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1. Define the characteristics of Vedic Upasarga.        

2. Define Patakasthana and mention its varieties with apt illustration.   

3. Explain the Rasa Sutra of Bharata.        

4. Some important Krt Pratyayas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Content: 1  

Define the characteristics of Vedic Upasarga. 
বৈদিক তথা পরৈতী সংসৃ্কত ভাষায় উপসর্গের ৈযৈহার একটি দৈর্েষ গুরুত্বপূর্ে বৈদেষ্ট্য ৷ দিরুক্তকার যার্স্কর মর্ত বৈদিক 

পি সমূহ যয চার ভার্গ দৈভক্ত উপসগে তার মর্যয অিযতম – চত্বাদর পিজাতাদি ৷ িামাখ্যার্ত যচাপসগেদিপাতার্েদত ৷ স্বতন্ত্র 

পি হওয়ায় বৈদিক ভাষায় উপসর্গের দিজস্ব অথের্িযাতকতা দিল ৷ যাস্ক তার দিরুক্ত গ্রর্ে উপসর্গের অথেৈত্তা সম্বর্ে আচাযে 

গার্গেযর মত উদৃ্ধত কর্র ৈর্লর্িি – “ উচ্চাৈচা পিাথো ভন্তীদত গাগেযঃ ”৷ অতঃপর পর্িরটি সূর্ে যকান  উপসর্গের দক অথে তা 

ৈযক্ত কর্র ৈর্লর্িি – “ এৈমুচ্চাৈচািথোন  প্রাহুস্ত উর্পদিতৈযাঃ ”৷ অথোৎ এরূর্প উপসগে সমূহ দৈদভন্ন প্রকার অথে ৈযক্ত কর্র 

থার্ক, যসসৈ অথে ৈুদদ্ধপূৈেক দৈচার কর্র দির্ত হর্ৈ ৷ 

 উপসগেগুদল যয যাতুর অথের্ক ৈলপূৈেক পদরৈতে ি কর্র যস দৈষর্য় ৈলা হয় , 

উপসর্গের্ যাত্বথেং ৈলািিযে  িীয়র্ত ৷ 

প্রহারাহার – সংহার – দৈহার – পদরহারৈৎ ৷৷ 

            উপসগেগুদলর আরও বৈদেষ্ট্য হল যয 

যাত্বথেং ৈাযর্ত ক্বদচৎ ক্বদচত্তমিুৈত্তে র্ত ৷ 

দৈদেিদষ্ট্ তর্মৈাথেমুপসগেগদতদিযা ৷৷ 

অদযকাংে যির্ে যাতুর সর্ে যুক্ত অৈস্থায় অথের্ৈাযক হর্লও বৈদিক ভাষায় উপসর্গের ৈযৈহার অদিয়দন্ত্রত দিল ৷ বৈদির্ক 

উপসর্গের দৈর্েষ বৈদেষ্ট্যগুদল দির্ে আর্লাদচত হল :- 

 ১৷ যদিও পরৈতী সংসৃ্কত ভাষায় উপসগে সৈেিাই যাতুর পূর্ৈে প্রযুক্ত হয় এৈং এ দৈষর্য় পাদর্দি সূেও কর্রর্িি 

“ উপসগোঃ দিয়ার্যার্গ ”, এৈং “ যত প্রাগ  যার্তাঃ ”৷ দকন্তু বৈদিক প্রর্য়ার্গর সমথের্ির জিয দতদি আর্রা দুটি সূে কর্রর্িি 

“ িন্দদস পর্রঽদপ ”, এৈং  “ ৈযৈদহতাে ”৷ অথোৎ যৈর্ি কখ্র্িা কখ্র্িা উপসগে যাতুর পর্রও ৈযৈহৃত হর্য়র্ি, কখ্র্িা ৈা 

যাতুর যথর্ক দৈদিন্ন অৈস্থায় ৈযৈহৃত হর্য়র্ি ৷ িদমক উিাহরর্ যথা -   

    ‘যমসয দূর্তৌ চরত ো জিাাঁ  অনু ৷’ 

