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जानकीहरणमहाकाव्ये अलङ्कारविमर्शः
Dr. Nilakantha Karuan and KE Dharaneedharan
प्रस्तािना
‘अलं ‘पूिशक ‘कृ ’ धातोः घञ् प्रत्यये कृ ते वनष्पन्नो भिवत अलङ्कारर्ब्दः । लैटिन् भाषायाम्
अलङ्कारर्ब्दस्यार्शः ‘स्िणशम्’ विद्यते । ‘अलङ्करोवत इवत अलङ्कार’ ‘आभूवषतं करोतीवत
अलङ्कारः’। आभूषणकरणमेि अलङ्कारः । करणार्े अलवङ्ियते अनेनेवत विग्रहेण
अनुप्रासोपमादयश्च अलङ्कारः इत्यर्शः । भािार्े तु अलङ्काराणामलङ्कार इवत विग्रहेण
सौन्दयशवमत्यर्शः । प्रर्मः भािार्े विस्तृतः, वियीयस्तु संकुवितः । प्रधानतया विस्तृतार्े एि
पदवमदं

ग्राह्यवमवत

जगाद

प्रमुखालङ्काटरकः

िामनािायशः

तर्ावह

–“काव्यं

ग्राह्यमलङ्कारात् सौन्दयाशलङ्कार” 1 अर्ाशत् अलङ्कारो नाम सौन्दयशम् । सौन्दयं ितशते इवत
कारणात् काव्यं ग्राह्यवमत्यर्शः । यर्ा किककु ण्डलहाराददवभः आभूषणैः कावमन्याः
सौन्दयशिृवधः भिवत तर्ैि अनुप्रासोपमाददवभः अलङ्कारै ः कविताकावमन्याः र्ोभािधशनं
दियते । पुनः अलङ्कारर्ब्दोऽयं करणव्युत्पत्या मपमाददषु ितशते इवत मपमादयोऽवप
अलङ्कारा एिेवतकु न्तकः मक्तिान् । भामहादयोऽवप अलङ्करापदवमदं विस्तृतार्े ि
जगुहुटरवत िक्तुं र्क्यते । तर्ावह भामहः स्िीयग्रन्र्ं ‘काव्यालङ्कार’ इवत व्यपदददेर् ।
रुद्रिोऽवप काव्यालङ्कार इत्येि नाम िकार । तर्ैि िाग्भिोऽवप िामनोऽवप
काव्यालङ्कारसूत्रावण इवत नाम िकार । एतेषु कोऽवप के िलालङ्कारप्रवतपादकः न ितशते ।
अतः
काव्यसौन्दयाशधायकविविषयाणां
सम्पूणशतत्त्िानां
वििेिनर्ास्त्रमेि
अलङ्कारर्ास्त्रवमवत िक्तुं र्क्यते ।
काव्यादर्ाशनुसारमलङ्कारस्य लक्षणम् –
“काव्यर्ोभाकारान् धमाशनलङ्कारान् प्रिक्षते ।
ते िाद्यावप विकल्प्यन्ते कस्तान् कात्नेन िक्ष्यवत”॥ 2
िन्द्रालोकानुसारम् अलङ्कारस्य लक्षणम् –
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“र्ब्दार्शयोः प्रवसद्ध्या िा किेः प्रौदििर्ेन िा ।
हाराददिदलङ्कारः सवन्निेर्ो मनोहरः”॥ 3
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प्रर्मम् अलंकाराणां र्ास्त्रीयवििेिनं भरतमुवनना
नाट्यर्ास्त्रे प्रवतपाददतम् । ते मपमा, रूपकं , दीपकं , यमकं
िेवत । नाट्यर्ास्त्रे भरतमुवनः मक्तिान् -

“काव्यालंकारोऽयं ग्रन्र्ः दियते यर्ायुवक्त” 9

“मपमा रूपकञ्चैि दीपकं यमकं तर्ा ।

ििोवक्तसम्प्रदायस्य प्रितशकेन कु न्तकािायेणावप काव्ये
अलंकाराणां प्राधान्यं दत्तम् । काव्यपटरभाषां कु िशन् सः
अलंकारतोवक्त काव्यवमवत लक्षणं कृ तिान् । मक्तं यर्ा

