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Abstract 
Vyākaraṇam is an important part of Vedāñga. In Chāndogya Upaniṣada Vedāñga is called “Vedānāṃ 

vedaḥ” (7/1/2). Acharya Panini is the brightest star in the studies of Sanskrit Vyākaraṇam. In Rarh 

Bengal, Supadma - Vyākaraṇam, written by PadmanabhaDatta is one of the Vyākaraṇam studies that 

is different from Panini’s though based on his ‘Astādhyāyī Vyākaraṇam’. Supadma-Vyākaraṇam 

was written in 12th century A.D. In some cases, Supadma-Vyākaraṇam, seems to be just a simplified 

interpretation of some sūtras of Panini’s ‘Astādhyāyī Vyākaraṇam’. This paper presents a 

comparative study of ‘Ac sandhi’ sutras as interpreted by Panini in his Astādhyāyī and 

Padmanabhadatta in his Supadma - Vyākaraṇam. 

Panini in his Astādhyāyī gives the sutra “Akaḥ savarṇe dīrghaḥ” (6/1/101). Padmanabha follows him 

in interpreting this sūtra without differing from him in any way. Padmanabha’s sūtra in Supadma-

Vyākaraṇam is “Akaḥ savarṇe dīrghaḥ” (1/2/2). The both sūtras are the same in form and meaning. 

Both the sūtras mean that if a ‘savarna’ follows ak (a-i-u-ri-li), then in the place of ak there will be 

‘dīrgha ekādeśaḥ’. That means, if an ‘ak’ follows another ‘ak’, both of them will merge and be 

changed into a single ‘dīrgha swar’. For example ‘danḍāgram’. Here danḍa + agram, the last ‘a’ swar 

of ‘danḍa’ and ‘a’ swar of ‘agram’, becomes ‘ā’ of ‘danḍāgram’. Again, Panini in his Astādhyāyī 

has written two sūtras “Va supyāpiśaleḥ” (6/1/92) and “Eñi pararūpam” (6/1/94). But 

Padmanabhadutta has merged the two sūtras into a single one, in his Supadma-Vyākaraṇam, “Va 

supa eñādeśca” (1/2/11).  

Padmanabha has also followed vārtikkāra Kātyāyana. But there are also independent interpretations 

of the original source. In Pāṇinīya Vyākaranam, we get “śakandhwadiṣu pararūpam vācyam” 

(vārtika 3632). Padmanabha follows this, and states “śakāderandhwādau” (1/2/24). They are 
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different in form and meaning. Padmanabha has denied ‘Pararūpa ekādeśa’ totally. He says, if words 

like Śakandhu, follows another word, then the ‘a’ swara of the Ka sound in śaka, lopas. Example- 

Śakandhu. In Pāṇinīya Vyākarana, Vārtikkāra Kātyāyana “Śakandhwādiṣu pararūpam vācyam”, this 

vārtika is interpreted as, Śakandhu like words if is at the end of a word, then śaka like words ‘a’ 

swara as in ka of śaka becomes ‘pararūpa ekādeśa’. For example śaka + andhu= śakandhu.  

To conclude, Padmanabhadatta has followed Panini in some cases, differed from him, in some other 

cases, and has independently given his statements in some other cases, in his Supadma-Vyākaraṇam. 

The main aim of this paper is to comparatively analyse the ac sandhi of Panini and Padmanabha. 

