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25) शब्दमाथमारल ङ्कमारयाः शब्दमालङ्कमारश्च
प्रस्तमाविनमा

-

ममानविमायाः सदमा एवि सयौन्दयर स्य पकजकमायाः भविसन्त। अमतप्रमाचष्ट्रीनकमालमातम् एवि अलङ्कमारमादष्ट्रीनमास प्रयनोगस
ककतविन्तयाः कविययाः। इमतहिमासपपुरमाणमामदवितम् अलङ्कमारशमास्त्रमम् अमप अमतप्रमाचष्ट्रीनमम् भविमत। कविययाः यदमा पदमामदकस
सकजसन्त, तदमा एवि स्वितयाः अलङ्कमारमादययाः ककमतषपु सममायमासन्त। विथैमदकविमाङयक्षे अमप अलङ्कमारशमास्त्रस्य प्रयनोगयाः
मविदतक्षे। यथमा- ऋग्विक्षेदक्षे औषससकमकषपु उषमादक्षेव्यमायाः विणर नमाविसरक्षे उपममादलङ्कमारमाणमास प्रयनोगयाः दृश्यतक्षे। ऋग्विक्षेदक्षे
अमतशयनोक्त्यलङ्कमारस्य प्रयनोगयाः दृश्यतमामम्।

"दमा सपुप णमार सयपुज मा सखमायमा सममानस विककस पररषस्विजमातक्षे ।
तयनोरन्ययाः मपप्पलस स्यमादत्त्यनश्ननन्यनोऽमभचमाकशष्ट्री म त॥ " इमत।
अयञ्च अलङ्कमारयाः कमविविमाणष्ट्रीतयाः स्वितयाः एवि आयमामत, न तपु बहिह यत्नक्षेन। शरष्ट्रीरमातम् लमाविण्यस पकथकम् न
कदमामप भविमत, तथथैवि शब्दमाथर मयमातम् कमाव्यशरष्ट्रीरमातम् अलङ्कमारयाः पकथकम् न भविमत। यथमा खलपु
विलयकपुण्डलमादययाः

ममानविदक्षेहिस्य

शनोभमास

सम्पमादयन्तयाः

अलङ्कमारशब्दक्षेन

व्यपमदश्यन्तक्षे।

तथथैवि

अनपुप्रमासरूपकनोपममादययाः शब्दस्य अथर स्य च शनोभमास सम्पमादयन्तयाः रसमम् उपकपुविर सन्त। अत एवि
अनपुप्रमासरूपकमादययाः अलङ्कमारपदविमाच्यमायाः भविसन्त इमत कमाव्यविक्षेमदमभयाः। अलङ्कमारयाः महि शब्दमाथर मयस्य कमाव्यस्य
शनोभमास विधर यमत। यथमा विह्नक्षे याः उष्णत्विस धमर याः भविमत, तथथैवि अलङ्कमारस्य सयौन्दयर धमर याः भविमत। अत एवि विमामनक्षेन
प्रनोकमम् - "सयौन्दयर मलङ्कमारयाः" इमत। जयदक्षेवियाः कथयमत यतम् विह्नक्षे याः उष्णतमारमामहित्यस कदमामप न सम्भविमत। तथथैवि
कमाव्यमम् अमप अलङ्कमाररमहितस कदमामप न भविमत। तथमामहि प्रनोकस जयदक्षेविक्षेन-

"अङष्ट्री करनोमत ययाः कमाव्यस शब्दमाथमारवि नलङ्कक तष्ट्री ।
असयौ न मन्यतक्षे कस्ममातम् अनपुष् णमनलङ्कक तष्ट्री ॥ ” इमत।
प्रककतक्षे पमाठक्षे वियस कक्षेषमासञ्चतम् अलङ्कमारमाणमास लकणमम् , मकस प्रयनोजनमम्, अलङ्कमारस्य प्रभक्षेदयाः इमत असस्मनम्
मविषयक्षे ससकक्षेपक्षेण आलनोचनमास कपुमर याः।

उदक्षेश् यमामन
अमपुस पमाठस पमठत्विमा भविमानम् भवितष्ट्री विमा-
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अलङ्कमारस्य लकणस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।



अलङ्कमारस्य प्रयनोजनस जमातपुस शक्नपुयमातम्।
ससस्ककतव्यमाकरणमम्

शब्दमाथमारल ङ्कमारयाः शब्दमालङ्कमारश्च



मटप्पणष्ट्री

अलङ्कमारस्य भक्षेदनोपभक्षेदमानम् जमातपुस प्रभविक्षेतम्।

 शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे मविदममानमम् अलङ्कमारस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।
 शब्दमालङ्कमारक्षे मविदममानमम् अलङ्कमारस जमातपुस प्रभविक्षेतम्।
 कविष्ट्रीनमास मनममर तक्षे श्लनोकमादयौ अलङ्कमारमनणर यस कतपुर यनोग्यनो भविक्षेतम्।
 स्वियमम् अमप अलङ्कमारष्ट्रीदमानमास प्रयनोगस ककत्विमा श्लनोकमनममारणक्षे समथर्थो भविक्षेतम्।
 उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः कथस कमायर याः इमत जमातपुस शक्नपुयमातम्।
 अलङ्कमारयपुकक्षे श्लनोकमादयौ असधकमास चमत्ककमतमम् अविगन्तपुस यनोग्यनो भविक्षेतम्।

25.1) अलङ्कमारलकणमम्
अथ अलसकमारयाः पररचमाय्यतक्षे। लनोकप्रससदयाः अयमम् अलङ्कमारशब्दयाः अलमम् इमत उपपदपकविर कमातम्
ककधमातनोयाः घञ्प्रत्ययक्षेन मनष्पननो भविमत। अलङ्कमारमविषयकस शमास्त्रस मनगदतक्षे अलङ्कमारशमास्त्रमम् इमत। कनो नमाम
अलसकमारयाः। ”कमाव्यशनोभमाकरमानम् धममारनम् अलसकमारमानम् प्रचकतक्षे” इमत दण्डष्ट्री प्रनोकविमानम्। अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन
इत्यलसकमारयाः इमत विमामनमानन्दविधर नमादययाः पररभमावियसन्त। मम्मटमाचमायर स्य मतक्षे शब्दमाथर मयस्य कमाव्यशरष्ट्रीरस्य
सयौन्दयर विधर कमायाः उपममादययाः अलङ्कमारमायाः भविसन्त। तदक्षेवि प्रमाहि “उपकपु विर स न्त तस सन्तस यक्षे ऽ ङदमारक्षे ण जमातपुम चतम्।
हिमारमामदविदलस क मारमास्तक्षे ऽ नपुप्र मासनोपममादययाः॥”इमत।
अलङ्कमारमायाः

प्रथमतयमा

विमाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यमाथर स्य

शनोभमास

विधर यसन्त।

ततयाः

विमाच्यलक्ष्यमादथमारमतशयमपुखक्षेन सम्भमामविनस मपुख्यरसमम् उपकपुविर सन्त। लनोकसममाजक्षे अमप आदयौ अलङ्कमारयाः
कण्ठमादङमानमास शनोभमास विधर यमत। ततयाःपरमम् अलङ्कमारमायाः कण्ठमादङमानमामम् उत्कषमारधमानदमारक्षेण शरष्ट्रीररणमम्
उपकपुविर सन्त। पसण्डतरमाजयाः जगनमाथयाः स्विककीयक्षे रसगङमाधरनमामकक्षे गन्थक्षे अलङ्कमारस मनमदर शमत। तथमामहि प्रनोकमम् -

