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মৃত্য ুঞ্জয় গর াঁই  
 

স র াংশ 
অপার কােযসংসাবর কলে-সালিলতযকগণ লনরঙু্কশ ক্ষমতার অলিকারী৷ কাবেয 
ভাে-ভালগরথীর স্বচ্ছন্দ প্রোি অেযািত রাখবত কলে মিাকলেগবণর রচনায় 
অবনকসময় েযাকরবণর লশথীিতা দেখা যায়৷ সহৃেয়গবণর উোর েলৃিবত এই 
লশথীিতা আষষপ্রবয়াগ ো লশিপ্রবয়াগ ো কলেপ্রবয়াগ রূবপ লেবেলচত৷ প্রলতটি 
মিাকাবেযই লকছু না লকছু লশিপ্রবয়াগ েিৃ িবয় থাবক৷ ‘লশশুপািেি’ মিাকােযও 
এর েযলতক্রম নয়৷ টীকাকার মলিনাথ তাাঁর ‘সেষঙ্কষা’ টীকায় লশশুপািেবির 
লশিপ্রবয়াগগুলির প্রামালণকতা লেচার কবরবছন৷ দসরূপ লশিপ্রবয়াগগুলির কলতপয় 
েিৃাি এই দশািপবে লেবেলষত িবয়বছ৷ 
 
বিষয়সূচক শব্দ িলী 
কলে, মিাকােয, েৃিৎেয়ী, সহৃেয়, লশিপ্রবয়াগ, টীকা, োলতষ ক, শব্দবকাশ, 
অলভিান, িাতু, প্রতযয়, আলিতালি, লনরঙু্কশ, অেযয়৷  
  
প্রস্ত িন   
আমাবের সুসমৃদ্ধ ও সুলেশাি সংসৃ্কত সালিবতয দয সমস্ত কােযরবের গণনা 
সবেষাপলর করা িবয় থাবক তাবের মবিয ছয়টি অনযতম৷ এবের মবিয লতনটি 
িঘুেয়ী এেং লতনটি েৃিৎেয়ী৷ কলেকুিগুরু কালিোবসর ‘কুমারসম্ভে’, ‘রঘেুংশ’ 
ও ‘দমঘেতূ’– এই লতনটি কােয িঘুেয়ী৷ অনযলেবক ভারলে লেরলচত 
‘লকরাতার্ুষ নীয়’, মাঘকৃত ‘লশশুপািেি’ ও শ্রীিষষ প্রণীত ‘ননষিীয়চলরত’- 
লেষয়বেলচবেয সমৃদ্ধ এই কােযেয় েৃিৎেয়ী নাবম পলরলচত৷ েৃিৎেয়ীর অিভূষ ক্ত 
অপর েটুি অনেেয কাবেযর নযায় ‘লশশুপািেি’ মিাকাবেযরও লেদ্বদ্সমাবর্ 
সেষমানয প্রলতষ্ঠা রবয়বছ৷ মাঘকলের নেীন-নুতন শ্রুলতসুখকর শবব্দর সঙ্গীতময় 
ঝংকার অথষবোবির প্রতীক্ষা ছাডায় হৃেয়বক রসানুলিপ্ত কবর থাবক৷ তাই 
সহৃেবয়র কাবছ ‘মাঘকােয’ ো ‘লশশুপািেি’ মিাকাবেযর আবেেন দেশ র্নলপ্রয়৷ 
শব্দবেলচেয মাঘকাবেযর আকষষণীয় লেষয়৷ শবব্দর যােকুর মিাকলে মাঘ তাাঁর 
কাবেয ভুলর ভুলর প্রচলিত, অপ্রচলিত ও েরুূি শব্দ তথা পবের প্রবয়াগ কবরবছন৷ 
মাঘ কােয দযন এক শব্দবকাষ৷ তাই আবেবগাচ্ছ্বলসত দকান সমাবিাচক েবি 
থাবকন – 
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‘‘নিসগগগতত্ ম তে নিশতব্দ  ন বিদ্ুতত্৷’’  
অথষাৎ মাঘকাবেযর নয়টি সগষ অিযয়ন করবি নতুন 
দকান শব্দ আর খুাঁবর্ পাওয়া যাবে না৷ কথাটির 
গুরুত্ব যাইবিাক না দকন, মাঘকাবেযর শব্দাডম্বর 
সলতযই সকবির লেস্ময়৷ আর এই শব্দাডম্বর দেখাবত 
লগবয় মাঘকলে অবনবকসময় েযাকরবণর লচরাচলরত 
লনয়মবক িঙ্ঘন কবরবছন৷ লছদ্রাবেষী সমাবিাচকবের 
কাবছ যা অবনকটা লেরূপ প্রভাে পবডবছ৷ আোর 
অবনক সহৃেয় দসই সমস্ত প্রবয়াগগুলিবক লশিপ্রবয়াবগর 
রূপ লেবয় আোর দসগুলির সািুত্ব প্রেশষবন প্রয়াসী 
িবয়বছন৷ এই িারার অনযতম সফি সহৃেয় িবিন 
দকািাচি মলিনাথ সূরী৷ লতলন তাাঁর ‘সেষঙ্কষা’ 
টীকাবত লেলেি নেয়াকরণমবতর উদৃ্ধলত তুবি িবর 
‘লশশুপািেি’ মিাকাবেযর েহু লশিপ্রবয়াবগর 
ভ্রমলনোরবণ প্রয়াসী িবয়বছন৷ টীকাকাবরর এই প্রয়াস 
সােবর েরণীয়৷ এরূপ কলতপয় েিৃাি এই দশািবিবখ 
লেবেষণ সিকাবর পলরবেলশত িবয়বছ৷ 
 
