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Abstract
The interrelation between speaker (Bokta) and hearer (Shrota) is based on the relation between sabda
(word) and artha (meaning). Without admitting this relation between sabda and artha, (sabdarthasambandha) it is impossible to make out the sense of the statement made by the speaker. In Indian
Philosophy we can find an illustrious and detailed account about the nature of this relation
(sabdartha-sambandha). According to the Indian Philosopher this relation is multi-dimensional by
nature. In this regard the most important question is whether the relation between sabda (word) and
artha (meaning) is nitya (eternal) or anitya (non-eternal)? The Nyaya-Vaisesika school of Indian
Philosophy has recognized it as anitya (non-eternal). In contrast, the Mimangsa, the Vedanta and the
Vaiakarana School of Indian Philosophy have claimed it as nitya (eternal). Though the Mimangsa,
Vedanta and the Vaiakarana schools of Indian Philosophy have admitted the relation as nitya
(eternal), still they have established their views through different arguments. Interestingly, even the
philosophers of Vaiakarana School are suffering from lack of unanimity in this regard. For example,
though they admitted it as nitya (eternal), still philosophers like Bhartrihari and Patanjali have
established their views through different arguments. This paper is a humble attempt to focus on the
nature of Patanjali’s view of the relation between sabda and artha. Simultaneously, his arguments by
which he has tried to establish his view will also be revealed.
Key wards: Nitya (eternal), Anitya (non-eternal), Bhartrihari, Patanjali’s, Sabda and Artha.

ভারতীয় দলিণন লব্দ  াণর্ির ম্বণের স্বরূপ র্ব্ণয় ার্ত র্ব্স্তৃত, গভীর  ব্হুমুখী াঅণাচনা ক্ষ্য করা যায়। লব্দ 
াণর্ির ম্বণের স্বরূপ র্ব্য়ক এাআ াঅণাচনায় ব্ থর্ণক গুরুত্বপূেি াঅণাচয র্ব্য়  লব্দার্িম্বণের র্নতযতা  ার্নতযতা
র্ব্য়ক াঅণাচনা। নযায়-বব্ণলর্ক দলিনম্প্রদায় ঐ ম্বেণক ার্নতয ব্ণ, মীমাাংা, থব্দান্ত,  বব্য়াকরে দলিনম্প্রদায়
লব্দ  াণর্ির ঐ ম্বের্িণক র্নতয ব্ণণছন। লব্দার্িম্বণের র্নতযতা প্রর্তপাদনকণে মীমাাংা  থব্দান্ত দলিণন গৃীত যুর্ি
পদ্ধর্ত ব্যাকরে দলিণন গৃীত য়র্ন। এমনর্ক লব্দার্ি ম্বণের র্নতযতা প্রর্তপাদনকণে ক ব্যাকরে দালির্নকগোআ থয একাআ
যুর্ি প্রদলিন কণরণছন তা নয়। লব্দার্িম্বণের র্নতযতার র্ব্শ্বাী ণয় ব্যাকরে দালির্নক ভতৃি র্র  মর্ি পতঞ্জর্ র্ভন্ন র্ভন্ন
