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मलूप्रबन्धः  

काव्यस्यात्मानुिन्धाने प्रवृत्ाः आलङ्काररकाः स्वसिन्ताधाराः अवलम्ब्यैव अलङ्कारशास्त्रे सिन्नमतासन उपस्थासपतवन्तः। तेषां 

ि मतासन असधकृत्य िंस्कृतालकंारशास्त्रसमदं सवसिन्नेष ुप्रस्थानषेु सविक्तः। तत्र प्रसिद्धनासन प्रस्थानासन तावत ्िरतािायशस्य रिप्रस्थानम्, 

िामहस्यालङ्कारप्रस्थानम,् दसडडनो गुणप्रस्थानम,् वामनस्य रीसतप्रस्थानम,् आनन्दवधशनािायशस्य ध्वसनप्रस्थानम,् कुन्तकािायशस्य ि 

वक्रोसक्तप्रस्थानम्। एतासन ि सवहाय अन्येऽसप केिनािायाशः स्वबुसद्धवैशदै्ः प्रसिद्धमतवादान् उपेक्ष्य सिन्नमतासन उद्धोसषतवन्तः। पाठकैरसप 

ते िम्बयक् िमादतृाः। तेषु प्रसिद्धास्तावत् क्षेमेन्रः मसहमिट्टः मुकुलिट्टप्रिृतयः। गौडीयवैष्णवालङ्काररकाः असप स्वकीयसिन्नमतवादान् 

उत्थासपतवन्तः। तेन ि िंस्कृतालङ्कारशास्त्रनिसि त ेउज्ज्वल ंस्थानमसप असधकुवशसन्त। गौडदशेे श्रीिैतन्यदेवस्य आसविाशवमेव केन्रीकृत्य 

िसक्तिाधनायाः या धारा प्रवासहतािीत् तस्या एव प्रिावः बङ्गदेशस्य धमशिमाजिासहत्येऽसप िम्बयक् प्रसतफसलतः। तदा िववः एतदसप 

अवबोसधतं यत ्िसक्तर्हश अिीष्टा मनुष्याणाम्। िसक्ततः अन्यासन वस्तूसन िारहीनासन। नवल्धाया अस्याः अनुिूतेः प्रेरणेनैव श्रीिैतन्यदेवस्य 

पाषशदवृन्दाः िके्तः स्वरूपव्याख्यायां प्रवृत्ा अिवन्। वृन्दावनस्य गोस्वासमिम्बप्रदायस्य ग्रन्थसनियाः उद्मस्यास्य पररणसतस्वरूपाः।  

 वैष्णवालङ्कारिम्बप्रदायस्य अवलम्बबनमागो सह िसक्तमागशः। वैददकिासहत्याददषु िसक्तिाधनायाः सनदशशन ं प्राप्यते। ऋग्वेदस्य 

बहुषु िूके्तषु िसक्तः िक्तश्चेसत श्दद्वयस्य प्रयोगः प्राप्यते। उपसनषदः उपािनाकाडडे श्रीमद्भगवद्गीतायां ि िसक्तमागशस्यावस्थानं दशृ्यते। 

अनन्तरं बौद्धधमशस्य जैनधमशस्य ि उद्भवेन िारतवषे िसक्तिाधना दकसित्स्थसगता, दासक्षणात्यालबारिम्बप्रदायस्य प्रयािेन िा 

पुनरुद्धाररता। क्रमणे सवष्णुपरुाण-पद्मपरुाण-िागवतपुराणादीनां िासहत्यिम्बिारः उत्रिारते पूवशिारत े ि िसक्तिाधनाया सवस्तारे 

िहायकोऽिूत्। प्रिङ्गेऽसस्मन् पद्मपुराणस्य श्लोक एक उदासियते- 

“उत्पन्ना रासवडे िसक्तवृशद्द्ध ंकणाशटके गता। 

क्वसिक्क्क्वसिन्महाराष्ट्र ेगुजशरे प्रलयं गता”।। इसत। 

िसक्तिाधनायाः प्रिावेन दाशशसनकानां िेतसि असप िके्तः गौरवमयं स्थानं पररलक्ष्यते। अद्वतैवाददनोऽसप शङ्करािायशस्य आनन्दलहरी इसत 

स्तोते्र िसक्तिावस्य स्फूरण ंदशृ्यते।  

तव स्तन्यं मन्य ेधरणीधरकन्ये हृदयतः 

पयःपारावारः पररबसहतः िारस्वत इव। 

दयावत्या दतं् रसवडसशशुरास्वाद् तव यत ्

शोधिारः    प्रािीनकालतः िंस्कृतालंकाररकाः स्वसिन्ताधाराः अवलम्ब्यैव काव्यस्यात्मानुिन्धाने प्रवृत्ाः आिन्। तेषां ि मतासन 

असधकृत्य िंस्कृतालंकारशास्त्रसमदं सवसिन्नेषु प्रस्थानेषु सविक्तम्। तत्र प्रसिद्धनासन प्रस्थानासन तावत् िरतािायशस्य रिप्रस्थानम् ,

िामहस्यालङ्काारप्रस्थानम्  ,दसडडनो गणुप्रस्थानम् ,वामनस्य रीसतप्रस्थानम्  ,आनन्दवधशनािायशस्य ध्वसनप्रस्थानम् ,

म्बयक् िकुन्तकािायशस्य ि वक्रोसक्तप्रस्थानम्। एतेष ु  प्रस्थानेष ु आलंकाररकैः स्वसिन्ताधाराः अवलम्ब्यैव स्वकीयसिद्धान्ताः 

प्रसतष्ठासपताः। एतासन ि सवहाय  अन्येऽपि केचनाचायायाः स्वबुसद्धवैशदै्ः प्रसिद्धमतवादान् उपेक्ष्य सिन्नमतासन उद्धोसषतवन्तः। 

पाठकैरसप ते िम्बयक् िमादतृाः। तेषु प्रसिद्धास्तावत् क्षेमेन्रः मसहमिट्टः मुकुलिट्टप्रिृतयः। गौडीयवैष्णवालङ्काररकाः असप 

स्वकीयसिन्नमतवादान् उत्थासपतवन्तः। तेन ि िंस्कृतालङ्कारशास्त्रनिसि ते उज्ज्वलं स्थानमसप असधकुवशसन्त। 

गौडीयवैष्णवालङ्काररकेषु उल्लेखयोग्यास्तावत ् िनातनगोस्वासम -श्रीरूपगोस्वासम- श्रीजीवगोस्वासम-कसवकणशपूरप्रमुखाः। 

