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उपमा-उत्रेक्षय ः अलङ्कारय ः हिशेषाः 

 

पङ्कजभट्टः 

 

रस्तािर्ा  

यद्यहप काव्ये रस एि मुख्य इहत सिैरालङ्काररकैः सधैयं रहतपादितमहस्त, 

तथाप्यलङ्काराणाम ् उपाियेता र् केर्ाहप हर्राकृता । यत  हि कहिकमासु 

तेषामलङ्काराणां बाहुल्येर् रय गात ् । ते च अलङ्कारा काव्ये केिलं 

रस पकारकत्िेर्ालङ्कारा रयुज्यन्द्त े इहत िकंु् र् शक्यते, उहक्िैहचत्र्यरूपेणाहप 

काव्येऽलङ्काराणां हर्िेशात् 1 । शब्िहचत्रकावे्य एतद्द्रषु् ं शक्यते । तथाहप बाहुल्येर् 

रस पकारकत्िेर्ैि रयुज्यन्द्ते इहत तु हर्र्िािाि एि । मम्मटेर् 

रहतपादितमर्लङ्कृतत्िमप्येतििे स्पष्ीकर हत यत्र रस एि रधार्ः तत्र अलङ्काराणाम् 

अस्फुटत्िमेि श भते, र् त ु स्फुटत्िम् । आलङ्काररकैः हिहिधालङ्कारेषु सािशृ्यमूलकाः 

अभेिरधार्ा अलङ्काराः र क्ाः । क्वहचत् एतेषामलङ्काराणाम ् अतीि चमत्कारिशात् 

अथिा साम्यतािशात् काव्येषु स्पष्तया अिगन्द्तुं क्लेशः अर्ुभूयते । यित्र क ऽलङ्कारः 

भहितुमिातीहत । क्वहचत ् स्थले तु आलङ्काररकाणामहप मतभिेः िशृ्यते । हिशेषतः 

उपम त्रेक्षय ः अलङ्कारय ः कुत्रहचत ्मिार्ेि सन्द्ििेः अर्ुभूयते । अतः तय ः उभय रहप 

अलङ्कारय ः हििेचर्मत्र दियते ।  

रथमतया उभय रहप अलङ्कारय ः मूल ं पश्यामः । उपमाया मूलं भिहत साम्यम् । 

उत्रेक्षायास्तु सम्भािर्म् ।  

उपमालङ्कारस्य लक्षणम् – ‘साधम्यामुपमा भेि’े2 इहत ।  

उत्रेक्षालङ्कारस्य लक्षणम-् ‘सम्भािर्मथ त्रेक्षा रकृतस्य समेर् यत’्3 । इहत ।  

उपमा-उत्रेक्षालङ्कारय ः भिेस्यािगमर्े क्वहचत् कारिन्द्यमर्ुभूयते । अतः अर्य ः इत्थं भिेः 

ज्ञातव्यः – 

 यत्र उपमेय पमार्स्य सािशृ्यमुच्यत े तत्र पमा । यत्र च सम्भािर्ा दियते 

तत्र त्रेक्षालङ्कारः । 

 उपमायाम् उपमार्स्य रहसहििशात् हिहशष्हिशेषणस्य, िाक्यस्य, उपिाक्यस्य िा 

आिश्यकता र् भिहत । परन्द्तु उत्रेक्षायां कहिकल्पर्ािशात् हिहशष्पिार्ां, 

हिशेषणार्ां िा आिश्यकता िताते ।  

                                                            
1काव्यरकाशः-८.६७(िृत्तौ) ‘यत्र तु र्ाहस्त रसस्तत्र हक्िैहचत्र्यमात्रपयािसाहयर्ः’। 

2 काव्यरकाशः - ०९.१२५ 
3काव्यरकाशः - १०.१३७ 
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 ‘मुखं चन्द्र इि’ इत्यत्र पमा, ‘मुखमपरः चन्द्र इि’ 

इत्यत्र त्रेक्षालङ्कारः समन्द्िेहत । अत्र अपरः इहत 

हिशेषणं कल्पर्ाजन्द्यं िताते । 

 मन्द्ये, शङ्के, ध्रुिं, रायः, र्रू्म् – एते ‘उत्रेक्षािाचकाः’ 

शब्िा इत्यतः एतेषां रय गः उपमायां र् दियत े। अतः 

यत्र एतेषा ं शब्िार्ां रय गः िशृ्यते् ‘तत्र त्रेक्षा’ 

