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বাাংলা উচ্িারণ 

ইংরেজি জিজিরে আেম্ভ কজেয়া ইংরেজি িরেে উচ্চােণ মুিস্থ কজেরে জিয়াই বাঙাজিে 

ছেরিে প্রাণ বাজিে িইয়া যায়। প্রথমে ইংরেজি অক্ষরেে নাম একেকম, োিাে কাি আে-

এক েকম। অক্ষে দুটি যিন আিাদা িইয়া থারক েিন োিাো এ জব, জকন্তু একত্র িইরিই 

োিাো অযাব্ িইয়া যাইরব, ইিা জকছুরেই জনবােণ কো যায় না। এজদরক u-ছক বজিব ইউ, 

জকন্তু up-এে মুরি যিন থারকন েিন জেজন ছকারনা পুরুরে ইউ নন। ও জিজি এ জদরক এরিা, 

এই িেগুরিা ইংরেজিরে জিজিরে িইরি উজিেমে ছিিা উজিে–O pc adk so। জিজি 

যজদ বরিন এরিজি, েরব ছিরিা–She; আে জিজি যজদ বরিন এইজি, েরব আরো িংরক্ষি–

he। জকন্তু ছকারনা ইংরেরিে জিজিে িাধ্য নাই এরূি বানান বুজিয়া উরে। আমারদে কিিঘ-

ে ছকারনা বািাই নাই; োিারদে কথাে নড়িড় িয় না। 

এই ছো ছিি প্রথম নম্বে। োে িরে আবাে এক অক্ষরেে িাঁি েকম উচ্চােণ। অরনক 

করে যিন জব এ = ছব, জি এ=ছক মুিস্থ িইয়ারে, েিন শুনা ছিি, জব এ জব = ব্যাব্, জি এ 

জব = কযাব্। োও যিন মুিস্থ িইি েিন শুজন জব এ আে = বার্, জি এ আে = কার্। োও 

যজদ বা আয়ত্ত িইি েিন শুজন, জব এ ডব্ল্-এল্ = বল্, জি এ ডব্ল্-এল্ = কল্। এই অকূি 

বানান-িাথরেে মরধ্য গুরুমিািয় ছয আমারদে কণ ণ ধজেয়া িািনা করেন,োঁে কম্পািই বা 

ছকাথায়, োঁিাে ধ্রুবোোই বা ছকাথায়। 

আবাে এক-এক িায়িায় অক্ষে আরে অথি োিাে উচ্চােণ নাই; একটা ছকন, এমন 

িাঁিটা অক্ষে িাজে িাজে ছবকাে দাঁড়াইয়া আরে, বাঙাজিে ছেরিে মাথাে িীড়া ও অম্লরোি 

িন্মাইয়া ছদওয়া োড়া োিারদে আরেরকারনা িাধু উরেশ্যই ছদিা যায় না। মাস্টােমিায় 

psalm িরেে বানান জিজ্ঞািা কজেরি জকরূি হৃৎকম্প উিজস্থে িইে, োিা আিও জক 

ভুজিরে িাজেয়াজে। ছিয়াোে মরধ্য ছযমন অরনকগুরিা বীি ছকবিমাত্র িাদরকে 

ছিটকামড়াজনে প্রজে িক্ষ কজেয়া জবোি করে, ছেমজন ইংরেজি িরেে উদে িজেপূণ ণ কজেয়া 

অরনকগুজি অক্ষে ছকবি ছোরিে বীিস্বরূরি থারক মাত্র। বাংিায় এ উিদ্রব নাই। ছকবি 

একটিমাত্র িরেে মরধ্য একটা দুে অক্ষে জনিঃিে িদিঞ্চারে প্ররবি কজেয়ারে, েীক্ষ্ম িজঙন 
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ঘারড় কজেয়া জিশুজদিরক ভয় ছদিাইরেরে, ছিটা আে ছকি নয়–িবন ণরমণ্ট িরেে মূধ ণন্য ণ। 

ওটা জবরদরিে আমদাজন নতুন আজিয়ারে, ছবিা থাজকরে ওটারক জবদায় কো ভারিা। 

ইংরেরিে কামান আরে, বন্দুক আরে, জকন্তু োজিিটা অক্ষেই কী কম। ইিাো আমারদে 

ছেরিরদে িাকযরেে মরধ্য জিয়া আক্রমণ কজেরেরে। ইংরেরিে প্রিা বিীভূে কজেবাে এমন 

উিায় অজে অল্পই আরে। বাল্যকাি িইরেই এরক এরক আমারদে অস্ত্র কাজড়য়া িওয়া িয়; 

আমারদে বাহুে বি, ছিারিে দৃজে, উদরেে িজেিাকিজি জবদায়গ্রিণ করে; োে িরে 

ম্যারিজেয়াকজম্পে িাে িইরে অস্ত্র জেনাইয়া িওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরেি-োরিযে িব ণত্র 

আরে (েক্ষা িউক আে না-ই িউক), জকন্তু ইংরেরিে ফাস্টণবুক-এ নাই। যিন বজি ণে উিদ্রব 

জেি েিন বজি ণে ভয় ছদিাইয়া ছেরিরদে ঘুম িাড়াইে–জকন্তু ছেরিরদে িরক্ষ বজি ণে অরিক্ষা 

ইংরেজি োজিিটা অক্ষে ছয ছবজি ভয়ানক, ছি জবেরয় কািারো জিমে িইরে িারে না। 

ঘুমিাড়ানী িান জনম্নজিজিে মরে বদি কজেরি িংিে িয়; ইিারে আিকািকাে বাঙাজিে 

ছেরিও ঘুমাইরব, বজি ণে ছেরিও ঘুমাইরব : 

ছেরি ঘুরমাি িাড়া জুরড়াি 

ফাস্টবুক এি ছদরি- 

বানান ভুরি মাথা ছিরয়রে 

এিিাজমন ছদরবা জকরি। 

পূরব ণ আমাে জবশ্বাি জেি আমারদে বাংিা-অক্ষে উচ্চােরণ ছকারনা ছিািরযাি নাই। ছকবি 

জেনরট ি, দুরটা ন, ও দুরটা ি জিশুজদিরক জবিারক ছফজিয়া থারক। এই জেনরট ি-এে িাে 

এড়াইবাে িন্যই িেীক্ষাে পূরব ণ িজিেমিায় োত্রজদিরক িোমি ণ জদয়াজেরিন ছয, “ছদরিা বাপু, 

‘সুিীেি িমীেণ’ জিিরে যজদ ভাবনা উিজস্থে িয় ছো জিরি জদরয়া ‘োিা িাওয়া’।” এ োড়া 

দুরটা ব-এে মরধ্য একটা ব ছকারনা কারি িারি না। ঋ৯ঙঞ-গুরিা ছকবি িঙ িাজিয়া আরে। 

ছিিাো ছদজিরি িাজি আরি, জকন্তু মুিস্থ কজেবাে িময় জিশুরদে জবিেীে ভারবাদয় িয়। 

িকরিে ছিরয় কে ছদয় দীঘ ণহ্রস্ব স্বে। জকন্তু বণ ণমািাে মরধ্য যেই ছিািরযাি থাক্-না ছকন, 

আমারদে উচ্চােরণে মরধ্য ছকারনা অজনয়ম নাই, এইরূি আমাে ধােণা জেি। 

ইংিরি থাজকরে আমাে একিন ইংরেি বন্ধুরক বাংিা িড়াইবাে িময় আমাে চিেন্য 

িইি, এ জবশ্বাি িম্পূণ ণ িমূিক নয়। 
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এ জবেরয় আরিািনা কজেবাে পূরব ণ একটা কথা বজিয়া োিা আবশ্যক। বাংিা ছদরিে 

নানাস্থারন নানাপ্রকাে উচ্চােরণে ভজি আরে। কজিকাো অঞ্চরিে উচ্চােণরকই আদিণ ধজেয়া 

িইরে িইরব। কােণ, কজিকাো োিধানী। কজিকাো িমস্ত বিভূজমে িংজক্ষপ্তিাে। 

িজে িরে আমো ি ছযরূি উচ্চােণ কজে, িে িরে ি ছিরূি উচ্চােণ কজে না। ছদিা িরেে 

একাে একরূি এবং ছদজি িরেে একাে আে-একরূি। িবন িরে ি অকাোন্ত, ব ওকাোন্ত, ন 

িিন্ত িে। শ্বাি িরেে শ্ব-ে উচ্চােণ জবশুদ্ধ ি-এে মরো, জকন্তু জবশ্বাি িরেে শ্ব-এে উচ্চােণ 

শ্ি-এে ন্যায়। ‘ব্যয়’ জিজি জকন্তু িজড়–ব্যায়। অথি অব্যয় িরে ব্য-এে উচ্চােণ ি-এে মরো। 

আমো জিজি িদ ণভ, িজড়–িরধ ণাব। জিজি ‘িিয’, িজড়-ছিাজ্ছিা। এমন কে জিজিব। 

আমো বজি আমারদে জেনরট ি-এে উচ্চােরণে ছকারনা েফাে নাই, বাংিায় িকি ি-ই 

োিব্য ি-এে ন্যায় উচ্চাজেে িয়; জকন্তু আমারদে যুি-অক্ষে উচ্চােরণ এ কথা িারট না। োে 

িাক্ষয ছদরিা কে িে এবং ব্যস্ত িরেে দুই ি-এে উচ্চােরণে প্ররভদ আরে। প্রথমটি োিব্য 

ি, জিেীয়টি দন্তয ি। ‘আিরে িরব’ এবং ‘আশ্চয ণ’ এই উভয় িরদ দন্তয ি ও োিব্য ি-এে 

প্ররভদ োিা িইয়ারে। ি-এে উচ্চােণ ছকাথাও বা ইংরেজি z-এে মরো িয়, ছযমন লুজি 

ভািরে িরব, এ স্থরি ভািরে িরেে ি ইংরেজি z-এে মরো। 

িিোিে আমারদে ভাোয় অন্তযস্থ ব-এে আবশ্যক িয় না বরট, জকন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান 

িরে অন্তযস্থ ব ব্যবহৃে িয়। 

আমো জিজি ‘োঁিাো’ জকন্তু উচ্চােণ কজে–োিাঁো অথবা োঁিাঁো। এমন আরো অরনক 

দৃোন্ত আরে। 

বাংিাভাোয় এইরূি উচ্চােরণে জবশৃঙ্খিা যিন নিরে িজড়ি, েিন আমাে িাজনরে ছকৌতূিি 

িইি, এই জবশৃঙ্খিাে মরধ্য একটা জনয়ম আরে জক না। আমাে কারে েিন িানদুই বাংিা 

অজভধান জেি। মরনারযাি জদয়া োিা িইরে উদািেণ িংগ্রি কজেরে িাজিিাম। যিন আমাে 

িাোয় অরনকগুজি উদািেণ িজঞ্চে িইি, েিন োিা িইরে একটা জনয়ম বাজিে কজেবাে 

ছিো কজেরে িাজিিাম। এই-িকি উদািেণ এবং োিাে টীকায় োজি োজি কািি পুজেয়া 

জিয়াজেি। যিন ছদরি আজিিাম েিন এই কািিগুজি আমাে িরি জেি। একটি িামড়াে 

বারে ছিগুজি োজিয়া আজম অেযন্ত জনজশ্চন্ত জেিাম। দুই বৎিে িইি, একজদন িকািরবিায় 

ধুিা িাজড়য়া বােটি খুজিিাম, জভেরে িাজিয়া ছদজি–ছিাটাদরিক িিরদ েঙ-কো মস্ত 
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ছিাঁিাজবজিে মাটিে পুতুি োিারদে িস্তিরয়ে অিম্পূণ ণো ও িদিরয়ে িম্পূণ ণ অভাব িইয়া 

অম্লান বদরন আমাে বােে মরধ্য অন্তিঃপুে েিনা কজেয়া বজিয়া আরে। আমাে কািিিত্র 

ছকাথায়। ছকাথাও নাই। একটি বাজিকা আমাে জিজিজবজি কািিগুজি জবেম ঘৃণাভরে ছফজিয়া 

জদয়া বােটিে মরধ্য িেম িমাদরে োিাে পুতুরিে প্রজেষ্ঠা কজেয়ারে। োিারদে জবোনািত্র, 

োিারদে কািড়রিািড়, োিারদে ঘটিবাটি,োিারদে সুিস্বাচ্ছরযযে িামান্যেম উিকেণটুকু 

িয ণন্ত জকছুেই ত্রুটি ছদজিিাম না, ছকবি আমাে কািিগুজিই নাই। বুড়াে ছিিা বুড়াে পুতুরিে 

িায়িা ছেরিে ছিিা ছেরিে পুতুি অজধকাে কজেয়া বজিি। প্ররেযক চবয়াকেরণে ঘরে এমনই 

একটি কজেয়া ছমরয় থারক যজদ, পৃজথবী িইরে ছি যজদ েজদ্ধে প্রেযয় ঘুিাইয়া োিাে স্থারন 

এইরূি ছঘােেে ছিৌত্তজিকো প্রিাে কজেরে িারে, েরব জিশুরদে িরক্ষ পৃজথবী অরনকটা 

জনষ্কণ্টক িইয়া যায়। 

জকছু জকছু মরন আরে, োিা জিজিরেজে। অ জকংবা অকাোন্ত বণ ণ উচ্চােণকারি মারি মারি 

ও জকংবা ওকাোোন্ত িইয়া যায়। ছযমন: 

অজে কলু ঘজড় কল্য মরু দক্ষ ইেযাজদ। এরূি স্থারন অ ছয ও িইয়া যায়, োিারক হ্রস্ব-ও 

বজিরিও িয়। 

ছদিা জিয়ারে অ ছকবি স্থানজবরিরেই ও িইয়া যায়, সুেোং ইিাে একটা জনয়ম িাওয়া 

যায়। ১ম জনয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীঘ ণ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীঘ ণ) জকংবা ইকাোন্ত উকাোন্ত 

ব্যঞ্জনবণ ণ িরে থাজকরি োিাে পূব ণবেী অকারেে উচ্চােণ ‘ও’ িইরব। যথা, অজি অজগ্রম কজি 

েরু অঙ্গুজি অধুনা িনু ইেযাজদ। 

২য়। যফিা-জবজিে ব্যঞ্জনবণ ণ িরে থাজকরি ‘অ’ ‘ও’ িইয়া যাইরব। এ জনয়ম প্রথম 

জনয়রমে অন্তি ণে বজিরিও িয়, কােণ যফিা ই এবং অ-এে ছযািমাত্র। উদািেণ, িণ্য দন্তয 

িভয ইেযাজদ। ‘দন্ত’ এবং ‘দন্তয ন’ এই দুই িরেে উচ্চােরণে প্ররভদ িক্ষয কজেয়া ছদরিা। 

৩য়। ক্ষ িরে থাজকরি েৎপূব ণবেী ‘অ’ ‘ও’ িইয়া যায়; যথা, অক্ষে কক্ষ িক্ষ িক্ষ 

ইেযাজদ। ক্ষ-ে উচ্চােণ ছবাধ কজে এককারি কেকটা ইকাে-ছেঁো জেি, োই এই অক্ষরেে নাম 

িইয়ারে জক্ষয়। পূব ণবরিে ছিারকো এই ক্ষ-ে িরি যফিা ছযাি কজেয়া উচ্চােণ করেন, এমন-

জক, ক্ষ-ে পূরব ণও ঈেৎ ইকারেে আভাি ছদন। কজিকাো অঞ্চরি ‘িক্ষ টাকা’ বরি, োঁিাো 

বরিন ‘চিক্ষয টাকা’। 
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৪থ ণ। জক্রয়ািরদ স্থিজবরিরে অকারেে উচ্চােণ ‘ও’ িইয়া যায়; ছযমন, ি’ছি ক’েরি ি’ি 

ম’ি ইেযাজদ। অথ ণাৎ যজদ ছকারনা স্থরি অ-এে িেবেী ই অিভ্রংরি ছিাি িইয়া থারক, 

েথাজিও পূব ণবেী অ-এে উচ্চােণ ও িইরব। িইরি-ে অিভ্রংি ি’ছি, কজেরি-ে অিভ্রংি কর্

ছি, িজড়ি–িি, মজেি–মি। কজেয়া-ে অিভ্রংি ক’ছে, এইিন্য ক-এ ওকাে ছযাি িয়, জকন্তু 

িমাজিকা জক্রয়া ‘করে’ অজবকৃে থারক। কােণ করে িরেে মরধ্য ই নাই এবং জেি না। 

৫ম। ঋফিা-জবজিে বণ ণ িরে আজিরি েৎপূরব ণে অকাে ‘ও’ িয়; যথা, কর্তণক ভর্তণ মসৃণ 

যকৃে বিৃো ইেযাজদ। ইিাে কােণ স্পে িজড়য়া েজিয়ারে, বিভাোয় ঋফিাে উচ্চােরণে 

িজিে ইকারেে ছযাি আরে। 

৬ষ্ঠ। এবারে ছয-জনয়রমে উরেি কজেরেজে োিা জনয়ম জক জনয়রমে ব্যজেক্রম বুিা যায় 

না। িযক্ষে-জবজিে িরে দন্্তয ন অথবা মূধ ণন্য ণ িরে থাজকরি পূব ণবেী অকাে ‘ও’ িইয়া যায়; 

যথা, বন ধন িন মন মণ িণ ক্ষণ। ঘন িরেে উচ্চােরণে জস্থেো নাই। ছকি বরিন ‘ঘরনা 

দুধ’, ছকি বরিন ‘ছঘারনা দুধ’। ছকবি িণ এবং েণ িে এই জনয়রমে মরধ্য িরড় না। জেন 

অথবা োিাে ছবজি অক্ষরেে িরে এই জনয়ম িারট না; ছযমন, কনক িণক িন্িন্ কন্কন্। 

জেন অক্ষরেে অিভ্রংরি ছযিারন দুই অক্ষে িইয়ারে, ছিিারনও এ জনয়ম িারট না; ছযমন, 

করিন িরেে অিভ্রংি ক’ন, িরয়ন িরেে অিভ্রংি িন ইেযাজদ। যািা িউক েষ্ঠ জনয়মটা 

ছেমন িাকা নরি। 

৭ম। ৪থ ণ জনয়রম বজিয়াজে অিভ্রংরি ইকারেে ছিাি িইরিও পূব ণবেী অ ‘ও’ িইয়ারে। 

অিভ্রংরি উকারেে ছিাি িইরিও পূব ণবেী অ উচ্চােণস্থরি ও িইরব; যথা, িউন–ি’ন, েহুন–

ে’ন, কহুন–ক’ন ইেযাজদ। 

৮ম। েফিা-জবজিে বরণ ণে িজিে অ জিপ্ত থাজকরি োিা ‘ও’ িইয়া যায়; যথা, শ্রবণ ভ্রম 

ভ্রমণ ব্রি গ্রি ত্রস্ত প্রমাণ প্রোি ইেযাজদ। জকন্তু য় িরে থাজকরি অ-এে জবকাে িয় না; যথা 

ক্রয় ত্রয় শ্রয়। 

দুরয়কটি োড়া যেগুজি জনয়ম উিরে ছদওয়া িইয়ারে, োিারে বুিাইরেরে ই জকংবা উ-এে 

পূরব ণ অ-এে উচ্চােণ ‘ও’ িইয়া যায়। এমন-জক, ইকাে উকাে অিভ্রংরি ছিাি িইরিও এ জনয়ম 

িারট। এমন-জক, যফিা ও ঋফিায় ইকারেে িংস্রব আরে বজিয়া োিাে পূরব ণও অ-এে জবকাে 

িয়। ইকারেে িরক্ষ ছযমন যফিা, উকারেে িরক্ষ ছেমনই বফিা–উ-এ অ-এ জমজিয়া বফিা 
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িয়; অেএব আমারদে জনয়মানুিারে বফিাে পূরব ণও অকারেে জবকাে িওয়া উজিে। জকন্তু 

বফিাে উদািেণ অজধক িংগ্রি কজেরে িাজে নাই বজিয়া এ কথা ছিাে কজেয়া বজিরে 

িাজেরেজে না। জকন্তু ছয দুই-জেনটি মরন আজিরেরে োিারে আমারদে কথা িারট; যথা, 

অরেেণ ধেন্তজে মেন্তে। 

এইিারন গুটিকেক ব্যজেক্ররমে কথা বিা আবশ্যক। ই উ যফিা ঋফিা ক্ষ িরে 

থাজকরিও অভাবাথ ণসূিক অ-এে জবকাে িয় না; যথা, অজকঞ্চন অকুরোভয় অখ্যাজে অনৃে 

অক্ষয়। 

জনম্নজিজিে িেগুজি জনয়ম মারন না, অথ ণাৎ ই উ যফিা ঋফিা ইেযাজদ িরে না থাকা 

িরেও ইিারদে আদ্যক্ষেবেী অ ‘ও’ িইয়া যায়; ময মে মেণা নি মিি ব্রহ্ম। 

আজম এই প্রবরে ছকবি আদ্যক্ষেবেী অকাে উচ্চােরণে জনয়ম জিজিিাম। মধ্যাক্ষে বা 

ছিোক্ষরেে জনয়ম অবধােরণে অবিে িাই নাই। মধ্যাক্ষরে ছয প্রথম অক্ষরেে জনয়ম িারট না, 

োিা একটা উদািেণ জদরিই বুিা যাইরব। বি িরে ব-এে িজিে িংযুি অকারেে ছকারনা 

িজেবেণন িয় না, জকন্তু ছকবি িরেে ব-এ হ্রস্ব ওকাে িারি। ব্যঞ্জনবণ ণ উচ্চােরণে জনয়মও 

িময়াভারব বাজিে কজেরে িাজে নাই। িাধােরণে মরনারযাি আকে ণণ কজেয়া ছদওয়াই আমাে 

এই প্রবরেে উরেশ্য। যজদ ছকারনা অধ্যবিায়ী িােক েীজেমে অরেেণ কজেয়া এই-িকি জনয়ম 

জনধ ণােণ কজেরে িারেন, েরব আমারদে বাংিা ব্যাকেরণে একটি অভাব দূে িইয়া যায়। 

এিারন ইিাও বিা আবশ্যক ছয, প্রকৃে বাংিা ব্যাকেণ একিাজনও প্রকাজিে িয় নাই। 

িংস্কৃে ব্যাকেরণে একটু ইেস্তে কজেয়া োিারক বাংিা ব্যাকেণ নাম ছদওয়া িয়। 

বাংিা ব্যাকেরণে অভাব আরে, ইিা পূেণ কজেবাে িন্য ভাোেোনুোিী ছিারকে 

যথািাধ্য ছিো কো উজিে। 
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স্বরবণণ অ 

বাংিা িে উচ্চােরণে কেকগুজি জবরিে জনয়ম িাওয়া যায়, পূরব ণ োিাে আরিািনা 

কজেয়াজে। োিােই অনুবৃজত্তক্ররম আরো জকছু বজিবাে আরে, োিা এই প্রবরে অবোেণা 

কজেরে ইচ্ছা কজে। জকয়ৎিজেমারণ পুনরুজি িােকজদিরক মািণনা কজেরে িইরব। 

বাংিায় প্রধানে ই এবং উ এই দুই স্বেবরণ ণে প্রভারবই অন্য স্বেবরণ ণে উচ্চােণ জবকাে 

ঘটিয়া থারক। 

িে এবং িজে এই দুই িরেে উচ্চােণরভদ জবিাে কজেরি ছদিা যাইরব, িে িরেে ি-এ 

ছকারনা িজেবেণন ঘরট নাই, জকন্তু ইকাে িরে থাকারে িজে িরেে ি-এ ও-কাে িংরযাি 

িইয়ারে। কণা এবং কজণকা, ফণা এবং ফণী, স্থি এবং স্থিী তুিনা কজেয়া ছদরিা। 

উকাে িরে থাজকরিও প্রথম অক্ষেবেী স্বেবরণ ণে এইরূি জবকাে ঘরট। কি এবং কলু, 

িে এবং িরু, বট এবং বটু তুিনা কজেয়া ছদজিরিই আমাে কথাে প্রমাণ িইরব। 

িেবেী বরণ ণ যফিা থাজকরি পূব ণবেী প্রথম অক্ষরেে অকাে িজেবজেণে িয়। িণ এবং 

িণ্য, কি এবং কল্য, িথ এবং িথ্য তুিনা কজেরি ইিাে দৃোন্ত িাওয়া যাইরব। ফিে যফিা–

ইকাে এবং অকারেে িংরযািমাত্র, অেএব ইিারকও পূব ণজনয়রমে অন্তি ণে কো যাইরে িারে। 

১ 

ঋফিা-জবজিে বণ ণ িরে আজিরি েৎপূরব ণে অকাে ‘ও’ িয়। এ িম্বরে কেণা এবং কর্তণ, 

ভেণা এবং ভর্তণ, বিা এবং বিৃো তুিনাস্থরি আনা যায়। জকন্তু বাংিায় ঋফিা উচ্চােরণ ই-

কাে ছযাি কো িয়, অেএব ইিারকও পূব ণজনয়রমে িািাস্বরূরি িণ্য কজেরি ছদাে িয় না। ২ 

অিভ্রংরি িেবেী ই অথবা উ ছিাি িইরিও উি জনয়ম বিবান থারক; ছযমন িইি িরেে 

অিভ্রংরি ি’ি, িউন িরেে অিভ্রংরি ি’ন [জকন্তু, িরয়ন িরেে অিভ্রংি জবশুদ্ধ ‘িন’ উচ্চােণ 

িয়]। থজিয়া িরেে অিভ্রংরি থরি, টকুয়া িরেে অিভ্রংরি ট’ছকা (অম্ল)। 

ক্ষ-ে পূরব ণও অ ও িইয়া যায়; ছযমন, কক্ষ িক্ষ িক্ষ। ক্ষ-িরেে উচ্চােণ ছবাধ কজে 

এককারি ইকাে-ছেঁো জেি, োই এই অক্ষরেে নাম িইয়ারে জক্ষয়। এিরনা পূব ণবরিে ছিারকো 

ক্ষ-ে িরি যফিা ছযাি করেন; এবং োঁিারদে ছদরিে যফিা উচ্চােরণে প্রিজিে প্রথানুিারে 

পূব ণবেী বরণ ণ ঐকাে ছযাি কজেয়া ছদন; ছযমন,োঁিাো িক্ষটাকা-ছক বরিন–চিক্ষয টাকা। 
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যািা িউক, ছমারটে উিে এই জনয়মটিরক িাকা জনয়ম বজিয়া ধো যাইরে িারে। ছয দুই-

একটা ব্যজেক্রম আরে, পূরব ণ অন্যত্র োিা প্রকাজিে িওয়ারে এ স্থরি োিাে উরেি কজেিাম 

না। 

ছদিা যাইরেরে ও-স্বেবরণ ণে প্রজে বাংিা উচ্চােরণে জকছু জবরিে ছিাঁক আরে। প্রথমে, 

আমো িংস্কৃে অ-ে জবশুদ্ধ উচ্চােণ েক্ষা কজে নাই। আমারদে অ, িংস্কৃে অ এবং ও-ে 

মধ্যবেী। োিাে িরে আবাে িামান্য ছুো িাইরিই আমারদে অ িম্পূণ ণ ও িইয়া দাঁড়ায়। 

কেকগুজি স্বেবণ ণ আরে যািারক িজেস্বে বিা যাইরে িারে; ছযমন, অ এবং উ-ে মধ্যিরথ–

ও, অ এবং ই-ে ছিতুস্বরূি–এ; যিন এক িরক্ষ ই অথবা এ এবং অিে িরক্ষ আ, েিন অযা 

োিারদে মরধ্য জবরোধভঞ্জন করে। ছবাধ িয় ভারিা কজেয়া িোন কজেরি ছদিা যাইরব, 

বাঙাজিো উচ্চােণকারি এই িিি িজেস্বেগুজিে প্রজেই জবরিে মমত্ব প্রকাি কজেয়া থারক। 

১. যফিা ছযমন ই এবং অ-ে িংরযাি, বফিা ছেমনই উ এবং অ-ে িংরযাি, অেএব 

েৎিম্বরেও ছবাধ কজে পূব ণজনয়ম িারট। জকন্তু বফিাে উদািেণ অজধক িাওয়া যায় না, ছয-

দুরয়কটি মরন িজড়রেরে োিারে আমারদে কথা িপ্রমাণ িইরেরে; যথা, অরেেণ ধেন্তজে 

মেন্তে। কজ্জ্বি িে প্রভৃজে িরে প্রথম অক্ষে এবং বফিাে মরধ্য দুই অক্ষে িড়ারে ইিারক 

ব্যজেক্ররমে দৃোন্তস্বরূরি উরেি কো যায় না। 

২. মিাোষ্ট্রীরয়ো ঋ উচ্চােরণ উকারেে আভাি জদয়া থারকন। আমো প্রকৃজে-ছক কেকটা 

প্রজক্রজে বজি, োঁিাো িঘু উকাে ছযাি কজেয়া বরিন। প্রক্রুজে। 
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স্বরবণণ এ 

বাংিায় ‘এ’ স্বেবণ ণ আদ্যক্ষেস্বরূরি ব্যবহৃে িইরি োিাে দুই প্রকাে উচ্চােণ ছদিা যায়। 

একটি জবশুদ্ধ এ, আে-একটি অযা। এক এবং একুি িরে োিাে প্রমাণ িাওয়া যায়। 

একারেে জবকৃে উচ্চােণ বাংিায় অজধকাংি স্থরিই ছদিা যায়; ছকবি এ িম্বরে একটি 

িাকা জনয়ম খুব দৃঢ় কজেয়া বিা যায়।–িরে ইকাে অথবা উকাে থাজকরি েৎপূব ণবেী একারেে 

কিরনাই জবকৃজে িয় না। ছিো এবং ছিেী, ছবটা এবং ছবটী, একা এবং একটু–তুিনা কজেয়া 

ছদজিরি ইিাে প্রমাণ িইরব। এ জনয়রমে একটিও ব্যজেক্রম আরে বজিয়া িানা যায় নাই। 

জকন্তু একারেে জবকাে ছকাথায় িইরব োিাে একটা জনজশ্চে জনয়ম বাজিে কো এমন িিি 

নরি; অরনক স্থরি ছদিা যায় অজবকি একইরূি প্ররয়ারি ‘এ’ ছকাথাও বা জবকৃে ছকাথাও বা 

অজবকৃে ভারব আরে; যথা, ছেিা (চেিাি) এবং ছবিা (িময়)। 

প্রথরম ছদিা যাক, িরে অকাোন্ত অথবা জবিি ণ িে থাজকরি পূব ণবেী একারেে জকরূি 

অবস্থা িয়। অজধকাংি স্থরিই ছকারনা িজেবেণন িয় না; যথা, ছকি ছবি ছিট ছেঁট ছবি ছেি 

ছেি ছিি ছিদ ছবদ ছপ্রম ছিম ইেযাজদ। 

জকন্তু দন্তয ন-এে পূরব ণ ইিাে ব্যজেক্রম ছদিা যায়; যথা, ছফন (ভারেে) ছিন (িদবী) ছকন 

ছযন ছিন। মূধ ণণ্য ণ-এে পূরব ণও িম্ভবে এই জনয়ম িারট, জকন্তু প্রিজিে বাংিায় োিাে ছকারনা 

উদািেণ িাওয়া যায় না। একটা ছকবি উছেি কজে, ছকি ছকি জদনক্ষণ-ছক জদনখ্যান বজিয়া 

থারকন। এইিারন িােকজদিরক বজিয়া োজি, ন অক্ষে ছয ছকবি একােরক আক্রমণ করে োিা 

নরি,অকারেে প্রজেও োিাে বক্রদৃজে আরে–বন মন ধন িন প্রভৃজে িরেে প্রিজিে উচ্চােণ 

প্রজণধান কজেয়া ছদজিরি ছদিা যাইরব, উি িেগুজিরে আদ্যক্ষেযুি অকারেে জবকৃজে 

ঘটিয়ারে। বট মে িি প্রভৃজে িেে প্রথমাক্ষরেে িজিে তুিনা কজেরি আমাে কথা স্পে 

িইরব। 

আমাে জবশ্বাি,িেবেী ি অক্ষেও এইরূি জবকােিনক। জকন্তু কথা বরড়া ছবজি িাওয়া 

যায় না। একটা কথা আরে–প্যাঁি। জকন্তু ছিটা ছয ছেঁি-িে িইরে রূিান্তজেে িইয়ারে, এমন 

অনুমান কজেবাে ছকারনা কােণ নাই। আে-একটা বিা যায়–‘ঢ্যাঁি’। ‘ঢ্যাঁি’ কজেয়া ছদওয়া। এ 

িে িম্বরেও পূব ণকথা িারট। অেএব এটারক জনয়ম বজিয়া মাজনরে িাজে না। জকন্তু 
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িজশ্চমবিবািী িােরকো কাল্পজনক িেজবন্যাি িাো ছিো কজেয়া ছদজিরবন, ি-এে পূরব ণ জবশুদ্ধ 

এ-কাে উচ্চােণ জিহ্বাে িরক্ষ ছকমন িিি ছবাধ িয় না। এিারন বিা আবশ্যক, আজম দুই 

অক্ষরেে কথা িইয়া আরিািনা কজেরেরে। 

পূব ণজনয়রমে দুরটা-একটা ব্যজেক্রম আরে। ছকারনা িােক যজদ োিাে কােণ বাজিে 

কজেরে িারেন ছো সুিী িইব। এ জদরক ‘ছভক’ উচ্চােরণ ছকারনা ছিািরযাি নাই, অথি ‘এক’ 

িে উচ্চােরণ ‘এ’ স্বে জবকৃে িইয়ারে। আে-একটা ব্যজেক্রম–ছিি (িাঙ্গুি)। ছেি িরেে 

একাে জবশুদ্ধ, ছিি িরেে একাে জবকৃে। 

বাংিায় দুই ছশ্রণীে িোজিগুণীকেণ প্রথা প্রিজিে আরে : 

১। জবরিেণ ও অিমাজিকা জক্রয়ািদ; যথা, বরড়া-বরড়া ছোরটা-ছোরটা বাঁকা-বাঁকা ছনরি-

ছনরি ছিরয়-ছিরয় ছিরি-ছিরি ইেযাজদ। 

২। িোনুকেণ মূিক বণ ণনাসূিক জক্রয়াে জবরিেণ। যথা প্যাঁট প্যাঁট টীঁটীঁ জিটজিট ইেযাজদ। 

এই জিেীয় ছশ্রণীে জিগুণীকেরণে স্থরি িােক কুত্রাজিও আদ্যক্ষরে একাে িংরযাি 

ছদজিরে িাইরবন না। 

িাঁিাঁ ছিাঁরিাঁ িীঁিীঁ িযাঁিযাঁ টুকটুক িাইরবন, জকন্তু ছেঁরেঁ ছেঁরেঁ ছকাথাও নাই। ছকবি জনোন্ত ছযিারন 

িরেে অজবকি অনুকেণ ছিইিারনই চদবাৎ একারেে িংস্রব িাওয়া যায়, যথা ছঘউরঘউ। এরূি 

স্থরি অযাকারেে প্রাদুভণাবটাই জকছু ছবজি; যথা, ফযাঁিফযাঁি খ্যাঁকখ্যাঁক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়। 

এই িেগুজিরক জবরিেরণ িজেণে কজেরি জিেীয়ারধ ণে প্রথরম অযাকারেে িজেবরেণ একাে 

িংযুি িয়; যথা,স্যাঁৎরেঁরে ম্যাড়রমরড়। োিাে কােণ পূরব ণই আভাি জদয়াজে। স্যাঁেস্যাঁজেয়া 

িইরে স্যাঁৎরেঁরে িইয়ারে। বিা িইয়ারে ইকারেে পূরব ণ ‘এ’ উচ্চােণ বিবান থারক। 

জক্রয়ািদিাে জবরিষ্য িরেে একারেে উচ্চােণ িম্বরে একটি জবরিে জনয়ম িোন কো 

আবশ্যক। দৃোন্তস্বরূরি ছদরিা, ছিিা এবং ছিিা (িিাধিঃকেণ), ইিারদে প্রথমাক্ষেবেী 

একারেে উচ্চােণরভদ ছদিা যায়। প্রথমটি খ্যািা, জিেীয়টি ছিিা। 

আজম জস্থে কজেিাম–িংস্কৃে মূিিরেে ইকারেে অিভ্রংি বাংিাে ছযিারন ‘এ’ িয় 

ছিিারন জবশুদ্ধ ‘এ’ উচ্চােণ থারক। ছিিন িইরে ছিিা, জকন্তু জিিন িইরে ছিিা,–এইিন্য 

ছিরোি এ অজবকৃে আরে। ইিাে ছিােক আরো অরনকগুজি প্রমাণ িাওয়া ছিি; ছযমন, জমিন 

িইরে ছমিা (জমজিে িওয়া), জমশ্রণ িইরে ছমিা, জিহ্ন িইরে ছিনা ইেযাজদ। 
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ইিাে প্রথম ব্যজেক্রম ছদজিিাম, জবক্রয় িইরে ছবিা (ব্যািা) জিঞ্চন িইছে ছেঁিা (স্যাঁিা) 

িীৎকাে িইরে ছেঁিারনা (িযাঁিারনা)। 

েিন আমাে পূব ণিরযি দৃঢ় িইি ছয, ি অক্ষরেে পূরব ণ একাে উচ্চােরণে জবকাে ঘরট। 

এইিন্যই ি-এে পূরব ণ আমাে এই ছিে জনয়মটি িাটিি না। ছিইিারনই চদবাৎ একারেে িংস্রব 

িাওয়া যায়, যথা ছঘউরঘউ। এরূি স্থরি অযাকারেে প্রাদুভণাবটাই জকছু ছবজি; যথা, ফযাঁিফযাঁি 

খ্যাঁকখ্যাঁক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়। 

এই িেগুজিরক জবরিেরণ িজেণে কজেরি জিেীয়ারধ ণে প্রথরম অযাকারেে িজেবরেণ একাে 

িংযুি িয়; যথা,স্যাঁৎরেঁরে ম্যাড়রমরড়। োিাে কােণ পূরব ণই আভাি জদয়াজে। স্যাঁেস্যাঁজেয়া 

িইরে স্যাঁৎরেঁরে িইয়ারে। বিা িইয়ারে ইকারেে পূরব ণ ‘এ’ উচ্চােণ বিবান থারক। 

জক্রয়ািদিাে জবরিষ্য িরেে একারেে উচ্চােণ িম্বরে একটি জবরিে জনয়ম িোন কো 

আবশ্যক। দৃোন্তস্বরূরি ছদরিা, ছিিা এবং ছিিা (িিাধিঃকেণ), ইিারদে প্রথমাক্ষেবেী 

একারেে উচ্চােণরভদ ছদিা যায়। প্রথমটি খ্যািা, জিেীয়টি ছিিা। 

আজম জস্থে কজেিাম–িংস্কৃে মূিিরেে ইকারেে অিভ্রংি বাংিাে ছযিারন ‘এ’ িয় 

ছিিারন জবশুদ্ধ ‘এ’ উচ্চােণ থারক। ছিিন িইরে ছিিা, জকন্তু জিিন িইরে ছিিা,–এইিন্য 

ছিরোি এ অজবকৃে আরে। ইিাে ছিােক আরো অরনকগুজি প্রমাণ িাওয়া ছিি; ছযমন, জমিন 

িইরে ছমিা (জমজিে িওয়া), জমশ্রণ িইরে ছমিা, জিহ্ন িইরে ছিনা ইেযাজদ। 

ইিাে প্রথম ব্যজেক্রম ছদজিিাম, জবক্রয় িইরে ছবিা (ব্যািা) জিঞ্চন িইরে ছেঁিা (স্যাঁিা) 

