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िायुपरुाण ेअलङ्कारविमर्यः 

 
डॉ. समुन्तकुमारदासः 

 
प्रस्तािना 

र्ब्दार्यर्रीरं ताित् काव्यवमवत राजरे्खरादयः। तस्य चारुत्िहेतिः सवन्त 

गुणरीत्यलङ्कारअलंकारिृत्यादयः। तेषु काव्यचारुत्िहेतषुु अलङ्कारोऽन्यतमः। 

अयमलंकारः विधा भिवन्त । र्ब्दालंकारः, अर्ायलंकारः, उभयालंकारश्च । ति 

र्ब्दगतचारुत्िहेतिस्त्िलंकारा अनुप्रादयः। अर्यगतचारुत्िदतेिस्त्िलंकारा भिवन्त 

उपमादयः। अस्य प्रयोगः कविवभमुयवनवभः िेदपुराणाददषु िैददककालादारभ्य 

अद्यािध्यविलोक्यते । य़र्ा िेद-े 

स नः वपतेि सूनिेऽग्ने सूपायनो भि । 1 इत्यादयः। अिोपमालंकारस्य कावन्तः कान्तेि 

र्ोभते । उक्तञ्च- 

न कान्तमवप वनभूयषं विभावत िवनताननम् । 

 

िेदानां छाया भित्येि पुराणावन । ति िेदानां तत्त्िं भारतस्येवतहासव्याजेनोद्घाटितमस्तीवत 

उक्तञ्च श्रीमद्भागित-े 

भारतव्यपदरेे्न ह्यम्नायार्यश्च दर्र्यतः । 2 

 

एतदवप महाभारते स्पष्टमुवललवखतमवस्त यत्-इवतहासपुराणाभ्यां िेद ंसमुपिंृहयेत् । अर्ायत ्

इवतहासपुराणाभ्यां िेदानां वनगूढतत्त्िं ज्ञायते ।  

महर्षयिेदव्यासप्रणीताष्टादर्पुराणेष्िन्यतमं पुराणं भिवत िायुपुराणम ् । 

तिोपमानुप्रासादीनामलंकाराणां सुचारुसवििेर्ः सहृदयानां हृदयमालहादयवत 

सामावजकचेतश्चमत्करोवत । अतः एषामलंकाराणं प्रयोगः प्रायर्ः सियि दरीदशृ्यते । 

तदालोच्यते र्ोधप्रिन्धे । पुनश्च िायुपुराणस्य सप्तार्ीत्यध्याये गीतालंकाराणां िणयनमवप 

पटरलक्ष्यते। ति काव्यालंकारगीतालंकारयोः कश्चन भेदः िर्त्यते । अतः तविषये 

सविस्तरमालोचनात् प्रागेि अलंकारस्यार्यस्िरूपप्रयोजनादयः वनरूपणीया इवत वधयाि 

वनरूप्यते । 

 

अलकंारस्यार्य 

सावहत्यर्ासे्त्रष्िलंकारः सौन्दयायर्े भूषणार्े िा व्यिवियते । अलंकरोवत भूषयवत 

सुर्ोभयवत सौन्दयं िधययवत वचरं्त् चमत्कटरवत मनो हरत्याकषयवत िेत्यलंकारः।एत े

चारुत्िहेतिः सवन्त । अलमुपदपूियकं कृ करणे धातोः घ़वि अलंकारर्ब्दो वनष्पद्यते ।
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अलंकारस्त्िाभरणं पटरष्कारो विभूषणवमत्यमर-ससंहः। 3.। 

आचाययभरतेनोच्यते यत् – 

 

अलङ्कारैगुयणशै्चैि िहुवभः समलंकृतम् । 

भूषणैटरि वचिार्थः तद ्भूषणवमवतस्मृतम्।। 4 

 

उक्तञ्च िामनेन- काव्यं ग्राह्यमलंकारत् । सौन्दययमलंकारः। 

अलंकृवतरलंकारः। काव्यर्ोभायाः कर्त्ायरो धमाय गुणाः। 

तदवतर्यहेतिस्त्िलंकाराः। 5 

 

अलकंारस्य स्िरूपम ्– 

यर्ा ह्यङ्गनानां र्रीरे हारादयोऽलंकारास्तस्य र्ोभां 

िधययवन्त तर्ा काव्यर्रीरेऽनुप्रासोपमादयोऽलंकाराः। 

काव्यर्रीरं भिवत र्ब्दार्ौ इवत राजरे्खरः 

काव्यमीमांसायाम् । 

आत्मनः धमाय दयादाविण्याददगुणाः वस्र्राः काव्यर्ोभाया 

कर्त्ायरः। परन्तु र्रीरस्य धमाय किककुण्डलहारादयोऽलं-

कारास्त्िवस्र्रास्सन्तः काव्यसौन्दयं िधययन्त्यात्मानमुप-

कुियवन्त च । 

 

