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लोके ऄलङ्कारशब्दस्य प्रयोगः भूषणम् , अभूषम् आित ऄथे मुख्यतया दशृ्यते। यथा शब्दकोषकारो िलखित -’’ऄलङ्कारः 

(ऄलम+्कृ+घञ्) 1. सजािट, सजाने या ऄलङ्कृत करने की क्रिया , 2. अभूषण (अलं. सेभी) ऄलङ्कारः स्िगयस्य - िििम 

.1, 3. ऄलंकार िजसके शब्द ऄथय, तथा शब्दाथय के ऄनुसार तीन भेद है। 4. काव्य के गुण दोष बताने िाला शास्त्र1।’’ आित।  

    नाट्याचायो भरतमुिनः ऄलङ्कारान् प्रितपादयामास। यथा - 

    ’’उपमा रूपकं चैि दीपकं यमकं तथा।  

    ऄलङ्कारास्तु ििज्ञेयाश्चत्िारो नाटकाश्रयाः2।।नाट्यशास्त्रम् 1/7/43आित। नैके अचायायः िििभन्नरूपेण ऄलङ्कारान् 

स्िीकृतिन्तः। ऄतः ऄलङ्काराणां संख्याििषयेमतभेदःििद्यते । यथा - भरतमुनेश्चत्िार एिालङ्काराः। िामनस्य 

त्रयस्त्रस्त्रशत्, दिडडनः पञ्चस्त्रत्रशत् , भरिकिेरष्टास्त्रत्रशत्, भामहस्य ऊनचत्िाररशत् , उद्भटस्य चत्िाररशत् रूद्रटस्य 

ििपञ्चाशत्, मम्मटस्य ऄष्टाषिष्टः ििश्वनाथस्यािप चतुरशीितः , जयदेिस्य शतम्, ऄप्पयदीिितस्य चतुर्विशत्यिधकशतम्। 

आित। 

    दशमपिच्छदे ऄलङ्कारस्िरूपिनरूपणप्रसङ्गे कििराज-ििश्वनाथो िललेख - 

    ’’शब्दाथययोरिस्थरा ये धमायः शोभाितशाियनः।  

रसादीनुपकुियन्तोल ङ्कारास्तेऽङ्गदाक्रदित्3।।‘’ 10/1 

यथा ऄङ्गदादयः शरीरशोभाितशाियनः शरीररणमुपकुियिन्त तथानुप्रासोपमादयः शब्दाथयशोभाितशाियनो 

रसादेरूपकारकाः। ऄलङ्कारा ऄिस्थरा आित नैषां गुणिदािश्यकी िस्थितः।  

    ऄलङ्कारशब्दस्य वु्यत्पििियं स्िीकुियिन्त अलङ्काररकाः। ऄलङ्करोित शब्दाथायिनित ऄथिा ऄलिङ्ियते ऄनेन 

आित। ऄलङ्कारः सौन्दययिाचकः आित स्िीकरोित िामनाचाययः। यथा - 

    ’’कावं्य ग्राह्यमलङ्कारात्’ ’सौन्दययमलङ्कारः4’’ आित का.सू. 1/1/1-2 

    काव्यप्रकाशकारो मम्मटो जग्रन्थ- 

    ’’उपकुियिन्त तं सन्तं येऽङ्गिारेण जातुिचत्।  

हाराक्रदिदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः।।5 8/67 आित। 

ये िाचकिाच्यलिणाङ्गाितशयमुखेन मुख्यं रसं सम्भििनमुपकुियिन्त ते कडठाद्यङ्गानामुत्कषायधानिारेण शरीररणोऽिप 

उपकारका हारादय आिालङ्काराः। ऄलङ्कारस्य मुख्यतया त्रयो भेदाः सिन्त - 

    शब्दालङ्काराः  

    ऄथायलङ्काराः  

    शब्दाथोभयालङ्काराः ऄथिा उभयालङ्काराः आित।  

    प्रबुद्धरौिहणेयनामके6नाटकेऽिस्मन् श्लोकेषु केचन ऄलङ्काराः दशृ्यन्ते। तेषामुपस्थापनिमह क्रियते नाटकानुसारेण 

ऄलङ्कारलिणेन सह। नाटकेऽिस्मन् केचन ऄलङ्काराः आत्थं सिन्त। यथा - 

    उपमा, उत्प्रेिा, काव्यिलङ्गम्, ििभािना, ऄथायन्तरन्यासः, ऄनुप्रासः,  यमकम,् सङ्करः, ििशेषोितः आित। 

उपमालङ्कार: 

    ऄत्र सिायिधकप्रयुतः ऄलङ्कारः उपमा ििद्यते। उपमा नाम उदाहरणम्। चन्द्रालोककारमतेन उपमायाः 