____________________________________________________ 

Discussion  
বব্দাঙ্গ সমূণের মণযয অনযতম ে  ব্যাকরি। ব্স্তুতঃ ব্যাকরিণব্দযা ে  সব্বণব্দযার অণযণব্দযা, সব্বশাণরাপকারক, সব্বশাণরর 
প্রদীপস্বরূপ। সংসৃ্কত ব্যাকরিশাণরর আকাণশ উজ্জ্ব তম নক্ষত্র েণ ন আচার্ব পাণিণন। তণব্ পাণিণনর সমকাণ  ও 
পাণিণনর পরব্তবীরু্ণে এণদণশ ব্েূরকণমর ব্যাকরি প্রচণ ত ণি । বতমণন ব্ঙ্গণদণশ প্রচণ ত পদ্মনাভ দত্ত ণব্রণচত 
সুপদ্মব্যাকরি অপাণিনীয় ব্যাকরিগ্রন্থগুণ র মণযয অনযতম। ণিণিয় দ্বাদশ শতাব্দীণত পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরি রচনা 
কণরন। পাণিণনণক অনুসরি কণর পরব্ত্তবীকাণ  অণনক বব্য়াকরি ণব্ণভন্ন ব্যাকরি গ্রন্থ রচনা কণরন। র্ণদও পাণিণনর 
অষ্টাযযায়ীণক অব্ ম্বন কণরই পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরি রচনা কণরন, সুপদ্মব্যাকরণির সূত্রগুণ ও অষ্টাযযায়ী ব্যাকরণির 
সূত্রগুণ র সর ীকৃত রূপায়ি ণব্ণশষ। পাণিণনর অষ্টাযযায়ী ও পদ্মনাভদণত্তর সুপদ্মব্যাকরণির অচ্-সণির সূত্রাণ াচনাপূব্বক 
একণি তু নামূ ক তণ্যাপস্থাপন করা বর্ণত পাণর এই বশাযপণত্র। 
          পাণিণন তাাঁর অষ্টাযযায়ী গ্রণন্থ ‘অকঃ সব্ণিব দীর্বঃ’ (৬.১.১০১)১ এই সূত্রণি কণরণিন। এই ণব্ষণয় পদ্মনাভদত্ত 
পাণিণনণক শুযু অনুসরি-ই কণরন ণন, অনুকরি-ও কণরণিন। এই ণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর সুপদ্মব্যাকরণির সূত্রণি ে  
‘অকঃ সব্ণিব দীর্বঃ’ (১.২.২)২। সূত্রদুণির অ্ব রূপেত ও অ্বেত একই। অ্বাৎ সব্িব পণর ্াকণ  অক্-এর (অ ই উ 
ঋ ৯) স্থাণন দীর্ব একাণদশ েয়। অ্বাৎ অক্ পণর ্াকণ  পূব্ব অক্ এব্ং পর অক্ ণমণ  একণি মাত্র দীর্ব স্বর েয়। 
বর্মন- দণ্ডাগ্রম্। দণ্ড অগ্রম্ এই রূণপ পণদর ণব্ণেষ করণ  দণ্ড পণদর বশষ অ-কার এব্ং অগ্রম্ পণদর প্র্ম অ-কার 
এই দুই ণমণ  দীর্ব আ-কার ে  এব্ং দণ্ডাগ্রম্ এরূপ ণস্থণত ে । পাণিণনর ‘আদ্ গুিঃ’ (৬.১.৮৭)৩ এই সূত্রণিণক 
অনুসরি কণর পদ্মনাভদত্ত আণরকণি সূত্র কণরণিন- ‘আণদণকা গুিঃ’ (১.২.৩)৪। সূত্রদ্বণয়র রূপতাণিক বব্সাদৃশয ্ াকণ ও 
অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। অ্বাৎ অব্ণিবর (অকার, আকাণরর) পর ইক্ (ই,উ,ঋ,৯) ্াকণ  গুি একাণদশ েয়। 
ই, ঈ স্থাণন এ; উ, ঊ স্থাণন ও; ঋ, দীর্ব ঋ স্থাণন অর্ এব্ং ৯, দীর্ব ৯ স্থাণন অল্ েয়। সুখ ইন > সুখ্ অ ইন > সুখ্ 
এ ইন > সুণখন। গুি ব্িব ে  অ, ও, এ। অ-কার এব্ং ই-কাণরর স্থাণন কী েণব্ তা উচ্চারিেতস্থানেত আন্তর্ব অনুসাণর 
ণস্থর েণব্। অ-কাণরর স্থান কণ্ঠ এব্ং ই-কাণরর স্থান তা ু। আব্ার এ-কাণরর স্থান কণ্ঠতা ু। সুতরাং এখাণন এ-কার 
েণব্। আব্ার পদ্মনাভদত্ত শুযু পাণিণনণকই অনুসরি কণরন ণন, ব্াণত্তবককার কাতযায়নণকও অনুসরি এব্ং অনুকরি 
