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ভূমিকা 
পাশ্চাত্যে শব্দার্থযত্ের আত্ াচনা খুব প্রাচীন নয়; মকন্তু ভারযবর্থ বহু প্রাচীন কা  
থর্ত্ক শব্দ অর্থ ও যাত্ের সম্পকথ মনত্য় বহু আত্ াচনা কত্রত্ে। িয এবং মবরুদ্ধ 
িত্যর ঘূর্থাবত্যথ সুমনমেথষ্ট থকানও মসদ্ধাত্ে থপৌঁোত্নার পর্টা প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন। 
মবমভন্ন পমিয সম্প্রোয় মবমভন্ন েৃমষ্টভমি থর্ত্ক শব্দার্থ মবর্ত্য় মবচার কত্রত্েন। 
ববয়াকরর্ যা বত্ ত্ে, বনয়াময়করা যা িাত্ন না; বনয়াময়ক যা বত্ ত্ে, িীিাংসত্করা 
যার প্রমযবাে কত্র। যত্ের প্রমযষ্ঠায়, সূক্ষ্মামযসূক্ষ্ম মবচার মবত্ের্ত্র্ অবত্শত্র্ 
থকানও সুমনমেথষ্ট মসদ্ধাত্ে না থপৌঁোত্না থেত্ ও প্রাচে িনত্নর ঐশ্বযথ যুত্ের এক 
মবরাট জ্ঞান সম্পে আিারা অর্থন কত্রমে। 

আিাত্ের এই েত্বর্র্ািূ ক অমভসন্দত্ভথ এিনই একমট ভারযীয় েৃমষ্টভমির আশ্রয় 
গ্রহর্ কত্রমে; যাত্ক ব া হ  ‘মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থযে’। এখাত্ন ‘যে’ 
শব্দমট অত্নকাংত্শই েশথত্নর সিার্থক। অর্থাৎ শব্দার্থযে ব ত্য এখাত্ন ‘শব্দাত্র্থর 
েশথন’ বা আত্রা স্পষ্ট কত্র ব ত্  ‘বাোর্থ েশথন’থক ইমিয করা হত্চ্ছ। এই ‘বাোর্থ 
েশথন’ একাে ভাত্বই ভারযীয়। এই মভমি প্রাচীন বাোর্থমবদ্ যাস্কাচাত্যথর ‘মনরুক্ত’ 
নািক শব্দার্থশাত্ের এক িহাগ্রন্থ, যার রচনাকা  খ্রীত্ষ্টর র্ত্ের প্রায় ৬০০ বের 
আত্ে এবং পামর্মনর ‘অষ্টাধ্োয়ী’র ২০০ বের আত্ে। 

যেত্ক যখন েশথত্নর সিার্থক কত্র থযা া হয় যখন যার সীিানা অত্নকটাই থবত্ে 
যায়। যখন যা মনেক মবচার মবত্ের্ত্র্ সীিাময়য র্াত্ক না, বেমক্তর মেক থর্ত্ক যা 
যখন অবত্ াকন, উপ মি, সাক্ষাৎকারশমক্ত, অনুভব, অধ্োত্মজ্ঞানসাধ্ন। 

