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ডঃ কালীিসাদ বসিংহ বিরক বনয়াম উচ্চমানর বিক্ষাবিদ িার িবিষক আি। বিলচরর কাদার কচুধরম নাঙর িাবঙ, বনয়াম 
সাধারি পবরিার আহানাৎ অজা িািাইবসনা বসিংহর ঔরবস িার ইমাবিা দদিীর উবর ১৯৩৭ ইিংরাবজর ৩ জানুৱাবর তাবরবে ঋবষকল্প 
জ্ঞানী বিরক এি জরম অবিল, িার ২০১১ ইিংরাবজর ২ জুন তাবরবে মুটামুবট ৭৫ িির িয়বস এ িািং এহানর পবিত্র মাবটৎ বিরক 
দদৌ অবিল। এ সীবমত জীিনকাল এহানাৎ বিরবক ভাষাতত্ত্ব, ভারতীয় দিশন িার বিষু্ণবিয়া মবিপুরী সাবহতযৎ দে অমূলয অিদান বদয়া 
দিলিা ঔহানর সবিক মূলযায়ি করবত সমাজ এহানরতা আরাবকৌ িতাবি আহান লািতই। বিরবক সারা জীিনর সাধনাল ভাষা-
সাবহতয-সিংসৃ্কবতর অমূলয ভাণ্ডার আি আমাবর বদয়া দিলিা। এ সমাজ এহানর বত্রপাদভূবমহান রচনা কবর বদয়া দিলিা দেহানর িবজ 
এিাকার িার ভবিষযতর িজন্মর পবরচয়হান উিা অয়া আবি িার থাইতই। এসাবদ ঋবষকল্প, জ্ঞানী, দািশবনক বিরকবর জরম দদবি, 
উরহানাৎ লয়া দিবলর বমঙাল, দিৌ-িানা, পাবন-োবন বদয়া ডাঙর কবরবি িার জীিন অিসানর বপবিবদ বিশ্বরত্ন পুতকির নশ্বর দদহাি 
িার উরহানাৎ লয়া বচরঘুবম ঘুমজা দদবি রত্নিভশা ইমামাবট এ কচুধরম িািং এহান পবিত্র িার ঐবতহাবসক মাবটহান। বিরবক 

এবপইবতই বদিযাশ্রম নাঙর তার জীিনর হাবিৎত ডাঙর হপনহান দটইপাবঙ মূবতশ পালকরাবনর হন্না কবরয়া দিবিিা। এ মাবট এহানর 
পবিত্রতা িার ঐবতহাবসক মূলযর মান থবন এ লয়ারতা বসবচ্চল নািই, সমাজহান হাবির মানুর কতশিযহান িুবলয়া বম বনিংকরুবর। ঔহাবন 
িির িির এ পূিযবতবথৎ এ পবরত্র মাবটৎ বিরকর জরমর বদনহান পালন করাবনর বসদ্ধান্ত এহান ঔ কতশিযবিাধর পইলা কাবকইহান। 
থািংনাৎ আরাকও িবলষ্ঠ কাবকইর পবরকল্পনাও আবি।  

 
বিরক বজিংতা অয়া থাইবত মানবসক অতযাচার, বহন লািংলা বনয়াম দপইল। আবম বকৎতাও করাবন নুৱারলািং, ইবম দচয়া 

থাইলািং। আবজ ঋবষকল্প বিরক এির জরমর বদবন, জরমর ফাবম আতবজাড় কবরয়া আবম ক্ষমা দচয়ার, দহ জ্ঞানী মহাত্মা বিরক, 
বজিংতা অয়া থাইবত হাবরৌপা আহাবন বদয়া নুৱারলািং। আমাবর ক্ষমা কবর বদি। অিুজ অয়া দেতাই দতাবর মানবসক অতযাচার কবরয়া 

বজিংতা অয়া থাইবত হুৎতুবম অথশৎ মাবরয়া এিাকা িবড়ইপা আবহরপাবন দিলতারা ঔ অজ্ঞান জন ঔতাবরও বনজগুবি ক্ষমা কবর বদি। 
আবজ পূিযবদবন বিরকর গুিমুগ্ধ হাবি আকবপইৎ বতলয়া অন্তবরৎত আবহরপাবনল বপতৃতপশন বদয়ার, গ্রহি কবর বদি। 
 

অসাধারি িবিষিা কবরয়া বিশ্ববিদযালবয়ৎত  Ph. D. িার D. Lit বডবগ্র অজশন করাবন পাবরবি পইলা বিষু্ণবিয়া মবিপুরী 
বিরকি ডঃ কালীিসাদ বসিংহ। ডঃ দক বপ দিাস্বামীর তত্বািধাবন A Study in the Bishnupriya Manipuri Language নাঙর 

বথবসস হানর সাবলবদ  ১৯৬৮ ইিংরাবজৎ োদিপুর বিশ্ববিদযালবয়ৎত বিরবক Ph. D. বডবগ্র অজশন করল। বিরবকই পইলা বিষু্ণবিয়া 
মবিপুরীি, িবিষিা কবরয়া বিশ্ববিদযালবয়ৎত Ph. D. বডবগ্র দপইলি, ঔতাও বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার িবজ। ঔহানর বপবি ৩০,০০০ 
িি সিংকলন কবরয়া An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri গ্রন্থ ঔহান রচনা কবরয়া বিরবক আরাক 
ইবতহাস আহান রচনা করল। ঔহান ১৯৮৬ ইিংরাবজৎ কবলকাতার পুবথপুস্তক িকািনীবয় িকাি কবরবিল। 
১,৬০০ ভাষা-উপভাষার বভতবর  ঔিাকা দপয়া একমাত্র িািংলারতা ঔসাবদ অবভধান আবিল- ডঃ সুকুমার দসন বিরকর An 
Etymological Dictionary of Bengali, অথশাৎ Etymological Dictionary আবি বিতীয় ভাষাহান বিষু্ণবিয়া মবিপুরী, দেহান 
ঔিাকা সরকারী স্বীকৃবতই নাপাবিল। কল্পনা করাবন দপয়া কবিন কামহান। ঔহানর থািংনাৎ ১৯৮২ ইিংরাবজৎ The Concept of 

Absolute in Indian Philosophy দলবরকহানর সাবলবদ বিরবক িধশমান বিশ্ববিদযালবয়ৎত D. Lit বডবগ্র দপইল। এতা িাড়াও 
ভারতীয় দিশবন িায় আককুবড়হান আন্তজশাবতক মানর দলবরক িার বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষাৎ বিকুবড়হান দলবরক ইকবরবি। বিরকর 
িাত্রজীিন ঔহানও এ জাত এহানর িাত্রর মুবঙ আরাক ইঙাল ঙাল উদাহরি আহান। ১৯৫৭ ইিংরাবজৎ দিৌহাবট বিশ্ববিদযালয়র 



