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अलङ्कारलक्षणम ्
 

डॉ. सौम्य रञ्जन महापात्र 
 

izLrkouk  

काव्ये शब्दार्थौ समलङ््करियेते अनेन इरत अलङ््ककारव्यतु्पत्त्या शब्दारितः शब्दालङ््ककारः तर्था अर्थाारितः अर्थाालङ््ककारः । 

अलङ््ककरणमलङ््ककारः इरत भाव व्यतु्पत्त्या काव्यशास्त्रपयाायोऽलङ््ककारः । तत्र प्रर्थमव्यतु्पत्त्या रनष्पन्नस्य अलङ््ककारस्य लक्षणं 

सवाप्रर्थमं दरडिना कृतम।् यर्था – 

 

काव्यशोभाकरान ्धर्ाान ्अलङ्कारान ्प्रचक्षते ।  

ते चाद्यपि  पिकल्प्यन्ते क सताां कार्त्ससयं िर्त्स ा्पत ।। काव्यादशा- 2/1 

 

तदनसुारं काव्यशोभायाः कर्त्ाारः अलङ््ककाराः काव्यशासे्त्र प्राधान्येन अङ््कगीरियन्ते ।  

रसगङ््कगाधरकारः आचायाः परडितराजजगन्नार्थमतानुसारं सवोऽरप ध्वरनप्रपञ्चः पयाायोक्तालङ््ककारकुक्षौ रनरक्षप्तः इरत स्वीरियते 

। यर्था – 

 

  अिरञ्च ्िोऽपि व्यङ््यप्रिञ्चः प्रयाायोक्तकुक्षौ पनपक्षप्तः । 

  ध्िन्यापदशबददः िरां व्यिहारो न कृतः ।। र्गङ्गाधरः 

 

एवं च प्रतापरूद्रयशोभषूणे अलङ््ककारप्रकरणे रवद्यानारे्थन इत्रं्थ प्ररतपारदतम ्–  

 

अलङ्पियते अनेनेपत चारुर्त्सिहेतुरलङ्कारः । 

यथा करचरणाद्यियिगतदिालयनूिुरापदपभसतदलङ्कारतया प्रप्द्धदरियिािी एिालङ्पियते 

तदा शबदाथााियिगतदरनुप्रा्ोिर्ापदपभसतपत तदलङ्कारतया प्रप्द्धदरियिीभूतां 

काव्यर्ुिपसियते । प्र.रू.य.भू. – अलां. प्रक.िृ.336 

 

आचायावामनोऽरप काव्यालङ््ककारसतृ्रवतृौ काव्यस्य स्वरूपाधायकं तत्त्वमलङ््ककाररमरत अलङ््ककाररवषये स्वीयमतं सूरत्रतम ् । 

यर्था – 

 

्ौन्दयार्लङ्कारः, काव्यां ग्राह्यर्लङ्कारात,् , अलङअकृपतरलङ्कारः ।। 

         का.्-ू 1/1/1-2 

 

अस्य मते काव्यस्य शोभायाः कताारधमााः गुणाः भवरन्त । तदरतशयहतेवः अलङ््ककाराः इरत । अतः काव्यस्य शोभारभवधाकाः 

अलङ््ककाराः इरत प्ररतपादयन् गुणालङ््ककारयोमाध्ये भेदं प्ररतपादयरत ।  

गुणरवररहते काव्ये अलङ््ककाराणां सौन्दयं न भरवतुमहारत इरत आचायावामनमतानसुरन् आचाया इन्दरुाजः स्वीय 

काव्यालङ््ककारसारसंग्रहटीकायां इत्र्थ सूचयरत – 

 

  यपद भिपत ियश्च्युतगुणेभ्यो, 

  ििुररि यौिनबन्ध अङ्गनायाः । 

  अपिजनदपयतापन दुभागर्त्सिां  

  पनयतर्लङ्कारणापन ्ांश्रयन्ते ।। 
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तरे्थव  आचायाभामहारद आलङ््ककाररकाः सौन्दयाशास्त्रस्य प्राररभभकपयााये काव्य े

अलङ््ककारस्य सवाारधकमहत्वमदु्घोरषतवन्तः । तदकंु्त – 

 

न कान्तर्पि पनभूाषां पिभापत िपनताननर् ्। भा.का – 1/39 

 

