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B.A 2nd Semester 

Paper - BENGALI-HC -2016 

Unit – III 

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও িাাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ’) 

শব্দার্থ পবরির্থমনর ধারা 

প্রধানর্ বর্নবি ধারায় শব্দার্থ পবরির্থন হয়।----- 

ক) অর্থবিস্তার িা অর্থপ্রসার (Expasion of Meaning) 

খ) অর্থসমকাচ (Reduction or Contraction of Meaning)  

গ) অর্থসাংক্রে িা অর্থসাংমেষ (Alteration or Transfer of Meaning) 

অর্থবিস্তার : যবি ককামনা শব্দ প্রর্মে ককান সাংকীণথ ভাি িা সীোিদ্ধ িস্তুমক কিাঝায় 

এিাং বকছুকাল পমর রূপক িা অবর্শময়াবির জনয িা অনয ককান কারমণ িযাপক ভাি 

িা অবধকর্র িস্তুমক কিাঝায় র্মি কসই প্রবক্রয়ামক অর্থবিস্তার িা অর্থপ্রসার িমল। 

কযেন---  

‘িষথ’ শব্দবি---- সাংসৃ্কর্ ‘িষথ’ শমব্দর অর্থ বছল িষথাকাল। িষথাকাল হল, িছমরর একবি 

োত্র অাংশ িা বিমশষ বকছুিা সেয়। পরির্থী কামল ‘িষথ’ শব্দবির অর্থ হয়--- সমূ্পণথ 

িছর, িছমরর ককান অাংশ নয়।--- এখামন ‘িষথ’ শব্দবির অর্থবিস্তার ঘমিমছ।  

েীরজাফর--- েীরজাফর হল একজন বিশ্বাসঘার্ক িযবির নাে। বকন্তু এখন 

কযমকামনা বিশ্বাসঘার্ক িযবির অমর্থই মীরজাফর নােবি িযিহার করা হয়। এখামন 

মীরজাফর নােবির অর্থবিস্তার ঘমিমছ।  
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কাবল--- কাবল শমব্দর অর্থ বছল কামলা রমের র্রল পিার্থ। বকন্তু এখন কাবি িলমল 

কয ককান রমের কলখার কাবল কিাঝায়। এখানে ‘কাবল’ শব্দবির অর্থবিস্তার ঘনিনে।  

অর্থসমকাচ : প্রর্মে ককামনা শমব্দর অর্থ যবি একাবধক িস্তুমক িা িযাপক ভািমক 

কিাঝায় এিাং বকছুকাল পমর যবি র্ার অর্থ একাবধক িস্তু িা িযাপক ভািমক না 

িুবঝময় র্ার েমধয একবিোত্র ভাি িা িস্তুমক কিাঝায় র্মি কসই প্রবক্রয়ামক অর্থসমকাচ 

িমল। কযেন---  

প্রিীপ--- সাংসৃ্কর্ ‘প্রিীপ’ শমব্দর অর্থ বছল ‘সি ধরমনর আমলা’। পমর িাাংলায় এর 

অর্থ িাাঁড়ায় একবি বিমশষ ধরমনর আমলা। োবি িা কপর্ল বিময় তর্বর পাত্র কর্মক 

কর্ল এিাং সলমর্র সহমযামগ কসই বিমশষ আমলাবি পাওয়া যায়। এখানে ‘প্রিীপ’ 

শব্দবির অর্থসমকাচ ঘনিনে। 

েনুষয--- েনুষয িলমল সি কেবণর োনুষমক কিাঝায়। বকন্তু ‘েনুষয’ কর্মক আগর্ 

‘েুবনস’ শমব্দর অর্থ হল ‘েজুর’। এখানেও অর্থসনকাচ ঘনিনে।  

অর্থসাংক্রে : শমব্দর অর্থপবরির্থন অমনকগুবল ধামপর েমধয বিময় হয়। অমনক সেয় 

অর্থপবরির্থন হমর্-হমর্ কশষ ধামপ এমস শমব্দর এেন নরু্ন অর্থ িাাঁবড়ময় যায় কয 

েূল অমর্থর সমে র্ার কযাগ সহমজ খুাঁমজ পাওয়া যায় না। র্খন েমন হয় শব্দবির 

অর্থ এক িস্তু কর্মক এমকিামর অনয িস্তুমর্ সমর এমসমছ। এই ধরমনর পবরির্থনমক 

অর্থসাংক্রে িা অর্থসাংমেষ িমল। কযেন,---- 

ঘেথ--- সাংসৃ্কমর্ প্রর্মে ঘেথ শমব্দর অর্থ বছল গরে। এখন িাাংলায় এর অর্থ হল ‘ঘাে’ 

িা ‘কেি’। এখামন অর্থসাংক্রে িা অর্থসাংমেষ ঘমিমছ।   

পাত্র— সাংসৃ্কমর্ এর অর্থ বছল ‘পান করার আধার’। র্া-ই কর্মক অর্থবিস্তামরর ফমল 

এর অর্থ িাাঁড়ায় ‘কয-ককামনা রকমের আধার’। র্া-ই কর্মক অর্থসমকামচর ফমল এর 



 

Page 3 of 5 

 