িীৎকাে িইরে ছেঁিারনা (িযাঁিারনা)। 

েিন আমাে পূব ণিরযি দৃঢ় িইি ছয, ি অক্ষরেে পূরব ণ একাে উচ্চােরণে জবকাে ঘরট। 

এইিন্যই ি-এে পূরব ণ আমাে এই ছিে জনয়মটি িাটিি না। 

যািা িউক, যজদ এই ছশ্রণীে িে িম্বরে একটা িব ণব্যািী জনয়ম কজেরে িয় েরব এরূি 

বিা যাইরে িারে-ছয-িকি অিমাজিকা জক্রয়াে আদ্যক্ষরে ই িংযুি থারক, জবরিষ্যরূি 

ধােণকারি োিারদে ছিই ইকাে একারে জবকৃে িইরব, এবং অিমাজিকারূরি ছয-িকি 

জক্রয়াে আদ্যক্ষরে ‘এ’ িংযুি থারক, জবরিষ্যরূরি োিারদে ছিই একাে অযাকারে িজেণে 

িইরব। যথা : 

অিমাজিকা জক্রয়ারূরি জবরিষ্যরূরি 

জকজনয়া ছকনা ছবজিয়া ব্যািা 
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জমজিয়া ছমিা 

ছেজিয়া ঠ্যািা 

জিজিয়া ছিিা 

ছদজিয়া দ্যািা 

ছিজিয়া িযািা 

জিজিয়া ছিিা 

এ জনয়রমে ছকাথাও ব্যজেক্রম িাওয়া যাইরব না। 

ছমারটে উিে ইিা বিা যায় ছয, এ িইরে এরকবারে আ উচ্চােরণ যাওয়া েিনাে িরক্ষ 

জকজঞ্চৎ আয়ািিাধ্য, আ িইরে এ উচ্চােরণ িড়াইয়া িড়া িিি। এইিন্য আমারদে অঞ্চরি 

আ কারেে পূব ণবেী একাে প্রায়ই অযা নামক িজেস্বেরক আিন আিন োজড়য়া জদয়া েিনাে 

শ্রমিাঘব করে। 
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টা টটা টট 

একটা, দুরটা, জেনরট। টা, ছটা, ছট। একই জবভজিে এরূি জেন প্রকাে ছভদ ছকন িয়, এই 

প্রশ্ন িিরিই মরন উদয় িইয়া থারক। 

আমারদে বাংিা-িরে ছয-িকি উচ্চােণববেম্য আরে, মরনাজনরবি কজেরি োিাে 

একটা-না-একটা জনয়ম িাওয়া যায়, এ কথা আজম পূরব ণই জনরদ ণি কজেয়াজে। আজম ছদিাইয়াজে 

বাংিায় আদ্যক্ষেবেী অ স্বেবণ ণ কিরনা কিরনা জবকৃে িইয়া ‘ও’ িইয়া যায়; ছযমন, কলু 

(ছকালু) কজি (ছকাজি) ইেযাজদ; স্বেবণ ণ এ জবকৃে িইয়া অযা িইয়া যায়; ছযমন, ছিিা (খ্যািা) 

ছদিা (দ্যািা) ইেযাজদ। জকন্তু এইরূি িজেবেণন গুটিকেক জনয়রমে অনুবেী। 

আমো পূরব ণই ছদজিয়াজে ই এবং উ স্বেবণ ণ বাংিাে বহুিংখ্যক উচ্চােণজবকারেে মূিীভূে 

কােণ; উিজস্থে প্রিরিও োিাে প্রমাণ িাওয়া যায়। 

উদািেণ। ‘ছি’ অথবা ‘এ’ িরেে িরে টা জবভজি অজবকৃে থারক; ছযমন, ছিটা এটা। 

জকন্তু ‘ছিই’ অথবা ‘এই’ িরেে িরে টা জবভজিে জবকাে িরন্ম; ছযমন, এইরট ছিইরট। 

অেএব ছদিা ছিি ইকারেে িে টা ছট িইয়া যায়। জকন্তু ছকবিমাত্র টা জবভজিে মরধ্য 

এই জনয়মরক িীমাবদ্ধ কজেরি িংিে িয় না। ইকারেে িেবেী আকােমারত্রে প্রজেই এই 

জনয়মপ্ররয়াি কজেয়া ছদিা কেণব্য। 

িইয়া–িরয় জিিাব–জিরিব 

িইয়া–িরয় মাজিনা–মাইরন 

জিো–জিরে জভক্ষা–জভরক্ষ 

জেঁড়া–জেঁরড় জিক্ষা–জিরক্ষ 

জিকা–জিরক জনযা–জনরয 

জবিাে–জবরিে জবনা–জবরন 

এমন-জক, ছযিারন অিভ্রংরি মূিিরেে ইকাে লুপ্ত িইয়া যায়, ছিিারনও এ জনয়ম িারট। 

ছযমন : 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কজেয়া–ক’ছে 

মজেিা–মরি ণ 

িজেো–িরে ণ 

আ এবং ই জমজিে িইয়া যুিস্বে ‘ঐ’ িয়। এিন্য ‘ঐ’ স্বরেে িরেও আ স্বেবণ ণ এ িইয়া 

যায়; ছযমন : 

চকিাি–চকরিি 

চেয়াে–ছোরয়ে 

ি ছকবি ইিাই নরি। যফিাে িজিে িংযুি আকােও একারে িজেণে িয়। কােণ, 

যফিা ই এবং অ-এে যুিস্বে; যথা : 

অভযাি–অরভযি 

কন্যা–করন্য 

বন্যা–বরন্য 

িেযা–িরেয 

আমো অ স্বেবরণ ণে িমারিািনাস্থরি জিজিয়াজেিাম ক্ষ-ে পূব ণবেী অকাে ‘ও’ িইয়া যায়; 

ছযমন, িক্ষ (ছিাক্ষ) িক্ষ (ছিাক্ষ) ইেযাজদ। ছয-কােণবিে ক্ষ-ে পূব ণবেী অ ওকারে িজেণে 

িয়, ছিই কােরণই ক্ষিংযুি আকাে এ িইয়া যায়; যথা, েক্ষা–েরক্ষ। বাংিায় ক্ষা-অন্ত িরেে 

উদািেণ অজধক না থাকারে এই একটি দৃোন্ত জদয়াই জনেস্ত িইিাম। 

যফিা এবং ক্ষ িম্বরে একটি কথা বজিয়া োজি। যফিা ও ক্ষ-িংযুি আকাে একারে 

িজেণে িয় বরট জকন্তু আদ্যক্ষরে এ জনয়ম িারট না; ছযমন, েযাি ন্যায় ক্ষাে ক্ষািন ইেযাজদ। 

বাংিাে অরনকগুজি আকাোন্ত জক্রয়ািদ কািক্ররম একাোন্ত িইয়া আজিয়ারে। পূরব ণ জেি, 

কজেিা িাইিা কজেো িাইো কজেবা িাইবা; এিন িইয়ারে, কজেরি িাইরি কজেরে িাইরে 

কজেরব িাইরব। পূব ণবেী ইকারেে প্রভারবই ছয আ স্বেবরণ ণে ক্রমি এইরূি দুি ণজে িইয়ারে, 

োিা বিা বাহুল্য। 

পূরব ণ ই থাজকরি ছযমন িেবেী আ ‘এ’ িইয়া যায় ছেমনই পূরব ণ উ থাজকরি িেবেী আ 

‘ও’ িইয়া যায়, এইরূি উদািেণ জবস্তে আরে; যথা : 

ফুটা–ফুরটা 

মুো–মুরো 
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কুিা–কুরিা 

চুিা–চুরিা 

কুয়া–কুরয়া 

চুমা–চুরমা 

ঔকারেে িরেও এ জনয়ম িারট। কােণ ঔ–অ এবং উ-জমজশ্রে যুিস্বে; যথা: 

ছনৌকা–ছনৌরকা 

ছকৌটা–ছকৌরটা 

িব ণরিরে বিব্য এই ছয, বাংিাে দুই-একটা উচ্চােণজবকাে এমনই দৃঢ়মূি িইয়া ছিরে 

ছয, ছযিারনই িউক োিাে অন্যথা ছদিা যায় না; ছযমন ইকাে এবং উকারেে পূব ণবেী অ-ছক 

আমো িব ণত্রই ‘ও’ উচ্চােণ কজে। িাধুভাোয় জিজিে ছকারনা গ্রন্থ িােকারিও আমো কটি এবং 

কটু িেরক ছকাটি এবং ছকাটু উচ্চােণ কজেয়া থাজক। জকন্তু অদ্যকাে প্রবরে ছয-িকি দৃোন্ত 

ছদওয়া ছিি েৎিম্বরে এ কথা িারট না। আমো প্রিজিে ভাোয় যজদও মুো-ছক মুরো বজি, 

েথাজি গ্ররন্থ িজড়বাে িময় মুো িজড়য়া থাজক; িজিে ভাোয় বজি জনরয, িাধু ভাোয় বজি 

জনযা। অেএব এই দুই প্রকারেে উচ্চােরণে মরধ্য একটা ছশ্রণীরভদ আরে। িােকজদিরক োিাে 

কােণ আরিািনা কজেরে িজবনয় অনুরোধ কজেয়া প্রবরেে উিিংিাে কজে। 
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বীম্টসর বাাংলা বযাকরণ 

ইংরেজিরে একটা প্রবাদ আরে ভুি কো মানবধম ণ, জবরিেে বাঙাজিে িরক্ষ ইংরেজি 

ভাোয় ভুি কো। ছিই প্রবারদে বাজক অংরি বরি, মািণনা কো ছদবধম ণ। জকন্তু বাঙাজিে 

ইংরেজি-ভুরি ইংরেিো িাধােণে ছদবত্ব প্রকাি করেন না। 

আমারদে ইস্কুরি-ছিিা ইংরেজিরে ভুি িইবাে প্রধান কােণ এই ছয, ছি-জবদ্যা পু ুঁজথিে। 

আমারদে মরধ্য যাঁিাো দীঘ ণকাি জবিারে বাি কজেয়ারেন, োঁিাো ইংরেজিভাোে ঠিক মম ণগ্রি 

কজেরে িাজেয়ারেন। এইিন্য অরনক িাঁটি ইংরেরিে ন্যায় োঁিাো িয়রো ব্যাকেরণ ভুি 

কজেরেও িারে, জকন্তু ভাোে প্রাণিে মম ণিে ভুি কো োঁিারদে িরক্ষ জবেি। এ ছদরি থাজকয়া 

যাঁিাো ইংরেজি ছিরিন,োঁিাো ছকি ছকি ব্যাকেণরক বাঁিাইয়াও ভাোরক বধ কজেরে োরড়ন 

না। ইংরেিিণ োিারে অেযন্ত ছকৌতুক ছবাধ করেন। 

ছিইিন্য আমারদেও বরড়া ইচ্ছা করে, ছয-িকি ইংরেি এ ছদরি সুদীঘ ণকাি বাি কজেয়া, 

ছদিীভাো জিক্ষাে জবরিে ছিো কজেয়া ও সুরযাি িাইয়াও ছি-ভাো িম্বরে ভুি করেন 

োঁিারদে প্রজে িাস্যেি বে ণণ কজেয়া িািটা িবারব িারয়ে িাি জমটাই। 

িোন কজেরি এ িম্বরে দুই-একটা বরড়া বরড়া দৃোন্তও িাওয়া যায়। বাবু-ইংরেজিে 

আদিণ প্রায় অজিজক্ষে দজেদ্র উরমদােজদরিে দেিাস্ত িইরে িংগ্রি কো িইয়া থারক। জকন্তু 

োিারদে িজিে বাংিাে ভূেপূব ণ জিজবজিয়ান িন্ বীম্স্ িারিরবে তুিনা িয় না। বীম্স্ িারিব 

ছিো কজেয়া বাংিা জিজিয়ারেন; বাংিারদরিই োঁিাে ছযৌবন ও ছপ্রৌঢ়বয়ি যািন কজেয়ারেন; 

বহু বৎিে ধজেয়া বাঙাজি িাক্ষীে িবানবযী ও বাঙাজি ছমািারেে আরবদন শুজনয়ারেন এবং 

বাঙাজি িাজিরেযেও েীজেমে িি ণা কজেয়ারেন, এরূি শুনা যায়। 

ছকবি োিাই নয়, বীম্স্ িারিব বাংিাভাোে এক ব্যাকেণও েিনা কজেয়ারেন। জবরদিী 

ভাোে ব্যাকেণ েিনা স্পধ ণাে জবেয়; ছিরটে দারয় দেিাস্ত েিনাে িজিে ইিাে তুিনা িইরে 

িারে না। অেএব ছিই ব্যাকেরণ যজদ িরদ িরদ এমন িকি ভুি ছদিা যায়, যািা বাঙাজি 

মারত্রেই কারে অেযন্ত অিংিে ছেরক, েরব ছিই িারিজব অজ্ঞােরক িজেিাি কজেবাে প্ররিাভন 

িংবেণ কো কঠিন িইয়া উরে। 
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জকন্তু যিন ছদজি আি িয ণন্ত ছকারনা বাঙাজি প্রকৃে বাংিা-ব্যাকেণ েিনায় িস্তরক্ষি করেন 

নাই, েিন প্ররিাভন িংবেণ কজেয়া িইছে িয়। আমো ছকন বাংিা-ব্যাকেণ জিজিরে জিয়া 

িংস্কৃেব্যাকেণ জিজি, আমারদে ছকারনা জিজক্ষে ছিাকরকও বাংিাভাোে ব্যাকেরণে জনয়ম 

জিজ্ঞািা কজেরি োঁিাে িক্ষুজস্থে িইয়া যায় ছকন, এ-িব কথা ভাজবয়া ছদজিরি জনরিে উিে 

জধক্কাে এবং িারিরবে উিে শ্রদ্ধা িরন্ম। 

এ কথা স্বীকাে কজেরেই িইরব, এই ভ্রমিংকুি ব্যাকেণটি জিজিরে জিয়াও জবরদিীরক 

প্রচুে িজেশ্রম ও অধ্যবিায় অবিম্বন কজেরে িইয়ারে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুোি িাো িাজিে িইয়া 

জেজন এ কারয ণ িস্তরক্ষি কজেয়ারেন। জ্ঞানানুোি ও ছদিানুোি এই দুরটারে জমজিয়াও আমারদে 

ছদরিে ছকারনা ছিাকরক এ কারি প্রবৃত্ত কজেরে িারে নাই। অথি আমারদে িরক্ষ এই 

অনুষ্ঠারনে িথ জবরদিীে অরিক্ষা অরনক সুিম। 

বীম্স্ িারিব োঁিাে ব্যাকেরণ ছয-িমস্ত ভুি কজেয়ারেন, ছিইগুজি আরিািনা ও জবরেেণ 

কজেয়া ছদজিরিও মার্তভাো িম্বরে আমারদে অরনক জিক্ষািাভ িইরে িারে। অজেিজেিয়-

বিে ভাোে ছয-িমস্ত েিস্য িম্বরে আমারদে মরন প্রশ্নমাত্র উত্থাজিে িয় না, ছিইগুজি িাগ্রে 

িইয়া উরে এবং জবরদিীে মধ্যস্থোয় স্বভাোে িজিে ছযন নবেে এবং দৃঢ়েে িজেিয় স্থাজিে 

িয়। 

এই ব্যাকেরণে প্রথম অধ্যারয় বাংিাভাোে উচ্চােণ িম্বরে আরিািনা আরে। ইংরেজি 

মুজদ্রে িাজিরেয অরনক স্থরি বানারনে িজিে উচ্চােরণে িংিজে নাই। ইংরেি ছিরি একরূি, 

িরড় অন্যরূি। বাংিারেও অরিক্ষাকৃে অল্পিজেমারণ বানারনে িজিে উচ্চােরণে িাথ ণকয আরে, 

োিা িিিা আমারদে মরন উদয় িয় না। 

এই ব্যাকেরণে প্রথম অধ্যারয় বাংিাভাোে উচ্চােণ িম্বরে আরিািনা আরে। ইংরেজি 

মুজদ্রে িাজিরেয অরনক স্থরি বানারনে িজিে উচ্চােরণে িংিজে নাই। ইংরেি ছিরি একরূি, 

িরড় অন্যরূি। বাংিারেও অরিক্ষাকৃে অল্পিজেমারণ বানারনে িজিে উচ্চােরণে িাথ ণকয আরে, 

োিা িিিা আমারদে মরন উদয় িয় না। 

ব্যয় িরেে ব্য, অব্যয় িরেে ব্য এবং ব্যেীে িরেে ব্য উচ্চােরণ প্ররভদ আরে; ছিিা 

এবং ছিিা িরেে এ কারেে উচ্চােণ জভন্নরূি। িস্তা িরেে দুই দন্তয ি-এে উচ্চােণ এক নরি। 

িে িরেে ি-অক্ষেবেী অকাে এবং দ-অক্ষেবেী অকারে প্ররভদ আরে। এমন জবস্তে 

উদািেণ ছদওয়া যাইরে িারে। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 20 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই উচ্চােণজবকােগুজি অরনক স্থরিই জনয়মবদ্ধ, োিা আমো অন্যত্র আরিািনা 

কজেয়াজে। 

বীম্স্ বজিরেরেন, বাংিা স্বেবণ ণ অ ছকাথাও বা ইংরেজি not rock প্রভৃজে িরেে 

স্বরেে মরো, ছকাথাও বা bone িরেে স্বরেে ন্যায় উচ্চাজেে িয়। 

স্থানরভরদ অ স্বরেে এইরূি জবজভন্নো বীম্স্ িারিরবে স্বরদিীয়িণ ধজেরে না িাজেয়া 

বাংিা উচ্চােণরক অদ্ভুে কজেয়া ছোরিন। বাঙাজি িরু-ছক ছিারু উচ্চােণ করেন, ইংরেি 

োিারক যথািঠিে উচ্চােণ কজেয়া থারকন। জকন্তু যজদ ছকারনা বাংিা ব্যাকেরণ এই িাধােণ 

জনয়ম জিজিে থাজকে ছয, ইকাে, উকাে, ক্ষ এবং ণ ও ন-ে পূরব ণ প্রায় িব ণত্রই অকারেে উচ্চােণ 

ওকােবৎ িইয়া যায়, োিা িইরি িজশ্চমবি প্রিজিে উচ্চােরণে আদিণ োঁিারদে িরক্ষ সুিম 

িইরে িাজেে। 

জকন্তু এই-িকি জনয়রমে মরধ্য অরনক সূক্ষ্মো আরে। আমো বন মন ক্ষণ প্রভৃজে িেরক 

ছবান ছমান ছিান রূরি উচ্চােণ কজে, জকন্তু জেন অক্ষরেে িরেে ছবিায় োিাে জবিয ণয় ছদিা 

যায়; েনয় িনম ক্ষরণক প্রভৃজে োিাে দৃোন্ত। 

আিা কজে, বাংিাে এই-িকি উচ্চােরণে চবজিত্রয ও োিাে জনয়মজনণ ণয়রক আমারদে 

জিজক্ষে ব্যজিিণ তুচ্ছজ্ঞান কজেরবন না। 

বীম্স্ িারিব জিজিরেরেন, জিরিব্েছিে (syllable) ছিরে অ স্বরেে ছিাি িইয়া িিন্ত 

িয়। কিিী ও ঘটকী িে জেজন োিাে উদািেণস্বরূি প্ররয়াি কজেয়ারেন। 

জিজিে এবং কজথে বাংিাে ব্যাকেরণ প্ররভদ আরে। বীম্ছিে ব্যাকেরণ ছকাথাও বা 

জিজিে বাংিাে ছকাথাও বা কজথে বাংিাে জনয়ম জনজদ ণে িওয়ায় অরনক স্থরি জবশৃঙ্খিা 

ঘটিয়ারে। িাধুভাোয় জিজিে িাজিরেয আমো ঘটকী িরেে ট িইরে অকাে ছিাি কজে না। 

অিে িরক্ষ বীম্স্ িারিব ছয-জনয়ম জনরদ ণি কজেয়ারেন, োিা কী কজথে কী জিজিে ছকারনা 

বাংিারেই িব ণত্র িারট না; িনেব বনবাি বিবান িেিি ণা প্রভৃজে িে োিাে উদািেণ। এ 

স্থরি প্রথম জিরিব্ল্-এ িংযুি অকারেে ছিাি িয় নাই; অথি জবজচ্ছন্ন কজেয়া িইরি, িন বন 

বি এবং িে িরেে ছিে অকাে লুপ্ত িইয়া থারক। কিি দুই জিরিব্ছি িঠিে, কি + অস্, 

জকন্তু প্রথম জিরিব্ছিে িেবেী অকারেে ছিাি িয় নাই। ঘটক িরেে দুই জিরিব্ল্, ঘট্+ অক্

, এিারনও অকাে উচ্চাজেে িয়। 
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জকন্তু এই প্রিরি জিন্তা কজেয়া ছদিা যায়, বীম্স্ িারিরবে জনয়মরক আে-একটু িংকীণ ণ 

কজেয়া আজনরিই োিাে িাথ ণকো িাওয়া যাইরে িারে। 

আঁিি এবং আঁচ্িা, আিন এবং আপ্জন, িামি এবং িাম্ছি, আঁিড় এবং আঁচ্ড়ারনা, 

ছঢ্ািক এবং ঢ্ল্ছকা, িেি এবং ির্শু, দৃোন্তগুজি আরিািনা কজেরি ছদিা যায় ছয, িেবেী 

জিরিব্ল্ স্বোন্ত িইরি পূব ণ জিরিব্ছিে অকাে ছিাি িায়, িেন্তু িিরন্তে পূব ণবেী অকাে 

জকছুরেই ছিাি িায় না। 

জকন্তু পূরব ণাদ্ধৃে বনবাি, িনেব বিবান প্রভৃজে িরে এ জনয়ম িারট নাই। োিারে অকাে 

ও আকারেে পূব ণবেী অ ছিাি িায় নাই। 

অথি, িকণনিা আল্িনা অব্িে (জিজিে ভাোয় নরি) প্রভৃজে প্রিজিে কথায় বীম্কছিে 

জনয়ম িারট। ইিা িইরে বুিা যায়, ছয-িকি িংস্কৃে িে ভাোয় নূেন প্ররবি কজেয়ারে এবং 

িনিাধােরণে িাো িব ণদা ব্যবহৃে িয় না, োিারে িংস্কৃে উচ্চােরণে জনয়ম এিরনা েজক্ষে 

িয়। জকন্তু ‘িাঠ্িািা’ প্রভৃজে িংস্কৃে কথা যািা িাোভূোোও জনয়ে ব্যবিাে করে, োিারে 

বাংিাভাোে জনয়ম িংস্কৃে জনয়মরক িোস্ত কজেয়ারে। 

বীম্স্ জিজিয়ারেন, জবরিেণ িরে জিরিব্জ ছিে অন্তবেী অকারেে ছিাি িয় না; যথা, 

ভাি ছোট বড়। 

োমরমািন োয় ১৮৩৩ খ্রীস্টারে ছয ছিৌড়ীয় ব্যাকেণ েিনা করেন, োিারে জেজনও 

ছিরিন: 

ছিৌড়ীয় ভাোয় অকাোন্ত জবরিেণ িে অকাোন্ত উচ্চােণ িয় ছযমন ছোট িাট; এেদ্জভন্ন 

োবৎ অকাোন্ত িে িিন্ত উচ্চাজেে িয়, ছযমন ঘট্ িট্ োম্ োম্দাস্ উত্তম্ সুযর্ ইেযাজদ। 

োমরমািন োরয়ে উদ্ধৃে দৃোন্ত োঁিাে জনয়মরক অপ্রমাণ কজেরেরে োিা জেজন িক্ষয 

করেন নাই। উত্তম ও সুযে িে জবরিেণ িে। যজদ ছকি বরিন উিা িংস্কৃে িে, েথাজি িাঁটি 

বাংিা িরেও ব্যজেক্রম জমজিরব; যথা, নেম িেম। 

এ কথা স্বীকাে কজেরে িইরব, িাঁটি বাংিায় দুই অক্ষরেে অজধকাংি জবরিেণ িে িিন্ত 

নরি। 

প্রথরমই মরন িয়, জবরিেণ িে জবরিেরূরি অকােন্ত উচ্চাজেে িইরব, এ জনয়রমে ছকারনা 

িাথ ণকো নাই। অেএব, ছোট বড় ভাি প্রভৃজে জবরিেণ িে ছয িাধােণ বাংিা িরেে ন্যায় 

িিন্ে িয় নাই, োিাে কােণটা ঐ িেগুজিে মূি িংস্কৃে িরে িাওয়া যাইরব। ‘ভারিা’ িে 
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ভদ্র িেি, ‘বরড়া’ বৃদ্ধ িইরে উৎিন্ন, ‘ছোরটা’ ক্ষুদ্র িরেে অিভ্রংি। মূি িেগুজিে ছিেবণ ণ 

যুি–যুিবরণ ণে অিভ্রংরি িিন্ত বণ ণ না িওয়ােই িম্ভাবনা। 

জকন্তু এ জনয়ম িারট না। নৃেয-ে অিভ্রংি নাি, িঙ্ক–িাঁক, অঙ্ক–আঁক, েি–োং, ভট্ট–

ভাট, িস্ত-িাে, িঞ্চ–িাঁি ইেযাজদ। 

অেএব জনশ্চয়ই জবরিেরণে জকছু জবরিেত্ব আরে। ছি জবরিেত্ব আরো ছিারি িরড় যিন 

ছদিা যায়, বাংিাে অজধকাংি দুই অক্ষরেে জবরিেণ, যািা িংস্কৃে মূি িে অনুিারে অকাোন্ত 

িওয়া উজিে জেি, োিা আকাোন্ত িইয়ারে। 

যথা : িিি–ছিািা, মিৎ–ছমাটা, রুি–ছোিা, ভি–ভাঙা, ছশ্বে–িাদা, অজভজেি–

জভিা, িঞ্জ-ছিাঁড়া, কাণ–কাণা, িম্ব–িম্বা, সুিে–ছিাঁধা, বক্র–বাঁকা, জেি–জেো, জমে–

জমো, নি–নািা, জেে ণক্–ছটড়া, কঠিন–কড়া। 

দ্রেব্য এই ছয, ‘কণ ণ’ িইরে জবরিষ্য িে কান িইয়ারে, অথি কান িে িইরে জবরিেণ 

িে কানা িইি। জবরিষ্য িে িইি ফাঁক, জবরিেণ িইি ফাঁকা; বাঁক িে জবরিষ্য, বাঁকা িে 

জবরিেণ। 

িংস্কৃে ভাোয় ি প্রেযয়রযারি ছয-িকি জবরিেণ িদ জনষ্পন্ন িয়, বাংিায় োিা প্রায়ই 

আকাোন্ত জবরিেণ িরদ িজেণে িয়; জেন্নবস্ত্র বাংিায়–ছেঁড়া বস্ত্র, ধূজিজিপ্ত িে বাংিায়–

ধুরিারিিা, কণ ণকজেণে-কানকাটা ইেযাজদ। 

জবরিষ্য িে িন্দ্র িইরে িাঁদ, বে িইরে বাঁধ, জকন্তু জবরিেণ িে ময িইরে িইি–মাদা। 

এক িেরক জবরিেরূরি জবরিেরণ িজেণে কজেরি ‘একা’ িয়। 

এইরূি বাংিা দুই-অক্ষরেে জবরিেণ অজধকাংিই আকাোন্ত। ছযগুজি অকাোন্ত জিজযরে 

ছিগুজিও আকাোন্ত; যথা, ছোটা বড়া ভািা। 

ইিাে একটা কােণ আমো এিারন আরিািনা কজেরেজে। স্বি ণিে উরমিিন্দ্র বটব্যারিে েিনা 

িইরে দীরনিবাবু োঁিাে ‘বিভাো ও িাজিেয’ গ্রন্থ জনম্নজিজিে েত্রকয়টি উদ্ধৃে কজেয়ারেন : 

োম্রিািরনে ভাোে প্রজে িক্ষ কজেরি ছদিা যাইরব ছয, ইিারে স্বারথ ণ ক-এে ব্যবিাে 

জকছু ছবজি। দূে স্থারন দূেক, িট্ট স্থারন িজট্টকা, বাট স্থারন বাটক, জিজিে স্থারন জিজিেক, 

এরূি িেপ্ররয়াি ছকবি উদ্ধৃে অংিমরধ্যই ছদিা যায়। ... িমুদায় িািরন আরো অরনক ছদিা 

যাইরব। 
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দীরনিবাবু জিজিয়ারেন : 

এই ক (যথা, বৃক্ষক িারুদত্তক পুত্রক) প্রাকৃরে অরনক স্থরি ব্যবহৃে িইরে ছদিা যায়। 

িাথা ভাোয় এই ক-এে প্ররয়াি িব ণারিক্ষা অজধক; যথা িজিেজবস্তে, একজবংিাধ্যারয় : 

সুবিন্তরক ঋতুবরে আিেরক 

েজেরমা জপ্রয়া ফুজেেিাদিরক। 

েবরূি সুরূি সুরিাভনরকা 

বিবত্তী সুিক্ষণজবজিজত্রেরকা। ১॥ 

বয়ং িাে সুিাে সুিংস্থজেকািঃ 

সুিকােণ ছদব নোণবিন্তুজেকািঃ। 

উজত্থ িঘু িজেভুঞ্জ সুরযৌবনকং 

দুিণভ ছবাজধ জনবত্তণয় মানিকম্। ২॥ 

দীরনিবাবু প্রািীন বাংিায় এই ক প্রেযরয়ে বাহুল্য প্রমাণ কজেয়ারেন। 

এই ক-এে অিভ্রংরি আকাে িয়; ছযমন ছঘাটক িইরে ছঘাড়া, ক্ষুদ্রক িইরে ছোঁড়া, 

জেিক িইরে টিকা, মধুক িইরে মহুয়া, নাজবক িইরে নাইয়া, মস্তক িইরে মাথা, জিেক 

িইরে জিো, িীেক িইরে িীো,একক িইরে একা, িতুষ্ক িইরে ছিৌকা, ফিক িইরে ফিা, 

িীেক িইরে িীো। ভাোেেজবদ্িণ বরিন, ছিািক িইরে ছিািা,স্বণ ণক িইরে ছিানা, কাংস্যক 

িইরে কাঁিা, োম্রক িইরে োমা িইয়ারে। 

আমো জকজঞ্চৎ অবজ্ঞাসূিকভারব োম-ছক োমা, শ্যাম-ছক শ্যামা, মধু-ছক ছমারধা (অথ ণাৎ 

মধুয়া), িজে-ছক িরে (অথ ণাৎ িজেয়া) বজিয়া থাজক; োিােও উৎিজত্ত এইরূরি। অথ ণাৎ, োমক 

শ্যামক মধুক িজেক িে ইিাে মূি। িংস্কৃরে ছয হ্রস্ব-অরথ ণ ক প্রেযয় িয়, বাংিায় উি 

দৃোন্তগুজি োিাে জনদি ণন। 

দুই-এক স্থরি মূি িরেে ক প্রায় অজবকৃে আরে; যথা, িািকা, ইিা িঘুক িেি। িহুক 

িইরে িলুক ও িলুক িইরে িািকা। 

এই ক প্রেযয় জবরিেরণই অজধক, এবং দুই-অক্ষরেে ছোরটা ছোরটা কথারেই ইিাে 

প্ররয়ািিম্ভাবনা ছবজি। কােণ, বরড়া কথারক ক িংরযারি বৃিত্তে কজেরি োিা ব্যবিারেে িরক্ষ 

কঠিন িয়। এইিন্যই বাংিা দুইঅক্ষরেে জবরিেণ যািা অকাোন্ত িওয়া উজিে জেি োিা 

অজধকাংিই আকাোন্ত। ছয-িকি জবরিেণ িে দুইঅক্ষেরক অজেক্রম কজেয়ারে োিারদে 
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ঈেৎ জভন্নরূি জবকৃজে িইয়ারে; যথা, িােকক িইরে িড়ুয়া ও োিা িইরে ছিারড়া, িজেেক 

িইরে িড়ুয়া ও ছিারড়া, মধ্যমক–ছমঝুয়া ছমরিা, উজচ্ছেক–এঁঠুয়া এঁরো, িিীয়ক–িলুয়া 

ছিারিা, কাজষ্ঠয়ক কাঠুয়া ছকরো ইেযাজদ। অনুরূি দুই-একটি জবরিষ্য িদ যািা মরন িজড়ি 

োিা জিজি। জকজঞ্চজিক িে িইরে ছেঁচুয়া ও ছেঁরিা িইয়ারে। স্বল্পাক্ষেক ছিিক িে িইরে 

ছেঁিা ও বহ্বক্ষেক জকজঞ্চজিক িইরে ছেঁরিা িরেে উৎিজত্ত তুিনা কো যাইরে িারে। 

দীিেক্ষক িে িইরে ছদখু ণেয়া ও ছদকণছিা আে-একটি দৃোন্ত। 

বাংিা-জবরিেণ িম্বরে আরিািয জবেয় অরনক আরে, এ স্থরি োিাে জবস্তাজেে অবোেণা 

অপ্রািজিক িইরব। 

বীম্স্ িারিব বাংিা উচ্চােরণে একটি জনয়ম উরেি কজেয়ারেন; জেজন বছিন,িজিে কথায় 

আ স্বরেে িে ঈ স্বে থাজকরি িাধােণে উভরয় িংকুজিে িইয়া এ িইয়া যায়। উদািেণস্বরূরি 

জদয়ারেন, িাইরে–ছিরে, িাইরে–ছিরে। এইিরি বজিয়ারেন, in less common 

words অথ ণাৎ অরিক্ষাকৃে অপ্রিজিে িরে এইরূি িংরকাি ঘরট না; যথা, িাইরে িইরে 

ছিরে িয় না। 

িাইরে িে িাইরে ও িাইরে িে িইরে অরিক্ষাকৃে অপ্রিজিে বজিয়া ছকন িণ্য িইরব 

বুিা যায় না। োিাে অিোরধে মরধ্য ছি একটি জনয়মজবরিরেে মরধ্য ধো ছদয় না। জকন্তু 

োিাে িমান অিোধী আরো জমজিরব। বাংিায় এই-িােীয় জক্রয়ািদ ছয-কয়টি আরে, িবগুজি 

একত্র কো যাক; িাইরে িাইরে িাইরে োইরে ধাইরে নাইরে িাইরে বাইরে ও যাইরে। এই 

নয়টিে মরধ্য ছকবি িাইরে িাইরে ও যাইরে, এই জেনটি িে বীম্স্ িারিরবে জনয়ম িািন 

করে, বাজক েয়টি অন্য জনয়রম িরি। 

এই েয়টিে মরধ্য িাজেটি িরেে মািিারন একটা ি লুপ্ত িইয়ারে ছদিা যায়; যথা, িাজিরে 

িাজিরে নাজিরে ও বাজিরে (বিন কজেরে)। 

ি আশ্রয় কজেয়া ছয ইকােগুজি আরে োিাে বি অজধক ছদিা যাইরেরে। ইিাে অনুকুি 

অিে দৃোন্ত আরে। কজেরে িজিরে প্রভৃজে িরে ইকাে ছিাি িইয়া কেরে িিরে িয়; িইরে 

িরেে ইকাে ছিাি িইয়া ‘িরে’ এবং িইরে িরেে ইকাে স্থানভ্রে িইয়া ‘জনরে’ িয়। জকন্তু, 

বজিরে িজিরে কজিরে িছেে ইকাে বইরে িইরে কইরে িরেে মরধ্য টি ুঁজকয়া যায়। অথি 

িমস্ত বণ ণমািায় ি ব্যেীে আে-ছকারনা অক্ষরেে এরূি ক্ষমো নাই। 
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িইরে িে িজভরে িে িইরে উৎিন্ন; ভ ি-এ িজেণে িইয়া ‘িজিরে’ িয়। েদুৎিন্ন 

জনরে িরে ইকাে যজদি স্থানচুযে িইয়ারে েথাজি ি-এে ছিারে টিজকয়া ছিরে। 

বীম্স্ োঁিাে উজেজিে জনয়রম একটা কথা বরিন নাই। োঁিাে জনয়ম দুই-অক্ষরেে কথায় 

িারট না। িাজে িরে ছকারনা িজেবেণন িয় না, জকন্তু িাজেয়াে িরেে জবকারে ছিরেে িয়। 

আজি িে ঠিক থারক; ‘আজিয়া’ িয়–আস্যা, িরে িয়–এরি। িাই িরে িজেবেণন িয় না; 

িাইয়া িয়–িায়যা, িরে িয়–ছিরয়। এইরূরি িাঁজড়িাি িইরে িয়–ছেঁরিি। 

এ স্থরি এই জনয়রমে চূড়ান্ত িয ণারিািনা িইি না; আমো ছকবি িােকরদে মরনারযাি 

আকে ণণ কজেিাম। 

‘এ’ স্বেবণ ণ ছকাথাও বা ইংরেজি came িেজস্থে a স্বরেে মরো, ছকাথাও বা lack 

িরেে a-ে মরো উচ্চাজেে িয়, বীম্স্ োিাও জনরদ ণি কজেয়ারেন। ‘এ’ স্বরেে উচ্চােণববজিত্রয 

িম্বরে আমো িাধনা িজত্রকায় আরিািনা কজেয়াজে। বীম্স্ িারিব জিজিয়ারেন, যাওয়া-িম্বেীয় 

জক্রয়ািদ ছিি িরেে উচ্চােণ গ্যাি িইয়ারে, জিজিবাে িম্বেীয় জক্রয়ািদ ছিি িরেে উচ্চােরণ 

জবশুদ্ধ একাে েজক্ষে িইয়ারে। জেজন বরিন, অভযাি ব্যেীে ইিাে জনণ ণরয়ে অন্য উিায় নাই। 

জকন্তু এই জক্রয়ািদগুজি িম্বরে একটি িিি জনয়ম আরে। 

ছয-িকি জক্রয়ািরদে আেম্ভ-িরে ইকাে আরে, যথা, জিি জমি ইেযাজদ, োিাো ইকারেে 

িজেবরেণ একাে গ্রিণ কজেরি একারেে উচ্চােণ জবশুদ্ধ থারক; যথা, জিিন িইরে ছিিা, জমিন 

িইরে ছমিা (ছমিন িব্দ িইরে ছয ছমিা-ে উৎিজত্ত োিাে উচ্চােণ ম্যািা), জিিন িইরে 

ছিিা, জিক্ষণ িইরে ছিিা ইেযাজদ। অন্য িব ণত্রই একারেে উচ্চােণ অযা িইয়া যায়; যথা, 

ছিিন–ছিিা, ছেিন–ছেিা, ছদিন–ছদিা ইেযাজদ। অথ ণাৎ ছিাড়ায় ছযিারন ই থারক ছিটা িয় 

এ, ছিাড়ায় ছযিারন এ থারক ছিটা িয় অযা। ছিাড়ায় ছকাথায় এ আরে এবং ছকাথায় ই আরে, 

