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১. ৰূপত ঃ এিট সাধাৰণ পিৰচয়
১.০১
‘ৰূপত ’ শ েটা ইংৰাজী morphology শ ৰ অসমীয়া পৰ্িতশ । ৰূপত ৰ মূল আধাৰ হ’ল ‘ৰূপ’, যাক ইংৰাজীত
morpheme বালা হয়। morpheme-অৰ অসমীয়া পৰ্িতশ দুটাঃ পৰ্াকৃিত আৰু ৰূপগৰ্াম। ইংৰাজী
morpheme শ েটাৰ মূল (base) হেছ morph; ইয়াৰ অসমীয়া পৰ্িতশ ও দুটাঃ আকৃিত আৰু ৰূপ।
morpheme-অৰ অ গত আৰু এটা উপাদান হেছ allomorph, যাৰ অসমীয়া পৰ্িতশ ও দুটাঃ উপাকৃিত আৰু
সংৰূপ*। morpheme-ৰ আেলাচনাত এই চািৰটা অসমীয়া পৰ্িতশ ই অযথা খিল- মিল লগাই বােবই আিম
সাধাৰণভােৱ morph আৰু morpheme -বুজাবৈল কৱল ‘ৰূপ’ শ েটা ব ৱহাৰ কিৰম, যিদও morph আৰু
morpheme স ূ ণ এেক নহয়।
ভাষািব ানৰ আেলাচনাত morpheme টা নতু ন শ । এই শিতকাৰ চি শ-প াশ দশকৰ আগৈলেক ‘শ ’ই (word)
ৰূপত ৰ মূল আধাৰ আিছল। সেয়েহ যাৱা দুেহজাৰ বছৰত ৰিচত ব াকৰণেবাৰ আিছল word-based grammar।
িক এটা ভাষাৰ ৰূপতাি ক উপাদানেবাৰ (morphological elements) িবে ষণ কিৰেল এেন িকছু মান উপাদান
পাৱা যায়, িযেবাৰক শ ৰ অ গত কিৰব নাৱািৰ। উদাহৰণ ৰূেপ – আওবাট, ভাগািল আৰু ৰামক – এই শ িতিনটা
িবে ষণ কিৰেল পৰ্িতেটা শ েৰ দুটাৈক অংশ পাৱা যাবঃ আও+বাট, ভাগ+আিল আৰু ৰাম+অক। ইয়ােৰ বাট, ভাগ
আৰু ৰাম এেকাটা অথবহ শ ; িক আও-, -আিল আৰু -অক, এই িতিনটাক শ বুিল অিভিহত কিৰব নাৱািৰ।
পৰ ৰাগত িবে ষণৰ আধাৰত ভাষাৰ এই ৰূপেবাৰক কৰ্েম উপসগ (preﬁx), কৃ -তি ত বা শ সাধনৰ পৰ্ত য়
(derivational suﬃx) আৰু শ ৰূপ-ধাতু ৰূপৰ পৰ্ত য় বা িবভি (inﬂectual suﬃx) — এই িতিনটা ভাগত ভাগ
কৰা হেছ। সময়ৰ লেগ লেগ শ আৰু শ ৰ অ গত এই আটাইেবাৰ উপাদান বুজাবৈল ভাষািব ানীসকেল এটা নতু ন
শ ৰ পৰ্েয়াজন অনুভৱ কিৰেল আৰু ফলত এই শিতকাৰ মাজভাগত morpheme শ েটাৰ সৃ ি হ’ল।
১.০২ িনত ত মূল আধাৰ িযদেৰ বণ (phoneme), ৰূপত ৰ মূল আধাৰ সইদেৰ morpheme অথা ৰূপ। ভাষা
এটাৰ ৰূপ (morpheme), ৰূপৰ সংেযাগ আৰু তেন সংেযাগৰ ফলত সৃ নতু ন অথবাচক শ বা পদ-গঠনৰ
পযােলাচনাই হেছ সই ভাষােটাৰ ৰূপত । পৰ্িস ভাষািবদ ই.এ. িনডাৰ মেত “morphology is the study of
