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প্রথম অধ্যায় 
ক্রিয়াক্রিক্রিক-বর্ণক্রিক্রিক শব্দাথণতত্ত্ব  

 
প্রাচীন িারতত বাক চচণা 

 
‘বাক ’ শব্দক্রি এতেতে ‘বাচ ’ ধ্াতু থথতক। যার অথণ ‘বাচন’। ‘েংেদ বাংলা অক্রিধ্াতন’ 
শব্দক্রির অথণ থদওয়া হতয়তে-- বাকয, শব্দ, কথা১। এককথায় মানুতের কথা বলার 
থয প্রক্রিয়া তাতকই বলা হয় ‘বাক ’। 
িারতবতেণ বাক চচণার ইক্রতহাে অক্রতপ্রাচীন, ক্রবসৃ্তত ও ক্রবক্রচত্র, অতনতকর মতত এই 
ঐতিহ্যে ভারি প্রাচীন গ্রীহ্েরও পূর্বগামী। শহ্ের উৎে, স্বরূপতনর্বয়, প্রকারহ্ভদ 
তনহ্য় আহ্ াচনা প্রাচীন ঋগ্বৈতদক কা  থেহ্কই প্রচত ি। 
 
ঋতেতদর বাক েূতে আতে - 

১। আতম রুদ্রগর্ ও র্েুগহ্র্র েহ্ে তর্চরর্ কতর, আতম আতদিেহ্দর েহ্ে এর্ং 
েক  থদর্িাহ্দর েহ্ে োতক, আতম তমত্র ও র্রুর্ এ উভয়হ্ক ধারর্ কতর, আতমই 
ইন্দ্র ও অতি এর্ং দু অতিদ্বয়হ্ক অর্ ম্বন কতর। ২। থে থোম আঘাি অেবাৎ প্রস্তর 
তনষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন যন, আতমই িাাঁহ্ক ধারর্ কতর, থে েজমান েজ্ঞোমগ্রী 
আহ্য়াজনপূর্বক এর্ং থোমরে প্রস্তুি কহ্র থদর্িাহ্দর উত্তমরূহ্প েন্তুষ্ট কহ্র, 
আতমই িাহ্ক ধনদান কতর। ৩। আতম রাহ্জের অধীিরী, ধন উপতিি কহ্রতি, 
জ্ঞানেম্পন্ন এর্ং েহ্জ্ঞাপহ্োগী র্স্তু েকহ্ র মহ্ধে ের্বহ্েষ্ঠ। এরূহ্প আমাহ্ক 
থদর্িারা নানা িাহ্ন েতন্নহ্র্তশি কহ্রহ্িন, আমার আেয়িান তর্স্তর, আতম তর্স্তর 
প্রার্ীর মহ্ধে আতর্ষ্ট আতি। ৪। তেতন দশবন কহ্রন, প্রার্ধারর্ কহ্রন, কো ের্র্ 
কহ্রন অের্া অন্ন থভাজন কহ্রন, তিতন আমার েযায়িাহ্ি থে েক  কােব কহ্রন, 
আমাহ্ক োরা মাহ্ন না ,িারা ক্ষয় যহ্য় োয়। থয তর্দ্বান! থশান, আতম ো র্ তি িা 
েদ্ধার থোগে । ৫। থদর্িারা এর্ং মনুহ্যেরা োর শরর্াগি যয়, িাাঁর তর্যয় আতমই 
উপহ্দশ তদই। োহ্ক ইচ্ছা আতম র্ র্ান অের্া থস্তািা অের্া ঋতয অের্া রু্তদ্ধমান 
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করহ্ি পাতর। ৬। রুদ্র েখন থস্তাত্রহ্দ্বযী শত্রুতক বধ্ করতত উদযত হন তখন 
আক্রমই তাাঁর ধ্নু ক্রবস্তার কতর ক্রদই। থলাতকর জনয আক্রমই যুদ্ধ কক্রর। আক্রম দুযতলাতক 
ও িূতলাতক আক্রবষ্ট হতয় আক্রে। ৭। আক্রম ক্রিতা, আকাশতক প্রেব কতরক্রে। থে 
আকাশ এ জগততর মস্তকস্বরূি। েমুতে জতলর মতধ্য আমার স্থান। থে স্থান হতত 
েকল িূবতন ক্রবস্তাক্ররত হই, আিনার উন্নত থদহদ্বারা এ দুযতলাকতক আক্রম স্পশণ 
কক্রর। ৮। আক্রমই েকল িুবন ক্রনমণার্ করতত করতত বায়ুর নযায় বহমান হই। 
আমার মক্রহমা এরূি বৃহৎ হতয়তে থয দুযতলাকতকও অক্রতিম কতরতে, িৃক্রথবীতকও 
অক্রতিম কতরতে। (১০।১২৫।১-৮)২ 

অথণাৎ, “বাক ই অধ্ীশ্বরী, প্রজ্ঞা ও প্রথমা; অন্নগ্রহর্ থথতক দশণন, শ্রবন, শ্বােগ্রহর্ 
িযণন্ত তার প্রিাব। তার উৎে েমুতের জতল, ক্রকন্তু োমতথণ তা গগনচুম্বী। বস্তুত 
দুযতলাক িূতলাক জুতে তার অবস্থান এবং থগৌরতব তাতদরও ঊতবণ তার প্রক্রতষ্ঠা।”৩ 

বাক -এর এই ক্রবরাি বযাক্রির ধ্ারর্া থথতকই বৃহদারর্যক উিক্রনেৎ-এ এতেতে 
বাক ব্রতের তত্ত্ব (বাক  বব ব্রে- ১/৩/২১)। ঐততরয় ব্রােতর্ এতেতে অক্রবনশ্বর 
েমুতের উিমা (বাক  বব েমুে, ন বাক  ক্ষীয়তত ১৩/২১)। মাণু্ডকয উিক্রনেৎ-এ 
এতেতে ওঙ্কারব্রেবাতদর ধ্ারর্া। 

মতনািাতবর বাহক একক শব্দ বা শদব্দেমক্রষ্টই বাক । অের্বহ্র্দ র্াক্-এর উৎপতত্ত 
েম্বহ্ে জানাহ্চ্ছন- 

ধীিী র্া থে অনয়র্ র্াহ্চা অগ্রং মনো র্া থেযর্দনৃ্নিাতন। 

িৃিীহ্রন ব্রমযনা োভৃধানাস্তুরীহ্েনামন্বি নাম থধনঃ।। (৭। ১ । ১)৪ 

অেবাৎ শে উচ্চারর্ করহ্ি যহ্  মানুহ্যর থভির প্রেহ্ম জাহ্গ উচ্চারহ্র্র ইচ্ছা; 
থেই ইচ্ছা থেহ্ক প্রেহ্ের উৎপতত্ত; এই প্রেে থেহ্ক মূ াধাহ্র প্রার্র্ায়ুর পতরস্পন্দ 
জন্মায় এর্ং এরকম পতরস্পহ্ন্দর ফহ্ ই মূ াধাহ্র েূক্ষ্ম পরা র্াহ্কর আতর্ভবার্ র্া 
উৎপতত্ত যয় (আচােব োয়নকৃি র্োখো)। 

প্রাচীন ভারিীয় গ্রন্থাতদহ্ি মানর্শরীহ্রর েপ্তচহ্ের উহ্েখ রহ্য়হ্ি। েো- 
ব্রহ্মিা ুহ্ি েযস্রার চে, ভ্রুমহ্ধে আজ্ঞা চে, কণ্ঠহ্দহ্শ তর্শুদ্ধ চে, হৃদহ্য় অনাযি 
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চে, নাতভমূহ্  মতর্পুর চে, ত ে থদহ্শ স্বাতধষ্ঠান চে, কুন্দিাহ্ন কুহু নাড়ীর কাহ্ি 
মূ াধার চে। এই মূ াধার চেহ্ক থদহ্যর আধারস্বরূপ র্হ্  মহ্ন করা যয় র্হ্  
এহ্ক ‘আধারপদ্ম’ র্া ‘আধারপদ্মর্াতেনী’ র্ া যয়। এই চে থদহ্যর প্রার্শতি রূহ্প 
কাজ কহ্র। এ িাড়াও থোগশাস্ত্রাতদহ্ি পাাঁচ রকম মুখে ও পাাঁচ রকম থগৌর্ র্ায়ুর 
কো আহ্ি। েো- মুখে র্ায়ু-- প্রার্, অপান, েমান, উদান ও র্োন। থগৌর্ র্ায়ু-- 
নাগ, কৃকর, কূমব, থদর্দত্ত, ধনঞ্জয়। নাতেকার মাধেহ্ম থে র্ায়ু প্রর্াতযি যয়, িা য  
প্রার্ র্ায়ু। 

এই প্রার্ র্ায়ু েখন মূ াধাহ্র কম্পন েৃতষ্ট কহ্র িখন জন্ম থনয় পরা র্াক্। এই 
পরা র্াক্থক র্ া যয় জগদুপাদান। এ থকর্  থোগীর তনতর্বকল্প েমাতধহ্ি প্রকাতশি 
যয়। 

ভিৃবযতরও র্াকেপদীহ্য় থদতখহ্য়হ্িন, আমাহ্দর আন্তরজ্ঞান েূক্ষ্ম র্াক্ রূহ্প অন্তহ্র 
তিি, র্াইহ্র থর্তরহ্য় এহ্  থে িু র্াক্ র্া শে- 

অহ্েদমান্তরং জ্ঞানং েূক্ষ্মর্াগাত্মনা তিিম। 
র্েিহ্য় ম্বেে রূপেে শেহ্েন তনর্িবহ্ি।।৫ 

ঐিহ্রহ্য়াপতনযহ্দ আর্ার একটু অনেভাহ্র্ র্হ্ হ্ি- 
র্াঙ্ থম মনতে প্রতিতষ্ঠি, মহ্না থম র্াতচ প্রতিতষ্ঠিাম্।৬ 

অেবাৎ, র্াহ্কেই মনহ্নর প্রতিষ্ঠা, মনহ্নই র্াহ্কের প্রতিষ্ঠা। পাতর্তনর ‘তশক্ষা’গ্রহ্ন্থ 
র্াক্-এর গভীরিা তনর্বহ্য় রহ্য়হ্ি আরও তনখুাঁি উচ্চারর্- 

আত্মা রু্দ্ধো েহ্মিোেবোন্ মহ্না েুঙ্থি তর্র্ক্ষয়া। 
মন কায়াতিমাযান্ত ে থপ্ররয়তি মারুিম।। 
মারুিসৃ্তরতে চরর্ মন্ত্রং জনয়তি স্বরম্।।৭ 

অেবাৎ, আত্মা রু্তদ্ধর েহ্ে েুি যহ্য় মনহ্ক র্ হ্ি হুকুম কহ্র, িারপর মনহ্নর 
আঘাহ্ি জ্বহ্  ওহ্ে অতি; আর অতি থেহ্  থদয় র্ায়ুহ্ক। িখন মারুি তজহ্বারই 
োযাহ্েে নানা উচ্চারর্ িাহ্ন অগ্রের যয়- আঘাি কহ্র, স্পশব কহ্র, ঈযৎ েংস্পশব 
ঘটায় অর্হ্শহ্য েৃতষ্ট কহ্র ধ্বতন। 
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এহ্যা র্াযে! প্রাচীন ভাযাচাহ্েবরা র্াক্ তনহ্য় আরও গিীরতর চচণা কতরক্রেতলন। তাাঁরা 
সূ্থল, েূক্ষ্ম, েূক্ষ্মতর ও েূক্ষ্মতম- এই চারক্রি িযণাতয় বাতকর Vertical ক্রবিাজন 
কতরক্রেতলন। বাক -এর এক-চতুথণাংশই মাত্র মানুতের কতে উচ্চাক্ররত হয়। বাক্রক 
ক্রতন-চতুথণাংশ থথতক যায় অবযে। 

িরা বাঙ  মূলচিস্থা,িশযন্তী নাক্রিেংক্রস্থতা। 
হৃক্রদস্থা মধ্যমা থজ্ঞয়া, ববখরী কেতদশগা।।৮ 

িরা, িশযন্তী, মধ্যমা ও ববখরী- গিীরতার ক্রনক্ররতখ বাক -এর চারক্রি স্তর। 

মূলাধ্াতর কামনার বীজ থথতক জন্মাতনা আতেয় স্পন্দতন জন্ম থনয় িরা বাক । 
(স্মরর্ীয় অথর্ব্ণ থবতদর ৭.১.১ নং থলাক) তাই থে ‘মূল চিস্থা’।“তা ক্রবনু্দস্বরূি, 
নাদমাত্র, জগদুিাদান; েবণগত হতলও িাবপ্রকাতশ ইচু্ছক প্রার্ীর মূলাধ্াতরই তার 
অক্রিবযক্রে। এই স্বপ্রক্রতষ্ঠ ক্রনস্পন্দ িরা বাক  থযাগীর েমাক্রধ্তত ক্রনক্রবণকল্পক জ্ঞাতন 
প্রক্রতিাক্রেত হয়। এরই নাম শব্দব্রে।” যার প্রেতে িতৃণহক্রর তাাঁর ক্রবখযাত 
বাকযিদীয় গ্রতে বতলতেন- 

অনাক্রদক্রনধ্নং ব্রে শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম । 
ক্রববতণতত’থণিাতবন প্রক্রিয়া জগততা যতঃ।।৯ 

শব্দব্রেদদতবাদীর থচাতখ এই অথণজগৎ শব্দব্রতের ক্রববতণ অথণাৎ ভ্রম বা মায়ারূতি 
ক্রস্থত। িরা, িশযন্তী, মধ্যমাতক ক্রতক্রন প্রর্তবর েূক্ষ্মতম, েূক্ষ্মতর ও েূক্ষ্ম রূি বতল 
মাতনন। নাতগশ িরমলঘুমঞু্জোতত জাক্রনতয়তেন- ববখরী মধ্যমানাদতক উৎোক্রহত 
কতর, আর মধ্যমানাদ থফাতির অক্রিবযক্রে ঘিায়। ফতল অথণপ্রকাশ হয়। বক্রন, 
থফাি, অথণ- এইিাতব ক্রতনক্রি ক্রবেয় বযাকরতর্ স্বীকৃত।১০ 

িশযন্তীর অবস্থান নাক্রিচতি। “থযাগীর েমাক্রধ্তত েক্রবকল্পক জ্ঞাতনর ক্রবেয় ক্রহতেতব 
তার প্রক্রতিাে ঘতি।”১১ 

হৃদতয় অবক্রস্থত বাক -এর নাম মধ্যমা। কান বন্ধ কতর বা বো ক্রনতজ ক্রনঃশব্দ 
উচ্চারতর্ এই মধ্যমা থক শুনতত িায়। 

স্বয়ং কর্ণক্রবধ্াতন েূক্ষ্মতর বায়ু ক্রিখাততন, 
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উিাংশু শব্দ প্রতয়াতগ চ শ্রূয়মার্া – োয়ািীকা১২ 
ক্রবখর অথণাৎ কন্ঠতদতশ অবক্রস্থত সূ্থল বাক -এর নাম ববখরী, এই বাক ই অতনযর 
শ্রুক্রততগাচর হয়, (দবখযণা ক্রহ কৃততযনাদঃ িরশ্রবর্ থগাচরঃ)। এখান থথতকই 
বক্রনক্রবজ্ঞাতনর যাত্রা শুরু। বাক্রক ক্রতন িুবতনর খবর তার জানা থনই। এখাতনই চতল 
বাক্রগক্রিয় ও উচ্চারন স্থাতনর আেক্রি (approach), স্পশণ (contact), ঈেৎ স্পশণ 
(partial contact), ক্রশে বা তান (Continuation), ঘেণর্ (friction), অর্হ্শহ্য 
Stop and explosion। বক্রনততত্ত্বর েমস্তিা এই ববখরীতক ক্রনতয়ই। 

েহজ কতর ক্রবেয়ক্রিতক ধ্রার থচষ্টা করা থযতত িাতর। আমরা থজতনক্রে আমাতদর 
কথা বলার থয প্রক্রিয়া তাতক বতল বাক । এর চারতি ধ্াি। প্রথতম অবতচতন মতন 
ইচ্ছার উতেগ ঘতি। এতক বতল িরা বাক । ধ্রা যাক, আম খাবার ইতচ্ছ হল 
অবতচততন। এরির মতন আতমর েক্রব থিতে উঠল। এতক বলব িশযন্তী। মাতন 
বস্তুক্রিতক মানে চতক্ষ থদখা থগল। এবাতর আম শব্দিা মতনর মতধ্য গতে উঠল। 
এতক বতল মধ্যমা। এ হল মতন মতন বলা। থশে ধ্াতি মুতখ উচ্চাক্ররত হল ‘আম’। 
এতক বতল ববখরী। অথণাৎ উচ্চারর্ কতর বলা। 

প্রাচীন িারতত বাক চচণা ক্রেল অক্রত উচ্চমাতনর, এই োমানয আতলাচনায় তার 
তলাক্রনিুকুও স্পশণ করা যাতবনা। বস্তুত এই আতলাচনা বহু ক্রবসৃ্তত ও েুগিীর 
হওয়ার অনায়াে দাবী রাতখ। এবাতর শব্দাথণ ও তার ধ্ারর্ার ক্রববতণন েম্পতকণ ক্রকেু 
আতলাচনা কতর থনওয়া যাক। 

 

শব্দ অথণ ও শব্দাথণ 

হক্ররচরর্ বতন্দযািাধ্যায় তাাঁর ‘বেীয় শব্দতকাে’ গ্রতে ‘শব্দ’১৩ – শব্দক্রির প্রায় ১৩ক্রি 
অথণ ক্রদতয়তেন। শব্দ – িুং [√শব্দদ  + অ(ঘঞ ) - িা; শপ  + দ(দন ) - িা, প  > ব, উ 
৪.৯৭] ১. শব্দকরর্, বক্রন, রব, ক্রনঃস্বন, নাদ, ২. কন্ঠস্বর, ৩. োথণক বর্ণেমূহ, 
বাক (Word), ৪. িাো, ৫. কথা, ক্রবেয়, ৬. শব্দশাস্ত্র, বযাকরর্ ইতযাক্রদ। 
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জ্ঞাতনিতমাহন দাতের ‘বাোলা িাোর অক্রিধ্াতন’ উিতরাে অথণগুক্রল োোও রতয়তে 
- শ্রবতর্ক্রিয় গ্রাহয িদাথণ, অথণতবাধ্ক বক্রন, ক্রবিক্রে রক্রহত নাম।১৪ 

‘েংেদ বাংলা অক্রিধ্ান’ খুব অতল্প থেতরতে - ১. আওয়াজ, বক্রন, ২. অথণেূচক 
বক্রন; অক্ষর বা অক্ষর েমক্রষ্ট।১৫ 

শ্রীযুে কক্রলম খান তাাঁর ‘বেীয় শব্দাথণতকাে’ গ্রতে শব্দ েম্পতকণ ক্রলতখতেন-- 
“ক্রবচু্ছক্ররততক বহন কতর দান কতর থয; অথবা ঘিনার শব দান কতর থয; ক্রকংবা 
মতনািাতবর শব দান কতর থয।”১৬ 

‘েরল শব্দাথণতকাে’ গ্রতে শ্রীকক্রলম খান ‘শব্দ’ েম্পতকণ আতরা ক্রবস্তাক্ররত ক্রলতখতেন - 
“শব্দ (েংঘাত শক্রের বাহক) দান কতর থয (আওয়াজ); অথবা ক্রিয়ার বা ঘিনার 
শব দান কতর থয (আওয়াজ) ক্রকংবা েংঘাত ক্রিয়া বা ঘিনা অতীত হইতলও তাহার 
থয মৃততদহ আওয়াজ রূতি চাউর হইয়া থাতক; অথবা মতনািাতবর শব দান কতর 
থয (বাতকযর উিকরর্); অথবা মানুতের িাোর বাকযতক খণ্ড খণ্ড কক্ররতল থয অথণিূর্ণ 
বক্রন িাওয়া যায়।”১৭ 

বেীয় শব্দতকােকার ‘অথণ’ শতব্দর থমাি ২৬ক্রি অথণ ক্রদতয়তেন। তার মতধ্য আিাতত 
আমাতদর প্রতয়াজনীয় অথণগুক্রলতক গ্রহর্ করক্রে। 

অথণ - িুং[√অক্রথণ + অ(অচ ) - িা], শব্দশক্রে দ্বারা থবাধ্গময িদাথণ; অক্রিতধ্য়, 
শব্দবাচয, মাতন ইতযাক্রদ।১৮ 

‘বাোলা িাোর অক্রিধ্ান’-এ এর ২২ক্রি অথণ রতয়তে। যথা শতব্দর অক্রিধ্াশক্রে; 
প্রক্রতিাদয, মাতন ইতযাক্রদ।১৯ 

‘েংেদ বাংলা অক্রিধ্ান’ জানাতচ্ছ অথণ - ক্রব. তাৎিযণ; মাতন (কথার অথণ, শতব্দর 
অথণ), েং অর্ ণ + অ।২০ 

‘বেীয় শব্দাথণতকাে’-এ অথণ শতব্দর গিীর তাৎিযণ তুতল ধ্তরতেন গ্রেকারদ্বয়। 
প্রথতম তারা ‘অথণ’ বলতত জানাতচ্ছন - অক্রস্ততের রক্ষর্ থাকন (ক্রস্থতকরন) । অথণ = 
অক্রস্ততের রক্ষর্ থাতক (ক্রস্থক্ররকৃত) যাহাতত।২১ 
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িারতবতেণর প্রাচীন শব্দশাস্ত্র ‘ক্রনরুে’ গ্রতে রচনাকার যাস্কাচাযণ ক্রলতখতেন - “ঋ 
ধ্াতু এবং স্থা ধ্াতু - এই উিয় ধ্াতু হইতত শব্দক্রির (অথণ) োধ্ন কক্ররতত হইতব(ঋ 
ধ্াতুর অর  + স্থা ধ্াতুর থ)... অথণাৎ শতব্দর গমন হইতলও যাহা বতণমান থাতক।”২২ 
কলকাতা ক্রবশ্বক্রবদযালয় প্রকাক্রশত ‘ক্রনরুে’ গ্রতের েম্পাদক অমতরশ্বর ঠাকুর বযাখযা 
করতেন - “শব্দ উচ্চাক্ররত হইয়া ক্রবনষ্ট হইতলও অথণ বতণমান থাতক, শতব্দর েক্রহত 
ক্রততরাক্রহত হয় না, ইহা অনুিবক্রেদ্ধ। আর, ক্রহরর্যাক্রদ অথণও অথণস্বামীর গমন বা মৃতুয 
হইতলও বতণমান থাতক, তাহার েক্রহত চক্রলয়া যায় না, ইহা প্রতযক্ষদৃষ্ট-- 

অরর্তস্থা বা। অরর্ং গমনং শব্দেয তাবদুচ্চক্ররক্রতেয ক্রততরাধ্ানং তক্রস্মন্নথণক্রন্তষ্ঠক্রত, ন 
শতব্দন েহ ক্রততরাধ্ীয়তত; ইতরত্রাক্রি গমনং মরনং স্বাক্রমনস্তক্রস্মন  ক্রহরর্যাক্রদরথণক্রস্তষ্ঠক্রত, 
ন স্বাক্রমনা েহ গচ্ছতীক্রত(স্কন্ধস্বামী)”২৩। 

বেীয় শব্দাথণতকাে ক্রনরুতের উে ক্রনর্ণয়তক আতরা একধ্াি এক্রগতয় বতলতেন - 
“যাহাতত(েংকল্পজ বা ক্রবকল্পজ) গক্রত থাতক।”২৪ ক্রনরুতে ‘ঋ’ এর অথণ বতলতেন 
‘গমন’। এই ‘গমন’ বা গক্রতর দু’ক্রি রূি - ক। মানে গক্রত খ। বদক্রহক গক্রত। অথণ 
যখন মানেগক্রতযুে তখন থে জ্ঞানেম্পদ আর অথণ যখন বদক্রহক গক্রত েম্পন্ন তখন 
ধ্নেম্পদ। “েম্পতদ গক্রত থতা থাতকই, ক্রবকল্পও থাতক। শব্দাতথণর থক্ষতত্রও তাই। 
থকবল তাই নয় ধ্ন - অতথণর থযমন ক্রতনক্রি রূি - শুক্ল - শবল - কৃষ্ণ 
( “গৃহাশ্রমীর অথণ, ক্রতনপ্রকার হইয়া থাতক, শুক্ল, শর্  ও কৃষ্ণ, শুক্ল অেব দ্বারা 
ইযহ্ াহ্ক থে কর্ম্ব কৃি যয়, িাযা থদর্ে, শর্  দ্বারা োযা কৃি যয়, িাযা মনুযেে 
এর্ং কৃষ্ণ দ্বারা োযা কৃি যয়, িাযা তিেবেি। তনজ তনজ রৃ্তত্ত অনুোহ্র উপাতজবি 
েক  অেবই শুক্ল অেব। অনন্তর রৃ্তত্ত[েো ব্রাহ্মহ্র্র ক্ষতত্রয়রৃ্তত্ত ইিোতদ] অনুোহ্র 
উপাতজবি ধন শর্ । অন্ততরি রৃ্তত্ত [েো ব্রাহ্মহ্র্র বর্শেরৃ্তত্ত ইিোতদ] অনুোহ্র 
উপাতজবি ধন কৃষ্ণ। উত্তরাতধকার েূহ্ত্র প্রাপ্ত, প্রীতিদায় [অেবাৎ র্েুে েূহ্ত্র প্রাপ্ত] 
এর্ং ভােবোর েতযি প্রাপ্ত [অেবাৎ তর্র্ায ব্ধ] ধন, অতর্হ্শহ্য েকহ্ রই শুক্ল র্ত য়া 
কীতত্তবি যইয়াহ্ি। উৎহ্কাচপ্রাপ্ত, শুল্কপ্রাপ্ত, অতর্হ্েয়--তর্েয়প্রাপ্ত, উপকৃহ্ির তনকট 
যইহ্ি প্রাপ্ত ধন, শর্  র্ত য়া কীতত্তবি যইয়াহ্ি। পাতিবক অেবাৎ চামর চা নাতদ দ্বারা 
 ব্ধ, দূেিপ্রাপ্ত, থচৌেবেপ্রাপ্ত, প্রতিরূপক অেবাৎ কৃতত্তম েুর্র্বাতদ প্রস্তুি কতরয়া 
উপাতজবি, দেুেিাতদ োযে দ্বারা উপাতজবি এর্ং ি পূর্ব্বক উপাতজবি ধন দ্বারা থে 
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থকান কােবে কহ্র, ইযহ্ াক ও পরহ্ াহ্ক থেই কহ্র্ম্বর িাদৃশ ফ   াভ কতরয়া 
োহ্ক।২৫) থতমক্রন শব্দাতথণরও ক্রতন রূি, যথা - অক্রিধ্া, লক্ষর্া ও বযঞ্জনা। এমন ক্রক 
তাতদর মূল ক্রিয়াও েমধ্মণী। আক্রদতত থযমন েম্পদ একইরকম ক্রেল, থতমক্রন 
শব্দাতথণর থক্ষতত্রও আক্রদতত মাতন একরকমই ক্রেল, এবং থে ক্রেল ক্রিয়াক্রি। (তাই 
অথণজ্ঞ মাতন কাযণযতত্ত্বজ্ঞ, অথণতন্ত্র মাতন ‘যাহার কর্ম্ণ মুখয’, অথণদশণন মাতন 
‘কাযণযজ্ঞান’... ইতযাক্রদ।) েমাতজ নানা ক্রবিাজন ও ক্রবক্রধ্ক্রনতেধ্ আতরাক্রিত হবার িরই 
‘অথণতশৌচ’ - এর বা অনযায় ধ্ন গ্রহর্িক্ররহারিূর্ব্ণক ধ্নাজণন থচষ্টার প্রাদুিণাব হয় 
এবং তা শুক্ল - শবল - কৃষ্ণরূি গ্রহর্ কতর। শতব্দর অথণও ক্রবেয়ীকৃত হতয় তার 
অক্রিধ্া - লক্ষর্া - বযঞ্জনারূি গ্রহর্ কতর।”২৬ 

শব্দ, অথণ এবং উিতয়র েম্পকণ ক্রনতয় প্রাচীন িারততর বহু গ্রতে বহু মত ও 
মতক্রবতরাধ্ লক্ষয করা যায়। ‘বাোলা িাোর অক্রিধ্াতন’ জ্ঞাতনিতমাহন দাে 
ক্রলতখতেন -- 

শব্দাথণ - [শব্দ + অথণ] ক্রব., শব্দ বা বাতকযর অথণ বা অক্রিধ্া [েঃ অক্রিধ্া দ্বারা 
প্রকাশয অথণ - মুখযাথণ। লক্ষর্া দ্বারা প্রকাশয অথণ  - লক্ষযাথণ। বযঞ্জনা দ্বারা প্রকাশয 
অথণ - বযেযাথণ২৭] শব্দাতথণর এই ক্রত্রক্রবধ্ অতথণর েম্পতকণ খুব েংতক্ষতি থজতন থনওয়া 
যাক -- 

শব্দাতথণর অক্রিধ্াশক্রে - “থয স্বািাক্রবক শক্রেবতল একক্রি শব্দ একক্রি ক্রনক্রদণষ্ট অথণ 
বুঝাইয়া থাতক, তাহাতক অক্রিধ্া বতল। এই শক্রে শতব্দর মুখয অতথণর প্রতীক্রত 
জন্মাইয়া থাতক বক্রলয়া ইহাতক শতব্দর মুখয শক্রে বলা যাইতত িাতর।”২৮ 

অক্রিতধ্য়াথণ - “শতব্দর অক্রিধ্াশক্রের দ্বারা োক্ষাৎিাতব লব্ধ বা েংতকক্রতত অথণ বা 
বাচযাথণ বা মুখযাথণ বা অক্রিতধ্য়াথণ বতল।”২৯ 

শব্দাতথণর লক্ষর্াশক্রে - “থয শক্রেবতল একক্রি শব্দ মুখযাথণ (বাচযাথণ বা অক্রিতধ্য়াথণ) 
োোও মুখযাতথণর েক্রহত েম্বন্ধযুে আর একক্রি অথণ বুঝাইয়া থাতক তাহাতক লক্ষর্া 
বতল। থযখাতন মুখযাথণ গ্রহতর্ বাধ্া আতে থেখাতন শতব্দর লক্ষর্াশক্রের দ্বারা প্রকৃত 
অথণ ক্রনরূক্রিত হয় বক্রলয়া লক্ষর্াতক শতব্দর ক্রদ্বতীয় শক্রে বা থগৌর্ শক্রে বলা যাইতত 
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িাতর।”৩০ এই লক্ষর্াশক্রে ক্রদ্বক্রবধ্, যথা - ক. প্রতয়াজনমূলা লক্ষর্া, খ. রাক্রিমূলা 
লক্ষর্া। 

লক্ষযাথণ - “শতব্দর লক্ষর্াশক্রের োহাতযয মুখযাতথণর েক্রহত েম্বন্ধযুে থয আতরকক্রি 
অথণ িাওয়া যায়, তাহাতক লক্ষযাথণ বতল।”৩১ 

শব্দাতথণর বযঞ্জনাশক্রে - “থয শক্রেবতল একক্রি শব্দ মুখযাথণ বা লক্ষযাথণতক আশ্রয় 
কক্ররয়া এই দুইতয়র অক্রতক্ররে এক নতুন অথণ প্রকাশ কতর তাহাতক বযঞ্জনা 
বতল।”৩২ 

বযােযাথণ - “শতব্দর বযঞ্জনাশক্রের োহাতযয বাচযাথণ ও লক্ষযাতথণর অক্রতক্ররে এবং 
তাহাতদর অতিক্ষা মতনাহারী থয নতুন অথণ িাওয়া যায় তাহাতক বযােযাথণ বতল।”৩৩ 

প্রাচীন িারতত শব্দাতথণর ধ্ারর্া কত বযািক ও ক্রবসৃ্তত তা এই োমানয আতলাচনা 
থথতকই আমরা অনুমান কতর ক্রনতত িাক্রর। আমাতদর আতলাচয ক্রবেয় থকবলমাত্র 
শতব্দর অক্রিধ্াশক্রে ক্রনতয়ই। 

অক্রিধ্াশক্রেতক ইংরাজীতত বলা হয় Meaning আতরা িাল কতর বলতল 
Denotation। বাংলায় ‘মাতন’। অক্রিধ্ান গ্রে গুক্রলতত মুখযত শব্দাতথণর অক্রিতধ্য়াথণই 
ক্রলক্রিবদ্ধ থাতক। িুতরাতনা েংসৃ্কত অক্রিধ্ান ক্রকংবা বাংলায় হক্ররচরর্ বতন্দযািাধ্যায়-
এর ‘বেীয় শব্দতকাে’ ক্রকংবা জ্ঞাতনিতমাহন দাতের ‘বাোলা িাোর অক্রিধ্ান’ একিু 
িাল কতর লক্ষয করতল আমরা একক্রি ক্রবেয় আশ্চতযণর েতে থদখতত িাই, এক 
একক্রি শব্দ বহু অথণ ক্রবক্রশষ্ট। থযমন - ‘বেীয় শব্দতকাে’ গ্রতে ‘অমৃত’ শব্দক্রির ৫৬ক্রি 
মাতন, ‘অবতার’ শব্দক্রির ৫২ক্রি মাতন, ‘অক্রিযুে’ শব্দক্রির ৩৯ক্রি এবং ‘অন্তর’ 
শব্দক্রির ৪৪ক্রি মাতন; আর এই মাতনগুক্রল থয িরস্পর খুব ক্রনকি েম্পকণযুে তাও 
নয়। থযমন ‘অজ’ শব্দক্রির ‘বেীয় শব্দতকাে’-এ ২৫ক্রি অথণ রতয়তে, তাতত শব্দক্রি 
থযমন ব্রো-ক্রবষু্ণ-ক্রশব থক থবাঝাতচ্ছ থতমক্রন আবার থমে-োগলতকও থবাঝাতচ্ছ। 
স্বািাক্রবকিাতবই প্রশ্ন মতন আতে একই শতব্দর এরকম ক্রবক্রচত্র অথণ থকন? ক্রকংবা 
প্রশ্ন আতরকিু এক্রগতয় করা থযতত িাতর - এই আিাত ববিরীততযর আোতল ক্রক 
এমন থকাতনা থগািন ঐকযেূত্র রতয়তে যা আমাতদর োদা থচাতখ ধ্রা িেতে না? 
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অেম্ভব ক্রকেু নয়। শব্দাতথণর থেই আশ্চযণ আতলাচনায় প্রতবতশর িূতবণ আমরা শব্দাথণ 
ক্রবেতয় প্রাচীন িারতীয় গ্রেগুক্রলতত থয ক্রবতকণ রতয়তে তার একিু আিাে ক্রনতয় 
থনব। 

শব্দাথণ ক্রবেতয় প্রাতচযর আতলাচনা 

মহাকক্রব কাক্রলদাে তাাঁর কাতল শব্দ ও অতথণর েম্পকণতক থদতখক্রেতলন ক্রশব িাবণতীর 
মততা যুগল মূক্রতণ রূতি-- 

বাগাথণক্রবব েমৃ্পতেৌ বাগাথণপ্রক্রতিিতয়। 
জগতঃ ক্রিততরৌ বতন্দ িাবণতীিরতমশ্বর।।৩৪ 

এই উিমা বযবহার থথতকই থবাধ্গময হয়, বাক -এর েতে অতথণর েম্পকণক্রিতক 
অতযন্ত মযণাদার োতথ থদখা হতয়ক্রেল। েংসৃ্কত োক্রহততযও শব্দাথণ ক্রবেতয় এই ধ্ারর্ার 
গিীর প্রিাব িতেক্রেল। শুধু্ োক্রহতয থকন; ক্রশল্পকলা, দশণন প্রিৃক্রত েমস্ত থক্ষতত্রই 
বাক  ও অতথণর এই েম্পকণ প্রযুে হতয়তে। 

