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ভিমকা

বতমােন কউ কউ এবং কানও কানও প

কা যভােব নয়া

বানান চালু করেত চাইেছ তার মূেল কানও নীিত নই। না তা
ব বহািরক। পাশাপািশ সং ৃ ত শে
(‘ যমন

ীিলে র শে ), এই িনেয় অনথক িব ােটর সৃ

বাঙলা অ-কােরর উ
উ

‘ঈ’ রাখা হেব, বাঙলা শে

ািরত হয়। িক

হেব না

করা হে

।

ারেণ কাথাও কাথাও অ-টা ‘ও’ বা ও-এর মেতা

তাই ব’ ল আধা-ও উ

ও করার কান্ যু

ক, না

ারেণর ‘িছল’, ‘ গল’-েক পূণ

থাকেত পাের? ‘চীন’ বানানটােক তার িচর িস

অবেহলা ক’ র ‘িচন’- যার অথ ‘ চনা’ও হেত পাের- এমনটা ক’ র কী
উ িত ঘটােনা হে

? ল

এবং ল

, বাড়ী ও বািড়র মেধ বানােনর

তফাৎ রাখেলই তা অথেবােধর িদক িদেয় সমীচীন হয়। একাকার ক’ র
লাভ হে

, না

িত হে

? একটা নীিত মাথায় রেখ বলা যেত পাের

য ই-ঈ কােরর বলায়

ীিলে

ও িবেশষণেবাধক শে

ভাব-িবেশেষ ‘ই’ থাকুক, যমন- কাঁদুিন, বকুিন
মধ িদেয় চলেল কী িশ

‘ঈ’ থাকুক,

ভৃ িত। এরকম নীিতর

াথ কী সাধারণজন কারও বুঝেত অসুিবধা হয়

না। আমার মেন হেয়েছ, বানান সং ারেকরা যু

িবচাের না িগেয়

উৎকট িকছ একটা দিখেয় নাম িকনেত চান, আর সংবাদপা

েকরা

িনেজেদর খুব আধুিনক ব’ ল জািহর করেত চান, যার জন বানােন
গালমােলর সৃ

হে

। তেব একথা ঠক য দু’একটা

বদল করা হ’ ল লাভ বই
দু হতাও

ে

সামান

িত হেব না। এমন িক সং ৃ ত বানােনর

ানিবেশেষ কা টেয় িনেত পারেল ভােলাই হয়। এসব কথা

আিম ‘বানান বানােনার ব ের’ পু

কাটায় জািনেয়িছ।
ু িদরাম দাস

(পেথর ছায়াছিবেত অধ াপক

ু িদরাম দাস

ে র থেক নওয়া)
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বাঙ্ লা বানােনর সং ার
সভাপিতর ম ব ( ডঃ

ু িদরাম দাস ) -

বাঙ্ লা বানােনর সং ার

েয়াজন হেয় পেড়েছ, কারণ, িভ িভ

লখেকর হােত একই শে র িবিভ
হাঁচট খেত হে

বানান িব াি কর হে

, আর িশ েদর ভাষা িশ

িচ া িকছ পিরমােণ ন ায ঠকই, িক

ায় িব াট ঘটেছ। এরকম

দখেত হেব প াশ বছর আেগ

কলকাতা িব িবদ ালয় বানানসং ার সিমিত যেথ
ভাষােক র

, চােখ

াচার

থেক

া করায় জন কতক িল নীিত ি র কের িদেয়িছেলন। সই

নীিত অনুসাের িকছকাল আেগও সংবাদপ
এেসিছল। কাথাও কােনা আপি

এবং পু ক-পু

কা চেল

দখা দয়িন। যিদচ দু’ চারজন

কিব-সািহিত ক এরই মেধ িকছ িকছ খুশী চািলেয় আসিছেলন,
রবী নাথও এরকম খুশী-ে ণী থেক দুএক ট

ে

য়ং

বাদ যানিন, িক

িবগত িবশ-পঁিচশ বৎসেরর মেধ যা-খুশী-তাই এর অনাচার এমিনই
বল হেয়েছ য আজ ভাবেত হে

বানান িনেয় কী করা যায়। আমার

ব ু কউ কউ বেলন য সই ১৯৩৭-এর বানান-সং ার সিমিতর
অনুেমাদেন বহ িবক রাখা হেয়িছল এবং সই র ই শিন েবশ
কেরেছ। তা ছাড়া িবক

িবধােনর জন িভ

িভ

বইেয় তা বেটই

এমনিক এক বইেয়র মেধ ও একই শে র দুরকম বানান দখা যায়।
সুতরাং পুনরায় বানান-সং ােরর
হেয়েছ। িক

েয়াজনীয়তা হয়ত বা অিনবায

এরকম সং ােরর পূেব এক ট িবষয় ভােলাভােব

িচ নীয়। স ট এই য, বাঙ্ লা এেকবাের আকাশ থেক পড়া লৗিকক
ভাষা নয়। এর শ াবলীর শতকরা চি শ ট িক আরও বিশ হল খাঁ ট
সং ৃ ত, সবভারতীয় শ । তা ছাড়া সাধুভাষায় কমেবিশ সং ৃ ত শে
লখা িবখ াত

কারেদর বহ বই রেয়েছ যা সকেলরই পড়েত হয়।

এসব িদক িবেবচনা ক’ র এই িস া
১. দু’এক ট

ে

শে র বানান যেথ

অিনবায ব িত

অিনবায হয় য;

ম করা ছাড়া সরাসির গৃহীত সং ৃ ত

ভােব বদলােনা যােব না।
4

২. সং ৃ ত শ

হাক না হাক, য-সব বানান

চিলত ও

পেড়েছ তা জার কের বদলােত গেল প
৩. িব িবদ ালয় বানানসং ার সিমিতর

িত ত হেয়

মই হেব।
দওয়া িবকে র অবকাশ

কিমেয় আনা যেত পাের, এবং লখক কিবসািহিত কেদরও অনুেরাধ
করা যেত পাের য দয়া কের বানােনর নীিত মেন চলুন , িক
সে ও স াব িবক

রাখেতই হেব, কারণ, বাঙ্ লা জীব

চল

তা

ভাষা।

৪. বানান সং ােরর সময় ভাবেত হেব য কলকাতার বাইের সারা বাঙ্ লা
পেড় রেয়েছ, এবং কবল কলকাতােতই, এমনিক কলকাতার অ ল
িবেশেষ য রীিতর নাতন উ

ারণসহ বানান, ছাপার অ

তা সারা বাঙ্ লায় চালােনা অন ায় জবরদ
৫. নাটক-উপন ােসর

হেব।

েয়াজেন মৗিখক সংলােপর বা ব

সবসাধারেণর মেন আর এক ধরেনর িব াি র সৃ
৬. উ

ারণ-অনুযায়ী বানান িবিহত ক’ র

ক ) রবণঃ ‘অ’–এর ও-কার

বণতা বাঙ্ লা উ

িন

স

কাথাও

ওই ‘ও’ সব

শযু

প থেক

ঘেটেছ।
তর িবশৃ

আনা যায় না। উি িখত অব া ও নীিত উপর িভি
য়ই, িক

ের বর হে

লা ডেক

কের বলা যায় য;
ারেণর এক ট বিশ

ূণ নয়, কাথাও পূণ , কাথাও অধ ,

মা । তদ্ভব, আধা–সং ৃ ত ও দশী শে র

যসব জায়গায় পূণ ‘ও’ হে
কােনা- ‘কার’ না দওয়াই

ে

সখােন ও-কার িবিহত কের অন
য়ঃ প াঃ। মা

কেয়কিদন আেগ এক

িশ র মা বলেলন – খাকা িলেখিছল ‘তক’, িদিদমিণ কেট িলেখ
িদেয়েছন ‘তেকা।
সার্ ‘

াথিমেকর িশ

কমশায় রা ায় জে

িত’ বানান িক ‘খিত’ হেয়

গেছ ?

স করেলন-

নলাম কলকাতার

বানানসং ার সভায় আেগকার সব বানান বদেল ফলেত বলা হেয়েছ।
বানােন ঈ এবং ঊ যখন এেকবাের বজন করা স ব হে
(আত ি ক সং ারেকরাই তা বলেছন ) তখন িকছ িকছ শে
িবশৃ

না

বদলােল

লা ঠকােব ক? বানােনর পাথেক শে র অেথর পাথক ও
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িচি ত করা যায় এবং তা করাই ভােলা। আমার মেত তদ্ভব-েদশীিবেদশী শে র িবেশষ পেদ ‘ই’ এবং
িবিহত করেল িবশৃ
তৎসম তদ্ভব

ীিল

ও িবেশষেণ সব

‘ঈ’

লা অেনকটা কাটােনা যােব। সাধারেণর কােছ

ান তা আর

ত ািশত হেত পাের না।

এ া নােম এক ট রবণ তািলকায় যাগ করেতই হয়। ওই েরর-কার
িচে

িলিপেত কী হেব তা ঠক করা

েয়াজন। িলিপর কথা উঠল যখন

তখন বেলই নওয়া যাক য বাঙ্ লা ‘ই’ –কার িচে র দাঁিড়টা বাদ দওয়া
যেত পাের, এ-কার িচ

এবং ও-কার িচে

করা যেত পাের; ঐ-কার ঔ-কােরর
খ) ব

নবণঃ হস্িচ

আমরা উ

ারণ

ত াগ করা

ে

এবং মাথায় কমা বজন করার

কাশ-

িবিহত

ে ও তাই।
য়াস ভল।

সৗকেযর জন ওই িল বাড়ােনার এবং

েয়াজেন অন িচে র উদ্ভাবেনরই পে
িচ

িহ ীর িচ

(েযমন অধ-ও িসিক-ও),

িতকর মেন কির।

১৯৩৭-এর সং ার সিমিতর ‘ঙ’ এবং ◌ং-এর িবিধ অেনেকই বােঝন
িন এবং আজও বােঝন না। এই িনেয় বু

জীবীেদর কসরৎ বরং থাক।

◌ং চেল িগেয় হস্ িদেয় বরং ঙ্ চলুক সব । উ
পাথক
উ

ারেণ যখন এ দুেয়র

নই। তা ছাড়া অনু াের তা আর েরর যাগ চেল না।
ারণ অনুযায়ী বানান যখন সং ৃ ত শে র

অন্চল অন্জিল
নািসেক র

ে

করাই যােব না,

ভৃ িত করা দু র হেব। আর িহ ী হরেফর মেতা

ােন ◌ং িবিহত কের আমরা চং , পংচও িলখেত পারব না,

উৎকট ব াপার হেব।
ন, ণ দুই-ই রাখেত হেব, এবং ১৯৩৭-এর িবধান মেন চলেত বলেত
হেব, িক
রফা

া

কউ কউ যিদ তা না কেরন, এবং রফা
এক

া

ি ে র ােন

অনুসরণ না কেরন, কতক িল জায়গায় ‘য’

ােন

‘জ’ না লেখন, কী কের তাঁেদর বাধ করা হেব জািন না। আর যাঁরা
বলেছন য ‘য’

ােন (বাঙ্ লা শে র আিদেত) ‘জ’ সব

িলখেত হেব
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তাঁরা জন, জমন, জ, জখন

ভৃ িত অবশ করণীয়তার জন িক

পুিলিস ব ব া িনেত পারেবন?
বাঙ্ লায় কেয়ক ট
শে , দশী শে
এই

য

ছাড়া ‘শ’ উ

‘শ’ মাটামু ট িনয়ম করা যেত পাের। িক

কান্ ট তৎসম,

বাঝােত গেল আেগ

কান্ ট তদ্ভব,
জন ও িশ

খুলেত হয়। িবেদশী শে র
উ

ারণই িনয়ম। সুতরাং তদ্ভব

ে

কান্ ট িবেদশী এসব

ক-িশি

ারণ ছা েদর পঠনীয়

এই িনেয় দু হতার অিভেযাগ আসার পাঠ

িদেত হল। দখা যাে

ুল

ে ও ওই এক কথা। ব ত

িকছিদন আেগও ব াকরেণ িবেদশী শে র উ

িশ

কারেদর জন

১৯৩৭ সিমিত িনয়ম কেরিছেলন য

ারণ অনুযায়ী (শ,স ) করাই িবেধয়। এে

িছল। িক

মুশিকল

থেক তা তেল

, ইংের জ শ েক ইংের জ ব’ ল যিদও অেনক

ক অিভভাবকই জােনন, আরবী, ফারসী চনা তাঁেদর দু হ।

সুতরাং জিনষ, খুসী, পাষাক, সব্ জ এ রীিতর অৈব
থেক র

া পাওয়ার উপায়? কাণ,

সাণা, মািণক,

ািনক বানান
ভৃ িত িলখেল

ঠকাই কান্ উপােয়?
িক

তাই বেল একই বানােনর ি

- যমন, করিছ, করিচ,

কারিছ এবং হল, হাল, হেলা, গল, গেলা

ভৃ িত তা চলা ঠক নয়।

সুতরাং একটা নীিত ি র কের িনেয় বই-েলখক এবং সংবাদ পা

কেদর

বেল দওয়া য এর অন থা চলেব না। ১৯৩৭-এর সং ারেক িভি
িহেসেব গণ কের (আিম িনেজই ভাষার টােন কাথাও িহসাব, কাথাও
িহেসব িলেখ থািক! ) কাথায় কাথায় এবং কন তা অচল হে
িনধারণ ক’ র িনেয় পর

িতকােরর পথ দখেত হেব। “উ

অনুযায়ী সব-বানান” –এর

াগান কােয পিরণত করা যােব না।

পিরেশেষ ব ব , রাজেশখর-সুনীিতকুমার সিমিতর মূল
সামেন রেখ, কান্ কান্
িনণয় ক’ র পদে

ে

এবং িকজন িবশৃ

তা
ারণ-

াব িল

লা ঘটেছ তা

প করেত হেব।আর বানানসং ােরর সবেশষ

াব
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বাঙ্ লা ব করণ িলর পিরিশে

জুেড় দওয়ার জন অনুেরাধ করেত

হেব।
(১৯৮৫ সােল ১৬
বাংলাভাষা
আেলাচনাচে

সে

ম তািরেখর প
এক ট আেলাচনা-চে

মব

সরকােরর উেদ ােগ

র আেয়াজন হেয়িছল। এ

র অন তম আেলাচ িবষয় িছল বাংলা বানান সং ার।

দু ট অিধেবশেন সভাপিত

কেরন ডঃ

ু িদরাম দাস ও দবীপদ

ভ াচায। )
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বানান-সমস া সমাধােনর একটা পথ
কানও কানও সংবাদপ

এমন িক িশ

ক-েলখকেদর মুি ত

বই খুলেলও দখা যায়-িদল, পল, করল, দখল, বলল। চােখ ঝলকািন
ও কােন খটকা লােগ। এে
ব বহারেক িশ

ে

িবেশষ কারও কারও

মৗিখক

চিলেতর মেধ চালােনা হেয়েছ। আমরা আগােগাড়া

েন এেসিছ এবং ব বহার দেখ এেসিছ-িদেল, পেল, করেল, দখেল,
নেল ; অথচ– গল, চলল, হাসল, কাঁদল, ঘুমাল ইত ািদ। ভাষায় এই
ব বধান রাখার মেধ জনিচে

একটা অথ িনিহত িছল।

য়া সকমক

হেল অতীেতর বলায় অকমক থেক তার পাথক রাখার
বেশ

েপ পাথক মানুষ আপনা থেকই সৃ

েয়াজন-

কের িনেয়েছ। িনেয়েছ

বাঝার এবং বাঝােনার সুিবধার জন । আরও একটা দৃ া
দওয়া
যাক। বাঙ্ লা অতীেতর ‘ল’ এেসেছ াচীেনর ‘ত’ এর সূ ধের, আর
ভিবষ েতর ‘ব’ এেসেছ ‘তব ’ থেক, কমভাববাচ থেক কতৃবাচ
পা িরত হেয়। ঐ সময় যিদ

ব ধারী

কউ থাকেতন তাহেল

বলেতন-না, না, ভাষায় এরকম অনাচার চলেব না। িক
অসমীয়া, ওিড়য়া

ভৃ িত আধুিনক ভাষার সৗভাগ

বাঙ্ লা, িহ ী,

েম তখনও কানও

দ ধারী গ জেয় ওেঠন িন। বয়াকরণেদর মেনােযাগ িছল সং ৃ তাকৃেত। ‘ভাষা’ েলােক তাঁরা কৃপা ও অবেহলার দৃ েত দখেতন।
সা িতেকও এমন দখা গেছ য সং ৃ েতর প তীথ প ত মশায়
বাঙলায় িকছ লখার বলায়
তােত তাঁেদর

কানও আে

-দীঘ ন-কার শ-কার মানেছন না এবং
প

নই। রামেমাহন, িবদ াসাগর এবং

তাঁেদর সমকালীন লখেকরা সকমক
পু ষগত

েপর পাথক

চিলত

য়াপেদর অতীত ও ভিবষ েতর
মৗিখক

থেক িনেয়

স িলর

সাধু প িদেয়িছেলন-কিরেলক, পাইেবক। মৗিখেক িছল কইরেলাক,
পাইেব ক। এই ল, ব ও এক

থম-পু ষবাচক। উ ম-মধ েম িছল

কিরলু,ঁ কিরলাম, কইরলম্, এবং কিরেল। িবদ াসাগর মশায় জার কের
ঐ ‘ক’ আমদািন কেরন িন, ভাষায় পাথক সংর

েণর িনয়ম অনুসাের

লাকমুেখই তা সৃ হেয়েছ। নতবা এেকবাের মূেল যখন কমভাববােচ র
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‘তব ’ থেক-অ
তাে

, ব হয় তখনকার

প িছল-আে

( আিম ) কিরব,

(তিম) কিরব, তঁ (েস ) কিরব। সব এক। কতৃবােচ আসেতই

পু ষ-বাচক িবভ

জাড়া লাগল, একটা থেক অন টা

হেয় পড়ল। পাথক র

া করা ভাষার শ

েপ পৃথক্

র িচ । বহ আেগ সং ৃ েত

ি বচন িছল। সাঁওতালী ভাষায় আজও তা আেছ। ‘আমরা’ বলেত
আমরা দু’জন না বহ এ বাঝার উপায় নই। সাঁওতালী ভাষায় নারীও
পু েষ িল েভেদ

তমন

নই,

যমন

ীবিলে । এর মূেল তােদর জীবনরীিত িন
বহবচন-িবভ
চলত, সব,

রা, এরা হীনতার
লা,

িল।

েভদ পুংিল

এই পাথক রাখার িকছটা দািয়

হেত পারত না, সে

েনর উ

ে

পাথক

বাধ তার জন ই। িলখেনর মেধ
বানােনর। কারণ, ভাষা কবল মুেখ

ারেণর জন ই নয়, িলখেনর জন ও বেট। একদা

শে র মেধ কার ব

ও

য়ই। অেনক আেগ বাঙ্ লা

েম সব একাকার হেত চেলেছ। িক

রাখা উিচত-ভাষার সুিনিদ ও সু
উ

াণীেত যু

তর

ারণ উেঠ িগেয়

অব া হেয়িছল য এক এক ট শে

াকৃত ভাষায়

রবাহল ঘটেল এমন

দু ট িতন ট পয

ব

বা ব েক

বাঝােত লাগল। এর ফল দাঁড়াল সং ৃ ত বা কালীয়ভাষা থেক শে র
ঋণ

হণ। অথিব ােটর জন ই আজেকর বাঙ্ লায়-কর-কেরা-েকােরা,

কের এবং ক’ র, ধের এবং ধ’ র, পাঠান এবং পাঠােনা মত এবং মেতা,
বুঝা এবং বাঝা, কাল্ এবং কােলা
অকারেণ য ত

ভৃ িতর পাথক রাখা উিচত, যিদও

একটা ক’ র ‘ও’ লাগােনার জলীয় অভ াস ত াগ না

করেলই নয়। আবার সহেজ পাথক বুঝার িদক ট জার কের আ
কের িদেয় ই-ঈ এর মেধ কবল ই-কারই চালাব এমন া বু
করা যায় না। কারণ ঐ একই, ভাষা কবল উ

সমথন

ারেণর জন ই নয়,

িলখেন বাধ তার জন ও।
আমােদর আজেকর বানান-সমস ার মূেল য ব াপার ট রেয়েছ তা
হল সাধু
উ

থেক চিলত রীিতেত

য়াপদ

ারণ ও িলখেনর িভ তা। বানােনর

সং ৃ ত শ

এবং ব

ভৃ িত কেয়ক ট িবষেয়
ে

সাধু বলেত আমরা

ম-রবী -শরৎ অনুসৃত িলখন-রীিতেক বুঝিছ।
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যিদও একথা ঠক য িশ চিলেত সাধুর মতই সং ৃ ত শে র যেথ
ব বহার চেল। আবার সাধুরীিতেতও সং ৃ ত লৗিকক শে র ব বহার
চিলেতর মতই চেল, এমন িক
িবশৃ
ব

িবেশেষ বশীও চেল। বানােন

লার য কথা আজ উঠেছ তা চিলেতর মেধ
গত

মৗিখক এবং

খয়ালখুশী চালােনার জন । চিলেত সং ৃ ত-জাত অথবা

লৗিকক বাঙ্ লা শে র বানােন আমরা অ
কের িনেয়িছ। িক

সহজ পেথ চলা ীকার

সং ৃ ত অথাৎ সাধু শে র বানানেক সরল করেত

পারিছনা এবং পারবও না, কারণ, বাঙ্ লায় সাধুরীিত আজও অচল হেয়
যায়িন, আর বহ মনীষীর

চর বই রেয়েছ, যা িশ

াথ েদর পড়েত হয়।

তা ছাড়া সারা ভারেত সং ৃ ত শে র বানানরীিত ায় এক। এই ঐক
িবি ত করা চেলনা। দু’শ বছর ধ’ র চলেত থাকা সাধুরীিতর বাঙ্ লা
গেদ র মেধ

বানােনর একটা ঐক

িত ত হেয় পেড়িছল,

লখকমাে ই তা অনুসরণ করেতন, আর িবচ িত তমন িকছ িছল না
বলেলই চেল। চিলেত লখার ধারা
শ

অথাৎ সং ৃ ত শ

বােদ সাধুজাত এবং লৗিকক অথাৎ দশী-

িবেদশী শে র বানান
তখনকার

বিতত হেতই দখা গল ঐসব সাধু

লখেকরা সকেল একরকম িলখেছন না।

ামী িবেবকান

এবং রবী নােথর লখা দখুন, বানােন

গরিমল রেয়েছ, আবার িড-এল-রায় আসের নামেতই
ঝলসােনা বানান রীিত দখা গল। ঐ সময়কার বা
লখকেদর মেধ ও চিলেতর বানােন
িশ চিলত য এক নয় এ বাধ
যসব সং ৃ ত

প

চর িবশৃ

য়াপেদর চাখ
পেরর অন ান

লা িছল। মৗিখক আর

থেমর িদেক পাকা হয়িন। তা ছাড়া

ত বাঙ্ লায়

লখনী চালনা করেতন তাঁরাও

বাঙ্ লায় বানান িবষেয় অবিহত হওয়ার তমন

েয়াজন বাধ করেতন

না। যাই হাক, উিনশ শতেকর ি তীয় দশেক

মথ চৗধুরীর চালনায়

রবী নােথর সহেযািগতায় এবং পের ডঃ সুনীিতকুমােরর

ীকরেণ

‘চিলত’ মৗিখক থেক পৃথক্ হেয় পড়ল আখ া হল িশ চিলত, অথাৎ
প

মবে র িবেশেষ ভাগীরথীতীেরর িশি

তজেনর

ায়

মৗিখক

অথাৎ মৗিখেকর একট উ ত সং রেণর ভাষা। ফেল সাধু-জাত ও
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লৗিকক শে র বানােনর িবশৃ
আবার
যেথ

ার

হল

লা

কানও

সমেয়র জন কমল। িক

কানও আধুিনক সািহত - লখেকর

তা অবল েন। তাঁরা িবষয়ব েত বাঁধন- ছঁ ড়া

শে র বানানও খুশীমত বানােত আর

বৃি

িনেয় চিলত

করেলন। অন িদেক সাধুেঘঁষা

লখেকরা সং ৃ তজাত শে র বানােন পুনঃপুন দৃ সং ৃ ত বানান
যমন আেগও আঁকেড় িছেলন, তমনই রইেলন। এইসব িনেয় ১৯৩০
ীঃ নাগাদ বশ িকছ সংখ ার একই শে র বানােন ি
যেত লাগল। যমন, িলেখ-েলেখ,

দখা

েন-েশােন, িপছন-েপছন, িভতর-

ভতর, অভ াস-অেভ স ওব্েভস, উেঠ-ওেঠ, মত-মেতা, ভাল-ভােলা,
পূজা-পূেজা, সাণা-েসানা, কাণ-কান, ব -বংগ, শ া-শংকা, গলগেলা, হল-হেলা-েহাল, করব-করেবা-েকারব, পাখী-পািখ, বাড়ী-বািড়,
কায-কাজ, যুই
ঁ -জুঁই, পাষাক-েপাশাক, জিনষ- জিনস, আশী-আিশ,
শীষ-শীস, কুমীর-কুিমর, মাসী-মািস ইত ািদ ইত ািদ। এই সব িবক
কে র তাড়ায় রবী নাথ অ

এ

বাধ ক’ র কলকাতা িব িবদ ালেয়

িলখেলন, রাজেশখর বসু-সুনীিতকুমার

মুখেদর িনেয় বানান সং ার

সিমিত গ ঠত হল এবং ১৯৩৫-৩৭ মেধ তাঁেদর সং ার-পু

কা

চািরত হল-চিলত শে র বানােন পুরােনা রীিতেক আংিশকভােব মান
ক’ র, আংিশক ভােব নাতন বানােনর িবধান সহ
ল

রেখ।

করার িবষয় এই য তাঁরা যমন পুরােনা রীিতর বানানেক ীকৃিত

িদেয় অিত শিথল
জীব

চর িবক

থেক শ

েলােক বাঁচাবার চ া করেলন, তমিন

চলমান ভাষার অ গামীতাও রাধ করেত চাইেলন না। ঐ িবধান

বশ কেয়ক বৎসর িশি
৫৫ পয

তমন িবশৃ

তেদর মাটামু ট চািলেয়িছল, অ তঃ ১৯৫০লা অনুভূত হয় িন। অধ াপক-িশ

েকরা মেন

িনেয়িছেলন, সংবাদপ ীরা

মেন চেলিছেলন, আর অিত-আধুিনক
লখেকরা িবচ িত- ভােবর উিঁ কঝু ঁ িক দিখেয়ও সং ার ব ব াটােক

এেকবাের অস ান করেত পােরন িন। এরই মেধ পূবব

থেক

শরণাগেতরা আেসন এবং বানােন এখানকার সহ জয়ােদর সে

তাঁেদর

িমলন ঘটার ফেল কেয়ক ট

ে

পুনরায়

ক প ক পয

গেড়
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উঠেত থােক, িবেশষ অতীত-ভিবষ েতর
চলমান ভাষায় এরকম বাঁধন-েছঁ ড়া
উৎক ার িবষয় হয় এমন নয়, িক
আ ত যেথ

য়ার

ে । অবশ

ভােবর পিরচয় পাওয়া য খুবই
ব াপার টর মেধ অনথকতা এবং

াচার থাকেল এবং সই সে

িদেক িদেক তা

উঠেল সংযমন আবশ ক হেয় পেড়। কােল কােল িবিভ
ভাষার বয়াকরেণরা লখার ভাষায় এরকম িবশৃ

বল হেয়

দেশর িবিভ

লা রােধর চ াও

ক’ র এেসেছন। য-সব সভ জােতর িনয়ম-মানা ধাত তাঁরা সহেজই
একটা সমাধােনর মেধ

এেসেছন। তেব খুব স

অধ াপক-ে ণীর দু-চারজন অিতমা ায় শ
সং ােরর চ ায় নেম পেড়িছেলন, িক
স

িত আমােদর

ত হেয় আর এক-দফা

কাথায় কাথায়

িলর িচিকৎসায় না িগেয় কেয়ক ট িভ

ত হেয়েছ

ও নূতন িবষেয়

ব িবক িবধান িদেলন। ভেব দখেলন না য এটা যিদ সত ই গৃহীত
হয় তা’হেলও িবশৃ

লা সীমাহীন হেয় উঠেব। আর তখন িপছেন িফের

যাওয়ার পথ থাকেব না। এই অবকােশ ভাষাতে র এক অধ াপক
তৎসম, অধতৎসম

দশী, িবেদশী, ফরাসী জামান

উপ ািপত কের এক, দুই, িতন, চার
দিখেয় এমন এক পা

েম িনয়ম টেন এবং িবক

ত ময় সার ত

িতমা তির করেলন য তা

আপাততঃ কােনা কােজ এল না। বাঙ্ লা একােডিম
আেয়াজন কের অিত আল া থেক অিত র
ছািপেয় িদেয় তার কতব
বানান িনেয় এত
সািহত
সই সে

