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কিরাতাজজু নীয় মহািাব্যের ঘণ্টাপথ টীিা অযলম্বব্ন 

মকিনাব্থর যোিরণ প্রকতভা - এি সমীক্ষাত্মি অধ্েয়ন 

 
জয়ন্ত নন্দী 
 
মহাভারতের বনপতবের কাহহনী অবলম্বতন মহাকহব ভারহব হবরহিে অষ্টাদশসর্েহবহশষ্ট 

হকরাোর্জে নীয় মহাকাতবের উপর কাতল কাতল কুহিটিরও ববহশ টীকা রহিে হতলও 

দহিণভারতের বকালািলপজর হনবাসী মহিনাথ সূরীর ঘণ্টাপথ টীকা সবের্ন সমাদেৃ। 
কাতবের হবহবধ বলাতকর বোখ্োর বিতে অহধকাাংশ পতদর অথেহবধাতনর পাশাপাহশ 

কাবেশাস্ত্র, দশেনশাস্ত্র, নীহেশাস্ত্র আতলাহিে হতলও বোকরণ শাতস্ত্রর প্রহে োাঁর হিল সমহধক 

আগ্রহ। োহকে করিার মতো দশেনশাতস্ত্রর ‘হনষ্কহণ্টকা’ নামক টীকাতেও সজত ার্ মতো হেহন 

বোকরতণর আতলািনা কতরতিন। োই বোকরণ শাতস্ত্রর উপর মহিনাতথর বকান বমৌহলক গ্রন্থ 

না থাকতলও োতক বোকরণািা ে বলতেই পাহর। ববয়াকরণ হিতলন বতলই সাহহেেিিে া 
করতে হর্তয় হবহভন্ন কহবর ব সব প্রতয়ার্, অপপ্রতয়ার্ বতল হিহিে করা হয়, বসগুহলতক 

হেহন স্বকীয় হবিার হবতলষতণর দ্বারা সাধজত্ব প্রহেপাদন কতরতিন। বোকরণ শাতস্ত্রর প্রহে 

োাঁর এই আগ্রহ বদতখ্ ঘণ্টাপথ টীকা অবলম্বতন োাঁর বোকরণ প্রহেভার সমীিাত্মক 

অধেয়তন ব্রেী হতয়হি। পাহণহন পরবেী পাহণহন প্রস্থাতনর ববয়াকরণতদর প্রভাব োাঁর 

টীকাতে হকভাতব পহরলহিে হতয়তি ো এই র্তবষণা পতের মূল আতলািে হবষয়। 
 

পাকণকন ও মকিনাথ 

পাহণহনর অষ্টাধোয়ী আষেবোকরণরূতপ সমস্ত র্র্ৎ প্রহসদ্ধ। োর বেষ্ঠত্ব বকবল প্রািেপহিে 

নয় প্রাশ্চােে পহিেতদর দ্বারাও সমহথেে হতয়তি। খ্রী. পূ. িেজ থেশেতক োাঁর আহবভে াব। 
শালােজ র োাঁর হনবাসভূহম, মাতয়র নাম দািী। অষ্টাধোয়ী গ্রন্থ রিনা কতর োাঁর খ্োহে 

িেজ হদে তক িহিতয় পতিহিল। বোখ্োকার মহিনাথ এই গ্রন্থটি সমেকরূতপ অধেয়ন কতরহিতলন, 

একথা োাঁর টীকাসমূহ প োতলািনা করতলই ববাঝা  ায়।  হদও হেহন সবেে পাহণহনর 

মোনজসাতর পদসমূতহর বোখ্ো কতরতিন। েথাহপ হেহন প্রেেিভাতব পাহণহন বা অষ্টাধোয়ীর 

নাম উতিখ্ কতরনহন। বকবলমাে ‘আরাধে হবতেেরমীেতরণ……’(রঘজ. ১৮.২৪) ইেোহদ 

বলাতকর টীকায় ‘হবর্তে’ এই ধােজ টির অথেহবতলষণ প্রসতে মহিনাথ পাহণহনর নাম উতিখ্ 

কতরতিন।  থা- “হবর্তে সজষজতব। হবপূতবো র্হনর্ভে হবতমাতিন বেে তে।  থাহ ভর্বান্ 

পাহণহনিঃ - “ সমাাং সমা হবর্ায়তে (পা. ৫.২.১২) ইহে।” অষ্টাধোয়ী অহেহরক্ত পাহণহনকৃে 

