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अधिकालङ्कारधवमशशः
सन्दीपवसन्तजोशी
प्रस्तावना
सत्स्वर्ेकेषु भषू णेषु वाग्भषू णमेव सवााणण भषू णान्यणिशेि।े सालङ्कृ िा वाग्यथा सहृदयमाह्लादयणि र् िथा अर्लङ्कृ िा।
लौणककभाषायाम् अणप ्वोणतं प्रभावपणू िा या समपु ्थापणयिंु वाग्वैदग््यमाश्रयिे मर्ष्ु यः । वतृ णभणवान्य्िाश्चमत्सकृणिपणू ााः
श्रणु िरञ्जर्करा एिे पदपादणवन्यासाः क्य मार्सं र् िोषयणन्ि ? उतं च सायणाचयेणओजो रञ्जर्मेव वणारचर्ा णचत्रा र् क्य णप्रया
र्ार्ालङ्कृ ियो र् क्य मर्सः सन्िोषमािन्विे ।
काव्ये णकन्िु सिां चमत्सकृणिकृ िाः सणू तप्रबन्धाः ्फुटं
िीक्ष्णाग्रा झणटणि श्रणु िप्रणणयर्ः कान्िाकटाक्षाणवव ॥1
अि एव णवणभन्र्ैणवाकलपैः सालङ्कृ िाणममां वाचं प्र्िोिंु मर्ष्ु यः प्रयििे। अर्न्िा एिे वाणग्वकलपाः एव अलङ्कारिां भजन्िे।
उतं चार्न्दवधार्ाचायेणअर्न्िा णि वाणग्वकलपा्ित्सप्रकारा एव चालङ्काराः।2
इणि । अलङ्कारिां प्राप्तविामेिषे ां वाणग्वकलपार्ां सङ््या णर्णेिंु र् शक्या । यिो णि भरिादारभ्य अवााचीर्ालङ्काररकान्िं
यावदेषा सङ््या प्रवधामार्ा एव दृश्यिे ।
अर्ेकणवधाः एिे अलङ्काराः सणन्ि । शब्दालङ्काराः अथाालङ्काराः शब्दाथोभयालङ्काराः च । अथाालङ्काराणामणप
सादृश्यमल
ू काः, णवरोधमल
ू काः, शृङ्खलामल
ू काः, न्यायमल
ू काः, गढू ाथाप्रिीणिमल
ू काश्चेत्सयादयः भेदाः दृश्यन्िे ।
अलङ्काराणां वगीकरणम्
आलङ्काररकै ः कृ िम् अलङ्काराणां वगीकरणं बृिदलङ्कारमीमासं ायां र्ागेशचन्रपाण्डेयमिोदयेर् ऐणििाणसकरूपेण
वैज्ञाणर्करूपेण च णिधाणवभाणजिम् । ऐणििाणसकवगीकरणे सः भामिोद्भटयोः वगीकरणं ्थाणपिवार्् । भामिः णत्रषु वगेषु
अलङ्कारार्् व्यव्थाणपिवार्् । उद्भटः षट्सवु गेषु अलङ्कारार्् णवभाणजिवार्् । एियोवागीकरणे एकण्मर्् वगे
्थाणपिार्ामलङ्काराणां सादृश्यं समार्धमािा वा कुत्राणप र् प्रिीयिे । अिः एियोवागीकरणम् ऐणििाणसकं मन्यिे
र्ागेशचन्रमिोदयः । वैज्ञाणर्कवगीकरणे सः रुरटरुय्यकणवद्यार्ाथाणदणभः कृ िाणर् वगीकरणाणर् ्थाणपिवार्् ।
अलङ्काराणां मौणलकित्त्वाधारे ण कृ िाणर् एिाणर् वगीकरणाणर् सवाथा पररपणू ााणर् इणि वतंु र् शक्यिे । यिो णि रुरटः
काश्च
ू कं समासोक्त्सयलङ्कारं णवशेषणणवणच्छणिमल
ू के
ं र्ालङ्कारार्् ियोः वगायोः ्थापयणि । रुय्यकः गढू ाथाप्रिीणिमल
्थाणपिवार्् िेर् साधामेव लेषेषं पररकरं च ्थाणपिवार्् । एवं सत्सयणप उिरकालीर्ाः आलङ्काररकाः वगीकरणाथन न्यर्ू ाणधकरूपेण
रुय्यकमर्क
ु ु वाणन्ि । ित्राणप रुय्यके र्ोतः णवरोधवगाः प्रायः सवैरेव ्वीकृ िः । रुय्यके र्अण्मन्वगे१२अलङ्काराःअन्िभााणविाः।
णवरोधः, णवभावर्ा, णवशेषोणतः, अणिशयोणतः, असङ्गणिः, णवषमः, समः, णवणचत्रः, अणधकः, अन्योन्यः, णवशेषःव्याघािःच।
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अधिकालङ्कारः
रुय्यके र् णवरोधवगे अन्िभााणविेष्वलङ्कारे षु अन्यिमोऽण्ि अणधकालङ्कारः । अणधकालङ्कारे आधाराधेयभाव्य
सुभाषितसुधाषिषधिः, सायणाचाययिः, प्ररोचिापद्धषतिः १३
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प्राधान्यं दृश्यिे । आधाराधेययोः अर्र्रू
ु प्यमेवा्य अलङ्कार्य मौणलकं
ित्त्वमण्ि। आधाराधेययोः अर्र्रू
प्यादे
व
ायम
् अलङ्कारः णवरोधवगे ्थाणपिः ।
ु
एिद् आधाराधेययोः अर्र्रू
ु प्यं वा्िणवकं र् अणप िु कणव प्रणिभोत्सथाणपिमपेक्ष्यिे ।

