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अलङ्कारपररचयपुरस्सरमाचाययरेवाप्रसादद्विवेददनामलङ्कारदवषयकं मतम् 
 

वीरेन्द्र कुमार दतवारी(शोधच्छात्रः) 
                                 सादित्यदवभागः,राष्ट्रियसंस्ृतसंस्थानम् 

                                                              भोपालपररसरः भोपालम् 
 

शोधलेखसारः- अलं भूषणपर्ााप्तिवारणषेु इति भ्वातिगणपतििाि् अल् धािोरम्प्रत्र्र् ेकृिेsलमितिशब्िऽ- िरकोषस्र् रािाश्रम्प्र्ां 

व्र्ुत्पातििः।अस्र् व्र्ुत्पप्तिलभ्र्ोऽर्थो भूषणं वारणं पर्ााप्तिश्च।संस्कृिकाव्र्ेषु रस-गुण-रीति-वृप्ति-ध्वमिरभृिर्ः सव े पिार्थााः 

अलङ्कारवाचका एव काव्र्सौन्िर्ाधार्कत्वाि्। एििर्थािलङ्कार एव काव्र्स्र्ात्िस्र्थािीर् ं ित्त्विप्तस्ि 

काव्र्सौन्िर्ासम्प्पािकत्वाि्। आचार्ारवेारसािप्तिवेतििःअलङ्कारःअलंभावरूपकि् इत्र्ाििप्तन्ि। िेषां ििािुसारेण  अलि् इति 

अव्र्र्स्र् अर्थाः पर्ाािमिति। अिः अलङ्कारशब्िस्र्ार्थाः पर्ााििा अर्थवा पूणािेति। िेषाििुसारेण 

अलङ्कारशब्िःसौन्िर्ं,सौन्िर्ाजिकोऽतप विािे। र्र्था आत्िशब्िः जीवब््मणण व्र्ािो भवति, िर्था काव्र्ेऽलङ्कारः 

काव्र्गिसौन्िर्ं,सौन्िर्ाहेिुि् अमभव्र्ञ्जति।आचार्यः अलङ्कारशब्िस्र् व्र्ुत्पप्तित्रर्ं रिणशािि्। र्र्था- 1.अलङ्कृतिरलङ्कारः 

अर्थााि् सौन्िर्ाित्त्वि्। 2.अलङ्कृर्िेऽिेिेति अर्थााि् उपिाति अमभव्र्ञ्जकः। 3.अलं पर्ाािं करोिीति अर्थााि् सौन्िर्ं 

सौन्िर्ाजिकािपुिािीि् तवशेषाि्, अन्र्ांश्च अर्थाान्िरािीिमधकरोति।    

 िुख्र्शब्िाः- अलङ्कारः,काव्र्ि्, िम्प्िटः, रवेारसािप्तिवेिी, अलंभावः, ध्वमि, शब्िार्थाः। 

अलं भूषणपर्ााप्तिवारणषेु इति भ्वातिगणपतििाि ् अल् धािोरम्प्रत्र्र् े कृिेsलमितिशब्िऽ- िरकोषस्र् रािाश्रम्प्र्ां 

व्र्ुत्पातििः। अस्र् व्र्ुत्पप्तिलभ्र्ोऽर्थो भूषणं वारणं पर्ााप्तिश्च। अलि् पूवाकाि् कृधािोर्ाञ्प्रत्र्र्े कृिेऽलङ्कारशब्िो मिष्पद्यिे। 

एविलङ्कारशब्िस्र् िूल ेसौन्िर्ं  सौन्िर्ास्र् साधिं  पर्ााप्तिरूपा पूणािा िोषवारण ंचेत्र्र्थााः सप्तितहिाः सप्तन्ि। र्ञ ्र्ति भाव े

िन्र्िे ििालङ्कारशब्िस्र् सौन्िर्ािर्थाः, र्िा करण ेिन्र्िे ििा अलप्तरिर्ििेेि इति व्र्ुत्पत्र्ा -लङ्कारशब्िःसौन्िर्ासार्िेषु 

कटकातिषु काव्र्ोपिातिषु च विािे।अर्िाशर्ो वािििे सौन्िर्ािलङ्कारः इत्र्ातिवचिेि रतिपातििः। कुन्िकेि 

