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ववरोधालङ्कारववमशाः 
 

सन्दीप वसन्त जोशी 
 

शोधसाराशं 

सादशृ्यमूलकालङ्कारार्ाम् उपमेव समेषां ववरोधमूलकालङ्कारार्ां मूलतया ववरोधालङ्कारः 

वताते । कायाकारर्भावाधाराधेयभावाददवभरस्पृष्टतया शुद्धववरोधस्यैव प्राधान्येन 

चमत्कारजनकत्वात् ववरोधालङ्कारः स्वतन्त्ररूपेर् आलङ्काररकैः स्वीकृतः । सोद्देश्यं परस्परं 

ववरुद्धानां वस्तूनाम् एकवस्मन्नेवावधकरर्े स्थापनेन ववरोधालङ्कारः भववत। कारर्ान्तरकथनेन 

ववरोधस्य पररहारः भववत । ववरोधस्य दश भेदाः प्रायः सववः आलङ्काररकैः स्वीकृताः । ववरोध-

ववरोधाभासयोः सूक्ष्मः भेदः अवस्त । अवप शब्दस्य प्रयोगे ववरोधः वाच्यः भववत । वववभन्नेषु रसेषु 

अयमलङ्कारः औवचत्यमावहवत ।  

शोधोद्देश्यम:् ववरोधालङ्कारस्य ववमशानेन तस्य मलवलकं रूपं दृ् गोचरं भववत । वववभन्नैः 

आलङ्काररकैः प्रवतपाददतम् ववरोधालङ्कारस्य स्वरूपं स्पष्ट ं भववत । ववरोधः ववरोधाभासयोः 

सूक्ष्मः भेदः स्पष्टीदियते । अवप शब्दप्रयोगे ववरोधस्य वाच्यत्वं प्रवतपाद्यते। वववभन्नप्रसङ्गेषु 

ववरोधालङ्कारस्य सन्दभोवचतं पात्रं स्पष्ट ंभववत । 
 

कुट शब्द: विरोधालङ्कारविमशशः 

 

प्रस्तावना  

सहानवस्थानं ववरोधः इवत उच्यते । लोके कयोवित् वस्तुनोः सहानवस्थानवनयमः दशृ्यते । 

ययोः वस्तुनोः सामानावधकरण्यं न युज्यते तयोः ववरोधः इवत उच्यते । यथा जला्न्योः, 

घटघटाभावयोः, तत्त्वज्ञानवमथ्याज्ञानयोः इवत । एतेषां वस्तूनां सहभावः लोके कदावप न 

दशृ्यते । एतादशृानां परस्परववरुद्धानां वस्तूनां सामानावधकरण्येन वर्ानं लोके दोषाय 

भववत । परन्तु एतदवे वर्ानं काव्यशास्त्रे अलङ्काराय कल्पते । काव्यशास्त्रे अवप परस्परं 

ववरुद्धानां वस्तूनां वर्ानेन भासमानः ववरोधः कारर्ान्तरेर् पररहायाते । काव्येषु वववभन्नाना ं

भावानां प्रसङ्गानां ववरोधस्य माध्यमेन कृतं वर्ानं चमत्कारं जनयवत । 

‘वव’उपसगाात् ‘रुध’धातोः भावाथे घञ्प्प्रत्यये कृते ‘ववरोध’ इवत शब्दः वनष्पद्यते । 

इष्टाथाभङ्गः ववपरीताथाकत्वं वा ववरोधस्य लक्षर्ं भववत । लोके ययोः वैरुद्धध्यं पररगण्यते, 

ययोि ववरोधस्य पररहारोऽवप नावस्त, तादशृयोः सामानावधकरण्येन वर्ानम्, तस्य च 

ववरोधस्य केनवचदन्येन कारर्ेन पररहायात्वं ववरोधालङ्कारस्य बीजम् अवस्त ।  

अयमलङ्कारः प्राचीनोऽवस्त। ऋ्वेदऽेवप अस्य प्रयोगो दशृ्यते । यथा- 

 

‘नीचा वतान्त उपरर स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते ।  

ददव्या अङ्गारा इररर् ेन्युप्ाः शीताः सन्तो हृदयं वनदाहवन्त ॥’1 
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अत्र नीचा अवप उपरर स्फुरवन्त, अहस्तासः अवप हस्तवन्तं 