िम्बप्रदायस्यास्य प्रसिद्धा अलङ्कारग्रन्थास्तावत् श्रीरूपगोस्वासममहोदयस्य िसक्तरिामृतसिन्धुः ,उ ज्ज्वलनीलमसणः ,

सन्रकानाटकि ,तेषु एकसवकणशपूरस्य अलङ्कारकौस्तुिः प्रिृतयः। िम्बप्रदायस्यालङ्कारसिद्धान्ते एते ग्रन्था एव प्रामासणकाः। 

अलंकारग्रन्थेषु अलंकारशास्त्रस्य सवसवधान् सवषयान् अवलम्ब्य तेषां स्वकीयसिद्धान्ताः अस्माकं दकृ्क्पथमायासन्त। तेष ु क ेािन 

प्रसिद्धाः सिद्धान्ताः मदीये प्रबन्धेऽसस्मन् िंक्षेपणेोपस्थाप्यन्ते।  
 

कूटश्दाः - िसक्तः, वैष्णव, श्रीरूप, श्रीजीव, िसक्तरिामृतसिन्धुः।    
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कवीनां प्रौढानामजसन कमनीयः करसयता1।। इसत। 

न्यायवैशेसषकिम्बप्रदायेऽसप िके्तः कीदशृी प्रिारोऽिवत्तु् आिायाशणां स्वकीयग्रन्थादीनां मङ्गलािरणश्लोकाभ्यामेव ज्ञायते।  

 बङ्गदेशेऽसप िसक्तिाधनायाः प्रिारः तदा दशृ्यत े स्म। श्रीिैतन्यदेवस्यासविाशवात्प्राक् कृष्णिसक्तः जनमानि े सनरसवसछिन्नया 

धारया प्रवासहतािीत्। परन्त ु िैतन्यासविाशवेन बङ्गमानिे प्रवाहमाना िा कृष्णिसक्तः स्फीता प्लासवता ि जाता। िैतन्यदेवप्रदर्शशता ं

कृष्णिसक्तमवलम्ब्यैव गौडीयवैष्णविम्बप्रदायस्य सवस्तृसतः। गौडीयवैष्णविम्बप्रदायस्य मुख्यः धमशग्रन्थः श्रीमद्भागवतम्। ग्रन्थेऽसस्मन ्

िसक्ततत्त्वस्य दाशशसनकसिन्तािमूहानां परा सवस्तृसतः। श्रीमद्भागवतस्य द्वादशस्कन्धे कीर्तशत ंि यत् - 

   िवशवेदान्तिारं सह श्रीिागवतसमष्यते। 

   तरिामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद ्रसतः क्वसित2्।। इसत। 

श्रीकृष्णस्य ददव्यलीलाकषशणने वैष्णवाः लोके तु परमपुरुषाथशरूपं प्रसिद्ध ंमोक्षमसप असवगणय्य श्रीकृष्णदशशनलािमेव परमपरुुषाथशरूपेण 

स्वीकृतवन्तः। उक्ति रूपगोस्वासमना – 

शङ्के नीताः िपदद दशम-स्कन्दपद्ावलीना ं

वणाशः कणाशध्वसन पसथकतामानपुूवाशद्भवसद्भः। 

हहंो सिम्बिाः परमशुिदान् हन्त धमाशथशकामान् 

यद ्गहशन्तः िुखमयममी मोक्षमव्यासक्षपसन्त3।। इसत। 

श्रीकृष्णस्य ध्यानं तु मोक्षापेक्षयाऽसप अत्युच्चतरं ततु् गौडीयवैष्णवालंकाररकैः स्पष्टमुद्घोसषतम।् िसक्तरिामृतसिन्धुग्रन्थात ्प्रिङ्गेऽसस्मन् 

कश्चनः श्लोकः उदासियते। 

वरं देव! मोक्षं मोक्षसवधं वा 

न िान्यं वृणेऽह ंवरेशदपीह। 

इदं त ेवपुनाशथ! गोपालवाल ं

िदा मे मनस्यासवरास्तां दकमन्यैः4।। इसत। 

नारदपिरातं्र नारायणवू्यहस्तोतं्र हयशीषं प्रिृसतष ुिसक्तमागशस्य प्रसिद्धषेु ग्रन्थषेु असप ितुवशगाशत् िके्तः प्राधान्य ंप्रसतसष्ठत ंदशृ्यते।  

               रिप्रस्थानस्य प्रसिद्धाः आिायाशः देवाददसवषयकं रद्तं िसक्तरिरूपेण नाङ्गीकृत्य ततु् िाव इत्यसिसहतवन्तः। रिप्रस्थानस्य 

मुख्यािायेण िरतेन नवसवधाः स्थासयिावाः स्वीकृताः। एत ेि स्थासयिावाः रिे एव पयशवस्यन्ते। अतः तन्मते िसक्तर्हश व्यसििाररिावमातं्र 

परन्त ु न रिः। मम्बमटस्तु स्पष्टमुद्घोसषतवान् – “रसतदेवाददसवषया व्यसििारी तथासितः। िावः प्रोक्तः..........”5। इसत। स्वाधीनिेतः 

पसडडतराजः जगन्नाथोऽसप िरतस्य मतम् उल्लङ्घसयतुम् अिमथशः िन ्रिरूपणे िद्कं्त न स्वीकृतवान्। स्वकीये ग्रन्थे तेन िसक्तः कथं न रिः 

िसवष्यसत इसत पूवशपक्षीयाणाम् आशङ्कायाः सनरिनपरुःिरं िरताददमुसनविनानां प्रामाडय ंप्रसतष्ठासपतम्।  

“अथ कथमेत एव रिाः िगवदालम्बबनस्य रोमािाश्रुपाताददसिरनुिासवतस्य हषाशददसिः पररपोसषतस्य िागवताददपुराणश्रवणिमय े

िगवद्भकै्तरनुिूयमानस्य िसक्तरिस्य दरुपह्नवत्ात्। िगवदनुरागरूपा िसक्तश्चात्र स्थासयिावः। न िािौ शान्तरिे अन्तिाशवमहशसत, 

अनुरागस्य वैराग्यसवरुद्धत्वात्। उछयते – िके्तदेवाददसवषयरसतत्वेन िावान्तगशतया रित्वानुपपते्ः।  

रसतदेवाददसवषया व्यसििारी तथासङ्जतः। 

िावः प्रोक्तस्तदािािा ह्यनौसित्यप्रवर्त्शताः।।  

इसत सह प्रािां सिद्धान्तात्। न ि तर्हश कासमनीसवषयाया असप रतेिाशवत्वमस्तु् रसतत्वासवशेषात्। अस्त ु वा िगवद्भके्तरेव स्थासयत्वम्, 