लिणमुदाहरणञ्च आत्थं ििद्यते - 

    ’’उपमा यत्र सादशृ्य-लक्ष्मीरुल्लसित ियोः। 

    हंसीि कृष्ण ! ते कीर्वतः स्िगयङ्गामिगाहते7।। 5/11’’ आित।  
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ियोः उपमानोपमेययोः सादशृ्यलक्ष्मीः साधारणधमयसौन्दयं यत्र उल्लसित िाच्यतया ितष्ठित तत्रोपमालङ्कारः। 

हंसीत्याक्रद उदाहरणम्। यथा-कृष्ण ! ते ति कीर्वतः हंसी आि स्िगयङ्गां स्िणयदीम् ऄिगाहते अलोडयित।  

    सािहत्यदपयणकारमतेन उपमायाः लिणम् - 

    ’’साम्यं िाच्यमिैधम्यं िाक्यैक्ये उपमा ियोः। 

    सा पूणाय यक्रद सामान्यधमय औपम्यिािच च  

    उपमेयं चोपमानं भिेत् िाच्यिमयं पुनः8।। 10/15 

िाक्यस्य ऐक्ये एकत्िे (एकिाक्ये आत्यथयः ) ियोः उपमानोपमेययो ऄिैधम्यं साम्यं चेत् उपमालङकारो भिित। यक्रद 

सामान्यधमयः सादशृ्यहेतुः गुणक्रियाक्रदः औपम्यिािच आिाक्रदपदम् उपमेयम् उपमाश्रयः (यस्यै उपमा दीयते तत् ) 

(उपमानम् उपमीयते येन तत् ) सादशृ्यप्रितयोिग आत्यथयः , िाच्यम् ऄिभधाशक्त्या उतं स्यात् तदा पूणोपमा। आयं 

पुनरेकियाक्रदलोपे बहुभेदीित सारांशः।  

    प्रबुद्धरौिहणेये नाटके अिधक्येन उपमालङ्काराणां दशयनं भिित। कािनचन उदाहरणािन ऄत्र िनरूप्यन्ते - 

    ’’केिचिेिल्लतिल्लभाभुजलताश्लेषोल्लसन्मन्मथाः 

    केिचत्प्रीितरसप्ररूढ़पुलकाः कुियिन्त गीतध्ििनम्।  

    केिचत्कािमतनाियकाधरदलं प्रेम्णा िपबन्त्यादरात्  

    क्रकिञ्चत्कूिणतलोललोचनपुटाः पदं्म ििरेफा आि।। 1/10 

    उत्कृिदिन्तदशनदु्यितमत्प्ररोह - 

    द्गन्धािश्रतभ्रमररािजििरािजमध्यम्। 

    अभाित केतकदलं ित्रजगिििजत्य  

    प्रोििम्भतं ििजयपत्रिमि स्मरेण9।। 1/11’’ आित। 

ऄिस्मन् श्लोकिये ’पदं्म ििरेफा आि ’ ’ििजयपत्रिमि’ आित उदाहरणेन उपमायाः स्िरूपं स्पष्ट ंभिित। ििरेफो नाम भ्रमरः 

यथा ििरेफाः अदरात् पुष्पाणां रसं िपबिन्त , तथैि केिचत् कािमताः नाियकाधरदलं प्रेम्णा िपबिन्त 

क्रकिञ्चत्कूिणतलोललोचनपुटाः आित। तथा च अभाित केतकदलं स्मरेण ििजयपत्रिमि।  

    ऄनेन प्रकारेण प्रकृतसन्दभे उपमा स्पष्टतया प्रितभाित।  

’’येनामी मम िनभयया  भयजुषः शश्वद्धना िनधयनाः 

    सौस््योल्लासिशाििकाशिदना दाररद्र्यदीनाननाः।  

    हारं हारमहर्वनशं धनचयािनत्थं जनाश्चक्रिरे 

    सोऽयं कक पशुििन्नयम्य ििधृतः प्रागस्करस्तरकरः10।।‘’ 5/8 

    ’’आयत्कालं कूट स्ििपतृिचनग्रस्तमनसा 

    मयाऽपास्तं जैनं िचनमिनशं चौययरितना।  

    हहापास्याभ्रािण प्रिररसपूणायिन तदहो ! 

