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ববদিক  ক্লাদকযা ংস্কৃত : একদি তুনামূক আলাচনা
দমঠুন াািার
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Abstract
Vedic Sanskrit is an Indo-Aryan language. It is unique to ancient India, and the
oldest language for which extensive documents have survived into the modern era. Vedic
Sanskrit is an archaic language, whose consensus translation has been challenging. Vedic
Sanskrit is the language of the four Vedas, Brahmanas and the Upanishads, texts compiled
over the period of the mid-2nd to mid-1st millennium BCE. It is pre-Panini period Sanskrit
when no comprehensive grammar existed. The simple name “Sanskrit” generally refers to
Classical Sanskrit, which is a later, fixed form that follows rules laid down by a
grammarian around 400 B.C. Classical Sanskrit begins with the Ramayana. Classical
Sanskrit was a scholarly lingua franca which had to be studied and mastered. Vedic
Sanskrit was very different. It was a natural, vernacular language, and has come down to
us in a remarkable and extensive body of poetry; While Classical Sanskrit was a
standardized version of the same language done later, during the age of Panini. In this
article I have discussed elaborately the relation between Vedic and Classical Sanskrit and
have tried to furnish a comparative study between Vedic and classical Sanskrit.
Key Words: Vedic, Classical, Panini, Upanishad, Indo- Aryan language, Udicya,
Grammar.

আনুমাদনক খ্ীীঃ পূীঃ পঞ্চিল লতাব্দীর দিলকই আযযলির একদি লাখা ইরান থেলক ভারলত প্রলবল কলরদছ। তারা
ভারতবলয এল থয ভাা বযবার করলতা, তালক বা য় ‘ভারতীয় আযযভাা’ (Indo-Aryan Language)। এই
ভাা মূ ‘ইলদা-ইরানীয় ভাা’র (Indo-Iranian Language) তো ‘আযযভাা’র (Aryan Language) একদি
প্র ান লাখা। প্রাচীন ভারলত প্রায় াজার াজার কা ারা থিলল ভাার থয একদি মাত্র রূপই প্রচদত দছ তা নয়,
থিল-কা-থভলি তার মল য যলেষ্ট রূপান্তর থিখা দিলয়দছ, এলির মল য বযাদ ক উলেখলযাগয ‘ববদিক ভাা’
অেযাৎ থয ভাায় ববদিক াদতয রদচত লয়দছ। ভারতীয় আযযভাার ক্রমদববতযলনর প্রেম অ যায়লক বা য়
ববদিক ভাা। এই ‘ববদিক ভাা’ বা ‘ববদিক ংস্কৃত’ দছ কেযভাারই একদি মাদজযত রূপ। ংস্কৃলতর প্রাক-ধ্রুপদি
রূপদি ববদিক ংস্কৃত নালম পদরদচত। এই ভাা ঋলেলির ভাা এবং ংস্কৃলতর প্রাচীনতম রূপ। এর বযালপক্ষা
প্রাচীন দনিলযনদি দখ্ষ্টপূবয ১৫০০ অব্দ নাগাি রদচত। এই কারলে ঋগ্বেদিক ংস্কৃত  প্রাচীনতম ইলদা-ইরানীয়
