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ব্যাকরণা

পথম ভাগ ।
-
বর্ণ বিবেক

১ পাঠ।

১ প্রা বাঙ্গলা ভাষার বর্ণমালা কয় প্রকার বিভক্ত
আছে ।

উ। বর্ণমালা দুই প্রকার হয়, অ আদি; বিসর্গান্তকে
স্বর বলা যায়, ক আদি ক্ষ পৰ্য্যন্তকে ব্যঞ্জন বলা

যায় ।

২ প্রা স্বরবর্ণ কি ?
উ। অ আ ঈই

উ 4উ খ

৯ ৪ এ ঐ

ও অং অঃও
এই ষোড়শ বর্ণকে স্বর বলা যায়।

গ কিন্তু ঋ ঞ্জন র এই চারি স্বরের অর্দ্ধ বঞ্জনব ছন্দো

গ্রন্থে উক্ত আছে, এই কারণ তাহার সংমুক্তকে ফলার মপ্তে
নিবিষ্ট করা গিয়াছে।



৩ প্র। ব্যঞজন।ক।

উ। ক খ গ ৭

চ ছ জ ঝ ঐঃ
ট ১ ড চ ৭

থ দ ধ

প ফ ব ভ ম

য র ল ব

য স ক্ষহ

এই চৌত্রিশ অক্ষরকে ব্যঞ্জন বলা যায়।
৪ প্রা স্বরের মধ্যে কোন২ স্বর হস্ব;

উ।অ উ খ

এই পাঁচ স্বর হস্ব।

৫ প্রা স্বরের মধ্যে দীঘ স্বর কি ?

টা আ ঈ উ ঋ ; এ ঐ ও ঐ
এই নয় স্বর দীঘ।

২ পাঠ।

১ প্রা স্বর রণ অন্য রূপ হয কি না?

উা হাঁ, ব্যঞ্নের সহিত যুক্ত হইলে অন্য আকার

য়ে ; ষথা।

} [ ৭ ....
8   ... ..



ৎ প্র। ব্যঞ্জনে স্বর যুক্ত হইলে কিরূপ হয়।

ইতে সংযোগ হইলেউ। স্বর এবং ব্যঞ্জন এই দ

এই রূপ হয়; যথা।

ক কা কি কী ক ক বে
কৈ কো কৌ কং কঃ

সকল ব্যঞ্জনেতেই স্বর এই রূপে যুক্ত হয়; এবং

ইহাকেই বানান বলা যায়।

৩ প্ুর। ব্যঞ্জন কয় বর্গে বিভক্ত হয়?
উ। ব্যঞ্নের মধ্যে কবর্গাদি পবর্গ পৰ্য্যন্ত পাঁচ

বর্গ আছে ; যথা।

ক খ গ ঘ উ এই পঞ্চ ক-বর্গ

চছজ ঝ ঐ এই পঞ্চ চ-বর্গ
ট ১ ৬ ঢ ৭ এই পঞ্চ ট-বর্গ
ত ধ দ ধ ন এই পঞ্চ ত-বগ

প ফ ব ভ ম এই পঞ্চ প-বর্গ

৪ প্রা অল্প প্রাণ বর্ণ কাহাকে কহা যায় ?

উ। প্রত্যেক বর্গের প্রথম আর তৃতীয় বর্ণকে অল্প
প্রাণ কহা যায় ; যথা, ক, গ, চ, জ, ইত্যাদি।

৫ প্র । মহাপ্রাণ বর্ণ কাহাকে কহা যায় ?

উ। প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয আর চতুর্থ বর্ণকে মহা

প্রাণকহা যায় ; যথা, খ, ঘ, ছ, ঝ, ইত্যাদি।



৪

৩ পাঠ।
১ প্র। অনুনাসিক বর্ণ কি২ ।

উ এ ণ ন
এই পঞ্চাক্ষর অনুনাসিক।

প্রা সানুনাসিক কি ?

উ। চন্দ্রবিন্দ “ এবং অনুষ্বার ০ এই দুই বর্ণ যুত্ত

অক্ষর সাননাসিক হয়; যথা, তাঁহার বংশ।

৩ প্র। বর্ণমালার উচ্চারণ কোনং স্থানহইতে হয়?
উ। কণ্ঠ, তালুকা, মস্তক, দন্ত, ওষ্ঠ, এই পাঁচ স্থান-

হইতে তাবৎ অক্ষরের উচ্চারণ হয়।
8 প্রা কণ্য বর্ণ কি ?

উ। অ আ অএ ও ঐ ও হ ক খ গ ঘ উ
এই সকলকে কণ্য বর্ণ বলা যায়, অর্থাৎ ইহারদিগের

উচ্চারণ কণ্ঠহইতে হয়।

৫ প্র। তালব্য বর্ণ কি ?
উাই ঈ ই চ ছ জ ঝ ঐ শ এ ঐ য

এই সকল বর্ণকে তালব্য কহা যায় ; অর্থাৎ তালু-
হইতে ইহারদিগের উচ্চারণ হয়।

৬ প্র। মূৰ্দ্ধন্য বর্ণ কি?

উ। খ ঋ খ ট ১ ৬ চ ৭র য

এই সকল বর্ণকে মূর্দ্ধন্য কহা যায়; অর্থাৎ মূর্দ্ধস্থান.

হইতে ইহারদিগের উচ্চারণ হয়।



৭প্র। দন্ত্য বর্ণ কি ?
উ।৯৪৯ত খ দ ধ ন ল স ব

এই সকল বর্ণকে দন্ত্য কহা যায়; অর্থাৎ দন্তহইতে

ইহারদিগের উচ্চারণ হয়।
৮ প্র। ওষ্য বর্ণ কি ?
উ। উ উ উ প ফ ব ভ ম ব ও ঐ

এই সকলকে ওষ্য বর্ণ কহা যায় ; অর্থাৎ ওগ্ঠহইতে

ইহারদিগের উচ্চারণ হয়।

৯ প্রা কণ্ঠ্য তালব্য বর্ণ কি ?
উ। এ ঐ এই দুই বর্ণকে কণ্য তালব্য বলা যায়;

অর্থাৎ ইহারদিগের উচ্চারণ কণ্ঠ ও তাল্ুহইতে হয়।
১০ প্র। কণ্ঠযৌষ্ঠ বর্ণ কি ?
উা ও ও এই দুই বর্ণ কণ্ঠৌষ্ঠ হয়; অর্থাৎ কণ্ঠ ও

ওষ্ঠহইতে ইহারদিগের উচ্চারণ হয়।

৪ পাঠ।

১ প্ু। ব্যঞনের মধ্যে অন্ত্যস্থ বর্ণ কি ?

উ। য র ল ব এই চারি বর্ণকে অন্ত্যস্থ কহা

যায় ।

২ প্রা ব্যঞ্জনের মধ্যে উষ্ম বর্ণ কি ?

উাশ য স হ এই চারি বর্ণ উয্ম উক্ত হয়।



৩ প্রা বর্ণমালার মধ্যে কোন২ অক্ষরকে ফলা
বলা যায় ?

উা য রল ব ন ম খ৯র

অন্যরূপ এইয . . ৭ন ন .৯
এই সকল অক্ষরকে ফলা কহা যায়।

৪প্র৷ এই সকল ফলা অন্য অক্ষরে যুক্ত হইলে,
কেমন আকৃতি হয়?

উ। ব্যগ, ক্রন্দন, ক্লীব, ধৃজা, স্নেহ, ক্ষুা, বৃষ্টি কু,
শৰ্ম্মা ; এই প্রকার অনেক শব্দে এমত যুক্ত আছে

৫ পাঠ।

১ প্র। অনুনাসিক বণ কোন২ অক্ষরে যুক্ত হইলে
সানুনাসিক উচ্চারণ করা যায় ?

উ। প্রত্যেক অনুনাসিক বর্ণ কেবল আপনং বর্গের
প্রত্যেক অক্ষরে যুক্ত হইয়া, সানুনাসিক উচ্চারিত
হয় ; যথা।

ঙ ঙ্৪ ৪
ঞ্চ ঐ 2৫

ন্ট 2 ও ৯ ৭

ও ন্দ ন্ধ ন

মবম ১



অধিকন্ত ৬,র ব্যতিরেক অন্ত্যস্থ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণ এবং

ক্ষ, এই সকলেতে যক্ত হইয়া সাননাসিক হয়; যথা।

ঐ

শা ৯

৩প্রা ব্যঞ্জনের অন্য যক্তাক্ষর সর্ব্ব শুদ্ধা কত

আছে।

উা স্ক স য স

শ্চ জ্ঞশৃ র
ষ্ট ৬ ষ

স্ত ব্দ হর

সচ দ্বল ভ হ্ম

হ্য কৃ

চৌত্রিশটা যক্ত অক্ষর আছে

৩ পা বর্ণমালার মধ্যে কত অক্ষর রূপদ্বয় আছে ।
ক্র,উা কু ক্ত,

ঙ্গ, ত্ত,

ঙ্গ, শু,4
গু, ত্র,

হ, খ,

ম, হ,



৮

ন্ধ, দ্,৭
41

হ,দ্র,
৭

রু, রু,
৮

স্ত, স্ত্র

ধ।

এই সকল রূপদ্বয় অক্ষর পুস্তকের মধ্যেই মিলে।



দ্বিতীয় ভাগ।

১ পাঠ।

সংজ্ঞা বিষয়।

।সংজ্ঞা কি ?১প্রশ্ব।
উত্তর। বস্তুর নাম মাত্রঃ যথা। মনুষ্য,বৃক্ষ, পুস্তক,

কালী, কলম, ইত্যাদি।

২ প্র। সংজ্ঞা কয় প্রকারে বিভক্ত আছে ।
উ। নামবাচক, জাতিবাচক, ভাববাচক, এবং

ক্রিয়াবাচক, এই চারি পকারে ভিন্ন করা যায় ।

৩ প্রা নামবাচক কি ?

উ। প্রত্যেক মনুষ্যের নাম, ও নগর ও দেশ ও নদীর
নাম ইত্যাদি নামবাচক হয়, যথা। কষ্ণচন্দ্র, কলি-

কাতা, গৌড়, যমুনা ।
৪প্রা জাতিবাচক কি ?
উ। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি, জাতিবাচক,

অর্থাৎ মনুষ্য শব্দে তাবৎ মনুষ্যকে বঝায়, পশুশব্দে

তাবৎ পশকে বুঝায়, পক্ষী শব্দে তাবৎ পক্ষিকে

বুঝায়।

৫ প্র। ভাববাচক কি ?

উ। গুণবাচক শব্দের পর, তা, এবং ত্ব, এই দুঃ



২৬

প্রত্যয় করিলে ভাববাচক হয়; যথা, গুণবাচক ভদ

শব্দের পর, তা এবং ত্ব করিয়া ভদ্রতা এবং ভদ্রত্ব
হয়।

৬ প্র। কিন্তু কখনং জাতিবাচকহইতে ভাববাচক
রচিত হয় কি না;

উ। হাঁ, সে জাতিবাচক শব্দের উত্তর কেবল ত্ব

প্রত্যয় করিলেই, ভাববাচক হয়, যথা, জাতিবাচক
মনুষ্য শব্দের উত্তর ত্ব করিয়া মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরত্ব
হয়।
৭ প্র। ক্রিয়াবাচক কি ?
উ। ধাত্ুর্থ মাত্র বোধক শব্দকেই ক্রিয়াবাচক

কহা যায়, যথা, করণ, শয়ন, গমন, রক্ষণ, শ্রবণ,
দর্শন, ইত্যাদি।

৮ প্রা সংজ্ঞা আর কোন মতে বিভিন্ন হয় কি না?