सहन्ते, शीताः सन्तः हृदयं वनदाहवन्त इत्याददष ु

ववरोधालङ्कारः दशृ्यत े । काव्येषु वववभन्नरसान् तद्भावान् 

च ववरोधः पोषयवत । भरतं कुन्तकं च ववहाय प्रायः सववः 

आलङ्काररकैः अयमलङ्कारः स्वीकृतः । 

प्रमुखानामलङ्काररकार्ां लक्षर्ानुरोधेन अलङ्कारस्यास्य 

ववमशानमत्र दियते । 

 

ववरोधालङ्कारस्य स्वरूपम ्

ववरोधालङ्कारे परमाथातः ववरोधाभावेऽवप ववरोधो 

भासते। कारर्ान्तरेर् अस्य ववरोधस्य पररहारः भववत । 

पररहारे असवत अयं ववरोधः दोषाय भववत । 

जावतगरु्दियाद्रव्यार्ां परस्परववरोधेन अयं ववरोधः दशधा 

ववभज्यते ।  

 

१) जातेः जात्या सह ववरोधः यथा  

 

अवभनवनवलनीदकसलयमृर्ालवलयादद 

दवदहनरावशः। 

सुभग कुरङ्गदशृोऽस्या 

वववधवशतस्त्ववियोगपववपाते ॥ 2 

 

अत्र नवलनीत्वाददजातीनां दवदहनत्वजात्या सह ववरोधः । 

तस्य नवलन्याददषु ववरहोद्दीपकतया दवदहनत्वोपचारेर् 

पररहारः । ववरवहण्यावस्थावर्ानमत्र प्रयोजनम् ।  

 

२) जावतगरु्योः ववरोधः यथा 

 

वगरयोऽप्यनुन्नवतयुजो 

मरुदप्यचलोऽब्धयोऽप्यगम्भीराः । 

ववश्वंभराप्यवतलघुनारनाथ तवावन्तके वनयतम् ॥ 3 

 

अत्र वगररत्वाददजातीनाम् उन्नत्वाददवभः गुर्ैः सह ववरोधः । 

तस्य राजगतलन्नत्याद्यवतशयवववक्षया पररहारः । अत्र 

श्लेषमूलकः ववरोधः ।  

 

३) जावतदिययोः ववरोधः यथा 

 

यषां कण्ठपररग्रहप्रर्वयतां संप्राप्य धाराधर- 

स्तीक्ष्र्ाः सोऽप्यनुरज्यते च कमवप स्नेह ं पराप्नोवत 

च। 

 

तेषां संगरसङ्गसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते 

पांसूनां पटलैः प्रसाधनवववधर्नावात्याते कलतुकम् ॥ 4 

 

अत्र खड्गत्वजातेः अनरुागस्नेहपरावप्दियाभयां सह 

ववरोधः। तस्य रुवधरसंपका कृतललवहत्यचैक्वण्याथाकत्वात् 

पररहारः । एवं पासुत्वजातेः अलङ्करर्दियया ववरोधः । 

तस्यावप कण्ठं वछत्वा धूवलधसूरकरर्ाथाकत्वात् पररहारः ।  

 

४) जातेद्राव्येर् सह ववरोधः यथा 

 

सृजवत च जगदददमववत च संहरवत च हलेयैव यो 

वनयतम् । 

वसरवशतः शफरो जनादानः सोऽवप वचत्रवमदम् ॥ 5 

 

अत्र शफरत्वजातेः जनादानने द्रव्येर् सह ववरोधः । स च 

लीलया सवासम्भवात् मत्स्यशरीरपररग्रहस्य 

आगमवसद्धत्वात् पररहृतः । अत्र जनादानपदम् आत्मपरम् 

अतः तस्य द्रव्यत्वम् ।  

 

५) गुर्स्य गरु्ेन सह  

 

सततं मुसलासक्ता बहुतरगृहकमाघटनया नृपते । 

विजपत्नीना ं करठनाः सवत भववत कराः 

सरोजसुकुमाराः ॥ 6 

 

अत्र करठनत्वसुकुमारत्वयोः गुर्योः ववरोधः । सः नृपतेः 

दानवशात्स्वयं गृहव्यापारवनवृत्त्या कालभेदने पररहृतः ।  

 

६) गुर्स्य दियया सह ववरोधः यथा । 

 

