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উদ্ভট
কালানুক্রমিকভাবে আচার্য দন্ডীর পরের্তী আলংকামরক হবলন ভট্ট উদ্ভট। কােযর্তবের আবলাচনায় ইমন
ভািবহর অনুের্তী।উদ্ভবটর নাবি প্রচমলর্ত ভািহ-মেেরণ এেং কােযালংকারেৃমি নািক দুটি গ্রন্থ এর্ােৎ
অনামেষ্কৃর্ত।র্তবে র্তার যর্ গ্রন্থ পাওয়া র্ায়, যেটি হল অলংকারোরেংগ্রহ ।ইমন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ মিবলন।
র্তদানীন্তন কাশ্মীবরর রাজা জয়ামদবর্তযর রাজেভায় উদ্ভট পমন্ডর্ত র্তথা েভাপমর্ত মিবলন।কল্হবণর
রাজর্তরমিনী গ্রবন্থ ইনার মেেরণ পাওয়া র্ায়-

"বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃত্ক্ষিত্নঃ।
ভক্ষটাsভূ দ্ভটস্তস্য ভূ বিভত্্ত ঃ স্ভাপবত্ঃ"।।
কাশ্মীবরর রাজা জয়মদবর্তযর শােনকাল 779-813 মিস্টাব্দ।অর্তএে অষ্টি শর্তাব্দীর অমন্তি র্তথা নেি
শর্তাব্দীর প্রথিভাগবক উদ্ভবটর কাল মহোবে ধরা হবয় থাবক।
উদ্ভবটর অলংকারোরেংগ্রহ গ্রবন্থ 41 টি অলংকাবরর আবলাচনা রবয়বি। আবলাচনায় ইমন োধারণর্ত
ভািহবক অনুেরণ কবরবিন, র্মদও স্থানমেবশবে র্তার স্বকীয়র্তা প্রশংেনীয়। কােযরচনায় রবের স্থান
েম্ববেও র্তার ধারনা অবনক অগ্রগািী ।অলংকারপ্রস্থাবনর প্রেক্তারূবপ পমরমচর্ত উদ্ভট েম্পবকয রুর্যক
র্তার অলংকারেেযবস্ব েবলবিন-"ইহ ত্ািত্ ভািক্ষহাদ্ভটপ্রভৃ ত্য়বিরন্তনালংকারাঃ প্রত্ীয়িানির্ত ং
িাক্ষ্যাপস্কারকত্য়ালংকাপেবনবেপ্তং িনযক্ষন্ত"।উদ্ভট েহ প্রাচীন আলংকামরকরা যর্ কাবেয
অলংকাবররই প্রাধানয স্বীকার কবরবিন, রুর্যক র্তা উবেখ কবরবিন-"ত্দদিিলংকারা এি কাক্ষিয

প্রধানবিবত্ প্রা্যানাং িত্ম্"।
উদ্ভট দন্ডীর পরের্তী আলংকামরক হবলও মর্তমন গুণবক প্রাধানয যদনমন। র্মদও এ মেেবয় র্তার প্রর্তযক্ষ
অমভির্ত পাওয়া র্ায়মন। র্তবে অনযানয অলংকারগ্রবন্থ র্তার অমভির্ত েবল যর্ েিস্ত উমক্ত পাওয়া র্ায়,
র্তাবর্ত িবন হয় -মর্তমন গুণ ও অলংকাবরর িবধয যকান যভদ স্বীকার কবরনমন।রুর্যক েবলবিন-

"উদ্ভটাবদবভস্তু গুণালংকারাণাং প্রায়শঃ স্ািযক্ষিি স্ূব্ত্ম্"।
েস্তুর্ত উদ্ভট ভািবহর ির্ত িবন কবরন যর্ , কাবেযর যশাভা েম্পাদক অলংকারই কােযর্তবে প্রধান েস্তু
এেং গুণ, রীমর্ত প্রভৃ মর্ত অলংকাবররই পমরবপােণ মেধান কবর। ইমন ধ্বমনেম্বেীয় ির্তোবদর েবি
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পমরমচর্ত মিবলন না ।র্তবে মর্তমন ধ্বমনর অমস্তত্ব স্বীকার কবরবিন।উদ্ভবটর নাবি প্রচমলর্ত একটি যলাক
,র্তাবক রেপ্রস্থাবনর অন্তভুয ক্ত কবর। যেটি হল-

"রস্াদযবধবিত্ং কািযং জীিদ্রুপত্য়া যত্ঃ।
কর্যক্ষত্ ত্দ্ রস্াদীনাং কািযাত্মত্বং িযিবিত্ম্"।।

