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অধ্যাপক ক্ষু দিরযাম িযাস মনে কনরে – ভযাষযা একদি বহতযা েিীর মনতযা 
প্রবযাহমযাে। সসই ভযাষযা প্রবযানহর স্যাতপথ, দবদভন্ন বযাঁক সেওয়যা, আবত্ত 
সৃদটি ও তযার সযানথ অে্যাে্ স্যানতর দমশ্রণ প্রভৃদত লক্্ কনর, একদি 

দেয়মেীদত উপস্যাদপত করযাই সসই ভযাষযার ব্যাকরণ। বযাংলযা ভযাষযা পনথর এই 
গদতশীল ইদতবৃনতের সন্যানে অধ্যাপক িযাস সে শ্রম দেনয়যাগ কনরনেে তযা আমযানির  
দবদমিত কনর । দবদমিত কনর  তযার ইদতহযাস –অেষুগত ভযাষযা দবজ্যানের তযাদ্বিক 
পে্তনবক্ণযা ।
এই পে্তনবক্ণ  সথনক উনে এনসনে দবজ্যাে সম্মত বযাঙ্ লযা ব্যাকরনণর রূপনরখযা, 
বযােযাে-সমস্যা সমযাধযানের একদি পথ, সযাঁওতযালী-বযাঙলযা ভযাষযা-সম্পক্ত, বযাঙলযার 
গ্যাম-েযানমর উৎস দেরূপণ, েন্দ প্রসঙ্গ ইত্যাদি ।
আমরযা অধ্যাপক িযানসর  েয়দি প্রভূত গনবষেযালব্ধ সমৌদলক ভযাষযা দবষয়ক প্রবন্ 
‘ভযাষযা ভযাবেযা’ দশনরযােযানম সংকদলত কনরদে । আমরযা মনে কদর এই সংকলেদি 
বযাংলযা ভযাষযার চলমযােতযার একদি অমূল্ িদলল হনয় থযাকনব।

আচারপিক্্রদরামদাসজন্মশতবষপি
উদরা্নকরমরটকলকাতাশািার

্ক্থথদকরনদবদন-



দব
জ্যাে সম্মত বলযা হনছে সকে ? তযার জবযানব বলযা েযায়- সলযাকমষুনখ ভযাষযার দবকযাশ ঘনি। 

ভযাষযা অধ্য়নের ফনল এই দবকযাশ ধরযা েযায় এবং তযার সূত্রও দেধ্তযারণ করযা েযায়। 

এই সূত্রগুদল আদবষ্যার করযার মনধ্ ভযাষযার উচ্যারণ ও ভযাষযার বযাক্-দেভ্তর অথ্তগত 

প্রনয়যানগর সক্নত্র সলযাকসযাধযারনণর মযােদসক ও সবৌদধিক কতকগুদল দেয়ম কযাজ করনে এিযা সবশ 

উপলদব্ধ করযা েযায়। অল্প স্বল্প ব্দতক্রম সে থযানক েযা এমে েয়। দকন্তু তযা েগণ্। এবং সসসব 

ব্দতক্রনমর মনধ্ সে দভন্নতর দেয়ম কযাজ করনে এমেিযাও ধরযা েযায়। দবজ্যানে দেয়নমর রযাজত্ব। 

পৃদথবী দেয়মমযাদফক সূে্তনক আবত্তে করনে, তযাই চন্দ্র সূে্ত েক্ত্রযাদির উিয় ও অপসরণ ঘিনে, 

ঋতষু পে্তযায় চনলনে, সজযায়যার-ভযািযা চনলনে, বযাতযাস বইনে, দবিষু ্ৎশদতির আদবভ্তযাব হনছে, আবযার 

বীজযাঙকষু নরর-ে্যানয় তরুলতযা জন্যানছে, ফলফষু নলর দবকযাশ ঘিনে, হযাইন্যানজে কযাব্তে অক্ দসনজে 

প্রভৃদত গ্যাসীয় পিযানথ্তর েযােযা রীদতর সমবযানয় সৃদটিদক্রয়যা অব্যাহত এবং দবকদশত থযাকনে। মযােষুষও 

এইসব দেয়ম আয়তে ক’সর দেনয় েন্ত্র উদ্যাবে কনরনে, দবিষু ্শদতি আদবষ্যার কনর সযাধযারণ বষুদধিনত 

েযা অসযাধ্ তযাও সযাধে করনে। ভযাষযার েযাড়ী-েক্ত্র দবচযার ক’সর তযারও দেয়ম পরম্পরযা আদবষ্যার 

করযা েযায়। দেদে ধদরনয় সিে দতদে ভযাষযাদবজ্যােী বযা ভযাষযাতযাদ্বিক। দবনবে প্রচদলত মষুখ্ আধষুদেক 

ভযাষযাগুদলর গেে ও দবকযানশর সূত্র তযাঁরযা দেণ্তয় কনরনেে এবং ‘ব্যাকরণ’ অথ্তযাৎ ভযাষযার চলেশীল 

এবং সম্যাব্ দকেষুকযানলর দবদধবব্ধ রূপও তযাঁরযা সিদখনয় দিনয়নেে। দকন্তু সেনহতষু  ভযাষযা েিীপ্রবযানহর 

মত অগ্গদতশীল ও প্রসযারশীল সসইনহতষু  তযার কযালদবনশনষর প্রচদলত রূপ-ও জেস্বযানথ্ত প্রকযাশ 

কনর সিখযানত হয়। তবষু সকযানেযা ভযাষযার ব্যাকরণ হ’ল সকবল তযার দববরণমূলক ব্যাখ্যােই েয়, তযার 

সম্যাব্তযা পে্তযানলযাচেযা ক’সর দবদধ-দেনি্তশও দিনয় সিওয়যা। ব্যাকরণ একদি শযাস্ত্র অথ্তযাৎ শযাসেধম্তী 

ব্যাপযার। সকবল descriptive  েয়, সসই সনঙ্গ normative  ও। পযাদণদে দশদক্ত জনের সযাংখ্যা 

গদরটি ব্বহযার অধ্য়ণ কনর তিেষুেযায়ী দেয়নমর শযাসনে সষুদেদি্তটি ক’সর সংসৃ্তনক সবঁনধদেনলে। 

এই ভযানব সকযানেযা ব্যাকরনণ সে দবদধ দিনয় সিওয়যা হয়, তযার অেষুসরনণ দশটি অথ্তযাৎ দশদক্ত জনেরযা 
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সবশ দকেষুকযাল বযাক্ -ব্বহযার কনরে অথ্তযাৎ ভযাষনে ও দলখনে প্রিতে দেয়নমর বশবত্তী থযানকে। 

দকন্তু ক্রনম েযােযা কযারনণ জেসযাধযারনের মষুনখ মষুনখ ভযাষযা দকেষু দকেষু পদরবদত্তত হনত হনতই চনল। 

সস পদরবত্তে েখে পষুেরযায় সংখ্যায় সবদশ ও প্রকি হনয় ওনে এবং দশদক্ত সযাধযারনণর দলদখত 

ভযাষযানকও আক্রমে কনর, সলখযাপড়যায় ও সবযানধ অল্পস্বল্প দবঘ্ন ঘিযানত থযানক তখে ভযাষযা সম্পনক্ত 

েূতেতর দবদধর প্রনয়যাজে হয়, সেযাতষু ে ব্যাকরণ দলখনত হয়।

       আমযানির সিনশর অথ্তযাৎ ভযারতবনষ্তর কথযা ধরযা েযাক। আজ সথনক প্রযায় পযাঁচ হযাজযার 

বের আনগ মষুখ্ সমৌদখক ভযাষযা দেল চযারদি- (১) প্রযাচীেতম অদ্রিক সগযাষ্ীর বযা সকযাল-মষুণ্যা 

সশ্রেীর মযােষুনষর ভযাষযা (২) পদচিম প্রযান্ীয় অবস্যাে সথনক িদক্ণযাপনথর দকছেষু  অংশ পে্তন্ ব্যাপৃত 

দ্যাদবড়-ভযাষীনির ভযাষযা (৩) মনঙ্গযাদলয়যা-চীে-ভূখন্ড সথনক দহমযালনয়র পযাব্তত্ অঞ্চনল উপদেদবটি 

অনপক্যাকৃত সংখ্যালঘষু দকরযাত জযাদতর ভযাষযা এবং (৪) পযারস্ আফগযাদেস্যাে সথনক সি্-আগত 

ইনন্দযা-ইনয়যানরযাপীয় ভযাষযানগযাটিীর অন্গ্তত আে্তশযাখযার ভযাষযা। একযাদধক ঐদতহযাদসক কযারনণ উতের 

ভযারনত (প্রথনম পদচিম-উতের, পনর পূব্তযাঞ্চল পে্তন্ সমগ্ উতের অংনশ) আে্তভযাষযা-ভযাষীরযা প্রযাধযাে্ 

দবস্যার কনর এবং সকযাল-মষুন্ডযারী ভযাষযানক পচিযাৎপি ক’সর প্রথনম দশদক্ত জে মনধ্ এবং পনর 

প্রযায় সব্ত-জে মনধ্ তযানির ভযাষযা প্রচদলত কনর। এমেদি ঘনিদেল খ্ীস্টপূব্ত আড়যাই হযাজযার বের 

সথনক খ্ীীঃ পূীঃ পযাঁচশ’ অথ্তযাৎ িষুহযাজযার বের ধ’সর। মূখ্ভযানব এই কযালমনধ্ এবং সবশ দকেষু পর 

পে্তন্ ও সকযাল-মষুণ্যা বযা দেষযাি সগযাটিীর অেযাে্তনির আে্তীকরণ চলনত থযানক এবং আে্ত-অেযাে্ত রতি-

দবদমশ্রণ ও সগযাত্র হযারযানেযার বহু দবদচত্র পে্তযায়ও সংঘদিত হনত থযানক। আমযানির অেষুমযাে ঐসমনয়র 

মনধ্ ক্রমশীঃ ববদিক সংসৃ্ত সথনক স্বযাভযাদবক দবচষু ্দত সহ এক ধরনণর ভযাঙযা সংসৃ্ত উতের ভযারনত 

উচ্বনণ্তর দশদক্ত জ’ে মনধ্ দবস্যার লযাভ কনর এবং শুনদ্রযাও দেজ দেজ অে-আে্ত ভযাষযা সেনড় 

দিনয় প্রথনম ভযাঙযা সযাংসৃ্নত পনর তজ্যাত প্রযাকৃত ভযাষযায় সলযাকব্বহযার চযালযানত থযানক। সকযাল 

দেষযাি বযা সযাঁওতযাল –সখদড়য়যা অধষু্দষত বযাঙলযায় আে্ত অথ্তযাৎ ভযাঙযা ভযাঙযা সংসৃ্ত প্রযাকৃত ভযাষযার 

অেষুপ্রনবশ ঘনি খ্ীীঃ পূীঃ চতষু থ্ত শতযাব্ীনত, তযার িষুশ’ চযার‘শ’ বের আনগ কযাে্কষু নজে মগনধ। এই 

সময় সথনকই আে্তবনত্তর বহু দবদমদশ্রত আে্ত-অেযাে্ত সম্প্রিযানয়র মযােষুষ রযাদ্রিক সহযায়তযায় বযাঙ্ লযায় 

ভূদম িখল ক’সর বজে-সবৌধি-ব্যাহ্যাণ্ ধম্ত ও তযার বযাহক সংসৃ্ত-প্রযাকৃত ভযাষযার প্রচলে করনত 

থযানক। এখযানে ও তযারযা অেযাে্তনির সনঙ্গ ঘদেষ্ হয় কম্তসূনত্র তযানির েযারী পষুরুষনির বশীভূত 

কনর ও ক্রমশ দমশ্ররনতির বযাঙযালী-জযাদতর অভষু ্িয় সম্ব কনর। দহসযানব সিখযা েযায়, বযাঙযালীরযা মূখ্ 

ভযানব আে্ত ভযাষযাভযাষী হনলও জন্সূনত্র এবং পরবত্তী কযানল উতি সকযাল বযা সযাঁওতযাল-সখদড়য়যানির 

ভযাষযার শব্যাবলী ও বযাগদবদধর দ্যারযা প্রভযাদবত হনয়নে। বলযা সেনত পযানর, অেষুরূপভযানব দহন্দী ভযাষী, 

সভযাজপষুরী বমদথলী এবং ওদড়য়যা-ভযাষীরযাও অেযাে্ত দেষযািবনগ্তর ভযাষযার প্রভযাব দেনয়নে। আরও বলযা 

সেনত পযানর সে আে্তনির মূল ভযাষযা ‘চদলত’ সংসৃ্ত ও প্রযাকৃত সকবল শনব্র দিক সথনকই দ্যাদবড় 
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ও অদ্রিক সগযাষ্ীর ভযাষযা সথনক কযানল কযানল প্রভূত ঋণ গ্হণ করনত বযাধ্ হনয়নে। এই ঋনণর 

পদরমযাণ সংসৃ্ত অদভধযাে গুদলনত স্বল্প মযাত্রযায় রদক্ত হনয়নে, দকন্তু দবনশষভযানব সযাম্প্রদতক গনবষণযার 

ফনল সলযাকভযাষযায় আদবসৃ্ত হনছে। দ্যাদবড় ভযাষীরযা আে্ত প্রভযাদবত অঞ্চল সথনক িূনর িদক্নণ বযাস 

করদেল বযা অপসযাদরত হনয়দেল বনল ভযাষযার দিক দিনয় আত্মদবসজ্তে কনরদে, দকন্তু বহু পনর 

সযাংসৃ্নতর দ্যারযা প্রবলভযানব প্রভযাদবত হনয়নে, েযা সথনক মষুতি হনয় স্বভূদমনত প্রত্যাবত্তনের প্রয়যাস 

করনে ইিযােীং। অপর পনক্ পব্তদতয়যা দকরযানতরযা অনেনকই ক্রমশীঃ তযানির মনঙ্গযালীয় দতব্বতীয় 

ভযাষযা ত্যাগ ক’সর কযাশ্ীর সথনক গযানড়যায়যাল হনয় সেপযাল পে্তন্ স্বভযাষযা-প্রভযাদবত আে্তভযাষযানকই 

আপেযার বনল বরণ কনরনে। দকন্তু আবযার স্বকীয়তযাও রক্যা কনরনে এনির বহু শযাখযাই, সেমে 

আসযাম, মদেপষুর, েযাগযাল্যান্ড, দত্রপষুরযা প্রভৃদত অঞ্চনলর উপজযাতীনয়রযা।

        বযাঙলযায় আে্তভযাষযার অেষুপ্রনবশ ও ক্রমযাগত জযাদত-দবদমশ্রনণর সনঙ্গ সিনশর অদধেযায়কনত্বর 

ভযার রক্যা করনত লযাগনলে ব্যাহ্ণ্-সবৌধি সম্প্রিযানয়র –উচ্বণ্ত। সংখ্যাগদরষ্ আদিবযাসী ও সমযািযামষুদি 

দহন্দষু –সবৌধি ধনম্তর আশ্রনয় আগত আত্মরক্যাকযাতর হীেবণ্তীনয়রযা বিদহক শ্রনমর সেযাগযাে দিনয় 

উচ্বনণ্তর সমৃদধি গনড় তষু লনত লযাগনলে। এরযাই আজ সথনক িষু ’ দতে শতযাব্ী আনগও বযাঙলযার 

সংখ্যা গদরটি জে। বলশযালীনির রযা্রিীয় ও শযাস্ত্রীয় সংহদত েতই েষুদতিহীে ও অমযােদবক সহযাক 

তযারই জয়, এিযাই সেে সব্তত্র একিযা স্যায়ী েীদত। দকন্তু সস কথযা েযাক্ । অেষুমযাে হয়, বযাঙ্ লযায় ভযাঙযা 

সংসৃ্ত ও প্রযাকৃত ভযাষযায় কনথযাপকথে ও ববষদয়ক কযাজ চলনত আরম্ কনরদেল খ্ীটিপূব্ত কযাল 

সথনক। হযাজযার বের পর সথনক ঐ প্রযাকৃত েযােযা কযারনণ সেযাতষু ে রূপ পদরগ্হ করনত থযানক, অেযাে্ত-

প্রভযাব েযার একিযা বড় কযারণ দেচিয়ই। এই পদরবদত্তত অবস্যানক েযাম সিওয়যা হনয়নে ‘অপভ্ংশ’ 

অথ্তযাৎ দশদথল, দবকৃত ও দেম্নস্নরর প্রযাকৃত, দকন্তু সকবল বযাঙলযানতই েয়, উতেরভযারনতর অে্যাে্ 

অঞ্চনলও অেষুরূপভযানব ভযাষযার এই দবকৃদত ঘিনত থযানক। আমরযা অপভ্ংশ শব্ধিযানক ধ’সর এনক 

দবকৃদত বলদে, দকন্তু ভযাষযাদবজ্যানের দিক সথনক এ হ’ল দবকযানশরই একিযা পে্তযায়।এই দবকযানশর 

সূত্রই প্রযাকৃত সথনক অপভ্ংশ স্নরর উদ্নবর মতই, অপভ্ংশ সথনক েযা জন্যানত লযাগল তযানক বলযা 

হনয়নে প্রযারদম্ক স্নরর আধষুদেক ভযারতীয় আে্তভযাষযা। অথ্তযাৎ দহন্দী, মযারযােী, গুজরযািী, পযাঞ্যাবী, 

বযাঙ্ লযা, ওদড়য়যা, বমদথলী প্রভৃদতর আদিরূপ। এ হ’ল েবম-িশম শতযাব্ীর কথযা। বযাঙলযায় তযার 

দেজরূপ খযাদেকিযা ধরযা পনড়নে সেপযানল প্রযাপ্ত তযাদন্ত্রক সবৌধিনির সযাংনকদতক ত্বিময় চে্তযাগীদতকযার 

একদি সংগ্হ গ্নথের পষু ঁদথনত। খযাদেকিযা সকে বলদে, ‘সমূ্পণ্ত’ সকে বলদে েযা ? তযার কযারণ, (১) 

ওগুদল এনকবযানর সমৌদখক বযা চদলত ভযাষযার সলখযা েয়। ভযাষযার চদলত রূপ আর দলদখত রূনপ 

দচরকযাল দকেষু পযাথ্তক্ থযানকই। এগুদলও েনন্দযাবধি সযাদহদত্ক রূপ মযাত্র এবং (২) সে পষু ঁদথ পযাওয়যা 

সগনে তযানত েযােযাে স্যানে পযাে-দবভ্যানির দচহ্ন স্পটি, অথ্তসংগদতর জে্ দেক পযাে অেষুমযাে কনর 

দেনত হয় বহু সক্নত্রই, দমদলনয় দেনত হয় চে্তযাগীদতর দতব্বতী সংস্রনণর সনঙ্গও স্যানে স্যানে । 
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দকন্তু তযা সন্বিও ঐ গীদতকযাগুদলনত বযাঙ্ লযার আেষুমযাদেক আদিরূপ স্পটিভযানবই ধরযা পনড়।

            চে্তযা গীদতকযাগুদল িশম-একযািশ শতযাব্ধীর সলখযা-দসধিযাচযাে্তনির পষুনরযা সেচদলিশদির গযানের 

সমযানবশ। এর ভযাষযা রীদত অধ্য়ণ কনর বযাঙ্ লযা ভযাষযার দবজ্যােদভদতেক দবনলেষক ও সশ্রটি আধষুদেক 

প্রযাচ্ পদণ্ত সষুেীদতকষু মযার এনক বযাঙ্ লযা ভযাষযার সব্তপ্রযাচীে দেিশ্তে রূনপ বণ্তেযা কনরনেে। বস্তুতীঃ 

এর মনধ্ পযাওয়যা অতীত বযাচক –ইল প্রত্য় ও ভদবষ্ং-বযাচক-ইব প্রত্য়, সম্বনন্র দবভদতিনত 

–র –এর প্রভৃদত সবশ কনয়কদি লক্ণ বযাঙলযারই, দহন্দীর েয়, েদিও দহন্দী অবহট্র বযা অপভ্ংনশর 

প্রভযাব এনত পনড়নে। চে্তযাগীদতর পষু ঁদথদির দলদপ দ্নটিও মনে হনয়নে সে এর সনঙ্গ পরবত্তী বযাঙলযা 

দলদপর অথ্তযাৎ শ্রী কৃষ্ণকীত্তনের প্রযাপ্ত পষু ঁদথর দলদপর সবশ দকেষু সযািৃশ্ রনয়নে।  েযাই সহযাক, একমযাত্র 

ঐ চে্তযাগীদতকযাগুদল েযাড়যা প্রযাচীেতম বযাঙলযা ভযাষযার আর সকযানেযা দেিশ্তে পযাওয়যা েযায় দে এবং শুধষু 

তযা-ই েয়, পরবত্তী িষুশ’ বের ধ’সর দলদখত সকযানেযা পষু ঁদথই আমযানির হস্গত হয় দে। এর কযারণ 

দহসযানব অেষুমযাে করযা হনয়নে সে বখ্ দতয়যার দখলদজর তষু দক্তিল (তষু রুক =তষু রষ্। বযাঙ্ লযায় অবেযানরযাহী 

বসে্ ) দবহযানরর মধ্ দিনয় বযাঙ্ লযা অদভেযাে ক’সর সব গ্যাম েগর দবধ্বস্ ক’সর দিনয়দেল, তযাই 

সকযানেযা রচেযা পযাওয়যা েযানছে েযা। আমযানির অধ্য়নে এরকম অেষুমযানের সকযানেযা দভদতে সেই। 

ইদতহযাস এরকম অেষুমযানের দবপনক্ই েযায়। শহর এবং সবৌধিদবহযারগুদল লষুদঠিে হনয় থযাকনব, 

দকন্তু সেখযাে সথনক শস্ভযাগরূপ রযাজস্ব পযাওয়যার কথযা, তষু দক্ত-পযােযানেরযা দেজস্বযানথ্তর জনে্ই এমে 

গ্যাম ও জদমিযারনির দবধ্বস্ কনরদে। আমযানির মনে হয় বযাঙ্ লযা ভযাষযা তখেও িৃঢ় দভদতের উপর 

িযাঁড়যায়দে, তযাই দলদখত রচেযার অভযাব ঘনিনে। ঐ সময় অেযাে্ত সং্ব সথনক আগত ও তযাদন্ত্রকতযা 

প্রভযাদবত মেসযা, চন্ডী ও ধম্তেযাকষু নরর সমৌদখক ব্তকথযা ও েড়যারূনপ অবদস্দতর পে্তযায়, কযাদহেী 

সহ দলদখত রূপ অন্তীঃ আড়যাইশ’ বের পনরর ব্যাপযার। অে্দিনক সিখনত সগনল, লক্েনসনের 

সময়কযার কদবনির েথযা জয়নিব, উমযাপদতধর, শরণ, সগযাবধ্তে প্রভৃদতর সংসৃ্নত কযাব্রচেযার পষু ঁদথ 

অব্যাহত ভযানবই প্রচযাদরত দেল। এই শূে্তযার সমনয়র মনধ্ সংসৃ্তনক পযানশ সরনখ বযাঙ্ লযা ভযাষযার 

আত্ম সংগেনের পব্ত চলদেল দেচিয়ই। তষু দক্ত অদভেযানের (১২০৩) আেষুমযাদেক পঞ্চযাশ-ষযাি বের 

পনর ক্রমশীঃ সষুশযাসে প্রদতদটিত হনল পর ফযারসী ভযাষযায় সলখযা ইউসষুফ-সজযানলখযার প্রণয়-কযাদহেী 

জেসমযানজ প্রচযাদরত হয়। বড়ষু  চন্ডীিযানসর রদচত (‘বড়ষু ’ শনব্র সযাঁওতযালী ভযাষযায় অনথ্ত-অববধ 

প্রণয়ী) কৃষ্ণকীত্তে েযানমর আখ্যােধম্তী গীদতকযাব্ ইউসষুক –সজযানলখযার প্রণয়-কযাদহেীর প্রভযাব 

সিখনত পযাওয়যা েযায়। বড়ষু  চন্ডীিযাস তযাঁর দবখ্যাত কযাব্দি সলনখে আেষুমযাদেক ১৪০০ খ্ীটিযানব্ধ, 

দশখরভূম বযা েযাতেযার (=েত্রীেযাথ= ক্দত্রয়েযাথ ) জদমিযানরর এলযাকযার শযালনতযাড়যা গ্যানম। ঐ গ্যানম 

সবশ পষুরযানেযা ও মযাথযা-ভযাঙযা বযাশুলীর (তযাদন্ত্রক সরস্বতীর) মূদত্ত এবং আরও বহু প্রস্র মূদত্ত আজও 

সংরদক্ত সিখযা েযায়। আর পষুরযানেযা পষু ঁদথর রক্ক সবশ কনয়ক ঘর রজক (=রঞ্ক) সম্প্রিযানয়র 

বসবযাসও সিখযা েযায়।
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   কৃষ্ণ সন্দভ্ত বযা ‘কৃষ্ণকীত্তে’ েযাম সিওয়যা কনয়ক পৃষ্যা-হীে এই িীঘ্ত কযাব্দিনতই প্রথম বযাঙ্ লযা 

ভযাষযার একিযা পূণ্তযাঙ্গ মূদত্ত পযাওয়যা েযায়। বলযা সেনত পযানর, চন্ডীিযাস েদি অন্তীঃ ১৪১০ খ্ীীঃ মনধ্ও 

তযাঁর কযাব্ দলনখ থযানকে সতযা এর ভযাষযামূদত্ত হনব তযার চদলিশ-পঞ্চযাশ বের আনগকযার অথ্তযাৎ 

১৩৫০-৮০ খ্ীীঃ এর। রচেযা লদক্ত –আক্যা, আনক্, সতযানক্, সমযাএঁ, সতযাএঁ, আদেনলযাঁ, সিদখলযানহযাঁ, 

সগলী, পযাইলী, সগলযান্, পযাদয়বযাক, কযাহ্নযাদি, রযানখযাআল, কষু ইলী, আঅর, তনভযাঁ, রযাদতনহযা প্রভৃদত 

হযাজযার সংখ্যার অধষুেযা অপদরদচত শব্ সংসৃ্ত-প্রযাকৃত সথনক দেদি্তটি দেয়নম আবদত্তত হনত হনত ঐ 

অবস্যায় এনস সপঁনেনচ। তযারপর দেদি্তটি পদরবত্তে সূনত্রই আমরযা আধষুদেনক সপনয় থযাদক- আদম, 

আমযা, তষু দম, সতযামযা, সগলযাম, করলযাম, পযাইনবক, সিদখনবক, কযােযাই, রযাখযাল, আর, তবষু প্রভৃদত 

শব্যাবলী। বযাঙ্ লযা ভযাষযার দববত্তনের সূত্র পযাওয়যার দিক সথনক কৃষ্ণকীত্তে অদতশয় গুরুত্বপূণ্ত গ্থে। 

মধ্েষুনগর মঙ্গলকযাব্ ও পিযাবলীর রচেযায় কৃষ্ণকীত্তনের সময়কযার ও আধষুদেক কযানলর মধ্বত্তী 

পদরবত্তনের ধযারযা রদক্ত হনয়নে।আমযানির এই ব্যাকরণ সলখযার দবদভন্ন অধ্যানয় প্রসঙ্গক্রনম উতি 

দববত্তনের দিকগুদলও আমযানির দকেষু দকেষু সিদখনয় দিনত হনব। তনবই আধষুদেনকর রূপগুদল 

পদরষ্যার ভযানব সবযাঝযা েযানব। মধ্েষুনগর দবখ্যাত রচেযার পষু ঁদথগুদলনত পনরকযার পযালযাগযায়কনির 

হস্নক্প জদেত আধষুদেকতযা অেষুপ্রদবটি হনয় পড়নলও তযারই মনধ্ বৃদধি সহকযানর ভযাষযা পদরদস্দত 

বযােযাই কনর সেওয়যা কটিকর েয়। দবনশষ পদন্ডতপ্রবর সষুেীদতকষু মযানরর অধ্বসযানয়র ফনল আমরযা 

তযা জযােনতও পযারদে। ভযাষযা বযাঙ্ লযার আধষুদেক েষুগ প্রযারব্ধ হনয়নে খ্ীীঃ ১৮০০ অনব্র সযামযাে্ 

দকেষু পর সথনকই। এই সময়িযা আয়যাস সহকযানর গি্দেম্তযানের েষুগ। এর আনগ দচদেপত্র দলখনে 

ও সহদজয়যানির দেবন্ দলখনে ভযাঙযা ভযাঙযা গি্-বযানক্র আভযাস পযাওয়যা েযায়। উদেশ শতনকর 

এনকবযানর প্রথম পযানি উইদলয়যাম সকরীনক বযাইনবনলর গি্যােষুবযানি প্রবৃতে সিখযা েযায়। তযাঁনক গি্ 

দেম্তযানে সযাহযাে্ কনরে মৃত্ঞ্য় দবি্যালংকযার ও কিযাদচৎ রযাম রযাম বসষু। মৃতষু ্ঞ্য় সংসৃ্ত শব্-

প্রধযাে গি্রচেযার পক্পযাতী দেনলে। দকন্তু তযাঁর দবখ্যাত ‘প্রনবযাধ-চদন্দ্রকযা’ পষুস্নকর কযাদহেী অংনশ 

সলৌদকক শব্ বহুল বযাঙ্ লযা গি্রীদতর প্রদত পক্পযানতর দচহ্নও সিখযা েযায়। উদেশ শতনকর প্রথম 

পযানির িশ-বযানরযা বেনরর মনধ্ গনি্ আরও বহু বযাঙ্ লযা বই প্রকযাদশত হয় এবং সসগুদল সফযাি 

উইদলয়যাম কনলনজর গন্ডীর বযাইনরও খ্যাদত লযাভ কনর। বলযা বযাহুল্ সে বযাঙ্ লযা ভযাষযার উিীয়মযাে 

সমৃদধির জে্ অক্যান্কম্তযা সংগেক ও সযাধক উইদলয়যাম সকরীনকই অজ্ সযাধষুবযাি দিনত হয়।

          এই সমনয়ই বযাঙ্ লযা সযাধষু গি্রীদতনত িৃঢ়তযা ও ববদচনত্র্র সনঙ্গ পষুদটি সযাধে ঘনি রযামনমযাহনের 

হযানত। দতদে তযাঁর ধম্ততযাদ্বিক ও সমযাজ সংস্যারক তক্ত-দবতনক্তর প্রনয়যাজনে বযাঙ্ লযা গি্নক ব্বহযার 

করনত দগনয় ইংনরদজ গনি্র রীদত বযাঙ্ লযায় অেষুপ্রদবটি কনরে। দতদে সগৌড়ীয় ব্যাকরণ েযাম দিনয় 

বযাঙ্ লযার একদি ব্যাকরণও দলনখদেনলে। ঐ সময় সমযাচযার-িপ্তে, সমযাচযার চদন্দ্রকযা, সংবযাি-সকৌমষুিী 

প্রভৃদত কনয়কদি সংবযািপত্র সংবযাি পদরনবশে কনল্প জেসংনেযানগ অেষুপ্রযাদণত হনয় সযাধযারনণর 
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কতকিযা সষুনবযাধ্ গি্রীদতর প্রসযার ঘিযায়। বলযাই বযাহুল্ সে এসব তখেকযার সযাধষুরীদতর ব্যাপযার। 

এই শতযাব্ীর ষষ্ িশনকর আনগ পে্তন্ সযাধষুরীদতনত পূব্ত পূব্ত কযাব্-কদবতযায় িৃটি ও চলমযাে 

রীদতনক সকযানেযা সম্মযােই সিওয়যা হয়দে। উদেশ শতনকর এই প্রযারম্ সমনয় স্ষু ল বষুক সসযাসযাইদিও 

দশক্েীয় কযাদহেীমূলক আড়টি বযাঙ্ লযা গনি্ দলদখত বই প্রকযাশ করনত থযানক। ফনল ১৮২০-৩০ 

খ্ীীঃ মনধ্ই বযাঙ্ লযা গি্ সলখযার অভ্যাস দশদক্ত সযাধযারনণর মনধ্ সঞ্চযাদরত হয়। এ তথ্ সদেক 

হনলও একযানলর পরীক্যামূলক গি্দেম্তযানের মনধ্ একিযা বড় ত্রুদি সথনকই সগনে। েযার জে্ 

একযানলর েযাবতীয় সলখযানক আড়টি ও কৃদত্রম বনল অদভদহত করযা েযায় েযা।

         উদেশ শতনকর প্রযারনম্র সলখনকরযা শূণ্ দভদতের অবস্যা কল্পেযা কনর সকযামর সবঁনধ গি্ 

দেম্তযাে করনত আরম্ কনরদেনলে। তযাঁরযা দবগত দতে-চযারশ’ বেনরর পি্ রচেযার স্টযাইনলর দিনক 

মনেযানেযাগী হ’সল অবশ্ সিখনত সপনতে উনলিখনেযাগ্ কৃদতেবযাস, কদবকঙ্কে, ভযারতচন্দ্রযাদির পি্ 

দেম্তযানণর মনধ্ই প্রছেন্নভযানব গি্রীদতর লষুদকনয় আনে। কদবতযার চরণগুদলর দক্রয়যাপি সহ অল্প 

কনয়কদি শব্ একিষু  এদিক ওদিক কনর দেনলই গি্রীদত িূর সথনক সযাড়যা সিয়। সেমে বলযা 

চনল- ‘েনশযার েগর ধযাম/ প্রতযাপ আদিত্ েযাম/ মহযারযাজযা বঙ্গজ কযায়স্’ ইত্যাদি / রযায়গুেযাকনরর 

রচেযা সংসৃ্ত-সঘঁসযা সযাধষু গি্রীদতর পথ প্রিশ্তক। আবযার সযাধষু অথচ সলৌদকক স্টযাইনলর গনি্র 

সূচক হ’ল দেম্নদলদখত রূপ বন্ে-

               সসই ঘযানি সখয়যা সিয় ঈবেরী পযািেী।

               ত্বরযায় আদেল সেৌকযা বযামযাস্বর শুদে।। 

          x    x     x     x      x    x     x     x    x

               পযািেী বদলনে মযা সগযা বষুদঝেষু সকল।

               সেখযানে কষু দলে জযাদত সসখযানে সকযান্দল

          x    x     x     x      x    x     x     x    x

               পযািেী বদলনে মযা সগযা ববস ভযাল হনয়।

               পযানয় ধদর দক জযাদে কষু ম্ীনর েযানব লনয়।।

               ভবযােী কনহে সতযার েযানয় ভরযা জল।

               আলতযা ধষুইনব, পি সকযাথযা থষুব বল।। 

          X    x    x     x    x    x    x    x   x    x   x  X

               সসঁউদতনত পি সিবী রযাদখনত রযাদখনত।

               সসঁউদত হইল সসযােযা সিদখনত সিদখনত।।

               সসযােযার সসঁউদত সিদখ পযািেীর ভয়।

               এ ত সমনয় সমনয় েয় সিবতযা দেচিয়।।
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অেষুরূপ কদবকঙ্কনে-

               এত বদল বীর হনস্ দিনলে অঙ্গষুরী।

               লইনত দেনষধ কনর ফষু লিরযা সষুন্দরী।।

               একদি অঙ্গষুরী বহনত বহব সকযান্  কযাম।

               সযাদরনত েযাদরনব কভষু  ধনের িষুে্তযাম।।

               েযা লইহ েযা লইহ চদন্ডকযার ধে।

               ঐ ধনের বযানি প্রভষু  হযারযাইনব জীবে।।

               এই অঙ্গষুরীর মূল্ সযাত সকযাদি িযাকযা।

               ফষু লিরযা শুদেয়যা মূল্ মষুখ বকল বযাঁকযা।।

উপনরর িৃটিযান্গুদলনত – সখয়যা সিয়, মযা সগযা, ভযাল হনয় ববস, এ ত সমনয়, বহব সকযাে কযাম, সযাদরনত 

েযাদরনব, ধনের বযানি, মষুখ বকল বযাঁকযা প্রভৃদতর মনধ্ বযাঙ্ লযার স্বকীয় ববদশটি লদক্ত হনয়নে। তযা 

েযাড়যা, সিদখনত সিদখনত, বহনত, প্রভৃদতর ‘ইনত’ প্রত্য়, ত, সগযা প্রভৃদত অব্নয়র ব্বহযারও সংসৃ্নতর 

অেষুসযারী েয়। আর সনব্তযাপদর ঐসব অংনশর দক্রয়যাপি গুদলনক বযাক্ সশনষ স্যাপে করনলই সহজ 

বযাঙ্ লযা গনি্ উপেীত হওয়যাও েযায়। বযাঙ্ লযা গনি্র এই লষুকযানেযা রূপ সগযাড়যার দিনক গি্দেম্তযানের 

অধ্বসযায়ীরযা সকউই সিখনত পযাে দে। তনব বযাঙ্ লযার স্বকীয় এই ব্যাপযারদি অেষুভূত হনতও সবশী 

দবলম্ব হয় দে। অেষুভব কনরদেনলে দবি্যাসযাগর সমযািযামষুদি ১৮৪০ খ্ীীঃ সথনকই। সংসৃ্নত দশদক্ত 

হনয়ও গ্যাম বযাঙ্ লযার মযাতৃভযাষযার শব্ ও বযানক্র স্বরূপ দতদে সভযানলে দে সতযা বনিই বরং আরও 

অন্রঙ্গভযানব আত্মস্ কনর দেনয়দেনলে। এরই কযারনণ, তযাঁর মযাতৃভযাষযার দশক্যািযানের প্রদত আগ্হ। 

বযাঙ্ লযায় এনকবযানর বণ্তপদরচয় সথনক আরম্ কনর কথযামযালযা, চদরতযাবলী, আখ্যােমিষু রীর মধ্ 

দিনয় সীতযার বেবযাস পে্তন্ স্বনিশবযাসীর জে্ উৎসদগ্তত অবিযাে। তযাঁর শকষু ন্লযা, সীতযার বেবযাস, 

দবধবযা-দববযাহ দবষয়ক দবচযার প্রভৃদত গ্নথে ও দেবনন্ সংসৃ্ত সমযাসবধি শব্ সকযাথযাও সকযাথযাও 

ব্বহৃত হনলও বযাঙ্ লযার বযাক্দেম্তযানণর সে একদি স্বতন্ত্র ভদঙ্গমযা আনে তযা দতদে সব্তত্র অেষুসরণ 

কনরনেে, সংসৃ্ত-প্রযাকৃনতর কৃদত্রমতযা ও আড়ষ্তযানক তযাঁর বযানক্র অন্ভূতি কনরে দে।একই সমনয় 

অক্য়কষু মযার িতে ও মহদষ্ত সিনবন্দ্রেযাথ সংসৃ্নতর প্রকৃদত-প্রত্য় সমদবিত শব্যাবলী ও সমযাসবধিতযা 

প্রভৃদত পদরহযার কনর েথযাসযাধ্ সরল বযাক্ রীদতর দিনকই আগ্হ সিখযাে। বযাঙ্ লযা গি্রীদতর এই 

দদ্তীয় পে্তযানয়ই সমৌদখক ভদঙ্গমযার দিনক কযারও কযারও আগ্হ পদরস্ষু ি হয়, এবং েদিও তযা স্যায়ী 

হয় দে, তবষু তযার অন্দে্তদহত সহজনত্বর একিযা প্রভযাব পরবত্তী সযাদহদতকনির দচনতে সথনকই েযায়। 

প্রনয়যাজেমত সংসৃ্ত-সখঁসযা শব্ দেনয় তযানক সলৌদকক বযাঙ্ লযায় স্বকীয় স্টযাইনলর মনধ্ দমদশনয় 

সব্তযাধষুদেক দেদে পথদেম্তযাে করনলে, দতদে হনলে একযাধযানর কল্পেযাপ্রবণ ও মেীষী বদঙ্কমচন্দ্র। দতদে 
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েযা করনলে তযা মষুখ্ভযানব আজ পে্তন্ বযাঙ্ লযা গনি্র সযাধষুরীদতর স্টযাইলনক দেয়দন্ত্রত কনর চনলনে। 

রবীন্দ্রেযাথ বদঙ্কনমর অেষুগযামী হনয়ই বযাঙ্ লযা গি্নক অদধকতর সযাদহদত্ক ঐবেনে্ত মদন্ডত কনরনেে। 

আর শরৎচন্দ্র আকযাশদবহযারী কল্পেযার পথ পদরত্যাগ করযায় বদঙ্কমী রীদত সথনক মনম্তর দিক দিনয় 

দবদছেন্ন েযা হনয়ও সলৌদকক সযারনল্র পথ সবনে দেনয়নেে। দবভূদতভূষণ-মষুনখযাপযাধ্যায়-বনন্দ্যাপযাধ্যায়, 

রযানমন্দ্রসষুন্দর প্রভৃদত রথীরযা ও বদঙ্কম প্রিদশ্তত আন্ীঃ সরলতযার পথই ধনরই চনলদেনলে। অবশ্ 

আলযানলর ঘনরর িষুলযানলর আধযাচদলত ভযাষযার সপক্তযা কনরও বদঙ্কম সস পনথ েযাে দে। দতদে 

সিনখদেনলে তখেও চদলনতর পিনক্প দবশৃঙ্খল, সমৌদখকতযা-িৃটি। তযা সযাদহনত্র ভযাষযা তখেও 

হনত পযারনে েযা। ‘চদলত’ সকও আিশ্ত চদলত হওয়যা চযাই, দশটি বযা দশদক্নতর গ্হণনেযাগ্ হওয়যা 

চযাই, তনবই সলখযার গনি্ তযার প্রদতটিযা সমনে দেনত কযারুর বযাধযা থযাকনব েযা।

             দকেষু পনরই দকন্তু এই অদভেব কযান্ডিযাই সযাথ্তক ভযানব ঘনি সগল। ঘিল রবীন্দ্রেযাথ 

ও তযার প্রযায় সনঙ্গ সনঙ্গ দবনবকযােনন্দর হযানত। দকন্তু তবষু এঁরযা সকউই তখেও সযাহস কনর দচদেপত্র, 

ডযানয়দর, ভ্মণ কযাদহেী েযাদড়নয় মেে প্রধযাে গি্রচেযায় চদলতনক দশনরযাধযাে্ত করনত পযানরে দে। 

এই সযাহস ও শদতির পদরচয় রযাখনলে প্রমথ সচৌধষুরী ১৯১৪ খ্ীীঃ সথনক। বযাঙ্ লযা গনি্র সূচেযা পব্ত 

সথনক ভযাষযাদবজ্যানের দবচযানর দকেষুিযা কৃদত্রম ঐ সযাধষুরীদতর প্রভযাব-প্রদতপদতে কযাদিনয় সমৌদখনকর 

সনগযাত্র অথচ অদভজযাত ‘দশনটি্র চদলত এখে সমযানরযানহ আত্ম সঘযাষণযা করনল এবং তযার আকষ্তণ 

এমেই সলযাভেীয় হ’ল সে স্বয়ং রবীন্দ্রেযাথও তযারই গলযায় দবজয়মযাল্ অপ্তণ করনলে। ক্রনম 

বত্তমযানে সযাধষুরীদতর সক্ত্র দেতযান্ সংকষু দচত হনয় এনসনে, এমেই মযাত্রযায় সে স্ষু ল কনলনজর েযাত্র-

েযাত্রীরযাও আর সযাধষুরীদতর দিনক সঘঁষনত রযাদজ েয়। আমরযাও সসই কনব কনলজ-অধ্যায় সথনকই 

সযাধষুপথ ত্যাগ কনর বনস আদে।

               দকন্তু কথযা এই সে, চদলত রীদত দক সযাধষুরীদত সথনক এতিযাই দভন্ন ও সহজ সে 

তযার অদধকযার এত দ্রুত একছেত্র হনয় পড়ল? এই কযারণ, অবশ্ দবনলেষনণর অনপক্যা রযানখ এবং 

চদলনতর শদতির উৎস দেক সকযােখযানে তযাও সবযাঝযা প্রনয়যাজে। ‘চদলত’ দেীঃসনন্দনহ সমৌদখনকর 

দভদতের উপর গদেত। এই সমৌদখক বযাঙ্ লযার সে সকযানেযা স্যানের েয়, সে সকযানেযা জেবসদতর েয়, 

পদচিমবঙ্গ ও দবনশষভযানব কলকযাতযা-সকদন্দ্রক দশদক্ত জনের। এই বষুদলনত দশটি অথ্তযাৎ দশদক্নতর 

দবদশটি বযাক্ -রীদতর শযাসে রনয়নে বনলই বলযা হনয়নে ‘দশটি চদলত’। দহসযানব সিখযা েযায় এদি সগঁনয়যা 

সমৌদখনকর উপর পযাদলশ লযাগযানেযা েয়, তৎসম শব্ ও সযাধষু রীদতনক মযাে্ করযা সমৌদখক। এই 

চদলতই ব্বহযাে্ত ভযাষযা রূনপ মযাদেত বযা স্বীকৃত হনয়নে বনল অধষুেযা সকউ সকউ এর েযাম করনত চযাে 

‘মযাে্’ চদলত। েযাই সহযাক, বযাইনর সথনক প্রযাথদমক ভযানব েযা লক্েীয় তযা হল উচ্যারণ ও সষুদবধযার 

জে্ সযাধষুরীদতনত প্রচদলত বহু দক্রয়যাপি ও সব্তেযানমর মযানঝর অংনশর স্বর ও ব্ঞ্নের সংনকযাচে 

বযা দবদমশ্রণ। সেমে- কদরল = করনল, কদরয়যাদেনল = কনরদেনল, কদরনত = করনত, কদরয়যা = কনর, 
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কদরনব, কদরনবক = করনব, দিনগর = সির ইত্যাদি। েদিও কদরনতনে’র ‘ইনত’ সলযাপ সপনয় করনে 

প্রভৃদত হয়দে। করনে, বলে, শুেনে-এসব বহু আনগ প্রচদলত কদরনে, বদলনে, শুদেনে প্রভৃদতরই 

সংনক্প। এর সবশ কনয়কদিই অদপদেদহদত এবং তযার পনরকযার অদভশ্রুদতর ফল।  অে্দিনক 

সব্তেযানম- তযাঁহযা =তযাঁ,  তযাঁহযারযা = তযাঁরযা, তযাহযানক = তযানক, তযাহযানির =তযানির, ইহযানির = এনির 

ইত্যাদি। বলনত সগনল এসব উচ্যারনণর সষুদবধযা ও সংনক্নপর জে্ । দকন্তু এরকম সংনক্পকরণই 

চদলনতর একমযাত্র লক্ণ েয়, তযা, ত (সতযা), েযা, বযা, দক, বই, সলনগ, দিনয়, বনল প্রভৃদত অব্নয়র 

দবদশটি প্রনয়যাগ, দভন্ন শব্নেযানগ দক্রয়যার অথ্তযান্র, সেমে- সমনর সফলযা, েষু ঁনত সিওয়যা, চযাল মযারযা, চযাল 

সিওয়যা, চষু কদল কযািযা, মষুখ করযা, মষুখ চযাওয়যা ইত্যাদি শতযাদধক জেমষুখসৃদটি রূপক-সংসৃ্দতক প্রনয়যানগ 

চদলত রীদত ববদশটি্ অজ্তে কনরনে। এক একিযা দক্রয়যাপনিরই কত অজ্ প্রনয়যাগ ববদচত্র। 

আবযার সনব্তযাপদর রনয়নে বযাক্গেনের ভদঙ্গমযা। সকযাে সক্নত্র সকযাে পি দেক সকযাে স্যানে বসযানল 

সদেক অথ্তনবযাধ ঘিনব বযা সজযার সিওয়যা হনব তযা বষুনঝ দেনয় বযাক্ প্রনয়যাগ করনত হয়। এনক্নত্র 

সিখনত হনব সে জেসযাধযারনণর সমৌদখক ভযাষযা দলদখত রীদতর প্রদত উিযাসীে হনয়ই দেজ পনথ 

চলমযাে হনয়নে, সংসৃ্ত বযাক্রীদত বহুল পদরমযানণ উলঙ্খে কনরনে আত্মপ্রকযানশরই প্রনয়যাজনে। 

অবশ্ সযাধষু গনি্ এবং তযারও আনগ সলখযা পি্ সযাদহনত্ বযাঙ্ লযা বযাক্ সংসৃ্ত-প্রযাকৃনতর বযানক্র 

বন্ে ত্যাগ কনর সষুদেদি্তটি সসযাজযা পথ দেনয়ই সফনলনে। অেযাে্ত প্রবণতযায় আদবটি হনয়নে। চদলনত 

সসই বযাক্ রীদতরই ববদচত্র্সহ অদধকতর ভযাবনি্যাতকতযার প্রয়যাস লক্েীয়। কলকযাতযা-কৃষ্ণেগর 

সকদন্দ্রক দশদক্নতর মষুনখর এই চদলতই ক্রনম বযাঙ্ লযায় পদচিম-িদক্ণ-উতেনরর জেগনের ভযাষযানক 

প্রভযাদবত কনর চনলনে।সযাদহত্ ও ভযাষযার এই অদতসংনক্প ও সযাধযারণ ইদতবৃতে দেনি্তনশর পর এই 

প্রস্যাবেযার দদ্তীয় অংশ অথ্তযাৎ বযাঙ্ লযা ব্যাকরনণর প্রকৃত সমস্যার মনধ্ আসদে।

             দবদভন্ন অঙ্গসহ সগযািযা ভযাষযািযার ধ্বদে ও রূপ দবনলেষণ কনর সযাধযারণ দেয়নমর আদবষ্যার 

ব্যাকরনণর কযাজ। লক্েীয় ব্দতক্রম থযাকনল তযাও ব্যাকরনণ দেদি্তটি থযাকযার দেয়ম। দবনবের প্রদতদি 

মষুখ্ভযাষযাই দেজ দেজ স্বযাতন্ত্র্ রক্যা কনর চনলনে। পদন্ডতবগ্ত সস সব ভযাষযার মূল স্বরূপ অধ্য়ে 

ক’সর সিনখনেে, সকযানেযাদির রূপ-পদরবত্তে দেয়দন্ত্রত হয় শনব্র দভতর সথনক, সকযানেযাদিনত শনব্ 

শনব্ সজযাড়যা সলনগ েযায়, সকযানেযাদিনত মূল শব্যােষুর সনঙ্গ বযাইনরর শব্যােষুর সেযাগফনল বহু সেযাতষু ে 

শব্ উংপন্ন হনয় েযায়। সকযাথযাও বযা ভযাষযা শনব্ শনব্ সংনলেনষর দবনরযাধী,শব্গুদলনক পৃথকই রযাখনত 

চযায়, দকন্তু দ্রুত উচ্যারনণর ফনল পদরনশনষ সজযাড় শনব্ পদরণত করনত বযাধ্ হয়, এইরকম বহু 

সমৌল দবনভি আনে এক ভযাষযা সথনক অে্ ভযাষযার।

             আমরযা সে ভযাষযা ব্বহযার কনর থযাদক, তযার মূল প্রকৃদত ধযাতষু  প্রত্য়যাত্মক হনলও 

কযালক্রনম তযানত দভন্ন প্রকৃদতর ভযাষযার প্রভযাব এনস সলনগনে, স্বকীয় উচ্যারনণর েযােযাে পদরবত্তে 

বযা দবকযানশর অবস্যা ঘনিনে। এই সব পদরবত্তে দেনয় কযালক্রদমক আনলযাচেযা থযানক ভযাষযাদবজ্যানের 
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বইনয়। তবষু ভযাষযাদবজ্যানের দভদতেমূল ব্যাক্রণনকও ব্যাখ্যা কনর দেনত হয়। সংসৃ্ত সথনক প্রযাকৃনতর 

মধ্ দিনয় আধষুদেক বযাঙ্ লযায় রূপযান্দরত হওয়যার মনধ্ প্রযায় দতে হযাজযার বের সকনিনে। এই 

সমনয়র মনধ্ সংসৃ্নতর পযাদণদের আনগ পনর সলখযা সবশ সবশ দকেষু ব্যাকরণ, প্রযাকৃনতর ব্যাকরণ, 

আধষুদেক ভযারতীয় ভযাষযা অথ্তযাৎ বযাঙ্ লযা, দহন্দী প্রভৃদতর বহু ব্যাকরণ সলখযা হনয় সগনে, সেগুদলনত 

সসই সসই সময়কযার প্রচদলত ভযাষযারূপ দেনয় পে্তযানলযাচেযা ও দবদবধ দেয়নমর আদবষ্যার করযা হনয়নে। 

বযাঙ্ লযানতও আেযানরযা শতযাব্ীর সশনষ হ্যালনহড্ -এর ব্যাকরণ, উদেশ শতযাব্ীর এনকবযানর প্রযারনম্ 

উইদলয়যাম সকরীর ব্যাকরণ দেম্তযানণর প্রয়যাস সিখযা েযায়। এর একিষু  পনরই একযানলর সবনচনয় 

উনলিখ্ বই সলনখে রযামনমযাহে, আখ্যা ‘সগৌড়ীয় ব্যাকরণ’ এর পর সথনক আজ পে্তন্ বযাঙ্ লযায় 

পঞ্চযাশদির মত ব্যাকরণ দলদখত হনয়নে, েযার মনধ্ দবখ্যাত হল েকষু নলবের দবি্যাভূষণ, সষুেীদতকষু মযার, 

বসতকষু মযার চনট্রযাপযাধ্যায়, কযাদলিযাস রযায় প্রমষুনখর ব্যাকরণ। দবি্যাসযাগর বযাঙ্ লযা ব্যাকরণ সলনখে 

দে, দকন্তু বযাঙ্ লযার পনক্ পনরযাক্ভযানব আরও বনড়যা কযাজ কনরদেনলে সংসৃ্ত ব্যাকরণনক সহজ 

কনর দিনয় –উপক্রমদণকযা ও ব্যাকরণ সকৌমষুিী দলনখ। পরবত্তী কযানলর সংসৃ্তযােষুগ বযাঙলযা ভযাষযায় 

স্বরূপ পদরস্ষু ি করনত ব্যাকরণ কষু মষুিীরই অেষুসরনণ বযাঙ্ লযা ব্যাকরনণর অধ্যায় দবভযাগ পদরকদল্পত 

হনয়নে এবং দবদভন্ন ভযানব আজও তযার অেষুবত্তে চনলনে।সযাধষু রীদতর পর গত ষযাি-সতের বের 

আনগ চদলত স্টযাইনলর প্রযারম্ এবং চদলিশ-পঞ্চযাশ বের ধনর ক্রমশীঃ বহুলতর প্রচলনের ফনল 

চদলনতর জে্ পৃথক ব্যাকরণ দেম্তযাে খষুবই প্রনয়যাজেীয় হনয় পনড়নে। তবষু সস প্রসনঙ্গ এ কথযা 

মনে েযা রযাখনলই েয় সে সকবল চদলনতর ব্যাকরণ সম্ক ব্যাকরণ হনত পযানর েযা। কযারণ তৎসম 

শব্যাবলী ও কদচৎ সযাধষুরীদতর ভদঙ্গমযার অেষুবত্তে চদলনত আজও চনলনে, বরং দশদক্নতর হযানত 

কখেও কখেও একিযা বক্র ভদঙ্গমযার মনধ্ দিনয় তৎসম শব্ ও সযাধষুরীদতর প্রভযাব সবনড়নে বই 

কনমদে। প্যারীচযাঁি, িীেবন্ষু , দবনবকযােন্দ প্রিদশ্তত সমৌদখক-সংলগ্ন চদলত েখেই ‘দশটি’ চদলনত 

রূপযান্দরত হনয়নে তখেই ব্করনণর দিক দিনয় তৎসম ও সযাধষুনক মযাে্ করযার প্রনয়যাজে দেধ্তযাদরত 

হনয় পনড়নে। সিখনত সগনল দশটি জনের দলদখত চদলনতর সতযা বনিই, সমৌদখক চদলনতরও িষু ’মষুনখযা 

রীদতনক মযাে্ কনর তনবই পূণ্তযাঙ্গ ব্যাকরণ রচেযা সম্বপর। ইংনরজীনত এই পৃথক িষু ’রীদত সেই। 

ইংনরজী ব্যাকরণ গ্যানম-গনঞ্ প্রচদলত সযাধযারনণর প্রকি সমৌদখকনক সমযাির কনর দে, দলদখনতর 

সনঙ্গ প্রযায় একীকৃত দশটি সমৌদখকনক মযাে্ কনরনে। বযাঙ্ লযায় তৎসম শনব্র এখেও প্রবল প্রতযাপ 

সহতষু  চদলত প্রবণতযানক অগ্বত্তী সরনখ প্রযাচীে রীদতনকও ব্যাকরনণ মযাে্ করনত হনব।

      দেরূপযায় হনয় ব্যাকরনণর এই বদ্তনক সমনে দেনয় দেম্নদলদখত অধ্যায় দবভযাগ গুদলর মনধ্ই 

প্রযাচীে ও েবীেনক সমীকৃত কনর দেনত হনব! 

