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মানস কুমার ঘ াষ

গবেষক, বেশ্বভারতী

ঘম দূতে কবিপ্রত াগ সমর্থ তন মবিনার্ - এক অধ্য ন
মানস কুমার ঘ াষ
সারসংতেপ

ভাষা হল বহতা নদীর মততা, ললাকবযবহাতরর অভভজ্ঞতায় কালক্রতম সমৃদ্ধ হয় তার লরাত । এই
ভাষার সাধুত্ব প্রভতপাদন কতর বযাকরণ । ভকন্তু বযাকরতণর সুভিভিত খাত বরাবর ভাষা সব সময়
িলতব এমনটা নাও হতত পাতর। আষষপ্রতয়াগ, মহাকভবপ্রতয়াতগর ভবশাল তাভলকা বতল লদতব সবষথা
ভনরঙ্কুশ না হতলও কভবর স্বাধীন বাক্ বযবহার বযাকরতণর সীমায় গভি বদ্ধ থাতক না । মভিনাথ
প্রমুতখর টীকা টীপ্পনীতত এসব প্রতয়াগভবতশতষর ভবিার ভবতেষণ হতয়তে । ক্বভিৎ অপপ্রতয়াগ বলা
হতলও প্রায় সবষত্র কভবপ্রতয়াগগুভলতক যুভিভসদ্ধ প্রমান করা হতয়তে । বতষ মান লশাধপতত্র লমঘদূতত
প্রভতফভলত কভবপ্রতয়াগ সমথষতন বযাখযাকার মভিনাতথর ভূ ভমকা কী, তা আতলাভিত হতয়তে ।
কূটশব্দ: কভবপ্রতয়াগ, সূত্র, শব্দ, মভিনাথ, লমঘদূত ইতযাভদ ।

ভূবিকা
ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রেম্ ।
যদদ শব্দাহ্বেং জজযাদতরাসংসারং ন দীপ্যয়ত ।।১
আয় ার অভায়ব সমগ্র জগৎ জযমন অন্ধকায়র আবৃ ত হয়ে জযত, জতমদন শয়ব্দর অভায়বও সমগ্র দবশ্বব্রহ্মাণ্ড
অজ্ঞায়নর অন্ধকায়র আবৃ ত হয়ে থাকত । তাই আচাযয দণ্ডী শব্দয়ক জজযাদত বয় য়েন । শব্দ আবার আয় ারও
জ্ঞায়নর কারন তাই শব্দয়ক শুধু জজযাদত নে, জজযাদতরও জজযাদত ব া হে । শব্দ প্ু য়ে গাাঁথা হে কাবযমাদ কা ।
এই শয়ব্দর দকন্তু সবযদা সাধু ত্ব অয়প্দিত । শ্রুদতয়ত ব া হয়েয়ে –‘একঃ শব্দঃ সু প্রযু ক্তঃ সমযগ্ জ্ঞাতঃ স্বয়গয
জ ায়ক চ কামধু গ্ ভবদত’ ।২ ফ ত প্রশ্ন জায়গ সাধু শব্দ জকানটি আর অপ্শব্দই বা জকানটি । এর উত্তয়র বক্তবয
জয – প্রকৃদত প্রতযোদদ দবভায়গর মাধযয়ম বু যৎপ্ন্ন শব্দ হ সাধু শব্দ । আর এর দবপ্রীত হ অপ্শব্দ ।
শাস্ত্রসমায় াচকরা বয় য়েন জয মহাকদব মাঘ শত অপ্শয়ব্দর, ভারদব দতনশত ও কাদ দাস সংখ্যাতীত অপ্শয়ব্দর
প্রয়োগ কয়রয়েন । তয়ব ঐ সব প্রদথতযশা কদবয়দর জ খ্নীয়ত জয সব শব্দ েয়দাবদ্ধ হয়েয়ে তা কখ্নও তাাঁয়দর
অজ্ঞতাপ্রসূ ত নে, তাাঁরা জজয়নশুয়নই এভায়ব বযবহার কয়রয়েন । তাই অপ্শব্দরূয়প্ ভাদিত শব্দগুদ য়ক মদিনাথ
প্রমু খ্ বযাখ্যাকায়ররা অপ্শব্দ ব য়ত নারাজ বরং তাাঁরা জসগুদ য়ক সাধু শব্দরূয়প্ বযাখ্যা কয়রয়েন ।
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খ্রীষ্টীে দ্বাদশ শতাব্দীয়ত ববোকরণ শরণয়দব কদবপ্রয়োয়গর একটি সংক নগ্রন্থ রচনা কয়রন। জসই গ্রয়ন্থ
তৎকা ীনযু য়গ জযসব প্রয়োগ অপ্প্রয়োগরূয়প্ দিরীকৃত হত তায়দর সাধু ত্ব প্রদতপ্াদন কয়র দতদন জসই সব
কদবয়দর অপ্যশ অপ্য়নাদন কয়রন । তাাঁর এই গ্রন্থ দুঘযটবৃ দত্তরূয়প্ প্দরদচত ।
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কভবপ্রতয়াতগর এই সাধুত্ব প্রদশষতনর উতদযাগটি লয
পরবতীকাতল অনযতদর পথপ্রদশষক হতয়তে , মভিনাতথর
টীকাগুভল তার সাক্ষ্য লদয়। মভিনাথ হয়ত বা শরণতদতবর
বযাখযার ধারায় প্রভাভবত হতয়ভেতলন । ভকন্ত তাাঁর বযাখযার
পদ্ধভত বা সাধুত্ব ভনণষতয়র যুভি লয এক নতু ন ভদগতন্তর
ভদশারী তা তাাঁর আতলািনাততই স্পষ্টরূতপ প্রভতভাত ।
মহাকভব কাভলদাতসর অমর সৃভষ্ট হল লমঘদূত । কভবর

