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Abstract
In Anandavardhans Dhavanyaloka there is a clear distinction between bachyartha and
protiomanartha(Dhvani). The strategy taken by Anandavardhana for differentiating bachyartha and
protiomanartha was unique.he has tried enough to show that protiomanartha has an important role
in kavya (literature), but he never neglected bachyartha which is known as pramary meaning in
kavya. Anandavardhana described the relation between bachyartha and protiomanartha. He claims
that protiomanartha is the soul of kavya, it exceeds all limits of decorum. According to him
protiomanartha enhances the asthetic pleasure of kavya. In this article I have discussed elaborately
the relation between bachyartha and protiomanartha as discussed in Anandavardhans
Dhavanyaloka and have tried to furnish a comperativ study between bachyartha and
protiomanartha.

কানবযর লরীর  অত্মা দুআআ বযবটিত। কানবযর লরীর  লব্দ  র্থ  অত্মা। দদনর কৃলত্ব িুত্ব দযমন
বথর্নঘনবদয টিক দতমটন লনব্দর র্মথ বথর্ন ংনবদয, পরটদনক অত্মার র্মথ দযমন বথর্নংনবদয নয়, র্থ দতমটন
বথর্নংনবদয নয়। অত্মা দকব অত্মাভর্নতৎপর বযটিগনেরআ লপট র টবয়, টিক দতমটন দকব দয়দয়ংনবদয,
দয়দয়ত্তাটবটলষ্টবযটিগেআ নর্থর লপট কনরন। ার্ারেত লব্দ র্াকনআ র্থ র্ানক, তনব লনব্দর দয দকান র্থ টদনয়আ
কাবয য় না, নানা দৌটকক বাকয  ববটদক বানকযর র্থ অনে, টকন্তু তা নে তা কাবয নয়। লনব্দর নর্থর মনর্য এমন
ববটলষ্টয র্াকনত নব যানত তা কাবয নত পানর। অনন্দবর্থননর মনত নর্থর দআ ববটলষ্টটি লনব্দর বাচ্যার্থনক টতক্রম কনর
পািনকর মনন দাকত্তর ভাবনার লনেক কনর। এর্াতীয় র্থনকআ অনন্দবর্থন দয়দয়শ্লাঘয বননেন, অর এআ র্থআ 
প্রতীয়মান র্থ যা কানবযর অত্মা। বাচ্য  প্রতীয়মান নানম দয দুটি দভনদর কর্া অনন্দবর্থন বননেন তা নর্থর দুটির দভদ
কাবযাত্মার দুটি দভদ নয়। তাাঁর মনত এক লরীনর দুটি অত্মা র্াকনত পানর না। প্রতীয়মান র্থআ কানবযর অত্মা, অর এআ
অত্মাআ ধ্বটন বা বযঞ্জনা। কাবযাঅত্মারূনপ দয নর্থর কর্া অনন্দবর্থন তাাঁর ধ্বনযানাক গ্রনন্থ বননেন তাাঁর দুটি দভদ  এক
