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সারসংক্ষেপ (Abstract) 

ক্রিয়ার ওপর ক্রিক্রি কক্ষর যে শব্দার্থতত্ত্ব গক্ষে ওক্ষে, তাক্ষক ‘ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্ব’ 
বক্ষে। ক্রিস্টপূবথ ষষ্ঠ শতক্ষকর শব্দতাক্রত্ত্বক োস্ক তার ‘ক্রিরুক্ত’ গ্রক্ষে শব্দক্ষক িাম, 
আখ্যাত, উপসগথ ও ক্রিপাত এই যেক্রিকরক্ষির পক্ষে দাাঁক্রেক্ষয় ‘সমস্ত িাম শব্দই ক্রিয়া 
যর্ক্ষক ক্রিষ্পন্ন’ -- এই ক্রসদ্ধান্ত প্রক্রতষ্ঠা কক্ষরক্ষেি। িাম শক্ষব্দর অন্তগথত ক্রিয়া 
অিুসন্ধাক্ষির অক্ষিক প্রক্রিয়া রক্ষয়ক্ষে। আপাতিাক্ষব যকাি শক্ষব্দর েক্রদ ক্রিয়ার(ধাতু 
বা Verb root) সন্ধাি িা পাওয়া োয়; তক্ষব ক্রতক্রি বিথসামাক্ষিযর আেয় ক্রিক্ষত 
বক্ষেক্ষেি। অর্থাৎ বিথার্থ ক্রবক্ষেষি কক্ষর শক্ষব্দর অর্থ ক্রিিথয় করক্ষত হক্ষব, এই হে 
োক্ষস্কর ক্রিদাি। এবং এখ্াক্ষিই এই শব্দার্থক্রবক্রধ ‘বিথক্রিক্রিক’। অর্থাৎ োক্ষস্কর 
মতািুসাক্ষর প্রাচীি শব্দমাত্রই ক্রিয়াক্রিিথর। উপসগথ, প্রতযায়াক্রদ যসই ক্রিয়াক্ষক ক্রবক্ষশষ 
ক্রদশায় চাক্রেত কক্ষর।  

োস্কাচাক্ষেথর ক্রসদ্ধাক্ষন্তর ওপর ক্রিক্রি কক্ষর এক্ষগাক্ষত এক্ষগাক্ষত আমরা যদক্ষখ্ক্রে, সংসৃ্কত 
ও বাংো বিথগুক্রের প্রক্ষতযকক্রি ক্রবক্ষশষ অর্থ ধারি কক্ষর এবং যস অর্থ ক্রিয়াক্রিক্রিক। 
যেমি -- চােক = চােিা কক্ষর যে(ক এখ্াক্ষি করা), জেদ = জে দাি কক্ষর যে (দ 
এখ্াক্ষি দাি), অজ = যিই জিি োহাক্ষত ( অ এখ্াক্ষি িা করি; জ এখ্াক্ষি জিি) 
ইতযাক্রদ। হক্ররচরি বক্ষ্যাপাধযায় তাাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ’ গ্রক্ষে বহু বক্ষিথর অর্থ 
সরবরাহ কক্ষরক্ষেি। অর্থাৎ যকাি শক্ষব্দর অর্থ ক্রিষ্কাশক্ষির যেক্ষত্র প্রতযেবৃক্রিক্ষত েক্রদ 
ক্রিয়ার খ্বর িা পাওয়া োয়; তক্ষব বিথ ধক্ষর শব্দার্থ ক্রিষ্কাশি চেক্ষত পাক্ষর। ক্রকন্তু 
শক্ষব্দর অন্তক্ষর যে ক্রিয়ার খ্বর রক্ষয়ক্ষে যস বযাপাক্ষর োস্কাচােথ ক্রিক্রিত। ক্রিরুক্ষক্ত 
ক্রতক্রি তাাঁর মতামক্ষতর সমর্থক্ষি প্রাচীি শব্দতাক্রত্ত্বক শাকিায়ি প্রমুক্ষখ্র মতামতক্ষক 
তুক্ষে ধক্ষরক্ষেি। অর্থাৎ যবাঝা োক্ষে প্রাচীি িারতীয় এই শব্দতাক্রত্ত্বকক্ষদর মক্ষত, শব্দ 
ও অক্ষর্থর সম্পকথ বাচয-বাচক িয়; প্রক্রতপাদয-প্রক্রতপাদক্ষকর।  

