
বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর নীবি িার রাজনীবি 

ড০ সৃ্মবি কুমার ব িংহ 

অকরা 
এককিাকর কম  ময়র বিিকর বিনহান বিককৎি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষা- াবহিযই বনরকে ইবিহাক  অবিকেখ 

 ৃবি করে — ১) িাষা িার জাির পবরচয় স্বীকৃবির আকদােন ২)  াবহিয িার ৩) িাষািত্ত্বর উন্নবি। 

১) বিিংশ শবিকার অকরাকি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষাকবমির জাগরুক চচিনার উকেষ অইে। আককিকি ইমাঠাকর 
এোর  ািাকন কঙাো বিকল্প মাধ্যমে চগাকুোনদর নুৱা জাগরি; ‘জাগরকিৎ’ি অকবরয়া ফাগু, িবিশ্রুবি, নুয়া 

এো, নুৱা িৃবি ইিযাবি কুবিরািং পবিকা িার অজা িািাইক না িকাশিী, িবিশ্রুবি িকাশনী, চপৌবর িকাশিী, 

পূবিিমা চেইবরক চেই ািং ,  রাকেে িকাশনী, আজুিনী মবিপুরী িকাশনী আবি  ethnic pressর অিিান; 

মহা িা,  াবহিয  িা,  মাজ  িংস্থা আবির আকদােন; ছাি ইউবনওন, গি  িংগ্রাম পবরষির িীব্র আকদােন, 

হাবির গকজ  ুকিষ্ণার আত্মিবেিান, হাবিকয় বিেয়া জন চনই, ধ্ন চনই কুবিরািং জাি আহানর িার মরি 

ফাঙকছ ঠার আহানর আত্ম-পবরচয়র  াকেকি শিাবি-বডগে এ াকি  ফে  িংগ্রাম পৃবিিীর ইবিহাক  বিরে। বম 

বনিংকরুবর  মাজ-বিজ্ঞানীর  াকেকি এ আকদােন ডাঙর গকিষিার বিষয় আহান অয়া িাইিই।  

২) বিষু্ণবিয়া মবিপুরী   াবহিযও এমাবিক কম  ময়ৎ, মাি একশ িছর ফা নািাইকি, কািািারার আর আর 

িাষার ককিা শিাবি পুরানা  াবহিযর িুকো ফােুৎ িহাবন অকরে, চেইচদন পাবন অকরে। এিাকা উির 
পূিিাঞ্চের একশহানর গকজ িাষা উপিাষার বিিকর  াবহিযর মানে বিচার করকে, চমার অনুমান, বিষু্ণবিয়া 

মবিপুরী  াবহিয পইো পাচহান ফামর বিিকর  ইনায়া আবহিই।  াবহিযর এ উন্নবি এহানর মূে অিিানহান 
জাগবিক জীিনর চিাগ-বিো  হাকরৌ-বপয়ম হাবিিা িযাগ কবরয়া, বনষ্ঠাে, বনজকর ইমাঠারর চ িাবর বনিংকবরয়া, 

আজীিন ইকরিারা  িযম-বশিম- ুদরমর পূজারী কবি- াবহবিযকরিা। মরিফাঙকছ ঠার আহানর এ াকি ঘর 

আনবচে এহানও িাষার ইবিহাক  বিরে ঘিনা আহান। 
৩) মাৎকি চগকেগা চমািামুবি বিিংশ শবিকার অকরাগৎি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ঠারর ইকরা রূপ আবম পাবন 

অকরোিংিা। ঔিার আকগকার কুকনা করকপখ িা িাইকেও  িংগ্রহর অিাকি আমারািং চনই।  প্তম িশকর 

অকরাগৎ আয়া কােীি াি বগরকরািংি িাষািত্ত্ব, িযাকরি, অবিধ্ান,  াবহিযর ইবিহা  এ াকি অমূেয খুৎিে 

চপয়া িুবিে-িরা অয়া িাষা এহাকন আধু্বনক, বিজ্ঞান- ম্মি  মূ্পিি রূপ আহান চপইেিা। বেবখি  াবহিযর 
মাি অধ্ি-শবিকা ফা নািাইকি মরি ফাঙকছ ঠার আহানর এ াকি উন্নবি পৃবিিীর িাষার ইবিহাক  বিরে ঘিনা 

আহান। এহানর মূে অিিানহান কােীি াি ব িংহ বগরকরিা।  

 



চে কুকনা ঠার আহানাৎ ইকরকি চগকেগা িানান আহানকি ইককরকুরা ঔগরিা োকগরনাই। ঠার ঔহানরিা 
 িিমানয িানান ধ্ারা আহান চেপয়া িাইকেকি ইককরকুরা ঔগরিা খােকরাবনর কিা চনই। ইকম ঔহান ইেয়া 
ইকরকে েমইে। না ইেয়াও উপায় চনই। মানয রূপ ঔহানাৎ নাইকরকে কুকনা পবিকাৎ ছাপা নাইিই, চেবরকর 

িকাশক চনয়ইিাই , পাকরাকুরাও িারাকি িবিিাই, না পাকরিাই িা পাকরাবন বহনকপইিাই। ইককরকুরাগই 
উিা অবনর ফাম আকবচো নাকপইিই। বকন্তু চে ঠারহানর ইকরা রূপহান,  াবহিযর িাষাহান, হকি হঙয়া 
আকহর ঔহানর কিাই আোিা। ১৯২৫ ইিংরাবজৎ, জাগরি পবিকােই আমার ইকরা  াবহিযর োিাহান। বেবপ 

চেপ চনই, িানান চেপ চনই। ঔবিন বিকনৎ আমার ঠাকর ইকরা ইকবর করিারা বগবরবগিাবনকয় স্বািাবিক 

কারকি িািংো বেবপে ইকরাবন অকরো। িানান চেপকনই িািংকি স্বািাবিক িাকি চে িানানহান আকহর ঔহানে 

ইকরো। পৃবিিীর হাবি উন্নয়িশীে িাষার  ািাকন বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষা এহানািও িৃিীয় িশককৎি কবি-
 াবহবিযকক বিবিধ্ িানানে বনজর ইকরা ইকরো। আবজও ইকরিারা। হুৎিুকমকি  কুকনা  িংস্থাই হাবিকয় 

য়াকরিা স্টান্ডাডি িানান-নীবি আহান না চেপককর বিো হাকে ইককরকুরা এিাই বনজর জ্ঞানিুবিে বনকজ 

িানান-রীবি আককইহান চেপকবরয়া ঔমকি ইকরিারা। পবিকা আকহানাকিই বিবিধ্ ইকরাৎ বিবিধ্ িানান। 

এ াকিও অকছ চেখক আগর ইকরা আহানাকিই বিবিধ্ ফাকম বিবিধ্ িানান। পাককরকুরাও চে িানানে 

ইকরকেও হাকরৌ অয়া পাকরিারা।  আকগ আমার  াবহিযর িাণ্ডারগকহ চেপক। িানান চেপইিই বিকন 

চেপইিই – এ াকি গঠিমূেক বচোধ্ারাে।  িানানর নীবি চেপকরাবনর  াকেকি বিবিন্ন বগবরবগিাবনকয়  মকয় 

 মকয় চচিা ককরবছ বকন্তু বিফে অবছ।  হারপাবছ মকি, ফাগু পবিকার কিিধ্ার মিন চমাহন রাজিিংশী বগরকক 

ঔবিন বিকন িানান চেপকরাবনরকা আবনপুকর  িা আহান ডাকহবছে। ঔ  িাৎ চগাকুোনদ গীবিস্বামী বগরকও 

উপবস্থি আবছে। ঔিাইকে ১৯৬২ ইিংকরবজর আকগ। ২০০৩ ইিংরাবজৎ বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  াবহিয পবরষকি   

িানান ধ্ারা আহান চেপককরবছে। বকন্তু েুবিৎি রাজনীবিকয় িাধ্ানয পাবছে হাকে িূে ব িাে ককিাহান েবন 

অবছে। ঔহাকন গ্রহিকোগয নাইে। িানানর নীবি না চেপইে। আবজ চপয়াও না চেপইে। ঔিাও, এ ককিা 

িছকর আমার িানানর বিিকর  মিা আহান আবহে। আবহেিা ইককরকুরা কবি- াবহবিযকর েুবিিািী মনর 

 াকেকি। চেহাবনৎ নাকহকছ ঔহাবনৎ েুবিৎি বজকঙ চহককঠো, রাজনীবি িার কূিনীবিকয় িাধ্ানয চপইে আর। 

ঔিার বিিকর হাবিৎি ডাঙর বিিকিহান বিয়াৎ ছ-িিি না  -িিি – কুনহাকন চুম? বিিংশ শবিকাৎ চেিা িকি-

বিিকি অইেিা অয়া চগেগা। একবিিংশ শবিকাৎ সু্ককে আমার ঠারহানে চশৌকৱ চেবরক িামকরাবন অকরো। 

এিাকাও এ াকি নািা এহান বনয়াম বিে চোবন হিাকনই।  

বগবরবগিাবন, বম িাষািত্ত্ববিিগ নাগই, িযাকরিবিিগও নাগই। কবম্পউিা বিজ্ঞানর অধ্যাপকগ। িানানে 
কুকনাবিনও চমার বচো-চচিা চনয়বছে। চেগই চে িানানে ইকরকেও বম ইকরা ঔিা পাকরেু। মরিফাঙকছ ঠার 

আহানর ঘর আনবচেরকা  ৃবিহাকন মূেহান, িানান বপকছকার পািাপহান। চেখক আগই িাষািত্ত্ব, িযাকরি 

হাবিিা আয়ত্ব কবরয়া বপকছ ইকরাবন অককররিা নাগই। চবেয়া আকহর িানানর ধ্ারাহান ইেয়া ইকরাবন 

অককররিা। বিকল্প িানান িািাইকে বনজর জ্ঞান-িুবিে আহান িাকছরিা।  বমও বনজর ইকরাইকবরর  াকেকি, 



অককনই চেখক আগ অইকেও, িানানর ধ্ারা আহানকি ইেবন োকগরনাই। জ্ঞানহীন জন আগ বহ াকি, কপাে 

হিা অয়া, হারকপয়াও িাো, নাহারকপয়াও িাো, কনাক কাকেই বম বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  মাজর ঈশ্বরচন্দ্র 

বিিযা াগর  াককছ কােীি াি বগরকর শরি েইেু। ঔিাও, আবজ বিবরশ িছরর চমার ইকরা করকপখর জঙা 

পািা উকেয়া চচইকে চিহুবর, পািাই পািাই িঙাে িঙাে িানান... আবজ কূপককর হৎকবরয়া চচইকি, চমার 

বিবিধ্ িানানর মাকজ চিখেু বমেন মহান িানানহান – বিয়াৎ ছ-িিি। বম ইেছু পি এগ চুমগ না োেগ? 

অপিচার িার রাজনীবির িাপকি বমও confused অইেু। বনজর  ামিিে, িুবি বিকিচনাে, আবজ অনু ন্ধান 

আহান কবরয়া চচইেু। অনু ন্ধানর পকি চেিা চপইেু ঔিা আবজ এ ইকরা এহানাি চয়ৌকরেু – বগবরবগিাবনর 
 াকেকি।  

িাষা 

ড০  ুকুমার চ কন মাকিকছ “ককঠািগীিি অিিিান ধ্ববন মবিই িাষা। িাষার চেষ্ঠ েক্ষি হইকিকছ চে, ইহা 

ধ্ববন মবির  াহাকেয িস্তু, বিষয় িা িািকক মূবিিমান ককর। বিকশষ বিকশষ অিিিান ধ্ববন মবি (অিিাৎ শি) 

হইকিকছ বিকশষ বিকশষ িস্তু, বিষয় িা িাকিরই িিীক, চ ই চ ই ধ্ববন মবির নয়। অিিাৎ ‘মানুষ’ িবেকি 

আমরা ‘ম্  + আ + ন + উ + ষ্ ’ এই ধ্ববন মবি িুবি না, িুবি বিকশষ রূপগুি ম্পন্ন একিকার িািী। এই 

িিীককিযািকিাই হইকিকছ িাষার স্বরূপ েক্ষি... চে জাবি িা জন মবি একবি বনবিিি ধ্ববন মবি মািৃিাষা 

রূকপ িযিহার কবরয়া িাকক িাহাকক িাষা ম্প্রিায় (speech community) িো হয়... চকান িাষার অেগিি 

চছাি চছাি িে িা অঞ্চে বিকশকষ িচবেি িাষাকক উপিাষা (dialect) িকে।” [১] 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরীর িুহান উপিাষা আকছ – রাজার গািং িার মািই গািং। বশবিে িাষা উপিাষা নাগই িাষার 