ভাাগুদর অনযতম এবং ইলদা-ইউলরাপীয় ভাা পদরবালরর (ইংলরদজ  অদ কাংল ইউলরাপীয় ভাা থয পদরবালরর
িয) আদিতম িয ভাাগুদর অনযতম। ঋলেি থেলক উপদনলির কা পযযন্ত এ ভাা ববদিক ভাা নালম
পদরদচত। ংস্কৃত থবলির ভাা। থবলির মন্ত্রভাগ ংদতা, গিযভাগ ব্রাহ্মে  উপদনি ববদিক ংস্কৃলত রদচত। এই
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ক গ্রন্থ দদু লমযর আদি মযগ্রন্থ। গলবকগে মলন কলরন, ঋলেি ংদতার ছদময় থতাত্রগুদ এই ভাার
প্রাচীনতম রচনা দনিলযন। লতাব্দীর পর লতাব্দী লর শ্রুদত পরম্পরায় এই থতাত্রগুদ রদচত  স্মদরত লয়লছ। ববদিক
যুলগর থলভালগ উপদনি রদচত য়। প্তদন্ধুর কূলই প্রেম আযয-উপদনলবল গলে উঠল কাক্রলম আযযরা
গঙ্গা-যমুনার দুই কূ লর অগ্রর লয় আনুমাদনক খ্ীীঃ পূীঃ ষ্ঠ লতলকর দিলক থগািা ম যভারত পযযন্ত অদ কার
কলর ক্রমলই পূবযদিলকই লর আদছলন। এই িীঘযকা তাাঁরা দবদভন্ন অনাযয জাদতর লঙ্গ ঘদনষ্ঠভালব থমালমলার
ফল প্রকৃদতর স্বাভাদবক দনয়লম তাাঁলির ভাায় থিখা দিলয়দছ দবরাি পদরবতযন। কাল-কাল প্রাচীন ভারতীয় আযয
ভাা থাকমুলখ আপনা থেলকই পদরবদতযত লয় আদছ। এলিললর ব্রাহ্মেয ংস্কৃদতর ারক মনীী  মাজলনতারা
থবলির ভাালক ‘থিবভাা’ বল মলন করলতন। প্রকৃদতর অপদরাযয দনয়লম ববদিক ভাার এই স্বাভাদবক
পদরবতযনলক তাাঁরা থিবভাার দবকৃদত বল মলন করলন এবং এই দবকৃদত প্রদতলরা করার জনয তাাঁরা বযাকরে রচনা
করলত প্রবৃত্ত লন। কারে তালির ারো দছ থয, মানুলক মূ ভাার বযাকরে দলদখলয় দিল থ শুদ্ধ থিবভাায়
কো বলব এবং এলত ভাার দবকৃদত বন্ধ লব। এইভালব তাাঁরা বযাকরলের দনয়ম দিলয় ভারতীয় আযয ভাার শুদ্ধ
মাদজযত রূলপর থয আিলয রচনা করলন তারই নাম ‘ংস্কৃত’ (অেযাৎ যার ংস্কার া ন করা লয়লছ) ভাা।১ যাাঁরা
এই রকম ংস্কৃত ভাার বযাকরে রচনা কলরদছলন তালির মল য থেষ্ঠ লন মামনীী পাদেদন। দখ্ষ্টপূবয প্রেম
স্রালব্দর ম যভালগ ববদিক ংস্কৃত মযীয়  দলক্ষালক্ষলত্র প্রেম ভাা থেলক দীতীয় ভাায় পদরেত য়। এর ফল
ংস্কৃত ভাায় ধ্রুপদি যুলগর ূচনা ঘলি। ধ্রুপদি ংস্কৃত ববদিক ভাায় প্রামােয ভাা প্রকার। দখ্ষ্টপূবয চতুেয
লতাব্দীলত রদচত পাদেদনর বযাকরলে এই প্রামােযরূপদি প্রদতদষ্ঠত য়। ইউলরালপ াদতন বা প্রাচীন দগ্রক ভাার থয
স্থান, বৃত্তর ভারলতর ংস্কৃদতলত ংস্কৃত ভাার থই স্থান। ভারতীয় উপমালিল, দবললত ভারত  থনপালর
অদ কাংল আ ুদনক ভাাই এই ভাার ীারা প্রভাদবত। প্রায় ২০০০ বছর লর একদি াংস্কৃদতক প্রবা িদক্ষে এদলয়া,
অন্তীঃএদলয়া, িদক্ষে-পূবয এদলয়া  পূবয এদলয়ার দকয়িংললক প্রভাদবত কলর। থবলিাত্তর ংস্কৃত ভাার প্র ান রূপদি
পদরদক্ষত য় দদু মাকাবয রামায়ে  মাভারলত।
পাদেদনর পূলবয বা মামদয়ক কাল ংস্কৃত ভাার দতনদি কেয গলে উলঠদছ। এই দতনদি রূপ ”
(ক) প্রাচয: এই রূপদি প্রচদত দছ পূবয ভারলতর অলযা যা, উত্তর ভারলতর পূবযাঞ্চলর দবার এবং তৎংগ্ন অঞ্চ।