‘ ন রদ্ঃ ’ 
‘‘ক্রমােমূং নারে ইতযবোলি সঃ৷’’(লশশু.১/৩) 
লশশুপািেবির এই দোকাংবশর ‘নারেঃ’ পেটির 
প্রথমা লেভলক্তর কারণ েযাখযা করবত লগবয় 
টীকাকার মলিনাথ ‘সেষঙ্কষা’ টীকাবত েবিবছন –  
‘‘নারে ইতযবোলি, নারেং েুদ্ধোলনতযথষঃ৷ নারেসয 
কমষবত্বঽলপ লনপাতশবব্দনালভলিতত্বান্ন লদ্বতীয়া৷ 
লতঙামুপসংখযানবসযাপিক্ষণত্বাৎ৷ যথাি োমনঃ– 
‘লনপাবতনাপযলভলিবত কমষলন ন কমষলেভলক্তঃ 
পলরগণনসয প্রালয়কত্বাত্’ ইলত৷’’  
‘নারেঃ’ পেটি এখাবন সকমষক েধু্১ িাতুর কমষ৷ 
অতএে ‘‘অনলভলিবত’’(২/৩/১) সূবের অলিকাবর 
‘‘কমষলণ লদ্বতীয়া’’(২/৩/২) সূোনুসাবর এখাবন কবমষ 
লদ্বতীয়া লেভলক্তর প্রালপ্ত লছি৷ লকন্তু ‘ইলত’ এই 
অেযবয়র দ্বারা কমষ ‘নারে’ অলভলিত িওয়ায় 
দসখাবন লদ্বতীয়া লেভলক্ত না িবয় প্রথমা লেভলক্ত 
িবয়বছ৷ লনপাবতর দ্বারা অলভিান লেষবয় পালণনীয় 
সূে না থাকবিও আচাযষ কাতযায়ন প্রণীত োলতষ ক 
সূে রবয়বছ৷ এই োলতষ কসূেটি িি - 
‘‘লতঙকৃত্তলদ্ধতসমাবসঃ পলরসংখযানম্৷’’ এখাবন মুখযতঃ 
লতঙ্, কৃত্, তলদ্ধত ও সমাবসর দ্বারা অলভিান উক্ত 
িবয়বছ৷ তবে ‘পলরসংখযানম্’ পেটির উপিক্ষণােশতঃ 
দকান দকান লনপাবতর দ্বারাও অলভিানত্ব সূলচত িয়৷ 
‘লসদ্ধাি-দকৌমুেী’ গ্রবে আচাযষ ভবটার্ী েীলক্ষত উক্ত 
োলতষ কসূেটিবত ‘প্রাবয়ণ’ পেটি সংবযার্ন কবর 
‘‘ক্বলচলন্নপাবতনালভিানম্’’- এরূপ েৃলত্ত কবর লনপাবতর 

অলভিানত্ব দেলখবয়বছন৷ আোর পরেতীকাবি আচাযষ 
োমন তাাঁর ‘কােযািংকার-সূেেৃলত্ত’ গ্রবে এই লেষবয় 
এক সুচারু সূে প্রণয়ন কবরবছন৷ টীকাকার মলিনাথ 
তাাঁর েযাখযার সমথষবন দসই সূেটি উদৃ্ধত করবছন৷ 
এই সূেটি িি–  
 
‘‘লনপাবতনাপযলভলিবত কমষলন ন কমষলেভলক্তঃ 
পলরগণনসয প্রালয়কত্বাত্৷’’ ২ 

 

এই সূতের িৃবিতত্ আচ র্গ ি মন আরও স্পষ্ট কতর 
িতলতেন– 
‘‘ ‘অনলভলিবত’ ইতযে সূবে ‘লতঙকৃত্তলদ্ধতসমাবসঃ’ 
ইলত পলরগণনং কৃতম্৷ তসয 
প্রালয়কত্বালন্নপাবতনাপযলভলিবত কমষলণ ন 
কমষলেভলক্তভষ েলত৷ ’’  
অতএে লনপাবতর দ্বারা দয অলভিান তা ‘প্রালয়ক’ 
অথষাত্ ক্বলচত্ কোলচত্ িবয় থাবক৷ আর এই 
অলভিান িবি কবমষ লদ্বতীয়া লেভলক্ত না িবয় 
‘‘প্রালতপলেকাথষলিঙ্গপলরমাণ-েচনমাবে 
প্রথমা’’(২/৩/৪৬) সূোনুসাবর প্রথমা লেভলক্তই িবয় 
থাবক৷ তাই এখাবনও েুধ্ িাতুর কমষ ‘নারেঃ’ পেটি 
‘ইলত’ এই অেযবয়র দ্বারা অলভলিত িওয়ায় 
সঙ্গতরূবপ প্রথমা লেভলক্তই িবয়বছ৷ আোর প্রসঙ্গত 
উবিখয, ‘ইলত’ লনপাত দেণীর অেযয় নয়৷ কারণ 
লনপাত দেণীর অেযবয়র দকান োচযাথষ থাবক না, 
এরা দেযাতক অেযয়৷ দযমন- প্র, পরা প্রভৃলত৷ 
লকন্তু ‘ইলত’ এর লনর্স্ব অথষ রবয়বছ৷ সুতরাং ‘ইলত’ 
োচক অেযয়, লনপাত িবত পাবর না৷ যলে তাই িয় 
তািবি লনপাবতর দ্বারা অলভিাবনর লেষয়টি এখাবন 
দোষােি িবয় পবড৷ এই সমসযার লনরসবন েিা 
যায়, এখাবন প্রযকু্ত লনপাত শব্দটি েযাপকাবথষ 
গ্রিণীয়৷ লনপাত শব্দটির েযাপকাথষ গ্রিণ করবি 
‘ইলত’ এই অেযবয়র অলভিাবন দকান োিা থাবক 
না৷ 
 