    कृता काकेनेि प्रकटकटुिनम्बे रिसकता।। 6/34 

दिोििर्विषतांिशरस्यपतुलं नीतं प्रकाशं कुलं 

    भूम्ना शौययगुणेन ििस्मयपदं नीताः प्रिीराः िितौ।  

लीनं िीरिजनेन्द्रपादकमले चेतिश्चरं हंसि 

िित्किञ्चित्प्रयमस्त्यतः परमहो ! यत्प्राथयये पार्वथि11।।‘’ 6/41 

एतेषु श्लोकेषु ’पषुििन्नयम्य ििधृतः , ’ कृता काकेनेि प्रकटकटुिनम्बे रिसकता ’ ’िीरिजनेन्द्रपादकमले चेत िश्चरं हंसित् ’ 

आितिाक्यैः उपमालङ्कारः प्रकटीभिित। ऄनेन प्रकारेण उपमालङ्काराणां िनदशयनं कृतं यथाग्रन्थम्।  

    ततः परम् उत्प्रेिालङ्कारस्य िनरूपणं क्रियते।  

उत्प्रेिालङ्कारः - उत्प्रेिालङ्कारििषये चन्द्रालोककारस्य मतिमत्थं ििद्यते- 

    ’’ उत्प्रेिोन्नीयते यत्र हेत्िाक्रदर्वनह्नुस्त्रत ििना।  

    त्िन्मुखश्रीकृते नूनं पदै्मिैरायते शशी12।।5/29 

यत्र िनह्नुितम् ऄपह्निं ििना। (उपमेयस्य उपमानेन साम्यसम्भािनायै ) हेत्िाक्रदः (हेतुः फलं िस्तु) उन्नीयते तक्ययते तत्र 

उत्प्रेिालङ्कारो ज्ञेयः। उत्कृष्टम् प्रेिणम् उत्प्रेिा। यथा शशी चन्द्रः नूनं िनश्चयेन ति मुखस्य श्रीः तस्याः कृते 

त्िदास्यशोभालाभाय पदै्मः सह िैरायते िैरं करोित।  
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    ऄत्र िम्यैि चन्द्रस्य िस्तुनः मुखेन िस्तुना साम्यफलप्राप्तये पदै्मियस्तुिभः सह िैरं हेतंु नूनम् आित उत्प्रेिाव्यञ्जकषब्देन 

उत्प्रेिते कििररित उत्प्रेिालङ्कारः िसध्यित।  

 केचन उत्प्रेिाव्यञ्जकाः शब्दाः सिन्त। तद्यथा - 

    ’मन्ये शङ्के ध्रुिं प्रायो नूनिमत्येिमादयः। 

  उत्प्रेिाव्यञ्जकाः शब्दा आिशब्दोऽिप तादशृ:।  

यत्र मन्ये, शङ्के, ध्रुि,ं प्रायः, नूनम् प्रभृितशब्दाः भििन्त श्लोके तत्र उत्प्रेिालङ्कारो िनगद्यते। तथैि आि शब्दोऽिप भिित। 

आिाक्रदकपदाभािे गूढोत्प्रेिालङ्कारो भिित। तद्यथा चन्द्रालोककारेण ऄिाक्रद - 

    ’’आिाक्रदकपदाभािे गूढोत्प्रेिां प्रचिते।  

    त्ित्कीर्वतर्विभ्रमश्रान्ता िििेष स्िगयिनम्नगाम्13।।5/30 

ऄत्र पूियतः उत्प्रेिालिणं सियमनुितयते। ’मन्ये’ प्रभृतयो ये उत्प्रेिाव्यञकाः शब्दा उतास्तेषामभािेऽिप ऄपह्नुस्त्रत ििना 

उपमेयिनरासमन्तरेणैि उपमानसाम्यकल्पनाथं यत्र हेत्िाक्रदः उन्नीयते तत्र गूढोत्प्रेिालङ्कारं प्रचिते अलङ्काररकाः। 

मतान्तरे प्रतीयमानोत्प्रेिेयम्। यथा - ििभ्रमश्रान्ता त्ित्कीर्वतः (ऄप्सरायमाणा) स्िगयिनम्नगङ्गां स्िगयगङ्गां िििेश आित 

मन्ये। तत्र स्नातीिेित याित्।  

    सािहत्यदपयणकारमतेन उत्प्रेिालङ्कारस्य लिणिमत्थं ििद्यते - 

    ’’भिेत् सम्भािनोत्प्रेिा प्रकृतस्य परात्मना।  

    िाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं ििििधा मता।। (10/40) 

    िाच्येिाक्रदप्रयोगे स्याद्प्प्रयोगे परा पुनः।  

    जाितगुयणः क्रिया द्रवं्य यदतु्प्रेक्ष्यं ियोरिप14।। (10/41) आित। 

प्रकृतस्य उपमेयस्य परात्मना उपमानात्मना उपमानरूपेण सम्भािनामात्रम् उत्प्रेिालङ्कारः। सा उत्प्रेिा प्रथमं िाच्या 

िितीयम् प्रतीयमाना आित (नामतः) ििधा मता। आिाक्रदपदप्रयोगे िाच्या स्यात्। तदप्रयोगे परा प्रतीयमाना स्यात्। पुनः 

