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অলংকাৰৰ সং�া আৰ ুকাব�ত ইয়াৰ �েয়াজনীয়তা

সাধাৰণ অথ�ত অলংকাৰ �হেছ,  মানৱ �দহৰ ভূষণ । অলংকােৰ �দহৰ �সৗ�য� বিৃ� কেৰ । িবিচ� কাৰকুায� খিচত
পিৰমাি��ত অলংকােৰ নাৰী �দহৰ �সৗ�য�-সুষমাক মেনাৰমা, মেনাহৰা কিৰ �তােল।  িক�, অপিৰিমত অলংকােৰ
�শাভা-বধ�ন কৰাতৈক �সৗ�য�ক �ানেহ কেৰ। সািহত�ৰ ���েতা �সই এেক কথাই �েযাজ� হয় । সািহিত�ক
লািলত�পূণ� আৰ ুব��নাময় কিৰ তুিলবৰ বােব অলংকাৰৰ িবেশষ �েয়াজন আেছ । উদাহৰণ �ৰেূপ, এগৰাকী উকা
িডিঙৰ এগৰাকী নাৰীৰ �দহ-কাি� িযমােনই লাৱণ�ময়ী নহওঁক িকয় (?), তথািপ ভাৱ হয় �যন িকবা নাই নাই ।
ইয়াৰ মলূেত হ’ল, সািহত�েকা সজাই পৰাই তুিলব �নাৱািৰেল, তাৰ �সৗ�ৱ বিৃ� নহয় । গিতেক, সািহত�ত িবেশষৈক
কাব�ত অলংকাৰৰ অিতশয় �েয়াজন আেছ। অলংকােৰ কাব�ক িবিচ� মাধুয� দান কিৰ আেৱগময় আৰ ুমেনা�াহী
কিৰ �তােল। কাব�ৰ ৰচনাৰ িদশত অলংকাৰক ৰচনা-�কৗশলৰ এক িবিচ� সংেযাজন বিুল ক’ব পািৰ।

মানহুৰ মনৰ ভাব �কাশৰ িনিচনা জ�ল কাম আৰ ুনাই ।ভাবৰ সকেলা উঠা-নমা, তী�তা আৰ ুদঢ়ৃতা আিধক� বা
ন�ূনত� �কাশ কিৰবৰ অেথ� �পানপ�য়া ভাষা এটাৰ অপূণ� মাধ�ম। ভাষাৰ এই অ�মতা দৰূ কিৰবৰ কাৰেণ মানেুহ
�পানপ�য়া ভাষাত পাক লগাই বা ৰহণ সািন তাক সবল আৰ ুস�ম কিৰবৈল �চ�া কেৰ । এেন��ত অলংকাৰৰ
�ৰ�ু অপিৰসীম । অলংকাৰৰ িদশত অধ�য়নৰ পিৰসৰ যেথ� ব�াপক বিুল ক’ব লািগব। অলংকাৰৰ শ�ালংকাৰ
আৰ ুঅথ�ালংকাৰ – এই দেুয়াটা শাখােত সািহত�ৰ �সৗ�য�তা �বাৰ অ�িনিহ� ত �হ আেছ বিুল কেলও ভুল �কাৱা নহ'ব।
কাব�ত অলংকাৰৰ �কান �কান িদশত �েয়াগ হয়; তােৰ িকছুকথা চমৈুক উপ�াপন কিৰবৈল িবচৰা �হেছ । কিবৰ
উি� �বিচ� �ই উি� পয��াি� বা ই� আৰ ুউি� পায��াি�ৰ �সৗ�য�ই বাক�ৰ অলংকাৰ ।

অলংকাৰ শা�ৰ �থমাচায� ভামেহ এই কথাৰ �� সংেকত িদেছ – ‘বে�ািভেধয়া শে�াি�িৰ�া বাচামলংকৃিতঃ’ । যাৰ
অথ� �হেছ – কিবৰ অভী� িসি�ৰ �জাখাই ব�তা পূণ� উি�ৈবিচ��ই বাক�ৰ �সৗ�য� বা অলংকাৰ ।
আচায� দ�ী�য় সৰহীয়া কথাৈল নৈগ �সৗ�য�ৰ কাৰণ কাব�ৰ �শাভাকৰ ধম�েক অলংকাৰ বিুল �থাৰেত সামিৰ �থেছ –
“কাব� �শাভাকৰা� ধম�ালংকাৰা� �চ�েত”। কিবতাৰ শ� আৰ ুঅথ�ৰেূপ শৰীৰৰ �সৗ�য� বিৃ� কেৰ কাৰেণ
উপমা-অন�ুাস আিদ উি� �বিচ��ক অলংকাৰ বিুল �কাৱা হয় ।আচায� দ�ীেয় অলংকাৰ শ�ৰ কাৰণ-বৎুপি�ৰ
ওপৰেত �বিছৈক ভৰ িদ অলংকাৰৰ ল�ণ িনৰপূণ কিৰেছ ।

