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कच्छिशंमिाकाव्ये अलङ्कारतत्त्िहिमशाः 
 

मोहित जोशी 
 

प्रस्तावना 

भारतीयिाङ्मये ब्रह्मयज्ञधमाकमाादिशब्ििित्यन्द्तं सुप्रहसद्धो िताते ‘साहित्य’शब्िः । 

संस्कृतकाव्यशास्त्रेऽस्य मिती परम्परा िताते । अर्ादिकालाििे प्रिर्त्ामार्ेऽहस्मर् ्

चराचरात्मके संसारे मार्िः सुखस्यान्द्िेषणे संलग्नो िशृ्यते । मर्र्शीलाः खल ु मार्िा 

आत्यहन्द्तकिःुखहर्िृहर्त्पुरस्सरं 1  ब्रह्मार्न्द्िािाप्तं 2  कामयन्द्ते । हिहिधा मार्िाः- 

पररणतबुद्धयः, सुकुमारमतयश्चेहत । तेषु पररणतबुद्धीर्ां कृते प्रभुसहम्मतं 

िेिपुराणािीर्ामुपिशेमृषयः चकु्ः । सुकोमलहधयां कृते एतन्न, तेषां कृते तु चतुिागाबोधाय 

सन्द्मागोपिशेाय च साहित्यहिद्या प्रोक्ता । उक्तञ्च साहित्यिपाणे हिश्वर्ाथेर्-  

 

“चतुिागाफलप्राहतः सुखािल्पहधयामहप ।  

काव्याििे यतस्तेर् तत्स्िरूपं हर्रूप्यत”े॥ 3  

 

काव्यस्यापरपयाायरूपेण प्रहतहिता साहित्यहिद्या र्ाम चतसृणां हिद्यार्ां सारभूता पञ्चमी 

हिद्या, सतमं िेिाङ्गञ्च । उक्तमाचायाराजशेखरेण “पञ्चमी साहित्यहिद्येहत यायािरीयः । 

सा हि चतसणृामहप हिद्यार्ां हर्स्यन्द्िः” 4 । साहित्यहिद्यायाः कृते काव्यालङ्कारः 5 , 

अलङ्कारशास्त्रम्, काव्यशास्त्रम6, साहित्यशास्त्रम7् इत्यािीहर् र्ामाहर् प्रहतहिताहर्

                                                            

1 “आत्यहन्द्तकोिःुखत्रयाभािःकैिल्यम”्। सांख्यतत्िकौमुिी 

2 हभद्यतेहृियग्रहन्द्थहश्छद्यन्द्तेसिासशंयाः। क्षीयन्द्तेचास्यकमााहणतहस्मन्द्िषृ्टपेरािरे”॥ मुण्डाकोपहर्षि,् २/२/८ 

3 सा .ि. - १ 

4 का.मी- २ 

5 “प्रारहम्भकयुगेसिैराचायैः स्िग्रन्द्थार्ा ंर्ाम काव्यालङ्कारेहत स्थाहपतम् । यथा- भामिः- काव्यालङ्कारः, 

उद्भटः- काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रिः, िामर्श्चकाव्यालङ्कारसूत्राणीहत” । आचायाहिश्वेश्वरः काव्यप्रकाशः, 

भूहमका, पृ०१ 

6  काव्यसौन्द्ियाहिश्लेषकशास्त्रं र्ाम काव्यशास्त्रहमहत - “काव्यं शास्त्रेहतिासौ च काव्यशास्त्रं तथैि च । 

काव्येहतिासः शास्त्रेहतिासस्तिहपषड्-हिधम”् ॥ स.कण्ठा -२/१३ 

7 “शब्िाथौसहितौकाव्यम”्- का०अ०, १/१६ 
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सहन्द्त । एिम्भूतायां साहित्यहिद्यायां 

काव्यसौन्द्ियास्यहिश्लेषणं दक्यते । प्राचीर्कालाििे 

कहिकाव्यशब्ियोयात्र-तत्र प्रयोगः लभ्यत एि । साम्प्रतं ककं 

र्ाम काव्यहमत्यप्िगन्द्तव्य ं चेिकु्तञ्च काव्यप्रकाशे- “काव्य ं

लोकोत्तरवर्णनाननपुर्स्य कवे कर्ण” इहत ।  

मिाकाव्यं हि संस्कृतसाहित्यजगतः सिोत्कृष्ट ं रत्नम ् । 

मिाकाव्यस्य लक्षणं बहुर्भाराचायैः बहुधा प्रहतपादितमहस्त। 

तत्र च भेिोऽहप िशृ्यत े । मिाकाव्यलक्षणं 

कहिराजहिश्वर्ाथः हिस्तृततया हर्रूपयहत । यद्यथा –  

 