ियोः िाच्याप्रतीयमानयोः यत् उत्प्रेक्ष्यं तिद्ध जाितः गुणः क्रिया द्रव्यम् आत्येिम् ऄग्रे बहिो भेदाः सिन्त।  

    मुख्यरूपेण उत्प्रेिायाः िौ भेदौ ििदे्यते - िाच्या प्रतीयमाना च। आि -यथा-मन्ये शङ्के -ध्रुििमत्याक्रदपदानामुपिस्थतौ 

िाच्या भिित। तेषां पदानामभािे प्रतीयमाना भिित।  

    सम्प्रित प्रबुद्धरौिहणेयनाटकानुसारेण उत्प्रेिालङ्कारस्य उदाहरणािन कािनचन प श्यामः। यथा- 

    ’’यदेते पूलोकाः प्रकटििभिापास्तधनदा  

    गतव्रीडाः िीडारसमनुसरिन्त िप्रयसखाः।  

    मदोन्मादज्ञातस्िपरजनभािव्यितकरा - 

    स्तदेतन्मन्येऽहं मम सुकृतराशेर्विलिसतम्15।। 1/12 आित। 

एते पूलोकाः प्रकटििभिापास्तधनदा गतव्रीडाः िप्रयसखाः मदोन्मादज्ञातस्िपरजनभािव्यितकराः िीडारसमनुसरिन्त 

मन्ये ऄहम् एतत् सुकृतराशेर्विलिसतं मम आित श्लोकाशयः। ऄत्र ’मन्ये’ आित पदेन उत्प्रेिालङ्कारो ज्ञायते।  

    ’’शचूीभेद्यतिमश्रकुडडिलकुलं ििश्वाशनव्याकुलं 

    नीत्िा भासमशेषििश्वििजयी भ्रान्त्िा च ििश्वं िियत्। 

    नूनं श्रीप आिाधुना ििधुरयन्नम्भोिजनीं सियतः  

    कतंु स्नानिमतो जगाम चरमाम्भोस्त्रध ग्रहग्रामणीः। 2/1 

    अरामैः कमठाियतं गुरुगृहैः पोताियतं मेदरु - 

    क्ष्माभृिद्भजयलकुञ्जराियतमुडुवू्यहेन मत्स्याियतम्।  

    िातोद्प्धूतसमुद्धरध्िजपटैः सपायियतं स्िैररणी - 

    श्रेणीिभजयलमानुषीियतमहो ! नैशान्धकाराम्बुधौ16।। 2/2 

ऄत्रािप ’नूनं श्रीप आिाधुना ििधुरयन्नम्भोिजनीं सियतः ’ आित िाक्येन उत्प्रेिालङ्कारः प्रितभाित। िितीय श्लोके गूढोत्प्रेिा 

ििद्यते। 

काव्यिलङ्गम् -  

    ’’स्यात् काव्यिलङ्गं िागथो नूतनाथयसमथयकः।  

    िजतोऽिस मन्दकन्दपय ! मिििेऽिस्तित्रलोचनाः17।। 5/38 
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यत्र िागथयः शब्दाथयः (पदाथय-िाक्याथायन्तररूपः हेतुभूतः िाच्यतया) नूतनस्य निीनस्य ऄथयस्य समथयकः सम्पादकः स्यात्। 

ऄत्र काव्यस्य कििकमयणो िलङ्गं द्योतकं तन्नामालङ्कारः स्यात्। यथा मन्दश्चासौ कन्दपयः तत्सम्बुद्धौ हे मन्दकन्दपय ! 

स्िल्पबुद्धे कामदेि ! त्िं मया िजतः पराभूतः ऄिस ितयसे यतो िह मम िचिे मििते त्रीिण लोचनािन यस्यासौ ित्रलोचनः 

ित्रनेत्रशालीिशिः ऄिस्त ििद्यते। येन ित्रनेते्रण त्िं दग्धः।  

    ’’हेतोिायक्यपदाथयत्िे काव्यिलङ्गं िनगद्यते18।’’ (10/62) 

हेतोः कारणस्य िाक्यं च पदं च तयोः ऄथौ िाक्यपदाथौ तयोभायिः िाक्यपदाथयत्िं तिस्मन् सित काव्यिलङ्गम् 

ऄलङ्कारः िनगद्यते क्यते।  

    ऄथायत् यक्रद ऄलङ्कारस्य समथयककारणं िाक्येषु स्यात् तर्वह काव्यिलङ्गालङ्कारो भिित।  

