প্রাতিপতিকার্-তিঙ্গ-পতিমাণ-বচনমাত্রে
থ
প্রর্মা
প্রথমা বিভক্তির বিষয় চারটি - প্রাবিপবিকাথ, থ বিঙ্গ,পবরমাণ ও
িচন | যে অথটির
থ সাথথ প্রাবিপবিথকর বনিয়সম্বন্ধ, সুবনবিথ ষ্ট,
অিয়বভচারী যসই অথ-ই
থ প্রাবিপবিকাথ |থ অথাি
থ প্রাবিপবিকাথটি
থ
যে অথথ প্রবসদ্ধ
থ
যসই িাচয়াথ থ প্রাবিপবিকাথ |থ প্রথমা বিভক্তি
যোগ করথি যেখাথন শুধু এই অথথর-ই
থ
প্রিীবি হয়, অবিবরি
যকাথনা বকছুর নয়, যসখাথন প্রাবিপবিকাথথ প্রথমা
থ
| অথাি
থ
প্রাবিপবিথকর যে অথ, থ প্রথমা বিভক্তির-ই যসই অথ |থ িা স্বাথথ থ
প্রথমা | েথা কৃষ্ণঃ | কৃষ্ণ শথের অথ স্বনামপ্রবসদ্ধ
থ
িয়াক্তিবিথশষ |
প্রথমান্ত কৃষ্ণঃ পিটিথি মাত্রএই অথ-ই
থ প্রকাবশি হয় | অিএি
িা প্রাবিপবিকাথথ প্রথমার
থ
উিাহরণ | প্রথমা যোগ করথি
যেখাথন প্রাবিপবিকাথ ও
থ িি্সহ বিঙ্গমাথত্রর অবধক প্রিীবি হয়,
যসখাথন বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমা | বিঙ্গ যসখাথন প্রথমা বিভক্তিরই অথ |থ েথা - িিঃ, িিী, িিম | িি শেটি বিন বিথঙ্গই প্রেুি
হয় | িা যকান বিথঙ্গ প্রেুি হথি িা প্রাবিপবিক অিস্থাথি জানা
োয় না, প্রথমা েুি হথি িা যিাঝা োয় | প্রথমা বিভক্তির দ্বারা এই
বিঙ্গথিাধ হয় িথি িি প্রভৃ বি অবনয়িবিঙ্গ শে বিঙ্গমাত্রাবধথকয়
প্রথমার বিষয় | বকন্তু কৃষ্ণ প্রভৃ বি প্রাবিপবিথকরও প্রথমা যোগ
করথিই পুুংস্ত্বাবি বিঙ্গথিাধ হয়, অিএি এই সি যেথত্রও
প্রাবিপবিকাথথ প্রথমা
থ
না হথয় বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমা হওয়া
উবচি | িা েবি হয় িথি প্রাবিপবিকাথথ প্রথমার
থ
বিষয় থাথক না |
প্রাবিপবিকাথথ প্রথমা
থ
োথি অবসদ্ধ না হয় িজ্জনয়
প্রাবিপবিকথক অবিঙ্গ, বনয়িবিঙ্গ ও অবনয়িবিঙ্গ এই বিন
যেণীথি ভাগ করা হয় | প্রথম িুটি প্রাবিপবিকাথথ ও
থ যশথষাক্তি
বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমার বিষয় | অবিঙ্গ অথাি
থ অিয়য় শথের
বিঙ্গ যনই | অিএি অবিবরি বিঙ্গপ্রিীবির প্রশ্ন-ই ওথে না |

বনয়িবিঙ্গ শথের একটিমাত্র বিঙ্গ, অিএি বিঙ্গপ্রথয়াগ সম্বথন্ধ
যকাথনা সুংশয় না থাকায় প্রাবিপবিক অিস্থাথিই
প্রাবিপবিকাথথরথ মি বিথঙ্গর-ও প্রিীবি হথয় থাথক | বিঙ্গ এই
যেথত্র প্রথমা বিভক্তির নয়, প্রাবিপবিথকর-ই অথ |থ েথা - কৃষ্ণ
শেটি উচ্চাবরি হওয়ামাত্র যেমন স্বনামপ্রবসদ্ধ িয়াক্তিবিথশথষর,
যিবি শেটির পুুংথস্ত্বরও প্রিীবি হয় | বকন্তু িি শেটির যেথত্র
িা হয় না, কারণ িা অবনয়িবিঙ্গ | অবনয়িবিঙ্গ শথে বিভক্তি
যোগ না করথি বিঙ্গ সুংশয় িূর হয় না | বিঙ্গ যসখাথন
প্রাবিপবিথকর নয়, প্রথমা বিভক্তির অথ |থ অিএি প্রাবিপবিক
অিস্থাথিই যেখাথন বিঙ্গ সুবনক্তিি যসখাথন প্রাবিপবিকাথথ থ
প্রথমা বিভক্তি িয়িীি যেখাথন বিঙ্গ বনধারণ
থ হয় না যসখাথন
বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমা | এটিই উভথয়র পাথকয়
