
 

 

রূপক অলংকার 

 রূপক অলংকার কাকক বকল? রূপক অলংকার কত প্রকার ও কক কক? 
উদাহরণসহ আকলাচনা ককরা 

 কবষকের অপহ্নব না ককর তার উপর কবষেীর অকেদ আকরাপ করকল 
হে রূপক অলংকার। 

(সহজ োষাে বলকত গেকল, কবষে অর্থাৎ উপকেেকক অস্বীকার না ককর 
তার উপর কবষেী অর্থাৎ উপোন-এর অকেদ আকরাপ করকল রূপক 
অলংকার হে।) 

আকরাপ কর্াটির অর্থ এক কর্াে গবাঝাকনা অসম্ভব। োবটা এই 
একটি বস্ত্তুর উপর অপর একটি বস্ত্তুকক এেন োকব স্থাপন করা, 
যাকত কিতীেটি প্রর্েটিকক কনকজর রূকপ রূপাকেত ককর গতাকল। এই 
অনুর়ঞ্জকনর ফকল দটুি কবজাতীে বস্ত্তু এক বকল কল্পনা হে। 

রূপক অলংকার তিন প্রকাররর – (ক) তনরঙ্গ রূপক (খ) সাঙ্গ রূপক 
(ে) পরম্পতরি রূপক। তনরঙ্গ রূপক আবার দরুকম – ককবল এবং 

মালা। 

 

ককবল তনরঙ্গ রূপক – একটি কবষে বা উপকেের উপর একটি কবষেী 
বা উপোকনর আকরাপ হকল হে গকবল কনরঙ্গ রূপক।কযেন –  

i) আত্মগ্লাতনর িুষানল আজ িাহারক আর কিমন কতরয়া 
দগ্ধ কতররিতিল না। 

                  – এখাকন উপরময়(কবষে): আত্মগ্লাতন উপমান(কবষেী): িুষানল। দগ্ধ 
শব্দটি উপোকনর অনুোেী – আত্মগ্লাকন দগ্ধ ককর না, দগ্ধ ককর তুষানল। তাই 
উপোন তুষানলই প্রাধানয লাে ককরকে এবং উপকেে আত্মগ্লাকন-গক অস্বীকার না 
ককর গেৌণোকব গরকখ কদকেকে। দগ্ধ কর্াটি আোকদর েনকক সবকল আকষথণ করাে 
আোকদর দকৃি কনবদ্ধ হকে তুষানকল, আত্মগ্লাকনকত নে। গদখা যাকে, উপোন 
উপকেেকক গ্রাস ককর গফকল কন, ককন্ত্ত আেন্ন বা বহুলাংকশ আপন রূকপ রূপাকেত 
ককরকে। অর্থাৎ আত্মগ্লাতন িুষানরলর রূপ ধরর দগ্ধ কররি আর এই কারকণই রূপক 
অলংকার হকেকে। 

  ii) লজ্জার বাতরতধও আজ িিটা দসু্তর বতলয়া কবাধ হইল না। 



 

 

- এখাকনও উপোন লজ্জা, উপকেে বাতরতধর রূপ ধারণ করাে 
রূপক অলংকার হকেকে।  

 

     iii)  আসল কথাটা চাপা তদরি ভাই, 

  কারবের জাল বতুন। 

এখাকনও উপোন  জাল উপকেে কারবের রূপ ধারণ করাে রূপক অলংকার 
হকেকে। 

এবং উপকরাক্ত প্রকতযকটি উদাহরকণই একটি উপকেকের উপর একটি উপোন আকরাপ 
করা হকেকে বকল প্রকতযকটিই ককবল তনরঙ্গ রূপক অলংকার হকেকে। 

মালা রূপক – একটি কবষকের(উপকেে) উপর বহু কবষেীর(উপোন) আকরাপ হকল 
োলা রূপক হে। গযেন – i) শীরির ওঢ়নী তপয়া তিরীরষর বা 

        বতরষার িত্র তপয়া দতরয়ার না। 

-এখাকন তবষয়(উপকেে)একটি - তপয়া, তবষয়ী চারটি- ওঢ়নী(ওড়না বা চাদর), 

বা(বাতাস), িত্র(োতা), না(গনৌকা)। অর্থাৎ উপকেে তপয়া একাকধক উপোন 

যর্াক্রকে ওড়না, বািাস, িািা ও কনৌকার রূপ ধারণ ককরকে তাই মালা রূপক 
হকেকে।          

       ii) আতম তক কিামার উপদ্রব, অতভশাপ, 

    দরুদষৃ্ট, দুুঃস্বপন, করলগ্ন কাাঁটা? 

