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র ব
ু ংশের সঞ্জীববনী টীকায় উবিবিত
অমরশকাশষাদ্ধৃবতর প্রামাবিকতা ববচার – এক সমীক্ষা

মানস কুমার ঘ াষ
গবেষক, বেশ্বভারতী

মানস কুমার ঘ াষ
সারসংশক্ষপ
মানুষ সমাজেদ্ধ জীে। সমাবজক প্রব াজবনই মানুষবক এবক অপবরর সাবে োগ্ েযেহার সম্পন্ন
করবত হ । আর ভাষা হল সসই পারস্পাবরক মতবেবনমব র প্রধান মাধযম। এই ভাষা হল
শব্দবনভভ র। এই শবব্দর সবে অবেবেদ্য েন্ধবন োাঁধা োবক অেভ। এই শব্দরূপ পুষ্পদ্বারা গাাঁো হ
কােয। তাই কবের কাবেযক ভাষাবক েুঝবত সগবল ভাষার উপাদ্ান শবব্দর অেভবক জানা প্রব াজন।
মহাকবে কাবলদ্াস সৃবি সুবের উল্লাবস সমবত রচনা কবরবেন তাাঁর কালজ ী মহাকােয ‘রঘুেংশ’।
আর েযােযাকার মবল্লনাে মনবিতার অপার দ্ৃিান্ত সরবে এই মহাকাবেযর রসমাধুর্ভবক পাঠবকর
সামবন তু বল ধবরবেন। এবেবে মহাকবের দ্ুবেভাধয কাবেযক ভাষা সুবোধয করার জনয বতবন তাাঁর
‘সঞ্জীবেনী’ টীকা রঘুেংবশর প্রবতটি সলাকবক অন্ব মুবে েযােযা কবরবেন। এর সবে বতবন সলাবকর
েন্দ, অলংকাবররও উবল্লে কবরবেন। আোর কেনও কেনও দ্শভনশাস্ত্র, নীবতশাস্ত্র, মীমাংসাশাবস্ত্রর
আবলাচনাও বতবন কবরবেন। সেবচব উবল্লেবর্াগয বেষ হল েযাকরবের প্রসে বতবন কদ্াবপ োদ্
সদ্নবন। র্া তাাঁর টীকার একটি প্রধান বেবশি। এর পাশাপাবশ আরও একটি বেষ দ্ৃবি আকষভে
কবর, তা হল বতবন সলাকস্থ অবধকাংশ পবদ্র অেভ সদ্বেব বেন এেং সসই প্রসবে বেবভন্ন সকাষগ্রন্থ
সেবক উদ্ধৃবত প্রদ্ান কবরবেন। এর ফবল একবদ্বক সর্মন বতবন আত্মপে সমেভন কবরবেন
অপরবদ্বক তাাঁর টীকা আরও সুসমৃদ্ধ হব বে। সকাষগ্রন্থগুবলর মবধয ‘অমরবকাষ’ সেবকই বতবন
সেভাবধক উদ্ধৃবত গ্রহে কবরবেন। এই অমরবকাবষর উদ্ধৃবতগুবলর প্রামাবেকতা বেচারই হল আবলাচয
সশাধপবের লেয।
কূটেব্দঃ োমন, মন্ত্র, সেধা, ননু, শরজন্মা , বকংশুক, েৃষ ইতযাবদ্।

ভূবমকা
‘‘ভারতী কাবলদ্াসসয দ্ুেভযােযা বেষমূবেভতা।
এষা সঞ্জীবেনী টীকা তামবদ্যাজ্জীেব ষযবত ।।’’১
মহাকবে কাবলদ্াবসর োেী র্েন দ্ুেভযােযার বেবষ মূবেভ ত বেল তেন তাবক সসই বেষোষ্প
সেবক উদ্ধার করার উবেবশযই মবল্লনাে ‘সঞ্জীবেনী’ টীকা রচনা কবরন। এই উবেশযবক
Correspondence

মানস কুমার ঘ াষ
গবেষক, বেশ্বভারতী

োস্তোব ত করার লবেয এক অবভনে দ্ৃবিভবেবত অেভাৎ অন্ব মুবে প্রবতটি সলাকবক বতবন
েযােযা কবরবেন।২ এবেবে বতবন টীকা েযাকরোবদ্ বেষ গুবলর আবলাচনা সর্মন
কবরবেন সতমবন বেবভন্ন সকাষগ্রন্থ সেবকও উদ্ধৃবত প্রদ্ান কবরবেন। এর ফবল মহাকবের
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কাবেযক ভাষা দ্ুেভযােযার বেষ হবত মুক্ত হব সহজ, সরল,
সুে সোধয ভাষা