“अथमास्य प्रमागमभमहितलकणस्य कमाव्यमात्मननो व्यङ्ग्यस्य रमणष्ट्रीयतमाप्रयनोजकमायाः मनरूप्यन्तक्षे।” इमत।
मविश्विक्षेश्विरस्य पसण्डतस्य मतक्षे तपु अलङ्कमारयाः रसनोपकमारकयाः भविमत। अलङ्कमारयाः अथर दमारमा रसमम् उपकरनोमत।
तथमामहि प्रनोकमम् अलङ्कमारकयौस्तपुभक्षे- “तस मविनमा शब्दसयौन्दयर ममप नमासस्त मननोहिरमम्।
अथमारल ङ्कमाररमहितमा मविधक्षे विक्षे वि सरस्वितष्ट्री ॥ ” इमत।
कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपर णनमामकस्य गन्थस्य दशमनोलमासक्षे अलङ्कमारमानम् मविविकणनोमत।
तथमामहि अलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहिशब्दमाथर य नोरसस्थरमा यक्षे धममारयाः शनोभमामतशमामयनयाः।
रसमादष्ट्री न पुप कपु विर न् तनोऽलङ्कमारमास्तक्षे ऽ ङदमामदवितम्॥ इमत।
यथमा कक्षेयकरमामदकमायाः शरष्ट्रीरशनोभमामतशमामयनयाः आत्ममानमम् उपकपुविर सन्त, तक्षेनथैवि प्रकमारक्षेण अनपुप्रमासनोपममादययाः
अलङ्कमारमायाः शब्दमाथर शनोभमामतशमामयनयाः कमाव्यमात्मभकतस्य रसमादक्षेयाः उपकमारकमायाः भविसन्त। अलङ्कमारमायाः असस्थरमायाः
ससन्त अत एवि तक्षेषमास गपुणवितम् आविश्यककी सस्थमतयाः। अथमारतम् गपुणमा अमप उत्कषर कमायाः ससन्त, मकन्तपु तक्षे गपुणमायाः
रसस्य सस्थरमायाः धममारयाः स्विरूपमविशक्षेषमायाः ससन्त। अलङ्कमारमायाः शब्दमाथर यनोयाः असस्थरमायाः धममारयाः शब्दमाथर दमारक्षेण च
रसमम् उत्कषर यसन्त। इदमम् एवि अलङ्कमारमाणमास प्रयनोजनस यतम् शब्दमाथर दमारक्षेण रसमादक्षेयाः उपकमारकमम् असस्त।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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सस स् कक तसमामहित्यमम्
अलङ्कमारशब्दयाः मदधमा मनष्पननो भविमत। अलङ्ककमतयाः अलङ्कमारयाः इमत भमाविव्यपुत्पनयाः पकयाः। अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन
इमत करणव्यपुत्पनयाः पकयाः भविमत।

25.2) अलङ्कमारस्य प्रकमारयाः
प्रमाययाः अलङ्कमारयाः मदमविधयाः भविमत। शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारयाः च इमत। कक्षेषमासञ्चतम् नयक्षे उभयमालङ्कमारयाः
अमप भविमत। अनपुप्रमासमादययाः शब्दमालसकमारमायाः उपममारूपकमादययाः अथमारलसकमारमायाः। पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः
शब्दमाथमारलङ्कमारयाः अथमारतम् उभयमालसकमारयाः भविमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य एवि प्रमाधमान्यतमा भविमत। अथमारलङ्कमारक्षे
अथर स्य प्रमाधमान्यतमा भविमत।
यक्षेऽलङ्कमारमायाः शब्दमासश्रतमायाः तक्षे शब्दमालङ्कमारमायाः कथ्यन्तक्षे। ‘‘शब्दपररविकत्त्यसहित्विस’’ यत्र मविदतक्षे , अथमारतम्
यक्षेऽलङ्कमारमायाः शब्दपररवितर नस न सहिन्तक्षे , प्रयपुकशब्दस्थमानक्षे पयमारयविमाचकशब्दप्रयनोगस न सहिन्तक्षे इत्यथर याः। यमावितम्
शब्दयाः तमाविदलङ्कमारस्य सत्तमा वितर तक्षे, यदमा शब्दपररवितर नस स्यमातम् तदमालङ्कमारनोऽमप नषयाः स्यमातम्। अतयाः एतमादृशष्ट्री
सस्थमतयर त्र मविदतक्षे तक्षे शब्दमालङ्कमारमायाः भविसन्त। यक्षेऽलङ्कमारमायाः अथमारसश्रतमायाः तक्षे अथमारलङ्कमारमायाः कथ्यन्तक्षे।
‘‘शब्दपररविकसत्तसहित्विस’’ यत्र मविदतक्षे , अथमारतम् यक्षेऽलङ्कमारमायाः शब्दपररवितर नस सहिन्तक्षे, प्रयपुकशब्दस्थमानक्षे
पयमारयविमाचकशब्दप्रयनोगस सहिन्तक्षे इत्यथर याः। यमावितम् अथर याः तमाविदलङ्कमारस्य सत्तमा वितर तक्षे, यदमा अथर पररवितर नस
स्यमातम् तदमालङ्कमारनोऽमप नषयाः स्यमातम्। अतयाः एतमादृशष्ट्री सस्थमतयर त्र मविदतक्षे तक्षे अथमारलङ्कमारमायाः भविसन्त।
विस्तपुतस्तपु शब्दमालङ्कमारयाः ध्विनक्षेयाः अथमारतम् नमादस्य अलङ्कमारयाः भविमत तस्य श्रविणक्षेन आनन्दनो जमायतक्षे।
अथमारलङ्कमारयाः अथर स्य अलङ्कमारयाः भविमत। शब्दमालङ्कमारयाः भविमत शरष्ट्रीरमम् , अथमारलङ्कमारयाः भविमत तस्य
मचदमानन्दस्विरूपमम्। शब्दमालङ्कमारयाः ममानविमानमास मनसस रूपस्य आलनोकस प्रददमामत। अथमारलङ्कमारयाः मचन्मयरूपक्षेण
मचत्तमम् आलनोकयमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितर नस सम्भविमम् नमासस्त। परन्तपु अथमारलङ्कमारक्षे तपु शब्दस्य
पररवितर नस सम्भविमम् असस्त।
शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारयाः शब्दमाथमारलङ्कमारयाः(उभयमालङ्कमारयाः) इमत भक्षेदक्षेन अलङ्कमारयाः प्रमाययाः मत्रमविधयाः

25.3) अलङ्कमारस्य प्रयनोजनमम्
अलङ्कमारयाः सयौन्दयर मम्। सपुन्दरस विस्तपु यत्र मतष्ठमत , तत्रथैवि अस्ममाकस नक्षेत्रस धमाविमत। सयौन्दयर पकणरस्य
विस्तपुनयाः दशर नक्षेन अस्ममाकस नक्षेत्रमम् आनन्दस लभतक्षे। सयौन्दयर पकणरस्य भनोजनस्य स्विष्ट्रीकमारक्षेण सदमा एवि मनसस
आनन्दयाः जमायतक्षे। तदतम् सयौन्दयर पण
क र स्य कमाव्यस्य पठनक्षेन अमप मनसस आनन्दयाः उत्पदतक्षे। परममाथर तयाः
उमकविथैमचत्र्यमम् अलङ्कमारयाः भविमत। विस्तपुतस्तपु यमद समाकमातम् मकममप कथयमत चक्षेतम् ततम् कथमाममात्रमम् असस्त।
ततयाः चमत्ककमतयाः अमप न उत्पदतक्षे। यथमा - मम नमाम दक्षेविदत्तयाः। अहिस प्रमतमदनस प्रमातयाः मविदमालयस गच्छमामम। इमत
एतमादृशमामन विमाक्यमामन समाकमातम् कसञ्चतम् अथर बनोधयसन्त। असस्मनम् विमाक्यक्षे चमत्कमारयाः न दृश्यतक्षे। तस्ममातम्
चमत्कमारमविमशषस विमाक्यस नमासस्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यस न भविमत। तत्र तपु चमत्कमारमविमशषस्य विमाक्यस्य अभमाविमातम्
जनमानमामम् आनन्दयाः एवि न भविमत। उमकविथैमचत्र्यमम् असस्त चक्षेतम् ततयाः आनन्दयाः भविमत। विमामनक्षेन स्विस्य
कमाव्यमालङ्कमारसकत्रस्य आमदमसकत्रक्षे प्रनोकमम् असस्त यतम् "कमाव्यस गमाहमलङ्कमारमातम्”इमत। यतम् मकमम् अमप कमाव्यमम्
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अस्ममाकस गमाहस न भविमत। कमाव्यक्षे उमकविथैमचत्र्यमम् असस्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यमम् अस्ममाकस गमाहमम् भविमत।
समालङ्कमारस्य कमाव्यतमा भविमत इमत कपुन्तकमाचमायर स्य मतमम्। तत एवि खलपु अलसकमारनो नमाम कमाव्यशरष्ट्रीरभकतयनोयाः
शब्दमाथर यनोयाः लनोकनोत्तररमणष्ट्रीयत्विमनष्पमादकयाः रमाजममागर याः भविमत। तस्ममातम् तदमतशयममाहिह याः विमामनभट्टमायाः कमाव्यस
गमाहमलसकमारमामदमत। कमामचतम् ममहिलमा अलङ्कमारस गकहमामत चक्षेतम् समा अतष्ट्रीवि सपुन्दरष्ट्री प्रमतभमामत। तथथैवि कमाव्यक्षे
अलङ्कमारमायाः ससन्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यमम् अत्यन्तस मप्रयस भविमत। अलङ्कमारयाः यथमा दक्षेहिस्य सयौन्दयर विधर यमत तथथैवि
शब्दमालङ्कमारयाः अथमारलङ्कमारश्च कमाव्यशरष्ट्रीरस्य सयौन्दयर विधर यमत। उमकविथैमचत्र्यस नमासस्त चक्षेतम् ततम् कमाव्यस गमाहस न
भविमत। चन्द्रियाः इवि मपुखमम् इमत उपममालङ्कमारस्य उदमाहिरणस भविमत। समाममान्यमाथर याः भविमत यतम् चन्द्रिक्षे यमादृशस
सयौन्दयर मतष्ठमत, तमादृशस सयौन्दयर मपुखक्षे अमप मविदतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे समाकमातम् विमाक्यमाथर याः मविदतक्षे। तस्ममातम्
उमकविथैमचत्र्यस्य गकढमाथर स्य च अभमाविमातम् असस्मनम् विमाक्यक्षे चमत्कमारयाः नमासस्त। अत एवि कमाव्यत्विक्षेन गमाहस न
भविमत। चन्द्रियाः इवि मपुखमम् इत्यत्र तपु सयौन्दयर मम् इत्यथर याः गपुपतयमा मविदतक्षे। असस्मनम् विमाक्यक्षे गकढमाथर स्य
उमकविथैमचत्र्यस्य च मविदममानमातम् चमत्कमारयाः मविलसमत। अत एवि विमाक्यमम् इदस श्रपुत्विमा जनमानमास मनसस आनन्दयाः
उत्पदतक्षे। विमामनक्षेन अलङ्कमारवितमा कमाव्यक्षेन मकस फलमम्। तदनोच्यतक्षे - “कमाव्यस सतम् दृषमाथमारऽदृषमाथर
प्रष्ट्रीमतककीमतर हिक्षेतपुत्विमातम्।”
सत्कमाव्यमम् अस्ममामभयाः आदरणष्ट्रीयमम् असस्त। यतनो महि सतयाः कमाव्यस्य पठनक्षेन प्रष्ट्रीमतयाः उत्पदतक्षे।
तच्च दृषस प्रयनोजनस भविमत। पपुनश्च सतयाः कमाव्यस्य पठनक्षेन ककीमतर याः उत्पदतक्षे। तच्च अदृषस प्रयनोजनस भविमत।
भमामहिस्य मतक्षे कमाव्यक्षे अलङ्कमारयाः एवि प्रधमानयाः भविमत। अलङ्कमारयाः एवि कमाव्यस्य आत्ममा। आत्ममानस मविनमा शरष्ट्रीरस
व्यथर भविमत। तथथैवि अलङ्कमारस मविनमा कमाव्यमम् अमप व्यथर भविमत।