প্রাচীি িারতীয় শব্দগুক্রের একক্রি বে গুি হে ‘বযাক্রিমত্ত্বা’। অর্থাৎ শব্দার্থ বযাি হক্ষত 
পাক্ষর। কীিাক্ষব এিা সম্ভব? আসক্ষে যেক্ষহতু আোক্ষে রক্ষয়ক্ষে একক্রি ক্রিয়া,; যে 
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সিাই যসই ক্রিয়া সম্পাদি করক্ষে, যস ই  উক্ত ক্রিয়াক্রির কারী হক্ষয় োক্ষে। তাই 
অজ (যিই জিি োহাক্ষত) বেক্ষে যেমি সয়মু্ভ ব্রহ্মা-ক্রবষু্ণ-ক্রশবক্ষক যবাঝায়; যতমক্রি 
জিি ক্রিয়ায় অেম োগে, বদ্ধপুরুষ বা অজপাোগাাঁক্ষকও(unproductive 
village) যবাঝায় -- এক্ষদর সবারই যিতক্ষর এক ক্রিয়া ‘জিিহীিতা’ ক্রবদযমাি।  

সংসৃ্কত, বাংো প্রিৃক্রত প্রাচীি িাষাগুক্রের যবক্রশরিাগ শব্দ একসাক্ষর্ অন্তত ক্রতিক্রি 
স্তক্ষর অর্থ প্রদাি কক্ষর র্াক্ষক -- জেজাগক্রতক অর্থ, সামাক্রজক অর্থ ও স্বগথীয় অর্থ। 
প্রাচীি ঋক্রষক্ষদর কাক্ষে মন্ত্রার্থ এই ক্রতক্ষিরই সক্ষবথাচ্চ রূপ ক্রিক্ষয় প্রকাক্রশত হক্ষয়ক্রেে। 
ক্রকন্তু মািুক্ষষর যমধা-মিি শক্রক্ত কক্ষম োওয়ার সাক্ষর্ সাক্ষর্ মািুষ প্রর্ক্ষম স্বগথীয় অর্থ; 
তারপর সামাক্রজক অর্থ এবং যশক্ষষ জেজাগক্রতক অর্থক্ষক উপেক্রি করার েমতা 
হারাক্ষত র্াক্ষক। তাই প্রাচীিকাক্ষে মন্ত্রাক্ষর্থর ের্ার্থ অর্থক্ষক ধক্ষর রাখ্ার প্রক্ষয়াজক্ষি 
ক্রেক্রখ্ত হক্ষয়ক্রেে ‘ক্রিঘণু্টক্ষকাষ’। তারই বযাখ্যাগ্রে ‘ক্রিরুক্ত’। শক্ষব্দর এই ক্রতিক্রি 
স্তক্ষরর মক্ষধয ‘সামাক্রজক স্তর’ক্রি ক্রিক্ষয় আমাক্ষদর কারবার। আমাক্ষদর কাক্ষে তাই 
‘বরাহ’(বর + আ - √হন্ + অ(ড) - কিৃথবাক্ষচযেঃ বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ) মাক্ষি যকবে শূকর 
িয়, ‘োহাক্ষক বরি কক্ররয়া (তাহার দ্বারা অিযক্ষক) আহিি করা হয়’ তাক্ষক যবাঝাক্ষিা 
হক্ষে। যস শূকর হক্ষত পাক্ষর (রদক্রত িূক্রমং শূকরেঃ - দ্রেঃ বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ) আবার 
রাষ্ট্র ক্রিক্ষয়াক্রজত কমথচারীও হক্ষত পাক্ষর। ‘আম’(আ + √অম্(গক্রত) + অ(ঘঞ্) - 
কর্ম্থবাক্ষচযেঃ বঙ্গীয় শব্দক্ষকাষ) মাক্ষি যকবে ফেক্রবক্ষশষ িয়; ‘োহা পীক্রেত কক্ষর’, ঈষৎ 
অক্রিপ্রাি বা পক্ক; অপক্ক, অক্রসদ্ধ, কাাঁচা এমি মেববষময (আমাশয়) হক্ষত পাক্ষর 
আবার আম জিতাক্ষকও যবাঝাক্ষত পাক্ষর। এিাক্ষবই প্রাচীি সংসৃ্কত শব্দগুক্রে 
বহুবরক্রখ্ক অর্থধারি করত। তার মধয যর্ক্ষক আমরা সামাক্রজক অর্থক্রিক্ষক গ্রহি কক্ষর 
তার দ্বারা রামায়িক্ষক বযাখ্যা করার যচষ্টা কক্ষরক্রে।  

