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कुन्तकमते काव्यस्य प्रयोजनम ्
संस्कृतकाव्यशास्रस्य परम्परायाम ् आचाययः कुन्तकस्य अततविशशष्टं
स्थानं

ितयते।

यथा

ध्ितनसम्प्रदायप्रितयकस्य

आनन्दिर्यनस्य

‘ध्ितनकार’

इतत

नामान्तरं तथैि अस्यावप ‘िक्रोक्ततकार’ इतत।कुन्तकः एि िक्रोक्ततशसद्र्ान्तस्य
प्रितयतयता।अस्य अलंकारशास्रस्य ग्रन्थस्य नाम ‘िक्रोक्ततजीवितम ्’ इतत।कुन्तकस्य
िक्रोक्ततः

एि

काव्यस्य

जीवितं

तथा

प्राणम ्

इतत

प्रमुखः

शसद्र्ांतः।स

भारतीयकाव्यशास्रस्य परम्परानुसारे ण िक्रोक्ततजीवितम ्’ इतत ग्रन्थस्य आरम्भे एि
अथायत ् ३,४,५, संख्यककाररकायां काव्यस्य प्रयोजनं

विशेषरूपेण तनरुपणं कृतम ्।

काव्यस्य सालक्षण्यं ककशमतत िततुमुद्यमानः कुन्तकः
“र्मायददसार्नोपायः

काव्यस्य प्रयोजनं ब्रूते।यथा-

सुकुमारक्रमोददतः।

काव्यबन्र्ोऽशभजातानां ह्रदयाह्लादकारकः”॥१/३॥
“व्यिहारपररस्पन्दसौन्दयं व्यिहाररशभः।
सत्काव्याधर्गमादे ि नूतनौधचत्यमाप्यते”॥१/४॥
“चतुियगयफलास्िादमप्यततक्रम्य

तद्विदाम ्।

काव्यामत
ृ रसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते”॥१/५॥
कुन्तकानुसारे ण प्रर्ानतः काव्यस्य रीणण प्रयोजनातन सक्न्त।यथाSANSKRIT(PG)SEM-IV,PAPER-SAN 402 ,UNIT-1(VAKROKTIJIVITAM-CHAPTER 1)
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(१)चतुियगयफलप्राक्प्तः
(२)व्यिहारौधचत्यस्य

पररज्ञानम ्।

(३)अन्तश्चमत्कारस्य

प्राक्प्तः।

चतुिग
य फ
य लप्राक्प्तः
चतुियगयफलप्राक्प्तः

अथायत ् परमपुरुषाथायनां

र्मयकामाथयमोक्षाणां

प्राक्प्तः

काव्यस्य

महत्त्िपण
ु ं प्रयोजनम ्। काव्यं दह सक
ु ु माराशभजातानां राजकुमाराणां कृते चति
ु यगयस्य
प्राप्तेः सहजसरलोपायः। राजकुमारादीनां र्मायददचतुष्टयस्य प्राक्प्तः तथा ज्ञानलाभः
अत्यन्तः आिश्यकः।अन्यथा उधचतशशक्षासंस्कारस्य अभािेन राज्ये समूहविपवतः
संजाता। राजकुमारादयः एि िह
ू ागस्य भाग्यविर्ातारः।अतः तेषां व्यक्ततत्िं न
ृ द् भभ
केिलं स्िेषु ततष्ठतत, अवप तु राज्ये व्याप्तं भितत। राजपर
ू ादयः र्मायददचतुियगयफललाभं
कतुयशमच्छक्न्त,परन्तु
प्रभत्ू िैश्ियेण

तलेशस्िीकारे

भीताः।ते

स्िभाितः

कोमलस्िभािाः।जन्मात ्

पररपाशलताः।तस्मात ् आनन्ददायककाव्याध्ययनात ्

अतीि

सहजेन

र्मायददचतुियगं परमपुरुषाथं लभ्यन्ते ते।यतः काव्यं सह्रदयह्रदयहारी,पररपाटीविन्यासेन
उददतम ्।तथाविर्पुरुषाथयस्य उपदे शः परै रपरै रावप शास्रै अशभर्ीयते।परन्तु शास्रेषु
र्मायद्यप
ु दे शः
अतीि

कठोरक्रमाशभदहतत्िात ् दरु िगाहः।श्रिणे,पठने,अथयज्ञापने

कष्टकरम,् तदवप

चतुियगयशसद्धर्विषये

विद्यमानः

च

शास्रम ्

उपदे शः

शास्रेषु

अककं धचत्करः।काव्यं शास्रस्य विपरीतम ् ,अत्यन्तसुकुमारशैल्या तथाविर्े विषये उपदे शं
ददातत।तस्मात ्

मम्मटे न

काव्यप्रकाशस्य

प्रथमोल्लासे

उततं
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‘कान्तासक्म्मततयोपदे शयुजे’-अथायत ्

काव्येन

चतुियगयस्य

सार्नायाः

उपदे शः

कान्तासक्म्मतो भितत।कुन्तकस्य सुकुमारक्रमाददः एि मम्मटस्य कान्तासक्म्मतेन सह
तल
ु नीयः।काव्यस्य चति
ु यगयसार्नस्य इतत प्रयोजनस्य कथा प्रायः

