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आचायययोभायमह-दवडडनोददष्ट
य ौ उपमालंकारवववेक
सञ्जय-भट्टाचार्ययय
सारांश
भामह-दवडडनावालंकाररकौ संस्कद तालंकारप्रस्थाने मुख्यौ आचायौ । तेन अलंकारस्वरूपं वववदडवता
अलंकाराणां भेदााः सोदाहरणं प्रपवितााः। तत्र भामहमते, देशकालक्रियाक्रदवभाः ववरुद्धेन उपमानेन
सह उपमेयस्य गुणलेशेन यत् साम्यं सा उपमेवत । उपमालंकारं पयायलोच्य भामहेन
एकवाक्यगतोपमानोपमेयभावस्य
उदाहरणावन
प्रदर्शयय
नानावाक्यवनष्ठोपमानोपमेयभावं
प्रवतपादवयतुं प्रवतवस्तूपमानामकाः उपमाभेदाः लक्ष्यते । मेधावीरुद्रकवथतााः सप्त उपमादोषााः
उदाहरणलक्षणाः पदथक् वर्णयतााः भामहाचायेण ।
अपरताः, दवडडना काव्यादशे वितीये पररच्छेदे उपमालंकारं पररष्कु वयता वनगक्रदतम् –
"यथाकथविद् साददर्शयं यत्रोद्भूतं प्रतीयते ।
उपमा नाम सा तस्या: प्रपिोऽयं वनदर्शययते"।। इवत ।
काव्यवनष्ठम् अलौक्रककचमत्कारजनकं साददर्शयमुपमेवत फवलतम्। परं नोल्लेख्यं यच्चमत्कारजनकं
साददर्शयं नोपमालंकार:। यथा – ‘गौररव गवय’ इत्यत्र नोपमा। उपमाया: लक्षणं वनरूप्य पुनाः
दवडडनोपमायााः िावत्रशद्भे दााः प्रदर्शयतााः। उपमा वनविलालंकारमातदका। कवववंशस्य मातेवत उपमा
राजशेिरीयोक्ते रनुरूपमेव तात्पययमस्माकं चेतवस प्रवतभावत।
मूल शब्द: अलंकाराः, दडडी, भामहाः, उपमा, धमोपमा चेवत ।

प्रस्तावना
संस्कद तालंकारशास्त्रे ववववधेषु साददर्शयमूलेष्बलंकारे ष्वन्यतमा िलूपमा। सहृदयानां
वचत्तववनोदनकाररणी नटीरूपेणाख्यातोपमेयम् । अथायत् कावचन्नटी रङ्गभूमौ
ववववधभूवमकामवलम्ब्य अवभनयं कु वयन्ती यथव सहृदय-हृदयमनुरञ्जयवत, तथवोपमा
कववकमयसु ववववधालंकदवतरूपेण वववतयमाना सहृदयानां हृदयाह्लादं ववतनुते।
अप्पयदीवक्षतवित्रमीमांसायाम् उपमाप्रस्तावे उपमायााः ववववधालङ्कारमूलत्वमाह “उपमका शलूषी सम्प्राप्ता वचत्रभूवमकाभेदात्।
Correspondence

रञ्जयवत काव्यरङ्गे नदत्यन्ती तविदां चेताः”1।। इवत

सञ्जय-भट्टाचार्ययय
गवेषक, गौडवङ्ग
ववश्वववद्यालय, पविम बंगाल,
भारत ।

1

वचत्रमीमांसा, काशीसंस्कद तग्रन्थमाला (207), प्रथमं संस्करणम्, वव.सं, पदष्ठा-33
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वववचत्ररूवपणीमामुपमां
प्राि:
आलंकररका:
अविलकाव्यसौन्दययस्योत्सरूपेण
स्वीकु वयवन्त।
कववकु लमातदस्वरूपोपमा
िल्वलंकारोत्तमा
।

तदनन्तरं ”ववतनावप क्रियासम्यं”5 इवत काररकया तवद्धतगा
आथी पूणोपमा सोदाहरणमुच्यते। सा च क्रियासाम्ये
तुल्याथे वववहतस्य वतेरुपादाने सम्भववत। उदाहरणं यथा-