पमाठगतप्रश्नमायाः-१
अत्र कक्षेमचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे।

1. अलङ्कमारशब्दस्य भमाविसमाधनव्यपुत्पत्त्यमा कयाः मविगहियाः भविमत।
2. अलङ्कमारशब्दस्य करणसमाधनव्यपुत्पत्त्यमा कयाः मविगहियाः भविमत।
3. दसण्डनयाः मतक्षे अलङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त।
4. प्रमाययाः कमतमविधयाः अलङ्कमारयाः भविमत।
5. शब्दमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस सलखत
6. अथमारलङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस सलखत
7. कस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा अलङ्कमारयाः।
8. भमामहिस्य मतक्षे कमाव्यस्य आत्ममा कयाः।
9. मम्मटमतक्षे अलङ्कमारस्य लकणस मकमम्।
10. मविश्विनमाथमतक्षे अलङ्कमारस्य लकणस मकमम्।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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25.4) शब्दमाथमारल ङ्कमारयाः
क्विमचतम् पपुनयाः शब्दमाथर यनोयाः उभयनोयाः एवि समनविक्षेशमविशक्षेषविथैमचत्र्यक्षेण चमत्ककमतयाः दृश्यतक्षे। तमादृशस्थलक्षेषपु
शब्दमाथर यनोयाः

उभयनोयाः

एवि

चमत्ककमतमविधमायकत्विमातम्

शब्दमाथर्थोभयमालङ्कमारतमा

स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे।

अत

एवि

शब्दमाथमारलङ्कमारपदविमाच्यस भविमत। अत्र शब्दस्य अथर स्य च प्रमाधमान्यस भविमत। शब्दस्य पररवितर नस शक्यस भविमत।
कमाव्यममागर पपुनरुकविदमाभमासनमाम्नमा एक एवि तमादृशयाः अलङ्कमारयाः दृश्यतक्षे।
विथैमशष्ट्यमामन -

1. शब्दस्य अथर स्य च प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे।
2. अथर स्य च पररवितर नस न शक्यस भविमत।
3. शब्दस्य पररवितर नस शक्यस भविमत।
4. कमाव्यममागर पपुनरुकविदमाभमासनमाम्नमा एकयाः अलङ्कमारयाः असस्त।

25.4.1)

पपुन रुकविदमाभमासयाः

लकणमम्- समामहित्यदपर णगन्थक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारस्य लकणस कथयमत“आपमाततनो यदथर स्य पयौनरुक्त्यमाविभमासनमम्।
पपुनरुकविदमाभमासयाः स मभनमाकमारशब्दगयाः॥”इमत।
अन्विययाः - आपमाततयाः यतम् अथर स्य पयौनरुक्त्यमा अविभमासनस मभनमाकमारशब्दगयाः स पपुनरुकविदमाभमासयाः
अलङ्कमारयाः स्यमातम्।
शब्दमाथर याः - आपमाततयाः - श्रविणममात्रक्षेण, यतम् - यतम्, अथर स्य – अथर स्य, पयौनरुक्त्यमा पपुनरुमकममाध्यमक्षेन, अविभमासनमम्- प्रतष्ट्रीमतयाः, मभनमाकमारशब्दगयाः - मभनमाककत्यमायाः शब्दगतयाः, सयाः - तत्पदविमाच्ययाः,
पपुनरुकविदमाभमासयाः - पपुनरुकविदमाभमासनमामकयाः, अलङ्कमारयाः भविमत।
समाममान्यमाथर याः - कसस्मसञ्चतम् विमाक्यक्षे प्रयपुकस्य मभनमाककमतशब्दसमकहिस्य श्रविणममात्रक्षेण कसश्चतम्
सममानयाः अथर याः प्रमतभमासतक्षे। समा एवि पपुनरुमकयाः इमत उच्यतक्षे। परन्तपु सम्यग्तयमा विमाक्यमाथर स्य पयमारलनोचनमातम् परस
कस्यमचतम् मभनमाथर स्य प्रतष्ट्रीमतयाः भविमत। स एवि पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः इमत उच्यतक्षे। पपुनरुकविदम्
आभमासतक्षे, न तपु विस्तपुगत्यमा पपुनरुमकयाः। अथमारतम् समाममान्यतयमा मभनमाककमतयपुकस्य शब्दस्य दशर नक्षेन तपु सममानयाः
अथर याः असस्त इमत प्रमतभमामत। परन्तपु यदमा शब्दमानमामम् अथर मविषयक्षे सम्यग्तयमा आलनोचनमा मक्रयतक्षे तदमा तपु
कसश्चतम् मभनमाथर याः प्रतष्ट्रीयतक्षे। अत एवि पपुनरुमकविदम् आभमासतक्षे , न तपु विस्तपुगत्यमा पपुनरुमकदनोषयाः मविदतक्षे।
एतमादृशविमाक्यकथनक्षेन चमत्कमारयाः उत्पदतक्षे। एतक्षेन कमाव्यस्य सयौन्दयर मम् अमभविधर तक्षे। पपुनरुकविदमाभमासयाः इमत
अन्विथर ससजमा मविदतक्षे। यतनो महि अलङ्कमारस्य नमाममानपुसमारक्षेण एवि लकणमम् अमप दृश्यतक्षे।
उदमाहिरणक्षे समन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम्-

"भपुज ङकपु ण्डलष्ट्री व्यकशमशशपुभ मासश श
पु ष्ट्री त गपुयाः ।
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जगन्त्यमप सदमापमायमादव्यमाच्चक्षे त नोहिरयाः मशवियाः। " इमत
श्लनोकमाथर याः - सपर याः यस्य अलङ्कमारयाः, कपकररमनभयाः शपुभमकरणयपुकयाः चन्द्रियाः यस्य आश्रयक्षे शनोभममानयाः।
तमादृशयाः मशवियाः मविपदयाः अस्ममानम् सससमारमानम् च अवितपु।
प्रककतश्लनोकक्षे