োিা ইরে প্রেযরয়ে িাো ধো িরড়; যথা, জিজিরে জমজিরে জিজিরে জিজিরে জমটিরে জিটিরে; 

অন্যত্র, ছিজিরে ছেজিরে ছদজিরে ছেজকরে ছেঁজকরে ছমজিরে ছিজিরে ইেযাজদ। 

বীম্স্ জিজিয়ারেন, ও এবং য় িরে িরে আজিরি োিাে উচ্চােণ প্রায় ইংরেজি w-ে মরো 

িয়; যথা ওয়াজিি েল্ওয়াে ওয়াড ণ ছেিওরয় ইেযাজদ। একটা িায়িায় ইিাে ব্যজেক্রম আরে, 

োিা িক্ষ না কজেয়া িারিব একটি অদ্ভুে বানান কজেয়ারেন; জেজন ইংরেজি will িেরক 

উজয়ি অথবা উইি না জিজিয়া ওজয়ি জিজিয়ারেন। ওয় িব ণত্রই ইংরেজি w-ে িজেবরেণ 
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ব্যবহৃে িইরে িারে, ছকবি এই ‘ও’ ইকারেে পূরব ণ উ না িইয়া যায় না। ব-এে িজিে যফিা 

ছযারি দুই-জেন েকম উচ্চােণ িয় োিা বীম্স্ িারিব ধজেয়ারেন, জকন্তু দৃোরন্ত অদ্ভুে ভুি 

কজেয়ারেন। জেজন জিজিয়ারেন ব্যবিাে-এে উচ্চােণ ছবভাে, ব্যজি-ে উচ্চােণ জবজি, এবং 

ব্যেীে িরেে উচ্চােণ জবেীে। 

োিা োড়া, ছকবি ব-এে িরি যফিা ছযারিই ছয উচ্চােণববজিত্রয ঘরট োিা নরি িকি 

বণ ণ িম্বরেই এইরূি। ব্যবিাে িরেে ব্য এবং েযি িরেে েয উভরয়ই যফিাে স্থরি যফিা-

আকাে উচ্চােণ িয়। ইকারেে পূরব ণ যফিাে উচ্চােণ এ িইয়া যায়, ব্যজি এবং ব্যেীে োিাে 

দৃোন্ত। নব্য ভব্য প্রভৃজে মধ্য বা ছিোক্ষেবেী যফিা আশ্রয়বণ ণরক জিগুজণে করে মাত্র। 

ইকারেে পূরব ণ যফিা ছযমন একাে িইয়া যায়, ছেমনই ক্ষ-ও একাে গ্রিণ করে; ছযমন ক্ষজে 

িেরক কজথে ভাোয় ছিজে উচ্চােণ করে। ইিাে প্রধান কােণ, ক্ষ অক্ষরেে উচ্চােরণ আমো 

িাধােণে যফিা ছযাি কজেয়া িই; এইিন্য ক্ষমা িরেে ইেে উচ্চােণ খ্যামা। 

আমো বীম্স্ িারিরবে ব্যাকেণধৃে উচ্চােণ িয ণায় অনুিেণ কজেয়া প্রিিক্ররম দুই-

িাজেটা কথা িংরক্ষরি বজিিাম। এ কথা জনজশ্চে ছয, বাংিাে উচ্চােণেে ও বণ ণজবকারেে 

জনয়ম বাঙাজিে িাো যরথাজিে আরিাজিে িয় নাই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 27 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাাংলা বহুবিন 

িংস্কৃে ভাোয় িাে জবভজি প্রাকৃরে অরনকটা িংজক্ষপ্ত িইয়া আজিয়ারে। প্রাকৃরে িতুথী 

জবভজি নাই বজিরিই িয় এবং েষ্ঠীে িাোই প্রথমা ব্যেীে অন্য িকি জবভজিে কায ণ িাজেয়া 

িওয়া যাইরে িারে। 

আধুজনক ভােেবেীয় আয ণভাোগুজিরে প্রাকৃরেে এই জনয়রমে প্রভাব ছদিা যায়। 

িংস্কৃে েষ্ঠীে স্য জবভজিে স্থারন প্রাকৃরে শ্ ি ি ছিা ছি জি জবভজি িাওয়া যায়। আধুজনক 

ভাোগুজিরে এই জবভজিে অনুিেণ কো যাক। 

িহুবানি িাি –িাঁদ : িহুবারনে জনকট। 

িংিােজি িাো –কবীে : িংিারেে িাে। 

মুজনজেঁ জদিাঈ –তুিিীদাি : মুজনরক ছদিাইরিন। 

যুবোিিদ োমজি ছদি –তুিিীদাি : যুবোিিদ োমরক ছদও। 

করিযৌ িম িান্েোেি –িাঁদ : জেজন িান্োোেরক কজিরিন। 

েত্তােি উিেি –িাঁদ : োোরেে উিরে। 

আজদজিরে িব কথা সুনাঈ –তুিিীদাি : আজদ িইরে জেজন িকি কথা শুনাইরিন। 

উি উদািেণ িইরে ছদিা যাইরেরে েষ্ঠী জবভজিে জিহ্ন প্রায় িকি জবভজিে কাি 

িাজেরেরে। 

বাংিায় কী িয় ছদিা যাক। বাংিায় ছয-িকি জবভজিরে ‘এ’ ছযাি িয় োিাে ইজেিাি 

প্রাকৃে জি-ে মরধ্য িাওয়া যায়। িংস্কৃে–গৃিস্য, অিভ্রংি প্রাকৃে–ঘেরি, বাংিা–ঘরে। 

িংস্কৃে–োম্রকস্য, অিভ্রংি প্রাকৃে–েম্বঅরি, বাংিায়–োঁবাে (োঁবাএ)। 

িেবেী জি ছয অিভ্রংরি একাে িইয়া যায় বাংিায় োিাে অন্য প্রমাণ আরে। বােবাে 

িেটিরক ছিাে জদবাে িময় আমো ‘বারে বারে’ বজি; িংস্কৃে জনশ্চয়াথ ণসূিক জি-ছযারি ইিা 

জনষ্পন্ন; বােজি বােজি–বােই বােই–বারে বারে। এরকবারে িেটিেও ঐরূি বুযৎিজত্ত। প্রািীন 

বাংিায় কমণকােরক ‘এ’ জবভজি ছযাি জেি, োিা বাংিা কাব্যপ্ররয়াি ছদজিরিই বুিা যায়: 

িাি ছকন কে বধূিরন : কজবকঙ্কন। 

কেণ কােরকও ‘এ’ জবভজি িরি। যথা, 
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পূজিরিন ভূেরণ িযরন। 

ধরন ধারন্য িজেপূণ ণ। 

জেিরক িিাট ছিাজভে। 

বাংিায় িম্প্রদান করম ণে অনুরূি। যথা, 

দীরন কে দান। 

গুরুিরন করো নজে। 

অজধকেরণে ছো কথাই নাই। 

যািা িউক, িম্বরেে জিহ্ন িইয়া প্রায় িকি কােরকে কাি িজিয়া ছিি জকন্তু স্বয়ং িম্বরেে 

ছবিা জকছু ছিাি ছদিা যায়। 

বাংিায় িম্বরে ‘ে’ আজিি ছকাথা িইরে। িােকিণ বাংিা প্রািীনকারব্য ছদজিয়া 

থাজকরবন, োিাে যািাে প্রভৃজে িরেে স্থরি োকে যাকে প্রভৃজে প্ররয়াি ছকাথাও ছদিা যায়। 

এই কে িরেে ক ছিাি িাইয়া ে অবজিে েজিয়ারে, এমন অনুমান িিরিই মরন উদয় িয়। 

িজশ্চজম জিজযে অজধকাংি িািায় েষ্ঠীরে ছকা কা ছক প্রভৃজে জবভজি ছযাি িয়; যথা, 

ছঘারড়কা ছঘারড়রকা ছঘারড়রকৌ ছঘাড়ারকা। 

বাংিাে িজিে যািারদে িাদৃশ্য আরে জনরম্ন জববৃে িইি; চমজথিী–ছঘাড়াকে ছঘাড়ারকে; 

মািধী-ছঘাড়ারকে ছঘাড়বাকে; মারড়ায়াজে–ছঘাড়ারো; বাংিা–ছঘাড়াে। 

এই োজিকা আরিািনা কজেরি প্রেীজে িয় কে িে ছকারনা ভাো িমগ্র োজিয়ারে, এবং 

ছকারনা ভাোয় উিাে ক অংি এবং ছকারনা ভাোয় উিাে ে অংি েজক্ষে িইয়ারে। 

প্রাকৃরে অরনক স্থরি েষ্ঠী জবভজিে িে এক অনাবশ্যক ছকেক িরেে ছযাি ছদিা যায়; 

যথা কস্ি ছকেকং এদং িবিণং–কািাে এই িাজড়, তুহ্মিং ছকেউং ধন–ছোমাে ধন, 

িসুরকরে হুংকােউরেঁ মুিহু ুঁ িড়ংজে েনাইঁ–যািাে হুংকারে মুি িইরে র্তণ িজড়য়া যায়। ইিাে 

িজিে িাঁদ কজবে : ভীমিকজে ছিন-ভীরমে চিন্য তুিিীদারিে : িীবহ্ণরকে করিিা–িীবিরণে 

ছেি, তুিনা কজেরি উভরয়ে িাদৃশ্য িম্বরে িরযি থাজকরব না। 

এই ছকেক িরেে িংস্কৃে–কৃেক, কৃে। েস্যকৃে িরেে অথ ণ োঁিাে িাো কৃে। এই 

কৃেবািক িম্বে ক্ররম িব ণপ্রকাে িম্বরেই ব্যবহৃে িইয়ারে, োিা পূরব ণাি উদািেরণই প্রমাণ 

িইরব। 
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এই স্থরি বাংিা েষ্ঠীে বহুবিন ছদে জদরিে িরেে উৎিজত্ত আরিািনা কো যাইরে িারে। 

দীরনিবাবু ছয মে প্রকাি কজেয়ারেন োিা জবরিে শ্রদ্ধাে িজিে আরিািয। এ স্থরি উদ্ধৃে কজে 

: 

বহুবিন বুিাইরে পূরব ণ িরেে িরি শুধু িব িকি প্রভৃজে িংযুি িইে; যথা, 

তুজম িব িন্ম িন্ম বােব আমাে 

কৃরেে কৃিায় িাস্ত্র স্ফুরুক িবাে।–চি. ভা 

ক্ররম আজদ িংরযারি বহুবিরনে িদ সৃজে িইরে িাজিি; যথা, নরোত্তম জবিারি, 

শ্রীবিেন্যদাি আজদ যথা উত্তজেিা। 

শ্রীনৃজিংি কজবোরি েথা জনরয়াজিিা॥ 

শ্রীিজে শ্রীজনজধ িজিোজদ বািাঘরে। 

কজেরিন জনযুি শ্রীবাি আিারয ণরে॥ 

আকাই িারটে কৃেদািাজদ বািায়। 

িইিা জনযুি শ্রীবেভীকান্ত োয়॥ 

এইরূরি, োমাজদ িীবাজদ িইরে েষ্ঠীে ে িংরযারি–োমরদে িীবরদে িইয়ারে, স্পেই 

ছদিা যায়। 

আজদ িরেে উত্তরে স্বারথ ণ ক যুি িইয়া বৃক্ষাজদক িীবাজদক িরেে সৃজে িওয়া স্বাভাজবক। 

ফিে উদািেরণও োিাই িাওয়া যায়; যথা, নরোত্তম জবিারি, 

“োমিন্দ্রাজদক চযরে ছিিা বৃযাবরন॥ 

কজবোি খ্যাজে োে িইি ছযমরন॥” 

এই ক-এে ি-এ িজেণজেও িিরিই প্রজেিন্ন িইরে িারে। সুেোং বৃক্ষাজদি (বৃক্ষজদি), 

িীবাজদি (িীবজদি) িে িাওয়া যাইরেরে। এিন েষ্ঠীে িংরযারি জদরিে এবং করম ণে ও 

িম্প্রদারনে জিরহ্ন িজেণে ছক-ে িংরযারি জদিরক িদ উৎিন্ন িইয়ারে জনিঃিংিরয় বিা যাইরে 

িারে। 

িম্পুণ ণ জনিঃিংিরয়ে কথা নরি। কােণ, দীরনিবাবু ছকবি অকাোন্ত িরদে দৃোন্ত 

জদয়ারেন। ইকাে-উকাোন্ত িরদে িজিে আজদ িরেে ছযাি জেজন প্রািীন বাংিা গ্রন্থ িইরে 

িংগ্রি কজেরে িারেন জক না িরযি। এবং োমাজদি িইরে োমজদি িওয়া যে িিি, 

কপ্যাজদি িইরে কজিজদি এবং ছধোজদি িইরে ছধনুজদি িওয়া েে িিি নরি। 
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জিজযভাোে িজিে তুিনা কজেয়া ছদিা আবশ্যক। িাধু জিজয–ছঘারড়াঁকা, করনৌজি–

ছঘাড়নরকা, ব্রিভাো-ছঘারড়ৌুঁরকৌ অথবা ছঘাড়জনরকৌ, মারড়ায়াজে–ছঘাড়াঁরো, ছমবাজে–

ছঘাড়াঁরকা, িঢ্বাজি– ছঘাড়াঁরকা, অবজধ-ছঘাড়বনকে, জেবাই–ঘাঁড়নকে, ছভািপুজে–ছঘাড়নজক, 

মািধী–ছঘাড়নরকে, চমজথিী–ছঘাড়জনক ছঘাড়জনকে। 

উদ্ধৃে দৃোন্তগুজিরে ছদিা যাইরেরে, কা ছকা ছকে কে প্রভৃজে েষ্ঠী জবভজি জিরহ্নে বহুবিন 

নাই। বহুবিরনে জিহ্ন মূি িরেে িজিে িানুনাজিকরূরি যুি। 

অিভ্রংি প্রাকৃরে েষ্ঠীে বহুবিরন িং হুং জিং জবভজি িয়। িংস্কৃে নোণাং কৃেকিঃ িে 

অিভ্রংি প্রাকৃরে নেিং ছকেও এবং জিজযরে নরোঁরকা িয়। িংস্কৃে েষ্ঠী বহুবিরনে আনাং 

জিজযরে জবজিত্র িানুনাজিরক িজেণে িইয়ারে। 

বাংিায় এ জনয়রমে ব্যেযয় িইবাে কােণ িাওয়া যায় না। আমারদে মরে িম্পূণ ণ ব্যেযয় 

িয় নাই। জনরম্ন োিাে আরিািনায় প্রবৃত্ত িওয়া ছিি। জিজযরে কর্তণকােরক একবিন বহুবিরনে 

ছভদজিহ্ন লুপ্ত িইয়া জিয়ারে। জবরিেরূরি বহুবিন বুিাইরে িইরি ছিাগ্িণ প্রভৃজে িে 

অনুরযািন কো িয়। 

প্রািীন বাংিােও এই দিা জেি, পুোেন কারব্য োিাে প্রমাণ আরে; ছদিা জিয়ারে, িব 

িকি প্রভৃজে িরেে অনুরযািনািাো বহুবিন জনষ্পন্ন িইে। 

জকন্তু জিজযরে জিেীয়া র্তেীয়া প্রভৃজে জবভজিে জিহ্ন ছযারিে িময় িরেে একবিন ও 

বহুবিন রূি িজক্ষে িয়; যথা, ছঘারড়রকা–একটি ছঘাড়ারক, ছঘারড়াঁরকা–অরনক ছঘাড়ারক। 

ছঘারড় একবিনরূি এবং ছঘাঁরড়া বহুবিনরূি। 

পূরব ণ একস্থরি উরেি কজেয়াজে ছয, প্রাকৃে একবিন েষ্ঠীজবভজি জিহ্ন ছি জি স্থরি বাংিায় 

একাে ছদিা যায়; যথা অিভ্রংি প্রাকৃে–ঘেরি, বাংিাে ঘরে। 

জিজযরেও এইরূি ঘরট। ছঘারড় িে োিাে দৃোন্ত। 

প্রাকৃরেে প্রথা অনুিারে প্রথরম ছিৌড়ীয় ভাোয় জবভজিে মরধ্য েষ্ঠীজবভজিজিহ্নই একমাত্র 

অবজিে জেি; অবরিরে ভাবিজেস্ফুটরনে িন্য ছিই েষ্ঠীজবভজিে িজিে িংিি কজেয়া জভন্ন 

জভন্ন কােকজ্ঞািক িেরযািনা প্রবজেণে িইি। 

বাংিায় এই জনয়রমে িক্ষণ এরকবারে নাই োিা নরি। ‘িােে’ না বজিয়া বাংিায় িারেে 

বরি, ‘ভাইে’ না বজিয়া ভাইরয়ে বরি, ‘মুিরে’ না বজিয়া মুরিরে এবং জবকল্প িারে এবং 

িারয়রে বিা িইয়া থারক। 
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প্রথরম, িারে ভাইরয় মুরি িারয় রূি কজেয়া োিারে ে ছে প্রভৃজে জবরিে জবভজি ছযাি 

িইয়ারে। পূরব ণই বিা িইয়ারে এই একাে প্রাকৃে একবিন েষ্ঠীবািক জি ছি-ে অিভ্রংি। 

আমারদে জবশ্বাি বহুবিরনও বাংিা এক িমরয় জিজযে অনুযায়ী জেি এবং িংস্কৃে েষ্ঠী 

বহুবিরনে আনাং জবভজি ছযিারন জিজযরে িংজক্ষপ্ত িানুনাজিরক িজেবজেণে িইয়ারে, বাংিায় 

োিা দ আকাে ধােণ কজেয়ারে এবং কৃে িরেে অিভ্রংি ছকে োিাে িজিে বাহুল্য 

প্ররয়ািরূরি যুি িইয়ারে.। 

তুিিীদারি আরে, িীবহ্ণরকে করিিা, এই িীবহ্ণরকে িরেে রূিান্তে ‘িীবজদরিে’ িওয়া 

জকছুই অিম্ভব নরি। 

ন িইরে দ িওয়াে একটি দৃোন্ত িকরিই অবিে আরেন, বানে িইরে বাযে ও বাঁদে। 

কমণকােরক িীবহ্ণরক িইরে িীবজদরি িরেে উদ্ভব িওয়া স্বাভাজবক। আমারদে নূেন সৃে 

বাংিায় আমো কমণকােরক জদিরক জিজিয়া থাজক, জকন্তু কজথে ভাোয় মরনারযাি জদরি 

কমণকােরক জদরি িরেে প্ররয়াি অরনক স্থরিই শুনা যায়। 

ছবাধ িয় িকরিই িক্ষ কজেয়া থাজকরবন, িাধােণ ছিাকরদে মরধ্য–আমারিে ছোমারিে 

িে প্রিজিে আরে। এরূি প্ররয়াি বাংিাে ছকারনা জবরিে প্ররদরি বদ্ধ জক না বজিরে িাজে না, 

জকন্তু জনম্নরশ্রণীে ছিাকরদে মুরি বােংবাে শুনা জিয়ারে, ইিা জনশ্চয়। আমারিে ছোমারিে 

িরেে মধ্যস্থরি দ আজিবাে প্ররয়ািন িয় নাই; কােণ, ম িানুনাজিক বণ ণ িওয়ারে িাশ্বণবেী 

িানুনাজিকরক িিরি আত্মিাৎ কজেয়া িইয়ারে। যারিে োরিে িে ব্যবিাে কজেরে শুনা যায় 

নাই। 

এই মরেে জবরুরদ্ধ িরযরিে একটি কােণ বেণমান আরে। আমো িাধােণে, জনিরদে 

ছিাকরদে িােরদে না বজিয়া, জনরিরদে ছিারকরদে িারেরদে বজিয়া থাজক। িীবহ্ণরকে–

িীবহ্ণে–িীবরযে–িীবরদে, এরূি রূিান্তেিয ণারয় উি একারেে স্থান ছকাথাও ছদজি না। 

ছমওয়াজে কারব্য েষ্ঠী জবভজিে একটি প্রািীন রূি ছদিা যায় িংরদা। কাশ্মীজেরে েষ্ঠী 

জবভজিে বহুবিন জিংদ। িনজিংদ বজিরে ছিাকজদরিে বুিায়। বীম্স্ িারিরবে মরে এই 

িংরদা ভূ ধাতুে ভবন্ত িইরে উৎিন্ন। ছযমন কৃে একপ্রকারেে িম্বে ছেমনই ভূে আে-

একপ্রকারেে িম্বে। 

যজদ ধজেয়া িওয়া যায়, িনজিযরকে িনজেঁরযে িরেে একিয ণায়িে িে িনজদরিে 

িরনরদে, োিা িইরি জনয়রম বারধ না। ঘেজেঁ স্থরি যজদ ‘ঘরে’ িয় েরব িনজি স্থরি ‘িরন’ 
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িওয়া অিংিে নরি। বাংিাে প্রজেরবিী আিাজম ভাোয় েঁে িে বহুবিনবািক। মানুিেঁে 

অরথ ণ মানুেিণ বুিায়। েঁে এবং িংদ িরেে িাদৃশ্য আরে। জকন্তু িংদ িম্বেবািক বহুবিন, 

েঁে বহুবিন জকন্তু িম্বেবািক নরি। 

িেন্তু িম্বে ও বহুবিরনে মরধ্য চনকট্য আরে। এরকে িজিে িম্বেীয়িণই বহু। বাংিায় 

োরমে িে িম্বেসূিক, োরমো বহুবিনসূিক; োরমো বজিরে োরমে িণ, অথ ণাৎ োম-

িম্বেীয়িণ বুিায়। নো িিা প্রভৃজে িরে প্রািীন বাংিায় বহুবিরন আকাে প্ররয়াি ছদিা যায়, 

োরমে িেরক ছিইরূি আকােরযারি বহুবিন কজেয়া িওয়া িইয়ারে এইরূি আমারদে জবশ্বাি। 

ছনিাজি ভাোয় ইিাে ছিােক প্রমাণ িাওয়া যায়। আমো ছয স্থরি ছদরবো বজি োিাো 

ছদবরিরু বরি। ছি এবং রু উভয় িেই িম্বেবািক এবং িম্বরেে জবভজি জদয়াই বহুবিনরূি 

জনষ্পন্ন িইয়ারে। 

আিাজম ভাোয় ইঁিেে িরেে অথ ণ ইঁিারদে, তঁিেে ছোমারদে। ইেঁে-ছকে ইঁিাজদরিে, 

তঁিে-ছকে ছোমাজদরিে, কারন জবিদৃি বজিয়া ছেরক না। কমণকােরকও আিাজম ইিতঁক বাংিা 

ইিাঁজদরিে িজিে িাদৃশ্যবান। 

এই েঁে িে োিপুে িংরদা িরেে ন্যায় ভবন্ত বা িন্ত িোনুিােী, োিা মরন কজেবাে 

একটা কােণ আরে। আিাজমরে েঁওো িরেে অথ ণ িওয়া। 

এ স্থরি এ কথাও স্মেণ োিা যাইরে িারে ছয, িজশ্চজম জিজযে মরধ্য োিপুে ভাোরেই 

িাধােণপ্রিজিে িম্বেকােক বাংিাে অনুরূি; ছিাড়াে িরেে মারড়ায়াজে ও ছমবাজে ছঘাড়ারো, 

বহুবিরন ছঘাড়ারোঁ। 

িাঞ্জাজব ভাোয় েষ্ঠী জবভজি জিহ্ন দা, স্ত্রীজিরি দী। ছঘাড়াদা–ছঘাড়াে, যেদীবাণী–যরেে 

বাণী। প্রািীন িাঞ্জাজবরে জেি ডা। আমারদে জদরিে িরেে দ-ছক এই িাঞ্জাজব দ-এে িজিে 

এক কজেয়া ছদিা যাইরে িারে। ছঘাড়াদা-ছকে–ছঘাড়াজদরিে। 

বীম্স্ িারিরবে মরে িাঞ্জাজব এই দা িে িংস্কৃে েন িরেে অিভ্রংি। েন িরেে ছযারি 

িংস্কৃে পুোেন িনােন প্রভৃজে িরেে সৃজে। প্রাকৃরেও েষ্ঠীজবভজিে িরে ছকে এবং েণ 

উভরয়ে ব্যবিাে আরে; ছিমিরন্দ্র আরে, িম্বজেনিঃ ছকেেরণৌ। ছমবাজে েরণা েণ ুঁ এবং 

বহুবিরন েণাঁ ব্যবিাে িইয়া থারক। েণাঁ-ে উত্তে ছকে িে ছযাি কজেরি ‘েণারকে’ রূরি 
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জদরিে িরেে জমি িাওয়া যায়। 

 

প্রািীনকারব্য অজধকাংি স্থরি িব িে ছযাি কজেয়া বহুবিন জনষ্পন্ন িইে। 

এিরনা বাংিায় িব িরেে ছযাি িজিে আরে। কারব্য োিাে দৃোন্ত : 

িাজিিব করে েব োজে ছিািাইি। 

জকন্তু কজথে ভাোয় উিপ্রকাে কাব্যপ্ররয়ারিে িজিে জনয়রমে প্ররভদ ছদিা যায়। কারব্য 

আমািব, ছোমািব, িাজিিব প্রভৃজে কথায় ছদিা যাইরেরে িব িেই বহুবিরনে একমাত্র জিহ্ন, 

জকন্তু কজথে ভাোয় অন্য বহুবিনজবভজিে িরে উিা বাহুল্য রূরি ব্যবহৃে িয়–আমো িব, 

ছোমো িব, িাজিো িব; ছযন, আমো ছোমো িাজিো ‘িব’ িরেে জবরিেণ। 

ইিা িইরে আমারদে পূরব ণে কথা প্রমাণ িয়, ো জবভজি বহুবিনবািক বরট জকন্তু উিা 

মূরি িম্বেবািক। ‘িাজিো িব’ অথ ণ িাজিিম্বেীয় িমজে। 

ইিা িইরে আে-একটা ছদিা যায়, জবভজিে বাহুল্যপ্ররয়াি আমারদে ভাোে প্রকৃজেজবরুদ্ধ 

নরি। ছিারকরদে িেরক জবরেেণ কজেরি ছদজিরে িাই, প্রথমে ছিারক িরেে এ প্রািীন 

েষ্ঠীবািক, োিাে িে দা িে অরিক্ষাকৃে আধুজনক েষ্ঠীজবভজি, োিাে িে ছকে িে 

িম্বেবািক বাহুল্যপ্ররয়াি। 

চমজথিীভাোয় িব িে ছযারি বহুবিন জনষ্পন্ন িয়। জকন্তু োিাে প্ররয়াি আমারদে প্রািীন 

কারব্যে ন্যায়। ছননািভ অরথ ণ বািরকো িব, ছনজনিভ–বাজিকাো িব; জকন্তু এ িম্বরে চমজথিীে 

িজিে বাংিাে তুিনা িয় না। কােণ, চমজথিীরে অন্য ছকারনাপ্রকাে বহুবিনবািক জবভজি 

নাই। বাংিায় ো জবভজিরযারি বহুবিন িমস্ত ছিৌড়ীয় ভাো িইরে স্বেে, ছকবি ছনিাজি ছিরু 

জবভজিে িজিে োিাে িাদৃশ্য আরে। 

জকন্তু ো জবভজিরযারি বহুবিব ছকবি িরিেন িদাথ ণ িম্বরেই িারট। আমো বাংিায় 

ফরিো িাোো বজি না। এই কােরণই ফরিো িব, িাোো িব, এমন প্ররয়াি িম্ভবিে নরি। 

চমজথিী ভাোয় ফিিভ, কথািভ, এরূি ব্যবিারেে বাধা নাই। বাংিায় আমো এরূি স্থরি 

ফিগুিা িব, িাোগুিা িব, বজিয়া থাজক। 

িরিেন িদাথ ণ বুিাইরে ছিাকগুিা িব, বানেগুিা িব বজিরেও ছদাে নাই। 
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অেএব ছদিা যাইরেরে গুিা ছযারি বাংিায় িরিেন অরিেন িব ণপ্রকাে বহুবিনই জিদ্ধ 

িয়। এক্ষরণ এই গুিা িরেে উৎিজত্ত অনুিোন কো আবশ্যক। 

ছনিাজি বহুবিনজভজত্তক ছিরু িরেে উৎিজত্ত প্রাকৃেভাোয় ছকেউ িইরে। অহ্মিং ছকেউ–

আমাজদরিে। ছকেউ–ছকরু–ছিরু। 

বাংিা ো ছযমন িম্বেবািক িইরে বহুবিনবািরক িজেণে িইয়ারে, ছনিাজি ছিরু 

িরেেও ছিই িজে। 

ছনিাজিরে ছকরু িরেে ছক ছি িইয়ারে, বাংিায় োিা ছি িইয়ারে, জদরিে িরে োিাে 

প্রমাণ আরে। 

ছকরু িইরে ছিরু, ছিরু িইরে ছিলু, ছিলু িইরে গুলু, গুলু িইরে গুরিা ও গুিা িওয়া 

অিম্ভব নরি। এরূি স্বেবণ ণজবিয ণরয়ে উদািেণ অরনক আরে; জবন্দু িইরে বু ুঁদ োিাে একটি, 

মুজদ্রকা িইরে মাদুজি অন্যপ্রকারেে (এই বু ুঁদ িে িইরে জবন্দু-আকাে জমোন্ন ছবাঁরদ িরেে 

উদ্ভব)। 

ছঘাড়ারকরু ছনিাজিরে িইি ছঘাড়ারিরু, বাংিায় িইি ছঘাড়াগুরিা। 

গুজি ও গুজিন্ িে গুিা-ে স্ত্রীজিি। ক্ষুদ্র জিজনি বুিাইরে এক িমরয় বিভাোয় স্ত্রীজিি 

ব্যবিাে িইে োিাে অরনক দৃোন্ত আরে; যথা বড়া বজড়, ছিািা গুজি, ছিাঁটা খু ুঁটি, দড়া দজড়, 

ঘড়া ঘটি, ছোো ছুজে, িাঁো িাঁজে, আংটা আংটি, জিকি জিক্জি ইেযাজদ। 

প্রািীন কারব্য ছদিা যায়, িব অরিক্ষা িণ িরেে প্রিিন অরনক ছবজি। মুকুযোরমে 

কজবকঙ্কনিিী ছদজিরি োিাে প্রমাণ িইরব; অন্য বাংিা প্রািীন কাব্য এক্ষরণ ছিিরকে িরস্ত 

বেণমান নাই, এইিন্য তুিনা কজেবাে সুরযাি িইি না। 

এই িণ িে িইরে গুিা িওয়াও অিম্ভব নরি। কােণ, িণ িরেে অিভ্রংি প্রাকৃে িণ। 

িাজন না ধ্বজনজবকারেে জনয়রম িণ িইরে িলু ও গুরিা িওয়া সুিাধ্য জক না। 

জকন্তু ছকরু িইরেই ছয গুরিা িইয়ারে ছিিরকে জবশ্বারিে ছিাঁকটা ছিই জদরক। োিাে 

কােণ আরে; প্রথমে ো জবভজিে িজিে োিাে ছযাি িাওয়া যায়, জিেীয়ে ছনিাজি ছিরু 

িরেে িজিে োিাে িাদৃশ্য আরে, র্তেীয়ে যািাে যুজিিেম্পো অরিক্ষাকৃে দুরূি এবং যািা 

প্রথম শ্রুজেমাত্রই প্রেযয় আকে ণণ করে না উদ্ভাবরকে কল্পনা োিাে প্রজেই ছবজি আকৃে িয়। 

এইিারন বিা আবশ্যক, উজড়য়া ও আিাজমে িজিে যজদি বাংিা ভাোে ঘজনষ্ঠ চনকট্য 

আরে েথাজি বহুবিন িম্বরে বাংিাে িজিে োিাে জমি িাওয়া যায় না। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উজড়য়া ভাোয় মারন িেরযারি বহুবিন িয়। ঘে একবিন, ঘেমারন বহুবিন। বীম্স্ 

বরিন, এই মারন িে িজেমাণ িইরে উদ্ভূে; িযর্নয়ণছি বরিন, মানব িইরে। প্রািয জিজযরে 

মনুষ্যিণরক মনই বরি, মারন িে োিােই অনুরূি। 

জিজযরে কর্তণকােক বহুবিন ছিাগ্ (ছিাক) িেরযারি জিদ্ধ িয়; ছঘাড়ারিাি–ছঘাড়ািকি। 

বাংিারেও ছশ্রণীবািক বহুবিরন ছিাক িে ব্যবহৃে িয়; যথা, িজিেরিাক মূিণরিাক 

িজেবরিাক ইেযাজদ। 

আিাজম ভাোে জবিাক েঁে এবং ছবাে িেরযারি বহুবিন জনষ্পন্ন িয়। েন্মরধ্য েঁে িে 

িম্বরে আরিািনা কো িইয়ারে। জবিাক এবং ছবাে িরেে উৎিজত্ত জনণ ণয় সুকঠিন। 

যািাই িউক জবস্মরয়ে জবেয় এই ছয, কর্তণকােক এবং িম্বরেে বহুবিরন বাংিা প্রায় 

িমুদয় ছিৌড়ীয় ভাো িইরে স্বেে। ছকবি োিপুোজন এবং ছনিাজি জিজযে িজিে োিাে 

কথজঞ্চৎ িাদৃশ্য আরে। জকন্তু মরনারযািপূব ণক অনুধাবন কজেরি অন্যান্য ছিৌড়ীয় ভাোে িজিে 

বাংিাে এই-িকি বহুবিন রূরিে ছযাি িাওয়া যায়, এই প্রবরে োিােই অনুিীিন কো ছিি। 

িম্বরেে একবিরনও অিে ছিৌড়ীয় ভাোে িজিে বাংিাে প্ররভদ আরে োিা পূরব ণ বিা 

িইয়ারে, ছকবি মারড়ায়াজে ও ছমবাজে ছো জবভজি বাংিাে ে জবভজিে িজিে িাদৃশ্যবান। এ 

কথাও বিা আবশ্যক উজড়য়া ও আিাজম ভাোে িজিেও এ িম্বরে বাংিাে প্ররভদ নাই। 

অিোিে ছিৌড়ীয় ভাোয় কা প্রভৃজে ছযারি েষ্ঠীজবভজি িয়। 

জকন্তু একটি জবেয় জবরিেরূরি িক্ষ কজেবাে আরে। 

উত্তম পুরুে এবং মধ্যম পুরুে িব ণনাম িরে কী একবিরন কী বহুবিরন প্রায় ছকাথাও 

েষ্ঠীরে ককারেে প্ররয়াি নাই, প্রায় িব ণত্রই েকাে ব্যবহৃে িইয়ারে; যথা, িাধুজিজয–একবিরন 

ছমো, বহুবিরন িমাো। করনৌজি–ছমরো, িমারো। ব্রিভাো–ছমরেৌ, িমারেৌ। মারড়ায়াজে–

মারো, হ্মারো। ছমৱাজে–হ্মারো, হ্নাঁৱোঁরো। অৱজধ–ছমাে, িমাে। জেৱাই–ম্ৱাে, িম্িাে। 

মধ্যমপুরুরেও–ছেো তুম্িো ছোে তুমাে, ত্ৱাে তুম্িাে প্রভৃজে প্রিজিে। 

ছকারনা ছকারনা ভাোয় বহুবিরন জকজঞ্চৎ প্ররভদ ছদিা যায়; যথা ছনিাজি–িারম রুরকা, 

ছভািপুজে-ছিমেণরক, মািধী–িমেণীরক, চমজথিী–িমোিভরক। 

অন্য ছিৌড়ীয় ভাোয় ছকবি িব ণনারমে েষ্ঠী জবভজিরে ছয েকাে বেণমান, বাংিায় োিা 

িব ণনাম ও জবরিরষ্য িব ণত্রই বেণমান। 
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ইিা িইরে অনুমান কজে, ককাে অরিক্ষা েকাে েষ্ঠীজবভজিে প্রািীনেে রূি। 

 

এিারন আে-একটি িক্ষ কজেবাে জবেয় আরে। একবিরন ছযিারন ছেো বহুবিরন ছিিারন 

তুম্িো, একবিরন ম্বাে বহুবিরন িম্িাে। ছনিাজিভাোয় কর্তণকােক বহুবিরন ছিরু জবভজি 

িাওয়া যায়; এই ছিরু িাে এবং িো িাদৃশ্যবান। 

জকন্তু ছনিাজিরে ছিরু নাজক কর্তণকােক বহুবিরন ব্যবিাে িয়, এইিন্য িম্বরে েকারেে 

িরে পুনশ্চ েকাে-যাি িম্ভব িয় নাই, ছকা িেরযারি েষ্ঠী কজেরে িইয়ারে। অথি ছনিাজি 

একবিরন ছমরো িইয়া থারক। 

চমজথিী েষ্ঠীে বহুবিরন িমোিভরক িম্বরে জকজঞ্চৎ বিব্য আরে। 

পূরব ণ বজিয়াজে বাংিায় কর্তণকােক বহুবিরন িব িরেে পূরব ণ বহুবিনবািক ো জবভজি 

বরি, যথা ছেরিো িব; জকন্তু চমজথিীরে শুদ্ধ ছননািভ বজিরেই বািরকো িব বুিায়। পূরব ণ এ 

কথাও বজিয়াজে এ িম্বরে চমজথিীে িজিে বাংিাে তুিনা িয় না, কােণ, চমজথিীরে বাংিাে 

ন্যায় কর্তণকােক বহুবিরনে ছকারনা জবরিে জবভজি নাই। 

জকন্তু ছদিা যাইরেরে িব ণনাম উত্তম ও মধ্যম পুরুরে চমজথিী কর্তণকােক বহুবিরন িমোিভ 

ছোিোিভ ব্যবিাে িয়, এবং অন্যান্য কােরকও িমোিভরক ছোিোিভরক প্রভৃজে প্রিজিে। 

চমজথিী িব ণনামিরে ছয ব্যবিাে, বাংিায় িব ণনাম ও জবরিরষ্য িব ণত্রই ছিই ব্যবিাে। 

ইিা িইরে দুই প্রকাে অনুমান িংিে িয়। িয়, এই িমো এককারি বাংিা ও চমজথিী 

উভয় ভাোয় বহুবিনরূি জেি, নয় এককারি যািা ছকবি িম্বরেে জবভজি জেি বাংিায় োিা 

ঈেৎ রূিান্তজেে িইয়া কর্তণকােক বহুবিন ও চমজথিী ভাোয় োিা ছকবি িব ণনাম িরেে 

েষ্ঠীজবভজিরে দাঁড়াইয়ারে। 

বিা বাহুল্য আমারদে এই আরিািনাগুজি িংিয়িজেশূন্য নরি। িােকিণ ইিারক 

অনুিোরনে ছিািানস্বরূরি িণ্য কজেরি আমো িজেোথ ণ িইব। 

দীরনিবাবুে বিভাো ও িাজিেয, িযন্ণছি-িারিরবে ছিৌড়ীয় ভাোে ব্যাকেণ, ছকিগ্-

িারিরবে জিজযব্যাকেণ, জগ্রয়ি ণন-িারিরবে চমজথিী ব্যাকেণ, এবং ডািাে ব্রাউরনে আিাজম 

ব্যাকেণ অবিম্বরন এই প্রবে জিজিে িইি। 
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িম্বরে কাে 