যুর্ি  রীর্তর মাধ্যণম ঐ ম্বণের র্নতযতা প্রর্তপাদন কণরণছন। এাআ াংর্ক্ষ্প্ত প্রণব্ে মর্ি পতঞ্জর্র মাভায ােুরণে
লব্দার্ি-ম্বণের স্বরূপ থযমন াঅণার্চত ণব্, থতমর্ন ঐ ম্বণের র্নতযতা প্রর্তপাদনকণে মাাভাযকার পতঞ্জর্ (াঅনুমার্নক
২০০-১০০ খ্রীষ্টপূব্িাব্দ) কতৃিক প্রদত্ত যুর্িগুর্ পযিাণাচনা করা ণব্।
মর্ি পতঞ্জর্র মাভায মূতাঃ কাতযায়নকৃত (কাতযায়ণনর ময়কা-াঅনুমার্নক ৩০০-২০০ খ্রীষ্টপূব্িাব্দ) ব্ার্তিণকরাআ
ব্যাখযা  র্ব্ণেে। পতঞ্জর্ পার্ের্নয়ূত্র (পােীর্নর ময়কা “ াঅনুমার্নক ৪৫০-৩৫০ খ্রীষ্টপূব্িাব্দ)১  কাতযায়নকৃত
ব্ার্তিণকর উপর মাাভায রচনা কণরন। মাভাণয মর্ি পতঞ্জর্ লব্দার্ি ম্বণের স্বরূপ াঅণাচনায় মূতাঃ ব্ার্তিকার
কাতযায়নকৃত ‚র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে থাকণততিপ্রযুণি লব্দপ্রণয়াণগলাণেে ধ্মির্নয়মাঃ যর্া থৌর্ককবব্র্দণকু‛২ এাআ উর্ির্িরাআ
ব্যাখযা কণরণছন। ব্ার্তিককাণরর উি উর্ির্িণক মাভাযকার পতঞ্জর্ নানাভাণব্ উপস্থাপণনর মাধ্যণম র্ব্ণয় স্বমত ব্যি
কণরণছন। লব্দার্িম্বণের স্বরূপ র্ব্ণয় মাভাযকাণরর মত পযিাণাচনা করাাআ  এাআ প্রব্ণের মূ াঅণাচয র্ব্য়।
ব্ার্তিককার কাতযায়ন প্রর্ম ব্ার্তিণকাআ লব্দার্ি ম্বেণক র্নতয-রূণপ ব্যাখযা কণরণছন। র্তর্ন প্রর্ম ব্ার্তিণকাআ ব্ণণছন, ‚র্ণদ্ধ
লব্দার্িম্বণে থাকণততিপ্রযুণি লব্দপ্রণয়াণগ লাণেে ধ্মির্নয়মাঃ যর্া থৌর্ককবব্ণদণকু‛। এাআ ব্ার্তিক-ব্াকযর্িণক মাভাযকার
পতঞ্জর্ চারর্ি ব্াকযাাংণল ভাগ কণর থগুর্ণক ব্যাখযা কণরণছন। এাআ চারর্ি ব্াকযাাংল  :
১) ‘র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে’।
২) ‘থাকতাঃ’।
৩) ‘থাকণতার্িপ্রযুণি লব্দপ্রণয়াণগ লাণেে ধ্মির্নয়মাঃ’। এব্াং
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৪) ‘থৌর্ককবব্র্দণকু’।

কযাে ব্যানাজিী

প্রর্ম ব্াকযাাংলর্ি  ‘র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে’ ার্িাৎ, লব্দ  াণর্ির ম্বে র্দ্ধ। ব্ার্তক
ি কার কাতযায়ে এখাণন ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির
মাধ্যণম লব্দার্িম্বণের র্নতযতাণকাআ ব্ুর্ঝণয়ণছন। মাভাযকার পতঞ্জর্ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্িণক র্নতয লণব্দর মার্িক রূণপ গ্রে
করার পক্ষ্পাতী।
র্িতীয় ব্াকযাাংলর্ি  ‘থাকতাঃ’। মাভাযকার পতঞ্জর্ মণন কণরন ‘থাকতাঃ’, এাআ ব্াকযাাংণলর িারা ব্ার্তিককার
ব্ুর্ঝণয়ণছন, লব্দ  াণর্ির ম্বে থয র্নতয তা থাক-ব্যব্াণরর িারা জানা যায়। ‘ার্ি প্রযুণি লব্দ প্রণয়াণগ লাণেে ধ্মির্নয়মাঃ’
ার্িাৎ, থাণক ার্িজ্ঞাণনর ার্ভপ্রাণয় লব্দ প্রণয়াগ কণর, এাআ লব্দ প্রণয়াগ থাক-ব্যব্ারর্দ্ধ, লাে থকব্ লব্দপ্রণয়াণগর র্নয়ম
কণর থদয়, লণব্দর ৃর্ষ্ট কণরনা, ব্া লাে কখণনাাআ লণব্দর উাংপাদক নয়, একর্াাআ ব্ার্তিককাণরর ার্ভপ্রায় ব্ণ মাভাযকার মণন
