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अलङ्कारैतिह्यतििेचनपुरस्सरं मल्लिकामकरन्दप्रकरणेऽनुप्रासालङ्कारतिमर्शः 

  
श्वतेा अिस्थी 

 (र्ोधच्छात्रा) 
राष्ट्रियसंस्ृिसंस्थानम्, लखनऊ 

 

 

र्ोधलेखसारः - अलं भूषणपर्याप्तिवयरणेषु इति भ्वयतिगणपतिियि् अल् धयिोरम्प्रत्र्रे् कृिेsलमितिशब्िऽ- िरकोषस्र् 

रयियश्रम्प्र्यं व्र्ुत्पयतििः।अस्र् व्र्ुत्पप्तिलभ्र्ोऽर्थो भूषणं वयरणं पर्याप्तिश्च। संस्कृिकयव्र्ेषु रस-गुण-रीति-वृप्ति-

ध्वमिरभृिर्ः सवे पियर्थयाः अलङ्कयरवयचकय एव कयव्र्सौन्िर्ाधयर्कत्वयि्।एििर्थािलङ्कयर एव कयव्र्स्र्यत्िस्र्थयिीर्ं 

ित्त्विप्तस्ि कयव्र्सौन्िर्ासम्प्पयिकत्वयि्।संस्कृिकयव्र्षेु रस-गुण-रीति-वृप्ति-ध्वमिरभृिर्ः सव ेपियर्थयाः अलङ्कयरवयचकय 

एव कयव्र्सौन्िर्ाधयर्कत्वयि्।एििर्थािलङ्कयर एव कयव्र्स्र्यत्िस्र्थयिीर्ं ित्त्विप्तस्ि कयव्र्सौन्िर्ासम्प्पयिकत्वयि्। 

अलङ्कयरवयतििः आचयर्याः स्वस्व ग्रन्र्थे अलङ्कयरित्वस्र् िहत्त्वं रतिपयतििवन्िः।ित्र आिन्िवधाियचयरे्ण स्वीर्े 

ध्वन्र्यलोकियप्तम्प्ि ग्रन्र्थे ध्वमिससद्धयन्िः रतिपयतििः। िेि कयव्र्े अलङ्कयरयणयिकेछत्रं सयम्रयज्र्िपसयर्ा कयव्र्यत्िय ध्वमिररति 

ििं रतिपयतििि्।परं कर्थितप एिन्नवै वक्ुं शक्र्िे र्ि् िेि अलङ्कयरयणयं िहत्त्वं न्र्ूिीकृिि्। 

 मुख्यर्बदाः - अलङ्कयरः, कयव्र्ि्, िम्प्िटः, िप्तिकयिकरन्िः, ध्वमिः। 

 

अलं भूषणपर्याप्तिवयरणेषु इति भ्वयतिगणपतिियि् अल् धयिोरम्प्रत्र्र् ेकृिेsलमितिशब्िऽ- िरकोषस्र् रयियश्रम्प्र्यं 

व्र्ुत्पयतििः। अस्र् व्र्ुत्पप्तिलभ्र्ोऽर्थो भूषणं वयरणं पर्याप्तिश्च। अलि् पूवाकयि् कृधयिोर्ाञ्प्रत्र्र् ेकृिेऽलङ्कयरशब्िो 

मिष्पद्यिे।एविलङ्कयरशब्िस्र् िूले सौन्िर्ं  सौन्िर्ास्र् सयधिं  पर्याप्तिरूपय पूणािय िोषवयरणं चेत्र्र्थयाःसप्तन्नतहियःसप्तन्ि।र्ञ् 

र्ति भयव े िन्र्िे िियलङ्कयरशब्िस्र् सौन्िर्ािर्थाः,र्िय करणे िन्र्िे ििय अलप्तरिर्िेििे इति व्र्ुत्पत्र्य - 

लङ्कयरशब्िःसौन्िर्ासयर्िेषु कटकयतिषु कयव्र्ोपियतिषु च विाि।ेअर्ियशर्ो वयििेि सौन्िर्ािलङ्कयरः इत्र्यतिवचिेि 

रतिपयतििः। कुन्िकेि अलङ्कयरशब्िःशरीरस्र् शोभयतिशर्कयररत्वयन्िुख्र्िर्य कटकयतिषु 

विािे।ित्कयररत्वसयियन्र्यिुपचयरयिुपियतिषु  िद्विेव गुणयतिषु। 

 