িংস্কৃে কৃে এবং োিাে প্রাকৃে অিভ্রংি ছকে িে িইরে বাংিাভাোয় িম্বরে ে 

জবভজিে সৃজে িইয়ারে, পূরব ণ আমো োিাে জবস্তাজেে আরিািনা কজেয়াজে। প্রািীন চবেব 

িদাবিীরে–োিাে যািাে অরথ ণ োকে যাকে িরেে প্ররয়াি দৃোন্তস্বরূরি ছদিারনা িইয়ারে। 

এ িম্বরে বেণমারন অপ্রিজিে পুোেন দৃোরন্তে জবরিে প্ররয়ািন নাই। কােণ এিরনা 

িম্বরে বাংিায় কাে িেপ্ররয়াি ব্যবহৃে িয়; যথা, এিনকাে েিনকাে ইেযাজদ। 

জকন্তু এই কাে িরেে প্ররয়াি ছকবি স্থিজবরিরেই বদ্ধ। কৃে িরেে অিভ্রংি কাে ছকনই 

বা ছকারনা ছকারনা স্থরি অজবকৃে েজিয়ারে এবং ছকনই বা অন্যত্র ছকবিমাত্র োিাে ে অক্ষে 

অবজিে েজিয়ারে, োিা জনণ ণয় কো সুকঠিন। ভাো ইচ্ছািজিজবজিে িীরবে মরো ছকন ছয কী 

করে, োিাে িম্পূণ ণ জকনাো কো যায় না। 

উচ্চােরণে জবরিে জনয়মঘটিে কােরণ অরনক িমরয় জবভজিে িজেবেণন িইয়া থারক; 

যথা, অজধকেরণ মাটিে ছবিায় আমো বজি মাটিরে, ছঘাড়াে ছবিায় বজি ছঘাড়ায়। জকন্তু এ 

স্থরি ছি কথা িারট না। জিিন িরেে ছবিায় আমো িম্বরে বজি–জিিরনে, জকন্তু এিন িরেে 

ছবিায় এিরনে বজি না, বজি–এিনকাে। অথি জিিন এবং এিন িরে উচ্চােণজনয়রমে 

ছকারনা প্ররভদ িইবাে কথা নাই। 

বাংিায় ছকান্ ছকান্ স্থরি িম্বরে কাে িরেে প্ররয়াি িয় োিাে একটি োজিকা প্রকাজিে 

িইি। 

এিনকাে েিনকাে যিনকাে কিনকাে। 

এিানকাে ছিিানকাে ছযিানকাে ছকান্িানকাে। 

এ-ছবিাকাে ও-ছবিাকাে ছি-ছবিাকাে। 

এ-িময়কাে ও-িময়কাে ছি-িময়কাে। 

ছি-বেেকাে ও-বেেকাে এ-বেেকাে। 

ছয-জদনকাে ছি-জদনকাে ও-জদনকাে এ-জদনকাে। 

এ-জদককাে ও-জদককাে ছি-জদককাে–দজক্ষণ জদককাে, উত্তে জদককাে, িমু্মি জদককাে, 

িশ্চাৎ জদককাে। 

আিরককাে কািরককাে িেশুকাে। 
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এিােকাে ওিােকাে উিেকাে নীরিকাে েিাকাে ছকাথাকাে। 

জদনকাে োজত্রকাে। 

এ-ধােকাে ও-ধােকাে িামরনকাে জিেনকাে। 

এ-িপ্তাকাে ও-িপ্তাকাে। 

আরিকাে িরেকাে করবকাে। 

একািকাে ছিকািকাে। 

প্রথমকাে ছিরেকাে মারিকাে। 

জভেেকাে বাজিেকাে। 

আিাকাে ছিাড়াকাে। 

িকািকাে জবকািকাে। 

এই োজিকা িইরে ছদিা যায় িময় এবং অবস্থান (position) -সূিক জবরিষ্য ও 

জবরিেরণে িজিে কাে জবভজিে ছযাি। 

জকন্তু ইিাও ছদিা যাইরেরে, োিােও একটা জনজদ ণে িীমা আরে। আমো বজি–জদরনে 

ছবিা, জদনকাে ছবিা বজি না। অথি ছিজদনকাে িে প্রিজিে আরে। িময় িরেে িম্বরে 

িমরয়ে বজি, অথি েৎপূরব ণ এ ছি প্রভৃজে িব ণনাম ছযাি কজেরি িম্বরে কাে জবভজি জবকরল্প 

প্ররয়াি িইয়া থারক। 

ইিারে প্রমাণ িয়, িময় ও ছদি িম্বরে ছযিারন জবরিে িীমা জনজদ ণে িয়, ছিইিারনই কাে 

িে প্ররয়াি িইরে িারে। ছিজদরনে কথা এবং ছিজদনকাে কথা–এ দুটা িরেে একটি সূক্ষ্ম 

অথ ণরভদ আরে। ছিজদরনে অথ ণ অরিক্ষাকৃে অজনজদ ণে, ছিজদরনে কথা বজিরে অেীেকারিে 

অরনক জদরনে কথা বুিাইরে িারে, জকন্তু ছিজদনকাে কথা বজিরে জবরিে একটি জদরনে কথা 

বুিায়। ছযিারন ছিই জবরিেরত্বে উিে ছবজি ছিাে জদবাে প্ররয়ািন, ছকারনামরে ছদি বা 

কারিে একটি জবরিে জনজদ ণে িীমা অজেক্রম কজেবাে ছিা নাই, ছিিারন শুদ্ধমাত্র এে জবভজি 

না জদয়া কাে জবভজি িয়। 

অেএব জবরিোথ ণরবাধক, িময় এবং অবস্থাসূিক জবরিষ্য ও জবরিেরণে উত্তরে িম্বরে 

কাে প্রেযয় িয়। 

ইিাে দুটি অথবা জেনটি ব্যজেক্রম ছিারি িজড়রেরে। একিনকাে দুইিনকাে ইেযাজদ, 

ইিা মনুষ্যিংখ্যাবািক, ছদিকািবািক নরি। মনুষ্যিমজেবািক–িকিকাে। এবং িেযকাে। 
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আশ্চরয ণে জবেয় এই ছয, িকিকাে িয় জকন্তু িমস্তকাে িয় না (প্রািীন বাংিায় িভাকাে), 

িেযকাে িয় জকন্তু জমথ্যাকাে িয় না। এবং মনুষ্য িংখ্যাবািক একিন দুইিন ব্যেীে িশু বা 

িড়িংখ্যাবািক একটা দুইটা-ে িজিে কাে িরেে িম্পকণ নাই। 

অবস্থানবািক ছয-িকি িরে কাে প্রেযয় িয় োিাে অজধকাংিই জবরিেণ; যথা, উিে 

নীি িমুি জিেন আিা ছিাড়া মধ্য ধাে েি দজক্ষণ উত্তে জভেে বাজিে ইেযাজদ। জবরিরষ্যে 

মরধ্য ছকবি িান (স্থান) িাে ও ধাে িে। এই জেনটি জবরিরষ্যে জবরিে ধম ণ এই ছয, ইিারদে 

পূরব ণ এ ছি প্রভৃজে জবরিোথ ণরবাধক িব ণনাম-জবরিেণ যুি না িইরি ইিারদে উত্তরে কাে প্রেযয় 

িয় না; যথা ছিিানকাে এিােকাে ওধােকাে। জকন্তু, জভেেকাে বাজিেকাে প্রভৃজে িরে ছি 

কথা িারট না। 

িময়বািক ছয-িকি িরেে উত্তে কাে প্রেযয় িয়, োিাে অজধকাংিই জবরিষ্য; যথা, 

জদন োজত্র ক্ষণ ছবিা বাে বেে িপ্তা ইেযাজদ। এইরূি িময়বািক জবরিষ্য িরেে পূরব ণ এ ছি 

প্রভৃজে িব ণনাম-জবরিেণ না থাজকরি েদুত্তরে কাে প্ররয়াি িয় না। শুদ্ধমাত্র–বােকাে ছবিাকাে 

ক্ষণকাে িয় না, এরবিাকাে এিানকাে এক্ষণকাে এবােকাে িয়। জবরিেণ িরে অন্যরূি। 

িময়বািক জবরিষ্য িে িম্বরে অরনকগুজি ব্যজেক্রম ছদিা যায়। মাি মুহূেণ দি ঘণ্টা 

প্রভৃজে িরেে িজিে কাে িরেে ছযাি িয় না। ইিাে কােণ জনধ ণােণ সুকঠিন। 

যািা িউক ছদি িম্বরে একটা ছমাটা জনয়ম িাওয়া যায়। ছদিবািক ছয-িকি িরে 

িংস্কৃরে বেী িে িইরে িারে, বাংিায় োিাে স্থারন কাে ব্যবিাে িয়। ঊদ্ধণবেী জনম্নবেী 

িমু্মিবেী িশ্চািেী অগ্রবেী প্রভৃজে িরেে স্থরি বাংিায় উিেকাে নীরিকাে িামরনকাে 

জিেনকাে আিাকাে ইেযাজদ প্রিজিে। ঋজুবেী বক্রবেী িম্ববেী ইেযাজদ কথা িংস্কৃরে নাই, 

বাংিারেও ছিািাকাে বাঁকাকাে িম্বাকাে িইরে িারে না। 
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বাাংলা শব্দদ্বৈত 

ব্রুগ্মান োঁিাে ইরিািম ণানীয় ভাোে তুিনামূিক ব্যাকেরণ জিজিরেরেন, একই িেরক 

দুই বা েরোজধকবাে বহুিীকেণ িাো, পুনবৃ ণজত্ত (repetition), দীঘ ণকাি বজেণো, 

ব্যািকো অথবা প্রিাঢ়ো ব্যি কো িইয়া থারক। ইরিািম ণানীয় ভাোে অজভব্যজিদিায় িরদ 

িরদ এইরূি িেবিরেে প্রমাণ িাওয়া যায়। 

ইরিািম ণান ভাোয় অরনক জিগুজণে িে কািক্ররম িংযুি িইয়া এক িইয়া ছিরে; 

িংস্কৃে ভাোয় োিাে দৃোন্ত, মম ণে িি ণে, (ঘড়া, িিিরেে অনুকেরণ), িদ্িদ বব ণে 

(অস্পেভােী) কঙ্কণ। জিিজণে িরেে এক অংি ক্ররম জবকৃে িইয়ারে এমন দৃোন্তও অরনক 

আরে; যথা, ককণি কঙ্কে িঞ্ঝা বম্ভে (ভ্রমে) িঞ্চি। 

অিংযুি ভারব জিগুণীকেরণে দৃোন্ত িংস্কৃরে যরথে আরে, যথা, কারি কারি, িন্মিন্মজন, 

নব নব, উত্তরোত্তে, পুনিঃ পুনিঃ, িীত্বা িীত্বা, যথা যথা, যদ্যৎ, অিেিিঃ, জপ্রয়িঃ জপ্রয়িঃ, 

সুিসুরিন, পুঞ্জপুরঞ্জন। 

এই দৃোন্তগুজিরে িয় পুনোবৃজত্ত, নয় প্রিাঢ়োে ভাব ব্যি িইরেরে। 

যেদূে ছদজিয়াজে োিারে বাংিায় িেবিরেে প্রাদুভণাব যে ছবজি, অন্য আয ণভাোয় েে 

নরি। বাংিা িেবিরেে জবজধও জবজিত্র; অজধকাংি স্থরিই িংস্কৃে ভাোয় োিাে তুিনা িাওয়া 

যায় না। 

দৃোন্তগুজি একত্র কো যাক। মরধ্য মরধ্য, বারে বারে, িরে িরে, িায় িায়, িরথ িরথ, 

ঘরে ঘরে, িারড় িারড়, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়–এগুজি পুনোবৃজত্তবািক। 

বুরক বুরক, মুরি মুরি, ছিারি ছিারি, কারে কারে, িাথরে িাথরে, মানুরে মানুরে–এগুজি 

িেস্পে-িংরযািবািক। 

িরি িরি, আরি আরি, িারি িারি, জিেরন জিেরন, মরন মরন, েরি েরি, ছিরট ছিরট, 

জভেরে জভেরে, বাইরে বাইরে, উিরে উিরে–এগুজি জনয়েবজেণকা বািক, অথ ণাৎ এগুজিরে 

িব ণদা িাজিয়া থাকাে ভাব ব্যি করে। 

িজিরে িজিরে, িাজিরে িাজিরে, িজিয়া িজিয়া, িাজিয়া িাজিয়া–এগুজি 

দীঘ ণকািীনোবািক। 
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অন্য অন্য, অরনক অরনক, নূেন নূেন, ঘন ঘন, টুকো টুকো–এগুজি জবভি 

বহুিোবািক। নূেন নূেন কািড়, বজিরি প্ররেযক নূেন কািড়রক পৃথক কজেয়া ছদিা িয়। 

অরনক অরনক ছিাক, বজিরি ছিাকগুজিরক অংরি অংরি ভাি কো িয়, জকন্তু শুদ্ধ ‘অরনক 

ছিাক’ বজিরি জনেবজচ্ছন্ন বহু ছিাক ছবািায়। 

িাি িাি, কারিা কারিা, িম্বা িম্বা, ছমাটা ছমাটা, েকম েকম–এগুজিও পূরব ণাি ছশ্রণীে। 

িাি িাি ফুি, বজিরি জভন্ন জভন্ন অরনকগুজি িাি ফুি ছবািায়। 

যারক যারক, ছযমন ছযমন, ছযিারন ছযিারন, যিন যিন, যে যে, ছয ছয, যাো যাো–

এগুজিও পূরব ণািরূি। 

আিায় আিায়, ভরয় ভরয়–এ দুইটিও ঐ প্রকাে। আিায় আিায় আজে, অথ ণাৎ প্ররেযকবাে 

আিা িইরেরে; ভরয় ভরয় আজে, অথ ণাৎ বােংবাে ভয় িইরেরে। অথ ণাৎ ক্ষরণ ক্ষরণ পৃথক পৃথক 

রূরি আিা বা ভয় উরদ্রক কজেরেরে। 

মুরো মুরো, ঝুজড় ঝুজড়, বস্তা বস্তা–এগুজিও পূব ণানুরূি। 

টাটকা টাটকা, িেম িেম, ঠিক ঠিক–এগুজি প্রকে ণবািক। 

টাটকা টাটকা বজিরি টাটকা িেরক জবরিে কজেয়া জনশ্চয় কজেয়া বিা যায়। 

িাে িাে, জেন জেন–এগুজিও পূব ণবৎ। িাে িাে ছিয়াদা আজিয়া িাজিে, অথ ণাৎ জনোন্তই 

িােরট ছিয়াদা বরট। 

িিায় িিায় (আিাে) কারন কারন (কথা)–ইিাও পূব ণরশ্রণীে; অথ ণাৎ অেযন্তই িিা িয ণন্ত 

পূণ ণ, জনোন্তই কারনে জনকরট জিয়া কথা। িারে িারে (ফি, বা ধো িড়া), ছবাধ কজে 

স্বেেিােীয়। ছবাধ কজে োিাে অথ ণ এই ছয, ছযমজন িাে জদয়া কাি কো অমজন ছিই িারেই 

ফি প্রাপ্ত িওয়া, ছয-িারে চুজে কো ছিই িারেই ধৃে িওয়া। 

জনরি জনরি, আিজন আিজন, েিনই েিনই–পূব ণানুরূি। অথ ণাৎ জবরিেরূরি জনরিই, 

আিজনই আে ছকিই নরি, জবিম্বমাত্র না কজেয়া েৎক্ষণাৎ। িকাি িকাি িেও ছবাধ কজে 

এই-িােীয়, অথ ণাৎ জনশ্চয়রূরি দ্রুেরূরি িকাি। 

জ্বল্ জ্বল্, চুর্ চুর্, ঘুর্ ঘুর্, টল্ টল্, নড়্ নড়্–এগুজি জ্বিন চূণ ণন ঘূণ ণন টিন নেণন িেিাে; 

এগুজিরেও প্রকে ণভাব ব্যি িইরেরে। 
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বাংিা অরনকগুজি িেবিরে জিধা, ঈেদূনো, মৃদুো, অিম্পূণ ণোে ভাব ব্যি করে; যথা, 

যাব যাব, উঠি উঠি; ছমঘ ছমঘ, জ্বে জ্বে, িীে িীে, মর্ মর্, িরড়া িরড়া, ভো ভো, ফাঁকা 

ফাঁকা, জভরি জভরি, ভািা ভািা, কাঁরদা কাঁরদা, িাজি িাজি। 

মারন মারন, ভারগ্য ভারগ্য িরেে মরধ্যও এই ঈেদূনোে ভাব আরে। মারন মারন িিায়ন, 

অরথ ণ–মান প্রায় যায় যায় কজেয়া িিায়ন। ভারগ্য ভারগ্য েক্ষা িাওয়া অথ ণাৎ ছযটুকু ভাগ্যসূরত্র 

েক্ষা িাওয়া ছিরে োিা অজে ক্ষীণ। 

ছঘাড়া ছঘাড়া (ছিিা), ছিাে ছিাে (ছিিা) এই-িােীয়; অথ ণাৎ িেযকাে ছঘাড়া নরি, 

োিােই নকি কজেয়া ছিিা। 

এইরূি ঈেদূনত্বসূিক অিম্পূণ ণোবািক িেবিে ছবাধ কজে অন্য আয ণভাোয় ছদিা যায় 

না। ফোজি ভাোয় একপ্রকাে িেব্যবিাে আরে যািাে িজিে ইিাে কথজঞ্চৎ তুিনা িইরে 

িারে। 

ফোজি িজিে ভাোয় ছকারনা জিজনিরক আদরেে ভারব বা কািারকও িব ণ কজেয়া িইরে 

িইরি জকজঞ্চৎ িজেমারণ িেবিে ঘটিয়া থারক; যথা, me-mereছম-ছময়ার্, অথ ণাৎ ক্ষুদ্র 

মাো; ছময়ার্ অরথ ণ মা, ছমরময়ার্ অরথ ণ ছোট্ট মা, আদরেে মা, ছযন অিম্পূণ ণ মা। bete ছবট্ 

িরেে অথ ণ িন্তু, be-bete ছব ছবট্ িরেে অথ ণ ছোট্ট িশু, আদরেে িশুটি; অথ ণাৎ ছদিা 

যাইরেরে এই জিগুণীকেরণ প্রকে ণ না বুিাইয়া িব ণো বুিাইরেরে। 

আে-একপ্রকাে জবকৃে িেবিে বাংিায় এবং ছবাধ কজে ভােেীয় অন্য অরনক 

আয ণভাোয় িজিে আরে, োিা অজনজদ ণে-প্রভৃজে-বািক; ছযমন, িি-টি িয়িা-টয়িা। িি-

টি বজিরি িরিে িরি িরি আরো ছয ক’টা আনুেজিক জিজনি ছশ্রাোে মরন উদয় িইরে 

িারে োিা িংরক্ষরি িাজেয়া িওয়া যায়। 

ছবাঁিকা-বু ুঁিজক দড়া-দজড় ছিািা-গুজি কাটি-কুটি গুুঁড়া-িাঁড়া কািড়-ছিািড়–এগুজিও 

প্রভৃজেবািক বরট, জকন্তু পূরব ণাি ছশ্রণীে অরিক্ষা জনজদ ণেেে। ছবাঁিকা-বু ুঁিজক বজিরি ছোরটা বরড়া 

মািাজে একিােীয় নানাপ্রকাে ছবাঁিকা ছবািায়, অন্য িােীয় জকছু ছবািায় না। 

মিাোজষ্ট্র জিজয প্রভৃজে ভােেবেীয় অন্যান্য আয ণভাোজবৎ িজিেিণ বাংিাভাোে িজিে 

েৎেৎ ভাোে িেবিেজবজধে তুিনা কজেরি একান্ত বাজধে িইব। 
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ধ্বনযাত্মক শব্দ 

বাংিাভাোয় বণ ণনাসূিক জবরিে একরশ্রণীে িে জবরিেণ ও জক্রয়াে জবরিেণ রূরি বহুি 

িজেমারণ ব্যবহৃে িইয়া থারক, োিাো অজভধারনে মরধ্য স্থান িায় নাই। অথি ছি-িকি িে 

ভাো িইরে বাদ জদরি বিভাোে বণ ণনািজি জনোন্তই িঙ্গু িইয়া িরড়। প্রথরম োিাে একটি 

োজিকা জদরেজে; িরে েৎিম্বরে আমারদে বিব্য প্রকাি কজেব। োজিকাটি ছয িম্পূণ ণ 

িইয়ারে এরূি আিা কজেরে িাজে না। 

আইঢ্াই আঁকুবাঁকু আনিান আমো-আমো। 

ইজিজবজি। 

উিখুি। 

কি কিাৎ কিকি কিাকি কিে-কিে কিমি কিে-মিে কট কটাৎ কটাি কটকট 

কটাকট কটমট কটেরমটে কড়কড় কড়াৎ কড়মড় কড়ে-মড়ে কনকন কি কিাৎ কিকি 

কিাকি কেকে কিকি কিকি জকিজকি জকিজমি জকজিে জমজিে জকটজকট জকড়জমড় 

জকেজকে জকিজকি জকিজবি কুি কুিকুি কুট কুটকুট কুটুে-কুটুে কুটুি কুি কুিকুি কুিকাি 

কুিকুি কুেকুে কুুঁইকুুঁই ছেঁইরমই ছেঁউরমউ কযাঁ কযাঁকযাঁ ছকাঁরকাঁ ছকাঁৎরকাঁৎ কযাঁি কযাঁিকযাঁি 

কযাঁিে-কযাঁিে কযাঁটকযাঁট। কিকরি কটমরট কড়করড় কনকরন কেকরে জকটজকরট (ছেি 

জকটজকরট) জকেজকরে জকিজবরি কুিকুরি কুটকুরট কযাঁটরেঁরট॥ 

িক িকিক িিিি িিািি িিমি িট িটিট িটািট িটাি িটাৎ িটে িটে িটমট 

িটেমটে িড়িড় িড়মড় িন িনিন িি িিাৎ িিাি িেিে িিিি িিিি িাঁ-িাঁ জিক 

জিকজিক জিটজিট জিটজমট জিটিজমটি জিিজিি জিিজিি খুক খুকখুক খুটখুট খুটুে-খুটুে খুটুি-

খুটুি খুটিাট খু ুঁৎখু ুঁৎ খু ুঁৎমুৎ খুেখুে খুিখুি ছেঁইরেঁই খ্যাঁক খ্যাঁকখ্যাঁক খ্যাঁিখ্যাঁি খ্যাঁিারেঁজি 

খ্যাঁৎখ্যাঁৎ খ্যানখ্যান। িটিরট িড়িরড় িেিরে িিিরি জিটজমরট জিটজিরট খু ুঁৎখু ুঁরে খু ুঁৎমুরে 

খুিখুরি (কাজি) খ্যানরিরন॥ 

িিিি িিে-িিে িট িটিট িড়িড় িদিদ িনিন িিিি িবিব িবািব িমিম িেিে 

িিিি িিিি িাঁিাঁ িাঁইগুুঁই িাঁকিাঁক জিিজিি জিিজিি গুটগুট গুড়গুড় গুনগুন গুিগুি গুবিাব 

গুম গুমগুম গুেগুে ছেঁইরেঁই ছিাঁরিাঁ ছিাঁৎরিাঁৎ। িনিরন (আগুন) িমিরম গুড়গুরড়॥ 
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ঘটঘট ঘটে-ঘটে ঘড়ঘড় ঘিঘি জঘনজঘন জঘিজঘি ঘুটঘুট ঘুটমুট ঘুেঘুে ঘুিঘুি ছঘউরঘউ 

ছঘাঁৎরঘাঁৎ ছেঁি ছেঁিরেঁি ঘযাঁিে-ঘযাঁিে ঘযানঘযান ঘযানে-ঘযানে। ঘুেঘুরে ঘুিঘুরি (জ্বে) 

ঘযানরঘরন॥ 

িকিক িকে-িকে (িশুে িিিান-িে) িকমক িট িটাি িটিট িটািট িটিট িটািট 

িচ্চড় িড়াৎ িড়াি িড়াচ্চড় িন িনিন িিিি িিািি জেঁজেঁ জিকজিক জিকজমক জিটজিট জিজচ্চড় 

জিজড়ক জিজড়ক-জিজড়ক জিড়জবড় জিন জিনজিন চুকচুক চুকুে-চুকুে চুচ্চুে ছেঁইরেঁই ছেঁইরমই ছিাঁ 

ছিাঁরিাঁ ছিাঁরভাঁ ছিাঁিাঁ িযাঁিযাঁ িযাঁভযাঁ। িকিরক িটিরট িটিরট িনিরন জিকজিরক জিটজিরট 

জিনজিরন চুকচুরক চুচ্চুরে॥ 

েটফট েিেি েিােি েিাৎ েিাি েমেম েিেি ছোঁ ছোঁরোঁ েযাঁক েযাঁকেযাঁক। েটফরট 

েিেরি েরিােরিা েযাঁকরেঁরক জেিজেরি॥ 

িেিে িযাবিযাব িযািিযাি। িবিরব জিেজিরে িযািরিরি জিিজিরি॥ 

িকিক িকমক িটিট িড়াৎ িন িনিন িি িিিি িিািি িমিম িমাৎ িমাি 

িমে-িমে িমাজ্ঝম িেিে িাঁ-িাঁ জিকজিক জিকজমক জিজকজমজক জিনজিন জিেজিে 

ঝুনঝুন ঝুিঝুি ঝুমঝুম। িকিরক িেিরে জিকজিরক॥ 

 

টক টকটক টকাটক টংটং টন টনটন টি টিটি টিাটি টিটি টিমি টিটি টিকটিক 

টিজকি-টিজকি টিংটিং টিিটিি টিমটিম টুকটুক টুকুি-টুকুি টুংটুং টুংটাং টুনটুন টুি টুিটুি 

টুপুি-টুপুি টুিটাি টুিটুি ছটারটা ট্যাট্যাঁ ট্যাঁিট্যাঁি ট্যাঁঙি-ট্যাঁঙি। টকটরক টনটরন টিটরি 

টিটরি টিংটিরঙ টিিটিরি টিমটিরম টুকটুরক টুিটুরি টুিটুরি ট্যািরটরি॥ 

েক েকেক েকে-েকে েংেং েনেন ঠুক ঠুকঠুক ঠুকুে-ঠুকুে েকােক েকাৎ েকাি ঠুকুি-

ঠুকুি ঠুকোক েংঠুং ঠুনঠুন ঠ্যাংঠ্যাং ঠ্যািঠ্যাি। েনেরন ঠ্যাংরেরঙ॥ 

ডিডরি (িাি) জডিজডরি॥ 

ঢ্ক ঢ্কঢ্ক ঢ্কাঢ্ক ঢ্কাি ঢ্কাৎ ঢ্বঢ্ব ঢ্িঢ্ি ঢুকঢুক ঢুিঢুি ঢ্যাবঢ্যাব। ঢ্কঢ্রক 

ঢ্িঢ্রি ঢুিঢুরি ঢুলুঢুলু ঢ্যাবরঢ্রব॥ 

েকেক েড়েড় েড়াত্তড় েড়াক-েড়াক েেেে েিেি তুিতুি জেজড়ং জেজড়ং-জেজড়ং 

েড়াং েড়াংরেড়াং। েকেরক েিেরি তুিতুরি॥ 
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থকথক থি থিাৎ থিাি থিথি থমথম থেথে থিথি থিথি চথ-চথ; থকথরক থিথরি 

থমথরম থিথরি থিথরি থুড়থুরড় থ্যািরথরি॥ 

দিদি দিদি দবদব দমদম  দমােম দেদে দড়ােড় দড়াম দাউদাউ দুদ্দুড় দুোড় দুিদুি 

দুিদাি দুমদুম দুমদাম। দিদরি (েিবণ ণ বা অজি)॥ 

ধক্ ধকধক ধড়ধড় ধড়াি ধড়াি-ধড়াি ধড়াদ্ধড়, ধড়ফড় ধড়মড় ধি ধিধি ধিাধি 

ধমাি ধবধব ধম ধমধম ধমাদ্ধম ধি ধিধি ধাঁ ধাঁ-ধাঁ জধজক জধজকজধজক জধনজধন ধুকধুক ধুম 

ধুমধুম ধুমধাম ধুমাধুম ধুিধাি ধূ-ধূ ছধইরধই। ধড়ফরড় ধিধরি ধবধরব ধিধরি॥ 

নড়নড় নড়বড় নড়ে-বড়ে জনিজিি জনড়জবড়। নন্নরড় নড়বরড় জনিজিরি জনড়জবরড়॥ 

িট িটিট িটািট িটাৎ িটাি িটাি-িটাি িিিি িড়িড় (ছেঁড়া) প্ড়াি প্ড়াৎ িড়াং 

প্ড়াংপ্ড়াং প্জড়ংপ্জড়ং জিটজিট জিিজিি জেঁজেঁ পুট পুটপুট ছিাঁরিাঁ প্যাঁকপ্যাঁক প্যাঁিপ্যাঁি 

প্যানপ্যান প্যাঁটপ্যাঁট িটাং িটাংিটাং। জিটজিরট পুিপুরি প্যাঁিরেঁরি প্যানরিরন॥ 

ফটফট ফটাফট ফড়ফড় ফড়ে-ফড়ে ফটাৎ ফটাি ফড়াৎ ফড়াি ফনফন ফেফে  ফি 

ফিফি ফিাফি জফক জফকজফক জফটফাট জফনজফন ফুটফুট ফুটফাট ফুেফুে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ-

ফুড়ুৎ ফুি ফুিফুি ফুিফাি ছফাঁফাঁ ছফাঁরফাঁ ছফাঁৎরফাঁৎ ছফাঁিরফাঁি ছফাঁি ছফাঁিরফাঁি ফযাফযা 

ফযাকফযাক ফযাঁি ফযাঁিফযাঁি ফযাঁিে-ফযাঁিে ফযাটফযাট ফযািফযাি। ফুেফুরে জফনজফরন 

ফুটফুরট ফযাটরফরট ফযািরফরি॥ 

বকবক বকে-বকে বিে-বিে বনবন বড়বড় বড়ে-বড়ে জবিজবি জবজিে-জবজিে 

জবড়জবড় জবজড়ে-জবজড়ে বুিবুি ছবাঁ ছবাঁ-ছবাঁ ব্যািব্যাি॥ 

ভকভক ভড়ভড় ভনভন ভুকভুক ভুটভাট ভুেভুে ভুড়ুক-ভুড়ুক ছভাঁ ছভাঁ-ছভাঁ ভযাঁ ভযাঁ-ভযাঁ 

ভযানভযান। ভযানরভরন॥ 

মি মিমি মট মটমট মড়মড় মড়াৎ মিমি জমটজমট জমটিজমটি জমনজমন মুি মুিমুি 

ম্যাড়ম্যাড় ম্যািম্যাি। মড়মরড় জমটজমরট জমনজমরন জমিজমরি মুিমুরি ম্যাড়রমরড় 

ম্যািরমরি॥ 

েী-েী জেমজিম জেজনজিজন রুনুঝুনু চেবে েিেরি॥ 

িকিক িটিট জিকজিক। িকিরক জিকজিরক জিংজিরঙ॥ 

িট িটিট িনিন িড়িড় িিিি িিািি িেিে জিেজিে িাঁ িাঁ-িাঁ িাঁইিাঁই সুট সুটসুট 

সুড়সুড় সুড়উৎ ছিাঁ-ছিাঁ স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁেরিরে॥ 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িট িটিট িটে-িটে িড়িড় িড়াৎ িড়বড় িড়ে-িড়ে িনিন িিিি িড়ে-বড়ে িাউমাউ 

িা-িা িাউিাউ িাঁ-িাঁ িাঁিফাঁি জিজি জিড়জিড় হু-হু হুটিাট হুড়হুড় হুড়মুড় হুড়ুৎ হুিিাি হুি 

হুিহুি হুিিাি ছিা ছিা ছিারিা িযাঁিযাঁ (কুকুে) িযাটিযাট িযাৎিযাৎ িাপুি-হুপুি িাপুড়-হুপুড় 

হুরড়ামুজড়॥ 

ধ্বজনে অনুকেরণ ধ্বজনে বণ ণনা ইংরেজি ভাোরেও আরে; যথা, bang thud 

ding-dong hiss ইেযাজদ। জকন্তু বাংিাভাোে িজিে তুিনায় োিা যৎিামান্য। 

পূরব ণাদ্ধৃে োজিকা ছদজিরি োিা প্রমাণ িইরব। 

জকন্তু বাংিাভাোে একটি অদ্ভুে জবরিেত্ব আরে, েৎপ্রজে িােরকে মরনারযাি আকে ণণ 

কজেরে ইচ্ছা কজে। 

ছয-িকি অনুভূজে শ্রুজেগ্রািয নরি, আমো োিারকও ধ্বজনরূরি বণ ণনা কজেয়া থাজক। 

এরূি জভন্নিােীয় অনুভূজে িম্বরে ভাোজবিয ণরয়ে উদািেণ ছকবি বাংিায় নরি, িব ণত্রই 

িাওয়া যায়। ‘জমে’ জবরিেণ িে ছিাড়ায় স্বাদ িম্বরে ব্যবহৃে িইয়া ক্ররম জমে মুি, জমে কথা, 

জমে িে প্রভৃজে নানা স্বেেিােীয় ইজন্দ্রয়রবাধ িম্বরে প্রযুি িইয়ারে। ইংরেজিরে loud 

িে ধ্বজনে জবরিেণ িইরিও বরণ ণে জবরিেণরূরি প্ররয়াি িইয়া থারক, যথা loud colour। 

জকন্তু এরূি উদািেণ জবরেেণ কজেরি অজধকাংি স্থরিই ছদিা যাইরব, এই িেগুজিে আজদম 

ব্যবিাে যেই িংকীণ ণ থাক্, ক্ররমই োিাে অরথ ণে ব্যাজপ্ত িইয়ারে। জমে িে মুখ্যে স্বাদরক 

বুিাইরিও এক্ষরণ োিাে ছিৌণ অথ ণ মরনািে দাঁড়াইয়ারে। 

জকন্তু আমারদে োজিকাধৃে িেগুজি ছি ছশ্রণীে নরি। োিাজদিরক অথ ণবদ্ধ িে বিা 

অরিক্ষা ধ্বজন বিাই উজিে। চিন্যদরিে িশ্চারে ছযমন একদি আনুযাজত্রক থারক, োিাো 

েীজেমে চিন্য নরি অথি চিন্যরদে নানাজবধ প্ররয়ািন িেবোি করে, ইিাোও বাংিাভাোে 

িশ্চারে ছিইরূি িাঁরক িাঁরক জফজেয়া িিস্র কমণ কজেয়া থারক, অথি েীজেমে িেরশ্রণীরে 

ভেজে িইয়া অজভধানকারেে জনকট িম্মান প্রাপ্ত িয় নাই। ইিাো অেযন্ত কারিে অথি অখ্যাে 

অবজ্ঞাে। ইিাো না থাজকরি বাংিাভাোয় বণ ণনাে িাে এরকবারে উোইয়া জদরে িয়। 

পূরব ণই আভাি জদয়াজে, বাংিাভাোয় িকিপ্রকাে ইজন্দ্রয়রবাধই অজধকাংিস্থরি শ্রুজেিম্য 

ধ্বজনে আকারে ব্যি িইয়া থারক। 

িজেে দ্রুেো প্রধানে িক্ষুজেজন্দ্ররয়ে জবেয়; জকন্তু আমো বজি ধাঁ কজেয়া, িাঁ কজেয়া, ছবাঁ 

কজেয়া অথবা ছভাঁ কজেয়া িজিয়া ছিি। েীে প্রভৃজে দ্রুেিামী িদাথ ণ বাোরি উিরূি ধ্বজন করে, 
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ছিই ধ্বজন আশ্রয় কজেয়া বাংিাভাো িজকরেে মরধ্য েীরেে উিমা মরন আনয়ন করে। 

েীেরবরি িজিয়া ছিি, বজিরি প্রথরম অথ ণরবাধ ও িরে কল্পনা উরদ্রক িইরে িময় িারি; িাঁ 

িরেে অরথ ণে বািাই নাই, ছিইিন্য কল্পনারক ছি অব্যবজিে ভারব ছেিা জদয়া ছিোইয়া ছোরি। 

ইিাে আে-এক সুজবধা এই ছয, ধ্বজনববজিত্রয এে িিরি এে বণ ণনাববজিরত্রযে অবোেণা 

কজেরে িারে ছয, োিা অথ ণবদ্ধ িেিাো প্রকাি কো দুিঃিাধ্য। িাঁ কজেয়া ছিি, এবং িটিট 

কজেয়া ছিি, উভরয়ই দ্রুেিজে প্রকাি কজেরেরে; অথি উভরয়ে মরধ্য ছয-িাথ ণকয আরে, োিা 

অন্য উিারয় প্রকাি কজেরে ছিরি িোি িইরে িয়। 

এক কাটা িম্বরে কে জবজিত্র বণ ণনা আরে। কি কজেয়া, কিাৎ কজেয়া, কিকি কজেয়া 

কাটা; কিাকি কাটিয়া যাওয়া; কুি কজেয়া, কট কজেয়া, কটাৎ কজেয়া, কটাি কজেয়া, কযাঁি 

কজেয়া, ঘযাঁি ঘযাঁি কজেয়া, িড়াৎ কজেয়া, এই-িকি জভন্ন জভন্ন প্ররয়ারি কাটা িম্বরে যে প্রকাে 

জবজিত্র ভারবে উরদ্রক করে, োিাে সূক্ষ্ম প্ররভদ ভাোন্তরে জবরদিীে জনকট ব্যি কো অিম্ভব। 

ইংরেজিরে িমনজক্রয়া জভন্ন জভন্ন েজবে িন্য জবজিত্র িে আরে–creep crawl 

sweep totter waddle ইেযাজদ। বাংিায় আজভধাজনক িরে িিাে জবজিত্র েজব 

িাওয়া যায় না; েজব খু ুঁজিরে িইরি আমারদে অজভধানজেেস্কৃে িেগুজি ঘাঁটিয়া ছদজিরে িয়। 

িটিট কজেয়া, ঘটঘট কজেয়া, খুটখুট কজেয়া, খুেখুে কজেয়া, খুটুি খুটুি কজেয়া, গুটগুট 

কজেয়া, ঘটে ঘটে কজেয়া, ট্যাঙি ট্যাঙি কজেয়া, থি থি কজেয়া, থিাি থিাি কজেয়া, ধদ্ধড় 

কজেয়া, ধাঁ ধাঁ কজেয়া, িন িন কজেয়া, সুড় সুড় কজেয়া, সুট সুট কজেয়া, সুড়ুৎ কজেয়া, িন িন 

কজেয়া, হুড়মুড় কজেয়া–িিাে এে জবজিত্র অথি সুস্পে েজব ছকাথায় িাওয়া যাইরব। 

 

