
ऄलङ्कार- पररभाषा  

 

ईपकुर्वन्तत तं सततं ऄङ्गद्वारेण जातुन्चत् ।  

हाराददर्दलङ्कारास्तेSनुप्रासोपमादयः ॥  
 

ऄनुप्रास ईपमादद ऄलङ्कार शब्दाथव के शोभार्धवक होते हुए रस ( यदद 

ह ैतो ) के ईपकारक होते हैं । जैसे हारादद ऄलङ्कार ऄङ्गों की शोभा 

बढाते हुए अत्मा का ईपकार करते हैं ।  

 

( यत्र तु नान्स्त रसस्तत्रोन्िर्ैन्चत्र्यमात्रपयवर्सान्यनः । क्वन्चत्तु सततमन्प 

नोपकुर्वन्तत । )    

 

 

 
 

 



ऄलङ्काराः 

शब्दालङ्काराः  

ऄथावलङ्काराः 

ईभयालङ्काराः  



शब्दालङ्काराः –  

  ये ऄलङ्कार शब्दों पर अन्ित होते हैं । ये 

शब्द- पररर्ृन्त्त-ऄसह्य होते हैं ऄथावत् ये शब्द का 

पररर्तवन सहन नहीं करते हैं । 

  

 

ऄथावलङ्काराः –  

  ये ऄलङ्कार ऄथव पर अन्ित होते हैं । ये 

शब्द-पररर्नृ्त्त-सह्य होते हैं ऄथावत् शब्द का पररर्तवन 

होने पर आन ऄलङ्कारों की सत्ता पर कोइ प्रभार् नहीं 

पडता ह ै।  



शब्दालङ्काराः  

• ऄनुप्रासः - 

            1. छेकानुप्रासः            2. र्ृत्त्यनुप्रासः  

 

                                 3. लाटानुप्रासः  

              

• यमकम्  

 

 



 

  

 ऄनुप्रासः 
 

 

लक्षणम् -   र्णव साम्यमनपु्रासः 

 

स्र्रर्ैसादशृ्ये ऄन्प व्यञ्जनसदशृत्र्ं र्णवसाम्यम् । 

 

रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो तयासः ऄनुप्रासः ।   

 

 

छेकर्ृन्त्तगतो न्द्वधा 
 

 

 

 

शब्दालङ्काराः  



 

छेकानुप्रासः  
छेकाः न्र्दगधाः  

 

सोSनकेस्य सकृत्पूर्वः  
 

( छेको व्यञ्जनसंघस्य सकृतसाम्यमनेकधा ) 

 

ऄनेकस्य ऄथावत् व्यञ्जनस्य सकृदकेर्ारं सादशृ्यं छेकानुप्रासः । 

 

ईदा. –  

   ततोSरुणपररस्पतदमतदीकृतर्पुः शशी ।  

    दध्रे कामपररक्षामकान्मनीगण्डपाण्डुताम् ॥  

शब्दालङ्काराः  



 

र्ृत्त्यनुप्रासः  
 

र्ृन्त्तर्ननयतर्णवगतो रसन्र्षयो व्यापारः  

 

एकस्याप्यसकृत्परः ।  

 

एकस्य , ऄन्प शब्दाद ्ऄनेकस्य व्यञ्जनस्य न्द्वबवहुत्र्कृतो र्ा 

सादशृ्यं र्ृत्त्यनुप्रासः ।  

 

ईदा. –  

 ऄपसारय घनसारं कुरु हारं दरू एर् कक कमलैः ।  

 ऄलमलमान्ल मृणालैररन्त र्दन्त ददर्ान्नशं बाला ॥  

 

 
शब्दालङ्काराः  



 

र्ृत्त्यनुप्रासे ऄततभावर्ः  
 

माधुयवव्यञ्जकैर्वणैरुपनागररकोच्यते ।  

 

ओजःप्रकाशकैस्तु परुषा ।  

 

कोमला परैः ।  

 

केषान्िदतेा र्ैदभीप्रमुखा रीतयो मताः । 

 

एतान्स्तस्रो र्ृत्तयः र्ामनादीनां मत े र्ैदभी–गौडी-

पािाल्याख्या रीतयो मताः ।   

शब्दालङ्काराः  



 

लाटानुप्रासः  

 

शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेद ेतात्पयवमात्रतः ।  
 

शब्दगतोSनुप्रासः । शब्दाथवयोरभेदपे्यतर्यमात्रभेदात्  | 

लाटजनर्लभत्र्ाच्च लाटानुप्रासः । एष पदानुप्रास आत्यतये । 

 

लाटानुप्रासस्य भेदाः - 

 

 1. ऄनेकपदगत  2. एकपदगत   3. एकन्स्मन समासे  

 