এই আঞ্চদক রূপ থেলক গলে উলঠদছ মাগ ী প্রাকৃত।
(খ) উিীচয: উত্তর-পদিম ভারত  উত্তর পাঞ্জাব।
(গ) ম যলিলীয: পদিম ভারলতর ম যলিল, দিেী, মীরাি, মেুরা এবং তৎংগ্ন অঞ্চ।
ভাাচাযয ুনীদতকুমার চলটাপা যায় ভারলতর মারাষ্ট্র অঞ্চল ংস্কৃত ভাার অপর একদি রূপ দছ বল অনুমান
কলরলছন। দতদন এর নাম কলরলছন িাদক্ষোতয– “Probably there was also a Daksinatya or Southern
২
dialect” । দতয়াদরর (১৯৫৫) মলত, ধ্রুপদি ংস্কৃলতর চারদি প্র ান উপভাা দছ : পদিলমাত্তরী (উত্তর-পদিম,
উত্তর বা পদিম নালম পদরদচত দছ), ম যলিলী (ম য অঞ্চ), পূবযী (পূবযাঞ্চ)  িদক্ষেী (িদক্ষোঞ্চ, ধ্রুপদি যুলগ
উদ্ভূত)। এগুদ বই  প্রাচীন ভারতীয় আযযভাার কেয আঞ্চদক উপভাার নাম। পাদেদন দছলন উিীচয অেযাৎ
উত্তর-পদিম ভারলতর অদ বাী। অেচ তাাঁর মলয় দলদক্ষত দবিগ্ধ আযযলির থকন্দ্রভূদম  াংস্কৃদতক পীঠস্থান দছ
পদিম ভারলতর ম যলিল। এই ম যলিললর দলদক্ষত বযদিলির মুলখ বযবৃতত শুদ্ধ আযযভাালক আিলয রূলপ গ্রে
কলর এবং তার লঙ্গ দনলজর মাতৃভাা উিীলচযর দকছু উপািান দমদেত কলর পাদেদন তাাঁর বযাকরলের শুদ্ধ ংস্কৃলতর
রূপদি দবদ বদ্ধ কলরন। মূত পাদেদন কতৃযক মাদজযত এই ংস্কৃতই ঙ্কীেয অলেয ‘ংস্কৃত ভাা’ যা া ারেত
‘ক্লাদকযা ংস্কৃত’ (classical Sanskrit) বা ‘থৌদকক ংস্কৃত’ নালম পদরদচত। এই ভাার গঠনগত উৎ দনেযয়
কলর দবললজ্ঞ ভাাদবদ্ ড. ুকুমার থন বললছন” “It (Classical Sanskrit) is a literary language
based on the speech of the educated men („Sista‟) of midland (Madhyadesa). At the same
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time it contains features which really belonged to the dialect of North-West (Udicya), the
mother-tongue of Panini, the condifier of Classical Sanskrit.”৩ ারা ভারলতর অদলদক্ষত  অল্প

দলদক্ষত বৃত্তর আযয জনা ারে এই ভাায় কো না বল, ম যলিললর দলদক্ষত অেযাৎ দলষ্ট থালকরা দনিয়ই এই
ভাায় কো বলতন। কালজই এই ভাাদি প্রেলম এলকবালরই কৃদত্রম ভাা দছ না। থকালনা থকালনা দবললজ্ঞ এই
ভাালক ভারলতর অঞ্চ দবলললর জীবন্ত থাকভাা বল মলন কলরন” ‚পাদেদন-দনদিযষ্ট ভাা জীবন্ত থাকভাা।
পাদেদন থয ভাার পদরচয় দিলয়লছন ব্রাহ্মেয লমযর প্রদতদনদ দললব, থই া ু ভাা একদি অঞ্চ দবলললরই ভাা
এবং তা অকৃদত্রম, জীবন্ত  গদতলী ভাা। কারে পূবযতন ব্রাহ্মে  উপদনলির ভাার লঙ্গ পাদেদনর ‘ভাা’র
দনকি ম্পকয লজই ক্ষেীয়। তাছাো তাাঁর বযাকরেগত অলনক অনুলানই অেযীন লয় িাাঁোয় যদি না স্বীকার
করা য়, এই ভাা মালজর অন্তর অদভজাত থকাদির বিনদদন জীবলনর ভাা। আর ‚ভাা‛- পাদেদন– ৃষ্ট এই
অদভ ার বযবার স্বাভাদবকভালব কেয ভাালক দনলিযল কলর দনিয়ই।‛৪
অশ্বলঘা থেলক শুরু কলর কাদিা, ভবভূদত, ভারদব, মাঘ, দবলাখিত্ত, লূদ্রক, বােভট প্রভৃদত কদব 