अलङ्कारशब्िःशरीरस्र् शोभातिशर्काररत्वान्िुख्र्िर्ा कटकातिषु विािे।ित्काररत्वसािान्र्ािुपचारािुपिातिषु  िििेव गणुातिषु। 

संस्कृिकाव्र्ेषु रस-गुण-रीति-वृप्ति-ध्वमिरभृिर्ः सवे पिार्थााः अलङ्कारवाचका एव काव्र्सौन्िर्ाधार्कत्वाि्। 

एििर्थािलङ्कार एव काव्र्स्र्ात्िस्र्थािीर् ं ित्त्विप्तस्ि काव्र्सौन्िर्ासम्प्पािकत्वाि्। अलङ्कारवातििः आचार्ााः स्वस्वग्रन्र्थ े

अलङ्कारित्वस्र् िहत्त्वं रतिपातििवन्िः। ित्र आिन्िवधािाचार्ेण स्वीर्े ध्वन्र्ालोकिाप्तम्प्ि ग्रन्र्थ े ध्वमिणसद्धान्िः रतिपातििः। 

िेि काव्र्े अलङ्काराणािेकछत्रं साम्राज्र्िपसार्ा काव्र्ात्िा ध्वमिररति ििं रतिपातििि्।परं कर्थितप एििवै वक्ुं शक्र्िे र्ि् 

िेि अलङ्काराणां िहत्त्वं न्र्िूीकृिि्। अलङ्काराणां  लक्षणं िेिेत्र्थं कृिि्- 



International Journal of Scientific Research in Science and Technology (www.ijsrst.com) 

 

1955 

तमथयमबलम्बन्द्ते येऽष्ट्िणं ते गणुाः स्मृताः। 
अिाश्रितास्त्वलङ्काराः मन्द्तवयाः कटकाददवत्॥1 

आिन्िवधाििि े र्स्र्ालङ्कारस्र् रर्ोगो रसाप्तक्षििर्ा तिर्िे, अतप च र्ो तविा पृर्थग् र्त्ििे मिष्पिो भवति स 

एवालङ्कारो ध्वमिकाव्र्े अमभििोऽप्तस्ि। अलङ्काराः रसामभव्र्क्ौ उपर्ोमगिो भवप्तन्ि। औमचत्र्ािुरूपं र्द्यलङ्काराणां र्ोजिा 

तिर्िे ितहा सवोप्र्लङ्कारवगो ध्वमिरमभव्र्क्ौ उपर्ोगी भवति। 

काव्र्िीिांसाकारेण राजशखेरेण सििवेिाङ्गरेणालङ्कारः रतिष्ठातपिो, र्र्था च िेिोक्ंि्-उपकारकत्वाि् 

अलङ्कारः सििङ्गि्। इति र्ार्ावरीर्ः। ऋि े च ित्स्वरूपपररज्ञािाि ् वेिार्थाािवगतिः। अलङ्कारज्ञिेैव काव्र्स्र्ोन्िीलिं 

भवति। कुन्िकाचार्ेण विोक्तक्जीतविे काव्र्स्वरूपमिधाारणावसर ेअलङ्काराणां िहत्त्वं स्ुटीकृिि्- 

अलङ्कृदतरलङ्काययमपोद्धृत्य दववेच्यते। 
तदुपायतया तत्त्वं सालङ्कारस्य कावयता॥2 

सालङ्कारस्र् शब्िार्थार्ुगलस्र् काव्र्िा भविीति रतिपािर्ि् स काव्र्ेष्वलङ्काराणां िहत्त्वं स्वीकरोति। 

औमचत्र्णसद्धान्िस्र् रतिष्ठापकाचार्ाके्षिेन्रस्र् ििे औमचत्र्िमभलक्ष्र् कृिोऽलङ्काररर्ोगः काव्र्े िहि् सौन्िर्ािुद्भावर्ति। 

भोजराजेि काव्र्शोभाकरत्विे अलङ्काराः एव। अि एव भोजराजः तत्रतवधिलङ्कारवगं स्वीकरोति। तत्रतवधः 

खल्वलङ्कारवगाः विोक्तक्ः, स्वभावोक्तक्ः, रसोक्तक्ररति।ित्र उपिाद्यलङ्काररधािे विोक्तक्ः, शे्लषातिगुणराधान्र्े 