          4. न्भन्ने समासे      5. समासे ऄसमासे च   

शब्दालङ्काराः  



 

पदाना ंसः  
 

ईदा. –  

यस्य च सन्र्धे दन्यता दर्दहनस्तुन्हनदीन्धन्तस्तस्य ।  

यस्य न सन्र्धे दन्यता दर्दहनस्तुन्हनदीन्धन्तस्तस्य ।। 
 

 

पदस्यान्प  
ईदा. - 

र्दनं र्रर्र्नणतयास्तस्याः सत्यं सुधाकरः ।  

सुधाकरः क्व नु पुनः कलङ्कन्र्कलो भर्ेत् ॥ 
 

 

 शब्दालङ्काराः  



 

नामगत भेद  

 

 र्ृत्तार्तयत्र तत्र र्ा । नाम्नः स र्ृत्यर्ृत्त्योश्च । 

 
न्सतकरकररुन्चरन्र्भा न्र्भाकराकार, धरन्णधर, 

कीर्नतः ।  

पौरुषकमला  कमला  सान्प  तर्ैर्ान्स्त  नातयस्य ॥ 

शब्दालङ्काराः  



 

 यमकम् 

 

ऄथे सत्यथवन्भन्नानां र्णावनां सा पुनः िुन्तः । 

 
नर्पलाश -पलाशर्नं पुरः , 

स्फुटपराग-परागत-पङ्कजम् ।  

मृदलु-तातत-लताततमलोकयत ्, 

स सुरभभ सुरभभ सुमनो भरैः ॥ 

 
(िी कृष्ण ने रैर्तकपर्वत पर र्सतत को दखेा ) 

 
 
 

शब्दालङ्काराः  



 

पलाश  र्ाचस्पत्यम ्

 

पल--गतौ भार्े घञथे क पलं गभत कम्प्रनम- श्नुते 

ऄश--व्याप्तौ ऄण् ईप० स० । १ पत्त्रे ऄमरः पलं 

मांससर्णं ब्रह्ममांसोत्पन्नत्र्ेन कारणतया तद्वा 

ऄश्नुते ऄश--व्याप्तौ ऄण् ईप० स० । २ 

स्र्नामख्याते र्ृक्षभेद ेतस्योत्पन्त्तः शत० ब्रा० १ 

३ । ४ । ४ 
 

शब्दालङ्काराः  



 

  

1. प्रथम की न्द्वतीय मे अर्ृन्त्त 

2. प्रथम की तृतीय चरण में अरृ्न्त्त – संदशं    

3. प्रथम की चतुथव  चरण में अरृ्न्त्त – अर्ृन्त्त 

4. न्द्वतीय की तृतीय चरण में अर्ृन्त्त – गभव  

5. न्द्वतीय की चतुथव चरण में अरृ्न्त्त – संदष्ट  

6. प्रथम की तृतीय चरण में अरृ्न्त्त – पुच्छ  

7. प्रथम की न्द्वतीय ,तृतीय र् चतुथव चरण में अरृ्न्त्त – पंन्ि  

8. प्रथम की न्द्वतीय में तथा तृतीय की चतुथव चरण में अर्ृन्त्त – युगमक  

9. प्रथम की न्द्वतीय, तृतीय तथा चतुथव चरण में अर्ृन्त्त – पररर्ृन्त्त  

10.प्रथम की तृतीय चरण में तथा न्द्वतीय की चतुथव चरण में अरृ्न्त्त – पादगत 

11.एक पद्य के चारों चरणों की ऄतय पद्य के चारों चरणों में अरृ्न्त्त – पादार्ृन्त्त 

 

 

धतयर्ाद     

 



र्क्रोन्ि  

 

यदिुमतयथार्ाक्यमतयथातयेन योज्यते । 

श्लेषेण काक्वा र्ा ज्ञेया सा र्क्रोन्िस्तथा न्द्वधा ।। 

 

श्लेषेण  

 

ऄङुल्या कः कपाटं प्रहरन्त न्र्न्शखे माधर्ः कक र्सततो 

नो चक्री कक कुलालो न न्ह धरन्णधरः कक न्द्वन्जह्र्ः फणीतरः ।  

नाह ंघोरान्हमदो दकमुत खगपन्तनो हररः कक कपीतरः  

आत्येर्ं सत्यभामा प्रन्तर्चनन्जतः पातु र्श्चक्रपान्णः ।  

 

काक्वा  

 

गुरुजनपरततत्रतया दरूतरं दशेमुद्यतो गततुम् ।  

ऄन्लकुलकोदकललन्लते नैष्यन्त सन्ख सुरन्भसमयेSसौ ॥ 

 

न्भन्न कण्ठध्र्न्नधीरैः काकुररत्यन्भधीयते ।  


