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সম্প্রদানসংজ্ঞা প্রসঙ্গে ‘ক্রিয়াগ্রহণমক্রি কর্তব্যম্’
ব্াক্রর্তঙ্গকর এক সমীক্ষা
Uttam Majhi
সারসংঙ্গক্ষি
ভারতীয় সংস্কৃ ততর মূল আধার এবং জ্ঞান তবজ্ঞাননর মূল স্রাত স্বদনে রক্ষার জনয
বযােরণশাস্ত্র অধযয়ন েরা আবশযে ৷ যথা- ‘রক্ষাথথং স্বদানামনধযয়ং বযােরণম্’ ৷
সংস্কৃ ত ভাষার শুদ্ধতা তনরূপননর জনয অননে বযােরণগ্রন্থ পাওয়া যায়; তেন্তু
সাক্ষাৎেৃ তধমথ এবং স্লৌতেে-ববতদে উভয়তবধ সংস্কৃ তবাঙ্মনয় অকুতিত প্রততভার প্রততমা
মহতষথ পাতণতন রতিত ‘অষ্টাধযায়ী’ এে সবথাঙ্গপূণথ বযােরণ গ্রন্থ ৷ তনব পাতণতনর উত্তরবতী
োনল অননে ববয়ােরণ স্বতন্ত্রভানব বযােরণ রিনায় প্রয়াসী হনলও স্েউই পাতণতনর
মতহমানে ক্ষু ন্ন েরনত সক্ষম হয়তন ৷ তনব পাতণনীয় সূত্র রিনার পর োতযায়ন স্বেীয়
বাততথ ে রিনার মাধযনম পাতণনীয় বযােরণনে পূণথতা তদনয়নেন ৷ পাতণতন মুতন েতৃথ ে অদৃষ্ট
তবষয়গুতলর উপর োতযায়ন িিথা েনরনেন ৷ পরবতীোনল মহতষথ পতঞ্জতলর প্রধান উনেশয
তেল অনযৌতিে আক্রমনণর তবরূনদ্ধ তিনয় পাতণতন সূনত্রর যথাথথতা প্রমাণ েরা ৷ স্তমনই
এেটি স্থল হল োরেপ্রেরনণর সম্প্রদানসংজ্ঞা তবষয়ে পাতণতনর প্রধান সূত্র -‘েমথণা
যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’ (১/৪/৩২) ৷ উি সূত্রানুসানর ‘তবপ্রায় িাং দদাতত’ ইতযাতদ স্থনল
‘তবপ্র’ প্রভৃ ততর সম্প্রদান সংজ্ঞা তসদ্ধ হয় ৷ তেন্তু ‘পনতয স্শনত’ ইতযাতদ অেমথে স্থনল
সম্প্রদান সংজ্ঞা তবধাননর জনয বাততথ েোর বলনলন- ‘তক্রয়াগ্রহণমতপ েতথ বযম্’ ৷ তাই
‘পতত’ প্রভৃ তত স্থনল সম্প্রদান সংজ্ঞা তনরূপনানথথ উি বাততথ নের প্রনয়াজনীয়তা তবষনয়
মহাভাষয, বােযপদীয়, তসদ্ধান্তনেৌমুদী এবং তবতভন্ন টীো গ্রন্থনে আশ্রয় েনর সমীক্ষাত্মে
তবনেষণ এই স্শাধপনত্রর আনলািয তবষয় ৷
ক্রব্ষয়সূচক শব্দাব্লী
বাততথ ে, সম্প্রদান, অেমথে, তক্রয়া, েমথ, েৃ তত্রম েমথ, অেৃ তত্রম েমথ, অন্বথথসংজ্ঞা,
স্ভদতববক্ষা, অনভদতববক্ষা
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প্রস্তাব্না
অতু ল ঐশ্বযথয সম্পন্ন সংস্কৃ ত বাঙ্মনয়র প্রেৃ ষ্ট জ্ঞানলানভর উপায় স্বরূপ পাতণনীয় বযােরনণর
সনবথাচ্চ স্থান সদা তবরাজমান ৷ প্রািীন ববয়ােরণ েতৃথ ে বহুবযােরণ গ্রন্থ রতিত হনয়তেল,
তা সনেও পাতণতন েতৃথ ে রতিত অষ্টাধযায়ী গ্রন্থটি স্লৌতেে ও ববতদে ভাষায় সাধুত্ব তবধানন
অতিতীয়, তিরোলজয়ী এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভানব যত্নশীল তনমথানণর িারা পরবতী সমস্ত
বযােরণগ্রন্থ পাতণতন সূনযথর প্রখরতায় ক্রমশ ম্লান হনয় তিনয়তেল ৷
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স্যটি দীর্থতদন ধনর এমনতে বতথ মান োল অবতধ
তিন্তাতবদনদর প্রজনের পর প্রজনের উপর িভীর এবং সুদর
ূ
প্রসারী প্রভাব স্েনলনে ৷ পরবতীোনল পাতণতনর সূত্র
স্যখানন স্যখানন আংতশেভানব বা সম্পূণথভানব প্রনযাজয হনত
পারনে না; স্সখানন স্সখানন তনয়মগুতলর ভ্রমসংনশাধন,
পতরমাজথন এবং সংনযাজন েরার জনয োতযায়ন বাততথ ে
রিনা েনরতেনলন ৷ বাততথ নের লক্ষনণ বলা হনয়নে –
“উিানুিদুরুিানাং তিন্তা যত্র প্রবতথ নত ৷
তং গ্রন্থং বাততথ েং প্রাহুবথাততথ েজ্ঞা মহীতষণঃ ৷৷”১
তনব োতযায়ন শুধু পাতণতনর তেেু তেেু সূত্র সম্পনেথ তাাঁর
সনেহ এবং প্রততবাদ তলতপবদ্ধ েনরনতন; স্বশীরভাি
জায়িানতই তততন স্দতখনয়নেন স্েমন েনর সমসযাগুতলর
সমাধান েরা যায় বা স্সগুতলনে অপসাতরত েরা যায় ৷
স্তমতন এেটি সমসযার স্থল হল ‘পনতয স্শনত’, ‘যুদ্ধায়
সন্নহযনত’ ইতযাতদ অেমথে স্থনল পাতণতনর ‘েমথণা
যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’(১/৪/৩২) সূত্রিারা সমতথথত হয়
না ৷ তাই বাততথ েোর ‘তক্রয়া’ গ্রহনণর িারা উি অেমথে
স্থনল- তক্রয়ার িারা অতভনপ্রয়মান ‘পতত’ প্রভৃ ততর
সম্প্রদানসংজ্ঞা েনরনেন ৷ মহাভাষযোর “তক্রয়াগ্রহণমতপ
েতথ বযম্”২ এই বাততথ েনে প্রতযাখযান েনরন, তততন তক্রয়ার
েৃ তত্রম েমথ স্বীোর েনর ‘েমথণা যমতভপ্রপ্রতত স
সম্প্রদানম্’(১/৪/৩২) এই সূত্রিারা উি উদাহরণ গুতলনে
সমথথন েনরনেন ৷ তেনবাতধনীোর ‘তক্রয়ানথথাপপদসয ি
েমথতণ স্থাতননঃ ’(২/৩/১৪) সূত্রিারা উি উদাহরণ গুতল
সমথথন েরার প্রয়াস েনরনেন ৷ আবার বৃতত্তোর
বাততথ েনে স্বীোর েনরনেন, এই ভানব ববয়ােরণনদর মনধয
মততবনরাধ পতরলতক্ষত হয় ৷ তাহনল এখানন আশঙ্কা হয়
বাততথ নের আনদৌ প্রনয়াজনীয়তা আনে তে না ? ৷ বাততথ েটি
গ্রহণ বা প্রতযাখযাননর স্ক্ষনত্র স্োন ববয়ােরনণর মতটি
অতধে যুতি সংিত বনল মনন হয় তা তবিাযথ ৷
সম্প্রদানসংজ্ঞা তবধায়ে পাতণতন সূত্র েনরনেন- ‘েমথণা
যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’ (১/৪/৩২)৷ এখানন ‘সম্প্রদান’
এর মহাসংজ্ঞা েরার েনল অনুিত অথথ পাওয়া যায়“মহাসংজ্ঞােরণমন্বথথসংজ্ঞাতবধানাথথম্,
সমযক্
প্রদীয়নতঽপ্রৈ তৎসম্প্রদানতমতত ৷ অত এবাহ দাননসযতত ৷
দানতক্রয়ােমথণা েতথ া যমতভপ্রপ্রতত সংবধ্নাতত সম্বন্ধুমীপ্সতত
বা তৎ োরেং সম্প্রদানসংজ্ঞেতমতযথথঃ ৷”৩ মহাসংজ্ঞার
িারা দানতক্রয়ার অধযাহার েরা হয়, এই জনয বৃতত্তনত
দীতক্ষত বনলনেন – ‘দানসয েমথণা যমতভপ্রপ্রতত স
সম্প্রদানসংজ্ঞঃ সযাৎ” ৪ অথথাৎ দান তক্রয়ার েনমথর িারা
েতথ া যানে সম্বদ্ধ েরনত ইচ্ছা েনর তার সম্প্রদানসংজ্ঞা
হয় ৷ স্যমন- ‘নৃপঃ তবপ্রায় িাং দদাতত’ এই উদাহরনণ েমথ