सगाबन्द्धो मिाकाव्यं तत्रैको र्ायकः सुरः । 

सिशंः क्षहत्रयो िाहप धीरोिार्त्गुणाहन्द्ितः ॥ 

एकिंशभिा................... सगार्ाम त8ु ॥  

 

सतिशसगेषु हर्बद्ध ं

कच्छिंशमिाकाव्यहमिमैहतिाहसकिस्तुसंिहलतं सिहप 

मिाकाव्यगुणोपेतं सहृियहृियाह्लािर्क्षमं च िताते । 

किेर्ैकशास्त्रर्ैपुण्यं प्रकटयदिि ं

मिाकाव्यमैहतिाहसकघटर्ाहस्तहथपुरस्सरं प्रस्तौतीहत र् 

केिलं काव्यप्रणहयर्ां कृतेऽस्योपयोहगत्िम्, अहप तु 

ऐहतह्यहििां कृतेऽपीत्यपरोऽयमस्य हिशेषः । रघिुंश-

हशशुपालिध-ईश्वरहिलासादिमिाकाव्यार्ां प्रभािोऽत्र 

बहुत्राऽिलोक्यते । कच्छिंशमिाकाव्येऽहस्मर्् 

शब्िालङ्काराः अथाालङ्काराश्च ितान्द्त एि । परन्द्तु 

आहधक्येर् शब्िालङ्कारा एि पररलक्ष्यन्द्त े। अथाालङ्कारेषु 

उपमा-उत्प्रेक्षा-स्िभािोहक्त-रूपकाद्यलङ्काराणां समािेशः 

कच्छिंशमिाकाव्ये सम्प्राप्यते । िीरोऽत्र प्रधार्ो रसः । 

शृङ्गारद्यऽन्द्य े रसा अपीि तर्त्त्प्रसङ्गेष ु िशृ्यन्द्त े । 

मिाकव्येऽहस्मर्् प्राताहर् प्रकृहतिणार्ािीहर् मिाकिरेस्य 

भौगोहलकपररहस्थहतज्ञार्महप पुरस्कुिाहन्द्त । 

िीररौरयोिाणार्े र्ूर्ं हिहशष्यतेऽयं कहिः । िैद्यः 

श्रीकृष्णरामभट्टः प्राचीर्ार्ां जयपुरराजपहण्डतार्ां तषेां 

कृतीर्ां चाहप पररचय ं यथाप्रसङ्गं प्रस्तौहत । 

िररजीिर्हमश्रो माधिभट्टः सम्राड् जगन्नाथो 

रत्नाकरपुण्डरीकस्तथा च तत्सिशृा अर्ेके मिामर्ीहषणोऽत्र 

यथाप्रसङ्ग ं स्मृताः सुकहिर्ाऽर्ेर्ेहत 

तत्कालीर्पहण्डतप्रिराणां संस्कृतपरम्पराणां समृद्धय े तैः 

सम्पादितसारस्िताध्िराणां च पररज्ञार्ाय ग्रन्द्थोऽय ं

सुमिान्द्कोशः । 

 

अलङ्कारतत्त्िहिमशाः अलहङ्क्यतेऽर्ेर्ेहत अलङ्कारः । 

यथा आभषूणरे् र्ाहयकायाः शोभासौंियाादिकं िधाते तथैि 

अलङ्कारैः काव्यस्य शोभा िधाते । भामिाचायाािारभ्य 

रुरटं याित् सिेषामहप आलङ्काररकाणां मतहमि ंयत्सिेषु 

                                                            

8 साहित्यिपाणम् – ६/३१६-३५१ 

काव्यतत्त्िेषु अलङ्कारतत्त्िस्य प्राधान्द्यं ितात एि । 

अलङ्कारस्य सामान्द्यं लक्षणं हर्रूपयहत मम्मटाचायाः । 

यथा – 

  

उपकुिाहन्द्त तं सन्द्तं येऽङ्गिारेण जातुहचत् । 

िारादििलङ्कारास्तेऽर्ुप्रासोपमाियः9 ॥ 

 

