
অলঙ্কারচন্দ্রি�কা

                      

প্রশ্ন: শব্দালঙ্কার কাকেক বকেল? শব্দালঙ্কার কত প্রকার ও কিক কিক?

উত্তর: শকেব্দর  ধ্বকি�রূপকেক  আশ্রয়  ককের  যে�  অলংকার  আত্মপ্রকাশ  ককের  তাকেক
শব্দালঙ্কার বকেল।

শব্দালঙ্কাকেরর  মকে��  প্র�া�  অলংকারগুকেলা  হকেলা,  অ�ুপ্রাস,  �মক,  বকে#াকি$,

(শব্দ-)যে%ষ এবং পু�রু$বদাভাস।

প্রশ্ন: উদাহরণসহ অ�ুপ্রাস অলংকাকেরর সংজ্ঞা কি�কেদ.শ কর।

উত্তর: একই বণ. বা বণ.গুচ্ছ, �ু$ভাকেবই যেহাক আর কিব�ু$ভাকেবই যেহাক, একাকি�কবার
ধ্বকি�ত হকেল অ�ুপ্রাস অলংকার হয়। যে�ম�-

i) গুরু গুরু যেমঘ গুমকির গুমকির 

 গরকে3 গগকে� গগকে�

  গরকে3 গগকে�।

এখাকে� প্রথম পঙকি$কেত ‘গ’ বণ.টি চারবার ধ্বকি�ত হকেয়কে; এবং প্রকেত�কবারই ‘গ’-এর
সকে< কিমকিলত হকেয় আকে; ‘উ’-ধ্বকি�। পরবত= পঙকি$দটুিকেতও ‘গ’ অ�পু্রাকিসত হকেয়কে;
আটবার।  আবার  সমগ্রভাকেব  কিত�টি পঙকি$কেত ‘গ’  অ�ুপ্রাকিসত  হকেয়কে;  বাকেরাবার।
অতএব ‘গ’ ধ্বকি�টি বারবার আবৃত্ত হকেয়কে; বকেলই ককিবতাটিকেত অ�ুপ্রাস অলংকাকেরর
সৃষ্টি হকেয়কে;।

ii)    কুলাকেয় কা াকিপকে; কাতর ককেপাত -  এখাকে�ও ‘ক’ ধ্বকি�টি চারবার আবৃত্ত হকেয়কে;
বকেলই অ�পু্রাস অলংকাকেরর সৃষ্টি হকেয়কে;।

প্রশ্ন: বাংলায় অ�ুপ্রাস কয় প্রকার ও কিক কিক?

উত্তর: কিবখ�াত আলংকাকিরক শ�ামাপদ চ#বত=র মতা�ু�ায়ী বাঙলায় অ�পু্রাস কিত�
প্রকার-অন্ত�া�পু্রাস(অন্ত�), বৃত্তা�ুপ্রাস(বৃকিত্ত), এবং যে;কা�ুপ্রাস(যে;ক)।

শ্রুত�া�পু্রাসকেক কিতকি�  গ্রহণ ককেরকে;� শু�ু  অন্ত�া�ুপ্রাকেসর সহকাকিররূকেপ এবং
বৃত্তা�ুপ্রাসকেক কিতকি� সব অ�ুপ্রাকেসর মকে�� যেশ্রষ্ঠ বকেল উল্ল্খ ককেরকে;�। 
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প্রশ্ন: উদাহরণসহ অন্ত�া�ুপ্রাকেসর সংজ্ঞা যেলকেখা।

উত্তর:  পকেদ� পাদাকেন্তর সকে< পাদাকেন্তর,  চরণাকেন্তর সকে< চরণাকেন্তর ধ্বকি�সাকেম�র �াম
অন্ত�া�পু্রাস। যে�ম�-

�রা �াকিহ কিদকেল �কিরব দপুায়,

কিক ককিরকেত হকেব বকেলা যেস উপায়,

ঘর ভকির কিদব যেসা�ায় রূপায়

- এখাকে� প্রকেত�ক চরকেণর অকেন্ত ‘দপুায়’, ‘উপায়’ এবং ‘রূপায়’ এরূপ ধ্বকি�সাম�
ঘটার ফকেল অন্ত�া�ুপ্রাস অলংকার হকেয়কে;।

