অলঙ্কার
কাব্যের সসৌন্দর্য যৃ দ্ধি করার জন্ে তাব্ক র্ার দ্বারা সদ্ধিত করা হয়, তাব্ক কাব্যের
অলঙ্কার যব্ল। অলঙ্কার প্রধান্ত দু’ প্রকার--ক) শব্দালংকার --- শব্ব্দর ধ্বদ্ধন্রূব্ের আশ্রব্য় সর্ সমস্ত অলঙ্কাব্রর সৃ দ্ধি হয়, তাব্দর
শব্দালংকার যব্ল। শব্দালংকাব্রর বযদ্ধশিে --ক) শব্দালংকার কাব্যের যাইব্রর সসৌন্দর্যব্ক যাদ্ধিব্য় সতাব্ল।
খ) শব্দালংকাব্রর একমাত্র উোদান্ ধ্বদ্ধন্।
গ) এখাব্ন্ যেযহৃত ধ্বদ্ধন্ চাররকম। শব্দ ধ্বদ্ধন্, যর্যধ্বদ্ধন্, েদধ্বদ্ধন্ ও যাকেধ্বদ্ধন্।
ঘ) শব্দালংকার কাব্যের অন্তর সসৌন্দর্যব্ক প্রকাশ ন্া-ও করব্ত োব্র। সযদ্ধশর ভাগ
সেব্ত্রই তার আব্যদন্ কাব্ন্র কাব্ে। তব্য মাব্ে মাব্ে তা মন্ব্কও েু ুঁব্য় র্ায়। সর্মন্-“চুল তার কব্যকার অন্ধকার দ্ধযদ্ধদশার দ্ধন্শা।
মুখ তার শ্রাযস্তীর কারুকার্য।”
----- এখাব্ন্ কাযেেংদ্ধি শ্রযব্র্র স্তর সেদ্ধরব্য় অন্তরব্ক স্পশয কব্রব্ে।
ঙ) শব্দালংকাব্রর সযব্চব্য় যি বযদ্ধশিে --- শব্দ যদব্ল দ্ধদব্ল তার কাযে-ব্সৌন্দর্য থাব্ক
ন্া, তখন্ তাব্ক আর শব্দালংকার যলা র্ায় ন্া। সর্মন্--“ব্সান্ার হাব্ত সসান্ার চুিী সক কার অলঙ্কার। ”----
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---- এখাব্ন্ ‘ব্সান্া’ শব্দদ্ধি দুযার যব্স দু’রকম অথয কব্রব্ে, তাই এদ্ধি শব্দালংকার
(র্মক)। দ্ধকন্তু ‘ব্সান্ার হাব্ত’ ন্া যব্ল ‘ফসযা হাব্ত’ যলা হয়, তব্য আর শব্দালংকার
থাব্ক ন্া। শব্দালংকাব্রর প্রকারব্ভদ ---- শব্দালংকার োুঁচ প্রকার--ক) সেষ খ) র্মক গ) অন্ু প্রাস ঘ) যব্রাদ্ধি ঙ) েুন্রুি-যদাভাস
উদাহরর্ সহ সংজ্ঞা সলব্খা--ক) সেষ --- একদ্ধি শব্দ একযার মাত্র যেযহৃত হব্য় দ্ধযদ্ধভন্ন অথয যুোব্ল সেষ
অলংকার হয়। সর্মন্---“ব্ক যব্ল ঈশ্বর গুপ্ত যোপ্ত চরাচর
র্াহার প্রভায় প্রভা োয় প্রভাকর ?”
---- এখাব্ন্ ঈশ্বর গুপ্ত- ভগযান্ গুপ্ত ; প্রভাকর- সূ র্য
ঈশ্বর গুপ্ত- কদ্ধয ঈশ্বর গুপ্ত ; প্রভাকর- েদ্ধত্রকা । এখাব্ন্ ঈশ্বর গুপ্ত, প্রভাকর-- এই
শব্দ গুদ্ধল একযার যেযহৃত হব্য় দ্ধভন্ন দ্ধভন্ন অথয প্রকাশ কব্রব্ে --- তাই এদ্ধি সেষ
অলংকার।
খ) র্মক – একই শব্দ একই স্বরধ্বদ্ধন্শুি দ্ধভন্ন দ্ধভন্ন অব্থয একাদ্ধধকযার যেযহৃত হব্ল
র্মক অলংকার হয়। সর্মন্----“ভারত ভারত খোত আেন্ার গুব্র্”---ভারত- কদ্ধয ভারতচন্দ্র ; ভারত- আমাব্দর সদশ। --- এখাব্ন্ একই শব্দ একাদ্ধধক
যার যেযহৃত হব্য় দ্ধভন্ন দ্ধভন্ন অথয প্রকাশ কব্রব্ে --- তাই এদ্ধি র্মক অলংকার।
সেষ

