
)26 अथमारलङ्कमारयाः
प्रस्तमाविनमा

पकविरतनक्षे पमाठक्षे  शब्दमालङ्कमारयाः मनरूमपतयाः आसष्ट्रीतम्। सम्प्रमत अथमारलङ्कमारस मनरूपमयतपुस  प्रकरणमम् इदमम् 
आरभ्यतक्षे। अस्ममामभयाः पकविरतनक्षे पमाठक्षे सयौन्दयरमम् अलङ्कमारयाः इमत तपु पमठतमम्। कयाः अलसमक्रयतक्षे। शब्दयाः अथर्थो विमा। 
तददमारमा कमाव्यमात्ममा रसयाः। अलसकमारयाः कपु त्र सस्थतयाः। शब्दमाथरयनोयाः। समालसकमारस्य कमाव्यतमा इमत कपु न्तकयाः। अतनो 
यथमा कक्षे यकरहिमारमादययाः शरष्ट्रीरसयौन्दयरजननदमारमा। पयरन्तक्षे आत्मनयाः सयौन्दयर  विधरयसन्त तथमा कमाव्यशरष्ट्रीरभकतयनोयाः 
शब्दमाथरयनोयाः  सयौन्दयरमपुत्पमादयन्तयाः  तद्दमारमा  कमाव्यमात्ममानस  रसस  पररपपुष्णसन्त।  परममाथरतयाः  उमकविथैमचत्र्यस 
अलसकमारयाः।  मकमथरमम्  उमकविथैमचत्र्यमम्।  कमाव्यक्षे  लनोकनोत्तररमणष्ट्रीयत्विमनष्पत्तयक्षे।  अथविमा  रसपनोषणमायक्षेमत 
स्विष्ट्रीकपु विरन्तपु।  शब्दविथैमचत्र्यक्षेण  अथरविथैमचत्र्यक्षेण  च  अलसकमारयाः  मदमविधयाः  इमत  नययाः।  उभयमालसकमारयाः  तकतष्ट्रीयनोऽमप 
भवितष्ट्रीमत कक्षे मचतम्। अथमारलङ्कमारक्षे अथरस्य प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे। यतनो महि अथरविशमातम् एवि कमाव्यक्षे लनोकनोत्तरचमत्कमारयाः 
उत्पदतक्षे।  तक्षेन  कमाव्यमम्  इदमम्  अत्यन्तस  रमणष्ट्रीयस  भविमत।  तत्रमामप  बहिहमविधयाः  अथमारलङ्कमारयाः  मविदतक्षे।  तक्षेषपु 
अथमारलङ्कमारक्षेषपु  समादृश्यघमटतस्य  उपममालङ्कमारस्य  आदयौ  मविचमारयाः  मक्रयतक्षे।  यतनो  महि  अथमारलङ्कमारक्षेषपु 
समादृश्यमकलकस्य अलङ्कमारस्य च प्रमाधमान्यमातम् तक्षेषमामम् अमप उपजष्ट्रीव्यत्विक्षेन प्रथममम् उपममालङ्कमारमम् कथयमत 
इमत मविश्विनमाथमतमम्। पपुनश्च उपममालङ्कमारयाः मविशक्षेषसयौन्दयरजनकयाः असस्त। समामहित्यमामदषपु उपममालङ्कमारस्य बहिह 
प्रयनोगयाः असस्त। पपुनश्च उपममालङ्कमारयाः अत्यन्तस प्रमाचष्ट्रीनयाः भविमत। अत एवि उपममालङ्कमारस प्रथमस विणरमयत्विमा ततयाः 
अन्यक्षेषमामम् अथमारलङ्कमारमाणमास मविविरणस कपु मरयाः। 

उदक्षेश्यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् भवितष्ट्री विमा -

 अथमारलङ्कमारस्य लकणस जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 अथमारलङ्कमारस्य उदमाहिरणमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 अथमारलङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
 उपममालङ्कमारस्य सपुमविस्तरस जमानस प्रमापपुस शक्नपुयमातम्। 
 श्लनोकमादयौ अथमारलङ्कमारस्य मनणरयस कतपुर शक्नपुयमातम्। 
 स्वियममप अथमारलङ्कमारक्षेण श्लनोकमनममारणस कतपुर यनोग्यनो भविक्षेतम्। 
  उदमाहिरणक्षे अथमारलङ्कमारस्य लकणसमन्विययाः कथस कमायरयाः इमत जमातपुस प्रभविक्षेतम्। 
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अथमारलङ्कमारयाः मटप्पणष्ट्री

. )26 1 अथमारलङ्कमारयाः
अथरचमत्कक मतमम् अविलम्ब्य स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे अथमारलङ्कमारयाः। अथमारतम् यसस्मनम् अलङ्कमारक्षे अथरमम् आसश्रत्य 

कमामचतम् चमत्कक मतयाः भविमत चक्षेतम् स अथमारलङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकशब्दयाः पररवित्यरतक्षे चक्षेतम् 
अमप अलङ्कमारयाः तथथैवि सस्थरतयमा मतष्ठमत। अथमारतम् अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकस्य शब्दस्य प्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। 
परन्तपु अथमारलङ्कमारक्षे अथरस्य एवि प्रमाधमान्यतमा मतष्ठमत। अथमारलङ्कमारक्षे अथरस्य तपु पररवितरनस कदमामप न शक्यमम् 
असस्त। उपममारूपकमादययाः अथमारलङ्कमारमायाः भविसन्त। 

विथैमशष्ट्यमामन - अत्र अथमारलङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन कथ्यन्तक्षे। तथमामहि -

.1 अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकशब्दस्य प्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। 
.2 अथमारलङ्कमारक्षे शब्दपररवितरनस शक्यमम् असस्त। 
.3 अथमारलङ्कमारक्षे अथरपररवितरनस शक्यमम् न असस्त। 
.4 अथमारलङ्कमारस्य उदमाहिरणस भविमत -  उपममारूपकमादययाः। 

. )26 2 उपममालङ्कमारयाः
समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे गन्थकमारयाः मविश्विनमाथयाः आदयौ उपममालङ्कमारस मविविकणनोमत, अमतप्रमाचष्ट्रीनत्विमातम् 

प्रचपुरप्रयनोगमातम् च। उपममालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि-

“समाम्यस विमाच्यमविथैधम्यर विमाक्यथैक्य (यक्षे) उपममा दयनोयाः”॥ इमत। 

अन्विययाः - विमाक्यथैक्यक्षे दयनोयाः अविथैधम्यर विमाच्यस समाम्यमम् उपममा अलङ्कमारयाः। 

शब्दमाथर याः -  विमाक्यथैक्यक्षे  -  एकसस्मनम्  विमाक्यक्षे,  दयनोयाः  -  उपममाननोपमक्षेययनोयाः,  अविथैधम्यरमम्  - 
मविरुदधमररमहितमम्, विमाच्यमम् - कसथतमम्, समाम्यमम् - समादृश्यमम्, उपममा - उपममालङ्कमारयाः। 

समाममान्यमाथर याः -  मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः  मविरुदधमरमम्  अनपुक्त्विमा  यमद  गपुणमक्रयमागतसमादृश्यमम् 
इविमामदशब्दक्षेन प्रमतपमामदतस  स्यमातम्,  स उपममालङ्कमारयाः भविमत। समाधमारणतयमा दयनोयाः विस्तपुननोयाः मध्यक्षे  समाधम्यर 
विथैधम्यर  च मतष्ठमत। दयनोयाः विस्तपुननोयाः विथैधम्यरमम्  अनपुक्त्विमा  इविमामदशब्दक्षेन समादृश्यस  कथ्यतक्षे।  ततम्  च समादृश्यस 
गपुणमक्रयमामदगतस भविमत। अथमारतम् उपममाननोपमक्षेययनोयाः मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः मध्यक्षे कस्यमचतम् समादृश्यस्य कल्पनमा 
मक्रयतक्षे।  तत्र  उपममालङ्कमारयाः  भविमत।  एविञ्च  इविमामदशब्दक्षेन  समादृश्यस्य  स्पषतयमा  प्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  दयनोयाः 
विस्तपुननोयाः मध्यक्षे मविरुदस्य धमरस्य उलक्षेखयाः न स्यमातम्। समाम्यस समाधमारणधमरसम्बन्धरूपसमादृश्यमम् उपममा नमाम 
अलङ्कमारयाः  इमत।  उपममाननोपमक्षेयरूपक्षेण  कसल्पतयनोयाः  दयनोयाः  पदमाथरयनोयाः  सममानधमरण  समाधम्यर  समाम्यस  विमा 
मनरूप्यतक्षे। समाम्यस समाधम्यर गपुणमक्रयमामदरूपमम्। उपममाननोपमक्षेयनोभयगतयाः धमरयाः सधमरयाः इमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - चन्द्रि इवि मपुखस सपुन्दरमम् इमत उदमाहिरणमम् असस्त। चन्द्रियाः मपुखस च इमत 
सम्पकणर  मभनस  विस्तपुदयमम्  असस्त। सयौन्दयरत्विमम्  आहमादकत्विस  च चन्द्रिक्षे  मपुखक्षे  च वितरतक्षे।  सयौन्दयरत्विमामदगपुणक्षेन 
चन्द्रिमपुखयनोयाः समादृश्यमम् उकमम् असस्त। पपुनश्च इविमामदशब्दक्षेन चन्द्रिमपुखयनोयाः समादृश्यस स्पषमम् उकमम् असस्त इमत 
लकणसमन्विययाः। अतयाः प्रकक तविमाक्यक्षे उपममालङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