এখাকনও উপরময় আতম, একাকধক উপোন যর্াক্রকে উপদ্রব, অতভশাপ, দরুদষৃ্ট, 

দুুঃস্বপন, কাাঁটার রূপ ধারণ করাে মালা রূপক হকেকে। 

সাঙ্গ রূপক – অঙ্গসকেত অঙ্গী উপকেকের উপর অঙ্গসকেত অঙ্গী উপোকনর অকেদ 
আকরাপ হকল সাঙ্গ রূপক অলংকার হে। গযেন –  

                             i)        ককাদারল কমরের মউজ উরেরি 

   আকারশর নীল িারে 



 

 

হাবুডুবু খায় িারাবুদবুদ্। 

-এখাকন অঙ্গী উপরময় আকাশ, কমে ও িারা আকাকশর অঙ্গ এবং অঙ্গী উপমান 

নীল িাে, মউজ(গেউ) ও বুদ্বদু নীল োকের অঙ্গ।   

    ii)   নরের নেন চাাঁদ    পাতিরয় রূরপর ফাাঁদ 

     বোধ তিল কদরের িরল। 

   তদরয় হাসেসুধাচার   অঙ্গচ্ছটা আো িার। 

-এখাকন কৃষ্ঞকক বযাধ রূকপ কল্পনা ককর রূপক করা হকেকে। অঙ্গী উপরময় নরের 
নেন অর্থাৎ কৃষ্ঞ, তার অঙ্গ রূপ, হাসে, অঙ্গচ্ছটা। অঙ্গী উপমান বোধ, তার 

অঙ্গ ফাাঁদ, চার ও আো।– গযকহতু এগুকলা বাদ কদকল বযাকধর চকল না। অঙ্গী ও 
অঙ্গ সবথত্রই রূপক বকল এটি সাঙ্গ রূপককর উদাহরণ। 

    Iii)  কশারকর ঝড় বতহল সভারি; 

  কশাতভল কচৌতদরক সুরসুেরীর রূরপ 

  বামাকুল; মুক্তরকশ কমেমালা; েন 

  তনশ্বাস প্রবলবায়ু; অশ্রুবাতরধারা 

  আসার; জীমূিমন্দ্র হাহাকার রব! 

-এখাকন কশারকর সকঙ্গ ঝরড়র রূপক হকেকে। অর্থাৎ গশাক ঝকড়র রূপ ধারণ 
ককরকে।এবং অঙ্গী উপরময় কশারকর অঙ্গ হকে একসকে বামাকুল, মুক্তরকশ, 

েনতনশ্বাস, অশ্রুবাতরধারা, হাহাকার রব। গতেকন আবার অঙ্গী উপমান ঝড়-এর 

অঙ্গ হকেকে সুরসেুরী(কবদযুৎ), কমেমালা, প্রবলবায়ু, আসার(বষথণ), 

জীমূিমন্দ্র(গেঘেজথ ন)।  

  IV)   শঙ্খধবল আকাশিারে 

     শুভ্র কমরের পালটি কমরল 

     কজোৎস্নািরী কবরয় িুতম 



 

 

      ধরার োরট কক আজ এরল? 

এখাকন আকারশর সকঙ্গ িারের(নদী) রূপক হকেকে। অঙ্গী উপরময় আকারশর অঙ্গ 

হকলা কমে এবং কজোৎস্না। অঙ্গী উপমান িাঙ্ ও তার অঙ্গ হকলা পাল এবং 

িরী। 

পরম্পতরি রূপক – যকদ একটি উপকেকে উপোকনর আকরাপ অনয উপকেকে তার 
উপোকনর কারণ হে, তকবই হে পরম্পকরত রূপক। 

(এই অলংকাকর রূপকক রূপকক কাযথকারণোকবর পরম্পরা অর্থাৎ ধারা র্াকক বকল 
এর নাে পরম্পকরত। সাঙ্গ রূপককর েকতা অকঙ্গর বা অঙ্গীর প্রশ্ন এখাকন র্াকক না। 
গযেন -   ককমরন তবদায় কিারর কতর, কর বািতন, 

  আাঁধাতর হৃদয়াকাশ িুই পরূ্ণশশী;  

  আমার! 

এখাকন িুই(ইন্দ্রকজত)-গত পরূ্ণশশীর আকরাপই হৃদরয় আকাশাররারপর কারণ।অর্থাৎ 
ো েকদাদরীর কাকে পুত্র ইন্দ্রকজত পরূ্ণশশী রূপ হওোর কারকণই তাাঁর কনকজর 
হৃদয় আকাশ রূপ লাে ককরকে, যার ফকল কাযথকারকণর পরম্পরা লক্ষ করা 

যাকে।আর তাই এখাকন পরম্পকরত রূপক অলংকার হকেকে। 

  এখরনা কে কদহ রূরপার পাি কর, 

     হীররর টুকররা আাঁতখ; 

  মররর্র শীি তনবারর্ করর  

     বররফর কাাঁথা ঢাতক! 

এখাকন হাকট কবকক্র করার জনয আনা বরফ োকা োকের কর্া বলা হকেকে এবং 
মরর্রক শীরির রূপক দান করার কারকণই বররফ কাাঁথা-র রূপ আকরাপ করা 
হকেকে।    

----------------------------------------- 