দমবিকুবলিন পরীক্ষাৎ িথম বিভাবি চতুদশি ফাম, ১৯৫৯ ইিংরাবজৎ আই এ িথম বিভাি, ১৯৬১ ইিংরাবজৎ সিংসৃ্কত অনাসশল স্নাতক 
পরীক্ষাৎ িথম বিভাবি িথম স্থান, ১৯৬৩ ইিংরাবজৎ কবলকাতার োদিপুর  বিশ্ববিদযালবয়ৎত স্নাতবকাত্তর পরীক্ষাৎ িথম বিভাবি 
িথম স্থান... আরাক কবত িির বপবিবদ িিশল িুক ফুবলয়া এসাবদ কৃবতমান বিষু্ণবিয়া মবিপুরী বিক্ষাবিদ আির জীিনী আবম ইকবর 
পারতাঙাইি? কালীিসাদ িতশমান িার ভবিষযতর বিক্ষাবিদরকা ডাঙর িতযাহিান আহানর নািং। 
 

বিরকর জীিনকাল এহাবন িার এ কুবত্তরািং জাত এহানর আত্ম-পবরচয় িার ভাষা-সাবহতযর সাবল সিংগ্রামর ইবতহাসহাবন 
মাৎবত দিবলিা েুিলিন্দীহান। আকবিবদ ‘জািরি’ পবত্রকার বদবনৎত ভাষা-সাবহতযর নিজািরি, বিষু্ণবিয়া মবিপুরী নাবঙ 

আত্মপবরচয় িবতষ্ঠার সাবলবদ বডিল সিংগ্রাম আরাক আকবিবদ সমূ্পিশ বিজ্ঞাবনক ধারাল এ ভাষা এহানর ভাষাতত্ত্বর িবিষিা। এ 
বত্রবিিী সিংিবম আবজ এ কুবত্তরািং জাত এহান ঙাল আত্ম-পবরচয় আহানল জিৎসভাৎ পালবন পারলা। এ আত্ম-পবরচয় িবতষ্ঠাৎ ডঃ 
কালীিসাদ বসিংহ বিরকর অিদানর স্বীকৃবত বহসাবি বচন্তািীল সিংস্থা কবতাহাবন বতলয়া ডঃ কালীিসাদ বসিংহ বিরকবর এ কুবত্তরািং 
জাত এহানর জনক িুবলয়া কৃতজ্ঞতাল সন্মান আহান বদলা। ঔনাপা সন্মানহান।   
 

কালীিসাদ নাঙর দিৌ আির সাধারি অিস্থা আহানাৎত সারা জীিনর অমূলয অিদানর স্বীকৃবত বহসাবি জাবতর জনক- এ 
অসাধারি সাফলযর চূড়াৎ আবরাহন পিশ এহান নান্  পথ আিবদ নাবি। অথশর অভাি, অপিচার, বিতকশ, ঈিশা, িত্রুতা  এসাবদ নানান 
দিৌ-িরনর মুকাবিলা করবত, মাৎবত দিবলিা, বিরকর জীিনর মূলযিান সময়র বসিংহভাি লাহুবল মাঙয়া দিলিা। নাইবল বিরকরািংত 
সমাজহাবন আরাকও দলাি সম্পদ দপইলাইি। বিরকর হাকতাক ঔহান বিক্ষার বমঙাবল আমার জাতহান ইঙাল ঙালবন অকরল 
সময়হান। সাবহতয, দিশন, বিজ্ঞান হাবিিারাবদ আমার সমাজর হাবি নাইবলও আবহৎ পরি মাবটক দাপা আবকইহান নািংকবরয়া 
তামকরাবন অকরলা। ঔিাকার বিবক্ষত দাপার বভতবর বনয়ামপারা সু্কবল, কবলবজ বিক্ষক অইলা, আঙুবলৎ দলহা কবতাি বিবচ্চল 

বিশ্ববিদযালয় িার িিাসনর দসিাৎ হবমইলা। েুবিাপবোবি সবিক বদকদিশনর করাবন পারতাই বনিংল িুজন আেশ মানুবৱ আধুবনক 
বিক্ষাৎ বিবক্ষত অয়া বনকুবল আবহতারা বিবরবিথাবনরািং সমাজহানর দকরাবলহান সমপশন করলা। ঔ বিবক্ষত দাপার বিক্ষার পািংবচলি 
আবিলতাই বি এ, বি বট। বনয়াম অইবলিা এম এ দপয়া। এ সমকালীন পািংবচলি লালয়া পইলা ডক্টবরট করলতাই কচুধরমর অজা 
িািাইবসনার দজিা পুতক কালীিসাবদ। থািংনাৎ িারমুবনর কুঞ্জবিহারী বসিংহর দজিা পুতক িািী কুমার বিরবক। িািী কুমার বিরবক 

করলতাই operation research ল, ঔতাও আবমবরকার দপন্ বসল বভবনয়া বিশ্ববিদযালবয়ৎত, হাবন্ত হারপাবন িার লাকপাবন বচল 
বিষয়হান। এহানর বদবকৎত নুৱাকবর আবতপাবি সমাজর দকরাবলহান, সমাজর অথবরবটহান আবতৎত দলইবলক অয়া োবনর ডরবত 
দনই। ডরবত এবর ভাষাতত্ত্ববিদ এিরািংত।  ভাষা, িযাকরি, ভাষাতত্ত্ব এতাবত হাবিবয়ও োবনমাবন তামকবরবিতা। আর োলকরাবনর 
বকতা আবি, এিবরবহ ‘হান্দা দিবলইক’। ঈষশাই অন্ধ সমকালীন বিবক্ষত বিবরবিথাবনর দাপা আহান দিমু্বলদলহানর সাদাবন আকসাবট 

কালীিসাদবর দরলাহা। িভ্রুিাহনর িিংি িুলবতও নািুবলর, কইবরিংেুল্লাকপাই আবনবি ভাষাহান িুলবতও নািুবলর। এহাবনই 
কাফামহান। লবি অপিচার- কালীিসাবদ আমার িার এহান িািংলার উপভাষাহান িুবলবি... 
 

আবজ বিরকর িবিষিার দলবরক হাবি বনকুবলল িার ঔ দলবরক পাকরবল হারবপয়ার ডঃ কালীিসাদ বসিংহই িমাি 
কবরবিতাই বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান িািংলা অসমীয়ার সাদাবন স্বতন্ত্র ভাষা আহান। এহান িািংলা িা অসমীয়ার উপভাষাহান 
নািই। বিরকর আত্ম-জীিনী, ‘দমার জীিন কাবহনীৎ’ অপিচারক এবির নািংহাবন দপয়ার। অপিচারক বিরক এবিরতা সু্কল িার 