स च उपममालङ्कमारयाः मदमविधयाः भविमत। यथमा - १) पकणर्थोपममा, २) लपुपनोपममा। 
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मटप्पणष्ट्री ससस्कक तसमामहित्यमम्

. . )26 2 1 पकणर्थोपममा
लकणमम् - पकणर्थोपममायमायाः लकणमम् आहि-

“समा पकणमार यमद समाममान्यधमर औपम्यविमामच च। 

उपमक्षेयस चनोपममानस भविक्षेतम् विमाच्यमम्”॥ इमत। 

अन्विययाः - यमद समाममान्यधमरयाः औपम्यविमामचशब्दयाः उपमक्षेयस उपममानस च भविक्षेतम् समा पकणमार उपममा इमत 
विमाच्यमम्। 

समाममान्यमाथर याः -  यसस्मनम्  उपममालङ्कमारक्षे  समाममान्यधमरयाः,  औपम्यविमामचशब्दयाः,  उपमक्षेयमम्,  उपममानमम् 
भविक्षेतम् चक्षेतम् समा पकणर्थोपममा इमत विकव्यमम्। पकणर्थोपममायमायाः चत्विमारर अङमामन ससन्त। तमामन च – १) उपमक्षेयमम्, २) 

उपममानमम्, ३) समाधमारणधमरयाः, ४) समादृश्यविमाचकशब्दयाः। 

उदमाहिरणक्षे  लकणसमन्विययाः -  पकणर्थोपममायमायाः लकणस भविमत-  कमलमम् इवि मपुखस  मननोजमम्। अथमारतम् 
पद्मसदृशस सपुन्दरस मपुखमम् इमत विमाक्यमाथरयाः। अत्र उपमक्षेयक्षे उपममानक्षे च मननोजत्विधमरयाः मविदतक्षे। अत एवि मननोजस 
समाधमारणधमरयाः असस्त। पपुनश्च इविशब्दक्षेन कमलमपुखयनोयाः समादृश्यस स्पषतयमा प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। अतयाः इविशब्दयाः 
औपम्यविमाचकशब्दयाः। मपुखमम् उपमष्ट्रीयतक्षे  (सदृशष्ट्रीमक्रयतक्षे)। अतयाः मपुखमम् उपमक्षेयमम्। उपमष्ट्रीयतक्षे  (सदृशष्ट्रीमक्रयतक्षे) 
यक्षेन  (कमलक्षेन)। अतयाः कमलमम् उपममानमम् असस्त। असस्मनम् अलङ्कमारक्षे चतपुण्णमारमम् सस्थमतयाः वितरतक्षे। अत एवि 
पकणर्थोपममा इमत उच्यतक्षे। 

पकणर्थोपममायमायाः पपुनयाः मदमविधयाः भक्षेदयाः असस्त। तक्षे च श्रयौतष्ट्री आथर्ती इमत। 

. . )26 2 2 लपुपनोपममा
लपुपमा उपममा यत्र समा लपुपनोपममा। अत्र उपममाशब्दक्षेन उपममाघटकपदमाथमारनमास  (उपममाननोपमक्षेयमादष्ट्रीनमामम्) 

गहिणस  भविमत। लपुपयाः नमाम अनपुमलसखतयाः। चतपुषपुर  उपममाघटकपदमाथरषपु  एकस्य दयनोयाः त्रयमाणमास  विमा  अनपुलक्षेखयाः 
स्यमातम्। लपुपनोपममायमायाः लकणमम् -

“लपुपमा समाममान्यधममारदक्षेयाः एकस्य यमद विमा दयनोयाः। 

त्रयमाणमास विमानपुपमादमानक्षे श्रयौत्यमाथर्ती समामप पकविरवितम्॥”इमत। 

अन्विययाः -  यमद  समाममान्यधममारदक्षेयाः  एकस्य  दयनोयाः  त्रयमाणमास  विमा  अनपुपमादमानक्षे  लपुपमा।  समामप  पकविरवितम् 
श्रयौत्यमाथर्ती

समाममान्यमाथर याः - समाममान्यधमरयाः, उपमक्षेयमम्, उपममानमम्, औपम्यविमाचकशब्दयाः इमत एतक्षेषपु एकस्य दयनोयाः 
त्रयमाणमास  विमा  अनपुपमादमानस  भविमत चक्षेतम्  समा  लपुपनोपममा  इमत कथ्यतक्षे।  अथमारतम्  उपममायमायाः  चतपुष्विरगक्षेषपु  कस्यमामप 
एकस्य, दयनोयाः उत विमा त्रयमाणमास असगमानमास विमा लनोपयाः यत्र भविमत चक्षेतम् समा लपुपनोपममा इमत मन्तव्यमम्। समा लपुपनोपममा 
मदमविधमा  भविमत।  तक्षे  च  श्रयौतष्ट्री,  आथर्ती  इमत।  पकविरवितम्  इत्यस्य  अथरस्तपु  पकणर्थोपममावितम्  लपुपनोपममा  अमप 
श्रयौत्यमाथर्तीभक्षेदक्षेन मदमविधमा इमत। 
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उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - मपुखस चन्द्रि इवि इमत लपुपनोपममायमायाः उदमाहिरणमम् असस्त। यतनो महि प्रकक तक्षे 
मपुखचन्द्रियनोयाः समादृश्यक्षे मननोजत्विमम् एवि कमारणमम्। उभयत्र मननोजत्विमम् असस्त। प्रकक तनोदमाहिरणक्षे मननोजत्विरूपयाः 
समाधमारणधमरयाः  नमासस्त। अतयाः लपुपनोपममायमायाः उदमाहिरणमम्।  चन्द्रि इवि मननोजमम्  इमत विमाक्यक्षे  मपुखस्य उलक्षेखयाः 
नमासस्त।  मपुखमम्  उपमष्ट्रीयतक्षे।  अतयाः  उपमक्षेयस  मपुखमम्।  प्रकक तविमाक्यक्षे  उपमक्षेयस्य  अनपुलक्षेखयाः  वितरतक्षे।  अतयाः 
लपुपनोपममायमायाः उदमाहिरणमम् इदमम् असस्त। 

. )26 3 अनन्वियमालङ्कमारयाः
लकणमम् - समामहित्यदपरणक्षे अनन्वियमालङ्कमारस्य लकणस कथयमत -

“उपममाननोपमक्षेयत्विमम् एकस्यथैवि तपु अनन्विययाः”इमत। 

समाममान्यमाथर याः -  एकमम्  एवि विस्तपु  यपुगपतम्  उपमक्षेयत्विक्षेन उपममानत्विक्षेन च कसल्पतस  भविमत चक्षेतम्  स 
अनन्वियमालङ्कमारयाः भविमत। अथमारतम् उपमक्षेयनोपममानभमावियाः एकविमाक्यगतनो भविमत चक्षेतम् अनन्वियमालङ्कमारयाः भविमत। 
यमद अनक्षेकविमाक्यगतयाः उपमक्षेयनोपममानभमावियाः भविमत तमहिर रसननोपममा उपमक्षेयनोपममा विमा भविमत। यथमा - “चन्द्रिमायतक्षे 
शपुक्लरुचमामप हिससयाः” इमत स्थलक्षे रसननोपममा वितरतक्षे। पपुनश्च "कमलक्षेवि ममतयाः ममतररवि कमलमा” इमत स्थलक्षे 
उपमक्षेयनोपममा भविमत। अत एवि अनन्विययाः एकविमाक्यगतमविषययाः भविमत इमत तपु अथरतयाः ससदमम्। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र अनन्वियमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस कथयमत -