ভৃ িতর ত

শ

ণশীল পয

িম টং-এর
যাবতীয় মত

শষ করেলন। কউ কউ মেন করেলন,

হ-ৈচ-এর িক যথাথই

েয়াজন আেছ? পাকা

তীেদর লখা যাঁেদর চিলত গদ অনুকরণেযাগ , তাঁেদর এবং
ছা পাঠ

িনেয় তা তমন িবশৃ

লা দখা যায় না।

তাহেল হ-ৈচটা িক অিতকৃত এবং এই সুেযােগ কারও কারও
চালােনার বাসনায় পিরকি ত নয়? স যাই হাক, সং ােরর

মত
য

বশ কেয়ক ট আেছ, তােত আিম সে হ কির না। যিদও এেত
িশ িশ

া রসাতেল যাে

এমন অিভমতও

খ-খই, বৗ-বউ, নৗকা, চৗকা, দিহক

হণ করেত রাজী নই।

ভৃ িতর মেধ , কান্ বানান ট
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িনেল দু’রকম িলখেত হেব না, তা তােদর িশ
বুেঝ জািনেয় িদেলই হ’ল। একা

ক-অিভভাবক িনেজরা

ের অমুক হেব, িতন অ

ের তমুক

হেব, তৎসম হেল এই হেব, ত ব হেল ঐ হেব-এরকম িবড় নার মেধ
ছা

তা দূেরর কথা, ছাে র বাবাও যেত পারেবন না। কারণ দখােনার

দরকার নই, সাজাসু জ
বইেয়র সে

বানােনর এক ট তািলকা ব াকরেণর

অথবা অন ভােব িদেলই হয়। আর

নাতনতর িকছ

দখােনার মােহ যসব অধ পক বা লখক অধীন হন, তাঁেদর দমন
করার জন
িক

বয়াকরণেদর হােত তা আর িস-আর-িপ থােক না।
চােখ লাগার মেতা যক’ ট িবশৃ

লা এেস গেছ অবশ ই

তার িনরাকরণ চাই, লখেকরা তা মানেবন এমনটা
সে

মেন রাখেত হেব য, মানুেষর মন া

বণতােক
কিতপয়
মানিসক

বশীদূর অিত
লখেকর না

ম করেল

ত াশা ক’ রই। এই
ক বা অভ সমূলক

কােনা কাজ হেব না এবং

হাক, বানােনর িদক

থেক জনসাধারেণর

বণতা এখনও সাধুেঘঁষাঁ, অথাৎ ব

মধুসূধন-িবভূ িতভূ ষণ

ম-রবী -শরৎ-

ভৃ িতর সংল । এই জন ই সুনীিতকুমার-

রাজেশখর সাধু শে র ই-ঈ এবং শ-স-ষ বানান সাধুজাত শে ও রাখার
িবধান িদেয়িছেলন, অবশ কেয়ক ট িবক
িদেলই পারেতন, আজেকর এই িবশৃ
রসংগিত এবং অিভ

িত ভাষািব

জুেড় িদেয়। যিদও তা না

লা পায়ােত হ’ত না। তারপর

ােন যত মূল বান্ ব ই হাক এবং

ক’লকাি য়া মৗিখক বাঙ্ লার চালক হাক না কন, বানােন সব
তা দখােনা অিধকাংেশর অভ াসজিনত

ে

ত াশার িবেরাধী। পূেজা,

কুেয়া, পছন, ভতর, ও ওব্েভস, িহেসব, িবিলিত এ েলা কলকাতার
বাইের তা ধাত

হয়িন বলেলই চেল। তারপর ঐ ঙ এবং অনু ােরর

ান িনেদশ। কাথায় সি
গেছন, আর সম্ উপসেগর

হে

বা হে
ে

না তা বয়ে রা কেব ভেল

এখােন ঙ চলেতও পাের, িক ওখােন

অনু ার িদেতই হেব এসব িনয়েমর িনরীখ সাধারেণর কােছ অেবাধ
হেয়েছ এবং তাঁরা ধের িনেয়েছন য অনু ার লািগেয়ই সব

অংগভংিগ

করা চলেব। তৎসম, অধতৎসম, ত ব এবং িবেদশী শে র নজীর
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টেন বলা হ’ল এ

ে

এই শ হেব, ঐ স হেবনা, িক

কান্ ট ত ব,

কান ট িবেদশী এবং কােক বেল অধতৎসম এসব বাঝােত গেল
সািহিত ক ও সাধারেণর জন
শে র মূল উ
এ িশি
পাঠ

নাতন কের ই ু ল খুলেত হেব। িবেদশী

ারণ কী এবং বাঙ্ লায় কনই বা তার যথাযথতা র

ণীয়

তেদর মাথায়ও ঢকেত চাইেল না। এই সিদন মাধ িমেকর
ম থেক িবেদশী শে র অনুিলখেনর অধ ায় ট আমােদর তেল

িদেত হেয়েছ। ধােনর শীষ আর হইিসেলর িশেসরই বা পাথক ক’জন
রাখেব? শহর, পাশাক, আর শরবৎ,

ী

ভৃ িত িনেয় বুেড়ারাও

িহমিসম খেত লাগেলন। এই সিদন বাঙ্ লা একােডিমর তরেফ বানান
িবষেয় মতা র মালা
করেলনতাহেল

নিছ
য়,

কােশর পর পেথ এক িশ

এবং ষ আপনারা বানান থেক তেল িদেয়েছন।

িত

আমােদর খ িদেয়ই িলখেত হেব, তাই না? এই

গল একিদক অন িদেক অতীেতর ল-যু
এমনিক ভিবষ েতর ‘ব’ এর
শেষ ‘ল’ দখেল আর র

ে ও শে

ারেণ নই। ঐ

কেয়ক ট

‘ও’ কােরর

য়াপেদ,
া ।

য়ার

া নাই, ভাদর-েবৗরা ঘামটা টানেবনই। এ

কথা বুঝেবন না য শ াে র ও-কার
উ

ক আমােক

বণতা আেছ মা , পূণ “ও”

বণতার একটা িদক িবেবচনা ক’ র বলা যায় য

হাল এবং কারব বরং

বানান; হেলা, গেলা, িদেলা, িছেলা

কখনই নয়। এই কারেণ ১৯৩৭ এর কিম ট শ

ভৃ িত

শেষ ও-েলখার

অনথকতা দেখিছেলন। তবু একথা মেন করা বাধহয় অসংগত হেব
না য উ

বানান-সিমিত

সই রে ই শিন

ায়

িত পদে

েবশ কেরেছ। িবক

েপ িবক

রেখিছেলন বেল

িবিহত করার কারণ, চলমান

ভাষােক কলেমর খাঁচার বাঁধন পরােনা ঠক হেব না। যাই হাক, এখন
উপায়? বানান-সং ার যাঁরা অত াবশ ক মেন করেছন তাঁেদর পে
উপায় এই য, চিলত-চিলত এবং উ

ারণ –উ

ারণ কের বশী বায়ু

না হেয় সাধুরীিতর বানান-কাঠােমােক চিলেতও যথাস ব মান করার
আেয়াজন ক ন এবং িবকে র অবকাশ যথাসাধ সীিমত ক ন।
যমন উ

ারণ তমন বানান হেব এই-ভূ তটােক ঘাড় থেক নািমেয়
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ফলুন। দু চার’টা
যেথ

ে

কানও কানও লখক মৗিখক ঢিকেয়

াচার করেত চাইেলও তা উেপ

া করেত হেব এবং সই সে

সরকারী সহেযািগতায় গালেমেল বানান িলর এক ট
ণয়ন কের

চার করেত হেব। এই টই বাধকির বতমান পিরি িতেত

সবেচেয়

পূণ।

বানান-সং াের য মূল নীিত ট
শে র

তািলকা

য-বানান িনতা

থেমই অনুসরণীয় তা এই য, য

চিলত হেয় নাম-করা

লখকেদর

ায়

সকেলর লখায় একই মূিত িনেয়েছ তার পিরবতন কােনা মেতই
বা নীয় হেব না। স বানান অ

হেলও চলেব। ি তীয় পািলতব এই

য, বানােনর িবধান িদেত িগেয় বারংবার ভাষা িব

ােনর দাহাই দব

না, কারণ, লখক সাধারেণর কােছ তা অথহীন হেব। িবকে র অবকাশ
কম রাখব। এর জন বানানেক সাধুরীিতর সংল করেত ি ধা করব না।
িকছটা িপছেন িফের িগেয়ও যিদ িবশৃ

লা রাধ করা যায় তা অবশ ই

করেত হেব। চতথতঃ একই শে র যিদ দুই অথ ইি ত কের তাহেল
তার

েপ পাথক রাখেতই হেব। িক

িবেদশী উ
শ

জার কের িবেদশী শে র

ারেণর অনুসরেণ কানও বানান িবিহত করব না। িবেদশী

বাঙ্ লার

ভােব যা দাঁড়ায় সইমতই তা র

া করব। প মতঃ

বানােনর িবষয় ভাবেত িগেয় অনথক মু ণ-টাইপ

ভৃ িত টেন আনব

না। মাথার কমা ও হাইেফন বজন তা করবই না, বরং সাথক ইি ত
িদেত আরও সে ত উদ্ভাবেনর িবষয় িচ া করব। দু’একটা
বানােনর অপব বহার

দখেল

গল

ে

গল রব তলব না। এইভােব

কেয়ক ট সাধারণ নীিতর উপর দাঁিড়েয় বানােনর যসব

ে

িবপযয়

চােখ লােগ তার জড় ত’ ল ফলা যায় িকনা িচ া করা যাক।
১) ই–ঈ । উ–ঊ । মূল সাধু বা সং ৃ ত শে
চলেনর ফেল
িবক

যা আেছ এবং যা

িত ত হেয় গেছ, তার চিলত েপও তাই থাকেব।

থাকেব না। অথাৎ কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, পূব

ভৃ িত িলখব।

কুিমর, পািখ, বািড়, িশস, পুব, িলখব না। িপসী মাসী িলখব। ঝ, িদিদ,
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কিচ, িমিহ

ভৃ িত বানান সাধুরীিতেতই ‘ই’কার দওয়া আেছ। সং ৃ েতর

দাহাই িদেয়

চিলত ও

িত ত বানােনর িবপযয় ঘটােত

য়াস করব

না।
ীিলে

এবং িবেশষণ-েবাধক শে র সব

ঈ রাখব। তেব এে

সাধুরীিতেত যিদ ই-কার চেল িগেয় থােক তা বদলাব না। যা
িত ত অথাৎ ব

ে

চিলত এবং

ম-রবী -শরেতর সাধুরীিতেত যা দখা গেছ তা

মান করব। এই িহসােব ইংেরজী, িবলাতী, িহ ী, দাগী, আসামী,
দওয়ানী, পূজারী সব ঈ-কারা হেব। ীিলে ঈ, নী, ইনী সব বজায়
রাখেত হেব। নাত্নী লখার বলায় নািতনীর ঈ-টা কেড় নেব না।
সাধুরীিতর আদশটা বজায় রাখেল ভেলর অবকাশ থাকেব না এমন
মেন করা যায়। নতবা চিলত-েমৗিখক রীিত বানােনও জীব
আর িবশৃ

লাও চেল যাক, এ দুই এক

(২)সাধুরীিতর এক ট িবেশষ
পেড়েছ। স ট হল
শে র

।এশ

অেবাধ । আমরা

অবশ মান করা খুবই দু হ হেয়

ণী, মন ী

ভৃ িত শ

সে

ে

িলেক ঈ-কারা

ায়

মূল শ

তয়

িলর

যাগ করেত আমরা ঈ

ণীজন, ম ীগণ, রথীবৃ ,

ভৃ িত বানানই সব

চালু হাক।

বেল রািখ, মনুষ

িনয়ম হাক, সা না, উ

, দবে র সাদৃেশ মহ বানানও
াস সন াসী, উ ল ভৃ িতও চলুক। কউ

িনয়ম চাইেল বলেত পারব বাঙ্ লায় ঐ সব
ােন উ

ত েয়র

হেয় পেড়িছ য তা পিরবতন করা ক

বদলাই না। অতএব ঐ শ
িতেযািগতা

এবং সমােস ও

হেব। এ ব াপার ট বাঙ্ লার

সাধ । এ িলর সে -েদর,-িদেগর

এই

ভৃ িত সং ৃ েতর-ইন্ ভাগা

িল য মূেল ইন্ ভাগা

িহসােব দখেত এমনই অভ

তজ ীতা,

কাম হেত পাের না।

ণী, ম ী, রথী, মন ী,

যােগ এ িল ই-কারা

থাকুক

ে

মহৎ

ােন মহ, উৎ

ভৃ িত আেদশ হেয়েছ।

(৩)সাধুরীিতর দৃ া েক আদশ মেন িনেয় িহসাব, িপছন িভতর,
অভ াস, ছাট, বড়, কুয়া, পূজা ভৃ িতই চলুক। ছ র ােথ রবী 17

উদ্ভািবত আমােরা, তামাির, যখিন

ভৃ িত বজন কের সাধুেত িফের

িগেয় আমারই, তামারও যখনই কানও
িবশৃ

লা কমােত গেল যা িছল সখােন

ভৃ িত বানােনই বরং থাকব।
ত াবতেনর রীিতই সব

রহর

প া।
(৪)সাধারণ অতীত ও ভিবষ ৎ

য়াপেদর শেষ অ- ােন কখনই ও

লাগাব না। িছেলা, হেলা, করেবা বানান উ
পাথক রাখেত আেদশ বা অনুনেয়র
হেব।

যমন-কর িক

ে

কােরা (কিরও)

ারণ অনুসােরও ভল।
অবশ ও যাগ করেতই

দেখা,

শােনা, চেলা

তা

ভৃ িত।
(৫) ◌ং এবং ঙ এর িবক
স

, রঙ্ বাঙ্ লা

সং ৃ ত, সংযম

পিরহার কের অহ ার, ঝ ার, স ীত,

ভৃ িত বানান রাখব। তেব সাধুেতই যেহত সং ার,

ভৃ িত বানান ি র আেছ তা বজন ক’ র ঙ চালাব না।

(৬) িবেদশী শে র বাঙ্ লায় যা

াভািবক িলখন ও উ

ারণ

দাঁিড়েয়েছ তা-ই চলেব। শাজাপন, সাজাহান, সরম, সাদী, পাষাক,
ভৃ িত বদল কের কী সৗভাগ লাভ হেব? আর এডয়াড, ওআডসওআথ
ভৃ িত িলেখ?
(৭)সাধুরীিতর বানােনর ঐ, ঔ চিলেত চলেব। যখনই যমনই
আেগর সূ

অনুয়ায়ী চিলেতও চালু রাখেত হেব। নতবা আমাির,

তামােরা, কখিন, তখেনা, তােরা
একা

ভৃ িত

র চিলত শে র

ে

ভৃ িত বলায় আপি

করা চলেব না।

খ, দ, বৗ না িলেখ কউ যিদ খই, দই,

বউ লেখন তাহেল তার িবিনপাত কামনা করব না। ছাটখাট ব াপার
িকছ থেকই যােব, তা িনেয় আপি

তােলা অন ায় হেব।

(৮) এক, দখ, গল

ভৃ িত বহ বানােন আমরা এ া উ

িদেয় খাঁ ট ‘এ’ –ও বাঝা

আবার ‘এ া’ ও বাঝা

উ

ারেণর জন এক ট পৃথক্

রিচ

েয়াজন। ‘এ া’ পূব লীয় ভাষা িলর ম

। িনঃসে েহ এ া

ও কার িচ
াগত উ

ারণ কির। ‘এ’
উ াবন করা

ারণ। এর উদ্ভব
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কাল-মু া সূে । যাই হাক, যতিদন নূতন বণ উদ্ভািবত না হে
ততিদন এ চলুক। তেব আিদেত ‘এ া’ ব বহার
কউ কউ মেন কেরন ‘এ া’

ে

চলেত পাের।

ােন ‘অ া’ িলখন ঠক। আমরা তা মেন

কির না, কারণ, ‘এ’ ও ‘এ া’ পূরা স ুখ

িন, ‘আ’ এর উ

ারেণ জভ

একট িপছেন থােক।
(৯)

মশঃ, বশতঃ, ন ায়তঃ, দৃশ তঃ

ভৃ িত

ে

সাধুরীিতেত

িফের গেলই আর হা ামা থােক না।
(১০) অেথর পাথক িচি ত করেত মত্-মেতা, কাল্-কােলা, কানকােনা, কানও, বািড়-বাড়ী এরকম বানানই রাখা ভােলা-কী সাধু, কী
চিলেত। সই রকম চিলেত কের-ক’ র, ধের-ধ’ র, বেল-ব’ ল
পাথক রাখা খুবই

ভৃ িতর

েয়াজন।

যাঁরা বানােনর িবশৃ

লা িনেয় বশী িব ত বাধ কেরেছন তাঁরা

এইভােব একট িপছেনর িদেক যেত চাইেবন িক না জািন না, নাহ’ ল
চিলেতর সুেযােগ যা খুশী-তাই রাধ করা স ব হেব এমন মেন কির না।
এক, দুই, িতন, চার

ভৃ িত অসংখ িনয়ম-প ন প

ম হেয় দাঁড়ােব।
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বানান বানােনার ব
ােম গে

িফির। সাধারণ মানুেষর খবর, িবেশেষ তােদর ভাষা ও

সািহেত র খবর অ চেল, তার সে

রাখেতই হয়। শহের ব ের কত কী ব বসায়

পা া িদেয় উঠেত পাির না। তবু মােঝ-মেধ বাধ হই,

কাছাকািছ যাওয়ার একটা
অিত স

ের

য়াসও িনেত হয় বিক।

িত বাঙলা বানান িনেয় মহেল মহেল

ায় আে ালেনর মত

একটা ব াপার জেম উঠেছ। এমনিক ছড়াও িবরিচত হেয়েছ, পু কপু

কাও ছাপােনা হেয়েছ এবং স িলর কােনা ট ু েল পাঠ ও করা

হেয়েছ
এক

িন। আিম অনবিহত এবং উদাসীনই িছলাম। সিদন সহসা

কাশক আমার হােত চারখািন বই ধিরেয় িদেয় বলেলন- আপিন

িকছ িলখেবন না? অতএব স িল প’ ড় দখেতই হাল, আর,
বু

কীয়

র উপর িনভর ক’ র িকছ িলখেতই হাল।
য চার ট পু

কা

আকােদিম’ থেক

কাশক ধিরেয় িদেলন স িল এইঃ (১) ‘বাংলা
কািশত ‘বাংলা বানান সং ার- এক ট িভি প ’।

এ টেক আমরা ‘িভি প ’ নােম উে খ করব। (২) সািহত -স্ংসদ
থেক

কািশত ‘ বাংলা বানােনর িনয়ম ও অিনয়ম’ ।

েয়াজেন এ টেক

আমরা ‘িনয়ম ও অিনয়ম’ ব’ ল উে খ করব। (৩) আন
থেক
সংে

পাবিলশাস

কািশত-‘বাংলা কী িলখেবন কন িলখেবন’। এ টেক আমরা
েপ ‘কী িলখেবন’ নােম উে খ করব। (৪) িশ সািহত -সংসদ

থেক

কািশত ‘হাসেত হাসেত বানান’। আমরা

‘হাসেত হাসেত’ নােম সংে
স

েয়াজেন এ টেক

েপ উে খ করব।

েম জানাই, ঐ বই িলর ঠক কােনা সমােলাচনা এ

উে শ নয়, যু

িবচােরর পথ ধ’ র

দ

বে র

দফা অনুযায়ী আমােদর

মতামত জানাব মা । যা সমথন-েযাগ তা সমথন করব, যখােন তা
নয় সখােন

িতবাদ জানাব, ব

গত বা গা গত খয়াল-খুিশ বজন

ক’ র। এবং বলার ভি টােক এেকবাের নীরস হেত না িদেয়।
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বানান অথাৎ বণিলিপটা ভাষায়
ভাষাটা সংযু

মানিসক

িনর সে

বােধর সে । এই

জনমানেসর, আর, তার পিরচয় কাথাও
িক

বিশরভাগ

িতঘাত, বাইেরর

িতিব -স

ে ই থােক অ

বাধ

েক যু

,

মৗলভােব

ভােব পাওয়া যেত পাের,
। সমােজর অভ

ভাব, জািতগত িবেশষ

রীণ ঘাত-

বণতার কারণ-কায

অনুসাের ভাষা প পিরবিতত ও িবকিশত হেত হেত চেল। র-ব

েনর

সহায়তায় সমাজমেনর িবিচ , জ টল ও কােল কােল পিরবতমান
অনুভব িলেক িচ
ভাষা-ত

ত করার যথাসাধ

য়াস করা হয় মা । সমাজ–

িনেয় তমন কােনা আেলাচনা বাঙলার

আজও হয়িন,

যিদও সং ৃ েত তা বহ পূেবই হেয়েছ এবং গত প াশ বছের

তীেচ ও

তা হেয়েছ। অতএব, আজেকর িবষয়টা একট গাড়া থেকই ধরা যাক।
লাক-ব ব ত সং ৃ ত থেক জ
মু া- ািবড় ) সাহায িনেয়

িনেয় ও অন্-আয (অথাৎ কাল-

ায় চার হাজার বছর ধ’ র বদলােত

বদলােত িহ ী, বাঙলা, মারাঠ

ভৃ িত ভাষা আজেকর মূিতেত

পিরস্ফুট হেয়েছ। সং ৃ েতর সে

তলনায় এ িলেক সাধারণভােব

‘ াকৃত’ বলা যায়। বাঙলা ভাষার মধ যুগ যােক বেল, সই চ ীদােসর
কৃ লীলাকাব

থেক আর

ক’ র ভারতচে র অ দাম ল, এমনিক

কিব-তজা-বাউলসংগীেতর কাল পয

বাঙলা িবরিচত িছল ছে াব

পেদ , তার শ স ারটা িছল িকছ ফারসী-িম
বাক্রীিতটা িছল আয-অনায িম

আয-অনােযর এবং

গাে র। উিনশ শতক

থেক

বাঙলার গদ মূিত তির করার আ হ িনেয় উেঠ পেড় লেগিছেলন
উইিলয়াম কির ও তাঁর সহেযাগীরা এবং িকছ পের শা ীর দল, যাঁেদর
কারও কারও আদশ িছল সং ৃ ত, কারও বা িছল ইংের জ। সামান
পেরই

নাতন পথ

বাঙলার গদ

দখােলন

প মেন

িতধর িবদ াসাগর পুিঁ থেত িনব

রেখ এবং

সইসে

লাক- চিলত খাঁ ট

বাঙলার বাগ্ভি মা আ য় ক’ র। সং ৃ ত শ াবলীেক িতিন যতই
কােজ লাগান না কন, তা ভাষার বিহর

স

া েপই রইল, অ র

বাক রীিতটা হাল িনজ বাঙলার। িকছকাল মেধ ব

েমর লখনীেত
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ইংেরজীর রীিত- কৃিতর িম ণ সহ আধুিনক বাঙলা পূণা
আিবভূ ত হাল। একট কিব

মূিত িনেয়

ক’ র বলা যেত পাের, ‘ভাষা’-ভািষণী

সদ উপহার পাওয়া িবেদশী সায়া- াউজেক দশী শাড়ীর আ
ঢেক এবং চিড়-বালার সে
িশ স

ায় িনজেক মেনা

অ দ কয়ূর ক াভরেণর অলংকৃত
ক’ র পাবিলেকর রাজপেথ আ

করেল। বলেত গেল এরই উপর িদেয়
বাঙলার

কাশ-

াদেন

ে

চেলিছল রিবরথ।

মতা আরও বাড়ােনার

েম

েয়াজন অনুভূত হেত

লাগল। আরবী, ফারসী, ইংের জ এবং বাঙলার
এমনিক পােশর িহ ী মারাঠ

কাশ

ামীণ লাকভাষা,

থেকও শ চয়ন এবং নাতন ক’ র

শ িনমাণ চলেত লাগল, যার ফেল বাঙলার িলিখত বানান- েপ দখা
িদেল আ সাৎ করার পিরচয় –নানাভােব, িনজ া
িদেয়। ব াপারটােক প
তৎসম অধতৎসম

ব াহত না হেত

তী ভাষায় বণনা করেত গেল বলেত হয়,

দশী িবেদশী যাবতীয় শ েক িনজ পথচলার

সুিবধামত ঘেস-েমেজ সের-সুের িনেয় চলেত লাগেলন অিভযা

কা,

য চলার শষ নই।
উিনেশর শতা ীেত বাঙলার একটা মৗিখক-চিলত
আ িলক উপভাষার ছাঁওয়া িনেয়,
সংলােপ, যার মূলসূ

হাল

কাশ পা

প,

েয়াজেন

ল নাটক-উপন ােসর

য়াপদ ও সবনােমর

েয়াজনমত

সংেকাচন এবং অসং ৃ ত লৗিকক শে র বশী ব বহার। মৗিখক
উ

ারণ যথাস ব সংর

েণর একটা

য়াসও লখার মেধ

দখা যেত

লাগল (েটকচাঁদ , হেতাম প াঁচা, দীনব ু , মধুসূদেনর হসন ও অন
নানান ব রচনা)। েম রবী নাথ প সািহেত এবং িবেবকান তাঁর
রম িববৃিতমূলক

েন ঐ মৗিখক চিলতেকই আর-একট উ ত ক’ র

ান িদেয় বসেলন, যিদচ ত মূলক ভারী রচনায় সাধু গেদ র রীিতেকই
তাঁরা বা নীয় ব’ ল বরণ করেলন। িক
িব ব ঘটল। মননমূলক

ব ািদর

করেলন

মথ চৗধুরী মশায়।

শা ী-প

ত-পিরত

িকছ পেরই ভাষারীিতেত যথাথ
ে ও চিলেতর

েয়াগ িস

য়াপদ ও সবনােমর মৗিখক

িকছ লাকায়ত শ

পও

িনেয় অথচ সং ৃ ত শ
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বজন না ক’ র
বীরবল।

নাতন

ায় সে

করেলন বাঙালী

সে ই রবী নাথ এবং অন কেয়কজন মন ী

লখক সাড়া িদেলন।
ল

াইেল অিভধান আর

েম চিলত ভাষা দাঁিড়েয় গল। এর মেধ িক

ণীয় ব াপার এই হাল য জনসাধারেণর মৗিখক থেক তথা নাটক-

উপন ােসর সংলাপ থেক এ ভাষা পৃথক
কালকাতা থেক নব ীপ পয
কালকাতারই িশি

প িনেল। এ ট দাঁড়াল

অ েলর, িবেশেষ সবার ক ভূ িম

ত ও অিভজাত মানুেষর তৎসম-পিরশীিলত ও

ইংের জ বাচনভি - ভািবত কাল্চারী ভাষায়। এ ভাষার মূল
কাঠােমাটা অথাৎ কতা-কমম এবং অিভ
প

য়া সহ বাক ও বাক াংেশর

াপনার

িত

রসংগিতর ব বহার সহ বাক্রীিতটা যিদচ

মবে র, তবু প

মব ীয় অন সর আ িলকতা থেক িকছ

দূরবত ও বেট। এই কারেণ সুনীিতকুমার এর নামকরণ কেরিছেলন
‘িশ ’ অথাৎ িশি

তেদর চিলত। এেত

মাটামু ট একটা সুিনিদ
কালকাতা-েক
পিরবাের উ

যু

শ াবলীর বানানভি ও

প িনেয়িছল। আর

দখেত হেব,

ক হােলও এই িশ চিলত কালকাতার সীিমত িকছ

িরত ( নারীমুখ থেক মূলত িনঃসৃত ) – নেবা, দেবা,

িনেলা, িদেলা , এেয়িচ, িগইিচ, ওবেভস, প য়, িপেত শ, পুি েম,
িকি , ক ন- ভৃ িত িনতা

িশিথল ও ‘ গর ািল’ উ

এ নয়। সািহেত , এমনিক ছা ছা ীেদর ব বহােরও

ারেণর কক্িনও
মশ এই তৎসম-

অব জত িশ চিলেতরই আিধপত ঘেটেছ।
বহজন-ব ব ত সু িত ত ভাষা থাকেলই তার ব াকরণ গ’ ড় ওেঠ।
এ-কারেণ
িনয়েমর মধ