উ। প্রাণিবাচক এবং অপ্রাণিবাচক, এই দুই
ভাগেই বিভিন্ন হয়।

১ প্রা প্রাণিবাচক কি ?
উ। প্রাণি মাত্র বোধক শব্দকেই প্রাণিবাচক কহা

যায়, যথা, জীব, জন্তু, কীট, প্রভৃতি ।
১০ প্র। অপ্রাণিবাচক কি ?

উা নিজীব বন্তু বোধকশব্দ মাত্রই অপ্রাণিবাচক

হয়; যথা, পর্ব্বত, প্রস্তর, মৃত্তিকা, ইত্যাদি।



১১

পাঠ।

লিঙ্গ বিষয়ক।

১ প্রা লিঙ্গ কত প্রকার হয়?
উ। পুং, স্ত্রী, নপুংসক, এই তিন প্রকার হয়, যথা,

নর, নারী, জ্ঞান ।

২ প্র। পুংলিঙ্গ কি ?
উ। প্রায় পুরুষ বোধক শব্দমাত্রই পুংলিঙ্গ বোধ

হয়; যথা, মনুষ্য, ষাঁড়

৩ প্র। স্ত্রীলিঙ্গ কি?

উ। প্রায় স্ত্রীবোধক শব্দমাত্রেই স্ত্রীলিঙ্গ বোধ হয়ঃ

যথা, নারী, ঘোটকী।

৪ প্রা আ, ঈ, ইত্যাদি সকল প্রত্যয়ান্ত যে শব্দ,

সে স্ত্রীলিঙ্গ হয় কি না;

উ। হাঁ, হয়; যথা, বিদ্যা, নদী।

৫ প্রা অকারান্ত কিম্বা হলন্ত যে শব্দ, তদুক্তর আ

কিম্বা ই প্রত্যয় হইলে, স্ত্রীলিঙ্গ হয় কি না।

উ। হয় ; যথা, ভুষ্ট, ভুষ্টা; পুত্র, পুত্রী; চঞ্চল,
চঞ্চলা ।

৬ প্রা প্রায় সমুদায় দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দ পাইবামাত্র
স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞান হয় কি না।



১২

উ। হাঁ হয়; যথা, গাধা, গাধী; কাক, কাকীং।
৮ প্রা ক্লীবলিঙ্গ কি ?

উ। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ব্যতিরেক সকল শব্দ ক্লীব-

লিঙ্গ জানিবা ; যথা, জল, ফল, ধন, মনঃ।

৩ পাঠ।

কারক বিষয়।

১ প্রা কারক কত প্রকার হয়?

উ। কৰ্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্মুদান, অপাদান, অধি-
করণা, এই ছয় প্রকার কারক হয় ; এতদ্ব্যতিরিক্ত
সম্বন্ধ ও একটা আছে, কিন্তু তাহাকে কারক বলা
যায় না।

" বাঘ, বাধিনী; বিড়াল, বিড়ালী; হরিণ, হরিণী; সুগ,
নগী, ভেড়া, ভেড়ী।

। সম্বোধন পদ কারক খ্যাত নয়, কেননা ভাষার মধ্যে
সম্বোধনের কারকব্ব পাওয়া যায় না, কিন্তু সংস্কৃতানুযায়ি

কেহ২ মানে বটে ; যথা গুরু, গুরো; প্রভু, প্রভোঃ কন্যা,

কন্যে ; নদী, নদি। অপর অনেক বার আক্ষেপোক্তি কৰ্ত্তা

কারকেতে যুক্ত হইলে সম্বোধন বুখা যায়, যথা ; হে প্রিয়
বন্ধুরা ওরে বেহারা।



১৩

ং প্রা ব্যঞ্নানু পুংলিঙ্গ সংজ্ঞার কারক কেমন।
উ। সে এই রূপ।

এক বচন। বহু বচন

কৰ্ত্তা, বালক বালকের
কর্ম্ম, বালককে বালকদিগকে
করণ, বালকেতে বালকদিগেতে

বালকেরে (বালকরদিগেরেসম্ুদান,
[বালককে বোলকদিগকে

বালকদিগহইতে
অপাদান, বালকহইতে

বোলকেরদেরহইতে

[ বালকদিগের
সম্বন্ধ, বালকের

[বালকেদের
য বালকে [ বালকদিগে

আিকবং বাাকেতে [বালকদিগেতে

৩ প্র। স্বরান্ত সংজ্ঞার কারক কেমন হয়?
উ। এই রূপ।

এক বচন। হু বচন।
কৰ্ত্তা, মাতা মাতারা
কর্ম্ম, মাতাকে মাতারদিগকে

* কুকুর, ময়ুর, দূত, শব, ষাঁড়, জনক ইন্যাদি সকলের
কারক বালকের ন্যায় জানিবা ।

খ



১৪

করণ, মাতাতে মাতারদিগেতে

মাতারে যমাতারদিগেরে
সম্গুদান,

মোতাকে মোতারদিগকে
মাতারদিগহইতে

অপাদান, মাতাহইতে
[মাতারদেরহইতে

মাতারদিগের
সম্বন্ধ, মাতার

মাতারদের
মাতায়  মাতারদিগে

অধিকরণ মাততে  মাতারদিগেতেন

৪ পাঠ।

১ প্র। ব্যঞ্জন এবং স্বরান্ত ক্রীবলিঙ্গ সংজ্ঞাতে কি

রূপে কারক ঘটে।

উ। তাহার বহুবচন নাই বটে, কিন্তু তাহার এক

বচনের কারক এই মত হয়।

কৰ্ত্তা, জল

কর্ম্ম, জল

করণ, জলেতে

জলেমুদান,

" পিতা, ভ্রাতা, দুহিতা, দাতা, হস্তা, ইন্যাদি সকলের

কারক মাতার ন্যায় ঘোষণা কর।



১৫

অপাদান, জলহইতে

জলেরসম্বন্ধ,

যজলে
অধিকরণ, জলেতে

৶ ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচন কি কখনও হয় নাঃ
। হা সে কুচিৎ হয়, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষ

বোধ হয়, তখন তাহা পুংলিঙ্গ কিম্বা স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া

বহুবচন প্রাপ্ত হয়।

যথা, হে বটবৃক্ষ, তুমি বৃক্ষেরদিগহইতে বড়;
অহো সূৰ্য্য, তুমি নক্ষত্রেরদিগহইতে তেজোময়।

৩প্রা সকল ইন্ ভাগান্ত গুণবাচক শব্দ কিসে
ঘটিত হয়।

উ। সকল ইন্ ভাগান্ত গুণবাচক শব্দ কৰ্ত্তা ব্যতি-

রেক সকল কারকেতেই পুংলিঙ্গে দ্রম্ব ইকার প্রাপ্ত

হয়। যথা, আজ্ঞাকারী আজ্ঞাকারিকে, অধিকারী
অধিকারিকে, ইত্যাদি।

৪প্র। উপমার্থে সম্বন্ধ কারকের প্রত্যয়ের বিপর্য্যয়ে
যে রূপ তাহার প্রয়োগ হয় কি না ?

উ। হাঁ হয়, যথা, সমুদ্ররূপ বিদ্যা, বিষরূপ জল।

" স্থল, গাছ, ফুল, ধান, পান, হল, ইন্যাদি সকলের
কারক জলের ন্যায় জানিবা।



১৫

৫প্র। সংজ্ঞাতে এমন কিছু যোগ আছে, যে তাহার
সংখ্যা বোধ হয়?

উ। হাঁ হয় ; যথা, মনুষ্যগণ, পণ্ডিতলোক, পশু-

জাতি, গোষ্ঠীবর্গ, রাজদল, দশজন, একখান, পাঁচটা,

কাদাটুকী, ধুলাণ্ডলান, গরুণ্ডলিন, পেয়াদাগুলা,বানর
সমূহ, ঘাসগুচ্চার ।

৫ পাঠ।

গুণবাচক বিষয়।
১ প্রা গুণবাচক কি ?

উা যে সকল কথাতে বস্তুর গুণ উক্ত হয়,তাহাকেই

গুণবাচক কহা যায় ; যথা, জ্ঞানী, দয়াল।
প্র। গুণবাচক শব্দের সংখ্যা এবং কারক আছে

কি না;

উ। না, তন্মধ্যে বিশেষ সংখ্যা কিম্বা কারক
নাই, কিন্তু তাহা সজ্ঞীমাত্র বুঝা গেলে, তাহার

সংখ্যা এবং কারক যোজনা করা যায়; যথা, দুঃখী
দুঃখিরা।

৩প্র। গুণবাচকের লিঙ্গ কি রূপে নির্ণাত আছে ।
উ। গুণবাচক শব্দের উত্তর ক্লীব লিঙ্গের মৎ আর

বৎ প্রত্যয় হয়, এবং তাহা পুলিঙ্গের প্রথমার এক-



৭

বচনে মান আর বান্ হয়; যথা, শ্রীমৎ শ্রীমান্, রূপ-
বৎ রূপবান্; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার এক বচনে মতী

আর বতী হয়; যথা, শ্রীমৎ শ্ৰীমতী, রূপবৎগ রূপ-

বতী। অন্য সকল শব্দের পুর্ব্ললিঙ্গবৎ জানিবা ; যথা,

দুন্দর সুন্দরী, বিভিন্ন বিভিন্না।।
৪ পুর। গৃণবাচককে ইতর বিশেষকি রূপে করা যায়া
উা সে তর তমের দ্বারা ; যথা, শিষ্ট, শিষ্টতর,

শিষ্টতম, অর্থাৎ শিষ্ট, আরও শিষ্ট, অতি কিম্বা

অত্যন্ত শিষ্ট!।

শ বুদ্ধিমৎ, হসুমৎ, ভানুমৎ, ভাগ্যবং, প্রিয়বৎ , জ্ঞান-

বৎ, ইক্যাদি সকলের কারক শরমৎ এবং রূপবতের ন্যায়
জানিবা ।

৷ দত্ত, ভগ, নশ্ম, মত্ত, গৌর, তেজস্কর, ত্রিভঙ্গ, ইক্যাদি
সুন্দর এ ০ বিভিন্নের ন্যায় জানিবা।

[ ভদ্র, ভস্য, দুঃশীল, শক্ত, ভক্ত, নত্র, ইন্যাদি সকল

শব্দের ইতর বিশেষ জানিবা।



১৮

তৃতীয় ভাগ ।

১ পাঠ।

সর্ব্বনাম বিষয়।
১ পুরা সৰ্ব্বনাম কি ?