“रमाजष्ट्रीविममवि रमाजष्ट्रीविस जलस जलममविमाजमन। 

चन्द्रिश्चन्द्रि इविमातन्द्रियाः शरत्समपुदयनोदमक्षे॥” इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  शरतयाः आमविभमारविक्षे  कमलस  कमलवितम्,  जलस  जलवितम्,  चन्द्रियाः चन्द्रिवितम्,  मनमरलभमाविस 
धमारयमत। 

रमाजष्ट्रीविमम्,  जलमम्,  चन्द्रिश्च इमत त्रष्ट्रीमण एवि यपुगपतम्  उपमक्षेयमामन उपममानमामन च भविसन्त। अथमारतम् 
रमाजष्ट्रीविमामदकमम्  उपममानमम्  उपमक्षेयञ्च  उभयमम्  असस्त।  अत्र  रमाजष्ट्रीविमामदरूपक्षे  एकसस्मनम्  विस्तपुमन 
उपमक्षेयनोपममानभमाविकल्पनमा  वितरतक्षे  इमत  लकणसमन्विययाः।  अनन्वियमालङ्कमारयाः  समादृश्यमकलकमालङ्कमारयाः  भविमत। 
अयमम् एवि एकयाः अलङ्कमारयाः विमाक्यस्य समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः। 

समादृश्यमम् सविरदमा दयनोयाः विस्तपुननोयाः मध्यक्षे सम्भविमम् असस्त। प्रकक तक्षे अनन्वियमालङ्कमारक्षे एकमम् एवि विस्तपु 
उपममानमम् उपमक्षेयञ्च असस्त। अनन्वियक्षे दयनोयाः विस्तपुननोयाः अभमाविमातम् कथस समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः भविमत। 

अत्र सममाधमानस प्रदष्ट्रीयतक्षे यतम् यदमप विस्तपुदृष्ट्यमा उपमक्षेयस्य उपममानत्विमम्, उपममानस्य उपमक्षेयत्विस न 
कदमामप सम्भविमम् असस्त। तथमामप कमविकल्पनमायमास ततम् सम्भविमम् असस्त। दृमषभक्षेदक्षे एकमम् एवि विस्तपु एकविमारमम्  
उपममानत्विक्षेन एकविमारमम् उपमक्षेयत्विक्षेन च गहिणस भविमत। 
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. )26 4 रूपकमालङ्कमारयाः
लकणमम्  -  अलङ्कमारनभसस  रूपकमालङ्कमारयाः  अत्यन्तस  सपुप्रससदयाः  वितरतक्षे।  कमविरमाजयाः  मविश्विनमाथयाः 

स्विककीयक्षे  समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे  रूपकमालङ्कमारस्य  लकणस  कथयमत  -  "रूपकस  रूमपतमारनोपक्षे  मविषयक्षे 
मनरपह्नविक्षे" इमत। 

अन्विययाः - मनरपह्नविक्षे मविषयक्षे रूमपतमारनोपक्षे रूपकस  (अलङ्कमारयाः) स्यमातम्। 

शब्दमाथर याः - मनरपह्नविक्षे मविषयक्षे - मनषक्षेधरमहितक्षे मविषयक्षे, रूमपतमारनोपक्षे - उपममानपदमाथरस्य तमादमात्म्यक्षे अभक्षेदक्षे 
विमा, रूपकमम् - रूपकमालङ्कमारयाः स्यमातम्। 

समाममान्यमाथर याः -  मनषक्षेधरमहितक्षे  मविषयक्षे  उपमक्षेयक्षे  रूमपतस्य उपममानपदमाथरस्य आरनोपयाः  (अभक्षेदतत्त्विक्षेन 
प्रतष्ट्रीमतयाः)  एवि रूपकमालङ्कमारयाः। तमात्पयर  भविमत  -  मनषक्षेधरमहितक्षे  उपमक्षेयक्षे  उपममानक्षेन समाकमम्  उपममानपदमाथरस्य 
अभक्षेदकल्पनमा,  स रूपकमालङ्कमारयाः भविमत। उपमक्षेयस्य उपममानमात्मनमा प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। उपमक्षेयस्य उपममानक्षेन 
समाकमम् अभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः जमायतक्षे। अथमारतम् मविषयस्य उपरर मविषमयणयाः अभक्षेदमारनोपयाः मक्रयतक्षे। अथमारतम् उपमक्षेयस्य 
उपरर  उपममानस्य अभक्षेदमारनोपयाः  भविमत।  यथमाविसस्थतक्षे  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य अभक्षेदमारनोपयाः  रूपकमम्  इत्यथरयाः। 
रूपकमम्  उपममाननोपमक्षेययनोयाः  अभक्षेदमारनोपस  करनोमत।  रूपयमत  अथमारतम्  अभक्षेदमारनोपस  करनोमत  इमत  रूपकमम्। 
मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम्  अभक्षेदकल्पनमा  सम्भविमत।  अत्र  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम् 
अभक्षेदकल्पनमा जमायतक्षे। 

उदमाहिरणक्षेन समाकस  लकणसमन्विययाः - मपुखचन्द्रियाः भमामत इमत रूपकमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस भविमत। 
अत्र उपमक्षेययाः मनषक्षेधरमहितयाः असस्त। उपमक्षेयस्य (मपुखस्य) उपममानक्षेन (चन्द्रिक्षेण) समाकमम् अभक्षेदकल्पनमा मक्रयतक्षे। 
अत्र उपमक्षेयस्य मपुखस्य उपममानचन्द्रिमात्मनमा (चन्द्रित्विक्षेन) प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। मपुखक्षेन समाकस  चन्द्रिस्य अभक्षेदमारनोपयाः 
मक्रयतक्षे।  एतक्षेन  चन्द्रिमामभनस  मपुखस  भमामत।  अत्र उपमक्षेयस्य चन्द्रिस्य उपममानक्षेन  चन्द्रिक्षेण  समाकमम्  अभक्षेदमारनोपयाः 
भविमत। प्रकक तक्षे अमप मपुखचन्द्रियनोयाः अत्यन्तस समादृश्यमम् असस्त। अत एवि मपुखचन्द्रियनोयाः अभक्षेदकल्पनमा जमायतक्षे। 
अत एवि रूपकमालङ्कमारयाः इमत उच्यतक्षे। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-४

अत्र कक्षे मचतम् अधयाः प्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 1 अथमारलङ्कमारयाः कयाः। 

. 2 अथमारलङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस कथयतपु। 

. 3 अथमारलङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखत। 

. 4 उपममालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 5 उपममालङ्कमारयाः कमतमविधयाः। 

. 6 पकणर्थोपममायमायाः लकणस सलखत। 
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. 7 लपुपनोपममायमायाः लकणस सलखत। 

. 8 अनन्वियमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 9 रूपकमालङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 10 पकणर्थोपममायमायाः चत्विमारर अङमामन कमामन ससन्त। 

. 11 लपुपनोपममा कमतमविधमा भविमत। 

. )26 5 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः
समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः अयमम्। कमाव्यममागर उत्पक्षेकमालङ्कमारयाः कमविजनस्य सकमाशक्षे अत्यन्तस मप्रययाः 

भविमत। अलङ्कमारशक्षेखरक्षे प्रनोकमम्  -  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः एवि श्रक्षेष्ठयाः अलङ्कमारयाः भविमत। पपुनश्च नविविध्विमायाः हिमास्यवितम् 
मननोरमयाः अयमम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः। 

लकणमम् - समामहित्यदपरणक्षे उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य लकणस प्रनोकमम् -

“भविक्षेतम् सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा प्रकक तस्य परमात्मनमा”इमत। 

अन्विययाः - प्रकक तस्य परमात्मनमा सम्भमाविनमा उत्प्रक्षेकमा भविक्षेतम्। 

शब्दमाथर याः - प्रकक तस्य – उपमक्षेयपदमाथरस्य, परमात्मनमा - उपममानपदमाथररूपक्षेण, सम्भमाविनमा - ससशययाः, 
उत्प्रक्षेकमा - उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः स्यमातम्। 

समाममान्यमाथर याः -  प्रकक तस्य  (उपमक्षेयस्य)  परमात्मनमा  (उपममानमात्मनमा)  सम्भमाविनमा  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः 
इत्यथरयाः। उपमक्षेयस्य उपममानतमादमात्म्यक्षेन सम्भमाविनमम् उत्प्रक्षेकमा इमत भमावियाः। अत्यन्तस समादृश्यविशमातम् उपमक्षेयमम् 
उपममानत्विक्षेन आशङ्कतक्षे चक्षेतम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः भविमत। उत्प्रक्षेकमा इत्यत्र उतम् इत्यस्य ऊध्विरगमाममनष्ट्री, प्रक्षेकमा इत्यस्य 
दृमषयाः इत्यथरयाः। यस्य कस्यमचतम् विस्तपुनयाः भमाविनमाकमालक्षे भमाविनमाकमाररणयाः दृमषयाः अत्यन्तमम् ऊदरगमाममनष्ट्री भविमत। 
अत एवि उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः इमत नमाम। 