নািযকালরর রচনায় এই ংস্কৃত ভাার দনিলযন পায়া যায়। প্রেম দিলক ংস্কৃত ভাা চচযার থভৌলগাদক ীমা দছ
ভারলতর উত্তরাংল, কাক্রলম তা পদিম  পূবযভারলত দবতার াভ কলর। প্রাচীন ভারলতর ময -িলযন  াদতযংস্কৃদতর লঙ্গ ংস্কৃত ভাা অঙ্গাদঙ্গভালব জদেত। নবযভারতীয় আযযভাামূলর গঠনপ্রকৃদত দবলেে  উৎন্ধালন
ংস্কৃত একান্ত প্রলয়াজনীয়। এই ভাা দছ মূত দলদক্ষত থালকর ভাবদবদনমলয়র ভাা  াদলতযর ভাা।
প্রাচীনকালর ববদিক ভাা বৃত্তর জনা ারলের মুলখর জীবন্ত ভাার উপলর প্রদতদষ্ঠত দছ, দকন্তু ক্লাদকযা ংস্কৃত
দছ পরবতযী কালর অঞ্চ দবলললর মুদষ্টলময় দলদক্ষত থালকর ভাার উপলর প্রদতদষ্ঠত াদলতযর ‘া ুভাা’।
বৃত্তর জনা ারলের মুলখর ভাা থেলক এ ভাা দছ অলনকিাই আািা, থই অলেয অংলত কৃদত্রম ভাা।
ক্লাদকযা ংস্কৃত যখন াদলতযর ভাারূলপ স্বীকৃত াভ কলর তখন বৃত্তর জনা ারলের কেযভাা দছ ‘প্রাকৃত
ভাা’। ক্লাদকযা ংস্কৃত ক্রলম ক্রলম জনা ারলের জীবন্ত ভাালস্রাত থেলক যত দবদিন্ন লয় থগলছ ততই তা
বযাকরলের দনগলে বাাঁ া পলে আলরা কৃদত্রম লয় থগলছ এবং থল পযযন্ত ‘মৃতভাা’য় পদরেত লয়লছ। ভাাচাযয
ুনীদতকুমার চলটাপা যায় ক্লাদকযা ংস্কৃলতর এই পদরেদত বযাখযা কলর বললছন” As the distance
between the vernaculars (of the North-West, Midland, East and South) and this
newly risen Sanskrit grew greater and greater, the latter became an artificial
language… Its grammar grew hide-bound, and prevented any change of growth that is
৫
characteristic of a living language. পাদেদনর পর থেলক িীঘয কলয়ক লতাব্দী পযযন্ত এই ক্লাদকযা

ংস্কৃলতর দবতৃদতকা। কালর দবচালর ক্লাদকযা ংস্কৃত ম য ভারতীয় আযযভাার যুলগই পলে। দকন্তু ভাার গঠন
 ভাার ববদললষ্টযর দিক থেলক এলত প্রাকৃলতর থচলয় ববদিক ভাার উত্তরাদ কারই থবদল। এই কারলে ভাাগত
ববদললষ্টযর দবচালর ক্লাদকযা ংস্কৃতলক বযাপক অলেয প্রাচীন ভারতীয় আযযভাার মল যই রা য়। এখন া ারেত
বযাপক অলেযই ‘ংস্কৃত ভাা’ কোদির বযবার করা য়, এর মল য ববদিক ভাা  ক্লাদকযা ংস্কৃত – দুদিলকই
অন্তভুযি করা য় এবং এই দুলয়র মল য পােযকয থবাঝালত ল ‘ববদিক ংস্কৃত’  ‘ক্লাদকযা (বা থৌদকক)
ংস্কৃত’ নাম দুদি স্বতন্ত্রভালব বযবার করা য়। ভাার ইদতাল ‘প্রাচীন ভারতীয় আযযভাা’ বলত ‘ববদিক ংস্কৃত’
এবং ‘ক্লাদকযা ংস্কৃত’” উভয় ভাালকই থবাঝাল ববদিক  ক্লাদকযা ংস্কৃলতর মল য ভাাতাদিক পােযকয
কম নয়।
ধ্বদনতাদিক পােযকয:
ববদিক  ক্লাদকযা ংস্কৃলতর মল য ধ্বদনগত পােযকয খুব থবদল নয়। মাত্র দু-একদি ক্ষেীয় পােযকয থচালখ পলে।
থযমন”
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১। স্বর দনর মল য ৯-কার প্রাচীন ববদিক ভাায় প্রচদত দছ, থবলির থললর দিলকই এ ধ্বদনর বযবার থাপ
থপলত োলক এবং ক্লাদকযা ংস্কৃলত একমাত্র ‘ক৯প্’ াতু ছাো এই ধ্বদনর বযবার থনই।