য,

স ভাষার ব বহাের িবশৃ

লা না ঘেট, কতক িল

তায় স ভাষা সহেজ ও িনভলভােব আয়

হয়। তেব কােনা ভাষার ব াকরণ

ণয়েনর সে

করা স বপর

বয়াকরণেক লাক-

ব বহার অধ য়ন করেতই হয়। দখেত হয় য চলমানতার

ভােব

ভাষা টর কান্ কান্ অবয়েব কী কী ধরেনর পিরবতন এেস পেড়েছ
এবং তা বহব াপক হেয় পেড়েছ িক না। ভাষাভাষী সংখ াগির জন যিদ
সইসব পিরবতন

মেন িনেয় থােকন তাহেল তাঁর ব াকরেণ
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স েলােক

ীকৃিত দওয়া ছাড়া তাঁর গত

দখা যায় য িবেশষ কােনা ব

র থােক না। আর, যিদ

, দল বা গা

খয়ালখুিশমত

অপভাষা গঠন ক’ র িবচ িত েলােক চািলেয় িনেয়
তাহেল সরকম

ে

িতিন

চিলত ও

যেত চাইেছ

িত ত িনয়েমর ব ত য়

ঘটেত িদেত চান না। এইভােব, কী হওয়া উিচত, কী নয় তা ব াকরেণ
িলিপ্ব

হেয় ভাষার য িনয়ম-ব ন চালু হয় তােত বশ িকছকাল

কেট যায়, িক

পের নানান ধরেনর বাহ অিভঘাত-বশত কােনা

পিরবতন ব াপক হেয় পেড়েছ
অ ভূ

করা ছাড়া গত

িলখেন

দখা

গেল তােকও ব াকরেণর

র থােক না।

ঠকমেতা বানান র

ার িবষয় টও ব াকরেণর অ ।

মৗলভােব নগণ হেলও সামা জক কারেণ

পূণ। িক

এে

ে ও

দখেত হয় কােনা শিথল িবেশষ ব াপক হেয় উেঠেছ িক না। নতবা
একটা হজুগ তরী ক’ র নাতন িকছ চােলােনার অিভ ায় বজনীয়।
আয-ভাষার িদক থেক উ

ারণ অনুযায়ী বানান সই আিদকােল ধীের

ধীের গ’ ড় উেঠিছল। স িদন আমরা কেব হািরেয়িছ। এখনকার চল
অধ ােয় তার পুন
হােল সাম স র

ীবন-ক না হাস কর; যিদচ িবশৃ
ার চ া অবশ ই করেত হয়।

স

লা

তর

েম জানােত

হয়, িবপুল ঋেণর বাঝা ও যসব ঘাত- িতঘােতর ফেল ইংের জ
শে র বানান মধ যুগ থেক বতমােন এেস দাঁিড়েয়েছ তােত তার
বানােন উ
তা সে ও

ারেণ অসমতা আমােদর চেয় অ ত দশ ণ বশী। িক
কাশ-সামেথ র িবচাের ইংের জ িবে র

হাক, এখন আমােদর ব েব র পূবসূ

িফের আসা যাক।

লাকভাষা-সং ৃ েতর িল - ত য়-কারকহে
িক

য়ায় িবশৃ

দেখ বয়াকরেণরা তা সংেশাধন করার
সফলকাম হন পািণিন

ভাষািব

ভাষা। যাই

লা

তর

য়াস িনেত থােকন,

ীঃ পূঃ ষ -প ম শতা ীেত। অসাধারণ

ানী িছেলন িতিন। িকভােব সফলকাম হন তা তাঁর
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অ াধ ায়ীেত িনিদ

বণত ,

কৃিত- ত েয়র সাহােয

শ গঠন,

কারক সমাস ধাত

য়া প িনেয় সবজন াহ ও সামি ক িবচারধারা

থেক উপলি

করা যায়। দৃশ তঃঅিস বহ েয়াগেক ব াপকতার
িভি েত সূে র সাহােয িস ক’ র িনেয় তথা িবকে র অবকাশ রেখ
িতিন তাঁর ঐ সং ার-করা ভাষায়

ান দন। বেদর ম ত

তখনও যাঁরা কারবার করেতন ও সই অিত াচীন ভাষােক উ
চালু রাখার
অেযৗ

সই র

ারণসহ

ণশীলেদর

কতা িনেরাধ ক’ র িতিন ছা স অথাৎ বিদক ভাষার পৃথক

ব াকরণ
অিভ

য়াস ক’ র িববাদ বাধােতন,

িনেয়

তির ক’ র িদেয়িছেলন। ভাষািব

ানী িহসােব

চর

তা সহ অ-র

ণশীল দৃ েকােণর অিধকারী িছেলন ব’ লই
পািণিন তাঁর সং ৃ েতর ি িত াপকতা ণ-স
এমন একটা মূিত
িনমাণ করেত পেরিছেলন য তা চিলত থেক পৃথক হেয়ও চিলেতর
মেতাই যাবতীয় নবিনমাণেক আ য় িদেত পাের ও দীঘ ায়ী হয়।
সং ৃ েতর মেধ

কােশর এক ট সহজ শ

দওয়ার কারেণই তা

অনু িব কিরেয়

ায় দু’হাজার বছর ধ’ র নানান িবষেয় অগিণত

রচনার মাধ ম হেয়িছল। সহজ সং ৃ তেক িশি
কথ ভাষা েপ ব বহার করার

বণতাও সীিমত

উেঠিছল। দখা যায়, এই সিদনও সাধু-স

ে

াসী-প

ত সমােজর
মশ গ’ ড়
েতরা সং ৃ েত

আলাপ-আেলাচনা কেরেছন এবং ভাষণও িদেয়েছন। পািণনীয় সং ৃ ত
মৗিখক ভাষা হয় িন, এমনিক সাধারেণর ব বহায িশ
অথচ চিলেতর বহ
সং ৃ েতর দৃ া
অধুিনক যসব

চিলতও নয়,

ণ তার বাক রীিতেত ধারণ ক’ র রেয়েছ।
আমােদর এই কারেণ িদেত হাল য, বাঙলা ভাষার

প ব াপক

চলেনর আকৃিত িনেয়েছ তার পিরমাপ

ক’ র এবং

াদৃ সহ তার কীয় ছ -যু ভাবী মূিত ত
ক’ র
‘বাঙলার ব াকরণ’ িনিমত হওয়া েয়াজন। সং ৃ েতর ছা স ব াকরণ
ও লৗিকক ব াকরেণর মতই বাঙলা ব াকরেণর পৃথক দুই িবভাগ
িনমাণও

েয়াজনীয় হেয় পেড়েছ। কারণ, একই ব াকরণ পু েক এই

হাল সাধুর

প আর এই হাল চিলেতর-

িত পৃ ায় এরকম পাথক
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দিখেয় না-হয় িশ

াথ র িশ

া, না-হয় অন ােন র অিভে ত সম ক

বাধ। দখেত গেল বাঙলার সাধু
ে ই পাথক ঘেট গেছ। যু

েপর সে

চিলত

তকমূলক

েপর বশ িকছ

ব ািদেত সং ৃ ত শে র

ব বহার সাধু েপ শতকরা চি েশর িকছ কমেবিশ থাকেলও িশি

েতর

মুেখর ভাষায় তা পেনেরা –কুিড়র বশী কখেনাই নয়। চিলেত নাতন
যু

হেয়েছ

িনেবাধক দশী শ , শ ৈ ত, জাড়

য়া, কারক-

াপক সহায়ক শ , অনাযমূল লাকায়ত িবেশষ -িবেশষণইংরা জ-ফারসী শ বাহল ,
ভৃ িত। এর উপর

নাতনরীিতর

ী- ত য়,

দখা িদেয়েছ িবে ষী পদে

য়া,

পক- েয়াগ

প-বাক াংশ সহ

বােক র ঘারােনা-েফরােনা নব সংগঠন, অব য়সহ ইি তময় িনমাণ।
ফেল চিলত ভাষার িবিশ ব াকরণ

েয়াজনীয় হেয় উেঠেছ। পাশাপািশ

পুরােনা রীিতর সাধুভাষার ব াকরণও রাখেত হেব, কারণ, শতািধক
সািহিত ক
হে

াবি েকর সাধুভাষায়

লখা বই িল আমােদর পড়েত

এবং হেবও। আর, চিলেতও দখা যাে

ত য়-সমাস-সি

যু

শতকরা

শ-চি শ ট

তৎসম শ াবলী।

িবগত ১৯৩৫-৩৭ সােলর কঃ িবঃ িনযু
মুখ মনীষীেদর বাঙলা বানান স

রাজেশখর-সুনীিতকুমার

েক কেয়ক ট উে খেযাগ িনেদশ

িনধারেণর পর স
যাে

িত নাতন ক’ র বানান-সং ার করার উদ ম দখা
। একথা ঠক য িবগত শ চি শ বছের িকছ লখক মাতৃভাষার

িত অবেহলার কারেণই

হাক, আর

াচােরর বেশই

হাক,

িত ত িকছ বানােনর িবপযয় সাধন ক’ র চেলেছন, যমন িবনােয়াজেন অ-কােরর জায়গায় ও-কার লাগাে
উ

ারেণর এ-কার বিসেয় িদে

িচরাচিরত পাথক রাখেছন না,
’ই’ ক’ র িদে

ন, সং ৃ ত শে

ন, আ- ােন মৗিখক

ন, িবেশষ ও িবেশষেণর ব বহারগত
ীিল

বাঝােত

যু

‘ঈ’

েলােক

কাথায় অনু ার হেব, আর কাথায়

িদেত হেব ঙ তা না মেন িবলকুল ◌ং বসাে

ন ইত ািদ। নব উদ েম

যাঁরা বানান সং াের তী হেয়েছন, তাঁেদর কােছ এই

ত াশা িছল য

সারা বাঙলার বাঙালীেদর িলখন-ভাষেণর িদেক মেনােযাগ িদেয়
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কালকাতা

ও

পাশাপািশ

ােনর কিতপয়

খামেখয়ালীপনা দূর করেত সেচ
িনয়ম-িনধারণেকই িভি

লখেকর

হেবন। ১৯৩৫-৩৭ এর

দশব াপক হেয়েছ, না, সা
সা

রেয়েছ। িক

সব
িস

ক’ র তাঁরা অ সর হেবন এবং খুঁ টেয়

দখেবন য বানােন কারা ঐ ধরেনর িবকৃিত ঘটাে
আব

ঐ

ন। িবকৃিত িক

িতেকর কালকাি য়া কিতপেয়র মেধ ই

দুঃেখর িবষয় তাঁরা তা করেলন না, কিতপেয়র

দািয়ক িবকারেকই সু

অধতৎসম ফািনম

অব া ধ’ র িনেয়,

িনেমর ত

কউ তদ্ভব

আউেড় িবচ িত েলােকই মান

বেরণ চিলত আখ া িদেয় চালােত চ া করেলন, কউ-বা কা জর
িবচার ক’ র সাফ ব’ ল িদেলন ঈ-ঊ বাঙলা থেক কেব উেঠ গেছ,
এখন আর কউ ব বহারই কের না। বলেত ই

া হয়- ঠক আেছ, ধ’ র

িনলাম এসব কেব উেঠ গেছ, ধ’ র িনলাম ঈ এর সে
বাধকতার আত ি ক

যাগ

নই ; আনী, নী

আেগকার িদেনর ত ব-অধত বএেসেছন, িক
পিরবতন

ত েয়র ঈ- েলা

ানহীন ববেররাই ব বহার ক’ র

গা-েঘঁেস-চলা তৎসম শ

েলার তা তাহেল অনু প

েয়াজন, নইেল এর ঈ ওর ই-েক আ

মণ করেব, আর ওর

ই এর ঈ-েক শােয় া করেব য। সুনীিতকুমার
বাধবৃি

ও মন

দুচারেট ব িত

ীিল -

অধ ায়ন কেরই িনয়ম

মুেখরা বাঙালীর

াপন কেরিছেলন য

ম, যা ধতেব র মেধ ই নয়, তা বাদ িদেয়

ীেবাধক ও

িবেশষণ-েবাধক শে র বানােন ‘ঈ’ চলা উিচত। আমরাও দেখিছ এ ট
ায় সবজনীন অভ াস, অবশ , হােলর
সা

কালকাতার মু েময়

িতকেদর নম ারপূবক বাদ িদেয়।
এই

সে

নব-উদ্ভূ ত ও অিতমা ায় ব

কােছ একটা সংগত

রািখ।

বানান-সং ারকেদর

াকৃত বাঙলা তা সং ৃ েতর দাসানুদাস

হেত পাের না, তাহেল য শতকরা প াশটা তৎসম শ েক স আ য়
িদেয় পুেষ রেখেছ, সা

িতক বানান-সং ারেকরা স েলার গােয়

হাত িদেত চাইেছন না কান্ যু

েত, িকেসর ভেয়?

ধু হাত িদেত

চাইেছন না এমনই নয়, িতনেট-চারেট বণ-ওয়ালা যু ব

ন েলার
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সমথন ক’ র , তার ফেটা-টাইেপ কী ধরেনর ল া মূিত শাভমান হেব
তাও দিখেয় িদে

ন! তাঁেদর

করেত ইে

হয়, তাঁেদর এই ঈ-

সরলীকরেণর ও অন ান দু’চারেট এিদক-ওিদক করেণর
পাশাপািশ তৎসেমর য শতািধক দু হ দু
যাে

, স েলার উ

উ

ল, সা না, ত , স ,

গাহ

,

পৗেরািহত ,

প

াচ বানান অনাহত থেক

াসন থাকা উিচত হেব িক? যমন-আকা
জ

ূ র, পূবা , মুমূষু ,
, উ

ূষা, সূ

া,

, ন ায ,

াস, শা ত, মায় সর তী পয ?

‘হাসেত হাসেত বানান’ শখােনার
বাঁিশ’র

ােবর

মশায় তা ‘িপিস-মািস-কাঁিস-

মসাধ বানান িল গােয় হাত বুিলেয় আেগ র

কিরেয় িনেয়

াৎ ঐ সব মহামান তৎসম বানান শখােত িকল-চড়-কানমলারই

ব ব া িনেয়েছন দিখ। আর ‘িনয়ম-অিনয়ম’

েণতা আরও একধাপ

উেঠ িগেয় ‘ইতঃপূেব , ইেতামেধ ’ পয

ঃ ের’ নামতা আবৃি

‘উৈ

কিরেয় তেব ছেড়েছন! সং ৃ ত বু ঝ রাজরানী ? আর
ঘুঁেটকুড়ানী, তাই তার উপর যেথ
বািতকেক সবজেনর ব’ ল
িক

াচার চলেব, আর কিতপেয়র

চার ক’ র ধা া দওয়াটা দােষর হেব না!

সমুদ ত সং ারক বা িনয়ম- বতেকরা এই

চাপা িদেত চাইেছন কন, য, উ
দবভাষাটা

াকৃত বাঙলা

কৃত বাঙলারই

সে

ারেণ এমনিক

ঐ মূল কথাটা

ােন

ােন িলখেনও

াের এেস দাঁিড়েয়েছ। বানান-প ীেদর

এরকম ি চারীতা হাস করই বেট। তাঁেদর অসিহ ু তার আঘাতটা
পেড়েছ বিশর ভাগ

ে

শ াে র ঐ ঈ-কারটার উপর। শ াি ক

অ-টােতও পেড়েছ, তেব একট দেখ- েন।
বাঙলা

ীিল

ও িবেশষণ-েবাধক পদ, যার বানান পৃথক হরেফ

থাকেল সকেলরই বুঝেত সুিবধা হয়, এবং সইভােব যা চেলও এেসেছ,
অকারেণ সটােক হটােত কউ কউ ব পিরকর হেয় উেঠেছন,অথচ
পােশই, একই বােক অনু প সং ৃ ত শে র ঈ-স

েক নীরব থেক

একটা িবসদৃশ পিরি িত চালু করেত চাইেছন দিখ। বলা হে
উ ারণ-মািফক বণ িহসােব বাঙলায় ই-ঈ, উ-ঊ তা সমমূেল র। ঠক
কথা, িক

বাঙলায় ব ব ত তৎসম শে র

ও তা তা-ই হেব। ঐ
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যু

েত সখােনই বা তা থাকেব কন? আর ফািনম- িনেম একই বা

হাল, অথেবােধর কারেণ পৃথক আকৃিতর হরেফর িক

েয়াজন নই?

ঈ-ঊ যিদ বাঙলা হরফ থেক তেল দওয়া যায় বহ , কিবতার ছে র
ে

কী গিত? আর িলখেন উ

ারণ-অনুযায়ী বানান কান্ ভাষায়

আেছ্ ? এত বড় ভাষা ইংের জর কী খবর ? বলা হে
ীিলে র অিনবায যাগ নই’, িক
তা নই, এবং আরও কেয়ক ট

স কবল বাঙলা কন, সং ৃ েতও
ত য়ও আেছ। িক

ইনী, আনী, নী, আ’ না থাকেল

‘ঈ-কােরর সে
সািধত

েপ ‘ঈ,

ী-পূ ষ পাথক টা জনমন থেক ঘুেচ

যায় য। কান্ বরিসকই বা তা চাইেব? সুদীঘকােলর অভ ােস ীেবােধ
ঈ আমােদর এমিনই ম
অনু প িভ

াগত হেয় পেড়েছ য তাড়ােত গেলই

কৃিতর শে র সে

(শাসািন, লাফািন, দাপািন,
ভৃ িত

য়া-িবেশষ

একা

হেয় চেলাচিল বাধােব

নািন, পারািন, চলুিন, বলুিন, কাঁদুিন

রণীয়)।

তদ্ভব আধা-তৎসম

ভৃ িত ত

দিখেয়

চল

ভাষার

া

রাধ করা যায় না এবং জাতীয় জীবন বােহর িবিশ তার িদক িবেবচনা
ক’ র তার

য়াস সমুিচতও নয়।

আমােদর ব ব ত পদা
ইন্ভাগা

শ

ঈ-টা আমরা িকছ অংশ সং ৃ েতর

থেক পেয়িছ, িকছ পিরমােণ পেয়িছ

থেক, আর, বািক িবেশষণা ক বা স
ফারসী ঈ

ী- ত েয়র ঈ

-িনেদশক যাবতীয় ঈ পেয়িছ

ত য় থেক। যমন- বশী, রাজী , বাকী, দামী, খুনী, দাগী,

সলামী, নক্শী, আবাদী,

বঠকী, আসলী, নবাবী, বড়েলাকী,

আবগারী, জ রী, ফৗজী, জ ী, খেয়রী, নকলী, ব নী, জাহাজী,
মৗসুমী, সরকারী, দরকারী, তয়ারী, নবাবী, পুিলসী, সািলশী, সােবকী,
ব-আইনী, জবাবী, কারবারী,

বনারসী, কটকী, কািতকী,

চতী,

িবলাতী, ইরানী, িবেদশী, জাপানী, নপালী, পা াবী, মারাঠ , িহ ী,
বাঙালী, পািক ানী, ইংেরজী, বািষকী, ম লী, জীবনী, িববরণী,
অনুশীলনী, কাযকরী, িনবাচনী, সাধারণী,

েয়াজনী, আবাহনী,
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রামায়ণী, আগমনী
আমরা িবেশেষ

ভৃ িত বহ। এসব িবেশষণ-গভ শে র কেয়ক টেক
পা িরত কেরিছ, কেয়ক টেক ই-কারা ও ক’ র

িনেয়িছ, এ শতা ীর গাড়া থেকই। তেব অিধকাংশই সরকম কিরিন,
িবেশষণ-েবাধকতা খব করা হয় ব’ ল। সই বৃহৎ সংখ ােকই মু েময়
কেয়কজন সং ারক ববাক ‘ই’ ক’ র নওয়ার ফেতায়া িদে
িবেশেষ িবেশষেণ একাকার করেত চাইেছন পুংিল
ব তপে

ঈ-কারা

গদ রচনার

ারে

ীিলে র মেতাই।

যাবতীয় শ েক ই-কারা

ব িবক নীিত যিদ তাঁরা

ন।

ক’ র

সই উিনশ শতেকর

নওয়ার

গাড়ায় অথাৎ

অবতীণ হেয় চালু ক’ র িনেত পারেতন তা স এক

কথা। এখন আর তা স ব নয়। কেয়কজেনর শিথল েক পুর ৃ ত ক’ র
রবী -ব ম-শরৎ মুখ সহ জেনর অনুসৃত মােগর অনাথা সাধন
করার দৃ অিধকার তাঁেদর নই বেলই মেন করা যায়। যাঁরা বলেছন
(িভি প ) াকৃত বাঙলায় “িবেশষ -িবেশষেণ কােনা পাথক রাখা
হেব না” তাঁরা
পােরন, িক

াচরণ ক’ র িবশৃ

সমসূে

লা আর একট বািড়েয় তলেত

িথত তৎসম শ

িলর বানােনর িদক িবেবচনা

ক’ র এবং জাতীয় মানিসকতা অধ য়ন ক’ র সুনীিতকুমার
িস াে

উপনীত হেয়িছেলন তা উে

মানুেষর ম

মুেখরা য

দওয়া স বপর হেত পাের না।

াগত বােধ পাথক থাকেল ভাষায় তার

কাশ অিনবায।

আমরা সাধারণভােব িকছ বাক ব য় করলাম। এখন পাঠককুেলর
ত াশা পূরেণর জন সা

িতক বানান-সং ার-িবষয়ক দফা িলর

আেলাচনা ক’ র আমােদর মতামত জানা

। িক

তার পূেব কেয়ক ট

সাধারণ নীিতর উপ াপন ক’ র িনেতই হয়। স িল এইঃ
(ক ) বানান শাধরােনার উদ্েযােগর

ারে

য ১৯৩৫-৩৭ এর কঃ িবঃ সিমিত

পিরমাপ ক’ র িনেত হেব
য-সব িনয়ম তািলকাব

কেরিছেলন তা থেক কাথায় কাথায় ব াপক িবচ িত ঘেটেছ।
(খ ) য িবষয় ট কবল কিতপয় ব

র বা

ু

ু

গা র নয়, যা

ব াপকভােব সবজেনর, তার জন সািবক মতামত সং হ

েয়াজনীয়।
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এে

ে

ততদূর যখন স ব নয় তখন জন- িতিনিধ- ানীয় িশি

ব

েদর মতামত

কেলেজর ও

হণীয়। যতদূর জািন কঃ িবঃ সিমিত িবিভ

ু েলর অধ াপক ও খ াতনামা িশ

ত

জলার

কেদর কােছ িচ ঠ

পা ঠেয়িছেলন এবং জবাবও

পেয়িছেলন। এ িবষেয় উে খ য,
সাধারেণর মতামত িনধারেণর আেগই বাঙলা আকােদমী কতৃক িনিমত
ও

ভািবত পু ক-পু

কা ও প -প

কায় খুিশমত-িনধািরত বানান

চালু করা হেয়েছ।
(গ) একােলর যাঁরা নাম-করা ঔপন ািসক বা গদ েলখক তাঁেদর
রচনা অধ য়ন ক’ র ক কান্ কান্ িবষেয় কী বানান সমীচীন বাধ
কেরেছন তার একটা তািলকা

ত

েয়াজন।

(ঘ ) দু হ সং ৃ ত শে র বানান িল সারল র

া সহ িশ

ার

েয়াজেন সামান এিদক-ওিদক ক’ র নওয়া যেত পাের িক না এবং
তার সীমাই বা কী পয

হেব তা িবেবচনার জন িবদ

িনেয় এক ট সিমিত গঠন করা
উ

ারণ ও বানান যথাযথ রাখার

এই সিমিতর মতামত চূ ড়া
(ঙ)

তৎসম,

পািরভািষক শ

কেয়কজনেক

েয়াজন। িবেদশী শে র িবেদশী
য়াস সমীচীন হেব িক না স িবষেয়ও

হেব।

অধতৎসম,

ত ব,

যেহত সাধারেণর

ফািনম- িনম

বাধ নয়,

ভৃ িত

সইেহত বানান-

স্ং ােরর ব াপার সাধারেণর বাধ করার জন ( েয়াজেনর

ে )

সং ৃ ত, আধা-সং ৃ ত, সং ৃ তজ এরকম শে ই ব বহায।

সং ারকেদর

ািবত িবষয় অনুসাের ম ব

১) সং ৃ ত বানােনর
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(ক) িবক

বানান

সং ৃ ত ভাষার সুদীঘ অধ ােয়র মেধ তার বহ শে র বানােন কােল
কােল কাথাও কাথাও িবক

অনু েবশ কেরেছ। িবকে র

িল হ’ল-ই-ঈ, উ-ঊ, ণ-ন, শ-স এবং রফা
এর মেধ

রফা

া

ব

িবদ ািনিধ মহাশয়ই

তেল ধ’ র তদনুযায়ী ‘ ব , ম , জ ’

(‘ বাসী’)। আমার

ব

ন।

েনর সমস ার সমাধান হেয় গেছ কঃ িবঃ

সিমিতর িবিধ অনুযায়ী। যােগশচ
িবক

া

ধান

থম এই

ভৃ িত িলখেত থােকন

রেণ আেছ, আমার ই ু েল পড়ার সমেয়ই

িবদ ািনিধ মশায় তাঁর বাড়ীর সামেনর মােঠ আমােক এই িনেদশ িদেয়
িদেয়িছেলন এবং সইসে

উষা ও

ত ষ বানান উ িদেয় িলখেত

বেলিছেলন। সং ৃ েতই িকশলয়-িকসলয়, বিশ -বিস , ই-ঈ, র-ল
ভৃ িত যু
াকৃেতর

বশ কেয়ক ট বানােন িবক

ভােবই ঐসব বানােন শ-ও চালু হেয় পেড়িছল।

আমােদর পছ

‘শ’ এর িদেকই গেছ।

সং ৃ েতর ণ-েক যথাস ব র
আগ ক,

দখা যায়। মেন হয় পূব
াকৃেত সব

ভাবতই

গৃহীত ‘ণ’ বানান

া কেরেছ। মূধন বণ েলাই সং ৃ েত

ায় বিদক যুগ থেক, স বত ািবড়

ভােব। সং ৃ েতর ণ-

িবধােনর সুকেঠার অনুশীলেনর ফেল বাঙলায় সং ৃ ত শ

িলর “

অকারণ ণ ” বানানও চলেছ, যমন ,পণ, পণ , বিণক্ , পুণ , কল াণ,
বণু , বীণা, পািণ,

ণ

ভৃ িত। সা

িতক বানান সং ারেকরা এ িলেত

হাত িদেত সাহসী নন। ঋ-র-ষ-ট-ঠ

ভািবত

ে র বলায়ও তাই।

যাই হাক, সং ৃ েতর অন ান িবক -মিহমা অটট রেখ তাঁরা ঈ-ই এর
িলেতই তাঁেদর পছ

সীিমত রেখেছন। যমন, অটবী-অটিব,

রজনী-রজিন, মালতী-মালিত, সূচী-সূিচ, লহরী-লহির,

ণী-ে িণ,

আবলী-আবিল

ই–কােরর

ভৃ িত। ই-কারটাই তাঁেদর বশী পছ । িক

মােহ প’ ড় (কারণ, ই-কারটা কােনা সহজীকরণই নয়, বরং একটােন
ঈ-কারটা বসােনাই সহজ ) তাঁরা বহ চিলত অটবী, রজনী, ধরণী
ভৃ িতেক ি ধা

করেত িগেয় সহসা একটা িব াট ঘটােত চান।
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শে র আিদেত

যু

ঊ-ে

ঊষা, ঊষর, ঊষসী (ঊশীর বা

াগূষা

শে র ব বহার বাঙলায় তমন কাথায়? ) এরকম দু’চারেট শে র
বানােন উ আেগই

চিলত হেয় পেড়েছ, উে েখর েয়াজন িছল না।
য ‘মধুসূদন’ ‘অ ভূ ত’ বানােন ছা েদর িপতৃেব রাও ভূ ল কেরন

িক

সিদেক সংবাদপা

ক বা িভি পা

তার উপর দখা গল,

ক কােরারই নজর নই কন?