েমাতজর েতে িাোর তথা শব্দাতথণর গিীর েম্পকণ রতয়তে। েমাতজর ক্রববতণন শব্দ 
ও অতথণর েম্পকণতক ক্রববক্রতণত কতর। েনাতন িারতীয় োমযবাদী েমাতজর শব্দ ও 
অতথণর েম্পকণ ক্রেল  আক্রিক, ক্রনতয বা তাদািয েম্বন্ধক্রনষ্ঠ, থযন অধ্ণনারীশ্বর রূি। 
থেখাতন শতব্দর অথণতক বাইতর থথতক চাক্রিতয় থদওয়া হত না, তাকাতত হত শতব্দর 
থিততর, থযখাতন থাকত একক্রি ক্রিয়ার কথা। থেই ক্রিয়াক্রি এবং ক্রিয়ােম্পন্নকারী 
ক্রেল শতব্দর উক্রিষ্ট, ফলত থযতকাতনা শব্দই হতয় উঠত বহুদরক্রখক অথণধ্ারী। 

ক্রববতণতনর ধ্ারায় ২৫০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দর কাোকাক্রে েমতয় আক্রদম েনাতন োমযবাদী 
েমাজ থিতে িতে এবং তার গেন হতয় যায় ির্যবাহী। স্বািাক্রবকিাতবই এর প্রিাব 
িতে শব্দাতথণর উির। বযক্রেমাক্রলকানা ক্রিক্রিক ির্যবাহী েমাজ শব্দাথণতক একদরক্রখক 
কতর তুলতত চায় তার ক্রনজস্ব প্রতয়াজতন। ক্রকন্তু এই ির্যবাহীতার ক্রদতক েমাতজর 
যাত্রা থযতহতু একক্রদতনই েম্পন্ন হয়ক্রন, থেতহতু তার মতধ্য ঘতি থগতে বহু িাো - 
গো, উত্থান - িতন। শব্দাথণও একক্রদতন তার বহুদরক্রখকতার ধ্মণ তযাগ কতর 
একাতথণর ক্রদতক গমন শুরু কতরক্রন। ক্রিস্টিূবণযুতগ তার মূল থরাত বহুদরক্রখকতার 
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ক্রদতক থাকতলও কালিতম দীঘণ েমতয়র অবেতর তা ধ্ীতর ধ্ীতর একদরক্রখকতার 
ক্রদতক েতর থগতে। এই দীঘণ েমতয় এমন transitional period ও লক্ষয করা  
থগতে যখন দুক্রি ধ্ারা িাশািাক্রশ প্রবাক্রহত ক্রেল। 

যক্রদও আক্রদম থযৌথতা থিতে ক্রগতয়ক্রেল ২৫০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দর কাোকাক্রে েমতয়, 
তথাক্রি যাস্ক (ক্রিস্টিূবণ ৬০০) বা িাক্রর্ক্রনর (ক্রিস্টিূবণ ৪০০) েময়কাতলও শব্দাতথণর 
থেই প্রাচীন ধ্ারা কমতবক্রশ বহমান ক্রেল। কারর্ েমাতজর উিক্রর গঠন দ্রুত বদতল 
থগতলও মানুতের োংসৃ্কক্রতক জীবন থেই দ্রুততার োতথ েমানতাতল িা থমলায় না, 
তার চলন ধ্ীতর। 

 এই ববক্রদক োংসৃ্কক্রতক উিরাক্রধ্কার প্রথম যথাথণ আিক্রির মুতখ িেল উিক্রনেতদর 
কাতল। িরবতণীতত এর ক্রবতরাক্রধ্তা কতরন নযায়বাদী ও োংখযবাদীরাও। আতরা 
িরবতণীকাতল শব্দ ও অতথণর ক্রনতয েম্পতকণর উির অক্রবশ্বাে কতরন থবদ ক্রবতরাধ্ী 
থবৌদ্ধ দাশণক্রনতকরা। তারা প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদক েম্পতকণর বদতল শব্দ ও অতথণর 
বাচয-বাচক েম্বতন্ধর িতক্ষ েওয়াল কতরন। 

ক্রকন্তু থবৌদ্ধ যুতগর অবোতন ক্রহনু্দযুতগর েূত্রিাত হতল (যক্রদও এর রূি থমৌলবাদী) 
শব্দ ও অতথণর েম্পকণ ক্রবেতয় আবার ‘ক্রনতযতা’র থদাহাই ওতঠ। ক্রকন্তু রাজে 
বদলাতলও েমাজ যথাথণ অতথণ ির্যবাহী, আক্রদম োমযবাতদ স্বপ্নমাত্রও লুি; তাই 
শব্দাতথণর েম্পকণ ক্রনতয় বহুদূর আতলাচনার ির ক্রহনু্দ িক্রণ্ডতগর্ এই ক্রেদ্ধাতন্ত থিৌঁতে 
যান থয শব্দ ও অতথণর েম্পকণ বাচয-বাচকই মাত্র। 

এখন প্রশ্ন, আমরা শব্দাতথণর থেই ক্রনতয েম্বন্ধ েম্পতকণ অবগত হলাম ক্রক কতর? 
শব্দ ও অতথণর ক্রনতয েম্পতকণর থয ধ্ারর্া বহন করত েনাতন েমাজ, উিরাক্রধ্কার 
েূতত্রই থে তা ববক্রদক িারততক অিণর্ কতরক্রেল। ক্রকন্তু ববক্রদক িারততর অক্রন্তম 
লতে এই েম্পকণ ক্রনতয় থদখা থদয় েংশয়। আর এই েংশতয়র েূত্রিাত ঘিায় 
নযায়বাদী থগৌতমগর্ আনুমাক্রনক ৭০০ ক্রিস্টিূবণাব্দ নাগাদ। থেই েংশতয়র দূরকতল্প 
ক্রলক্রখত হয় ‘ক্রনঘনু্টতকাে’ (আনুমাক্রনক ৮০০-৭০০ ক্রিস্টিূবণাব্দ)। নযায়বাদী 
থগৌতমগতর্র কথা িূতবণই উতেখ করা হতয়তে। তাতদর মতনুোতর শব্দ ও অতথণর 
মতধ্য থয েম্বন্ধ তা signifier-signified এর এবং এই েম্পকণ ঈশ্বরকৃত। এই 
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মতামততর ক্রবরুতদ্ধ আনুমাক্রনক ৬০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দ ক্রলক্রখত হয় ‘ক্রনঘনু্টতকাে’ -এর 
বযখযাগ্রে ‘ক্রনরুে’। এই গ্রে শব্দ ও অতথণর তাদািয েম্পকণতকই থজার যুক্রেতত 
প্রক্রতক্রষ্ঠত কতর। 

আনুমাক্রনক ৪০০ ক্রিস্টিূবণাতব্দর কাোকাক্রে েমতয় িাক্রর্ক্রন ও গাগণয - ঘরানার 
িক্রিততরা যাতস্কর মতামততর ক্রবরুদ্ধাচারর্ কতরন ও থগৌতমগতর্র মততক েমথণন 
জানান। প্রায় একইেমতয় োংখযকারগর্ ও তার ক্রকেু িতরর থযাগদশণনকারগর্ 
(আনুমাক্রনক ২৫০ ক্রিস্টিূবণাব্দ) শব্দ ও অতথণর েম্পতকণর অক্রনতযতার ক্রদতকই যুক্রে 
খাো কতরন। ১৫০ ক্রিস্টিূবণাতব্দ ববতশক্রেকগর্ অতনকিা থবদবাদী থগৌতমগতর্র েুতর 
েুর ক্রমক্রলতয় বতলন - “ক্রবতশে শব্দ থয ক্রবতশে অথণ থক থবাঝায় তার কারর্ 
ঈশ্বতরচ্ছা বা েংতকত।” চাবণাকরা স্পষ্ট জানায় শব্দ ও অতথণর মতধ্য থকাতনা েম্পকণ 
থনই। যথাথণ থবদ ক্রবতরাধ্ী থবৌদ্ধরা েমাজ বাস্তবতার ক্রদতক তাক্রকতয় বতলন, শব্দ ও 
অতথণর মতধ্যকার েম্পকণক্রি আতরাক্রিত অথণাৎ মনুেযরক্রচত, কৃক্রিম। 

অতশাতকর শােনকাতলর অবোতনর ির আতেন মীমাংেতকরা প্রায় ৪০০ 
ক্রিস্টিূবণাতব্দ। তারা থবতদর অবশযপ্রামার্য স্থািতনর উতিতশয শব্দ ও অতথণর মতধ্য 
অতিৌরুতেয়তা ও ক্রনতযতা প্রমাতর্র জনয যত্নবান হন। এতদর মতধ্য িরবতণীকাতলর 
উতেখতযাগয হতলন আচাযণ শঙ্কর (৭৭৮ িীষ্টাব্দ), কুমাক্ররল িট্ট (৭০০ িীষ্টাব্দ) 
প্রমুখ। ক্রকন্তু েমাতজর গঠন ততক্রদতন ির্যবাদী হতয় থগতে আর থলাকবযবহাতর 
শতব্দর মতধ্য প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদক েম্বন্ধ লুি হতয় যায়, এখন িূবণতনতক প্রক্রতষ্ঠার 
থয থকান থচষ্টাই হতচ্ছ থজার কতর। তাই অক্রন্ততম থবদবাদী ক্রহনু্দরাই নানা যুক্রের 
অবতারর্া কতর ক্রেদ্ধাতন্ত উিনীত হয় থয, শব্দ ও অতথণর মতধ্যকার েম্পকণক্রি 
প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদতকর নয়, বাচয-বাচতকর। আেতল মহক্রেণ িাক্রর্ক্রনর মত অনুেরর্ 
কতরই তারা শব্দাতথণর েম্পকণ ক্রবেতয় এই ক্রনর্ণতয় থিৌঁোন। কারর্ িাক্রর্ক্রন ক্রেতলন 
যাস্কক্রবতরাধ্ী; ফলত ক্রতক্রন শব্দ ও অতথণর বাস্তব থিদ স্বীকার কতরতেন। েুতরাং তাাঁর 
অনুোরীরা এই ক্রবতিতদর িতক্ষই েওয়াল করতবন থেিাই স্বািাক্রবক। 

এই েময়িতবণ রক্রচত োক্রহতযগুক্রল ক্রমশ্র চক্ররতত্রর। এেময় রামায়র্, মহািারত, 
িুরার্গুক্রল থযমন রক্রচত হতচ্ছ তাদািয েম্বন্ধক্রনষ্ট িাোয়, থতমক্রন থবৌদ্ধ ও বজন 
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োক্রহতয, ধ্মণশাস্ত্র ও অনুশােনগুক্রল ক্রলক্রখত হতচ্ছ প্রতীকী িাোয় বা বাচয-বাচক 
েম্বন্ধক্রনষ্ট িাোয়। 

আরও িতর ৫০০ ক্রিস্টাব্দ নাগাদ আচাযণ িতৃণহক্রর শতব্দর তাদািয েম্বন্ধতকই 
প্রক্রতক্রষ্ঠত করতলন থজাোতলা যুক্রেতত। ক্রকন্তু েমাতজর গেন থযতহতু ির্যবাদী তাই 
শতব্দর বহুদরক্রখকতা তার গুরুে হাক্ররতয়তে বহু িূতবণই। এই েময়কার িাো 
বযবহাতর তাই লক্ষয করা থগল এক আশ্চযণ চক্ররত্র। কমণজগৎ চলতে প্রতীকী িাোয় 
আর জ্ঞানজগৎ চলতে তাদািযেম্বন্ধক্রনষ্ট িাোয়; ফতল জ্ঞান ও কতমণর ক্রবিাজন স্পষ্ট 
হতয় থগল। বহুকাল িযণন্ত এ অবস্থাই বতণমান ক্রেল। েুনীক্রতকুমার চতট্টািাধ্যাতয়র 
মতত, বাংলা িাোর শতকরা ৯৩ ক্রি শব্দই েংসৃ্কত িাো থথতক আো, তাই আক্রদ 
েংসৃ্কততর এই বহুদরক্রখক চক্ররত্র উিরাক্রধ্কার েূতত্র বাংলা িাোয় এতেক্রেল আর 
বাোক্রলর মূল িারততর মাক্রির বহু গিীতর থপ্রাক্রথত বতল বাোক্রলর স্বতঃফূতণ িাো 
বযবহাতর এই বহুদরক্রখকতার েুর প্রাচীন কাল থথতকই বাজক্রেল এমনক্রক িুতরা 
মধ্যযুগ ধ্তর এই েুর কমতবক্রশ বাোক্রলর থমৌক্রখক িাোয় এবং মেলকাবয, অনুবাদ 
োক্রহতয প্রিৃক্রত ক্রলক্রখত োক্রহততয প্রবাক্রহত ক্রেল। এই প্রবাতহ প্রথম বাধ্া ক্রদল 
ইংতরজ। ক্রশল্পক্রবপ্লতবর ির চূোন্ত ির্যায়ন ইওতরািীয় েিযতাতক থদহেবণস্ব কতর 
তুতলক্রেল। তাতদর থেই থদহেবণস্বতার প্রিাব স্বািাক্রবক িাতবই িতেক্রেল তাতদর 
উিক্রনতবশগুক্রলতত। বাংলাও একই উিক্রনতবক্রশকতার স্বীকার হতয় তার িাোর 
বহুদরক্রখক চক্ররত্র হাক্ররতয় একদরক্রখক ববক্রশতষ্টয িযণবক্রেত হল। এই হল শব্দ ও অথণ 
ক্রবেয়ক িারতীয় চচণা। যার েূচনা হতয়ক্রেল শব্দ ও অতথণর তাদািয েম্পতকণর ধ্ারর্া 
ক্রদতয় এবং থশে হল শব্দ ও অতথণর প্রতীকী েম্পতকণর ধ্ারর্ায়। 

 

শব্দাথণ ক্রবেতয় িাশ্চাতয অক্রিমত 

িাশ্চাততয শব্দ ও অতথণর েম্পকণ ক্রনতয় আতলাচনা শুরু হতয়ক্রেল বহু িূতবণই। ক্রগ্রক 
দাশণক্রনক েতিক্রিে প্রথতম মতন করততন শব্দ ও অতথণর েম্পকণ থদহ ও আিার 
মতই, ক্রকন্তু িতর ক্রতক্রন থেই মত িক্ররতযাগ কতরক্রেতলন। কারর্ আিা ক্রবেয়ক্রি 
একক্রি িাো িাো বযািার, আর ির্যবাহী েমাতজ িাো িাো বযািার ক্রদতয় কাজ 
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চালাতনা যায় না। তাই শতব্দর আিাতক বাদ ক্রদতয় তার থদহ ক্রনতয় চচণাই িাশ্চাতয 
িাোক্রবদ তদর মতধ্য প্রাধ্ানয থিতয় যায়। 

িাশ্চাতয িাোততত্ত্বর জগৎ-এ এতক এতক এতলন ফাক্রদণনান্দ-দয-থেযােুর, বু্লমক্রফল্ড, 
থনাম চমক্রস্ক, লুইে ক্রহতয়ল্মতলি, মযাক্রলতনািক্রস্ক প্রমুখ। 

(ক) থেযােুর এতে বলতলন, “ The value of a word can only be 
determined by defining it in relation to neighbouring and 
contrasting words.” ৩৫ 

(খ) বু্লমক্রফল্ড এতে বলতলন—শতব্দর থদহই একমাত্র েতয, তার েতে অতথণর েম্পকণ 
Signifier-Signified মাত্র। এবং এক্রি একক্রি েবণজন স্বীকৃত প্রথা। ক্রতক্রন আতরা 
বলতলন—“অথণ ক্রবেতয় এই অজ্ঞানতা আরও বহুক্রদন থাকতব, যতক্রদন না জ্ঞাতনর 
বতণমান অবস্থা থথতক  মানুতের জ্ঞান আরও বহুদূর এক্রগতয় থযতত িাতর..... থযতহতু 
এই ক্রবতশ্ব ঘিনা ও বস্তু অেংখয ও ক্রবক্রচত্র এবং থযতহতু ক্রিন্ন ক্রিন্ন িাো এতদর ক্রিন্ন 
ক্রিন্ন িদ্ধক্রততত থশ্রর্ীবদ্ধ কতর, অথণক্রবেক এই েমেযা আরও বহুক্রদন এইরকমই 
থথতক যাতব।”৩৬ 

(গ) ক্রহতয়ল্মতেি এতে থেযােুতরর মতক্রিতক প্রতয়াগ কতর থদখাতলন থয – শতব্দর 
ক্রিতর ক্রক অথণ রতয়তে তা কথা নয়, থয েম্পকণততন্ত্রর োহাতযয থেই অথণক্রি থবক্ররতয় 
আেতে, থেিাতক বুতঝ ক্রনতয় হতব। 

(ঘ) িাোতাক্রত্ত্বক মযাক্রলতনািক্রস্কর মতত শতব্দর আেে বা context-ই শতব্দর অথণ 
ক্রনধ্ণারর্ কতর। অথণাৎ শতব্দর অথণতক বুঝতত হতব Context in Situation বা 
আেেিি থথতক। 

(ে) এরির িাোততত্ত্বর জগৎ এ এতলন থনাম চমক্রস্ক। ক্রতক্রন ক্রকন্তু শব্দাথণ ক্রনতয় 
নতুন ক্রকেু বলতলন না, থজার ক্রদতলন ‘ক্রেনিযাকক্রিযক ক্ররতলশান’ এর ওির। 

বহু আলাি-আতলাচনা-উতিক্ষার থশতে িাশ্চাতয তাক্রত্ত্বতকরা থমািামুক্রি একক্রি ক্রেদ্ধাতন্ত 
উিনীত হতলন থয, “ শতব্দর অথণ একক্রি আকক্রস্মকিাতব আতরাক্রিত, প্রথা ের্ম্ত, 
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েম্পকণ ক্রনিণর, থপ্রক্ষািি ক্রনিণর, িক্ররবতণনশীল ইশারা বা 
ক্রনতদণশকতা(referentiality) মাত্র।”৩৭ 

যাই থহাক, প্রাচীন িারতীয় বহু গ্রোক্রদতত শব্দাথণ, িদ, িদাথণ ক্রনতয় অতনক 
আতলাচনা রতয়তে। আমরা অক্রত েংতক্ষতি তার দশণন থেতর থনব-- 

 

শব্দ ও িদ 

ঋহ্ৈহ্দ চার রকহ্মর পহ্দর কো র্ া যহ্য়হ্ি; মযাভাহ্যের র্োখো অনুোয়ী থেগুত  
য -- 

(ক) নাম (খ) আখোি (গ) উপেগব (ঘ) তনপাি।৩৮ োহ্ের ‘তনরুি’ গ্রহ্ন্থ এই 
চিুতর্বধ পহ্দর র্োখো করা যহ্য়হ্ি। এই তর্ভাজন োহ্ের মহ্ি অেবতভতত্তক। থেখাহ্ন 
তেয়া প্রধান িাহ্ক র্ া যয় ‘আখোি’। দ্রহ্র্ের অেবপ্রাধানে থেখাহ্ন িাহ্ক র্ া যয় 
‘নাম’। ‘তনপাি’ নানাতর্ধ অহ্েব তনপাতিি যয়। আর তনপাহ্ির মহ্ধে থেগুত  নাম ও 
আখোহ্ির েহ্ে েুি থেহ্ক িাহ্দর নানা অেবগ্বর্তশষ্টে প্রকাশ কহ্র থদয় থেগুত ই 
উপেগব। 

িাক্রর্ক্রনর বযাকরতর্ িদ ইংতরক্রজর part of speech এর মত; যা বাকযাবয়ব ও 
ক্রবিক্রেযুে শব্দ—‘েুপ ক্রতঙ ন্ত িদম’(িা/১/৪/১৪)। শব্দ ক্রবিক্রের েতে যুে হতল 
ততবই তা িদ রূতি গর্য কতরন িাক্রর্ক্রন। ক্রতক্রন িতদর েুবন্ত ক্রতেন্ত থিতদ থয 
িাথণকয কতরতেন তা ক্রনতান্ত formal। যাস্কাচাযণ থেখাতন থয ক্রবিাজন কতরতেন তা 
অথণক্রিক্রিক এবং িৃথক প্রতয়াগতযাগযতা ও িৃথগথণতক ধ্রািাই হল িতদর লক্ষর্। 

যক্রদও মহক্রেণ িতঞ্জক্রল িদতক শব্দই বতলতেন ( অথ শব্দানুশােনম )। তাাঁর মহািাতেয 
শতব্দর ক্রতনক্রি লক্ষর্ ক্রদতয়তেন— 

(ক) ‘প্রতীতিদাথণতকা থলাতক বক্রন শব্দ ইতযচুযতত’। অথণাৎ, থয বক্রন 
থলাকোধ্ারতর্য অথণপ্রতীক্রত ঘিায় তাই শব্দ। লক্ষর্ীয় এখাতন অথণতবাধ্ক বক্রনর 
কথা বলা হতচ্ছ।৩৯ 



24 

 

(খ) ‘থযতনাচ্চাক্ররততন োস্না-লােু-ককুদ-খুর-ক্রবোক্রিনাং েম্প্রতাতয়া িবক্রত, ে শব্দঃ’। 
অথণাৎ, বো যা উচ্চারর্ করতল গলকম্বল, থলজ, খুর, ও ক্রশং ক্রবক্রশষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর 
প্রতীক্রত জন্মায়, তাই থগাশব্দ। এখাতন শব্দলক্ষর্ বোর ক্রদক থথতক।৪০ 

(গ) ‘থশ্রাতত্রািলক্রব্ধঃ বুক্রদ্ধক্রনগ্রণাহযঃ প্রতয়াতগর্াক্রিম্বক্রলত আকাশতদশঃ শব্দঃ’।৪১ অথণাৎ, 
বক্রনর দ্বারা অক্রিবযে (প্রতয়াতগর্াক্রিম্বক্রলত) শতব্দর অবস্থান কর্ণকুহর িক্ররক্রচ্ছন 
আকাশ বা ফাাঁকা জায়গাততই। ততব িতঞ্জক্রলর মতত শব্দ গুর্ নয় েবয এবং তা 
আকাতশ আক্রশ্রত। 

এক একক্রি বক্রন উচ্চাক্ররত ও প্রবস্ত হতত থাকতল িতম তার েংস্কার জন্মাতত 
থাতক। থশে বক্রনর উচ্চারতর্র েতে িূবণবতণী বক্রনগুক্রলর ঐেব েংস্কার ক্রমতল 
থফািািক শব্দ প্রকাশ িায় বতল তাতক উে থলাতক বলা হতয়তে বুক্রদ্ধক্রনগ্রণাহয।৪২ 
িতৃহণক্রর ‘বাকযিদীতয়’ তাই বতলতেন— 

নাদদরাক্রহতবীজায়াম  অতন্তযন বক্রননা েহ। 
আবৃিিক্ররিাকায়াং বুতদ্ধৌ শতব্দা’বধ্াযণতত।। (১/৮৫) 

শব্দ বা িদ েম্পতকণ ক্রবক্রিন্ন েম্প্রদাতয়র মত ক্রবক্রিন্নরূি— 

বৃহতিবতা – বর্ণেেঘাতজং িদম  (২/১১৭)৪৩ 

থকৌক্রিতলযর অথণশাস্ত্র – বর্ণেঙ্খাতঃ িদমঃ (২/১/১৬)৪৪ 

নযায়মঞ্জরী – বর্ণেমুহঃ িদম ৪৫ 

ক্রশবিুরার্ – বদর্ণবণর্ণেমূহং ক্রহ িদমাহুক্রবিক্রশ্চতঃ৪৬ 

প্রতময়কমলমাতণন্ত, িতরাক্ষপ্রকরর্ – বর্ণানাং িরম্পরাতপ্রক্ষার্াং ক্রনরতিক্ষঃ েমুদায়ঃ 
িদম (৩/১০১)৪৭ 

োক্রহতয দিণর্ – বর্ণাঃিদং প্রতয়াগাহণানক্রিদতকাথণতবাধ্কাঃ (২/১৬)৪৮ 

রাজতশখতরর কাবযমীমাংো – বযাকরর্সৃ্মক্রতক্রনর্ণীতঃ শতব্দা 
ক্রনরুেক্রনঘনু্টক্রদক্রিক্রনক্রদণষ্টণস্তদক্রিতধ্তয়াথণতস্তৌ িদম ।৪৯ 
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মহািােযকার িতঞ্জক্রল শতব্দর চতুষ্টয়ী প্রবৃক্রি ক্রচক্রিত কতরতেন – জাক্রতশব্দ, গুর্শব্দ, 
ক্রিয়াশব্দ ও যদৃচ্ছাশব্দ—‘চতুষ্ঠয়ী শব্দানাং প্রবৃক্রিঃ জাক্রতশব্দা গুর্শব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা 
যদৃচ্ছাশব্দাশ্চতুযণাঃ’৫০ 

অথণাৎ, প্রবৃক্রি ক্রনক্রমি অনুযায়ী শতব্দর চারক্রি থশ্রর্ী। যক্রদও যদৃচ্ছাশতব্দর ক্রবেয় ক্রনতয় 
থকউই থতমন মাথা ঘামানক্রন ( ‘ত্রয়ী চ শব্দানাং প্রবৃক্রিঃ।।... ন েক্রন্ত যদৃচ্ছাশব্দাঃ’ 
( ঋক েূতত্রর মহািােযকারকৃত বযাখযা) কারর্ বযক্রের নামকরর্ থলাতক বযক্রের থকান 
গুর্ বা ক্রিয়ার কথা থিতবই থদয়। 

অথণতবাধ্ক বর্ণেমূহ; ক্রকন্তু তারা ক্রবিক্রেহীন বতল বাতকয অবযবহাযণ; এতদর বযাকরতর্ 
প্রক্রতিাক্রদক বলা হয়। িাক্রর্ক্রনর মতত এই প্রক্রতিাক্রদক অবুৎিন্ন ও বুৎিন্ন 
দু’রকতমর হয়। বুৎিন্ন হতল তা কৃৎ বা তক্রদ্ধত েমােক্রনস্পন্ন, আর অবুৎিন্ন হতল 
থনক্রতর িথ ধ্তরতেন িাক্রর্ক্রন। ধ্াতু নয়, প্রতযয় নয়, তবু অথণতবাধ্ক – এই হল 
তার লক্ষর্। বযাকরতর্ ধ্াতু, প্রতযয়, প্রতযয়ান্ত ক্রবিক্রে, উিেগণ প্রিৃক্রত েবক্রকেুরই 
অথণ রতয়তে। 

ততব যাস্কাচাযণ তাাঁর ‘ক্রনরুে’ গ্রতে শব্দতক থয ববজ্ঞাক্রনক থশ্রক্রর্করর্ কতরতেন, তা 
ববয়াকরর্েমাজ শ্রদ্ধার েতে গ্রহর্ কতরতেন। ‘ক্রনরুে’ শব্দততত্ত্বর একক্রি উচ্চমাতগণর 
গ্রে। েংতক্ষতি ‘ক্রনরুে’ েম্পতকণ অবগত হওয়া থগল — 

 

ক্রনরুে ও শব্দতত্ত্ব 

িাক্রর্ক্রনয় ‘ক্রশক্ষা’গ্রতে ‘ক্রনরুে’ ক্রবেতয় দুক্রি প্রক্রেদ্ধ থলাক রতয়তে-- 

“েন্দঃ িাতদৌ তু থবদেয হতস্তৌ কল্পহথ িঠযতত। 
থজযাক্রতোময়নং চকু্ষক্রনররুেং থশ্রাত্রমুচযতত।। 
ক্রশক্ষা ঘ্রার্ন্তু থবদেয মুখং বযাকরর্ং সৃ্মতম । 
তস্মাৎ োেমধ্ীদতযব ব্রেতলাতক মহীয়তত।।” 

(তলাক- ৪১,৪২)৫১ 
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উে থলাকদ্বতয়র মমণাথণ হল—থবদিুরুতের েয়ক্রি অেপ্রতযে হ’ল েয়ক্রি থবদাে এবং 
তার মতধ্য ক্রনরুে কতর্ণক্রিয়। 

‘ক্রনরুে’ শতব্দর বুৎিক্রিগত অথণ হল—‘েক্রবতশতে বা ক্রনঃতশতে থযখাতন অথণ উে হয় 
(ক্রনর+বচ )’৫২। ক্রনরুতে েমাম্নাতয়র বযাখযা করা হতয়তে। ববক্রদক শব্দেমূহই েমাম্নায়। 
থগৌঃ থথতক থদবিত্নী িযণন্ত শব্দেমূহ এখাতন বযাখযা করা হতয়তে। এই শব্দেমূহ 
ববক্রদক ঋক্রেতদর দ্বারা অতীত যুতগ ক্রনর্ণীত হতয়ক্রেল। 

ক্রনরুতে বলা আতে, থকান থকান ঋক্রে থবদাতথণর োক্ষাৎকার কতরক্রেতলন, অথণাৎ 
তাতদর কাতে মন্ত্র স্বতঃফূতণিাতব আক্রবিূণত হতয়ক্রেল, ক্রকন্তু িরবতণীতত েমতয়র োতথ 
োতথ মানুতের থমধ্া - মনন শক্রে িমশ কতম থযতত থাতক, কতম থযতত থাতক 
মানুতের আয়ু। এই থদতখ ঋক্রেতদর গ্লাক্রন হল, তারা থবতদর ক্রবিাজন করতলন। 
থবতদর অধ্যয়তনর জনয দরকার হল যথাথণ মন্ত্রাথণজ্ঞান, তাই শব্দাতথণর যথাথণ অথণ 
থবাঝাতনার জনয েঙ্কক্রলত হল ‘ক্রনঘণু্ট’। ‘ক্রনরুে’ এই ক্রনঘণু্টরই বযাখযা গ্রে। ক্রনঘণু্টর 
অধ্যায় েংখযা িাাঁচক্রি। প্রথম অধ্যায় ১৭ ক্রি খতণ্ড, ক্রদ্বতীয় অধ্যায় ২২ ক্রি খতণ্ড, তৃতীয় 
অধ্যায় ৩০ ক্রি খতণ্ড, চতুথণ অধ্যায় ৩ ক্রি খতণ্ড ও িঞ্চম অধ্যায় ৬ ক্রি খতণ্ড ক্রবিে। 
এর প্রকরর্ ৩ ক্রি (ক) বনঘণু্টক কাণ্ড (খ) বনগম কাণ্ড (গ) বদবত কাণ্ড। এই গ্রতে 
েংকক্রলত হতয়তে ১৭৭০ ক্রি শব্দ। এই গ্রতের েমস্ত শতব্দর বযাখযা যাস্কাচাযণ 
কতরনক্রন, ক্রতক্রন ‘ক্রনরুে’ গ্রতে ১৭৭২ ক্রি শতব্দর বযাখযা এবং অক্রতক্ররে বহু মতন্ত্রর 
েমূ্পর্ণতঃ বা অংশতঃ বযাখযা কতরতেন। যার মতধ্য ক্রনঘণু্ট থথতক ৫৮৫ ক্রি শব্দ 
ক্রনতয়তেন, বাক্রক ৫৩৭ ক্রি শব্দ তার ক্রনজস্ব েংতযাজন। 

ক্রনরুে গ্রতে ১২ ক্রি অধ্যায় আতে। এখাতনও ক্রনঘণু্টর মত কাণ্ড ক্রবিাজন। এর 
প্রথম ও ক্রদ্বতীয় অধ্যাতয়র ক্রকেু অংতশ প্রধ্ানত আতে উতিাদ ঘাত ও ক্রদ্বতীয় 
অধ্যাতয়র অবক্রশষ্টাংশ ও তৃতীয় অধ্যাতয় আতে ক্রনঘণু্টর প্রথম ক্রতন অধ্যাতয় উে 
েমানাথণক ধ্াতুেমূতহর এবং একাথণবাচক শব্দেমূতহর বযাখযা। ক্রনরুতের ৪থণ, ৫ম ও 
৬ষ্ঠ এই ক্রতন অধ্যাতয় বযাখযাত হতয়তে অনযানয ক্রনরতিক্ষ অতনকাথণক িদেমূহ ও 
অতনক অনবগত েংস্কার িদ। অথণাৎ থয িতদর গঠন বযাকরতর্র ক্রনয়মানুগ নয়, 
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যাতদর প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রনক্রশ্চত রূতি জানা যায় না, যাতদর বুৎিক্রি থবাঝা যায় না—
এরকম বহু ববক্রদক িদ ক্রনতয় আতলাচনা এই অধ্যায়গুক্রলতত করা হতয়তে। 

ক্রনরুতের প্রধ্ান কাজ হল ‘ক্রনর্ব্ণচন’। ক্রনর্ব্ণচন শতব্দর অথণ ক্রনঃতশতে বচন বা 
বযাখযা। ক্রনরুে মতত শব্দ ক্রত্রক্রবধ্ – প্রতযক্ষবৃক্রি (প্রতযক্ষক্রিয়), িতরাক্ষবৃক্রি 
(প্রকল্পযক্রিয়) এবং অক্রতিতরাক্ষবৃক্রি (অক্রবদযমানক্রিয়)। 

প্রতযক্ষবৃক্রিতত নামেমূতহর ক্রিয়া বা ধ্াতু োক্ষাৎিাতব উিলক্রব্ধ করা যায়। 
িতরাক্ষবৃক্রিতত নামেমূতহর ক্রিয়া বা ধ্াতু োক্ষাৎিাতব উিলক্রব্ধ করা যায় না বতি 
ক্রকন্তু কল্পনা বা অনুমান করা যায়। অক্রতিতরাক্ষবৃক্রিতত নামেমূতহ ক্রিয়া বা ধ্াতু 
োক্ষাৎিাতব উিলক্রব্ধর থকান প্রশ্ন ওতঠ না, এমন ক্রক অনুমানও করা যায় না। 
ক্রনরুতের কাজ িতরাক্ষবৃক্রি ও অক্রতিতরাক্ষবৃক্রির শব্দেমূতহর অথণ ক্রক কতর 
উদ ঘাক্রিত করা যায়, তা ক্রনর্ণয় করা। যাস্ক শাকিায়ন প্রমুতখর অনুোরী হতয় মতন 
কতরন থয থকান শব্দই থকান না থকান ক্রিয়া থথতক ক্রনষ্পন্ন, তাই তার ক্রনর্ব্ণচন করা 
েম্ভব। এতক্ষতত্র দুতবণাধ্য শতব্দর ক্রনর্ব্ণচন করাই ক্রনরুে শাতস্ত্রর লক্ষয। থকান থকান 
উিায় অবলম্বন কতর এই ক্রনর্ব্ণচন েম্ভব তা ই এই গ্রতে আতলাক্রচত হতয়তে।৫৩ 