বাচ্য এবং দুআ প্রতীয়মান। তাাঁর মনত কাবযাত্মরূনপ দয প্রতীয়মান র্থ তাআ ধ্বটন বা বযঞ্জনা, টকন্তু বাচ্য র্থ ধ্বটন বা বযঞ্জনা
নয়।
রমনীগনের াবনেযর নে তুনা কনর অনন্দবর্থন ধ্বটন বা প্রতীয়মান র্থ ম্বনে বননেন, রমেীগনের াবেয রমেীর
বথ বয়ব টতটরি  তার বথ ংকানরর টতটরি একটি ম্পদ যা দকব দয়দয়বত্তানদর কানেআ র্রা দদয়, টিক
দতমটন ধ্বটন বা প্রতীয়মান র্থ বাচ্য র্থ বা মুখ্য র্থ টতক্রম কনর ম্পূেথ পৃর্ক  টতটরি টকেু যা দয়দয়বান পািনকর
কানে নর্আ র্রা পনড়। রমেী দদনর াবেয দযমন তার ুন্দর কায়  টবটবর্ ংকানরর টতটরি, টকন্তু এগুটর
মার্যনমআ প্রকাটলত য়, টিক দতমটন প্রতীয়মান র্থ বা ধ্বটন বাচ্যার্থ দর্নক টতটরি টকন্তু বাচ্যানর্থর লপর অরূহ নয় লপ
য়। অনন্দবর্থননর মনত প্রতীয়মান র্থ বাচ্যানর্থর লটির দ্বারাআ অটিপ্ত য় (বাচ্যামর্থযাটিপ্তং) এবং অটিপ্ত য়ার পর
প্রতীয়মান র্থ বস্তুধ্বটন, ংকারধ্বটন  রধ্বটনর ৃটষ্ট কনর। বস্তু, ংকার,  র এআ টতন প্রকার ধ্বটন টভর্া লটির
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দ্বারা অটিপ্ত ন দগুট বাচ্যার্থ দর্নক পৃর্ক  তার টতটরি। বস্তুধ্বটন  ংকারধ্বটন কানবযর ে, তনব রধ্বটনআ
মুখ্য। বস্তু  ংকার ধ্বটন র ধ্বটননতআ পযথাবটত য়।১ এর্নযআ রধ্বটননক কানবযর অত্মা বা নয়নে।
অনন্দবর্থন প্রতীয়মান নর্থর গুরুত্ব  র্থ নুর্াবননর লপায় টননদথল করার পর বাচ্য র্থ  প্রতীয়মান নর্থর ম্বে
টবনয় অনাচ্নায় গ্রর নয়নেন। তাাঁর মনত মাকটবগে বাচ্য-বাচ্কনক টমটনয় কাবয কনরন না, বরং বযঞ্জক লব্দ, বযঞ্জনা
বযাপার  বযে র্থ বা প্রতীয়মান নর্থর যনর্াটচ্ত মন্বয় ঘটিনয় কাবয কনরন। মাকটবগে কানবয বযে বা প্রতীয়মান নর্থর
লপর প্রার্ানয দদয়ার পিপাটত, টকন্তু তবু তাাঁরা বাচ্য র্থনক বনা কনরন না। প্রশ্ন  মাকটবগে কানবয বযে নর্থর
প্রার্ানয স্বীকার কনর টননয় বাচ্য নর্থর প্রটত যত্নবান ন দকন? এর লত্তনর অনন্দবর্থন বননেন বাচ্য র্থ  বযে র্থ
ানভর লপায়। লপায় োড়া লনপয় ে। লপানয়র দ্বারাআ লনপয় অনাটকত য়। টনতয নতুন দভাগয পেয বথদা অমানদর
াতোটন দদয়, অমরা ঐ দভাগয পেয দপনত চ্াআ। পযথাপ্ত পটরমাে নর্থর (িাকা-পয়া) মার্যনম অমরা ঐ দভাগয পেযগুট
করায়ত্ব কটর। র্থ  ঐ দভাগয বস্তুগুট পায়ার লপায়, তাআ নর্থর প্রটত অমানদর এত অকাঙ্খা। টকন্তু র্থ  দভাগয বস্তু