থ | অথাি
থ
বনিয়পুুংবিঙ্গ, বনিয়স্ত্রীবিঙ্গ ও বনিয়নপুুংসকবিঙ্গ শে-ই
প্রাবিপবিকাথথ প্রথমার
থ
বিষয় | বকন্তু োর বিঙ্গান্তর হয় েথা িি-িিী িা বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমার উিাহরণ |
প্রকৃবি ও প্রিয়য় বমবিি হথি যেখাথন শুধু প্রকৃিয়থ নয়,
থ
পবরমাণাথথর-ও
থ
অবধক প্রিীবি হয়, যসখাথন পবরমাণমাত্রাবধথকয়
প্রথমা | পবরমাণ যসখাথন প্রিয়থয়র-ই অথ |থ েথা - যরাথণা ব্রীবহঃ |
িাথকয় যরাণঃ থরাণ + সু এই পথির অথ যরাণ-পবরবমি
থ
| বকন্তু
যরাণ-প্রকৃবির অথ যেথহিু
থ
শসয়াবিপবরমাপক কাষ্ঠময় অথিা
যিৌহময় পাত্রবিথশষ, অিএি সু প্রিয়থয়র অথ হথি
থ
পবরমাণ |
প্রথমা বিভক্তি দ্বারা পবরমাণাথথরথ প্রিীবি হওয়ায় িাকয়স্থ
থরাণঃ পবরমাণমাত্রাবধথকয় প্রথমার উিাহরণ | েবি িা পবরমাণ
না িুক্তঝথয় শুধু যরাণরূপ পাত্রথকই যিাঝাি িথি প্রাবিপবিকাথথ থ
প্রথমা হি | বকন্তু এ যেথত্র প্রাবিপবিকাথথ প্রথমারও
থ
অিকাশ
যনই, কারণ যরাণ শেটি অবনয়িবিঙ্গ | অথাি
থ যরাণ শেবি পুুং
ও নপুুংসকবিথঙ্গ প্রেুি হয় | অিএি অবনয়িবিঙ্গত্বথহিু

এখাথন বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমার অিকাশ আথছ | বকন্তু যরাণঃ
পথি পাত্রাথ নয়,
থ
পবরমাণাথ-ই
থ প্রধান, কারণ পাত্র কখথনা ব্রীবহর
বিথশষণ হথি পাথর না | অিএি িা বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমার
বিষয় নয় | পবরমাণাথথরথ অবিবরি প্রিীবির জনয় পবরমাণ
এখাথন প্রথমা বিভক্তির একটি স্বিন্ত্র বিষয় এিুং ব্রীবহ শথের
সাহচেথহিু
থ
ই যরাণ শথে এই অবিবরি প্রিীবি সম্ভিপর হথয়থছ
| শুধু যরাণঃ িিথি পাত্রথকই িুঝাি এিুং িাথি বিঙ্গমাথত্রর
অবধক প্রিীবি হি, পবরমাথণর নয় | িাকয়স্থ না হথি
পবরমাণাথথরথ প্রিীবি হয় না | িাকয়স্থ িথিই ব্রীবহর
বিথশষত্বথহিু থরাণ শথের বিঙ্গও অবনয়ি নয়, বনয়ি |
বিঙ্গমাত্রাবধথকয় প্রথমা না হওয়ার এটিও অনয়িম কারণ | েবি
িাই হয়, িথি যরাণ ও ব্রীবহর মথধয় িাকয়গি সম্পকথ বক ? এর
উত্তথর ভথটাজী িথিন - প্রিয়য়াথথ পবরমাথণ
থ
ইিয়াবি | বিবন
প্রথথম যরাণঃ পিটিথক বিথেষণ কথর পথর উি পথির সাথথ
ব্রীবহ শথের সম্পকথবনণয়থ কথরথছন | যরাণঃ এই পথি যরাণ হি
প্রকৃবি এিুং সু প্রিয়য় | প্রকৃবির অথ পাত্র
থ
এিুং প্রিয়থয়র অথ থ
পবরমাণ এিুং প্রিয়য়াথথরথ সাথথ প্রকৃিয়থথরথ বিথশষয়-বিথশষণ
সম্পকথ | প্রিয়য়াথ থ পবরমাণ বিথশষয় ও প্রকৃিয়থ থ পাত্র উহার
বিথশষণ | বিথশথষয়র অথ িয়াপক,
থ
বিথশষণ যসই অথথক
থ সীমািদ্ধ
কথর, এটিই বিথশষয়-বিথশষথণর অথগি
থ বিবশষ্টয় | পবরমাণ
িিথি পবরমাণ সামানয় অথাি
থ সাধারণভাথি যে যকাথনা
পবরমাণথক যিাঝায়, অিএি এটি বিথশষয় | বকন্তু যরাণ পবরবমি
িিথি যরাণরূপ পাথত্রর দ্বারা পবরমাণ সামানয় পবরমাণ বিথশথষ
পবরণি হয় অথাি