চিলত ত ব ‘ভূ তেড়’ শ টা থেক ভূ ত সই

কেব ছেড় পালােলও সটােক ধ’ র রাখার আ েহ িভি পা

েকরা

অিতব

দুেটা

! অিপচ সে াধনা ক ‘সুধী-সুিধ’ সং ৃ তমেতই

শে র

ে

“ হাসেত হাসেত” সাবধান ক’ র িদে

ন ই-িদেয় কখেনাই

িলখেব না! আবার ‘সখী’ শে র সে াধেন দবাৎ ‘সিখ’ িলখেন িপেঠ
গাধার ছাপ পড়েব! অদ্ভত সব িস া ।
ওিদেক দখুন , ‘িক’ বনাম ‘কী’ এর ঈ-টা বজায় রাখেত উদ তায়ুধ
সং ারেকরা যিদবা রাজী হেয়েছন,

ামীজী, গা ীজী, জী-হাঁ

ভৃ িতর

‘জী’টােক ( জীব>জীঊ> জী) িনেচ নািমেয় ‘ জ’ করেত তাঁেদর
পরমান

দখা যাে

ফলাটা তেল িদেয় ‘ল

। আবার এতিদেনর অভ
’ সংখ ার সে

‘ল

করা’র য-

একাকার করেত তাঁেদর কােনা

ি ধাসংেকােচর বালাই-ই নই। তার উপর, আমােদর এবার থেক
উ

ারণ করেত হেব- রণ জত, িবদু ত, উতপাত, দবাত, িচতপাত।

তাই বিল, ব ু গণ, এই খামরার িদেন যিদ রেঙর বাহার দখেত চান
তা আসুন এই বানান বানােনার বাজাের।
র -রহস থাক। বাঙলার
আমরা অটবী, রজনী,
র
উ

ারই প

চিলত

িত ত রীিতর িবপযয় না ঘ টেয়

ণী, সূচী (সূিচ= ছঁ চ) প ী

পাতী। যিদও ভি , সুরিভ, ধুিল, ওষিধ, দ

ভৃ িত শে
িত

ঈ

ভৃ িতেত

নীিত অনুসাের ‘ই’ সমথন কির। কারণ, তা বহ চিলত হেয়

পেড়েছ।
(খ ) অনু ার িদেয় বানান-
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সং ৃ েতর িনয়ম িছল নািসক বেণর সে
পর সই নািসক বণ বগ য় ব
,
ব

,

,

,

েনর সে

,

,

যু

,

বগ য় ব

ন সংযু

েনর অনু প হেব। অথাৎ
ইত ািদ। আর বগ য় ব

হেল নািসক অনু ােরর

ে

সং ৃ েতই কাথাও কাথাও ঙ

থােক। স িল এমন

যখােন ম্-অ

বা উপসগ+শ

যু

না হােল তা হয় না।

মধ যুেগর পুিঁ থেত এই িনেয় িবশৃ
গদ েলখেকরা যিদচ

,

,

ন ছাড়া অন
াকৃেতর

ভােব

ােন অনু ার বসেত

িভ শ

ক-বেগর বণ আিদেত থােক এমন শে র সি
শ

,

প িনেব। যমন, ◌ং+য,

◌ং+র, ◌ং+ল, ◌ং+হ, ◌ং+শ, ◌ং+ষ, ◌ং+স। িক
ক-বেগর

হােল

বা উপসেগর পর

হয়। অথচ পৃথক পৃথক
,

,

ভৃ িতই চেল।

লা দখা যায়, আর খ াতনামা

ঠক পেথ চেলিছেলন, আধুিনেক পুনরায়

গালমাল চলেত থােক। এরই জন কঃ িবঃ সিমিতর িনয়মব ন। এই
িনয়ম না মেন িভ দুই শে
আবিশ ক ঙ

সি র ারা গ ঠত নয় এমনসব

ােন িনি ধায় ◌ং চালােনা চলেত থােক। যমন, অংক,

শংকা, গংগা, ভংিগ, তরংগ ইত ািদ। ব
◌ং চলেত না পাের এমন নয়। িক
অিধকারী

ে ও

মশ

াকৃত-জাত। সখােন

যেহত এ ট নাম এবং ঐ নােমর

য়ং অনু ার িদেয় নাম িলখেতন না, স কারেণ ওখােন ◌ং

ব বহার করা যােব না।
ঐ িনয়মটা িনেয় িকছকাল ভল বাঝাবু ঝ ঘটেলও বতমােন তা
অেনকটাই কা টেয় ওঠা গেছ। অিধকাংশ লখকই ঙ ব বহার না
ক’ র- সংগীত, সংকট, সংগত, সংঘাত, িকংকর, শংকর, ভয়ংকর,
ঝংকার

ভৃ িত িলখেছন। িক

পর বগ য় ব-যু
অথাৎ পূণ উ

শে র

গালমাল বেধ আেছ সম্ উপসেগর

ে । ‘ব’ সং ৃ েত দু’রকেমর। এক ট বগ য়

ািরত ব, অন ট অ ঃ

অথাৎ আধা- র আধা-ব

ন।

w অথবা বয় ব বহার ক’ র স টেক স ঠক জানােনা যায়। বাঙলা ‘য়’
বা ‘ও+য়’ বানােন ঐ অ ঃ

‘ব’ ই

পািয়ত হেয় থােক।
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িকম্ সম্

ভৃ িত শে র পর বগ য় ব-যু

শ

থাকেল বগ য়

নািসেক র িনয়েম ‘ম্’ িবকে অনু ার হেব না , হেব ‘ ’ । িক

কান্ ট

বগ য় ‘ব’ কান্ ট অ ঃ , তাই িনেয় সং ৃ েতরই মাথার ঠক নাই,
বাঙলার তা দূেরর কথা। সং ৃ েতর একটা িনয়েম বলা হেয়েছ- বল্ ,
ভৃ িত ধাত থেক উদ্ভূত শ , তথা ব ু , বিণক্ , বিধর, বহ ,
বাহ , িব , বাধন, বািধ, বাণ, বু ,
ইত ািদ শ বগ য় ‘ব’ এর
বুধ্ , বন্ধ্

অনুগামী। এই সূে

আমরা িচরাচিরত ভােব িলেখ আসিছ- স

সে াধন, স ু , স ল, এবং অ র, অি কা, অ ু , শ ুক
বগ য় ব বা অ ঃ

ব-এ কাথায় পাথক , কাথায় পাথক

জেনও আমােদর পে

ভৃ িতও।

নই, তা না

ঐ িচরাচিরত অভ ােসর মানদ টােক

আঁকেড় ধ’ র ঐ সব বানান িলখেত হেব, আর অন
সংবধনা, িকংবদ ী

,

-সংবাদ, সংিবৎ,

ভৃ িত।

বলা বাহল , এই িনেয় বানান সং ারকেদর তমন মতেভদ নই, বা
তাঁরা মাথা ঘামান িন এমনই মেন হে
বজন ক’ র সব

। তেব বানােন ◌ং রাখব না ◌ং

ঙ িবিহত করব এই িনেয় িকছ মতেভদ রেয়েছ।

কারণ রং, ঢং , সং

ভৃ িত শ েক িবভ

গেলই ‘ঙ’ িদেয় িলখন অিনবায হে

ত েয় যু

করেত

। এইেহত আেগ আমােদর মেন

হেয়িছল য ঐ তেলায়ার সহ মু -যু
সব

বা

অনু ার িচ টােক তািড়েয়

ঙ িবিহত করেল ভােলা হয়। পের দখিছ, নাঃ, ঙ িদেয় সঙ্ সার,

সঙ্ শয়, সঙ্ কট, সঙ্ সগ , এবঙ্ , িকঙ্ বা

ভৃ িত অদ্ভতই লাগেছ,

আর, হস্ িচ টাও বাড়িত ভার। ফেল ◌ং বজায় রাখেতই হয়। তেব
সকেল িমেল সাহস ক’ র ঙ চালােল তা পের অভ

হেয় যেতও বা

পাের।
িক
ঊধিব ু

একটা কথা। ঙ বা ◌ং এর বণসংেকেতর
হণ করার একটা

ােন িহ ী থেক

াব আেছ (িভি প )। এটা ম

নয়, যিদ িহ ীর মত ঙ, ◌ং ছাড়া অন নািসেক র

ে ও তা

াব
যু
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না হয়। অথাৎ আমরা অ ল শ েক অংচল িলখব, র নেক রংজন,
অ েক অংত, এমন কুিদন দূরবত হাক।
(গ ) িবসেগর ব বহার
বাঙলায় চেল এমন একক সং ৃ ত শে র অে ব ব ত িবসগ
বাঙ্ লায় পিরত
হেয়েছ, যমন, মন (মনঃ), িশর (িশরঃ), চ ু
(চ ু ঃ), বয়স ( বয়ঃ ), যশ ( যশঃ), ছ
িক

(ছ ঃ )

এককভােব ব ব ত ঐসব শে

সমােস সি েত সংেযােগর

ে

নীিত এখনও বানােন পিরত

য় (ে য়ঃ)

ভৃ িত।

িবসগ ব বহার না করা হােলও

ঐ িবসেগর নানাভােব সংর

েণর

হয় িন। যমন- মেনােযাগ, মনঃক ,

িশরঃপীড়া, িশেরােরাগ, চ ূ েরাগ, চ ু য়, বয়ঃ া , বেয়ােজ
বেয়াধম , যশ র, যেশালাভ, তেতািধক, মুহমুহ , অহরহ
ে । এ িল ছাড়া শঃ, তঃ

ত য় যু

শ

,

ভৃ িত

িলেত িবসগ ব বহােরর

রওয়াজ (যা সাধুরীিতেত পুেরামা ায় িছল) এখন ক’ ম গেছ এবং
আরও ক’ ম যাে

।

যতদূর মেন পড়েছ এ িবষেয় কঃ িবঃ সিমিতর িনধারণ িছল য ঐ
একক শ

িলর অে

ব বহােরর

েয়াজন নই। অথাৎ মন, িশর, ছ

বেটই, এমনিক ‘

বা শস্ তস্

মশ,

ত য়যু

িবসগ

ভৃ িত শে

তা

ায়শ, অ ত, আপাতত, িবেশষত’

ভৃ িত

শ াে ও িবসগ ব জত হেব। তেব ঐ সব শ
বা

শে র অে

ানিবেশেষ তার পিরবিতত

সমাস-যু

হােল িবসগ

েপই থাকেব। দখা যাে

বতমান

বানান-সং ারকেদর সকেলরই অিভমত এই িস াে র সপে
কবল গত মণী কুমার ঘাষ মশায় ‘
শে র

ে

মশঃ

ায়শঃ অ তঃ’

।

ভৃ িত

িবসগ-েযাগ অব াহত রাখেত চেয়িছেলন এই কারেণ

য, তা না হােল শেষর অ

রটা উ

ারেণ হস্-যু

হেয় পড়েব। আর,

যতদূর মেন পেড়, আচায সুনীিতকুমারও শষ জীবেন তস্
কেয়ক ট শে র
কেরিছেলন। ব

ে

ত য়া

পুনরায় িবসগ িদেয় বানান িলখেত আর

গতভােব আিমও ‘িবেশষতঃ, ব তঃ, দৃশ তঃ,
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ফলতঃ’

ভৃ িত কেয়ক ট মা

শে

এখনও িবসগ-েযাগ চালা

, অথচ

‘অ ত, আপাতত,

মশ,

ায়শ’ থেক তা বজন কেরিছ। মন, িশর,

ছে র মত এসব

ে ও, অভ ােসর একটা রশ থাকেলও, িবসগ

ত াগ িবষেয়ই লাক-েলখনী অভ

হেয় পড়েব এমন মেন করা যায়।

মনঃ িশরঃ বয়ঃ সদ ঃ অহঃ
সমাস-সি র

ে

িবসেগর

ভৃ িত শে র সে
ভাব সংর

যৎসামান ব ব রেয়েছ। তা হাল, এে
সরলীকরেণরই প
‘ছ েবাধ’ এর
বয়

পাতী।

ণ িবষেয় আমােদর

ে ও আমরা

কবল ‘িভি প ’

ে ই নয়, উৈ

ে ও। িন াস শ

ানিবেশেষ

ািবত ‘ছ িলিপ’,

ের, মন াণ, মনে

ম, বয়েজা , সদ জাত, সদা াত, দু , িন

ভৃ িতর

উ রপেদর

াভ, মন ু ,

ৃ , বয় া, মন
হ

থেক িবদগ আেগই উেঠ

গেছ,

‘ইত ত’, ‘বয় ’, ‘পুনরায়’, পুনবার এরকম কেয়ক ট বহ ব ব ত
শে র মেধ লুকােনা অব ায় রেয়েছ, আর রেয়েছ
অধঃপাত, অতঃপর, বয়ঃসি , িশরঃপীরা, পুনঃপুন
শে

–উ

ত

ভােব

ভৃ িত কেয়ক ট

ারেণ জার পড়ার উপর িনভর ক’ র। অভ

উ

ারণ র

া

করার জন ই ও িলেত িবসগেযাগ আমােদর রাখেতই হয়। িক
যেহত মধ বত িবসেগর পর যু া
তার আ য়ী ব

নটায় খািনকটা জার আপনা থেকই পেড়, সইেহত

বয় া , মন ু , মন , দু , িন
িবসগযু

র থাকেল ঐ িবসগ তেল িদেলও

বা িবসগ

ৃ বানােন কােনা
হ

ভািবত কতক িল শ

িতই নই।

আেগকার সাধুভাষােতই

বশী ব ব ত হাত, এখনকার চিলেত স িলর চল নই বলেলই চেল।
যমন- যশ র,

য় র, ধনুঃশর, তপঃে শ, মনঃে

সদ ঃপাতী, ভূ েয়াভূ য়ঃ। িক
অ ঃস া

মনঃপূত , মনঃপীড়া,

াভ, আয়ুবৃ

,

মনঃসমী

া,

ভৃ িত দু হ বানান িল এখনও চেল। এ িলর িবসগ বজন

করেত পারেল কমন হয়? তা ছাড়া মেনােযাগ, মেনািনেবশ এমনিক
মেনাভাব থেকও ও-কারটা সিরেয় িদেল? আমার মেন হয় ‘মন’
শ টার সে ই ছা ছা ীরা বিশ পিরিচত থাকার জন এবং পাশাপািশ
জাড়া ও-কােরর ধাঁধার প’ ড় ‘মনেযাগ’ িলখেত চায়, ‘মেনািনেবশ’ও
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কউ লেখ না। সুতরাং ঐ িলেত ও-কার তেল দওয়ার সুপািরশ
করিছ। পিরেশেষ ব ব , িবসগ বা িবসগ-জিনত

পা র ব বহােরর

টা যেহত এক এক পিরি িতেত এক এক রকেমর সইেহত
এিবষেয় সং ারেকরা এক ট তািলকা

ত ক’ র

চার ক ন এই

াবও রাখিছ।
( ঘ ) রফা
রফযু

া

ব

ব

ন

েনর িবকি ত ি

পূেবই পিরত

কী সং ৃ েত কী আধুিনক বাঙলায়

হেয়েছ এবং বতমােন পূব , সব , ধম , মত, বা মত ,

আয , কায , অজন, কািতক, এমনিক িভ জাতীয় শত, সদার, সিদ,
গত

ভৃ িত যাবতীয় রফা

লখককুল সহ সকেল অভ

া

অ

ের একক ব

েনর ব বহােরই

হেয় পেড়েছন এমন দখা যায়। সুতরাং

এ িবষেয় বাক ব য় িনরথক।
(ঙ) শ াে

ও শ মেধ

সং ৃ েতর িদক্ , বাক্ ,
দু’একটা হস্-অ

শ

যু

হস্-িচ

াক্ , বিণক্ , সম ক্ এবং অনু প আর
বাঙ্ লায় এককভােব অথবা সি -সমােসর

অ গত হেয় ব ব ত হেয় থােক। এ িলর একক ব বহাের আেগ হস্
িচ

দওয়া হাত, িক

বশ িকছকাল হাল স িল

হেয়ই পেড়েছ। এ ছাড়া সং ৃ েতর বতপ্ মতপ্
হস্-ও বাঙলায়

ায় হস্-িবহীন

ত য়যু

শ াে র

ায় িবব জত হেয়ই এেসেছ। এজন সুনীিতকুমার-

মুখ সং ারেকরা িনয়ম ক’ র িদেয়িছেলন য ঐসব একক শে
যােগর

েয়াজন নই, িক

তাহেল মেধ ই

যিদ ভল উ

হাক আর অে ই

হস্-

ারেণর স াবনা থােক

হাক হস্-িচ

বসােত হেব।

ইদানীংএর ‘িভি প ’ বা ‘কী িলখেবন’ এমন িক ‘িনয়ম-অিনয়ম’
েণতাও
য সি র

ায় একই মত
ে

কাশ কেরেছন। ‘িভি প ’ আরও বেলেছন

অবশ হস্-িচ

মতানুযায়ী-িদক্ এর

রাখা যেত পাের। সুতরাং ঐসব

ােন িদক, বাক্ এর

সম ক, িব ান, ধনবান,

িচবান, মিতমান,

ােন বাক, সম ক্ এর
ীমান

ােন

ভৃ িত বানান হেব।
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এ িবষেয় আমােদর মতপাথক
সি র

িল স

িদক্ , বাক্ ,

তমন িকছ নই। কবল সমাস ও

েক িকছ িবেশষ ব ব রেয়েছ। সমােস সি েত

াক্ শে র ক্ বা গ্ বা ঙ-েত

সং ারকেদর মেত হস্-িচ

পা েরর

ে

ব বহায। অথাৎ িলখেত হেব- িদগ্দশন,

িদগ্ া , বাগ্ধারা, বাক্েকৗশল, বাক্িস , বাক্পিত, বাঙ্ ময়,
পরাঙ্ মুখ , বাক্চাতয

ভৃ িত। না হােল উ

ারেণ গালমাল হেব। ঠক

কথা। তবু আমরা সং ারকেদর আর একট অ সর হেয় সমাসগত
সি েত ক্ ােন গ্ িলখন রাধ ক’ র –িদক্িদগ , িদক্ ম
বাগীশ , বাঙ্ ময় পরাঙ্ মুখেক র
াক্ব

ম

িস

হেব। আর, উ
ে

া ক’ র বাক্রীিত, বাক্ধারা,

ভৃ িত বানান চালু করার যৗ

অনুেরাধ জানাই। সি র

ে

ভৃ িত এবং

কতা িবষেয় িচ া করেত

বাঙলার

তার মানদে ই এ িল

ারণ করেত করেত এসেবর ক্-টা যিদ কেয়ক

গ্ হেয়ই পেড় তােতই বা কী, কারণ, উ

ারণ ও িলখন তা সব

এক হেত পাের না।
(চ ) ইন্ ভাগা
সং ৃ েতর

শে র ব বহার
ণী, ধনী, মানী,

ামী, রথী, ম ী, অথ ,

িতেযাগী, সহেযাগী, মন ী, বাদী, িববাদী, সা
অজ

ঈ-কারা

হেয় আেছ। িক

উপর কােনা

ভৃ িত

ও িবেশষণ-েবাধক শে র মেধ ‘ইন্’ সু

ঐ সু

ইন্ এর খবর রাখার অভ াস বাঙলায় নই।

ট শ

গাটা শ । মধ যুেগর খাঁ ট বাঙলােতও

িহসােবই মানুেষর কােছ পিরিচত িছল। ওেদর

ত য় বা শ

সং ৃ েতর িনয়েম ঐ

সু

যাগ ক’ র নাতন শ গঠন করেল
ইন্

ত য়টােক জািগেয় তেল ই-কােরর

ব বহার করেত হেব। বাঙলা িহ ী মারাঠ
এটা ধাঁধার মেতা মেন হেয়েছ
িনমােণর সময় থেক প
আকছার

ী, একাকী

পুংিল

বাঙলায় ও িল ঈ-কারা
ও িল গাটা

তথ,

ভৃ িত আধুিনক ভাষার পে

লখকেদর কােছ। িক

তকুল সং ৃ তপে

সাধুগদ

হেল থেক ওেদর উপর

ত য় ও সমাস যােগ ভারী ভারী শ

সব গেড় তলেত
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লাগেলন। চলেত লাগলমি সকল,
মনি তা

ািমধম , সাি

িণগণ,

গণ,

িণেদর, রিথবৃ , ধিনরা,

িতেযািগতা, অনুগািমতা, একািক ,

ভৃ িত। মৗিখক-িনভর চিলত বাঙলােতও অ ভােব ঐসেবর

অনুসরণ করা হেয়েছ, তেব ‘রা’ ‘ দর’ ‘িদগ’
লখকই উ

ে

বহ

ঈ=ই এর অত াচার মানেত রাজী হন িন। যার ফেল

ণীেদর, ধনীরা, সা
িক

ত য়েযােগর

ী সকেলর, ম ীমশায়, পয

িতেযাগীটা, মন ীতা, িবেরাধীতা, দায়ী

তাঁরা এিগেয়েছন,

পয

এিগেয় যেত

সাহসী হন িন। আর, এ িবষেয় বানান-সং ারেকরা এখনও দামনা ভাব
িনেয় রেয়েছ দিখ। আিম তাঁেদর কােছ এই ি ধা ত াগ করার আেবদন
রািখ এবং সই সে কতৃকারক যাদ্ধব
ৃ ৃ , ভৃ িতর দু হতা বজন
কের কতাকারক, যা াবৃ

ভৃ িত শ

চালু করার সাহিসকতা কামনা

কির।
২. সং ৃ তজ শে র বানান
( ক) অ এবং ও –শে র আিদেত ও অে
বাঙলায় উ
উ

ািরত ‘অ’

েরর একট বাঁকােনা বা ‘ও’ এর কাছ-েঘঁসা

ারণ আঠােরা-উিনশ শতা ী

ব াপক হেয় পেড়েছ। প
আবহাওয়ােতই এই

মবে

থেক আর

ক’ র এখন একট

এবং িবেশষ ক’ র কালকাতার

বণতার িব ার। ‘অ’ এর আেগ িপেছ উ

ািরত ই

বা উ কবল ‘অ’ এর উপেরই নয়, ‘আ’ এর উপরও একািধকভােব
তােদর

ভাব রাখেছ। আবার ‘অ’

েরর ও-কার

বণতা এখন আর

কবল সং ৃ তজ শে ই সীিমত নয়, খাঁ ট সং ৃ ত শে র উ
আ
উ

ারণেকও

মণ কেরেছ, িনয়িমত= িনেয়ািমেতা, ব বহার= ব ােবাহার
ারেণ আমরা কােনা ত্ ট অনুভব কির না। তমিন সং ৃ ত শ -

ওিতেশায়, ও ণ, মািন, ওনু , বাধূ , পা েপািত, ওনুেমািত, গেতা
হেয়েছন,
িবেধেয়া

কেণ

েতা, এটা কার কৃেতা,

ভৃ িতেত ও-কার-েঘঁসা উ

েহা, িবরেহা,

দেয়া,

ারেণ এখন আমরা কােনা িবচ িত

বাধ কির না।
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সং ৃ তজ শে র

ে

আঠােরা শতা ী

ভাবসংগত পিরবতেনর সূ

থেকই উ

ারেণ

ধ’ র ‘অ’ এর ও-এর িদেক টান দখা

যেত থােক। যমন, আেগকার কিরল, পিড়ল, কিরেত, ধিরেত, কিরব,
চিলব, করহ, চলহ, দখহ এবং ভ ক, অ ক,
ভৃ িত

শষ

প িনেল যথা

েম-

কারেল,

াদশ= বারহ, কালক,
পাড়েল,

কারেত,

ধারেত, কারেবা, চালেবা, কেরা, চেলা, দ ােখা এবং ভােলা, কােলা,
এঁেদা, বােরা

ভৃ িতেত।

আমরা ও-কার িদেয়ই যিদচ পিরবতেনর
দখেত হেব ঐ ওকার সব

পূণ ও-উ

প দখালাম, তবু ভেব

ারেণর

প নয়িন। িনেয়েছ

কবল সইখােন, যখােন ‘অ’ এর ঠক পের ই-কার বা উ-কার আেছ।
ঁ েত উ ঠেয় ও-েত
ই, উ উ
র, তাই সমীভবেনর িনয়েম অ-টােক উচ
িনেয় গেছ। আর কােছ িপেঠ ই-উ না থাকেল, যমন শে র অে ,
িভ

কারেণ ও-এর মেতা হে

, িক

পূণ ‘ও’ হে

না। যমন-

করহ=কেরা, ধরহ=ধেরা, চলহ=চেলা। এ িল আধা ও-এর ব াপার।
এজন ই আচায সুনীিতকুমার
িছল, নাচল’

মুেখরা, ‘কর, ধর, দখ, পড়, গল,

ভৃ িতর বানােন ‘ও’ িদেত িনেষধ কেরেছন। পূণ-ও নয়,

ও-কােরর রশ বা আধা-ও উ

ারণ আধুিনক বাঙ্ লার এক ট

বণতা।

এ টেক বানােন জানােনার কােনা হরফ নই, আর পুেরা-ও িহসােব
িলখেতও আমােদর ি ধা হয়। এমন

ে

বানান-সং ারেকরা যিদ

পূণ ওকােরই তাঁেদর মিত ি র কেরন, ক ন। তেব িনেলা, িদেলা,
িছেলা, গেলা, পেলা
শ া

ভৃ িত িলখন মানিসক শিথেল রই িনদশন।

আকােরর আেগ ‘উ’ থাকেল ঐ আ ও- প িনেয় থােক যমন-

কুয়া=কুেয়া, সুতা=সুেতা, পড়ুয়া= পােড়া, মাছয়া= মেছা, জলুয়া=
জােলা ইত ািদ কালকাতা- কৃ নগর অ েলর চিলেত। এসব চলেব।
তা ছাড়া অেথর পাথক রাখেত
ভৃ িতর সে
শানােনা

য়া ও

রণাথক ‘বলান, করান্ শানান্’

য়া-িবেশষ

বাচক-বলােনা, করােনা,

ভৃ িতর পাথক রাখার জন ও-েযাগ

েয়াজন। এ অিভমতও

ঠক।
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এই ভােব
সপ

ােন

ােন (সব

নয়) অ- ােন ও-কার িদেয় বানােনর

তা করা গেলও সং ৃ ত শে র

ে

তা কােনামেতই িবেধয়

হেব না, এই হ’ল বানান-সং ারকেদর অিভ ায়। এর ফেল একটা
গালেমেল পিরি িত থেকই যাে

। অথাৎ অ ণ, মধুেক আমরা

বারংবার ‘ও ন, মাধু’ বেল ডাকেলও লখায় তা দখােত পারব না,
একমা

উপন াস-নাটেকর সংলােপর

য সং ৃ তশে র

ছাড়া। ল

ে ও আমরা ঐ ধরেনর ‘ও’ বা ‘আধা-ও’ উ

করেলও, আিদ অ িনেষষবাচক বা িনেষেধর রশ-যু
‘ও’ উ

করেত হেব
ারণ

হেল সখােন,

ারণ ক’ র আমরা ডাকেতও পাির না, যমন – অ জত, অিখল,

অসীম, অনীলা। তেব ই বা উ পের থাকেল বাধ হয় কাথাও কাথাও
পাির। যমন- ওতীশ, ওতল, ‘ওনুপম’, অথচ ‘অ প’ এর

ে

না। এই কারেণ য, ওসব

।

ে

অভাবেবাধকতা বাধা িদে

কঃ িবঃ সিমিতর অথাৎ সুনীিতকুমার
যখােন অে

‘ও’ ছাড়াই অথটা বাধ

মুখেদর িনেদশ িছল য

সখােন ও-েযােগর

নই। যমন কর, ধর, করব, ধরব, রাখব
মধ ম পু েষর বতমান অনু

ার

ধর্ এর সে

টা বেছ িনেয় ‘কী িলখেবন’
ন যউ

অনু

ভৃ িত িলখেত হেব। বাধ হয় ত

পাথক রাখার জন । আর উভেয়ই

ধােরা; শােনা, িক

পেয়া; কেরা, িক

েন ; লেখা, িক

িলেখা; শেখা িক

এক

িশেখা-

রণাথক

য়ার মঃ

ােতও িলখেত হেব-বিলেয়া কিরেয়া,

দিখেয়া,

িনেয়া। বিলও কিরও
িক

িদেয়া;

কােরা; ধেরা, িক

ইত ািদ। এর উপর ‘িভি প ’ যাগ করেছন য
পুঃ ভিবষ ৎ অনু

নউ

ত য় অথবা

ান িবেশেষ ও+ও, এ+ও, ই+ও িদেত হেব। যমন দাও, িক
িনেয়া; পাও, িক

ায়

াথক কর্

াব িদে

মধ ম পু েষর ভিবষ েত পূেবকার িনণয় অনুযায়ী ‘ইেয়া’
নাও, িক

েয়াজন

ভৃ িত। এ থেক সাধারণ

েণতা এবং তদনুসাের ‘িভি প ’ িনেদশ িদে
ও-েযাগ সহ কেরা, শােনা

পারব

আসেল তা তা হে

ভৃ িত নয়। ঠক কথা। সব একা ক হাক।
না। এক এক

ণীর

য়ার

প হেয় পড়েছ। মানুষ স ঠক িলখেত অভ

ে

তা এক

হেব তা? সই
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সে

এই অিনবায

টাও থাকেছ য উ

িলখেন যাই হাক, উ
লখােতও তা সং

বিলেয়া, কিরেয়া

ভৃ িত

ারেণ তা অিত শী ই ‘ও’ ত দাঁড়ােব এবং

ািমত হেয় কবল বিলেয়া, কিরেয়া-েকই নয়, খেয়া

িনেয়া-েকও দাঁড় করােব-বিলও কিরও
আেগকার সুিন

খও িনও িদও-েত। সুতরাং

ত ভিবষ েতর িনেদশক ‘ব’

