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অর্থালংকার 

 

 উদাহরণসহ অর্থালংকার-এর সংজ্ঞা নির্দথশ কর এবং অর্থালংকার কয় প্রকার  

ও নক নক? প্রর্যেকটির িাম উর্েখ কর। 

 

 যে অলংকার একান্তভার্ব অর্র্থর উপর নিভথ র কর্র, অর্থ-প্রকাশক 
অলংকার-স্রষ্টা শব্দ বা শব্দাবলীর্ক পনরবনযথ য কর্র যসখার্ি সমার্থক 
অিে শব্দ বনসর্য় নদর্লও যে অলংকার অকু্ষণ্ণ র্ার্ক, যার্ক অর্থালংকার 
বলা হয়। যেমি –  

“নয়নন ততামার চপল দষৃ্টি চষ্টকতহষ্টরণীসম” - এখার্ি উপমা 
অর্থালংকার রর্য়র্ে। যকিিা, চপল দনৃষ্টর্ক চনকয হনরণীর সর্ে যুলিা 
করা হর্য়র্ে। এবার উপর্রাক্ত পঙনক্তটির শব্দাবলীর্ক েনদ এভার্ব 
রূপান্তনরয করা োয়, -  

“তচানে চঞ্চল চাহষ্টন ততামার ত্রস্ত মৃগীর মনতা” – যবুও উপমা 
অলংকারই রর্য় যেল, শব্দপনরবযথ ি সমার্থকযার নভনির্য করা হর্লা 
বর্ল অলংকার যার পবূথমনহমা নির্য় অটুট র্াকর্লা। 

অর্থালংকার বহুসংখেক হর্লও যেনণেযভার্ব নবচার করর্ল 
যমাটামুটি পাাঁচ প্রকার্রর অর্থালংকার পাওয়া োয়।র্েমি-  

১. সাদশৃ্য ২. ষ্টিনরাধ ৩. শ্ঙৃ্খলা ৪. নযায় ৫. গঢূার্থপ্রতীষ্টত। 

 আবার প্রর্যেক যেনণর অন্তভূথ ক্ত অলংকারগুর্লা হর্লা- 

  (ক) সাদশৃ্য- উপমা, রূপক, উৎর্প্রক্ষা, অপহু্ননয, সর্েহ, নিশ্চয়, ভ্রানন্তমাি, 

বেনযর্রক, প্রযীপ, সমার্সানক্ত, অনযশর্য়ানক্ত, উর্েখ, দীপক, যুলের্োনেযা, প্রনযবসূ্তপমা, 
দষৃ্টান্ত, নিদশথিা, স্মরণ, সামািে, সর্হানক্ত, অর্থর্েষ। 

  (খ) ষ্টিনরাধ- নবর্রাধাভাস, নবভাবিা, নবর্শর্ষানক্ত, অসেনয, নবষম, নবনচত্র, 

অনধক, অিকুূল, বোঘায, অর্িোিে। 

  (ে) শ্ঙৃ্খলা- কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক। 
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  (ঘ) নযায়- অর্থাপনি, কাবেনলে, অিুমাি, পেথোয়, পনরবৃনি, সমুচ্চয়, পনরসংখো, 
উির, সমানধ, সামািে, যদগুণ। 

  (ঙ) গঢূার্থপ্রতীষ্টত- অর্থান্তরিোস, অপ্রস্তুযপ্রশংসা, আর্ক্ষপ, বোজস্তুনয, স্বভার্বানক্ত, 

ভানবক, উদাি। 

 উদাহরণসহ উপমা অলংকার্রর সংজ্ঞা যলর্খা। উপমা অলংকার কয প্রকার 
ও নক নক? 

 একই বার্কে স্বভাবধর্মথ নবজাযীয় দটুি পদার্র্থর নবসদশৃ যকার্িা ধর্মথর 
উর্েখ িা কর্র েনদ যকার্িা নবর্শষ গুর্ণ বা অবস্থায়, অর্বা নিয়ায় 
পদার্থদটুির সামে অর্থাৎ সাদশৃে যদখার্িা হয়, যাহর্ল হয় উপমা 
অলংকার। যেমি-  

                      এও তে রনের মনতা রাঙা 

                     দটুি জিাফুল।  

-এখার্ি লক্ষণীয় যে, জিাফুল আর রে দটুি নবজাযীয় পদার্থ। যর্ব রাঙা 
অর্থাৎ লাল এই গুণ এর্দর মর্ধে সামে বা সাদশৃে ঘটির্য়র্ে, এবং এই কারর্ণই 
এখার্ি হর্য়র্ে উপমা অলংকার। 

  উপমা অলংকার প্রধািয চার প্রকার পনূণথাপমা, লনুতাপমা, 
িস্তুপ্রষ্টতিস্তুভানির উপমা, ষ্টিম্বপ্রষ্টতষ্টিম্বভানির উপমা।  

 পূর্ণথাপমা অলংকার কার্ক বর্ল? পূর্ণথাপমা অলংকার্রর কর্য়কটি উদাহরণ 
দাও। 

 যে উপমায় উপনময়, উপমান, সাধারণ ধমথ এবং তুলনািাচক শ্ব্দ 
এই চারটি অেই স্পষ্টভার্ব উনেনখয র্ার্ক, যার্ক পূূ্র্ণথাপমা অলংকার 
বর্ল। যেমি –  