‘ শম্ভযন  ’ 
‘‘ সু্ফবটাপমং ভূলতলসবতন শমু্ভনা ’’(লশশু.১/৪) 
সেষঙ্কষা৹ ‘‘শমু্ভনা িবরণ সু্ফটা উপমা সােশৃযং যসয 
তং সু্ফবটাপমম্৷ সেশৃপযষায়বয়া-স্তুবিাপমাশব্দবয়াঃ 
‘অতুবিাপমাভযাম্-’ ইলত লনবষিাত্সােশৃযোলচবত্ব 
তৃতীবয়তযাহুঃ৷’’ 
‘তুিা’ ও ‘উপমা’ এই েইু শব্দ েযতীত তুিযাথষক 
অনয শব্দ দযাবগ পবক্ষ ষষ্ঠী এেং লেকবে তৃতীয়া 
লেভলক্তর প্রবয়াগ িয়৷ এলেষবয় পালণনীয় সূে –  
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‘তুিযাবথষরতুবিাপমাভযাং 
তৃতীয়ানযতরসযাম্’’(২/৩/৭২)৷ 

 
লশশুপািেবির এই দোকাংবশ সােশৃযোচক ‘উপমা’ 
শবব্দর প্রবয়াগ রবয়বছ৷ অতএে উক্ত সূবের 
লনবষিতাবিতু ‘শমু্ভনা’ পেটিবত লেকবে তৃতীয়া 
লেভলক্ত না িবয় পবক্ষ ষষ্ঠী লেভলক্তর প্রালপ্ত লছি৷ 
তািবি এস্থবি লেকবে তৃতীয়া লকরূবপ সমথষনীয়? এই 
প্রসবঙ্গ টীকাকার মলিনাথ যুলক্ত দেলখবয়বছন, সূবে 
উলিলখত ‘তুিা’ ও ‘উপমা’ এই শব্দ েইুটি 
সেশৃোচক, লকন্তু এই দোকাংবশ প্রযুক্ত ‘উপমা’ 
শব্দটি সােশৃযোচক৷ অতএে সােশৃযোচক ‘উপমা’ 
শব্দবযাবগ এস্থবি লেকবে তৃতীয়া লেভলক্তর প্রালপ্তবত 
দকান োিা দনই৷ ‘লসদ্ধািবকৌমুেী’ গ্রবের প্রখযাত 
টীকা তত্ববোলিনীবত ‘শমু্ভনা সি’- এরূপ অথষ কবর 
‘‘সিযুবক্তঽপ্রিাবন’’(২/৩/১৯) সূোনুসাবর সিাবথষ 
তৃতীয়ারূবপ ‘শমু্ভনা’ পেটির লেকবে তৃতীয়া সমলথষত 
িবয়বছ৷ 
 
‘সরজস ’ 
‘‘সরর্সারুণবকশরচারুলভঃ৷’’(লশশু.৬/৪৭)  
সেষঙ্কষা৹ ‘‘সি রর্সা সরর্সম্৷ ‘অচতুর-’ 
ইতযালেনা সাকিযাবথষঽেযয়ীভাবে সমাসাবিা লনপাতঃ৷ 
েহুব্রীিযবথষ তু িক্ষণয়া সরর্স্কা ইতযথষঃ৷ অতএে ‘ন 
সরর্সলমতযনেযয়ীভাবে’ ইলত োমনঃ৷ অথো 
মিাকলেপ্রবয়াগপ্রাচুযষেশষনােেযয়ীভােেশষনং প্রালয়কলমলত 
পক্ষােয়ণাদ্ব-হুব্রীিযবথষাঽলপ সািুবরে৷’’  
এই দোবক প্রযুক্ত ‘সরর্স্’ শব্দটি অেযয়ীভাে ও 
েহুব্রীলি উভয় সমাবসর অবথষই প্রযুক্ত িবত পাবর৷ 
মলিনাথ এই েইু সমাবসর অবথষরই সািুত্ব প্রেশষন 
কবরবছন৷ অেযয়ীভাে সমাস পবক্ষ, ‘রর্ঃ অলপ 
অপলরতযর্য’- এই লেগ্রবি ‘‘অেযয়ং 
লেভলক্তসমীপসমৃলদ্ধ- েৃদ্ধযথষভাোতযয়া-
সম্প্রলতশব্দপ্রােভুষ াে-পশ্চােযথানুপূেষ-দযৌগপেযসােশৃয-
সম্পলত্ত-সাকিযাি-েচবনষু’’(২/১/৬)৩ সূোনুসাবর 
সাকিযাবথষ ‘সি’ অেযবয়র সবঙ্গ ‘রর্ঃ’- এই সমথষ 
সুেি পবের মবিয অেযয়ীভাে সমাস িবয়বছ৷ আোর 
‘‘অেযয়ীভাবে চাকাবি’’(৬/৩/৮১)৪ সূোনুসাবর 
উত্তরপে কািোচক না িওয়ায় ‘সি’ অেযবয়র 
এখাবন ‘স’ আবেশ িবয়বছ৷ তেনির 
‘‘অচতুরলেচতুর-সুচতুরস্ত্রীপংুস-দিেনডুির্ক্ষাম-
োঙ্মনসালক্ষ-ভ্রুেোর-গবোেষষ্ঠীে-পেষ্ঠীে-নক্তলন্দে-
রালেলন্দোিলেষে-সরর্স-লনঃবেয়স-পুরুষায়ুষ-দ্বযায়ুষ-
েযায়ুষগষযর্ষু-র্াবতাক্ষ-মবিাক্ষ-েৃবদ্ধাবক্ষাপশুন-