संस्कृिकयव्र्ेषु रस-गुण-रीति-वृप्ति-ध्वमिरभृिर्ः सवे पियर्थयाः अलङ्कयरवयचकय एव 

कयव्र्सौन्िर्ाधयर्कत्वयि्।एििर्थािलङ्कयर एव कयव्र्स्र्यत्िस्र्थयिीर्ं ित्त्विप्तस्ि कयव्र्सौन्िर्ासम्प्पयिकत्वयि्। 

अलङ्कयरवयतििः आचयर्याः स्वस्व ग्रन्र्थे अलङ्कयरित्वस्र् िहत्त्वं रतिपयतििवन्िः।ित्र आिन्िवधाियचयरे्ण स्वीर्े 
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ध्वन्र्यलोकियप्तम्प्ि ग्रन्र्थे ध्वमिससद्धयन्िः रतिपयतििः। िेि कयव्र्े अलङ्कयरयणयिकेछत्रं सयम्रयज्र्िपसयर्ा कयव्र्यत्िय ध्वमिररति 

ििं रतिपयतििि्।परं कर्थितप एिन्नवै वक्ुं शक्र्ि ेर्ि् िेि अलङ्कयरयणयं िहत्त्वं न्र्ूिीकृिि्। अलङ्कयरयणयं  लक्षणं 

िेिते्र्थं कृिि्- 

िमथशमबलम्बन्िे येऽष्ट्िणं िे गुणाः स्मृिाः। 
अिाश्रििास््िलङ्काराः मन्िवयाः कटकातदिि्॥1 

 

आिन्िवधािििे र्स्र्यलङ्कयरस्र् रर्ोगो रसयप्तक्षििर्य तिर्िे, अतप च र्ो तविय पृर्थग् र्त्िेि मिष्पन्नो भवति स 

एवयलङ्कयरो ध्वमिकयव्र्े अमभििोऽप्तस्ि। अलङ्कयरयः रसयमभव्र्क्ौ उपर्ोमगिो भवप्तन्ि। औमचत्र्यिुरूपं र्द्यलङ्कयरयणयं 

र्ोजिय तिर्िे ितहा सवोप्र्लङ्कयरवगो ध्वमिरमभव्र्क्ौ उपर्ोगी भवति।  

 

       कयव्र्िीियंसयकयरेण रयजशेखरणे सििविेयङ्गरेणयलङ्कयरः रतिष्ठयतपिो, र्र्थय च िेिोक्ंि्-उपकयरकत्वयि् 

अलङ्कयरः सििङ्गि्। इति र्यर्यवरीर्ः। ऋिे च ित्स्वरूपपररज्ञयियि् विेयर्थयािवगतिः।अलङ्कयरज्ञिेैव कयव्र्स्र्ोन्िीलिं 

भवति। 

कुन्िकयचयर्णे विोक्तक्जीतविे कयव्र्स्वरूपमिधयारणयवसरे अलङ्कयरयणयं िहत्त्वं स्ुटीकृिि्- 

 

अलङ्कृतिरलङ्कायशमपोद्धृ्य तििेच्यिे। 
िदुपायिया ित्त्िं सालङ्कारस्य कावयिा॥2 

 
सयलङ्कयरस्र् शब्ियर्थार्ुगलस्र् कयव्र्िय भविीति रतिपयिर्ि् स कयव्र्षे्वलङ्कयरयणयं िहत्त्वं स्वीकरोति। 

औमचत्र्ससद्धयन्िस्र् रतिष्ठयपकयचयर्ाक्षेिने्रस्र् ििे औमचत्र्िमभलक्ष्र् कृिोऽलङ्कयररर्ोगः कयव्र्े िहि् 

सौन्िर्ािुद्भयवर्ति। 

 

भोजरयजेि कयव्र्शोभयकरत्वेि अलङ्कयरयः एव। अि एव भोजरयजः तत्रतवधिलङ्कयरवगं स्वीकरोति। तत्रतवधः 

खल्वलङ्कयरवगाः विोक्तक्ः, स्वभयवोक्तक्ः, रसोक्तक्ररति।ित्र उपियद्यलङ्कयररधयि े विोक्तक्ः, श्लेषयतिगुणरयधयन्र्े 