असस्मनम्

भपुजङकपुण्डलमामदशब्दमानमास

मभनमाककमतयाः

मविदतक्षे।

परन्तपु

भपुजङकपुण्डलमामदशब्दमानमास मभनमाककमतत्विक्षे सत्यमप आपमातममात्रक्षेण सपर याः इमत सममानयाः अथर याः आगच्छमत। यतनो महि
उभयनोयाः शब्दयनोयाः सपर याः इमत लनोकप्रससदमाथर याः असस्त। अत एवि शब्दस्य श्रविणममात्रस महि पपुनरुमकभमयाः
आपदतक्षे। मकन्तपु सम्यग्तयमा विमाक्यमाथर स्य पयमारलनोचनमातम् परस तपु मभनमाथर याः प्रमतभमासतक्षे। पयमारविसमानक्षे तपु
भपुजङरूपस कपुण्डलस मविदतक्षे यस्य इत्यमादन्यमाथर त्विमम् आयमामत। एविञ्च भपुजङकपुण्डलमामदशब्दस्य तपु श्रविणममात्रक्षेण
सपर याः इमत सममानयाः अथर याः आयमामत। परन्तपु विमाक्यमाथर स्य पयमारलनोचनक्षेन जमायतक्षे यतम् भपुजङकपुण्डलशब्दयनोयाः
मभनमाथर त्विस मविदतक्षे, इमत लकणसमन्विययाः भविमत। एविञ्च अत्रथैवि शशष्ट्री, शपुभमासशपुयाः, शष्ट्रीतगपुयाः इमत त्रयमाणमास शब्दमानमामम्
चन्द्रियाः इत्यक्षेवि सममानयाः अथर याः श्रकयतक्षे। तस्ममातम् शब्दमानमास श्रविणममात्रक्षेण भमविशमातम् पपुनरुमकदनोषयाः भविमत। परन्तपु
विमाक्यमाथर स्य पयमारलनोचनक्षेन जमायतक्षे यतम् शशष्ट्रीशब्दस्य कपकररमम् इमत अथर याः भविमत, शपुभमासशपुशब्दस्य श्विक्षेतमकरणमम्
इत्यथर याः भविमत, शष्ट्रीतगपुशब्दस्य चन्द्रियाः इत्यथर याः च भविमत। अतयाः पपुनरुमकदनोषयाः नमासस्त। (सदमा) पमायमातम्
अव्यमातम् इमत मक्रयमापददयमम् एवि रकणमाथर प्रमतपमादयमत। तस्ममातम् श्रविणममात्रक्षेण सममानस्य अथर स्य आभमासमातम्
पपुनरुमकदनोषयाः भविमत। मकन्तपु सम्यग्तयमा विमाक्यमाथमारलनोचनमाविसरक्षे अपमायमातम् अव्यमातम् इमत पदच्छक्षे दयाः।
अपमायशब्दस्य अमङलमम् इमत अथर याः भविमत। अव्यमातम् इत्यस्य तपु रकणमम् इमत अथर याः भविमत। अतयाः
पपुनरुमकभमयाः न भविमत। अत्र आदयौ आपमातदृष्ट्यमा शब्दमानमास सममानयाः अथर याः प्रमतभमासतक्षे , अतयाः पपुनरुमकदनोषयाः
भविमत।

परन्तपु

विमाक्यमाथर स्य

सम्यग्तयमा

पयमारलनोचनक्षेन

मभनमाथर त्विस

प्रमतभमासतक्षे।

अत

एवि

पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः इमत उच्यतक्षे। पपुनयाः उकवितम् आभमासतक्षे , परन्तपु विस्तपुगत्यमा पपुनरुमकयाः न भविमत।
शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य प्रमाधमान्यस भविमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितर नस न शक्यस भविमत। परन्तपु
शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे तपु शब्दस्य पररवितर नस शक्यस भविमत। यथमा - भपुजङकपुण्डलमामदशब्दस्य स्थमानक्षे "हिरयाः मशवियाः”
इमत शब्दप्रयनोगयाः शक्ययाः असस्त। शमशशपुभमाससश्वित्यमामदशब्दस्य स्थमानक्षे शब्दपररवितर नस शक्यमम् असस्त। एविमक्षेवि
अन्यत्र यथमायनोग्ययाः शब्दयाः कल्पनष्ट्रीययाः भविमत।

25.5) शब्दमालङ्कमारयाः
यत्र सम्पमादतक्षे श्रपुमतममाधपुयर शब्दमानमामम् एवि समनविक्षेशमविशक्षेषक्षेण तत्र स्विष्ट्रीमक्रयतक्षे शब्दमालङ्कमारयाः। मकलतयाः
शब्दमालङ्कमारक्षे विणर स्य पदस्य विमाक्यस्य च प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे। अत एवि शब्दमालङ्कमारयाः विणर ध्विमनयाः पदध्विमनयाः
विमाक्यध्विमनयाः च भविमत। तत्र मकलतयमा अनपुप्रमासक्षे विणर ध्विमनयाः असस्त। यमकविक्रनोमकश्लक्षेषमामदषपु अलङ्कमारक्षेषपु
पदध्विमनयाः मविदतक्षे। सविर यमकक्षे विमाक्यध्विमनयाः मविदतक्षे। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य एवि प्रमाधमान्यस दृश्यतक्षे।
विथैमशष्ट्यमामन -

1. शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य प्रमाधमान्यस मविदतक्षे।
2. शब्दमालङ्कमारक्षे विणर स्य पदस्य च प्रमाधमान्यस मविदतक्षे।
3. शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितर नस न कदमामप कतपुर शक्यतक्षे।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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4. शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दमानमामम् एवि समनविक्षेशक्षेन चमत्कमारयाः भविमत।
5. शब्दमालङ्कमारयाः विणर ध्विमनयाः पदध्विमनयाः विमाक्यध्विमनश्च भविमत।
अधयाः सम्प्रमत शब्दमालङ्कमारमविषयक्षे आलनोचनमा मक्रयतक्षे -

25.5.1)

अनपुप्र मासयाः

लकणमम् - अनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि समामहित्यदपर णक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः-“अनपुप्रमासयाः
शब्दसमाम्यस विथैषम्यक्षेऽमप स्विरस्य यतम् ”इमत।
अन्विययाः - स्विरस्य विथैषम्यक्षे अमप यतम् शब्दसमाम्यस सयाः अनपुप्रमासयाः।
समाममान्यमाथर याः - स्विरस्य भक्षेदक्षे सत्यमप सदृशस्य व्यञनविणर स्य आविकसत्तयाः अनपुप्रमासमालङ्कमारपदविमाच्यमा
भविमत। स्विरविणर स्य समाम्यक्षे समत कनोऽमप चमत्कमारयाः न जमायतक्षे। अत एवि स्विरविणर स्य समाम्यक्षे कसश्चतम्
अलङ्कमारयाः मनमदर षयाः नमासस्त। परन्तपु व्यञनविणर स्य समाम्यक्षे तपु चमत्कमारयाः भविमत। अत एवि अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः
मनमदर षयाः असस्त। अत एवि विणर स्य विणर समकहिस्य विमा पयौनयाःपपुन्यक्षेन आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम् अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः
उत्पदतक्षे। कक्षेविलस ध्विमनसमाम्यस न अलङ्कमारयाः भविमत। परन्तपु रसस्य, रसमाभमासस्य, भमाविस्य, भमाविमाभमासस्य च
उपकमारकत्विक्षेन शब्दसमाम्यस भविमत चक्षेतम् अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः उत्पदतक्षे।
अनपुप्र मासस्य भक्षे द याः अनपुप्रमासयाः पञ्चमविधयाः भविमत।