    ‘অবিন্দ উদিয়া অনু ৷’  ( এখ্ার্ি যাতু পূর্ৈে ও উপসগে পর্র যুক্ত হর্য়র্ি ৷) 

    ‘উপ ত্বার্ে দির্ৈ দির্ৈ  

    ... ... ... ... ... ... ... ৷ 

    ির্মা ভরন্ত এমবি ৷৷’  ( এখ্ার্ি উপসগে মর্ন্ত্রর আদির্ত এৈং যাতু অর্ন্ত রর্য়র্ি ৷) 

 ২৷ কখ্র্িা কখ্র্িা উপসগে  দৈর্েষ যকাি যাতুর সর্ে  একৈার ৈযৈহৃত হয়র্ি দকন্তু পর্র যকৈল মাে 

উপসর্গের’ই উর্েখ্ যিখ্া যায়, যাতুটি আর ৈযৈহৃত হয়দি ৷ প্রসে যথর্ক যযাগয দিয়ার অযযাহার কর্র দির্ত হয় ৷ যথা – 



 
 

    ‘দিরংহসঃ দপপৃতা দিরৈিযাৎ ৷’ 

    ‘দিঃ গ্রামর্সা অদৈিত 

     দি পদ্বন্তী দি পদির্ঃ ৷’ 

 ৩৷ প্র, সম , উপ, উৎ এই চারটি উপসগে যখ্ি যকৈল মাে পাি পূরর্র্র জিয ৈযৈহৃত হয় তখ্ি এর্ির 

দদ্বরুদক্ত হয় ( ‘প্রসমুর্পািঃ পািপূরর্র্ ’) ৷ যথা :-  ‘ উর্পাপ যম পরামৃেঃ ৷’ ‘ সংসদমৎ যুৈর্স ৷’ ইতযাদি ৷ 

 ৪৷ আৈার যাতুর অৈযৈদহত পূর্ৈে যুক্ত অৈস্থায় উপসর্গের ৈযৈহারও যৈর্ি প্রচুর যিখ্া যায় ৷ যথা :- 

‘যং িন্দসী সংযতী দৈহ্বর্য়র্ত ’ 

‘যযা অঞ্জসাঽিুোসদত ৷’ ইতযাদি ৷ 

৫৷ অর্িক সময় উপসর্গের উত্তর যাতুর অর্থে ‘ৈদত’ প্রতযয় ৈযৈহৃত হয় ৷ যাতুর অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় এই 

‘ৈদত’ প্রতযয়ান্ত পিটি অৈযয় হয় িা ৷ যথা :- ‘ যাদত যিৈঃ প্রৈতা যাদত উদ্বতা ৷’           ( প্রৈতঃ = প্রগতৈতঃ,   

                                                                                                                       উদ্বতঃ = উদ্গতৈতঃ ৷ )   

৬৷ উপসগে কখ্র্িা উিাত্ত রূর্প কখ্র্িা অিুিাত্ত রূর্প ৈযৈহৃত হয় ৷ উিাত্ত রূর্প ৈযৈহৃত হর্ল সংদহতাপার্ে 

ও পিপার্ে তা পৃথক পি রূর্প গর্য হয় এৈং পিপার্ে তার পর্র যিি দচহ্ন হয় ৷ দকন্তু উপসগেটি অিুিাত্ত হর্ল তা পৃথক পি 

রূর্প গর্য হয় িা এৈং পিপার্ে তার পর্র অৈগ্রহ দচহ্ন হয় ৷ যথা :- 

    আ ৷ চ ৷ অদিন্ ৷     এখ্ার্ি উপসগে ‘আ’ উিাত্ত ৷  

    অিু ऽিিাদত ৷          এখ্ার্ি ‘অিু’ উপসগেটি অিুিাত্ত ৷ 

 

 ৭৷ প্রযাি ৈার্কয উপসগে সযারর্তঃ যাতু যথর্ক দৈদিন্ন অৈস্থায় ৈযৈহৃত হয় এৈং তারা আদুযিাত্ত হয় ৷ যথা - 

