
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           46 

 
 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

Volume-X, Issue-II, January2022, Page No. 46-54 
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

যাজফংী ও ংস্কতৃ বালায ফবনামভয একটট মবামরাানা 

Tara Gupta 

Research Scholar, Department of Sanskrit, Raiganj University, West Bengal 

Abstract 

Language is an important medium to express the feelings of human mind and that of 

exchanging feelings too. To reveal the elevated thoughts and feelings language is essential. 

So, there is a very close affinity and between thought. Actually every language is phonetic 

expression of thought. Meaningful words constitute sentence and sentences culminate into a 

language have admitted that sentence is an important/significant unit of language The study 

which reveals the spirit of a language and implement it is the reading, writing as well as in 

its proper form of discourse, is known as the basic grammar ‘Pronoun’ is one of the 

important ingredients of The language. part of speech that is placed instead of noun is 

known as ‘pronoun’. The pronoun is used widely both in Sanskrit and Rajbanshi Language. 

There are lots of similarities and anomalies between them. In Rajbanshi language there is 

no room for plural forms, where as Sanskrit has permitted it. To refer collective pronoun, 

both language use the term ‘Sarvo’. In Rajbanshi ‘I’ becomes ‘Mui’ and same in Sanskrit is 

‘Asmad’. Thus there are many varieties in both languages regarding the use of ‘pronoun’. 

In this study, I have tried to find out the similarities and dissimilarities of pronoun in these 

two languages. 
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‘‘from time immemorial, the animal of folk-lore have had human characteristics 

thrust upon them, including always the power of speech. But the cold facts are that 

man is the only living species with this power.... The appearance of language in the 

Universe - at least on our planet - is thus exactly as he cent as the appearance of man 

himself.’’১ 
ভানুমলয ভমনয বাফ প্রকাময ফা বাফ টফটনভমময নযতভ ভাধযভ মরা বালা। বালা মেয প্রমমাগ টফটবন্ন 

মথব কযা ম। বাটদগমেয ‘বাষ্ ফযক্তায়াং ফাটা – ধাতু থথমক এআ ে টনষ্পন্ন মমমে। থবাৎ বালযমত 

ফযক্তফাগ্রমন টবফযজযমত আটত বালা। দমবাধটয়ত্রী বালায থজযাটত ভানফ হৃদমময ন্ধকায দূয কময 

জ্ঞামনয টফকা কময। বালা দ্বাযা টফকল্পক জ্ঞান ম না। বালা বাফ ও ফস্তুয জ্ঞান ফাডামত াময। 

বালাটফজ্ঞানী অাামব বতৃবটয ফমরমেন—  

‘‘ফাগ্রূতা থাটন্নষ্ক্রামভদফমফাধয াশ্বতী। 

http://www.thecho.in/


যাজফংী ও ংস্কৃত বালায ফবনামভয একটট মবামরাানা                                                               Tara Gupta 
 

Volume- X, Issue-II                                                    January  2022           47 

ন প্রকাঃ প্রকামত া ট প্রতযফভটবনী।।’’
২
 

দণ্ডী ফমরমেন—  

‘‘আদভন্ধন্তভঃ কৃৎস্নং জায়মত বুফনত্রয়ম্। 

মটদ োহ্বয়ং থজযাটতযাংাযং ন দীযমত।।’’
৩
 

‘‘A language is a system of arbitrary vocal Symbols by means of which a social 

group tom Cooperates, outline of linguistic Analysis.’’
৪
 

    বালা মে ভানুমলয এভন এক ননয ুরব বফটষ্ট্য মা নয প্রােী থথমক ভানুলমক স্বতন্ত্র দান কমযমে। 

এফং তায স্বাতমন্ত্রযয এআ টবজ্ঞানটট থ ৃটথফীমত তায অটফববামফয ময ক্রভটফকাময ধাযাম জবন 

কমযমে। এআ ননয ুরব ম্পটিটট শুধ ুতাযআ অমে, কাযে শুধু তাযআ প্রমমাজন অমে এআ ম্পমদয। তায 