উ। আমি, তুমি, তিনি, ইত্যাদি সমান শব্দকে
সব্বনাম বলা যায়।

২ প্রা ঐ সর্ব্বনাম কি প্রকারে বুঝা যায়।
উ। তাহা কেবল সংজ্ঞার পরিবর্ত্ত হইয়া দৃষ্ট হয়;

যথা, ঈশ্বর পুণ্যবানুকে ভাল বাসেন্, কিন্তু তিনি
পাপাত্মাকে ঘুণা করেন।

৩ প্র। ব্যক্তি বোধক সর্ব্বনামের কারক কি রূপে
ঘটে;

উ। সে সংজ্ঞার ন্যায় এই রূপ।

পুং স্ত্রী ক্লীব এই তিন লিঙ্গ।

এক বচন। বহু বচন।
কৰ্ত্তা, আমি

আমরা
কর্ম্ম, আমাকে আমারদিগকে



করণ, আমাতে

 আমারে
সমুদান,

[আমাকে

অপাদান, আমাহইতে

সম্বন্ধ, আমার

আমাতে
অধিকরণ.

(আমায়

এক বচন

কৰ্ত্তা, মি

কর্ম্ম, তোমাকে

তোমাতেকরণ,

যতোমারে
সমুদান,

[তোমাকে

অপাদান, তোমাহইতে

সম্বন্ধ, তোমার

তোমায়অধিকরণ,
তোমাতে

১১

আমারদিগেতে

য আমারদিগেরে

 আমারদিগকে

( আমারদিগহইতে

[ আমারদেরহইতে

য আমারদিগের

(আমারদের

য আমারদিগে

আমারদিগেতে

বহু বচন

তোমরা

তোমারদিগেকে

তোমারদিগেতে

[তোমারদিগেরে

[তোমারদিগকে

য তোমারদিগহইতে

তোমারদেরহইতে

তোমারদিগের

[তোমারদের

তোমারদিগে

তোমারদিগেতে



এক বচন।

কৰ্ত্তা, তিনি

কর্ম্ম, তাহাকে

করণ, তাহাতে

তাঁহারে
সম্ুদান,

তোঁহাকে

অপাদান, তাঁহাহইতে

সম্বন্ধ, তাঁহার

য তাঁহায়অধিকরণ,
তাঁহাতে

এক বচন

কৰ্ত্তা, উনি

কর্ম্ম, উহাকে

উহাতেকরণ,

য উহারে
সন্ুদান, ৫ উহাকে

পাঠ।

বহু বচন।

তাহারা

তাহারদিগকে

তাহারদিগেতে

তাঁহারদিগেরে

তাঁহারদিগকে

তাঁহারদেরহইতে

তোঁহারদিগহইতে

য তাঁহারদিগের

(তাঁহারদের

[ তাঁহারদিগে

(তাঁহারদিগেতে

বহু বচন।

উহারা

উহারদিগকে

উহারদিগেতে

য উহারদিগেরে
৫ উহারদিগকে



অপাদান, উহাহইতে

সমুদ্ধ, উহার

( উহায়
মধিকরণ, । উহাতে

এক বচন।

কৰ্ত্তা, ইহা

কর্ম্ম, ইহাকে

করণ, ইহাতে

য ইহারে
সম্গদান, ২ ইহাকে

অপাদান, ইহাহইতে

সম্বন্ধ, ইহার

য ইহায়
অধিকরণ,

( ইহাতে

এক বচন

কৰ্ত্তা, সে

কর্ম্ম, তাহাকে

২১

উহারদিগইহতে

উহারদেরহইতে

য উহারদিগের
 উহারদের

উহারদিগে

[ উহারদিগেতে

বহু বচন।

ইহারা

ইহারদিগকে

ইহারদিগেতে

ইহারদিগেরে

[ইহারদিগকে

যইহার দগইহতে

ইহারদেরহইতে

ইহারদিগের

[ ইহারদের
; ইহারদিগে

৫ ইহারদিগেতে

বহু বচন

তাহারা

তাহারদিগকে



করণ, তাহাতে তাহারদিগেতে

্যতাহারে তাহারদিগেরেসম্ুদান,
[তাহাকে তাহারদিগকে

তাঁহারদিগহইতেঅপাদান, তাহাহইতে
[তাহারদেরহইতে

সমুদ্ধ, যতাহারদিগেরতাহার

[তাহারদের
য তাহায় য তাহারদিগেঅধিকরণ,
(তাঁহাতে ৫ তাহারদিগেতে

ক্লীবলিঙ্গ।

এক বচন।
কৰ্ত্তা, সে তাহা
কর্ম্ম, তাহা তা

করণ, তাহাতে তাতে

তাহারে তারে
সমুদান,

তাহাকে তাকে

তাহাতে তাতে
অপাদান,

তাহাহইতে তাহইতে

সম্বন্ধ, তাহার তার

অধিকরণ, তাহায় তাহাতে তাতে



৩ পাঠ।

১ প্র। অধিকারের এবং গৌরবান্ধিত শব্দের

কারক কি রূপে ঘটে ;

উ। এই রূপ।

এক বচন বহু বচন।
আপনারাকৰ্ত্তা, আপনি

আপনারদিগকেকৰ্ম্ম, আপনাকে

আপনারদিগেতেকরণ, আপনাতে

আপনারদিগহইতেঅপাদান, আপনাহইতে
আপনারদেরহইতে
(আপনারদিগেরে[আপনারে

সমুদান,
আপনারদিগকে[আপনাকে

আপনারদিগের
আপনারসম্বন্ধ,

আপনারদের

আপনারদিগেআপনায়
অধিকরণ. .

আপনাতে ( আপনারদিগেতে

ৎ প্রা সমুন্ধ সর্ব্বনাম কাহাকে বলা যায় ?

উ। যে যিনি, এই দুই শব্দ সম্বন্ধ সর্ব্বনাম উক্ত হয়,
কেননা ঐ উভয় কোন সংজ্ঞা কিম্বা সর্ব্বনামের পূর্ব্বে

উক্ত হয়। যথা যে বাক্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত আছে



২৪

তাহা সত্য, যিনি সকলকে পালন করেন তিনিই
ঈশ্বর ।

৩পু। সম্বন্ধ সর্ব্বনামের কারক কি রূপ হয়?
উ। এই রূপ।

স্ত্রীক্লীব এই তিন লিঙ্গ। 

এক বচন বহু বচন
কৰ্ত্তা, যিনি যাহারা
কর্ম্ম, যাহাকে

যাহারদিগকেকরণ, যাহাতে
যাহারদিগেতে

যাহারে “যাহারদিগেরে
সম্নদান,

যাহাকে যাোহারদিগকে
“যাহারদিগহইতেঅপাদান, যাহাহইতে
যাহারদেরহইতে

(যাহারদিগেরসমুন্ধ, যাহার
যাহারদের

যাহায় [যাহারদিগেঅধিকরণ..
যাহাতে যাহারদিগেতে
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৪ পাঠ।
০ স্ত্রীক্লীব এই তিন লিঙ্গ।

এক বচন। বহু বচন।
কত্তা, যে কৰ্ত্তা, যাহারা
কর্ম্ম, যাহাকে ইত্যাদি পুর্র্ববৎ জানিবা

কীবলিঙ্গ।

এক বচন ও বহু বচন।
কৰ্ত্তা, যে

কৰ্ম্ম, যাহা ইত্যাদি কীবলিঙ্গ শব্দবৎ জানিবা।

১ প্রা জিজ্ঞাসা বোধক সর্ব্বনাম কি ?

উ। কে, কোন, কি, এই তিন জিজ্ঞাসা বোধক
শব্দ সৰ্ব্বনাম হয়; যথা, তিনি কে: কোন লোক; কি

কর্ম্ম;

২ প্রা এই সকলের কারক কি রূপে হয়।
উ। সে এই রূপ।

পং এবং স্ত্রী লিঙ্গ।

এক বচন। বহু বচন।
কৰ্ত্তা, কে কৰ্ত্তা,কাহারা

চম্ম, কাহাকে ইত্যাদি পূর্রবং জানিবা



চীবলিঙ্গ।

এক বচন ও বহু বচন।

কৰ্ত্তা, কি।

কৰ্ম্ম কাহাকে ইত্যাদি পূর্বুবৎ জানিবা ।

কোন শব্দ তিন লিঙ্গ বটে, কিন্তু অব্যয়।

৩ প্র। অনিরণীত সৰ্ব্বনামের কারক কি রূপে ঘটে।
উ। কোন শব্দ অব্যয় বটে, কিন্তু অন্য শব্দপুং স্ত্রী

নপুংসক এই তিন লিঙ্গ হইয়া কারকত্ব পায়, এবং

কিছু শব্দ ও ক্লীবলিঙ্গ হইয়া তদ্রুপ কারকত্ব পায়

অপর যে২, যে কেহ, আর কোন কেহ, ইহারা তিন

লিঙ্গ হইয়া কেবল শেষ ভাগেতে কারকত্ব পায়; যথা
যে, যাহা, যে কেহকে, কোন কেহকে।



৭

চত্তর্থ ভাগ ।

১ পাঠ।

ক্রিয়া বিষয়।

১ প্রা ক্রিয়া কি রূপে জানা যায় ?

উ। যে কথা সংজ্ঞা কিম্বা সর্ব্বনামের সহবর্ত্তী

হইয়া বাক্য সমাপ্ত করে, তাহাই ক্রিয়া খ্যাত হয়,

যথা বালক শিখে, গুরু শিখান।

২ প্রা কর্তবাচ্য ক্রিয়া কি রূপে জানা যায় ?