ধােজ পাঠ প্রিহলে আতি। বোখ্োকার মহিনাথ দ্বারা উদৃ্ধে ধােজ সমূহ প্রধানেিঃ পাহণনীয় 

ধােজ পাঠ বথতক র্ৃহীে। হকিজ অনজবন্ধরহহে ধােজ র ও বেবহার মহিনাথ কতরতিন।  
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এগুহল অনোনে ধােজ পাঠ বথতক হেহন সাংগ্রহ কতরতিন। 

এটা অসম্ভব নয়। হকিজ বেবহস্থে শব্দতক একহেে কতর বসই 

শব্দ সমূহতক সবোহদর্ণ, ময়ূরবোংসকাহদর্ণ এইভাতব হভন্ন 

হভন্ন নাতম বেবহার করা হয়। এই র্তণরও সাংকলন কতরন 

পাহণহন। বোখ্োকার মহিনাথ পাহণহন প্রস্থাতনর 

অনজসরণকারী োই পাহণনীয় র্ণপাঠ, র্ণবোখ্োন, 

র্ণসূতের বহুস্থাতন উদৃ্ধহে হদতয়তিন। 

বাহেে ককার ও মহিনাথ 

খ্রী. পূ. েৃেীয় শেতক বাহেে ককার কােোয়তনর আহবভে াব। 

পাহণহনর অষ্টাধোয়ীর উপর হেহন 

উক্তানজক্তদজরূক্তহিন্তনপবূেক বাহেে ক বলতখ্ন। কারণ 

কালতভতদর কারতণ বলাকবেবহৃে বহু শতব্দর হনষ্পাদন োাঁর 

সমতয় পাহণহনসূে দ্বারা হহিল না। কােোয়ন হবরহিে 

বাহেে কসাংখ্ো প্রায় ৫০০০ এর ববশী। কােোয়তনর 

বাহেে তকর বেবহার মহিনাথ োাঁর ‘ঘণ্টাপথ’ টীকার 

বহুস্থাতন কতরতিন। হকিজ বাহেে তকর প্রতয়ার্ েজ তল ধরা হল-

 

যাকতুি যাকতুি নং শ্লাি নং 
১. ‘ভাষায়াাং শাহস জহধদহৃশধৃহষ ভৃহষতভো  জজ্বািেিঃ’ ২২৪৩ ১.৭, ১.২২, ২.৮ 

২.  ‘অহভেিঃপহরেিঃসময়াহনকষাহাপ্রহেত াতর্ঽহপ’ ১৪৪২ ৪.৮ 

৩. ‘ত্বেতলার্েণবিনসে পজাংবদ্ভাতব বক্তবেিঃ’ ৩৯২৮ ৪.৯ 

৪. ‘প্রহরণাতথেভেিঃ পতর হনষ্ঠাসপ্ততমেৌ স্তিঃ’ ১৪২৫ ৪.৩৮ 

৫. ‘েহনপহেদহরদ্রাহেভেিঃ সন ইড্বা বক্তবেিঃ’ ৫০৫৯ ৬.১৫ 

৭. ‘রতেতণেৌ মরৃ্রমতণ নতলাতপা বক্তবেিঃ’ ৪০৬৭ ৬.২৪ 

৮. ‘হপশোদজপসাংখ্োনম্’ ২৪৫৫ ৯.২২ 

৯. ‘কামশ্চতলশ্চঙ্ বক্তবেিঃ’ ১৮৩৯ ১০.৪৯ 

 