আরাককৌ রূপ আকছ। আকহান িাষা ম্প্রিাকয় িঙাে িঙাে পবরকিকশ িঙাে িঙাে রূপ আককইহানাৎ 

িিরিারা। ঔ রূপ ঔিাকর register িুেিারা। িঙাে িঙাে পবরকিশ িুেকি – চেমন  িা বমবিৎ িিৃিা 

বিকি, কমিজমিৎ চেবরক বিকি, ঘকর িার িাকর য়াবরপবর বিকি িা  চকৌবে োগকি ঠার আহানর খাবন না খাবন 

িঙাে রূপ িার। অিিাৎ রাজার গািং িার মািই গাঙর িঙাে িঙাে register িাইকি পাকর। আরাককৌ িাবরক 

ককর বিকিচনা করকে চিখিাঙাই িাষা ম্প্রিায় আহানর মানুগ চেকহ িঙাে িঙাে রূপ আকছ। একর মানুগ 
চেকহ িঙাে রূপ এিাকর idiolect িুেিারা। হাবি মানুর িাগেন্ত্র, চেমন কঠ, িােু, জু, িাি, নাক , অি আবি  

চচইকি আকিা অইকেও হাবি বিবশি  মান নাগই। মানুগ চেকহ ধ্ববন িঙাে, ধ্ববন মবি িঙাে, ধ্ববন মবির 

বিনযা  িঙাে, িযিহার িঙাে। অিিাৎ রাজার গািং িার মাগই গাঙর মানুগ চেকহ idiolect রূপ আককইহান 

আকছ। অয়াও মানু আগই কিা িিকরয়া চগকেগা ঔ িাষা ম্প্রিায়র আরাক মানু আগই ধ্ববন মবির িফাৎ 

ঔিা ‘এহঃ িাহয’ িুবেয়া  উরা চিকেয়া হাবি কিা উপবন পাকরর কারিহান িিীককিযািকিা (symbolic 

indication) ঔহান আকহাকনই িার।  

 



ধ্ববন 

ফু ফু গৎি বনিংশার চিৌহান শ্বা নােী অয়া কঠনােীৎ (trachea) চফৌঅরগা । ঔকপইৎি কঠ, জু, িাি িার 

অির হাবিকয়কি অয়া িিাকি,  নাইকে কঠ িার নাক অয়া বনকুবেয়া োরগা। কঠনােীগর খামিকে চে পািবে 
পিিা িুহান আকছ ঔহাবনকর কঠিন্ত্রী (vocal cord) িুেিারা। কঠিন্ত্রীর হাবির ফাক ঔহানকর স্বররন্ধ্রী 

(glottis) িুেিারা।  ধ্ববনহান উিারির  ময়ৎ ঔ পিিা ঔহাবন হচরৎ অইকে চিৌহান নুকঙই ককর োেয়া 

োরগা, ঔ াকি ধ্ববন ঔিাকর অকঘাষ (voiceless) ধ্ববন  িুেিারা। িার ধ্ববনহান উিারির  ময়ৎ পিিাহাবনকয় 

চিৌহান বনকুকুোবনর পিগ বিিংকরকেকি চিৌহাকন পিিা বিয়হাবন চঠকেয়া বনকুবেয়া বেকিগা অনুরিনর  ৃবি অর, 

ঔ াকি ধ্ববনকর চঘাষ (voiced) ধ্ববন  িুেিারা। চিৌহান বনকুবেয়া বেকিগা নানান স্থাকন িাধ্ািাপ্ত অয়া ধ্ববনর 

 ৃবি অর। িাধ্ার স্থান িার িকারকিকি ধ্ববনর িকারকিি অর। ধ্ববনকর মূেিঃ িুহান িাকগ িাগ করাবন 
পাবরয়ার – স্বর ধ্ববন (vowel sound) িার িযঞ্জন ধ্ববন (consonant sound)। ধ্ববন উিারির  ময়ৎ 
বনিংশার চিৌহান ঔ াকি কুকনা িাধ্ািয়াপ্ত নার বকন্তু জুহান মুকঙকি চঠো বিয়া, বপবঠকয়কি আ ুবেয়া, গকজকি 

িুবেয়া িা িকেকি োকময়া ধ্ববন  ৃবি অর ঔিাকর স্বর ধ্ববন িুেিারা। িার, চিৌহান বনকুবেয়া বেকিগা কঠ, 
িােু, িেমূে, িাি িার অিবগৎ িাবর চখয়া নানা িকাকর চে ধ্ববন  ৃবি অর ঔিাকর িযঞ্জন ধ্ববন িুেিারা।  

িযঞ্জন ধ্ববনর উিারির স্থান (place) চিকি নানান িাকগ িাগ করাবন অর – ঔষ্ঠ (labial), িেয (dental), 

িেমূেীয় (alveolar) , মূধ্িনয (retroflex), িােিয (palatal), কঠয (velur) অবেবজহি (uvular), 

গেিীবেয় (pharyngeal) স্বররন্ধ্রীয় (glottal) ইিযাবি। িযঞ্জন ধ্ববনর উিারির িকার (manner) চিকি 
নানান িাকগ িাগ করাবন অর – স্পষৃ্ঠ (plosive, stop), নাব কয (nasal) , কবম্পি (trill), িাবিি (tap, 

flap), উষ্ম (fricative), বনকিযক (approximant) ইিযাবি। অিিাৎ, িযঞ্জন ধ্ববন আহানর উিারির বিনহান 
মূে বিবশিয – স্থান (place), িকার (manner) িার চঘাষ/অকঘাষ (voice) ।  
স্বর ধ্ববন উিারির িকার চিি বনিির ককররিা বিনহান উপায়র গকজ – (১) জুহানকর মুকঙকি চঠো বিয়া, 

বপবঠকয়কি আছুবেয়া, গকজকি িুবেয়া, িকেকি োকময়া (২) কানাহাহান িা চচাৱােহান োকময়া িা উকঠয়া (৩) 

অি বিয়বগ  ােকবরয়া িা িারাকিৎি কুচকবরয়া। ঔমকি স্বর ধ্ববন নানা িাকগ  অর। জুহানর মুঙ-বপবঠে 

 মু্মখ(front ), চকবন্দ্রক(central), পশ্চাৎ(back) স্বরিিি। িার জুহানর উিিা িা চচাৱােহান িকে না গকজ 

ঔহানে, মাকন িিাহান মুকা না চচপ, ঔহানর গকজ স্বরিিিকর  িংিৃি (close or high),  িংিৃি-মধ্য (close-

mid), বিিৃি-মধ্য(open-mid), বিিৃি (open or low) এ াকি িাগ করাবন  অর। িার, স্বরিিি উিারি 

করকি অিবগর  ােবন কুচবনর গকজ বনিির কবরয়া স্বর ধ্ববনকর িিুিে (rounded) িার অিিুিে 

(unrounded) এ াকি িাকগও িাগ করাবন অর। আরাককৌ িাবরক ধ্ববন বিচাররকা prosodical বিবশিয, 

চেমন হ্রস্ব, িীঘি, মহািাি, অল্পিাি, ইিযাবির কিা আকহর।  

পৃবিিীর হাবি িাষাৎ মনুষয এিাই িাগেন্ত্রে েি ধ্ববন  ৃবি করাবন পারিারা ঔিার বিচার বিকেষি করাবন অর 

বিষয় ঔহানকর মাৎিারািা ধ্ববনবিজ্ঞান (Phonetics) িার ধ্ববনবিজ্ঞানর িৃবিে কুকনা বনবিিি িাষা আহানর 



ধ্ববন ঔিার বিচার বিকেষি করাবন অর বিষয় ঔহানকর মাৎিারািাই ধ্ববনিত্ত্ব (Pholology) –  িংসৃ্কি 

ধ্ববনিত্ত্ব, িািংো ধ্ববনিত্ত্ব, বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ধ্ববনিত্ত্ব ইিযাবি। হাবি িাষার ধ্ববনিত্ত্ব িঙাে বকন্তু 

ধ্ববনবিজ্ঞানকি আকহান।  

ধ্ববন িার িিির  ম্পকি 

মানু িুগ িাষাে িাির আিান-িিান করকি, বিয়বগ  িংকোগ  ীমার বিিকর, ফাম আকহানাৎ িার  ময় 

আকহানাৎ িাইকেকি, মাকির মানু ঔগর ধ্ববন ঔিা, ধ্ববন  মবি ঔিা অবিকে হুকনর মানু ঔগর কাকন 

চফৌঅরগা। চমািাইে চফানর েুগ এহানাৎ  ময় আকহানাৎ চখই চখই ফাকম িাইকেও  িংকোগ  ীমার বিিকর 

িাইিারা হাকে, হাবিিা বঠক িাইকে ধ্ববন ঔিা অবিকে চফৌঅরগা। বকন্তু  স্থান-কাে-পাি চিকিকি, অিিাৎ, 

 িংকোগ  ীমাৎি িূকরইৎি চখই চখই িূকরই ফাকম আোিা আোিা  ময়ৎ িাইকেকি ধ্ববন ঔিা, ধ্ববন  মবি 

ঔিা অবিকে বক াকি চফৌকরাবন? বিজ্ঞানর েুগ এহানাৎ চরকডিার আহানে হিা ককর চরকডি কবরয়া িইকে 

নাকিবহে অবচন োকম আবছ মানুরািং, চচৌদ্দ বচবর োেয়া িারানাোরািং অবিকে চফৌ অইিইগা। িাবম 

চরকডিারহান অইকেকি ধ্ববন ঔিার এককিাকর িাবরক বিবশিয ঔিাও চরকডি করাবন পাবরয়ার।   

এিাকাকি  ম যাহান অইেিাই, ধ্ববন ঔিা িিীকে (symbol) ইকবরইয়া বক াকি উপস্থাপনা করাবন, োকি  

িিীক ঔিা উিারি করকে অবিকে ধ্ববন ঔিা িার  ৃবি অবন। এ াকি ধ্ববনর িবিবনবধ্ িিীক ঔিা িিি। 

িিির  মবি ঔহানর নািং িিিমাো। এককিাকর হুরকািং িািংকখইকশিং ধ্ববন ঔহানকর ধ্ববনমূে (phone) িুেিারা। 

ধ্ববনমূে আগকর [ʌ] এ াকি িিিে িকাশ করিারা।  পৃবিিীর হাবি িাষার, অিিাৎ চিইপািং মানুকৱ িানুর 
িাগ্ েন্ত্রে  ৃবি ককর পারিারা হাবি ধ্ববনমূেকর িিিে িবিবনবধ্ত্ব ককরর িিি মবি ঔহানর নািং আেজিাবিক 

ধ্ববনবিজ্ঞাবনক িিিমাো (International Phonetic Alphabet),  িংকক্ষকপ IPA । িিিমান ইকরা এহানর 
পবরবশিৎ IPA চািিহান চিনা অইে। এ িিিমাোৎ পৃবিিীর হাবি িাষার স্বর ধ্ববন, িযঞ্জন ধ্ববন হাবির িিি 

আকছ। উিাো অয়া আকছ কুঠা ঔিা িিিমাকন ঔ াকি ধ্ববন চনই বকন্তু িাবিষযকি  ৃবি অইকি পাকর িা 

হারনাপাবছ কুকনা িাষাৎ িাইকি পাকর ধ্ববন ঔিার ফাম। কাো অয়া আকছ কুঠা ঔিার অিিহান মনুষযই 

িাগ্ েন্ত্রে কুকনাবিন ঔ াকি ধ্ববন  ৃবি করাবন নুৱারিাই। এ িিিমাোৎ এককিাকর িাবরক বিবশি ঔিা 

িবিবনবধ্ত্ব করাবনরকা ধ্ববনমূের েকগ িিিােয়ী বচহ্ন (diacritic), অবিধ্ববনমূেীয় উপািান (supra 

segmental), পিিা (tone), আকরাবহ-অিকরাবহ (accent) িিংবগ ইিযাবি আকছ।  IPA িিি িার িাবক বচহ্ন 

এিাে চে কুকনা িাষার অবিকে উিারি ঔিা ইকবরয়া িবন পাবরয়ার। অিিাৎ এহানকর িিিােয়ী চরকডিারহান 

িুোবন পাবরয়ার। ধ্ববনমূেকর িিিে ইকরাবনর এ িবিয়া এহানকর phonetic transcription িুেিারা অিিাৎ 

এহান ধ্ববনকমৌবেক িানান (phonetic orthography) িবিয়াহান। অবিকে উিারি ইেয়া িানান ইকরাবন 

অইকে ধ্ববনকমৌবেক িানান  মাধ্ান আহান।  

 



এিাকাকি ডাঙর  ম যাহান অইেিাই, উিারি এিা উপিাষা চিকি খাবন না খাবন িঙাে। আকগ শি িুহান 