রিনা লকৌশতলর যাদুস্পতশষ পাঠক কাবয পাঠকাতল কাবযটি
পাঠ করতে না িাক্ষ্ুষ দৃশযাবলী প্রতযক্ষ্ করতে, তা তাতদর

লবাধগময হয় না । ভকন্তু অপশব্দ রূতপ ভাভষত কভতপয়
কভবপ্রতয়াগ, যা কাবযটিতক পাঠতকর কাতে কীটানুভবদ্ধ
মালায় পভরণত কতরভেল, বযাখযাকার মভিনাথ তাাঁর
মনভস্বতার অপার দৃষ্টান্ত লরতখ ভনজস্ব ভবিার ভবতেষতণর
দ্বারা সাধুত্ব প্রভতপাদন কতর লসগুভলর রসমাধুযষতক সহৃদয়
পাঠতকর সামতন তু তল ধতরতেন । লমঘদূত খিকাতবয

মভিনাতথর সঞ্জীবনী টীকায় মহাকভব কাভলদাতসর
ভাবরাতজযর লযমন পভরিয় আতে লতমভন ভাতবর বাহন

ভাষা ও তার অনুশাসতনর সূক্ষ্ম বযাখযাও স্থান লপতয়তে ।
তাই কভব আত্মার স্বরূপ উতমািতন তথা অপশব্দরূতপ
প্রভতভাভষত কভবপ্রতয়াতগর অপযশ অপতনাদতন তাাঁর
ভূ ভমকা ভবস্ময়সৃভষ্ট কতর ।
‘‘তত্রাগারং ধনপভতগৃহানুত্ততরণাস্মদীয়ং