स्वभयवोक्तक्ः, तवबयवयिुभयवब्र्मभचयररसंर्ोगयिु रसमिष्पिौ रसोक्तक्ररति। 

 

 अिेि पररलक्ष्र्िे र्ि् भोजरयजः ियमि सवयासण ित्त्वयमि अलङ्रयरपिवयचकयमि स्वीकृियमि र्ःै कयव्र्ेषु 

सौन्िर्ास्र्यगििं भवति। अिेि रतिभयति र्ि् भोजरयजः अलङ्कयरससद्धयन्िस्र् पोषक एव। िम्प्िटयचयचाः कयव्र्रकयशे 

वक्तक्- 

उपकुिशल्लन्ि िं सन्िं येऽिद्वारेण जािुचचि्। 
हारातदिदलङ्कारास्िेनुप्रासोपमादयः॥3
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अर्थयाि् र् ेधियाः अङ्गद्वयरेण, अक्तङ्गिो रसस्र्यङ्गभूिौ शब्ियर्थौ िि् द्वयरणे ििुत्कषाजिििुखेियक्तङ्गिं रसं सन्िं जयिुमचि् 

कियमचि् ि िु मिर्ििेेति र्यविुपकुवाप्तन्ि,उत्कषार्प्तन्ि,िे धियाः, अिुरयसोपियिर्ोऽलङ्कयरयः। ित्र शब्िद्वयरणे,अिुरयसयिर्ः, 

अर्थाद्वयरणे उपियिर्ः। 

 

रसरस्र्थयिपोषको तवश्वियर्थयचयर्ाः उत्कषाहेिवः रोक्यः गुणयलङ्कयररीिर्ः इति रतिपयिर्ि् कयव्र्यत्िभूिस्र् 

रसस्र्ोत्कषाहेिुत्विे कयव्र्ऽेलङ्कयरयणयं िहत्त्वं स्वीकरोति। सयतहत्र्िपाणस्र् िशिपररच्छेिे अलङ्कयरयि् तवस्िरेण 

तववेचर्ति- 

र्बदाथशयोल्लस्थरा ये धमाशः र्ोभातिर्ाचयनः। 
रसादीनुपकुिशन्िोऽलंकारास्िेऽिदातदिि्॥4 

 

र्र्थय अङ्गियिर्ः शरीरशोभयतिशयमर्िः शरीररणिुपकुवाप्तन्ि, िर्थयिुरयसयिर्ः शब्ियर्थाशोभयतिशयमर्िो रसयिरेूपकयरकयः। 

िम्प्िटोिरवतिाषु कयव्र्शयत्त्रीर्यचयरे्षु जर्िवेस्र् तवसशष्टं स्र्थयिप्तस्ि। असयवलङ्कयरससद्धयन्िस्र् पक्षपयिी आचयर्ोऽस्िीति 

िन्र्िे। िन्ििेऽलङ्कयरतहिं शब्ियर्थार्ुगलं िर्थैव अकयव्र्त्वरर्ोजकं र्र्थय उष्णियं तविय अिलि् अिलं िैव भतविुं 

शक्र्िे।अर्थयाि् अलङ्कयररयतहत्र् े सति कयव्र्ियऽतप िैव भतविुं शक्िोति। 

 

अलङ्कयरतववचेिपरम्प्परय पप्तडििरयजजगियियर्थपर्ान्िं रचसलिय दृश्र्िे। र्र्थय ििशः अलङ्कयरसम्प्रियर्स्र् 

तववेचकयस्सिर्थाकयः वय र् े आचयर्याः उिखेिीर्यः सप्तन्ि िे िु भयिह िप्तडि-

उद्भटरूरटवयििरतिहयरने्ररूय्र्कभोजरयजिम्प्िटतवश्वियर्थपप्तडििरयजजगन्नयर्थरभृिर्ः। अलङ्कयरपरम्प्परय मिखखलेऽतप 

सयतहत्र्शयस्त्रे स्वकीर्ं िहत्त्वं भजति।लोके कटककुडिलयिर्ः शरीरं तवभूषर्प्तन्ि अलङ्कयरयश्च कथ्र्न्िे।अलङ्कयरयः 