মহাভাষ্েিার ও মকিনাথ 

শুেরার্ পজষেহমতের সমসামহয়ক পেেহলর পাহণনীয়সূতের 

উপর মহাভাষে রিনা কতরন। অেএব খ্রী. প.ূ হদ্বেীয় 

শেক োাঁর আহবভে াবকাল। কাশ্মীরপ্রতদতশর বর্াণদে  নামক 
স্থান োর হনবাসভূহম। মহাভাতষে ৮৫টি আহিক 
আতি। গ্রন্থটি ব  সমেকরূতপ মহিনাতথর দ্বারা পাঠে 
হতয়হিল োর প্রমাণ টীকা প োতলািনা করতলই ববাঝা 
 ায়। হবহবধপতদর বোকরণসম্মে বোখ্ো প্রদানকাতল 
ব খ্াতন মহাভাতষের উহক্ত উদৃ্ধে হতয়তি ো 
সাংহিপ্তভাতব আতলাহিে হল।  

 

“সখীকনয প্রীকতযজব্জাঽনজজীকযনঃ” - (কিরাত. ১.১০) 

এই বলাতকর ‘দশেয়তে র্েস্ময়’ এই বলাকাাংতশ দশেয়তে 
পদটিতে আত্মতনপদ হল হকভাতব ো আতলািনাবতসর 
ভাষেকাতরর মে উতিখ্ পূবেক মহিনাথ বলতলন - 

“ভাতষে েজ  বণরণাহদ সূেহবষয়ত্বমপেতসোক্তম্।  থাথ 
‘পশেহন্ত ভৃেো রার্ানম্’ ‘দশেয়তে ভৃেোন্ রার্া’ 
‘দশেয়তে ভৃতেেিঃ রার্া’ অোত্নতপদাং হসদ্ধাং ভবহে।”১ 

 

“কযকধ্সময়কনব্য়াগাদ্ দীকিসংহারকজহ্মম্” - 

(কিরাত. ১.৪৬) 

 এই বলাতকর টীকায় সর্োতন্ত লক্ষ্মী শতব্দর প্রতয়ার্র্ে 
োৎপ ে বোখ্ো করতে হর্তয় ভাষেকাতরর মে 
টীকাকার উদৃ্ধে কতর বতলতিন- “িমৎকারকাহরেয়া 
মেলািরণরুপেয়া ি স্বর্োন্ততলাতকষজ লক্ষ্মীশব্দপ্রতয়ার্িঃ । 

 থাহ ভর্বান্ ভাষেকার - “মেলাহদনী মেলমধোহন 
মেলান্তাহন ি শাস্ত্রাহণ প্রথতন্ত বীরপজরুষকাহণ 
আয়জষ্মৎপজরুষকাহণ ি ভবহন্ত, অতধেোরশ্চ প্রবক্তাতরা 
ভবহন্ত।”২  

 

“কযধ্জরং কিমতঃ পরং পররঃ” - (কিরাত. ২.৭) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘হবধূরাং হকমেিঃ পরম্’ অাংতশ 
‘অহস্ত’ হিয়াপতদর প্রতয়াতর্ ব  বদাষহীন ো সমথেন 
করতে হর্তয় ভাষেকাতরর মে উতিখ্ কতর বলতলন - 

“অস্তীহে বশষিঃ। ‘অহস্তভে বন্তীপরিঃ 
প্রথমপজরুতষাঽপ্র জর্েমাতনাঽপেহস্ত’ ইহে ভাষেকারিঃ।”৩  

 

“সখীজনং শ্প্রমগুরুিৃতাদর” - (কিরাত. ৮.১১) 

 এই বলাতকর টীকাতে ‘হদ্বতরফ’ শতব্দর অথে 
হবতবিনাবসতর মহাভাষেকাতরর অহভমে উতিখ্ কতর 

মহিনাথ বলতলন - “বদ্বৌ বরফী বণেহবতশতষৌ ব ষাাং বে 
হদ্বতরফািঃ, ভ্রমরশতব্দন েদথেিঃ লিেতে। ‘দ্বয়িরাং 
মাসহমহে হবদধাহে’ ইহে ভাষেকারিঃ।” 