साहित्यिपाणकारः कहिराजहिश्वर्ाथः अलङ्कारस्िरूपम् 

इत्थं हर्रूपयहत –  

 

शब्िाथायोरहस्थरा ये धमााः शोभाहतशाहयर्ः । 

रसािीर्ुपकुिान्द्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गिादिित1्0 ॥ 

 

"अलङ्करोतीत्यलङ्कारः। 11  अलहङ्क्यतेऽर्ेर्ेहत 

अलङ्कारः। यद्यहप अलङ्कारशास्त्रं सिाप्राचीर्ं िताते, 

यतोहि िेिषे्िलङ्काराणां प्रयोगोबहुधा दक्यते । यत्र-तत्र 

उपमा रूपकाद्यलङ्कारमाध्यमेर् जीिपरमात्मर्ोिैहशष्यं 

िताते । पुर्ः पाहणहर्हिरहचते अष्टाध्यायीर्ामके 

व्याकरणशास्त्रग्रन्द्थेऽहप उपमालङ्कारप्रयोगो िशृ्यत े । 

यास्कप्रणीत हर्रुके्तऽहप उपमादििाचकशब्िार्ा ं कथर्ं 

प्राप्यते । पुर्ः रामायणमिाभारतादिमिाकाव्येष्िहप 

अलङ्काराणा ं बहुधा प्रयोगो ितात े । प्रथमतया 

आचायाभरतमहुर्र्ा र्ायशास्त्रे चत्िारोऽलङ्काराः 

स्िीकृताः । परं षष््ा ं शताब्द्यां भामिरे् स्पष्टरूपेण 

अलङ्कारस्यात्मत्िं स्िीकृतम्, 

तेर्कावे्यष्िलङ्काराणामािश्यकहस्थहतः स्िीकृता । उकं्त 

यत्- 

 

“रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्द्यैबाहुधोदितः। 

र् कान्द्तमहप हर्भूाषं हिभाहत िहर्तार्र्म्”॥ 12  

 

भामिमतेऽलङ्काराणामात्मत्िं यद्यहप िर्त्ाते, तथाहप येतषेां 

बाह्यत्िं स्िीकुिाहन्द्त, ते संज्ञादक्ययोः सौन्द्ियामेि 

िाचोऽलङ्कारं स्िीकुिाहन्द्त । यथोक्तम्-  

 

“रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे ।  

सुपां हतङां च व्युत्पप्र्त्ं िाचािाञ्छन्द्त्यलङ्कृहतम्”॥ 13 

                                                            

9 का.प्र.- ८/६७ 

10 सा.ि.- १० -१  

11 कमाण्यण ्(पाहणर्ीयाष्टाध्यायी, ३.२.१) 

12 काव्यालङ्कारः, १.१३ 
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िामर्ाचायेणाहप यद्यहप रीतेरात्मत्ि ं स्िीकृतम्तथाहप 

तस्यमतेकाव्यान्द्यलङ्कारेणैि स्िीकृताहर् भिहन्द्त 14 , तिा 

सोऽलङ्कारः सौन्द्ियामेि । 15  अतः िामर्मतेऽहप 

अलङ्काराणा ं मित्त्िं िताते । पुर्ः िहण्ड-रुरट-

उद्भटाियोऽहप अलङ्कारस्यात्मत्िं स्िीकुिाहन्द्त । यद्यहप 

पुर्ः ध्िहर्कारेण अलङ्काराणां ध्िर्ािन्द्तभाािः कृतः, परं 

पुर्ः कुन्द्तकेर् ध्िहर्खण्डर्ं कृत्िा िक्ोक्त्यामेिध्िरे्ः हस्थहतः 

स्िीकृता । मम्मटेर्काव्यात्मभूतस्य रसस्योपकारकतृात्िेर् 

यत्रकुत्राहप अलङ्काराभािेऽहप काव्यत्िं यद्यहप स्िीकृतम्, 

परं चन्द्रालोककारेण जयििेरे् तस्य मतं खण्डयता उक्तम् – 

 

“अङ्गीकरोहत यः काव्य ंशब्िाथाािर्लङ्कृती । 

असौ र् मन्द्यते कस्मािर्ुष्णमर्लं कृती” ॥ 16 

 