কণরণিন। বর্মন - স্বাদীণরণরণিাঃ (ব্াণত্তবক ৩৬০৬)৫ এই ব্াণত্তবকণিণক পদ্মনাভদত্ত অনুসরি এব্ং অনুকরি কণরণিন 
তাাঁর সুপদ্মব্যাকরণি। এণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর সূত্রণি ে  ‘স্বাদীণরণরণিাঃ’ (১.২.৫)৬। অ্বাৎ স্ব শণব্দর পর ঈর ণকংব্া 
ঈণরন্ শণব্দর ঈ-কার ্াকণ  পূব্ব অচ্ এব্ং পর অচ্ একাণদশ েণয় গুিাপব্াণদ (গুি না েণয়) বৃ্ণি ঐ-কার েয়। র্্া- 
স্ব ঈরম্ > বস্বরম্। এখাণন স্ব-এর ব্-কারণস্থত অকার এব্ং ঈরম্-এর ঈ-কার ণমণ  বস্বরম্ না েণয় বৃ্ণি ঐ-কার ে । 
পাণিনীয় ব্যাকরণি অচ্ সণি ণব্ষণয় অপর এক ব্াণত্তবক ে - প্রব্ৎসতরকম্ব ব্সনািবদশানামৃণি (ব্াণত্তবক ৩৬০৮)৭। এ 
ণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর সূত্রণি ে  ‘ঋি-প্র-ব্ৎসর-ব্ৎসতর-দশ-ব্সন-কম্ব াদৃিসয’ (১.২.৬)৮। অ্বাৎ ঋি, প্র, ব্ৎসর, 
ব্ৎসতর, দশ, ব্সন এব্ং কম্ব  শণব্দর পর ঋি শব্দ ্ াকণ  পূণব্বর অ-কার এব্ং ঋি শণব্দর ঋ-কার ণমণ  (গুিাপব্াণদ) 
বৃ্ণি আর্ েয়। বর্মন- ঋি ঋিম্ > ঋিািবম্। পাণিনীয় ব্যাকরণির ‘ঋণত চ তৃতীয়াসমাণস’ (ব্াণত্তবক ৩৬০৭)৯ এই 
ব্াণত্তবকণিণক পদ্মনাভদত্ত অনুসরি এব্ং অনুকরি কণরণিন তাাঁর সুপদ্মব্যাকরণি। এণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর সূত্রণি ে  
‘ঋতসয তৃতীয়াসমাণস’ (১.২.৭)১০। অ্বাৎ ঋত শণব্দর সণঙ্গ অ-কার আ-কারান্ত শণব্দর তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস েণ  ঋত 
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শণব্দর ঋ-কার এব্ং অ-কার, আ-কাণর ণমণ  বৃ্ণি আর্ েয়। র্্া- শীণতন ঋতঃ, শীতাতবঃ। পাণিনীয় ব্যাকরণির 
‘প্রাদূণোণযাণযযষষণষযষু’ (ব্াণত্তবক ৩৬০৫)১১ এই ব্াণত্তবকণিণক পদ্মনাভদত্ত অনুসরি কণর পৃ্ক একণি সূণত্রর চয়ন 
কণরণিন-‘প্রাদূণযাণযযষষষযািাম্’ (১.২.৮)১২। সূত্রদ্বণয়র রূপতাণিক বব্ষময ্াকণ ও অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। 
অ্বাৎ প্র উপসণেবর পর ঊয, ঊণয, এষ, এষয ্াকণ  প্র শণব্দর অ-কার এব্ং ঊযাণদর ঊ-কার এব্ং এ-কার ণমণ  বৃ্ণি 
ঔ এব্ং ঐ-কার েণব্। র্্া- প্র ঊযঃ > বপ্রৌযঃ। এখাণন প্র এর অ-কার এব্ং ঊয-এর ঊ-কাণর বৃ্ণি েণয় ঔ-কার ে । 
পাণিনীয় ব্যাকরণির ‘অক্ষাদূণেনযামুপসংখযানম্’ (ব্াণত্তবক ৩৬০৪)১৩ এই ব্াণত্তবকণিণক পদ্মনাভদত্ত অনুসরি কণর এব্ং 
রূপসংণক্ষপ্তকরণির দ্বারা পৃ্ক একণি সূণত্রর চয়ন কণরণিন- ‘অক্ষাদূণেিযাঃ’ (১.২.৯)১৪। সূত্রদ্বণয়র রূপতাণিক বব্ষময 
্াকণ ও অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। সূত্রদ্বণয়র সর া্ব কণর ব্ া র্ায় বর্- অক্ষ শণব্দর পর ঊণেনী শব্দ ্াকণ  
বৃ্ণি একাণদশ েয়। অক্ষ ঊণেিী এই ণস্থণতণত অ-কার ঊ-কাণরর স্থাণন কণণ্ঠৌষ্ঠ বৃ্ণি ঔ-কার কণর ে  অণক্ষৌণেনী। অচ্ 
সণি ণব্ষণয় পাণিনীর ‘উপসেবাদৃণত যাণতৌ’ (৬.১.৯১)১৫ এই সূত্রণিণক অনুসরি কণর পদ্মনাভদত্ত পৃ্ক একণি সূণত্রর 