शब्ियर्थाद्वयरेण प्तद्वधय तवभज्र्िे।अिुरयसयिर्ःशब्ियलङ्कयरय उपियिर्श्चयर्थयालङ्कयरयः। सम्प्बन्धेऽप्तस्िि् भोजस्र् कर्थिं 

तववेचिश्चोिखेिीर्ि्। र्र्थय- र् े व्र्त्पत्र्यतििय शब्ििलङ्किुामिह क्षियः शब्ियलङ्कयरशब्ियस्ि।े एवि् 

अलिर्थािलङ्किुं र्िव्र्त्पत्र्यतिवत्िािय ज्ञरे्यः जयियर्यिर्ः रयज्ञसै्िेऽर्थयालङ्कयरसंज्ञर्य।अिः रिीर्िे र्िलङ्कयरयः 

कयव्र्शोभयधयर्कयः वमैचत्र्र्रतिपयिकयश्च सप्तन्ि। 

 

अलङ्काराणां तिभाजकं ित्त्िम्- रयर्ः सवेऽतप आचयर्याः शब्ियर्थौ कयव्र्शरीरं िन्र्िे। अलङ्कयरशरीरस्र् शोभयधयर्कः 

भवति। अि एव कयव्र्षेु शरीरभूिर्ोः शब्ियर्थार्ोः उत्कषाधयर्कस्र् ित्त्वस्र् ियि एव अलङ्कयरो भवति।अिेि 

अलङ्कयरस्र् आधयरो शब्ियर्थार्ोः एव भविः, िस्ियि् आचयरे् शब्ियलङ्कयरः अर्थयालङ्कयरः एवं िप्तन्निश्रत्विे इति तत्रधय 

अलङ्कयरयणयं कल्पिय कृिय। ित्र शब्ियलङ्कयरस्र् िर्थय अर्थयालङ्कयरस्र् भेियःल शब्िस्र् पररविािसहत्विे 

पररविाियसहत्वेि वय मिभारय भवति। र्य शब्िस्र् पररविािं कृत्वय िस्र् अपरं पर्यार्वयचकं शब्िं र्ोजमर्त्वयि् अलङ्कयरः 

ि भवति । ित्र शब्िकयरणत्वयि् शब्ियलङ्कयरय स्वीकरणीर्ं िर्थय च र्त्र शब्िपररविाििेयतप िर्थय पर्ार्शब्िर्ोजिेियतप 

अलङ्कयरस्र्यवश्र्किय भवति। ित्र अलङ्कयरः अर्थयासश्रिो भवति। अिस्ित्र अर्थयालङ्कयरो वयच्र्ं अिेि र्ोऽलह्कयरः 
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शब्िपररवतिािं वोढुं ि सिर्थयाः सः शब्ियलङ्कयरः एवं र्य शब्िपररवतिािवोढुं सिर्थाः सः अर्थयालङ्कयरः वोभवति। इति 

शब्ियर्थयालङ्कयरर्ोः तवभयजकित्त्वं ।   

 
अलङ्कारसंख्यातििेचनम्- अलङ्कयरसंख्र्यतवषर् े शयस्त्रेषु ििभेिः पि े पि े दृश्र्िे। ित्र शब्ियलङ्कयरयणयं 

अर्थयालङ्कयरयणयं संख्र्य ििभेिः र्र्थय-  
 

आचयर्ािम्प्िभट्ट-अर्थयालङ्कयरयणयं संख्र्य ६१ िन्र्िे िर्थय च शब्ियलङ्कयरयणयं संख्र्य षि् एवं एकोभर्यलङ्कयरः 

स्वीकुवाप्तन्ि । ित्र शब्ियलङ्कयरेषु आचयर्ािम्प्िटेि 1.विोक्तक्, 2.अिुरयसः, 3.र्िकः, 4.श्लेषः, 5.मचत्रयलङ्कयरः, 

6.पुिरूक्वियभयसः| एि ेषि् अलङ्कयरयः गसणिि्। 

 

िप्तम्प्िकयिकरन्ियिके रकरणेऽलङ्कयरर्ोजिय ित्र रबन्धशिककिृािहयकतव-आचयर्ारयिचन्रसूररतवरमचिेऽप्तस्िि् 