কমমকটট কাযে ফয অভযা মটদ তটরমম থদটি তমফ ধযমত াযমফা এয ভূর অমে অফায নয একটট 

অমযা গবীযতয ভানফ বফটষ্ট্য থমটট নয প্রােীয থনআ। থটট মে ভানুমলয ভন এফং ভমনয টক্রমাজাত তায 

টান্তাযাটজ। টফফতবমনয ধাযাম জমেয ময প্রামেয টফকা ওয়ায় ফকৃ্ষরতা-শুক্ষীয অটফববাফ। এযও মযয 

ধাম ভমনয টফকাময পমর ভানুমলয অটফববাফ। অয এআ ভন অমে ফমরআ ভানুল টান্তা ম্পমদয টধকাযী, 

থ বাফম্পমদয জন্মদাতা। টনমজয বাফ ও টান্তায ম্পদমক মনযয কামে থ ৌঁমে টদমত াায় ফমরআ তায 

প্রমমাজন ম উন্নততয প্রকা ভাধযভ বালা।  
 

বালায প্রমমাজনীমতা :  ফস্তুত উন্নততয বাফ ও টান্তামক প্রকাময জনযআ ভানুমলয বালায প্রময়াজন। এআ 

জমনয টান্তা ও বালায ভমধয যমমমে ঙ্গাঙ্গী ম্পকব। টান্তায মঙ্গ, ভানুমলয ভমনয মঙ্গ, তায অত্মায বালায 

এআ টযামব ম্পকব অমে ফমরআ জাভবান ভনীলী হুম্থফাল্ট অমযা গবীময টগমম ফমরমেন ভানুমলয বালাম 

মরা তায অত্মা, অয তায অত্মা মরা তায বালা—  

‘‘Ihre sprache its ihr Geist 

Und ihr Geist ihre spache.’’
৫
 

উটক্তটটমত কটফুরব উচ্ছ্বা অমে স্বীকায কটয, টকন্তু স্বীকায কযমত াটয না থম, ভনীলীয ভূর নুবূটতটট 

টনবুবর— বালায মঙ্গ ভানুমলয ভমনয তায অত্মায থমাগ টফমেদয। থবাৎ বালায উৎ তায ভমন; ভমনয 

টান্তাযাটজয প্রকাময তাটগমদআ বালায জন্ম। বালা মে ভানুমলয টান্তায বটন ভাধযভ প্রকা। টান্তা ও 

বালায ভমধয ভূরীবূত থমাগূত্রটট স্বীকায কময বালায স্বতন্ত্র রূটট প্রতীমাযয অটদ অাামব প্লামতা ুন্দয 

কময একটট কটফতায ভাধযমভ উস্থান কমযমেন— ‘‘টান্তা ও বালা ভূরত একআ; াথবকয শুধ ুএআটুকু থম 

টান্তা মরা অত্মায টনমজয মঙ্গ টনমজয নীযফ কমথাকথন। অয থম প্রফাটট অভামদয টান্তা থথমক বটনয 

অশ্রময় ওমেয ভধয টদমম ফময় অম তাআ মরা বালা।’’
৬
  

অধুটনকতভ বালাটফজ্ঞানী াম্টস্ক ভমন কমযন, ভানুমলয বালায প্রকা রূময অমে থম 

থব-ম্পদ, তায ফায গঠমনয (Surface Structure) তমর যমমমে থম গবীযতভ গঠন (Deep Structure), 

এফং ফায ফযফামযয ন্তময টনটত অমে বাফমকন্দ্র স্বরূ থম ভন, তামক অটফষ্কায কযাআ বালা-টজজ্ঞাায 

অর রক্ষ।  

‘‘…in the technical sense, linguistic theory is mentalistic since. since it is concerned 

with discovering a mental reality underling actual beharion.’’
৭
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ফাকযভরূ :  