र्ब्दार्ययोरवस्र्रा ये धमायः र्ोभावतर्ावयन । 

रसादीनुपकुियन्तोऽलंकारास्तेङ्गदाददित् ।। 

हाराददिदलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः।। 

उपकुियवन्त तं सन्तं येऽङ्गिारेण जातुवचत् ।। 6 

 

अलकंारस्य प्रयोजनम-् 

सहृदयानां चेतश्चमत्कारजनकालहादोत्पादनमेिालंकारस्य 

प्रमुखप्रयोजनम् । काव्यं ग्राह्यमलंकाराददवत 

िामनिचनाज्ज्ज्ञायते । काव्यपठने श्रिणे िा या 

रुवचरािश्यकी सात्िलंकाराददनैि मनस्युत्पाद्यते । उक्तञ्च 

सावहत्ये- 

 

ककं िा कवितया राजन् ककं िा िवनतया तर्ा । 

पदविन्यासमािेण यया नापहृतं मनः।। 

 

इवतहेतोमयन एि मनुष्याणां कारणं िन्धमोियोटरवतवधया 

कियः स्ि स्ि काव्येष्िलंकारान् सवििेर्यन्तो दरीदशृ्यन्ते 

िेदपुराणाददषु ।। एिं िायुपुराणे कनखलतीर्यमाहात््य-

िणयनप्रसंगे – 

 

मध्ये कनखलं तीर्ं विषु लोकेषु विशु्रतम् । 

स्नातः कनकिद्भावत नरो यावत पवििताम् ।। 7 

एिं सियि । 

िायुपुराणेऽस्य प्रयोजनमेिं कथ्यते गीतालंकारिणयनप्रकरण-े 

 

संस्र्ानं च प्रमाणञ्च विकारी लिणं तर्ा । 

चतुर्ियधवमद ंजे्ञयमलंकारप्रयोजनम् ।। 

यर्ात्मनो ह्यलंकारो विपययस्तोऽवत गर्हयतः । 

िणयमेिाप्यलंकरंु्त् विषमं ह्यात्मसंभिात् ।। 

नानाभरणसंयोगाद्यर्ा नायाय विभूषणम् । 

िणयश्चैिालंकारो विपययस्तोऽवतगर्हयतः ।। 

न पाद ेकुण्डले दषृ्ट ेन कण्ठे रसना तर्ा। 

एिमेि ह्यलंकारो विपययस्तो विगर्हयतः।। 8 

 

िायपुरुाण ेअलकंारा 

िायुपुराणे विविधनदीपियतसरोिरणामप्सराददनाञ्च 

िणयनिेलायामलङ्कराणां कावन्तः सहृदयाना ं

चेतश्चमत्कृत्यालहाददावयनी भितीवत ज्ञायते । यर्ा 

 

चन्रतुलयप्रभैः कान्तैश्चन्राकारौः सुलिणैः। 

शे्वतिैदयूयकुमुदवैश्चिोसौ कुमुदप्रभः। 

अनेकवचिकोद्याने नैकवनर्यरकन्दरः। 

महासानुदरीसुजैर्ियविधैः समलंकृतः।। 

 

भिनविन्यासप्रसंगे मेरुवगटरिणयनिेलाया ं

स्िणॆभपियतवर्खराणां तुलना सुकोमलपद्मपत्िैः सह 

विधीयते।तर्ैि गन्धियिधूनां सौन्दययिणयनािसरे 

उपमालंकाराणां कावन्तः सहृदयहृदयमाकषयवत । यर्ा 

 

उपमा 

चन्रप्रवतकार्ा पूणयचन्रवनभानना अर्ायत् अप्सराणां मुखावन 

पूणयचन्रतुलयावन र्ोभन्त इत्यि उपमानं भिवत चन्रः,। 

उपसेयं भिवत मुखम् । उपमािाचकर्ब्दः भिवत वनभः 

(सदरृ्म्) । साधारणधमयः एि आलहादकत्िम् । अतः अि 

पूणोपमालंकारः अभित् एिं पुष्कटरणीिणयनप्रसंगे 

एतदिलोक्यत-े 

 