    आदानीं प्रकृतनाटकाधारेण काव्यिलङ्गालङ्कारस्य उदाहरणािन प्रस्तूयन्ते। यथा - 

    ’’चञ्चिन्द्रमरीचयो मधुमदः िस्नह्यत्सुहृत्सङ्गमः 

    श्रीखडडं मलयािनलः िपकिधूसोत्कडठकडठध्ििनः।  

    उन्मीलन्निपाटलीपररमलः प्रेयिस्िनीििभ्रमाः 

    ऄष्टौ ते खलु हषयिषयििधयः श्लाघयाःसुराणामिप19।। 1/3 

चञ्चिन्द्रमरीचयो मधुमदः िस्नह्यत्सुहृत्सङ्गमः श्रीखडडं मलयािनलः िपकिधूसोत्कडठकडठध्ििनः , 

उन्मीलन्निपाटलीपररमलः प्रेयिस्िनीििभ्रमाः एते ऄष्टौ हषयिषयििधयः सुराणामिप श्लघयाः सिन्त। ऄत्र हषयिधयनस्य ऄष्टौ 

कारणािन दिािन सिन्त ऄतः काव्यिलङ्गालङ्कारो ििद्यते।  

तथा च रौिहणेयमिलोक्य ऄभयकुमारो जगाद - 

    ’’अबद्धोरुयुगो युगायतभुजः िपङ्गस्फुरल्लोचनो 

    रूिाग्रोद्प्बुिषताितककय शकचः िूरः करालाकृितः।  

    ििभ्रकुरटसंपुटप्रकरटतान्तःिोधबोधोद्प्धुरः 

    संपूणायिखलचौरलिणधरश्चौरोऽयमन्यो निह20।। 5/14 

’संपूणायिखलचौरलिणधरः’ ऄयं चौरः ऄन्यो निह ’ ऄत्रािप चौरस्य लिणािन दिािन सिन्त ततश्च िनरूपयित ’ ऄयं चौर 

एि नान्यः आित। ऄत एि ऄत्रािप काव्यिलङ्गालङ्कारो ििद्यते।  

ििभािना- ििभािनालङ्कारििषये चन्द्रालोककारः ऄनेन प्रकारेण मतं प्रदशययित - 

    ’’ििभािना ििनािप स्यात् कारणं काययजन्म चेत्।  

    पश्य लािारसाऽिसतं रतं त्ििरणियम्21। 5/77 

चेत् यक्रद कारणं हेतंु ििनािप ििनैि (ऄत्र एिाथे ऄिप ) काययस्य जन्म उत्पिि: स्यात् तदा ििभािना नाम ऄलङ्कारो 

ज्ञेयः। आित लिणम्। उदाहरणं यथा - लािायाः रसः लािारसः तेन न िसतम् ऄिसतम् ति चरणियं त्ििरणियम् रतं 

रतिणयम् ऄिस्त - आित पश्य िनरीिस्ि। ऄत्र लािारससेको हेतुः रतत्िे चरणियस्य। तदभािेऽिप चरणियं रतम् ऄिस्त 

आित ििना कारणं काययस्य जन्म दषृ्यते आित ििभािनालङ्कारः स्फुटम् ऄिस्त।  

ििभािनालङ्कारस्य प्रबुद्धरौिहणेयनाटकाधारेण आदानीं प्रस्तूयन्ते। तद्यथा - 

    ’’कक श्रृङ्गारमयी ? क्रकमु स्मरमयी ? कक हषयलक्ष्मीमयी ? 

    कक पीयूषमयूखदीिधितमयी ? कक पुडयिीथीमयी ? 

    कक िा ििष्टपसृिष्टसौष्ठिमयी ? कक रूपसंपन्मयी ? 

    नो जाने िििधनेयमम्बुजमुखी कैिश्चद्दलैर्वनिमता22।। 1/20 आित 

ऄिस्मन् श्लोके उच्यते ’नो जाने िििधना आयम् ऄम्बुजमुखी कै िश्चत् दलैः िनर्वमता ’ आित। ऄत्र कारणं स्पष्ट ंनािस्त परन्तु 

ऄम्बुजमुखी िििधना िनर्वमता आित स्पष्ट ंजातम्। ऄतः कारणं ििना कायोत्पिि :दशृ्यते। एतल्लिणं ििभािनायामेि 

सङ्गच्छते ऄतोऽत्र ििभािनालङ्कारो ििद्यते।  

ऄथायन्तरन्यासः - चन्द्रालोककारो व्यनित ऄथायन्तरन्यासस्य लिणिमत्थम्  

    ’’भिेदथायन्तरन्यासोऽनुषताथायन्तरािभधा।  

    हनूमानिब्धमतरद ्दषु्करं कक महात्मनाम्23।। 

ऄन्योऽथयः ऄथायन्तरम् ऄनुषतं च तत् ऄथायन्तरम् ऄनुषताथायन्तरं तस्य ऄिभधा कथनम् ऄथायन्तरन्यासः ऄलङ्कारो भिेत् 