I)  আমার সুন্দর না

    যে�বা আকিস কিদকেব পা 

ii)  মকে� মকে� ভাবকে; যেকা শর খাা,

    যেতম� ককের কা াক� বা3কে; না

-এই দকুেটা ককিবতাকেতই ‘আ’ ধ্বকি�র অন্ত�া�ুপ্রাস হকেয়কে;।

প্রশ্ন: উদাহরণসহ শ্রুত��পু্রাকেসর সংজ্ঞা কি�ণ.য় ককেরা।

উত্তর: বাগ্ �কেMর একই স্থা� যেথকেক উচ্চাকিরত শ্রুকিতগ্রাহ� সাদশৃ�ময় ব�ঞ্জ�ধ্বকি�র �খ�
ধ্বকি�সাম� ঘকেট তখ� তাকেক শ্রুত��ুপ্রাস অলংকার বলা হয়। অথ.াৎ �খ� ক এর সকে<
খ, গ এর সকে< ঘ, চ এর সকে< ;, 3 এর সকে< ঝ, ট এর সকে< ঠ, ত এর সকে< থ, দ এর
সকে< �,  প এর সকে< ফ,  ব এর সকে< ভ – এই �রকেণর সদশৃ ধ্বকি� ব�ঞ্জকে�র অ�ুপ্রাস
হয়, তখ�ই শ্রুত��ুপ্রাস অলংকাকেরর 3ন্ম হয়। যে�ম�-

ক খ: পরপাকের যেদকিখ আাকা তরু;ায়া মসীমাখা।

গ ঘ: বাতাস বকেহ বে�গেগ, কিঝকিলক মাকের বেমগেঘ।

চ ছ: কাকেলা যেচাকেখ আকেলা নাগেচ, আমার যে�ম� আগেছ।

জ ঝ: কিচরকিদ� �াগেজ অন্তর মাগেঝ।

ট ঠ: �কির তার কর দটুি, আকেদশ পাইকেল উঠি।
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ত থ: লীলাপদ্ম হাগেত.কুরুবক মাগেথ।

প্রশ্ন: বৃত্ত��পু্রাস ও যে;কা�ুপ্রাকেসর উদাহরণসহ সংজ্ঞা কি�ণ.য় কর।

উত্তর:    �ৃত্ত্যনুপ্রাস -  প্রকৃতপকেW  সমস্ত  অ�ুপ্রাসই  বৃত্ত��ুপ্রাস,  কারণ  একই
ব�ঞ্জ�ধ্বকি�র বৃকিত্ত অথ.াৎ আবৃকিত্ত বা repetition –ই অ�ুপ্রাসমাকেYরই প্রাণ। তকেব অ�ুপ্রাস
প্রসকে<  কিবকেশষ  অকেথ.  বৃকিত্ত  কথাটি  প্রথম  যে�াগ  ককের�  অষ্টম  শতাব্দীর  কিবখ�াত
আলংকাকিরক  উদ্ভট।তা ার  মকেত  বৃকিত্ত  কথাটির  অথ.  হকেলা  বলার  ভ<ী।তকেব
পরবত=কাকেলর  অ��া��  আলংকাকিরকেকরা  বৃকিত্ত  কথাটির  অথ.  ককেরকে;�  রকেসর
আ�ুগত�। আর তাই বৃত্ত��পু্রাকেসর সংজ্ঞা কি�ণ.য় করকেত কিগকেয় বলা হকেয়কে; – রসা�ুগত
অ�ুপ্রাকেসর �াম বৃত্ত��পু্রাস। 

তকেব বৃত্ত��ুপ্রাস সম্বকে] চারটি কথা মকে� রাখা অত�ন্ত প্রকেয়া3�।

১। একটিমাY ব�ঞ্জ�বণ. দবুার মাY ধ্বকি�ত হকেব। যে�ম� – 

�ান্দ্রিহ চান্দ্রিহ কি�রাপকেদ রা3কেভাগ �ব। -  এখাকে� ‘হ’ এবং ‘র’ মাY দবুার
ককের ধ্বকি�ত হকেয়কে;।

২। একটিমাY ব�ঞ্জ�বণ. বহুবার ধ্বকি�ত হকেব। যে�ম� – 

চলচপলার চকিকত চমকেক 

কন্দ্রির;  চরণ  কিবচরণ।  -  এখাকে�  ‘চ’  এবং  ‘র’  বহুবার  ধ্বকি�ত
হকেয়কে;।

৩। ব�ঞ্জ�গুচ্ছ স্বরূপা�ুসাকের মাY দবুার ধ্বকি�ত হকেব। যে�ম� – 

রা3পুতকেস�া সকেরাকেষ সরগেম ;াকিcল সমরসা3। 

অথবা

ক�রী কিদল কর�ীমাকেল ঢাকিক।

 -  এখাকে� ‘সরম’ ও ‘সমর’ দটুি শকেব্দই ‘র’ এবং ‘ম’ বণ.  দটুি দবুার ধ্বকি�ত হকেয়কে;,