तस्माद्राजशेिरे णाप्युक्तम् –

"विजावतवदधीतेऽसौ गुरुवच्चानुशावस्त नाः” 6 इवत।
अध्ययनक्रियावनवमत्तकसाधम्ययवववक्षायां
तथा
अनुशासनक्रियावनवन्धनमेव
साम्यवमवत
गुरुशव्दान्
उपमानवाचकात् तदतीयासमथायत् तुल्याथे ववतर्वयवहताः।
उपमालंकारं
वववदडवता
भामहेन
एकवाक्यगतोपमानोपमेयभावस्य उदाहरणावन प्रदर्शयय
नानावाक्यवनष्ठोपमानोपमेयभावं
प्रवतपादवयतुं

“अलंकारवशरोरत्नं सवयस्वं काव्यसम्पदाम् ।
उपमा कवववंशस्य मातव मवतमयम”2।। इवत
आचायो भामहाः ऐवतहावसकददष्या अलंकारप्रस्थानस्य
प्रधानप्रवतयकाः । अस्य स्वकीयकद तौ काव्यालंकारे अलंकाराः
सवेषु
काव्यतत्त्वेषु
सवायवधकमहत्वपूणयाः।
काव्यस्य
वनत्यधमयस्तु अलंकाराः, तदाभावे काव्यं न शोभते । काव्यस्य
सौन्दययवधयने शब्दाथायलक
ं ारयोाः उभययोाः सामञ्जस्यस्य
महत्त्वं
प्रवतपाक्रदतम्
तत्रभवता
भामहेन।
अनेनालंकारप्रास्थावनके न
काव्ये
अलंकाराणां

प्रवतवस्तूपमानामकाः उपमाभेदाः लक्ष्यते –
"समानवस्तुन्यासेन प्रवतवस्तूपमोच्यते।
यथेवानवभधानेऽवप गुणसाम्यप्रतीवतताः।।"7 इवत
समानवस्तुनाः
वाक्यान्तरप्रवतपाक्रदताथयस्य
न्यासेन
उपस्थापनेन प्रवतवस्तूपमा नाम उपमाभेद उच्यते।
नानावाक्यत्वेन यथेवादीनां साम्यवावचनां प्रयोगाभावेऽवप
वाक्याथययोाः
गुणाक्रदवनबन्धनसाम्यत्वप्रतीवतसद्भावात्
प्रस्तुताप्रस्तुतयोाः
उपमानोपमेयभावावगवताः
अथयपयायलोचनाबलाज्जायतेवत उपमा, तत्रावप वनवायद्धं
ववराजमाना भववत । अलंङ्कारोऽयं ववम्बप्रवतववम्बभावं
गमयवत यथा-

सवायवतशावयत्वं प्रकरटतम् - “न कान्तमवप वनभूयषं ववभावत
ववनताननम् ”3 इवत
उपमालंकारस्य लक्षणं प्रवतपादयता भामहाचायेणोक्तम्"ववरुद्धेनोपमानेन देशकालक्रियाक्रदवभाः।
उपमेयस्य यत् साम्यं गुणलेशेन सोपमा"4।। इवत
अथायत् देशकालक्रियाक्रदवभाः ववरुद्धेन उपमानेन सह
उपमेयस्य गुणलेशेन यत् साम्यं सा उपमेवत ववदुषां मतम्।
देशकालक्रियाक्रदवभाः
ववरुद्धेनोपमानेन
(चन्द्राक्रदना)
उपमेयस्य औपम्यप्रवतयोवगनाः मुिादेाः गुणलेशेन अथायत् येन
के नवचत् धमेण यत् साम्यं अथायत् यत् साददशं सोपमा इवत
फवलताः अथयाः। अस्यां काररकायाम् उपमालंकारप्रयोजके षु
उपमानोपमेयसामान्यधमायि
उक्तााः
।
क्रकन्तु
सामान्यधमयप्रतीवतहेतवाः शब्दा अवप उपेवक्षता इवत
उत्तरकाररकायां वनर्दयशवत यथेव शब्दौ इत्याक्रदना।
पूणोपमायााः चतुरो धमायन् उक्त्वा साम्यवाचकशब्दाभावे