এক টর্টন নয়। র্চ্ দুটিআ অমানদর চ্াআ। র্থ  দভাগয পেয পায়ার লপায় অর দভাগয পেয  লনপয়। অনন্দবর্থন
এআ প্রনে একটি দীপটলখ্ার লদারে টদনয়নেন,
‚অনাকার্থী যর্া দীপ-টলখ্ায়াং যত্নবান্ র্নঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদনর্থ বানচ্য তদাদৃতঃ।।‛২
েকার ঘনর দকান বস্তুনক দদখ্ার র্নয অনার প্রনয়ার্ন। অনা োড়া েকানর দকান বস্তু দদখ্নত পায়া ম্ভব।
মানু প্রনয়ার্নীয় বস্তুটিনক দদখ্নত পায়ার তাটগনদ অনাক বা দীপটলখ্ার প্রটত যত্নবান য়। একআ রকম ভানব কানবয
কটবগে প্রতীয়মান র্থ বা বযে নর্থর প্রটত ি টির কনর ঐ ি বা র্থ পায়ার লপায় টননব বাচ্য নর্থর প্রটত যত্ন
দনন।
বাচ্যার্থ  বযে র্থ বা প্রতীয়মান নর্থর পরস্পর ম্বে বযাখ্যা প্রনে অনন্দবর্থন তাাঁর ধ্বনযানাক গ্রনন্থর প্রর্ম
লনদযানতর ২৬ ংখ্যক দশ্লানক বননেন,
‚...পদার্থদ্বানরে বাকযার্থঃ ম্প্রতীয়নত।
বাচ্যার্থ-পূটবথকা তদ্বৎ প্রটতপৎ তয বস্তুনঃ‛।।
এআ দশ্লানকর বযাখ্যায় বননেন, ‚যর্া ট পদার্থদ্বানরে বাকযার্াবথগমস্তর্া বাচ্যার্থ-প্রতীটত-পূটবথকা বযােযার্থয প্রটতপটত্তঃ‛। র্থাৎ
বাকযার্থ দবানর্র দিনে দযমন অনগ পনদর নর্থর দবার্ য় দতমটন বযোর্থ প্রতীটতর র্নয অনগ বাচ্যানর্থর প্রতীটত য়। পনদর
র্থ না দর্নন দযমন বাকযানর্থর র্থনবার্ য়না দতমটন বাচ্যানর্থর দবার্ না ন বযোনর্থর দবার্ য় না। দযমন ‘অটম বাটড়
যাআ’ এআ বানকযর ন্তগথত ‘অটম’, ‘বাটড়’ এবং ‘যাআ’ এআ টতনটি পদ  তানদর ক্রমটবনযানর দবার্ লি বাকযার্থ দবানর্র
অবটলযক লতথ দতমটন বাচ্যানর্থর  বযোনর্থর দিেটি ক্রটমক। এখ্ন দয প্রশ্নটি নি দটি  তান পদার্থ  বাকযার্থ
দবানর্র ম্বে, অর বাচ্যার্থ  বযাোনর্থর ম্বেটি টক একআ রকম? অনন্দবর্থন ধ্বনযানাক গ্রনন্থর তৃতীয় লনদযানতর ৮৭
ংখ্যক নযায় নয়। পদার্থ-বাকযানর্থর ম্বে ঘি  তার লপাদাননর (মাটি প্রভৃটত) ম্বনের নুরূপ টকন্তু বাচ্য-বযে নর্থর ম্বে
ঘি-প্রদীনপর ম্বনের নে তুনীয় (‚যর্া ট ঘনি টনষ্পনে তদুপাদানকারোনাং... ঘিপ্রদীপনযায়স্তনয়াঃ।।‛)৩
মৃটত্তকা  ঘনির লপাদান। এআ লপাদানটির পৃর্ক টস্তত্ব ততিেআ স্বীকৃত য় যতিে ঘিটি টনটমথত ঘি টানব
অত্মপ্রকাল কনর না, বা ঘি নানম টচ্টিত য় না। ম্পূেথভানব ঘি টনটমথত ন পৃর্ক লপাদাননর অর লপট য় না, তখ্ন