১) (ক) ধ্বদে ও বণ্ত, বণ্ত ও অক্র, বণ্ত ও হরফ, সংসৃ্ত প্রযাকৃত সথনক বযাঙ্ লযার উচ্যারনণর 

পযাথ্তক্। বযাঙ্ লযায় স্বর ও ব্ঞ্েগুদলর উচ্যারণ। বযাঙ্ লযায় বদজ্তত সংসৃ্ত স্বর ও ব্ঞ্ে। েব-
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আদবভূ্তত স্বর-ব্ঞ্ে।

       বযাঙ্ লযায় স্বরধ্বদে ও ব্ঞ্েধ্বদের বহুল পদরবত্তনের সূত্র। সযাধষুরীদতর সনঙ্গ চদলত রীদতর 

উচ্যারণ ও দলখনে পযাথ্তক্।

   (খ) বযাঙ্ লযার উপভযাষযাগুদল ও দশটি চদলনতর সনঙ্গ সসগুদলর পযাথ্তক্।

   (গ) বযােযাে। েত্ব-ষত্ব, হলন্ –হসন্, হ্রস্ব-িীঘ্ত, শ-স, ঙ-ং, ত-ৎ প্রভৃদত। েষুতি ব্ঞ্নের 

সরলীকরণ। 

২) (ক)শব্। সমৌদলক- সেৌদগক। (খ) ধযাতষু  ও প্রত্য়, শব্ ও প্রত্য়, অেষুকযার শব্ প্রভৃদত। 

উপসগ্ত।     

শব্বদ্ত তযার দবদভন্ন রূপ। শব্- ববদচত্র্।

৩) (ক) বযাক্ ও পি। শনব্র সনঙ্গ পনির পযাথ্তক্। পি-ববদচত্র্। পি-প্রনয়যানগর ববদচত্র্। পনির 

রীদত দসধি প্রনয়যাগ। 

    (খ) কযারক। কযারক-দবভদতি। অেষুসগ্ত। কযারনকর প্রনয়যাগ ববদচত্র্।

    (গ) ধযাতষু  ও দক্রয়যা। দক্রয়যা দবভদতি, দক্রয়যাপি, দক্রয়যারূপ। চদলত ও সযাধষুর পযাথ্তক্। দক্রয়যাপনির 

ববদচত্র্। দক্রয়যার কযাল ও ভযাব। সেৌদগক ও সংনেযাগমূলক দক্রয়যা। দক্রয়যা-দবনশষ্, দক্রয়যা-

দবনশষণ।দক্রয়যার রূপক-প্রনয়যাগ।

৪) সমযাস।

৫) (ক) বযাক্ীঃ বযাক্ দেম্তযানণ বযাঙ্ লযার-স্বকীয়তযা। পি স্যাপনের ববদচত্র্। গেে-সভি। ববদচত্র্ বযাক্ 

রূপ-পদরবত্তে।বযাঙ্ লযা বযানক্ ইংনরজী প্রভযাব। সযাঁওতযালী প্রভযাব। গনি্র বযাক্ ও পনি্র বযাক্।

    (খ) গনি্র স্টযাইল।

    (গ) েন্দ।

    (ঙ) অলংকযার।                   
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মযােষুনষর ভযাষযা দস্দতশীল জড়ধম্তী েয়, েিীর প্রবযানহর মতই অথবযা মযােষুনষর জীবেধযারযার 

মতই গদতশীল, সিযাচঞ্চল। েিীর সনঙ্গ পযাথ্তক্ এই সে, ভযাষযাপ্রবযানহর আদি-অন্ 

দচদহ্নত করযা েযায় েযা। মযােষুনষর আদিতম অবস্যায় পরষ্পর-সবযাধ্ ধ্বদে-সংনকত দিনয় 

হয়ত বযা এর প্ররম্ (সংসৃ্ত বযা ইনন্দযা-ইনয়যানরযাপীয় ভযাষযার ধযাতষু  ও প্রত্য় মিরণীয়), দকন্তু এর 

অন্্তম, এমেদক বত্তমযানের পরবত্তী অবস্যাও অদেনণ্তয়। কযারণ, এনত সেযাগ দবনয়যাগ প্রভযাব 

দমশ্রণ প্রভৃদত ঘিনে অহরহ এবং আমযানির লনক্্র অনগযাচনরই। সবশ দকেষুকযাল সকনি েযা 

সগনল সযামদয়কভযানব স্যায়ী ঐ সব পদরবত্তে সশ্রযাতযা ও দ্টিযার কযানে ধরযা সিয় েযা। ভযাষযাদবষয়ক 

আনলযাচেযার একিযা দিক হ’ল তযা সেমেদি আনে বযা সেকযানল সেভযানব চলনে তযার প্রকৃদত দেধ্তযারণ। 

বলযা সেনত পযানর, তযাৎকযাদলক ভযাষযার রূপচচ্তযা বযা অবয়নবর দবনলেষণ। েিীর উপমযা ধ’সর বলযা 

েযায়, প্রবযানহর স্যাত-পথ, বযাঁক সেওয়যা, আবত্তসৃদটি প্রভৃদত লক্্ করযা এবং লক্্ ক’সর একিযা 

দেয়মেীদত উপস্যাদপত করযা, েযানত বতিযা ও সলখক উন্যা-পযা্যা ও ভষু লভযাল েযা কনর। কযারণ, 

ভযাষযায় েনথছেযাচযার ঘিনল সলযাকেযাত্রযা দবদঘ্নত হয়। বলযা েযায়, এদি ভযাষযার পদরদচদত ও ব্যাকরনণর 

দিক। এ দবষনয় পৃদথবীর সব্তনশ্রটি আিশ্ত পযাদণদের অটিযাধ্যায়ী। দকন্তু ভযাষযার অধ্য়নের অে্ একদি 

দিকও আনে। সকৌতূহলী ব্দতি সকবল রূপচচ্তযা দেনয়ই সন্তুটি থযাকনত পযানরে েযা। দতদে ভযাষযার 

প্রচদলত রূপগুনলযা কীভযানব এল, তযার আনগকযার অধ্যানয় কী দেল, কী দেল তযারও আদিনত –

এসব ইদতবৃনতের সন্যানে শ্রম দেনয়যাগ কনরে। এদি হ’ল সমৌল তন্বির দিক, ভযাষযার দববত্তনের 

অধ্য়ে। এরই ফনল সংসৃ্নতর সনঙ্গ ইরযােীয় তথযা ইনয়যানরযাপীয় ভযাষযাগুদলর দবমিয়কর সনগযাত্রতযা 

দেণ্তীত হনয়নে। আমযানির ব্যাকরনণ রূপচচ্তযা দিকিযাই েদিচ সবশী প্রনয়যাজেীয়, তবষু স্যােদবনশনষ 

ঐদতহযাদসক সবযাধ চদলত বযাস্নবর সবযাধনক আরও পদরপষুটি ও সদেক করনত পযানর, এই কযারনণ বযাস্ব 

স্বরূনপর দবনলেষনণও স্যানে স্যানে ইদতহযাস-অেষুগত ভযাষযাদবজ্যানের তযাদ্বিক পে্তনবক্ণ আবশ্ক হনয় 

থযানক। সেমে বলযা েযায়, সকযানেযা উৎসষুক ব্দতি বলনত পযানরে সে, দক্রয়যাপনি পষুরূষবযাচক পৃথক্  

পৃথক্  দবভদতি থযাকযাই সদেক এবং সসই অেষুসযানর দেয়ম পযাদছে- সযামযাে্  বত্তমযানে কদর, কর, 

কনর; অেষুজ্যায় কদর, কনরযা, করুকীঃ সযামযাে্ অতীনত কদরলযাম, কদরনল, কদরল; দকন্তু সসই সনঙ্গ 
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প্রশ্ন করনত পযানরে সে ভদবষ্নত সকে এর ব্দতক্রম? সকে কদরব, কদরনব, কদরনব? তখে এর 

আনগকযার রূনপ সেনতই হয় এবং সিখযানত হয় সে দকেষুকযাল আনগও দেল কদরব, কদরবযা-কদরনব 

এবং কদরনবক। দ্রুতগযামী এবং সহদজয়যা সকযালকযাতযার ভযাষযা এই দবভ্যাি ঘদিনয়নে। প্রনয়যাজনে 

আরও দপেনে সেনত হনব এবং সিখযানত হনব সে অতীত-সবযাধক এবং ভদবষ্ৎ-সবযাধক ইলি-অলি 

এবং ইব্ব-অব্ব প্রত্য়জযাত দক্রয়যাগুদল বযাঙলযা ভযাষযার প্রযারনম্ কম্তবযানচ্র ও দবনশষণধম্তী দেল। 

েযার ফনল দতে পষুরুনষই রূপ দেল কদরল-করল এবং কদরব-করব। সলযাকভযাষযা দেজ প্রনয়যাজেবনশ 

আপেযা সথনকই পষুরুষগত পযাথ্তক্ দচদহ্নত ক’সর দেনয়নে। কদরনলক কদরনবক প্রভৃদত দবি্যাসযাগনরর 

সৃদটি েয়, সকযানেযা ববয়যাকরনণরও েয়, তযা সলযাকমষুনখ সৃটি। কযালক্রনম েদি অতীত ও ভদবষ্নতর 

িষুই পষুরুনষ দক্রয়যারূনপর একীকরণ হনয় পনড় এবং তযানতও েদি অথ্তনবযানধর বযাধযা েযা ঘনি তযাহনল 

আপযাতত তযা-ই প্রদতদষ্ত হনয় েযানব। সেমেিযা হনছে সংবযািপযাদত্রকনির বশদথনল্-করনল, দিনল, 

সপনল (প্রভৃদত সকম্তক) এবং সগল, চল্ ল্ , েযাচল (প্রভৃদত অকম্তক) দক্রয়যা রূনপর একীকরনণ। 

বত্তমযানের পদরদস্দত দেকমত সবযাঝযানত সগনল কখনেযা-সখনেযা ইদতবৃনতে েযাওয়যা আবশ্ক হনতই 

পযানর। আবযার, সকযানেযা প্রশ্নকত্তযা েদি প্রশ্ন কনরে িলিল এবং িলমল, চকচক এবং চকমক, 

দখিদখি এবং দখিদমি এসব সক্নত্র শনব্র দদ্ত্বকরনণ মযাত্র একদি ব্ঞ্নের রূপযান্নর অনথ্তর 

পদরবত্তে সকমে ক’সর সম্বপর হল, সকমে ক’সর চিপি এবং ঝিপি এই িষুই প্রযায় সমযাথ্তক 

শনব্র ব্বহযার চনল, ঝকঝক এবং ঝর-ঝর-এ একিযা ব্ঞ্ে বিল কনর দেনতই মযানে এনকবযানর 

উন্যা হনয় সগল-তখে তযাঁনক একথযা সবযাঝযানতই হয় সে ঐগুদল িষুই শনব্র সেযাগও েয়, আর 

আমযানির সৃদটিও েয়। এগুদল বযাঙযালীর জন্লগ্ন সথনক অেযাে্ত অথ্তযাৎ সকযালমষুণ্যা-সূনত্র সগযািযাগুদি 

পযাওয়যা শব্, আমরযা দমদলনয় সজযাড়যা গযাঁদথদে। ঐগুদল এবং ঐরকম হযাজযার অেষুকযার-জযাতীয় শব্ 

সকযাল-মষুণ্যানির ব্বহযানর পৃথক্  পৃথক্  অনথ্তর সি্যাতেযা করত এবং হয়ত বযা তযানির আদিম 

ব্বহযানরর অধ্যানয় ঐগুদল খযাঁদি সজযাড়-শব্ এবং ধ্বদেবযাদহত অথ্তনবযাধকই দেল, দকন্তু আজ আর 

তযা ধরবযার সকযানেযা পথই সেই। সষুতরযাং েযাবতীয় ব্যাকরনণরও মূনল রনয়নে গদতশীল ভযাষযার একিযা 

ইদতবৃতে। ঐসব দবদচত্র ভযাববহ ধ্বদে-শব্গুদল আমযানির অেযাে্ত জন্সূনত্র আমরযা সরযাসদর সপনয় 

সগদে, এবং আমযানির রূপযান্দরত ক’সর সেওয়যার অেষুকরণযাত্মক প্রয়যাস িষু ’চযারনি সক্নত্র লক্ণীয় 

হনত পযানর, দকন্তু অদধকযাংশ সক্নত্র তযা েয়। সষুতরযাং ব্যাকরণ-দেম্তযানণ আমরযা প্রচদলত রূপিযারই 

চচ্তযা করব, দকন্তু দবনশষ দবনশষ পদরদস্দত বষুদঝনয় সিওয়যার জে্ পূব্তবতী অবস্যার মনধ্ সঞ্চরণও 

আমযানির অদেবযাে্ত হনয় উেনব। উিযাহরনণ, প্রকৃদতনত, প্রত্নয়, দবভদতিনত সেসব অসযামঞ্স্ 

বযাইনর সিখযা েযায়, মম্ত অেষুসন্যানে তযার সষুসমযাধযাে পযাওয়যারই সম্বেযা। এই কযারনণ ভযাষযাতযাদ্বিক 

সষুেীতকষু মযারই আজ পে্তন্ বযাঙলযা ব্যাকরনণর সব সথনক উনলিখ্ রচদয়তযা এমে মনে করযা েযায়, 

েদিচ একথযাও দেক সে সেযাতষু েতর অধ্য়নের দ্যারযা অদজ্তত অদভজ্তযার অবসরও এরই মনধ্ ঘনি 
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চনলনে।

      শব্যাসদতি কদবচদরনত্রর সযাধযারণ ব্যাপযার। অেষুমযাে করযা সেনত পযানর সে ভযােষুদসংনহর পিযাবলী 

রচেযার সময় সথনক অথ্তযাৎ রবীন্দ্রেযানথর সষযাল-সনতনরযা বের বয়স সথনকই ব্জবষুদলর সষুমধষুর 

অথচ আধযা-স্পটি শব্গুদলর উপর কদবর আসদতি ঘনি। পনর েখে দতদে শ্রীশচন্দ্র মজষুমিযানরর 

সহনেযাদগতযায় পিরত্যাবলী েযানম ববষ্ণব পি-সংকলে প্রকযাশ কনরে (১৮৮৫) তখে ব্জবষুদলনত তথযা 

মধ্েষুনগর অে্যাে্ কদবতযায় প্রেষুতি কনয়কদি শনব্র অথ্ত ও উদ্ ভব দবষনয় সমষুৎসষুক হে। এদিনক 

প্রথম দবলযাতেযাত্রযার সময় সথনক ইংনরদজ ও বযাঙলযার উচ্যারনণর সনঙ্গ দলখনের ও বযােযানের পযাথ্তক্ 

তযাঁনক প্রশ্নযাকষু ল ক’সর সতযানল। এইভযানব ক্রনম সলৌদকক বযা চদলত বযাঙলযার ধ্বদে, উচ্যারণ, শব্বলী 

ও প্রত্য় প্রনয়যানগর ববদশটি্ অথ্তযাৎ সংসৃ্তরীদত সথনক পযাথ্তক্ তযাঁর িৃদটি আকষ্তণ ক’সর এসব 

দবষনয় তযাঁনক গভীর দচন্যায় দেনয়যাদজত ক’সর, েযার ফল সযাধেযা পদত্রকযায় স্বরব্ঞ্নের উচ্যারণ ও 

শনব্র রূপত্বি দবষয়ক কনয়কদি আনলযাচেযা (খ্ীীঃ ১৮৯২ সথনক)। এ েযাড়যা বঙ্গীয় সযাদহত্ পদরষদ্  

প্রদতষ্যার পর সথনক দতদে সসখযােকযার সভযায় এসব দবষনয় সবশ কনয়কদি ভযাষণও সিে, সেগুদল 

পনর শব্ত্বি েযামক পষুদস্কযায় গ্দথত হনয় প্রকযাশ পযায়। এ কযানলর এই সব অধ্য়ে মনে সরনখ 

এবং তযার উপর সংগৃহীত আরও দকেষু অদভজ্তযা দেনয় কদব সশষ বয়নস সলনখে ‘বযাঙলযা ভযাষযা 

পদরচয়’ েযানম একদি অসযামযাে্ পষুদস্কযা। সে মেস্্বি কদবনক সলৌদকক অথ্তযাৎ অ-সংসৃ্ত বযাঙলযার 

ব্যাকরণ ও স্টযাইনলর দিনক আকষ্তণ কনর তযা হ’ল সলযাকসংসৃ্দত দবষনয় তযাঁর ব্যাপক আগ্হ, শ্রধিযা 

ও অেষুরযাগ। সংসৃ্ত বযাগ্ ভদঙ্গর েযাবতীয় সম্পি সমযাহরণ ক’সর সলৌদকক বযাঙলযার স্বকীয় রীদতর 

মনধ্ উতি অদভজযাত সম্পনির স্বছেন্দ প্রকযাশই তযাঁর সযাদহদত্ক কৃতীত্ব। তযাঁর বযাঙলযায় সকযানেযা 

সকযানেযা সক্নত্র সংসৃ্ত উপযািযানের বযাহুল্ প্রত্ক্ করযা সগনলও সলৌদকক ভযাষযারীদতনক দতদে কষু ত্রযাদপ 

লঙ্ঘে কনরে দে এবং সসই কযারনণ অন্ত ভযাষযার দিক দিনয় দতদে কষু ত্রযাদপ িষুনব্তযাধ্ েে। আর 

এও লক্ণীয় সে কৃষক ও বযাউল-সংসনগ্তর অধ্যায় সথনক আরম্ ক’সর পদরণযামী কদব-মেীষীর 

অন্জীবে সযাধযারণ জনের অদভমষুনখই এদগনয়নে। সষুতরযাং বযাঙলযা ভযাষযার দশল্পীকরনণ সংসৃ্নতর 

সহযায়তযার দবষয়দি উপলদব্ধ কনরও কদব সলৌদকক বযাঙলযার শদতিসযামথ্ত্ সংরক্নণ আগ্হী হনয়নেে।

      শব্ত্বি দবষয়ক আনলযাচেযাগুদলনত সিখযা েযায়, সলৌদকক বযাঙলযায় সলখযা পিযাবলীনত ও কদবতযায় 

এবং ঘনরযায়যা ভযাষযায় অন্রঙ্গ আলযানপ আমরযা সেসব স্বরধ্বদে উচ্যারণ কদর ও শব্ ব্বহযার কদর 

তযার দেরূপক ব্যাকরণ তখেও সলখযা হয়দে। দতদে স্পটিভযানবই জযােযানলে সে বহু স্বর-ব্ঞ্নের 

সংসৃ্ত সথনক পৃথক্  উচ্যারণ বযাঙলযার সমৌল চযাদরত্র্। বহু শনব্র গেে ও প্রনয়যাগভদঙ্গ বযাঙলযার 

দেজস্ব ববদশটি্। দতদে স্পটি্ক্নর বলনলে- “প্রযাকৃত বযাঙলযা ব্যাকরণ একখযাদেও প্রকযাদশত হয় 

েযাই। সংসৃ্ত ব্যাকরনণর একিষু  ইতস্ত কদরয়যা তযাহযানক বযাঙলযা ব্যাকরণ েযাম সিওয়যা হয়।” 

অে্ আর এক স্যানেও সজযার দিনয় বলনলে-“সকবল তযাঁহযাদিগনক (অথযাৎ েযাঁরযা বযাঙলযা ব্করণনক 
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সংসৃ্নতর সনগযাত্র ব’সল মনে কনরে) এই অত্ন্ সহজ কথযািষু কষু  স্বীকযার কদরনত হইনব সে 

বযাঙলযা ভযাষযা বযাঙলযা ব্যাকরনণর দেয়নম চনল এবং সস-ব্যাকরণ সমূ্পণ্তরূনপ সংসৃ্ত ব্যাকরনণর 

দেয়নমর দ্যারযা শযাদসত েনহ।” রবীন্দ্রেযাথ শতবষ্ত পূনব্ত েযা দলনখ সগনেে তযার মূল্ আজনকর দিনে 

আমরযা হযানড় হযানড় উপলদধি কদর এবং সসইসনঙ্গ মনে কদর সে বযাঙলযায় সংসৃ্ত ব্যাকরনণর অংশ 

শতকরযা চদলিশ ভযাগও হয় দকেযা সনন্দহ। কতকগুদল ধযাতষু , প্রত্য়, শব্দেম্তযাণ, ণত্ব-ষত্ব এবং 

সমযাস বন্নের মনধ্ই তযা পে্তযাপ্ত। কযারনক, দবভদতিনত, বচনে, দলঙ্গ দেম্তযানণ, অব্য়যাদির ব্বহযানর, 

েূতেতর প্রত্য় ও উপসগ্তযাদির ব্বহযার এবং সনব্তযাপদর বযাক্ গেনের স্বযাতনন্ত্রযা বযাঙলযা তথযা দহন্দী 

ওদড়য়যা প্রভৃদত স্বতন্ত্রতযা অজ্তে কনরনে বহু আনগ সথনকই। এর কযারণ দেীঃসনন্দনহ এই সে, মূল 

ভযারতবযাসীরযা অেযাে্তনগযানত্রর মযােষুষ। আে্তনির রযাদ্রিক দবজনয়র সনঙ্গ ভযাষযাদবজয় ও সযাংসৃ্দতক প্রভযাব 

অেষুদসধিযান্রূনপ ঘিনলও উতেরভযারনতর মযােষুনষর ভযাষযাভদঙ্গমযায় ও সংসৃ্দতক আচরনণ সকযাল-মষুণ্যা 

সংস্যার বহুল পদরমযানণ সথনকই সগনে, আর িযাদক্ণযানত্র দ্যাদবড়ীনির মনধ্ সংসৃ্নতর কমনবদশ 

প্রভযাব সংলগ্ন হনয়নে মযাত্র। উতেরভযারনত মূল আে্তনির সনঙ্গ অেযাে্তনির দমশ্রনণ েযাঁরযা আে্তনগযানত্রর 

হনয় উনেদেনলে তযাঁনির সযাংসৃ্দতক জীবে ও সযাদহদত্ক কীদত্ত অবশ্ দবমিয়কর এবং ভযারতবষ্তনক 

তযা অসযামযাে্ সগৌরনবর অদধকযারী কনরনে, আর বযাঙলযা দহন্দী প্রভৃদতর দভত-কযােযানমযায় সংসৃ্ত-

বযাক্  এর সমৌলতযা অবশ্ স্বীকযাে্ত হনলও একথযা স্বছেনন্দ বলযা েযায় সে, পরভযাষযা ও সংসৃ্দত দেনয় 

বলশযালী হনলও ভযারতীয় জেনগযাটিীর মযােস-প্রকৃদতনত ও বিদহক সজ্যায় তযার অেযাে্ততযা এখেও 

সবশ ভযানলযাভযানবই পদরস্ষু ি রনয়নে। বস্তুতীঃ বযাঙলযা-দহন্দী প্রভৃদত আধষুদেক ভযাষযা প্রচষু র অেযাে্ত 

সম্পি বহে ক’সরই আত্মপদরচয় সঘযাষণযা ক’সর চনলনে, স্বনগযাত্রতযা সমূ্পণ্ত দবসজ্তে সিয়দে।

   বযাঙলযা ভযাষযাদবজ্যাে ও ব্যাকরণ গ্নথে আমরযা সংসৃ্ত ভযাষযারীদতর দবনলেষণ সে পদরমযানণ সপনয় 

থযাদক সস-পদরমযানণ স্বকীয় ভযাষযানগযানত্রর পদরচয় সে পযাই েযা, তযার কযারণ, ঐ সকযাল-মষুণ্যা সগযানত্রর 

বহুশযাখযাদয়ত আদিম ভযাষযাগুদলর সকযানেযা দলদখত অন্র সংরদক্ত উপযািযাে সেই, আর, দদ্তীয় 

কযারণ, এ দবষনয়র অেষুসন্যানে আমযানির প্রবল ঔিযাসীে্। মযােষুষ তযার সযাধযারণ স্বভযানব রক্ণশীল, 

এমে দক দশদক্নতরযাও েূতে সকযানেযা ব্যাপযানর সনন্দহপ্রবণ। েতষু বযা সকযাল-মষুণ্যানির অধষুেযা-প্রচদলত 

ভযাষযার পদরচয় মিরণীয় দমশেযাদর সযানহবনির উদ্ সেযানগ ও আয়যানস, তযাঁনির সলখযা অদভধযাে ব্যাকরণ 

অেষুবযাি প্রভৃদতনত দকেষু পদরমযানণ পদরস্ষু ি হনলও আমরযা ও-দবষনয় আগ্হশীল হইদে। সে-সে 

দবষনয় সংসৃ্ত ব্যাকরনণর সনঙ্গ বযাঙলযা ব্যাকরনণর দভন্নতযা, সসগুদলর মূল অেষুসন্যাে করনত 

সগনলই সকযাল-মষুণ্যা শযাখযার ভযাষযাগুদলর দিনক েজর দিনতই হয়। তযার অভযানব েযা ঘনিনে ও ঘিনে 

তযা হ’ল কযাল্পদেকভযানব সিশজ শব্ ও প্রত্য়যাদির সংসৃ্তমূল দেধ্তযারনণর প্রয়যাস। এর হযাস্করতযা 

বত্তমযানে আমযানির কযানে অল্পস্বল্প পদরস্ষু ি হনছে বনি, দকন্তু সকযালমষুণ্যারী ভযাষযাগুদলর সনঙ্গ পষুণ্তযাঙ্গ 

পদরচনয়র অভযানব দেকমত কৃতকযাে্ত হওয়যা েযানছে েযা। সব্তপ্রথম রবীন্দ্রেযাথই আমযানির কযানে ভযাষযার 
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দবদভন্ন দিনক বযাঙলযার সমৌদলকতযার দিকদি ধদরনয় দিনয় এর পূণ্তযাঙ্গ পদরচয় সংগ্হ করযার জে্ 

তযাদ্বিকনির কযানে আনবিে জযােযানলে। তবষু তযাঁর অেষুনপ্ররণযার মে্তিযা রক্যা করনত এখেও আমরযা 

সনচটি হলযাম েযা। এখেও আমযানির রক্ণশীল মদস্ষ্ খযাঁদি বযাঙলযা অথ্তযাৎ অেযাে্তমূল শব্ প্রত্য় 

বযাগভদঙ্গমযাগুদলনক সিনেবষুনে সংসৃ্নতর সনঙ্গ আবধি করযানতই দেনয়যাদজত থযাকনে। এর প্রদতকযার েযা 

হ’সল বযাঙলযা ভযাষযার েথযাথ্ত ব্যাকরণ আমরযা পযাব েযা। ভষু ল ধযারণযা দেনয়ই তৃপ্ত থযাকব। বলযা বযাহুল্, 

সষুেীদতকষু মযানরর মত মিরণীয় ভযাষযাদবজ্যােী তযাঁর দেরনপক্ ববজ্যাদেক িৃদটি দেনয় েদিচ বযাঙলযায় 

সমৌল সংসৃ্নতর অদধকযানরর সনঙ্গ অেষুপ্রদবটি অেযাে্ত অদধকযানরর দবষয়দিও অেষুমযাে করনলে, তবষু 

অনেক দকেষুই সে তযাঁর কযানে স্পটিভযানব ধরযা পড়ল েযা তযার কযারণও সবযাধহয় ঐ একিযাই, সকযাল 

মষুণ্যা ভযাষযার সনঙ্গ গভীর পদরচনয় অভযাব। তযাহ’সলও একমযাত্র দতদেই েযােযানক্ত্র এ দবষনয় সম্যাব্তযা 

দেধ্তযারণ কনর সগনেে, ভূদমকযা প্রস্তুত ক’সর সরনখনেে। প্রত্ন্ পূব্ত-উতেরবনঙ্গ দকরযাত অথ্তযাৎ সভযাি-

বমী ভযাষযার প্রভযানবর দবষয়দি মনে কদরনয় সিওয়যাও তযাঁর উনলিখ্ ববজ্যাদেক িৃদটিরই পদরচয়, দকন্তু 

সযামদগ্কভযানব দবষয়দি আজও উনপদক্ত সথনক েযানছে। দববেদবি্যালয় সথনক ভযাষযাদবজ্যানের দডগ্ী 

দেনয় েযারযা সবদরনয় আসনেে তযাঁরযা আজও রবীন্দ্রেযাথ ও সষুেীদতকষু মযানরর প্রযারম্ সমূ্পণ্ত করনত 

উদ্ সেযাগী হনছেে েযা। বযাঙলযা সমৌলভযানব সংসৃ্তজযাত হনলও সব্তযানঙ্গ েয়, এনত অেযাে্তদমশ্রণ সেমে 

েনথটি, সতমদে রযা্রিপদরবত্তনের সূনত্র আরবী-ফযারসী, সপযাতষু ্তগীজ-ইংনরদজ প্রভৃদতর উপযািযােও দকেষু 

রনয়নে। আর আমযানির আধষুদেক গি্রচেযায় দবনশষভযানব ইংনরদজ বযাগভদঙ্গমযার প্রভযাবও সষুস্পটি। 

এসব দিক মনে সরনখ বযাঙলযা ব্যাকরণনক সকবল সংসৃ্নতর দেয়নমর অধীে সিখনলই চলনব েযা। 

ভযাষযা-দবদমশ্রনণর ফলযাফনলর দিকদিও সমভযানব দবচযাে্ত হওয়যা উদচত। রবীন্দ্রেযানথর একযাদধকবযানরর 

বতিনবযা ও ভযাষযাদচত্র-গ্থেনে বযাঙলযায় সমৌদলকতযার অেষুকূনলই তযাঁর দসধিযান্ পদরস্ষু ি হনয়নে।

      এখে বযাঙলযা ব্যাকরনণর মূখ্ সে ক’দি ববদশটি্র দিনক রবীন্দ্রেযাথ আমযানির িৃদটি আকষ্তণ 

কনরনেে তযা দেনয় সংদক্প্ত আনলযাচেযা করযা সেনত পযানর। 

 শব্তন্বির প্রথম দেবনন্ দতদে সিখযানলে সে ইংনরদজর মতই বযাঙলযায় আমরযা েযা উচ্যারণ কদর, 

বযােযানে সব্তত্র তযার পদরচয় পযাওয়যা েযায় েযা। বযাঙলযায় ‘অ’-এর উচ্যারণ সংসৃ্ত সথনক দভন্ন, তযােযাড়যা 

সবশ কনয়কদি সক্নত্রই, দবনশনষ, ই উ বযা  ে-ফলযা পনর থযাকনল এই ‘অ’ উচ্যারনণ ‘ও’-এর মত 

হনয় িযাঁড়যায়। শব্যানন্ও সবশ কনয়কদি সক্নত্র অ ‘ও’-এর দিনক িযাে রযানখ। অথচ অভযাব-সবযাধক 

আদি ‘অ’ সকযানেযা কযারনণই ও-এর মূদত্ত সেয় েযা। এনক্নত্র প্রবলতর অথ্ত-সংস্যার উচ্যারণনক 

দেয়দন্ত্রত ক’সর থযানক। দতদে আরও অেষুভব করনলে সে বযাঙলযা উচ্যারনণ ই এবং উ এই িষু দি স্বনরর 

প্রতযাপ এত সবশী সে পরবত্তী অ, আ-সক বিনল দিনত সক্ম। অে্ একদি দেবনন্ দতদে সিখযানলে 

সে বযাঙলযা বযােযানের আি্ক্নর ‘এ’ থযাকনল তযার উচ্যারণ বহু সক্নত্রই ‘এ্যা’ হনয় পনড়। সেমে, 

এ্যাক্  এ্যাখে। আধযা-ও এর মনতযা এই এ্যা-ও বযাঙলযায় ব্বহৃত সেযাতষু ে স্বর। এমেতর ব্যাপযার কী 
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কনর হনছে পরবত্তী সমনয় আচযাে্ত সষুেীদতকষু মযার তযার সমযাধযাে ক’সর দিনয়নেে। ‘শব্ত্বি’ পষুস্নকর 

এক অধ্যানয় বযাঙলযা বহুবচে দেনয় আনলযাচেযার সযাক্যাৎ পযাওয়যা েযানব। এনত রবীন্দ্রেযাথ পূবী দহন্দী, 

পদচিমযা দহন্দী, পযাঞ্যাবী প্রভৃদতর সনঙ্গ বযাঙলযা ‘সম্বনন্’র দভদতের তষু লেযা কনরনেে এবং সিদখনয়নেে 

সে সম্বন্পনির ‘র’ দবভদতির সনঙ্গ বহুবচনের ‘রযা’-এর সেযাগ রনয়নে। এ েযাড়যা বযাঙলযায় বহুবচনে 

রযা-েষুতি ‘সব’ ও রযা-হীে ‘সব’ শনব্র ব্বহযার ও তযার ববদচত্র্ও লক্্ কনরনেে। কদব-প্রিদশ্তত 

তষু লেযামূলক দবষয়দি অবশ্ পদরশুধি আকযানর সষুেীদতকষু মযানরর আনলযাচেযায় একদি সযামদগ্ক রূপ 

দেনয়নে। দতদে সিদখনয়নেে সে প্রথনম উতেম ও মধ্ম পষুরুনষর সব্তেযানম ‘রযা’ আশ্রয় সপনয়নে, পনর 

মযােষুষ সথনক ইতর প্রযাণী পে্তন্ দবসৃ্ত হনয়নে, দকন্তু তরুলতযা পে্তন্ এনগযায় দে। আর সম্বন্ সথনক 

ক্রনম বহুবচনে েযাওয়যার মূনল এর িষুব্তলতযা থযাকযায় এর সনঙ্গ বহুত্বজ্যাপক ‘সব’ শনব্র সেযাগও 

প্রথনমর দিনক প্রনয়যাজেীয় হনয়নে। বযাঙলযার সম্বন্ কযারনক এর, র দবভদতি েযাড়যা সকযানেযা সকযানেযা 

সক্নত্র ‘কযার’ শব্যাংনশর প্রনয়যাগ লক্্ ক’সরও রবীন্দ্রেযাথ একদি দেবন্ দলনখনেে। সব্তত্র তযাঁর িৃদটি 

পনড়নে ভযাষযা দহসযানব সংসৃ্ত সথনক বযাঙলযার সমৌদলকতযার উপর।

      বযাঙলযা ১২৯৯ সযানল ‘সযাধেযা’ পদত্রকযার কনয়কদি সংখ্যায় মেীষী কদব বযাঙলযায় শব্বধিনতর 

প্রনয়যাগ ও ধ্বে্যাত্মক বযা অেষুকযার শব্ দবষনয় প্রথম ব্যাপক আনলযাচেযা কনরে। স্বকীয় অেষুসন্যাে, 

তযাদলকযা প্রণয়ে ও সযামযাে্ ইতরদবনশনষর কযারনণ একই রকনমর শনব্র ভযাবগত পযাথ্তনক্র দবষনয় 

দতদেই প্রথম আমযানির চক্ষু রন্ীলে ঘিযাে। ঐ সব শনব্র প্রনয়যানগ ইদঙ্গতময়তযার ব্যাপযারদি তযাঁনক 

দবমিনয়র সনঙ্গ আকষ্তণ কনরনে সিখনত পযাই। এইসব বদ্নতর শব্যাবলীনক দতদে দবদভন্ন সকযােযায় 

ভযাগ ক’সর সসগুদলর বযাচকতযার দভন্ন দভন্ন দিক ধদরনয় দিনয়নেে, সেমে- বযানর বযানর, পনর পনর, 

কথযায় কথযায় প্রভৃদতর পষুেরযাবৃদতেবযাচকতযা ; মষুনখ মষুনখ, সচযানখ সচযানখ প্রভৃদতর পযারস্পদরকতযা ; মনে 

মনে, তনল তনল, সপনি সপনি প্রভৃদতর দেয়ত-সংলগ্নতযা ; লম্বযা লম্বযা, েূতে েূতে প্রভৃদত দবনশষনণর 

সক্নত্র ভযাগ-ভযাগ-করযা বহুলতযা ; জ্বর জ্বর, শীত শীত, সমঘ সমঘ, েযাব েযাব প্রভৃদতর সক্নত্র 

স্বল্পতযা, মৃিষুতযা, দদ্ধযা প্রভৃদত ; আবযার সকঁনিনকনি, সচদচনয়-সমদচনয়, বনকঝনক, চযাষযাভষু নসযা, খযাবযার-

িযাবযার, েষুনতযা-েযাতযা ইত্যাদির দদ্তীয়যাংনশর দেরথ্তকতযার সনঙ্গ প্রথমদির দমলনে অথ্তবহতযা ইত্যাদি। 

রবীন্দ্রেযানথর বতিব্ এই সে সংসৃ্ত ব্যাকরণ অেষুসযানর এতসব ববদচনত্রর সকযানেযা ব্যাখ্যা পযাওয়যা 

েযানব েযা। দকন্তু এই পে্তযানয় রবীন্দ্রেযানথর উনলিখ্ অবিযাে হ’ল বযাঙলযার ধ্বে্যাত্বক বযা অেষুকযার 

শব্গুদলর দিনক আমযানির িৃটি আকষ্তণ। েনন্দ ভযাষযায় কযাদব্ক ইশযারযা-ইদঙ্গত দেম্তযানণর সশ্রষ্ কদব 

মযাতৃভযাষযার এই দবনশষ সক্ত্রদি সহনজই আদবষ্যার কনরনেে এবং আমযানিরও দচদেনয় দিনয়নেে। 

এই ধরনণর ধ্বদে-শনব্র পদরষ্ষু ি অথ্ত ব্তি করযা েযায় েযা, অথচ এগুদলর অন্দেদহত ইশযারযা-শদতির 

বনল অন্নর সবিযাই পদরষ্যার সবযাধগম্ হয়, সেমে-করকর, কেকে, দকচদকচ, দকচদমচ, কষু লকষু ল, 

কলকল, খচখচ, দখিদমি, দখিদখি, চকচক, চকমক, উসখষুস, দঝকদঝক, দঝকদমক, েিফি, 
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িষু পিযাপ, সচযাঁনচযাঁ, েংেযাং, ধূ ধূ, ঝযাঁ ঝযাঁ, খযাঁ খযাঁ ইত্যাদি শতযাদধক। আবযার মযাঝখযানে স্বনরর পদরবত্তে 

ক’সর চষু পচযাপ, দফসফযাস, দফিফযাি প্রভৃদতও। ‘ভযাষযার ইদঙ্গত’ দেবনন্ এই সশ্রণীর শব্গুদলর 

উচ্যারণ ও রূনপর ববদচত্র্ ধ’সর দতদে মূল িষু দি দবভযাগ সপনয়নেে। চকচক,কেকে প্রভৃদত সক্নত্র 

সেগুদলর মযাঝখযানে সকযানেযা ধ্বদেপদরবত্তে সেই, সসগুদলনক বলনত সচনয়নেে ‘ধ্বদেবদ্ত’ আর 

দফিফযাি, চষু পচযাপ, ধষুপধযাপ, উসখষুস, চকমক প্রভৃদতনত মযাঝখযানে ধ্বদের পদরবত্তে ক’সর সেওয়যা 

হনয়নে ধ’সর সসগুদলর েযাম দিনয়নেে ‘ধ্বদেবদ্ধ’ রবীন্দ্রেযাথ বনলনেে- “এই েতপ্রকযার সজযাড়যা 

শনব্র তযাদলকযা সিওয়যা সগনে সংসৃ্ত সমযানসর সনঙ্গ তযাহযানির দবনশষত্ব এই সে, শব্গুদলর সে-

অথ্ত, তযাহযানির ভযাবিযা তযাহযার সচনয় সবদশ এবং এই কথযার জষু দড়গুদল সেে এনকবযানর দচরিযাম্পনত্ 

বযাঁধযা। ”অথ্তযাৎ এ শব্গুদলনক সভনঙ সমযাস ও ব্যাসবযানক্র অধীে সকযানেযা-মনতই করযা েযায় 

েযা।প্রচদলত ব্যাকরণগুদলনত সেমে সিখযা েযায়-বে ও জঙ্গল, সঝযাপ ও ঝযাড়, সকঁনি ও সকনি, সসনজ 

ও গুনজ, সচনয় ও দচনন্, দজদেস ও পত্র, সলযাহযা ও লক্কড় প্রভৃদত, তযা অদবনবচেযা-প্রসূত। এগুদল 

সগযািযাগুদিভযানব উৎপন্ন শব্ এবং ভযাঙনত সগনল বহুনক্নত্রই দবপযানকর সম্মষুখীে হনত হনব।

       এখযানে আমযানির একিযা বতিব্ সপশ করদে। রবীন্দ্রেযাথ, এমেদক পরবত্তী সষুেীদতকষু মযানরর 

সযামনেও তখে সযাঁওতযালী ও মষুণ্যারী অদভধযাে ব্যাকরণ দেল েযা, তযাই তযাঁরযা ঐ রকম ধ্বদেমূলক বযা 

অে্দবধ শব্বদ্তগুদলর সূত্র ধদরনয় দিনয় েযােদে। পনর সিখযা সগনে সযাঁওতযালী ও মষুণ্যারী অদভধযানে 

এসব বদ্ত ও বদ্নধর সযামযাে্ এদিক ওদিক দেনয় বযাঙলযায় প্রযায় সবই দমনল েযানছে,আর সসখযানে 

বদ্তরূনপ প্রদতভযাত শব্গুদল একই শব্, িষুনয়র দমশ্রণ েয়। তনব সকযালমষুণ্যা ভযাষযার আদিমষুনল 

এগুদল পষুেরযাবৃদতেমষুলক িষুই শব্ দেল দকেযা তযা এখে সকযানেযামনত বলযার দকেষু উপযায় সেই। বযাঙলযায় 

আমরযা অেষুকযার-বদ্নতর সে শব্গুদল ব্বহযার কদর তযা েযাড়যা হযাজযার ঐ ধরনণর শব্ আদিবযাসীনির 

ভযাষযায় পযাওয়যা েযানছে। আমরযা স্বল্প দকেষু গ্হণ কনরদে, দকেষু দকেষু ঐ আিনশ্ত সৃদটি কনর দেনয়দে। 

আবযার অনেক দেও দে। সকযানেযা সকযানেযা শব্ আনগ দপেষু বিনল দেনয় আমযানির উচ্যারণ সহজ 

কনর দেনয়দে এবং সকযানেযা সকযানেযা সক্নত্র অনথ্তও পদরবত্তে এনেদে এমে িষু-একদি িৃটিযান্ সিওয়যা 

সেনত পযানর। সেমে, আমরযা বদল দফসফযাস বযা ফষু সফযাস, অথ্তযাৎ দেচষু স্বনর উষ্ম উচ্যারনণ কথযা 

বলযা, সযাঁওতযালীনত ‘ফষু সফষু স’। অথ্ত একই। সতমদে আমরযা ব্বহযার কদর চষু পচযাপ, সযাঁওতযালী মূনল 

রনয়নে চযাপচষু প, েযার ইদঙ্গত হ’ল কযাঁথযা মষুদড় দিনয় শুনয় থযাকযা। ‘িলিল’ শব্দি বযাঙলযায় জযােযানছে 