"क्रकयन्ताः सवन्त गुवणनाः साधुसाधारणवियाः।
स्वादुपाकफलानम्ााः क्रकयन्तौ वाऽध्वशाविनाः"8।। इवत
तदनन्तरं वनन्दाप्रशंसावचख्यासोपमाक्रदभेदात् उपमायास्त्रयो
भेदााः पूवायचायायणां कवित् पदथक्तया पररगवणतााः
तदनुपपन्नवमवत “सामान्यगुणवनदेशात् त्रयमप्युक्रदतं ननु” 9
इत्याक्रदना । मालोपमादयोऽवप उपमाया अवान्तरभेदा न
पदथक्
पररगणनीयााः
वववच्छवत्तववशेषाभावाक्रदवत
भामहाचायायणां मतम् ।
तदनन्तरं
मेधावीरुद्रकवथतााः
सप्त
उपमादोषााः
उदाहरणलक्षणाः पदथक् वर्णयतााः भामहाचायेण । ते च दोषााः
िलु हीनता, असम्भवाः, वलङ्गभेदवचनभेदाः, ववपयययाः,
उपमानावधकत्वम्, असददशत्विेवत । एते सप्त दोषााः सप्रपिं
सभेदं वनरूवपतााः उदाहृताि ।

लुप्तोपमां प्रदशययवत - “ववना यथेवशब्दाभयां समासावभवहता
परा” इत्याक्रद काररकािारा।
अत्रेवम् अवधेयं यद् बहुव्रीवहप्रभदवतना इवाक्रदववरहेऽवप
उपमानोपमेयवदवत्तसाददर्शयस्य
उपमाप्रयोजकस्य
अवभवहतत्वात् यथा – ‘कमलपत्राक्षी’ इवत एवं समासगा
लुप्तोपमा प्रदर्शयता।

5
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6
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अत्र

काव्यादशायख्यालंकारग्रन्थस्य वितीये पररच्छेदे उपमालंकारं
पररष्कु वयता दवडडना वनगक्रदतम्

पयायलोचनया

इत्यत्र

धवलत्वगुणेन

िात्त्रंशत्प्रकारे षूपमालंकारे षु हेतूपमा सवायन्ते आलोवचता
तेन । आचायेणोक्तम् –

सलीलवमयमायावत वधूगज
य वधुररव' इत्यवस्मन् स्थाने
सलीलागमनक्रिययोपमेयोपमानयो: अथायत् वध्वा सह
साददर्शयं,

'आकाशाः

“कान्त्या चन्द्रमसं धाम्ा सूयं धर्ययेन चाणयवम्।

काशतेऽत्यथं

राजन्ननुकरोषीवत सषा हेतूपमा मता”13 ।।

वशववविधुभूषणाः' इत्यादौ च ववधुरूपद्रव्येण साददर्शयं,
एवमन्यत्रावप बोध्यम्। लक्षणवस्थतस्य साददर्शयशब्दस्याथयाः

अवस्मन्नुदाहरणे कान्त्या देहप्रभया इन्दुमनुकरोवष, धाम्ा
आक्रदत्यमनुकरोवष,
धयेन चाणयवमनुकरोवष इत्यत्र
हेतूपमानामालंकाराः।
चन्द्राद्युपमानेन
सह
राजारूपोपमेयस्य साम्यं हेतुप्रदशयनेन ववचत्र्यत्वादत्र
हेतूपमा।
अतएव उपमा वनविलालंकारमातदका। कवववंशस्य मातेवत
उपमा राजशेिरीयोक्ते ाः अनुरूपमेव तात्पययमस्माकं चेतवस
प्रवतभावत।

उपमानोपमेययो: एकधमयवत्त्वम्, उद्भूतम् प्राधान्येन स्फु टं;
तेन अस्फु ट- साददशमुलकात् रूपकालङ्कारात् उपमाया:
भेदाः सूवचत: । अवप च, ‘प्रतीयते’ इवत पदेन अवभधालक्षणा-व्यञ्जनान्यतरवदत्त्या उपमालङ्कारो भवतीत्यथयाः।
चत्वारर अङ्गान्युपमालङ्कारस्य। तावन तावत् उपमानम्,
उपमेयम्,

साधारणधमय:

उपमावाचकशब्दिेवत।

तत्र

साददर्शयप्रवतयोग्युपमानम्, साददर्शयानुयोग्युपमेयम्, उपमाने,
उपमेये चोभयत्र संगतो धमयाः साधारणो धमय:, उपमावाचक:
इवाक्रदशब्दिेवत ।
उपमाया: लक्षणं वनरूप्य पुनाः दवडडनोपमायााः
िावत्रशद्भे दााः
प्रदर्शयतााः।
क्रकन्तु
धमोपमादीनामेतेषामलंकाराणां
लक्षणावन
तेन
नोवल्लवितावन।
के वलमुदाहरणयोगेन
ववववधानामुपमालङ्काराणां भेदास्तेन कद तााः। तद्यथा ववववधेषूपमालंकारे षु धमोपमा दवडडना सवायदौ व्याख्याता।
तेनोच्यते-

पररशीवलता ग्रन्थानुिमणी
1. अविपुराणम् – िीपिाननतकय रत्नाः (सम्पा.), नवभारत
पाववलशासय, प्रथमसंस्करणम्, 3999.
2. काव्यप्रकाशाः (मम्मटाः) - षोड़श-टीकासमेताः – डाः
ज्योत्नामोहनाः (सम्पा.), नागप्रकाश, प्रथमसंस्करणम्,
3999.
3. काव्यप्रकाशाः
(मम्मटाः)
(बालबोवधनीयुता
वामनभट्टववरवचता) – भाडडारकर-ओररयेन्टाल ररसाचय
इनस्टीयुट, पुणा, 3933.

“अम्भोरुहवमवाताम्रं मुग्धेकरतलं तव
इवत धमोपमा साक्षात् तुल्यधमयप्रदशयनात्”11।।
10

धमयस्य

ते धमयवस्तुप्राधान्याद्धमयवस्तूपमे उभे”12 ।।

प्रस्तुतोपमेयं कीर्त्तयाः, अप्रस्तुतोपमानस्य हंस्या: साददर्शयम्,

गजवध्वााः

अतएव

“यत्र साधारणो धमयाः कथ्यते गम्यते अथवा।

दवडडना प्रोक्तस्य उपमालंकारस्य लक्षणे ‘यथा कथवित्'
इवत शब्देन येन के नावप धमेण गुणेन क्रिययान्येन वेत्यथयाः,
कीर्त्तयाः’

अन्वयबोधोत्तरमेव,

इतीवत। इवत एवं साधारणधमयप्रयोगस्थले, धमोपमेवत ।
धमोपादानेनेयमुपमा इवत कद त्वा धमोपमेत्यथयाः इवत
प्रेमचन्द्रशमयणाः।
दडयाचाययस्तु सम्यग्रूपेण प्राचीनमतं मतमेवानुसरवत।
धमयवस्तूपमाववषये अविपुराणे ददर्शयते-

नोपमालंकार:। यथा – ‘गौररव गवय’ इत्यत्र नोपमा।

धवला

प्रथममुपमेयं

साधारणत्वप्रतीवताः, तयव च ववचत्र्यवमवत प्रसङ्गादुक्तम् -

यत्र
काव्ये
गुण-क्रियाद्रव्यवशेन
ियो:
वस्त्व्योाः
(उपमानोपमेयोाः) साददशं साम्यं प्रतीयते अथायत् अवभधालक्षणा-व्यञ्जनान्यतरवदत्त्या प्रतीयते, सोपमा नामालंकार:।
काव्यवनष्ठम्
अलौक्रककचमत्कारजनकं
साददर्शयमुपमेवत
फवलतम्। परं नोल्लेख्यं यच्चमत्कारजनकं साददर्शयं

'हंसीव

आताम्रत्वस्य

भूतकरतलेनवान्वय:, न तूपमानभूतेन अम्भोरुहेण, तस्य
समस्तकदेशपदबोध्यत्बात्
तद्गतत्वेन
प्रतीवतस्तु

" यथाकथविद् साददर्शयं यत्रोद्भूतं प्रतीयते ।
उपमा नाम सा तस्या: प्रपिोऽयं वनदर्शययते"10।। इवत

यथा

साधारणधमयस्य

काव्यादशयाः (33/2)
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12

अविपुराणम् (30/333)

13

काव्यादशयाः (10/2)
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