আমাক্ষদর অক্রিস্ক্ষিথর প্রর্ম অধযাক্ষয়র িাম ‘ক্রিয়াক্রিক্রিক-বিথক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্ব’। 
োস্কাচাক্ষেথর ক্রসদ্ধান্ত অিুোয়ী সব িামশব্দই যেক্ষহতু ক্রিয়া যর্ক্ষক ক্রিষ্পন্ন তাই আমরা 
শব্দাক্ষর্থর বযাক্রিমত্ত্বা গুিক্রি বযবহার কক্ষর রামায়ক্ষির চক্ররত্রগুক্রের সামাক্রজক অর্থ 
ক্রিষ্কাশক্ষির যচষ্টা কক্ষরক্রে। তার কারি যবদ, উপক্রিষদ, রামায়ি, মহািারত, পুরাি 
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গ্রোক্রদ ক্রেক্রখ্ত হক্ষয়ক্রেে ক্রিয়াক্রিক্রিক িাষায়। তাই আমরা বতথমাক্ষির Logo-
centric শব্দার্থক্ষবাক্ষধর কারক্ষি বুক্ষঝ উেক্ষত পাক্রর িা, ‘েক্ষমর মাতার ক্রববাহ হওয়ায় 
ক্রববস্বাক্ষির স্ত্রীর মৃতুয ঘক্রিে’ (ঋক্ষেদ ১০ম মণ্ডে, ১৭শ সুক্ত) যকি? বা ‘অক্রদক্রত 
হইক্ষত দে জক্রিক্ষেি, আবার দে হইক্ষত অক্রদক্রত জক্রিক্ষেি’ (ঋক্ষেদ ১০ম মণ্ডে, 
৭২ সুক্ত) কীিাক্ষব? 

োই যহাক স্বয়ং বাল্মীক্রক যর্ক্ষক শুরু কক্ষর রবীন্দ্রিার্ যপক্ররক্ষয় বহু প্রাচয ও 
পািাক্ষতযর গক্ষবষক, ক্রবদগ্ধ পক্রণ্ডত মক্ষি কক্ষরি রামায়ক্ষি ক্রিক্রহত রক্ষয়ক্ষে িারক্ষতর 
সামাক্রজক-অর্থবিক্রতক-রাজবিক্রতক ইক্রতহাস। ক্রকন্তু যসই ইক্রতহাক্ষসর দরজায় যে 
প্রাচীি তাোক্রি আাঁিা, তার চাক্রবকাক্রে এই ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্ব। এক্রদক যর্ক্ষক 
আমাক্ষদর কাক্ষে রামায়ি ক্রিেক বীরত্ববযঞ্জক কাক্রহিী িয়; সময় ও সমাক্ষজর দক্রেে।  

 ক্রদ্বতীয় অধযায় তর্া ‘ক্রিয়াক্রিক্রিক-বিথক্রিক্রিক শব্দার্থক্ষত্ত্বর আক্ষোয় রামায়ক্ষির চক্ররত্র’ 
অধযাক্ষয় চক্ররত্রগুক্রের যসই সামাক্রজক সিা ক্রিিথক্ষয়র যচষ্টা করা হক্ষয়ক্ষে।  