তযারলযা এবং পদরছেন্নতযা, দকন্তু সযাঁওতযালীনত এর সি্যাতেযা হল ‘অনেকিযা দবস্যারেষুতি’। েেেে শনব্ 

মষুণ্যারীনত বষুঝযায় শুষ্তযা, েযা সথনক ‘েেেদেয়যা’, দকন্তু আমযানির কযানে তযা শুে্ কলসীর আওয়যাজ 

সি্যাতেযায় দেেষুতি হনয়নে। সতমদে ‘চড়চড়’ শনব্র মূল অনথ্ত সবযাঝযায় তীব্তযা রুক্তযা, আমযানির 

কযানে ‘শতি দজদেনসর সফনি েযাওয়যা’। ‘েমেম’ এর সনঙ্গ ‘ঝমঝম’-এর সম্পক্ত; ‘েমেম’-এর সমৌল 

সি্যাতেযা মষুছে্তযার মত অবস্যা (ভয় পযাওয়যার সক্নত্র েযা হয়)। আমরযা সকবল ভয় পযাওয়যার মযােদসক 
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অেষুভব ব্তি করদে। এ রকম পদরবত্তে অনেক সক্নত্রই ঘনিনে, তবষু এসব অেষুকযার-শনব্র 

মূল ভযাণ্যার সে আদিবযাসীনির মনধ্ সস দবষনয় সনন্দহ সেই। দকন্তু আমযানির কযানে দদ্নত্বর মত 

প্রদতভযাত শব্গুদলর সক্নত্রই েয়, এককরূনপ ব্বহৃত, মূনল অেযাে্ত ও অথ্তবযান্  এবং আমযানির 

কযানে অেষুকযারবৎ প্রতীয়মযাে শব্গুদলনতও ঐভযানব ইদঙ্গনতর আভযাস পযাওয়যা েযানছে, সেমে-সকযাঁচ্ কযা, 

ফচ্ সক, চ্যাংড়যা, চট্ কযা, েল্ কযা, চপ্ সযা, ফষু ট্ দক, মষুিকী, ধষুমসী প্রভৃদত। এগুদলর ধযাতষু -প্রত্য় দেণ্তয় 

অসম্ব। আবযার সিখযা েযায়, সংসৃ্ত ব্যাকরনণ স্বীকৃত পযারস্পদরক দক্রয়যাবযাচক ও িষুইপক্-দেনি্তশক 

কযােযাকযাদে, হযাতযাহযাদত, চষু নলযাচষু দল প্রভৃদত শনব্র সকযানেযা-সকযানেযাদি বযাঙলযায় সকবল একপক্ সি্যাতক 

হনয় পনড়নে, সেমে-েষুনিযােষুদি কনর সতযা সগনল, তযারপর? িযােযািযাদের সময়। কযােযাকযাদে সকযাথযাও 

আনে দেচিয়ই। েযাচযােযাদচ ক’সর কী হনব? সলখযানলদখ ক’সরও দকেষু হ’ল েযা। এবযার কদবর শব্ত্বি-

সংলগ্ন আনলযাচেযা সম্পনক্ত িষু ’-একিযা কথযার উত্যাপে ক’সর কদবর ‘বযাঙলযাভযাষযা-পদরচয়’ পষুদস্কযায় 

আসদে।

      একিযা কথযা হ’ল শব্বদ্নতর সক্নত্র সবশ কনয়কদি দবষনয় দদ্তীয়যানধ্ত সংসৃ্ত-বযাংলযার মত 

সিখযায় এমে ‘পত্র’ শনব্র ব্বহযার, সেমে- দজদেসপত্র, মযালপত্র, গহেযাপত্র, আসবযারপত্র প্রভৃদত। 

প্রচদলত বযাঙলযা ব্যাকরণগুদলনত সিদখ সংসৃ্ত ‘পত্র’ শনব্র অথ্তসংগদত এসব জযায়গযায় হনছে দকেযা 

তযা েযা সভনবই দজদেস ও পত্র, মযাল ও পত্র, গহেযা ও পত্র এরকমভযানব দ্ন্দ্বসমযানসর দবধযাে দিনয় 

সলখক ও দশক্নকরযা দেদচিন্ থযানকে। এখে আমরযা সিখদে সে উতি সজযাড়শব্গুদল মূল ধ’সর  

অদবভযাজ্রূনপ আমযানির কযানে এনসনে; এবং দ্ন্দ্বসমযানসর সক্নত্র েদি সফলযাও েযায়, ব্যাসবযাক্ 

রযাখনত হনব গহেযা ও গহেযার মত আেষুষদঙ্গক বস্তু, মযাল ও মযাল সংলগ্ন শযাখযা-বস্তু ইত্যাদি। কযারণ, 

সংসৃ্নতর মূদত্ত পদরগ্হ করযা ঐ ‘পত্র’ শব্দির আসল রূপ হ’ল সযাঁওতযালী ‘পত্ রীঃক্ ’ েযার অথ্ত 

প্রশযাখযা, সফঁকদড়। গহেযাপযাদি শনব্ও ঐ একই অথ্ত এবং পযাদি অংনশর ‘প’ সলখযা বযা েযাপযার ভষু নল 

‘গ’ হনয় িযাঁদড়নয়নে ‘গহেযাগযাদি’। সকেযাকযািযা, কযান্নযাকযাদি, সকঁনিনকনি প্রভৃদত শনব্র দ্নন্দ্বর আভযাস 

দেকই। দকন্তু ওখযানে ‘কযািযা’ দক্রয়যার অথ্ত সবঁনচবনত্ত থযাকযা বযা কযাল কযািযানেযা অথ্তযাৎ েযাপে করযা। 

এসব শব্ এমেভযানব গদেত সে সভনঙ সফনল অথ্ত সবযাঝযানেযা েযায় েযা।

       আজকযালকযার ব্যাকরণগুদলনত প্রচদলত েযানমর কৃৎ ও তদধিত প্রত্য়গুদলনক দতেভযানগ 

দবভতি ক’সর সিখযানেযার সরওয়যাজ সিখযা েযায়, সেমে –সংসৃ্ত, খযাঁদি বযাঙলযা, দবনিশী। কতকগুদল 

প্রত্য় সে সংসৃ্নতর েয়, খযাঁদি বযাঙলযার, তযা রবীন্দ্রেযাথই আমযানির সচযানখ আঙষু ল দিনয় সিদখনয় 

দিনলে। এই প্রত্য়গুদলর সকযােদিনত দবনশষণ, সকযানেযাদিনত ভযাব-দবনশষ্, সকযানেযাদিনত বযা দক্রয়যা-

দবনশষ্ এইসব সি্যাদতত হনয় থযানক। সকযাথযায় সংসৃ্নতর ণ্ৎ-েৎ-ক্প্ , েক্ -েঞ্ -বষুঞ্  আর 

সকযাথযায় বযাঙলযার অ, আ, অেযা, ই, উ, িযা, সি, পেযা, তর, দে, েী প্রভৃদত! সলৌদকক বযাঙলযার শব্গুদল 

এই শদতিনতই চনল, গ্যাম-বযাঙলযায় এই সব প্রত্য়জযাত শব্ দেনয়ই মযােষুনষর সলযাকব্যাহযার আজও 
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সচল। পযাে্ এবং অধ্বসযায় সহ দশক্ণীয় সকতযাবী ভযাষযার প্রনয়যাজে আনে দেকই, দকন্তু সযাধযারণ 

জীবনে তযা েযা হনলও চনল। রবীন্দ্রেযাথ-প্রিতে খযাঁদি বযাঙলযা প্রত্নয়র পদরদচদত সহ তযাদলকযাদি 

পরবত্তী ব্যাকরণকযারনির কযানজ সলনগনে। ওগুদল মনধ্ আ, আদম, আনমযা, িযা, সি তর, (তরহ্ ) 

দেীঃসনন্দনহ অেযাে্তমূল।

   মযাতৃভযাষযাচচ্তযা দবষনয় রবীনন্দ্রর দদ্তীয় আনলযাচেযা-পষুস্ক ‘বযাঙলযা ভযাষযা পদরচয়’।এই পষুদস্কযাদির 

মনধ্ই রবীন্দ্রেযানথর ভযাষযাদচন্যার সপ্রৌঢ় পদরচয় দলদপবধি হনয়নে। সিখনত সগনল ভযাষযাদবজ্যােী 

সষুেীদতকষু মযানরর বযাঙলযা ভযাষযার উদ্ ভব ও দবকযাশ সম্বন্ীয় প্রখ্যাত গ্থে ও অে্ বহু আনলযাচেযা 

প্রকযাদশত হওয়যার পরও বযাঙলযার প্রকযাশভদঙ্গর স্বকীয় বহু দিক সকবল বণ্তেযাত্মক পধিদতনত সিদখনয় 

সিওয়যার প্রনয়যাজে আমযানির দ্টিযা কদব অেষুভব কনরদেনলে। প্রণযালীবধি ব্যাকরণ েয়, তযাদ্বিকতযা 

সতযা েয়ই, আগ্হশীল পদথনকর সচযানখ আকষ্তণনেযাগ্ েযা েযা সেনকনে তযা সযাধযারনণও সিখষুক ও 

বযাঙলযাভযাষযার লষুকযানেযা শদতি উপলদব্ধ করুক এই আন্দরক সপ্ররণযাবনশই দতদে উতি পষুস্নকর 

বযাইশ-সতইশদি অধ্যানয়র দবে্যাস কনরনেে। সিখযা েযায়, এসনবর মনধ্ ব্যাকরনণর দেয়ম দেবধি 

করযার দিনক কদবর সকযাে আগ্হ সেই, শুধষু রূপিশীর সপ্ররণযাবনশ সেসব সযাম্ ও ববদচত্র্ আপেযা 

সথনক সচযানখ পনড়নে তযা সিদখনয় দিনয়ই সেে দতদে পদরতৃদপ্ত সবযাধ কনরনেে। গ্থেদির প্রযাথদমক 

কনয়কদি অধ্যানয় রবীন্দ্রেযাথ ভযাষযার িশ্তে অথ্তযাৎ দফলজদফ উপস্যাদপত কনরনেে। ভযাষযা সকে, ভযাষযা 

দকভযানব গনড় ওনে, ভযাষযা প্রতীনকর কযাজ ক’সর দকভযানব মযােষুনষর অদেদিটি ভযাবেযানক বযাঁনধ, ভযাষযার 

ইদঙ্গত-ইশযারযা সিওয়যার শদতি, ভযাষযার সযাদহদত্ক মূদত্ত, সযামযাদজক দক্রয়যাশীলতযা প্রভৃদত দেনয় দবচযার-

দবনবচেযা ক’সর এবং চদলত বযাঙলযার অন্দে্তদহত প্রযাণশদতির দবষয় বষুদঝনয়, চদলত বযাঙলযায় সমৌল স্বর 

ও ব্ঞ্নের উচ্যারণ-ববদশটি্ দবনলেষণ ক’সর বযাঙলযা শনব্র গেনে ও ব্বহযানর ইদঙ্গত ও ভদঙ্গমযার 

প্রধযাে্ দেনি্তশ কনরনেে। কনয়কদি অধ্যানয় সযাধযারণ বযাঙলযা প্রত্য়, স্ত্রী-প্রত্য়, বহুবচে, সম্মযােবযাচী 

শব্ ও সব্তেযানমর প্রনয়যাগ-ববদচনত্রর মনধ্ এনসনেে এবং কযারক-দবভদতি প্রনয়যানগ সংসৃ্ত সথনক 

বযাঙলযার পযাথ্তক্ বষুদঝনয় দিনয় বহু দবদচত্র দক্রয়যারূনপর শদতির দবচযার কনরনেে।তযারপর শনব্ ও 

বযানক্ সংলগ্ন অব্য়গুদল ভযাষযার প্রকযাশ-শদতি কতিূর বযাদড়নয় তষু নলনে তযা উিযাহরণসহ আনলযাচেযা 

কনরনেে। সব্তত্র লক্্ সরনখনেে বযাঙলযার সখয়যালী স্বকীয়তযার দিনক এবং সব্তত্রই এই দসধিযানন্ 

এনসনেে সে সংসৃ্নতর সক্নত্র দবভদতি-প্রত্য় দলঙ্গ-বচে প্রভৃদতনত সেমে পযাকযা দেয়ম আনে 

বযাঙলযায় তযা সেই। সকযানেযা দেয়ম বযাঁধনত সগনলই ব্দতক্রম এনস পথ সরযাধ কনর িযাঁড়যানব। দেয়নমর 

েষুদতি এবং অদেয়নমর েষুদতিনক দেদে একনকযােযায় বযাঁধনত পযারনবে দতদেই হনবে এই চলন্ ভযাষযার 

প্রকৃত ববয়যাকরণ। সিখনত সগনল বযাঙলযায় পষুংদলঙ্গ স্ত্রীদলনঙ্গ বড়রকনমর দবনভি দকেষু সেই। সব্তেযানম 

সতযা সেইই, দবনশষনণও সেই, সেিষু কষু  হনয় থযানক তযা সংসৃ্নতর অেষুকরনণ। স্ত্রীদলনঙ্গ সংসৃ্নতর ‘আ’ 

বযাঙলযায় চনল েযা, ঈ চনল, দকন্তু েী-ইেীর দিনক থযানক প্রবল সঝযাঁক। বহুবচনেও সতমদে, েবসৃটি-রযা 
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অথবযা গুদল-গুলযা। তযােযাড়যা আনে ‘সব-সকনল’র সেযাগ বযা দবনশষনণর দবনশনষ্র দদ্ত্ব। কযারনকর 

সক্নত্র দতদে সিদখনয়নেে সে কত্তযায় দবভদতি েযা থযাকযাই দেয়ম, দক্রয়যার আদধপনত্ কযারক িষুব্তল 

হনয় পনড় ব’সল কত্তযায় েদিবযা একিযা ‘এ’ লযাগযানেযা েযায়, সবনক্নত্র পযারযা েযায়েযা।একথযা বলযা েযায় 

েযা সে সগযাপযানল সনন্দশ খযায়, দক, রদহনম গযানে চনড়। েদি বলযা েযায় সে দবনশষ েযানমর সক্নত্র ‘এ’ 

অচল, তখেই সিখযানেযা েযায়, ‘রযানম মযারনলও েযারনব রযাবনণ মযারনলও মযারনব।’এই কযারনণ অবশ্ 

সষুেীদতকষু মযার কত্তযার ‘এ’ িযানক করনণর ‘এে’-জযাত ‘এ’ ধনরনেে, সেনহতষু  বহু বযাঙলযা বযানক্র গেে 

সমৌদলকভযানব কম্তবযানচ্র। কম্তকযারনক আনগকযার ‘সর’ সেনড় ‘সক’ ব্বহযারই দেয়ম, দকন্তু সসখযানেও 

দবভদতি েযা সিওয়যাই বড় দেয়ম।

         সব্তেযানমর একদি সক্নত্র রবীন্দ্রেযাথ আত্মবযাচক ‘আপে’ এবং মধ্মপষুরুনষর মযােবযাচী 

‘আপদে’ শনব্ এনসনেে। অনথ্ত ও প্রনয়যানগ অত্ন্ পৃথক হনলও এই িষু ’দি শনব্র উদ্ ভনবর সক্নত্র 

আজ পে্তন্ একই মূল সিখযা হনয়নে। সসিযা হ’ল সংসৃ্নতর ‘আত্মন্ ’ অথ্ত দেজ, স্ব। দহন্দীনতও 

অপেযা, দকন্তু মযানের সক্নত্র ‘দে’ েযাড়যাই ‘আপ’। ফনল শব্ িষু দির একই মূল হনত পযানর েযা, 

আমযানির এই ধযারণযা। এবং এনক্নত্র প্রত্ক্ প্রমযাণও দমনলনে। দেজ অনথ্ত আপে, আপেযা ‘আত্মন্ ’ 

সথনক দেীঃসংশনয়। দকন্তু মযােবযাচী আপ, আপদের মূল হ’ল সকযাল-মষুণ্যা মধ্ম পষুরুনষর বহু বচনের 

‘আনপ’ এবং আনপ + হুদে। ‘হুদে’ হ’ল ঐ মধ্ম পষুরুষরই সজযার-সিওয়যা দেনি্তশক সকযাল মষুণ্যা শব্। 

বযাঙলযা ঐ শব্িযাও ‘আনপ’র সনঙ্গ দেনয়নে, দহন্দী সেয়দে।

     রবীন্দ্রেযাথ তযাঁর বযাঙলযা-ভযাষযা-পদরচনয় আমযানির বযানক্র খযায়যালী রীদত-প্রথযার একদি গুরুত্বপূণ্ত 

দিক উদ্ ঘযাদিত কনরনেে। তযা হ’ল প্রত্য় ও অব্য় েযানম পদরদচত সবশ  কনয়কদি শব্যাণষুর বহু 

দবদচত্র অনথ্ত প্রনয়যানগর দিক। বযানক্ ব্বহৃত হনয় সসগুদল দবদভন্ন মনেযাভযাব ইদঙ্গনত জযােযানেযার 

ক্মতযা রযানখ। এগুদল প্রতীকী শদতি-সম্পন্ন শব্যাণষু, সেমে-ই, ও, ক, কী, সতযা, সগযা, সগ, সে, েযা। 

রবীন্দ্রেযাথ সিনখনেে সে এ ধরনণর অব্য়শনব্র প্রতযাপ সংসৃ্ত বযাগ্ ভদঙ্গনত সযাধরণভযানব পযাওয়যা 

েযায় েযা। প্রনয়যানগর উিযাহরণ দিনছেে- হলই বযা, সগলই বযা, েযাই বযা সগনল, েযা সগনলই বযা কী, কী-ই 

বযা এমে রূপ, েযানব সতযা, কর সতযা, েয়নতযা কী, সসও, তষু দমও, সস এনল সতযা, তষু দম সতযা এখে আসই 

েযা, তযাই সতযা, কী সে বকে, সস সে আসনব েযা তযা জযাদে, মরুক সগ, করুক সগ, েযা গ, অমযা কী হনব 

সগযা, সসদক সগযা, িযাও েযা সগযা, েযাবেযাক ইত্যাদি। এগুদলর সকযাথযাও দবকল্প, সকযাথযাও অেষুেয়, সকযাথযাও 

সজযার, সকযাথযাও প্রত্যাশযা, সকযাথযাও দবমিয়, প্রভৃদত েযােযাে সূক্ষ্ম ভযাব সি্যাদতত হনছে। এরকম েযােযা 

কযারনণ আমযানির মযাতৃভযাষযানক রবীন্দ্রেযাথ ভদঙ্গপ্রধযাে ভযাষযা ব’সল আখ্যা দিনয়নেে।

    ঐ সব দবদচত্র অব্য়গুদল মূল দেণ্তয় করনত একিষু  সবগ সপনত হয়। কনয়কদি সংসৃ্নত পযাওয়যা 

েযানছে, সেমে বযা, সে (েদ্ ) ই (=দহ), দক-কী (দকম্ ), েযা (ে, েযাম), দকন্তু ও, ত-সতযা, গ-সগযা, 

এগুদল অেযাে্ত অথ্তযাৎ সকযালমষুণ্যা সথনক পযাওয়যা। আদমও, তষু দমও, সসও, ইত্যাদির ‘ও’ মধ্েষুনগর 

২৫



বযাঙলযায় পযাওয়যা েযানছে আদমহ, তষু দমনহযা, সসহ রূনপ। এ দবষয়দি রবীন্দ্রেযাথও লক্্ কনরনেে। 

এই হ-এর অদেবযাে্ত মূল হ’ল সযাঁওতযালীনত ব্বহৃত হঁ েযার অথ্ত তযা েযাড়যা, তযা শুধি; এবং ত-সতযা 

হ’ল সযাঁওতযালীর প্রযায় প্রদত বযানক্ ব্বহৃত ‘ি’ েযার বযাচকতযা হনছে একিষু  দকন্তু, একিষু  অেষুেয়, 

একিষু  দেচিয়। গ-সগযা এর সক্নত্রও অেষুরূপ, একিষু  সজযার, দেচিয়, প্রদতবযানির ইদঙ্গত। তযা েযাড়যা 

আনক্পবযাচকতযাও বনি। এজে্ গযানে ও দলদরক কদবতযায় সকবল ‘সগযা’-এর সিখযা পযাওয়যা েযায়। 

বযাঙলযায় খঁদি এবং বযাচক ‘ও’ এবং দবনশষণ-জ্যাপক বযা সম্বন্নি্যাতক ঈ= ‘ঈ’ ‘ই’ অবশ্ ফযারসী 

মূল সথনক এবং এর অথ্তও সংসৃ্ত সথনক পৃথক।

    ব্যাকরণ ও তযার মূলীভূত ভযাষযাত্বি দেনয় আনলযাচেযা সষুিীঘ্ত হনলই দেক হয়। দকন্তু পদরসনরর 

স্বল্পতযায় আত্মসংবরণ করদে।                
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সকযােও সকযােও সংবযািপত্র এমে দক দশক্ক-সলখকনির মষুদদ্ত বই খষুলনলও 

সিখযা েযায়-দিল, সপল, করল, সিখল, বলল। সচযানখ ঝলকযাদে ও কযানে খিকযা 

লযানগ।এনক্নত্র দবনশষ কযারও কযারও সমৌদখক ব্বহযারনক দশটি চদলনতর মনধ্ 

চযালযানেযা হনয়নে। আমরযা আগযানগযাড়যা শুনে এনসদে এবং ব্বহযার সিনখ এনসদে-দিনল, সপনল, করনল, 

সিখনল, শুেনল; অথচ –সগল, চলল, হযাসল, কযাঁিল, ঘষুমযাল ইত্যাদি। ভযাষযায় এই ব্বধযাে রযাখযার 

মনধ্ জেদচনতে একিযা অথ্ত দেদহত দেল। দক্রয়যা সকম্তক হনল অতীনতর সবলযায় অকম্তক সথনক তযার 

পযাথ্তক্ রযাখযার প্রনয়যাজে-বনশ রূনপ পযাথ্তক্ মযােষুষ আপেযা সথনকই সৃদটি কনর দেনয়নে। দেনয়নে 

সবযাঝযার এবং সবযাঝযানেযার সষুদবধযার জে্। আরও একিযা িৃটিযান্ সিওয়যা েযাক। বযাঙ্ লযা অতীনতর ‘ল’ 

এনসনে প্রযাচীনের ‘ত’ এর সূত্র ধনর, আর ভদবষ্নতর ‘ব’ এনসনে ‘তব্’ সথনক, কম্তভযাববযাচ্ 

সথনক কতৃ্তবযাচ্ রূপযান্দরত হনয়। ঐ সময় েদি সবত্রধযারী সকউ থযাকনতে তযাহনল বলনতে-েযা, 

েযা, ভযাষযায় এরকম অেযাচযার চলনব েযা। দকন্তু বযাঙ্ লযা, দহন্দী, অসমীয়যা, ওদড়য়যা প্রভৃদত আধষুদেক 

ভযাষযার সসৌভযাগ্ক্রনম তখেও সকযােও িন্ডধযারী গদজনয় ওনেে দে। ববয়যাকরণনির মনেযানেযাগ দেল 

সংসৃ্ত-প্রযাকৃনত। ভযাষযা গুনলযানক তযাঁরযা কৃপযা ও অবনহলযার িৃদটিনত সিখনতে। সযাম্প্রদতনকও এমে 

সিখযা সগনে সে সংসৃ্নতর পঞ্চতীথ্ত পদন্ডত মশযায় বযাঙলযায় দকেষু সলখযার সবলযায় হ্রস্ব-িীঘ্ত ে-কযার 

শ-কযার মযােনেে েযা এবং তযানত তযাঁনির সকযােও আনক্প সেই। রযামনমযাহে, দবি্যাসযাগর এবং 

তযাঁনির সমকযালীে সলখনকরযা সকম্তক দক্রয়যাপনির অতীত ও ভদবষ্নতর পষুরূষগত রূনপর পযাথ্তক্ 

প্রচদলত সমৌদখক সথনক দেনয় সসগুদলর সযাধষুরূপ দিনয়দেনলে-কদরনলক, পযাইনবক। সমৌদখনক দেল 

কইরনলযাক, পযাইনব্ক। এই ল, ব o এক প্রথম-পষুরুষবযাচক। উতেম-মধ্ম দেল কদরলষু ঁ, কদরলযাম, 

কইরলম্ , এবং কদরনল। দবি্যাসযাগর মশযায় সজযার কনর ঐ ‘ক’ আমিযাদে কনরে দে, ভযাষযায় 

পযাথ্তক্ সংরক্নণর দেয়ম অেষুসযানর সলযাকমষুনখই তযা সৃটি হনয়নে। েতষু বযা এনকবযানর মূনল েখে 

কম্তভযাববযানচ্র ‘তব্’ সথনক-অব্ব, ব হয় তখেকযার রূপ দেল-আনহ্ (আদম) কদরব, সতযানহ্ 
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(তষু দম) কদরব, সতঁ (সস) কদরব। সব এক। কতৃ্তবযানচ্ আসনতই পষুরুষ-বযাচক দবভদতি সজযাড়যা 

লযাগল, একিযা সথনক অে্িযা রূনপ পৃথক্  হনয় পড়ল। পযাথ্তক্ রক্যা করযা ভযাষযার শদতির দচহ্ন। বহু 

আনগ সংসৃ্নত দদ্বচে দেল। সযাঁওতযালী ভযাষযায় আজও তযা আনে। ‘আমরযা’ বলনত আমরযা িষু ’জে 

েযা বহু এ সবযাঝযার উপযায় সেই। সযাঁওতযালী ভযাষযায় েযারীও পষুরুনষ দলঙ্গনভনি সতমে সেই, সেমে 

গুরুতর প্রনভি পষুংদলঙ্গ ও ক্ীবদলনঙ্গ। এর মূনল তযানির জীবেরীদত দেচিয়ই। অনেক আনগ বযাঙ্ লযা 

বহুবচে-দবভদতি রযা, এরযা হীেতযার প্রযাণীনত েষুতি হনত পযারত েযা, সসনক্নত্র চলত, সব, গুলযা, গুদল। 

ক্রনম সব একযাকযার হনত চনলনে। দকন্তু পযাথ্তক্ রযাখযা উদচত-ভযাষযার সষুদেদি্তটি ও সষুস্পটি সবযাধ্তযার 

জে্ই। দলখনের মনধ্ এই পযাথ্তক্ রযাখযার দকেষুিযা িযাদয়ত্ব বযােযানের। কযারণ, ভযাষযা সকবল মষুনখ 

উচ্যারনণর জে্ই েয়, দলখনের জে্ও বনি। একিযা প্রযাকৃত ভযাষযার শনব্র মনধ্কযার ব্ঞ্নের 

উচ্যারণ উনে দগনয় স্বরবযাহুল্ ঘিনল এমে অবস্যা হনয়দেল সে এক একদি শনব্ িষু দি দতেদি পে্তন্ 

ব্দতি বযা বস্তুনক সবযাঝযানত লযাগল। এর ফল িযাঁড়যাল সংসৃ্ত বযা সকযালীয়ভযাষযা সথনক শনব্র ঋণ 

গ্হণ। অথ্তদবভ্যানির জে্ই আজনকর বযাঙ্ লযায়-কর-কনরযা-সকযানরযা, কনর এবং ক’সর, ধনর এবং 

ধ’সর, পযােযাে এবং পযােযানেযা মত এবং মনতযা, বষুঝযা এবং সবযাঝযা, কযাল্  এবং কযানলযা প্রভৃদতর পযাথ্তক্ 

রযাখযা উদচত, েদিও অকযারনণ েত্রতত্র একিযা ক’সর ‘ও’ লযাগযানেযার জলীয় অভ্যাস ত্যাগ েযা করনলই 

েয়। আবযার সহনজ পযাথ্তক্ বষুঝযার দিকদি সজযার কনর আছেন্ন কনর দিনয় ই-ঈ এর মনধ্ সকবল 

ই-কযারই চযালযাব এমে ভ্যান্বষুদধি সমথ্তে করযা েযায় েযা। কযারণ ঐ একই, ভযাষযা সকবল উচ্যারনণর 

জে্ই েয়, দলখনে সবযাধ্তযার জে্ও।

                                 আমযানির আজনকর বযােযাে-সমস্যার মূনল সে ব্যাপযারদি 

রনয়নে তযা হল সযাধষু সথনক চদলত রীদতনত দক্রয়যাপি প্রভৃদত কনয়কদি দবষনয় উচ্যারণ ও দলখনের 

দভন্নতযা। বযােযানের সক্নত্র সযাধষু বলনত আমরযা সংসৃ্ত শব্ এবং বদঙ্কম-রবীন্দ্র-শরৎ অেষুসৃত দলখে-

রীদতনক বষুঝদে। েদিও একথযা দেক সে দশটি চদলনত সযাধষুর মতই সংসৃ্ত শনব্র েনথছে ব্বহযার 

চনল। আবযার সযাধষুরীদতনতও সংসৃ্ত সলৌদকক শনব্র ব্বহযার চদলনতর মতই চনল, এমে দক 

সক্ত্রদবনশনষ সবশীও চনল। বযােযানে দবশৃঙ্খলযার সে কথযা আজ উেনে তযা চদলনতর মনধ্ সমৌদখক 

এবং ব্দতিগত সখয়যালখষুশী চযালযানেযার জে্। চদলনত সংসৃ্ত-জযাত অথবযা সলৌদকক বযাঙ্ লযা শনব্র 

বযােযানে আমরযা অম্পস্বল্প সহজ পনথ চলযা স্বীকযার কনর দেনয়দে। দকন্তু সংসৃ্ত অথ্তযাৎ সযাধষু শনব্র 

বযােযােনক সরল করনত পযারদেেযা এবং পযারবও েযা, কযারণ, বযাঙ্ লযায় সযাধষুরীদত আজও অচল 

হনয় েযায়দে, আর বহু মেীষীর প্রচষু র বই রনয়নে, েযা দশক্যাথ্তীনির পড়নত হয়। তযা েযাড়যা সযারযা 

ভযারনত সংসৃ্ত শনব্র বযােযােরীদত প্রযায় এক। এই ঐক্ দবদরিত করযা চনলেযা। িষু ’শ বের ধ’সর 

চলনত থযাকযা সযাধষুরীদতর বযাঙ্ লযা গনি্র মনধ্ বযােযানের একিযা ঐক্ প্রদতদষ্ত হনয় পনড়দেল, 

সলখকমযানত্রই তযা অেষুসরণ করনতে, আর দবচষু ্দত সতমে দকেষু দেল েযা বলনলই চনল। চদলনত 
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সলখযার ধযারযা প্রবদত্তত হনতই সিখযা সগল ঐসব সযাধষু শব্ অথ্তযাৎ সংসৃ্ত শব্ বযানি সযাধষুজযাত এবং 

সলৌদকক অথ্তযাৎ সিশী-দবনিশী শনব্র বযােযাে সলখনকরযা সকনল একরকম দলখনেে েযা। তখেকযার 

স্বযামী দবনবকযােন্দ এবং রবীন্দ্রেযানথর সলখযা সিখষুে, বযােযানে গরদমল রনয়নে, আবযার দড-এল-রযায় 

আসনর েযামনতই দক্রয়যাপনির সচযাখ ঝলসযানেযা বযােযাে রীদত সিখযা সগল। ঐ সময়কযার বযা স্বল্প পনরর 

অে্যাে্ সলখকনির মনধ্ও চদলনতর বযােযানে প্রচষু র দবশৃঙ্খলযা দেল। সমৌদখক আর দশটি চদলত সে 

এক েয় এ সবযাধ প্রথনমর দিনক পযাকযা হয়দে।তযা েযাড়যা সেসব সংসৃ্তজ্ পদন্ডত বযাঙ্ লযায় সলখেী 

চযালেযা করনতে তযাঁরযাও বযাঙ্ লযায় বযােযাে দবষনয় অবদহত হওয়যার সতমে প্রনয়যাজে সবযাধ করনতে 

েযা। েযাই সহযাক, উদেশ শতনকর দদ্তীয় িশনক প্রমথ সচৌধষুরীর চযালেযায় রবীন্দ্রেযানথর সহনেযাদগতযায় 

এবং পনর ডীঃ সষুেীদতকষু মযানরর স্বীকরনণ ‘চদলত’ সমৌদখক সথনক পৃথক্  হনয় পড়ল আখ্যা হল 

দশটি চদলত, অথ্তযাৎ পদচিমবনঙ্গর দবনশনষ ভযাগীরথীতীনরর দশদক্তজনের প্রযায় সমৌদখক অথ্তযাৎ 

সমৌদখনকর একিষু  উন্নত সংস্রনণর ভযাষযা। ফনল সযাধষু-জযাত ও সলৌদকক শনব্র বযােযানের দবশৃঙ্খলযা 

স্বল্প সমনয়র জে্ কমল। দকন্তু আবযার প্রযারব্ধ হল সকযােও সকযােও আধষুদেক সযাদহত্-সলখনকর 

েনথছেতযা অবলম্বনে।তযাঁরযা দবষয়বস্তুনত বযাঁধে-সেঁড়যা প্রবৃদতে দেনয় চদলত শনব্র বযােযােও খষুশীমত 

বযােযানত আরম্ করনলে। অে্দিনক সযাধষুনঘঁষযা সলখনকরযা সংসৃ্তজযাত শনব্র বযােযানে পষুেীঃ পষুে 

িৃটি সংসৃ্ত বযােযাে সেমে আনগও আঁকনড় দেনলে, সতমেই রইনলে। এইসব দেনয় ১৯৩০ খ্ীীঃ 

েযাগযাি সবশ দকেষু সংখ্যার একই শনব্র বযােযানে দদ্ত্ব দত্রত্ব সিখযা সেনত লযাগল। সেমে, দলনখ-সলনখ, 

শুনে-সশযানে, দপেে-সপেে, দভতর-সভতর, অভ্যাস-অনভ্স ওব্ সভস, উনে ওনে, মত-মনতযা, ভযাল-

ভযানলযা, পূজযা-পূনজযা, সসযাণযা-সসযােযা, কযাণ-কযাে, বঙ্গ-বংগ, শঙ্কযা-শংকযা, সগল-সগনলযা, হল-হনলযা- সহযাল, 

করব-করনবযা-সকযারব, পযাখী-পযাদখ, বযাড়ী-বযাদড়, কযাে-কযাজ, েষু ঁই-জষু ঁই, সপযাষযাক-সপযাশযাক, দজদেষ-

দজদেস, আশী-আদশ, শীষ-শীস, কষু মীর-কষু দমর, মযাসী-মযাদস ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব দবকল্প এ 

কনল্পর তযাড়যায় রবীন্দ্রেযাথ অস্বদস্ সবযাধ ক’সর কলকযাতযা দববেদবি্যালনয় দলখনলে, রযাজনশখর বসষু-

সষুেীদতকষু মযার প্রমষুখনির দেনয় বযােযাে সংস্যার সদমদত গদেত হল এবং ১৯৩৫-৩৭ মনধ্ তযাঁনির 

সংস্যার-পষুদস্কযা প্রচযাদরত হল-চদলত শনব্র বযােযানে পষুরযানেযা রীদতনক আংদশকভযানব মযাে্ ক’সর, 

আংদশক ভযানব সেযাতষু ে বযােযানের দবধযাে সহ প্রচষু র দবকল্প সরনখ। লক্্ করযার দবষয় এই সে তযাঁরযা 

সেমে পষুরযানেযা রীদতর বযােযােনক স্বীকৃদত দিনয় অদত বশদথল্ সথনক শব্গুদলনক বযাঁচযাবযার সচটিযা 

করনলে, সতমদে জীবন্ চলমযাে ভযাষযার অগ্গযামীতযাও সরযাধ করনত চযাইনলে েযা। ঐ দবধযাে সবশ 

কনয়ক বৎসর দশদক্তনির সমযািযামষুদি চযাদলনয়দেল, অন্তীঃ ১৯৫০-৫৫ পে্তন্ সতমে দবশৃঙ্খলযা 

অেষুভূত হয় দে। অধ্যাপক-দশক্নকরযা সমনে দেনয়দেনলে, সংবযািপত্রীরযা সমনে চনলদেনলে, আর 

অদত-আধষুদেক সলখনকরযা দবচষু ্দত-স্বভযানবর উঁদকঝষু ঁদক সিদখনয়ও সংস্যার ব্বস্যািযানক এনকবযানর 

অসম্মযাে করনত পযানরে দে। এরই মনধ্ পূব্তবঙ্গ সথনক শরণযাগনতরযা আনসে এবং বযােযানে 
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এখযােকযার সহদজয়যানির সনঙ্গ তযাঁনির দমলে ঘিযার ফনল কনয়কদি সক্নত্র পষুেরযায় দত্রকল্প পঞ্চকল্প 

পে্তন্ গনড় উেনত থযানক, দবনশষ অতীত-ভদবষ্নতর দক্রয়যার সক্নত্র।অবশ্ চলমযাে ভযাষযায় এরকম 

বযাঁধে-সেঁড়যা স্বভযানবর পদরচয় পযাওয়যা সে খষুবই উৎকণ্যার দবষয় হয় এমে েয়, দকন্তু ব্যাপযারদির মনধ্ 

অেথ্তকতযা এবং আত্মতষু টি েনথছেযাচযার থযাকনল এবং সসই সনঙ্গ দিনক দিনক তযা প্রবল হনয় উেনল 

সংেমে আবশ্ক হনয় পনড়। কযানল কযানল দবদভন্ন সিনশর দবদভন্ন ভযাষযার ববয়যাকরনণরযা সলখযার 

ভযাষযায় এরকম দবশৃঙ্খলযা সরযানধর সচটিযাও ক’সর এনসনেে। সে-সব সভ্জযানতর দেয়ম-মযােযা ধযাত 

তযাঁরযা সহনজই একিযা সমযাধযানের মনধ্ এনসনেে। তনব খষুব সম্প্রদত আমযানির অধ্যাপক-সশ্রণীর িষু- 

চযারজে অদতমযাত্রযায় শদঙ্কত হনয় আর এক-িফযা সংস্যানরর সচটিযায় সেনম পনড়দেনলে, দকন্তু সকযাথযায় 

সকযাথযায় ক্ত হনয়নে সস সক্ত্রগুদলর দচদকৎসযায় েযা দগনয় কনয়কদি দভন্ন ও েূতে দবষনয় ববপ্লদবক 

দবধযাে দিনলে। সভনব সিখনলে েযা সে এিযা েদি সত্ই গৃহীত হয় তযা’হনলও দবশৃঙ্খলযা সীমযাহীে 

হনয় উেনব। আর তখে দপেনে দফনর েযাওয়যার পথ থযাকনব েযা। এই অবকযানশ ভযাষযাতন্বির এক 

অধ্যাপক তৎসম, অধ্ততৎসম সিশী, দবনিশী, ফরযাসী জযাম্তযাে প্রভৃদতর ত্বি উপস্যাদপত কনর এক, 

িষুই, দতে, চযার ক্রনম দেয়ম সিনে এবং দবকল্প সিদখনয় এমে এক পযাদণ্ত্ময় সযারস্বত প্রদতমযা 

বতদর করনলে সে তযা আপযাততীঃ সকযানেযা কযানজ এল েযা। বযাঙ্ লযা একযানডদম প্রশস্ দমদিং-এর 

আনয়যাজে কনর অদত আলট্রযা সথনক অদত রক্ণশীল পে্তন্ েযাবতীয় মত েযাদপনয় দিনয় তযার কত্তব্ 

সশষ করনলে। সকউ সকউ মনে করনলে, বযােযাে দেনয় এত বহ-বচ এর দক েথযাথ্তই প্রনয়যাজে 

আনে? পযাকযা সযাদহত্ব্তীনির সলখযা েযাঁনির চদলত গি্ অেষুকরণনেযাগ্, তযাঁনির এবং সসই সনঙ্গ 

েযাত্রপযাে্ গ্থে দেনয় সতযা সতমে দবশৃঙ্খলযা সিখযা েযায় েযা। তযাহনল বহ-বচিযা দক অদতকৃত এবং এই 

সষুনেযানগ কযারও কযারও স্বমত চযালযানেযার বযাসেযায় পদরকদল্পত েয়? সস েযাই সহযাক, সংস্যানরর সক্ত্র 

সে সবশ কনয়কদি আনে, তযানত আদম সনন্দহ কদর েযা। েদিও এনত দশশুদশক্যা রসযাতনল েযানছে 

এমে অদভমতও গ্হণ করনত রযাজী েই। বখ-খই, সবৌ-বউ, সেৌকযা, সচৌকযা, বিদহক প্রভৃদতর 

মনধ্, সকযান্  বযােযােদি দেনল িষু ’রকম দলখনত হনব েযা, তযা তযানির দশক্ক-অদভভযাবক দেনজরযা বষুনঝ 

জযাদেনয় দিনলই হ’ল। একযাক্নর অমষুক হনব, দতে অক্নর তমষুক হনব, তৎসম হনল এই হনব, 

তদ্ব হনল ঐ হনব-এরকম দবড়ম্বেযার মনধ্ েযাত্র সতযা িূনরর কথযা, েযানত্রর বযাবযাও সেনত পযারনবে 

েযা।কযারণ সিখযানেযার িরকযার সেই, সসযাজযাসষুদজ শুধি বযােযানের একদি তযাদলকযা ব্যাকরনণর বইনয়র 

সনঙ্গ অথবযা অে্ভযানব দিনলই হয়। আর সেযাতষু েতর দকেষু সিখযানেযার সমযানহ সেসব অধ্পক বযা 

সলখক অধীে হে, তযাঁনির িমে করযার জে্ ববয়যাকরণনির হযানত সতযা আর দস-আর-দপ থযানক েযা।

      দকন্তু সচযানখ লযাগযার মনতযা সেক’দি দবশৃঙ্খলযা এনস সগনে অবশ্ই তযার দেবযাকরণ চযাই, সলখনকরযা 

তযা মযােনবে এমেিযা প্রত্যাশযা ক’সরই। এই প্রসনঙ্গ মনে রযাখনত হনব সে, মযােষুনষর মেস্যাদ্বিক বযা 

অভ্সমূলক প্রবণতযানক সবশীিূর অদতক্রম করনল সকযানেযা কযাজ হনব েযা এবং কদতপয় সলখনকর 
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েযা সহযাক, বযােযানের দিক সথনক জেসযাধযারনণর মযােদসক প্রবণতযা এখেও সযাধষুনঘঁষযাঁ, অথ্তযাৎ বদঙ্কম-

রবীন্দ্র-শরৎ-মধষুসূধে- দবভূদতভূষণ প্রভৃদতর সংলগ্ন। এই জে্ই সষুেীদতকষু মযার-রযাজনশখর সযাধষু 

শনব্র ই-ঈ এবং শ-স-ষ বযােযাে সযাধষুজযাত শনব্র রযাখযার দবধযাে দিনয়দেনলে, অবশ্ কনয়কদি 

দবকল্প জষুনড় দিনয়। েদিও তযা েযা দিনলই পযারনতে, আজনকর এই দবশৃঙ্খলযা সপযায়যানত হ’ত েযা। 

তযারপর স্বরসংগদত এবং অদভশ্রুদত ভযাষযাদবজ্যানে েত মূল্বযান্  বস্তুই সহযাক এবং ক’লকযাদতেয়যা 

সমৌদখক বযাঙ্ লযার চযালক সহযাক েযা সকে, বযােযানে সব সক্নত্র তযা সিখযানেযা অদধকযাংনশর অভ্যাসজদেত 

প্রত্যাশযার দবনরযাধী। পূনজযা, কষু নয়যা, সপেে, সভতর, ও ওব্ সভস, দহনসব, দবদলদত এগুনলযা কলকযাতযার 

বযাইনর সতযা ধযাতস্ হয়দে বলনলই চনল। তযারপর ঐ ঙ এবং অেষুস্বযানরর স্যাে দেনি্তশ। সকযাথযায় 

সদন্ হনছে বযা হনছেেযা তযা বয়নস্রযা কনব ভষু নল সগনেে, আর সম্  উপসনগ্তর সক্নত্র এখযানে ঙ 

চলনতও পযানর, দক ওখযানে অেষুস্বযার দিনতই হনব এসব দেয়নমর দেরীখ সযাধযারনণর কযানে অনবযাধ্ 

হনয়নে এবং তযাঁরযা ধনর দেনয়নেে সে অেষুস্বযার লযাদগনয়ই সব্তত্র অংগভংদগ করযা চলনব। তৎসম, 

অধ্ততৎসম, তদ্ব এবং দবনিশী শনব্র েজীর সিনে বলযা হ’ল এ সক্নত্র এই শ হনব, ঐ স 

হনবেযা, দকন্তু সকযান্ দি তদ্ব, সকযােদি দবনিশী এবং কযানক বনল অধ্ততৎসম এসব সবযাঝযানত সগনল 

সযাদহদত্ক ও সযাধযারনণর জে্ সেযাতষু ে কনর ইস্ষু ল খষুলনত হনব। দবনিশী শনব্র মূল উচ্যারণ কী 

এবং বযাঙ্ লযায় সকেই বযা তযার েথযােথতযা রক্ণীয় এ দশদক্তনির মযাথযায়ও ঢষু কনত চযাইনল েযা। এই 

সসদিে মযাধ্দমনকর পযােক্রম সথনক দবনিশী শনব্র অেষুদলখনের অধ্যায়দি আমযানির তষু নল দিনত 

হনয়নে। ধযানের শীষ আর হুইদসনলর দশনসরই বযা পযাথ্তক্ ক’জে রযাখনব? শহর, সপযাশযাক, আর 

শরবৎ, খ্ীস্ট প্রভৃদত দেনয় বষুনড়যারযাও দহমদসম সখনত লযাগনলে।এই সসদিে বযাঙ্ লযা একযানডদমর 

তরনফ বযােযাে দবষনয় মতযান্র মযালযা প্রকযানশর পর পনথ এক দশক্ক আমযানক প্রশ্ন করনলে- শুেদে 

ক্ এবং ষ আপেযারযা বযােযাে সথনক তষু নল দিনয়নেে। তযাহনল ক্য়, ক্দত সক্ত্র আমযানির খ দিনয়ই 

দলখনত হনব, তযাই েযা? এই সগল একদিক অে্ দিনক অতীনতর ল-েষুতি কনয়কদি দক্রয়যাপনি, 

এমেদক ভদবষ্নতর ‘ব’ এর সক্ত্রও শনব্ ‘ও’ কযানরর শ্রযাধি। দক্রয়যার সশনষ ‘ল’ সিখনল আর রক্যা 

েযাই, ভযাদ্-সবৌরযা সঘযামিযা িযােনবেই। এ কথযা বষুঝনবে েযা সে শব্নন্র ও-কযার প্রবণতযা আনে মযাত্র, 

পূণ্ত “ও” উচ্যারনণ সেই। ঐপ্রবণতযার একিযা দিক দবনবচেযা ক’সর বলযা েযায় সে সহযাল এবং সকযারব 

বরং শুধি বযােযাে; হনলযা, সগনলযা, দিনলযা, দেনলযা প্রভৃদত কখেই েয়। এই কযারনণ ১৯৩৭ এর কদমদি 

শব্ সশনষ ও-সলখযার অেথ্তকতযা সিনখদেনলে। তবষু একথযা মনে করযা সবযাধহয় অসংগত হনব েযা 

সে উতি বযােযাে-সদমদত প্রযায় প্রদত পিনক্নপ দবকল্প সরনখদেনলে বনল সসই রন্রেই শদে প্রনবশ 

কনরনে। দবকল্প দবদহত করযার কযারণ, চলমযাে ভযাষযানক কলনমর সখযাঁচযার বযাঁধে পরযানেযা দেক হনব 

েযা। েযাই সহযাক, এখে উপযায়? বযােযাে-সংস্যার েযাঁরযা অত্যাবশ্ক মনে করনেে তযাঁনির পনক্ উপযায় 

এই সে, চদলত-চদলত এবং উচ্যারণ – উচ্যারণ কনর সবশী বযায়ষুগ্স্ েযা হনয় সযাধষুরীদতর বযােযাে-
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কযােযানমযানক চদলনতও েথযাসম্ব মযাে্ করযার আনয়যাজে করুে এবং দবকনল্পর অবকযাশ েথযাসযাধ্ 

সীদমত করুে। সেমে উচ্যারণ সতমে বযােযাে হনব এই-ভূতিযানক ঘযাড় সথনক েযাদমনয় সফলষুে। িষু 

চযার’িযা সক্নত্র সকযােও সকযােও সলখক সমৌদখক ঢষু দকনয় েনথছেযাচযার করনত চযাইনলও তযা উনপক্যা 

করনত হনব এবং সসই সনঙ্গ সরকযারী সহনেযাদগতযায় সগযালনমনল বযােযােগুদলর একদি শুধি তযাদলকযা 

প্রণয়ে কনর প্রচযার করনত হনব। এইদিই সবযাধকদর বত্তমযাে পদরদস্দতনত সবনচনয় গুরুত্বপূণ্ত।

     বযােযাে-সংস্যানর সে মূল েীদতদি প্রথনমই অেষুসরণীয় তযা এই সে, সে শনব্র সে-বযােযাে দেতযান্ 

প্রচদলত হনয় েযাম-করযা সলখকনির প্রযায় সকনলর সলখযায় একই মূদত্ত দেনয়নে তযার পদরবত্তে সকযানেযা 

মনতই বযাঞ্ছেীয় হনব েযা। সস বযােযাে অশুধি হনলও চলনব। দদ্তীয় পযাদলতব্ এই সে, বযােযানের 

দবধযাে দিনত দগনয় বযারংবযার ভযাষযা দবজ্যানের সিযাহযাই সিব েযা, কযারণ, সলখক সযাধযারনণর কযানে তযা 

অথ্তহীে হনব। দবকনল্পর অবকযাশ কম রযাখব। এর জে্ বযােযাে সযাধষুরীদতর সংলগ্ন করনত দদ্ধযা 

করব েযা। দকেষুিযা দপেনে দফনর দগনয়ও েদি দবশৃঙ্খলযা সরযাধ করযা েযায় তযা অবশ্ই করনত হনব। 