 

িাকিিািার ও মকিনাথ 

পাহণহনসূতের উপর হবরহিে টীকাসমূতহর মতধে 
‘কাহশকাবৃহি’ অহধক সমাদেৃ। আটটি অধোয় হবহশষ্ট 
এই গ্রতন্থর প্রথম পাাঁিটি অধোয় খ্রীহষ্টয় সপ্তম 
শোব্দীতে আহবভূে ে ববৌদ্ধতবয়াকরণািা েতদর মতধে 
অনেেম কাশ্মীহর পহিে র্য়াহদেে কেৃে ক হবরহিে 
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এবাং অহন্তম হেনটি অধোতয়র রিহয়ো বামনািা ে 
বতল পহিেরা মতন কতরন। মহিনাথ এই গ্রন্থটি 
সমেকরূতপ অধেয়ন কতরহিতলন। োাঁর টীকাতে হবহভন্ন 
পতদর বোখ্োনকাতল হেহন বকাথাও ‘ইহে কাহশকা’ 
বকাথাও ‘বৃহিকার ইহে’ বকাথাও আবার ‘র্য়াহদেে 
ইহে’ বতল উতিখ্ কতরতিন ।  

 

“কিষ্াং কযঘাতায়কযধ্াতজ কমচ্ছতঃ” - (কিরাত. ১.৩) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘বসৌষ্ঠতবৌদা েহবতশষশাহলনীম্’ 

পদটির বোখ্ো করতে হর্তয় মহিনাথ বলতলন - “অে 
ঔদা েশব্দসোর্াদেদন্ততত্বঽহপ ‘লিণতহতত্বা হিয়ায়ািঃ’ 
ইেেোল্পস্বরসোহপ বহেজ শব্দসে। পবূেহনপােমকুবেো 
সূেকৃতেব পূবেহনপােশাস্ত্রসে অহনেেত্বোপনাে 
পূবেহনপােিঃ । উক্তঞ্চ কাহশকায়াম্- ‘অয়তমব 
লিণতহতত্বাহরহে হনতদেশিঃ পবূেহনপােবেহভিারহিিম্।”৪  

 

“পজরসরাঃ ধ্ামযতাং যব্িাধ্নাঃ” - (কিরাত. ১.৪৬) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘অহধকুবেতে’ পদটির আত্মতনপদী 
হওয়ার  থাথেেো হনরূপণ করতে হর্তয় মহিনাথ 

কাহশকাবাকে উতিখ্পূবেক বলতলন - “ দেপে 
প্রসহনসোসেতেরহবধপূবোৎ কতরাতেিঃ অতধিঃ প্রসহতন’ 

ইেোত্নতপদাং ন ভবহে, ‘প্রসহনাং পহরভবিঃ’৫ ইহে 
কাহশকা, েথাহপ েসোিঃ কেেহভপ্রায়হববিায়াতম 
প্রত ার্কত্বাৎ কেে হভপ্রাতয় ‘স্বহরহিেিঃ...’ - ইেোত্মতনপদাং 
প্রহসদ্ধম্।” 

 

“নানারত্নব্জোকতষ্াং সকিপারতঃ” - (কিরাত. 