দগাষ্ঠশ্বাঃ’’(৫/৪/৭৭)৫ সেূানুসাবর ‘রর্স্’ শবব্দর 
উত্তর লনপাতবন সমাসাি অচ্ প্রতযয় প্রযুক্ত িবয় 
এেং ‘‘নােযয়ীভাোেবতাঽমত্বপঞ্চমযাঃ’’(২/৪/৮১) 
সূোনুসাবর অ-কারাি অেযয়ীভাে িওয়ায় অমাবেবশ 
‘সরর্সম্’ পেটি গঠিত িয়৷ অেযয়ীভাে সমাবসর 
অবথষ ‘সরর্সম্’ এরূপ সমাসেদ্ধ পেই িবে, েহুব্রীলি 
অবথষ িয় না৷ এই প্রসবঙ্গ টীকাকার মলিনাথ 
োমবনাক্ত সূবের উদৃ্ধলত লেবয়বছন৷ এই উদৃ্ধলতটি 
িি-  
 
‘‘ন সরর্সলমতযনেযয়ীভাবে৷’’(কােযািংকার-
সূেেৃলত্ত ৫/২/৬৩)৷  

 
এই সূবের েৃলত্তবত আচাযষ োমন আরও স্পি কবর 
েবিবছন–  
‘‘ ‘মি ু সরর্সং মবিযপদ্মং লপেলি লশলিমুখাঃ’ 
ইতযালেষ ুসরর্সলমলত ন যুক্তঃ৷ প্রবয়াবগািনেযয়ীভাবে, 
অেযয়ীভাে এে সরর্সশব্দবসযিত্বাত্৷ ’’  
অথষাৎ েহুব্রীলি েযলতলরক্ত অেযয়ীভাে সমাবসর 
দক্ষবেই ‘সরর্সম্’ এরূপ সমাসেদ্ধ পে গঠিত িবে৷  
েহুব্রীলি অবথষ পেটি লকন্তু ‘সরর্ঃ’ ো ‘সরর্স্কঃ’ 
এরূপ প্রাপ্ত িবে৷ ‘রর্সা সি েতষ বত’- এই লেগ্রবি 
এখাবন ‘‘দতন সবিলত তুিযবযাবগ’’(২/২/২৮)৬ 
সূোনুসাবর ‘সি’ অেযবয়র সবঙ্গ তৃতীয়াি ‘রর্সা’ 
পবের েহুব্রীলি সমাস িবে৷ আোর ‘‘দোপসর্ষ নসয’’ 
(৬/৩/৮২)৭ সূোনুসাবর উপসর্ষ ন ‘সি’ অেযবয়র 
লেকবে ‘স’ আবেবশ ‘সরর্ঃ’ পেটি গঠিত িবে৷ ‘‘ 
অচতুর- ’’(৫/৪/৭৭) ইতযালে সূে দ্বারা এখাবন 
সমাসাি অচ্ িয় না৷ কারণ অেযয়ীভাে সমাবসর 
দক্ষবেই লনপাতবন এই অচ্ িবয় থাবক, েহুব্রীলিবত 
নয়৷ তবে উপিক্ষণােশতঃ ‘সরর্স্’ শবব্দর উত্তর 
‘‘দশষালদ্বভাষা’’(৫/৪/১৫৪) সূোনসুাবর সমাসাি 
কপ্-প্রতযয় লেলিত িবয় ‘সরর্স্কঃ’ পেটিও গঠিত 
িয়৷  
অেযয়ীভাে ও েহুব্রীলি এই লদ্বলেি সমাসাবথষ 
‘সরর্স্’ শব্দটি প্রযুক্ত িবিও েযাকরবণর েলিষ্ঠ 
যুলক্তলনষ্ঠ লসদ্ধাবি অেযয়ীভাে সমাবসর অথষটিই 
এখাবন মুখযতঃ প্রাসলঙ্গক৷ তবে অপার কােযসংসাবর 
কলে মিাকলেগণ দযবিতু লনরঙু্কশ অথষাৎ মুক্তেলৃি ো 
স্বািীন, তাই েযাকরবণর শৃঙ্খি কখনও কখনও 
তাাঁবেরবক শৃঙ্খলিত করবত পাবর না৷ এই কারবণ 
েযাকরবণর লনয়বম অেযয়ীভাে সমাবসর অথষ এখাবন 
অলিক সঙ্গত িবিও কলে মিাকলেগবণর রচনায় ভুলর 
ভুলর িলক্ষত িয় েহুব্রীলি অবথষরই োহুিযতা ও 
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অেযয়ীভাবের স্বেতা৷ অতএে এই পবক্ষর আেয় 
গ্রিণ করবি ‘সরর্স্’ শবব্দ েহুব্রীলি অবথষর সািুত্বও 
লসদ্ধ িয়৷ 
 
