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 अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

संस्कृत काव्यशास्त्ामंध्ये भामहािा काव्यालंकार हा गं्रथ अत्यंत प्रािीन व पचहला आहे. भामहाच्या 
या गं्रथान सार प ढे काव्यशास्त्ावरील गं्रथािंी रिना होत गेली. काव्यशास्त् चलचहण्यािी शलैी, चवषय व 
आत्मतत्त्व वगैरेंिा चविार प्रवतीत व्हायला भामहािा काव्यालंकार कारिीभतू ठरला. 
 

भरताच्या नाट्यशास्त्ातील काही संकल्पना काव्यशास्त्ामध्ये िशाच्या तशा उतरल्या. संस्कृतिे 
काव्यशास्त् त्यादृष्टीने नाट्यशास्त्ािे अचतशय ऋिी आहे. नाट्यशास्त्ामध्ये अलंकार व रस ह्ािंी ििा 
नाटकाला धरून झाली. नाटक हे अचभनेय काव्य असल्याम ळे अलंकार व रस यािंी ििा, दृश्य, अचभनय व 
नेपथ्य ह्ाचं्या संदभात झाली ती इथवर की, राघवभट्ट नावािा शाक ं तलािा टीकाकार ‘नेपथ्यिरस’ असा 
एक नवा रसप्रकार उल्लेचितो. 

 
पि नाट्यशास्त्ातल्या ज्या काही संकल्पना काव्यशास्त्ामध्ये अवतरल्या, त्यािें स्वरूप आचि त्यािंी 

काव्यातील योिना ह्ाबद्दलिे तौलचनक आकलन हे गं्रथ वािून आपल्याला होते. त्यािे पचहले प्रत्यंतर 
आपल्याला भामहाच्या काव्यालंकार या गं्रथात चमळते. या दृष्टीने भामहाच्या या गं्रथािे महत्त्व प्रकषाने 
िािवते. 

 
अशा या मौचलक गं्रथावर उद भटाने काव्यालंकार–सारसंग्रह नावािी टीका चलचहली. त्याकाळी 

टीका म्हििे भाष्ट्य ककवा अचधक सिोलपिे व सहि समिेल अशाप्रकारे चववेिन करिे, असे समिले 
िाई. ह्ा कल्पनेन सार उद भटाने भामहाच्या अनेक अलंकार संकल्पना स्पष्ट करून दािचवल्या आहेत. 
उद भटाने ह्ा संकल्पना स्पष्ट करताना आपलीही काही मते आचि इतर काही भर त्या भामहाच्या 
काव्यालंकारातील माचहतीमध्ये घातलेली आहेत. उद भट हा काश्मीरी पचंडत तेव्हा त्यािी चवद्वत्ता 
काश्मीरच्या अनेक संस्कृत पचंडताचं्या प्रचतभेप्रमािेि प्रगल्भ िािवते. म्हिूनि उद भटािे हे भाष्ट्य देिील 
नंतर आलेल्या अनेक संस्कृत साचहत्य शास्त्ावरील गं्रथरिना करिाऱ्या पचंडतानंाही उपय क्त ठरले व 
त्यानंी उद भटािा अत्यंत आदराने उल्लेि केला. 

 
म्हिूनि ह्ा गं्रथािी उपय क्तता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने या 

गं्रथािा पचरिय करून देण्यािे ठरचवले होते. तदन सार कै. प्रा. र. प.ं कंगले ह्ानंा हा पचरिय चलहून 
देण्यास चवनंती केली होती. ती मान्य करून कै. प्रा. कंगले ह्ानंी प्रस्त त पचरिय करून चदलेला आहे, तो 
अत्यंत स ंदर व हृदयंगम झालेला आहे. ह्ािी ग्वाही डॉ. वा. म. क लकिी यानंीही चदलेली आहे. हा गं्रथ 
मराठी साचहत्य शास्त्ािा अभ्यास करिाऱ्या व्यक्तींना बह मूल्य मागगदशगन करू शकेल. संस्कृत साचहत्य 
शास्त्ाच्या काही मूळ संकल्पना िागंल्या रीतीने समिावनू घेण्याकचरता उद भटािा हा गं्रथ वाििे आवश्यक 
ठरते. या सवग बाबी लक्षात घेता चवद्वज्जनाचं्याकडून या गं्रथािे स्वागत होईल असा मला चवश्वास वाटतो. 
 
 डॉ.्मधुकर्आष्टीकर 

 अध्यक्ष 
६ फेब्र वारी, १९९७ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
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१ 
 

उद्भट्आणि्त्याचा्काल 
 

प्रािीन काळी अलंकारशास्त्ािा चवकास ज्यानंी घडवनू आिला त्याचं्यामध्ये 
काव्यालंकारसारसंग्रहािा रिचयता भट्ट उद्भट ह्ािी गिना होते. ह्ा शास्त्ािा उदय भरतम नीच्या 
नाट्यशास्त्ाच्या रिनेच्या काळी झालेला असला तरी त्यािे स्वतं्रपपिे सववांगगीि चवविेन करिारे सववांगत 
प्रािीन असे उपलब्ध गं्रथ म्हििे भामहकृत काव्यालंकार आचि दंडीकृत काव्यादशग. त्यापंैकी भामहाच्या 
गं्रथावर उद्भटाने चववरिात्मक टीका चलहून चशवाय काव्यालंकारसारसंग्रह नावाच्या स्वतं्रप गं्रथािीही 
रिना केली. उद्भटािा प्रायः समकालीन असलेल्या वामनािा काव्यालंकारसू्रपवृचत्त हा गं्रथही प्रािीन 
परंपरेत मोडतो. म्हिून भामह, दंडी, उद्भट आचि वामन हे प्रािीन आलंकाचरक म्हिून चनर्ददष्ट केले 
िातात. ध्वचनचसद्ातंािा प्रस्थापक आनंदवधगन ह्ाच्या वळेेपासून ह्ा शास्त्ात नवीन चविारप्रवाह स रू 
होतात. 

 
भारतातील इतर बह तेक प्रािीन गं्रथकारापं्रमािेि उद्भटाच्याही िीवनाचवषयी चनचित स्वरूपािी 

माचहती उपलब्ध नाही. त्याच्या नावावरून तो रुद्रट, मम्मट आदीप्रमािे काश्मीरी पचंडत असावा असे 
समिले िाते. चशवाय, कल्हिाच्या राितरचििीत काश्मीरिा रािा ियापीड ह्ाच्या दरबारात भट्ट उद्भट 
नावािा सभापचत होता असा उल्लेि आहे. [चवद्वान् दीनारलके्षि प्रत्यहं कृतवेतनः । 
भट्टोऽभदू दभटस्तस्य भचूमभत गः सभापचतः ॥ –रा. त. ४·४९५.] हा सभापचत भट्ट उद्भटि काव्यालंकारसारसंग्रहािा कता 
असल्यािी संभाव्यता मान्य झाली आहे. त्यावरून अलंकारशास्त्ावर चलचहिारा उद्भट काश्मीरचनवासी 
ठरतो, इतकेि नाही तर इसवी सनाच्या आठव्या शतकािा उत्तराधग हा त्यािा कालही चनधाचरत करता 
येतो. कारि, इ. स. ७७९–८१३ हा ियापीडािा राज्यकाल चनचित झाला आहे. उद्भट आठव्या शतकात 
होऊन गेला असल्याच्या संभाव्येतला इतर प्रमािानेही प ष्टी चमळण्यासारिी आहे. त्याने भामहाच्या गं्रथावर 
चववरि चलचहले होते यावरून त्यािा काल भामहानंतरिा हे उघड आहे. आता भामहािा काल इसवी 
सनािे सहावे शतक असे मानण्यास आधार आहे. भचट्टकाव्यातील दहाव्या सगात भामहकृत व्याखयानंा 
अन सरूनि आचि त्याि क्रमाने त्याने िर्दिलेल्या सवग अलंकारािंी उदाहरिे ग्रचथत केलेली आढळतात. 
भट्टी हा कवी सौराष्ट्रातील वलभी येथे मै्ेरपय वशंातील इ. स. ५०० ते ६५० ह्ा कालिंडात होऊन गेलेल्या 
िार धरसेन रािापंैकी एका धरसेन रािािा आचित होता. तेव्हा भट्टी इ. स. ६५० च्या पूवी होऊन गेला असे 
मानिे आवश्यक असल्याम ळे त्याच्याही पूवीिा भामहािा काल सहाव े शतक असे स्थूलमानाने ठरते. 
उद्भटािा काल अथात त्यानंतरिा. द सऱ्या बािूने चविार करावयािा म्हििे उद्भटािे अथवा त्याच्या 
मतािें चनदेश नवव्या शतकात होऊन गेलेल्या ध्वन्यालोककार आनंदवधगनाच्या गं्रथात आढळतात. तेव्हा 
उद्भटाच्या गं्रथरिनेिा काळ आठव्या शतकािा उत्तराधग असे समिण्यास हरकत नाही. 
 

वर उदधृत केलेल्या राितरचििीतील श्लोकात सभापचत भट्ट उद्भटाला रोििे एक लाि दीनार 
इतके वतेन देत असत असे म्हटले आहे. त्यावर एकदम चवश्वास बसिे कठीि आहे. दीनार हे मूळिे 
denarius नावािे रोमन नािे. प्रारंभी ते नािे िादंीिे होते, परंत  इ. स. २६० पासून त्याि नावािे ताबं्यावर 
नािे प्रिारात आले. भारतात प्रायः ताबं्यािेि नािे प्रसृत झाले. ताबं्यािा दीनार समिला तरी रोििा एक 
लाि दीनार एवढा पगार यात बरीि अचतशयोक्ती वाटते. यासंबधंात उद्भटाच्या काव्यालंकारसारसंग्रहािे 
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संपादक प्रो. बनहट्टी यानंी असे स िचवले आहे की, ज्या चदवशी सभा भरत असे त्याि चदवशी सभापतीला हे 
वतेन चमळत असाव ेअसे समिाव.े हे स्पष्टीकरि चवशषे समाधानकारक वाटत नाही. ते काहीही असले तरी 
उद्भटाला ियापीडाच्या दरबारी मानािे स्थान होते यात शकंा नाही. चवद्वानािंा आियदाता असलेल्या ह्ा 
रािाच्या दरबारात काव्यालंकारसू्रपवृत्तीिा रिचयता वामन, क ट्टनीमतािा लेिक दामोदरग प्त इत्यादी 
पचंडत व कवी मं्रपी म्हिून काम करीत होते हे लक्षात घेतले म्हििे सभापचत उद्भटािे स्थान चकती मानािे 
होते यािी कल्पना करात येईल. 
 

★ ★ 
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२ 
 

उद्भटाचे्गं्रथ 
 

(१) उद्भटाने भामहाच्या काव्यालंकार नावाच्या गं्रथावर चववरिाच्या स्वरूपािी टीका चलचहली 
होती यािा चनदेश मागे केलाि आहे. ह्ा टीकेिा नंतरच्या काली बह शः ‘भामहचववरि’ ह्ा नावाने उल्लेि 
केला िातो, परंत  हे ज्या टीकेिे मूळ नाव असण्यािी शक्यता कमी आहे. टीकेच्या नावात गं्रथकारापेक्षा 
गं्रथािेि नाव समाचवष्ट असण्यािा अचधक संभव आहे. रुय्यकाच्या अलंकारसवगस्वावर सम द्रबधंाने 
चलचहलेल्या टीकेत एके चठकािी उद्भटकृत चववरिािा ‘काव्यालंकारचववृचत’ ह्ा नावाने उल्लेि केला आहे 
आचि तेि नाव मूळ असण्यािा संभव आहे. भामहाच्या गं्रथािे नाव काव्यालंकार असे आहे. त्यावरील 
चववरिात्मक टीकेला काव्यालंकारचववृचत असेि म्हटलेले असिार हे उघड आहे. 

 
सम द्रबधंाने उद्भटकृत चववरिािा िो चनदेश केला आहे त्यात भामहाच्या एका श्लोकावरील 

टीकेिा थोडासा अंश आहे. भामहािा श्लोक असा 
 

णवनयेन्णवना्का्श्ीीः्का्णनशा्शणशना्णवना्। 
रणहता्सत्कणवत्वेन्कीृशशी्वाग्ववदवधता्॥्(१·४). 

 
ह्ा श्लोकावरील आपल्या चववरिात उद्भटाने असे प्रचतपादन केलेले चदसते की सत्कचवत्वावािून असलेली 
चवदग्धता कशी अस्स्थर असते आचि कशी शोभाहीन असते हे दािचवण्यासाठी पूवाधात दोन दृष्टातं चदले 
आहेत– अस्स्थरता दािचवण्यासाठी पचहला आचि शोभाहीनतेसाठी द सरा आचि मग म ळातील ‘का िीः’ 
ह्ा विनािा िी म्हििे लक्ष्मी अस्स्थर म्हििे ििंल असते असा अथग त्याने केला होता (उद्भटेन ि 
काव्यालंकारचववृतौ सत्कचवत्वचवरचहताया चवदग्धताया अस्थैयगस्याशोभनत्वस्य ि प्रचतपादनाय 
चनदशगनद्वयचमचत वदता का िीचरत्यस्य िीरस्स्थरेत्यथोऽचभचहतः । –सम द्रबधंकृत टीका, प.ृ ८९). ह्ावरून 
उद्भटाच्या चववरिपद्तीिी कल्पना करता येते. 
 

उद्भटाने चलचहलेली ही काव्यालंकारचववृचत सध्या उपलब्ध नाही परंत  थोड्या वषवांगपूवी 
पाचकस्तानातील वायव्यसरहद्दीच्या प्रदेशात भिूगप्रपावर शारदा चलपीत चलचहलेल्या हस्तचलचितािे काही 
िंचडत अंश सापडले. त्यातं उद्भटाच्या ह्ा चववृतीिे थोडे ्रप चटत अंश समाचवष्ट आहेत. इटाचलयन पचंडत 
डॉ. ग्नोली यानंी ते संपाचदत करून प्रचसद् केले आहेत. [Udbhata’s Commentary on The Kavyalankara of Bhamaha, 

ed. by R. Gnoli (Rome, 1962).] हे अंश उद्भटाच्या चववृतीतीलि आहेत याचवषयी शकंा व्यक्त करण्यात आली 
आहे. परंत  ती अनाठायी आहे हे ग्नोलींनी दािवनू चदले आहे. हे अंश अगदी थोडे आचि ्रप चटत असले तरी 
ते भामहाच्या समग्र गं्रथावरील एका चवस्तृत टीकेिे भाग आहेत यात शकंा नाही. उद्भटािेरीि अन्य कोिी 
भामहाच्या काव्यालंकारावर टीका चलचहली असल्यािे प्रचसद् नाही. चशवाय, नंतरच्या आलंकाचरकानंी 
उदधृत केलेली काही चवधाने ह्ा ्रप चटत िंडातं आढळून येतात. उदाहरिाथग, रूपक अलंकारािी व्याखया 
करिाऱ्या भामहाच्या २·२१ ह्ा श्लोकावरील टीकेिा प ढील ्रप चटत अंश उपलब्ध झाला आहे– ‘..शब्दो 
धमगवािी चद्वतीयेनोपमानशब्देन तथाभतेूनान पप.... स्वाचभधेयाचवनाभतूग िवृचत्तता ं चनयमयचत । अत एव ि 
भेदेऽप्यभेदप्रतीचतचरयं नापन्यायः’ (Gnoli, fragment 22 b, p. 19). आता हेमिदं्रकृत काव्यान शासनातील 
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रूपक अलंकारािे चववेिन करिाऱ्या चववेक नावाच्या त्याने स्वतःि चलचहलेल्या टीकेत प ढीलप्रमािे म्हटले 
आहे– ‘उपमेयशब्दो धमगवािी चद्वतीयेनोपमानशब्देन 
तथाभतेूनान पपद्यमानसामानाचधकरण्यस्तस्यैवोपमानपदस्य स्वाचभधेयाचवनाभतूग िवृचत्तता ं चनयमयचत । 
तति सामानाचधकरण्यमप्य पपद्यते । अत एव ि भेदेऽप्यभेदप्रतीचतचरय नापन्यायः । (काव्यान शासन, ed. R. 
C. Parikh, प.ृ ३५०) हे उघड आहे की दोघापंैकी एकाने द सऱ्यािी चवधाने शब्दशः उदधृत केली आहेत. हे 
प्रचसद् आहे की हेमिदं्राने अनेक चठकािी अचभनवग प्त, मम्मट आदी अगोदरच्या आलंकाचरकाचं्या 
गं्रथातंील लहानमोठे उतारे िसेच्या तसेि आपल्या गं्रथात समाचवष्ट केले आहेत. तेव्हा प्रस्त त चवधाने त्याने 
अगोदरच्या कोिा आलंकाचरकाच्या गं्रथातून उदधृत केली असावीत असे समिण्यास म ळीि हरकत नाही. 
भामहाच्या मूळच्या व्याखयेत ‘उपमानेन यत्तत्त्वम पमेयस्य रूप्यते’ असे शब्द आहेत, त्यािें स्पष्टीकरि प्रस्त त 
उताऱ्यात आहे. तसे स्पष्टीकरि करण्यािी आवश्यकता भामहाच्या चववरिकारालाि मूलतः भासली 
असण्यािी शक्यता आहे. हेमिदं्राच्या रूपकाच्या व्याखयेत उपमान व उपमेय यािंा म ळीि चनदेश नाही. 
तेव्हा ह्ा दोघाचं्या सामानाचधकरण्यािी ििा करिारा प्रस्त त उतारा हेमिदं्राच्या व्याखयेला उदे्दशून नाही हे 
उघड आहे. म्हिून त्याने तो द सरीकडून घेतला आहे असेि समिले पाचहिे. त्याने फक्त ‘तति 
सामानाचधकरण्यमप्य पपद्यते’ हे विन स्वतः घातलेले चदसते. इतर सवग अंश भामहावरील चववृतीतून घेतला 
आहे हे स्पष्ट आहे आचि ही चववृचत उद्भटकृत असण्यािी शक्यता आहे. 
 

त्यािप्रमािे काव्यालंकार १·९ ह्ा श्लोकावरील चववृतीतील एका ्रप चटत अंशात भारवीच्या 
चकराताि गनीयमधील ३·२१ हा श्लोक (चनरीक्ष्य संरम्भचनरस्तधैयं राधेयमाराचधतिामदग्न्यम् । असंस्त तेष  
प्रसभ ंभयेष  िायेत मृत्योरचप पक्षपातः ॥) िंचडत रूपात उदधृत झाला असून त्यातील व्याकरिचवषयक 
एका प्रश्नाच्या ििेिा अल्पसा भाग उपलब्ध झाला आहे– ‘...कतंृभेदान्नास्स्त क्त्वाप्रत्ययः । अथ 
पक्षपतनचक्रयातो... चक्रया... त्व ं तदा... घटते । षष्ट्यचभचहतस्य कत ः पक्षपातचक्रययैव संबन्ध इष्ट्यते न 
चनरीक्षिचक्रयया ।’ (fragment 10, p.8) भोिकृत शृिारप्रकाशात भारवीच्या ह्ाि श्लोकाच्या संबंधात 
प ढील शब्दातं ििा आहे– ‘अ्रप यचद िचनचक्रयातो चनरीक्षिचक्रयायाः पूवगत्व ं तदा कतृगभेदान्नास्स्त 
क्त्वाप्रत्ययः । अचभधाव्यापारस्त  चवघटते । षष्ट्यचभचहतस्य कत गः पक्षपातचक्रययैव संबन्धः न चनरीक्षिचक्रयया 
।’ (शृिारप्रकाश, ed. G. R. Josyer, Mysore, 1955. p. 276). दोन्हीकडे पचहले व चतसरे ही वाक्ये तीि 
आहेत. परंत  द सरे वाक्य चभन्न आहे. चववृतीत ‘अथ पक्षपतनचक्रयातो चनरीक्षिचक्रयायाः पूवगत्वं तदा 
अचभधाव्यापारो चवघटते’ याप्रमािे ते वाक्य म ळात असाव.े शृिारप्रकाशात त्यािा संके्षप केलेला चदसतो. 
परंत  त्याम ळे अथगबोध नीट होत नाही. पचहल्या वाक्यात असे म्हटले आहे की ‘चनरीक्ष्य’ िा कता मृत्य  आचि 
‘िायेत’ िा कता पक्षपात हे चभन्न असल्याम ळे चनरीक्ष्य हे ल्यवन्त रूप समथगनीय नाही. त्यावर तोड म्हिून 
असे स िचवले की ‘चनरीक्ष्य’ मधील ईक्षिािी चक्रया आचि पक्षपातमधील पतनािी चक्रया या दोन्ही चक्रयािंा 
एकि मृत्य  हा कता असल्याने ल्यबन्तािा उपयोग समथगनीय ठरतो. त्यावर असा आके्षप घेतला आहे की 
शब्दािंी िी अचभधाशक्ती चतच्या व्यापाराला याम ळे बाध येईल. कारि, त्या शक्तीच्या व्यापाराने 
षष्ठीचवभक्तीत असलेल्या मृत्य  शब्दािा कता म्हिून फक्त पतनचक्रयेशीि संबधं प्रस्थाचपत होतो, 
चनरीक्षिचक्रयेशी नाही. एतावता भारवीिा हा शब्दप्रयोग व्याकरिदृष्ट्ट्या श द् नाही. ह्ा चवविेनावरून हे 
स्पष्ट व्हाव ेकी शृिारप्रकाशातील संके्षपाम ळे अथात ्रप टी उत्पन्न होते. तेव्हा त्यातील चवधाने मूळ असण्यािा 
संभव नाही. म्हिून ती उद्भटाच्या चववृतीतून घेतली आहेत असे समिण्यास काही हरकत नाही. म्हििेि 
हा ्रप चटत अंश उद्भटाच्या चववृतीिाि हे स्पष्ट आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

्रप चटत अंशातंील इतर काही चनदेशही त्यािें उद्भटकतृगकत्वि स िचवतात. उदाहरिाथग, भामह, 
२·३२ मधील ‘समासाचभचहता’ ह्ा शब्दावर ‘समासशब्दिा्रप संके्षपपयायः’ अशी टीप आढळते (fragment 
23 b, p. 22). काव्यालंकारसारसंग्रहात उद्भटाने ह्ाि उपमाप्रकारािे ‘संके्षपाचभचहताप्येपा 
साम्यवािकचवच्य तेः (१·१७)’ या शब्दात विगन केले आहे. तसेि, एका अलंकारािी प्रचतभा द सऱ्या 
अलंकारात अथवा द सऱ्या वाक्यात उत्पन्न होते असे चवधान एका अंशात आढळते– ‘...न्तरप्रचतभा 
तयालंकारान्तरे वाक्यान्तरे वा प्रचतभोत्पद्यते ।’ (fragment 39 b, p. 38). उद्भटाने आपल्या गं्रथात चश्लष्ट 
अलंकाराच्या विगनात म्हटले आहे की त्यात द सऱ्या अलंकारािी प्रचतभा उत्पन्न होते– ‘अलंकारान्तरगता ं
प्रचतभा ंिनयत्पदैः । (४·१०).’ 

 
ह्ा सवग गोष्टी चविारात घेतल्या म्हििे भामहावरील टीकेिे हे ्रप चटत अंश उद्भटकृत 

काव्यालंकारचववृतीतीलि आहेत याचवषयी संशयास िागा राहत नाही. परंत  द दैवाने हे अंश इतके अल्प 
आचि इतक्या िंचडत स्वरूपात आहेत की उद्भटािी ही कृती िवळिवळ अन पलब्ध असल्यासारिीि 
आहे. ती समग्र उपलब्ध झाली तर भामहाच्या काव्यालंकारातील अनेक द बोध स्थळावंर प्रकाश तर 
पडेलि, पि त्याचशवाय उद्भटाच्या स्वतःच्या काव्यचवषयक अनेक चवचशष्ट मतािंा स्पष्ट बोधही होईल. 
काव्यालंकारसारसंग्रहात फक्त अलंकारािेंि चवविेन आहे. याउलट भामहाने काव्यचवषयक सवग प्रश्नािंी 
सचवस्तर ििा केली आहे. तेव्हा त्यावरील उद्भटाच्या चववृतीत तचद्वषयक त्याच्या मतािें स्पष्ट दशगन घडेल. 
उद्भटाच्या काही चवचशष्ट मतािंा नंतर अनेकवार उल्लेि केला गेला आहे. ती मते ह्ा चववृतीति प्रदर्दशत 
झाली असण्यािा संभव आहे. यापंैकी काही मतािें प ढे चवविेन केले आहे. 

 
(२) उद्भटाने क मारसंभव नावािे काव्य चलचहले होते असे सामान्यपिे मानण्यात येते. 

काव्यालंकारसारसंग्रहात प्रत्येक अलंकाराच्या व्याखयेनंतर त्यािे उदाहरि चदले आहे. अशी एकंदर 
िौऱ्याण्िव श्लोकबद् उदाहरिे आहेत. ती सवग एकाि प्रसंगाच्या अन रोधाने रिलेली आहेत. पावगती उग्र 
तपिरि करीत असता बट वषेात शकंरािे तेथे आगमन आचि त्याने चतला लग्न करण्याचवषयी केलेला 
उपदेश हा प्रसंग त्या श्लोकातं क्रमशः चिच्रपत झाला आहे. उघडि यािे काचलदासाच्या क मारसंभव 
काव्यातील पािव्या सगातल्या प्रसंगाशी साम्य आहे. म्हिून उद्भटाच्या ह्ा गं्रथावर टीका चलचहिाऱ्या 
प्रतीहार इन्द रािाने म्हटले आहे की ह्ा गं्रथकाराने स्वतः रिलेल्या क मारसंभव काव्यािा एक भाग येथे 
उदाहरिरूपात प्रस्त त केला आहे– ‘अनेन ग्रन्थकृता स्वोपरचितक मारसंभवैकदेशोऽ्रप 
उदाहरित्वनेोपन्यस्तः’ (१·१४ वर लघ वृचत्त). परंत  उद्भटाने िरोिरि असे स्वतं्रप काव्य चलचहले होते हे 
संशायास्पद आहे. अशी शक्यता अचधक आहे की, अलंकारािंी स्वरचित उदाहरिे देण्याच्या उदे्दशाने 
काचलदासाच्या क मारसंभवातील फक्त हा नाट्यमय प्रसंग घेऊन त्याने तो ह्ा िौऱ्याण्िव श्लोकातं 
स्वतं्रपपिे रंगचवला आहे. तसे करताना ज्या क्रमाने अलंकाराचं्या व्याखया चदल्या आहेत त्याि क्रमाने 
प्रसंगािा पचरपोष घडवनू आिला आहे. हे काव्य उद्भटाने अगोदरि चलचहले होते असे मानले तर नंतर 
चलहावयािा असलेल्या गं्रथातील अलंकाराचं्या अन क्रमािे अवधान हा सगग चलचहताना उद्भटाने सतत 
बाळगले होते असे समिाव े लागेल. परंत  काव्यािी रिना करताना अशा तऱ्हेिे काही बधंन त्याने 
आपल्यावर लादून घेतले असेल हे संभाव्य वाटत नाही. असे चदसते की, त्याने याबाबतीत कवी भट्टीिे 
अन करि केले आहे. भट्टीने ज्याप्रमािे व्याकरिाच्या चनयमािंी उदाहरिे काव्यरूपात चदल्यानंतर दहाव्या 
सगात भामहकृत व्याखयानंा अन सरून अलंकारािंी उदाहरिे चदली आहेत आचि तसे करताना लंकादहन, 
वानरसेनेिे सम द्रतीरी आगमन इत्यादी प्रसंगांिे चि्रपि केले आहे. त्याप्रमािे उद्भटाने आपल्या सवग 
अलंकारािंी स्वरचित उदाहरिे देण्याच्या उदे्दशाने एक चवचशष्ट प्रसंग चनवडून त्यािा काव्यमय पचरपोष 
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केला आहे असे समिण्यास काही हरकत नाही. हा प्रसंग चनवडण्यािी स्फूती काचलदासाच्या 
क मारसंभवापासून झाली हे चनःसंशय. तथाचप त्यािा काचलदासाशी स्पधा करण्यािा उदे्दश होता व म्हिून 
त्याने क मारसंभव नावािेि काव्य चलचहले होते असे समिण्यािे म ळीि कारि नाही. 
 

उदाहरिाचं्या ह्ा श्लोकातं उद्भटाने ज्या रीतीने हा प्रसंग रंगचवला आहे ती बऱ्याि बाबतींत 
काचलदासाहून चभन्न आहे. पचहल्या दोन श्लोकातं सतीच्या चवयोगाम ळे होिारा शकंरािा शोक कालक्रमाने 
कमी कमी होत होता आचि तो चहमालयाच्या एका कंदरात चदवस कंठीत होता असे म्हटले आहे (१–२). 
नंतरच्या अठरा श्लोकातं शरदृतूिे दीघग विगन आहे (३–२०). त्यानंतर बारा श्लोकातं शकंराला स्वतःच्या 
कृत्याबद्दल झालेला पिात्ताप आचि पावगतीवरील पे्रमाने चवव्हल होऊन तो करीत असलेले चतिे कितन यािें 
विगन आहे (२१–३२). प ढे पावगतीच्या पे्रमािी परीक्षा पाहण्याच्या उदे्दशाने त्याने बट रूप धारि केले आचि 
ती उग्र तप करीत आहे हे ध्यानाने समिल्यावर तो गौरीचशिरावर िातो त्यािा चनदेश आहे (३३–३७). 
तेथे तप करीत असलेली पावगती त्याला कशी भासली यािे विगन िौदा श्लोकातं केले आहे (३८–५१). 
नंतर शकंरािा कामचवकार बळावल्यािा चनदेश असून मदनाच्या प्रभावाबद्दल आियोदगार आहेत (५२–
५७). स्वतःला सावरून तो चतच्या िवळ िातो (५८–५९) आचि चतला उपदेशाच्या गोष्टी सागंतो. त्यांत 
प्रथम चहमालयाच्या िेष्ठतेिे आचि पावगतीच्या सौंदयािे विगन करून चतने तपिरि करावे याबद्दल िेद 
व्यक्त करतो (६०–७४). चतने अन रूप वर चमळवावा असा उपदेश करून त्याचनचमत्ताने अन रूप वर म्हिून 
चवष्ट्िूिी दीघग स्त ती करतो (७५–९०). शवेटी चववाह करण्याबद्दल प न्हा एकवार आग्रह करतो (९१–९४). 

 
ह्ा संके्षपावरून हे स्पष्ट व्हाव ेकी उद्भटाने प ष्ट्कळि बदल केला आहे. काचलदासाच्या सगातील 

शकंराने पाचहलेली पावगतीिी परीक्षा आचि शवेटिा नाट्यपूिग प्रसंग हे वगळून त्याने शकंराच्या तडडी 
चवष्ट्िूिी प्रदीघग स्त ती घातली आहे. काव्य म्हिून ककवा काव्यािा एक सगग म्हिून हे श्लोक रिलेले नसून 
एका चवचशष्ट क्रमाने वर्दिलेल्या अलंकारािंी क्रमशः उदाहरिे देण्याच्या उदे्दशानेि त्यािंी रिना झाली आहे 
हे लक्षात घेतले म्हििे ह्ा प्रसंगाच्या येथील चि्रपिािी असमाधानकारकता िािविार नाही. असे असले 
तरी यापंैकी अनेक श्लोकातं उत्कृष्ट प्रतीिे काव्य आहे यात शकंा नाही. उद्भटाच्या अंगी काव्यरिनेिे 
सामथ्यग होते हे िरे, परंत  प्रत्यक्षात त्याने एिादे काव्य चलचहले होते असे चनचितपिे म्हिता येण्यासारिे 
नाही. 

 
(३) शािग देवाने संगीतरत्नाकर नावाच्या आपल्या गं्रथात भरताच्या नाट्यशास्त्ावरील टीकाकार 

म्हिून ज्यािंा चनदेश केला आहे त्यातं उद्भटािा समावेश आहे. त्याने म्हटले आहे– 
 

व्याख्यातारो्भारतीये्लोल्लटोद्भटशङ्ककुाीः्। 
भट्टाणभनवगुप्तश्च्श्ीमत्कीर्ततधरोऽपरीः्॥्(सं.्र.्१·१९). 

 
सध्या नाट्यशास्त्ावरील फक्त एकि टीका उपलब्ध आहे– अचभनवग प्तकृत चववृचत अथवा अचभनवभारती. 
त्या चववृतीत अनेक चठकािी उद्भट, लोल्लट, शकं क आदी प्रािीन टीकाकाराचं्या मतािंा परामशग घेतलेला 
आढळतो. त्यापंैकी पाि चठकािी उद्भटाच्या मतािा उल्लेि असून एके चठकािी औद्भटािें म्हििे 
उद्भटाच्या अन यायािें मत चनर्ददष्ट झाले आहे. अचभनवभारतीवरून असे चदसते की उद्भट हा 
नाट्यशास्त्ावरील सववांगत प्रािीन टीकाकार होय. त्याने प्रसंगी नाट्यशास्त्ाच्या प्रिचलत पाठापेक्षा चभन्न पाठ 
स्वीकारले होते, इतकेि नाही तर क्वचित भरताहून चभन्न मतािाही प रस्कार केला होता असे 
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अचभनवभारतीच्या आधारे म्हिता येते. उद्भटाच्या ह्ा मतािंा प ढे चविार केला आहे. त्याने संपूिग 
नाट्यशास्त्ावर टीका चलचहली होती हे चनचित नाही. त्यािी मते म खयतः रूपकचवषयक अध्यायातंि चनर्ददष्ट 
झाली आहेत; नृत्त, संगीत आदी चवषयावंरील अध्यायातं त्यािा उल्लेि नाही. तेव्हा त्याने फक्त काही 
अध्यायावंरि टीका चलचहली असावी हे अगदीि असंभाव्य नाही. ते काहीही असले तरी उद्भटािी ही 
टीकाही सध्या उपलब्ध नाही हे मा्रप िरे. 
 

एतावता काव्यालंकारसारसंग्रह हाि उद्भटािा उपलब्ध असलेला एकमेव संपूिग गं्रथ असे समििे 
भाग आहे. स भाचषतावलीत उद्भटािे म्हिून तीन श्लोक उदधृत केले आहेत. ते एका पचरचशष्टात चदले 
आहेत. 
 

★ ★ ★ 
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३ 
 

काव्यालंकारसारसंग्रह 
 

अलंकारशास्त्ावरील उद्भटाच्या ह्ा गं्रथािे वैचशष्ट्ट्य असे की त्यात फक्त काव्यात योचिले िात 
असलेल्या उपमारूपकादी अलंकारप्रकारािेंि चवविेन आहे, काव्यचवषयक इतर प्रश्नािंा–काव्य म्हििे 
काय, त्यािे प्रयोिन काय, त्यािे प्रकार चकती, त्यािे ग ि-दोष कोिते इत्यादींिा त्यात म ळीि चविार 
केलेला नाही. भामह, दंडी आचि वामन ह्ा इतर तीन प्रािीन आलंकाचरकानंी ह्ा प्रश्नािंा चनरचनराळ्या 
प्रकारे चविार केला आहे. भामहाच्या गं्रथािे नाव काव्यालंकार असले तरी त्यातील सहा पचरच्छेदापैंकी 
फक्त दोनि पचरच्छेदातं अलंकारािें विगन आहे, बाकीच्या पचरच्छेदातं काव्यचवषयक इतर प्रश्नािें चवविेन 
आहे. गं्रथाच्या नावातील अलंकार शब्द व्यापक अथाने वापरला आहे. तो उपमारूपकादी अलंकारापं रताि 
मयाचदत नाही. उद्भटाच्या गं्रथात फक्त ह्ा अलंकारािेंि विगन आहे. त्यािे कारि असे संभाव्य आहे की 
भामहाच्या गं्रथावर चववृचत चलचहताना उद्भटाने इतर प्रश्नाचंवषयी आपली मते तेथे माडंली होती. तेव्हा 
स्वतःच्या गं्रथात त्यािंी प न्हा ििा करण्यािी आवश्यकता त्याला वाटली नसावी. अलंकाराचं्या बाबतीत 
मा्रप त्याला तशी आवश्यकता भासली होती हे उघड आहे. 

 
काव्यालंकारसारसंग्रहात एकूि एकेिाळीस अलंकारािें विगन असून त्यािंी सहा वगवांगमध्ये 

चवभागिी केलेली आढळते. अलंकारािे विगन म्हििे त्यािी व्याखया अथवा लक्षि आचि त्या लक्षिाला 
अन सरून त्यािे उदाहरि. लक्षिरूप गं्रथात एकूि पंिाहत्तर काचरका आहेत आचि उदाहरिािंी संखया 
िौऱ्याण्िव आहे. पचहल्या वगातील ३, २०, २१, २२ आचि २३ ह्ा पाि काचरका वगळता इतर सवग काचरका 
आचि सवग उदाहरिे अन ष्ट भ् छंदात आहेत. त्या पाि काचरका तेवढ्या आयावृत्तात आहेत. सहा वगवांगपैकी 
प्रत्येक वगाच्या प्रारंभी त्यात विगन करावयािे असलेल्या अलंकारािंा नामचनदेश केला आहे. असा 
नामचनदेश करताना सवग्रप ते अलंकार ‘काहींनी’ अथवा ‘इतरानंी’ वर्दिले असल्यािे म्हटले आहे 
(कैचिद दाहृताः १·२, परे चवद ः २·१, ४·१, ६·१, अपरे आह ः ३·१, िगद ः परे ५·२). ह्ात भामहाच्या 
चवविेनपद्तीिे अन करि आहे, इतकेि नाही तर ह्ा सहा वगवांगत चवभागलेले अलंकारस द्ा भामहाच्या 
गं्रथात अगदी तसेि चनरचनराळ्या समूहातं चनर्ददष्ट करून विगन केलेले आढळतात. उद्भटाने हे सहा वगग 
भामहावरूनि थोड्याफार फरकाने घेतले आहेत यात शकंा नाही. भामहाने वर्दिलेले तीन-िार अलंकार न 
स्वीकारता उद्भटाने काही नवीन अलंकारािंी भर घालून त्यािंी संखया एकेिाळीसपयंत नेली आहे. 
अलंकाराचं्या व्याखया प्रायशः भामहाला अन सरूनि केल्या आहेत, इतकेि काय अनेक अलंकाराचं्या 
व्याखया शब्दशः भामहावरूनि घेतल्या आहेत. उदाहरिे मा्रप सवग त्यािी स्वरचित आहेत. भामहाच्या 
गं्रथात अलंकारािें बह ताशंी तसेि चवविेन असता उद्भटाने त्यावर स्वतं्रप गं्रथरिना का केली असावी ह्ा 
प्रश्नािे उत्तर असे संभाव्य आहे की केवळ अलंकारािेंि विगन करिाऱ्या स्वतं्रप गं्रथािी त्याला आवश्यकता 
वाटली असावी. होतकरू कवीला मागगदशगन करण्याच्या कामी इतर चवषयाचं्या ििेपेक्षा अलंकारािें 
चवविेन अचधक उपय क्त ठरेल असे वाटून त्याने हा स्वतं्रप गं्रथ चलचहला असल्यािी शक्यता आहे. गं्रथाच्या 
नावात भामहाच्या ऋिािा चनदेश आहे असे समिता येण्यासारिे आहे. भामहाच्या गं्रथािे सारि प्रस्त त 
गं्रथात संगृहीत झाले आहे असे उद्भटाला स िवावयािे असाव.े स्वरचित उदाहरिे देण्यािी इच्छास द्ा 
स्वतं्रप गं्रथचनर्दमतीस कारिीभतू झाली असल्यािी शक्यता आहे. 
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भामहाने व त्याला अन सरून उद्भटाने चनरचनराळ्या समूहातंील अथवा वगवांगतील अलंकारािंा 
नामचनदेश करताना ‘कोिी कोिी’ ककवा ‘इतरानंी’ त्यािें चवविेन केले असल्यािे म्हटले आहे. भामहाच्या 
अनेक वषे पूवीपासून अलंकाराचंवषयीिी ििा मोया प्रमािावर होत होती यात शकंा नाही. भरताच्या 
कालानंतर त्याच्या िार अलंकारातं नवनवीन अलंकारािंी सारिी भर पडत गेली. ही भर पडण्यास अनेक 
आलंकाचरकािें कायग सहायभतू झाले असले पाचहिे हे उघड आहे. परंत  भामहाने चनर्ददष्ट केलेल्या मेधावी 
नावाच्या एका आलंकाचरकािेरीि इतर कोिा भामहपूवग आलंकाचरकािी नावचनशािीही आता उपलब्ध 
नाही. त्याम ळे अगोदरच्या कोित्या आलंकाचरकाने कोिकोित्या अलंकारािें प्रथम चवश्लेषि करून त्यानंा 
नामाचभधान चदले होते हे समिण्यास मागग नाही. एवढे मा्रप म्हिता येण्यासारिे आहे की भामहाने विगन 
केलेल्या बह तेक अलंकारािें स्वरूप त्याच्या पूवीि चनचित झाले होते. त्याने स्वतःही काही नवीन 
अलंकारािंी भर घातली असल्यािी शक्यता आहे. परंत  तसे असल्यास ते कोिते हे सागंता येण्यासारिे 
नाही. उद्भटाने नव्याने स्वीकृत केलेले अलंकार मा्रप स्पष्टपिे प्रतीत होतात. 