িিা কাটা প্রভৃজে জক্রয়াে িজিে ধ্বজনে িম্বে থাকা আশ্চয ণ নরি; কােণ িজে িইরে িে 

উৎিন্ন িইয়া থারক। জকন্তু ছয-িকি েজব ধ্বজনে িজিে দূেিম্পকণজবজিে,োিাও বাংিাভাোয় 

ধ্বন্যাত্মক িরে ব্যি িয়; ছযমন িােিা জিজনিরক জফনজফন ফুেফুে ধ্বজনে িাো ব্যি কো 

িয়। িােিা জফনজফন কেরে, বজিরি এ কথা ছকি ছবারি না ছয, িােিা বস্তু বাস্তজবক ছকারনা 

িে কজেরেরে, অথি েৎিাো েনু িদারথ ণে েনুত্ব সুস্পে িইয়া ওরে। জেিজেরি কথাটাও 

ঐরূি; িরু ছবেই বাোরি আিে িইয়া জেিজেি িে করে, ছমাটা িাঠি করে না, এইিন্য 

জেিজেরি ছিাক বস্তুে ছকারনা িে না কজেরিও জেিজেরি িে িাো োিাে ছদরিে জবেিো 

িিরিই মরন আরি। িকিরক জিকজিরক জিংজিরঙ িেও এই ছশ্রণীে। 
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জকন্তু ধ্বজনে িজিে ছয-িকি ভারবে দূে িম্বেও নাই, োিাও বাংিায় ধ্বজনে িাো ব্যি 

িয়। ছযমন কনকরন িীে; কনকন ধ্বজনে িজিে িীরেে ছকারনা িম্বে খু ুঁজিয়া িাওয়া যায় না। 

িীরে িেীরে ছয ছবদনা ছবাধ িয়, আমারদে কল্পনাে ছকারনা অদ্ভুে জবরিেত্ববিে আমো 

োিারক কনকন ধ্বজনে িজিে তুিনা কজে; অথ ণাৎ আমো মরন কজে, ছিই ছবদনা যজদ শ্রুজেিম্য 

িইে েরব োিা কনকন িেরূরি প্রকাি িাইে। 

আমো িেীরেে প্রায় িব ণপ্রকাে ছবদনারকই জবরিে জবরিে ধ্বজনে ভাোয় ব্যি কজে; যথা, 

কটকট কনকন কেকে (ছিারিে বাজি) কুটকুট িা-ঘযানঘযান (বা িা-জঘনজঘন) িা-িচ্চড় 

জিনজিন িা-েমেম জিনজিন দবদব ধকধক বুক-দুদ্দুড় ম্যািম্যাি সুড়সুড় িড়িড় েীেী। 

ইংরেজিরে এইরূি িােীজেক ছবদনািকিরক- throbbing gnawing boring 

crawling cutting tearing bursting প্রভৃজে জবরিেরণ অজভজিে কো িয়। 

আমোও জেঁরড় িড়া, ছফরট যাওয়া, কামড়ারনা প্রভৃজে জবরিেণ আবশ্যকমে ব্যবিাে কজে, 

জকন্তু উজেজিে ধ্বন্যাত্মক িরে োিা ছয ভারব ব্যি িয়, োিা আে জকছুরে িইবাে ছিা নাই। 

ঐ-িকি ধ্বজনে িজিে ঐ িকি ছবদনাে িম্বে ছয কাল্পজনক, এক্ষরণ আমারদে িরক্ষ োিা মরন 

কোই কঠিন। বাস্তজবক অনুভূজে িম্বরে জকরূি জবিদৃি উিমা আমারদে মরন উজদে িয়, িা 

মাটি মাটি কো, বাকযটি োিাে উদািেণস্থি। মাটিে িজিে িােীজেক অবস্থাজবরিরেে ছয কী 

তুিনা িইরে িারে োিা বুিা যায় না, অথি, িা মাটিমাটি কো, কথাটা আমারদে কারে সুস্পে 

ভাববি। 

িব ণপ্রকাে শূন্যো, স্তব্ধো, এমন-জক, জনিঃিেোরকও আমো ধ্বজনে িাো ব্যি কজে। 

আমারদে ভাোয় শূন্য ঘে িাঁ িাঁ করে, মধ্যাহ্ন ছেৌরদ্রে স্তব্ধো িাঁ িাঁ করে, শূন্য মাে ধূ ধূ করে, 

বৃিৎ িিািয় চথ চথ করে, ছিারড়াবাজড় িাঁ িাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, ছকাথাও ছকি না 

থাজকরি ছভাঁ ছভাঁ কজেরে থারক–এই-িকি জনিঃিেোে ধ্বজন অন্যভােীরদে জনকট জকরূি িাজন 

না, আমারদে কারে জনেজেিয় স্পে ভাববি; ইংরেজি ভাোে desolate প্রভৃজে অথ ণাত্মক 

িে, অন্তে আমারদে জনকট এে সুস্পে নরি। 

বণ ণরক ধ্বজনরূরি বণ ণনা কো, ছিও আশ্চয ণ। টকটরক টুকটুরক ডিডরি দিদরি েিেরি 

িাি; ফুটপুরট ফযাটরফরট ফযাকরফরক ধবধরব িাদা; জমিজমরি কুিকুরি কারিা। 

টকটক িে কারেে ন্যায় কঠিন িদারথ ণ িে। ছয-িাি অেযন্ত কড়া িাি ছি যিন িক্ষুরে 

আঘাে করে, েিন ছিই আঘােজক্রয়াে িজিে টকটক িে আমারদে মরন উিয থাজকয়া যায়। 
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কজবে করণ ণ ছযমন ‘silent spheres’ অথ ণাৎ জনিঃিে ছিযাজেষ্করিারকে একটি িংিীে 

উিযভারব ধ্বজনে িইরে থারক, এও ছিইরূি। ছঘাে িাি আমারদে ইজন্দ্রয়িারে ছয-আঘাে করে, 

োিাে যজদ ছকারনা িে থাজকে, েরব োিা আমারদে মরে টকটক িে। আবাে ছিই েিবণ ণ 

যিন মৃদুেে িইয়া আঘাে করে, েিন োিাে টকটক িে টুকটুক িরে িজেণে িয়। 

জকন্তু ধবধব িে িম্ভবে ছিাড়ায় ধবি িে িইরে উৎিন্ন িইয়ারে এবং িংিি ণবিে 

জনরিে অথ ণিম্পজত্ত িাোইয়া ধ্বজনে দরি জভজড়য়া জিয়ারে। জ্বিজ্বি িে োিাে অন্যেে 

উদািেণ; জ্বিন িে োিাে জির্তপুরুে িইরে িারে, জকন্তু বেণমান অবস্থায় ছি কুিেযািী, ছিই 

কােরণ আমো ছকারনা জিজনিরক ‘জ্বিজ্বি িইরেরে’ বজি না–’জ্বিজ্বি কজেরেরে’ বজি–এই 

কজেরেরে জক্রয়াে পূরব ণ ধ্বজন িে উিয। বাংিাভাোয় এইরূি প্ররয়ািই প্রজিদ্ধ। নদী কুিকুি 

করে, জুো মিমি করে, মাজে ভনভন করে, এরূি স্থরি িে করে বিা বাহুল্য; িাদা ধবধব 

করে বজিরিও বুিায়, ছশ্বেিদাথ ণ আমারদে কল্পনাকরণ ণ একপ্রকাে অিজেে িে করে। ছকারনা 

বণ ণ যিন োিাে উজ্জ্বিো িজেেযাি করে, েিন বজি ম্যাড়ম্যাড় কজেরেরে। ছকন বজি োিাে 

চকজফয়ে ছদওয়া আমাে কমণ নরি, জকন্তু ছযিারন ম্যাড়রমরড় বিা আবশ্যক–ছিিারন মজিন 

ম্লান প্রভৃজে আে-জকছু বজিয়া কুিায় না। 

জিকজিক ছিাড়ায় জিক্কণ িে িইরে উদ্ভূে িইয়ারে জক না, ছি প্রিঙ্ি এ স্থরি আজম 

অনাবশ্যক ছবাধ কজে। িকিক জিকজিক জিকজিক এক্ষরণ জবশুদ্ধ ধ্বজনমাত্র। জিকজিরক িদারথ ণে 

িঞ্চি ছিযাজে আমারদে িরক্ষ একপ্রকাে অিে ধ্বজন কজেরে থারক, োিারক আমো জিকজিক 

বজি; আমাে ছিই জিক্কণো যজদ চেিাজভজেি িয় েরব োিা নীেরব চুকচুক িে করে, আমো 

বজি ছেি-চুকচুরক। জিক্কণ িদাথ ণ যজদ িঞ্চি িয়, যজদ িজেবিে োিাে ছিযাজে একবাে এক 

জদক িইরে একবাে অন্য জদক িইরে আঘাে করে, েিন ছিই ছিযাজে জিকজিক জিকজিক বা 

িিিি না কজেয়া জিকজমক জিকজমক িিমি কজেরে থারক, অথ ণাৎ েিন ছি একটা িে না 

কজেয়া দুইটা িে করে। কটমট কজেয়া িাজিরি ছিই দৃজে ছযন একজদক িইরে কট এবং আে-

একজদক িইরে মট কজেয়া আজিয়া মাজেরে থারক, এবং ধ্বজনে চবজিত্রয িাো কাঠিরন্যে ঐকয 

ছযন আরো িজেস্ফুট িয়। 

অবস্থাজবরিরে িরেে হ্রস্বদীঘ ণো আরে; ধি কজেয়া ছয ছিাক িরড়, োিা অরিক্ষা স্থূিকায় 

ছিাক ধিাি কজেয়া িরড়। িােিা জিজনি কি কজেয়া কাটা যায়, জকন্তু ছমাটা জিজনি কিাৎ 

কজেয়া কারট। 
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আরিািয জবেয় আরো অরনক আরে। ছদিা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক িেগুজিে িীমা 

ছকাথায়, অথ ণাৎ ছকান্ ছকান্ জবরিেিােীয় েজব ও ভাব প্রকারিে িন্য ইিাো জনযুি। প্রথমে 

ইিাজদিরক স্থাবে এবং িিরম একটা ছমাটা জবভাি কো যায়, অথ ণাৎ জস্থজেবািক এবং 

িজেবািক িেগুজিরক স্বেে কো যাইরে িারে। োিা িইরি ছদিা যাইরব জস্থজেবািক িে 

অজে অল্প। ছকবি শূন্যোপ্রকািক িেগুজিরক ঐ দরি ধো যাইরে িারে; যথা, মাে ধূ ধূ 

কজেরেরে, অথবা ছেৌদ্র িাঁ িাঁ কজেরেরে। এই ধূ ধূ এবং িাঁ িাঁ ভারবে মরধ্য একটি সূক্ষ্ম 

স্পযরনে ভাব আরে বজিয়াই োিাো এই ধন্যাত্মক িরেে দরি জমজিরে িাজেয়ারে। আমারদে 

এই িেগুজি িিিধমী। িকিরক জিজনি জস্থে থাজকরে িারে, জকন্তু োিাে ছিযাজে িঞ্চি। যািা 

িজেষ্কাে েকেক করে, োিাে আভাও জস্থে নরি। বণ ণ জ্বিজ্বরি িউক বা ম্যাড়রমরড় িউক, 

োিাে আভা আরে। 

বাংিাভাোয় জস্থেত্ব বণ ণনাে উিাদান কী, োিা আরিািনা কজেরিই আমাে কথা স্পে 

িইরব। 

িট িইয়া বিা, গুম িইয়া থাকা, ছভাঁ িইয়া থাকা, বু ুঁদ িইয়া যাওয়া। িট গুম এবং ছভাঁ 

ধ্বন্যাত্মক বরট, জকন্তু আে িাওয়া যায় জক না িরযি। ইিাে মরধ্যও গুম ভারব একটি আবদ্ধ 

আরবি আরে; ছযন িজে স্তব্ধ িইয়া আরে, এবং ছভাঁ-ভারবে মরধ্যও একটি আরবরিে জবহ্বিো 

প্রকাি িায়। ইিাো একান্ত জস্থজেরবাধক নরি, জস্থজেে মরধ্য িজেে আভািরবাধক। যািাই িউক 

এরূি উদািেণ আরো যজদ িাওয়া যায়, েরব োিা অেযল্প। 

জস্থজেবািক িে অজধকাংিই অথ ণাত্মক। জস্থজে বুজিরে মরনে িত্বেো আবশ্যক িয় না। 

জস্থজেে গুরুত্ব জবস্তাে এবং স্থাজয়ত্ব, িময় িইয়া ওিন কজেয়া িজেমাি কজেয়া বুজিরি ক্ষজে 

নাই। অথ ণাত্মক িরে ছিই িজেমাি কারয ণে িািায্য করে। জকন্তু িজেরবাধ এবং ছবদনারবাধ 

জস্থজেরবাধ অরিক্ষা অজধকেে অজনব ণিনীয়। োিা বুজিরে িইরি বণ ণনা োজড়য়া িংরকরেে 

িািায্য িইরে িয়। ধ্বন্যাত্মক িেগুজি িংরকে। 

িদ্য ও িরদ্যে প্ররভদও এই কােণমূিক। িদ্য জ্ঞান িইয়া এবং িদ্য অনুভাব িইয়া। 

জবশুদ্ধ জ্ঞান অরথ ণে িািারয্য িজেস্ফুট িয়; জকন্তু অনুভাব ছকবিমাত্র অরথ ণে িাো ব্যি িয় না, 

োিাে িন্য েরযে ধ্বজন িাই; ছিই ধ্বজন অজনব ণিনীয়রক িংরকরে প্রকাি করে। 

আমারদে বণ ণনায় ছয-অংি অরিক্ষাকৃে অজনব ণিনীয়েে, ছিইগুজিরক ব্যি কজেবাে িন্য 

বাংিাভাোয় এই-িকি অজভধারনে আশ্রয়চুযে অব্যি ধ্বজন কাি করে। যািা িঞ্চি, যািাে 
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জবরিেত্ব অজে সূক্ষ্ম, যািাে অনুভূজে িিরি সুস্পে িইবাে নরি, োিারদে িন্য এই ধ্বজনগুজি 

িংরকরেে কাি কজেরেরে। 

আমাে োজিকা অকাোজদ বণ ণানুক্ররম জিজিবদ্ধ কজেয়াজে। িময়াভাববিে ছিই িিি িথ 

িইয়াজে। উজিে জেি িিন কেণন িেন প্রভৃজে জভন্ন জভন্ন িয ণারয় িেগুজিরক ছশ্রণীবদ্ধ কো। 

োিা িইরি িিরি বুিা যাইে, ছকান্ ছকান্ ছশ্রণীে বণ ণনায় এই িেগুজি ব্যবিাে িয় এবং জভন্ন 

জভন্ন িয ণারয়ে মরধ্য ধ্বজনে ঐকয আরে জক না। ঐকয থাকাই িম্ভব। ছেদনরবাধক িেগুজি 

িকাোন্ত অথবা টকাোন্ত; কি এবং কট–েীক্ষ্ম অরস্ত্র ছেদন কি, এবং গুরু অরস্ত্র কট। এই 

িয ণারয়ে িকি িেই ক-বরি ণে মরধ্য িমাপ্ত; কযাঁি খ্যাঁি গ্যাঁি ঘযাঁি। 

িােকিণ ছিো কজেয়া এইরূি িয ণায়জবভারি িিায়ো কজেরবন এই আিা কজে। 

িযাবড়া ধ্যাবড়া অযাবড়া-খ্যাবড়া জিজিজবজি িাবিা-ছিাবিা ছিামো-ছিামো ছিজিরেঁজি 

িািিা ভযাবিা ঝুিজি ঢ্যািিা ছিাঁৎকা ছিামিা ধুমরিা ঘুিজি, মটকা মাো, গুুঁজড় মাো, উঁজক 

মাো, ছটরবা, ট্যাবিা, ছভবরড় যাওয়া, মুেরড় যাওয়া প্রভৃজে বণ ণনামূিক িাঁটি বাংিািরেে 

ছশ্রণীবদ্ধ োজিকািংকিরন িােকজদিরক অনুরোধ কজেয়া প্রবরেে উিিংিাে কজে। 
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বাাংলা কৃৎ ও তচিত 

প্রবে-আেরম্ভ বিা আবশ্যক ছয-িকি বাংিা িে িইয়া আরিািনা কজেব, োিাে বানান 

কজিকাোে উচ্চােণ অনুিারে জিজিে িইরব। বেণমানকারি কজিকাো োড়া বাংিারদরিে 

অিোিে জবভারিে উচ্চােণরক প্রারদজিক বজিয়া িণ্য কোই িংিে। 

আি িয ণন্ত বাংিা-অজভধান বাজিে িয় নাই; সুেোং বাংিািরেে দৃোন্ত িংগ্রি কজেরে 

জনরিে অিিায় স্মৃজেিজিে আশ্রয় িইরে িয়। জকন্তু স্মৃজেে উিে জনভণে কজেবাে ছদাে এই 

ছয, স্মৃজে অরনক িময় অযাজিে অনুগ্রি করে, জকন্তু প্রাথীে প্রজে জবমুি িইয়া দাঁড়ায়। ছিই 

কােরণ প্রবরে িরদ িরদ অিম্পূণ ণো থাজকরব। আজম ছকবি জবেয়টাে সূত্রিাে কজেবাে ভাে 

িইিাম, োিা িম্পূণ ণ কজেবাে ভাে সুধীিাধােরণে উিে। 

আমাে িরক্ষ িংরকারিে আে-একটি গুরুেে কােণ আরে। আজম চবয়াকেণ নজি। 

অনুোিবিে বাংিািে িইয়া অরনক জদন ধজেয়া অরনক নাড়ািাড়া কজেয়াজে; কিরনা কিরনা 

বাংিাে দুটা-একটা ভাোেে মাথায় আজিয়ারে; জকন্তু ব্যাকেণব্যবিায়ী নজি বজিয়া ছিগুজিরক 

যথারযাগ্য িজেভাোে িািারয্য িািাইয়া জিজিবদ্ধ কজেরে িািিী িই নাই। এ প্রবরে িােরকো 

আনাজড়ে িজেিয় িাইরবন, জকন্তু ছিো ও িজেশ্ররমে ত্রুটি ছদজিরে িাইরবন না। অেএব শ্ররমে 

িাো যািা িংগ্রি কজেয়াজে, িজিেিরণে জবদ্যাবুজদ্ধে িাো োিা িংরিাজধে িইরব আিা 

কজেয়াই িাজিেয-িজেেরদ এই বাংিাভাোেেঘটিে প্রবরেে অবোেণা কজেিাম। 

িংস্কৃে ব্যাকেরণে িজেভাো বাংিা ব্যাকেরণ প্ররয়াি কো জকরূি জবিজ্জনক োিা 

মিামরিািাধ্যায় িাস্ত্রীমিািয় ইজেপূরব ণ ব্যাখ্যা কজেয়ারেন। সুেোং জ্ঞােিারে িাি কজেরে 

প্রবৃজত্ত িয় না। নৃেন িজেভাো জনম ণারণে ক্ষমো নাই, অথি না কজেরিও ছিিা অিম্ভব। 

এইিারন একটা িজেভাোে কথা বজি। িংস্কৃে ব্যাকেরণ যািারক জণিন্ত ধাতু বরি 

বাংিায় োিারক জণিন্ত বজিরে ছিরি অিংিে িয়; কােণ িংস্কৃেভাোয় জণচ্ প্রেযয় িাো 

জণিন্ত ধাতু জিদ্ধ িয়, বাংিায় জণচ্ প্রেযরয়ে ছকারনা অথ ণ নাই। অেএব অন্য ভাোে আকােিে 

িজেভাো অবিম্বন না কজেয়া প্রকােিে িজেভাো েিনা কজেরে িয়। 

জণিরন্তে প্রকৃজে কী। োিারে ব্যবজিে ও অব্যবজিে দুইটি কেণা থারক। ফি িাজড়িাম; 

িেন-ব্যািারেে অব্যবজিে কেণা ফি, জকন্তু োিাে ছিতু-কেণা আজম : কােয়জে যিঃ ি ছিতুিঃ–
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ছয কোয় ছি-ই ছিতু, ছি-ই জণিন্ত ধাতুে প্রথম কেণা, এবং যািাে উিে ছিই কারয ণে ফি িয় 

ছি-ই জণিন্ত ধাতুে জিেীয় কেণা। ছিতুরে একটি প্রজেিে জনজমত্ত, োিাই অবিম্বন কজেয়া আজম 

বেণমান প্রবরে জণিন্ত ধাতুরক চনজমজত্তক ধাতু নাম জদিাম। 

বাংিা কৃৎ ও েজদ্ধে বেণমান প্রবরেে জবেয়। োিাে মরধ্য ছকান্গুজি প্রকৃে বাংিা ও 

ছকান্গুজি িংস্কৃে, োিা িইয়া েকণ উঠিরে িারে। িংস্কৃে িইরে উদ্ভূে িইরিই ছয োিারদে 

িংস্কৃে বজিরে িইরব, এ কথা মাজন না। িংস্কৃে ইন্ প্রেযয় বাংিায় ই প্রেযয় িইয়ারে, ছিইিন্য 

োিা িংস্কৃে পূব ণপুরুরেে প্রথা েক্ষা করে না। দাজি (দািযুি) িে ছকারনা অবস্থারেই দাজিন্ 

িয় না। বাংিা অন্ত প্রেযয় িংস্কৃে ির্ত প্রেযয় িইরে উৎিন্ন, জকন্তু োিা ির্তপ্রেযরয়ে অনুিািন 

িঙ্ঘন কজেয়া একবিরন জিয়ন্ত ফুটন্ত ইেযাজদরূি ধােণ কজেরে ছিিমাত্র িজজ্জে িয় না। 

বাংিায় িংস্কৃরেেে িরেও ছয-িকি প্রেযরয়ে ব্যবিাে িয়, আমো োিারক বাংিা-

প্রেযয় বজিয়া িণ্য কজেব। ে প্রেযয় ছযারি িংস্কৃে েজঞ্জে িে জনষ্পন্ন িইয়ারে,জকন্তু বাংিায় 

ে প্রেযরয়ে ব্যবিাে নাই, ছিইিন্য আমো েজঙে বজি না। িজজ্জে িয়, িাজিে িয় না; অেএব 

ে প্রেযয় বাংিা-প্রেযয় নরি। 

জিজয িােজি প্রভৃজে িইরে বাংিায় ছয-িকি প্রেযরয়ে আমদাজন িইয়ারে, ছি িম্বরেও 

আমাে ঐ একই বিব্য। িই প্রেযয় িম্ভবে জিজয বা িােজি; জকন্তু বাংিা িরেে িজিে োিা 

জমজশ্রে িইয়া ট্যাঁকিই প্রমাণিই মানানিই প্রভৃজে িে সৃিন কজেয়ারে। ওয়ান প্রেযয় ছিরূি 

নরি। িারড়ায়ান দারোয়ান িারিায়ান িে আমো জিজয িইরে বাংিায় িাইয়াজে, প্রেযয়টি 

িাই নাই। 

অথ ণাৎ ছয-িকি প্রেযয় িংস্কৃে অথবা জবরদিীয় িেিিরযারি বাংিায় আজিয়ারে, 

বাংিাে িজিে ছকারনাপ্রকাে আদানপ্রদান কজেরেরে না, োিারক আমো বাংিা ব্যাকেরণ 

প্রেযয়রূরি স্বীকাে কজেরে িাজে না। 

ছয-িকি কৃৎেজদ্ধরেে িািারয্য বাংিা জবরিষ্য ও জবরিেণ িরদে সৃজে িয়, বেণমান 

প্রবরে ছকবি োিােই উরেি থাজকরব। জক্রয়ািদ িম্বরে বাোন্তরে আরিািনাে ইচ্ছা েজিি। 

এই প্রবরে জবরিষ্য জবরিেণরক দুই ছশ্রণীরে জবভি কজেয়াজে, জক্রয়াবািক ও িদাথ ণবািক। 

জক্রয়াবািক জবরিষ্য যথা, িিা বিা িাঁৎোরনা বাঁিারনা ইেযাজদ। িদাথ ণবািক যথা, িাজে ছঘাড়া 

জিজনিিত্র ছেঁজক কুিা ইেযাজদ। গুণবািক প্রভৃজে জবরিষ্য জবরিেরণে প্ররয়ািন িয় নাই। 

অ প্রেযয় 
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এই প্রেযয়রযারি একরশ্রণীে জবরিেণ িরেে সৃজে িয়; যথা, কট্মট্ িরেে উত্তে অ প্রেযয় 

িইয়া কটমট (কটমট ভাো, কটমট দৃজে), টল্মল্ িইরে টিমি। 

আিন্নপ্রবণো বুিাইবাে িন্য িেবিে ছযারি ছয-জবরিেণ িয় োিারে এই অ প্রেযরয়ে 

িাে আরে; যথা িড়্ ধাতু িইরে িড়-িড়, িাক্ ধাতু িইরে িাক-িাক, মর্ ধাতু িইরে মে-

মে, কাঁদ্ ধাতু িইরে কাঁরদ কাঁদ। অন্য অরথ ণ িয় না; যথা, কাটাকাটা (কথা), িাকািাকা 

োড়াোড়া ইেযাজদ। 

এই প্রিরি একটি জবেরয় িােকরদে মরনারযাি আকে ণণ কজেরে িাই। মরন িজড়রেরে, 

োমরমািন োয় োঁিাে বাংিা ব্যাকেরণ জিজিয়ারেন, বাংিায় জবরিেণিদ িিন্ত িয় না। কথাটা 

িম্পূণ ণ প্রামাজণক নরি, জকন্তু ছমারটে উিে বিা যায়, িাি বাংিাে অজধকাংি দুই অক্ষরেে 

জবরিেণ িিন্ত নরি। বাংিা-উচ্চােরণে িাধােণ জনয়মমরে ‘ভাি’ িে ভাল্ িওয়া উজিে জেি, 

জকন্তু আমো অকাোন্ত উচ্চােণ কজে। বস্তুে বাংিায় অকাোন্ত জবরিষ্য িদ অজে অল্পই ছদিা 

যায়, অজধকাংিই জবরিেণ; যথা, বড় ছোট মাি (মারিা ছমরিা) ভাি কাি িাট (ক্ষুদ্র) িড় 

(পুঞ্জীকৃে) ইেযাজদ। 

বাজক অরনকগুরিা জবরিেণই আকাোন্ত; যথা, কাঁিা িাকা বাঁকা ছেড়া ছিািা জিধা িাদা 

ছমাটা নুিা ছবাবা কািা ন্যাড়া কানা জেো জমো উঁিা ছবাকা ইেযাজদ। 

আ প্রেযয় 

পূরব ণাি আকাোন্ত জবরিেণগুজিরক আ প্রেযয়রযারি জনষ্পন্ন বজিয়া অনুমান কজেরেজে। 

িংস্কৃে িে কাণ, বাংিায় জবরিেণ িইবাে িময় কানা িইি, মৃে িইরে মড়া িইি, মিৎ 

িইরে ছমাটা িইি, জিে িইরে িাদা িইি। এই আকােগুজি উচ্চােরণে জনয়রম আিজন আরি 

নাই। জবরিেরণ িিন্ত প্ররয়াি বিণন কজেবাে একটা ছিো বাংিায় আরে বজিয়াই ছযিারন িিরি 

অন্য ছকারনা স্বেবণ ণ ছিাটাইরে িারে নাই, ছিই-িকি স্থরি আ প্রেযয় ছযাি কজেয়ারে। 

িংস্কৃে ভাোে ‘স্বারথ ণ ক’ বাংিায় আ প্রেযরয়ে আকাে ধােণ কজেয়ারে। ছঘাটক ছঘাড়া, 

মস্তক মাথা, জিেক জিো, কণ্টক কাঁটা, জিজিটক জেঁড়া, ছিািািক ছিায়ািা, কুল্যক কুিা। 

বাংিায় অরনক িে আরে যািা কিরনা বা স্বারথ ণ আ প্রেযয় গ্রিণ কজেয়ারে, কিরনা করে নাই; 

ছযমন েি েিা, বাঘ বাঘা, িাট িাটা, ল্যাি ল্যািা, ছিাঙ ছিাঙা, িাঁদ িাঁদা, িাে িাো, ভাই 

ভাইয়া (ভায়া), বাি বািা, থাি থািা, কারিা কািা, েি েিা, োিি োগ্িা, বাদি বাদ্িা, 
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িািি িাগ্িা, বামন বাম্না, ছবি (ফুি) ছবিা, ইজিি ইল্িা (ইল্ছি)। 

 

এই আ প্রেযয়রযারি অরনকস্থরি অবজ্ঞা বা অজেিজেিয় জ্ঞািন করে, জবরিেে মানুরেে 

নাম িম্বরে; 

যথা, োম োমা, িাম িামা, িজে িরে (িজেয়া), মধু ছমারধা (মধুয়া), ফটিক ফট্ছক (ফট্

জকয়া)। 

দ্রেব্য এই ছয, িকি নারম আ প্রেযয় িয় না; যাদবরক যাদ্বা, মাধবরক মাধ্বা বরি না। 

শ্রীি, জপ্রয়, িোন প্রভৃজেও এইরূি। বাংিা নারমে জবকাে িম্বরে ছকারনা িােক আরিািনা 

িম্পূণ ণ কজেয়া জদরি আনজযে িইব। 

স্বারথ ণ আ প্রেযরয়ে উদািেণ ছদওয়া ছিরে, োিারে অরথ ণে িজেবেণন িয় না। আবাে, আ 

প্রেযরয় অরথ ণে জকছু িজেবেণন ঘরট এমন উদািেণও আরে; ছযমন, িাে িইরে িাো (েেরনে 

িাো, িামাে িাো, অথ ণাৎ িারেে মরো িদাথ ণ) ঠ্যাঙ িইরে ঠ্যাঙা (ঠ্যারঙে ন্যায় িদাথ ণ) ভাে 

িইরে ভাো (ছিাোজক), বাি িইরে বািা, ছধাব িইরে ছধাবা, িাে িইরে িাো। 

ধাতুে উত্তে আ প্রেযয়রযারি জক্রয়াবািক জবরিষ্য জবরিেরণে সৃজে িয়; বাঁধ্ ধাতুে উত্তে 

আ প্রেযয় কজেয়া বাঁধা, ির্ ধাতুে উত্তে আ প্রেযয় কজেয়া িো। ইিাো জবরিষ্য জবরিেণ উভয় 

ভারবই ব্যবহৃে িয়। জবরিেণ ছযমন, বাঁধা িাে; জবরিষ্য ছযমন, িাে বাঁধা। 

দ্রেব্য এই ছয, ছকবি একমাজত্রক অথ ণাৎ mono-syllabic ধাতুে উত্তে এইরূি আ 

প্রেযয় িইয়া দুই অক্ষরেে জবরিষ্য জবরিেণ সৃজে করে; ছযমন ধর্ মার্ িল্ বল্ িইরে ধো 

মাো িিা বিা। বহুমাজত্রক ধাতু বা জক্রয়াবািক িরেে উত্তে আ িংরযাি িয় না; ছযমন, আঁিড় 

িইরে আঁচ্ড়া আোড় িইরে আেড়া িয় না। 

জকন্তু শুদ্ধমাত্র জবরিেণরূরি িইরে িারে; ছযমন, থ্যাঁৎিা মাংি, ছকাঁক্ড়া চুি, বাঘ-আঁচ্ড়া 

িাে ছনই-আঁক্ড়া ছিাক (ন্যায়-আঁক্ড়া অথ ণাৎ চনয়াজয়ক োজকণক)। 

জক্রয়াবািক জবরিষ্য জবরিেরণে দৃোন্ত উিরে ছদওয়া ছিি। আ প্রেযয়রযারি জনষ্পন্ন 

িদাথ ণবািক ও গুণবািক জবরিরষ্যে দৃোন্ত দুই-একটি মরন িজড়রেরে; োওয়া (যািারে রুটিরে 

ো ছদওয়া যায়), দাওয়া (দাজব, অথ ণাৎ দাও বজিবাে অজধকাে), আছ্ড়া (আঁটি িইরে ধান 

আেড়াইয়া িইয়া যািা অবজিে থারক)। 
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জবজিে অরথ ণ আ প্রেযয় িইয়া থারক; যথা ছেিজবজিে ছেিা, ছবোিজবজিে ছবোিা, 

ছবসুেজবজিে ছবসুো, 

িিময় িিা, নুনজবজিে ছনানা (িবণাি), আরিাজকে আিা, ছোিযুি ছোিা, মিযুি 

ময়িা, িািযুি িািা 

(ঘে), মাটিযুি মাটিয়া (ছমরট), বাজিযুি বাজিয়া (ছবরি), দাজড়যুি দাজড়য়া (ছদরড়)। 

বৃিৎ অরথ ণ আ প্রেযয়; যথা, িাঁড়া (ক্ষুদ্র, িাঁজড়); ছনাড়া (ছিাষ্ট্র িইরে; ক্ষুদ্র, নুজড়)। 

আন্ প্রেযয় 

আন্ প্রেযরয়ে দৃোন্ত: ছযািান্ িািান্ িািান্ িানান্ ছিিান্ ছেিান্ মানান্। এগুজি োড়া 

একপ্রকাে জবরিে িদজবন্যারি এই আন্ প্রেযরয়ে ব্যবিাে ছদিা যায়। েকা িইরে েকান্ িে 

বাংিায় িিোিে ছদিা যায় না, জকন্তু আমো বজি, ভাজে েকান্ েরকজে, অথবা, কী েকান্টাই 

েজকরয়রে। ছিইরূি, কী জিটানটাই জিটিরয়রে, কী ঢ্িান্টাই ঢ্জিরয়রে, এরূি জবস্ময়সূিক 

িদজবন্যারিে বাজিরে জিটান্ ঢ্িান্ ব্যবিাে িয় না। 

উিরেে দৃোন্তগুজি জক্রয়াবািক জবরিষ্য। িদাথ ণবািরকে দৃোন্েও আরে; যথা, বানান্ 

উোন্ উনান্ উিান্ (ঊধ্বণ-ঊি +আন্) ঢ্ািান্ (িরিে) মািান্ (মঞ্চ)। 

আন্ + অ প্রেযয় 

আন্ প্রেযরয়ে উত্তে পুনশ্চ অ প্রেযয় কজেয়া বাংিায় অরনকগুজি জক্রয়াবািক জবরিষ্য 

জবরিেরণে সৃজে িয়। 

পূরব ণ ছদিারনা জিয়ারে, একমাজত্রক ধাতুে উত্তে আ প্রেযয় কজেয়া জক্রয়াবািক দুই-অক্ষরেে 

জবরিষ্য জবরিেণ জিদ্ধ িয়; ছযমন, ধো মাো ইেযাজদ। 

বহুমাজত্ররক আ প্রেযয় না িইয়া আন্ ও েদুত্তরে অ প্রেযয় িয়; ছযমন, চুল্কান (উচ্চােণ 

চুিকারনা) কাম্ড়ান (কামড়ারনা) েটফটান (েটফটারনা) ইেযাজদ। 

জকন্তু িাধােণে চনজমজত্তক জক্রয়ািদরকই জক্রয়াবািক জবরিষ্য জবরিেরণ িজেণে কজেরে 

আন্ + অ প্রেযয় ব্যবহৃে িয়; ছযমন কো িে িইরে চনজমজত্তক অরথ ণ কোন, বিা িইরে 

বিান। 

ইিাই িাধােণ জনয়ম, জকন্তু করয়কটি ব্যজেক্রমও ছদিা যায়; ছযমন িড়া িইরে চনজমজত্তক 

িাড়া, িিা িইরে িািা, িিা িইরে িািা, নড়া িইরে নাড়া, জ্বিা িইরে জ্বািা, মো িইরে 

মাো, বিা িইরে বািা, িো িইরে িাো। 
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জকন্তু িড়া িইরে িড়ান, নড়া িইরে নড়ান, িিা িইরে িিান, ইিাও িয়। এমন জক, 

চনজমজত্তক জক্রয়াবািক জবরিষ্যিদ িািা নাড়া িাড়া প্রভৃজেে উত্তে পুনশ্চ আন্+অ ছযাি কজেয়া 

িািান িাড়ান নাড়ান িইয়া থারক। 

জকন্তু োকান িড়ান (জবোনায়) আঁিান প্রভৃজে অবনজমজত্তক িে িম্বরে কী বুজিরে িইরব। 

োকা িড়া আঁিা, িইি না ছকন। 

োিাে কােণ, এইগুজিে মূি ধাতু একমাজত্রক নরি। ছদখ্, একমাজত্রক ধাতু, োিা িইরে 

‘ছদিা’ িইয়ারে; জকন্তু োকান িরেে মূি ধাতুটি োক্ নরি, োিা োকা, ছিইিন্যই উিধাতুরক 

জবরিষ্য কজেরে আন্+অ প্রেযরয়ে প্ররয়ািন িইয়ারে। নামধাতুগুজিও আন্+অ প্রেযরয়ে 

অরিক্ষা োরি; ছযমন, িাথ্ িইরে িাথান, জিঠ্ িইরে জিোন (জিরটারনা), িাে িইরে িাোন। 

মূি ধাতু বহুমাজত্রক জক না, োিাে িেীক্ষাে অন্য উিায় আরে। অনুজ্ঞায় আমো ছদখ্ 

ধাতুে উত্তে ‘ও’ প্রেযয় কজেয়া বজি, ছদরিা, জকন্তু োরকা বজি না; োকা ধাতুে উত্তে ও প্রেযয় 

কজেয়া বজি োকাও। িেন করো, বজিরে িইরি িড়্ ধাতুে উত্তে ও প্রেযয় কজেয়া বজি িরড়া, 

জকন্তু, িয়ন করো, বুিাইরে িইরি িড়া ধাতুে উত্তে ও প্রেযয় কজেয়া বজি িড়াও। 

আমারদে বহুমাজত্রক জক্রয়াবািক িেগুজি আকাোন্ত, ছিইিন্য পুনশ্চ োিাে উত্তে আ 

প্রেযয় না িইয়া আন্+অ প্রেযয় িয়। মূি িেটি আট্কা বা িম্কা না িইরি অনুজ্ঞায় আট্কাও 

িইে না, িম্কাও িইে না। জিজযরে িাকড়্ িরেে উত্তে ও প্রেযয় িইয়া িাকরড়া িয়; ছিই 

িেই বাংিায় িাক্ড়া রূি ধজেয়া িাকড়াও িইয়া দাঁড়ায়। 

অন্ প্রেযয় 

দৃোন্ত : মােন্ িিন্ কাঁদন্ িড়ন্ (িেনজক্রয়া) ইেযাজদ। ইিাো জক্রয়াবািক জবরিষ্য িে। 

অন্ প্রেযয়জিদ্ধ িদাথ ণবািক িরেে উদািেণও মরন িরড়; ছযমন, িাড়ন্ ছবলুন্ (রুটি ছবজিবাে) 

মািন্ িড়ন্ (িেীরেে) ছফাড়ন্ ছিাঁটন্ (ঝুুঁটি িইরে) িাঁিন্। 

অন +আ প্রেযয় 

অন্ প্রেযরয়ে উত্তে পুনশ্চ আ প্রেযয় কজেয়া কেকগুজি জক্রয়াবািক জবরিেরণে সৃজে 

িইয়ারে; ইিাো জবকরল্প জবরিষ্যও িয়; ছযমন, িাওন্ িইরে িাওনা, ছদওন্ িইরে ছদনা, 

ছফিন্ িইরে ছফল্না, মািন্ িইরে মাগ্না, শুকন্ িইরে শুক্না। 

িদাথ ণবািক জবরিরষ্যেও দৃোন্ত আরে; ছযমন, বাট্না কুট্না ওড়্না িেনা ছিিনা জবোনা 

বাজ্না ঢ্াক্না। 
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ই প্রেযয় 

ধম ণ ও ব্যবিায় অরথ ণ : ছিািাজি ছবগুজন িািাজক িাকজে চুজিডািাজে ছমািাজে ব্যাজেস্টাজে 

