কাব্য়প্রকাশ ও মম্মট
কাব্য়প্রকাশ গ্রন্থটির আল াচ্য় বব্ষয় সাবিত্য়ত্ত্ত্ব | গ্রন্থকত্তার নাম মম্মি |
গ্রলন্থর অধ্য়ায় দশ | অধ্য়ায়গুব র নাম উল্লাস | নািয়ত্ত্ত্ব ছাড়া
অ ংকারশালের সমস্ত বব্ষয় বনলয় আল াচ্না কলরলছন মম্মি |
অধ্য়ায়গুব র নাম উল্লাস | উল্লালসর অর্ ি
ত
বব্চ্ছুরণ, চ্মক অর্ব্া
চ্মকাবন | उत्-लसू ধ্াত্ু র অর্ দীবি
ত
পাওয়া ব্া দীবি িওয়া | দশটি উল্লাস
ব্ লত্ বব্াঝা যায় দশব্ার বব্চ্ছুরণ | এই বব্চ্ছুরণ ি কাব্য়-চ্লের
আল ার | কাব্য় এব্ং চ্ে- দুলয় অলেদ-কল্পনা রূপক কলর চ্লের
অংশিুকু ুি করা িলয়লছ | আল ার প্রবত্শব্দ প্রকাশ | काव्यमेव चन्द्रः ,
तस्य प्रकाशः काव्यप्रकाशः , तस्य उल्लासः । অর্াত্
ত প্রর্ম উল্লাস মালে ি
কাব্য়-রূপ চ্াাঁলদর আল ার প্রর্ম বব্চ্ছুরণ | আল ার বব্চ্ছুরণ প্রকাশসয়
উল্লাসঃ বযমন প্রকি কলর বত্াল চ্াাঁদলক, বত্মবন গ্রলন্থর এক একটি
অধ্য়ায় উল্লাস স্বরূপ-উদ্ঘািন কলর কালব্য়র সাবিলত্য়র | নামকরলণর
বেলে ধ্বনয়াল ালকর অনুকরণ স্পষ্ট | বকননা, কাব্য়প্রকালশর প্রবত্শব্দ
ি কাব্য়াল াক | আর ধ্বনয়াল াক-লক বকউ বকউ ব্ল ন কাব্য়াল াক |
মম্মলির জন্ম কাশ্মীলরর আনন্দপুলর | খঃ একাদশ শত্লকর প্রর্ম
অলধ্ |ত ত্ার বপত্ার নাম জজয়ি | বছালিা দুই োই এর নাম -ককয়ি এব্ং
উব্ি | মম্মলির বশো-দীো ব্ারাণসীলত্ | অসাধ্ারণ পাণ্ডিলত্য়র জনয়
বত্বন রাজানক উপাবধ্ পান | "রাজানক শলব্দর অর্ প্রায়
ত
রাজার মত্
সাব্লেৌম
ত
| জকয়ি ব্য়াকরলণ বব্লশষজ্ঞ বছল ন, বত্বন মিাোলষয়র িীকা
ব লখলছন | উব্ি বব্লদ বব্লশষজ্ঞ বছল ন, বত্বন শুক্ল-যজুলব্লদর
ত
োষয়
রচ্না কলরলছন |
মম্মি কাশ্মীরীয় বছল ন, ত্ার সপলে বত্নটি যুণ্ডি বদওয়া বযলত্
পালর - 1. অল্লি, উদ্ভি, ব াল্লি- প্রেবত্র মত্ মম্মি কাশ্মীরী নাম | 2.
মম্মি ব্ল লছন বচ্ঙ্কু শব্দটি অশ্লী | কাশ্মীরী োষালত্ই বচ্ঙ্কু শব্দটি
অশ্লী | অত্এব্ অনুমান করা যায় বয মম্মলির মাত্োষা কাশ্মীরী, বত্বন
কাশ্মীলরর অবধ্ব্াসী | 3. রাজানক একটি কাশ্মীরী উপাবধ্, কাশ্মীরী
পণ্ডিত্লদর মলধ্য় আজও এটি প্রচ্ব ত্ আলছ |

মম্মলির ব খা পুস্তলকর সংখয়া দুই-1. কাব্য়প্রকাশ এব্ং 2.
শব্দব্য়াপারবব্চ্ার | বিত্ীয়টির আল াচ্য় বব্ষয় শলব্দর ব্বি | ঔলেক্ট-এর
মলত্ সঙ্গীত্রত্নমা া মম্মলির ব খা | ব্ল্লেলদলব্র সুোবষত্াব্ ীলত্
আব্ার মম্মলির নালম একটি বশ্লাক পাওয়া বেলছ | ত্া বর্লক অলনলক
মলন কলরন, মম্মলির ব খা পুস্তক সংখয়া চ্ার |
মম্মি আ ঙ্কাবরক | অ ঙ্কারশালের সলঙ্গ ত্াাঁর পবরচ্য় ঘবনষ্ঠ | ত্াাঁর
পূব্ব্ত্ী
ত
আ ঙ্কাবরক েরত্, োমি, দন্ডী, আনন্দব্ধ্ন,
ত মুকু েট্ট এব্ং
অবেনব্গুলির গ্রলন্থর সলঙ্গ বত্বন ঘবনষ্ঠ পবরবচ্ত্ | এলদর গ্রন্থ বর্লক
কখলনা উদািরণ, কখলনা কখলনা অবব্ক ব্াকয় ব্া ব্াকয়াংশ বনলয়
কাবরকা এব্ং ব্বি ব লখলছন | বনেতলয় সমাল াচ্না কলরলছন- উদ্ভি,
ব্ামন, আনন্দব্ধ্নত প্রেবত্ প্রমুলখর | কাবরকা, ব্বি ও উদািরণ- এই বত্ন
বনলয় কাব্য়প্রকাশ | উদািরণগুব মম্মি সংগ্রি কলরলছন অনয়লদর ব খা
বর্লক বকন্তু ব্বি এব্ং কাবরকা ত্াাঁর বনজস্ব বকনা এই বনলয় দুটি মত্ব্াদ
েলড় উলেলছ - ক প্রর্মদল র মলত্, কাবরকাগুব েরলত্র রচ্না |
ব্বিগুব মম্মি ব লখলছন | খ বিত্ীয় দল র মলত্, কাবরকা ও ব্বি দুটি-ই
মম্মলির ব খা | বকন্তু দশম উল্লালসর পবরকর অ ঙ্কার অব্বধ্ | ব্াবক
অংশিুকু অল্ললির ব খা |