1. छक्षे कमानपुप्रमासयाः।
2. विकत्त्यनपुप्रमासयाः।
3. श्रपुत्यनपुप्रमासयाः।
4. अन्त्यमानपुप्रमासयाः।
5. लमाटमानपुप्रमासयाः।
छक्षे क मानपुप्र मासयाः लकणमम्- अनपुप्रमासस्य अलङ्कमारस्य एकयाः भमागयाः छक्षे कमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः। तस्य लकणस प्रनोच्यतक्षे - “
छक्षे कनो व्यञनससघस्य सककत्समाम्यमनक्षेकधमा”इमत।
अन्विययाः - व्यञनससङ्घस्य सककतम् अनक्षेकधमा समाम्यस छक्षे कयाः।
समाममान्यमाथर याः - अनक्षेकक्षेषमास व्यञनविणमारनमास स्विरूपतयाः क्रमतयाः च एकविमारस समादृश्यस भविमत चक्षेतम्
छक्षे कमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः उत्पदतक्षे। सङ्घयाः नमाम बहिह नमास समकहियाः भविमत। एकस्य दयनोयाः विमा विणर यनोयाः मक्षेलनक्षेन
अनपुप्रमासयाः न भविमत। यथमा- धकतच्यपुतमाङ्कपुरयाः इत्यत्र तकमारदयस्य समादृश्यक्षे अमप छक्षे कमानपुप्रमासयाः न भविमत।
छक्षे कशब्दस्य समाममान्यमाथर याः भविमत रससकयाः इमत। रससकजनस्य एवि विमाक्यक्षे अयमम् अलङ्कमारयाः प्रयपुकनो भविमत।
अत एवि छक्षे कमालङ्कमारयाः इमत नमाम। अन्विथर ससजमा इयमम् असस्त।
उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अस्य अलङ्कमारस्य उदमाहिरणस तमावितम्“आदमाय बकपु लगन्धमानन्धष्ट्री कपु विर न्पदक्षे पदक्षे भमरमानम्।
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अयमक्षे म त मन्दस मन्दस कमाविक्षे र ष्ट्री वि माररपमाविनयाः पविनयाः॥” इमत।
श्लनोकमाथर याः - कमाविक्षेयमारयाः जलस्पशरन पकतयाः बकपुलस्य गन्धगमाहिष्ट्री विमायपुयाः पदक्षे पदक्षे मनोहिगस्तस ककत्विमा मन्दस
मन्दमम् अगक्षे सरमत।
अत्र गन्धमान्धष्ट्री इत्यत्र ससयक
पु विणर स्य न्ध इत्यस्य मदरमाविकसत्तयाः ससजमातमा। कमाविक्षेरष्ट्रीविमारर इत्यत्र विकमारस्य
रकमारस्य च मदरमाविकसत्तयाः असस्त। पमाविनयाः पविनयाः इत्यत्र पकमारस्य विकमारस्य नकमारस्य च मदरमाविकसत्तयाः जमातमा।
प्रककतश्लनोकक्षे स्विरूपतयाः क्रमतश्च उभयथमा आविकसत्तयाः जमातमा। अत एवि छक्षे कमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः असस्त।

विकत्त् यनपुप्र मासमालङ्कमारयाः
लकणमम् - विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणमम् उच्यतक्षे समामहित्यदपर णकमारक्षेण-

"अनक्षे क स्यथै कधमा समाम्यमम् असकक दमामप अनक्षे कधमा।
एकस्य सकक दम् अप्यक्षे ष विकत्त् यनपुप्र मास उच्यतक्षे ॥ " इमत।
शब्दमाथर याः - कमाव्यक्षे बहिह नमास व्यञनमानमामम्, एकधमा - कक्षेविलस्विरूपक्षेण, असककतम् - पपुनयाः पपुनयाः, अनक्षेकधमा

- स्विरूपमानपुसमारक्षेण क्रममानपुसमारक्षेण च (विणर स्य पयौविमारपयमारनस
पु मारक्षेण), एकस्य – एकस्य व्यञनस्य, सककतम् एकविमारमम्, समाम्यमम् - समादृश्यमम्, विकत्त्यनपुप्रमासयाः - विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः, उच्यतक्षे - कथ्यतक्षे।
समाममान्यमाथर याः - १) बहिह नमास व्यञनमानमास स्विरूपतयाः एकविमारमम् एकमासधकविमारमम् विमा आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम्
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। २) व्यञनमानमास स्विरूपतयाः क्रमतश्च पयौनयाःपपुन्यक्षेन आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम्
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। ३) पपुनश्च एकस्य व्यञनविणर स्य कक्षेविलमम् एकविमारमम् आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम्
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। ४) एकस्य विञनविणर स्य एकमासधकविमारमम् आविकसत्तयाः भविमत चक्षेतम्
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे।
उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम्“उन्मष्ट्री ल न्मधपुग न्धलपुब् धमधपुप व्यमाधकत चकत माङ्कपु र क्रकीडत्कनोमकलकमाकलष्ट्री क लकलथै रु द्गष्ट्री णर कणर ज्विरमायाः।
नष्ट्री य न्तक्षे पसथकथै याः कथस कथममप ध्यमानमाविधमाननकण प्रमापप्रमाणसममासममागमरसनोलमासथै र मष्ट्री विमासरमायाः॥” इमत।
श्लनोकमाथर याः - चतपुमदर कम् कपुसपुमसयौरभक्षेण मविस्तकतमा असस्त। तत्र कपुसपुमसयौरभक्षे भमरयाः मधपु लपुब्धविमानम्।
तक्षेन भमरक्षेण आकसम्पतयाः आममपुकपुलयाः। तस्य समष्ट्रीपक्षे कनोमकलमायाः मविचरसन्त। एतमादृशमानमास कनोमकलमानमास
कण्ठरविक्षेन कणर सन्तमापयाः उत्पदतक्षे। तमादृशक्षेषपु विसन्तमदविसक्षेषपु मप्रयतममायमायाः मचन्तमायमास मग्नियाः। एविञ्च प्रमाणसख्यमा
दमयतयमा सहि मक्षेलनक्षे उत्कसण्ठतमायाः पसथकमायाः अत्यन्तस कषक्षेन पन्थमानमम् अमतक्रमामसन्त।
अत्र रसनोलमासथैरमष्ट्री इमत पमाठयाः असस्त। अत्र रकमारस्य सकमारस्य च असककतम् समादृश्यमम् असस्त।
अत्र समाम्यस तपु क्रमक्षेण नमासस्त। अमप तपु पयौविमारपयर भक्षेदक्षेन असस्त। यथमा - रस इत्यत्र रकमारमातम् परस सकमारयाः
असस्त, सथैर इत्यत्र सकमारमातम् परस रकमारयाः असस्त। अत एवि विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः असस्त। अत्र श्लनोकस्य
मदतष्ट्रीयपमादक्षे ककमारस्य लकमारस्य क्रमतयाः स्विरूपस्य च असकक तम् आविकसत्तयाः जमातमा। अत एवि
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे। प्रथमक्षे पमादक्षे तकमारस्य धकमारस्य च असकक तम् आविकसत्तयाः असस्त। अत एवि
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः वितर तक्षे। कथस कथमम् इत्यत्र बहिह नमास व्यञनमानमामम् एकतयमा आविकसत्तयाः मविदतक्षे। अत एवि
विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः असस्त।

श्रपुत् यनपुप्र मासमालङ्कमारयाः
लकणमम्- श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि समामहित्यदपर णनमामकक्षे गन्थक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः “उच्चमायर त्विमाददक्षे क त्र स्थमानक्षे तमालपुर दमामदकक्षे ।
समादृश्यस व्यञनस्यथै वि श्रपुत् यनपुप्र मास उच्यतक्षे ॥ ” इमत।
अन्विययाः - तमालपुरदमामदकक्षे एकत्र स्थमानक्षे उच्चमायर त्विमातम् व्यञनस्य एवि यतम् समादृश्यस ततम् श्रपुत्यनपुप्रमास
उच्यतक्षे।
शब्दमाथर याः - एकत्र – एकसस्मनम् एवि स्थमानक्षे (उच्चमारणस्थमानक्षे), तमालपुरदमामदकक्षे - तमालपुदन्तमामदकक्षे
स्थमानक्षे, उच्चमायर त्विमातम् - उच्चमाररतत्विमातम्, व्यञनस्यथैवि- कक्षेविलस व्यञनविणर स्य, समादृश्यमम् - समाम्यमम्,
श्रपुत्यनपुप्रमासयाः - श्रपुत्यनपुप्रमासपदविमाच्यमम्, उच्यतक्षे - कथ्यतक्षे।
समाममान्यमाथर याः - तमालपुदन्तप्रभकमतभ्ययाः समनोच्चमारणस्थमानक्षेभ्ययाः उच्चमाररतमानमास व्यञनविणमारनमास यतम्
समादृश्यस भविमत ततम् श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारयाः इमत कथ्यतक्षे।
उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य उदमाहिरणस कथयमत।

"दृशमा दग्धस मनससजस जष्ट्री वि यसन्त दृशथै वि यमायाः।
मविरूपमाकस्य जमयनष्ट्री स् तमायाः स्तपुम नो विमामलनोचनमायाः॥” इमत।
श्लनोकमाथर याः - मशविस्य दृमषपमातक्षेन मदनयाः भस्मष्ट्रीभकतयाः जमातयाः। यस्यमायाः दृष्ट्यमा भस्मष्ट्रीभकतयाः मदनयाः
पपुनयाः उज्जष्ट्रीमवितयाः जमातयाः। तस्यमायाः मत्रनयनमविजमयन्यमायाः सपुनयनमायमायाः रमण्यमायाः स्तपुमतस कपुमर याः।
जष्ट्रीवियसन्त, यमायाः, जमयनष्ट्रीयाः इत्यत्र जकमारस्य यकमारस्य च एकमासधकविमारस प्रयनोगयाः असस्त। दयनोयाः
विणर यनोयाः तमालपु उच्चमारणस्थमानमम् असस्त। "इचपुयशमानमास तमालपु” इमत। अत एवि जकमारयकमारयनोयाः तमालपु इमत
सममाननोच्चमारणस्थमानविशमातम् श्रपुत्यनपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-२
अत्र कक्षेमचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

11. शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे शब्दपररवितर नस शक्यमम् असस्त न विमा।
12. शब्दमाथमारलङ्कमारस्य उदमाहिरणमम् एकस सलखत।
13. पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारस्य लकणस प्रमतपमादयत।
14. शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य पररवितर नस शक्यस न विमा।
15. शब्दमालङ्कमारस्य एकमम् उदमाहिरणस सलखत।
16. शब्दमालङ्कमारयाः विमाक्यध्विमनयाः भविमत न विमा।
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17. अनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस सलखत।
18. कमतमविधयाः अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः भविमत।
19. छक्षे कमानपुप्रमासस्य लकणस मकमम् असस्त।
20. छक्षे कशब्दस्य अथर याः कयाः।
21. विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त।
22. श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त।

अन्त्यमानपुप्र मासमालङ्कमारयाः
लकणमम् - अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस कथयमत समामहित्यदपर णगन्थक्षे मविश्विनमाथयाः “व्यञनस चक्षे द थमाविस्थस सहिमादक्षेन स्विरक्षे ण तपु।
आवित्यर तक्षे ऽ न्त्ययनोज्यत्विमादन्त्यमानपुप्र मास एवि ततम्॥ ” इमत।
अन्विययाः - यथमाविस्थस व्यञनस चक्षेतम् आदक्षेन स्विरक्षेण सहि आवितर तक्षे अन्त्ययनोज्यत्विमातम् ततम्
अन्त्यमानपुप्रमास उच्यतक्षे।
समाममान्यमाथर याः - पदस्य पमादस्य विमा अन्तक्षे सस्थतयाः व्यञनविणर याः, अनपुस्विमारक्षेण मविसगरण विमा सहि
स्विरविणमारमदनमा यपुकयाः सनम् यथमा अविमतष्ठतक्षे। तथथैवि यथमासम्भविस तस्य विणर स्य आमदसस्थतक्षेन स्विरक्षेण सहि
आविकत्तयाः भविमत चक्षेतम् अन्त्यमानपुप्रमासयाः अलङ्कमारयाः भविमत। पदस्य पमादस्य अन्तक्षे अलङ्कमारयाः अयमम् उत्पनयाः
भविमत। यथमा –
कक्षेशयाः कमाशस्तबकमविकमासयाः कमाययाः प्रकमटतकरभमविलमासयाः।
चकपुदरग्धविरमाटककल्पस त्यजमत ननो चक्षेतयाः कमाममनल्पमम्।।
अत्र प्रथमपमादस्य अन्त्यक्षे आसयाः (मविकमासयाः) इमत असस्त। मदतष्ट्रीयपमादस्य अन्तक्षे आसयाः (मविलमासयाः)
इमत असस्त। एविञ्च तकतष्ट्रीयपमादस्य अन्त्यक्षे अल्पमम् (कल्पमम्)। चतपुथरपमादस्य अन्त्यक्षे अल्पमम् इमत असस्त। अत
एवि आदस्विरक्षेण सहि यथमाविसस्थतस्य व्यञनस्य पपुनयाः उच्चमारणस जमातमम् असस्त। अत एवि
अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारयाः मविदतक्षे। असस्मनम् श्लनोकक्षे पमादमान्तयाः अन्त्यमानपुप्रमासयाः मविदतक्षे।

लमाटमानपुप्र मासयाः
लकणमम् - लमाटमानपुप्रमासस्य लकणमम् प्रमाहि कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः “शब्दमाथर य नोयाः पयौनरुक्त्यस भक्षे दक्षे तमात्पयर ममात्रतयाः।
लमाटमानपुप्र मास इत्यपुक याः॥” इमत
अन्विययाः - तमात्पयर ममात्रतयाः भक्षेदक्षे शब्दमाथर यनोयाः पयौनरुक्त्यस स लमाटमानपुप्रमासयाः इमत उकयाः असस्त।
समाममान्यमाथर याः - आपमातममात्रक्षेण शब्दस्य अथर स्य च पपुनरुमकयाः लमकतमा भविमत। परन्तपु
विमाक्यमाथर बनोधकमालक्षे तपु अथर भक्षेदप्रतष्ट्रीमतयाः जमायतक्षे, स लमाटमानपुप्रमासयाः भविमत। पकविर्थोकयाः विकत्त्यनपुप्रमासमामदयाः
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विणर मभसत्तकयाः असस्त। अयस लमाटमानपुप्रमासयाः तपु शब्दमभसत्तकयाः असस्त। शब्दगतसमाम्यमम् असस्मनम् अनपुप्रमासक्षे
दृश्यतक्षे। अत्र आपमातममात्रक्षेण अथर स्य अमप समाम्यस दृश्यतक्षे। परन्तपु विमाक्यमाथर बनोधकमालक्षे अथर भक्षेदस्तपु जमायतक्षे।
उदमाहिरणक्षे लकणसमन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम् “धन्ययाः स एवि तरुणनो नयनक्षे तस्यथै वि नयनक्षे ।
यपुवि जनमनोहिनमविदमा भमवितक्षे यस यस्य सम्मपुखक्षे सपुम ख
पु ष्ट्री ॥ ” इमत।
श्लनोकमाथर याः - यपुविजनमानमास सम्मनोहिनकमाररणष्ट्री मविदमास्विरूमपणष्ट्री इयस कन्यमा यस्य सकमाशक्षे मतष्ठमत। स
तरुणयाः धन्ययाः भविमत। तस्य नयनमम् एवि नयनमम् (समाथर कमम्) असस्त।
अत्र नयनशब्दस्य आविकसत्तयाः ककतमा असस्त। आपमातममात्रक्षेण मभनमाथर त्विमम् नमासस्त। मकन्तपु
विमाक्यमाथर बनोधकमालक्षे असन्तमनयनशब्दस्य तपु समाथर कमम् इमत अथर याः असस्त। अत्र आपमातदृष्ट्यमा अमाविकत्तस्य
नयनशब्दस्य सममानयाः अथर याः असस्त। परन्तपु सम्यग्तयमा पयमारलनोचनक्षेन जमायतक्षे यतम् दयनोयाः शब्दयनोयाः मभनमाथर त्विमम्
असस्त इमत लकणसमन्विययाः।

यमकमालङ्कमारयाः
लकणमम् - यमकमालङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि मविश्विनमाथयाः “सत्यथर पकथ गथमारय मायाः स्विरव्यञनसस हि तक्षे याः ।
क्रमक्षे ण तक्षे नथै वि माविकस त्तयाः यमकस मविमनगदतक्षे ॥ ” इमत।
अन्विययाः - अथर समत पकथगथमारयमायाः स्विरव्यञनससहितक्षेयाः तक्षेन क्रमक्षेण एवि आविकसत्तयाः यमकस मविमनगदतक्षे।
समाममान्यमाथर याः - अथर स्य मविदममानक्षे समत मभनमाथर मविमशषतयमा, अथर स्य अमविदममानक्षे समत
मनरथर कतयमा स्विरव्यञनविणमारनमामम् एकविमारमम् उच्चमारणमातम् परस पकविरक्रममानपुसमारक्षेण पपुनरुच्चमाररतयाः भविमत चक्षेतम्
यमकमालङ्कमारयाः भविमत। असस्मनम् अलङ्कमारक्षे कपुत्रमचतम् कपुत्रमचतम् उच्चमाररतयनोयाः पदयनोयाः अथर याः मतष्ठमत, कपुत्रमचतम्
कपुत्रमचतम् अथर याः नमासस्त, कपुत्रमचतम् एकस पदमम् अथर वितम् अपरस च मनरथर कमम् असस्त। अत एवि सत्यथर इमत पदस
प्रयपुकमम् असस्त। असस्मनम् अलङ्कमारक्षे कपुत्रमचतम् एकदक्षेशसस्थतमानमास विणमारनमामम्, कपुत्रमचतम् पमादसस्थतविणमारनमामम्,
कपुत्रमचतम् श्लनोकमाधर सस्थतविणमारनमामम् आविकसत्तयाः भविमत।
उदमाहिरणक्षे न समाकस लकणसमन्विययाः - अत्र उदमाहिरणस तमावितम् “नविपलमाशपलमाशविनस पपुर याः स्फपु टपरमागपरमागतपङ्कजमम्।
मकद ल
पु तमान्तलतमान्तमलनोकयतम् स सपुर मभस सपुर मभस सपुम ननोहिरथैयाः ॥” इमत।
श्लनोकमाथर याः - श्रष्ट्रीककष्णयाः सम्मपुखक्षे पपुष्पसमकदस सपुरमभस विसन्तकमालस दृषविमानम्। असस्मनम् विसन्तक्षे
पलमाशविककसमकहियाः नविष्ट्रीनपत्रक्षेण सपुससज्जतयाः असस्त। मविकससतस कमलस परमागक्षेण आककीणर मम् असस्त। रयौद्रिस्य
उत्तमापक्षेन सपुकपुममारयाः लतमागभमागयाः क्लमान्तयाः असस्त।
असस्मनम् श्लनोकक्षे पलमाशयाः, सपुरमभयाः इमत दयनोयाः शब्दयनोयाः आविकसत्तयाः जमातमा। मभनमाथर कतयमा मदरमाविकसत्तयाः
जमातमा। अत्र प्रथमपलमाशब्दस्य पत्रमम् इत्यथर याः, मदतष्ट्रीयपलमाशशब्दस्य पलमाशविककमविशक्षेषयाः इत्यथर याः। पपुनश्च
प्रथमसपुरमभशब्दस्य सपुगन्धयाः इत्यथर याः असस्त। एविञ्च मदतष्ट्रीयसपुरमभशब्दस्य विसन्तकमालयाः इत्यथर याः।
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मभनमाथर मविमशषतयमा पलमाश – सपुरमभ इमत शब्दयनोयाः आविकसत्तयाः जमातमा। लतमान्त , परमाग इमत शब्दयनोयाः
पपुनरमाविकसत्तयाः जमातमा। असस्मनम् श्लनोकक्षे प्रथमयाः लतमान्तशब्दयाः असन्तमयाः परमागशब्दयाः मनरथर कश्च असस्त। अत एवि
असस्मनम् श्लनोकक्षे यमकमालङ्कमारयाः मविदतक्षे।