पेशलमवप खलवचनं दहवततरां मानसं 

सतत्त्वववदाम् । 

परुषमवप सुजनवाक्यं मलयजरसवत् प्रमोदयवत ॥6 

 

अत्र पेशलत्वपरुषत्वयोगुार्योः दाहप्रमोददियाभयां सह 

ववरोधः। स च सुश्रवत्वदःुश्रवत्वाथाकतया दहवतपदस्य 

संतापाथाकतया पररहृतः ।  

 

७) गुर्स्य द्रवे्यर् सह ववरोधः यथा 

 

िलञ्चादद्ररुद्दामदषृद्धदढृोऽसल 

यन्मागार्ानगालशातपाते । 

अभृन्नवाम्भोजदलावभजातः स भागावः 

सत्यमपूवासगाः ॥ 7 

 

अत्र कोमलत्वगुर्स्य िलञ्चादद्रद्रव्येर् ववरोधः । स च 

भागावमवहम्नावभजातपदस्य सुखवेध्यत्वपरतया पररहृतः ।  
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८) दियायाः दियया सह ववरोधः यथा 

 

पररच्छेदातीतः सकलवचनानामववषयः 

पुनजान्मन्यवस्मन्ननुभवपथं यो वह गतवान् । 

 

वववेकप्रध्वंसादपुवचतमहामोहगहनो 

ववकारः कोऽप्यन्तजाडयवत च तापं च कुरुते ॥8 

अत्र जडीकरर्तापकरर्दिययोः ववरोधः । ववरहवैवचत्र्येर् 

कालभेदात् पररहारः ।  

 

९) दियायाः द्रवे्यर् सह ववरोधः यथा  

 

अयं वारामेको वनलय इवत रत्नाकर इवत 

वश्रतोऽस्मावभस्तृष्र्ातरवलतमनोवभजालवनवधः। 

 

क एवं जानीत ेवनजकरपुटीकोटरगतं 

क्षर्ादनें ताम्यविवममकरमाषास्यवत मुवनः॥ 9 

अत्र पानदियायाः अगस्त्येन समुद्ररे् च ववरोधः । 

अगस्त्यतपःप्रभावावतशयेन तस्य पररहारः । अत्र 

प्रदीपकारदषृ्या असम्भवालङ्कारस्य वनषेधः ।  

 

१०) द्रव्यस्य द्रव्येर् सह ववरोधः यथा 

 

समदमतङ्गजमदजलवनस्यन्दतरवङ्गर्ीपररष्वङ्गा

त् । 

वक्षवतवतलक त्ववय तटजुवष शङ्करचडूापगावप 

कावलन्दी ॥ 10 

 

अत्र गङ्गायमुनयोः द्रव्ययोः परस्परं ववरोधः स च 

कावलन्दीपदस्य श्यामाभामात्रपरत्वात् पररहृतः। 

 

