
অলংকারবাদ 

কাব্বের আত্মার সন্ধাব্ে যাত্রা কব্র ভারতীয় আলংকাররকরা প্রথম শব্দ, তার অথথ এবং উভব্য়র সরিতত্ত্বব্ক 

গুরুত্ব রদব্য় বব্লরিব্লে- 

   ‘শব্দাথথ সরিব্তৌ কাবেম’ (ভামি, কাবোলঙ্কার, ১/৬) 

রকন্তু তাাঁরাই বুব্েরিব্লে যয যকবল শব্দাব্থথর এই সরিতব্ত্ত্বর সাধারণ ধারণাব্ত কাবে সরৃি িয় ো। কারণ ‘রাম 

ভাত খায়’ – এরি একরি শব্দ ও অথথ সমরিত বাকে রকন্তু এরিব্ক কাবে বলা যায় ো। অথচ-  

আরম ক্লান্ত প্রাণ এক চারররদব্ক জীবব্ের সমুদ্র সব্েে 

আমাব্র দুদণ্ড শারন্ত রদব্য়রিল োিব্রর বেলতা যসে।(বেলতা যসে, জীবোেন্দ দাশ) 

একথা কয়রিব্ত অথথ আব্ের বাব্কের মব্তা স্পি যবাধেমে ো িব্লও এরিব্ক কাবে রিসাব্ব গ্রিণ করব্ত যকাে 

অসরুবধা িয় ো। ভারতীয় আলঙ্কাররকরা তাই কাব্বের আত্মা সন্ধাব্ে যদিাত্মবাদব্ক িারিব্য় য ৌাঁব্ি যেব্লে 

রিতীয় ধাব্  বলব্লে- 

   ‘কাবেম গ্রািেম অলংকারাৎ।’ (বামে, কাবোলঙ্কার সূত্রবৃরি, ১/১/১)   

অতুল গুপ্ত তাাঁর ‘কাবেরজজ্ঞাসা’ গ্রব্ে যস-কথািাই রলব্খব্িে- 

“বাব্কের শব্দ আর অথথব্ক আিব্ ৌব্র ো যরব্খ সাজসজ্জায় সারজব্য় রদব্লই বাকে 

কাবে িব্য় ওব্ে। এই সাজসজ্জার োম অলংকার। শব্দব্ক অলংকাব্র যযমে অেুপ্রাব্স 

সারজব্য় সনু্দর করা যায়, অথথব্ক উ মা, রূ ক, উৎব্প্রক্ষা োো অলংকাব্র চারুত্ব 

দাে করা যায়। কাবে যয মােুব্ের উ াব্দয় যস এই অলংকাব্রর জেে।” 

আলঙ্কাররক ভামি বামব্ের  বূ্বথ  এই বক্তবেরিব্ক একরি তুলোর সািাব্যে বেক্ত কব্ররিব্লে- 

   রূ কারদ অলংকারস্তসোনেবহুব্ধারদতঃ। 

   ে কান্তমর  রেভূথেং রবভারত বরণতামুখম্। (ভামি, কাবোলঙ্কার, ১/১৩) 

অথথাৎ সিজ কব্র বলব্ল বলা যায় োরীর লাবেে প্রকাব্শর জেে যযমে অলংকার প্রব্য়াজে কাব্বের যক্ষব্ত্রও এর 

গুরুত্ব যতমেই। এভাব্বই প্রাচীে ভারতীয় আলঙ্কাররকরা েব্ি তুব্লব্িে অলংকারবাদ বা অলংকারতত্ত্ব। 

 রকন্তু প্রশ্ন উব্েব্ি অলংকার বলব্ত কাবে তারত্ত্বকরা রক বুরেব্য়ব্িে? বামে তাাঁর রিতীয় সতূ্ররিব্ত 

বলব্িে-  

   ‘যসৌন্দযথম্ অলঙ্কারঃ।’ (ভামি, কাবোলঙ্কার সূত্রবৃরি,১/১/২) 