‘িাম্’ এর িারা েতথ া নৃপ তবপ্রনে ইচ্ছা েনর, তাই তবনপ্রর
সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় এবং ‘িতু থী সম্প্রদানন’ (২/৩/১৩)
সূত্রিারা অনতভতহত সম্প্রদানন িতু থী তবভতি হনয়নে ৷
োতযায়ন
পাতণতনর
‘েমথণা
যমতভপ্রপ্রতত
স
সম্প্রদানম্’(১/৪/৩২) সূনত্র ‘তক্রয়া’ গ্রহনণর েথা বনলনেন ৷
তাাঁর মনত- স্েবল দান তক্রয়ার েনমথর িারা সম্বধযমান
পদানথথর সম্প্রদান সংজ্ঞা হয় তা নয়, েমথ স্থনে অতততরি
তক্রয়ার িারাও সম্বধযমান পদানথথর সম্প্রদানসংজ্ঞা হনব ৷
অেমথে তক্রয়ার িারা সম্বধযমান পদানথথরই সম্প্রদানসংজ্ঞা
েরা বাততথ েোনরর উনেশয ৷ এই জনয বাততথ েোর
অেমথে তক্রয়ার উদাহরণ তদনয়নেন- ‘শ্রাদ্ধায় তনিহথ নত,’
‘যুদ্ধায় সন্নহযনত, ‘পনতয স্শনত’ ৷ এই তবষনয় তু লনীয় “ইহ শ্রাদ্ধায় তনিহথ নত,যুদ্ধায় সন্নহযনত,পনতয স্শনত