‘‘টকন্তু এিন প্রশ্ন মরা এআ বালা গঠন মফ টক মফ? দুটট ে াাাট ফমরআ থতা অয বালা 

ম না। ম্পূেব ে টনমম ফাকয গঠন ম অয ফাকয টনমম বালা গটঠত ম। ে ও মথবয ম্পকব টনতয। 

াশ্চাতয বালাটফজ্ঞানীযা বালায ফাকযমক ভত্ত্বূমেবয একক ফমর স্বীকায কমযমেন।’’
৮ 

Sentence is a 

significant unit. বালায ভস্ত টফাায ফাকয টনমম ম। ফাকয মরা বালায াথবক ফমফ। এআ ভমতা াতুথব 

তমক বতৃবটয দ্বাযা থ াটলত মমমে—  

‘‘মদ ন ফেবা টফদযমন্ত ফমেবলবফয়ফা ন া। 

ফাকযাৎদানাভতযন্তং প্রটফমফমকা ন কাশ্চন।’’
৯
 

‘‘মথা মদ টফবজযমন্ত প্রকৃটত প্রতযয়াদয়ঃ। 

মাদ্ধাযস্তভা ফামকয দানাভুফনযমত।।’’
১০

 

বালাটফমেলেভরূক ফযাকযে : 

‘‘থম টফদযায দ্বাযা থকামনা বালামক টফমেলে কটযমা তাায স্বরূটট অমরাটাত ম। এফং থআ 

বালায ঠমন ও টরিমন এফং তাামত কমথাকথমন শুদ্ধরূম তাায প্রমমাগ কযা মাম, থআ 

টফদযামক থআ বালায ফযাকযে ফমর।’’
১১

  

‘‘… grammarians have absolutely no authority to prescribe what is right’ or wrong 

but can merely state what is the actual Usage, and they are good one bad 

grammarian as they report truthfully on this point.’’
১২

 

‘‘ফুৎটি টফাাময ‘ফযাকযে’ (টফ+অ+√ক+ৃনট্=ফযাকযে) কথাটটয থব ফযাকৃত কযা থবাৎ টফটেষ্ট্ 

কযা— বালায গঠমনয টফটবন্ন উাদানগুটরমক টফমেলে কযা।’’
১৩

 ‘‘মথবআ েটটয প্রথভ প্রমমাগ াওমা মাম 

কৃষ্ণমজুমফবমদ।’’
১৪

 ‘‘বালায শুদ্ধতা প্রদান কময ফযাকযে। ভুিং ফযাকযেং স্মৃতভ।’’
১৫

 ‘‘ফযাকযমেয ভাধযমভআ 

অভযা াধ ু ে থবাৎ াধ ু বালা প্রমমাগ কযমত াটয বালায শুদ্ধরূ রাব কযমত াটয। তঞ্জটর 

ফমরমেন— 

‘‘দুষ্ট্ঃ েঃ স্বযমতা ফেবমতা ফা টভথযা প্রমুমক্তা ন তভথবভা। 

 ফাথমরা মজভানং টনটস্ত মমথন্দ্রত্রঃ স্বযমতাযাধাত্।। 

দুষ্ট্াঞ্ছা ভা প্রমুক্ষ্মতযমধযমং ফযাকযেম্।’’
১৬

   

দ :  

‘‘ ‘নাদং ামে প্রমুঞ্জীত’ (নাদভ=ন+দভ) —ামে (ংস্কৃত বালাম) দ (মাা দ নম 

তাা) প্রমমাগ কটযমত নাআ। দ কাামক ফমর? ুপ্টতঙন্তংদম্’’
১৭

 ুপ্ মুক্ত ে ও টতঙ্মুক্ত ধাতুয নাভ 

দ। ু প্রবৃটত একুটট ে - টফবটক্তয নাভ ুপ্; অয টত প্রবৃটত একত অটটট ধাতু - টফবটক্তয নাভ টতঙ্। 

এআ ু ও টতঙ মুক্ত আমর থবাৎ ে ফা ধাতুয মন্ত থকামনা টফবটক্ত থমাগ কযমর মা উৎন্ন ম তাায 