 

 অিুব্রতামপ জায়ামর্রাযম্ ৷ 

 

৮৷ অপ্রযাি ৈার্কয উপসগে যাতুর সর্ে সমাসৈদ্ধ থার্ক, এর্ক গদত সমাস ৈর্ল ৷ এর্ির্ে সযারর্তঃ দিয়াপি 

 উিাত্ত থার্ক এৈং উিত্ত দিয়ার সর্ে সমাসৈদ্ধ হর্য় উপসগে তার স্বাতন্ত্র হাদরর্য় অিুিাত্ত হর্য় যায় ৷ যথা :- 

    

    যো  িঃ  পূর্ৈে  দপতরঃ  পর্র যুঃ ৷ 

    যিান্ন  ঋর্ত  বিজয়র্স্ত  জিাসঃ ৷ 

 

বৈদিক ভাষায় উপসর্গের এই বৈদচেযময় প্রর্য়াগ ঋদষগর্র্র ৈহুমুখ্ী প্রকােভদের দৈর্েষ দিিেেি ৷তর্ৈ তা পরৈতী ধ্রূপিী 

সংসৃ্কর্ত অর্িকটাই দিয়দন্ত্রত হর্য়র্ি৷ 
     

 



 
 

Content: 2 

Define Patakasthana and mention its varieties with apt illustration. 
সংসৃ্কত িাটর্ক পতাকাস্থার্ির ভূদমকা অতযন্ত গুরুত্বপূর্ে ৷ সাদহতযিপের্কার দৈশ্বিাথ পতাকাস্থার্ির সংজ্ঞায় ৈর্লর্িি,  

যোর্থে দচদন্তর্তঽিযদিংস্তদের্োঽিয প্রযুজযর্ত ৷ 

আগন্তুর্কি ভার্ৈি পতাকাস্থািকং তু তৎ ৷৷ 

যযখ্ার্ি একটি অর্থের দচন্তা করর্ল তৎ সাদৃর্েয অতদকে ত ভার্ৈ অিয অর্থের সূচিা হয় যসখ্ার্ি’ই পতাকাস্থাি ৷ অথোৎ 

পতাকাস্থাি হল একাদযক অথেৈাহী এমি উদক্ত ৈা কাযে যার দ্বারা একটি দৈষয় ভাৈর্ত ভাৈর্ত অতদকে ত ভার্ৈ অিয অথে 

উপদস্থত হর্য় মুখ্য কথার সমযমী ভাৈী ঘটিার ইদেত কর্র ৷ তাই িাটর্ক পতাকাস্থাি িাটর্ক খু্ৈ’ই গুরুত্বপূর্ে এৈং দৈর্েষ 

দৈচার পূৈেক িাটযৈস্তুর্ত তা প্রর্য়াগ করা উদচত ৷ দৈশ্বিার্থর ভাষায়  “ পতাকাস্থািকং যযাজযং সুদৈচার্যেঽৈস্তুদি”৷  

 যিঞ্জয় িেরূপর্ক পতাকাস্থার্ির লির্ দির্য়র্িি,  

প্রস্তুতাগন্তুকভাষয ৈস্তুর্িাঽর্িযাদক্তসূচকম  ৷ 

পতাকাস্থািকং  তুলযসংদৈযািদৈর্েষর্ম  ৷৷ 

অথোৎ যার তুলয সংদৈযাি (ইদতৈৃত্ত) অথৈা যা তুলয দৈর্েষর্র্র দ্বারা প্রকরর্র্র অিুকূল অর্িযাদক্তময় ভাৈী অর্থের সূচিা কর্র, 

যসই ৈৃত্তর্ক পতাকাস্থাি ৈর্ল ৷ যদিও দৈশ্বিার্থর লির্ হর্ত ইহা পৃথক অথেৈাহী দকন্তু প্রকৃতপর্ি তা ভ্রামক িয় ৷ টীকাকার 