র্মক
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১ শব্দালংকার

শব্দালংকার

২ একদ্ধি শব্দ একযার মাত্র যেযহৃত

একই শব্দ একাদ্ধধক যার যেযহৃত হয়।

হয়।
৩ অথয দ্ধভন্ন হয়।

অথয দ্ধভন্ন হয়।

গ) অন্ু প্রাস—একই ধ্বদ্ধন্ যা ধ্বদ্ধন্গুব্ের েুন্ঃেুন্ঃ দ্ধযন্োসব্ক অন্ু প্রাস যব্ল। সর্মন্“হায়ব্র হৃদয়
সতামার সঞ্চয়
দ্ধদন্াব্ন্ত দ্ধন্শাব্ন্ত শুধু েথপ্রাব্ন্ত সফব্ল সর্ব্ত হয়।”
---- এখাব্ন্ ‘দ্ধদন্াব্ন্ত’, ‘দ্ধন্শাব্ন্ত’ ও ‘েথপ্রাব্ন্ত’---- এই দ্ধতন্দ্ধি শব্ব্দ ‘আব্ন্ত’
ধ্বদ্ধন্গুব্ের যারযার দ্ধযন্োব্সর ফব্ল অন্ু প্রাস অলংকার হব্য়ব্ে।
অন্ু প্রাব্সর দ্ধযদ্ধভন্ন রূে ---ক) কদ্ধযতার এক চরব্র্র সশব্ষ সর্ ধ্বদ্ধন্ থাব্ক, েরযতযী চরব্র্র সশব্ষ সসই একই
ধ্বদ্ধন্ থাকব্ল অন্ু প্রাস অলংকার হয় (অন্তোন্ু প্রাস)। সর্মন্—
“ব্ভার সহা’ল দ্ধহব্ম ন্ীল রাত।
আব্লার আকাশ গঙ্গা ঢাব্ল কত উল্কার প্রোত।”
প্রথম েংদ্ধির সশব্ষ আব্ে ‘ত’ ধ্বদ্ধন্, দ্ধদ্বতীয় েংদ্ধির সশব্ষও আব্ে ‘ত’ ধ্বদ্ধন্।
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খ) একদ্ধি যেঞ্জন্গুে র্দ্ধদ সংর্ু ি যা দ্ধযর্ু িভাব্য একই রব্ম মাত্র দু’যার যেযহৃত হয়
তব্য অন্ু প্রাস অলংকার হয় (ব্েকান্ু প্রাস)। সর্মন্—
“ওব্র দ্ধযহঙ্গ ওব্র দ্ধযহঙ্গ সমার
এখদ্ধন্ অন্ধ যন্ধ কব্রা ন্া োখা।”
---এখাব্ন্ ‘ন্ধ’ ধ্বদ্ধন্ গুে দু’যার যেযহৃত হব্য়ব্ে।
গ) একদ্ধি যেঞ্জন্ধ্বদ্ধন্ র্দ্ধদ একাদ্ধধকযার ধ্বদ্ধন্ত হয়, দ্ধকংযা যেঞ্জন্ ধ্বদ্ধন্গুে র্থাথয
রমান্ু সাব্র সংর্ু ি যা দ্ধযর্ু িভাব্য যহুযার ধ্বদ্ধন্ত হয় তব্য অন্ু প্রাস অলংকার হয়
(যৃ ত্ত্েন্ু প্রাস)। সর্মন্—
“ব্কতকী সকশব্র সকশ োশ কর সু রদ্ধভ।”
--- এখাব্ন্ ‘ক’ ধ্বদ্ধন্দ্ধি চারযার ধ্বদ্ধন্ত হব্য়ব্ে।
ঘ) যাগর্ব্ের একই স্থান্ সথব্ক উচ্চাদ্ধরত, দ্ধযদ্ধভন্ন যেঞ্জন্ধ্বদ্ধন্র শ্রুদ্ধতমধুর উচ্চারর্
সমাব্যব্শর ফব্ল অন্ু প্রাস অলংকার হয় (শ্রুতেন্ু প্রাস)। সর্মন্—
“চন্দ্রচূ ি জিাজাব্ল আদ্ধেল সর্মদ্ধত জাহ্নযী।”
--- এখাব্ন্ চ, ে, জ --- যাগর্ব্ের একই স্থান্ সথব্ক উচ্চাদ্ধরত হব্য় শ্রুদ্ধতমধুর ধ্বদ্ধন্র
সৃ দ্ধি কব্রব্ে।
ঙ) একদ্ধি শব্দ র্দ্ধদ যাব্কের মব্ধে দু’যার যব্স, এযং তার ফব্ল র্দ্ধদ শব্দ দুদ্ধির অথয
যদব্ল ন্া র্ায় অথযাৎ অথয এক থাব্ক শুধু তাৎের্য একিু আলাদা হব্য় র্ায়, তব্য
অন্ু প্রাস অলংকার হয় (লািান্ু প্রাস)। ( দ্ধয. দ্র. --- অথয যদব্ল সগব্ল র্মক অলংকার
হব্য় র্াব্য।) সর্মন্—
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“গাব্ে গাব্ে ফুল ফুব্ল ফুব্ল অদ্ধল সু ন্দর ধরাতল।”
--- এখাব্ন্ ‘গাব্ে’ এযং ‘ফুব্ল’ শব্দ দুদ্ধি অব্থযর েদ্ধরযতযন্ োিাই দু’যার যেযহৃত
হব্য়ব্ে।
অথযালংকার ---- শব্ব্দর অথযরূব্ের আশ্রব্য় সর্ সমস্ত অলঙ্কাব্রর সৃ দ্ধি হয়, তাব্দর
অথযালংকার যব্ল। অথযালংকাব্রর বযদ্ধশিে --ক) অথযালংকাব্রর মূ ল সম্পদ শব্ব্দর অথয।
খ) অথযালংকাব্র শব্ব্দর যাইব্রর রূে দ্ধযব্যচে ন্য়। অন্তরঙ্গ অথযই দ্ধযব্যচে। ফব্ল অথয
দ্ধিক সরব্খ শব্দ যদল করব্ল অথযালংকাব্রর েদ্ধত হয় ন্া। সর্মন্—
“ব্চাব্খ তার দ্ধহজল কাব্ির রদ্ধিম দ্ধচতা জ্বব্ল”--এই কাযে েংদ্ধিদ্ধিব্ক র্দ্ধদ এভাব্য যলা র্ায়--‘ব্চাব্খ তার কৃষ্ণচূ িার লাল দ্ধচতা জ্বব্ল।’
তা হব্লও অথযালংকার সথব্ক র্ায়।
গ) অথযালংকাব্রর কথা অব্ন্ক সময় অদ্ধত সাধারর্ যব্ল মব্ন্ হব্লও সভতব্র থাব্ক
সমুদ্র–গভীরতা।
অথযালংকাব্রর প্রকারব্ভদ--- অথযালংকার োুঁচ প্রকার --১। সাদৃ শেমূ লক --- — ক) উেমা খ) রূেক গ) সব্ন্দহ ঘ) উৎব্প্রো ঙ) ভ্রাদ্ধন্তমান্
চ) অেুহ্ণূদ্ধত ে) সমাব্সাদ্ধি জ) অদ্ধতশব্য়াদ্ধি
২। দ্ধযব্রাধমূ লক-- ক) দ্ধযব্রাধাভাস
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৩। গূ ঢ়াথয প্রতীদ্ধতমূ লক---- ক) যোজস্তুদ্ধত খ) স্বভাব্যাদ্ধি
