COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE
অলংকার শাস্ত্রের উদ্ভব
সংস্কৃ তসাহিত্তে সাহিতেতত্ের আত্লাচনাত্ে অলঙ্কারশাস্ত্র বলা িয়। সংেীর্ণ অত্থণ অলংোর শব্দ অনুপ্রাস,
যমে, বত্রাহি প্রভৃ হত শব্দালঙ্কার এবং উপমারূপোহি অথণালঙ্কারত্ে ববাঝায়। হেন্তু বোপে অত্থণ
অলংোরশব্দ বসৌন্দযণহবধায়ে বয বোত্না উপেরর্ত্েই ববাঝায়।যথা-অনুপ্রাসরূপোহি অলংোর, রস,
গুন, রীহত প্রভৃ হত। তত্ব এই অলংোরশাত্স্ত্রর উদ্ভব েত্ব িত্য়হিল, তা হনর্ণয় েরা িুুঃসাধে। বযমন
বলােমুত্ে প্রচহলত শত্ব্দর ঐেে বিত্ে বোেরর্শাত্স্ত্রর সৃহি িত্য়ত্ি, বতমহন োত্বের বসৌন্দযণ বিত্েই
অলংোরশাত্স্ত্ররও উদ্ভব িত্য়ত্ি। অতএব োবেশাত্স্ত্রর উদ্ভত্বর অত্নে পূত্বণই এর প্রত্য়াগ হনশ্চয়ই হিল।
উপলব্ধ প্রাচীনতম সংস্কৃ ত গ্রন্থ ববিত্ে ধমণগ্রন্থরূত্প প্রধানভাত্ব স্বীেৃ হত প্রিান েরা িত্লও ববি বয
অতু েত্তম সাহিত্তের হনিশণন- এ বোপাত্র সত্ন্দত্ির অবোশ বনই। তাই আলংোহরে রাজত্শের তার
'োবেমীমাংসা' গ্রত্ন্থর হিতীয় অধোত্য় অলঙ্কারশাস্ত্রত্ে সপ্তম ববিাঙ্গ রূত্প উত্েে েত্রত্িন। ববত্ির
প্রহসদ্ধ অঙ্গ গুহল িল হশক্ষা, েল্প ,বোেরন, িন্দ, বজোহতষ এবং হনরুি।সাঙ্গ ববি অধেয়ন না েরত্ল
ববিাথণ উপলহব্ধ িয় না,ত্যমন অঙ্গ িাড়া মনুষে শরীত্রর অহিত্ব সম্ভব নয়। রাজত্শেত্রর মত্ত
অলঙ্কারশাস্ত্র বযত্িতু সপ্তম অঙ্গ বসত্িতু এর জ্ঞান বেহতত্রত্ে ববিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাো অসম্ভব নয়।
প্রাচীন ভারতীয় িৃহিত্োর্ অনুসাত্র ববি সমি হবিোর প্রহতপািে গ্রন্থ। এোত্নই সমি হবিোর উৎপহত্ত
ও হবোশ। অলঙ্কারশাস্ত্রও এর বেহতরম নয়। অথণাৎ অলংোরশাত্স্ত্রর বীজও ববত্িই হনহিত আত্ি। এই
োরত্র্ পাশ্চাতে পহিত্তরা ঋত্েিত্ে হবশ্ব সাহিত্তের সবত্চত্য় প্রাচীনতম গ্রন্থরূত্প উত্েে েত্রত্িন। অতএব
সাহিতে তথা অলংোরশাত্স্ত্রর বীত্জর অত্েষর্ ববত্িই েরা িত্য় থাত্ে।যহিও সাক্ষাৎ সম্বত্ে ববত্ির সত্ঙ্গ
সাহিতেশাত্স্ত্রর বোনও বযাগসূত্র বনই। ঋত্েত্ির এেটি মত্ে অলংোর শত্ব্দর প্রত্য়াগ বিো যায়। মেটি
িল"ো বত অহি অরংেৃ হতুঃ সূক্িুঃ েিানূনং বন মঘবন্ িাত্শস?"(৭/২৯/৩)
অত্নত্ের মত্ত এোত্ন প্রযুি 'অরংেৃ হত' শত্ব্দর অথণ অলংেৃ হত অথণাৎ অলংোর। যহিও এই হবষত্য়
অত্নে মতত্ভি পহরলহক্ষত িয়। এিাড়াও ববিত্ে বিবতাত্ির অমর োবেরূত্প উত্েে েরা িত্য়ত্ি"ত্িবসে পশে োবেং ন মমার ন জীযণহত"।