लक्षर्ववमशाः 

व्यासः (ववष्र्ुधमोिरपुरार्)े अन्यफलदा दिया यत्र वर्र्ाता 

भववत तत्र 11, अविपुरार्े असङ्गच्छमानयोः 

(ववरुद्धपदाथायोः) यत्र ववरोधपूवाकत्वेन युक्त्या 

सङ्गतीदियते तत्र 12, दण्डी प्रस्तुतगतस्य उत्कषास्य 

प्रवतपादनाय वस्तुतः ववरोधाभावेऽवप मुखतः ववरुद्धत्वेन 

प्रवतभासमानानां पदाथााना ंयत्र सहावस्थानं तत्र, 13 भामहः 

गुर्स्य दियायाः ववरुद्ध ं यत्र गुर्स्य दियायाः वा वर्ानं 

दियत े तत्र 14, उद्भटः कवञ्चत् ववशेष ं वर्ावयतुं गुर्स्य 

दियाया वा ववरुद्धः अन्यः सजातीयः ववजातीयो वा पदाथाः 

कववप्रवतभया यत्र वण्याते तत्र 15 च 

ववरोधालङ्कारमङ्गीकुवावन्त । उद्भटः भामहम् अनुकरोवत। 

वामनेन अथास्य ववरुद्धस्य इव आभासत्वं 

ववरोधालङ्कारत्वेन स्वीकृतम् 16 । ववरोधालङ्कारस्य 

लक्षर्े ‘आभासत्व’दलं वामनः प्रथमतया वनवेवशतवान् । 

असङ्गवत-ववरोधयोः सूक्ष्मः भेदः वामनस्य काले स्पष्टः 

नासीत् अतः तस्य उदाहरर्े असङ्गवतः स्पष्टतया लक्ष्यते । 

ववरोधस्य ‘समकाले’ इवत पद ं वनवेश्य लक्षर्वमतोऽवप 

स्पष्टीकतुुं रुद्रटः प्रयत्नं कृतवान् । भोजः पदाथाानां 

परस्परमसङ्गतल ववरोधं स्वीकरोवत । 17 मम्मटः वस्तुगत्या 

अववरोधेऽवप ियोः वस्तुनोः ववरुद्धत्वेन अवभधानं 

ववरोधालङ्कार इवत प्रवतपादयवत । 18 रुय्यकः ववरुद्धतायाः 

आभासे ववरोधाभासालङ्कारं स्वीकरोवत । 19 जयदवेः 

गुर्द्रव्यदियाजातीनां सम्बन्धानुपपविकथने 

ववरोधालङ्कारं, 20 श्लेषजन्यः ववरोधः यत्र भववत तत्र 

ववरोधाभासालङ्कारं च पथृगेव लक्षयवत । 21 ववश्वनाथः 

ववरोधाभावेऽवप आपाततः ववरुद्धवत्प्रतीतल ववरोधालङ्कारं 

प्रवतपाददतवान् । 22 जगन्नाथः एकावधकरर्सम्बन्धत्वेन 

प्रवतपाददताथायोः एकावधकरर्त्वेनासम्बन्धत्वेन भानं 

ववरोधाभासालङ्कारः इवत प्रवतपाददतवान् । 23 

एतेषां लक्षर्ानां ववमशानेन ज्ञायते यत् ववरोधालङ्कारस्य 

लक्षर्े प्रारम्भ े तावत्स्पष्टता नासीत् । वामनः आभासत्वम् 

इवत दलं प्रथमतया वनवेवशतवान् । रद्रटः समकाले इवत पदं 

लक्षर्े वनवेश्य असङ्गवतववरोधयोः भेद ं स्पष्टीकृतवान् । 

मम्मटः लक्षर्ं स्पष्टीकृत्य दशभदेाना ं स्वरूपम् 

उपस्थावपतवान् । जयदवेः ववरोधं ववरोधाभासं पृथक् रूपेर् 

उपस्थाप्य तयोः सूक्ष्म ंभदे ंलवक्षतवान् । जगन्नाथः ववरोधे 

अथाियं प्रवतपाद्य ववरोधस्य सवाथा वनवृविः वनराकृतवान् । 

 

ववरोध-ववरोधाभासयोः ऐक्यववचार 

यदद ववरोध-ववरोधाभासयोः ववमशुं कुमाः, तदा तयोः 

पृथक्त्ववाद एव समीचीन इवत भावत । यतः जावत-जात्योः 

ववरोधाददषु कमवप सन्दभुं पुरस्कृत्य ववरोध उच्यते । 

उदाहरर्ाथाम-् 

 

अवभनवनवलनीदकसलयमृर्ालवलयादददवदहनरा

वशः । 

सुभग कुरंगदशृोऽस्या 

वववधवशतस्त्ववियोगपववपाते ॥ 24 

 

अत्र नवलनीत्यादीनां दवदहनत्ववमवत ववरोधो वतात एव । 

दकन्तु अन्ते ‘त्ववियोगपववपाते’ इवत उक्तत्वात् झरटत्येव 

ववयोगजन्यत्वज्ञानेन ववरोधपररहारः भववत । अतः तत्र 

आभासः पद्यश्रवर्समनन्तरमेव नश्यवत । अवप च लोके 

ववयोवगनाम्, उन्मिानाम् चन्द्रादद-सुखदायकान्यवप 

दःुखदायकान्यने भवन्तीवत दषृ्टमेव । अतः न ताविीव्रतया 

ववरोधोऽत्र भासते । दकन्तु ववरोधाभासस्य उदाहरर्ावन 

यदद पश्यामः तदा तत्र आभासः अथाान्तरज्ञानपयान्तमवप 

वतष्ठतीवत पश्यामः । अवप च तत्र अथाान्तरं 

श्लेषमूलकवमत्यवप वकंु्त न शक्यते । यतस्तत्र नानाथापदाना ं
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प्रयोगः भववत । अतः अभङ्ग-सभङ्गश्लषेयोस्तत्र न 