৫.৩৬) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘বদ্ধাাং বদ্ধাম্’ পদটিতে ‘বদ্ধাম্’ 

পদটির হদ্বরুহক্তর কারণ বণেনা করতে হর্তয় মহিনাথ 
কাহশকার উদৃ্ধহে উতিখ্পূবেক বলতলন - 

“বাদন্তাশান্ত...(পা. সূ. ৭.২.২৭) ইেেহদনা হনপােিঃ, 
বপ্রান্ততরষজ কটকান্ততরষজ বদ্ধাাংবদ্ধামভীক্ষ্ণবদ্ধাম্, 

দতৃ াপাহদোহমেেথেিঃ। ‘হনেেবীপ্সতয়ািঃ’ (পা. সূ. ৮.১.৪) 

ইহে হনেোতথে হদ্বভে াবিঃ। ‘হনেেমভীক্ষ্ণম্’ ইহে 
কাহশকা।” 

 

যামন ও মকিনাথ 

কাহশকাকার বামনািাত ের মতো ‘কাবোলঙ্কারসজেবৃহি’ 

গ্রতন্থর রিহয়ো হহসাতব আমরা অনে এক বামতনর 
নাম পায়। কাহশকাকার বামন ও 
কাবোলঙ্কারসজেবহৃির বামন এক নন। কারণ

কাবেলঙ্কারসজেবৃহিতে ভবভূহেরহিে নাটতকর উদৃ্ধহে 
পহরলহিে হয়। ভবভূহের আহবভে াবকাল ৭২৫ 
খ্রীষ্টাব্দ আর কাহশকা রহিে হতয়হিল ৬৬০ 
হখ্রস্টাতব্দ। মহিনাথ োর টীকাতে হবহভন্ন পতদর 
বোখ্োপ্রসতে ‘ইহে বামন’ বতল ব সব প্রমাণেবাকে 
হনবদ্ধ কতরতিন ো কাবোলঙ্কারসূেবহৃি গ্রতন্থর পঞ্চম 
অহধকরতণ দষৃ্ট হয়। 
 

“কযপাণ্ডজ কভরু্ম্ানতয়া পব্য়াধ্ররঃ” - (কিরাত. ৪.২৪)  

এই বলাতকর টীকাতে ‘ন হদগ্বধূনাাং কৃশো ন রার্তে’ 

এই অাংতশ দজবার ‘ন’ শতব্দর োৎপ ে বোখ্ো করতে 
হর্তয় মহিনাথ বলতলন - “সম্ভাবেহনতষধহনবেে তন বদ্বৌ 
প্রহেতষতধৌ”৬ ইহে বামনিঃ।” 

 

“সূ্ফটতা ন পরদরপািৃতা” - (কিরাত. ২.২৭) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘অথেতর্ৌরব’ পদটিতে ষষ্টীসমাস 
হল হকভাতব বসই প্রসতে বোখ্ো করতে হর্তয় 
মহিনাথ বলতলন - “অে এবাহ বামনিঃ - 

‘পেপীহেমাহদষজ গুণবিন - সমাতসাবাহলশোৎ’।”৭ 

 

“যলযানকপ শ্িাপজন্মনঃ” - (কিরাত. ২.৩৭) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘বকাপর্ন্মনিঃ পদটিতে 
বোহধকরণ বহুব্রীহহ সমাতসর প্রামাণেোর কথা বলতে 
হর্তয় মহিনাথ বলতলন - “অবতর্ে া বহুব্রীহহবেেহধকরতণ 
র্ন্মাদজিরপদিঃ”৮ ইহে বামনিঃ।” 

 

“ঈিাথুম্ভকস কিরায় তপশ্চযুাঃ” - (কিরাত. ৫.২৯) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘অগ্রকরম্’ পদটিতে একতদশী 
েৎপজরুষ সমাস না হতয় সমানাহধকরতণ হকভাতব 
কমেধারয় সমাস হল োর বণেনা হদতে হর্তয় 
বামতনর মে উতিখ্পূবেক মহিনাথ বলতলন - “কতরক 
বদশসোহপ করত্বাদগ্রশ্চাতসৌ করতশ্চহে সমানাহধকরতণ 
সমাসিঃ। অেএব বামনিঃ - ‘হস্তাগ্রাগ্রহস্তাদতয়ািঃ 
গুণগুহণতনাতভে দাতভদাৎ’৯ ইহে।”  

 