आचायाभामहस्य रसद्धान्तोऽयं समर्थायन् प्रर्थमवाग्भटः स्वारभमतं इत्रं्थ प्ररतपारदतम ्। 

यर्था – 

दोषदर्ुाक्त गुणदयुाक्तर्पि येनोपझितां िचः । 

स्त्रीरूिपर्ि नो भापत तां व्रुिेऽलङ्पियोऽचचयर् ्।। िा्भट. अ – 

4/1 

 

रकञ्च वहूना, ध्वरनवादीनामाचायााणां मते काव्यशोभासभपादनारं्थ 

अलङ््ककारसरन्नवेशनरवरध अपेक्षते । तदकंु्त राजानकः आनन्दवधानेन ध्वन्यालोके – 

  

तर्थार्िलम्बन्ते येऽङ्पगनां ते गुणाः सर्ृताः । 

अङ्गापश्रतासिलङ्काराः र्न्तव्याः कटकापदित ्। 

 

अयं आचायाः भामहस्य मतं समर्थायन ्वदरत –  

 

यतः प्रथर्ां तािदपतशयोपक्तगभाा ्िाालङ्कारेषु शक्यपिया 

कृतदि च ्ा र्हाकपिपभः कार्पि काव्य्छपिां िुष्यतीपत कथां 

ह्यपतशययोपगता सिपिषयऔपचर्त्सयेन पियर्ाणा ्ती काव्ये 

नोर्त्सकषार्लहेत ्। ध्ि.लो – 3/37  

 

अनेन अलङ््ककारस्य रवषयः व्यापकः भवरत । 

तर्थेव सरस्वतीकडठाभरण-रत्नदपाणकारः रत्नेश्वररमिमतेन –  

 

शोभापनिृापतहेतुपिाप्छपिरलङ्कारः इर्त्सयेि अलङ्कारसय 

लक्षणर् ्। 3/1 । 

 

तत्र शोभाकर शब्दस्र्थाने हतेु पदं प्रयजु्य अलङ््ककारस्य प्राधान्यं न 

स्वीकृतम,्उरक्तरवरछिरर्त्रेवलङ््ककारः इरत प्ररतपारदतम ् । वैरचत्र्यमलङ््ककारः इत्यरप 

प्राचां मतम ्वताते । सं.सा.इ – प.ृ196 ।  

तेन चमत्कारोत्पादकमेवालङ््ककारः इरत व्यापकं लक्षणमायारत । परवरतारभः 

आचाययः काव्ये अलङ््ककारः शोभावधाकः एव करर्थतः । न तु शोभाकारकः । तेन 

अस्य व्यापकता अल्पीकृता भवरत । काव्यप्रकाशकारः वाग्देवतावतारः 

आचायामभमटेन अलङ््ककारस्य लक्षणरमत्रं्थ प्ररतपारदतम ्– 

 

उिकुिापन्त तां ्न्तां ये अङ्गद्वारेण जातुपचत ्। 

हारापदिदलङ्कारासतेऽनुप्रा्ोिर्ादयः ।। का.प्र – 8/2 

 