अत्र भवु र्णत्रियोदरे मािमु ् अशक्यः अणप यशोराणशः अवकाशं लभिे । आधार्य
िर्त्सु वेऽणप मित्त्वं वणणािम् । आधारापेक्षया आधेय्य िर्त्सु वेऽणप मित्त्वंयथा –
यगु ान्िकालप्रणिसंहृिात्समर्ो जगणन्ि य्यां सणवकाशमासि ।
िर्ौ मम्ु ित्र र् कै टभणिष्िपोधर्ाभ्यागमसम्भवा मदु ः ॥9

लक्षणधवमशशः
अणधकालङ्कार्य प्रथमिया उललेखः रुरटेण कृ िः ।
यत्रान्योन्यणवरुद्धं णवरुद्धवलबि् णिया प्रणसद्धं वा ।
व्ििु यमेक्माज्जायि इणि िद् भवेदणधकम् ॥
यत्राधारे समु ित्सयाधेयमवण्थिं िर्ीयोऽणप ।
अणिररच्येि कथणं चिदणधकमपरं पररज्ञेयम् ॥3
अण्मर्् लक्षणे सः अणधकालङ्कार्य त्रीणण ित्त्वाणर् उप्थाणपिवार्् । एक्माि्
कारणाि् पर्परणवरुद्धव्िर्ु ः उत्सपणिः, पर्परणवरुद्ध्वभावविोः व्िर्ु ोः उत्सपणिः,
आधार्यापेक्षया आधेय्याणधक्यं च । एक्माि् कारणाि् णवरुद्धव्िर्ु ः
उत्सपणियाथा –

यण्मर्् कृ ष्णशरीरे यगु ान्िे चिदु श
ा भवु र्ाणर् उपणवशणन्ि िण्मर्् शरीरे िपोधर्ागमर्ेर्
उद्भूिाः प्रीियः अवकाशं र् प्रापःु । उदािरणेऽण्मर्् आधेय्य िर्त्सु वेऽणप मित्त्वं
वणणािम् ।मम्मटोिरै ः प्रायः सवैरप्यलङ्काररकै ः रुय्यकमम्मटयोः एवार्क
ु रणं कृ िं
दृश्यिे ।
अणधकालङ्कारे कणवप्रणिभोत्सथाणपिमाणधक्यमेव मल
ू ं ित्त्वमण्ि इणि पवू ाम् उतम् ।
अलङ्कारसवा्य टीकाकारे ण जयरथेर् रुय्यक्य उदािरणं ्वाभाणवकाणधक्याि्
णर्राकृ िम् । तच्च(आधिक्य)ं आश्रयाश्रधयण ोः कधिप्रधतभाकधपितमेि ग्राह्यम् । न
िनु िाास्तिम् । तेन चारुत्िाप्रतीतेोः ।तेन नभस द्यप्रु भृतीनां चान्य न्यािेक्षया िैिपु यं
िारिधमत्यं च िास्तिमेिेत्यनदु ाहिणमेतत् ।’ 10रुय्यकोतमदु ािरणणमत्सथम् –
द्यौरत्र क्वणचदाणश्रिा प्रणवििं पािालमत्र क्वणचि्
क्वाप्यत्रैव धरा धराधरजलाधारावणधवािािे ।
्फीि्फीिमिो र्भः णकयणददं य्येत्सथमेवं णवधैदराू े परू णम्िु शन्ू यणमणि यन्र्ामाणप र्ा्िं गिम् ॥11