‘ সযগবধঃ ’ 
‘‘কসূ্তলরকামৃগলেমেষসুগলিবরলত৷’’(লশশু.৪/৬১) 
সেষঙ্কষা৹ ‘‘কসূ্তলরকামৃগাণাং লেমবেষন সংঘবষষণ সগুলিঃ 
দশাভনগিঃ৷ যেযলপ গিবসযবত্ব তবেকািগ্রিণং 
কতষ েযলমতুযক্তম্, তথালপ ‘লনরঙু্কশাঃ কেয়ঃ’ 
ইতযপযষনুবযাগঃ৷’’ 
‘দশাভনঃ গিঃ যসয সঃ’- এই লেগ্রবি এখাবন 
‘‘দশবষা েহুব্রীলিঃ’’(২/২/২৩) অলিকার সূবের 
অিগষত ‘‘অবনকমনযপোবথষ’’(২/২/২৪) সূোনুসাবর 
দশাভনাথষক ‘সু’ পবের সবঙ্গ ‘গিঃ’- এই সমথষ 
সুেি পবের মবিয েহুব্রীলি সমাস িবয়বছ৷ আোর 
‘‘গিবসযেতু্পলূতসুসুরলভভয’’(৫/৪/১৩৫)৮ 
সূোনুসাবর ‘স’ু শবব্দর পর ‘গি’ শবব্দর অিেণষ অ-
কার স্থাবন ইদ্ আবেশ িবয়বছ৷ তবে এই ইোবেশ 
‘‘গিবসযবত্ব তবেকাি-গ্রিণম্’’(ো.৩৩৬৮)৯ এই 
োলতষ কানসুাবর দকান দ্রবেযর একস্বরূপ ো অলেভার্য 
অংশ িবিই িবয় থাবক, অনযে নয়৷ এই েলৃিবকাণ 
দথবক ‘সগুলি’ শবব্দর ইোবেশ অেযাকরণসম্মত েবি 
সংশয়াছন্ন িয়৷ কারণ এখাবন ‘গি’ শব্দ দ্রবেযর 
একস্বরূপ ো অলেভার্য অংশ নয়৷ কসূ্তলরকামৃবগর 
সংঘষষর্লনত কারবণ এই গবির উত্পলত্ত অতএে 
এখাবন ইোবেশ লকরূবপ সমথষনীয়? এর উত্তবর 
মলিনাথ কলেবের প্রলত উোর েলৃিভঙ্গীর পলরচয় 
লেবয়বছন৷ এই প্রসবঙ্গ লতলন েবিবছন- 
‘‘লনরঙু্কশাঃ কেয়ঃ’’ 
অথষাৎ সালিতযসৃর্বন কলে মিাকলেগণ মুক্তেলৃি ো 
স্বািীন৷ েযাকরবণর েিন কখনও কখনও কলেগণবক 
শৃঙ্খলিত করবত পাবর না, আোর করাটাও উলচত 
নয়৷ লনরঙু্কশ কলের ভাে-ভাগীরথীর স্বচ্ছন্দ প্রোি 
যাবত সিসা লস্তলমত িবয় না যায় তার র্নয এরূপ 
প্রবয়াগ লেদ্বেমিবি সােবর সমােরণীয়৷ আর এটা 
লনশ্চয়ই কলেগবণর প্রলত নেয়াকরণবের োস্তে ও 
উোর েলৃিভঙ্গীর পলরচায়ক৷ এই েলৃিভঙ্গীর কারবণ 
‘সুগলিঃ’ পেটির প্রামালেকতা িতষ েয নয়, েরং 
সােবর েরণীয়৷ 
 
‘অগ্রহস্স্তঃ’ 
‘‘তরুলকসিয়র্ািমগ্রিবস্তঃ৷’’(লশশু.৭/২৯) 
সেষ৹ ‘‘অগ্রালণ চ দত িস্তাবশ্চলত

সমানালিকরণসমাসঃ৷ অতএে ‘িস্তাগ্রাগ্রিস্তােবয়া গুণ-
গুলণবনাবভষ োবভোৎ’ ইলত োমনঃ৷’’ 
‘অগ্রালণ চাবসৌ িস্তাশ্চ, নতঃ’- এই লেগ্রবি এখাবন 
সমানালিকরণ লেবশষণ ‘অগ্রাঃ’ পবের সবঙ্গ লেবশষয 
‘িস্তাঃ’ পবের ‘‘লেবশষণং লেবশবষযণ 
েহুিম্’’(২/১/৫৭) সেূানুসাবর সমানালিকরণ 
তৎপুরুষ ো কমষিারয় সমাস িবয়বছ৷ অনির 
সমাসপ্রাপ্ত শবব্দর প্রালতপলেকত্ব সংজ্ঞাবিতু ‘সুপ্’ 
লেভলক্ত দিাবপ, আোর ‘অগ্র’ শব্দ লেবশষণ িওয়ায় 
উপসর্ষ নত্ববিতু তার পেূষলনপাবত ‘অগ্রিস্ত’ শব্দ ও 
লেভলক্তকাবযষ পুংলিঙ্গ তৃতীয়ার েহুেচবন ‘অগ্রিবস্তঃ’ 
পেটি লনষ্পন্ন িবয়বছ৷ 
সংসৃ্কত ভাষাবত ‘অগ্রিস্তঃ’, ‘িস্তাগ্রম্’, ‘অগ্রপােঃ’, 
‘পাোগ্রম্’- প্রভৃলত উভয় প্রকার পবেরই প্রবয়াগ 
িলক্ষত িষ৷ একটিবত ‘অগ্র’ শবব্দর পূেষলনপাত, 
আনার অনযলেবক ‘িস্তালে’ শবব্দর পূেষলনপাত৷ এরূপ 
পৃথক পৃথক শবব্দর পূেষলনপাত লকরূবপ সম্ভে? দকউ 
দকই এই শব্দগুলিবক ‘আলিতালি’ গণপঠিত েবি 
‘‘োলিতািযালেষু’’(২/২/৩৭) সূোনুসাবর লেকবে 
পূেষলনপাবতর লেিান েবি মবন কবর থাবকন৷ লকন্তু 
উক্ত সূে েবি এখাবন লেকবে পূেষলনপাত িবত পাবর 
না৷ কারণ ‘‘োলিতািযালেষু’’(২/২/৩৭) সূোনুসাবর 
দকেিমাে ‘আলিতালি’ গণপঠিত লনষ্ঠাি শবব্দরই 
লেকবে পূেষলনপাত িয়৷ লকন্তু এখাবন প্রযুক্ত ‘িস্ত’ 
শব্দটি লনষ্ঠাি নয়৷ িস্-িাতুর উত্তর উনালে তন্-
প্রতযয়বযাবগ লনষ্পন্ন এই ‘িস্ত’ শব্দ৷ তািবি এস্থবি 
‘িস্তাগ্রম্’ িি না দকন? এই প্রসবঙ্গ মলিনাথ 
োমনাচাযষকৃত সূবের উদৃ্ধলত তুবি িবরবছন৷ এই 
সূেটি িি- 
 