“ক্রামকিঘুণপদযীমব্নিসংরখেঃ” - (কিরাত. ৫.৩৪) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘শুহিমহনর্ন্মহভিঃ’ পদটিতে 
বোহধকরণ বহুব্রীহহ সমাস হল হকভাতব ো বলতে 

হর্তয় বামতনর মে উতিখ্পূবেক বলতলন - 

“শুহিমহণভেিঃ স্ফটিতকতভো র্ন্ম ব ষাাং বেিঃ। 
র্ন্মাদজেওরপতদা বহুব্রীহহবেেহধকরতণাঽপীষেতে”১০ ইহে 
বামনিঃ।”  
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“গতযকত নখব্লখালক্ষেতামঙ্গারাব্গ” - (কিরাত. 
৯.৩৮) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘হবম্বাধরা’ পদটিতে মধেপদতলাপী 
কমেধারয় সমাতসর প্রমাণস্বরূপ বামতনর মে েজ তল 
ধতর বলতলন - “শাকপাহথেবাহদত্বান্ মধেপদতলাপী 
সমানাহধকরণসমাসিঃ”১১ ইহে বামনিঃ।” 

 

কিয়ট ও মকিনাথ 

পাহণহন সম্প্রদায়ভজ ক্ত ববয়াকরণািা ে বকয়তটর 
আহবেভাবকাল একাদশ শোব্দী বতলই পহিেরা মতন 
কতরন। পে েহলর মহাভাতষের উপর হেহন 
‘প্রদীপ’ নামক টীকা রিনা কতরন। মহিনাথ োাঁর 
টীকাতে বোকরতণর আতলািনা প্রসতে বকাথাও বকাথাও 
বকয়তটর মে েজ তল ধতরতিন, ো হনতে আতলাহিে হল- 

 

“কিয়ঃ কুরুণামকধ্পসে পালনীম্” - (কিরাত. ১.১) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘হবহদেিঃ’ পদটির বোকরণ 
হনতদেশ প্রসতে ‘অথতবািরপদতলাতপাঽে দ্রষ্টবে’ এই 
মহাভাষে বিতনর বলাপ শতব্দর অথে হনরুপণ প্রসতে 
মহিনাথ বকয়তটর মে উতিখ্পূবেক বলতলন - “অে 
বলাপশব্দাথেমাহ বকয়টিঃ - ‘র্মোথেসোপ্রতয়ার্ এব 
বলাতপাঽহভমেিঃ’১২। ‘হবভক্তা ভ্রােরিঃ’ ইেেে ি ধনসে 
 হদ্বভক্তত্বাং েদ্ ভ্রােৃষূপি েতে। ‘পীো র্াবিঃ’ 
ইেেোপজেদকসে পীেত্বাং বর্াষজ আতরাপেতে। ‘ভজক্তা 
ব্রাহ্মণিঃ’ ইেেোন্নসে ভজ ক্তত্বাং ব্রাহ্মতণষূপি েতে।”১৩  

 

“সখীকনয প্রীকতযজব্জাঽনজজীকযনঃ” - (কিরাত. ১.১০) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘দশেয়তে’ পদটিতে আত্মতনপদ 
হল হকভাতব এই প্রসতে বোখ্ো হদতে হর্তয় মহিনাথ 
সবেে বকয়তটর মে েজ তল ধতর বলতলন - “অোহ 
বকয়টিঃ’ - ‘ননজ কমোন্তরসদ্ভাবাদোত্মতনপতদন বশাম্ভাবেম। 
উিেতে - অস্মাতদতবাদাহরণাদ্ভাষেকারসোয়তমবা --হভপ্রায় 
উহেতে। অণেোবস্থায়াাং ব  কেৃে কমেণী। 
েদ্বেহেহরক্তকমোন্তরসদ্ভাবাদাত্মতনপদাং ন ভবহে।  থা - 