morphemes and their arrangements in forming words.” ১ ৰূপত ৰ িশতানত আেলািচত ৰূপৰ
িবন ােস (morpheme arrangement) শ বা শ াংশ গঠন কৰা বণৰ অথবহ সকেলা সংেযাগেক
(combination) সামিৰ লয়। িক শ ৰ সংেযাগত সৃ খ বাক আৰু বাক ৰ আেলাচনা সামিৰ লয় বাক ত ই
(syntax)। সেয়েহ ৰূপত আৰু বাক ত ভাষা এটাৰ ৰূপতাি ক আেলাচনাৰ দুটা ত ৰ্ ধাৰা। িক এই দুেয়াটাৰ
মাজত থকা পাথক ৰ সীমােৰখা কটকটীয়া নহয়।
১.০৩ এিতয়া পৰ্ হ’ল, ৰূপ িক? ৰূপ বা morpheme স েক িবিভ ভাষািবেদ িবিভ অিভমত দািঙ ধিৰেছ যিদও
এটা কথাত িক সকেলা একমত। সইেটা হেছ, ৰূপেবাৰ বণেৰ িনিমত ু দৰ্তম অথবহ গাট। ভাষািবদ িনডাই ৰূপৰ
সং া এেনদেৰ িদেছ, “morphemes are the m inimal meaningful units, which may constitute
words or parts of words.”২ আন এগৰাকী ভাষািবদ িচ. এফ. হেকটৰ মেত, morphemes are the
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smallest individually meaningful elements in the utterances of a language.”৩ িবিভ দৃি েকাণৰ
পৰা ৰূপ স েক িদয়া এেন ধৰণৰ সং াৈল ল কিৰ িবিশ ভাষািবদ ডিভড িকৰ্ে েল ৰূপৰ িতিনটা বিশ ৈল
আঙু িলয়াইেছঃ
(ক) ৰূপেবাৰ আৱয়িবক গাট (physical unit); িকয়েনা ইহঁ তৰ
আেছ;

িনগত আকাৰ বা আকৃিত (physical shape)

(খ) ৰূপেবাৰ অথবহ (meaningful);
(গ) িবশাল ব াকৰণগত গাট বা উপাদান (larger grammatical units) গঠনত ৰূপেবাৰৰ বাক িবন াসগত ভূ িমকা
(syntatic rule) আেছ।৪
এই বিশ িতিনটা ৰূপেবাৰৰ মােজেৰ কেনদেৰ পৰ্কাশ পাইেছ, সইেটা পৰী া কিৰবৈল “মই িকতাপ পেঢ়ঁ া” – এই
বাক েটা লাৱা হ’ল। উি িখত বাক েটাত ‘মই’ আৰু ‘িকতাপ’ এেকাটা িবেশষ আকাৰ িবিশ ু দৰ্তম অথযু আৰু
বাক িবন াসগতভােৱ স িত পূণ (relevant) গাট (unit)। অথ ৰািখ ইহঁ তক আৰু ু দৰ্তম ভাগত ভগাব নাৱািৰ।
গিতেক ‘মই’ আৰু ‘িকতাপ’ এেকাটা আকাৰ িবিশ আৱয়িবক গাট। ু দৰ্তম অথযু এই গাট দুটাক শ বুিলও
অিভিহত কিৰব পািৰ। িক ‘পেঢ়ঁ া’ – এই গাটেটাত দুটা ৰূপ সামাই আেছঃ প আৰু ওঁ। ‘পেঢ়ঁ া’ টাৰ পৰা ‘ওঁ’ আঁতৰা◌্
আিনেল আিম
অথযু ‘প ’ ৰূপেটা পাম, িযেটাক ধাতু (root) বুল অিভিহত কিৰব পািৰ। িক ইয়াত যাগ হাৱা ওঁটােৱ বতমান কালৰ পৰ্থম পুৰুষৰ ব ি বাচক সবনাম ‘মই’ টাৰ লগত স ক াপন কিৰেছ। গিতেক ৰূপ হেছ এটা