उपमक्षेयनोपममानयनोयाः अत्यन्तस समादृश्यमम् उत्प्रक्षेकमाघटकमम् असस्त। तथमामप उपमक्षेयनोपममानयनोयाः भक्षेदजमानस 
मतरनोमहितस न भविमत। भक्षेदजमानक्षे सत्यमप अभक्षेदतयमा विणरमयतपुमम् असधकतयमा कमवियाः इच्छमत। सम्भमाविनमाशब्दस्य 
ससशययाः इमत अथरयाः भविमत। तथमामप शपुदससशययाः न गकहतक्षे। स्थमाणपुविमार पपुरुषनो विमा इमत जमानस तपु शपुदससशयमात्मकस  
जमानमम्। अत्र स्थमाणपुरक्षेवि अयमम् इमत मनश्चयमात्मकस  जमानस तपु सम्भमाविनमा पदविमाच्यमा भविमत। 

उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमम्-

.1 उपममावितम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारक्षे अमप कमविकल्पनमायमायाः एकमा विमास्तविमभसत्तयाः मविदतक्षे। यथमा - तस्यमायाः मपुखस 
भमामत पकणरचन्द्रि इविमापरयाः"। इमत। 

.2 उपममावितम्  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारक्षे  उपममाननोपमक्षेयभमावियाः  मविदतक्षे।  परन्तपु  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम्  उपमक्षेयमम् 
उपममानत्विक्षेन शङ्कतक्षे। एतमादृशस मचन्तनस भममात्मकमम् असस्त,  भममात्मकस  नमासस्त इमत उभयमम् अमप 
विकपुस  शक्यतक्षे। 
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.3 भमयाः अयमम् आहिमायरयाः (ऐसच्छकयाः)। तस्ममातम् नकनस तवि मपुखस चन्द्रियाः इमत स्थलक्षे नमायकस्य जमानस मविदतक्षे 
यतम् मपुखस चन्द्रियाः च सममानस विस्तपु नमासस्त। 

.4 समादृश्यमकलकयाः अयमम् अलङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य उदमाहिरणमम् -

"जमानक्षे मयौनस कममा शकयौ त्यमागक्षे श्लमाघमामविपयरययाः। 

गपुणमा गपुणमानपुविसन्धत्विमातम् तस्य सप्रसविमा इवि॥" इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  जमानक्षे  सत्यमप  मयौनस  मतष्ठमत,  शकयौथै  सत्यमामम्  अमप  कममा  मविदतक्षे,  त्यमागक्षे  सत्यमप 
गविरभमावियाः नमासस्त। रघपुविसशस्य नकपक्षे परस्परमविरनोसधनयाः गपुणमायाः एकत्र सहिमाविस्थमानस करनोमत। परस्परमविरुदगपुणमायाः 
सहिनोदरवितम् मतष्ठसन्त। 

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  जमानमामदगपुणमायाः  उपमक्षेयस  भविसन्त।  सप्रसविमायाः  उपममानस  भविसन्त।  जमानमामदगपुणमायाः 
सप्रसविमारूपक्षेण उत्प्रक्षेकन्तक्षे।  इविशब्दक्षेन  तच्च समादृश्यमम्  असधकतयमा  स्फपु ट्यतक्षे।  उपमक्षेयमम्  (जमानमामदगपुणमानम्) 
उपममानत्विक्षेन  (सप्रसविमात्विक्षेन)  आशङ्कतक्षे।  अत्यन्तस  समादृश्यविशमातम्  प्रकक तस्य  (उपमक्षेयस्य)  जमानमामदगपुणमानमास 
परमात्मनमा  (उपममानमात्मनमा)  सप्रसविमात्मनमा  सम्भमाविनमा  मक्रयतक्षे।  अतयाः  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः  मविदतक्षे  इमत 
लकणसमन्विययाः। 

. )26 6 अपह्नपुमतयाः
अपह्नपुमतयाः समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः असस्त। उपमक्षेयनोपममानमविषयकयाः अलङ्कमारयाः अयमम्। अपह्नवियाः 

इत्यस्य  गनोपनस  करनोमत  इत्यथरयाः।  आरनोपमविषयस्य  (उपमक्षेयस्य)  अपह्नविनकरणमम्  भविमत।  अत  एवि 
अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। 

लकणमम्  -  कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः स्विककीयक्षे  समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे  अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य लकणस 
प्रमाहि-

“प्रकक तस प्रमतमषध्यमान्यस्थमापनस स्यमादपह्नपुमतयाः॥”इमत। 

अन्विययाः - प्रकक तस प्रमतमषध्य अन्यस्थमापनस स्यमातम् अपह्नपुमतयाः। 

शब्दमाथर याः -  प्रकक तमम्  -  उपमक्षेयमम्,  प्रमतमषध्य  – समाकमातम्  परनोकमातम्  विमा  मनमषध्य,  अन्यस्य – 
उपममानस्य, स्थमापनमम् - प्रमतष्ठमापनमम्, अपह्नपुमतयाः - अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः, स्यमातम् - भविक्षेतम्। 

समाममान्यमाथर याः -  उपमक्षेयस्य  मनषक्षेधपकविरकमम्  उपमक्षेयस्य  उपममानतमादमात्म्यक्षेन  उपपमादनमम् 
अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः  इत्यथरयाः।  प्रकक तस्य  (उपमक्षेयस्य)  प्रमतषक्षेधस  कक त्विमा  अन्यस्य  (उपममानस्य)  स्थमापनमम् 
(आरनोपकरणमम्)  अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः  इत्यथरयाः।  अत्र  रुद्रिटस्य  मतक्षेन  अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः  चच्यरतक्षे। 
उपमक्षेयमनषक्षेधपकविरकमम्  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य सत्यरूपक्षेण स्थमापनस  भविमत। अस्य तपु  कमारणस  उपममाननोपमक्षेययनोयाः 
अत्यन्तस समादृश्यमम्। रुद्रिटक्षेन प्रनोकमम् - “अमतसमाम्यमातम् उपमक्षेयस यस्यमामसदक्षेवि कथ्यतक्षे सदमप”॥ इमत। विमामनक्षेन 
प्रनोकमम् - “समक्षेन विस्तपुनमा अन्यमापलमापनोऽपह्नपुमतयाः॥”इमत। अथमारतम् मनषक्षेध्यस्थमाप्यविस्तपुदययनोयाः मध्यक्षे समादृश्यमम् 
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अत्यन्तमम् आविश्यकमम्। उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः मदधमा भविमत। १)  आदयौ मनषक्षेधयाः पश्चमातम् आरनोपयाः,  २)  आदयौ 
आरनोपयाः अनन्तरस मनषक्षेधयाः इमत। 

विथैमशष्ट्यमम् -

.1 उपमक्षेयस्य विस्तपुनयाः मनषक्षेधयाः भविमत। 

.2 उपमक्षेयस्य स्थमानक्षे उपममानस्य स्थमापनस भविमत। 

.3 उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः उपममानस्य स्थमापनमम् (आहिमायरयाः) ऐसच्छकयाः मविदतक्षे। 

.4 अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः समादृश्यमकलकयाः अलङ्कमारयाः असस्त। 

.5 उदमाहिरणक्षे  लकणसमन्विययाः - उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः मदधमा भविमत। १) आदयौ मनषक्षेधयाः पश्चमातम् आरनोपयाः, 
२) आदयौ आरनोपयाः अनन्तरस मनषक्षेधयाः इमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र अपह्नपुविपकविरकमम् आरनोपस्य उदमाहिरणस प्रनोच्यतक्षे -

“नक्षेदस नभनोमण्डलमम्बपुरमामशनरतमाश्च तमारमा नविफक्षे नभङमायाः। 

नमायस शशष्ट्री कपु ण्डसलतयाः फणष्ट्रीन्द्रिनो नमासयौ कलङ्कयाः शमयतनो मपुरमाररयाः॥”

श्लनोकमाथर याः -  इदस  गगनस  नमासस्त,  अम्बनोयाः  रमामशयाः  असस्त।  एतमामन  नकत्रमामण न ससन्त,  एतक्षे  तपु 
नविफक्षे नसमकहिमायाः। नमायस चन्द्रियाः वितरतक्षे,  अमप तपु कपु ण्डसलतयाः फमणयाः। नमायस चन्द्रिस्य कलङ्कयाः,  अमप तपु शमयतयाः 
कक ष्णयाः इमत। 