ইতযেমথেধাতু তবষনয় েমথনণাঽভাবাত্ স্তনাতভনপ্রয়মানসয
সম্প্রদানতা ন তসধযতীতত ‘তক্রয়াগ্রহণমতপ েতথ বযম্’ ইতত
বাততথ নেঽতভতহতম্ ৷”৫

এই তবষনয় মহাভাষযোর প্রথনম বাততথ নের আবশযেতা
উনেখ েনরন- “তক্রয়াগ্রহণমতপ েতথ বযম্ ৷ইহাতপ যথা সযাৎ
শ্রাদ্ধায় তনিহথ নত, যুদ্ধায় সন্নহযনত,পনতয স্শনত ইতত ৷”৬
অথথাৎ সম্প্রদান সংজ্ঞায় তক্রয়াগ্রহণ েরনত হনব ৷ োরণ
‘শ্রাদ্ধায় তনিহথ নত’, যুদ্ধায় সন্নহযনত,’ পনতয স্শনত’ ইতযাতদ
স্থনল সম্প্রদান সংজ্ঞা হওয়ার োরনণ িতু থী তবভতি হনয়নে
এবং এই সমস্ত উদাহরনণ স্োননা েমথ স্নই, যানে তনতমত্ত
েনর সম্প্রদান সংজ্ঞা হনত পানর অতএব এই সমস্ত স্থনল
সম্প্রদান সংজ্ঞার জনয ‘তক্রয়া’ গ্রহণ আবশযে ৷
পরক্ষনণ মহাভাষযোর পতঞ্জতল বাততথ নের খণ্ডন পূবথে
প্রতযাখযান েনরনেন এবং বাততথ নের প্রনয়াজনীয়তা –
‘েমথণা যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’ (১/৪/৩২) এই সূত্রিারা
প্রততপাদননর জনয স্যৌতিেতা উপস্থাপন েনরনেন ৷
তক্রয়ার েমথ ‘স্িা’ প্রভৃ ততর িারা উনেশযরূনপ অতভনপ্রত
তবনপ্রর স্যমন সম্প্রদান সংজ্ঞা হনব, স্তমনী স্েবল তক্রয়ার
িারা উনেশয রূনপ অতভনপ্রত ‘পতত’ প্রভৃ ততরও সম্প্রদান
সংজ্ঞা হনব ৷ োরণ স্লৌতেে প্রনয়ানি তক্রয়ার অথথ েমথ –
“োং তক্রয়াং েতরষযতস, তেং েমথ েতরষযসীতত ৷”৭ তেন্তু
েমথ এবং তক্রয়ানে পযথায় মানা পযথাপ্ত নয়, োরণ শাস্ত্রীয়
েমথ অথথাৎ েৃ তত্রম েমথ এবং তক্রয়াথথে স্লৌতেে েমথ অথথাৎ
অেৃ তত্রম েমথ দুনয়র উপতস্থত হনল শাস্ত্রীয় েমথ গ্রহণ হনয়
যায়- “েৃ তত্রমােৃ তত্রমনয়াঃ েৃ তত্রনম সম্প্রতযনয়া ভবতত ৷”৮
তেন্তু পাতণতন েমথ শনের িারা তক্রয়ানে স্বাঝান তন, োরণ
তততন সূত্র েনরনেন- “েতুথ রীতপ্সততমং েমথ” (১/৪/৪৯)
এই সূত্র িারা েতথ ার ঈতপ্সততমই েমথ যতদ সূত্রোনরর
অতভনপ্রত হয়, তাহনল তক্রয়ানে েমথ রূনপ গ্রহণ েনর তার
উনেশযনে সম্প্রদান সংজ্ঞা তেভানব েরা স্যনত পানর ? এর
উত্তনর ভাষযোর বনলনেন- “তক্রয়াতপ েৃ তত্রমং েমথ ৷” ৯