একািধক বণেৰ গিঠত ু দৰ্তম অথবহ গাট, িয ব াকৰণগত গাট গঠনত বাক -িবন াসগত ভূ িমকাও পালন কেৰ।
১.০৪ ৰূপৰ শৰ্ণী িবভাগ (Classiﬁcation of morphemes): আধুিনক ভাষা িব ানীসকেল ৰূপেবাৰক িবিভ
দৃি েকাণৰ পৰা িবচাৰ কিৰ িবিভ ধৰেণ ভাগ কিৰেছ। িনডাই পৰ্েয়াগৰ িদশেটাৈল ল কিৰ ৰূপেবাৰক দেহাটা ভাগত
ভগাইেছঃ
(a) bound vs free morphemes
(b) roots vs non-roots
(c) roots vs stems
(d) nuclei vs non nuclei
(e) nuclei vs peripheral
(f) same order vs different orders
(g) mutually exclusive
(h) mutually obligatory
(i) obligatory vs nonobligatory
(j) closing vs non-closing৫
পৰ্েয়াগৰ পৰ্কৃিত অনুযায়ী ৰূপেবাৰৰ আৰু িতিনটা ভাগ পাৱা যায়ঃ শূন ৰূপ (zero morpheme), ব াহত ৰূপ
(disconitnous morpheme) আৰু অব াহত ৰূপ (continuous morpheme)। গঁাথিনক স কৰ িভি েতা
(structured realtionship of morpheme) ৰূপেবাৰক যাগা ক (additive), সলিনকৰণ (replacive) আৰু
িবেয়াগা ক (subtractive) – এই িতিনটা ভাগত ভগাব পািৰ। এইদেৰ দখা যায় য ভাষা িব ানীসকেল ৰূপত ৰ মূল
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আধাৰ ৰূপেবাৰক আকৃিত, পৰ্কৃিত, পৰ্েয়াগ, গঁাথিনক স ক ইত ািদ অনুযায়ী িবিভ ধৰেণ শৰ্ণীিবভাগ কিৰেছ। িক
এেন িবভাজন সকেলা ভাষাৰ তৰ্েত পৰ্েযাজ নহয়। উদাহৰণ ৰূেপ, ইংৰাজী ভাষাৰ theive, save আিদ শ ৰ ‘v’
টা replacive morpheme, িযেটা ‘f’ – অৰ সলিন বিহেছ। সইদেৰ ফৰাচী ভাষাত ‘ভাল’ অথ বুেজাৱা ৰ্ীিল বাচক
bonne ৰূপেটাৰ পৰা ‘ne’ উিলয়াই আিনেল পুংিল বাচক ‘bon’ ৰূপেটা পাৱা যায়। ফৰািচ ভাষাত ‘ne’ িবেয়াগা ক
ৰূপ। এেন ৰূপ অসমীয়া ভাষাত নাই। দৰাচলেত উি িখত িবভাজনেবাৰৰ িভতৰত মু আৰু ব ৰূপৰ িবভাজেনই বিছ
সৰলতৰ আৰু মুখ িবভাজন। এটা ভাষাৰ মু (free) আৰু ব (bound) ৰূপেবাৰ পৰ্থেম িনবাচন কিৰ ব ৱহািৰক
আৰু পৰ্ােয়ািগক িদশৰ িভি ত সইেবাৰক কৰ্েম root-non root, nuclei-non nuclei ইত ািদ ভাগত ভগাব
পািৰ। অসমীয়া ভাষাৰ ৰূপেবাৰৰ িবে ষণ কিৰেলও আিম উি িখত ধৰণৰ িবিভ ৰূপ দিখবৈল পাম। িক আেলাচনাৰ