प्रसवक्तः। उदाहरर्ाथाम-् 

 

‘मिमातङ्गगावमन्यः शीलवत्यः’ 

इत्यत्र मातङ्गपद ं नानाथाकम् । 25 शीलवत्यः इत्यनेन 

मातङ्गपदस्य ववटाथा एव झरटवत भासते,‘कथमेताः 

मातङ्गाना ंववटानां समीपं गत्वावप शीलवत्यो भवन्ती’वत । 

अत्र ववरोधस्य आभासः तावत्पयान्तमवप वतष्ठवत यावत्पयान्तं 

मातङ्गपदस्य गजाथाः नावगम्यते । अत्र यद्यवप अभङ्गश्लेषः 

इवत वकंु्त शक्यते तथावप श्लेषे नानाथापदावन नोपयुज्यन्ते । 

अतः अत्र श्लषेः वकंु्त न यो्यः । श्लषेे तु नानाथापदप्रयोगं 

ववना ववरोधस्याभासः ।  

 

‘अप्यन्धकाररर्ानने जगदतेत्प्रकाशते’ 

इत्यत्र ‘अन्धकाररर्ा’ इत्येतत् न नानाथापदम ् । दकन्तु 

सभङ्गश्लेषिारा अथाियं प्रकाशयवत । तथावप अन्धकाररर्ा 

इत्यत्र श्लषे इव अथाियस्य वववक्षा नास्तीवत हतेोः 

श्लेषमूलकववरोधाभास इवत वकंु्त शक्यम् । तस्य पदस्य 

‘अन्धकस्य शत्रुर्ा’ इत्येवाथाः वकु्तर्वाववक्षतः, न तु 

अथाियमवप ।  

अतः नानाथापदानुरोधेन ‘मिमातङ्गगावमन्यः’ इत्यत्र 

‘अप्यन्धकाररर्ा’ इत्यत्र च ववरोध-आभासस्य स्वरूपं 

वभद्यते ।  

अतः ववरोधालङ्कारात् ववरोधाभासं पथृक् स्वीकृत्य तत्र 

श्लेष-नानाथापदयोराधारेर् िवैवध्यं कल्पवयतुमुवचतवमवत 

भावत । केवलववरोधालङ्कारापेक्षया ववरोधाभासे 

रमर्ीयतावधक्यं दशृ्यते । 

 

ववरोधालङ्कारे ‘अवप’ शब्दस्य ववचारः  

सामान्यतः ववरोधाभासस्थलेषु ‘अवप’ शब्दः ववरोधस्य 

वनवााहकः भववत । दकन्तु तस्य प्रयोगाभावेऽवप एष 

अलङ्कारो भवत्येव दकन्तु व्यङ््यरूपेर् । अतः ‘अवप’ 

शब्दस्य प्रयोगे ववरोधाभासालङ्कारः वाच्यः, तदप्रयोग े

व्यङ््य इत्यवे आनन्दवधानाचायाादीनामवप अवभप्रायः । 

ध्वन्यालोकस्य वितीयोद्योते आनन्दवधानने उभयथावप एष 

ववचारः स्पष्टमुक्तः । शब्दशक्त्या 

साक्षादलङ्कारान्तरप्रवतभाया उदाहरर्त्वेन,  

 

तस्या ववनावप हारेर् वनसगाादवे हाररर्ल । 

जनयामासतुः कस्य ववस्मयं न पयोधरल ॥ 26 

 