দকবমাে টনটমথত ঘনিরআ লপট য়। একআ রকম ভানব বানকযর র্থ প্রকানলর র্নয তার লপাদান স্বরূপ পদমূনর
র্থনবানর্র প্রর্নম প্রনয়ার্ন য়। টকন্তু বাচ্যার্থ দবার্ ন পদার্থ মূনর অর পৃর্ক ভানব দবার্ য় না। বাকযার্থ দবানর্র পর
যটদ পৃর্ক ভানব পদানর্থর দবার্ ত তান বাকযার্থ দবার্আ ম্ভব ত না, তা পদার্থনবার্ টানব টচ্টিত ত। র্থাৎ বাকযার্থ
দবার্ নত দগন পদার্থনবার্ ুপ্ত য়।
নযটদনক বাচ্য-বযোনর্থর ম্বে লি ঘি  তার লপাদাননর ম্বনের মনতা নয় তা ঘি  প্রদীনপর ম্বনের নযায়। কারে
বযোর্থ দবার্ যটদ বাচ্যার্থ দবানর্র লপর টনভথর কনরআ লৎপে তর্াটপ বযোর্থ দবার্ ুপ্ত য় না। অনন্দবর্থননর মনত বযোর্থ 
বাচ্যানর্থর মনর্য টবনাভাব ম্বে রনয়নে।৪
একটি বযতীত নযটি র্াকনত পানর না। লভয় বযাপারআ যুগপৎ ঘনি র্ানক।
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বযাোর্থ  বাচ্যানর্থর ম্বে ঘি-প্রদীপ ম্বনের নুরূপ। এআ নুরূপতা প্রকাল করা যায় এভানব-দকান েকার ঘনর দকান
একটি ঘিনক দদখ্ার র্নয অমরা প্রদীনপর াাযয টনআ। প্রদীনপর অনা অমানদর েকার িানন র্াকা ঘিটিনক দদখ্নত
াাযয কনর। এখ্ানন প্রদীপ ঘিপ্রকালক। ঘি  প্রদীপ দুআনয়রআ টস্তত্ব র্ানক। লভনয়আ যুগপৎ টবদযমান র্ানক। দকানটিআ
নষ্ট য় না। দআরূপ বাচ্যানর্থর াানযয বযোনর্থর প্রকাল ন বযোর্থ বাচ্যানর্থর টবনালক য় না, বা বাচ্যার্থ বযোনর্থর দ্বারা
টবনালয য় না।৫
এখ্ন প্রশ্ন  দকান একটি টবনল বানকযর একটি বাচ্য র্থ  অর একটি বযে র্থ - এআভানব যটদ দুটি টভে র্থ স্বীকার
করা য় তান বানকযর ‘একার্থনবার্কতা’ নামক িেটি অর বাকযটির দিনে খ্ানি না। দনিনে ঐ বানকযর বাকযনতআ নষ্ট
নয় যায় না কী? অনন্দবর্থননর মনত একটি বানকযর একটি বাচ্য র্থ  একটি বযে র্থ বা প্রতীয়মান র্থ স্বীকানরর ফন
এরূপ দকান দকান দদা য় না।৬ দকননা র্থ মুখ্য  দগৌে এআ দুআ ভানব ঐ বানকয র্ানক। দকার্া বযোর্থ মুখ্য বা প্রর্ান
বাচ্যার্থ দগৌে বা প্রর্ান, অবার দকার্া বাচ্যার্থ মুখ্য বা প্রর্ান, বযোর্থ দগৌে বা প্রর্ান। দগৌে  মুখ্যভানব বাচ্যাতথয 
বযোনর্থর দয বটিটত তার মনর্য যখ্ন বযোর্থ মুখ্য বা প্রর্ান তখ্ন দআ বযোর্থআ ধ্বটন। কানবয বযোর্থআ মুখ্য বা প্রর্ান, কানবয
এআ বযাোর্থআ ধ্বটন বা বযঞ্জনা। একআ বানকয বাচ্যার্থ  বযোর্থ যুগপত বিান করনত পানর এআ টভপ্রানয়আ অনন্দবর্থন