अिगन्द्तव्या ।  

 यद्यहप ‘इि’ शब्ि एतािशृः, यः 

‘उपमायाः’‘उत्रेक्षायाश्च’ उभय ः िाचक ऽहस्त, तथाहप 

तस्यािगमर्म् एिं कत्तावं्य यत् – यत्र ‘इि’ शब्िस्य 

रय गः दियापिरे् सि भिेत् ‘तत्र त्रेक्षा’ अिगन्द्तव्या । 

यथा – 

 

‘हलम्पतीि तम ङ्गाहर् िषातीिाञ्जर् ंर्भः’ 

एिम् उत्रेक्षायाम ् ‘इि’ शब्िस्य रय गः रायः दियापिरे् 

सि भिहत । 

 यिा उत्रेक्षािाचकस्य ‘इि’ शब्िस्य सम्बन्द्धः दियया 

सि अभूत्िा केर्हचत ् अन्द्यपिरे् सि भिेत्, 

तत्र त्रेक्षायाः हर्णायः करिर्ः भिहत । अतः 

उत्रेक्षालक्षणस्य सािाय्यं स्िीकत्ताव्यम् । उपमायाः राणं 

तु ‘सािशृ्यम’्, उत्रेक्षायाः ‘सम्भािर्ा’ च हिद्यत े । 

सािशृ्ये ‘उपमार्पिाथा’स्य सत्ता ‘िास्तहिकी’ भिहत, 

दकन्द्त ु सम्भािर्ायाम ् ‘उपमार्पिाथाः’ 

किाहचत्काल्पहर्क ऽहप भिहत । ‘उपमेयस्य’ हिद्यमार्ेर् 

उपमार्ेर् सि िास्तहिकं सािशृ्यम् ‘उपमा’ कथ्यते । 

‘उपमेयस्य’ किाहचत्कहल्पत पमार्रूपेणाहप सम्भािर्ा 

‘उत्रेक्षा’ कथ्यते । अतः – 

 

“बालने्द्ििुिाण्यहिकासभािात् बभुः 

पलाशान्द्यहतल हिताहर् । 

सद्य िसन्द्तेर् समागतार्ा ं र्खक्षतार्ीि 

िर्स्थलीर्ाम्4”॥ इहत । 

 

बालित् चन्द्रसिशृम ् अधाचन्द्राकारः, 

अत्यन्द्तरक्िणीयपलाशपुष्पञ्च, िसन्द्तस्य समागमेर् 

समुद्भूतार्ां िर्स्पतीर्ां र्खक्षतसिशृं रतीयते । 

केचर् आलङ्काररकाः अहस्मर्् पद्ये उपमालङ्कारः िताते 

इहत ििहन्द्त । िस्तुतः िर्स्थलीर्ां ‘र्खक्षतः’ र् भिहत । 

                                                            
4कुमारसम्भिम-्३.२९ 

अर्ेर् कारणरे् ‘र्खक्षतार्ीि िर्स्थलीर्ाम्’ इत्यत्र ‘इि’ 

शब्िः ‘सािशृ्यिाचकः’ र्ाहस्त । परन्द्तु ‘सम्भािर्ायाः’ 

ब धक ऽहस्त । अत ऽत्र ‘उपमा’ र्, अहपतु 

‘उत्रेक्षालङ्कारः’सङ्गच्छते इत्यप्पयिीहक्षतस्य मतम् ।  

 

‘हलम्पतीि तम ङ्गाहर् िषातीिाञ्जर्ं र्भः । 

असत्पुरूषसेिेि िहृष्र्िाफलतां गता5’।। इहत  

 

शूरककहिकृतमृच्छकरटके‘गाढान्द्धकारस्य’ िणार्ं 

रस्तुतपद्येर् दियते । ति ्यथा – अन्द्धकारः अङ्गम-्अङ्ग ं

लेपयर्् स्यात्, र्भः कज्जलं िषायर्् स्यात्, अतः 

िहृष्ःिजुार्पुरूषेण दियमाणा सेिासिशृं व्यथाा अभित् ।  

 अहस्मर्् पद्ये अन्द्धकारस्य (उपमेयस्य) रसारः 

‘लेपर्व्यञ्जर्िषेण’ (उपमार्ेर्) सि एकरूपतायाः 

सम्भािर्ा दियमाणा हिद्यते । 

अत्र उत्तराध े ‘उपमालङ्कारः’ िताते । अतः ‘पूिााधामेि’ 

उत्रेक्षायाः उिािरणहमहत अिगन्द्तव्यम ् । सम्पूणे लोक के 

सघर्ान्द्धकारस्य िणार्महस्त । उपमािाचकरूपेण ‘इि’ 

