
 

বাাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবাং সঞ্জননী ধ্বক্রনতত্ত্ব 
দেবেত্ত দ ায়ারোর 

 

(ক্রিতীয় অাংশ) 

 

দ াড়ার কথা                                                           

১. ধাতু  

দকাননা কা  করা হয়, করা হনে, করা হনয়নে, করা হল, করা হত, করা হনয়ক্রেল, করা হনব ইতযাক্রে সাংবাে ক্রেনত বানকযর 

মনধয দে শব্দ বযবহার করা হয় তানক ক্রিয়াপে বনল। ক্রিয়াপেক্রি শুনন বা পনড় দবাঝা োয় –  

(1) কা িা কী (নেমন, বলা, ঘুনমাননা); (2) কা িা করার সময় বা কাল (নেমন, বক্রল, ঘুনমাক্রেলাম); এবাং (3) দক কততা 

অথতাৎ দক কা িা কনর/করনে/করত ইতযাক্রে [নেমন, (আক্রম) বক্রল, (নস) ঘুনমাক্রেল, (তুক্রম) ঘুনমানত]।  

1 অথতাৎ কা িা কী দসিা দবাঝা োয় ক্রিয়াপনের দে অাংশ দথনক দসিাই তার মূল অাংশ, তার নাম ধাতু। খাক্রে ও পাক্রে 

ক্রিয়াপে েু’ক্রি শুননলই আমরা দে অাংশ দথনক কা িা কী বুঝনত পাক্রর তা হল প্রথম দেনে খা ও ক্রিতীয় দেনে পা। অক্রধকন্তু 

এও হয়নতা বলা চনল দে দসই অাংশক্রি ক্রেনয়ই ক্রিয়াপনের আরম্ভ। এই অাংশক্রি এতিাই দমৌক্রলক দে বাাংলার দেনকাননা 

আঞ্চক্রলক ভাষানতও একই ক্রিয়াপনের মনধয খা ও পা-ই পাওয়া োনব – েথা, পূবতবঙ্গীয় খাইতাক্রে/পাইতাক্রে।  

২. ক্রবভক্রি 

2 ও 3 অথতাৎ কা িার কাল ও কততা দবাঝা োয় দে অাংশ দথনক তা ধাতুর সনঙ্গ েুি হনয়নে, তার নাম ক্রবভক্রি। খাইনতক্রে ও 

পাইনতক্রে এই েু’ক্রি ক্রিয়াপে দথনক ধাতু খা ও পা ক্রভন্ন ো থানক তা দথনকই দবাঝা োয় কততা আক্রম ও কাল ঘিমান বততমান, 

এবাং েু’দেনেই কততা-কাল ক্রননেতশক অাংশিা অক্রভন্ন, তা হল ইনতক্রে। কাল ও কততা দবাঝা না দ নল শব্দক্রি পূর্ত ক্রিয়াপে হল 

না, অথতাৎ বানকযর মনধয তার দকাননা ভূক্রমকা দনই - তাই ক্রবভক্রিহীন ধাতুর দকাননা অক্রিত্ব দনই। ক্রবভক্রি অবশয অননকাঙ্গ 



একিা বযাপার; দস আনলাচনায় েথাস্থানন প্রনবশ করব। এখানন এও লের্ীয় দে, ক্রবভক্রির অক্রভন্নতা একক্রি উপভাষার মনধয 

সীমাবদ্ধ – ধাতুমূল এক হনলও সাধু-চক্রলত দভনে ক্রকাংবা অঞ্চলনভনে ক্রিয়ার ক্রবভক্রির ক্রভন্ন ক্রভন্ন রূপ। বস্তুত, ক্রবভক্রির 

ক্রবক্রভন্নতাই নানা উপভাষার মনধয প্রধান পাথতকয হনয় োাঁড়ায়। (লের্ীয়, এখানন উপভাষা বলনত সাধু ও চক্রলত রীক্রতর 

বাাংলানকও েু’ক্রি উপভাষা বনলই ধরনত হনব।) 

৩. ধাতু ও ক্রবভক্রি ক্রনর্তয়: প্রথম ির  

দে সরল কনয়কক্রি নমুনা দথনক আমরা কা িা কী অথতাৎ ধাতুিানক ক্রচনন ক্রনলাম তা ক্রক অত সরল থানক েক্রে আমরা খাক্রে-র 