যদির্কর মর্ত পতাকা দ্বারা যযমি যকাি স্থাির্ক দচদহ্নত করা হয় যতমদি িাটর্ক পরৈতীকার্ল ঘটর্ৈ এমি ঘটিার  সূচিা 

যিওয়া হয় পতাকাস্থার্ির দ্বারা ৷ ঊিাহরর্ স্বরূপ অদভজ্ঞািেকুন্তলর্মর তৃতীয়ার্ের একটি ঘটিা উর্েখ্ করা যযর্ত পার্র – 

“চিৈাকৈযূর্ক আমন্ত্রয়স্ব সহচরম  উপদস্থতা রজিী ৷” এখ্ার্ি যদিও চিৈাকীর্ক সর্ম্বাযি কর্র ৈলা হর্য়র্ি যয, যস যযি 

তার দপ্রয়তম চিৈাকর্ক দৈিায় যিয়; প্রকৃতপর্ি ঐ উদক্তটির দ্বারা েকুন্তলার্ক তার দপ্রয়তম দুষযন্তর্ক দৈিায় যিওয়ার 

ৈযাপারটি সূদচত হর্য়র্ি ৷ তাই ইহা পতাকাস্থাি ৷ 

 দৈশ্বিাথ চার প্রকার পতাকাস্থাি স্বীকার কর্রর্িি , দকন্তু প্রর্তযক প্রকার্রর যকাি দৈর্েষ িাম যিি দি ৷ তাই চারটি 

পতাকাস্থাি যথাির্ম প্রথম, দদ্বতীয়, তৃতীয় এৈং চতুথে পতাকাস্থাি িার্ম দচদহ্নত হর্য়র্ি ৷ 

প্রথম প োকোস্থোন :- 

 

 

 

 

 

 



 
 

Content: 3 

দৈভাৈািুভাৈ-ৈযাদভচারী-সংর্যাগাৎ রসদিষ্পদত্তঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

রস 
েৃোর 

হাসয 

করুর্ 

যরৌদ্র 

ৈীর 

ভয়ািক 

অদু্ভত 

দৈভ্ত্স 

োন্ত 

স্থায়ী ভাৈ 

রদত 

হাস 

যোক 

 

অস্থায়ী ভাৈ/ 

ৈযাদভচারী ভাৈ/ 

সঞ্চারী ভাৈ 

আিন্দ 

েংকা 

লজ্জা 

দৈভাৈ 

আলম্বি 

(দুষযর্ন্তর রদতর্ত 

েকুন্তলা) 

উদ্দীপি 

(েকুন্তলার রদতর্ত 

দুষযন্ত) 

অিুভাৈ 

যরামাঞ্চ 

কটাি 

কম্পি 



 
 

Content: 4 

ধাতু    ক্ত  ক্ত্বা  তুমুন্  শতৃ শানচ্  ণিজন্ত  কমমবাচ্য  

কৃ (করা, উ.)  কৃত  কৃত্বা  করু্ত্মম্  কুর্ব্মত্ কুর্ব্মান  কারয়ণত  ণিয়তত 

গম্ (যাওয়া, প.) গত  গত্বা  গন্তুম্  গচ্ছত্     -  গময়ণত  গমযতত 

ণচ্ন্ত্ (ণচ্ন্তা করা, প) ণচ্ণন্তত  ণচ্ন্তণয়ত্বা  ণচ্ন্তণয়তুম্  ণচ্ন্তয়ত্     -  ণচ্ন্তয়ণত  ণচ্ন্তযতত 

জ্ঞা (জানা, উ.)  জ্ঞাত  জ্ঞাত্বা  জ্ঞাতুম্  জানত্ জানান  জ্ঞাপয়ণত  জ্ঞায়তত 

জন্ (জন্মাতনা, আ.) জাত  জণনত্বা  জণনতুম্  - জায়মান  জনয়ণত  জনযতত 

যাচ্ (প্রার্মনা করা,উ.) যাণচ্ত  যাণচ্ত্বা  যাণচ্তুম্  যাচ্ত্ যাচ্মান  যাচ্য়ণত  যাচ্যতত 