विक्रनोक्त्यलङ्कमारयाः
लकणमम् - विक्रनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस प्रमाहि मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपर णक्षे“अन्यस्यमान्यमाथर कस विमाक्यमन्यथमा यनोजयक्षे त म् यमद।
अन्ययाः श्लक्षे षक्षे ण कमाक्विमा विमा समा विक्रनोमकयाः ततनो मदधमा॥” इमत।
अन्विययाः - अन्यस्य अन्यमाथर कस विमाक्यमम् अन्ययाः यमद श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा अन्यथमा यनोजयक्षेतम् तदमा
समा विक्रनोमकयाः नमाम अलङ्कमारयाः स्यमातम्।
समाममान्यमाथर याः - विमाक्यक्षे कसञ्चतम् अथर मम् उमदश्य विकमा मकसञ्चतम् विमाक्यस विमक। परन्तपु श्रनोतमा विमाक्यमम्
इदस श्रपुत्विमा श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा मभनमम् अथर गकहमामत। तदमा विक्रनोमकयाः भविमत। अथमारतम् विकपुयाः इषमम् अथर
पररत्यज्य श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा कसञ्चतम् मभनमम् अथर गकहमामत।
विक्रनोमकयाः मदमविधमा भविमत। यथमा श्लक्षेषविक्रनोमकयाः कमाकपु विक्रनोमकयाः चक्षेमत। श्लक्षेषक्षेण अथमारतम् अनक्षेकमाथर स्य
सहिमायक्षेन यमा विक्रनोमकयाः समा श्लक्षेषविक्रनोमकयाः। कमाक्विमा अथमारतम् स्विरमामदमविकक तक्षेन यमा विक्रनोमकयाः समा कमाकपुविक्रनोमकयाः
असस्त।
उदमाहिरणक्षे न समाकस लकणसमन्विययाः - श्लक्षेषविक्रनोकक्षेयाः उदमाहिरणमम् “कक्षे यक यस , स्थल एवि सम्प्रमत वियमम्, प्रश्ननो मविशक्षे ष माश्रययाः ,
मकस ब्रकतक्षे मविहिगयाः , स विमा फमणपमतयर त्र मासस्त सपुप नो हिररयाः॥” इमत।
कक्षे यकयमम् इमत विकमा प्रश्नमम् अकरनोतम्। परन्तपु श्रनोतमा क इमत शब्दस्य जलमम् इमत अथर गकहमामत।
यतनो महि प्रश्नविमाचकयाः जलविमाचकयाः च कशब्दयाः असस्त। जलविमाचकस्य कशब्दस्य सपम्यमायाः एकविचनक्षे कक्षे इमत
रूपमम्। तदमा श्रनोतमा कथयमत स्थलक्षे एवि सम्प्रमत वियमम्। विकमा अविगतविमानम् यतम् श्रनोतमा मम विमाक्यस्य अथर न
जमातविमानम्। विकमा स्पषतयमा कथयमत यतम् प्रश्ननो मविशक्षेषमाश्रययाः इमत। अथमारतम् प्रश्नविमाचकस कशब्दस स्विष्ट्रीककत्य मम
प्रश्नयाः असस्त। श्रनोतमा मविशक्षेक्षेषशब्दस भङ्क्त्विमा श्लक्षेषक्षेण अथर प्रमतपमादयमत। मविशब्दस्य पकष्ट्री इमत अथर याः, शक्षेषयाः
इमत शब्दस्य सपर याः इत्यथर याः असस्त। श्रनोतमा श्लक्षेषक्षेण प्रश्नस्य अथर मम् अविगम्य उत्तरमत यतम् मकस ब्रकतक्षे मविहिगयाः स
विमा फमणपमतयाः यत्र असस्त सपुपयाः हिररयाः। इमत श्लक्षेषविक्रनोकक्षेयाः उदमाहिरणमम् असस्त।
कमाकपुविक्रनोकक्षेयाः उदमाहिरणस तमावितम् “कमालक्षे कनोमकलविमाचमालक्षे सहिकमारमननोहिरक्षे ।
कक तमागसयाः पररत्यमागमातम् तस्यमायाः चक्षे त नो न द य
क तक्षे ॥ ” इमत
श्लनोकमाथर याः - कनोमकलयाः यदमा विमाचमालयाः, आममपुकपुलस यदमा मविकससतमम्। तसस्मनम् विसन्तकमालक्षे
ककतमापरमाधस पमतस त्यक्त्विमा सख्यमायाः मचत्तस दयाःपु खगस्तस न भविमत इमत समाममान्यमाथर याः।
परन्तपु कमाक्विमा मविपरष्ट्रीतयाः अथर याः आयमामत। विसन्तकमालक्षे कनोमकलयाः यदमा उन्मत्तयाः ,यदमा आममपुकपुलस
मविकससतमम् असस्त। तसस्मनम् विसन्तकमालक्षे मप्रयक्षेण समाकस मप्रयतममायमायाः आसलङनक्षे अत्यन्तमम् आगहियाः भविमत।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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विसन्तकमालक्षे मप्रययाः कदमामप अपरमाधस करनोमत चक्षेतम् अमप मप्रयतममा तस मप्रयस न त्यजमत। अथमारतम् विसन्तकमालक्षे
मप्रयमविरहिक्षे मप्रयतममायमायाः अत्यन्तस दयाःपु खस भविमत। असस्मनम् श्लनोकक्षे मकमम् इमत प्रश्नसकचकस पदमम् असस्त इमत
मचन्तमयत्विमा मभनस्विरक्षेण श्लनोकयाः अयस विकव्ययाः असस्त।
श्लक्षेषयाः नमाम सश्लषथैयाः पदथैयाः अनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे श्लक्षेष इष्यतक्षे। अथमारतम् अनक्षेकमाथर विमाचकस पदस सश्लषपदमम्
असस्त। एकविमारमम् उच्चमाररतस पदमम् अनक्षेकमाथर स्य विमाचकस भविमत। अयञ्च श्लक्षेषमालङ्कमारयाः अषमविधयाः भविमत।
यथमा- विणर गतयाः, प्रत्ययगतयाः, सलङगतयाः, प्रककमतगतयाः, पदगतयाः, मविभमकगतयाः, विचनगतयाः, भमाषमागतयाः च इमत।
समामहित्यदपर णक्षे कमविरमाजयाः मविश्विनमाथयाः कमाररकमामम् आहि “सश्लषथैयाः पदथैर नक्षे क माथमारम भधमानक्षे श्लक्षे ष इष्यतक्षे ।
विणर प्रत्ययसलङमानमास प्रकक त्यनोयाः पदयनोरमप॥
श्लक्षे ष मामदभमकविचनभमाषमाणमामषधमा च सयाः।” इमत।
मविश्विनमाथयाः समामहित्यदपर णक्षे अषयौ भक्षेदमायाः श्लक्षेषमालङ्कमारमानम् प्रमतपमामदतविमानम्। प्रत्यक्षेकस्य उदमाहिरणपकविर कमम्
आलनोचनस ककतमम् असस्त। परन्तपु अत्र समाममान्यतयमा कक्षेविलस श्लक्षेषमालङ्कमारस्य मविषयक्षे चचमार मविमहितमा असस्त।