 
काव्यालंकारसारसंग्रहावर प्रतीहार इन्द रािाने चलचहलेली लघ वृचत्त आचि रािानक चतलकाने 

चलचहलेली चववृचत अशा दोन उपलब्ध असून या दोन्ही प्रचसद् झाल्या आहेत. प्रतीहार हे एक अचधकारपद 
आहे. रािानक ही काश्मीरात अनेकानंा लावलेली पदवी आहे. इन्द रािाने स्वतःला कौंकि म्हििे 
कोकिचनवासी असे संबोचधले आहे. अचभधावृचत्तमातृका गं्रथािा रिचयता म क लभट्ट याच्याचवषयी त्याने िे 
अत्यंत गौरवािे उद गार काढले आहेत त्यावरून तो त्यािा चशष्ट्य असावा असे मानले िाते. प्रतीहार 
इन्द राि आचि अचभनवग प्तािा ध्वचनशास्त्ातील ग रू भट्ट इन्द राि हे एकि होत असे एक मत आहे. पि ते 
ग्राह् मानता येत नाही. अचभनवग प्ताने भट्ट इन्द रािाबद्दल अत्यंत गौरवािे उद गार काढले असून 
‘श द्सारस्वतप्रवाहपचव्रपसकलवाङ्मयमहािगवपूिगभावसंपादनचद्विराि’ या शब्दातं त्यािे विगन केले आहे. 
चशवाय त्याने त्यािे अनेक श्लोक उद्तृ केले आहेत. प्रतीहार इन्द राि कवी म्हिून प्रचसद् नाही. म खय गोष्ट 
अशी की भट्ट इन्द राि हा ध्वचनचसद्ातंािा आिायग होता, तर प्रतीहार इन्द रािाने लघ वृत्तीच्या शवेटी 
ध्वचनचसद्ातंािे थोडक्यात चनरूपि करून ध्वनीच्या चवचवध प्रकारािंा पयायोक्त, समासोस्क्त इत्यादी 
अलंकारातं समावशे होऊ शकतो असे प्रचतपादन केले आहे. तेव्हा हे दोघे चभन्न आहेत असेि समििे उचित 
होईल. म क लभटाच्या चशष्ट्यािा काल इ. स. दहाव्या शतकािा पूवाधग तर अचभनवग प्ताच्या ग रूिा काल 
त्या शतकािा उत्तराधग अशी दोघातं थोडी कालचभन्नताही आहे. इन्द रािाच्या लघ वृचत्तसह 
काव्यालंकारसारसंग्रह दोनदा प्रचसद् झाला आहे– (१) मं. रा. तेलंग यानंी संपाचदत केलेला व 
चनिगयसागर पे्रसने (१९१५ मध्ये) प्रचसद् केलेला, आचि (२) प्रो. एन्. डी. बनहट्टी यानंी इंग्रिीत दीघग 
उपोदघात व चवस्तृत टीपा यासंह संपाचदत केलेला व बॉम्बे संस्कृत सीचरिमध्ये भाडंारकर इस्न्स्टट्यूटने 
१९२५ मध्ये प्रचसद् केलेला. चववृतीिा रिचयता रािानक चतलक हा अलंकारसवगस्वािा कता रुय्यक ह्ािा 
चपता. अलंकारसवगस्वािी रिना बाराव्या शतकाच्या चद्वतीय िरिात झाली असावी असे मानतात. तेव्हा 
चतलकाने आपली टीका त्या शतकाच्या प्रथम िरिात चलचहली असावी असे समिण्यास हरकत नाही. 
चववृतीत अनेक चठकािी लघ वृत्तीहून चभन्न मते व्यक्त झाली आहेत व काही चठकािी लघ वृत्तीिे िंडन 
केलेले चदसते. चववृचतसह काव्यलंकारसारसंग्रह िी. के. एस. रामस्वामी शास्त्ी यानंी दीघग संस्कृत 
भचूमकेसह संपाचदत केला आहे आचि तो गायकवाड्स ओचरएंटल सीचरिमध्ये १९३१ साली प्रचसद् झाला 
आहे. ह्ा चववृतीिा नंतरच्या काळी उद्भटचववके अथवा उद्भटचविार असाही चनदेश केलेला आढळतो. 
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(१) पणहला्वगग 
 

उदे्दश, लक्षि आचि परीक्षा अशी शास्त्ीय चवषयािे चवविेन करण्यािी पद्ती आहे. चतला अन सरून 
उद्भटाने प्रत्येक वगात प्रारंभी त्यात विगन करावयािे असलेल्या अलंकारािंा उदे्दश म्हििे नामचनदेश केला 
आहे व नंतर त्यातंील प्रत्येक अलंकारािे क्रमशः लक्षि म्हििे व्याखया चदली आहे. परीक्षा म्हििे 
साधकबाधक य क्तींिा चविार करून अव्यास्प्त, अचतव्यास्प्त आदी दोषापंासून लक्षि म क्त आहे असे 
दािचविे. तसा परीक्षिात्मक भाग न देता उद्भटाने त्याऐविी लक्षिािे स्वरूप चवशद करिारे उदाहरि 
चदले आहे. भामह, दंडी यानंी हाि मागग अवलंचबला आहे. नंतरच्या अनेक आलंकाचरकानंी मा्रप परीक्षारूप 
भाग स द्ा िोडला आहे आचि त्यात त्या अलंकारािे स्वरूप अचधक स्पष्ट करून इतर अलंकाराहूंन तो 
कसा चभन्न आहे यािी ििा केली आहे. तसे करतानाही उदाहरिे देिे आवश्यकि होते. 

 
पचहल्या वगात प्रारंभी प नरुक्तवदाभास, छेकान प्रास, तीन प्रकारिा अन प्रास, लाटान प्रास, िार 

प्रकारिे रूपक, उपमा, दीपक आचि प्रचतवस्तूपमा ह्ा आठ अलंकारािंा नामचनदेश केला आहे (१·१-२). 
भामहाच्या पचहल्या समूहात अन प्रास, यमक, रूपक, दीपक आचि उपमा ह्ा पािि अलंकारािंा चनदेश 
आहे. भरताच्या िार अलंकारातं अन प्रासािी भर घातली आहे. हा गट भरताच्या कालानंतर लवकरि 
प्रस्थाचपत झाला असावा. उद्भटाने त्यातील यमक अलंकार गाळला असून प नरुक्तवदाभास ह्ा नवीन 
अलंकारािी भर घातली आहे. अन प्रासाव्यचतचरक्त त्याने छेकान प्रास आचि लाटान प्रास हे स्वतं्रप अलंकार 
मानले आहेत. तसेि भामहाने उपमेिाि एका प्रकार म्हिून मानलेला प्रचतवस्तूपमा हा अलंकारही त्याने 
स्वतं्रप मानला आहे. 

 
(१) पुनरुक्तवदाभास : ह्ा अलकारािी व्याखया– ‘ज्यात चभन्न रूप असलेल्या दोन शब्दािें अथग 

(वस्त ) चभन्न नसल्यासारिे भासमान होतात तो प नरुक्ताभास.’ [प नरुक्ताभासमचभन्नवस्स्त्ववोद भाचस चभन्नरूपपदम् । (१·३ 
पूवाधग).] उदाहरिावरून ह्ा अलंकारािे स्वरूप स्पष्ट होईल– 
 

तदाप्रभृणत्णनीःसङ्गो्नागकुञ्जरकृणत्तभृत््। 
णशणतकण्ठीः्कालगलत्सतीशोकानलव्यथीः्॥्१ ॥ 

 
‘त्या वळेेपासून प्रशस्त गिािे िमग धारि करिारा नीलकंठ संगरचहत होऊन सतीच्या चवयोगाने होिारी 
त्यािी शोकरूपी अग्नीिी व्यथा कालक्रमेकरून गळून िात असता,’ ह्ा श्लोकातील ‘चशचतकण्ठः’ िा 
अन्वय प ढील उदाहरिाच्या श्लोकातील ‘चदवसान् चनन्ये’ शी लावावयािा आहे. ह्ा श्लोकात 
प नरुक्तवदाभास अलंकारािी दोन उदाहरिे आहेत, एक ‘नागक ञ्जर’ यात व द सरे ‘चशचतकण्ठः कालगल’ 
यात. नाग अचि क ञ्जर ह्ा दोन्ही शब्दािंा ‘हत्ती’ हा एकि अथग असल्याम ळे यात प नरुस्क्तरूप दोष आहे 
असे वाटण्यािा संभव आहे. परंत  क ञ्जर शब्दािा ‘प्रशस्त लक्षिानंी य क्त हत्ती’ असा चवचशष्ट अथग 
असल्याम ळे येथे प नरुस्क्त असल्यािा केवळ भास होतो. तसेि, चशचतकण्ठ म्हििे ‘चनळा कंठ असलेला’ 
आचि कालगल म्हििे ‘काळा गळा असलेला’ यात प नरुस्क्त असल्यािे आपाततः भासमान होते. परंत  
वास्तचवक ‘कालगलत्’ असा शब्द असून ‘कालक्रमाने गळून पडत असलेली’ या अथी तो ‘व्यथा’ िे चवशषेि 
आहे. म्हिून हा प नरुक्तवदाभास. 
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उदे्दशाच्या काचरकेत प नरुक्तवदाभास असे रूप असता व्याखयेत प नरुक्ताभास एवढेि आहे. दोन्ही 
रूपािंा अथग तोि होतो, म्हिून वृत्तभगं टाळण्यासाठी व्याखयेत संचक्षप्त रूप वापरले असाव.े तथाचप एका 
गोष्टीिा चनदेश केला पाचहिे. काव्यालंकारचववृतीिे िे ्रप चटत अंश ग्नोलींनी प्रचसद् केले आहेत त्यापैकी 
एकात प नरुक्ताभास हेि रूप दोनदा आढळते– ‘वा यस्याथगभेदः तदा यमकालंकारोऽथगभेदिेत् 
प नरुक्ताभासः... एतत् च्रपतयमचप प नरुक्ताभासं यथा इत्यादी’ (fragment 19, pp. 15-16). त्यावरून 
असे म्हिता येण्यासारिे आहे की, उद्भटाला व्याखयेतील संचक्षप्त रूपि अचभपे्रत होते आचि 
उदे्दशकाचरकेतील ‘वत्’ ने य क्त रूप वृत्ताच्या सोयीसाठी वापरले आहे. उत्तरकाली म खयतः तेि रूप 
प्रिारात राचहले असले तरी क्वचित प नरुक्ताभास ह्ा रूपािाही उपयोग केलेला चदसून येतो. 

 
अन प्रासाप्रमािे प नरुक्तवदाभास हा अलंकारही शब्दचनष्ठ आहे असे उद्भटािे मत असाव.े ह्ा 

वगातील आठ अलंकारापैंकी पचहले िार शब्दालंकार व द सरे िार अथालंकार अशी वगगवारी करता येते. 
चववृचतकार चतलकाने मम्मटाला अन सरून प नरुक्तवदाभास हा उभयालंकार असल्यािे म्हटले आहे. 
शब्दपचरवृचत्त केली असता म्हििे एका शब्दाऐविी त्याि अथािा द सरा शब्द वापरला असता अलंकार नष्ट 
होत नसेल तर अथालंकार आचि नष्ट होत असेल तर शब्दालंकार असा भेद केला आहे. प्रस्त त अलंकारात 
दोन्ही प्रकार आहेत. ‘नाग’ ऐविी गि शब्द वापरला तरी अलंकार अबाचधत राहील, पि ‘क ञ्जर’ ऐविी तो 
शब्द वापरला तर अलंकार नष्ट होऊन प नरुस्क्ति चशल्लक राहील. तेव्हा अथगचनष्ठ व शब्दचनष्ठ असा दोन्ही 
प्रकारिा असल्याम ळे हा उभयालंकार होय असे हे मत आहे. 

 
उदाहरिातील ‘तदाप्रभचृत’ म्हििे मदनाला भस्मसात केले त्या वेळेपासून. त्या घटनेला प ढील 

एका उदाहरिश्लोकात चनदेश आहे. सती हे पावगतीिे पूवगिन्मातील ती दक्षकन्या असतानािे नाव. या वेळी 
शकंराला चवरहव्यथा झाली असल्यािा उल्लेि काचलदासात नाही. 

 
इतर प्रािीन आलंकाचरकानंी प नरुक्तवदाभास अलंकारािा चनदेश केलेला नाही. उद्भटाच्या 

गं्रथाति त्यािे चववेिन प्रथम आढळते. तेव्हा ह्ा अलंकाराच्या स्वरूपािे चवश्लेषि करून तो नव्याने 
प्रस्थाचपत करण्यािे िेय त्याला देण्यास हरकत नाही. काव्यालंकारचववृतीत यमकािे स्पष्टीकरि करीत 
असता त्या अलंकाराहून चभन्न अशा ह्ा नवीन अलंकारािा चविार स िला असावा असे वर चनर्ददष्ट केलेल्या 
्रप चटत अंशावरून म्हिता येण्यासारिे आहे. 

 
(२)्छेकानुप्रास : ह्ािी व्याखया– ‘दोन दोन विगसम दायािंी अगदी सारिी वाटिारी उक्ती केली 

असता छेकान प्रास अलंकार चनष्ट्पन्न होतो.’ [छेकान प्रासस्त  द्वयोद्वगयोः स सदृशोस्क्तकृतौ ॥ (१·३ उत्तराधग).] व्याखयेतील 
‘द्वयोः द्वयोः’ नंतर ‘विगसम दाययोः’ यासारिा शब्द अध्याहृत धरावयािा आहे. उदाहरिावरूनि ह्ा 
अलंकारािे स्वरूप स्पष्ट होईल. ते उदाहरि असे– 
 

स्देवो्णदवसाणिन्ये्तग्स्मन्शलेैन्द्रकन्दरे्। 
गणरष्ठगोष्ठीप्रथमैीः्प्रमथैीः्पयुगपाणसतीः्॥्२्॥ 

 
‘तो देव (चशचतकंठ) पवगतिेष्ठ चहमालयाच्या त्या ग हेत सवगिेष्ठ लोकाचं्या मेळाव्यात अग्रभागी असलेल्या 
प्रमथ गिािंी सेवा स्वीकारीत चदवस घालवीत होता.’ प्रस्त त श्लोकात छेकान प्रासािी िार उदाहरिे 
आहेत. ‘स देवो’ आचि ‘चदवसा’ या दोन विगसम दायािंी उक्ती स सदृश आहे, कारि दोहडत स्, द आचि व् 
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हीि व्यंिने आहेत. (अन प्रासात स्वर चविारात घ्यावयािे नसतात.) म्हिून हा छेकान प्रास अलंकार. 
त्यािप्रमािे ‘न्द्र’ आचि ‘न्दरे’ ह्ा दोन विगसम दायािंी (न्, द, र्) उक्ती, ‘गचरष्ठ’ आचि ‘गोष्ठी’ ह्ा दोन 
विगसम दायािंी (ग्, ष्, ठ्) उक्ती आचि ‘प्रथमःै व ‘प्रमथैः’ ह्ा दोहडिी उक्ती (प्, र्, थ्, म्), या सवग 
स सदृश आहेत, म्हिून ही छकान प्रासािी उदाहरिे. ह्ा उदाहरिावंरून असे चदसून येते की सम दायातं 
दोनपेक्षा अचधक व्यंिने अपेचक्षत आहेत, दोनि सम दाय असावते आचि ते एकमेकाचं्या िवळ असावते. 
परंत  दोन्ही सम दायातं व्यंिनािंा क्रम तोि असला पाचहिे हे अपेचक्षत नाही (स देवो आचि चदवसा; प्रथमःै 
आचि प्रमथैः) इतकेि नाही तर एका सम दायात मध्येि द सरे एिादे व्यंिन आले (गचरष्ठमध्ये र्) तरी 
अलंकाराला हानी पोित नाही असे अचभपे्रत चदसते. 
 

छेक म्हििे चवदग्ध मन ष्ट्य. अशा मन ष्ट्यानंा हा अलंकार चप्रय असतो म्हिून त्याला हे नाव चदले 
आहे असे स्पष्टीकरि टीकाकारानंी केले आहे. छेक म्हििे घरट्यातंि राहिारे पक्षी, त्यािंा आवाि मध र 
असतो म्हिून हे नाव चदले आहे असे द सरेही एक स्पष्टीकरि इन्द रािाने केले आहे. ते फारसे 
पटण्यासारिे नाही. ‘रसाद्यन ग ित्वने प्रकृष्टो न्यासः (रसाला अन रूप होईल अशी विवांगिी उत्कृष्ट योिना)’ 
याप्रमािे टीकाकारानंी मम्मटाला अन सरून अन प्रास शब्दािी व्य त्पत्ती चदली आहे. 

 
छेकान प्रासािा चनदेश भामह, दंडी व वामन याचं्या गं्रथातं नाही. तेव्हा त्याच्या चवश्लेषिािे व 

नामकरिािे िेय उद्भटाला द्यावयास प्रत्यवाय असू नये. 
 
(३)् अनुप्रास : अन प्रासािी व्याखया करताना उद्भटाने प्रथम तो अलंकार ज्या तीन वृत्तींवर 

अचधचष्ठत आहे त्या परुषा, उपनागचरका आचि ग्राम्या (अथवा कोमला) ह्ा वृत्तींिे विगन केले आहे. 
चनरचनराळ्या व्यंिनाचं्या उपयोगाने ह्ा चभन्न चभन्न वृत्ती चनष्ट्पन्न होतात. परुषा वृत्तीिे विगन असे– ‘श् आचि 
ष् ही व्यंिने, रेफय क्त िोडाक्षरे (र्कग, क्र् इ॰) आचि टवगग (ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्), तसेि ह्ल्, ह््व, ह्् इत्यादी 
िोडाक्षरे यानंी य क्त ती परुषा नावािी वृचत्त होय.’ [शषाभ्या ंरेफसंयोगैष्टवगेि ि योचिता । 
परुषा नाम वृचत्तः स्याद ह्लह्वह्ादै्यि संय ता ॥ (१·४).] ह्ा वृत्तीने य क्त अन प्रासािे हे उदाहरि– 
 

तत्र्तोयाशयाशेषव्याकोणशतकुशेशया्। 
चकाशे्शाणलककशारुकणपशाशामुखा्शरत््॥्३्॥ 

 
‘त्या चठकािी सरोवरातंील चनःशषे कमळे चवकचसत करिारी आचि भाताच्या लडब्यानंी चदशािंी म िे कपगट 
करिारी शरदिी प्रकाशमान झाली.’ या श्लोकात श् व्यंिनािी अकरा वळेा आवृत्ती झाली आहे म्हिून येथे 
परुषा वृत्तीने य क्त अन प्रास अलंकार आहे. परुष म्हििे कठोर, मध र नसलेले. 
 

उपनागचरकावृत्तीिी व्याखया– ‘त्याि व्यंिनाच्या चद्वत्वरूप िोडाक्षराने (क्क, प्प इ॰) य क्त 
असलेल्या, तसेि त्याि वगातील अन नाचसक अगोदर असलेल्या पाि वगवांगतील व्यंिनांनी बनलेल्या 
िोडाक्षरानंी (ि, न्द, म्ब इ॰) य क्त असलेल्या वृत्तीला ज्ञाते लोक उपनागचरका असे समितात.’ 
[सरूपसंयोगयता ंमूस्ध्नग वगान्त्ययोचगचभः । 
स्पशयै गता ंि मन्यन्ते उपनागचरका ंब धाः ॥ (१·५).] ह्ा वृत्तीने य क्त अन प्रासािे उदाहरि– 
 

सान्द्रारणवन्दवृन्दोत्थमकरन्दाम्बुणबन्दुणभीः्। 
स्यग्न्दणभीः्सुन्दरस्यन्दं्नग्न्दतेग्न्दग्न्दरा्क्वणचत््॥्४्॥ 
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‘कोठे कोठे कमळाचं्या घनदाट थव्यातूंन स ंदर रीतीने स्त्विाऱ्या मधाच्या थेंबानंी भ्रमरानंा आनंचदत 
करिारी (शरदिी)’ ह्ा श्लोकािा अन्वय मागच्या उदाहरि श्लोकातील ‘शरत् िकाश’ेशी लावावयािा 
आहे. इस्न्दस्न्दर म्हििे भ्रमर. प्रस्त त श्लोकात न्द ह्ा िोडाक्षरािी अकरा वेळा आवृत्ती झाली आहे. म्हिून 
हे उपनागचरका वृत्तीने य क्त अन प्रासािे उदाहरि. उपनागचरका शब्दािे इन्द रािकृत स्पष्टीकरि असे– 
‘एषा िल  नागचरकया वैदग्धीि षा वचनतया उपमीयते तत उपनागचरका’ म्हििे नागचरक अथवा चवदग्ध 
स्त्ीसमान आल्हाददायक म्हिून ह्ा वृतीला हे नाव चदले आहे. 
 

ग्राम्या वृत्तीिी व्याखया– ‘बाकी राचहलेल्या विवांगनी य क्त असलेल्या आचि कोमला असे द सरे नाव 
असलेल्या ग्राम्या वृत्तीिी काव्याचंवषयी आदरािी भावना असिारे रचसक प्रशसंा करतात.’ [शषेवैगिैयगथायोगं 
कचथता ंकोमलाखयया । 
ग्राम्या ंवृकत्त प्रशसंस्न्त काव्येष्ट्वादृतब द्यः ॥ (१·६)] ह्ा वृत्तीने य क्त अन प्रासािे उदाहरि– 
 

केणललोलाणलमालाना्ंकलैीः्कोलाहलैीः्क्वणचत््। 
कुवगती्काननारूढश्ीनूपुररवभ्रमम््॥्५्॥ 

 
‘कोठे कोठे क्रीडा करीत भ्रमि करिाऱ्या भ्रमराचं्या थव्याचं्या मध र ग ंिारवाम ळे वनात प्राद भूगत झालेल्या 
वनिीच्या पैंििाच्या आवािािा भ्रम उत्पन्न करीत (शरदिी प्रकाशमान झाली)’ ह्ा श्लोकािाही अन्वय 
पूवीच्या श्लोकातील ‘शरत् िकाश’ेशी लावावयािा आहे. प्रस्त त श्लोकात र्क विािी सहा वळेा, ल् िी आठ 
वळेा आचि र् िी सहा वेळा आवृत्ती झाली आहे, ह्ा वृत्तीला ग्राम्या हे नाव देण्यािे प्रयोिन स्पष्ट नाही. 
उपनागचरकाशी चवरोध दािचविारा असा ग्राम्या हा शब्द आहे, परंत  त्याम ळे चतच्यात काही गौिता आहे 
असे स िचवण्यािा उदे्दश नाही. कोमला हे नाव अचधक अन्वथगक वाटते. 
 

ह्ा तीन वृत्तींनी चनष्ट्पन्न होिाऱ्या अन प्रासािी व्याखया– ‘ह्ा तीन वृत्तींमध्ये एकि रूप असलेला 
व्यंिनाचं्या योिनेला कवी लोक नेहमी चनरचनराळ्या प्रकारिा अन प्रास म्हिून पसंत करतात.’ 
[सरूपव्यञ्जनन्यासं चतसृष्ट्वेतास  वृचत्तष  । 
पथृर्क पथृगन प्रासम शस्न्त कवयः सदा ॥ (१·७)] उद्भटाने भामहकृत अन प्रासाच्या व्याखयेिाि (सरूपविगचवन्यासमन प्रासं 
प्रिक्षते । –काव्यलंकार, २·५) थोडा बदल करून अन वाद केला आहे. भामहाच्या ‘विग’ शब्दाच्या िागी 
‘व्यञ्जन’ शब्द वापरल्याने व्याखयेत चनचिति स धारिा झाली आहे. अन प्रासात व्यंिनािीि आवृत्ती अपेचक्षत 
असते. विग शब्दािे स्वर व व्यंिन दोहडिा बोध होऊ शकतो. 
 

(४)्लाटानुप्रास : ह्ा अलंकारािी व्याखया– ‘प्रत्यय न लागलेले शब्द व प्रत्यय लागून बनलेली 
पदे याचं्या स्वरूपात व अथात काही फरक नसताही त्यािें तात्पयग चभन्न असल्याम ळे िी प नरुक्ती करण्यात 
येते त्याला लाटान प्रास म्हितात.’ [स्वरूपाथाचवशषेेऽचप प नरुस्क्तः फलान्तरात् । 
शब्दाना ं वा पदाना ं वा लाटान प्रास इष्ट्यते ॥ (१·८)] उद्भटाने लाटान प्रास अलंकाराचं्या पाि प्रकारच्या भेदािें विगन 
करून त्या प्रत्येकािे उदाहरि चदले आहे. उदाहरिावंरून अलंकारािे स्वरूप स्पष्ट होते. ते भेद असे– 
‘िेव्हा ते दोन शब्द दोन चभन्न चभन्न पदातं अंतभूगत असतात तेव्हा (पचहला प्रकार), िेव्हा एक शब्द द सऱ्या 
पदात अंतभूगत व द सरा स्वतं्रप असतो तेव्हा (द सरा प्रकार), िेव्हा दोन्ही शब्द एकाि पदात अंतभूगत 
असतात तेव्हा (चतसरा प्रकार), िेव्हा दोन्ही शब्दाचं्या स्वतं्रप पदाचं्या रूपात प्रयोग केला िातो तेव्हा 
(िौथा प्रकार), अथवा िेव्हा संपूिग पादािी प नरावृत्ती होते तेव्हा (पािवा प्रकार), याप्रमािे ह्ा अलंकारािे 
अनेक भेद होतात.’ [स पदचद्वतयस्स्थत्या, द्वयोरेकस्य पूवगवत् । 
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तदन्यस्य स्वतन््रपत्वाद, द्वयोवैकपदाियात् ॥ 
स्वतन््रपपदरूपेि द्वयोवाचप प्रयोगतः । 
चभद्यतेऽनेकधा भेदेः पादाभ्यासक्रमेिि ॥ (१·९-१०)] यापंैकी पचहल्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

क्वणचदुत्फुल्लकमला्कमलभ्रान्तषट्पदा्। 
षट्पदक्वािमुखरा्मुखरस्फारसारसा्॥्६ ॥ 

 
‘कोठे कोठे फ ललेल्या कमळानंी य क्त असलेली, कमळावंर भ्रमर घडघावत असलेली, भ्रमराचं्या ग ंिारवाने 
चननाचदत होिारी आचि आवाि करिारे मोठे सारसपक्षी असलेली (शरदिी) प्रकाशमान झाली. ह्ा 
श्लोकािाही अन्वय पूवीच्या ‘शरत् िकाश’े शी लावावयािा आहे. येथे पचहल्या प्रकारािी तीन उदाहरिे 
आहेत. एकि रूप व एकि अथग असलेला ‘कमल’ शब्द दोन चठकािी वापरला आहे, परंत  त्या दोन 
चठकाििा त्यािा अन्वय चभन्न असल्याकारिाने त्यातं फलभेद अथवा तात्पयगभेद आहे म्हिून हा 
लाटान प्रास, आचि तो शब्द दोन चभन्न समासातं अंतभूगत आहे म्हिून त्या अलंकाराच्या पचहल्या प्रकारािे हे 
उदाहरि. तद्वति ‘षट्पद’ आचि ‘म िर’ याचं्या प्रयोगातही लाटान प्रासािा पचहला प्रकार चनष्ट्पन्न झाला 
आहे. 
 

द सऱ्या प्रकारच्या लाटान प्रासािे उदाहरि– 
 

पणममनीं्पणममनीगाढस्पृहयागत्य्मानसात््। 
अन्तदगन्तुरयामासुहंसा्हंसकुलालयात््॥्७्॥ 

 
‘पचममनीच्या गाढ लालसेम ळे हंसािें चनवासस्थान असलेल्या मानससरोवराहून येऊन हंसानंी पचममनीला 
(िोिींनी) आतून दाते पाडले.’ येथे द सऱ्या प्रकारािी दोन उदाहरिे आहेत. एकि रूप व एकि अथग 
असलेला ‘पचममनी’ शब्द दोनदा वापरला आहे. पि त्या दोन चठकािी त्यािा अन्वय चभन्न असल्याम ळे 
फलभेद आहे म्हिून हा लाटान प्रास, आचि एकदा तो द सऱ्या पदात अंतभूगत आहे तर द सऱ्यादंा तो 
स्वतं्रपपिे वापरला आहे. म्हिून हा त्या अलंकारािा द सरा प्रकार. ‘हंस’ शब्दािीही तशीि योिना केली 
आहे आचि तेथेही तोि अलंकारप्रकार आहे. 
 

चतसऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

णितान्यपुष्ट्पणकञ्जल्कणकञ्जल्कश्ेणिशोणभतम््। 
लेभेऽवतंसतां्नारीमुखेन्दुष्ट्वणसतोत्पलम््॥्८्॥ 

 
‘इतर प ष्ट्पाचं्या केसरावंर मात करिाऱ्या केसराचं्या िेिीने स शोचभत झालेले नीलकमल चस्त्याचं्या 
म ििदं्रावर अवतंसरूपाने चवरािमान झाले.’ यात ‘चकञ्जल्क’ शब्द दोनदा वापरला आहे. त्याच्या अथात 
फरक नसला तरी अन्वयभेदाम ळे (एक ककिल्क अन्य प ष्ट्पािें आचि चित, द सरे उत्पलािे आचि चवियी) 
तात्पयगभेद आहे म्हिून हा लाटान प्रास आचि दोन्ही शब्द एकाि समासात अंतभूगत आहेत म्हिून हे त्या 
अलंकाराच्या चतसऱ्या प्रकारािे उदाहरि. 
 

लाटान प्रासाच्या िौथ्या प्रकारािे उदाहरि– 



 अनुक्रमणिका 

काशाीः्काशा्इवोद्भांणस्सरांसीव्सरांणस्च्। 
चेतांस्याणचणक्षपुयूगनां्णनम्नगा्इव्णनम्नगाीः्॥्९्॥ 

 
‘काशप ष्ट्पापं्रमािे िकाकिारी काशप ष्ट्पे, सरोवरापं्रमािे शोचभवतं सरोवर आचि नद्यापं्रमािे स्वच्छ नद्या यानंी 
य वकािंी चिते्त चविचलत केली.’ यात तीन शब्दािंी चद्वरुक्ती आहे. परंत  त्या शब्दािंा उपयोग एकदा उपमेय 
म्हिून व द सऱ्यादंा उपमान म्हिून याप्रमािे चभन्न तात्पयगरूपात केला असल्याम ळे चतन्ही चठकािी 
लाटान प्रास चनष्ट्पन्न होतो. आचि दोनदा वापरलेले शब्द सवग्रप स्वतं्रप आहेत म्हिून ही त्या अलंकाराच्या 
िौथ्या प्रकारािी तीन उदाहरिे. ह्ा उदाहरिाचंवषयी अशी शकंा व्यक्त करण्यात आली आहे की ती 
अनन्वय ह्ा अथालंकारािी उदाहरिे होत. त्या अलंकारात उपमेयाला त्यािीि उपमा देतात. परंत  त्यात 
त्या उपमेयासारिी द सरी कोितीही गोष्ट नाही, ती अन पम आहे असे दािचवण्यािा उदे्दश असतो. येथे तसे 
काही अचभपे्रत नाही. 
 

पािव्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

णियो्महणत्भतृगभ्य्आगस्यणप्न्चुकु्रधुीः्। 
भतारोऽणप्सणत्िीभ्य्आगस्यणप्न्चुकु्रधुीः्॥्१०्॥ 

 
‘मोठा अपराध असताही चस्त्या आपल्या पतीवर रागावल्या नाहीत. पतीस द्ा अपराध असताही आपल्या 
चस्त्यावंर रागवले नाहीत.’ यात चद्वतीय पाद आचि ित थग पाद यािें रूप व अथग एकि आहेत, पि त्यांिे 
तात्पयग चभन्न आहे. एकात पतींच्या अपराधािा चनदेश आहे तर द सऱ्यात चस्त्याचं्या अपराधािा; एकात न 
रागाविाऱ्या चस्त्या तर द सऱ्यात न रागाविारे पती. म्हिून येथे लाटान प्रास आहे. आचि संपूिग पादािी 
आवृत्ती आहे म्हिून हे त्याच्या पािव्या प्रकारािे उदाहरि. पादाभ्यास असलेल्या यमकालंकाराच्या एका 
प्रकारात आचि ह्ा लाटान प्रासात भेद असा की यमकात दोन चठकािच्या शब्दािें स्वरूप व त्यािें अथग 
सवगस्वी चभन्न असतात तर लाटान प्रासात शब्दािें स्वरूप व अथग अचभन्न असतात. 
 

इन्द रािाच्या लघ वृत्तीत हा पाि उदाहरिािंा क्रम चनराळा लावला आहे. ४, ५, १, ३ व २ ह्ा 
प्रकारािंी उदाहरिे त्याने ह्ा क्रमाने चदली आहेत. तसे करण्यािे प्रयोिन स्पष्ट नाही. परंत  तो क्रम 
स्वीकारता येण्यासारिा नाही. पचहल्या प्रकारािा उदाहरि-श्लोकािा अन्वय अगोदरच्या ‘शरत् िकाश’े 
शीि लाविे आवश्यक आहे. त्यात सवग ‘शरत्’ िी चवशषेिे आहेत. तेव्हा त्या श्लोकाच्या अगोदर स्वतं्रप 
वाक्ये असलेले दोन श्लोक रिले गेले असल्यािी शक्यता नाही. चशवाय, काचरकातं ज्या क्रमाने पाि 
प्रकारािें विगन केले आहे त्याि क्रमाने त्यािंी उदाहरिे चदली असावीत हेि संभाव्य आहे. 

 
लाटान प्रास असे नाव देण्यािे कारि तो लाट देशातील कवींना चप्रय आहे असे साचंगतले िाते. 

लाट देश म्हििे दचक्षि ग िरातिा प्रदेश. 
 
अन प्रास हा प्रधान शब्दालंकार. परंत  अलंकारािें प्रथम चववेिन करिाऱ्या भरताच्या नाट्यशास्त्ात 

अन प्रासािा म ळीि उल्लेि नाही, यमकािे मा्रप चवविेन आहे. भामहाने अन प्रासािी व्याखया करून ‘कक तया 
चिन्तया कान्ते चनतान्तेचत यथोचदतम्’ हे त्यािे उदाहरि चदले आहे. त्यानंतर त्याने ग्राम्यान प्रास व लाटीय 
अन प्रास यािें विगन केले आहे. भामहािा अन वाद करून उद्भटाने त्यात बरीि भर घातली आहे. (१) 
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भामहाने चनर्ददष्ट न केलेला छेकान प्रास त्याने नव्याने माडंला आहे. (२) तीन वृत्तींिी कल्पना आचि परुषा व 
उपनागचरका ही नाव ेत्याच्या गं्रथात प्रथम आढळतात. भामहािे उदाहरि उपनागचरका वृत्तीिे आहे. त्यािा 
परुषा वृत्तीशी पचरिय असल्यािे चदसत नाही. (३) लाटान प्रासािे पाि प्रकार उद्भटानेि प्रथम केले 
चदसतात. 

 
अन प्रासािे उद्भटकृत वगीकरि शास्त्श द् नाही. छेकान प्रास आचि लाटान प्रास हे अन प्रासािेि 

प्रकार असता त्यानंा स्वतं्रप अलंकार म्हिून मान्यता देण्यािे कारि स्पष्ट नाही. त्याने ज्याला अन प्रास 
एवढेि नाव चदले आहे त्याला वृत्त्यन प्रास म्हििेि योग्य होईल. आचि मग अन प्रास अलंकारािे 
छेकान प्रास, वृत्त्यन प्रास आचि लाटान प्रास हे तीन भेद असे समिता येईल. मम्मटाने याप्रमािेि वगीकरि 
करून वृत्त्यन प्रास हे नाव प्रसृत केले आहे. इतरथा त्याने सवगस्वी उद्भटािेि प्रकार स्वीकारले आहेत. 
मम्मटपूवगकालीन व उद्भटानंतर झालेल्या रुद्रटाने मा्रप फक्त वृत्त्यन प्रासािा चनदेश केला आहे आचि त्याने 
मध रा, प्रौढा, परुषा, लचलता व भद्रा अशा पाि वृत्तींिे विगन केले आहे. 
 

(५)्रूपक : ह्ा अथालंकारािी व्याखया– ‘दोन पदामंध्ये साक्षात संबधं नसता िेव्हा गौि रूपात 
असलेले पद द सऱ्या प्रधान रूपातील पदा-बरोबर संयोचित केले िाते तेव्हा रूपक अलंकार होतो.’ [िृत्या 
संबन्धचवरहाद्यत्पदेन पदान्तरम् । 
ग िवृचत्त प्रधानेन य ज्यते रूपकं त  तत् ॥ (१·११)] यातील प्रधान पद म्हििे उपमान आचि ग िवृचत्त पद म्हििे उपमेय. 
रूपकात उपमानािा उपमेयावर आरोप होऊन त्याला प्राधान्य येते म्हिून त्यािा येथे प्रधान पद असा चनदेश 
आचि उपमेयाला गौमत्व असते म्हिून ते ग िवृचत्त पद ‘य ज्यते’ यािा अथग एकािा द सऱ्यावर आरोप होऊन 
ते एकरूप झाले असल्यािे दािचवले िाते. हा आरोप उभयतामंधील समान ग िामं ळे केला िातो हे 
व्याखयेत स्पष्ट केले नाही. ग िवृचत्त शब्द वापरून फक्त ते सूचित केले आहे. कारि ही वृचत्त अथवा गौिी 
लक्षिा समान ग िाम ळे अचभव्यक्त होते. ह्ा अलंकारािी भामहकृत मूळ व्याखया (उपमानेन 
यत्तत्त्वम पमेयस्य रूप्यते । ग िाना ंसमता ंदृष्ट्वा रूपकं नाम तचद्वद ः ॥ –का. लं., २·२१) अचधक स्पष्ट आहे. 