कासमन्याददरतीनां ि िावत्वम्, सवसनगमकािावाद ् इसत वाछयम्। िरताददमुसनविनानामेवात्र रििावत्वाददव्यवस्थापकत्वेन 

स्वातन््यायोगात्। अन्यथा पुत्राददसवषयाया असप रतेः स्थासयिावत्वं कुतो न स्यात्। न स्याद ्वा कुतः शुद्धिावत्वं जुगुप्िाशोकादीनाम् 

इत्यसखलदशशनव्याकूली स्यात्। .....रिानां नवत्वगणना ि मुसनविनसनयसन्त्रता िज्येत इसत यथाशास्त्रमेव ज्यायः”6। इसत।  

परन्त ुएतदसप वकंु्त शक्क्यत ेयद ्प्रािीनालंकाररकाः यद्सप िके्तः रिरूपत्वं नाङ्गीकृतवन्तः तथासप आनन्दवधशनः जगन्नाथः प्रमुखानाम ्

आलंकाररकाणां िकाशे देवाददसवषयका रसतस्तु अत्युत्कृष्ट ं स्थानमसधकरोसत इसत सवषये तु नासस्त िन्देहलेशोऽसप। रिगङ्गाधरस्य 

मङ्गलािरणश्लोकस्त ुअत्र प्रमाणम्। 

स्मृताऽसप तरुणातप ंकरुणया हरन्ती नृणाम ्

अिङ्गुरतनुसत्वषां वलसयता शतैर्वशदु्ताम्। 

                                                             
1 आनन्दलहरी ७६ 
2 श्रीमद्भागवतमहापुराणम्  १२/१३/१५ 

3 िसक्तरिामृतसिन्धुः पूवशसविागः १/२/२३८ 

4 तदवे १/२/४४ 
5 काव्यप्रकाशः ४/३५-३६ 
6 रिगङ्गाधरः समसथलेश पाडडेय पृ- (४४९-४५०) 
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कसलन्दसगररनन्दीसन-तट-िुररमुालसम्बबनी 

मदीयमसतिुसम्बबनी िवतु कासप कादसम्बबनी7।। इसत। 

कसवप्रसतिया-स्वाददत-रि-दाशशसनकतत्त्वान्वेषणेसक्षकोपल्धरिाभ्यां सनतरामसतशेते िगवद्भसक्तजन्यः लोकोत्रानन्दः। इत्येव िार 

उद्घोसषतः आनन्दवधशनेन  

या व्यापारवती रिान ्रिसयतुं कासित् कवीनां नवा 

दसृष्टयाश पररसनसष्ठताथशसवषयोन्मषेा ि वैपसश्चती। 

ते द्व ेअप्यवलम्ब्य सवश्वमसनशं सनवशणशयन्तो वय ं

श्रान्ता नैव ि ल्धमस्धशयन त्वद्भसक्ततुल्य ंिुखम्8।। इसत। 

आिायेण असिनवगुप्तनेासप श्लोकस्यास्य व्याख्यायां स्विम्बमसतः प्रदर्शशता – 

“एवं प्रथममेव परमशे्वरिसक्तिाजः कुतूहलमात्रावलसम्बबत-कसव-प्रामासणकोियवृते्ः पुनरसप परमेश्वरसवश्रासन्तरेव युक्तोसक्त 

मन्वानस्येयमुसक्तः। िकलप्रमाण-पररसनसश्चत-दषृ्टादषृ्टसवषय-सवशेषजं यत ् िुखं यदसप वा लोकोत्रं रििवशणात्मकं तत उियतोऽसप 

परमेश्वरसवश्रान्त्यानन्दः प्रकृष्यते तदानन्दसवप्रडुमात्राविािो सह रिास्वाद इत्यकंु्त प्रागस्मासिः। लौदककं तत्िुखं ततोऽसतसनकृष्टप्राय ं

बहुतरदःुखानुषङ्गाददसत तात्पय्यशम्”9। इसत। 

परन्त ु ये खलु श्रीिैतन्यदेवस्य जीवने िगवद्भके्तः अपूवोन्मादना प्रत्यक्षं कृतवन्तः त े व्यसििाररिावत्वेन िसक्तवृद्तं् न 

स्वीकृतवन्तः। एतादशृी कल्पना न तषेां बुसद्धगोिरा, असप त ुअिम्बिवा इव प्रसतिासत। गौडीयवैष्णवालंकाररकास्तु कृष्णसवषसयणीं रद्त ं

िसक्तिावरूपेण नाङ्गीकृत्य िसक्तरित्वेन स्वीकृतवन्तः। ते ि राधाकृष्णयोः लोकोत्रं परस्परानुरागं रसतिावस्य िवोत्कृष्टप्रकाशरूपेण 

अ ङ् ग ी कृ त व न् त ः ।  तै ः  ि ग व र स त ः  म नु ष् य ज ी व न स् य  ए क म ा त्र स् थ ा स य ि ा व त् वे न  अ नु िू त ा ,  ह् ल ा द द नीशके्तश्च स्फूरणेन िगवसद्वषसयडयाः रतेः 

िसक्तरित्वेन असिव्यसक्तर्हश मनषु्यजीवनस्य परमपरुुषाथशः इत्यसप सनर्दशष्टः। 

आलङ्काररकाणां नय े यथा व्यिना मनुष्यहृदयस्य िुप्तामनसिव्यक्तां वा रसतमुन्मोिसयत्वा रिास्वादस्यानुकूलं करोसत तद्वत ्

श्रीिगवतः ह्लाददनीशसक्तरसप िक्क्त्यसधकाररणां मनुष्याणां हृदये िुप्तसस्थतामनसिव्यक्ता ंवा िगवसद्वषसयणीं रद्त ंिगवरिास्वादस्यानकूुल ं

सवदधासत।  इयं रसतः िगवसद्वषयकोऽनुरागो वा मनुष्यमात्रस्य स्वािासवको धमशः इसत गौडीयवैष्णवालङ्काररकाः। अतः िगवत्प्रीसतर्हश 

एकमात्रः स्थासयिावः, िसक्तरिश्च एकमात्रो रिः इसत तु गौडीयवैष्णवालङ्काररकाणां सवसशष्टो मतवादः। मतवादस्यास्य स्थापनाय 

वृन्दावनस्य गौस्वासमिम्बप्रदायैः रिसवषयका नैका दाशशसनकग्रन्थाः प्रणीताः। गौडीयवैष्णवालङ्काररकेषु उल्लेखयोग्यास्तावत् 