৪। শৃ ঙ্খলামূ লক
৫। ন্োয়মূ লক
উদাহরর্ সহ সংজ্ঞা সলব্খা--উেমা --- একই যাব্কে সাধারর্ ধময দ্ধযদ্ধশি দুই দ্ধযজাতীয় েদাব্থযর মব্ধে সাদৃ শে
প্রদশযন্ করা হব্ল উেমা অলংকার হয়। সর্মন্—
“চঞ্চল আব্লা আশার মব্তা
কাুঁদ্ধেব্ে জব্ল---”
উেব্ময়- আব্লা ; উেমান্ – আশা ; সাধারর্ ধময – চঞ্চল ; সাদৃ শেযাচক শব্দ – মতন্
। ---- এখাব্ন্ আশা চঞ্চল, আব্লা চঞ্চল, আব্লা ও আশা দুই দ্ধযজাতীয় যস্তু। তযু
তাব্দর মব্ধে তুলন্া করা হব্য়ব্ে। তাই এদ্ধি উেমা অলংকার।
উেব্ময় = র্াব্ক তুলন্া করা হয়।
উেমান্ = র্ার সব্ঙ্গ তুলন্া করা হয়।
সাধারর্ ধময = সর্ ধময যা গুর্ যা সদাষ উেব্ময় এযং উেমান্ দুদ্ধি সেব্ত্রই যতযমান্
থাব্ক। অথযাৎ সর্ সাধারর্ ধব্মযর সাহাব্র্ে তুলন্া করা হয় যা সাদৃ শে সদখাব্ন্া হয়।
তুলন্াযাচক শব্দ = সর্ দ্ধযব্শষ শব্ব্দর সাহাব্র্ে তুলন্া করা হয়। সর্মন্— মত, সম, সহন্,
সদৃ শ, তুলে, ন্োয়, যৎ, র্থা, প্রায়, তুল, মতন্, সর্মদ্ধত, সর্মন্, সর্ন্, বর্ব্ে, জাতীয়,
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োরা, প্রমার্, প্রদ্ধতম, কল, ভীদ্ধত, রীদ্ধত, সমতুল --- ইতোদ্ধদ। উপমা অলংকারকক বেশ
ককেকটি ভাকে ভাে করা হকেকে। বেমন,---ক) পূ ক্ণাপমা খ) লুকতাপমা ে) মাকলাপমা ঘ) স্মরক্াপমা---- ইত্যাটি।
ক) পূ ক্ণাপমা : বে উপমা অলংকাকর উপকমে, উপমান, সাধার্ ধমণ ও সািৃ শযোচক
শব্দ--- চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাকে উটিটখত্ থাকক, ত্াকক পূ ক্ণাপমা অলংকার েকল। বেমন,-“রাজ্য ত্ে স্বপ্ন সম
বেকে েু কি।”
---- এখাকন, উপকমে- রাজ্য, উপমান- স্বপ্ন, সাধার্ ধমণ- েু কি োওো এেং সািৃ শযোচক
শব্দ- সম।--- এখাকন উপমার চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাকে েত্ণমান। এেং ‘রাজ্য’ ও ‘স্বপ্ন’
িুই টেজ্াত্ীে পিাকথণর মকধয সািৃ শয এককই োককয প্রিটশণত্ হওোর জ্নয এখাকন
পূ ক্ণাপমা হকেকে।
খ) লুকতাপমা : বে উপমা অলংকাকর একমাত্র উপকমে োড়া অনয টত্নটি অকঙ্গর একটি,
িুটি, এমনটক টত্নটিই লুত থাকক, ত্াকক লুব্প্তােমা অলংকার েকল। বেমন,---“পাটখর নীকড়র মকত্া বচাখ ত্ুকল
নাকিাকরর েনলত্া বসন।”
----- এখাকন উপকমে- বচাখ, উপমান- পাটখর নীড়, সািৃ শযোচক শব্দ- মকত্া এেং
সাধার্ ধমণ- অনু পটিত্। ত্াই এখাকন লুব্প্তােমা অলংকার হকেকে।
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ে) মাকলাপমা : বে উপমা অলংকাকর একটি মাত্র উপকমে এেং একাটধক উপমান থাকক,
ত্াকক মাব্লােমা অলংকার েকল। বেমন,--“বত্ামার বস-চুল
জ্ড়াকনা সূ ত্ার মকত্া, টনশীকথর বমকঘর মত্ন।”
---- এখাকন উেব্ময়- চুল ; উেমান্- সূ ত্া, বমঘ ; ও সাদৃ শেযাচক শব্দ- মকত্া, মত্ন।
ত্াই এখাকন মাব্লােমা অলংকার হকেকে।
ঘ) স্মরক্াপমা : বে উপমা অলংকাকর বকান েস্তুর অনু ভে বথকক ত্ৎসিৃ শ অনয বকাকনা
েস্তুর স্মৃটত্ মকন বজ্কে উকে, ত্কে ত্াকক স্মরক্াপমা অলংকার েকল। বেমন,-“কাল জ্ল ঢাটলকত্ সই কালা পকড় মকন
টনরেটধ বিটখ কালা শেকন স্বপকন।।”
--- এখাকন উেব্ময়- কালা, উেমান্- ‘জ্ল’, সাধারর্ ধময- ‘কাল’। এখাকন কাল জ্ল
বিকখ ে্ণ সািৃ কশযর জ্নয (শ্রীমত্ী রাধার) কালার (কৃষ্ণ) কথা মকন বজ্কে উকেকে, ত্াই
এটি স্মরক্াপমা অলংকার হকেকে।
রূেক অলংকার ---- সর্ অথযালংকাব্র উেব্ময় ও উেমাব্ন্র মব্ধে অব্ভদ কল্পন্া করা
হয়, তাব্ক রূেক অলংকার যব্ল। সর্মন্—
“এমন্ মান্য জদ্ধমন্ রইল েদ্ধতত
আযাদ করব্ল ফলব্তা সসান্া---”
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---- এখাব্ন্ উেব্ময় – মান্য, উেমান্ – জদ্ধমন্, উেব্ময় মান্ব্যর সব্ঙ্গ উেমান্ জদ্ধমব্ন্র
অব্ভদ কল্পন্া করা হব্য়ব্ে। দ্ধরয়ােদ হল ‘আযাদ করা’। এই দ্ধরয়ােদদ্ধি উেমান্
জদ্ধমব্ন্র অন্ু গামী। তাই এদ্ধি রূেক অলংকার।
রূপককর প্রকারকভি : ক) টনরঙ্গ রূেক ; খ) সাঙ্গ রূেক ে) পরস্পটরত্ রূেক