 
उद्भटाने रूपकािे िार प्रकार मानले आहेत. त्यापंैकी पचहल्या दोहडिे विगन– ‘ज्याअथी त्या 

रूपकािी योिना (सवग उपमाने) शब्दानंी चनर्ददष्ट करून आचि काही शब्दानंी चनर्ददष्ट करून व इतर 
अथावरून समिावयािी अशी ठेवनू केली िाते त्याअथी ते रूपक अन क्रमे समस्तवस्त चवषय आचि 
एकदेशचववर्दत असे दोन प्रकारिे होते.’ [बन्धस्तस्य यतः िृत्या ि त्यथाभ्या ंि तेन तत् । 
समस्तवस्त चवषयमेकदेशचववर्दत ि ॥ (१·१२).] समस्तवस्त चवषय रूपकािे उदाहरि– 
 

ज्योत्स्नाम्बुनेन्दुकुम्भेन्ताराकुसुमशाणरतम््। 
क्रमशो्राणत्रकन्याणभव्योमोद्यानमणसच्यत्॥्११्॥ 

 
‘हळूहळू राच्रपरूपी कन्याकंडून तारकारूपी प ष्ट्पानंी शबचलत झालेल्या गगनरूपी उद्यानावर िदं्ररूपी 
घड्यातून िादंिेरूपी पाण्यािा सडा घातला गेला.’ यात कन्या, क स म, उद्यान, क म्भ आचि अम्ब  ही 
आरोचपत झालेली सवग उपमाने शब्दानंीि चनर्ददष्ट झाली आहेत, म्हिून हे समस्तवस्त चवषय रूपक. 
एकदेशचववर्दत रूपकािे उदाहरि– 
 

उत्पतणद्भीः्पतणद्भश्च्णपच्छालीवालशाणलणभीः्। 
रािहंसैरवीज्यन्त्शरदैव्सरोनृपाीः्॥्१२्॥ 
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‘वर उडत िािाऱ्या व िाली उडत येिाऱ्या आचि पंिसमूहरूपी िामरकेस असलेल्या रािहंसाचं्या द्वारा 
शरद स्वतःि सरोवररूपी रािानंा वारा घालू लागली.’ यात सरोवरावंर आरोचपत केलेल्या रािािंा आचि 
पिंावंर आरोचपत केलेल्या िामर केसािंा शब्दानंी चनदेश केला आहे, पि रािहंसावंर अचभपे्रत असलेला 
िवऱ्यािंा आरोप आचि शरदवर अचभपे्रत असलेला नाचयकेिा आरोप हे आथग म्हििे अथावरून 
समिावयािे आहेत. म्हिून हे एकदेशचववर्दत म्हििे एका भागाति साक्षात प्रकट होिारे रूपक. 
 

भामहात हे दोन प्रकार आहेत. उद्भटाने त्यातं आििी दोन प्रकारािंी भर घातली आहे. त्या 
प्रकारािें विगन– ‘सवग वस्तंूच्या संबंधात अचभव्यक्त झालेले मालारूपक म्हिून अचभपे्रत आहे; अथवा 
द सऱ्यावर झालेल्या आरोपाम ळे आरोचपत होत असल्याकारिाने ते एकदेशवृचत्त होते.’ [समस्तवस्त चवषयं 
मालारूपकचमष्ट्यते । 
यदै्वकदेशवृचत्त स्यात्पररूपेि रूपिात् ॥ (१·१३).] या चठकािी इन्द रािाने ‘समस्तवस्त चवषयम्’िे स्पष्टीकरि केले आहे 
ते असे– ‘एकस्स्मन् रूप्ये सम च्चयेन अस्यन्ते चक्षप्यन्ते बहूचन रूपकाचि,’ म्हििेि एकाि वस्तूवर अनेक 
वस्तंूिा आरोप एकाि वेळी होतो हे मालारूपक. उदाहरि– 
 

वनान्तदेवतावेण्यीः्पान्थिीकालशृङ्खलाीः्। 
मारप्रवीराणसलता्भृङ्गमालाश्चकाणशरे्॥्१३्॥ 

 
‘वनप्रदेशातील देवताचं्या वणे्याचं्या रूपात पचथकचस्त्यानंा मारक होिाऱ्या सािळदंडाचं्या रूपात आचि 
माराच्या येमध्याचं्या समशरेींच्या रूपात भ्रमराचं्या पंक्ती प्रकाशमान झाल्या.’ यात ‘भिृमालाः’ ह्ा एकाि 
वस्तूवर वेण्या, शृिंला आचि अचसलता ह्ा तीन वस्तंूिा आरोप केला आहे. हे तीन आरोप परस्पर असंबद् 
आहेत. पूवीच्या समस्तवस्त चवषय रूपकातील चवचवध आरोप परस्परसंबद् असून त्यात एकि प्रधान आरोप 
अचभपे्रत आहे. त्या प्रकाराला उत्तरकालीन आलंकाचरकानंी साि रूपक अथवा सावयव रूपक असे नाव 
चदले आहे. 
 

िौथ्या एकदेशवृचत्त प्रकाराबद्दल इन्द रािाने म्हटले आहे की ‘एकदेश’ शब्दािी ‘एकदा+ईश’ अशी 
फोड करून ‘द सऱ्या चठकािी प्रभावी होिारा िो वाक्यािा अथग त्यात चवद्यमान असिारे रूपक (एकदा 
अन्यदा ईशः प्रभचवष्ट्ि योऽसौ वाक्याथगस्तदृ्वचत्तत्व ं रूपकस्याचभमतम्)’ असा अथग करिे आहे. एका 
आरोपाम ळे द सरा आरोप प्रतीत होतो असा अथग चदसतो. एकदेश शब्दािी अशी व्याखया करण्यािे कारि 
इन्द रािाने असे चदले आहे की उद्भटाने भामहाच्या चवशषेोस्क्त अलंकाराच्या व्याखयेतील ‘एकदेशस्य चवगमे’ 
ह्ा शब्दािें चववरि असेि केले होते (चवशषेोस्क्तलक्षिे ि भामहचववरिे भट्टोद्भटने एकदेशशब्द एव ं
व्याखयातो यथेहास्माचभर्दनरूचपतः), ह्ा प्रकारािे उदाहरि– 
 

आसारधाराणवणशखैनगभोभागप्रभाणसणभीः्। 
प्रसाध्यते्स्म्धवलैराशाराज्य्ंबलाहकैीः्॥्१४्॥ 

 
‘आकाश प्रदेशात प्रकाशमान होिाऱ्या श भ्रविग मेघानंी चदशारूपी राज्य वृचष्टधारारूप बािानंी भचूषत केले 
गेले (पक्षी, प्राप्त केले गेले).’ येथे प्रसाधय् धातू ‘भषूचविे’ आचि ‘संपादन करिे’ या दोन अथवांगत वापरला 
असून त्यात श्लेष आहे. चदशावंर केलेला राज्यािा आरोप आचि वृचष्टधारावंर केलेला बािािंा आरोप यामं ळे 
भचूषत केले गेले (प्रसाध्यते स्म) यावर चमळचवले गेले (प्रसाध्यते स्म) यािा आरोप प्रतीत होतो. याप्रमािे हे 
‘पररूपेि रूपि’ आहे, म्हिून हे एकदेशवृचत्त रूपक. उत्तरकालीन आलंकाचरकानंी ह्ा प्रकाराला चश्लष्ट 
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परम्पचरत रूपक असे नाव चदले आहे. त्या प्रकारािे विगन केल्यावर मम्मटाने म्हटले आहे ‘एकदेशवृचत्त 
हीदमन्यैरचभधीयते ।’ हे चवधान उद्भटाच्याि संबंधात आहे. द सऱ्या कोिी प्रािीनाने हे नाव वापरलेले नाही. 
परम्पचरत रूपकािे विगन प्रथम रुद्रटाच्या काव्यालंकारात आढळते. 
 

(६)् दीपक : व्याखया– ‘प्राधान्य असलेल्या व ते नसलेल्या वस्तंूिे औपम्यचनदशगक धमग ज्यातं 
आरंभी, मध्ये आचि अंती चनबद् असतात त्याला दीपक अलंकार म्हितात.’ [आचदमध्यान्तचवषयाः प्राधान्येतरयोचगनः । 
अन्तगगतोपमा धमा य्रप तद्दीपकं चबद ः ॥ (१·१४).] प्राधान्य असलेली वस्तू म्हििे प्रस्त त असलेले उपमेय आचि ते 
नसलेली वस्तू म्हििे अप्रस्त त उपमान. आचददीपकािे उदाहरि– 
 

संिहार्शरत्कालीः्कदम्बकुसुमणश्यीः्। 
पे्रयोणवयोणगनीनां्च्णनीःशेषसुखसंपदीः्॥्१५्॥ 

 
‘कदंबप ष्ट्पािें सौंदयग आचि चप्रयकरािंा चवयोग झालेल्या चस्त्यािें स िसवगस्व यािंा शरत्कालाने अंत केला.’ 
यात कदंबप ष्ट्पािें सौंदयग आचि चवयोचगनींिी स िसंपत्ती या दोहडमधील औपम्यचनदशगक धमग ‘संिहार’ ह्ा 
विनात अचभव्यक्त झाला आहे. आचि ते विन वाक्याच्या प्रारंभी आहे म्हिून हे आचददीपक. शरत्कालािे 
विगन प्रस्त त असल्याम ळे कदंबप ष्ट्पािंी शोभा नाहीशी होण्याला प्राधान्य आहे आचि चवयोचगनींिी स िसंपत्ती 
संप ष्टात येण्याला त्या मानाने गौित्व. 
 

मध्यदीपकािे उदाहरि– 
 

णवदेशवसणतयातपणतकािनदशगनम््। 
दुीःखाय्केवलमभूच्छरच्चासौ्प्रवाणसनाम््॥्१६्॥ 

 
‘परदेशात वास, प्रोचषतभतृगका चस्त्यािें दशगन आचि शरत्कालािे आगमन या गोष्टी पचथक िनाचं्या केवळ 
द ःिासि कारिीभतू झाल्या.’ यात पूवाधातील दोन गोष्टी आचि शरत्काल यामंधील औपम्यचनदशगक धमग 
‘द ःिाय अभतू्’ ह्ा विनात आहे आचि ते विन वाक्याच्या मध्ये आहे म्हिून हे मध्यदीपक. या उदाहरिात 
साहचिकि शरत्कालाला प्राधान्य आचि इतर दोन गोष्टींना अप्राधान्य आहे. 
 

अन्त्यदीपकािे उदाहरि– 
 

तदानीं्स्फीतलावण्यचग्न्द्रकाभरणनभगरीः्। 
कान्ताननेन्दुणरन्दुश्च्कस्य्नानन्दकोऽभवत््॥्१७्॥ 

 
‘त्या समयी दाट लावण्यरूपी िादंण्याच्या भराने पचरपूिग असा चप्रयेिा म ििदं्र आचि लावण्यसदृश्य दाट 
िादंण्याने पूिगपिे भरलेला असा िदं्र हे कोिाला आनंददायक झाले नाहीत?’ यात ‘आनन्दकोऽभवत्’ हे 
विन कातेंिा म ििदं्र आचि िदं्र याचं्यातील औपम्यािे चनदशगक आहे; आचि ते वाक्याच्या अंती आहे म्हिून 
हे अन्तदीपक. शरत्कालािे विगन प्रस्त त असल्याम ळे िंद्राला प्राधान्य आहे, कातेंच्या म ििदं्राला अप्राधान्य 
आहे. चववृचतकाराने म्हटले आहे की वस्त तः ही चतन्ही उदाहरिे त ल्ययोचगता अलंकारािी आहेत, 
दीपकािी नाहीत. त ल्ययोचगतेत दोन्ही गोष्टी प्रस्त त असतात अथवा दोन्ही अप्रस्त त असतात. ह्ा चतन्ही 
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उदाहरिातील सवग गोष्टी प्रस्त त आहेत. यासंबंधात असे म्हिता येईल की उद्भटाने प्रस्त त-अप्रस्त त असा 
भेद केला नसून प्राधान्य असलेल्या व ते नसलेल्या गोष्टी असा भेद केला आहे. त ल्ययोचगतेत अशा भेदाला 
स्थान नसल्याम ळे ही त ल्ययोचगतेिी उदाहरिे मानिे बरोबर होिार नाही. प्रस्त त श्लोकात 
‘लावण्यिस्न्द्रका’ यात रूपक व उपमा दोन्ही अलंकार चवद्यमान आहेत. तसेि ‘कान्ताननेन्द ः’ यातही 
रूपक आहे. हे अलंकार दीपकाच्या अंगभतू म्हिून अंततः येथे संकर अलंकार आहे असे म्हिता येईल. 
 

दीपक अलंकारािे चवविेन भरतापासून होत आले आहे. त्याच्या तीन प्रकाराबंद्दलही मतैक्य आहे. 
भामहाने ह्ा अलंकाराच्या विगनात प्राधान्य-अप्राधान्य आचि उपमागभग धमग यािंा चनदेश केलेला नाही. 
उद्भटाने आपल्या व्याखयेत तचद्वषयक भर घातली आहे. त्यावरून दीपकात औपम्य अचभपे्रत असिे 
आवश्यक आहे असे उद्भटािे स्वतःिे मत होते याचवषयी शकंा घेण्यास अवकाश नाही हे स्पष्ट आहे. 

 
उदे्दशाच्या श्लोकात दीपकािा चनदेश उपमेच्या नंतर असता (उपमा दीपकं िैव– १·२) दीपकािे 

चवविेन उपमेच्या अगोदर का केले आहे या प्रश्नािे उत्तर असे की उपमेच्या बारा उदाहरिश्लोकापंैकी 
फक्त पचहले िारि शरदृतूच्या विगनपर असून नंतरच्या आठ श्लोकातं शकंराच्या मनात त्या समयी 
आलेल्या चविारािंा उल्लेि आहे. तेव्हा त्या श्लोकांनंतर शरदृतूच्या विगनपर असलेल्या दीपकालंकाराच्या 
तीन उदाहरिश्लोकािंी माडंिी करिे शक्य नव्हते. उदे्दशातील क्रमचभन्नता वृत्ताच्या सोयीसाठी केली आहे. 
 

(७)्उपमा : व्याखया– ‘ज्यािें काल (देश, चक्रया) इत्यादी परस्पराहूंन चभन्न आहेत अशा शब्दानंी 
चनर्ददष्ट होिारे उपमेय व उपमान याचं्यातील चित्ताला आह्लादकारक साधम्यग म्हििे उपमा.’ [यच्चेतोहाचर 
साधम्यगम पमानोपमेययोः । 
चमथोचवचभन्नकालाचदशब्दयोरुपमा त  तत् ॥ (१·१५).] उद्भटाने ही व्याखया भामहाच्या व्याखयेत (चवरुदे्नोपमानेन 
देशकालचक्रयाचदचभः । उपमेयस्य यत्साम्यं ग िलेशने सोपमा ॥ –का. लं., २·३०) थोडा बदल करून 
बनचवली आहे. ‘चवरुद्’ च्या ऐविी ‘चभन्न’ हा अचधक समपगक शब्द वापरला आहे, ‘देशकालचक्रयाचद’ िा 
‘कालाचद’ असा संके्षप केला आहे आचि ‘ग िलेशने साम्यम्’ ऐविी ‘साधम्यगम्’ हा अचधक अथगवाही शब्द 
वापरला आहे. 
 

व्याखयेनंतरच्या सहा काचरकामंध्ये उपमेच्या चनरचनराळ्या प्रकारािें विगन आहे. ‘त्यापंैकी पचहले 
दोन प्रकार– ‘यथा’ आचि ‘इव’ शब्दाचं्या संबधंाम ळे ती (उपमा) साक्षात ि तीने अस्न्वत (िौती) होते, 
आचि सदृश इत्यादी शब्दाशंी योग झाल्यास द सऱ्या प्रकारिी याप्रमािे चतिे दोन भेद साचंगतले आहेत.’ 
[यथेवशब्दयोगेन सा ि त्यान्वयमहगचत । 
सदृशाचदपदाश्लेषादन्यथेत्य चदता चद्वधा ॥ (१·१६).] पचहल्या प्रकारािी दोन उदाहरिे चदली आहेत. ‘यथा’ च्या 
उपयोगािे उदाहरि– 
 

क्षिं्कामज्वरोग्त्थत्यै्भूयीः्संतापवृद्धये्। 
णवयोणगनामभूच्चान्द्री्चग्न्द्रका्चन्दनं्यथा्॥्१८्॥ 

 
‘ज्याप्रमािे िंदन त्याप्रमािे िदं्रािे िादंिे क्षिात चवरही िनाचं्या कामज्वराच्या उठावास आचि द ःिाच्या 
अचधक वृद्ीस कारिीभतू झाले.’ ही िौती पूिोपमा. उपमान, उपमेय, साधारि धमग आचि वािक शब्द 
(यथा) या िारही घटकािंा साक्षात उल्लेि आहे. ‘इव’च्या उपयोगािे उदाहरि– 
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नेतै्रणरवोत्पलैीः्पमममुैगखैणरव्सरीः्णश्यीः्। 
तरुण्य्इव्भाग्न्त्स्म्चक्रवाकैीः्स्तनैणरव्॥्१९्॥ 

 
‘ने्रपसदृश उत्पलामं ळे, म िसदृश कमळामं ळे आचि स्तनसदृश िक्रवाक पक्ष्यामं ळे सरोवराचं्या चिया तरुि 
चस्त्यापं्रमािे भासमान झाल्या.’ यात एकमेकाशी संबद् अशा िार उपमा आहेत. ‘इव’ च्या उपयोगाम ळे सवग 
िौती आहेत. परंत  ‘सरःचियः’ च्या संबधंाति ‘भास्न्त स्म’ या साधारि धमािा चनदेश आहे म्हिून तीि 
फक्त पूिोपमा. इतरातं साधारि धमािा लोप आहे. 
 

आथी उपमेिे उदाहरि– 
 

प्रबोधाद्धवलं्रात्रौ्णकञ्जल्कालीनषट्पदम््। 
पूिेन्दुणबम्बप्रणतममासीत्कुमुदकाननम््॥्२०्॥ 

 
‘रा्रपी उमलल्याम ळे श भ्रविग असिारे आचि आतील केसरावंर (काळे) भ्रमर चनलीन असिारे क म दप ष्ट्पािें 
वन पूिग िदं्रकबबासमान झाले.’ काळे भ्रमर हे िदं्रावरील डागाप्रमािे आहेत अशी कल्पना आहे. ह्ा 
उदाहरिात सदृश अथािा प्रचतम शब्द वापरला आहे म्हिून ही आथी उपमा. ही स द्ा पूिोपमा. प्रचतम शब्द 
समासात योचिला असल्याम ळे ही समासावसेया आथी उपमा असे मानून इन्द रािाने वाक्यावसेया आथीिे 
उदाहरि म्हिून वरील श्लोकािा उत्तराधग ‘अिण्डेनेन्द ना त ल्यमासीत्क म दकाननम्’ याप्रमािे उद्तृ केला 
आहे. परंत  हा बदल उद्भटाने केलेला नाही यात म ळीि शकंा नाही. कथानकात त्याने असा अधा श्लोक 
वापरला असल्यािी शक्यता नाही. वरील श्लोकािा पूवाधाला हा काहीसा चभन्न उत्तराधग िोडून नवीन 
श्लोक बनचवला असेल हेही संभाव्य नाही. हे उघड आहे की उद्भटाला समासावसेया व वाक्यावसेया असे 
आथीिे भेद अवगत नाहीत. 
 

पूिा उपमेच्या िार घटकापंैकी काहींिा साक्षात चनदेश न झाल्यास होिाऱ्या संके्षपोपमेच्या प्रकारांिे 
विगन– ‘साधारि धमािा आचि (इव आदी) वािकािा लोप असल्यास ही उपमा संके्षपाने स द्ा चनर्ददष्ट 
होते. तसेि साधारि धमग, उपमान व वािक शब्द यािंा लोप करूनही चतिी योिना केली िाते. क्वचित 
साधारि धमग आचि वािक यािंा लोप करून उपमान आचि उपमेय याचं्या समासातील उल्लेिाने आचि 
क्वचित वािक शब्दािा लोप करून (चतिी योिना केली िाते).’ [संके्षपाचभचहताप्येषा साम्यवािकचवच्य तेः । 
साम्योपमानतद्बाचिचवयोगाच्च चनबध्यते ॥ 
उपमानोपमेयोक्तौ साम्यतद्वाचिचवच्यवात् । 
क्वचित्समासे तद्वाचिचवरहेि क्वचिच्च सा ॥ (१·१७-१८).] उदाहरिावंरून ह्ा प्रकाराचं्या स्वरूपावर प्रकाश पडतो– 
 

इणत्काले्कलोल्लाणपकादम्बकुलसंकुले्। 
णत्रदशाधीशशादूगलीः्पश्चात्तापेन्धूिगणटीः्॥ २१ ॥ 
तां्शणशच्छायवदनां्नीलोत्पलदलेक्षिाम््। 
सरोिकर्तिकागौरीं्गौरीं्प्रणत्मनो्दधौ्॥ २२ ॥ 

 
‘मध र आवाि करिाऱ्या कलहंस पक्ष्याचं्या थव्यानंी गदी करून सोडलेल्या अशा त्या ऋतूत शादूगलसदृश 
असलेल्या देवाचधदेव शकंराने पिात्तप्त होऊन िंद्राच्या कातंीसारिी कातंी असलेल्या वदनाच्या, 
नीलकमळाच्या पाकळ्यासारिा ने्रपाच्या आचि कमळाच्या बीिकोशासारिा गौर विाच्या त्या पावगतीवर 
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आपले चित्त स्स्थर केले.’ यात संके्षपोपमेच्या िार प्रकारािंी उदाहरिे आहेत. पचहले ‘च्रपदशाधीशशादूगलः 
धूिगचटः’ हे. यात धूिगचट हे उपमेय आचि शादूगल हे उपमान यािंाि उल्लेि आहे, साधारि धमग आचि वािक 
शब्द यािंा लोप आहे (साम्यवािकचवच्य तेः). द सरे उदाहरि ‘शचशच्छायवदना’ हे आहे. यात साधारि 
धमग, उपमान आचि इवाचद वािक शब्द यािंा लोप (साम्योपमानतद्वाचिचवयोग) झाला आहे. कारि हा 
समास प ढीलप्रमािे सोडवावयािा आहे– ‘शचशनः छाया शचशच्छाया, शचशच्छाया इव छाया यस्य तत् 
शचशच्छायम्, शचशच्छायं वदनं यस्याः सा.’ यात शचशच्छाय ह्ा बह व्रीचह समासात िदं्रािी छाया हे उपमान व 
वदनािी छाया हे उपमेय. कात्यायनाच्या एका वार्दत्तकान सार उपमानातील छाया शब्दािा लोप होतो आचि 
चशल्लक राहते ते (वदनािी) छाया हे उपमेयपद. म्हिून येथे दोन छायामंधील साधारि धमग, उपमान म्हिून 
योिलेला छाया शब्द आचि वािक इव यािंा लोप झाला आहे. चतसरे उदाहरि ‘नीलोत्पलदलेक्षिा’ हे 
आहे. यात उपमान नीलोत्पलदल आचि उपमेय ईक्षि या दोहडिीि उक्ती असून साधारि धमग व इव यािंा 
लोप झाला आहे आचि हे समासात अचभव्यक्त झाले आहे (उपमानोपमेयोक्तौ साम्यतद्वाचिचवच्यवात् 
समासे). पचहल्या प्रकारात आचि हाय प्रकारात असा भेद अचभपे्रत चदसतो की पचहल्यातील उपमेय 
(धूिगचट) हे समासात अंतभूगत नाही, चतसऱ्यात उपमेय (ईक्षि) समासात अंतभूगत आहे. पचहल्यात 
च्रपदशाधीश शब्द समासात आहे हे िरे, परंत  तो शब्द चवशषेिरूप असल्याकारिाने गौि म्हिून त्याला 
उपमान मानता येत नाही. दोन प्रकारातंील भेदािी हीि उपपत्ती संभाव्य आहे. िौथ्या प्रकारािे उदाहरि 
‘सरोिकर्दिकागौरीं गौरीं’ हे आहे. यात सरोिकर्दिका हे उपमान, गौरी (पावगती) हे उपमेय आचि गौरी 
(गौर विािी) हा साधारि धमग हे चनर्ददष्ट आहेत, फक्त इविा लोप आहे (तद्वाचिचवरहेि). 
 

औपम्यदशगक काही प्रत्यय लागले असता चसद् होिाऱ्या उपमाप्रकारापंैकी काहींिे विगन– 
‘त्यािप्रमािे क्वचित आिरि करिे या अथी उपमानाला क्यच् प्रत्यय लावला असता त्या उक्तीच्या बळावर 
ती उपमा अचभव्यक्त होते, तसेि क्वचित आिरि करिे या अथी कत्याला क्यङ् प्रत्यय लावला असता 
आचि क्वचित चक्वप् प्रत्यय लावला असता ती चसद् होते,’ [तथोपमानादािारे क्यच्प्रत्ययबलोस्क्ततः । 
क्वचवत्सा कत ंरािारे क्यङा सा ि चक्वपा क्वचित् ॥ (१·१९).] या उपमाप्रकारािंी उदाहरिे प ढील दोन श्लोकातं आहेत– 
 

स्दुीःस्थीयन््कृताथोऽणप्णनीःशेषैश्वयगसंपदा्। 
णनकामकमनीयेऽणप्नरकीयणत्कानने्॥्२३्॥ 
कृशानवज्जगत्तस्य्पश्यतस्तां्णप्रयां्णवना्। 
खद्योताणयतुमारब्धं्तत्त्वज्ञानमहामहीः्॥्२४्॥ 

 
‘संपूिग ऐश्वयाच्या समृद्ीम ळे कृताथग असताही स्वतः वाईट स्स्थतीत असल्यासारिा वागिारा तो शकंर 
अत्यंत रमिीय अशा त्या वनामध्येही नरकात असल्यासारिा वागू लागला. त्या चप्रयेच्या साचंनध्याचशवाय 
अग्नीप्रमािे वाटिाऱ्या िगाकडे पहात असता त्याला तत्त्वज्ञानािे महान तेि कािव्याप्रमािे (क्ष द्र) वाटू 
लागले.’ यातील ‘द ःस्थीयन्’, ‘नरकीयचत’, ‘कृशानवत्’ आचि ‘िद्योताचयत म्’ या िार पदातं उपमेिी िार 
उदाहरिे आहेत. द ःस्थ (वाईट स्स्थतीत असलेला मन ष्ट्य) शब्दाला क्यच् (य) प्रत्यय लावला असता 
द ःस्थीयचत असा नामधात  होतो. त्यािे हे वतगमानकाळी धात साचधत चवशषेिािे रूप. द ःस्थ शब्द उपमान 
असता आिरि करिे ह्ा चक्रयापदािे कमग (चद्वतीय चवभक्तीत) असला म्हििे त्याला क्यच् प्रत्यय 
लागतो. ह्ा उपमानाला ‘आत्मन्’ हे उपमेय या चठकािी अध्याहृत धरावयािे असून ‘द ःस्थम् इव आत्मानम् 
आिरचत’ असा त्या नामधातूिा अथग करावयािा आहे. ‘नककीयचत’ यातही क्यच् प्रत्ययि आहे. पि तो 
प्रत्यय नरक हा उपमानशब्द आिरिचक्रयेिा आधार असता म्हििे सप्तमी चवभक्तीत असता लावला आहे. 
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‘नरके इव आिरचत’ असा ह्ा नामधातूिा अथग. ‘कानने’ हे उपमेय स्पष्ट आहे. ‘कृशानवत्’ हे ‘कृशानवचत’ 
ह्ा नामधातूच्या वतगमानकाळवािक धात साचधत चवशषेिािे रूप. कृशान  (अस्ग्न) ह्ा उपमानाच्या शब्दाला 
ते कतृगपद असता (प्रथमा चवभक्तीत असता) चक्वप् प्रत्यय लागून हा नामधात  बनला आहे. ‘कृशान ः इव 
आिरचत’ असा त्यािा अथग. िगत् हे उपमेय. शवेटी ‘िद्योताचयत म्’ हे ‘िद्योतायते’ ह्ा नामधातूिे त मन्त 
रूप. िद्योत उपमानशब्दाला ते कतृगपद असता क्यङ् (य) प्रत्यय लागून हा नामधातू ‘िद्योतः इव 
आिरचत’ या अथी बनला आहे. तत्त्वज्ञानमहामहः हे उपमेय. क्यङ् प्रत्ययाने धातू आत्मनेपदी होतो. 
 

आििी काही प्रत्यय लागले असता होिारे उपमाप्रकार– ‘उपमा कमग असता अथवा कता असता 
िो िम ल् (अम्) प्रत्यय कष आदी धातंूना लागतो त्याने ती (उपमा) अचभव्यक्त होते, तसेि समान चक्रया 
दशगचविाऱ्या वत् प्रत्ययाने (ती अचभव्यक्त होते.) आचि षष्ट्यन्त व सप्तम्यन्त नामानंा िो वत् प्रत्यय 
लागतो त्यानेही उपमेिा बोध होतो; तसेि कल्पप् आदी इतर तचद्त प्रत्ययानंी स द्ा कचवलोक चतिी 
योिना करतात.’ [उपमाने कमगचि वा कतगचर वा यो िम ल् कषाचदगतः । 
तद्वाच्या सा वचतना ि कमगसामान्यविनेन ॥ 
षष्ठीसप्तम्यन्ताच्च यो वचतनामतस्तदचभधेया । 
कल्पप्प्रभृचतचभरन्यैि तचद्तैः सा चनबघ्यते कचवचभः ॥ (१·२०-२१)] यापंैकी उपमान कमग असता िम ल् प्रत्ययाने होिाऱ्या 
उपमेिे उदाहरि– 
 

तस्येतरमनोदाहमदहत्प्रज्वलन्मनीः्। 
उमां्प्रणत्तपीःशक्त्याकृष्टबुदे्धीः्स्मरानलीः्॥ २५ ॥ 

 
‘पावगतीच्या तपःप्रभावाने आकृष्ट झालेल्या त्या शकंरािे प्रज्वचलत मन मदनरूपी अग्नीने इतर लोकाचं्या 
मनापं्रमािेि दाहय क्त केले.’ यात ‘इतरमनाचंस’ हे उपमान. दह् धातूिे ते कमग असता त्या धातूला िम ल् 
प्रत्यय लागून उपमा चसद् झाली आहे. ‘इतरमनाचंस इव दग्ध्वा’ असा त्यािा अथग. ‘तस्य मनः’ हे उपमेय. 
 

उपमान कता असता िम ल् प्रत्ययाने होिाऱ्या उपमेिे उदाहरि– 
 

स्दवधणवग्रहेिाणप्वीयगमात्रग्स्थतात्मना्। 
स्पृष्टीः्कामेन्सामान्यप्राणिणचन्तमणचन्तयत््॥ २६ ॥ 

 
‘शरीर िळून भस्म झाले असताही केवळ वीयगरूपाने उरलेल्या मदनाने चवद् झालेला तो शकंर सामान्य 
मन ष्ट्याप्रमािे चविार करू लागला.’ यात ‘सामान्यप्राचिन् हे उपमान. चिन्त् धातूिा ते कता असता त्या 
धातूला िम ल् प्रत्यय लागून उपमा चसद् झाली आहे. ‘सामान्यप्रािी इव चिन्तचयत्वा’ असा त्यािा अथग. ‘सः 
(शकंरः)’ हे उपमेय. 
 

समान चक्रया दशगचविाऱ्या वत् प्रत्ययाने होिाऱ्या उपमेिे उदाहरि– 
 

अणप्सा्सुमुखी्णतष्ठेदृशष्टेीः्पणथ्कथंचन्॥ 
अप्रार्तथतोपसंपिा्पणततानभ्रवृणष्टवत््॥ २७ ॥ 
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‘ती स ंदर म िािी पावगती प्राथगना केली नसताही उपस्स्थत होऊन मेघाचशवाय पडलेल्या वृष्टीप्रमािे माझ्या 
दृष्टीस कशी तरी पडेल काय?’ यात ‘अनभ्रवृचष्ट’ हे उपमान व ‘सा (पावगती)’ हे उपमेय. त्या दोहडत 
दृचष्टपथात येिे ही चक्रया समान असल्याम ळे उपमानाला वत् प्रत्यय लागून उपमा चसद् झाली आहे. 
‘अनभ्रवृष्ट्ट्या त ल्यम्’ असा त्यािा अथग. नंतरच्या आलंकाचरकानंा अन सरून इन्द रािाने हा आथी उपमेिा 
प्रकार असे म्हटले आहे. 
 

षष्ट्यन्त नामाला वत् प्रत्यय लागून झालेल्या उपमेिे उदाहरि– 
 

कक्स्युरुत्कणलका्मद्वत्तस्या्अणप्णनरगगलाीः्। 
अकाण्डोड्डामरानङ्गहतकेन्समर्तपताीः्॥्२८्॥ 

 
‘अनाठायी धृष्टपिा दािचविाऱ्या द ष्ट मदनाने माझ्याप्रमािे चतच्यातही अनावर उत्कंठा उत्पन्न केल्या 
असतील काय?’ यात षष्ठीत असलेल्या ‘मम’ ह्ा उपमानपदाला वत् प्रत्यय लागून ‘मद्वत्’ हे रूप बनले व 
त्याम ळे ‘मम इव’ या अथी उपमा चसद् झाली आहे. ‘तस्याः’ हे उपमेयपद. उत्तरकालीन आलंकाचरकानंा 
अन सरून इन्द रािाने हा िौती उपमेिा प्रकार मानला आहे. 
 

कल्पप् प्रत्ययाने चसद् झालेल्या उपमेिे उदाहरि– 
 

चण्डालकल्पे्कन्दपं्प्लुष्ट्वा्मणय्णतरोणहते्। 
संिातातुलनैराश्या्कक्सा्शोकान्मृता्भवेत््॥्२९्॥ 

 
‘मदनाला िाळल्यानंतर िाडंाळासारिा असिारा मी चतरोधान पावलो तेव्हा अत लनीय चनराशमे ळे ती 
शोकाने मृत झाली असेल काय?’ यात ‘िण्डाल’ हे उपमान, त्याला ‘ईषदसमाप्तौ’ म्हििे िवळिवळ 
त्यासारिा या अथी कल्पप् प्रत्यय लागला आहे. देश्य व देशीय हे त्याि अथािे इतर दोन प्रत्यय. 
 

या चववरिावरून हे स्पष्ट आहे की, उद्भटाने एकंदर पंधरा प्रकारच्या उपमािें विगन करून त्या 
सववांगिी ओळीने उदाहरिे चदली आहेत. ते प्रकार असे– (१–२) िौती व आथी (काचरका १६), (३–६) 
िार प्रकारच्या संके्षपोपमा (काचरका १७–१८), आचि (७–१५) चवचवध प्रत्ययानंी चसद् झालेल्या नऊ 
प्रकारच्या उपमा (काचरका १९–२१). नंतरच्या आलंकाचरकानंी केलेले वाक्यगा, समासगा व तचद्तगा 
अथवा एकल प्ता, चद्वल प्ता व च्रपल प्ता याप्रकारिे वगीकरि येथेही संभाव्य असले तरी उद्भटाने ते केलेले 
नाही हे चनचित. काव्यालंकारचववृतीच्या एका ्रप चटत िंडात उद्भटाने भामहाच्या ‘समास’ शब्दािा ‘संके्षप’ 
असा अथग केला आहे. तेव्हा उद्भटाला समासगा असा प्रकार अचभपे्रत असण्यािा संभव फार कमी. उद्भटाने 
पधंराि प्रकाराचं्या व्याखया व उदाहरिे चदली असता इन्द रािाने येथे सतरा प्रकार असल्यािे म्हटले आहे 
ते उत्तरकालीन आलंकाचरकाचं्या प्रभावाम ळे. 

 
इन्द रािाने उदाहरिश्लोकािंीही उलथापालथ केली आहे. पूिोपमा म्हिून वत्ने होिाऱ्या 

उपमेिी उदाहरिे संके्षपोपमेच्या उदाहरिाचं्या अगोदर चदली आहेत. परंत  ती उदाहरिे (‘अचप सा’ इ॰ व 
‘कक स्य ः’ इ॰) शकंराच्या कितनािा भाग असल्याम ळे ती िम ल्च्या द सऱ्या उदाहरिातील ‘अचिन्तयत्’ 
नंतरि प्रस्त त केली असिार. चशवाय, आथी उपमेच्या उदाहरिात शरदृतूिे विगन समाप्त झाल्यानंतर 
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संके्षपोपमेच्या पचहल्या उदाहरिातील ‘इचत काले इ॰’ चनदेश ताबडतोबि केला असिार. मध्येि शकंराच्या 
मनातील चविार प्रदर्दशत केले असिे शक्य नाही. उद्भटाने काचरकातंील क्रमाला अन सरूनि उदाहरिे 
चदली आहेत. 

 
उपमालंकारािे विगन भरताच्या वळेेपासून होत आले आहे. त्याने प्रशसंोपमा, चनन्दोपमा, 

कस्ल्पतोपमा, सदृशी उपमा आचि ककचित् सदृशी उपमा अशा पाि प्रकारािें विगन केले आहे. भामहाने (१) 
यथा, इव शब्दानंी सादृश्य अचभव्यक्त करिारी, (२) समासात व्यक्त होिारी आचि (३) त ल्यचक्रयाचनदशगक 
वत् प्रत्ययाने अचभव्यक्त होिारी अशा तीनि प्रकारच्या उपमािें विगन केले आहे. त्याने प्रचतवस्तूपमा हा 
स्वतं्रप अलंकार न मानता उपमेिाि एक प्रकार मानला आहे. उद्भटाने भामहाच्या तीन प्रकारािंाि िूप 
चवस्तार करून पंधरा प्रकार कस्ल्पले आहेत. त्यासाठी त्याने व्याकरिािा भरपूर आधार घेतला आहे. 
मम्मटप्रभतृी नंतरच्या आलंकाचरकानंी उद्भटाच्याि चविारसरिीिा अवलंब केला आहे. त्यानंी िी नवीन 
भर घातली आहे ती चकरकोळ स्वरूपािी . व्याकरिाचधचष्ठत ह्ा अनेक भेदािें िनकत्व उद्भटाकडेि िाते. 
भामहाच्या ‘समासाचभचहता’, ‘वचतना चक्रयासाम्यं’ इत्यादी व्याकरिचनदशगक शब्दांम ळे त्याला व्याकरिात 
अचधक िोल चशरण्यािी ब द्ी झाली असावी. 

