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अलङ्कार शब्दस्य अर्थः

“अलङ््करयते अङ्गी अनेन” इतत अलङ्कार

शब्दस्य वु्यत्पततिः।

भेदाः :- 1. शब्दालङ्कारः

2. अर्ाथलङ्कारः

यर्ाहारनूपुरादयः शरीरशोभाविशावयनः शरीर-

मुपकुिथन्तः शरीरद्वारआत्मानं समलङ्कुिथन्तन्त िरै्ि

यमकानुप्रासोपमा रूपकादयः शब्दार्थरूप काव्यशरीर

शोभाविशावयनः काव्यशरीरद्वारा काव्यात्मानं रसावद

पररपुष्णन्तन्त।



उपमालङ्कारिः
उपमा यत्र सादृशं्य लक्ष्मीरुल्लसतत द्वय िः ।

हंसीव कृष्ण ते कीतततिः स्वर्तङ्गामवर्ाहते ।।

1)पूर्णोपमा

2)लुप्तोपमा



లక్షణం :
ఎక్క డ ఉపమాన, ఉపమేయములమద్య

సాద్ృశ్య శోభ ప్పకాశంచునోఅచ్చ ట

ఉపమాలంకారమగును.

లక్ష్య ం :
ఓ క్ృష్ణ! నీ కీర్త ిఆడుహంసవలె సవ ర్గంర లం  

మునుగుచునన ది (లేదా) 

उपमानं - हंसी

उपमेयं - कृष्णस्य कीतततिः

साधारण धमत - स्वर्तव्याप्ति

उपमावाचक - इव

समन्वयं -पूर्णोपमा



अनन्वयालङ्कारः

उपमान पमेयते्व यदेकसै्यव वसु्तनिः।

इन्दुररन्दुररव श्रीमान् तनत्यादौ तदन्वयिः।।



र्र्नं र्र्नाकारं सार्रिः

सार्र पमिः ।

रामरावणय युतदं्ध राम रावणय ररव ।।

లక్ష్ణం :

ఒకే వసి్తవునకుఉపమాన

ధరమ ం,ఉపమేయధరమ ం రండూ

వర్త ణంపబడితేఅది

అననవ యాలంకారం.

లక్ష్య ం :

చ్ంప్ుడుచ్ంప్ుని వలనే

కాంతిమంతుడు.



उते्प्रक्षालङ्कारिः

उते्प्रक्ष न्नीयते यत्र हेत्वातदतनतहनु्ततं तवना ।

त्वन्मखश्रीकृते नूनं पदै्मवैरायत शशी ।।



भेदािः

 वसु्त

 हेतु

फल

1)उक्त

2)अनुक्त

3)तसद्ध

उते्प्रक्षा



లక్షణం :

ఎక్క డ దాపర్తక్ం లేకుండాహేతువు మొద్లైనది

(వసి్త,హేతు,ఫల) ఊహంచ్బడునోఅదిఉప్తేే క్ష

అగును

లక్షయ ం :

ఓ ప్ియురాల! నీముఖసంద్రయ ం పంద్టం

కోసం నిశ్చ యంగా చ్ంప్ుడు పద్మ ములతోవైరం

పంుచున్నన డు

तलम्पतीव तम ङ्गातन वर्ततीवाञ्जनं नभिः।
(చీక్టి అవయవములకుపుయిబడినట్టునన ది)

ఆకాశ్ం కాట్టక్ వర్తసిి్తనన దా అనన ట్టు.

रक्तौ तवाङ््करी मृदुलौ भुतव तवके्षपणात् धु्रवम्।
నీయొక్క స్తకుమారములైనపాద్ములునిశ్చ యంగా



दीपकालङ्कारिः

प्रसु्तताप्रसु्ततानां च तुल्यते्व दीपकं मतम् ।

मेधांबुधािःसुधातमन्दुतबतभततत वसुधां

भवान् ।।



లక్షణం
ప్పసి్తతములకు,అప్పసి్తతముల

కునుఒక్క టే ధరమ ం

వర్త ణంపబడినట్లుతే అది దీపక్ం

అనేఅలంకారం. 

లక్షయ ం
ఓరాజా! పండితుడుబుదినిి, 

చ్ంప్ుడుఅమృతానిన ,నీవు

భూమినిధర్తంచుచున్నన వు



अप्रसु्ततप्रशंसालङ्कारिः

अप्रसु्तत प्रशंसा स्यात् सा यत्र प्रसु्तताश्रया ।

एकिः कृती शकुने्तरु् य ऽनं्य शरान्न याचते ।।



లక్షణం

అది(అప్పసి్తత వసి్తవుయొక్క

ప్పశ్ంస) ఎక్క డ ప్పసి్తతమును

అనుసర్తంచునది ఉంట్టందో

అప్పసి్తత ప్పశ్ంస అగును. 

లక్షయ ం

పక్షుల ఇంప్ుణ్ణణ తపే వేరొక్ణ్ణణ

యాచంచ్దో, ఆ పక్షిమాప్తమే

ధనయ మైనది. ప్పసి్తతం-చాతక్ పక్షి

ప్పశ్ంస అప్పసి్తతం-ఉతమి



दृष्टान्तालङ्कारः

चेतिम्ब प्रतततबम्बतं्व दृष्टान्तस्तदलङ््ककृततिः ।

त्वमेव कीतततमान् राजन् तवधुरेव तह काप्तन्तमान् ।।



లక్ష్ణం :
ఉపమాన వాక్యయ నికి ఉపమేయ

వాక్యయ నికి బంబ ప్పతిబంబ

భావానిి వర్ణంచినట్ల ైతే అది

దృష్ట ంతం అను పేరు గల

అలంక్యరమ. 

లక్ష్య ం :
ఓ రాజా! నువే్వ కీర్మింతుడవు. 
చంప్ుడే క్యంతిమంతుడు.
చంప్ుడు ఉని ంత వరకు రాజు



<< शुभं भूयाि् >>

सुभातर्तम्

केयूरातण न भूर्यप्तन्त पुरुरं् हारा न चन्द्र ज्ज्वला

न स्नानं न तवलेपनं न कुसुमं नालङ््ककृता मूधतजािः।

वाणे्यका समलंकर तत पुरुरं् या संसृ्कता धायतते

क्षीयने्त खलु भूर्णातन सततं वागू्भर्णम् भूर्णम्

॥