अलंकारास्तु विज्ञेयाश्चत्िारे नािकाश्रयाः”॥ 4

ििोवक्तजीविते–

भरतमुनेः अनन्तरम् अलंकाराणां पयाशयेण विकासोऽभित्
तर्ा अ्पय्यदीवक्षतस्य समयपयशन्तं पञ्चविंर्त्युत्तरै कर्तं
(125) अलंकाराः अभूिन् ।
यद्यवप अलंकारतत्त्ि समीक्षां सिशप्रर्मं भरतमुवनः कृ तिान्
तर्ावप तस्य प्रर्मािायशः भामहः आसीत्, य अलंकाराणां
स्िरूपवििेिनं
कृ त्िा
अलंकारान्
काव्यात्मरूपेण
प्रवतपाददतिान् । तस्य मते अलंकाराः काव्यस्य
प्रमुखसौन्दयाशधायकाः भिवन्त । यर्ा कस्यावप कावमन्याः
मुखं िारूत्िे सत्यवप आभूषणं विना न र्ोभते ।
काव्यालंकारे भामहेनोक्तम् “न कान्तमवप वनभूशषं विभावत िवनतानन्” 5
आिायशः दण्डी काव्ये विद्यमानान् सिाशन्
काव्यर्ोभाकरधमाशन् अलंकारर्ब्देन प्रवतपादयवत -

अवप

“अलंकृवतरलंकायशमपोधृत्य वििेच्यते ।
तदुपायतया तत्त्िं सालंकारस्य काव्यता”॥ 10
राजानकरूय्यकोवप स्िकीयालंकारर्ास्त्रे सिशत्र अलंकाराणां
लक्षणोदाहरणं सयुवक्तकं प्रवतपाददतिान्। भोजराजः
काव्यर्ोभाकरधमाशन्
अलंकारस्य
सामान्यलक्षणरूपेणअङ्गीकृ त्य
तस्य
िगशत्रयं
प्रवतपाददतिान्। ते यर्ा – ििोवक्तः, स्िभािोवक्तः
रसोवक्तश्चेत् ।
मपमादीनाम् अलंकाराणां प्राधान्ये ििोवक्तः, गुणप्राधान्ये
स्िभािोवक्तः,
रसप्राधान्ये
रसोवक्तटरवत
भोजराजस्यावभप्रायः ।
आनन्दिधशनािायशः अलंकारस्य स्र्ानं काव्ये अङ्गरूपेण
कृ तिान् । तस्य मते रसाणान् अङ्गरूपेण अलंकाराः
सम्भिवन्त । वितीयोद्योते आनन्दिधशनािायेण मक्तम् “वििक्षा तत्परत्िेन नावङ्गत्िेन कदािना” 11

“काव्यर्ोभाकरान् धमाशन् अलङ्कारान् प्रिक्षते” 6
िामानािायशः यद्यवप काव्यात्मरूपेण रीवतमङ्गीकृ तिान्
तर्ावप काव्यस्य र्ोभा अलङ्कारे णैि भितीवत
प्रवतपाददतिान् । यद्यवप काव्यस्य र्ोभा गुणैः भिवत
तर्ावप तस्य र्ोभावतर्यः अलङ्कारणैि सम्भिवत ।

परिर्तशवन काले र्नैः र्नै अलंकाराणां स्र्ानं के िलं
काव्यर्ोभापरकत्िेन जातम् । तदर्ं मम्मिािायशः

काव्यालङ्कारे –

। तन्मते अलङ्काराः काव्ये स्पुिरूपेण न भिवन्त िेदवप न
तत्र काव्यत्िहावनः ।
महाकविकु मारदासः िाल्पमीदककावलदासादद कियः इि
िैदभी
रीवतमावश्रत्य
काव्यं
अवलखत्।
तस्य
अलङ्कारविधानं रसोपकारको भिवत । सः अलङ्काराणां
प्रयोगे वसध आसीत् ।

“काव्यर्ोभायाःकताशरो धमाश गुणाः”। 7
“तदवतर्यहेतिस्त्िलंकाराः”। 8
मद्भिािायेण काव्ये अलंकाराणां प्राधान्यमङ्गीकृ तम् । तेन
रसादयः रसित्, प्रेयः, समावहताददषु आलंकारे षु योवजताः ।
रूद्रिािायोऽवप काव्ये अलंकाराणां प्राधान्यं प्रवतपाददतिान्
। तवन्नरूपवयतुं स्िालंकारग्रन्र्स्य नाम “काव्यालंकारम्”