ত য় িন

তিম

বলেব, করেব, তিম বলােব; তিম দেব বা িদেব, তিম দওয়ােব, তিম
নেব, তিম শানােব

ভৃ িতই তা সহজতর এবং অব িভচারী প িতর

েয়াগ িছল। রবী - দিশত িনেয়া, িদেয়া উ ম আদেশর হেলও
অব িভচারী নয়, যার ‘র’ উ

ারণটাও তমন স বপর নয়। আরও এক

কথা। আস্ ধাত বা ‘আসা’

য়ার বতমান অনু

অনু

ায় কী হেব? ‘ দখা’

তা বতমান অনু

ায় যিদ হয় ‘ দেখা’

ায় িলখেত হেব ‘দ ােখা’। পূবপে

ভিবষ েতর ‘ব’ ব বহাের
‘তিম বলেব’ এর অনু
ব ব হে

য়ার ভিবষ ৎ অনু

ায় ‘এেসা’ হােল ভাবী
যিদ বেলন য

থম পু েষর সাধারণ ‘ স বলেব’ এর সে
া তা একই হেয় পড়েছ, সে

স পাথক উে শ -িবেধয়

ে

াপেনর সাহােয ই তা ধরা

পড়েছ। যাই হাক, ঐ ‘ইেয়া’ লাগােনােত ব াপারটা িবিচ
কাযকর হে

আমােদর
এবং পূণ

না ব’ লই আমােদর মেন হেয়েছ।

‘কী িলখেবন’ আরও িনয়ম বঁেধেছন, এখেনা, কখেনা, কােনা,
আেজা, আেরা

ভৃ িত লখা চলেব না, িলখেত হেব এখনও, কখনও,

আজও, আরও

ভৃ িত এবং এই রীিতেতই িলখেত হেব যখনই, তখনই ;

যখিন তখিন নয়। এখােন একটা
সখনও’ অথবা ‘কখনওই’ পয
ত
ু উ

ারেণ ‘আেরা’র সে

হেয় পেড়েছ য

। ঐ িবিধ িক ‘কক্খনও, কখনওঅ সর হেব? বহল ব বহােরর সে

‘ কােনা’ শ টা আমােদর এমনই অভ

মশায়েদর ব ও তা থেক হটােত পারেব না মেন

কির। তেব একথা মাননীয় য স ঠক বাচকতার কারেণ ঐ ও-টােক
‘আজও, কখনও’

ভৃ িতর

ে

িব

রাখাই িবেধয়। আর কিব-

ািবত আমােরা, তামােরা, আেজা, যখিন, তখিন

ভৃ িত ছ র

না হয় কিবতায় চলুক , গেদ চলার িদন িবলি ত হাক। এ

ােথ
সে
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দব সাদ ঘাষ মশােয়র সই সমােলাচনা কেশার- ৃিত থেক মেন
পড়ল ‘আিম দুেধা খাই তামােকা খাই’। and, also বাচক এই ও-টা কালমু ার হঁ থেক আমরা পেয়িছ। কৃ-কী ত ‘আরহ’
সে ও মেন হয় কিব

র অধ ায়ন এেকবাের ফেল দওয়ার

নয়, অ ত আমােরা, তামােরা
তত

তা
যাগ

ে , যখােন ও-টার গােয়র জার

বল নয়।

শ া
পেয়

ব । িক

ও-েযাজনা িবষেয় এত, যত, তত, কত বহ আেগই রহাই
গেছ কঃ িবঃ সিমিতর হ ে

স ঠকভােবই তা, হয়েতা-বা
মেন িনেয়েছন
‘ ছাট, বড়’র

েপ। অিপচ উ

ভৃ িতেত ও-কােরর খািনকটা অিধকার

চিলত হেয় পড়ার কারেণ। আবার উ
ে

সিমিত

সিমিত িক

ও-েযাজনা অ েয়াজনীয় মেন কেরেছন।

েয়াজনীয় িবেবচনা কেরেছন ‘এগােরা’ থেক ‘আঠােরা’ পয
িলখেন। এ িনেয় সা

িতক বানান-স্ং ারকেদর িভ

সংখ ার

মত

নই।

ায় পূণ-ও উ

ািরত

আমােদরও না।
শে র আিদেত আধা-ও এমনিক

ানিবেশেষ

হােলও অথ-পাথেক র ারা চািলত না হােল অথবা আেগকার ও বা ঔ
বা উ মূেলর িবকৃিত-জাত না হােল পর ও-কার যাগ হেব না এই মেন
রেখ কঃ িবঃ সিমিতর িনয়ম-ব ন। সুতরাং কাির, ধাির, বািল চলেব
না; কারব, বালব, কারেল, চালেল, কারেত, মারেত
যিদও ভাবী অনু
থেক শাওয়া,

া (মধ ঃ পুঃ ) িহসােব কােরা, বােলা চলেব, আর
ন্ থেক গানা, তল্ থেক তালা, চৗর থেক চারা

াড় থেক কাল, ঔষধ থেক ওষুধ

ভৃ িত শ

তা আেছই।

বলব, করব, বলেল, করেল, চল্ল, িছল, িদল,
ভৃ িতর কােনা অে

গল,

পৗ ছাল

‘ও’ লাগােনা যােব না এই িনবারেণ ি র হেত

পারেলও ‘ হাল’ বা হ’ল বানানটার চতর

িবকৃিত –হল, হেলা, হাল,

হােলা-এক ট সমস ার মেতা রেয়েছ। এে
য়া

ভৃ িতও নয়।

‘ল’ এর গােয় ও-কার যাগ একমা

ে

থমত বুঝেত হেব,
দু’এক ট অনু

া ছাড়া
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(তেলা না, ভেলা না) কাথাও িবিহত নয়। ‘ হাল’ বানােনর
‘হ’ বা ‘ হা’ িনেয়। এে

ে

দখেত হেব য

ার

আদ

য়ার ঐ হ-মূলটার িপছেন

দুেটা ধাত কাজ কের, এক ট ‘ভূ ’ অন টা ‘অস্’ ধাত-জাত ‘হ’ যা
অস

ূণ ধাত। হএ=হয়

য়ার মূল ঐ অস্ ধাত,(ৈমিথলী

হাএ, হায় যিদও ভূ -জাত) িক
ঊ এর ও-েত

পা র

‘ হাল’

জবুিলর

য়ার মূল হ’ল ভূ ধাত। ফেল

াভািবক প িতর অ গত। অতএব হা+ই =

হাইল=‘ হাল’ এ টই স ঠক বানান।

স

েম সংবাদপে

চািরত

‘কইলকাতা’ (=কিপল-খাতা=কিপেলর দল) শ টার বানান হওয়া
উিচত কালকাতা বা ক’লকাতা- ‘কলকাতা’ কখেনাই নয়। ‘কলকাতা’
িলখেন তা পূবব ীয় উ

ারেণ দাঁড়ায়।

পিরেশেষ জানােত হয় য উ

অ-িবকৃিতর ‘ও’ উ

ারণ ছাড়া

আিদেত ও বা ও-ক’ র দওয়া সং ৃ তজ ( ার=‘ দার’) দশজ (= কালমু া ) িবেদশী বহ শ

আমরা ব বহার কির। স িলর পূণ ও-

িনেয়

আমােদর কােনা ি ধার অবকাশ নই।
(খ) সং ৃ তজ শে

ই-ঈ

দশী, িবেদশী বা সং ৃ তজ শে র ঈ-েদওয়া বানান
ই-েত িনেয় যেত হেব, এই হাল সা

েলােক ববাক

িতক সং ারকেদর পণ। িক

কী কারেণ তাঁরা এই অদ্ভত পণ ক’ র বেসেছন বাঝা যায় না। কই,
ঈ বানােনর ঈ-টা
িবেশষ ছা

ক

তা আমরা দীঘ কের উ

েয়াজেনর

ারণ কির না (একমা

ছাড়া)। তা ছাড়া ঈ-টা তা একটােন

লখা সাজা। আর সেবাপির কথা হাল, অথগত পাথক
জন কাথাও ‘ই’ কাথাও ‘ঈ’ িদেয় বানান রাখা। উ
হােলও এই িবেশষ
ব বহার করেতই হে
সুনীিতকুমার
ীিল

দ াতনার

ারেণ এক- কৃিতর

েয়াজেনর জন ই পৃথক দুেটা হরফ আমােদর
। এই কারেণই কঃ িবঃ সিমিতর আচায

মুেখরা িনয়ম বঁেধ িদেয়িছেলন য-

এবং জািত, ব

বাঙলায় ‘ঈ’ িবিহত থাকা

, ভাষা ও িবেশষণবাচক শে র অে
েয়াজন।
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তারা ল

কেরিছেলন য ঐ জাতীয় শ

বাঙলায় বহ চিলত, আর সই সে

িন

িলেত ঈ এর ব বহার
য়ই

ী-পুং ও িবেশষ -

িবেশষেণ আযভাষা িলেত পাথক রাখার িচর ন

বণতার িদক টও

অধ য়ন কেরিছেলন। ব ত দখা যায়, সৗ য অপেণর মােহ প’ ড়
ীবিল

পদােথর বাচক শে ও

ী

আেরাপ ক’ র আমরা সুখী

হেয়িছ। যমন- নদী, মহী, ধরা, ধরণী, ধির ী, মিদনী, অটবী, রজনী,
িনশীিথনী, যািমনী, শবরী, নগরী, ম রী,

লখনী, মায় অরণ ানী,

িহমানী পয । আর, ইনী-নী-ি য়া খাঁ ট বাঙলায়-সািপনী, তািপনী,
নািগনী, িবহি নী, িনঝিরনী,

েয়াজনী (েদাকােনর নাম), আগমনী,

সায় নী, সজনী, িনবাচনী এমনিক ‘ভীমা অিস’ পয ।
ভাষােতও এরকম

ী-িবব

তীেচ র বহ

ার িনদশন আেছ। আবার আমােদর পােশর

িহ ীেত তা কথাই নাই-বই( িকতাব),গািড়, কচির, ছির পয । স যাই
হাক, কােনা শ

পদাথতঃ

ীিলে র হাক না-ই হাক, মানুেষর

ী – বাধটাই বড় কথা। ফেল ব ব ত শ
আ হ, আর সই িহসােবই

িলেতও

ী

সংর

েণর

ীেবাধা ক শে র শেষ ‘ঈ’-ইনী, আনী,

নী পয ।
বাঙ্ লায়

ী- ত য় িহসােব ব ব ত হয়-আ, ঈ, ইকা, ইনী, আনী

এবং নী। এ িলর আদশ সং ৃ ত থেকই যিদচ গৃহীত হেয়েছ, সং ৃ েতর
সে

সব

মেল না এমন ইনী, আনী, নী-েদর

ব ব পদাবলীর

সই

তাপই বাঙলায় বশী।

গািপনী, রজিকনী, ননিদনী, িবেনািদনী,

সজনী, ধনী থেক আর

ক’ র সািপনী, তািপনী, মািলনী, সিতনী,

নািতনী, ঠাকুরানী উ ািদনী, নাচনী, ডাইনী, ভূ জি নী, কুরি নী,
মাতি নী, মৃগনয়নী

ভৃ িত পার হেয় চলিত

েয়ােগর – ধাবানী,

ময়রানী, কলুনী, মজুরনী, নািপতানী চাকরানী এবং নাচনী, িছঁ চকাঁদুনী, পাড়া-েবড়ানী এবং নব ঈ

ত েয়র পাড়া-কুঁদুলী, িচবুনদাঁতী,

ভাতারখাকী, হতভাগী, মাগী, আবাগী, পঁচামুখী , বরালেচাখী পয ।
এ ছাড়া সং ৃ েত পাওয়া-েদবী, মানবী, ত ী, সু রী, সখী, নতকী,
কুমারী, িক রী, ব বী, িপশাচী, সহচরী, চতথ , প মী, ষাড়শী,
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ীমিত,

ণবতী,

য়সী, সুমুখী, ই াণী, আচাযানী গৃিহণী, রমণী,

মািলনী, িবলািসনী, মেনাহািরণী

ভৃ িত শ

তা বাঙলার স ী িহসােব

আেছই। তবু পুনরায় বিল, ঐ ইনী, নী-টার িদেকই বাঙালীর বিশ
আ হ। এমনতর

য-পাগিলনী, ননিদনী, সিতনীর মত ডবল

ী-

ত েয়ও তার ি ধা নই।
িক

দখা যাে

, সং ৃ ত শে র গােয় হাত না িদেয়

ইনী, আনী, নী বা ঈ
সা

ত য়া

াকৃত বাঙলার

শ াবলীর উপেরই িবষদৃ

েয়াগ ক’ র

িতক দুই সং ারক ‘িভি প ’ এবং তদনুসাের ‘কী িলখেবন’

জুলুম করেছন “ঈ-কার ঊকার িদেয় কােনা বানানই আমরা রাখব না”।
আর িভি প

এক ট প

তী ম েব র সহােয়

ীিলে

ঈ-কােরর

ব বহার এই ব’ ল রাধ করেত চেয়েছন য-ঈ-কােরর সে
ীিলে র

কােনা অিনবায

যাগ

ীে র বা

নই। আবার এঁেদর ঈ-িবতাড়ন

উদ েমর সাফাই িদেত িগেয় ‘িনয়ম ও অিনয়ম’

েণতা ব াপারটার

গাড়া ঘঁেস কাপ মেরেছন এই ব’ ল য কালকাতা িব িবদ ালেয়র
ঐ িনয়ম ‘এখন আর রি
ঐ-জাতীয় ম েব র
অ

ত হে

না’!

েত ক টই খ নীয়, যিদ সংবাদপ

বা অন

হােত িনেয় গােয়র জার না দখােনা যায়। িবেশষ -িবেশষণ এবং

ীং পুং এর পাথক রাখার মেনাভাব সব ভাষায় এবং সব জািতেতই
আেছ, অবশ িভ িভ উপােয়।
সাহােয িন

ত েয়র

হেয়েছ। আযকন া বাঙলা িহ ী সই পথ ধ’ র চ’ ল

তারই মেধ িকছ

কীয়তাও দিখেয়েছ। সং ারেকরা যিদ পােরন,

ত েয়র রা ায় না িগেয় ঐ
নাতন শ

ত য়-মুখ আয ভাষায় তা

সৃ

ণীর ী-েবাধক যাবতীয় শ েক তািড়েয়

বা আমদািন ক ন, যমন আেছ-েছেল-েমেয়, ভাই-

বা্ন , বলদ-গাই, বাদশা-েবগম, Lord-Lady, রাজা-রানী
পারেল ঐ সব

ত েয়র উপেরই িনভর করেত হেব, আর

তা তার বানানসহ বাঙলায় সুিনিদ , ি র; ওেত হ ে
বাধকতাটাই িবন

হেয় যােব। এই িনয়ম অথাৎ

ভৃ িত। না
ত য় িল

প করেল মূল
ী-িবেশষেণ
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সুনীিতকুমার

মুেখর িনধািরত িনয়ম ‘এখন আর রি

‘িনয়ম অিনয়ম’
কাথায় রি

ত হে

না’

েণতার এধরেনর ম ব

ত হে

অ-সম ক্-দৃ
সৃত।
া করেছ না? মাতৃভাষায় অধ-িশি ত

না? ক র

কিতপয় বাচােলর িলখনেকই িশেরাধায করেত হেব নািক?
ভাবেত িগেয় আমরা অবাক হই য পাশাপািশ চলমান সং ৃ ত শে র
ঈ

েলােক সং ােকরা ছঁ েত চাইেছন না। ওিদেক না তািকেয়ই ত ব

অধতৎসম আর ফািনম- িনেমর ত
শ

িনেয় মশ ল আেছন। সং ৃ ত

েলার ঈ-েদওয়া বানােনর আেমজ

য বহ আেগ

থেকই

আমােদর চােখ রঙ লািগেয় িদেয়েছ, তার কী হেব? আর আমরা
আেগই বেলিছ য ফািনেমর িবচাের ই-ঈ এক হােল পর ই-টাই বা
িবতািড়ত হেব না কন? ফািনমীরা না হয় এক কাজ ক ন। এখন তা
দলীয় রাজনীিতর যুগ , একটা রাজনীিতক সি েত আসুন- অেধক ঈ
যাক, অেধক ই থাক।
ী-বাচকতার

ে

‘আ’ টােক তমন পছ

সং ৃ েতর আ, ঈ, ইনী, ও আনী’র মেধ বাঙলা
কের িন। ঈ ক খািনকটা কেরেছ (বড়কী,

ছটকী, শা ড়ী, মাসী, ননদী, মাগী, খুড়ী,
আ সমপণ কেরেছ ঐ ‘ইনী’

ত য়টায় কােছ। যা পের ‘নী’ তও

দাঁিড়েয়েছ। এই ‘নী’ টােক ‘িন’ করেল
দাপািন, ঝাঁকািন, লাফািন,

ভড়ী, পাগলী), িক

য়া –িবেশষ বাচক-শাসািন,

লািন, পুড়ুিন, নাকািন,
চাবািন, পারািন, বকুিন, িবনুিন, কাঁদুিন- ভৃ িতর সে তা এক হেয়

যােব য?

ফাঁসািন,

াচীন থেক আজ পয

সৗ য , কিবতা, রিসকতা র

ঐ ‘ইনী ’

ত য়টাই বাঙলার শাভা,

া কেরেছ, কবল

েয়াজন িনবাহই কের

িন। ওর িবিশ আভরণটা খুেল িনেয় পাবিলেকর রা ায় দাঁড় করাে
কান্ বরিসেকর দল?
স -েশেষ জানাই ই-কার লাগােনার সমথেন সং ৃ েতর অটবীঅটিব, রজনী-রজিন,

ণী-ে িণ, সূচী-সূিচ

ভৃ িতর িবক

দিখেয়
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লাভ নই, কারণ, ওসব
া

ে

বাঙলা আগােগাড়া ঈ-েদওয়া বানােনই

র রেখেছ।
এখন িবেশষণ ও িবেশষণা ক বা স

ক-স

-বাচক ‘ঈ’

ত য়টার কথা ধরা যেত পাের। এখােনও মূল ত টা সই পাথক
রাখার। ভাষা মন

িবষেয় সুনীিতকুমার

সমথন। আধুিনকতম যু
সাহিসক িভি পা

মুেখর অিভ

তার

িবচােরও তাঁেদর িনধারেণর সারব া ীকার।

েকরা ঘাষণা িদেয়েছন-অতৎসম শে র

ে

িবেশষ িবেশষেণ কােনা পাথাক আমরা রাখব না। বশ কথা! িক
তৎসম শে ই বা তা রাখেবন কন? আমরা বাঙলা িশখিছ, সং ৃ ত তা
নয়। আর বানােনর মধ িদেয় িবেশষ -িবেশষণেক একাকার ক’ র িদেয়
িশ

ায় ও বােধ কান্ উ িত আনেত চান তাঁরা?

িবেশষ -িবেশষণ

বােধও পাথক

রাখার

ী-পু েষর মেতা

েয়াজন

নই এমনতর

ধারণার ারা যিদ তাঁরা চািলত হেয় থােকন তাহেল একধরেনর সােম র
ত

হয় বেট। িক

সে

ে

থেম জনিচ

থেক সই ভদেবাধটা

দূর করার জন তাঁেদর কামর বঁেধ লাগেত হেব, আর তা না হােল ঈ
তািড়েয় অন িচ

উদ্ভাবন করেত হেব, নইেল দুই একাকার হেয়

লড়াইেয় নামেল উ
করেত করেত আ র

প

েতরা না হয় তদ্ভব অধতৎসম
া করেত পারেবন, িক

ভৃ িত জপ

অসহায় িশ েদর কী

হেব? িকল চড় গাধািলখন তারা কতকাল সহ করেব?
আমােদর িবেশষেণর ঈ-টা দুেটা সূ
ইন্ িবন্ ভাগা

থেক এেসেছ। এক, সং ৃ েতর

শে র ঈ থেক (মানী,

অসংখ ), আর এেসেছ ফারসী স

ণী, ধনী, মন ী

ক-েদ াতক ঈ

ত য় থেক (খুনী,

খুশী, নামী, দামী, রশমী, জাহাজী, কতাবী, জ রী,
আইনী,

তয়ারী, পুিলসী, চালানী, মাঘী,

চতী,

ভৃ িত

বনারসী,

ারী, বরশমী,

বাঙালী, িহ ী , মারাঠ , ইরানী, জাপানী, তজী, সরকারী, পািক ানী,
ইংরাজী
শ

ভৃ িত )। বলা যেত পাের এই ি তীয়

ণীর বশ কেয়ক ট

বহ- চিলত হওয়ার কারেণ ‘ই’ কার িদেয়ও লখা হে

। যমন,
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সরসাির, দরকাির, বিশ, িমিহ, দািব, তির, ইংের জ, বাঙািল
িক

ভৃ িত।

তাই ব’ ল িবেশেষ র ই-কাের ও িবেশষেণর ঈ-কাের এক হেয়

িগেয় যসব

ে

বােধ িব াি

ঘটায় স সব

ে

আমােদর

সাবধান হেতই হেব। যমন, চালািন-চালানী, বড়মানুিষ-বড়মানুষী,
প

িত-প
ত য়া

তী, মা

াির-মা

ারী

ভৃ িত।

দশীয়, িবেদশীর ‘ঈয়’

সং ৃ ত থেক আগত এই িবেশষণ দুেটােক দিশ, িবেদিশ

বানান সং ারেকর দল িলখেছন, িক

িবেবচক

লখেকরা তার

অনুসরণ করেবন এমন মেন হয় না। কারণ সং ৃ ত বানােনর গ টা
ওেদর গা থেক এখনও যায় িন। তা ছাড়া িবেশষণ-েবাধকতা বজায়
রাখার কারেণও বেট।
সং ৃ তজ িবেশষ
েয়াজন ছাড়া) সব

শে

(িবেশষ

কােনা

ে

পাথক

রাখার

ই-কার বা ঊ-কার হাক, অথাৎ পািখ, কুিমর,

হািত, আিশ, পুব , পুেজা, িশষ (শীষ )

ভৃ িত চলুক , সুনীিতকুমার

মুখেদর এ খুবই সমুিচত িবেবচনা এবং বলা বাহল এ িল
হেয়ই পেড়েছ। িক

এে

ে ও ল

বানােনর দুই িবিভ জাতীয় শ

ণীয় হওয়া উিচত

চিলত
য একই

যােত অথিব াট না ঘটায়, স

ে

এক টেত ই এবং অন টেত ঈ লািগেয় পাথক রাখাই কতব । যমন
বাড়ী=গৃহ , িক

বািড়=লা ঠ। কািল িক

হাতী কাপড় )। বাগােনর মািল, িক
মািলনী (সং ) হিকিম, ডা াির, মা
স

প্শান, মা

াবী বু

তজারতী ব াবসা। িবজিল, িক
চালািন, িক

কালী। হািত িক

হাতী (েদশ-

মালাধারী মালী, যার
াির; িক

। িতিন

ীিলে র

হিকমী দাওয়াই, ডা ারী

তজারিত কেরন, িক

তাঁর

িবজলী বািত। চালািনর ব বসা বা মাল-

চালানী মাল, বদিলর ব ব া, িক

বদলী হওয়া ইত ািদ।

ঈ িবতাড়েনর নশায় কােনা কােনা সং ারক বশ িকছিদন ধ’ র
জনমন

থেক উৎসািরত-জীবনী, িববরণী, অনুশীলনী, িনবাচনী,

েয়াজনী, িমলনী, আগমনী, আবহনী, সাধারণী, িচর নী, সায় নী,
এমনিক শতা ী বািষকী শে ও ভল ধেরেছন। দখা যায়, এ িলর
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কােনা ট িবেশষণা ক,
হােল ফারসী ঈ,

কােনা ট বা

ীেবােধ সৗ য যু

করার অিভ ােয় গ ঠত হােল

সং ৃ েতর ঈ লাগােনা। ব সর তীর
সৃ , প

ী-েবাধা ক। িবেশষণা ক
কীয়তার মানদে ই এসেবর

তী শাসেন িনরথক হেত পাের, সৃ েকৗশেল সাথক। ‘িনয়ম-

অিনয়ম’

েণতা দিখ ‘শতা ী, বািষকী’ তও আপি

জািনেয়েছন।

কন? প বট , স পণ ঠক আেছ তা? আর, বেষ বেষ ভবঃ বািষকঃ
ি য়ামীপ্ এেতই বা প

েত র হািন ঘটেছ কাথায়?