নাভ দ। থমভন ‘যাজন্’ একটট ে এমত টদ্বতীয়ায একফামনয টফবটক্ত থমাগ কযমর ‘যাজানম্’ লেীয 

ফহুফামন টফবটক্ত থমাগ কযমর ‘যাজ্ঞাভ’ ম; ‘দৃ’ একটট ধাতু আামত রটটত থমাগ কযমর ‘ক্ষটত’ য়। 

ংস্কৃমত টকে ু টরটিফায ভয় এআরূ দআ প্রমমাগ কযমত ম। শুধ ু ‘টফদ্বস্’, ‘শ্বন’ টক ‘স্থা’, ‘গম্’ এআরূ 

থরিা ামর না। থম থকামনা টফবটক্ত থমাগ কময টরিমত ম। ফযাকযমেয টফটবন্ন উাদানগুটরয ভমধয এআ দ 

বাগটট িুফআ গুরুত্বূেব। অট প্রকায মদয ভমধয নযতভ মরা এআ ফবনাভ দ। ‘‘ফবনাভ স্থানভ’’
১৮

 ট 

ফবনাভস্থানম্ জস্ স্ স্থামন ট অমদ কময ফবনাভ স্থান ংজ্ঞা ম।  
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ফবনাভ :  টফমলয মদয টযফমতব থম দ ফযফহৃত ম তামক ফবনাভ দ ফমর। অটদটত ফাংরা ফা 

যাজফংী ফযাকযমে ফবনাভ মদয ংজ্ঞা টনধবাটযত মমটের ংস্কৃত তথা াটেটনয ফযাকযে নুাময। 

যাজফংী ও ংস্কৃত ফবনাভগুটরয মঙ্গ আংমযটজ ফবনাভগুটরয টকেুটা াদৃয অমে। এিামন প্রথভ ুরুল, 

টদ্বতীম ুরুল এফং তৃতীম রুুমলয থক্ষমত্র অরাদা অরাদা ে ফযফায ম। এআ যীটত একফান ও ফহুফান; 

এআ দুআময়য থক্ষমত্রও েগুটরয আংমযটজ প্রটতরূগুটরত ভমতা টরঙ্গমবমদয াথবকয য় না। থবাৎ থ (ুং) 

ফা থ (েী) এআ দুআ থক্ষমত্র একআ ফবনাভ ফযফায ম। টকন্তু বনকমটযয জনয তৃতীম ুরুমলয ফবনাভ ফযফায 

টফটবন্ন ম।  

     ফবনাভ দ থকফর মদয টযফমতব ফমনা, ফাকয ফা ফাকযাংময টযফমতবও ফম। থমভন ‘যাজা, ওআ 

ফারক ুকুভায নম আা ফগত আমা তাীমক টজজ্ঞাটমরন।’ ওআ ফারক ুকুভায নম এআ ফাকযাংময 

টযফমতব উটযউক্ত ফাকযটটমত ‘আা’ ফবনাভ দ টমমফ ফযফহৃত মমমে। ফবনাভ দ একআ মেয 

ফাযংফায ফযফামযয একম মমটভ দূয কময বালামক শ্রুটতভধুয ও প্রােফন্ত কময থতামর। এআ প্রফমন্ধ ংস্কৃত 

ও যাজফংী বালায ফবনাভ দ অমরাানা কযা মফ।  
 

ফবনাভ মদয প্রকাযমবদ :  ংস্কৃত ফবনাভ দ থথমক ফহু ফাংরা তথা যাজফংী ফবনাভ মদয উৎটি 

মমমে। এ কর ফবনাভ মদয উৎটিগত উৎময উয টবটি কময ফবনাভ দমক থফ কমমকটট বামগ 

টফবক্ত কযা মাম। মথা— ফযটক্তফাাক ফবনাভ দ, ম্বন্ধফাাক ফবনাভ দ, অত্মফাাক ফবনাভ দ, 

ভটষ্ট্ফাাক ফবনাভ দ, প্রশ্নমফাধক ফবনাভ দ এফং টনমদবক ফবনাভ দ। এআ কর ফবনাভ মদয 

দৃষ্ট্ান্তগুমরায টধকাংআ উদ্ভফ ংস্কৃত ফবনাভ থথমক। ফযফামযয থক্ষমত্র এমদয ম্প্রাথবক ও তুোথবক রূ 