না হওয়ায় লসই শতব্দর লযাতগ লতারতণন পতদ ‘প্রকৃ তযাভদভয
উপসংখযানম্’ (১৪৬৬) এই বাভতষ কানুসাতর তৃ তীয়া
ভবভভি হতয়তে ।৬ এভবষতয় ভতভন অনয লকাতনা
ববয়াকরতণর সমাধান প্রসতেই বতলতেন – ‘একমুভনপতক্ষ্
উত্ততরণ পথা গতত্বতযথষঃ । এবং ি করতণ তৃ তীয়া ।’ অথষাৎ
এই মতত পথ শতব্দর অধযাহার পূবষক অথষ করা হতয়তে লয,
উত্ততরর পথ ভদতয় ভগতয় । এখাতন ‘কতৃষ করণতয়াস্তৃ তীয়া’
(২.৩.১৮) সূত্রানুযায়ী পথ শতব্দ ও তার ভবতশষণ উত্ততরণ
শতব্দ তৃ তীয়া ভবভভি হতয়তে । সুতরাং বলা যায় লয,
‘ধনপভতগৃহাৎ’ শতব্দ পঞ্চমী ভবভভির প্রতয়াগ লয যথাযথ
লস ভবষতয় মভিনাতথর যুভি যথাথষ ।

‘মীনতক্ষ্াভাচ্চলকুবলয়শ্রীতু লাতমষযতীভত ।’ ( উ.লম.৩৪)
শ্রীেু লাম্
‘ভিয়া তু লাম্’ ইভত ভবগ্রতহ তৃ তীয়া তৎপুরুষ সমাতস
‘শ্রীতু লাম্’ পদটি পাওয়া যায় । ভকন্তু প্রশ্ন ওতঠ লয, তু লা

শতব্দর লযাতগ ভিয়া পতদ তৃ তীয়া ভবভভি কীভাতব সম্ভব ?
কারণ ‘‘তু লযার্থষরতু তলাপমাভযাং তৃ তীয়ানযতরসযাম্’’৭ এই
সূত্রানুসাতর তু লযাথষবািক শতব্দর লযাতগ ষষ্ঠী ও তূ তীয়া
ভবভভি হয় । ভকন্ত তু লা ও উপমা শতব্দর লযাতগ তৃ তীয়া

ভবভভি বাভধত হয় । ফতল উি পদটির যথাথষতা ভবষতয়
সংশতয়র সৃভষ্ট হয় । ভকন্তু বযাখযাকার মভিনাথ তাাঁর তীক্ষ্ণ

দূরািক্ষ্যং সুরপভতধনুশ্চারুণা লতারতণন ।’’ (উ.লম. ১৪)

ভবিার ধারায় উি সংশতয়র সমাধান কতরতেন । এভবষতয়

ধ্নপবেগৃহান্
এখাতন ‘ধনপভতগৃহাৎ’৩ শতব্দ পঞ্চমী ভবভভির প্রতয়াগ
আতে । ভকন্তু ‘এনপা ভদ্বতীয়া’৪ এই সূত্রানুযায়ী এনপ্

প্রতযয়ান্ত শতব্দর লযাতগ ভদ্বতীয়া বা ষষ্ঠী ভবভভি হয় । তাই
উত্ততরণ পদটিতক যভদ এনপ্ প্রতযয়ান্ত মতন করা হয়, তাহতল
এনপ্ প্রতযয়ান্ত পদ পতর থাকায় ‘ধনপভতগৃহ’ শতব্দ ‘‘এনপা
ভদ্বতীয়া’’ সূত্রানুযায়ী ভদ্বতীয়া বা ষষ্ঠী ভবভভিরই ভবভহত
হওয়ার কথা । ফলত স্বাভাভবক ভাতবই প্রশ্ন ওতঠ লয,

ধনপভতগৃহাৎ পতদ লকন পঞ্চমী ভবভভি হতয়তে ? লকনই বা
‘এনপা ভদ্বতীয়া’ সূত্রানুসাতর ভদ্বতীয়া বা ষষ্ঠী ভবভভি হয়ভন
? এর সমাধাতন মভিনাথ তাাঁর সঞ্জীবনী টীকায় বতলতেন লয

তাাঁর
যুভি
হল
লয,
‘‘তু লযার্থষরতু তলাপমাভযাং
তৃ তীয়ানযতরসযাম্’’ -এই সূতত্র সদৃশপযষায়ভু ি তু লা শতব্দর