আেতল শতব্দর স্বরূি েন্ধাতন ক্রনরুে শতব্দর প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রনর্ণতয়র থচষ্টা কতর 
শব্দক্রির অথণতক ক্রিক্রি কতর। থযমন, ‘হস্ত’ শব্দক্রির মূতল ‘হস ’ ধ্াতুক্রি থাকতত িাতর 
না; থকননা হাক্রের েতে এর থকাতনা েম্পকণ থনই, বরং ‘হন ’ ধ্াতুর েতে এর েেক্রত 
েম্ভব। ‘প্রাশুঃ হনতন’ অথণাৎ দ্রুত এক্রগতয় যায় বতলই থে হস্ত। ক্রনক্রদণষ্ট স্থাতন থথতকও 
হস্ত বাক্রেতয় থদওয়া যায়। এই থয অথণতক োমতন থরতখ শব্দ ক্রবতলের্ িাোদশণতন এ 
এক যুগান্তকারী িদতক্ষি। বযাকরর্ শতব্দর রূিতাক্রত্ত্বক বযাখযায় েীমাবদ্ধ, থে 
প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রচক্রিত কতর, বর্ণাগম, বর্ণক্রবিযণয়, বর্ণতলাি প্রিৃক্রত িদ্ধক্রত, বতর্ণর 
র্ে-েে, হ্রস্ব-দীঘণ, গুর্-বৃক্রদ্ধ প্রিৃক্রত খুাঁক্রিনাক্রি ক্রবেয় ক্রনতয় আতলাচনা কতর। এোোও 
ববক্রদক মতন্ত্রর উচ্চারর্ থকৌশল ক্রশক্ষাও ববক্রদক বযাকরতর্র গুরুেিূর্ণ ক্রশক্ষর্ীয় 
ক্রদক। ক্রকন্তু এতদেতত্ত্বও তার েীমাবদ্ধতা রতয়ই যায়। শতব্দর উৎে েন্ধাতন 
ববজ্ঞাক্রনক ক্রবতলেতর্র মাধ্যতম প্রকৃক্রত-প্রতযয় ক্রনর্ণতয়র থয িদ্ধক্রত ক্রনরুতে অবলক্রম্বত 
হতয়তে, তা এককথায় অনবদয। 



28 

 

ক্রনরুতের মতানুোতর, ক্রিয়া থথতকই নামিতদর জন্ম হতয়তে। জগৎতক আমরা বস্তু 
ও ঘিনা অথণাৎ ক্রবতশেয ও ক্রিয়া রূতি থদক্রখ। ক্রকন্তু জগৎ আেতল থকবল ক্রিয়া; 
কারকও একপ্রকার ক্রিয়ামাত্র। শ্রী কক্রলম খান তাাঁর ‘িরমািাোর থবাধ্ন-উতদ্বাধ্ন’ 
গ্রতে শতব্দর এই ক্রিয়াক্রিক্রিকতার স্বিতক্ষ অতনক প্রমার্ ক্রদতয়তেন। 

 

ক্রিয়াক্রিক্রিকতার স্বিতক্ষ মতামত 

িাোক্রবজ্ঞাতনর একক্রি নবতর শাখা মতনািাোক্রবজ্ঞান। মানুতের মতনর িাব ও থেই 
িাবপ্রকাশক শব্দাবলীর তথা িাোর েম্পকণ ক্রনতয় আতলাচনা কতর িাোক্রবজ্ঞাতনর 
এই শাখাক্রি। েম্প্রক্রত এই েম্পতকণর থখাাঁতজ ক্রকেু চমকপ্রদ তথয উতঠ এতেতে-- 

(ক) থহাতমা েযাক্রিতয়ন্সতদর িূবণিুরুে থহাতমা ইতরক্টাে এবং থহাতমা হযাক্রবক্রলেরা 
থকবল ক্রিয়াতকই শনাে করতত িারততা এবং ইশারার মাধ্যতম তা অনযতদর 
বুক্রঝতয়ও ক্রদতত িারততা।৫৪ 

(খ) মানবিূবণ অির এক প্রজাক্রত থবাতনাতবা ক্রনতয় েুদীঘণ গতবের্ার ফতল জানা 
থগতে – তারা ক্রিয়ার ক্রচি প্রদান করার থযাগযতা অজণন কতর েবার আতগ।৫৫ 

(গ) কলক্রম্বয়া ক্রবশ্বক্রবদযালতয়র হাবণাি থিতরে ও তাাঁর েহতযাগীরা একক্রি ক্রশম্পাক্রঞ্জতক 
আতমক্ররকার োইন লযােুতয়জ ক্রশক্রখতয়ক্রেতলন, থদখা যায় ক্রবতশেযর প্রক্রত নয়, ক্রিয়ার 
প্রক্রতই তার িক্ষিাত থবক্রশ।৫৬ 

(ঘ) নাম না বতল ক্রদতল থকান বস্তুতক ক্রশশুরা ক্রিয়া ক্রদতয়ই ক্রচক্রিত কতর। ‘থমািা 
থলাক’, ‘ফেণা থলাক’ না বতল তারা বতল, থয ‘িয় থদখায়’, ‘থয মাতর’ ইতযাক্রদ। 

(ে) আমরা এখনও বক্রল ‘ফতলন িক্ররচীয়তত’। থয যা কতর তাই ক্রদতয় তার িক্ররচয়। 
আমগাে, জামগাে, ডাোর, মাস্টার, চাক্রে, তাাঁক্রত ইতযাক্রদ। 

(চ) মতনািাোক্রবজ্ঞানী Aitchison ১৯৯৬ োতল বতলন, “মানুতের আক্রদ িাোয় 
েম্ভবত ক্রিয়া, ক্রবতশেয ও ক্রবতশেতর্ থকানও থিদ ক্রেল না।”৫৭ 
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(ে) হিার ও িমেতনর মতত ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারী অথণাৎ প্রক্রতিাদয ও প্রক্রতিাদক 
িরম্পরাই (Action and Action sequence) একেময় ক্রিয়া ও ক্রবতশতেয 
িক্ররর্ত হতয় যায়।৫৮ 

(জ) এমন িাোও িৃক্রথবীতত রতয়তে, থযমন ‘নুিকা’ ও ‘ক্রনেু’(আতমক্ররকার 
উিজাক্রতর িাো); থয িাোয় ক্রিয়া ও ক্রবতশতেযর থকান িাথণকয থনই। তাতদর 
বাকযগঠতন ক্রিয়াই প্রধ্ান কাক্ররকা।৫৯ 

(ঝ) ক্রহব্রু, ওতয়লশ প্রিৃক্রত িাোয় বাতকযর শুরুই হয় ক্রিয়া ক্রদতয়। স্পযাক্রনশ 
িাোততও বাকয গঠতন ক্রিয়াই েবণাতগ্র আতে।(তযমন, এল একক্রি গাক্রে) আর. এে. 
িমক্রলন ১৯৮৬ োতল ৪০২ক্রি িাো ক্রনতয় গতবের্া কতর থদখান থয, তাতদর মতধ্য 
অন্ততিতক্ষ ৪৭ক্রি িাোয় বাকয গক্রঠত হয় প্রারতম্ভ ক্রিয়া ক্রদতয়( থযমন, ‘কক্রহতলন 
রামচি লক্ষতর্র আতগ’)।৬০ 

(ঞ) িদাথণক্রবজ্ঞানী থডক্রিড থবাহতমর মতত, প্রাচীন ক্রহব্রু িাোর অনযতম একক্রি 
ববক্রশষ্টয ক্রেল—ক্রিয়াক্রিক্রিকতা। এবং ক্রতক্রন মতন কতরন একমাত্র Verb-Based 
Language- এর দ্বারাই থকায়ান্টাম ক্রবদযার তত্ত্বগুক্রলতক যথাযথ িাতব প্রকাশ করা 
েম্ভব। কারর্ ক্রবজ্ঞাতনর িাোতক হতত হতব প্রতযক্ষ ও দ্বযাথণহীন। ১৯৮০ োতল 
থবাহম োতহব এই Verb-based language-এর কথা বতলক্রেতলন তাাঁর 
‘Wholeness and the implicate order’ গ্রতে। 

(ি) িাোতত্ত্বক্রবদ  জাহাক্রের থমারারক্রজ তারািুরওয়ালা তাাঁর ‘Elements of the 
science of Language’ গ্রতের ১৯৭৮-এ প্রকাক্রশত চতুথণ েংস্করতর্ বতলতেন—
“ Proceeding in this way Panini discovered in India more then 
2000 years ago that language in ultimately of, what he called 
‘Dhatu’ or roots.”৬১ একক্রি ধ্াতু থথতক থয অতনক শব্দ বতক্রর হতত িাতর এ 
তথয প্রক্রতক্রষ্ঠত কতরক্রেতলন িাক্রর্ক্রন। 

(ঠ) ১৯৩৯ োতল িাোতাক্রত্ত্বক লুই থগ্র ক্রলতখতেন থয, েমগ্র ইতন্দা-ইওতরািীয় িাো 
িক্ররবাতরর একক্রি প্রধ্ান ববক্রশষ্টয হল ক্রিয়াতকক্রিকতা।৬২ 
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(ড) অষ্টাদশ শতাব্দীততই জামণান দাশণক্রনক থযাহান হাডণার (১৭৪৪-১৮০৩) বতল 
ক্রগতয়ক্রেতলন থয, “ক্রিয়া থথতকই ক্রবতশতেযর জন্ম হতয়তে।”৬৩ 

(ঢ) ক্রিয়াক্রিক্রিকতার অনুেন্ধান না করতলও থহািী িাো ক্রনতয় থবঞ্জাক্রমন ক্রল থহাতফণর 
গতবের্া বা প্রাচীন েুতমরীয় ও প্রাচীন ক্রহব্রু ক্রনতয় োররাে গডণন ও ড. লীক্রন 
শ্রীক্রনবােতনর গতবের্া িাোর মূল থয ক্রিয়াক্রিক্রিকতা, এই ক্রেদ্ধান্ততক প্রক্রতষ্ঠায় 
েহায়তা কতরতে।৬৪ 

(র্) এোোও ইক্রতহাতের োহাযয োোই বহু মনস্বী িক্রণ্ডততর গতবের্ালব্ধ Hard 
core, বা মূলাধ্ার, Hidden Core বা গুি আধ্ার, Language Universal বা 
েবণজনীন িাোবীজ প্রিৃক্রতর অক্রস্তে উতঠ আো িূয়েী প্রশংোর দাবী রাতখ।৬৫ 

 

একাথণবাচকতা বনাম বহুঅথণবাচকতা 

প্রাচে ও পাশ্চািে উভয় শেতর্দো আহ্ াচনাকাহ্  আমরা থদহ্খতি াম, উভয়ই একতট 
তেদ্ধাহ্ন্ত তগহ্য় উপনীি যহ্য়তি  থে, শে ও অহ্েবর মহ্ধে থে েম্পকব িা েমাজ দ্বারা 
তনতদবষ্টকৃি মাত্র। থকান এক েময় থকউ র্া কারা র্হ্  তদহ্য়তি  থে ‘গাধা’ মাহ্ন 
এই জন্তুতট, ‘অজ’ মাহ্ন এই জন্তুতট। আর িখন থেহ্ক শেগুত  জন্তুগুত র িতর্র 
োহ্ে প্রিীকাতয়ি যহ্য় থগ । এই প্রিীক-তভতত্তক (Logo-centric) পদ্ধতি 
অনুেরর্ কহ্রই আজহ্কর পৃতের্ীহ্ি মানুয অেব অনুধার্ন কহ্র োহ্ক। 

এই পদ্ধতির তকিু েুতর্হ্ধ রহ্য়হ্ি, জগহ্ির েমস্ত র্স্তুগুত হ্কই পৃেক পৃেক ভাহ্র্ 
তচতিি করা োয়, স্মরর্ করা োয়। অেুতর্হ্ধ এই থে শেতট কার প্রিীক থকান 
তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্চ্ছ, িা অন্তি একর্ার থজহ্ন তনহ্ি যয়। এই থজহ্ন 
থনওয়ার কাজতট করা োয় থে অেবতট জাহ্ন থিমন কাউহ্ক তজজ্ঞাো কহ্র, তকংর্া 
অতভধান থদহ্খ। একর্ার না থজহ্ন তনহ্  শেতটর অেব তকিুহ্িই প্রকাতশি যহ্র্ না। 

তকন্তু প্রাচীন র্াং া ভাযার থক্ষহ্ত্র একটা েমেো রহ্য়হ্ি। যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র 
‘র্েীয় শেহ্কায’ র্া জ্ঞাহ্নন্দ্রহ্মাযন দাহ্ের ‘র্াো া ভাযার অতভধান’-এর মি 
পুরাহ্না অতভধানগুত হ্ি শহ্ের তনতদবষ্ট অেব খুাঁজহ্ি থগহ্ ই মাো থঘহ্ট ঘ যহ্য় 
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োহ্র্। থেখাহ্ন এক একটা শহ্ের প্রায় ২০-২৫টা কহ্র অেব থদওয়া রহ্য়হ্ি। থেমন 
ধরা োক পূহ্র্বর উতেতখি ‘অজ’ শেটা । র্েীয় শেহ্কাহ্য এর প্রায় ২৫টা অেব 
রহ্য়হ্ি। থেমন, তর্ষু্ণ, ব্রহ্মা, তশর্, জীর্াত্মা, জীর্, র্দ্ধপুরুয, রাজাতর্হ্শয, থময, 
অতির র্াযন, থময রাতশ, রুদ্র তর্হ্শয, ঋতযগর্তর্হ্শয, িাগ, মাতক্ষক ধািু, থে মন 
যইহ্ি জহ্ন্ম, চন্দ্র, তর্ষু্ণ যইহ্ি জাি, কামহ্দর্, শযেতর্হ্শয, আতদ, খাাঁতট, আদৎ, 
তেক ইিোতদ ইিোতদ। 

এর্াহ্র অনুেতেৎেু পােক শেতটর অেব খুাঁজহ্ি তগহ্য় মযা েমেোয় পড়হ্র্ন। 
থদখহ্র্ন ব্রহ্মা-তর্ষু্ণ-তশর্ থেহ্ক শুরু কহ্র িাগ, র্দ্ধপুরুয, মাতক্ষক ধািু ের্ই 
থর্াঝাহ্চ্ছ। এখন প্রশ্ন তিতন থকানটা থনহ্র্ন? 

অতিতশতক্ষি পােহ্কর স্বাভাতর্ক েহ্ন্দযর্শি মহ্ন যহ্িই পাহ্র যতরচরর্ 
র্হ্ন্দোপাধোয় থেহ্যিু একাহ্েতম তশতক্ষি পতিি নন িাযহ্  তিতন তনশ্চয়ই থস্বচ্ছাচার 
কহ্রহ্িন, তকন্তু না থে অর্কাশ যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোয় রাহ্খন তন। তিতন তিহ্ ন 
একজন েৎ ও একতনষ্ঠ মানুয। স্বয়ং রর্ীন্দ্রনাে িাাঁহ্ক ‘র্েীয় শেহ্কায’ রচনায় 
তনেুি কহ্রতিহ্ ন। কতর্গুরুর আহ্দহ্শ টানা ৩৬ র্িহ্রর পতরেহ্ম তিতন একাই 
এই তর্রাট গ্রন্থতট েংক ন কহ্রহ্িন। প্রাচীন কা  থেহ্ক যতরচরহ্র্র েময় পেবন্ত 
ভারহ্ি েিপ্রকার অতভধান, থকাযগ্রন্থ তি  িার ের্গুত ই তিতন অনুেরর্ কহ্রহ্িন 
এর্ং প্রতিতট শোেব থদর্ার পর িা তিতন থকাো থেহ্ক থপহ্য়হ্িন থেই গ্রন্থ; 
প্রহ্য়াজহ্ন থলাক র্া থলাকাংশ এর্ং থলাক েংখো পেবন্ত তিতন তদহ্য়হ্িন। অেবাৎ 
‘র্েীয় শেহ্কায’-এ থে অেবগুত  আমরা থপহ্য়তি থেগুত র ের্গুত ই ‘ বর্য়াকরতর্ক, 
আতভধাতনক ও র্ের্যাতরক েক  তদক থেহ্কই উত্তরাতধকারের্ম্ি।’ তকন্তু অতভধান 
রচনা েি র্িবমান কাহ্ র তদহ্ক এতগহ্য়হ্ি িিই িাহ্ি অেবেংখো কহ্ম থগহ্ি। 
এখন ‘েংেদ র্াং া অতভধান’ এর মি অতভধানগুত   ক্ষে করহ্  থদখহ্র্া িারা 
পুরাহ্না অতভধানগুত র থে মাহ্নগুত হ্ক রু্ঝহ্ি পারহ্িন না, থেগুত হ্ক র্াদ তদহ্য় 
তদহ্য়হ্িন। এভাহ্র্ শেগুত র র্হুঅেবর্াচকিা েমশঃ একােবর্াচকিার তদহ্ক চ হ্ি 
চ হ্ি তির, থমৌ র্াদী, প্রিীকী অহ্েব পেবর্তেি যহ্য়হ্ি। 
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িাযহ্  থর্াঝা োহ্চ্ছ একতট শহ্ের র্হু অেব ধারনাতট র্াং াভাযায় উত্তরাতধকার 
েূহ্ত্রই এহ্েহ্ি এর্ং এটা শুধু ‘অজ’ শহ্ের থক্ষহ্ত্রই নয়, েমস্ত িৎেম, িদ্ভর্ 
েংেৃিাগি শহ্ের থক্ষহ্ত্রই েিে। আর থেহ্যিু র্াং া ভাযার অতধকাংশ শেই 
েংেৃি থেহ্ক এহ্েহ্ি িাই র্াং া শহ্ের থক্ষহ্ত্রও র্হুগ্বরতখকিার র্োপারতট 
প্রহ্োজে। যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’ খু হ্  আমরা  ক্ষে করর্ 
থেখানকার অতধকাংশ শেই র্হুঅেবর্াচক। শুধুমাত্র ‘অ’ র্র্বতট থেহ্ক িার একটা 
োমানে ধারর্া থনওয়া োক— 

র্েীয়  শেহ্কাহ্য ‘অংশু’ শেতটর ২৭ তট অেব রহ্য়হ্ি-- 
”  ” অতকঞ্চন’ ” ১৯ ” ” ” 
”  ” ‘অগ্র’ ” ৩৮ ” ” ” 
”  ” ‘অঙ্ক’ ” ২৪ ” ” ” 
”  ” ‘অে’ ” ২৯ ” ” ” 
”  ” ‘অঞ্জন’ ” ১৩ ” ” ” 
”  ” ‘অতি’ ” ১১ ” ” ” 
”  ” ‘অতধক’ ” ২০ ” ” ” 
”  ” ‘অতধষ্ঠািা’ ” ১৬ ” ” ” 

এখাহ্ন শুধুমাত্র ‘অ’ র্হ্র্বর থেহ্ক ১০তট শে থনওয়া যহ্য়হ্ি। এইরকমই প্রতিতট 
র্হ্র্ব এমন শি শি শে রহ্য়হ্ি োহ্দর একাতধক অেব। র্াং া ভাযায় ‘ঙ’, ‘ঞ’ ‘ংং’ 
প্রভৃতি থেের্ র্র্ব তদহ্য় শে শুরু যয় না, থেগুত  িাড়া কমহ্র্তশ ৫০তট র্র্ব থিা 
যহ্র্ই; িাহ্দর প্রহ্িেকতটর ভাহ্গ েতদ ৫০০ তট কহ্র শে ১০ র্া এর অতধক 
র্হুঅেবর্াচক যয় িাযহ্  এর েংখো দাাঁড়ায় ২৫,০০০ এর্ং িার অেবেংখো যহ্র্ 
২৫,০০০০ তট। এরপর েতদ আর্ার ‘থেহ্মনতটক থেতিতর্ত তট’, ‘কনহ্টিট অফ 
তেচুহ্য়শন’ ও ‘থমটাফর’ প্রভৃতি জুহ্ড় থদওয়া োয়, িাযহ্  িার অেবেংখো থকাোয় 
তগহ্য় দাাঁড়াহ্র্ কল্পনা করা কতেন। 

তকন্তু র্িবমান র্াং া ভাযার অর্িা র্দহ্  থগহ্ি। এখনকার অতভধানগুত  খু হ্  
থদখা োয় এহ্ককতট শহ্ের, একতট তক দুতট অেব; র্ড়হ্জার তিনতট অেব, অেবাৎ 
র্িবমান র্াং াভাযা মূ ি একগ্বরতখক যহ্য় থগহ্ি। তকন্তু প্রাচীন র্াং ায় শেমাহ্ত্রই 
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র্হু অেব ধারর্ করহ্িা। অেবাৎ িারা তি  র্হুগ্বরতখক । এখন এই ‘র্হুগ্বরতখকিা’ 
গুর্ র্া থদায োই র্ া থযাক না থকন, িা থকমন কহ্র ভাযায় এ ; িা তনহ্য় 
আহ্ াচনা করা োক। 

র্েীয় শেহ্কায খু হ্  আমরা আর একতট তর্যয়  ক্ষে কতর—অহ্নক শহ্ের অেব 
তনর্বহ্য় েঙ্ক ক একতট র্াহ্কের োযােে তনহ্য়হ্িন; কখনও র্া দুতট র্াহ্কের োযােেও 
তনহ্য়হ্িন। থেমন ‘অজ’ শহ্ের ২৫তট অহ্েবর মহ্ধে ২তট র্াকে রহ্য়হ্ি, েো- ‘থে 
জহ্ন্ম না’, ‘োযার জন্ম যয় নাই, যয় না ও যইহ্র্ না’।৬৬ এরকমই ‘র্াদ ’ শহ্ের 
অেব --‘োযা র্ায়ু কিৃক দত ি যয়’, ‘কর্ক’ শহ্ের অেব—‘োযা দীতপ্ত পায়’, ‘কনো’ 
শহ্ের অেব—‘থে দীতপ্ত পায়’, ‘কহ্পাি’ শহ্ের অেব—‘র্ায়ু োযার থপািিু ে’, 
‘কহ্পা ’ শহ্ের অেব—'োযা চত ি যয়’ ইিোতদ। 

--- এইরকমই েমস্ত শেহ্কায জুহ্ড় র্হু শহ্ের অেব থদওয়ার থক্ষহ্ত্র যতরচরর্ 
প্রেহ্ম র্াহ্কের োযােে তনহ্য়হ্িন, িারপর তিতন র্াচক প্রতিশেগুত  তদহ্য়হ্িন। 

এই থে শোেব থদর্ার পদ্ধতি এতট যতরচরহ্র্র তনজস্ব উদ্ভার্ন নয়, এহ্ক্ষহ্ত্র তিতন 
পূর্বেূরীহ্দর অনুেরর্ কহ্রহ্িন। আমাহ্দর থদহ্শ শহ্ের অেব থখাাঁজার জনে শহ্ের 
র্াইহ্র িাকাহ্নার প্রহ্য়াজন যি না, িাকাহ্ি যি শহ্ের থভিহ্র, থেখাহ্ন োকি 
একতট তেয়ার খর্র। থেই তেয়াতট একর্ার থদহ্খ তনহ্ি পারহ্ ই শহ্ের অেব রু্হ্ঝ 
থনওয়া থেি। এই থকৌশ তটহ্কই তনরুহ্ির আহ্ াচনার েময় র্ া য  ‘তনর্ব্বচন’। 
এই থকৌশহ্ র আতদ জনক থক িা আমাহ্দর জানা থনই, োহ্ের তনরুহ্িই এর 
প্রেম উহ্েখ রহ্য়হ্ি। থর্ৌদ্ধ েুহ্গর ‘অমরহ্কায’ গ্রন্থতটও থেই একই ধারার 
অনুেরর্ কহ্র ত তখি। পরর্িবী েুহ্গর থকাযগ্রন্থগুত হ্িও এই রীতির মানেিা 
আহ্ি। এই অেব তনষ্কাতযি যয় শহ্ের রু্ৎপতত্ত থেহ্ক, িাই এর প্রকৃতি ‘িাদাত্মে-
েম্বেতনষ্ট’। আর এই ধরহ্নর অেব পর্ের্াযী েমাহ্জর জনে অচ  িাই থকাযকারগর্ 
রু্ৎপতত্তকৃি অেব, িাদাত্মে-েম্বেতনষ্ট অেব থদওয়ার পরই র্াচে-র্াচক েম্বেতনষ্ট অেব 
প্রদান কহ্রহ্িন। যতরচরর্ও পূর্বজহ্দর অনুেরর্ কহ্র প্রেহ্ম একতট শহ্ের অেব 
তনর্বহ্য় িার রু্ৎপতত্তগি অেব তদহ্য়হ্িন; িারপর থেই রু্ৎপতত্ত অনুোহ্র থে র্াকেতট 
থর্তরহ্য় আেহ্ি িা তদহ্য়হ্িন; িারপর এক এক কহ্র েিগুত  েম্ভর্ র্াচক অেব র্া 
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প্রতিশে দান কহ্রহ্িন। পাশাপাতশ থেই প্রতিশেগুত  তিতন থকাো থেহ্ক থপহ্য়হ্িন 
িারও উহ্েখ কহ্রহ্িন। থেমন ‘কনো’ শেতট। 

কনো স্ত্রী [√কন্+ে (েৎ)-ক,-র্ম্ব+ক+স্ত্রী আ(টাপ্); ের্ব্বান্ কাময়হ্ি েস্মাৎ(িস্মাৎ 
কনো) মযা ৩.৩০৬.১৩; িান্দে; িু ‘কর্ো’(শ্রী.কী)] ১ থে দীতপ্ত পায়; থে কামো; 
িনয়া, থমহ্য়। “প্রদান মনু ৩.২৯; দান ৩৫। মুতন রঘু ১.৫১; নহ্রন্দ্র ৩.৩৩। 
তর্ভাহ্োগো কনো ম ২৫০। ২ দশর্যবর্য়ো স্ত্রী। দশর্যবা ভহ্র্ৎ কনো।– 
েংর্ত্তবেংতযিা  ৬৬। পরাশর ৭.৬। অর্েঞ্জনা ভহ্র্ৎ কনো।– পঞ্চ ৩.২০০। ৩ 
অপ্রাপ্তপুংহ্োগার্িা নারী(অ.টী); অনুঢ়া স্ত্রী; কুমারী। কনোেজাহ্িাপেমা ে জা 
নর্হ্েৌর্না ো.দ ৩.৬৭। “কনোয়াঃ কনীন চ।– পা ৪.১.১১৬। যরর্ মনু ৩.৩৩; 
েমুদ্ভর্ ৯.১৭২। তর্ভা কতর আহ্ন কনো ম ৩। কাযার থোড়শী কনো আতনয়াি ঘহ্র 
ক.চ ৬৯। ৪ স্ত্রীমাত্র, স্ত্রীহ্ াক, নারী। “থপৌর রঘু ২.১০। কনো পরশন কৃ ২৭৬। 
অতর্ভাতি কনো ম ২৩৪,-৫০। ৫ পশুজাতির স্ত্রী; স্ত্রী জাতি পশু। “গজ রা 
২.৯২.৩৪। ৬ দুগবা। ৭ (থজোতিহ্য) কনোরাতশ(virgo)। “তর্.েু ১৫৩। ৮ 
ঘৃিকুমারী। িু গৃযকনো। ৯ িুগ্ব  া, র্ড় এ াচ। ১০ র্ারাযীকন্দ। ১১ র্েো 
কহ্কবাটকী, তিিকাাঁকড়ী ১২ িীেবতর্হ্শয। মযা ৩.৮৩.১১২। ১৩(র্াঙ্ ায়) তর্র্াতযি 
েুর্িী স্ত্রী। “ জীয়র্ জীর্ন ধন আতম কনো েহ্ে থগহ্  র্.প ৪৮। স্বামীর র্চহ্ন 
কনো যরতযি-মন কৃ.উ ১২৮। অনুর্তধ কহ্র কনো মুতনর থের্ন ম ৪৬৩। ১৪ 
তর্র্াযহ্োগো পাত্রী। “কনো থদখহ্ি োওয়া। ১৫ েহ্দোতর্র্াতযিা স্ত্রী; ক’থন। “ র্র 
কনো োইহ্ি র্াহ্জ মধুর র্াজনা ম.ভা ৩৩। ১৬ েুর্িী। “না ুয়া পিতন কনো থগা.চ 
৭১। এি শুতন র্হ্  কনো জুতড় দুই কর ম ১৭৩। অতর্ হ্ম্ব আইহ্ে কনো অন্ন 
 ইয়া োহ্  তর্.পা ২৪৫। [ দািা(-িৃ) পুং—তর্র্াহ্য কনো েম্প্রদািা; তপিা। মনু 
৯.৭৩। দান(ক্লী)—তর্র্াহ্য কনোেম্প্রদান। “ মনু ৩.৩৫। দূযক(পুং)—কনোতভগামী। 
মনু ৩.১৬৪। দূযর্(ক্লী)—কুমারীধযবর্, কনোর্ াৎকার; কনোেম্বহ্ে থদাযাহ্রাপ; 
কনোপর্াদ। “ধন(ক্লী)—তর্র্াহ্য কনোর প্রাপে ধন; স্ত্রীধন, থেৌিুক। “রা ১.৭৪.৩। 
পাতি(পুং)—তর্ট্পতি, জামািা। পুৎত্র(পুং)—কুমারীপুৎত্র, কানীন।]৬৭ 

িাযহ্  আমরা  ক্ষে কর াম শোেব েরর্রাহ্যর থক্ষহ্ত্র যতরচরর্ প্রেহ্ম ১ নং অহ্েব 
একতট র্াকে তদহ্ ন ‘ থে দীতপ্ত পায়’, িারপর এহ্ক এহ্ক প্রিীকী শোেবগুত  প্রদান 
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করহ্ ন উৎে ও প্রহ্য়াজহ্ন উদাযরর্ তদহ্য়।। অেবাৎ এহ্ক্ষহ্ত্র শোেব থদওয়ার দুতট 
পদ্ধতি আমরা থপ াম (ক) একতট র্াকে েরর্রাহ্যর দ্বারা শোেব তনর্বয়। এতট 
প্রাচীন পদ্ধতি, থেটা পুরাহ্না অতভধানগুত হ্ি পাওয়া োয়, এই র্াকেতট বিতর যয় 
রু্ৎপতত্ত থভহ্ঙ। অেবাৎ এহ্ক্ষহ্ত্র শোেব শহ্ের থভির থেহ্ক থর্তরহ্য় আেহ্ি। (খ) 
প্রিীকী পদ্ধতি, থেখাহ্ন েমাহ্জ ওই শেতট তক তক অহ্েব র্ের্হৃি যহ্চ্ছ িা খুাঁহ্জ 
থজহ্ন তনহ্ি যয়। এটা আপাি অহ্েব চাতপহ্য় থদওয়া অেব। এর্ং এই পদ্ধতিতট 
প্রেমতটর িু নায় নর্ীন। 

র্িবমাহ্ন েি অতভধান আহ্ি ের্ই এই তদ্বিীয় পদ্ধতি অনুোহ্র ত তখি। প্রাচীন 
পদ্ধতিতট র্িবমান েমাহ্জর প্রহ্য়াজন থমটাহ্ি পাহ্রতন র্হ্  পতরিেি যহ্য়হ্ি, েতদও 
প্রাচীন গ্রন্থার্ ীহ্ি এই পদ্ধতির েহ্েষ্ট র্ের্যার রহ্য়হ্ি। এই র্াকেতটর একতট 
তর্হ্শয বর্তশষ্টে য , এতট থকান তনতদবষ্ট তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক থর্াঝায় না, অহ্নক র্স্তু র্া 
তর্যয় িার দ্বারা তচতিি যহ্য় োয়। শুধুমাত্র িাই নয় এই েনািকরহ্র্র মূহ্  
রহ্য়হ্ি উতিষ্ট র্েতি-র্স্তু-তর্যয়তট কী কহ্র, থেই তেয়াতট; কারর্ শহ্ের রু্ৎপতত্তর 
মূহ্  োহ্ক একতট ‘ধািু’, ো তকনা তেয়ার মূ  অংশ। তনরুিকার োে এহ্কই 
র্হ্ হ্িন শহ্ের থভিহ্র তেয়ার প্রিেক্ষরৃ্তত্ত। 

পূহ্র্বর আহ্ াচনায় আমরা থদহ্খতি াম, োোচােব মহ্ন কহ্রন, েমস্ত শহ্েরই 
তনর্ব্বচন করা েম্ভর্, আর িাাঁর এই তেদ্ধাহ্ন্তর মূহ্  রহ্য়হ্ি শাকটায়ন, থিৌ াষ্ঠীতর্, 
ঔদম্বরায়র্ প্রমুহ্খর ভাযািত্ত্ব তর্যয়ক এক তর্রাট তেদ্ধান্ত – 

িত্র নামানোখোিজানীতি 

(েমস্ত নাম শেই ধািু থেহ্ক তনষ্পন্ন) ৬৮ 

অেবাৎ শোেব তনষ্কাশহ্নর আতদ তর্তধতট তনঃেহ্ন্দহ্য তেয়াতভতত্তক। আর আধুতনক 
প্রোতট প্রিীকী। অেবাৎ থদখা োহ্চ্ছ শ্রীযতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোয় িাাঁর ’র্েীয় শেহ্কায’ 
রচনার েময় উভয় পদ্ধতিই অর্ ম্বন কহ্রহ্িন। 

শোেব তনর্বহ্য়র প্রিীকী তর্তধ র্স্তু েম্পহ্কব একটা তনশ্চয়িা থদয়। তকন্তু তেয়াতভতত্তক 
তর্তধতটর একতট তর্হ্শয তদক য , থে তনতদবষ্ট থকান র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্চ্ছ না, থেমন ‘থে 
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জহ্ন্ম না’ থে ‘অজ’; ‘থে র্োপ্ত কহ্র’ থে ‘অংশু’। এই অজন্মা, র্েপ্তকারী র্হুতকিুই 
যহ্ি পাহ্র। এই র্োতপ্তমত্ত্বা শহ্ের একতট র্ড় গুর্। েুিরাং একতদক থেহ্ক থদখহ্ি 
থগহ্  তেয়াতভতত্তক শোহ্েবর তনহ্দবশকিা র্া Referentiality থনই, ো তকনা 
আজহ্কর পর্ের্াযী েমাহ্জর কাজ চা াহ্নার জনে দরকার। িাযহ্  কী এর 
শোেবতর্তধ আজ অমূ ক, অপ্রহ্য়াজনীয়? না, থিমনতট নয়। অিীহ্ির একাকাহ্রর 
েুহ্গ এই শোেবতর্তধর র্হু  প্রহ্য়াগ তি , ভতর্যেহ্ির থে একাকাহ্রর েুগ আেহ্ি, 
থেখাহ্নও যয়হ্িা এর প্রহ্য়াগ যহ্য় থেহ্িই পাহ্র। িাই এর চচবা অমূ ক নয়। শুধু 
প্রশ্নগুত র েোেব উত্তর খুাঁহ্জ থনওয়া দরকার। 

এই থয বলা হল, ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দ থযতহতু বহু ক্রকেুতক বুক্রঝতয় থাতক তাই এর 
functionality থনই, বযািারিা থযমন িাবা হতচ্ছ থতমনিা নয়। এ ক্রবেতয় ধ্ারর্া 
ক্রকেুিা িক্ররস্কার হয় েবণনাতমর আতলাচনা থথতক। 

েবণনাম িতদর আতলাচনায় থদখা যায়, থেগুক্রলর ক্রনতদণশকতা ক্রস্থর বা একদরক্রখক 
নয়, আবার অেীম বা অনন্তও নয়। অথচ তার প্রতয়াগ আমরা যথাযথ িাতবই 
করতত িাক্রর। থযমন, ‘থে’ শব্দিা বহুক্রকেুতক থবাঝাতলও তার ক্রনতদণশকতা বা 
কাযণকাক্ররতা আমাতদর বুঝতত অেুক্রবতধ্ হয় না। থতমনিাই ক্রিয়াক্রিক্রিক শতব্দর 
থক্ষতত্রও ঘতি। অথণাৎ ক্রিয়াক্রিক্রিক শতব্দর বহুঅথণবাচকতা েতত্ত্বও তার কাযণকাক্ররতা 
থথতক যায়। 

 

ক্রিয়াক্রিক্রিকতার প্রক্রতষ্ঠা 

িূতবণই আতলাচনা করা হতয়ক্রেল প্রাচীন িারততর ক্রনরুেকারগতর্র মতত, আক্রদতত 
ক্রেল দুক্রি জাক্রত—নাম ও ধ্াতু। আর ধ্াতুই ক্রেল নাতমর মূল। ‘বাকযিদীয়’থত আতে 
ক্রিয়ামাতত্রই েিা--তা থে কতৃণকারক, কমণকারতকর েিাই থহাক বা বযািারেমূতহর 
অক্রন্তম বযািাতরর েিাই থহাক-- 