~ 243 ~

International Journal of Applied Research

http://www.allresearchjournal.com

অথথাৎ তক্রয়ারও েৃ তত্রম েমথ হয় ৷ তক্রয়া তেভানব েৃ তত্রম
েমথ হনত পানর এইরূপ আপতত্তর অবতারণায় ভাষযোর
বনলনেন- “তক্রয়াতপ তক্রয়নয়তপ্সততমা ভবতত ৷েয়া
তক্রয়য়া ? সেশথন তক্রয়য়া বা, প্রাথথয়তততক্রয়য়া বা,
অধযবসয়তত তক্রয়য়া বা ৷ ইহ য এষ মনুষযঃ স্প্রক্ষাপূবথোরী
ভবতত স বুদ্ধযা তাবৎ েতিদথথং সম্পশযতত, সংদৃনষ্ট প্রাথথনা,
প্রাথথনায়ামধযবসায়ঃ, অধযবসায় আরম্ভঃ, আরনম্ভ তনবৃথতত্তঃ
তনবৃথনত্তৌ েলাবাতপ্তঃ ৷”১০ অথথাৎ সেশথন, প্রাথথনা,
অধযবসায়, আরম্ভ, তনবৃতত্ত এই তক্রয়া গুতল পরপর হনয়
থানে ৷ প্রথনম মানুষ স্দনখ- এই বস্তুটি এই প্রোর, স্দখার
পনর অভীতপ্সত বস্তু গ্রহনণর জনয আোঙ্ক্ষা জানি, স্সই
বস্তুটির যানত প্রাতপ্ত র্নে, স্সই জনয অধযবসানয়র আরম্ভ
হয় এবং আরম্ভ বা প্রনিষ্টার েনল স্সই অভীতপ্সত েনলর
প্রাতপ্ত হনয় থানে যা তনবৃতত্ত ৷ এখানন এেটি তক্রয়া অপর
তক্রয়ার েমথ- পূবথ পূবথ তক্রয়ার প্রতত পর পর তক্রয়ার“েতুথ রীতপ্সততমং েমথ”(১/৪/৪৯) সূত্র অনুসানরই েমথ
সংজ্ঞা হনয় থানে ৷ সুতরাং ‘পনতয স্শনত’ ইতযাতদ
উদাহরনণ পূবথবতী সেশথন, প্রাথথনা প্রভৃ তত তক্রয়ার েমথ
শয়নতক্রয়া, এই শয়নতক্রয়ার উনেশয হল- ‘পতত’ প্রভৃ তত ৷
স্সই জনয ‘েমথণা যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’(১/৪/৩২) সূত্র
অনুসানরই সম্প্রদান সংজ্ঞা তসদ্ধ হনয় যায়, তাই বাততথ নের
স্োননা প্রনয়াজনীয়তা স্নই ৷
এখন প্রশ্ন হনত পানর পূনবথাি সেশথন, প্রাথথনা প্রভৃ তত তক্রয়া
সাবথতত্রে তাই সেল স্ক্ষনত্রই তক্রয়ার ঈতপ্সততম েমথ তক্রয়া
থাো সম্ভব, তা হনল ‘েেং েনরাতত’, ‘ওদনং পিতত’
ইতযাতদ স্থনলও পূনবথাি প্রোনর ‘েে’, ‘ওদন’ প্রভৃ ততর
সম্প্রদান সংজ্ঞা হনয়- ‘েোয় েনরাতত’, ‘ওদনায় পিতত’
ইতযাতদ অতনষ্ট প্রসতি হনব ৷ এর উত্তনর বেয়ে বনলন“যদা তু সেশথনাদনয়া ধাত্বথথানেনদন তববক্ষযনন্ত তদা
সম্প্রদান সংজ্ঞা, অনযদা তু েমথসংপ্রজ্ঞব ৷ যথা ‘েেং

েনরাতীতত সা ি স্ভদানভদতববক্ষা প্রনয়ািদশথনবনশন
তনয়ততবষপ্রয়বাশ্রীয়নত ইতত ন প্রনয়ািসয সঙ্করঃ ৷”১১ অথথাৎ

সেশথন, প্রাথথনা প্রভৃ তত তক্রয়াগুতল যখন ধাতু র অথথস্বরূপ
তক্রয়া হনত তভন্নরূনপ প্রতীয়মান হয় তখন তানত সম্প্রদান
সংজ্ঞা হয়, আর যখন ধাতু র অথথ তক্রয়া হনত সেশথন
প্রভৃ তত তক্রয়াগুতল অনভদতববক্ষা েরা হয় তখন তানত
স্েবল েমথসংজ্ঞাই হনব ৷ এইভানব স্ভদানভদতববক্ষায়
অভীষ্ট প্রনয়াি তসদ্ধ হওয়া সম্ভব ৷ ‘েেং েনরাতত,’ ‘ওদনং
পিতত’ ইতযাতদ স্থনল ধাত্বথথ তক্রয়ার সতহত পূনবথাি সেশথন
প্রভৃ তত তক্রয়ার অনভদতববক্ষা হওয়ার জনয সম্প্রদানত্ব হয়
না ৷ িতযথথে ধাতু র স্ক্ষনত্র স্ভদ এবং অনভদ উভনয়ই
তববক্ষা হয় ৷ স্ভদতববক্ষা হনল ‘গ্রামায় িচ্ছতত’ এবং
অনভদতববক্ষা দশায় ‘গ্রামং িচ্ছতত’ প্রনয়াি হয় –
“ভাষযমনত তু যত্র সম্প্রদানত্বতমষ্টং তত্র সেশথনাদীনাং