এক অমযসাধ্ারর্ বাঙাম  পাঠক ‘কৃমিবাসী রািায়র্’ পেত্য মেত্য় থহাোঁচট থখত্ ন। 
প্রচম য শব্দার্থত্বাধ্ দ্বারা ‘শ্রীরাি পাোঁচা ী’থক বুত্ে ওঠা যাত্চ্ছ না। মনযােই 
বইমটত্ক ভাত্ া কত্র বুত্ে ওঠার যামেত্ে মযমন শব্দার্থযত্ের চচথা শুরু কত্রন এবং 
ঘটনাচত্ি যাোঁর হাত্য এত্স থপৌঁোয় শব্দামু্বমধ্ শ্রী হমরচরর্ বত্ন্দোপাধ্োত্য়র ‘বিীয় 
শব্দত্কার্’। এই মবরাট অমভধ্ানখামন পেত্য পেত্যই সহসা শব্দার্থযত্ের এক অনে 
র্েত্যর সন্ধান পান মযমন। স্পষ্ট কত্র ব ত্  শব্দাত্র্থর েভীত্র র্াকা এক অবেক্ত 
মনয়ত্ির সন্ধান থপত্য় যান মযমন। আত্রা েভীত্র থপৌঁোত্নার থনশায় প্রাচে ও 
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পাশ্চাত্যের ভার্াযে এবং ভার্াযত্ের সত্ি সংমেষ্ট বহু মবর্য় যাোঁর আয়ত্ি আত্স। 
এবং একমেন থযন এই সািানে পাঠক শব্দব্রত্ের সাক্ষাৎকার  াভ কত্রন। ভার্া 
থয আসত্  ভাত্বর র্েৎ (ভার্া থযা ভাত্বরই প্রকাশ) আর থসই ভাব থয কয স্তত্র 
মবনেস্ত; এবং যার মনয়ন্ত্রক থয উৎপােন কিথযজ্ঞ (কিথযজ্ঞই ভুবত্নর নামভ -- দ্রষ্টবে 
ঋত্েে ১৬৪.৩৪) এসত্বরই েভীর োশথমনক উপ মির স্তত্র মযমন থপৌঁত্ে যান। আর 
বহু প্রাচীন এক শব্দার্থযত্ের একপ্রকার আমবষ্কার (Discover) কত্র থেত্ ন। এর 
নাি থেওয়া হয় ‘মিয়ামভমিক বর্থমভমিক শব্দার্থযে’। এই জ্ঞানযাপত্সর নাি কম ি 
খান। পরবযথীত্য যাোঁর থ খাত্ মখর সহত্যােী মহত্সত্ব থযাে থেন শ্রী রমব চিবযথী। 
েু’র্ত্ন মিত্  এই যে প্রমযষ্ঠায় অত্নকগুম  প্রবন্ধ গ্রন্থ ও েু’মট অমভধ্ান রচনা 
কত্রন। 

মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থযে একমট েৃমষ্টভমি; একমট েশথন। অনোনে ভারযীয় 
ও পাশ্চাযে েশথনগুম র িত্যাই একমট অবত্ াকন প্রনা ী; যার থশকে থপ্রামর্য 
রত্য়ত্ে প্রাচীন ভারযীয় ভার্াযত্ে। থযত্হযু এমট একমট যে; থসই থহযু 
স্বাভামবকভাত্বই এর গ্রহর্ ও মবত্রামধ্যা েুইই হত্য পাত্র, যা সমূ্পর্থয মনভথর 
করত্ে বেমক্তর িনন ও অমভজ্ঞযা সিার্-সংসৃ্কমযর থকান মবত্শর্ থবাধ্ দ্বারা 
প্রভামবয যার ওপর।  

উির আধু্মনক মবত্শ্ব োোঁমেত্য় আিরা যাই এই যত্ের আত্ াত্ক রািায়ত্র্র 
েল্পটাত্ক থেত্খ থনওয়ার সাহস কর াি এবং থস উদ্ভার্র্ আিাত্ের থচাত্খ থনহাৎ 
িন্দ হ  না। পাঠক-প্রমযমিয়াবাে আিাত্ের থস সাহত্সর যুমক্তমসদ্ধ সির্থন 
র্ামনত্য়ত্ে। যত্পাধ্ীর ভট্টাচাযথ ম ত্খত্েন-- 

“আকরর্বাে ও আকরত্র্ািরবাে পাঠকৃমযর যাৎপযথ সম্পত্কথ বহু থিৌম ক প্রশ্ন 
উত্থাপন করার েত্  প্রমযভাবান থ খক ও বুমদ্ধিান পাঠত্কর সম্বন্ধ নযুন কত্র 
মনর্থীয হ । থ খক আর প্রমযত্বেত্নর পত্ক্ষ সত্বথসবথা হত্য় র্াকত্য পারত্ ন না! 
বরং ধ্ীিান পাঠক হত্য় উঠত্ ন যাৎপত্যথর মনয়ো। িিশঃ এই ধ্ারর্া থর্ারাত্ া 
হত্য  ােত্ া থয পাঠকৃমযর যাৎপযথ স্বয়ংসমূ্পর্থ নয় কখনও; পাঠত্কর সমিয় 
হস্তত্ক্ষপ থকব  যাত্ক পূর্থ কত্র থযাত্ । থয সিস্ত অনুপুঙ্খ ও অনুর্ি মেত্য়, 
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উপকরর্ ও পরম্পরার সাহাত্যে গ্রমর্য হয় পাঠকৃময, যাত্ের আপায-রুদ্ধযা 
থপমরত্য় মেত্য় পাঠক আমবষ্কার কত্রন সম্ভাবনার পমরসর। যখন বুেত্য পামর, 
থ খক আসত্  যাৎপযথ প্রমিয়ার সূত্রধ্ার িাত্র অর্থাৎ মনিথীয়িান প্রমযত্বেত্নর 
আমেবয়ন উত্থাপন করাই যাোঁর প্রধ্ান োময়ত্ব; পাঠক ঐ আমেবয়ত্ন হস্তত্ক্ষপ কত্র 
ধ্ীত্র ধ্ীত্র যাত্ক মবমনিথার্ কত্রন। আর, এইভাত্বই মযমন হত্য় ওত্ঠন মনয়য 
মবস্তারপ্রবর্ যাৎপত্যথর র্নময়যা। মবখোয যামেক হ্ব েোঙ আইত্র্র বত্ ত্েন, 
প্রমযমট সামহমযেক পাঠকৃময মনত্র্র থভযত্র থবশমকেু শূনোয়যনত্ক প্রচ্ছন্ন থরত্খ 
থেয়; পাঠত্কর প্রর্ি কার্ যাত্ের আমবষ্কার করা এবং প্রধ্ান কযথবে শূনেত্ক 
অর্থত্েোযনা মেত্য় পূর্থ কত্র থযা া।”১     