পবরেত হব বে। প্রবতযকটি প্রােীর

ভাোবেবগর পবরপ্রকাবশর ধারাবক আমরা ভাষা েবল। এই
ভাষা েযাকরবের মাধযবমই সুষ্পি, শুদ্ধ ও সুলবলত হব
োবক। সসই কারবে ধরেীতবল কবেত প্রবতযকটি ভাষার
েযাকরে হল আত্মািরূপ। সসই সবে অবভধান ো
সকাষগ্রন্থও সকল ভাষার ইবতহাবস অতীে প্রব াজনী তো
মূলযোন গ্রন্থ। েযাকরে সর্মন শব্দানুশাসন অেভাৎ ধাতু ,
প্রকৃ বত, প্রতয প্রভৃ বত বনবদ্ভ শ কবর শবব্দর সাধুত্ব প্রদ্শভন
কবর, শব্দবকাষ ো অবভধানও সতমবন ‘নামানুশাসন’ ো
‘নামবলোনুশাসন’ অেভাৎ নাম ো বলে বনবদ্ভ শপূেভক অবেভর
অনুশাসন ো অবভধান কবর। তবে েযাকরবে সকেলমাে
সাধু শবব্দর েুযৎপবি আবলাবচত হব োবক, অবভধাবন
বকন্তু েযাকরেবসদ্ধ সাধুশব্দ োডাও সলাকেযেহাবর প্রচবলত
অসাধু শব্দও সংকবলত হব োবক। মবল্লনাে নামানুশাসন
ও শব্দানুশাসন এই উভ বেষব ই পারাোরপারীে বেবলন।
তাই বতবন ‘রঘুেংশ’ মহাকাবেযর ‘সঞ্জীবেনী’ টীকা
েযাকরোবদ্ বেষ গুবল আবলাচনার সাবে সাবে
‘অমরবকাষ’,
‘অবভধানরত্নামালা’,
‘বেজ ন্তী’,
‘শাশ্বতবকাশ’, ‘বেশ্বপ্রকাশ’ ইতযাবদ্ সকাষগ্রন্থ সেবকও অজস্র
উদ্ধৃবত গ্রহে কবর রঘুেংবশর অেভবক সর্মন স্পি কবরবেন
সতমবন তাাঁর টীকাবকও আরও সুসমৃদ্ধ ও জনবপ্র কবর

 প্রাংশুলবভয ফবল সলাভাদ্ুদ্বাহুবরে োমনঃ ।(১.৩)
বামন
সঞ্জীবেনী- েযােযাকার মবল্লনাে ‘োমন’ শবব্দর অেভ বনেভ
প্রসবে তাাঁর ‘সঞ্জীবেনী’ টীকা েবলবেন - োমনঃ েেভ ইে।
‘‘েবেভা হ্রিশ্চ োমনঃ’’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে ‘োমন’ শবব্দর অেভ কবরবেন ‘েেভ’। এবেষব
বতবন আত্মপে সমেভবনর জনয ‘অমরবকাষ’ সেবকও উদ্ধৃবত
বদ্ব বেন। উদ্ধৃবতটি হল - ‘‘েবেভা হ্রিশ্চ োমনঃ’’
ইতযমরঃ।৩ অমরবকাবষও সদ্ো র্াবে, োমন শবব্দর েেভ,
হ্রি এই দ্ুই অেভ উবল্লবেত রব বে। মবল্লনাে এই বদ্ববেধ
অবেভর মবধয ‘েেভ’ অেভটি এোবন গ্রহে কবরবেন।
 তযাগা সম্ভৃতােভানাং সতযা বমতভাবষোম্ । (১.৭)
তযাগায়
সঞ্জীবেনী- মবল্লনাে উক্ত সলাকস্থ ‘তযাগা ’ শব্দটির অেভ
বনরুপে প্রসবে তাাঁর ‘সঞ্জীবেনী’ টীকা েবলবেন – তযাগা

সৎপাবে বেবনব াগস্তযাবগাস্তস্মৈ । ‘‘তযাবগা বেহাবপতং
দ্ানম্’’ ইতযমরঃ ।
মবল্লনাে এোবন ‘তযাগ’ শবব্দর সৎপাবে বেবনব াগ ো দ্ান
করা এরূপ অেভ সদ্বেব বেন। এবেষব