উ।া যে ক্রিয়া আপনার পূর্ব্বেতে কৰ্ম্ম কারককে

ধরে, তাহাকেই কর্ত্তৃবাচ্য কহা যায়, যথা ঈশ্বর

সাধু লোককে ভাল বাসেন, এবং তিনি পাপিকে

শান্তি দেন ।

৩প্র। ভাষার ক্রিয়া পদের এক বচন আর বহু
বচনের বিশেষ আছে কি না;

উ। না, তাহা নাই, যথা, আমি করি, আমরা
করি ।

৪ প্রা স্বার্থ পদে কি বুঝা যায়।

। তাহাতে উক্তি কিম্বা জিজ্ঞাসা বুঝা যায়,
যথা আমি প্রেম করি, তুমি কি প্রেম কর না ?
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৫ প্রা অসমূর্ণ স্থিতি ক্রিয়া কি রূপে উক্ত আছে ।
উ। সে এই মত।

ার্থপদের ধারা।

বর্ত্তমান কাল

এক বচন বহু বচন।

আমরা আছিআমি আছি
তোমরা আছতুমি আছ

আছেন তাঁহারা আছেনতিনি

ভত কাল।

বহু বচনএক বচন।

আমরা ছিলামআমি ছিলাম

তোমরা ছিলাতুমি ছিলা

তাঁহারা ছিলেনছিলেনতিনি

২ পাঠ।

১ প্রা কর্তৃবাচ্যে স্বার্থপদের কাল কি রূপে উক্ত হয়।

উ। সে এই রূপ।



নিত্য বর্ত্তমান কাল।

এক বচন বহু বচন।

আমরা করিআমি করি

তুমি তোমরা করকরক্চ

করেনতাঁহারাকরেনাতিনি

বর্ত্তমান কাল।

বহু বচন।এক বচন।

আমরা করিতেছিআমি করিতেছি

তোমরা করিতেছতুমি করিতেছ

তাঁহারা করিতেছেনতিনি করিতেছেন

নিত্যভূত কাল।

বহু বচন।এক বচন।

আমরা করিতামআমি করিতাম

ক অপভাষা ইতরের বান্য, এবং তাহার চলন ও তাহার-
দিগের মধ্যে ; তবে যে ভদ্র লোকেরা কখনং গ্রহণ করেন,

কেবল ইতরকে তুচ্ছ করিবার জন্যে ; কিন্তু তাহাতে কুধারা
জন্মে, এই জন্য লেখা গেল না।

। সাগরণ মতে মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম ইত্যাদি

সকলের ক্রিয়া ন রহিত হয়; যথা মনুন্য্গণ করে, পশু চরে,
পক্ষী উড়ে, বৃক্ষ পড়়ে।



তোমরা করিতাতুমি করিতা

তাঁহারা করিতেনতিনি করিতেনশ

দ্ধ ভূত কাল।

বহু বচনএক বচন

আমরা করিলামআমি করিলাম

তোমরা করিলাুমি করিলা

তাঁহারা করিলেনতিনি করিলেনা

নিত্য শুদ্ধ ভূত কাল।
বহু বচনএক বচন।

আমি করিতেছিলাম আমরা করিতেছিলাম

চমি করিতেছিলা তোমরা করিতেছিলা
৭

তিনি করিতেছিলেনা তাঁহারা করিতেছিলেন

সম্পর্ণ কাল।

এক বচন। বহু বচন।

আমি করিয়াছিলাম আমরা করিয়াছিলাম

ক্ এই নিস্যদৃত কালেতে আর শুদ্ধ ও নিত্য শুদ্ধ এবং

সম্পর্ণ ভূত কালেতে তৃতীয় ব্যক্তি এ এবং নরহিত হয়; যথা,

সে করিত, করিল, করিতেছিল, করিয়াছিল।

। পূর্ব্বের টিপ্ননী দেখ। [ পূর্বাটপুনী দেখ।



৩১

তোমরা করিয়াছিলাতুমি করিয়াছিলা
তিনি করিয়াছিলেনং তাঁহারা করিয়াছিলেন

সম্পূর্ণ ভত কাল।

এক কচন। বহু বচন।

আমরা করিয়াছিআমি করিয়াছি

তোমরা করিয়াছুমি করিয়াছ
তাঁহারা করিয়াছেনতিনি করিয়াছেন

ভবিষ্যৎ কাল।

বহু বচন।এক বচন

আমরা করিবআমি করিব

তোমরা করিবাুমি করিবা

তাঁহারা করিবেনতিনি করিবেনা

৩ পাঠ।

১ প্রা অনুমত্যর্থ পদে কি বুঝায়।
উ। তাহাতে কেবল আজ্ঞা ও মিনতি বঝা যায়

পূর্ব্ব টিপুনী দেখ। 
৷ এই কালেতে তৃতীয় ব্যক্তি মনুষ্যের জন্যে সামান্য শব্দ

ও বস্তু এবং পশু পক্ষী ইন্যাদি কৰ্ত্তা হইলে এই রূপ হয়;

যথা, মনুগ্যগণ করিবে, পক্ষী উড়িবে।
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যথা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর। হে প্রিয় বন্ধো তুমি

কুব্যবহার ত্যাগ কর।
২ প্রা অনুমত্যর্থ পদোক্তি কি রূপে করা যায়;
উ। সে এই মত

এক বচন। বহু বচন।

আইস আমি করি আইস আমরা করি

আইস তুমি কর আইস তোমরা কর

আইস তিনি করুনং আইস তাঁহারা করুন

অন্য ৰূপ।

এক বচন বহু বচন।

আমরা করিআমি করি

তুমি তোমরা করকরা

তিনি করুন তাঁহারা করুন
৩প্র। আশংসার্থ পদে কি বুঝায়?

উ। তাহাতে অনুমান, অভিলাষ, পণ, ইত্যাদি
অন্তর্গত হয়। যথা, যদিস্যাৎ তুমি সদুপদেশ গ্রহণ

কর, তবে মনুষ্যেরা তোমাকে প্রিয় বাসিবে।

" এই স্থানেতে সামান্য শব্দ কৰ্ত্তা হইলে করুক বলা

যায়।
। ভবিষ্যৎ বোধক অনুমত্যর্থ এই রূপ হয়; যথা, করিও।
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৪প্র। আশংসার্থের কাল কি রূপে উক্ত আছে ।

উ। সে এই রূপ।

নিত্য বর্ত্তমান কাল।

এক বচন বহু বচন।

যদি আমি করি যদি আমরা করি

যদি তুমি কর যদি তোমরা কর

যদি তিনি করেন যদি তাঁহারা করেন

নিত্যভূত কাল।

এক বচন। বহু বচন।

যদি আমরা করিতামযদি আমি করিতাম

যদি তোমরা করিতাযদি তুমি করিতা

যদি তাঁহারা করিতেনযদি তিনি করিতেন

৪ পাঠ।

১ প্রা অসমাপিকা ক্রিয়া কি ?
উ। যে ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার আকাড্া করে

তাহাকেই অসমাপিকা ক্রিয়া কহা যায়।
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২ প্রা কর্তৃবাচ্যের অসমাপিকা ক্রিয়া কি রূপে উক্ত
আছে ।

উ। সে এই রূপ।

বর্ত্তমান, করিতে কিম্বা করত
নিত্য, করিতে২

ক্রিয়া বিশেষণ, করিয়া, করিলে।

৩ প্র। সাংজ্ঞিক ক্রিয়া কি প্রকারে উক্ত আছে ।
ট। সে এই রূপ।

কৰ্ত্তা, করিবা

সম্বন্ধ, করিবার

অধিকরণ, করিবারেশ

৪ পুর। কোন২ ক্রিয়াকে অকর্ম্মক ক্রিয়া বলা যায় ?
উ। যে সকল ক্রিয়াতে কৰ্ত্তার ভাব কিম্বা ধারা ও

গুণ পকাশিত হয়, তাহাকেই অকর্মক ক্রিয়া বলা

যায়; যথা, আমি থাকি তুমি হও, তিনি শয়ন করেন ।

৫ প্র। প্রেরণার্থ ক্রিয়া কি রূপে উক্ত আছে ?

উা সে এই রূপ।

* অন্যোন্য ক্রিয়াপদ এবং তাহার কাল কর্ত্তবাচ্যেতে

করণ ক্রিয়ার ন্যায় জানিবা।
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স্বার্থ পদ ।

নিত্যবর্ত্তমান কাল।

বহু বচনএক বচন।

আমি করাই আমরা করাই

তোমরা করাওদুমি করাও

তাঁহারা করানতিনি করান

বর্ত্তমান কাল।

এক বচন। বহু বচন।

আমি করাইতেছি আমরা করাইতেছি

তোমরা করাইতেছতুমি করাইতেছ

তাঁহারা করাইতেছেনতিনি করাইতেছেন

নিত্যভত কাল।

বহু বচন।এক বচন

আমরা করাইতামআমি করাইতাম

তোমরা করাইতাতুমি করাইতা

তাঁহারা করাইতেনতিনি করাইতেন
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দ্ধ ভত কাল।

এক বচন বহু বচন
আমি করাইলাম মামরা করাইলাম

তুমি করাইলা তোমরা করাইলা
তিনি করাইলেন তাঁহারা করাইলেন

নিত্য শুদ্ধ ভত কাল।

এক বচন বহু বচন

আমি করাইতেছিলাম আমরা করাইতেছিলাম

তুমি করাইতেছিলা তোমরা করাইতেছিলা
তিনি করাইতেছিলেন তাঁহারা করাইতেছিলেন

সম্পর্ণ কাল।

এক বচন বহু বচন

আমি করাইয়াছি আমরা করাইয়াছি

তমি করাইয়াছ তোমরা করাইয়াছ

তিনি করাইয়াছেন তাঁহারা করাইয়াছেন

সম্পূণ ভত কাল।
এক বচন বহু বচন

আমি করাইয়াছিলাম আমরা করাইয়াছিলাম

তুমি করাইয়াছিলা তোমরা করাইয়াছিলা
তিনি করাইয়াছিলেন তাঁহারা করাইয়াছিলেন



চবিষ্যৎ কাল।

এক বচন। বহু বচন।

আমি করাইব আমরা করাইব

তুমি করাইবা তোমরা করাইবা

তিনি করাইবেনশ তাঁহারা করাইবেন

৫ পাঠ।

১ প্রা প্রেরণার্থ ক্রিয়ার আশংসার্থ পদ কি রূপে

উক্ত আছে ?

উ। সে এই রূপ।

নিত্য বর্ত্তমান কাল।

এক বচন। বহু বচন।

যদি আমি করাই যদি আমরা করাই

যদি তুমি করাও যদি তোমরা করাও

যদি তিনি করান যদি তাঁহারা করান

নিত্য ভূত কাল।
এক বচন। বহু বচন।

যদি আমি করাইতাম যদি আমরা করাইতাম

কিম্বা করাব, করাবা, করাবেন।
৭
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যদি তুমি করাইতা যদি তোমরা করাইতা
যদি তিনি করাইতেন যদি তাঁহারা করাইতেন

২ প্রা প্রেরণার্থের অনুমত্যর্থ কি রূপে উক্ত আছে।

উ। সে এই রূপ।
বহু বচন।এক বচন।

আমরা করাইআমি করাই

তোমরা করাওতুমি করাও
তাঁহারা করানতিনি করান

৩ প্র। প্রেরণার্থের অসমাপিকা ক্রিয়া কি ?

উ। সে এই
করাইতে২নিত্য

ক্রিয়াবিশেষণ করাইয়া, করাইলে ।

কিন্তু ইহাতে নিত্য বর্ত্তমান কাল নাই

৪প। সাংজ্ঞিক প্রেরণার্থক্রিয়ার উক্তি কি প্রকারে

হয় ?

উ। সে এইরূ প।

কৰ্ত্তা, করাইবা

সম্বন্ধ, করাইবার

অধিকরণ, করাইবারে
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৬ পাঠ।

১ প্র। কর্ম্মণি বাচ্য ক্রিয়া কি রূপে উক্ত আছে ?