स्यात् आित ऄलङ्कारलिणम्। ऄथायत् मुख्याथेन सम्बद्धस्य ऄथायन्तरस्य ऄन्यस्य ऄथयस्य कथनम् एि 

ऄथायन्तरन्यासालङ्कारो भिित। सामान्येन िि शषेस्य समथयनं ििशेषेण सामान्यस्य समथयनम् आत्याक्रदबहुभेदोऽस्यान्यत्र 

साधम्ययिैधम्यायभ्याम्। ततै्रिान्तभूयतं ज्ञेयम्। उदाहरणं यथा - 
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हनूमान् मारूितः ऄिब्धम् ऄतरत् पुल्लुिे उल्ललंघे िा। (सत्यमेि आदम्) महात्मनाम् महान् अत्मा येषां ते महात्मानः 

महाबिलनः तेषाम् महाबलषािलनां दषु्करं करठनं क्रकम् ? न क्रकमिप आत्यथयः। 

कििराजििश्वनाथेन प्रौतं यत् 

    ’’सामान्यं िा ििशेषेणििशेषस्तेन िा यक्रद। 

    कायं च कारणेनेदं कायेण च सम्ययते।  

    साधम्येणेतरेणाथायन्तरन्यासाऽष्टधा ततः24।। 10-61, 62 

    यत्र साधम्येण आतरेण िैधम्येण िा यक्रद सामान्यं िि शषेेण, ििशेषो िा सामान्येन , कायं च कारणेन , कारणं च कायेण 

सम्ययते सम्बलीक्रियते ततै्रि ऄथायन्तरन्यासोऽलङ्कारः, ऄष्टधा ऄष्टप्रकारको भिित।  

    नाटकेऽिस्मन् ऄथायन्तरन्यासस्योदाहरणं प्राप्यते।  

यथा-’’िनःस्िाननािन यत्पृष्ठ ेस्फोरटतािन सहस्रशः।  

    िित्रस्यित स कक क्वािप कांस्यतालैः िमेलकः25।। 6/23’’ 

यद्यिप ऄत्र सामान्यदषृ्टया िमेलकस्य िणयनं प्रितभाित परन्तु िस्तुिस्थितः तथैि नािस्त। उिस्य उदाहरणेन 

रौिहणेयििषये िनगद्यते। यतोिह महामात्यः ऄभयकुमारः राजप्रासादे स्िगयस्य िनमायणं कारियत्िा रौिहणेयं संस्थापयित 

नृपितरूपेण यथा रौिहणेयः दषु्कृत्यं स्िस्य स्िीकुयायत् तथा काररतिान् ऄमात्यः। परन्तु ऄयं प्रबुद्धश्चौरः तदािप नोतिान् 

स्िस्य ििषये ’ऄहं चौर आित ’। ऄतः सिे िचिन्तताः कृताश्चोपायाः ििफलताम् ऄगच्छन्। एतिस्मन्नेि प्रसङ्गे प्रतीहारो 

िदित - मिन्त्रमडडलप्रकाडड ! ’िनस्िाननािन’ आित श्लोकम्। यथा यस्य िमेलकस्य पृष्ठ ेप्रस्तरखडडाः सहस्रशः स्फोरटताः 

सिन्त प्रििप्ताः सिन्त स कक कांस्यतालैः उिेगं प्राप्स्यित। ऄथायत् ऄयं चौरः स्ियमेि महाधूतयः िञ्चकश्च। तेन सह िञ्चना 

सम्भाव्यते क्रकम् ? कदािप न भिितुमहयित। ऄत एि ऄभयकुमारो िदित - 

    ’’प्रपञ्चतुरोऽप्युिैरहमेतेन ििञ्चत:। 

    िञ्च्यन्ते िञ्चनादिैदयिा ऄिप कदाचन26।। 6/24’’ आित। 

ऄनेन प्रकारेण सन्दर्वभतश्लोके ऄथायन्तरन्यासालङ्कारो ििद्यते ऄथायन्तरस्य न्यासः उपस्थापनं क्रियते ऄनेन श्लोकेन।  

ििशेषोितः - ’’सित हेतौ फलाभािे ििशेषोितस्तथा ििधा ’’45आित (10/67) सािहत्यदपयणकारेण ऄभािण। हेतौ कारणे 

सित ििद्यमानेऽिप। फलस्य काययस्य ऄभािे ऄििद्यमाने ििशेषोितः ऄलङ्कारो भिित। सा ििभािनाित् उतिनिमिा 