রক্ষেীম।  

 

ফবনামভয 

প্রকায 

ংসৃ্কত 

ফবনাভ 
যাজফংী ফবনাভ 

ম্ভ্রভাথবক 

মম্বাধন 

তুোথবক 

মম্বাধন 

ফযটক্তফাাক 

তদ      

ুস্মদ্  

স্মদ্ 

উনায়               

উম্নাক               

তাক                   

থতাভায 

উনায়                    

উম্নাক                  

থতাভযা গুরা 

তুআ           

ভুআ 

ম্বন্ধফাাক ভদ্ 
টম                 

(থমনা; থমগুরা 
থমরা থমগুরা 

অত্মফাাক অত্মন্ 
টনজ                     

টনমজ 

টনজ                    

টনমজ 
টনজ 

ভটষ্ট্ফাাক ফব ফবগুো ফবটগরা থ গ থ গগুরা 

ংস্কৃত বালায থক্ষমত্র ফামনয ফযফায টতন যকমভয— একফান, টদ্বফান, ফহুফান; টকন্তু যাজফংী বালায 

থক্ষমত্র ফান দুআ প্রকায— একফান ও ফহুফান।  

ফবনাভ েগুমরায রূ :  ম্বন্ধদ অয টফটবন্ন কাযমক ে টফবটক্তয অয থগুটরয থেমন থমাগ মর 

ফবনাভগুটরয থকভন রূ টযফতবন ম তায একটট দৃষ্ট্ান্ত টনমা তুমর ধযা মরা—  
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 ভআু যাজফংী ফবনাভ 

একফান    ফহুফান  

কতৃব কাযক   ভুআ     অভযাআ (ম)  

কভব কাযক   থভাক     অভাক  

কযে কাযক   থভায দ্বাযা    অভায দ্বাযা  

থভাক টদয়া    অভাক টদয়া  

টনটভি কাযক   থভায বজনয/ফামদয/গামন   অভায বজমনয/ফামদ/থগামন  

থভা-করাটগ/রাটগয়া   অভাক রাটগ/রাটগয়া  

াদান কাযক   থভায-থাটক/থাটকয়া/ থঠ   অভায বজমনয/ফামদয/থগামন  

টধকযে কাযক   থভায থট/থঠ    অভা থট/থঠ  

ম্বন্ধ দ   থভায থট/থঠ    অভায-য অম্রাগুরায  

 স্মদ্ ংসৃ্কত ফবনাভ  

একফান  টদ্বফান   ফহুফান  

প্রথভা   ম্   অফাস্   ফয়ভ  

টদ্বতীয়া   ভাম্, ভা   অফাভমন   স্মান্ নং  

তৃতীয়া   ভয়া   অফাবযাম্  স্মাটবঃ  

াতুথবী   ভযভ, থভ  অফমবযাম্ থন   স্মবযম্ নঃ   

ঞ্চভী   ভৎ   অফাবযাভ  স্মৎ  

লেী   ভম্, থভ   অফময়াঃ থন   স্মাকম্ নঃ  

প্তভী   ভটয়   ফময়াঃ   স্মা ু 
 

যাজফংী বালায ফবনামভয টকে ুঅমরাানা :  ‘‘যাজফংী বালায় ফবনাভমক অটটট বামগ বাগ কযা মাম।’’
১৯

 

টফমলয মেয ামথ থকামনা থক্ষমত্র াদৃয থদিা টদমরও কমতাগুমরা স্বতন্ত্র বফটষ্ট্যমুক্ত েমক ফবনাভ 