উপিাষাৎ িুহান উিারি। পবশ্চম িািংোৎ কিা [kotʰa] মইমনব িংবহয়া উপিাষাৎ কিা [xʌtʰa], রাজার গাকঙ    

চখৌনু[kʰɔunu] মািইগাকঙ চখৌনু [xɔunu]।  ঔিার গকজ register চিকি idiolect চিকি শি আকগর িঙাে 
িঙাে উিারি অইকি পাকর। ধ্ববনকমৌবেক িানানকি িাবম চরকডিার আহান। চে াকি উিারি ঔ াকি 

চরকবডিিং। ঔিাইকেকি  মাধ্ানহানকি বকহান? ধ্ববন আহান নানান পবরকিকশ িঙাে িঙাে উিারি অইকেও 

 াধ্ারি রূপ আহানে িবিবনবধ্ত্ব করাবন। ধ্ববন আহানর বিবিধ্ রূপর বিিকর  াধ্ারি রূপ ঔহানর নািং রূপমূে 

(phoneme)। রূপমূে আগই কৎিগ ধ্ববনমূূ্ের িবিবনবধ্গ অইকি পাকর। রূপমূে আগর ধ্ববনমূে ঔিাকর 

allophone িুেিারা। রূপমূেকর িিিে িকাশ করিারািা /ʌ/ ইকবরয়া। রূপমূেকর িিিে ইকরাবনর এ িবিয়া 
এহানকর phonemic transcription িুেিারা অিিাৎ এহানকর রূপকমৌবেক িানান (phonemic 

orthography) িবিয়াহান িুোবন য়াককরর। অিিাৎ এহান িিিােয়ী খাবন কমিাবম চরকডিারহান। মূে বিবশি 

ঔিা িাইিই বকন্তু িাবরক বিবশি ঔিা নািাইকি পাকর। অবিকে উিারি নাইেইকেও িায় কািাকাবি িানান 

ইকরাবন অইকে রূপকমৌবেক িানান  মাধ্ান আহান। কুন পবরকিকশ রূপমূে আগর বক উিারি অইিই 

ঔহানরকা উিারি ধ্ারা জরম অইে। অইকেও, অবিকে উিারকিৎিকি িানান ধ্ারাহান কাককই আহানকি 

চ বচয়া আবহেনাই।  

বেবপ  

ধ্ববনকমৌবেক িার রূপকমৌবেক transcription এিা িাষাবিজ্ঞান িার িাষাত্ত্বর আকোচনা করাবনৎ বিকশষজ্ঞই 

িযিহার করিারািা।  াধ্ারি মানুকৱ িাষা আহানাৎ ইকরাবনরকা িযিহার করিারািাই আরাক বেবপ িা 

িিিমাো আকিা। বেবপ আহান কৎিহান িাষাৎ ইকরাবনরকা িযিহার অইকি পাকর। চেমন চিিনাগবর বেবপ 

 িংসৃ্কি, বহবদ, চনপাবে, িকিা ইিযাবি িাষাৎ িযিহার অর।  িাষা আকহান কৎিহান বেবপৎ ইকরাবন অইকি 

পাকর। চেমন,  িংসৃ্কি।  িংসৃ্কি মূেিঃ শ্রুবিৎ চকেবছে িাষাহান। বনজর িুবেয়া কুকনা বেবপ চেপ নাবছে। উির 

িার মধ্য িারকি চিি নাগবর, কাবিকরকি  ারিা, পূিি িারকি পূিি নাগবরজাি – িািংো, অ মীয়া, বমবিবে, িার 

িবক্ষি িারকি গ্রন্থ, িাবমে এ াকি নানান আঞ্চবেক বেবপৎ  িংসৃ্কি ইকরাবন অবছেিা। আঠার শবিকার 

খামিকেকি বব্রবিশ  রকার বিকন  িংসৃ্কির বেবপহান চিিনাগবর িুবেয়া চেপকরাবন অইেিা। [৩] ঔিাও অঞ্চকে 
অঞ্চকে এিাকাও আঞ্চবেক বেবপ িযিহার অর – চেমন, িিংগৎ িািংোে।  ঔহান িাকিও চিিনাগবর বেপৎ ইকরা 

 িংসৃ্কি চরামান বেবপৎ transliteration রকা হিংকরাবন অইে  International Alphabet of Sanskrit 

Transliteration (IAST)। IAST হিংকরাবন অইেিা ১৮৯৪ ইিংরাবজৎ চজকনিাৎ আকয়াবজি অবছে  10th 

International Congress of Orientalists র ব িাে মকি। 

   



িারির হাবিৎি িাচীন বেবপহান ব্রাহ্মী বেবপ। অিশয, হরপ্পা িার মকহকঞ্জািাকরার বশোবেবপৎ িযিহার অবছে 
বেবপ ঔহানর পাকঠািার এিাকাও নাকছ। বি পূ ৫০০ -  বি পূ ৩০০ বিির এগৎ ব্রাহ্মী বেবপ  ৃবি অকছ িুবেয়া 

পবণ্ডকি অনুমান করিারা।  ম্রাি অকশাকর বিকন এ বেবপর িযিহার চপয়ার।  ময়র  েকগ েকগ অঞ্চেকিকি 

ব্রাহ্মী বেবপর রূপ িঙাে অবন অকরে। উির িারকি গুপ্তেুকগ, আনুমাবনক ৪০০ বিিাকি গুপ্ত ব্রাহ্মী বেবপ রূপ 

চপইে। গুপ্ত ব্রাহ্মী বেবপৎি নাগবর,  ারিা বেবপ িার নাগবর বেবপৎি পূিিনাগবর িার চিিনাগবর বেবপ  ৃবি 

অইেিা। আনুমাবনক ১২ শবিকাৎ চিিনাগবর বেবপ পূিি রূপ চপইে। পূিিনাগবরৎি এিাকার িািংো অ বময়া 

বেবপ হঙইেিা।  িংসৃ্কি আকগ িাহ্মী িার গুপ্ত ব্রাহ্মী বেবপৎ ইকরাবন অিাইকেও ৭ম শবিকাৎি চিিনাগবর 

বেবপৎ বনয়াম ইকরাবন অইে। অইকেও িারির আর আর অঞ্চকে ব্রাহ্মী বেবপৎি জরম অকছ িািংো, কানািা, 

গ্রন্থ, িাবমে ইিযাবি বেবপিও ইকরাবন অইে।  ম্রাি অকশাকর বিনর ব্রাহ্মীবেবপর বনিশিন ঔিা হাবি পাবে 

িাকৃি িাষারিা। ব্রাহ্মী বেবপে  িংসৃ্কি ইকরাবনর িাচীনিম বনিশিনহান ২য় শিাবির রাজা রুদ্রিমনর বিকন 

গুজরাির জুনাগি বশোবেবপ। চিিনাগবর বেবপে  িংসৃ্কি ইকরাবনর িাচীনিম বনিশিনহান ৬ম শিাবিৎ 

েশধ্মিনর মাদা র বশোবেবপ (বশবিে পাকরিং আহান)। ৭ম শবিকাৎ  ম্রাি হষিিধ্িনর বিকন চিিনাগবরে 

 িংসৃ্কি  ইকরাবনর বনিশিন বনয়াম চপয়ার। চিিনাগবর বেবপে  ম্রাি হষিিধ্িনর হ্াক্ষর ঔহান কাোক চপেয়া 

চচইে মাবিকহান। 

 িংসৃ্কি ধ্ববনিত্ত্ব চে াকি আেিমূে হাবি িারিীয় িাষাকর িিাবিি ককরকছ, ঔ াকি স্বািাবিক কারকি  িংসৃ্কি 

ব্রাহ্মীমূে হাবি বেবপকর, ঔ বেবপৎ ইকরা হাবি িাষার িানানকরও িিাবিি ককরকছ।  িংসৃ্কি অইেিাই আিশি 

িাষাহান।  িংসৃ্কি িানান মূেিঃ রূপকমৌবেক। ঔহাকন ব্রাহ্মীমূে হাবি বেবপৎ  িংসৃ্কির রূপমূে ঔিার িবিবনবধ্ 

িিি আকছ। ঔ বেবপে ইকরা িাষা ঔহানাৎ  িংসৃ্কি ধ্ববন ঔিা চনয়য়াও িাক, িিিকি আকছ। কারি আহান, ঔ 

বেবপে  িংসৃ্কি ইকরকি োগিই আর। আরাক কারি আহান, িমবিকাশর ধ্ারাহান িবন। ফকে, নিয িারিীয় 
িাষার িানান নীবি উিারকিৎি আরাকও িূকরই অইে িার উিারি রীবি আরাকও জবিে অইে। উিাহরি 

ককিাহানে চচইক – 

 িানানে ‘িজ্র’ ইকরকেও উিারিহান ‘িজ্জ্জ্র’, ‘বিি’ উিারিহান ‘বিপ্প্ি’। একপইৎ উিারি রীবিহান – র-ফো 
েুি িযঞ্জন িিির উিারি বিত্ব অইিই। র-ফো েুি িযঞ্জন িিির গকজ চরফ হান িাইকে বকন্তু উিারি বিত্ব 

নাইিই। চেমন, ‘আদ্রি’। িার,  ‘ব্রজ’ উিারি ‘ব্রজ’ই িাইিই। অিিাৎ শিগর অকরাগৎ র-ফো েুি িযঞ্জন 

ধ্ববনর উিারি বিত্ব নাইিই। বিষু্ণবিয়া মবিপুরীৎ ‘ ’, ‘ষ’, ‘শ’ এবগর উিারি ‘শ’ অইিই এহান  াধ্ারি 
উিারি রীবিহান। ‘ াবহিয’ উিারিহান ‘শাবহি’। বকন্তু ‘ ্া’ উিারি ‘শ্া’। পইোকার ‘ ’গর উিারি 

িােিয ‘শ’ বকন্তু বপকছকার ‘ ’গর উিারি িেযীয় ‘ ’। ঔ াকি, িািংোৎ িা বিষু্ণবিয়া মবিপুরীৎ ‘চ্াবি’, 

‘স্থান’, ‘চেহ’ এ াকি শির উিারকি িেযীয় ‘ ’ই অইিই। িার, ‘চেয়’, ‘চেষ’ এ াকি শিৎ িােিয ‘শ’ 



ইকরকেও উিারিহান িেযীয় ‘ ’ই অইিই। অিিাৎ উিারি রীবিহান এ াকি হিংকরাবন পাবরয়ার, ি, ি, ন, র 

িার ে-র আকগ েুিিিিৎ বশশধ্ববন(sibilant) িাইকে ঔগর উিারি িেযীয় ‘ ’ই অইিই। [৪]  

এিাকা  নিয িারিীয় কুূ্কনা িাষার িানান শুি উিারি ইেয়া নার। বকন্তু িানান পবরিিিনশীে। হাবি িাষার 

িানারর পবরিিিনর এিাকার বিশাহান  রেীকরি, উকদ্দশযহান িানান িার উিারির পািিকযহান পাবরেমাবহ 

কম করাবন।  রে করাবন হিা, বকন্তু িরে করাবন হিাকনই। ধ্ববন িার িিির  ম্পকিহান phonetic িার 

phonemic transcriptin এ  রে – আকহান ধ্ববনমূে িা রূপমূেরকা আকগ িিি (one to one 

relation)। বকন্তু এিাকার নিয-িারিীয় িাষা এিাৎ ধ্ববন িার িিির  ম্পকিহান জবিে। বেবপ িা িিিমাো 

আহান কৎিহান িাষাৎ ইকরাবনরকা িযিহার করকে, িাষাকিকি িিি ঔিার উিারি িঙাে অইকি পাকর। 

চেমন, চরামান ‘v’ এগর উিারি ইিংরাবজৎ ‘ৱ’গর (/ʋ/)  ািাকন (value)  িার জামিাবনৎ ‘ফ’গর (/ph/) 

 ািাকন (Volswagen)। ‘ছ’ িিির উিারি িািংোৎ ‘    h/’ িার বিষু্ণবিয়া মবিপুরীৎ ‘   /’। কৎিগ িিিই আকগ 

ধ্ববনমূে িা রূপমূের িবিবনবধ্ অইকি পাকর িা আকগ িিিই কৎিগ ধ্ববনমূে িা রূপমূের িবিবনবধ্ অইকি 

পাকর (many to many relation)। িাষা আহানাৎ কুন পবরকিকশ (environment) কুন িিিগই কুন 

ধ্ববনহান িবিবনবধ্ত্ব করিই ঔহান উিারি রীবিকয় চেপককরবিিই। ঔহাকন িানান রীবির েকগ েকগ উিারি 

রীবিও  মান গুরুত্বে চেপকরাবন অর। বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ধ্ববন িার িিির  ম্পকিহান মাৎকি চগকেগা 