মাস্টাজে; িাড়াই (িাড়া িদারথ ণে ধম ণ) িম্বাই ছিৌড়াই োিাই আজড় (আড় অথ ণাৎ বক্র িইবাে 

ভাব)। 

অনুকেণ অরথ ণ : িারিজব নবাজব। 

দক্ষ অরথ ণ : জিিাবদক্ষ জিিাজব, আিািদক্ষ আিাজি, ধ্রুিদদক্ষ ধ্রুিজদ। 

জবজিে অরথ ণ : দামজবজিে দাজম, দািজবজিে দাজি, োিজবজিে োজি, ভােজবজিে ভাজে। 

ক্ষুদ্র অরথ ণ : িাঁজড় পু ুঁটুজি কাঠি (ইিারদে বৃিৎ–িাঁড়া ছিাঁটিা কাে)। 

ছদিীয় অরথ ণ : মাোঠি গুিোটি আিাজম িাটনাই বস্োই। 

স্বারথ ণ : িাি িাজি, ফাঁি ফাঁজি, িাথ িাজথ, িাড় (পুকুরেে) িাজড়, কড়া কড়াই (কটাি)। 

জদনজনরদ ণি অরথ ণ : িাঁিই েউই িােই আটই নওই দিই, এরূরি আোেই িয ণন্ত। 

আ+ই প্রেযয় 

জক্রয়াবািক : বাোই যািাই দিাই-মিাই (ছঘাড়ারক) ছিাদাই ঢ্ািাই ছধািাই ছঢ্ািাই বাঁধাই 

িািটাই। 

িদাথ ণবািক : মোই (ধারনে) বািাই (বািরকে অকল্যাণ) জমোই। 

মনুরষ্যে নাম : বিাই কানাই জনোই িিাই মাধাই। 

ধম ণ : বড়াই (বড়ত্ব) বামনাই ছিাোই (পুরেে ধম ণ)। 

ই+আ প্রেযয় 

িাি িে ই প্রেযয়রযারি িাজি, স্বারথ ণ আ–িাজিয়া (ছিরি)। এইরূি, ছকাঁদজিয়া (কুুঁদুরি) 

িিজিয়া (িঙ্গুরি) ছিাবজেয়া (গুবরে), স্যাঁৎস্যাঁজেয়া (স্যাঁৎরেঁরে) ইেযাজদ। 

উ প্রেযয় 

িালু (িিনিীি) ঢ্ালু (ঢ্াি-জবজিে) জনচু (জনম্নিামী) কলু (ঘাজনকি-জবজিে), িাডু (িািে 

িে িইরে িািরু) আগুজিছু (অগ্রবেী-িশ্চািেী)। 

মানুরেে নাম : যাদব িইরে যাদু, কািা িইরে কালু, জিব িইরে জিবু, িাঁিকজড় িইরে 

িাঁচু। 

উ+আ প্রেযয় 
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জবজিে অরথ ণ, যথা : িিজবজিে িলুয়া (ছিারিা), িাঁকুয়া (ছেঁরকা) িাঁকুয়া (ছেঁরকা) বাতুয়া 

(ছবরো) িডুয়া (ছিারড়া)। 

িম্বে অরথ ণ : মাছুয়া (ছমরো), বুনুয়া (বুরনা), ঘরুয়া (ছঘারো) মাঠুয়া (ছমরো)। 

জনজম ণে অরথ ণ : কাঠুয়া (ছকরো) ধানুয়া (ছধরনা)। 

আ+ও প্রেযয় 

ছঘোও িড়াও উধাও ছফিাও (ফিাও)। 

ও + আ প্রেযয় 

বাঁরিায়া ঘরোয়া িরড়ায়া ধরোয়া আরিায়া। 

অন্ + ই প্রেযয় মরনারযাি কজেরি ছদিা যাইরব, অন্ প্রেযরয়ে উত্তে আ প্রেযয় ছকবি 

একমাজত্রক ধাতুরেই প্ররয়াি িইয়া থারক; ছযমন, ধর্ িইরে ধর্না (ধন্না), কাঁদ্ িইরে কাঁদনা 

(কান্না)। জকন্তু বহুমাজত্রক িরেে উত্তে এরূি িয় না। আমো কামড়ানা কটকটানা বজি না, 

োিাে স্থরি কামড়াজন কটকটাজন বজিয়া থাজক; অথ ণাৎ অন্ প্রেযরয়ে উত্তে আ প্রেযয় না কজেয়া 

ই প্রেযয় কজেয়া থাজক। 

অন্ প্রেযরয়ে উত্তে ই প্রেযয় একমাজত্ররকও িয়; যথা, মােজন (মাতুজন) বাঁধজন (বাঁধুজন) 

জ্বিজন (জ্বলুজন) কাঁিজন (কাঁপুজন) দািজন (দাপুজন) আঁটজন (আঁটুজন)। 

মূি ধাতুটি িিন্ত জকংবা আকাোন্ত, োিা এই অন্+ই প্রেযরয়ে িািারয্য িানা যাইরে িারে। 

োকজন না িইয়া োকাজন িইয়ারে, েিন বুজিরে িইরব মূি ধাতুটি োকা। এইরূি, আেড়া িট্

কা কাম্ড়া ইেযাজদ। 

 

অন্+ই প্রেযয়জিদ্ধ অজধকাংি জক্রয়াবািক িেই অজপ্রয়ভাব ব্যি করে; যথা, বকুজন 

ধমকাজন িমকাজন িাঁিাজন িািাজন টাটাজন নাকাজন-ছিাবাজন কাঁদুজন জ্বলুজন কাঁপুজন ছফাঁস্িাজন 

ছফাঁিাজন ছিাঙাজন ঘযাঙাজন খ্যাঁচ্কাজন ছকাঁিকাজন (ভুরু) বাঁকাজন (মুি) জেঁচুজন (দাঁে) খ্যাঁকাজন 

ঘস্ড়াজন ঘুরুজন (ছিাি) িাপুজন ছেঁিাজন ভযাঙাজন (মুি) েিড়াজন োঙাজন (ছিাি) িাফাজন িাঁিাজন। 

ব্যাজেক্রম : বাঁধুজন (কথাে) শুনাজন দুলুজন বুনুজন (কািড় বা ধান) বােজন (বাোই)। 

ধ্বন্যাত্মক িরেে মরধ্য ছযগুজি অসুিব্যঞ্জক োিাে উত্তরেই অন্+ই প্রেযয় িয়; যথা, দব্

দবাজন িন্িনাজন কন্কনাজন টন্টনাজন েট্ফটাজন কুট্কুটুজন ইেযাজদ। 
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অন্+ই প্রেযরয়ে িািারয্য বাংিাে করয়কটি িদাথ ণবািক জবরিষ্যিদ জিদ্ধ িয়; দৃোন্ত, 

োঁকজন জনড়জন িালুজন জবনজন (চুরিে) িাট্জন োউজন জনেজন েিাজন (েেিিদারথ ণে েিায় 

যািা িরন্ম)। 

ব্যজি ও বস্তুে জবরিেণ : োঁধুজন (ব্রাহ্মণ) ঘুম-িাড়াজন িাট-িিাজন ইেযাজদ। 

না প্রেযয় 

না প্রেযয়রযারি বরণ ণে জবরিে িজেবেণন িয় না; িািা, িািনা, িাব (িরুে) িাবনা, 

ফাো (জেরিে) ফাৎনা, ছোট ছোটনা (ধান)। 

আনা প্রেযয় 

বাবুয়ানা িারিজবয়ানা নবাজবয়ানা মুজিয়ানা। ই প্রেযয় কজেয়া জেঁদুয়াজন। 

ল্ প্রেযয় 

কাঁক্ছড়াি (কাঁকুড় িইরে) িাবি িাবি িািি িাকি (িাক অথ ণাৎ ঘূণ ণাজবজিে) িােি 

মােি (মত্ত িইরে মাো)। 

র্ প্রেযয় 

বাংিা ধ্বন্যাত্মক িরেে উত্তে এই র্ প্রেযরয় অজবোমো বুিায়; যথা, িজ্িজ্ িইরে 

িির্ িির্, বক্বক্ িইরে বকর্ বকর্, নড়্বড়্ িইরে নড়র্ বড়র্, কট্মট্ িইরে কটর্ মটর্, 

ঘযান্ঘযান্ িইরে ঘযানর্ ঘযানর্, কুটকুট িইরে কুটুর্ কুটুর্। 

আল্ প্রেযয় 

দয়াল্ কাঙাল্ (কাঙ্ক্ষালু) বািাল্ আঁঠিয়াল্ আড়াি জমিাি। 

ি+আ 

ছমঘিা বাদিা িােিা িামিা আধিা েযাৎিা একিা ছদাকিা িাকিা। 

ি+ই+আ 

দীঘজিয়া (দীঘ্ছি) আিজিয়া (আগ্ছি) িােজিয়া (িাছ্ছি) ছুটজিয়া (ছুট্ছি)। 

আড়্ 

ছিািাড় িািাড় (নািাড়) িাবাড় ছিজুড় ছিরিায়াড় উিাড়। 

আড়্ +ই+আ 

বািাজড়য়া (বািারড়) ছিািাজড়য়া (ছিািারড়) মিাজড়য়া (মিারড়) িাোজড়য়া (িাতুরড়, ছয 

িােড়াইয়া ছবড়ায়) কাঠুরে িাটুরে ছঘসুরড় ো ও ড়া 
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টুকো িািড়া িাঁকড়া ছিটো িামড়া ছোকো িাঁেো ছফাঁিো জেবড়া থাবড়া বািড়া 

িািড়া। 

বহু অরথ ণ: োিাোিড়া িােিােড়া কােকােো। 

আজে 

জুয়াজে কাঁিাজে চুনাজে পূিাজে জভিাজে। 

আরু 

িিারু (িল্যজবজিে িন্তু) িাফারু (ছকারনা ছকারনা প্ররদরি িেরিািরক বরি) দাবাড়ু 

(দাবা ছিিায় মত্ত)। 

ক্ 

মড়ক িড়ক ছমাড়ক চবেক িটক িিক িমক আটক। 

আক্ উক্ ইক্ 

ফাঁসুরড় িাোরড়। 

ো ও ড়া 

এই-িকি প্রেযয়রযারি ছয জক্রয়াে জবরিেণগুজি িয় োিারে দ্রুেরবি বুিায়; যথা, 

ফুড়ুক্ জেজড়ক্ েড়াক্ জিজড়ক্ জিজিক্ ইেযাজদ। 

ক্ +আ 

মট্কা ছবাঁচ্কা িাল্কা ছবাঁট্কা ছিাঁৎকা উিক্কা। ক্ষুদ্রারথ ণ ই প্রেযয় কজেয়া মট্জক, বু ুঁচ্জক 

ইেযাজদ িয়। 

ক্+ ই+আ 

শুট্জকয়া (শুট্ছক) পু ুঁটজকয়া (পু ুঁট্ছক) পু ুঁিজকয়া (পু ুঁচ্ছক) ফচ্জকয়া (ফচ্ছক) ছোট্জকয়া 

(ছুট্ছক)। 

উক্ 

জমথুযক িাজুক জমশুক। 

জির্+ ই 

জির্ প্রেযয়টি বাংিায় িরি নাই। োিাদ্জিে প্রভৃজে িেগুজি জবরদিী। জকন্তু এই জির্ 

প্রেযরয়ে িজিে ই প্রেযয় জমজিয়া জিজে প্রেযয় বাংিা ভাোয় স্থান িাভ কজেয়ারে। 
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ব্যবিায় অরথ ণ ই প্রেযয় িব ণত্র িয় না। কামারেে ব্যবিায়রক ছকি কামাজে বরি না, বরি 

কামােজিজে। এই জির্+ই ছযারি অজধকাংি ব্যবিায় ব্যি িয়; অযাটজন ণজিজে স্যাকোজিজে 

মুজিজিজে মুরটজিজে। 

অনুকেণ অরথ ণ : বাবুজিজে নবাবজিজে। 

দার্ 

ছদাকানদাে ছিৌজকদাে েঙদাে বুটিদাে ছিোদাে যািনদাে িড়নদাে ইেযাজদ। 

ইিাে িজিে ই প্রেযয় যুি িইয়া ছদাকানদাজে ইেযাজদ বৃজত্তবািক জবরিরষ্যে সৃজে িয়। 

দান্ 

বাজেদান জিকদান িামাদান আেেদান। স্বারথ ণ ই প্রেযয়রযারি বাজেদাজন জিকদাজন 

আেেদাজন িইয়া থারক। 

িই 

িােিই মািিই প্রমাণিই মানানিই ট্যাঁকিই। 

িনা 

বুড়ািনা ন্যাকািনা জেব্ছিিনা জিজন্নিনা। 

ওিা বা ওয়ািা 

কািড়ওয়ািা োোওয়ািা ইেযাজদ। 

েে 

এমনেে ছযমনেে ছকমনেে 

অৎ 

মানৎ বিৎ ঘুেৎ ছফেৎ িিৎ (িিদ)। 

ধ্বন্যাত্মক িরেে উত্তে অৎ প্রেযরয় দ্রুেরবি বুিায় : িড়াৎ ফুড়ৎ িটাৎ িটাৎ। 

অৎ+আ 

ধর্ো ছফেো িড়্ো িান্ো (িবিান্তা)। 

ো 

জবজিে অরথ ণ, যথা : িান্ো ছনান্ো েল্ো (েেল্ো,েেি বাঁি)। আওো নাম্ো িরেে 

বুৎিজত্ত বুিা যায় না। 

অৎ+ই 
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জফর্জে িল্জে উঠ্জে বাড়্জে িড়্জে চুক্জে ঘাঁট্জে গুন্জে। 

অৎ+আ+ই 

ছিাল্ োই ধর্ োই। 

অন্ত 

জিয়ন্ত ফুটন্ত িিন্ত। 

মন্ত 

িক্ষ্মীকান্ত বুজদ্ধমন্ত আরক্কিমন্তা 

অন্ দা(?) 

বািযা (অজধবািী) মাকযা (গুম্ফশ্মশ্রুজবিীন)। বিা উজিে এ-প্রেযয়টিে প্রজে আমাে 

জবরিে আস্থা নাই। 

ট 

িািট্ (ছিৌিািট্) িািট্ িািট্ দািট্। 

ট্+ই 

জিম্টি। 

ট্ট 

ভেট্ট (নদীভেট্ট, িািভেট্ট িজম)। 

আ+ট্ 

িমাট্ ভোট্ ছঘোট্। 

টা 

িযািটা ল্যাঙ্টা িাপ্টা ল্যাপ্টা জিম্টা শুক্টা। 

আট্+ই+আ 

ছোিাটিয়া (ছোিারট) ছবাকাটিয়া (ছবাকারট) োমাটিয়া (োমারট) ছঘািাটিয়া (ছঘািারট) 

ভাড়াটিয়া (ভাড়ারট) বামন্টিয়া (ছেঁরট)। 

অং আং ইং 

ভড়ং ভুিং-ভািাং ছিাং (নি) ছিািাং (ছিািাং কুজি) জেজড়ং। বড়াং, ছকারনা ছকারনা 

ছিিায় অিংকাে অরথ ণ বড়াই না বজিয়া 

বড়াং বরি। 
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অি আি অজিয়া 

সুড়ি সুড়জি সুড়ুরি কুিজি জধজি ছধরড়রি জবজেজি (বৃিৎ িজেবােরক ছকারনা ছকারনা 

প্ররদরি ‘জবজেজি গুজে’ বরি)। 

ি িা জি 

আল্িি (আিিা ভাব) ল্যাংিা (ছিাঁড়াে ভাব) ভযাংিা (ব্যরিে ভাব) ভাংজি জিম্জি 

ঘামাজি েযাড়্িা (জেয ণকভাব)। আধাে অরথ ণ : ধুনজি ধুিজি খুজঞ্চ জিজিম্জি িাোজঞ্চ মিাল্জি। 

ক্ষুদ্র অরথ ণ : ব্যাঙাজি নিজি (হু ুঁকাে) কজঞ্চ কুজি; ছমািা (কিাে ছমািা, মুকুিিা িইরে 

ছমািা); ছমািাে ক্ষুদ্র মুজি। 

অস্ 

ছিািস্ মুিস্ োড়স্ ঢ্যািস্। 

ধ্বন্যাত্মক িরেে উত্তে অস্ প্রেযরয় স্থূিো ও ভাে বুিায়–ধপ্ িইরে ধিাস্; ব্যাজপ্ত 

বুিায়, যথা, ধড়াস্ কজেয়া িড়া–অরিক্ষাকৃে জবস্তীণ ণ স্থান িইয়া িড়া; িট্ এবং িটাস্, িট্ 

এবং িটাস্ িরেে সূক্ষ্ম অথ ণরভদ জনরদ ণি কজেরে ছিরি িােকরদে িজিে তুমুি েকণ উিজস্থে 

িইরব আিঙ্কা কজে। 

িা 

ছিাপ্িা ছিাম্িা িাপ্িা ভাপ্িা জিম্িা িান্িা ছফন্িা এক্িা ছিািিা মাকড়্িা কাল্িা। 

িা+ইয়া 

ফযাকাজিয়া (ফযাকারি), িাল্ছি িম্ভবে িাল্ছি কথাে জবকাে, কাল্জিরট-

কাি+িা+ইয়া+টা = কাল্জিয়াটা কাল্জিরট। 

আম 

অনুকেণ অরথ ণ : বুড়ারমা ছেরিরমা িাগ্িারমা িযাোরমা বাঁদোরমা। 

ভাব অরথ ণ : মাত্িারমা, জঢ্রিরমা আল্ছিরমা। 

আম+ই 

বুড়াজম মাত্িাজম ইেযাজদ 

স্ত্রীজিরি ই 

ছুুঁজড় ছুক্জে ছবটি খুজড় মাজি জিজি জদজদ িাঁঠি ছভজড় বুজড় বাম্জন। 

স্ত্রীজিরি জন 
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কলুজন ছেজিজন িয়িাজন বাজঘজন মাজিজন ছধাবাজন নাপ্জেজন কামার্জন িামার্জন পুরুত্জন 

ছমত্োজন োঁেজন োকুোজন িাক্োজন 

উরড়জন কারয়ত্জন ছিাট্টাজন মুিিমান্জন ছিরিজন। 

বাংিা কৃৎ েজদ্ধে আমাে যেগুজি মরন িজড়ি জিজিিাম। জনিঃিরযিই অরনকগুজি বাদ 

িজড়য়ারে; ছিগুজি পূেরণে িন্য িােকরদে অরিক্ষা কজেয়া েজিিাম। 

জভন্ন জভন্ন প্ররদরিে অজধবািীো প্রারদজিক প্ররয়ারিে দৃোন্ত যে িংগ্রি কজেয়া িাোইরবন, 

েেই কারি িাজিরব। 

প্রেযয়গুজিে উৎিজত্ত জনণ ণয় কোও বাজক েজিি। এ িম্বরে যাঁিাো আরিািনা কজেরে ইচ্ছা 

করেন, োঁিাো ডািাে িযন ণরি-েজিে Comparative Grammar of the 

Gaudian Languages পুস্তক িইরে যরথে িািায্য িাইরবন। 

প্ররেযক প্রেযয়িাে িরেে োজিকা িম্পূণ ণ কো আবশ্যক। ইিা জনশ্চয়ই িােরকো িক্ষ 

কজেয়ারেন, প্রেযয়গুজিে মরধ্য িক্ষিারেে ভাব ছদিা যায়। োিাো ছকন ছয কয়টিমাত্র িেরক 

বাজেয়া িয়, বাজক িমস্তরকই বিণন করে, োিা বুিা কঠিন। োজিকা িম্পূণ ণ িইরি োিাে 

জনয়ম আজবষ্কারেে আিা কো যাইরে িারে। মন্ত প্রেযয় ছকনই-বা আরক্কি িেরক আশ্রয় 

কজেয়া আরক্কিমন্ত িইরব, অথি িািাজক িরেে িিরযারি িািাজকমন্ত িইছে িাজেি না, োিা 

ছক বজিরব। জন ছযারি বহুেে বাংিা স্ত্রীজিি িরেে উৎিজত্ত িইয়ারে-ছকামােজন ছিাট্টাজন 

ইেযাজদ। জকন্তু বজদ্যজন (চবদ্য-স্ত্রী) ছকি ছো বরি না; উরড়জন বরি, জকন্তু িঞ্জাজবনী বা জিজিজন 

বা মজিজন বরি না। বাজঘজন িয়, জকন্তু উটিজন িয় না, কুকুেজন ছবড়ািজন িয় না। প্রেযয়রযারি 

স্ত্রীজিি অরনক স্থরি িয়ই না, ছিই কােরণ মাজদ কুকুে বজিরে িয়। িাঁোে স্ত্রীজিরি িাঠি িয়, 

ছমারেে স্ত্রীজিরি ছমাজে িয় না। এ-িমস্ত অনুধাবন কজেবাে ছযাগ্য। 

ছকান্ প্রেযয়রযারি িরেে কী প্রকাে রূিান্তে িয় োিাও জনয়মবদ্ধ কজেয়া ছিিা আবশ্যক। 

জনোন্েই িময়াভাববিে আজম ছি কারি িাে জদরে িাজে নাই। ছনাড়া িরেে উত্তে ই প্রেযয় 

কজেরি িয় নুজড়; দাজড় িরেে উত্তে আ প্রেযয় কজেরি িয় ছদরড়; ছটাি িরেে উত্তে আ প্রেযয় 

কজেরি িয় টুরিা; মধু িরেে উত্তে আ প্রেযয় কজেরি িয় ছমারধা; লুন্ িরেে উত্তে আ প্রেযয় 

কজেরি িয় ছিানা; জ্বল্ িরেে উত্তে অন+ই প্রেযয় কজেরি িয় জ্বলুজন, ছকাঁদি িরেে উত্তে 

ই+আ প্রেযয় কজেরি িয় কুুঁদুরি। 
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কেকগুজি প্রেযয় আজম আনুমাজনক ভারব জদয়াজে। ছিগুজিরক প্রেযয় বজিয়া জবশ্বাি কজে, 

জকন্তু িে িইরে োিাজদিরক জবজচ্ছন্ন কজেয়া োিারদে প্রেযয়রূি প্রমাণ কজেরে িাজে নাই। 

ছযমন, অং প্রেযয়; ভুিং ভড়ং প্রভৃজে িরেে অং বাদ জদরি যািা বাজক থারক োিা বাংিায় 

িজিে নাই। ভড়্ িে নাই বরট, জকন্তু ভড়্কা আরে, ভড়ং এবং ভড়রকে অথ ণিাদৃশ্য আরে। োই 

মরন িয়, ভড়্ বজিয়া একটা আজদিে জেি, োিাে উত্তরে অক্ কজেয়া ভড়ক্ ও অং কজেয়া 

ভড়ং িইয়ারে। বড়াং িরে এই মে িমথ ণন কজেরব। আমাে কাল্না-প্ররদিীয় বন্ধুিণ বরিন, 

োঁিাো বড়াই িরেে স্থরি বড়াং িব ণদাই ব্যবিাে করেন; োিারে বুিা যায় বরড়া িরেে উত্তে 

ছযমন আ+ই প্রেযয় কজেয়া বড়াই িইয়ারে, ছেমনই আং প্রেযয় কজেয়া বড়াং িইয়ারে–মূি 

িেটি বরড়া, প্রেযয় দুইটি আই ও আং। 

প্রেযয়গুজি কী ভারব জিজিে িওয়া উজিে, োিাও জবিারেে িাো ক্রমি জস্থে িইরে 

িাজেরব। যািারক অস্ প্রেযয় বজিয়াজে, োিা অস্ অথবা অ-বজিণে, িা প্রেযয় ি+আ অথবা 

িা, এ-িমস্ত জনণ ণয় কজেবাে ভাে ব্যাকেণজবৎ িজিেরদে উিে জনরক্ষি কজেয়া আজম জবদায় 

গ্রিণ কজেিাম। 

  

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 67 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভাষার ইচিত 

বাংিা ব্যাকেরণে ছকারনা কথা তুজিরে ছিরি ছিাড়ারেই দুই-একটা জবেরয় ছবািািড়া 

স্পে কজেয়া িইরে িয়। বাংিাভাো িইরে োিাে জবশুদ্ধ িংস্কৃে অংিরক ছকারনামরেই েযাি 

কো িরি না, এ কথা িকিরকই স্বীকাে কজেরে িইরব। মানুেরক োিাে ছবিভূো বাদ জদয়া 

আমো ভদ্রিমারি ছদজিরে ইচ্ছা কজে না। ছবিভূো না িইরি োিাে কািই িরি না, ছি জনষ্ফি 

িয়; কী আত্মীয়িভায় কী োিিভায় কী িরথ মানুেরক যরথািযুি িজেচ্ছদ ধােণ কজেরেই 

িয়। 

জকন্তু এ কথাও স্বীকাে কজেরে িইরব ছয, মানুে বেঞ্চ ছদিেযাি কজেরে োিী িইরব েবু 

বস্ত্র েযাি কজেরে োিী িইছব না, েবু বস্ত্র োিাে অি নরি এবং োিাে বস্ত্রেে ও অিেে 

একই েরেে অন্তি ণে নরি। 

িংস্কৃে ভাোে ছযাি ব্যেীে বাংিাে ভদ্রো েক্ষা িয় না এবং বাংিা োিাে অরনক ছিাভা 

ও িফিো িইরে বজঞ্চে িয়, জকন্তু েবু িংস্কৃে বাংিাে অি নরি, োিা োিাে আবেণ, 

োিাে িজ্জা েক্ষা, োিাে চদন্য ছিািন, োিাে জবরিে জবরিে প্ররয়ািনিাধরনে বািয উিায়। 

অেএব, মানুরেে বস্ত্রজবজ্ঞান ও িেীেজবজ্ঞান ছযমন একই কথা নরি ছেমনই বাংিাে 

িংস্কৃে অংরিে ব্যাকেণ এবং জনি বাংিাে ব্যাকেণ এক নরি। আমারদে দুভণাগ্য এই ছয, এই 

িামান্য কথাটাও প্রকাি কজেরে প্রচুে িজেমারণ বীেেরিে প্ররয়ািন িয়। 

বাংিাে িংস্কৃে অংরিে ব্যাকেণটি জকজঞ্চৎ িজেমারণ িজেবজেণে িংস্কৃে ব্যাকেণ। 

আমো ছযমন জবদ্যািরয় ভােেবরে ণে ইজেিাি নাম জদয়া মিম্মদরঘােী বাবে হুমায়ুরনে 

ইজেিাি িজড়, োিারে অজে অল্প িজেমাণ ভােেবে ণ জমজশ্রে থারক; ছেমনই আমো বাংিা 

ব্যাকেণ নাম জদয়া িংস্কৃে ব্যাকেণ িজড়য়া থাজক, োিারে অজে অল্প িজেমাণ বাংিাে িে 

মাত্র থারক। এরূি ছবনাজমরে জবদ্যািাভ ভারিা জক ময োিা প্রিজিে মরেে জবরুরদ্ধ বজিরে 

িািি কজে না, জকন্তু ইিা ছয ছবনাজম োিারে ছকারনা িরযি নাই। ছকবি ছদজিয়াজে শ্রীযুি 

নকুরিশ্বে ভট্টািায ণ মিািয় োঁিাে েজিে বাংিা ব্যাকেরণ বাংিাভাোে বাংিা ও িংস্কৃে দুই 

অংিরকই িাজেে ছদিাইবাে ছিো কজেয়ারেন; ইিারে জেজন িজিেিমারি সুস্থ িেীরে িাজন্ত 

েক্ষা কজেয়া আরেন জক না ছি িংবাদ িাই নাই। 
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এই ছয-বাংিায় আমো কথাবােণা কজিয়া থাজক, ইিারক বুজিবাে সুজবধাে িন্য প্রাকৃে 

বাংিা নাম ছদওয়া যাইরে িারে। ছয-বাংিা ঘরে ঘরে মুরি মুরি জদরন জদরন ব্যবিাে কো 

িইয়া থারক, বাংিাে িমস্ত প্ররদরিই ছিই ভাোে অরনকটা ঐকয থাজকরিও িাম্য নাই। 

থাজকরেও িারে না। িকি ছদরিেই কজথে ভাোয় প্রারদজিক ব্যবিারেে ছভদ আরে। 

ছিই ছভদগুজি ঠিক িইয়া ছিরি ঐকযগুজি জক বাজিে কো িিি িইয়া িরড়। বাংিারদরি 

প্রিজিে প্রাকৃে ভাোগুজিে একটি তুিনামূিক ব্যাকেণ যজদ জিজিে িয়, েরব বাংিাভাো 

বাঙাজিে কারে ভারিা কজেয়া িজেজিে িইরে িারে। োিা িইরি বাংিাভাোে কােক জক্রয়া 

ও অব্যয় প্রভৃজেে উৎিজত্ত ও িজেণজেে জনয়ম অরনকটা িিরি ধো িরড়। 

জকন্তু োিাে পূরব ণ উিকেণ িংগ্রি কো িাই। নানা জদক িইরে িািায্য িাইরি েরবই 

ক্ররম ভাবী ব্যাকেণকারেে িথ সুিম িইয়া উঠিরব। 

ভাোে অমুক ব্যবিাে বাংিাে িজশ্চরম আরে পূরব ণ নাই বা পূরব ণ আরে িজশ্চরম নাই, এরূি 

একটা িিড়া ছযন না ওরে। এই িংগ্ররি বাংিাে িকি প্ররদিরকই আহ্বান কো যাইরেরে। 

পূরব ণই আভাি জদয়াজে, ঐকয জনণ ণয় কজেয়া বাংিাভাোে জনেয প্রকৃজেটি বাজিে কজেরে িইরি 

প্রথরম োিাে জভন্নো িইয়া আরিািনা কজেরে িইরব। 

আমো ছকবিমাত্র ভাোে িাো ভাব প্রকাি কজেয়া উঠিরে িাজে না; আমারদে কথাে িরি 

িরি সুে থারক, িােমুরিে ভজি থারক, এমনই কজেয়া কাি িািাইরে িয়। কেকটা অথ ণ 

এবং কেকটা ইজিরেে উিরে আমো জনভণে কজে। 

 

আবাে আমারদে ভাোেও মরধ্য সুে এবং ইিাো স্থানিাভ কজেয়ারে। অথ ণজবজিে িরেে 

িািারয্য ছয-িকি কথা বুজিরে ছদজে িয় বা বুিা যায় না, োিারদে িন্য ভাো বহুেে ইজিে-

বারকযে আশ্রয় িইয়ারে। এই ইজিে-বাকযগুজি অজভধানব্যাকেরণে বাজিরে বাি করে, জকন্তু 

কারিে ছবিা ইিাজদিরক নজিরি িরি না। 

বাংিাভাোয় এই ইজিে-বারকযে ব্যবিাে যে ছবজি, এমন আে-ছকারনা ভাোয় আরে 

বজিয়া আমো িাজন না। 

ছয-িকি িে ধ্বজনব্যঞ্জক, ছকারনা অথ ণসূিক ধাতু িইরে যািারদে উৎিজত্ত নরি, 

োিাজদিরক ধ্বন্যাত্মক নাম ছদওয়া ছিরে; ছযমন ধাঁ িাঁ িট্ িট্ ইেযাজদ। 
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এইরূি ধ্বজনে অনুকেণমূিক িে অন্য ভাোরেও ব্যবহৃে িয়, জকন্তু বাংিাে জবরিেত্ব 

এই ছয, এগুজি িকি িময় বাস্তবধ্বজনে অনুকেণ নরি, অরনক িময় ধ্বজনে কল্পনামাত্র। মাথা 

দব্দব্ কজেরেরে, টন্টন্ কজেরেরে. কন্কন্ কজেরেরে প্রভৃজে িরে ছবদনারবাধরক কাল্পজনক 

ধ্বজনে ভাোয় েিণমা কজেয়া প্রকাি কো িইরেরে। মাে ধূ ধূ কজেরেরে, ছেৌদ্র িাঁ িাঁ কজেরেরে, 

শূন্য ঘে িম্িম্ কজেরেরে, ভরয় িা েম্েম্ কজেরেরে, এগুজিরক অন্য ভাোয় বজিরে ছিরি 

জবস্তাজেে কজেয়া বজিরে িয় এবং জবস্তাজেে কজেয়া বজিরিও ইিাে অজনব ণিনীয়োটুকু হৃদরয়ে 

মরধ্য ছেমন অনুভবিম্য িয় না; এরূি স্থরি এই প্রকাে অব্যি অস্ফুট ভাোই ভাবব্যি কজেবাে 

িরক্ষ ছবজি উিরযািী। একটা জিজনিরক িাি বজিরি োিাে বস্তুগুণিম্বরে ছকবিমাত্র একটা 

িবে ছদওয়া িয়, জকন্তু, িাি টুক্টুক কজেরেরে বজিরি ছিই িাি েঙ আমারদে অনুভূজেে 

মরধ্য ছকমন কজেয়া উঠিয়ারে, োিাই একটা অথ ণিীন কাল্পজনক ধ্বজনে িািারয্য বুিাইবাে ছিো 

কো যায়। ইিা ইজিে, ইিা ছবাবাে ভাো। 

বাংিাভাোয় এইরূি অজনব ণিনীয়োরক ব্যি কজেবাে ছিোয় এই প্রকারেে অব্যি 

ধ্বজনমূিকিে প্রচুেরূরি ব্যবিাে কো িয়। 

ভারিা কজেয়া েজব আঁজকরে ছিরি শুধু ছিাটাকেক ছমাটা েঙ িইয়া বজিরি িরি না, নানা 

েকরমে জমশ্র েঙ, সূক্ষ্ম েরঙে দেকাে িয়। বণ ণনাে ভাোরেও ছিইরূি চবজিরত্রযে প্ররয়ািন। 

িেীরেে িজে িম্বরে ইংরেজিভাোয় কে কথা আরে ভাজবয়া ছদজিরবন, walk run 

hobble waggle wade creep crawl ইেযাজদ; বাংিা জিজিে ভাোয় 

ছকবি দ্রুেিজে ও মযিজে িাো এই-িমস্ত অবস্থা ব্যি কো যায় না। জকন্তু কজথে ভাো জিজিে 

ভাোে মরো বাবু নরি, োিারক ছযমন কজেয়া িউক প্রজেজদরনে নানান কাি িািাইরে িয়; 

যেক্ষণ ছবািরদব িাজণজন অমেরকাে ও িেকল্পদ্রুম আজিয়া োিারক িাি জফোইয়া না ছদন 

েেক্ষণ কাে িইয়া িজড়য়া থাজকরি োিাে িরি না; োই ছি জনরিে বণ ণনাে ভাো জনরি 

বানাইয়া িইয়ারে, োই োিারক কিরনা িাঁ কজেয়া, কিরনা িট্িট্ কজেয়া, কিরনা খুটুস্ খুটুস্ 

কজেয়া, কিরনা নড়বড় কজেরে কজেরে, কিরনা সুড়্সুড়্ কজেয়া, কিরনা থপ্ থপ্ এবং কিরনা 

থিাস্ থিাস্ কজেয়া িজিরে িয়। ইংরেজিভাো laugh, smile, grin, simper, 

chukle কজেয়া নানাজবধ আনয ছকৌতুক ও জবদ্রূি প্রকাি করে; বাংিাভাো িিিি কজেয়া, 

জিিজিি কজেয়া, ছিারিা কজেয়া, জিজি কজেয়া, জফক্ জফক্ কজেয়া, জফক্ কজেয়া এবং মুচ্জকয়া 

িারি। মুিরক িাজিে িন্য বাংিা অমেরকারেে কারে ঋণী নরি। মচ্কান িরেে অথ ণ বাঁকান, 
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বাঁকাইরে ছিরি ছয মচ্ কজেয়া ধ্বজন িয় ছিই ধ্বজন িইরে এই কথাে উৎিজত্ত। উিারে িাজিরক 

ওষ্ঠাধরেে মরধ্য িাজিয়া মিকাইয়া োজিরি োিা মুিরক িাজিরূরি একটু বাঁকাভারব জবোি 

করে। 

বাংিাভাোে এই িেগুজি প্রায়ই ছিাড়ািে। এগুজি ছিাড়ািে িইবাে কােণ আরে। 

ছিাড়ািরে একটা কািব্যািকরত্বে ভাব আরে। ধূধূ কজেরেরে ধবধব কজেরেরে, বজিরে 

অরনকক্ষণ ধজেয়া একটা জক্রয়াে ব্যািকত্ব ছবািায়। ছযিারন ক্ষজণকো ছবািায় ছিিারন ছিাড়া 

কথাে িি নাই; ছযমন, ধাঁ কজেয়া, িাঁ কজেয়া ইেযাজদ। 

যিন ধাঁ ধাঁ িাঁ িাঁ, বিা যায় েিন জক্রয়াে পুনোবেণন বুিায়। 

‘এ’ প্রেযয় ছযাি কজেয়া এই-িােীয় িেগুজি িইরে জবরিেণ চেজে িইয়া থারক; ছযমন, 

ধব্ধরব টক্টরক ইেযাজদ। 

টকটক েকেক প্রভৃজে করয়কটি ধ্বন্যাত্মক িরেে মািিারন আকাে ছযাি কজেয়া উিােই 

মরধ্য একটুিাজন অরথ ণে জবরিেত্ব ঘটারনা িইয়া থারক; ছযমন, কিাকি কটাকট কড়াক্কড় 

কিাকি িিািি িটািট িিািি িিািি িনাজ্িন টকাটক টিাটি েকােক ধড়াধ্বড় ধিাধি, 

ধমাধ্বম িটািট ফিাফি। 

কিকি এবং কিাকি, ফিফি এবং ফিাফি, টিটি এবং টিাটি িরেে মরধ্য 

ছকবিমাত্র আকােরযারি অরথ ণে ছয সূক্ষ্ম চবিক্ষণ্য িইয়ারে, োিা ছকারনা জবরদিীরক অথ ণজবজিে 

ভাোে িািারয্য ছবািারনা িি। েকােক বজিরি এই বুিায় ছয, একবাে েক কজেয়া োিাে 

িরে বিিঞ্চয়পূব ণক পুনব ণাে জিেীয়বাে েক কো; মািিারনে ছিই উদ্যে অবস্থাে যজেটুকু 

আকাে ছযারি আিনারক প্রকাি করে। এইরূরি বাংিাভাো ছযন অ আ ই উ স্বেবণ ণ কয়টারক 

িইয়া সুরেে মরো ব্যবিাে কজেয়ারে। ছি সুে যািাে কারন অভযস্ত িইয়ারে ছি-ই োিাে 

সূক্ষ্মেম মম ণটুকু বুজিরে িারে। 

উজেজিে উদািেণগুজিরে িক্ষ কজেবাে জবেয় আে-একটি আরে। আদ্যক্ষরে ছযিারন 

অকাে আরে ছিইিারন িেবেী অক্ষরে আকাে-ছযািন িরি, অন্যত্র নরি। 

ছযমন টকটক িইরে টকাটক িইয়ারে, জকন্তু টিকটিক িইরে টিকাটিক বা ঠুকঠুক িইরে 

ঠুকাঠুক িয় না। এইরূরি মরনারযাি কজেরি ছদিা যাইরব, বাংিাভাোে উচ্চােরণ স্বেবণ ণগুজিে 