সং ারেকরা সব (ভল করলাম নািক ) এক এক সময় এক এক মূিত
ধেরন
ভাবিস

দিখ। উপেরর
( াচীন

েমই এ কথা মেন

হাল। বাঙলার

থেক আধুিনক পয ) অভ াস হ’ল বহবচন-

াপক কবল ‘রা’ ‘গিল,
ব

স
েলা’

ত েয় িনঃসংশয় না হেয় (না হবার

ািনক কারণও রেয়েছ ) অিতির

বহ-

াপক ‘সব সকল’ শ

যাগ করা। িবেশষ জার দওয়ার জন ও এরকম বহেবাধক অিতির
শ

আমােদর ব বহার করেত হয়। ‘কী িলখেবন’

ব াকরণ িশ

েকর দায়ী

ে র রচিয়তা

িনেয় আমােদর এই িপতৃিপতামহ

েম

আগত অিধকার থেক ব

ত করেত চান। এজন সং ৃ ত ও ইংের জর
ন জরও দিখেয়েছন (১৫-১৬ পৃঃ
ব ) । যন ইংের জ-সং ৃ েতর
চালনােতই ব সর তীর পা
ভাষাজননীর পে

ফলা সমুিচত। এ ধরেনর অনুশাসন

মানহািনকর ব’ লই আমরা মেন কির।

শষ কথা ব’ ল ই-ঈ কলেহর সমাি

ঘটাই। পািরবািরক স

মাসী, িপসী, খুড়ী, জঠ , চাচী, মামী, ননদী

ভৃ িত শে

েকর

ঈ-েযাগ

িন

য়ই সং ৃ েতর দবী, মানবী, নারী, ভৃ িতর অনুসরেণ। রাজেশখর
বসু , সুনীিতকুমার মুেখরা ল
কেরিছেলন য ও িলর মেধ মাসী,
িপসীেত অধুনা ই-কার ব বহার চলেছ। িদিদ (সাঁও) শে
আগােগাড়াই

অবশ ই-কার

চিলত। এ কারেণ আচােযরা অনুেমাদন কেরিছেলন য

ঐ িপসী, মাসী শ

দুেটােত িবকে

ই দওয়া চলেব। তা হাক, িক

বািক েলা ঈ- যােগ স্থূলা ী হেয় সংসােরর ভার বাড়ােত থাকেব এ
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কমন কথা? যেহত

ী-বাচক শ

দখেল ‘ই’ করার সূ

আমরা

মেন িনেত পাির না, সইেহত িপসী, মাসীেকও আমরা ই-যু

দখেত

চাই না।
যাবতীয়
িব

ীিল

শ

ও যাবতীয় িবেশষণেবাধক শ

ািপত হাক এবং ঐ িহসােব িবেশষ ,

িবেশেষ র সে

ঈ িদেয়

য়া-িবেশষ ও ভাব-

ওেদর পাথক বজায় থাক এই সরল ও িশ

ামূলক

সেত ই আমরা আ াবান।
উ ঊ িনেয় বাঙলায় তমন কােনা সমস া নই। তেব এে

ে ও

সং ারকেদর জানাই, যসব ‘তৎসম’ শে র সামেন তাঁরা করেজােড়
থােকন, স িল তা তদ্ভব বাঙ্ লার গা ঘঁেসই রেয়েছ, একই সে
চেলেছ। স িলর সে
স ব,

নতবা,

সংবাদপা

াকৃত বাঙলােক িমিলেয় তেবই যথাথ সমাধান

অধ-জরতীেক

‘সাথী’

ক’ র

িভি পা

েকরা খাশ-আেমােদ িদন কাটােত পােরন, িক

স িতর সবনাশ হেব। তা ছাড়া য-েদেশ অিশি
৬০/৭০ আর অধ-িশি

ক

স ান-

েতর সংখ া শতকরা

েতর সংখ া অ ত িবশ-পঁিচশ, স-েদেশর

গিতই বা কী হেব!
(গ) ঐ-ঔ
একা

ের বা আিদেত ঐ-কার ঔ-কার দওয়া কেয়ক ট শ

চেল। যমন-ৈখ, দ, ক, বৗ, মৗ। ি
জিড়েয় উ

ারণ। ি

বাঙলায়

র, অথাৎ দুই েরর একসে

র বাঙলায় আরও আেছ, যমন–আই, আউ,

আও, এই, এউ ( কানাই, রামাই, ঘরাও, কােছই, কউ)। তা ছাড়া
খাওয়া যাওয়ার ও+য় টাও ি
তীক িচ

র। যাক্ স কথা। উ

ঐ-ঔ এর পৃথক

দুেটা না রেখ অই, অউ িদেয় কাজ চালােত পারেল

খািনকটা সুিবধা হয় এমন অিভ ােয় এবং কই, বই, মই, সই, নাই নই
ভৃ িতর সে

সমীভূ ত দখার

দুেটা তেল দওয়ার প

েয়াজেন সং ারেকরা উ

কার-িচ

পাতী। তাঁরা িনেজরা যখন লেখন তােত দই,

বউ, হইচই, নইিনতাল, বউবাজার, পইতা, মউচাক

ভৃ িত বানানই
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থােক। এ িবধান ম
িন

য়ই। িক

নয়, চলা উিচত। িবেদশী শে র

এইসে

পাশাপািশ

চিলত সং ৃ ত শে

দিনক, সৗিম , নৗেসনা, নসিগক, কৗিলক
‘ মনাক সিনক হও’
জউিগক

ভৃ িত

ভৃ িতর ঐ-কার ঔ-কারেক িবি

উ

তা
যু

থা, যৗিগক

য়া,

ক’ র দইিনক,

েপ িলখেত ছাপেত পারেবন িক? তা ছাড়া অন

একটা কথাও রেয়েছ। অ+ই এবং অ+উ এই দুেয়র মেধ উ
কােরর ও-

ে

াি র িবকারটা ি তীয়

ারেণ অ-

ে ই বশী হেয় প’ ড় পূণ ও-

ারেণ দাঁড় করায়। এমন পিরি িতেত হয়-বই, মই, কই ; িক

বাউ, মাউ, নাউ। ফেল বৗডাের ‘ বাউ’ ক’ র িনেত আপি

হওয়া

উিচত নয়।
(ঘ ) এ/এবং/ এ া
বহ শ

আমােদর উ

ািরত হয় এ া-েযােগ। যমন- দ ােখা, ফ ােলা,

ব াটা, এ াক, এ াকটা, ব ালা, ম ালা, এ াত, ক ামন, ন ায়, দ ায়
ভৃ িত।
এই ‘এ া’ রটা বাঙলা বণমালায় থাকা উিচত যমন উিচত ও+য় এর
ে

বয়-বণ , z এর উ

ারণ জানােত জ-বণও। বানান সং ারকেদর

অনুেরাধ কির, তাঁরা অ ত এই ‘এ া’

রটােক বণমালায় ঢিকেয় িদন

এবং বানান েলাও তদনুযায়ী িলখুন ও ছাপুন। এ ব াপাের অনু প
‘তৎসম’ শে র সে
য ‘এ া’

িবেরাধ হওয়ার আশ া নই। তেব এটাও জানাই

ােন ‘অ া’ িলখেনর প

তা নই। উ

পাতী আিম নই। ব

ািনক কারেণই

ারণ ক’ র দখুন ‘এ’ এর ঠক িনেচই এ া এর উ

‘আ’ এর উপের। অথ াৎ ‘এ া’ স খ
ু - জেভর িন -মধ
সবিন

এবং একট িপছন িদেক সের িগেয়। ফেল ঐ ব

ারণ এবং

র। আর ‘আ’
এ ার এ া

হওয়া উিচত, অ া নয়।
(ঙ) ণ-ন
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বাঙ্ লা উ
উ

ারেণ ‘ণ’ নই। এমনিক

,

ভৃ িত িলখেনও ‘ন’ ই

ািরত হয়। সুতরাং বাঙলায় সং ৃ ত ণ-যু

শে র িবকাের ‘ন’ লখা

হেব, এ অিত যৗ

ক কথা। কঃ িবঃ সিমিত পূবাে ই তা িনধারণ ক’ র

গেছন এবং বতমােন কান, সানা, বরন, ধরন

ভৃ িত বানান বহ-

চিলত। অযথা নাতন ক’ র িনয়ম প েনর দরকার নই। আর-বাণী,
বীণা, বণু যিদ বদেল যায়, জনগণই তা করেব। অিনমা, মিনকা চলেছ
না ? আর যতই টেন বুেন বু ৎপি

িনধারেণর জাঁক কউ দখান না

কন, ‘কল াণী’ শী ই ‘কল্লািন’ হেয় পড়েছ।
(চ) ‘ ত ও ‘ ৎ
িবষয় ট বানােনর ততটা নয়, যতটা হরেফর। তেব হরেফ হরেফর
ঘটেল তা উ

ারেণও সং

ািমত হেত পাের। ‘িভি প ’

রেখেছন আমরা ৎ কাথাও ব বহার করব না। অসং ৃ ত শে
িলেখই ৎ এর

েয়াজন বশ িকছ

ে

িনবািহত হে

ভৃ িত। কথা ঠক। িক

একা

তা ত

, যমন-হাত,

পাত, আঁত , দাঁত , মত, খত, মতলব, নাতনী, নাতেবৗ, শিরয়ত, ই
ফুরসত

াব

ত,

র অস্ং ৃ ত শে ও িক সব

তা-ই হে

বা হেত পাের? যমন- িচৎ, গৎ, ধৎ, কাৎ, কাঁৎ ঘাঁৎ
ভৃ িত ? িভি পা ক বলেছন সং ৃ ত শে র চিলত ৎ- িলেক ত্

বানােন িলখেলই চলেব (অনু েপ িবেদশী শে র
সে

িহ ীর দৃ া

সামেন এেনেছন। িক

এে

ে

ে ও) আর সই
ল

ণীয় িহ ীর ন-

এর দাঁিড়টার িনেচ হস্-িচ টা বশ িমেল যায়, িক বাঙলায় গােলর
িনেচ ত্ এর হস্টা খুব অসহায় অব ায় থাকেছ, য-েকােনা সমেয়ই
সটাই িছটেক পড়ার স াবনা থাকেব। তা ছাড়া সং ৃ েতর -তৎপর,
উৎপাত, খুৎকার, শীৎকার, কুৎিসত, রণ জৎ, সত জৎ, িবদু ৎ,
তিড়ৎ,

িচৎ

ভৃ িত আমােদর

িৃ তেত

চ ভােব ব’ স আেছ,

স েলােক লাপাট করা যােব িক? আর থাকেলই বা কান্ সুিন ার
ব াঘাত ঘটাে

? সুতরাং ত

ব াপাের অকারণ ঝােমলা সৃ র কী

েয়াজন? তা ছাড়া ভেব দখুন , ভাবায় স ঠক বাচকতা অপণ করার
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জন আমােদর আরও হরেফর

েয়াজন। আমরা বরং হরফ বাড়ােতই

চাইব, বাদ িদেত চাইব কান্ অিবেবচনায়? আর এমিনেতই তা হস্
ঊধকমা তেল দওয়ার
লাঘব করার দায়ী

াব আপনারা রেখেছন। ছাপাখানার

ম-

তা আমােদর নয়।

(ছ ) শ, ষ, স
িবকে র

ে

পছ মত এক টেক

হাত দওয়ার

হণ করা ছাড়া সং ৃ ত শে

মতা সং ারকেদর নই, যিদচ সং ৃ ত শ

াকৃত বাঙলারই অ । যাকেগ স আে

েলা

প। সং ৃ ত- াকৃেতর বানান-

বষেম র গিলপথটা পার হেত িশ রা গািড় চাপাই পড়ুক, আর
মশায়রা হাসেত হাসেত তােদর িপেঠ িকল-চড়ই বষণ ক ন,
পিরি িতটা আবহমান একই থেক যােব। দুই সিতনেক িনেয় আমােদর
সংসাের বানান-সং ারেকরা কাথায় িমেলর পথ দখােবন, তা না,
উে

চেলাচিলেকই আরও

সং ৃ তজ শে

চ

ক’ র তলেছন!

িলিখত শ-কার েলা স

েক

িবগত

বষ য়ানেদর এই অিভমত িছল য – অিধকাংশ ত ব শে
অনুসাের ‘শ’ বা ‘ষ’ বা ‘স’ এর
িবিভ

বানান

া
মূল-

েয়াগ বহ- চিলত, এবং একই শে র

ায় দখা যায় না; এই রীিতর সহস পিরবতন বা নীয়

নয়। অথচ দিখ, িভি পা

েকরা একট ঘুিরেয়

বাঙলায় যখন ‘শ’ টাই আমরা উ

াব িদে

ারণ কির (বলা বাহল ,

ন য

ান-িবেশেষ

‘স’ টাও কের থািক ), সইেহত ত ব ও অধতৎসেম যাবতীয় বানান ‘শ’
িদেয়ই হাক। এর িব

াবেক গৗণভােব উে খ কেরেছন মা ।

‘কী িলখেবন’ অবশ এতদূর যান িন, শাঁড় , ভােলাবাশা, কশ্েটা, িবশ্ট
িলখেত ি ধা কেরেছন। ‘িনয়ম-অিনয়ম’
সব

‘শ’ এর

করেত ই

েণতা পাশ কা টেয় গেছন।

যাঁরা দেখন (িবেদশী শে র

া হয়- ধােনর িশষ, িশস দওয়া,

ে ও) তাঁেদর

েষ নওয়া, খেস পড়া,

আঁষ , মাস, মািস, তাস, সাপ, ‘ষাঁড়’, ষাট, ব াবসা, হািস , মা
গলাস- এসব শ

ার, ই ু ল,

তাঁরা িবলকুল ‘শ’ িদেয় চালােত পারেবন তা? না,
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একটা

-ক না

কাশ করেছন? ঐ ধরেনর উ

াশা পাষণ না ক’ র

আমরা মেন কির য, মহাজেনরা য-পেথ গেছন বা পথিনেদশ
িদেয়েছন তা-ই অবল নীয়। তৎসেমরা পােশই আেছন, িবশৃ

লা

বািড়েয় তলেবন না।
( জ) য ও জ
এ িবষেয় আচােযরা যা ব’ ল
অনুসরণ কেরেছন তার সে

গেছন এবং সং ারেকরা যার

আমােদর ি মত নই। অথাৎ আমরা

কাজ, জুঁই, জাড়া, জাঁতা, জাগান, জায়ান, জাউ, জুত , জায়গা-এ
সবই

ীকার কির এবং এসব বহ – চিলত হেয়ও পেড়েছ। আেগকার

সং ৃ ত-বাগীেশরা বাঙলা

লখার সময় সং ৃ েতর সে

িমল ধ’ র

এ িলেত ‘য’ িদেতন। সিদন আর নই । যত, যন, যাহা, য, যখন,
যমন এ িলর বানানও মধ যুেগর পুিঁ থেত ‘জ’ িদেয় িলখেতই দখা
যায়, আর সই িহসােব মধ যুেগর লখার মু েণও তা পাওয়া যায়।
গালমালটা ঘেটেছ উিনশ শতেক গদ িনমােণর সমেয়, ঐ শা ীেদর
হােত, যাঁরা ‘কাজ’ ক কায’ িলখেতন। িক

মধ যুেগ যা-ই থাক, য

যন, যাহা, যত ইত ািদ জনিচে

এতই দৃঢ়মূল হেয় পেড়েছ য তা
থেক আমােদর পির াণ নই। তেব চারয যাঁেদর হােত আেছ এমন
‘কী িলখেবন’ অথবা ‘িভি প ’ যিদ সাহস ক’ র জ, জন, জখন,
জত ইত ািদ ছাপােত আর

কেরন আমরা তাঁেদর নম ারই জানাব।

( ঝ) ঊধ-কমা
এক ট সূে
উ

পূবাচােযরা িনেদশ িদেয়িছেলন য সু চিলত শে র

ারণ, উৎপি

বা অেথর ভদ বাঝােনার জন ও-কার, ঊধ-কমা

বা অন িচ েযাগ যথাস ব বজনীয়। তেব যিদ অথ হেণ বাধা হয়
তাহেল ঊধ-কমা দওয়া যেত পাের।
এই সূ

ধেরই আমরা মেন কির- বেল এবং ব’ ল, ধের এবং ধ’ র,

কের এবং ক’ র, হল এবং হ’ল, বা হাল, হত এবং হাত বা হ’ত
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ভৃ িতেত পাথক রাখার জন ই ঊধ-কমা দওয়া উিচত, অবশ যিদ-না
কাের, ধাের

ভৃ িত বানান চালু করা যায়। একশ’ দুশ’র

কমা অেনেকই িদেয় থােকনসে

মশ, লামশ

ঊধ-

ভৃ িত শে র

পাথক রাখার জন । দু’িতনটা, ছ’টা, ন’টা বাজল

িকছ ােন যিদ ঐ কমা
ব

ায়শ,

ে

ভৃ িত মা

দওয়া যায় তাহেলও অথ

থােক।

গতভােব আিম হেল এবং হ’ লর মেধ ও পাথক রাখেত চাই।

যিদচ বানাড শ, শ এ ান্ড্ কা
চাই না।

স

ািন

ভৃ িতেত ঐ কমা ব বহার করেত

েম আবার জানাই, হয় ক’লকাতা, নয় কালকাতা

বানান না িলখেল Call-কাতার মেতা

িতকট উ

ারণ দাঁিড়েয় যাওয়ার

স াবনা রেয়েছ।
(ঞ) কেয়ক ট মািখক ও অিতিবকৃত শ
ওব্েভস, ওে চার, সু
কর্েম কর্েম, কিম
এ িল কক্িন এবং

, পুি েম, িপি েম, ওিবশ্িশ, িবেদ সাগর,
, িপি েম, িপ

ম, পুি , িকি , ঘ া

ভৃ িত।

নেত Slang ও বেট। িশ চিলেত এসব চেল না।

তেব গ -নাটেকর সংলােপ অবশ চলেব। অনু প – গেলা, িছেলা,
িদেলা

ভৃ িতর কথা আেগই বেলিছ। িহেসব, হেন এখনও মাঝপেথ

রেয়েছ। আর িহেমল (িহম+আল) চালু হেয় পেড়েছ। তেব িলখেন আটােক সব
স

একাের

পা িরত করা একটা দুবলতার ল

েম বলেত হয় ওিড়য়া, ওিড়শা শ

ক’ র দখুন , বারবার উ

ণ িন

দুেটা স ঠক। িক

য়ই।

পরী

া

ারণ করেত করেত ঐ ও-টা পরবত ই– েরর

ভােব উ হেয় যােবই। এই িহসােবই উিড়ষ া এবং উিড়য়া শ

িলখেনও

ান পেয়েছ। আবার তা-ই হেব। তেব আপাতত িলখেন চলুক তা।
(ট ) চ

িব

ু ( ◌ঁ )

চাঁদ , পাঁচ , হাঁস , ফাঁস , ফাঁিক, সাঁতার, ছঁ ই এসব শ
াতারা চ িব ু বা অনুনািসক যােগ উ
‘পুিঁ থ’ শে র
পু

পূবব ীয়

ারণ করেত অভ

নন।

ে ও তাই। অথচ ভাষার িবকােশর িবচাের-পূবা েল

কা=পুংিথআ=পুিঁ থ,

আর

প

মা েল
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পু

কা=েপা

‘পুিথ’ বানােনর

আ=েপাথী, পাথা। সুতরাং িভি পা

কেদর অনুমত

চলন ঠক হেব না। পুিঁ থই ঠক। মধ যুেগর সািহত

দখুন ,
উ

ায় সব ই পুিঁ থ। প মব ীয় উপভাষায় চ িব ু যােগ
ঁ , হাঁিত চলেব িক? াকৃেতর সংযু ব ন িল ায়
ািরত উট

ে ই িবকে
ব

অনু ার

=বংক=বাঁকা, ক

যােগ উ

ািরত

হাত,

যার ফেল

=কংখ= কাঁখ , উ =উঁট ইত ািদ। এ িলেত

আমরা কাথাও চ িব ু রেখিছ,

কাথাও রািখিন, আইন

ণয়ন

ব িতেরেকই।
৩ িবেদশী শে র বানান
মা করেবন, আিম ‘িবেদিশ’ িলখেত অ

ম, আর িবেশষ -

িবেশষণেক বানােন একাকার করার সৎসাহসও আমার নই।
ারণ িনজ িনজ মাতৃভাষায় অব াহত

িবেদশী শে র যথাযথ উ

রাখেত হেব এমন সাধু পণ কােনা ভাষােতই কউ কের না, করেলও
বা েব তা চেল না, ইংের জ, ফরাসী, জামান, জাপানীেতও সরকম
নীিত নই। এ িবষেয় ভাষািবৎ ও সািহিত ক রাজেশখর বসু ও ব াকরণেণতা সুনীিতকুমােরর ম ব
অন ভাষার িলিপেত যথাযথ

শানাই- “এক ভাষার উ

কাশ করা অস ব।….. নূতন আয়ােসর

েয়াজন নাই, কাছাকািছ বাঙলা
এেদেশ এেস ইংেরজরা কন্টাই,
টেগার

ারণ

প হইেলই লখার কাজ চিলেব”।
বনারস, িচটাগংগ, স ান্স্

ট,

ভৃ িত কেরন িন? আমােদর এক কিব িলেখিছেলন আমার

কিবতার এই চরণটা ি তীয় চরেণর মতই চা

অ

েরর, যমন-

‘অেনকিদন িখিদরপুর ডেকর অ েল’ অথাৎ এখােন সােহবী উ

ারেণ

পড়েত হেব- ‘অংক্িদন িকড্ র্েপার্’।
যাই হাক, এক ভাষার শ

অন ভাষায় স ঠকভােব উ

ািরত ও

িলিখত হেত পাের না ব’ ল বাঙলা একদা ভাবতই যা হওয়া উিচত সই
িনেজর পথ ধেরিছল। পাতগীজ ও ইংেরজরা আসার আেগই বহ
আরবী ফারসী এবং তারও বহ আেগ থেক বহ কাল-মু া বা সাঁওতালী
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শ

বাঙলায় অনু িব হেয়িছল। এসব শ

তােদর িবিশ

বাঙলা উ

ারেণ ও িলখেন

িনজ প ত াগ ক’ র বাঙািলয়ানার মূিতেতই

কাশ

পেয়িছল; যমনআরবী-ফারসীঃ
আর্জ+দ =আদিশ,
ইলাহী=এলাহী;

ওয়ািস=অিছ ;

আফ্েসাস=আফেশাষ;

ইলাকা=এলাকা;

ইশ্িতহার=ই াহার;

ইজলাস=এজলাস; িকস্ত=িক
শনাখ্ত=সনা

;

; খুদ=েখাদ;
্
কুফ্ল্=কুলুপ , কুলপী;

ইখ্িতয়ার=

এ

য়ার;

সূফী=সুিফ

ইত ািদ

সহ ািধক।
পাতগীজঃ
আলিফিনেত=আলিপন;
প াএরা=েপেয়রা;

জােন া=জানালা;

এ

রার=ইি ;

পাপাইয়া=েপঁেপ;
আনানস=আনারস;

এ ােরা=এ ার ইত ািদ শতািধক।
ইংের জঃ
লড=লাট;

অডারিল=আরদািল;

টব্ল=েটিবল;

াস=েগলাস;

ব্ল=আ াবল;

হস্িপট াল=হাসপাতাল;
এ াক টং=এক টন;

বন্চ=েব

ু ল=ই ু ল;
শন=ইি

;

শান;

ইংিলশ=ইংের জ;

জেনেরল=জাদঁ েরল; নাম্বার= ন র ইত ািদ

দু’শতািধক।
এই হাল বাঙ্ লা ভাষায় আগ ক শে র িচ
বজায় রেখ এক ভাষার শ
দখা ভােলা, িক
দ

ারণ

িতবিণত হাক, এমন

বা েব তা হবার নয়। কারণ (১) উ

বা কে র সহায়ক

f,v,z, উ

অন ভাষায়

ও চির । উ

ারেণ জ া, ও ,

মতার অভাব। (২) িলিপর অভাব। ইংের জর

ারেণর িলিপ বাঙলায় আেছ? আরবী ফারসীর ক নালীয়

ক,খ, ও উ

ফউ

ারেণর শ

ও িলিপ? ‘S এর জায়গায় ‘স’ এবং sh
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জায়গা শ িলখেলই হেব’-ব াপারটা এত সহজ নয়। ইংের জর
এ াক্েসে

র চির

বাঙলায় আেছ ? সামান একটা bird শ , তার

স ঠক অনুিলখন বাঙলায় স ব? Little শে র ি তীয় ‘ল’টার উ
জভ একট িপছেন
ইংের জ-জানা প

ারেণ

েটােব। আমরা তা কির? আমার দখা আেছ এক
ত pleasure শ টা স ঠক উ

ারণ করার

য়াস

করেত িগেয় মুেখর য এক্সারসাইজ করেতন তােত তাঁর টাইটা সের
যত এবং িতিন তা ঠক ক’ র িনেতন। কউ যিদ বেদিশক উ
তা র

া করেত বা জানােত চান তাহ’ ল তাঁেক

আ য় িনেত হেব। িক

কবল বাঙলার

ারেণর

িনমূলক িলিপর

ে ই নয়, ইংের জ তা

ফরাসী ও ল া টন

থেক

চর শাি ক ঋণ িনেয়েছ,

অিবকৃত-ভােব উ

ারেণ ও িলখেন ব বহার কেরেছ? ফরাসীর

অনুনািসক উ

ারণ িল ইংেরজরা র

উ

ণ পূবক

ারণ সংর

কৃিত র

া করেত পেরেছ ? সুতরাং

বেদিশক শে র অনুিলখেনর অনুশাসন

একটা ছেলমানুষী আবদাের দাঁড়ায়।
বাঙলার সহজ

িচৎ পারেল ভােলা, না পারেল

া পূবক কাছাকািছ এেন নওয়াই সমীচীন

প া, আর তার উপায় িনধারণ ও পিরেবশেনর দৃ া
রেয়েছ, আমােদর প

স িল িক

জনগেণর হােত

তী অনুশাসেন কােনা কাজ দেব না।

আমােদর ব ব শষ হাল। উপসংহাের সই পুরােনা কথাটা পুনরায়
জানাই য বাঙলা ভাষায় তৎসেমর সে ই অধতৎসম ও ত েবর িম ণ
রেয়েছ। অধ-কুক্কুট

হ াভাস সহ একই িবষেয় এক পে

বদলাব, আর অন পে

রব

এরকম একচ ু হিরেণর বু

বানান

নটা যমন আেছ তমিনই থাকেবসমীচীন হেব না এবং এেত িবশৃ

লা

আরও বাড়েব বেলই মেন কির। সুতরাং সং ারকেদর কেয়ক ট
পূণ িবষেয় সাম স র

া করার জন ও উৎকট বুেজায়া

দশেনর আ হ থেক স’ র আসার জন অনুেরাধ জানাই।
( থম

কাশঃ মাচ ১৯৯৩)
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বানান সং ােরর - প
মাতৃভাষা বাংলা িনেয় এত কাজ করার থাকেত হঠাৎ বানান
বদল িনেয়

কউ

কউ উেঠপেড়

লেগেছন। এেকবাের ছাপােনা

একটা পুিঁ থও বর কের ফেলেছন কলকাতা িব িবদ ালেয়র মাকা
িদেয়। সই ছাপােনা পুিঁ থেত দফায় দফায় নাতন িনয়ম। ঐ সে
কাগজপে

জিগরও

তালা হেয়েছ-ব

বিশ িবশৃ

লা হে

এখনই চালু বানান িল বদেল ফলেত হেব, নইেল দেশর সবনাশ।
ব াপার কী ? িশি

ত মানুষমাে ই জােন , স িনয়মমািফক বাংলা

ঠকই িলখেছ, কিলঃ িব িবদ ালয়

বিতত ১৯৩৫-৩৭ –এর নীিত

তা অমান করেছ না। স রীিতনীিতর

াবক আবার রাজেশখর

বসুর মত লখক, সুনীিতকুমােরর মত ভাষা-ৈব

ািনক, যােগশচ

িবদ ািনিধর মত মনীষী এবং রবী নােথর মত সািহিত ক। এঁেদর
কউ কউ আবার দু-চার বছর আেগও জীিবত িছেলন, িক
নাতন কের বানান-বদেলর কথা বেলন িন

কই

তা। তা ছাড়া আর

যাঁরা ব াকরেণর বই িলেখেছন এবং আজও জীিবত, তাঁরাও

তা

ওরকম িকছ ভাবেলন না। তাহেল হাল কী ?
হাল

য কী ,

আর তমন

সইটাই রহস । আর

গাপনও থাকেছ না। িক

স রহস অবশ এখন
থাক

স কথা। একজন

সাধারণ সামান মানুষ ঐরকম সং ােরর উদ্েযাগ
য
সব

তলেব তা-ই ধরা যাক। উ
ভাষারই ,

আর

ারেণ–বানােন

সুনীিতবাবুেদর

দেখ

থেমই

গালমাল

তা

সময়কার বাংলােতও

তা

তমিনভােবই িছল, আর সটা মা াতার আমেলর কথাও নয়, িক
এই কেয়কটা বছের এমন কী কী নাতন
ঘটল য বানান-সং ােরর জন
শানা যাে

বণতা অথবা িবশৃ

কামর বঁেধ লাগেত হে

লা

? কবল

–হেয়েছ, হেয়েছ। আের মশাই, কােলর গিতেত

পিরবতন আসেব না। জিনসপে র দাম তমিনই আেছ ? ভাষাটাও
চপ কের বেস থাকেব না িক ? –ইত ািদ। িক

যথাথই হালটা কী,
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এর জবাব
থেম

নই। অথচ এই

স টার িবে ষণই

পূণ ও

ত ািশত িছল। কলকাতা িব িবদ ালয়

ব ভাষা িবভােগর

ধােনর সভাপিতে

থেক বতমান

িনিমত ঐ পু

কা টেত এ

ে র জবাব পাওয়া যায় না। কবল পেনেরা দফায় িতিরশ রকেমর
হরেফেরর সংি
পাওয়া যাে

পািণনীর সূ

ও জুমরন ীয় শ

তািলকা

।

তারপর দখুন কলকাতা িব িবদ ালেয়র ছাপ িনেয় বর হে
পু

কা স বত িব িবদ ালেয়র

েসই ছাপা হেয়েছ, অথচ সিমিতটা

কী, তা িব িবদ ালয় অনুেমািদত িকনা,
কীভােব সিমিত গ ঠত

,

কান্

কান্ মনীষী সহ

হাল। িনয়ম-সিমিত িক িনয়ম-িনধারক

সিমিত অথবা িনয়ম-সংহারক সিমিত, এসব িকছই বাঝা গল না,
কাজটা

হাল

মহীরাবেণর

একা

গাপন

বেশ। িবেশেষ

কে

এইটাই

- আর বেরাল এেকবাের
তা সুনীিতর

িদক

ত ািশত িছল য- িব িবদ ালেয় বেস সই িব িবদ ালেয়রই

থেক
বিতত

িনয়ম ভাঙচর করার আেগ িব িবদ ালেয়র অনুমিত চেয় নব, তার
অনুেমাদন

েমই নাতন সিমিত িনযু

একটা সিমিতর ব

হেব। আ য়হারা ভতেড়

িববরণ পের কবল সংবাদপ

মারফত লােক

জানেল। রহস আরও জমাট বাঁধল যখন দখা গল দেশর িদক িদেয়
এরকম

পূণ একটা ব াপােরর ‘সিচব’ হেলন ঐ বাংলা িবভােগর

একজন করিণক। ব াপারটা
উে শ

েণািদত

য স বত সার ত নয়, একটা

ত াশা ও উ াদনা

সমি ত , স িবষেয়

এইবার িনয়ম- সংহারক িনয়ম- ণয়ণ লীর

ভতের

মাণ

েবশ কের

দখােনা যেত পাের।
(ক ) বানান

থেক ঈ , ঊ, তেল

এক ন র, িতন ন র আর পাঁচ ন র আইেন

দওয়ার মেহাৎসব।
েম

েম যাবতীয় ঈ,

ঊ’ ক তাড়ােনায় আেয়াজন করা হেয়েছ। একবার সং ৃ েতর দাহাই
িদেয় অন বার সং ৃ েতর মাথায় লা ঠ মের। কী ভােব তা বলিছ।

থেম
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বলা হাল- অটবী, অবনী, ধরণী, রজনী, তরী, শফালী,
এসেবর বানােন সং ৃ েতই ই-কার িবক

ীহা, নীরস

দওয়া হেয়েছ। বাংলা তা

কান্ ছার। ওসব ‘ই’ িদেয়ই িলখেত হেব। একথা ভাবার দরকার হাল
না য, বাংলায় ঐ সব
‘ঈ’ িদেয় বানান লখা িপত্-িপতামহািদ
েম সু িত ত। সং ৃ েত কী আেছ না-আেছ তার িবচাের না িগেয়ই
ও িল সকেল ঈ িদেয়
ব াপারেক উে
িতন ন র

দওয়ার

চিলত

িত ত

েয়াজন হে

ভৃ িত শে র সে

,

ণী, ম ী, রথী,
অন শ

হেয় যায়, যমন,

কীেসর

একটা

ােথ ? এইবার

বা

তয়

যাগী, অিধকারী, অনুবত
যাগ করেলই

মি , রিথ, অিধকাির

েলােকই অথাৎ

ভৃ িতেকই ই-কারা

সমস ায় চমৎকার সমাধান পাওয়া যাে

।উ

ভৃ িতেক বাংলা বানােন

িণ ,

বািনেয় িনেলই

তা

া বু ঝিল ও বুঝাইিল রাম!