‘‘িস্তাগ্রাগ্রিস্তােবয়া গুণগুলণবনাবভষ োবভোৎ৷’’ ১০ 

 
অথষাৎ োমনাচাবযষর মবত, ‘অগ্রিস্তঃ’ ো ‘িস্তাগ্রম্’ 
প্রভৃলত পেগুলি ‘গুণ-গুলণন্’ সম্ববির দভে ও 
অবভেেশতঃ প্রযুক্ত িবয় থাবক৷ ‘গুণ-গুলণন্’ সম্বি 
এখাবন পরাথষত্ব সােবৃশয ‘অেয়ে-অেয়েী’ সম্বিবকই 
দেযালতত কর৷ দযখাবন ‘গুণ-গুলণন্’ ো ‘অেয়ে-
অেয়েী’ সম্ববির দভে লেেলক্ষত দসখাবন ‘িস্তাগ্রম্’, 
‘পাোগ্রম্’- প্রভৃলত পেগুলি প্রযুক্ত িয়৷ তখন ‘িস্তসয 
অগ্রম্’- এরূপ লেগ্রবি দসখাবন ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস 
িয়৷ অনযলেবক উপচারেশতঃ অবভে লেেলক্ষত িবি 
‘অগ্রিস্তঃ’, ‘অগ্রপােঃ’- প্রভৃলত সমানালিকরণ 
তৎপুরুষ ো কমষিারয় সমাস িবয় থাবক৷ তাই 
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োমবনাক্ত সূবের েযাখযাবত ‘কামবিন’ু টীকায় েিা 
িবয়বছ- 
‘‘িস্তাবগ্রলত৷ অে গুণশবব্দন পরাথষত্বসােশৃযােেয়বো 
িক্ষযবত৷ তথা চ গুণগুলণনালে- িােয়োেয়লেবনৌ৷ 
তবয়াবভষ েলেেক্ষায়াং িস্তাগ্রােয়ঃ৷ তো ষষ্ঠীসমাসঃ৷ 
অবভেলেেক্ষায়াং ত্বগ্রিস্তােয়ঃ৷ তো অবভবোপচাবরঽলপ 
প্রেৃলত্তলনলমত্তবভোলদ্ববশষণসমাসঃ৷’’ 
অতএে ‘গুণ-গুলণন্’ তথা ‘অেয়ে-অেয়েী’ 
সম্ববির অবভেেশতঃ এস্থবি ‘অগ্রিবস্তঃ’ পবের প্রবয়াগ 
িবয়বছ৷ অথষাৎ এখাবন ‘অগ্র’ ও ‘িস্ত’- এর মবিয 
অবভে লেেলক্ষত৷ 
 
‘খলূক্ত্ব ’ 
‘‘খিূক্ত্বা খিু োলচকম্৷’’(লশশু.২/৭০) 
সেষঙ্কষা৹ ‘‘উক্ত্বা খিু, ন োচযং খলিতযথষঃ৷ 
‘অিংখবিাঃ প্রলতবষিবয়াঃ প্রাচাং ক্ত্বা’ ইলত 
ক্ত্বাপ্রতযয়ঃ৷ ইি ‘ন পাোবেৌ খিােয়ঃ’ ইলত 
লনবষিবসযাবদ্বর্কালভপ্রায়ত্বাৎ, নঞথষখিুশব্দ-
সযানুবদ্বর্কত্বাত্ নঞববেে পাোবেৌ প্রবয়াবগ ন 
েষুযতীতযনুসবিয়ম্৷’’ 
এই দোকাংবশ চরবণর প্রথবম লনবষিাথষক ‘খিু’ 
অেযবয়র প্রবয়াগ রবয়বছ৷ লনবষিাথষক ‘অিম্’ ও 
‘খিু’ অেযবয়র দযাবগ ‘‘অিংখবিাঃ প্রলতবষিবয়াঃ 
প্রাচাং ক্ত্বা’’(৩/৪/১৮) সূোনুসাবর ক্ত্বাচ্-প্রতযয় 
লেলিত িবয় থাবক৷ তাই এখাবনও ‘খি’ু অেযবয়র 
দযাবগ ক্ত্বাচ্-প্রতযবয় ‘খিূক্ত্বা’ পেটি গঠিত িবয়বছ৷ 
সংসৃ্কত শব্দশাবস্ত্রর লনয়মানসুাবর োবকযর প্রথবম ‘খিু’ 
প্রভৃলত শবব্দর প্রবয়াগ লনলষদ্ধ৷ কারণ ‘কােযািংকার-
সূেেৃলত্ত’ গ্রবে আচাযষ োমন েবিবছন– 
 