िनातनगोस्वासम-श्रीरूपगोस्वासम- श्रीजीवगोस्वासम-कसवकणशपूरप्रमुखाः। िम्बप्रदायस्यास्य प्रसिद्धा अलङ्कारग्रन्थास्तावत ्

श्रीरूपगोस्वासममहोदयस्य िसक्तरिामृतसिन्धुः, उज्ज्वलनीलमसणः, नाटकिसन्रका, कसवकणशपूरस्य अलङ्कारकौस्तुिः प्रिृतयः। 

िम्बप्रदायस्यालङ्कारसिद्धान्ते एते ग्रन्था एव प्रामासणकाः। श्रीरूपः कसवकणशपूरश्च श्रीिैतन्यदेवस्य कृपाधन्यौ िूत्वा वैष्णविाधनपद्धत्या ि 

स्वजीवनियाशसनयमनपुरःिरं सिसद्धलािं कृतवन्तौ। िसक्तरिामृतसिन्धुः इसत ग्रन्थस्य प्रारम्बिे रूपगोस्वासमना श्रीिैतन्यदेवो वसन्दतः-  

हृदद यस्य प्ररेणया प्रवर्तशतोऽयं वराकरूपोऽसप। 

तस्य हरेः पदकमल ंवन्दे िैतन्यदेवस्य10।। इसत। 

अत्र प्रिङ्गतः श्रीरूपिम्बबन्धे कसवकणशपूरस्य स्तुसतरसप उल्लेखाहाश – 

सप्रयस्वरूपे दसयतरूप ेप्रेमस्वरूपे िहजासिरूपे। 

सनजानुरूपे प्रिुरेकरूप ेततानरूपे स्वसवलािरूपे।। इसत। 

िैतन्यदेवस्य पाषशदः सशवानन्दस्य पुत्रः परमानन्दः। बाल्यावस्थायामेव तस्य पासडडत्यं दषृ् वा श्रीिैतन्यदेवो मुग्धः ििातः। पुररप्रदशे े

िगवतः पादस्पशशमाते्रणैव परमानन्देन उच्चाररतः मनोहर एकः श्लोकः – 

श्रविो कुवलयमक्षरिनमुरिो महने्रमसणदाम। 

वृन्दावनरमणीनां मडडनमसखल ंहररजशयसत।। इसत। 

कृष्णवन्दनात्मकस्यास्य श्लोकस्य श्रवणान्तरं श्रीिैतन्यदेवः आनसन्दतः िन् तस्म ैकसवकणशपूर इत्यसिधां प्रदत्वान्। एतेन ज्ञायत ेयत् श्रीरूपः 

कसवकणशपूरश्चािीत् श्रीिैतन्यदवेस्य कृपाधन्यौ। अतः तयोः अलङ्कारग्रन्थेष ुगौडीयवैष्णवप्रस्थानिम्बमतस्यादशशस्य प्रिावः िवशतः लक्ष्यते। 

श्रीिैतन्यदेवस्य लोकोत्रा ददव्यलीला, कृष्णप्रेम, राधािावेन श्रीकृष्णस्य सनयतानधु्यानि तयोः रिनायाम् मूलाः प्रेरणाः। यथा 

रूपगोस्वासममहोदयस्य सवदग्धमाधवम् इसत नाटके श्रीकृष्णस्य उक्तौ प्रिावोऽयं स्पष्टतः पररलक्ष्यते – 

राधा पुरः स्फुरसत पसश्चमतश्च राधा राधासधिव्यसमह दसक्षणतश्च राधा। 

राधा खल ुसक्षसततले गगन ेि राधा राधामयी मम विूव कुतसस्त्रलोकी।। इसत। 

                                                             
7 रिगङ्गाधरः प्रथममाननम ् १ 
8 ध्वन्यालोकः िम्बपा- पट्टासिराम शास्त्री पृ- (५०८-५०९) 
9 लोिनटीका िम्बपा- पट्टासिराम शास्त्री पृ- (५१०) 
10 िसक्तरिामृतसिन्धुः पूवशसविागः १/१/२  
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राधािावदु्सतिुवसलतस्य श्रीिैतन्यदेवस्य मत्यशलीलायां कृष्णप्रेमोल्लाितामुद्दामता ंि प्रत्यक्षीकृत्य सवदग्धमाधवम् लसलतमाधवम् िेसत 

नाट्यद्वय ेराधाकृष्णयोः िम्बिोग-सवप्रलम्बििंकुलायाः प्रणयलीलायाः वास्तवोसितं प्रत्यक्षकल्प ंवा सितं्र श्रीरूपगोस्वासमना सिसत्रतम्। तस्य 

उज्ज्वलनीलमसणः िसक्तरिामृतसिन्धुः नाटकिसन्रका ि प्रिृसतषु अलंकारग्रन्थेषु व्यवहृतासन प्रायः उदाहरणासन स्वरसितकावे्यभ्यः 

नाटकेभ्यश्च गृहीताः इत्यसप लक्षणीयम्। कसवकणशपूरस्य अलकंारकौस्तुिः इसत अलंकारग्रन्थस्य सवषयेऽसप वक्तव्यसमद ं िवशतः युक्तम्। 

प्रिङ्गतः उल्लेखाह ंयत ्पसडडतराजः जगन्नाथोऽसप स्वकीय ेअलंकारग्रन्थ ेस्वरसितकावे्यभ्य उदाहरणासन उद्धृतवान्। िदम्बिं घोसषत ंि 

तेन – 

सनमाशय नूतनमुदाहरणानरुूपं  

कावं्य मयात्र सनसहतं न परस्य दकसित्। 

ककं िेव्यते िुमनिां मनिाऽसप गन्धः 

कस्तुररका-जनन-शसक्तितृा मृगणे11।। इसत। 

अतः वैष्णवालंकाररकाणां रिलक्षण ं काव्यलक्षणं ि तेषां िम्बप्रदायिम्बमतं लक्ष्यमनुिृत्यैव सवस्ताय्यशते। श्रीरूपगोस्वासमपादस्य 

उज्जवलनीलमसणः अलंकारग्रन्थस्तु पिदशप्रकरणात्मकः। तासन ि प्रकरणासन यथा – 

१. नायकिेदप्रकरणम ् २. नायकिहायिेदप्रकरणम् ३. श्रीहररसप्रयाप्रकरणम् ४. श्रीराधाप्रकरणम ् ५. नासयकािेदप्रकरणम ् ६. 