এ াকি–   

ধ্ববন IPA ɔ,  ʌ ɑː i u e ɔi ʊ ɔu 
িিি অ আ ই  ঈ উ  ঊ এ ঐ ও ঔ 
 

k kʰ 

 

ɡ 
 

ɡʰ 
 

ŋ ʧ    ʤ ʈ ʈʰ ɖ t   

 
t  h  
 

   

 
  ʰ n 

ক খ 
ক্ষ 

গ ঘ ঙ 
ংিং 

চ ছ 
   

জ  
ি 
ে 

ি ঠ ড 
ঢ 

ি 
ৎ 

ি  ি ধ্ ঞ 
ন ি  

 

/p/ /pʰ/ /b/ /m/ /r/ / l/ /ʋ/ /ʃ/ /h/ /j/ /kk /h  /ɡɡ/ /ri/ 
প ফ  ি ি ম  র ি 

ঢ় 
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হ য় ক্ষ জ্ঞ ঋ 

 



 

বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর নীবি 

পৃবিিীর িাষা এিার িানানর নীবি হৎকবরয়া চচইকে চিবহয়ার িানান মূেিঃ বি নমুনার – ঠাই িানান 
(shallow orthography) িার েু িানান (deep orthography)। ঠাই িানাকন উিারি িার িানানর 
পািিকযহান এককিাকর কম। ধ্ববনকমৌবেক িার রূপকমৌবেক িানান ঠাই িানান।  িংসৃ্কি িার জামিান িানান ঠাই। 
েু িানাকন উিারি িার িানানর পািিকযহান বনয়াম। পৃবিিীর বনয়ামপারা িাষার িানান েু। ইিংরাবজ িার ফরাব  
িাষার িানান েু। এিাকা চকেকছ বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর নীবিও েু। িাষা, িানান িার  মাজ  ম্বকন্ধ বি্ৃি 
হারপাবনরকা Mark Sebbaর Spelling and Society চেবরক ঔহান পাকবরয়া চচইক। হকি হঙয়া আকহর 
িাষা আহানর িানানর  ম যা িার রাজনীবির গকজও চেবরক এহানাৎ আকোচনা করাবন অকছ। [২]  
িানানকর বহবদৎ ৱিিনী, গুজরাবঠৎ চজািাবন, মারাবঠৎ শিকেখন, পাঞ্জািীৎ  পাইবেগা, িার  মাগধ্ীজাি িািংো, 
অ মীয়া িার বিষু্ণবিয়া মবিপুরী এ বিকনাহান িাষাৎ ইকম ‘িানান’  িুেিারা। ওবিয়াৎ বকন্তু ‘িনান’ িুেিারা।  
চিিকজযাবি ব িংহই  িংসৃ্কি ‘িিিন’ শিৎি ‘িানন’ শি এগ আকহকছ িুকেকছ ঔহান এককিাকর হাইহান। ‘িানন’ 
ফমি এহান আমার িুজকন মাৎো হাইহান, বকন্তু এিাকার রূপহান ‘িানান’। ধ্ববন পবরিিিনশীে। এ পবরিিিন 
খামকরাবন অমাবিক  হজ কামহান নাগই। িুযৎপবিে শি আগ বকয়া পবরিিিন অকছ ঔহান িযাখযা করাবনর 
চচিা করাবন অরিা অিিাৎ শি আগ বক াকি পিগে আবিয়া আয়া এিাকার রূপ এহানাৎ চফৌ অকছগা ঔ পি 
ঔগর পূনবনিমিাি করাবনর চচিাহান িুযৎপবি। ‘িানন’–এৎি এ বিকনা মাগধ্ীজাি িাষাৎ বক াকি ‘িানান’ অকছ 
ঔহান স্বর িংগবিে (vowel harmony) িযাখযা করাবন পাবরয়ার। আকগকার আ-ধ্ববন ঔগর িিাকি বপকছকার 
অ-ধ্ববন ঔগ আ-ধ্ববনৎ রূপাের অকছ িুকে পাবরয়ার। ৱিিন > িিিন > িািন >  িানান। আবজৎি পঞ্চাশ িছর  

বপকছকি িার বক রূপ বনিইগা আবম মািাবন নুৱাবরয়ার। িািংোিও ১৯৩৬  ইিংরাবজর আকগ ‘িািান’ িুবেয়া 
ইকরো। িমািহান, কবেকািা বিশ্ববিিযােয়র পইো িানান কবমবির  ি য চিিি াি চঘাষর চেবরকহানর নািং 
‘িািংো িাষা ও িািান’। চমািকিা,  ‘িানান’, ‘িানন’ িার ‘িনান’ এিা  মন্ধীয় শি (cognate words)। 
কারিহান, িািংো, অ মীয়া, বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িার ওবিয়া এ িাষা এহাবন মাগধ্ী িাকৃিৎি হঙকছ িাষাহাবন।    
 
১৯৩০র িশকর মািামাবিৎ স্বয়ািং রিীন্দ্রনাি ঠাকুকর কবেকািা বিশ্ববিিযােয়কর চহইচা করাবছে িািংো িানানর 
 িিমানয রীবি ককিাহান চেপককর চিনারকা। ঔিাকার উপাচােি শযামাি াি মুকখাপাধ্যায় বগরকক ঔমকি িানান 
কবমবি আহান হিংককর চিবছে, চেহাকন ১৯৩৬  নর চম মাহাৎ িািংো িানান বিবধ্ বিো। িািংো িানান বিবধ্কয় 
এিাকার বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানাকন বনয়াম িিাি চিোকছ। ঔ িািংো িানান কবমবিৎ আবছোিাই ড০  ুনীবি 
কুমার চকটাপাধ্যায় (িাষািাবত্ত্বক), ড০ শবহিুল্লা (িাষািাবত্ত্বক),  চিিি াি চঘাষ (গবিিজ্ঞ), মেিনাি ি ু, 
চারুচন্দ্র িটাচােি (পিািি বিজ্ঞান বশক্ষক, কবমবির চ কিিাবর) িার রাজকশখর ি ু (র ায়নবিি, কবমবির 
 িাপবি)।  
 



িানানর নীবি চেপকরাবনর আকগ চেপবন োগিইিা িিিমাোহান। স্বািাবিক কারকি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষাৎ 
বিিংশ শিাবির অকরাগৎি িািংো বেবপে ইকরাবন অইে। এ িািংো বেবপর মূে িুিিেিাহান – ‘ৱ’ (/ʋ/) ধ্ববন 
এহানর িবিবনবধ্ কুকনা িিি চনই। এ ধ্ববনকর ‘ওয়’ এ াকি িিি মবিে িকাশ করাবন অর। ঔহাকন বপকছকি 
অ বময়া ‘ৱ’ িিি এগ আমার ঠাকর িযিহার করাবন অইে। অয়াও এিাকাও অকনক চেখকক  মূ্পিি িািংো িার 
অকনক চেখকক  মূ্পিি  অ বময়া িিিমাোে ইকরিারা। আ কে আমার িিিমাোহান িুেকে িািংো অ বময়া 
নাগই পূিিনাগবরকহ িুকে পাবরয়ার। আমার িিিমাোর িিি ঔিার আকৃবিৎ (glyph) খাবন আহান আধু্বনকিা 
আনাবন পাবরয়ার।   িিিমাোৎ স্বরিিির  িংবক্ষপ্ত রূপ ঔিাকর স্বরকার িুকে পাবরয়ার – (ংা বং ংী  চং বং চংা 
চংৌ ংু ংূ )। স্বরকাকর বিকল্প চনয়বন – অিিাৎ ‘রূপ’ নাগই ‘রূপ’, ‘গুরু’ নাগই ‘গুরু’ ইিযাবি।  এিাকাকি 

েুিিিিে  ম যাহান। েুিিিি পাবরেমাবহ কম িযিহার করাবন। েুিিিিৎ মূে িযঞ্জন িিির আকৃবিহাবন (glyph) 
পাবরেমাবহ ইেবন। চেমন, ‘গ্ধ’ ‘দ্ধ’ নাগই ‘গ্ধ’ ‘ি’। ‘ক্র’ ‘ত্র’ ‘ভ্র’ ‘ড্র’ নাগই ‘ি’ ‘ি’ ‘ভ্র’ ‘ড্র’ ইিযাবি।  িং ি 

িািংো অবিধ্াকন এ াকি  রেীকরি আকছ বকন্তু হাবি চনই। আবম মকনইকে হাবি ককর পাবরয়ার। আমার 
িিিমাোৎ ‘ৱ’গ িাইকেকি ‘অবশ্বনী’, ‘স্বাধ্ীন’, ‘বিশ্ব’ অনা িক – ‘অশ্বিনী’, ‘স্বাধীন’, ‘শ্বিি’ নাগই। ‘বিম্বািিী’চরে 
আর কুকনাগই  বদ নাকরিাই। বম কােীি াি বগরকর েকগ এ পবরিিিন এিা েুবিে আকোচনা ককরবছেু। 
বগরকক িাখান ককরবছে। ঔমকি, এ াকি পবরিবিিি েুিাক্ষরে ১৯৮৫ ইিংরাবজৎ অজা িািাইক না িকাশনীৎি 
বনকুকেবছে চমার বপিৃকিি অবশ্বনী কুমার ব িংহর ‘হবরশ্চন্দ্র’ চেবরক ঔহান বনকুকেবছে। ১৯৮৮ ইিংরাবজৎ 
কােীি াি ব িংহ বগরকর  ম্পািনাৎ বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  াবহিয  িার পক্ষৎি চমার পইো গল্প  িংকেন 
‘সৃ্মবিকুমারর চছাকিাগল্প ১ম খণ্ড’ বনকুকেবছে। িািংনাৎ ২০০৫ ইিংরাবজৎ ‘ াকি বিন আি হপন’ িার ২০০৯ 
ইিংরাবজৎ ‘নামবরে হজক বিছাকরয়া’ এ াকি েুিাক্ষরে বনকুবেে। পইো চিক  বনকজ িয়া ধ্ািুর চমকয়ক ঔিা 
িাকগ িাকগ ককম্পাজ করুৱাবছেু, বপকছকিকি বডবিবপ আবহে হাকে ফণ্টূ্ ফাইে ঔিা কবম্পউিাকর বনকজ এবডট্ 
কবরয়া চমার মকি হিংককরবছেু। কবম্পউিার জাবন চেকুকনা বগবরবগিাবনকয় আবজকাবে ফণ্টূ্  হিংকরাবন পারিারা। 
িিিমাকন এ ইকরা এহান ইকরাবন অকছ unicode font এগ এ াকি পবরিবিিি েুিাক্ষর হাবি চয়ৌকবরয়া 
হিংককরছুগ – নািংহান   ‘কােীি াি ’। েুিাক্ষরর এ পবরিিিন চমার পক্ষৎি  মাজরািং ি্ািহাবন – য়াকরাবন 
নাকরাবন  মাজর বগবরবগিাবনর কিা। এিাকা হুনুবর অকনক বগবরবগিাবনকয়  মমি চপাষি করিারা।  িিমানয 
অইকে িাইিই নাইকে নািাইিই। মূে কিাহান বিবিধ্ িিিমাো না ইকবরয়া চাোক ককর আকহান িিিমাো 
চেপকরাবন িকর। 
িিিমাোর বপকছ শির িানানর নীবির কিা আকহর। আমার মুকঙ বিনগ পি আকছ –  
(১) বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষাৎ আকছ রূপমূে ঔিার িবিবনবধ্ িিি ঔিাে বশবিে শির িানান ইকরাবন। অিিাৎ 
 রে িাষাে মুিামুবি উিারি ইেয়া। ঔিাইকে িানান িার উিারির িূকরইহান কমইিই িার িানান িার 
উিারি রীবি  রে অইিই। অিিাৎ ঠাই িানান। ঔিাইকে িিিমাোৎি কাকম না োকগর িাবক িিি ঔিা হয় 
িাি চিনা নাইকে  িংসৃ্কি চোক ইকরকি বশবিে োগিই িুবেয়া বনিংকবরয়া িইকেও আমার ঠারর শি ইকরকি 
িযিহার নাকরাবন। িৎ ম িা িৎিি শিিও না।  ঔিাইকে  আমার িানান বিে, বিেু, বিেুবিয়া মবনপুবর, 
িাশা, শাবহি, কাইব্ব, কবিিার  দ, আশারর পাবে, িাি চখইক, চগব কেগা, আক , অ ৎগ অ ৎ, শ্া, 
চেশ, চশৌর েকগ চশৌঅবন িক চনই  ইিযাবি  অইিই।  
(২)  িংসৃ্কি িানান ধ্ারাে আমার িানান ইকরকে কেি, মােি, কৃষ্ণ, বিষু্ণ এ াকি অইিই।  

http://en.wikipedia.org/wiki/Labiodental_approximant


(৩) িৎ ম  িার িৎিি শি পাবরেমাবহ িুযৎপবি ইেয়া  িংসৃ্কি িানান ধ্ারাে, বনজর িার অনয িাষাৎি 
উিাবর শি উিারি ইেয়া। এিাকা আবম ইকবরয়ার িানানর মূে রীবিহান  ামককর মাৎকে এহান - েু িানান। 
১৯৩০ ইিংরাবজৎ কবেকািা বিশ্ববিিযােকয় িািংো িানান কবমবি আহান হিংককরবছে। ঔ কবমবিকয় িািংো িানান 
রীবি চেপককরবছে ঔিা এিাকা িািংোকিই িোগ িঙাে অইে। আমার িানান হারকপয়াও নাহারকপয়াও ঔ 
িানান রীবি অকনক কাফাকম অনু রি করাবন অবছে। এিাকা আবমও িঙাে করিাঙাইগ? না আিৎ ঔহানে 
িাইিাঙাইগ? চেমন, রীবি আহান আবছেিাই চিশ, জাবি, িাষা ইিযাবির নাকঙ ঈ-কার  অইিই। ঔমকি চীন, 
মবিপুরী, বমবিেী অবছে। এিাকা আর ঔ রীবি চনই।  রে অয়া অইে বচন, মবিপুবর, বমবিবে ইিযাবি। আবম 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরী না বিষু্ণবিয়া মবিপুবর ইকরিাঙাইগ?  এিাকা আমারিা বনজর িানান রীবি চেপকরাবনর 
বিন আবহে। ঔ নীবিৎ কুন শিগর িানান বক াকি অইিই – িুযৎপবি ইেয়া িা উিারি ইেয়া, কুন শিগর 
বিকল্প িানান য়াককরর হাবি িািংকখই চশিংককর িাইিই। বিকল্প িানান পাবরেমাবহ চনয়বনকয় িাো। িানান 
নীবির েকগ েকগ উিারি নীবিও হিংকরাবন োগিই।  