তক্রয়য়াশ্চ স্ভনদা তববক্ষযনত ৷ততশ্চ বতরাপযমানা তক্রয়াতপ
েৃ তত্রমং েনমথতত তসদ্ধম্ ৷তয়াতভনপ্রয়মানসয সম্প্রদানত্বম্

৷”১২ এনে আধার েনর ভাষযোর ‘িতযথথেমথতণ
তিতীয়ািতু নথথযৌ স্িষ্টয়ামনধ্বতন’(২/৩/১২) এই সূত্রনে
প্রতযাখযান েনরনেন ৷ তিতীয়ায় েমথ তসদ্ধ হয় এবং
িতু থীনত সম্প্রদান হয়- “তত্র যদা িমনসয সেশথনাদীনাং ি

স্ভনদা তববক্ষযনত তদা সেশথনাতদতভঃ তক্রয়াতভরাপযমানত্বাৎ
েমথণা িমনননাতভনপ্রয়মাণসয সম্প্রদানত্বাচ্চতু থী ভবতত ৷”
১৩

এই স্ভদতববক্ষা তবষনয় ভতৃথ হতরর উতিও উপজীবযাত্মে
এবং সবথত্র গ্রহণনযািয –
“স্ভদসয ি তববক্ষায়াং পূবথং পূবথং তক্রয়াং প্রতত ৷
পরসযাঙ্গসয েমথত্বান্ন তক্রয়াগ্রহণং েৃ তম্
(বােযপদীয় ৩/১৩১)

৷৷”

অথথাৎ যখন প্রধান তক্রয়া স্থনে সেশথনাতদ তক্রয়া তভন্ন
রূনপ তববতক্ষত হয়, তখন প্রনতযে পূবথবতী তক্রয়ার প্রতত
তার উত্তরবতী অঙ্গ েমথ হনয় যায় এবং েনমথর িারা
‘অতভনপ্রয়মান’ স্য তা সম্প্রদান হয় ৷ এই োরনণ তক্রয়ার
িারা ‘অতভনপ্রয়মান’ এইরূপ পৃথে উপনযাস না েনর
ভাষযোর ‘েমথণা যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’(১/৪/৩২) এই
সূনত্রর মনধযই অন্তিথত েনরনেন ৷ মনন েরা স্হাে প্রধান
তক্রয়া ‘িচ্ছতত’ এর অঙ্গ সেশথন প্রাথথনা এবং অধযবসায় ৷
সেশথন তক্রয়ার িারা প্রাথথনা তক্রয়া ঈতপ্সততম হয়,
প্রাথথনার িারা অধযাবসায়- এই ততনটির িারা প্রধান তক্রয়া
(িমন) আপযমান হয় এবং তিতীয়তঃ প্রাথথনা, অধযবসায়
তথা সম্পূণথ িমন তক্রয়ার েমথ হয় ৷ এইরূপ েনমথর িারা
সম্বধযমান পদানথথর সরলতার সনঙ্গ সম্প্রদান সংজ্ঞা হনয়
য়ায় ৷
এই তস্থততনত আশঙ্কা হয় ‘েেং েনরাতত’, ‘ওদনং পিতত’
ইতযাতদ স্থনলও তথােতথত তক্রয়ােমথ (েৃ তত্রম েমথ) িারা
অতভনপ্রয়মান পদাথথ ‘েে,’ ‘ওদন’ এর সম্প্রদান সংজ্ঞা
হনয় যায়, তেন্তু এটি অসংিত ৷ এর সমাধানন বলা হনয়নে
তক্রয়ােমথ হনলও েে বা ওদননর েমথসংজ্ঞা হনত স্োন বাধা
থােনব না, যতদ অনভদতববক্ষা হয় –
“তক্রয়াণাং সমুদানয় তু যপ্রদেত্বং তববতক্ষতম্ ৷
তদা েমথ তক্রয়ানযািাত্ স্বাখযপ্রয়নবাপিযথনত ৷৷”
(বােযপদীয় ৩/১৩২)
এখন প্রশ্ন হনত পানর অনভদ তববক্ষার িারা েমথসংজ্ঞা হয়,
তেন্তু যতদ স্োননা বযাতি ‘েে’; ‘ওদন’ ইতযাতদ স্থনল
স্ভদতববক্ষা েনর তনব সম্প্রদান সংজ্ঞা হনব না স্েন ? এর
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উত্তনর বলা হনয়নে তববক্ষা তনয়ত হয়, তেন্তু যাদৃতচ্ছে নয়
–
“স্ভদানভদতববক্ষা ি স্বভানবন বযবতস্থতা ৷
তৈাদ্ িতযথথেমথনত্ব বযতভিানরা ন দৃশযনত ৷৷”
(বােযপদীয় ৩/১৩৩)
অথথাৎ প্রতসদ্ধ স্লৌতেে প্রনয়াি সমথথননর জনয বযােরণশানস্ত্র
উপায় পতরেল্পনা েরা হয় ৷ অতএব প্রনয়াি স্দনখ বুঝনত
হনব স্ভদ এবং অনভদতববক্ষা তনয়ত ৷ ‘পনতয স্শনত’এখানন স্েবল স্ভদতববক্ষা হয় এবং ‘েেং েনরাতত’ এখানন
স্েবল অনভদতববক্ষা হয় ৷ যতদ ‘েোয় েনরাতত’ প্রনয়াি
হত তা হনল তববক্ষা যাদৃতচ্ছে মানা হত, তেন্তু এইরূপ হয়
না ৷ অতএব স্লৌতেে প্রনয়ািনে আধার েনর তববক্ষা
তনয়ত তবষয় বা অসাবথতত্রে মানা হয় ৷ এই োরনণ
িতযথথে ধাতু র প্রনয়ানির স্ক্ষনত্র স্ভদ এবং অনভদ দুটি
ববেতল্পে তববক্ষা স্মনন ‘গ্রামং গ্রামায় বা িচ্ছতত’ এইরূপ
েমথ এবং সম্প্রদানসংজ্ঞা েরা হয় ৷
তনব তেনবাতধনীোনরর অতভমত হল-‘পনতয স্শনত’,
যুদ্ধায় সন্নহযনত’ ইতযাতদ স্থনলও ‘তক্রয়ানথথাপপদসয ি েমথতণ
স্থাতননঃ’(২/৩/১৪) এই সূত্রানুসানর িতু থী তবভতি হনত
পানর ৷োরণ ‘অনুকূলতয়তু ম্’, ‘েতুথ ম্’ ইতযাতদ তু মুন্
প্রতযয়ান্ত তক্রয়ার অধযাহার েনর ‘পততমনুকূলতয়তু ম্
স্শনত,’ ‘যুদ্ধং েতুথ ং সন্নহযনত’ ইতযাতদ বানেয ‘পতত,’
‘যুদ্ধ’ প্রভৃ ততনত ঊহয তু মুন্ তক্রয়ার েনমথ িতু থী
তবভতি হওয়া সম্ভব -“এতচ্চ ‘তক্রয়ানথথাপপদসয ি
েমথতণ স্থাতননঃ’ ইতযননন তসদ্ধম্ ৷ ‘পনতয স্শনত’