দা (দান করা, উ.) দর্ত্  দত্ত্বা  দাতুম্  দদত্ দদান  দাপয়ণত  দীয়তত 

দৃশ্ (দদখা, প.)  দৃষ্ট  দৃষ্টবা  দ্রষু্টম্  পশযত্     -  দশময়ণত  দৃশযতত 

নী (দনওয়া, উ.)  নীত  নীত্বা  দনতুম্  নয়ত্ নয়মান  নায়য়ণত  নীয়তত 

পা (পান করা, প.) পীত  পীত্বা  পাতুম্  ণপবত্ -  পায়য়ণত  পীয়তত 

পচ্ (রান্না করা, উ.) পক্ব  পক্ত্বা  পকু্তম্  পচ্ত্ পচ্মান  পাচ্য়ণত  পচ্যতত 

পঠ্ (পড়া, প.)  পণিত  পণিত্বা  পণিতুম্  পিত্     -  পািয়ণত  পিযতত 

পত্ (পণতত হওয়া,প.) পণতত  পণতত্বা  পণততুম্  পতত্     -  পাতয়ণত  পতযতত 

প্রচ্ছ্ (ণজজ্ঞাসা করা,প.) পৃষ্ট  পৃষ্টবা  প্রষু্টম্  পৃচ্ছত্ -  প্রচ্ছয়ণত  পৃচ্ছযতত  

ব্রূ (বলা, উ.)  উক্ত  উক্ত্বা  বকু্তম্  ব্রুবত্ ব্রূবাি  বাচ্য়ণত  উচ্যতত 

ণবদ্ (জানা, প.)  ণবণদত  ণবণদত্বা  দবণদতুম্  ণবদত্ -  দবদয়ণত  ণবদযতত 

বদ্ (বলা, প.)  উণদত  উণদত্বা  বণদতুম্  বদত্ -  বাদয়ণত  উদযতত 

বস্ (বাস করা,প.) উণিত  উণিত্বা  বস্তুম্  বসত্ -  বাসয়ণত  উিযতত 

বহ্ (বহন করা, উ.) ঊঢ  ঊঢবা  দবাঢুম্  বহত্ বহমান  বাহয়ণত  উহযতত 

ভূ (হওয়া, প.)  ভূত  ভূত্বা  ভণবতুম্  ভবত্     -  ভাবয়ণত  ভূয়তত 

মন্(মতন করা, আ.) মত  মত্বা  মন্তুম্      - মনযমান  মানয়ণত  মনযতত 

লভ্(লাভ করা, আ.) লব্ধ  লব্ধবা  লবু্ধম্      - লভমান  লম্ভয়ণত  লভযতত 

শ্রু (দশানা, প.)  শ্রুত  শ্রুত্বা  দরাতুম্  শৃণ্বত্     -  রাবয়ণত  শ্রূয়তত 

শক্ (পারা, প.)  শক্ত  শক্ত্বা  শকু্তম্  শকু্নবত্     -  শাকয়ণত  শকযতত 

শী (শয়ন করা, আ.) শণয়ত  শণয়ত্বা  শণয়তুম্     - শয়ান  শায়য়ণত  শযযতত   

(ভা.) স্থা (অবস্থান, প.) ণস্থত  ণস্থত্বা  স্থাতুম্  ণতষ্ঠত্     -  স্থাপয়ণত  স্থীয়তত  

(ভা.) সৃ্ম (স্মরি করা, প.) সৃ্মত  সৃ্মত্বা  স্মতুমম্  স্মরত্     -  স্মারয়ণত  স্মযমযতত 

দসব্ (দসবা করা, আ.) দসণবত  দসণবত্বা  দসণবতুম্     - দসবমান  দসবণতত  দসবযতত 

হা (তযাগ করা, প.) হীন  ণহত্বা  হাতুম্  জহত্ -  হাপয়ণত  হীয়তত 