কবলজ পেশাবয় বিক্ষকতার অবভজ্ঞতা, সিংসৃ্কত িার সাবহতযর িবজ অিাধ পাবণ্ডতয থাথাইবলও আবজকার েুবি িবিষিা বকহানবর 
মাৎতারা, বকসাবদ করতারা, িবিষিার ফলাফল বকসাবদ জানশাবল িকাি করতারা এতা বিষবয় িাথবমক জ্ঞান ঔহাবনও দনই। নাইবল, 
বিশ্ববিদযালয় আিই িবিষিার বনয়ম ইলয়া স্বীকৃবত দদবি বথবসস আহানর, Indian Linguistics র সাদাবন বনয়াম উচ্চ মানর 
ভাষাতত্ত্বর িবিষিা জানশাল আহানাৎ বনকুবলবি ফলাফল ঔতার বিবরাদ্ধাচারি অপিচার কবরয়া, সভা সবমবতৎ বসদ্ধান্ত লয়া, পুবস্তকা 
বনকাবলয়া নাকরলাইি। মতর অবমল থাইবল, ঔ িবিষিা পত্রত বনকুবলবি মত ঔতা লাল অথাইবল, ঔ িবিষিা জানশাবল নাইবল 
সমান স্তরর জানশাবল আরাক িবিষিা পত্র আহান বনকাবলয়া বনজর মত িবতষ্ঠা করাবন লাবিবিল। ডঃ কালীিসাদ বসিংহর িবিষিা 
পত্রহান, Bishnupriya Manipuri: A Descriptive Sketch, Indian Linguistic, No 35, িকাি অবিলতাই ১৯৭৪ ইিংরাবজৎ। 
আবজ ৪০ িির ফাইবতিাও আরাক বিষু্ণবিয়া মবিপুরী বিরক আিই, দেিই বনজবর ভাষাতত্ত্ববিদি িুবলয়া বনিংকবরর, এ িার এহানর 
ভাষাতত্ত্বল চচশা িা িবিষিা কবরর, কালীিসাদর মতামত ভূল িুবলয়া বনিংকবরর, ঔিই আরাক িবিষিা পত্র আহান িকাি করাবন 



নুৱারল। বকয়া নুৱারলাতা? বিশ্ববিদযালবয় িবিষিা করাবনর নূযনতম অহশতা দনই, অহশতা থাইবলও িবিষিার কবিন পথিবদ আটাবনর 
ক্ষমতা দনই, সময় দনই, ইচ্ছা দনই, সুবোি দনই, নাইবল হাবিৎত বজবঙ বদকদিশক িবিষিাগুরু দনই। এ কারি এতার আহান দুহান 
িা কবতাহান চুম অ থাইি। িবিষিার দক্ষত্র এি এিাকাও গুরুকুল িযিস্থার সাদাবন চবলরি। দে কুবনা বদক আহানাৎ িবিষিা করাবন 
মবনইবল ঔ বদক ঔহানর বদকপাল বিরক আিরািং গুরুিরি করাবন লাবির। ঔ িবিষিা গুরুর তত্বািধাবন থায়া িবিষিা করবল 
বদকবদিা মাঙবনর সম্ভািনা কম। ইসাল্পা অজা আিই পরুৱা আিবর লবি েল্পাবঙ কবতা িির থয়া থয়া রািরাবিনী হাবির শুদ্ধ জ্ঞান 
বহবকয়া সবন্তাষ্ট অয়া বিদায় বদবলবহ পরুৱা ঔিই কুবমইর মণ্ডলীিৎ ইসাল্পাি অয়া উিা অবন পাবররতা। বিক ঔসাবদ িবিষিা গুরু 
সবন্তাষ্ট অয়া কৃপা করবল, ফলাফল ঔতা িবিষিার জাবনশবল িকাি দপইবল, িবিষিা বথবসসহান পরীক্ষবক উপেুক্ত বনিংকরবলবহ Ph. 
D. বডবগ্র বিশ্ববিদযালয় আিই বদতারাতা। Ph. D. র বপবিবদবহ িবিষক আিই স্বতন্ত্র িবিষিা কবর পাবররতা। Ph. D. এহানবর 
ঔহাবন guided research িুলতারাতা। Ph. D. বডবগ্র িবিষিার অবন্তম পািংবচলি নািই, আসল িবিষিার অকরািবহ। আমার 
ভাষাতত্ববিদ বিরকিাবিবয় গুরু না বনিংকবরয়া িবিষিা করতারা আর আবজ ৫০ িির বদকবদিা দনয়া পথ মািংকবরয়া দািবদতারাতা। এ 
বডিল পথ এিবদ নাবিয়া তুপসাম সভা-সবমবত কবরয়া বসদ্ধান্ত লয়া, পুবস্তকা বনকাবলয়া, ইন্টারবনবট ইকবরয়া ভাষাতত্বর িবিষিা 
করতারাতা। এসাবদ review নাবি পুবস্তকা িা ইণ্টারবনটর ইকরা এতাল ভাষাতত্বর িবতবষ্ঠত মতামতবর বসলকরাবন নার।  
 
আন্তজশাবতক স্তবর বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার এিাকার িবতবষ্ঠত মূল মতহাবন এহাবন- 
১) বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান স্বতন্ত্র ভাষা আহান। 
িকৃত িার বিসৃ্তত িবিষিার অভাবি ভাষা এহান আকতাই অসমীয়ার উপভাষাহান িার আকতাই িািংলার উপভাষাহান িুবলয়া মত 
িকাি কবরবিলা। িেযাত ভাষাতত্ববিদ সুনীবত কুমার চবটাপাধযাবয় দপয়া ভাষা এহান িািংলার উপভাষাহান িুবলয়া মত িকাি 
কবরবিল। ডঃ কালীিসাদ বসিংহ বিরবক িবিষিা কবরয়া িবলষ্ঠ েুবক্তল িমাি কবর বদল দে বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান িািংলা িার 
অসমীয়ার উপভাষাহান নািই, স্বতন্ত্র ভাষাহান। বিরকর সাবলবদবহ এহান আবজ স্বতন্ত্র ভাষাহান িুবলয়া সমগ্র বিশ্বৎ স্বীকৃবত 
দপইলতা। ভারতীয় আেশ ভাষার এিাকার অবথাবরবট আি Colin P. Masica । ১৯৯১ ইিংরাবজৎ Cambridge University Press 

এৎত বনকুবলবি The Indo-Aryan Languages  নাঙর বিরবক ইকরা বিশ্ববিেযাত দলবরকহান, দেহানবর ভারতীয় আেশ ভাষার 
িীতাহান িুলতারা, ঔহানাৎ বিরবক বকতা িুবলবি দচইক- “Bishnupriya or Bishnupriya Manipuri, language spoken in 
parts of Manipur, and in Cachar District (Assam), Tripura and Bangladesh (Sylhet) by early nineteenth 
century emigrants from Manipur; related to but not a “dialect of” Bengali or Assamese; though once 
regarded as (Linguistic Survey of India) Bengali-Meithei creole, retains pre-Bengali features, (Sinha 
1981)…” [PP 425] এবপইৎ কুন বসিংহর উবল্লে কবরবিতা মাবসকাই? ডঃ কালী িসাদ বসিংহ, আরবত কুিংি। দলবরকহানাৎ 

বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার বতনহান গ্রন্থপঞ্জী মাবসকাই দদবি [PP 490]- বতবনাহাবনই কালীিসাদরহাবন- (১) Indian Linguistics র 
িবিষিা পত্র, Bishnupriya Manipuri: a Descriptive Sketch (২) The Bishnupriya Manipuri Language, Firma 
KLM িার (৩) An Etymological Dictionary of Bishnupriya Manipuri, Puthi Pustak। জাবতর জনক কালীিসাদর 