াব ভেব দখা যেত পারত য, ঐ

িদেয় িলখেল কী

স িল ই-

িণজন, মি গণ, রিথবৃ , অিধকারেভদ

ইত ািদ। এই হা ামার কী দরকার, মূল শ

বরং এই

লাকিস

দখুন। ক নােতও আনা যায় না এমনতর িশ সুলভ

আবদার। বলা হে
কারা

লেখ।

িণজন , মি গণ,

ণীজন, ম ীগণ, অিধকারীেভদ-এরকম ঈ

িত। িক

িব িবদ ালয়ী ডা ারেদর িবধান।

যখন হােত, তখন মাথাটা কেট িদেত হেব। িক

রাগটা

পাঠকবৃ , এরকম

িবপরীত বু

টা হাস কর ছেলমানুষী থেক উৎপ হয়। এর পছেন

যেথ

কৗশলই রেয়েছ। আর সটা হাল এইভােব ধীের ধীের

কূট

বানান থেক যাবতীয় ঈ-এর িবতাড়ন। এবার পাঁেচর আইন। িবক
চলেব না, সকলেকই িলখেত হেব- মািস, খুিড়, মািম,
চািষ, গিরব, িদিঘ, পুব, কুিমর ইত ািদ। এরকম

জ ঠ, খুিক,
ায় আড়াইেশা-

িতনেশা শে র তািলকা। ছা - ছা ীরা সাবধান। মাসী খুড়ী, খুকী, চাষী,
শফালী, মালতী, এসব িলখেলই পাঁচ- আইেন ধরা পড়েব।
(খ ) ঙ, ঞ-র সবনাশ, ডা ারেদর পৗষ মাস। দুেয়র চােরর
আেটর আইন। বলা হে

, ক-বগ য় বণ পের থাকেল পদমেধ সব

অনু ার িদেত হেব। িবক

চলেব

না

কাথাও। চাটে

–কিম ট
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অনুেমািদত কঃ িব িবদ ালয়
িছল এই–শ টােক যখােন
সে

বিতত আেগকার আইেন কী িছল ?
দুেটা পৃথক ভােগ ভাগ করা যােব,

ে ই ◌ং ব বহার চলেব, িবকে । যমন, শম + কর = (শংকর ),

অহম + কার = অহংকার (অহ ার) , সম + গীত = সংগীত (স ীত)
ইত ািদ। িক

অ

, শ া, ভি , গ া, তর

এসেবর বলায় ঐভােব

ভা া স ব নয় বেল ◌ং চলেব না। এবার খাদার উপর খাদগাির
িবধান হাল- িনিবচাের িবলকুল ◌ং িদেত হেব ।
চার আর আট আইেন দু-দু’বার
,

,

,

ভৃ িতেক ভে

ণ-র হা ামার দরকার
বন্টন, লুন্ঠন

নই।

ভৃ িত। িক

জার িদেয় বলা হেয়েছ-

িনেয় ন্ িদেয় িলখেলই চলেব। ঞ,
যমন , অনুচল, সন্িচত , অন্জিল ,
কন , কীেসর

েয়াজেন

িত ত িস

বানান েলােক এইভােব ঘােয়ল করা হেব ? চাটে

–কিম টর

সামেন এবং তাঁেদর জীবৎকােল িক এ সমস া িছল না ? উ
িলখেন িক কােনা ভাষায় ঐক আেছ ?
সপ

তা করা

ভােলা হয়

,

ারেণ-

চােরর আইেনও ভা ার

হেয়েছ -অব্দ, মুক্িত। এরকম ভা েত পারেল
ীকার কির। এত হস-িচ

িক বাজাের িমলেব, না হস্

কের হাত িদেয় বর হেব। তারপর এমন বহ শ ও তা রেয়েছ, যার
যু া

র ভে

িতেনর যু া
চািলেয়

পর হস্ িদেত ভল হেলই অথ উে
রও

িত ত

াপা

তা আেছ। পছ সই কেয়কটা

ে

বানােনর িব াট ঘ টেয় কী লাভ? এই

সমাধান হেত পাের, বাংলার এই িলিপ বদল কের
(অথবা ধ ন সা

া হেয় যােব।

িতক ভবন দাস

মা

সমস ার

রামকিলিপ

ািবত িলিপ ) ব বহার করেল।

ডা ার ব ু রা স িবষেয় আে ালেন নামেছন না কন ? অনথক
ি তাব ার িবপযয় ঘ টেয় দুঘটনা ডেক আনার েয়াজন কীেস ?
বলা বাহল , এই সমস া িনেয় িচ া সুনীিতকুমারও কের গেছন।
নাতন কােনা ব াপার নয়।
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(গ ) য-এর উপর জ - হার। বলা হে
শে
িক

, বাংলা

জ িলিখত হেব, য নয় (হ ম আইন ) । দীঘ তািলকা টেত
এমন এক টও শ

নই যােত

কউ ‘য’ িদেয় বানান িলেখ

থােক বা িলখেত পাের। এরকম উ ট তািলকার অিভ ায় ? যাহা,
যাওয়া,
ক

যন

তা খাঁ ট বাংলা শ

? িব িবদ ালেয়র ঐ

টায় িনেয় িগেয় ছা -ছা ীেদর ‘জ ’

গাপন

হার করেলও িক তারা

যাওয়া, যােত, যন ‘জ’ িদেয় িলখেব ?
(ঘ ) স- ও চেল, শ- ও চেল, সে
এই তা িবকে র ছড়াছিড় । িক

জ

সােথ ছ- ও চেল ।

াসা কির, সা

িতক

কান্

গালেযােগর কারেণ এরকম গণতাি ক িবধান ? এগার ন র আইন
দখুন। ডা াররা ‘িনয়ম’
পােরন- খুিছ,

করেছন,

আপনারা

ে

াছ, পুিলছ, ছাদা, িছিছ (িশিশ ), আউজ, আরিছ,

আমিছ ইত ািদ। ঐ এগােরা ন র িবধান ট িবেদশী শ
কান্ আধুিনক
শ

েয়াজেন সং ৃ তজ –আউস,

িলেক িবেদশী বেল চালােনা হে

অধ াপকরা ন র কেট িদেত অভ
আদশ + ইক = আরিশ,
ফারিস ? না, এে

িলখেত

ে

আ

িনেয়। যুেগািচত
আরিশ, আমিস

? ছাে রা ভূ ল করেল

। এবার ? আ + বৃষ = আউশ,

+ িশত = আমিস –এসব ইংেরজী, না

ডা ারেদর উপর কম্পাউন্ডােররই ট া!

ঙ, চ, ছ আপাতত রইল। পিরিশে

াথনা –এবার ব ভ

থামান। িডক্শনাির ফেটা ি ি ং তােদর িনেজর িনেজর পথ দখুক।
িব িবদ ালেয়র মযদা র

া হাক।

পিসন ফেল িদন।

( দিনক বসুমতী রিববার , ৮ নেভ র ১৯৮১ )
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সমােলাচনা
ু িদরাম দােসর ‘বানান বানােনার ব ের’ সা
সং ার

েচ ার অসংগিতর িবষেয় এক ট পু

জারােলা মেনা াফও বলা যেত পাের। এক
দু ট অংশ।
সংি

কা। এ টেক এক ট
শ পৃ ার এই পু

থম অংেশ লখক বানান সং ােরর

ইিতহাস ইত ািদ সংে

‘সং ারকেদর

কার

েয়াজনীয়তা, তার

েপ বেলেছন। ি তীয় অংেশ িতিন

ািবত িবষয়’ স

আেলাচনার উপল

িতক বানান

েক ম ব

চার ট বই ও পু

কেরেছন। তাঁর

কা- প

মব

বাংলা

অকােদিমর ‘বাংলা বানান সং ার-এক ট িভি প ’, সািহত সংসেদর
‘বাংলা বানােনর িনয়ম ও অিনয়ম’, িশ
হাসেত বানান’ ও আন

পাবিলশাস

সািহত সংসেদর ‘হাসেত
থেক

কািশত ‘বাংলা-কী

িলখেবন কন িলখেবন’। লখেকর মেত সং ারকরা
প

পাত

দিখেয় অটবী, রজনী, ধরণী,

ণী

বানানেক বদেল িব াি র সৃ

করেছন। তাঁর

জািতবাচক ও ভাষাবাচক শে ,

ীিলে

বজেন (পৃ. ২০,২৩)। অধ াপক দাস
বাঙািল

ভৃ িত শে

-ইর

ভৃ িত

িত

িত ত

বলতর আপি

এবং িবেশষেণ দীঘ-ঈকার
চলেনর যু

েত ইংের জ,

-ইকার মানেত রা জ। তাই যিদ হয় তেব খুিশ,

ফরািস, কতািব নয় কন ?
অধ াপক দােসর সবেচেয় সাহিসকতাপূণ
মনিনেবশ

াব মনেযাগ,

ভৃ িত বানান, বাক্ধারা, িদক্ ম, িদক্দশন

িতেযািগতা, মন ীতা, দািয় , িবেরাধীতা
কতাকারক, যা াবৃ
জারােলাভােবই
(আন বাজার প

ভৃ িত বানান এবং

ভৃ িত শ । তাঁর এই সব

না হওয়াই স ব। তেব

ভৃ িত বানান,

াব িলর মেধ তাঁর যু

াব এখনই গৃহীত
পূণ মত খুব

কাশ পেয়েছ।
কা ৭৪ বষ ২ সংখ া রিববার ৪ চ

(বানান বানােনার ব ের, ডঃ

১৪০১)

ু িদরাম দাস। ইউ এন ধর অ া

স ,

১৫.০০)
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কী িলিখ, কী বিল
শা বােক বলেছ, শতংবদ, মা িলখ। য কারেণই বলুক , ভাষার
ে

মানুেষর কপাল

ভাষােতই উ

েণ এরকম মহাবাক আর নই। পৃিথবীর সব

ািরত শ -বােক আর লখার শ -বােক অ

ফারাক রেয়েছই। এককােল বাঙ্ লায় সাধুর সে

িব র

চিলেতর মুখ-

দখােদিখ িছল না। আলাল এবং হেত ম পদীটা খািনক সিরেয়
ফলেলন, ব

ম ীকার কেরও পা টশানটা রেখ িদেলন, িবেবকান

সটা ভেঙই ফলেলন, িক
যিদন জামাই-

পাঁিচর আর ভােঙ না। ভাঙ্ ল সিদন

র দুই মহারথী একেযােগ উেঠ পেড় লাগেলন।

বাঙ্ লায় এখন আর সাধু চিলেতর ভা র-ভা েবৗ স

েক

নই,

ভা েবৗ-এর ঘামটা বশ খািনকটা উেঠেছ, দরকাির কথাবাতাও চলেছ,
পাড়ার লােকর দলেবঁেধ ঝগড়াটাও নই, তবু কপােলর উপরকার
ঘামটা থেকই গেছ। আর থেক য গেছ তার কারণ ঐ সাধু বা
সং ৃ ত শে র ব বহার। সাধুর ভূ ত ছাড়াবার ওঝা
দখুন না, শতকরা চি শ প াশ ট সং ৃ ত শ
ভাষার একটা উপাদান মা ,

াণ নয়।

মথ চৗধুরীর ভাষাই
পােবন। অবশ শ

াণ হ’ল বােক র ভি মা। তােত

আমরা সং ৃ ত রীিতর খবরদাির ঘুিচেয়িছ বহিদন আেগই। িক
বড় বালাই, সািবক ভাব কােশর
কাতরকে

িভ

া

গরজ

েয়াজেন ঐ বৃে র কােছ

চেয় িনেতই হয়। আজেকর

কতািব চিলেতর

ভি মা অেনকটা িনেজর মত হেলও শিরকানায় শতকরা প াশ ট
শ ই তৎসম। অথাৎ দুচারেট সবনাম এবং
আগােগাড়া চিলত

য়াপদ েলােক

রেখ এবং ঘেরায়া তদ্ভব বা িবেদশী শ

একটােকও আমল না িদেয়, শতকরা আিশ ট তৎসম শে র এক ট দীঘ
বাক
শ

ে

চিলত

াইেলর ব’ ল চেল যায়। তদ্ভব িবেদশী ঘেরায়া

ব বহার চিলত রীিতেত

িনেয়ও কাযত করা যাে

াধান পােব, ত ত ব াপারটা মেন

না, কারণ, সূ

ও সমু ত িচ ার বাহক খুব

কম ঘেরায়া শ ই ভা াের পাওয়া যায়। এরপর িদন যত যাে
িব

ান, অথনীিত, সমাজতে র চািহদা যতই বাড়েছ ততই

,
সই
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পুরােনা িবরাট হড়িপটা ঘঁেট দখেত হে

ধাত শ

আর

ত য় কী কী

আেছ। একদা ইংের জ-ফরািসও তাই করেত হেয়িছল, ল া টেনর
ভা াের দাসখত িলেখ। অতএব চিলেতর অব
ক’ র তার কীয়

ন পুেরাপুির মু

েপ তােক পথ-হাঁটােনা স বপর হয়িন, হেবও না।

এই এক কথা। আর এক কথা হ’ল চিলত-েমৗিখক দুই বমাে য়
ভাইেয়র রষােরিষ। উপভাষার কথা ধরিছ না, কলকা া কৃ নগিরয়া
ভাষার কথাই ধরিছ। িশ

চিলত

তা

পেয়েছ, আলাদা হাঁিড় কের িনেয়েছ
যটকু স

মৗিখক

থেক আলাদা ঘর

ায় তার জ

থেকই। হােট মােঠ

ক িছল তাও গেছ ঘুেচ বছর চি েশর ওপর। রাজেশখর

বসু ও সুনীিতকুমােরর মধ
হেয়েছ িবক

তায় মৗিখেকর দািব িকছ িকছ মেন িনেত

ব ব াপনায় তবু সব বিচ

ীকার কের িনেয়ও পৃথক্

গৃহ ািল মাটামু ট ঠকই চলেছ। মােঝ মােঝ িবসদৃশ লাগেছ না এমন
নয়, তবু তা এমনও নয় য এখিন আর একটা কলেহর পিরি িত এেস
পড়ল ব’ ল। তা পেড়িন, নহাত ছাটখাট এবং কদািচৎ উ

ািরত

শ বাণ ধতেব র মেধ নয়। পাড়া-পড়শীরা এসব িনেয় কলহিবলােসর
অিভনয় করেত পােরন, িক

দু’শিরেকর তমুল ঝগড়া লাগােত

পারেবন না, যতই চ া ক ন।
কথা এই য, চল

ভাষা, যার উ

ারণ লাকমুেখ িবিভ কারেণ

অহরহ পিরবিতত হেতই থােক, তা থেক লখার ভাষা পৃথক হেত
বাধ । চিলত-সাধুর
একমা

রীিত।

স

এখােন তলিছ না। ধরা যাক্ চিলতই বাঙ্ লার

লখার চিলত অথাৎ িশ

চিলত, আর ঐ িশ

অ েলরই বলার চিলত। বলার চিলত লখার চিলতেক

াহ কের না,

খুশীমত বড়ায়। আর লখার চিলত লখক সািহিত কেদর অনুসৃত
িথিতেয় যাওয়া একটা আ েয়রই অনুবতন কের চেল, িক শে , িক
বােক । এরকম হওয়ারও মৗিলক কারণ দুেটা।

থমত

বল জনদরদী

হেলও লখক এ খাঁজ িনেয় তেব লখনী ধেরন না য কান শে র
উ

ারণ তাঁর লখার সময় কী

প িনে

, আর স

প ট সংখ াগির
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হে

িকনা। এ িবচাের গেল কােনাকােলই লখা আর হেব না। ি তীয়

কারণ সং ৃ িত িবষেয় আমােদর ভাবগত র
যায়, যু
লােক

নািসক

ণশীলতা। মধ যুেগ দখা

িন িলর অনুনািসক অথাৎ চ িব ু উ

িত ত হেয় পেড়েছ, যমন, চাঁদ , ভাঁড় , আঁচল

ারণ

ভৃ িত, িক

তবু কিব ও লখকরা িলখেত গেলই পুরােনা ধারা বজায় রাখেছন-চা
ভা , আ ল। ‘য়’ এর ব বহার খুব পুরােনা নয়, এ ট দুই
িতর িচ । উ

,

র িমিলত

ারেণ ঐ িমল দাঁিড়েয় যাবার পরও কিবরা হরেফ

িলখেছন- মাথাএ, কা াএ। িকছিদন আেগও চ ীম েপ যাঁরা রামায়ণমহাভারত পেড় শানােতন তাঁরা শ া
উ

হস্-ব

ারণ করেতন। অথচ শ েশেষর

পিরত

ারণ

মৗিখকভােব

হেয়িছল িতনশ’ বছর আেগই। এরকম র

ণশীলতা সব

দেশই আেছ। শে র পরবত
নওয়ার একটা

কােনা

র উ

রেক আেগই উ

লখেকরা এই

বণতার সে

উ

ারেণ সািমল হেলও লখায় সািমল
ভৃ িত। িক

ারণ নয় এবং সাউধ, বউস, চাইর উ

মেল না তা বশ ধরা যায়। আবার ঐরকম উ

অভ ােসর ফেল যখােন অিপিনিহত উ
চাির, আ

ারণ-িবচ ত লখার

ারেণর

ভল ক’ র আউেশর
আেছ-‘পাক

নয়, ই, উ

তার

উদ্ভূ ত ‘পরশ’ শ
সজন

ভৃ িতর

ে

ভৃ িত। আজও অেনেক

প ধেরন আ (ধান )। আরও মজার ব াপার

েশর িনম ণ’। ক’ ন বৗেকেতা

দওয়া হয় না।
লাকসমে

, চালু , মিষ ( মিহষ)

এ িল য

ারণ না করেল য

ন ায ত এেসেছ, যমন ঐ চাইর অথবা আউশ, চাউল
লখা হে

ারণ

ারণ করিছ ‘কাইল’। কিব ও পুিঁ থ

হেত পােরন িন। তাঁরা িলখেতন সাধু , বসু , চাির
তখনকার উ

ারণ ক’ র

বণতা মধ যুেগ গেড় উেঠিছল। িলখিছ ‘সাধু’ উ

করিছ ‘সাউধ’ িলখিছ ‘কািল’ উ

ছ

ন টেক অ-কারা

শ কিরেয়ই রহাই

ভা ােদর পােত পিরেবশন করােনা হয়, তেবই
ীকৃিত। গালমালটা ঘেটেছ ‘পিরেবশ(ন ) থেক
থেক। যেহত ‘

শ’ কিবতায় ‘পরশ’ হেয় থােক,

গােলমােল এবং আমােদর সাধু- ীিতেত ব াপারটা ভল

দাঁিড়েয় গেছ। এরকম বশী সা

ী হওয়ার

বণতাবেশই ‘সাহায ’
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শ টােক ছেলরা লেখ ‘সাহায ’, ‘জ ’ শ টা আেগ লখা হত ‘জ ’।
িক

এ

বণতা িক আজও গেছ? আজও যখন দিখ; প

বেল ঘািষত ব

দশীমূল

তা গণ

ামনাম েলােক বেদ পািণিনেত চালান

করেছন কামর বঁেধ। যমন বেলেতাড়= িব ে াটক, পত াকানা=
িথতকন কা, বটলািপঙ্ ড়া=বে াদগলিপ
্
ক!
রহস

থাক। আসল ব াপার হে

কথনরীিতর নানান্ িবশৃ
গৃহীত রীিত, অেপ

সামিয়ক উ

ারেণর ও

লার মেধ না িগেয় লখক খাঁেজন এক ট

াকৃত

ায়ী রীিত। তােতই আপাতত ভােলা কাজ

চেল যায়। তা যিদ না হয়, লখার কাজ অচল হেয় পেড়। বানান সহ
ব াকরেণর কােনা সং ার করেত গেল ভােলা ক’ র ভেব দখেত হয়
হ েগাল এমন

চ

হেয়েছ িকনা যােত লখার ভাষা সাধারেণর ধরেত

বুঝেত আয়াস করেত হে
িকছ হেয়িছল, ব
ফল

দখা

। এরকম ব াপার উিনশ শতেকর বাঙ্ লায়

ম-িবেবকান

গল

যার

মশ চিলেতর

িতবাদ কেরিছেলন, যার নীট

বতেন। যিদও এেত অিভে ত

লৗিকক শে র ব বহার অেনেক করেছন না, স বপরও হে
কারেণ। ঐরকম যথাথ

তর িবশৃ

না নানা

লা আয ভাষােতই এক সময়

এেসিছল, পািণিনর আেগ থেকই। অেনেকই চ া কেরিছেলন, িক
হাল ধরেলন পািণিন, শ হােত,
যমন বেদর ভাষার
িবিচ

হেয় উেঠিছল প

দখা িদেয়িছল সব ।
প িনিদ

চর অিভ

তা স ল ক’ র। ঐ সময়

তা ন হেয়িছল, তমিন লৗিকক ভাষাও বহ
ম থেক পূেব , মগধ পয ।

াকৃত

বণতাও

থেম িতিন বিদক ভাষােক পৃথক ক’ র তার

কের ফলেলন। পের লৗিককেক ঠক করেলন, যা

লাকভাষায় বহল- চিলত হেয় পেড়েছ তােক র

া করেলন। লৗিকক

সং ৃ েতর পূব শাখােকও িতিন অবেহলা করেলন না। নাতন উদ্ভূ ত
বহ শ েকও আ য় িদেলন
বহমান

ক’ র।

সূ

ত য় িস

সহায়তায়

কের,

সং ৃ েত

চিলত বাগ্ভি র

যতদূর

পারা

যায়

ি িত াপকতা ণ আেরাপ কের। বহ িবক েকও িতিন আ য় িদেলন
ে । আজ সং ৃ ত

াচীন ভাষা, িক

ভেব দখেত হেব য ঐ
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ভাষার

কাশ

মতা এতই বশী য দু’হাজার বছর ধের ওেত সািহত

দশন ও যাবতীয়
পািণিন যিদ

ান-িব

কবল র

ােনর বই খুব সহেজই িনব
ণশীল সংকীণিচ

এমন ট ঘটেত পারত না। িক

এরকম

ে

প

হেত পেরেছ।

ত হেতন তাহ’ ল

যা ল

ণীয় তা হ’ল ভাষা

ব বহাের যথাথই সরকম িব াট ঘটেছ িক না, যার জন সং ার ক’ র
স ঠক ভাষার পথ দিখেয় দওয়া
স

িত বানান সং ার িনেয় কথা উেঠিছল। বানান ভাষার

একটা নগণ অ
পেদর যৗ

েয়াজন, নাতন ব াকরণ িলেখ।

মা । আসল িবষয় হল বােক র গঠন পেদর সে

কতাপূণ স

য়ার ভাব কাল িবভ

র

া। উপসগ ,

ত য়, কারেকর িবভ

,

র ঠক ঠক ব বহার, সবনাম অব েয়র যথাযথ

েয়াগ, একািধক বােক র উপবােক র যাজনা
দুেবাধ হেলই সব প । ণ ষে

ভৃ িত। বাক অেবাধ

তমন িকছ যায় আেস না। সং ৃ েতই

তা কত িবকে র িবধান। তবু বাঙ্ লা বানােনর
করেত চি শ বছেরর উপর হ’ল

দীঘ ণ ষ

ঠক

ণী ভাষািবদেদর কেয়ক বছর ধ’ র

একািধক বঠক হেয়িছল এবং িস া ও নওয়া হেয়িছল, যার আ েয়
লখেকরা িলখেছন, িশ

েকরা পড়াে

ন, ছা রাও মাটামু ট জানেছ

বিক। ইতরিবেশষ তখনও িকছ িছল আজও িকছ আেছ এবং িচরকালই
থাকেব। এই িনেয় খুব বিশ

শকাতর হেল বলেত হয় অ ত

িত দশ

বছের একবার কের সং াের বসেত হেব। অেনেক আবার জানেতও
চান না, িশখেতও চান না, যা িনেজর ভােলা লােগ তাই লেখন। কউ
কউ গােয়র জাের যা খুশী চালােত চান, যমন খবেরর কাগেজর
স

াদেকরা কউ কউ। এরকম িবশৃ

ল লখার হাত এড়ােনা যােব

না, কিম ট কের িকছ ি র করার পরও। কারণ, কিম টর হােত তা আর
পুিলশ দওয়া হেব না। এইসব দেখ

েন ধমভাবুক কােনা স

নেক

বলেত শানা িগেয়িছলমূেখা বদিত িব ায় ধীেরা বদিত িব েব।
উভেয়া

সমং পুণ ং ভাব াহী জনাদনঃ
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ভােব ঠক সকেলই হ’ল, বানানটা, শ
ভগবান্ বু

তাঁর

দুেটা একটা যা হয় হাক।

চারক িশষ েদর উপেদশ িদেয়িছেলন, পুিঁ থ িল

অথবা তাঁেদর উপেদশ ভাষণ

া াড ভাষােতই িনব

থাকেছ, িক

াতােদর স িল বুেঝ িনেত হেব িনজ িনজ ভাষায়। চিলত বাঙলারও
একটা

া াড গেড় উেঠেছ, ভাগীরথী তীর অ েলই আধুিনক

লখক, িশি

ত, কৃতিবদ মানুেষর অবি িতর জন । যিদও

ও সংখ াগিরে র মৗিখক িহসােব প

াচীনতর

ম রােঢ়র দািবই অ গণ িছল,

কারণ, আযভাষা

থম বাঙ্ লায়

িদেয়ই, জন ধম

চারকেদর মারফত। যাক্ স কথা। এখন য চিলত

বাঙ্ লা বা িশ

চিলত সব

তরই হাক, কী কী িবশৃ

েবশ কের ঝাড়খ

মানভূ েবর মধ

চলেছ তার মেধ , ত

ই হাক আর

লা এেসেছ দখা যেত পাের। িবশৃ

লাটা

মুি ত বইেয়র মেধ দৃ হওয়া চাই, নতবা ক কােক িচ ঠ িলখেত িগেয়
উে াপা া কী করেছ, অথবা ছা ছা ীরা পরী ার খাতায় অদ্ভত যা
সব দখাে
এই

তা িবচােরর ব
সে

হেত পাের না।

মেন ক’ র নওয়া যাক বাঙ্ লায় চার জােতর শ

আেছ। এর মেধ

য িল খাঁ ট সং ৃ ত শ , য িলর উ ারণ আমরা
খুিঁ ড়েয় খুিঁ ড়েয় কাছাকািছ একটা ক’ র িনেয় কাজ চালা , অথচ
লখায় ঠক রাখিছ, তার বানান উ
পারব িকনা। অথাৎ ‘সং ৃ ত’ শ

ারণ মািফক

পা িরত কের িনেত

টেক ‘সম ৃ ত’ বা ‘সঙ ৃ ত’ ‘দুেবা ,

‘ঋত’ ক ‘িরত’ ‘য ’ ক ‘জ ’, ‘অ িল’ ক ‘অন্জিল’ ‘ক ’ ক ‘কন্ঠ’
‘ধনী’ ক ‘ধিন’-এরকম উ
িক