(ক) কাজর্লর মনতা কানলা কুন্তল পর়্ের্ে ঝুর্ল 

 অলক্তসম রাতুল দখুানি চরণ-মূর্ল। 

-এখার্ি উপর্ময়: কুন্তল, চরণ(কারণ, এই দটুির্কই কনব যুলিার নবষয় কর্রর্েি); 
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উপমাি: কাজল, অলক্ত(কারণ, এই দটুির সর্ে যুলিা হর্য়র্ে); সাধারণ ধমথ: কার্লা, 
রাযুল(এই গুণ দটুি উপর্ময়, উপমাি-এর মর্ধে সামে ঘটির্য়র্ে বর্ল যুলিা সম্ভব 
হর্য়র্ে); যুলিাবাচক শব্দ: মর্যা, সম। 

সহজ ভার্ব বলর্য যের্ল উপর্রাক্ত পদটির্য লক্ষ করা োয় যে, কুন্তল অর্থাৎ চুলর্ক 
কাজর্লর সর্ে যুলিা করা হর্য়র্ে কারণ দরু্টারই সাধারণ ধমথ কার্লা রঙ। আবার 
চরণ অর্থাৎ পা-যক আলযার সর্ে যুলিা করা হর্য়র্ে যার্দর লাল রর্ঙর সার্মের 
জিে। আর যাই এখার্ি পূর্ণথাপমা অলংকার হর্য়র্ে। 

পূর্ণথাপমা অলংকার্রর আর্রা কর্য়কটি উদাহরণ –  

 ক) িিীর মনতা শেো তকামল পাযা। 

উপর্ময়: শেো, উপমাি: িিী, সাধারণ ধমথ: যকামল, যুলিাবাচক শব্দ: মর্যা। 

 খ) যসিাপনয ।......কার্ের পুযুল প্রায় 

    সসুনিয দাাঁ়োইয়া আে একধার্র। 

উপর্ময়: যসিাপনয, উপমাি: কার্ের পযুুল, সাধারণ ধমথ: সসুনিয দাাঁ়োইয়া, 
যুলিাবাচক শব্দ: প্রায়। 

  ে)       এযক্ষণ ছায়াপ্রায় 

   নিনরর্যনেল তস যমার কার্ে কার্ে যঘাঁর্ষ।  

উপর্ময়: যস, উপমাি: োয়া, সাধারণ ধমথ: নিনরর্যনেল কার্ে কার্ে যঘাঁর্ষ, 

যুলিাবাচকশব্দ প্রায়। 

 উদাহরণসহ লুর্তাপমা অলংকার্রর সংজ্ঞা নির্দথশ কর্রা। 

 যে উপমা অলংকার্র একমাত্র উপর্ময় ো়ো অিে নযিটি অর্ের 
একটি, দটুি এমিনক নযিটিই লুত র্ার্ক, যার্ক লুর্তাপমা অলংকার 
বর্ল। যেমি –  

তুলনািাচক শ্ব্দ লুত : 

  ক) রনিয যমর্ঘর মার্ঝ যুষার-ধিল 
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    যযামার প্রাসাদ-যসৌধ। 

যুষারধবল-যুষার্রর মর্যা ধবল। উপর্ময়: প্রাসাদর্সৌধ, উপমাি: যুষার, 

সাধারণ ধমথ: ধবল, যুলিাবাচক: মনতা লুত।      

  খ) শাল-প্রাংশু মহাভূজ রর্ী। 

শালপ্রাংশু- শার্লর মর্যা প্রাংশু(দীঘথ)। উপর্ময়: মহাভূজ, উপমাি: শাল, সাধারণ 

ধমথ: প্রাংশু, যুলিাবাচক: মনতা লুত। 

সাধারণ ধমথ লুত: 

 ক)কন্টক োন়ে কমলসম পদযল 

     মিীর চীর নহ ঝাাঁনপ। 

উপর্ময়: পদযল, উপমাি: কমল যুলিাবাচক শব্দ: সম, সাধারণ ধমথ লুত। 

  খ) বক্ষ হইর্য বানহর হইয়া 
    আপি বাসিা মম 

     নির্র মরীনচকা সম। 

উপর্ময়: বাসিা, উপমাি: মরীনচকা, যুলিাবাচক শব্দ: সম, সাধারণ ধমথ লতু। 

সাধারণ ধমথ এিং তুলনািাচক শ্ব্দ লুত: 

  নযর্লক িা যদনখ ও চাাঁদ-বদি 

    মরর্ম মনরয়া র্ানক। 

চাাঁদবদি- চাাঁর্দর মর্যা সুের বদি।উপর্ময়: বদি, উপমাি: চাাঁদ, যুলিাবাচক 
মনতা এবং সাধারণ ধমথ সনু্দর দইুই লুত। 

 

উপমান, সাধারণ ধমথ এিং তুলনািাচক লতু: 

     যন়েয-বরণী হনরণ-িয়িী 
    যদনখি ুআনঙিামার্ঝ। 

এখার্ি উপমাি, সাধারণ ধমথ, যুলিাবাচক শব্দ নকেুই যিই, আর্ে শুধু উপর্ময় 

যন়েয-বরণী হনরণ-িয়িী অর্থাৎ রাধা।   

******************** 