কেকগুজি কঠিন জবজধ আরে। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 71 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্বেবণ ণ আকােরক আবাে আে-এক িায়িায় প্ররয়াি কজেরি আে-এক েকরমে সুে বাজিে 

িয়; োিাে দৃোন্ত, টুকটাক ঠুকোক খুটিাট ভুটভাট দুড়দাড় কুিকাি গুিিাি ঝুিিাি টুিটাি 

ধুিধাি হুিিাি দুমদাম ধুমধাম ফুিফাি হুিিাি। 

এই িেগুজি দুই প্রকারেে ধ্বজনব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আে-একটি স্ফুট। যিন বজি, 

টুিটাি কজেয়া বৃজে িজড়রেরে েিন এই বুিায় ছয, ছোরটা ছফাঁটাটি টুি কজেয়া এবং বরড়া 

ছফাঁটাটি টাি কজেয়া িজড়রেরে, ঠুকোক িরেে অথ ণ একটা িে ছোরটা আে-একটা বরড়া। 

উকারে অব্যিপ্রায় প্রকাি, আকারে িজেস্ফুট প্রকাি। 

আমো এেক্ষণ ছয-িকি ছিাড়াকথাে দৃোন্ত িইয়া আরিািনা কজেিাম োিাো জবশুদ্ধ 

ধ্বন্যাত্মক। আে-একেকরমে ছিাড়াকথা আরে োিাে মূিিেটি অথ ণসূিক এবং ছদািে িেটি 

মূিিরেেই অথ ণজবিীন জবকাে; ছযমন, চুিিাি ঘুেঘাে তুকোক ইেযাজদ। চুি ঘুে এবং তুক 

এ-জেনরট িে আজভধাজনক, ইিাো অথ ণিীন ধ্বজন নরি; ইিারদে িরি িাি ঘাে ও োক, এই 

জেনরট অথ ণিীন িে শুদ্ধমাত্র ইজিরেে কাি কজেরেরে। 

িরিে ধারেই ছয-িােটা দাঁড়াইয়া আরে ছিই িােটাে িরি িরি োিাে িংিি জবকৃে 

োয়াটারক একত্র কজেয়া ছদজিরি ছযমন িয়, বাংিাভাোে এই কথাগুিাও ছিইরূি; চুি 

কথাটাে িরি োিাে একটা জবকৃে োয়া ছযাি কজেয়া জদয়া চুিিাি িইয়া ছিি। ইিারে 

অরথ ণেও একটু অজনজদ ণেভারবে জবস্তৃজে িইি। যজদ বিা যায় ছকি চুি কজেয়া আরে, েরব বুিায় 

ছি জনিঃিে িইয়া আরে; জকন্তু যজদ বজি চুিিাি আরে, েরব বুিায় ছিাকটা ছকবিমাত্র জনিঃিে 

নরি একপ্রকাে জনরশ্চে িইয়াও আরে। একটা জনজদ ণে অরথ ণে িশ্চারে একটা অজনজদ ণে আভাি 

জুজড়য়া ছদওয়া এই ছশ্রণীে ছিাড়াকথাে কাি। 

োয়াটা আিি জিজনরিে ছিরয় বরড়াই িইয়া থারক। অজনজদ ণেটা জনজদ ণরেে ছিরয় অরনক 

মস্ত। আকাে স্বেটাই বাংিায় বরড়ারত্বে সুে িািাইবাে িন্য আরে। আকাে স্বেবরণ ণে ছযারি 

ঘুেঘাে-এে ঘাে, তুকোক-এে োক, ঘুে অথ ণ ও তুক অথ ণরক কল্পনারক্ষরত্র অরনকিাজন 

বাড়াইয়া জদি অথি স্পে জকছুই বজিি না। 

জকন্তু ছযিারন মূিিরে আকাে আরে ছিিারন ছদািে িরে এ জনয়ম িারট না, পুনব ণাে আকাে 

ছযাি কজেরি কথাটা জিগুজণে িইয়া িরড়। জকন্তু জিগুজণে কজেরি োিাে অথ ণ অন্য েকম িইয়া 

যায়। যজদ বজি ছিাি-ছিাি, োিারে িয় একাজধক ছিাি িদাথ ণরক বুিায় নয় প্রায়-ছিাি 
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জিজনিরক বুিায়। জকন্তু ছিাি-িাি বজিরি ছিাি আকৃজে বুিায়, ছিইিরিই িজেপুেো প্রভৃজে 

আরো জকছু অজনজদ ণে ভাব মরন আজনয়া ছদয়। 

 

এইিন্য এইপ্রকাে অজনজদ ণে ব্যঞ্জনাে স্থরি জিগুজণে কো িরি না, জবকৃজেে প্ররয়ািন। 

োই ছিাড়ায় ছযিারন আকাে আরে ছিিারন ছদািে িরে অন্য স্বেবরণ ণে প্ররয়ািন; োিাে 

দৃোন্ত, দািরদাি ডাকরডাক বােরবাে িািরিাি োঁটরোঁট িািরিাি ধােরধাে িাফরিাফ। 

অন্যেকম : কাটারকাটা িাটারিাটা ডাকারডাকা ঢ্াকারঢ্াকা ঘাঁটারঘাঁটা োঁটারোঁটা 

িাড়ারিাড়া িািারিািা োিারোিা কারিারকারিা। 

এইগুজিে রূিান্তে : কাটাকুটি ডাকাডুজক ঢ্াকাঢুজক ঘাঁটাঘুুঁটি োঁটাছুুঁটি কাড়াকুজড় োড়াছুজড় 

িাড়াঝুজড় ভািাভুজি োড়াতুজড় টানাটুজন িািাচুজি োিাঠুজি। এইগুজি জক্রয়ািদ িইরে উৎিন্ন। 

জবরিষ্যিদ িইরে উৎিন্ন িে : কাঁটাকুুঁটি োট্টাঠুজট্ট ধাক্কাধুজক্ক। 

ছিরোি দৃোন্ত িইরে ছদিা যায়, পূরব ণ আকাে ও িরে ইকাে থাজকরি মািিারনে 

ওকােটি উচ্চােরণে সুজবধাে িন্য উকােরূি ধরে। শুদ্ধমাত্র ‘ছকাটি’ উচ্চােণ িিি, জকন্তু 

‘ছকাটারকাটি’ দ্রুে উচ্চােরণে িরক্ষ ব্যাঘােিনক। িািারিাজি ডাকারডাজক ঘাঁটারঘাঁটি, 

উচ্চােরণে ছিো কজেরিই ইিা বুিা যাইরব, অথি চুজি ডুজক ঘুুঁটি উচ্চােণ কঠিন নরি। 

োিা িইরি ছমারটে উিরে ছদিা যাইরেরে ছয, ছিাড়া কথাগুজিে প্রথমাংরিে আদ্যক্ষরে 

ছযিারন ই উ বা ও আরে ছিিারন জিেীয়াংরি আকাে-স্বে যুি িয়; ছযমন, ঠিকোক জমটমাট 

জফটফাট জভড়ভাড় জঢ্রিঢ্ািা জঢ্িঢ্াি ইেযাজদ; কুরিাকািা গুুঁরড়ািাঁড়া গুুঁরোিাঁো কুরটাকাটা 

ফুরটাফাটা ভুিংভািাং টুকরো-টাকো হুকুমরিাকাম শুকরনা-িাকনা; ছিািিাি ছযািযাি 

ছিােিাে ছোিোি ছিাঁিিাঁি ছিােিাে ছমাটমাট ছিািিাি ছিািািািা ছিািাড়-িািাড়। 

জকন্তু ছযিারন প্রথমাংরিে আদ্যক্ষরে আকাে যুি আরে ছিিারন জিেীয়াংরি ওকাে 

জুজড়রে িয়। ইিাে দৃোন্ত পূরব ণই ছদওয়া িইয়ারে; ছিািাড় িরেে ছবিায় িইি ছিািাড়-

িািাড়, ডািে িরেে ছবিায় ডািরেরডািে। একজদরক ছদরিা টুকরো-টাকো হুকুম-িাকাম, 

অন্য জদরক িাপুি-হুপুি নাদুি-নুদুি। ইিারে স্পে ছদিা যাইরেরে, আকারে ওকারে একটা 

ছবািািড়া আরে। জফজেজি ছযমন ইংরেরিে িারি িরি, আমারদে িংকেিােীয় অযাকােও 

এিারন আকারেে জনয়ম েক্ষা করেন; যথা, ঠ্যাকা-ছোকা গ্যাঁটারিাটা অযািারিািা। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 73 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

উজেজিে জনয়মটি জবরিে ছশ্রণীে কথা িম্বরেই িারট, অথ ণাৎ ছয-িকি কথায় প্রথমারধ ণে 

অথ ণ জনজদ ণে ও জিেীয়ারধ ণে অথ ণ অজনজদ ণে; ছযমন ঘুরোঘাো। জকন্তু ঘুরোঘুজে কথাটাে ভাব অন্য 

েকম, োিাে অথ ণ দুই িক্ষ িইরে সুস্পে ঘুজে-িািািাজি; ইিাে মরধ্য আভাি ইজিে জকছুই 

নাই। এিারন জিেীয়াংরিে আদ্যক্ষরে ছিইিন্য স্বেজবকাে িয় নাই। 

এইরূি ঘুরোঘুজে-দরিে কথাগুজি িাধােণে অরন্যান্যো বুিাইয়া থারক; কানাকাজন-ে 

মারন, এে কারন ও বজিরেরে, ওে কারন এ বজিরেরে। িিািজি বজিরে বুিায়, এে িিা ও, 

ওে িিা এ ধজেয়ারে। এই ছশ্রণীে িরেে োজিকা এইিারনই ছদওয়া যাক– 

কোকজে কিিা-কিজি িড়ািজড় িিািজি িটািটি িটকা-িটজক েড়ােজড় িড়ািজড় 

টক্কো-টক্কজে ডিাডজি ঢ্িাঢ্জি দিাদজি ধোধজে ধস্তাধজস্ত বকাবজক বিাবজি। 

আঁটাআঁটি আঁিাআঁজি আড়াআজড় আধাআজধ কাোকাজে কাটাকাটি ঘাঁটাঘাঁটি িাটািাটি িািািাজি 

িািািাজি িাওয়া-িাওজয় োড়াোজড় িানািাজন িািটা-িািটি টানাটাজন ডাকাডাজক ঢ্াকাঢ্াজক 

োড়াোজড় দািাদাজি ধাক্কাধাজক্ক নািানাজি নাড়ানাজড় িািটা-িািটি িাকািাজক িাড়ািাজড় 

িািািাজি ফাটাফাটি মািামাজি মািামাজি মাোমাজে মাোমাজে বাোবাজে বাঁধাবাঁজধ 

বাড়াবাজড় ভািাভাজি োিাোজি োোোজে িািািাজি িাোিাঠি িাথািাজথ িাফািাজফ িামনা-

িামজন িাঁকািাঁজক িাঁটািাঁটি িাোিাজে িানািাজন িাোিাজে (িাোিাজে ভাি কো) খ্যাঁিারেঁজি 

খ্যামিা-ছিমজি ঘযাঁোরেঁজে ঠ্যািারেজি ঠ্যািারেজি ঠ্যাকারেজক ঠ্যাঙারেজঙ দ্যািারদজি 

ব্যাঁকারেঁজক িযাঁিকা-ছেঁিজক ল্যািারিজি। 

 

জকরিাজকজি জিরোজিঠি (ভাইরবান)। 

খুরনাখুজন গুুঁরোগুুঁজে ঘুরোঘুজে চুরিাচুজি ছুরটাছুটি ঝুরিাঝুজি মুরিামুজি সুমুরিা-সুমুজি। 

ছটিারটজি ছিটাজিটি ছিিারিজি ছেঁড়াজেঁজড়। 

ছকানাকুজন ছকািাকুজি ছকাস্তাকুজস্ত ছিাঁিাখু ুঁজি ছিাঁিাখু ুঁজি ছিািাখুজি ছিাড়াগুজড় ছঘাোঘুজে 

ছোঁড়াছুুঁজড় ছোঁওয়াছুুঁজয় ছোকারোজক ছোকো-ঠুকজে ছদািাদুজি ছযাকাযুজক ছোিারুজি ছিাফালুজফ 

ছিাঁকাশু ুঁজক ছদৌরড়ারদৌজড়। 
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এই ছশ্রণীে ছিাড়াকথা চেজেে জনয়রম ছদিা যাইরেরে–প্রথমারধ ণে ছিরে আ ও 

জিেীয়ারধ ণে ছিরে ই ছযাি কজেরে িয়; ছযমন েড়্ ধাতুে উত্তরে একবাে আ ও একবাে ই ছযাি 

কজেয়া েড়ােজড়, বল্ ধাতুে উত্তরে আ এবং ই ছযাি কজেয়া বিাবজি ইেযাজদ। 

ছকবি জক্রয়ািরদে ধাতু নছি, জবরিষ্য িরেে উত্তরেও এই জনয়ম িারট; ছযমন, োোোজে 

িাোিাজে মািামাজি ইেযাজদ। 

জকন্তু ছযিারন আদ্যক্ষরে ইকাে উকাে বা ঔকাে আরে, ছিিারন আ প্রেযয়রক োিাে বন্ধু 

ওকারেে িেণািন্ন িইরে িয়; ছযমন জকরিাজকজি খুরনাখুজন ছদৌরড়ারদৌজড়। 

ইিারে প্রমাণ িয়, ইকাে ও উকারেে িরে আকাে অজেষ্ঠ িইয়া উরে। অন্যত্র োিাে দৃোন্ত 

আরে; যথা, ছযিারন জিজিে ভাোয় জিজি–জমিাই জমিাই জবিাই, ছিিারন কজথে ভাোয় 

উচ্চােণ কজে–জমরিাই জমরিাই জবরিাই; জডবা-ছক বজি জডরব, জিনাবািন-ছক বজি জিরনবািন; 

ডুবাই লুকাই জুড়াই-ছক বজি–ডুরবাই লুরকাই জুরড়াই; কুিা-ছক বজি কুরিা, ধুিারক বজি ধুরিা 

ইেযাজদ। অেএব এিারন জনয়রমে ছয-ব্যজেক্রম ছদিা যায় োিা উচ্চােণজবজধবিে। 

ছযিারন আদ্যক্ষরে অযাকাে একাে বা ওকাে আরে, ছিিারন আবাে আে-একজদরক 

স্বেব্যেযয় ঘরট; জনয়মমে, ঠ্যািাঠ্যাজি না িইয়া ঠ্যািারেজি, টিিারটজি না িইয়া ছটিারটজি, 

এবং ছকানারকাজন না িইয়া ছকানাকুজন িয়। 

জকন্তু, ছিোরিজে ছিোরিজে ছেোরেজে ছমিারমজি প্রভৃজে ি-ওয়ািা কথায় একারেে 

ছকারনা চবিক্ষণ্য ঘরট না। বাংিা উচ্চােণজবজধে এই-িকি েিস্য আরিািনাে জবেয়। 

আমো ছিরোি োজিকাটিরক বাংিাে ইজিে-বারকযে মরধ্য ভুি কজেিাম ছকন োিা 

বিা আবশ্যক। কানাকাজন কজেরেরে বা বিাবজি কজেরেরে, বজিরি ছয-িকি কথা উিয থারক 

োিা ছকবি কথাে ভজিরে ব্যি িইরেরে। িেস্পে িেস্পরেে কারন কথা বজিরেরে, বজিরি 

প্রকৃে ব্যািােটারক অথ ণজবজিে কথা ব্যি কো িয়, জকন্তু কান কথাটারক দুইবাে বাঁকাইয়া 

বজিয়া একটা ইজিরে িমস্তটা িংরক্ষরি িাজেয়া ছদওয়া িইি। 

এ িয ণন্ত আমো জেন েকরমে ইজিে-বাকয িাইিাম। একটা ধ্বজনমূিক ছযমন, ছিাঁ ছিাঁ 

কন্কন্ ইেযাজদ। আে-একটা িদজবকােমূিক ছযমন, ছিািািািা ছিািিাি চুিিাি ইেযাজদ। 

আে-একটা িদবিেমূিক ছযমন, বিাবজি দিাদজি ইেযাজদ। 
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ধ্বজনমূিক িেগুজি দুই েকরমে; একটা ধ্বজনবিে, আে একটা ধ্বজনবিধ। ধ্বজনবিে ছযমন, 

কিকি কটকট ইেযাজদ; ধ্বজনবিধ ছযমন, ফুটফাট কুিকাি ইেযাজদ। ধ্বজনমূিক এই িেগুজি 

আমারদে ইজন্দ্রয়রবাধ ছবদনারবাধ প্রভৃজে অনুভূজে প্রকাি করে। 

িদজবকােমূিক িেগুজি একটা জনজদ ণে অথ ণরক ছকন্দ্র কজেয়া োিাে িাজে জদরক অজনজদ ণে 

আভািটুকুও জফকা কজেয়া ছিজিয়া ছদয়। িদবিেমূিক িেগুজি িাধােণে অরন্যান্যো প্রকাি 

করে। 

ধ্বজনবিধ ও িদজবকােমূিক িেগুজিরে আমো এ িয ণন্ত ছকবি স্বেজবকারেেই িজেিয় 

িাইয়াজে; ছযমন, হুিিাি–হুরিে িজিে ছয বণ ণরভদ ঘটিয়ারে োিা স্বেবণ ণরভদ; ছিািািািা 

প্রভৃজে িে িম্বরেও ছিইরূি। এবারে ব্যঞ্জনবণ ণ-জবকারেে দৃোন্ত িইয়া িজড়ব। 

 

প্রথরম অথ ণিীন িেমূিক কথাগুজি ছদিা যাক; ছযমন, উিখুি উরকাখুরকা নিিি 

জনিজিি আইঢ্াই কাঁচুমাচু আবি-োবি িাঁিফাঁি খু ুঁটিনাটি আিড়ম-বািড়ম এবরড়া-ছিবরড়া 

েটফট েড়বড় জিজিজবজি ফজেনাজে আঁকুবাঁকু িাবিা-ছিাবিা িটিরট েড়বরড় ইেযাজদ। 

এই কথাগুজিে অজধকাংিই আিারিাড়া অজনজদ ণেভাব প্রকাি করে। িােিা ছিািমুি 

কািড়রিািড় িইয়া ছোরটািারটা কে কী কোরক ছয উিখুি কো বরি োিা স্পে কজেয়া 

বজিরে ছিরি িোি িইরে িয়; কী কী জবরিে কায ণ কোরক ছয আইঢ্াই কে বরি োিা 

আমারদে মরধ্য ছক ব্যাখ্যা কজেয়া বজিরে িারেন। কাঁচুমাচু কো কািারক বরি োিা আমো 

ছবি িাজন, জকন্তু কাঁচুমাচু কোে প্রজক্রয়াটি ছয কী োিা সুস্পে ভাোয় বজিবাে ভাে িইরে 

িাজে না। 

এ ছো ছিি অথ ণিীন কথা; জকন্তু ছয-ছিাড়াকথাে প্রথমাংি অথ ণজবজিে এবং জিেীয়াংি 

জবকৃজে, বাংিায় োিাে প্রধান কণ ণধাে ট ব্যঞ্জনবণ ণটি। ইজন এরকবারে িেকােীভারব জনযুি; 

িিটি কথাটথা জিরয়টিরয় কারিাটারিা ইেযাজদ জবরিষ্য জবরিেণ জক্রয়া ছকাথাও ইঁিাে 

অনজধকাে নাই। অজভধারন ছদিা যায় ট অক্ষরেে কথা বরড়া ছবজি নাই, জকন্তু ছবকাে ব্যজিরক 

ছযমন পৃজথবীসুদ্ধ ছিারকে ছবিাে ছেজিয়া ছবড়াইরে িয় ছেমনই বাংিাভাোয় কুুঁরড়জমিি ণাে 

ছযিারন প্ররয়ািন ছিইিারনই ট-টারক িািরে জদরে িয়। 
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আমো পূরব ণই বজিয়াজে, মূিিরেে জবকৃজেটারক মূরিে িশ্চারে জুজড়য়া জদয়া বাংিাভাো 

একটা স্পে অরথ ণে িরি অরনকিাজন িািিা অথ ণ ইিাোয় িাজেয়া ছদয়; িিটি িানটান 

োিাে দৃোন্ত। এই িেকােী ট-এে িজেবরেণ এক-এক িময় ফ একটিজন কজেরে আরি, জকন্তু 

োিারে একটা অবজ্ঞাে ভাব আরন; যজদ বজি লুজিটুজি েরব লুজিে িরি কচুজে জনমজক প্রভৃজে 

অরনক উিারদয় িদাথ ণ বুিাইবাে আটক নাই, জকন্তু লুজিফুজি বজিরি লুজিে িরি ছিাভনীয়োে 

িম্পকণমাত্র থারক না। 

আে দুটি অক্ষে আরে, ি এবং ম। জবরিেভারব ছকবি করয়কটি িরেই ইিারদে প্ররয়াি 

িয়। ি-এে দৃোন্ত : ছিা-ছিা িরড়ািরড়া ছমাটারিাটা েকম-িকম ব্যারমাস্যারমা ব্যাোম-

স্যাোম ছবাকারিাকা নেম-িেম বুরড়াসুরড়া আঁটিাট গুটিরয়-সুটিরয় বুরিসুরি। 

ম-এে দৃোন্ত : িরটমরট ছেরিরমরি জেঁিরক-জমিরক জিটরক-জমটরক িটরক-মটরক িমরক-

মমরক ছেঁজিরয় 

ছমজিরয় আঁৎরক-মাৎরক িজড়রয়-মজড়রয় আঁিরড়-মািরড় শুজকরয়-মুজকরয় কুুঁচুরক-মুিরক 

ছেরড়রমরড় এরিারমরিা জিটিজমটি হুড়মুড় িাঁকড়া-মাকড়া করটামরটা। 

ছদিা যাইরেরে ম-এে দৃোন্তগুজি ছবি িাধু িান্ত ভারবে নরি, জকছু রুক্ষ েকরমে। ছবাধ 

িয় জিন্তা কজেয়া ছদজিরি ছদিা যাইরব, িিোিে কথারেও আমো ম অক্ষেটারক ট-এে 

িজেবরেণ ব্যবিাে কজে, অন্তে ব্যবিাে কজেরি কারন িারি না, জকন্তু ছি-িকি িায়িায় ম 

আিনাে ছমিািটুকু প্রকাি করে। আমো জবে-জমে বজিরে িাজে জকন্তু িরযি-মরযি যজদ 

বজি েরব িরযরিে ছিৌেবটুকু এরকবারে নে িইয়া যাইরব। দুরটা ঘুরোমুরো িাজিরয় জদরিই 

ঠিক িরয় যারব, এ কথা বিা িরি, জকন্তু বন্ধুরক যত্নমত্ন বা িজেবরক দানমান কো উজিে, 

এরকবারে অিি। জিংরি-জমংরি কো যায়, জকন্তু ভজিমজি কো যায় না; ছেমন ছেমন স্থরি 

ছিাঁিারমািা ছদওয়া যায় জকন্তু আদে-মাদে জনজেদ্ধ। অেএব ট-এে ন্যায় ফ ও ম প্রিান্ে 

জনেরিক্ষ স্বভারবে নরি, ইিা জনশ্চয়। 

োে িরে, কেকগুজি জবরিে কথাে জবরিে, জবকৃজে প্রিজিে আরে। ছিগুজি ছিই কথােই 

িম্পজত্ত; ছযমন িরড়িরড় ছবরেগুরে জমরিজুরি ছিরয়রদরয় জমরিগুরি ছিরিগুরি ছমরিচুরি 

জুরটপুরট লুরটপুরট চুরকবুরক বরকিরক। এইগুজি জবরিে প্ররয়ারিে দৃোন্ত। 

উজেজিে োজিকাটি জক্রয়ািরদে। এিারন জবরিষ্য িরদেও দৃোন্ত ছদওয়া যাইরে িারে : কািড়-

ছিািড় আিিাি বািন-ছকািন েিকি োবদাব জিজন্নবাজন্ন োড়াহুরড়া ছিাটিাট িাকে-বাকে 
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িাঁজড়কুুঁজড় ফাঁজকজুজক আঁকরিাক এিারিািা এরিারথরিা ছেঁরটরিরট িাবাে-দাবাে ছুুঁরোনাো 

িাোভুরো অজেিজে অজিিজি িাবুডুবু নড়বড় হুিস্থূি। 

 

এ দৃোন্তগুজিে গুটিকরয়ক কথাে একটা উিটািািটা ছদিা যায়; জবকৃজেটা আরি এবং 

মূিিেটা িরে, ছযমন : আিিাি অজেিজে অজিিজি িাবুডুবু হুিস্থূি। 

উজেজিে োজিকাে প্রথমারধ ণে ছিে অক্ষরেে িজিে ছিোরধ ণে ছিে অক্ষরেে জমি িাওয়া 

যায়। কেকগুজি কথা আরে ছযিারন ছি-জমিটুকুও নাই; ছযমন ছদৌড়ধাি পু ুঁজিিাটা কান্নাকাটি 

জেজেজবেি। 

এইবাে আমো ক্ররম ক্ররম একটা িায়িায় আজিয়া ছিৌুঁজেরেজে ছযিারন ছিাড়ািরেে 

দুইটি অংিই অথ ণজবজিে। ছি স্থরি িংস্কৃে ব্যাকেরণে জনয়মানুিারে োিারক িমারিে ছকাোয় 

ছফিা উজিে জেি। জকন্তু ছকন ছয োিা িম্ভবিে নরি দৃোরন্তে িাো োিা ছবািারনা যাক। 

োইভস্ম কাজিজকজে িজ্জািেম প্রভৃজে ছিাড়াকথাে দুই অংরিে একই অথ ণ; এ ছকবি ছিাে 

জদবাে িন্য কথাগুিারক িািভো কজেয়া ছোিা িইয়ারে। এইরূি িম্পূণ ণ িমাথ ণক বা প্রায়-

িমাথ ণক ছিাড়ািরেে োজিকা ছদওয়া ছিি : 

জিঠিিত্র ছিাকিন ব্যবিা-বাজণিয দুিঃিধাযা োইিাঁি োইভস্ম মাথামুণ্ডু কািকমণ 

জক্রয়াকম ণ ছোরটািারটা ছেরিপুরি ছেরি-ছোকো িড়কুরটা িাদাজিরধ িাঁক-িমক বিবাি 

িাফ-সুৎরো েযাড়াবাঁকা িািাড়-িব ণে মািরিাি িািিজ্জা িজ্জািেম ভয়ডে িাকিক্র োট্টা-

োমািা ইিাো-ইজিে িাজি-িািাজি িন্তু-িারনায়াে মামিা-মকেমা িা-িেে িবে-বােণা 

অসুি-জবসুি ছিানা-গুনজে ভো-ভেজে কাঙাি-িজেব িজেবদুিঃিী িজেবগুেরবা োিা-োিড়া 

িাটিািং বািনা-বাদ্য কাজিজকজে দয়ামায়া মায়া-মমো োকুে-ছদবো তুচ্ছ-োজচ্ছল্য িািাক-

িতুে িি-িমথ ণ িাজি-িািাি ভাবনা-জিরন্ত ধে-িাকড় টানা-িযাঁিড়া বাঁধাোঁদা নািারকাঁদা বিা-

কওয়া কোকম ণ। 

এমন কেকগুজি কথা আরে যািাে দুই অংরিে ছকারনা অথ ণিামঞ্জস্য িাওয়া যায় না; 

ছযমন: ছমরিরিরে ছেঁরদরকরট ছবরয়রেরয় জুরড়রেরড় পুরড়ঝুরড় কুজড়রয়-বাজড়রয় আরিভারি 

িািময িারক-প্রকারে। 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 78 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বাংিাভাোয় িত্র িেরযারি ছয-কথাগুজিে উৎিজত্ত িইয়ারে ছিগুজিরকও এই ছশ্রণীভুি 

কো যাইরে িারে; কােণ, িিনািত্র িরে িিনা িরেে িজিে িত্র িরেে ছকারনা অথ ণিামঞ্জস্য 

ছদিা যায় না। ঐরূি, চেিিিত্র জিজনিিত্র িেিিত্র জবোনািত্র ঔেধিত্র জিিাবিত্র ছদনািত্র 

আিবাবিত্র পু ুঁজথিত্র জবেয়িত্র ছিাোিত্র দজিিিত্র এবং িাোিত্র। ইিারদে মরধ্য ছকারনা 

ছকারনা কথায় িত্র িরেে জকজঞ্চৎ িাথ ণকো িাওয়া যায়, জকন্তু অরনক স্থরি নয়। 

ছয-িকি ছিাড়ািরেে দুই অংরিে এক অথ ণ নরি জকন্তু অথ ণটা কাোকাজে, োিারদে দৃোন্ত 

: মাি-মিিা ছদাকান-িাট িাঁকডাক ধীরেসুরস্থ ভাব-িজেক ভাবভজি িম্ফিম্ফ িাি-িিন িাি-

িাব ণণ কাি-কােিানা কাজিঝুজি িড়িািট বনিিি িানািয ছিােিমা ছিাক-িিকে চুজে-

িামাজে উঁজকঝুুঁজক িাঁজিপু ুঁজথ িম্বা-িওড়া দিামিা বাে-জবোে জ্বািা-যেণা িােিাঁি নয়েয় 

েকড়া-নকড়া উজনি-জবি িাে-িরেরো আিাি-িজেিয় কথাবােণা বন-বাদাড় ছিািিাড় 

িাজিখুজি আরমাদ-আহ্লাদ ছিািা-িক্কড় িাক-িবজি বৃজে-বাদি িড়তুফান িাজথিাঁটা ছেঁকোি 

আদে-অভযথ ণনা িািচুরিা িােবাি মুরট-মজুে েিবি। 

োইভস্ম প্রভৃজে দুই িমানাথ ণক ছিাড়ািে ছিাে জদবাে িন্য প্ররয়াি কো িয়–মািমিিা 

ছদাকানিাট প্রভৃজে িমরশ্রণীে জভন্নাথ ণক ছিাড়ািরে একটা ইেযাজদসূিক অজনজদ ণেো প্রকাি 

করে। কাি-কােিানা চুজেরিামাজে িাজিখুজি প্রভৃজে কথাগুজিে মরধ্য ভাোও আরে আভািও 

আরে। 

ছয-িকি িদাথ ণ আমো িিোিে একিরি ছদজি োিারদে মরধ্য বাজেয়া দুটি িদারথ ণে নাম 

একরত্র জুজড়য়া বাজকগুিারক ইেযাজদভারব বুিাইয়া জদবাে প্রথাও বাংিায় প্রিজিে আরে; ছযমন 

ঘটিবাটি। যজদ বিা যায় ঘটিবাটি িামিাইরয়া, োিাে অথ ণ এমন নরি ছয, ছকবি ঘটি ও বাটিই 

িমািাইরে িইরব, এইিরি থািা ঘড়া প্রভৃজে অরনক অস্থাবে জিজনি আজিয়া িরড়। কািারো 

িজিে মারে-ঘারট ছদিা িইয়া থারক, বজিরি ছকবি ছয ঐ দুটি মাত্র স্থারনই িাক্ষাৎ ঘরট োিা 

বুিায় না, উি ছিাকটিে িরি ছযিারন ছিিারনই ছদিা িয় এইরূি বুজিরে িয়। এইরূি 

ছিাড়াকথাে দৃোন্ত : িথঘাট ঘে-দুরয়াে ঘটিবাটি কাো-ছকাঁিা িাজেরঘাড়া বাঘ-ভাল্লুক ছিিাধুিা 

(ছিিা-ছদয়ািা) িড়াশুনা িািজবি ছিাক-িিকে িাড়ু-িামো ছিিকাঁথা িান-বািনা 

ছিেরিািা কানারিাঁড়া কাজিয়া-ছিািাও িাকভাে ছিিাই-িােী নাজড়-নক্ষত্ে ছকারিজিরে 
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কােিড় দজেযদারনা ভূেরপ্রে। 

 

জবিেীোথ ণক িে জুজড়য়া িমগ্রো ও চবিেীেয বুিাইবাে দৃোন্ত : আিারিাড়া ল্যািামুরড়া 

আকাি-িাোি ছদওয়া-ছথাওয়া নেম-িেম আনারিানা উিরটািািটা ছোিিাড় আিা-

িাস্তাড়া। এই যেপ্রকাে ছিাড়ািরেে োজিকা ছদওয়া ছিরে িংস্কৃে িমারিে িরি োিারদে 

জবরিেত্ব এই ছয, িেগুজিে ছয অথ ণ োিারদে ভাবটা োিাে ছিরয় ছবজি এবং এই কথাে 

জুজড়গুজি ছযন এরকবারে জিেদাম্পরেয বাঁধা। বাঘভাল্লুক না বজিয়া বাঘজিংি বজিরে ছিরি 

একটা অেযািাে িইরব; বনিিি এবং ছিািিাড় িেরক বনিাড় এবং ছিািিিি বজিরি 

ভাো নাোি িয়, অথি অরথ ণে অিংিজে িয় না। 

এইিারন ইংরেজিরে ছয-িকি ইজিেবাকয প্রিজিে আরে োিাে ছয-করয়কটি দৃোন্ত 

মরন িজড়রেরে উরেি কজেরে ইচ্ছা কজে; বাংিাে িজিে তুিনা কজেরি িােরকো িাদৃশ্য 

ছদজিরে িাইরবন : nick-nack riff-raff wishy-washy dilly-dally 

shilly-shally pit-apat bric-a-brac। 

এই উদািেণগুজিরে ছিাড়ািরেে জিেীয়ারধ ণ আকারেে প্রাদুভণাব ছদিা যাইরেরে। আমো 

পূরব ণই ছদজিয়াজে, বাংিারেও এইরূি স্থরি ছিোরধ ণ আকােটাই আজিয়া িরড়; ছযমন, ছিা-িা 

ছিা-িা ছিাে-িাে। জকন্তু ছযিারন প্রথমারধ ণ আকাে থারক, জিেীয়ারধ ণ ছিিারন ওকারেে 

প্রিিনই ছবজি; ছযমন, ঘা-ছঘা টান-ছটান টারয়টায় োরে-ছোরে। িবরিরে যজদ ইকাে থারক 

েরব মারিে ওকাে উ িইয়া যায়, ছযমন িাজে-জুজে। 

জিেীয়ারধ ণ ব্যঞ্জনবণ ণজবকারেে দৃোন্ত : Hotchpotch higgledy-

piggledy harum-scarum helter-skelter holity-toity 

hurly-burly roly-poly hugger-mugger namby-pamby 

wish-washy। 

আমারদে ছযমন টুং টাং ইংরেজিরে ছেমনই ding-dong, আমারদে ছযমন েঙােঙ 

ইংরেজিরে ছেমনই 

ding a dong। 

প্রথমারধ ণে িজিে জিেীয়ারধ ণে জমি নাই এমন দৃোন্ত-topsyturvy। 
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ছিাড়ািরেে দুই অংরি জমি নাই, এমন কথা িকি ভাোরেই দুিণভ। জমরিে দেকাে 

আরে। জমিটা মরনে উিে ঘা ছদয়, োিারক বািাইয়া ছোরি; একটা িরেে িরে ঠিক োিাে 

অনুরূি আে-একটা িে িজড়রি িিজকে মরনারযাি িংকৃে িইয়া উরে, ছিাড়া জমরিে িেস্পে 

ঘােপ্রজেঘারে মনরক িরিে কজেয়া ছোরি, ছি সুরেে িািারয্য অরনকিাজন আযাি কজেয়া 

িয়। কজবোে জমিও এই সুজবধাটুকু োরড় না, েরযে িরব ণ িরব ণ বােংবাে আঘারে মরনে 

ছবাধিজিরক িাগ্রে কজেয়া োরি; ছকবিমাত্র কথািাো মন যেটুকু বুজিে, জমরিে িংকারে 

অজনজদ ণেভারব োিারক আরো অরনকিাজন বুিাইয়া ছদয়। অজনব ণিনীয়রক প্রকাি কজেবাে ভাে 

যািারক িইরে িি োিারক এইরূি ছকৌিি অবিম্বন না কজেরি িরি না। 

এইিারন আমাে প্রবরেে উিিংিাে কজেব। আমাে আিঙ্কা িইরেরে, এই প্রবরেে জবেয়টি 

অরনরকে কারে অেযন্ত অজকজঞ্চৎকে বজিয়া ছেজকরব। আমাে চকজফয়ে এই ছয, জবজ্ঞারনে 

কারে জকছুই অরবজ্ঞয় নাই এবং ছপ্ররমে কারেও েদ্রূি। আমাে মরো িাজিেযওয়ািা জবিরদ 

িজড়য়া জবজ্ঞারনে ছদািাই মাজনরি ছিারক িাজিরব, জকন্তু ছপ্ররমে জনরবদন যজদ িানাই, বজি 

মার্তভাোে জকছুই আমাে কারে তুচ্ছ নরি–েরব আিা কজে ছকি নািা কজঞ্চে কজেরবন না। 

মাোরক িংস্কৃেভাোে িমািিজে-েজদ্ধেপ্রেযরয় ছদবীরবরি িিমি কজেরে ছদজিরি িব ণ ছবাধ 

িয় িরযি নাই, জকন্তু ঘরেে মরধ্য কািকরম ণে িংিারে আটরিৌরে কািরড় োঁিারক ছিজিনী 

ছবরি ছদজিরে িজ্জা ছবাধ কজে েরব ছিই িজ্জাে িন্য িজজ্জে িওয়া উজিে। 

 

চবয়াকেরণে ছয-িকি গুণ ও জবদ্যা থাকা উজিে োিা আমাে নাই, জিশুকাি িইরে 

স্বভাবেই আজম ব্যাকেণভীরু; জকন্তু বাংিাভাোরক োিাে িকিপ্রকাে মূজেণরেই আজম হৃদরয়ে 

িজিে শ্রদ্ধা কজে, এইিন্য োিাে িজিে েন্ন েন্ন কজেয়া িজেিয়িাধরন আজম োজন্ত ছবাধ কজে 

না। এই ছিোে ফিস্বরূরি ভাোে ভািাে িইরে যািা-জকছু আিেণ কজেয়া থাজক, মারি মারি 

োিাে এটা ওটা িকিরক ছদিাইবাে িন্য আজনয়া উিজস্থে কজে; ইিারে ব্যাকেণরক জিেঋরণ 

বদ্ধ কজেরেজে বজিয়া স্পধ ণা কজেব না, ভুিচুক অিম্পূণ ণোও যরথে থাজকরব। জকন্তু আমাে এই 

ছিোয় কািারো মরন যজদ এরূি ধােণা িয় ছয, প্রাকৃে বাংিাভাোে জনরিে একটি স্বেে 

আকােপ্রকাে আরে এবং এই আকৃজেপ্রকৃজেে েে জনণ ণয় কজেয়া শ্রদ্ধাে িজিে অধ্যবিারয়ে 
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িজিে বাংিাভাোে ব্যাকেণেিনায় যজদ ছযাগ্য ছিারকে উৎিাি ছবাধ িয়, োিা িইরি আমাে 