श्रीयुथेश्वरीप्रकरणम् ७. दतूीिेदप्रकरणम् ८. िखीप्रकरणम् ९. श्रीहररवल्लिाप्रकरणम् १०. उद्दीपनसविावप्रकरणम् ११. अनिुावप्रकरणम ्

१२. िासत्त्वकप्रकरणम् १३. व्यसििाररप्रकरणम् १४. स्थासयिावप्रकरणम् १५. शृङ्गारिेदप्रकरणम्।  

  तसद्वरसितः िसक्तरिामृतसिन्धःु ितुषुश सविागेषु सविक्तः। यथा- पूर्ववशसविागः, दसक्षणसविागः, पसश्चमसविागः, उत्रसविागश्च। 

सविागाः पुनः लहरीषु सविक्ताः। पूवशसविागः ितिृष ु लहरीषु सविक्तः। यथा- १. प्रथमलहरी- िामान्यिसक्तः २. सद्वतीयलहरी- 

िाधनिसक्तः ३. तृतीयलहरी- िाविसक्तः ४. ितथुशलहरी- प्रमेिसक्तः। दसक्षणसविागः पिष ुलहरीष ु सविक्तः। यथा- १. प्रथमलहरी- 

सविावाः २. सद्वतीयलहरी- अनुिावाः ३. तृतीयलहरी- िासत्त्वकाः ४.ितथुशलहरी- व्यसििाररिावाः ५. पिमलहरी- स्थासयिावाः। 

पसश्चमसविागश्च पिष ु लहरीषु सविक्तः। यथा- १. प्रथमलहरी- शान्तिसक्तरिः २. सद्वतीयलहरी- प्रीतिसक्तरिः ३. ततृीयलहरी- 

प्रेयोिसक्तरिः ४. ितुथशलहरी- वत्िलिसक्तरिः ५. पिमलहरी- मधुरिसक्तरिः। उत्रसविागः नविु लहरीष ुसविक्तः। १. प्रथमलहरी- 

हास्यिसक्तरिः २. सद्वतीयलहरी- अद्िूतिसक्तरिः ३. तृतीयलहरी- वीरिसक्तरिः ४. ितथुशलहरी- करुणिसक्तरिः ५. पिमलहरी- 

रौरिसक्तरिः ६. षष्ठलहरी- ियानकिसक्तरिः ७. िप्तमलहरी- वीित्ििसक्तरिः ८. अष्टमलहरी- रिानां मैत्रीवैरसस्थसतः ९. नवमलहरी- 

रिािािाः।  

              रूपगोस्वासममहोदयस्य नाटकिसन्रका वैष्णवालंकारिप्रदायस्य अन्यतमः मखु्यः अलंकारग्रन्थः। ग्रन्थस्यास्य प्रकरणात्मकः 

सविागात्मकः वा कोऽसप िेदः नासस्त। कसवकणशपूरस्य अलंकारकौस्तुिोऽसप गौडीयवैष्णवालङ्कार िम्बप्रदायस्याकरग्रन्थस्वरूपः। 

अलङ्कारग्रन्थोऽयं ष िु दकरणषेु सविक्तः। एतेष ुग्रन्थाददषु गौडीयवैष्णवालङ्कारिम्बप्रदायस्य यत्त्त्वमालोसितमालङ्काररकैः तदधुना 

अधस्तात् िंक्षेपणे प्रस्तूयते। 

िसक्तरिसवषये गौडीयवैष्णवालङ्काररकाणामेका स्वतन्त्रधारणा सवद्ते। यद्सप िम्बप्रदायिेदे उपास्योपािकानां िेदाः 

स्वीदक्रयन्ते तथासप गौडीयवैष्णवािायाशणां नये शैविक्क्त्या शाक्तिक्क्त्या वा कृष्णिके्तः अिेदकल्पना तु अिम्बिवा एव। कृष्णः सवष्णःु 

नारायणश्च एकस्यैवेश्वरस्य सिन्नरूपाः। लक्ष्मीनारायणयोः ददव्यनायकनासयकयोः या रसतः उपािकैः तस्या रतेः आस्वादन ंवा तयोः केनासप 

िह राधाकृष्णयोः परस्परं या लोकोत्रा रसतः, िकै्तः तस्या आस्वादनं वा, अनयोः कस्यासप तुलना न िसवतुमहशसत। 

श्रीरूपगोस्वासममहोदयस्य िसक्तरिामृतसिन्धुग्रन्थस्य एकसस्मन् श्लोके दसृष्टिसङ्गररय ंस्पष्टतः पररलक्ष्यते- 

सिद्धन्ततस्त्विेदेऽसप श्रीशकृष्णस्वरूपयोः। 

रिेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमषेा रिसस्थसतः12।। इसत। 

नाटकिसन्रकाग्रन्थ ेनायकिेदप्रिङ्गे उसल्लसखताः श्लोका अप्यत्र प्रािसङ्गकाः। 

स्वयं प्रकरटतैश्वयो ददव्यः कृष्णाददरीररतः। 

ददव्योऽसप नरिेष्टत्वात् ददव्याददव्यो रघूद्वहः।। 

अददव्यो धमशपुत्राददरेष ुकृष्णो गणुासधकः। 

नायकानां गुणाः िवे यत्र िवशसवधाः स्मृता।। 

लासलत्यौदात्ययोरत्र व्यक्तः शोिािरोऽसधकः। 

तेनैव नायको यकु्तः शृङ्गारोत्रनाटके13।। इसत। 

                                                             
11 रिगङ्गाधरः प्रथममाननम ् ६ 

 

12 िसक्तरिामृतसिन्धुः १/२/५९ 

13 नाटकिसन्रका ७-९ 
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ददव्य-ददव्याददव्य-अददव्यिेदेन नायकः सत्रसवधः। सत्रसवधानां नायकानां रसतः ददव्यलीला ि परस्परं सिदे्ते। श्रीकृष्णस्य ददव्यलीलायाः 

पयाशयाणां मध्येऽसप गौडीयवैष्णवािायाशः औत्कष्यशघरटतं तारतम्बयं कसल्पतवन्तः। बाल्याददलीलापेक्षया कैशोरलीलायाः प्राधान्यं 

गौडीयवैष्णवशास्त्राददषु िासहत्याददषु ि प्रकरटतं दशृ्यते। उकं्त ि रघपुत्युपाध्यायेन- 