সুিবধাৰ বােব আিম মু আৰু ব ৰূপৰ আধাৰতেহ আনেবাৰ ৰূপৰ আেলাচনা আগবঢ়াবৈল চ া কিৰম।
১.০৫ মু আৰু ব ৰূপঃ এটা বা একািধক বণেৰ গিঠত িযেবাৰ ৰূপ বা পৰ্াকৃিতৰ অকেল অথ পৰ্কাশ কৰাৰ মতা
আেছ, অথা িযেবাৰ ৰূপ বা পৰ্াকৃিত উ াৰণ বা উে খ কৰাৰ লেগ লেগ িসহঁ তৰ িনজ অথ পৰ্কাশ পায়, সইেবােৰই
মু ৰূপ বা মু পৰ্াকৃিত। যেন, মানুহ, গৰু, গছ, বন, ঘৰ, কৰ, খা ইত ািদ। এই ৰূপেবাৰ উ াৰণ কিৰেলই িসহঁ তৰ অথ
আেপানা-আপুিন পৰ্কাশ পায়। তদুপিৰ মু ৰূপেবাৰ বাক ত ত ৰ্ভাৱ ব ৱ ত হ’ব পােৰ। উদাহৰণ ৰূেপ, ‘ই অিত
ভাল ল’ৰা’ – িকৰ্য়া পদ উহ থকা এই বাক েটাৰ পৰ্িতেটা ৰূেপই মু । ইহঁ েত অকেলই এেকাটা িবেশষ অথ পৰ্কাশ কিৰ
বাক েটাত পৰ্িতেটা ৰূপ াধীনভােৱ ব ৱ ত হেছ। এইদেৰ উ াৰণ বা উে খ কিৰেলই অথেবাধ হাৱা এেনেবাৰ মু
ৰূপক বহলভােৱ ‘শ ’ আখ া িদব পািৰ।
আনহােত এটা বা একািধক বণেৰ গিঠত িকছু মান ৰূপ অকেল উে খ কিৰেল িসহঁ তৰ িনজ অথ পৰ্কাশ নাপায়; কােনা
মু ৰূপৰ আগত, পাছত বা মাজত অথবা িয কােনা এটা একািধক ৰূপ বা পৰ্াকৃিতৰ লগত সংযু হ’ লেহ িসহঁ েত অথ
পৰ্কাশ কৰাৰ মতা লাভ কেৰ। এইদেৰ গাই টীয়াৈক বা াধীনভােৱ অথ পৰ্কাশ কিৰব নাৱাৰা অথবা আন কােনা
ৰূপৰ সহায় নােলাৱাৈক কােনা উে খত বা বাক ত অকেল অথপূণভােব ব ৱহাৰ হ’ব নাৱাৰা ৰূপেবাৰেক ব ৰূপ (bound
morpheme) বালা হয়। উদাহৰণ ৰূেপ, অসমীয়া ভাষাৰ অিন, উৱা, -এ, ওঁ, - টা, ব- আিদ ৰূপৈল আঙু িলয়াব পািৰ।
এই ৰূপেবাৰৰ এেকাটা িনজ অথ আেছ যিদও িসহঁ তৰ অকেল অথ পৰ্কাশ কৰাৰ মতা নাই। অসমীয়াত সাধাৰণেত
মু ৰূপৰ আগত বা পাছত লগ লািগেলেহ ইহঁ েত অথ পৰ্কাশৰ মতা লাভ কেৰ। যেন — ধান+অিন=ধানিন,
ধাৰ+উৱা=ধৰুৱা, মানুহ+এ=মানুেহ, যা+ওঁ=যাওঁ, ব+আইন= বআইন ইত ািদ। সইদেৰ ইংৰাজী ভাষাৰ boys,
unlikely, older আিদ শ ৰ boy, like, old আিদ মু ৰূপ আৰু আৰু তাত িবিভ অথত যাগ হাৱা -s(z), -un,
-ly, -er আিদ ব ৰূপ। এেন ব ৰূপেবাৰক সাধাৰণেত সগ বা পৰ্ত য় (aﬃx) বালা হয়। উ
ৰৰ িকছু মান ব ৰূপ খ
বাক গত (phrasally bound)।
পৃিথৱীৰ সকেলা ভাষােত মু ৰূপ আৰু ব ৰূপৰ পিৰমাণ সমান নহয়। অসমীয়া, ইংৰাজী আিদ ভাষাত মু ৰূেপই বিছ