হাবিৎত ডাঙর অিদানহান এহান, দেহানর ফলহান এ জাত এহানর উত্তর পুরুবষ েুি েুি দপয়া বেতাইিা। দিলিা ৪০/৫০ িিবর 
বনকুবলবি িাবক পুবস্তকা ঔতার উবল্লে বকয়া দনই? কারি ঔতা উবল্লে করাবনর উপেুক্তই নািই।  
    
২) বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান সিংসৃ্কবতৎত মািধী িাকৃত িার অপভ্রিংি অয়া আবজকার রূপ এহানাৎ আবহবিতা। 
এিাকা আেশ ভাষা এতা টটরতারা মানুর মূট সিংেযা কম অইবলও ৬৪০,০০০,০০০। বসলয়া আবিতাই ভারত,  পাবকস্তান, িািংলাবদি, 
দনপাল, শ্রীলঙ্কা, মালিীপ এসাবদ কবতাহান দদবি। আেশ ভাষা এতাবর মূলতঃ বতনহান পরবল ভাি কবরবি- (১) আবদ আেশ ভাষা (খ্রী 
পূ ১৫০০- খ্রী পূ ৬০০) (২) মধয আেশ ভাষা (খ্রী পূ ৬০০ – খ্রী ১০০০) িার (৩) নিয আেশ ভাষা (খ্রী ১০০০ – এিাকা দপয়া)। আবদ 
আেশ ভাষারমা পইলা দপয়ার বিবদক থািংনাৎ সিংসৃ্কত। মধয আেশ ভাষারমা ঔসাবদ দপয়ার পাবল, িাকৃত িার অপভ্রিংি। এিাকার আেশ 
ভাষা এতা, দেমন অসমীয়া, িািংলা, বিষু্ণবিয়া মবিপুরী, বহবন্দ, গুজরাবট আবদ হাবি পবররতা নিয আেশ ভাষারমা। এ ভাষা এতা হাবি 

সিংসৃ্কতৎত িাকৃত অপভ্রিংি অয়া আবজকার রূপ এহানাৎ আবহবিতা। অসমীয়া, িািংলা, উবড়য়া, বিহাবর, বমবথলী এতা সিংসৃ্কতৎত 
মািধী িাকৃত অয়া আবহবিতা। বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহানও মািধী িাকৃত অয়া আবহবিহান। এহান আন্তজশাবতক স্তবর 
ভাষাতত্ত্বর স্বীকৃত মতহান। আেশ ভাষার আন্তজশাবতক স্বীকৃত অবথাবরবটবি বপস বচল, দিইিার, ব্লস, ঊল নার, গ্রীয়ারসন, সুনীবত 



চযাটাবজশ, সুকুমার দসন, টািাবর, কাবত্র, িারও, টার নার িার কবলন মাবসকা। এ বিরক এবিবয় বকতা মাৎতারাতা দচইক। হাবিবয় 
বিষু্ণবিয়া মবিপুরী সম্ববন্ধ উবল্লে নাকবরবি। সুনীবত চযাতাবজশ বিরবক, এহান িািংলার উপভাষাহান িুবলবি। অথশাৎ িািংলা মািবধ 
িাকৃতৎত আবহবিহান হাবন্ত বিষু্ণবিয়া মবিপুরীও িুবলয়া বনিংকবরবি। গ্রীয়ারসবনও মািধী িাকৃতৎত আবহবিহান িুবলবি। িািীকান্ত 
কাকতী বিরবক অসমীয়ার উপভাষাহান িুবলয়া বনিংকবরবি। অথশাৎ অসমীয়া মািধী িাকৃতৎত আবহবিহান হাবন্ত বিষু্ণবিয়া মবিপুরীও 
িুবলয়া বনিংকবরবি। বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার অবথাবরবটি ডঃ কালীিসাদ বসিংহই এ ভাষা এহান িািংলা িাবরা অসমীয়া ভাষার 
উপভাষাহান নািই িার মািধী িাকৃতৎত আবহবিহান িুবলয়া নানান েুবক্তল িমাি কবরবি। িবিষিা পত্র বিেযাত জানশাবল িকাি 
কবরয়া িবতষ্ঠা কবরবি। পৃবথিীর ভাষা এতার আন্তজশাবতক স্বীকৃত সিংস্থাহান SIL র Ethnologue পৃবথিীর হাবি ভাষার 
ইন্টারবনিবনল দকাড িদান কবরর। বিষু্ণবিয়া মবিপুরীর SIL CODE ি BPY িার Ethnologue, 16th edition, 2009 র দকাডি 
ISO 639-3 । ঔ Ethnologue এ বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান মািবধ িাকৃতৎ আবহবিহান িুবলয়া ঔমবত দশ্রিীভুক্ত কবরবি। 

ঔহান ইলয়া এিাকা নানান দলবরবক, ইকরাৎ এ দশ্রিীবিভাি এহানবর মানযতা দদবি। িাি-বিরুে জীি-জন্তু এতার বিজ্ঞান সম্মত 
দশ্রিীবিভাি আন্তজশাবতক স্বীকৃত বনয়মল আন্তজশাবতক সিংস্থাই দলপকরতারাতা। বিক ঔসাবদ ভাষা এতার বিজ্ঞান সম্মত দশ্রিী বিভািও 
অরতা। ঔ আন্তজশাবতক দশ্রিী বিভাি মবত বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার এিাকার দশ্রিীহান মািধী িাকৃতজাত ভারতীয় আেশ ভাষাহান, 
অসমীয়া, িািংলার সমবিাত্রীয়হান। 
 

এ আন্তজশাবতক স্বীকৃত বস্থবত এহান ভূল অবি িুবলয়া চযাবলঞ্জ করলাতাই বিষু্ণবিয়া মবিপুরী বিক্ষক কবতািই। ডঃ 
কালীিসাদ বসিংহই ডক্টবরট দপইলতাই ১৯৬৮ ইিংরাবজৎ। Indian Linguistics Journal ঔহানাৎ বিরকর ঐবতহাবসক 

িবিষিা পত্রহান বনকুবললতাই ১৯৭৪ ইিংরাবজৎ। এসাবদ নািংকরা জানশাল আহানাৎ িবিষিা পত্র আহান বনকুলবত কবতহান পরীক্ষা 
বনবরক্ষার দিবরঘাট লালবন লাবির ঔহান এহানাৎতই হারপাবন য়াকবরর। এহান লালবি িুবলয়া ১৯৭৬ ইিংরাবজৎ িাক্তন অধযক্ষ 
জিৎবমাহন বসিংহ িার অধযাপক িীবরন্দ্র কুমার বসিংহ বিরক িযবিবয় পুবস্তকা আহান বনকাললা- The Bishnupriya Manipuris 
and Their Language । িকািক শ্রীমতী চন্দনা দদিী। ঔ পুবস্তকা ঔহানাৎ সিংসৃ্কত পবণ্ডত অধযাপক িীবরন্দ্র কুমার বসিংহ বিরবক 