২। ববদিক ভাায় মূ যনয ধ্বদনর বযবার খুবই কম, ক্লাদকযা ংস্কৃলত মূ যনয ধ্বদনর বযবার থবদল। থকান থকান
থক্ষলত্র দ্রাদবেীয় ভাা থেলক গৃীত লয় আর থকান থকান থক্ষলত্র ববদিলকরই িন্তয ধ্বদনর মূ যনযীভবলনর ফল
ক্লাদকযা ংস্কৃলত মূ যনয ধ্বদনর প্রলয়াগ থবদল লয়লছ।
৩। ববদিক ভাায় স্বরাঘালতর (Pitch accent) তাৎপযযপূেয ভূদমকা দছ এবং ললব্দর মল য একদি অক্ষর থেলক অনয
অক্ষলর স্বরাঘালতর স্থান পদরবতযন করল তার ফল ললব্দর অেয পদরবদতযত ত। দকন্তু ক্লাদকযা ংস্কৃলত
স্বরাঘালতর থকালনা ভূদমকা দছ না।
৪। স্বর ববদিক ংস্কৃলতর একদি মূ ববদলষ্টয। থৌদকক ংস্কৃলত এর থকান প্রলয়াগ থনই। ববদিক স্বর মূতীঃ দতন
প্রকালরর- উিাত্ত, অনুিাত্ত  স্বদরত। স্বর প্রলভলি অলেযর পদরবতযন য়। থযমন” apas (অপস্) মালন ‘কাজ’, আর
apas (অপস্) মালন ‘কমযঠ’।
৫। ংস্কৃলত ললব্দর মল য স্বর  অবস্থান (Hiatus) ম্ভব নয়, তোদপ ববদিক াদলতয দু-একদি থিখা যায়।
থযমন- দততউনা, প্রউগ, তুঅম্ (ত্বম্) ইতযাদি। থৌদকক ংস্কৃলত এ জাতীয় প্রলয়াগ পায়া যায় না। দকন্তু প্রাকৃত
প্রভূত পদরমালে পায়া যায়।
৬। থবলি প্রত্ন আযয ভাার প্রতযয় কখন কখন রদক্ষত য়, দকন্তু থৌদকলক থ  থত পদরেত য়। যো – বব
ই থৌ. ই। এছাো, থবলি শ্রুদ পি পায়া যায়। বব  (ঋ.৬.৫৫.১) > থৌ.।
৭। পি-পাঠ ববদিক ভাার একদি ববদলষ্টয। এলত ংদতা পাঠলক দন্ধ দবলিি কলর থিখালনা য়। যো- ংদতা
পাঠ- অদগ্নমীল পুলরাদতম, পিপাঠ – অদগ্নম্। ঈল / পুরীঃ দতম্ / ইতযাদি।
৮। ববদিক ছদ থৌদকক ছদ থেলক পৃেক। থবলির গায়ত্রী, উদিক , অনুষ্টুপ্, বৃতী, পংদি, দত্রষ্ঠুভ্  জগতী থভলি
বহু প্রকার ছদ আলছ। দকন্তু থৌদকক স্কৃলত এগুদ থনই।
৯। ববদিক  থৌদকক ভাায় ধ্বদনমূ একই। থকব প্রলভি এই থয ববদিক ভাায় মূ যনয   ল্  আলছ, যা
থৌদকলক থনই। যো- ঈল অেবা ঈলে।
১০। থৌদকক ংস্কৃলত এ এবং  একস্বর (monophtongs) দকন্তু ববদিলক কখন কখন দীস্বলর (diphthongs)
থত পদরেত য়। যো “ থেষ্ঠ বব েইষ্ঠ, অলবাচৎ > বব অবউচৎ।
১১। প্রাকৃলত থযমন অন্তয বযঞ্জলনর থাপ য়, থবলি থরূপ থিখা যায়। যো – কমযন্ লব্দ থবলি অন্তয ন্-কালরর
থালপর পর কময লব্দ য়। তা থেলক তৃতীয়ার বহুবচলন কলমযদভীঃ লয়লছ। থযমন”থিবকলমযদভীঃ (ঋ.১০.১৩.০১)।
১২। ববদিক  ক্লাদকযা ংস্কৃলতর মল য আলরা একদি পােযকয আলছ থযিা পূবযাচাযযলির িৃদষ্ট এদেলয় থগলছ।
অ যাপক পলরলচন্দ্র মজুমিার থদি উলেখ কলরলছন। এই পােযকযদি  দন্ধর থক্ষলত্র। ক্লাদকযা ংস্কৃলত ম্ভাবয
থক্ষলত্র দন্ধ লয়দছ বা যতামূক, দকন্তু ববদিলক দন্ধ এতখাদন বা যতামূক দছ না। মনীা+অদগ্ন= ‘মনীা অদগ্ন’
– এলক্ষলত্র দন্ধ না করল চত। অদপদনদত দন্ধ বযবার থবলির একদি মূ ববদলষ্টয। যো- মমালনা আধ্বা।৬
বস্তুতীঃ এই ‘অ’ থৌদকক ংস্কৃলতর যুলগ থাপ থপলত আরম্ভ কলরলছ। ুতরাং প্রেম তলর থা অগিৎ, পলরর তলর