ऄनुतिनिमिाचेित ििधा।  

    कािनचन उदाहरणािन ििलसन्त्यत्र ग्रन्थे। तद्यथा - 

    ’’रात्रौ यत्र कपाटसम्पुटखटत्कारोऽिप हक्काध्ििनः  

    पूत्कारप्रसरः परः कलकलो हाहेित चाििन्दतम्।  

    प्राकारे िििशखामुखे नृपपथे शृङ्गाटके चत्िरे - 

    ऽगच्छं तत्र न तस्करं परमहं पश्यािम पश्यन्निप27।। 3/31’’ आित। 

कीनाशः ऄथायत् नगररिकः सियत्र भ्रमित परन्तु तं तस्करं पश्यन्निप न पश्यित। कारणे ििद्यमानेऽिप कायं न सम्पद्यते। 

ऄतोऽत्र ििशेषोक्त्यलङ्कारो ििद्यते।  

    ’’दरुास्कन्दः परास्कन्दी राजाज्ञाितबलीयसी।  

    लोकोऽप्यस्तोकशोकस्तन्न जाने कक भििष्यित।। 4/2’’ 

    ’’प्रभुत्िं न्यायसम्पन्नं सदा दानाद्प्भुताः िश्रयः।  

    शौयं सद्प्बुिद्धसंयुतं दलुयभं त्रयमप्यदः28।। 4/13 आित 

उभयोः श्लोकयोरिप कारणािन दर्वशतािन परन्तु कायायिण न दशृ्यन्ते। ऄतो लिणानुसारेण ििशेषोक्त्यलङ्कारो ििद्यते।  

ऄनुप्रासः- ’’िैषम्येऽिप स्िरस्यानुप्रासः स्याच्छब्दसाम्यभृत्। 

        समासदत्साक्रदतेित पद्यभाग उदाहृितः।  

आित चन्द्रालोककारेण िनगक्रदतम्। ऄनुप्रासस्य पञ्च भेदाः सिन्त - 

    छेक - िृिि - श्रुित - लाटान्त्यानुप्रासा आित। 

    ’’स्िरव्यञ्जनसन्दोहवू्यहा मन्दोहदोहदा। 

    सािहत्यदपयणकारो जगाद - 

’’ऄनुप्रासः शब्दसाम्यं िैषम्येऽिप स्िरस्य यत् 29।।’’ (10/3) 

स्िरस्य िैषम्येऽिप ऄशब्दतः स्िरस्य साम्येऽिप यत् शब्दानां साम्यं समता स िह ऄनुप्रासः शब्दालङ्कारः स्यादेि।  
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    प्रबुद्धरौिहणेयनाटकाधारेण ऄनुप्रासस्य कािनचन उदाहरणािन उपस्थाप्यन्ते ऄनुप्रासालङ्कारस्य। तद्यथा - 

    ’’पश्यन्त्येते यदिखलजना मत्सुतं सिधूकं  

    बद्धस्पधं प्रकटकुतुकस्फारचिुर्विलासाः।  

    तस्त्रत्क भाग्याभ्युदयपदिीं सोऽहमद्यािधरूढः ? 

    कक िा पुत्रः प्रसभसुभगम्भािुकाभङ्गभाग्यः30।। 2/5’’ 

ऄिस्मन् श्लोके ’प्रसभसुभगम्भािुकाभङ्गभाग्यः’ आत्यत्र ऄनुप्रासो ििद्यते। भकारस्य अिृिि: भिित। 

    ’’अदौ सद्भतृयिाञछा तदनुरुिचतराः कल्पसंकल्पनास्ता- 

स्तद्भोगाभोगिलप्सा प्रितक्रदिसमतोऽपत्यभािािभलाषः। 

    आत्थं संपूणयकामा ऄतनुसुतनुजोिाहहषायितरेका - 

    न्नृत्यिन्त स्कन्धदेशोपरर ििधृतसुतास्तारतारं तरूडयः31।। 2/12’’ 

श्लोकेऽिस्मन् ’कल्पसंकल्पनाः’ ’ तद्भोगाभोग’ ’ भािािभलाषाः’ ’ सुतास्तारतारं तरूडयः ’ आत्याक्रद स्थलेषु ऄनुप्रासस्य 

प्रभािो दशृ्यते। 

    ’’िात्यािर्वततिाररिाररिधमहाितायितगूढ़ोल्लस - 

    न्मद्प्बुद्प्ध्यारिचतप्रपञ्चपिततः कः कः ियं नो ययौ ? 