বননেন একআ বানকয দুটিরআ একে টবদযামানযতা ম্ভব। ‚গুেপ্রার্ানভানবন তনয়াবথবিানাৎ‛- এআ বাকযটির মার্যনম
অনন্দবর্থন বনত দচ্নয়নেন একআ বানকয দুটির একে টবদযমানতা ম্ভব। একটি র্ানক মুখ্যভানব নযটি র্ানক দগৌে ভানব।
দযখ্ানন বযোনর্থর প্রার্ানয দখ্ানন বাচ্যার্থটি গুেীভূত। তাআ বাচ্যার্থনক টতক্রম কনর কখ্ননা দগৌে ভানব কখ্ননা মুখ্য ভানব
বযোর্থনক স্বীকার করনতআ য়। বাচ্যার্থ  বযোনর্থর এআ দুরকম বটিটত প্রমাে কনর দয বযোর্থ  বাচ্যার্থ পৃর্ক এবং বযোর্থ
বাচ্যার্থনক টতক্রম কনর স্বতন্ত্র ভানবআ বিান কনর।৭
এআ প্রনে অনন্দবর্থনকৃত বাচ্যার্থ  বযোনর্থর অর একটি টবনল প্রনভদ লনেখ্ করা দযনত পানর। অনন্দবর্থননর মনত
বাচ্যার্থ শুর্ুমাে লব্দনক অশ্রয় কনর র্ানক টকন্তু বযোর্থ লব্দ  র্থনক লভয়নক অশ্রয় কনর র্ানক টকন্তু বযোর্থ লব্দ  র্থ
লভয়নক অশ্রয় কনর র্ানক। বাচ্কত্ব দকব লব্দাশ্রয়ী, টকন্তু বযঞ্জকত্ব লভয়াশ্রয়ী। লব্দ  র্থ লভনয়রআ বযঞ্জকত্ব অনে।৮
দকান দকান দিনে নর্থর দ্বারা লব্দ, অবার দকান দকান দিনে লনব্দর দ্বারা র্থ গুেীভূত নয় বযোর্থ প্রকাটলত য়। প্রর্ম
দিনে র্থাৎ দয দিনে নর্থর দ্বারা লব্দ গুেীভূত নয় বযোর্থ প্রকাটলত য় দনিনে বযোর্থনক বা য়
টববটিতানযপরবাচ্যধ্বটন। অর টদ্বতীয় দিেটিনত র্থাৎ দযনিনে লনব্দর দ্বারা র্থ গুেীভূত নয় বযোর্থ প্রকাটলত য় দনিনে
বযোর্থনক বা য় টববটিতবাচ্যধ্বটন। অনন্দবর্থন তাাঁর ধ্বনযানাক গ্রনন্থর প্রর্ম লনদযানতর ৪২ ংখ্যক দশ্লানক
টববটিতবাচ্যধ্বটন  টববটিতানযপরবাচ্যধ্বটন ধ্বটনর টবভাগ টননদথল কনরনেন।৯
টববটিতবাচ্যধ্বটন: বাচ্য র্থ টববটিত বা প্রর্ানীকৃত য় যার দ্বারা তাআ  টববটিত বাচ্যধ্বটন। র্থাৎ
টববটিতবাচ্যধ্বটননত বাচ্য র্থ টববটিত য় না, এনিনে লব্দআ প্রর্ানভানব বযঞ্জক য়। টববটিতবাচ্যধ্বটনর লদারে
টননব অনন্দবর্থন বননেন টতন দশ্রেীর দাক পৃটর্বীর স্বেথপুষ্প চ্য়ন করনত পারনবন, এআ টতন দশ্রেী  লূর, কৃতটবদয 
দবাপরায়ে বযটি।১০
পৃটর্বী টকন্তু পুষ্পবৃি নয়, যার দর্নক দকান ফু দতাা ম্ভব, তএব মুখ্য নর্থ এআ দশ্লানকর
র্থনবানর্ বার্া ঘনি। লূর, কৃতটবদয বা দবাপরায়ে বযটি এআ টতন দশ্রটের বযটির দকান বযটির পনি ফু দতাার বযাপারটি
ম্ভব, বাচ্যানর্থর এখ্ানন টববিা দনআ, লব্দআ এখ্ানন প্রর্ান  বাচ্যার্থ  তার কাটর।