স্ববযািারক্রবক্রশষ্টানাং েিা বা কতৃণকমণনাম। 
ক্রিয়া বযািার থিতদেু েিা বা েমবাক্রয়নী।।৬৯ 
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নাতমর মতধ্যও একিা ক্রিয়ািক অথণ আতে। শতব্দর এই মূল বা প্রকৃক্রত হল তার 
আিা আর প্রতযয় হল তার শরীর। এই প্রকৃক্রত বা ক্রিয়ািক ক্রবেয়ক্রিই শব্দক্রির মূল 
ক্রিয়াতক ধ্ারর্ কতর থাতক। থযমন ‘অজ’ শব্দক্রির থিতর ধ্রা আতে ‘জনন’ 
ক্রিয়াক্রি। ‘থগা’ শতব্দর থিতর ধ্রা আতে ‘গমন’ ক্রিয়াক্রি। বুৎিক্রি ক্রনর্ণয়কাতল ক্রিয়া 
ক্রনতদণশ করা হয় ‘√’ ক্রচিক্রির দ্বারা। আবার কখতনা ক্রিয়ার ক্রচিক্রি না ক্রদতয় িাতশ 
ক্রলতখ থদওয়া হয়। থযমন ‘অজ’ = ‘ থনই জনন যাহাতত’। 

এখন েমেযািা হল এই ধ্রতর্র বাকয কার বাচয আর কার থবাধ্ক তার থকান 
ক্রনশ্চয়তা থাকতে না। এখাতন ‘অংশু’ মাতন sun-ray বা ক্রকরর্ও হতত িাতর আবার 
connection বা েূত্রও হতত িাতর; কারর্ তারা উিতয়ই বযাি কতর। আেতল 
শব্দক্রির থিতর রতয়তে একক্রি ক্রবতশে ক্রিয়া বা প্রক্রতিাদয, থেই ক্রিয়াক্রি থয েম্পন্ন 
করতে বা প্রক্রতিাদকই থেই শব্দক্রির বাচয। ক্রনতদণশকতা এখাতন ক্রিয়াকারীর ক্রদতক। 
স্বিাবতই শব্দক্রির থকান ক্রনশ্চয়ািক বাচয থাকতে না । থয ক্রিয়াক্রি ক্রনষ্পন্ন করতে 
থেই হতচ্ছ প্রক্রতিাদক। Referentiality বদতল যাতচ্ছ। শব্দ ও অতথণর েম্পকণ 
এখাতন প্রক্রতিাদয-প্রক্রতিাদতকর 
( Action- Actor এর)। এতত প্রক্রতিাদযক্রি ক্রস্থর, অচঞ্চল; প্রক্রতিাদক অক্রস্থর, 
চঞ্চল, অক্রনক্রশ্চত; েবণনাম িদগুক্রলর মততা। থযমন ‘থগা’ শব্দক্রির দ্বারা cow, earth, 
sun, moon এতদর কাউতকই ক্রনতদণশ করা হতচ্ছ না, ক্রচক্রিত করা হতচ্ছ 
গমনকারীতদর প্রততযকতকই। তাই ‘থগা’ মাতন গরু, িৃক্রথবী, েূযণ, চি, ইক্রিয়, বাক , 
রক্রি বা ক্রকরর্, ক্রেংহ, বজ্র, জল ইতযাক্রদ।৭০ 

ক্রনতদণশকতার দৃক্রষ্টতকার্ক্রি ক্রবতশেযর ক্রদক থথতক নয়, ক্রিয়ার ক্রদক থথতক। আজতকর 
যুতগও আমরা থযমন বক্রল—থয ক্রশক্ষা থদয়, থে ক্রশক্ষক; থয ক্রচক্রকৎো কতর, থে 
ক্রচক্রকৎেক; থয চাে কতর, থে চােী। এিাতবই থয যায়, থে ‘থগা’; থয বযাি কতর, থে 
‘অংশু’; ইতযাক্রদ। অথণাৎ এই েম্পকণক্রি স্বিাবগুতর্ই তাদািযেম্পকণক্রনষ্ট এবং শতব্দর 
েতে অতথণর প্রক্রতিাদক- প্রক্রতিাদয েম্পকণই বতি। 

ক্রকন্তু এিাতব থদখতল শব্দ থকানও বযক্রে থকানও বস্তু বা ক্রবেয়তকই েনাে করতে 
না, করতে তার ধ্মণতক। থক কী তা ক্রদতয় তার িক্ররচয় নয়, থক ক্রক কতর তা ক্রদতয়ই 
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তার িক্ররচয়। থযমন, ‘থযখাতন গিণ েংহত হয়’, থে ‘স্ত্রী’; ‘যাহাতত ক্রিতা িুত্র হইয়া 
জতন্ম’, থে ‘জায়া’ ইতযাক্রদ। অথণাৎ এখাতন জগৎতক থদখার দৃক্রষ্টিক্রেিাই ক্রিন্ন। অেীম 
েংখযক ক্রবতশতেযর অগক্রর্ত েংখযক ক্রিয়ার েংতযাজন ক্রবতয়াজতনর থক্ষত্র রূতি এ 
জগৎতক থদখা হতচ্ছ না, থদখা হতচ্ছ ক্রিয়ার অজর রূতির িারস্পক্ররক েংতযাজন-
ক্রবতয়াজতন। ক্রিয়াকারী এখাতন ক্রনক্রমি মাত্র। ক্রিয়া বা Action ক্রদতয়ই এখাতন 
েবক্রকেুর ক্রবচার। কমণীর িক্ররচয় তার কমণ ক্রদতয়, কতণার িক্ররচয় তার ক্রিয়া ক্রদতয়। 
কমণী এখাতন ক্রনক্রমি মাত্র, ওই কমণক্রি কতর বতলই তার অক্রস্তে। অনযথায় থে থনই। 
আর থযতহতু ক্রিয়া েম্পাদনকারীতক থেতে ক্রিয়ার একা একা থাকার ক্রনয়ম থনই 
প্রকৃক্রততত, তাই ক্রিয়ার েনােকরর্ যুগিৎ ক্রিয়াকারীতকও শনাে কতর থাতক। 
তাই এই ক্রবক্রধ্তত প্রক্রতক্রি শব্দই এক একক্রি ‘ডুয়াক্রলক্রি’ বা ‘বদ্বতাদদ্বত’। প্রক্রতক্রি 
শব্দই এক একক্রি অধ্ণনারীশ্বর ‘ক্রিয়া - কারী’। এরূি শতব্দর দৃক্রষ্টিক্রেিাই 
ক্রিয়াক্রিক্রিক বা আিাক্রিক্রিক। 

ক্রবতশে ক্রবতশে ক্রবেয় বা বযক্রের জনয ক্রবতশে ক্রবতশে শব্দ প্রতীতকর থকানও বযবস্থা 
এই শব্দক্রনমণার্ক্রবক্রধ্তত থনই। এখাতনই প্রতীকী শব্দাথণক্রবক্রধ্র েতে তার িাথণকয। 
এখন ইংতরক্রজতত Goat বলতল আমরা G-O-A-T—এর ক্রিতর মাতন খুাঁক্রজ না, খুাঁক্রজ 
তার বাইতর, অক্রিধ্াতন। প্রতীকী শব্দাথণক্রবক্রধ্র যা ক্রনয়ম আর ক্রক। আজতকর িৃক্রথবীর 
েমস্ত িাোই এই ক্রনয়ম মানয কতর চতল। আমাতদর বাংলা িাোও তার বযক্রতিম 
নয়। ক্রকন্তু প্রাচীন িাোগুক্রলতত ক্রিয়াক্রিক্রিকতার অতশে প্রতয়াগ ক্রেল ( থডক্রিড 
থবাহম থযমন ক্রহব্রু িাোয় এই ক্রনয়ম খুাঁতজ থিতয়ক্রেতলন)। প্রাচীন েংসৃ্কত িাো 
এবং প্রাচীন বাংলা িাোও এই ক্রিয়াক্রিক্রিকতার েূত্র থমতন চলত। অথণাৎ থেখাতন 
‘অজ’ শব্দিার মাতন শতব্দর বাইতর খুাঁজতত হত না, শতব্দর থিততর তাকাতলই 
চলত। বর্ণগুক্রলই থেখাতন শতব্দর মাতনতক ধ্ারর্ কতর রাখততা। অথণাৎ প্রাচীন 
বাংলাততও বর্ণগুক্রলর মাতন হত, ক্রকন্তু আধু্ক্রনক বাংলা বা ইংতরক্রজ বা থয থকান 
িাোর বর্ণগুক্রলর থকানও মাতন হয় না। 

বতণমাতন প্রচক্রলত অক্রিধ্ানগুক্রল লক্ষয করতল আমরা বর্ণেমূতহর থকানও অথণ িাই 
না, ক্রকন্তু আমাতদর প্রাচীন অক্রিধ্ানগুক্রল লক্ষয করতল আমরা থেখাতন অতনক বতর্ণর 
অথণ খুাঁতজ িাতবা। এমনক্রক তন্ত্রশাতস্ত্র বহু বতর্ণর অথণ েরবরাহ করা হতয়তে। 
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হক্ররচরর্ বতন্দযািাধ্যাতয়র ‘বেীয় শব্দতকাে’ খুাঁক্রিতয় থদখতল আমরা অতনকগুক্রল বতর্ণর 
অথণ জানতত িাক্রর। থযমন—ক = করর্(কৃ), গ = গমন, চ  = চয়ন(ক্রচ) জ = 
জনন(জ), ট  = িঙ্কারর্(ি), ড = উড্ডয়ন(ডী), ত = তরর্(তৃ), দ  = দান-করর্(দা), 
ধ  = ধ্ারর্(ধৃ্), ি = িালন(ি), র  = রহন(রহ ), ব  = বহন(বহ )  প্রিৃক্রত। এোো 
বাক্রক বর্ণগুক্রলর অথণ অনুেন্ধান করতত হতল আমাতদর আরও িুরাতনা 
অক্রিধ্ানগুক্রলতত খুাঁজতত হতব। 

এখন ক্রিয়া থতা ক্রনতজ থথতক দৃশযমান নয়, থকান কারক যখন ক্রিয়াতক ধ্ারর্ কতর, 
তখনই তা দৃশয হয়। ‘করর্’ বা ‘গমন’—থকানিাতকই থদখা যায় না। থকউ যখন 
‘কতর’, বা থকউ যখন ‘গমন কতর’ থেই ‘কারী’ বা ‘গামী’ থক থদখা যায়। বর্ণমালার 
স্বরবর্ণগুক্রল ক্রিয়াতক ধ্ারর্ কতর থাতক, স্বরবর্ণগুক্রলই ক্রিয়ার আধ্ার বা ধ্ারক। তাই 
বযঞ্জনবর্ণগুক্রল েবণদাই স্বরবতর্ণর মুখাতিক্ষী হতয় থাতক। স্বরবর্ণ বতল থদয় কারতকর 
চক্ররত্র। থযমন ‘অ’ হল ক্রিয়ার প্রাথক্রমক আধ্ার (Holdar), ‘ই’ হল তার 
ক্রবকাশোধ্কও (Holder and developer) বতি এবং ‘উ’ হল এমন আধ্ার থয 
ক্রিয়াক্রির িতক্ষ আতগর দুক্রি দাক্রয়ে থতা িালন কতরই  এমনক্রক থেই ক্রিয়ার 
ববপ্লক্রবক িক্ররবতণন ঘিায়। অনযানয েমস্ত স্বরবর্ণগুক্রল তাতদর থযৌথতার ফল। থযমন 
অ+ই = এ ইতযাক্রদ। 

এই শব্দাথণক্রবক্রধ্তত বর্ণগুক্রলই থযতহতু অথণতক ধ্তর রাতখ তাই বর্ণগুক্রলর েক্রঠক 
ক্রবতলের্ করতলই অথণ থবক্ররতয় িতে। থযমন ধ্রা যাক ‘কর’ শব্দক্রি। 

কর (বর্ণক্রবতলের্ কতর িাই) = ক  + অ + র  + অ (বর্ণাথণ প্রতয়াগ কতর বাকয ক্রনমণার্ 
কতর িাই) = ‘কারকতক রক্ষা কতর থয’। এিা ‘হাত’ ও হতত িাতর, ‘থদতশর রাজার 
চািাতনা খাজনা’ও হতত িাতর, ‘রক্রবর কর’ও হতত িাতর। অথণাৎ থয েিা কারকতক 
রক্ষা কতর থে-ই ‘কর’ িদবাচয। ফতল এই শতব্দর থকাথাও অনে - অচল-ক্রস্থর 
ক্রনতদণশকতা বা মাতন থনই, আবার থতমক্রন অেীম অনন্ত মাতনও থনই। ক্রিয়াক্রির 
েীমার মতধ্য থয থয িেতব, তাতদর প্রততযকতকই এই শতব্দ ক্রচক্রিত করা যায়। এবং 
মজািা হল এিাতব শব্দাথণতক বাক্রেতয়ও থনওয়া চতল এই বযাক্রিমত্ত্বা গুর্ক্রিতক 
বযবহার কতর। ক্রনরুতে বলা হতয়তে ‘বযাক্রিমত্ত্বািু শব্দেয’(১/২/৪)। অথণাৎ ‘বো ও 
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থশ্রাতার বুক্রদ্ধতক বযাি কতর বক্রলয়াই শব্দ বযাক্রিমান।’( ক্রনরুে- অমতরশ্বর ঠাকুর 
কতৃণক অনূক্রদত, প্রথম খণ্ড, িৃ - ১৬)। 

যতদূর জানা যায়, প্রকৃক্রত জীবজগৎতক ক্রশক্রখতয়ক্রেল েুর ও স্বর চচণা করতত এবং 
তার োহাতযয িরস্পতরর কাতে খবরাখবর থলনতদন করতত। আক্রদ মানবও প্রথম 
ক্রশতখক্রেল েুর ও স্বতরর বযবহার, প্রাচীন জনতগাষ্ঠীগুক্রলতত আজও তা ক্রবদযমান। এই 
েুর ও স্বরই তার মতনর েমস্ত িাবরাক্রশতক প্রকাক্রশত কতর ক্রদত। তারির মানুে 
যখন িমশঃ েুর ও স্বর থিক্ররতয় িাোয় উিীর্ণ হয়, তখন তাতদর থেই অথণতবাধ্ক 
েুর ও স্বরই েংহত ও ক্রনক্রদণষ্ট হতয় ক্রিয়াক্রিক্রিক িাোর জন্ম থদয়। আরও িতর 
েমাতজর অতধ্াগক্রতর েতে তাল ক্রমক্রলতয় ক্রিয়াক্রিক্রিক িাোও ক্রবিাক্রজত ও 
অধ্ঃিক্রতত হতত থাতক। একেময় ওই অধ্ঃিক্রতত িাোগুক্রলতক িুনঃেংস্থাক্রিত 
করার জনয তাতদর েংস্কার োধ্ন কতর েংসৃ্কত িাোর েৃক্রষ্ট হয়। থে িাোও 
কাতলর অতমাঘ ক্রনয়তম কতয়ক হাজার বের ধ্তর অধ্ঃিক্রতত হতত হতত েমূ্পর্ণ 
প্রতীকী িাোয় িক্ররর্ত হতয়তে। 

এযুতগর িদাথণক্রবজ্ঞানীরা ‘Arrow of time’ এবং ‘Arrow of action’ ক্রনতয় বহু 
গতবের্া কতরতেন। প্রাচীন িারততর িাোতাক্রত্ত্বতকরাও ক্রবেয়ক্রির মুতখামুক্রখ 
হতয়ক্রেতলন, ততব একিু অনযিাতব। তারা থদতখক্রেতলন ক্রিয়ার অন্তত দুক্রি ক্রদশা 
রতয়তে; একক্রি ক্রদশা বক্রহমুণখী, অিরক্রি অন্তমুণখী। এোো ক্রিয়ার িম রতয়তে, থযমন 
তরতের(wave) িম থাতক। অথণাৎ বযািারিা এই রকম থয, একক্রি ক্রিয়া আর 
একপ্রকার ক্রিয়া দ্বারাই েম্পন্ন হয়। এই ধ্ারর্ায় ক্রিয়া এবং ক্রিয়া েম্পাদক 
উিতয়র মতধ্য থকবল িযণায় েংখযার থিদ ক্রবদযমান। 

“... an abstraction of a relatively invariant from a movement”৭১— 
িাক্রর্ক্রন েুবন্ত ও ক্রতেন্ত থিতদ িতদর থশ্রক্রর্করর্ কতরক্রেতলন, ক্রকন্তু তা ক্রেল ক্রনতান্তই 
রূিতাক্রত্ত্বক থিদ মাত্র। ক্রনরুে লক্ষয কতরতে, ক্রতেন্ত ক্রিয়ািতদ যা যা অথণ প্রকাশ 
িায়, তার মতধ্য প্রধ্ান হতচ্ছ িাব বা ক্রিয়া; যার বাচক হতচ্ছ িদক্রির ক্রিত ক্রহতেতব 
বতণমান ধ্াতুক্রি। 
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যাস্ক অথণক্রবচাতরর ক্রদক থথতক নাম, আখযাত, উিেগণ ও ক্রনিাত এই চাররকতমর 
িদ ক্রনতয় এতেক্রেতলন, যা িরবতণীকাতল ক্রবদগ্ধমিলীতত শ্রদ্ধার েতে গৃহীত 
হতয়ক্রেল।  
ক্রবতশ্ব ঘিমান যাবতীয় ক্রিয়ারাক্রশতক ৬ক্রি বতগণ ক্রচক্রিত কতর বলা হয়— 

েড িাবক্রবকারাঃ িবক্রন্ত।৭২ 

এই িাবই হতচ্ছ ক্রিয়া, যার ক্রিত ক্রহতেতব থাতক একক্রি ধ্াতু— 

িাবপ্রধ্ানম  আখযাতম ।৭৩ 

ওির ওির থদখতলও একক্রি ক্রিয়ািতদ অতনক অথণ প্রকাশ িায়। থযমন ‘িেক্রে’ 
বলতল িাঠক্রিয়া, বতণমান কাল, প্রথম িুরুে, একবচন কতণা এতক্রকেু থবাঝাতচ্ছ। 
েংসৃ্কততও ‘দৃশযতত’ বলতল  দশণনক্রিয়া, বতণমান কাল, প্রথম িুরুে, একবচন, কমণ 
বুঝতত হতব। যাতস্কর মতত উিয় িতদ ‘িো’ ও ‘দশণনক্রিয়া’ মূল িাব; আর যা 
ক্রকেু েব ওই ক্রিয়ার অধ্ীন। 

এোনাং ক্রিয়া প্রধ্ানিূতা, গুর্িূতা ইততর তদথণোৎ 

--- ক্রনরুতে স্কন্দস্বামীর িীকা৭৪ 

এই িীকায় স্কন্দস্বামী থদক্রখতয়তেন—িাব অথণাৎ ক্রিয়ার েতে অতনকগুক্রল বযািার বা 
ঘিনা েংক্রলষ্ট থাতক। থযমন িাকক্রিয়ার েতে েংক্রলষ্ট হাাঁক্রে চোতনা (অক্রধ্শ্রয়র্), 
হাাঁক্রেতত জল থদওয়া (উদকাতেচন), চাল থদওয়া (তণু্ডলাবিন) ইতযাক্রদ; এগুক্রল 
িরির ঘিতত থাতক এবং এতক এতক ক্রবনষ্ট হয়। তাই এতদর েবকক্রিতক একত্র 
করা অেম্ভব। এই জনয এতদর েমক্রষ্ট ক্রনতান্ত কাল্পক্রনক। আমরা এতকই ক্রিয়ার 
িম বতলক্রেলাম, যার ওির ক্রনিণর কতর ক্রিয়ার কাল বতক্রর হয়। মূল ক্রিয়ায় এতদর 
থিৌবণািযণ ধ্ারর্া প্রক্রতফক্রলত হয়। যাস্ক এতকই বতলতেন ‘িূবণিরীিূত িাব’, যা 
উিিম থথতক ফলক্রনষ্পক্রি িযণন্ত কতয়কক্রি িক্রমক ক্রিয়ার কাল্পক্রনক েমাহার -- 

“িূবণিরীিূতং িাবম  আখযাততন আচতষ্ট উিিমপ্রিৃক্রত অিবগণিযণন্তম ।’’৭৫ (ক্রনরুে) 
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োধ্যক্রিয়া এখাতনই স্থললাি কতরতে। এ থযন এক একক্রি অবয়বক্রিয়া (যারা মূল 
ক্রিয়াতক েমূ্পর্ণ হতত োহাযয কতর) অথণাৎ বযািার ক্রদতয় োজাতনা ক্রোঁক্রে। 
‘বাকযিদীয়’-থত (৩/৮/৪) ক্রিয়ােমুতিশ প্রকরতর্ িতৃণহক্রর বতলতেন— 

গুর্িূদতরবয়দবঃ েমূহঃ িমজন্মনাম । 
বুদ্ধযা প্রকক্রল্পতাতিদঃ ক্রিতয়ক্রত বযিক্রদশযতত।। 

মূল ক্রিয়াক্রি আেতল অবয়ব ক্রিয়াগুক্রলর োহাতযযই একিু একিু কতর ক্রনষ্পন্ন হয়। 
এ প্রেতে ক্রনরুতের অনযতম িীকাকার দুগণাচাযণ মন্তবয কতরতেন— 

ক্রিয়ােু বহ্বীষ বক্রিেংক্রশ্রততা যঃ িূবণািরীিূত ইদবক এব। 
ক্রিয়াক্রিক্রনবৃণক্রিবতশন ক্রেদ্ধ আখযাতশতব্দন তমথণমাহুঃ।।৭৬ 

বাকযিদীতয় এই েমুদায় ক্রিয়ার প্রতীক্রত থবাঝাতত অলাতচতির দৃষ্টান্ত ক্রদতয়তে— 

অলাতচিবদ  রূিং ক্রিয়ার্াং িক্ররকল্পযতত।। (বাকযিদীয় ৩/৮/১) 

যাই থহাক, এই ক্রিয়ােমূদাতয়র িারস্পক্ররক েম্পতকণর মূতল রতয়তে শক্রের ক্রনতেক 
ও গ্রহর্। ক্রনতেক ঘিতল ক্রিয়ার ক্রদশা হয় বক্রহমুণখী  আর আবাহন ঘিতল ক্রিয়ার 
ক্রদশা হয় অন্তমুণখী। ‘অজ’ শতব্দর থক্ষতত্র থযমন একক্রি ক্রিয়া ‘জনন’। এর দুক্রি 
ক্রদশা , যথা- ‘জনন করা’ ও ‘জক্রনত হওয়া’। জনন করা বলতল শক্রের ক্রনতেক 
ঘতি, এখাতন ক্রিয়ার ক্রদশা বক্রহমুণখী, জননকারী তখন ‘জনক’, আর জক্রনত হওয়া 
বলতল শক্রের আবাহন ঘতি, ক্রিয়ার ক্রদশা তখন অন্তমুণখী; জননকারী তখন ‘জাত’। 
জনন ক্রিয়ার আধ্ার দু’জনই – ‘জনক’ ও ‘জাত’। ক্রনরুতের ক্রনয়মানুোতর বক্রহমুণখী 
ক্রিয়ার ক্রদশাকারীতক বলা হয় প্রক্রতিাদনকারী  বা প্রক্রতিাক্রদক (actor) বা নাম। 
আর অন্তমুণখী ক্রদশার ক্রিয়াকারীতক বলা হয় ক্রিয়ার ধ্ারর্কারী (actor) বা ধ্াতু। 
প্রতীকী িাোয় দুই ক্রিয়াকারীই Actor। ক্রিয়াক্রিক্রিক িাোয় ক্রকন্তু একজন 
‘প্রক্রতিাক্রদক’, অনযজন ‘ধ্াতু’। বাংলা িাোর শব্দেমূহ মূলত এই দুই জাক্রততত 
ক্রবিে রতয়তে। 

‘অজ’ শব্দক্রিতক বার বার উদাহরর্ ক্রহতেতব তুতল আনা হতচ্ছ। এর শতব্দর অথণ 
‘বেীয় শব্দতকাে’ এ রতয়তে—‘থনই জনন যাহাতত’। ‘অ’ থয ‘না’ বা ‘থনই’ থবাঝায় 
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তা আমরা জাক্রন, ‘জ’ এর অথণ থজতনক্রে বেীয় শব্দতকাে থথতক—‘জনন’। তাহতল 
‘অজ’ শতব্দর অথণ ‘থনই জনন যাহাতত’ বাকযক্রি যথাথণ হতয়তে। এখন এই মাতনক্রিতত 
অন্তমুণখী ও বক্রহমুণখী ক্রিয়ার ক্রদশা লক্ষয করতল এই শব্দক্রির দুক্রি অথণ থবক্ররতয় 
আতে-- 

(ক) যারা জনন করতত িাতর না 

(খ) যারা জক্রনত হয় না 

এখন প্রথম তাক্রলকায় ঢুতক যায় খাক্রে-থখাজারা, আর ক্রদ্বতীয় তাক্রলকায় ঢুতক যায় 
েয়মু্ভরা। এখন েমাতজর িক্ররবতণতনর োতথ োতথ থদখা যায় অক্রত প্রাচীনকাতল 
েমাজ যাতদর খাক্রে-থখাজা-েয়মু্ভ িাবত, থেই তাক্রলকায় ঢুতক থগতে অতনক নতুন 
নাম। আক্রদতত ধ্ারর্া ক্রেল, থয েব অিগমনকারী স্বিাবেম্পন্ন ‘অপ্রকৃক্রতস্থ 
থযৌনাচারী’-তারাই খাক্রে িদবাচয। ফতল োগ, থমে, বদ্ধিুরুে, েবই এই দতল ঢুতক 
যায়। আবার েমাজ যাতদর েৃজন কতরক্রন, ক্রনতজরাই যারা ক্ষমতা দখল কতর রাজা 
বতন যায়, তারাও ‘অজ’ থশ্রক্রর্িুে হতয় যায়; থযমন, দশরতথর ক্রিতা অজ রাজা। 
আবার থয গণ্ডগ্রাম ক্রনফলা, কর প্রদাতনর(কর জনতনর) অতযাগয, থে হতয় যায় – 
অজিাোগ্রাম। বেীয় শব্দতকাতে ‘অজ’র িুতরা তাক্রলকািাই রতয়তে ইক্রতহাে োো। 
আমাতদর শুধু্ বুতঝ ক্রনতত হতব। 

মানুতের েমাতজর োতথ তার িাো ক্রনক্রবে িাতব যুে। থকননা োমাক্রজক থযাগাতযাগ 
স্থািতনর প্রতয়াজনীয়তা িাো েৃক্রষ্টর একক্রি অনযতম গুরুেিূর্ণ কারর্। তাই 
েমাতজর ক্রববতণন িক্ররবতণন িাোর গিীতরও ক্রবরাি প্রিাব থফতল। বরং বলা চতল 
েমাতজর জন্ম-চলন-গমন-উত্থান-িতন এেতবর োতথ িাোর জন্ম-চলন-গমন-
উত্থান-িততনর ক্রনক্রবে েম্পকণ রতয়তে। এখন এই েম্পতকণর স্বরূি েন্ধাতন 
আমাতদর থজতন ক্রনতত হতব এই বস্তু জগৎ-এর েতে িাোর েম্পকণক্রি ক্রক রকম? 

 

জগৎ দশণতনর দশণন 
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জগৎ েম্পতকণ আমাতদর জ্ঞান থকমন কতর জন্মায়? না, এই জগততর োতথ 
আমাতদর িঞ্চ ইক্রিয় থযিাতব ‘ক্রলক্রেত’(িদাথণক্রবজ্ঞাতনর িাোয় participate) হয়, 
তদনুোতর প্রক্রতক্রিয়ার জনন ঘতি। থেই জনতনর েংবাদই বস্তুজগৎ েম্পতকণ 
জানান থদয়। অথণাৎ বস্তুজগততর থেই ‘জনন’ই আমাতদর জানার ক্রিক্রি। 
িাোতাক্রত্ত্বতকরা তাই ‘ক্রলে’ মাতন বতলতেন-‘ যার দ্বারা জ্ঞান োক্রধ্ত হয়’। এবং 
আমাতদর ‘জ্ঞান’থক বতলতেন ‘জানা’ বা ‘জনতনর েংবাদ’। 

জগৎ েম্পতকণ আমাতদর জানািা ক্রক রকতমর? একক্রদতক রতয়তে ‘শব্দ’, যা জগতত 
অবক্রস্থত আেল বস্তুক্রির েংতকত (Signifier) মাত্র। শব্দ উচ্চারর্ করতল বস্তুক্রি 
এতে হাক্রজর হয় না, হাক্রজর হয় বস্তু ক্রবেয়ক ধ্ারর্াক্রি। বস্তু ক্রবেয়ক ধ্ারর্াই শতব্দর 
দ্বারা েংতকক্রতত বা থদযাক্রতত (Signified)। তার মাতন, একক্রদতক রতয়তে ক্রবিুল 
ক্রবশ্বজগৎ, আর একক্রদতক তার েম্পতকণ ধ্ারর্ার জগৎ। আর থশতে রতয়তে 
ধ্ারর্ানুোরী শতব্দর জগৎ। আমাতদর বাক  বযবহারকাতল ক্রত্রিূজক্রি েক্রিয় থাতক 
এইিাতব— 

শব্দধ্ারর্াবস্তু 

এবং 

বস্তুধ্ারর্াশব্দ 

অথণাৎ বস্তু জগততর েতে িাোর েম্পকণক্রি েরােক্রর নয়। েমস্ত কাযণাবলী অনুক্রষ্ঠত 
হয় ধ্ারর্ার জগততর মাধ্যতম। 

এখন েমেযা বাাঁধ্ল ‘মাধ্যম’ বযািারিাতক ক্রনতয়। আমরা জাক্রন বস্তু মাতত্রই 
একপ্রকার বদ্বত অক্রস্তে—বস্তু ও বস্তুর ধ্মণ। অথণাৎ বস্তুর থদহ বা Structure এবং 
বস্তুর আিা বা order। এখন প্রশ্ন, আমাতদর িাোর শতব্দরা কাতক েংতকক্রতত 
কতর? তার থদহতক? না আিাতক? আমাতদর ধ্ারর্ায় কার িূক্রমকা আতগ ? িাোয় 
প্রকাতশর থক্ষতত্র প্রাথক্রমক িাতব কার কথা বলা হয়? কতণার না ক্রিয়ার? িাক্রিণকল 
না ওতয়তির? নাক্রক আমাতদর ধ্ারর্া বদ্বত? যক্রদ বস্তুর থদহতক বা অবয়বতক মুখয 
িূক্রমকা থদওয়া হয় অথণাৎ আমাতদর ধ্ারর্া যক্রদ বস্তুর থদহতক থদতখ ততব শব্দ 
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ক্রনতদণশ কতর বস্তুর থদহকাঠাতমাক্রিতকই, থেতক্ষতত্র ধ্মণ অবান্তর। আর আিার ক্রদক 
থথতক থদখতল তা ক্রনতদণশ কতর বস্তুর ধ্মণক্রিতক। 

এখন এই থয একক্রি থক্ষতত্র শব্দতদযাক্রতত জগৎ থবাঝাতচ্ছ থকবল থদতহর জগততক 
অনযতক্ষতত্র শব্দতদযাক্রতত জগৎ থবাঝাতচ্ছ থকবলমাত্র ধ্তমণর জগততক বা 
ক্রিয়ােমুদাতয়র জগততক, এর রহেয থকাথায়? 

এর রযেে রহ্য়হ্ি ওই ‘মাধেম’ র্া ধারর্ার জগিতটহ্ি। অেবাৎ শেহ্দোতিি অেব 
কাহ্ক থর্াঝাহ্র্ আর কাহ্ক থর্াঝাহ্র্ না, িা তনভবর করহ্ি ওই ধারর্াগুত  গহ্ড় 
উেহ্ি থকান দৃতষ্টভতেহ্ি, িার ওপর। দৃতষ্টভতেতট েতদ থদযতভতত্তক যয়, িাযহ্  
ধারর্ার জগিতট গহ্ড় উেহ্র্  ক্ষ থকাতট থদয তনহ্য়। আর দৃতষ্টভতেতট েতদ 
তেয়াতভতত্তক যয়, ধারর্ার জগিতট যয় তেয়ােমুদাহ্য়র জগি। এর্াহ্র থদযতভতত্তক 
দৃতষ্টহ্ি জগিহ্ক থদখহ্ি থগহ্  িার আত্মাতট চাপা পহ্ড় োয়, অেবাৎ তেয়ােমুদাহ্য়র 
অতস্তে খুাঁহ্জ পাওয়া োয় না। তকন্তু তেয়াতভতত্তক দৃতষ্টভতেহ্ি জগিহ্ক থদখহ্  
থদহ্যর অতস্তে চাপা পহ্ড় না, কারর্ কারক তেয়াহ্ক িাড়া চ হ্ি পাহ্র না। িাই 
তেয়াতভতত্তক দৃতষ্টভতেই য  অখি র্া োমতগ্রক দৃতষ্টভতে। 

অেবাৎ এই থে দু’রকহ্মর শোেবতর্তধ িার মূ  তনতযি রহ্য়হ্ি জগিশবহ্নর 
দৃতষ্টভতেতটর ওপর। অেবাৎ দশবন র্দহ্  থগহ্  ‘ধারর্া’ র্দহ্  োয়। আর ‘ধারর্া’ 
র্দহ্  থগহ্  ‘ভাযা’ র্দহ্  োয়। 

দশবন থকন র্দ ায়? এই প্রহ্শ্নর উত্তর অনুেোহ্ন আমাহ্দর থদখহ্ি যহ্র্ মানুহ্যর 
দশবহ্নর তভতত্ত কী? মানুহ্যর জীর্নদশবন গহ্ড় থিা ার র্োপাহ্র মুখে ভূতমকা থক 
গ্রযর্ কহ্র? অেবাৎ জগৎ থক মানুয কীভাহ্র্ থদখহ্র্, থেই দৃতষ্টভতেতটর তনয়ামক 
থক? 