 
বিয়াৎ ছ-িিি 
 
কােীি াি ব িংহ  িার শযামানদ ব িংহ  বগরকগাবছকয় বিয়াৎ ছ-িিি  ম্বকন্ধ বি্ৃি ইককরবছ [৬,৭]।  
‘কােীি াি িশিন’ ১ো  িংখযাৎ শযামানদ ব িংহ বগরকর ইকরাহান পাকরিািং। নুৱা ককর মািাবনরিা বকৎিাও 
চনই। ঔিাও আহান িুহান কিা মািাবন অইে – 
১। বিয়া আগৎি ধ্ািুগ বনকাোবনর পিবিহান – অিীি, িিিমান িাকরা িবিষযৎ কাে িার িচনর হাবি রূপ 
ঔিার বিিকর চে  াধ্ারি রূপ আহান িার উহাকনই ধ্ািুগ। চেমন – অবছেু, অউবর, অইকিৌ। একপইি  অ 
এগই ধ্ািুগ। এগকর  অস্ ধ্ািু িুবেয়া বিয়াৎ ‘ ’ চিনার কুকনা েুবি চনই।  
২। Verval Noun – এৎি, -বন, -না, -আবন একর িিযয় এিা িাি বিকে চেগ িার উগই ধ্ািুগ। চেমন 
অবন, অনা। একর verbal noun এৎি -বন, -না িাি বিকে িারিা অ, িাকরা  অ এগই ধ্ািুগ। এগকর  অস্ 
িুবেয়া বিয়াৎ ‘ ’ চিনার কুকনা েুবি চনই।  
৩। চেৌবগক কাকে বিয়ার রূপ ককিাহানাৎ মূে ধ্ািুর েকগ ‘ইয়া’ ‘ইকি’ আবি িিযয় চোগ অনার বপকছ ‘আছ্ ’ 
িা ‘িাক্ ’ ধ্ািু চোগ অয়া বিয়াপি গঠন ককরর। ঔিার বপকছ চমৌবেক ধ্ািুর  ািাকন িিযয় িার বিিবি চোগ 
অর। [৪] চেমন – 
ঘিমান িিিমান 
কর্+ইকি+আছ্+ই = কবরকি-আবছ > কবরকিবছ > করবছ (িািংো) [৪] 
কর্ +ইয়া+আছ্ +উ = কবর আছু (অ মীয়া) 
কর্ +ইয়া+আছ্ +উ = কবরয়া আছু (বিষু্ণবিয়া মবিপুরী) [৫] 
পুরাঘবিি িিিমান 
 কর্+ইয়া+ আছ্ +ই = কবরয়াবছ > ককরবছ (িািংো) [৪] 
 কর্ +ইয়া+ আছ্ +উ = কবরয়াছু  > কবরছু (অ মীয়া) 
 কর+ইয়া+ আছ্ +উ =কবরয়াছু > ককরছু (বিষু্ণবিয়া মবিপুরী) [৫] 



পুরাঘবিি অিীি 
 কর্ +ইয়া+ আছ্ +ইল্ +আম্  = কবরয়াবছোম > ককরবছোম (িািংো) [৪] 
 কর্ +ইয়া+ আছ্ +ইল্ +উ = কবরয়াবছেু > কবরবছেু (অ মীয়া)  
 কর্ +ইয়া+ আছ্ +ইল্ +উ = কবর  বছেু > ককরবছেু (বিষু্ণবিয়া মবিপুরী) [৫] 
ঘিমান অিীি 
 কর্ +ইকি+ আছ্ +ইল্ +আম্  = কবরকিবছোম > করকিবছোম (িািংো) [৪] 
 কর্ +ইয়া+ আছ্ +ইল্ +উ = কবর আবছেু  (অ মীয়া) 
 কর্ +ইয়া+ আছ্ +ইল্ +উ = কবরয়া আবছেু (বিষু্ণবিয়া মবিপুরী) [৫] 
গজর উিাহরি এহাবনৎি আবম স্পি চিবহয়ার িাষাহাবন িঙাে অইকেও ককরবছ, কবরছু, ককরছু, ককরবছোম, 
কবরবছেু, ককরবছেু ইিযাবি এিা  মন্ধীয় শি (cognate words)। অিিাৎ, এিা হাবি শি আোিা আোিা 
িাষার শি অইকেও িুযৎপবিগি মূে আকিা । ঔহাকন এ বিকনাহান িাষার বিয়ার রূপ এহাবনৎ িিযয় িারা 

বিিবিৎ খাবন আহান িঙাে  িাইকেও ধ্ািুবগকি এককিাকর আকিা -  কর্  িার  আছ্ । এিাকাকি িাষাহাবন 
িঙাে অইকেও এ  মন্ধীয় শি এবগৎ আককপইৎ  আস্  িার আককপইৎ  আছ্  ধ্ািু অনাই নুৱাকরর, অিিাৎ 
একপইৎ ধ্ািুগ ‘আছ্’ (< অচ্ছ)। ঔিার গকজ, িানান এিা cognate languageর বিিকর বনয়াম বমে িার। 

বিষু্ণবিয়া মবিপুরীর cognate language হাবন অ বময়া িার িািংো। চেকুকনা অবিজ্ঞ িাষািত্ত্ববিধ্ আগকর 
চিহুকৱইকে ইকম আকহান কিাই মাৎিই। অিিাৎ, বশবিে উিারি ইেয়া ঠাই িানান অইকে বিয়াৎ ‘ ’-িিি 
িার ‘ছ’-িিি িযিহার বিয়হাবনও চুম। কারি ( । ছ) = /s /।  উিারি িার িুযৎপবি ইেয়া েু িানান অইকে 

‘আছ’ চিনাই, অিিাৎ বিয়াৎ ‘ছ’-িিি িযিহাকরই েুবিেুি।   
 
 ারমমিহান, আবম েু িানান ইেয়ার হাকে বিয়াৎ ছ-িিি িযিহার  িংকল্পহান, বিকল্প চনই। বিকল্প  -িিি িযিহার 
এহান রাজনীবিহান।  মাকজ কােীি াির গ্রহিকোগযিা বিিংকরাবনরকা িার িািংো িার অ বময়াৎি িূকরইহান 
চিহুৱাবনর মান ে বনকুকেকছ ি্ািহান।  িংসৃ্কি ‘অস্ ’ িার ‘আস্ ’ ধ্ািুৎি িুযৎপবি চিহাবন ঔহান, অিা্ি 
ি্াি ঔহানকর িাষািত্ত্বর গকিইপা েুবি আহানর গকজ উিা করাবনর িৃিা িয়া হান। 
বিয়াৎ  -িিি িযিহার করাবনর পকক্ষ আরাক েুবি আহান চিহাবন অরিাই কুকনা কুকনা  ময়ৎ  -ধ্ববন এহান 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরীৎ হ-ধ্ববনৎ পবরিিিন অর। ঔহাকন ‘আ ৎগ’, ‘আক গ’, অ ৎ’ এ াকি ইকরাবনকয় েুবিপূিি 
িুবেয়া মাৎিারা। আ কে এহান ধ্ববন পবরিিিনর বনয়ম আহান, িিির নাগই। বিষু্ণবিয়া মবিপুরীৎ /  /-ধ্ববনর 
িবিবনবধ্ িুগ –  -িিি িা ছ-িিি। ( ।ছ) = /s /। িানানর চিোই বিয়বগর মা চেকুকনা আগ িযিহার করকেও 
ধ্ববন পবরিিিনর বনয়ম িিংগ নার। ঔহাকন ‘আছৎগ’, ‘আকছগ’, ‘অছৎ’ ঔিা শুি। ‘বগবর ঘকর আহৎগ, িাকি 
আকহগ?’ িুবেয়া আিংকরকে ‘হাই, আহু চহ, িাও আকহ’ নাউ িুবেয়ার। ধ্ববনবিজ্ঞান মকি কুকনা কুকনা ফাকম 
বশষধ্ববন (/s /, /ʂ/  /ʃ/) এবগ /h/ ধ্ববনৎ পবরিিিনর কারিহান, বনয়াম িাধ্ািাপ্ত স্থাকনৎি কম িাধ্ািাপ্ত 
স্থাকনকি োবনর  াধ্ারি িিিিা — অধ্িমহান (dental  alveolar  retroflex  palato-alveolar 
 glottal)।  
বক াকি বিয়াৎ  -িিি িযিহার, এ রাজবনবিক ব িাে এহান েবন অবছে িার এহানর পবরিবিহান বকহান 
ঔহান  ম্বকন্ধ কােীি াি বগরকক মাবিয়া চগকছগা, ‘...অমুকর মি উহান িূে িমাি করাবনরকা বিয়াি িেয-  



িযিহার কবরক – এিা িযাকরি িা িাষািত্ত্বর কিা নাগই; ইকম কাবন্থ মজাবনর কিা। উহানকো এ িেয-  
এগর িবিষ্ঠা করকিউ মাছুঘাির  িা আহানাি পুরীকজকেই, গািুরাপুকৱই, িুিািুিী ইিযাবির চিািাকিাবিকো 
করাবন  অকছিা। এ াকি চিািাকিাবিকো অ িযর িবিষ্ঠা কবরয়া চগকেগা িবিষযকি  মাজহান অন্ধকাকর ডুবিয়া 
িাইিাই। গবিকক বিয়াৎ ‘ ’ িযিহারর এ অবিজ্ঞাবনক রীবি এহান এব্বাকাই  িংকশাধ্ন কবরয়া বিয়াৎ ‘ছ’-িিি 
িযিহার এহানর িচেন কবরক; নাইকে বপকছ বনকুেিই িানানর  ম যা উিা হাবিরকা িিিমান বশবক্ষি  মাজ 
িায়ী িাইিাই।’ [৭]   

 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরী জাির ঈশ্বরচন্দ্র বিিযা াগর 
 