ফরা মাম; টফমলয েগুটরয মটদ রূ প্রতযয় কময। কযা ম এযা থকফর ফহুফামনয থব প্রকা কময। এআ 

প্রতযমগুটর মরা, থমগুরা, থমগুরান, উম্নাগুরা, উম্নাগুরান থতাম্নাগুরা, থতাম্নাগুরান আতযাটদ।   
 

    টফমলয মেয মঙ্গ মুক্ত ওয়া টনটদবষ্ট্তাফাাক প্রতযয়গুটর  টা, থ ানা, ঝন ফা, জন প্রতযয়গুটর ফবনাভ 

মেয মঙ্গও মুক্ত য়। মথা— থমটা, এটা, ওটা, এআটা, থআটা, থকানটা, থকামনাটা আতযাটদ। এগুটরয মঙ্গ 

থ ানা, ঝন, জন অটদও থমাগ য়। টনটদবষ্ট্ফাাক প্রতযয় টা, থ ানা, জন, জনা, থভাগ কময ুরুলফাাক ফা 

েীফাাক থফাঝাম। থমভন, থভাটা ভানুটল, থমমিানা ভাঞ থমজন, থমজনা, থকামনা ভয় ক্লীফটরঙ্গ থফাঝায়। 

মথা— থমমিানা ফাৌঁ থকাভরা আতযাটদ।  
 

    কতগুটর ে ুংটরঙ্গ-েীটরঙ্গ উবমআ থফাঝাম। মথা— ভুআ, তুআ, থতাভযা, উম্রা, উনায়, আনায়, আম্না, থম, 

থকান, থকামনা, থকামনাফা, কায়যা কায়ৌঁও আতযাটদ। এআটা, থআটা, এটা অটদ ফবনাভগুটর উবমটরঙ্গ ফা 

ক্লীফটরঙ্গ ফযফায ম। থমভন— এআটা থফটট থোওয়া বার না য়, থআটা ভানটল বার না ম। এআটা 

ভাত্রাতরভু। প্রাটেফাাক েগুটর ক্লীফটরঙ্গ ফরা ম।  
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ফবনাভ েগুমরায টনজস্ব বফটষ্ট্য :  

ক.  কমতাগুমরা ফবনাভ মেয একফান ও ফহুফান স্বতন্ত্র। থমভন— ভুআ, টকন্তুক, অভযা, অভযারা, 

অভযাগুরা আতযাটদ।  

ি.  কমতাগুমরা ফবনামভয টফটবন্ন ুরুমলয টফটবন্ন রূ অমে। এভন ফবনাভগুটরয টতনটট ুরুল— 

প্রথভা, টদ্বতীমা ও তৃতীমা। থম ফমর থ প্রথভ ুরুল। ভুআ প্রথভ ুরুল। মামক ফরা ম তা টদ্বতীম 

ুরুল। তুআ, থতাভযা টদ্বতীয় রুুল ফবনাভ। ফাটক উনায়, উম্না, উনায় আতযাটদ তৃতীম ুরুল ফবনাভ।  

গ.  টদ্বতীমা অয তৃতীমা ুরুমলয ফবনাভগুটর তুে, ভানয অয ক্লীফ টমমফ ফযফায কযা ম। থগুটর 

মরা— তুআ (তুে); থতাম্না (তুে, ভানয); উনায় (তুে-ভানয); উম্না (তুে-ভানয)।  
 

ংসৃ্কত বালায ফবনাভ মদয অমরাানা :  ‘‘রূময বফরক্ষেয নুাময ফবনাভ েমক াৌঁা থশ্রটেমত 

টফবক্ত।’’
২০

 মথা— র্ব্বাটদ, নযাটদ, ূর্ব্বাটদ, ভদাটদ ও আদভাটদ। র্ব্বাটদ— র্ব্ব, টফশ্ব, উব, উবয়, এক, 