अत्र हारारदवदलङ््ककारा इत्येव लक्षणं भवरत, अन्यास्तु स्वभावकर्थनपरम ् । 

जातुरचरदरत कर्थनेन तस्य उपलक्षणता स्वतः रसद्धाः भवरत । इदमलङ््ककारलक्षणं 

गुणरनरुपणप्रसङ््कगे गुणालङ््ककारयोः पार्थाक्यप्रदशानायोक्तम ् । तत्र पवूााधे 

अलङ््ककाराणां परभपरया (शब्दार्थाशोभासभपादनद्वारा) रसोपकारकत्वं, तदरप न 

रनयतरूपेण इत्यकु्तम् । तेन साक्षारन्नयतरसोपकारकगुणेभ्यः अलङ््ककाराणां पार्थाक्यं 

सरूचतं भवरत । उर्त्राधेन अलङ््ककारलक्षणं भेदपरुस्सरं लरक्षतम् । तस्य अयं भावः 

यर्था – कण्ठादि अङ्गोत्कर्षद्वारेण शरीररणः अदि उिकारकाः हाराियः 

अलङ्काराः लोके भूर्णशब्िेन कदिताः तिैव सादहत्यशासे्त्र काव्ये 

शब्िािोत्कर्षद्वारेण रसस्यादि उिकारकाः अनुप्रासोिमाियः अलङ्काराः 

प्रिन्ते । यत्र रसोिकारसम्भवः तत्र उिकुवषदन्त, यत्र च न सम्भवः तत्र 

उदिवैदचत्र्यमात्रियषवसादयनः भवदन्त, यिा हाराियः सनु्ियाषः 

अङ्गानामुत्कर्षकाः, कुरूिायाश्च दृदिवैदचत्र्याय एव इदत । का.प्र – 

झलकीकरटीका – िृ. 465 ।   

अर्थाात् यः धमाः काव्यस्य शब्दार्थारूपेण  शरीरेण तमङ््कगीनं रसमपुकुवारन्त ते 

अलङ््ककाराः इत्यछुयन्ते । यर्था नारयका स्वहस्तपादादौ कटकनपूरुारदकं पररदधारत 

तरै्थव काव्यनारयकायाऽरप स्वशब्दार्थाशरीरे अनपु्रसोपमादीन् अलङ््ककारान ्

पररदधारत ।  

ततश्च गुणारतररक्ताः काव्यशोभारतशारयनः अलङ््ककाराः इत्येव रनर्दाष्ट ं लक्षणं 

सवाबोधजनकञ्च । एवमेव दपाणकारः आचायाः करवराजरवश्वनार्थोऽरप 

अलङ््ककारस्वरूपं परामशृरत । तद्यर्था –  

 

शबदाथायोरपसथराः ये धर्ााः शोभापतशापयनः । 

र्ादीनुिकुिान्तोऽलङ्कारासतेऽङ्गापदनित ्।। ्ा.द – 10/1 

 

अत्रारप शोभारतशारयनः धमााः अङ््कगारदवदलङ््ककाराः इत्येव मखु्यतः लक्षणम।् 

अरस्र्थरत्वेन रसोपकारकत्वरमरत गुणात् पार्थाक्यवोधकमेव ।  

अत्र पदार्थाज्ञारननः नैयारयकादयः स्वशास्त्रीयं कारठन्यं सारहत्येऽमलेऽरप रनरक्षपरन्त, 

तत् सकू्ष्मतायाश्च सारहत्यं दरूीकृत्य स्वरनरमातं लक्षणमरप कलुरषतं कुवारन्त । तर्थारह 

– काव्यप्रकाशीयमलङ््ककारलक्षणं तैः इत्रं्थ परररष्ियते । काव्यप्रकाशस्य 

बालवोरधनीव्याख्याने यर्था – रसोिकारकत्वे सदत रसावृदतत्त्वम,् तिात्वे सदत 

रसादनयतदस्िदतकत्वम,् अदनयमेन रसोिकारकत्वं वेदत दत्रतयमलङ्कारत्वम ्

। तिेतत ्क्रमेण कादमन्यां कमले कलशे चादतव्याप्तम ्।  

   सा.ि हररिासी टीका – िृ 474  

 

तर्थारह कारमनी िङ्ृ्कगाररसस्य आलभबनरवभावभतूारप गुणवर्त्द्धमााभावात ्

तदवरृतरररत । एवं कमलमदु्दीपनरवभावभतूमरप रसाभाववरत जलादौ रवद्यत इरत 

रसेन सह तस्य अरनयतरस्र्थरतकत्वम ् । कलशोऽरप कुचस्मारकतया कदारचदेव 

िङ्ृ्कगारमकुरोतीरत । न च समरुदतं रत्रतयमप्येकमेव लक्षणरमरत रवचारेणारप रनस्तारः 

कारमन्यादौ अरतव्यारप्तता अवस््यात् ।  

कुवलयानन्दचरन्द्रकायामरप रनदुाष्टालङ््ककारलक्षणमपुन्यस्तम ् । यिा– 

अलङ्कारत्वञ्च रसादिदभन्नव्यङ्ययदभन्नत्वे सदत शब्िािाषन्यतरदन्ा या 

दवर्दयतासम्बन्धावदछिन्ना चमत्कृदतजनकता तिवछिेिकत्वम ्।  

 