তকেব প�.ায়#কেম �য়। প্রথমবার ‘রম’ ও কিeতীয়বার ‘’মর হকেয়কে;।

  আবার কিeতীয় পদটিকেত ‘কবরী’ ও ‘করবী’ শকেব্দ ‘ব’ এবং ‘র’ বণ. দটুিও প�.ায় ভ<
ককের দবুার ধ্বকি�ত হকেয়কে;। প্রথমবার ‘বর’ ও কিeতীয়বার ‘রব ‘হকেয়কে;। এই �রকেণর
সাদশৃ�কেকই স্বরূপসাদশৃ� বলা হয়।
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৪। ব�ঞ্জ�গুচ্ছ �ু$ বা অ�ু$ভাকেব #মা�ুসাকের বহুবার ধ্বকি�ত হকেব। যে�ম�- 

i) এত ছলনা যেক� �লনা 

                 যেগাপললনা হ’ল সারা।

ii) সঙ্কটময় পন্দ্রিঙ্কল পথ শন্দ্রিঙ্কল চাকির�ার
iii) অঞ্জ��ুত কঞ্জ�য়�ী খঞ্জ�গকিতহারী।

বেছকানুপ্রাস – দটুি বা তার যেবকিশ ব�ঞ্জ�বণ.  �ু$ বা কিব�ু$ যেথকেক #মা�ুসাকের �কিদ
মাY  ধ্বকি�ত হয়,  তকেবই  যে;কা�ুপ্রাস  অলংকার  হয়।  একথা  মকে�  রাখকেত  হকেব  যে�,

একব�ঞ্জকে� যে;কা�ুপ্রাস হয় �া। যে�ম� – 

এখকি� অন্ধ �ন্ধ কর �া পাখা।

লঙ্কার পঙ্কজরকিব যেগলা অস্তাচকেল।

উদ্ধত �ত শাখার ন্দ্রিশখগের রকেhাকেhণ্ড্র�গুচ্ছ।

উহাহরণগুকেলার প্রথম দটুিকেত �ু$ব�ঞ্জ� �থা#কেম ‘]’ ও ‘’ঙ্ক দবুার ককের ধ্বকি�ত
হকেয়কে; এবং তৃতীয়টিকেত অ�ু$ব�ঞ্জ�গুচ্ছ ‘শ’,  ‘খ’,  ‘র’-  মাY দবুার ককেরই ধ্বকি�ত
হকেয়কে;।

প্রশ্ন: যে%ষ বা শব্দকে%ষ অলংকার এর সংজ্ঞা কিক যে%ষ অলংকার কয় প্রকার ও কিক কিক
উদাহরণসহ আকেলাচ�া ককেরা।

উত্তর: ককিব �খ� কিবকিভন্ন অকেথ.  একই শব্দ প্রকেয়াগ ককের� এই উকেkশ� কি�কেয় যে� পাঠক
কিবকিভন্ন অকেথ.ই শব্দটিকেক গ্রহণ করকেব�,  তখ�ই হয় শব্দকে%ষ অলংকার। তকেব আকেরা
সহ3 ককের বলা �ায়,  একটি শব্দ একবার উচ্চারকেণর ফকেল �কিদ কিবকিভন্ন অথ.  প্রকাশ
ককের, তকেব তাকেক শব্দকে%ষ অলংকার বলা হয়।

শব্দকে%ষ দইু প্রকাকেরর -  সভঙ্গ যে%ষ ও অভঙ্গ যে%ষ। 

ক) সভঙ্গ – যেলখক �কিদ এম� শব্দ প্রকেয়াগ ককের� �াকেক �া  ভাঙকেল কিবকিভন্ন অথ.
পাওয়া �ায় �া, তাহকেল হয় সভ< শব্দকে%ষ। যে�ম� – 

অপরূপ রূপ বেকশগে� 
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যেদখ্ যের যেতারা এম��ারা কাকেলা রূপ কিক আকে; ভকেব।।

এখাকে�  ককিব  ‘বেকশ�’ শব্দটি দটুি  অকেথ.  ব�বহার  ককেরকে;�। কৃগে56র অপর �াম
যেকশব অকেথ. ;  এবং বেক +শ� এভাকেব শব্দটিকেক যেভকেঙ যেদবী  কালী অকেথ.। যেক��া শব
রূপী কিশকেবর উপরই যেদবী কালী অকি�কিষ্ঠতা।

কৃ56সাগেরর পায় বেকশরী করুণা চায়

তরল-আয়ত-আাকিখ-পরসাকেদ মুগ্ধ।

এখাকে�ও ‘কৃ56সার’ এবং ‘’বেকশরী শব্দ দটুি দইু অকেথ.  ব�বহৃত হকেয়কে;। প্রথম অথ.
– কৃষ্ঞসার – একপ্রকাকেরর হন্দ্রিরণ এবং যেকশরী – ন্দ্রিসংহ। 