स्वभावोक्तक्ः, तवबावािुभावब्र्मभचाररसंर्ोगाि ुरसमिष्पिौ रसोक्तक्ररति। अििे पररलक्ष्र्िे र्ि् भोजराजः िामि सवााणण ित्त्वामि 

अलङ््ारपिवाचकामि स्वीकृिामि र्ःै काव्र्ेषु सौन्िर्ास्र्ागििं भवति। अिेि रतिभाति र्ि् भोजराजः अलङ्कारणसद्धान्िस्र् 

पोषक एव। िम्प्िटाचाचाः काव्र्रकाशे वक्तक्- 

उपकुवयद्वन्द्त तं सन्द्तं येऽििारेण जातुचचत्। 
िाराददवदलङ्कारास्तेनपु्रासोपमादयः॥3

 

अर्थााि् र्े धिााः अङ्गिारेण, अक्तङ्गिो रसस्र्ाङ्गभूिौ शब्िार्थौ िि् िारेण ििुत्कषाजिििखुेिाक्तङ्गि ं रसं सन्िं 

जािुमचि ् किामचि् ि िु मिर्िेितेि र्ाविुपकुवाप्तन्ि, उत्कषार्प्तन्ि, िे धिााः, अिुरासोपिािर्ोऽलङ्काराः। ित्र शब्ििारेण, 

अिुरासािर्ः, अर्थािारेण उपिािर्ः। 

रसरस्र्थािपोषको तवश्विार्थाचार्ाः उत्कषाहेिवः रोक्ाः गुणालङ्काररीिर्ः इति रतिपािर्ि् काव्र्ात्िभूिस्र् 

रसस्र्ोत्कषाहेिुत्वेि काव्र्ेऽलङ्काराणां िहत्त्वं स्वीकरोति। सातहत्र्िपाणस्र् िशिपररच्छेि ेअलङ्काराि् तवस्िरणे तववेचर्ति- 

शब्दाथययोद्वस्थरा ये धमायः शोभादतशाचयनः। 
रसादीनुपकुवयन्द्तोऽलकंारास्तेऽिदाददवत्॥4
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र्र्था अङ्गिािर्ः शरीरशोभातिशामर्िः शरीररणिुपकुवाप्तन्ि, िर्थािुरासािर्ः शब्िार्थाशोभातिशामर्िो रसािेरूपकारकाः।  

िम्प्िटोिरवतिाषु काव्र्शात्त्रीर्ाचार्ेषु जर्िेवस्र् तवणशष्टं स्र्थािप्तस्ि। असावलङ्कारणसद्धान्िस्र् पक्षपािी आचार्ोऽस्िीति 

िन्र्िे। िन्ििेऽलङ्कारतहिं शब्िार्थार्ुगलं िरै्थव अकाव्र्त्वरर्ोजकं र्र्था उष्णिां तविा अिलि् अिलं िैव भतविुं शक्र्िे। 

अर्थााि् अलङ्काररातहत्र्े  सति काव्र्िाऽतप िैव भतविुं शक्िोति। 

अलङ्कारतववेचिपरम्प्परा पप्तडििराजजगिािार्थपर्ान्िं रचणलिा दृश्र्िे। र्र्था ििशः अलङ्कारसम्प्रिार्स्र् 

तववेचकास्सिर्थाकाः वा र्े आचार्ााः उल्लखेिीर्ाः सप्तन्ि िे िु भािह िप्तडि-

उद्भटरूरटवाििरतिहारेन्ररूय्र्कभोजराजिम्प्िटतवश्विार्थपप्तडििराजजगिार्थरभृिर्ः। 

अलङ्कारपरम्प्परा मिखखलेऽतप सातहत्र्शास्त्र े स्वकीर्ं िहत्त्वं भजति। लोके कटककुडिलािर्ः शरीरं तवभूषर्प्तन्ि 

अलङ्काराश्च कथ्र्न्िे।अलङ्काराः शब्िार्थािारेण प्तिधा तवभज्र्िे। अिुरासािर्ः शब्िालङ्कारा उपिािर्श्चार्थाालङ्काराः। 

सम्प्बन्धेऽप्तस्िि् भोजस्र् कर्थिं तववेचिश्चोल्लखेिीर्ि्। र्र्था- र्े व्र्त्पत्र्ातििा शब्ििलङ्किुामिह क्षिाः 