এ বিষবয় মাবতবি মূল কথাহাবন অইলতাই-  
(১) মহাভারতর অশ্ববমধ েজ্ঞৎ হবস্তনাপুবর িভ্রুিাহন দয়ৌঅবিলিা। স্বিশাবরাহি পিশৎ সালবনর পবর েুবধবষ্ঠবর তাবর রাজযহান িাসন 
করাবনরকা দহইচা কবরবিল। িভ্রুিাহবন মবিপুর দিলাবন নুৱারবতৌ িুবলয়া মাবতবি ঔিাকা েুবধবষ্ঠবর তাবর হবস্তনাপুরর রাজিিংির 

দারানালাি বহসাবি তার নােয অিংি আহান বনয়া োনারকা মাবতবি ঔবপইৎ িভ্রুিাহবন েুবধবষ্ঠবর বনক্কা পূজা কবরর বিষু্ণ িালগ্রাম ঔি 
দহইচা কবরবি। েুবধবষ্ঠর মহারাজাই হাবরৌ অয়া বদল বিষু্ণমূবতশ ঔিল িভ্রুিাহন মবিপুবর আলয়া আবহল িার দলাকতাকর পাবর 
বিষু্ণমূবতশি িবতষ্ঠা করল। ফাম ঔহানর নািং অইল বিষু্ণপুর িার িভ্রুিাহনর লবি আবহবিলা িামন, বিষু্ণভক্ত, উচ্চিিশর রাজসসনয 
ঔতাই বিষু্ণবিয়া। 
(২) হবস্তনা, কুরু, পাঞ্চাল আবদ লয়াৎ চবলবিল ভাষাহান দিৌরবসনী িাকৃত। ঔহাবন বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান দিৌরবসনীৎত 
আবহবিহান, মািধীৎত নািই। মািধী এহানবত বপিাচ িার তলপা মানুবৱ টটরলা ভাষাহান।  
 আমার সরলা পবণ্ডত বিরবক নুিংবি কবর দলবরক বথকবরবি পারা। নুিংবিহানাৎ দাপা আহান মানু বিভূলা অইলা। বপবিবদ অথশহান 
বদলতাই মিংিলিািু বসিংহ বিরবক, বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষাতত্ত্বর সমীক্ষা ১ম েণ্ড, ২০০২ ইিং, নাঙর আরাক পুবস্তকা আহান বনকাবলয়া। 
িকািক সুধনয বসিংহ, আজুশবন মবিপুরী িকািনী।ঔ পুবস্তকা ঔহানাৎ বিরবকও দিৌরবসনী িাকৃতৎত আবহবি ভাষাহান িুবলয়া নানান 

েুবক্ত িমাি দদহুৱাবি। ভূবমকাৎ িরুি কুমার বসিংহ বিরবক দলবরকহানর অকরািৎ (ভূবমকা?) চানাপা দলপয়া মাবতবি ‘আমার িার 
এহান দিৌরবসনী িাকৃতর অন্তভূশক্তহান’। কুমারী দদিলা মুোজশীর ইকরা অিস্তয নাঙর পুবস্তকা ঔহানার, িকািক অবনতা বসিংহ, 

সরাবলল িকািনী, ১৯৯৩ ইিং, মুেপাবত নািংপালপা কবি বদলস লক্ষীন্দ্র বসিংহই ইকবরবিতা ‘ডঃ কালীিসাদ বসিংহই ডঃ সুনীবত কুমার 
চাটাজশীর আতহান ধবরয়া িবিষিার পথি লাবলৌবর িুলবত বভবত্তহীন য়াবরবলা আমার ঐবতহাবসক বভতি লড়ক-েড়ক কবর বদল। 
ঔতার িবজও এ ভাষার বিবিষ্টর িবজ, িবজ িবজবদ আবলাচনা কবরয়া িদালা েুবক্তবলা এহানবর মািধী অপভ্রিংি িুবলয়া পবরাক্ষভাবি 
ডঃ সুনীবত কুমার চাটাজশীর মতবর সমথশন জাবনইল।’ ১৩ দসবেম্বর ২০০৩ ইিং তাবরের িানান বনধশারি সভার বনবেল বিষু্ণবিয়া 

মবিপুরী সাবহতয পবরষদর দকন্দ্রীয় কবমবটর পইলা বসদ্ধান্তহান ‘বিষু্ণবিয়া মবিপুরী িারহান সিংসৃ্কত জাত িার দিৌরবসনী িাকৃতর 
বভতবর পবড়র।’  
 



এিাকা আকবিবদ দপয়ার আন্তজশাবতক স্তবর স্বীকৃত বদকপাল ভাষাতত্ত্ববিদ িার সিংস্থাই বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার দশ্রিীহান 
দলপকবরবিতাই মািধী িাকৃত-জাত িার অসমীয়া-িািংলা দিাত্রীয় িুবলয়া। এ মত এহান লালবি, আমার ভাষাহান আবহবিতা 

দিৌরবসনী িাকৃতৎত িুবলয়া চযাবলঞ্জ করতারাতাই বিষু্ণবিয়া মবিপুরী বিক্ষক কবতািই, দেতারতা research methodology র 
িাথবমক জ্ঞান দনই, তানুর মত এহানর স্বপবক্ষ আন্তজশাবতক মানর িকাবিত কুবনা িবিষিা পত্র দনই। আবিতাই বিবচ্চল পুবস্তকা, 
ভাষি, বসদ্ধান্তর দচ, ইন্টারবনটর মাধযবম িচার িার িিসমথশন িপকরাবনর িয়াস। এসাবদ আসুটা দকৌিলল, রাজনীবতল ভাষার দশ্রিী 
বিভাি নার, অরতাই বিজ্ঞান সম্মত েুবক্তল। দিলিা চবল্লি িিবর আমার জাবতৎত না বনকুললা কুবনা ভাষাতত্ত্ববিদ না বনকুবলল 
দিৌরবসনীজাত- এ মতর সমথশবন িবিষিা জানশাবল কুবনা িবিষিাপত্র। পবরিবতহান, এবকিাবর বিবক্ষক বিষয় আহান, দেহানল 

পবণ্ডবত পবণ্ডবত েুবক্ততকশ করতারা, ঔহানল সমাজর সাধারি মানু দলাদবল করাবন অকরলা, ভাষা-সাবহতযর অগ্রিবত মন্থর অইল, 
দলবরক –দলইবিৌ নাতামকবরবি দলৌবিিংপা আমার আপািপাই দিৌিরবনৎত রক্ষা কবরয়া আকবপইৎ য়মকবরয়া থবিলা সমাজহান 
আবজকার বিবক্ষত কবতাির সাবলবদ বচলাবচলা অইল। চবল্লি িিবর দেহান িমাি করাবন নুৱারলা, িবতবষ্ঠত মতহানবর বসলকরাবনবত 
থাক আঙুবল আহানও লরাবন নুৱারলা ঔহান ভূল অইি িুবলল বনিংবনই। এিাকাবত দিৌরবসনী-জাত ভাষাহান িুবলয়া সমথশন বদয়া 