যিদও ব ৰূপৰ সংখ াও বুজন পিৰমাণৰ। আনহােত িকছু মান ভাষাত ব ৰূপ ইমান সীিমত য নােয়ই বুিলব পািৰ। যেন –
চীনা ভাষা। আনহােত এি েমা, ফৰাচী আিদ ভাষাত ব ৰূপেবাৰ লগ লািগেহ সাধাৰণেত মু ৰূপ হয়।৬ ৰূপত বা
পৰ্াকৃিত িব ানত এই মু আৰু ব ৰূপেবাৰৰ আকৃিত, পৰ্কৃিত আৰু তাৰ িবিচতৰ্ পৰ্েয়াগ-প িত আেলাচনা কৰা হয়।
ৰূপ-িনণয় পৰ্িকৰ্য়াও ৰূপত ৰ অ গত। দৰাচলেত মু ৰূপত ব ৰূপেবাৰ লগ লািগ বা ব ৰূপত ব ৰূপ লগ লগাই
কেনদেৰ বাক ৰ উপেযাগী িবিভ পদ গিঠত হয়, তাৰ আেলাচনাই ৰূপত ৰ মূল কথা।
১.০৬ মূলৰূপ বা পৰ্কৃিত (root morpheme): মু ৰূপ বা ব ৰূপৰ পৰ্েয়াগ পৃিথৱীৰ সকেলা ভাষােত এেক নহয়
যিদও অিধকাংশ ভাষােত এইেবাৰ পৰ্ায় এেক ধৰেণ পৰ্েয়াগ হয়। সাধাৰণেত সকেলা ভাষােত এেন িকছু মান ৰূপ বা
পৰ্াকৃিত আেছ, যাক ক ৰ্ কিৰ বা আশৰ্য় কিৰ তাৰ আগত বা পাছত নানান ৰূপ যাগ হ িভ িভ অথবাচক ৰূপৰ
সৃ ি কিৰব পােৰ। সই ক ৰ্ীয় ৰূপেবাৰেক মূল বা পৰ্কৃিত (root morpheme) বালা হয়। মূল ৰূপ বা পৰ্কৃিত
বুজাবৈল ইংৰাজীত stem, base আৰু radical শ ও ব ৱ ত হয়। পৃিথৱীৰ সকেলা ভাষােত এই মূল ৰূপ বা
পৰ্কৃিতেবাৰ এেক নহয়। িকছু মান ভাষাত এইেবাৰ মু আৰু িকছু মান ভাষাত ব হ’ব পােৰ। অসমীয়া ভাষাৰ জননী
সং ৃ তত অব য় পদ িহচােপ ব ৱ ত হাৱা ৰূপ িকছু মানৰ বািহেৰ সকেলা ৰূেপই ব (bound); মূল ৰূপ বা পৰ্কৃিতেটাও
ব আৰু সই ৰূপত যাগ হাৱা ৰূপেবােৰা ব । যেন, ‘পৰ্তু পকাৰ’। এই◌্ শ েটা িবে ষণ কিৰেল চািৰটা ৰূপ পাৱা যায়।
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পৰ্িত, উপ, কৃ আৰু ঞ। ইয়াৰ িভতৰত ‘কৃ’ টা পৰ্কৃিত (root) আৰু বাকী িতিনটা সগ (aﬃx)L িক এই চািৰওটাই
ব ৰূপ; াধীনভােৱ অথ পৰ্কাশ কিৰব পৰা মতা ইহঁ ত এটােৰা নাই। সইদেৰ নৰ, কায়, পৱন আিদ সং ৃ ত শ েবােৰা
কৰ্েম নৃ, িচ , পা আিদ ব পৰ্কৃিতৰ (bound root morpheme) পৰা সৃ ি হাৱা। অসমীয়া, ইংৰাজী আিদ
ভাষাত পৰ্কৃিতেবাৰ মু বা ব দুেয়া পৰ্কাৰৰ হ’ব পােৰ। িক তু লনামূলকভােব মু পৰ্কৃিতৰ পৰ্েয়ােগই সবািধক।
উদাহৰণ ৰূেপ, অসমীয়া ভাষাৰ মানুহ, ঘৰ, যা আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ man, book, like আিদ ৰূপৈল আঙু িলয়াব পািৰ।