ঘ)

অটধকার রূঢ় বেটশষ্টয রূপক
ক) টনরঙ্গ রূেক অলংকার : বে রূপক অলংকাকর একটি টেষে ো উপকমকের উপর
একটি ো একাটধক টেষেী ো উপমাকনর অকভি আকরাপ হে, ত্াকক টনরঙ্গ রূেক
অলংকার েকল।
অথো
সর্ রূপক অলংকাকর একটি মাত্র উেব্ময় ও একটি ো একাটধক উেমাব্ন্র মব্ধে অব্ভদ
কল্পন্া করা হয়, তাব্ক টনরঙ্গ রূেক অলংকার যব্ল। বেমন,--ক)

“এমন মানে জ্টমন রইল পটত্ত্
আোি করকল ফলত্ বসানা।”

------ এখাকন উেব্ময়- একটিই ‘মানে’ এেং উেমান্ও একটি– ‘জ্মীন’। এখাকন
উেব্ময় ‘মানকে’র এেং উপমান ‘জ্মীকন’র মকধয অকভি কল্পনা করা হকেকে, ত্াই এটি
টনরঙ্গ রূেক অলংকার।
খ)

“অন্তর মাকে শুধু ত্ুটম একা একাকী
ত্ুটম অন্তরেযাটপনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজ্ল নেকন,
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একটি পদ্ম হৃিেেৃ ন্তশেকন
একটি চন্দ্র অসীম টচত্তেেকন
চাটরটিকক টচর োটমনী।”
--- এখাকন উপকমে একটি- ‘অন্তর মাকে ত্ুটম’ এেং উপমান একাটধক- ‘নেকন স্বপ্ন’,
‘েৃ কন্ত পদ্ম’, ‘েেকন চন্দ্র’-এর মকধয অকভি কল্পনা করা হকেকে। উপকমে একটি এেং
উপমান একাটধক হওোর জ্নয এটি টনরঙ্গ রূেক অলংকার।
টনরঙ্গ রূেক অলংকার আোর িুই প্রকার--ক) বকেল টনরঙ্গ রূেক অলংকার এেং খ) মালা টনরঙ্গ রূেক অলংকার
ক) বকেল টনরঙ্গ রূেক : বে রূপক অলংকাকর একটি টেষে ো উপকমকের উপর একটি
টেষেী ো উপমাকনর অকভি আকরাটপত্ হে, ত্াকক টনরঙ্গ রূেক অলংকার েকল।
অথো
সর্ রূপক অলংকাকর একটি মাত্র উেব্ময় ও একটি উেমাব্ন্র মব্ধে অব্ভদ কল্পন্া করা
হয়, তাব্ক বকেল টনরঙ্গ রূেক অলংকার যব্ল। বেমন,--“এমন মানে জ্টমন রইল পটত্ত্
আোি করকল ফলত্ বসানা।”
------ এখাকন উেব্ময়- একটিই ‘মানে’ এেং উেমান্ও একটি– ‘জ্মীন’। এখাকন
উেব্ময় ‘মানকে’র এেং উপমান ‘জ্মীকন’র মকধয অকভি কল্পনা করা হকেকে, ত্াই এটি
বকেল টনরঙ্গ রূেক অলংকার।
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খ) মালা টনরঙ্গ রূেক : বে রূপক অলংকাকর একটি টেষে ো উপকমকের উপর একাটধক
টেষেী ো উপমাকনর অকভি আকরাটপত্ হকল, ত্াকক মালা টনরঙ্গ রূেক অলংকার েকল।
অথো
সর্ রূপক অলংকাকর একটি মাত্র উেব্ময় ও একাটধক উেমাব্ন্র মব্ধে অব্ভদ কল্পন্া
করা হয়, তাব্ক মালা টনরঙ্গ রূেক অলংকার যব্ল। বেমন,--“অন্তর মাকে শুধু ত্ুটম একা একাকী
ত্ুটম অন্তরেযাটপনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজ্ল নেকন,
একটি পদ্ম হৃিেেৃ ন্তশেকন
একটি চন্দ্র অসীম টচত্তেেকন
চাটরটিকক টচর োটমনী।”
--- এখাকন উপকমে একটি- ‘অন্তর মাকে ত্ুটম’ এেং উপমান একাটধক- ‘নেকন স্বপ্ন’,
‘েৃ কন্ত পদ্ম’, ‘েেকন চন্দ্র’-এর মকধয অকভি কল্পনা করা হকেকে। উপকমে একটি এেং
উপমান একাটধক হওোর জ্নয এটি মালা টনরঙ্গ রূেক অলংকার।
খ) সাঙ্গ রূেক অলংকার : বে রূপক অলংকাকর অঙ্গসকমত্ অঙ্গী উপকমকের (টেষকের)
উপর অঙ্গসকমত্ অঙ্গী উপমাকনর (টেষেীর) অকভি আকরাটপত্ হে সাঙ্গ রূেক অলংকার
হে।
অথো
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বে রূপক অলংকাকর টেটভন্ন অঙ্গসকমত্ উপকমকের সকঙ্গ টেটভন্ন অঙ্গসকমত্ উপমাকনর