এই প্রহ্শ্নর একতট েযজ উত্তর তদহ্চ্ছন েন্ত কর্ীর— 

“না কুি থদখা ভার্ ভজনহ্ম, না কুি থদখা থপাতেহ্ম। 
কগ্বযাঁ কর্ীর, েুহ্না ভাই েহ্ন্তা, থো থদখা থো থরাতটহ্ম।” 
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কর্ীর কহ্যন, ভজন-পূজন তকংর্া গ্রন্থাতদহ্ি তকিুই থদখ াম না, থশাহ্না োধুগর্, ো 
থদখ াম থে থকর্  রুতটহ্িই। 

অেবাৎ রুতজ থরাজগার র্া জীতর্কাই মানুহ্যর জীর্নদশবহ্নর তভতত্ত। থপহ্টর দায় র্ড় 
দায়। জীতর্কার জনে তেয়াই মানুহ্যর েমস্ত তেয়ার প্রধান ও মূ  অংশ। ের্ 
অতভজ্ঞিা মূ ি থেই তেয়া থেহ্কই জন্মায়। েমাজ তর্কাহ্শর মূহ্  রহ্য়হ্ি 
অেবনীতি। এই অেবনীতিই রাষ্ট্রর্ের্িা, েমাজনীতি, বনতিকিা, রাজনীতি, ধমব িো 
েমগ্র েমাহ্জর গেনিহ্ন্ত্রর চাত কাশতি। কা ব মাকবে িাাঁর বর্জ্ঞানীক দশবনহ্ক িাই 
অেবনীতির উপর দাাঁড় কতরহ্য়হ্িন। 

কোতপটা  গ্রহ্ন্থ কা ব মাকবে র্ হ্িন, “েমাহ্জর অেবগ্বনতিক কাোহ্মাই যহ্ া প্রকৃি 
র্তনয়াদ োর উপর গহ্ড় ওহ্ে োংতর্ধাতনক ও রাতষ্ট্রক উপতরকাোহ্মা, আর এর েহ্ে 
েেতি থরহ্খই জন্ম থনয় তচন্তা-ভার্নার তনতদবষ্ট োমাতজক ধরর্। এককোয় উৎপাদন 
পদ্ধতিই োধারর্ভাহ্র্ জীর্হ্নর োমাতজক, রাজগ্বনতিক ও মননগি চতরত্রহ্ক 
তনধবারর্ কহ্র।” (পৃ- ১, েম্পতত্তর তর্র্িবন, প   াফগব, থস্পকট্রাম) 

মানুয থেহ্যিু েমাজর্দ্ধ জীর্, িাই িাহ্দর জীতর্কাও প্রহ্িেহ্কর োহ্ে প্রহ্িেহ্কর 
জতড়হ্য় আহ্ি। িাই োতর্বকভাহ্র্ ‘োমাতজক-উৎপাদন-কমবেজ্ঞ’ই এই েমাহ্জর 
েক  েদহ্েের জীতর্কার প্রিেক্ষ ও পহ্রাক্ষ তভতত্ত। কারর্ অেবনীতির উদ্গমন 
এখান থেহ্কই ঘহ্ট। িারই েহ্ে েেতি রক্ষা কহ্র গহ্ড় ওহ্ে মানুহ্যর দশবন। আর 
থেই োমাতজক উৎপাদন কমবেজ্ঞ র্দহ্  থগহ্  মানুহ্যর দশবনও র্দহ্  োয়। 

অেবাৎ জগহ্ির তদহ্ক মানুয কীভাহ্র্ িাতকহ্য় থদখহ্র্, থেই দৃতষ্টভতের তনয়ামক 
য —থে োমাতজক উৎপাদন কমবেহ্জ্ঞর োহ্ে মানুযতট েুি িার পদ্ধতি। িার মাহ্ন 
থকান পদ্ধতিহ্ি োমাতজক উৎপাদন কমবেজ্ঞতট চ হ্ি, িাই তদহ্য় তেক যয় েংতলষ্ট 
মানুহ্যর দশবন থকমন যহ্র্। থেই দশবন অনুোহ্রই গহ্ড় ওহ্ে িার ‘ধারর্া’। থেই 
ধারর্া অনুোহ্র তেক যয় িাহ্দর ভাযার ধরর্। অেবাৎ মানুহ্যর োমাতজক উৎপাদন 
কমবেজ্ঞই মানুহ্যর ভাযার স্বভাহ্র্র তনয়ামক। আমরা থদহ্খতি ভাযার স্বভার্ দু’রকম 
(তেয়াতভতত্তক ও প্রিীকী); থেই থযিু োমাতজক উৎপাদন কমবেহ্জ্ঞর স্বভার্ 
দু’রকহ্মর যওয়া উতচৎ। 
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মনস্বী কত ম খান ও শ্রী রতর্ চের্িবী প্রাচীন ভারহ্ির ইতিযাে অনুেোন করহ্ি 
তগহ্য় তকিু থ ামযযবক িেে থপহ্য়হ্িন। তিতন জানাহ্চ্ছন, “র্স্তু জগহ্ির তর্কাহ্শর 
ইতিযাহ্ের থগাড়ায় থেমন তর্গ-র্োং, থিমতন েমাহ্জর তর্কাহ্শর থগাড়াহ্ি রহ্য়হ্ি 
এক োমাতজক তর্গ-র্োং। পৃতের্ীর প্রায় েক  জাতি ‘মযাপ্লার্ন’, ‘দক্ষেজ্ঞ’, ‘থগ্রট-
এহ্িাোে’ ইিোতদ নানা নাহ্ম থেই োমাতজক মযাতর্হ্ফারহ্র্র সৃ্মতিহ্কই আজও 
র্যন কহ্র তনহ্য় চহ্ হ্ি। ওই তর্হ্ফারহ্র্র ফহ্ ই প্রাচীন মানুহ্যর মযাজাতি 
‘তর্চূর্বীভূি’ যহ্য় োরা পৃতের্ীহ্ি িতড়হ্য় পহ্ড়। েহ্ে েহ্ে তর্চূর্বীভূি যহ্য় োয় িার 
মযাভাযাও। ের্হ্চহ্য় অর্াক করার মি েংর্াদ য , থে থমৌ তর্র্াহ্দর কারহ্র্ ওই 
মযাতর্হ্ফারর্ ঘহ্টতি , থেই তর্র্াহ্দর থকন্দ্রতর্নু্দহ্ি তি  একটাই প্রশ্নঃ  োমাতজক-
উৎপাদন-কমবেজ্ঞ চা াহ্না যহ্র্ থকান পদ্ধতিহ্ি?”৭৭ 

উৎপাদন কমবেজ্ঞ চহ্  মূ ি দু’তট পদ্ধতিহ্ি। একতট Natural perfection থক 
অনুেরর্ কহ্র, অনেতট Fundamentalism-থক অনুেরর্ কহ্র। প্রেমতটর তভতত্ত 
generalization of knowledge তদ্বিীয়তট specialization of knowledge। 
পুরাহ্র্র ভাযায় প্রেমতট য  ‘তশর্পন্থা’, আর তদ্বিীয়তট য  ‘দক্ষপন্থা’। রর্ীন্দ্রনাহ্ের 
ভাযায় প্রেমতট য , ‘ পূর্বতর্ধান ও স্বাধীনিার বদ্বরাহ্জের নীতি’ আর তদ্বিীয়তট য  
‘একই কহ্মবর পুনরারৃ্তত্তর নীতি’। প্রেম পন্থায় কমবেজ্ঞ অনুতষ্ঠি যহ্  দশবন যহ্য় 
োহ্র্ ‘তেয়াতভতত্তক’, এর্ং থেই অনুোহ্র গহ্ড় উেহ্র্ েংতলষ্ট েমাজ েদেেহ্দর 
‘ধারর্া’ এর্ং স্বাভাতর্ক ভাহ্র্ই িাহ্দর ভাযাও। আর তদ্বিীয় প্রকাহ্র কমবেজ্ঞ 
অনুতষ্ঠি যহ্  দশবন যহ্য় উেহ্র্ ‘থদযতভতত্তক’, এর্ং থেই অনুোহ্রই গহ্ড় উেহ্র্ 
িার ‘ধারর্া’; স্বভার্িই িখন িার ভাযা যহ্য় উেহ্র্ প্রিীকী। এ এক স্বাভাতর্ক 
প্রাকৃতিক তনয়ম। 

পুরার্ানুোহ্র, ওই মযাতর্হ্ফারহ্র্র থশহ্য দক্ষপন্থাই প্রতিষ্ঠা থপহ্য় তগহ্য়তি  
েুদীঘবকা  োর্ৎ প্রতিতষ্ঠি তশর্পন্থাহ্ক পেুবদস্ত কহ্র। ফ ি, কমবেহ্জ্ঞর স্বভার্ 
র্দহ্  থগহ্  এহ্ক এহ্ক র্দ  ঘহ্ট োয় দশবন, ধারর্া ও ভাযার। ফ ি পূর্বিার 
থচহ্য় খিিার গুরুে র্াড়হ্ি োহ্ক। তেয়াতভতত্তক ভাযা প্রিীকী ভাযায় অধঃপতিি 
যয়। র্হুগ্বরতখক অেবেম্বত ি আতদম তেয়াতভতত্তক ভাযা একােবর্াচক যহ্য় ওহ্ে। িার 
শে ও অহ্েবর মহ্ধে থে variability তি , open endness তি , িা 
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অপতরর্িবনীয় যহ্য় থেহ্ি  াগহ্ া, Close ended যহ্য় থেহ্ি  াগহ্ া। একতট 
প্রতিপাহ্দের র্হু প্রতিপাদহ্কর থভির থেহ্ক, থে থকান একতট প্রতিপাদকহ্কই 
র্ারংর্ার র্ের্যার করা যহ্ি  াগহ্ া। ফহ্ , র্ার র্ার র্ের্হৃি প্রতিপাদকতট ধীহ্র 
ধীহ্র একেময় প্রতিষ্ঠা থপহ্য় থগ । অনে প্রতিপাদকগুত র েহ্ে শেতটর েম্পকব 
যাতরহ্য় থগ । শহ্ের শরীরটা থেহ্ক থগ  তেয়াতভতত্তক তকন্তু মনটা যহ্য় থগ  
প্রিীকী। 

থেমন ‘থগা’ শেতটর মূ  প্রতিপাদে তি  ‘োওয়া’, িার মহ্ধে চহ্  এ  গায়ক, গৃয, 
গরু, তদক, র্াক্ ইিোতদ। এর্াহ্র শুধুমাত্র ‘গরু’ শহ্েই র্াং ায় িা তিরীকৃি যহ্য় 
থগ , চীহ্ন তগহ্য় থেটাই যহ্য় থগ  ‘Ngo’ (গরু) । ইওহ্রাপ ধহ্র রাখহ্ া মূ  
প্রতিপাদেতটহ্ক, ‘Go’ = ‘োওয়া’ তেয়াহ্ক। 

এই তনয়ম অনুেরর্ কহ্র আমাহ্দর োর্িীয় ভাযার শহ্েরা তিরীকৃি যহ্য়হ্ি, অেবাৎ 
এটা থকান আকতস্মক র্োপার নয়, আজহ্কর ভাযািত্ত্ব থেমনটা র্হ্  োহ্ক শহ্ের 
েহ্ে অহ্েবর েম্পহ্কবর উৎে তনর্বহ্য়। 

কত ম খান ও রতর্ চের্িবী নাহ্ম দুজন েহ্দ্ধয় গহ্র্যক দীঘব ৫০ র্িহ্রর গহ্র্যর্ায় 
ভাযািহ্ত্ত্বর একতট  ুপ্তপ্রায় অধোহ্য়র পুনরুদ্ধার কহ্রহ্িন। কত ম খান ‘কৃতত্তর্ােী 
রামায়র্’ পড়হ্ি তগহ্য় তকিু শোেবগি েমেোয় পহ্ড় োন। িাই েোেব শোহ্েবর 
েোহ্ন তিতন থখাাঁজ চা াহ্ ন থর্শ তকিু পুরাহ্না অতভধাহ্ন; োর মহ্ধে একতট 
অনেিম গুরুেপূর্ব অতভধান য  যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’। 

থকাযগ্রন্থতট থেহ্ক কত ম খান শোেব তনষ্কাশহ্নর একতট প্রাচীন এর্ং প্রায়  ুপ্ত 
পদ্ধতির েোন থপহ্য় োন। এই পদ্ধতি তনহ্য় এহ্গাহ্ি এহ্গাহ্ি িাাঁরা থপৌঁহ্ি 
থগহ্ ন Universal Sementics এ। 

থনাম চমতে Universal Grammar র্া Syntactic Structure- এর ের্বভাতযক 
তনয়ম উপিাপন কহ্র র্াকে গেহ্নর থেমন একতট ের্বভাতযক তনয়ম আতর্ষ্কার 
কহ্রতিহ্ ন, থিমতন উি গহ্র্যকদ্বয় শোহ্েবর েোহ্ন Meaningful Phonemic 
evolution-এর র্া অেবময় ধ্বতনর তর্র্িবহ্নর একতট ের্বভাতযক তনয়ম উপিাপন 



49 

 

কহ্র জানাহ্ ন থে, শহ্ের থভির অেব ভহ্র থদওয়া ও থর্র করার শোেবিাতত্ত্বক 
তনয়মতট তর্হ্ির ের্ ভাযাহ্িই এক এর্ং ের্ ভাযার মানুযই তনহ্জর অজাহ্ন্ত থেই 
তনয়ম অনুেরর্ কহ্র কো র্হ্  মহ্নর ভার্ প্রকাশ কহ্রন। 

থকাহ্না মানুয েখন কো র্হ্ ন, িার অজাহ্ন্তই িার মহ্নর গভীর থেহ্ক অেবপূর্ব 
ধ্বতন উৎোতরি যহ্ি যহ্ি চারতট স্তর র্া পেবোয় থপতরহ্য় পঞ্চম স্তহ্র র্াহ্কের পদ 
রূহ্প উচ্চাতরি যহ্য় প্রকাতশি যহ্য় োহ্ক। প্রকৃতি মানুহ্যর স্বভাহ্র্র মহ্ধে অেবপূর্ব 
ধ্বতনর প্রতেয়াকরহ্র্র এই থোগেিা তনতযি কহ্র থরহ্খহ্িন, তেক থেভাহ্র্ গাহ্ির 
থভির োহ্ াকেংহ্লয করর্ার থোগেিা তনতযি করা োহ্ক। এই Psychological 
Organization ( Term তট থনাম চমতে প্রদত্ত) প্রতিতট মানুহ্যর মহ্নর থভিহ্রই 
েতেয় োহ্ক। এই র্ের্িার েযায়িাহ্িই মানুহ্যর মহ্ন জাি একতট ভার্ পাাঁচতট 
েমপেবোয় অতিেম কহ্র িার মুহ্খ উচ্চাতরি অেবপূর্ব েতেয় শহ্ের মাধেহ্ম 
থোিার কাহ্ি থপৌঁিায়। প্রহ্িেক স্বাভাতর্ক ও োমাতজক মানুহ্যর মহ্ন র্ের্িাতট 
গহ্ড় ওহ্ে এর্ং েতেয় োহ্ক। এই পাাঁচতট পেবোয় তনম্নরূপঃ- 

 

ধ্বতন থেহ্ক পদঃ পাাঁচতট পেবোয় 

1st stage – P = point 

2nd stage – ML = mother letter/ phoneme 

3rd stage – VR = verb root 

4th stage – MW = multi-meaningful words 

5th stage – AW = arbitrary words 

১ ম পেবোয় – তর্নু্দরূতপর্ী, মযামায়া 

২য় পেবোয় – মািৃকার্র্ব, র্ংশেমূয 

৩য় পেবোয় – মািৃকার্র্বজাি তেয়ামূ  েমূয 
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৪েব পেবোয় – েক  তেয়ামূ জাি শেেমূয, পতরর্ার েমূহ্যর েদেেেমূয 

৫ম পেবোয় – আরতর্ট্রাতর অেবেম্পন্ন শেেমূয, পতরর্ার তর্তচ্ছন্ন দ িুট শেেমূয৭৮ 

িাযহ্  মানর্মহ্নর গভীর থেহ্ক আর্তিবি ও তর্কতশি যহ্ি যহ্ি মুহ্খ উচ্চাতরি 
কোয় থপৌঁিাহ্না পেবন্ত Meaningful - phonemic evolution এর থমাট পাাঁচতট 
পেবোয়। ‘র্েিীহ্েব মুতিস্নান’ গ্রহ্ন্থর ‘আমাহ্দর ভাযািাতত্ত্বক অজবহ্নর োরাৎোর’ 
প্রর্হ্ে কত ম খান ও রতর্ চের্িবী পেবোয়গুত র তর্সৃ্তি তর্র্রর্ তদহ্য়হ্িন। 

৫ম পেবোয়ঃ- র্াহ্কে থে েমস্ত শে র্ের্হৃি যয় থেগুত  ের্ই প্রোমূ ক তির 
অেবধারী। পাশ্চাহ্িের ভাযািাতত্ত্বহ্করা এর্ং পাশ্চািে তশতক্ষি র্াং াভাযার িাতত্ত্বহ্করা 
মহ্ন কহ্রন থকান শহ্ের কী অেব যহ্র্ িা জনগর্ তনহ্জর থখয়া  খুতশ মহ্িা তির 
কহ্র থদন। থেমন একটা ফ হ্ক থদহ্খ জনগর্ একর্ার র্হ্  তদ  আজ থেহ্ক 
এটার নাম ‘আম’, র্েে! থেতদন থেহ্ক ের্াই ফ তটহ্ক আম নাহ্ম োকহ্ি  াগহ্ া। 
অেবাৎ র্োপারটার মহ্ধে একটা খামহ্খয়াত পনা আহ্ি। তকন্তু গহ্র্যর্ায় থদখা োহ্চ্ছ 
র্োপারটা থমাহ্টও থিমন নয়, িাযহ্  থিা েুতিতর্জ্ঞাহ্নর ‘প্রতিতট কাহ্েবরই কারর্ 
োহ্ক’ তেদ্ধান্তহ্কই অস্বীকার করা য । নামকরর্ কােবতটরও একতট কারর্ আহ্ি। 
আহ্ধয় স্বরূপ অহ্েবর ধারক আধাররূপী ধ্বতন  তর্র্িবহ্নর চারতট পেবোয় থপতরহ্য় 
শেগুত হ্ক ওই তর্হ্শয অহ্েব থপৌঁহ্ি তদহ্য়হ্ি এর্ং র্ার র্ার ওই অেব জনেমাহ্জ 
র্ের্হৃি যহ্ি যহ্ি িা প্রোয় পতরর্ি যহ্য় অিীি তর্তচ্ছন্ন শেরূহ্প প্রিীয়মান যহ্য় 
থগহ্ি। 

থেমন, েংেৃি ও র্াং ায় ‘থগা’ (থগায়া , থগাস্বামী, তক থগা, থগাহ্ াক, থগা-এযর্া 
প্রভৃতি) শেতটর থভির ের্গুত  পেবোয়হ্ক থদখা োয়। েো— 

. > গ > গম্ > থগা = Whoever goes, ‘থে োয়’ = > থগারু 

ইংহ্রতজ  . > g > gan (old English) > go (োওয়া) 

অতির্ের্যাহ্র র্াঙাত  শুধু ‘থগারু’ শেতটহ্ক ধহ্র থরহ্খহ্ি; আর ইংহ্রজরা ধহ্র 
থরহ্খহ্ি ‘োওয়া’ তেয়াতটহ্ক। 
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৪েব পেবোয়ঃ- শেগুত  পূহ্র্ব তি  র্হুগ্বরতখক অেবধারী। কারর্ িারা থকান একতট 
তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক েনাি না কহ্র েনাি করহ্িা র্হু তর্যয় র্া র্স্তুহ্ক। ফ ি 
স্বাভাতর্ক ভাহ্র্ই র্হু তর্যয় র্া র্স্তুর নামকরর্ একই যহ্য় থেি। থেমন ‘থগা’ 
শেতটর থভির থে মূ  অেবতট আহ্ি িা য , ‘থে গমন কহ্র’ র্া ‘থে োয়’। এর্াহ্র 
থে থে েত্তা থেি িাহ্দর েক ই ‘থগা’ পদর্াচে তি । থেমন, রৃ্যর্, যাাঁড়, থগারু, 
েূেব, চন্দ্র, ইতন্দ্রয়, র্াক্, পৃতের্ী, ইিোতদ। এই র্হুগ্বরতখকিার কারহ্র্ই র্াং া ভাযায় 
‘থগা’ শেতট তকহ্গা, ওহ্গা, থগাহ্ াক, থগায়া , থগাস্বামী প্রভৃতি র্হুরূহ্প র্ের্হৃি। 
ভারিভ্রমনকারী অ -তর্রুর্ী (৯৭৩-১০৪৮) িাাঁর ‘ভারি’ গ্রহ্ন্থ েংেৃি ভাযা 
েম্পহ্কব েরােতর অতভহ্োগ িুহ্ তিহ্ ন – এ থদহ্শর এ থকমন ভাযা, একতট শে 
র্হু র্স্তুহ্ক থর্াঝায়, আর্ার র্হু শে একতট র্স্তুহ্ক থর্াঝায়। 

৩য় পেবোয়ঃ- চিুেব পেবোহ্য়র র্হুগ্বরতখক অেবধারী শেেমূয থকাো থেহ্ক কীভাহ্র্ 
এ , িার অনুেোন করহ্  থদখা োহ্র্, শেতট িার গহ্ভব ধারর্ কহ্র থরহ্খহ্ি 
একতট তেয়াহ্ক। ‘থগা’ শেতটর গহ্ভব রহ্য়হ্ি ‘গম্’ তেয়ামূ  র্া ধািু র্া verb 
root। এই ‘গম্’ তেয়াতট িার থভিহ্র ধহ্র থরহ্খহ্ি ‘গামী েীমাতয়ি োযাহ্ি’ 
অেবতট। িাই এই ‘গম্’ তেয়া থেহ্ক তনষ্পন্ন থে থকান শহ্ে থকান না থকান প্রকার 
গামীর কোই র্ া যহ্য়হ্ি। এই ‘গম্’ তেয়ামূ তট থেহ্ক প্রায় ৭০০তট শে (অে 
থেহ্ক স্বাগিম – র্েীয় শোেবহ্কায) জন্ম াভ কহ্রহ্ি; ‘থগা’ শেতট িাহ্দরই 
একজন। আর্ার এই ‘গম্’ তেয়ামূ  র্া শেপতরর্াহ্রর পাশাপাতশ আরও ১৫তট 
েমহ্গাত্রীয় শে পতরর্ার রহ্য়হ্ি। অেবাৎ থমাট ১৬তট শেপতরর্ার। েো, ‘গঠ্’, ‘গড়্’, 
‘গণ্’, ‘গদ্’, ‘গম্’, ‘গর্হব’, ‘গল্’, ‘গার্হ’, ‘গু’, ‘গুণ্’, ‘গুপ্’, ‘গুর্হ’, ‘গৃ’, ‘গ্রস্’, ‘গ্রর্হ’, 
‘বৈ’। এরা ের্াই ‘গ্’ মািৃকার্হ্র্বর েন্তান। 

২য় পেবোয়ঃ- এই পেবোহ্য় রহ্য়হ্ি মািৃকার্র্বগুত । মািৃকার্র্ব শেতট িন্ত্রশাস্ত্র থেহ্ক 
থনওয়া। এহ্দর থেহ্ক শেপতরর্ারগুত  র্া তেয়ামূ গুত  জন্ম াভ কহ্রহ্ি। উপহ্রর 
১৬তট তেয়ামূ  জন্ম াভ কহ্রহ্ি – ‘গ্’ মািৃকার্র্ব থেহ্ক। এই ‘গ্’ এর অেব ‘গমন 
করা’। িাই িার থেহ্ক জন্ম থনওয়া প্রতিতট তেয়ামূ ; থেই তেয়ামূ  থেহ্ক 
জন্মাহ্না শোর্ ী ের্ই ‘গমন’ তেয়াতটর কমবকাহ্ি েুি। র্াং ায় থমাট ৪৩তট 
শের্ংশ র্া ধ্বতনর্ংশ রহ্য়হ্ি, িারা প্রহ্িেহ্কই তর্তশষ্ট অেব ধারর্ কহ্র। শহ্ের 
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অহ্নক গভীহ্র মানর্মহ্নর মমবি  থেহ্ক উতিি ঝর্বাধারার উৎেিহ্  এই 
মািৃকার্র্বগুত র উদ্ভর্। িাই এরা প্রহ্িেহ্ক থে অেবগুত  ধারর্ কহ্র, িাহ্ক ভাযায় 
প্রকাশ করা কতেন। তকন্তু র্র্বগুত  থে অেব ধারর্ কহ্র থে তর্যহ্য় আমরা তনতশ্চি। 
থে থকউ চাইহ্  চচবার দ্বারা থেই তনতযি অহ্েবর েোন থপহ্ি পাহ্রন। কীভাহ্র্ 
আমরা র্হ্র্বর অন্তহ্র অেব রহ্য়হ্ি থে তর্যহ্য় তনতশ্চি য াম, থে তর্যহ্য় নীহ্চ 
আহ্ াচনা করা যহ্য়হ্ি। 

প্রেম পেবোয়ঃ- তদ্বিীয় পেবোহ্য়র মািৃকার্র্বগুত র উদ্ভর্ থকাো থেহ্ক য  এই প্রশ্ন 
তনহ্য় এহ্গাহ্  থদখা োয় মহ্নর ভার্ প্রকাশ কাহ্  মানর্ মহ্নর গভীহ্র অেবর্ান 
শেেমূয থে রূহ্প জন্মায়, প্রাচীন ভারিীয় ভাযাতর্দ্গর্ িার নাম তদহ্য়তিহ্ ন 
‘তর্নু্দরূতপর্ী’। িাহ্ি র্ া যহ্য়হ্ি েক  জাগতিক আকাহ্রর (রূহ্পর) মূহ্  থেমন 
তর্নু্দ, থিমতন জগহ্ির েক  শে, স্পশব, রে, গে অতিেংযি যহ্  থে োর তনজ 
তনজ তর্নু্দহ্ি পতরর্ি যয় এর্ং থেই েমস্ত তর্নু্দই থকন্দ্রীভূি যহ্য় এমন একমাত্র 
তর্নু্দহ্ি এহ্ে দাাঁড়ায় ো থেহ্ক এই তর্িজগহ্ির তর্চু্ছরর্ যহ্য়হ্ি। থেই েুর্াহ্দ 
েক  প্রকার জাগতিক অেবময় ধ্বতনর র্া আওয়াহ্জর মূহ্  রহ্য়হ্ি তর্নু্দ। ‘অং’ 
উচ্চারহ্র্ ‘অ’ ধ্বতনতট র্াদ তদহ্  থে আওয়াজতট চ হ্ি োহ্ক িাই অংরূতপর্ী র্া 
তর্নু্দরূতপর্ী। এই য  ের্ মািৃকার্হ্র্বর আতদ মািা – মযামায়া। ের্বপ্রকার আকার 
ও আওয়াহ্জর েূচনা ঐ তর্নু্দ থেহ্কই। 

 

র্র্বােব কীভাহ্র্ জানা েম্ভর্? 

প্রেমি, যতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’, র্া জ্ঞাহ্নন্দ্রহ্মাযন দাহ্ের 
‘র্াো া ভাযার অতভধান’, র্া আরও পুরাহ্না অতভধান; থেমন, থকশর্চন্দ্র রায় 
কিৃবক েংকত ি ‘শোেব প্রকাতশকা’, র্া রাধাকান্ত থদর্ েংকত ি ও করুর্াতেেু 
তর্দোতনতধ েম্পাতদি ‘শেকল্পদ্রুম’ প্রভৃতি অতভধানগুত হ্ি র্র্বগুত র র্হু অেব পাওয়া 
োয়। আমরা পূহ্র্ব িার নমুনা তদহ্য়তি।  
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তদ্বিীয়ি, পিঞ্জত র মযাভাহ্যে শের্ীহ্জর অেব োকার উহ্েখ আহ্ি। ভারিীয় 
িন্ত্রশাহ্স্ত্রও মািৃকার্র্বগুত র অেব েরর্রায করা যহ্য়হ্ি। থেমন তশর্চন্দ্র তর্দোর্বর্ 
ভট্টাচােবে ত তখি ‘িন্ত্রিত্ত্ব’, স্বামী প্রজ্ঞানানহ্ন্দর থ খা ‘িহ্ন্ত্র িত্ত্ব ও োধনা’, 
মযামহ্যাপাধোয় থগাপীনাে কতর্রাহ্জর থ খা ‘িাতন্ত্রক োধনা ও তেদ্ধান্ত’ প্রভৃতি গ্রহ্ন্থ 
র্র্বােব তনহ্য় র্হু আহ্ াচনা রহ্য়হ্ি। তকন্তু থেগুত  এি থর্তশ রূপকাতেি থে, 
রূপহ্কর আর্রর্ উহ্ন্মাচন করহ্ি না পারহ্  থেগুত র অেব অনুধার্ন করা কতেন। 
থেই থচষ্টা তকিুটা কহ্রতিহ্ ন প্রাজ্ঞ মনীযী শ্রীপ্রভািরঞ্জন েরকার। িাাঁর 
‘র্র্বতর্জ্ঞান’, ‘র্র্বতর্তচত্রা’, ‘শে-চয়তনকা’, ‘প্রভািরঞ্জহ্নর র্োকরর্তর্জ্ঞান’ প্রভৃতি 
গ্রহ্ন্থ থেই থচষ্টার তনদশবন িতড়হ্য় আহ্ি। 

িৃিীয়ি, পা ক, চা ক প্রভৃতি শহ্ে থর্াঝা োয় – ‘পা ন কহ্র থে’, ‘চা না কহ্র 
থে’র ‘ক’ এর অেব— ‘কহ্র থে’। থিমতন ‘জ দ’, ‘নীরদ’ প্রভৃতি শহ্ে ‘জ  দান 
কহ্র থে’, ‘নীর দান কহ্র থে’ প্রভৃতিহ্ি ‘দ’মাহ্ন ‘দান করা’ । থিমতন ‘অজ’ 
প্রভৃতি শহ্ে ‘অ’ এর্ং ‘জ’ উভয় র্হ্র্বর অেব আমরা আহ্গই থদহ্খতি। অেবাৎ 
র্র্বগুত র অেব আপািভাহ্র্ যাতরহ্য় থগহ্ি মহ্ন যহ্ ও মানুহ্যর ভাযা িো শে 
র্ের্যাহ্র িার তচি রহ্য় থগহ্ি। 

চিুেবি, মানুয েখন প্রেম র্াক্েহ্ন্ত্রর র্ের্যার তশখ  িখন থে প্রেহ্মই তনশ্চয়ই 
থগাটা থগাটা শে তদহ্য় থমাটা থমাটা র্াকে বিতর করহ্ি থশহ্খতন। তশশুহ্দর ভাযা 
 ক্ষে করহ্ ই তর্যয়তট পতরষ্কার থর্াঝা োয়। তশশুর ভাযাতর্কাহ্শর এই 
পেবোয়গুত হ্ক cooing (ধ্বতনর উচ্চারর্) র্া bubbling (ধ্বতন র্া শোংহ্শর 
পুনরারৃ্তত্ত) র্হ্ । েতদও পতরর্ি মানুহ্যর ভাযা র্ের্যার তশশুর ভাযা র্ের্যার থেহ্ক 
অহ্নক জতট । প্রেম পেবোহ্য় মানুয শে নয়, ধ্বতন উচ্চারর্ করহ্ি তশহ্খতি । 
থেই ধ্বতনর বদঘবে, িাোঘাি, েুরিরে প্রভৃতিহ্ক র্ের্যার কহ্র থে মহ্নর ভার্ 
প্রকাশ করহ্ি তশহ্খতি । অেবাৎ ধ্বতনগুত ই িখন িাাঁর মহ্নর ভার্ প্রকাশ ও র্যন 
করি, িাই আতদম মানুহ্যর ধ্বতনগুত ই তি  অেবময়। প্রাচীন কাহ্  থকর্  ‘অ’ 
ধতনতটরই হ্রস্ব-দীঘব-পু্লি প্রভৃতি থভহ্দ ৬ রকহ্মর উচ্চারর্ তি , এহ্ককটা উচ্চারর্ 
এহ্ককটা অেব প্রকাশ করহ্িা। ভাযা েতদ একতট তনরর্তচ্ছন্ন প্রগতিশী  প্রতেয়া 
যহ্য় োহ্ক িাযহ্  মানুহ্যর থেই ভাহ্র্র র্াযক ধ্বতনরই তর্কতশি রূপ আজহ্কর 
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ভাযা। জীর্হ্নর জতট িার োহ্ে োহ্ে মানর্ মতস্তষ্কও দ্রুি জতট  যহ্য়হ্ি এর্ং 
িার োহ্ে িা  তমত হ্য় মানুহ্যর ভাযারও দ্রুি উন্নতি যহ্য়হ্ি। িখন থে এক 
অেবময় ধ্বতন োহ্ে আর এক অেবময় ধ্বতনর জুহ্ড় অেবময় শে বিতর কহ্রহ্ি। 
তশশুরা থেভাহ্র্ ধ্বতন থেহ্ক শে, শে থেহ্ক র্াকে এভাহ্র্ এহ্গায়, আতদম মানুহ্যর 
ভাযার থক্ষহ্ত্রও অহ্নকটা থেরকম যহ্য়হ্ি, িহ্র্ তর্যয়তট আরও েূক্ষ্ম। আেহ্  
র্র্বগুত  থেই আতদম উত্তরাতধকার র্যন কহ্র চহ্ হ্ি, তকন্তু েোেে তর্জ্ঞানের্ম্ি 
পদ্ধতিহ্ি েংরক্ষহ্র্র অভাহ্র্ র্র্বাহ্েবরা যাতরহ্য় থগহ্ি। তকন্তু মানুহ্যর উত্তরাতধকার 
র্যনকারী েজীর্ ভাযায় িার উপতিতি থটর পাওয়া োয়। 

তাহতল এখন প্রশ্ন এই বর্ণাথণ ক্রনষ্কাের্ কীিাতব করা েম্ভব? 

 

বর্ণাথণ ক্রনষ্কাশন 

প্রথমত, প্রাচীন গ্রোক্রদতত মাতৃকাবর্ণগুক্রলর থয অথণ থদওয়া রতয়তে, থেগুক্রল থদতখ 
থনওয়া থযতত িাতর। ক্রকন্তু থেই বর্ণাথণগুক্রল যথাথণ ক্রকনা তা কীিাতব থবাঝা যাতব? 