আবিলা, সাবটশবফবকট দদবিলা, এহানর স্বপবক্ষ িচার কবরবিলা ঔতার বস্থবতহান বকহান অইতই? অিবতবষ্ঠত মত আহানবর চুমহান 
িুবলয়া আিবপি না োলকবরয়া বসদ্ধান্ত লবিলা আমার আপািপাই হিংকবর বদয়া দিবিিা পবিত্র সিংস্থার এিাকার মুরুবস এতার বস্থবতহান 
বকহান অইতই? োলকবরক, কূপকবর োলকবরক। সামাবজক ইবতহাবস কাবরও ক্ষমা নাকবরর। হাবি তথয িমাি িাপার অক্ষবর 
সিংরবক্ষত আবি। হয় বজিংতা অয়া থাইবত বনজর ভূল সিংবিাধন কবরক নাইবল আন্তজশাবতক বদকপাল ভাষাতত্ববিদ এতা, সিংস্থা এতা 
হাবি ভূল িুবলয়া িমাি কবরক। চবল্লি িিবর নাইল, আরাক চবল্লি িিবর িমাি কবরক। সমাজর মানু িাবিয়া থাইতাঙাই। সতযহান 
বিসারাবনরকা কবিার িবিষিা কবরক, বকন্তু এহানল বনজর স্বাথশর বনজর ঈষশার বজিৎ সমাজহানর সৎকার করাবন িন্ধ কবরক। দেবদন 
মািধীৎত নািই দিৌরবসনীৎত িুবলয়া আমার িারহান আন্তজশাবতক স্বীকৃবত দপইতই ঔবদন ফুলর মালাল সমাজর মানুবৱ তানুবর িরি 
করতাঙাই।  
 
এিাকার নাতা এহানরকা দায়ী কুিংি? কনাক কবি সাবহবতযক িার আর আর ভাষাকবমশ এতাই বনজর ইমািারহান িানাবপয়া আবন্দালন 
করলা, ইকরাইকবর করতারাতা, বনজর দজপর রূপা দতিংকবরয়া দলবরক বনকালতারাতা, লয়া লয়াৎ বিবলইতারাতা। ভাষাহান মািধীৎত 
না দিৌরবসনীৎত আহাবি ঔহানল কবিতার িা িল্পর মান িা ভাি নাপকর। এসাবদ আবিবিক কনাক দাপা আহান নািই বিতকশ 
আহানাৎ লাহুবল হবময়া তানুর মূলযিান সময় মািংকরলা। ভাষা-সাবহতযর মযাবনজারর অধীবন দলইবস করবত করবত সৃবষ্টিীলতা 
মািংকরলা। নাইবল আমার সাবহতযহাবন আরাকও বনয়ামপারা েুৎতল তানুরািংত দপইলইি। আমার জ্ঞানী গুিী অজািাবিবয় চুমহাবনই 

মাৎতারাতািাৎ বনিংকবরয়া তানু দদহাবদলা পথিবদ চবল্লি িির আবটয়া আবজ বদকবদিা মাঙবি কনাক কবি সাবহবতযক ঔতা এ নাতা 
এহানরকা দায়ী নািই। দায়ী ঔ পথবদহুৱাকুরা ঔতা, দেতাই ভূল পথ আিবদ তানুবর বদকদিশন করুবৱয়া আবজ কারিালা িান্তবর 
দফৌকবর বদলািা। বিক্ষক এতাই দেকুবনা সমাজ আহানর মানুবর সবিক পথ দদহুবৱইতারা িুবলয়া হাবিবয়ও বনিংকরতারা। আমার 

সমাজ এহান িযবতক্রমহান। সমাজ হানবর চুম পথি দদহুবৱইতারাও বিক্ষক দাপা আহাবন িার লাল পথ আিবদ সমাজহান পবরচাবলত 
করতারাতাও আরাক বিক্ষক দাপা আহাবন । হুরকািং উদাহরি আহান বদিং- 
১৯৭৬ ইিংরাবজৎ পুবস্তকা আহান িকাি কবরয়া অধযাপক িীবরন্দ্র কুমার বসিংহ বিরবক বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান দিৌরবসনী 
িাকৃতৎত আবহবিহান মািধীৎত নািই িুবলয়া সমাবজ নুৱা বিতকশ আহান অকবর বদল বকন্তু আবজবপয়া িবিষিালব্ধ কুবনা বসদ্ধান্ত 
আহান বদয়া নুৱারল। পবণ্ডত বিরবক এ বিতকশ এহানর সমাবি আহান দঘাষিা কবরয়া হবরহবর দিালা বদয়া সমাজহানবর বতলকবর দদবন 
নুৱারল। The Bishnupriya Manipuris and Their Language পুবস্তকা ঔহানাৎ এ িযাপাবর বিরবক দে দুহান মত িযক্ত কবরবি 

ঔহাবন আবি মাৎলু দে-  
 (১) মহাভারতর অশ্ববমধ েজ্ঞর বপবি িভ্রুিাহনর লবি আবহবিলা িামন, বিষু্ণভক্ত, উচ্চিিশর রাজসসনয ঔতাই বিষু্ণবিয়ার পূিশপুরুষ। 
(২) হবস্তনা, কুরু, পাঞ্চাল আবদ লয়াৎ চবলবিল ভাষাহান দিৌরবসনী িাকৃত। ঔহাবন বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষা এহান দিৌরবসনীৎত 
আবহবিহান, মািধীৎত নািই।  
 
মহাভারতর েুদ্ধহান অয়া থাইবল কুম্বাকা অবিল? ডঃ রাজা রামান্নাই মাবতবিলতা আকাি এহাবনই হাবিৎ চুম ঘবড়ি। মহাভারবত 
িিশনা কবরবি গ্রহবতরার স্থান, গ্রহি আবদ দজযাবতবিশজ্ঞানল বিচার করবল পানা অরতা আনুমাবনক খ্রী পূ ৩০০০ সন। কচ্ছ উপসািবর 