উ

ারণ মািফক করেত পারব িক? এ

ট

ারণ এবং বানােনর তমন নয়, যমন সাং ৃ িতক, অথাৎ

কাল্চােরর এবং সবভারত জাতীয় ঐেক র। সিদক থেক িবেবচনা
করেল বলেতই হয় য না করাই ঠক। িক

সে

ে

পূবপ

ীেয়রা

বলেবন, কন, আেগই তা সং ৃ ত শে র িবকৃত বহ উ

ারণ িশ

চিলেত চালু হেয় গেছ, যমন, অেভ স িমেথ , ক , আ

ধা দুয়ার

ভৃ িত ? কথা ঠক, আবার এও ঠক য সং ৃ ত শে র উ

ারণ এবং

গঠন বহিদন ধের বদলাবার ফেলই তা আমরা খাঁ ট বাঙ্ লার গৗরব
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করিছ। িক

এে

ে

িবেবচ এই

য ঐসব পিরবতন

লাকমুেখ

আপনা থেকই হেয় এেসেছ। ব াপক হেল পর সািহিত েকরা তা িলখেন
চািলেয়েছন। জার ক’ র অথবা কিম ট বিসেয় কউ তা করেত যান িন।
কামর বঁেধ হঠাৎ িকছ করেল সিদেক কউ কান দেব না, অভ ােসর
বেশই চলেব। ভাষার

ে

চাখ ও কােনর পুনঃপুনঃ অনুভেবর

একটা বড় কথা। তাছাড়া অন ভাষার
বদলায়। িক

িৃ ত

ভােব পেড়ও িনজভাষা

যা হয় তা যন আপনা থেকই হেয় যায়। এমনিক পািণিন

যা ঠক ক’ র িদেলন িফল্ড্ ওয়ার্ক এর অধ াবসায় িনেয়, তাও তা
মুেখ চলল না,
ভারতীয়তার যু
জরা ট সং ৃ ত

ব

হেয়ই রইল। পূবপ

অচল, কারণ

ওিড়য়া মারাঠ

বশ িকছ শে র বহ পিরবতন কের িনেয়েছ।

অনাযকুলিতলক বাঙািলই
সইসে

লখােতই িহ

ীেয়রা বলেবন,

বশী সং ৃ ত-েঘঁষা। এও

ঠক, িক

দখেত হেব য তার িকছটা হরেফর দন বশত ঘেটেছ,

িকছটা ঘেটেছ সরলীকরেণর বেশ, ঐ আপনা থেকই । সও এমন িকছ
ধতেব র মেধ নয়, যােত সং ৃ েতর সে
স

ক ঘেট গেছ। এ

সে

ঐসব ভাষার অিহ-নকুল

আর একটা

তর িবেবচ িবষয়ও

রেয়েছ। বাঙ্ লা সং ৃ ত শে র বানান যিদ ছাঁতপাত ক’ র দওয়া হয়
তাহেল যারা সং ৃ ত িশখেব, সং ৃ ত

িথত মূল বান্ িবষয় িল জানেত

চাইেব তােদর কী িব ােটই না পড়েত হেব। আরও কথা আেছ। সং ৃ েত
রফা

া

বেণর িবক

বানান িবিহত আেছ, এমনও বহ শ

আেছ

যােত ই অথবা ঈ, উ অথবা ঊ, শ অথবা স এরকম িবক চলেত পাের।
সে

ে

সং ৃ েতর কােনা হািন না ঘ টেয়ই তা বাঙ্ লায় সহজ একটা

নওয়া যায় যমন, রজিন, তির, অটিব ইত ািদ। রফা
সহজ িবক টা তা আমরা অ ীকার কেরইিছ। এে
ব ব এরকম হেল ম

হয় না, িক

সই িবক

ে

া

বেণর

আমােদর

রাখেতই হেব,

িগিরেত হেব না, কারণ অবনী, রজনী, অটবী, তরী এরকম ঈ
আমােদর এত অভ
ঐভােব

য

ণীজন, ধনীগণ,

ভাবটা সহেজ ঘুচেব এমন মেন হয় না।
িতেযািগতা এও চােলােনা যেত পাের।
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তেব সং ৃ ত শে র বানান িনেয় বিশ বাড়াবািড়েত যাওয়া উিচত হেব
না। এখনও অেনক নাতন শ

আমােদর চাই এবং তার জন সং ৃ েতর

দুয়ােরই হাত পাতেত হেব।
িবেদশী শে র বানান িবষেয় আমরা একটা নীিত অনুসরণ
কেরিছ, আর তাই িনেয় িবেশষ মতৈ ধ
সুনীিতকুমার এবং যােগশচ
গেছন। উ

ারেণর

নই। ভাষািব

ানী

রায় িবদ ািনিধ স নীিত িনণয় কের

িন অনুসাের বানান, যমন শরবৎ, িক িনশান,

িক লন্ডন, িক পটন্ট এইরকম। অবশ য িবেদশী শ

িল বাঙ্ লায়

আেগ থেক গৃহীত হেয় াভািবক বাঙ্ লার মতই হেয় পেড়েছ স িল
ঐভােবই থাকেব, যমন, জাঁদেরল, বকুব, লাট, জায়ান, আনারস,
আলমাির, জানালা ( জান্লা ), টিবল, ডা ার, ইংেরজ
তবু নাতন-েনওয়া িবেদশী শে
লেখন এবং ঐসব

ে

,

,শ

ঠক ঠক উ

ভৃ িত।

ারণ কউ যিদ না

ােন স িদেয় লেখন তা তা ভল

বেল ধরা হেব না। িবকে র অিধকার দওয়া আেছ। সই ভােলা, তেব
িশ

ািব ােরর সে

যতদূর স ব

এটাও আমােদর কাম

িনর অনুগামীই হেবন।

ী

য িশি

েতরা এ ব াপাের

বা ি

ােন ‘খৃ ’ এবং

ি টশ এর জায়গায় ‘বৃ টশ’ লখা ভল বেলই গণ হওয়া উিচত।
বাঙ্ লা বণমালায় িকছ বাড়িত র এমনিক ব
দরকাির অেনক বণ নইও। গল, দখ
উিচত, িক

এ িদেয়ই চলেছ।

িনত ব ব ত ি
এসব

ভৃ িত এ া ( অ া) িদেয় লখা

রবেণর তািলকায় এই, আই,

র িল পাওয়া যায় না। আবার উ

পূবব ীয় চ, ছ, ঘ, ধ, ভ

ভৃ িতর উ

নই। থাকেল িবেদশী ও

ফ, গ, জ

ভৃ িত
ভৃ িত,

ারণ, এেকবাের কে র, ক, খ,
দশী শে র উ

অেনক েলা বানান রাখা যত। দশী অনায শ
থেকই তার মেধ অনু িব

নও রেয়েছ, আবার

ারণ মািফক

আযভাষার গাড়া

হেয়েছ এবং আজও হে

খুবই অ

পিরমােণ। স জন এ িনেয় তমন কােনা মাথাব থা নই আমােদর।
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এবার তদ্ভব বা ঘেরায়া বাঙ্ লা শে র পালা। এ িলর িলখেন
আগােগাড়া িবশৃ

লা িকছ না িকছ হেয়ই এেসেছ। এখন আবার নাতন

ক’ র মতৈ েধর একটা
িকছ শ

রচনা করেছ। িলিখত চিলেতর

ে

যথাথই বহ পী হেয়েছ। এসেবর মেধ বাড়াবািড় ঘটেছ

যখােন-েসখােন অ

ােন ও-কােরর ব বহাের। কতক িল

আমরা আেগকার আিদ অ-েক
কতক িল

ায় ও

েপ উ

তা হইিন। বলা যায় আদ

ারেণ অভ

র বা আিদব

ে
হেয়িছ,

েনর সে

‘অ’ এর বলায়

ায়ই ‘ও’ হে - ওপু , ও , ও ণ, ওতীশ, ওনুনয়,
কািব, কাচ , গা , চািরত্ , চাযাপদ, চা ু , ধান্ , জান্ , জা ,
তািড়ৎ

ভৃ িত। িহসােব দখা যায়, উ বা ই (ঊ বা ঈ ) পরবেণ থাকেল

রসংগিতর িনয়েমই এরকম হে

। কলা, বলা, বেল, ধের, অৈথ,

অ া, অ , অ মী, অপূব , অ প্

ভৃ িত

ােন হে

না। িক

ঠক নয়, য সব শ

বহল ব বহার আমােদর ঘিন

স িলর

িবেশষভােব, নতবা –অিতিথ, অযু

অ

ে ই হে

ত, অিশ , অলীক, অেশষ

অেশাক, অিসত আিতথ িক

ভৃ িতেত হে
ওযুত্। অ িক

সা , সাে ন। সিবেশষ, সতীথ , অমৃত। শাত্
িক

লা

বণতা
প

ণ,

ভা

দখা যায়,

ণ ইত ািদ।

যখােন

তাও

হেয় পেড়েছ
,অ

া,

না। অথচ অিনল,
ওঁ দা, সে
িক

াধ িক

শত্

ল

ণ

যখােন এইভােব ও-কার

সখােন চিলত িলখেন অেনেক ‘ও’

লখার

পাতী। িবেশেষ রবী নাথ থেক পরবত সািহিত েকর দল। এছাড়া

শে র শষ অ কার বশ কেয়ক ট
যিদও ক’লকাতােতও সব
না। যমন, বেড়া,
সাঁেকা,

ে ই ও এর মত উ

ািরত হয়;

হয় িকনা সে হ , আর পূণ ‘ও’ ঠক হয়ও

ছােটা, মেতা, ভােলা,

শােনা, কেরা, বােরা,

তেরা,

কারেবা, যােবা, িনেলা,
গেলা

ভৃ িত। রবী নাথ

বেলিছেলন, এখেনা, তখেনা, কােনা তা বেটই, পারেল- আমােরা,
তামােরা, আমাির, তাঁহাির এসব গেদ ও িলিখ। অ- ােন ও যেকােনা
কারেণই হাক না কন, উ

ারেণর কামলতা িনেদশ কের। এরকম

বণতার উদ্ভব উিনশ শতেকর শেষর িদেক, ক’লকাতা অ েলর
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নারীমহল থেক। িহসােব দখা যায় ঐ ‘ও’ কাথাও পূণা
যমন ,

হাক্ ,

হােলা,

জািনেয়া, ওতল, ওনু ,

কার্েবা,
বাস্ ,

বালিছ,

চাে া

হেয়েছ,

কােরা, িনেয়া, িদেয়া,

ষােলা,

ভৃ িতেত;

কাথাও

আধাআিধ হেয়েছ, যমন এত, যত, এগার, বার, তর, পেনর, গল,
নাচ্ ল, পড়্ল, দব, পাব, যাব, বড়, মত, ভাল ভৃ িত। এসব জায়গায়
আবার যিদ আিদ অ র ট ও-কােরর হেয় পেড়, তাহ’ ল রসংগিতর
িনয়েম শেষ ট পূণ ‘ও’ হেয়ই যায়, যমন, ষােলা, মােলা, দােবা,
নােবা। যভােব মধ যুেগর অগ = ওেগা হেয়েছ।
সুতরাং দখা যাে
শষ অ

ের

, ক’লকাতা-েঘঁষা জায়গা িলেত আদ

য ও-কার

বণতা

দখা যায়, যা

কােনা

ের বা
কােনা

সািহিত েকর খুব ি য় হেয়েছ, তা এখনও খাস ক’লকাতােতই পূণতা
পায়িন। প

মবে র অন

তা নয়ই। এে

ে

ভাষা-িব

ানী

িহসােব যিদ কাউেক এিবষেয় মত িদেত বলা হয় তাহেল তাঁর বলা উিচত
হেব য এসব

িবক

(অথবা পিরত
খুবই জীব

) হয়, এবং

চল

চেলেছ। য

চলুক যত

ণ না ও এর উ

ায় সারা প

ভাষা, এর উ

মবে

ারণ পূণা

ব াপক হয়। বাঙ্ লা

ারণ এবং গঠন বদলােত বদলােত

বণতা এখনও সব াস করার িদেক আেসিন, মাঝামা ঝ

একটা পিরি িতেত রেয়েছ তার অবশ
পাের না। সংবাদপা

হণীয়তা

ীকার করা যেত

েকরা জার কের িকছ চালােত পােরন, িকছ িকছ

কতাব িলিখেয়ও, িক
হেব না, আর ততিদন িবশৃ

বণতা পূণা

না হ’ ল তা সাধারেণ গৃহীত

লা িকছ থাকেবই। ধ ন, কলকাতা-হগলী

অ েলর কউ কউ বেলন- কী কােরােচা, রেখােছা িক? ধরা যাক
এই বণতা িবেশষ এক
ণীর মানুেষর মেধ িবস্তৃিত লাভ করেল,
আর তাঁেদর কউ কউ ঐরকম বানান ব বহার ক’ র িমিন ম াগা জেন
িলখেতও লাগেলন। িক
িনরেপ

ভাষা ব

সাবজিনক

আপিন এখনই তা

হণ করেবন িক?

ািনক বলেবন, ঠক আেছ, দখা যাক এটা

বণতা হেয় দাঁড়ায় িক না। দি

গনু , বননু চেল। এ িক

ায়

ণ বধমান অ েল খনু ,

খুব িবকৃিত নয়, মধ যুেগর খলুঁ , গলু-ঁ রই
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বংশধর, কবল ল- ােন ‘ন’ টা ছাড়া। িক

ব াপক চিলেত এ চেলিন,

তার জায়গায় কৃ নগর-ক’লকাতার ‘লূম’ই িবিহত হেয়েছ। আলােলর
ঘেরর দুলাল বা হেতাম প াঁচার নক্শার ভাষা তা িশ

চিলেত গৃহীত

হয়িন। কারণ, ওর মেধ তখনকার ক’লকাতার কক্িনক যেথে
েয়াগ িবকৃিত উ
বণতা, যা
বহেক আ

ারণ, িবকৃত

থেম িবকৃতই িছল, তা িবকৃিতর পযায় অিত

ম ক’ র

মণ ক’ র বেসেছ। তেব এ িবষেয় িনঃসংশিয়ত িবধােনর

জন আরও ব াপক হওয়া পয
িশ

য়া প গঠন। আেলািচত ও-কার-

অেপ

া করেতই হেব।

চিলেতর বানােনর ও-সমস া ছাড়া আরও িকছ সমস া

রেয়েছ। কী িলখব-অভ াস, না অেভ স, না ওব্েভস; কীতন না ক ন;
িনদান না িনেদন; িহসাব, না িহেসব; বুঝা, না বাঝা;

ত াশা, না

িপে শ; অমৃত , না অি ত; আবৃি ,না আি ি ; জ াৎ া, না জাছ্ না;
যখন, না জখন; যাওয়া, না জাওয়া; ওষুধ , না ওসুধ ; বাংলা, না বাঙ্ লা ;
ঁ া এরকম অেনক। এসেবর কােনা সমাধান নই। উ র
টকা, না টক
হ’ল, মহাজেনা যন গতঃ স প াঃ। কউ কউ উ
সমতা আনেত চান। হায়ের, উ

ারেণ বানােন

ারণ আজ যা আেছ কাল িক তাই

থাকেব? সািহিত েকরা বয়াকরণরা একটা মাপকা ঠ ঠক কের কের
দন, তােতই এক দু শতা ী চেল যায়
থেক যায়। সে

ে

ে । গালমাল িকছ তথািপ

িবকে র িবধান তাঁরাই িদেয় দন। িশি

অনুসরণ করেবন, ছাে রা সই িবিধেতই চলেব, এটাই
কউ তা না কেরন,
ভলভাল

ু ল-কেলেজ িশ

চর হেত থােক, তাহ’ ল

েতরা তা

ত ািশত। যিদ

াদােন অবেহলার জন যিদ
স দায় শাসন-কতৃপে র।

ছা ছা ীেদর ভল ঠকােত ভাষা কিমশন বসােত হেব এেতা আর হেত
পাের না। আজ যিদ িকছ সং ার করাও যায়, তা িদেয় যেথ
ঠকােনা যােব না, কােনাকােল যায়িন। লখায় খুব ভল হে
হে

, ব’ ল য সব িশ

চার
, ভল

ক বানান ওলটােত চান, অথচ মূেল অবেহলা

কেরন তাঁেদর কী আর বলা যােব! বরং অিভভাবকেদর বলা যেত
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পাের, এিদেক তা উপায় দখিছ না, এখন তািবজ মাদুিল পিরেয়
দখেত পােরন ফেলাদয় হয় িক না।

( শারদ সংখ া-১৯৮৪ (১৩৯১) সরণ)
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পিরিচিতঃ
জ ঃ

বিলয়ােতাড় , বাঁকুড়া।

ীঃ ১৯১৬, অে াবর ৯। ব ীয় সন

১৩২৩, ২৩ আি ন।
মৃত ঃ কৃ নগর, নদীয়া। ীঃ ২০০২, এি ল ২৮।
িশ

াঃ (১) কশব চ

মধ ইংরাজী ু ল ,
১৯৩৩, ঐ সে

ম ল মহাশেয়র পাঠশালা। (২) বিলয়ােতাড়
ীঃ ১৯২২-১৯২৮। (৩) বাঁকুড়া জলা ু ল ১৯২৯-

সং ৃ ত কােব র “আদ ’ ও পুরাণ-পিরষেদর “মধ ”

পাস। (৪) বাঁকুড়া ওেয়জিলয়ান
িমশন (অধুনা ‘
্
১৯৩৩-৩৭ আই-এ ও িব-এ (সং )। সং ৃ ত
কাব -ব াকরেণর “মধ ” পরী

থম

ণীেত

মুেখাপাধ ােয়র রকড ভেঙ ইিতহাস সৃ
ণকমল। িব িবদ ালেয়র

স র আ েতাষ
পরী

থম

ণীর অনাস ও

া পাস। (৫) ১৯৩৯-এ কিলকাতা

িব িবদ ালেয়র বাংলা এম. এ. ত
ে র

য়ান’) কেলেজর

থম হেয় শ ামা সাদ

। ৭২.৬% ন র পেয়

ণপদক সহ পাঁচ ট

ণপদক ও

রৗপ পদেকর অিধকারী । কাব তীথ ও কাব র

া পাস। (৬) ডিভড হয়ার

িনং কেলজঃ ১৯৪০-৪১, িব- ট।

Research Assistant Calcutta University (1941) ।
উপািধ

াি - ১৯৬২- কিলকাতা িব িবদ ালয় থেক বাঙ্ লা সািহেত

থম িড-িলট্ পেয় আরও একবার ইিতহাস সৃ
রবী

কাব

ে র নাম রবী

। (গেবষণার িবষয়ঃ

িতভার পিরচয় )।

কমজীবনঃ কাল্না ও খানাকুেল সামিয়ক ু ল সাবই েপ র (১৯৪২)।
১৯৪২-৪৩: দড় মাস মত
জুলাই ৯ পয
সে

টশ চাচ কেলেজ লকচারার। ১৯৪৩-৪৫

কিলকাতা উইেমন্স্ কেলেজ বাঙলার অধ াপক ও সই

সামিয়কভােব িস ট কমাস সা

জুলাই- ১৯৫৫, ১১ আগ
লকচারার। মেধ

পয

িবভােগ লকচারার। ১৯৪৫, ১০ই
িসেড

২১ িডেস র ১৯৫৪- ৩

িভে ািরয়া কেলজ, এ ািস

া

কেলেজ- বাঙ্ লার
ফব্ য়ারী ১৯৫৫

ােফসার। ১২ আগ

, ১৯৫৫- ৩
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জুলাই, ১৯৫৯ কৃ নগর কেলজ, এ ািস

া

ােফসার ও িবভাগীয়

ধান। ৪ জুলাই ১৯৫৯- ২ এি ল ১৯৭৩ মৗলানা আজাদ কেলজ,
এ ািসস্ট া
আগ
১৯৭৩,

ােফসার ও িবভাগীয়

ধান। ৩ এি ল ১৯৭৩- ৩১

ােফসার ও িবভাগীয়

ধান হগলী মহসীন কেলজ।

১৯৭৩
১লা

সে

র-

১৯৮১

ফব্ য়ারী

শষ-

কিলকাতা

িব িবদ ালয় বাঙলা িবভােগর রামতনু লািহড়ী অধ াপক । িবভাগীয়
ধান (১৯৭৯-১৯৮১)। অবসর

হেণর পর প

মব

সরকােরর

রাজ পু ক পষেদর অিধেন (১৯৮২– ১৯৯৪) বাঙলা ভাষাচচা ও
সাের

ে

অিত

পূণ এক ট সুবহ
ৃ ৎ অিভধান- A Linguistic

Dictionary of Bengali Words ( For
Bengalis)-

ণয়ন সমা

Both Bengalis and Non

কেরন ।

পুর ার াি
১) ব ব রস

কাশ

ে র জন

াণেতাষ ঘটক

িৃ ত পুর ার,

১৯৭৩।
২) প

মব

৩) হওড়া প

সরকােরর িবদ াসাগর
ত সমাজ

দ

িৃ ত পুর ার, ১৯৮৪।

‘ সািহত র

’ উপািধ , ১৯৮৭।

৪) সেরা জনী বসু ণপদক , কিলকাতা িব িবদ ালয়, ১৯৮৮।
৫) টেগার িরসাচ ইনি
৬) প

মব

টউদ

সরকােরর রবী

৭) নারায়ন গে াপাধ ায়

দ

‘ রবী ত চায ’ উপািধ, ১৯৯১।

পুর ার, ১৯৯৪।

ারক পুর ার, কিলকাতা িব িবদ ালয়,

১৯৯৫।
৮) সং ৃ ত কেলজ

দ

‘ রিবতীথংকর’ উপািধ, ১৯৯৮।

কিলকাতা িব িবদ ালেয়র আেয়া জত িবদ াসাগর ও িডেজ লাল রায়
স ানীয় লকচার িদেয়েছন।
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কমসূ

সংযু

িত ান সমূহ

১) Chairman , Board of review of Publications , W.B .Govt. (1972)
২) সভাপিত, ব ীয় সং ৃ ত িশ

া পিরষদ, প

মব

সরকার।

৩) কিলকাতা িব িবদ ালয় সেনট সদস ।
৪)বাঙলা একােডিম কাযকরী কিম ট সদস , প
৫) রবী

রচনাবলীর স

সরকার।

াদনা সিমিতর সভ ।

৬) িপ, জ, ফ াকাল ট কাউ
৭) ম ার রবী

মব

ল অফ্ কলকাতা ইউিনভারিস ট।

মেমািরয়াল কিম ট- গভঃ অফ্ ওেয়

ব ল।

৮) সদস , ব ীয় সািহত পিরষদ্ ।
৯) সভাপিত গণতাি ক লখক-িশ ী-স
১০) সভাপিত, ব ভাষা-সং ৃ িত
১১)

, পঃ বঃ রাজ কিম ট।

সারসিমিত।

ধান পৃ েপাষকঃ বাঁকুড়া লাক – সং ৃ িত পিরষদ।

১২) িশ

া সং ৃ িতর সূে

িত ােনর সে

অন ান িব িবদ ালয় ও ু ল কেলেজর ও

নানাভােব যু ।

১৩) অেনক কেলজ ও ু েলর

িত াতা।

রিচত
১) রবী

িতভার পিরচয় (১৯৫৩) ।

২)বাঙলা কােব র

প ও রীিত (১৯৫৮ )।

৩)িচ গীতময়ী রবী বাণী (১৯৬৬) ।
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৪) ব ব রস
৫) সমাজ

কাশ (১৯৭২) ।

গিত রবী নাথ (১৯৭৮) ।

৬) কিবক ণ চ ী (স
৭) রবী

ক নায় িব

াদনা ) (১৯৭৮) ।
ােনর অিধকার (১৯৮৪) ।

৮ ) বানান বানােনার ব ের (১৯৯৩)
৯) চা শ’ সাল ও চলমান রিব (১৯৯৪)
১০) দশ কাল সািহত (১৯৯৫)
১১) সাঁওতালী বাংলা সমশ
১২) বাছাই

ব

অিভধান (১৯৯৮)

(২০০০) স

াদনায় মানস মজুবদার।

১৩) বাঙলা সািহেত র আদ মধ (১৯৮৬) ।
১৪) ব াকরণ (িতন খ ) – ।
১৫) প

মব

সরকােরর রাজ পু ক পষেদর অধীেন (১৯৮২ –

১৯৯৪) বাঙলা ভাষাচচা ও

সাের

ে

অিত

পূণ এক ট

সুবহ
ৃ ৎ অিভধান A Linguistic Dictionary of Bengali Words ( For
Both Bengalis and Non Bengalis)-

ণয়ন কেরন । এক অসাধারণ

কাজ তির হেয় পেড় আেছ সরকােরর ঘের ২২ বছর ধের । এ কাজ
কাশ হেল দেশর মানুষ জানেত পারেতা িক অসাধারণ পা
ভাষা

ত ও

ান লুিকেয় িছল এই মানুষ টর মেধ । তাঁর দওয়া দু িতই হয়ত

একিদন ভাষা ে র ঘের নূতন আেলার িব
জীবেনর মত এবারও চ

া

রণ ঘটাত। িক

ীকার হেয়িছেলন

তখনকার সরকােরর কােছর মানুষ এক বু

সারা

এই মানুষ ট,

জীবী ারা। ফেল প

ম

হল তাঁর ১২ বছেরর সাধনা। িতিন তাঁর সাধনা ফল দেখ যেত পারেলন
না। এই দুঃখেক সে

িনেয়ই তাঁেক চেল যেত হেলা । একিদন তাঁর এই

অিত মূল মান কাজ ট হয়ত কউ িনেজর নােম চিলেয় দেব!
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িশ

ক

িকছকাল আেগও িশ
িছল পরমকা ঙ
অধ াপেকর পরী
পির মী

কতা বা অধ াপনার জীবন এক িবদ াথ র কােছ

ত । কারণ,
া-িনরী

সখােন মানিবক শ

া।

সই লু

কুেলর অন তম অধ াপক

িনেয়ই

ায় ঈষােযাগ

িন াবান

ু িদরাম দাস স

বছর পূণ করেলন। বাঁকুড়ার িন ে ণীর দির

তা

িত আিশ

ঘেরর স ান

ু িদরাম

দাস বহৎ লড়াই কের ছা জীবন কা টেয়েছন; পেকেট মা

ন-আনা

পয়সা স ল কের এই শহের এেসেছন

াতেকা র িশ

ালােভর

আশায়। সা ািনক সং ৃ ত সহ

ু িদরাম বাংলা ভাষা ও

সািহেত এম এ পরী

াজুেয়ট

ায় রকড ন র পেয়েছন, পাঁচ ট

ণপদক

এক ট রৗপ পদকও লাভ কেরেছন। গেবষণায় আ হ দখােত আচায
সুনীিতকুমার যথাথ বেলিছেলন, উনােন হাঁিড় চিড়েয় যােক তণ্ডেলর
স ান করেত হয় তার পে

গেবষণা স ব হেব না। িবশ বছর পের

ু িদরাম দাস বাংলা সািহেত কলকাতা িব িবদ ালেয়র

থম িড-িলট

পেলন। চি শ বছর ধের অধ াপনা কেরেছন। কিবক ণ চ ী থেক
কের রবী নাথ, বাংলা বানান ইত াকার িবষেয় সু চািরত

ািদ

রচনা কেরেছন; একািধক পুর ার এবং অিভন েন বৃত হেয়েছন;
আপাতত িতিন আৈকেশােরর বাসনাপূরেণর সাঁওতালী বাংলা শ সাম
রচনায়

তী। সুদীঘ চি শ বছের অধ াপনার কােল

িতভাবান ছা
সং

িতিন সৃ

েশও এেসেছন। স

কেরেছন, গতকােলর বহ মন ীর
িত মানস মজুমদােরর স

কািশত ‘পেথর ছায়াছিবেত অধ াপক
সহকম ,

া ন ছা

আেছ অধ াপক

এবং

বশ িকছ

ু িদরাম দাস’

াদনায়
ে

তাঁর

ণমু েদর রচনা সংকিলত হেয়েছ ; তৎসহ

ু িদরাম দােসর িকছ রচনা,

ৃিতচযা ভাষণ এবং
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সা

াৎকার।

সুখপাঠ ,

ভাবতই অধ াপেকর জীবনচযা আর

সইসে

িবদ াচচার এক র

বলা যায় এমন

ৃিতকথা অিধক

এই বে র িবগতকােলর

ণেযাগ দিলল হেয় রইল।

(কলকাতার কড়চা, আন বাজার প

কা, ৭৪ বষ ৩০৮ সংখ া

সামবার ৮ মাঘ ১৪০২)

Initiative by Prof. Khudiram Das Centenary Celebration Committee
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