इत्येतत्पद्यं दत्त्वा, वृिल-“ अत्र शृङ्गारव्यवभचारी 

ववस्मयाख्यो भावः साक्षाविरोधालङ्कारि प्रवतभासत इवत 

ववरोधच्छायानुग्रावहर्ः श्लेषस्यायं ववषयः, न 

त्वनुस्वानोपमव्यङ््यस्य ध्वनेः” इवत स्पष्टीकृतवान् । अनेन 

अत्र ववरोधाभासालङ्कारध्ववननाास्तीवत वसद्धम् । अग्र ेपुनः 

ववरोधाभासालङ्कारध्वनेः इदमुदाहरर्ं दिम्- 

‘मिमातङ्गगावमन्यः शीलवत्यि, गलयो ववभवरताि, 

श्यामाः पद्मरावगण्यि धवलविजशुवचवदना 

मददरामोदवनःश्वसनाि,चन्द्रकान्तवपुषः 

वशरीषकोमलाङ््यि, अभुजङ्गगम्याः कञ्प्चुदकन्यि, 

पृथुकलत्रवश्रयः दररद्रमध्यकवलताि, लावण्यवत्यः 

मधुरभावषण्यि अप्रमिाः प्रसन्नोज्ज्वलमुखरागाि, 

अकलतुकाः प्रलढाि प्रमदाः ।’ 27 इवत । उभयोरवप 

पररशीलनेन तयोमाध्ये अवपशब्दस्य सत्त्वम् 

अभाविेतेतियमेव भेदकवमवत स्फुटं दशृ्यते । तयोः वाच्य-

ध्ववनरूपयोः नान्यत ् दकवञ्चविवनगमकम ् । अतः 

अवपशब्दप्रयोगे वाच्यत्वम् अप्रयोग े च ध्ववनत्ववमत्येव 

वनर्ायः समीचीनः । 

 

कववप्रयोगसमीक्षा 

नवरसरुवचरावर् काव्यावन यदद अवलोकयामस्तर्हा 

ववरोधालङ्कारः कवववभः बहुधा प्रयुज्यमानो दशृ्यते । 

सन्दभास्य तीव्रता ववरोधेन यथा प्रतीयत े तथा 

सादशृ्याभदेाददवभना । अतः बहुधा अस्यालङ्कारस्य प्रयोगः 

काव्येषु दशृ्यते । प्रायः लोके वतामाना सवेऽवप ववषया 

अस्याप्यलङ्कारस्य ववषया भववन्त ।  

 

कलटुवम्बकववषयः रघुवंश े तृतीयसगे पतु्रप्राप्ेः अनन्तरं 

ददलीपसुदवक्षर्योः आनन्दस्य वर्ाने प्रयुकं्त पद्यवमदम्,  

रथाङ्गनाम्नोररव भावबन्धनं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम् । 

ववभक्तमप्येकसुतेन तियोः परस्परस्योपरर पयाचीयत ॥ 28 

पुत्रप्राप्ेः पूवुं तयोः प्रेम्र्ः एकैवालम्बनमासीत् । पुत्रप्राप्ेः 

अनन्तरं त ुआलम्बनियं जातम् अतः तयोः प्रमे ववभक्तम् । 

ववभक्तस्य पदाथास्य शवक्तः न्यूना भवतीवत लोके दशृ्यते 

।अत्र त ुववभक्तमवप प्रमे प्रवृद्धवमवत दिययोः ववरोधः । तत्र 

पुत्रप्राप्ेः आनन्दावतशयेन प्रमेप्रवृवद्धः इवत ववरोधपररहारः ।  

 

भगवतः मवहमा- 

एकैश्वये वस्थतोऽवप प्रर्तबहुफले यः स्वयं कृविवासाः 

कान्तासंवमश्रदहेोऽप्यववषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम् । 

अष्टावभयास्य कृत्स्नं जगदवप तनुवभर्बाभ्रतो नावभमानः 

सन्मागाालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृविमीशः ॥ 29 

 

एकैश्वयावमत्यनेन ईश्वरत्वं, कृविवासाः इत्यनेन 

अदकञ्चनत्वम्, इवत ियोः धमायोः ववरोधः । 

सवन्नवहतकान्तत्वं वजतेवन्द्रयत्ववमवत गुर्योः ववरोधः । 

अष्टावभः तनवुभः युक्तः अवप नावभमानः इवत गुर्योः 

ववरोधः । ईश्वरे सवासम्भवात् पररहारः । 

वशशुपालवधमहाकावे्य माघमहाकववः एनमलङ्कारं बहुधा 

प्रयुक्तवान् ।  
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प्रथमसग,े यदा नारदः कृष्र्स्य दशानाथामागतः त ं

स्तोतुमारभय तस्य मवहमान ंएवं स्तलवत- 

 

लघूकररष्यन्नवतभारभङ्गुराममू ं दकल त्वं 

वत्रददवादवातरः । 

उदढूलोकवत्रतयेन साम्प्रत ं गुरुधाररत्री दियतेतरां 

त्वया ॥ 30 

 