ইতযানদৌ পততমনুকূলতয়তু ং স্শনত ইতযাদযথথাভু যপিনম
বাধোভাবাত্ ৷”১৪ তেনবাতধনীোর তক্রয়ার েৃ তত্রম

েমথ অস্বীোর স্হতু বাততথ েনে সমথথন েনরনেন“তক্রয়ায়াঃ েৃ তত্রমেমথত্বাভাবাৎ তয়া অতভনপ্রয়মানসয
সূনত্রণ সংজ্ঞা ন প্রাননাতীতত বিনম্ ৷”১৫ তনব ‘পনতয
স্শনত’ ইতযাতদ স্থনল দদাতত েমথত্ব অভাব স্হতু
“তক্রয়য়া যমতভপ্রপ্রতত স্সাঽতপ সম্প্রদানম্”১৬ এইরূপ
বাততথ ে েরা হনয়নে এরেম বলা যুতিযুি নয়,
োরণ মহাভাষযোর ‘সম্প্রদানসংজ্ঞা’র অন্বথথসংজ্ঞা
মাননন তন ৷ অতএব ভাষযোর মনত ‘দা’ ধাতু র প্রনয়ানি
স্বস্বত্ব-ধ্বংস পূবথে পরস্বনত্বাৎপাদন রূপ অথথ না হনয়, ‘দা’
ধাতু র প্রনয়াি না হনলও তক্রয়ামাত্র উনেনশযরই
‘সম্প্রদানসংজ্ঞা’ মনননে, েনল -‘েেং েনরাতত,’ ‘ওদনং
পিতত’ ইতযাতদ স্থনল সম্প্রদান সংজ্ঞার প্রসঙ্গ থানে
অথথাৎ সম্প্রদানসংজ্ঞা এবং েমথসংজ্ঞা তবেল্প হনয় যায়
েনল ‘েোয় েনরাতত’, ‘ওদনায় পিতত’ ইতযাতদ
অতনষ্ট
প্রনয়ানির
আপতত্ত
হয়
“ভানষয

অন্বথথসংজ্ঞাত্বাস্বীোরাত্৷ ননন্ববং েেং েনরাতত,ওদনং
পিতীতযাদাবতপ সম্প্রদানত্বপ্রসঙ্গস্তথা ি বিনিয়বলাত্
েমথসপ্রদাননয়াঃ
পযথায়নত্ব
েোয়
১৭
েনরাতীতযাদযতনষ্টপ্রনয়ানিাঽতপ সযাতদতত স্িত্ ৷” এর
উত্তনর বলা হনয়নে- ‘পনতয স্শনত’ এই অেমথে স্থনল
সাবোশ সম্প্রদানসংজ্ঞা তনরবোশ েমথসংজ্ঞার িারা
বাতধত হওয়ায় ‘েোয় েনরাতত’ এই রূপ অতনষ্ট
প্রসতি হয় না- “পনতয স্শনত ইতযেমথেস্থনল