पुर्ः हिश्वर्ाथेर्ाहप अलङ्कारस्य आत्मोपकारकत्िं 

स्िीकृतम् । पुर्रन्द्याचायैरहप रसस्योपकारकतृात्िमेि 

स्िीकृतम् अलङ्काराणाम ्। अलङ्कारिाद्येतराचायााणा ंमते 

यद्यहप अलङ्काराणामात्मत्िं र्ाहस्त, तथाहप शर्ैः- शर्ैः 

सिााचायैरलङ्काराणां सङ्ख्याः क्मेण अहधकाः स्िीकृताः । 

यथा- भरतेर् ४, भामिरे् ३८, िहण्डर्ा ३९, िामर्ेर् ३५, 

रुरटेर् ६८, उद्भटेर् ४१, मम्मटेर् ६८, रुय्यकेर् ७८, 

कुन्द्तकेर् २०, भोजेर् ७२, जयििेेर् १००, अप्पयिीहक्षतेर् 

१२४ अलङ्काराः स्िीकृताः, अर्ेर् प्रकारेण 

अलङ्कारसङ्ख्याऽहपिर्धाता । अर्ेर्ाहप हसध्यहत यि ्

अलङ्कारान्द्तराचायैः स्पष्टरूपेण अलङ्काराणामात्मत्िं र् 

स्िीकृतम्, अलङ्कारहत्रहिधः – शब्िालङ्कारः – यत्र 

शब्िस्य प्राधान्द्यं भिहत । यथा – अर्ुप्रास-यमक-श्लेष-

िक्ोहक्त इत्याियः । यत्राथाप्राधान्द्यं तत्राथाालङ्कारः । यथा 

उपमारूपकाियः । तृतीयः उभयालङ्कारः यथा – श्लेषः ।  

  

शब्िालङ्काराः 

 

यिकु्तमन्द्यथािाक्यमन्द्यथाऽन्द्येर् योज्यते । 

श्लेषेण काक्वा िा ज्ञेया सा िक्ोहक्तस्तथा हिधा17 ॥ 

                                                                                                       

13 काव्यालङ्कारः, १.१४ 

14 काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात,् काव्यालङ्कारसूत्रिहृर्त्ः, १.१ 

15 सौन्द्ियामलङ्कारः, काव्यालङ्कारसूत्रिृहर्त्ः, १.२ 

16 चन्द्रालोकः, १/८ 

17 का.प्र.-१०-३९ 

अर्पु्रासः 

शब्िालङ्कारेषु अर्ुप्रासस्य मित्त्िपूण ं स्थार् ं िताते । 

अयमलङ्कारो र्ािव्यञ्जर्ायाः प्रकटीकरणे सिायको 

जायते। अर्ुप्रासस्य सम्बन्द्धः पद्ये प्रयुकै्तः व्यञ्जर्िणैः सि 

भिहत, यत्र स्िरिैहभन्न्येऽहप व्यञ्जर्साम्यं भिेत् 

तत्रार्ुप्रासोऽलङ्कारो भिहत । मम्मटाचायाार्ुसारेण 

‘िणासाम्यमर्ुप्रासः’ इहत । साहित्यिपाण मते -  

अर्ुप्रासः शव्िसाम्यं िैषम्येऽहप स्िरस्य यत्18 । 

अथाात ् स्िरस्य िैषम्येऽहप यत्रकेिलं ङ्व्यञ्जर्िणेषु समता 

स्यात् सोऽर्ुप्रासः कथ्यते । कच्छिंशमिाकाव्ये 

अर्ुप्रासालङ्कारस्योिािरणम् –  

 

अहखलं खलु तत्ुत्िा खेलर्स्य हिखण्डर्म् । 

हखलीकृत्खलं खेलत्खड्गमस्तौज्जयं प्रभुः19 ॥  

स्िच्छरत्नच्छटोच्छुर्च्छत्रहिहच्छहर्त्हिच्छुरः । 

पाश्वािर्ताहिपासीर्ैधूातहपच्छो मुहुर्ृापैः20 ॥ 

 

अथाालङ्कारः  

उपमा – काव्यप्रकाशे उपमायाः लक्षण ं ईिशृं ितात े - 

साधम्म्यामुपमा भेिे21 । अथाात् यत्र उपमार्ोपमेययोः एिं 

साधम्यं इत्यर्योः समार्धमेण सम्बन्द्धः यत्र-

तत्रोपमालङ्कारः । उपमार्ोपमेययोः साधारणधमोपमा 

प्रहतपािकार्ामुपािार्ेर् पणूाा, एकस्य द्बयो त्रयाणां िा 

अियिार्ां लोपे लुता, चेहत भेिरे् हिधा, पूणाा च िाक्य े

समासे तहद्धते च श्रौती-आथी चेहत भेिरे् हिधा भिहत । 

कच्छिंशमिाकाव्ये उपमालङ्कारस्योिािरणम् – 

 

