
কাব�ত অলংকাৰৰ �েয়াগ আৰ ু�কাৰ

কাব�ত অলংকােৰ এক �ৰ�ুপূণ� �ান অিধকাৰ কিৰ আিহেছ। সাধাৰণ অথ�ত অলংকাৰ �হেছ, মানৱ �দহৰ ভূষণ।
অলংকােৰ �দহৰ �সৗ�য� বিৃ� কেৰ। অলংকােৰ নাৰী �দহৰ �সৗ�য� বিৃ� কৰাৰ দেৰ অলংকােৰ সািহত�ৰ �শাভা বধ�ন
কেৰ।

সং�ৃত "অল�" শ�ৰ পৰা "অলংকাৰ" শ�ৰ উৎপি� �হেছ। অলংকাৰ শ� দটুা অথ�ত ব�ৱ�ত �হ আিহেছ (১)
পয�াি� বা যেথ� আৰ ু(২) ভূষণ। অথ�াৎ কাব� আৰু সািহত�ক যাৰ �াৰা ভূিষত বা অলংকৃত কৰা হয় িসেয়ই
অলংকাৰ। অৱেশ� ঘৰৱুা মাত-কথােতা অলংকাৰৰ ব�ৱহাৰ �নােহাৱা নহয়। সহজ ভাষাত ক'বৈল হ'�ল কাব�ৰ
�শাভাবধ�ক িযেবাৰ উপাদােন বাক� এেকাটা �িতমধুৰ আৰু অথ�ৈবিচ� কিৰ সজাই-বঢ়াই �তােল তােক অলংকাৰ বিুল
�কাৱা হয়।

আলংকািৰক ভামহৰ মেত-
"ৰপূকািদৰলংকাৰ- �স�াৈন���েধািদত:।
ন কা�মিপ িনভূষং িবভািত ৰমণীমখু�।।"

অথ�াৎ িবিচ� সাজ-পাৰ আৰ ু�সাধনৰ �যােগিদ সু�ৰী ৰমণী এগৰাকীৰ �সৗ�য� উ�লতৰ �হ �কাশ �পাৱাৰ দেৰ
কাব� সু�ৰীৰ �সৗ�য�ও উপমা, ৰপূক আিদ িবিভ� অলংকাৰৰ জিৰয়েত বিৃ� পায়।

ভামেহ আেকৗ �কেছ-
"ব�ািভেধয়া শে�াি�িৰ�া বাচামলংকৃিত।"

অথ�াৎ কিবেয় মনৰ �জাখােৰ িনজৰ মনৰ ব�ব� �কাশ কিৰবৰ বােব িয ব�তাপূণ� শ�েকৗশল ব�ৱহাৰ কেৰ, �সেয়ই
�হেছ কাব�ৰ অলংকাৰ।

আলংকািৰক আচায� বামেন �কেছ -
"কাব�ং �াহ�মলংকাৰাৎ"

অথ�াৎ কাব�ত অলংকাৰ থকাৰ বােবই তাক কাব�ৰেূপ �হণ কৰা হয়। �তওঁ পুনৰ �কেছ-
"�সৗ�য�মলংকাৰ:"

অথ�াৎ �সৗ�য�ই অলংকাৰ।

মঠুেত, কাব�ত বণ�নীয় িবষয়ক �ভাৱশালী, অিধক �� কিৰ কাব�ৰ ৰমণীয়তা বিৃ� আৰু ৰস সৃি�ৰ কাৰেণও
অলংকাৰৰ �েয়াজন আেছ।

অলংকাৰক �ধানতঃ দটুা ভাগত ভগাব পািৰ-
(১) শ�ালংকাৰ

আৰু (২) অথ�ালংকাৰ

(১)শ�ালংকাৰ :- িয অলংকাৰ স�ূণ�ভােৱ শ�ৰ ওপৰত িনভ� ৰশীল তােক শ�ালংকাৰ �বােল। ই �িনৰ
আ�য়ত গঢ় �ল উেঠ। ইয়াক অন�ুাস, যমক, ��ষ, পুনেৰা�বদাভাস, বে�াি� আিদ ভাগত ভগাব পািৰ। �যেন-
পাৰ চৰাই উিৰ �গ পােল নদীৰ পাৰ……..
ইয়াত "পাৰ" শ�েটােৱ দটুা অথ� �কাশ কিৰেছ-

(ক) পাৰ - এিবধ চৰাই
(খ) পাৰ - নদী বা পুখুৰীৰ পাৰ।
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২) অথ�ালংকাৰ :- িয অলংকাৰ স�ূণ�ভােৱ অথ�ৰ ওপৰত িনভ� ৰশীল তােক অথ�ালংকাৰ �বােল। ই অথ�ৰ আ�য়ত
গঢ় �ল উেঠ। অথ�ালংকাৰক সাদশৃ�মলূক, িবেৰাধমলূক, শংৃখলামলূক, ন�ায়মলূক, গূঢ়াথ�মলূক আিদ ��ণীত িবভ�
কৰা �হেছ। এইেকইটা ��ণীেকা আেকৗ িবিভ� উপে�ণীত িবভ� কিৰব পািৰ। �যেন-

"গাড়ীখিন আিহ                  জপনা মখুত
বাট চাই আেছ �সৗ,

থকাজেন তাত                   মািতব লািগেছ
ওেলাৱা হ'লেন �নৗ।"

(দেুগ��ৰ শম�া)

কিবতাফাঁিকৰ বািহ�ক অথ� আৰু িনিহত অথ� �বেলগ �বেলগ। বািহ�ক অথ�ত জপনা মখুত গাড়ী এখন ৰখাই
চালকজেন �সানকােল ওলাই যাবৈল মািতেছ।

অভ��ৰীণ অথ�ত মানহুৰ মতুৃ�ৰ আগম�ূত� ত আ�াই �যন িনজৰ ঘৰৈল যাব ওলাইেছ, �কােনা এজেন িনবৈল
সুসি�ত গাড়ী এখন �ল আিহেছ।
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