इवत । यथा अत्यवधकभारात् भारवाहकस्य अङ्गावन 

स्वयमेव भज्यन्ते तथैव असरुार्ां उपद्रवरूपभारात् पथृ्वी 

स्वयमेव त्रुरटता । तस्याः भारापसरर्ायैव त्वं भुवव 

कृष्र्रूपेर्ावतीर्ाः । दकन्तु त्वमेव लोकत्रयमवप स्वकुक्षल 

वहन् भारयुक्तोऽवस । अतः त्व ं पृवथव्याः भारावतरर्ं न 

कृतवान्, दकन्तु अवधकभारमेव तस्या उपरर 

स्थावपतवावनवत। अत्र लघकुताा गुरुकतेवत चेवत ववरोधः । 

स्वावतारेर् पृवथवीं गलरवयुतां कृतवावनत्यनेन 

ववरोधपररहारः ।  

महाकववः कावलदासोऽवप एनमलङ्कारं बाहुल्येन 

प्रयुक्तवान्। कुमारसम्भव-महाकाव्यस्य पञ्चमसगे पावात्याः 

वशवववषयकप्रेम परीवक्षतुमागतः ब्रह्मचाररवेषधारीवशवः 

तस्याः तपसः उद्देश्य ं जानन्नवप, सख्युकं्त श्रुत्वा 

हषावनभारोऽभतू्, तथावप नावभव्यवितवान्- 

 

अगूढसद्भाववमतीवङ्गतज्ञया वनवेददतो 

नैवष्ठकसुन्दरस्तया । 

अयीदमेव ं पररहास 

इत्युमामपृच्छदव्यवितहषालक्षर्ः ॥ 31 

 

अत्र नैवष्ठकसुन्दर इत्यनेन यावज्जीवं ब्रह्मचये वस्थत इत्यथाः । 

पावात्याः मनवस स्वववषयक-प्रेमावतशय ंदषृ््वा हषापूर्ोऽवप 

वताते । एवं नैवष्ठकसुन्दरत्वम्-पावातीववषयकप्रेम इत्यनयोः 

ववरोधः । दकन्तु महादवेस्य तस्य एतदववरुद्धवमवत 

ववरोधपररहारः ।   

नैषधीयचररतऽेवप अयमलङ्कारः बाहुल्येन प्रयुक्तो दशृ्यते । 

प्रथमसग ेनलस्य राज्यपालनस्य वैभववर्ानम्- 

पदिैतुर्भाः सुकृते वस्थरीकृते कृतेऽमुना के न तपः प्रपेददरे । 

भुव ं यदकेावङ्िकवनष्ठया स्पृशन्दधावधमोऽवप 

कृशस्तपवस्वताम् ॥ 32 

अत्र ‘अधमोऽवप तपवस्वतां दधल’ इवत स्वभावववरोधः । 

राज्ञा नलेन सवाथावप धमे वस्थरीकृते अधमास्यानवकाशतया 

स न्यूनतां प्राप । सवात्र धमा एव आसीत्’ इत्यवभप्रायोऽत्र 

ववरोधपररहारकः ।  

महाकववः बार्भट्टः कादम्बयाुं राजानं शूद्रकं, तस्य उदाितां 

च एवं वर्ायवत ववरोधाभासालङ्कारिारा- 

 

“अपररवमतपररवारजनमवप अवितीयम्, 

अनन्तगजतुरगसाधनमवप खड्गमात्रसहायम्, 

एकदशेवस्थतमवप व्याप्भुवनमण्डलम,् आसने वस्थतमवप 

धनुवष वनषण्र्म्, उत्साददताशेषविषददन्धनमवप 

ज्वलत्प्रतापानलम्, आयतलोचनमवप सूक्ष्मदशानम् 

महादोषमवप सकलगुर्ावधष्ठानम्, कुपवतमवप 

कलत्रचयवल्लभम्, अववरतप्रवृिदानमप्यमदम्, 

अवतशुद्धस्वभावमवप कृष्र्चररतम,् अकरमवप 

हस्तवस्थतसकलभुवनतलं राजानमद्राक्षीत्” ॥ 33 

तविपरीततया शबरसैवनकस्य नीचतां -“अवभनवयलवनमवप 

क्षवपतबहुवयसम्, कृतसारमेयसंग्रहमवप फलमूलावशनम्, 

कृष्र्मप्यसुदशानम्, स्वच्छन्दप्रचारमवप दगुवकशरर्म्, 

वक्षवतभृत्पादानुवर्तानमवप राजसेवानवभज्ञम्” 34 इवत 

वर्र्ातवान् ।  

श्रीमद्भगवद्गीतायां गीताचायाः कमायोवगनः कमावर् प्रवृत्िं 

वर्ायवत अनेनालङ्कारेर्- 

त्यक्त्वा कमाफलासङ्गं वनत्यतृप्ो वनराश्रयः । 

कमाण्यवभप्रवृिोऽवप नैव दकवञ्चत्करोवत सः ॥ 35 इवत । 

  