অকভি কল্পনা করা হে, এই প্রটিোকক সাঙ্গ রূপক অলংকার েলা হে। বেমন,---“বশাককর েড় েটহল সভাকত্ ;
বশাটভল বচৌটিকক সু রসু ন্দরীর রূকপ
োমাকুল ; মুক্তককশ ; বমঘমালা ;……।”
--- এখাকন, মূ ল উপকমে- ‘বশাক’, মূ ল উপমান- ‘েড়’ ; মূ ল উপকমে- বশাককর অঙ্গ--- ‘োমাকুল’, ‘মুক্তককশ’। মূ ল উপমান- েকড়র অঙ্গ---- ‘সু রসু ন্দরী’ (টেিুযৎ), ‘বমঘমালা’।
এখাকন অঙ্গ সকমত্ উপকমে এেং উপমাকনর অকভি কল্পনা করা হকেকে েকল সাঙ্গ রূপক
অলংকার হকেকে।
সাঙ্গ রূপক অলংকার িুই প্রকার।--- ক) সমস্তেস্তুটেষেক সাঙ্গ রূপক অলংকার
এেং খ) এককিশটেেটত্তণ সাঙ্গ রূপক অলংকার।
ক) সমস্তেস্তুটেষেক সাঙ্গ রূপক অলংকার : রূপক অলংকাকর বে সমস্ত উপমানগুটল
আকরাটপত্ হে, ত্াকির সেগুটল েটি শব্দ প্রকোকে প্রকাটশত্ হে, ত্কে সমস্তেস্তুটেষেক
সাঙ্গ রূপক অলংকার হে। বেমন,
“বশাককর েড় েটহল সভাকত্ ;
বশাটভল বচৌটিকক সু রসু ন্দরীর রূকপ
োমাকুল ; মুক্তককশ ; বমঘমালা ;……।”
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--- এখাকন, মূ ল উপকমে- ‘বশাক’, মূ ল উপমান- ‘েড়’ ; এখাকন, বশাককর সকঙ্গ েকড়র
রূপক হকেকে। বশাককর আশ্রে ো আধার োমাকুল এেং মুক্তককশ বশাককর অনযত্ম
প্রকাশটচহ্ন, ত্াই এটি সমস্তেস্তুটেষেক সাঙ্গ রূপক অলংকার হকেকে।
খ) এককিশটেেটত্তণ সাঙ্গ রূপক অলংকার : রূপক অলংকাকর েযেহৃত্ উপমানগুটল
বকাকনাটি ো বকাকনা বকাকনাটি েটি ভাষাে স্পষ্টভাকে প্রকাটশত্ না হকে, অকথণ ো েযঞ্জনাে
প্রকাটশত্ হে, ত্কে ত্াকক এককিশটেেটত্তণ সাঙ্গ রূপক অলংকার েকল। বেমন,---- “নীল
পাহাকড়র ফুল িাটনকত্ প্রফুি জ্াফ্ রা্ীিান।”--- এখাকন নীল পাহাড়কক ফুলিাটন করা
হকেকে। ফুলিাটনকত্ ফুল থাকক। কাকজ্ই জ্াফ্ রা্ীিাকন ফুল আকরাপ করা হকেকে।
প্রফুি শব্দটি বসই টনকিণশই টিকে। কটে ‘ফুল’ শব্দটি েযক্ত ককরনটন। টকন্তু অকথণ বোো
বেল।
ে) পরস্পটরত্ রূেক অলংকার : েটি একটি উপকমকে উপমাকনর আকরাপ অনয উপকমকে
ত্ার উপমাকনর আকরাকপর কার্ হে, ত্কেই হে পরস্পটরত্ রূেক অলংকার। বেমন,-- “েীেণটসংহ ’পকর চটড় জ্েদ্ধাত্রী িো।”--- এখাকন ‘িো’বক জ্েদ্ধাত্রী েলা হকেকে, এই
কারক্ জ্েদ্ধাত্রীর োহন টসংহকক েীকেণ আকরাটপত্ ককর রূপক অলংকার করা হকেকে।
কাকজ্ই সমগ্রটি পরস্পটরত্ রূেক অলংকার।
ঘ) অটধকার রূঢ় বেটশষ্টয রূপক অলংকার : উপমাকন বকাকনা অসম্ভে ধকমণর কল্পনা ককর
েটি বসই অসম্ভে ধমণ েু ক্ত উপমানটিকক উপকমকে আকরাপ করা হে, ত্কে অটধকার রূঢ়
বেটশষ্টয রূপক অলংকার হে। বেমন,---“ত্ুটম অচপল িাটমনী।”--- এখাকন উপকমেত্ুটম, উপমান- িাটমনী ; িাটমনীর উপর একটি অসম্ভে ধকমণর আকরাপ করা হকেকে।
িাটমনী সাধার্ত্ চপল, কটে অচপলত্ার বেটশষ্টয ত্ার উপর আকরাপ ককরকেন, ত্াই
এটি অটধকার রূঢ় বেটশষ্টয রূপক অলংকার হকেকে।
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রূেক অলংকাব্রর বযদ্ধশিে --ক) রূেক অলংকাব্র উেব্ময় ও উেমাব্ন্র মব্ধে অব্ভদ কল্পন্া করা হয়।
খ) অব্ভদ কল্পন্া করা হয় যব্ল এখাব্ন্ সাদৃ শেযাচক শব্দ থাব্ক ন্া।
গ) দ্ধরয়ােদ হয় উেমাব্ন্র অন্ু গামী।
ঘ) উেব্ময় যাকে মব্ধে থাব্ক, তব্য উেব্মব্য়র সচব্য় উেমান্ই সযদ্ধশ গুরুত্ব োয়।