 

 

যসৌন্দযথ যয রশল্প সারিব্তের লক্ষে একথা রচরকাব্লর সতে। Watts Dunton রলব্খরিব্লে-  



“--- the poet must never forget that this final Quest is 

beauty” (what is Poetry) 

বামে যবাধিয় যসৌন্দযথব্কই করবব্দর অরিি মব্ে কব্রই অলংকার ও যসৌন্দযথব্ক সমীকৃত কব্ররিব্লে। আর 

যসই অলংকারব্ক বব্লরিব্লে কাব্বের প্রাণ। ‘ধরেী এরেব্য় এব্স যদয় উ িার/ ও যযে করেষ্ঠ যমব্য় দুলালী 

আমার।’ এখাব্ে সমাব্সারক্ত অলঙ্কারিুকু সতে েয়, তার যচব্য় বি সতে কাবে যসৌন্দযথরি। বামে অলংকাব্রর 

 ব্থ যসই যসৌন্দযথব্কই খুাঁব্জরিব্লে। আলঙ্কাররক দণ্ডী যসকথাই উব্েখ কব্রব্িে অলংকাব্রর সংজ্ঞা রদব্ত 

রেব্য়- 

   ‘কাবেব্শাভাকরান্ ধমথান্ অলঙ্কারাে প্রচক্ষব্ত।’ (দণ্ডী, কাবোদশথ ২/১) 

প্রাচীে ভারতীয় আলঙ্কাররকরা এভাব্বই অব্েকরকম অলংকার সম্পব্কথ আব্লাচো কব্রব্িে। মরিমভট্টও 

বলব্লে- ‘চারুত্বমলঙ্কার।’ তব্ব তাাঁরা এিাও স্বীকার কব্রব্িে যয অলঙ্কার সরৃির ধারা যশে িব্য় যায়রে। দণ্ডী 

তাই বব্লব্িে-  

   ‘যত চাদোর  রবকল্পেব্ন্ত কস্তান্ কাৎথব্সে বক্ষরত।’ (দন্ডী, কাবোদশথ, ২/১) 

আেন্দবধথেও রলব্খব্িে –‘অলঙ্কারাণাম অেন্তত্বাৎ’ (ধ্বেোব্লাক)। অথথাৎ অলঙ্কারগুরল অেন্ত বব্লই এব্দর 

সংখো রেণথয় করা যায় ো। কারণ েতুে েতুে করবর েবীে হৃদয়বিায় আজও অলঙ্কার সৃরি িব্য় চব্লব্ি।  

 তবুও অলংকারবাদীব্দর এই তত্ত্বরিব্ত কাব্বের আত্মােুসন্ধাে যথব্ম যায়রে। অলংকৃত বাব্কের যচব্য় 

অেলংকৃত বাকে যয কাব্বের আসব্র যথাথথ কাবেতব্ত্ত্বর রশব্রা া য ব্য়ব্ি তার প্রমাণ আব্ি অব্েক। অতুলগুপ্ত 

তাাঁর ‘কাবেরজজ্ঞাসা’য় ‘ধ্বরে’ প্রব্ন্ধ রবশ্বোব্থর ‘সারিতেদ থে’ গ্রব্ের একজে িীকাকাব্রর যদওয়া উদািরণব্ক 

এব্ক্ষব্ত্র গ্রিণ কব্রব্িে- 

  তরঙ্গরেকব্রান্নীততরুণীেণসংকুলা। 

  সররদ বিরত কব্োলবূেিবোিততীরভঃূ।। 

 ংরক্ত দুরি  ব্ি যবাো যায় এখাব্ে অেুপ্রাসও আব্ি, রূ কও আব্ি। রকন্তু  াশা ারশ প্রায় অলংকারিীে 

