
6th Semester sanskrit (general )

উপমা অলংকার

ল�ণ =আচায�িব�নাথ সািহত�দপ��নর দশম পির���দ উপমা অলংকা�রর

ল�ণ �স�� ব�ল�ছন --" সাম�ং বাচ�ম�বধম�ং বা�ক��ক উপমা ��য়াঃ ।"

অথ�=অথ�াৎ একিট বা�ক� িব��ধ�ম�র কথা না ব�ল, দিুট পদা�থ�র অিভধা �ারা �বাধ� সাদশৃ��ক
ব�ল উপমা অলংকার।

�পক, �িতব�পমা, পিরণাম, �ভৃিত অলংকা�রর �থ�ক উপমার পাথ�ক� �দখাবার জন�ই '
বাচ�ম'্ কথািট য�ু হ�য়�ছ । ব�িত�রক অলংকা�রর সা�থ উপমার পাথ�ক� �বাঝাবার জন�

'অ�বধম��ম'্ কথািট ল��ণ বসা�না হ�য়�ছ । ল��ণ বলা হ�য়�ছ ' বা�ক��ক'অথ�াৎ একিট

বা�ক�র ম�ধ�ই সমতা�ক �দখা�ত হ�ব । উপমা অলংকা�রর সা�থ এখা�নই তা�দর ��ভদ ।

এই উপমা অলংকার ২ ভা�গ িবভ� । পণূ�া ও ল�ুা । প�ূণ�াপমা আবার ��ৗতী এবং আথ��ভ�দ
দইু �কার । যথা , ইব, বা শ� এবং ইবাথ�ক বত্ �ত��য়র �ারা সাদশৃ� উ� হ�ল তা�ক ��ৗতী
উপমা হয় । যখন ত�ল�,সমান, সদশৃ, সম �ভৃিত বত্ �ত��য়র �ারা সাদশৃ� উ� হয় তখন

আথ� । ��ৗতী এবং আথ� এই দইু �কার প�ূণ�াপমাই আবার তি�তগত, সমাসগত ও
বাক�গত এই িতন ভা�গ িবভ� ।অতএব উপমা অলংকা�রর�মাট সাতাশ �কার িবভাগ আ�ছ ।
প�ূণ�াপমা ছয় �কার । ল�ু�াপমা একুশ �কার । উভ�য় িম�ল �মাট সাতাশ �কার ।

উদাহরণ = মধরুঃ সধুাবদধরঃ প�বত��ল�াঽিত�পলবঃ পািণ ।

চিকতমগৃ�লাচনাভ�াং সদশৃী চ চপ�ল �লাচ�ন তস�াঃ ।।

��াকাথ�= �সই যবুতী নািয়কার অধর সধুার মত মধরু, হাত প��বর মত অিত �পলব এবং
�চাখ দিুট চিকত হির�ণর ম�তা চ�ল ।

তাৎপয�= আ�লাচ� ��া�কর �থম বা�ক� উপমান, উপ�ময়,ঔপম�বাচী বত্ �ত�য় এবং
সাধারণধম�এই ৪ িট �বিশ��ই থাকায় প�ূণ�াপমা হ�য়�ছ । এখা�ন অধর= উপ�ময়, সধুা= উপমান ,



মধরু =সাধারণধম�, বত্=ঔপম�বাচী শ� ।এখা�ন বাক� �ব�ণর �ারাই অ�য়�বাধ জা�গ না ।
সধুাবত্ শ� পয��া�লাচনা কর�ল ত�ব �বাঝা যায় এর অথ�-- সধুার আ�াদ �যমন মধরু ভা�ব
পাওয়া যায়, �তমিন অধ�ররআ�াদ ও মধরু । এইভা�ব অথ�পয��া�লাচনা �ারা উপমা �ান হয়
ব�ল এিটআথ� প�ূণ�াপমা । মধরু শ��র অথ�মধরু আ�া�দর মত । সধুার মধরু আ�া�দর মতই
হল বদ�নর মাধযু�� । ি�তীয়বা�ক� প�বত�ল�ঃ পািণঃ অিত�পলবঃ ইত�ািদ বা�ক�র প�ূণ�াপমা
হ�য়�ছ ।প��বন প�বস� ত�ল�ঃ= প�বত�ল�ঃ । এ���� তৎপ�ুষ সমাস হ�য়�ছ । অতএব এিট
আথ� সমাসগত প�ূণ�াপমার উদাহরণ ।