িাঙােী  মাকজ ঈশ্বরচন্দ্র বিিযা াগর বগরকর জরম েুগােকাবর ঘিনাহান। বগরক বিিযার  াগরগ, ঔহাকন বিিযা 
 াগর।  িংসৃ্কি পবণ্ডি ঈশ্বরচন্দ্র বিিযা াগকর ঔবিন বিকন িািংো িাষা এহানর বিজ্ঞান ম্মি মূে কাঠামহান 
হিংককর চিবছে আকরা আবজ িািংো িাষার এ অিয়ি এহান। বপকছ ড০  ুনীবি কুমার চকটাপাধ্যায়, ড০  ুকুমার 
চ ন আবি িাষািত্ত্ববিকি ঔ কাঠামর গকজ  বনজর গকিষিােব্ধ জ্ঞান নাপককর বিয়া পবরপূিি ককর বিোিা। 
বঠক ঔ াকি কােীি াি ব িংহ বগরক বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  মাকজ জরম অয়া এ িাষা এহানকর বগরকর 
গকিষিােব্ধ জ্ঞানে বিজ্ঞাবনক রূপ বিে। বগরক মূেিঃ িশিনর মানুগ অিাইকেও অেরগৎ ইমাঠারর  াকেকি 
অগাধ্ চিম আবছেিা িকয়া এ িাষাে গকিষিা কবরয়া বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ধ্ববনিত্ত্ব, রূপিত্ত্ব, অবিধ্ান, 
িযাকরি,  াবহিযর ইবিহা  হাবি উপাচারে  মৃি করে। বিিযা াগরকরে  ম্ িাঙাবে জাির, হাবিৎি বজকঙ 
বগরক জরম অকছ চমবিনীপুর েয়ার মানু গিি করিারা বকন্তু কােীি ািকরে বিষু্ণবিয়া মবিপুরী জাির মানু, 
আবজ গিি কবরয়ারিা? অপিচার করকি, বিকরাবধ্িা করকিও নায়ারগা। হাবরৎি বজকঙ বগরক জরম অকছ 
চমকহরপুর েয়ার মানু বিকরাবধ্িাৎ িার অপিচাকর হাবির মুকঙ। ঈশ্বরচন্দ্র বগরকও বজিংিা অয়া িাইকি িাবক 
পবণ্ডির অন্ধ ঈষিার বজগৎ ডকহবছেগ। ঔিারমা মুরুব  পবণ্ডিগ আবছেিা র ময় িি। ১৮৪১  কন বিিযা াগর 
চফািি উইবেয়াম ককেজর  িংসৃ্কি বিিাগর িধ্ানগ অবছে। ঔকপইৎি ১৮৪৬  কন  িংসৃ্কি ককেকজ চগেগা। 
ঔকপইৎ  র ময় িির ঈষিা িার বিকরাবধ্িাই আকয়া  িংসৃ্কি ককেজগ একরবিয়া িাকরা চফািি উইবেয়াম 
ককেকজ কামহান ককর িধ্ান বকরাবনগ অয়া আেয়া আকহবছে। বপকছকি অিশয িার  িংসৃ্কি ককেকজ অধ্যাপকগ 
অয়া চগেগা। কােীি াি বগরকও আমার িাষা  াবহিযর চ িা করাবনর  াকেকি হাকিাক আহানাৎ বিষু্ণবিয়া 
মবিপুরী  াবহিয পবরষির  হ- ম্পািকগ অবছে। বকন্তু ঔিাকার  িাপবি বগরকর আর আর বগবরবগিাবনর 
বিকরাবধ্িা, ঈষিা িার েন্ত্রনাই আকয়া বচরবিরকা মহা িা িযাগ ককরবছে। আবজ র ময় িির নািংহান কবিগই 
বনিংবশিং অয়া আবছগ? আমার  মাজর র ময় িিগাবছর নািংহাবন বনজর িারানাোই বপিৃ-িপিনর বিকন ককিা 
বচবর চপয়া বনিংবশিং অয়া িাইকেও  মাকজ বনিংবশিং অয়া িাইিাইিা?  
য়াবর আহান আকছ – বিিযা াগকর কবেকািা বিশ্ববিিযােয় স্থাপন করাবনরকা িরািাো মানু, রাজা রাকজশ্বরর 
িুৱাকর িুৱাকর চাদা বি াকরয়া চগবছেগা। ঔিাকা রাজা আগই বপকিকছ জুিাহানর নামা আহান খুবেয়া 
বিিযা াগরর িুবেগৎ ডাকে চিবছে। বিিযা াগর বনয়াম অপমাবনি অবছে বকন্তু না একরবছে। আকরা বপকছকার 
বিকন রাজাবগরকর জুিা ঔহান বনোম কবরয়া হাজার আহান রূপা চোগার ককরবছে। ঔহান হুবনয়া রাজাবগরকক 
োজকপয়া আরাক হাজার আহান চাদা চিবছে। কােীি াি বগরকও  মাজর িোগ িিাকবিি বশবক্ষি 



মানুরািংি অপমানর বপকছ চরম অপমান পাবছে। অয়াও ঔ অপমান িার অপিাি ঔিা িুবেগৎ পুেকবরয়া িার 
পরশমবিে চিরিাৎ রূপাের কবরয়া মরাবনর আগকপয়া ইকবরয়া চগেগা। ইকবরয়া চগেগা বিষু্ণবিয়া মবিপুরী 
ধ্ববনিত্ত্ব, রূপিত্ত্ব, অবিধ্ান, িযাকরি,  াবহিযর ইবিহা  আবি অমর চেবরক। কূবিে রাজনীবির বশকারগ অয়া 
মাৎকি চগকেগা বনঃ হায় বিখাবরগর  ািাকন ১৯১১  নর ২ জুন িাবরকখ চিৌ অয়া এ বনষু্ঠর অকৃিজ্ঞ 
 মাকজৎি মুবি চপইে। আবজ বগরকক মাবিয়া চগবছেগা কিা ঔিা আককইহান আককইহান ককর  িয িমাবিি 
অইকি আকছ। অয়াও বগরক মরাবনর বপকছও অপিচার না খামকছ, িাষাে রাজনীবি করিারা বগবরবগিাবন ঔিা 
নাখামবছ।  িযর পূজাবর কােীি াকি বশি- ুদরর চিিীগৎ  িযর পূজা করকিগা  মাজরািংি অপমান, িঞ্চনা 
চপয়া চপয়া জ্বাো িার েন্ত্রিার হাবিৎ  ারা জীিন এহান  কাকিইে। ঔহাকনছাৎ বগরকক অেরগৎি ইকবরয়া 
চগবছেগা অমর এোহান – 

এ জ্বাোর কিা কাকর বম মাৎিু আর, কাকর বম মাৎিু আর, 
এ জীিকন আর ককিাবিন িাবক, নাজানু চিার এ িঞ্চনার। 
এ জ্বাোর কিা কাকর বম মাৎিু আর... 
কাৎকরা ডহা হৃবিগৎ চমার নািকে পরশ আকবিন চিার  
কপি আবহয়া উরা চিো বিকে বপিা চিছু চেিা অেিংকার। 
 
চগাপন কুঞ্জৎ িিু িয়া িয়া িকিছু চিারকা মাো বম িাকনয়া, 
িহাবনর চিার পূজার আ কন িকিছু রকচয়া উপাচার।  
এ জ্বাোর কিা কাকর বম মাৎিু আর ... 

ঔহাকন চমার বিচাকর, আবজ মুিককঠ বচকাবর বিয়া মািাবন মনাউবর – কােীি াি ব িংহ বিষু্ণবিয়া মবিপুরী 
 মাজর ঈশ্বরচন্দ্র বিিযা াগর।   

 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর রাজনীবি 
 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর নীবি আকোচনা করোিং। নীবি ঔিা আর আর িাষাৎি িঙােিা নাগই। এ িাষা 
এহান িযবিিমী িাষাহানকি নাগইনাই। রাজনীবি ঔিাও আর আর িাষাৎি িঙােিা নাগই। হাবি িাষাও 
নীবি রাজনীবি হাবিকয়কি আয়া স্থায়ী রূপ পাকছিা। বকন্তু রাজনীবির উৎ , উকদ্দশয, পিবি িাষা চিকি িঙাে 
িঙাে। একপইৎ রাজনীবি িুেকি  মাজ আহানর চনিা আকিাই িশ বগবরবগিাবনরািংি পাবছ ক্ষমিা ঔিা 
িযিহার কবরয়া িশর ব িাে, চেিার ফে  ুিুর ি ারী, ঔিা িিাবিি করাবন ঔহান িুিাবন অকছিা। হিা শুি 

ব িাে অইকে  মাজর মানুকৱ  ুফে চপইিারা,  মাজ-জীিকন আনদর উন্নবির ধ্ারা িকহর, বকন্তু ক্ষমিার 
অপিযিহার কবরয়া িূে ব িাে অইকে কুফে মারাত্মক অর।  মাজর উন্নবির ধ্ারাহান মন্থর অর নাইকে 
খামর।  মাকজ চকৌবে িোিবে বনয়াম অর। রাজনীবির উকদ্দশয হাবি  ময়ৎ  িযর িবিষ্ঠা নাইকি পাকর। 
অধ্ি িয িা বমছা আহানে  মাকজ আত্ম িবিষ্ঠাও অইকি পাকর। বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর রাজনীবির 
উকদ্দশযহান  িযর িবিষ্ঠা নাগই আত্ম িবিষ্ঠা।     



বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িানানর রাজনীবির উৎ গ হৎকরকে চপয়ারিা ইবিহা র পািা আহান। আমার বিিান, 
জ্ঞানী, হাবির বনঙর ইবিহা বিি মকহন্দ্র কুমার ব িংহ বগরকর বিখযাি চেবরকহান ‘মবিপুকরর িাচীন ইবিহা , 
১ম খণ্ড’। চেবরক ঔহানর ৭৩ পৃষ্ঠাৎ ‘বিষু্ণবিয়াকির িাষা’ পিি  ঔহানাৎ বগরকক মাকিকছিাই ‘বিষু্ণবিয়া িাষার 

অবস্থপঞ্জর চশৌরক নী িা মহারাষ্ট্রী িাকৃি এিিং িাহাকির  োন বহবদ, গুজরািী, মারাঠী িিৃবি িাষা িারা 
গবঠি; োয়ুমণ্ডে মাগধ্ী িা অধ্ি-মাগধ্ী িারা গবঠি এিিং মািং  ও চমি িাহার  েবি অ মীয়া ও িািংো িাষা 
িারা গবঠি।’ চেবরক হানর পািাই পািাই চপয়ার মকহন্দ্র কুমার ব িংহ বগরকর িারিীয় পুরাির গকজ, 
ইবিহা র গকজ অগাধ্ জ্ঞান িার েুবিিািী মন আহান। বগরকর হাকিাক ঔহানাৎ মবিপুরর গকজ ইকরা 
ইবিহা  ঔিা এ াকিই অকছ। এিাকার ইবিহা বিকি বগরকর চেবরক এহানাৎ কবিহান বমথ্  িার কবিহা  
ইবিহা  আকছ বিকেষি করিাই।  ইবিহা বিিগ অইকেও বকন্তু বগরক িাষািত্ত্ববিিগ নাগই। উপমা-উপকময়ে 
বগরকক ককরকছ মেিযহান বিক আহানাৎ চুম।  িংসৃ্কিৎি িাকৃির মাধ্যকম আকহকছ হাবি িাষািও চশৌরকশনী, 
মহারাষ্ট্রী, মাগধ্ী, বপশাচী িাকৃির শি হমাকছ। বকন্তু িাষার চেিী বিিাগ শি ককিাগর বমে িাইকেই নার। 
 মূ্পিি বিজ্ঞাবনক পিবিে অর। আেজিাবিক চেিী বিিাগ মকি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষার এিাকার চেিীহান 
মাগধ্ী িাকৃিজাি িারিীয় আেি িাষাহান, অ মীয়া, িািংোর  মকগািীয়হান। মকহন্দ্র কুমার ব িংহ বগরকক 
ঔিাকা িাষাহানর চেিী বিিাগ নাককরকছ। বকন্তু মুকঙ িার বপবঠৎ কুকনা আকোচনা নাকবরয়া, এ মেিয এহানর 
 পকক্ষ কুকনা েুবি নাকিহুকৱয়া, বগরকক ককরকছ মেিয এহাকন িবিষযকি ডাঙর রাজনীবি আহানর অকরাগ 
অইিই এহান হপকনকিও না খােককরবছেছাৎ। বপকছকি কােীি াি বগরকক আমার ঠারহানর গকজ গকিষিা 
কবরয়া চেিাকা িবিষ্ঠা করে, আমার ঠার এহান মাগধ্ীিাকৃিজাি ঠারহান িার মহািারির েুির বপকছ 
িভ্রুিাহনর েকগ আমার আপািপা আকহবছ ঔহানর কুকনা েুবি চনই,  মাকজ িাষা রাজনীবি িানান রাজনীবি 
আরম্ভ অইে, মুরুব গ মকহন্দ্র কুমার ব িংহ বগরককর চিৌগ ককর পূজা ককরর, স্বগিীয় জগৎকমাহন ব িংহ। 
আকিবগক, িািুক  মাজহান রাজবনবিক চকৌশে, িিৃিা িার অপিচাকর পি পাহুরো। কােীি াির বিজ্ঞাবনক 
গকিষিােব্ধ ফোফে, িিিয হাবিৎ ‘বিিবকিি’ চেকিে োগাবিো। এিাকাও, ঠারহানে, িানানে রাজনীবি 
করিারা চনিাই  িা বমবিৎ কােীি াির ি িংগ আবহকেই  িযহান িবিষ্ঠা অপরিইগা ডকর উরািারা 
‘বিিবকিি’ চপাস্টারহানে মঞ্চৎ কাইিারাগা। কামজািা নায়া  মাকজ নািংজািা অবন মকনইিারা ঔিারকা 
িুপ াম পি আগ বনকুবেে – কােীি ািকর গাোবন িার িার মি ঔিা িূে অকছ িুবেয়া পুব্কা ইকরাবন িার 
বনকাোবন। পবরিবিহান িাষািত্ত্বর নাকঙ  মাকজ আিজিনা িপইে। ইমাঠারর আৱইপা চ িাবর আকিাই 
পিভ্রি অয়া আিজিনা ঔিাই চুমিা বনিংকবরয়া বনজর চজপর ধ্ন খরচ কবরয়া ছাকপয়া বিোবনৎ োকগবছ। 
ঔিাৎিও বজকঙ ডাঙর পবরিবিহান িাষা িার িানানর রাজনীবির  াকেকি কুৎবিরািং  মাজ এহান কবল্ল কবল্ল 
অইে। আপািপাই বিয়া চগবছগা মুররর গজর চ কবপেহান চিনা চিনা অইে। আবজ বপনবপবন িরকনও 
 মাজহান বিঙাবন অকরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিিযা াগর  াকয়া জরম অয়া ডঃ কােীি াি ব িংহ বগরকক বনজর 
গকিষিা িার িযাগে বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষাহানকর বিনকুবি িছর আগুৱা চিবছে। অল্পজ্ঞানী অপবরিামিবশি 
বশক্ষক ককিাগর ঈষিা িার অহিংকাকরৎি জরম অকছ রাজনীবিকয় বিকুবি িছর িার বপছাবিে। এিাকা  িয-
বনষ্ঠা িার  াহ  চনই কবি- াবহবিযক িাপা আহাকন আবজও রাজনীবি চকেয়া বেিারাগা। এ াকি চেকে আরাক 
আককুবি িছর বপবঠকয়কি আ ুবেয়া িার মািৃিূবমৎ চফৌককরবিিাই  ইকনই। হাজার করকেও েমইকিগা  িযই 
িবিষ্ঠািূবমৎ আ ন পার িার অধ্ি িয িার বমছাই িূবমহীন অয়া চডইকডইহারা বিিারা। 