उच्चैिाहस्तर्मारूढः श्रीमार्ीश्वरपार्थािः । 

िृद्धश्रिा इि बभािाहस्थतोऽभ्रमुिल्लभम्22 ॥ 

उद्यद्धूलीतमस्तोमहस्तहमतासु दिशास्िभुः । 

शक्तयो िीरिोिाण्डप्रचण्डा िीहपका इि23 ॥ 

 

रूपकम:् यत्र उपमार्ोपमेययोः भिेरहित-आरोपो भिहत 

तत्र रूपकोऽलङ्कारः िताते । एतस्य लक्षणं काव्यप्रकाशे 

इत्थं िताते –  

 

तरपूकमभेिो य उपमार्ोपमयेयोः24 । 

                                                            

18 सा.ि.-१० 

19 कच्छिंशमिाकाव्यम् – १०/३०० 

20 कच्छिंशमिाकाव्यम् – िािश -त्रयोिशसगौ - १२२  

21 का.प्र. १० /२५  

22 कच्छिंशमिाकाव्यम् – िािश -त्रयोिशसगौ -६२  

23 कच्छिंशमिाकाव्यम् – िािश -त्रयोिशसगौ -६३  
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कच्छिंशमिाकाव्ये रूपकालङ्कारस्योिािरणम् – 

 

करिालकरास्तत्ररणरङ्गधरा र्टाः25 । 

उन्द्मूलयहन्द्िषिृक्षांस्तरस्िी मार्मारुतः26 ॥ 

ति प्रतापसूयेण यशश्चन्द्रणे चोद्यता । 

बोद्धुं हर्रातमुहप िा पङ्कजाहर् प्रपेदिरे27 ॥  

 

उत्प्रेक्षा: यत्र िाक्ये मन्द्य,े शङ्के, ध्रुिम्, प्रायः, र्रू्म्, 

अिैहम, सम्भाियाहम, उत्प्रेक्षे स्यादित्यादिहभः शब्िःै 

दक्यापिान्द्तरहमि शब्िरे् च सम्भािर्ा दक्यते 

तत्रोत्प्रेक्षालङ्कारः भिहत । एतस्य लक्षणं मम्मटाचायेण 

काव्यप्रकाशे इत्थमुक्तम् -  

 

सम्भािर्मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेर् यत2्8 । 

 

अथाात् यस्य िणार्ीय िस्तुर्ः सम्भािर्ा उपमार्ेर् सि यत्र 

दक्यते तत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः भिहत । कच्छिंशमिाकाव्ये 

अर्ुप्रासालङ्कारस्योिािरणम् – 

 

सिात्र चाररणी कीर्तािृाद्धषेा श्रीरि ंयुिा । 

इहत हर्हश्चत्य स प्रायः पररणतेुं प्रचक्मे29 ॥ 

कुमारशब्िभागेि जगप्त्संिो व्यपद्यत । 

प्रायः पुरुषरत्नाहर् रषु्ट ंर् क्षमते हिहधः30 ॥ 

 

सिोहक्तलङ्कारः एकस्य अथास्य अहभधायकः सन्द्सिाथािलेर् 

यिभुयस्याहप अिगमको भिहत तत्र सिोहक्तरलङ्कारो 

जायते । काव्यप्रकाशे मम्मटाचायाः अलङ्कारस्यास्य 

लक्षणहमत्थं हर्गिहत – “ सा सिोहक्तः सिाथास्य बलािकंे 

हििाचकम्”31 । कहिराजहिश्वर्ाथोहल्लहखहत यत् – 

 

सिाथास्य बलािकंे यत्र स्यािाचकं ियोः । 

सा सिोहक्तमूालभूताहतशयोहक्तयािाभिेत्32 ॥ 

 

                                                                                                       

24 का.प्र. – १०/१२९ 

25 कच्छिंशमिाकाव्यम् – ८/११८ (पूिााद्धाः) 

26 कच्छिंशमिाकाव्यम् – ८/१२४ (पूिााद्धाः) 

