
रूपक 
तद् रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोोः ।

ઉપમાન અને ઉપમેયનો તે અભેદ રૂપક (છે).
 वतृ्ति : अततसाम्यात ् अनपह्नुतभेदयोोः अभेद: ।

વતૃ્તિ : અત્યતં સામ્ય અને કારણે છુપાવ્યા વિના અભેદ (રૂપક છે).
 रूपक = એ અલકંારન ં નામ તद् = તે, (અહીં અભેદ); अनपह्नुत= છુપાવ્યા વિના.
 “ઉપમેય અને ઉપમાન િચ્ચેનો ભેદ છુપાવ્યા વિના અભેદ રૂપક અલકંાર છે’ એમ વ્યાખ્યા થાય છે. ઉપમેય

અને ઉપમાન પરસ્પર ભભન્ન છે એિી પ્રતીવત બનંે માટે િપરાયેલા ભભન્ન શબ્દો ઉપરથી થાય છે, જેમકે,
मुखकमलं त्तवकसतत । મ ખરૂપી કમળ વિકસે છે. અહીં મ ખ ઉપમેય છે. કમળ ઉપમાન છે. વિકાસ કમળનો ધમમ
છે. તેથી કમળ વિકસે છે એિો અથમ કરિો પડે.

 આમ મ ખને કમળન ં રૂપ આપિામાં આવ્્ ં છે. છતાં મ ખ અને કમળ ભભન્ન છે તે હકીકત છૂપાિિામાં આિી
નથી.

 જો એક જ હોય તો તે માટે જ દા જ દા શબ્દોની જરૂર રહતેી નથી. પરંત  કથનમાં બનેં જ દા હોિાન ં સ્િીકા્ ું છે
તેથી જ દા શબ્દોનો પ્રયોગ થયેલો છે.
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रूपक 

ઉદાહરણ : (1)मखुपङ्कजरङ्गेऽस्ममन ् भ्रलृतानततकी तव ।
लीलाविृ ं करोतीतत  रम्यं रूपकरूपक ।। 

 દંડીએ કાવ્યાદશમમા ંરૂપક અલકંારન  ંઆ ઉદાહરણ આપ્  ંછે. જેમા ંભ્રલૂતા રૂપી નતમકી - નાવયકાના 
મ ખકમલરૂપી રંગમચં-સ્ટેજ પર રમ્ય લીલાનતૃ્ય કરી રહી હોિાની સ દંર  કલ્પના છે. અહીં ભલૂતા અને નતમકી 
તથા મ ખકમલ અને રંગમચં િચ્ચે  અભેદ કલ્પિામા ંઆવ્યો છે અને ઉપમેય ભ્રલૂતા  પર ઉપમાન નતમકીનો 
અને  એ જ રીતે મ ખ પર રંગમચંને સમારોપ કરાયો છે.

 રૂપક અલકંારમાં ઉપમેય અને ઉપમાન પરસ્પર ભભન્ન છે એ હકીકતનો સ્િીકાર થયેલો હોય છે. અત્યતં
સાદૃશ્યને કારણે ઉપમેય અને ઉપમાન િચ્ચે અભેદની સ્થાપના થયેલી હોય છે.
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रूपक 

ઉદાહરણ : (2) ज्योत्समना भममच्छुरणधवला बिभ्रतत तारकामथी-
न्यन्तधातनव्यसनरससका राबिकापासलकीयम ्।
द्वीपाद् द्वीपं भ्रमतत दधतत चन्रमुराकपाले 
न्यमतं ससद्धाञ्जनपररमलं लाञ्छनमय च्छलेन ।। (કા.પ્ર.)

ચદં્રિકા રૂપી ભસ્મના ચણૂમથી શ્વેત, તારાઓ રૂપી અસ્સ્થ(ની માળા)િાળી અને ચિંભબિંબ રૂપી ખોપરીના 
કલકં બહાને વસદ્ધ કાજળની સ ગધંને રાખતી રાત્રી રૂપી કાપાભલકો ખડંમાથંી ખડંમા ંભમે છે.

 રૂપકના પ્રકારો: 
 સાગં રૂપક તેના 1. સમસ્ત વિષયિસ્ત   સાગં અને 2. એકદેશિતી સાગં. એમ બે પ્રકાર. 
 વનરંગ રૂપક અથિા શ દ્ધ રૂપક 
 પરંપદ્રરત રૂપક તેના 1. શ્શ્લષ્ટ િાચક  અને 2. ભેદભાગ્િાચક એમ બે પ્રકાર.  
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