 
(८)्प्रणतवस्तूपमा : व्याखया– ‘िेव्हा चवद्वान कवी उपमानाच्या समवते तसेि उपमेयाच्या समवते 

साम्यचनदशगक विनािी योिना करतात तेव्हा त्याला प्रचतवस्तूपमा म्हितात. प्रस्त त आचि अप्रस्त त या 
व्यवस्थेन सार दोहडपैकी एकाला उपमेयत्व प्राप्त होते व द सऱ्याला उपमानत्व. म्हिून इव आदी 
उपमावािक शब्दािा अभाव असतो.’ [उपमानसंचनधाने ि साम्यवाच्य च्यते ब धैयग्रप । 
उपमेयस्य ि कचवचभः सा प्रचतवस्तूपमा गचदता ॥ 
प्राकरचिकेतरत्वस्स्थत्यैकिोपमेयता ंलभते । 
उपमानत्वं िापर इत्य पमावाचिशून्यत्वम् ॥ (१·२२-२३).] उदाहरिावरून ह्ा अलंकारािे स्वरूप स्पष्ट होईल– 
 

णवरलास्ताृशशो्लोके्शीलसौन्दयगसंपदाीः्। 
णनशाीः्णकयत्यो्वषऽेणप्याग्स्वन्दुीः्पूिमण्डलीः्॥ ३० ॥ 

 
‘(पावगतीत आहे) त्यासारखया शील आचि सौंदयग यािंी संपन्नता िगात चवरळाि. ज्यातं िदं्रकबब पूिग आहे 
अशा रा्रपी एका वषात तरी चकती असतात? (फक्त बारा म्हििे चवरळाि).’ यात ‘शीलसौन्दयगसंपदाः’ हे 
प्रस्त त आहे म्हिून उपमेय, आचि ‘चनशाः’ हे अप्रस्त त म्हिून उपमान दोहडच्या समवते साम्यदशगक विने 
आहेत– उपमेयाच्या समवेत ‘चवरलाः आचि उपमानाच्या समवते ‘चकयत्यः’. इव आदी शब्दािंा उपयोग 
नसताही ह्ा दोन विनामं ळेि उपमेय व उपमान यातंील साम्य प्रतीत होते. उदाहरिावरून हे स्पष्ट आहे 
की उपमेय व उपमान यािें विगन दोन चभन्न वाक्यात असते. मम्मटाने ही गोष्ट व्याखयेति स्पष्ट केली आहे. 
 

भामहाने हा स्वतं्रप अलंकार न मानता त्यािा उपमेति अंतभाव केला आहे. शब्दावर अचधचष्ठत व 
‘इव’ सारखया शब्दािी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आवश्यकता असलेल्या उपमेहून हा वाक्याचधचष्ठत प्रकार चभन्न 
म्हिून उद्भटान हा स्वतं्रप अलंकार मानला आहे. ते मत स्वीकृत झाले आहे. 
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(२) दुसरा्वगग 
 

द सऱ्या वगात आके्षप, अथान्तरन्यास, व्यचतरेक, चवभावना, समासोस्क्त आचि अचतशयोस्क्त ह्ा 
‘इतर काहींनी’ स्वीकृत केलेल्या सहा अलंकारािें चवविेन आहे. 

 
(९) आके्षप : व्याखया– ‘काही चवशषे सागंण्याच्या हेतूने अचभपे्रत असलेल्या गोष्टीिा प्रचतषेध 

केल्यासारिा चदसतो तेव्हा सत्कवी त्याला नेहमी आके्षप अलंकार असे म्हितात. नंतर म्हिावयािे 
असलेल्या आचि आधी म्हटले असलेल्या गोष्टीचवषयी याप्रमािे तो दोन प्रकारिा होतो, आचि िे चवधान 
करावयािे त्यािा ििू काही चनषेध अशा स्वरूपात त्यािी योिना केली िाते.’ [प्रचतषेध इवेष्टस्य यो चवशषेाचभचधत्सया 
। 
आके्षप इचत तं सन्तः शसंस्न्त कवयः सदा ॥ 
वक्ष्य मािोक्तचवषयः स ि चद्वचवध इष्ट्यते । 
चनषेधेनेव तद्वन्धो चवधेयस्य ि कीर्दततः ॥ (२·२-३)] आके्षपािी ही व्याखया शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. ‘चनषेधेने इ॰’ 
शवेटिा श्लोकाधग मा्रप भामहात नाही. ती उद्भटाने स्वतः घातलेली भर आहे. त्यातील ‘चवधेय’ हा शब्द 
वक्ष्यमाि आचि उक्त अशा दोन्ही चवधानाचं्या संबंधात वापरला आहे. 
 

आके्षप अलंकाराच्या दोन प्रकारािंी उदाहरिे– 
 

अहो्स्मरस्य्माहात्म्य्ंयदु्रदे्रऽणप्दशेृशशी्। 
इयदास्तां्समुद्राम्भीः्कुम्भैमातंु्तु्के्वयम््॥्३१्॥ 
इणत्णचन्तयतस्तस्य्णचतं्र्णचन्तावणधनग्यत््। 
क्व्वा्कामणवकल्पानामन्तीः्कालस्य्चेणक्षतीः्॥्३२्॥ 

 
‘अहो! मदनािे केवढे माहात्म्य की रुद्रािी स द्ा अशी अवस्था केली! इतकेि (विगन) प रे. सम द्रातील 
पािी घड्यानंी मोिू पहािारे आम्ही कोि? याप्रमािे चविार करीत असलेल्या त्या शकंरािे कितन संप ष्टात 
आले नाही ही आियािी गोष्ट. परंत  कामाच्या चवकल्पांिा आचि कालािा अंत कोठे पहाण्यात आला आहे?’ 
हे दोन्ही श्लोक कवीच्या उक्ती होत. शकंराच्या मनात उद्भूत झालेल्या चविारािें विगन प्रचतवस्तूपमेच्या 
उदाहरिश्लोकात समाप्त झाले आहे. 
 

ह्ा दोन श्लोकापंैकी पचहल्यात वक्ष्यमािचवषयक आके्षप आहे. मदनािे माहात्म्य सामान्य रूपात 
चनर्ददष्ट केले असून त्या माहात्म्यािे चवशषे विगन करिे हे इष्ट (अचभपे्रत) असलेले वक्ष्यमाि होते. परंत  
‘इयदास्ताम्’ या शब्दातं त्यािा प्रचतषेध केल्यासारिा चदसतो. तसे करण्यात कवीिा एक चवशषे 
सागंावयािा उदे्दश असतो. तो चवशषे म्हििे ज्याप्रमािे सम द्रात पािी चकती आहे यािे मोिमाप घागरींच्या 
साह्ाने करिे शक्य नाही त्याप्रमािे मदनाच्या माहात्म्यािे विगन शब्दानंी करिे अशक्य आहे. द सऱ्या 
श्लोकात उक्तचवषयक आके्षप आहे. कितनािा अंत झाला नाही ही आियािी गोष्ट हे उक्त आचि हेि 
‘वक्त चमष्ट’ आहे. त्यािा प्रचतषेध केल्यासारिा चद्वतीयाधात चदसतो. कारि, कामाच्या चवकल्पानंा अंत 
नसतो असे तेथे म्हटले आहे. ‘चिन्ता’ हा कामािाि एक चवकल्प आहे. यात सागंावयािा चवशषे शकंरािी 
‘चिन्ता’ चकतीही काळ गेला असता तरी संप ष्टात आली नसती असा संभाव्य आहे. कामाच्या प्रभावािा हा 
प्रताप असे त्यािे कारि चनर्ददष्ट केले आहे. 
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चववृचतकाराच्या मते आके्षप अलंकारािी ही दोन्ही उदाहरिे समपगक नाहीत. पचहल्या उदाहरिात 
‘स्मरस्य माहात्म्यम्’ हे वक्त चमष्ट आहे. परंत  ते ‘वक्ष्यमाि’ नसून ‘उक्त’ि आहे. माहात्म्यािा सामान्य 
रूपात केलेला चनदेश आचि चवशषे रूपात करावयािा असलेला चनदेश असा भेद करिे चनरथगक आहे असे 
त्यािे म्हििे. चववृचतकारािे हे मत ग्राह् वाटत नाही. चद्वतीयाधातील सम द्राच्या पाण्यािे मोिमाप 
करण्याच्या चनदेशावरून माहात्म्यािे शब्दानंी चवशषे विगन करिे हेि कवीला अचभपे्रत (वक्त चमष्ट) आचि 
‘वक्ष्यमाि’ होते हे स्पष्ट आहे. द सऱ्या उदाहरिात, चववृचतकाराच्या म्हिण्याप्रमािे, ‘कामचवकल्पानाम् 
अनन्तता’ हे ‘वक्त चमष्ट’ आहे, परंत  प्रथमाधात त्यािा उल्लेि नसल्याम ळे ते ‘उक्त’ आहे असे समिता येत 
नाही. तेव्हा प्रथमाधात िे चवधान आहे तेि ‘वक्त चमष्ट’ व ‘उक्त’ आहे असे समिण्यास काहीि हरकत 
चदसत नाही. कामचवकल्पाचं्या अनंतत्वािा िो चनदेश आहे तो प्रथमाधातील त्या चवधानािा प्रचतषेध 
करण्याच्या उदे्दशाने केला आहे. आनन्त्य ‘वक्त चमष्ट’ नाही. 

 
मम्मटकृत आके्षपािी व्याखया सवगस्वी भामह व उद्भट याचं्या व्याखयेिा अन वाद आहे. 
 
(१०) अथान्तरन्यास : व्याखया– ‘समथगन करिाऱ्या विनािी उक्ती प्रथम आचि ज्यािे समथगन 

करावयािे त्यािी नंतर या क्रमाने अथवा याच्या उलट क्रमाने, ‘ही’ शब्दािा उपयोग करून अथवा न 
करूनही अथान्तरन्यास अलंकार होतो असे समिाव.े यात प्रस्त त गोष्टीिे समथगन असल्याकारिाने 
अप्रस्त तप्रशसंा व दृष्टान्त या दोन अलंकाराहूंन हा चभन्न आहे.’ [समथगकस्य पूव ंयद्विोऽन्यस्य ि पषृ्ठतः । 
चवपयगयेि वा यत्स्याद चहशब्दोक्त्यान्यथाचप वा ॥ 
जे्ञयः सोऽथान्तरन्यासः, प्रकृताथगसमथगनात् । 
अप्रस्त तप्रशसंाया दृष्टान्ताच्च पथृर्क स्स्थतः ॥ (२·४-५).] यात अथान्तरन्यासाच्या िार प्रकारािंा चनदेश आहे. समथगक विन 
प्रथम व समथ्यग नंतर आचि ‘चह’ शब्द असलेल्या पचहल्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

तिाग्स्त्यि्कुरुते्लोको्ह्यत्यन्तकार्तयकीः्। 
एष्शवोऽणप्भगवान््बटूभूय्स्म्वतगते्॥्३३्॥ 

 
‘अशी कोितीही गोष्ट नाही की िी अत्यंत चनकडीिे कायग असलेला मन ष्ट्य करीत नाही. म्हिून ह्ा भगवान 
शकंराने स द्ा बटूिे रूप धारि केले.’ येथे चद्वतीयाधातील चवधानािे समथगन करिारे विन अगोदर 
प्रथमाधात आहे. ‘चह’ अव्यय समथगक चवधानात वापरले आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात येते की समथगकचवधान 
अगोदर असता त्यात ‘चह’ िा उपयोग समपगक वाटत नाही. ह्ा अव्ययािा ‘कारि’ असा अथग आहे, आचि 
अगोदर काही चवधान केलेले असले तरि त्यािे कारि काय ते सागंण्यासाठी नंतर ‘चह’ य क्त चवधान 
सम चित ठरते. 
 

द सऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

प्रच्छिा्शस्यते्वृणत्तीः्िीिां्भावपरीक्षिे्। 
प्रतस्थे्धूिगणटरतस्तनंु्स्वीकृत्य्बाटवीम््॥्३४्॥ 

 
‘चस्त्याचं्या मनातील भाव िािून घेण्यासाठी ग प्त रीतीने वागिे प्रशस्त होय, म्हिून बटूिे रूप धारि करून 
शकंर (पावगतीकडे) िाण्यास चनघाला.’ यातही समथगन करिारे विन प्रथम आहे. पि त्यासमवते ‘चह’ 
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अव्ययािा उपयोग केलेला नाही. त्याऐविी समथगन करावयािे असलेल्या चवधानासमवते ‘अतः’ अव्यय 
वापरले आहे. ते सम चिति आहे. 
 

चतसऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

हरोऽय्ध्यानमातस्थौ्संस्थाप्यात्मानमात्मना्। 
णवसंवदेणद्ध्प्रत्यकं्ष्णनध्यातं्ध्यानतो्न्तु्॥्३५्॥ 

 
‘नंतर शकंराने स्वतःला स्स्थर करून घेऊन ध्यान केले. कारि, प्रत्यक्ष पाचहलेल्या गोष्टीत चवसंवाद होऊ 
शकेल, परंत  ध्यानाने चनचित ज्ञान झालेल्या गोष्टीच्या बाबतीत तो होऊ शकिार नाही.’ यात समथगक विन 
नंतर आहे. त्यात ‘चह’ अव्ययािा सम चित उपयोग झाला आहे. 
 

िौथ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

अपश्यच्चाणतकष्टाणन्तप्यमानां्तपांस्युमाम््। 
असंभाव्यपतीच्छानां्कन्यानां्कापरा्गणतीः्॥्३६्॥ 

 
‘आचि त्याने (ध्यानात) अचतशय कष्टप्रद तप आिरीत असलेल्या उमेला पाचहले. संभाव्य नसलेल्या पतीिी 
अचभलाषा करिाऱ्या कन्यकानंा (तपािरिाचशवाय) द सरा कोिता उपाय आहे?’ येथे समथगन करिारे 
विन नंतर आहे. त्यात ‘चह’ िा उपयोग केलेला नाही. 
 

भामहात दोनि प्रकारच्या अथान्तरन्यासािे विगन आहे. त्यापंैकी एकात केलेले चवधान चसद् 
करण्यासाठी ‘चह’ ने हेतूिा चनदेश केला िातो असे म्हटले आहे. यात अचभपे्रत असलेला समथ्यगसमथगकभाव 
स्पष्ट करून उद्भटाने िार प्रकार केले आहेत. दोन चवधानापंैकी एक चवशषे स्वरूपािे व त्यािे समथगन 
करिारे द सरे सामान्य स्वरूपािे असते हे नंतरच्या आलंकाचरकानंी स्पष्ट केले आहे. अथान्तरन्यासात 
प्रस्त तािे समथगन असते म्हिून तो अप्रस्त तप्रशसंा व दृष्टान्त या दोन अलंकाराहूंन चभन्न आहे असे उद्भटाने 
म्हटले आहे. अप्रस्त तप्रशसेंत अप्रस्त तािेि विगन असते, त्यािे प्रस्त ताशी साम्य असते, प्रस्त ताच्या 
समथगनपर ते नसते. दृष्टान्तात प्रस्त त व अप्रस्त त याचं्या संबधंीच्या चवधानातं चबम्बप्रचतचबम्बभाव स्वरूपािे 
सादृश्य असते, समथ्यगसमथगकभाव नसतो. 
 

(११)्व्यणतरेक : व्याखया– ‘उपमान व उपमेय याचं्यामधील चवशषेािे प्रचतपादन ज्यात असते तो 
त्याच्या कारिािा चनदेश केला नसता आचि केला असता याप्रमािे दोन प्रकारिा व्यचतरेक अलंकार होय.’ 
[चवशषेापादनं यत्स्याद पमानोपमेययोः । 
चनचमत्तादृचष्टभ्या ं व्यचतरेको चद्वधा त  सः ॥ (२·६).] यापंैकी ज्यात कारिािा चनदेश केलेला नाही अशा व्यचतरेक 
अलंकारािे उदाहरि– 
 

स्गौरीणशखरं्गत्वा्ददशोमां्तपीःकृशाम््। 
राहुपीतप्रभस्येन्दोिगयन्तीं्दूरतस्तनुम््॥्३७्॥ 
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‘गौरीचशिरावर िाऊन त्याने तपियेम ळे कृश झालेल्या आचि राहूने ज्यािी प्रभा ग्रासली आहे अशा 
िदं्राच्या कबबाला िूप मागे टाकिाऱ्या उमेला पाचहले.’ यात ‘तपःकृशा उमा’ हे उपमेय आचि ‘राह पीतप्रभः 
इन्द ः’ हे उपमान आहे. त्याचं्यातील उपमेय उपमानापेक्षा वरिढ आहे हा चवशषे दािचवला आहे म्हिून हा 
व्यचतरेक अलंकार. येथे वरिढ ठरण्याच्या कारिािा चनदेश नाही. 
 

कारिािा चनदेश असलेल्या व्यचतरेकािे उदाहरि– 
 

पममं्च्णनणश्णनीःश्ीकं्णदवा्चन्दं्र्च्णनष्ट्प्रभम््। 
स्फुरच्छायेन्सततं्मुखेनाधीःप्रकुवगतीम््॥्३८्॥ 

 
‘आचि रा्रपी सौंदयगहीन होिाऱ्या कमळाला व चदवसा प्रभाहीन असिाऱ्या िंद्राला आपल्या सतत 
झगमगिाऱ्या कातंीने य क्त वदनाने मागे टाकिाऱ्या (उमेला पाचहले).’ ह्ा आचि प ढील पाि श्लोकािंा 
अन्वय मागच्या श्लोकातील ‘उमा ंददशग’ शी लावावयािा आहे. प्रस्त त उदाहरिात म ि उपमेय आहे आचि 
पमम व िदं्र ही दोन उपमाने. त्याचं्यातील चवशषेािे प्रचतपादन उपमेयाच्या वरिढपिाच्या चनदेशात आहे. 
आचि वरिढपिािे कारि म ि सतत काचंतपूिग तर पमम रा्रपी व िदं्र चदवसा काचंतहीन असतात हे 
साचंगतले आहे. 
 

उद्भटाने व्यचतरेकाच्या आििी दोन प्रकारािें विगन केले आहे. त्यापंैकी एक प्रकार– ‘यथा, इव 
इत्यादींनी य क्त िो चवरुद् धमािा दृष्टातं तो स द्ा, त्यािा चवशषेाच्या प्रचतपादनाशी संबंध 
असल्याकारिाने, व्यचतरेक अलंकार म्हिून अचभपे्रत आहे.’ [यो वैधम्येि दृष्टान्तो यथेवाचदसमस्न्वतः । 
व्यचतरेकोऽ्रप सोऽपीष्टो चवशषेापादनान्वयात् ॥ (२·७).] ह्ा प्रकारािे उदाहरि– 
 

शीिगपिाम्बुवाताशकष्टेऽणप्तपणस्ग्स्थताम््। 
समुद्वहन्तीं्नीपूवं्गवगमन्यतपग्स्ववत््॥्३९्॥ 

 
‘गळून पडलेली पाने, पािी आचि वारा याचं्यावरि उपिीचवका करावयािे कष्टप्रद तप आिचरत असताही 
इतर तपस्व्यापं्रमािे असामान्य गवग न वाहिाऱ्या (उमेला पाचहले).’ यात उमा हे उपमेय व अन्यतपस्वी हे 
उपमान. त्याचं्यात वैधम्यग आहे. उमा चनगवी तर अन्यतपस्वी गर्दवष्ठ. म्हिून यात व्यचतरेक अलंकार आहे. 
उपमानाला इव अथािा वत् प्रत्यय लावनू ‘न’ च्या उपयोगाने वैधम्यग दािचवले आहे. 
 

द सरा प्रकार– ‘आचि श्लेषास योग्य असलेल्या शब्दािा दोन चभन्न अथवांगत चनरचनराळा उपयोग 
केल्याने िे चवशषेािे प्रचतपादन केले िाते तो व्यचतरेक अलंकार मानला आहे.’ [चश्लष्टोस्क्तयोग्यशब्दस्य 
पथृक्पृथग दाहृतौ । 
चवशषेापादनं यत्स्याद व्यचतरेकः स ि स्मृतः ॥ (२·८).] यािे उदाहरि– 
 

या्शणैशरी्श्ीस्तपसा्मासेनैकेन्णवश्ुता्। 
तपसा्तां्सुदीरे्घि्दूराणद्वदधतीमधीः्॥्४०्॥ 

 
‘चशचशर ऋतूिी िी शोभा एका तपस् (माघ) मचहन्याम ळे प्रखयात आहे चतला आपल्या अचतदीघगकालीन 
तपस्येने िूप मागे टाकिाऱ्या (उमेला पाचहले).’ यात उमा हे उपमेय आचि ‘शचैशरी िी’ हे उपमान. 
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उपमेयािा वरिढपिा हा चवशषे दािचवण्यासाठी ‘तपस्’ हा चश्लष्ट शब्द चनरचनराळ्या अथाने पृथर्क पृथर्क 
वापरला आहे. दीघग ‘तपस्’ म ळे एकि ‘तपस्’ असलेल्या चशचशरिीवर मात होते. 
 

भामहाने व्यचतरेकाच्या फक्त एकि प्रकारिे–ज्यात कारि साचंगतलेले असते त्यािे–विगन केले 
आहे. इतर तीन प्रकार उद्भटकस्ल्पत. मम्मटाने आििी चवस्तार करून व्यचतरेकािे िोवीस प्रकार मानले 
आहेत, चशवाय मालाव्यचतरेकािेही विगन केले आहे. 

 
(१२) णवभावना : व्याखया– ‘चक्रयेिा चनषेध केला असताही चतच्या फलािी िी चवशषे भावना होते 

चतला, (त्या चवसंगतीिे) समाधान स लभ रीतीने होत असेल तर, चवभावना असेि समिाव.े’ [चक्रयायाः प्रचतषेधे 
या तत्फलस्य चवभावना । 
जे्ञया चवभावनैवासौ समाधौ स लभे सचत ॥ (२·९).] या अलंकारािे उदाहरि– 
 

अङ्गलेखामकाश्मीरसमालम्भनणपञ्जराम््। 
अनलक्तकताम्राभामोष्ठ्मुद्रां्च्णबभ्रतीम््॥्४१्॥ 

 
‘केशरािे अन लेपन केले नसताही कपिरविािी अंगकातंी असिाऱ्या आचि अलता लावला नसताही 
ताम्रविग ओष्ठद्वय असिाऱ्या (उमेला पाचहले).’ यात केशराने करावयाच्या समालम्भनचक्रयेिा प्रचतषेध केला 
असताही कपिरविग अंगकातंी हे िे त्या चक्रयेिे फल त्यािी भावना होत असल्यािे म्हटले आहे. तसेि 
अलक्तक लावण्याच्या चक्रयेिा प्रचतषेध केला असताही ताम्रविग ओठ हे िे त्या चक्रयेिे फल त्यािी भावना 
होत असल्यािा चनदेश आहे. चतिी अंगकातंी स्वभावतःि कपिरविािी होती आचि चतिे ओठ स्वभावतःि 
ताम्रविग होते हे त्या चवसंगतीिे स लभ समाधान. 
 

ह्ा अलंकारािी व्याखया उद्भटाने शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. मम्मटाने ह्ाि व्याखयेिा 
अन वाद केला आहे. 

 
(१३)्समासोग्क्त : व्याखया– ‘प्रस्त त गोष्टीच्या संबधंात केलेल्या चवधानाने िेव्हा त्यातील समान 

चवशषेािामं ळे अप्रस्त त गोष्टीिा चनदेश होतो तेव्हा समसोस्क्त अलंकार होतो.’ [प्रकृताथेन वाक्येन तत्समानैर्दवशषेिैः । 
अप्रस्त ताथगकथनं समासोस्क्तरुदाहृता ॥ (२·१०).] यािे उदाहरि– 
 

दन्तप्रभासुमनसं्पाणिपल्लवशोणभनीम््। 
तन्वीं्वनगतां्लीनिटाषट्चरिावणलम््॥्४२्॥ 

 
‘फ लासंारिी दंतप्रभा असिाऱ्या, पल्लवसदृश हातानंी शोभायमान होिाऱ्या, वर बसलेल्या 
भ्रमरसमूहाप्रमािे असिारी िटा धारि करिाऱ्या, पाण्यात (पक्षी, रानात) असिाऱ्या तन्वगंी (उमेला 
पाचहले).’ यात प्रस्त त उमेिे विगन करिारे चवधान आहे. त्यातील समान चवशषेिाचं्या उपयोगाम ळे 
अप्रस्त त लतेिा बोध होतो. उदाहरिाथग ‘दन्तप्रभा स मनाचंस इव यस्याः सा’ या अथी हे मूलतः उमेिे 
चवशषेि, पि ‘दन्तप्रभा इव स मनाचंस यस्याः सा’ या अथी हे चवशषेि अप्रस्त त लतेलाही लागू पडते. 
त्यािप्रमािे ‘पाचिपल्लवशोचभनी’ आचि ‘लीनिटाषट्िरिावचल’ ह्ा चवशषेिातंील समास दोन चभन्न रीतींनी 
सोडवनू ती प्रस्त त व अप्रस्त त उभयतानंा समान होतात. ‘वनगता’ या चवशषेिातील श्लेषाम ळे ते समान 
होते. प्रस्त ताच्या संबंधात वन म्हििे पािी. थंडीच्या चदवसातं गळ्यापयंत पाण्यात उभे राहिे हा कठोर 
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तपािा एक प्रकार. अप्रस्त त लतेच्या संबंधात वन म्हिि अरण्य. तन्वी हे चवशषेि एकाि अथी उभयतानंा 
लागू पडते. 
 

भामहाच्या व्याखयेत प्रस्त त व अप्रस्त त यािंा प्रत्यक्ष चनदेश नाही. रुद्रटाने त्याचं्यातील 
उपमेयोपमानभावािा साक्षात चनदेश केला आहे. चवशषेिे चश्लष्ट असावीत असे मम्मटाने म्हटले आहे. 
 

(१४) अणतशयोग्क्त : व्याखया– ‘कोित्या तरी कारिाम ळे िे विन लौचकक अन भवाच्या 
पलीकडिे असते त्या अचतशयोक्तीला चवद्वान लोक अलंकार मानतात. िेथे भेद असता अभेद, अभेद 
असता भेद चनबद् केला िातो, तसेि संभाव्य मानल्या गेलेल्या गोष्टीिे विगन केलेले असते, तेथे 
अचतशयोक्तीिे विन असते. िेथे लवकर चसद्ी प्राप्त करण्याच्या उदे्दशाने कायग व कारि याचं्यातील 
पूवापरभाव उलट रीतीने चनबद् केला िातो तो स द्ा पूवीप्रमािे अचतशयोक्तीिाि प्रकार.’ [चनचमत्ततो विो यत्त  
लोकाचतक्रान्तगोिरम् । 
मन्यन्तेऽचतशयोस्क्तं तामलंकारतया ब धाः ॥ 
भेदेऽनन्यत्वमन्य्रप नानात्वं य्रप बध्यते । 
तथा संभाव्यमानाथगचनबन्धेऽचतशयोस्क्तगीः ॥ 
कायगकारियोयग्रप पौवापयगचवपयगयः । 
आश भावं समालम्ब्य बध्यते सोऽचप पूवगवत् ॥ (२·११-१३)] यात िार प्रकारच्या अचतशयोक्तीिे विगन आहे– (१) भेद 
असताही तो नसल्यािा चनदेश असलेली, (२) भेद नसताही तो दािविारी, (३) संभाव्य म्हिून कल्पना 
केलेले विगन असलेली आचि (४) कायगकारिभावािी उलटापालट असलेली. त्यांपैकी पचहल्या प्रकारािे 
उदाहरि– 
 

तपस्तेिीःस्फुणरतया्णनिलावण्यसंपदा्। 
कृशामप्यकृशामेव्ृशश्यमानामसंशयम््॥ ४३ ॥ 

 
‘तपियेच्या तेिाने झगमगिाऱ्या चतच्या स्वतःच्या लावण्यसंपदेम ळे कृश असूनही चनःसंशय कृश न 
चदसिाऱ्या (उमेला पाचहले). नेहमीच्या स्स्थतीहून कृश झालेली अवस्था याप्रमािे भेद असताही ती कृश 
अवस्था नाही असे प्रचतपादन ही अचतशयोक्ती. लौचकक व्यवहारात भेदाला अभेद म्हित नाहीत म्हिून हे 
लोकाचतक्रान्तगोिर विन. असे प्रचतपादन करण्यािे कारि (चनचमत्त) पावगतीिे लावण्य. 
 

द सऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

अणचन्तयच्च्भगवानहो्नु्रमिीयता्। 
तपसास्याीः्कृतान्यत्वं्कौमारादे्यन्लक्ष्यते्॥्४४्॥ 

 
‘आचि भगवन्ताच्या मनात चविार आले, “अहाहा! काय ही रमिीयता! त्याम ळे तपियेने चहिी 
कौमायावस्थेहून चभन्न अशी अवस्था (प्रौढावस्था) झाल्यासारिी चदसते.” पावगतीिी कौमायावस्था तशीि 
आहे, पि तपियेम ळे ती प्रौढ भासते. अभेद असता भेदािे हे उदाहरि. यात लोकाचतक्रान्तगोिरत्व आहे व 
त्याला चनचमत्त पावगतीिी रमिीयता (कौमायग) व तपिया (प्रौढत्व). 
 

चतसऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
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पतेद्यणद्शणशद्योतच्छटा्पममे्णवकाणशणन्। 
मुक्ताफलाक्षमालायाीः्करेऽस्याीः्स्यात्तदोपमा्॥्४५्॥ 

 
“िर िदं्राच्या प्रभेिी छटा चवकचसत कमळावर पडेल तर चहच्या हातातील मोत्याचं्या अक्षमाळेला उपमा 
होऊ शकेल.” कमळ फक्त चदवसाि चवकचसत होत असल्याम ळे त्यावर िदं्रािी प्रभा पडिे लौचककरीत्या 
शक्य नाही. लोकाचतक्रान्तगोिर अशी ती गोष्ट संभाव्य असल्यािी कल्पना केली आहे. त्यािे चनचमत्त 
मोत्याचं्या अक्षमाळेिी कमलदल व िदं्रप्रभा याचं्याप्रमािे असलेली चनतातं श भ्रता. 
 

िौथ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

मन्ये्च्णनपतन्त्यस्याीः्कटाक्षा्णदकु्ष्पृष्ठतीः्। 
प्रायेिागे्र्तु्गच्छग्न्त्स्मरबािपरंपराीः्॥्४६्॥ 

 
“आचि मला असे वाटते की चहिे कटाक्ष सगळ्या चदशातं मागाहून पडतात, परंत  मदनाच्या बािाचं्या रागंा 
त्याअगोदरि प ढे िातात.” कटाक्षपात हे कारि आचि कामािे शरसंधान हे त्यािे कायग. लौचकक 
व्यवहारात कायग अगोदर व कारि नंतर असा प्रकार नसतो, म्हिून येथील विन लोकाचतक्रान्तगोिर. 
कामािे शरसंधान हे कायग अगदी लवकर घडून येते (आश भाव ं समालम्ब्य) हे या कायगकारिभावाच्या 
चवपयासाच्या उक्तीिे चनचमत्त. 
 

काचरका ११ मधील अचतशयोस्क्त अलंकारािी सवगसाधारि व्याखया उद्भटाने शब्दशः भामहावरून 
घेतली आहे. भामहाने त्याच्या भेदांिा म ळीि चनदेश न करता फक्त त्यािी दोन उदाहरिे चदली आहेत. 
उद्भटाच्या चतसऱ्या प्रकाराच्या उदाहरिात त्या दोन्ही उदाहरिातंील उक्तींशी साम्य आहेत, असे 
समिण्यास हरकत नाही. 

 
भामहाने प ढे असे म्हटले आहे की अचतशयोस्क्त म्हििे वक्रोस्क्त आचि ती काव्यात सवग्रप 

आवश्यक आहे. चतच्याचशवाय कोिताही अलंकार होऊ शकत नाही, तेव्हा कवींनी चतच्यासाठी चवशषे प्रयत्न 
करावा (सैषा सवग्रप वक्रोस्क्तरनयाथो चवभाव्यते । यत्नोऽस्या ंकचवना कायगः कोऽलंकाररोऽनया चवना ॥ –
का. लं., २·८५). यािा अथग सवग अलंकाराचं्या म ळाशी कोित्या ना कोित्या तरी प्रकारिी अचतशयोस्क्त 
(लोकाचतक्रान्तगोिर विन) आवश्यक आहे. अशा लौचककाहून चभन्न विनाला वक्रोस्क्त असे नाव आहे. 
लौचककातील विन सरळ असते, काव्यातील वक्र. क न्तकाने चवचवध प्रकारच्या वक्रोक्तींिे चववेिन करून 
वक्रोस्क्त हाि काव्यािा प्राि असे आपल्या वक्रोस्क्तिीचवत नावाच्या गं्रथात चवस्ताराने प्रचतपादन केले 
आहे. 
 

(३) णतसरा्वगग 
 

चतसऱ्या वगात फक्त यथासंखय, उत्पे्रक्षा आचि स्वभावोस्क्त ह्ा तीनि अलंकारािें विगन आहे. 
 
(१५) यथासंख्य : व्याखया– ‘ समान धमग नसलेल्या अशा प ष्ट्कळ गोष्टींिा अगोदर उल्लेि झाला 

असता त्यािंा त्याि क्रमाने नंतर केलेला चनदेश म्हििे यथासंखय अलंकार असे म्हितात.’ 
[भयूसाम पचदष्टानामथानामसधमगिाम् । 
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क्रमशो योऽन चनदेशो यथासंखयं तद च्यते ॥ (३·२).] त्यािे उदाहरि– 
 

मृिालहंसपममाणन्बाहुचङ्क्रमिाननैीः्। 
णनिगयन्त्यानया्व्यक्तं्नणलन्यीः्सकला्णिताीः्॥्४७्॥ 

 
‘मृिाल, हंस आचि पमम यानंा अन क्रमे बाहू, गती आचि म ि यानंी पराचित करिाऱ्या ह्ा पावगतीने सवग 
नचलनीलतावंर उघडि मात केली आहे.’ यात मृिाल, हंस व पमम यातं कोित्याही प्रकारिे साधम्यग नाही. 
ह्ा तीन गोष्टींना उदे्दशून नंतर बाहू, िङ्क्रमि व आनन यािंा क्रमशः चनदेश केला आहे म्हिून हा यथासंखय 
अलंकार. वस्त तः ह्ा उदाहरिात व्यचतरेक अलंकार (उपमेयािा उपमानाहून वरिढपिा) स्पष्ट आहे. 
तोि म खय असून यथासंखय त्यािा अंगभतू आहे. यावरून हे संकराच्या एका प्रकारािे उदाहरि ठरते. 
प्रथम चनर्ददष्ट केलेल्या वस्तंूत आचि नंतर चनर्ददष्ट केलेल्या वस्तंूत उपमानोपमेयभाव संबंध नसेल तरि 
यथासंखयाला प्राधान्य येईल हे उघड आहे. 
 

यथासंखय अलंकारािी व्याखया शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. भामहाच्या उदाहरिातही 
व्यचतरेक अलंकारि म खय आहे. ियरथ आचि िगन्नाथ यानंी असा य स्क्तवाद केला आहे की यथासंखय हा 
अलंकार म्हिून मानण्यािे कारि नाही. अशा रीतीने क्रमािे पालन िर झाले नाही तर तो अपक्रम नावािा 
दोष होईल. आचि केवळ दोषािा अभाव हा अलंकार होऊ शकत नाही. हा य स्क्तवाद बरोबर वाटतो. 

 
(१६) उत्पे्रक्षा : व्याखया– ‘(प्रस्त त आचि अप्रस्त त याचं्यामधील) साम्य साक्षात चनर्ददष्ट करिे 

अचभपे्रत नसता, अप्रस्त तािे ग ि अथवा चक्रया याचं्या संबधंाम ळे, इव इत्यादी स्वरूपाच्या शब्दानंी 
अचभव्यक्त होिारी, अचतशयाने य क्त असलेली ती उत्पे्रक्षा. लौचकक गोष्टींच्या पलीकडिा चवषय असलेली, 
भावरूप अथवा अभावरूप चवधान असलेली, इव आदी शब्दानंी अचभव्यक्त होिारी िी संभावना (शक्य 
मानलेली कल्पना) तीही उत्पे्रक्षा असे म्हितात.’ [साम्यरूपाचववक्षाया ंवाच्येवाद्यात्मचभः पदैः । 
अतदग िचक्रयायोगाद त्पे्रक्षाचतशयास्न्वता ॥ 
लोकाचतक्रान्तचवषया भावाभावाचभमानतः 
संभावनेयम त्पे्रक्षा वाच्येवाचदचभरुच्यते ॥ (३·३-४).] यात उत्पे्रके्षच्या िार संभाव्य प्रकारािें विगन आहे– (१) अप्रस्त ताच्या 
ग िाशी संबंध आला असता भावरूपी संभावना, (२) त्याि प्रसंगात अभावरूपी संभावना, (३) अप्रस्त ताच्या 
चक्रयेशी योग झाला असता भावरूपी संभावना आचि (४) त्याि प्रसंगात अभावरूपी संभावना. उद्भटाने (१) 
व (४) या दोनि प्रकारािंी उदाहरिे चदली आहेत. पचहल्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

अस्याीः्सदाकग णबम्बस्थृशणष्टपोतातपैिगपैीः्। 
श्याणमकाङे्कन्पणततं्मुखे्चन्द्रभ्रमाणदव्॥्४८्॥ 

 
‘सूयगकबबावर एकसारिी स्स्थर करून ठेवलेल्या दृष्टीने उष्ट्िता चपऊन टाकिाऱ्या िपामं ळे चहच्या म िावर 
िदं्रािा भ्रम होऊन कृष्ट्िविगरूपी डाग ििू काही अवतरला आहे.’ यात म ि व िदं्र यािें साम्य साक्षात 
चववचक्षत नाही. परंत  िदं्रावरील डाग (अङ्क) हा िो त्या अप्रस्त तािा ग ि त्याच्याशी श्याचमकेिा 
साम्याम ळे योग झाल्याकारिाने चतच्या स्वरूपात डागि िदं्र समिून म िावर अवतरला आहे अशी कल्पना 
केली आहे. ही संभावना भावस्वरूप आहे. ती अलौचकक (लोकाचतक्रान्तचवषया) म्हिून अचतशयोस्क्तने 
य क्त (अचतशयास्न्वता) आहे. आचि ही उत्पे्रक्षा ‘इब’ च्या उपयोगाने अचभव्यक्त झाली आहे. 
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द सरे िौथ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

कपोलफलकावस्याीः्कष्टं्भूत्वा्तथाणवधौ्। 
अपश्यन्ताणववान्योन्यमीृशक्षां्क्षामतां्गतौ्॥्४९्॥ 

 
‘चहिे दोन चवशाल गाल अगोदर तसे (भरदार) असता ििू काही एकमेकानंा पाहू शकत नसल्याकारिाने 
हे असे क्षीि झाले आहेत, हाय!’ यात प्रस्त त गाल व अप्रस्त त मन ष्ट्य याचं्यातील साम्य चववचक्षत नाही. परंत  
अप्रस्त ताच्या क्षीि होण्याच्या चक्रयेशी योग झाल्याकारिाने कपोल परस्परानंा पाहू शकत नाहीत अशी 
अलौचकक व अचतशयोस्क्तय क्त संभावना केली आहे. ही संभावना (अपश्यन्तौ इव) नञ्-य क्त म्हििे 
अभावाच्या स्वरूपािी आहे. 
 

भामहािी उत्पे्रके्षिी व्याखया ‘अचववचक्षतसामान्या ककचिच्चोपमया सह । 
अतद ग िचक्रयायोगाद त्पे्रक्षाचतशयास्न्वता ॥’ एवढीि आहे. उद्भटाने त्या श्लोकािा उत्तराधग शब्दशः उद्तृ 
करून संभावना शब्दाने उत्पे्रके्षिे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. मम्मटाने ‘संभावनम्’ अशीि उत्पे्रके्षिी व्याखया 
केली आहे. उद्भटाने िे भेद केले आहेत त्याहूंन अचधक भेद नंतरच्या काळी करण्यात आले. 