উ� কথােকইটাৰ ওপৰত িভি� কিৰ অলংকাৰৰ সং�া এইদেৰ িদব পািৰ : “সািহত�ক লািলত�পূণ� আৰ ুব��নাময়
কিৰ তুিলবৰ কাৰেণ �বিচ�পূণ� শ�-স�াৰ �েয়াগ কৰাৰ িয চমৎকািৰ�পূণ� �কৗশল, তােকই অলংকাৰ বিুল �কাৱা হয়
” ।

অলংকাৰৰ �েয়াজনীয়তা : অলংকাৰৰ �েয়াজনীতাৰ িদশত চ� ফুৰােল ঘাইৈক িতিনটা �ধান �েয়াজনৰ কথা ক’ব
পািৰ । �সইেকইটা যথা�েম – ক) �ভাৱশালীতা

খ)��ীকৰণ
আৰ ুগ) ৰমণীয়তা স�াদন

তলত এই িতিনওটােৰ �েয়াজনৰ িবষেয় এক চম ুবণ�না িদয়া হ’ল –

ক) �ভাৱশালীতা : – �েনাতাৰ  মনত লািগ �যাৱাৈক নাইবা মনত দৈক বহাৈক �কাৱা বাক�েক �ভাৱশালী কৰা
বজুায়। ৰপূ, �ণ, ি�য়া আিদ িযহেকই বণ�না নকৰক িকয়, তাক দঢ়ৃ বা তী�ভােৱ ফুটাই তুিলবৈল হ’�ল, উকাৈক নৈক
অলংকাৰ লগাই কথা ক'ব লগা হয় । ধুনীয়া মখু বিুলেলই মখুখন �য �দিখবৈল ভাল এই কথা আিম নবুজুাৈক নাথােকাঁ
। িক�, পূিণ�মাৰ �জান �যন মখু বিুলেল মনত আ�াদ জ�াব পৰা মখুৰ �সৗ�য�ৰ কথা মনৈল আিন িদ মখুৰ আচল
�সৗ�য�ৰ �বাধেটা এইিখিনেত তী�তৰ কিৰ �তােল । আনএক কথাত �যেন – ৰঙা গাল বিুলেলও হয়, তােক নবুিুল
যিদ �গালাপী গাল বিুল গালৰ বণ�না িদয়া যায়; �তিতয়া �সই গালখনত �গালাপ ফুলৰ �সৗ�য� দ�ুেণ উপলি� কিৰব
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পািৰ। ইয়াত উপমা অলংকােৰ ক'ব �খাজা কথাৰ অথ�ক �ভাৱশালী কিৰ তুিল ধিৰব পােৰ। বাক�ত অ�ৰ �শ�
কিৰব পৰাৰ লগেত অনভূুিতক তী�তৰ কিৰব পৰা,  বণ�নীয় িবষয়ক দঢ়ৃভােব �িতি�ত কিৰব পৰা �ণৰ আধান
কৰােটা অথ�াৎ চমৈুক ক'বৈল গ’�ল বাক�ক �ভাৱশালী কৰােটা অলংকাৰৰ �থম �েয়াজন ।