ववरोधालङ्कारस्याभासस्थलम् 

ववरोधालङ्कारस्य स्वरूपाददकम् उदाहरर्ावन च यदा 

पश्यामस्तदा अयमंशः स्पष्टो भववत यत् ववरोध एव 

आपाततः द्रष्टव्यः, तस्य पररहारस्तु वचन्तनववषय एव 

भवेददवत । यदद पररहारोऽवप शब्दत उक्तो भववत तदा 

अस्यालङ्कारस्य तावत्सलन्दयुं न भववत । उदाहरर्ाथुं, 

नैषधीयचररतस्य तृतीयसगे, सन्दशेवाहकस्य हसंस्य 

आकाशगमने,  

तस्या दशृो नृपवतबन्धुमनुव्रजन्त्यास्तं बाष्पवारर 

नवचरादवधीबभूव । 

पाश्वेऽवप ववप्रचकृषे यदनेन दषृ्टरेारादवप व्यवदधे न तु 

वचिवृिेः ॥ 36 

आकाशे यदा हसंः गतः तदा तमेव पश्यन्त्याः दमयन्त्याः नेत्र े

अश्रुपूर्े जाते । तेन समीपस्थोऽवप हसंः दरूस्थ इव न दषृ्टः । 

यदा स हसंः दरंू गतः तदा तस्याः वचिवृिल वृवित्वात् 

समीप एव वस्थतः इवत अस्य श्लोकस्याथाः । दकन्त ु अत्र 

समीपस्थोऽवप दरूस्थः, दरूस्थोऽवप समीपस्थ इत्यत्र यद्यवप 

ववरोधो भासत एव तथावप ‘समीपस्थोऽवप दरूस्थ’ इत्यस्य 

ववरोधपररहारकः ‘नेत्रयोरश्रुपूर्ाता’, ‘दरूस्थोऽवप समीपस्थ’ 

इत्यस्य पररहारकः ‘वचिवृवित्वम्’ शब्दत उक्तमवस्त । अतः 

रमर्ीयता तावन्न्यूनैव । अत्र ववरोधालङ्कारस्य सत्त्वम् 

अङ्गीकतुामशक्यमेव ।  

एवं वववभन्नेष ु रसेषु ववषयषेु च अयमलङ्कारः प्रयुज्यते । 

यथा ‘रथाङ्गनाम्नोररव भावबन्धनं’ अवस्मन् पद्ये ववरोधः 

शृङ्गारं, ‘एकैश्वये वस्थतोऽवप’ अवस्मन ्पद्ये भवक्तरूप ंभावं, 

‘त्यक्त्वा कमाफलासङ्गम्’ इत्यत्र शान्तरस ं च पोषयवत । 
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एवं ववरोधमूलकालङ्कारवगाप्रवताकोऽयमलङ्कारः सवेषु 

रसेषु औवचत्यमावहवत । 

 

वनष्कषाः 

ववरोधमूलकालङ्कारेषु प्रधानोऽयमलङ्कारः अवस्त । 

व्यासादारभय जगन्नाथान्त ं यावत् अस्यालङ्कारस्य लक्षर्े 

उिरोिरं ववकासः दशृ्यते । बहुवभः ववरोधववरोधाभासयोः 

अभेदः स्वीकृतः चेत ्अवप तयोः सूक्ष्मभदेः तेषामुदाहरर्ानां 

ववमशानेन स्पष्टतया अवगम्यते । अवप शब्दस्य प्रयोगेर् 

ववरोधः वाच्यः भववत । ववरोधस्य दश भेदाः भववन्त । 

वववभन्नेषु रसेषु प्रसङ्गषेु च ववरोधः सन्दभोवचतं 

पात्रमावहवत । साधम्यामुलकानामुपमादीनाम् 

अलङ्कारार्ावमव ववरोधमुलकः ववरोधालङ्कारः अवप 

चमत्कारजनकः रसपोषकः अवस्त । 
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