 
(१७) स्वभावोग्क्त : व्याखया– ‘एिादा मृगशावक वगैरे काही चक्रया करीत असता त्याच्या 

िाचतस्वभावान सार होिाऱ्या हालिालींिे विगन म्हििे स्वभावोस्क्त अलंकार असे म्हटले आहे.’ [चक्रयायां 
संप्रवृत्तस्य हेवाकाना ंचनबन्धनम् । 
कस्यचिन्मृगचडम्भादेः स्वभावोस्क्तरुदाहृता ॥ (३·५).] त्यािे उदाहरि– 
 

क्षिं्नंष्ट्वाधगवणलतीः्शृङे्गिागे्र्क्षिं्नुदन््। 
लोलीकरोणत्प्रियाणदमामेष्मृगाभगकीः्॥्५०्॥ 

 
‘क्षिभर अधा वळल्याम ळे नाहीसा झाल्यासारिा होऊन व क्षिभर कशगाने चहला प ढे ढकलीत हा मृगशावक 
पे्रमाने चतला आक ल करीत आहे.’ यात मृगशावकाच्या स्वाभाचवक हालिालींिे विगन आहे. ‘हेवाक’ 
शब्दािा इन्द रािाने चदलेला अथग– ‘स्विात्यान रूप्येिाचभचनवशेचवशषेा हेवाकाः.’ हेवाक म्हििे उत्कट 
इच्छा, प्रबल कामना असाही अथग आहे. ‘नंष्ट्वा’ हे नश् धातूिे वैकस्ल्पक ल्यबन्त रूप. 
 

स्वभावोक्तीतील स्वभाव म्हििे ‘अथगस्य तदवस्थत्वम्’ असे भामहाच्या व्याखयेत आहे. काही चक्रया 
करीत असताना होिाऱ्या हालिालींिे विगन असे उद्भटाने ह्ा अलंकारािे वैचशष्ट्ट्य साचंगतले आहे. 
मम्मटाने त्यािा अन वाद केला आहे. दंडी, रुद्रट प्रभतृींनी ह्ा अलंकाराला ‘िाचत’ हे नाव चदले आहे. 
 

(४)्चौथा्वगग 
 

िौथ्या वगात पे्रयस्, रसवत्, ऊिगस्स्व, पयायोक्त, समाचहत, उदात्त आचि चश्लष्ट ह्ा सात 
अलंकारािें विगन आहे. 
 

(१८) पे्रयस् : व्याखया– ‘अन भाव इत्यादींनी सूचित करून रचत आदी भावािें ज्या काव्यात सत्कवी 
चि्रपि करतात ते पे्रयस् अलंकाराने य क्त असे म्हितात.’ [रत्याचदकाना ंभावानामन भावाचदसूिनैः । 
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यत्काव्यं बध्यते सचद्भस्तत्पे्रयस्वद दाहृतम् ॥ (४·२).] यातील ‘रत्याचद’ म्हििे रचत, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
ि ग प्सा आचि चवस्मय हे आठ स्थाचयभाव. ‘अन भावाचद’ म्हििे तो भाव उत्पन्न करिारे चवभाव, त्या 
भावाम ळे उत्पन्न होिारे अन भाव (िे अचभनयद्वारा अचभव्यक्त होतात) आचि भावािे सहिररूप 
व्यचभिाचरभाव. इन्द रािाने त्यात ‘स्वशब्द’ म्हििे रचत आदी भावािे नाव यािा समावशे केला आहे. 
कारि, ‘ितूरूपा भावः’ असे उद्भटािे विन असल्यािे त्याने म्हटले आहे. अलंकारािे पे्रयस् हेि नाव. 
काचरकेतील ‘पे्रसस्वत्’ हे ‘काव्यम्’ िे चवशषेि आहे. पे्रयस् अलंकारािे उदाहरि– 
 

इयं्च्सुतवात्सल्याणिर्तवशेषा्स्पृहावती्। 
उल्लापणयतुमारब्धा्कृत्वेमं्क्रोड्आत्मनीः्॥्५१्॥ 

 
‘आचि ही पावगती ह्ा मृगशावकाला आपल्या माडंीवर घेऊन प ्रपावरील पे्रमासारखयाि मायेने त्याच्याशी 
बोलू लागली आहे.’ यात रचत स्थाचयभावािा एक प्रकार वात्सल्य त्यािे चि्रपि आहे. तो ‘स्वशब्द’ समिता 
येईल. ‘इमम्’ ने चनर्ददष्ट मृगशावक हा चवभाव, माडंीवर घेिे, त्याच्याशी बोलिे हे अन भाव आचि स्पृहेने 
सूचित होिारे औत्स क्य हा व्यचभिाचरभाव. म्हिून येथे पे्रयस् अलंकार आहे. 
 

भामहाने पे्रयस् अलंकारािी व्याखया न देता त्यािे केवळ उदाहरि चदले आहे. ते चवद रािे विन 
असून त्यात त्यािी कृष्ट्िावरील भक्ती अचभव्यक्त झाली आहे. दंडीनेही तेि उदाहरि चदले आहे. मम्मटाने 
म्हटले आहे की देव, ग रू याचंवषयीिी प्रीती (स्त्ी व प रुष यािंी परस्परावरील प्रीती नव्हे), तसेि प्राधान्य न 
पावलेला व्यचभिाचरभाव अशा स्वरूपािा ‘भाव’ अचभपे्रत आहे. 
 

(२०) रसवत् : व्याखया– ‘शृगंार आदी रसािंी अचभव्यक्ती ज्यात स्पष्ट रीतीने दािचवली िाते तो 
रसवत् अलंकार. स्वशब्द, स्थाचयभाव, व्यचभिाचरभाव, चवभाव आचि अचभनय हे त्यािे अचधष्ठान होत. 
शृगंार, हास्य, करुि, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भ त आचि शान्त हे नऊ रस नाट्याच्या संबधंात 
साचंगतले आहेत.’ [रसवद्दर्दशतस्पष्टशृङ् गाराचदरसोदयम् । 
स्वशब्दस्थाचयसंिाचरचवभावाचभनयास्पदम् ॥ 
शृङ् गारहास्यकरुिरौद्रवीरभयानकाः । 
बोभत्साद भ तशान्ताि नव नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ (४·३-४).] स्वशब्द म्हििे रसािे वािक शृगंार आदी शब्द. ‘अचभनय’ शब्द 
अन भावािंा चनदशगक आहे. ‘पञ्चरूपा रसाः’ असे भट्ट उद्भटािे मत असल्यािे इन्द रािाने म्हटले आहे. 
रसवत् अलंकारािे उदाहरि– 
 

इणत्भावयतस्तस्य्समस्तान््पावगतीगुिान््। 
संभृतानल्पसंकल्पीः्कन्दपगीः्प्रबलोऽभवत््॥्५२्॥ 
 
ग्स्वद्यताणप्स्गाते्रि्बभार्पुलकोत्करम््। 
कदम्बकणलकाकोशकेसरप्रकरोपमम््॥्५३्॥ 
 
क्षिमौत्सुक्यगर्तभण्या्णचन्ताणनश्चलया्क्षिम््। 
क्षिं्प्रमोदालसया्ृशशास्यास्यमभूष्ट्यत्॥५४्॥ 
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‘याप्रमािे पावगतीच्या समस्त ग िािंी कल्पना करीत असता त्यािा कामचवकार अनेक संकल्पानंा त्याच्या 
मनात स्थान देत प्रबळ झाला. शरीराला स्वदे येत असताही त्याने त्याच्यावर कदंबप ष्ट्पाचं्या कळ्याचं्या 
कोशातंील केसरासंारिी रोमािंावली धारि केली. क्षिभर औत्स क्यपूिग होिाऱ्या, क्षिभर कितेम ळे चनिल 
होिाऱ्या, क्षिभर आनंदाने मंथर होिाऱ्या दृष्टीने त्यािे म ि मंचडत झाले.’ यात शृगंार रसािे स्पष्ट चि्रपि 
आहे म्हिून हा रसवत् अलंकार. पावगती व चतिे ग ि हा चवभाव, कन्दपग शब्दाने अचभव्यक्त होिारा रचत 
स्थाचयभाव, औत्स क्य, चिन्ता आचि प्रमोद हे व्यचभिाचरभाव, स्वदे आचि रोमािं हे अचभनयाच्या स्वरूपािे 
साचत्त्वक भाव आचि व्यचभिाचरभाव अचभव्यक्त करिाऱ्या दृष्टीिा अचभनय हे सवग चमळून शृगंाररस स्पष्ट 
झालेला दािचवला आहे. कन्दपग हा शृिाररसािा स्वशब्द असे इन्द रािािे मत चदसते. पि कन्दपग (काम) 
हा रतीिा वािक आहे, शृगंारािा नाही. शृगंाररसाला द सरा कोठलाही पयायी शब्द नाही. 
 

भामहािी रसवत् अलंकारािी ‘रसवद्दर्दशतस्पष्टशृिाराचदरसं यथा’ एवढीि आहे. उद्भटाने ती घेऊन 
काचरकेच्या उत्तराधात शृगंाराच्या अचवष्ट्कारास सहाय्यभतू होिाऱ्या गोष्टींिा चनदेश केला आहे. रुय्यक, 
चवश्वनाथ प्रभतृी आलंकाचरकानंी ह्ा अलंकारािे चनराळ्याि प्रकारे विगन केले आहे. आनन्दवधगनाला 
अन सरून त्यानंी म्हटले आहे की िेथे एक रस म खय (उदाहरिाथग, चवलापात करुिरस) असता 
प्रसंगवशात द सरा एिादा रस त्यािा अंगभतू असेल तेथे रसवत् अलंकार समिावा. परंत  िेथे केवळ 
एकाि रसािा आचवष्ट्कार असतो (उदाहरिाथग, प्रस्त त श्लोकातं) तेथे उत्कृष्ट प्रतीिे ध्वचनकाव्य असते, 
रसवत् अलंकार नाही. प्रािीनािें मत ध्वचनद्ातंाच्या प्रसारापूवीिे. 

 
उद्भटाने शान्त रस धरून नऊ रसािंा चनदेश करून त्या सववांगिा नाट्यात अचवष्ट्कार होतो असे 

म्हटले आहे. भरताने आठि रसािें विगन केले आहे. असा संभव आहे की शान्तरसाला नाट्यात स्थान 
उद्भटाने नाट्यशास्त्ावरील आपल्या टीकेत प्रथम चदले असावे. त्यािे हे मत सवगमान्य झाले नाही. 
मम्मटाला शान्त रस अन्य्रप मान्य आहे, नाट्यात नाही. दशरूपकार धनंियाने म्हटले आहे की नाट्यात 
शम ह्ा भावािा पचरपोष होत नाही, म्हििेि शान्तरसािा आचवष्ट्कार होत नाही. 

 
(२०) ऊिगग्स्व : व्याखया– ‘काम, क्रोध इत्यादी कारिाम ळे अन चित रीतीने प्रवृत्त होिाऱ्या भावािंी 

अथवा रसािंी योिना म्हििे ऊिगस्स्व अलंकार असे म्हितात.’ [अनौचित्यप्रवृत्ताना ंकामक्रोधाचदकारिात् । 
भावाना ंि रसाना ंि बन्ध ऊिगस्स्व कथ्यते ॥ (४·५).] त्याने उदाहरि– 
 

तथा्कामोऽस्य्ववृधे्यथा्णहमणगरेीः्सुताम््। 
संग्रहीतंु्प्रववृते्हठेनापास्य्सत्पथम््॥्५५्॥ 

 
‘त्यािा कामचवकार इतका वृकद्गत झाला की सन्मागािा त्याग करून तो चहमालयपवगताच्या कन्येला 
बळिबरीने धरण्यास प्रवृत्त झाला.’ चववृचतकाराने म्हटले आहे की िेव्हा बळिबरी शास्त्चवरुद् व 
कामचवकाराने झाली असेल तेव्हा ऊिगस्स्व अलंकार होतो (यदा ि हठसंग्रहः शास्त्चवरुद्ो 
रागकारिकस्तदोिगस्स्वता). 
 

भामहाने व्याखया न देता केवळ प ढील उदाहरि चदले आहे– ऊिगस्स्व किेन यथा पाथाय 
प नरागतः । चद्वःसंदधाचत कक किगः शल्येत्यचहरपाकृतः ॥ (का. लं. ३·७). एकदा संधान करून अि गनावर 
सोडलेला सपग त्याला न लागता प न्हा संधानासाठी किाकडे आला असता ‘किग एकि बाि दोनदा संधान 
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करतो काय?’ असे शल्याला म्हिून किाने त्यािा अव्हेर केला अशी कथा यात अचभपे्रत आहे. यात 
वीररसािा स्थाचयभाव उत्साह अचभव्यक्त झाला आहे. पि यात अनौचित्यािा म ळीि अंश नाही. उलट 
नेहमीच्या अथाने ऊिगस्स्वता त्यात प्रकषाने प्रतीत होते. उद्भटाने अनौचित्यािा ऊिगस्स्वतेशी िोडलेला 
संबधं स संगत वाटत नाही. 
 

(२१) पयायोक्त : व्याखया– ‘वाच्य आचि वािक याचं्या व्यापारानंी रचहत असलेल्या व 
व्यंग्याथाच्या स्वरूपािे असलेल्या चभन्न प्रकाराने िे चवधान केले िाते तो पयायोक्त अलंकार.’ [पयायोक्तं 
यदन्येन प्रकारेिाचभधीयते । 
वाच्यवािकवृचत्तभ्या ं शून्येनावगमात्मना ॥ (४·६).] वाच्यवािकवृचत्त म्हििे अचभधाव्यापार आचि अवगमात्मक प्रकार 
म्हििे व्यंिनेिा प्रकार. प्रािीनानंा व्यञ्जना वृचत्त म्हिून अवगत नव्हती तरी व्यङ्गग्याथािे ज्ञान अवश्यक 
होते. पयायोक्तािे उदाहरि– 
 

येन्लम्बालकीः्सािीः्करर्घातारुिस्तनीः्। 
अकाणर्भवनवलयो्गिासुरवधूिनीः्॥्५६्॥ 
 
सोऽणप्येन्कृतीः्प्लुष्टदेहेनाप्येवमाकुलीः्। 
नमोऽस्त्ववायगवीयाय्तस्मै्मकरकेतवे्॥्५७्॥ 

 
‘ज्याने गिास राच्या भायवांगना केस लाबं मोकळे सोडावयास लावले, अिू ढाळावयास लावले, 

हाताच्या आघातानंी स्तन लाल करावयास लावले त्या शकंराला स द्ा ज्याने देह भस्मसात झाला असताही 
याप्रकारे चवव्हल केले त्या अप्रचतकायग शक्तीच्या मदनाला नमस्कार असो.’ पयायोक्त अलंकार पचहल्या 
श्लोकात आहे. द सऱ्या श्लोकात वाक्यािी पूती आहे. गिास रािा वध केला असे अचभधावृत्तीने न म्हिता 
त्याच्या चस्त्याचं्या अवस्थेच्या विगनाने म्हििे द सऱ्या व्यङ्गग्य प्रकाराने ती गोष्ट सूचित केली आहे. म्हिून हा 
पयायोक्त अलंकार. 

 
भामहािी व्याखया फक्त ‘पयायोक्तं यदन्येन प्रकारेिाचभधीयते’ एवढीि आहे. उद्भटाने ती उद्तृ 

करून चतला प स्ती िोडली आहे– द सरा प्रकार वाच्य नसून व्यंग्य असतो या अथािी. 
 
(२२) समाणहत : व्याखया– ‘रस, भाव, रसाभास आचि भावाभास यािंा प्राद भाव झाला असता 

त्यािें, इतर अन भावाचं्या उद्भवास म ळीि वाव न देिारे असे शमन झाल्यािे विगन तो समाचहत अलंकार.’ 
[रसभावतदाभासवृते्तः प्रशमबन्धनम् । 
अन्यान भावचनः शून्यरूप ंयत्तत्समाचहतम् ॥ (४·७).] उदाहरि– 
 

अथ्कान्तां्ृशशं्ृशष्ट्वा्णवभ्रमाच्च्भ्रमं्भु्रवोीः्। 
प्रसिं्मुखरागं्च्रोमाञ्चस्वेदसंकुलम््॥्५८्॥ 
 
स्मरज्वरप्रदीप्ताणन्सवाङ्गाणि्समादधत््। 
उपासपगद्णगणरसुतां्णगणरशीः्स्वग्स्तपूवगकम््॥्५९्॥ 
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‘नंतर आपली कान्त दृष्टी, चवभ्रमाम ळे होिारे भ् रुक टीिे िलन, प्रसन्न असा म िविग आचि स्वदे व रोमािं 
यानंी भरलेले (गा्रप) हे (अन भाव) लक्षात आल्यावर शकंराने कामज्वराने उद्दीचपत झालेली आपली सवग 
गा्ेरप संयमाने आवरून घेतली आचि ‘स्वस्स्त’ असे म्हित तो पावगतीिवळ गेला.’ यात रचत स्थाचयभावाच्या 
आचवभावािे दमन केल्यािे विगन असून द सरा कोिताही अन भाव उद्भतू झाला नसल्यािे स्पष्ट आहे. म्हिून 
हा समाचहत अलंकार. 
 

भामहाने ह्ा अलंकारािी व्याखया चदलेली नाही, फक्त उदाहरि चनर्ददष्ट केले आहे– रािचम्रप 
नावाच्या काव्यात क्षच्रपयचस्त्या रामाला भेटावयास िात असता त्यानंा समोर नारद चदसला त्या प्रसंगािे 
(समाचहतं रािचम्ेरप यथा क्षच्रपययोचषताम् । रामप्रसक्त्यै यान्तीना ंप रोऽदृश्यत नारदः ॥ –का. लं., ३·१०). 
नारदाने त्यानंा रामाकडे कसे िाव े यािे मागगदशगन केले असाव.े म्हििे िी गोष्ट करावयािे मनात 
योचिलेले असते चतला सहायभतू होिाऱ्या गोष्टीिा अिानक लाभ म्हििे समाचहत अलंकार असे भामहािे 
मत चदसते. दंडीने ह्ाि समाचहत अलंकारािी व्याखया प ढीलप्रमािे केली आहे– ‘ककचिदारभमािस्य कायं 
दैववशात्प नः । तत्साधनसमापचत्तया तदाह ः समाचहतम् ॥’ (का. द., २·२९८). ह्ा प्रकाराला मम्मटप्रभतृींनी 
समाचध अलंकार असे म्हटले आहे. उद्भटािा समाचहत अलंकार सवगस्वी चभन्न प्रकारिा आहे. 
रसभावचवषयक त्या अलंकारािे विगन पे्रयस् व रसवत् नंतर लगेि करिे उचित झाले असते. मध्येि 
पयायोक्त अस्थानी वाटतो. क्रम भामहान सारी असल्याम ळे असे झाले आहे. 

 
(२३) उदात्त : व्याखया– ‘समृद्ीने य क्त असलेली वस्तू आचि महात्मे लोकािें िचर्रप उपलक्षिाने 

वर्दिले गेल्यास, म खय कथनाच्या स्वरूपात नसल्यास, उदात्त अलंकार होतो.’ [उदात्तमृचद्मद्वस्त  िचरतं ि 
महात्मनाम् । 
उपलक्षिता ं प्राप्तं नेचतवृत्तत्वमागतम् ॥ (४·८).] उपलक्षिाने म्हििे कथानकािा म खय भाग म्हिून नसून त्याला 
सहाय्यभतू होिाऱ्या गौि स्वरूपात. या व्याखयेत दोन प्रकारच्या उदात्तािे विगन आहे. त्यापंैकी पचहल्या 
प्रकारिे तीन श्लोकातं अंतभूगत असलेले उदाहरि– 
 

उवाच्च्यतीः्क्रोडे्वेिुकुञ्जरिन्मणभीः्। 
मुक्ताफलैरलंकारीः्शबरीिामपीच्छया्॥्६० ॥ 
 
पुष्ट्येन्द्रनीलवैडूयगपममरागमयरै्तवयत््। 
णशरोणभरुणल्लखद्यत्र्णशखरं्गन्धमादनम््॥ ६१ ॥ 
 
उत्तरोपत्यका्यस्य्प्रधानस्विगभूमयीः्। 
महान्मरकतोवीध्रीः्पादोपान्तं्च्संणश्तीः्॥्६२ ॥ 

 
‘आचि चतला म्हिाला, ज्या चहमालयपवगताच्या प्रदेशात विेू आचि हत्तींिे गण्डस्थल यातूंन उत्पन्न होिाऱ्या 
मोत्यािें अलंकार शबरचस्त्या स द्ा इच्छा होईल तसे धारि करतात, ज्या चहमालयात प ष्ट्यराग, इंद्रनील, 
वैडूयग आचि पममराग यानंी बनलेल्या आपल्या मस्तकानंी आकाश कोरिारे गंधमादन चशिर आहे, ज्या 
चहमालयाच्या उत्तरेकडील िवळिे प्रदेश सोन्याच्या प्रधान भमूी आहेत आचि ज्याच्या पायथ्याशी पािूच्या 
मोया पवगताने आिय घेतला आहे;’ ह्ा श्लोकािंा अन्वय प ढील एका उदाहरिश्लोकातील ‘तस्य चहमादे्रः 
भवती स ता’ शी लावावयािा आहे. प्रस्त त श्लोकातं चहमालयाच्या समृद्तेिे विगन आहे, पि ते कथानकािा 
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म खय भाग म्हिून केलेले नसून पावगतीच्या विगनाच्या अन षंगाने म्हििेि उपलक्षिाने केले आहे म्हिून हा 
उदात्त अलंकार. द सऱ्या प्रकारिे उदाहरि– 
 

बभूव्यस्य्पातालपाणतन्यां्संक्षये्णक्षतौ्। 
पतनं्न्तया्साधगमायामस्तु्प्रकयभूत््॥्६३्॥ 
 
तस्याणदक्रोडपीनांसणनर्घषऽेणप्पुनीः्पुनीः्। 
णनष्ट्कम्पस्य्ग्स्थतवतो्णहमादे्रभगवती्सुता्॥्६४्॥ 

 
‘प्रलयकाळी पथृ्वी पाताळात ब डाली असता चतच्या समवते िो ब डाला नाही, उलट त्याम ळे ज्यािी लाबंी 
चकती ते प्रकट झाले, आचि आचदवराहाच्या प ष्ट िादं्याचं्या प न्हा प न्हा होिाऱ्या घषगिाने स द्ा कंप न पावता 
िो चनिल राचहला त्या चहमालयपवगतािी तू कन्या आहेस.’ यात चहमालयाच्या िचरतािे विगन आहे. ते स द्ा 
पूवीप्रमािे उपलक्षिानेि आले आहे, कथानकािा म खय भाग म्हिून नाही. प्रस्त त दोन श्लोकापंैकी पचहला 
श्लोक (बभवू यस्य इ॰) दोन्ही टीकाकारानंी पचहल्या प्रकाराच्या उदाहरिात समाचवष्ट केला आहे. परंत  
त्या श्लोकात समृद्ीिे विगन नाही. प्रस्त त दोन्ही श्लोकातं चमळून प्रलयकाली होिाऱ्या चहमालयाच्या 
स्स्थतीिे म्हििे त्याच्या िचरतािे विगन आहे. 
 

भामहाने उदात्त अलंकारािी व्याखया न देता त्यािे प ढीलप्रमािे उदाहरि चदले आहे– ‘उदात्तं 
शस्क्तमान् रामो ग रुवाक्यान रोधतः । ‘चवहायोपनतं राज्यं यथा वनम पागमत् ॥ (का. लं., ३·११).’ यात 
रामाच्या वनवासाला िाण्यािा प्रसंगािा चनदेश आहे. त्यात त्याच्या िचरतािे दशगन होते ते िऱ्या अथाने 
उदात्त आहे. पि हे विगन कथानकाच्या म खय भागािेि असल्यासारिे वाटते. त्यात काही उपलक्षि 
असल्यािे चदसत नाही. त्यानंतर इतर कोिी उदात्तािी ‘नानारत्नाचदय क्तं यत्तस्त्कलोदात्तम च्यते’ अशी 
चनराळी व्याखया करतात असे म्हिून भामहाने त्यािे प ढील उदाहरि चदले आहे– ‘िािक्यो 
नक्तम पयन्नन्दक्रीडागृहं यथा । शचशकान्तोपलच्छन्नं चववेद पयसा ंकिैः (का. लं., ३·१३).’ ‘िािक्य रा्रपी 
नंदाच्या क्रीडागृहाकडे िात असता त्यािे छप्पर िंद्रकातं मण्यानंी आच्छाचदलेले आहे हे त्यावरून 
स्त्विाऱ्या पाण्याच्या थेंबामं ळे त्याच्या लक्षात आले.’ यात स द्ा म खय कथनािाि भाग चदसतो, 
उपलक्षिात्मक काही असेलसे वाटत नाही. त्यावरून असे म्हिता येईल की ‘उपलक्षिता ं प्राप्तं 
नेचतवृत्तत्वमागतम्’ ही उद्भटाने िोडलेली प स्ती आहे. दंडीच्या व्याखयेत स द्ा (२·३००) उपलक्षिािा 
चनदेश नाही. 

 
(२४) णिष्ट : व्याखया– ‘एकाि प्रयत्नाने उच्चारावयािे असलेल्या आचि स्वचरत आदी चभन्न 

वैचशष्ट्ट्यामं ळे त्यािंी (एकप्रयत्नोच्चायग शब्दािंी) छाया असलेल्या शब्दांच्या योिनेने चश्लष्ट अलंकार होतो 
असे म्हितात. ह्ा दोन प्रकारच्या शब्दानंी (अन क्रमे) अथगचवचशष्ट व शब्दचवचशष्ट होिारा आचि द सऱ्या 
अलंकारािी प्रचतभा उत्पन्न करिारा तो चश्लष्ट अलंकार िािावा.’ [एकप्रयत्नोच्चायािा ंतच्छाया ंिैव चबभ्रताम् । 
स्वचरताचदग िैर्दभनै्नबगन्धः चश्लष्टचमहोच्यते ॥ 
अलंकारान्तरगता ंप्रचतभा ंिनयत्पदैः । 
चद्वचवधैरथगशब्दोस्क्तचवचशष्टं तत्प्रतीयताम् ॥ (४·९-१०).] चश्लष्ट म्हििेि श्लेष अलंकार. भामह व उद्भट या दोघानंी चश्लष्ट 
हेि नाव वापरले आहे. अथगचश्लष्ट व शब्दचश्लष्ट अशा दोन प्रकारािें येथे विगन आहे. पचहल्यात एकाि 
प्रयत्नाने उच्चारले िात असलेल्या दोन चभन्न शब्दामं ळे श्लेष उत्पन्न होतो. कर म्हििे हात व कर म्हििे 
चकरि ह्ा दोन शब्दािंा उच्चार एकाि प्रयत्नाने होत असला तरी ते चभन्न आहेत. अथग चभन्न असला तर शब्द 
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चभन्न होतो असा भट्ट उद्भटािा चसद्ातं असल्यािे इन्द रािाने म्हटले आहे (अथगभेदेन तावच्छब्दा चभद्यन्त 
इचत भट्टोद्भटस्य चसद्ान्तः). शब्दचश्लष्ट अलंकारातील शब्द मूलतः चभन्न प्रयत्नानंी उच्चारले िािारे 
असतात, पि ते एकाि प्रयत्नाने उच्चारले गेल्यासारिे भासतात. सामान्यतः संधी झाल्याम ळे असा 
अचभन्नतेिा भास होतो. स्वचरत, उदात्त व अन दात्त हे वदेातील शब्दातं दािचवले िािारे स्वर. 
स्वरचभन्नतेम ळे अथगचभन्नता उत्पन्न होतो. वैचदकोत्तर भाषेत स्वरािंा असा पचरिाम होत असल्यािे चदसून येत 
नाही. चश्लष्ट अलंकारातील श्लेषय क्त शब्दामं ळे द सऱ्या कोित्या तरी अलंकारािी–उपमा, चवरोध आदीिी 
प्रचतभा उत्पन्न होते म्हििे त्या अलंकाराच्या चवद्यमानतेिा प्रत्यय येतो, पि तो द सरा अलंकार म खय व 
श्लेष त्याला सहायक असे समिावयािे नसून चश्लष्ट अलंकार म खय व द सरा अलंकार केवळ सूचित 
होिारा असे समिावयािे आहे. 
 

चद्वचवध चश्लष्ट अलंकारािे एक उदाहरि– 
 

स्वयं्च्पल्लवाताम्रभास्वत्करणवराणिनी्। 
प्रभातसंध्येवास्वापफललुब्धेणहतप्रदा्॥्६५्॥ 

 
‘आचि तू स्वतः प्रभातकालीन संध्येसारिी पल्लवसदृश ताम्रविं व प्रकाशमान हातानंी शोभिारी (पक्षी, 
पल्लवसदृश ताबंड्या सूयगचकरिानंी शोभायमान होिारी) आचि स लभतेने प्राप्त न होिाऱ्या फलािी 
अचभलाषा करिाऱ्यानंा त्यािें ईस्प्सत देिारी (पक्षी, चनदे्रच्या फलािा लोभ न धरिाऱ्यािे चहत करिारी) 
अशी आहेस.’ चहमालयािी कन्या म्हिूनि त ला िेष्ठत्व आले आहे असे नसून त झ्या स्वतःच्या ग िामं ळेि तू 
िेष्ठ आहेस असा ‘स्वयं ि’ िा अथग. पावगतीला या श्लोकात प्रभातकालीन संध्येिी उपमा चदली आहे. 
पूवाधात ‘भास्वत्’ आचि ‘कर’ ह्ा दोन शब्दातं श्लेष आहे. ‘भास्वत्’ म्हििे प्रकाशमान हे चवशषेि आचि 
‘भास्वत्’ म्हििे सूयग हे नाम चभन्न शब्द आहेत, परंत  एकप्रयत्नोच्चायग आहेत. तसेि ‘कर’ हात आचि ‘कर’ 
चकरि हे चभन्न शब्द एकप्रयत्नोच्चायग आहेत. म्हिून यात अथगचनष्ठ चश्लष्ट अलंकार आहे. चद्वतीयाधात 
चभन्नचभन्न उच्चार असलेले दोन शब्दसमूह संधीम ळे एकप्रयत्नोच्चायग असल्यासारिे भासतात. 
‘अस्वापफलल ब्धेचहतप्रदा’ यात ‘अ + स  + आप + फल + ल ब्ध + ईचहत + प्रदा’ आचि ‘अ + स्वाप + 
फल + ल ब्धे+ चहत + प्रदा’ असे चभन्नचभन्न उच्चारय क्त शब्दसमूह आहेत, पि ते एकप्रयत्नोच्चायग भासतात. 
हा शब्दचनष्ठ चश्लष्ट अलंकार. उद्भटाच्या मते प्रस्त त श्लोकात श्लेषाम ळे उपमेिी केवळ प्रचतभा उत्पन्न होते, 
तो यातील म खय अलंकार नाही. म खय अलंकार चश्लष्ट. 
 

चश्लष्ट अलंकारािे द सरे उदाहरि– 
 

इन्दुकान्तमुखी्ग्स्नवधमहानीलणशरोरुहा्। 
मुक्ताश्ीणििगद्रत्नं्पममरागाग्ध्रिध्रपल्लवा्॥्६६्॥ 

 
‘िदं्राप्रमािे स ंदर म ि असलेली, मऊ व अत्यंत काळेभोर केस असलेली, सौंदयाच्या अभावािा सवगथा 
त्याग केलेली आचि कमळाप्रमािे रक्तविग िरिपल्लव असलेली (अशी तू स्वतः) च्रपभ वनातील रत्न 
आहेस.’ या श्लोकात ‘च्रपिगद्रत्नम्’ मध्ये अथगचलष्ट अलंकार आहे. रत्न म्हििे माचिक आचि रत्न म्हििे 
त्या िातीतील सवोत्कृष्ट वस्तू हे दोन चभन्न शब्द एकाि प्रयत्नाने उच्चारले िातात. इतर िार चवशषेिातं 
शब्दचश्लष्ट अलंकार आहे. ‘इन्द कान्त’ म्हििे िदं्रकातं मिी आचि िंद्राप्रमािे स ंदर अशा चभन्न अथािे आचि 
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चभन्नप्रयत्नोच्चायग शब्द एकप्रयत्नोच्चायग असल्यासारिे भासतात. तसेि महानील (रत्न) आचि महा-नील 
(अचतशय काळे), म क्तािी (मोत्यािें सौंदयग) आचि म क्त-अिी (सौंदयगहीनतेिा त्याग केलेली), पममराग 
(रत्न) आचि पमम-राग (कमळाप्रमािे लाल) यातंही शब्दचश्लष्ट आहे. प्रस्त त श्लोकात रूपक अलंकारािी 
प्रचतभा आहे. पावगतीवर च्रपिगद्रत्नािा आरोप केला असून इतर चवशषेिातं त्याला पोषक असे चतिी गा्ेरप 
चवचवध रत्नािंी बनलेली आहेत याप्रकारिे सूिन आहे. उद्भटाच्या मते येथेही चश्लष्ट अलंकार म खय, रूपक 
गौि. 
 

ह्ा अलंकारािे आििी एक उदाहरि– 
 

अपाणरिातवाताणप्नन्दनश्ीभुगणव्ग्स्थता्। 
अणबन्दुसुन्दरी्णनत्यं्गलल्लावण्यणबन्दुका्॥्६७्॥ 

 
‘चिच्यापासून सवग प्रकारच्या श्रपूंिी गोष्ट अगदी दूर आहे अशी (पक्षी पाचरिातवृक्षािंी वाता नसलेली) 
तरीही आह्लादक सौंदयाने य क्त (पक्षी, नंदनवनािी लक्ष्मी) तू पथृ्वीवर आहेंस; पाण्यात प्रचतकबचबत 
झालेल्या िदं्राप्रमािे स ंदर (पक्षी, थेंब नसता स ंदर) तू असून त झ्यापासून सतत लावण्यािे कबदू स्त्वत 
आहेत.’ यात ‘नन्दनिीः’ हे अथगचश्लष्ट आहे. नन्दन म्हििे आनंद देिारी आचि नन्दन म्हििे स्वगातील 
उपवन हे दोन चभन्न अथािे शब्द एकप्रयत्नोच्चायग आहेत. परंत  अप + अचरिात + वाता आचि अ + 
पाचरिात + वाता यात शब्दचश्लष्ट आहे. तसेि अप् + इन्द  आचि अ + चबन्द  यातही शब्दचश्लष्ट आहे. ह्ा 
श्लोकात पावगतीवर नन्दनिीिा आरोप केला आहे म्हिून येथे रूपकालंकार प्रतीत होतो. परंत  त्यािबरोबर 
अपाचरिातवाता नन्दनिी यात चवरोधालंकारािाही प्रत्यय येतो. चद्वतीयाधातील अ-चबन्द  आचि गलत्-
चबन्द  यातही चवरोधािी प्रचतभा उत्पन्न होते. चवरोधािा पचरहार श्लेषाम ळे होतो. येथेही चश्लष्ट अलंकारि 
म खय असे उद्भटािे मत आहे. 
 

भामहाने चश्लष्ट हेि नाव वापरले आहे. परंत  त्यािी ह्ा अलंकारािी व्याखया (उपमानेन यत्तत्त्व ं
उपमेयस्य साध्यते । ग िचक्रयाभ्या ंनाम्ना ि चश्लष्टं तदचभधीयते ॥ –का. लं., ३·१४) सवगस्वी चभन्न आहे. ह्ा 
अलंकारात त्याला उपमेिी प्रतीती आवश्यक वाटते. उपमान व उपमेय यािें ग ि, चक्रया अथवा नाव 
श्लेषय क्त असल्याम ळे ही उपमेिी प्रतीती होते. चशवाय, भामहाने ह्ा चश्लष्ट अलंकारािे तीन भेद कल्पून 
त्या प्रत्येकािे उदाहरि चदले आहे. पचहल्या प्रकारात उपमान व उपमेय ‘ि’ अव्ययाने िोडून समान धमग 
श्लेषय क्त शब्दाने दािचवला िातो. द सऱ्या प्रकारात श्लेषय क्त चवशषेिे वापरून प्रत्यक्ष ‘इव’ िा उपयोग 
केला आहे. चतसऱ्या चश्लष्ट चवशषेिे सादृश्याच्या हेतंूिा चनदेश करिारी असतात. भामहाच्या ह्ा 
चविारसरिीत उद्भटाने प ष्ट्कळि बदल केला आहे. या अलंकारात उपमेचशवाय अन्य अलंकारािंीही प्रतीती 
होऊ शकते असे त्यािे मत आहे. उपमाप्रतीतीिे भामहाने वर्दिलेले तीन प्रकारही त्याला मान्य असल्यािे 
चदसत नाही. चवशषे म्हििे त्याने शब्दचनष्ठ व अथगचनष्ठ असे ह्ा अलंकारािे दोन भेद मानले आहेत. 

 
ह्ा अलंकाराच्या उद्भटकृत विगनावर नंतरच्या आलंकाचरकानंी बरेि आके्षप घेतले आहेत. श्लेष 

अलंकार म खय व इतर अलंकारािंी केवळ प्रचतभा उत्पन्न होते हे त्यािे मत म ळीि मान्य होण्यासारिे 
नव्हते. अथगचश्लष्ट व शब्दचश्लष्ट हे दोन्ही एकाि अलंकारािे भेद ह्ा त्याच्या मतावरही टीका झाली आहे. 
मम्मटाने म्हटले आहे– ‘शब्दश्लेष इचत िोच्यते अथालंकारमध्ये ि लक्ष्यते इचत कोऽयं नयः (शब्दश्लषे असे 
म्हिावयािे आचि अथालंकारामंध्ये त्यािी व्याखया करावयािी हा कोठिा न्याय?)’ चशवाय, उद्भटािे 
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शब्दचश्लष्ट व अथगचश्लष्ट वस्त तः चभन्न नाहीत. ‘भास्वत्कर’ आचि ‘अस्वाप –इ॰’ ह्ा दोहडतील श्लेष 
शब्दावंरि अचधचष्ठत आहे. फरक इतकाि की पचहल्यात अभि श्लेष आहे तर द सऱ्यात सभि अथालंकार व 
शब्दालंकार यातंील भेदािे म खय गमक हे की शब्दालंकारात शब्दपचरवृचत्त–एका शब्दाच्या ऐविी द सरा 
समानाथगक शब्द वापरिे–शक्य नसते, अथालंकारात तसे केल्याने काही फरक पडत नाही. तेव्हा 
उद्भटाच्या चतन्ही उदाहरिातं केवळ शब्दश्लेषि आहे. त्याने केलेला भेद–एक प्रयत्नोच्चायग असिारे शब्द 
आचि तसे केवळ भासिारे शब्द–त्या दोन प्रकारािें स्वरूप स्पष्ट करण्यास असमथग आहे. 

 
उत्तरकाली चश्लष्ट ऐविी श्लेष हेि ह्ा अलंकारािे नाव रूढ झाले. 