লযাতগ তৃ তীয়া ভবভভি ভনভষদ্ধ হতয়তে । ভকন্তু ‘ভিয়া তু লাম্’
পতদ লয তু লা শতব্দর বযবহার মহাকভব কাভলদাস কতরতেন ,
লসটি সাদৃশয পযষায় বািক হওয়ায় তার লযাতগ ভিয়া পতদ
তৃ তীয়া ভবভভি হতত লকাতনা বাধা লনই।৮ অতএব
প্রতয়াগটি যথাথষ বলা যায় ।
তামায়ুষ্মন্ মম ি বিনাদাত্মনতশ্চাপকতুষ ং (উ.লম.৪০)

পদরূতপ বযবহৃত হতয়তে ।৫

আত্মনঃ
সাধারণতঃ ‘আত্মনং উপকতুষ ং’ এই প্রকার ভদ্বতীয়া
ভবভিযন্তরূপ দৃষ্ট হতলও আতলািয লক্ষ্তত্র ষষ্ঠী ভবভভির
প্রসতে বযাখযাকার মভিনাতথর অভভমত হল লয, সম্বন্ধমাত্র
ভববক্ষ্ার দ্বারা ‘ষষ্ঠী লশতষ’(২.৩.৫০) সূত্রানুসাতর

এভবষতয় দুঘষটবৃভত্তকার শরণতদতবর যুভিও প্রায় অনুরূপ ।
ভতভন উত্ততরণ পদটিতক ভবভভি প্রভতরূপক ভনপাত বতল
আখযা ভদতয়তেন । তাই তাাঁর মততও পদটি এনপ্ প্রতযয়ান্ত

সমথষতনর জনয উদাহরণস্বরূপ ভতভন মহাকভবতদর আরও
প্রতয়াগ উপস্থাপন কতরতেন । লযমন ভারভবর প্রতয়াতগ লদখা

– উত্ততরণ পদটি এখাতন এনবন্ত নয় । এটি তৃ তীয়ান্ত
‘লতারতণন’ এই পতদর ভবতশষণ হওয়ায় তৃ তীয়া ভবভভিযুি

‘আত্মনঃ’ পতদ ষষ্ঠী ভবভভি হতয়তে । এভবষতয় আত্মপক্ষ্
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যায় – ‘সা লক্ষ্মীরুপকুরুতত যথা পতরষাম্’, শ্রীহতষষর
রিনায় লদখা যায়–‘সাধূনামুপকতুষ ং’ ইতযাভদ । এইভাতব
লযখাতন নাতথর মতত ভদ্বতীয়া ভবভভিই লকবল সমুভিত,
মভিনাথ লসখাতন তাাঁর মতার্নকয প্রকাশ কতরন এবং উি
যুভির মাধযতম প্রতয়াগটিতক সমথষন কতরন । এখাতন উতিখয
লয , নাথ শতব্দর দ্বারা পূবষবতী বযাখযাকার
দভক্ষ্ণাবতষ নাথতক মভিনাথ উতিখ কতরতেন ।৯
শাতন্তাতদ্বগভস্তভমতনয়নং দৃষ্টভভিভষ বানযা । (পূ.লম.৩৭)
দৃষ্টভবি
লোকাংশস্থ ‘দৃষ্টভভি’ পদটির ‘দৃষ্টা ভভিঃ যসয সঃ’ এরূপ
ভবগ্রহ
করার
পর
দৃষ্টা
শতব্দর
‘‘ভিয়াঃ
পুংবদ্ভাভষতপুংস্কাদনূঙ্সমানাভধকরতণ
ভিয়াম্
অপূরণীভপ্রয়াভদষু’’১০ এই সূত্রানুসাতর পুংবদ্ভাব হয় না ।

কারণ ভভি শতব্দর ভপ্রয়াভদ গতণ পাঠ আতে এবং ভপ্রয়াভদ
পতর থাকতল পুংবদ্ভাব ভনতষধ হতয় য়ায় । অতএব
দৃষ্টাভভিঃ এরূপ প্রতয়াগই হওয়া উভিত । ভকন্ত এখাতন