চয়ন কণরণিন- ‘ঋোণদযাণতারুপসেবাৎ’ (১.২.১০)১৬। সূত্রদ্বণয়র রূপতাণিক বব্ষময ্াকণ ও অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয 
রণয়ণি। সূত্রদ্বণয়র সর া্ব কণর ব্ া র্ায় বর্- উপসণেবর অ-কার, আ-কাণরর পর ঋোণদ যাতুর ঋ ্াকণ  উভয় ণমণ  
বৃ্ণি আর্ েয়। র্্া- প্র ঋচ্ছণত > প্রাচ্ছবণত, প্র-এর অ-কার এব্ং ঋচ্ছণত এই ঋচ্ছ যাতুর ঋকাণর বৃ্ণি আর্ েণয় 
প্রাচ্ছবণত এরূপ ে । আব্ার পাণিণনর অষ্টাযযায়ী গ্রণন্থ ‘ব্া সুপযাণপশণ ঃ’ (৬.১.৯২)১৭ ও ‘এণি পররূপম্’ (৬.১.৯৪)১৮ এই 
দুই সূত্র-ও বদখা র্ায়। ণকন্তু এই ণব্ষণয় পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরণি একণি সূণত্রর অব্তারনা কণর পাণিণনর দুণি সূণত্রর 
অ্বণক একণি সূণত্র রূপান্তণরত কণরণিন, সূত্রণি ে - ‘ব্া সুপ এিাণদশ্চ’ (১.২.১১)১৯। অ্বাৎ প্রাণদ উপসণেবর অ-ব্ণিবর 
(অ-কার, আ-কাণরর) পর ঋোণদ সুপ্ যাতুর ঋ-কার এব্ং এিাণদ সুপ্ যাতুর এ-কারাণদ (র্ারা প্র্ণম শব্দ ্াণক, পণর 
যাতু েয় তাণদর সুপ্ যাতু ব্া নামযাতু ব্ণ ) ্াকণ  পূব্ব অচ্ এব্ং পর অচ্ একাণদণশ ণব্কণে বৃ্ণি েয়। অ্বাৎ একব্ার 
বৃ্ণি একব্ার গুি এমন েণব্। ঋষভমাত্মনঃ ইচ্ছণত এই ব্াণকয ঋষভ-এর উত্তর কযচ্ প্রতযয় কণর ঋষভীয় নাম যাতু 
ে । এর উত্তর  ট্ ণতপ্ কণর ঋষভীয়ণত এরূপ ে । তারপর প্র ঋষভীয়ণত প্র-এর অ-কার এব্ং ঋষভীয়ণত এই 
ঋোণদ সুপ্ যাতুর ঋ-কার ণমণ  ণব্কণে বৃ্ণি আর্ ে - প্রাষবভীয়ণত। পাণিণন তাাঁর অষ্টাযযায়ী গ্রণন্থ ‘ইণকা র্িণচ’ 
(৬.১.৭৭)২০ এই সূত্রণি কণরণিন। এই ণব্ষণয় পদ্মনাভদত্ত পাণিণনণক শুযু অনুসরি-ই কণরন ণন, অনুকরি-ও কণরণিন। 
এই ণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর সুপদ্মব্যাকরণির সূত্রণি ে  ‘ইণকা র্িণচ’ (১.২.১২)২১। সূত্রদুণির অ্ব রূপেত ও অ্বেত 
একই। সূত্রদ্বণয়র সর া্ব কণর ব্ া র্ায় বর্- (অসমান) অচ্ পণর ্াকণ  র্্াক্রণম ইণকর স্থাণন র্িাণদশ েয়। ই, ঈ 
স্থাণন য্; উ, ঊ স্থাণন ব্; ঋ, দীর্ব ঋ স্থাণন র্; ৯, দীর্ব ৯ স্থাণন ল্ েয়। র্্া- দণয অত্র > দযযত্র। এখাণন দণয এর য-
কারণস্থত ইকাণরর পর অত্র-এর আণদণত অ-কার ্াকায় ই-কাণরর স্থাণন য্ ে । ই-কাণরর উচ্চারিস্থান তা ু এব্ং র্-
কাণরর স্থান তা ু। তাই ই-কাণরর স্থাণন য্-কার েণব্। বর্ণেতু বর্ স্থানী এব্ং বর্ আণদণশর উচ্চারিস্থান এক েণব্ বসই 
স্থানীর বক্ষণত্র বসই আণদশণি েণব্। পাণিনীয় ব্যাকরণি ‘অব্ঙ্ বফািায়নসয’ (৬.১.১২৩)২২ -এই সূত্রণক অনুসরি কণর 
পদ্মনাভদত্ত সুপদ্মব্যাকরণি একণি সূত্র কণরণিন- ‘বোরদন্তাণব্া ব্াণন্ত’ (১.২.১৪)২৩। সূত্রদ্বণয়র রূপতাণিক বব্ষময 
্াকণ ও অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। সূত্রদ্বণয়র সর া্ব কণর ব্ া র্ায় বর্- অচ্ পণর ্াকণ  বো শণব্দর পদান্ত 