    काडडीरप्रितिीरिििमकथाकन्थाप्रथापािकं  

    त्यक्त्िैकं त्िमसंख्यसाहसिशप्रौढ़ािभमानोन्नतम्।। 6/29 

    ििितप्रिथतपौरुषितििपिपििस्थित - 

    िस्थरिस्थतयशोजुयनीिििहतििश्वििश्वम्भर । 

    परद्रििणचौययतः कृतििराम । भद्रप्रभा - 

    प्रभास्िर ! िशििश्रयं श्रय सुतीव्रिीरव्रतात्32।। 6/42’’ 

आित। सन्दभेऽिस्मन् ’िात्यायिर्वततिाररिाररिधमहाितायितगूढोल्ल -सन्’ ’ काडडीरप्रितिीरिििमकथाकन्थाप्रथापािकं ’ 

’ििितप्रिथतपौरूषितििपिपििस्थितिस्थरिस्थतयशोजुयनीिििहतििश्वििश्वम्भर ’ आित स्थलेषु ऄनुप्रासो दशृ्यते। ऄनेन 

प्रकारेण कािनचन ऄनुप्रासालङ्कारस्य उदाहरणािन उपस्थािपतािन।  

यमकम ्- ’’सत्यथे पृथगथाययाः स्िरव्यज्नसंहतेः। 

िमेण तेनैिािृिययमकं िििनगद्यते33।। 10/8 

आित यमकालङ्कारस्य लिणमुतं सािहत्यदपयणकारेण। ऄथे सित (क्विचत् ियोरिप पदयोः साथयक्यं क्विचन्नैर्यं 

क्विचदेकस्य साथयक्यमपरस्य नैर्ययम्) पृथगथाययाः िभन्नाथाययाः स्िरव्यञ्जनसंहतेः स्िरव्यञनसङ्घस्य तेन एि िमेण 

प्रािक्स्थतिमेण अिृिि: अितयनम् (पुनरुितः) यमकम् यमकालङ्कारो िनगद्यते।  

    सम्प्रित नाटकाधारेण यमकालङ्कारस्य प्रयोगो िििलख्यते। तद्यथा - 

    ’’सत्यं सन्त्येि शीतांशुसंगीतििनतादयः।  

    धुयं क्रकमिप माधुयं रामभद्रिगरां पुनः34। 1/6’’ आित 

ऄिस्मन् श्लोके ’धुयं क्रकमिप माधुययम्’ आत्यत्र यमकालङ्कारो ििद्यते।  

सङ्करः - यत्र एकिस्मन्नेि श्लोके ऄलङ्कारियं भिित तत्र सङ्करालङ्कार उच्यते। िित्रािण उदाहरणािन सिन्त 

नाटकेऽिस्मन्। यथा- 

    ’’येनात्यद्प्भुतसाहसैकिनिधना िीरािलेपिच्छदाऽ - 

    लङ्कमीणपरािमेण जगतीमुल्लघयमानां मुहुः। 

    दशं दशयमहर्वनशं भगिती दगु्धाम्बुधेरात्मजा 

    मन्ये तद्भयभङ्गुरेयमुररीचिेिचरािापलम्35।। 1/8’’ 

ऄिस्मन् श्लोके ’दशं दशयमहर्वनशं भगिती दगु्धाम्बुधेरात्मजा ’ आित पङ्तौ यमकालङ्कारः , ’मन्ये तद्भयभङ्गुरेयमुररीचिे 

िचरािापलम्’ आत्यत्र च ििभािनालङ्कारो ििलसित। ऄतः सङ्करालङ्कारो ऄिस्मन् श्लोके ििद्यते आित ितंु शक्यते।  

    ’’काययिसिद्धर्विनाथेन ििनास्त्रैर्विषतां िधः।  

    ऄिचन्त्यमिहमा कोऽिप प्रपञ्चो धीमतामहो36।। 4/12’’ 

प्रस्तुतश्लोके ’काययिसिद्धर्विनाथेन ििनास्त्रैर्विषतां िधः ’ आत्यत्र ििभािनालङ्कारो दशृ्यते। ’ऄिचन्त्यमिहमा कोऽिप प्रपञ्चो 

धीमतामहो’ आित पङ्तौ ऄथायन्तरन्यासालङ्कारस्य लिणं प्रितभाित। ऄतः श्लोकेऽिस्मन् सङ्करालङ्कारो ििद्यते आित 

ितंु शक्यते। 
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    ऄनेन प्रकारेण प्रबुद्धरौिहणेयनाटकस्य श्लोकेषु ििद्यमानानामलङ्काराणां िनदशयनमत्र कृतम्। सियत्र श्लोकेषु ऄलङ्काराः 

स्युरेि आित िनयमो नािस्त। ऄतः कािनचन िनदशयनाय उदाहरणािन प्रद िािन। नाटकेऽिस्मन् उपमायाः अिधक्येन प्रयोगो 

दशृ्यते। ततश्च ऄनुप्रासालङ्कारस्य प्रयोगो िििहतः नाटककारेण। आत्थञ्च उपमानुप्रासोत्प्रेिाथायन्तरन्यास - 

ििभािनाििशेषोितयमककाव्यिलङ्गसङ्करालङ्काराः प्रामुख्येन ििद्यन्तेऽिस्मन् नाटके।  
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