शब्िालङ्कारशब्िास्िे। एवि ् अलिर्थािलङ्किुं र्िव्र्त्पत्र्ातिवत्िािा ज्ञरे्ाः जािार्ािर्ः राज्ञैस्िेऽर्थाालङ्कारसंज्ञर्ा।अिः 

रिीर्िे र्िलङ्काराः काव्र्शोभाधार्काः वैमचत्र्र्रतिपािकाश्च सप्तन्ि। अप्तस्ििवेििे आधुमिकेषु अलङ्कारावातिषु 

आचार्ातवश्वशे्वरपप्तडििः, आचार्ारवेारसािप्तिवेतििः, आचार्ाराधावल्लभतत्रपातििः, इत्र्ािर्ः रिुखास्सप्तन्ि।                                       

 आचार्ारेवारसािप्तिवतेििः अलङ्कारः अलंभावरूपकि ् इत्र्ाििप्तन्ि। िेषां ििािुसारेण अलि् इति अव्र्र्स्र् अर्थाः 

पर्ाािमिति। अिः अलङ्कारशब्िस्र्ार्थाः पर्ााििा अर्थवा पूणािेति। िेषाििसुारेण अलङ्कारशब्िः सौन्िर्ं, सौन्िर्ाजिकोऽतप 

विािे। र्र्था आत्िशब्िः जीवब््मणण व्र्ािो भवति, िर्था काव्र्ेऽलङ्कारः काव्र्गिसौन्िर्ं,सौन्िर्ाहेिुि् अमभव्र्ञ्जति।उक्ं र्र्था 

काव्र्ालङ्कारकाररकार्ाि्- 

 

अलंभावो ह्यलङ्कारः स च सौन्द्दययतत्ृतोः। 
दवभक्तात्मा दवभुजीवब्रह्मणोष्ट्िद्घनो यथा॥ 
अनलो भगवान् मूलभूतो दवश्वचमत्ृतेः। 

पुष्पवन्द्तावचभवयाप्य यथा सम्यक् दवराजते॥ 
अलङ्कारोऽदप कावयस्य तथा सौन्द्दययतत्ृतोः। 

अचभवयाप्य द्वस्थतस्ताचभस्ताचभवयुयत्पद्विचभदवयभुः॥5 
 

आचार्यः अलङ्कारशब्िस्र् व्र्ुत्पप्तित्रर्ं रिणशािि्। र्र्था- 

1.अलङ्कदृतरलङ्कारः अथायत् सौन्द्दययतत्त्वम्। 
2.अलङृ्कयतेऽनेनेदत अथायत् उपमादद अचभवयञ्जकः। 
3.अलं पयायप्तं करोतीदत अथायत् सौन्द्दयं सौन्द्दययजनकानुपमादीन् दवशेषान्, अन्द्यांि अथायन्द्तरादीनचधकरोदत। 
प्तिवेतििः अलंभाव स्वरूपं दृष्टान्िेि सह रतिपािर्प्तन्ि र्र्था- 
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वटस्य बीजं वृक्षि मिाञ्छाखाशतैवृयतः। 
तस्य चचत्रं च यत् तत्राप्यलंभावोऽयमीक्ष्यताम्॥ 
शैलःश्रशला तथा मूदतयमृयत्स्ना दपण्डस्तथा घटः। 
एतद्वत्त्रकेऽप्यलंभावः सुमनोचभरवेक्ष्यताम्॥6

 

वटवृक्षस्र् िूलं िु अिीव लर्ुस्वरूपं,परन्िु वटवृक्षः शाखासाहस्री पररवृिो तवशालिूतिाः, वटवृक्षस्र् मचत्रं िि् पुिरतप 

लर्ुकार्िेव । तत्रष्वतप पर्ााप्तिः रत्र्ेकपर्ाािा पृर्थक् तकिप्र्पूवं सौन्िर् ं लभ्र्ि एव । शैलोऽतितवशालः णशलाशलैापेक्षर्ा 

लर्ीर्सी,णशलािूतिाः िाति तवशाला। अत्र चित्कारः पुिरूिोिरिारोहावरोहििेणवातिभूर्ाि्। एविवे िृप्तिका तपडिः, र्टश्चतेि 

तत्रिर्ितप मिस्सीिहासीिलर्सुीििर्ा रणर्थिि्।िििेव अलंभावोऽतप संकोचतवस्िरान्र्िरपररगितवभवः। 
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