কিeতীয় অথ. – কৃ56 +সার অথ.াৎ কৃষ্ঞই সার �াার যেসই যেপ্রমাবতার শ্রীচৈচতন্য; এবং
বেকশরী হকেল� যেবদান্তকেকশরী  মায়াবাদী  প্রকাশানন্দ সরস্বতী। তাই  কৃষ্ঞসার-  এ
সভঙ্গ বে=ষ, আর বেকশরী অভ< যে%ষ। 

অভঙ্গ-  শব্দকেক �া যেভকেঙ অথ.াৎ পূণ.রূকেপ যেরকেখই একাকি�ক অকেথ.  �কিদ তার প্রকেয়াগ
করা হয় তকেবই হয় অভ< যে%ষ। যে�ম� – 

‘পূ3া যেশকেষ কুমারী বলকেল, ঠাকুর আমাকেক একটি মকে�র মত �র দাও’।

এখাকে� �র শব্দটির দটুি অথ. রকেয়কে;। প্রথম অথ. – আশী�?াদ; 

কিeতীয় অথ. – স্বামী।

যেক বকেল ঈশ্বর গুপ্ত ব�াপ্ত চরাচর,

�াহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?

এখাকে� ককিব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দটুি উকেkশ� কি�কেয় এই ককিবতাংশটুকু রচ�া ককেরকি;কেল� :
(১) ভগবাকে�র মকিহমা প্রকাশ (২) কি�কে3র মকিহমা প্রকাশ।

প্রথম অথ.  – ঈশ্বর =  ভগবা�;  গুপ্ত =  লুক্কাকিয়ত;  প্রভায় =  আকেলায়;  প্রভা=আকেলাকিকত;

প্রভাকর = সূ�.।

কিeতীয় অথ.  – ঈশ্বর = ঈশ্বরচন্দ্র;  গুপ্ত = অখ�াত�ামা;  প্রভায় = প্রকিতভ;  প্রভা = উজ্জল
দীকিপ্ত; প্রভাকর = সংবাদ প্রভাকর।
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অথ.াৎ  উপকেরা$  ককিবতাংশটির  সম্পূণ.  অথ.  দটুি  হল  –  (১)  �াার  আকেলাকেত  সূ�.
আকেলাকিকত, কি�কি� কিবশ্বব�াপী, যেসই ভগবা�কেক যেক বকেল গুপ্ত?

(২)  ঈশ্বরচন্দ্র(ককিব)  গুপ্ত  (অখ�াত�ামা)  যেক  বকেল?  সংবাদ  প্রভাকর তা ারই  প্রকিতভার
উজ্জল দীকিপ্তকেত প্রকাকিশত। 

বাকে3 পূর�ীর ;কেন্দ রন্দ্রি�র যেশষ রাকিগণীর বীণ।

এখাকে�ও পূর�ী এবং রন্দ্রি� শব্দ দটুি কিবকিভন্নাকেথ. ব�বহৃত হকেয়কে;। 

(১) পূরবী – যেগা�ূকিলকাকেলর সংগীকেতর রাগকিবকেশষ, রকিব – সূর্য?।

(২) পূরবী – রবীন্দ্র�াথ ঠাকুকেরর কা�্যগ্রন্থ পূর�ী, রকিব – র�ী�নাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন: �মক অলংকার কাকেক বকেল? উদাহরণসহ আকেলাচ�া ককেরা।  

উত্তর: দইু বা তার যেবকিশ ব�ঞ্জ�বণ.  স্বরধ্বকি�সকেমত কি�কিদ.ষ্ট#কেম সাথ.ক বা কি�রথ.কভাকেব
ব�বহৃত হকেল �মক অলংকার হয়। সাথ.ক বা কি�রথ.ক বলার তাৎপ�. এই যে� বার বার
উচ্চাকিরত বণ.গুকেচ্ছর বা শকেব্দর অথ. (i)থাককেত পাকের ( ii) �া ও থাককেত পাকের ( iii) একটি
অথ.�ু$ অপরটি অথ.হী� হকেত পাকের।

উদাহরণ:  i) ঘন ব�তকেল একেসা ঘন�ীলবস�া।

অথ. – ঘ�= ন্দ্রিনন্দ্রি�ড়, ঘ� = বেমঘ।

  ii) রক্তমাখা অস্ত্রহাকেত �কেতা রক্তআাকিখ।

অথ. – র$ = বেদগেহর রক্ত, র$ = লাল।

 (iii) জীগে� দয়া তব পরম �র্ম্ম., জীগে� দয়া তব কই?

অথ. – 3ীব =প্রাণী,  3ীব = জী� বেগাস্বামী।

(iv) অথ? চাই রা3কেকাকেষ আকে; ভুকির ভুকির

রা3স্বকে{ অথ? �াই �ত মাথা খুাকিc।

অথ. – অথ.=  ধন বা টাকা,  অথ. = মাগেন।    
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