বতবন আত্মপে

তু বলবেন।

সমেভবনর জনয ‘অমরবকাষ’ সেবক উদ্ধৃবত তু বল ধবরবেন।

সংস্কৃ ত ভাষা
সঙ্কবলত অবভধান গ্রন্থগুবলর মবধয
অমরবসংহ প্রেীত ‘অমরবকাষ’ েহুল প্রচবলত এেং

উদ্ধৃবতটি হল – ‘‘‘তযাবগা বেহাবপতং দ্ানম্’’ ইতযমরঃ।
এবেষব সম্পূেভ সলাকটি হল –

বেদ্বজ্জবনর দ্বারা সমাদ্ৃত। গ্রন্থকার অমরবসংহ বকংেদ্ন্তী

প্রবসদ্ধ বেক্রমাবদ্বতযর রাজসভা নেরবত্নর অনযতম রত্ন
বেবলন। বতবন ধবমভ বেবলন সেৌদ্ধ। গবেষকবদ্র মবত
খ্রীিী পঞ্চমশতক তাাঁর আবেভভ ােকাল। র্বদ্ও তাাঁর কাল
বনধভারবে অবনক বেতকভ বেদ্যমান। র্াইবহাক ‘রঘুেংশ’
মহাকাবেযর অেভ সোবধর সেবে এই সকাষগ্রবন্থর ভূ বমকা
অপবরসীম। কারে েযােযাকার মবল্লনাে অবধকাংশ
সলাবকই এমনবক প্রব াজন সোবধ একই সলাবকই
একাবধকপবদ্র অেভ স্পিাবেভর বনবমি একাবধকোর
অমরবকাষ সেবক উদ্ধৃবত বদ্ব বেন। এইভাবে সদ্ো র্াবে
সকাষগ্রন্থগুবলর মবধয ‘অমরবকাষ’ সেবকই বতবন সেভাবধক
উদ্ধৃবত তু বল ধবরবেন। এবেবে অমরবকাবষর সে উদ্ধৃবত
গুবলর প্রামােযতা বেচার করবল সশাধপবের কবলের
অবতমাো েৃবদ্ধ হব র্াবে। সসকারবে অবতবেস্তৃ বত
পবরহাবরর বনবমি দ্ৃিান্ত িরূপ কব কটি উদ্ধৃবতর
প্রামাবেকতা এোবন বেচার করা হল। র্ো-

‘‘তযাবগা বেহাবপতং দ্ানমুৎসজ্জভনবেসজ্জভবন।
বেশ্রােনং বেতরেং স্পশভনং প্রবতপাদ্নম্।
প্রাবদ্শনং বনর্ব্ভপেমপেজ্জভনমংহবতঃ ।।’’৪
এোবন সদ্ো র্াবে সর্, অমরবকাবষও পুংবলে ‘তযাগ’
শব্দটির োচক শব্দরূবপ দ্ান , বেহাবপত, উৎসজ্জভন,
বেসজ্জভন, বেশ্রােন, বেতরে, স্পশভন, প্রবতপাদ্ন, বনর্ব্ভপে,
অপেজ্জভন, অংহবত এই অেভসমূবহর উবল্লে আবে। উক্ত
োচক শব্দগুবলর মবধয অংহবত স্ত্রীবলে শব্দ আর অেবশি
শব্দগুবল ক্লীেবলে শব্দ। মবল্লনাে এই অেভগুবলর মবধয
‘তযাগ’ শবব্দর ‘দ্ান’ অেভটি এোবন গ্রহে কবরবেন।
 প্রজানাবমে ভূ তযেভং স তাবভযা েবলমগ্রহীৎ।(১.১৮)
ববিম্
সঞ্জীবেনী- েবলং করম্। ‘ভাগবধ ঃ কবরা েবলঃ’ ইতযমরঃ।

~ 467 ~

International Journal of Applied Research

মবল্লনাে ‘েবল’ শবব্দর অেভ বেবলষে প্রসবে তাাঁর টীকা
েবলবেন – ‘েবলং করম্’ অেভাৎ ‘েবল’ শবব্দর বতবন অেভ
কবরবেন ‘কর’। এবেষব