असस्मनम्  श्लनोकक्षे  नभनोमण्डलमम्,  तमारमा,  शशष्ट्री,  कलङ्कयाः  च  इमत  एतक्षे  उपमक्षेयमायाः  ससन्त।  अत्र 
अम्बपुरमामशयाः,  नविफक्षे नभङयाः,  कपु ण्डसलतयाः  फणष्ट्रीन्द्रियाः,  मपुरमाररयाः  इमत एतमामन  उपममानमामन  ससन्त।  अत्र श्लनोकक्षे  
आकमाशमम्,  शशष्ट्री,  कलङ्कयाः इमत सविर  सत्यमम् असस्त। मकन्तपु आदयौ नञमा प्रकक तस गगनमामदकस  मनमषध्य ततयाः 
परमम्  अप्रकक तस्य  समागरस्य,  फक्षे नसमकहिस्य,  फणष्ट्रीन्द्रिस्य  च  सत्यरूपक्षेण  स्थमापनस  मक्रयतक्षे।  अत्र 
मनषक्षेधस्थमापनयनोयाः  हिक्षेतपुयाः  समादृश्यमम्।  नकत्रशनोमभतक्षेन  गगनक्षेन  समाकस  फक्षे नरमामशसमकहिस्य  अत्यन्तस  समादृश्यमम् 
असस्त। नञम्  -  शब्दक्षेन उपमक्षेयस्य मनषक्षेधपकविरकमम् उपममानस्य आरनोपयाः मक्रयतक्षे। अतयाः प्रकक तक्षे अपह्नपुविपकविरकमम् 
आरनोपरूपस्य अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य विणरनस मक्रयतक्षे। 

आरनोपपकविरकमम् अपह्नपुतक्षेयाः दृषमान्तयाः प्रदष्ट्रीयतक्षे। अस्य उदमाहिरणस भविमत -

"मविरमाजमत व्यनोमविपपुयाः पयनोसधस्तमारमामयमास्तत्र च फक्षे नभङमायाः। 

फणष्ट्रीश्विरनोऽयस मदजरमाजमकसत्तरनरविमाम्बपुदश्रष्ट्रीनरनपु तस्य लक्ष्म॥”इमत। 

नभयाःशरष्ट्रीरस  ससन्धपुयाः  शनोभममानम्,  तसस्मनम्  ससन्धयौ  नकत्ररूपष्ट्री  फक्षे नसमकहियाः  दृश्यतक्षे।  अत्र विपपुयाःशब्दक्षेन 
मयटम् -प्रत्ययक्षेन  च  यथमाक्रमस  व्यनोमस्य  नकत्रस्य  (उपमक्षेयस्य)  च  मनषक्षेधस  करनोमत।  परन्तपु  मनषक्षेधविमाचकस  
नञमामदकस  तपु  समाकमातम् नमासस्त। विस्तपुतस्तपु गगनक्षे  नकत्रक्षे च समपुद्रिस्य फक्षे नसमकहिस्य आरनोपयाः मक्रयतक्षे। स च 
मनषक्षेधयाः गगनमादष्ट्रीनमास मनषक्षेधस मविनमा न कदमामप सम्भविमत। अत एवि प्रकक तक्षे आदयौ आरनोपयाः ततयाः मनषक्षेधयाः असस्त। 
अत्रमामप  तथमा  आरनोपक्षे  समादृश्यमम्  एवि कमारणमम्।  अत एवि आरनोपपकविरकमम्  अपह्नविमकलकमम्  अपह्नपुत्यलङ्कमारयाः 
विमणरतयाः। 
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. )26 7 दृषमान्तमालङ्कमारयाः
दृषमान्तमालङ्कमारयाः  तपु  मबम्बप्रमतमबम्बभमाविमकलकयाः  अलङ्कमारयाः।  समाधम्यरविथैधम्यरभक्षेदमातम्  दृषमान्तमालसकमारयाः 

अमप मदमविधस भविमत। 

लकणमम् - समामहित्यदपरणक्षे दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि-

“दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्॥”इमत। 

अन्विययाः - सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनस दृषमान्तयाः। 

शब्दमाथर याः -  सधमरस्य  –  सममानधमरमविमशषस्य,  विस्तपुनयाः  -  पदमाथरस्य,  प्रमतमबम्बमम्  - 
प्रमतमबम्बभमाविक्षेन, स्थमापनमम् दृषमान्तयाः अलङ्कमारयाः भविमत। 

समाममान्यमाथर याः -  प्रस्तपुतस्य  समथरनक्षे  सदृशस्य  विस्तपुनयाः  प्रमतमबम्बरूपक्षेण  उपस्थमापनस 
दृषमान्तमालङ्कमारयाः।  दृषयाः  अन्तयाः  समथरनष्ट्रीयक्षे  समथरकस्य  स्विरूपस  समादृश्यस  यसस्मनम्  स  दृषमान्तयाः  अलङ्कमारयाः 
इत्यथरयाः। अथमारतम् समथरनष्ट्रीयक्षे विस्तपुमन समथरकस्य विस्तपुनयाः यतम् समादृश्यस ततम् दृषमान्तमालङ्कमारयाः इत्यथरयाः। एकस  
दृषमान्तविमाक्यमम्।  अपरस  दमाषमारसन्तकस  विमाक्यमम्।  प्रथमस  समथरकस  विमाक्यमम्।  अपरस  समथ्यर  विमाक्यमम्।  अत्रमामप 
मबम्बप्रमतमबम्बभमावियनोयाः मध्यक्षे समादृश्यमम् एवि मनयमामकमम्। पपुनश्च अत्र समादृश्यस विमाच्यलभ्यस न भविक्षेतम्। समादृश्यस 
तमात्पयरण  गम्यमम्।  प्रमणधमानगम्यस  समादृश्यस  मबम्बप्रमतमबम्बभमावियाः  एवि।  तथमामहि  -  प्रमतमबम्बनस 
प्रमणधमानगम्यसमाम्यत्विमम्  इमत।  प्रमतमबम्बमम्  मबम्बमातम्  मभनस  भविमत।  तथमामप  प्रमतमबम्बस  मबम्बसदृशमम्  एवि 
भविमत। 

विथैमशष्ट्यमामन - अत्र दृषमान्तमालङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन प्रनोच्यन्तक्षे। 

.1 स्वितन्त्रस विमाक्यदयमम् भविक्षेतम्। 

.2 एकस्य  विमाक्यस्य समथरनक्षे  अपरस  विमाक्यमम्  उपयनोमग  स्यमातम्।  तयनोयाः  उपमक्षेयनोपममानभमाविसम्बन्धयाः 
असस्त। 

.3 उपममानस्य उपमक्षेयस्य च धमरयाः पकथकयमा कसथतनो भविक्षेतम्। 

.4 धममारणमास मध्यक्षे समादृश्यस स्यमातम्। 

.5 पपुनश्च समादृश्यस विमाच्यस न भविमत। अमप तपु समादृश्यस तमात्पयरगम्यस भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र दृषमान्तमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस प्रमाहि दपरणकमारयाः समामहित्यदपरणक्षे -

“अमविमदतगपुणमामप सत्कमविभमणमतयाः कणरषपु विममत मधपुधमारमामम्। 

अनसधगतपररमलमामप महि हिरमत दृशस ममालतष्ट्रीममालमा॥”इमत। 

समाममान्यमाथर याः - अमविमदतगपुणमाऽमप - अथरबनोधरमहितमा अमप, भमणमतयाः - विमाणष्ट्री, विसमत - प्रकटयमत, 