একতফ টদ্ব, থনভ (half) ভ, টভ (all) ত্ব, ত্বৎ (other) র্ব্বনাভ থভাট থতটত্রটট। র্ব্ব, টফশ্ব, উব, উবয়, 

নয, নযতয, আতয, ত্বৎ, ত্ব, থনভ, ভ, টভ, ূর্ব্ব, য, ফয দটক্ষে, উিয, ধয, স্ব, ন্তর্। তযদ, তদ, 

মদ, এতদ, আদম্, দস্, এক, টদ্ব মুষ্মদ, স্মদ, বফৎ ও টকভ। আা োোও বযত ও ৫তভ প্রতযয়ান্ত ে 

র্ব্বনাভ। টকম্ মদ্ তদ্ ও এক মেয উিয ৬তয ও ৬তভ প্রতযয় কটযমর অটটট দ াওয়া মামফ— কতয, 

কতভ, মতয, মতভ, ততয, ততভ, একতয, একতভ। তাআ থভাট ৪১ টট র্ব্বনাভ ে অমে। আায ভমধয উব 

ও টদ্ব ে, টনতয-টদ্বফানানন্ত ফমর আামদয র্ব্বনামভয থকামনা টাহ্ন েরূ থনআ। থনভ মে শুধ ুুংটরঙ্গ 

প্রথভায ফহুফামনআ থনমভ থনভাঃ এআ দুআ দ য়। নযত্র র্ব্ব মেয ভমতা। বফৎ (অটন) মেযও রূম 

র্ব্বনামভয থকামনা বফটষ্ট্য থনআ। ত্বৎ ও ত্ব কামবতঃ একআ (ত্ব-ে) নাভ থফাঝামর ফা ভাম থগ ে ময় থগর 

র্ব্বনাভ েগুটর অয ফবনাভ থামক না। (ংমজ্ঞাজবনী বৃতাস্তু ন র্ব্বাদয়ঃ) র্ব্ব ও টফশ্ব ে, কর এআ 

থব ফুঝাআমর র্ব্বনাভ য়, নতুফা তাামদয রূ াভানয -কাযান্ত মেয তুরয। টফমলয আমর র্ব্ব 

মেয থব টফ এফং টফশ্ব মেয থব জগৎ য়।  

    উব ে টদ্বফাান্ত; টকন্তু ‘উৎ’ মে একফান ও ফহুফান য় উমব  ফারমক ; উবময়  ভুটনঃ, উবময় 

থদফভনুলযাঃ।  

     এক ে, ংজ্ঞামথব একফানান্ত, টকন্তু থক থক আতযাটদ মথব কর ফামনআ ফযফহৃত ময় থামক। 

তিমনা আা র্ব্বনাভ, নযাটদ – নয, নযতয, আতয, কতয, মতয, কতভ, ভতভ, ততয, ততভ, একতভ। 

ূর্ব্বাটদ – ূর্ব্ব, য, য, ফয, ধয, দটক্ষে, উিয, ন্তয, স্ব। মদাটদ – মদ্, তদ্ এতদ্, তযদ্, টকম্, 

আদভাটদ-আদভ, দ, মূস্মদ, স্মদ্, বফৎ, র্ব্বাটদ, নযাটদ, ূর্ব্বাটদ, -কাযান্ত র্ব্বনাভ ে াভানয -

কাযান্ত মেয তুরয, থকফর প্রথভা ও লেীয ফহুফামন এফং াতুথবী, ঞ্চভী, প্তভী একফান রূময বফরক্ষেয 

অমে।  

        যাজফংী রুুলফাাক ফবনাভ  

একফান  ফহুফান  

প্রথভ রুুল   ভুআ   অভযা, অভযারা  

অভযাগুরা, অভযাটগরা  

টদ্বতীয় রুুল   তুআ   থতাভায, থতাভযা রা  

থতাভযা   থতাভযাগুরা, থতাভযাটগরা  
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তৃতীয় রুুল   উঅয় (তুচ্চ)  উভযা, উভযারা,  