आलंकाररकैः

उततम ्।यथा भामहे न तस्य काव्यालंकारग्रन्थे उततम-्
‘र्मायथयकाममोक्षेषु िैचक्षण्यं कलासु च।
करोतत कीततं प्रीततं च सार्क
ु ाव्यतनषेिणम ्’।।१/२
रुद्रटे न तस्य काव्यालंकारः ग्रन्थे कधथतः‘ननु काव्येन कक्रयते सरसानामिगमश्चतुियगे।
लघुमद
ृ ु च नीरसोSभ्यस्ते दह रस्यक्न्त शास्रेभ्यः’।।(१/४/८)
सादहत्यदपयणे विश्िनाथः अिदत ्
‘चतुियगयफलप्राक्प्तः सुखादल्पधर्यामवप।
काव्यादे ि यतस्तेन तत्स्िरुपं तनरुप्यते’।।(१/२)

व्यिहारौधचत्यस्य पररज्ञानम ्
काव्यानुशीलनेन परमपुरुषाथयस्य लाभ एि काव्यस्य गुरुत्िपूणं प्रयोजनम ्।इदं प्रयोजनं
विशेषतः अशभजातानां राजपरु
ु षाणां कृते प्रयोज्यम।् परन्तु सार्ारणमनष्ु यान ् तनकषा
काव्यस्य ककं प्रयोजनम ् अक्स्त? तस्मात ् कुन्तकेन अस्य प्रयोजनस्य उल्लेखः कृतः।
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अस्य प्रयोजनस्य व्याख्याप्रसंगे कुन्तकेन उततं व्यिहारं अथायत ् लोकव्यिहारस्य
पररज्ञानं व्यिहाररणः जनस्य उतमकाव्याधर्गमादे ि लव्र्म ्।काव्ये महतां दह राजादीनां
व्यिहारे

िण्ययमाने

सतत

समुधचतप्राततक्स्िककतयव्याः
कमनीयकाव्ये

तदं गभत
ू ाः

तनपुणतया

कृतश्रमः

मख्
ु यामात्यप्रभत
ृ यः

विद्यमानाः

भिक्न्त।ततः

समासाददतव्यिहारः

सियः

सिेषां
तिधचत ्

पररस्पन्दसौन्दयायततशयः

श्लाघनीयफलभाग ् भितत।अस्य प्रयोजनस्य कथा मम्मटे नावप तस्य काव्यप्रकाशस्य
प्रथमोल्लासे उततः‘कांव्यं यशसे अथयकृते व्यिहारविदे शशिेतरक्षतये।‘
भरतेनावप नाट्यस्य तथा काव्यस्य प्रयोजनप्रसंगे कधथतः‘लोकपदे शजननं नाट्यमेतद् भविष्यतत।‘

अन्तश्चमत्कारस्य प्राक्प्तः
काव्यामत
ू यमेकस्य चमत्कारस्य उदयो भितत।यः
ृ ारुपं रसं पीत्िा सह्रदयस्य ह्रदये अपि
चतुियगयफलप्राप्तेः

अधर्कः

श्रेष्ठः

िा।परमपुरुषाथयस्य

चतुियगयफलप्राप्तेः

आस्िादं

सियशास्रस्य प्रकृष्टं प्रयोजनम ्।परन्तु काव्ये परमपुरुषाथयस्य लाभेन सह काव्यामत
ृ रसः
अवप व्याप्तः भितत।यः पाठकस्य चेतशस चमत्कृततः विस्ताययते।कुन्तकस्य अशभप्रायः
–‘सोSसौ

चतुियगयफलास्िादः प्रकृष्टपुरुषतया सियशास्रप्रयोजनत्िेन प्रशसद्र्ः,सोSवप अस्य

काव्यामत
ृ चियणस्िरुपस्य

चमत्कारकलामारस्य

न

कामवप

साम्यकलानां
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कतुयमहयतीतत।इयं

चमत्कृततः

तत्कालः

एि

अथायत ्

काव्यपठनस्य
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अनन्तरं

जायते।तस्मात ् मम्मटाचायेण उततः‘सद्यः परतनियत
ु े’
ृ ये कान्तासक्म्मततयोपदे शयज
शास्रं

सियदा

कटु-

औषर्ित ्

अविद्यायाः

नाशकम,् परन्तु

काव्यम ्

आनन्ददायकममत
ृ ित ् अज्ञानरूपस्य व्यार्ेः नाशकम ्।अतः उततम-्
‘कटुकौषर्िच्छास्रमविद्याव्याधर्नाशकम ्।
आह्लाद्यमत
ृ ित ् काव्यमवििेकगदापहम ्।।‘
आनन्दो दह काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनम ्।अस्य प्रयोजनस्य कथा प्रायः आलंकाररक
उततिान ्।भामहे न कधथतः
‘करोतत

कीततं प्रीततं च सार्ुकाव्यतनषेिणम ्।‘

िामनेनावप तस्य काव्यालंकारसूरिवृ तः ग्रन्थे उततः‘काव्यं सद् दृष्टादृष्टाथं प्रीततकीततयहेतुत्िात ्।।‘
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