িািন
কালানুক্রমিক অনুোবর োিনাচার্য উদ্ভবটর পরের্তী। খৃষ্টীয় দশি শর্তাব্দীবর্ত আমেভভয র্ত োিন রীমর্তোবদরই
যেষ্ঠ প্রেক্তা।র্তাাঁর গ্রবন্থর নাি কােযালংকারেভত্রেৃমি। দন্ডী রীমর্তবক স্বীকার করবলও োিনই রীমর্তপ্রস্থাবনর
প্রধান আচার্য এেং ইমনই প্রথি আলংকামরক,মর্মন েুষ্পষ্ট ভাোয় েবলবিন -কােযমেচাবর কােযাত্মার
অনুেোনই প্রধান কর্তযেয। র্তার িবর্ত রীমর্ত হবলা কাবেযর আত্মা-"রীবত্রাত্মা কািযস্য"।এ প্রেবি
েৃমিবর্ত েবলবিন-"রীবত্নতাক্ষিয়িাত্মা কািযস্য।শরীরক্ষস্যক্ষিত া িাকযক্ষশষঃ"। অথযাৎ রীমর্ত হবে কাবেযর
আত্মা। শরীবরর যর্িন আত্মা থাবক, যর্তিমন কােযশরীবরর আত্মা হবলা রীমর্ত। অর্তএে অলংকার যর্
কাবেযর স্বরূপ-োধন কবর না, রীমর্তই কাবেযর স্বরূপ ঘটক- একথা েবল মর্তমন কােযর্তবের মেচাবর
পভেযাচার্যযগণ অবপক্ষা অমধকর্তর েভক্ষ্ম দৃমষ্টর পমরচয় মদবয়বিন।
োিবনর অনযর্তি বেমশষ্টয হবলা যেৌন্দর্য অবথয অলংকার শবব্দর প্রবয়াগ-"সস্ৌন্দযত যিলংকারঃ"। এখাবন
অলংকার শবব্দর েযাপক প্রবয়াগ লক্ষণীয়। কােযর্তে যর্ আেবল েৃহির যেৌন্দর্য র্তবের অন্তভুয ক্ত- একথা
মর্তমন প্রথি স্বীকার কবরবিন। শুধু র্তাই নয়,অলংকার শবব্দর েংকীণয ও েযাপক অবথযর স্পষ্ট েুযৎপমিও
মনবদয শ কবরবিন। র্তার িবর্ত এই অলংকার ,গুণ, রীমর্ত েবেরই লক্ষয কাবেযর উপাবদয়ত্বোধক যেৌন্দবর্যর
োধন করা। পামরভামেক অলংকারেিভহ যর্ এই যেৌন্দবর্যর করণিাত্র এেং এই যেৌন্দর্যমেধান করবর্ত
হবল কাবেযর োধক যদােেিভবহর র্তযাগ এেং োধক গুণ ও অলংকারেিভহবক গ্রহণ করবর্ত হবেকােযর্তবের
এই
গভীর
েবর্তযর
প্রমর্ত
মর্তমন
অিুমল
মনবদয শ
কবরবিন-"স্ সদাষ-

গুণালংকারহানাদানাভযাম্"
আচার্যয োিন েেযপ্রথি কাবেযর আত্মার েোন মদবয়বিন। যে কারবণ োিবনর মেদ্ধান্ত র্ুমক্তেংগর্তভাবেই
গ্রহণীয় হবয়বি। মর্তমন মনিঃেংশবয় েুমিবয় মদবয়বিন যর্, কােযাত্মার েোন করবর্ত না পারবল পভেযাচার্যগবণর
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ির্ত অলংকার ও গুণ প্রভৃ মর্তর মেচার মনরথযক হবে।গুণালংকার েযমর্তমরক্ত কােযাত্মা যর্ আবি- এই
ের্তয আমেষ্কার করাবর্তই োিবনর কৃ মর্তত্ব।টীকাকারবদর িবর্ত োিবনর মেদ্ধান্তানুর্ায়ী শব্দ ও অথয হবে
কাবেযর শরীর এেং রীমর্ত হবে কাবেযর আত্মা।োিবনর িবর্ত রীমর্ত হল মেবশেত্বর্ুক্ত পদেমিবেশ"বিবশষ্টা পদর্না রীবত্ঃ"।আোর মেবশেবত্বর আত্মা হবে গুণ-"বিক্ষশক্ষষা গুণাত্মা"।অর্তএে গুণরুপ
আত্মা েিমির্ত মেবশে ধরবনর পদরচনা হবে রীমর্ত। এই মেবশে গুণই হবে-"কািযক্ষশাভায়াঃ কত্তাক্ষরা
ধিত াঃ" এেং অলংকারেিভহ হবে-"ত্দবত্শয়ক্ষহত্িঃ"। এখাবন অলংকারশব্দ েংকীণয অবথয প্রর্ুক্ত
হবয়বি।ইমন মর্তন প্রকার রীমর্ত স্বীকার কবরবিন-"স্া সেধা -দিদভী স ৌড়ীয়া পাঞ্চালী স্বত্"। এগুমলর
িবধয আোর প্রথিটি অথযাৎ বেদভীরীমর্ত উপাবদয়। কারণ এবর্ত েকল গুবণর েিাবেশ আবি-"ত্াস্াং