সািরর তবলৎত উদ্ধার অবি শ্রীকৃষ্ণর িারকার ধ্বিংসািবিষর পুরাতাবত্ত্বক বিবেষি মবত আনুমাবনক খ্রী পূ ২০০০ সন। এিবদ িার 
ইবতহাবস মাবতরতাই আনুমাবনক খ্রী পূ ১৫০০ বকতাৎ আেশ এতা ভারবত আবহবি, দেহান এিাকাও বিতবকশত।  ভাষাতত্ত্ব মবত ঔহান 
বিবদক ভাষার মাবন আবদ-আেশ ভাষার কালহানও খ্রী পূ ১৫০০। ঔতাইবল, িভ্রুিাহনর লবি আবহবিলা ঔতা হয় বিবদক নাইবল 
সিংসৃ্কত টটরা থাইিা। অথশাৎ বিষু্ণবিয়া মবিপুরী এহান মািধী, দিৌরবসনী িা কুবনা িাকৃতর মাধযবম নািই তুপ্সাম সিংসৃ্কবতৎত 
আবহবি একমাত্র আেশ ভাষাহান। ঔতাইবল পৃবথিীর ভাষাতত্ত্ববিদ বকয়া আবজবপয়া এ ভাষাল িবিষিা করাবনরকা উিুবরি নাবিতা? 
িভ্রুিাহনর লবি আবহবিলা ঔতা দিৌরবসনী িাকৃত ভাষাভাবষ অথাইবলবত মহাভারতর েুদ্ধহান খ্রী পূ ৬০০ সনর বপবি অথাইি। বকয়া 
িুবল্ল, িাকৃত, পাবল অপভ্রিংি এবর মধয-আেশ ভাষা হঙবিতা খ্রী পূ ৬০০ সনর বপবি িার খ্রী ১০০০ সনর আবি। অজা বিরক চুম অ 
থাইবল িভ্রুিাহন সম্রাট অবিাকর (খ্রী পূ ৩০৪-২৩২) দুইি িির দজিাি নাইবল সমসামবয়কি। বকয়া িুলবল, িাকৃত ভাষা এতাবরও 

আবদ, মধয িার অপভ্রিংি এ বতবনা পরবল ভাি কবরবি। মহারাবি, দিৌরবসনী, মািধী িার বপিাচী িাকৃত এতা মধযভািরতা। অথশাৎ 
মত বিয়হাবন আকসাবট চুম অবন নুৱাবরর। হয় িভ্রুিাহনর লবি আমার আপািপা আবহবি ঔহান চুমহান নাইবল দিৌরবসনীৎত আমার 
ভাষাহান আবহবি ঔহান চুমহান, নাইবল বিয়হাবনর আকহানও চুম নািই। জীিনর দিবল হমাবনর পবর বিরবক বকহান দলপকবরয়া 
োরিাতা দচইক।  
 

বিবরবিথাবন অজা বিরক দমার বনয়াম বনঙর পাত্রি। এহান উদাহরি আহানবহ বদলুতা। দিৌরবসনীৎত আবহবি িুবলয়া 
বনিংকরতারা বিরক বিথানক ঔতা হাবি বনজর বনজর দক্ষত্রৎ নািং পালবিতা, দমার বনয়াম বনঙর অজাবরল িার িানার মারুপমািািং। 
ইমািারহানর দিবদ তানুর িানাহান দমারািংত অবনকগুি বনয়াম। আবম হাবি ইমািারর দসিাবর। এ ইকরা এহান বসবচ্চল সতয 
অনুসন্ধানর দিবদ তানুবর দহইচা করাবনহান। বিরকিাবিবয় বনজর মত এহান সতয িুবলয়া বনিংকবর থাইবল আন্তজশাবতক দক্ষত্রৎ 

গ্রহিবোিয িমাি বদক নাইবল সতযহান স্বীকার কবরক।  আবম হাবিবয়ও হারপাবি মািধী না দিৌরবসনী দলপকরাবন অরতা ধ্ববন 
পবরিতশনর বনয়ম ইলয়া, কবতা বনয়ম হাবি িাকৃতৎ আকতা, ঔহাবন বমল থার। কবতা বনয়ম িাকৃত ভাষা বদয়া তঙাল। এতালবহ 
হাবিবয়ও িমাি করতারাতা। মািধী িুবলয়া দশ্রিীবিভািহান দলপবি ঔহান ইবম এ বনয়ম এতাল। দিৌরবসনী িুবলয়া িবিষিা কবরয়া 
িমাি করাবনও এতাল। আমার বিরকিাবিবয়, িার বদকপাল ভাষাতত্ববিদ বিরকিাবিবয় ইবম আকতাই দলবরক তামকবরবি মবন অর। 

ঔতারমা ১৯১৭ ইিংরাবজৎ এ বস ঊল নাবর ইকরা বিেযাত দলবরকহান Introduction to Prakrit িায় হাবিবয় গ্রহি কবরবি 
িামাবিক দলবরকহান িুবলয়া। মাবসকার দলবরকহানাতও বনয়ম এতার বিসৃ্তত আবলাচনা আবি। বদকপাল বিরক লবকইরতাও লালর। 

িমািহান, সুনীবত চযাটাবজশবয় আমার ভাষাহান িািংলার উপভাষাহান িুবলবিল। কালীিসাদ বিরবক এতাপারা বদকপালর লবি বিবক্ষক 
দক্ষত্রর বভতবর হবময়া তকশেুদ্ধ কবরয়া তার চহা েুবক্তল িমাি কবর বদল এহান সতন্ত্র ভাষাহান, উপভাষাহান নািই। কালীিসাদবহ 
আসল ক্ষবত্রয়ি। িাকী ঔতা ঘবর বভতবর থায়া দলৌবদতারা, পুবস্তকা িার বসদ্ধান্তর দচর সাদাবন িাহার অবসল আবজ চবল্লি িির কনাক 
দিৌর দিৌনা েুদ্ধ করতারা ঔতা বকসাবদ ক্ষবত্রয়? বকসাবদ িভ্রুিাহনর িিংিধর? এ দশ্রিী বিভাি এহানর সাবলবদ আমার জাতহান, 
আমার সাবহতযহান নবক্ত আহানও িবজবদ না কাইতই।    
 

বম আবিও মাৎলু এ বিষয় এহানল োলকরতারা বিবরবিথাবন ঔতা জ্ঞাবনবদ, গুবিবদ আকিও কমতা নািই। ঔতাইবল 
বকহানর তাড়ান্নাই বকয়া এসাবদ বমথ আহানবর দকন্দ্রবিনু্দিৎ থয়া আমার পবরচয়, আমার ইবতহাস, আমার ভাষাতত্ত্ব রাসর দিাপীবির 
সাদাবন চাবরিারাবদ িুলবত আবিতা- িিরর বপবি িির? সমাজবিজ্ঞানর দৃবষ্টল মনস্তাবত্বক বিবেষি আহান করবল দপয়ারতা আমারতা 
ডাঙর িশ্ন আহানর উত্তর এিাকাও আমার আবত দনই। আমার আপািপা ঔতা কুরািংত কুম্বাকা কুিংিবদ অয়া আবহবিতা? হাবি 
সমাজর মানুর দমৌবলক িশ্নহান এহান। জড়ি হারপাবনর দেৌরািং মাউসাৎহান। মবিপুবরৎত কািাড় বত্রপুরা িািংলাবদবি কুম্বাকা কুিংিবদ 
অয়া আবহবি ঔহান দমাটামুবট হারপাবি। বকন্তু মবিপুবরবত কুরািংত, কুম্বাকা, কুিংিবদ অয়া আমার আপািপা আবহবিতা? উত্তরহান 
দলপয়া হার নাপাবি। উত্তরহান বিসারবতিা দপইলািং মহাভারত, অজুশন, বচত্রািংিদা, িভ্রুিাহন, মবিপুর, অশ্ববমধ েজ্ঞ। এহানাৎত বজবঙ 
ঙাল আত্মপবরচয়, ইঙাল ঙাল ইবতহাস আর অবন পাবররতা? আবম পুবরলহানর অকরাি অজুশনরািংত বদলািং। সামাবজক মবনাস্তত্বৎ 
social identity theory মবত িায় হাবি জাতর মানুবৱ বমবথবকল িা ঐবতহাবসক ইঙাল ঙাল চবরত্র িা মানিবিাবষ্টল বনজর িিংি 
পবরচয়হান বদয়া আত্ম পবরচয়হান রচনা করাবন মবনইতারা, িার ঔসাবদ কবরয়া আত্মতুবষ্ট দপইতারা। বকসাবদ জাতর মানুবৱবত 
আমারাক বদয়া এহানাৎ লািতারাতা? দে জাতহানর িতশমান নাতাহানল ঙাল পবরচয় আহান হঙবন বচলর ঔ জাত ঔহানর মানু তানুর 
ঙাল িাস্তি িা কাল্পবনক অতীত ঔহানল পবরচয় বদতারা। ইবমও দচইকবন, নািংপালপা িাপক-মালকর বজপুত ঔসাবদ নািং কবর 