কণরন। মাাভাযকার পতঞ্জর্র মণত এাআ র্নয়ম থৌর্কক  বব্র্দক উভয় প্রকার ব্াণকযর থক্ষ্ণত্রাআ মভাণব্ প্রণযাজয থাক এাআ
ার্ভপ্রাণয়াআ ব্ার্তিককার ‘থৌর্কক বব্র্দণকু’ এাআ ব্াকযাাংণলর াব্তারো কণরণছন।
মাভাযকার পতঞ্জর্ ‚র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে‛ – এাআ ব্াকযাাংলর্ি ব্যব্াণরর মাধ্যণম লব্দ, ার্ি এব্াং লব্দ  াণর্ির ম্বে এাআ
র্তনর্িণক র্দ্ধ ার্িাৎ র্নতয ব্ণণছন। এাআ ব্াকযাাংণল ব্যব্হৃত ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি র্নণয় বব্য়াকরেণদর মণধ্য র্ব্স্তর চচিা ক্ষ্ করা যায়।
ব্াাআ ব্াহুয থয, তাাঁরা ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি থয র্নতয লণব্দরাআ পযিায় লব্দ তা প্রর্তপাদন করণত ার্ত ণচষ্ট ণয়ণছন। এাআ ার্ত
ণচষ্টতার কারে  ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি থয র্নতয াণর্ির পযিায় লব্দ থ র্ব্ণয় তাাঁণদর (বব্য়াকরেণদর) মণধ্য ঐকযমতয থনাআ। ‘র্দ্ধ’
লব্দর্ি থযমন র্নতয াণর্ি প্রণযাজয য় থতমর্ন ার্নতয াণর্ি প্রণযাজয য়। এমনর্ক মাভাযকার র্নতয পদাণর্ির থযব্ দৃষ্টান্ত
র্দণয়ণছন (ণযমন পৃর্র্ব্ী প্রভৃর্ত) থগুর্ াঅণদৌ র্নতয র্কনা তা র্নণয় মতপার্িকয াঅণছ। ব্ার্তিককার  মাভাযকার থয
ব্যাখযা র্দণয়ণছন থ ব্যাখযাণত াস্পষ্টতা দূর য়র্ন। তাাঁরা র্নণজ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্িণক ব্যব্ার্রক ভাণব্ র্নতয ব্ণণছন।
ব্যব্ার্রক র্নতয র্ক যর্ার্ি র্নতয, না পারমার্র্িক র্নতযতার িারা তা খর্িত য় থর্ব্য় স্পষ্ট নয়।
ব্ার্তিণক ‘র্দ্ধ’ লণব্দর একার্ধ্ক ার্ি ক্ষ্য করা যায়। তণব্ লব্দার্িম্বণের স্বরূপ াঅণাচনা প্রণঙ্গ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি ‘র্নতয’
লব্দর্িরাআ থদযাতক ব্ণাআ াণনণক মণন কণরণছন। এপ্রণঙ্গ ব্া থযণত পাণর ব্ার্তিককার কাতযায়ন ‘র্দ্ধ’ লব্দর্িণক র্িক র্ক
াণর্ি ব্যব্ার কণরণছন তা র্নণয় মাভাযকার র্নণজাআ র্িধ্াগ্রস্ত। াঅর থকারণোআ য়ণতা র্তর্ন র্নণজাআ তাাঁর মাভাণয প্রশ্ন
তুণণছন এভাণব্, ‚ার্ র্দ্ধলব্দয কাঃ পদার্িাঃ?‛৩ এরপণর র্তর্ন র্নণজাআ এাআ প্রণশ্নর ম্ভাব্য উত্তণর ব্ণণছন : ‚র্নতয
পযিায়ব্াচী র্দ্ধলব্দাঃ‛।৪ – ার্িাৎ, ‘র্দ্ধ’ লব্দ র্নতয াণর্ির ব্াচক। তাাঁর মণত র্নতয াণর্ির পযিায়ক্রণম ব্াচক লব্দ ণে ‘র্দ্ধ’
লব্দর্ি।
মাভাণয পতঞ্জর্ ব্ণন ‘র্দ্ধ’ লব্দ র্নতয াণর্ির ব্াচক, র্নতয াণর্ির পযিায়ক্রণম ব্াচক লব্দ ণে ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি। র্কন্তু প্রশ্ন
 র্কভাণব্ জানা যায় থয ‘র্দ্ধ’ লব্দ র্নতয াণর্ির ব্াচক? মাাভাযকার এাআ প্রণশ্নর উত্তণর তাাঁর মাভাণয ব্ণণছন, ‚যৎ
কূিণস্থম্বর্ব্চার্ু ভাণব্ু ব্তিণত, তদযর্া র্দ্ধযা থদযৌাঃ র্দ্ধা পৃর্র্ব্ী, র্দ্ধযামাকালর্মর্ত‛।৫ ‘কূিস্থ’ লণব্দর ার্ি যা র্নর্ব্িকার,
‘ার্ব্নালী’ এব্াং ‘ার্ব্চার্ন’ লণব্দর ার্ি  যা র্ব্চর্ত নয় ব্া যা স্পন্দন-র্ব্চনীন ব্স্তুণক থব্াঝায় এব্াং এাআরূপ ব্স্তুাআ