‘স্থলমাতরাহয়হে মনজষোন্’ ইহে, ইহেজ  ত্বণেন্তবস্থায়াাং 
কেৃে ণাাং ভৃেোনাাং বনৌ কমেত্বহমহে 
ভবতেেবাত্মতনপদহমহে।”১৪ 
 

“কনযদ্ধকনশ্বাসকযিকিতাধ্রাঃ - (কিরাত. ৪.১৫) 

এই বলাতকর টীকাতে ‘সূ্ফহরতেকপিবািঃ’ পদটির 
বোখ্ো প্রসতে মহিনাথ বলতলন - “কহিৎ সাংখ্োশব্দসে 
। বৃহিহবষতয় বীপ্সাথেত্বাং সপ্তপণোহদবৎ” ইহে বকয়টিঃ।”  

এিািাও মহিনাতথর শাকটায়ণবোকরতণর োন হিল 
। ‘এতকৌঘভূোং েদশমে কৃষ্ণাম্ (হকরাে. ৩.৩৫) বলাতক 
‘এতকৌঘভূে’ পতদর বোখ্োয় ‘বেণোদয় কৃোহদহভিঃ’ 
(পা. সূ. ২.১.৫৯) সূেদ্ধারা কমেধারয় সমাতসর প্রসে 
উপহস্থে হতল বসখ্াতন বলা হয় - “বেণোহদরাকৃহের্ণিঃ” 

ইহে শাকটায়ণিঃ ।”  

হর্তনন্দ্রবজহদ্ধ হবরহিে কাহশকািার ‘নোস’ নামক 
টীকার উপর মহিনাথ ‘নোতসাতদোে’ নামক টীকা 
রিনা কতরন বতল বকও বকও মতন কতরন। হেহন 
ঘন্টাপথ টীকাতে নোতসাতদোে টীকার প্রতয়ার্ 
বদহখ্তয়তিন। ‘হদ্বষো হবহহোং ত্বয়াথবা’ (হকরাে. ২.১৭) 

বলাতকর টীকাতে ‘ভূতর্িঃ কৃেম্’ এই অাংতশ হিয়া 
র্মেমান হওয়ায় ‘কৃেম্’ ব াতর্ েৃেীয়া না বতল 
করতণ েৃেীয়া হল হকভাতব ো বলতে হর্তয় মহিনাথ 
বলতলন - “ ‘কৃেহমহে হনবারণহনতষধতয়ািঃ’ ইহে 
র্ণবোখ্োতন। ভূতর্হরহে র্মেমানসাধনহিয়াতপিয়া 
করণত্বািৃেীয়া। উক্তাং ি নোতসাতদোতে ‘ন বকবলাং 
শ্রুয়মাতনব হিয়া হনহমিাং কারকভাবসোহপ েজ  
র্মেমানাহপ’১৫ ইহে।” 

ভাব ও ভাষা পরস্পতরর পহরপরূক। ভাষাতক আেয় 
কতর মহাকহবর্তণর ভাতবর অহভবেহক্ত। আবার এই 
ভাষাতক হনয়ন্ত্রণ কতর বোকরণ। বোখ্োকার হহসাতব 
মহিনাথ  খ্ন হকরাোর্জে নীয় মহাকাতবের ‘ঘন্টাপথ’ 

টীকা বলতখ্ন েখ্ন বসই কাতবের ভাষাও 
বোকরণানজর্ হকনা ো োাঁর আতলািনাতেই স্পষ্ট হতয় 
ওতঠ। ঘণ্টাপথ টীকা প োতলািনা করতল বদখ্া  ায় 
হবহবধ শাতস্ত্র োর স্বিতে হবিরণ থাকতলও বোকরণ 
শাতস্ত্র হিল োাঁর সবোহধক আগ্রহ। োই কাতবের প্রায় 
সমস্ত বলাতকই বোকরতণর বকান না বকান হনদশেন 
হেহন বরতখ্তিন। হকন্তু র্তবষণাপতের কতলবর বৃহদ্ধর 
কথা বভতব সমস্ত বোকরণশাতস্ত্রর প্রতয়ার্ বদখ্াতনা 
সম্ভব হল না। েতব এই সাংহিপ্ত আতলািনার 
হনহরতখ্ও হবহবধ বোকরণশাতস্ত্র োাঁর স্বিে হবিরণ 
বদতখ্ আমরা োতক বোকরণ শাতস্ত্রর হনষ্ণাে পহিে 
বলতেই পাহর। 