ক্রদ্বতীয়ত, বর্ণাথণ ক্রনর্ণতয় যুক্রেক্রবজ্ঞাতনর আতরাহ যুক্রের প্রতয়াগ করা থযতত িাতর। 
কীিাতব? ধ্রা যাক, আমরা ‘ক’ বর্ণক্রির অথণ ক্রনষ্কাশন করব। এবাতর ‘ক’ বর্ণক্রির 
বযবহার েংিান্ত ক্রকেু নমুনা েংগ্রহ করতত হতব— 

 ক-১(ক) – ক্রি(েকমণক) – বলা, কহা।{(েংসৃ্কত) কর্ >(প্রাকৃত) 
কহ >(বাংলা)কহ > কঅ> ক} 

 ক-২(ক) – ক্রবতশের্ রূতি বযবহৃত েবণনাম – কতয়ক, কক্রতিয়, কয়{(েং)কক্রত> 
(প্রা)কই> (বাং)ক} 

 ক-৩(ক) – ক্রবতশেয{ থযমন ক-অক্ষর থগামাংে(শ্রীিাে)} 
 ক-৪{অক্রধ্কাংশ থক্ষতত্র- ক , থকাথাও থকাথাও-ক} – বাংলা ক্রবিক্রে, প্রতযয় 

প্রিৃক্রতরূতি বযবহৃত ‘ক’। 
 তক্রদ্ধত প্রতযয়{তঢাল+ক = থঢালক (কু্ষোতথণ) মে+ক = মেক (ক্রবক্রশষ্টাতথণ), 
ইতযাক্রদ 
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 ক্রিয়ািতদর থশতে ‘ক’ – বক্রেতবক, খাইতবক ইতযাক্রদ।(েম্ভ্রমািক অনুজ্ঞার 
রূি) 
 ক-৫(থকা)- উতিক্ষা প্রবর্তাজ্ঞািক প্রতযয়রূতি নাক্রস্ততবাধ্ক ‘না’-এর েতে 

বযবহৃত ‘ক’।{থাকতবা নাক বদ্ধ ঘতর’-নজরুল} 

এইিাতব ক-৬, ক-৭... কতর কতর তাক্রলকাক্রি যতদূর েম্ভব েমূ্পর্ণ করার ির তাতক 
ক্রবতলের্ করতল ‘ক’ বক্রনর অথণ ক্রনষ্কাশন করা যায়। নমুনার িক্ররমান যত থবক্রশ 
হতব, ক্রনষ্কাক্রশত অথণ তত ক্রনিুণল হতব। এই হল নমুনা ক্রদতয় statistically 
শব্দবীতজর অথণক্রনষ্কাশন। উিতরর উদাহরর্ক্রি থেৌরি ক্রমতত্রর ‘িাো িাো’ ব্লতগর 
‘িাো িীমরতী, েমাতলাচক ও হ-য-ব-র-ল(ক্রদ্বতীয় িবণ)’ থথতক থনওয়া। 

িৃিীয়ি, অর্হ্রায েুতি প্রহ্য়াগ কহ্র। একতট র্হ্র্বর অন্তগবি কিগুত  ধািু রহ্য়হ্ি 
িা তচতিি করা এহ্ক্ষহ্ত্র প্রােতমক কাজ। িারপর ধািুগুত র মহ্ধে তম  থকাোয় 
রহ্য়হ্ি, িার অনুেোন করহ্ি যহ্র্, থেই অনুেোহ্নর ফ স্বরূপ থে োধারর্ 
তেদ্ধাহ্ন্ত অেবাৎ োধারর্ অহ্েব উপনীি যওয়া োহ্র্ িাই য  র্হ্র্বর তর্হ্শয অেব। 
এহ্ক্ষহ্ত্র শুধু েুতির পেই একমাত্র অর্ ম্বন করহ্  যহ্র্ না। কারর্ েুতি খতিি, 
থভহ্ঙ তর্হ্লযর্ করহ্ি পাহ্র, তকন্তু জুড়হ্ি পাহ্র না। জুড়হ্ি থগহ্   াহ্গ অনুভর্। 
একতট গভীর, থচিনাশী , অনুভর্ী হৃদয়ই মূহ্  থপৌঁহ্ি র্র্বােব উপ তব্ধ করহ্ি 
পাহ্র। 

চিুেবি, এর্াহ্র আহ্রায ও অর্হ্রায উভয় পদ্ধতিহ্িই র্র্বাহ্েবর মূ  তর্নু্দতটহ্ি 
থপৌঁিাহ্নার থচষ্টা করহ্ি যহ্র্।  

পঞ্চমি, থে অেবগুত  পাওয়া থগ , িা থেের্ গ্রন্থাতদহ্ি র্র্বােব তনষ্কাশন কহ্র 
থদখাহ্না যহ্য়হ্ি িার োহ্ে তমত হ্য় থদহ্খ তনহ্ি যহ্র্। িাযহ্ ই থর্াঝা োহ্র্, 
ওইের্ গ্রহ্ন্থর র্র্বাহ্েবর েোেবিা। 

েষ্ঠি, এর্াহ্র থেই র্র্বােবগুত র প্রহ্য়াগ কহ্র শহ্ের অেব তনষ্কাশহ্নর থচষ্টা কহ্র 
থেহ্ি যহ্র্। েতদ অেবগুত  িার র্হুগ্বরতখক র্া আতভধাতনক অেব র্া র্িবমাহ্নর 
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প্রচত ি অহ্েবর েহ্ে তমহ্  োয় র্া এই অেবহ্ক তনষ্কাশন করহ্ি পাহ্র িখন র্ া 
থেহ্ি পাহ্র তনর্বয় তর্জ্ঞানের্ম্ি যহ্য়হ্ি। 

আনহ্ন্দর তর্যয় এই তর্পু  পতরেহ্মর কাজতট কহ্র থফহ্ হ্িন মনস্বী কত ম খান ও 
রতর্ চের্িবী। িহ্র্ িাহ্দর তনর্বয় থে ১০০ শিাংশ েতেক যহ্য়হ্ি এ দার্ী িারা 
কহ্রনতন, করা েম্ভর্ও নয়। থেমন, ‘দাে কোতপটা ’ র্া ‘আহ্পতক্ষকিার্াদ’এ 
তর্নু্দমাত্র ভ্রাতন্ত থনই এমন দার্ী স্বয়ং কা ব মাকবে র্া আইনস্টাইনও কহ্রনতন, 
থিমতন এই িহ্ত্ত্বর থক্ষহ্ত্রও খাহ্ট। এর উত্তহ্রাত্তর তর্কাশ ঘটহ্র্ পরর্িবীকাহ্ র 
গহ্র্যকহ্দর যাি ধহ্র। েি থর্তশ উপাত্ত েংগ্রয যহ্র্, িি থর্তশ তনভুব িার 
েম্ভার্না বিতর যহ্র্। থদশ াই জ্বা াহ্নার কাজতট িাাঁরা কহ্র থগহ্িন, মশা তট 
আমাহ্দর জ্বাত হ্য় তনহ্ি যহ্র্। প্রেেি র্হ্  রাখা ভাহ্ া, র্াং ায় ৪৩তট, ইংহ্রতজহ্ি 
২৬তট, আরর্ীহ্ি ২৮তট, ফারেীহ্ি ৩২তট, চীনা ভাযায় ৫০০ তট মািৃকার্র্ব রহ্য়হ্ি। 

িাযহ্  র্াং া ভাযায় তর্নু্দ থেহ্ক জন্মায় ৪৩তট ধ্বতন র্া র্র্ব। ো তনহ্য় আমাহ্দর 
র্র্বমা া। থেই ৪৩ তট র্র্ব র্া র্ংশ থেহ্ক জন্মায় ৫১১ তট শেপতরর্ার র্া ধািু র্া 
তেয়ামূ  (র্াং ায় থমাট ধািুমূহ্ র েংখো ৫১১ তট) । এই ৫১১ তট শেপতরর্ার 
থেহ্ক প্রােতমক ভাহ্র্ জন্মায় ৫১০০০ েদেে। আর এই ৫১০০০ েদেে ও িাহ্দর 
েন্তান েন্ততি েয র্াং া ভাযায় প্রায় ১২  ক্ষ শে পাওয়া োয়।৭৯ 

এখন আমরা তর্নু্দরূতপর্ীর স্বরূপ অনুেোহ্ন োর্। িারপর র্র্বােব তনর্বয় করা যহ্র্ 
শ্রীযতরচরর্ র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় শেহ্কায’, শ্রীকত ম খান ও রতর্ চের্িবীর 
‘র্েীয় শোেবহ্কায’ ও ‘ের  শোেবহ্কায’ অনুেরর্ কহ্র। 

 

র্র্বােব পতরতচতি 

তর্নু্দরূতপর্ী র্া অংরূতপর্ী 

র্েীয় শেহ্কাহ্য অংরূতপর্ী শেতটর রু্ৎপতত্ত রহ্য়হ্ি— 
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তর্ং [অংরূপ+ইন্ (ইতন) অস্তেহ্েব+স্ত্রী ঈ (ঙীপ্) । ওই শেহ্কাহ্য শেতটর অেব 
রহ্য়হ্ি—তর্নু্দরূপা, অনুরূপা, অম্(েূক্ষ্ম)-রূপেুিা, তর্নু্দরূপা (থোগমায়া)। 

ংং(.) রূপ র্া তর্নু্দরূপ থে প্রকৃতির িাহ্কই আমরা অংরূতপর্ী র্ হ্র্া। 

অর্য়র্, শতি ও কাহ্ র একক য  তর্নু্দ। এই অর্য়র্ য  পুরুয-প্রকৃতি র্া 
আধার-আহ্ধয় থোগ। শতি য  তশর্শতি র্া থিজর্াযক আর কা  য  েময়; 
এহ্দর একক য  তর্নু্দ। ‘Bang’ থেহ্ক ‘Ba’ র্াদ তদহ্  র্া ‘র্ং’ থেহ্ক ‘র্’ র্াদ 
তদহ্  ো োহ্ক িাই য  অংরূতপর্ী। 

ংং-থক উচ্চারর্ কহ্র র্ ার জনে ‘অ’ থোগ কহ্র ‘অং’ র্ া যয়। এখাহ্ন ‘অ’ এর 
আগম ঘহ্টহ্ি। ের্ব অতস্তে োহ্ক োহ্ি র্া িার মূ াধার োহ্ক োহ্ি িাহ্ক ‘ংং’ 
র্ া োয়। এই অনুস্বর ‘অহ্োগর্ায’ র্র্বতট ক, চ, ট, ি, প র্হ্গবর োহ্ে থোগ 
যওয়ার েময় েোেহ্ম ঙ, ঞ, র্, ন, ম রূপ ধারর্ কহ্র। আর্ার কখহ্না িা 
চন্দ্রতর্নু্দহ্ি(ংাঁ) পতরর্তিবি যয়। এতদক থেহ্ক ‘অং’ শোংশতটর অঙ্, অঞ্, অণ্, 
অন্, অম্ এর্ং অাঁ এই োিতট রূপ েতেয় যয়। 

এই তর্নু্দ র্া অরু্ (atom) থেহ্কই েমগ্র তর্িব্রহ্মাি (universe) প্রেূি যহ্য়হ্ি। 
ংং থেহ্ক শুরু কহ্র মযাতর্হ্ফারর্ পেবন্ত েমস্ত ধ্বতনহ্ি িারই েমান্তরা  প্রতিধ্বতন 
রহ্য়হ্ি। মানুয থেহ্যিু এই অংরূতপর্ীর শাতেক পুনঃেৃজন কহ্র, িার দ্বারা তনহ্জর 
মহ্নর ভার্ প্রকাশ কহ্র, থেই ধ্বতনেৃতষ্টকারী ঘটনা ও ঘটকহ্দর তনহ্দবশ কহ্র 
পরস্পরহ্ক থেগুত  েম্পহ্কব অর্তযি কহ্র, িাই িার ভাযায় ‘তর্হ্ির শাতেক 
রূহ্পর’ েমূ্পর্ব প্রতিচ্ছতর্ তর্দেমান। ংং ধ্বতন তদহ্য় েৃতষ্টর েূত্রপাি (িহ্ন্ত্র (.) তদহ্য়ই 
র্র্বমা ার েূত্রপাি) ংঃ তদহ্য় েমাতপ্ত ( থকান তর্যহ্য়র তর্নু্দতর্েগব না জানা মাহ্ন 
িার শুরু থেহ্ক থশয পেবন্ত তকিুই না জানা)। শেেমূহ্যর েূত্রপাি থেহ্যিু এই ‘ংং’ 
ধ্বতনতট তদহ্য় িাই এ য  ের্বশতির মূ । িাই এর উচ্চারর্ যয় ‘ওাঁ’ রূহ্প, থেখাহ্ন 
উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বতরি (েৃতষ্ট-তিতি- য়) এই  তিন রূহ্পর একীভূি ধ্বতন, োর 
থভিহ্র ংং থেহ্ক ংঃ পেবন্ত েমস্ত ধ্বতনই ঘনীভূি যহ্য় রহ্য়হ্ি। েমস্ত র্র্বই এখান 
থেহ্ক প্রেূি। তর্িজগহ্ি থেমন েমস্ত অতস্তেই থিহ্জর ওপর তভতত্ত কহ্র 



58 

 

তর্দেমান(আজহ্কর তর্জ্ঞানীরা এই থিহ্জর নাম তদহ্য়হ্িন 𝑚𝑐2 ) শেজগহ্িও 
থিমতন প্রতিতট র্র্বই থিহ্জর(ংং-র) ওপর তভতত্ত কহ্র তর্দেমান। 

আর্ার থিজ র্া energy-র িূ  রূপ থেমন র্াস্তহ্র্ তর্দেমান, থিমতন র্র্বমা াহ্িও 
‘ংং’ এর তকিু িূ  রূপ তর্দেমান—ঙ, ঞ, র্, ন, ম, ংাঁ প্রভৃতি র্হ্গবর প্রাতন্তক 
র্র্বগুত হ্ি িার প্রকাশ। এই তর্নু্দরূপ একতদহ্ক থেমন রহ্য়হ্ি, থিমতন এর 
েমান্তরাহ্  রহ্য়হ্ি মযামায়া, শতিরূতপর্ী, পরমাপ্রকৃতি, প্রভৃতি শে েমগ্র 
তর্িব্রহ্মাি, েমগ্র জীর্জগৎ তকংর্া েমগ্র জনোধারর্হ্ক থর্াঝাহ্ি। এগুত  
অংরূতপর্ীরই অনেির রূপ। মূ ি কা , শতি, শে, স্পশব, রূপ, রে, গে প্রভৃতির 
মূহ্  েূক্ষ্মিম একমাত্র একক রূহ্প অংরূতপর্ীর ধারর্া। এই তর্িব্রহ্মাি েতদ এক 
তর্শা  রৃ্ক্ষ ভার্া যয়, িহ্র্ এর মূহ্ র ের্বতনম্ন অংশতটর নাম অংরূতপর্ী এর্ং েমগ্র 
রৃ্ক্ষতটর নাম মযামায়া। তর্নু্দই তর্কতশি যহ্য় এই তর্শা  তর্িব্রহ্মাহ্ি পতরর্ি 
যহ্য়হ্ি। েুিরাং ‘অংরূতপর্ী’ শহ্ের মাহ্ন আমরা রু্ঝর্ কু্ষদ্রিম একহ্কর অতভধা র্া 
তনহ্দবশক আওয়াজ-তচি (sound-code)। এই তর্চাহ্র ‘মযামায়া’ শহ্ে েমগ্র 
জনোধারর্হ্ক থর্াঝাহ্ , অংরূতপর্ী শেতট থর্াঝাহ্র্ প্রহ্িেক র্েতিহ্ক। আর্ার 
মযামায়া র্ হ্  তর্িব্রহ্মািহ্ক থর্াঝাহ্  অংরূতপর্ী থর্াঝাহ্র্ পরমারু্হ্ক। আর্ার 
েমগ্র শতিহ্ক মযামায়া র্হ্  অংরূতপর্ী থর্াঝাহ্র্ শতির এককহ্ক। তকংর্া 
মযাকা হ্ক মযামায়া র্ হ্  েমহ্য়র একক য  অংরূতপর্ী। 

আেহ্  থিজকর্া ও িার আধার তর্যয়ক উপ তব্ধ য  অংরূতপর্ী। এই থিজ(শতি), 
থিহ্জর আহ্ত্মাপ তব্ধ (Identity) ও িার র্োতপ্ত- অর্োতপ্তই েমগ্র জগহ্ির মূহ্ । 
থিজই অতি, িার আহ্ত্মাপ তব্ধই ইন্দ্র, এর্ং িার র্োতপ্ত-অর্োতপ্তই তমত্র-র্রুর্, থর্হ্দ 
িাই এই তিন থদর্িার এি প্রাধানে। পহ্র এই থিজ তর্যয়ক ধারর্াই তশর্, 
মহ্যির (েমজীতর্) প্রভৃতি শহ্ের দ্বারা এর্ং থিহ্জর আহ্ত্মাপ তব্ধ তর্ষু্ণ, নারায়র্ 
(পর্েজীর্ী) প্রভৃতি শহ্ের দ্বারা এর্ং িার র্োতপ্ত অর্োতপ্তর ধারর্াই পহ্র ব্রহ্মা, ভৃগু, 
শুোচােব, রৃ্যস্পতি (জ্ঞানজীর্ী) প্রভৃতি শহ্ের দ্বারা প্রকাতশি যহ্য়হ্ি। েমাজ েি 
তর্কতশি যহ্য়হ্ি এই তর্ভাজহ্নর েংখো িি থর্হ্ড়হ্ি। তকন্তু ের্তকিুর মূহ্  রহ্য়হ্ি 
এই থিজকর্া র্া তর্নু্দরূতপর্ী।৮০ 
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এর্াহ্র আমরা বর্ণগুক্রলর অথণ থদখব (েরল শব্দাথণতকাে অনুোতর)-- 

অ 

আধ্ার লাি কক্ররয়াতে থয (ততজাক্রদ); অথবা, (দুরন্ত বক্রলয়া অবয়বহীন) গক্রততক না-
করর্ কক্ররয়া ক্রদতল যাহার জন্ম হয়; ক্রকংবা, হৃদগত হইয়া মনতলাতক ক্রস্থত বা িূক্রমষ্ঠ 
হয় থয; অথবা, যাহা হইতত জগততর েূচনা হইয়া থাতক। / থয রক্ষা কতর। (ব.শ)। 

 অতস্তেমাত্র, েত্তামাত্র, নাকৃি, আহ্ধয়ধারী আধার, কোর মাত্রা, ‘অ, 
িাই রু্তঝ।’৮১ 

 

আ 

অ-এর (আহ্ধয়র র্া নাকরর্ – অনকরহ্র্র) আধার র্া আেয় থে; অের্া, 
আহ্ধয়হ্ক র্া অতস্তেহ্ক থোড় থদয় র্া আধাতরি কহ্র থে; তকংর্া, আহ্ধয়হ্ক 
তনতিয় র্া না কতরয়া তদয়া রাহ্খ থে; অের্া, আহ্ধয়হ্ক চ মান র্া অন কতরয়া রাহ্খ 
থে। 

 আহ্ধয়ধারী, অতস্তে, আধার, আধাতরি করা, না-করা, নাকৃি, অন 
করা, অনকৃি, আতেি।৮২ 

ই 

োযা চহ্  র্া োয়- অের্া, েতেয় র্া গতিশী  থে; তকংর্া, (অতস্তেহ্ক) েতেয় র্া 
গতিশী  কহ্র থে; তকংর্া, দৃশে র্া অদৃশেভাহ্র্ চ মান (োয়) থে; অেবাৎ, েংোর 
চহ্ , ঘতড় চহ্ , শােন চহ্ , থপ্রম চহ্ … এইরূপ অদৃশে গতি র্া েতেয়িা োহ্ক 
োযাহ্ি। 

 েতেয়, গতিশী , োওয়ন, োয়ী, …। ৮৩ 

ঈ 

ই-র আধার থে; অের্া, েতেয়িা গতি মানেগতি… ইিোতদর আধার থে।৮৪ 
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উ 

োযা উৎহ্ াহ্ক র্া ঊদ্ধবহ্ াহ্ক োয়, অের্া, োযা নর্রূহ্প উত্তীর্ব যয়; তকংর্া, ওই থে 
উপহ্র র্তেয়া আহ্ি র্া চত য়া োইহ্িহ্ি। 

 আমূ  পতরর্িবনকারী, অতস্তহ্ের পতরতধর র্তযগবামী, ঊহ্দ্ধব, মনহ্ াহ্ক, 
বর্প্লতর্ক পতরর্িবন, উৎকৃষ্ট তর্কাশ, …।৮৫ 

ঊ 

উ-এর আধার থে; অের্া, নহ্র্াত্তীর্বহ্ক ধারর্ কহ্র থে।৮৬ 

 

ঋ 

পূর্ব্বিহ্নর পুনরারৃ্তত্তকরর্ এর্ং পরর্িবী অধোহ্য় উত্তরর্ কহ্র থে; অের্া, আর্ত্তবন 
গতি দান কহ্র থে; তকংর্া, পুনরারৃ্ত্ত কহ্র থে; অের্া, পেবোয় গমহ্নর র্া আর্িবহ্নর 
ফ  োহ্ক োযাহ্ি। 

 জ্ঞান, ধন, স্বগব, র্াকে।৮৭ 

এ 

অতস্তে েতেয় (অ-ই) োযাহ্ি। 

 তদশাগ্রস্ত, একহ্ঝাাঁকা৮৮ 

ঐ 

এ-র আধার থে; অের্া, একতদশায় (একহ্ঝাাঁকা, একমুখী) চ মান র্া র্ত্তবমান থে 
েত্তা। 

 থেই, দূহ্র র্া নাতিদূহ্র দৃশেমান(র্েতি, র্স্তু)।৮৯ 

ও 
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অ যইহ্ি উ পেবেন্ত েক  তেয়া োহ্ক োযাহ্ি; অের্া, অতস্তে তর্কাশ নর্রূহ্প 
উত্তরর্ োহ্ক োযাহ্ি। 

 থে, িাযা, উযা।৯০ 

ঔ 

ও-এর আধার থে।৯১ 

ক 

কহ্র থে। 

 কারী, পা ক, চা ক৯২ 

খ 

করর্ তিি োযাহ্ি (ক্+র্হ=খ্) তকংর্া, কহ্র রাহ্খ থে র্া খায় থে; অের্া, করহ্র্র 
তদশাগ্রস্ত তর্চু্ছরর্ – েংহ্কাচন োযাহ্ি (ক্ষ>খ), মানুহ্যর উৎপন্নাতদ(পর্োতদ) থে 
েমাজ-আকাহ্শ োয়; তকংর্া, (োদৃহ্শে) মানুহ্যর উচ্চারর্াতদ থে আকাহ্শ োয়। 

 আকাশ, অর্কাশ, োমাতজক মহ্নাহ্ াক, উদরাদের্তচ্ছন্ন, বদতযক 
আকাশ।৯৩ 

গ 

গমন কহ্র থে। 

 গামী, োয়ী, গি, … উরগ, কামগ, খগ, … ইিোতদ।৯৪ 

ঘ 

গমন তিি োযাহ্ি। (গ্+র্হ=ঘ্); তকংর্া, (শতির…) গমন তিি োযাহ্ি; অের্া, 
তর্পরীি দৃতষ্টহ্ি, (শতির…) আগমন তিি যওয়ার কারহ্র্ ঘাি র্া আযি র্া 
তর্গতেি থে; অেবাৎ,  হ্ব্ধর কারহ্র্ র্েো তকংর্া মনর্েো োযাহ্ি। 

 গমনতিি, আযি।৯৫ 
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ঙ 

‘ঙ’ েম্পহ্কব খুর্ থর্শী জানা োয়না; এহ্ক এক কোয় র্ া থেহ্ি পাহ্র – কারী 
রযেে।৯৬ 

চ 

চয়হ্নর (চয়নাতদর) ইচ্ছা োযাহ্ি; অের্া, োযাহ্ি স্বহ্ক্ষহ্ত্র চয়নপূর্ব্বক িোহ্গচ্ছা, 
প্রেহ্র্চ্ছা … এর্ং অহ্নের থক্ষহ্ত্র অকামে র্জবনপূর্ব্বক কামে-গ্রযহ্নচ্ছা োহ্ক। 

 চয়ন, চয়হ্নচ্ছা, চয়হ্নচু্ছ, চতয়ি, চয়নাতদ।৯৭ 

 

ি 

চয়ন িাতদি োযাহ্ি। (চ্+র্হ=ছ্); অেবাৎ, আচ্ছাতদি থে; অের্া চয়নাতদ(চ) 
আচ্ছাতদি োযাহ্ি; তকংর্া, আচ্ছাদন োযাহ্ি; তকংর্া, আস্তরর্রূহ্প িাদহ্নচ্ছা এর্ং 
থভদনরূহ্প তিদহ্নচ্ছাতদ োহ্ক োযাহ্ি।৯৮ 

জ 

জনন তেয়া োহ্ক োযাহ্ি; অেবাৎ, জতনি র্া জাি থে; অের্া, স্বরূপ ও স্বগুর্হ্ক 
আপন (থদযমন) যইহ্ি চয়ন কতরয়া র্তযগবি কহ্র র্া পৃেক কহ্র (িোগ কহ্র) থে 
তেয়া; তকংর্া, থদযমহ্নর অংশ তনহ্যক কতরয়া উৎপাদন কহ্র থে তেয়া। 

 জতনি, উৎপাতদি, পৃেক-কৃি৯৯ 

ঝ 

জনন তিি োযাহ্ি(জ্+র্হ=ঝ্); অেবাৎ, (প্রতিতেয়াস্বরূপ) থে – জনন 
শোতদ(পঞ্চভূি), থিজাতদ, েন্তানাতদ,… ইিোতদ রূহ্প র্দ্ধ, রুদ্ধ, তিি – িাযাহ্দর 
প্রের্ন, িেজন, উৎপাদন, ক্ষরর্, র্তযগবি-করর্ কহ্র থে, কতরর্ার ইচ্ছা প্রকাশ 
কহ্র থে, কতরর্ার থচষ্টা কহ্র থে; অের্া, থে-র্তযগবমনকামী েত্তা র্তযগবমহ্নর জনে 
আাঁকুপাাঁকু কতরহ্িহ্ি এর্ং িদর্িায় ঝং-কার কতরয়া আপন অতস্তহ্ের জানান থদয়; 
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তকংর্া, থে আাঁকুপাাঁকু কতরহ্ি কতরহ্ি যোৎ র্তযগবি র্া মুি যয়; অের্া, থে ঝ-কার 
র্া ঝং-কার কহ্র। 

 ঝকারী, ঝংকারী, প্রের্কারী১০০ 

ঞ 

ঞ েম্পহ্কব খুর্ থর্শী জানা োয় না। এক কোয় ঞ থক র্ র্ – চায়ীরযেে।১০১ 

ট 

টঙ্কার োযাহ্ি র্া টঙ্কার কহ্র থে; অের্া, থে খিেত্তা আপনাহ্ি আপতন পূর্ব র্ত য়া 
জানান থদয়; তকংর্া, োযাহ্ি অখহ্ির গুর্ধারী খিেত্তা আপন অতস্তহ্ের চূড়ায় 
(পতরতধহ্ি) থপৌঁতিয়া টঙ্কার কহ্র; অের্া, থে তনহ্জর র্া অহ্নের পতরতধহ্ি (র্তযরহ্ে) 
আঘাি কহ্র। 

 টঙ্কারী একট, দুট, র্ামন।১০২ 

ে 

টঙ্কার তিি োযাহ্ি (ট্ + র্হ = ঠ্); অেবাৎ, োযাহ্ি টঙ্কার তর্চু্ছতরি যইয়া 
টঙ্কারহ্ক্ষহ্ত্র তগয়া োয় দাাঁড়াইয়া োয় র্া অটঙ্কার কহ্র থে; অের্া, থে টঙ্কাহ্র আঘাি 
(িীর, গুত  ইিোতদ) োয় না, শুধু শেটুকুই োয়; অেবাৎ অর্টঙ্কার কহ্র থে; তকংর্া, 
টঙ্কাতরি র্া আযি যইয়া (প্রতিটঙ্কার কতরহ্ি অক্ষম র্ত য়া) অর্টংকার কহ্র থে। 

 টঙ্কারতিি, টঙ্কারতিিকারী, অটঙ্কারী, অর্টঙ্কারী১০৩ 
 
ে 

েয়ন র্া উড্ডয়ন োযাহ্ি; অের্া, উড্ডয়ন কহ্র র্া উড়া াফ থদয় থে; তকংর্া, উতড় 
উতড় কহ্র থে, র্া উহ্ড় থে; অের্া, োযাহ্ি েত্তার পতরতধ র্া শীযবিান যইহ্ি (েত্তার 
শতি, থোধ, ইচ্ছা, অংশ…ইিোতদ) উতিি যয়; অের্া, উড়ান কহ্র থে = 
উড়ানকারী।১০৪ 
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ড় 

উড্ডয়ন-এর রযেেরূপ োযাহ্ি (ড্+র্ = ড়্); অের্া আর্ত্তবনপূর্ব্বক গড়ান-উড়ান 
োযাহ্ি; অেবাৎ, থে উতড়য়া তগয়া গড়ায় তকংর্া গড়াইহ্ি গড়াইহ্ি উহ্ড়; অের্া োযা 
উতড়য়া তগয়া োহ্ম এর্ং োতময়া ওহ্ড়; অের্া, উড়ান কহ্র থে র্া গড়ান কহ্র থে; 
অেবাৎ উড়ানকারী র্া গড়ানকারী।১০৫ 

 
ঢ 

েয়ন পতিি ও তিি োযাহ্ি (ড্+র্হ=ঢ্); অেবাৎ, োযা উড্ডয়নপূর্ব্বক গমন কতরয়া 
তনহ্ম্ন পতিি যইয়াহ্ি র্া তির রূপ  াভ কতরয়াহ্ি; অের্া, োযাহ্ক তনহ্ম্ন পতিি 
কতরয়া তিি করা যয়; তকংর্া, োযার উতড়র্ার েুহ্োগ (ফাাঁকা িান র্া অর্কাশ) 
আহ্ি, তকন্তু আর উহ্ড় না(কূহ্পর নোয় গভীর িাহ্ন পতিি যইয়াহ্ি); অের্া, 
অর্কাশপ্রাপ্ত (ফাাঁকা র্া ফাাঁপা) উড়ানতিি োযাহ্ি; তকংর্া োযা অর্েীন কহ্র র্া 
তনম্নগামী যয়। 

 েয়নতিি, পতিি ও তিি।১০৬ 

ঢ় 

উড়াহ্নর রযেেরূপ োযাহ্ি; অের্া, উড়ান তিি োযাহ্ি (ড্+র্হ+র্=ঢ়্) । 

 উড়ান পতিি ও তিি১০৭ 

র্ 

অংরূতপর্ী র্-থি িু নামূ কভাহ্র্ ঙ, ঞ যইহ্ি অতধক প্রকাতশি। র্-এর অেব 
টঙ্কারীরযেে।১০৮ 

 

ি 
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থে িরর্ কতরয়া র্া েন্তরর্ কতরয়া চত য়া োয়; অেবাৎ, িরর্কারী, িারর্কারী; 
অের্া, োযাহ্ি মূ েত্তা র্া িার অংশতর্হ্শয আপন পতরতধ পার যইয়া িরহ্ের র্া 
 াউেগার নোয় চত য়া োয়। 

 িারী১০৯ 

ে 

িারী িারর্পূর্ব্বক তিি োযাহ্ি (ত্+র্হ=থ্); অের্া, োযা িারর্পূর্ব্বক গমন কতরয়া 
তিররূপ  াভ কতরয়াহ্ি; অের্া িারর্ থেখাহ্ন তগহ্য় থেহ্ম োয় র্া তেিু যয়; তকংর্া, 
ভয়ার্য র্া তর্স্ময়কর তকিু থদতখয়া শুতনয়া থ াহ্ক থেরূপ ে (নড়চড়যীন র্া স্ততম্ভি) 
যইয়া োয়। 

 িারর্তিি, িারর্পূর্ব্বক তিি, িাতড়ি ও তিি, তেি, তেিু, ে-যওয়া, 
োকন, তেিু যওয়া।১১০ 

দ 

থদয় থে। 

 দানকারী, দািা।(জ দ, করদ, … প্রভৃতি)১১১ 

ধ 

দান তিি োযাহ্ি (দ্+র্হ=ধ্); অেবাৎ, (থকাহ্না তকিু) দান থেখাহ্ন তগয়া োতময়া োয় 
র্া তিি যয়; অের্া, (তর্পরীি দৃতষ্টহ্ি) দান গ্রযন কতরয়া ধতরয়া রাহ্খ র্া ধারর্ 
কহ্র থে; অের্া, থে আতেয়া ধরা থদয় র্া থে ধহ্র; তকংর্া, থে ধারহ্র্চ্ছা কহ্র। 

 ধরাদািা, ধরাকত্তবা, ধারহ্র্চ্ছাকারী, ধারর্কারী, ধারক, ধারী।১১২ 

ন 

না-করর্ কহ্র থে; অের্া, অনকরর্(েচ ) কহ্র থে। িত্ত্ব জানায়, না করর্ 
কতরহ্ ই নিুন েত্তা অনকৃি যয়, এর্ং অনকৃি েত্তামাত্রই একেময় নাকৃি যইয়া 
তর্ ীন যইয়া োয়। িািাড়া মানর্জীর্হ্ন অকামে থক নাকৃি কতরয়া, নাশ কতরয়া, 
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েরাইয়া, কামেহ্ক অনকৃি র্া েচ  কতরয়া গ্রযর্ করাই স্বাভাতর্ক রীতি। (পা +অন 
= পা ন; র্ +অন = র্ ন; … প্রভৃতি শহ্ের থশহ্য থে ‘অন’ িা ‘েচ ’ অহ্েবই। 
আতদ ভাযার এই উত্তরাতধকার র্াং ায় আহ্ি ন ও অন শহ্ে, ইংরাজীর আহ্ি No 
ও On শহ্ে।) 

 ন-কারী(No-কারী), না-কারী, ন-কৃি, না-কৃি, অনকারী(On-কারী), 
অনকৃি।১১৩ 

 

 

 

প 

পা ন র্া পান কহ্র থে; অের্া অর্কাশ ধারর্, অর্কাহ্শ পতিি যওয়ন র্া 
আপিন, পািন, প্রাপন, পা ন, পান,… কহ্র থে; অের্া, োযাহ্ি অর্কাশধারীর 
অর্কাশ পূর্ব করার করর্েমূয োহ্ক। 

 প্রাপর্কারী র্া প্রাপক, প্রাপহ্র্চ্ছা, পা নকারী(নৃপ, থগাপ), 
পানকারী(থোমপ, মদেপ)১১৪ 

 

ফ 

প্রাপর্ (পা ন, পান, পািন, …) তিি োযাহ্ি(প্+র্হ=ফ্); অের্া, প্রাপর্াতদ কতরর্ার 
জনে খাাঁ খাাঁ কতরহ্িহ্ি এরূপ অভার্ র্া অর্কাশ(শূর্েিা, ফাাঁক) োহ্ক োযাহ্ি; 
তকংর্া, পা নাতদ তিররূহ্প োহ্ক োযাহ্ি, অের্া, রৃ্হ্ক্ষর নোয় আপন ইচ্ছাহ্ক 
পা নপূর্ব্বক প্রশাখায় পাোইয়া ফুহ্  ও ফহ্  পতরর্ি কহ্র থে; অেবাৎ, থিজাতদ, 
থমধা, েম ইিোতদ প্রতর্ষ্ট যইয়া তিি োহ্ক োযাহ্ি। 

 প্রাপর্তিিকারী, পািনতিিকারী।১১৫ 
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র্ 

র্যন কহ্র থে; অের্া প্রর্যন, পরার্যন, অপর্যন, েংর্যন, অতধর্যন, অতভর্যন,… 
উপর্যন প্রভৃতি েিরকমভাহ্র্ র্যন করা োয় িাযার থেহ্কাহ্না এক র্া একাতধক 
ভাহ্র্ র্যন কহ্র থে; তকংর্া, রৃ্তদ্ধোধনপূর্ব্বক র্যন কহ্র থে; অের্া, অতির্যন, 
তর্কল্প-র্যন, তর্পরীি-র্যন কহ্র থে; তকংর্া, বদ্বি র্া বদ্বিাগ্বদ্বিহ্ক র্যন কহ্র থে। 

 নানাপ্রকার র্যনকারী 
[র্গবীয়-র্: বদ্বিাগ্বদ্বহ্ির র্া উৎপাতদহ্ির র্য়ন-র্দ্ধবন-র্যন কহ্র থে; 
অের্া, রৃ্তদ্ধোধন পূর্ব্বক র্যন কহ্র থে; অেবাৎ, অতির্যন কহ্র থে। 
 র্দ্ধবনশী  র্যনকারী, অতির্যনকারী, অতির্াযী। 

অন্তঃি র্: তর্কল্প (তদ্বিীয় র্া অনেির) র্যন কহ্র থে (র্তত্রশ); অের্া, 
র্যন কহ্র থে। 

 তর্কল্প র্যনকারী, র্যনকারী, র্াযী।]১১৬ 

ভ 

র্যনতিি োযাহ্ি; অের্া, বদ্বিাগ্বদ্বি র্যন অর্তধ নানা প্রকার র্যন তিি োযাহ্ি; 
অেবাৎ, করর্াতদ যইহ্ি র্দ্ধবনপূর্বক র্যনাতদ পেবন্ত েক  কমবাহ্ন্ত ের্বপ্রকাহ্রর 
জ্ঞানফ  ও কমবফ  (মানতেক অজবন র্া মানর্েম্পদ ও েম-থমধাজতনি অজবন র্া 
মানেেম্পদ ও েম-থমধাজতনি অজবন র্া র্াযেেম্পদ অেবাৎ থিজাতদ) অন্তভুবি 
কহ্র থে; তকংর্া, ভরর্ র্া ভক্ষর্ কহ্র থে; অের্া কুতক্ষম্ভতর, উদরম্ভতর, তর্িম্ভতর 
প্রভৃতি েদেবক নঞ্েবক েক  প্রকার ভরর্ র্া আত্মভরর্কারী েত্তা োহ্ক োযাহ্ি; 
তকংর্া, থে ( তর্কল্পর্াযী, তর্পরীির্াযী, তর্হ্শযর্াযী, প্রভৃতি যওয়ায়) ভক্ষর্ (ভীযর্ 
যইয়া থভদ) কতরহ্ি পাহ্র; অের্া, েমাজ আকাহ্শ নক্ষত্র রূহ্প ভাি(দীপ্ত) র্া 
থশাভা পায় থে (একাহ্ র ভাযায়, েমাহ্জর মেেুহ্দ্ধ তফল্মস্টার প্রভৃতি 
স্টারহ্প্লয়ারগর্ থেরূহ্প থশাভা পান); তকংর্া, শােকহ্র্াধেুি থে। /ভাতি েুি থে। 
(র্.শ)১১৭ 