থযণতু র্নতয থণতু ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি ‘র্নতয’ লণব্দর পযিায়ব্াচী। ভাযকার উদারে র্দণয় থব্াঝাণনার জনয ব্ণণছন, ‚তদ যর্ার্দ্ধা থদযৌাঃ র্দ্ধযা পৃর্র্ব্ী, র্দ্ধযামাকার্লর্মর্ত‛ – ার্িাৎ থযমন স্বগি র্দ্ধ, পৃর্র্ব্ী র্দ্ধ, াঅকাল র্দ্ধ, এাআ রূপ। মাভাযকাণরর
মণত স্বগি, পৃর্র্ব্ী  াঅকাল ব্যব্ার্রক র্দক থর্ণক র্নতয। এাআ ক র্নতয পদার্িণক থব্াঝাণনার জনয ‘র্দ্ধ’ লণব্দর প্রণয়াগ করা
য়, তাাআ র্দ্ধ লণব্দর ার্ি র্নতয, এরূপ র্দ্ধান্তাআ প্রর্তর্ঠিতত য়।
মাভাযকার ‘র্দ্ধ’ লব্দর্িণক র্নতয লণব্দর পযিায় লব্দরূণপ থমণন র্নণয় াঅব্ার একর্ি াঅলাংকা প্রকাল কণরণছন। াঅলাংকার্ি
 ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি থযমন র্নতয পদার্িণক থব্াঝায় থতমর্ন ার্নতয পদার্িণক থব্াঝাণত পাণর। র্তর্ন র্ব্য়র্িণক প্রকাল কণরণছন
এভাণব্ থয, যার উৎপর্ত্ত াঅণছ তাণক কাযি ব্ণ, উৎপর্ত্ত র্াকণ ভাব্ পদার্ি াব্লযাআ র্ব্নালী য়। ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি থযমন র্নতয
পদার্িণক থব্াঝাণনার জনয ব্যব্ার করা য়, থাআরূপ কাযি ব্া ার্নতয ব্স্তুণক থব্াঝাণনার জনয প্রণয়াগ করা য়। থযমন ান্ন
র্দ্ধ, ডা র্দ্ধ াআতযার্দ। তাণ ‘র্ণদ্ধ লব্দার্ি ম্বণে’-এাআ ব্ার্তিণক র্নতয াণর্ির ব্াচক রূণপ ‘র্দ্ধ’ লণব্দর প্রণয়াগ ণয়ণছ, না
র্ক কাযি ব্া ার্নতয াণর্ির ব্াচক রূণপ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির প্রণয়াগ ণয়ণছ তা থব্াঝা যাণব্ র্কভাণব্?
মাভাযকার এরূপ াঅলাংকার উত্তর খুণাঁ জ থপণয়ণছন াপর একজন বব্য়াকরে দালির্নক ব্যার্িকৃত াংগ্র গ্রণে। উি
াঅলাংকার উত্তণর ব্যার্িকৃত াংগ্র গ্রে উদ্ধৃত কণর র্তর্ন ব্ণণছন, ‚াংগ্রণ তাব্ৎ কাযিপ্রর্তির্িভাব্ান মনযামণ
র্নতযপযিায়র্ব্র্চণনা গ্রের্মর্ত। াআার্প তণদব্।‛৬ ার্িাৎ (ব্যার্িকৃত) াংগ্র গ্রণে ‘র্দ্ধ’ লব্দর্িণক র্নতয াণর্ির ব্াচক রূণপ গ্রে
করা ণয়ণছ এব্াং কাণযির প্রর্তিিী র্ণণব্ াকাযি ব্া ‘র্নতয’ লব্দর্িণক মানযতা থদয়া ণয়ণছ। তাাআ কাযিপ্রর্তিিীভাব্ থতুক
র্নতয পযিায়ব্াচক ‘র্দ্ধ’ লণব্দর গ্রে করা ণয়ণছ ব্ণ মাভাযকার মণন কণরন।
মাভাযকার উি উপাণয় ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি থয র্নতয াণর্ির ব্াচক থকর্া প্রর্তঠিতা কণরণছন। র্তর্ন থদর্খণয়ণছন ব্যার্িকৃত াংগ্র
গ্রণে ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি র্নতয াণর্ির ব্াচক রূণপ গৃীত ণয়ণছ। র্কন্তু থণক্ষ্ণত্র াঅব্ার একর্ি প্রশ্ন ণি লব্দার্িম্বণের স্বরূপ প্রকাল
কাণ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির পর্রব্ণতি ‘র্নতয’ লব্দর্ির প্রণয়াগ কণর, ‘র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে’-এরূপ না ব্ণ ‘র্নতয লব্দার্িম্বণে’ ব্ণ র্ক
থকান াুর্ব্ধ্া ত?