সব্ন্দহ --- সর্ অলংকাব্র উেব্ময় এযং উেমাব্ন্র দুদ্ধি সেব্ত্রই সমান্ সংশয় থাব্ক,
তাব্ক যব্ল সব্ন্দহ অলংকার। সর্মন্—
“দুই ধাব্র এদ্ধক প্রাসাব্দর সাদ্ধর ? অথযা তরুর মূ ল ?
অথযা এ শুধু আকাশ জুদ্ধিয়া আমাদ্ধর মব্ন্র ভুল ?”
---- এখাব্ন্ উেব্ময় – প্রাসাব্দর সাদ্ধর ; উেমান্ – তরুর মূ ল এযং মব্ন্র ভুল।
সংশয়যাচক শব্দ – অথযা / দ্ধক । কদ্ধয যুেব্ত োরব্েন্ ন্া সর্, দ্ধতদ্ধন্ র্া সদখব্েন্ তা
প্রাসাব্দর সাদ্ধর ন্া দ্ধক তরুর মূ ল, ন্া দ্ধক সযিাই তাুঁর মব্ন্র ভুল। উেব্ময় ও
উেমান্ দুদ্ধি সেব্ত্রই সংশয়। তাই এদ্ধি সব্ন্দহ অলংকার।
সব্ন্দহ অলংকাব্রর বযদ্ধশিে --ক) সাদৃ শে ফব্লই সংশয় ঘব্ি থাব্ক।
খ) উেব্ময় এযং উেমান্ দুদ্ধি সেব্ত্রই সংশয় সঘাুঁব্ত।
গ) সংশব্য়র প্রকাশ হয় সাধারর্ত প্রব্ের আকাব্র।
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ঘ) কদ্ধযব্ত্বর গুব্র্ উেব্ময় এযং উেমান্ এই দুদ্ধির মব্ধে সর্ সকান্দ্ধি সতে তা দ্ধিক
সযাো র্ায় ন্া।
ঙ) উেব্ময় যাব্কের মব্ধে ন্া-ও থাকব্ত োব্র। উেমান্ দ্ধদব্য় উহে থাকা উেব্মব্য়র
ভাযদ্ধি সযাো র্ায়।
চ) যাব্কের আদ্ধদব্ত উেব্ময় ও উেমান্ উভয় সেব্ত্রই সংশয় থাব্ক। তব্য সশব্ষর
দ্ধদব্ক উেমান্ উেব্মব্য়র সযাধদ্ধি অতেন্ত অস্পিভাব্য আভাদ্ধসত হয়।
ে) সব্ন্দহ অলংকাব্র দ্ধযদ্ধভন্ন সংশয়যাচক শব্দ যেযহৃত হয়। সর্মন্— দ্ধক, দ্ধকংযা,
ন্াদ্ধক, অথযা --- ইতোদ্ধদ।
উৎব্প্রো ---- গভীর সাদৃ ব্শের জন্ে র্দ্ধদ উেব্ময়ব্ক উেমান্ যব্ল প্রযল সংশয় হয়,
তব্য উৎব্প্রো অলংকার হয়। সর্মন্—
“েুধার রাব্জে েৃদ্ধথযী গদেময়
েূ দ্ধর্যমা-চাুঁদ সর্ন্ েলসাব্ন্া রুদ্ধি।”
--- এখাব্ন্ উেব্ময় - েূ দ্ধর্যমা-চাুঁদ ; উেমান্ - েলসাব্ন্া রুদ্ধি। েূ দ্ধর্যমার চাুঁব্দও কলঙ্ক
থাব্ক, েলসাব্ন্া রুদ্ধিব্তও থাব্ক সোিা দাগ, দ্ধন্কি সাদৃ ব্শের জন্ে কদ্ধযর
েূ দ্ধর্যমারচাুঁদব্কও েলসাব্ন্া রুদ্ধি যব্ল মব্ন্ হব্য়ব্ে। তাই এদ্ধি উৎব্প্রো অলংকার
হব্য়ব্ে।
উৎব্প্রো অলংকাব্রর বযদ্ধশিে -ক) কাযে েংদ্ধিব্ত যেযহৃত উেব্ময় ও উেমান্ দুদ্ধি সযাো র্ায়।
খ) উেব্ময় ও উেমাব্ন্ প্রযল সাদৃ শে থাব্ক।
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গ) প্রযল সাদৃ ব্শের জব্ন্ে উেব্ময়ব্ক উেমান্ যব্ল ভ্রম হয়, অথযাৎ সযাো কদ্ধিন্ হয়
যাব্কে উেব্ময়দ্ধি সতে ন্া উেমান্দ্ধি সতে।
ঘ) ‘ব্র্ন্’, ‘যুদ্ধে’, ‘মব্ন্’, ‘হয়’, ‘প্রায়’, ‘সদৃ শ’, ‘তুলে’, ‘গদ্ধর্’, ‘যৎ’ ; ---- ইতোদ্ধদ
সংশয়যাচক শব্দ যেযহৃত হয়।
ঙ) উেমান্ উেব্মব্য়র সচব্য় উজ্জ্বলতর রূব্ে অংদ্ধকত হয়।
ভ্রাদ্ধন্তমান্ – গভীর সাদৃ শেযশতঃ র্দ্ধদ উেব্ময়ব্ক উেমান্ যব্ল ভ্রম হয় এযং ভ্রব্মর
প্রদ্ধতদ্ধরয়া সদখান্ হয় তব্য ভ্রাদ্ধন্তমান্ অলংকার হয়। সর্মন্—
“ব্তামার মুব্খ গুন্গুদ্ধন্ব্য় ভ্রমর এব্লা,
কমল যব্ল ভুল কব্র সস স্পশয েিাব্লা।”
উেব্ময় – মুখ ; উেমান্ – কমল। উেব্ময় – মুখ, তা সু ন্দর। উেমান্ – কমলও
সু ন্দর। প্রযল সাদৃ শেযশতঃ মুখব্ক কমল যব্ল ভুল হব্য়ব্ে। এযং কমল যব্ল ভুল