ति स्नातो ददिं यावत स्िर्रीरेण मानिः। 

पाप्मानं प्रजहात्येष जीणयत्िचवमिोरगः।। 9 

 

अर्ायत् स्िगे एकः सरोिरः विद्यते ।ति ये स्नानं विदधवत त े

यर्ा सपायः जीणयत्िचं विसृज्ज्य यावन्त तर्ैि मानिाः ति 

स्नानान्ते पापावन पटरहाय स्िगं प्रविर्वन्त।अि सपाय 

उपमानम्, मानिाउपमेयम्, इि उपमािाचकर्ब्दः, मुवक्तः 
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साधारणधमयः। अतः अि उपमालंकारः ।अस्यालंकारस्य 

लिणं –  

 

साध्ययमपुमा भदे े। 10 

अर्ायत् यि उपमानोपमेययोमयध्ये भेद े सवत सादशृ्यिणयन ं

स्यात्।अयमलंकारः साधारणतः विविधः। पूणोपमालंकारः 

लुप्तोपमालंकारश्च । यि उपमानम्, उपमेयम्. 

उपमािाचकर्ब्दः, साधारणधमयश्चेवत िर्त्यन्ते ति 

पूणोपमालंकारः भिवत. यिोपमानोपमेयोपमािाचकर्ब्द-

साधारणधमेषु चतुषुय एकस्यार्िा ियोिाय लोपः स्यात् ति 

लुप्तोपमालंकारो भिवत।सप्तसिंर्दध्याये सरोिरिणयनािसरे 

विलििनिणयन-िेलायामुक्तवमदम-् 

 

र्ाखासहस्रफवलतैमयहस्कन्धैः समाकुलम् । 

फलैःसुिणयसकंारै्हयटरतैः पाण्डुरैस्तर्ा ।। 

अमृतस्िादसुंदरैृ्भेरीमािैः सुपगवन्धवभः। 

र्ीययमाणैः पतवद्भश्च कीणाय भूवम वनरन्तरा । 11 

 

अि फलैः सुिणयसंकारै्टरत्यि सुिणयमुपमानम्, फलम ्

उपमेयम्, संकारै्रुपमािाचकर्ब्दः िणयः साधारणधमयः। 

अतोऽिोपमालंकारः। पुनश्च अमृतस्िादसुदरैृ्रर्ायत ्विलििन े

िृिाणां यावन फलावन सवन्त तेषां स्िादः सुधासदरृ्ः 

आनन्दप्रदः। अर्ायत् अमृतस्िाद ु उपमानम् फलाना ं

स्िदरुुपमेयम्, सदरृ् उपमािाचकर्ब्दः, आलहादकत्िं 

साधारणधमयः। अतोि पूणोपमालंकारः। 

 

अनपु्रासालकंार :- िसुधारे िसुमतः िसूनामवमतौजसाम् ।12 

। अि िणयसा्यत्िाद ् िृत्त्यनुप्रासोऽलंकारोऽभित् । तस्य 

लिणमुकं्त काव्यप्रकारे् निमोललास े

 

म्मिेन- िणयसा्यमनुप्रासः छेकिृवर्त्गतो विधा 

सोनेकस्य सकृतपूियः एकस्याप्यसकृतपरः ।। 13 

 

एिमन्येऽप्यलंकारैिाययुपुराणं समलंकृतम् िर्त्यते । अपरं च 

ति िायुपुराणे सप्तार्ीत्यध्याये गीतस्य स्िरमूछयनादद-

िणयनानन्तरमलंकारान् िणययवत महामुवनव्यायसदिेः  

एिंप्रकारेण - 

िायुपुराणे अलंकारस्य स्िरूपम-्अलंकारास्तु िक्तव्याः स्िै 

स्िै िणथः प्रहेतिः 

 

संस्र्ानयोगैश्च तर्ा पदानां चानिेिया ।। 

िाक्यार्यपदयोगार्थरलंकारस्य पूरणम्।। 14 

अर्ायत् वनजवनजिणथः सह पदानां यो विरे्षसंयोगः स 

अलंकार इत्यवभधीयते । पदिाक्ययोयोगार्ेनालंकारपूर्र्त्यः 

स्यात् । 

 