এাআ প্রণশ্নর উত্তণর মাভাযকার ব্ণণছন, ‚াব্িভণক্ষ্া, ব্ায়ুভণক্ষ্া াআর্ত। াপ এব্ ভয়ক্ষ্র্ত, ব্ায়ুণমব্ ভয়ক্ষ্র্ত াআর্ত গমযণত।
এব্র্মার্প র্দ্ধ এব্, ন াধ্য াআর্ত‛।৭ মাভাযকাণরর মণত, ‘াব্ভক্ষ্’, ‘ব্ায়ুভক্ষ্’ – এরূপ লণব্দর র ার্ি ণে
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মর্ি পতঞ্জর্ কৃত মাভায ানুরণে লব্দার্ি-ম্বণের স্বরূপ
কযাে ব্যানাজিী
জভক্ষ্েকারী, ব্ায়ুভক্ষ্েকারী। এরূপ ার্ি গ্রে করণ – াব্ভক্ষ্, ব্ায়ুভক্ষ্ লণব্দর ব্যব্াণরর থকান ার্িকতা র্াণক না। থকননা
কণাআ জ পান কণর, কণাআ ব্ায়ু গ্রে কণর, জ পান না কণর, ব্ায়ুগ্রে না কণর থকউ থব্াঁণচ র্াকণত পাণর না। এখন
যর্দ থকান র্ব্ল একর্ি প্রােী ব্া থকান ঋর্ণক থব্াঝাব্ার জনয ঐরূপ ‘াব্ভক্ষ্’ ব্া ‘ব্ায়ুভক্ষ্’ লণব্দর প্রণয়াগ করা য়, তখন থাআ
লব্দ দুর্ির ার্ি এরূপ থব্াঝা যায় – জাআ ভক্ষ্ে কণর জ র্ভন্ন ানয র্কছু ভক্ষ্ে কণর না, ব্ায়ুাআ ভক্ষ্ে কণর ব্ায়ু র্ভন্ন ানয র্কছু
ভক্ষ্ে কণর না, এভাণব্ লব্দ দুর্ির ার্িকতা রর্ক্ষ্ত য়। এখাণন ‘াপ্’ লব্দর্ি একর্ি র্াকণ াব্ধ্ারে াণর্ি থব্াঝাণে ব্ণ
একপদ াব্ধ্ারে ণয়ণছ। একাআ ভাণব্ ‘র্ণদ্ধ লব্দার্ি ম্বণে’ এরূপ ব্াণকযর থক্ষ্ণত্র ‘র্দ্ধ’ পদর্ি র্দ্ধ ছািা াঅর র্কছুাআ নয় র্নতয
ছািা াঅর র্কছুাআ নয় এরূপ াব্ধ্ারে াণর্ি ব্যব্হৃত ণয়ণছ। াধ্য ার্িাৎ কাযি াণর্ি ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি প্রযুি য়র্ন। ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি
কাযি াণর্ির ব্যব্তিক। তাাআ ব্া থযণত পাণর ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি র্নতয াণর্ি প্রযুি ণয়ণছ কাযি াণর্ি নয়।
ব্ার্তিককার লব্দার্িম্বণের স্বরূপ প্রকাল কাণ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির পর্রব্ণতি ‘র্নতয’ লব্দর্ির প্রণয়াগ কণর, ‘র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে’ –
এরূপ না ব্ণ ‘র্নতয লব্দার্িম্বণে’ থকন ব্ণনর্ন, তার পণক্ষ্ মাভাযকার ব্ণণছন থয, ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি থযণতু মঙ্গূচক
থকারণোআ ব্ার্তিককার ‘র্নতয’ লণব্দর পর্রব্ণতি ‘র্দ্ধ’ পদর্ি ব্যব্ার কণরণছন। মাভাযকার মাভাণয ব্ণণছন ‚মঙ্গার্িম্।