श्याममेव परं रूप ंपुरी मधुपरुी परा। 

वयः कैशोरेकं ध्येयमाद् एव परो रिः।। इसत। 

श्रीकृष्णस्य कैशोररूपमेव श्रीराधाम् आकषशयसत िततम्। तदछुयते लसलतमाधवे- 

यस्योतं्िः स्फुरसत सिकुरे केदकपुछिप्रणीतो 

हारः कडठे सवलुठसत कृतः स्थलूगुिावलीसिः। 

वेणुवशक्क्ते्र रिसयत रुद्िं हन्त िेतस्ततो म े 

रूपं सवश्वोत्रमसप हरेनान्यदङ्गीकरोसत।। इसत। 

कैशोरलीलायाः मध्येऽसप रसतिावस्य मृदतुीव्र-मध्यतीव्र-तीव्रतीव्रिेदेन तारतम्बयप्रतीसतः स्वीदक्रयन्ते वैष्णवालंकाररकैः। यथा 

मधुिूदनिरस्वत्याः िसक्तरिायनसमसत ग्रन्थ ेएतादशृी वणशना प्राप्यते- 

सवरह ेयादशृं दःुखं तादशृी दशृ्यते रसतः। 

मृद-ुमध्यासधमात्रात्वाद ्सवशेषोऽत्रासप वीक्ष्यते।। 

वैकुडठे द्वारकायां ि श्रीमद्वृन्दावने तथा। 

मृदतुीव्रा मध्यतीव्रा तीव्रतीव्रा ि िा क्रमात्14।। इसत। 

                          रिप्रस्थानािायवः अष्टसवधः नवसवधो वा रिः स्वीकृतः। उक्ति िरतमुसनः – 

शृङ्गारहास्यकरुणरौरवीरियानकः। 

वीित्िाद्िुतिंज्ञौ िेत्यष्टौ नाट्ये रिाः स्मृताः।। 

(वीित्िाद्िुतशान्ताश्च नव नाट्ये रिाः स्मृताः।।)15 इसत। 

स्थासयिावोऽसप यथा – 

रसतहाशिश्च शोकश्च क्रोधोत्िाहौ ियं तथा। 

जुगुप्िा सवस्मयश्चेसत स्थासयिावाः प्रकीर्तशताः।। 

(जुगुप्िासवस्मयशमाः स्थासयिावाः प्रकीर्तशताः।।)16 इसत। 

रििंख्यासवषये आलंकाररकाणा ंसिद्धान्तोऽयं यद्सप परवर्तशसन काले िमसधकं प्रसिद्द्ध ंप्राप्तः, तथासप न िववः सशरोसिः धृतः। िोजराजः 

शृङ्गारप्रकाश ेशृङ्गारस्य मखु्यरित्वं एकमात्रत्वं ि प्रसतष्ठासपतवान् – 

आम्नासिषुदशश रिान् िुसधयो वयन्तु शृङ्गारमेव रिनाद ्रिमामनामः। इसत। 

महाकसवः िविूसतरसप करुणरिस्य एकरित्वं ख्यासपतवान्। उक्ति तेन – 

एको रिः करुण एव सनसमत्िेदाद ्

सिन्नः पृथक्क्पथृसगवाश्रयते सववताशन्। 

आवतशवुद्वुदतरङ्गमयान् सवकारा- 

नम्बिो यथा िसललमेव त ुतत् िमग्रम्।। इसत। 

अन्ये ि केिनः आलंकाररकाः शान्तरिम् अद्िुतरिं वा मुख्यरित्वेन सनर्दशष्टवन्तः। तत्रोदाहरणं यथा – 

स्वं स्वं सनसमत्मािाद् शान्तादतु्पद्ते रिः। 

पुनर्नशसमत्ापाये तु शान्त एव प्रलीयते।। इसत। 

पुनः, 

रिे िारश्चमत्कारः िवशत्राप्यनुिूयते। 

तच्चमत्कारिारत्वे िवशत्राप्यद्िुतो रिः।। इसत। 

प्रिसलतेष ु एतेष ु मतवादेष ु गौडीयवैष्णवालंकाररकैः न कोऽसप स्वीकृतः अनुिृतो वा। सवषयेऽसस्मन् तषेां स्वातन््यं पररलक्ष्यते। त े

रििंख्यासवषये िम्बपूणं सिन्न ंमतवादमेकं पररिाययसन्त अस्मान्। गौडीयवैष्णवालंकाररकाणां मते मुख्यरिाः पि। यथा – शान्त-दास्य-

िख्य-वात्िल्य-मधुराः। गौणरिाश्च िप्त। ते ि यथा – हास्य-अद्िुत-वीर-करुण-रौर-वीित्ि-ियानकाः। िसक्तरिामृतसिन्धौ असप 

मुख्यिसक्तरिस्य पिसवधत्वं तथा गौणरिस्य िप्तसवधत्वं सनर्दशश्यते। परन्तु मखु्यिसक्तरिस्य अवान्तरिेदित्त्वेऽसप रसतरूपस्य 

स्थासयिावस्य एकत्वात् ऐक्क्यवशाच्च तेषामसप एकत्वं स्वीदक्रयते। यथा िसक्तरिामृतसिन्धौ – 

                                                             
14 िसक्तरिायनम् सद्वतीयोल्लािः ६१-६२ 
15 Bharata Natya v. Raghavan p- 12 
16 तदवे 
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पूवशमुक्ताद ्सद्वधा िेदान्मखु्यगौणतया रतेः। 

िवेद ्िसक्तरिोऽप्यष मुख्यगौणतया सद्वधा।। 

पिधाऽसप रतेरैक्क्यान्मखु्यस्त्वेक ईहोददतः। 

िप्तधाऽत्र तथा गौण इसत िसक्तरिोऽष्टधा17।। इसत। 

तत्र मुख्यः –  

मुख्यस्तु पिधा शान्तः प्रीसतः प्रयेांश्च वत्िलः। 

मधुरश्चेत्यमी ज्ञेया यथापूवशमनतु्माः18।। इसत। 

तथा गौणः – 

हास्योऽद्िूतस्तथा वीरः करुणो रौर इत्यसप। 

ियानकः िवीित्ि इसत गौणश्च िप्तधा19।। इसत। 

पिसवधाः मुख्यरिाः िसक्तरिरूपणे पररगडयन्त े इसत गौडीयवैष्णवािायाशः। अवसशष्टाः गौणरिाः िरतमसुनप्रमुखाणां 

सिरन्तनालङ्काररकाणां मतमुदद्दश्य श्रद्धाप्रदशशनाय वर्णशताः। प्रिङ्गेऽसस्मन् श्रीरूपमहोदयस्योसक्तः – 