 

সন্দভুটীিা 
1. পাহণহন সূে - ১.৩.৬৭ - মহাভাষে।  

2. পাহণহন সূে - ১.১.১ - মহাভাষে। হশশুপালবধ 
মহাকাতবের ১.৭৫ নাং বলাতকর টীকাতেও 
ভাষেবিনটির উতিখ্ আতি। 

3. হশশুপালবধ মহাকাতবের ৮.৪ নাং বলাতকর 
টীকাতেও ভাষেবিনটির উতিখ্ আতি ।  
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4. পাহণহন সূে - ৩.২.১৬২ - কাহশকাবহৃি। 
রঘজবাংশমহাকাতবের ৮.৪ নাং বলাতকও এই 
কাহশকাবহৃির উতিখ্ আতি।  

5. পাহণহন সূে - ১.৩.৩৩ - কাহশকাবহৃি।  

6. কাবোলঙ্কারসূেবহৃি - ৫.২.১৩।  
7. কাবোলঙ্কারসূেবহৃি - ৫.২.১৮। হকরাোর্জে নীয় - 

৫.৩৪, কুমারসম্ভব - ৩.৭২, বমঘদেূ (পূবেতমঘ) - 

৪৮, বনষধিহরে - ১১.৩, ১৩.৩৮, ১৫.৩৩, 

১৯.৪৫ নাং বলাতকর টীকাতেও এই বামনবিনটি 
উদৃ্ধে হতয়তি। 

8. কাবোলঙ্কারসূেবহৃি - ৫.১.৯। হকরাোর্জে নীয় - 

১২.২৭, হশশুপালবধ - ৪.৫১, ৭.১২, ১৪.৪৯, 

ভহিকাবে - ৮.১১ বলাতকর টীকাতেও এই 
বামনবিনটি উদৃ্ধে হতয়তি ।  

9. কাবোলঙ্কারসূেবহৃি - ৫.২.২০  

10. কাবোলঙ্কারসূেবহৃি - ৫.২.১৯  

11. কাবোলঙ্কারসূেবহৃি - ৫.২.১২  

12. হশশুপালবধ মহাকাতবের ১.৩৭ নাং বলাতকর 
টীকাতে বকয়তটর এই অহভমে উদৃ্ধে হতয়তি।  

13. ‘কেে হর কৃৎ’ (পাহণহন সূে - ৩.৪.৬৭) সূতের 
মহাভাতষের উপর বকয়ট টীকা।  

14.  ‘বণরতণা  ৎ কমে বণৌ বিৎ স কেে ানাধোতন’ 

(পাহণহন সূে ১.৩.৬৭) সূতের মহাভাতষের উপর 
বকয়ট টীকা।  

15. নোতসাতদোতের এই উদৃ্ধহে রঘজবাংশ - ২.৩৪, 

ভহিকাবে - ১১.৪৩, হশশুপালবধ - ৭.৫৪ নাং 
বলাতকও উদৃ্ধে হতয়তি। 
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ও হনেেতবাধ হবদোরত্ন, সজধী প্রকাশন, কহলকাো, 
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ভািার, কহলকাো, ২০০৩, মজহদ্রে। 

4. র্য়াহদেেবামন, কাহশকা, সম্পা- নারায়ণ হমে, 

বিৌখ্ম্বা সাংসৃ্কে হসহরর্ অহফস, বারাণসী, ১৯৬৯, 

মজহদ্রে। 

5. দীহিে, ভতিাহর্, ববয়াকরণহসদ্ধান্ততকৌমজদী, সম্পা-
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