पमाठगतप्रश्नमायाः-३
अत्र अधयाः कक्षेमचतम् पमाठगतप्रश्नमायाः प्रदष्ट्रीयन्तक्षे -

23. अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस मकमम् असस्त।
24. लमाटमानपुप्रमासमालङ्कमारस्य लकणस सलखत।
25. यमकमालङ्कमारस्य लकणस सलखत।
26. विक्रनोक्त्यलङ्कमारस्य लकणस सलखत।
27. विक्रनोमकयाः कमतमविधमा भविमत।
28. श्लक्षेषयाः नमाम कयाः।
29. श्लक्षेषमालङ्कमारयाः कमतमविधयाः।

पमाठसमारयाः
पमाठक्षे असस्मनम् शब्दमाथर मयस्य कमाव्यशरष्ट्रीरस्य शनोभमाकरमानम् अलङ्कमारमानम् प्रमतपमदतविमानम्। मकलतयमा
अलङ्कमारयाः मत्रमविधयाः भविमत। १) शब्दमाथमारलङ्कमारयाः, २) शब्दमालङ्कमारयाः, ३) अथमारलङ्कमारयाः इमत। तत्र
शब्दमाथमारलङ्कमारक्षे शब्दस्य अथर स्य च प्रमाधमान्यस भविमत। शब्दमालङ्कमारक्षे शब्दस्य एवि प्रमाधमान्यस भविमत। अथमारलङ्कमारक्षे
अथर स्य प्रमाधमान्यस भविमत। कमाव्यममागर पपुनरुकविदमाभमासनमामकयाः एकयाः एवि शब्दमाथमारलङ्कमारयाः दृश्यतक्षे।
अनपुप्रमासयमकविक्रनोक्त्यमादययाः शब्दमालङ्कमारमायाः भविसन्त। तत्रमामप अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः पञ्चमविधयाः भविमत। यथमा - १)
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छक्षे कमानपुप्रमासयाः, २) विकत्त्यनपुप्रमासयाः, ३) श्रपुत्यनपुप्रमासयाः, ४) अन्त्यमानपुप्रमासयाः, ५) लमाटमानपुप्रमासयाः च इमत।
पञ्चमविधमानमामम् अनपुप्रमासमालङ्कमारमाणमास लकणपकविरकस उदमाहिरणमामन प्रनोकमामन। विक्रनोक्त्यलङ्कमारयाः अमप मदधमा भविमत।
यथमा - १)श्लक्षेषविक्रनोमकयाः, २) कमाकपुविक्रनोमकयाः चक्षेमत। कमाकपुयाः नमाम मभनकण्ठध्विमननमा कथनमम्। श्लक्षेषयाः नमाम
सश्लषथैयाः पदथैयाः अनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे श्लक्षेष इष्यतक्षे। अथमारतम् अनक्षेकमाथर विमाचकस पदस सश्लषपदमम् असस्त। एकविमारमम्
उच्चमाररतस पदमम् अनक्षेकमाथर स्य विमाचकस भविमत। अयञ्च श्लक्षेषमालङ्कमारयाः अषमविधयाः भविमत। एविञ्च विमाक्यक्षे अलङ्कमारयाः
असस्त चक्षेतम् एवि ततम् कमाव्यस सपुन्दरमम् भविमत। सयौन्दयर मम् एवि अलङ्कमारयाः भविमत। विमामनक्षेन प्रनोकमम् असस्त -

“कमाव्यस गमाहमलङ्कमारमातम्”इमत। यथमा लनोकक्षे अलङ्कमारमायाः अङमादष्ट्रीनमास शनोभमास विधर यन्तयाः शरष्ट्रीररणमम् उपकपुविर सन्त
तथथैवि शमास्त्रक्षे अमप अलङ्कमारमायाः शब्दमाथमारनमास शनोभमास विधर यन्तयाः रसमादष्ट्रीनम् उपकपुविर सन्त।

पमाठमान्तप्रश्नमायाः
1. अलङ्कमारस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत।
2. अलङ्कमारस्य लकणस सलखत।
3. अलङ्कमारस्य प्रयनोजनस सलखत।
4. अलङ्कमारस्य प्रभक्षेदमानम् मविसलख्य तत्सम्बसन्धमविचमारयाः मक्रयतमामम्।
5. पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारस विणर यत।
6. शब्दमालङ्कमारस्य मविषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत।
7. अनपुप्रमासमालङ्कमारस्य भक्षेदमानम् प्रदश्यर तमदषयक्षे लघपुप्रबन्धस सलखत।
8. छक्षे कमानपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणर यत।
9. विकत्त्यनपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणर यत।
10. श्रपुत्यनपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणर यत।
11. अन्त्यमानपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणर यत।
12. लमाटमानपुप्रमासमालङ्कमारमानम् विणर यत।
13. यमकमालङ्कमारमानम् प्रमतपमादयत।
14. विक्रनोक्त्यलङ्कमारमानम् विणर यत।

पमाठगतप्रश्नमानमामम् उत्तरमामण
1. अलङ्ककमतयाः अलङ्कमारयाः।
2. अलसङ्क्रयतक्षे अनक्षेन।
3. कमाव्यशनोभमाकरमानम् धममारनम् अलसकमारमानम् प्रचकतक्षे।
4. मदमविधयाः।
ससस्ककतसमामहित्यमम्
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5. अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः।
6. उपममालङ्कमारयाः।
7. भमामहिस्य।
8. अलङ्कमारयाः।
9. उपकपुविर सन्त तस सन्तस यक्षेऽङदमारक्षेण जमातपुमचतम्।
हिमारमामदविदलसकमारमास्तक्षेऽनपुप्रमासनोपममादययाः॥

10. शब्दमाथर यनोरसस्थरमा यक्षे धममारयाः शनोभमामतशमामयनयाः।
रसमादष्ट्रीनप
पु कपुविर न्तनोऽलङ्कमारमास्तक्षेऽङदमामदवितम्॥

11. शक्यमम्।
12. पपुनरुकविदमाभमासमालङ्कमारयाः।
13. आपमाततनो यदथर स्य पयौनरुक्त्यमाविभमासनमम्।
पपुनरुकविदमाभमासयाः स मभनमाकमारशब्दगयाः॥

14. शक्यस नमासस्त।
15. अनपुप्रमासमालङ्कमारयाः।
16. विमाक्यध्विमनयाः भविमत।
17. अनपुप्रमासयाः शब्दसमाम्यस विथैषम्यक्षेऽमप स्विरस्य यतम्।
18. पञ्चमविधयाः।
19. “छक्षे कनो व्यञनससघस्य सककत्समाम्यमनक्षेकधमा”इमत।
20. रससकयाः।
21. अनक्षेकस्यथैकधमा समाम्यमम् असककदमामप अनक्षेकधमा।
एकस्य सककदम् अप्यक्षेष विकत्त्यनपुप्रमास उच्यतक्षे॥ इमत

22. उच्चमायर त्विमाददक्षेकत्र स्थमानक्षे तमालपुरदमामदकक्षे।
समादृश्यस व्यञनस्यथैवि श्रपुत्यनपुप्रमास उच्यतक्षे॥

23. व्यञनस चक्षेदथमाविस्थस सहिमादक्षेन स्विरक्षेण तपु।
आवित्यर तक्षेऽन्त्ययनोज्यत्विमादन्त्यमानपुप्रमास एवि ततम्॥

24. शब्दमाथर यनोयाः पयौनरुक्त्यस भक्षेदक्षे तमात्पयर ममात्रतयाः।
लमाटमानपुप्रमास इत्यपुकयाः॥

25. सत्यथर पकथगथमारयमायाः स्विरव्यञनससहितक्षेयाः।
क्रमक्षेण तक्षेनथैविमाविकसत्तयाः यमकस मविमनगदतक्षे॥

26. अन्यस्यमान्यमाथर कस विमाक्यमन्यथमा यनोजयक्षेतम् यमद।
अन्ययाः श्लक्षेषक्षेण कमाक्विमा विमा समा विक्रनोमकयाः ततनो मदधमा॥
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27. मदमविधमा।
28. सश्लषथैयाः पदथैयाः अनक्षेकमाथमारमभधमानक्षे श्लक्षेष इष्यतक्षे।
29. अषमविधयाः।

॥ इमत पञ्चमविसशयाः पमाठयाः ॥

ससस्ककतसमामहित्यमम्
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