কারলদাব্সর যলখা দুরি  ংরক্ত উদ্ধার কব্রব্িে ‘কুমারসম্ভব কাবে’ যথব্ক- 

  মধু রিব্রেঃ কুসুনমক াব্ত্র  ব্ ৌ রপ্রয়াং স্বামেুবতথমােঃ। 

  শৃব্ঙ্গে চ স্পশথরেমীরলতাক্ষীং মৃেীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ।। 

এই দুরি উদািরণ  াশা ারশ যরব্খ অতুল গুপ্ত চমৎকার মন্তবে কব্রব্িে- 

“অকালবসব্ন্তর উদ্দী োয় যযৌবে রাব্ে রক্ত বেস্থলীব্ত ররত রিতীয় মদব্ের সমােব্ম রতযথক 

প্রাণীব্দর অেুরাব্ের লীলারি মাত্র কারলদাস ভাোয় প্রকাশ কব্রব্িে, তাব্ক যকাে অলংকাব্র 

সাজােরে। অথচ মব্োিাররব্ত্ব  ােব্কর মেব্ক লেু কব্র যেয়।”  

অবশে আলংকাররক বব্লে যয এখাব্েও একরি অলংকার আব্ি – োম ‘স্বভাব্বারক্ত’। এই োমরি অবশে প্রমাণ 

কব্র কাবেব্ত্বর জেে বাইব্রর প্রসাধে ো িব্লও চব্ল। রবীন্দ্রোথ বব্লরিব্লে- 



   ‘আমার এ োে যিব্িব্ি আজ  

   সকল অলংকার।’ 

‘A Coat’ রশব্রাোব্ম যলখা W.B. Yeats এর একরি করবতাও প্রায় একই কথা বব্ল- 

   I MADE my song a coat 

   Covered with embroideries 

   Out of old mythologies 

   From heel to throat; 

   But the fools caught it, 

   Wore it in the world’s eyes 

   As though they’d wrought it. 

   Song, let them take it, 

   For there’s more enterprise 

   In walking naked. 

অথথাৎ যয অলংকার যকবল বাইব্রর আভরণ িব্য় থাব্ক তা কখেই কাব্বের প্রাণভ্রমরা িয় ো। ববষ্ণব করব যখে 

যলব্খে- 

   দুরখেীর রদে দুব্খব্ত যেল। 

   মথুরা েেব্র রিব্ল যতা ভাল।। 

রবস্ময়াপ্লুত দৃরি রেব্য় সংস্কৃত সারিব্তের করব যখে যলব্খে- 

   ‘স্বব্না েু মায়া েু মরতভ্রব্মা েু’ 

  যুব্ের বন্ধোভূরমর উ র দাাঁরিব্য়  াশ্চাব্তের করব যখে যলব্খে- 

   ‘We are the hollow men 

   We are the stuffed men’ 

আর একাব্লর বাঙালী করব যখে যলব্খে- 

‘ভারী বো ক বরৃি আমার ববু্কর মব্ধে েব্র।’  

তখে বাইব্রর অলংকার ো থাকা সব্ত্ত্বও যসগুরলর কাবেব্ত্বর মকুুি য ব্ত অসরুবধা িয় ো। আেন্দবধথে তাই 

‘ধ্বেেব্লাকঃ’ গ্রব্ে রলব্খরিব্লে- 



  “রসারক্ষপ্ততয়া যসে বন্ধঃ শকেরিব্য়া ভব্বৎ। 

  অ থৃগ যত্নরেবথতেঃ যসািলঙ্কাব্রা ধ্বব্েৌ মতঃ।।” 

এই ‘অ থৃগ যত্নরেবথতে’ বুরেব্য় যদয় যয অলংকারব্ক কাবেরব্সর যপ্ররণা উৎস িব্য় উেব্ত িব্ব। ভারতীয় 

আলংকাররকরা তাই ‘কাবেম গ্রািেম অলংকারাৎ’ বব্লই যথব্ম যযব্ত  ারব্লে ো। কাব্বে আত্মার অব্িোয় 

তাাঁরা যাত্রা করব্লে আরও েভীব্র।   

    

 

 

 