4

मञ्ु चणि वारर पयोदो ज्वलन्िमर्लं च यिदाश्चयाम् ।

उदािरणेऽण्मर्् यः मेघः जलं वषाणि स एव अणग्र्मणप वषाणि इणि प्रणिपाणदिम् । अत्र
एक्मादेव मेघाि् णवरुद्धव्िर्ु ोः जलार्लयोः उत्सपणिः दणशािा ।
पर्परणवरुद्ध्वभावविोः व्िर्ु ोः उत्सपणियाथाउदपद्यि र्ीरणर्धेणवाषममृिं चेणि िणच्चत्रम् ।5
अधस्मन् उदाहरणे समुद्रात् धवषामृतयोः धवरुद्धस्वभाववतोः उत्पधतः कधिता
। आिारस्यापेक्षया आिेयस्याधिक्यं यिाजगणिशाले हृणद ि्य िन्वी प्रणवश्य साऽ्िे ्म िथा यथा िि् ।
पयााप्तमासीदणखलं र् ि्या्ित्रावकाश्िु कुिोऽपर्याः ॥6
अण्मर्् उदािरणे ‘संसारसदृशे णवशाले हृदये सा िन्वी यथाकथणञ्चि् ण्थिविी’
इत्सयक्ु त्सवा हृदयरूपाधारापेक्षया आधेय्याणधक्यं कणथिम् । रुरटेण प्रणिपाणदिेषु
ित्त्वेषु िृिीयित्त्वमेव िदिु रकालीर्ैः आलङ्काररकै ः अणधकालङ्कार्य लक्षणत्सवेर्
समार्रूपेण णकणञ्चि् पररविार्ेर् वा ्वीकृ िं दृश्यिे । मम्मटेर् णिणवधः
अणधकालङ्कारः ्वीकृ िः । आधेयाधारयोः अपेक्षया िर्त्सु वेऽणप अधाराधेययोः
मित्त्वं यत्र वण्यािे ित्र अणधकालङ्कारः भवणि ।
मििोयात्समिीयासं ावाणश्रिाश्रययोः िमाि् । आश्रयाश्रणयणौ ्यािां
िर्त्सु वेऽप्यणधकं िु िि् ॥7
आधेयापेक्षया आधार्य िर्त्सु वेऽणप मित्त्वं यथा –