অনন্দবর্থন ধ্বনযানাক গ্রনন্থর টদ্বতীয় লনদযানতর শুরুনতআ টববটিতবাচ্যধ্বটনর দুটি টবভাগ ম্পনকথ অনাচ্না
কনরনেন। এআ দুটি টবভাগ  (১) র্থান্তর-ংক্রটমত বাচ্যধ্বটন, এবং (২) তযন্তটতরস্কৃত বাচ্যধ্বটন।১১
যখ্ন দকান র্থ
র্থান্তনর ংক্রটমত য় তখ্ন তা র্থান্তরংক্রটমত বাচ্যধ্বটন। এখ্ানন বাচ্যার্থ টিত নর্থর নুগত। বাচ্যার্থ এনিনে
র্থান্তনর ংক্রটমত য়। পর টদনক তযন্তটতরস্কৃত টববটিতবাচ্যধ্বটন  টবনল ভানব টতরস্কৃত বা অচ্ছে বাচ্যধ্বটন।
যখ্ন দকান বাচ্য নর্থর লপপটত্তআ না য় এবং তা র্থান্তর গ্রনের লপায়মাে নয়আ দল নয় যায়, তখ্ন দআ বাচ্য র্থ 
তযন্ত টতরস্কৃত বাচ্যধ্বটন।১২
টববটিতানযপরবাচ্যধ্বটন: টববটিত নয পরবাচ্য, র্থাৎ যার দ্বারা টববটিত বা প্রর্ানীভুত য় তাআ টববটিত পরবাচ্যধ্বটন।
এনিনে র্থআ প্রর্ান ভানব বযঞ্জক। অনন্দবর্থন তাাঁর ধ্বনযানাক গ্রনন্থ লদারে টদনয়নেন এভানব ‚দ তরুেী, দআ শুকলাবক
দকার্ায় দকান্ পবথনত কতটদন র্নর টক র্াতীয় তপযা কনরনে যার ফন দ দতামার র্নরর মনতা পািবেথ টবম্বফনক
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১৩

অস্বাদন করনে‛।
এখ্ানন তরুেীর লনেনলয দয প্রশ্ন তা অন তরুেীনক াভ করার টভা দর্নক লটিত। নায়ক
তার বাগববদনে চ্ািুবাকয প্রনয়ানগর মার্যনম নাটতযকার মনন টভা লেীপ্ত করনে। এটিআ এখ্ানন প্রর্ান বযে। নায়নকর
প্রচ্ছে টভা জ্ঞাপনআ এনিনে প্রর্ান বযঞ্জক। টক টক তপযা করন নয কর্ায় টক টক লতথপান করন নায়ক নাটয়কার
কাোকাটে অনত পারনব – এআ টবয়টি র্ানাআ প্রর্ান।
টববটিতবাচ্যধ্বটন দুআ প্রকানরর, একটি নচ্ছ ংখ্যক্রনমানোত র্থাৎ দযখ্ানন ক্রনমর প্রকাল মযকরূনপ িয করা
যায় না (ংিযক্রম)। অর পরটি  ংিযক্রনমানোত বা ক্রমানুানর প্রকাটলত (ংিযক্রম)। র, ভাব, রনর
অভা, ভানবর অভা প্রভৃটত ংিযক্রম  বস্তুধ্বটন  ংকারধ্বটন ংিযক্রম।১৪
অচ্াযথ মম্মি প্রমুখ্ অংকাটরকগে বযঞ্জনানক স্বতন্ত্র বৃটত্তরূনপ দমনননেন। মম্মি প্রমুখ্ অংকাটরক অচ্াযথগে বযঞ্জনানক
দুভানগ ভাগ কনরনেন এক লাব্দীবযঞ্জনা এবং দুআ অর্থীবযঞ্জনা।১৫ দয িন লব্দনক অশ্রয় কনর বযোর্থ লৎপে য় দ িন
লাব্দীবযঞ্জনা  দয িন র্থনক অশ্রয় কনর বযোর্থ লৎপে য় দ িন অর্থীবযঞ্জনা য়।১৬ ‘গোয়াং দঘাঃ’- এখ্ানন ‘গো’