াধীনভােব অথ পৰ্কাশ কিৰব পৰা এই পৰ্িতেটা মু ৰূেপই মূল ৰূপ (root morpheme)। ইহঁ তৰ আেগ-পােছ
নানান ব ৰূপ যাগ কিৰ িভ িভ অথবাচক শ গঠন কিৰব পািৰ। যেন- অমানুহ, ঘৰৈল, নাযাওঁ, manly, bookish,
unlikely ইত ািদ।
১.০৭ মূলৰূপ বা পৰ্কৃিতৰ শৰ্ণীিবভাগ (classiﬁcation of root morpheme): ৰূপগত (inﬂectual) আৰু
সাধনগত (derivational) বিশ অনুযায়ী মূলৰূপ বা পৰ্কৃিতক িবিভ ভাষাত িবিভ ধৰেণ শৰ্ণীিবভাগ কৰা হয়।
পৰ্কৃিতেবাৰৰ পৰ্কৃিত (nature) আৰু পৰ্েয়াগ- বিচতৰ্ৈল ল কিৰ অসমীয়া ভাষাত এইেবাৰক পৰ্ধানত: িতিনটা
ভাগত ভগাব পািৰ:
(ক) নাম পৰ্কৃিত বা পৰ্ািতপিদক (nominal বা substantive root morpheme)
(খ) ধাতু পৰ্কৃিত (verbal root morpheme)
(গ) অব য় পৰ্কৃিত (absolute বা indeclinable root morpheme)
িযেবাৰ পৰ্কৃিতৰ পৰা িবিভ কাৰকত ৰূপ কিৰব পৰা কৱল নাম শ েহ সৃ ি হয়, সইেবােৰই হেছ নাম পৰ্কৃিত। যেন,
প , প ী, িস, তাই, ভাল- বয়া, দুই-িতিন আিদ। অসমীয়া ভাষাত নাম পৰ্কৃিতেবাৰ সাধাৰণেত মু ৰূপ, িযেবাৰক শ
বুিলব পািৰ। অথগত িদশৰপৰা এই নাম পৰ্কৃিতেবাৰক িবেশষ , িবেশষণ, সবনাম আৰু সংখ াবাচক শ , এেনদেৰ ভগাব
পািৰ।
িযেবাৰ পৰ্কৃিতৰ পৰা কৱল িকৰ্য়াপদ আৰু কৃদ পদৰ মূল ধাতু শ পাব পািৰ, সইেবােৰই হেছ ধাতু পৰ্কৃিত। যেন –
প , কৰ্, খা, যা, ধৰ্, ন ইত ািদ। সং ৃ তৰ িবপৰীেত অসমীয়া ভাষাৰ ধাতু পৰ্কৃিতেবােৰা স ূ ণ মু ।
িযেবাৰ পৰ্কৃিতৰ পৰা কাৰক অনুযায়ী ৰূপ নােহাৱা অব য়েবাৰেহ পাৱা যায়, সইেবাৰক অব য় পৰ্কৃিতৰ িভতৰত ধৰা
হয়। যেন – আৰু, তথািপ, বা, অথচ, খাটাং, যিদ আিদ। অসমীয়া ভাষাত অব য় পৰ্কৃিতেবােৰা মু । এইেবাৰৰ পাছত
শ -সাধনমূলক বা িবভি মূলক কােনা সগ যাগ নহয় যিদও কিতয়াবা িবেশষ িবেশষ অথত না, তা, হআিদ ৰূপেহ
যাগ হাৱা দখা যায়। যেন – আৰুেনা, তথািপেতা, যিদেহ।
এই িতিনটা শৰ্ণীৰ পৰ্কৃিতৰ বািহেৰ অসমীয়া ভাষাত আৰু এেন িকছূ মান পৰ্কৃিত বা মূল ৰূপ আেছ িযেবাৰক নাম
পৰ্কৃিত আৰু ধাৰু পৰ্কৃিত, এই দুেয়া শৰ্ণীৰ িভতৰত ধিৰব পািৰ। যেন – িচন, মাত, মান আিদ। এই◌্ মূল ৰূপ বা
পৰ্কৃিতেকইটাক নাম শ ৰূেপ দুই-এটা কাৰক অনুযায়ীও ৰূপ কিৰব পািৰ। যেন – ানীজেন য’ ত ত’ ত মান পায়,