काव्यप्रकार्े

काव्यलक्षणवनरूपणािसरे

“अलंकृती

पुनः

क्वावप” इवत लक्षयन् अलङ्काराणां प्राधान्यं नाङ्गीकृ तिान्

 र्ब्दालङ्कारः र्ब्दगताः
र्ब्दसौन्दयशप्रदायकाः
।
र्ब्दिमत्कारजनकत्िं र्ब्दालङ्काराणां ित्तशते ।

इवत दत्तिान् । तद्यर्ा –
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 अनुप्रासः र्ब्दालङ्कारे षु अवतप्रवसधतया प्रर्मालङ्कारोऽनुप्रासः ।
अनुप्रासालङ्कारस्य लक्षणस्य प्रसङ्गे विश्वनार्ेनोक्तम् –

यत्र एकरूपैः र्ब्दैः अनेके अर्ाशः अवभधीयन्ते तत्र
श्लेषालङ्कारः भिवत । िणश-प्रत्यय-वलङ्ग-वलङ्ग-प्रकृ वतपद-विभक्त-ििन-भाषाणां
वश्ललष्त्िेन
श्लेषालङ्कारः
भिवत, अयं ि अष्धा भिवत ।

“अनुप्रासः र्ब्दसाम्यं िैषम्येऽवप स्िरस्य यत्” 12

बवलप्रतापापहवििमेण त्रैलोक्यदुलशङ््यसुदन
श ेन ।

स्िरस्य िैषम्येऽवप यत् र्ब्दसाम्यं सः अनुप्रासा इत्यन्ियः ।
स्िरस्य यत् िैषम्येऽवप साम्याऽभािेऽवप की कु के इत्यादद
(स्िर) विजातीयत्िेऽवप र्ब्दसाम्यं व्यञ्जनिणाशनां साम्यं
समानश्रुवतमत्िम् अनुप्रासः अनुप्रासालङ्कारः इत्यर्शः ।
यर्ा आसीदिन्यामवतभोगभारादििोऽितीणाश नगरीि ददव्या
।
क्षत्रानलस्र्ानर्मी समृद्ध्या पुरामयो्येवत पुरी
परा्याश ॥ 13
श्लोकोऽयं एकाक्षरस्य आिृत्तेः मदाहरणम् । अतः अत्र
अनुप्रासः अलङ्कारः दृश्यते ।

नानन्तभोगाश्रवयणाऽवप तेने तेनालसत्िं पुरुषोत्तमेन ॥17
अत्र बवलः, सुदर्शनः,अनन्तभोगाश्रवयणादद वश्लष्पदावन
विष्णुदर्रर्योः विषये प्रोक्तावन भिवन्त। अतः अत्र
श्लेषालङ्कारः भिवत ।
 वित्रालङ्कार
वित्रालङ्काराणां प्रयोगे मा्यमेन कियः तेषां पावण्डत्यं
प्रकार्यवत । भारविः तर्ा माघादद महाकियः
वित्रालङ्काराणां
प्रयोगे
वसध
आसीत्
।
महाकविकु मारदासः
जानकीहरणमहाकाव्ये
वित्रालङ्कारस्य प्रयोगः कृ तिान् ।
महाकविकु मारदासः
र्ब्दालङ्काराणां
प्रयोगः
काव्यसौन्दयाशर्शमकरोत् । कु मारदासेन“जानकीहरणम्” इवत
महाकाव्ये वित्रालङ्कारवित्रबन्धयोः नैके श्लोकाः दृश्यन्ते ।

 यमकम् –

 अर्ाशलङ्कारः
अर्शिमत्कृ वतमिलम्व्य ि स्िीदियते अर्ाशलङ्कारता।

“सत्यर्े पृर्गर्ाशयाः स्िरव्यञ्जनसंहतेः ।
िमेण तेनैिािृवत्तयशमकं विवनगद्यते”॥14
अर्े सवत पृर्गर्ाशयाः वभन्नार्ाशयाः स्िरव्यञ्जनसंहते
स्िरव्यञ्जनसमुदायस्य तेनि
ै
िमेण पूिोपात्तिमेणैि