নুৱারবল িাপক-মালকর নািংল সারাজীিন বজপুবত বনজবর পবরচয় বদতারা। ঔহানাৎ এসাবদ ইমািািা হাবরৌ নািই বনয়াম দুঃেবহ 
দপইতারা। বকয়া? থয়া বেতারািা িিংিহান মতয়া আবহরহান দদবহয়া। িার বজপুত নািংকরাতা অইবল িাপক মালবক িুক ফুবলয়া 
বনজর পবরচয়হান বদতারা বম অমুকর িাপকনা, মালকনা িুবলয়া। আর অজুশন িভ্রুিাহনবর মবন দুঃে নাবদক, আমার সাবহতয, সিংসৃ্কবত 
বিক্ষাদীক্ষা, সাহস, সততা িার িযিহারল জিৎসভাৎ আমার ইঙাল ঙাল পবরচয়হান হিংকবরক োবত অজুশন িভ্রুিাহবন স্বিশর সভাৎ 
িুকফুবলয়া পবরচয় দদকা আবমবত বিষু্ণবিয়া মবিপুরীর আপািপানা িুবলয়া। 
 
এিাকাবত মূল িশ্নহানাৎ আবহক। আবজকার বিজ্ঞানর েুি এহানাৎ আমার আপািপা ঔতা কুরািংত কুম্বাকা কুিংিবদ অয়া আবহবিতা 
এহান দলপকরাবনর কুবনা পবথ দনইতা? আবি। বিবরবিথানী ভাষাতত্ত্বল মানিবিাবষ্ট আহানর িব্রজনর ইবতহাস দলপকরাবনর 
সীমািদ্ধতা আবি। দি হাজার িির আবিকার ইবতহাস দলপকরাবন নুৱাবরয়ার। ঔসাবদ িত্নতত্ত্ব আবদরতাও সীমািদ্ধতা আবি। 
এিাকার হাবিৎত বিজ্ঞাবনক পদ্ধবত আহান population genetics। দজবনবটক্সর মবত আবম হারপাবি Y chromosome বসবচ্চল 

িাপকিরািংত দিৌরািং আবহর। িাপকরািং আবহরতাই তার িাপকরািংত, এসাবদ িাপকর িারার দজবনবটক পুবরলহান দপয়ার। X 
chromosome এি িাপকিরািংতও আবহবত পাবর মালকিরািংতও, দলপকবর মাতাবন নুৱাবরয়ার। mitochondrial DNA 
(mtDNA) আবহরতাই বিবচ্চল মালকর িারাবদৎত। mtDNA বিবেষি করবল দপয়ার মালকর িারার পুবরলহান। population 
genetics এ haplotype িার haplogroup বিবেষি কবরয়া বনকালা পারতারা জাত আহানর আপািপা হাজার হাজার িির আবি 
কুরািংত কুিংিবদ কুম্বাকা আবহবি। এিাকা আচানক আচানক তথয population genetics এ আবজ আমাবর দদর। মিংবিাবলয়ান মানু 
এতা মিংবিাবলয়াৎত আবহবি িুবলয়া বনিংকবরবিলা। জামশান বিরক আিই, দেি জামশানর দুৱাৎ কুবনাবদনও নাবনকুবলবি, ঔিই পইলা 
মাবতবিতা ঔহান চবলয়া আবহরতা। population genetics এ িমাি করল বহমালয়র ধিলবিবরৎত মযানমারর হাবদ এিৎত হাজার 
হাজার িির আবি মিংবিাবলয়ান িুবলয়ার জনবিাবষ্ট এতা এবিয়ার নানার বদবক বসতারাবিতা। ঔতার িিংির মানু দমািল বকতা 
কাবলবহ িার আলথক আবহবিতা। আবহামর পূিশপুরুষ থাইলযাবণ্ডৎত পইলা িামশার দিবদ বিয়া িার আলথক অসবমবদ আবহবিতা। 
ইউবরাপর মানুরতা কবকবিয়ার মানুরািংত বজবঙ আফিাবনস্তান, পাবকস্তান িার ভারতর মানুর তুল বজন মবত বনয়াম কাদাকাবদ।  
ইউবরাবপ আেশ ভাষা টটরতারা োোির দরামা জাতহানার পূিশপুরুষ চবিি হাজার িির আবি মাদ্রাজর কাদাৎত উত্তর ভারতর দিবদ 
োত্রা অকবরবি। ডাল আি িিংির দিবদ আবহবি িার আরাক ডাল আি রাজস্থান পাবকস্তান অয়া ভারতর দুৱাৎ বনকুবলবি। এ 
population genetics র মূল বিরকি সুইজারলযাণ্ডর িবফসর ডঃ ৱান বিম। বিরক বটবিবটা-িামশান ভাষার অবথাবরবটি, আবজ 
চবল্লি িির ধবরয়া বহমালয়র িাবঙ িাবঙ িুবলরি। বিরকর লবি বিষু্ণবিয়া মবিপুরী ভাষার বিসৃ্তত য়াবর বদলু। বিরবক তার দলবরবক 

বিষু্ণবিয়া মবিপুরীর উবল্লে কবরবি িুলল। দলবরকহানাৎ দদেলু  কালীিসাদ বসিংহ, টািংবেই দিিংকবর। বিষু্ণবিয়া মবিপুরী এতা  
কুরািংত কুিংিবদ কুম্বাকা আবহবিতা population genetics ল িবিষিা কবরয়া হারপাবনর িস্তাি বদলু আর বিরবক লমইবতিা 
য়াকরল। কুম্বাকা আমার দিাবজক্টহান মূবতশ পালর মাবত নুৱারুবর। অইবলবত আমার আপািপা হবস্তনাৎত না রাঙামাবটৎত না অিংি-
িিংিবদবিৎত আবহবিহান হারবপইতাঙাই। দুধকা দুধ পাবনকা পাবন। হাবি দকৌবল পাবনসাবন। এিাকাবত রকতর নমুনা দদনারকা 
িাবিয়া থাইক।  
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