অর্থ িাাঁড়ায় ‘কনযা িান করার আধার’। এখন সাংকীণথ অর্থ হল ‘ির’। এখামন 

অর্থসাংক্রে িা অর্থসাংমেষ ঘমিমছ।    

সমেশ--- ‘সমেশ’ শব্দবিমর্ও অর্থপবরির্থমনর একাবধক প্রবক্রয়া কাজ কমরমছ। এই 

শমব্দর েূল অর্থ বছল ‘খির, সাংিাি’। যখন ডাক িযিস্থা প্রচবলর্ বছল না র্খন 

আত্মীময়র িাবড়মর্ কয িযবি খিরাখির বনমর্ কযর্ কস বকছু বেষ্টান্ন বনময় কযর্। এই 

অনুষমের সূত্র ধমর সমেশ শমব্দর অর্থ িাাঁড়ায় ‘বেষ্টান্ন’। প্রর্মে কয ককামনা ধরমনর 

বেষ্টান্ন কিাঝার্, এখন বিমশষ ধরমনর বেষ্টান্ন কিাঝায়। এখামনও অর্থসাংক্রে িা 

অর্থসাংমেষ ঘমিমছ।     

---- শব্দার্থ পবরির্থমনর এই বর্নবি ধারা ছাড়া আরও িুবি ধারার কর্া পবিমর্রা 

িমলমছন। কসগুবল হল----  

ক) অমর্থান্নবর্ (Elevation or Melioration of Meaning) 

খ) অর্থািনবর্ (Degeneration or Pejoration of Meaning) 

অমর্থান্নবর্ : ককামনা শমব্দর অর্থ যবি এেন ভামি পবরিবর্থর্ হয় কয শব্দবিমর্ প্রর্মে 

কয ভাি িা িস্তুমক কিাঝামর্া র্ার কচময় সম্মাবনর্ িা আিৃর্ ভাি িা িস্তুমক কিাঝায় 

র্া হমল র্ামক অমর্থান্নবর্ িমল। কযেন---- 

িারু্ল--- ‘িারু্ল’ শমব্দর েূল অর্থ ‘িায়ুগ্রস্ত, উন্মাি, পাগল’। বকন্তু এখন ‘িারু্ল’ 

কর্মক আগর্ ‘িাউল’ শমব্দর অর্থ বিমশষ সম্প্রিায়। এখামন অমর্থান্নবর্ ঘমিমছ।  

কভাগ--- ‘কভাগ’ শমব্দর েূল অর্থ হল উপমভাগ িা খািযসােগ্রী। বকন্তু কিির্ার উমেমশ 

বনমিবির্ হমল ‘কভাগ’ শমব্দর অমর্থান্নবর্ ঘমি।   
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অর্থািনবর্ : ককামনা শমব্দর অর্থ যবি এেন ভামি পবরিবর্থর্ হয় কয শব্দবিমর্ প্রর্মে 

কয বিষয়মক কিাঝামর্া র্ার কচময় কহয় িা অনািৃর্ িা রু্চ্ছ বিষয়মক কিাঝায় র্া হমল 

র্ামক অর্থািনবর্ িমল। কযেন----  

েহাজন--- ‘েহাজন’ শমব্দর েূল অর্থ েহৎ িযবি। বকন্তু এখন েহাজন িলমল েহাজনী 

-কারিারী িা ঋণ িযিসায়ীমক কিাঝায়। এখামন শব্দবির অর্থািনবর্ ঘমিমছ।  

েনুষয--- ‘েনুষয’ শমব্দর েূল অর্থ কয ককামনা কেবণর োনুষ। েনুষয কর্মক আগর্ 

‘েুবনষ’ শমব্দর অর্থ হল েজুর। এখামনও অর্থািনবর্ ঘমিমছ।  

কলখক রামেশ্বর শ’-এর েমর্, এই িুবি পৃর্ক ধারার আমলাচনা পাওয়া যায় বিকই 

বকন্তু একিু েন বিময় িৃষ্টান্তগুবল পড়মল িুঝমর্ পারা যায়,--- এই িুবি ধারামকও 

উপমর আমলাবচর্ ধারাগুবলর ককামনা না ককামনা ধারার েমধয কফলা কযমর্ পামর। 

শব্দার্থ পবরির্থমনর ধারায় সোমজর অর্ীর্ ইবর্হামসর ইবের্ পাওয়া যায়। 

কযেন---   

ক) শমব্দর অর্থ পবরির্থমনর ধারায় জাবর্র সাোবজক ইবর্হামসর ইবের্ পাওয়া যায়। 

কযেন---   

কলে----  ‘কলে’ শমব্দর েূল অর্থ হল ‘শর’ িা ‘খাগ’। এর কর্মক কিাঝা যায় আমগর 

বিমন কলামক শমরর কলে িযিহার করর্।  

কপন--- ইাংরাবজ ‘কপন’ শব্দবি লাবর্ন penna কর্মক এমসমছ। লাবর্ন ভাষায় শব্দবির 

অর্থ বছল ‘পাবখর পালক’। এর কর্মক অনুোন করা যায় পাশ্চার্য কিমশ আমগকার 

বিমন কলামক পাবখর পালমকর কলে িযিহার করর্।  
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বিিাহ--- ‘বিিাহ’ শমব্দর েূল অর্থ হল ‘বিমশষ রূমপ িহন করা’। এ কর্মক ককামনা 

ককামনা সোজবিজ্ঞানী েমন কমরন অর্ীমর্ বিিাহমযাগযা কনযামক অপহরণ কমর 

কঘাড়ার বপমি িহন কমর বনময় যাওয়া হর্। ‘বিিাহ’ শমব্দর েূল অমর্থর েমধয র্ার 

ইবের্ আমছ।   

---- শমব্দর অর্থ পবরির্থমনর ধারা কর্মক এইভামি সোমজর অর্ীর্ ইবর্হামসর ইবের্ 

পাওয়া যায়।  
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