মাঙ্গর্ক াঅচাণযিযা মতাঃ লাণেৌঘয মঙ্গার্িাং র্দ্ধলব্দমার্দতাঃ প্রযুঙণি।‛৮ লাণের াঅর্দণত মঙ্গাচরে করা এক প্রাচীন
রীর্ত। মাভাযকাণরর মণত থয লাণের াঅর্দণত মঙাচরে করা য় থাআ লাে প্রচার্রত য়, থাআ লাে র্যর্ন াধ্যায়ন কণরন র্তর্ন
দীঘিায়ু ন। এব্ কর্া ব্ার্তিককার জানণতন থকারণনাআ র্তর্ন গ্রণের াঅর্দণত ‘র্নতয’ লণব্দর প্রণয়াগ না কণর ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি
প্রণয়াগ কণরণছন।
‘র্দ্ধ’ লব্দি একর্দণক মঙ্গূচক াঅব্ার ানযর্দণক াণনকার্িক, থণক্ষ্ণত্র লব্দার্িম্বণের স্বরূপ প্রকাল কাণ ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির
পর্রব্ণতি ‘র্নতয’ লব্দর্ির ব্যব্ারাআ যণর্াপযুি ত। মাভাযকার এ প্রণঙ্গ ব্ণণছন থয, ‘র্দ্ধ’ লণব্দর নযায় ‘র্নতয’ লব্দর্ি
াণনকার্িক। থযমন ‘র্নতয’ ব্ণত ৃর্ষ্ট  ধ্বাংরর্ত র্নতয াঅত্মার কর্া ব্া য়, থতমর্ন র্নতয লব্দর্ির – র্নতয প্রর্তাঃ (দা
াযমান), র্নতয প্রজ্জ্বর্ত াআতযার্দ ব্যব্ার পর্রর্ক্ষ্ত য়। থণক্ষ্ণত্র ‘র্ণদ্ধ লব্দার্ি ম্বণে’ ” এরূপ না ব্ণ ‘র্নণতয লব্দার্ি
ম্বণে’ ব্ণ মযা র্কছু হ্রা ত না ব্রাং ব্ৃর্দ্ধ থপত ব্ণাআ মাভাযকার মণন কণরন। মাভাযকার তাাআ মণন কণরন থয,
‚র্ণদ্ধ লব্দার্ি ম্বণে‛ – এাআ ব্ার্তিক-ব্াকযর্ির মাধ্যণম যর্াযর্ভাণব্াআ লব্দার্িম্বে থয র্নতয তা প্রর্তপাদন করা ণয়ণছ।
মাভাযকাণরর মণত শুধ্ু লব্দার্িম্বে নয় লব্দ, ার্ি এব্াং লব্দার্ি ম্বে এাআ র্তনর্িাআ র্নতয। র্কন্তু প্রশ্ন ণত পাণর র্কভাণব্
জানা থগ এাআ র্তনর্ি র্নতয। প্রশ্নর্ি মাভাযকার র্নণজাআ উত্থাপন কণরণছন এভাণব্ ‚কর্াং পুনজ্ঞায়ণত র্দ্ধাঃ লণব্দার্ি
ম্বণেণির্ত‛।৯ উত্তণর মাভাযকার ‚র্ণদ্ধ লব্দার্িম্বণে থাকণতর্িপ্রযুণি লব্দপ্রণয়াগ লাণেে ধ্মির্নয়মাঃ যর্া
থৌর্ককবব্র্দণকু‛ – এাআ ব্ার্তিক ব্াকযর্ির র্িতীয় াাংল ‘থাকতাঃ’ – লব্দর্ি উণেখ কণরণছন। ‘থাকতাঃ এাআ ব্ার্তিকাাংলর্ির
মাধ্যণম র্তর্ন ব্ণত থচণয়ণছন লব্দ ার্ি এব্াং লব্দার্ি ম্বে এাআ র্তনর্ি থয র্নতয তা জানণত পারা যায় থাকব্যব্ার থর্ণক।
এখাণন থাকব্যব্ার ব্ণত ানার্দ থাকব্যব্ার পরম্পরাণক থব্াঝাণনা ণয়ণছ। থাকব্যব্াণরর িারা লব্দার্ি ম্বণের র্নতযতা
র্কভাণব্ জানা যায় থকর্া ব্ণত র্গণয় মাভাণয মাভাযকার ব্ণণছন, ‚যণোণক ার্িম্ ার্িম্ উপাদায় ......