মিয়ামভমিক শব্দার্থযে ব ত্য বুেত্বা, থয শব্দার্থযে মিয়াত্ক মভমি কত্র েত্ে 
উত্ঠত্ে। যাস্কাচাযথ যাোঁর ‘মনরুক্ত’ গ্রত্ন্থ মিয়াত্ক (আখোয বা ধ্াযুত্ক) নাত্ির িূ  
বত্  উত্েখ কত্রত্েন আর যাোঁর এই মসদ্ধাত্ের থপেত্ন পূবথবযথী বহু শব্দাযথামেত্কর 
িযািয উত্েখ কত্রত্েন মযমন। প্রাচীন শব্দমবদ্ ঔেুম্বরায়র্ শব্দত্ক দ্রুয উচ্চামরয 
ধ্বমন পরম্পরা বত্  িত্ন করত্যন। এর মবপরীত্য যাস্ক নাি, আখোয, উপসেথ ও 
মনপায এই থশ্রমর্করত্র্র পত্ক্ষ োোঁমেত্য় বত্ ত্েন শত্ব্দর একমট মবত্শর্ গুর্ হ  
‘বোমিিো’ যর্া যার প্রকাশন শমক্ত। অর্থাৎ শত্ব্দর অর্থ আিাত্ের বুমদ্ধত্য বোি 
হত্য পাত্র। এই গুত্র্ই বেমক্ত, বস্তু বা ভাত্বর সংজ্ঞাকরর্ হত্য় র্াত্ক।২ শত্ব্দর এই 
বোমিিো গুর্মট থকন র্াত্ক? যার িূ  কারর্ শব্দ েত্ে ওত্ঠ মিয়া দ্বারা। থয সিা 
থসই মিয়া (আখোয) সম্পােন কত্র থসই মিয়াকারী মহত্সত্ব ‘নাি’ এ পযথবমসয 
হয়। যাই শাকটায়ত্নর মসদ্ধােত্ক সসম্মাত্ন স্বীকার কত্র যাস্কাচাযথ বত্ ত্েন-- 

যত্র নািাখোযর্ানীমযশাকটায়ত্না বনরুক্তসিয়শ্চ।৩ 

অর্থাৎ “পেচযুষ্ঠত্য়র িত্ধ্ে নািসিূহ ধ্াযু হইত্য মনষ্পন্ন, ইহা শাকটায়ন িত্ন 
কত্রন এবং ইহাই মনরুক্তশােমবদ্েত্র্র মসদ্ধাে।”৪ 

 আর থযখাত্ন ধ্াযুর স্পষ্ট থকানও মনেশথন পাওয়া যায় না, থসখাত্ন বর্থাত্র্থর দ্বারা 
মিয়া মনর্থত্য়র মনোন মনরুত্ক্তর-- 
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“শত্ব্দর অর্থ সাধ্ন করা মনরুত্ক্তর কাযথে। যমে থেখা যায় বোকররু্িয প্রনা ী 
অব ম্বন কমরয়া থকাত্না শব্দ মবত্শত্র্র অর্থ সাধ্ন করা যায় না, যাহা হইত্  
সম্প্রসারর্ প্রনা ী অব ম্বন কমরত্ব; অর্থাৎ থেমখত্য হইত্ব… সম্প্রসারর্ত্যােে বত্র্থর 
সম্প্রসারর্ কমরয়া অর্থ মনষ্পমি করা যায় মক না। … যমে ইহাত্যও অর্থসাধ্ন 
অসম্ভব হয়, যাহা হইত্  বর্থসািাত্নের ও অক্ষরসািাত্নের আশ্রয় গ্রহর্ কমরত্য 
হইত্ব, ইহা ব াই বাহু ে।”৫ 