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এোত্নও 'োবে' শত্ব্দর স্পি উত্েে আত্ি। ববত্ির হনমণাতা পরমাত্মা তথা ব্রহ্মা অত্নে সময় 'েহব'
শত্ব্দর িারা অহভহিত িত্য়ত্ি। এর বথত্ে প্রমাহর্ত িয় ববত্ি অলংোর, োবে, েহব প্রভৃ হতর উত্েে
অলংোরশাত্স্ত্রর হবষয়ত্ে হনত্িণ শ েত্র।অতএব ববি স্বয়ং োবে।
ববত্ির হবহভন্ন মত্ে োবেত্সৌন্দযণহবধায়ে গুর্ালংোরাহির স্পি প্রোশ লক্ষে েরা যায়। অথণাৎ ববত্ির
হবহভন্ন মত্ে মাধুযণ,ওজুঃ, প্রসাি প্রভৃ হত গুত্র্র প্রত্য়াগ রত্য়ত্ি। গুন আত্ি বত্লই রীহতর প্রত্য়াগও ববত্ি
পহরলহক্ষত িয়।আর অনুপ্রাসরূপোহি অলংোত্রর প্রত্য়াগ তথা উিািরর্ ববত্ি প্রচু র পহরমাত্র্ রত্য়ত্ি।
শুধু তাই নয়,এত্েেটি মত্ে অত্নেগুহল অলংোর িৃি িয়।ত্যমন"উত ত্বুঃ পশেন্ ন িিশণ বাচং
উত ত্বুঃ শৃণ্বন্ ন শৃত্র্াত্তেনাম।
উত্তা ত্বক্ৈ তেং হবসত্স্ত্র
জাত্য়ব পত্তে উষতী সুবাসাুঃ"।।(১০/৭১/৪)
এই মত্ের প্রথম বাত্েের অথণ িত্লা হেিু বলাে বার্ীত্ে বিত্েও তার স্বরূপ উপলহব্ধ েরত্ত পাত্র না।
অথবা বার্ীত্ে শুত্নও শুনত্ত পায়না। এোত্ন হবত্রাধাভাস অলংোর এবং প্রসািগুত্র্র মত্নারম প্রোশ
পহরলহক্ষত িত্য়ত্ি। এিাড়া হিতীয় বাত্েের অথণ িত্লা হেিু বলাত্ের হনেত্ে বার্ী স্বয়ং তার বসৌন্দযণ
প্রোশ েত্র ,ত্যমন সুবাসা রমর্ী তার পহতর হনেত্ে সমি বসৌন্দযণ প্রোশ েত্র। এোত্ন উপমা
অলংোর প্রত্য়াত্গর মাধেত্ম িাশণহনে মূল তে অসাধারনরূত্প প্রোহশত িত্য়ত্ি। উপমা অলংোত্রর
আত্রেটি উিািরর্ িল"এষা শুভ্রা ন তত্ো হবিাত্নাত্বণব স্নাতী িৃশত্য় বনা অস্থাত্"(৫/৮০/৫০)
এর অথণ ঊষা বযন সিেস্নাতা সুত্বশা রমর্ী।অতএব এই বর্ণনা বোনও আলংোহরত্ের নয় -এেথা
বলা অসম্ভব।
ববত্ির িাশণহনে হসদ্ধান্ত িত্লা সৃহি প্রহরয়ায় ঈশ্বর,জীব এবং প্রেৃ হতর অনাহি, অনন্ত ও বমৌহলে তে।
ঈশ্বর প্রেৃ হতর িারা হবত্শ্বর সৃহি েত্রন। আর জীব হনত্জর েত্মণর অনুসাত্র সুেিুুঃেরূপ ফলত্ভাগ
েত্রন। এই জটিল িাশণহনে তে ববত্ি রূপে অলংোত্রর সািাত্যে সুন্দর ভাত্ব প্রোহশত
িত্য়ত্ি।উিািরর্টি িল"িা সুপর্ণা সযুজা সোয়া
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সমানং বৃক্ষং পহরষস্বজাত্ত।
তত্য়ারনেুঃ হপপ্পলং স্বািত্তেনশ্নন্নত্নো অহভচােশীহত"।।(১/১৬৪/২০)
এর অথণ িত্লা িুই পাহে বেু ভাত্ব এেই গাত্ি বত্স আত্ি। তাত্ির মত্ধে এেটি পাহে স্বািু হপপুল ফল
োত্ে, অনেটি শুধু বিেত্ি-োত্ে না। এই মত্ে ঈশ্বর, জীব এবং প্রেৃ হত এই হতনটির নাম উত্েে না
েত্র রূপে অলংোত্রর সািাত্যে িুই পাহে ও এে বৃত্ক্ষর মাধেত্ম প্রোহশত িত্য়ত্ি। ঈশ্বর এবং জীব