লব্দ টভর্াবৃটত্ত দ্বারা র্প্রবানক দবাঝায়, িোবৃটত্ত দ্বারা গোতীর রূপ র্থনক দবাঝায়, এবং বযঞ্জনাবৃটত্তর দ্বারা
বলতযশ্তটচ্তাটর্কয রূপ র্থনক দবাঝায়। এটি  লাব্দীবযঞ্জনার লদারে।১৭
পর টদনক অর্থীবযঞ্জনার লদারনে বা
নয়নে;
‚গচ্ছ গচ্ছট দচ্ত কান্ত পন্থানঃ ন্তু দত টলবাঃ।
মমাটপ র্ন্ম তবেব ভূয়াদ্ যে গনতা ভবান্।।‛
‚দ কান্ত, তুটম টবনদনল যাচ্ছ যা। দতামার পর্ মেময় দাক, তুটম দয দদনল যাচ্ছ দ দদনলআ অমার র্ন্ম দাক‛- পটতর
লনেনলয পত্নীর দ্বারা লচ্চাটরত বাকযগুটনত দকার্া পটতর টবনদল যায়া টননর্ ূটচ্ত না ন, পটতর একর্া বুঝনত
ুটবর্া নচ্ছ না দয তার যাো পত্নীর কানে য যন্ত্রোদায়ক। পত্নীর এরূপ বাকয পটতর যাো টননর্ ূচ্ক। এটি 
অর্থীবযঞ্জনার লদারে।১৮
অচ্াযথ মম্মি লাব্দীবযঞ্জনা দক টভর্ামূা  িোমূা এআ দুআভানব ভাগ কনরনেন। দয িন বাচ্যার্থ জ্ঞাননর পনরআ
বযঞ্জনার জ্ঞান য় তা টভর্ামূা বযঞ্জনা।  দয িন িার্থজ্ঞাননর পনর বযোনর্থর জ্ঞান য় তা িোমূা বযঞ্জনা।১৯
যাআ দাক এ প্রনে দয কর্াটি বা দরকার তা  লাব্দীবযঞ্জনা অনন্দবর্থন কৃত টববটিত বাচ্যধ্বটন  অর্থীবযঞ্জনা
টববটিত বাচ্যধ্বটনর নে েটতপূেথ বনআ মনন য়। দকননা টববটিতবাচ্যধ্বটনর দিনে লনব্দর দ্বারা র্থ গুেীভূত নয়
বযোর্থ প্রকাল কনর অর টববটিতবাচ্যধ্বটনর দিনে নর্থর দ্বারা লব্দ গুেীভূত নয় বযোর্থ প্রকাল কনর। দযখ্ানন লব্দ বযঞ্জক
দখ্ানন র্থ কাটর। অর দযখ্ানন র্থ বযঞ্জক দখ্ানন লব্দ কাটর। কাটর দভনদ বুঝনত নব দকার্ায় লাব্দীবযঞ্জনা অর
দকার্ায় অর্থীবযঞ্জনা নব।
তর্যূে:
১। ‚... বস্তুমােমংকারারাদয়নেতযননকপ্রনভদপ্রটভেদলথটয়যনত।‛ ধ্বনযানাক অনন্দবর্থন ১ম লনদযাত কাটরকা ১৩,
টবমাকান্ত মুনখ্াপার্যায় কৃত বোনুবাদ, পৃষ্ঠা-৩৬।
২। ঐ, কাটরকা ২৫, টবমাকান্ত মুনখ্াপার্যায় কৃত বোনুবাদ, পৃষ্ঠা-৭২।
৩। ধ্বনযানাক অনন্দবর্থন ৩য় লনেযাত কাটরকা ৮৭, টবমাকান্ত মুনখ্াপার্যায় কৃত বোনুবাদ, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৩-২৮৪।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৩।
৬। ঐ, কাটরকা ৮৮, পৃষ্ঠা-২৮৬।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৬।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা-২৮৭।
৯। ঐ, ১ম লনদযাত, কাটরকা ৪২, পৃষ্ঠা-১২৬।
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কযাে বযানার্থী