दृशस  -  नक्षेत्रमम्,  हिरमत  -  आकषरमत। रसभमासमामदकमाव्यगपुणमानमामम्  अमविदममानक्षे  अमप उत्तमकविक्षेयाः  कमाव्यश्रविणक्षेन 
श्रनोतपुयाः कणर मधपुरधमारमास विषरमत। यथमा- सयौरभस्य आघमाणस न भविमत चक्षेदमप ममालतष्ट्रीपपुष्पस्य ममालमा नक्षेत्रस हिरमत। 
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पदक्षे  असस्मनम्  स्वितन्त्रस  विमाक्यदयमम्  असस्त।  मकन्तपु  अथमारनपुसन्धमानकमालक्षे  अविगम्यतक्षे  यतम् 
मदतष्ट्रीयविमाक्यस  प्रथमविमाक्यस्य समथरकमम्  असस्त। विमाक्यदयक्षे  विमनमम्  हिरणञ्च इमत समाधमारणधमरदयमम्।  अत्र 
मधपुधमारमाविमनमम् नक्षेत्रहिरणञ्च अमभनस नमासस्त। तथमामप उभयत्र आनन्दजनकत्विरूपस भमाविगतसमादृश्यमम् असस्त। 
आनन्दजनकत्विरूपस समादृश्यस तमात्पयरगम्यमम् असस्त। रसभमासमामदकमाव्यगपुणमानमामम् अमविदममानक्षे अमप उत्तमकविक्षेयाः 
विमाणष्ट्री  मधपुरधमारमास  विषरमत  इमत  प्रथमविमाक्यस्य  विणरनमाय  अनसधगतपररममालमायमायाः  अमप  ममालतष्ट्रीममालमायमायाः 
नयनलनोभनष्ट्रीयत्विमम् इमत अपरविमाक्यस्य विणरनमा मक्रयतक्षे। अत्र मबम्बप्रमतमबम्बभमाविसम्बन्धयाः मविदतक्षे। अत्रमामप 
समादृश्यविशमातम् मबम्बप्रमतमबम्बभमावियाः भविमत इमत दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणसमन्विययाः असस्त। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-२

अत्र कक्षे मचतम् प्रश्नमायाः अधयाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

. 12 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारयाः ककीदृशयाः अलङ्कमारयाः। 

. 13 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य लकणस सलखतपु। 

. 14 उत्प्रकमालङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखतपु। 

. 15 अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखतपु। 

. 16 अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य लकणस सलखत। 

. 17 अपह्नपुत्यलङ्कमारक्षे उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः कमतधमा भविमत। 

. 18 दृषमान्तमालङ्कमारस्य एकस  विथैमशष्ट्यस सलखतपु। 

. 19 दृषमान्तमालङ्कमारस्य लकणस सलखतपु। 

. )26 8 सममासनोमकयाः
लकणमम् - कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपरणनमामकक्षे  गन्थक्षे सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि -

“सममासनोमकयाः समथैयरत्र कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः। 

व्यविहिमारसममारनोपयाः प्रस्तपुतक्षेऽन्यस्य विस्तपुनयाः॥”इमत। 

अन्विययाः -  समथैयाः  कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः  प्रस्तपुतक्षे  अन्यस्य  विस्तपुनयाः  यत्र  व्यविहिमारसममारनोपयाः  समा 
सममासनोमकयाः। कमायमारमण च सलङमामन च मविशक्षेषणमामन च तथैयाः कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः इमत इतरक्षेतरदन्दसममासयाः। 

शब्दमाथर याः - समथैयाः - सममानथैयाः (प्रस्तपुतक्षे अप्रस्तपुतक्षे च तपुल्यरूपक्षे मविदममानमम्, तथैयाः), कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः 
- आसलङनमामदमक्रययमा, पपुसस्त्विमामदसलङक्षेन, नष्ट्रीलत्विमामदव्यमावितरकधमरयाः, प्रस्तपुतक्षे - उपमक्षेयपदमाथर, अप्रस्तपुतस्य – 
उपममानपदमाथरस्य, व्यविहिमारस्य – आचरणस्य, सममारनोपयाः - सम्यकयमा आरनोपयाः यत्र भविमत, समा सममासनोमकयाः 
इमत। 
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समाममान्यमाथर याः -  सममानमक्रयमामभयाः,  सममानसलङथैयाः,  सममानमविशक्षेषणथैयाः  विमा  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य 
व्यविहिमारसममारनोपयाः भविमत चक्षेतम्  समा सममासनोमकयाः भविमत। सममासक्षेन  (ससकक्षेपक्षेन)  उमकयाः  (अथरदयकथनमम्)  समा 
सममासनोमकयाः। आरनोपक्षे समादृश्यमम् एवि कमारणमम्। पपुनश्च अत्र सलङस  मक्रयमा मविशक्षेषणञ्च आसश्रत्य समादृश्यस भविमत। 
प्रस्तपुतक्षेन समाकमम् अप्रस्तपुतस्य समाकमातम् समादृश्यस न मविदतक्षे। विस्तपुतस्तपु अत्र विमाक्यक्षे अप्रस्तपुतस्य उलक्षेखयाः न 
मविदतक्षे। सलङमादष्ट्रीनमास समादृश्यविशमातम् अप्रस्तपुतस्य प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। कक्षे षमासञ्चतम् मतक्षे तपु कक्षे विलस मविशक्षेषणस सदृशस्य 
आश्रययाः  भविमत।  अथमारतम्  सममानमविशक्षेषणविशमातम्  उपमक्षेयक्षे  उपममानस्य  व्यविहिमारसममारनोपयाः  भविमत। 
अलङ्कमारसविरस्विकमारयाः कथयमत - “सश्लषमविशक्षेषणथैरुपममानधष्ट्रीयाः सममासनोमकयाः। ”इमत। मम्मटयाः अमप कथयमत - 
“परनोमकभरदकथै याः सश्लषथैयाः सममासनोमकयाः”इमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः- अत्र सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य उदमाहिरणस तमावितम् -

“असममापसजगष्ट्रीषस्य स्त्रष्ट्रीमचन्तमा कमा मनसस्विनयाः। 

अनमाक्रम्य जगतम् कक त्स्नस ननो सन्ध्यमास भजतक्षे रमवियाः॥”इमत। 

श्लनोकमाथर याः -  यस्य जयक्षेच्छमा पकणमार  न जमातमा। तमादृशस्य नष्ट्रीमतजस्य पपुरुषस्य रमणष्ट्रीसम्भनोगस्य 
स्पकहिमा कथस सम्भविमत। सकयरयाः असखलस जगतम् अनमाक्रम्य सन्ध्ययमा समाकस  न ममलमत। अत्र सकयरयाः प्रस्तपुतयाः, 
नमायकयाः अप्रस्तपुतयाः असस्त। सन्ध्यमा प्रस्तपुतमा,  नमामयकमा अप्रस्तपुतमा भविमत। असस्मनम् श्लनोकक्षे  सकयर नमायकस्य 
सन्ध्यमायमास  नमामयकमायमायाः  च  व्यविहिमारसममारनोपयाः  असस्त।  असस्मनम्  सममारनोपक्षे  सलङसमाम्यस  कमारणस  भविमत। 
मविश्विनमाथयाः कथयमत  -  “अत्र पपुसस्त्रष्ट्रीसलङममात्रक्षेण रमविसन्ध्ययनोयाः  नमायकनमामयकमायमायाः  व्यविहिमारयाः॥”इमत। अत्र 
रमवियाः  तक्षेजनोममात्रस  भविमत।  सन्ध्यमा  कमालमविशक्षेषयाः  भविमत।  तथमामप  रमविशब्दस्य  पपुससलङविशमातम्  नमायकस्य 
व्यविहिमारसममारनोपयाः भविमत। एविञ्च सन्ध्यमाशब्दस्य स्त्रष्ट्रीसलसङविशमातम् नमामयकमायमायाः व्यविहिमारसममारनोपयाः भविमत। अत्र 
दृषमान्तत्विक्षेन अप्रकक तयनोरमप रमविसन्ध्ययनोयाः प्रकक तमाङत्विक्षेन एवि प्रकक तत्विमम् अविधक्षेयमम्। 

. )26 9 अमतशयनोमकयाः
भरतपरविमतरनयाः प्रमाययाः सविर  एवि अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस स्विष्ट्रीकक तविन्तयाः। अमतशयक्षेन सम्भविमामतरक्षेकक्षे ण 

यनोग्यतमामतक्रमक्षेण विमा उमकयाः अमतशयनोमकयाः। अत्यपुमकयाः अमतशयनोमकयाः इमत विमाग्भट्टयाः। 

लकणमम् - अत्र दपरणकमारयाः अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस कसथतविमानम् -

"ससदत्विक्षेऽध्यविसमायस्य अमतशयनोमकमनरगदतक्षे" इमत। 

अन्विययाः - (प्रकक तस्य परमात्मनमा) अध्यविसमायस्य ससदत्विक्षे अमतशयनोमकयाः मनगदतक्षे। 

शब्दमाथर याः -  अध्यविसमायस्य – प्रकक तक्षेन सहि अप्रकक तस्य  (यथमाथरविस्तपुनमा सहि अयथमाथरविस्तपुनमा) 
अभक्षेदप्रतष्ट्रीतक्षेयाः, ससदत्विक्षे - मनश्चयमात्मकक्षे  अमतशयनोमकयाः - अमतशयनोक्त्यलङ्कमारयाः भविमत। 