ও-কাণরর স্থাণন ণব্কণে অব্ েয়। েব্ামীশ্বরঃ এই ব্াণকয সমাস কণর বো শণব্দর পদসংজ্ঞা েওয়ায় ও-কার পদান্ত ে । 
সুতরাং এখাণন ও স্থাণন অব্ েণয় গুিাণদণশ েণব্শ্বর ে ।  
          ণকিু ণকিু বক্ষণত্র পদ্মনাভদত্ত পাণিণনণক অনুসরি ও অনুকরি করণ ও পুণরাপুণর অনুসরি ও অনুকরি 
কণরন ণন, ণকিু স্বতন্ত্রতা বদখা র্ায় তাাঁর সুপদ্মব্যাকরণি। বর্মন পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাণদশ ণকনব্া পূব্বরূপ একাণদশ 
বকানিাই স্বীকার কণরন ণন ণকন্তু পাণিণন পররূপ একাণদশ এব্ং পূব্বরূপ একাণদশ স্বীকার কণরণিন। পদ্মনাভদত্ত 
পররূপ ণকনব্া পূব্বরূণপর বক্ষণত্র পূণব্বর ব্ণিবর ণকনব্া পণরর ব্ণিবর ব াপ করণিন। বর্মন ‘এিঃ পদান্তাদণত’ 
(৬.১.১০৯)২৪ -এই সূত্রণি পাণিণন কণরণিন। এর সূত্রা্ব ে - পণদর অন্তণস্থত এ-কার এব্ং ও-কাণরর পর অ-কার 
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্াকণ  পূব্বরূপ একাণদশ েয়। র্্া- বত অত্র > বত ’ত্র। এখাণন পূব্বরূপ একাণদশ ে । ণকন্তু এণক্ষণত্র পদ্মনাভদত্ত 
পাণিণনণক অনুসরি করণ ও পৃ্ক পিণতণত একণি সূত্র কণরণিন-   
          ‘এণিা বতাণ াপঃ’ (১.২.২০)২৫। এর সূত্রা্ব ে - পণদর অন্তণস্থত এ-কার এব্ং ও-কাণরর পর অ-কার ্ াকণ  
তার ব াপ েয়( ব াণপর পর বর্ [’] ণচহ্ন ্াণক তাণক  ুপ্ত অ-কার ব্ণ )। র্্া- তদ্ শণব্দর প্র্মার ব্হুব্চণন বত েয়। 
সুতরাং বত একণি পদ। এখাণন বত অত্র এরূপ ণস্থণতণত বত-এর পদান্তণস্থত এ-কাণরর পর অত্র এই পণদর অ-কাণরর 
ব াপ ে  এব্ং বত ’ত্র এরূপ ে । অ্বাৎ পদ্মনাভদত্ত বত ’ত্র স্বীকার করণ ন ণকন্তু ণভন্ন পিণতণত। পাণিণন বত ’ত্র-
এর বক্ষণত্র পূব্বরূপ একাণদশ স্বীকার করণ ন ণকন্তু পদ্মনাভদত্ত বত ’ত্র-এর বক্ষণত্র পূব্বরূপ একাণদশ স্বীকার করণ ন 
না ব্রং বত ’ত্র-এর বক্ষণত্র বত-এর পদান্তণস্থত এ-কাণরর পর অত্র এই পণদর অ-কাণরর ব াপ করণ ন এব্ং বত ’ত্র 
এরূপ ে । পররূপ ণব্ষণয় ‘এণি পররূপম্’ (৬.১.৯৪)২৬ -এই সূত্রণি পাণিণন কণরণিন। এর সূত্রা্ব ে - এ, ও এমন 
যাতু পণর ্াকণ  প্রাণদর অ-কাণরর পররূপ একাণদশ েয়। র্্া- প্র এজণত > বপ্রজণত। এখাণন বপ্রজণত (এজ্) যাতুর 
একার পণর ্াকার জনয প্র এই উপসণেবর অ-কাণরর পররূপ একাণদশ ে । এই পররূপ ণব্ষণয় পররূপণক স্বীকার 
না কণর পদ্মনাভদত্ত একণি সূত্র কণরণিন- ‘যাণেণি প্রাণদরব্িবসযাণনণিণযাঃ’ (১.২.২৩)২৭। এর সূত্রা্ব ে - এ, ও এমন 
যাতু পণর ্াকণ  প্রাণদর অ-কাণরর ব াপ েয়। ণকন্তু এধ্ এব্ং ই যাতুর বক্ষণত্র েয় না। অ্বাৎ পদ্মনাভদত্ত বপ্রজণত 
স্বীকার করণ ন ণকন্তু ণভন্ন পিণতণত। পাণিণন বপ্রজণত-এর বক্ষণত্র পররূপ একাণদশ স্বীকার করণ ন ণকন্তু পদ্মনাভদত্ত 
বপ্রজণত-এর বক্ষণত্র পররূপ একাণদশ স্বীকার করণ ন না ব্রং বপ্রজণত-এর বক্ষণত্র এজ্ যাতুর একার পণর ্াকার জনয 