চতষু থ্ততীঃ একই শনব্র েদি িষুই অথ্ত ইদঙ্গত কনর তযাহনল তযার রূনপ পযাথ্তক্ রযাখনতই হনব। দকন্তু 

সজযার কনর দবনিশী শনব্র দবনিশী উচ্যারনণর অেষুসরনণ সকযােও বযােযাে দবদহত করব েযা। দবনিশী 

শব্ বযাঙ্ লযার স্বভযানব েযা িযাঁড়যায় সসইমতই তযা রক্যা করব। পঞ্চমতীঃ বযােযানের দবষয় ভযাবনত দগনয় 

অেথ্তক মষুদ্ণ-িযাইপ প্রভৃদত সিনে আেব েযা। মযাথযার কমযা ও হযাইনফে বজ্তে সতযা করবই েযা, 

বরং সযাথ্তক ইদঙ্গত দিনত আরও সনঙ্কত উদ্ ভযাবনের দবষয় দচন্যা করব। িষু ’একিযা সক্নত্র বযােযানের 

অপব্বহযার সিখনল সগল সগল রব তষু লব েযা। এইভযানব কনয়কদি সযাধযারণ েীদতর উপর িযাঁদড়নয় 

বযােযানের সেসব সক্নত্র দবপে্তয় সচযানখ লযানগ তযার জড় তষু ’সল সফলযা েযায় দকেযা দচন্যা করযা েযাক।

     ১)ই – ঈ। উ – ঊ। মূল সযাধষু বযা সংসৃ্ত শনব্ েযা আনে এবং েযা প্রচলনের ফনল প্রদতদষ্ত 

হনয় সগনে, তযার চদলত রূনপও তযাই থকনব। দবকল্প থযাকনব েযা। অথ্তযাৎ কষু মীর, পযাখী, বযাড়ী, শীষ, 

পূব প্রভৃদত দলখব। কষু দমর,পযাদখ, বযাদড়, দশস, পষুব, দলখব েযা। দপসী মযাসী দলখব। দঝ, দিদি, কদচ, 

দমদহ প্রভৃদত বযােযাে সযাধষুরীদতনতই ‘ই’কযার সিওয়যা আনে। সংসৃ্নতর সিযাহযাই দিনয় প্রচদলত ও 

প্রদতদষ্ত বযােযানের দবপে্তয় ঘিযানত প্রয়যাস করব েযা।

      স্ত্রীদলনঙ্গ এবং দবনশষণ-সবযাধক শনব্র সব্তত্র ঈ রযাখব। তনব এনক্নত্র সযাধষুরীদতনত েদি 

ই-কযার চনল দগনয় থযানক তযা বিলযাব েযা। েযা প্রচদলত এবং প্রদতষ্ত অথ্তযাৎ বদঙ্কম-রবীন্দ্র-শরনতর 

সযাধষুরীদতনত েযা সিখযা সগনে তযা মযাে্ করব। এই দহসযানব ইংনরজী, দবলযাতী, দহন্দী, িযাগী, আসযামী, 

সিওয়যােী, পূজযারী সব ঈ-কযারযান্ হনব। স্ত্রীদলনঙ্গ ঈ, েী, ইেী সব্তত্র বজযায় রযাখনত হনব। েযাত্ েী 

সলখযার সবলযায় েযাদতেীর ঈ-িযা সকনড় সেনব েযা। সযাধষুরীদতর আিশ্তিযা বজযায় রযাখনল ভষু নলর অবকযাশ 

থযাকনব েযা এমে মনে করযা েযায়। েতষু বযা চদলত-সমৌদখক রীদত বযােযানেও জীবন্ থযাকষু ক আর 

দবশৃঙ্খলযাও চনল েযাক, এ িষুই একত্র কযাম্ হনত পযানর েযা।
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 (২)   সযাধষুরীদতর একদি দবনশষ সক্ত্র অবশ্ মযাে্ করযা খষুবই িষুরূহ হনয় পনড়নে। সসদি হল 

গুণী, মন্ত্রী, রথী, মেস্বী, প্রভৃদত সংসৃ্নতর ইন্  ভযাগযান্ শনব্র সক্ত্র। এ শব্গুদল সে মূনল ইন্  

ভযাগযান্ এবং সমযানস ও প্রত্নয়র সেযানগ এগুদল ই-কযারযান্ হনব। এ ব্যাপযারদি বযাঙ্ লযার সক্নত্র 

প্রযায় অনবযাধ্। আমরযা গুণী, মেস্বী প্রভৃদত শব্গুদলনক ঈ-কযারযান্ মূল শব্ দহসযানব সিখনত এমেই 

অভ্স্ হনয় পনড়দে সে তযা পদরবত্তে করযা কটি সযাধ্। এগুদলর সনঙ্গ-সির,-দিনগর প্রত্য় সেযাগ 

করনত আমরযা ঈ বিলযাই েযা। অতএব ঐ শব্গুদলর গুণীজে, মন্ত্রীগণ, রথীবৃন্দ, সতজস্বীতযা, 

প্রদতনেযাদগতযা প্রভৃদত বযােযােই সব্তত্র চযালষু সহযাক। 

     এই প্রসনঙ্গ বনল রযাদখ, মেষুষ্ত্ব, সিবনত্বর সযািৃনশ্ মহত্ব বযােযােও দেয়ম সহযাক, সযান্েযা, উছেযাস 

সে্যাসী, উজ্বল প্রভৃদতও চলষুক। সকউ দেয়ম চযাইনল বলনত পযারব বযাঙ্ লযায় ঐ সব সক্নত্র মহৎ 

স্যানে মহ, উৎস্যানে উ প্রভৃদত আনিশ হনয়নে।

    (৩) সযাধষুরীদতর িৃটিযান্নক আিশ্ত সমনে দেনয় দহসযাব, দপেে দভতর, অভ্যাস, সেযাি, বড়, কষু য়যা, 

পূজযা প্রভৃদতই চলষুক। েন্দ রক্যানথ্ত রবীন্দ্র-উদ্ ভযাদবত আমযানরযা, সতযামযাদর, েখদে প্রভৃদত বজ্তে কনর 

সযাধষুনত দফনর দগনয় আমযারই, সতযামযারও েখেই সকযােও প্রভৃদত বযােযানেই বরং থযাকব। দবশৃঙ্খলযা 

কমযানত সগনল েযা দেল সসখযানে প্রত্যাবত্তনের রীদতই সব্তজ্বরহর পথেযা। 

    (৪)সযাধযারণ অতীত ও ভদবষ্ৎ দক্রয়যাপনির সশনষ অ-স্যানে কখেই ও লযাগযাব েযা। দেনলযা, হনলযা, 

করনবযা বযােযাে উচ্যারণ অেষুসযানরও ভষু ল। পযাথ্তক্ রযাখনত আনিশ বযা অেষুেনয়র সক্নত্র অবশ্ ও 

সেযাগ করনতই হনব। সেমে-কর দকন্তু সকযানরযা (কদরও) সিনখযা, সশযানেযা, চনলযা সতযা প্রভৃদত।

    (৫) ং এবং ঙ এর দবকল্প পদরহযার কনর অহঙ্কযার, ঝঙ্কযার, সঙ্গীত, সঙ্ঘ, রঙ্  বযাঙ্ লযা প্রভৃদত 

বযােযাে রযাখব। তনব সযাধষুনতই সেনহতষু  সংস্যার, সংসৃ্ত, সংেম প্রভৃদত বযােযাে দস্র আনে তযা বজ্তে 

ক’সর ঙ চযালযাব েযা।

(৬) দবনিশী শনব্র বযাঙ্ লযায় েযা স্বযাভযাদবক দলখে ও উচ্যারণ িযাঁদড়নয়নে তযা-ই চলনব। শযাজযাপে, 

সযাজযাহযাে, সরম, সযািী,সপযাষযাক, প্রভৃদত বিল কনর কী সসৌভযাগ্লযাভ হনব? আর এডয়যাড্ত, ও 

আড্তসওআথ্ত প্রভৃদত দলনখ?

(৭)সযাধষুরীদতর বযােযানের ঐ, ঔ চদলনত চলনব। েখেই সেমেই প্রভৃদত আনগর সূত্র অেষুয়যায়ী 

চদলনতও চযালষু রযাখনত হনব। েতষু বযা আমযাদর, সতযামযানরযা, কখদে, তখনেযা, তযানরযা প্রভৃদত সবলযায় 

আপদতে করযা চলনব েযা। একযাক্র চদলত শনব্র সক্নত্র বখ, বি, সবৌ েযা দলনখ সকউ েদি খই, িই, 

বউ সলনখে তযাহনল তযার দবদেপযাত কযামেযা করব েযা। সেযািখযাি ব্যাপযার দকেষু সথনকই েযানব, তযা 

দেনয় আপদতে সতযানলযা অে্যায় হনব।

(৮) এক, সিখ, সগল প্রভৃদত বহু বযােযানে আমরযা এ্যা উচ্যারণ কদর। ‘এ’ দিনয় খযাঁদি ‘এ’ –ও 

সবযাঝযাদছে আবযার ‘এ্যা’ ও সবযাঝযাদছে। দেীঃসনন্দনহ এ্যা উচ্যারনণর জে্ একদি পৃথক্  স্বরদচহ্ন ও 
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কযার দচহ্ন উদ্যাবে করযা প্রনয়যাজে। ‘এ্যা’ পূব্তঞ্চলীয় ভযাষযাগুদলর মজ্যাগত উচ্যারণ। এর উদ্ ভব 

সকযাল-মষুন্ডযা সূনত্র। েযাই সহযাক, েতদিে েূতে বণ্ত উদ্ ভযাদবত েযা হনছে ততদিে এ চলষুক। তনব 

আদিনত ‘এ্যা’ ব্যাবহযার স্বছেনন্দ চলনত পযানর। সকউ সকউ মনে কনরে ‘এ্যা’ স্যানে ‘অ্যা’ দলখে 

দেক। আমরযা তযা মনে কদর েযা, কযারণ, ‘এ’ ও ‘এ্যা’ পূরযা সম্মষুখধ্বদে, ‘আ’ এর উচ্যারনণ দজভ 

একিষু  দপেনে থযানক।

(৯) ক্রমশীঃ, বশতীঃ,ে্যায়তীঃ,িৃশ্তীঃ প্রভৃদত সক্নত্র সযাধষুরীদতনত দফনর সগনলই আর হযাঙ্গযামযা থযানক 

েযা।

(১০) অনথ্তর পযাথ্তক্ দচদহ্নত করনত মত্ -মনতযা, কযাল্ -কযানলযা, সকযাে-সকযানেযা, সকযােও, বযাদড়-বযাড়ী 

এরকম বযােযােই রযাখযা ভযানলযা-কী সযাধষু, কী চদলনত। সসই রকম চদলনত কনর-ক’সর, ধনর-ধ’সর, 

বনল-ব’সল প্রভৃদতর পযাথ্তক্ রযাখযা খষুবই প্রনয়যাজে।

  েযাঁরযা বযােযানের দবশৃঙ্খলযা দেনয় সবশী দবব্ত সবযাধ কনরনেে তযাঁরযা এইভযানব একিষু  দপেনের দিনক 

সেনত চযাইনবে দক েযা জযাদে েযা, েযাহ’সল চদলনতর সষুনেযানগ েযা খষুশী তযাই সরযাধ করযা সম্ব হনব এমে 

মনে কদর েযা। এক, িষুই, দতে, চযার প্রভৃদত অসংখ্ দেয়ম-পতেে পন্ডশ্রম হনয় িযাঁড়যানব।
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শযাস্ত্রবযানক্ বলনে, শতংবি, মযা দলখ। সে কযারনণই বলষুক, ভযাষযার সক্নত্র মযােষুনষর কপযাল 

গুনণ এরকম মহযাবযাক্ আর সেই। পৃদথবীর সব ভযাষযানতই উচ্যাদরত শব্-বযানক্ আর 

সলখযার শব্-বযানক্  অল্প দবস্র ফযারযাক রনয়নেই। এককযানল বযাঙ্ লযায় সযাধষুর সনঙ্গ 

চদলনতর মষুখ-সিখযানিদখ দেল েযা। আলযাল এবং হুনত্ম পিীিযা খযাদেক সদরনয় সফলনলে, বদঙ্কম 

স্বীকযার কনরও পযাদিশযােিযা সরনখ দিনলে, দবনবকযােন্দ সসিযা সভনঙই সফলনলে, দকন্তু পযাঁদচর আর 

ভযানঙ েযা। ভযাঙ্ ল সসদিে সেদিে জযামযাশই-বেশুর িষুই মহযারথী একনেযানগ উনে পনড় লযাগনলে। 

বযাঙ্ লযায় এখে আর সযাধষু চদলনতর ভযাশুর-ভদ্নবৌ সম্পনক্ত সেই, ভযাদ্নবৌ-এর সঘযামিযা সবশ খযাদেকিযা 

উনেনে, িরকযাদর কথযা বযাত্তযাও চলনে, পযাড়যার সলযানকর িলনবঁনধ ঝগড়যািযাও সেই, তবষু কপযানলর 

উপরকযার সঘযামিযা সথনকই সগনে। আর সথনক সে সগনে তযার কযারণ ঐ সযাধষু বযা সংসৃ্ত শনব্র 

ব্বহযার। সযাধষুর ভূত েযাড়যাবযার ওঝযা প্রমথ সচৌধষুরীর ভযাষযাই সিখষুে েযা, শতকরযা চদলিশ পঞ্চযাশদি 

সংসৃ্ত শব্ পযানবে। অবশ্ শব্ ভযাষযার একিযা উপযািযাে মযাত্র, প্রযাণ েয়। প্রযাণ হ’ল বযানক্র ভদঙ্গমযা। 

তযানত আমরযা সংসৃ্ত রীদতর খবরিযাদর ঘষুদচনয়দে বহুদিে আনগই। দকন্তু গরজ বড় বযালযাই, সযাদব্তক 

ভযাবপ্রকযানশর প্রনয়যাজনে ঐ বৃনধির কযানে কযাতরকনণ্ দভক্যা সচনয় দেনতই হয়। আজনকর সকতযাদব 

চদলনতর ভদঙ্গমযা অনেকিযা দেনজর মত হনলও শদরকযােযায় শতকরযা পঞ্চযাশদি শব্ই তৎসম। অথ্তযাৎ 

িষুচযারনি সব্তেযাম এবং দক্রয়যাপিগুনলযানক আগযানগযাড়যা চদলত সরনখ এবং ঘনরযায়যা তদ্ ভব বযা দবনিশী 

শব্ একিযানকও আমল েযা দিনয়, শতকরযা আদশদি তৎসম শনব্র একদি িীঘ্ত বযাক্ স্বছেনন্দ চদলত 

স্টযাইনলর ব’সল চনল েযায়। তদ্ ভব দবনিশী ঘনরযায়যা শব্ ব্বহযার চদলত রীদতনত প্রযাধযাে্ পযানব, 

তত্বত ব্যাপযারিযা সমনে দেনয়ও কযাে্তত করযা েযানছে েযা, কযারণ, সূক্ষ্ম ও সমষুন্নত দচন্যার বযাহক খষুব 

কম ঘনরযায়যা শব্ই ভযাণ্যানর পযাওয়যা েযায়। এরপর দিে েত েযানছে, দবজ্যাে, অথ্তেীদত, সমযাজতন্বির 

চযাদহিযা েতই বযাড়নে ততই সসই পষুরযানেযা দবরযাি হুড়দপিযা সঘঁনি সিখনত হনছে ধযাতষু  শব্ আর প্রত্য় 

কী কী আনে। একিযা ইংনরদজ-ফরযাদসও তযাই করনত হনয়দেল, ল্যাদিনের ভযাণ্যানর িযাসখত দলনখ। 
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অতএব চদলনতর অবগুণ্ে পষুনরযাপষুদর মষুতি ক’সর তযার স্বকীয় স্বরূনপ তযানক পথ-হযাঁিযানেযা সম্বপর 

হয়দে, হনবও েযা। 

      এই এক কথযা। আর এক কথযা হ’ল চদলত-সমৌদখক িষুই ববমযানত্রয় ভযাইনয়র সরষযানরদষ। 

উপভযাষযার কথযা ধরদে েযা, কলকযাতেযা কৃষ্ণেগদরয়যা ভযাষযার কথযাই ধরদে। দশটি চদলত সতযা সমৌদখক 

সথনক আলযািযা ঘর সপনয়নে, আলযািযা হযাঁদড় কনর দেনয়নে প্রযায় তযার জন্ সথনকই। হযানি মযানে সেিষু কষু  

সম্পক্ত দেল তযাও সগনে ঘষুনচ বের চদলিনশর ওপর। রযাজনশখর বসষু ও সষুেীদতকষু মযানরর মধ্স্তযায় 

সমৌদখনকর িযাদব দকেষু দকেষু সমনে দেনত হনয়নে দবকল্প ব্বস্যাপেযায় তবষু সব ববদচত্র্ স্বীকযার কনর 

দেনয়ও পৃথক্  গৃহস্যাদল সমযািযামষুদি দেকই চলনে। মযানঝ মযানঝ দবসিৃশ লযাগনে েযা এমে েয়, তবষু তযা 

এমেও েয় সে এখদে আর একিযা কলনহর পদরদস্দত এনস পড়ল ব’সল। তযা পনড়দে, সেহযাত সেযাি 

এবং কিযাদচৎ উচ্যাদরত শব্বযাণ ধত্তনব্র মনধ্ েয়। পযাড়যা-পড়শীরযা এসব দেনয় কলহদবলযানসর 

অদভেয় করনত পযানরে, দকন্তু িষু ’শদরনকর তষু মষুল ঝগড়যা লযাগযানত পযারনবে েযা, েতই সচটিযা করুে। 

               কথযা এই সে, চলন্ ভযাষযা, েযার উচ্যারণ সলযাকমষুনখ দবদভন্ন কযারনণ অহরহ পদরবদত্তত 

হনতই থযানক, তযা সথনক সলখযার ভযাষযা পৃথক হনত বযাধ্। চদলত-সযাধষুর প্রসঙ্গ এখযানে তষু লদে েযা। ধরযা 

েযাক্  চদলতই বযাঙ্ লযার একমযাত্র রীদত। সলখযার চদলত অথ্তযাৎ দশটি চদলত, আর ঐ দশটি অঞ্চনলরই 

বলযার চদলত। বলযার চদলত সলখযার চদলতনক গ্যাহ্ কনর েযা, খষুশীমত সবড়যায়। আর সলখযার চদলত 

সলখক সযাদহদত্কনির অেষুসৃত দথদতনয় েযাওয়যা একিযা আশ্রনয়রই অেষুবত্তে কনর চনল, দক শনব্, 

দক বযানক্। এরকম হওয়যারও সমৌদলক কযারণ িষুনিযা। প্রথমত প্রবল জেিরিী হনলও সলখক এ 

সখযাঁজ দেনয় তনব সলখেী ধনরে েযা সে সকযাে শনব্র উচ্যারণ তযাঁর সলখযার সময় কী রূপ দেনছে, 

আর সস রূপদি সংখ্যাগদরষ্ হনছে দকেযা। এ দবচযানর সগনল সকযানেযাকযানলই সলখযা আর হনব েযা। 

দদ্তীয় কযারণ সংসৃ্দত দবষনয় আমযানির স্বভযাবগত রক্ণশীলতযা। মধ্েষুনগ সিখযা েযায়, েষুতি েযাদসক্ 

ধ্বদেগুদলর অেষুেযাদসক অথ্তযাৎ চন্দ্রদবন্দষু উচ্যারণ সলযানক প্রদতদষ্ত হনয় পনড়নে, সেমে, চযাঁি , ভযাঁড়, 

আঁচল প্রভৃদত, দকন্তু তবষু কদব অ সলখকরযা দলখনত সগনলই পষুরযানেযা ধযারযা বজযায় রযাখনেে-চযান্দ, ভযাণ্, 

আঞ্চল। ‘য়’ এর ব্বহযার খষুব পষুরযানেযা েয়, এদি িষুই স্বর দমদলত শ্রুদতর দচহ্ন। উচ্যারনণ ঐ দমল 

িযাঁদড়নয় েযাবযার পরও কদবরযা হরনফ দলখনেে- মযাথযাএ, কযান্দযাএ। দকেষুদিে আনগও চণ্ীমণ্নপ েযাঁরযা 

রযামযায়ণ মহযাভযারত পনড় সশযােযানতে তযাঁরযা শব্যান্ হস্ -ব্ঞ্েদিনক অ-কযারযান্ উচ্যারণ করনতে। 

অথচ শব্নশনষর স্বর উচ্যারণ সমৌদখকভযানব পদরত্তি হনয়দেল দতেশ’ বের আনগই। এরকম 

রক্ষ্ণশীলতযা সব সিনশই আনে। শনব্র পরবত্তী সকযানেযা স্বরনক আনগই উচ্যারণ ক’সর সেওয়যার 

একিযা প্রবণতযা মধ্েষুনগ গনড় উনেদেল। দলখদে ‘সযাধষু’ উচ্যারণ করদে ‘সযাউধ’ দলখদে ‘কযাদল’ 

উচ্যারণ করদে ‘কইল’। কদব ও পষু ঁদথ সলখনকরযা এই প্রবণতযার সনঙ্গ উচ্যারনণ সযাদমল হনলও 

সলখযায় সযাদমল হনত পযানরে দে। তযাঁরযা দলখনতে সযাধষু, বসষু, চযাদর প্রভৃদত। দকন্তু এগুদল সে তখেকযার 
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উচ্যারণ েয় এবং সযাউধ, বউস, চযাইর উচ্যারণ েযা করনল সে েন্দ সমনল েযা তযা সবশ ধরযা েযায়। 

আবযার ঐরকম উচ্যারণ-দবচষু ্ত সলখযার অভ্যানসর ফনল সেখযানে অদপদেদহত উচ্যারনণর সক্ত্র েয়, 

ই, উ ে্যাে্ত এনসনে, সেমে ঐ চযাইর অথবযা আউশ, চযাউল প্রভৃদতর সক্নত্র সলখযা হনছে চযাদর, 

আশু, চযালষু, মদষ (মদহষ) প্রভৃদত।আজও অনেনক ভষু ল ক’সর আউনশর শুধিরূপ ধনরে আশু(ধযাে্)। 

আরও মজযার ব্যাপযার আনে-‘পযাকস্পনশ্তর দেম্নত্রণ’।ক’সে সবৌনকনতযা স্পশ্ত কদরনয়ই সরহযাই সিওয়যা 

হয় েযা। সভযাতিযানির পযানত পদরনবশে করযানেযা হয়, তনবই সলযাকসমনক্ তযার স্বীকৃদত। সগযালমযালিযা 

ঘনিনে ‘পদরনবশ(ে)সথনক উদ্ ভূত ‘পরশ’ শব্ সথনক। সেনহতষু  ‘স্পশ্ত’ কদবতযায় ‘পরশ’ হনয় 

থযানক, সসজে্ সগযানলনমনল এবং আমযানির সযাধষু-প্রীদতনত ব্যাপযারিযা ভষু ল িযাঁদড়নয় সগনে। এরকম 

সবশী সযাধ্বী হওয়যার প্রবণতযাবনশই ‘সযাহযানে্’ শব্িযানক সেনলরযা সলনখ ‘সযাহযাে্ত্’, ‘জন্’ শব্িযা 

আনগ সলখযা হত ‘জম্ম’।দকন্তু এ প্রবণতযা দক আজও সগনে? আজও েখে সিদখ; পদণ্তযাগ্গণ্ বনল 

সঘযাদষত ব্দতি সিশীমূল গ্যামেযামগুনলযানক সবনি পযাদণদেনত চযালযাে করনেে সকযামর সবঁনধ। সেমে 

সবনলনতযাড়= দবল্বনত্রযািক, সপত্যাকযােযা= প্রদথতকে্কযা, সবিলযাদপঙ্ ড়যা = বনত্ম্তযাি ্ গলীদপণ্ক। 

                  রহস্ থযাক। আসল ব্যাপযার হনছে সযামদয়ক উচ্যারনণর ও কথেরীদতর েযােযান্  

দবশৃঙ্খলযার মনধ্ েযা দগনয় সলখক সখযাঁনজে একদি গৃহীত রীদত, অনপক্যাকৃত স্যায়ী রীদত। তযানতই 

আপযাতত ভযানলযা কযাজ চনল েযায়। তযা েদি েযা হয়, সলখযার কযাজ অচল হনয় পনড়।বযােযাে সহ 

ব্যাকরনণর সকযানেযা সংস্যার করনত সগনল ভযানলযা ক’সর সভনব সিখনত হয় হট্রনগযাল এমে প্রচন্ড 

হনয়নে দকেযা েযানত সলখযার ভযাষযা সযাধযারনণর ধরনত বষুঝনত আয়যাস করনত হনছে। এরকম ব্যাপযার 

উদেশ শতনকর বযাঙ্ লযায় দকেষু হনয়দেল, বদঙ্কম-দবনবকযােন্দ েযার প্রদতবযাি কনরদেনলে, েযার েীি 

ফল সিখযা সগল ক্রমশ চদলনতর প্রবত্তনে। েদিও এনত অদভনপ্রত সলৌদকক শনব্র ব্বহযার 

অনেনক করনেে েযা, সম্বপরও হনছে েযা েযােযা কযারনণ। ঐরকম েথযাথ্ত গুরুতর দবশৃঙ্খলযা আে্ত 

ভযাষযানতই এক সময় এনসদেল, পযাদণদের আনগ সথনকই। অনেনকই সচটিযা কনরদেনলে, দকন্তু হযাল 

ধরনলে পযাদণদে, শতিহযানত, প্রচষু র অদভজ্তযা সম্বল ক’সর। ঐ সময় সেমে সবনির ভযাষযার শুধিতযা 

েটি হনয়দেল, সতমদে সলৌদকক ভযাষযাও বহু দবদচত্র হনয় উনেদেল পদচিম সথনক পূনব্ত, মগধ পে্তন্। 

প্রযাকৃত প্রবণতযাও সিখযা দিনয়দেল সব্তত্র। প্রথনম দতদে ববদিক ভযাষযানক পৃথক ক’সর তযার স্বরূপ 

দেদি্তটি কনর সফলনলে। পনর সলৌদককনক দেক করনলে, েযা সলযাক ভযাষযায় ভষু ল-প্রচদলত হনয় 

পনড়নে তযানক রক্যা করনলে। সলৌদকক সংসৃ্নতর পূব্তী শযাখযানকও দতদে অবনহলযা করনলে েযা। 

সেযাতষু ে উদ্ ভূত বহু শব্নকও আশ্রয় দিনলে প্রত্য় দসধি কনর, প্রচদলত বযাগ্ ভদঙ্গর ভষু মযাে ক’সর। 

সূত্র সহযায়তযায় সংসৃ্নত েতিূর পযারযা েযায় দস্দতস্যাপকতযাগুণ আনরযাপ কনর। বহু দবকল্পনকও 

দতদে আশ্রয় দিনলে স্বছেনন্দ। আজ সংসৃ্ত প্রযাচীে ভযাষযা, দকন্তু সভনব সিখনত হনব সে ঐ ভযাষযার 

প্রকযাশক্মতযা এতই সবশী সে িষু ’হযাজযার বের ধনর ওনত সযাদহত্ িশ্তে ও েযাবতীয় জ্যাে-দবজ্যানের 
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বই খষুব সহনজই দেবধি হনত সপনরনে। পযাদণদে েদি সকবল রক্ণশীল সংকীণ্তদচতে পদণ্ত হনতে 

তযাহ’সল এমেদি ঘিনত পযারত েযা। দকন্তু এরকম সক্নত্র েযা লক্ণীয় তযা হ’ল ভযাষযা ব্বহযানর 

েথযাথ্তই সসরকম দবভ্যাি ঘিনে দক েযা, েযার জে্ সংস্যার ক’সর সদেক ভযাষযার পথ সিদখনয় সিওয়যা 

প্রনয়যাজে, সেযাতষু ে ব্যাকরণ দলনখ।

           সম্প্রদত বযােযাে সংস্যার দেনয় কথযা উনেদেল। বযােযাে ভযাষযার একিযা েগণ্ অঙ্গ মযাত্র। 

আসল দবষয় হল বযানক্র গেে পনির সনঙ্গ পনির সেৌদতিকতযাপূণ্ত সম্বন্ রক্যা। উপসগ্ত, প্রত্য়, 

কযারনকর দবভদতি, দক্রয়যার ভযাব কযাল দবভদতির দেক দেক ব্বহযার, সব্তেযাম অব্নয়র েথযােথ প্রনয়যাগ, 

একযাদধক বযানক্র উপবযানক্র সেযাজেযা প্রভৃদত। বযাক্ অনবযাধ্ িষুনব্তযাধ্ হনলই সব পণ্। ণত্বষনত্ব 

সতমে দকেষু েযায় আনস েযা। সংসৃ্নতই সতযা কত দবকনল্পর দবধযাে। তবষু বযাঙ্ লযা বযােযানের হ্রস্বিীঘ্ত 

ণত্বষত্ব দেক করনত চদলিশ বেনরর উপর হ’ল গুণী ভযাষযাদবিনির কনয়ক বের ধ’সর একযাদধক 

ববেক হনয়দেল এবং দসধিযান্ও সেওয়যা হনয়দেল, েযার আশ্রনয় সলখনকরযা দলখনেে, দশক্নকরযা 

পড়যানছেে, েযাত্ররযাও সমযািযামষুদি জযােনে ববদক। ইতরদবনশষ তখেও দকেষু দেল আজও দকেষু আনে 

এবং দচরকযালই থকনব। এই দেনয় খষুব সবশী স্পশ্তকযাতর হনল বলনত হয় অন্ত প্রদত িশ বেনর 

একবযার কনর সংস্যানর বসনত হনব। অনেনক আবযার জযােনতও চযাে েযা, দশখনতও চযাে েযা, েযা 

দেনজর ভযানলযা লযানগ তযাই সলনখে। সকউ সকউ গযানয়র সজযানর েযা খষুশী চযালযানত চযাে, সেমে খবনরর 

কযাগনজর সম্পযািনকরযা সকউ সকউ। এরকম দবশৃঙ্খল সলখযার হযাত এড়যানেযা েযানব েযা, কদমদি কনর 

দকেষু দস্র করযার পরও। কযারণ, কদমদি হযানত সতযা আর পষুদলশ সিওয়যা হনব েযা। এইসব সিনখ শুনে 

ধম্তভযাবষুক সকযানেযা সজ্েনক বলনত সশযােযা দগনয়দেল- 

                  মূনখ্তযা বিদত দবষ্ণযায় ধীনরযা বিদত দবষ্ণনব।

            উভনয়যাস্তু সমং পষুণ্ং ভযাবগ্যাহী জেযাি্তেীঃ 

ভযানব দেক সকনলই হ’ল, বযােযােিযা, শব্ িষুনিযা একিযা েযা হয় সহযাক। ভগবযান্  বষুধি তযাঁর প্রচযারক 

দশষ্নির উপনিশ দিনয়দেনলে, পষু ঁদথগুদল অথবযা তযাঁনির উপনিশ ভযাষণ স্ট্যান্ডযাড্ত ভযাষযানতই দেবধি 

থযাকনে, দকন্তু সশ্রযাতযানির সসগুদল বষুনঝ দেনত হনব দেজ দেজ ভযাষযায়। চদলত বযাঙলযারও একিযা 

স্ট্যান্ডযাড্ত গনড় উনেনে, ভযাগীরথী তীর অঞ্চনলই আধষুদেক সলখক, দশদক্ত, কৃতদবি্ মযােষুনষর 

অবদস্দতর জে্। েদিও প্রযাচীেতর ও সংখ্যাগদরষ্র সমৌদখক দহসযানব পদচিম রযানঢ়র িযাদবই অগ্গণ্ 

দেল, কযারণ, আে্তভযাষযা প্রথম বযাঙ্ লযায় প্রনবশ কনর ঝযাড়খন্ড মযােভূনবর মধ্ দিনয়ই, বজে ধম্ত 

প্রচযারকনির মযারফত। েযাক্  সস কথযা। এখে সে চদলত বযাঙ্ লযা বযা দশটি চদলত সব্তত্র চলনে তযার 

মনধ্, তষুছেই সহযাক আর গুরুতরই সহযাক, কী কী দবশৃঙ্খলযা এনসনে সিখযা সেনত পযানর। দবশৃঙ্খলযািযা 

মষুদদ্ত বইনয়র মনধ্ িৃটি হওয়যা চযাই, েতষু বযা সক কযানক দচদে দলখনত দগনয় উন্যাপযা্যা কী করনে, 

অথবযা েযাত্রেযাত্রীরযা পরীক্যার খযাতযায় অদ্ষুত েযা সব সিখযানছে তযা দবচযানরর বস্তু হনত পযানর েযা।             

৩৮



৩৯

      এই প্রসনঙ্গ মনে ক’সর সেওয়যা েযাক বযাঙ্ লযায় চযার জযানতর শব্ আনে। এর মনধ্ সেগুদল খযাঁদি 

সংসৃ্ত শব্, সেগুদলর উচ্যারণ আমরযা খষু ঁদড়নয় খষু ঁদড়নয় কযােযাকযাদে একিযা ক’সর দেনয় কযাজ চযালযাদছে, 

অথচ সলখযায় দেক রযাখদে, তযার বযােযাে উচ্যারণ মযাদফক রূপযান্দরত কনর দেনত পযারব দকেযা। অথ্তযাৎ 

‘সংসৃ্ত’ শব্দিনক ‘সমসৃ্ত’ বযা ‘সঙসৃ্ত’ ‘িষুনব্তযাধি, ‘ঋতষু ’ সক ‘দরতষু ’ ‘েন্ত্র’সক ‘জন্ত্র’, ‘অঞ্দল’সক 

‘অন্ জদল’ ‘কণ্’ সক ‘কন্ ে’ ‘ধেী’ সক ‘ধদে’-এরকম উচ্যারণ মযাদফক করনত পযারব দক? এ প্রশ্নদি 

দকন্তু উচ্যারণ এবং বযােযানের সতমে েয়, সেমে সযাংসৃ্দতক, অথ্তযাৎ কযাল্ চযানরর এবং সব্তভযারত 

জযাতীয় ঐনক্র। সসদিক সথনক দবনবচেযা করনল বলনতই হয় সে েযা করযাই দেক। দকন্তু সসনক্নত্র 

পূব্তপক্ীনয়রযা বলনবে, সকে, আনগই সতযা সংসৃ্ত শনব্র দবকৃত বহু উচ্যারণ দশটি চদলনত চযালষু 

হনয় সগনে, সেমে, অনভ্স দমনথ্, সকটি, আস্পধ্তযা িষুয়যার প্রভৃদত? কথযা দেক, আবযার এও দেক সে 

সংসৃ্ত শনব্র উচ্যারণ এবং গেে বহুদিে ধনর বিলযাবযার ফনলই সতযা আমরযা খযাঁদি বযাঙ্ লযার সগৌরব 

করদে। দকন্তু এনক্নত্র দবনবচ্ এই সে ঐসব পদরবত্তে সলযাকমষুনখ আপেযা সথনকই হনয় এনসনে। 

ব্যাপক হনল পর সযাদহদত্নকরযা তযা দলখনে চযাদলনয়নেে। সজযার ক’সর অথবযা কদমদি বদসনয় সকউ 

তযা করনত েযাে দে। সকযামর সবঁনধ হেযাৎ দকেষু করনল সসদিনক সকউ কযাে সিনব েযা, অভ্যানসর 

বনশই চলনব। ভযাষযার সক্ত্র সচযাখ অ কযানের পষুেীঃ পষুেীঃ অেষুভনবর মৃিদত একিযা বড় কথযা। তযােযাড়যা 

অে্ ভযাষযার প্রভযানব পনড়ও দেজভযাষযা বিলযায়।দকন্তু েযা হয় তযা সেে আপেযা সথনকই হনয় েযায়। 

এমেদক পযাদণদে েযা দেক ক’সর দিনলে দফল্ ড্  ওয়যার্ ক এর অধ্যাবসযায় দেনয়, তযাও সতযা মষুনখ চলল 

েযা, গ্থেবধি হনয়ই রইল। পূব্তপক্ীনয়রযা বলনবে, ভযারতীয়তযার েষুদতি অচল, কযারণ সলখযানতই দহদন্দ 

ওদড়য়যা মযারযােী গুজরযাদি সংসৃ্ত সবশ দকেষু শনব্র বহু পদরবত্তে কনর দেনয়নে। অেযাে্তকষু লদতলক 

বযাঙযাদলই সবশী সংসৃ্ত-সঘঁষযা। এও দেক, দকন্তু সসই সনঙ্গ সিখনত হনব সে তযার দকেষুিযা হরনফর 

বিে্বশত ঘনিনে, দকেষুিযা ঘনিনে সরলীকরনের বনশ, ঐ আপেযা সথনকই । সসও এমে দকেষু 

ধত্তনব্র মনধ্ েয়, েযানত সংসৃ্নতর সনঙ্গ ঐসব ভযাষযার অদহ-েকষু ল সম্পক্ত ঘনি সগনে। এ প্রসনঙ্গ 

আর একিযা গুরুতর দবনবচ্ দবষয়ও রনয়নে। বযাঙ্ লযা সংসৃ্ত শনব্র বযােযাে েদি েযাঁতপযাত ক’সর 

সিওয়যা হয় তযাহনল েযারযা সংসৃ্ত দশখনব, সংসৃ্ত গ্দথত মূল্বযান্  দবষয়গুদল জযােনত চযাইনব তযানির 

কী দবভ্যানিই েযা পড়নত হনব। আর কথযা আনে। সংসৃ্নত সরফযাক্রযান্ বনণ্তর দবকল্প বযােযাে দবদহত 

আনে, এমেও বহু শব্ আনে েযানত ই অথবযা ঈ, উ অথবযা ঊ, শ অথবযা স এরকম দবকল্প চলনত 

পযানর। সসনক্নত্র সংসৃ্নতর সকযানেযা হযাদে েযা ঘদিনয়ই সতযা বযাঙ্ লযায় সহজ একিযা সেওয়যা েযায় সেমে, 

রজদে, তদর, অিদব ইত্যাদি। সরফযাক্রযান্ বনণ্তর সহজ দবকল্পিযা সতযা আমরযা অঙ্গীকযার কনরইদে। 

এনক্নত্র আমযানির বতিব্ এরকম হনল মন্দ হয় েযা, দকন্তু সসই দবকল্প রযাখনতই হনব, গুরুদগদরনত 

হনব েযা, কযারণ অবেী, রজেী, অিবী, তরী এরকম ঈ আমযানির এত অভ্স্ সে স্বভযাবিযা সহনজ 

ঘষুচনব এমে মনে হয় েযা। ঐভযানব গুণীজে, ধেীগণ, প্রদতনেযাদগতযা এও চযানলযানেযা সেনত পযানর। 



তনব সংসৃ্ত শনব্র বযােযাে দেনয় সবদশ বযাড়যাবযাদড়নত েযাওয়যা উদচত হনব েযা। এখেও অনেক সেযাতষু ে 

শব্ আমযানির চযাই এবং তযার জে্ সংসৃ্নতর িষুয়যানরই হযাত পযাতনত হনব।

              দবনিশী শনব্র বযােযাে দবষনয় আমরযা একিযা েীদত অেষুসরণ কনরদে, আর তযাই 

দেনয় দবনশষ মতবদ্ধ সেই। ভযাষযাদবজ্যােী সষুেীদতকষু মযার এবং সেযানগশ চন্দ্র রযায় দবি্যাদেদধ সস েীদত 

দেণ্তয় কনর সগনেে। উচ্যারনণর ধ্বদে অেষুসযানর বযােযাে, সেমে শরবৎ, দক দেশযাে, দক লন্ ডে, 

দক সপিন্ ি এইরকম। অবশ্ সে দবনিশী শব্গুদল বযাঙ্ লযায় আনগ সথনক গৃহীত হনয় স্বযাভযাদবক 

বযাঙ্ লযার মতই হনয় পনড়নে সসগুদল ঐভযানবই থযাকনব, সেমে, জযাঁিনরল, সবকষু ব, লযাি, সজযায়যাে, 

আেযারস, আলমযাদর, জযােযালযা (জযান্ লযা), সিদবল, ডযাতিযার, ইংনরজ প্রভৃদত।

        তবষু সেযাতষু ে-সেওয়যা দবনিশী শনব্ দেক দেক উচ্যারণ সকউ েদি েযা সলনখে এবং ঐসব 

সক্ত্র ন্ড, ন্ট, শ স্যানে স দিনয় সলনখেনতযা তযা ভষু ল বনল ধরযা হনব েযা।দবকনল্পর অদধকযার সিওয়যা 

আনে। সসই ভযানলযা, তনব দশক্যাদবস্যানরর সনঙ্গ এিযাও আমযানির কযাম্ সে দশদক্নতরযা এ ব্যাপযানর 

েতিূর সম্ব ধ্বদের অেষুগযামীই হনবে। খ্ীস্ট বযা দখ্টি স্যানে ‘খৃটি’ এবং দব্দিশ এর জযায়গযায় ‘বৃদিশ’ 

সলখযা ভষু ল বনলই গণ্ হওয়যা উদচত।

       বযাঙ্ লযা বণ্তমযালযায় দকেষু বযাড়দত স্বর এমেদক ব্ঞ্েও রনয়নে, আবযার িরকযাদর অনেক 

বণ্ত সেইও। সগল, সিখ প্রভৃদত এ্যা (অ্যা) দিনয় সলখযা উদচত, দকন্তু এ দিনয়ই চলনে। স্বরবনণ্তর 

তযাদলকযায় এই, আই, প্রভৃদত দেত্ব্বহৃত দদ্স্বরগুদল পযাওয়যা েযায় েযা। আবযার উষ্ম ফ,গ,জ প্রভৃদত, 

পূব্তবঙ্গীয় চ,ে,ঘ,ধ,ভ প্রভৃদতর উচ্যারণ, এনকবযানর কনণ্র, ক,খ, এসব সেই। থযাকনল দবনিশী ও 

সিশী শনব্র উচ্যারণ মযাদফক অনেকগুনলযা বযােযাে রযাখযা সেত। সিশী অেযাে্ত শব্ আে্তভযাষযার সগযাড়যা 

সথনকই তযার মনধ্ অেষুপ্রদবটি হনয়নে এবং আজও হনছে খষুবই অল্প পদরমযানণ। সস জে্ এ দেনয় 

সতমে সকযানেযা মযাথযাব্থযা সেই আমযানির।

        এবযার তদ্ ভব বযা ঘনরযায়যা বযাঙ্ লযা শনব্র পযালযা। এগুদলর দলখনে আগযানগযাড়যা দবশৃঙ্খলযা 

দকেষু েযা দকেষু হনয়ই এনসনে। এখে আবযার সেযাতষু ে ক’সর মতবদ্নধর একিযা সক্ত্র রচেযা করনে। 

দলদখত চদলনতর সক্ত্র দকেষু শব্ েথযাথ্তই বহুরূপী হনয়নে। এসনবর মনধ্ বযাড়যাবযাদড় ঘিনে সেখযানে-

সসখযানে অ স্যানে ও-কযানরর ব্বহযানর। কতকগুদল সক্নত্র আমরযা আনগকযার আদি অ-সক প্রযায় ও 

রূনপ উচ্যারনণ অভ্স্ হনয়দে, কতকগুদল সক্ত্র তযা হইদে। বলযা েযায় আি্ক্র বযা আদিব্ঞ্নের 

সনঙ্গ ‘অ’ এর সবলযায় প্রযায়ই ‘ও’ হনছে- ওপষু, ওশ্রু, ওরুণ, ওতীশ, ওেষুেয়, সকযাদব, সকযাচষু , সগযারু, 

সচযাদরত্ , সচযাে্তযাপি, সচযাক্ষু , সধযান্ , সজযান্ , সজযান্তু, সতযাদড়ৎ প্রভৃদত। দহসযানব সিখযা েযায়, উ বযা ই (ঊ 

বযা ঈ) পরবনণ্ত থযাকনল স্বরসংগদতর দেয়নমই এরকম হনছে। কলযা, বলযা, বনল, ধনর, অবথ, অক্কযা, 

অন্, অটিমী, অপূব্ত, অরূপ্  প্রভৃদত স্যানে হনছে েযা। দকন্তু তযাও দেক েয়, সে সব শব্ বহুল ব্বহযার 

আমযানির ঘদেষ্ হনয় পনড়নে সসগুদলর সক্ত্রই হনছে দবনশষভযানব, েতষু বযা –অদতদথ, অেষুতি, অশ্রধিযা, 
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অশ্রুত, অদশটি, অলীক, অনশষ প্রভৃদতনত হনছে েযা। অথচ অদেল, অনশযাক, অদসত আদতথ দকন্তু 

ওেষুত্ । অন্ দকন্তু ওঁিযা, সনক্রযাধ দকন্তু সসযাতে, সসযানতেে। সদবনশষ, সতীথ্ত, অমৃত। সশযাত্রু দকন্তু 

শত্রু লক্ষ্মণ দকন্তু সলযাক্ণ, সভযাক্ণ ইত্যাদি। সেখযানে সেখযানে এইভযানব ও-কযার প্রবণতযা সিখযা 

েযায়, সসখযানে চদলত দলখনে অনেনক ‘ও’ সলখযার পক্পযাতী। দবনশনষ রবীন্দ্রেযাথ সথনক পরবত্তী 

সযাদহদত্নকর িল। এেযাড়যা শনব্র সশষ অ কযার সবশ কনয়কদি সক্নত্রই ও এর মত উচ্যাদরত 

হয়; েদিও কলকযাতযানতও সব্তত্র হয় দকেযা সনন্দহ , আর পূণ্ত ‘ও’ দেক হয়ও েযা। সেমে, বনড়যা, 

সেযানিযা, মনতযা, ভযানলযা, সকযারনবযা, েযানবযা, দেনলযা, সযাঁনকযা, সশযানেযা, কনরযা, বযানরযা, সতনরযা, সগনলযা 

প্রভৃদত।রবীন্দ্রেযাথ বনলদেনলে, এখনেযা, তখনেযা, সকযানেযা সতযা বনিই, পযারনল- আমযানরযা, সতযামযানরযা, 

আমযাদর, তযাঁহযাদর এসব গনি্ও দলদখ।অ-স্যানে ও সে সকযানেযা কযারনণই সহযাক েযা সকে, উচ্যারনণর 

সকযামলতযা দেনি্তশ কনর। এরকম প্রবণতযার উদ্ ভব উদেশ শতনকর সশনষর দিনক কলকযাতযা 

অঞ্চনলর েযারীমহল সথনক। দহসযানব সিখযা েযায় ঐ ‘ও’ সকযাথযাও পূণ্তঙ্গ হনয়নে, সেমে , সহযাক্ , 

সহযানলযা, সকযার্ সবযা, সবযালদে, সকযানরযা,দেনয়যা, দিনয়যা, জযাদেনয়যা, ওতষু ল, ওেষু, সবযাস্ , সচযান্যা সষযানলযা, 

প্রভৃদতনত; সকযাথযাও আধযাআদধ হনয়নে, সেমে এত, েত, এগযার, বযার, সতর, পনের, সগল, েযাচ্ ল, 

পড়্ ল,সিব, পযাব, েযাব, বড়,মত,ভযাল প্রভৃদত। এসব জযায়গযায় আবযার েদি আদি অক্রদি অ-কযানরর 

হনয় পনড়, তযাহ’সল স্বরসংগদতর দেয়নম সশনষদি পূণ্ত ‘ও’ হনয়ই েযায়, সেমে, সষযানলযা, সমযানলযা, 

সিযানবযা, সেযানবযা। সেভযানব মধ্েষুনগর অগ = ওনগযা হনয়নে।

         সষুতরযাং সিখযা েযানছে, ক’লকযাতযা-সঘঁষযা জযায়গযাগুদলনত আি্ক্নর বযা সশষ অক্নর সে 

ও-কযার প্রবণতযা সিখযা েযায়, েযা সকযানেযা সকযানেযা সযাদহদত্নকর খষুব দপ্রয় হনয়নে, তযা এখেও খযাস 

কলকযাতযানতই পূণ্ততযা পযায়দে। পদচিমবনঙ্গর অে্ত্র সতযা েয়ই। এনক্নত্র ভযাষযা-দবজ্যােী দহসযানব েদি 

কযাউনক এদবষনয় মত দিনত বলযা হয় তযাহনল তযাঁর বলযা উদচত হনব সে এসব সক্ত্র দবকল্প চলষুক 

েতক্ণ েযা ও এর উচ্যারণ পূণ্তযাঙ্গ (অথবযা পদরত্তি) হয়, এবং প্রযায় সযারযা পদচিমবনঙ্গ ব্যাপক 

হয়। বযাঙ্ লযা খষুবই জীবন্ চলন্ ভযাষযা, এর উচ্যারণ এবং গেে বিলযানত বিলযানত চনলনে। সে 

প্রবণতযা এখেও সব্তগ্যাস করযার দিনক আনসদে, মযাঝযামযাদঝ একিযা পদরদস্দতনত রনয়নে তযার অবশ্ 

গ্হণীয়তযা স্বীকযার করযা সেনত পযানর েযা। সংবযািপযাদত্রনকরযা সজযার কনর দকেষু চযালযানত পযানরে, দকেষু 

দকেষু সকতযাব দলদখনয়ও, দকন্তু প্রবণতযা পূণ্তযাঙ্গ েযা হ’সল তযা সযাধযারনণ্ গৃহীত হনব েযা, আর ততদিে 

দবশৃঙ্খলযা দকেষু থযাকনবই। ধরুে, কলকযাতযা-হুগলী অঞ্চনলর সকউ সকউ বনলে- কী সকযানরযানচযা, 

সরনখযানেযা দক? ধরযা েযাক এই প্রবণতযা দবনশষ এক সশ্রণীর মযােষুনষর মনধ্ দবসৃ্দত লযাভ করনল, 

আর তযাঁনির সকউ সকউ ঐরকম বযােযাে ব্বহযার ক’সর দমদে ম্যাগযাদজনে দলখনতও লযাগনলে। দকন্তু 