সাবোশায়াঃ
েমথসংজ্ঞয়া

সম্প্রদানসংজ্ঞায়া
তনরবোশয়া
বাতধতত্বাপ্রন্নবাতনষ্টপ্রসতিঃ
৷”১৮

বালমননারমাোনরও এেই অতভমত - “ ওদনং
পিতীতযাদাবতপ
সম্প্রদানত্বপ্রসঙ্গঃ
৷
ন
ি
েমথজ্ঞাতবতধপ্রবয়থথযং
শঙ্কযম্,
অত
এব
তত্র
েমথত্বসম্প্রদানত্বনয়াতবথেনল্পাপপনত্ততরতত স্িত্, ন- পনতয স্শনত
ইতযেমথেস্থনল
সাবোশায়াঃ
সম্প্রদানসংজ্ঞায়াঃ
সেমথেস্থনল েমথসংজ্ঞয়া বাধাত্ ৷ তথা ি
অেমথেতক্রনয়ানেশযমতপ সম্প্রদানতমতত েলতীতত ভাবঃ
৷”১৯
মহাভাষযোর বাততথ েটি প্রতযাখযান েরার জনয
তক্রয়ার েৃ তত্রম েমথ স্বীোর, স্ভদানভদতববক্ষা ইতযাতদ
মনস্তাতেে তবনবিনা েনরনেন, যা সাধারণ পাঠনের
স্ক্ষনত্র সহনজ স্বাধিময হওয়া দুনবথাধয ৷ স্সই জনয মনন
হয় ‘েমথণা যমতভপ্রপ্রতত স সম্প্রদানম্’(১/৪/৩২) এই সূনত্রর
বৃতত্তোর মতানুসানর বযাখযা অঙ্গীোর েনর ‘পনতয স্শনত’
ইতযাতদ প্রনয়াি সমথথননর জনয বাততথ েটির স্বীেৃ তত তদনল
অনায়ানস সম্প্রদান তবষয়ে জ্ঞান হওয়া সম্ভব ৷ আবার
তেনবাতধনীোনরর মনত ‘তক্রয়ানথথাপপদসয ি েমথতণ
স্থাতননঃ’(২/৩/১৪) সূত্রানুসানর ‘পনতয স্শনত’ ইতযাতদ
বাততথ েেৃ ত উদাহরণগুতল- ঊহয তু মুন্ প্রতযয়ান্ত তক্রয়ার
েমথ ‘পতত’ ইতযাতদনত িতু থী তবভতি হওয়া সম্ভব- এই মত
স্বীোর েরনল স্োননা তবনরাধ হয় না৷ আবার
মহাভাষযোর
বাততথ েটিনে
প্রতযাখযাননর
জনয
স্ভদানভদতববক্ষার আশ্রয় তননয়নেন ৷ েনল ‘েেং েনরাতত’
ইতযাতদ স্থনল ধাত্বথথ তক্রয়ার সতহত পূনবথাি সেশথন প্রভৃ তত
তক্রয়ার অনভদতববক্ষা হওয়ার জনয ‘েে’ ইতযাতদনত
েমথসংজ্ঞা হনয়নে এবং ‘পনতয স্শনত’ ইতযাতদ স্থনল পূনবথাি
সেশথন প্রভৃ তত তক্রয়াগুতল ধাতু র অথথস্বরূপ তক্রয়া হনত
তভন্ন রূনপ প্রতীয়মান হওয়ায় ‘পতত’ ইতযাতদনত সম্প্রদান
হনয়নে ৷ ‘গ্রামং িচ্ছতত’, ‘গ্রামায় িচ্ছতত’ ইতযাতদ স্থনল
স্ভদানভদ উভয় তববক্ষা হওয়ায় েমথ এবং সম্প্রদান
উভয়ই সম্ভব হনয়নে, তাই ভাষযোর –‘িতযথথেমথতণ
তিতীয়ািতু নথথযৌ স্িষ্টয়ামনধ্বতন’(২/৩/১২) এই সূত্রটিনে
প্রতযাখযান েনরনেন ৷ তেন্তু বাততথ েটিনে স্বীোর েনর
তননল তেংবা তেনবাতধনীোনরর মতনে স্বীেৃ তত তদনল ‘পনতয
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স্শনত’ ইতযাতদ স্থনল অনায়ানসই সম্প্রদান তবষয়ে জ্ঞান
হয়, অপরতদনে ‘িতযথথেমথতণ তিতীয়ািতু নথথযৌ……’ সূত্রও
বযথথ হয় না, এনত পাতণতন সূনত্রর মতহমা অক্ষু ন্ন থানে ৷
উঙ্গেখিঞ্জী –
1. সংস্কৃত বযােরণ শাস্ত্র ো ইততহাস, পৃষ্ঠা ১১১ ৷
2. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ সূনত্রর বযােরণমহাভাষয ৷
3. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ সূনত্রর তেনবাতধনী টীো ৷
4. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ সূনত্রর ববয়ােরণতসদ্ধান্তনেৌমুদী
বৃতত্ত ৷
5. বােযপদীয়, ২/১৩০ োতরোর প্রোশ টীো ৷
6. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ সূনত্রর বযােরণমহাভাষয ৷
7. ঐ
8. ঐ
9. ঐ
10. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ প্রদীপ টীো ৷
11. ঐ
12. শেনেৌস্তুভ, তিতীয় ভাি, পৃষ্ঠা ১২১ ৷
13. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ প্রদীপ টীো ৷
14. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ তেনবাতধনী টীো ৷
15. ঐ
16. অষ্টাধযায়ী ১/৩/২৩ সূনত্রর বাততথ ে ৷
17. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ তেনবাতধনী টীো ৷
18. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ তেনবাতধনী টীো ৷
19. অষ্টাধযায়ী ১/৪/৩২ বালমননারমা টীো ৷
গ্রন্থিঞ্জী –
1. িনঙ্গাপাধযায়, মৃণালোতন্ত, বযােরণ মহাভানষয
োরোতিে, েলোতা : সংস্কৃ ত বুে তিনপা ২০১৮
৷
2. পতঞ্জতল, বযােরণমহাভাষয (প্রথম খণ্ড), প্রদীপ ও
উনেযাতটীো সতহত, সম্পাদে ভািথবশাস্ত্রী স্জাশী,
তদেী : স্িৌখম্বা সংস্কৃ ত প্রততষ্ঠান, পুনমুথতিত সংস্করণ
২০১৪ ৷
3. পতঞ্জতল, বযােরণমহাভাষয (প্রথম অধযায়), সম্পাদে
হতরনারায়ণততবারী, বারাণসী : স্িৌখম্বা তবদযাভবন,
পুনমুথতিত সংস্করণ ২০১৪ ৷
4. পাতণতন, অষ্টাধযায়ী (প্রথম ভাি), সম্পাদে ঈশ্বরিন্দ্র,
তদেী : স্িৌখম্বা সংস্কৃ ত প্রততষ্ঠান, পুনমুথতিত সংস্করণ
২০১৪ ৷
5. ভতৃথ হতর, বােযপদীয় (তিতীয় ভাি), প্রোশ টীো
সতহত, সম্পাদে রর্ুনাথ শমথা, বারাণসী :
সম্পূণথানে-সংস্কৃ ত-তবশ্বতবদযালয় ২০১৬ ৷