প্র এই উপসণেবর অ-কাণরর ব াপ করণ ন। পররূপ ণব্ষণয় পাণিনীয় ব্যাকরণি ‘শকন্ধ্বাণদষু পররূপম্ ব্াচযম্’ (ব্াণত্তবক 
৩৬৩২)২৮ -এই ব্াণত্তবকণি আণি। এই ব্াণত্তবকণির অনুসরণি পদ্মনাভদত্ত ‘শকাণদরন্ধ্বাণদৌ’ (১.২.২৪)২৯ -এই সূত্রণি চয়ন 
কণরন। সূত্রদুণির রূপতাণিক বব্ষময আণি এব্ং ব্ক্তণব্যর ণদক ব্ণকও পুণরাপুণর সাদৃশয বনই। অ্বাৎ পাণিনীয় ব্যাকরণি 
ব্াণত্তবককার কাতযায়ন ‘শকন্ধ্বাণদষু পররূপম্ ব্াচযম্’ এই ব্াণত্তবকণির অ্ব কণরণিন শকিুঃ প্রভৃণত শব্দ পণর ্াকণ  শক 
প্রভৃণত শণব্দর ক-কারণস্থত অ-কাণরর পররূপ একাণদশ েয়। র্্া- শক অিু, শকিু। সুপদ্মব্যাকরণিও শকিুঃ এই 
পদণি ণসি কণরণিন, ণকন্তু ণভন্ন উপাণয়। এণক্ষণত্র পদ্মনাভদত্ত শকিুঃ প্রভৃণত শব্দ পণর ্াকণ  শক প্রভৃণত শণব্দর ক-
কারণস্থত অ-কাণরর ব াপ কণরণিন। র্্া- শক অিু >শক্ অিু > শকিু। অ্বাৎ পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাণদশ স্বীকার 
না কণর শক প্রভৃণত শণব্দর ক-কারণস্থত অ-কাণরর ব াপ কণরণিন। এই ণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর স্বতন্ত্রতা  ক্ষয করা 
র্ায়। বসই রকম ভাণব্ই পদ্মনাভদণত্তর আণরকণি স্বতন্ত্র মণতর ব্ণেঃপ্রকাশ র্ণি ‘ওমাণিাশ্চ’ (১.২.২৫)৩০ এই সূণত্র। 
র্ণদও এই সূত্রণিণক পদ্মনাভদত্ত পাণিণনণক অনুসরি কণরই কণরণিন, এণব্ষণয় পাণিণনর সূত্র ে  ‘ওমাণিাশ্চ’ 
(৬.১.৯৫)৩১। পাণিণনর ‘ওমাণিাশ্চ’ (৬.১.৯৫) সূণত্রর ব্ক্তব্য ে - অ-ব্ণিবর পণর ওম্ শব্দ এব্ং আঙ্(আ) ্ াকণ  পররূপ 
একাণদশ েয়। র্্া- কা ওম্ ইণত > বকাণমণত। এখাণন পররূপ একাণদশ ে । পদ্মনাভদণত্তর ‘ওমাণিাশ্চ’ (১.২.২৫) 
সূণত্রর ব্ক্তব্য ে , অ-ব্ণিবর পণর ওম্ শব্দ এব্ং আঙ্ (আ) ্াকণ  অ-ব্ণিবর (অ-কার, আ-কাণরর) ব াপ েয়। কা এব্ং 
ওণমণত এই ওণমণতর ওম্ পণর ্াকায় কা-এর আ-কাণরর ব াপ েয়। পদ্মনাভদণত্তর এব্ং পাণিণনর ‘ওমাণিাশ্চ’ সূণত্রর 
রূপতাণিক সাদৃশয ্াকণ ও ব্ক্তব্যেত বব্সাদৃশয রণয়ণি। পররূপ ণব্ষণয় পাণিনীয় ব্যাকরণি আণরকণি ব্াণত্তবক ে  
‘এণব্ চাণনণয়াণে’ (ব্াণত্তবক ৩৬৩১)৩২। এর অ্ব ে - এব্ শব্দ পণর ্াকণ  পূব্বপদণস্থত অণন্তম অ-ব্ণিবর পররূপ 
একাণদশ েয়, এব্ শণব্দর ণনণয়াে অ্ব েণ  েয় না। ণনণয়াে না বব্াঝাণ  অ-কাণরর পর এব্ শব্দ ্াকণ  পররূপ 
একাণদশ েয়। ণনণয়াে শণব্দর অ্ব অব্যারি। র্্া- অদয এব্ > অণদযব্। এণব্ষণয় সুপদ্মব্যাকরণি একণি সূত্র রণয়ণি 
‘এণব্ চাণনণয়াণে’ (১.২.২৬)৩৩। সূত্রণির অ্ব ে - এব্ শব্দ পণর ্াকণ  পূব্বপদণস্থত অণন্তম অ-ব্ণিবর ব াপ েয়, এব্ 
শণব্দর ণনণয়াে অ্ব েণ  েয় না। ণনণয়াে না বব্াঝাণ  অ-কাণরর পর এব্ শব্দ ্াকণ  অ-ব্ণিবর ব াপ েয়। র্্া- অদয 
এব্ > অণদযব্। অ্বাৎ পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাণদশ স্বীকার না কণর অণদযব্-বত অদয-এর অণন্তম অ-কাণরর ব াপ কণর 