আপদে এখেই তযা গ্হণ করনবে দক? দেরনপক্ ভযাষযা ববজ্যাদেক বলনবে, দেক আনে, সিখযা েযাক 

এিযা প্রযায় সযাব্তজদেক প্রবণতযা হনয় িযাঁড়যায় দক েযা। িদক্ণ বধ্তমযাে অঞ্চনল সখেষু, সগেষু, বেেষু চনল। 
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এ দকন্তু খষুব দবকৃদত েয়, মধ্েষুনগর সখলষু ঁ, সগলষু ঁ-রই বংশধর, সকবল ল-স্যানে ‘ে’ িযা েযাড়যা। দকন্তু 

ব্যাপক চদলনত এ চনলদে, তযার জযায়গযায় কৃষ্ণেগর-কলকযাতযার লূম’ই দবদহত হনয়নে। আলযানলর 

ঘনরর িষুলযাল বযা হুনতযাম প্যাঁচযার েক্ শযার ভযাষযা সতযা দশটি চদলনত গৃহীত হয়দে। কযারণ, ওর 

মনধ্ তখেকযার ক’লকযাতযার কক্ দেক েনথনছে প্রনয়যাগ দবকৃদত উচ্যারণ, দবকৃত দক্রয়যারূপ গেে। 

আনলযাদচত ও-কযার-প্রবণতযা, েযা প্রথনম দবকৃতই দেল, তযা দবকৃদতর পে্তযায় অদতক্রম ক’সর বহুনক 

আক্রমণ ক’সর বনসনে। তনব এ দবষনয় দেীঃসংশদয়ত দবধযানের জে্ আরও ব্যাপক হওয়যা পে্তযান্ 

অনপক্যা করনতই হনব।

            দশটি চদলনতর বযােযানের অ-সমস্যা েযাড়যা আরও দকেষু সমস্যা রনয়নে। কী দলখব-

অভ্যাস, েযা অনভ্স, েযা ওব্ সভস; কীত্তে েযা সকতেে; দেিযাে েযা দেনিে; দহসযাব, েযা দহনসব; বষুঝযা, 

েযা সবযাঝযা; প্রত্যাশযা, েযা দপনতেশ; অমৃত, েযা অদরিত; আবৃদতে,েযা আদব্দতে; সজ্যাৎস্যা, েযা সজযাছ্ েযা; েখে, 

েযা জখে; েযাওয়যা, েযা জযাওয়যা; ওষষুধ, েযা ওসষুধ; বযাংলযা, েযা বযাঙ্ লযা; সিকযা, েযা সিঁকযা এরকম অনেক। 

এসনবর সকযানেযা সমযাধযাে সেই। উতের হ’ল, মহযাজনেযা সেে গতীঃ স পথেযাীঃ। সকউ সকউ উচ্যারনণ 

বযােযানে সমতযা আেনত চযাে। হযায়নর, উচ্যারণ আজ েযা আনে কযাল দক তযাই থযাকনব? সযাদহদত্নকরযা 

ববয়যাকরণরযা একিযা মযাপকযাদে দেক কনর কনর সিে, তযানতই এক িষু শতযাব্ী চনল েযায় স্বছেনন্দ। 

সগযালমযাল দকেষু তথযাদপ সথনক েযায়। সসনক্নত্র দবকনল্পর দবধযাে তযাঁরযাই দিনয় সিে। দশদক্নতরযা তযা 

অেষুসরণ করনবে, েযানত্ররযা সসই দবদধনতই চলনব, এিযাই প্রত্যাদশত। েদি সকউ তযা েযা কনরে, স্ষু ল-

কনলনজ দশক্যািযানে অবনহলযার জে্ েদি ভষু লভযাল প্রচষু র হনত থযানক, তযাহ’সল সস িযায় প্রশযাসে-

কতৃ্তপনক্র। েযাত্র েযাত্রীনির ভষু ল সেকযানত ভযাষযা কদমশে বসযানত হনব এনতযা আর হনত পযানর েযা। 

আজ েদি দকেষু সংস্যার করযাও েযায়, তযা দিনয় েনথছেচযার সেকযানেযা েযানব েযা, সকযানেযাকযানল েযায়দে। 

সলখযায় খষুব ভষু ল হনছে, ভষু ল হনছে, ব’সল সে সব দশক্ক বযােযাে ওলিযানত চযাে, অথচ মূনল অবনহলযা 

কনরে তযাঁনির কী আর বলযা েযানব! বরং অদভভযাবকনির বলযা সেনত পযানর, এদিনক সতযা উপযায় 

সিখদে েযা, এখে তযাদবজ মযািষু দল পদরনয় সিখনত পযানরে ফনলযািয় হয় দক েযা।        
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‘সযাঁ
ওতযাল’ েযামিযা সযাঁওতযালী ভযাষযার েয়। আমযানির সিওয়যা আে্তভযাষযার শব্। ধেষুধ্তযারী 

বসে্-রূনপ সযামন্ রযাজে্নির রক্যা করত এই ধ’সর সযামন্-পযাল সথনক সযাঁওতযাল। 

অদ্রিক অথ্তযাৎ সকযাল-মষুণ্যানির এই শযাখযার মূল েযাম ‘সখনরযায়যাল’। সযাঁওতযালনির জ্যাদত 

সগযাত্র হল -সহযা, শবর, ভূদমজ, সখদড়য়যা প্রভৃদত। আর িূর-সম্পদক্তত হ’ল মষুণ্যারযা, মধ্ভযারনত 

েযারযা সংখ্যায় সবশী। একনত্র সকযাল-মষুণ্যা, সংসৃ্ত ভযাষযায় েযানির ‘দেষযাি’ বলযা হনয়নে। আর েৃত্বি 

অেষুসযানর েযাম সিওয়যা হনয়নে ‘অদ্রিক’। পদচিমবনঙ্গ সযাঁওতযালনির সংখ্যা সনতনরযা লনক্র মনতযা। 

দবহযার-ওদড়শযানতও এরযা সবশ দকেষু রনয়নে। এনির দলদখত সযাদহত্ সেই, আনে সমৌদখক ‘েড়যা’ 

অথ্তযাৎ কদবতযা ও গযাে। এরযা সযামযাে্ দকেষু গনল্পরও (‘কযাথযা’) অদধকযারী। সষুদেদিটি্ত সমযাজ-বন্ে ও 

পযাদরবযাদরক সম্পক্তসহ এনির সেযাি সেযাি গ্যানম বসদত। আনগকযার দিনের বৃদতে ধযাে, ভষু ট্রযা, কলযাই 

প্রভৃদতর উৎপযািে, হযাঁদড়, সরযা এবং সম্বতীঃ খযানিযা কযাপড় (‘কযাচযা’) গযামেযা বতদর, গযাদড়, সেৌকযা 

ও চযালযাঘর দেম্তযাণ, বযাঁনশর ঝষু দড়, চষু বদড় প্রভৃদতর প্রস্তুদত; পশুদশকযার, মযােধরযা, সেৌকযা বযাওয়যা, আর 

মযািল, সখযাল, বীণযােন্ত্র প্রভৃদতর সযাহযানে্ েযাচ গযাে। এনির েযারীনির পষুষ্পপ্রীদত উনলিখনেযাগ্, আর 

বযানরযা মযানস সতনরযা পযাব্তণ এবং সসই সনঙ্গ সূে্ত, চন্দ্র, পব্তত, েিী, গযাে, এমেদক গৃহস্যালীর দবদশটি 

বস্তুর মনধ্ও সবযাঙযা বযা সিবতযা িশ্তে। সনন্দহ সেই এই ‘সবযাঙযা’ সথনকই বঙ্গ েযানমর উৎপদতে। 

এখেও গ্যামযাঞ্চনল বযা শযানলর জঙ্গনলর পযাশ দিনয় সগনল এনির বৃক্তলবত্তী প্রস্ররূপ সিবতযার 

বহু সযাক্্ সমনল। এনির পঞ্চযানয়ত প্রথযায় গ্যাম-শযাসে আমরযা গ্হণ কনরদে। দেনয়দে অজ্ শব্ 

বযা বযাক্ দেম্তযাণ রীদতর ঋণ, আর দেনয়দে পযাদরবযাদরক সম্পনক্তর সূত্রগুদল। এরযা একযান্ স্বযাবলম্বী। 

দভক্যা করনব েযা, কযানরযা বযাদড়নত পযাতযা পযাড়নব েযা। সষুতরযাং সযাঁওতযানলরযা আধষুদেক সংজ্যা দহসযানব 

দশদক্ত েযা হনলও সংসৃ্দতর দিক সথনক েগণ্ দেল েযা, অসভ্ বব্তর সতযা েয়ই। 

    পূব্তযাঞ্চনলর আমরযা, দবনশনষ বযাঙযালী দবহযারীরযা, পদচিমযাগত এবং পূনব্তই দ্যাদবড়-সকযাল দমদশ্রত 

মষুদটিনময় ব্যাহ্ণ্  সবৌনধির সনঙ্গ এই সযাঁওতযালনির ব্যাপক দমশ্রনণ উদ্ ভূত। খযাঁদি বযাঙযালীনির মনধ্ 
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সকযাল বযা সযাঁওতযাল-রতি প্রভূত পদরমযানণ বহমযাে। আর আমযানির মনধ্কযার েযারযা হীেবণ্ত, সেমে, 

সডযাম, বযাগিী, বযাউরী, সলযাহযার, কযাহযার, খয়রযা, সমদিয়যা এনির মনধ্ সকযাল-রতি প্রযায় পষুনরযা প্রবযাদহত 

হনছে। এই কযারনণই বযাঙলযা ভযাষযায়, দবহযারী এমে দক দহন্দীভযাষযায়, ওদড়য়যা ভযাষযায় সকযালভযাষযার 

অেষুবত্তে প্রচষু র পদরমযানণ রনয়নে, েদিও ভযাষযার দিক সথনক আমরযা মূনল আে্তনগযাত্রীয় অথ্তযাৎ 

সংসৃ্ত-জযাত ভযাষযারই অেষুগযামী।

    এখযানে পযােকনির মনে একিযা প্রশ্ন জযাগনত পযানর। সসিযা এই সে, মষুদটিনময় পশুপযালক ও 

েযােযাবর আনে্তরযা, পযারস্ সথনক িষুশ’ বের ধনর েযাঁরযা ভযারনত অেষুপ্রনবশ করনত থযানকে ও ক্রনম 

স্যায়ী উপদেনবশ গনড় সতযানলে তযারযা দবপষুল সংখ্যাক দ্যাদবড় ও অদ্রিক অেযাে্তনির হদিনয় দিনত 

পযারনলে দকভযানব? এ দবষনয় এই বলযা েযায় সে, েযাগদরক সভ্তযার অদধকযারী দ্যাদবড়ভযাষীনির 

সনঙ্গ আে্তনির সংঘনষ্ত পদরচয় ঋগ্ সবনি পযাওয়যা েযানছে। েষুধি দবশযারি ইন্দ্র ওনির িষুগ্ত দবধ্বস্ 

করনেে ও েিীর বযাঁধ সভনঙ দিনয় দ্যাদবড়নির প্লযাবনে ভযাদসনয় দিনছেে এইরকম। আসনল মনে 

হয় েবযাগত আনে্তরযা রথযাস্ত্রসহ রণনকৌশনল এবং সংহদতগুনণ অগ্গযামী দেনলে, অথচ মেেশীল 

জীবেেযাত্রযায় অভ্স্ দ্যাদবনড়রযা দেনলে পযাদরবযাদরক ও শযান্ প্রকৃদতর। দসন্ষু র শযাখযা-প্রশযাখযায় প্লযাবে 

দ্যাদবড়নির িদক্নণ ও পদচিনম সনর েযাওয়যার কযারণ হনত পযানর। আবযার এদিনক সযারযা গযানঙ্গয় 

উপত্কযা ধ’সর এমে দক তযারও উতেনর পদচিনম সেসব সকযাল-মষুণ্যারযা বসবযাস করনতে তযাঁরযা বহুধযা 

দবদছেন্ন ও স্বভযানব শযাদন্কযামী দেরীহ প্রকৃদতর মযােষুষ দেনলে, কযানজই দবেযা প্রদতবযানি আত্মসমপ্তণই 

হয়ত বযা সশ্রয় বনল মনে কনরদেনলে। এরই অেষুবৃদতে ঘনিদেল খ্ীীঃ পূীঃ পঞ্চম-ষষ্ শতযাব্ীনত 

দবহযার বযাঙলযায়। েতষু বযা ঋগ্ সবি অেষুসযানরই সিখযা েযানছে সে অঙ্গ-বঙ্গ-মগনধ ও ওদড়শযার উপকষু ল 

ধ’সর িদক্ণ পে্তন্ অেযাে্তনির প্রবল দবস্যার দেল। এবং এনির জদমজমযা অদধকযার করনত েষুনধির 

প্রনয়যাজে এনকবযানরই হয়দে এমে েযা হনতও পযানর। অনশযানকর কদলঙ্গজনয়র দেষ্ষু র হত্যালীলযার 

দবষয় ঐদতহযাদসক। সেভযানবই সহযাক খ্ীীঃ পূীঃ চতষু থ্ত শতযাব্ী অথ্তযাৎ চন্দ্রগুনপ্তর সময় সথনক রযা্রিীয় 

ক্মতযা সহযানয় ক্রমযাবিনয় আগত পদচিমযা ও দবদেদশ্রত ব্যাহ্ণ-ক্দত্রনয়রযা বযাঙলযায় অেষুপ্রদবটি হনয় 

সখনরযায়যালনির কযাে সথনক েনল বনল সকৌশনল ভূদম িখল করনত ও দেজ সংসৃ্দতর প্রদতষ্যা 

করনত থযানকে, েযার ফনল বযাঙলযায় চতষু ্তবণ্ত ও েযােযাে দমশ্রবনণ্তর উদ্ব হয়,হদিনয় সিওয়যা অেযানে্তরযা 

ব্যাহ্ণ্ ও সবৌধিনির ভযাষযা ও সংসৃ্দত গ্হনণ বযাধ্ হয়। এই ভযানব সিখযা েযায়, বযাঙলযায় বহু শযাখযা 

প্রশযাখযায় দবদছেন্ন সযাঁওতযানলরযা ভযাষযাগ্হণসহ জযাদতবণ্ত-দবনভি ও ধম্তীয় সংসৃ্দত বরণ কনর দেনয়নে 

দেকই, দকন্তু সসই সনঙ্গ দিনয়নে অনেক দকেষু। দিনয়নে িশ-বযানরযা হযাজযার সলযাকযায়ত শব্। দিনয়নে 

সংসৃ্ত সথনক পৃথক বযাঙলযা বযাগ্ ভদঙ্গমযা, সলৌদকক সিবতযা উপনিবতযার দববেযাস, বযারব্ত পযালে ও 

পূজযা পধিদত, পঞ্চযানয়দত গ্যাম-প্রশযাসে ও সযামযাদজক ও পযাদরবযাদরক বন্ে, আর দেম্নবনণ্তর অন্ভষু ্ততি 

মযােষুনষর দবদভন্ন বৃদতেমূলক সসবযাকযানে্তর ফনল উচ্বনণ্তর সহজ আত্ম-উন্নয়নের সষুদবধযা।
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     এবযার ভযাষযার কথযা ধরযা েযাক্ । মূনল বযাংলযা ভযাষযা দেীঃসনন্দনহ সংসৃ্নতরই অপত্স্যােীয়। সেমেিযা 

পদচিমযা দহন্দী, মযারযােী, ওদড়য়যা প্রভৃদত। দকন্তু সেনহতষু  ভযাষযা কযালক্রনম মষুনখ মষুনখ আপেযা সথনক বিল 

হয়। আর দবনশষ বিল হয় অে্ ভযাষযার সনঙ্গ দমশ্রনণ, সতমেই এগুদলও হনয়নে। সংসৃ্নতর মনধ্ই 

এককযানল দ্যাদবড় ও অদ্রিক শনব্র অেষুপ্রনবশ ঘনিদেল। সস শব্গুদল অেষুস্বযার দবসগ্ত  ঢযাকযা দিনয় 

সবমযালষুম সংসৃ্নতর রূপ দেনয়নে। তযা-ই স্বযাভযাদবক, কযারণ, এনিনশর দেসগ্ত, জীবজন্তু চযাষ-আবযাি, 

দজদেসপত্র এবং ভযাবেযা-দচন্যার ধযারযা তযানির কযানে দেল সেযাতষু ে। আর বযাহক শব্ তযানিরই কযাে 

সথনক ঋণ দহসযানব দেনত হনয়নে। আমরযা আইে-আিযালত, জীবেেযাপনের রীদতেীদত দবষয়ক প্রযায় 

হযাজযার দতনেক শব্ ফযারসী ও ফযারসী মযারফৎ আরবী সথনক দেই দে? সেযাতষু ে সেযাতষু ে দজদেস, ফল-

ফষু লবযাচক শব্ (শ’ িষুনয়নকর মনতযা) সপযাতষু ্তগীজ সথনক দেনয়দে। আজও কত শব্ ইংনরদজ সথনক 

আমযানির দেনত হনছে। এ হল ভযাষযার স্বভযাবধম্ত। সতমদে সকযাল-মষুন্ডযানির বহু শব্ পূব্তযাঞ্চনলর দহন্দী 

বযাঙ্ লযা ওদড়য়যানত ঢষু নক দগনয় ক্রনম সবমযালষুম আমযানিরই হনয় পনড়নে। েযাঁরযা ভযাষযাত্বি দেনয় আনগ 

আনলযাচেযা কনরনেে তযাঁরযা, সকযাল-মষুণ্যা ভযাষযা েযা জযােযা থযাকযার জে্ ঐ সব শব্নক সংসৃ্নতরই এমেিযা 

কল্পেযা ক’সর দেনয়নেে। মদ্ গুরু সষুেীদতকষু মযার েখে ভযাষযাত্বির বই সলনখে তখেও সযাঁওতযালী 

অদভধযাে ব্যাকরণ েযাপযানেযা হয়দে। হ’সল পর দতদে সে সব শব্নক সিশজ ব’সল দচদহ্নত কনরনেে 

তযার অেযাে্তমূল তখেই দতদে ধনর দিনত পযারনতে। আর সনন্দহক্রনম সে সব শব্নক প্রযাণপণ সচটিযা 

কনরনেে সংসৃ্নতর একিযা আেষুমযাদেক রূপ দিনত তযাও দতদে করনতে েযা। সিখযা েযায় আমযানির 

‘চযালযা’ ঘর দেম্তযানণর প্রনয়যাজেীয় উপকরণ, আরণ্ গযানের েযাম, মযানের েযাম, বহু খযাি্বস্তুর আখ্যা, 

চযাসবযানসর েযাবতীয় উপকরণ, হযাঁদড়কষু দড়, ঝষু দড় চষু বদড়, সযাংসযাদরক সম্পনক্তর সবশ দকেষু আখ্যা, আর 

ধ্বদেবযাচক শব্, শনব্র দদ্ত্ব, কযারক দচহ্ন, কযারনকর সহযায়ক শনব্র অনেকগুদলই সযাঁওতযালনির 

কযাে সথনক পযাওয়যা। তযােযাড়যা, পষুরযানেযা বহু গ্যাম েযামও রনয়নে। আবযার একিযা শনব্র আধখযােযা 

আে্ত সগযানত্রর আধখযােযা সযাঁওতযালী এমেও অনেক। সব দমদলনয় গ্যামীণ মযােষুনষর েষুনখ ব্বহযার 

করযা হয় অন্তীঃ হযাজযার বযানরযা। আর শহুনর দশদক্ত মযােষুনষর মষুনখ অন্তীঃ পযাঁচ সযাত হযাজযার। 

সযাঁওতযালরযা কযালক্রনম আরবী, ফযারসী, ইংনরদজ সথনকও আমযানির মধ্স্তযায় অবশ্ বহু শব্ 

দেনয়নে। দেনয়নে সংসৃ্ত-সগযাত্র সথনকও। সসসব বযাি দিনয়ই ধরদে। এখযানে সকবল অ,আ, ধ’সর 

কতগুনলযা শনব্র তযাদলকযা দিদছে। আঁ বযা হযাঁ, আবি (সে বলিনক এখেও সজযায়যাল ধরযানেযা হয়দে), 

আবযাসী, আেযাড়, আেড়যা, আচকযা (=আচমকযা), আড়, আড়যাল, আল(মযানের), আড়ল (আড়ং), আদড়, 

আগযাম, আগযামী (সংসৃ্ত + সযাঁও) আগড়যা (অগ্বতী?), আই (=মযা, েিীর েযানম সেমে –ধলযাই, 

কযাঁসযাই, দশলযাই, মযােষুনষর পনক্ও সেমে বড়যাই, ধযাই = ধযাত্রী + আই), আইঢযাই, আেযাড়(=উজযাড়), 

আখযা (=উেযাে), আকযাি (=আকযাি মূখ্ত), আক্রযা, আকষু লযাে (অকষু লযাে।‘কষু লযানেযা’ সযাঁও), আলযা (ক্যান্ 

হওয়যা), আলদজনভর আল (আলযাঙ=দজভ), আলযাদড়য়যা (আলযাল, আলযানলর ঘনরর িষুলযাল), আনলযা 
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(দেনষনধ, শ্রীকৃষ্ণকীতে্তে), অনঢল, আমড়যা, আেযাড়ী,(=অেদভজ্), আদন্ডল (=প্রচষু র ধেসম্পি) আঁিযাড় 

পযাঁিযাড়, আদন্ডআ (শ্রীকৃষ্ণকীতে্তে= এঁনড়। দ্যাদবড়ও হনত পযানর), অঙ্কষু র (দ্যাদবড়ও হনত পযানর), আঁিযা 

(কষু লযানেযা), আপযায় (সিযাষ ক্দত), আড়যা, আদড় (মযাপ দবনশষ),আড়যাশ (ধযাে খনড়র গযাদড়র উপর সে 

িন্ড দিনয় বযাঁধযা হয়), আদড়স (দবনরযাধ), আরজযানেযা (উপযায় করযা, জন্যানেযা।=অজ্তে?), আড়কযাদে 

(কষু দল সংগ্হকযারী। ‘আক্তি’ শহরবযাসী, অতএব মূনল দ্যাদেড়), আঁসনক (দপেযা দবনশষ),আসযাম 

উসষুম (সযামসষুম=দমনি েযাওয়যা), ওৎ পযাতযা (অৎ=সষুনেযাগ), আিঘযাি, অদলদলি,আিযা (ময়িযা)আঁিযাআঁদি, 

আঁদি (ধযানের) আঁিসযাঁি, আঁিকষু ড়যা (অপষুত্রক। কষু ড়যা=বযালক), আিচযালযা (সে চযালযার বযারযান্দযা অংশ 

দেচষু , আিিযা চযালযা েয়), আিকযানেযা, আনি দপনে িড়= আঁনি, আইও=মযা ইত্যাদি। থ, ফ, ে ইত্যাদি 

আি্ক্র দবদশটি শনব্ আরও অনেক সবশী।অদভধযােকযানররযা জযানেে েযা সে, সেযাি, েযাই েলকযা, 

দেিযানেযা প্রভৃদত শব্ সযাঁওতযালী। তযাঁরযা জযানে েযা সে, দজদেসপত্র,মযালপত্র প্রভৃদত শনব্র ‘পত্র’ শব্িযা 

সযাঁও পত্ রীঃক্  শব্ সথনক, অথ্তযাৎ মূল বস্তু শযাখযা-প্রশযাখযা স্বরূপ বস্তু তযাঁরযা জযানেে েযা সে, পযাকযাদম, 

সজেদম ইত্যাদির ‘আদম’র মূল সযাঁওতযালী ‘আদমঞ্ ’ সতমদে পযাঁশুনি, তযামযানি এসনবর ‘সি’ শব্ও। 

কদবতযায় গযানে আমরযা প্রযায়ই গ, সগযা শব্ ব্যাবহযার কদর। এরও মূল সযাঁওতযালী। ‘সগযা’ শনব্ মনতযা, 

আর ‘গ’ বযাক্যানথ্ত সজযার সিওয়যার বযা সষুদেদচিত রূপ সিওয়যার শব্। ‘তষু দম দক বযানরযা আেযায় ওিযা 

দিনয় পযারনব’? উতের –েযা গ। মযাউগ, মযাগ শনব্র ‘গ’ িযাও ঐভযানব, সংসৃ্ত মযাতৃ +সযাঁও গ। সতমদে 

আমযানির বহু ব্বহৃত ‘ত’ ‘সতযা’ শব্িযাও। ওর মূল সযাঁও ‘ি’ েযা ওনির প্রযায় বযানক্ই ব্বহৃত হয়। 

বযাঙলযায় ওর দসধি প্রনয়যাগ বযাঙলযানক বলশযালী কনরনে। ‘তনব সে’, ‘েযা সতযা কী’, আদম সতযা জযাব 

েযা’ ইত্যাদি। সযাঁওতযালী অদধকরণ বযাচক ‘সর’ ওদড়য়যায় সিখযা েযায়- ঘরনর, রথনর। সযাঁও ‘পষুরী’ মযানে 

সমষুদ্। বযাঙলযার ‘সযানথ’, ‘পযানে’ শব্ও ওনির সথনক। ‘উ্যা’ ‘পযালিযা’ও অনির।দহন্দী ‘সযা’ ‘সস’ 

–এ্যায়সযা, জ্যায়সযা, তষু মনস, রযামনস। সযাঁওতযালী ‘সযাএ’ শব্ সথনক। বযাঙলযা দহন্দীর ‘পয়সযা’ শব্িযা 

দকভযানব হ’ল? সংসৃ্ত সপযাত= সন্যাে, এর সনঙ্গ সেযাগ হনয়নে ‘সযা’ অথ্তযাৎ সংলগ্ন, দেকি। সপযাত্র + 

সযা অথ্তযাৎ বযাচ্যানির গযানয় সে তযারিখন্ড সঝযালযানেযা থযানক তযার মত সে মষুদ্যা সিখনত। সংসৃ্নত প্রহযার 

করযার দবকনল্প ‘মযার’ ধযাতষু র ব্বহযার পনর চযালষু হনয়নে। সস েযাই সহযাক, প্রহযার করযার ‘মযারযা’ আর 

পনকিমযারযা, চযাল মযারযার ‘মযারযা’ সতযা একই ব্যাপযার েয়। এই ‘মযারযা’ সযাঁওতযালী শব্, হীে কনম্তর 

অনথ্ত। আমরযা বদল ‘সযানপ সখনয়নে’। সযানপর কযামড়নকও খযাওয়যা বলব সকে? বলব এই কযারনণ সে 

সযাঁও ‘খযা’ দক্রয়যার অথ্ত হ’ল দপচকযাদরর মত দকেষু প্রদবটি কদরনয় সিওয়যা। এনক্নত্র তযা হ’ল দবষ।

   ভযাদর মজযার একিযা শব্ আনে- আপে, আপেযা এবং আপদে। এর মনধ্ আপে আপেযা 

আত্মবযাচক, আর ‘আপদে’ প্রথম পষুরূনষর সম্মযােবযাচক। আমরযা মনে কনরদেলযাম িষুনয়রই মূল 

আত্মন্  অথ্তযাৎ ‘দেজ’? দকন্তু কী কনর তযা হনব? দদ্তীয় ‘আপদে’ এনসনে সযাঁওতযালী ‘আনপ’ অথ্তযাৎ 

‘তযারযা’ + হুদে অথ্তযাৎ “ঐ দবদশটি তযারযা” এই অনথ্ত। দহন্দীনত ‘আপ্ ’ সকবল ‘আনপ’ সথনকই এনসনে। 
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‘েযাই’ শনব্র মূল অথ্ত হ’ল দমথ্যা, সেমে “করনব, েযা, েযাই”। েষু ঁনচযা শব্ সযাঁওতযালী মূনল অথ্ত হ’ল 

ঘৃণযাহ্ত ব্যাদতি। আমযানির ভযাষযায় েযাই = দমথ্যা ও পযাঁশ িষুইই। েষু ঁনচযা শনব্ ঘৃণ্ জীবিযাও সবযাঝযায়।

       আমরযা গ্যানমর েযাম জযাদে, গ্যানম েযাই ও শুদে। দকন্তু েযানমর দপেনে সকযান্  ববদশটি্ আনে 

তযার ত্বি রযাদখ েযা। অনেক েতষু ে গ্যাম বনসনে, পষুরযানেযা েযাম বিনল েতষু ে েযামকরণ হনছে সকযাে 

সকযাে গ্যানম। সসগুনলযার কথযা ধরদে েযা, ধরদে আজও প্রচ্ দলত পষুরযানেযা েযানমর কথযা। সকযাে গ্যানমর 

েযাম আলনতযাভযানব হয় েযা, দবদশটি সকযানেযা দচহ্ন বযা ঘিেযা ধনর হয়। প্রত্ন্ পদচিমবঙ্গ, সেখযানে 

আধষুদেক দশক্যার আনলযা দবলেনম্ব প্রনবশ কনরনে, সসখযােকযার বহু গ্যানমর েযামই ‘অড়যা’ শনব্র। 

‘অড়যা’র অথ্ত বযাদড়। সেমে, রযাউত = রযাজপষুত্র = পষুদলশ প্রধযাে, তযার বযাদড়= রযাওতড়যা। সসঁি =দশকযার 

+ অড়যা, দশকযানরর অস্ত্রশস্ত্র ও েযাত্রযার স্যাে = সসঁিড়যা। দবরভূম (বীরভূম েয়) এর দবর = জঙ্গল + 

ভূম। সতমদে দবরদসঙযা (বীর েয়) = জঙ্গনলর সূে্ত। দবি্যাসযাগনরর গ্যানমর েযাম।

      বযাঙলযায় বহু অেষুকযার শনব্র ব্বহযার আমরযা কনর থযাদক। কেকে, ঝেঝে,শেশে, খযাঁখযাঁ, 

ধূ-ধূ, কিকি, িকিক,চষু পচযাপ,দফসফযাস ইত্যাদি শতযাদধক। এগুদলর সংকলনে প্রথম আত্মদেনয়যাগ 

কনরে রবীন্দ্রেযাথ। সিখযা েযায় এসনবর অদধকযাংনশরই মূল সযাঁওতযালী। সযাঁওতযালী সথনক মযাত্র 

িষু ’চযারিযা সক্নত্র অনথ্তর সযামযাে্ সহরনফর আমরযা ঘদিনয়দে মযাত্র। তযােযাড়যা িষু ’একিযা সক্নত্র শনব্র 

মূল সথনকও আমরযা সযামযাে্ পদরবত্তে এনেদে, সেমে সযাঁওতযালীনত ফষু স্ ফষু স্ , আমরযা বদল দফসফযাস, 

সযাঁঅতযালীনত চযাপচষু প (=কযাঁথযা মষুদড় দিনয় শুনয় থযাকযা), আমরযা উন্ দেনয় বলদে –চষু পচযাপ।খষুবই 

লক্েীয় কথযা হ’ল- আমযানির দক্রয়যামূনল একিযা ‘আ’ সেযাগ থযানক। সেমে সংসৃ্ত প্রযাকৃনতর কর্ , 

পড়্ , চল্ , শুন্ , সিখ্  প্রভৃদতনক বযাঙলযায় বদল-করযা, চলযা, পড়যা, সিখযা, সশযােযা ইত্যাদি। এই আ-সেযাগ 

সযাঁওতযালী প্রভযাব-জযাত। সযাঁওতযালীর দেয়ম হ’ল- সে সকযানেযা শনব্ই ‘আ’ সেযাগ ক’সর তযানক 

দক্রয়যাপি কনর সেওয়যা েযায়। দহন্দীনতও তযাই সিদখ, তনব অন্  +আ সেযানগ, সেমে –করেযা,সিখেযা, 

পঢ়েযা, শুেেযা ইত্যাদি। মূল সংসৃ্নত বযাক্মনধ্ সকযান্  পি সকযাথযায় বসনব তযার বযাঁধযাধরযা সকযানেযা 

দেয়ম সেই। দহন্দী,বযাঙলযা ওদড়য়যানত এর দেদিটি্ত দেয়ম আনে। মূল দেয়মিযা হ’ল কত্তযা প্রথনম 

বসনব, দক্রয়যাপি সবনশনষ। এদিই সযাঁওতযালীর দেয়ম। তনব ভযাষযাববদচনত্রর জে্, সজযার পড়যার 

দেয়ম অেষুসযানর এ দবষনয় দকেষু দবদচনত্ররও অবকযাশ আনে। সযাঁওতযালীনত আনে, বযাঙলযা দহন্দীনতও 

আনে। তনব একিযা দবষনয় সযাঁওতযালীর সনঙ্গ এনির সতমে দমল সেই। সসিযা হ’ল এই সে, 

সযাঁওতযালী ভযাষযায় একই সনঙ্গ দবনশষণ দক্রয়যা-দবনশষণ কম্ত দক্রয়যা ও কতৃ্তবযাচক সব্তেযাম সংদক্প্ত 

ক’সর একসনঙ্গ জি পযাদকনয় সতযালযা হয়। দবভদতি প্রত্য় সেযাগ কনর আলযািযা আলযািযা রযাখযা হয় 

েযা। বযাঙলযায় তযা েয়, দবনলেষণ েীদতর আশ্রনয় শব্গুনলযানক দবভদতি-প্রত্য় সেযাগ সহ পৃথক্  রযাখযা 

হয়। তনব আধষুদেক সযাঁওতযালীনত সিখদে জি-পযাদকনয় সতযালযা কনম েযানছে। সম্বতীঃ বযাঙলযা, দহন্দী, 

ওদড়য়যার প্রভযানব।
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         সযাঁওতযালীনত ‘েড়যা’ অথ্তযাৎ কদবতযার সংখ্যা প্রচষু র।মষুণ্যারী ভযাষযানতও তযাই সিখযা েযায়। 

দবনিশীরযা এবং বত্তমযানে স্বনিশী িষু ’চযার জে এসব সংগ্হ করনেে। আধষুদেক সযাঁওতযালী কদবতযায় 

আধষুদেক ভযাষযাগুদলর ও সযামযাদজক দবস্যার প্রভযাব পনড়নে। অন্ত আদশ একশ’ বের আনগকযার –

কদবতযায় তযা দেল েযা। আজ তযারও আনগকযার কদবতযাই সযাঁওতযালনির দেদি্তটি মনেযাভযানবর অনেকিযা 

সি্যাতেযা কনর। পষুরযানেযা ঝষু মষুর গযানের েন্দ, তযাল,সষুর-সযাঁওতযালী রীদতর। পনর ঝষু মষুনরর উপর 

কীত্তে-বযাউল সষুনরর প্রভযাব পনড়নে। তনব সষুনরর দিক সথনক বযাউল মষুনল সযাঁওতযালী হওয়যাও দবদচত্র 

েয়। আমরযা েযানক চযার মযাত্রযায় ‘েড়যার েন্দ’ বদল তযা সযাঁওতযাল-প্রভযাদবত দেীঃসনন্দনহ। সযাঁওতযালী 

েড়যা অথ্তযাৎ কদবতযা কতিূর কযাদব্ক এবং আধষুদেক সরযাম্যান্ দিক কদবতযার প্রদতনেযাদগতযা সবযাঝযানত 

একদি কদবতযার মম্ত উপস্যাদপত কনর আজনকর প্রসঙ্গ সশষ কদর। সেমে আমযানির আনগকযার 

সমযানজ সতমদে সযাঁওতযাল সমযানজও দবনয়নত সচরযাচর সমনয়নির সকযানেযা অদভমনতর অনপক্যা রযাখযা 

হত েযা। তনব ভযানলযাবযাসযা কনর পযাদলনয় েযাওয়যা এবং দফনর এনস পঞ্চযানয়নত ফযাইে দিনয় দবনয়র 

ব্বস্যা অবশ্ সিখযা েযায়। দবনয়র ব্যাপযানর দসঁিষুর দেল একদি বড় প্রতীক দচহ্ন। েযাই সহযাক, 

অদভভযাবনির মধ্স্তযায় সজযার কনর দবনয় সিওয়যা একদি সমনয় তযার পূব্ত প্রণয়ীর সনঙ্গ কলসীনত 

জল আেযার পনথ সযাক্যাৎ হনয় েযাওয়যার বলনে-“পথ আগনল সকে আর িযাঁড়যাও, দেয়দতর দেষ্ষু র 

আঘযানত এখে আদম দেরুপযায়। হযায়, আদম েখেই জল আেনত সবর হই, সযারযা পথ সতযামযার কথযাই 

মনে কদর। এক এক সময় িৃঢ় প্রদতজ্যা কদর, েযা হবযার সহযাক, কযানরযা কথযাই আদম শুেব েযা, সকযানেযা 

বযাধযাই আদম মযােব েযা”। একদি েড়যায় সিদখ- “আদি কযানল আমযানির মনের কথযা পযাথনর দলনখ 

রযাখযার দেয়ম দেল। বযাইনরর শত্রুরযা এল।তযানির সনঙ্গ লড়যাইনয় সহনর দগনয় আমরযা বনে পযাহযানড় 

চনল সগলযাম। সসই সনঙ্গ আমযানির মনের কথযা মনেই সথনক সগল”। সক জযানে এই আনক্নপর 

সত্ লষুকযানেযা আনে দক েযা।
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গ্যাম-েযানমর বষু্ৎপদতে দেধ্তযারণ করনত ভযাষযাদবজ্যানের সনঙ্গ সমযাজদবজ্যাে ও দেসগ্ত-প্রকৃদতর 

সযামঞ্স্ দমদলনয় সিখনত হয় এবং সসই দমদলত দবচযার সথনকই অন্ত শতকরযা 

পঁচযােব্বইদি সক্নত্র সদেক দসধিযানন্, এনস সপঁেযানেযা সেনত পযানর। সসই সনঙ্গ এও বষুঝনত 

হনব সে দবদশটি সকযােও একদি দচহ্ন ধনরই জেমযােস স্যাে ও গ্যানমর পদরচয় সিয় ও সসই পদরচয় 

দেজমনে মষুদদ্ত কনর রযানখ। একদি স্যাে সথনক অে্ স্যােনক পৃথক কনর সেওয়যার মূনল ঐ দবদশটি 

দচহ্ন কযাজ কনর। সেমে ধরুে চন্দেেগনরর কযানের ‘ফরযাসডযাঙ্গযা’ ফরযাসীনির অদধকযার ও বযাসভূদম 

ধ’সর। দবল্ব অথ্তযাৎ সবলগযানের প্রযাচষু ে্ত ধ’সর দবল্বপষুি বযা পষুটি সথনক সবলষুড়। সগযাপ সম্প্রিযানয়র 

ব্যাদতিনির বসদত ধ’সর সগযাপবযািী= সগযায়যাড়ী। প্রথম কৃষ্ণচনন্দ্রর অদধকৃত ও বদধত্ত েগর ধ’সর 

কৃষ্ণেগর। সবতগযাে েষুতি গড় বযা িষুগ্ত খযাত ধ’সর গড়নবতযা। সজযাড়যা বিগযানের দচহ্ন ধ’সর বড়্ সজযাড়যা। 

জগতী অথ্তযাৎ মেসযার সক্ত্র ধ’সর জগতীতল=জগ্ল। কযারও স্যাদপত ফষু নলর বযাগযাে তথযা গৃহ 

ধ’সর ফষু লবযাড়ী। কখেও কখেও িষুই গ্যানমর একই েযাম হওয়যার কযারনণ পযানশর গ্যানমর সনঙ্গ সেযাগ 

ক’সর দেনয় গ্যামদিনক দবদশটি দচহ্ন সিওয়যার প্রনয়যাজে হনয় পনড়। সেমে, সকযান্  কৃষ্ণেগর বলনেে? 

বগড়ী-কৃষ্ণেগর অথবযা সগযায়ড়ী কৃষ্ণেগর। সতমদে সকযান্  সগযাদবন্দপষুর? তযার উতেনর ধযাপধযাড়যা-

সগযাদবন্দপষুর –ইত্যাদি। এই ভযানব দবদশটি স্যােনি্যাতক দচনহ্নর সনঙ্গ ভযাষযা পদরবত্তনের সূত্র দমদলনয় 

দেনয় তনবই আনগকযার দিনের গ্যামেযানমর সদেক  পদরচয় জযােযা সম্ব। আমরযা প্রথনম মহযােগরী 

‘সকযালকযাতযার’ কথযা দিনয়ই েযা হয় আনলযাচেযা আরম্ কদর। 

       ইংনরজ সকযাম্পযাদের শহর সকযালকযাতযা গেনের বহু আনগ গ্যাম ‘কদলকযাতযা’ অথ্তযাৎ ‘কইলকযাতযা’ 

সে দেল তযার প্রমযাণ মধ্েষুনগর পষু ঁদথনত দমলনে, দমলনে আইে-ই আকবরী গ্নথে। ‘কইলকযাতযা’ 

শনব্র দলদখত রূপ ‘কদলকযাতযা’। কযারণ শব্ মনধ্কযার ব্ঞ্ে লষুপ্ত হনয় ই বযা উ স্বর মযাত্র অবদশটি 

থযাকনল দলখনের সক্নত্র দেয়ম দেল সে ‘ই’ বযা ‘উ’ সক পরবনণ্ত েষুতি কনর দিনত হনব। সেমে 

‘আউস’=আশু চযাউল=চযালষু, মইষ(মদহষ)= মদষ ইত্যাদি। অতএব, কদলকযাতযার কদল উচ্যারনণ হনব 
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‘কইল’। কইল শনব্র অদেবযাে্ত মূল হ’ল ‘কদপল’ অথ্তযাৎ বযাঙলযার ট্র্যাদডশযাে ধ’সর কদপল মষুদে। এর 

পনর েষুতি শব্ হ’ল ‘কযাতযা’। এ কযাতযা িদড়র কযাতযা হনত পযানর েযা। আসনল এদি ‘খযাতযা’ শনব্র 

পদরবদত্তত রূপ সে খযাতযা আমরযা দলখনত ব্বহযার কদর তযা ফযারসী শব্, তযার এনক্নত্র সকযানেযা 

সংগদত সেই। অে্ এক ‘খযাতযা’ শব্ সযাঁওতযালী ভযাষযার। েযার অথ্ত িল বযা সগযাষ্ী। সষুতরযাং কইল + 

খযাতযা হ’ল কদপনলর িল বযা সসই িল দচদহ্নত গ্যাম। ভূনগযানলর সনঙ্গ দমনল েযায়, সেনহতষু  সসই িষু ’ 

দতে হযাজযার বের আনগ সকযালকযাতযার কযানেই সমষুদ্ দেল এবং গঙ্গযা এখযানেই সমষুনদ্ দমশত। এখযানে 

ভযাষযাতন্বির সযাহযানে্ ও পষুরযানেযা ঐদতহ্ মিরণ কনর আমরযা কইলকযাতযা=ক’লকযাতযা=সকযালকযাতযার 

সদেক সমযাধযাে সপলযাম। ‘কইল-সকতযা’ েযাম কইলকযাতযার অপভ্ংশ বযা আল্ গযা উচ্যারণ মযাত্র। এ 

দবষনয় পূব্ত প্রস্যাদবত –কদলচষু নের ‘কদল’ এবং কযাতযার িদড়র ‘কযাতযা’ অথবযা ‘কদল’ অনথ্ত সচযার 

ডযাকযাত –এই সমযাধযাে আদম গ্হণ করনত পযারদে েযা।

              দকেষুকযাল পূনব্ত স্বগ্তত ডীঃ সষুকষু মযার সসে ‘বযাঙলযার স্যাে-েযাম’ েযানম একদি পষুস্ক রচেযা 

কনরনেে। তযানত সকবল ভযাষযাতন্বির উপর দেভ্তর ক’সর দতদে শতযাদধক গ্যাম-েযানমর মূল ধরনত 

সচনয়নেে। সকযাথযাও সকযাথযাও সে সমলযানেযা েযানছেেযা, তযা দতদে দেনজই উপলদব্ধ কনরনেে, তবষু সে 

প্রয়যাস কনরনেে তযার মূল্ অস্বীকযার করযা েযায় েযা। তনব আমরযা মনে কদর ঐদতহ্, দবদশটি দচহ্ন ও 

সমযাজ বযা দেসনগ্তর পদরদস্দতর সনঙ্গ দমদলনয় সিখনল তনবই দেীঃসদন্দগ্ধ হওয়যা সেনত পযানর। তযাঁর 

দেণ্তয়গুদল সযামনে সরনখই আমরযা আরও সদেক পদরদস্দতনত সপৌেযানেযায় প্রয়যাস করব। ভযাষযাতন্বির 

দেয়নমর অেষুসরণ আমরযা অবশ্ চযাইব, দকন্তু সে সক্ত্র তযা ঐদতহ্ বযা জেমযােনসর দবনরযাধী হনব সস 

সক্নত্র পষুেদব্তনবচেযা ক’সর সদেক পদরদস্দতনত উপেীত হবযার প্রয়যাস করব। অগদণত িৃটিযানন্র মনধ্ 

দিগ্ িশ্তে কনল্প কনয়কদি মযাত্র এখযানে আনলযাদচত হনছে। এ সথনক গ্যাম-েযানমর উৎনস সে েযােযান্  

ববদচত্র্ রনয়নে তযা উপলব্ধ হনব। সিখযা েযানব, গ্যাম-েযানমর দকেষু সহজ সবযাধ্, দকেষু স্যাে, কযাল, 

দেসগ্তবস্তু বযা মযােবসম্পক্ত দেধ্তযারনণর সযাহযানে্ সবযাধ্ আর দকেষু িষুনব্তযাধ্, সষুতরযাং সভৌম-পরীক্ণ 

ও গনবষণযায় সযাহযানে্ সবযাধ্। সহজনবযাধ্, সেমে, শযালবেী, িযাসপষুর, উলষুনবদড়য়যা, কযামযারপষুকষু র, 

জয়পষুর, মযােবযাজযার, শ্যামপষুর প্রভৃদত। িষুনব্তযাধ্, সেমে, মগরযা, হযানড়যায়যা, গলসী, রতষু য়যা, চষু রুদলয়যা, 

সমদজয়যা, দতলষুদড়,  আকষু ই, ভযাবতযা প্রভৃদত। আমরযা এখযানে সতমে শব্ সবনে দেনয়ই আনলযাচেযা 

করব েযা স্বল্প সমযাজনবযাধ ও স্যােীয় ভূপ্রকৃদত ও ভযাষযাদবজ্যাে-সবযানধর দমদলত সযাহযানে্ দেদচিতভযানব 

আয়তেগম্।

আসযােনসযাল- প্রকৃত শব্ ‘আসেনশযাল’। ইং িৃনটি উতি ভষু ল সলখযা হয় ও উচ্যাদরত হয়। ‘আসে’ 

গযাে দবনশষ, েযার কযাে অস্ত্র শযাদেত করযার সেযাগ্। ‘সশযাল’ হনছে জলজ েরম গযাে, েযা কক্ত, 

ডযাকসযাজ, িষু দপ-প্রভৃদতর কযানজ লযানগ। এরই সংলগ্ন ‘সশযাল জদম’ অথ্তযাৎ জলযা উব্তরযা জদম।আসে 
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গযাে এবং সশযাল গযাে বযা ভূদম ধ’সর ঐ েযাম। ইং িৃনটি আমযানির দকরকম ভষু ল হয় তযার অে্ িৃটিযান্ 

‘মযাসযাে সজযাড়’।শব্দি হ’ল মশযাে অথ্তযাৎ শ্শযাে + সজযাড় অথ্তযাৎ সংকীণ্ত জল খযাত। এমে িষুই 

সেখযানে সিখযা েযায় সসই স্যাে। আসে এবং সশযাল িষু ’দি শব্ই সযাঁওতযালী।

গুস্রযা- মূল শব্দি সম্বতীঃ ঘষুষ + কড়যা অথ্তযাৎ এক কড়যা ঘষুষ সিওয়যার মিরণীয় গ্যাম।

কযাঁকসযা-সযাঁও, কযাঁদখ = সকযােও পযানত্রর সগযালমত কযােযা বযা মষুনখর দকেযারযা। সযাঁও, সযাত্র = কযােযাকযাদে, 

মত। জযায়গযািযা সিখনত কলসীর কযােযার মত এই দচহ্ন ধ’সর েযাম। তষু লেীয় কযাঁদখ + েযাড়যা = 

কযাঁখেযাড়যা, কযাঁদকেযাড়যা।

উখড়যা- উখষুড় (উিূখল)+ আ। অথ্তযাৎ সেখযানে উিূখনলর দভতর ধযাে গম সপষযাই হয়। অতএব, 

দবদশটি দচহ্ন ধ’সর গ্যামেযাম।

অন্ডযাল- সযাঁও, আনন্ডলযা = ধেী। অথ্তযাৎ ধেীনির গ্যাম।

মযােকর-মযাে পিবীধযারী সসকযানলর সেযাধিযানির েযামমযাত্র কর অথ্তযাৎ খযাজেযা সে গ্যানম দবদহত হনয়নে।  

বধ্তমযাে- শব্দি সংসৃ্নতর অেষুরূপ, দকন্তু সদন্দগ্ধ। আমরযা মনে কদর মযােপিবী ধযারী আনগকযার 

ক্দত্রয় সেযাধিযারযা সেখযানে ‘বিড়ক্ ’ (সযাঁও) অথ্তযাৎ প্রবল এমে স্যাে।

সমমযাদর- স্বগ্তত ডীঃ সষুকষু মযার সসে মহযাশয় সভনবদেনলে সে সমনয় + মযার্  + ই সথনক েযামদি এনসনে, 

দকন্তু সমনয়নির ধ’সর মযারযার সক্ত্র সতযা বযাঙলযায় প্রযায় সব্তত্র। তযাই দিনয় দেদিটি ঐ েযাম হনত পযানর 

েযা। আমরযা খযাদেকিযা সজনেশুনে দেনয় মনে কনরদে সে সমম + মযাদর শব্ সথনক ঐ রকম েযাম। 

এদি দবদশটিতযার সি্যাতক। সশযােযা সগনে ওখযানে এক ডযাচ্  দমশেযাদর মদহলযা বযা সমমনক সমনর সফলযা 