समाममान्यमाथर याः - मविषयक्षेण समाकस  मविषमयणयाः अभक्षेदप्रतष्ट्रीतक्षेयाः मनश्चयमात्मकक्षे  समत अमतशयनोक्त्यलङ्कमारयाः 
स्यमातम्। अध्यविसमाययाः नमाम अयथमाथरविस्तपुनमा यथमाथरविस्तपुनयाः मनगरणमम्। अथमारतम् उपमक्षेयस्य मनगरणपपुरयाःसरमम् 
उपममानक्षेन सहि तस्य अभक्षेदजमानमम् अध्यविसमाययाः। मविश्विनमाथयाः कथयमत - “मविषयमनगरणक्षेन अभक्षेदप्रमतपसत्तयाः 
मविषमयणयाः अध्यविसमाययाः॥” इमत। अथमारतम् यथमाथरविस्तपुनयाः आच्छमादनपकविरकमम् अयथमाथरविस्तपुनयाः अभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः 
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अमतशयनोमकयाः  भविमत।  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारक्षे  सम्भमाविनमा  अमनसश्चतरूपमा।  अमतशयनोकयौ  कमविप्रयौढनोमकविशमातम् 
सम्भमाविनमा मनसश्चतरूपमा भविमत। 

उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र मविश्विनमाथयाः अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य उदमाहिरणस मनरूयमत-  

“कथमपुपरर कलमामपनयाः कलमापनो मविलसमत तस्य तलक्षेऽषमष्ट्रीन्द पुखण्डमम्। 

कपु विलययपुगलस ततनो मविलनोलस मतलकपु सपुमस तदधयाः प्रविमालमस्ममातम्॥”इमत। 

श्लनोकमाथर याः - नमामयकमायमायाः मस्तकक्षे  मयकरपपुच्छयाः, तस्य अधयाः अषमष्ट्रीन्दपुखण्डयाः, तस्य अधयाः चञ्चलस 
नष्ट्रीलनोत्पलयपुगलमम्, तस्य अधयाः मतलकपु सपुममम्, तस्य एकस  प्रविमालमम् कथमम्। 

श्लनोकक्षे  "कथमम्” इमत पदस प्रश्नसकचकस  नमासस्त। अमप तपु कथमम् इमत पदस सम्भमाविनमासकचकमम् असस्त। 
अत्र नमामयकमाकक्षे शकलमापभमालस्थलनक्षेत्रयपुगलनमाससकमाधरनोष्ठमानमामम्  उपमक्षेयमानमास  कलमामपकलमापमामदमभयाः उपममानथैयाः 
सहि अभक्षेदजमानमातम्  अध्यविसमायस्य ससदत्विमम्  इमत अमतशयनोकक्षे याः  उदमाहिरणमम्।  कक्षे शपमाशस  मयकरकलमापत्विक्षेन, 

कपमालमम्  अधरचन्द्रित्विक्षेन,  नयनदयस  नष्ट्रीलनोत्पलत्विक्षेन,  नमाससकमामम्  मतलकपु सपुमत्विक्षेन,  औष्ठस  रकप्रविमालत्विक्षेन 
अध्यविसमाययाः कक तयाः। अथमारतम् कक्षे शपमाशमादक्षेयाः प्रकक तस्य मयकरकलमापमामदनमा अप्रकक तक्षेन सहि अभक्षेदमनश्चययाः भविमत। 
प्रकक तक्षे  कक्षे शमामदयाः  उपमक्षेययाः  कलमापमामदयाः  उपममानञ्च  परस्परस  मभनमम्।  तथमामप  उपममानस्य  उत्कटप्रमाधमान्यक्षे 
उपमक्षेयस्य  मनगरणजमनतमा  अभक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः  भविमत।  अमतशयनोकक्षे याः  बहिवियाः  मविभमागमायाः  ससन्त।  प्रकक तक्षे  तपु 
अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य भक्षेदमायाः नथैवि चमचरतमायाः। 

पमाठगतप्रश्नमायाः-३

. 20 सममासनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस सलखतपु। 

. 21 सममासनोमकयाः इत्यस्य अथरयाः कयाः। 

. 22 मम्मटमतक्षेन सममासनोकक्षे याः लकणस मकमम्। 

. 23 सममासनोक्त्यलङ्कमारक्षे आरनोपक्षे मकस  कमारणस भविमत। 

. 24 अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस मकमम्। 

. 25 विमाग्भट्टमतनक्षे अमतशयनोमकयाः नमाम कमा। 

. 26 अध्यविसमाययाः नमाम कयाः। 

पमाठसमारयाः

असस्मनम्  पमाठक्षे  अथमारलङ्कमारयाः  आलनोच्यतक्षे।  अथमारलङ्कमारक्षे  शब्दपररवितरनस  शक्यमम्।  अत्र  अथरविशमातम् 
चमत्कक मतयाः  उत्पदतक्षे।  उपममादययाः  अथमारलङ्कमारयाः  भविमत।  प्रमाययाः  समादृश्यमकलकयाः  अलङ्कमारयाः  आलनोच्यतक्षे। 
मविजमातष्ट्रीयविस्तपुननोयाः मविरुदधमरमम् अनपुक्त्विमा यमद गपुणमक्रयमागतसमादृश्यमम् इविमामदशब्दक्षेन प्रमतपमामदतस स्यमातम्,  स 
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उपममालङ्कमारयाः भविमत। समा च पकणर्थोपममा लपुपनोपममा इमत भक्षेदमातम् मदमविधमा। ततयाः अनन्वियमालङ्कमारस प्रमतपमामदतविमानम्। 
एकमम् एवि विस्तपु यपुगपतम् उपमक्षेयत्विक्षेन उपममानत्विक्षेन च कसल्पतस भविमत चक्षेतम् स अनन्वियमालङ्कमारयाः भविमत। ततयाः 
रूपकमालङ्कमारमम्,  दृषमान्तमालङ्कमारमम्,  उत्प्रक्षेकमालङ्कमारमम्,  अपह्नपुत्यलङ्कमारमानम् प्रमतपमामदतविमानम्। प्रमाययाः एतक्षे सविर  एवि 
अलङ्कमारमायाः  समादृश्यमकलकमायाः  ससन्त।  रूपकमादलङ्कमारमाणमामम्  उदमाहिरणपपुरयाःसरस  लकणमामन  विथैमशष्ट्यमामन  च 
प्रनोकमामन। समादृश्यक्षे  समत एवि एतक्षे  अलङ्कमारमायाः  भविसन्त। मम्मटमादमाचमायमारणमास  मतमामन अत्र प्रनोकमामन। मकन्तपु  
समामहित्यदपरणकमारस्य  मनममरतमामन  लकणमामन  पमाठक्षे  असस्मनम्  गकहिष्ट्रीतमामन  ससन्त।  कमाव्यममागर  अलङ्कमारमायाः  एवि 
कमाव्यस्य सयौन्दयर विधरयसन्त। कमाव्यक्षे अलङ्कमारस्य मविदममानमातम् कमाव्यमम् अत्यन्तस गमाहमम् असस्त। कमाव्यजगमत 
अन्यक्षे अमप अलङ्कमारमायाः ससन्त। परन्तपु असस्मनम् पमाठक्षे कक्षे मचतम् प्रससदमायाः अलङ्कमारमायाः गकहिष्ट्रीतमायाः। 

पमाठमान्तप्रश्नमायाः

. 1 अथमारलङ्कमारस्य मविषयक्षे लघपुमटप्पणनीं रचयत। 

. 2 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् उपममालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 3 उपममालङ्कमारस्य भक्षेदमानम् प्रमतपमाद तक्षेषमास पररचयस कमारयतपु। 

. 4 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् उपममालङ्कमारस्य प्रत्यक्षेकस  भक्षेदमानम् विणरयत। 

. 5  उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस विणरयत। 

. 6 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् दृषमान्तमालङ्कमारस विणरयत। 

. 7 उत्प्रक्षेकमालङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन सलखन्तपु। 

. 8 अपह्नपुत्यलङ्कमारस्य विथैमशष्ट्यमामन सलखन्तपु। 

. 9  उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् अपह्नपुत्यलङ्कमारस विणरयत। 

. 10 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् रूपकमालङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 11 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् सममासनोक्त्यलङ्कमारमानम् विणरयत। 

. 12 उदमाहिरणपपुरयाःसरमम् अमतशयनोक्त्यलङ्कमारमानम् विणरयत। 

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण

. 1 यसस्मनम् अलङ्कमारक्षे अथरमम् आसश्रत्य कमामचतम् चमत्कक मतयाः भविमत चक्षेतम् स अथमारलङ्कमारयाः। 