অণদযব্ পদণি ণসি কণরণিন। এণব্ষণয় পদ্মনাভদণত্তর স্বতন্ত্রতা  ক্ষয করা র্ায়। পররূপ ণব্ষণয় পাণিনীয় ব্যাকরণির 
‘ওণোষ্ঠণয়াঃ সমাণস ব্া’ (ব্াণত্তবক ৩৬৩৪)৩৪ এই ব্াণত্তবকণিণক অনুসরি কণর পদ্মনাভদত্ত একণি পৃ্ক সূত্র চয়ন কণরণিন 
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‘ওণোষ্ঠণর্াব্বা সমাণস’ (১.২.২৭)৩৫। ‘ওণোষ্ঠণয়াঃ সমাণস ব্া ’(ব্াণত্তবক ৩৬৩৪) এই ব্াণত্তবকণির অ্ব ে - ওতু এব্ং ওষ্ঠ 
শণব্দর সণঙ্গ সমাস েণ  ণব্কণে পররূপ একাণদশ েয়। র্্া- সূ্থ শ্চাণসৌ ওতুণশ্চণত এই ব্াণকয সমাস করণ  সূ্থ  ওতু> 
সূ্থণ াতুঃ এরূপ েণব্। অ্বাৎ পররূপ একাণদশ েণব্। পদ্মনাভদণত্তর ‘ওণোষ্ঠণর্াব্বা সমাণস’ (১.২.২৭) এই সূত্রণির অ্ব 
ে - ওতু এব্ং ওষ্ঠ শণব্দর সণঙ্গ সমাস েণ  ণব্কণে ঐ শব্দদ্বণয়র পূব্বব্ত্তবী অ-ব্ণিবর ব াপ েয়। র্্া- সূ্থ শ্চাণসৌ 
ওতুণশ্চণত এই ব্াণকয সমাস করণ  সূ্থ  ওতু এরূপ অব্স্থায় সূ্থ  এই পণদর অ-কাণরর ণব্কণে ব াপ েয় এব্ং সূ্থণ াতুঃ 
এরূপ েয়। অ্বাৎ পদ্মনাভদত্ত পররূপ একাণদশ স্বীকার না কণর সূ্থণ াতুঃ-বত সূ্থ -এর অণন্তম অ-কাণরর ব াপ কণর 
সূ্থণ াতুঃ পদণি ণসি কণরণিন। এ ণব্ষণয়ও পদ্মনাভদণত্তর স্বতন্ত্রতা  ক্ষয করা র্ায়। 
          প্রকৃণতভাব্ প্রসণঙ্গ পাণিনীয় ব্যাকরণির অনযতম সূত্র ে  ‘ঈদূণদদ্ ণদ্বব্চনং প্রেৃেযম্’ (১.১.১১)৩৬। অ্বাৎ ঈ-
কারান্ত, ঊ-কারান্ত এব্ং এ-কারান্ত ণদ্বব্চনান্ত পণদর প্রেৃেয সংজ্ঞা েয়। র্্া- েরী এণতৌ, ণব্ষূ্ণ ইণমৌ। এখাণন েরী, ণব্ষূ্ণ 
এই ণদ্বব্চনান্ত পণদর প্রেৃেয সংজ্ঞা েণয়ণি। এই প্রসণঙ্গ সুপদ্মব্যাকরণির সূত্রণি ে  ‘ঈদূণদণতা ণদ্বব্চনসয’ (১.২.৩০)৩৭। 
অ্বাৎ অচ্ পণর ্াকণ  ঈ-কারান্ত, ঊ-কারান্ত এব্ং এ-কারান্ত ণদ্বব্চনান্ত পণদর সণি েয় না। র্্া- েরী এণতৌ। এখাণন 
েরী এই ণদ্বব্চনান্ত পণদর সণি েয় ণন। এই সূত্রদ্বণয়র রূপতাণিক বব্ষময ্াকণ ও অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। 
অ্বাৎ এখাণনও পদ্মনাভদত্ত পাণিনীণকই অনুসরি কণরণিন। আব্ার পাণিনীয় ব্যাকরণি আণরকণি সূত্র পাওয়া র্ায় - 
‘অদণসা মাৎ’ (১.১.১২)৩৮। এ ণব্ষণয়ও সুপদ্মব্যাকরণি ‘অদণসা মাৎ ’(১.২.৩১)৩৯ একণি পৃ্ক সূত্র পাওয়া র্ায়। এই 
সূত্রদুণির অ্বেত ণদক ব্ণক পুণরাপুণর সাদৃশয আণি। অ্বাৎ অদস্ শণব্দর মকাণরর পরণস্থত ঈ-কার, ঊ-কাণরর সণি 
েয় না। র্্া- অমূ আনয়, এখাণন সণি েয় ণন। পাণিনীয় ব্যাকরণির ‘ণনপাত একাজনাঙ্’ (১.১.১৪)৪০ এই সূণত্রর সণঙ্গ 
সুপদ্মব্যাকরণির একসযাণচা ’নাণিা ’ব্যয়সয (১.২.৩২)৪১ এই সূণত্রর অ্বেত ণদক ব্ণক পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। 
সূত্রদ্বণয়র অ্ব ে - আঙ্ ণভন্ন এক অচ্ (একমাত্র স্বরব্িব) অব্যণয়র সণি েয় না। অ ই উ ণতনণি অব্যয় শব্দ, অ্ব 
সণম্বাযন। ঐ ণতনণি এক একণি স্বরব্িব মাত্র। সুতরাং অ অণব্ণে ইতযাণদ স্থণ  সণি কণর দীর্ব েণত পার  না। ই 