বতবন বনজ মত সমেভবনর জনয

‘অমরবকাষ’ সেবকও উদ্ধৃবত বদ্ব বেন । উদ্ধৃবতটি হল ‘‘ভাগবধ ঃ কবরা েবলঃ’’ ইতযমরঃ।৫ এোবনও সদ্ো র্াবে
সর্, পুংবলে েবল শবব্দর ভাগবধ , কর এই দ্ুইটি অেভ করা
হব বে। এই শব্দ দ্ুটি পুংবলে শব্দ। মবল্লনাে এই বদ্ববেধ
অবেভর মবধয ‘েবল’ শবব্দর ‘কর’ অেভটি এোবন গ্রহে
কবরবেন। সুতরাং েলা র্া

সর্, মবল্লনাে কৃ ত অেভটির

প্রামােযতা বেদ্যমান।
 তসয সংেৃিমন্ত্রসয গুঢাকাবরবেতসয চ।(১.২০)
মন্ত্র
সঞ্জীবেনী – সংেৃতমন্ত্রসয গুপ্তবেচারসয। ‘সেবদ্বভবদ্
গুবপ্তোবদ্ মন্ত্রঃ’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে পুংবলে ‘মন্ত্র’ শব্দটির অেভ কবরবেন ‘গুপ্তোদ্’
অেভাৎ ‘সগাপবন কতভ েযােধারে’। এটি পুংবলে শব্দ।
এবেষব বতবন আত্মপে সমেভবনর বনবমি ‘অমরবকাষ’
সেবক উদ্ধৃবত বদ্ব বেন-‘‘সেবদ্বভবদ্ গুবপ্তোবদ্ মন্ত্রঃ’’
ইতযমরঃ।৬ সদ্ো র্াবে, অমরবকাবষও মন্ত্র শবব্দর অেভ
করা হব বে- সেদ্বেবশষ, গুবপ্তোদ্। মবল্লনাে এই বদ্ববেধ
অবেভর মবধয ‘মন্ত্র’ শবব্দর ‘গুবপ্তোদ্’ অেভটি এোবন গ্রহে
কবরবেন।

বেবরবঞ্চ, কমলাসন, স্রিৃ , প্রজাপবত, সেধস্, বেধাতৃ ,
বেশ্বসৃজ্, বেবধ। এগুবল সেই পুংবলে শব্দ। মবল্লনাে এই
নামগুবলর মবধয ‘স্রিা’ নামটি এোবন গ্রহে কবরবেন।
সুতরাং েলা র্া সর্, মবল্লনাে কৃ ত অেভটির প্রামাবেকতা
রব বে।
 উপপন্নং ননু বশেং সপ্তিবেষু র্সয সম।(১.৬০)
ননু
সঞ্জীবেনী- নন্বেধারবে। ‘প্রশ্নােধারোনুজ্ঞানুন ামণ্ত্েবে
ননু’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে এোবন ‘ননু’ পদ্টিবক ‘অেধারে’ অবেভ গ্রহে
কবরবেন। এবেষব বতবন আত্মপে সমেভবনর জনয
‘অমরবকাষ’
সেবক
উদ্ধৃবত
বদ্ব বেন‘প্রশ্নােধরোনুজ্ঞানুন ামণ্ত্েবে ননু’ ইতযমরঃ।৮ ‘ননু’ পদ্টি
অমরবকাবষ প্রশ্ন, অেধারে, অনুজ্ঞা, অনুন এেং
আমণ্ত্েে অবেভ উবল্লবেত হব বে। মবল্লনাে উক্ত অেভসমূবহর
মবধয ‘অেধারে’ অেভটি এোবন গ্রহে কবরবেন।
 ন প্রকামভু জঃ শ্রাবদ্ধ িধাসংগ্রহতৎপরাঃ।(১.৬৬)
প্রকাম
সঞ্জীবেনী – প্রকামভু জঃ পর্ভযাপ্তবভাবজবনা ন ভেবন্ত নূনং
সতযম্। ‘কামং প্রকামং পর্ভযাপ্তম্’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে এোবন ‘প্রকাম’ পদ্টির অেভ কবরবেন ‘পর্ভযাপ্ত’।
এবেষব বতবন আত্মপে সমেভবনর জনয ‘অমরবকাষ’ সেবক
উদ্ধৃবত বদ্ব বেন- ‘কামং প্রকামং পর্ভযাপ্তম্’ ইতযমরঃ।
এবেবে অমরবকাবষর সম্পূেভ উদ্ধৃবতটি হল – ‘কামং