তৃতীয় অধযায় তর্া ‘রামায়ক্ষির ঘিিায় ক্রিক্রহত িারত ইক্রতহাস’ অধযাক্ষয়র প্রর্ম 
িাক্ষগ সিকাণ্ড রামায়ক্ষির যমািাদাক্ষগর গল্পক্রিক্ষক ধক্ষর সামাক্রজক সিাগুক্রে কীিাক্ষব 
ক্রিয়া-প্রক্রতক্রিয়া কক্ষরক্ষে তার উক্ষিাচক্ষির যচষ্টা করা হক্ষয়ক্ষে। িারত ইক্রতহাক্ষসর 
একক্রি ক্রবরাি কােপবথ; একক্রি ক্রবরাি জিপদ ও একক্রি ক্রবরাি ক্রবপ্লক্ষবর কাক্রহিী 
শাক্রয়ত রক্ষয়ক্ষে রামায়ক্ষির গক্ষল্প। ক্রিস্টপূবথ ১০০০ বা তারও ক্রকেু পূবথ যর্ক্ষক 
ক্রিস্টপূবথ ৬০০ বা তারও ক্রকেু পক্ষরর ইক্রতহাস রূপক্ষকর আোক্ষে আেয় ক্রিক্ষয়ক্ষে 
রামায়ক্ষির গক্ষল্প। প্রর্ম িাক্ষগ গল্প ধক্ষর তা উদ্ধাক্ষরর যচষ্টা ও ক্রদ্বতীয় িাক্ষগ 
তৎকােীি সামাক্রজক-রাজবিক্রতক ইক্রতহাসিা যদক্ষখ্ যিওয়া হক্ষয়ক্ষে; এবং আিেথিাক্ষব 
তাক্ষদর মক্ষধয বহু ক্রমে েেয করা যগক্ষে। 

চতুর্থ অধযাক্ষয়র িাম ‘রামায়ক্ষি ক্রিক্রহত িারত অর্থিীক্রত’। এই অধযাক্ষয়র প্রর্ম িাক্ষগ 
িগদ-িারায়ক্ষির ‘দশাবতারতত্ত্ব’ বযাখ্যা করা হক্ষয়ক্ষে ও পক্ষর রামায়ক্ষি বক্রিথত 
িারক্ষতর অর্থবিক্রতক ইক্রতহাসিা প্রামািয ক্রবক্ষশষজ্ঞক্ষদর গ্রোক্রদ অবেম্বক্ষি যদক্ষখ্ 
যিওয়া হক্ষয়ক্ষে। 



iv 
 

পঞ্চম অধযাক্ষয়র িাম ‘সামক্রগ্রক প্রাক্রির একত্রীকরি’। এখ্াক্ষি আক্ষগর অধযায়গুক্রেক্ষত 
যে প্রাক্রি ঘক্ষিক্ষে তার সার সংক্ষেপ করা হক্ষয়ক্ষে। পাশাপাক্রশ ইক্রতহাক্ষসর সক্ষঙ্গ 
রামায়ক্ষির ঘিিাগুক্রের সাদৃশয ক্রমক্রেক্ষয় যদখ্ার যচষ্টা হক্ষয়ক্ষে।  

আমাক্ষদর েষ্ঠ অধযায় ‘উপসংহার’। এই অধযাক্ষয় রামায়িক্ষক অক্রতিম কক্ষর 
ক্রিয়াক্রিক্রিক শব্দার্থতত্ত্বক্ষক আেয় কক্ষর মহািারক্ষতর ক্রদক্ষক এক্রগক্ষয় োওয়ার 
যদশোইিুকু যোকা হক্ষয়ক্ষে মাত্র। একিা Counter revolution-এর গল্প েুক্রকক্ষয় 
রক্ষয়ক্ষে মহািারক্ষতর অমৃতসমাি কর্ায়। তারই চক্রকত দশথি কক্ষর আমাক্ষদর 
অক্রিস্ক্ষিথর সমাক্রি িািা হক্ষয়ক্ষে। 

 

 

  