ণনপাণতর অ্ব ণব্স্ময়। উ ণনপাণতর অ্ব ণব্তকব অ্বাৎ ই ইন্দ্রঃ, উ উণমশঃ এখাণন সণি ে  না বর্ণেতু ই উ এগুণ  
একাচ্ ণনপাত। প্রকৃণতভাব্ প্রসণঙ্গ পাণিনীয় ব্যাকরণির সূত্র ‘ওত্’ (১.১.১৫)৪২ -এর সণঙ্গ সুপদ্মব্যাকরণির সূত্র ‘ওতঃ’ 
(১.২.৩৩)৪৩ -এর অ্বেত ণদক ব্ণক পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। সূত্রদ্বণয়র অ্ব ে - ও-কারান্ত অব্যয় শণব্দর সণি েয় 
না। র্্া- অণো অেম্। এখাণন অণো ও-কারান্ত অব্যয় তাই সণি েয় ণন। পাণিনীয় ব্যাকরণির সূত্র ‘সমু্বণিৌ 
শাক যণসযতাব্নাণষব ’(১.১.১৬)৪৪ -এর সণঙ্গ সুপদ্মব্যাকরণির সূত্র ‘ব্া সমু্বিাণব্ণতৌ ’(১.২.৩৪)৪৫ -এর অ্বেত ণদক ব্ণক 
পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। সূত্রদ্বণয়র অ্ব ে - ইণত শব্দ পণর ্াকণ  সণম্বাযণন ও-কারান্ত শণব্দর ণব্কণে সণি েয় না। 
ব্ায়ু ও ভানু শণব্দর সণম্বাযণন ব্াণয়া, ভাণনা। অ্বাৎ ব্াণয়া ইণত, ভাণনা ইণত এখাণন আণ াচয সূত্রানুর্ায়ী সণি ে  না।  
আব্ার পাণিনীয় ব্যাকরণি আণরকণি সূত্র পাওয়া র্ায়- ‘সব্বত্র ণব্ভাষা বোঃ’ (৬.১.১২২)। এণব্ষণয় সুপদ্মব্যাকরণি 
পদ্মনাভদত্ত রূণপর সংণক্ষপ্তকরণির দ্বারা একণি পৃ্ক সূত্র চয়ন কণরণিন-‘বোরণত’ (১.২.৩৮)৪৬। এই দুই সূণত্রর 
রূপেত বব্ষময ্াকণ ও অ্বেত পুণরাপুণর সাদৃশয আণি। অ্বাৎ অ-কার পণর ্াকণ  ণব্কণে বো শণব্দর ও-কাণরর 
সণি েয় না। বো অগ্রম্ এখাণন ণব্কণে সণি েয়ণন ‘বোরণত’ সূত্রানুসাণর। পাণিনীয় ব্যাকরণির সূত্র ‘ইণকা’ সব্ণিব 
শাক যসয ‘হ্রস্বশ্চ’ (৬.১.১২৭)৪৭ -এর সণঙ্গ সুপদ্মব্যাকরণির সূত্র ‘ইণকা’ সব্ণিব ‘হ্রস্বশ্চ’ (১.২.৩৪)৪৮ -এর রূপতাণিক 
সাদৃশয না ্াকণ ও অ্বেত ণদক ব্ণক পুণরাপুণর সাদৃশয রণয়ণি। সূত্রদ্বণয়র অ্ব ে - অসব্িব (অসমান) অচ্ পণর 
্াকণ  ণব্কণে পদান্ত (পণদর অণন্ত ণস্থত) ইণকর (ই উ ঋ ৯) সণি েয় না এব্ং ণব্কণে দীর্ব স্বর হ্রস্ব েণয় র্ায়। র্্া- 
নদী অত্র এই ণস্থণতণত নদী-এর দ-কারণস্থত ঈ-কার ইণকর অন্তেবত এব্ং পরপণদ আণদণত অসব্িব স্বরব্িব অ-কার 
্াকার কারণি নদী অত্র এখাণন সণি েয় ণন। শুযু তাই-ই নয়, নদী-এর দ-কারণস্থত ঈ-কার হ্রস্ব েণয় র্াণব্ আণ াচয 
সূত্রানুসাণর। অ্বাৎ নণদ অত্র এরূপ েণব্।  
          পণরণশণষ ব্ া র্ায় বর্ পাণিণন এব্ং পদ্মনাভদত্ত উভয় বব্য়াকরিই সংসৃ্কত ব্যাকরণির েেন েম্ভীর আণ াচনা 
এব্ং শব্দশাণরর সূক্ষ্মাণতসূক্ষ্ম রেসয উদর্ািন কণরণিন স্বীয় প্রণতভায়। অষ্টাযযায়ী এব্ং সুপদ্মব্যাকরি –উভয় গ্রণন্থর অচ্-
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সণির তু নামূ ক আণ াচনায় বকব্  তাণদর সাদৃশয-ষব্সাদৃশয নয়, আযুণনক রু্ণের শব্দণব্দযার আণ াণক এই দুই গ্রণন্থর 
অব্দানও অনস্বীকার্ব।    
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