ডাকহ ডাকহ মাকিরিা রাবি বিিুবিিু, 
চিবে এহানকর বমকি কবি গাো বিিু। 
োজকপয়া কাবে চচয় নাবহিই আর, 
বিয়াকন চিকহর চিবে িার গকজ কার।। (বজনবজবন, ব্রকজন্দ্রকুমার ব িংহ)  

আেজিাবিক চেিী বিিাগ মকি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষার এিাকার চেিীহান মাগধ্ী িাকৃিজাি িারিীয় আেি 
িাষাহান, অ মীয়া, িািংোর  মকগািীয়হান। আশা করুবর কবি  াবহবিযক িার আমার জাির আর আর 
বগবরবগিাবনরিা এহানাৎ আর কুকনা বিমি চনই। িা িাইকেও িাষাে আমার  মাকজ এিাকাও রাজনীবি 
করিারা বগবরবগিাবন ককিাগরিা িা িাইি। এিাকাকি বিয়া বিিবিৎ ছ-িিি িযিহারর িশ্নহান িাইে।  
আমার  মাকজ িানানর রাজনীবির মূে পিবিহান িা মন্ত্রহানকি বকহান? বিিীয় বিশ্বেুি েমইেিা ১৯৪৫ 
ইিংরাবজৎ। িারি স্বাধ্ীন অইেিা ১৯৪৭ ইিংরাবজৎ। আমার িাষাে, িানানে রাজনীবি আরম্ভ অইেিা ১৯৬৮ 
ইিংরাবজর বপকছৎি। কােীি াি বগরকক আমার িাষাে পইো Ph.D. কবরয়া আয়া িগীরির  ািাকন আমার 
 মাকজ বিজ্ঞাবনক বচোধ্ারা ডাবহয়া আনে ঔিাকাৎি। বিিীয় বিশ্বেুি েমবনর বপকছ বিির বিিকরকি ইিং 
েুিহান (cold war) চবেে ঔিাকা রাজনীবির জগকি বনয়াম জনবিয় অবছে কিাহান if you can’t 
convince them, confuse them. –(Harry S. Trumen)। হযাবর টু্রকমন আকমবরকার ৩৩িম রাষ্ট্রপবিগ, 
চেগই জাপানর বহকরাবশমা িার নাগাব বকৎ পারমানবিক চিামা চিোবনর ব িাে েবছে। আমার রাজনীবিবিকি 
টু্রকমনর মন্ত্রহান েুপকরো। টু্রকমনর মন্ত্রহান ইেয়া জগৎকমাহন ব িংহই  িংসৃ্কি পবণ্ডি কােীি াির উত্থানহান 
খামকরাবনরকা আরাক  িংসৃ্কি পবণ্ডি িীকরন্দ্র ব িংহর আিে চিেে চিামাগ – মহািারি, চশৌরক নী িার 
বিয়াৎ  -িিি এ বিকনা উপািানে হিংকরা চিামাগ।[৮] অিযিি চিামাগ। চে কবি  াবহবিযক িাপা বিজ্ঞাবনক 

েুবিে convinced অবছ ঔ িাপা মাগবধ্ িাকৃি িার বিয়াৎ ছ-িিিে খুবি বেঙয়া আবছ। িানুর গকজ চিামাগর 
কুকনা িিাি নাপকিকছ। বকন্তুমান, েুবির িারাকি খাবন  ে িার িাি িার আকিগর িারাকি খাবন িিে ঔিা 
 ইনায়া confused অবছ। িানুর গকজ মহািারি িার চশৌরক নীর িিািহান এমনও জির অকছ বজন্  চপয়া 

পবরিিিন অকছ ছাৎ। পবরিবিহান িানুর বপকছকার িজেরািং বহকরাব মা নাগাব বকর ‘বহিাকুচা’র  ািাকন 
বিকোিংগ েক্ষি খাবন চিবহয়ার।  
পারমানবিক চিামার বিধ্বিংব  ক্ষমিাহান চিবহয়া আকমবরকার বিখযাি পিািি বিজ্ঞানী িার  িংসৃ্কি পবণ্ডি 
ওকপনহাইমাকর গীিাহানর বিশ্বরূপ িশিন চোগর ৩২ নিং চোক ঔহান উিারি ককরবছে – “কােহবস্ম 
চোকক্ষয়কৃৎ িিৃকিা, চোকান্   মাহিুি বমহ িিৃিঃ।”  আবমকি  িংসৃ্কি পবণ্ডি নাগই , হুৎিুকম মাৎকি চগকেগা 
 িংসৃ্ককি িকেম। চোক এহানর  রে িািািিহান –  মাজর মানু ধ্বিং কাবর ডাঙর কােগ বম, মানু ধ্বিং  

কােিৎ িিৃি অছুগ বম। আমার  মাজর এিাকার পিিূবমৎ এহানর গুঢ়ািিহান  িংসৃ্কি পবণ্ডি বগরকগাবছকয়কহ 
মাকি পারিাই। আমার িাষাহানকর জগৎ িাৎ ঙাে আ কন িহাবিোিাও জ্ঞানী  িংসৃ্কি পবণ্ডকি, িার ধ্বিং  
করোিাও অধ্িজ্ঞানী, জ্ঞানেব্ধবিিিগ্ধ  িংসৃ্কি পবণ্ডকি। কীমাশ্চেিযম্ !!!  

 
বগবরবগিাবন, চগেগা পঞ্চাশ িছকর খাবন হারকপয়া খাবন হারনাকপয়াও িাো িাষািত্ত্বর গকজ আমার ঠাকর িোগ 
বকিাবকিা ইকরাবন অইে – পাচগ অন্ধ মানুর আবিগর বিিরি চিবনর  ািাকন। এিাকা এ াকি ইকরা এিা 



ইিংরাবজ, িািংো িা অ মীয়াৎ অনুিাি কবরয়া বিকে হুৎিুকম অবিজ্ঞ িাষািত্ত্ববিকি আমাকরে আবহিাই। অন্ধ 
মানু ঔবগর  ািাকন মানুকৱ আমাকরে না আহকাকন।   

 
একবিিংশ শবিকার বিষু্ণবিয়া মবিপুরী কবি- াবহবিযকর িূবমকা 
 
এিাকার এ নািা এহানাৎ একবিিংশ শবিকার বিষু্ণবিয়া মবিপুরী কবি- াবহবিযকর িূবমকাহান বকহান অইিই?  
কবি- াবহবিযকর মূে বিবশিহান িানু দ্রিা। িূরিীক্ষির  ীমা োেয়া অ ীম বিশ্বজগির িার অনুিীক্ষকি ধ্রা 
নাপকির মকনাজগির অপূিি চ ৌদেি িানু আক াকি বমকুম আহানাৎ বনকজ চিহাবন পারিারা িার িানুর 
 ৃবিকল্পে আমাকর অবিকে চিহুৱাবন পারিারা। ঔহাকন িানু বিশ্বিীক্ষবিক িার মকনািীক্ষবিক। িানু  মাজ 
আহানর ঘিনা-িুঘিিনা, রীবি-নীবি, িন্ন িন্ন বিকেষি কবরয়া  িযহান বকহান বমছাহান বকহান, চুমহান বকহান 
োেহান বকহান চিহাবন পারিারা, আমাকরও আঙুবে বিকিয়া চিহুৱাবন পারিারা। ঔহাকন িানু  মাজিীক্ষবিক। 
কবি- াবহবিযকর মূে গুিহান িানু  িযদ্রিা। এ অ াধ্ারি গুির মূে শবিহান  িযবনষ্ঠা।  িযবনষ্ঠাই অফুরে 
 ৃবির চিরিার উৎ গ। একর এহানাকিই িীক্ষবিক কবি- াবহবিযক আগই বিজ্ঞানী আগই আকিা অইিারািা।  
 ৃবির পি এগ বনয়াম কবঠন িার  িুঃখ-জ্বাো িুজা পিগ।  ৃবির স্বগিীয় অমৃিধ্ারার হুৱাৎহান পানার  াকে 
হুৎিুকম কবি আগই  াবহবিযক আগই জাগবিক জীিনর চিাগ-বিো  হাকরৌ-বপয়ম হাবিিা িযাগ কবরয়া জীিন-
 িয হারপাবনর  াকেকি বহনোিংোর এ পি এগ িাকছরিা, মরিহানকর চপয়া কেককররিা- 

চিার  াকেকি িুঃখ-জ্বাো হাবিিা পানা 
চিার  াকেকি চমার িুকককি পুের িানা। 
চিার  াকেকি জীিন এহান মািংকরাবন 
চিার  াকেকি আবহ িবগ মামকরাবন। 
চিার  াকেকি চনয়ইে চমার রাবির ঘুম 
চিার  াকেকি মরিহান অরিা ঠুম। (চিার  াকেকি, ব্রকজন্দ্রকুমার ব িংহ) 

 ৃবির  াকেকি, জীিন- িযর  াকেকি এ ‘মৃিুযর িীিির পিোিা’ এহানাৎ স্রিা কবি চানাপ্পা আকখুো। কুকনা 
 াবহিয  িংগঠন,  মাজ  িংগঠন এ পিোিাৎ  িংবগ নাইিারা, মকনইকেও অবনকয়ই নুৱারিারা। এমনবক, কবির 
পবরিারজন, জীিন  িংবগ িা  িংবগনীও না। এহান স্রিার এককিাকর বনঃ িংগ আকখুো োিাহান। কবির 
পবরিারজকন  িং ারর িাবয়ত্ব বনজর মুরর গকজ েয়া, রাবি জাগরি কবরয়া কবির েিন কবরয়া, চিরিা বিয়া, 
চিৌিাে বিয়া কবিকর  ৃবির পিগ চপয়া বিেককর বিিারাকহ।  ৃবির োিাৎ  িংবগ অবনকি নুৱারিারা। এ 
আকখুো পিোিাৎ কবির মকনৎি রাবিকার ব িংগাকরইর  ািাকন শাির  ৃবি ঔিাকর বিয়ানপকর েকবরয়া 
 মাকজ বিোকিবন, পুেকবরয়া িবিষযির িজেরকা েিকন িবন, বিকেষি করাবন, কবিকর চিরিা চিবন আবিকহ 
 াবহিয  িংগঠন িার  মাজ  িংগঠনর িাবয়ত্বহাবন িার  ীমাবগও। এ াকি  িংগঠকন কবি - াবহবিযক  ৃবি করাবন 
নুৱারিারা। আ কেকি, বনঃ িংগিাই কবির জীিন- িংবগগ, জন-অরিযৎ বনজিনিাই  াবহিয  াধ্নার আেমহান, 
বশি- ুদরর পূজার চিিীগৎ  িযই আরাধ্য িবিমাগ। কবিকয়  াবহবিযকক আজীিন জীিন- িযর আরাধ্না 
করিারািা গীবি, কবিিা গল্প আবি  ৃবি বনজর ইমাঠারে শুি রূকপ শুি মকন কাৎকবরয়া। হারনাকপয়া 
অইকেকি বকৎিাও চনই, হারপা হারপাও অশুি রূপে আরাধ্না করাবন,  াবহিয  াধ্না করাবন নীবিবিকরাি 