উ। সে এই রূপ।

নিত্য বর্ত্তমান কাল।

এক বচন। বহু বচন।

আমরা করা যাইআমি করা যাই

কৃত হইকৃত হই

তোমরা করা যাওতুমি করা যাও

কৃত হওকৃত হও

তাঁহারা করা যানতিনি করা যান

কৃত হনকৃত হন

বর্ত্তমান কাল।

এক বচন। বহু বচন।

আমি করা যাইতেছি আমরা করা যাইতেছি

কৃত হইতেছি কৃত হইতেছি

ূমি করা যাইতেছ তোমরা করা যাইতেছ
কৃত হইতেছ কৃত হইতেছ

তিনি করা যাইতেছেন তাঁহারা করা যাইতেছেন

কৃত হইতেছেন কৃত হইতেছেন



নিত্য ভূত কাল।
বহু বচনএক বচন।

আমরা করা যাইতামআমি করা যাইতাম
কৃত হইতাম

কৃত হইতাম
তোমরা করা যাইতাতুমি করা যাইতা

কৃত হইতা
কৃত হইতা

তাঁহারা করা যাইতেনতিনি করা যাইতেন
কৃত হইতেনকৃত হইতেন

গুদ্ধ ভূত কাল
বহু বচন।এক বচন

আমরা করা গেলামমামি করা গেলাম
কৃত হইলামকৃত হইলাম

তোমরা করা গেলাুমি করা গেলা
কৃত হইলাকৃত হইলা

তাঁহারা করা গেলেনতিনি করা গেলেন
কৃত হইলেন

কৃত হইলেন
নিত্য শুদ্ধ ভূত কাল।

বহু বচনএক বচন
আমি করাযাইতেছিলাম আমরা করা যাইতেছিলাম

কৃত হইতেছিলামকৃত হইতেছিলাম
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তুমি করা যাইতেছিলা তোমরা করা যাইতেছিলা

কৃত হইতেছিলাকৃত হইতেছিলা

তিনি করা যাইতেছিলেন তাঁহারা করা যাইতেছিলেন

কৃত হইতেছিলেনকৃত হইতেছিলেন

সম্পূর্ণ কাল।

বহু বচন।এক বচন।

আমরা করা গিয়াছিআমি করা গিয়াছি
কৃত হইয়াছিকৃত হইয়াছি

তোমরা করা গিয়াছতুমি করা গিয়াছ
কৃত হইয়াছকৃত হইয়াছ

তিনি করা গিয়াছেন তাহারা করা গিয়াছেন
কৃত হইয়াছেনকৃত হইয়াছেন

সম্পূর্ণ ভূত কাল।
९

বহু বচন।এক বচন।

মামি করা গিয়াছিলাম আমরা করা গিয়াছিলাম

কৃত হইয়াছিলামকৃত হইয়াছিলাম

মি করা গিয়াছিলা তোমরা করা গিয়াছিলা
কৃত হইয়াছিলাকৃত হইয়াছিলা



৪২

তিনি করা গিয়াছিলেন তাঁহারা করা গিয়াছিলেন
কৃত হইয়াছিলেন

কৃত হইয়াছিলেন

ভবিষ্যৎ কাল।

বহু বচন
এক বচন

আমরা করা যাইব
আমি করা যাইব

কৃত হইবকৃত হইব
তোমরা করা যাইবা

মি করা যাইবা
কৃত হইবাকৃত হইবা

তাঁহারা করা যাইবেন
তিনি করা যাইবেন

কৃত হইবেনকৃত হইবেন

পাঠ।

১ প্র। নঞ্র্থ ক্রিয়া কি রূপে উক্ত হয়?
উ। যে ক্রিয়ার শেষে না এবং সমুণ কাল ও

সমূর্ণ ভূত কালার্থে নাই লেখা আছে, তাহাকেই
নএ্র্থক্রিয়া বলা যায়, যথা আমি করি না, তুমি

করিলা না, তিনি করেন নাই
প্র। অধিকার বোধক যে না সে হওন ক্রিয়ার

ন্যায় উক্ত হয় কি না?

উ। হা, তাহা এই রূপ।
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বর্ত্তমান কাল।

এক বচন। বহু বচন।
আমি নই কিম্বা নহি আমরা নই কিম্বা নহি
তুমি নও কিম্বা নহ তোমরা নও কিম্বা নহ

তিনি নন কিম্বা নহেন তাঁহারা নন কিম্বা নহেন

৩প্র। নিশ্চয় বোধক যে বটে, সে হওন ক্রিয়ার

ন্যায় উক্ত হয় কি না?

উ। হাঁ, তাহা এই রূপ।

বর্ত্তমান কাল।

এক বচন বহু বচন।

আমি বটি আমরা বটি

তুমি বট তোমরা বট

তিনি বটেন তাঁহারা বটেন

৮ পাঠ।

১ প্রা এক ক্রিয়াতে অন্য ক্রিয়া সংযুক্ত আছে
কি না।

উ। হাঁ, অনেক



৪৪

|আশংসার্থ পদেতে ক্রিয়া বিশেষণ অসমাপিকা
ক্রিয়াতে থাকন সংযুক্ত আছে; যথা, যদি আমি
করিয়া থাকি, যদি তুমি করিয়া থাকিতা, যদি তিনি

করিয়া থাকিতেন ।
।ক্রিয়ার সমূর্ণরূপে কর্ম্ম সিদ্ধ করাতে যে অনুমান

জন্মে, তৎকালে ক্রিয়া বিশেষণ অসমাপিকা ক্রিয়াতে

ফেলন সংযুক্ত হয়; যথা, আমি করিয়া ফেলি, তিনি
বক্ম কাটিয়া ফেলিলেন।

৩। কর্ম্মারম্ভের অনুমান যখন জন্মে, তখন নিত্য

বর্ত্তমান অসমাপিকা ক্রিয়াতে লাগন সংযুক্ত হয়,
যথা, আমি আজি বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগি, তিনি

কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।
৪। যখন কোন কর্ম্ম করাতে কর্ত্তার পারগতা উক্ত

হয়, তখন নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়াতে পারণ যুক্ত

হয়, যথা, আমি করিতে পারি, তিনি গাইতেপারেন ।
৫। যখন কোন কর্ম্ম করিবার জন্যে কর্ত্তার ইচ্ছা

প্রকাশিত হয়, তখন নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়াতে
চাহনকখনং সংলগ্ন হয়, যথা, আমি শিখিতে চাহি,

তিনি দেখিতে চাহেন ।
৬। যখন কোন কর্ম্ম করিবার জন্যে কর্ত্তার কোন

দত্ব কি ভোগ থাকে, তখন নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়া
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তে পাওন সংলগ্ন হয় ; যথা, আমি দেখিতে পাই,

সুভক্ষ্য খাইতে পাই

ং প্রা প্রেরণার্থ ক্রিয়াপদেতে সংযুক্ত ক্রিয়া মিলে

কি না;

উ। হা মিলে বটে, কিন্তু অতি সামান্যতো নহে।
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পঞ্চম ভাগ ।

-

পাঠ।

ক্রিয়া বিশেষণ বিষয়।

১ প্রা ক্রিয়াবিশেষণ কাহাকে বলা যায়

উ। সে এক বাক্য ক্রিয়া এবং গুণবাচক, কিম্বা

অন্য ক্রিয়াবিশেষণ কথার প্রতি যুক্ত আছে; তদ্দারা

এই সকল বাক্যের বিষয় কএক গুণ, কিম্বা সময়,

ও স্থান,এবং ধারা বুঝা যায়, যথা, বালক জ্ঞানপূর্ব্বক

রচনা করিয়াছে, ইনি অতি ভাল সন্ভান হইয়া সুন্দর

রূপ লিখিলেন ।

২ প্রা ক্রিয়াবিশেষণ কি প্রকারে জানা যায় ?

উ। কেমন; কত; কখন; কোথায় ; এই মত

সকল জিজ্ঞাসার উত্তর সাধারণরূপে ক্রিয়াবিশেষণ

হয়; যথা, কেমন আছেন; ভাল। কত মূল্য;

বিস্তর। কখন যাইবা; বৈকালে। কোথায যাইতে

চাহ; ঐ দিকে।
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২ পাঠ।

পার্শ্ববর্ত্তি বিষয়।

১। পার্শ্ববর্ত্তি কথা কয় প্রকার ?

উ। উপসর্গ এবং পরবর্ত্তী এই দুই প্রকার ।
২ প্র। উপসর্গের সংখ্যা কত;
উ। তাহা সর্ব্ব শুদ্ধা বিংশতিটা হয়; যথা।

সংঅপ নিপরাপ্র

দ বিনিরঅব অনু রে

পরিঅধি প্রসু
আউপঅপিঅতিঅতি

৩ প্রা এই বিংশতি উপসর্গের কি গুণ আছে ?

উ। তাহারা কখনং শব্দানুবর্ত্তক, ও শব্দবিপৰ্য্যা-

যক, এবং শব্দ উদ্দীপক হয়; যথা, আশা, প্রত্যাশা,

নিরাশা, সুআশা।

৪ প্রা কোনং শব্দকে পরবর্ত্তী বলা যায় ?
উ। তলে সহিত সঙ্গে

ঠাইনীচেসাতে উপর

দ্বারাজন্যেনিমিত্তেকারণ

মাঝেমধ্যেকাছেতরে

ব্যতীতব্যতিরেকবিনাহেতু
হইয়াপর্ব্ককরণককর্তৃক
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অবধিকরিয়াদিয়া পর্য্যন্ত

পশ্চাৎ পিছেপরে পূর্ব্বে

স্থানে অগ্ে নিকটে সম্মুখে

বিপরীতে

এই সকলই পরবর্ত্তী খ্যাত হয়?

৩ পাঠ।

যৌগিক শব্দ বিষয়।

১ প্রা কোন২ শব্দ যৌগিক খ্যাত হয়?
। এবং বরং ও কিন্তু

কেননা কিযেহেত কিম্বা

কিবা বাতবে অতএব

এনিমিত্তএতদর্থ এজন্যএকারণ

অপি তত্রাপিতব যদি

কদাচিৎ অপরন- নতুবা(৩

অনন্তর যদ্যপিস্যাৎ

এই সকল যৌগিক শব্দ খ্যাত হয়?

২ প্র। এই সকলের গুণ কি ?

উ। তাহাতে বাক্য আর রচন সংযুক্ত করে, যথা,

যদি তুমি এবং আমি বিদ্যা না শিখি, তবে মুর্খ

হইয়়া থাকিব ।



৪

৪ পাঠ।

আক্ষেপোক্তি বিষয়।

১ প্। আক্ষেপোক্তিতে কি বুঝা যায় ?