উভযা (ভানয)  উভযাগুরা, উভযাগুটর  

স্মদ – টতন টরমঙ্গআ ভান  

 

একফান  টদ্বফান   ফহুফান  

প্রথভা   ভ   অফাম্   ফয়ভ  

টদ্বতীয়া   ভাভ, ভা   অফাভ থন   স্মান নঃ  

তৃতীয়া   ভয়া   অফাবযাভ  স্মাটবঃ  

াতুথবী   ভযভ থভ  অফাবযাভ  স্মবযম্ নঃ  

ঞ্চভী   ভৎ   অফাবযাভ  স্মৎ  

লেী   ভভমভ   ফময়াঃ থন   স্মাকভ নঃ  

প্তভী   ভটয়   ফময়াঃ থন   স্মা ু  

ংসৃ্কত যাজফংী ফবনামভয াদৃয-বফাদৃয :  

    প্রথমভআ উমেি কযা প্রমমাজন যাজফংী বালায ফবনাভগুটর থফটযবাগআ ংস্কৃত থথমক উদ্ভূত। যাজফংী 

বালাম টরমঙ্গয টফটবন্নতা থদিা মাম না একআ ফবনাভ টতনটট টরমঙ্গআ ফযফহৃত মত াময থমভন ‘ভুআ’-এয 

ফযফায টতনটট টরমঙ্গআ থদিা মাম। টকন্তু ংস্কৃত বালায ভমতা ুরুলমবমদ াথবকয থদিা মাম যাজফংী 

বালায দৃষ্ট্ান্ত— 

একফান  ফহুফান  

প্রথভ রুুল   ভুআ   অভযা, অভযারা  

টদ্বতীয় রুুল   তুআ   থতাভয থতাভতারা  

থতাভাটগরা  

তৃতীয় রুুল   উঅয়   উভযা; উভযারা  

উভযা উভযাগুরা  

ংসৃ্কত বালা  

একফান  টদ্বফান   ফফান  

উিভ রুুল   ভ   অফাম্   ফয়ম্  

ভধযভ রুুল   ত্বম্   মুফাভ   মূয়ভ  

প্রথভ রুুল      থত    থত  

    টনজ ফা অত্মমফাধক ফবনামভয থক্ষমত্র যাজফংী ংস্কতৃ বালায ফযফায প্রায়আ ভান। টকন্তু টরঙ্গমবমদয 

প্রাথবকয ফতবভান। ংস্কৃত ‘অত্মন’ ে ফযফায ম, অয যাজফংীমত টনজ, টনমজ ফযফায য়।  

    ভটষ্ট্ফাাক ফবনাভ মেয ফযফায প্রায়আ ভান ংস্কৃত ও ‘ফব’ ফযফায মায দ্বাযা কর থফাঝায়, 

যাজফংীমতও ফব ে কর থফাঝামত ফযফায য়। টকন্তু ংস্কৃত ফব মেয টতন টরঙ্গআ ফতবভান।  

    যাজফংী ও ংস্কৃত উবয় বালামতআ ‘এক’ ংিযাফাাক ফবনাভ টমমফ ফযফায য়।  

উংায : উটযক্ত অমরাানামক টবটি কময ফরা মায়, যাজফংী ও ংস্কৃত ফবনাভগুটরয াদৃয-

বফাদৃয ফতবভান থাকমরও াদৃযআ থফট টযরটক্ষত ম। বালায ফযফাময াথবকয ফতবভান যময়মে থকফর। 

থফটযবাগ যাজফংী ফবনাভ ংস্কৃত বালা থথমকআ উদ্ভূত এমত থকামনা মন্দময ফকা থনআ। ফবনামভয 
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বালায বফটষ্ট্য াধন কময অয বালামক অমযা শ্রুটতভধুয কময থতামর। ংস্কৃত বালায ফবনামভয থক্ষমত্র 

ংিযা টনটদবষ্ট্বামফ ফরা থগমরও যাজফংী বালায থক্ষমত্র টনটদবষ্ট্ বামফ ফরা মাম না। 
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