কামহান। ইমাঠার এহানকর আমার ইমাগ বনিংকবরয়া  াবহিযে চ িা করাবনহান অইকেকি হারপা হারপাও কবি 
আগই  াবহবিযক আগই অশুি িানানে ইকরাবন এহান ইমা ঔগকর চশিং কুপািংহানর পিা মািং কুপািং আহানাৎ 
এইরুক কাৎকরাবনহান পারা অর। বডগে অনু ন্ধানর বপকছকি বম হারকপইেু বিয়াৎ ছ-িিি িযিহার এহাকনই 
শুি িার েু রূপহান,  -িিি িযিহার অশুি রূপহান।   
 
আমার  াবহিয পাককরকুরা এককিাকর য়াৎ। ইককরকুরাকি আরাকও। ইকম ইককরকুরা ঔিাই ব িংহিাগ 
পাককরকুরা িুেকেও োে নাইি। চহৌিাই চগাপী চহৌিাই  খী নািাহান। হিা মাহাবক  াবহিয পবিকা আহান 
চপয়া চোবন বচেকছ। ঔিাৎি বজকঙ বনয়াম িুঃখর বিষয়হান, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইঙাে ঙােকছ একর একবিিংশ 
শবিকার অকরাগিও বিষু্ণবিয়া মবিপুরী কবি- াবহবিযক এিা িানানে িাপা িাপা অবছ। আর আর িানাকন 
 মিা আহান আকহকছ। িাপা চখয়বছিা বশবিে বিয়াৎ ছ-িিি না  -িিি এহানে। নািাহান এমনও অকছ কবি 
 াবহবিযকক আককপইৎ িয়া  াবহিযর আকোচনা করাবন চপয়া নুৱারিারা। ঔ াকি ইবিিাচক পবরকিশ চনই। 
িাপা আহাকন বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষার বিিযা াগর  াককছ কােীি াি বগরকর বিজ্ঞাবনক েুবিে 

Convinced অয়া ছ-িিিই  িযহান িুবেয়া চেপয়া আবছ।  িাপা আহাকন িার জগৎকমাহন িার আর আর 
বগরক ককিাগই চেপককর চিবছ  -িিিকর  িযহান িুবেয়া চচৎককর ধ্বরয়া িবছ। আরাক ব িং িাপা আহাকন 
হাবির চিরহানাৎ িয়া  িয-অ িযর বিচার উরা চিকেয়া চেকিকি চাোক ককর বফিা চপইিাঙাই িুবেয়া 
বনিংকরিারা ঔকিকি চচপইিারা।  িংগঠকি পিফাম চপইকে িানান ব েকবরয়া পিফাকম িইকি চপয়া বকবিকুরুম 
নাইিারা। ইকরা আহানাৎ  বিয়াৎ ছ-িিি িার আরাক আহানাৎ  -িিি ইকরিারা। আরাক িুবিমান কবি চেখক 
ককিাগই িার ইকরা আকহানাকিই ছ-িিি িার  -িিি  মান হাকর ইকবরয়া বনজকর বনিিেীয় িািিীগ িুবেয়া 
জাবহর করিারা। এ াকি  ুবিধ্ািািী ইককরকুরা এিা  িযর পূজাবর নাগই, ঔহাকন িানু ঔ িাকর স্রিা নাগই 
চেিাই বশি- ুদরর পূজার চিিীগৎ  িযর আরাধ্না কবরয়া িানুর অপরূপ  ৃবিে আমার  াবহিযকর 
ঙােকরিাই। নািং নামাৎকেও আমার বিিকর এ াকি  ুবিধ্ািািী নাঙর কাঙাে ইককরকুরাবগ বচনকি 
বগবরবগিাবনরিা বহন নাইি। িানুর নািং উকল্লখ কবরয়া চমার ইকরাহান হুরকািং করাবন নামনাউবর।  িংসৃ্কি 
পবণ্ডি, িািংো পবণ্ডি, ইিংরাবজ পবণ্ডি িার রাজনীবিবিি চেিারিা বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  াবহিযৎ কুকনা অিিান 
চনই, িা িাইকেও নগিয, িানুরিা বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  াবহিযর িবিষযির িায়িাবয়ত্বও চনই। উিরিাবয়ত্বকি এ 

িাষাৎ বনষ্ঠাে, বনজকর ইমাঠারর চ িাবর বনিংকবরয়া, আজীিন ইকরিারা কবি- াবহবিযকর িার িানুর ইকরা 
ঔিা পি-পবিকা িার চেবরকর আকাকর ছাকপয়া বগবরবগিাবনরািং চফৌককর বিিারা ঔ াকি বনষ্ঠািান িাষা 
কমিীরিা। িানু  িযর আরাধ্না কবরয়া অপূিি  ৃবিমাোে আমার  াবহিযকর হাকজয়া বিশ্ব াবহিযৎ চফৌককর 

বিকে  মাজর মানুকৱ চেইচদনে ঙক্করিাই। িাকরা বমছা আহানকর রাজনীবিে  িযহান িুবেয়া  মাজকর িূে 
পি আগকি ইেকরকে করকে েিবিন  মাজহান বজিংিা অয়া িাইিই িিবিন ‘কেঙ্ক েুহুপ’ িানু অিশযই 
বপিিাই, েবি ‘চহককঠো’ চিো চিকেয়া  িযর শরি নােইিারা।  

 িয িার  মাজ 
 িযকর চকন্দ্র কবরয়াই  মাজ আহান হঙরিা, উন্নবি অরিা, বনয়াম বিন পােয়া িারিা। আমার আপা িপাই 
 িয কিা ঔিাকর চচিককর ধ্বরয়া, বমছা কিাকর বনজর মকন,  মাকজ , মবদকর ফাম নাকিবছো,  িযহান ধ্বরয়া 
িবছ নীবি ঔহান বমছাহান িুবেয়া চেপইকে বমকুপহানাৎ উরা চিো পাকরবছো আরকহ আবজও  মাজহান পােয়া 



আকছিা।  িযহানে পােয়া আবছ আরকহ চডইকডইহারা জািহান অয়াও এিাপারা ডাঙর চমইকিই  মাজর িার 

মবিপুরর পািংকাল্পা  রকারর বিকরাকি  ুিীম চকাকিি চপয়া বজবঙয়া আবজ আমার ঔনাপা পবরচয়হানে বিষু্ণবিয়া 
মবিপুরী িুবেয়া আবজ পােয়া িহাবন পারোিংিা। বিষু্ণবিয়া মবিপুরীই জগিরমা ডাঙর িমািহান  িযর 
পািংকােহান অ ীম , েমইকিগা  িযর জয় অর –  িযকমি জয়কি,  িযকমি জয়কি।  িযর মূে শত্রুগ 
Deception িা িিারিা। Deception is the act of deliberately making somebody believe 

something that is not true. অিিাৎ বমছাহান িুবেয়া বনকজ হিাককর হারপা হারপাও বনজর হুরু হুরু 
উকদ্দশয  াধ্নরকা মানুকর কিা ঔহান হাচাহান িুবেয়া বিশ্বা  করুৱাবন, িচার করাবন ঔহাকনই Deception।  
 মাকজ িিারিা বনয়াম অবন, িিারকর  িংখযা িপবন, িিারক  িংগবঠি অবন ঔিা  মাজর অিক্ষয়র েক্ষি, 
অশবন  িংককি। চগাকুোনদ  িযিাবি বগরকগ, বগরকক মাবিয়া চগবছেগা কিা ঔিা আবজ হাবিকয়  িযকিা 
িুবেয়া য়াকবরয়া  িযিাবি বগরককর ফুেে আবজ পূজা কবরয়ার। হাকিাক আহানাৎ আমার ঠারে মােকঠকপ 
এো বিে িুবেয়া মােকঠপগ মািংকরে িুবেয়া অপমান ককরবছো। কারি, বিষু্ণবিয়া মবিপুরী, চময়াঙ ঠার এহান 
মািংহান িার খাইঠার এহান চশিংহান আমার মানুর িাপা আহাকন বনিংককরবছো। আবজ ঔ ঠাকর, ঔ এো ঔিা 
বিকি আবম আবহরপাবন চিকেয়ার -  িযকমি জয়কি,  িযকমি জয়কি।  
কােীি াি বগরক আরাক  িযিািী বগরক আগ। বগরকক মাকিবছে কিা ঔিা আবজ আককইহান আককইহান 
ককর  িয িুবেয়া িমাবিি অইকি আকছ। বগরকক মাকিবছে বিষু্ণবিয়া মবিপুরী  িাষা এহান িািংো িা 
অ মীয়ার উপিাষাহান নাগই স্বিন্ত্র িাষাহান – অপিচার চকেবছে কােীি াকি আমার ঠার এহান িািংোর 
উপিাষাহান িুকেকছ। বগরকক মাকিবছে - বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষা এহান মাগধ্ী-িাকৃি জাি িাষাহান, িািংো 
অ মীয়ার  মকগািীয়হান,  িংগবঠি িকচিা চবেে বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষা এহান চশৌরক নী-িাকৃি জাি বহবদ 
গুজরাবি চগািীয় িাষাহান। আবজ িমাি অইে বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িাষা এহান মাগধ্ী-িাকৃি জাি িাষাহান, 
িািংো অ মীয়ার  মকগািীয়হান। ‘Every lie contains a homage to the truth. Without truth 

even deception ceases to be (Tischer).’  

 
খামিের চহইচা আকচুবি 
 
ছাি িংস্থার িীব্র আকদােন িার ক্ষীি চনিৃত্ব, অনযানয  িংস্থার পািংোক, পুবেশর গুবে িুকক ঙাক্কবরয়া বজিংিা 
অয়া আবছ আকদােনকারী, হাবির গকজ শহীি  ুকিষ্ণার আত্ম িবেিাকন আমার িাষাহান আবজ  রকাবর স্বীকৃবি 
চপইে। সু্ককে পাঠিান আরম্ভ অইে। চশৌ িামকরাবন অকরো। এ নম য বগবরবগিাবনকয় িানুর কিিিযহান 
করো। এিাকাকি আমার  াবহিযহানকর নানান অেিংকারে হাকজয়া আর আর  াবহিযর েকগ পাকরকঙ  িরা 
বিয়া বিশ্ব াবহিযর মণ্ডেীগৎ রাক  নাছুৱাবনর উিরিাবয়ত্বহান আমার ঠারর কবি- াবহবিযকরিা। বিবিধ্ িানানে 
কবি  াবহবিযকরিা,  াবহিয  িংগঠনরিা, ‘জেককবে’ করাবনর আর  ময় চনই। আ কে িানুরিা অবধ্কাকরই 
চনই। ঔহাকন বম ইমাঠারর চ িাবর, চমার বনয়াম বনঙর কবি- াবহবিযককর আিকজাি কবরয়া আবজ অেরগৎি 
চহইচা আকচুবি করাবন মনাউবর – চহ িুবিজীবি কবি- াবহবিযক বগবরবগিাবন, চগেগা শিাবিৎ চেিা অইেিা 
অয়া চগেগা, একবিিংশ শবিকার এ শুকিা েগকন রাজনীবির মায়াজাকেৎি মুি অয়া, মুি মকন, বনজর িুবি,  



বিকিচনা িার েুবিে বনকজ  িযানু ন্ধান কবরয়া চচইক। মুঙহানাৎ বিনকজািা পিগ। ঔকপইৎ বিনগ C ইকরা 

বিকিশিক ফেকহান। েুবিিািীগ অিাইকেকি Convinced অইক। আকিগর অধ্ীন অয়া হারনাকপয়া 

এবিকনই িূে পিগকি আকি িাইকেকি Confess কবরক, িার বডে নাকবরয়া চুম পিগকি আিাবন অকবরক। 

বকন্তু পাহুবরয়াও Confusion র পিগকি আবিয়া পি মািংকবরয়া কারিাো িােকর আর বনয়ামবিন অমূেয 

 ময় নামািংকবরক।  আঙুবেৎ চেহাবন য়াকরি এককিাকর য়াৎ ইককরকুরা এবগৎি ইকম আকগও এ াকি পি 
মািংকরাবন মাকন আমার িাষা- াবহিযর অপূরিীয় ক্ষবিহান।  
 মাকজ শুি িুবি উিয় অক,  িযর িবিষ্ঠা অক, এ িািিনাে...  

****** 
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