 
(५)्पाचवा्वगग 

 
पािव्या वगात अपह्न चत, चवशषेोस्क्त, चवरोध, त ल्ययोचगता, अप्रस्त तप्रशसंा, व्यािस्त चत, 

चनदशगना, उपमेयोपमा, सहोस्क्त, संकर आचि पचरवृचत्त ह्ा अकरा अलंकारािें विगन आहे. यापैंकी संकर 
अलंकार भामहात नाही. उद्भटानेि तो नव्याने प्रस्थाचपत केला असे समिण्यास हरकत नाही. 

 
(२५) अपह्नुणत : व्याखया– ‘उपमा ककचित अंतभूगत असलेली अपह्न चत स्वीकृत झाली आहे. िरी 

असलेली गोष्ट नाकारण्याने चवद्वान कवी ह्ा अलंकारािी योिना करतात.’ [अपह्न चतरभीष्टा ि ककचिदन्तगगतोपमा । 
भतूाथापह्नवेनास्या चनबन्धः चक्रयते ब धैः ॥ (५·३).] उदाहरि– 
 

एतणद्ध्न्तपीः्सत्यणमदं्हालाहलं्णवषम््। 
णवशेषतीः्शणशकलाकोमलानां्भवाृशशाम््॥्६८्॥ 

 
‘हे (तू आिरतेस ते) तप नाही, हे िरोिर हालाहल चवष आहे, चवशषेतः त झ्यासारखया िदं्रकलेप्रमािे 
नािूक असिाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत.’ यात िरे असलेले तप हा भतूाथग नाकारून ते चवष असल्यािे 
म्हटले आहे. तप आचि चवष यातं उपमा अंतभूगत आहे. म्हिून हा अपह् न चत अलंकार. 
 

या अलंकारािी व्याखया शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. ज्यात उपमा अंतभूगत नाही असा द सरा 
प्रकारही संभाव्य आहे. दंडीने त्यािे उदाहरि चदले आहे– ‘न पञ्चेष ः स्मरस्तस्य सहस्त्ं पच्रपिाचमचत 
(मदनािे पािि बाि नाहीत. त्याच्यािवळ हिारो बाि आहेत.).’ 
 

(२६) णवशेषोग्क्त : व्याखया– ‘िेव्हा काही चवशषे सागंण्याच्या उदे्दशाने (कारिरूप) सवग शक्ती 
चवद्यमान असताही त्याचं्या फलाच्या उत्पत्तीच्या अभावािी योिना केली िाते तेव्हा चवशषेोस्क्त अलंकार 
होतो. (फलाच्या अन त्पत्तीिे) चनचमत्त चनर्ददष्ट करून आचि चनचमत्त चनर्ददष्ट न करता, याप्रमािे दोन प्रकारे 
चतिी (फलान त्पत्तीिी) ह्ा अलंकारात स दंर योिना केलेली चदसते.’ [यत्सामग्रेऽचप शक्तीना ंफलान त्पचत्तबन्धनम् । 
चवशषेस्याचभचधत्सातस्तचद्वशषेोस्क्तरुच्यते ॥ 
दर्दशतेन चनचमते्तन चनचमत्तादशगनेन ि । 
तस्या बन्धो चद्वधा लक्ष्ये दृश्यते लचलतात्मकः ॥ (५·४-५).] चनचमत्त चनर्ददष्ट न केलेल्या चवशषेोक्तीिे उदाहरि– 
 

महर्तद्धणन्गृहे्िन्म्रूपं्स्मरसुहृद्वयीः्। 
तथाणप्न्सुखप्राग्प्तीः्कस्य्णचत्रीयते्न्धीीः्॥्६९्॥ 
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‘समृद्ीने संपन्न असलेल्या घरात िन्म, मदनािे चम्रपरूप असलेले रूप आचि (तरुि) वय, हे सवग काही 
आहे तरीही त ला स ि प्राप्त होत नाही, याम ळे कोिाच्या मनाला आियग वाटिार नाही?’ यात 
स िप्राप्तीला आवश्यक असलेल्या सामग्रीिा प्रथमाधात चनदेश असून स िप्रास्प्तरूप फलािी उत्पत्ती झाली 
नसल्यािे म्हटले आहे. पावगतीला अचभपे्रत असलेले स ि असामान्य आहे हा चवशषे सागंण्यािा उदे्दश आहे. 
म्हिून ही चवशषेोस्क्त. फलाच्या अन त्पत्तीिे चनचमत्त–अचभलचषत स ि असामान्य–चनर्ददष्ट झालेले नाही. 
 

द सऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

इत्थं्णवसंष्ठुलं्ृशष्टव्ा्तावकीनं्णवचेणष्टतम््। 
नोदेणत्णकमणप्प्रष्टुं्सत्वरस्याणप्मे्वचीः्॥्७०्॥ 

 
‘हे असे त झे चवलक्षि वागिे पाहून काही चविारण्यािी मला घाई असली तरी तसे करण्यास माझे शब्द 
उमटत नाहीत.’ यात प्रश्न चविारण्यािी त्वरा हे कारि चवद्यमान असूनही शब्दोच्चार न होिे ही त्याच्या 
फलािी अन त्पत्ती चनर्ददष्ट केली आहे. त्या अन त्पत्तीिे चनचमत्त चवसंष्ठ ल िेचष्टतािे दशगन असे साचंगतले आहे. 
िेचष्टत चवसंष्ठ ल आहे हाि सागंावयािा असलेला चवशषे. म्हिून ही चवशषेोस्क्त. 
 

भामहािी चवशषेोक्तीिी व्याखया िरा चनराळी आहे– ‘एकदेशस्य चवगमे या ग िान्तरसंस्स्थचतः । 
चवशषेप्रथनायासौ चवशषेोस्क्तमगता यथा ॥ –का. लं., ३·२३.’ (एक भाग नाहीसा झाला असता काही चवशषे 
प्रकट करण्याच्या उदे्दशाने द सऱ्या ग िाच्या चवद्यमानतेिा चनदेश म्हििे चवशषेोस्क्त), त्यािे हे उदाहरि– 
स एकस्त्ीचि ियचत िगस्न्त क स माय धः । हरताचप तन ं यस्य शम्भ ना न हृतं बलम् ॥ ‘त्या एका मदनाने चतन्ही 
लोकावंर िय चमळचवला आहे, ज्यािे शरीर नाहीसे करीत असताही शकंर ज्यािे बळ नष्ट करू शकला 
नाही.’ यात तन  हा एकदेश आचि बल हे ग िान्तर. तनू गेली तरी बळ राचहले म्हिून ही चवशषेोस्क्त. ही 
व्याखया समपगक न वाटून उद्भटाने चतच्यात बदल करून शस्क्तसामर्य व फलान त्पचत्त हे आवश्यक मानले 
आहेत. इन्द रािाच्या म्हिण्याप्रमािे (एकदेशवर्दत रूपक, काचरका १·१३ िी व्याखया) उद्भटाने भामहाच्या 
‘एकदेश’ शब्दािी ‘एकदा + ईश’ अशी फोड करून इतर वळेा (एकदा = अन्यदा) प्रधान असिारा असा 
अथग केला होता (तनू एरव्ही बळापेक्षा प्रधान म्हिून). उद्भटािी ह्ा अलंकारािी व्याखया नंतर मान्य झाली. 
भामहाच्या व्याखयेपेक्षा ती चनचिति अचधक स्पष्ट आहे. 
 

(२७)् णवरोध : व्याखया– ‘एिाद्या ग िाच्या अथवा चक्रयेच्या चवरोधी असलेल्या द सऱ्या (ग िािा 
अथवा) चक्रयेिा िो चनदेश काही चवशषे सागंण्यासाठी केला िातो त्याला चवरोध अलंकार म्हितात.’ [ग िस्य 
वा चक्रयाया वा चवरुद्ान्यचक्रयाविः । 
यचद्वशषेाचभधानाय चवरोधं तं प्रिक्षते ॥ (५·६).] 
 

चवरोध अलंकारािे उदाहरि– 
 

यद्वा्मां्कक्करोम्येष्वाचालयणत्णवस्मयीः । 
भवत्याीः्क्वायमाकारीः्के्वदं्तपणस्पाटवम््॥्७१्॥ 

 
‘अथवा मी तरी काय करू? त झी ही नाि क आकृती क ठे आचि तपियेतील ही त झी पट ता क ठे हा चवस्मय 
मला वािाल करीत आहे.’ यात आकृतीिी कोमलता हा िो ग ि त्याच्याशी चवरोधी असिाऱ्या तपियेतील 
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पट ता ह्ा द सऱ्या ग िािा चनदेश आहे म्हिून हा चवरोध अलंकार. पावगतीच्या वागि कीतील चवस्मयकाचरता 
हा चवशषे सागंण्यािा यात उदे्दश आहे. 
 

चवरोधािी व्याखया भामहावरून घेतली आहे. वामनाने चवरोधािा आभास म्हििे चवरोध 
(चवरुद्ाभासत्व ं चवरोधः –का. लं. सू., ४·३·१२) अशी व्याखया केली आहे. उत्तरकाली चवरोधाभासात्मक 
असाि चवरोध अलंकार स्वीकृत झाला आहे. उद्भटाने चदलेले उदाहरि उत्तरकालीन आलंकाचरकाचं्या 
चवषम अलंकाराच्या एका प्रकारात मोडते. त्यात अचतवैधम्यग असलेल्या गोष्टींिे एक्रप येिे असंभाव्य 
असल्यािे ‘क्व...क्व’ च्या उपयोगाने दािचवले िाते. 
 

(२८) तुल्ययोणगता : व्याखया– ‘उपमान व उपमेय यािंा उल्लेि नसलेल्या आचि अप्रस्त त अथवा 
प्रस्त त अशा वस्तंूमधील सादृश्य दािचविारे विन म्हििे त ल्ययोचगता अलंकार.’ 
[उपमानोपमेयोस्क्तशून्यैरप्रस्त तैवगिः । 
साम्याचभधाचय प्रस्तावभास्ग्भवा त ल्ययोचगता ॥ (५·७).] हा अलंकार दोन प्रकारिा, सवग वस्तू अप्रस्त त असलेला आचि सवग 
वस्तू प्रस्त त असलेला. िर एक वस्त  प्रस्त त व द सरी अप्रस्त त असेल तर दीपक अलंकार होतो. 
अप्रस्त तािें साम्य दािचविाऱ्या त ल्ययोचगतेिे उदाहरि– 
 

त्वदङ्गमादगवं्द्रष्टुीः्कस्य्णचत्त्ेन्भासते्। 
मालतीशशभृल्लेखाकदलीना्ंकठोरता्॥्७२्॥ 

 
‘त झ्या अंगािी मृद ता पाहिाऱ्या कोिाच्या चित्तात मालतीलता, िदं्रकोर आचि क दळी यािंी कठोरता 
(राठपिा) िािविार नाही?’ पावगतीिे विगन प्रस्त त असल्याम ळे मालती आदी चतन्ही गोष्टी अप्रस्त त 
आहेत. ‘कठोरता’ शब्दाने त्याचं्यातील साम्य चनर्ददष्ट केले आहे, पि त्याचं्यात उपमानोपमेयभाव असल्यािे 
म्हटलेले नाही. म्हिून हा त ल्ययोचगता अलंकार. द सऱ्या प्रकारािे उदाहरि– 
 

योगपट्टो्िटािालं्तारवी्त्वङ्मृगाणिनम््। 
उणचताणन्तवाङ्गस्य्यद्यमूणन्तदुच्याताम््॥्७३्॥ 

 
‘योगपट्ट, िटािें िाळे, वृक्षािी साल, मृगाचिन, ह्ा गोष्टी त झ्या (नाि क) देहाला योग्य आहेत का ते 
सागं.’ योगपट्ट म्हििे एका चवचशष्ट योगासनात ग डघे व पाठ याचं्याभोवती लपेटलेला कापडािा पट्टा. ह्ा 
उदाहरिात योगपट्ट वगैरे िारही गोष्टी प्रस्त त आहेत, कारि त्या पावगतीच्या तपाच्या विगनपर आहेत. 
अन चितत्व हे त्याचं्यामधील साम्य चनर्ददष्ट झाले आहे, परंत  त्याचं्यात उपमानोपमेयभाव असल्यािा चनदेश 
नाही. म्हिून हा त ल्ययोचगता अलंकार. 
 

भामहािी त ल्ययोचगतेिी व्याखया चनराळी आहे– ‘न्यनूस्याचप चवचशष्टेन ग िसाम्यचववक्षया । 
त ल्यकायगचक्रयायोगाचदत्य क्ता त ल्ययोचगता ॥ –का. लं., ३·२७.’ म्हििे कमी प्रतीच्या वस्तूिे िेष्ठ वस्तूशी 
ग िाच्या बाबतीत साम्य दािचवण्यासाठी त्यािंा एकाि समान चक्रयेशी संबधं िोडला िातो. दंडी व वामन 
याचं्या व्याखया याि अथाच्या आहेत. फक्त दंडीने स्त चत ककवा कनदा करण्यािा उदे्दश असतो असे म्हटले 
आहे. उद्भटाने न्यनू-चवचशष्ट असा भेद न करता प्रस्त तामंधील अथवा अप्रस्त तामंधील साम्यािा चनदेश केला 
आहे. मम्मटादींनी त्यािाि अन वाद केला आहे. 
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(२९) अप्रस्तुतप्रशंसा : व्याखया– ‘विगन करावयाच्या अचधकारापासून दूर असिाऱ्या (अप्रस्त त) 
द सऱ्या गोष्टीिी, प्रस्त त गोष्टीशी साम्य दािचविारी िी स्त चत ती अप्रस्त तप्रशसंा.’ [अचधकारादपेतस्य वस्त नोऽन्यस्य 
या स्त चतः । 
अप्रस्त तप्रशसेंयं प्रस्त ताथान बस्न्धनी ॥ (५·८).] उदाहरि– 
 

याग्न्त्स्वदेहेषु्िरामसंप्राप्तोपभोक्तृकाीः्। 
फलपुष्ट्पर्तद्धभािोऽणप्दुगगदेशवनणश्यीः्॥्७४्॥ 

 
‘द गगम प्रदेशातील वनिी फ ले आचि फळे याचं्या समृद्ीने य क्त असल्या तरी िर त्यािंा उपभोग घेिारा 
कोिी चमळाला नाही तर त्यानंा देहाति म्हातारपि येते.’ यात वनिी अप्रस्त त आहेत. पावगतीच्या 
आिरिाम ळे चतिी होिारी संभाव्य अवस्था हे प्रस्त त. त्यािा अन बधं करिारे म्हििे त्याच्यासारिे 
असिारे वनिींिे विगन येथे आहे म्हिून ही अप्रस्त प्रशसंा. 
 

भामहावरून व्याखया घेऊन उद्भटाने त्यातील शवेटच्या िरिात ‘सा िैव ं कथ्यते यथा’ ऐविी 
‘प्रस्त ताथगन बस्न्धनी’ हे विन वापरून चतच्यात स धारिा केली आहे. नंतरच्या काली अप्रस्त तप्रशसंा 
अलंकारािे पाि भेद मानण्यात आले आहेत– सामान्य प्रस्त त असता अप्रस्त त चवशषेािे विगन, प्रस्त त 
चवशषे असता अप्रस्त त सामान्यािे विगन, कायग प्रस्त त असता अप्रस्त त कारिािे विगन, कारि प्रस्त त 
असता अप्रस्त त कायािे विगन आचि प्रस्त ताशी त ल्य असलेल्या अप्रस्त तािे विगन. उद्भटािे विगन यापंैकी 
शवेटच्या प्रकारािे. 
 

(३०) व्यािस्तुणत : व्याखया– ‘शब्दाचं्या अचभधाशक्तीम ळे िेथे कनदा असल्यासारिी भासते परंत  
वस्त तः उत्तम प्रकारिी स्त चत असते तेथे व्यािस्त चत अलंकार असे मानतात.’ [शब्दशस्क्तस्वभावेन य्रप चनन्देव गम्यते 
। 
वस्त तस्त  स्त चतः िेष्ठा व्यािस्त चतरसौ मता ॥ (५·९).] उदाहरि– 
 

णधगनन्योपमामेतां्तावकीं्रूपसपदम््। 
तै्रलोक्येऽप्यनुरूपो्यद्वरस्तव्न्लभ्यते्॥्७५्॥ 

 
‘द सऱ्या कोित्याही गोष्टीशी त लना करता येिार नाही अशा ह्ा त झ्या सौंदयगसंपदेला चधक्कार असो, की 
त ला चतन्ही लोकातं अन रूप वर चमळत नाही.’ यात पावगतीच्या सौंदयािी कनदा असल्यासारिी भासते, पि 
वस्त तः िेष्ठता प्रचतपादन करण्यािा उदे्दश आहे. अन रूप वरािी प्राप्ती करून देण्यास असमथग ही सौंदयािी 
कनदा परंत  त्याम ळेि त्यािे अलौचककत्व चसद् होते. सौंदयािी िेष्ठता प्रत्यक्ष विगन करिारे ‘अनन्योपमाम्’ 
हे विन नसते तर बरे झाले असते. 
 

भामहािी व्याखया (दूराचधकग िस्तो्रपव्यपदेशने त ल्यताम् । ककचिचद्वचधत्सोया चनन्दा 
व्यािस्त चतरसौ यथा ॥ –का. लं., ३·३२) चनराळ्या शब्दातं आहे, पि चतिा आशय तोि आहे. उद्भटािी 
व्याखया समिण्यास अचधक सोपी आहे. वाच्याथाने स्त चत पि वस्त तः कनदा अचभपे्रत असते हा 
व्यािस्त तीिा द सरा प्रकार अनेक आलंकाचरकानंी मान्य केलाआहे. 
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(३१) णनदशगना : व्याखया– ‘िेथे दोन वस्तंूमध्ये नसिारा संबधं अथवा असिारा संबंध त्याचं्यातील 
उपमानोपमेयभावािी कल्पना आिून देतो तेथे चनदशगना अलंकार होतो.’ [अभवन्त संबन्धो भवन्वा य्रप कल्पयेत् । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा चनदशगना ॥ (५·१०).] काव्यालंकारसारसंग्रहाच्या काही हस्तचलचितातं आचि त्यावरून 
तयार झालेल्या प्रतींत ह्ा अलंकारािे नाव ‘चवदशगना’ आहे. इन्द रािािा तोि पाठ असल्यािे चदसते– 
‘चवचशष्टस्याथगस्योपमानोपमेयभावात्मकस्योपदशगनात्.’ परंत  चववृचतकारािा ‘चनदशगना’ असाि पाठ आहे. 
भामहाने व इतर सवग आलंकाचरकानंी हेि नाव वापरले आहे. म्हिून ते पसंत केले आहे. ह्ा अलंकारािे 
उदाहरि– 
 

णवनोणचतेन्पत्या्च्रूपवत्यणप्काणमनी्। 
णवधुवन्ध्यणवभावयाीः्प्रणबभर्तत्णवशोभताम््॥्७६ ॥ 

 
‘आचि अन रूप पतीचशवाय रूपसंपन्न अशीही काचमनी िनं्द्रचवहीन असलेल्या रा्रपीिा चवशोचभतपिा धारि 
करते.’ यात पतीचशवाय काचमनी आचि िदं्रचवरचहत चवभावरी याचं्यात संभाव्य नसलेला, एक द सरीिा 
चवशोचभतपिा धारि करते या स्वरूपात चनर्ददष्ट झालेला संबधं त्याचं्या उपमानोपमेयभावािी कल्पना आिून 
देतो, म्हिून हा चनदशगना अलंकार. संभाव्य असलेल्या (भवन्) संबधंािे उदाहरि उद्भटाने चदलेले नाही. 
 

भामहािी व्याखया िरा चभन्न आहे– ‘चक्रययैव चवचशष्टस्य तदथगस्योपदशगनात् । जे्ञया चनदशगना नाम 
यथेरवचतचभर्दवना ॥ –का. लं., ३·३३.’ उद्भटाने यातील चक्रयेिा चनदेश वगळून असंभाव्य अथवा संभाव्य 
संबधंावर भर देऊन ह्ा अलंकारािे दोन भेद कस्ल्पले आहेत. भामहाने प ढील उदाहरि चदले आहे– अयं 
मन्दद्य चतभास्वानस्तं प्रचत चययासचत । उदयः पतनायेचत िीमतो बोधयन्नरान् ॥ ‘प्रकाश मंद झालेला हा सूयग 
उदयानंतर पतन होतेि असा बोध िीमंत मन ष्ट्यानंा देत अस्तास िात आहे.’ यात अस्तगमनाच्या चक्रयेनेि 
ते अस्तगमन आचि िीमंतािे पतन याचं्यातील सादृश्य उपमावािक शब्दाचशवाय प्रकट झाले आहे, म्हिून 
ही भामहाच्या व्याखयेन सार चनदशगना. हे उद्भटाच्या ‘भवन्’ संबधंािे उदाहरि असे समििे शक्य झाले 
आहे. सूयगद्वारा बोध होिे शक्य असल्याम ळे अस्तगमन व िीमंतािें पतन याचं्यात एकप्रकारिा संबंध 
प्रस्थाचपत होऊन उपमानोपमेयभाव सूचित होतो. मम्मटप्रभतृींनी उद्भटाप्रमािेि दोन भेद मानले आहेत. 
 

(३२) संकर : उद्भटाने तीन प्रकारच्या संकर अलंकारािे विगन केले आहे. त्यापैकी पचहल्या 
प्रकारािी व्याखया– ‘एकाहून अचधक अलंकारािंी योिना केली असता त्यािें एक्रप अस्स्तत्व संभाव्य 
नसल्यास आचि त्यापैंकी एकि अलंकार स्वीकारण्यास साधकबाधक प्रमाि नसल्यास संकर अलंकार 
होतो.’ [अनेकालंचक्रयोले्लिे समं तद्वृत्त्यसंभवे । 
एकस्य ि ग्रहे न्यायदोषभावे ि संकरः ॥ (५·११).] ‘न्याय’ म्हििे एका अलंकारािे साधक प्रमाि आचि ‘दोष’ म्हििे 
द सऱ्या अलंकारािे बाधक प्रमाि. ह्ा प्रकाराला इन्द रािाने संदेहसंकर असे नाव चदले आहे. ह्ािे 
उदाहरि– 
 

यद्यप्यत्यन्तमुणचतो्वरेन्दुस्ते्न्लभ्यते्। 
तथाणप्वग्च्म्कुत्राणप्णक्रयतामादरो्वरे्॥्७७्॥ 

 
‘िरी त ला सवगतोपचर अन रूप असा िदं्रासमान वर प्राप्त होण्यासारिा नसला तरी माझे असे सागंिे आहे 
की तू कोित्या तरी वरािा आदरपूवगक चविार करावास.’ येथे ‘वरेन्द ः’ या विनात उपमा (वरः इन्द ः इव) 
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आचि रूपक (वरः एव इन्द ः) या दोन अलंकारापैंकी कोिता समिावयािा याचवषयी संदेह आहे. परंत  हे 
उदाहरि चवशषे समपगक वाटत नाही. वाक्यातील ‘ते न लभ्यते’ हे शब्द उपमेिे साधक आचि रूपकािे 
बाधक आहेत. वरािा लाभ चववचक्षत आहे, िदं्रािा नाही. ‘म ििन्द्रोऽ्रप भाचत’ यासारिे उदाहरि अचधक 
समपगक झाले असते. ‘भाचत’ उपमेला व रूपकाला साधक नाही व बाधकही नाही. 
 

द सऱ्या प्रकारच्या संकरािी व्याखया– ‘अथवा शब्दचनष्ठ अलंकार आचि अथगचनष्ठ अलंकार एकाि 
वाक्यात भासमान होतात तो संकर अलंकार, ककवा ते (दोन प्रकारिे अलंकार) वाक्याच्या एका अंशात 
प्रचवष्ट झाल्यास हा अलंकार होतो.’ [शब्दाथगवत्यगलंकारा वाक्य एक्रप भाचसनः । 
संकरो वैकवाक्याशंप्रवेशाद्वाचभधीयते ॥ (५·१२).] दोन्ही प्रकारिे अलंकार सबधं वाक्यात भासमान होतात त्यािे 
उदाहरि– 
 

इत्थं्ग्स्थणतवगराथा्चेन्मा्कृथा्व्यथगमर्तथताम््। 
रूपेि्ते्युवा्सवगीः्पादबद्धो्णह्कककरीः्॥्७८्॥ 

 
‘िर त झे हे वागिे वरप्राप्तीसाठी असेल तर वरािी व्यथग अभ्यथगना करू नकोस. कारि, त झ्या सौंदयाम ळे 
सवग य वक त झ्या पायािे दास झालेले आहेत.’ यात थ् आचि र् या व्यंिनािंी अनेकवार आवृत्ती झाली आहे 
म्हिून येथे वृत्त्यन प्रास हा शब्दवती अलंकार आहे आचि प्रथमाधातील चवधानािे समथगन करिारे ‘चह’ य क्त 
विन चद्वतीयाधात आहे म्हिून अथान्तरन्यास हा अथगवती अलंकार आहे. म्हिून यात द सऱ्या प्रकारिा 
संकर आहे. त्याच्या उपभेदािे उदाहरि– 
 

मैवमेवास्स्व्सच्छायवर्तिका्चारुकर्तिका्। 
अम्भोणिनीव्णचत्रस्था्ृशणष्टमात्रसुखप्रदा्॥्७९्॥ 

 
‘तू अशीि स ंदर विग असलेल्या व मनोहर कोशाने (पक्षी, कानाने) य क्त अशा चि्रपातील कमचलनीप्रमािे 
केवळ दृचष्टस ि देिारी राहू नकोस.’ यात ‘कर्दिका’ ह्ा विगसमूहािी चद्ववार आवृत्ती झाली आहे म्हिून 
छेकान प्रास हा शब्दवती अलंकार आहे. आचि कर्दिका म्हििे फ लािा कोश व कर्दिका म्हििे कान यात 
श्लेष असल्याम ळे अथगचश्लष्ट हा अथगवती अलंकार आहे. हे दोन्ही अलंकार फक्त त्या दोन शब्दातंि म्हििे 
वाक्याच्या एका अंशाति प्रचवष्ट आहेत. म्हिून हा संकराच्या द सऱ्या प्रकारािा उपभेद. येथील अथगचश्लष्ट 
उपमेिी प्रचतभा उत्पन्न करतो. 
 

संकरािा चतसरा प्रकार– ‘िेथे अलंकार परस्परानंा उपकारक होऊन रहातात व त्यानंा स्वतं्रप 
अस्स्तत्व नसते तो स द्ा संकर अलंकार होय.’ [परस्परोपकारेि य्रपालंकृतयः स्स्थताः । 
स्वातन््येिात्मलाभ ंनो लभन्ते सोऽचप संकरः ॥ (५·१३).] उदाहरि– 
 

हरेिेव्स्मरव्याधस्त्वयानङ्गीकृतोऽणप्सन््। 
त्वद्वपुीः्क्षिमप्येष्धाष्ट्याणदव्न्मुञ्चणत्॥्८०्॥ 

 
‘शकंराप्रमािे तू मदनरूप व्याधाला अंगहीन (पक्षी, अस्वीकृत) केले असताही तो ििू काही धृष्टतेम ळे 
क्षिभर स द्ा त झे शरीर सोडीत नाही.’ येथे ‘धाष्ट्ट्याचदव’ यात उत्पे्रक्षालंकार आहे, ‘स्मरव्याधः’ यात रूपक 
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आहे आचि ‘अनिीकृतः’ यात उपमेिी प्रचतभा उत्पन्न करिारा शब्दचश्लष्ट अलंकार आहे. हे चतन्ही अलंकार 
परस्परानंा उपकारक आहेत. त्यापंैकी कोिताही स्वतं्रपपिे असू शकिार नाही. ‘धाष्ट्ट्याचदव न म ञ्चचत’ 
यातील उत्पे्रके्षला ‘स्मरव्याधः’ हे रूपक आचि ‘अनिीकृतः’ हे चश्लष्ट दोन्ही आवश्यक आहेत. आचि 
उत्पे्रके्षचशवाय त्यानंा स्वतं्रप अस्स्तत्व नाही. यात अिाचिभाव असतो असे नंतर म्हटले आहे– येथे उत्पे्रक्षा 
अंगी व इतर दोन त्यािे अंगभतू. 
 

भामह, दंडी व वामन यानंी संकर अलंकारािा चनदेश केलेला नाही. त्यानंी फक्त संसृचष्ट 
अलंकारािे विगन केले आहे. उद्भटाच्या कालानंतर रुद्रटाने संसृचष्ट अलंकारािा उले्लि न करता 
चतलतण्ड लवत् व्यक्त अंश असलेल्या आचि द ग्धिलवत् अव्यक्त अंश असलेल्या अशा दोन प्रकारच्या 
संकरािाि चनदेश केला आहे. त्यानंतर मम्मटप्रभतृींनी उद्भटाप्रमािे तीन प्रकारिा संकर आचि संसृचष्ट असे 
चभन्न अलंकार मानले आहेत. भेदािे गमक मा्रप रुद्रटाप्रमािे द ग्धिलवत् (संकर) आचि चतलतण्ड लवत् 
(संसृचष्ट) याप्रमािे स्वीकारले आहेत. 
 

(३३) उपमेयोपमा : व्याखया– ‘िेथे दोन वस्तंूिा एकमेकाशीि उपमानोपमेयभाव संबधं असतो 
तेथे (उपमान म्हिून) इतर वस्तंूिा पचरहार करिारा उपमेयोपमा अलंकार होतो असे म्हितात.’ [अन्योन्यमेव 
य्रप स्याद पमानोपमेयता । 
उपमेयोपमामाह स्ता ंपक्षान्तरहाचनगाम् । (५·१४).] उदाहरि– 
 

णशरांणस्पङ्किानीव्वेगात्पातयतो्णद्वषाम््। 
आिौ्करोपमं्चकं्र्यस्य्चक्रोपमीः्करीः्॥्८१्॥ 

 
‘य द्ात श्रपूंिी म ंडकी वगेाने उडचविाऱ्या ज्या चवष्ट्िूिे िक्र त्याच्या हातासारिे आचि हात िक्रासारिा 
िालतो,’ ह्ा श्लोकािा आचि प ढील आठ श्लोकािंा अन्वय त्यानंतरच्या श्लोकातील ‘सोऽचप वैक ण्ठः’ शी 
लावावयािा आहे. अन रूप वर म्हिून चवष्ट्िूिी चशफारस करण्याच्या उदे्दशाने शकंराने त्यािे प्रदीघग विगन 
केले आहे. प्रस्त त श्लोकात िक्राला हातािी आचि हाताला िक्रािी याप्रमािे एकमेकाला उपमा चदली 
आहे, म्हिून हा उपमेयोपमा अलंकार. 
 

ह्ा अलंकारािी व्याखया सवग्रप सारिीि आहे. फक्त भामहाने ‘पयायतः’ म्हििे दोन स्वतं्रप 
वाक्यातं असे म्हटले आहे. उद्भटाने चतसऱ्या समान वस्तूच्या चनराकरिािी कल्पना स्पष्ट शब्दातं माडंली 
आहे. 
 

(३४) सहोग्क्त : व्याखया– ‘िेथे दोन वस्तंूच्या चठकािी असलेल्या एकाि वळेी घडिाऱ्या दोन 
चक्रया एकाि शब्दाने चनर्ददष्ट केल्या िातात तेथे सहोस्क्त अलंकार होतो असे सत्कवी मानतात.’ [त ल्यकाले 
चक्रये य्रप वस्त द्वयसमाचिते । 
पदेनैकेन कथ्येते सा सहोस्क्तमगता सताम् ॥ (५·१५).] उदाहरि– 
 

दु्यिनो्मृत्युना्साधं्यस्यािौ्तारकामये्। 
चके्र्चक्राणभधानेन्पै्रष्ट्येिाप्तमनोरथाीः्॥्८२्॥ 
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‘तारकास ररूपी रोग (संकट) असलेल्या य द्ात ज्याच्या िक्र नावाच्या सेवकाने मृत्यबूरोबर देवगिािें 
मनोरथ पूिग केले,’ यात देवगि आचि मृत्य ूया दोघािंी मनोरथ पूिग होण्यािी चक्रया एकाि ‘आप्तमनोरथः’ 
पदाने चनर्ददष्ट झाली आहे. म्हिून हा सहोस्क्त अलंकार. ‘सह’ अथािे अव्यय ह्ा अलंकारात आवश्यक 
मानले आहे. प्रस्त त श्लोकात ‘साधगम्’ आहे. 
 

व्याखया शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. मम्मटप्रभतृींनी चतिाि अन वाद केला आहे. 
 

(३५) पणरवृणत्त : व्याखया– ‘एिाद्या वस्तूिी बरोबरीच्या, कमी प्रतीच्या अथवा िेष्ठ प्रतीच्या 
वस्तूबरोबर िी चहतकर अथवा अनथगकारक अदलाबदल चतला पचरवृचत्त असे म्हटले आहे.’ [समन्यनूचवचशष्टैस्त  
कस्यचित्पचरवतगनम् । 
अथानथगस्वभावं यत्पचरवृचत्तरभाचि सा ॥ (५·१६).] बरोबरीच्या वस्तूशी होिाऱ्या अदलाबदलीिे उदाहरि– 
 

उरो्दत्त्वामरारीिां्येन्युदे्धष्ट्वगृह्यत्। 
णहरण्याक्षवधादे्यषु्यशीः्साकं्ियणश्या्॥्८३्॥ 

 
‘ज्या चवष्ट्िूने चहरण्याक्षािा वध इत्यादी य द्ामंध्ये देवाचं्या श्रपूंना छाती देऊन (प ढे करून) ियिीसमवेत 
यश घेतले,’ यात उरस् आचि यशस् या सम वस्तंूिी अदलाबदल झाली आहे. प्रस्त त श्लोकात ‘यशः साकं 
ियचिया अगृह्त’ यात सहोस्क्त अलंकार आहे. पचरवृचत्त अलंकाराला तो अंगभतू आहे म्हिून अंततः संकर 
अलंकार. न्यूनाच्या चवचशष्टाबरोबरच्या पचरवतगनािे उदाहरि– 
 

नेत्रोरगबल्भ्राम्यन्मन्दराणद्रणशरश्च्युतैीः्। 
रत्नैरापूयग्दुवधाग्ब्धं्यीः्समादत्त्कौस्तुभम््॥्८४्॥ 

 
‘ज्या चवष्ट्िूने दोर बनलेल्या सपाच्या बलाने गरगर चफरिाऱ्या मंदर पवगताच्या चशिरावरून गळून पडलेल्या 
रत्नानंी द ग्धसागर पूिग भरून कौस्त भ मिी घेतला,’ गळून पडलेली रत्ने ही कौस्त भमण्यापेक्षा कमी 
प्रतीिी. याच्या उलट प्रकारािे उदाहरि– 
 

यो्बलौ्व्याप्तभूसीग्म्न्मखेन्द्यां्णिगीषणत्। 
अभयं्स्वगगसममभ्यो्दत्त्वा्िग्राह्खवगताम््॥्८५्॥ 

 
‘पथृ्वीच्या अंचतम सीमेपयंत चतला व्यापून बचल यज्ञद्वारा स्वगग किकू पहात असता ज्या चवष्ट्िूने देवानंा अभय 
देऊन स्वतः वामनािे रूप घेतले,’ अभय हे वामनरूपापेक्षा िेष्ठ प्रतीिे. 
 

भामहाने फक्त न्यनू वस्तूच्या बदलात चवचशष्ट वस्तू घेण्याच्या प्रकारािा चनदेश केला आहे. चशवाय, 
पचरवृचत्तबरोबर अथान्तरन्यास हा अलंकारही असावा असे त्याने म्हटले आहे– चवचशष्टस्य 
यदादानमन्यापोहेन वस्त नः । अथान्तरन्यासवती पचरवृचत्तरसौ यथा ॥ (का. लं., ३·४१). दंडीने व्याखयेत 
चवचनमय शब्द वापरला आहे. मम्मटानेही त्याि शब्दािा उपयोग केला आहे आचि म्हटले आहे की ज्याला 
आपली वस्तू द्यायिी त्याच्यािवळूनि त्यािी वस्तू घ्यायिी हे या अलंकारात अचभपे्रत आहे. उद्भटाने तसे 
आवश्यक मानलेले नाही. 
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(६)्सहावा्वगग 
 

शवेटच्या सहाव्या वगात ससंदेह, अनन्वय, संसृचष्ट, भाचवक, काव्यचलि आचि दृष्टान्त ह्ा सहा 
अलंकारािें ह्ाि क्रमाने विगन आहे. उदे्दशश्लोकातील (६·१) व्य त्क्रम वृत्ताच्या सोयीसाठी केला आहे. 

 
(३६) ससंदेह : व्याखया– ‘उपमेयािे उपमानाशी ऐक्य व त्यािबरोबर चभन्नता याप्रमािे स्त ती 

करण्याच्या उदे्दशाने योचिलेले संदेहय क्त विन म्हििे ससंदेह अलंकार असे चवद्वान लोक म्हितात.’ 
[उपमानेन तत्त्वं ि भेदं ि वदतः प नः । 
ससंदेहं विः स्त त्यै ससदेहं चवद ब गधाः ॥ (६·२).] उदाहरि– 
 

हस्ते्णकमस्य्णनीःशेषदैत्यहृद्दलनोद्भवीः्। 
यशीःसंचय्एष्स्याग्त्पण्डी्भावोऽस्य्कककृतीः्॥्८६्॥ 
 
नाणभपममस्पृहायातीः्कक्हंसो्नैष्चञ्चलीः्। 
इणत्यस्याणभतीः्शङ्खमशणङ्कष्टािगवो्िनीः्॥्८७्॥ 

 
‘“ह्ाच्या हातात हे काय आहे? सकळ दैत्यािंी हृदये फोडल्याम ळे उत्पन्न झालेला हा यशािा संिय असेल 
काय? पि त्यािा असा कपड कशाम ळे होईल? नाभीतील कमळाच्या लालसेने आलेला हा हंस असेल 
काय? पि हा हालिाल करीत नाही,” याप्रमािे ज्या चवष्ट्िूच्या शिंाचवषयी सरळ स्वभावाच्या लोकानंी 
चवचवध शकंा प्रदचशत केल्या,’ यात शिं ह्ा उपमेयािी यशःसंिय आचि हंस ह्ा दोन श भ्रविग उपमानाशंी 
एकरूपता व चभन्नता यािंा चनदेश संदेहय क्त विनानंी करून शिंािी स्त ती केली आहे. 
 

ह्ा अलंकारािी ही व्याखया शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. 
 

संदेहाच्या द सऱ्या एका प्रकारािे उद्भटाने विगन केले आहे– ‘द सऱ्या अलंकारािी छाया मनात 
उत्पन्न करून संदेह नसताही संदेहाच्या स्वरूपािी िी योिना केली िाते तो संदेह नावािा अलंकार.’ 
[अलंकारान्तरच्छाया ंयत्कृत्वा धीष  बन्धनम् । 
असंदेहेऽचप संदेहरूप ंसंदेहनाम तत् ॥ (६·३).] उदाहरि– 
 

नीलाब्दीः्णकमय्ंमेरौ्धूमोऽथ्प्रलयानले्। 
इणत्यीः्शध्रिक्यते्श्यामीः्पक्षीन्दे्रऽकग ग्त्वणष्ग्स्थतीः्॥्८८्॥ 

 
‘सूयाप्रमािे तेिस्वी असिाऱ्या पचक्षिेष्ठ गरुडावर आरूढ झाला असता ज्या श्यामविग चवष्ट्िूचवषयी “हा 
मेरुपवगतावर कृष्ट्िमेघ आहे काय? की प्रलयाग्नीवरील धूम आहे?” अशी शकंा प्रकट केली िाते,’ यात 
उपमेयाच्या उपमानाशी एकरूपतेिाि चनदेश आहे, चभन्नतेिा नाही. नीलाब्द व धूम ही दोन उपमाने चवष्ट्िू 
ह्ा उपमेयावर आरोचपत झाली आहेत. म्हिून रूपकालंकारािी छाया आहे असे म्हिता येईल. 
 