তাব্ণতযব্ার্িমুপাদায় লব্দান্ প্রযুজ্ঞণত‛।১০ মাভাযকাণরর মণত থাণক কাযি ব্া ার্নতয ব্স্তুর ব্যব্াণর থযমন যত্নব্ান য়,
থরূপ লব্দার্ি ম্বণের ব্যব্াণর যত্নব্ান য় না। থযমন ঘি নামক পাণত্র জ র্নণয় র্নণজর প্রণয়াজন াধ্ন কণর। র্কন্তু লণব্দর
ব্যব্াণরর জনয থাণক বব্য়াকরণের গৃণ র্গণয় এরকম ব্ণ না াঅমার ুর্ব্ধ্া মত লব্দ উৎপাদন কর, ঐ লব্দ াঅর্ম াঅমার
ুর্ব্ধ্ামণতা ব্যব্ার করব্। পূণব্ি থর্ণকাআ লব্দ র্াণক, ার্ি র্াণক এব্াং একর্ি লব্দ র্নর্দিষ্ট ার্িণকাআ থব্াঝায় কারে লব্দার্ি ম্বে
পূণব্ি থর্ণকাআ র্াণক। ব্িা থকব্মাত্র উচ্চারণের িারা লণব্দর ার্ভব্যঞ্জন কণর, লব্দ ার্ভব্যি ণয়াআ থাআ লব্দ ম্বে ার্িণক
লব্দার্ি ম্বেণক লব্দাআ ব্ুর্ঝণয় থদয়। তাাআ ব্া থযণত পাণর লব্দ, ার্ি  তাণদর ম্বে থয র্নতয তা থাক ব্যব্ার থর্ণক জানা
যায়।
এখন প্রশ্ন ণা যর্দ থাক ব্যব্ারাআ লব্দার্ি ম্বণের র্নতযতার প্রমাে য় তাণ লাণের ভূর্মকা র্ক? এাআ প্রণশ্নর উত্তণর
মাভাযকার ‚থাকণতার্িপ্রযুণি লব্দপ্রণয়াণগ লাণেে ধ্মির্নয়মাঃ‛ –এাআ ব্ার্তিকাাংলর্ির উণেখ কণরণছন। মাভাযকার এাআ
ধ্মির্নয়ম লব্দর্ির র্তনর্ি প্রকাণরর উণেখ কণরণছন – (১) ধ্মিায় র্নয়ণমা ধ্মির্নয়মাঃ। (২) ধ্মিাণর্া ব্া র্নয়ণমা ধ্মির্নয়মাঃ। (৩)
ধ্মিপ্রণয়াজণনা ব্া র্নয়ণমা ধ্মির্নয়মাঃ।১১ াঅর্দকা থর্ণক প্রচর্ত থাকব্যব্ার থর্ণক থজণন াপরণক ার্ি থব্াঝাব্ার জনয মানু
লব্দ প্রণয়াগ কণর, ব্যাকরেলাে থাআ লণব্দর প্রণয়াগ র্নয়ম র্িক কণর থদয় থকান লণব্দর প্রণয়াগ াধ্ু থকানর্ি াাধ্ু।
এখন প্রশ্ন ণা থয র্নয়ম ব্যাকরেলাে কণর থদয় থাআ র্নয়ণমর ব্যব্ার য় থকার্ায়? উত্তণর ব্া যায় ব্ার্তিককার কাতযায়ন
এাআ র্নয়ণমর ব্যাখযায় দৃষ্টান্ত প্রদলিন করণত র্গণয় ব্ণণছন ‘যর্া থৌর্কক বব্র্দণকু’”ার্িাৎ থৌর্কক ব্যব্ার  বব্র্দক উভয়
ব্যব্াণরাআ এিাাআ র্নয়ম পর্রর্ক্ষ্ত য়। থৌর্কক ব্যব্াণরর ব্যাখযা প্রণঙ্গ মাভাযকার তাাঁর ভাণয ব্ণণছন ‘থাণক তাব্ৎ
াভণক্ষ্যা গ্রামযকুক্কিু াঃ ---- াআয়মগমযর্ত।’১২ এাআ ব্যাখযায় মাভাযকার ব্ণত থচণয়ণছন ভক্ষ্ পদার্ি র্ব্ণয় লাে র্নয়ম কণর
থদয় থকানর্ি ভক্ষ্, থকানর্ি াভক্ষ্ -- থযমন নণ থদয়া য় গ্রাময কুকুর ব্া গ্রাময লূকর প্রভৃর্তর ভক্ষ্ে র্নণধ্। লাে এাআ
র্নণণধ্র িারা তদর্ভন্নভক্ষ্য ব্স্তুর ভক্ষ্ণের র্নয়ম কণর থদয়। এখাণন লােীয় র্নয়ম  একর্ির র্নণণধ্র মাধ্যণম াপরর্ির
ানুণমাদন। একাআ রকম ব্যাকরেলাে র্নয়ম কণর থদয় এাআ ব্ণ থয াধ্ু লব্দ প্রণয়াণগ ধ্মি য় এব্াং াাধ্ু লব্দ প্রণয়াণগ াধ্মি