हास्यादीनां रित्वं यद ्गौणत्वेनासप कीर्तशतम्। 

प्रािां मतानुिारेण तसद्वज्ञेयं मनीसषसिः।।  

अमीव पिैव शान्ताद्ा हरेिशसक्तरिा मताः। 

एषु हास्यादयः प्रायो सबभ्रसत व्यसििाररतम्।। इसत। 

िरतमुसनप्रमुखाणां मतेभ्यः वैष्णवािायाशणां मुख्यं वैलक्षडयं तावत् द्वादशसवधानां रिानां प्रत्येकं िाक्षात् परम्बपराक्रमेण वा श्रीकृष्णस्य 

तत्पररकरस्य ब्रजगोसपन्याः ि लीलां तथा श्रीकृष्णस्य लीलाक्षेत्रस्य सवसितं्र पररवेशमेव केन्रीकृत्य आवतशते। सवषयेऽसस्मन् श्रीनारायणिट्टस्य 

रितरसङ्गणीग्रन्थतः उदाहरण ंप्रदीयते- 

शान्ते ब्रह्मण एव स्यात ्प्रीत ेदािः प्रकीर्तशतः। 

प्रेयसि स्युः िखायो सह यशोदा वत्िले स्मृता।। 

मधुरे रासधका ज्ञेया हास्य ेस्यान्मधुमङ्गलः।  

िखीयूथोऽद्िूते ज्ञेयो वीरे िारणगोवृषः।। 

करुणे वत्िवृक्षाददजशरटलाद्ास्तु रौरके। 

गोवधशनोऽसिमन्युश्च ियानक उदाहृतौ।।  

तपसस्वन्नादयो ह्यत्र बीित्िे पररकीर्तशताः। 

ब्रजस्था सनयता ज्ञेयालम्बबनसविावकाः।। इसत। 

मुख्यिसक्तरिस्य पििेदानां मध्ये मधरुरिः िवोत्मः, श्रीकृष्णः श्रीरासधका ि रिस्यास्य आलम्बबनसविावौ। ब्रजाङ्गनाः अप्यत्र 

आलम्बबनसविावरूपेण पररगडयन्ते। श्रीरूपेण िसक्तरिामृतसिन्धौ मधुरशृङ्गाररिस्य वणशना प्रदीयते परन्त ुरिस्यास्य लोकोत्रमाहात्म्बयं 

िम्बयक् पररस्फुटसत तस्य उज्ज्वलनीलमसणग्रन्थे। तेनैव स्पष्टमुद्घोसषतम्- 

मुख्यरिेषु परुा यः िंक्षेपेणोददतो रहस्यत्मात्। 

पृथगेव िसक्तिराट् ि सवस्तरेणोछयते मधुरः20।। इसत। 

श्रीरूपस्य वणाशनायामुज्ज्वलरिस्य या परमरमणीयता सिसत्रता िा एव श्रीिैतन्यदेवस्य लोकोत्रमत्यशलीलायाः अपरोक्षानुिूसतरूपा न तु 

िागवताददभ्यः िसक्तशास्त्रेभ्यः प्राप्ताः सनरन्तरानुशीलनििाताः परोक्षज्ञानमलूकाः। मधुररिस्य आस्वादननेवै अन्येषां 

िसक्तरिप्रिेदानामसप आस्वादन ंिंघटते। सवषयेऽसस्मन ्प्रािसङ्गकतया उकं्त केनसिरसिकेन- 

“The Bhagavata which is pre-eminently a work on divine love is the foundation of the teachings on love as 

taught by the Gaudiya school of Bengal. Sri Krishna of the gopis is one made up wholly of beauty and sweetness a 

person in whom all the sweetness and beauty of the universe had been put together. The gopis of Vrndavana had natural 

love and attraction for him. They knew of none but Krishna, they loved none but Krishna. He was all in all to them. A 

moment’s separation from him caused them unbearable pain and appeared as if lasting many centuries. He was their 

Lord, he was their friend, he was their affectionate child, and above all he was their sweet heart. This loving relations 

of the gopis have particularly been related in the tenth Skandha of the Bhagavata. Chaitanya not only proclaims all these 

loving relations which devotees can have towards their loving God but shows how all these loving relations can 

particularly be attained in one’s life. He was, indeed, himself a living example of the rasa-cult.”21 इसत।  

                                                             
17 िसक्तरिामृतसिन्धुः दसक्षणसविागः स्थायीिावलहरी ९४-९५ 
18 िसक्तरिामृतसिन्धुः दसक्षणसविागः स्थायीिावलहरी ९६ 
19 तदवे ९७ 
20 उज्ज्वलनीलमसणः नायकिेदप्रकरणम् २ 
21  The Rasa cult in the Chaitanya-charitamrita (Dr. Abhay Kumar Guha, p.372-374) 
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                         प्रसिद्धालंकाररकाः शृङ्गाररिे परकीयस्त्रीरूपेण नासयकायाः उपपसतरूपणे ि नायकस्य कल्पना एव सनसषद्धा इसत 

सनर्दशष्टवन्तः। उक्ति सवश्वनाथकसवराजेन – 

परोढां वजशसयत्वाऽत्र वेश्यां िाननुरासगणीम्। 

आलम्बबन ंनासयकाः स्युदशसक्षणाद्ाश्च नायकाः22।। इसत।  

परन्त ु गौडीयवैष्णविम्बप्रदाये मधुररिे श्रीकृष्णः पसतत्वेन उपपसतत्वेन ि कसल्पतः। रुसक्क्मणी ित्यिामा जाम्बबवती ि प्रमुखाः तस्य 

स्वकीयाः नासयकाः, श्रीरासधका प्रमुखाः ब्रजाङ्गणाः तस्य परकीयाः नासयकाः, श्रीकृष्णश्च तेषामुपपसतः। उक्ति श्रीरूपेण – 

पूवोक्त-धीरोदात्ादद-ितुिदेस्य तस्य तु। 

पसतश्चोपपसतश्चेसत प्रिेदासवह दर्शशतौ23।। इसत। 

पुनः – 

स्वकीयाः परकीयाश्च सद्वधा ताः पररकीर्तशताः। 

कन्यकाश्च परोढाश्च परकीया सद्वधा मताः24।। इसत। 

मधुररिस्यालम्बबनरूप ंश्रीकृष्णस्य उपपसतत्वं तथा ब्रजाङ्गणानां परकीयात्वं ि िमथशसयतु ंश्रीरूपेण िरतमुनेः एका काररका उद्धृता – 