भामहात हा प्रकार नाही. उद्भटानेि तो प्रथम प रस्कृत केला असे समिण्यास हरकत नाही. ह्ा 
प्रकारािे नाव संदेह असेि आहे, ससंदेह नाही. मम्मटप्रभतृी नंतरच्या आलंकाचरकानंी ससंदेह (अथवा 
संदेह) अलंकारािे श द्, चनियगभग आचि चनियान्त असे तीन प्रकार मानले आहेत. उद्भटािे पचहले 
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उदाहरि चनियगभग समिता येईल. हा यशःसंिय नाही. ककवा हंस नाही अशा प्रकारच्या चनिगयािे सूिन 
त्यात अंतभूगत आहे. द सरे उदाहरि श द् संदेहािे. त्यात संदेह फक्त प्रदर्दशत झाला आहे, तो दूर झाल्यािे 
म्हटलेले नाही. चनियान्त प्रकारात संदेह प्रदर्दशत केल्यावर तो दूर करून उपमेयािे िरे स्वरूप उघड 
केले िाते. उद्भटाने त्या प्रकारािा उल्लेि केला नाही त्यासंबधंात मम्मटाने म्हटले आहे– ‘चकन्त  चनियगभग 
इव ना्रप (चनियान्ते) चनियः प्रतीयमान इत्य पेचक्षतो भट्टोद्भटेन’ (का. प्र., प.ृ ५९१). म्हििे चनिय 
अचभधावृत्तीने व्यक्त न होता व्यंिनावृत्तीने प्रतीयमान होिे आवश्यक आहे आचि चनियान्त प्रकारात तसे 
होत नाही म्हिून उद्भटाने तो चविारात घेतला नाही. उद्भटाच्या मनात िरोिरि असा चविार होता असे 
िा्रपीपूवगक म्हिता येत नाही. प्रतीयमानािी कल्पना ध्वचनचसद्ातंाच्या प्रस्थापनेनंतरिी आहे. 

 
(३७) अनन्वय : व्याखया– ‘िेथे त्या वस्तूिा (उपमेयािा) चतच्याशीि उपमानोपमेयभाव, (इतर 

कशाशी) सादृश्य नाही हे सागंण्याच्या उदे्दशाने, चनबद् केला िातो त्याला अनन्वय अलंकार असे 
म्हितात.’ [य्रप तेनैव तस्य स्याद पमानोपमेयता । 
असादृश्यचववक्षातस्तचमत्याह रनन्वयम् ॥ (६·४).] उदाहरि– 
 

यस्य्वािी्स्ववािीव्स्वणक्रयेव्णक्रयामला्। 
रूपं्स्वणमव्रूपं्च्लोकलोचनलोभनम््॥्८९्॥ 

 
‘ज्या चवष्ट्िूिी वािी त्याच्या स्वतःच्याि वािीसारिी, ज्यािी चवमल चक्रया त्याच्या स्वतःच्याि चक्रयेसारिी 
आचि ज्यािे रूप त्याच्या स्वतःच्याि रूपासारिे लोकाचं्या ने्रपानंा ल ब्ध करिारे आहे!’ 
 

ही व्याखया शब्दशः भामहावरून घेतली आहे. 
 
(३८) संसृणष्ट : व्याखया– ‘परस्परावर अवलंबून नसिाऱ्या प ष्ट्कळ ककवा केवळ दोन स द्ा 

अलंकारािंा एक्रप समावशे म्हििे संसृचष्ट अलंकार असे म्हितात.’ [अलंकृतीना ंबह् वीना ंद्वयोवाचप समाियः । 
एक्रप चनरपेक्षािा ंचमथः संसृचष्टरुच्यते ॥ (६·५).] उदाहरि– 
 

त्वत्कृते्सोऽणप्वैकुण्ठीः्शशीवोषणस्चग्न्द्रकाम््। 
अप्यधारां्सुधावृकष्ट्मन्ये्त्यिणत्तां्णश्यम््॥्९०्॥ 
 
तदुणत्तष्ठाणतधन्येन्केनाणप्कमलेक्षिे्। 
वरेि्सह्तारुण्यं्णनर्तवशन्ती्गृहे्वस्॥्९१्॥ 

 
‘तो वैक ं ठात चनवास करिारा चवष्ट्िू स द्ा त झ्यासाठी, उषःकाली िंद्र िचंद्रकेिा त्याग करतो त्याप्रमािे, 
धाराहीन अमृतवृष्टीरूप त्या लक्ष्मीिा स द्ा त्याग करील असे मला वाटते. तेव्हा, हे कमलनयने! ऊठ, 
कोित्या तरी अचतधन्य होिाऱ्या वराबरोबर यौवनािा उपभोग घेत स्वगृहीि रहा.’ पचहल्या श्लोकात 
‘शशीव िस्न्द्रकाम्’ ही उपमा, ‘स धावृकष्ट चियम्’ हे रूपक आचि ‘मन्ये त्यिचत’ ही उत्पे्रक्षा हे तीन 
परस्परचनरपेक्ष अलंकार एक्रप ग्रचथत झाले आहेत म्हिून हा संसृचष्ट अलंकार. द सऱ्या श्लोकातील 
‘कमलेक्षिे’ यात उपमा आहे. त्या अलंकारािाही अगोदरच्या श्लोकातील संसृष्टीत अन्यभाव होतो असे 
समििे शक्य आहे. परंत  ते अचभपे्रत असेलसे वाटत नाही. दोन श्लोकातं दोन चभन्न वाक्ये आहेत. 
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त्याचं्यातील अलंकारािंा ‘एक्रप समाियः’ आहे असे कसे समिता येईल? द सरा श्लोक केवळ 
समारोपादािल रिलेला चदसतो. 
 

भामहाच्या व्याखयेत फक्त ‘बहवीनाम्’ आहे ‘द्वयोवाचप’ नाही. त्याने संसृचष्ट अलंकाराला 
रत्नमालेिी उपमा चदली आहे. 

 
(३९) भाणवक : व्याखया– ‘िेथे विनात गडधळ (आक लता) नसल्याकारिाने अचतशय अद्भ त अशा 

भतूकालीन अथवा भचवष्ट्यकालीन गोष्टी प्रत्यक्ष समोर असल्यासारखया चदसतात तो भाचवक अलंकार.’ 
[प्रत्यक्षा इव य्रपाथा दृश्यन्ते भतूभाचवनः । 
अत्यद्भ ताः स्यात्तद्वािामनाक ल्येन भाचवकम् ॥ (६·६).] ‘वािामनाक ल्येन’ म्हििे स्पष्ट प्रतीती करून देण्याच्या शब्दाचं्या 
सामथ्याम ळे उदाहरि– 
 

करोणष्पीडां्प्रीकत्च्णनरञ्जनणवलोचना्। 
मूत्यानया्समुद्वीक्ष्यमािाभरिशोभया्॥्९२्॥ 

 
‘ने्रपातं अंिन घालिे बदं केले आहे अशी तू अलंकाराचं्या शोभेिी चिच्या संबंधात कल्पना करता येते त्या 
ह्ा त झ्या मूतीने पीडा आचि आनंद देत आहेस.’ अंिनचवरचहत ने्रप पाहून भतूकालीन अंिनय क्त ने्रपािें 
स्पष्ट चि्रप मनिक्षसूमोर उभे रहाते. तसेि मूतीकडे पाहून भचवष्ट्यकाळी अलंकारानंी चवभचूषत झाल्यावर ती 
कशी चदसेल यािेही चि्रप प्रत्यक्ष समोर असल्यासारिे चदसते. म्हिून हा भाचवक अलंकार. ह्ा श्लोकात 
म ळातील ‘सम द्वीक्ष्य नानाभरि-’ ऐविी ‘सम द्वीक्ष्यमािाभरि-’ अशी अथासाठी आवश्यक असलेली 
द रुस्ती केली आहे. 
 

ह्ा अलंकारािी व्याखया भामहावरून घेतली आहे. परंत  भामहाने भाचवक हा प्रबन्धचवषयक ग ि 
आहे असे म्हटले असून कथानकातील वैचि्य, उदात्तता व अद्भतूता, अचभनय करण्यास स लभता आचि 
शब्दािंी अनाक लता यामं ळे हा ग ि उत्पन्न होतो असे स्पष्टीकरि केले आहे (चि्रपोदात्ताद्भ ताथगत्व ंकथायाः 
स्वचभनीतता । शब्दानाक लता िेचत तस्य हेत  प्रिक्षते ॥ का. लं., ३·५४). तेव्हा एिाद्या नाट्यकृतीत सवग्रप 
आढळिे आवश्यक असलेला असा हा ग ि आहे, एकट्याद कट्या चवधानात प्रतीत होिारा अलंकार नाही 
असे त्यािे मत होते. भाचवक हा प्रबन्धचवषयक ग ि आहे असे दंडीिेही मत होते. त्याने म्हटले आहे की 
प्रबधंाच्या प्रारंभापासून अंतापयंत कवीिा िो अचभप्राय असतो तो भाव; काव्यािी व्यवस्स्थत व स बोध रिना 
होिे हे त्या भावावर अवलंबून असते म्हिून ह्ा काव्यग िाला भाचवक हे नाव चदले आहे (का. द., २·३६४–
३६६). उद्भटाने भाचवकािा प्रबधंाशी असलेला संबंध तोडून त्याला एका उक्तीत अचभव्यक्त होिाऱ्या 
अलंकारािे रूप चदले आहे. मम्मटादींनी त्याच्याि मतािे अन सरि केले आहे. हेमिदं्राने मा्रप भामह व दंडी 
याचं्या मतािा पाठ प रावा केला आहे. 

 
(४०) काव्यणलङ्ग : व्याखया– ‘िेव्हा एक गोष्ट ऐकली (अथवा पाचहली) असता द सऱ्या गोष्टीच्या 

स्मृतीस ककवा अन भतूीस कारिीभतू होते तेव्हा त्याला काव्यचलि अलंकार म्हितात.’ [ि तमेकं यदन्य्रप 
स्मृतेरन भवस्य वा । 
हेत ता ंप्रचतपदे्यत काव्यचलङ् ग ंतद च्यते ॥ (६·७).] उदाहरि– 
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छायेयं्तव्शेषाङ्गकान्तेीः्ककणचदनुज्ज्वला्। 
णवभूषार्घटनादेशान्दशगयन्ती्दुनोणत्माम््॥्९३्॥ 

 
‘त झ्या इतर अंगाच्या कातंीपेक्षा काहीशी कमी उज्ज्वल असलेली कातंी अलंकार धारि करावयािे प्रदेश 
प्रगट करून मला द िावीत आहे.’ ‘अन ज्ज्वल छाया’ ही पहात असलेली गोष्ट. ती पहात असता पूवी ज्या 
ज्या चठकािी अलंकार धारि करण्यात येत त्यािें उघड दशगन होिे हा अन भव. अन ज्ज्वल छाया हा त्या 
अन भवािा हेत . कारि, धूमाम ळे अग्नीिे ज्ञान झाल्यास धूम त्या ज्ञानािा हेत  समिला िातो त्याप्रमािे 
छाया ही भषूिस्थानाचं्या ज्ञानािा हेत  ठरते. ‘हेत ’ शब्द नैयाचयकाचं्या पचरभाषेतील आहे. त्याला पयायी 
असलेला त्यािंा ‘चलि’ शब्द अलंकाराच्या नावात योचिला आहे. 
 

भामहात हा अलंकार नाही. उलट त्याने हेत , सूक्ष्म व लेश हे अलंकार म्हिून स्वीकायग नाहीत, 
कारि त्यातं वक्रोस्क्त नसते असे म्हटले आहे (का. लं., २·८६) परंत  अलंकारचवषयक पचरच्छेदात 
भामहाने असे म्हटले असले तरी पािव्या पचरच्छेदात प्रचतज्ञाहेत दृष्टान्तहीन ह्ा काव्यदोषािे चववरि 
करताना त्याने काव्यातील हेतूिा चनदेश केला आहे. तार्दककाचं्या हेतूिे अथवा कलगािे बरेि चवविेन 
केल्यावर त्याने म्हटले आहे– ‘हेतूचस्त्लक्ष्मवै मतः काव्येष्ट्वचप स मेधसाम् (का. लं., ५·४७ उत्तराधग).’ म्हििे 
पक्षधमगता, सपके्ष सत्त्व आचि चवपक्षादव्यावृचत्त ह्ा तीन चिन्हानंी य क्त असाि हेत  काव्यात स द्ा दािचवला 
पाचहिे. नैयाचयकानंा ग्राह् वाटेल अशाि अन मानािा काव्यात उपयोग करावा असा यािा अथग. तथाचप 
यावरून भामहाला हेत  हा अलंकार म्हिून मान्य होता असे म्हिता येिार नाही. दंडीला मा्रप हा अलंकार 
मान्य असून त्याने त्यािे कारक हेत  व ज्ञापक हेत  असे दोन भेद केले आहेत. उद्भटािे उदाहरि ज्ञापक 
हेतूिे म्हिून समिता येईल. काव्यचलि हे नाव उद्भटाने रूढ केलेले चदसते. मम्मटप्रभतृींनी तेि वापरले 
आहे. 

 
(४१) ृशष्टान्त : व्याखया– ‘यथा, इव इत्यादी पदािंा उपयोग न करता अचभपे्रत गोष्टीिे स्पष्ट रूपात 

प्रचतकबब झालेले दािचविे म्हििे दृष्टान्त असे चवद्वान लोक म्हितात.’ [इष्टस्याथगस्य चवस्पष्टप्रचतचबम्बचनदशगनम् । 
यथेवाचदपदैः शून्यं ब धैदृग ष्टान्त उच्चते ॥ (६.८).] उदाहरि– 
 

कक्वात्र्बहुनोक्तेन्व्रि्भतारमाप्नुणह्। 
उदन्वन्तमनासाद्य्महानद्यीः्णकमासते्॥्९४्॥ 

 
‘परंत  या बाबतीत िूप बोलण्यािी काय गरि आहे? िा आचि पतीिी प्राप्ती करून घे. सागराला िाऊन 
चमळाल्याचशवाय मोया नद्या रहातात काय?’ पूवाधात इष्ट वस्तूिा म्हििे प्रस्त तािा (भतृगप्राप्तीिा) चनदेश 
आहे आचि उत्तराधात अप्रस्त तािा (सागरप्राप्तीिा) प्रचतकबबरूपात चनदेश आहे. म्हिून हा दृष्टान्त 
अलंकार. ह्ा उदाहरिावर असा आके्षप घेण्यात आला आहे की भतृगप्रास्प्त आचि सागरासादन यातं कबब-
प्रचतकबबभाव नसून वस्त -प्रचतवस्त भाव आहे. कारि, प्रास्प्त आचि आसादन एकि. म्हिून हे प्रचतवस्त पमा 
अलंकारािे उदाहरि होय. या आके्षपात बरेि तथ्य आहे. 
 

भामहाने ह्ा अलंकारािे विगन केलेले नाही. परंत  पािव्या पचरच्छेदात प्रचतज्ञाहेत दृष्टान्तहीन ह्ा 
काव्यदोषािे चवविेन करताना त्याने म्हटले आहे की, तार्दककािंा दृष्टान्त साध्य व साधन यानंी य क्त 
(अन्वयदृष्टान्त) अथवा त्यानंी चवरचहत (व्यचतरेकदृष्टान्त) असा असतो (का. लं., ५·२६). नंतर काव्याच्या 
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अन षंगाने त्याने असे म्हटले आहे की, केलेल्या चवधानाच्या प्रचतकबबािे चनदशगन म्हििे दृष्टान्त 
(उक्तस्याथगस्य दृष्टान्तं प्रचतचबम्बचनदशगनम् । का. लं., ५·५५ उत्तराधग). उद्भटाने दृष्टान्तािी व्याखया येथूनि 
घेतली आहे. दृष्टान्ताच्या विगनावर ही तर उपमाि आहे असा आके्षप घेऊन भामहाने त्यािे असे समाधान 
केले आहे की, उपमेत हेतूिा चनदेश नसतो आचि दृष्टान्ताव्यचतचरक्त अन्य्रप साध्य व साधन यािंी उक्ती 
अचभपे्रत नसते. प ढे असे म्हटले आहे की, िर साध्य व साधन यािंा चनदेश नसेल तर तो श द् दृष्टान्त होईल 
आचि ‘भरतस्त्व ं चदलीपस्त्वं त्वमेवैलः प रूरवाः । त्वमेव वीर प्रद्य म्नस्त्वमेव नरवाहनः ॥ (५·५९)’ हे त्यािे 
उदाहरि चदले आहे. तथाचप भामहाला दृष्टान्त अलंकार म्हिून मान्य होता असे म्हिता येत नाही. दंडीनेही 
दृष्टान्तािा चनदेश केलेला नाही. त्याला अलंकारात स्थान उद्भटाने चदले आहे. प्रचतवस्तूपमा अलंकाराशी 
दृष्टान्तािे असलेले साम्य लक्षात घेता या दोन अलंकारानंा एकाि अलंकारािे भेद मानिे उचित होईल 
असे िगन्नाथाने म्हटले आहे. 
 

★ ★ ★ 
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४ 
 

उद्भटाची्म्हिून्णनर्तदष्ट्झालेली्मते 
 

(१) अचभनवग प्ताने ध्वन्यालोकलोिनात म्हटले आहे की भामहाच्या ‘शब्दश्छन्दोऽचभधानाथाः 
(का. लं., १·९)’ या विनािे चववरि करताना भट्ट उद्भटाने अचभधान म्हििे अचभधाव्यापार असे म्हिून 
अचभधाशक्तीिा व्यापार म खय आचि ग िवृचत्त असा दोन प्रकारिा असतो असे म्हटले होते (भामहोक्तं 
‘शब्दश्छन्दोचभधानाथाः’ इत्यचभधानस्य शब्दादे्भदं व्याखयात ं भट्टोद्भटो बभाषे शब्दानामचभधानमचभधाव्यापारो 
म खयो ग िवृचत्ति–ध्वन्या॰ १·१ लोिन). असे चदसते की काव्यात शब्दाच्या म खय म्हििे वाच्य अथाचशवाय 
द सऱ्याही एका अथािा उपयोग होत असतो आचि हा द सरा अथग अचभधाशक्तीच्या ग िवृचत्त नावाच्या चभन्न 
व्यापाराम ळे चनष्ट्पन्न होतो ही चविारसरिी उद्भटानेि प्रथम प रस्कृत केली होती. 

 
उद्भटकृत काव्यालंकारचववृतीिे िे ्रप चटत िंड प्रकाचशत झाले आहेत त्यापैंकी एका िंडात 

भामहाच्या वरील श्लोकाच्या चववरिािा अल्पसा भाग आढळतो– ‘हासाियाः कथाः । लोको य स्क्तः 
कलािेचत मन्तव्याः काव्यहेतवः ॥ एषा ंकाव्यो...अचभधानाथाः शब्दानामथाः यैर्...स्य एतद एवम क्त..अ्रप 
पद..य ज्यमानत्वाच्छब्दाथा नासंबस्न्धनो लक्ष्यन्त इत्यचभधानग्रहि... पवगतादेचत देवदत्तः एचत 
िीवन्तमानन्दो नरं वषगशतादचप । ग िवृचत्त...’ (fragment 10, p. 8). यात अचभनवग प्ताने उद्तृ केलेले 
वाक्य नाही हे िरे आहे. तथाचप ह्ा उताऱ्यातील स रचक्षत अंशात अचभधाव्यापाराच्या म खय आचि ग िवृचत्त 
ह्ा दोन प्रकारािंी उदाहरिे चदलेली आढळतात. ‘पवगतादेचत देवदत्तः’ यातील ‘एचत’ ह्ा शब्दात अचभधेच्या 
म खय व्यापारािे उदाहरि आहे, तर ‘एचत नरम् आनन्दः’ यातील ‘एचत’ मध्ये ग िवृचत्त व्यापारािे उदाहरि 
आहे. यात शकंा नाही की प्रस्त त चववरिात म खय व ग िवृचत्त या दोन व्यापारािें स्पष्टीकरि केले होते. 
‘ग िवृचत्त’ हा शब्दही स रचक्षत राचहला आहे. अचभनवग प्ताने उद्तृ केलेले वाक्य नष्ट झालेल्या अंशात होते 
असे समिण्यास प्रत्यवाय नाही. िाता िाता यािा चनदेश केला पाचहिे की भामहाच्या श्लोकातील शवेटिा 
शब्द ‘काव्यहेतवः’ हा आहे हे ह्ा उताऱ्यावरूनि कळून येते. इतर सवग अपपाठ होत. 

 
आनन्दवधगनाच्या ज्या वृत्तीवर अचभनवग प्ताने वरील व्याखया चलचहली ती वृत्ती अशी– ‘यद्यचप ि 

ध्वचनशब्दसंकीतगनेन काव्यलक्षिचवधाचयचभग गिवृचत्तरन्यो वा न कचित्प्रकारः प्रदर्दशतः, तथाचप अम खयवृत्त्या 
काव्येष  व्यवहारं दशगयता ध्वचनमागो मनाक्स्पषृ्टोऽचप न लचक्षत इचत पचरकल्प्यैवम क्तम् भाक्तमाह स्तमन्ये इचत 
। (ध्वन्या॰, १·१ वृचत्त).’ आनन्दवधगनाला यात असे स िवावयािे आहे की ग िवृचत्त म्हििेि ध्वचन असे 
कोिी म्हटलेले नसले तरी त्या वृत्तीिा प रस्कार करिाऱ्याच्या मनात त्या वृत्तीम ळे लक्ष्य व व्यंग्य दोन्ही 
अथवांगिा बोध होतो असा चविार असिे संभाव्य असल्याम ळे ग िवृचत्त म्हििेि ध्वचन अशी कल्पना कोिी 
कोिी करिे शक्य आहे. परंत  ध्वचन ग िवृत्तीहून सवगस्वी चभन्न आहे असे प्रचतपादन ध्वन्यालोकाच्या १·१४–
१९ ह्ा काचरकातं व त्यावंरील वृत्तीत केले आहे. अथात उद्भटाला व्यंग्य अथािी कल्पना असली 
(पयायोक्त, समासोस्क्त इ॰ अलंकारातं) तरी त्याला व्यञ्जनावृचत्त अवगत नव्हती आचि चतिा ग िवृत्तीत 
समावशे करिे त्याला अचभपे्रत असण्यािीही शक्यता नव्हती. 

 
(२) रुय्यकाने आपल्या अलंकारसवगस्वात म्हटले आहे की उद्भटप्रभृतींनी ग ि आचि अलंकार यातं 

प्रायः साम्य असल्यािे सूचित केले होते (उद्भटाचदचभस्त  ग िालंकारािा ं प्रायशः साम्यमेव सूचितम् । –
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प्रारंभीिा उपोदघात, प.ृ ७). उद्भटाने हे साम्य भामहाच्या गं्रथावरील टीकेत प्रचतपाचदत केले असाव.े त्या 
गं्रथाच्या द सऱ्या पचरच्छेदात पचहल्या तीन श्लोकातं माध यग, औिस् आचि प्रसाद ह्ा तीन ग िािें थोडक्यात 
विगन करून िौथ्या श्लोकापासून अलंकाराचं्या चवस्तृत चवविेनास प्रारंभ केला आहे. त्या चठकािी ग ि व 
अलंकार याचं्यातील भेदािे चववरि स्वाभाचवकपिेि केले असिार. असे चदसते की उद्भटाच्या पूवी ग िािंा 
काव्याशी संबंध समवाय स्वरूपािा असतो, तर अलंकारािंा केवळ संयोग स्वरूपािा (समवाय व संयोग 
वैशचेषक शास्त्ातील पचरभाषेन सार) अशा तऱ्हेिे मत बऱ्याि आलंकाचरकानंी प्रदर्दशत केले होते. त्यासंबधंात 
उद्भटािे प ढील चविार चनर्ददष्ट झाले आहेत– काव्यातील ग ि हे शौयादी ग िासंारिे आचि अलंकार 
केयरूादी अलंकारासंारिे याप्रमािे त्या दोहडत समवाय संबधं व संयोग यावंर अचधचष्ठत भेद केला िातो तो 
केवळ गतान गचतकन्यायाने. शौयादी ग ि व केयूरादी अलंकार याचं्यात तसा भेद आहे, पि काव्यातील ग ि 
व अलंकार दोन्हीही काव्याशी समवायानेि संबद् असतात. उद्भटाच्या ह्ा मतािे चनराकारि करण्यात 
आले आहे. हेमिदं्राने म्हटले आहे– ‘एतावता “शौयाचदसदृसा ग िाः केयरूाचदत ल्या अलंकारा इचत 
चववकेम क्त्वा संयोगसमवायाभ्या ं शौयादीनामस्स्त भेदः, इह तूभयेषा ं समवायेन स्स्थचतः” इत्यचभधाय 
“तस्मदगड्डचरकाप्रवाहेि (गड्डचरका म्हििे मेंढी) ग िालंकारभेदः” इचत भामहचववरिे 
यद्भट्टोद्भटोऽभ्यधात्तचन्नरस्तम् ।’ –(काव्यान शासन, चववके, ३४-३५).’ उद्भटािे नाव न घेता मम्मटाने 
त्याच्या मतािे याि शब्दातं चनरसन केले आहे (का. प्र., ८, प.ृ ४७०). उद्भटािे मत अस्वीकायग होण्यािे 
कारि ध्वचनकाराला अन सरून उत्तरकालीन आलंकाचरकानंी ग ि हे रसाशी (म्हििे काव्याच्या आत्म्याशी) 
संबद् आहेत, तर अलंकार शब्द व अथग याचं्याशी (म्हििे शरीराशी) संबद् आहेत असे मानले आहे हे 
होय– ‘तमथगमवलम्बन्ते येऽचिनं ते ग िाः स्मृताः । अिाचितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकाचदवत् ॥ (ध्वन्या॰, 
२·६). 

 
(३) रसवत् अलंकाराच्या व्याखयेत उद्भटाने ‘स्वशब्दस्थाचयसंिाचरचवभावाचभनयास्पदम्’ हे शब्द 

वापरून रसवत् अलंकाराच्या म्हििे पयायाने रसाच्या पाि अचधष्ठानािंा चनदेश केला आहे. त्यापंैकी 
‘स्वशब्द’ म्हििे रसािा वािक शब्द, शृगंाररसािा वािक शृगंार हाि शब्द इत्यादी. स्वशब्द रसािे 
अचधष्ठान असू शकतो ह्ा मतावर उत्तरकाली बरीि टीका झाली. आनंदवधगनाने म्हटले आहे की, केवळ 
शृगंारादी शब्द असलेल्या व चवभाव आदींिे प्रचतपादन नसलेल्या काव्यात रसािी ककचितस द्ा प्रतीती होत 
नाही (न चह केवलशृिाराचदशब्दमा्रपभाचि चवभावाचदप्रचतपादनरचहते काव्ये मनागचप रसवत्त्वप्रतीचतरस्स्त । 
–ध्वन्या ०, १·४ वृचत्त). अचभनवग प्ताने म्हटले आहे की स्वशब्दाने रसािी प्रतीती होते असे स्वप्नात स द्ा 
वाटता कामा नये (यस्त  स्वप्नेऽचप न स्वशब्दवाच्यः । –ध्वन्या ०, १·४ लोिन) क न्तकाने तर ह्ा मतािा 
उपहास केला आहे. त्याने म्हटले आहे की शृिार शब्द कानावर पडला की शृंगार रसािा आस्वाद घेता येत 
असेल तर घृत शब्द न सता ऐकूनही घृतािा आस्वाद घेता येईल, इतकेि काय, कोित्याही स िािा 
उपभोग केवळ त्यािे नाव ऐकून घेता येईल (रस्यन्त इचत रसाः ते स्वशब्दास्पदाः तेष  चतष्ठन्तः शृिाराचदष  
वतगमानाः सन्तः तज्जै्ञरास्वाद्यन्ते । तचददम क्तं भवचत यत् स्वशब्दैरचभधीयमानाः ि चतपथमवतरन्तः िेतनाना ं
िवगििमत्कारं क वगन्तीत्यनेन न्यायेन घृतपूरप्रभतृयः पदाथाः स्वशब्दैरचभधीयमानास्तदास्वादसंपदं 
संपादयन्तीचत इ॰ । –वक्रोस्क्तिीचवत, ३·११ वृचत्त, प.ृ १५९). ह्ा टीकेच्या संबधंात हे लक्षि घेिे आवश्यक 
आहे की केवळ स्वशब्द रसािे अचधष्ठान आहे असे उद्भटाने म्हटलेले नाही. स्वशब्द, स्थाचयभाव, 
व्यचभिारभाव, चवभाव आचि अन भाव हे पाि चमळून रसािे अचधष्ठान होत असा त्याच्या विनािा अथग आहे. 
आचि ज्याप्रमािे केवळ स्थाचयभाव अथवा केवळ व्यचभिाचरभाव रसािे अचधष्ठान समििे योग्य नाही 
त्याप्रमािे केवळ स्वशब्द त्यािे अचधष्ठान म्हिून अचभपे्रत आहे असे समििे योग्य नाही. उद्भटाने ह्ा रसवत् 
अलंकारािे िे ५२, ५३ व ५४ या तीन श्लोकातं चमळून एक उदाहरि चदले आहे त्यात चवभाव, 
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व्यचभिाचरभाव, अन भाव याचं्याबरोबर रचत-स्थाचयभावािा (कन्दपग या समानाथी शब्दात) उल्लेि आहे. 
त्यात ‘कन्दपगः प्रबलः’ या विनात शृिारािा चनदेश आहे. तसे समिले तरी केवळ ते विन रसािे अचधष्ठान 
आहे असे उद्भटािे मत होते हा चविार स्वीकारता येण्यासारिा नाही. क न्तकािी टीका तर उद्भटावर 
अन्याय करिारी आहे. 

 
(४) उद्भटाच्या द सऱ्याही एका विनाला त्याला अचभपे्रत नसलेला अथग केला गेला असे चदसते. 

संकर अलंकाराच्या द सऱ्या प्रकाराच्या व्याखयेत (काचरका ५·१२) शब्दचनष्ठ आचि अथगचनष्ठ दोन्ही प्रकारिे 
अलंकार वाक्यात एक्रप भासमान होतात अथवा वाक्याच्या एका अंशात प्रचवष्ट झालेले असतात तेव्हा हा 
प्रकार होतो असे म्हटले आहे. वाक्याच्या एका अंशात शब्दालंकार व अथालंकार दोन्ही चवद्यमान असतात 
असेि उद्भटाला अचभपे्रत आहे हे स्पष्ट आहे. त्याने िे ह्ा भेदािे उदाहरि चदले आहे (उदाहरिश्लोक ७९) 
त्यात ‘सच्छायवर्दिका िारुकर्दिका’ ह्ा वाक्याच्या एका अंशात छेकान प्रास हा शब्दवती अलंकार आचि 
चश्लष्ट हा अथगवती अलंकार दोन्ही एक्रप चवद्यमान आहेत. उद्भटािे म्हििे याप्रमािे स्पष्ट असता 
अचभनवग प्ताने हा संकरािा चतसरा स्वतं्रप प्रकार आहे असे मानून त्यात वाक्याच्या एका अंशात एकाहून 
अचधक अथालंकार असतात असे म्हटले आहे (तृतीयः प्रकारः य्ैरपक्रप वाक्याशंऽेनेकोऽथालंकारः । 
ध्वन्या॰, १·१३ लोिन). त्यानंतर त्याने कस्ल्पलेल्या ह्ा प्रकारािे स्वतःिे उदाहरि देऊन अचभनवग प्ताने 
उद्भटािी व्याखया उद्तृ केली आहे. परंत  त्या व्याखयेत अचभनवग प्ताने चनर्ददष्ट केलेला प्रकार अचभपे्रत आहे 
असे समिता येण्यासारिे नाही. 

 
(५) अचभनवग प्तािे द सरीकडे असे उमगर आहेत. ‘यत्त  चववरिकृत् दीपकस्य सवग्रपोपमान्वयो 

नास्तीचत बहूनोदाहरिप्रपञ्चेन चविाचरतवासं्तदन पयोचग चनःसारं स प्रचतके्षप ंि । (ध्वन्या॰, १·१३ लोिन).’ 
असे चदसते की भामहाने केलेल्या दीपक अलंकाराच्या व्याखयेत औपम्य आवश्यक असल्यािा चनदेश 
नसल्याम ळे उद्भटाने त्यावरील चववृतीत औपम्य नसलेल्या दीपक अलंकारािी उदाहरिे देऊन सवग्रपि 
औपम्य आवश्यक नाही असे प्रचतपादन केले होते. त्यािे स्वतःिे मत िरी दीपकात औपम्य असते असे होते 
(‘अन्तगगततोपमा धमा य्रप तद्दीपकं चवद ः ।’ –काचरता १·१४) तरी भामहाच्या व्याखयेच्या चववरिात त्या 
व्याखयेच्या अन रोधाने सवग्रप औपम्य आवश्यक नाही असे उद्भटाने म्हटले असले तर त्यात काही गैर नाही. 
तथाचप भामहाच्या गं्रथावरील टीकेत प्रदर्दशत झालेले मत व प्रस्त त गं्रथातील व्याखयेत स्पष्ट झालेले त्यािे 
स्वतःिे मत यातंील चवसंगती उघड आहे. अचभनवग प्ताने ह्ा चवसंगतीकडे लक्ष गेलेले चदसत नाही. 

 
मागे साचंगतल्याप्रमािे अचभनवग प्ताने नाट्यशास्त्ावरील आपल्या टीकेत पाि चठकािी उद्भटाच्या 

मतािंा चनदेश केला आहे. त्याने त्यािें प्रायः िंडन केले आहे. ती मते अशी : 
 
(६) भरताने भारती, सात्त्वती, आरभटी आचि कैचशकी ह्ा िार वृत्ती नाट्यातील काव्यािे मूळ होत 

असे म्हटले आहे (सवैंषामेव काव्याना ंमातृका वृत्तयः स्मृताः । –ना. शा., १८·४). उद्भटाला ह्ा वृत्ती मान्य 
नसल्यािे अचभनवग प्ताने म्हटले आहे. त्याच्या मते िेचष्टताच्या स्वरूपािी न्यायवृचत्त, भाचषताच्या स्वरूपािी 
अन्यायवृत्ती आचि त्या दोहडच्या पचरिामाच्या स्वरूपािी फलसंचवचत्त नावािी वृचत्त ह्ा तीनि स्वीकारिे 
योग्य होय (तस्माच्चेष्टास्त्मका न्यायवृचत्तरन्यायवृचत्तवाग्रूपा तत्फलरूपा फलसंचवचत्तचरचत वृचत्त्रपयमेव 
य क्तचमचत भट्टोद्भटो मन्यते । –ना. शा. १८·१०१ वर अचभनवभारती). दोन कारिासं्तव उद्भटाने हे 
भरताहून चभन्न मत माडंलेले चदसते. नाट्याच्या प्रत्येक अंगप्रत्यंगात कोित्या ना कोित्या तरी वृत्तीिा वास 
असिे आवश्यक आहे असे गृहीत धरून त्याने असा य स्क्तवाद केलेला चदसतो की मूच्छा, मरि इत्यादी 
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प्रसंगी भारतीप्रभतृी िार वृत्तींपैकी कोितीही वृचत्त असू शकत नाही, तेव्हा त्या िार वृत्तींनी नाट्य संपूिगतया 
व्याप्त होते असे समिता येत नाही. उलट, मूच्छा, मरि आदी गोष्टी िेचष्टताच्या अथवा भाचषताच्या 
पचरिामरूप असल्याम ळे तेथे फलसंचवचत्त वृचत्त आहे असे समिता येते. द सरे असे की कैचशकी वृचत्त काम 
ह्ा प रुषाथाशी संबद् असल्यािे म्हटले आहे, परंत  धमग व अथग ह्ा प रुषाथवांगशी संबद् म्हिून कोित्याही 
वृत्तीिा चनदेश केलेला नाही. याउलट, िेचष्टत, भाचषत व त्यािे पचरिाम ह्ािंा िार प रुषाथवांगपैकी कोित्या 
ना कोित्या तरी प रुषाथाशी संबंध अवश्य असतोि. म्हिून ह्ा तीन वृत्तीि स्वीकारल्या पाचहिेत असे 
उद्भटािे मत आहे. अचभनवग प्ताने हे मत अग्राह् ठरचवले आहे. त्याच्या मते नाट्याच्या प्रत्येक 
बारीकसारीक प्रसंगात वृचत्त असलीि पाचहिे असे समिण्यािे म ळीि कारि नाही. चशवाय, वृचत्त म्हििे 
व्यापार आचि नाट्यात सवग्रप व्यापाकािे दशगन होते म्हिूनि वृत्तींना काव्याच्या मातृका म्हटले आहे. मद, 
मूच्छा इत्यादी प्रसंगी मनोव्यापार िालूि असतो म्हिून त्या समयीही सात्त्वती वृचत्त संभाव्य असते. 

 
(७) नाटकाच्या कथानकाच्या रिनेतील म िप्रचतम िवादी पाि संधींपैकी चवमशग ह्ा िौथ्या 

संधीच्या व्याखयेवरील टीकेत अचभनवग प्ताने उद्भटािे चभन्न मत चनर्ददष्ट केले आहे. त्याच्या मते 
कायगचसचद्रूप लाभािी संभाव्यता, योचिलेल्या उपायािी असफलता आचि नवीन उपायािा शोध या तीन 
अवस्थापंैकी कोित्याही अवस्थािंी कवीने आपल्या मिीप्रमािे संधींत योिना करावी. िर प्रचतम िसंधीत 
लाभावस्था दािचवली असेल तर इतर दोन अवस्था गभगसंधीत दािवाव्यात, िेव्हा अवमशगसंधीत 
नाशावस्थेिी योिना करावयािी असेल तेव्हा गभगसंधीत फक्त अन्वेषिावस्थेिी योिना करावी, आचि 
िेव्हा गभगसंधीत नाशावस्था व अन्वषेिावस्था दोन्ही दािचवल्या असतील तेव्हा अवमशगसंधीत नायकाच्या 
चविारचवमशािी प ढीलप्रमािे योिना करावी, ‘िवळिवळ हाताशी आलेले फल मी कसे काय घालचवले? 
मी ि कीिे उपाय योिले होते काय? की ते फल प्राप्त करण्याच्या योग्यतेिेि नाही?’ उद्भटाने अवमशग 
शब्दािे स्पष्टीकरि ‘नाशाच्या कारिािंा शोध घेण्यािे स्थान, चविारचवमशग म्हििे अवमशग’ असे केले 
असल्यािे म्हटले आहे (यदाहोद्भटः नाशान्वषेिभचूमरवमृचष्टरवमशग इचत । –ना. शा. १९·३९ वर 
अचभनवभारती). अचभनवग प्ताने ही सवग व्याखया त्याज्य ठरचवली आहे. कारि, त्याच्या मते प्रचतम ि, गभग व 
चवमशग ह्ा संधींच्या भरतकृत व्याखयाशंी ती स संगत नाही. चशवाय, अवमशगसंधी हा चनयतफलप्रास्प्त ह्ा 
कथानकाच्या अवस्थेशी संबद् असल्यािे िे म्हटले आहे त्याच्याशीही चतिा चवरोध होतो. 