দৃষ্টভভিঃ এরূপ প্রতয়াগ আতে, এোডা কাভলদাতসর
অনযানয রিনাততও১১ দৃঢ়ভভিঃ এরূপ পূবষপতদর পুংবদ্ভাব
দৃষ্ট হয় । ফতল পদটির সাধুত্ব ভবষতয় সংশয় জমায় । এই

সমসযার সমাধাতন মভিনাথ বতলতেন লয, গণবযাখযাতন দৃঢ়
শতব্দর নপুংসক ভলেরূতপ বযবহার লদখা যায় । ফতল ‘দৃঢ়ং
ভভিরসয’ এভাতব পূবষপতদর নপুংসকভলে হতল সমাস
করার পর দৃঢ়ভভিঃ প্রতয়াগটি ভসদ্ধ হয় । অনুরূপভাতব
আতলািয দৃষ্টভভিঃ প্রতয়াগটিও ভসদ্ধ ।১২
এভবষতয় বৃভত্তকার বতলতেন লয, দৃঢ়ভভি শব্দ লথতক লযখাতন
ভিরকাভলক ভনবৃভত্তরূপ অথষ অভভতপ্রত হয় , লসখাতন পুংভলে
অথবা িীভলে এ ভনতয় লকান বযবধান লনই । িীত্ব

অভববভক্ষ্ত, অতএব দৃঢ়ভভি শতব্দ প্রযুি দৃঢ় শব্দ িীভলে
না হতল এই প্রতয়াতগর ভসভদ্ধতত লকাতনা বাধা লনই ।

নযাসকারও এই মত সমথষন কতরন ।১৩ শরণতদতবর
অভভমত এই উদাহরণ প্রসতে বৃভত্তকাতরর অনুরূপ । তাাঁর
যুভি হল – ‘অিীপূবষপদসয ভববভক্ষ্তত্বাভদভত বৃভত্তঃ দৃঢ়ং
ভভিরতসযভত বািযং পদসংস্কাতরণ ।’ আবার লভাজরাতজর
মত উতিখ কতর মভিনাথ বতলতেন লয, ভপ্রয়াভদ গতণ
‘ভজযতত ইভত ভভিঃ’ এইপ্রকার কমষসাধন ভভিশতব্দরই
পাঠ আতে, ‘ভজনং ভভি’ এই প্রকার ভাবসাধন
ভভিশতব্দর নয় । অতএব ‘ভবানীভভিঃ’ ইতযাভদ প্রতয়াতগ
পুংবদ্ভাতবর প্রভততষধ হয় । ভকন্তু এখাতন ভভিশব্দ
ভাবসাধনবািী , সুতরাং ‘অভপ্রয়াভদষু’ - এই সূত্রাংতশর

দ্বারা পুংবদ্ভাতবর ভনতষধ হয় না । সুতরাং দৃঢ়ভভিঃ
শব্দটির প্রতয়াগ যুভিযুি ।১৪

সম্পৎসযতন্ত কভতপয়ভদনস্থাভয়হংসা দশাণষাঃ ।১৫
কবেপ বদনস্থাব হংসা১৬
‘কভতপয়াভন ভদনাভন’ ইভত ভবগ্রতহ ‘লপাটা-যুবভত-লস্তাককভতপয়-গৃভষ্ট-লধনু-বশা-লবহদ্বষ্কয়ণী-প্রবিৃ-লিাভত্রয়াধযাপক-ধূর্তষ জষাভতঃ’(২.১.৬৫) সূত্রানুসাতর কমষধারয়
সমাতস ‘কভতপয়ভদনাভন’ রূপটি পাওয়া যায় । এই
সূত্রানুসাতর জাভতবািক ভবতশতষযর সভহত লপাটা, যুবভত,
কভতপয় ইতযাভদ ভবতশষতণর কমষধারয় সমাতসর কথা বলা
হতয়তে । এখাতন ভবতশষয পদ প্রথমাভনভদষ ষ্ট হওয়ায়
‘প্রথমাভনভদষ ষ্টং সমাস উপসজষনম্’(১.২.৪৩) এই সূত্রানুসাতর
তার
উপসজষন
সংজ্ঞা
লহতু
‘উপজষনম্
পূবষম্’(২.২.৩০)সূত্রানুসাতর পূবষ ভনপাত হয় । ফলত লপাটা,