এই মেক থর্ত্কই এই শব্দার্থযে ‘বর্থমভমিক’। বত্র্থর অর্থ মনর্থয় ও যার দ্বারা 
মিয়ার অনুসন্ধান এই যত্ের অনেযি গুরুত্বপূর্থ মেক। যমেও অত্নক বর্থার্থই 
পূবথবযথী অত্নক অমভধ্ানগ্রন্থ, যন্ত্রশাে এিনমক শ্রী হমরচরত্র্র ‘বিীয় শব্দত্কাত্র্’ও 
পাওয়া যায়। 

 থয থকানও শত্ব্দর অেত্র মনমহয মিয়ার অনুসন্ধান একটা প্রমিয়া। প্রর্ি অধ্োত্য় 
এ মবর্ত্য় মবস্তামরয আত্ াচনা করা হত্য়ত্ে।  

বাং াভার্ায় ঈশ্বর ও ঈশ্বরপ্রমযি সিাগুম র নািকরর্ প্রায়শই একই সত্ি 
অেযপত্ক্ষ মযনমট স্তত্র প্রযুক্ত-- র্ের্ােমযক অত্র্থ, সািামর্ক অত্র্থ ও স্বেথীয় 
অত্র্থ।৬ আিাত্ের পূবথপুরুত্র্রা মযনমট স্তরত্কই যর্াযর্ভাত্ব বুেবার থযােেযা 
ধ্রত্যন। ব া বাহু ে শত্ব্দর বোমিিো গুর্মটর র্নেই এিনমট হয়। মকন্তু থিৌ বােী 
সিাত্র্র সাত্র্ যা  থি াত্না Logo-centric শব্দার্থত্বাত্ধ্র কারত্র্ আিরা থকানও 
অর্থত্কই যর্ার্থ ভাত্ব বুত্ে উঠত্য পামরনা; অত্নকত্ক্ষত্ত্রই আভাত্স বুমে। যাই থহাক 
আিরা আিাত্ের েত্বর্র্ায় রািায়ত্র্র চমরত্রগুম র ধ্াযু বা মিয়াত্ক ধ্ত্র যাত্ের 
সািামর্ক অর্থ মনষ্কাশত্নর থচষ্টা কত্রমে। এককর্ায় মিয়ামভমিকযার আত্ াত্ক 
রািায়ত্র্র সািামর্ক যাৎপযথত্ক বুত্ে থনওয়ার প্রয়াস করা হত্য়ত্ে এই 
অমভসন্দত্ভথ। 

সিাত্র্র কর্া যখন এ ; যার যাৎপযথত্ক বুত্ে থনওয়ার প্রয়াস যখন হত্চ্ছ যখন 
সিার্ মবকাত্শর ববজ্ঞানীক মবত্ের্ক কা থ িাকথস ও যাোঁর যে থকার্াও থকার্াও 
োয়া থেত্  যাত্ব, থসটা স্বাভামবক। বস্তুয িাকথস সাত্হব বুত্ে থেমেত্ ন ভারযই 
সবথপ্রর্ি শ্রিমবভার্ন কত্র থেত্ মে -- 
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“In the primitive Indian community there is a social division of 
labour, without production of comodities.”৭ 

িহািময িাকথত্সর কর্া আিাত্ের এই অমভসন্দত্ভথ বার বার এত্সত্ে। সমযে কর্া 
ব ত্য যাোঁর সিার্ মবকাত্শর ঐমযহামসক বস্তুবাত্ের যে দ্বারা আিরা মকয়েংশ 
প্রভামবয। যত্ব ঋর্ স্বীকাত্রর পাশাপামশ যাোঁর যত্ে সংত্যার্ন করার িত্যা মকেু 
বস্তু আিাত্ের েুম ত্যও রত্য়ত্ে। 