‘‘ন পাোবেৌ খিােয়ঃ৷’’ ১১ 

 
তািবি এস্থবি চরবণর প্রথবম ‘খিু’ অেযবয়র প্রবয়াগ 
লকরূবপ সমথষনীয়? এর উত্তবর মলিনাথ যলুক্ত 
দেলখবছন দয, এখাবন ‘খিু’ অেযয় লনবষিাথষ 
দেযালতত করবছ৷ োকযািংকার, অেিারণ, লর্জ্ঞাসা, 
অনুনয়ালে অথষ েযতীত লনবষিাবথষ ‘খিু’ অেযয় 
োবকযর প্রথবম প্রযুক্ত িবত পবর৷ অতএে এস্থবিও 
চরবণর প্রথবম ‘খি’ু অেযবয়র প্রবয়াবগ দকান োিা 
দনই৷ 
 
‘ইি’ 
‘‘ইে লনতরাং নলতমলিরংসভাবগঃ৷’’(লশশু.৭/৬২) 

সেষ৹ ‘‘ ‘ন পাোবেৌ খিােয়ঃ’ ইলত 
োমনীয়লনবষবিঽলপ ‘ইে’ শব্দসয পাোবেৌ প্রবয়াগঃ 
কবেবরৌদ্দণ্ড্যাৎ৷ ’’ 
সংসৃ্কত দকান দোক ো পবেযর চরবণর প্রথবম ‘খি’ু, 
‘ইে’, ‘লকি’- প্রভৃলত পেগুলির প্রবয়াগ সািারণতঃ 
অনুলচত৷ েলতলেরসতার লনলমবত্ত উক্ত পেগুলি 
েস্তুতঃ চরবণর প্রথবম প্রযুক্ত িয়না৷ এই লেষবয় 
োমনাচাযষ লনবষিসূে কবরবছন– 
 
‘‘ন পাোবেৌ খিােয়ঃ৷’’ ১২ 

 
অথষাৎ পাে ো চরবণর প্রথবম ‘খিু’-প্রভৃলত 
পেগুলির প্রবয়াগ করা যায় না- এই িি উক্ত 
োমনীয় লনবষিসূবের অথষ৷ সংসৃ্কত শব্দশাবস্ত্র এরূপ 
প্রলতবষি লেেযমান থাকবিও মিাকলে মাঘ এই 
দোবকর লদ্বতীয় চরবণর প্রথবম ‘ইে’ শবব্দর প্রবয়াগ 
কবরবছন৷ টীকাকার মলিনাথ এর কারণ েযাখযায় 
কলেগবণর প্রলত উোর েলৃিভলঙ্গর কথা েযক্ত 
কবরবছন৷ অথষাৎ সালিতযস্রিা কলেগবণর দক্ষবে এই 
সমস্ত প্রবয়াগ দোষােি নয়৷ সালিতয-সৃর্বন কলেগণ 
মুক্তেলৃি অথষাৎ স্বািীন৷ শব্দশাবস্ত্রর লচরাচলরত শৃঙ্খি 
কখনও কখনও কলেগণবক শৃঙ্খলিত করবত পাবর না, 
আোর করাটাও উলচত নয়৷ নতুো কােযরবসর 
স্বচ্ছন্দ প্রোি অবনকাংবশ লস্তলমত িবয় পডবে, যা 
কখনও কাময নয়৷ কলেগবণর প্রলত নেয়াকরণগবণর 
এই উোরেলৃিেশতঃ এখাবন চরবণর প্রথবম ‘ইে’ 
শবব্দর প্রবয়াগ দোষােি নয়, েরং সােবর গ্রিণীয়৷  
 
উপসাংহ র 
অপার কােযসংসাবর কলেগণই প্রর্াপলত৷ কলেবেরর 
রুলচ অনুসাবরই কােযসংসার লনলমষত িয়৷ তবে 
প্রর্াপলতসিৃ সংসারতুিয কােযসংসার ত্রুটিমুক্ত নয়৷ 
কাবেয স্বেমােবোষ পলরিরবনর লনোন থাকবিও 
দোষিীন কােযলনমষান েস্তুতঃ সম্ভেপর িবয় ওবে না৷ 
তাই প্রলথতযশা কলে-সালিলতযকবের রচনাবতও 
লেন্দমুাে িবিও দোষ িলক্ষত িবয়ই থাবক৷ তবে 
লেলেি সহৃেবয়র যুলক্তলনষ্ঠ আবিাচনার দ্বারা দসই 
সমস্ত ত্রুটি লনোরবণর প্রয়াস প্রাচীনকাি দথবকই 
অেযািত৷ এই প্রসবঙ্গ টীকাকার মলিনাবথর ভূলমকা 
উবিখবযাগযতার োেী রাবখ৷ লতলন মাঘকাবেযর 
েহুলেি লশিপেলেবেষবণ পালণনীয় সূে ও েররুলচর 
োলতষ ক ছাডাও ‘মিাভাষয’, ‘কালশকােৃলত্ত’, 
‘কােযািংকারসূেেলৃত্ত’, ‘নযাস’, ‘আখযাত-চলিকা’, 
‘প্রেীপটীকা’ প্রভৃলত েহুলেি গ্রবের মত গ্রিন কবর 
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দসগুলির প্রামালণকতা দেলখবয়বছন৷ তবে েযাকরবণর 
েলৃিবত দযগুলি এবকোরই সমথষনবযাগয িবয় ওবেলন 
দসইসে পেগুলির েযাখযাবত মলিনাথ ‘লনরঙু্কশাঃ 
কেয়ঃ’ ইতযালে উলক্তর দ্বারা কলেগবণর স্বািীনবচতা 
মননবক প্রািানয লেবয়বছন৷ অথষাৎ কলে 
মিাকলেগবণর প্রবয়াগবক প্রামালেক না েবি লতলন 
তাাঁবের ‘লনরঙু্কশ’ আখযার দ্বারা েযাকরবণর েিনমুক্ত 
কবর লেবয়বছন৷ এর দথবক কলে মিাকলেগবণর প্রলত 
মলিনাবথর উোর েলৃিভলঙ্গর অসামানয পলরচয়টিই 
ফুবট উবেবছ৷ 
 