 তং সেধা বেদ্বধ নূনং মহাভূ তসমাবধনা।(১.২৯)
ঘবধা
সঞ্জীবেনী -সেধাঃ স্রিা। ‘স্রিা প্রজাপবতবেভধা’ ইতযমরঃ।

প্রকামং পর্ভযাপ্তং বনকাবমিং র্বেবিতম্।’৯ অেভাৎ ‘প্রকাম’

মবল্লনাে ‘সেধা’ শবব্দর অেভ কবরবেন ‘স্রিা’। বতবন তাাঁর
এরূপ অেভ করবের িপবে ‘অমরবকাষ’ সেবক উদ্ধৃবত বদ্ব
আত্মপে সমেভন কবরবেন – ‘স্রিা প্রজাপবতবেভধা’
ইতযমরঃ। এবেবে অমরবকাবষ উবল্লবেত সমগ্র অংশটি
হল–
‘‘ব্রহ্মাত্মভূ ঃ সুরবজযষ্ঠঃ পরবমষ্ঠী বপতামহঃ।
বহরেযগবভভ া সলাবকশঃ ি ম্ভূশ্চতু রাননঃ।।
ধাতাব্জবর্াবনর্দ্রভবহবো বেবরবঞ্চঃ কমলাসনঃ।
স্রিা প্রজাপবতবর্ব্ভধা বেধাতা বেশ্বসৃবিবধঃ।।’’৭

পদ্টির কাম, পর্ভযাপ্ত, বনকাম, ইি এেং র্বেবিত এই
অেভগুবল অমরবকাবষ উবল্লবেত হব বে। এই শব্দগুবল
ক্লীেবলে শব্দ। মবল্লনাে উক্ত অেভসমূবহর মবধয ‘পর্ভযাপ্ত’
অেভটি এোবন ‘প্রকাম’ শবব্দর অেভরূবপ গ্রহে কবরবেন।
 উমােৃষাবঙ্কৌ শরজন্মনা
শচীপুরন্দবরৌ।(৩.২৩)

র্ো

র্ো

জ বন্তন

েরজন্মনা
সঞ্জীবেনী - শরজন্মনা কাবিভ বকব ন। ‘কাবিভ বকব া মহাবসনঃ
শরজন্মা ষডাননঃ’ ইতযমরঃ।
েযােযাকার মবল্লনাে ‘শরজন্মা’ পবদ্র অেভ বনেভ প্রসবে

অমরবকাবষ উবল্লবেত ব্রহ্মার োচক শব্দগুবল হল – ব্রহ্মন্,
আত্মভূ , সুরবজযষ্ঠ, পরবমবষ্ঠন্, বপতামহ, বহরেযগভভ ,
সলাবকশ, ি ম্ভূ, চতু রানন, ধাতৃ , অব্জবর্াবন, র্দ্রবহে,