১০। ‚ুবেথ পুষ্পাং পৃটর্বীং টচ্ন্বটত পুরুাস্তয়ঃ।
লূরে কৃতটবদযে যে র্ানাটত দটবতুম।।‛ ।।ঐ।
১১। ‚র্থান্তনর ংক্রটমতমতযন্তং বা টতরস্কৃতম্।
টববটিতবাচ্যয ধ্বননবথাচ্যং টদ্বর্া মতম্।।‛।।ঐ, ২য় লনদযাত কাটরকা ১, পৃষ্ঠা-১।
১২। ‚যটদ দকান র্থ বাচ্যভানব লৎপে য়, র্চ্ দআ র্থ মগ্র বানকযর লপনযাগী য় না এবং তার ফন লপনযাগী
নর্থর প্রনয়ার্নন বাচ্যাটতটরি নয দকান র্নমথর নে টমটশ্রত য়  দকারনে িো লটির দ্বারা নয র্থ টিত
কনর, তান দআ বাচ্যার্থনক র্থান্তর ংক্রটমত বাচ্যধ্বটন বন।‛ ঐ, ২য় লনদযাত পৃষ্ঠা-৩-৬।
১৩। ঐ, কাটরকা ৪২, ১ম লনদযাত, পৃষ্ঠা-১২৭।
১৪। ঐ, কাটরকা ৬, ২য় লনদযাত, পৃষ্ঠা-১১।
১৫। লব্দার্থতে, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচ্াযথ, পৃষ্ঠা-১৬৬।
১৬। ঐ।
১৭। লব্দার্থম্বেমীিা গোর্র কর, পৃষ্ঠা-৩০৮।
১৮। ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৮-০৯।
১৯। লব্দার্থতে, রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচ্াযথ পৃষ্ঠা-১৬৭।
গ্রন্থপঞ্জী:
১। কর, গোর্র, লব্দার্থম্বেমীিা, ংস্কৃত বুক টডনপা, ককাতা, ২০০৩।
২। দগাস্বামী, টবর্য়া: ‚রূপক ংকানর লব্দার্থটবচ্ার‛, লব্দার্থ টবচ্ার, রঘুনার্ দঘা  ভাস্বতী ভট্টাচ্াযথ চ্ক্রবতথী কতৃথক
ম্পাটদত, এাআড পাবটলাথ।
৩। টমশ্র প্রভাত: ‚তাৎপনযথর কর্া‛, লব্দার্থ টবচ্ার, রঘুনার্ দঘা  ভাস্বতী চ্ক্রবতথী ভট্টাচ্াযথ কতৃথক ম্পাটদত, এাআড
পাবটলাথ।
৪। ধ্বনযানাক, অনন্দবর্থন, টবমাকান্ত মুনখ্াপার্যায় কতৃথক বোনুবাদ , ংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮।
৫। ধ্বনযানাক, অনন্দবর্থন, তযনারায়ে চ্ক্রবতথী কতৃথক বোনুবাদ , ংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৯।
৬। ভট্টাচ্াযথ, রবীন্দ্র কুমার, লব্দতে, নদল, ২০০৮।
৭। ভট্টাচ্াযথ, রবীন্দ্র কুমার, লব্দার্থতে, নদল, ২০০৯।
৮। াটতযদপথে, অচ্াযথ টবশ্বনার্ কটবরার্, টবমাকান্ত মুনখ্াপার্যায় কতৃথক বোনুবাদ , ংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২য়
ংস্করে ১৩৮৬ বোব্দ।
৯। Dhvanyāloka, Ānandavardhana(Uddyota I): Edited by Bishnupada Bhattacharya, Firma KLM
Private Limited, Calcutta.
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