য়, াতএব্ াাধ্ু লণব্দর প্রণয়াণগর র্নণধ্ রূপ র্নয়ণমর িারা াধ্ু লণব্দর প্রণয়াণগর র্নয়ম করা য়। থযমন, াধ্ু  াাধ্ু
লণব্দর প্রণয়াণগ ার্িজ্ঞান ণ ধ্ণমির র্নয়ম করা ণয়ণছ থয ব্িদা াধ্ু লণব্দর প্রণয়াগ কণর াপণরর ার্িণব্াধ্ন করণব্ 
াাধ্ু লণব্দর প্রণয়াগ থর্ণক র্ব্রত র্াকণব্। াধ্ু লণব্দর প্রণয়াগ  াাধ্ু লণব্দর প্রণয়াগ থর্ণক র্নব্ৃর্ত্তাআ  ধ্মি র্নয়ম।
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ব্যাকরে-দলিণন লব্দতত্ত ানার্দ  াক্ষ্র থখাণন লব্দ ার্ি লব্দার্ি ম্বে এাআ র্ত্রতণ র থকান স্থান থনাআ। ব্াত এক ার্িতীয়
 াখি। ভতৃি র্রর ব্াকযপদীণয়র প্রর্ম থোণকাআ একর্া ব্যি ণয়ণছ এভাণব্ ‚ানার্দ র্নধ্াং ব্রহ্ম লব্দত াং যদক্ষ্রম্ .........।‛১৩
ব্স্তুতাঃ বব্য়াকরে ম্প্রদাণয়র লব্দব্রহ্মব্াদ ানুধ্াব্ন না করণ লব্দ  াণর্ির ম্বে থয র্নতয তা থব্াঝা যায় না। ব্ার্তিককার 
মাভাযকার লব্দ ব্রহ্মব্াদণক ধ্ণর র্নণয়াআ ‘র্ণদ্ধ লব্দার্ি ম্বে’- এাআ ব্াণকযর িারা লব্দার্ি ম্বেণক র্নতয ব্ণণছন।
ভতৃি র্র প্রর্ণম লব্দ ব্রহ্মব্াদণক স্পষ্টভাণব্ ব্যি কণরণছন। লব্দব্রহ্মব্াণদর াঅণাণক ব্ার্তিককার মাভাযকাণরর ব্িব্য
াঅমাণদর কাণছ থব্াধ্গময য়।
মাভাযকার দার্ব্ কণরণছন থয, র্তর্ন ব্ার্তিক ব্াণকযর একর্ি স্পষ্ট  র ার্ি র্নণদিল করণত প্রয়াী। র্কন্তু উপর্রউি
াঅণাচনা থর্ণক একর্া মণন য় থয, র্নতয াণর্ি ‘র্দ্ধ’ লণব্দর প্রণয়াগ থাআ স্পষ্টতা প্রর্তপাদন কণর না, র্নতযতার ব্যাখযায়
ব্যব্ার্রক র্নতযতা  পারমার্র্িক র্নতযতায় প্রণভদ র্ব্য়ব্স্তুণক াঅণরা দুণব্িাদ্ধ কণর তুণণছ। ‘র্ণদ্ধ লব্দার্ি ম্বণে; -- এাআ
ব্াকযাাংণল ‘র্দ্ধ’ এাআ লব্দর্ি র্নতয লণব্দর পযিায় লব্দ ব্ণ মাভাযকার মত প্রকাল কণরণছন। এখন ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি যর্দ র্নতয
লণব্দর পযিায় লব্দ য় তাণ থকনাআ ব্া ব্ার্তিণক ব্ার্তিকার ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির ব্যব্ার কণরণছন? ার্ব্া থকনাআ ব্া মাভাযকার
‘র্দ্ধ’ লব্দর্ির প্রণয়াগ করার ব্যাপাণর এত ণচষ্ট। ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি র্নতয  কাযি উভয় ার্িণব্াধ্ক য়ায় ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি ‘াতযন্ত
র্দ্ধ’ – াণর্ি ব্যব্ার কণর তার কাযি ার্ি র্নব্তিন করা ণয়ণছ, াঅব্ার ‘র্দ্ধ’ লব্দর্ি প্রকৃতাআ র্নতয াণর্ির ব্াচক র্কনা? এরূপ
ণন্দ ণ স্পষ্ট ব্যাখযার িারা র্ব্ণল ার্ি ব্ুর্ঝণয় মাভাণয ‘র্দ্ধ’ লব্দণক র্নতয াণর্ির ব্াচক রূণপ প্রর্তঠিতা করার পণক্ষ্
থজারাণা থচষ্টা করা ণয়ণছ।
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