िप्तिकयिकरन्िरकरणे शब्ियलङ्कयरयणयं छटय पि े पि े दृश्र्िे। कतविय ग्रन्र्थस्र् िङ्गलयचरणे एवं शब्िरधयिेि 

अिुरयसयलङ्कयरणे अलं करोति अिस्ियवि् । 

 

  अनुप्रासालङ्कारः- अिुरयसयलङ्कयरः तवषर् ेआचयर्ातवश्वियर्थः स्वीकीर् ेसयतहत्र्िपाणे सलखति,र्त्र- 

 

अनुप्रासःर्बदसाम्यं िैषम्येऽतप स्िरस्य यि्। 
छेको वयञ्जनसंघस्य सृ्साम्यमनेकधा॥5 

 

अर्थयाि् स्वरस्र् अचवणास्र् वषैम्प्र्ऽेतप असयियन्र्ऽेतप र्त्र शब्िस्र्यर्थयाि् व्र्ञ्जिवणास्र् वषैम्प्र्ेऽतप असयियन्र्ेऽतप 

र्त्र शब्िस्र्यर्थयाि् व्र्ञ्जिवणास्र् सयम्प्र्ं सयरूप्र्ं भवति। ित्र अिुरयसयलङ्रयरयः इत्र्र्थाः िस्र्यिुरयसस्र् पञ्च भेियस्िे र्र्थय- 

1.छेकयिुरयसः, 2. वृत्त्र्यिुरयसः, 3.श्रुत्र्यिुरयसः, 4.अन्त्र्यिुरयसः, 5. लयटयिुरयसः| ित्रयिौ आचयर्यः छेकयिुरयसं  लक्ष्र्ति 

र्त्र व्र्ञ्जिसंर्स्र् अर्थयाि् हलवणासिूहस्र् सकृि् एकवयरि् अिेकधय अिेि रकयरेण सयम्प्र्ं सयदृश्र्ं भवति ,छेकयिुरयसः 

स्वीकरणीर्ि्। अिेि रकयरेण िियि् वृत्त्र्िुरयसयियं तववेचिि् आचयर्यः कृिि्। ित्र सयतहय्र्िपाणे- 

 

मल्लिकामरन्दप्रकरणे उदाहरणाचन- 
मल्लिकातिर्दां लक्ष्मीं प्राय यः श्रर्िसम्भिाम्। 

प्र्यूहवयहूिो मुक्तं िं श्रजनेर्मुपास्महे॥6 
श्लोकेऽप्तस्िि्  रत्र्ूहव्र्ूहिो इत्र्त्र पञ्चतवधयसु अिुरयसयलङ्कयरषेु प्तद्विीर्ः वृत्र्यिुरयसः विािे।वयक्रे्ऽप्तस्िि् 

अिेकव्र्ञ्जिसंर्स्र् र्ूह र्ूह इत्र्स्र् वयरद्वर्ियवृप्तिरयगिय।  
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ल्लद्विीयोदाहरणे मल्लिकामकरन्दप्रकणे य़था- 
द्वयं द्वयस्य सम्पल्लिबीजमाद्यमखल्लडििम्। 

संसारकमशणां लक्ष्मी प्रर्मः श्रर्िर्मशणाम्॥7 
श्लोकेऽप्तस्िन्नतप द्वर्ं द्वर्स्र् इत्र्त्र द्वर् द्वर् इत्र्िर्ोः िर्थय संसयरकिाणयि् रशिः सशवशिाणयि् इत्र्त्र सवणास्र् 

िर्थय रशिः सशवशिा अत्र शवणास्र् एवं किाणयं शिाणयि् इत्र्त्र णयि् णयि् इत्र्ेिर्ोरयवृप्तिजयािय अिः 

अिुरयसयलङ्कयरलक्षणयिुसयरेण स्वरस्र् वषैम्प्र्ऽेतप शब्िसयम्प्र्त्वयि् अत्र अिुरयसयलङ्कयरो भतवष्र्ति। िृिीर्ोियहरिणि्- 

         र्म्भुस्ियम्भुहरयो हररणेक्षणामां, 
येनातियन्ि सििं गृहकुम्भदासाः। 

िाचामगोचरचररत्रपतितत्रिाय, 
िस्मै नमो भगििे कुसुमायुधाय॥8 

अप्तस्िि् श्लोके शम्प्भुस्वम्प्भुहरर्ः इत्र्त्र  िपूवाक-भुवणास्र्ोच्चयरणियगिि् िर्थय च चररत्रपतवतत्रियर् इत्र्त्र 