 मपमा
अर्ाशलङ्कारे षु मपमालङ्कारः सिशप्रर्मतया, प्राधान्येन ि
पटरगण्यते ।

आिृवत्तराितशनं यमकं कथ्यते इत्यर्शः । यर्ा –

“साम्यं िाच्यमिैधम्यं िाक्यैक्य मपमा ियोः” 18

वननदता नदतावडतमेखलं विगलताऽगलतािृतसानुना ।
असुभुजा सुभज
ु ाऽसुरसंहवतः प्रविददता विददता ददवर्
भूभूता ॥15

एकवस्मन्नेि िाक्ये ियोः पदार्शयोरर्ाशत् मपमानोपमेययोः
अिैधम्यं िैधम्यशरावहत्यं िाच्यम् इिाददप्रवतपाददतं
साम्यमुपमा इत्यर्शः ।

अत्र नदता – नदता, गलता-गलता, सुभुजा –सुभुजा,

पार्पावणरसाविष्विग्रहो िनगोिरः ।

विददता विददता िमेण आिृवत्तः अभित्। अतः अत्र
यमकमलङ्कारः भिवत ।




श्लेषालङ्कारः –
“वश्लष्ैः पदैरनेकार्ाशवभधाने श्लेष इष्यते”

िीरोऽवप िरुणः के न क्षुद्रपार्ीि पीवडतः ॥19
रूपकम्
“रूपकं रुवपतावि (पो वि) षये वनरपह्णिे”20

16
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अर्ाशत् वनरपह्णिे अर्ाशत् वनषेधरवहते विषये मपमेये
रूवपतस्य
मपमानस्य
आरोपस्तत्त्िेन
प्रतीवतरे ि



रुपकवमत्यर्शः । यर्ा –

“प्रकृ तं प्रवतवष्यान्यस्र्ापनं स्यादपह्णुवतः” 26

नरे न्द्रिन्द्रस्य यर्ोवितानज्योत्ना महीमण्डलमण्डनस्य ।
तस्याटरनारीनयनेन्दुकान्तवनष्यन्दहेतुभुशिमाततान॥

अर्ाशत् प्रकृ तस्य मपमेयस्य प्रवतषेधं कृ त्िा अन्यान्य

21

मपमानस्य स्र्ापनमारोपकरणमपह्णुवतटरत्यर्शः। यर्ा–

अत्र नरे न्द्रे िन्द्रः, र्वस ज्योत्ना तर्ा नयनस्य
इन्दुकान्तमणेः िमत्कारपूणशम् अभेदारोपस्य करणात् अत्र
रूपकालङ्कारो भिवत ।


अहह्णुत्यलङ्कारः

अम्भोवभः सह पद्मरागसरवणग्राशसीकृ ता िाटरधे
रिान्ता पुनटरन्द्रगोपककु लव्याजेन मेघैटरह ।
येनैषामुदरे षु रत्नवितवतिाशन्तािवर्ष्ा नि-

मत्प्रेक्षालङ्कार

प्रोद्यद्भासुरिृत्रसूदनधनुव्याशजन
े संलक्ष्यते॥ 27

“भिेत्सम्भािनोत्प्रेक्षा प्रकृ तस्य परात्मना” 22

अत्र मपमेयम् इन्द्रगोपकं वनषेधं कृ त्िा मपमानं पद्मरागमणेः
सत्यस्िरूपं प्रवतपादयवत । अतः अत्र अपह्णुत्यलङ्कारः ।

प्रकृ तस्य अर्ाशत् मपमेयस्य परात्मना अर्ाशत् मपमानात्मना
सम्भािना मत्प्रेक्षा इत्यर्शः । यर्ा –



आसीदिन्यामवतभोगभारादििोऽितीणाश नगरीि ददव्या ।
क्षत्रानलस्र्ानर्मी समृद्ध्या पुरामयो्येवत पुरी परा्याश
॥23
अत्र महाकविकु मारदासः अयो्यायाः
सुन्दररूपेण मत्प्रेक्षां कृ तिान् ।


समृवधः

अवत

अनन्ियालङ्कार
“मपमानोपमेयत्िमेकस्यैि त्िनन्ियः” 28

अर्ाशत्
यदा
एकस्यैि
िणशनीयस्य
िस्तुन
मपमानत्िमुपमेयत्िं ि भिवत तदा अनन्ियो नाम
अलङ्कारः स्यात् ।
तयोरयोबाणरयोपबृंवहतस्फु िद्ध्िवनस्फोटितकणशमाहिम् ।