 
(८) प्रत्येक संधीत बारा ककवा तेरा याप्रमािे पाि संधींत एकूि िौसष्ट संध्यंगािंी योिना 

करावयास भरताने साचंगतले आहे. त्यासंबधंात अचभनवग प्ताने म्हटले आहे की ज्या संधीत ज्या अंगािंा 
चनदेश केला आहे त्याि संधीत त्या अंगािंी योिना चदलेल्या क्रमान सारि करिे आवश्यक आहे हे 
उद्भटप्रभतृींिे मत सय स्क्तक नसून शास्त्चवरुद्ही आहे. क्रम व्याखयाचं्या संबधंाति आहे, काव्यात 
करावयाच्या योिनेच्या संबधंात नाही (लक्षि एवायं क्रमो न चनबन्धन इचत यावत् । तेन 
यद द्भटप्रभतृयोऽिाना ं संधौ क्रमे ि चनयममाह स्तद य क्त्यागमचवरुद्मेव । –ना. शा. १९·६४ वर 
अचभनवभारती). उद्भटप्रभतृींिे मत सय स्क्तक नाही हे चवद्यमान नाटकाचं्या उदाहरिावंरून स्पष्ट आहे. 
 

(९) समवकार नावाच्या रूपकप्रकाराच्या व्याखयेत बन्धक चटल (म्हििे चवषम व अधगसम) वृत्तािंी 
योिना करावी असे म्हटले आहे (उस्ष्ट्िग्गाय्याद्यान्यन्याचन ि याचन बन्धक चटलाचन । वृत्ताचन समवकारे 
कचवचभस्ताचन प्रयोज्याचन ॥ –ना. शा. १८·६८). अचभनवग प्ताने म्हटले आहे की उद्भटािा येथील पाठ ‘नैव 
योज्याचन’ (प्रयोज्याचन). असा होता आचि स्त्ग्धरा आदी छंदािंाि उपयोग करावा, कमी अक्षरे असलेल्या 
छंदािंा करू नये अशी व्याखया त्याने केली होती (बन्धक चटलाचन चवषमाधगसमाचन तान्य्रप समवकारे 
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सम्यग्योज्यानीचत । ‘नैव योज्याचन’ इत्य द्भटः पठचत । स्त्ग्धरादीन्येव प्रयोज्याचन नाल्पाक्षराचि इचत स व्यािष्टे 
। १८·६८ वर अचभनवभारती). हे उद्भटािे मत अग्राह् असल्यािे अचभनवग प्ताने म्हटलेले नाही. 

 
(१०) हस्ताचभनयाच्या संबंधात नाट्यशास्त्ात हाताच्या उत्तान, पाश्वगग व अधोम ि या तीन म खय 

चक्रयािंा चनदेश आहे (उत्तानः पाश्वगगिैव तथाधोम ि एव ि । प्रिारचस्त्चवधोऽिाना ंनाट्यनृत्तसमाियः ॥ –
ना. शा. ९·१८१). त्यावरील टीकेत अचभनवग प्ताने म्हटले आहे की उद्भटािा येथील पाठ 
‘उत्तानोऽधस्तलस््यिोऽग्रगोऽधोम ि एव ि । पञ्च प्रिारा हस्तस्य’ याप्रमािे चभन्न असून त्याने पाि चक्रया 
स्वीकारल्या आहेत. त्यावर ह्ा पाि चक्रया स्वीकारिे आवश्यक नसून तीन मानिेि योग्य होय (्ैरपचवध्यमेव 
य क्तम्) असे अचभनवग प्ताने आपले मत माडंले आहे. 

 
★ ★ ★ 
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५ 
 

उपसंहार 
 

उद्भटाने आपल्या काव्यालंकारसारसंग्रहािी रिना भामहाच्या गं्रथातील अलंकारचवषयक भागाच्या 
आधारानेि केली आहे. तथाचप, उभय गं्रथातं अनेक भेदस्थाने असल्यािे प्रत्ययास येते. भामहाने चितक्या 
अलंकारािें चवविेन केले आहे िवळिवळ चततक्याि आचि त्याि अलंकारािें विगन उद्भटाने केलेले 
असले तरी त्याने भामहािे काही अलंकार न स्वीकारता भामहाने चनर्ददष्ट न केलेल्या इतर काही 
अलंकारािंा प रस्कार केला आहे. उत्पे्रक्षावयव, उपमारूपक आचि आचशस् ह्ा भामहाला मान्य असलेल्या 
तीन अलंकारािंा उद्भटाने आपल्या गं्रथात समावशे केला नाही. यापैंकी उपमारूपक व आचशस् यािें विगन 
दंडीनेही केले आहे. तेव्हा ह्ा तीन अलंकारािंा अस्वीकार उद्भटाने ब चद्प रःसर केला आहे असे 
समिण्यास हरकत नाही. भामह व दंडी याचं्या गं्रथातं न आढळिाऱ्या प नरुक्तवदाभास, छेकान प्रास, 
परुषावृचत्तय क्त अन प्रास, तीन प्रकारिा संकर, काव्यचलि आचि दृष्टान्त या अलंकारािें विगन उद्भटाच्या 
गं्रथात प्रथम आढळते. तेव्हा ते नव्यानेि प्रसृत करण्यािे िेय त्यालाि चदले पाचहिे. तसेि, उद्भटाने अनेक 
अलंकारािें भामहापेक्षा अचधक भेद प्रस्त त केले आहेत– रूपकािे दोन ऐविी िार, उपमेिे िारऐविी 
पधंरा व प्रचतवस्तूपमा हा स्वतं्रप अलंकार, अथान्तरन्यासािे दोनऐविी िार, व्यचतरेकािे एकऐविी िार, 
अचतशयोक्तीिे एकऐविी िार, चवशषेोक्तीिे एकऐविी दोन, चनदशगनेिे एकऐविी दोन, पचरवृत्तीिे 
एकऐविी तीन, ससंदेहिे एकऐविी दोन, याप्रमािे. चवश्लेषिाच्या अचधकाचधक सूक्ष्मतेिा हा पचरिाम 
आहे. त्यािेही िेय उद्भटाकडेि िाते. भाचवक हा संबधं प्रबधंात चवद्यमान असिारा काव्यग ि आहे असे 
भामहाने म्हटले आहे, तर उद्भटाच्या मते तो एका उक्तीत आचभव्यक्त होिारा अलंकार आहे. चश्लष्ट 
अलंकारात उपमालंकारािाि तीन प्रकारे अचवभाव होतो असे भामहािे मत आहे, तर उद्भटाने शब्दचश्लष्ट व 
अथगचश्लष्ट असा भेद करून त्यात इतरही अलंकारािंी प्रचतभा उत्पन्न होते असे म्हटले आहे. ऊिगस्स्व व 
समाचहत ह्ा अलंकाराचंवषयी उभयताचं्या कल्पना सवगस्वी चभन्न असल्यािे चदसून येते. रसवत् आचि 
पयायोक्त ह्ा अलंकाराचं्या संबधंात उद्भटाने भामहाच्या व्याखया शब्दशः उद्तृ करून त्यािें स्वरूप अचधक 
स्पष्ट करण्यासाठी स्वतःिे श्लोकाधग िोडले आहेत. काही अलंकाराचं्या बाबतीत भामहाच्या व्याखयेत थोडी 
भर घालून उद्भटाने चतिी स धारिा केली आहे, उदाहरिाथग, दीपक (प्राधान्येतरयोचगनः अन्तगगतोपमा 
धमाः), अथान्तरन्यास (समथगकस्य...अन्यस्य), उत्पे्रक्षा (लोकाचतक्रान्तचवषया...संभावना), 
अप्रस्त तप्रशसंा (प्रस्त ताथान बस्न्धनी) इत्यादी. समासोस्क्त, स्वभावोस्क्त, व्यािस्त चत, उपमेयोपमा आचि 
संसृचष्ट ह्ा अलंकाराचं्या दोघाचं्या व्याखया चभन्नचभन्न असल्या तरी त्यािंा आशय एकि आहे. आके्षप, 
चवभावना, अचतशयोस्क्त, यथासंखय, अपह्न चत, चवरोध, सहोस्क्त, ससंदेह आचि अनन्वय ह्ा नऊ 
अलंकाराचं्या बाबतीत मा्रप उद्भटाने भामहाच्या व्याखया काही फरक न करता स्वीकारल्या आहेत. 

 
ह्ा चवविेनावरून हे स्पष्ट आहे की उद्भट हा बह ताशंी भामहाच्या पावलावर पाऊल टाकून िात 

असलेला चदसत असला तरी अनेक अलंकाराचं्या बाबतीत त्याने स्वतं्रप मागािा अवलंब केला आहे. या 
चठकािी हे लक्षात घेतले पाचहिे की सवग अलंकाराचं्या संबधंात भामहाने ‘इतर कोिी’ त्यािें अगोदर 
चवविेन केले असल्यािे म्हटले आहे. म्हििे हे सवग अलंकार भामहाच्या पूवीि कोिाकडून ना कोिाकडून 
तरी मान्यता पावले होते. ज्यानंा िे अलंकार मान्य होते त्यानंी त्याचं्या व्याखया केल्या असिार व त्या 
भामहाला अवगत असिार हे उघड आहे. तेव्हा त्या व्याखयाचं्या अन रोधानेि भामहाने आपल्या व्याखया 
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प्रस्त त केल्या आहेत असे समिण्यास हरकत नाही. परंत  त्या प्रािीन आलंकाचरकाचं्या मूळ व्याखया आता 
उपलब्ध नसल्याम ळे त लनात्मक दृष्ट्ट्या भामहाच्या चवचशष्ट कामचगरीिे मूल्यमापन करता येिार नाही. 
तथाचप, हे लक्षात ठेवले पाचहिे की ‘अलंकारासंंबंधीिे हे सवग चवस्तृत चववेिन मी स्वतःच्या ब द्ीने चनिगय 
घेऊनि प्रस्त त केले आहे (चगरामलंकारचवचधः सचवस्तरः स्वयं चवचनचित्य चधया मयोचदतः । –का. लं., 
३·५८)’ असे भामहाने म्हटले आहे. तेव्हा भामहािी या बाबतीतील कामचगरी मोलािी आहे हे मान्य 
करावयास प्रत्यवाय नाही. उद्भटाला स द्ा त्या प्रािीन आलंकाचरकाचं्या व्याखया अवगत असण्यािी 
संभाव्यता आहे. तथाचप, भामहािेरीि इतर कोिा आलंकाचरकािा त्याच्यावर प्रभाव पडला आहे असे 
म्हिता येण्यासारिे नाही. िेथे त्याने भामहाहून चभन्न चविार माडंला आहे तेथे त्यािी स्वतःिीि 
चविारशक्ती प्रकट झाली आहे असे समििेि उचित होय. 

 
उद्भटाच्या कालानंतर अलंकारािें चवस्तृत चवविेन रुद्रटाच्या काव्यालंकारात आढळते. त्यात 

यमक व चि्रप धरून पाि शब्दालंकार आचि सद सष्ट अथालंकार अशा एकूि बहात्तर अलंकाराचं्या वृत्तबद् 
व्याखया आचि रुद्रटािी स्वरचित उदाहरिे आहेत. साहचिकि भामह व उद्भट याचं्यापेक्षा अनेक अचधक 
अलंकारािें चवविेन ह्ा गं्रथात आढळते. वक्रोस्क्त, पचरकर, मीचलत, भ्रास्न्तमान्, स्मरि, असगचत आचद 
तीसच्या वर नवीन अलंकारािें विगन रुद्रटाने प्रथमि केले आहे. त्याच्या पूवीि ह्ा अलंकारािें चवश्लेषि व 
नामकरि झाले असल्यािी संभाव्यता मान्य केली तरी त्यािंा प्रथम चनदेश त्याच्याि गं्रथात आढळत 
असल्याम ळे त्याचं्या प रस्कारािे िेय त्यालाि देिे आवश्यक आहे. उद्भटाच्या गं्रथातील बह संखय 
अलंकारािंा रुद्रटाने स्वीकार केला आहे, परंत  प नरुक्तवदाभास, प्रचतवस्तूपमा, पयायोक्त, चवशषेोस्क्त, 
त ल्ययोचगता, अप्रस्त तप्रशसंा, चनदशगना, भाचवक, काव्यचलि यािंा त्याने चनदेश केलेला नाही. रुद्रटाच्या 
चवविेनावर उद्भटािा काही िास प्रभाव पडला आहे असे म्हिता येण्यासारिे नाही. 

 
भोिकृत सरस्वतीकण्ठाभरिात अलंकाराचंवषयी एक नवीनि चविार आढळतो. शब्दालंकार व 

अथालंकार ह्ािेंरीि उभयालंकार असा चतसरा प्रकार मानून त्याने चतन्ही प्रकाराचं्या प्रत्येकी िोवीस 
िोवीस अलंकाराचं्या सोदाहरि व्याखया चदल्या आहेत. उपमा, रूपक, उत्पे्रक्षा, अथान्तरन्यास, अपह्न चत, 
समासोस्क्त, श्लेष, अप्रस्त तप्रशसंा, अचतशयोस्क्त आदी म खय अलंकार शब्द व अथग दोहडवर अचधचष्ठत 
म्हिून त्याने उभयालंकारातं समाचवष्ट केले आहेत. अनेक अलंकाराचं्या संबंधात त्याचं्या स्वरूपाचवषयी 
मतचभन्नता नसली तरी भामह अथवा उद्भट यािंा भोिावर काही िास प्रभाव पडला असल्यािे प्रत्ययास 
येत नाही. 

 
त्यानंतर मम्मटाच्या काव्यप्रकाशात अलंकारािें चवस्तृत चववेिन आढळते. त्यात (यमक व चि्रप 

वगळता) पाि शब्दालंकार आचि एकसष्ट अथालंकार याचं्या व्याखया व उदाहरिे चदली आहेत. त्या 
सववांगवर उद्भट व रुद्रट ह्ा दोघािंा िास प्रभाव पडलेला चदसून येतो. उद्भटािे िारही शब्दालंकार त्याचं्या 
उपभेदासंह मम्मटाने स्वीकारले असून त्याने त्यातं रुद्रटाच्या वक्रोक्तीिी भर घातली आहे. उद्भटाच्या 
सदतीस अथालंकारापैंकी त्याने फक्त पे्रयस्, रसवत्, उिगस्स्व आचि समाचहत ह्ा रससंबद् िार 
अलंकारािंा दहाव्या उल्लासात समावशे केला नाही. तथाचप, िौथ्या उल्लासात रस, भाव आदींना प्राधान्य 
नसून ते अंगभतू असतात अशा ग िीभतूव्यङ्गग्य काव्यात हे अलंकार असतात असे त्याने म्हटले आहे 
(अन्य्रप त  प्रधाने वाक्याथे य्रपािभतूो रसाचदस्त्रप ग िीभतूव्यङ्गग्ये 
रसवत्पे्रयऊिगस्स्वसमाचहतादयोऽलंकाराः । – का. प्र., उल्लास ४). म्हििे चभन्न रूपात त्याला हे अलंकार 
मान्य आहेति. अलंकाराचं्या व्याखयाचं्या संबधंात उद्भटािा मम्मटावर बराि प्रभाव पडलेला चदसून येतो. 
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उपमा, उत्पे्रक्षा, चनदशगना, उदात्त, संकर, दृष्टान्त इत्यादी अलंकाराचं्या उभयताचं्या व्याखया ताडून 
पाचहल्यास हे स्पष्ट होईल. उपमालंकाराच्या भेदाचं्या संबधंात मम्मटाने उद्भटािेि अन याचयत्व पत्करले 
आहे. त्याचं्या संखयेत वाढ केली आहे इतकेि. तेव्हा अलंकाराचं्या संबंधात मम्मटावरील उद्भटाच्या 
प्रभावाचवषयी शकंा घेण्यािे कारि नाही. 

 
उत्तरकालीन आलंकाचरकानंी प्रायशः मम्मटािेि अन करि केले आहे. त्यापंैकी बह तेकानंी 

अलंकाराचं्या संखयेत वाढ केली आहे. हेमिदं्राने मा्रप म खय म खय असे फक्त एकोितीसि अलंकार 
स्वीकारले असून इतर काही अलंकार स्वीकायग का नाहीत त्यािे चवविेन केले आहे. तथाचप, त्याच्यावरही 
मम्मटािा प्रभाव पडला आहे यात शकंा नाही. या उत्तरकालीन आलंकाचरकापैंकी कोिावर उद्भटािा 
साक्षात प्रभाव पडला आहे असे म्हिता येण्यासारिे नाही. 

 
उद्भटाच्या एकूि कायािा चविार करता भामहाच्या गं्रथावरील त्यािी चववृचत आचि भरताच्या 

नाट्यशास्त्ावरील त्यािी टीका दोन्ही सध्या उपलब्ध नाहीत ही अत्यंत िेदािी गोष्ट होय यािी िािीव 
झाल्याचशवाय रहात नाही. त्याच्या मतािें िे ्रपोटक उल्लेि आढळतात त्यावंरून स्वतं्रप चविार करण्याच्या 
त्याच्या शक्तीिा प्रत्यय येतो. भामहािा मागग अन सरतानाही त्याने त्यात िे फेरफार केले आहेत त्याम ळे 
भामहािा गं्रथ मागे पडून अलंकाराचं्या संबधंात उद्भटालाि अचधक महत्त्वािे स्थान प्राप्त झाले आहे. 
नाट्याच्या संबधंात त्याने भरताहून अनेक चभन्न चविार माडंले होते असे चदसते. अचभनवग प्ताने त्यापंैकी 
काहींिा उल्लेि केला आहे. 

 
★ ★ ★ 
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पणरणशष्ट्१ 
 

उदाहरि–िोक 
 
तदाप्रभृणत्णनीःसङ्गो्नागकुञ्जरकृणत्तभृत््। 
णशणतकण्ठीः्कालगलत्सतीशोकानलव्यथीः्॥्१्॥ 
 
स्देवो्णदवसाणिन्ये्तग्स्मन््शलेैन्द्रकन्दरे्। 
गणरष्ठगोष्ठीप्रथमैीः्प्रमथैीः्पयुगपाणसतीः्॥्२्॥ 
 
तत्र्तोयाशयाशेषव्याकोणशतकुशेशया्। 
चकाशे्शाणलककशारुकणपशाशामुखा्शरत््॥्३्॥ 
 
सान्द्रारणवन्दवृन्दोत्थमकरन्दाम्बुणबन्दुणभीः्। 
स्यग्न्दणभीः्सुन्दरस्यन्दं्नग्न्दतेग्न्दग्न्दरा्क्वणचत््॥्४्॥ 
 
केणललोलाणलमालाना्ंकलैीः्कोलाहलैीः्क्वणचत््। 
कुवगती्काननारूढश्ीनू्पुररवभ्रमम््॥्५्॥ 
 
क्वणचदुत्फुल्लकमला्कमलभ्रान्तषट्पदा्। 
षट्पदक्वािमुखरा्मुखरस्फारसारसा्॥्६्॥ 
 
पणममनीं्पणममनीगाढस्पृहयागत्य्मानसात््। 
अन्तदगन्तुरयामासुहंसा्हंसकुलालयात््॥्७्॥ 
 
णितान्यपुष्ट्पणकञ्जल्कणकञ्जल्कश्ेणिशोणभतम््। 
लेभेऽवतंसतां्नारीमुखेन्दुष्ट्वणसतोत्पलम््॥्८्॥ 
 
काशाीः्काशाीः्इवोद्भांणस्सरांसीव्सरांणस्च्। 
चेतांस्याणचणक्षपुयूगनां्णनम्नगा्इव्णनम्नगाीः्॥्९्॥ 
 
णियो्महणत्भतृगभ्य्आगस्यणप्न्चुकु्रधुीः्। 
भतारोऽणप्सणत्िीभ्य्आगस्यणप्न्चुकु्रधुीः्॥्१०्॥ 
 
ज्योत्स्नाम्बुनेन्दुकुम्भेन्ताराकुसुमशाणरतम््। 
क्रमशो्राणत्रकन्याणभव्योमोद्यानमणसच्यत््॥्११्॥ 
 
उत्पतणद्भीः्पतणद्भश्च्णपच्छालीवालशाणलणभीः्। 
रािहंसैरवीज्यन्त्शरदैव्सरोनृपाीः्॥्१२्॥ 
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वनान्तदेवतावेण्यीः्पान्थिीकालशृङ्खलाीः्। 
मारप्रवीराणसलता्भृङ्गमालाश्चकाणशरे्॥्१३्॥ 
 
आसारधाराणवणशखैनगभोभागप्रभाणसणभीः्। 
प्रसाध्यते्स्म्धवलैराशाराज्य्ंबलाहकैीः्॥्१४्॥ 
 
संिहार्शरत्कालीः्कदम्बकुसुमणश्यीः्। 
पे्रयोणवयोणगनीनां्च्णनीःशेषसुखसंपदीः्॥्१५्॥ 
 
णवदेशवसणतयातपणतकािनदशगनम््। 
दुीःखाय्केवलमभूच्छरच्चासौ्प्रवाणसनाम््॥्१६्॥ 
 
तदानीं्स्फीतलावण्यचग्न्द्रकाभरणनभगरीः्। 
कान्ताननेन्दुणरन्दुश्च्कस्य्नानन्दकोऽभवत््॥्१७्॥ 
 
क्षिं्कामज्वरोग्त्थत्यै्भूयीः्संतापवृद्धये्। 
णवयोणगनामभूच्चान्द्री्चग्न्द्रका्चन्दनं्यथा्॥्१८्॥ 
 
नेतै्रणरवोत्पलैीः्पममैमुगखैणरव्सरीःणश्यीः्। 
तरुण्य्इव्भाग्न्त्स्म्चक्रवाकैीः्स्तनैणरव्॥्१९्॥ 
 
प्रबोधाद्धवलं्रात्रौ्णकञ्जल्कालीनषट्पदम््। 
पूिेन्दुणबम्बप्रणतममासीत्कुमुदकाननम््॥्२०्॥ 
 
इणत्काले्कलोल्लाणपकादम्बकुलसंकुले्। 
णत्रदशाधीशशादूगलीः्पश्चात्तापेन्धूिगणटीः्॥्२१्॥ 
 
तां्शणशच्छायवदनां्नीलोत्पलदलेक्षिाम््। 
सरोिकर्तिकागौरीं्गौरीं्प्रणत्मनो्दधौ्॥्२२्॥ 
 
स्दुीःस्थीयन्कृताथोऽणप्णनीःशेषैश्वयगसंपदा्। 
णनकामकमनीयेऽणप्नरकीयणत्कानने्॥्२३्॥ 
 
कृशानवज्जगत्तस्य्पश्यतस्तां्णप्रयां्णवना्। 
खद्योतणयतुमारब्धं्तत्त्वज्ञानमहामहीः्॥्२४्॥ 
 
तस्येतरमनोदाहमदहत्प्रज्वलन्मनीः्। 
उमां्प्रणत्तपीःशक्त्याकृष्टबुदे्धीः्स्मरानलीः्॥्२५्॥ 
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स्दवधणवग्रहेिाणप्वीयगमात्रग्स्थतात्मना्। 
स्पृष्टीः्कामेन्सामान्यप्राणिणचन्तमणचन्तयत््॥्२६्॥ 
 
अणप्सा्सुमुखी्णतष्ठेदृशष्टेीः्पणथ्कथंचन्। 
अप्रार्तथतोपसंपिा्पणततानभ्रवृणष्टवत््॥्२७्॥ 
 
कक्स्युरुत्कणलका्मद्वत्तस्या्अणप्णनरगगलाीः । 
अकाण्डोड्डामरानङ्गहतकेन्समर्तपताीः्॥्२८्॥ 
 
चण्डालकल्पे्कन्दपं्प्लुष्ट्वा्मणय्णतरोणहते्। 
संिातातुलनैराश्या्कक्सा्शोकान्मृता्भवेत््॥्२९्॥ 
 
णवरलास्ताृशशो्लोके्शीलसौन्दयगसंपदीः्। 
णनशाीः्णकयत्यो्वषऽेणप्याग्स्वन्दुीः्पूिगमण्डलीः्॥्३०्॥ 
 
अहो्स्मरस्य्माहात्म्यं्यदु्रदे्रऽणप्दशेृशशी्। 
इयदास्तां्समुद्राम्भीः्कुम्भैमातंु्तु्के्वयम््॥्३१्॥ 
 
इणत्णचन्तयतस्तस्य्णचतं्र्णचन्तावणधनग्यत््। 
क्व्वा्कामणवकल्पानामन्तीः्कालस्य्चेणक्षतीः्॥्३२्॥ 
 
तिाग्स्त्यि्कुरुते्लोको्ह्यत्यन्तकार्तयकीः्। 
एष्शवोऽणप्भगवान््बटूभूय्स्म्वतगते्॥्३३्॥ 
 
प्रच्छिा्शस्यते्वृणत्तीः्िीिां्भावपरीक्षिे्। 
प्रतस्थे्धूिगणटरतस्तनंु्स्वीकृत्य्बाटवीम््॥्३४्॥ 
 
हरोऽथ्ध्यानमातस्थौ्संस्थाप्यात्मानमात्मना्। 
णवसंवदेणद्ध्प्रत्यकं्ष्णनध्यातं्ध्यानतो्न्तु्॥्३५्॥ 
 
अपश्यच्चाणतकष्टाणन्तप्यमानां्तपांस्युमाम््। 
असंभाव्यपतीच्छानां्कन्यानां्कापरा्गणतीः्॥्३६्॥ 
 
स्गौरीणशखरं्गत्वा्ददशोमां्तपीःकृशाम््। 
राहुपीतप्रभस्येन्दोिगयन्तीं्दूरतस्तनुम््॥्३७्॥ 
 
पममं्च्णनणश्णनीःश्ीकं्णदवा्चन्दं्र्च्णनष्ट्प्रभम््। 
स्फुरच्छायेन्सततं्मुखेनाधीः्प्रकुवगतीम््॥्३८्॥ 
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शीिगपिाम्बुवाताशकष्टेऽणप्तपणस्ग्स्थताम््। 
समुद्वहन्तीं्नापूवं्गवगमन्यतपग्स्ववत््॥्३९्॥ 
 
या्शणैशरी्श्ीस्तपसा्मासेनैकेन्णवश्ुता्। 
तपसा्तां्सुदीरे्घि्दूराणद्वदधतीमधीः्॥्४०्॥ 
 
अङ्गलेखामकाश्मीरसमालम्भनणपञ्जराम््। 
अनलक्तकताम्राभामोष्ठमुद्रां्च्णबभ्रतीम््॥्४१्॥ 
 
दन्तप्रभासुमनसं्पाणिपल्लवशोणभनीम््। 
तन्वीं्वनगतां्लीनिटाषट्चरिावणलम््॥्४२्॥ 
 
तपस्तेिीः्स्फुणरतया्णनिलावण्यसंपदा्। 
कृशामप्यकृशामेव्ृशश्यमानामसंशयम््॥्४३्॥ 
 
अणचन्तयच्च्भगवानहो्नु्रमिीयता्। 
तपसास्याीः्कृतान्यत्वं्कौमारादे्यन्लक्ष्यते्॥्४४्॥ 
 
पतेद्यणद्शणशद्योतच्छटा्पममे्णवकाणशणन्। 
मुक्ताफलाक्षमालायाीः्करेऽस्याीः्स्यात्तदोपमा्॥्४५्॥ 
 
मन्ये्च्णनपतन्त्यस्याीः्कटाक्षा्णदकु्ष्पृष्ठतीः्। 
प्रायेिागे्र्तु्गच्छग्न्त्स्मरबािपरम्पराीः्॥्४६्॥ 
 
मृिालहंसपममाणन्बाहुचङ्क्रमिाननैीः्। 
णनिगयन्त्यानया्व्यक्तं्नणलन्यीः्सकला्णिताीः्॥्४७्॥ 
 
अस्याीः्सदाकग णबम्बस्थृशणष्टपीतातपैिगपैीः्। 
श्याणमकाङे्कन्पणततं्मुखे्चन्द्रभ्रमाणदव्॥्४८्॥ 
 
कपोलफलकावस्याीः्कष्टं्भूत्वा्तथाणवधौ्। 
अपश्यन्ताणववान्योन्यमीृशक्षां्क्षामतां्गतौ्॥्४९्॥ 
 
क्षिं्नंष्ट्वाधगवणलतीः्शृङे्गिागे्र्क्षिं्नुदन््। 
लोलीकरोणत्प्रियाणदमामेष्मृगाभगकीः्॥्५०्॥ 
 
इयं्च्सुतवात्सल्याणिर्तवशेषा्स्पृहावती्। 
उल्लापणयतुमारब्धा्कृत्वेमं्क्रोड्आत्मनीः्॥्५१्॥ 
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इणत्भावयतस्तस्य्समस्तान््पावगतीगिान््। 
संभृतानल्पसंकल्पीः्कन्दपगीः्प्रबलोऽभवत््॥्५२्॥ 
 
ग्स्वद्यताणप्स्गाते्रि्बभार्पुलकोत्करम््। 
कदम्बकणलकाकोशकेसरप्रकरोपमम््॥्५३्॥ 
 
क्षिमौत्सुक्यगर्तभण्या्णचन्ताणनश्चलया्क्षिम््। 
क्षिं्प्रमोदालसया्ृशशास्यास्यमभूषत्॥्५४्॥ 
 
तथा्कामोऽस्य्ववृधे्यथा्णहमणगरेीः्सुताम््। 
संग्रहीतंु्प्रववृते्हठेनापास्य्सत्पथम््॥्५५्॥ 
 
येन्लम्बालकीः्सािीः्करर्घातारुिस्तनीः्। 
अकाणर्भवनवलयो्गिासुरवधूिनीः्॥्५६्॥ 
 
सोऽणप्येन्कृतीः्प्लुष्टदेहेनाप्येवमाकुलीः्। 
नमोऽस्त्ववायगवीयाय्तस्मै्मकरकेतवे्॥्५७्॥ 
 
अथ्कान्तां्ृशशं्ृशष्ट्वा्णवभ्रमाच्च्भ्रमं्भु्रवोीः्। 
प्रसिं्मुखरागं्च्रोमाञ्चस्वेदसंकुलम््॥्५८्॥ 
 
स्मरज्वरप्रदीप्ताणन्सवाङ्गाणि्समादधत््। 
उपासपगदणगणरसुतां्णगणरशीः्स्वग्स्तपूवगकम््॥्५९्॥ 
 
उवाच्च्यतीः्क्रोडे्वेिुकुञ्जरिन्मणभीः्। 
मुक्ताफलैरलंकारीः्शबरीिामपीच्छया्॥्६०्॥ 
 
पुष्ट्येन्द्रनीलवैडूयगपममरागमयरै्तवयत््। 
णशरोणभरुणल्लखद्यत्र्णशखरं्गन्धमादनम््॥्६१्॥ 
 
उत्तरोपत्यका्यस्य्प्रधानस्विगभूमयीः्। 
महान्मरकतोवी्ध्रीः्पादोपान्तं्च्संणश्तीः्॥्६२्॥ 
 
बभूव्यस्य्पातालपाणतन्यां्संक्षये्णक्षतौ्। 
पतनं्न्तया्साधगमायामस्तु्प्रकयभूत््॥्६३्॥ 
 
तस्याणदक्रोडपीनांसणनर्घषऽेणप्पुनीः्पुनीः्। 
णनष्ट्कम्पस्य्ग्स्थतवतो्णहमादे्रभगवती्सुता्॥्६४्॥ 
 



 अनुक्रमणिका 

स्वयं्च्पल्लवाताम्रभास्वत्करणवराणिनी्। 
प्रभातसंध्येवास्वापफललुब्धेणहतप्रदा्॥्६५्॥ 
 
इन्दुकान्तमुखी्ग्स्नवधमहानीलणशरोरुहा्। 
मुक्ताश्ीणििगद्रत्नं्पममरागाङ्र्तिपल्लवा्॥्६६्॥ 
 
अपाणरिातवाताणप्नन्दनश्ीभुगणव्ग्स्थता्। 
अणबन्दुसुन्दरी्णनत्यं्गलल्लावण्यणबन्दुका्॥्६७्॥ 
 
एतणद्ध्न्तपीः्सत्यणमदं्हालाहलं्णवषम््। 
णवशेषतीः्शणशकलाकोमलानां्भवाृशशाम््॥्६८्॥ 
 
महर्तद्धणन्गृहे्िन्म्रूपं्स्मरसुहृद्वयीः्। 
तथाणप्न्सुखप्राग्प्तीः्कस्य्णचत्रीयते्न्धीीः्॥्६९्॥ 
 
इत्थं्णवसंष्ठुलं्ृशष्ट्वा्तावकीनं्णवचेणष्टतम््। 
नोदेणत्णकमणप्प्रष्टुं्सत्वरस्याणप्मे्मनीः्॥्७०्॥ 
 
यद्वा्मां्कक्करोम्येष्वाचालयणत्णवस्मयीः्। 
भवत्याीः्क्वायमाकारीः्के्वदं्तपणस्पाटवम््॥्७१्॥ 
 
त्वदङ्गमादगवं्द्रष्टुीः्कस्य्णचत्त्ेन्भासते्। 
मालतीशशभृल्लेखाकदलीना्ंकठोरता्॥्७२्॥ 
 
योगपट्टो्िटािालं्तारवी्त्वङ्मृगाणिनम््। 
उणचताणन्तवाङ्गस्य्यद्यमूणन्तदुच्यताम््॥्७३्॥ 
 
याग्न्त्स्वदेहेषु्िरामसंप्राप्तोपभोक्तृकाीः्। 
फलपुष्ट्पर्तद्धभािोऽणप्दुगगदेशवनणश्यीः्॥्७४्॥ 
 
णधगनन्योपमामेतां्तावकीं्रूपसंपदम््। 
तै्रलोक्येऽप्यनुरूपो्यद्वरस्तव्न्लभ्यते्॥्७५्॥ 
 
णवनोणचतेन्पत्या्च्रूपवत्यणप्काणमनी्। 
णवधुवन्ध्यणवभावयाीः्प्रणबभर्तत्णवशोभताम््॥्७६्॥ 
 
यद्यप्यत्यन्तमुणचतो्वरेन्दुस्ते्न्लभ्यते्। 
तथाणप्वग्च्म्कुत्राणप्णक्रयतामादरो्वरे्॥्७७्॥ 
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इत्थं्ग्स्थणतवगराथा्चेन्मा्कृथा्व्यथगमर्तथताम््। 
रूपेि्ते्युवा्सवगीः्पादबद्धो्णह्कककरीः्॥्७८्॥ 
 
मैवमेवास्स्व्सच्छायवर्तिका्चारुकर्तिका्। 
अम्भोणिनीव्णचत्रस्था्ृशणष्टमात्रसुखप्रदा्॥्७९्॥ 
 
हरेिेव्स्मरव्याधस्त्वयानङ्गीकृतोऽणप्सन््। 
त्वद्वपुीः्क्षिमप्येष्धाष्ट्याणदव्न्मुञ्चणत्॥्८०्॥ 
 
णशरांणस्पङ्किानीव्वेगात्पातयतो्णद्वषाम््। 
आिौ्करोपमं्चकं्र्यस्य्चक्रोपमीः्करीः्॥्८१्॥ 
 
दु्यिनो्मृत्युना्साधं्यस्यािौ्तारकामये्। 
चके्र्चक्राणभधानेन्पै्रष्ट्येिाप्तमनोरथीः्॥्८२्॥ 
 
उरो्दत्त्वामरारीिां्येन्युदे्धष्ट्वगृह्यत्। 
णहरण्याक्षवधादे्यषु्यशीः्साकं्ियणश्या्॥्८३्॥ 
 
नेत्रोरगबलभ्राम्यन्मन्दराणद्रणशरशु्चतैीः्। 
रत्नैरापूयग्दुवधाग्ब्धं्यीः्समादत्त्कौस्तुभम््॥्८४्॥ 
 
यो्बलौ्व्याप्तभूसीग्म्न्मखेन्द्यां्णिगीषणत्। 
अभयं्स्वगगसममभ्यो्दत्त्वा्िग्राह्खवगताम््॥्८५्॥ 
 
हस्ते्णकमस्य्णनीःशेषदैत्यहृद्दलनोद्भवीः्। 
यशीःसंचय्एष्स्याग्त्पण्डीभावोऽस्य्कककृतीः्॥्८६्॥ 
 
नाणभपममस्पृहायातीः्कक्हंसो्नैष्चञ्चलीः्। 
इणत्यस्याणभतीः्शङ्खमशणङ्कष्टािगवो्िनीः्॥्८७्॥ 
 
नीलाब्दीः्णकमय्ंमेरौ्धूमोऽथ्प्रलयानले्। 
इणत्यीः्शध्रिक्यते्श्यामीः्पक्षीन्दे्रऽकग ग्त्वणष्ग्स्थतीः्॥्८८्॥ 
 
यस्य्वािी्स्ववािीव्स्वणक्रयेव्णक्रयामला्। 
रूपं्स्वणमव्रूपं्च्लोकलोचनलोभनम््॥्८९्॥ 
 
त्वत्कृते्सोऽणप्वैकुण्ठीः्शशीवोषणस्चग्न्द्रकाम््। 
अप्यधारां्सुधावृकष्ट्मन्ये्त्यिणत्तां्णश्यम््॥्९०्॥ 
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तदुणत्तष्ठाणतधन्येन्केनाणप्कमलेक्षिे्। 
वरेि्सह्तारुण्यं्णनर्तवशन्ती्गृहे्वस्॥्९१्॥ 
 
करोणष्पीडां्प्रीकत्च्णनरञ्जनणवलोचना्। 
मूत्यानया्समुद्वीक्ष्यमािाभरिशोभया्॥्९२्॥ 
 
छायेयं्तव्शेषाङ्गकान्तेीः्ककणचदनुज्ज्वला्। 
णवभूषार्घटनादेशान्दशगयन्ती्दुनोणत्माम््॥्९३्॥ 
 
कक्वात्र्बहुनोक्तेन्व्रि्भतारमाप्नुणह्। 
उदन्वन्तमनासाद्य्महानद्यीः्णकमासते्॥्९४्॥ 
 

★्★्★ 
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पणरणशष्ट्२ 
 

वल्लभदेवाच्या्सुभाणषतलोक 
 

वल्लभदेवाच्या्सुभाणषतावलीत्उद्भटाचे 
म्हिून्उदधृत्झालेले्िोक 

 
अयं्बन्धुीः्परो्वेणत्गिना्लरु्घचेतसाम््। 
पंुसामुदारणचत्तानां्वसुधैव्कुटुम्बकम््॥्४९८्॥ 
 
कक्कौमुदीीः्शणशकलाीः्सकला्णवचूण्यग 
संयोज्य्चामृतरसेन्पुनीः्प्रयत्नात््। 
कामस्य्र्घोरहरहंुकृणतदवधमूतेीः 
संिीवनौषणधणरयं्णवणहता्णवधाता्॥्१४६३्॥ 
 
णकणमह्बहुणभरुक्तैयुगग्क्तशून्यीैः्प्रलापै- 
द्वगयणमह्पुरुषािां्सवगदा्सेवनीयम््। 
अणभनवमढलेखालालसं्सुन्दरीिां 
स्तनभरपणरणखिं्यौवनं्वा्वनं्वा्॥्३४५३्॥ 
 

★ ★ ★ 