িল িুটি পক্ষী এবং বৃক্ষ িল িুটির আশ্রয়িাতা প্রেৃ হত। িুটি পাহের মত্ধে এেটি জীবরূপ পাহে বৃত্ক্ষর
ফল োত্ে অথণাৎ জীবাত্মা হনত্জর েত্মণর িারা সুে-িুুঃে রূপ ফল বভাগ েরত্ি। অপর পাহে অথণাৎ
পরমাত্মা ফলত্ভাগ না েত্রই আপন বসৌন্দযণ প্রোহশত েরত্ি। অতএব এই মেটি সাহিতেতত্ের িৃহিত্ত
অতীব সুন্দর উিািরর্। োত্বের মত্নারম ভাষায় অথণাৎ রূপে অলংোত্রর মাধেত্ম িাশণহনে তত্ের
মত্নাজ্ঞ প্রোশ সাহিতে িাড়া আর হেিু ই নয়। এোত্ন বয শুধু রূপে অলংোর িত্য়ত্ি তা নয়
,আত্লাচে মত্ের হিতীয়াত্ধণ এে পাহের ফল বেত্য় পুি িওয়া এবং অনে পাহের ফল না বেত্য়ও উজ্জ্বল
িওয়ার েথায় বেহতত্রে অলংোরও িত্য়ত্ি।
েত্ াপহনষত্ি আত্রেটি হবেোত মে পাওয়া যায়, বসোত্নও রূপে অলংোত্রর হবহশি প্রত্য়াগ
রত্য়ত্ি।মেটি িল"আত্মানং শরীরং হবহদ্ধ
শরীরং রথত্মব তু ।
বুহদ্ধং তু সারহথং হবহদ্ধ
মনুঃ প্রগ্রিত্মব চ।।"
এই মত্ে আত্মাত্ে রথী, শরীরত্ে রথ ,বুহদ্ধত্ে সারহথ এবং মনত্ে রত্থর রাহশ বলা িত্য়ত্ি। আত্মা,
শরীর, বুহদ্ধ ও মত্নর পারস্পহরে সম্পেণ ববাঝাত্ত এর চাইত্ত প্রেৃ িভাত্ব অলংোত্রর প্রত্য়াগ েরা
যায় হেনা বলা েঠিন। এিাড়া পুরুরবা-ঊবণশী সূত্ি স্ত্রীত্লাত্ের হৃিত্য়র সত্ঙ্গ বৃত্ের হৃিত্য়র তু লনা
েরা িত্য়ত্ি-'ন বব বস্ত্রর্াহন সেোহন সহন্ত সালাবৃোর্াং হৃিয়াত্নেতা"।অতএব বলা যায় বয ববত্ি অত্েষর্
েরত্ল এরেম ভু হর ভু হর উিািরর্ পাওয়া যাত্ব এবং প্রায় সব অলংোত্ররর প্রত্য়াগও লহক্ষত িত্ব।
এিাড়াও শুধু ববি নয়, যাত্স্কর হনরুি গ্রত্ন্থ তার পূবণাচাযণ গাত্গণের উপমার সংজ্ঞা পাওয়া
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'যিতৎ তত্সিৃশহমহত গাগণেুঃ।'(হনরুি ৩/১৩/২৪)
এমনহে উপমাত্নর স্বরূপ সম্বত্েও এই গ্রত্ন্থ উত্েে আত্ি। হনরুত্ি উপমাত্নর স্বরূপ প্রসত্ঙ্গ প্রসত্ঙ্গ বলা
িত্য়ত্ি'তিাসাং েমণ জোয়সা বা গুত্র্ন প্রেোততত্মন বা েনীয়াংসাং বা প্রেোতং ববাপহমমীত্ত'(৩/১৩/২৬২৭)।
তত্ব ববহিে যুত্গ হেংবা তৎপরবতী উপহনষিাহির রচনাোত্লও অলংোরশাত্স্ত্রর বোন গ্রন্থ রহচত
িত্য়হিল হেনা, তা আজও জানা যায়হন। তত্ব অলংোত্রর তথা োবে বসৌন্দত্যণর ভু হর ভু হর প্রত্য়াগ
ববহিে সাহিত্তে লক্ষে েরা যায়। অতএব অলংোরশাত্স্ত্রর আহি উৎস িল ববি তথা ববহিে সাহিতে।

Ref.
(A)বনোত্লাে(প্রথম উত্িোত)।
(B)काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों कक निरुक्ति।
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