भ्रावन्तमानलङ्कार

गरुत्मदार्ीविषपातदुःसहं वनरीवक्षतुं कोऽवप र्र्ाक॥29

“साम्यादतवस्मंस्तद्धिुवधभ्राशवन्तमान् प्रवतभोवत्र्तः” 24

अत्र रामः रािणश्च मपमानोपमेयरूपे प्रवतभावत, अतः
अनन्ियालङ्कारः ।

साम्यात्
सादृश्यिर्ात्
अतवस्मन्
तवद्भन्निस्तुवन
प्रवतभोवत्र्ता
कविप्रौिोवक्तमात्रवनष्पन्ना
तद्धबुवधः
तिस्तुप्रकारकं ज्ञानं – भ्रावन्तमानलङ्कारः । यर्ा –



समासोक्त्यलङ्कार
“समासोवक्तः समैयशत्र कायशवलङ्गविर्ेषणैः ।

सोपानरत्नवनर्भशन्नतमश्छेदन
े दर्र्शताः ।

व्यिहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य िस्तुनः”॥ 30

यत्सरश्चिनामानो ग्लायवन्त न वनर्ास्िवप ॥ 25
मणेः प्रभया रावत्रः ददनमेि प्रवतभावत । अत्र भ्रमस्य
िमत्कारपूणशिणशनया भ्रावन्तमानलङ्कारः भिवत।

अर्ाशत् समानकायशवलङ्गविर्ेषणान्यतमिारा प्रस्तुतपदार्े
अस्तुतपदार्शस्य व्यिहारारोपे समासोवक्तनाशम अलङ्कारः
स्यात् । यर्ा –
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प्रिासमालम्ब्य
घनागमवश्रयः
पयोधरस्पर्शवियोगवनःस्पृहः ।
महीधरः
स्िं
वर्खरािसवङ्गनं
त्यजत्यसौ

अत्र वसंहः तर्ा गजः प्रकृ तः भिवत, ियोःदिया एकै ि भिवत
ि समानधमशयोगेन कारणत् अत्र तुल्पययोवगतालङ्कारः ।

मत्तवर्खवण्डर्ेखरम्॥31



अत्र पयोधरादद वश्लष्विर्ेषणं महीधरः अर्ाशत् पिशतेन
नायकः तर्ा धनागमः नावयकायाः अर्शः मपलब्धार्शमत्र
समासोक्त्यलङ्कारः ।
अवतर्योक्त्यलङ्कार



“आवधक्यमुपमेयस्योपमानान्न्यूनताऽर्िा व्यवतरेकः” 36
यत्र मपमानात् मपमेयस्य आवधक्यं येन के नावप प्रकारे ण
मत्कषशः अर्िा मपमानात् मपमेयस्य न्यूनता येन के नावप
प्रकारे णापकषशः, तत्र व्यवतरे को नाम अलङ्कारो भिवत ।
वनर्जशग्यतुबवलमृणालनालं सवच्छद्रिृत्तं यदद दीघशसूत्रम् ।

“वसधत्िेऽ्यिसायस्यावतर्योवक्तर्नशगद्यते” 32

सुवश्चलष्सन्धी र्ुभविग्रहौ तो तन्त्याभुजौ ककं दकल तत्र

मपमेयस्य वनगरणपुरःसरम् मपमानेन सह तस्य
अभेदज्ञानम्यिसायः । तर्ा - भूतस्य अ्यिसायस्य
वसधत्िे सवत अवतर्योवक्तनामालङ्कारो भितीत्यर्शः । यर्ा
–
कृ ता
िलौधेन
तर्ाऽयताऽयता
प्रािृतददग्घना घना ।
यर्ा
रिेरश्चपरम्पराऽपरा

रजस्तवतः
ययौ

वनमज्जत्खुरमालयाऽलया ॥ 33
रजः
कणरार्ेः
िणशनमत्र
अवतर्यरूपे
अवतर्योक्त्यलङ्कारः प्रवतभावत ।

िणशनेन

वित्रम् ॥ 37
अत्र कौर्ल्पयायाः भुजरूपं मपमेयस्य मृणालनालरूपं
मपमानस्य श्रेष्ठतायाः िणशनाय अत्र व्यवतरे कालङ्कारो
भिवत ।