ম 
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তমিকরর্ (েীমাতয়িকরর্, পতরমাতপিকরর্) কহ্র থে; অের্া, োযাহ্ক থপ্রতক্ষি 
অনুোহ্র তমি, েংকুতচি, তর্নু্দর্ৎ র্া ত্রেহ্ররু্র্ৎ েীতমি করা যইয়াহ্ি; তকংর্া, 
র্াযেজগহ্ি থ নহ্দন ইিোতদ কাজ চা াইর্ার তনতমত্ত থে থকাহ্না েত্তাহ্ক তির 
কতরয়া থফ া যয় থে তমিকরহ্র্ (মাপহ্ন); অের্া, কাযাহ্কও আপািপূর্ব ধতরয়া 
 ওয়া যয় থে েীমাতয়িকরহ্র্; অেবাৎ োযা তমিকৃি র্া েীমাতয়ি যইয়াহ্ি। 

 তমি পতরতমি পতরমাতপি েীতমি েীমাতয়ি থকতন্দ্রকরর্, 
আত্মেংহ্কাচন… ইিোতদ কারী র্া কৃি।১১৮ 

 

 

ে(য়) 

[‘ইঅ’-ে(j), য়(y)] ইঅ কহ্র থে; অের্া, গতি ও তিতি কহ্র থে; তকংর্া, এক পা 
েখন গতিশী  অনে পা িখন তিতিশী  রাহ্খ থে; অের্া, যাাঁহ্ট থে র্া (গতি-তিতি-
গতি কতরয়া) োইহ্িহ্ি থে; তকংর্া, পুরুয-প্রকৃতি পরস্পর তনভবর যইয়া চহ্  
োযাহ্ি। (যাাঁটা শুরু এক পা িুহ্  গতিশী  যহ্য়, থশয যয় তিতিশী  যহ্য়; িাই 
শহ্ের শুরুহ্ি ে, মাহ্ঝ ে য় দুই এর্ং থশহ্য য় যয়। শুরুহ্ি কখহ্না য় এর্ং থশহ্য 
কখহ্না ে যয়না। েো – োওয়া, েোতি, োিায়াি।) 

 োয়ী, োিা, োত্রী১১৯ 

র 

রহ্য থে; অের্া, আত্মাহ্ক র্া তনহ্জহ্ক থকন্দ্র কতরয়া আর্ত্তবন কহ্র থে; অেবাৎ, 
র্ত্তবমান থে; তকংর্া, একই চহ্ে েমক্ষীয়মান গতিহ্ি র্ত্তবমান(=আর্ত্তবমান) থে; 
অের্া, েমক্ষীয়মান চহ্ে েমক্ষীয়মান গতিহ্ি র্ত্তবমান(=আর্ত্তবমান) থে; তকংর্া, 
অতিরক্ষর্ কহ্র থে; অেবাৎ, ভক্ষর্ কহ্র থে। 

 রযনকারী, অতস্তের্ান, আর্ত্তবনকারী, র্ত্তবমান, রক্ষক, ভক্ষক, রক্ষক-
ভক্ষক।১২০ 



69 

 

  

 া ন কহ্র থে; অের্া,  য় থে র্া গ্রযর্ কহ্র থে; তকংর্া, থে তর্যয় র্া র্স্তুর দ্বারা 
তনহ্জহ্ক র্া অপরহ্ক  া ন করা োয়; অের্া, অভীষ্টদান কহ্র থে; তকংর্া, থেখাহ্ন 
 য়প্রাপ্ত র্া  াি যয়, তকংর্া, (প্র-পরাতদ)  াত ি থে। 

  া ন- য়ন, দান-গ্রযর্, থ ন-থদন,  ওয়ন,  া নকারী (তর্যয় র্া র্স্তু), 
 য়নকারী,  য়হ্নচ্ছাকারী, দািা-গ্রযীিা, দানী, গ্রাযী।১২১ 

শ 

আপািপূর্ব শতির থোজন র্া প্রহ্য়াগ কহ্র থে র্া শতির োতর্ব্বক তর্চু্ছরর্ কহ্র থে; 
অের্া, েিখাতন মানতেক র্া বদতযক থেরূপ শতি চাই িিখাতন ও থেরূপ শতি 
প্রহ্য়াগ কহ্র থে; তকংর্া, আপািপূর্ব জ্ঞানশতির, করর্শতির, মননশতির, 
গননশতির,… র্া ঐপ্রকার থকাহ্না শতির প্রহ্য়াগ োযাহ্ি; অের্া, প্রহ্য়াজনীয় শতি 
প্রহ্য়াগ কহ্র থে; তকংর্া, শতি দান কহ্র থে। 

 আপািপূর্ব র্া প্রহ্য়াজনীয় শতির থোজন র্া প্রহ্য়াগকরর্, িদ্রুপ 
শতিপ্রহ্য়াগকারী, শতিদািা, শতিমান।১২২ 

য 

তদশাগ্রস্ত (েুতনতিবষ্ট প্রকাহ্র ও পতরমাহ্র্) শতিহ্োজন র্া প্রহ্য়াগ কহ্র থে; অের্া, 
শতির তদশাগ্রস্ত তর্চু্ছরর্ োযাহ্ি; তকংর্া, একই তদশায় র্ারংর্ার শতিহ্োজন 
োযাহ্ি; তকংর্া, একই জ্ঞানশতি কর্ম্বশতি… ইিোতদর পুনরারৃ্তত্ত োযাহ্ি; অের্া, 
একই জ্ঞাহ্নর পুনরারৃ্তত্তর কারহ্র্ পূর্ব্বজ্ঞান ভু াইয়া থদয় র্া ক্ষয় কহ্র থে; তকংর্া, 
তদশাগ্রস্ত শতিহ্োজন স্বভার্িই থে িয়তট আর্ত্তব(চে, অধোয়, পর্ব্ব) েমান্বহ্য় 
অতিেম কহ্র; অের্া, থে তদশাগ্রস্ত শতিহ্োজন িয়পাক খাইয়া থোতজি র্া গৃযীি 
যইয়া োহ্ক; তকংর্া, থে শহ্ের েূচনায় য োহ্ক িাযা কােবি যয(তদশাগ্রস্ত 
শতিহ্োজন এর্ং িয়প্রকার) রু্ঝাইয়া োহ্ক। 
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 তদশাগ্রস্ত েুতনতদবষ্ট শতিহ্োজন, … থোজনকারী, ক্ষয়কারী, িয়পাক 
অতিেমকারী।১২৩ 

ে 

শতিহ্োজহ্নর েূচনা র্া েমাতপ্ত োযাহ্ি; অের্া, েৎোমানে র্া কর্ামাত্র শতিহ্োজন 
কহ্র থে; তকংর্া, থে শতিহ্োতজি যইহ্  েত্তা অতস্তে াভ কহ্র; অের্া, থে শতি 
তর্েতজবি র্া তর্চু্ছতরি যয়; তকংর্া, থে শতি িোি যইহ্  েত্তার অতস্তে তর্ ুপ্ত যয়; 
অের্া, থিজকর্া(স্) ও িাযার আধার(অ) থে; তকংর্া, কখহ্না কখহ্না েম, ের্ব্ব, 
েয প্রভৃতি শহ্ের েংতক্ষপ্ত ধ্বতনরূহ্প কতেি যয় থে। 

 শতিহ্োজন, শতিহ্োজনকারী, অতস্তে াভকরর্, অতস্তেমাত্র, 
েত্তামাত্র।১২৪ 

 

য 

য-করর্ োযাহ্ি; অের্া, যওয়াকরর্ যইহ্ি ‘অিেন্ত যওয়াকরর্’ (= না-যওয়াকরর্) 
অর্তধ ের্ব্বপ্রকাহ্রর য-করর্ োহ্ক োযাহ্ি; তকংর্া, অতিেচ  – অর্াস্তর্হ্ক (য 
র্ত য়া দাাঁড় করাহ্না র্া) তিরকরর্ (= ভর্করর্, ভতর্ি-করর্ র্া ভূিকরর্, 
র্াযেরূপীকরর্) এর্ং থেইভাহ্র্ তিিকারী আত্মহ্কহ্ন্দ্র আর্ত্তবনকারী অচ হ্ক আহ্রা 
আহ্রা যওয়াকরর্ (আত্মহ্কহ্ন্দ্র েংযিকরর্) কতরহ্ি কতরহ্ি ‘অিেন্ত যওয়া-করর্’ 
(স্তব্ধকরর্, তর্ ুপ্তকরর্, যনকরর্) করা যয় োযাহ্ি; অের্া, ের্ব্বপ্রকাহ্রর তেয়া ও 
তেয়াকারী যওয়াকরর্ যইহ্ি না-যওয়াকরর্ অর্তধ প্রহ্িেক েত্তার য-করর্ 
োযাহ্ি। 

 ভতর্ি, ভূি, উদূ্ভি, জাি, তিতি, তির, উদূ্ভি যওয়া, জন্মগ্রযর্ করা, 
েংঘতটি যওয়া।১২৫ 

ৎ = উেম্ফন১২৬ 

ংং = তর্নু্দ১২৭ 
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ংঃ = তর্েজবন১২৮ 

ংাঁ = তর্নু্দ১২৯ 

নীহ্চ োরতর্১৩০ আকাহ্র স্বর ও র্েঞ্জনর্র্বগুত র অেব েরর্রায করা য ঃ- 

স্বরর্র্বগুত র অহ্েবর োরতর্ঃ- 

অ 
অতস্তেন 

আ 
অতস্তে 

ই 
েতেয়র্ 

ঈ 
েতেয় 

উ 
উত্তীর্বন 
(নর্রূহ্প) 

ঊ 
উত্তীর্ব 
(নর্রূহ্প) 

ঋ 
আর্িবন 

৯ 
(অর্ের্হৃি) 

এ 
তদশাগ্রস্তন 

ঐ 
তদশাগ্রস্ত 

ও 
অতস্তোতদকরর্ 

ঔ 
অতস্তোতদকর 

 

 

 

র্েঞ্জনর্র্বগুত র অহ্েবর োরতর্ঃ- 

থেতর্ → 
র্গব ↓ 

প্রেম তদ্বিীয় িৃিীয় চিুেব অংরূতপর্ী 

ক-র্গব 
ক 
করর্ 

খ 
করর্তিতি 

গ 
গমন 

ঘ 
গমনতিতি 

ঙ 
কারীরযেে 

চ-র্গব 
চ 
চয়ন 

ি 
চয়নতিতি 

জ 
জনন 

ঝ 
জননতিতি 

ঞ 
চায়ীরযেে 

ট-র্গব 
ট 
টঙ্কারর্ 

ে 
টঙ্কারর্তিতি 

ে 
েয়ন 

ঢ 
েয়নতিতি 

র্ 
টঙ্কারীরযেে 

ি-র্গব ি ে দ ধ ন 
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িারর্ িারর্তিতি দান দানতিতি নাকরর্-
অনকরর্ 

প-র্গব 
প 
পা ন 

ফ 
পা নতিতি 

র্ 
র্যন 

ভ 
র্যনতিতি 

ম 
েীমায়ন 

 

অনে র্র্বগুত র অেবঃ- 

ে - োওয়ন 

র - রযন-ভক্ষর্-রক্ষর্ 

  -  া ন-থ াপন 

শ - শতিহ্োজন 

য - তদশাগ্রস্ত শতিহ্োজন 

ে - একগ্বরতখক শতিহ্োজন 

য - যওয়ন 

ড় - ে-এর রযেেরূপ 

ঢ় - ঢ-এর রযেেরূপ 

য় - োওহ্নর রযেেরূপ 

 

তেয়া তির না অতির ? 

আমরা র্র্বগুত র অেব প্রদাহ্নর থক্ষহ্ত্র একতট তির অহ্েব িাহ্ক েুতনতদবষ্ট করার থচষ্টা 
কর াম র্হ্ট, িহ্র্ একতট তর্যয় এহ্ক্ষহ্ত্র মহ্ন রাখা খুর্ই দরকার থে, তেয়া 
থকাহ্না তির র্োপার নয়। আমরা এই অধোহ্য় তনরুহ্ির েন্দস্বামীর টীকায় 
‘পাকতেয়া’ তনহ্য় আহ্ াচনাকাহ্  থদহ্খতি ‘অতধেয়র্’, ‘উদকাহ্েচন’, ‘িিু ার্পন’ 
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ইিোতদ তেয়াগুত  পরপর ঘহ্ট ও তর্নষ্ট যয়। এগুত  ের্ই পাকতেয়ার অন্তগবি। 
আেহ্  তেয়াতট অনুতষ্ঠি যহ্ি যহ্ি েি অগ্রের যহ্ি োহ্ক, িিই িাহ্ি তভন্ন তভন্ন 
তেয়ার েমযার ঘহ্ট। আেহ্  তেয়া র্হু অনুতেয়ার েমাযার। থেমন ‘র’ মাহ্ন 
রযনকারী, অতস্তের্ান, আর্ত্তবনকারী, র্ত্তবমান, রক্ষক, ভক্ষক, রক্ষক-ভক্ষক। এগুত  
ের্ই তেয়াতটর অগ্রগতির োহ্ে োহ্েই েংঘতেি যহ্য়হ্ি। 
কীভাহ্র্ ‘র’ এহ্িাগুত  অেব ধারর্ করহ্ি? ‘র্’ র্হ্র্বর প্রােতমক অেব - র্-অন কহ্র 
থে। এখাহ্ন েংহ্ক্ষহ্প এই র্ া োয় থে, ঋ (re) য  ঘুরহ্ি োকা র্া ‘আর্ত্তবন’, ো 
েমশ একই িাহ্ন ‘আর্তত্তবি’ যহ্ি োকহ্  এর্ং লে যহ্ি োকহ্  িার তনম্নরূহ্প 
র্া র - এ থপৌঁিায়; থেই েুর্াহ্দ র মাহ্ন আর্ত্তবমান র্া আর্ত্তবকারী। এমনভাহ্র্ 
আর্ত্তবমান থে থদহ্খ মহ্ন যয় থে তির যহ্য় রহ্য়হ্ি। তকন্তু তর্হ্ি থকাহ্না র্স্তুই তির 
নয়, দৃশেি তির যহ্ ও থে অর্শেই আর্ত্তবমান, থে েি লেই থযাক। এর মহ্ধে 
অতি দ্রুি আর্ত্তবন ও অদৃশে আর্ত্তবন থর্াঝাহ্িই ঋ-এর র্ের্যার যয় এর্ং িু নায় 
লে আর্ত্তবন, অদৃশে ও দৃশে আর্ত্তবনহ্ক থর্াঝাহ্িই র এর র্ের্যার যহ্য় োহ্ক। 
অতস্তহ্ের এই আর্ত্তবন অতি দ্রুি তকংর্া অতি লে যহ্য় থগহ্  অতস্তেতটই োহ্ক না, 
তর্ ুপ্ত যয়। িাই র মাহ্ন দৃশেি র্া অদৃশেি রযন; ো মাত্রাতধকে যহ্য় থগহ্ ই 
রক্ষর্শী  যহ্য় থমৌ র্াদী যহ্য় মৃিুের তদহ্ক চহ্  োয়, রক্ষক ভক্ষক যহ্য় রাক্ষহ্ের 
আচরর্ কহ্র এর্ং র আর রযন োহ্ক না। িাই র মাহ্ন রক্ষক-ভক্ষক থর্াঝায়। 
আমাহ্দর পূর্বেূরীগর্ একতট তর্যহ্য়র োিতট পেবোয়েতমক রূপহ্ক োিতট র্হ্র্ব 
ধারর্ কহ্র প্রকাশ কহ্রহ্িন। তর্যয়তট য  অতস্তহ্ের তির রূপ গ্রযর্ থেহ্ক তর্ ুপ্ত 
যওয়া পেবন্ত োিতট অধোয়। এহ্ক িাাঁরা প্রকাশ কহ্রহ্িন োিতট র্হ্র্ব -- ধ, র( ), 
শ, য, ে, য, ংঃ। তর্ ুতপ্তর পহ্ে অতস্তহ্ের এই গমহ্নর পহ্ের েূত্রপাি অর্শেই অ 
থেহ্ক। জহ্ন্মর েময় থেহ্কই মৃিুের তদহ্ক যাাঁটা শুরু যয় এর্ং েি যাাঁটহ্ি োহ্ক 
িিই মৃিুের েহ্ে দূরে কমহ্ি োহ্ক। থেই দূরে শূহ্র্ে পতরর্ি যওয়া মাত্র 
অতস্তহ্ের তর্ ুতপ্ত ঘহ্ট োয়। িহ্র্ ধ  থেহ্ক থেন িার অপরাহ্ির েূচনা যহ্য় োয়, 
িারপর িার অগ্রগতি তর্ ুতপ্তর তদহ্ক -- ধ> র( ) > শ > য > ে > য > ংঃ। 
থকাহ্না একতট েত্তাহ্ক থকউ েতদ ধহ্র থনয়, এমনভাহ্র্ আধারীভূি কহ্র থনয় থে, 
থেই েত্তাতট তির যহ্য় রাখা যহ্য় োয়; অেবাৎ িখন েত্তাতটর আর্ত্তবমানিা স্তব্ধ যহ্য় 
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শুধুমাত্র রতক্ষি যহ্য় োয়। অিঃপর িার শতিরূহ্প তর্চু্ছতরি যহ্য় োওয়ার অধোয়। 
িার থেহ্ক থেতট তদশাগ্রস্ত(য) যয়, থেখান থেহ্ক অতস্তেমাহ্ত্র র্া ে - এ পেবের্তেি 
যয়। এরপর িার আর অতস্তে নাই, তর্েগব, অেকার। থে তির যহ্য় তর্ ুপ্ত যহ্য় 
োয়। র্াস্তহ্র্ থকাহ্না েত্তাই তকন্তু তির নয়। তির যহ্য় থগহ্ ই িার অতস্তে তর্ ুতপ্তর 
তদহ্ক এহ্গাহ্র্। এই কারহ্র্ অর্ধান পতরর্ি যয় অর্তযিহ্ি, ধ যহ্য় োয় য । এই 
য আর্ার দাাঁতড়হ্য় দাাঁতড়হ্য় তনঃহ্শয যওয়ার তদহ্ক এহ্গাহ্ি োহ্ক। তনঃহ্শয যহ্য় 
থগহ্ ই িাহ্ক ংঃ(তর্েগব) র্হ্ । থে কারহ্র্ আমরা র্র্হ-থক র্স্ র্া র্ঃ র্ হ্ি পাতর। 
থকাহ্না শহ্ের থশহ্য েখন তর্েগব প্রহ্য়াগ যয়, িখন থেতট কােবি আর র্াস্তর্ অতস্তে 
থর্াঝায় না, মানেহ্ াহ্ক েীমাতয়ি কহ্র থনওয়া তির েত্তা মাত্রহ্কই থর্াঝায়। 
অিএর্ র মাহ্ন = আর্তত্তবি েত্তা, আর্তত্তবি, আর্ত্তবন, রযন, রক্ষী-ভক্ষী, রক্ষক-
ভক্ষক ইিোতদ। 
োই থযাক, এর্াহ্র আমরা র্হ্র্বর অন্তগবি তেয়ামূ গুত হ্ক শনাি করার থচষ্টা 
করর্। এহ্ক্ষহ্ত্র ‘র্েীয় শোেবহ্কায’ গ্রন্থতট আমাহ্দর প্রভূি োযােে কহ্রহ্ি। 
 
 

 
 

র্হ্র্বর অন্তগবি ধািুর িাত কা১৩১ 
 

অ - অংশ্, অঙ্ক্(অংক্), অে্(অন্গ্),অঞ্চ্(অন্চ্), অঞ্জ্(অন্জ্, অন্গ্), অট্, অণ্, 
অত্, অদ্, অন্( অন্ধ্, অে)্, অব্, অম্(অন্গ্,অন্ত্), অচ্ব(অচ্চ্ব,ঋচ্), অজ্ব(অজ্ব, 
ঋজ্), অথ্ব, অর্হব, অল্, অশ্, অস্ = থমাট ১৯তট 
আ - আপ্, আস্ = থমাট ২তট 
ই - ই, ইন্্দ (ইে্), ইে্, ইষ্ = থমাট ৪তট 
ঈ - ঈক্ষ্ (ইক্ষ্), ঈর্, ঈযবে্, ঈশ্, ঈষ্, ঈর্হ = থমাট ৬তট 
উ - উচ্, উজ্, উৎ (উদ্), উন্দ্, উর্ (ঊর্), উল্, উষ্, উর্হ = থমাট ৮তট 
ঊ - ঊন্, (ঊর্হ) = থমাট ১তট 
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ঋ - ঋ, ঋচ্, ঋজ্ (উজ্ব, ঊজ্ব), ঋধ্, ঋষ্ (ঋশ্) = থমাট ৫তট 
ক - কং, কক্, কঙ্ক,্ কচ্, কঞ্চ,্ কট্(কুট্, কূট, থকাট্), কঠ্, কণ্(কণ্ঠ্, কুণ্্ঠ, কুি, 
কুণ্), কথ্, কন্, কম্, কম্প্, কর্ব, কল্(কত ), কশ্(কষ্, কস্, কাশ্, কাস্, কুশ্, কুষ্
, কুস্), কাঙক্ষ্, তকৎ, কু, কুক্, কুচ্(কুঞ্্চ), কুপ্(কূপ), কুল্, কৃ, কৃ, কৃৎ, কৃপ্, কৃশ্
(কৃষ্, কৃস্), ক৯প্(থকল্), েন্দ্,  েম্, েী, েীড়্, েুধ্, েুশ্, ক্ল(্ক্লম্, তক্লদ্, তক্লশ্, 
ক্লীব্), ক্্ক, ক্ষ্, (ক্ষং, ক্ষণ্, ক্ষদ্), ক্ষম্, ক্ষর্, ক্ষল্, তক্ষ, তক্ষপ্(ক্ষপ্) কু্ষ, কু্ষদ্, কু্ষধ্, 
কু্ষভ্ = থমাট ৪৬তট 
খ - খঞ্জ,্ খি,্ খন্, খা (খাদ্), তখদ্, খো = থমাট ৬তট 
গ - গঠ্(গ্রন্থ্), গড়্, গণ্, গদ্, গম্(গঞ্জ)্, গর্হব, গল্(গল্ভ্), গার্হ(বগ), গু(গুং, গুঙ্, 
গুঞ্, গুন্, গুম্), গুণ্(গুণ্ঠ্, গুি)্, গুপ্, গুর্হ(গর্হ), গৃ(গৃ, গজ্ব), গ্রস্, গ্রর্হ, বৈ = থমাট 
১৬তট 
ঘ - ঘট্ (ঘট্ট্), ঘু (ঘূ), ঘুষ্, ঘূণ্ব, ঘৃ (ঘৃষ্), ঘ্রা = থমাট ৬তট 
চ - চক্(চকাস্, চক্ষ্), চট্, চণ্(চি)্ চত্, চন্দ,্ চপ্, চম্, চর্(চাতর), চল্, তচ(তচৎ), 
তচন্ত(্তচি্), চুম্ব্, চুর(চুণ্ব), চুষ্, থচষ্্ট, চুে = থমাট ১৬তট 
ি - িদ্ (িতদ, িাতদ), িি্ব (িড়্), তিদ্, (তিদ্র্), থিা = থমাট ৪তট 
জ = জট্ (জুট্), জন্ (জতন), জপ্, জম্, জাগৃ, তজ, জীব্ (জীর্ী) জু, জৃ (জৃ), জ্ঞা 
(জ্ঞাপ্, জ্ঞাতপ), জ্বর্, জ্বল্, = থমাট ১২তট 
ঝ - ঝং (ঝম্, ঝম্প্, ঝুল্), ঝট্ (ঝাড়্), ঝৃ = থমাট ৩তট 
ট - টং (টঙ্ক)্, টক্, টপ্, টল্ = থমাট ৪তট 
ে - েক্ = থমাট ১তট 
ে - েং (েম্ব্, েুি)্, োক্, তেম্ব্, েী, েুব্ = থমাট ৫তট 
ঢ - ঢক্, ঢপ্, ঢল্ (ঢর্) = থমাট ৩তট 
ি - িক্ষ্, িট্ (িড়্), িন্ (িঙ্ক্, িঞ্চ)্, িপ্, িম্, ির্(িক্ব), িল্, তি(তিজ্, তিল্), 
িু(িুদ্, িুর্,িুল্, িুষ্), িৃ(িৃপ্,িৃষ্, িৃ, িাতর), িে (িেক্, িেজ্), ত্র (ত্রপ্, ত্রস্, 
বত্র), ে(ের্) = থমাট ১৩তট 
ে - তনপাি িাড়া থনই 
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দ - দক্ষ্, দং (দি্, দন্শ্, দংশ্, দম্, দম্ভ্), দয়্, দল্(দুল্), দর্হ, দা, তদব্, তদশ্, তদর্হ, 
দী(দীক্ষ্, দীধী), দীপ্, দু(দুর্, দুশ্, দুষ্,দুস্, দূ), দুর্হ, দৃ(দৃ, দতরদ্রা, দাতর), দৃপ্(দতপব), 
দৃশ(দৃক্, দতশব), থদা, দুেৎ, দ্রা, দ্রু, দ্রুর্হ, তদ্ব(দ্বাতর, তদ্বষ্) = থমাট ২২তট 
ধ - ধক্ (ধচ্, ধট্, ধড়্, ধত্, ধম্, ধ্মা), ধন্, ধা, ধাব্, ধু (ধূ), ধৃ (ধাতর, ধৃয), বধে 
(বধ, থধ), ধ্রু, ধ্্ব (ধ্বংস্), = থমাট ৯তট 
ন - নজ্, নট্ (নড়্, নল্), নদ্, নন্দ,্ নম্, নশ্ (নস্), নর্হ, নাথ্, তন (তনন্দ্, তনশ্), নী, 
নু (নুদ্), নৃ (নৃ), নৃত্ = থমাট ১৩ তট 
প - পং, (পংশ্, পঞ্চ,্ পঞ্জ্, পন্চ্, পন্জ্), পক্ষ্, পচ্, পট্(পতট, পাতট, তপট্), পঠ্
(পড়্), পণ্(পন্), পত্(পাতি, পড়্), পথ্, পদ্(পাতদ), পল্( পাল্,পাত ), পশ্(দৃশ্), 
পা, তপ(তপং, তপচ্, তপঞ্জ্), তপি্, তপশ্(তপষ্, পষ্), পী(পয়্, পোয়্), পীড়্(পীতড়), পু(পুং, 
পুচ্ছ,্ পুট্, পুৎ, পুমস্), পুড়্, পুল্(পূল্), পুষ্(পুষ্প্, থপাতয), পূ, পূজ্, পৃ(পৃ, পরা, 
পতর, পার,পাতর,পৃচ্, পৃষ্), প্র(প্রচ্ছ, প্রতি, প্রথ্), প্রী, পু্ল = থমাট ২৭ তট 
ফ - ফং (ফণ্), ফক্ক্, ফল্, ফুে্, = থমাট ৫ তট 
র্ - র্ংর্হ( রৃ্ন্র্হ, র্ংর্হ, রৃ্র্হ), র্ঙ্ক্, র্ে্, র্চ্, র্জ্(তর্জ্), র্ঞ্চ(্র্ন্চ্), র্ট্, র্ণ্(র্ণ্ট, 
থর্ণ্), র্দ্(র্াতদ), র্ধ্(র্াধ্), র্ন্, র্ন্দ,্ র্ে(্র্ন্ধ্), র্প্, র্ম্, র্ণ্ব(রৃ্, র্াতর), র্ল্(র্ল্), 
র্শ্, র্স্(র্াতে), র্র্হ(র্ার্হ, র্াতয), র্া, তর্(তর্ধ্), তর্চ্, তর্দ্, তর্ল্, তর্শ্,(তর্ষ্), র্ী(র্ীতর্), 
র্ীর, রু্(রু্ক্্ক), র্ধ্, রৃ্ক্(ব্রশ্্চ), রৃ্জ্, রৃ্ৎ(র্তত্তব), রৃ্ধ্(র্দ্ধব, র্তদ্ধব), রৃ্ষ্, থর্(থর্প্, থর্ে), 
থর্ল্(থর্ে)্, র্েথ্, র্েধ্, ব্রজ্, = থমাট ৪১ তট 
ভ - ভক্ষ্ (তভক্ষ্), ভজ্, ভঞ্জ্ (ভন্জ্, ভন্দ্), ভট্, ভণ্ (ভন্দ্), ভে্, ভষ্ (ভস্, 
তভযজ্), ভা, ভাষ্, ভাস্, তভদ্, ভী, ভু (ভুজ্), ভূ (ভাতর্, ভাম্, ভূষ্), ভৃ, ভৃশ্ (ভ্রস্জ্), 
ভ্রংশ্ (ভ্রনশ্, ভ্রন্স্, ভ্রম্), ভ্রাজ্ = থমাট ১৯ তট 
ম - মক্(মখ্, মচ্, মশ্, মস্, মস্জ্), মে্(মন্গ্), মঞ্্চ(মন্চ্), মঞ্জ(্মন্জ্), মট্(মঠ্), 
মণ্, মথ্(তমথ্, থমথ্), মদ্, মন্(মন্ত্র্, মন্থ্, মন্দ)্, মল্, মর্হ, মা, তম, তমদ্, তমল্, তমে্, 
তমষ্, তমর্হ, মী(মীল্), মু, মুচ্(থমাক্ষ্) মুি্, মুদ্, মুষ্(মূষ্), মুর্হ, মূ(মূচ্ছ্ব, মূত্ত্ব, মূল্), 
মৃ(মক্ব, মচ্ব) মৃগ্, মৃজ্, মৃৎ(মৃদ্, মৃধ্), মৃশ্(মৃষ্), থমধ্, ম্না, ম্রক্ষ্, থেচ্ছ্(বে) = থমাট 
৩৬ তট 
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ে - েক্ষ্, েজ্, েম্(েত্, েন্ত্র্, েস্, োতে), ো (োতি, োতপ), োচ্, েু(েুষ্), েুজ্, েুধ্, 
= থমাট ৮ তট 
র - রক্ষ্, রঞ্জ্ (রন্জ, রতঞ্জ), রট্, রণ্, রদ্(রধ্), রভ্, রম্(রতম), রস্, রর্হ, রা, রাজ্, 
রাধ্, তরচ্(ঋচ্, অচ্ব, রচ্), তরষ্(ঋষ্), রী(ঋ), রু, রুজ্, রুচ্, রুদ্(থরাতদ), রুধ্, রুষ্
( ু), রুর্হ, রূপ্, থরখ্(ত খ্) = থমাট ২৪ তট 
  -  ক্ষ্,  গ্ ( ম্ব্),  ে্(ত ে)্,  ঙঘ্( ঞ্জ্),  ট্( ুট্,  ড়্, থ াতড়),  ত্,  প্,  ভ্, 
 ল্,  ষ্(ত শ্, থ াষ্্ট),  স্( স্জ্,  জ্,  জ্),  া, ত খ্, ত প্, ত র্হ,  ী,  ূ( ু), 
 ূপ্,  ূভ্,  ূম্( ূন্চ্), থ াক্( ুক্, থ াচ্) = থমাট ২১ তট 
শ - শক্, শঙ্্ক, শট্(শঠ্, শদ্), শণ্(শু, শুণ্্ঠ, শুি,্ শুম্ভ্, থশাণ্), শন্স্(শংস্), শপ্
(শব্), শম্, শল্(শে্,শাল্,শুল্ক্, শুল্্ব, শূল্), শশ্, শষ্(শস্, েস্), শা(শাখ্), শাস্, 
তশ(তশঘ্, তশঙঘ্, তশঞ্জ্), তশক্ষ্, তশল্, তশষ্, শী, শীল্, শুচ্, শুধ্, শুভ্, শূর্, শৃ(শৃ), 
বশ(বশে), থশা, শ্মন্, েণ্(েৎ, েথ্), তে, শ্রু(েম্), ল(লথ্, লাঘ্, তলষ্, থলাক্), িন্(শূ, 
িস্, িঃ, িােী, তি(তিত্) = থমাট ৩৫ তট 
য - যট্, যণ্ (েন্), তষ্ঠব্ = থমাট ৩ তট 
ে - েচ্, েজ, েদ্(োতদ), েন্, েন্জ্, েপ্, েম্, েল্, ের্হ, োধ্(োতধ), োন্ত,্ তে, 
তেচ্, তেধ্, তেব্, েু, েুখ্, েুর্, েূ, েূচ্, েৃ, েৃজ্, েৃপ্, থেব্, থো, েন্দ,্ স্খল্, স্তন্
(থস্তন্), স্তম্ভ্( স্তন্ভ্, তস্তম্), স্তু(স্তুচ্), সৃ্ত(সৃ্ত), তস্তে, িা(িূল্), স্না(তস্নর্হ, সু্ন, সু্নর্হ), স্পন্দ্, 
স্পদ্ধ্ব, স্পশ্, স্পৃশ্, স্পৃর্হ, ফট্(ফুট), ফর্( ফুর্, িুর্), ফল্(ফাত , ফুল্), ফায়্, 
তস্ম(সৃ্ম), েেন্দ্(েের্), স্রন্স্(স্রংস্), স্রু, স্বদ্, স্বপ্, সৃ্ব = থমাট ৫০ তট 
য - যট্(যঠ্), যদ্, যন্, যয়্, যল্, যস্, যা, তয(তযল্), তযংস্(তযন্স্), হু, হুচ্ছ্ব, হৃ, হৃষ্, 
হ্র(হ্রস্, হ্রী), হ্লাদ্, হ্ব(হ্ব , থহ্ব) = থমাট ১৬ তট 
এই তেয়ামূ গুত  িাড়াও প্রচুর তনপাি শে রহ্য়হ্ি; োহ্দর থগাত্র তনহ্য় েংশয় 
রহ্য়হ্ি। 
 