बहु वाय्यशते यतः खल ुयत्र प्रछिन्नकामुकत्वं ि। 

या ि समथो दलुशिता िा परमा मन्मथस्य रसतः।। इसत। 

प्राकृतनायकानां क्षेते्र उपपसतत्वं तथा नासयकानां परकीयात्वं यद्सप नीसतवसहगशत ंतथासप ततु् श्रीकृष्ण-श्रीरासधकाप्रमुखाणाम् अप्राकृतानां 

नायकसमथुनानां क्षेते्र न दोषाय। सवषयेऽसस्मन् प्रमाणत्वेन श्रीरूपेण िागवताददशास्त्रभे्यः श्रीकृष्णलीलासवषयकाः एकासधकाः श्लोकाः 

उद्धृताः। यथा – 

यत् परोढोपपत्योस्तु गौणत्वं कसथतं बुधःै। 

ततु् कृष्णि गोपीश्च सवनेसत प्रसतपाददतम्।। इसत। 

तथा िोक्तम ्– 

नेष्टा यदसङ्गसन रिेः कसवसिः परोढा 

तद्गोकुलाम्बबुजदशृां कुलमन्तरेण। 

अशंिया रिसवधेरवताररतानां  

कंिाररणा रसिकमडडलशेखरेण25।। इसत। 

यद्सप िसक्तरिामृतसिन्धौ िजातीयसवजातीयिावासवछिेद्ायाः रतेः वणशनं सवसहतं तथासप िंक्षपेात् तस्याः माहात्म्बयं न पररस्फुटसमसत तत्र 

अपररस्फुटायाः रतेः लोकोत्रिमत्काररत्वं िहृदयान् िम्बयक्तया अनुिावसयतुं श्रीरूपगोस्वासमपादाः उज्ज्वलनीलमसणः इत्याख्यं ग्रन्थ ं

सनमशसमरे। श्रीकृष्णस्य परकीया रसतस्त ुमाधुयशप्रकषशस्य िवोत्कृष्टः प्रकाशकः। उज्ज्वलनीलमणौ ततु् स्पष्टमुद्घोसषतम ्– 

एताः िवाशसतशासयन्यः शोिास्वाद्गुडयः-वैिवैः। 

रिाददभ्योऽऽप्युरुप्रेम-माधुयशिरिूसषताः26।। इसत। 

ग्रन्थेऽसस्मन् श्रीकृष्णलीलायां परकीयरतेः गरुुत्वपयाशलोिनप्रिङ्गे तने िावधानवाडयसप उच्चाररता – 

वर्तशतवं्य शसमछिसद्भिशक्तवन्नत ुकृष्णवत्। 

इत्येवं िसक्तशास्त्राणां तात्पय्यशस्य सवसनणशयः।। 

रामाददवद ्वर्त्शतव्यं न क्वसिद ्रावणाददवत्। 

इत्येष मुसक्तधमाशददपराणां नय इष्यते।। इसत। 

गौडीयवैष्णविाधकाः िासहत्यिाधनामेव िगवदाराधनाया अछिेद्ाङ्गरूपणे स्वीकृत्य स्वकीयरिनासिः प्राकृतशृङ्गाररिम् अप्राकृत े

उज्ज्वलमधरुरिे उन्नयन्ते। परन्तु गौडीयवैष्णविम्बप्रदायस्य िसक्तरिप्रधानं िंस्कृतिासहत्यं प्राकृतदषृ्ट्या “अमत-पराथशता” इसत दोषदषु्टम्। 

एतादशृीं असनष्टिम्बिावनां मनसि सनधाय िसक्तरिामृतसिन्धौ मधुरिसक्तरिस्यालोिनप्रिङ्गे आदौ श्रीरूपमहोदयेन रिोऽयं दरुूहः 

रहस्यपूणशश्च इसत िूसितः।  

सनवृत्ानुपयोसगत्वाद ्दरुुहत्वादयं रिः। 

                                                             
22 िासहत्यदपशणः ३/१८४ 

23 उज्ज्वलनीलमसणः नायकिेदप्रकरणम् ९ 
24 उज्ज्वलनीलमसणः हररसप्रयाप्रकरणम् २,१२ 
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रहस्यत्वाच्च िंसक्षप्य सवतताङ्गोऽसप सलख्यत2े7।। इसत। 

उज्ज्वलनीलमसणः इसत ग्रन्थस्य उपिंहारेऽसप श्रीरूपः मधुररििमुरस्य अतलत्व-अपारत्व-दरु्वशगाहत्वसवषये अस्मान् िेतयसत, महािागरस्य 

ि तटे सस्थतः िोऽसप अङ्गुसलस्पशेणैव धन्यः जात इत्यसप स्वीकृतस्तेन – 

अतलत्वादपारत्वादाप्तोऽिौ दरु्वशगाहताम्। 

स्पृष्टः परं तटस्थेन रिावस्धमशधरुो मया।। इसत। 

मधुरिसक्तरिस्य िाधना प्रकृतिक्तस्य िररते्र माधयु्येण िसहतं वैराग्य ं तेजसस्वतां िाररसत्रकदढृतां िेत्याददनां दलुशिगुणानां िमावेशं 

िाधयसत। श्रीरूपगोस्वासमपादस्य श्लोकोऽयम् अत्र प्रािसङ्गकः – 

तद्भक्तः िररतां पद्त ंिुलुकवत् खद्ोतवद ्िास्करं 

मेरंु पश्यसत लोष्ट्रवत ्दकमपरं िूमेः पद्तं िृत्यवत्। 

सिन्तारत्नििं सशलाशकलवत ्कल्परमुं काष्ठवत्  

िंिारं तृणरासशवत ्दकमपरं देह ंसनजं िारवत्।। इसत। 

गौडीयवैष्णवालंकाररकाणाम् अलंकारग्रन्थाददष ुउपयुशक्ताः सवषयाः सवस्ताय्येण आलोछयन्ते। 

                          पररशषेे एतदेव वकंु्त शक्क्यते यद ्मध्ययुगीयबङ्गमानवमानिं यदा मीमांिान्यायस्मृत्यादीनां प्रबलककशशयुसक्तदाहने 

मरुिूररव नीरिं ििातम,् तदा शृङ्गारमधुसवरासवतराधारमनरत्यमृतवाररसििनेन तं िरिं सवधाय दशशनेन िह िगवद्भसक्तिासहत्यकृत्योः 

अदषृ्टिरं िम्बमलेन ं िंिाध्य वैष्णवालंकाररकैः स्वीयकृसतसिः यः िुधारिासिसिसितो िावसवप्लवः िंिासधतः, तादगृ् सनदशशनं न केवलं 

बङ्गिासहत्ये िारतिासहत्ये वा, िम्बपूणे सवश्विासहत्ये एव िुसवरलसमसत।   
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