থ পাত্রাথথরথ দ্বারা পবরমাণাথ সীমািদ্ধ
থ
হয় |
অিএি প্রকৃিয়থ যে
থ পাত্র িা প্রিয়য়াথ পবরমাথণর
থ
বিথশষণ |
এিুং যেথহিু পাত্র হথি পবরমাণ অবভন্ন, অিএি এথেথত্র
বিথশষয়-বিথশষথণর অথগি
থ যস সম্পকথ িা অথভি সম্পকথ |

এখন প্রকৃবি সাহচথে প্রিয়থয়র
থ
যে বিবশষ্ট অথ হি
থ
অথাি
থ যরাণ
পবরবমি এই অথ িা
থ ব্রীবহর বিথশষণ | ব্রীবহ িিথি যে যকাথনা
প্রকার ব্রীবহথক িুঝায়, অিএি িা বিথশষয় | বকন্তু যরাণঃ এই
পথির অথ ব্রীবহর
থ
অথথক
থ সীমািদ্ধ কথর | অিএি যরাণঃ ব্রীবহর
বিথশষণ এিুং ব্রীবহথক বিথশবষি কথর িথিই যরাণ শথে পাত্র না
িুক্তঝথয় পবরমাণ যিাঝায় | ব্রীবহ এখাথন পবরথময় এিুং যরাণ িার
পবরমাপক | অথগিভাথি
থ
বিথশথষয়র সাথথ বিথশষথণর এস্থথি
পবরথেিয়-পবরথেিক সম্পকথ | অিএি আথিাচয় উিাহরথণ
প্রিয়য়াথ প্রক
থ ৃ িয়থথরথ দ্বারা বিথশবষি হথিও , প্রকৃিয়থ সহচবরি
থ
যে প্রিয়য়াথ িা
থ বিথশষথণর-ই কাে কথর
থ
| পবরমাণ -মাত্রাবধথকয়
প্রথমার প্রিয়য়াথথরথ এটিই বিবশষ্টয় |
প্রথমা বিভক্তির চিু থ বিষয়
থ
হি িচন িা সুংখয়া | প্রথমা বিভক্তি
দ্বারা যেখাথন িচথনর প্রিীবি হয় যসখাথন িচনমাথত্র প্রথমা |
েথা, একঃ, যদ্বৌ, িহিঃ | িচন শথে এখাথন সুংখয়ািাচক শথের
িচন িুঝথি হথি | অথাি
থ সুংখয়ািাচক শথে যে প্রথমা িাই
িচনমাথত্র প্রথমা | বকন্তু এক, বদ্ব প্রভৃ বি শে প্রাবিপবিক
অিস্থাথিই সুংখয়া বনথিথ শ কথর, অিএি একত্ব, বদ্বত্ব প্রভৃ বি যে
সুংখয়া িা প্রাবিপবিথকর অথ, থ প্রথমা বিভক্তির নয় | েবি িাই হয়
িথি একঃ , যদ্বৌ প্রভৃ বি প্রাবিপবিকাথথ প্রথমার
থ
উিাহরণ, সূথত্র
িচন গ্রহণ বনষ্প্রথয়াজন | বকন্তু সুংখয়ািাচক শথের সুংখয়া
প্রাবিপবিকাথ হথিও
থ
এই প্রাবিপবিকাথ যেথহিু
থ
অবভবহি,
অিএি িা প্রথমার বিষয় হথি পাথর না | আথিাচয় সূত্রটিথি
অনবভবহথি এই অবধকার সূথত্রর অবধকার থাকায় অনবভবহি
প্রাবিপবিকাথথইথ প্রথমা হয়, অবভবহথি নয় | ো সুস্পষ্ট িা
বিথশষভাথি সূবচি হয়, িাই অবভবহি | িৃে িিথি িৃে
সামাথনয়র অথাি
থ সাধারণভাথি যে যকাথনা িৃথের প্রিীবি হয়,
িৃে বিথশথষর নয় | অিএি িৃোথ অনবভবহি
থ
| অনবভবহি

িথিই িৃেঃ প্রাবিপবিকাথথ প্রথমার
থ
উিাহরণ | বকন্তু এক, বদ্ব
প্রভৃ বি শথের একত্বাবিপ্রাবিপবিকাথথ সু
থ স্পষ্ট একটি সুংখয়া উি
হয়, অিএি িার প্রাবিপবিকাথ অবভবহি
থ
| সূথত্র িচন গ্রহণ না
করথি এক, বদ্ব প্রভৃ বি শথে প্রথমা বিভক্তির অিকাশ-ই থাথক না
| অিএি সাধারণি অনবভবহি প্রাবিপবিকাথথ প্রথমা
থ
হথিও
সুংখয়ািাচক শথের যেথত্র অবভবহি প্রাবিপবিকাথথইথ প্রথমা হয়
, ইহাই সূত্রস্থ িচন শথের িািপে |থ িচন যেথহিু প্রাবিপবিথকরই অথ অথ
থ
াি
থ প্রথমা বিভক্তি দ্বারা যেখাথন িচনাথথরথ অবধক
প্রিীবি হয় না , যসখাথন িচথনর যেথত্র যে প্রথমা িা িচনমাথত্র
প্রথমা , িচনমাত্রাবধথকয় প্রথমা নয় |