র্র্বােব ধাোেব ও শোেব 
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োই থযাক, এই তেয়ামূ  র্া ধািুগুহ্ াই শহ্ের মূ । এগুত  থেহ্কই েংেৃি র্া 
প্রাচীন র্াং ার প্রচুর শে েৃতষ্ট যহ্য়হ্ি। আমরা থজহ্নতি র্র্বগুত ও তেয়াহ্ক ধারর্ 
কহ্র োহ্ক; প্রতিতট তেয়ামূ  বিতরহ্ি থেই র্হ্র্বর তেয়াতট অতধকাংশ েময়ই মূখে 
ভূতমকা গ্রযর্ কহ্র। পাশাপাতশ অনে থে অেবময় র্র্ব র্া র্র্বগুত  মূ  মািৃকা র্র্বতটর 
োহ্ে েংতলষ্ট োহ্ক; িারাও তেয়ামূ তটর ‘তভতত্ত’ তনধবারহ্র্ গুরুেপূর্ব ভূতমকা পা ন 
কহ্র। 
থেমন ধরা োক, ‘গ’ র্র্বতট ‘গমন্’ তেয়ার ধারক। গমন অহ্েব ক-তর্নু্দ থেহ্ক খ- 
তর্নু্দহ্ি একটানা চহ্  োওয়াহ্ক থর্াঝায়। এই মািৃকার্র্বতট থেহ্ক থে তেয়ামূ গুত  
জহ্ন্মহ্ি, িাহ্দর প্রহ্িেহ্কর থভিহ্রই থেই ‘গমন’ তেয়াতট রহ্য়হ্ি। শুধু িাই নয়, 
‘গ’ মািৃকার্র্ব জাি ‘গমন’ধমবী প্রতিতট তেয়ামূ  থেহ্ক থে শেগুত  েৃতষ্ট যহ্য়হ্ি; 
থেগুত র থভিহ্র থকানও না থকানও ভাহ্র্ ‘গমন’ তেয়াতট থেহ্ক থগহ্ি। 
থেমন ‘গ’ মািৃকার্র্ব জাি ‘গঠ্’ (গ্রন্থ্) তেয়ামূ তটর অেব ‘গামীর টঙ্কাহ্রর তির 
যওয়ন’ (গঠ্); র্া ‘গ-রক্ষহ্র্র না-করর্ োহ্ম োযাহ্ি’ (গ্রন্থ্) । এখন এই ‘গ্রন্থ্’ 
তেয়ামূ জাি ‘গ্রন্থন’ শেতটর রু্ৎপতত্ত √গ্রন্থ্ + অ (ঘঞ) - ভার্র্াহ্চে; √গ্রন্থ্ + অন 
( ুেট্) - ভার্র্াহ্চে। এর অেব দাাঁড়ায় - ‘গামী-রক্ষহ্র্র অন োহ্ম োযাহ্ি’; ‘গ্রন্থ্ অন 
োযাহ্ি’।১৩২ 
আজও র্াং ার গ্রাহ্ম মাতটর র্াতড়র থদয়া  কীভাহ্র্ ‘গাাঁো’ যয়, িা জানহ্  আমরা 
এই গ্রন্থন র্া গাাঁেহ্নর মূ  তেয়াতটহ্ক তচতিি করহ্ি পাতর। থগা  থগা  কাদার 
িা , ো তকনা থদয়া  গহ্ড় ওোর এক-একতট অরু্ র্া অরু্-গড়, িা িুহ্  িুহ্  
গাাঁতিদারহ্ক থদওয়া যয়; থে থদয়াহ্ র উপর র্হ্ে থেই িা গুত হ্ক থেহ্ে থেহ্ে 
যািখাহ্নক উাঁচু কহ্র র্োয়, দুধাহ্র গাাঁতি তদহ্য় কাহ্ট এর্ং েমশ এহ্গাহ্ি োহ্ক। 
এই কাদার িা গুত  য  ‘গামী’। এই গামীর রক্ষর্ অেবাৎ কাদার িা  রাখার 
থেতর্র্দ্ধ তেয়া োহ্ম ঐ গ্রন্থহ্ন র্া ‘গামী রক্ষহ্র্র অন োহ্ম োযাহ্ি’। ফুহ্ র মা া 
গাাঁো, র্ইহ্য়র পািা গাাঁো, আর কাতযনীর দৃশে গাাঁো, োই থযাক না থকন, এই একই 
প্রতেয়ায় িা যহ্য় োহ্ক। 
আর্ার ধরা োক ‘গ’ জাি ‘গদ্’ তেয়ামূ তট। এই অেব ‘গামীর দান’। থেই তদক 
থেহ্ক ‘গদ’ শহ্ের রু্ৎপতত্ত - √গদ্ + অ - (ভার্র্াহ্চে); এর অেব দাাঁড়াহ্র্ - ‘গামীর 
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দান োহ্ক োহ্ি’১৩৩। র্েীয় শেহ্কায এর অেব েরর্রায কহ্রহ্ি ভাযর্, কেন, 
অফূট, অর্েি, অস্পষ্টভাযী, অফুটর্িা, স্খত িভাযী, থিাি া, তর্হ্ব িাজনক 
প্রভৃতি। এ িাড়াও থপৌরাতর্ক অতভধাহ্ন আহ্ি গদ নামক অেুহ্রর অতিতনতমবি অস্ত্র 
‘গদা’, মুগুর, গদােুহ্দ্ধ পতিি, কেনীয়, র্াচে, উচ্চােব, তর্ষু্ণ গদােুরহ্ক তর্নষ্ট কহ্র 
গদাধর নাহ্ম খোি যন। গদহ্ক কো র্া ভাযর্ ধরহ্  এতদক কার গমন যহ্চ্ছ? না, 
প্রার্ময় র্া অেবপূর্ব আওয়াহ্জর। এহ্ক্ষহ্ত্র প্রার্ময় অেবপূর্ব আওয়াজই (sound) য  
‘গামী’ (=গ) । িার দান (=দ) োহ্ক গহ্দ অেবাৎ অেবময় শহ্ে (word) র্া অেবময় 
আওয়াহ্জ। থেই েুর্াহ্দ ‘কো’ মাহ্ত্রই ‘গদ’। তকন্তু একাতদেহ্ম না থেহ্ক এর্ং 
অস্পষ্ট কহ্র র্ হ্ি োকহ্  িা যহ্য় োয় ‘গদগদ’। এই গহ্দর আধার র্া েোেব 
র্াকে র্া র্াকোর্ ীই ‘গদা’। গদা র্া কো োহ্দর মুহ্খ োহ্ক িারাই গদাধর, েো - 
উতক , থনিা, প্রহ্ফের, র্ের্োয়ী প্রভৃতি। এই গদ োহ্ি োহ্ক িাই গদে। প্রেেি 
উহ্েখে, দুহ্েবাধন গদােুহ্দ্ধ পারদশবী তিহ্ ন। গদ শহ্ের অেব থেহ্ক থর্াঝা োয়, 
‘েুধ্’ ধািু থেহ্ক জাি এই েত্তাতট র্াক্েুহ্দ্ধ পারদশবী তিহ্ ন। িহ্র্ িার েহ্ে েখন 
‘দুঃ’ েুি যহ্য় োয়,িখন থর্াঝা োয়, েত্তাতট র্াক্েুহ্দ্ধর দ্বারা ক্ষয়ক্ষতি োধন কহ্র। 
শেতটর োমাতজক অতস্তে খুাঁজহ্  থদখা োয়, নানা রকম আইন থদতখহ্য় আম ািন্ত্র 
ের্েময় র্হুরকহ্মর আইনী েুদ্ধ চা ায় ও মানুহ্যর জীর্ন র্েতির্েস্ত কহ্র থিাহ্ , 
থেই আইনী েুদ্ধহ্ক দুহ্েবাধন র্ া থেহ্ি পাহ্র। এর ঘতনষ্ঠ েযহ্োগী আর্ার 
দুঃশােন। 
োই থযাক, ‘গ’ জাি ‘গম্’ তেয়ামূহ্ র অেব ‘গামীর েীমায়ন’। আর ‘গম’ মাহ্ন 
‘গামীর েীমায়ন োযাহ্ি’। থেতদক থেহ্ক ‘অগ’ শেতটহ্ক থদখা োক। ‘অগ’ বিতর 
যহ্য়হ্ি ‘ন + গমন’ থোহ্গ। থেতদক থেহ্ক তেয়াতভতত্তক র্াকেতট যহ্র্ ‘থনই গমন 
োযাহ্ি’, ‘থে োয় না’১৩৪। র্েীয় শেহ্কায এর অেব েরর্রায কহ্রহ্িন গতিযীন, 
দুগবম, রৃ্ক্ষ, পর্বি, েূেবে(আেবেভহ্ট্টর মহ্ি েূহ্েবের গতি নাই)। অগ না রু্ঝহ্  অগস্তে 
(তেতন অগহ্ক [তর্েেপর্বিহ্ক] স্ততম্ভি কহ্রন) ইিোতদ শহ্ের মাহ্ন থর্াঝা োয় না। 
থনই গমন োযাহ্ি, থে এমন েত্তা যহ্ি পাহ্র, থে এক অর্িাহ্ন তির োহ্ক। িার 
তর্কাশ থনই, গতি থনই, চ ন থনই, অনড়, অট । থেই েুর্াহ্দ পর্বি র্া োমাতজক 
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েংগেন ইিোতদ। তকন্তু োর থভিহ্র থকউ গমন করহ্ি পাহ্র না, থেও অগ। থে 
থক্ষহ্ত্র অহ্ভদে, অগমে ইিোতদ। িাই অহ্গর একতট অেব দুগবম। 
অেবাৎ আমরা থদখ াম থে, তেয়াহ্ক ধারর্ কহ্র োকা মািৃকার্র্ব গুত  থেহ্ক 
জহ্ন্মহ্ি তেয়ামূ গুত ; এর্ং থেই ের্ তেয়ামূ গুত হ্ক তভতত্ত কহ্র তেয়াধারী নাম 
শেগুত র উৎপতত্ত। তেয়ার অন্তমুবখী ও র্তযমুবখী তদশা, পেবোয়েম, র্োতপ্তমত্ত্বা প্রভৃতি 
গুর্গুত র কারহ্র্ই তেয়ার এই জগৎর্োপী তর্স্তার। 

একাহ্ র ের্ ভাযায়, এমনতক প্রচত ি আধুতনক র্াং া ভাযাহ্িও, শহ্ের অেব 
জানাহ্না যয় তনম্নত তখি তনয়হ্মঃ-- 

পদ = চরর্ 

Foot = leg 
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এই foot কোতট শুনহ্ ই একজন ইংহ্রতজভাযীর মানেচহ্ক্ষ থে র্স্তুতটর িতর্ থভহ্ে 
ওহ্ে, পদ কোতট শুনহ্ ও একজন র্াং াভাযীর মানেচহ্ক্ষ থেই একই তজতনহ্ের 
িতর্ থভহ্ে ওোর কো। থে কারহ্র্ োরা দুহ্টা ভাযাই জাহ্নন, িারা র্হ্ ন -- foot 
র্া leg মাহ্ন পদ র্া চরর্। প্রচত ি অতভধানগুত হ্িও থেই অনুোহ্র শহ্ের অেব 

থদওয়া োহ্ক। তকন্তু যতরচরর্ 
র্হ্ন্দোপাধোহ্য়র ‘র্েীয় 
শেহ্কায’ এর মহ্িা পুরাহ্না 
র্াং া অতভধানগুত হ্ি থদখা 
োয়, একই শহ্ের র্হু মাহ্ন। 
থেমন এই ‘পদ’ শেতটই ধরা 
োক। র্েীয় শেহ্কাহ্য এর 
রু্েৎপতত্ত আহ্ি √পদ্ + অ(অচ্) 
- কিৃবর্াহ্চে)। আর প্রেম অেব 

তদহ্য়হ্িন ‘গমনোধন’ অেবাৎ ‘োর দ্বারা গমন োতধি যয়’। তেয়াতভতত্তক 
শোেবতর্তধহ্ি ‘প’ এ ‘পা ন-পান’ এর্ং ‘দ’এ ‘দান’ থর্াঝায়। থেতদক থেহ্ক পদ 
মাহ্ন দাাঁড়ায় ‘পা ন-পান দান কহ্র থে’। এই পান র্া পা ন থে থদয়; থে ই ‘পদ’ 
পদর্াচে। তেয়া একতটই। একজন পান করাহ্চ্ছন, অপর জন পান করহ্িন। এটাই 
দািার তদক থেহ্ক থদখহ্  ‘পা ন করা’ আর গ্রযীিার তদক থেহ্ক থদখহ্  ‘পান 
করা’ থর্াঝায়। এখন থকান থকান েত্তা ‘পা ন-পান দান কহ্র তনহ্চর োয়াগ্রাহ্ম িা 
থদহ্খ থনওয়া োক -- 

 

োয়াগ্রামতট থদখহ্ ই পদ কিরকম যহ্ি পাহ্র থমাটামুতট ধারর্া করা োয়। আেহ্  
জগহ্ির চ া যয় িার প্রতিতট র্স্তুর তভির তদহ্য়, িাই র্াযেজগহ্ির র্স্তুমাহ্ত্রই 
পদ। েমাজ শরীহ্রর চ া যয় িার শােনিহ্ন্ত্রর(আম ািহ্ন্ত্রর) প্রতিতট োংগেতনক 
আেনগুত র োযাহ্েে, িাই েমাজেংগেহ্নর আেন মাহ্ত্রই পদ। উতদ্ভদ(পাদপ) 
এমনতক জড়(খাট…ইিোতদ) োর উপর দাাঁড়ায়, থেও িার পদ। িািাড়া জীহ্র্র 
গমন োতধি যয় িার পা তদহ্য়, িাই জীহ্র্র পা (leg) র্া চরর্ই পদ। আমাহ্দর 
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মহ্নর গমন োতধি যয় িার কার্েকতর্িার চরর্ তদহ্য়, িার ভাযার র্াহ্কের শোংশ 
তদহ্য়, থেগুত ও পদ। অজস্র র্েঞ্জহ্নর পদ জুহ্ড় জুহ্ড় পতরহ্র্তশি যয় আমাহ্দর 
থভাজন, আর্ার আমাহ্দর জীর্নোত্রা চহ্  েমাহ্জ রাহ্ষ্ট্র কমবহ্ক্ষহ্ত্র থে েমস্ত পদ 
রহ্য়হ্ি, িাহ্ি আেীন যহ্য়। থেখাহ্ন আমাহ্দর তর্তভন্ন পহ্দ পদাতভতযি যহ্ি যয়, 
িারপর িাহ্ি পহ্দান্নতি যয়, এমনতক পদিোগ র্া পদচুেতিও ঘটহ্ি পাহ্র। এর্ং 
এইের্ পদ র্ের্যারহ্ক আমরা আমাহ্দর বদতযক-থভাজতনক-র্াতযেক পহ্দর েহ্ে 
কখহ্নাই গুত হ্য় থফত  না। েহ্র্বাপতর এই র্াযেজগহ্ির প্রতিতট অেবপূর্ব পদ র্া 
পদােব জুহ্ড় জুহ্ড়ই থেহ্যিু েমগ্র তর্িজগৎ গহ্ড় উহ্েহ্ি, থেই কারহ্র্ আমাহ্দর 
পদ থর্াধ োতর্বকভাহ্র্ই র্হুগ্বরতখক। 

আর্ার, র্হু শে একতট র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্িও র্ের্যার করা যি। থেমন ‘পক্ষী’ শেতটর 
অেব ‘র্েীয় শোেবহ্কায’এ থদওয়া আহ্ি চন্দ্র 
(কৃষ্ণপক্ষ-শুক্লপক্ষ), পাতখ (োন পক্ষ-র্াম পক্ষ), 
তর্চারক (র্াদীপক্ষ-তর্র্াদী পক্ষ), থদাকানদার (থেিা 
পক্ষ-তর্হ্েিা পক্ষ) ইিোতদ। অেবাৎ ‘পক্ষী’ শেতটর 
মূহ্  আহ্ি ‘পক্ষ তনভবর জীর্ন োর’ তেয়াতট। 

তেয়াতভতত্তক-র্র্বতভতত্তক শোেবতর্তধ একতট র্াহ্কের 
দ্বারা শহ্ের অেব প্রকাশ কহ্র র্হ্ ই, থেই শহ্ে অহ্নক েত্তাহ্ক থর্াঝাহ্না থেহ্ি 
পাহ্র। ফহ্  শেগুত  স্বভার্িই র্হুগ্বরতখক যহ্য় োয়। তকন্তু িাহ্ি থিা েুতনতদবষ্ট 
ভাযহ্র্র েমেো যওয়ার কো। অেচ িা যয় না, যি না। এখনও, একাহ্ ও 
ের্বনাম শেগুত র থর্ ায় একই তনয়হ্ম আমাহ্দর মন েতেয় োহ্ক, এর্ং িা ের্ 
ভাযার থক্ষহ্ত্রই ঘহ্ট। তকন্তু োধারর্ভাহ্র্ প্রায় ের্ র্াং াভাযীরা তেয়াতভতত্তক মন 
িোগ কহ্র প্রিীকী মহ্ন অভেস্ত যহ্য় থগহ্িন এর্ং একতট শহ্ের একতট মাহ্ন 
রু্ঝহ্ি অভেস্ত যহ্য় থগহ্িন। তকন্তু র্াং াভাযীর মন এখহ্না িার অিীি অভোে 
েমূ্পর্বরূহ্প িোগ কহ্রতন, অেচ নিুন মনও আত্মি কহ্র তনহ্য়হ্ি। থেই কারহ্র্ই 
এখহ্না র্াং াভাযীর পহ্ক্ষ তেয়াতভতত্তক র্হুগ্বরতখক র্াং া শহ্ের র্ের্যার করহ্ি 
থকাহ্না অেুতর্ধাই যয় না। আমরা েযহ্জই রু্হ্ঝ তনহ্ি পাতর, ‘পদিোগ’ মাহ্ন পা 
থকহ্ট থফহ্  থদওয়া নয়, এর্ং ‘পদার্ ী’ র্ হ্  থকান পদেমূযহ্ক থর্াঝায়। 
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আমাহ্দর মহ্নর এই থোগেিা রহ্য়হ্ি র্হ্ ই পদেুি শেগুত (পদহ্ের্া, পদহ্ যন, 
পদাতিক, পদি ইিোতদ) আমরা অনায়াহ্ে রু্হ্ঝ থেহ্ি পাতর; রু্ঝহ্ি পাতর থকান 
পদ-অেব থকাোয় প্রহ্োজে। িাই leg র্ হ্  ইংহ্রজহ্দর মহ্ন থেমন পা - এর িতর্ 
থভহ্ে ওহ্ে, পদ শুনহ্  আমাহ্দর র্াং াভাযীহ্দর মহ্ন থিমন থকাহ্না িতর্ থভহ্ে 
ওহ্ে না। থপ্রতক্ষিতট জানহ্ ই আমরা পহ্দর র্ের্যারতট েম্পহ্কব অর্গি যহ্য় োই। 

এখন মহ্ন যহ্ি পাহ্র এ থিা র্ড় জতট  র্োপার। যোাঁ, ১০০০ খ্রীষ্টাহ্ের কািাকাতি 
েময় থেহ্কই ভাযার এই রূপতট র্ড় জতট  মহ্ন যহ্য়হ্ি। থে কারহ্র্ই আ তর্রুতন 
ভারহ্ি এহ্ে আমাহ্দর ভাযার এই স্বরূপ থদহ্খ েহ্েষ্ট আপতত্ত িুহ্ তিহ্ ন। একতট 
শহ্ের অহ্নক অেব, আর্ার, একতট র্স্তুহ্ক থর্াঝাহ্ি র্হু শে -- এ রকম ভাযা 
তনহ্য় মানুয কাজ চা ায় থকমন কহ্র, িা তিতন রু্হ্ঝ উেহ্ি পাহ্রনতন। তকন্তু েতিে 
কো য  মানুয কাজ চা াহ্িা। মানুহ্যর মহ্নর ক্ষমিা তনহ্য় আমাহ্দর ধারর্া অতি 
অল্প। Nature জীহ্র্র থভির থে থমধাশতি তদহ্য়হ্ি, িার প্রায় তকিুই এখহ্না 
আতর্ষ্কার যয়তন; ো যহ্য়হ্ি িা এহ্কর্াহ্র নগর্ে। থে থমধা গতর্হ্ির শূহ্র্ের 
আতর্ষ্কার করহ্ি েক্ষম যহ্য়তি , েুর ও ভাযার েৃতষ্ট ও িার র্যন থেই থমধার 
কাহ্ি অেম্ভর্ তি  না। 

থশয কো 

োই থযাক, শহ্ের থভির থেহ্ক অেব তনষ্কাযহ্র্র তনয়ম তনহ্য় আমরা অধোহ্য়র 
তর্তভন্ন জায়গায় নানা আহ্ াচনা কহ্রতি, এখাহ্ন একটু গুতিহ্য় থনওয়া োক। শে 
থেহ্ক অেব তনষ্কাশহ্র্র থমাট চারতট মূ  উপায় রহ্য়হ্ি। 

প্রেম উপায় - শহ্ের মূহ্  থে তেয়া আহ্ি, থেতট খুাঁহ্জ থর্র করা। িারপর 
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প্রিেয়াতদ থোহ্গ তেয়াতট থকান কাহ্জর কো র্ হ্ি, িার েোন করা। অিঃপর থে 
থে েত্তা থেই তেয়ার তেয়াকারী িাহ্দর েোন করা। থেমন ‘থগা’ শেতট -- 

তদ্বিীয় উপায় -- েতে। িার দ্বারা থে শেতট বিতর যহ্য়হ্ি, থিমন শহ্ের থভির 
থকান তেয়া তকভাহ্র্ েতেয়, িা খুাঁহ্জ থর্র করা। থেমন থদহ্খতি ‘অজ’ ( অ+জ = 
না + জনন) শহ্ের থর্ ায়। 

িৃিীয় উপায় -- েমাে। থেমন থগাহ্ াক = থগা প্রচুর থ াক। ‘থগা’ অেব ‘থে োয়’; 
‘থ াক’ অেব ‘থ াকন আহ্ি োযার’ মাহ্ন ‘থে ের্ থদখহ্ি পায়’ র্া ‘োহ্ক ের্াই 
থদখহ্ি পায়’। অেবাৎ ‘থগাহ্ াক’-এর অেব দাাঁড়াহ্ া ‘থে গামী (রা) ের্াইহ্ক থদখহ্ি 
পায়’ এর্ং র্া ‘ের্াই থে গামী (থদর)-থক থদখহ্ি পায়’। 

চিুেব উপায় -- উপহ্রর তিনতট উপাহ্য় েতদ অেব তনষ্কাশন করা না োয়, িহ্র্ 
র্র্বতটর তেয়ার ওপর তনভবর কহ্র এহ্গাহ্ি যহ্র্। এহ্ক্ষহ্ত্র একতট র্র্ব, থেই র্হ্র্বর 
েহ্ে প্রিেয়াতদ স্বরর্র্ব, ও িার েহ্ে উপেগবাতদহ্োহ্গ শেতট কীভাহ্র্ তর্কীর্ব যয়, িা 
থদখহ্ি যহ্র্। োহ্ের তনরুহ্িই এই তর্ধান আহ্ি। 

থকাহ্না থকাহ্না থক্ষহ্ত্র প্রাচীন শেশাস্ত্রীরা আরও একতট তনয়ম অনুেরর্ করহ্িন, 
িা য  তর্প্রভায। মা উ কহ্র থে, থে উমা। তযংো কহ্র থে, থে তেংয। থো-অযং 



85 

 

ভার্হ্ি পাহ্র থে, থে য  যংে ইিোতদ। 

োই থযাক, উপহ্রর আহ্ াচনা থেহ্ক এটুকু থর্াঝা োহ্চ্ছ থে, শহ্ের থভিহ্রই িার 
অেব তনতযি োহ্ক। েোেব ‘তনর্ব্বচন’ প্রতেয়ার দ্বারা িার উহ্ন্মাচন েম্ভর্। এ অধোহ্য় 
ইতি টানার আহ্গ থশয একতট তর্যহ্য় আহ্ াকপাি কহ্র থনওয়া দরকার। িা য , 
এই থে অেব তনষ্কাশন যহ্চ্ছ, িারপর িা র্হুগ্বরতখক যহ্য় োহ্চ্ছ, িা আতদহ্ি কাহ্ক 
শনাি করার জনে বিতর যহ্য়তি ? িার আে  ইতেিতট থকান তদহ্ক োহ্ক? ‘র্েীয় 
শোেবহ্কায’-এর গ্রন্থাকারদ্বয় উি গ্রহ্ন্থর ২য় খহ্ির ‘পতরতশষ্ট ৪’ এ আমাহ্দর 
জানাহ্চ্ছন -- প্রেম খহ্ির কাজ করহ্ি তগহ্য়ই িারা থজহ্ন তগহ্য়তিহ্ ন থে, ো 
থচাহ্খ থদখা োয় না, অদৃশে, িাহ্ক থর্াঝাহ্নার জনেই শে, তচত্র ইিোতদর োযােে 
তনহ্য়তিহ্ ন আমাহ্দর পূর্বেূতররা। এই অদৃশে র্স্তুেমূহ্যর দুতট ভাগ। প্রেম ভাহ্গ 
পহ্ড় থেই র্স্তুেমূয োরা দৃশে র্স্তুই র্হ্ট, তকন্তু আহ্ াচে মুযূহ্িব থচাহ্খর োমহ্ন থনই 
র্হ্  িাহ্ক থর্াঝাহ্নার জনে শহ্ের র্ের্যার করা যয়; থেমন রৃ্ক্ষ ( = tree), 
মৎেে( = fish), র্োঘ্র ( = tiger)… ইিোতদ। এগুত হ্ক শেগুত র োদৃশে অেব 
র্হ্ । আর তদ্বিীয় ভাহ্গ পহ্ড় থেই তর্যয় র্া র্স্তুেমূয োরা কহ্খাহ্নাই র্াযেদৃতষ্টহ্ি 
দৃশে নয়; থেমন রৃ্ক্ষ ( =Social organisation), মৎেে ( =individual 
ownership), র্োঘ্র ( =terrorizing social power or king)…ইিোতদ। 
এইগুত হ্কই শেগুত র অদৃশে অেব র্হ্ । এমন র্হু শে আহ্ি, োহ্দর শুধুমাত্র 
অদৃশে অেবই যয়, দৃশে অেব যয় না; থেমন, মায়া, মযামায়া। আর্ার এমন অহ্নক 
শে আহ্ি, োহ্দর শুধুমাত্র োদৃশে অেবই যয়, অদৃশে অেব যয় না, থেমন অট্টাত কা। 
িহ্র্ অতধকাংশ প্রাচীন র্াং া শহ্ের দুরকম অেবই যহ্য় োহ্ক। এক শহ্ের 
োযাহ্েে একেহ্ে দৃশে অদৃশে উভয় থেতর্র র্স্তু ও তর্যয়হ্ক থর্াঝাহ্নার জনে 
উভহ্য়র োধারর্ গুর্হ্ক তচতিি কহ্র থেই গুর্তটহ্ক র্া তেয়াতটহ্ক উহ্েখ করাই 
তি  প্রাচীন ও স্বাভাতর্ক-প্রাকৃতিক শোেবতর্তধ, ো মানুহ্যর আতদম পূর্বেূতররা 
অনুেরর্ করহ্িন; এখনও প্রকৃতি েং ি মানুহ্যরা থেভাহ্র্ই শে েৃতষ্ট কহ্র 
োহ্কন। এহ্কই আমরা ‘তেয়াতভতত্তক - র্র্বতভতত্তক শোেবিত্ত্ব’ নাম তদহ্য়তি।        
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তথ্যসূত্র: 

১ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংসদ িাংো অবিধান 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
পঞ্চম সং - নলিম্ব , ২০০০, পৃ - ৫৯২ 
 

২ দত্ত,  লমৈচন্দ্র ঋলেদ-সংবিতা(বিতীয় খন্ড) 
ি ফ প্কাৈনী 
এ ১২৬, কলেজ স্ট্রীট মালকযট 
কেকাতা - ৭ 
প্থ্ম প্কাৈ - ২৮রৈ িাদ্র, ১৩৮৩, পৃ- ৬২০-৬২১ 
 

৩ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১ 
 

৪ োবিড়ী, 
দুর্যাদাস(সম্পাবদত) 

অথ্র্ব্যলিদ-সংবিতা(তৃতীয় খণ্ডাঃ) ২, 
পৃবথ্িী  ইবতিাস মুদ্রার্লে শ্রীধীল ন্দ্রনাথ্ োবিড়ী ৈর্ম্যণ 
কতৃযক মুবদ্রত ও প্কাবৈত, রলাক - ৭/১/১, পৃ - ১৭৬ 

৫ িট্টাচার্য, 
পািযতীচ ণ 

ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ২ 
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৬ তলদি ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ৪ 

৭ তলদি ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ১০ 

৮ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩১ 

৯ িট্টাচার্য, 
পািযতীচ ণ 

ৈলে  জর্ৎ 
বজজ্ঞাসা এলজবিজ্ বেবমলটড 
১এ কলেজ র া 
কবেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - ১৯৮০, পৃ - ১১ 

১০ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩২ 

১১ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
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৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩২ 

১২ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩২ 

১৩ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(বিতীয় খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৯৯১ 

১৪ দাস, জ্ঞালনন্দ্রলমািন িাঙ্গাো িাষা  অবিধান(২য় িার্) 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
বিতীয় সং - জুোই, ১৯৮৬, পৃ - ১৯২৫ 

১৫ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংসদ িাংো অবিধান 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
পঞ্চম সং - নলিম্ব , ২০০০, পৃ - ৭৭১ 

১৬ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, বিতীয় খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
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প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৬৩৩ 
১৭ খান, কবেম ও 

চক্রিতযী,  বি 
স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৯৫ 

১৮ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ১৮৪ 

১৯ দাস, জ্ঞালনন্দ্রলমািন িাঙ্গাো িাষা  অবিধান(২য় িার্) 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
বিতীয় সং - জুোই, ১৯৮৬, পৃ - ৬২ 

২০ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংসদ িাংো অবিধান 
বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
পঞ্চম সং - নলিম্ব , ২০০০, পৃ - ৭৭১ 

২১ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২২ ঠাকু , অমল শ্ব  বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
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Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ১৬৫ 

২৩ তলদি বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ১৬৫ 

২৪ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২৫ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২৬ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৪৩ 

২৭ দাস, জ্ঞালনন্দ্রলমািন িাঙ্গাো িাষা  অবিধান(২ম িার্) 
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বৈশু সাবিতয সংসদ প্াাঃ বোঃ 
৩২এ আচার্য প্ফুল্লচন্দ্র র াড 
কেকাতা - ৯ 
বিতীয় সং - জুোই, ১৯৮৬, পৃ - ১৯২৫ 

২৮  ায়, জীলিন্দ্র বসংি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ৯ 

২৯ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১০ 

৩০ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১২ 

৩১ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১২ 

৩২ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
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কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১৩ 

৩৩ তলদি িাঙো অেঙ্কা  
মডাণয িুক এলজিী প্াাঃ বোঃ 
১০ িবঙ্কম চযাটাবজয বস্ট্রট 
কেকাতা - ৭৩ 
ষষ্ঠ সং - ১৯৮৫, পৃ - ১৩ 

৩৪ দাস,  মাপ্সাদ ৈে ও অথ্য 
ৈোলথ্য  দৈযন 
আনদ পািবেৈাসয প্াাঃ বোঃ 
৪৫, রিেঘবড়য়া রেন, 
কেকাতা - ০৯ 
প্থ্ম সংস্ক ণ - এবপ্ে, ১৯৯৫, পৃ - ১ 

৩৫ Lyons, J  Semantics, Cambridge University Press, 
1977, Page - 252 

৩৬ Bloomfield, L 
Quoted by 
Huck G J K 
Goldsmith J A 

Ideology and Linguistic Theory: Noam 
Chomsky and the Deep Structure Debates, 
Routledge, London and New York 

৩৭ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ২৭ 

৩৮ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
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কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩৪ 

৩৯ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩, প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ 
- ৩০ 

৪০ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪১ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪২ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৩ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 
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৪৪ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৫ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৬ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৭ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৮ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৪৯ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
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৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩০ 

৫০ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৩৩ 

৫১ অবধকা ী, 
তা কনাথ্ 

র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ১২ 

৫২ তলদি র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ১৩ 

৫৩ তলদি র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ২৭ 

৫৪  প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
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প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ২৭ 
৫৫ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 

অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৬ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৭ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৮ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৫৯ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬০ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
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অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬১ িট্টাচার্য, সুিাষ িাষা  অবিমুখ, 
িঙ্গীয় সাবিতয সংসদ 
৬/২  মানাথ্ মজুমদা  বস্ট্রট, কেকাতা - ৯, পৃ - ৬২ 

৬২ তলদি িাষা  অবিমুখ, 
িঙ্গীয় সাবিতয সংসদ 
৬/২  মানাথ্ মজুমদা  বস্ট্রট, কেকাতা - ৯, পৃ - ৬৪ 

৬৩ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬৪ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৪ 

৬৫ তলদি প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ১৫ 

৬৬ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
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 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৩১ 

৬৭ তলদি িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৫৩৫ 

৬৮ ঠাকু , অমল শ্ব  বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ১১৭ 

৬৯ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৯ 

৭০ িলদাপাধযায়, 
িব চ ণ 

িঙ্গীয় ৈেলকাষ(প্থ্ম খন্ড) 
সাবিতয অকালদবম 
 িীন্দ্র িিন, ৩৫ বফল াজ ৈাি র াড 
নতুন বদল্লী - ১১০০০১ 
১৯৬৬ সং, পৃ - ৮১৩ 

৭১ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 
অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
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কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৫০ 

৭২ ঠাকু , অমল শ্ব  বনরুক্তম্(Yaska’s Nirukta) 
Part I 
University of Calcutta 
87/1 College Street 
Kolkata - 19 
First Print - 1955, পৃ - ২২ 

৭৩ অবধকা ী, 
তা কনাথ্ 

র্াস্ক প্ণীত বনরুক্ত(প্থ্ম অধযায়) 
সংসৃ্কত িুক বডলপা 
২৮/১, বিধান স ণী 
কেকাতা - ৬ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১২, পৃ - ৫১ 

৭৪ দাস, করুণাবসনু্ধ প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৯ 

৭৫ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৬ 

৭৬ তলদি প্াচীন িা লত  িাষাদৈযন 
প্লেবসি পািবেৈাসয 
৩৭এ কলেজ স্ট্রীট 
কেকাতা - ৭৩ 
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প্থ্ম প্কাৈ - রফব্রুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৪৭ 
৭৭ খান, কবেম প মািাষা  রিাধন উলিাধন 

অফবিট পািবেলকৈন 
৬ বড,  মানাথ্ মজুমদা  স্ট্রীট, বিতে 
কেকাতা ০৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০০২, পৃ - ৫৯ 

৭৮ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৮৯ 

৭৯ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৯৪ 

৮০ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, বিতীয় খন্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ৩১২ 

৮১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১ 

৮২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
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একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৪৯ 

৮৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৫ 

৮৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮০ 

৮৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮১ 

৮৬ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৯৬ 

৮৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
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কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৯৭ 

৮৮ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৯৯ 

৮৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০১ 

৯০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০২ 

৯১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০২ 

৯২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১০৩ 
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৯৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৪২ 

৯৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৫৫ 

৯৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৮০ 

৯৬ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৬৮ 

৯৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ১৮৯ 

৯৮ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
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১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২১৭ 

৯৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২২৮ 

১০০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৪৬ 

১০১ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৬৮ 

১০২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৬১ 

১০৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
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প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৭৫ 
১০৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 

একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৮৪ 

১০৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৮৪ 

১০৬ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৯৭ 

১০৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ২৯৭ 

১০৮ তলদি িঙ্গতীলথ্য মুবক্তস্নান 
িাংো িাষা রথ্লক সিযতা  িবিতলিয 
িঙ্গর্ান প্কাৈনী 
র্বড়য়া 
প্থ্ম প্কাৈ - ২০১৫, পৃ - ৬৮ 

১০৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
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একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩০৭ 

১১০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩৪৬ 

১১১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩৫৫ 

১১২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৩৯১ 

১১৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৪১১ 

১১৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
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কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৪৫৫ 

১১৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৫৩৯ 

১১৬ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৫৫৯ 

১১৭ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৬৪৫ 

১১৮ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৬৮৩ 

১১৯ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৪৭ 
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১২০ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৫৮ 

১২১ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৭৩ 

১২২ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৭৮৮ 

১২৩ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮২৩ 

১২৪ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮২৭ 

১২৫ তলদি স ে ৈোথ্যলকাষ, 
একুৈ ৈতক 
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১৫ ৈযামাচ ণ রদ স্ট্রীট, 
কেকাতা ৭৩ 
প্থ্ম প্কাৈ - জুোই, ২০১৩, পৃ - ৮৯১ 

১২৬ পাত্র, শ্রী শুিাবৈষ 
বচ কেযাণ 

িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১২৭ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১২৮ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১২৯ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১৩০ তলদি িণযসঙ্গীত 
বজজ্ঞাসা পািবেবৈং িাউস 
১এ কলেজ র া, কেকাতা - ৯ 
প্থ্ম প্কাৈ - জানুয়া ী, ২০১৭, পৃ - ৪ 

১৩১ খান, কবেম ও 
চক্রিতযী,  বি 

িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ, প্থ্ম ও বিতীয় খণ্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
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পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, সূচীপত্র 

১৩২ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ খণ্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ২৫৬ 

১৩৩ তলদি িঙ্গীয় ৈোথ্যলকাষ খণ্ড 
িাষাবিনযাস, 
আৈীিযাদ আপাটযলমন্ট, ৪১৬বি 
পণযশ্রী পল্লী, কেকাতা ৬০ 
প্থ্ম প্কাৈ - আবশ্বন, ১৪১৬, পৃ - ২৬২ 

 