কভতপয়াভদ ভবতশষণগুভলর পরভনপাত হওয়ার কথা । যভদ
তাই হয় তাহতল ‘ভদনকভতপয়াভন’ এরূপ হওয়া উভিত ভকন্তু
লমঘদূততর এই প্রতয়াতগ লদখা যাতে লয ‘কভতপয়’ শতব্দর
পূবষভনপাত হতয়তে । ফলত প্রতয়াগটির যথাথষতা ভবষতয়
সংশয় সৃভষ্ট হয় । বযাখযাকার মভিনাথ এই সংশতয়র
সমাধান কতে বতলতেন লয, সমাসভবভধ লযতহতু অভনতয,
লসকারতণ প্রভসদ্ধ প্রতয়াগসমূতহ এসব অভনয়ম সমথষনীয়।
এভাতব মভিনাথ প্রতয়াগটিতক যথাথষ বতল প্রভতপাদন
কতরতেন ।১৭

জাতং বংতশ ভু বনভবভদতত...১৮
ভুিনবিবদতে
এখাতন মভিনাথ ‘ভবভদতত’ এই প্রতয়াতগর ভবিার প্রসতে
বতলতেন –‘ভনষ্ঠা’১৯ এই সূত্রানুসাতর ভূ তকালাতথষ ি প্রতযয়

হয় । সুতরাং ভূ বতনষু ভবভদতঃ ভূ বনভবভদতঃ তভস্মন্
ভু বনভবভদতত এইভাতব সপ্তমী সমাস যুিরূপ বুঝতত হয় ।
ভকন্তু
এখাতন
প্রশ্ন
ওতঠ
লয
২০
‘মভতবুভদ্ধপূজাতথষভযশ্চ’ সূত্রানুসাতর বতষ মানকালাতথষ ি
প্রতযয় মানতল ‘‘িসয ি বতষ মাতন’’২১ এই সূত্রবতল ভু বন
শতব্দ ষষ্ঠী ভবভভি কতর ি প্রতযয়ান্ত ভবভদত শতব্দর
ভু বনানাং এই প্রকার ষষ্ঠযন্ত পতদর সতে সমাস কতর কভব
প্রযুি প্রতয়াগ লকন ভসদ্ধ করা যায় না ? এর উত্ততর
মভিনাথ বতলন লয, এভাতব প্রতয়াগ ভনষ্পন্ন হয় না । কারণ
‘‘লিন ি পূজায়াম্’’২২ এই সূত্র ‘‘মভতবুভদ্ধপূজাতথষতভযা’’ এই
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সূত্র দ্বারা ভবভহত ি প্রতযয়ান্ত শতব্দর সতে ষষ্ঠী সমাতসর
ভনতষধ কতর ।

২৩

নীর্িরাখযং ভগভরমভধবতসস্তত্র ভবিামতহততাঃ ...২৪
বিশ্রাম
‘ভবিাম’ শতব্দর প্রতয়াগ সমথষতন মভিনাথ বতলতেন –
‘লনাদাতত্তাপতদশসয মান্তসযানািতমঃ’২৫ এই সূত্রানুযায়ী
উপতদতশ উদাত্তস্বরভবভশষ্ট মকারান্ত অতের ভিণ্ এবং ভিৎ
অথবা ভণৎ কৃ ৎ প্রতযয় পতর থাকতল উপধার বৃভদ্ধ হয় না,