अर्ाशत् हेतौ कारणे सत्यवप फलस्य कायशस्य अभािो िण्यशते
िेत् तर्हश विर्ेषोवक्तनाशमालङ्कारो भिेत् । यर्ा –
विन्यस्तपीनस्तनहेमकु म्भा
स्िेदाम्बुवभस्तद्धधृदयोपकायाश ।
मनोभुिस्तत्प्रर्मप्रिेर्े वसक्तावप न तत्र रजः र्र्ाम् ॥39

“पदार्ाशनां प्रस्तुतनामन्येषां िा यदा भिेत् ।
एकधमाशवभसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्पययोवगता”॥ 34

कामोिेगः रजस्य र्मेन स्िेदाम्बुः विद्यमानः भिवत, रजस्य
र्मः रूपकायशस्य वसधत्ि कारणात् विर्ेषोवक्त अलङ्कारः ।

प्रस्तुतानामप्रस्तुतानाञ्च पदार्ाशनां यत्र गुणदियारुपैकधमेण
अवभसम्बन्धो भिेत् तत्र तुल्पययोवगतानामकोऽलङ्कारो
भिवत ।
इमौ हरी संहृतरोषर्वङ्कतौ वनतान्ततप्तौ तपनस्य
दीवप्तवभः ।
तलं गजस्य स्रुतगण्डम्पदः फणातपत्रं फवणनश्च िाञ्छतः ॥
35

विर्ेषोक्त्यलङ्कार

“सवत हेतौ फलाभािो विर्ेषोवक्तः” 38

तुल्पययोवगतालङ्कार



व्यवतरे कालङ्कार



स्िभािोक्त्यलङ्कारः -

“स्िभािोवक्तदुरु
श हार्शस्िदियारुपिणशनम्” 40
िस्तुनो यर्ाित् स्िरूपस्फु िीकरणसमर्शमसाधारणधमशिणशनं
स्िभािोवक्तटरवत ।
विपास्ते दन्ताग्रवस्र्तकरमुदस्याननतिं
र्नैराकषशन्तो वनगडकृ तझङ्कारपरम् ।
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समुवत्तष्ठन्त्येते करितललीनावलविततीर्नशरस्यन्तो हेलाविधुतपृर्ुकणाशग्रपिनैः ॥41
अत्र गजस्य दिया – र्नैः र्नैः र्ृंखलायाः कषशणं, स्ियं
गण्डस्र्स्योपटर वस्र्तमवक्षकाणां समूहस्य िाय्िादद वित्रणं
स्िभािोक्त्यलङ्कारो भिवत ।


पयाशयोक्त्यलङ्कार
“पयाशयोक्तं यदा भङ्ग्या गम्यमेिावभधीयते” 42

यत्र काव्ये िाच्यिािकत्िेन विना िाच्यिािकभािवभन्नेन
व्यञ्जनारूपव्यापारे ण
यििः
अर्ाशत्
िाच्यार्शस्यैि
यत्प्रवतपादनं तत्पयाशयोक्तम् इवत ।
मदं निैश्चयशबलेन लवम्भतं विसृज्य पूिशः समयो
विमृश्यताम् ।
जगवज्जघत्सातुरकण्ठपधवतनश िावलनैिावहततृवप्तरन्तकः
॥43


काव्यवलङ्गालङ्कार
“हेतोिाशक्यपदार्शत्िे काव्यवलङ्गं वनगद्यते” 44

हेतोः कवञ्चदर्श प्रवत कारणस्य िाक्यपदार्शत्िे व्यञ्जनया
सम्पूणशिाक्यिो्यत्िे
पदिो्यत्िे
िा
काव्यवलङ्गं
नामालङ्कारो भिेत् ।
नाकाङ्गनारत्नमरीविजाल्िस्तान्धकारप्रकरस्य यस्य ।
वनकु ञ्जपद्माकरपद्मषण्डैर्िशदवन्त रावत्रवन्दिसंविभागम् ॥
45

अत्र रावत्रददिसयोः विभाजने पुष्पस्य प्रस्फु टितंकारणेन
काव्यवलङ्गालङ्कारो भिवत ।
एतदवतटरक्तं
दृष्ान्तः,
अर्ाशन्तरन्यासः,
सन्देहः,
विरोधाभासः, सहोवक्तः, अर्ाशपवत्तः इत्यादयः अलङ्काराणां

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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