হব্য়ব্ে যব্লই মুব্খ ভ্রমর এব্স যব্সব্ে। মুব্খ ভ্রমর এব্স যসার মব্ধে সকান্ কদ্ধযত্ব
সন্ই। মুখ এযং কমলব্ক এক যব্ল মব্ন্ হওয়াই কদ্ধযত্ব। তাই এদ্ধি ভ্রাদ্ধন্তমান্
অলংকার।
ভ্রাদ্ধন্তমান্ অলংকাব্রর বযদ্ধশিে –
ক) উেব্ময়ব্ক উেমান্ যব্ল প্রযল ভ্রম হয় এযং এই ভ্রব্মর প্রদ্ধতদ্ধরয়াজাত কাজদ্ধি
সদখাব্ন্া হয়।
খ) এই ভ্রম যাস্তযজগব্তর ভ্রম ন্য়, কদ্ধয-কল্পন্ার চমৎকাদ্ধরত্ব।
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অেুহ্ণূদ্ধত --- র্দ্ধদ উেব্ময়ব্ক দ্ধন্দ্ধষি কব্র যা অস্বীকার কব্র উেমান্ব্ক প্রদ্ধতদ্ধিত করা
হয় তব্য অেুহ্নুদ্ধত অলংকার হয়। সর্মন্—
“ব্চাব্খ সচাব্খ কথা ন্য়ব্গা যন্ধু আগুব্ন্ আগুব্ন্ কথা।”
উেব্ময় – সচাখ ; উেমান্ – আগুন্। অস্বীকৃদ্ধতযাচক শব্দ ‘ন্য়’। এখাব্ন্ উেব্ময়
সচাখ–ব্ক অস্বীকার করা হব্য়ব্ে। অথযাৎ সচাব্খ সচাব্খ কথা ন্য়, তাহব্ল তা কী ?
উেমান্ আগুব্ন্ আগুব্ন্ কথা। উেমান্ প্রদ্ধতদ্ধিত হল আর উেব্ময় হল অস্বীকৃত।
তাই এদ্ধি অেুহ্নুদ্ধত অলংকার।
অেুহ্ণূদ্ধত অলংকাব্রর বযদ্ধশিে --ক) অেুহ্নুদ্ধত অলংকাব্র উেব্ময়ব্ক অস্বীকার কব্র উেমাব্ন্র প্রদ্ধতিা করা হয়।
খ) অস্বীকৃদ্ধতযাচক শব্দ দু’ধরব্র্র ; ১) ন্া, ন্ব্হ, ন্য়, ন্াই --– ইতোদ্ধদ।
২) যোজ, েলন্া, েল --- ইতোদ্ধদ।
গ) অেুহ্নুদ্ধত অলংকাব্র উেব্ময় এযং উেমাব্ন্র তুলন্া করা হয়, ও এই তুলন্ার মধে
দ্ধদব্য়ই সঞ্চাদ্ধরত হয় কাযেব্সৌন্দর্য।
সমাব্সাদ্ধি --- উেব্মব্য়র উের উেমাব্ন্র যেযহার আব্রাদ্ধেত হব্ল সমাব্সাদ্ধি
অলংকার হয়। অব্চতন্ (উেব্ময়) যস্তুর উের সচতন্ (উেমান্) যস্তুর ধময আব্রাদ্ধেত
হব্ল তব্যই সমাব্সাদ্ধি অলংকার হয়। সর্মন্—
“শুদ্ধন্ব্তদ্ধে আজও আদ্ধম প্রাব্ত উদ্ধিয়াই,
‘আয়, আয়’ কাুঁদ্ধদব্তব্ে সতমদ্ধন্ সান্াই।”
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কান্না মান্ু ব্ষর ধময। মান্ু ষ উেমান্, দ্ধকন্তু এখাব্ন্ উহে। মান্ু ব্ষর ধমযদ্ধি সান্াইব্য়র
ওের আব্রাদ্ধেত হব্য়ব্ে। সান্াই অব্চতন্ যস্তু। তাই এদ্ধি সমাব্সাদ্ধি অলংকার।
সমাব্সাদ্ধি অলংকাব্রর বযদ্ধশিে -ক) সমাব্সাদ্ধি অলংকাব্র উেমান্ সব্চতন্ যস্তু যা মান্ু ষ যব্ল দ্ধযব্যদ্ধচত হয়। আর
উেব্ময় হয় অব্চতন্ যস্তু।
খ) উেমান্ অথযাৎ সব্চতন্ যস্তু যা মান্ু ব্ষর গুর্ অব্চতন্ উেব্মব্য়র ওের আব্রাদ্ধেত
হয়।
গ) কদাদ্ধচৎ সেব্ত্র সচতন্ যস্তুর ওের অব্চতব্ন্র যেযহার আব্রাদ্ধেত হয়। সর্মন্—
“েূ যযজব্ে ন্ারী রূব্ে দ্ধেব্ল দ্ধকন্া তুদ্ধম
আমাদ্ধর জীযন্ যব্ন্ সসৌন্দব্র্য কুসু দ্ধম’
প্রর্ব্য় দ্ধযকদ্ধশ।”
--- কুসু দ্ধমত ও দ্ধযকদ্ধশত হওয়া লতার ধময। এখাব্ন্ দ্ধন্জযীয লতার ধমযদ্ধি সজীয
কদ্ধযর ওের আব্রাদ্ধেত হব্য়ব্ে। তাই এদ্ধিও সমাব্সাদ্ধি অলংকার।
অদ্ধতশব্য়াদ্ধি --- উেব্ময় ও উেমাব্ন্র অব্ভদব্ত্বর জব্ন্ে র্দ্ধদ উেমান্ উেব্ময়ব্ক
সম্পূ র্য গ্রাস কব্র সফব্ল তব্য অদ্ধতশব্য়াদ্ধি অলংকার হয়। --- এখাব্ন্ উেমান্ই
সব্যযসযযা রূব্ে প্রদ্ধতদ্ধিত হওয়ার জব্ন্ে উেব্ময় সাধারর্ত উদ্ধিদ্ধখত হয় ন্া। সর্মন্—
“হায় সূ েযর্খা
দ্ধক কুেব্র্ সদব্খদ্ধেদ্ধল তুইব্র অভাগী,