খ) ��ীকৰণ : – অলংকাৰৰ ি�তীয় �েয়াজন হ’ল ��ীকৰণ । িবষয়ত �ণ, ৰপূ, ি�য়া আিদ আৰ ুিবষয়ীগত
ভাৱক �� কিৰব লািগেলও ব�েতা ���ত অলংকাৰৰ আ� য় �নােলাৱাৈক �নাৱািৰ ।  উদাহৰণ�ৰেূপ , ‘ব��েল
ম�ুতাৰ হাৰ’ – �কৃ�ই ব�ুত ম�ুতাৰ ব�ুত হাৰ িপি�েছ – �কৱল এইিখিন মা� �ক থেল ম�ুতাৰ হাৰৰ �সৗ�য�
আমাৰ মনত অ�ুট �হ �ৰ যায় । িক� �যিতয়া ওপৰৰ বাক�শাৰীৰ লগত "আকাশী গ�াৰ �যন ধাৰ" বিুল িদয়া হ'ল,
�তিতয়ােহ �যন 'ম�ুতাৰ হাৰ'ৰ আচল �সৗ�য�  ��ৰপূত ফু� উ�ৈছ। এয়াই �হেছ ��ীকৰণ।

গ) ৰমণীয়তা স�াদন : – অলংকাৰৰ তৃতীয় আৰ ুসেব�াপিৰ �ধান �েয়াজন হ’ল ৰমণীয়তা স�াদন ।
�ভাৱশালীতা আৰ ু��তা অলংকাৰৰ �গৗণ �েয়াজন, চাৰ�ু বা মেনাহািৰ�েহ মখু� �েয়াজন । ৰসবাদী আচায�
সকলৰ মেত, ৰেসাপকৰতাই  অলংকাৰৰ মখু� �েয়াজন। পিৰেশষ িবচাৰত অৱেশ� কথা দু্েযাটাই িন এেক ঠাইেক
�পাৱায়ৈগ । কাব�ালংকােৰ বিু�ৰ উপিৰও ক�নাক জা�তকিৰ ভাবত মাধুয� সােন । ‘�টেকিল কলহৰ িনিচনা ব�’ –
ইয়াত সাদশৃ� আেছ, উপমান উপেময় সমান ধম� আিদও আেছ যিদও তথািপ ই উপমা অলংকাৰ নাম পাবৰ বােব
�যাগ� নহয় । ইয়াত সাদশৃ�েহ আেছ মেনাহািৰ� নাই ।িক�, ‘নীল পদমুৰ িনিচনা চ�’ – ইয়াত িয সাদশৃ� �সয়া
মেনাৰম সাদশৃ� । চ�ৰ �সৗ�য� ফুটাই তুিল ই মনত এটা মেনাহািৰণী অৱি�িতৰ উ�ৱ কৰাইেছ। এেনদেৰ জিুখ চােল
ব�েতা অলংকাৰেক �কৃত কাব�লংকাৰৰ শাৰীত ঠাই িদবৈল ইত�ভঃ কিৰবলগীয়া হয় । তথািপ ৰমণীয়তা স�াদন
কাব�ালংকাৰৰ মখু� �েয়াজন বিুল �ীকাৰ নকিৰেল অলংকাৰৰ �গৗৰৱ �ু� �হাৱাৰ আশংকা থােক ।

গিতেক ক'ব পািৰ, “অলংকােৰ কাব�ত মেনাৰম �সৗ�য� দান কেৰ । কাব�ৰ িদশত িবিচ� মাধুয�তা উপলি� কৰাত
অলংকাৰ অিতশয় �েয়াজন আেছ; কাৰণ অলংকােৰ সািহত�ক ব��নাময় কিৰ �তােল। �কােনা সািহত�ৰ ৰচনা
লাৱণ�ময় �হাৱাৰ মলূেত হ’ল অলংকাৰ । ”

অলংকাৰ �হেছ এক কথাত �সৗ�য�ৰ িদশত এটা ম�ুাৰ ইিপ�-িসিপ�। িযেকােনা ৰচনাৈশলীত অলংকােৰ �সাণত
�সাৱগা চেৰাৱাৰ দেৰ কাম কেৰ ।  অলংকাৰ অিবহেন সািহত� �যন আধৰৱুা �হেয় ৰ’ব। অলংকাৰক বাদ িদ
সািহত�ৰ ৰস আ�াদন কৰাৰ কথাও ক'ব �নাৱািৰ। গিতেক, অলংকাৰক সািহত�ৰ িদশত এক অিবে�দ� অংগ িহচােপ
ক'ব পািৰ ।

সহায়ক ��প�ী

১। “সািহত� িবদ�া পিৰ�মা” –  শম�া, তীথ�নাথ, বাণী �কাশন

২। “ছ� আৰ ুঅলংকাৰ” – �ডকা, ধ�� িসংহ, অসম বকু িডেপা
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