থা গিৎ।
রূপতাদিক পােযকয :
ববদিক  থৌদকক ভাার রূপতলি খুব একিা প্রলভি দক্ষত য় না। দকন্তু উভলয়র মল য মূ প্রলভি  এই
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থয ববদিক ভাায় অলনক থবদল রূপগ্ববদচত্রয আলছ, যা থৌদকক ংস্কৃলত থনই। লব্দরূলপ, বযনালম  াতুরূলপ
দবললরূলপ থ রূপ ববদচত্রয থিখা যায়।
১৩। লব্দরূলপ ক্লাদকযা ংস্কৃলতর থচলয় ববদিলক ববদচত্রয দছ অলনক থবদল। লব্দরূলপ দবদভন্ন কারলক  বচলন
অদতদরি দবকল্প রূপ ববদিলক থবদল থিখা যায়। থযমন- অকারান্ত পুংদঙ্গ লব্দ ‘নর’। ক্লাদকযা ংস্কৃলত এই ললব্দর
দীবচলন প্রেমা  দীতীয়া দবভদিলত শু ু একিাই রূপ পায়া যায়” ‘নলরৌ, দকন্তু ববদিলক আলরা একদি রূপ দছ
‘নরা’। থতমদন প্রেমার বহুবচলন ক্লাদকযা ংস্কৃলত পাই শু ু ‘নরাীঃ’, ববদিলক এর অদতদরি রূপ পাই ‘নরাীঃ’।
আলরা ক্ষয করা যালব, তৃতীয়ার একবচলন ক্লাদকযা ংস্কৃলত শু ু ‘নলরে’, ববদিলক এছাো রলয়লছ ‘নরা’,
তৃতীয়ার বহুবচলন ক্লাদকযা ংস্কৃলত ‘নগ্বরীঃ’, ববদিলক অদতদরি রূপ ‘নলরদভীঃ’।
১৪। দক্রয়ার রূলপ ক্লাদকযা ংস্কৃলতর থচলয় ববদিলক ববদচত্রয  প্রাচুযয আলরা অলনক থবদল। ববদিক ভাায় দক্রয়ার
কা পাাঁচদি – ট্ (বতযমান = Present), ৃি (ভদবযৎ = Future), ঙ্ (অম্পন্ন অতীত = Imperfect Past),
দট্ (ম্পন্ন অতীত = Past Perfect)। ুঙ (িয অতীত / অদনদিযষ্ট অতীত / ামানয অতীত = Aorist)। এলির
মল য থললর দতনদিই দছ ববদিক ভাায় অতীত কালর প্রকারলভি, এই দতনদির মল য ূক্ষ্ম অেযগত পােযকয দছ
এবং এলির বযবালরর ুদনদিযষ্ট থক্ষত্র দছ। আ ুদনক ভাার মলতা ববদিলক দবদভন্ন কালর রূপ দঠক দক্রয়া
ম্পািলনর ময় (time) থবাঝাত না, দক্রয়া ম্পািলনর প্রকৃদত (aspect) থবাঝাত। ক্লাদকযা ংস্কৃলত আলরা দুদি
কা পায়া যায়– ৃঙ্ (ম্ভাবয অতীত = Conditional Past) এবং ুি (বহুভাদত ভদবযৎ = Periphrastic
Future)। এলির মল য ুট্ থললর দিলক ুপ্ত লয় যায়।
১৫। দক্রয়ার রূলপ ক্লাদকযা ংস্কৃলতর থচলয় ববদিক ভাায় ভাব-প্রকালরর (Mood) দিক থেলক ববদচত্রয অলনক
থবদল। ববদিলক ভাব দছ পাাঁচ প্রকার- দনলিযলক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), অদভপ্রায় (Subjunctive),
ম্ভাবক বা দবদ দঙ্ (optative), দনবযন্ধ (Injunctive)। ববদিক ভাায় শু ু উত্তম পুরুল অনুজ্ঞা ভালবর রূপ ত
না, কারে দনলজই দনলজলক আলিল বা অনুলরা করা অেযীন। এছাো দবদভন্নভালব দক্রয়ার রূপগ্ববদচত্রয ববদিলক
প্রচদত দছ। দকন্তু ক্লাদকযা ংস্কৃলত ভাবগ্ববদচত্রয অলনক কম। অদভপ্রায় ভাব (Subjunctive) এলকবালরই দছ
না, দনবযন্ধ ভাব প্রায় অপ্রচদত দছ, থকবমাত্র দনল ােযক অবযয় ‘মা’ থযালগ দনবযন্ধ ভালবর রূপ পায়া যায়।
এছাো থয কদি ভাব ক্লাদকযা ংস্কৃলত পায়া যায়, তালির প্রলয়াগ ীমাবদ্ধ। ববদিক ভাায় অম্পন্ন ছাো প্রায়