আ পূবষক িম্ ধাতু ভভন্ন । এই ভনয়তম ভব-িম্+ঘঞ্ এই
বুযৎপভত্ত অনুসাতর িম্ উদাতত্তাপতদশ মান্ত হওয়ায় এবং
ভিৎ প্রতযয় পতর থাকায় ‘ভবিাম’ শতব্দ উপধার বৃভদ্ধ
প্রভততষধ হওয়ায় কাভলদাস ভকভাতব ভবিাম শতব্দর বযবহার
কতরতেন লস ভবষতয় সংশয়
হওয়ায় মভিনাথ
িান্দ্রবযাকরতণর “ভবিাতমা বা”২৬ এই সূতত্রর সাহাতযয
প্রতয়াগটি ভসদ্ধ কতরন । কারণ এই সূত্রানুসাতর বৃভদ্ধ ভবকতে
২৭

হয় তার ভবধান লদওয়া হতয়তে । এভবষতয় ‘প্রদীপ’
টীকাততও অনুরূপ বযাখযা প্রদত্ত হতয়তে ।২৮ সুতরাং
প্রতয়াগটি যথাযথ। ততব এখাতন উতিখয লয, অতনতকই
বতলতেন ‘ভবিাম’ শব্দটি পাভণনীয় নয় । লযমন ভতটাজী
দীভক্ষ্ত বতলতেন- ‘ভবিাম ইভত ত্বপাভণমীয়ম্’ । বিভতদব
বতলতেন ‘ভবিামশব্দঃ কবীনাং প্রমাদজঃ’। এই কারতণ
অতনতক ‘ভবিাম’ শতব্দর পভরবততষ ‘ভবিাভন্ত’ পাঠ গ্রহণ
কতরতেন (দ্রঃ সংসারিন্দ , উভন্ন প্রমুখ সম্পাভদত
‘লমঘদূত’)। যভদও মভিনাথ তাাঁর অসাধারণ বযাকরণ
প্রভতভাবতল শব্দটিতক পাভণভন সম্মত করার প্রতিষ্টা কতরতেন
, ততব এসব লিষ্টা না করতলও িতল । কারণ ‘ভবিাম’ শব্দটি
রূঢ় ; মহাকভব লথতক শুরু কতর সকতলই এই বযবহার
কতরতেন । যথা – ‘তু ঃ ভবিামং লভতাম্’(অভভজ্ঞান
শকুন্তল,২য় অঙ্ক ), ‘ভবিাতমা হৃদয়সয’ (উত্তররামিভরত,১ম
অঙ্ক)। সুতরাং এাঁতদর প্রতয়াগতক অপ্রামাণয বলার ধৃষ্টতা
(তু ঃ ‘প্রমাদজঃ’ ) না করাই ভাতলা ।২৯

সমথষন করা যায় না লসখাতনও মভিনাথ ভনজ পাভিতয ও
প্রভতভায় কখনও সূত্র বা বাভতষ তকর প্রভসদ্ধ অথষতক
পভরতযাগ কতর, লসই অতথষ নূতন মাত্রা সংতযাজন কতরতেন
এবং লসই প্রসতে বযাকরণ সম্মত বযাখযাও প্রদান কতরতেন
,কখনও বা লোতকর পদসমূতহর অন্বতয় পভরবতষ ন এতন
শতব্দর বযাকরণগত সাধুত্ব রক্ষ্া কতরতেন, আবার কখনও
বযাকরতণর দৃভষ্টতত শতব্দর সাধুত্ব ভনণষতয় লোতকর অতথষর
লক্ষ্তত্রও প্রিভলত অথষ বজষনপূবষক অন্তভনষভহত অতথষর
উৎঘাটন কতর ভাষা ও প্রতয়াগ - এই দুতয়র মতধয এক অপূবষ

লমলবন্ধন ঘটিতয় উি প্রতয়াগগুভলতক সমথষন কতরতেন ।
তাাঁর এই বযাখযা ভবতেষণ লয অমূলক নয় তা বলা বাহুলয –
“নামূলং ভলখযতত ভকভঞ্চন্নানতপভক্ষ্তমুিযতত’’৩০ – এই
প্রভতজ্ঞাবাকযই তার প্রমাণ । সুতরাং বলা যায় লয লবণ