হনয়দেল। সষুতরযাং সমম + মযাদর =সমমযাদর।

ভযাতযার- ভতে্তযা বযা স্বযামী সথনক েয়। ভযাত + আড় অথ্তযাৎ ভযানতর প্রযাচীর সতযালযা হনয়দেল এমে গ্যাম- 

ভযাতযাড়।

শদতিগড়- স্বগ্তত ডীঃ সষুকষু মযার সসে দেকই ধনরনেে সে শযাঁখ + দিকর অথ্তযাৎ ভযাঙযা শযাঁখ জনড়যা করযা 

উঁচষু  ভূদম সেখযানে।

খযােযা- স্পটিতই ‘খযােযা খন্দ’ ‘খযােযানডযাবযার’ খযােযা সথনক।

িযাদমে্যা-‘িযাদমেী’ অথ্তযাৎ িযামেষুতি মজযা েিী, পূব্ত  দিনক অবদস্ত িযানমযার সংলগ্ন উপেিী। তযার 

তীনর সে স্যাে তযা হ’ল ‘িযাদমেীয়যা’= িযাদমে্যা।

রযায়েযা- রযাজ + েযাব অথ্তযাৎ রযাজযার সেৌকযা সে স্যানে রদক্ত হনয়নে এমে িযানমযাির সংলগ্ন গ্যাম।

কযাল্ েযা- কযাল + েযাথ বযা মহযাকযাল দশনবর স্যাে সেখযানে।

‘অদম্বকযা-কযালেযা’ ভষু লক্রনম চলনে। হনব আম্বষুয়যা + কযাল্ েযা িষুই গ্যানমর সমযাহযার। আম্বষুয়যা= আম + 

সবযায়যা সথনক। আমবযাগযানের জে্ শুল্ক আিযায় ধ’সর েযাম।

গলদস- সযাঁও, শব্। গল্  = িদম্কতযা প্রকযাশ + দসীঃচ্  = হযামবড়যাই-কযারী ক্ষু দ্ ব্দতি সব সেখযানে।

৫১



ধযাইগযাঁ-‘ধযাত্রীগ্যাম’ কখনেযাই েয়। স্বগ্তত ডীঃ সসে ধনরনেে ‘ধযাদবক’ বযা ‘ধযাে্ত’ শব্ সথনক ‘ধযাই’।ধযাদবক 

হনত পযানর েযা, কযারণ রজকনির বযাস সসখযানে দেল েযা। লক্ষ্মেনসনের একদি অেষুশযাসনে ধযাে্তগ্যাম 

অবশ্ আনে। দকন্তু ‘ধযাে্ত’ সকযােও দেয়ম অেষুসযানরই ‘ধযাই’ হনত পযানর েযা। আসনল শব্দি হনছে 

‘ধযাদজ গ্যাম’। ‘ধযাদজ’ েযানম একদি তখেকযার হীেবনণ্তর ‘জযাদতর’ পদরচয় অবশ্ সযাদহনত্ রনয়নে। 

স্বছেনন্দ মূনল এদি তযানির গ্যাম হনত পযানর। আর লক্ষ্মণনসনের অেষুশযাসনে েদি ‘ধযাদজ’ শব্নক 

সংসৃ্তযাদয়ত করনত ‘ধযাে্ত’ শব্ বতয়যার করযা হনয় থযানক সতযা সগযাল চষু নকই সগল। ‘ধযাইনগযাঁ’র মনতযা 

বধ্তমযাে সজলযায় রযাইগযাঁ, কযাইগযাঁও আনে। স্বগ্তত ডীঃ সসে ‘রযাইগযাঁ’ এর বষু্ৎপদতে দহসযানব ‘রযাদজক-

গ্যাম’ অথ্তযাৎ রযাই সদরষযা উৎপন্ন হয় সে গ্যানম- এদি দেকই ধনরনেে। দকন্তু ‘কযাইগযাঁ’ সম্পনক্ত 

সষুদবচযার কনরে দে। ওদি কযাজীর গ্যাম = কযাজীগ্যাম সথনক এনসনে এদিই সব সথনক সম্যাব্। এরই 

পযানশর কষু লষুি এর ‘ি’ ধরনত দতদে ‘সকযাষ্’ শনব্র সযাহযাে্ দেনয়নেে, অথচ সদেক হনব ‘কূলপষুটি’ বযা 

িযানমযাির শযাখযা খনড়’ েিীর কূল দ্যারযা পষুটি। সতমদে ‘কষু দলয়যা’ গ্যামেযানমর মূল ধরনত দতদে ‘কষু লীে’ 

শব্ গ্হণ কনরনেে। অথচ েিীমযাতৃক বযাঙলযার েিীতীরবত্তী বহু গ্যানমর েযামই ‘কষু দলয়যা’ দেল এবং 

এখেও আনে। শব্দি ‘কূল দ্ীপ’ সথনক। েবদ্ীনপর পদচিনম গঙ্গযার ওপযানর এক কষু দলয়যা দেল, েযা 

ইদতহযাসখ্যাত হনয় আনে। বধ্তমযানের িযানমযািনরর কূনল এক কষু দলয়যা= কষু নল্। েিীয়যার কৃষ্ণেগনরর 

আনগ বযাি + কষু দলয়যা = বযািকষু লিযা। ‘বযাি’ অনথ্ত রযাজস্ব সথনক ‘বযাি’-সিওয়যা-চনর সি্ গ’সড় ওেযা 

গ্যাম ব’সল। অবশ্ ‘কষু লষুি’ শব্- সযাঁও কষু লহু = কলষু বযা বতল প্রস্তুতকযারী + হুি = সগযাঁয়যার এমে 

দবদশটি সকযােও সলযানকর অবদস্দত ধ’সরও েযা হনত পযানর এমে েয়। তনব িযানমযাির শযাখযা খনড়’ 

েিীর কূল-পষুটি এমে হওয়যাই সবদশ স্বযাভযাদবক।

বযারযাকপষুর- প্রযাচীে পষু ঁদথনত ‘বযারবকপষুর’। সষুলতযাে রূকেষু্ীে বযারবক শযাহ সকযােও কযানে এখযানে 

এনস েযাউেী সফনল দকেষুদিে দেনলে। তযা সথনক ঐ েযাম।

ইেযাপষুর- পযােযাে জদমিযার ‘ঈশযা খযাঁ’ এর সযামদয়ক অবদস্দত ধ’সর ঐ েযাম। ‘শ’ িযা ‘ে’ হনয় সগনে 

বহু ব্দতির দবনশষতীঃ মষুসদলম সলখকনির স, শ-সক ‘ে’ দিনয় সলখযার অভ্যানস।

বেহযািী- স্পটিতীঃ েিী + হট্র = হযাি অথ্তযাৎ গঙ্গযাতীরবত্তী হযাি ধ’সর েযাম।

কযাঁচড়যাপযাড়যা- ‘কযাঁচড়যা’ অনথ্ত মহুয়যার ফল। তদর-তরকযাদরনত ব্বহযাে্ত দেল। কযাঁচড়যা পযাড়নত দগনয় 

সকযােও ঘিেযা ঘনি থযাকনব- তযা সথনক ঐ গ্যাম-েযাম।

সিেষুড়- বচতে্-ভযাগবত রচদয়তযা বৃন্দযাবে িযানসর সশষ জীবনণর বযাসভূদম। বিে্ সথনক ‘সিে’ এবং 

পষুি বযা কূি সথনক উড় শব্ সে েযা আসনত পযানর এমে েয়, দকন্তু তযা সকযােও দবনশষ দচনহ্নর 

সি্যাতক এবং দচেনত সহযায়ক হনত পযানর েযা। আমযানির ধযারণযায় সিওে = সিয়ে অথ্তযাৎ েযার হযাত 

দিনয় জদমিযার কতৃ্তক িযানের দবষয় দেব্তযাহ হয় এমে ব্দতিনির বসদত-দচদহ্নত গ্যাম। আমযানির 

গ্যানম ঐভযানব সিওে-পষুকষু র দেল বযানল্ সিনখদে। ‘সিয়নে’ বযা িযানে সে গ্যাম বযা পষুকষু র সিওয়যা 
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হনয়নে এমে অথ্তও ধরযা েযায়। গ্যাম দচেনত এিযাই দবদশটি দচহ্নবহ।

প্রত্ন্ পদচিম বযাঙলযার পষুরুদলয়যা, বযাঁকষু ড়যা, পদচিম সমদ্ েীপষুর, দবরভূম, উতের-পদচিম বধ্তমযাে প্রভৃদত 

স্যানের সবশ দকেষু গ্যামেযানমর মনধ্ সযাঁওতযালী শব্ রনয়নে, বযা তদ্ ভব-সযাঁওতযালী দমদশ্রত শব্ 

রনয়নে সিদখ। সেমে,

সমদিেীপষুর- শব্িযা হনব সমদ্ েী + পষুর। ‘সমি’ হনছে প্রযাচীে আদিবযাসী সথনক হীেবণ্ত দহন্দষুর এক 

জযা’ত। তযানির দবদশটিযা সকযাে রমণীর বযা েযারীনির বযাসভূদম ধ’সর সমদ্ েী + পষুর। এরকম বহু গ্যাম 

েযাম বযাঙলযা-সংসৃ্নতর সনঙ্গ দমদলনয় সহজ সবযাধ্ ক’সর উচ্যাদরত হনয় থযানক।

চন্দ্রনকযাণযা- সরনেনলর মযােদচত্র পযাই চযানন্দর সকযােযা। আসনল শব্দি সযাঁও চযানন্র = উব্তরযাভূদম। 

সকৌদেক পদরনবনশ অবদস্দত ধ’সর ‘সকযােযা’। বযাঁকষু ড়যায় আমযানির গ্যানমর পযানশ সেযাি েিীর তীনর 

চযাঁিষু দরয়যা = চযাঁিষু নর গ্যাম। ঐ গ্যানম শযাক-সবজী ফসল খষুবই ভযানলযা উৎপন্ন হয়। সষুতরযাং ওখযানেও 

‘চযানন্দরয়যা’ সথনক ‘চযাঁিষু দরয়যা’।   

আড়রযা- মূল শব্ সযাঁও.  আড়ড়যা = আড় +অড়যা অথ্তযাৎ প্রচীরনবদটিত গৃহ। আড়রযার জদমিযার গৃহ। 

আজও গড্ , প্রযাচীর প্রভৃদতর দচহ্ন সিখযা েযায়। কদবকঙ্কণ মষুকষু ন্দ এখযােকযার জদমিযানরর আশ্রনয় 

সথনকই তযাঁর দবখ্যাত কযাব্ রচেযা কনরে।

কযাঁদথ- কযাঁথ (সযাঁও) + ঈ। েূে বতদরর জে্ সেখযানে স্বল্প উঁচষু  পযাঁদচল = কযাঁথ সিওয়যা সিখযা েযায়।

দবেপষুর-সযাঁও দবঞ্ = সযাপ + পষুর। সযাপষুনড়নির গ্যাম।

গুচষু নড়- সগযা + চর + দডহযা (=গ্যাম)।

ঘযািযাল- ঘযাি (সযাঁও) + ওয়যাল (ফযা)= ঘযানিযায়যানলর দেবযাস। ঘযানিযায়যাল= ঘযািরক্ক, ঘযানির শুল্ক 

আিযায়কযারী।

দহজলী- দহজল গযাে সমদবিত বযা সবদটিত ভূদম। 

ঝযাড়গ্যাম- সকযাল মষুন্ডযানির শযাখযা ‘ঝযাড়’। মূল অনথ্ত বহু শযাখযা সমদবিত ক্ষু দ্ বৃক্, তযারই েযাম-দচদহ্নত 

সম্প্রিযায়, তযানির গ্যাম।

পযাঁশকষু ড়যা- সরলগযাড়ীর ইদঞ্েনের পযাঁশ (েযাই)এর কষু ড় (কূি = উঁচষু  করযা গযািযা)

সেখযানে। ‘আ’ দবনশষনণ।

আকেযা-আঁকযা (সযাঁও)= ধেষুনকর মত আকৃদতর েযা (েযাব)= সেৌকযা সেখযানে। আক = আখ, ইক্ষু  েষুতি 

সেৌকযা ভযাষযার দিক সথনক হনত পযানর, দকন্তু তযা দবদশটি দচহ্ননবযাধক হয় েযা।

দপংলযা- দপঙ্গলযা। মযাদির দপঙ্গল অথ্তযাৎ লযালনচ রঙ ধনর ? অথবযা দবদশটি সকযােও েযারীর েযাম সথনক? 

সেমে, ‘মিেযা’ বতী সথনক ময়েযা।

খড়্গপষুর-আসল শব্ ‘খড়ক্ পষুর’। ‘খড়ক’ েযানম সকযােও তযাদন্ত্রক সজযাগীর অবদস্দত অেষুসযানর।‘মযাি’ 

পষুনরর মযাি= মি্ত ও তযাই হনত পযানর। ‘েক্’ েযাম ও হনত পযানর।
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জযাড়যা-সযাঁও অথ্ত সদেক একিষু  কম-সবদশ েয়। প্রচদলত বত্তমযাে প্রনয়যাগ- ‘ঝযাড়যা পযাঁচ সকদজ’। গ্যাম 

েযানম অথ্ত হনব খযাঁদি, শুধি।

সবং-সযাঁও জলময় অনথ্ত । জলযাভূদমর গ্যাম?

েনড়যানজযাল-সযাঁও েযাড়যা=খড়-দবচযাদল+সজযাল=অদগ্নসংনেযাগ বযা লম্বযা উেযাে।এই দচহ্ন ধ’সর েযাম। 

এগরযা- এদগনয় েযাওয়যার রযাহ (ফযারসী,=রযাস্যা) বযা পথ সেখযানে।

সডযামজষুড়- সডযামনির বসদত + সজযাড় = জলপ্রবযাহ। সেযাি জলপ্রবযানহর পযানশ সডযামনির বসদত- 

এমে গ্যাম।

বীরদসংহ- দবি্যাসযাগনরর জন্ভূদম। শব্িযা আসনল দবর = জঙ্গল + দসঞ্  = সূে্ত। সযাঁওতযালী শব্। 

অথ্ত অরনণর সূে্ত। শব্িযা আমরযা দেনজর মত সহজ সবযাধ্ ক’সর দেনয়দে। 

বীরভূম- দবর = জঙ্গল, অরণ্। ভূম = ভূদম, ভূম। আরণ্ ভূদম। সতমদে-মযানন্দর ভষু ম = মযােভষু ম, 

ধলনির ভষু ম = ধলভষু ম, দসঞ্  বযা দসং (সূে্ত) পিবীর ক্দত্রয়নির ভষু ম= দসংভষু ম ইত্যাদি।

দসউড়ী-সযাঁও দসয়ড়ী= সে মযাদিনত একবযার মযাত্র সকযােও ক্রনম লযাঙল সিওয়যা সগনে। কযাঁকনর পূণ্ত 

শতি ভূদম সেখযানে।

সযাঁইদথয়যা-সযাঁও সযাঁইতযাও= সেখযানে (ধযাে প্রভৃদত শস্) একত্র জমযা করযা ও রক্যা করযা হয়।

জউগ্যাম- জতষু  = লযাক্যা (প্রস্তুত হয় এমে) গ্যাম। স্বগ্তত সষুকষু মযার সসে ধনরনেে সজৌতষু ক-গ্যাম। 

ভযাষযাতন্বি তযাও হনত পযানর, তনব জতষু  ব্বসযানয়র সকন্দ্র হওয়যাই আমযানির অদধকতর সমীচীে 

মনে হনয়নে।

মশযাগ্যাম- সহনজই মনে হনব ‘মশযা’ বষুদঝ? দকন্তু মশযা সকযাথযায় েযা আনে। সষুতরযাং হনব মশযানয়র বযা 

পদন্ডত মশযানয়র গ্যাম।

                                    গ্যাম েযানমর সশনষ ‘ড়যা’=অড়যা, ওড়যা (সযাঁও অথ্ত গৃহ, দেবযাস) 

দিনয়  দচদহ্নত বহু গ্যাম েযাম বযাঁকষু ড়যায় রনয়নে। এগুদল প্রযায়শই তদ্ব শনব্র সনঙ্গ দমদশ্রত। সেমে-

রযাউত (= রযাজপষুত্র = পষুদলস অদফসযার )+ অড়যা =রযাউতড়যা। ‘ক্ত্র’ সথনক খযাত + অড়যা =খযাতড়যা, 

ক্দত্রয়নির গ্যাম ইত্যাদি। আবযার সসঁি = দশকযার + অড়যা= সসঁিড়যা েযানমর সবিযাই সযাঁওতযালী। 

অথ্ত। দশকযানরর আনয়যাজে সে বযাড়ী সথনক করযা হয় তযার গ্যাম। প্রযারনম্ আমরযা বযাঁকষু  + অড়যা 

সেযানগ বযাঁকষু ড়যা েযানমর বষু্ৎপদত দিনয়দে। বযাঁকষু  সম্বতীঃ মলিভূম রযানজর সকযানেযা প্রদতদেদধর েযাম। 

দকন্তু বযাঁকযা, বযাঁকষু , বযাঁকযারযায় ধম্তেযাকষু নরর েযাম সে েযা হনত পযানর এমে েয়।আরও সিখনত হনব 

সে ‘বযাঁকষু ড়যা’ আখ্যার েযামপিবীও ঐ অঞ্চনল পযাওয়যা েযানছে। গ্যাম েযানমর সশনষ জলপ্রবযাহবযাচক 

সতযাড়, সতযাড় + আ সিওয়যা কনয়কদি গ্যাম েযাম রনয়নে।এগুদল প্রথমযাংশ সংসৃ্ত শব্জযাত। সেমে, 

শযালনতযাড়যা= শযাল জঙ্গল + সতযাড় গ্যাম মধ্বত্তী জলপ্রবযাহ েযা বষ্তযাকযাল েযাড়যা সব সমনয়ই শুকনেযা 

ও বযালষুকযাময় থযানক।‘শযালনতযাড়যা’ আদি চন্ডীিযানসর জন্ভূদম। আদম দগনয় তন্ন তন্ন ক’সর হযাজযার 
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বেনরর সিব-েক্যাদির ক্দয়ত মূদত্তর সনঙ্গ বযাসলী (=বযাগীবেরী) প্রস্র মূদতি্তও সিনখ এনসদে। সস 

গ্যানম রজক বযা রঞ্কনির দেবযাসও বহু দিে সথনকই আনে। সে গ্যানম আমযার জন্। তযার েযাম 

সবদলয়যানতযাড়। েযামযাথ্ত বযালষুকযাময় প্রবযাহ। বষ্তযায় অবশ্ বগদরকময় সঘযালযা জনলর প্রবযাহ আনস। 

স্বগ্তত ডীঃ সষুকষু মযার সসে অবশ্ গ্যানম েযা দগনয়ই আন্দযাজ কনর ‘সবল’ গযাে ধ’সর েযানমর ব্যাখ্যা 

দিনয়দেনলে! সতমদে সবদলয়যানতযানড়র কযানে ‘েযান্দযার’ গ্যানমর েযাম মূল হনব েন্দীঃকযার-গ্যাম। অথ্তযাৎ 

দবষ্ণষু পষুর রযানজর মদন্দরযাদির সলেযাক রচেযা ক’সর দিনতে এমে ব্দতির িযাে দহসযানব প্রযাপ্ত গ্যাম। স্বগ্তত 

ডীঃ সসে সিনখদেনলে সে ববদিক অদভধযানে পযাওয়যা েযায় েন্দ = বি গযাে। সসই ধ’সর দতদে ‘েযান্দযার’ 

বলনত বি গযাে দচদহ্নত গ্যাম বষুনঝনেে। দকন্তু বি গযাে সতযা বহু গ্যানমই থযানক। েযাই সহযাক এসব 

সক্নত্র সিখনত হনব সে সকযানেযা েযাম সসই স্যানের বযা গ্যানমর দবদশটি দচহ্নবযাহক হনছে দক েযা। েযা 

হ’সল সকউ তযা মনে রযাখনব এমে মনে হয় েযা। প্রসঙ্গ ক্রনম আরও িষু।চযারদি গ্যানমর েযানমর সম্যাব্

সূত্র দেনয় আনলযাচেযার পর এ দবষনয় সেি িযােদে।

সকযাতষু লপষুর- সকযানতযায়যাল পষুর। সষুবযািযার ও েবযাবনির অধীে সকযানতযায়যানলর (পষুদলস প্রশযাসে কত্তযা 

) দেবযাস-দচহ্ন ধ’সর গ্যাম েযাম।

ক’সেমযারযা-কে্যামযারযা। দবনয়র কনেনক হত্যা করযা একিযা দবনশষ ঘিেযা। তযা সথনকই ঐ গ্যাম েযাম।

পষুরুদলয়যা- সম্বতীঃ পষুরুদেয়যা। পূরণ= সযাঁও পষুরুল। অথ্ত প্রচষু র, েনথটি। খযাি্ ও অে্যাে্ দজদেনসর 

প্রযাচষু নে্তর স্যাে দহসযানব পষুরুে + ইয়যা।

চষু রুদলয়যা- সযাঁও চষু নরৌ= শযাদসত করযা, বনশ আেযা। শযাদস্ দিনয় বনশ আেযা হনয়নে এমে গ্যামবযাসীর 

গ্যাম।

বহুলযাড়যা- বযাঁকষু ড়যার গ্যাম, ‘বহুলযা’ েযানমর তযাদন্ত্রক সিবীর মদন্দর েষুতি।

চষু ঁচষু ড়যা- চষু ঁচষু  বযা সচঁচষু  = মষুথযা েষুতি ঘযাস দবনশষ। সে ভূদমনত তযা পযাওয়যা েযায় তযাই ধ’সর ‘ল’ প্রত্য় 

েষুতি ও ড় উচ্যাদরত।

হুগলী- সহযাগলযা ঘযানসর প্রযাচষু ে্ত দহসযানব ঐ স্যাে েযাম এমে মনে হয় েযা। বরং েূনের সগযালযার 

অবদস্দত ধ’সর সপযাতষু ্তগীজনির সিওয়যা ‘ওনগযালী’ েযাম সথনক আসযাই সবদশ সম্ব।

শযাদন্পষুর- ফযারসী “সন্্  (=সযাধষু-সন্)-ই- সপযার” অথ্তযাৎ সযাধষুসন্নির পষুরী এই অনথ্ত।

বহরমপষুর- সম্বতীঃ ‘মহরম’ শব্ রযাজস্ব-দবভযাগীয় সকযােও সলখনকর সিযানষ বহরম হনয় পনড়দেল। 

‘বহরম’ সকযােও ফদকর-িরনবনশর স্বকীয় আখ্যাও হনত পযানর, েদিও ‘বহরক’ অথ্তহীে। সকউ 

সকউ মনে কনরে এখযানে গঙ্গযার উপর সেৌবহর থযাকত ব’সল ঐরকম েযাম। আবযার মনে হয়, বহ 

= বহে কনর রহম অথ্তযাৎ ঈবেনরর কৃপযা এই ধনর ঐ েযাম। আদম সশনষর ধযারণযানতই আমযার স্বযাক্র 

রযাখদে। 

চযাইবযাসযা, চযাঁবযাসযা- চযাঁই (সযাঁও)= সেতযা। তযার বযাসগৃহ ধ’সর ঐ েযাম। 
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রতষু য়যা- রতষু  (সযাঁও)= বৃক্দবনশষ। এই গযানের প্রযাচষু ে্ত েষুতি স্যাে।

েযাতেযা-বযাঁকষু ড়যা সজলযায়। তদ্ ভব শব্। ‘ক্দত্রয়েযাথ’ এই েযানমর দশব-সিবতযা ধ’সর গ্যাম েযাম। 

ক্দত্রয়েযাথ = ক্দত্রেযাথ= েদত্রেযাথ = েযাদতেযা, েযাতেযা। 

ওন্দযা-তদ্ ভব। ‘অন্ক’ শব্ সথনক। হয়ত বহু আনগ ঐ গ্যানম একযাদধক অন্ সলযানকর বসদত দেল। 

‘অন্’ অনথ্ত কযানজ কনম্ত ভষু ল পনথ চলযাও হনত পযানর।

আশুদড়য়যা- তদ্ ভব। ‘অবেবযািী’। সযামন্ রযাজযানির সঘযাড়যাশযাল ধ’সর গ্যানমর েযাম। 

ভড়যা- ‘ভট্র’ সির দেবযাস ধ’সর? তদ্ ভব? অথবযা সযাঁও ভড়= ধম্ত েযাকষু নরর পূজযারী দভক্ষু ক। ‘আ’ 

=েষুতি স্যাে অনথ্ত।

সসযােযামষুখী- সসযােযা দিনয় সমযাড়যা মষুখ এমে বজে েদক্ণীর মূদত্ত ধ’সর গ্যাম েযাম। ঐ মূদত্ত আজও 

দবি্মযাে।

সমদজয়যা- সমদঝয়যা, মযাদঝয়যা মূল শব্, ‘মযাদঝ’ অথ্তযাৎ সযাঁওতযালনির গ্যাম-প্রধযাে। তযার বসদত ধ’সর 

মযাদঝ + ইয়যা।

লখ্যাড়যা- ‘লদখয়যা’ অথ্তযাৎ লক্ী + সকযােও শনব্র সংনক্নপ লদখয়যা = লখ্যা + অড়যা অথ্তযাৎ তযার বযাড়ী 

ধ’সর েযাম।

দসমলযা পযাল- ‘দসম’- সমযারগ দবনশষ। সম্বতীঃ ধযাে সরযাপনণর উৎসনব সমযারগ বদল সিওয়যার সক্ত্র 

দহসযানব অথবযা সমযারগ পযালনের স্যাে দহসযানব েযাম।

সভিৃয়যা সশযাল- সভিওয়যা = জলযাভূদমনত উৎপন্ন হয় এমে গযাে দবনশষ।

সে জলযা ভূদম(সশযাল) এমে গযানে পূণ্ত সিখযা েযায়।

তযালডযাংরযা- তযাল গযাে পূণ্ত ডযাঙ্গযা বযা উচ্ভূদম সথনক।

সগযািযাে-তদ্ ভব শব্। সগযা + স্যাে। িষুপষুনরর দিনক সগযারুর পযানলর দবশ্রযাম স্যাে ধ’সর গ্যাম েযাম।

মযালিহ-মলি = মযাল জযাদত। তযানির কযানরযার অদধকৃত িহ = বৃহৎ জলযাশয় (হ্রি) সেখযানে।

গযানজযাল- গযানজর (ফযারসী)= ঘেবযাদত েষুতি। অথবযা দবনশষ জযাতীর মযানের প্রযাদপ্তস্যাে? সযাঁও ‘সযাঁও 

‘গযাজল’= দঝনল পযাওয়যা েযায় এমে মযােদবনশষ। 

বযানন্দযায়যাে- বযানন্দযা (সযাঁও)= বীজ সথনক সতল হয় এমে ফল দবনশষ + ফযারসী-বযান্ = েযানত থযানক, 

এমে স্যাে।

হযাওড়যা- হযাবড়যা। সযাঁও ‘হযাবড়যাও’ অনথ্ত সপঁেযানেযা, দেকিবত্তী হওয়যা। উদ্টি স্যানে সপঁেযানেযা েযায় 

এমে গ্যাম।

কযাকদ্ীপ- ‘কযাক’ পিবীধযারী ব্দতিনির অধষু্দষত দ্ীপ।

কষু লদপ- কষু লষুপী । আরবী কষু ফ্ ল্  = বযাঙ্  কষু লষুপ = তযালযাচযাদব। তযা সেখযানে প্রস্তুত হয় এমে গ্যাম।

হদরেযাদভ- মূল শব্ এনকবযানর বিনল সগনে এবং অথ্তহীে হদর + েযাদভ সবযানধর জন্ দিনছে। স্বগ্তত 
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সষুকষু মযার সসনের মনত ‘হদরেযাদপত’ শব্ সথনক ঐ েযাম। এ বষু্ৎপদতে গ্হণ করযা েযায় েযা। শব্দি 

আসনল হদর = সগৌরহদর, সগৌরযাঙ্গ + েযাবী অথ্তযাৎ সেৌকযা। অথ্তযাৎ সে সেৌকযায় শ্রী বচতে্ ভযাগীরতী 

সথনক সষুবণ্ত সরখযার তীনর সপঁেযাে। েত্রনভযানগর জদমিযার রযামচন্দ্র খযাে এই ব্বস্যা কনর সিে। সসই 

সথনক ঐ সেৌকযা সে স্যানে পূদজত হত সসই স্যানের েযাম ‘হদরেযাবী’ দবকৃত রূপ ‘েযাদভ’।

পদরনশনষ সকযালকযাতযার আশপযানশর ও অে্ কনয়কদি শব্। এখযানে সযামযাে্ প্রয়যাস মযাত্র করযা হ’ল। 

আদভধযাদেক গ্থে রচেযা প্রনয়যাজে। দকন্তু তযার পূনব্ত বহু অেষুসন্যাে করনত হনব।

সবৌবযাজযার- বধূ + বযাজযার। তযাঁর প্রদতদটিত অনথ্ত। বযাগবযাজযার- ‘বযাঘ’ পিবীধযারী প্রদতদষ্ত বযাজযার।

সমৌলযাদল- মওলযা = কত্তযা, দশক্যা গুরু + আলী = সনব্তযাচ্, প্রধযাে, মষুখ্।

কসবযা- আরবী শব্। অথ্ত েগর-সদন্নদহত বড় পলিী।

সচতলযা- দচত্র + েযাব = েযা, লযা। দচত্র-দবদচত্র সেৌকযা েষুতি স্যাে।

সহিষুয়যা- হযািষুআ = হ্রিেষুতি।

েে েদেয়যা- সযাঁও েেেে = শুষ্ ভূদম + ইেযা = েষুতি।

সমদিয়যাবষুরুজ- মযাদিআ = মৃদতিকযা দেদম্তত +বষুরুজ (সযাঁও)= িূগ্ত বযা প্রযাচীর সবদটিত জযােযালযাশূে্ গৃহ।

উ্যাডযাঙ্গযা- উন্ + দডদঙ্গ। উন্ পনড় রনয়নে এমে দডদঙ সেৌকযােষুতি।

দশয়যালিহ- বশবযাল সথনক ‘দসয়যালযা’ + িহ  = হ্রি। অথ্তযাৎ বশবযালেষুতি মজযা হ্রি। ডীঃ সষুকষু মযার 

সসনের এই দেধ্তযারণ এনকবযানর সদেক। সবনলঘযািযা= বযালষুকযাময় ঘযাি সেখযানে। মনে রযাখনত হনব 

সে সভৌনগযাদলক পদরদস্দতনত এসব অঞ্চনল মজযা ভযাগীরথীর খযাত এবং তযারও বহু পূনব্ত দেকিবত্তী 

িদক্ে অঞ্চনল সমষুদ্-সংগম দেল।

সবহযালযা- সব= শূে্ হযাল = সেৌকযার হযাল দচদহ্নত ভূভযাগ। 

বঁদড়শযা-মযাে ধরযার বঁড়যাদশ সেখযানে বতদর হ’ত ও পযাওয়যা সেত এমে বযাঁশ সঝযাপ-পূণ্ত স্যাে। একই 

সূনত্র ‘বদরশযাল’= বঁদড়শ-বঁড়দশ (প্রযাকৃত ‘বদডস’), বঁড়দশ + আল।

সকযান্নগর- সকযাণ + েগর। অথ্তযাৎ গঙ্গযাতীর সথনক সকযানণ সে েগর।

দরষড়যা- ঋদষ + সযাঁও  ওড়যা, অড়যা = গৃহ। ঋদষর বযাড়ী দচহ্নত সে গ্যাম।

মযােকষু ন্ড- ‘মযাে’ পিবীধযারী সকযােও প্রদসধি ব্দতির খেে + করযা কষু ন্ড সেখযানে।

রযােযাঘযাি- রযােযা (সযাঁও)= দসঁদড়র ধযাপ। ঐরকম ধযাপেষুতি েিীঘযাি সেখযানে।

দেমতযা, পলতযা, আমতযা প্রভৃদত। এগুদলর ‘তযা’ প্রত্য় ভযাষযাতন্বির দেয়নম – দবতেক = দবতেেষুতি এই 

শব্ সথনক এনসনে। দেমতযা= দেম্বদবতেক, পলতযা = পলদবতেক অথ্তযাৎ পলমযাত্র দবতে আনে এমে, 

অথ্তযাৎ প্রযায় িদরদ্। সতমদে ‘আমতযা’ বলনল সবযাঝযায় আনমর দবতে অথ্তযাৎ সম্পদ্  েষুতি। ‘ফলতযা’ 

েযানমর বষু্ৎপদতেনত একিষু  মজযা আনে। আসনল েযামিযা ঐ ‘পলতযা’ই। আগযানগযাড়যা ওদি বন্দনরর মত 

দেল ব’সল সেযায়যাখযাদল চট্রগ্যাম অঞ্চল সথনক আগত মযাদঝরযা ওখযানে দবশ্রযাম দেত। ওনির উচ্যাদরত 
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ভযাষযায় আদম ‘প’ ফ হনয় েযায়, সেমে সপপযার = সফপযার। সষুতরযাং পলতযা = ফলতযা ওনির উচ্যারণ 

সথনকই প্রসযার লযাভ কনরদেল।
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ভযাষযাদবজ্যানের সূনত্র সলযাক-প্রচদলত সকযানেযা শনব্র মূল দেণ্তয় করনত সগনল অে্যাে্ 

ব্যাপযানরর সনঙ্গ শব্দির উচ্যারণ দবষনয় মনেযানেযাগ দিনত হয়।পষুরযানেযা শব্গুদল 

উচ্যারনণ এবং কৃদচৎ গেেভদঙ্গমযানতও েবকনলবর পদরগ্হ ক’সর এমে রূপ সিখযায় 

সে অদভজ্ ভযাষযাদবজ্যােী েযাড়যা সকউ সসগুদলর স্বরূপ-পদরচয় দচদহ্নত করনত পযানরে েযা। সযাধযারণ 

শনব্র সক্ত্র েযাই সহযাক, গ্যাম-েযানমর সক্নত্র আরও বহু দবষনয় সযাবধযাে হনত হয়। কযারণ দবনশষ 

সকযানেযা দচহ্ন, দবনশষ সকযানেযা পদরদচদত ধ’সরই জেমনে গ্যানমর েযাম গ’সড় ওনে। সেমে, ভূপ্রকৃদতর 

ববদশটি্, স্যােীয় সকযানেযা ইদতবৃতে বযা ঘিেযা, ব্দতি বযা জযাদতর ববদশটি্, সকযানেযা েযাকষু র-সিবতযা পযাল-

পযাব্তণ, এমে দক সরদভদেউ দবভযানগর সখয়যাল-খষুদশও গ্যামেযানমর কযারণ হনত পযানর। এগুদল দবনবচেযা 

েযা ক’সর, এমেদক েথযাস্যানে একবযারও েযা দগনয় সকবল ভযাষযাদবজ্যানের কনয়কদি বযাঁধযা গৎ সম্ল 

ক’সর আর েযাই সহযাক বযাঙ্ লযা গ্যাম েযামগুদলর সূত্র ধরযা েযায় েযা। অেথ্তক দকেষু কল্পেযা ক’সর সফলনত 

হয়। এদবষনয় আরও লক্ণীয় এই সে সকযাল-মষুণ্যা অথ্তযাৎ সযাঁওতযালী-শনব্র সনঙ্গ পদরচয় েযা থযাকনল 

পদচিম বযাঙলযার বহু গ্যাম েযানমর সূত্রদেণ্তয় সদেক হনব েযা। ভযাষযাদবজ্যানের দিক সথনক সিখনল এই 

েযাম গুদলর সবশ-দকেষু সংসৃ্ত-মূল সথনক জযাত অথ্তযাৎ তদ্ ভব, দকেষু সযাঁওতযালী-মূল, দকেষু সংসৃ্ত-

সযাঁওতযালী দমশ্রণ, দকেষু ফযারসী বযা দমদশ্রত ফযারসী। দকন্তু এ েযাড়যা অে্ দবভ্যাদন্কর ব্যাপযারও রনয়নে। 

সকযানেযা সমৌদলক শনব্র দলদখত রূনপ মূল শব্িযার উপর এমে আবরণ, এমেতর রঙ্  চনড় েযায় 

সে তযা সথনক আসল শব্দি আদবষ্যার করযা সবশ িষুরূহ হনয় পনড়। এজে্ মূনলর অেষুসন্যােীনক 

বহুিশ্তী হনতই হনব। গ্যানমর বত্তমযাে েযাম পূব্তস্লী, দকন্তু প্রযাচীে পষু ঁদথনত পযাই পষুরব্তলী, পষুরথলী। 

সবশ সবযাঝযা েযায় আনগকযার েযাম পষুরস্লী। পষুরথলী েযামিযা ভযানলযা সশযােযায় েযা বনল সংসৃ্তজ্ 

সলযানকরযা পূব্তস্লী কনর দেনয়নেে। অদম্বকযা-কযালেযার অদম্বকযা েযামিযা মযাত্র দকেষু কযাল আনগ সিওয়যা। 

প্রযাচীে গ্নথে এর েযাম আম্বয়যা। আম্ব শব্ হল আরি  শনব্র প্রকৃত উচ্যারণ। পযােযাে আমনল ওখযানে 

মষুলিষুকপদতর অদফস দেল এবং ওদি আম-বযাগযানের জে্ সিয় ি্যাক্ স্  আিযানয়র সকন্দ্র দেল। কযাল্ েযা 

পযাবে্তবত্তী গ্যাম, েযানমর উৎপদতে কযালেযাম দশনবর মদন্দর সথনক। সতমদে বযাঁকষু ড়যা শব্দি মূনল অেযাে্ত, 
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বযাঁকষু ড়যা ধম্তেযাকষু নররও েযাম, আবযার পিবীনতও পযাওয়যা েযায় এর সংসৃ্ত-সঘঁসযা ভনদ্যাদচত দলদখত 

রূপ সিওয়যা হনয়দেল বযাংলযা দেক এইভযানব সংসৃ্নতর আদভজযানত্র ধযারণযায় চযাদলত হনয় শীলহট্র 

বযা শীলহযাি্ শব্দি, েযা সথনক ইংনরদজনত হনয়নে দসনলি, তযানক এককযানল করযা হনয়দেল শ্রীহট্র, 

কযাঁচড়যাপলিী কযাঞ্চেপলিী (কযাঁচড়যা শনব্র অথ্ত মহুয়যার ফল), পযাইকপযাড়যানক পক্বপলিী এইরকম। এরযা 

কলকযাতযার দমজযাপষুরনক সমৌে্তপষুর এবং বযাদলয়যাঘযািযানক বযা সবনলঘযািযানক দবল্বঘৃিযা সকে কনরে দে 

তযা অবশ্ বলনত পযাদরেযা। এই প্রবণতযার বনশ সকযানেযা সকযানেযা সক্নত্র গ্যানমর মূল েযাম তষু নল দিনয় 

সেযাতষু ে েযানমর প্রবত্তে করযা হনছে। সেমে কদবকঙ্কণ মষুকষু নন্দর সসই দততি অদভজ্তযার গ্যাম গুচষু নড় 

অথ্তযাৎ সগযা-চর-দডহযা শুেনত পযাই বত্তমযানে এর েযাম হনয়নে দবষ্ণপষুর দক এরকম দকেষু। রযােযাঘযানির 

আনগর গ্যাম পযায়রযাডযাঙ্গযা অথ্তযাৎ পযায়রযা পিবীেষুতি সলযাকনির ডযাঙ্গযা এখে েযাম দেনত চনলনে 

প্রীদতেগর। কষু শদডহযা গ্যানমর দশক্কমশযানয়রযা গ্যামদিনক কষু শদ্ীপ বযাদেনয়নেে এবং সসইসনঙ্গ 

সপৌরযাদণক মদহমযার সনঙ্গ েষুতি করনত চযাইনেে। পযাে্যাবস্যায় আমযার এক সতীথ্ত তযাঁর গ্যানমর েযাম 

বযাইশপযাতেড়যার শুদধিকরণ কনর সপযাস্টকযানড্ত দ্যাদবংশদতপদত্রকযা দলনখ বযাড়ীনত দচদে দিনয়দেল, সস 

দচদে সপঁেযায় দে।ইিযােীং আবযার বযাঙ্ লযা েযানমর ইংনরদজ রূপযান্র সথনকও উচ্যারণ-দবভ্যানির এবং 

সলখযায় সগযানলযানেযানগর সৃদটি হনছে, সেমে, শব্িযা মশযােনজযাড় (ম্মশযাে সথনক মশযাে) ইং খবনরর 

কযাগজ পনড় ভদ্নলযাকনির বলনত সশযােযা েযায় ম্যাস্যােনজযার। শব্িযা হ’ল আসেনশযাল, আসে এক 

প্রকযার গযাে। সলখযা হনছে আসযােনশযাল। এইভযানব উচ্যারণ সথনক দলখনেও অথ্তযাৎ বণ্তপযানতও দবভ্যাি 

বযাধযায় কম েয়। শব্িযা হল সচযাদরেী, উচ্যারনণ চষু রেী, সলখযায় চূণ্তী, অনথ্তর সৃদটি কনর চূণ্ত কনর 

েযাহযা। সেমে শযাঁখযানচযাদরেী হল সপ্রদতেীর আখ্যাে, মৃতষু ্র পরও শযাঁখযা পরযার আগ্হ থযানক, সষুতরযাং 

শযাঁখযা চষু দর কনর। শযাঁখ চূণ্ত কনর এমে অথ্ত েয়। উচ্যারণ-দবভ্যাি ও দলখে-দবভ্যাি সথনক বযাদ্ -ই-

দশবপষুর অথ্তযাৎ রযাজস্ব গণেযা সথনক বযাি সিওয়যা হ’ল এমে দশবপষুর িযাঁদড়নয়নে ‘বযানজ’ দবনশষনণ। 

আসনল ফযারসী শব্ বযাদ্  এর দ্  িযার উচ্যারণ প্রলদম্বত, সসিযা বযাঙ্ লযায় বযািও হনত পযানর, বযাজও 

হনত পযানর। এই ধরনেরই একিযা ব্যাপযার প্রযাচীে সথনক আজ পে্তন্ আমযানির বষুদধিনত দবপে্তয় 

ঘদিনয় আসনে। শব্িযা হ’ল ঐতনরয় আরণ্নকর “বঙ্গযাবগধযানচরপযািযাীঃ” সচর এবং পযান্ড্ এ িষু দি 

িদক্ণযানত্র অেযাে্ত শযাখযার মযােষুষ। পযান্ড্ শব্ প্রযাকৃত উচ্যারনণ হয় পযাড়, পষু ঁদথনত সলখযায় পযাি। 

আর বগধ সব সমনয়ই বগধ উচ্যাদরত ও দলদখত হনত পযানর। আদি ‘ম’ ও ‘ব’ পদরবত্তেশীল। 

তযা েযাড়যা শব্গুদল সদন্ভষু তিও হনয়নে। এর ফনল িীকযাকযার সযায়ে দেদে ভযাষযাববজ্যাদেক এনকবযানরই 

দেনলে েযা দতদে বযাঙ্ লযা সিনশর সলযাকনক সযাপ, পযাখী রূনপ ব্যাখযা কনরনেে। এর সনঙ্গ অত্যায়মযায়ষুীঃ  

বণ্তেযানকও দতদে ব্যাখ্যা কনরনেে উছেন্ন দগনয়দেল বনল। অত্যায় শনব্র ইনন্দযা-ইনয়যাপীয় ভযাষযাদবনিরযা 

অথ্ত কনরনেে –বযাড়-বযাড়ন্ ব’সল। সষুতরযাং এই িযাঁড়যায় সে বঙ্গ, মগধ, সচর এবং পযান্ড্ এই চযার 

অেযাে্ত শযাখযার সলযাক এককযানল খষুব প্রবল দেল। সযায়নের ব্যাখ্যায় চযাদলত ও দবমূঢ় হওয়যা আজও 

৬০



ব্যাপযারিযা সগযালনমনল হনয়ই রনয়নে।

        পদচিম বযাঙ্ লযার গ্যাম-েযানমর অনেকগুদলই সযাঁওতযালী-মূল অথবযা সযাঁওতযালী আনে্তর 

দমশ্রণ। ববজ্যাদেক অদভধযাে প্রণয়ে করনত দগনয় আমযানক দেয়তই এই সমস্যার সম্মষুখীে হনত 

হনছে। আনগকযার খ্যাতেযামযা অদভধযােকযানররযা সযাঁওতযালী শব্গুদলনক েযা সজনে সংসৃ্তমূনল চযাদলত 

কনরনেে সিদখ, সেমে ‘খযানিযা’ শব্ ‘কটি’ সথনক এনসনে। ফযারসীর দিনক লক্্ েযা সরনখ ‘সিষু ’ 

শনব্র বষু্ৎপদতে কনরনেে গুিষু ে বযা গিষু েযা সথনক। এরকম বহু িৃটিযান্ রনয়নে। গ্যাম-েযানমর 

সকযাষ্ী-দেকষু দজ সবর করনত দগনয়ও তযাঁনক অেথ্তক সংসৃ্ত এমে দক ববদিক সংসৃ্নতর শরণযাপন্ন 

হনত হনয়নে। সসরকম অেষুমযাে সে অসম্ব তযা তযাঁরযা বষুনঝও বষুঝনত চযাইনছেে েযা। আবযার এমে 

সক্ত্রও রনয়নে সেখযানে সংসৃ্ত শব্ সথনকই সরযাসদর ববজ্যাদেক বষু্ৎপদতে সিওয়যা েযায়, সকযাথযাও 

সকযানেযা সগযালমযানলর অবকযাশ সেই, এমে সক্নত্র অেথযা িূরযাবিয় কনরনেে। এমেই একদি শব্ 

হ’ল ‘কদলকযাতযা’। মধ্েষুগ সথনক আরম্ কনর আজ পে্তন্ এই দলদখত রূপদির ব্বহযার সযাধষুভযাষযায় 

প্রেষুতি হনত সিখযা েযায়। শব্দির সমৌদখক উচ্যারণ হ’ল কলকযাতযা বযা সকযালকযাতযা। দকন্তু দেক তযাও 

েয় ‘সকযানল্কতযা’ই এর প্রকৃত চদলত উচ্যারণ, েযা বনেিী বযাদসন্দযা বৃধি বৃধিযানির মষুনখ সশযােযা সেত 

এবং সবযাধ হয় আজও সশযােযা েযায়। হুনতযাম প্যাঁচযার েকশযায় সমৌদখক উচ্যারনণ ‘কলনকতযা’।এই 

উচ্যারনণ অবলম্বে কনর মধ্েষুনগ সগনল িযাঁড়যায় ‘কইলনকতযা’। এইবযার দলদখত ‘কদল’ শব্ েযা 

দবভ্নমর সৃদটি কনরনে। মধ্েষুনগর দেয়ম হল শনব্র মনধ্কযার অদপদেদহত অথবযা অে্ পদরবত্তে 

ক্রনম আগত ই বযা উ সক সলখযার সময় পরবনণ্ত সেযাগ কনর সিওয়যা। এই দহসযানব উচ্যারনণ চযাউল 

সলখযা হনয়নে ‘চযালষু’ উচ্যারনণ আউশ(=আবৃষ) সলখযা হনয়নে আশু েযার ফনল আশু ধযাে্ শনব্ শীরি 

সে ধযাে জনন্ এমে ভষু ল অথ্তই সলযানক জযানে। উচ্যারনণ সখউড় সলখযায় হনয়নে ‘সখড়’। উচ্যারনণ 

মইষ (মদহষ)সলখযা হনয়নে ‘মদষ’।এবযার কদল বযা উচ্যাদরত ‘কইল’ সংসৃ্ত সকযাে শনব্র প্রযাকৃত 

রূপ তযা দবনবচেযা করনত সগনল ‘কদপল’ শনব্ই আসনত হয় অদেবযাে্ত ভযানব। অতএব সকযালনকতযা 

বযা দলদখত কদলকযাতযা শনব্র প্রযাচীে সংসৃ্ত রূপ হনব কদপল-সক্ত্র। প্রত্ন্ পদচিমবনঙ্গ এখে 

ঐ ‘ই’ এর আভযাস েষুতি উচ্যারণ বজযায় আনে। কদপল মষুদেনকই বষুঝনত হনব দেদে সযাংখ্ িশ্তে-

প্রনেতযা।বত্তমযানে সযাগরদ্ীনপ গঙ্গযাসযাগর সঙ্গনম কদপলমষুদের উৎসব হয়। সসই িষু ’হযাজযার আড়যাই 

হযাজযার বের আনগ বনঙ্গযাপসযাগর আরও অনেক কযানে দেল আর সষুন্দরবে দেল আরও কযানে। 

বনঙ্গযাপসযাগর ক্রনম িদক্নণ সনর সনর েযানছে। অতএব কদলকযাতযা শব্দি দেীঃসনন্দনহ তদ্ ভব, এবং 

আমযানির গব্ত এই সে সসই ঐদতহ্পূণ্ত কদপল-সক্নত্রই বযা আজব শহর কলনকিযানতই আমরযা 

বসবযানসর ও সসই সনঙ্গ িযাশ্তদেক ববজ্যাদেক ঐদতহযাদসক রযাজবেদতক সযাদহদত্ক হযাত-পযা সেযাড়যার 

অদধকযার সপনয়দে।    
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ভযাষযার সৃদটি ও ক্রমদবকযাশ জেসমযানজর ব্বহযাদরক সবযানধর পথ ধনর এদগনয় েযায়, 

সকযানেযা পদণ্নতর পযাদণ্ত্পূণ্ত কৃদত্রম দেম্তযাণ অেষুসযানর েয়। তনব এমে সকযানেযা সলখক 

েদি জন্যাে, দেদে সহযােষুভূদতশীল অন্ীঃকরণ দিনয় জেমযােনসর স্বভযাব প্রকযানশর মম্ত 

আয়তে করনত পযানরে ও ববজ্যাদেক মদস্ষ্ দেনয় তযার দবনলেষণ ও প্রনয়যাগ আরও সষুদচদহ্নত করনত 