Page 18 of 22

কাল েঞ্চযিী যব্ন্, কালকূব্ি ভরা
এ ভুজব্গ।”
--- এখাব্ন্ উেমান্ – ভুজগ ; উেব্ময় – লক্ষ্মর্ (উহে)
সূ েযর্খা েঞ্চযিী যব্ন্ ভুজগ সাে সদব্খদ্ধন্। সদব্খদ্ধেল লক্ষ্মর্ব্ক, লক্ষ্মব্র্র রূব্ে সস মুগ্ধ
হব্য়দ্ধেল। সসই ঘিন্াপ্রযাব্হর ধাক্কাব্তই রাম-রাযব্র্র র্ু ব্ি রাযর্যংশ ধ্বংস হব্ত
যব্সব্ে। তাই রাযর্ এই আব্েব্োদ্ধি কব্রব্েন্। এখাব্ন্ উেমান্ উেব্ময়ব্ক সম্পূ র্য
রূব্ে গ্রাস কব্র সফব্লব্ে। তাই এদ্ধি অদ্ধতশব্য়াদ্ধি অলংকার হব্য়ব্ে।
অদ্ধতশব্য়াদ্ধি অলংকাব্রর বযদ্ধশিে -ক) উেব্ময় ও উেমাব্ন্র মব্ধে প্রযল সাদৃ শে থাব্ক। ফব্ল এব্দর োথযকে ধরা র্ায়
ন্া। উেব্ময় ও উেমান্ব্ক অব্ভদ যব্ল মব্ন্ হয়।
খ) উেমান্ উেব্মব্য়র স্থান্ অদ্ধধকার কব্র। উেব্ময় দ্ধযলুপ্ত হয়।
গ) একমাত্র উেমান্ই উদ্ধিদ্ধখত হয়।
ঘ) উেমাব্ন্রই সশ্রিত্ব প্রদ্ধতেন্ন হয়। সর্মন্—
“মারািার র্ত েতঙ্গোল কৃোর্ অন্ব্ল আজ
োুঁে দ্ধদয়া েদ্ধি দ্ধফব্র ন্াব্কা সর্ন্ গদ্ধজযলা দুমরাজ।”
উেব্ময় – উহে ; উেমান্ – েতঙ্গোল । লের্ীয় সর্, দুমরাজ দ্ধন্শ্চয়ই মারািার
েতঙ্গোলব্ক জীযন্ ের্ কব্র র্ু ব্ি োুঁদ্ধেব্য় েিব্ত যব্লন্দ্ধন্। দ্ধতদ্ধন্ বসন্েযাদ্ধহন্ীব্কই
োুঁদ্ধেব্য় েিব্ত যব্লদ্ধেব্লন্। এখাব্ন্ বসন্েযাদ্ধহন্ী উেব্ময়দ্ধি উহে আব্ে। দ্ধকন্তু
‘েতঙ্গোল’ উেমান্দ্ধি সব্যযসযযা হব্য়ব্ে। সু তরাং উেব্ময় বসন্েযাদ্ধহন্ী কথাদ্ধি উহে
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সরব্খ উেমান্ েতঙ্গোলব্ক সব্যযসযযা রূব্ে প্রদ্ধতদ্ধিত করার জব্ন্ে এদ্ধি অদ্ধতশব্য়াদ্ধি
(অদ্ধতশয় + উদ্ধি) অলংকার হব্য়ব্ে।
২। দ্ধযব্রাধমূ লক অলংকার --ক) দ্ধযব্রাধাভাস --- দুদ্ধি যস্তুর র্দ্ধদ আোত দ্ধযব্রাধ থাব্ক দ্ধকন্তু প্রকৃত দ্ধযব্রাধ ন্া
থাব্ক তব্য দ্ধযব্রাধাভাস অলংকার হয়।
“এব্ন্দ্ধেব্ল সাব্থ কব্র মৃতুেহীন্ প্রার্
মরব্র্ তাহাই তুদ্ধম কব্র সগব্ল দান্।”
প্রার্ র্দ্ধদ মৃতুেহীন্ হয় তব্য মরব্র্ তা দান্ করার প্রেই ওব্ি ন্া। আোত দ্ধযচাব্র
কথাদ্ধি অথযহীন্। দ্ধকন্তু গূ ঢ়াথয হল কাব্র্যর মব্ধে দ্ধদব্য় দ্ধতদ্ধন্ মান্ু ব্ষর হৃদব্য় অমর হব্য়
আব্েন্। তাই আোত দ্ধযব্রাধ থাকব্লও প্রকৃত দ্ধযব্রাধ সন্ই যব্ল েংদ্ধি দুদ্ধি
দ্ধযব্রাধাভাব্সর উজ্জ্বল দৃ িান্ত হব্য়ব্ে।
দ্ধযব্রাধাভাস অলংকাব্রর বযদ্ধশিে -ক) দু’দ্ধি যস্তুর মধে দ্ধদব্য় দ্ধযব্রাধাভাস সৃ দ্ধি হয়।
খ) দু’দ্ধি যস্তুর মব্ধে আোত দ্ধযব্রাধ থাব্ক।
গ) আোত দ্ধযব্রাধ থাকব্লও প্রকৃত দ্ধযব্রাধ থাব্ক ন্া।
ঘ) দ্ধযব্রাধাভাস কাযে-ব্সৌন্দব্র্যর লের্। দ্ধযব্রাধাভাব্সর মধে দ্ধদব্য় সর্ সতে ফুব্ি ওব্ি
তাুঁর কাযে সসৌন্দর্য হয় অতুলন্ীয়।
৩। গূ ঢ়াথয প্রতীদ্ধতমূ লক অলংকার ----
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যোজস্তুদ্ধত – প্রশংসােব্ল দ্ধন্ন্দা অথযা দ্ধন্ন্দােব্ল প্রশংসা সযাোব্ল যোজস্তুদ্ধত অলংকার
হয়। সর্মন্—
“অদ্ধত যি যৃ িেদ্ধত দ্ধসদ্ধিব্ত দ্ধন্েুর্
সকান্ গুর্ ন্াই তার কোব্ল আগুন্।”
---এখাব্ন্ দুদ্ধি েংদ্ধিরই যাইব্রর অথয দ্ধন্ন্দামূ লক। অন্নেূ র্যা যলব্েন্ তাুঁর স্বামী দ্ধশয
যৃ ি এযং সন্শাভাঙ কব্রন্, তাুঁর সকান্ গুর্ সন্ই সকযল কোব্ল আগুন্ আব্ে।--–
দ্ধকন্তু এর সভতব্রর অথয প্রশংসামূ লক। দ্ধশয দ্ধন্গুযর্, তাুঁর কোব্লর আগুন্ আসব্ল
তৃতীয় সন্ব্ত্রর অদ্ধি। এখাব্ন্ দ্ধন্ন্দার েব্ল প্রশংসা করা হব্য়ব্ে। তাই এদ্ধি যোজস্তুদ্ধত
অলংকার।
যোজস্তুদ্ধত অলংকাব্রর বযদ্ধশিে -ক) প্রশংসার েব্ল দ্ধন্ন্দা করা হয়।
খ) দ্ধন্ন্দার েব্ল প্রশংসা করা হয়।
গ) যাইব্রর অথয ও সভতব্রর অব্থযর মব্ধে োথযকে থাব্ক।
ঘ) যব্রাদ্ধি যা সেব্ষর ভায দ্ধমব্শ থাব্ক।
শব্দালংকার ও অথযালংকাব্রর োথযকে ---শব্দালংকার
১

শব্দালংকার ধ্বদ্ধন্ যা শব্ব্দর

অথযালংকার
অথযালংকার অব্থযর অলংকার।

অলংকার।
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২

শব্দালংকাব্র থাব্ক ধ্বদ্ধন্-সু ষমা।

অথযালংকাব্র থাব্ক অথয-সু ষমা।

৩

শব্দ যদব্ল দ্ধদব্ল শব্দালংকার আর

শব্দ যদব্ল দ্ধদব্লও অথযালংকার সথব্ক

শব্দালংকার থাব্ক ন্া।

র্ায়। অব্থযর েদ্ধরযতযন্ ঘিব্ল
অথযালংকার আর অথযালংকার থাব্ক
ন্া।

৪

শব্দালংকাব্রর আব্যদন্ শ্রুদ্ধতর

অথযালংকাব্রর আব্যদন্ সযাব্ধর

কাব্ে।

কাব্ে।

…………………….
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