উ। তাহাতে বক্তার শক্ত প্রমাণ বুঝায় ; যথা,

আঃ কি দুঃখ। উঃ কেমন জ্বালা । ইঃ কেমন বেদনা।

ওগো, ওরে, ওহে, আরে, এরে, ওলো, এই সকল

আক্ষেপোক্তি দূরস্থ ব্যক্তির পূর্ব্বে উক্ত হয়, যথা,

ওগো বাবা, ওহে রামহরি।
গো, হে, রে, লো, এই সকল আক্ষেপোক্তি বর্ত্ত-

মান ব্যক্তির অগে উক্ত হয়, যথা, পিতা গো, হরি

হে, মুটিয়া রে, জুঁড়ি লো।



ষষ্ঠ ভাগ

--

, পাঠ।

রচনার ধারা বিষয়।

১ প্র। বাক্য রচনাতে কৰ্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, কি রূপে
ঘটান যায়;

উ। সে এই রূপ।

১ । যদি কেবল কৰ্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়াতে বাক্য রচিত

হয়, তবে কৰ্ত্তা প্রথম, কর্ম্ম দ্বিতীয়, ক্রিয়া শেষ হয়;

যথা, রাজা মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন
।যদি অধিক কথা হয়, তবে সে সকল কর্ত্তার

পরেই উক্ত হয়; যথা, একদুষ্ট লোক রাজার নিকটে
প্রধান মন্ত্রির এই প্রকার অপ্রশংসা করিতেছে

৩।গুণ বাচক শব্দ সংজ্ঞার পু্র্ স্থাপিত হয়; যথা,

সদৃগুরু আপন অবাধ্য শিষ্যকে শাসন করিলেন ।

৪। যদি বাক্য রচনা লম্বা হয়, কিম্বা নানা প্রকার
কথা এক ক্রিয়ার কৰ্ম্মকারককে নির্ণয় করে, তবে

ঐ বাহুল্য কথা প্রথমোক্ত হয়; পরে এই সকলের
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দ্বারা নির্ণীত যে কথা, সে কৰ্ম্মকারক প্রাপ্ত হইলে

পর, ক্রিয়ার কর্ত্তা উক্ত হয়; যথা, যে বালক আবিষ্ট
হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং সর্ব্বদা বিদ্যা শিক্ষাতে

প্রস্তুত আছে, তাহাকে পণ্ডিত লোকেরা ভাল বাসেন।
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সপ্ম ভাগ ।

মিলন বিষয়।

-...-

পাঠ।

১ প্র। সংজ্ঞাতে গুণবাচকের মেল আছে, কি না ;

তা হাঁ, লিঙ্গেতে আছে; যথা, উত্তম পুরুষ, উত্তমা

স্ত্রীরা ।

২ প্র। ক্রিয়া আপন কর্ত্তার সহিত মিলে কি না?

উ। হাঁ, যথা, আমি পাঠ করি, তুমি লেখ, গুরু

শিক্ষা দেন

৩ প্র। যিনি আর যে, এই দুই সম্বন্ধ, সর্ব্বনামেতে

তিনি আর সে আকর্ষিত হইয়া সমান লিঙ্গ সংখ্যা

হয়, কি না;

উ। হাঁ, হয়; যথা, যিনি শিক্ষা করেন, তিনিই

জ্ঞানবান্ হন; যে বন্তু ভাল, সেই মূল্যবান্ হয়।

৪প্র। যদি সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়ার মধ্যে কর্ত্তা না

পাওয়া যায়, তবে সর্ব্বনাম কোন কারক যুক্ত

হইবে ?

উ। কৰ্ত্তা কারকান্বিত হইবে, যথা, যিনি ঈশ্বরকে

বিশ্বাস করেন তিনি ধন্য ।
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৫ প্র। যদি কর্ত্তা পাওয়া যায়, তবে সর্ব্বনাম কোন
কারক যুক্ত হইবে ?

উ। পশ্চাদ্বর্ত্তি ক্রিয়া কিম্বা পা্শ্ববর্ত্তি শব্দ যে
কারক ধরে, তাহাতেই সর্ব্বনাম পাওয়া যাইবে;

যথা, যিনি ইশ্বরের সেবা করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে প্রেম

করেন; যে বালক মূর্খ হইয়া থাকে, তাহার উপরে 

বিস্তর লজ্জা পড়িবে।

২ পাঠ।

১ প্র। ও, এবং, আর, এই তিন যৌগিক শব্দ

সমভাবে কারক ও ক্রিয়াপদ এবং কাল চাহে কি না?

উ। হাঁ, যথা, আমি রাজাকে ও মন্ত্রিকে দেখি-

লাম, এবং নিৰেদন করিলাম।

ংপ্র। ও, এবং আর, এই তিন যৌগিক শব্দেতে
দই তিন সংজ্ঞা যুক্ত হইলে, তাহারদিগের সহিত

গুণবাচক ও সম্বন্ধ সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়া মিলিত হইতে

পারে, কি না;

ট। হাঁ, তাহা বটে; পাঠশালাতে যাহারা বিদ্যায়

নিপুণ ছিল, তাহারা গৌরহরিবস্ এবং ভগবান্দাস ।

কিন্তু এক লিঙ্গ বিশেষ লিঙ্গ হইলে সকলহইতে
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পললিঙ্গ গ্রাহ্য হয়, যথা, রামহরি ও তাহার স্ত্রী

এবং তাহার পুস্রী, সকলেই সুন্দর ছিল।

 তিন কৰ্ত্তার এক ক্রিয়া হইলে, ক্রিয়ার৩প্র।।9

উহ্য কি রূপে করা যায়?

উ। তুমি ও তিনি হইতে আমি শব্দের ক্রিয়ার
উহ্য গ্রাহ্য হয়; যথা, আমি পাঠশালাতে যাইব,

তুমি এবং তিনি বিদ্বান্ হইবা।

৪প্ুর। সংজ্ঞাতে সমান বস্তু বুঝাইলে, পরস্পর মেল

হয়, কি না?
উ। হাঁ, যথা, গৌড় দেশ, কলিকাতা নগরী, ঈশ্বর

পালনকর্ত্তা।
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অষ্টম ভাগ ।

কথার অধিকার ।

৯0৭৪৮

১ পাঠ।

সংজ্ঞা বিষয়
১ পু। এক সংজ্ঞা বিশেষবোধক অন্য সংজ্ঞার

উপরে ব্যাপক হয় কি না?
উ। হাঁ, তাহা সম্বন্ধ কারক পদেই হয়, যথা,

ঈশ্বরের প্রেম অসীম আছে। বিদ্যার জ্ঞান বহ মূল্য।

ং প্রা যে সংজ্ঞাতে হেতু এবং ধারা বুঝায়, সে
কোন কারক পদকে ব্যাপে ?

উ। করণ কারককে; যথা, তিনি তাহাকে লাঠিতে
মারিলেন । কিন্তু কোনং সময় করণ কারক না হইলে
করিয়া, দিয়া উক্ত আছে; যথা, তিনি ছুরি দিয়া

কাটিলেন, আমি নৌকা করিয়া আইলাম ।

পাঠ।
ক্রিয়া বিষয়।

১ প্রা কর্তবাচ্য ক্রিয়া কোন কারকপদকে ব্যাপে।

উ। কৰ্ম্ম কারককে; যথা, পণ্ডিতেরা মূর্খকে তুচ্ছ

করেন ।
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২ প্র। অকম্মক ক্রিয়া কখন কর্ম্মপদকে ব্যাপে
কি না;উ। হাঁ, ব্যাপে, কিন্তু প্রেরণার্থ পদেতে আছে, যথা,
যামি তাহাকে পাঠাই। অগ্নি তাহাকে পোড়াইল।
৩ প্র। যখন বর্ত্তমান অসমাপিকা ক্রিয়ার পর

হওন ক্রিয়া মিলে, তখন কোন পদকে ব্যাপে ।

উ। কর্ম্মপদকে ব্যাপে, কেননা তাহাতে আবশ্যক

বুঝায়; যথা, আমাকে করিতে হয়। তোমাকে
করিতে হইল। তাহাকে করিতে হইবে।

৪ প্র। যখন কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া যাওনের সহিত কর্ম্মণি
বাচ্য হয়, তখন তাহা কর্ম্ম কারককে ব্যাপে

কি না;
উ। হাঁ; যথা, দর্জজন পরকৃত উপকার অমান্য করে,

তাহাতেই তাহাকে চিনিতে পারা যায়। সৎকর্ম্মেতে

সাধুকে জানা যায়।
৫ প্রা হওন ক্রিয়াতে অধিকার বুঝাইলে কোন

কারককে ব্যাপে ?

উ। সম্বন্ধ কারককে; যথা, আমার হয়। তোমার

হয়। তাহার হয়।

৬ প্র। কর্ম্মণি বাচ্যক্রিয়ার কৰ্ত্তা কোন কারকযুক্ত

হয় ?
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উ। করণ কারক, যথা, অগ্নিতে তিনি দঞ্চ হই

লেন।

৭ প্ুরা ক্রিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তে শব্দেতে

করণ ক্রিয়া যুক্ত হইলে, কোন কারক চাহে।
উ। সম্বন্ধ, কিম্বা কর্ম্ম কারক; যথা, যাহারা

ঈশ্বরের সেবা না করে, তিনি তাহারদিগকে নাশ
করিবেন।

৮ প্র। প্রবেশন, থাকন, রহন, এমত যত ক্রিয়া

আছে, তাহা কোন কারক চাহে।

উ। অধিকরণ, যথা, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করি

লেন। সে কলিকাতায় থাকিল ।

৯ প্র। পতন, পাওন, যাণন, এমত ক্রিয়া সকল

অপাদান চাহে কি না;

উ। হাঁ, চাহে; যথা, বৃক্ষহইতে পত্র পড়িল ।

আমি তাহাহইতে পাইলাম। সে তাহার পিতুনিকট

হইতে গেল।

১০ প্রা কোনং ক্রিয়া দুই কৰ্ম্মকে ব্যাপে।

উ। দেওন, শিক্ষাণ, এমত যত ক্রিয়া আছে,

তাহাই দুই কম্মকে ব্যাপে; যথা, তুমি তাহাকে ধন

দেও। তিনি তাহাকে ব্যাকরণ শিক্ষাইতেছেন।

১১ প্র। কোন ক্রিয়া অপাদান এবং কর্ম্মকে

ব্যাপে ।
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উ। চাহন, প্রার্থন, এমত যত ক্রিয়া আছে,

তাহাই অপাদান এবং কৰ্ম্মকে ব্যাপে; যথা, তিনি

ঈশ্বরহইতে ক্ষমা চাহিলেনা দরিদ্রেরা ভাগ্যবস্তহইতে

ধন প্রার্থনা করে ।

৩ পাঠ।

অসমাপিকা ক্রিয়া বিষয়
প্র। বর্ত্তমান অসমাপিকা ক্রিয়া কখন উক্ত

হয় ।

উ। ১ কৰ্ত্তার বিষয়ে কোন গুণ বুঝাইলে অসমা-

পিকা ক্রিয়া উক্ত হয়, যথা, সাধু লোক ঈশ্বরকে

ধ্যান করত লোকরদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন ।

 কৰ্ম্ম বিষয়ে কোন ধারা বুঝাইলে ইতে বর্ত্তমান

অসমাপিকা ক্রিয়া উক্ত হয়; যথা, শয্যা প্রস্তুত না

হইতে তিনি শয়ন করিলেন ।

২ প্র৷ইতে এই অসমাপিকা ক্রিয়া কখন সাংজ্ঞিক

ক্রিয়া বুঝা যায়, কি না?
উ। হাঁ, ইবার সাংজ্ঞিক ক্রিয়ার স্থানেতে পাওয়া

যায়; যথা, আমারদিগের জন্য প্রাণ ব্যয় করিতে

উদ্যত হইয়াছে।
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৩প্র। নিত্য অসমাপিকা ক্রিয়া কখন উক্ত হয়?