6. ভনটাতজদীতক্ষত, ববয়ােরণতসদ্ধান্তনেৌমুদী (প্রথম
ভাি), বালমননারমা ও তেনবাতধনী টীো সতহত,
সম্পাদে তিতরধর শমথা ও পরনমশ্বরানে শমথা,
বারাণসী : স্মাততলাল বনারসী দাস, পুনমুথিণ
২০১০ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪) ৷
7. ভনটাতজদীতক্ষত,ববয়ােরণতসদ্ধান্তনেৌমুদী
(প্রথম
ভাি), বালমননারমা টীো সতহত, সম্পাদে
স্িাপালদত্তপানণ্ডয়, বারাণসী : স্িৌখম্বা সুরভারতী
প্রোশন, পুনমুতথ িত সংস্করণ ২০১৭ ৷
8. ভনটাতজদীতক্ষত,ববয়ােরণতসদ্ধান্তনেৌমুদী
(োরেপ্রেরণ), তবশ্বরঞ্জন স্িাস্বামী, েতলোতা :
সংস্কৃ ত পুস্তে ভাণ্ডার, তৃ তীয় প্রোশ ২০১৬ (প্রথম
প্রোশ ১৯৯৮) ৷
9. ভনটাতজদীতক্ষত,ববয়ােরণতসদ্ধান্তনেৌমুদী
(োরেতবভতিপ্রেরণ), সম্পাদে
অনযাধযানাথ
সানযাল, েতলোতা : সংস্কৃ ত পুস্তে ভাণ্ডার, তৃ তীয়
প্রোশ ১৪১৮ (প্রথম প্রোশ ১৩৮২) ৷
10. ভনটাতজদীতক্ষত,শেনেৌস্তুভ (তিতীয় ভাি),সম্পাদে
স্িাপালশাস্ত্রী স্ননন, বারাণসী : স্িৌখম্বা সংস্কৃ ত
গ্রন্থমালা ১৯৮৫ ৷
11. মীমাংসে, যুতধতষ্ঠর, সংস্কৃত বযােরণ শাস্ত্র ো
ইততহাস, সম্পাদে রামনাথ তত্রপাঠী শাস্ত্রী, বারাণসী
: স্িৌখম্ভা ওতরয়ন্টাতলয়া ২০১৪ ৷
12. শমথা,
উমাশংের,
সংস্কৃত-বযােরণ
স্ম
োরেতোনুশীলন, বারাণসী : স্িৌখম্বা সুরভারতী
প্রোশন ২০১১ ৷
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