পাশাপাক্রশ দখনয় বা দখনত রূপগুনলার ক্রেনক ন র ক্রেই? কারর্ দসখানন দেখনত পাই দসই খা-ধাতু হনয় উনেনে দখ। তাই প্রশ্ন 

হল – কা িা কী বা ধাতু (ওপনরর 1), তার কাল (ওপনরর 2) ও কততা (ওপনরর 3) আমরা ববজ্ঞাক্রনক দকাননা উপানয় ক্রচনব 

কী কনর? ‘দ াড়ার কথা’ অধযানয় এর প্রথম িরিাই শুধু দেখব। একিা উোহরর্ দনওয়া োক।  

কক্রর, কর, কনর, কনরন – এই ক্রিয়াপেগুক্রল দেখা োক।  

 (১) এনের মনধয সমান অাংশিা কী? – দেখা োনে, কক্রর = √কর্ + ই, কর = √কর্ + অ, কনর = √কর্ + এ, কনরন = 

√কর্ + এন। তাহনল সমান অাংশ হল কর্। এিাই ধাতু বা ধাতুমূল, দলখা হয়  ক্রর্নতর ব তমূনলর ক্রচহ্ন (√) ক্রেনয়।   

ধাতুমূল √কর্ বাে ক্রেনল ক্রিয়াপনের মনধয ো থানক দসই ‘ই’ ‘অ’ ‘এ’ ‘এন’ অাংশগুনলার নাম ক্রবভক্রি। ক্রবভক্রিগুনলা দথনক এই 

সাংবাে পাওয়া োনে -  

 (২) কক্রর, কর, কনর, কনরন দথনক দবাঝা োনে দে কা িা সবসময়ই করা হনয় থানক। অথতাৎ, এ দেনে ক্রিয়ার 

কাল হল সাধারর্ বততমান কাল।  

 (৩) কক্রর দবাঝানে দে কততা আক্রম/আমরা (উত্তম পুরুষ), কর দবাঝানে দে কততা তুক্রম/নতামরা (মধযম পুরুষ), কনর 

দবাঝানে দে কততা অনয দলাক বা দস/তারা (প্রথম পুরুষ), কনরন দবাঝানে দে কততা অনয সম্মাননীয় দলাক বা 
ক্রতক্রন/তাাঁরা (প্রথম পুরুষ)।  

*** (৩) দথনক দেখা োয় ক্রবভক্রির ক্রবক্রচেতা (ই, অ, এ, এন) দকবল ক্রবক্রভন্ন কততা ক্রননেতশ করনে। (২) দথনক নতুন দকাননা 

ক্রবভক্রি পাওয়া োনে না। স্বাভাক্রবক ভানবই প্রশ্ন ওনে – কানলর ক্রবভক্রি ক্রক দনই? কানলর ক্রবভক্রিববক্রচেয ক্রননয় পনর 

আনলাচনা করব, আপাতত বলা চনল সাধারর্ বততমান কানলর আলাো দকাননা কালবাচক ক্রবভক্রি দনই, অথতাৎ শূনয ক্রবভক্রি।  

ওপনর দকবল সাধারর্ বততমান কানলর উোহরর্ ক্রননয় ক্রবক্রভন্ন পুরুনষ আমরা ক্রবভক্রিগুনলা দেখলাম। অনযানয কানল 

ক্রবভক্রিগুনলা অনযরকম হনব, ক্রকন্তু ধাতুমূলিা একই দথনক োনব কারর্ কা িা দতা একই। দসই সনঙ্গ একক্রি উপভাষা দথনক 

অনয উপভাষায় রূপান্তনর (নেমন সাধু দথনক চক্রলনত) ঘনি োনব ধাতু এবাং/অথবা ক্রবভক্রির মনধয নানারকম ধ্বক্রনর 

পক্ররবততন।  

(পনরর অাংনশ োওয়ার  ননয ক্রবষয়সূক্রচনত ক্রিরুন ) 
 



(পরবাস ৬৭,  ুন ২০১৭)  
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