. 2 उपममालङ्कमारयाः। 

. 3 अथमारलङ्कमारक्षे सममाथरकशब्दस्य प्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। 

. 4 “समाम्यस विमाच्यमविथैधम्यर विमाक्यथैक्यक्षे उपममा दयनोयाः”॥ इमत। 

. 5  मदमविधयाः। 

   118   ससस्कक तसमामहित्यमम्



अथमारलङ्कमारयाः मटप्पणष्ट्री

. 6  “समा पकणमार यमद समाममान्यधमर औपम्यविमामच च। 

. 7 उपमक्षेयस चनोपममानस भविक्षेतम् विमाच्यमम्”॥इमत। 

. 8 “लपुपमा समाममान्यधममारदक्षेयाः एकस्य यमद विमा दयनोयाः। 

. 9 त्रयमाणमास विमानपुपमादमानक्षे श्रयौत्यमाथर्ती समामप पकविरवितम्॥”इमत। 

. 10 “उपममाननोपमक्षेयत्विमम् एकस्यथैवि तपु अनन्विययाः”इमत। 

. 11 "रूपकस  रूमपतमारनोपक्षे मविषयक्षे मनरपह्नविक्षे" इमत। 

. 12 १) उपमक्षेयमम्, २) उपममानमम्, ३) समाधमारणधमरयाः, ४) समादृशविमाचकशब्दयाः। 

. 13 मदमविधमा। 

. 14  समादृश्यमकलकनोपममा। 

. 15  “भविक्षेतम् सम्भमाविननोत्प्रक्षेकमा प्रकक तस्य परमात्मनमा”इमत। 

. 16 समादृश्यमकलकयाः अयमम् अलङ्कमारयाः मविदतक्षे। 

. 17  उपमक्षेयस्य मनषक्षेधयाः उपममानस्य मनषक्षेधश्च (आहिमायरयाः) ऐसच्छकयाः मविदतक्षे। 

. 18  “दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्॥”इमत। 

. 19 मदमविधमा। 

. 20  अत्र समादृश्यस विमाच्यस न भविमत। अमप तपु समादृश्यस तमात्पयरगम्यस भविमत। 

. 21 “दृषमान्तस्तपु सधमरस्य विस्तपुनयाः प्रमतमबम्बनमम्॥”इमत। 

. 22 “सममासनोमकयाः समथैयरत्र कमायरसलङमविशक्षेषणथैयाः। 

. 23 व्यविहिमारसममारनोपयाः प्रस्तपुतक्षेऽन्यस्य विस्तपुनयाः॥”इमत

. 24 सममासक्षेन उमकयाः। 

. 25  परनोमकभरदकथै याः सश्लषथैयाः सममासनोमकयाः”इमत। 

. 26 समादृश्यमम्। 

. 27 "ससदत्विक्षेऽध्यविसमायस्य अमतशयनोमकमनरगदतक्षे"। इमत। 

. 28  अत्यपुमकयाः। 

. 29 मविषयमनगरणक्षेन अभक्षेदप्रमतपसत्तयाः मविषमयणयाः अध्यविसमाययाः

मविशक्षेषशब्दमाविलष्ट्री

उपमक्षेयमम्
तत्र समादृश्यमानपुयनोमग उपमक्षेयमम्। उपमष्ट्रीयतक्षे यतम् ततम् उपमक्षेयमम्। मम-धमातनोयाः पररममापयाः अथरयाः। विणरनष्ट्रीययाः 

मविषययाः उपमक्षेयमम् असस्त। यथमा चन्द्रि इवि मपुखमम्। यक्षेन समाकस  यस्य तपुलनमा मक्रयतक्षे,  ततम् उपमक्षेयमम्। चन्द्रिक्षेण 
समाकस  मपुखस्य तपुलनमा मक्रयतक्षे। अतयाः मपुखमम् उपमक्षेयमम् असस्त। प्रमाययाः तपुलनमा तपु महितमा समाकस  लघपुनयाः विस्तपुनयाः 
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मक्रयतक्षे। अत्र प्रकक तक्षे चन्द्रियाः असधकयाः सपुन्दरविमानम् असस्त। मपुखस्य सपुन्दरतमा तपु चन्द्रिमापक्षेकयमा न्यकनमम् असस्त। 
अतयाः लघपु विस्तपु उपमक्षेयमम् असस्त। 

उपममानमम्
तत्र  समादृश्यप्रमतयनोमग  उपममानमम्।  उपमष्ट्रीयतक्षे  सदृशष्ट्रीमक्रयतक्षे  यक्षेन  तदम्  उपममानमम्।  विणरनष्ट्रीयस्य 

उपमक्षेयस्य उपकमारकमम् उपममानमम् असस्त। यस्य विस्तपुनयाः यक्षेन समाकस  तपुलनमा मक्रयतक्षे, ततम् उपममानमम् भविमत। 
यथमा - चन्द्रि इवि मपुखमम् इमत। अत्र तपु मपुखस्य चन्द्रिक्षेण समाकस  तपुलनमा मक्रयतक्षे। अतयाः चन्द्रियाः उपममानमम् असस्त। 
प्रमाययाः तपुलनमा तपु  महितमा समाकस  लघपुनयाः विस्तपुनयाः मक्रयतक्षे।  अत्र प्रकक तक्षे  चन्द्रियाः असधकयाः सपुन्दरविमानम्  असस्त। 
मपुखस्य सपुन्दरतमा तपु चन्द्रिमापक्षेकयमा न्यकनमम् असस्त। अत महितम् विस्तपु उपममानमम् असस्त। 

समाधमारणधमर याः
उपमक्षेयक्षे  उपममानक्षे  च सङतधमरयाः समाधमारणधमरयाः। अथमारतम्  उपमक्षेयक्षे  उपममानक्षे  च उभयत्र ययाः सममानयाः 

धमरयाः मतष्ठमत, स समाधमारणधमरयाः भविमत। यथमा चन्द्रि इवि मपुखस सपुन्दरमम् इमत। अत्र चन्द्रिक्षे मपुखक्षे च सममानयाः धमरयाः 
सयौन्दयरत्विस च असस्त। उभयत्र मविदममानस सयौन्दयरत्विधमरमम् आधमारष्ट्रीकक त्य एवि तपुलनमा मक्रयतक्षे। अत एवि उभयत्र 
मविदममानयाः धमरयाः समाधमारणधमरयाः। 

औपम्यविमाचकशब्दयाः
उपमाममायमायाः भमावियाः अयौपम्यमम्। इविमामदशब्दयाः उपममाविमाचकयाः भविमत। अथमारतम् यक्षेन शब्दक्षेन समादृश्यस्य 

स्पषप्रतष्ट्रीमतयाः जमायतक्षे। यथमा - चन्द्रि इवि मपुखमम् इमत। अत्र चन्द्रिक्षेण समाकस  मपुखस्य समाधम्यरमम् असस्त इमत एततम् 
तपु इविमामदशब्दक्षेन स्पषस जमायतक्षे। अत एवि इविमामदशब्दमायाः उपममाविमाचकशब्दमायाः भविसन्त। 

मबम्बमम्
समाकमातम् यतम् विस्तपु ततम् मबम्बमम्। यथमा - मपुखमम्। यथमा दपरणक्षे वियस मपुखस पश्यमामयाः। एकस  तपु अस्ममाकस  

मपुखमम्। अपरस दपरणमनष्ठस मपुखमम्। समाकमातम् ममानविमानमास यतम् मपुखस ततम् मबम्बमम् असस्त। यस्य प्रमतच्छमवियाः दपरणक्षे 
असस्त, ततम् मबम्बमम्। 

प्रमतमबम्बमम्
कसस्मसञ्चतम् विस्तपुमन पमततयाः प्रमतच्छमवियाः, ततम् प्रमतमबम्बमम्। यथमा - दपरणक्षे सस्थतस मपुखमम्। यदमा वियस 

दपरणक्षे मपुखस पश्यमामयाः। तदमा तपु दपरणक्षे मपुखस्य कसश्चतम् प्रमतच्छमवियाः दृश्यतक्षे। ततम् एवि प्रमतमबम्बमम् असस्त। 

प्रमणधमानगम्यमम्
प्रमणधमानगम्यमम् इत्यस्य अथरयाः तपु तमात्पयरण गम्यममानयाः अथरयाः इमत। समाकमातम् विमाच्यमाथरयाः न भविमत। 

परन्तपु तमात्पयरण सयाः अथरयाः गम्यतक्षे। 

॥ इमत षसड्विसशयाः पमाठयाः ॥
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