ত্থ্ুসূে  
1. ‘েুিাঁ অেগমবন’, ভবালে, সকমষক, পরবস্মপেী৷ 
2. কােযািংকারসূেেলৃত্ত ৫/২/২২ 
3. ‘‘‘অেযয়ম্’ ইলত দযাবগা লেভর্যবত৷ অেযয়ং 

সমবথষন মি সমসযবত দসাঽেযয়ী-ভােঃ৷’’ 
(লসদ্ধািবকৌমুেী/সমাসপ্রকরণনম্)৷  

4. ‘‘সিসয সঃ সযাত্ অেযয়ীভাবে, ন তু কাবি৷’’ 
(লসদ্ধািবকৌমুেী/সমাসপ্রকরণনম্)৷ 

5. ‘‘এবত পঞ্চলেংশলতরর্িা লনপাতযবি৷’’ 
(লসদ্ধািবকৌমুেী/সমাসপ্রকরণনম্)৷ 

6. ‘‘তুিযবযাবগ েতষ মানং ‘সি’ ইবতযতত্ তৃতীয়াবিন 
প্রাগ্বত্৷’’ (তবেে)৷ 

7. ‘‘েহুব্রীিযেয়েসয সিসয সঃ সযাদ্বা৷’’ 
(লসদ্ধািবকৌমুেী/সমাসপ্রকরণনম্)৷ 

8. ‘‘উত্, পূলত, সু, সুরলভ-ইবতযবতভযঃ পরসয 
গিশব্দসয ইকারাবেবশা ভেলত সমাসাবিা েহুব্রীবিৌ 
সমাবস৷’’(পালণনীয় ৫/৪/১৩৫ সূবের কালশকা 
েৃলত্ত)৷ 

9. ‘গিবসযবত্ব তবেকািগ্রিণম্’(ো.৩৩৬৮) এই 
োলতষ কটির অথষ– গি শব্দ দকানদ্রবেযর একস্বরূপ 
ো অলেভার্য অংশ িবিই গি শবব্দর অিেণষ 
স্থাবন ইদ্ আবেশ িয়৷ 

10. কােযািংকারসূেেলৃত্ত ৫/২/২০  
11. কােযািংকারসূেেলৃত্ত ৫/১/৫ 
12. কােযািংকারসূেেলৃত্ত ৫/১/৫ 
 
সহ য়ক গ্রন্থপঞ্জী 
1. অিািযায়ীসূেপােঃ - পালণলন লেরলচত, সম্পা. 

রমাশঙ্কর লমে, দমাতীিাি েনারসীোস, লেিী, 
পুনমুষদ্রন ২০০৫, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০৷  

2. কােযািংকারসূোলন – োমন লেরলচত, 
নারায়ণরাম আচাযষ কতৃষ ক সংবশালিত, দমাতীিাি 
েনারসীোস, লেিী, ১৯৮৩৷  

3. চক্রেতী, সতযনারায়ণ, পালণনীয় শব্দশাস্ত্র, 
সংসৃ্কত পুস্তক ভাণ্ড্ার, দকািকাতা, লদ্বতীয় 
সংস্করণ ২০০৯৷ 

4. েবন্দযাপািযায়, িীবরিনাথ, সংসৃ্কত সালিবতযর 
ইলতিাস, পলশ্চমেঙ্গ রার্য পুস্তক পষষৎ, 
দকািকাতা, ১৯৮৮৷  

5. নেয়াকরণলসদ্ধািবকৌমুেী(প্রথম-চতুথষ ভাগ), 
োিমবনারমা ও তত্ত্ববোলিনী টীকা সবমত, সম্পা. 
লগলরির শমষা ও পরবমশ্বর শমষা, দমাতীিাি 
েনারসীোস, লেিী, পুনমুষলদ্রত সংস্করণ প্রথমভাগ 
১৯৭৭, লদ্বতীয়ভাগ ১৯৮২, তৃতীয়ভাগ ১৯৭৭, 
চতুথষভাগ ১৯৭৯৷ 

6. েযাকরণমিাভাষয - পতঞ্জলি প্রণীত, প্রথম 
নোলিক, চারুবেে শাস্ত্রী সম্পা., দমাতীিাি 
েনারসীোস, লেিী, নেম পুনমুষদ্রন ২০১৭৷  

7. লশশুপািেিম্ - মাঘপ্রণীত, সেষঙ্কষা টীকা 
সবমত, সম্পা. িলরোস লসদ্ধাি োগীশ, সংসৃ্কত 
েুক লডবপা, দকািকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫৷ 

8. লশশুপািেিম্ - মাঘপ্রণীত, সেষঙ্কষা টীকা 
সবমত, সম্পা. পলণ্ড্ত েগূষাপ্রসাে ও পলণ্ড্ত 
লশেেত্ত, োসুবেে িক্ষ্মণশাস্ত্রী পণশীকর কতৃষ ক 
সংবশালিত, লনণষয় সাগর দপ্রস, দোবম্ব (মুম্বই), 
চতুথষ সং. ১৯০৫৷  