উ। যদি তাহাতে বর্ত্তমান অন্তর্গত হয়, তত্রাপি

ও ক্রিয়া সমাপ্তি পৰ্য্যন্ত তাহা উক্ত আছে, যথা,

খাটিতে২ প্রাণান্ত হয়।

৪ প্র। ক্রিয়া বিশেষণ অসমাপিকা ক্রিয়া কোন

সময় উক্ত হয়?

উ। ১ যখন কর্ত্তার দ্বারা অনেক কথা সংযুক্ত হয়,

তখন ইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া উক্ত হয়; যথা, বালক

আপন পাঠ মুখস্থ করিয়া বাটীতে গেল।

২ যে নানা প্রকার আগামি ক্রিয়া বিশেষ কর্ত্তার

দ্বারা কৃত হয়, যখন তাহার অধীন কোন ক্রিয়া
থাকে, তখন ইলে ক্রিয়াবিশেষণ অসমাপিকা ক্রিয়া

উক্ত হয়, যথা, তুমি তাঁহার সমাদর করিলে তিনি

আসিবেন।

৫ প্র।ইলে ক্রিয়া বিশেষণ কখনং আশংসার্থের

বদলে হয় কি না?
উ। হাঁ, যখন কোন কথা নিশ্চয় উক্ত আছে, যে

কোন মর্ম্ম সম্মন্ন হইবে কিম্বা কোন ফলোপস্থিতি
হইবে, যদি নিশ্চিত ধারা উপস্থিত হয়, তখনই;

যথা, তুমি মুর্খ হইলে ঘৃণিত হইবা, অর্থাৎ যদি তুমি

মর্থ হও, তবে ঘৃণিত হইবা।



৪ পাঠ।

াজ্ঞিক ক্রিয়া বিষয়।

১ পা সা-জ্ঞিক ক্রিয়া কি রূপে ব্যাপ্ত হয়?

উ। তাহাই সংজ্ঞার মত এবং কর্ত্তা কারক ইবা

প্রত্যয়ান্ত হইলে মাত্র যুক্ত হয়, যথা, সাধু লোকেরা
মরিবামাত্র স্বর্গ গমন করেন।

২ প্রা ইবার প্রত্যয়ান্ত সাংজ্ঞিক ক্রিয়া কোন

পাশ্ববর্ত্তি শব্দেতে ব্যাপ্ত হয়;

উ। কারণ, জন্য, ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত হয়, যথা,

আমি আলাপ করিবার জন্য আইলাম।

৩ প্রাইবার প্রত্যয়ান্ত সাংজ্ঞিক ক্রিয়াকে কোন২

সময় গুণবাচক বুঝায় কি না;
। হাঁ; যথা, বাল্যাবস্থা শিখিবার কাল।

৪প্রা কি রূপে জিজ্ঞাসা করা যায় ?

উ। ক্রিয়ার পূর্ব্বে কি এবং কেন উক্ত হইলেই

জিজ্ঞাসা হয়; যথা, তুমি কি চাহ; তিনি কেন আসি-

য়াছেন। |

৫ প্র। নিশ্চিত বাক্য কখনং জিজ্ঞাসার ন্যায় উক্ত

আছে কি না;

উ।হা, সাধু লোক কি বিনাশ পাইবেন ; অর্থাৎ

পাইবেন না। আমি কি বিদ্যা শিখিব না ; অর্থাৎ

শিখিব ।



৫ পাঠ।

পরবর্ত্তি বিষয়।

১ প্র। পরবর্ত্তির মধ্যে কোন২ শব্দ সংজ্ঞার সম্বন্ধ

কারকের অগুসর হয়?

উ। তলে, সহিত, সঙ্গে, সাতে, সহ, উপর, নীচে,

ঠাই, স্থানে, কারণ, নিমিত্তে, জন্যে, দ্বারা, কাছে,

মধ্যে, মাঝে, পরে, পূর্ব্বে, পশ্চাৎ, পিছে, অগ্নে, নিক-

টে, সম্মুখে, বিপরীতে, এই সকল পরবর্ত্তিশব্দ সম্বন্ধ

কারকের অগুসর হয়; যথা, তাহার তলে, আমার

সমুখে।

ৎ প্রা পরবর্ত্তিরমধ্যে কোনং শব্দ সাংজ্ঞিক ক্রিয়ার

সম্বন্ধ কারককে ব্যাপে ?

উ। হেতু, কারণ নিমিত্তে, জন্যে, তরে, পরে, পূর্ব্বে,

পশ্চাৎ, এই সকল সাজ্ঞিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ কারককে

ব্যাপে ; যথা, করিবার হেত, হইবার পূর্ব্বে

৩ প্র। পরবর্ত্তির মধ্যে কোনং শব্দসম্বন্ধ কারককে

ব্যাপিলে অধিকরণ বুঝা যায় ?

উ। মধ্যে, মাঝে, এই দুই শব্দেতে বুঝা যায়;
যথা, সভার মধ্যে, জলের মাঝে।

৪প্র। অপাদান বুঝা যায় এমন কোন২ শব্দ পর

বর্ত্তির মধ্যে আছে কি না;
চ



উ। হাঁআছে, ঠাই, স্থানে, কাছে, এই তিন পর-

বৃত্তি শব্দের পরে প্রাপ্তর্থ ক্রিয়া থাকিলে, অপাদান

বুঝা যায় ; যথা, তাঁহার ঠাঁই পাইলাম, অর্থাৎ
তাঁহাহইতে পাইলাম ।

৪ p65
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নবম খণ্ড।

, পাঠ।

সমাস বিষয়।

খ) সমাস কয় প্রকার ।১ প

উত্তর। সে ছয় প্রকার ; যথা।

১ দবন্দ, অর্থাৎ যৌগিক শব্দ ব্যতিরেক দুই তিন

শব্দের মিলন ; যথা, কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী ইত্যাদি।

২ বহুব্ীহি, অর্থাৎ উক্ত দুই তিন পদের স্বার্থ

ত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা যে কোন পদার্থ বোধ হইয়া

পদেং যুক্ত হয়; যথা, দুরাচার, সর্ব্বব্যাপী।

৩ কর্ম্মধারয়, অর্থাৎ গুণবাচক শব্দেতে সংজ্ঞার

যোগ; যথা, মহারাজং, মহাবল, সকল লোক, সর্ব্বাহ,

অতি চিন্তিত।

৪ তৎপুরুষ, অর্থাৎ কারক গম্যমান পদের সহিত

* সমাসেতে আকারান্ত শব্দের আকার লোপ পায়, যথা,

মহা এবং রাজা এই দুইতে সমাস করিলে আকারের লোপ

হইয়া মহারাজ হয়।
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পদ মিলন; যথা, ধনমত্ত, বক্ষপতিত, পালনকৰ্ত্তা,

সহ, হতবুদ্ধি, কর্ম্মকারী, প্রেমকারক, চির-ভাতসে

স্থায়ী দীনহীন, বঙ্গবাসী

৫ দ্বিপু, অর্থাৎ সংখ্যাবাচক পদের সহিত শব্দের
মেল ; যথা, ত্রিভূবন, ত্রিরাত্র, চত্তর্দ্দিক।

অব্যয়ীভাব, অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষণের সহিত

শব্দের যোগ ; যথা, যাবজ্জীবন, সমুহদান, নিত্যা-
শীর্বাদ।

-৩৭৭-

২ পাঠ।

সন্ধি বিবরণ।
১ পুরা সন্ধি কি ?

উ। অক্ষরের মিলন।

২ প্রা সন্ধি কয় প্রকার হয়?
উ।স্বর, হল, অনুস্বার, বিসর্গ, এই চারি প্রকার সন্ধি

হয় ।

সবরসন্ধি ।

৩ প্র। স্বরের সন্ধি কয় অংশ হয়?
উ। গুণ, বৃদ্ধি, দীর্ঘ, অন্তর্গত, এই চারি অংশই

সবরসন্ধি হয়।

৪প্ুর। সন্ধিতে কোনং স্বরের গুণ হয়।
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উ।ই ইউ উখ খ ৯৪* এই আট স্বরের
গুণ হয়, যথা।

ই গুণেতে এ হয়, দৃষ্টান্ত গজ ইন্দ্র গজেন্দ্র
ঈ .. এ হয়, ,, পরম ঈশ্বর পরমেশ্বর
উ .. ও হয়, ,. মহা। উৎসব মহোৎসব

উ .. ও হয়, ,, সৰ্ব্ব উত্ সর্ব্বো্ধ্ব
খ .. অর হয়, পরম খত পরমর্ত্ত

৯ ,. অল হয়, তব ৯কার তবলার
৫ প্র। সন্ধিতে ও অন্য২ নিমিত্তে কোন২ স্বরের

বৃদ্ধি হয়।
উ। অই ঈ উ উ খধ ৯..এঐ ও ও, এই

ত্রয়োদশ স্বরের বুদ্ধি হয়; যথা,
অ বুদ্ধিতে আ হয়, দৃষ্টান্ত যথার্থ যাথার্থ্য

শৈশবশিশু.. ঐ হয, ..

ধৈর্য্যধীরদ .. ঐ হয,..

৪ ,, ঐ হয, .. গৌরবারু
ঐ ,, ঐ হয, .. শৌর্য্যশর

কপণখ .. আর হয়, .. কার্পণ্য

ঞক র ইহার গুণ বুদ্ধির স্থান ভাষাতে প্রায় নাই,

এ কারণ সাধারণ গুণ বুদ্ধি প্রসঙ্গে নিখিলাম ; কিন্তু ইহার

উদাহরণ ব্যাকরণাদিতে পাওয়া যায় ।

৷ গুণ কিম্বা বৃদ্ধি পাইলে আকারান্ত শব্দের আকারের

লোপ হয়।



৬৬

প্রালারীযতি৯ বুদ্ধিতে আল হয়, দৃষ্টান্ত
এ .. ঐ হয়, ,. তথা “এবচ । তথৈবচ

ও .. ঐ হয়, ,, মহা। ওষধি মহৌষধি
ঐ .. ঐ হয়, ,, মহাণ ঐশ্বর্য্য মহৈশ্বর্য্য

ও .. ঐ হয়, উত্তম ঔষধি উত্তমৌষধি
৬ প্র। স্বরের দীর্থ হইলে কখন সন্ধি হয়;

উ। যখন দুই সমান স্বর একত্র হয়, তখন
তাহারদের যোগ হইলে দীর্থ হয়; যথা,
অ দীর্ঘেতে আ হয়, দৃষ্টান্ত সময় অবধি সময়াবধি

কবীন্দুঈ হয়, .. কবি ইন্দু
উ হয়, .. বিধু উদয় বিধুদয়..