 যাই থহাক, আিাত্ের এই অমভসন্দভথমট থিাট ে’মট অধ্োত্য় সমূ্পর্থ। যর্া-- 

প্রর্ি অধ্োয়ঃ মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থযে 

মদ্বযীয় অধ্োয়ঃ মিয়ামভমিক-বর্থমভমিক শব্দার্থত্ের আত্ ায় রািায়ত্র্র চমরত্র 

যৃযীয় অধ্োয়ঃ রািায়ত্র্র ঘটনায় মনমহয ভারয ইমযহাস 

চযুর্থ অধ্োয়ঃ রািায়ত্র্ মনমহয ভারয অর্থনীময 

পঞ্চি অধ্োয়ঃ সািমগ্রক প্রামির একত্রীকরর্ 

যষ্ঠ অধ্োয়ঃ উপসংহার 

প্রমযমট অধ্োত্য়ই থচষ্টা করা হত্য়ত্ে এই প্রাচীন ভারযীয় শব্দার্থযত্ের আশ্রত্য় 
আত্ াচনাত্ক মেশাগ্রস্ত করার। থসত্ক্ষত্ত্র মনরুক্ত-এর মনর্ব্থচন প্রনা ী িত্যা 
প্রযেক্ষবৃমি, পত্রাক্ষবৃমি ও অমযপত্রাক্ষবৃমিত্ক বেবহার কত্র িূ য রািায়ত্র্র 
সািামর্ক-অর্থননমযক অর্থত্ক মনষ্কাশত্নর প্রয়াস করা হত্য়ত্ে। থস অত্র্থ এমট 
যর্াত্র্থই েত্বর্র্া (‘থো’ শত্ব্দর একমট অর্থ ‘বাক্', থসই বাক্স্বরূত্পর সম্ভাবনার 
এর্র্া)। নািকরত্র্ ‘রািায়র্’ ব ত্য িূ য বাল্মীমকর রািায়র্ত্কই অনুসরর্ করা 
হত্য়ত্ে। রািায়র্ ব ত্য েশরর্ পুত্র শ্রীরাি, সীযার সাত্র্ যাোঁর পমরর্য়, সীযা হরর্, 
রাবর্বত্ধ্র থয থিাটা োত্ের েল্পমট পাওয়া যায়, যাই এখাত্ন অনুসৃয হত্য়ত্ে। যাই 
থহাক, িনস্বী থপাস্টির্থান যামেক পার্থপ্রমযি বত্ন্দোপাধ্োত্য়র একমট িেবে মেত্য় 
ভূমিকার ইময টানা যাক -- 
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“সভেযার থয মরমনউয়া  বা পুননথবীকরত্র্র প্রমিয়া, এ থেত্শ থসমট হয়মন। আরবীয় 
জ্ঞাত্নর থসরকি মবস্তার যুমকথ, পত্র িুঘ  শাসত্ন থেখা যায় না, আর মব্রমটত্শর 
ভারয র্ত্য় ওই নবীকরত্র্র সব সম্ভাবনাই  ুি হয়। একটা ভয়াবহ থব্রক বা 
মবমচ্ছন্নযা এত্স যায়। েত্  প্রযীচেই হত্য় ওত্ঠ সব মকেুর িানেি --আিাত্ের 
আধু্মনকযাও প্রযীত্চের আেত্ ই বযমর করার থচষ্টা হয়-- অর্চ প্রযীত্চের 
আধু্মনকযা বুমদ্ধ মর্জ্ঞাসা যুমক্তবাে িানবযাবােই আিাত্ের এখানকার ঔপমনত্বমশক 
বাস্তত্বর স্রষ্টা। ওই সভেযার নবীকরত্র্র অভাত্ব, আিরা আধু্মনকত্ক খুোঁমর্ প্রযীত্চে, 
আিাত্ের আধু্মনকযা মনমিথয হয়না… ভার্া ও মচহ্ন এবং আইমর্য় মর্ বা ভাবােশথ 
পরস্পর সং গ্ন, ভার্ার সূত্ত্রই ভাবােশথ সংজ্ঞাময়য হয়। কম ি খাত্নর মিয়ামভমিক 
শব্দার্থমবমধ্র পাঠ যাই আসত্  সভেযার পাঠ। এ পাঠ প্রযীচে মনভথর মশমক্ষয 
িধ্েমবত্ির কাত্ে েুু্রূহ, আবার শুধু্ সংসৃ্কয মবত্শর্জ্ঞ থিৌ বােীর কাত্েও অেিে। 
কারর্ এই পাঠ ওই বদ্বরামর্েক মবশুমদ্ধবাত্ের। এ পাঠ আধু্মনক। এ পাত্ঠ আত্েন 
রবীন্দ্রনার্, আর থচযনায় উপমিয অবশেই িাকথস।”৮ 

আসুন প্রত্বশ করা যাক শব্দার্থযত্ের থসই সম্ভাবনার র্েত্য। 
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