ব কালই (বতযমান, ামানয অতীত, ম্পন্ন অতীত  ভদবযৎ) দবদভন্ন ভাব অনুযায়ী দক্রয়ার রূপ ত। দকন্তু
ক্লাদকযা ংস্কৃলত শু ু বতযমানকাল এবং কখলনা কখলনা ামানয অতীতকাল দবদভন্ন ভাব অনুযায়ী দক্রয়ার রূপ
লত থিখা যায়।
১৬। ববদিক ভাায় লতৃ, লানচ, ক্বু, কানচ, যতৃ, যমান ইতযাদি প্রতযয় থযাগ কলর বহু দবদচত্র দক্রয়াজাত দবললে
(Participal Adjectives) ৃদষ্ট করা ত। থযমন- যজ্ > যজমান। থতমদন ত্বা, ত্বায়, তুমুন্, তগ্বব ইতযাদি প্রতযয়
থযাগ কলর বহু অমাদপকা দক্রয়া (Gerund) বতদর করা ত। থযমন - পা > পীত্বা। দকন্তু ক্লাদকযা ংস্কৃলত
এরকম দক্রয়াজাত দবললে  অমাদপকার প্রলয়াগ কলম যায়।
১৭। থকউ থকউ উলেখ কলরলছন থয, ‘মালর দবদচত্র  বহু প্রলয়াগ’ প্রাচীন ভারতীয় আযয ভাার অনযতম ববদলষ্টয
দছ। দকন্তু যোেয প্রাচীন ভারতীয় আলযয অেযাৎ ববদিক ভাায় বহুপলি গদঠত মালর প্রচন দবলল দছ না।
ববদিক াদলতয মালর বযবার অলনক কম এবং দুদির থবদল পলির মালর বযবার থিখা যায় না বলই
চল। ববদিক ভাা”দবললজ্ঞ মযাকলডালনল্ বললছন” “In the RV. and the AV. no compounds of
more than three independent members are met with, and those in which three occur are
৭
rare…”। ংস্কৃত াদলতয দকন্তু মালর বযবার অলনক বৃদদ্ধ থপলয়লছ এবং দুলয়র অলনক থবদল পলির মা

অলনক থিখা যায় যার অদতলাদয়ত রূপ আমরা পাই বােভলটর ‘কািম্বরী’থত।
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১৮। ক্লাদকযা ংস্কৃলত দকছু দকছু নতুন রীদত প্রবদতযত লত থিখা যায় যা ববদিলক দছ না। থযমন – াতুর ‘তবৎ’
প্রতযয় থযাগ কলর দক্রয়ার রূপ গঠন করা ত তা অতীতকালর মাদপকা দক্রয়ার অলেয বযবৃতত ত।
১৯। ক্লাদকযা ংস্কৃলত দকছু নতুন াতু  বহু লব্দ এ যা ভারলতর অনাযয ভাা থেলক গৃীত, ববদিলক দছ না।
২০। ববদিক ংস্কৃলত ক্লীবদঙ্গ ললব্দর প্রেমার বহুবচলন আদন স্থল আ য়। যো- দত্র চ লতা দত্র চ স্রা।৮
২১। প্তমীর একবচলন কখন কখন দবভদির থাপ য়। থযমন- আত্মন্ (বৃ. ২.৩.৬) আত্মদন অলেয।
২২। বযনালম ববদিক য, বা, অলস্ম, আবি প্রভৃদত লব্দ থৌদকলক থাপ।
২৩। ববদিক তযদ্ ললব্দর প্রলয়াগ থৌদকলক প্রায় থাপ।
২৪। দক্রয়া প্রকরলে অ-আগম ববদিলক কখন কখন থাপ লত থিখা যায়। যো – অগমৎ বব গমৎ অভূৎ বব ভূত
ইতযাদি।
২৫। দতঙন্ত দবভদি মদ  ধ্ব থৌদকক ংস্কৃলত থাপ। যো” গলমমদ।
২৬। থবলি থলির (Subjective) প্রলয়াগ প্রভূত পদরমালে পায়া যায়।
২৭। ৃলঙর প্রলয়াগ থবলি থনই বলই চল। থকব একদি প্রলয়াগ পায়া যায়। যো” অভদরযৎ (ঋলেি)। দকন্তু
অনয থকান থবলি পায়া যায় না।
২৮। থবলি তুমুন্ অলেয থয, অল অগ্ব য প্রভৃদত অলনক প্রতযয় আলছ। থযমন – িৃলল, ক্ষলম, গমল য ইতযাদি। দকন্তু
থৌদকক ংস্কৃলত এব প্রতযলয়র থাপ লয়লছ।
২৯। থবলি কখন কখন ক্ত্বাচ  যপ্ প্রতযয় যুগপৎ বযবার য়। থযমন” গত্বায়, দজত্বায় ইতযাদি।