27 कच्छिंशमिाकाव्यम् – १०/९२ 

28 का.प्र. – १० /१३७  

29 कच्छिंशमिाकाव्यम् – ५/५ 

30 कच्छिंशमिाकाव्यम् – ८/२७ 

31 का.प्र. – ९ /१२५  

32 सा.ि-१०/५४ 

कच्छिंशमिाकाव्ये सिोक्त्यलङ्कारस्योिािरणम ्– 

 

शरशीणाहशरोममाहर्याल्लोहितलोहितः । 

पपात मूर्च्छातः कच्छः साकं स्िसुहृिश्रुहभः33 ॥ 

 

हिषमालङ्कारः यत्र कारणहिरूपकायोत्पहर्त्ः िण्याते, यत्र 

िा अर्र्ुरूपयोः घटर्ा प्रतीयते, यत्र िा इष्टाथामुद्यतस्य 

अहर्ष्टािाहतः हर्िध्यते तत्र सिात्र हिषमालङ्कारः भिहत । 

साहित्यिपाणकारार्ुसारेणास्य लक्षणहमत्थं िताते ।  

 

गुणौ दक्ये िा चेत्स्यतां हिरुद्ध ंितेु कायायोः ।  

यिारब्धस्य िैफल्यमर्थास्य च सम्भिः । 

हिरूपयोः सङ्घटर्ा या च तहिषमं मतम्34 ॥ 

 

कच्छिंशमिाकाव्ये हिषमालङ्कारस्योिािरणम् – 

 

क्व ते सोऽका िरो बन्द्धुः क्वते भ्राता स माधिः । 

इत्याहक्षप्य शरैमार्ं सीसािाः समिादकरर््35 ॥ 

 

असङ्गहत अलङ्कारः यत्र कायाकारणभूतधमाियस्य 

हभन्निशेतया सि प्रतीहतः यत्र भिहत तत्र 

असङ्गत्यलङ्कारः भिहत । काव्यप्रकाशार्ुसारेण लक्षणं 

भिहत –  

 

हभन्निशेतयात्यन्द्तं कायाकारणभूतयोः । 

युगपद्धमायोयात्र ख्याहतः सा स्यािसङ्गहतः 36 ॥  

 

हिश्वर्ाथस्य लक्षणम ् 

 

कायाकारणयोर्भान्निशेतायामसङ्गहतः37 । 

 

कच्छिंशमिाकाव्ये असङ्गत्यलङ्कारस्योिािरणम ्– 

 

रणक्षेत्रेष्िहिश्रान्द्तं शरधारा ििषा सः । 

हचत्रं पुर्रहमत्राणां गृिषेु तणृजन्द्म यत्38 ॥ 

                                                            

33 कच्छिंशमिाकाव्यम् – १०/३६९ 

34 सा.ि.१०/७० 

35 कच्छिंशमिाकाव्यम् – ७/१२५ 

36 का.प्र. – १०/११० 

37 सा.ि.-१० 

38 कच्छिंशमिाकाव्यम् –९/७ 
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यथा यथा पतादकन्द्याः पताकाहभः प्रकहम्पतम् । 

तथा तथा सपत्नार्ां पहङ्क्तहभश्च प्रकहम्पतम्39 ॥ 

 

सन्द्ििेालङ्कारः उपमयेस्य उपमार्योः सि 

समार्कोरटकसंशयः सन्द्ििेालङ्कारः कथ्यते । काव्यप्रकाशे 

एतस्य लक्षणहमत्थं ब्रिीहत आचायाः – “ससन्द्ििेस्तु भेिोक्तौ 

तिर्ुक्तौ च संशयः” 40  । िपाणकारः ब्रिीहत - सन्द्ििेः 

प्रकृतेऽन्द्यस्य संशयः प्रहतभोहत्थतः41 । 

कच्छिंशमिाकाव्ये सन्द्ििेालङ्कारस्योिािरणम् – 

 

दकमेष हमरजोपाहधजायप्संिो मिामिाः । 

िैरहर्याातर्ं प्रेप्सुः प्रसिं पुर्राहश्रतः42 ॥ 

ििन्द्सुिशार्ं िज्रिलयं िोहष्ण िधुारम् । 

हिष्णुः दकमषे हजष्णुिाा तेर्ाऽतर्का  तिा र्ृपः43 ॥ 
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