शब्िस्य रहसिौ सत्यहप, सः ‘इि’ शब्िः ‘उत्रेक्षायाः’ अहप 

ब धक  भहितुमािहत । इिमिे िकंु् ग्रन्द्थकारेण रस्तुतपद्यम् 

उद्धृतमहस्त । 

यद्यहप रस्तुतपद्यस्य रथमचरणगत त्रेक्षायाम् ‘अन्द्धकारः’ 

िस्तुतः अियिव्याप्तम्, तथाहप ‘लेपकस्य’ कल्पर्ा कृता 

िताते । अथाात् िृहत्तकारस्य कथर्ार्ुसारम् अत्र 

‘व्यापर्दियायां’‘लेपर्दियायाः’ सम्भािर्ा कृताऽहस्त ।  

इत्थं सम्भािर्ायाम् आधारभूतं ‘व्यापर्’ं ‘लेपर्ञ्च’ । अर्य ः 

साम्यहमिमेि यत् –‘उभयदियय ः कारणात्तेषां 

हिषयगतपिाथास्य मूलस्िरूपं िगृ्ग चर  र् भिहत’ इहत । 

हितीयचरणगत त्रेक्षायां, यद्यहप ‘आकाशः’ ‘अन्द्धकारस्य’ 

रसारणं कुिार्् अहस्त । तथाहप तहस्मर्् ‘कज्जलिृष्ःे’ 

सम्भािर्ा कृता । अत्र ‘अन्द्धकारं’ ‘कज्जलहमहत’ कहथतम्, 

‘इयमहतशय हक्ः’ एि । अथाात् अिहशष् ं ‘रसरणं’‘िषाणञ्च’ 

रस्तुत त्रेक्षायां सम्भािर्ायाः ‘हिषयः’ ‘हिषयी’ च भितः । 

इत्थं सम्पूणापद्यस्य अयं हर्ष्कषाः यत् –‘पररतः 

सघर्ान्द्धकारः िताते, र्भः तमन्द्धकारं सिात्र रसारयर्् िताते 

। तेर् कारणरे् ‘िहृष्ः’ हर्रूपय हगर्ी सञ्जाता । अस्य 

                                                            
5मृच्छकरटकम् -१.३४ 
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हितीयपािस्य हििेचर्ाथ,ं - िृहत्तगत ं ‘व्यापर्ाियः’ - 

अहस्मर्् हिषये ‘उद्य तकारः’ ििहत यत् –‘आदिपिरे् 

कहिकहल्पतं र्भःकतृाकमञ्जर्कमाकं रसरणं गृह्यते’ इहत ।  

मम्मटकृतस्य उत्रेक्षालक्षणस्य उिािरणस्य च हििेचर्ं 

िषृ््िा अिगम्यते यत् – केिलं ‘तािात्म्यसम्बन्द्ध’े एि 

‘उत्रेक्षा’ इहत तस्याभीष्हमहत । अथाात ् मम्मट क् त्रके्षा 

तािात्म्याहधहिताऽहस्त । यस्य, यहस्मर् ्सम्भािर्ा करणीया 

अहस्त, तय ः िय ः ‘उपमार्-उपमेयभािः’ आिश्यक एि । 

अमुमेि तथ्यं मम्मटेर् उत्रेक्षालक्षणे ‘रकृतस्य समेर्’ उक्त्िा 

सूहचतमहस्त । इिम् ‘उपमार्-

उपमेयभािसम्बन्द्धः’‘तािात्म्यसम्बन्द्धस्य’ समीपे भिहत । 

यत  हि उपमार्-उपमेयगतभािस्य ल पे सहत तहस्मर्् 

तािात्म्यसम्बन्द्धः समुत्पद्यत े । तािात्म्यस्याथाः–‘तिात्मता’ 

अथाात् एकस्य िस्तुर्ः य ‘आत्मा’, स एि ‘आत्मा’ 

अपरिस्तुर् ऽहप । अममुेकात्मकतां (पूणा-अभेिः) ििहन्द्त । 

उपमाया ं िस्तिुयगतः यः ‘अभिेः’ मन्द्यते, सः केिलं 

‘हिहशष्धमास्य’ हर्िशें कारहयतुं भिहत । परन्द्तु रूपकम् 

अहतशय क्त्यादिषु अलङ्कारेषु ‘सिाथा अभेिः’ मन्द्यते । 

‘हलम्पतीि तम ङ्गाहर्’ - इत्यर्रे् उिािरणरे् यः 

‘व्यापर्ादि लेपर्ादिरूपतया सम्भाहितम्’ इत्युक्महस्त, 

स ऽहप मम्मटस्य उपयुाक्मतस्यैि हर्िशाकः हिद्यते । 

 