৭প্র। অন্তর্গত বিশেষ স্বরের মিলন হইলে কি
প্রকার সন্ধি হয়;

উ। সে এই রূপ, যথা,
ই এবং ই য হয়, দৃষ্টান্ত ইতি আদি ইত্যাদি
উ এবং উব হয়, নববধু আগমন নববধ্বাগমন

খ এবং ঋ র হয়, .. পিতৃ আগত পিত্রাগত
এ অয় হয়, ... পে অস পয়স

আয় হয়, , নৈ অক নায়ক
গবীশও অব হয়, .. গো ঈশ

অক পাবকআব হয়, .. পৌ

 ৭ পূর্ব্বেক্ত টীকা দেখ। 



৬৭

৩ পাঠ।

হলসন্ধি ।

১ প্র। হলবর্ণের সন্ধি কি রূপে হয়।
উ। এক বর্গ অন্য বর্গের সহিত মিলন হইলে

হলের সন্ধি হয়, তাহা এই চারি উদাহরণেতে পাও

য়া যায় ।

১। চ-বর্গের বর্ণত-বর্গের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয়
বর্ণে যোগ হইলে সন্ধি হয়; যথা,

চ সন্ধিতে চ হয়, দৃষ্টান্ত তৎ চেষ্টা তচ্চেষ্টা
দ .. জ হয়, ,, সদ্ জাত সজ্ঞাত

ত .. ট হয়, তৎ টীকা তট্টীকা

।শ চতুর্থ বর্গের অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় বর্গেতে

স্বজাতীয় অক্ষরের বদলি হইয়া সন্ধি হয়; যথা, তৎ

গরীর তচ্ছরীর।

৩। চতুর্থ বর্গলর পূর্ব্বে হইলে প্রত্যেকেই ল হয়,

যথা, সৎ লোক সম্লোক ।

৪। যদি সকল বর্গের প্রথম অক্ষর স্বরবর্ণ, কি

অন্ত্যস্থ বর্ণ, কি অনুনাসিক বর্ণ, কি নিজ বর্ণের

তৃতীয় আর চতুর্থ বর্ণের পূর্ব্বে হয়: তবে স্ববগের

তৃতীয় বর্ণেতে বদলীকৃত হয়, যথা,



৬৮

ত স্বরের পূর্ব্বে দ হয়, দৃষ্টান্ত তৎ অবধি তদবধি
ক বর পূর্ব্বে গ হয়, .. বাক্ ব্যয় বাগ্যয়

প। ত, ক, এই দুই অক্ষরের স্থানেতে অনুনা-

সিক বর্ণহয কি না;

উ। হাঁ হয়, যথা।

ত সন্ধিতে ন হয়, দৃষ্টান্ত তৎ মধ্যে তন্মধ্যে

ক ,, উ হয়, ,, বাক মনঃ বাডুনঃ
৩প। দ্রস্বের পর ত, ণ, ন, আর ছ, এই সকল

বর্ণের অগ্নে স্বর থাকিলে দ্বিত্ হয় কি না;

উ। হাঁ হয়; যথা, সনু আত্মা সন্নাত্মা, বৃক্ষ ছায়া

বৃক্ষচ্ছায়া ।



৬৯

৪ পাঠ
অনম্বার ও বিসর্গসন্ধি ।

প্র। অনুম্বারের পর বর্ণ থাকিলে সানুসাসিক
বর্ণের সন্ধি হইলে কি রূপ হয়?

উ। সে এই রূপঃ যথা, সংকল্প সঙ্কল্প, শংকরশঙ্কর,
সংচর সঞ্চর, এবং প্রকার এবম্নকার ।

২ প্রা বিসর্গান্ত শব্দের সন্ধি কি রূপে হয়।

উ। সে নানা পকার; যথা,

ঃ সন্ধিতে শ হয়, দৃষ্টান্ত নিঃ চিন্ত নিশ্চিন্ত

৪ .. য হয়, ধনঃ টঙ্কার ধনুষ্টস্কার

৪ ..স হয়, মনঃ কামনা মনস্কামনা।

৪ .. ও হয়, .. অধঃ মুখ অধোমুখ ]
৪ ..র হয়. .. জ্যোতিঃ বেত্তা জ্যোতির্বেত্তা ।

" চ এবংছ এই দুই অক্ষরের পূর্ব্বে বিসর্গ থাকিলে শহয়।
*হট এবংঠ এই দুই অক্ষরের পূর্ব্বে বিসর্গ থাকিলে য

হয়।
া ত এবং থ এই দুই অক্ষরের পূর্ব্বে বিসর্গ থাকিলে স

হয়।

[হ য ব রল এ ণনও ম ঝ চ ধ ঘ ভজড় দ

গ ব এই সকল অক্ষরের পূর্ব্বে বিস্গ থাকিলে ও হয়।
৫অই উ থ; এ ও ঐ ঐ হ য ব র ল এ ণম

৬ ম ঝ চ ধ ঘ ভ জ ভ দ গ ব এই সকল অক্ষরের

পূর্ব্বে ইকারান্ত কিম্বা উকারান্ত শব্দের পর বিসর্গ থাকিনে

র হয়।



অুসর,
অধিকন্ত,

অননাসিক,

মনস্বার,

অপভাষা,

অব্যয়,

অহো,

আকাঙ্া,

আকারান্ত,

আকৃতি,

ইতর,

ইতর বিশেষ,

উদাহরণ,

একবচন,

একাংশ,

এবম্পকার,

ওষ্য,

কণ্ঠ্য .

ভধান।

যে আগে যায়।

আরো, বিশেষতঃ ।

নাসিকাকে লক্ষ করিয়া যাহা উচ্চা-

রণ হয়।

বিন্দু মাত্র বর্ণ।

কুৎসিত বাক্য।

যে শব্দের উত্তর কোন কারক

থাকে না।

আশ্চয্য।

ইচ্ছা।

যাহার অগ্নে আকার থাকে ।

আকার, অবযব।

ভিন্ন, ছোট, সামান্য।

ছোট বড়।

দৃষ্টান্ত ।

যাহাতে একটি বুঝায়।

এক ভাগ।

এই রূপ।

যাহার উচ্চারণ ঠোটহইতে হয়়

যাহার উচ্চারণ কণ্ঠহইতে হয়



কারক,

কীট,

ক্রিয়া,

ক্লীব,

খণ্ড,

গম্যমান,

গবীশ,

গাভী,

গৌড়,

গৌরবান্বিত,

ঘোটকী,

ঘটান,

ঘোষণা,

চন্দাবিন্দ,

জঙ্গম,

জ্যোতির্ব্বেত্তা,

তদৃত্তর,

তন্মধ্যে,

তালব্য,

তেজস্কর,

দত্ত,

সংজ্ঞার প্রত্যয়, কত্তা কৰ্ম্মইত্যাদি ।

পোকা।

ধাত্ুর্থ।

নপুংসক

এক প্রকরণের কতক পরিচ্ছেদ

যাহা বোধে থাকে

গোপালক ।

গাই।

বাঙ্গলা দেশ ।

মর্য্যাদা বিশিষ্ট।

অশ্বিনী, ঘড়ী

সংজ্ঞাকে নানা প্রত্যয়ান্ত করণ,
যোগ করণ।

স্ফটরূপে কহন।

অদ্ধচন্দ্রাকৃতি বর্ণ।

বন ।

যে জ্যোতিষ্ শাস্ত্র জানে ।
তাহার পর।

তাহার মধ্যে

যাহার উচ্চারণ তালু হইতে হয়।

তেজোময়, তেজঃ প্রকাশকত্তা।

যাহা দেওয়া গিয়াছে



দন্য,

দীঘ,

দুহিতা,

দৃশ্যমান,

ধাত্বথ,

ধৈষ্য,

নগ,

মু

নর,

নায়ক,

নির্জীব,

পদার্থ,

পয়স্

পাবক,

পারগতা,

পকৃত,

প্রত্যয়ান্ত,

প্র্ভৃতি,

প্রশ্ন

প্রাপ্ত,

প্রাপ্তার্থ,

প্রেরণার্থ,

৭২

যাহার উচ্চারণ দন্তহইতে হয়।

উচ্চ, লম্বা।

কন্যা ।

যাহা দে খা যায়

ক্রিয়া, ক্রিয়ার মূল।
ধীরভাব ।

লেনট

মদ্।

মনুষ্য।

প্রাপক, কৰ্ত্তা

মৃত, পাণ রহিত।

শব্দার্থ, বস্তু ।

দগ্ধ।

অগ্নি।

ক্ষমতা, নৈপুণ্য।

সত্য, যথার্থ

পদ্, যাহার অগ্নে প্রত্যয় আছে ।
ইত্যাদি ।

জিজ্ঞাসা

যাহা পাওয়া গিয়াছে

যাহাতে প্রাপ্তি বোধ আছে ।

যাহাতে পেরণ বোধ আছে ।



বর্গ,

বর্ণমালা,

বহুবচন,

বিবেক,

বিভক্ত,

বিভিন্ন,

বিসর্গান্ত,

বোধক,

ব্যগ,

ব্যঞজন,

ব্যাপ্ত,

ভগ,

ভাব,

মূর্দ্ধন্য,

মূগ,

যথা,

যুক্ত,

য়োজনা,

৭ব,

৭৩

ক আদি করিয়া ম পর্য্যন্ত যে

পাঁচটি২ ।

অ আদি ক্ষ পর্য্যন্ত অক্ষরের

শ্রেণী।

যাহাতে অনেক বোধ হয়।

বিবেচনা ।

ভাগ করা।

পৃথক।

যাহার অন্তে বিসর্গ আছে

জ্ঞাপক।

যে কৰ্ম্মাদিতে ব্যন্ত হয়।

ক আদি ক্ষ পৰ্য্যন্ত চৌত্রিশ বর্ণা

প্রচারিত ।

ভাঙ্গা।

মর্ম্ম।

যাহার উচ্চারণ মূদ্র, অর্থাৎ

মস্তকহইতে হয়।
হরিণ

যেমন।

মিলিত।

ঘটান।

মৃতশরীর, মরা।
ছ



শব্দানুবর্ত্তক,

শব্দোদ্দীপক,

শব্দবিপৰ্য্যায়ক,

শশব,

শৌষ্য,

ষোড়শ,

সংখ্যাবাচক,

সংজ্ঞা,

সংযোগ,

সঙ্কল্প,

সর্ব্বান্ধু

সমূহ,

সানুনাসিক,

সামান্য,

সভক্ষ্য,1

স্বত্ব,

স্বর,

৭৪

যাহা শব্দানুগামী হইয়া কেবল

শব্দার্থই নিযুন করে।

যাহা শব্দানুগামী হইয়া শব্দা-

থের পতিভা করে ।

যাহা শব্দানুগামী হইয়া শব্দা-

র্থের বিপরীতোৎপত্তি করে।

বাল্যাবস্থা, বালককাল।

বীরত্ব ।

ষোল।

যাহার দ্বারা সংখ্যাবোধ হয়

নাম ।

মেল।

কামনা, মানস।

সকল দিন ।

অনেক

যাহার উচ্চারণ নাসিকার সহিত

হয়

সাধারণ, ইতর।

উত্তম খাদ্য।

অধিকার ।

ম আদি বিসর্গান্ত ষোড়শ বর্ণ।



দবার্থ,

স্থল,

স্থাবর,

হস্তা,

হম্ব,

হলস্ত,

ক্ষা,

৭৫

নিজের, অধিকার ।

স্থান।

বৃক্ষাদি।

বধকর্ত্তা।

খর্ব্ব, অল্প, ক্ষুদ্র

ব্যঞ্জনান্ত, যে শব্দের অগ্নে স্বর

না থাকে ।

পৃথিবী, মহী।