৩০। মূ ইলদা-ইউলরাপীয় ভাার মলতা প্রাচীন ভারতীয় আযযভাালত আিদি কারক দছ”কতৃযকারক
(Nominative), কময কারক (Accusative), করে কারক (Instrumental), ম্প্রিান কারক (Dative),
অপািান কারক (Ablative), ম্বন্ধ পি (Genitive), অদ করে কারক (Locative) এবং লম্বা ন পি
(Vocative)। ক্ষেীয় থয ংস্কৃলত ম্বন্ধ পি  লম্বা ন পিলক দঠক কারলকর মল য রা য়দন, কারে এই দুদির
লঙ্গ বালকযর দক্রয়ার থাজাুদজ ম্পকয দছ না। ংস্কৃত মলত দক্রয়ার লঙ্গ বালকযর দবদভন্ন পলির থয ম্পকয োলক
শু ু তালকই কারক বা ত”‘দক্রয়ান্বদয় কারকম্’।
৩১। মূ ইলদা-ইউলরাপীয় ভাায় দতনদি বচন (একবচন, দীবচন, বহুবচন) প্রাচীন ভারতীয় আযযভাায় প্রচদত
দছ। ববদিক ভাায় দীবচন অবলয শু ু প্রকৃদত-দনদিযষ্ট থজাো-থজাো প্রােীর (থযমন- দপতা-মাতা ইতযাদি) থক্ষলত্র
প্রচদত দছ। পরবতযীকাল ক্লাদকযা ংস্কৃলত থয থকালনা দুদি দজদন থবাঝালত দীবচলনর প্রচন য়। বচন থভলি
াতুরূপ  লব্দরূলপর পােযকয ত।
বাকযরীদতগত পােযকয :
৩২। বাকযরীদতর মল য দবলল ববদিক প্রলয়াগ  উপলগযর। উত্তরকালর ক্লাদকযা ংস্কৃলত প্র, পরা, অপ, ম,
অনু, অব, দনর, দুর, অদভ, দব, অদ , ু, উৎ, অদত, দন, প্রদত, পদর, অদপ, উপ, আ- এই কুদেদি উপগয দছ, এগুদ
াতুর পূলবয যুি ত এবং দক্রয়ার অেয পদরবদতযত করত। থযমন”প্র + ার = প্রার, উপ + ার = উপার, দব +
ার = দবার, দকন্তু থবলি উপগয াতুর পূলবয বা পলর বলত পালর। কখন কখন বযব ালন বলত পালর।
থযমন”আ থয তন্বদন্ত রদিদভীঃ৯, পদর িযাবা পৃদেবী যদন্ত িযীঃ১০, পরা অয ভ্রাতৃলবযা ভবদত১১।
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৩৩। একই উপলগযর বার বার প্রলয়াগ থিখা যায়। যো”
দন গ্রামালা অদবক্ষত
দন পীলন্তাদন পদক্ষেীঃ
দন থলযনাদিদ্ অদেযনীঃ।১২
৩৪। থবলি দবদভন্ন কারলকর  কালর মল য বযতযয় ঘিলত পালর। দকন্তু থৌদকক ংস্কৃলতর থরূপ ম্ভব না।
থযমন” ‘পর’ লব্দলযালগ তৃতীয়া – পালরা দিবা পর এনা পৃদেবযা১৩ ‚স্বগয ছাদেলয়, এই পৃদেবী ছদেলয়‛।
৩৫। থবলি বতযমান অলেয দলিব প্রলয়াগ –  িা ার পৃদেবীং িযামুলতমাং দতদন পৃদেবী  স্বগযলক ারে কলরন।
‘প্রাচীন ভারতীয় আযযভাা’ বলত ববদিক ংস্কৃত’ এবং থৌদকক ংস্কৃত’ উভয় ভাালকই থবাঝায়। উভয় ভাার
মল য থমািামুদি ধ্বদনগত ঐকয আলছ। দকন্তু উভলয়র মল য পূলবযাি বযাকরেগত পােযকয ক্ষয করা যায়। আযযগে
ভারলতর উত্তরাঞ্চ অেযাৎ পাঞ্জাব এবং দন্নদত অঞ্চল ববাকালই থবি রচনা কলরদছলন বল ববদিক ভাায়
‘উিীচী’ অেযাৎ উত্তরাঞ্চলর ভাার প্রভাব দবিযমান। পক্ষান্তলর উত্তর – পদিলম ভারলত পাদেদনর জন্ম ল দতদন
পািীপুত্রবাী দছলন বল তাাঁর বযাকরলে এবং ফতীঃ ংস্কৃত াদলতয ম যলিলীয় ভাার প্রভাবই দছ
অদ কতর। ববদিক এবং ংস্কৃত ভাার মল য বযাকরেগত পােযলকযর এিা একিা বে কারে।
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