चत्िारः प्रकृतौ िणायः प्रविचारश्चतुिॆधः।। 

विकलपयष्टधा चैि तेिाः षोडर्धा विदःु।। 

स्र्ायी िणयः प्रसंचारी तृतीयमिरोहणम् । 

आरोहणं चतुर्ं तु िणं विणयविदो विदःु।। 

तिैकः संचरस्र्ायी सचरास्तु चरीभिन् । 

अर्रोहणिणायनामिरोहं विवनर्दयरे्त् ।। 

आरोहणेन चाऽऽरोहिणं िणयविदो विदःु।। 

एतेषामेि िणयनामलंकारावििोधत ।। 15 

 

िायुपुराणे अलंकारस्य भदाः-संगीतस्य स्िरलयानुसारेण 

विर्तमलंकाराः वनरूवपताः दशृ्यन्ते । 

 

पूिायचाययमतं िुद्धध्िा प्रिक्ष्या्यनुपूियर्ः। 

विर्तं िै अलंकारास्तान्मे वनगदतः रृ्णु ।। 16 

 

आदौ साधारणतः चत्िारः भेदाः कृताः- 

 

अलंकारस्तु चत्िारः स्र्ापनी क्रमरेवजनः। 

प्रमादश्चाप्रमादश्च तषेां िक्ष्यावम लिणम् ।। 17 

 

संगीते िणयस्र्ानप्रयोगविरे्षानुसारेण कलामािप्रमाणा-

नुसारेण चालंकाराणां संख्या विर्तवमवत वनरूवपता।अि 

ददङ्मािं प्रदर्त्म् । 

 

स्िावभमतम ्- अलंकारा न केिलं हारादय उपमानुप्रासादयो 

िा । अर्यदषृ्या सामावजकदषृ्या सूक्ष्मावतसूक्ष्मतया िा 

यदद विचाययते तर्हय एतत् िकंु्त र्क्यते यत् सौन्दययः 

सियव्यापक आत्मित् । यतो वह सकलसौन्दययमयपुरुषो 

भिवत पुरुषोर्त्मजगिार्ः पर्रह्म िा । र्रीरे तं वनगयतदहें 

विहाय अलंकाराणां र्ोभा वनष्प्रभा एि।सावहत्यर्ासे्त्र रस 

एि काव्यस्यात्मा । यद्यप्यलंकाराः तस्योपकारकास्सन्तः 

र्रीरमोखन्त्युपकुियवन्त तं सन्तं येऽङ्गिारेण 

जातुवचददत्युवक्तिर्ाद ्तर्ावप आत्मानं विना तस्य सौन्दयं 

सौन्दयं न भिवत इवत तु वनर्ियिादम् । अतः यि यि धमूः 

ति ति अवग्नटरवत व्यावप्तनयेन सः सियव्यापकः 

सौन्दययमूर्र्त्यजगिार्परंरह्म यवस्मन् र्रीरे स परंरह्मावस्त 

तिैिालंकाराणांमलंकारत्िं वसद्धध्यते । इवत हतेोः स 

सियव्यापक इत्युच्यते मया । पुनश्च सामावजकदषृ्या 
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उदाहरणमाध्यमने विचाययते-यर्ा मेधाविनः 

वर्िकॆवर्ष्यप्रभृतयः विद्यालयस्य अलंकाराः सन्तः 

समाजमुपकुियवन्त । यर्ा श्रीरामः अयोध्याया अलंकारः, 

उर्त्मसदाचारपुरुषाः जनपदस्यालंकाराः एिं यदद विचाययते 

तर्हय अलंकारः सियव्यापक इवत िकंु्त र्क्यते । 

 

उपसहंार :- िायुपुराणेऽलंकाराणां सुचारुसवििेर्ो वनतरा ं

सहृदयानां चेतांवस हरवत । तिानुप्रासोपमाद्यलंकारा 

दटरदशृ्यन्ते । एतदवतटरच्य सप्तार्ीवत-अध्याये संगीतस्य 

सिंर्र्त्मालंकाराः िण्ययन्ते । ति चवचत्यानुसारेण सि े

अलंकाराः विचाययन्ते । चवचत्यप्रिर्त्यकेनाचायेण 

िेमेन्रणेैतत्प्रवतपाददतं यद्यदद हारस्य स्र्ाने कण्ठे 

कटिस्र्मखेला पटरधाययते तर्हय सौन्दययहावनत्िाद ्हास्यास्पद ं

स्याद ् नारी तर्ैि चवचत्यं विनालंकाराणामलंकारत्िं 

नश्यवत । इवतकृत्िा काव्यतत्त्िानां िणयपदस्िरिाक्यानां च 

यर्ास्र्ानं सवििेर्ो वनतरां सौन्दयं िधययतीवत र्म् । 
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