एतन्मते वाछय-लक्ष्ययोः एव अलङ््ककारता । व्यङ््कग्यारे्थ रसवदादीनामेव 

अलङ््ककारता । उपमादीनां व्यङ्कग्यत्वदशायां तत्प्राधान्ये अलङ््ककारध्वरनः, 

अप्राधान्ये तु वस्तुमात्रम ् । एतल्लक्षणस्यारप पवूोक्त कारमनी-कमल-कलसारदष ु

अरतव्यारप्तः । तर्थारह – अर्थासामान्यत्वेन कारमन्यादौ सरत अन्तं दलं संघटत एव, 

अपरं दलमरप तरै्थव । अर्थारवशेषरूपः कारमन्यारदः सामान्येन ज्ञातः सन ्आनन्दकरो 

ररसकानाम।् रकञ्च रसोपकारत्वप्ररतपादनमरप अलङ््ककाराणां न रवचारसहम,् 

अर्थाारदद्वारा तर्था प्ररतपादने तु अर्थाारदरेव साक्षात् रसोपकारकत्वे अलङ््ककाराणां 

कुलालरपत्रारदवत्, अन्यर्था रसद्धत्वम।्  

एवमेव अन्यैररप आचाययः रनदुाष्टमलङ््ककारलक्षणं स्वीयं वाग्वैरचते्रण रचरत्रतम।् तत्र 

परडितमधसुदूनशारस्त्रमहोदयैः स्वीय रसगङ््कगाधरग्रन्र्थस्य भरूमकायाम ्अलङ््ककारस्य 

रनदुाष्टलक्षणरमत्रं्थ प्रस्तारवतम् । यर्था – अिराङ्गीभूत-रसभावादिदभन्न-

व्यङ्ययदभन्नत्वे सदत अनुप्रासोऽिमादिदवदशि 

शब्िािाषन्यतरदन्समवायसम्बन्धावदछिन्नचमत्कारदन्कायषतादनरूदितसम

वायसम्बन्धावदछिन्नतादृशज्ञानदन्कारणतादनरूदितदवर्दयतासम्बन्धा 

दछिन्नावछिेिकतादनरूितालङ्कारीयस्वरूिसम्बन्धावदछिन्नावछिेिकत्व

म ्अलङ्कारत्वदमदत।  

 

अन्यः वक्तव्यम ् – अलङ््ककारलक्षणे उद्देश्यतया अलङ््ककारशब्दप्रयोगः नोरचतः। 

तरद्वशेषाणामनुप्रासोपमादीनाम् उल्लेखस्तु सतुराम् असङ््कगतः । रकञ्च 

स्वशास्त्रीयाचायाणां लक्षणानुसारर सबुोधलक्षणप्रदशानमेव पारडित्यमपुयोरग च ।  

परडितमधसुदूनशारस्त्ररभः काव्यप्रकाशीयलक्षणे उिकुिान्तीपत अशुद्धम,् 

उिसकुिान्तीपत वाछयम ् भषूणारे्थ सपुोऽरनवायात्वात् इत्यकु्तम्, तन्न तस्य 

उत्कषायन्तीत्यर्थाात,् भषूणार्थारववक्षाभावात् ।  
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काव्यप्रकाशप्रदीरपकायां तु आचाया रामगोरवन्दशकु्लैः मभमटानसुारी 

अलङ््ककारलक्षणरमत्रं्थ प्रदरशातम ्–  

साक्षात ् िरम्िरया वा रसाद्युत्कर्षजनकत्वे सदत 

शोभादतशादयककाव्यधमषत्वमलङ्कारत्वम ् । रसविाद्यलङ्काराणां 

स्वरूिसम्बन्धेन अनुप्रासोिमािीनां िरस्िरासम्बन्धेन 

रसभावाद्युत्कर्षजनकत्वम।् 

 

व्यङ््कगोपमारदवारणाय तर्त्दलङ््ककारलक्षणे प्रस्फुटः, वाछयरमत्यारदपदरनवेशः कृतो 

मान्यैः काव्यशास्त्रीय आचाययः । प्राचीनैस्तु व्यङ््कग्यरभन्नत्व रनवेशः न रियते । 

व्यापकरूपेण एव अलङ््ककारस्य के्षतं्र स्वीरियते ।  

एवमेव अलङ््ककारस्य महती व्यापकता प्रकारशता । अन्ततोगत्वा एवं ज्ञायते यत्, 

व्यङ््कग्यव्यरतररक्तः सवेऽरप चमत्काराः अलङ््ककाराधीनाः एव भवरन्त ।  
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