পূিতা গ্রাহযা গুণস্াকলযাত্"।
আচার্য োিবনর মেমভি মেদ্ধাবন্তর উপর আপমি উত্থামপর্ত হবয়বি। র্তবে যশাভাবেৌন্দর্য যর্ কাবেযর
মনদান- এটা োিন েুবিমিবলন। মকন্তু এই যশাভা ও যেৌন্দর্যবক একান্তভাবে শব্দগর্ত ও অথযগর্ত িবন
কবর, কােযবক েমহরিভাবে আবলাচনা করবর্ত মগবয়, কােযবেৌন্দবর্যর র্থাথয স্থান যকাথায়-র্তা মনণযয়
করবর্ত না যপবর শব্দাবথযর যিাহজাবল মনপামর্তর্ত হবয়বিন।

রুদ্রট
োিবনর পরের্তী আলংকামরক আচার্য রুদ্রট। রুদ্রবটর গ্রবন্থর নাি কােযালংকার। মর্তমন এই গ্রবন্থ
অলংকারেিভহবক চারটি মনমদয ষ্ট ধিযানুর্ায়ী মেভক্ত কবরবিন-

"অর্ত স্যালংকারা কস্তিক্ষিৌপিযিবত্শয়ঃ সেষঃ।
এষাক্ষিি বিক্ষশষা অক্ষনয ত্্ ভিবন্ত বনঃক্ষশষা"।।
অথযাৎ েিস্ত অলংকারই োস্তে,ঔপিয ,অমর্তশয় এেং যলে- এই চারটি যেণীর যর্ যকানটির অন্তভুয ক্ত
।কাবেয রবের স্থান েম্পবকয মর্তমন েবচর্তন মিবলন। র্তাাঁর িবর্ত কােযবক রেিয় হবর্ত হবে, নবচৎ নীরে
শাবের ির্ত উবেগজনক হবে-

"ত্স্মাত্তং কত্তিযং যক্ষেন িহীয়স্া রদস্য্তক্তম্।
উক্ষদ্বজনক্ষিক্ষত্ষাং শাস্ত্রিক্ষদিানযর্া বহ স্যাত্"।।
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র্তাই মর্তমন কবয়কটি অধযাবয় রবের আবলাচনা যশে কবর উপেংহার যলাবক েবলবিন-

"এক্ষত্ রস্া রস্িক্ষত্া রিয়বন্ত প্ংস্ঃ।
স্িযগ্ বিভজয রব্ত্ািত্্ ক্ষরণ ্ারু।।
যস্মাবদিাননবধ িয ন স্িত রিযং।
কািযং বিধাত্্ িলিে ত্দাবদ্রয়ক্ষত্"।।
রুদ্রট গুণ ও রীমর্তবক যর্তিন প্রাধানয যদনমন। কারণ মর্তমন এবদর উবেখ কবরবিন ,মকন্তু আবলাচনা
কবরনমন। েস্তুর্ত রুদ্রবটর গ্রবন্থর আবলাচনার ধারা হবর্তই মনিঃেংশবয় েলা র্ায়, ইমন অলংকারপ্রস্থাবনর
প্রেক্তা।গ্রন্থারবে গ্রবন্থর নািকরণ কবর, মর্তমন যর্ যলাক রচনা কবরবিন, যেই যলাবকর টীকায় নমিোধু
েবলবিন-"কািযালংকারা িক্ষরাবক্তিাস্তিাদক্ষয়াsস্য গ্রন্থস্য প্রাধানযক্ষত্াsবভক্ষধয়াঃ"।অথযাৎ রুদ্রটও
ভািবহর নযায় "নন্ শব্দাক্ষর্ত ৌ কািযম্" েবল শব্দ ও অথযালংকাবরর মেচাবরই প্রধানর্ত িবনাবর্াগ মদবয়বিন
এেং কােযাত্মার েোবন আত্মমনবয়াগ কবরনমন।।
Ref.
(1)ধ্বনযাবলাক।
(২)প্রাচীন ভারর্তীয় অলংকারশাবের ভভ মিকা।
(৩)काव्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों कक निरुक्ति।
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