ভবনা স্বাভদষ্ট বযঞ্জন লযমন তার ভনতজর ববভশষ্টযতক সমাদৃত
করতত পাতর না তদ্রূপ লমঘদূতত অপশব্দরূতপ ভাভষত
কভবপ্রতয়াগুভলর সমথষতন মভিনাতথর ভূ ভমকাও বযঞ্জতন
লবতণর মতই ।
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।

উপসংহার (Conclusion):
ভাষা হল বহতা নদীর মত । ললাক বযবহাতরর অভভজ্ঞতায়
কালক্রতম সমৃদ্ধ হয় তার লরাত । আর বযাকরণ লসই

৬.উত্ততরতনভত

ভনয়মানুসাতর ভাষা লয সব সময় িলতব এমনটা নাও হতত
পাতর , আষষ প্রতয়াগ, মহাকভবপ্রতয়াগ তার প্রমাণ । ভাষার
এই লয গভত বা লরাত লসই গভততক অবযাহত লরতখই লযখাতন
পাভণভনসূত্র বা বাভতষ কাভদর দ্বারা প্রভসদ্ধ কভবপ্রতয়াতগর

সাদৃশযম্ । ‘তু লযার্থষরতু তলাপমাভযাং তৃ তীয়ানযতরসযাম্’

ভাষার সাধুত্ব প্রভতপাদন কতর । ভকন্ত বযাকরতণর সুভিভিত

ভবভভি

প্রভতরূপতকা

ভনপাত

‘প্রকৃ তযাভদভয উপসংখযানম্’ ইভত তৃ তীয়া ।
৮.পা.২.৩.৭২
৮.মীনিলনাৎ িলসয কুবলয়সয ভিয়া লশাভয়া তু লাং
ইতযত্র সদৃশপযষায়সয তু লাশব্দসয প্রভততষধাদত্র ি
সাদৃশযবাভিত্বাৎ তৎতযাতগঽভপ তৃ তীয়া।(উত্তরতমঘ.৩৪
সঞ্জীবনী টীকা)।
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২৫.পা.৭.৩.৩৪

২৬.মভিনাথ ভবিাম শতব্দর সমথষতন িান্দ্রবযাকরতণর
‘ভবিাতমা বা’ সূতত্রর উতিখ কতরতেন । প্রকৃ তপতক্ষ্ এটি
বজতনন্দ্র বযাকরতণর সূত্র । অধযাপক ডঃ সতযনারায়ণ
িক্রবতী (সম্পা. লমঘদূত ও লসৌদাভমনী) তাাঁর প্রকাশ
টীকায় এভবষয়টি উতিখ কতরতেন । পৃ.১৬৩
২৭.লনাদাতত্তাপতদশসয মান্তসযানািতমঃ ইভত পাভণনীতয়
বৃভদ্ধপ্রভততষতধঽভপ ভবিাতমা লবভত িন্দ্রবযাকরতণ ভবকতেন
বৃভদ্ধভবধানাৎ রূপভসভদ্ধঃ।
২৮.ভবিামতহততাঃ,
‘লনাদাতত্তাপতদশসয
মান্তসযানািতমঃ’(৭.৩.৩৪)
ইভত
প্রভততষধাৎ
ভবিমতহততাভরভত
বিবযম্।
ভবিামতহততাভরতযসয
রূপভসভদ্ধশ্চান্দ্রবযাকরতণতনতযনুসতন্ধয়ম্ ।
২৯. ডঃ সতযনারায়ণ িক্রবতী সম্পাভদত ‘লমঘদূত ও
লসৌদামনী’, গ্রতে ‘প্রকাশ’ টীকায় এরূপ বযাখযা উভিভখত
হতয়তে । পৃ.১৬৩
৩০.রঘুবংশম্ মেলািরণ লোক. ৯
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