তাাঁর টীকা

েবলবেন –‘শরজন্মনা কাবিভ বকব ন’। অেভাৎ

বতবন ‘শরজন্মা’ পবদ্র অেভ কবরবেন ‘কাবিভ বক ’। এবেষব
বতবন বনজমত সমেভবনর জনয েবলবেন- ‘ কাবিভ বকব া
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মহাবসনঃ শরজন্মা ষডাননঃ’ ইতযমরঃ। এোবন
অমরবকাবষ উবল্লবেত সম্পূেভ অংশটি হল –
‘‘কাবিভ বকব া মহাবসনঃ শরজন্মা ষডাননঃ।
পােভতীনন্দনঃ স্কন্দঃ সসনানীরবিভূ গুভহঃ।।
োহুবল স্তারকবজবদ্বশােঃ বশবেোহনঃ।
ষাণ্মাতু রঃ শবক্তধরঃ কুমারঃ সক্রৌঞ্চদ্ারেঃ।।’’১০
অেভাৎ অমরবকাবষ উবল্লবেত কাবিভ বকব র োচক শব্দসমূহ
হল - কাবিভ বক , মহাবসন, শরজন্মন্, ষডানন,
পার্ব্ভতীনন্দন, স্কন্দ, সসনানী, অবিভূ , গুহ, োহুবল ,
তারকবজৎ, বেশাে, বশবেোহন, ষাণ্মাতু র, শবক্তধর,
কুমার, সক্রৌঞ্চদ্ারে। এগুবল পুংবলে শব্দ। মবল্লনাে এই
নামগুবলর মবধয সেবক ‘শরজন্মা’ শবব্দর োচক শব্দরূবপ
‘কাবিভ বক ’ নামটি এোবন গ্রহে কবরবেন।
 ফবলন সহকারসয পুবষ্পাদ্গম ইে প্রজাঃ।(৪.৯)
সহকারসয
সঞ্জীবেনী- সহকারঃ অবতবসৌরভঃ চূ তঃ। ‘আম্রশ্চূ বতা
রসাবলাঽবসৌ সহকাবরাঽবতবসৌরভঃ’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে এোবন ‘সহকারঃ’ পদ্টির অেভ কবরবেন
‘অবতবসৌরভঃ চূ তঃ’ অেভাৎ ‘অবত সুগন্ধর্ুক্ত আম্রেৃে’।
এবেষব বতবন আত্মপে সমেভবনর জনয ‘অমরবকাষ’ সেবক
উদ্ধৃবত
বদ্ব বেন
-‘আম্রশ্চূ বতা
রসাবলাঽবসৌ
১১
সহকাবরাঽবতবসৌরভঃ’ ইতযমরঃ। অেভাৎ অমরবকাবষ
কবেত হব বে সর্- আম্র, চূ ত, রসাবলা এগুবল
আম্রেৃেোচক শব্দ এেং এই শব্দগুবল পুংবলে শব্দ। আর
অবতসুগন্ধর্ুক্ত আম্রেৃেোচক শব্দ হল ‘সহকার’। এটিও
পুংবলে শব্দ। সুতরাং সদ্ো র্াবে সর্, মবল্লনােকৃ ত
‘সহকার’ শবব্দর ‘অবত সুগন্ধর্ুক্ত আম্রেৃে’ অেভটির
প্রমাবেকতা রব বে।
 গুহাশ ানাং বসংহানাং পবরেৃতযােবলাবকতম্।(৪.৭২)
বসংহানাম্
সঞ্জীবেনী – বসংহানাং হরীোম্। ‘বসংবহা মৃবগন্দ্রঃ পঞ্চাবসযা
হর্ভযেঃ সকশরী হবরঃ’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে ‘বসংহ’(বসংহ শবব্দর ষষ্ঠীর েহুেচন বসংহানাম্)
শবব্দর অেভ কবরবেন ‘হবর’। এবেষব

বতবন ‘অমরবকাষ’

সেবক উদ্ধৃত বদ্ব বেন বনজমত সমেভবনর জনয। উদ্ধৃবতটি
হল– ‘বসংবহা মৃবগন্দ্রঃ পঞ্চাবসযা হর্ভযেঃ সকশরী হবরঃ’
ইতযমরঃ।১২ অেভাৎ অমরবকাবষ উবল্লবেত বসংহোচক শব্দ
হল –বসংহ, মৃবগন্দ্র, সকশরী, পঞ্চাসয, হর্ভযে, হবর। এগুবল

পুংবলে শব্দ। টীকাকার ওই োচক শব্দগুবলর মবধয ‘বসংহ’
শবব্দর ‘হবর’ অেভটি এোবন গ্রহে কবরবেন।
 কাব ন োচা মনসাঽবপ
োসেস্মধর্ভবলাবপ।(৫.৫)

শশ্বদ্

র্ৎ

সংভৃ তং

েশ্বৎ
সঞ্জীবেনী- শশ্বদ্সকৃ ৎ। ‘মুহুঃ পুনঃ পুনঃ শশ্বদ্ভীক্ষ্ণমসকৃ ৎ
সমাঃ’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে ‘শশ্বৎ’ শবব্দর অেভ কবরবেন ‘অসকৃ ৎ’। এবেষব
বতবন ‘অমরবকাষ’ সেবক উদ্ধৃবত বদ্ব বেন বনজমত
সমেভবনর জনয। উদ্ধৃবতটি হল –‘মুহুঃ পুনঃ পুনঃ
শশ্বদ্ভীক্ষ্ণমসকৃ ৎ সমাঃ’ ইতযমরঃ।১৩ অেভাৎ অমরবকাবষ
উবল্লবেত ‘শশ্বৎ’ এর োচক শব্দ হল –মুহুস্, পুনঃপুনর্,
অভীক্ষ্ণ, অসকৃ ৎ । টীকাকার এোবন ‘শশ্বৎ’ শবব্দর
‘অসকৃ ৎ’ অেভটি গ্রহে কবরবেন।
 অবোপর্ন্ত্রা সদ্ৃবশন
সদ্েবসনাম্।(৭.১)

