૦૮
(૭) રા��� શાહનાં કા�યો સંપા. :- ધી�ુ પર�ખ �કા. :- આદશ� �કાશન,અમદાવાદ – ૧ �ી� આ� ૃિ� : �ૂન, ૨૦૦૪
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