পযানরে, তযাঁনকই সযাথ্তক ্টিযা বলযা সেনত পযানর। দেেক পদণ্ত েযাঁরযা তযাঁরযা কযানল কযানল অেযায়যাস-

দবকদশত ভযাষযার দবনলেষণ করনত পযানরে, ব্যাকরণ দেম্তযাণ করনত পযানরে, এমেদক ব্যাকরণ-শুধি 

দবনশষ একিযা ভযাষযারূপও গেে কনর সফলনত পযানরে, দকন্তু ওরকম শুধিও কৃদত্রম দেম্তযানণর দেদরনখ 

চলমযাে ভযাষযা প্রবযাহনক সবশীদিে অবরুধি রযাখযার শদতি তযাঁনির থযানক েযা। চলমযাে ভযাষযানক সমষুন্নত 

করযার ক্মতযা থযানক উচষু মযানপর ্টিযানির েযাঁরযা পূব্তপ্রচদলত ভযাষযাভদঙ্গর মম্ত অন্ীঃকরনণ সগঁনথ 

দেনয় তযারই মূলসূনত্র উন্নয়ে সম্ব করনত পযানরে সৃদটিনকৌশল প্রনয়যাগ কনর। সেমে কনরদেনলে 

আনগকযার দিনের চন্ডীিযাসযাদি পিযাবলীকযানররযা, মষুকষু ন্দ কদবকঙ্কণ, ভযারতচন্দ্র প্রমষুখ এবং আধষুদেনক 

দবি্যাসযাগর, বদঙ্কম, রবীন্দ্র।

   আমযানির মযাতৃভযাষযার আদিজেেী সংসৃ্ত হনলও অেযাে্ত অথ্তযাৎ দবনশষভযানব সকযাল-মষুণ্যানির 

বযাক্ রীদতর প্রভযানব বিলযানত বিলযানত অবনশনষ স্বকীয় প্রযাণশদতি অজ্তে কনর দেনয় সস ভযাষযা 

প্রথম পদরস্ষু িভযানব সিখযা দিনয়নে আদি চন্ডীিযানসর কৃষ্ণলীলযা কযানব্। এর আনগ সথনকই 

সেযাতষু ে শব্, সেযাতষু ে ইদডয়ম, সেযাতষু েভযানব দক্রয়যাপনির দবে্যাস, কত্তযা-কম্ত-সম্বন্ প্রভৃদত কযারনকর 

েবরূপযায়ণ, সজযাড়যাদক্রয়যার ব্বহযার, অেষুকযার শব্, শব্বদ্ত এবং সনব্তযাপদর বযানক্র মনধ্ পিও 

বযাক্যাংনশর দবনশষ রীদতনত স্যাপেযা প্রভৃদতসহ আমযানির ভযাষযাজেেী মূনখ মূনখই অনেকিযা পৃথক্  

মূদত্ত অজ্তে কনরদেনলে এবং প্রতীক্যা করদেনলে সযাদহদত্কনির সলখেীমষুনখ আরও সূচযারুরূনপ 

বযাইনর প্রদতদষ্ত হওয়যার জে্। চন্ডীিযাস কৃদতেবযাসযাদি কদবরযা তযাঁনক সসই সহযায়তযা দিনয়দেনলে। 

কদবতযািযা েনন্দযাবধি ব্যাপযার সহযানলও বষুনঝ দেনত হনব সে অক্রমযাদত্রক রীদতর পয়যার-দত্রপিী এবং 

অেযাে্তরীদতর েড়যার েন্দ এমেতর দেম্তযাণ সে তযার সনঙ্গ সমৌদখক গনি্র এনকবযানর অদহেকষু ল 
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সস্পক্ত থযানক েযা। পিস্যাপনের ভদঙ্গিযানক সযামযাে্ এদিক ওদিক ক’সর দেনলই তযা গনি্ িযাঁদড়নয় 

েযায়। পি্গত েনন্দর বযাহনে পযাঁচশ’ বের অেযায়যানস সকনি েযাওয়যার পর আধষুদেক সমযানজর কদেে 

প্রনয়যাজনে েনন্দযাবযাদহেীনক ধরনত সহযাল গনি্র মষুদত্ত। পষুরযানেযা দশল্প-সজ্যার আড়যানল থযাকযা এর 

সরল স্বছেন্দ চলমযাে মষুদত্তরদিনক েযা তযাদকনয়ই েয়যাগনি্র কদেে পনথ, পযািচযারণযা করযানত এদগনয় 

এনলে দমশেযাদররযা পদণ্তনির সনঙ্গ দেনয়। এনলে উইদলয়যাম সকদর, এনলে মৃতষু ্ঞ্য়, রযামরযাম, 

রযাজীবনলযাচে, তযাদরণীচরনণরযা, আর দকেষুপনরই আসনর েযামনলে রযামনমযাহে ও সংবযািপযাদত্রকনির 

সগযাষ্ী। দবি্যাসযাগর এনলে সবশ দকেষু পনর। এমেদক ত্বিনবযাদধেীর’ও প্রকযানশর পর।

    দবি্যাসযাগর ইছেযা করনল সংসৃ্নতর ে্যায় বযা ব্যাকরণ বযা সযাদহনত্র উচ্তম পযাদণ্ত্ অজ্তনে 

আত্মদেনেযাগ কদরনত পযারনতে। দকন্তু দতদে তযা কনরে দে। সংসৃ্ত কনলনজ অধ্যাপক ও অধ্ক্ 

হনয় থযাকযার সময় েযাত্ররযা সংসৃ্তিযা দকভযানব সহনজ আয়তে করনত পযানর সসদিনক েজর সিে, আর 

দবি্যালয়-পদরিশ্তক হওয়যার সনঙ্গ সনঙ্গ কনয়কদি সজলযায় বযাঙলযা স্ষু ল স্যাপে কনরে ও বযাদলকযানির 

দশক্যার দিনকও মনেযানেযাগ সিে। সসই সনঙ্গ দশক্যার উপনেযাগী বযাঙলযা বই দলখনতই দবনশষভযানব 

সনচটি হে। অেষুবযানির বই ‘সবতযাল পঁদচনশর’ পরই িষুচযার বৎসনরর ব্বধযানে সলখযা হনত থযানক পযাে্ 

ইদতহযানসর বই, দশশুদশক্যা,সবযানধযািয়, শকষু ন্লযা, বণ্ত পদরচয় কথযামযালযা, চদরতযাবলী, আখ্যােমঞ্রী, 

সীতযার বেবযাস প্রভৃদত। কী সংসৃ্নত কী বযাঙলযায় দবি্যাসযাগনরর সঝযাঁক দেল সরলীকরনণর দিনক। 

বস্তুতীঃ জ্যােবষুদধি উনন্নষর শুরু সথনকই দতদে সংসৃ্দতমযাে ও ত্যাগী মহৎ ইংনরজ ও দমশেযাদরনির 

কম্ত প্রয়যানস অন্নর অন্নর উদ্ বৃধি হনত থযানকে, সতীিযাহ দেবযারনণর ঘিেযায় প্রবল উৎসযাহ 

অেষুভব কনরে ও েযারীমষুদতিমূলক সমযাজ-সংস্যানরর প্রনয়যাজেীয়তযাও উপলদব্ধ করনত থযানকে। 

পরবত্তী েষুনগর স্বযাধীেতযা আনন্দযালনের প্রশংসযায় আমরযা েতই পঞ্চমষুখ হই েযা সকে, প্রগদতপথেী 

আধষুদেক েৃজযাদতরূনপ আমযানির সংগেনে ইংনরজনির অবিযানের ঐদতহযাদসক স্বীকৃদত আমযানির 

দিনতই হনব। ইংনরজ-সংস্পনশ্ত আসযা দবনদ্যাহী দবি্যাসযাগনরর স্যায়ী কীদত্তর িষুনিযা দিক-দশক্যার 

সংস্যার ও দবস্যার আর েযারীমষুদতি-এরই মনম্ত দবি্যাসযাগনরর পষুস্ক-প্রণয়ে ও সযামযাদজক আনন্দযালে 

আবদত্তত হনয়নে। অথচ এই সনঙ্গ এিযাও মনে রযাখনত হনব সে দবি্যাসযাগর মনেপ্রযানণ গ্যামীণ 

মযােষুষ দেনলে, তযাই গ্যানম প্রচদলত মূল মযাতৃভযাষযার স্বরূপ আর দেরক্র সরল মযােষুষগুদলর উিযার 

মেষুষ্নত্বর প্রভযাবও তযাঁর জীবনে সদক্রয় দেল।

    দবি্যাসযাগর-গদেত বযাঙলযার বযাক্দেম্তযাণ দবষনয়ও তযাঁর মযােদসক গ্যামীেতযা ও সহজ সরলতযার 

দবষয় দচন্েীয়। তখেকযার গ্যামগুদল েযাত্রযা, পযাঁচযাদল কীত্তে গীনত সযারযা বেরই মষুখর থযাকত। এ 

আমযানিরই বযাল্কযানল সিনখদে। তযার একশ’ িষু ’শ বের আনগ তযা সে আরও ব্যাপক দেল তযার 

প্রমযাণ অেষুমযাে িষুই সষুলভ। আমযানির দশশু-দকনশযারনির মযাতৃভযাষযা দশক্যা মধ্েষুনগ এমেদক উদেশ 

শতনকও ঐ পদরনবশ সথনকই সমযািযামষুদি হনয় সেত। মধ্েষুনগর পয়যার-দত্রপিী েনন্দ সলখযা ও 
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সষুরসহনেযানগ গযাওয়যা হনলও কীত্তে পযাঁচযাদলগুদলর বযাক্যাথ্ত গনি্র মূদত্ত ধ’সরই সে জেদচনতে প্রনবশ 

করত ও স্যাে সপত এিযা সহজ সত্। গযানয়নেরযাও সে মষুনখ গি্ ব্বহযার ক’সর তযাঁনির বতিনব্র 

সূত্র ধদরনয় দিনতে তযারও প্রমযাণ দেল, এমেদক তযা আমরযাও সপনয়দে। তযা েযাড়যা এও সিখযা েযায় সে 

পয়যার-দত্রপিী বযাগ্ ভদঙ্গমযা গনি্র রীদত সবশী িূরবত্তী দেল েযা। দক্রয়যাপি এবং অে্ িষুনিযা একিযা 

শব্নক এদিক ওদিক কনর দেনলই সরল কদবতযা রচেযাগুদল গনি্র আকযার সহনজই সপনয় সেত। 

“ শ্রীরযাম লক্ষ্মণ আর জেনকর বযালযা। দবজনে কনরে বযাস রদচ পে্তশযালযা”। অথবযা-“সসই ঘযানি 

সখয়যা সিয় ঈবেরী পযািেী। ত্বরযায় আদেল সেৌকযা বযামযাস্বর শুদে।অথবযা কিনবির বে বহনত দকবযা 

শব্ আচদবিনত আদসয়যা পদশল সমযার কযানে” এমেতর দেম্তযাণনক গি্ ব’সলও গ্হণ করনত বযাধযা 

সেই। আর েযাঁরযা রযামযায়ণ, মষুকষু নন্দর বযা ভযারতচনন্দ্রর কযাব্ পড়নতে বযা শুেনতে, এমে দক বচত্্-

চদরতযামৃনতর মনতযা িযাশ্তদেক গ্থে আয়তে করযার প্রয়যাস দেনতে তযাঁনির গি্নবযানধর সকযানেযা অসষুদবধযা 

সকযাথযাও ঘিত এমে মনে করযা েযায় েযা। সষুতরযাং বলযা েযায়, মধ্েষুনগ বযা উদেশ শতনকর প্রথনমর 

দিনক জেসযাধযারনণর সযামনে দলদখত গি্ েযা থযাকনলও আন্দরক সবযানধ গি্রূনপর সকযানেযা অভযাব 

দেল েযা। মযােষুনষ মযােষুনষ কথযাবযাত্তযািযা সতযা আর পি্ দেব্তযাহ সহযাত েযা। অবশ্ সসিযা থযাকত সরল 

বযাক্ দেভ্তর, বযাক্যাংশ সেযানগ িষুরযাবিনয়র ব্যাপযার েথযাসম্ব পদরহযার কনর। 

        উদেশ শতনকর প্রযারনম্ প্রত্ক্ভযানব সলখযায় গি্ দেম্তযানণর প্রবত্তেযা েখে এল তখে 

গনি্র মহযা মহযা পদণ্নতরযা প্রচদলত পয়যার দত্রপিীর দিনক েযা তযাদকনয়, সসগুদলর মম্তযাথ্ত কযাে সপনত 

েযা শুনেই সকযামর সবঁনধ গি্ দেম্তযানণ ব্তী হনয়দেনলে। দকন্তু তযা করনত সগনল একিযা আিশ্ত 

সতযা সযামনে রযাখনতই হয়, েযার সূত্র ধ’সর েয়যা গেেিযা িযাঁড় করযানেযা সেনত পযানর। এর সমযাধযানে 

গি্রথীরযা সকউ সযামনে সরনখদেল সংসৃ্তনক, সকউ বযা ইংনরদজনক। বযাঙলযায় বযাক্-গেনের দিক 

সথনক সে িষুনিযাই কম-সবশী দবজযাতীয়। সমযািযামষুদি সংসৃ্তনক আিশ্ত ধ’সর, বযাক্যাংশগুদলনক সমযাসবধি 

ক’সর তযারই আশ্রনয় িযাঁড়যানত সচনয়দেনলে মৃতষু ্ঞ্য় দবি্যালংকযার এবং দকেষুিযা তযাঁরই অেষুসরনণ 

উইদলয়যাম সকদর। দকেষু পনরই দেম্তযাতযানির িনল সেযাগ দিনলে রযামনমযাহে ইংনরদজ গি্ অেষুসরণ 

ক’সর, বযাক্যাংশগুদলনক েযােযাভযানব মূল বযানক্র অন্ভূ্তত করযার ইংনরদজ সকৌশল দেনয়। বলযা 

বযাহুল্, এনিঁর দেম্তযানণর উৎসযানহ সে রীদতর গি্ সৃটি হ’ল তযা বযাঙলযার স্বকীয় বযাগ্ ভদঙমযার দিনক 

সগল েযা, সযাধযারনণর কযানে জদিল ও িষুনব্তযাধ্ সথনক সগল। এই অবস্যা সথনকই ‘ভযাষযা’ বযাঙলযানক 

মষুদতি দিনলে দবি্যাসযাগর, অবশ্ এঁনির সবশ কনয়ক বৎসর পনর। তযাঁর প্রথম ও গতযােষুগদতক 

অেষুবযানির বই সবতযাল পঞ্চদবংশদত সংসৃ্নতর সমযাসভযারযাক্রযান্ শব্ গ্থেে সথনক মষুতি েয়, দকন্তু 

শীরিই দতদে সেযাতষু ে পথ ধরনলে ‘শকষু ন্লযা’র অেষুবযানি, েযা দেক অেষুবযাি েয়, একজে কযাদহেী 

কষু শল সযাদহদত্নকর েবদেম্তযাণ। দবগত পযাঁচশ বের ধ’সর কদবতযা রচেযার মধ্ দিনয় বযাঙলযা গনি্র 

সে প্রযাণসতেযা স্পদন্দত হনয় আসদেল তযা এতদিনে দতদে ধ’সর সফলনলে। সেযাি সেযাি বযাক্যাংশনক 
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দবরযাম-দচদহ্নত ক’সর খষুব সহজভযানব এবং পযারস্পনে্তর সনঙ্গ সমলযানলে মূল বযানক্র মনধ্।

        মধ্েষুনগর বযাঙলযা লক্্ করনল সিখযা েযায়, তযানত সে, েযাহযা, েত, েি্দপ, েযাহযানত প্রভৃদত সেযানগ 

জদিল বযাক্ দেম্তযানণর প্রনয়যাজে থযাকনলও সহতষু বযাচক শব্ ও অসমযাদপকযার সযাহযানে্ বযাক্যাংনশর 

পর বযাক্যাংশ সেযাগ কনর বযাক্ িীঘ্ত ও িষুনব্তযাধ্ করযার অভ্যাস সলখককষু নলর দেল  েযা। গি্ দেম্তযানণ 

কম্তবযাচক, দক্রয়যা দবনশষণযাত্মক, সম্প্রসযারক বযা অে্দবধ বযাক্যাংনশর প্রনয়যাজে সিদখনয় রযামনমযাহে 

স্পটিভযানব বলনলে- ‘এতন্শীয় অনেক সলযাক অেভ্যাস প্রেষুতি িষুই দতে বযানক্র অবিয় কদরয়যা 

গি্ হইনত অথ্তনবযাধ কদরনত হেযাৎ পযানরে েযা”। ফনল বযাক্গুনলযানক –ইনত –ইনল অসমযাদপকযা 

ও সংনেযাজক দবনয়যাজক অধ্যানয়র সযাহযানে্ একযাদধক বযাক্যাংশ- েষুতি কনর িীঘ্ত ও জদিল ক’সর 

দতদে দেম্তযাণ করনত আরম্ করনলে, এমে দক পি-সদন্ননবনশর প্রচদলত রীদতরও ব্দতক্রম ঘিযানত 

লযাগনলে। রযাম সমযাহে দবরদচত একিযা সেযাি িৃটিযান্ও সিখযা সেনত পযানর- “সবিযান্ শযানস্ত্রর ‘ভযাষযা’য় 

দববরণ সযামযাে্ আলযানপর ভযাষযার ে্যায় সষুগম েযা হইয়যা (?) সকহ সকহ ইহযানত মনেযানেযানগর েষু্েতযা 

কদরনত পযানরে”। আর েযাই সহযাক, এ বযাক্ বযাঙলযা বযাক্ হয় দে। সস সময়কযার সমযাচযার-িপ্তে, 

সংবযাি-সকৌমষুিী প্রভৃদত পত্র-পদত্রকযাগুদল প্রচযানরর স্বযানথ্ত গি্নক খযাদেকিযা সযাবলীল করযার সচটিযা 

কনরও আড়টিতযা সথনক মষুতি হনয় স্বছেন্দ হনত পযানর দে, সেমে-

       এক্নণ ইংলণ্ীয় সকযাম্পযাদে বযাহযািষুনরর রযাজ্ হওয়যানত

       দিনক দিনক সলযানকরনির জ্যাে ও অথ্ত সভ্তযার

       বৃদধি হইনতনে সেনহতষু ক সযাধযারণ সলযানকরদিগনক

       দবি্যািযােযাথ্ত েযােযাস্যানে পযােশযালযা হইয়যানে ও

       হইনতনে”।

অে্পনক্ মৃতষু ্ঞ্য় দেদম্তত গি্ বহুনক্নত্রই সংসৃ্নতর আক্দরক অেষুবযাি হনয় িযাঁদড়নয়, সেমে-

       “আধষুদেক ধেমিমতে ভ্যানন্রনির স্বযাহ্ংকযার কষু জ্যানেনত

        কৃত সে পথ সস সকবল সলযাকদবেযাশযাথ্ত”।

বলনত সগনল বযাঙলযা গনি্র দেম্তযানণ ইংনরদজর িযাস ও সংসৃ্নতর িযাস এই িষু ’ সশ্রণীর সকউই 

আনগকযার সবশ কনয়ক শতযাব্ী ধ’সর প্রচদলত বযাঙলযার দিনক তযাকযাে দে এবং তযার অন্দে্তদহত শদতি 

অেষুভব করনত সচটিযা কনরে দে। সিখযা েযায়, িশ্তনের মত েষুদতিতনক্তর দবষয় দেনয় সলখযা বচতে্-

চদরতযামৃনত দবষয়গত িষুরূহতযা থযাকনলও অবিনয়র িষুরূহতযা সেই। েনন্দর প্রনয়যাজনে লযাইনে লযাইনে 

সেি ও দমল রযাখযার জে্ বযাক্গুদলনক সরল ও সংদক্প্ত করনত হনয়নে এমে ত্বি সমনে দেনয়ও 

বলযা েযায় সে সহজনবযাধ্ ও গদতশীল বযাঙলযা বযানক্র স্বরূপ অেষুধযাবে ক’সর তযার স্বছেন্দচযারণ েযানত 

ব্যাহত েযা হয় সসদিনকই মনেযানেযাগ দিনয়দেনলে, সেমে-

        সসই ত মযায়যার িষুইদবধ অবদস্দত
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         জগনতর উপযািযাে প্রবীে প্রকৃদত।।

         জগৎকযারণ েনহ প্রকৃদত জড়রূপযা।

         শদতি সঞ্চযাদরয়যা তযানর কৃষ্ণ কনরে কৃপযা।।

         কৃষ্ণশনতিযা প্রকৃদত হয় সগৌণ কযারণ।

         অদগ্নশনতিযা সলৌহ বষনে কর এ জযারণ।।

এরকম সক্নত্র দক্রয়যাপিগুনলযা িষুএকিযা শব্, এমে দক বযাক্ও আনগ দপনে সযাদজনয় দেনলে 

পি্ গি্রূপ সপনয় েযায়। অথ্তযাৎ গি্ দেম্তযাতযানির প্রনয়যাজে দেল সেযাতষু ে দকেষু সংগ্হ করযা েয়, 

পষুরযানেযানকই গুদেনয় েবরূপ সিওয়যা। দেনচ সিওয়যা িষু দি বযানক্ েদি অি্দপ ও অসমযাদপকযা সহ 

একত্র বধি ঘদিল বযাক্গুদলও সবযানধর দিক সথনক সকযাথযাও বযাধযা সৃদটি করনেেযা-

          ‘েি্দপ আপনণ প্রভষু  হনয়ে বলরযাম।

          তথযাদপ বচতনে্র কনর িযাস অদভমযাে।।

          সহে বযাক্ হইল েদি অভয়যার তষু নণ্।

          আকযাশ ভযাদঙ্গয়যা পনড় ফষু লিরযার মষুনণ্।।

ইনত এবং ইনল েষুতি অসমযাদপকযাগুনলযা বযাঙ্ লযায় তযানির দক্রয়যারূপ বজ্তে কনর প্রযায়ই দবনশষণ-

সবযাধক বযা দক্রয়যা দবনশষণ সবযাধক বযাক্-বযাক্যাংশ সবযাঝযানেযার সহযায়ক হনয়নে, এগুদল বযাক্যাংনশর 

সংনক্নপরও সহযায়ক হনয়নে। ইনত প্রত্য়েষুতি অসমযাদপকযাগুদল দবদশটি প্রনয়যানগও িযাঁদড়নয় সগনে-

         সসঁউদতনত পি সিবী রযাদখনত রযাদখনত।

         সসঁউদত বহল সসযােযা সিদখনত সিদখনত।।

ইনল প্রত্য়ও সকবল অসমযাদপকযা সবযাঝযানেযা সথনক সনর দগনয় বযাঙলযা দভন্ন অথ্ত সি্যাতেযা কনরনে। 

েব উি্নম অধ্বসযায়ী গি্ দেম্তযাতযারযা এসব দিনক দবনশষ তযাকযাে দে বনলই মনে হয়। দবপরীনত 

সমঘেযাবনধর ভযাষযা সিখষুে, বযানক্ ইংনরদজ অেষুসরনণর ফনল তযা িূরযাবিয়-দকটি হনয় পযােকনির 

সবযানধ বযাধযারই সৃদটি কনরনে, সেমে “সম্মষুখ সমনয় পদড়” ইত্যাদি। সংসৃ্ত ও অপদরদচত শনব্র 

ব্বহযানরর জে্ েয়, ইংনরদজর অেষুকরনণর ফনলই তযা তখেকযার পযােকনির কযানে িষুনব্তযাধ্ মনে 

হনয়দেল। এরকম সক্নত্র গ্যানম প্রচদলত সহজ সরল বযাক্রীদতর পক্পযাতী দবি্যাসযাগর ‘শকষু ন্লযা’ 

রচেযার পর সথনক জেদচনতে সহনজই স্যাে কনর দেনত সপনরদেনলে। অসমযাদপকযার সযাহযানে্ ও 

পিদবে্যানস বতিনব্র পযারস্পে্ত রক্যা করনতই একযাদধক বযাক্যাংশ সমদবিত হনয়ও তযাঁর বযাক্গুদল 

সহজ সবযাধ্ হনয় িযাঁড়যাল। সেমে শকষু ন্লযা, কযাদহেীর প্রযারম্-

        “একদিে মৃনগর অেষুসন্যানে বে মনধ্ ভ্মণ কদরনত

         কদরনত এক হদরণ দশশুনক লক্্ কদরয়যা রযাজযা

         কদরনত এক হদরণ দশশুনক লক্্ কদরয়যা রযাজযা
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            শরযাসনে শরসন্যাে কদরনলে”।

এদি আসমযাদপকযা সেযানগ দেদম্তত বযাক্যাংশ-সমদবিত সরল বযাক্ বণ্তেযা গ্দথত হনয়নে পযারস্পে্তক্রনম। 

অে্ আর একদি অংনশ কম্তবযাচক সেৌদগক বযাক্ মূল বতিনব্র সবযানধ সকযানেযা আড়টিতযাই সৃদটি 

কনরদে, প্রত্যাদশত বতিব্ জযাদেনয় পযােকরযা সশ্রযাতযার তৃদপ্তই এনে দিনয়নে, সেমে-

           “শযাঙ্গ্তরব কদহনলে, মহযারযাজ, আপেযার অপরযাধ

            েযাই, জযাহযারযা ঐবেে্তমনি মতে হয় তযাহযানির

            ঐরূপই স্বভযাব হইয়যা থযানক”।

অে্ আর একদি বণ্তেযাত্মক অংশ লক্্ করনলও সরলতযা সহজনবযাধ্ তযার দিনক দবি্যাসযাগনরর 

আগ্নহর প্রমযাণ পযাওয়যা েযানব-

          “অল্পবয়নস দবি্যােষুশীলে দবষনয় বযানক্তনলর সদবনশষ

           অেষুরযাগ প্রকযাশ হওয়যানত, তিীয় দপতযা তযাঁহযানক

           দশক্যা দিবযার দেদমতে এক দশক্ক দেেষুতি কনরে”।

এখযানে বযাক্নশনষর মূখ্ বতিব্ অংনশর কযারণ-বযাচক সরল পদরপূরক দহসযানব ‘হওয়যানত, 

অসমযাদপকযার সেযানগ সে খণ্বযাক্দি প্রযারনম্ বসযানেযা হনয়নে তযা ইংনরদজর অেষুসরনণ গ্দথত হনলও 

বতিনব্র পযারস্পে্ত রক্যা করযায় সবযানধর পনক্ িষুীঃসহ হয়দে। কযাদহেীও সযাদহনত্র দবষয় েযাড়যা 

দচন্যামূলক বণ্তেযার সক্নত্র তযাঁর সঝযাঁক সে বযাঙলযা ভযাষযার সষুদচর-প্রবযাদহত প্রযাণবন্র দিনকই দেল 

তযারও েনথটি প্রমযাণ রনয়নে। এনকবযানর সগযাড়যার দিনক সলখযা “বযাঙ্গযালযার ইদতহযাস” ইংনরদজর 

অেষুসরনণ, দকন্তু পিও বযাক্দবে্যানস মযাতৃভযাষযায় শযাসেই লক্েীয় হনয়নে-

“দতদে (অথ্তযাৎ মীরকযাদসম) দসংহযাসনে অদধরূঢ় হইয়যা ইংরযাজদিগনক ও দেনজর বসে্ ও 

কম্তচযারীদিগনক েত িযাকযা দিনত হইনবক প্রথমতীঃ তযাহযার দহসযাব প্রস্তুত কদরনলে ও তৎপনর 

সসই সকল পদরনশযাধ কদরবযার উপযায় সিদখনত লযাদগনলে এবং মীরজযাফনরর দশদথল শযাসেকযানল 

রযাজপষুরুনষরযা সষুনেযাগ পযাইয়যা েত িযাকযা অপহরণ কদরয়যাদেনলে তযাঁহযানির দেকি হইনত সসইসকল 

িযাকযা আিযায় কদরয়যা লইনত লযাদগনলে”।

    সংদক্প্ত িষু ’দি বযাক্যাংশ সহ সেৌদগক বযাক্। কত্তযা ও সমযাদপ্তনবযাধক দক্রয়যাপিগুদলর সনঙ্গ পরপর 

এমেভযানব পিগুদল অদবিত হনয়নে সে অথ্তনবযানধর জে্ দদ্তীয়বযার ভযাবেযাদচন্যা করযার প্রনয়যাজে হয় 

দে। পূব্ত-উদ্ ধৃত সমযাচযার িপ্তনের ভযাষযার সনঙ্গ এরকম িৃটিযানন্র দবপরীতমষুনখ তষু লেযা করযা েযায়। 

    দবি্যাসযাগনরর েষুদতি তক্তমূলক সলখযা দবধবযা-দববযাহ দবষয়ক প্রস্যাব প্রনয়যাজে বনশ স্যানে স্যানে 

সংসৃ্ত শনব্ েৎসযামযাে্ পীদড়ত হনয়ও বযানক্র দিক সথনক িষুনব্তযাধ্ হয় দে। এর কযারণ ঐ একই, 

বযাক্দেম্তযাণ দবি্যাসযাগনরর খযাঁদি বযাঙলযা রীদতর দিনক অজ্যাত সংস্যার, েযার জে্ রযামনমযাহে-মৃতষু ্ঞ্য় 

–তক্তপঞ্চযােেযাদির মত দবি্যাসযাগরনক ‘দেম্তযাতযা’ আখ্যা সিওয়যা েযায় েযা। বযাঙযালীর পনক্ েযা অেযায়যাস 

৬৭



সসই পনথই আি্ন্ চনল সগনেে দতদে। পিদবে্যাস সহ বযানক্র স্যাপেযা, পযারস্পে্ত ক্রনম ও সথনম 

সথনম খণ্বযানক্র সেযাজেযা তযাঁর গি্নক অেযায়যাস সষুতরযাং সযািনর গ্হণনেযাগ্ কনর তষু নলদেল। এরই 

দভদতেনত বদঙ্কম সসযাজযা পযানয় সযাহযাদসক হনয় িযাঁড়যানত সপনরদেনলে ‘িষুনগশেদন্দেীনত’। সিখনত 

হনব, সবশী িষুএকিযা সংসৃ্ত শব্বযা অে্ সে-সকযানেযা ভযাষযার শনব্র সেযাগ থযাকনলই মূল ভযাষযািযা 

ববনিদশক হনয় পনড়েযা। এখেকযার বযাঙলযায় শতকরযা দতদরশ-চদলিশিযার মনতযা সংসৃ্ত শব্ এবং 

েনথটি ইংনরদজ শব্ ব্বহযার করনলও ভযাষযািযা বযাঙলযাই থযাকনে, কযারণ, এর দক্রয়যা-কম্ত দেদমতে-

সবিন্ প্রভৃদতর সংগেে ও বযানক্র দেজস্ব চযাল। “দবরদসঙযা’র (বীরদসংহ গ্যানমর েযাম, সযাঁওতযালী 

শব্, অথ্ত- অরনণ্র সূে্ত) দসঙনবযাঙযা’ সসই প্রভযানতর আনলযাকই আমযানির সিদখনয়দেনলে।

     উদেশ শতনকর সগযাড়যায় দমশেযাদরনির প্রচযার-প্রনয়যাজে, সফযাি উইদলয়যানম পেে-পযােে এবং 

সংবযািপত্র প্রকযাশেযার তযাদগনি েযাপযার অক্নর সে গনি্র সৃদটি হয় তযার ভযানলযামন্দ িষুনিযা দিকই 

আনে। ভযানলযা এই দিক সথনক মযােষুষ গনি্র মূদত্ত প্রকযানশ্ সিখনত সপনল, আর মন্দ এই সে, সস 

গি্ আর েযাই সহযাক, দেক বযাঙলযা সহযাল েযা। আেযানরযা শতযাব্ীর গনি্র দকেষু েমষুেযা সহদজয়যানির 

পষু ঁদথনত ও ববষদয়ক দচদেপনত্র পযাওয়যা েযায় বনি, দকন্তু তযা হয় ফযারসী প্রভযাদবত আড়টি, েয় অদশদক্ত 

ব্দতিনির সলখযা।পনেনরযা-সষযানলযা শতনক, দবনশষত শ্রীবচতনে্র আদবভ্তযানবর পর সিশব্যাপী সে 

আনন্দযালে চনলদেল তযানত তক্ত দবতক্ত সহ সমৌদখক ভযাষণ সবশ দকেষুিযা সমৃধি হনয় উনেদেল এ 

সহনজই ভযাবযা েযায়, আর প্রমযাণ রনয়নে। এ দবষনয়র কযােযাকযাদে েমষুেযা রদক্ত আনে সস গনি্র 

পিযাভযানষ্। বচ-ভগবত ও বচ-চদরতযামৃনতর তক্ত-দবতক্তমূলক আখ্যােগুদলর পদরনবশে পরীক্যা 

কনর সিখনলই তখেকযার গি্রীদত ধরযা পড়নব। উদেশী পদণ্ত রযামরযাম বসষু, মৃতষু ্ঞ্য় অথবযা 

রযামনমযাহে সকউই সসদিনক সগনলে েযা। সকবল সযাদহত্সৃদটি েযাঁনির লক্্ দেল, তযাঁরযাও প্রচদলত 

েড়যাও রূপকথযার আধযাপি্ সথনক সপ্ররণযা দেনত পযারনলে েযা। েযার ফনল েযাপযা অক্নরর বযাঙলযা 

গি্ প্রযায় পঞ্চযাশ বের দপদেনয়ই রইল। দবি্যাসযাগরনক বযাঙলযা গনি্র সমৌল ্টিযা বলযা েযানব েযা, 

কযারণ সস সৃদটিকযাে্ত সতযা পযাঁচশ’ বের ধনর চনলই আসদেল, দকন্তু দবরদসঙযার ‘দষঙেযাকষু র’ সে তযাঁর 

েবীে আনলযানক সস পথিযা আমযানির দচদেনয় দিনয়দেনলে তযা দেীঃসংশনয় স্বীকযার করনতই হনব। 

এই আনলযানকই বদঙ্কনমর সঞ্চরণ ও ভযাষযার শদতিবধ্তে, এই আনলযানকই রবীনন্দ্রর পিনক্প।
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আচযাে্ত সষুেীদতকষু মযার তযাঁর ODBL  গ্নথে বযাঙ্ লযা ভযাষযার উপর বেযাসযাঘযাত ধনম্তর কযাে্তকযাদরতযার 

দববরণ দিনত দগনয় অদেবযাে্তভযানব বযাঙ্ লযা েনন্দর প্রসনঙ্গ এনসনেে।কযারণ, েন্দ 

ভযাষযার প্রযাণধনম্তর সনঙ্গ দেত্সবিনন্ আবধি। দবদভন্ন ভযাষযার প্রকৃদত অেষুসযানর সসই 

সসই ভযাষযার েনন্দর প্রকৃদতও দবদভন্ন হনয় পনড়।আমযানির ভযাষযায় সসই প্রকৃদতর অেষুসন্যানে 

সষুেীদতকষু মযার সিনখনেে, আধষুদেক ভযারতীয় ভযাষযাগুদলর মনধ্ পূব্ত-মযাগধী শযাখযা এবং দবনশষভযানব 

বযাঙ্ লযা, শব্ ও বযানক্র উচ্যারনণ বেযাসযাঘযাত (Stress, সঝযাঁক, বল) েীদত আশ্রয় কনরনে। বযাঙ্ লযা 

ভযাষযার আদিেষুনগর পর সথনক উচ্যারনণ এই সঝযাঁনকর প্রবণতযা প্রযায় প্রদতদষ্ত হনয় েযায়। এই 

ব্যাপযানর ইংনরদজ ভযাষযার সনঙ্গ বযাঙ্ লযার আংদশক সযািৃশ্ও লক্ণীয় হনয়নে। পযাথ্তক্ এই সে, 

বযাঙ্ লযায় সঝযাঁক দেয়দমতভযানব শনব্র প্রথম অক্নর (অক্র= syllable),  ইংনরদজনত তযা েয়, 

তযা েযাড়যা সঝযাঁনকর প্রকৃদতনতও দকেষু পযাথ্তক্ ধরযা সেনত পযানর। আচযাে্ত পষুেচি সিনখনেে, বযাঙ্ লযা 

বযানক্র উচ্যারণরীদত হল কনয়কদি শনব্র দমদলত এক একদি গুছে েযা দেনয় দবরযামেষুতি উচ্যারনণর 

একদি প্রবযাহ। স্বযাভযাদবক এই দবরযামনক েদত(pause, breath-pause)  বলযা েযায়। এক,িষুই, 

দতে, এমেদক চযারদি শনব্র এক একদি গুনছের পর ঐ দবরযাম আনস। সসনক্নত্র মূল সঝযাঁক পনড় 

শব্গুনছের প্রথম শব্দির প্রথনম। গুছেমধ্বত্তী অে্যাে্ শনব্র আি্ক্নর সঝযাঁক থযাকনলও তযা 

সতমে প্রবল হয় েযা। তযা েযাড়যা এও বলযা েযায় সে গি্-উচ্যারনণ বযা সযাধযারনণর কথযাবযাত্তযায় ঐ 

দবরযাম প্রযায়শ অথ্তযােষুসযানর, স্বল্প-অথ্তসমযাদপ্তর (Sense-pause)  সনঙ্গ দমদলনয়ই সফলযা হয়। এই 

েদত, েযা গনি্র উচ্যারণনক অনথ্তর সনঙ্গ দমদলনয় দেয়দন্ত্রত করনে, তযা দকন্তু পনি্র সক্নত্র দবনশষ 

সষুরধনম্তর (Rhythm) দ্যারযা দেয়দন্ত্রত হয়, প্রনয়যাজনে অথ্তধম্তনক উলিঙ্ঘে করনত কদবতযার েদতর 

দবন্দষুমযাত্র দদ্ধযা ঘনি েযা। পরবদত্তকযানল সষুদেদতকষু মযার েখে ব্যাকরণ রচেযা কনরে তখেও দতদে 

গি্ ও পনি্র Sense-pause সক সেি এবং breath-pause সক েদতরূনপ বণ্তেযা কনরনেে। 

বলযা বযাহুল্, সষুেীদতকষু মযানরর এই ভযাষযা-পে্তনবক্ণ ববজ্যাদেক ও বযাস্বযাদশ্রত (descriptive)। 

তযাঁর পূনব্ত পদচিমযা পদণ্তনির বযাঙ্ লযা ভযাষযা আনলযাচেযায় এদবষনয় দস্র দেচিয় ঘনিদে, মতবদ্ধ 

বাঙ্লাছন্দ,সুনীরতকুমারও
আনুষরগিকপ্রসগি



দেল, এনিশীয় ববয়যাকরণ ও েযান্দদসকনির আনলযাচেযায় স্বদবনরযাধ দেল েনথটি, তনব ঐসব সক্নত্র 

অেষুসদন্ৎসযা ও পরস্পরদবনরযাধ তযাঁনক সষুসমঞ্স একদি ধযারেযায় উপেীত হনত সপ্ররণযা দিনয়দেল 

দেচিয়ই। ODBL েখে সলনখে তখেকযার তরুণ েযান্দদসক প্রনবযাধচন্দ্র সসনের আনলযাচেযা সথনক 

দতদে উৎসযাদহত হনয়দেনলে ব’সল উনলিখ কনরনেে এবং অক্রবৃতে, মযাত্রযাবৃতে ও স্বরবৃতে এই দতেদি 

আখ্যা এবং দকেষু উিযাহরণও তযাঁর গ্থে সথনক সমযাহরণ কনরদেনলে। সবশ দকেষুকযাল পনর েখে 

ব্যাকরণ সলনখে তখে অমূল্ধে মষুনখযাপযাধ্যানয়র বযাঙ্ লযা েনন্দর ববজ্যাদেক মষুলসূত্র দেণ্তনয়র ব্যাপযানর 

আচযাে্ত দেজকৃত ব্যাখ্যানের প্রদতরূপ অেষুভব ক’সর তযাঁর সিওয়যা েযামকরণ তযােপ্রধযাে, ধ্বদেপ্রধযাে, 

বেযাসযাঘযাত-প্রধযাে দবকনল্প তযাঁর ব্যাকরণ-পষুস্নক সদন্ননবদশত কনরে এবং আরও লক্ণীয় এই সে, 

তযােপ্রধযাে ও ধ্বদেপ্রধযাে (অক্রবৃতে ও মযাত্রযাবৃতে) েনন্দর চতষু ম্তযাদত্রক পব্তগণেযা সথনক দতদে দবরত 

হে। রবীন্দ্রেযাথ ও প্রনবযাধচন্দ্র তখে ঐ িষুই দবষনয় চতষু ম্তযাদত্রক েদত ও পনব্তর পক্পযাতী দেনলে। 

অমূল্ধনের দবনলেষণ পধিদত ও সষুরধম্তগত েযামকরণ গ্হণ ক’সর, ভযাষযাদবজ্যানের দিক সথনক পূনব্ত 

দতদে েযা আন্দযাজ কনরদেনলে তযারই দবস্যাদরত দসদধি অনে্র হযাত দিনয় দফনর গ্হণ করনলে, এদি 

সবশ সকৌতষু কজেকই বনি। অবশ্ কী ভযাষযাতেনত্বর গ্নথে, কী ব্যাকরনণ দতদে সমৌলেীদত প্রিশ্তনেই 

তযাঁর আনলযাচেযা সীদমত সরনখদেনলে, কদবনির তযাবৎ রচেযায় সেসব দবসৃ্ত ববদচত্র্ এবং আপযাত-

দবনরযাধ সিখযা েযায় তযার সযামঞ্স্ দেণ্তকনল্প শ্রম দেনয়যাগ ক’সর েন্দ দবষনয় পৃথক্  গ্থে রচেযার সময় 

ও মনেযানেযাগ দিনত পযানরে দে। 

               বযাঙ্ লযা েনন্দর ক্রমদবকযাশনক ইদতহযাস-অেষুগত ভযানব লক্্ করযা সেনত পযানর। প্রথনম 

বষুঝ্ সত হনব বযাঙ্ লযা অে্যাে্ আধষুদেক ভযাষযার মতই জীবন্ সচল অগ্গযামী। এর উচ্যারণরীদত 

একশ’ িষুশ’ বের ধ’সর পদরবদত্তত হনত হনতই চনলনে এবং ভদবষ্নতও কত পদরবত্তে হনব। 

বযাল্কযানল আমযার পযােশযালযার এক বৃধি  গুরুমশযায়নক বলনত শুেতযাম-সদরষযা, আঁকষু শী, আদলপেযা, 

আঙিী, পযাদেফল, রযাজতন্ত্র, দবষবৃক্ প্রভৃদত। আমরযা উচ্যারণ করতযাম-সরষ্যা, আঁকদশ, আঙদি, 

আলপেযা পযা’েফল, রযাজ্ তন্ত্র প্রভৃদত। বত্তমযাে পূব্তবঙ্গ উচ্যারণ আইজ, কযাইল, চযাইর,কইর ্েযা, 

আটি,ডযাকযাইত, প্রভৃদত চযারশ’ বের আনগ সযারযা বযাঙলযারই দেল। আরও আনগ তদ্ব শনব্র 

(তৎসম সতযা বনিই) সশনষর অ,ই,উ স্পটি উচ্যাদরত হ’ত, সেমে পযাত (অ), কযাম (অ) আদজ, 

আজষু, আঁদখ, বহু=(=বধূ), তীে (অ)= দতন্ , আমযার (অ), কযােযাইর (অ) প্রভৃদত। মধ্েষুনগ ক্রমযাগত 

স্বরমধ্ ব্ঞ্ে সলযাপ করযায় প্রবণতযার ফনল সে-সব স্যানে অই, অউ, আই, আউ উচ্যারণ ঘনিদেল, 

সস সব স্যানে প্রথম-প্রথম উতি িষুইস্বর উচ্যারনণ পৃথক্ মূনল্র দেল, পনর সসগুদল দদ্স্বনর অথযাৎ 

দমদলত একদি িীঘ্তস্বনর রূপযান্দরত হয়। এই সব পদরবদত্তত উচ্যারণ কদবনির েনন্দযারীদতনতও 

মযাত্রযামূনল্র পদরবত্তে ঘদিনয়নে। বত্তমযানে ঐসনবর অনেক বিনল সগনে দেকই, দকন্তু রক্ষ্ণশীলতযার 

বনশ দকেষু সথনকও সগনে আবযার। একদি িৃটিন্ দি’। েনন্দযাদেণ্তনয় এ িৃটিযান্দি গুরুপূণ্ত। আজনকর 
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সমৌদখক ভযাষযায় আমরযা বদল- সমঘ্  জল্  সচযাখ্  সিশ্  (দব) ষযাদ্  (আ) মযার্  (ভযার) সতর্ । দেনজনক 

পরীক্যা করুে, সিখনবে ঐ ব্ঞ্েযান্ অক্র (Syllable) গুদল উচ্যারনণ সমৌদলক স্বরযান্ অক্নরর 

সমমূল্ই পযানছে উচ্যারণকযানলর দিক সথনক। অথ্তযাৎ ‘আ’ বলনত সে পদরমযাণ সময়, কযাশ্  বলনতও 

সসই পদরমযাণ সময়, আকযাশ, িষু ’মযাত্রযায় িষু দি অক্র। মধ্েষুনগ দেক তযা দেল েযা। ঐগুদলর স্বরযান্ 

উচ্যারণ সলযাপ পযাওয়যার পর পূনব্তকযার িষু ’অক্নরর িষু ’মযাত্রযা মূল্ িযাে দিনয় পূরণ করযা হনত লযাগ্ ল, 

অন্তীঃ েনন্দর সক্নত্র। িষু ’অক্র এক হনয় পড়্ ল দকন্তু িযাে দিনয় মযাত্রযামূল্ িষুই-ই সরনখ সিওয়যা 

হ’ল। উচ্যারনণ সে ক্দত হ’ল িযাে দিনয় তযা পূরণ করযার সচটিযা করলযাম। আজও তযাই চলনে। 

অন্তীঃ অক্রবৃতে ও মযাত্রযাবৃনতে। আর বেদসত রীদতর েনন্দর প্রযায়শই ওগুদলর মযাত্রযা এক, ক্কদচৎ 

িষুই হনতও পযানর। আসনল সমৌদখক ভযাষযা গদতশীল হনয়নে, েনন্দযানবযাধ সথনকনে রক্ণশীল। একিষু  

ভদবষ্দ্যাণী ক’সর বলযা েযায়, আজ সথনক একশ’ সিড়শ’ বের পনর ঐিষু কষু  রক্ষ্ণশীলতযার বযালযাইও 

ঘষুনচ েযানব। বযাঙ্ লযার স্বযাভযাদবক উচ্যারনণর সনঙ্গ সে েনন্দর সবশী দমল, সসই েড়যার েন্দ বযা বেদসত 

েন্দই থযাকনব, মযাত্রযাবৃতে রীদতিযাই অদতকৃদত্রম ও প্রত্ হনয় পড়নব, আর পয়যারজযাতীনয়র স্যাে সেনব 

গি্ছেন্দ, এখেই েযার অদধকযানরর প্রবল প্রতযাপ সিখযা েযানছে। 

         েনন্দর পব্তগত (পব্ত=Bar, িষুই েদতর মধ্বত্তী অক্র সমদটি ) অক্রগুদলর মযাত্রযামূল্ 

উপলদব্ধ করযার সক্নত্র ভযাষযার পদরবত্তনের এই সব রীদত বষুঝনত হনব। কদবকঙ্কণ মষুকষু নন্দর 

মূলপযাে দেণ্তয় করযার সময় আমরযা সিনখদে, হইল (বহল), লইয়যা (বলয়যা, লয়্যা), বকল এবং কদরল- 

প্রভৃদত শব্নক দতদে েনন্দর প্রনয়যাজনে কখেও িষু ’মযাত্রযার কখেও দতেমযাত্রযার মূনল্ স্যাে দিনয়নেে। 

পনর িষু ’মযাত্রযার সবলযায় বকল, ববল, দকন্তু দতেমযাত্রযা পূরনণর প্রনয়যাজনে কদরল, বদলল। তযা েযাড়যা 

অক্রমযাদত্রক (তযােপ্রধযাে) রীদতনতই মূলতীঃ েন্দ দেম্তযাণ কনর সগনলও দতদে সেৌদগক অক্রনক 

(অন্  পষুন্  সন্  বক্  চক্  প্রভৃদত) েনন্দর প্রনয়যাজনে কখেও একমযাত্রযার মূল্ দিনয়নেে, কখেও 

িষু ’মযাত্রযার। এর িৃটিযান্ এত প্রচষু র সে ব্যাপযারদিনক ব্যাদতক্রম বলযা েযায় েযা। হয়ত মষুনখর কথযানতও 

তখে ঐ িষুমযাত্রযা রীদত সমথ্তনের অন্তীঃ একিযা আভযাস দবি্মযাে দেল। ববষ্ণব পিযাবলীনতও দেক 

তযাই। এমে দক সেৌদগনকর সে দদ্মযাদত্রকতযা মযাত্রযাবৃতেরীদতর আজ অবশ্করণীয় দেয়ম, ব্জবষুদল 

পিযাবলীনত তযাও অমযাে্ করযা হনয়নে, অবশ্ খষুব সবশী সক্নত্র েয়। রবীন্দ্রেযাথ দিক্ প্রযান্ দিক্ সীমযা, 

ঐ (ওই) প্রভৃদত শনব্র গ্থেনে অক্রমযাদত্রনকর সেৌদগক অক্রগুদলনক কিযাদচৎ এক, কিযাদচৎ 

িষুই মযাত্রযা ব’সল গ্হণ কনরনেে এবং আরও েযােযান্  আপযাত-ব্দতক্রম ঘদিনয়নেে, দকন্তু েনন্দর 

সষুরধনম্ত দেক চনল সগনে, শ্রুদতকিষু  হয়দে। দিক্  শব্ সমযাসবধি হনলও তযার স্বযাধীেসতেযাও পযােকনক 