র্ুক্তাং

স্কবন্দন

সাোবদ্ে

সাক্ষাৎ
সঞ্জীবেনী – সাোৎ প্রতযেম্। ‘প্রতযেতু লযব াঃ’ ইতযমরঃ।

মবল্লনাে ‘সাোৎ’ শবব্দর অেভ কবরবেন ‘প্রতযে’ ।
েযােযাকার তাাঁর এরূপ অবেভর িপবে অমরবকাষ সেবক
উদ্ধৃবত বদ্ব বেন, সসোবনও ‘সাোৎ’ শবব্দর ‘প্রতযে’ এেং
‘তু লয’ এই দ্ুটি অেভ উবল্লবেত আবে। - ‘প্রতযেতু লযব াঃ’
ইতযমরঃ।১৪ টীকাকার এোবন ‘সাোৎ’ শবব্দর ‘প্রতযে’
অেভটি গ্রহে কবরবেন।
 উপবহতং
বশবশরাপগমবশ্র া
বকংশুক।(৯.৩১)

মুকুলজালমবশাভত

বকংশুক
সঞ্জীবেনী – বকংশুবক পলাশেৃবে । ‘পলাশঃ বকংশুকঃ
পেভঃ’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে পুংবলে ‘বকংশুক’ শব্দটির অেভ কবরবেন
‘পলাশেৃে’। এটিও পুংবলে শব্দ। েযােযাকার তাাঁর এরূপ
অবেভর িপবে ‘অমরবকাষ’ সেবক উদ্ধৃবত বদ্ব বেন।
উদ্ধৃবতটি হল- ‘পলাশঃ বকংশুকঃ পেভঃ’ ইতযমরঃ।১৫
এোবনও ‘বকংশুক’ শবব্দর োচকশব্দরূবপ ‘পলাশ’ শবব্দর
উবল্লে রব বে। এোডাও ‘পেভ’ শব্দটিও ‘বকংশুক’ এর
োচক শব্দ। অতএে মবল্লনাে কৃ ত অেভটির প্রামােযতা
বেদ্যমান একো েলা র্া ।
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 েৃবষে প সাং সারমাবেষ্কৃতমুদ্ন্বতা।(১০.৫২)
বৃষা
সঞ্জীবেনী- েৃষা োসে ইে। ‘োসবো েৃেহা েৃষা’ ইতযমরঃ।
মবল্লনাে ‘েৃষা’ শবব্দর অেভ কবরবেন ‘োসে’ অেভাৎ ‘ইন্দ্র’।
েযােযাকার তাাঁর এরূপ অেভ করবের িপবে ‘অমরবকাষ’
সেবক উদ্ধৃবত বদ্ব বেন - ‘োসবো েৃেহা েৃষা’ ইতযমরঃ।
এোবন অমরবকাষস্থ সম্পূেভ অংশটি হল –
‘‘ইবন্দ্রা মরুত্বান্ মঘো বেবডাজাঃ পাকশাসনঃ।
েৃদ্ধশ্রোঃ সুনাসীরঃ পুরুহূ তঃ পুরন্দরঃ।।
বজষ্ণুবলভেষভভঃ শক্রঃ শতমনুযবেভ েস্পবতঃ।
সূোমা সগােবভদ্বজ্রী োসবো েৃেহা েৃষা।।
োবস্তাপ্পবতঃ সুরপবতর্ব্ভলারাবতঃ শচীপবতঃ।
জম্ভবভদ্ী হবরহ ঃ িারাণ্ নমুবচসূদ্নঃ।
সংক্রন্দবনা দ্ুশ্চযেনস্তুরাসাবণ্মঘোহনঃ।।
আেণ্ডলঃ সহস্রাে ঋভু ো... ।’’১৬