‘गत्िा च र्ध्िं िशमुखभुज च््िाहसतरस्थसन्द्धेः, 

कैलासस्य हत्रिशिहर्तािपाणस्याहतहथः स्याः । 

श्रृङ्ग च्रायैः कुमुिहिशियैो हितत्य हस्थतः खं 

राशीभूतः रहतदिर्हमि त्र्यम्बकस्याट्टिासः’6॥ इहत  

 

पूिामेघे मेघ ं रहत यक्षस्य हक्ररयम् - ि े मेघ, 

िौञ्चहबलाहिगात्य ऊर्ध्िं च गता, 

रािणबाहूिाररहस्थतशृङ्गसन्द्धेः ििेललर्ामुकुरभूतस्य 

कैलासस्य आगन्द्तुक  भिः । यः कैलासः श्वेतपद्मििजु्जलैः 

शृङ्ग च्चैरैराकाशमहभव्याप्य पुञ्जीभूतः हशिस्य अट्टिास इि 

ितात इहत । 

अथाात–्ि ेमेघ, िौञ्चहबलात् हर्गात्य रािणेर् स्िभुजाभ्याम् 

आहलङ्गर्ेर् यस्य शृङ्गसहन्द्धः हशहथलीकृतः । तािशृस्य 

ििेललर्ामुकुरस्य कैलासपिातस्य आहतथ्यं राप्न तु । यः 

श्वेतपद्महमि हशखर र्त्यै आकाश ं व्याप्य रहतदिर्ं 

पुञ्जीभूतस्य हशिस्याहतिास इि हस्थतः ।  

                                                            
6पूिामेघः-५८ 

अहस्मर्् पद्य े ‘कुमुिहिशिःै’ इत्यत्र पमालङ्कारः, ‘अट्टिास 

इि’ इत्यत्र च त्रेक्षालङ्कारः हिद्यते । कैलासपिातस्य 

सािशृ्यं श्वेतकमलेर् सि कृत  हिद्यते । यत्र कैलासपिातस्तु 

उपमेयः पद्मपुष्पञ्च पमार्म् । ‘अट्टिास इि’ इत्यत्र 

रकृतमाकाशस्य आच्छािर्म्, उपमार्रूपात्मकस्य 

हशिस्याहतिासरूपेण सम्भािर्ा कृता, येर् उत्रके्षायाः 

हिषय  भिहत ।  

 

स सेर्ां मितीं कषार्् पूिासागरगाहमर्ीम् ।  

बभौ िरजटाभ्रष्ां गङ्गाहमि भगीरथः7 ॥ इहत  

 

रघुिंशे चतुथासगे रघ ः रसंशायां रस्तुमहमिम् पद्यम् । 

अथाात ्पूिासागरं रहत मितीं सेर्ा ंस्िीकृत्य गच्छर्् सः रघुः 

तथैि श भते यथा हशिस्य जटाभ्य  हर्स्सृतां गङ्गा ं र्यर्् 

भगीरथ इहत ।  

अहस्मर्् पद्य े उपमा-उत्रेक्षालङ्कारश्च िताते इत्यचु्यते 

सामान्द्यतया । रस्तुतरसङ्गे राज्ञः रघ ः उपमा भगीरथेर् 

सि कृता इत्यतः उपमालङ्कारः िताते इहत िकंु् शक्यते । 

परन्द्तु उत्रेक्षाया अहप रसङ्ग अत्र सिाथा हतरस्कतुं र् 

शक्यते । यतः हितीयपङ्क्ौ ितामार्स्य 

सम्भािर्ाहिषयत्िमेि आहधक्येर् सङ्गच्छते ।  

एिम् उपम त्रेक्षय ः भेिः अत्यन्द्त ं सूक्ष्मः िताते । बहुषु 

स्थलेषु झरटत्येि हर्र्ाय़ः शक्यते, कुत्रहचच्चैर 

हचन्द्तर्ार्न्द्तरमेि । तत्राहप उपमालङ्कारे यिा इिशब्ि ं

हििाय अन्द्य े यथा, सिशृाियः उपमािाचकत्िेर् रयुज्यन्द्ते 

तिा त ु तत्र उत्रेक्षा कथमहप र् भिहत । तथैि 

उत्रेक्षािाचकत्िेर् इि शब्ि ं हििाय मन्द्ये, शङ्के इत्याियः 

शब्िाः यिा रयुज्यन्द्ते तिा तत्र उपमा र् भिहत । केिलम् 

‘इि’शब्िस्य रय ग एि अर्य रलङ्कारय ः हर्णायः 

कुत्रहचत् हििािहिषय  भिहत । तथाहप िािप्यलङ्कारौ 

कहिहभः राचयुेण रयुज्यमार्ौ सन्द्तौ काव्येषु हिराजेते इहत 

शम् ।  
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