সশ্রযাতযানক ভূলনত সিয় েযা। ববজ্যাদেক সবযানধর অভযানব ঐরকম িষু দব্তপযাক আধষুদেক কদবতযায় েন্দ-

চচ্তযায় ঘনিনে। ‘অনেকদিে দখদিপষুর ডনকর অঞ্চনল’ এই পঙ্ দতির সেক্  ও দির্  এ িষুই দসনলব্ ল্ সক 

আধষুদেক কদব একমযাত্রযা ধ’সর পয়যার (১৪ মযাত্রযার) সমলযানত সচনয়নেে, অথচ সস সচটিযা িষুরূহই 
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হনয়নে, কযারণ সলখযায় িৃশ্ত অনেক ও দিে, দখদির ও পষুর একীকৃত হনলও উচ্যারণমিম্বদতনত 

অনেক ও দখদির স্বযাধীে শব্। সষুতরযাং ‘সেক’ ও ‘দির’ শব্যান্ও সেৌদগক দহসযানব িষু ’মযাত্রযার মূল্ 

পযানব। “অনেক দিে দখদির পষুর ডনকর অঞ্চনল। কযাব্নক খষু ঁনজদে প্রযায় সগযারুনখযাঁজযা কনর”।। এ 

িষুই চরনণর প্রথমদি পদরস্ষু ি ধ্বদেমযাদত্রকতযার, দদ্তীয়দি অক্রমযাদত্রকতযার। েনন্দযাময় বযাক্  দকেষু 

কৃদত্রম অথচ মনেযাহর। তনব এনত স্বযাভযাদবক উচ্যারনণর অল্পস্বল্প ব্দতক্রম ঘিযানেযা সেনত পযানর, 

এবং তযা সষুন্দরও লযানগ, দকন্তু পদরদচত ও অভ্স্ কথনের রীদতনক কখনেযা এনকবযানর উন্ পযান্ 

সিওয়যা েযায় েযা, 

     সষুদেদতকষু মযানরর প্রযাথদমক আনলযাচেযার পূনব্তই বযাঙ্ লযায় দতে রীদতর েন্দ লক্্নগযাচর হনয়দেল 

এবং দতদে প্রনবযাধচন্দ্র সসনের আনলযাচেযা ও েযামকরনণর দ্যারযা উপকৃত হনয়দেনলে, একথযা পূনব্তই 

উনলিখ করযা হনয়নে। েনন্দর আনলযাচেযায় সষুেীদতকষু মযার সিনখদেনলে সে বযাঙ্ লযায় এবং সসই সনঙ্গ 

অসমীয়যা ওদড়য়যায় বেদসত উচ্যারণরীদত প্রযাকৃত-অপভ্ংনশর মযাত্রযামূলক রীদত সথনক সমমযাদত্রক 

(েদতসহ সগযািযা সষুরধম্ত ধ’সর ১৬) অক্র মূলক রীদতর েব্পধিদতর জন্ দিনয়নে। েব্রীদতর এই 

েনন্দর মূল ব্যাপযারদি দতদে ববজ্যাদেক দবনলেষনণর সযাহযানে্ ধদরনয় দিনলে। এই রীদতর উচ্যারণ 

সকবল সে শনব্র তথযা শব্গুনছের আদিনত সঝযাঁনকর সৃদটি কনরনে তযা-ই েয়। েদতর দবরযামনক 

আরও িীঘ্ত ও স্পটি কনরনে এবং বেযাসযাঘযাত ও েদতর মযাঝখযানে শব্গুনছের এক একদি পনব্তর 

সৃদটি কনরনে। প্রযাকৃত এবং অপভ্ংনশরও েদতর স্যাে দেল, দকন্তু তযার মূল্ দেল েগণ্। েদত প্রযায় 

েযা দিনয়ও মযাত্র স্বল্প িযাে সরনখ একদি সংসৃ্ত-প্রযাকৃত-অপভ্ংশ চরণ উচ্যারণ করযা চল্ ত। দকন্তু 

বযাঙ্ লযায় তযা সম্ব েয়। প্রথনমর দিনক, েখে শনব্র সশনষর স্বর দবলষুপ্ত হয়দে তখেই পয়যানর 

প্রথম-আি এবং পনরর েনয়র সশনষ পূণ্তেদত সষুদেদি্তটি হনয় দগনয়দেল। সষুেীদতকষু মযানরর উপলদব্ধনত 

অপভ্ংশ পযািযাকষু লনকর সষযালমযাত্রযা চযাল পয়যানরও একদহনসনব দেল ও আনে, েদতর িষু ’দি দবরযানমর 

মনধ্ ঐ িষু দি মযাত্রযা-সময় সষুপ্তভযানব থযানক, সষুরসহ (Rhythmic quality) েযাঁরযা পয়যার আবৃদতে 

কনরে তযাঁনির কণ্ মনেযানেযাগ সহকযানর শুেনলই তযা ধরযা পড়নব। মযাত্রযা-দেয়দন্ত্রত পযািযাকষু লক 

েনন্দযাবন্ সথনক সঝযাঁক-প্রেষুতি পয়যানরর পব্ত েখে ধীনর ধীনর প্রদতদটিত হনছে এমে সময় পূব্ত চদলত 

পূণ্ত ধ্বদেমযাদত্রক পধিদতর সনঙ্গ অক্রমযাদত্রক পধিদতর একিযা দবদমশ্রণ ঘনিদেল। পনর ধীনর ধীনর 

অক্র মযাদত্রকতযার পূণ্ত প্রদতটিযা ঘনিনে কদবকঙ্কণ রযায়গুণযাকনর এনস। শ্রীকৃষ্ণকীত্তে খষুনল সিখষুে-         

            েীল জলিসম কষু ন্লভযারযা।

            সবকত দবজষু দল সশযানভ চম্পকমযালযা।।

            সীসত সশযাভনয় সতযার কযামদসন্দষুর।

            প্রভযাত সমনয় সেহৃ উদয় সগলযা সূর।। ইত্যাদি।

এর প্রথম িষুই েত্র লক্্ করুে। প্রথম েনত্রর ‘েী’ এই সমৌদলক অক্র এবং কষু ন্  এই সেৌদগক 
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অক্র এবং দদ্তীয় েনত্রর চম্  অক্রনক িষু ’মযাত্রযা কনর ধরনল তনবই ৮ + ৬ (অথবযা ৮ + ৮) এর 

চযাল সমূ্পণ্ত হয়। অথ্তযাৎ ঐ িষুই েনত্র ধ্বদেমযাদত্রনকর আনমজ পযাওয়যা েযানছে। কদবতযাদির পনরর 

েত্রগুদলনত অবশ্ ঐরকম ব্দতক্রম আর সিখযা েযানছে েযা, দকন্তু অে্ত্র বহু পনি ১২/১৩ অক্নরর 

(Syllable) চরণ সিখযা েযায়, সসগুদলনতও সকযাথযাও সকযাথযাও প্রযাচীে িীঘ্তমযাত্রকতযার আশ্রয় দেনল 

তনবই ৮ + ৬ এর সমযাধযাে ঘনি। সেমে,-এহযা সিদখ রসত মে কর িূনর, গযা(ই)ল বড়ষু  চণ্ীিযাস 

বযাসলীগণ, আদতবড় িষুটি হৃিয় বেমযালী। দত্রপিীর (অথ্তযাৎ দত্রপদব্তক ৮+৮+৮+২) সক্নত্র সেমে 

–সব্তযাঙ্গ সষুন্দরী সতযাএ সিব মষুরযারী সমযাএঁ, হংস রএ সনরযাবনর শুআনহযা পযাঞ্নর কষু দয়লী সস েন্দে 

বনে। অথ্তযাৎ আ, ঈ, ঊ প্রভৃদতর এবং ব্ঞ্েযান্ সেৌদগনকর িষু ’মযাত্রযার সংস্যার তখেও কদবর ও 

সশ্রযাতযার  মে সথনক মূনে েযায় দে। কদবকঙ্কনণর সমনয়ও েযায় দে, তযার প্রমযাণ, দতদে অক্রমযাদত্রক 

রীদতনত কযাব্ দলখনলও সেৌদগক ব্ঞ্েযান্ অক্রনক প্রনয়যাজনে িষু ’মযাত্রযার মূল্ও দিনয়নেে। সেমে, 

শূনে্ কদরয়যা দস্দত দচদন্লযাে মহযামদত; দেরুপম প্রকযাশ মন্দ মধষুর হযাস; মধষুর সংগীত কদবকঙ্কনণ 

ভনণ ইত্যাদি। সষুেীদতকষু মযার সিনখদেনলে সে কৃষ্ণকীত্তনের পয়যানর আই আউ প্রভৃদত সেখযানে আনে 

সসখযানে গণেযায় চরণ ১৪র সবশী অক্নরর পযাওয়যা সগনলও বস্তুত উচ্যারনণ ও শ্রবনণ তযা ১৪ই 

হনব, কযারণ, পযাশযাপযাদশ অবদস্ত ‘আই আউ’ স্বরগুদলর প্রদত দদ্তীয়দি তখেই উচ্যারনণ ক্ীণ 

হনয় দদ্স্বরতযার প্রযায় সৃদটি কনরনে, ফনল িযাঁড়যানছে প্রযায় ১৪ অক্রই। লক্ণীয় হ’ল সসই সব্তগ্যাসী 

সষুরধম্ত,েযার প্রভযানব অল্পস্বল্প এদিক ওদিক সমযাে হনয় েযানছে, কষু ঁনির মষুনখ বযাঁক থযাকনে েযা।

        তযাঁর অধ্য়নে আরও একদি ব্যাপযার ধরযা পনড়নে। এদি কৃষ্ণকীত্তে পরবত্তী মধ্েষুনগর। ঐ 

সময় উচ্যারনণ বেযাসযাঘযাত-দবস্যানরর বনশ মধ্ ও অন্্স্বনরর দবনলযাপ জে্ এক অদভেব পদরদস্দতর 

অভষু ্িয় হনয়দেল। দলখনে সচযা্ অক্নরর সবশী, ১৭-১৮ পে্তন্, অথচ উচ্যাদরত মযাত্রযা ১৪ই, কযারণ 

স্বরনলযাপজে্ হস্  ব্ঞ্েগুদলর সকযানেযা মূল্ই তখে সিওয়যা হদছেল েযা। সেমে, রযাবণ্  রযাজযার্  সযােযা 

সিযাপর্  বযানণর্  সতনজ কযানি (িৃশ্ত ১৮), কৃনষ্ণর্  েন্দন্  বীর্  রুদষল সেনহে প্রচণ্ (িৃশ্ত ১৭)- 

প্রভৃদত তখেকযার অজ্ িৃটিযান্। সষুেীদতকষু মযানরর এই অধ্য়ে েথযােথ, তনব, একিযা কথযা বলযার 

আনে। আমরযা সবনক্নত্র পযালযা গযায়ক ও পষু ঁদথ সলখকনির রচেযাই সপনয় থযাদক। কদবরযা দেক কী 

কনরদেনলে তযা অন্ত দকেষু পদরমযানণ আমযানির অজ্যানতই সথনক সগনে। তথযাদপ পযালযা গযানয়েরযা 

সেনহতষু  বযাঙ্ লযা ভযাষযা ভযাষীই, তযাঁনির আবৃদতে সথনকও পদরদস্দতর হিীস দেচিয়ই দকেষু পযাওয়যা েযায়। 

আর এক কথযা। সশষ স্বরনলযানপর ফনল ক্য়পূরণ েযা হনয় অথ্তযাৎ িীঘ্ত েযা হনয় হ্রস্ব সে হনছে তযার 

কযারণ দেচিয়ই সষযাড়শ শতযাব্ী সথনক েড়যার েনন্দর দবস্যার। পয়যানরর উচ্যারনণর সনঙ্গ েড়যার 

েনন্দর উচ্যারণ দমদশ্রত হনয় দকেষুকযাল সবশ দবশৃঙ্খলযার সৃদটি কনরদেল। একমযাত্র বেদসত উচ্যারনণই 

আদশ্রত স্বরবনণ্তর দবনলযানপ হলন্ সেৌদগক অক্নরর এক মযাত্রযার উচ্যারনণর দিনক প্রবণতযা সৃদটি। 

এই রীদতনত অক্নরর সংনকযাচে-প্রসযারণ রূপ দস্দতস্যাপকতযা গুনণর প্রসযারও লক্ণীয় ব্যাপযার। 
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িরকযার হ’সল চদলত ভযাষযার েনন্দ এই সে প্রসযারণ (েযাই েযাই েযা-ই) এর প্রকৃদত অবশ্ মযাত্রযাবৃতে 

ঢঙ্  সথনক স্বতন্ত্র। েযাই সহযাক, কৃদতেবযানসর অেষুরূপ বহু েনত্রর িষু ’দি সিখযা েযাক- 

অে্ কথযা   দকনত রযাজযার     মষুনখ বযাইরযায়  রযাম।

েয়ে মষুদিনল  সিনখ   িষুব্তযািলশ্যাম।।

এর প্রথমদিনত েড়যার েনন্দর আভযাস এবং দদ্তীয়দিনত পয়যানরর ১৪র বযাঁধে স্পটি। অবশ্ 

দদ্তীয়দিও সে েড়যার েনন্দ েযা পড়যা েযায় এমে েয়। েড়যার রীদতর সনঙ্গ পয়যার রীদতর দমশ্রনণর 

দবষয়দি েযান্দদসক প্রনবযাধচন্দ্রও লক্্ কনরনেে সিখদে। আচযাে্ত তযাঁর OBDLএ অক্রমযাদত্রক েনন্দ 

তৃতীয় পদরবত্তে স্নরর উনলিখ কনরনেে। এদি স্পতিশ-অটিযািশ শতযাব্ীর। পয়যারনক অদতদরতি 

হস্ েষুতি ও স্বরময় কথ্ভযাষযার ভদঙ্গ সথনক মষুতি কনর েষুতিযাক্রেষুতি, স্বরযান্ সযাধষুভযাষযায় রূপযান্দরত 

করযার প্রয়যাস চনলদেল এ সময়। হরফ্  গুনণ পয়যারনক সযাধষুভযাষযার েন্দ দহনসনব সিখযা ও প্রচদলত 

করযার দিনক কদবনির সঝযাঁক সিখযা েযায়। এইভযানব পয়যার-জযাতীয় েন্দ অনেকিযা সযাধষুভযাষযার েন্দ 

দহনসনব স্যাে লযাভ কনরনে। আর এই সযাধষুরীদত সবশ দকেষুকযাল েড়যার প্রসযার সরযাধ কনরদেল 

এমেও অেষুভব কনরনেে ভযাষযাদবজ্যােী।

     সষুেীদতকষু মযার বযাঙ্ লযায় েনন্দযাদেদম্তদতর দেয়ন্ত্রী শদতিরূনপ দবনশষ সষুরধম্ত (Rhythmic qual-

ity) লক্্ কনরনেে। OBDL এ দতদে দলনখনেে- ‘The tune made an adjustment of 

irregularities in the shape of absence of or excess over the requisite num-

ber of syllables.’ অথবযা ‘rhythmic adjustment of the line’ অথবযা ‘The rhythm 

requires the lengthening of  সি-শ and দবষযা-ি to make up for the loss of fi-

nal (অ)which counted as a syllable.’বযাঙ্ লযায় Syllable এর অদতদেদি্তটি মযাত্রযা সেই, তযা 

সষুরপ্রবযানহর বশগযামী, অথবযা আরও পদরষ্যার কনর বলনত সগনল বলনত হয় সেৌদগক স্বরযান্ হলন্ 

এবং দক কিযাদচং সমৌদলক স্বরযান্ অক্রও কখে হ্রস্ব উচ্যাদরত হনব কখে িীঘ্ত, তযা দেভ্তর করনব 

এবং পব্তদবশ্যাসও দেয়দন্ত্রত হনব দবনশষ দবনশষ সষুরধনম্তর দ্যারযা, তনব ঐ সষুরধম্ত কথেরীদতনক 

উৎকিভযানব লঙ্ঘে ক’সর অস্বযাভযাদবকতযার সৃটি করনব েযা, এই েযা। উিযাহরণ দিনয় বলযা েযায় সে, 

হৃৎপদ্ম, মৃতপযাত্র, দিক্ প্রযান্ এই ধরনণর শনব্ হৃৎ, মৃৎ, দিক্  সকযানেযা সক্নত্র িীঘ্ত হনব, দকন্তু 

িীঘ্ত করযা হনল পরবত্তী সেৌদগক পদ্  পযাত্  প্রযান্  আর িীঘ্ত হনব েযা, কযারণ পরপর িষু ’দি িীঘ্ত 

আমযানির উচ্যারনণ ও কযানে স্বযাভযাদবক েয়। অবশ্ বেদসত ঢনঙর েনন্দ এও সে এনকবযানর অচল 

এমেও েয়। এইদিক্  সথনক বলযা েযায়, আধষুদেক বযাঙ্ লযা সেৌদগক স্বরযান্ ও ব্ঞ্েযান্ অক্রগুদলর 

দস্দতস্যাপকতযা গুণ রনয়নে। সকে রনয়নে, সকে কথ্ সথনক েনন্দর উচ্যারনণ হৃৎ, মৃৎ, দিক্  এবং 

ঐরকম অন্ , সন্ , রক্ , ঐ, বখ, বি, েযাই প্রভৃদত অক্র সকযাথযাও িীঘ্ত হনব, তযার মূল দেদহত রনয়নে 

ঐ সষুরধনম্তর মনধ্। এই দবষয় লক্্ ক’সর রবীন্দ্রেযাথও পষুেীঃ পষুেীঃ এই ধরনণর মন্ব্ কনরনেেীঃ 
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     “েনন্দর সকযানেযা অক্ি্ দেয়ম সসই (অক্নরর মযাত্রযা গণেযা দবষনয়-সলখক)

      এ কথযািযা মনে রযাখযা িরকযার ……দকদঙ্কণীনত ঘষুদটি দকভযানব ও কত সংখ্যায় 

      সযাজযানেযা সস কথযািযা সগৌণ, তযার ঝংকযানরর লয়িযাই আসল কথযা”

      “ইংনরদজর েনন্দ এ্যাক্ সসন্ ি এর প্রভযাব; সংসৃ্ত েনন্দ িীঘ্তস্বনরর সষুদেদিটি

       ভযাগ। বযাঙ্ লযায় তযা সেই, এইজে্ লনয়র িযাদবরক্যা েযাড়যা বযাঙ্ লযা েনন্দ মযাত্রযা 

       বযাদড়নয়-কদমনয় চলযার আর সকযানেযা বযাধযা সেই” ইত্যাদি।

একিযা দবনশষ দবনশষ সষুরধম্ত ধনরই েযান্দযাদসক অমূল্ধে মষুনখ্যাপযাধ্যায় বযাঙ্ লযা েনন্দর দতেদি 

পৃথক্  উচ্যারণ পধিদত বযা ঢঙ্  দেণ্তয় কনরদেনলে এবং তিেষুজযায়ী পনব্তর প্রকৃদত এবং পব্তযােষুগত 

আক্দরক ধ্বদেও মূল্যায়ে কনরদেনলে। সষুষম পনব্তর অথ্তযাৎ েদত দবভতি অংনশর ভযানগ ভযানগ 

উচ্যারণ এদি দত্রদবধ বযাঙ্ লযা েনন্দর সযামযাে্ প্রকৃদত। এরই মনধ্ প্রচদলত অক্রবৃনতে বেযাসযাঘযানতর 

প্রযাবল্ ও অক্রসমষুনহর পৃথক্  পৃথক্  স্পটি ধ্বদেমূল্ আত্মসমপ্তে কনরনে তযােময় সষুরধনম্তর 

কযানে। মযাত্রযাবৃনতের সক্নত্র দতদে সিনখনেে পব্তমধ্ কথযাগুদলর দবদচত্র অক্রদবে্যাস কতকিযা 

পূনব্তকযার প্রযাকৃত-অপভ্ংশ ধ্বদেমযাত্রযামূলক পধিদতর অধীে, তযা অক্রস্ ধ্বদেগুদলর দবনশষ মূল্ 

দিনয় মথেরগদতনত চলনত চযায়। আর চিষু ল েৃনত্র ভদঙ্গনত অগ্সর হনত চযায় এমে েড়যার েনন্দর 

সষুরধনম্তর সনঙ্গ প্রবলভযানব বেদসত উচ্যারনণর সযামঞ্স্ দতদে লক্্ কনরনেে। পরবত্তী কযানল ব্যাকরণ 

রচেযার সময় সষুেীদতকষু মযার েযান্দদসক অমূল্ধনের দববরণেষুতি দত্রদবধ েযামকরণনক ভযাষযাদবজ্যানের 

দিক সথনক সেৌদতিক ব’সল গ্হণ কনরনেে সিখনত পযাই। অবশ্ ঐ েযামকরনণর সনঙ্গ পষুরযাতে 

অক্রবৃতে, মযাত্রযাবৃতে ও স্বরবৃতে েযামও দবকনল্প সরনখ দিনয়নেে েযানত দশক্যাদথ্তনির পনক্ সবযাঝযার 

দবভ্যাি েযা হয়। এর পর েযামকরণ প্রভৃদত দবষনয় সেযাতষু েতর সকযানেযা ধযারণযার পক্পযাতী দতদে হনত 

পযানরে দে। সকবল মনে পনড়, আমযানক দতদে একসময় প্রশ্ন কনরদেনলে-“পয়যানরর Chanting 

এ মষুসদলম সকযানেযা সকযানেযা গযায়ক চযার মযাত্রযার পর েদতদবে্যাস ক’সর এক একিযা চরণনক চযার 

ভযানগ ভযাগ ক’সর পনড়ে শুনেদে। পযারনল একিষু  পরীক্যা ক’সর সিখনবে সতযা।” আমযার েতিূর 

জযােযা দেল তযানত এরকম সিখযা সেত েযা, এবং আবযাল্ রযামযায়ণ, মেসযার ভযাসযাে এবং পিষু য়যানির 

সষুনর আবৃদতির সনঙ্গ পদরদচত হনয়ও দক-দহন্দষু দক-মষুসলমযাে সকযানেযা গযায়কনকই পয়যার-আবৃদতেনত 

চযানরর পর পূণ্ত েদত দিনত শুদেদে। কযারণ, তযা দিনল বেদসত েড়যার ভদঙ্গমযা এনস েযায়। সসই কথযা 

বললযাম এবং ভযানলযা ক’সর লক্্ করব এও জযােযালযাম। আসল কথযা সবযাধ হয় এই সে, রবীন্দ্রেযাথ ও 

েযান্দদসক প্রনবযাধচন্দ্র দক পয়যারজযাতীয় দক আি-এর মযাত্রযাবৃনতে চযারমযাত্রযায় েদত-দেনি্তনশর পক্পযাতী 

দেনলে (পনর প্রনবযাধচন্দ্র অবশ্ ঐ স্যানে লঘষুেদত ধনরনেে) আর সসই অেষুসযানর ভযাষযাদবজ্যােীর 

মনে একিযা খিকযা সিখযা দিনয়দেল। দকন্তু লক্ণীয় এই সে আরও পনর েযান্দদসক প্রনবযাধচন্দ্র 

েখে Syllabic,  Moric   এবং    Accented   েন্দীঃ পধিদতত্রনয়র সেযাতষু ে েযামকরণ করনলে 
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(দমশ্রকলযামযাদত্রক, কলযামযাদত্রক ও িলমযাদত্রক ) তখে সষুেীদতকষু মযার তযা গ্হণ কনরে দে, অন্তীঃ 

উিযাসীে রইনলে। তযাঁর OBDL এর  সে পদরদশটি দতদে পনর সেযাজেযা কনরদেনলে তযানত সকবল 

বনলনেে সে বযাঙ্ লযা েনন্দর সমৌদলক ব্যাপযারগুদল এখে পদরঙ্কযার ভযানবই সবযাঝযা সগনে, শুধষু েযামকরণ 

ও খষুচনরযা কনয়কদি দবষনয় পযারস্পদরক মতনভি রনয়নে। তযাঁর অদভপ্রযানয়র অেষুসরনণ বলযা েযায়, 

তযােময় সষুরধম্ত ও তিেষুেযায়ী পব্ত; প্রযায়-প্রযাচীেরীদতর অক্র-ধ্বদে মযাত্রযা; বেযাসযাঘযাত-দমদশ্রত সষুরধম্ত  

ও তিেষুেযায়ী মযাত্রযা-বশদথল্-এই দতেদিই হ’ল সমৌল ব্যাপযার। তযা েযাড়যা Rhythmic Quality 

র দ্যারযা সংরদক্ত ও পদরনবদটিত থযানক বনলই সমৌদলক সেৌদগক সব অক্রই বযাঙ্ লযায় কৃদত্রমতযা-

মনেযাহর সষুরধনম্তর সনঙ্গ সযামঞ্স্ সরনখ উচ্যারনণর স্বযাভযাদবক মূল্ উলিঙ্ঘে ক’সর িীঘযাদয়ত হনত 

পযানর, সকযাথযাও কম, সকযাথযাও একিষু  সবশী। বত্তমযানে আমরযা তযাঁর দ্যারযা স্পটিভযানব কদথত েযা হনলও, 

তযার অদভপ্রযায় অেষুসযানর অে্ িষু ’একদি দবষনয়র আনলযাচেযায় অগ্সর হদছে।

     খযাঁদি পয়যানরর চযাল আনি-েনয় (অথবযা আনি –আনি, েদত িষু ’দি সহ)। এর মনধ্ অধ্তেদত বযা 

লঘষুেদত পযানের স্বযাভযাদবকতযাবনশ সকযাথযায় পড়নব? অমূল্ধে বলনেে শব্দভদতেক হনব। প্রনবযাধচন্দ্র 

বলনেে লঘষুেদত চযানর চযানরই পড়নব, দকন্তু সেখযানে ঐ চযার শনব্র মযাঝখযানে সশষ হনছে সস সব 

সক্নত্র েদতদবনলযাপ হনব। সেমে-/‘কযােনে কষু /সষুম কদল’ অথবযা ‘পনড়নে সতযা/মযার পনর প্রিীপ্ত বযা/

সেযা/অনধ্তক মযা/েবী তষু দম অনধ্তক ক/ল্পেযা’ প্রভৃদত সক্ত্র শব্ মধ্ েদতর সলযাপ। দকন্তু  তযাহনল 

আর েনন্দর েন্দত্ব থযানক সকযাথযায়, তযার প্রনয়যাজেই বযা কী? শব্যাথ্ত একপনথ চনল, েন্দ, সষুর, 

তযাল চনল অে্পনথ, দেনজর পনথ। েনন্দর তযাল অনথ্তর সবতযালনক মযােনত েযানব কীজে্? সেখযানে 

েনন্দর েদতর সনঙ্গ শব্যানথ্তর দমল ঘিনে সসখযানে সসযােযায় সসযাহযাগযা। দকন্তু সেখযানে তযা হনছে েযা 

সসখযানে েনন্দর প্রযাগ্ -অদধকযার েযা মযােনলই েয়। আমযানির গুরুমশযায় সতযা পড়নতে –পযার কর 

বদলয়যা ডযা/দকলযা পযািেীনর। অথবযা, ‘দকবযা সশযাভযা েিীনত ফষু /দিল সকযাকেি। কই, অথ্তদবভ্যাি হনছে 

েযা ব’সল আমরযা সতযা সখনিযাদতি কদরদে। রযামযায়ণযাদির আবৃদতেনতও সতযা এই রীদতই সিদখ। কদবর 

দচনতে সে ভযাব ও কলপেযার লীলযা তযার সনঙ্গ তযাল রযাখনত পযানর এমে ভযাষযা মযােষুনষর আজও গনড় 

উনেনে দক? কযানব্র সক্নত্র েন্দ বযা সষুরধম্তনকই প্রধযাে ব’সল মযাে্ করনত হনব, স্পটিথ্তবহতযানক 

েয়। অতএব েদতনলযাপ েয়, শব্দভদতেক পব্তযাঙ্গও েয়, েদত ও অধ্তেদত দেজ খষুশীনতই পড়নে, 

পড়নব। বলযা বযাহুল্ মযাত্রযাবৃনতের সক্নত্রও অেষুরূপ ভযানব পড়নত হনব-‘সপ্তযা হপনর।। সযাতশ ত 

প্রযাণ’ অথবযা, ‘বেচষু ড়যা রদঞ্ল।। স্বণ্তনর খযায়। পূব্তদি গনন্র।। প্রযান্নর খযায়।’এর অে্থযা সমীচীে 

হনব েযা। কদবরযা ইনছে ক’সর ববদচত্র্ সৃদটি করযার জে্ এরকম কনরে, মযানঝ মযানঝ তযানলর খণ্ে 

ঘিনল একনঘনয়দম সকনি েযানব, প্রনবযাধচনন্দ্রর এধরনণর মন্ব্ও সশ্রযাতব্ ব’সল দবনবচেযা করযা েযায় 

েযা। অবশ্ সে-সক্নত্র েনন্দর উপর শব্যাথ্ত আদধপত্ দবস্যার করুক এমেতর মনেযাভযাব দেনয়ই 

সলখযা হনছে, সেমে অদমত্রযাক্র অথবযা গি্ছেনন্দ, সসখযানে েদত বযা অধ্তেদত শব্যােষুসযানরই দবদহত 
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করনত হনব। সষুেীদতকষু মযার অথ্তদেরনপক্ভযানবই দতে রীদতর েনন্দ (অদমত্রক্র বযাি দিনয়) অধ্তেদত 

দবে্যানসর পক্পযাতী দেনলে, েদিচ েযাত্রপযাে্ ব্যাকরণ তযা সিখযাে দে, মতনভনির ব্যাপযার রনয়নে 

ব’সল।

            দতেরীদতর সষুরধম্ত-দমশ্র েনন্দর েযামকরণ দবষনয় সষুেীদতকষু মযার অমূল্ধনের অদভমতই 

সমনে দেনয়নেে, িলমযাদত্রক কলযামযাদত্রক প্রভৃদত লক্্ ক’সরও অবদহত হে দে, দেনল েবনেযাদজত 

পদরদশনটি অথবযা ব্যাকরনণ তযার উনলিখ করনতে। বস্তুতীঃ একদি ঢনঙর েযাম Syllable (িল) এর 

উনলিখ ক’সর, একদির েযাম হনব Mora (কলযা)র উনলিখ ক’সর, অে্দির েযাম অেথ্তবহ ‘দমশ্রকলযা’ 

দিনয়-এ খষুবই অসযামঞ্নস্র ব্যাপযার িযাঁড়যায়। েদি Syllable সবযাঝযানত ‘িল’ শব্ই বযাঞ্ছেীয় 

হয়, তযাহ’সল ঐ শনব্ই দকেষু সেযাগ-দবনয়যাগ ক’সর অে্গুদলর সবযাঝযানত হয়, েতষু বযা ‘কলযামযাদত্রক’ 

সতযা ধ্বদে মযাদত্রনকই দগনয় িযাঁড়যায়, আর ‘দমশ্র’ বলনত ঐ িল-কলযারই দমশ্রণ সবযাঝযায়। তযােযাড়যা 

‘িলমযাদত্রক’ শব্ বরং পয়যার ঢনঙর পনক্ই অদধকতর প্রনেযাজ্ হনয় পনড়। কযারণ, অক্রবৃনতেই 

সতযা একিল = একমযাত্রযা (শব্নশনষর দেয়দমত সেৌদগক ব্ঞ্েযান্ িল েযাড়যা) সবনচনয় সবশী লক্ণীয় 

। আরও সিদখ, িল-মযাত্রযাই দক বেদসত েনন্দর প্রধযাে লক্ণ? প্রধযাে লক্ণ সতযা ঐ বেযাসযাঘযাত বযা 

স্বরযাঘযাত বযা ‘প্রস্বর’ েযার বনল মযাত্রযামূল্ অত্ন্ অদস্র হনয় পনড়। সবনচনয় দবভ্যানির সৃদটি কনরনে 

‘দমশ্রকলযা’ েযাম। মনে হনছে এ েন্দ অনধ্তক মযাত্রযাবৃনতের ধম্ত রক্যা কনর, অনধ্তক অক্রবৃতের, তযাই 

‘দমশ্র’। কথযা হ’ল এই সে উতি পয়যার ঢনঙর েনন্দ মযানঝর দসনলব্ ল্  এর িীঘ্ততযা অদতকদচত,এক 

দসনলব্ ল্ =একমযাত্রযা এর সহরনফর হয় েযা বনলই চনল (হনল বলব, এদি ভষু ল হ’ল) অথবযা শব্নশনষ 

ব্ঞ্েযান্ সেৌদগক থযাকনল সসখযানে িষু ’মযাত্রযা। এদি সে দেয়দমত ভযানব সকে হয় তযার ববজ্যাদেক কযারণ 

পূনব্তই উদলিদখত হনয়নে। এই সে অদতদেদচিত সষুদেয়দমত একদি ব্যাপযার এরই জনে্ ব্যাপক ‘দমশ্র’ 

দবনশষণ লযাগযানত হনব? আর পষুরযাতে-মৃিদতর মযাত্রযাবৃতে ঢঙ্  বযা সষুরধনম্তর দবনশষত্ব ধ’সর সষুবদণ্তত 

ধ্বদে-প্রধযাে েদি অব্যাদপ্ত-অদতব্যাদপ্ত-সিযাষহীে আখ্যা েযা হয়, তযাহনল এর সে আধষুদেক দস্র-লক্ণ 

(মধ্েষুনগ সে ব্দতক্রমই থযাক্  েযা সকে), সেৌদগনকর অবশ্ দদ্মযাদত্রকতযা সসই লক্ণ ধ’সরই সতযা 

ত্রুদিহীে েযামকরণ করযা সেনত পযানর। অথ্তযাৎ ‘সেৌদগক-দদ্মযাদত্রক’ বলনলই সতযা সদেক হয়। 

      এইবযার আনলযাচেযার সশনষর দিনক আসদে। েনন্দর প্রকৃদত-দবনশনষ পব্ত (Bar)   কত 

কত মযাত্রযার হনব? পনব্ত পনব্ত েদতই বযা কতক্ণ থযাক্ সব? েযান্দদসনকরযা এর সে জবযাব দিনছেে 

তযানতও সিখযা েযায় ঐ অন্ল্তীে দবনশষ দবনশষ সষুরধম্তই মযাত্রযাসমঞ্স পব্তদবভযানগর দেয়ন্যা। এদবষনয় 

তযাঁরযা একমত সে বেদসত বযা েড়যা জযাতীয় েনন্দর পব্ত সব্তত্র চযারমযাত্রযা ওজনের। প্রনয়যাজেমত 

বযাদড়নয়-দমিনয় চযারমযাত্রযার মযাপ দেক রযাখনত হনব। মযাত্রযাবৃতে বযা সেৌদগক-দদ্মযাদত্রনক সষুেীদতকষু মযার ও 

অমূল্ধনের মনত ৫,৬,৭,৮, আর রবীন্দ্রেযাথ ও প্রনবযাধচনন্দ্রর মনত ঐ সনঙ্গ চযারও। রবীন্দ্রেযাথ 

গযানের সষুরতযানলর দিক লক্্ সরনখ দতনের কথযাও উনলিখ কনরনেে। দতদে বনলে, মযাত্রযাবৃনতের মূনল 
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দতনের বযাঁধে, অে্ িষুই রীদতর মূনল িষুনয়র বযাঁধে। মযাত্রযাবৃনতের পযাঁচ= ৩ +২, ক্কদচৎ ২ + ৩; েনয়র 

পনব্তর সক্নত্র ৩ + ৩; আনির সবলযায় ৩ + ৩ + ২, সযানতর সবলযায় ৩ + ৩ + ১। এই সব অধ্তনেযাদত 

গণেযা। রবীন্দ্রেযানথর মনত ৯ মযাত্রযায় পব্ত চনল, অমূল্ধনের মনত চনল েযা, ৬ + ৩ এ সভনঙ দেনত 

হয়। বস্তই আধষুদেনক েনয়র পব্ত অচল, দকন্তু মধ্েষুনগ মযাত্রযাবৃনতে এমেদক পয়যার-ঢনঙও তযা দেল। 

কদবকঙ্কণ তযাঁর দত্রপিীবনন্ ৭ + ৭ + ৯ এর দবষম চযানল একচরণ অন্ত ে’দি সক্নত্র সিদখনয়নেে 

।কদবকঙ্কনণর মূল পযাে আমরযা ধ’সর সফলযায় এদিও ধরযা পনড়নে। প্রযাকৃত বপঙ্গনল মযাত্রযামূলক ৭ + 

৭ + ৯ এর দত্রপিীর পদরচয় রনয়নে। এরই অেষুসরনণ ব্জবষুদলর কদব সগযাদবন্দিযাস সবশ কনয়কদি 

সক্নত্র ৭ + ৯ এর গ্থেে কনরনেে। ৮ +৮ দহসযানবই ওগুদল আমযানির কযানে ভযানলযা সশযােযায় বনি, 

দকন্তু েখে সিখযা েযায় সে ৮ + ৮ করনত সগনল প্রযায়শই ‘চঞ্চল চরণ কমলতনল ঝংকরু’ এরকম 

বহু সক্নত্র সভনঙ দেনত হনছে, তখেই সংশয় জযানগ এবং ৭ +৯ এর (প্রযাীঃ বপঙ্গনলর েযানগন্দ্র দক 

মনহন্দ্র মনে পড়নে েযা) মনধ্ই দস্র হনত হয়। েযাই সহযাক, আমযানির পব্ত-ধযারণযা শদতি আনগর 

সথনক হ্রযাস সপনয়নে একথযা মযােনতই হনব (কযারণিযা ঐ ‘বল’ বযা সঝযাঁক েযা লঘষুতর পনব্তর দিনক 

দেনয় আনস), মযাত্রযাদেভ্তর দঢনম-সততযালযা আর ধযানত সইনে েযা! ‘বিদস েদি দকদঞ্চিদপ’ প্রভৃদত 

অপভ্ংনশর িশমযাদত্রক পনব্তর েন্দ, বযাঙ্ লযায় পযাঁনচ পযাঁনচ ভযাঙনল তনবই উচ্যারণ সষুখযাবহ হনব।

     পদরনশনষ েনন্দর েদতর সনঙ্গ গযানের তযানলর সম্বন্। সষুেীদতকষু মযার সষুরধম্ত বযা সযাংগীদতকতযা 

লক্্ কনরনেে। দবনলেষণ ক’সর এ দবষয়দি সবযাঝযাে দে। অমূল্ধনের মনত অনেক সক্নত্রই 

তযানলর পিনক্নপর সনঙ্গ কদবতযায় েদতর দমল পযাওয়যা েযায়। প্রনবযাধচনন্দ্রর মনত েযা পযাওয়যাই 

স্বযাভযাদবক কযারণ, “বযাকদবে্যাস স্বভযাবতই দেভ্তর কনর ভযাষযাগত ভযানবর উপর। সংগীনতর পনক্ 

তযা অলঙ্ঘেীয় েয়। ” মনে সনন্দহ হয় েথযােথ কথযা শুেদে দকেযা, কযারণ কথযার ভযানবর সনঙ্গ 

সষুনরর সংগদতদবধযােই সতযা রবীন্দ্রেযানথর সংগীত দশনল্পর প্রদণধযােনেযাগ্ দবষয়। তযা েযাড়যা কযাব্যাঙ্গ 

সংগীনতও তযাই, কযাওয়যাদল, একতযালযা ঝযাঁপতযাল প্রভৃদত সিখষুে, পূনব্তকযার গযাে-কদবতযার েদতর সনঙ্গ 

সমনল দক েযা। প্রনবযাধচন্দ্র উিযাহরণ দিনয়নেে- ঐ আনস/ঐ অদত/বভরব/হরনষ। আমযানির ধযারণযায় 

এদি সজযার ক’সর ব্দতক্রম সংঘিে। েৃনত্ প্রনয়যাগ করযার জে্ই ঐধরনণর তযাল পব্ত গেনের 

প্রনয়যাজে হনয়দেল। েতষু বযা সযাধযারণভযানব কদবতযাদি-ঐ আনস ঐ/ অদত বভরব/ হরনষ  প্রভৃদত 

পনব্তও অেযায়যানস িযাদ্ রযা তযানল গীত হওয়যার সেযাগ্ দেল। এরকম সস্বছেযাকৃত দবভ্যাি দতদে অে্ 

িষুএকদি সক্নত্রও কনরনেে। কদবতযার উচ্যারনণ মযাত্রযামূল্ গযাদণদতক েয়, গযানে গযাদণদতক, এরকম 

কথযা (প্রনবযাধচন্দ্র) সকযানেযা পযাথ্তনক্র দেনি্তশক েয়, কদবতযানতই বযা মযাত্রযাপযাে গযাদণদতক হনব েযা 

সকে? সক দেক আবৃদতে করনে, সক করনে েযা এ কদবতযার সমঝিযার সবশ ধ’সর সফলনবে, ১ 

মযাত্রযার জযায়গযার ১ ১/৪ অথবযা িষু ’মযাত্রযার জযায়গযায় ১ ১/২ তযাঁর কযানে লযাগযা উদচত। অবশ্ ঐ দেনয় 

মযারযামযাদর করযা হয় েযা, বযা সমঝিযার সমনল েযা, সস দভন্ন কথযা। গযাে এবং কদবতযার তযাল ও েদতর 
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মূনল আদিনম একিযা দমল দেলই। দকন্তু সষুনর গযাে আনগ, েযা েনন্দ কদবতযা আনগ, সক দেণ্তয় করনব? 

৭৯



ডীঃ িযানসর জন্ বযাঁকষু ড়যা সজলযার সবদলয়যানতযাড় গ্যানম, 

বঙ্গীয় সে ১৩২৩-এর ২৩ আদবেে (খ্ীীঃ ১৯১৬, 

৯ অক্ সিযাবর)। দতদে প্রয়যাত হে েিীয়যা সজলযার 

কৃষ্ণেগনর ২০০২ সযানলর ২৮ এদপ্রল।  দপতযা 

সতীশচন্দ্র, মযাতযা কযাদমেীবযালযা। গ্যানমর মধ্-ইং 

দবি্যালনয় ষষ্ সশ্রণী পে্তন্ দশক্যা সমযাপ্ত ক’সর  বযাঁকষু ড়যা 

দজলযা স্ষু নল চযার বৎসর অধ্য়ে কনরে। ঐ সনঙ্গ 

সংসৃ্ত কযানব্র আি্, ও পষুরযাণ পদরষনির মধ্ পযাস 

কনরে। সসখযাে সথনক ১৯৩৩ খ্ীীঃ ম্যাদট্রকষু নলশে 

পযাস ক’সর বযাঁকষু ড়যা দমশেযারী কনলনজ ইন্ িযার ও দব 

এ পনড়ে। ১৯৩৭-এ সংসৃ্ত অেযানস্ত    প্রথম 

সশ্রণীনত তৃতীয় হে ও কযাব্-ব্যাকরনণর মধ্ পরীক্যা পযাস কনরে। ক’লকযাতযা দববেদবি্যালনয় বযাঙ্ লযা 

প’সড় ১৯৩৯ খ্ীীঃ প্রথম সশ্রণীনত প্রথম হনয় দববেদবি্যালনয়  স্বণ্তপিক সহ পযাঁচদি স্বণ্তপিক ও 

একদি সরৌপ্পিক পযাে।বযাংলযা এম এ দডগ্ী অজ্তনের পযাশযাপযাদশ সংসৃ্নত কযাব্তীথ্ত ও কযাব্রত্ 

পরীক্যায় পযাস। অপদরসীম  িযাদরনদ্যার সনঙ্গ সংগ্যাম ক’সর এঁনক েযাত্রজীবে কযািযানত হয়। 

          এম-এ পযাস করযার পর দব-দি পযাস ক’সর ইদে প্রযাথদমক স্ষু ল পদরিশ্তনকর কযাজ দেনয় 

কযাল্ েযা ও খযােযাকষু নল বৎসর খযানেক কযাদিনয় এবং ক’লকযাতযায় িষু ’ একদি স্ষু নল দশক্কতযা ক’সর 

স্দিশ চযাচ্ত কনলনজ িষু ’ মযাস, দসদি কমযানস্ত চযার-পযাঁচ মযাস এবং উইনমন্ স্  কনলনজ দতে বৎসর মত 

অধ্যাপেযা কনরে। এরপর দশক্যাদবভযাগ সথনক প্রথম -েদমনেশে সপনয় সপ্রদসনডন্ দস কনলনজ সেযাগ 

সিে ১৯৪৫-এর জষুলযাইনয়। সপ্রদসনডন্ দসনত অধ্যাপক জেযাি্তে চক্রবত্তীর সহকযারী হনয় িশ বৎসর 

কযাজ ক’সর (মযানঝ সিড় মযাস সকযাচদবহযার কনলজ) ১৯৫৫ আগটি মযানস প্রধযাে অধ্যাপক দহসযানব 

কৃষ্ণেগর কনলনজ বদ্ দল হে ।সসখযাে সথনক ১৯৫৯-১৯৭৩ পে্তন্ সমৌলযােযা আজযাি কনলনজ 

এবং ে’মযানসর জে্ হুগলী কনলনজ কযাজ কনরে।তযারপর ১৯৭৩ ১লযা সসপ্ সিম্বর ক’লকযাতযা 

দববেদবি্যালনয় আনসে ‘রযামতেষু লযাদহড়ী অধ্যাপক’ পনি ।সসই পনি প্রযায় সযানড় সযাত বৎসর কযাজ 

করযার পর  অবসর সেে। অবসর সেওয়যার পর পদচিমবঙ্গ রযাজ্ পষুস্ক পষ্তি তযাঁনক তষু লেযামূলক 

অদভধযাে রচেযার িযাদয়ত্ব সিয়।কদেে পদরশ্রম কনর ও বয়নসর বযাধযা অদতক্রম কনর ১৯৯৬ সযানল 

দতদে সসই অদভধযাে রচেযা সমযাপ্ত কনরে।সকে সসই অদভধযাে আজও আনলযার মষুখ সিখল েযা সসিযাই 

প্রশ্ন রনয় সগল। আজ ডীঃ িযাস সেই। দকন্তু তযাঁর অদভধযানের কযাজ সসই পযান্ডষু দলদপ দেচিয়ই সরকযাদর 

সকযােও স্যানে সহফযাজৎ আনে।আমরযা আশযাবযািী। আগযামী দিনে হয়নতযা সকযােও উিযার, মহযােষুভব, 

দচন্যাশীল, ডীঃ িযানসর কযাজিযা েযানত আনলযার মষুখ সিখনত পযায় তযার  ব্বস্যা করনত পযারনবে। ইদে 



বঙ্গীয় সংসৃ্ত দশক্যা পদরষনির সভযাপদত, কদলকযাতযা দববেদবি্যালয় সসনেি সিস্, বযাংলযা আকযানিদমর 

কযাে্তদেব্তযাহী সিস্, সরকযাদর অে্যাে্ প্রদতষ্যানের সিস্, ও অনেক কনলজ ও স্ষু নলর প্রদতষ্যাতযা 

দেনলে ।এ’র সলখযা গ্থেসমূহ হ’ল,েথযাক্রনম (১)রবীন্দ্র-প্রদতভযার পদরচয় (২)বযাংলযা কযানব্র রূপ 

ও রীদত (৩)দচত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বযাণী (৪) ববষ্ণব-রস-প্রকযাশ (৫)সমযাজীঃ প্রগদতীঃ রবীন্দ্রেযাথ (৬) 

সম্পযািেযা- কদবকঙ্কণ-চণ্ী (৭)রবীন্দ্র-কল্পেযায় দবজ্যানের অদধকযার। (৮)বযােযাে বযােযানেযার বন্দনর 

(৯)১৪০০ সযাল ও চলমযাে রদব (১০)সিশ কযাল সযাদহত্ (১১)বযাঙলযা সযাদহনত্র আি্ মধ্ (১২) 

ব্যাকরণ (দতে খণ্) (১৩) সযাঁওতযালী বযাঙলযা সম শব্ অদভধযাে (১৪)বযােযাই প্রবন্ এ-েযাড়যা রনয়নে 

েযােযান্  পদত্রকযায় েড়যানেযা অগদণত প্রবন্-দেবন্।‘রবীন্দ্র-প্রদতভযার পদরচয়’ গ্নথের জে্ ক’লকযাতযা 

দববেদবি্যালয় অধ্যাপক িযাসনক বযাঙ্ লযা সযাদহনত্ সব্তপ্রথম প্রিতে দড-দলট্  উপযাদধ দ্যারযা (১৯৬২) 

সম্মযাদেত কনরনেে। ১৯৭৩ সযানল প্রকযাদশত ববষ্ণব রস প্রকযাশ গ্থেদির জে্ ‘প্রযাণনতযাষ ঘিক 

মৃিদত পষুরস্যার’ (সশ্রটি প্রবন্ গ্নথের জে্ ১৯৭৩ সযানল),গি্ সযাদহনত্ দবনশষ অবিযানের জে্ ১৯৮৪ 

সযানল ‘দবি্যাসযাগর মৃিদত পষুরস্যার’, ১৯৮৭ সযানল হওড়যা পদণ্ত সমযাজ প্রিতে ‘সযাদহত্ রত্’  উপযাদধ, 

১৯৮৮ সযানল কলকযাতযা দববেদবি্যালনয়র ‘সনরযাদজেী বসষু’ স্বণ্তপিক, ১৯৯১ সযানল কলকযাতযা সিনগযার 

দরসযাচ্ত ইেদস্টদিউি প্রিতে ‘রবীন্দ্র ত্বিচযাে্ত’ উপযাদধ, সচযা্শ সযাল ও চলমযাে রদব গ্থেদির জে্ দতদে 

‘রবীন্দ্র মৃিদত পষুরস্যার’ পযাে ১৯৯৪ সযানল, ১৯৯৫ সযানল পযাে কলকযাতযা দববেদবি্যালনয়র ‘েযারযায়ণ 

গনঙ্গযাপযাধ্যায় মিযারক পষুরস্যার’, ১৯৯৮ সযানল পযাে সংসৃ্ত কনলজ প্রিতে ‘রদবতীথ্তংকর’ উপযাদধ। 
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