অংশটি টীকা তু বল ধবরবেন। আবম এই সশাধপবে সসই
সমস্ত আংবশক উদ্ধৃবতগুবলবক সম্পূেরূ
ভ বপ উপস্থাপনা
কবরবে এেং সসই সবে প্রবতটি পবদ্র বলেও এোবন বনবদ্ভ শ
কবরবে। এবত অেভবোবধর বেষ টি আরও পবরষ্কার হবে
েবল আমার ধারো।
আরও সদ্ো র্াবে, অমরবকাবষ বকেু বকেু পবদ্র একাবধক
সমােভক শবব্দর উবল্লে রব বে, মবল্লনাে সসই সে সমােভক
শব্দগুবলর মবধয সেবক সামঞ্জসযপূেভ অেভটি গ্রহে কবরবেন।
আোর বকেু সেবে একটি পবদ্র একাবধক বভন্নােভক শব্দও
অমরবকাবষ সংকবলত হব বে, মবল্লনাে সসোন সেবক
প্রব াজনী অেভটি গ্রহে কবরবেন। এর ফবল রঘুেংবশর
অেভ সোবধর পে সর্মন সুগম হব বে অপরবদ্বক সতমবন
মবল্লনাে বনজ কৃ ত অবেভর িপবে প্রামােযতা প্রদ্শভন
করবতও সেম হব বেন। র্া তাাঁর অননযসাধারে প্রবতভার
বনদ্শভন েহন কবর। সকান বেদ্বান্ েযবক্তবক বেদ্বান্ েবল

অেভাৎ অমরবকাবষও ‘েৃষা’ শবব্দর োচক শব্দরূবপ ‘োসে’
শবব্দর উবল্লে আবে। সুতরাং মবল্লনােকৃ ত ‘েৃষা’ শবব্দর
‘োসে’ অেভটি র্ুবক্তর্ুক্ত। এোডাও েৃষা অেভাৎ ইন্দ্র শবব্দর
োচক শব্দসমূহ হল – মরুত্বৎ, মঘেৎ, বেবডাজস্,
পাকশাসন, েৃদ্ধশ্রেস্, সুনাসীর, পুরুহূ ত, পুরুন্দর, বজষ্ণু,
সলেষভ, শক্র, শতমনুয, বদ্েস্পবত, সূোমন্, সগােবভদ্,
েবজ্রন্, েৃেহন্, সুরপবত, েলারাবত, শচীপবত, হবরহ ,
িারাজ, নমূবচসূদ্ন্, সংক্রদ্ন, দ্ুশ্চযেন, তু রাসাহ্,
সমঘোহন, আেণ্ডল, সহস্রাে ইতযাবদ্। এই শব্দগুবল পুংবলে
শব্দ।
উপসংহারঃ
পবরদ্ৃশযমান এই জগত জ্ঞাবনর অনন্ত, অবনঃবশষ আধার।
প্রবতবন তই আমরা এই জগত সেবক বকেু না বকেু জ্ঞান
অজভন কবর। এই লব্ধ জ্ঞানবক আমরা ভাষা তো শবব্দর
মাধযবমই প্রকাশ কবর। সসজনয শব্দবেদ্যার অনুশীলন
অতযন্ত প্রব াজনী । এই শব্দবেদ্যার অপর নাম হল
েযাকরে। এই েযাকরেশাবস্ত্রর মত সকাষশাস্ত্রও শব্দবেদ্যার
অপবরহার্ভ অে। মবল্লনাে এই উভ শাবস্ত্রই পারদ্শী
বেবলন। সদ্ো র্াবে, বতবন েযােযার সেবে সলাবকর প্রা
অবধকাংশ পবদ্র অেভ টীকা বলবপেদ্ধ কবরবেন এেং
বেবশষ বেবশষ সেবে পবদ্র অেভ স্পিাবেভর জনয সর্সে
প্রবতশব্দ উবল্লে কবরবেন, সসগুবলর সমেভবন ‘অমরবকাষ’
সেবক উদ্ধৃবত তু বল ধবরবেন। সসই উদ্ধৃবতগুবল বেচার কবর
সদ্ো র্াবে, প্রবতটি উদ্ধৃবতর প্রামাবেকতা রব বে। তবে
বতবন বকেু বকেু উদ্ধৃবতর সেবে সকেলমাে প্রব াজনী

িীকার করা হ র্বদ্ সসই েযবক্তর েযাকরে এেং
সকাষশাবস্ত্রর উপর অবধকার োবক। এটি সেভবেদ্বান্ সম্মত
মত। এই বন মানুসাবর েলা র্া সর্, মবল্লনাে েহুমুেী
পাবণ্ডবতযর অবধকারী বেবলন। কারে েযােযাকার মবল্লনাে
েযাকরেশাবস্ত্রর মত সকাষশাবস্ত্রও সর্ বনষ্ণাত বেবলন তা,
উক্ত আবলাচনার মাধযবম স্পিরূবপ সোধগময হ ।
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