ৰুজনৰ কথা মািনবা। উি িখত বাক দুটাৰ পৰ্থমেটাত ব ৱ ত ‘মান’ নামপদ আৰু এেক সময়েত িস নাম পৰ্কৃিত আৰু
ি তীয়েটাত ব ৱ ত ‘মািনবা’ িকৰ্য়াপদ আৰু ‘মান’ ধাতু ৰ পৰ্কৃিত। পৰ্িস ভাষািবদ ড. গালকচ ৰ্ গা ামীেদেৱ
এেনেবাৰ পৰ্কৃিতক নামধাতু পৰ্কৃিত (nominal-verbal root) বুিল কেছ।৭ অসমীয়া ব াকৰণত পৰ্কৃিতৰ এেন
িবভাজন ড. গা ামীেদেৱই পৰ্থম দখুৱায়। নামধাতু পৰ্কৃিত নামেটােৱ পৰ্চিলত ব াকৰণত থকা নামধাতু ৰ
(denominative) লগত খিল- মিল লেগাৱাৰ স াৱনা থােক। সেয়েহ এেনেবাৰ উৈমহতীয়া পৰ্কৃিতক নাম পৰ্কৃিত
বা ধাতু পৰ্কৃিত, িয কােনা এিবধৰ িভতৰত ধিৰ ল শ সাধনৰ িনিহত প িত অনুসিৰ ধাতু বা নাম পৰ্কৃিতৈল অথা
নাম পৰ্কৃিত বুিল ধিৰেল তাৰপৰা ধাতু ৈল নতু বা ধাতু পৰ্কৃিত বুিল ধিৰেল তাৰপৰা নামৈল সাধন কিৰ দখুৱাব পািৰ। এেন
পৰ্কৃিতৰ িবভাজন বৰ সহজ নহয় কাৰেণই কােনা কােনা ভাষািব ানীেয় পৰ্কৃিতৰ আেলাচনাৰ আৰ িণেতই ইহঁ তক
বেলগ বুিল দখুৱায়।৮ িস িয িক নহওক, অসমীয়া ভাষাত এেন উৈমহতীয়া পৰ্কৃিতৰ সংখ া তেন সীিমত।
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এইদেৰ দখা যায় য কােনা এটা ভাষাৰ ৰূপত ৰ আেলাচনাই সাধাৰণেত সই ভাষােটাৰ আকৃিত, পৰ্াকৃিত বা ৰূপ,
উপাকৃিত আৰু এইেবাৰৰ িবভাজন, িনণয়, পৰ্েয়াগ-িবে ষণ আিদ, পৰ্কৃিত আৰু এইেবাৰৰ িবভাজন, সাধন আৰু ৰূপ
ইত ািদৰ লগেত আস অ (immediate constituents), ব াকৰণগত িবষয় (grammaticalness) ইত ািদ
িবষয়েবােৰা সামিৰ লয়। মু ৰূপতৈক ব ৰূপেবাৰেহ ৰূপত ৰ পৰ্ধান আেলাচ িবষয়। শ -গঠন আৰু শ ৰূপ-ধাতু ৰূপত
ব ৰূপেবাৰৰ ভূ িমকা আৰু সইেবাৰৰ পৰ্েয়াগ িবে ষেণই আচলেত ৰূপত ৰ মূল কথা।
* পৰ্িস ভাষািবদ য় ড. গালকচ ৰ্ গা ামীেয় morph-অক আকৃিত, morpheme-অক পৰ্াকৃিত,
allomoprh-অক উপাকৃিত আৰু ড. উেপ ৰ্নাথ গা ামীেয় morph-অক ৰূপ, morpheme-অক ৰূপগৰ্াম আৰু
allomorph-অক সংৰূপ বুিলেছ। পৰ্াকৃিত আৰু ৰূপগৰ্াম শ ৰ িভি ত দুেয়াগৰাকী ভাষািবেদ morphology-ৰ
পৰ্িতশ কিৰেছ ‘পৰ্াকৃিত িব ান’ বা ‘পৰ্াকৃিতত ’ আৰু ‘ৰূপগৰ্াম িব ান’ বা ‘ৰূপত ’।
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