णवश्वेश्वरपणण्डि्य मिार्सु ारम् अण्मर्् उदािरणे वृणिणर्यामकसम्बन्धेर् पवािादीर्ाम्
आश्रयिाकणवकणलपिाएव।िृधिधनयामकसम्बन्िेनाकाशस्य
ििातादीनामक्त
ु ानामाश्रयतायाोः कधिनैि कधपितत्िात् । 12 अिः उदािरणणमदम्
अणधकालङ्कार्यैव ।
शोभाकरणमत्रः अणधकं णवषमे अन्िभाावयणि । ‘द्यौित्र क्िधचदाधश्रता
इत्यादािाकाशादिाश्रयस्य
महत्त्िे
धदिादेिाश्रधयण ऽपित्िधमत्याश्रयाश्रधयण िनरू
ु प्यमधिकधमत्यधिकालंकाि न िाच्योः
। अत्राप्यननरू
ु िसंघटनस्य धिद्यमानत्िाद् धिषमालङ्कािान्तभााि िििेोः । अन्यथा
गणु गधु णन िनानरू
ु प्यं धिगणु धमत्यलङ्कािान्तिलक्षणप्रणयन प्रसङ्गोः ।
एिमप्याश्रयस्यापित्िादाश्रधयण ऽमहत्त्िेऽनानरू
ु प्ये धिषमालङ्काि एि ।13
तुलनात्मकधवमशशः
अधिकं – धवषमम्
शोभाकरणमत्रेण अर्र्रू
ु पसङ्घटर््य णवद्यमार्त्सवाि् अणधक्य णवषमे अन्िभाावः
कृ िः । परन्िु अणधके ियोः पदाथायोः आश्रयाश्रणयभावः भवणि, णवषमे ियोः
पदाथायोः कोऽणप सम्बन्धः र् भवणि िौ णर्रपेक्षौ भविः । उतं च णवमणशान्याम्
‘धिषमे
चानन्यािेक्षत्िेन
स्ित
एिानरू
ु िय ोः
सङ्घटनधमत्यनय माहान्भेदोः।’ 14 कुवलयार्न्द्य रणसकरणञ्जर्ीटीकायाम्
आधाराधेयिायाम् अर्र्रू
ु पसङ्घटर्त्सवे सणि अणधकं, िणद्भन्र्सम्बन्धे िु णवषमं
्वीकृ िम्
।
‘अननरू
ु िसङ्घटनस्यािािािेयरूितायामधिकं
तदधतरिक्तसामानाधिकिण्याधदसम्बन्िरूितायां च धिषमधमत्येिाधिकधिषमय भेदोः
।’15

अिो णवशालं भपू ाल भवु र्णत्रियोदरम् । माणि मािमु शक्योऽणप
यशोराणशयादत्र िे ॥8
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अधिकम् – अल्पम्
अणधकालङ्कारे आधाराधेययोः पर्परापेक्षया आणधक्यं वण्यािे । अलपालङ्कारे िु
आधेय्यापेक्षया आधार्य अलपत्सवं वण्यािे ।यथा कुवलयार्न्दे
अलपं िु सक्ष्ू मादाधेयाद्यदाधार्य सक्ष्ू मिा । मणणमालोणमाका िेऽद्य करे जपवटीयिे
॥16
अत्र आधेयभिू ायाः ऊणमाकायाः सक्ष्ू मत्सवे अणप आधारभिू ्य कर्य सक्ष्ू मत्सवं
प्रणिपाणदिम् । अणधक्य णवरु्दः अलङ्कारोऽयम् ।
अधिकं – धवशेषः
ियोः अणप आधाराधेयभावः भवणि । अणधके आधाराधेययोः अर्र्रू
ु प्यं वणणािं
भवणि । णवशेषे आधाराभावे अणप आधेय्य वणार्म,् एक्य आधेय्य बिुषु
आधारे षु वणार्ं भवणि । अणधके आधाराधेययोः ियोरणप अव्थार्म् आवश्यकम् ।
णवशेषे िु आधाराभावेऽणप आधेय्य वणार्ं भवणि ।
धनष्कषशः
आधाराधेयभावमाणश्रिोऽयमलङ्कारः अण्ि। आधाराधेययोः एक्य पृथल
ु त्सवेऽणप
अपर्य पृथल
ु त्सवं कथर्ेर्ायमलङ्कारः भवणि । अलङ्कारे ऽण्मर्् वणणािमाणधक्यं
कणवप्रणिभोत्सथाणपिमपेक्ष्यिे । कणवप्रणिभोत्सथाणपिणमदमाणधक्यं चमत्सकारजर्कं भवणि
। पृथल
ु ादाधाराि् आधेयािा अपर्याणधक्यम् अत्र वण्यािे परन्िु आधाराधेययोः
पृथल
ु त्सवणमदं लोकप्रणसद्धमावश्यकम् । अि एव भमू ण्डलजलणधगगर्मेवााणदरूपं
पृथल
ु त्सवमत्र अपेक्ष्यिे । एिेषामपेक्षया अपर्याणधक्यकथर्मेव चमत्सकारं जर्यणि ।
आधाराधेययोः अर्र्रू
ु प्यत्सवाि् अलङ्कारोऽयं णवरोधमल
ू कालङ्कारे ष्वन्िभावणि ।
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