त्रकयरस्र्यवृप्तिरयगिय। अिः एिस्ियिवे कयरणयि् एकस्र् व्र्ञ्जिस्र्कैवयरियवृप्तिरयगिय वृत्र्िुरयसः। 

लाटानुप्रासः- िप्तिकयिकरन्िरकरणेऽप्तस्िि् लयटयिुरयलङ्कयरस्र् अलङ्कयर्ािय िरीदृश्र्िे। लयटयिुरयसतवषर् ेिम्प्िटो 

वक्तक्- 
र्ाबदस्िु लाटानुप्रासो भेदे िा्पयशमात्रिः। 
पदानां स पदस्यातप िृिािन्यत्र ित्र िा॥9 

ियत्पर्ाियत्रभेिेि शब्ियिुरयसे गसणिः लयटयिुरयसःभवति। अिेिशब्िगियिुरयसः लयटयिुरयसः भवति शब्ियर्थार्ोः 

िध्र् ेअभेिसत्र्तप ियत्पर्ाियत्रभेिेि लयटयिुरयसः भवति। िियिुरयसः वणयाियं ितह अतपिु पियियं सयम्प्र्ियर्यं भवति। 

िप्तिकयिकरन्िरकरणे र्र्थय- 

पटुचभरतप नोपसपशति चक्षुचभरयं चनष्प्प्रयोजनो लोकः। 
िि् तकमतप श्रर्क्षणीयं प्रयोजनं येन जगिोऽतप॥10 

श्लोकेऽप्तस्िि् प्तद्विीर् े पयि े मिष्रर्ोजिो शब्िः िर्थय चिुर्थे पयि े रर्ोजिशब्िः आगिः, अिः 

रर्जेिशब्िस्र्यवृप्तिरभवि् लयटयिुरयसयलङ्कयरयिुसयरेण र्त्र ियत्पर्ाियत्रिः भेिः, शब्ियर्थार्ोः अभेिेऽतप भवति। 

ित्रयर्िलङ्कयरः भवति। अिस्ियवतित्र्त्र रर्ोजिशब्िस्र्यवृप्तिरयगिः िर्थय शब्ियर्थार्ोः अभेिेऽतप ियत्पर्ाियगिः भेिः 

अप्र्प्तस्ि, एिस्ियि् कयरणयतित्र्त्र लयटयिुरयसः भतवष्र्ति। इिोऽतप- 

सुखं प्रकाश्यिे द ःस्थं प्राच्यमारूढिैभिैः। 
आरूढद ःस््यैदुशःखेन प्राचीनं िैभिं पुनः॥11 
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अप्तस्िि् श्लोके लयटयिुरयसलक्षणयिुसयरेण शब्ियर्थार्ोिाध्र् े अभेि सत्र्तप ियत्पर्ाियत्रभेिेि लयटयिुरयसः भवति। 

इत्र्त्र आरूढशब्िस्र् िर्थय िौःस्थ्र्शब्िस्र् च एवं वभैवशब्िस्र् च आवृप्तिरयगिय, एिषेु सवेषु शब्िषेु शब्ियर्थार्ोिाध्र्े 

अभेिः तकन्िु सम्प्पूणावयक्रे् एिषेयं शब्ियियं ियत्पर्ारूपेण मभन्नयर्थाः भेिो वय सियगच्छति। आरूढशब्िः आरूढवैभवःै इत्र्त्र 

वभैवर्ुक्ः िर्थय आरूढसै्र्थैः इत्र्त्र आरूढशब्िः िुःखर्ुक्ः इति ियत्पर्ं रिियति। अिः शब्ियर्थार्ोिध्र् े अभेिेऽतप 

ियत्पर्ारूपणे अत्र वयक्रे्षु भेिः िरीदृश्र्िे । अिः अत्र ियत्पर्ाियत्रभेित्वयि् लयटयिुरयसः भवति। अिेिवै रकयरेण आचयर्यः 

शब्िगुम्प्फिं कृत्वय अिुरयसयलङ्कयरस्र् छर्य पि ेपिे रिसशािि्।   
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