এই জবস্মেণরযাগ্য ক্ষণস্থায়ী ছিোিকি িাথ ণক িইরব। 
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একচট প্রশ্ন 

ইংরেজি িে বাংিা অক্ষরে জিজিবাে িময় কেকগুজি িায়িায় ভাবনা উিজস্থে িয়। 

যথা- ইংরেজি sir। বাংিায় িাে ছিিা উজিে না ির্ ছিিা উজিে? ইংরেজি ৎ অক্ষরে 

বাংিাে ব না ভ? vow িে বাংিায় জক ছবৌ জিজিব, না ছভৌ জিজিব, না বাউ অথবা ভাউ 

জিজিব। এ িম্বরে অরনক িজিে যািা বরিন োিা অরযৌজিক বজিয়া মরন িয়, োই এ প্রশ্ন 

উত্থাজিে কজেিাম। 

িাধােণে িজিরেো বরিন perfect িরেে e, sir িরেে i আ নরি- উিা অ। 

stir িরেে i এবং star িরেে a কিরনা এক িইরে িারে না-ছিরোি a আমারদে আ 

এবং প্রথরমাি i আমারদে অ। জকন্তু এ িম্বরে আমাে জকজঞ্চৎ বিব্য আরে। শুজনবামাত্র অনুভব 

কো যায় ছয, stir িরেে i এবং star িরেে a একই স্বে; ছকবি উিারদে মরধ্য হ্রস্ব 

দীঘ ণ প্ররভদ মাত্র। িংস্কৃেবণ ণমািায় অ এবং আ-এ হ্রস্বদীরঘ ণে প্ররভদ, জকন্তু বাংিাবণ ণমািায় 

োিা নরি। বাংিা অ আকারেে হ্রস্ব নরি, োিা একটি স্বেে স্বে, অেএব িংস্কৃে অ ছযিারন 

িারট বাংিা অ ছিিারন িারট না। জিন্দুস্থাজনো কিম িে জকরূরি উচ্চােণ করে এবং আমো 

জকরূি কজে োিা মরনারযাি জদয়া শুজনরিই উভয় অকারেে প্ররভদ বুিা যায়। জিন্দুস্থাজনো যািা 

বরি োিা বাংিা অক্ষরে ‘কািাম’ বজিরিই ঠিক িয়। কােণ, আ স্বে আমো প্রায় হ্রস্বই ব্যবিাে 

কজেয়া থাজক। বাংিায় কি জিজিরি ইংরেজি call কথাই মরন আরি, কিরনা cull মরন 

িয় না; ছিরোি কথা বাংিায় কাি জিজিরিই প্রকৃে উচ্চােরণে কাোকাজে যায়। এইরূি 

noun িেবেী ইংরেজি ou আমারদে ঔ নরি, োিা আউ; অথবা time িেবেী i 

আমারদে ঐ নরি োিা আই। v িরেে উচ্চােণ অরনরক বজিয়া থারকন অন্তযস্থ ব। আমাে 

োিা ঠিক মরন িয় না। ইংরেজি w প্রকৃে অন্তযস্থ ব, ইংরেজি f অন্তযস্থ ফ, ইংরেজি v অন্তযস্থ 

ভ। জকন্তু অন্তযস্থ ফ অথবা অন্তযস্থ ভ আমারদে নাই। এইিন্য বাধ্য িইয়া f ও v-ে িায়িায় 

আমাজদিরক ফ ও ভ ব্যবিাে কজেরে িয়; wise এবং voice িে উচ্চােণ কজেরি w 

এবং v-এে প্ররভদ বুিা যায়। w-এে স্থারন ব জদরি বেঞ্চ িংস্কৃে বণ ণমািাে জিিারব ঠিক িয়, 

জকন্তু v-ে স্থারন ব জদরি ছকান্ জিিারব ঠিক িয় বুজিরে িাজে না। আমাে মরে আমারদে 
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বণ ণমািাে ভ-ই v-এে িব ণারিক্ষা কাোকাজে আরি। যািা িউক এই প্ররশ্নে মীমাংিা প্রাথ ণনা 

কজে। 
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সাংজ্ঞাচবিার 

ছিৌে মারিে বািরক উৎকৃে িংজ্ঞা বাজিে কজেবাে িন্য ‘হুজুি’, ‘ন্যাকাজম’, এবং 

‘আহ্লারদ’ এই জেনটি িে জনজদ ণে কজেয়া জদয়াজেিাম, িােকরদে জনকট িইরে অরনকগুজি 

িংজ্ঞা আমারদে িারে আজিয়ারে। ১ 

কথাগুজি িম্পূণ ণ প্রিজিে। আমো িেস্পে করথািকথরন ঐ কথাগুজি যিন ব্যবিাে কজে েিন 

কািারো বুজিবাে ভুি িয় না, অথি স্পে কজেয়া অথ ণ জিজ্ঞািা কজেরি জভন্ন ছিারক জভন্ন অথ ণ 

বজিয়া থারকন। ইিা িইরে এমন বুিাইরেরে না ছয, বাস্তজবকই ঐ কথাগুজি জভন্ন ছিারক জভন্ন 

অথ ণ বুজিয়া থারকন–কােণ, োিা িইরি ছো ও কথা িইয়া ছকারনা কািই িজিে না। প্রকৃে 

কথা এই, আমো অরনক জিজনি বুজিয়া থাজক, জকন্তু কী বুজিিাম ছিটা ভারিা কজেয়া বুজিরে 

অরনক জিন্তা আবশ্যক করে। ছযমন আমো অরনরক িিরিই িাঁোে জদরে িাজে, জকন্তু কী 

উিারয় িাঁোে জদরেজে োিা বুিাইয়া বজিরে িাজে না। অথবা, একিন মানুে োজিরি োিাে 

মুিভজি ছদজিরি আমো িিরিই বজিরে িাজে মানুেটা োজিয়ারে; জকন্তু আজম যজদ িাঁিিনরক 

ডাজকয়া জিজ্ঞািা কজে, আচ্ছা বরিা ছদজি োজিরি মানুরেে মুরিে জকরূি িজেবর্েন িয়, মুরিে 

ছকান্ ছকান্ মাংিরিিীে জকরূি জবকাে িয়, মুরিে ছকান্ অংরিে জকরূি অবস্থান্তে িয়, োিা 

িইরি িাঁিিরনে বণ ণনায় প্ররভদ িজক্ষে িইরব। অথি ক্রুদ্ধ মনুষ্যরক ছদজিরিই িাঁিিরন জবনা 

মেরভরদ িমস্বরে বজিয়া উঠিরব ছিাকটা ভাজে িটিয়া উঠিয়ারে। িােকরদে জনকট িইরে ছয-

িকি িংজ্ঞা িাইয়াজে োিাে কেকগুজি এই স্থারন িরে িরে আরিািনা কজেয়া ছদজিরিই 

িেস্পরেে মরধ্য অরনক প্ররভদ ছদিা যাইরব। 

একিন বজিরেরেন, ‘হুজুক–িনিাধােরণে হৃদরয়ান্মাদক আরযািন।’ ো যজদ িয় ছো, 

বুদ্ধ চিেন্য জযশু ক্ররমারয়ি ওয়াজিংটন প্রভৃজে িকরিই হুজুক কজেয়াজেরিন। জকন্তু ছিিক 

কিরনাই িিোিে করথািকথরন এরূি অরথ ণ হুজুক ব্যবিাে করেন না। 

ইজনই বজিরেরেন, ‘ন্যাকাজম–অজভমানবিে জকছুরে অজনচ্ছা প্রকাি অথবা ইচ্ছািরে 

অজভমানীে অজনচ্ছা প্রকাি।’ 
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স্থিজবরিরে অজভমানচ্ছরি ছকারনা ব্যজি ন্যাকাজম কজেরেও িারে, জকন্তু োই বজিয়া 

অজভমানবিে অজনচ্ছা প্রকাি কোরকই ছয ন্যাকাজম বরি োিা নরি। 

আহ্লারদ িরেে ব্যাখ্যা কজেরে জিয়া ইজন বরিন, ‘দিিরনে আহ্লাদ িাইয়া অিংকৃে।’ 

প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অিংকৃে এবং ‘আহ্লারদ’-ে মরধ্য ছয অরনক প্ররভদ বিাই বাহুল্য। 

হুজুি িরেে জনম্নজিজিে প্রাপ্ত িংজ্ঞাগুজি িরে িরে প্রকাি কজেিাম। 
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হুজুগ 

১। জবষ্ময়িনক িংবাদ যািািেয জক জমথ্যা জনন ণয় কো কঠিন। 

২। অকােণ জবেরয় উরদ্যাি ও উৎিাি (অকােণ িরেে দুই অথ ণ- ১ অজনজদ ণে; ২ তুচ্ছ, 

িামান্য)। 

৩। অরল্পরে ছনরি ওোে নাম। 

৪। অজেেজজ্ঞে িনেব। 

* 

৬। ফি অজনজশ্চে এরূি জবেরয় মাো। 

৭। ছকারনা এক ঘটনা; ছিারক যািাে িযািায় ি’ছড় ছস্রারে ভারি। ‘বািােদরে ছনরি 

ছবড়ারনা।’ ‘িরড়ে আরি ধুিা উড়া।’ 

৮। ফস্ কথায় ছনরি ওো। 

৯। ছদিব্যািী ছকারনা নূেন (িেয এবং জমথ্যা) আরযািন। 

১০। বািযাড়ম্বরে মত্তো। 

প্রথম িংজ্ঞাটি ছয ঠিক িয় নাই োিা ব্যি কজেয়া বিাই বাহুল্য। 

জিেীয় িংজ্ঞা িম্বরে এই ছয ছিিক জনরিই অকােণ িরেে ছয-অথ ণ জনরদ ণি কজেয়ারেন 

োিা িজেষ্কাে নরি। অজনজদ ণে অথ ণাৎ যািাে িক্ষয জস্থে িয় নাই এমন ছকারনা তুচ্ছ িামান্য 

জবেয়রকই ছবাধ কজে জেজন অকােণ জবেয় বজিরেরেন-োঁিাে মরে এইরূি জবেরয় উরদ্যাি ও 

উৎিািরকই হুজুি বরি। ছকি যজদ জবরিে উরদ্যারিে িজিে একটা বালুকাে স্তূি জনম ণাণ কজেয়া 

িমস্ত জদন ধজেয়া িেরমাৎিারি োিা আবাে ভাজঙরে থারক েরব োিারক হুজুরি বজিরব না 

িািি বজিরব? 

র্তেীয় িংজ্ঞা। োম যজদ ঘুজড় উড়াইবাে প্রস্তাব শুজনবামাত্র উৎিারি নাজিয়া উরে েরব 

োমরক জক হুজুরি বজিরব। 

িতুথ ণ িংজ্ঞা। অজেেজঞ্জে িনেবরক ছয হুজুি বরি না োিা আে কািারকও বুিাইয়া বজিরে 

িইরব না। শ্যাম োিাে কন্যাে জববারিািিরক্ষ িাঁিরিা টাকা িেি কজেয়ারে; ছিারক যজদ 
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েটায় ছয ছি িাঁি িািাে টাকা িেি কজেয়ারে, েরব ছিই িনেবরকই জক হুজুি বজিরব। 

 

িঞ্চম িংজ্ঞা। মারি মারি িংবাদিরত্র অিম্ভব িংবাদ োষ্ট্র িইয়া থারক, োিারক ছকি 

হুজুি বরি না। 

েষ্ঠ িংজ্ঞা। িাভ অজনজশ্চে এমনেরো ব্যবিারয় অরনরক অথ ণরিারভ প্রবৃত্ত িইয়া থারকন, 

ছিরূি ব্যবিায়রক ছকি হুজুি বরি না। 

িপ্তম। এ িংজ্ঞাটি িজেষ্কাে নরি। ছয-ঘটনায় ছস্রারে ছিারক ভাজিরে থারক োিারক হুজুি 

বিা যায় না; েরব ছিিক িযািা িরেে ছযাি কজেয়া ইিাে মরধ্য আে-একটি নূেন ভাব প্ররবি 

কোইয়ারেন। জকন্তু িযািা িরেে ঠিক অথ ণটি কী ছি িম্বরে েকণ উঠিরে িারে, অেএব হুজুি 

িরেে ন্যায় িযািা িেও িংজ্ঞাজনরদ ণিরযাগ্য। সুেোং িযািা িরেে িািারয্য হুজুি িে 

ছবািাইবাে ছিো িংিে িয় না। ‘বািাে দরে ছনরি ছবড়ারনা’, ‘িরড়ে আরি ধুিা উড়া’–দুটি 

ব্যাখ্যাও সুস্পে নরি। 

অেম। িজে যজদ মাধবরক বরি, তুই ট্যাঁকিারিে দাওয়ান িইজব–অমজন যজদ মাধব 

নাজিয়া উরে–েরব মাধরবে ছিই উৎিাি-উোিরক হুজুি বিা যায় না। 

নবম। আরযািন নূেন িইরিই োিারক হুজুি বিা যাইরে িারে না। 

দিম। বািযাড়ম্বরে মত্তো মাত্রই হুজুি বজিরে িাজে না। ছকারনা োয়বািাদুে যজদ োিাে 

ছিোব ও িাজড়জুজড় িইয়া মাজেয়া থারক, োিাে ছিই মত্তোরক জক হুজুি বিা যায়। 

আমো ছয-ছিিকরক পুেকাে জদয়াজে জেজন হুজুি িরেে জনম্নজিজিেমে ব্যাখ্যা করেন : 

‘মাথা নাই মাথা ব্যথা ছিারেে কেকগুরিা নাচুরন জিজনি িইয়া ছয নািন আেম্ভ িয় ছিই 

নািরনে অবস্থারকই হুজুি বরি। জবরিে জকছুই িয় নাই অথবা অজে িামান্য একটা-জকছু 

িইয়ারে আে ছিইটারক িইয়া িকরি নাজিয়া উঠিয়ারে, এই অবস্থাে নাম হুজুি।’ 

আমো ছদজিরেজে হুজুরি প্রথমে এমন একটা জবেয় থাকা িাই যািাে প্রজেষ্ঠাভূজম নাই–

যািাে ডািিািা খুব জবস্তৃে, জকন্তু জিকরড়ে জদরকে অভাব। মরন করো আজম ‘িাব ণিনীনো’ 

বা ‘জবশ্বরপ্রম’ প্রিারেে িন্য এক িম্প্রদায় সৃজে কজেয়া বজিয়াজে; োিাে কে মেেে কে 

অনুষ্ঠান োিাে ঠিক নাই, জকন্তু আমাে ক্ষুদ্র িম্প্রদারয়ে বজিভূ ণে ছিাকরদে প্রজে আমারদে 

িাে-জবরিে প্রকাি িাইরেরে–মূরিই ছপ্ররমে অভাব অথি ছপ্ররমে অনুষ্ঠারনে ত্রুটি নাই। 
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জিেীয়ে, ইিাে িরি একটা নািরনে ছযাি থাকা িাই, অথ ণাৎ কারিে প্রজে েেটা নরি যেটা 

মত্তোে প্রজে িক্ষ। অথ ণাৎ ছিা-ছিা কজেয়া ছবি িময় কাটিয়া যাইরেরে, খুব একটা িািামা 

িইরেরে এবং োিারেই একটা আনয িাইরেজে। যজদ জস্থে িইয়া স্তব্ধভারব কাি কজেরে বি 

েরব োিারে মন িারি না, কােণ নািারনা এবং নািা, এ-দুরটাই মুখ্য আবশ্যক। র্তেীয়ে, 

ছকবি একিনরক িইয়া হুজুি িয় না–িাধােণরক আবশ্যক–িাধােণরক িইয়া একটা 

িট্টরিাি বাধাইবাে ছিো। িতুথ ণে, হুজুি ছকবি একটা িবেমাত্র েটারনা নরি; ছকারনা অনুষ্ঠারন 

প্রবৃত্ত িইবাে িন্য িমারোরিে িজিে উরদ্যাি কো, োে িরে ছিটা িউক বা না-িউক। 

আমারদে পুেস্কৃে িংজ্ঞারিিরকে িংজ্ঞা ছয িব ণািিম্পূণ ণ ও যরথে িংজক্ষপ্ত িইয়ারে 

োিা বজিরে িাজে না। জেজন োঁিাে িংজ্ঞাে দুইটি িদরক িংরক্ষি কজেয়া অনায়ারিই একিরদ 

িজেণে কজেরে িাজেরেন। 

িংজ্ঞা েিনা কো ছয দুরূি োিাে প্রধান একটা কােণ এই ছদজিরেজে ছয, একটি কথাে 

িজিে অরনকগুজি িটিি ভাব িজড়ে িইয়া থারক, ছিিরকো িংজক্ষপ্ত িংজ্ঞাে মরধ্য োিাে 

িকিগুজি গুোইয়া িইরে িারেন না–অনবধানোরদারে একটা-না-একটা বাদ িজড়য়া যায়। 

উদ্ধৃে িংজ্ঞাগুজিে মরধ্য িােরকো োিাে দৃোন্ত িাইয়ারেন। 

ন্যাকাজম 

১। িাজনয়া না-িানাে ভান। 

২। িাজনয়া না-িানাে ভাব প্রকাি কো। 

৩। ছিরনও িাজন না, এই ভাব প্রকাি কো। 

৪। িাজনয়াও না-িানাে ভান। 

৫। অবিে থাজকয়া অজ্ঞো ছদিারনা। 

৬। জবিক্ষন িাজনয়াও অজ্ঞানোে িক্ষন প্রকাি কো। 

৭। বুরিও জনরিরক অবুরিে ন্যায় প্রজেিন্ন কো। 

৮। ছিয়ানা িরয় ছবাকা িািা। 

৯। ছিরনশুরন ছেরিম। 

১০। বুরি অবুি িওয়া। ছিরনশুরন িাবা িওয়া। 

১১। ইচ্ছাকৃে অজ্ঞো এবং জমথ্যা িেিো। 
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প্রথম িইরে িপ্তম িংজ্ঞা িয ণন্ত িকিগুজিে ভাব প্রায় একই েকম। অথ ণাৎ িকিগুজিরেই 

িাজনয়াও না-িানাে ভান, এই অথ ণই প্রকাি িাইরেরে; জকন্তু এরূি ভাবরক অিেিো 

জমথ্যািেণ বা কিটো বিা যায়। জকন্তু কিটো ও ন্যাকাজম ঠিক একরূি জিজনি নরি। অেম 

িংজ্ঞায় ছিিক শ্রীযুি মরিন্দ্রনাথ োয় ছয বজিয়ারেন, ছিয়ানা িইয়া ছবাকা িািা, ইিাই আমাে 

ঠিক ছবাধ িয়। িাজনয়া না-িানাে ভাব প্রকাি কজেরিই িইরব না, ছিইিরি প্রকাি কজেরে 

িইরব আজম ছযন জনরব ণাধ, আমাে ছযন বুজিবাে িজিই নাই। েষ্ঠ এবং িপ্তম িংজ্ঞারেও 

কেকটা এই ভাব প্রকাি িাইয়ারে, জকন্তু ছেমন স্পে িয় নাই। নবম ও দিম িংজ্ঞা ঠিক 

িইয়ারে। জকন্তু অেম িইরে দিম িংজ্ঞারে ছবাকা, ছেরিজম, িাবা িে ব্যবহৃে িইয়ারে; এই 

িেগুজি িংজ্ঞাজনরদ ণিরযাগ্য। অথ ণাৎ িাবাজম, ছবাকাজম ও ছেরিজমে জবরিে িক্ষণ কী োিা 

মরনারযাি-িিকারে আরিািনা কজেয়া ছদজিবাে জবেয়। এইিন্য একাদি িংজ্ঞাে ছিিক ছয 

ইচ্ছাকৃে অজ্ঞোে ভারনে িরি ‘জমথ্যা িেিো’ িে ছযাি কজেয়া জদয়ারেন, োিারে ন্যাকাজম 

িরেে অথ ণ িজেষ্কাে িইয়ারে। অজ্ঞো এবং িেিো উভরয়ে ভান থাজকরি েরব ন্যাকাজম 

িইরে িারে। আমারদে পুেস্কৃে িংজ্ঞারিিক জিজিয়ারেন, “ন্যাকাজম বজিরে িাধােণে 

িাজনয়া শুজনয়া ছবাকা িািাে ভাব বুিায়” িরে জিেীয় িরদ োিাে ব্যাখ্যা কজেয়া বজিয়ারেন, 

“ছযন জকছু িারন না, ছযন জকছু বুরি না এই ভারবে নাম ন্যাকাজম।” ছযন জকছু িারন না, ছযন 

জকছু বুরি না বজিরে ছিাকটা ছযন ছনিাে িাবা, জনোন্ত ছিাকা এইরূি বুিায়, ছিাকটা ছযন 

জকছু বুরিই না, এবং োিারক বুিাইবাে উিায়ও নাই। 
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আহ্লাদে 

১। স্বারথ ণে িন্য জবরবিনােজিে। 

২। যািাে িজেমানাজধক আহ্লারদ িব ণদাই মত্ত। 

৩। ছয িকি-ো’ছেই অন্যায়রূরি আরমাদ িায়, অথবা ছয িক্ না িক্ দাঁে ছবে করে। 

৪। অযথা আনয বা আজভমান প্রকািক। 

৫। অন্যরক অিন্তুে কজেয়া ছয জনরি িারি। 

৬। ছয িব ণদা আহ্লাদ কজেয়া ছবড়ায়। 

৭। কী িমরয় কী আিমরয় ছয আহ্লাদ প্রকাি করে। 

৮। ছয অজভমানী অরল্প অবধয ণ িয়। 

৯। ছয অনুিযুি িমরয়ও আবদােী। 

১০। িারধে ছিািাি নীিমজণ। 

আমাে ছবাধ িয়, ছয-ব্যজি জনরিরক িিরেে আদুরে ছেরি মরন করে োিারক আহ্লারদ 

বরি; প্রশ্রয়দাত্রী মারয়ে কারে আদুরে ছেরিো ছযরূি ব্যবিাে করে ছয-ব্যজি িকি িায়িারেই 

কেকটা ছিইরূি ব্যবিাে কজেরে যায়। অথ ণাৎ ছয-ব্যজি িময়-অিময় িাত্রািাত্র জবিাে না 

কজেয়া িব ণত্র আবদাে কজেরে যায়, িব ণত্রই দাঁে বাজিে করে, মরন করে িকরিই োিাে িকি 

বাড়াবাজড় মাি কজেরব, ছি-ই আহ্লারদ। োিারক ছক িায় না-িায়, োিারক ছক কী ভারব ছদরি, 

ছি-জবেয় জবরবিনা না কজেয়া ছি দুজিরে দুজিরে িারয় িজড়য়া িকরিে িা ছেঁজেয়া বরি, 

িকরিে আদে কাজড়রে ছিো করে। িংজ্ঞারিিকিণ অরনরকই আহ্লারদ ব্যজিে এক-একটি 

িক্ষণমাত্র জনরদ ণি কজেয়ারেন, জকন্তু যািা বজিরি োিাে িকি িক্ষণ ব্যি িয় এমন ছকারনা 

কথা বরিন নাই। দিম িংজ্ঞারক ঠিক িংজ্ঞা বিাই যায় না। 

যাঁিারক পুেকাে ছদওয়া জিয়ারে োঁিাে আহ্লারদ িরেে িংজ্ঞা ঠিক িয় নাই। জেজন বরিন 

: 

ভারেে ছফরনে মরো টিবরি। যািাজদরিে প্রায় িকি কারয ণই ‘এরকে মেণ অরন্যে 

আরমাদ’ কথাে িেযো প্রমাণ িয়, অথ ণাৎ তুজম বাঁি আে মে আমাে আরমাদ িইরিই িইি, 

ইিাই যািাজদরিে মে ও কায ণ, োিাজদিরক ‘আহ্লারদ’ বিা যায়। 
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আমারদে পুেস্কৃে িংজ্ঞারিিক দুটি িংজ্ঞাে উত্তে জদয়ারেন। র্তেীয়টিরে কৃেকায ণ িন 

নাই। শ্রী বিঃ–বজিয়া জেজন আত্মিজেিয় জদয়ারেন, ছবাধ কজে নাম প্রকাি কজেরে অিম্মে। 

আমো বজিয়াজেিাম িংজ্ঞা িাঁি িরদে অজধক না িয়, ছকি ছকি িদ বজিরে িে বুজিয়ারেন। 

আমো ইংরেজি sentence অরথ ণ িদ ব্যবিাে কজেয়াজে। 
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‘চনছচন’ 

১ 

র্তেীয়িংখ্যক ‘িাধনা’য় ছকারনা িােক জনেজন িরেে অথ ণ জিজ্ঞািা কজেয়ারেন; োিাে 

উত্তরে িিদানযবাবু জনেজন িরেে অথ ণ অজনচ্ছা জিজিয়ারেন। জকন্তু প্রািীন বিিাজিরেয অজনচ্ছা 

অরথ ণ জনেজনে ব্যবিাে ছকাথাও ছদিা যায় নাই : ছিাজবযদারি আরে : 

ছিৌোরিে জনেজন িইয়া মজে। 

স্পেই অনুমান কো যায়, ‘বািাই িইয়া মজে’ বজিরে ছয ভাব বুিায় ‘জনেজন িইয়া মজে’ 

বজিরে োিাই বুিাইরেরে। জকন্তু িব ণত্র জনেজন িরেে এরূি অথ ণ িাওয়া যায় না। বিন্ত োরয়ে 

ছকারনা িরদ আরে : 

িোণ ছকমন করে মেম কজিনু ছোরে, 

িীবন জনেজন তুয়া িাি। 

এিারন জনেজন বজিরে কেকটা উিিারেে ভাব বুিায়। 

বিন্ত োরয়ে অন্যত্র আরে : 

ছোমাে জিেীরে িাম িইনু জবজকনী, 

মুরি জবকািাঙ আে জক জদব জনেজন। 

এিারন জনেজন বজিরে কী বুিাইরেরে ঠিক কজেয়া বিা িি। এরূি স্থরি জনেজন িরেে 

িংস্কৃে মূিটি বাজিে কজেরে িাজেরি অথ ণ জনণ ণরয়ে িািায্য িইরে িারে। 

ছিাজবযদারিে এক স্থরি আরে : 

ছদাঁরি ছদাঁরি েনু জনেোই। 

এ স্থরি ‘জনজেয়া’ এবং ‘জনেোই’ এক ধাতুমূিক বজিয়া িিরিই ছবাধ িয়। 

অন্যত্র আরে : 

বরু িাম িীবন ছোরি জনেমঞ্ছব 

েব হু ুঁ না ছিাঁিব অি। 
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ইিাে অথ ণ, বেং আমাে িীবন ছোমাে জনকট িজেেযাি কজেব েথাজি অি িমি ণণ কজেব 

না। 

আে-এক স্থরি ছদিা যায় : 

কুিি জিরচ্ছ িেণ জনেমঞ্ছি 

অব জকরয় িাধজি মান। 

অথ ণাৎ ছোমাে িেরণ মাথা লুটাইয়া কারনে কুিি ও চূড়াে ময়ূেপুচ্ছ জদয়া ছোমাে িা 

মুোইয়া জদয়ারে, েথাজি ছোমাে মান ছিি না? 

এই জনম ণঞ্ছন িেই ছয জনেজন িরেে মূি রূি, োিারে আে িরযি নাই। 

অজভধারন জনম ণঞ্ছন িরেে অথ ণ ছদিা যায়–’নীোিনা, আরুজে, ছিবা, ছমাো।’ নীোিনা 

অথ ণ “আোজত্রক, দীিমািা, িিিিদ্ম, ছধৌেবস্ত্র, জবিবিত্রাজদ, িাোিপ্রণাম–এই িঞ্চ িাো 

আোধনা, আরুজে।” উিাে আে-এক অথ ণ ‘িাজন্তকম ণ জবরিে।’ 

অেএব ছযিারন ‘জনেজন িইয়া মজে’ বিা িয়, ছিিারন বুিায় ছোমাে িমস্ত অমিি 

িইয়া মজে–এিারন ‘িাজন্তকম ণ’ অরথ ণে প্ররয়াি। 

ছদাঁরি ছদাঁরি েনু জনেোই 

এ স্থরি জনেোই অরথ ণ ছমাো। 

জনেমি কুিিীি জবজদে ভুবন, 

জনেজন কজেনু ছোমাে ছুইয়া িেণ। 

এিারন জনেজন অরথ ণ স্পেই আোধনাে অরঘ ণযািিাে বুিাইরেরে। 

িোণ জনজেয়া জদই জিেীরে ছোমাে 

অথ ণাৎ, ছোমাে ছপ্ররম প্রাণরক উিিাে স্বরূরি অিণণ কজে। 

ছোমাে জিেীরে িাম িইনু জবজকনী 

মুরি জবকািাঙ, আে জক জদব জনেজন। 

ইিাে অথ ণ ছবাধ কজে জনম্নজিজিে মরো িইরব- 

ছোমাে ছপ্ররম যিন আজম িমুরি জবক্রীে িইয়াজে েিন জবরিে কজেয়া আোধনারযাগ্য 

উিিাে আে কী জদব। 
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বেণমানপ্রিজিে ভাোয় এই জনেজন িরেে ব্যবিাে আরে জক না িাজনরে উৎসুক আজে; যজদ 

ছকারনা িােক অনুগ্রি কজেয়া িানান ছো বাজধে িই। িিীদারিে িদাবিীরে জনেজন িে 

ছকাথাও ছদজি নাই। 

২ 

মরনরে কজেরয় িাধ যজদ িয় িজেবাদ ছযৌবন িকি কজে মাজন 

জ্ঞানদারিরে কয় এমে যািাে িয় জত্রভুবরন োিাে জনেজন। 

এ স্থরি জনেজন অরথ ণ পুিা। আমাে প্রবরে উরেি কজেয়াজে ‘জনম ণঞ্ছন’ িরেে একটি অথ ণ 

আোধনা। 

িই এরব বজি জকরূি ছদজিনু 

ছদজিয়া ছমািন রূি আিরন জনজেনু। 

জনেজন অরথ ণ যিন ছমাো িয় েিন ‘আিরন জনজেনু’ অরথ ণ আিনারক মুজেিাম অথ ণাৎ 

আিনারক ভুজিিাম অথ ণ অিংিে িয় না। 

িদ িঙ্কিিজে মজণময় নূপুে রুনুঝুনু িঞ্জন ভাে 

মদন মুকুে িনু নিমজণ দেিণ জনেজন ছিাজবযদাি। 

আমাে মরে এ স্থরি জনেজন অরথ ণ পূিাে উিিাে। অথ ণাৎ ছিাজবযদাি িেণিঙ্করি 

আিনারক অঘ ণযস্বরূরি িমি ণণ কজেরেরেন। 

যরিাদা আকুি িইয়া ব্যাকুজি োইএরে কেি ছকারি 

ও ছমাে বােজন িান মু জনেজন ছভািন কেি বরি। 

‘িান মু জনেজন’ অথ ণাৎ আজম ছোমাে জনেজন যাই। অথ ণাৎ ছোমাে অিাজন্ত অমিি আজম 

মুজেয়া িই; ছযরূি ভারব ‘বািাই িইয়া মজে’ ব্যবিাে িয়, ‘জনেজন যাই’ বজিরেও ছিইরূি ভাব 

প্রকাি িইরেরে। 

নয়রন িিরয় ধাো ছদজি মুিিাজন 

কাে ঘরেে জিশু ছোমাে যাইরে জনেজন। 

আমাে জবরবিনায় এিারনও জনেজন অরথ ণ বািাই বুিাইরেরে। 

িবাে অগ্রি তুজম, ছোরে জক জিিাব আজম 

বাি ছমাে যাইরে জনেজন। 
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এিারনও োিাই। 

জনেজন যাইরয় পুত্র উেি এিন 

কিরয় মাধব উঠি বজিি েিন। 

জনেজন যাইরয় –অথ ণাৎ িমস্ত অমিি দূে িইয়া। 

১। অজময়া জনেজন বাজিরে িঘরন মধুে মুেিী িীে 

অজবিি কুি েমণী িকি শুজনয়া িেি জিে। 

অজময়া জনেজন–অথ ণাৎ অমৃে মুজেয়া িইয়া। 

২। নরযে নযন ছিাকুি কানাই িবাই আিনা ছবারি 

ছমা পুজন ইজেয়া জনজেয়া িইনু অনাজদ িনম ফরি। 

জনজেয়া িইনু–আোধনা কজেয়া িইনু, অথ ণাৎ বেণ কজেয়া িইনু অথ ণ িইরে িারে। 

৩। েথা কনক বেণ জকরে দেিণ জনেজন জদরয় ছয োে 

কিারি িজিে িায ছয ছিাজভে জিন্দুে অরুণ আে। 

৪। েনু ধন িন ছযৌবন জনজেনু কািাে জিজেরে। 

উদ্ধৃে [১, ২, ৩, ৪] অংিগুজি িিীদারিে িরদে অন্তি ণে িরযি নাই। 

জনেজন িে যজদ জনম ণঞ্ছন িরেেই অিভাো িয় েরব জনম ণঞ্ছন িরেে যেগুজি অথ ণ আরে 

জনেজন িরেে েদজেজেি অথ ণ িওয়াে িম্ভাবনা জবেি। দীরনন্দ্রকুমাে বাবু জনেজন িরেে 

যেগুজি প্ররয়াি উদ্ধৃে কজেয়ারেন োিাে িকিগুজিরেই ছকারনা-না-ছকারনা অরথ ণ জনম ণঞ্ছন িে 

িারট। 

দীরনন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকাে কজেয়া এই আরিািনায় ছযাি জদয়ারেন ছিিন্য আজম জবরিে 

আনয িাভ কজেয়াজে। আমারদে প্রািীন কারব্য ছয-িকি দুরব ণাধ িেপ্ররয়াি আরে িাধােরণে 

মরধ্য আরিাজিে িইয়া এইরূরি োিাে মীমাংিা িইরে িাজেরি বরড়াই সুরিে জবেয় িইরব। 
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‘পহুুঁ’ 

চবেব কজবরদে গ্ররনথ িিোিে িহু ুঁ িরেে দুই অথ ণ ছদিা যায়, প্রভু এবং পুনিঃ। শ্রদ্ধাস্পদ 

অক্ষয়িন্দ্র িেকাে মিািয় োঁিাে প্রকাজিে প্রািীন কাব্যিংগ্ররিে টীকায় জিজিয়ারেন িহু অরথ ণ 

প্রভু এবং েঁহু অরথ ণ পুনিঃ। জকন্তু উভয় অরথ ণই িহু ুঁ িরেে ব্যবিাে এে ছদিা জিয়ারে ছয, জনশ্চয় 

বিা যায় এ জনয়ম এক্ষরণ আে িারট না। 

দীরনন্দ্রবাবু যেগুজি ভজণো উদ্ধৃে কজেয়ারেন প্রায় োিাে িকিগুজিরেই িহু এবং িহু ুঁ 

িরেে অথ ণ প্রভু। 

ছিাজবযদাি িহু নটবে ছিিে 

অথ ণাৎ ছিাজবযদারিে প্রভু নটবে ছিিে। 

োধারমািন িহু ুঁ েজিক সুনাি 

অথ ণাৎ োধারমািরনে প্রভু েজিক সু-নাথ। 

নরোত্তমদাি িহু ুঁ নািে কান, 

েজিক কিাগুরু তুহু িব িান। 

ইিাে অথ ণ এই, তুজম নরোত্তমদারিে প্রভু নািে কান, তুজম েজিক কিাগুরু, তুজম িকিই 

িান। এরূি ভজণো জিজয িারনও ছদিা যায়। যথা : 

োনরিনপ্রভু আকবে। 

চবেব িরদ স্থারন স্থারন িমাি ভাঙাও ছদিা যায়। যথা : 

ছিাজবযদারিে িহু 

িাজিয়া িাজিয়া েহু। 

ছকবি একটা ভজণোয় এই অথ ণ িারট না। 

োধারমািন িহু দুুঁহু অজে জনরুিম। 

এ স্থরি িহু ুঁ-ে ভরণ অথ ণ না িইরি আে-ছকারনা অথ ণ িাওয়া যায় না। 

আজম যেদূে আরিািনা কজেয়াজে োিারে ছিাজবযদাি এবং োিাে অনুকেণকােী 

োধারমািন ব্যেীে আরেরকারনা চবেব কজবোয় িহু ুঁ িরেে এরূি অথ ণ নাই। োধারমািরনও 

ভরণ অরথ ণ িহু ুঁ-ে ব্যবিাে অেযন্ত জবেি-চদবাৎ দুই-একটি যজদ িাওয়া যায়। 
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োধারমািন িহু ুঁ তুয়া িারয় জনরবদরয়। 

এ স্থরি িহু ুঁ অরথ ণ পুনিঃ এবং অন্যত্র অজধকাংি স্থরিই িহু ুঁ অরথ ণ প্রভু। জকন্তু 

ছিাজবযদারিে অরনক স্থরি িহু ুঁ-ে ‘ভরণ’ অথ ণব্যবিাে ছদিা যায়। 

ছিাজবযদাি িহু ুঁ দীি িায়াহ্ন, ছবজি অবিান চভ ছিজি। 

অথ ণাৎ ছিাজবযদাি কজিরেরেন ছবিা অবিান িইয়ারে, িেযাদীরিে িময় িইি। ইিা 

োড়া এ স্থরি আরেরকারনারূি অথ ণ কল্পনা কো যায় না। আরো এমন অরনক দৃোন্ত ছদওয়া 

যাইরে িারে। 

এক্ষরণ কথা এই, ছকান্ ধাতু অনুিারে িহু ুঁ-ে ভরণ অথ ণ জস্থে িইরে িারে। এক, ভণহু ুঁ ১ িইরে 

ভুহু ুঁ এবং ক্ররম িহু ুঁ িওয়া জনোন্ত অিম্ভব নরি–জকন্তু ইিা একটা কাল্পজনক অনুমানমাত্র। 

জবরিেে, যিন ছিাজবযদাি ব্যেীে অন্য ছকারনা প্রািীন িদকেণাে িরদ িহু ুঁ-ে এরূি অথ ণ ছদিা 

যায় না েিন উি অনুমারনে িংিে জভজত্ত নাই বজিরে িইরব। 

আমাে জবরবিনায় পূরব ণািরূি ভজণো িহু ুঁ অরথ ণ পুনিঃ-ই ধজেয়া িইরে িইরব, এবং জস্থে 

কজেরে িইরব এরূি জক্রয়ািীন অিম্পূণ ণ িদজবন্যাি ছিাজবযদারিে একটি জবরিেত্ব জেি। 

‘ছিাজবযদাি েঁহু’, অথ ণাৎ ‘ছিাজবযদাি পুনশ্চ বজিরেরেন’, এইরূি অথ ণ কজেরে িইরব। 

ছিাজবযদারিে স্থারন স্থারন িহু ুঁ িরেে িরে জক্রয়াে ছযািও ছদিা যায়। যথা : 

ছিাজবযদাি িহু ুঁ এই েি িায়। 

অথ ণাৎ ছিাজবযদাি পুনশ্ি এই েি িান করেন। 

িােরকো আিজত্ত কজেরে িারেন এরূি স্থরি পুনিঃ অরথ ণে জবরিে িাথ ণকো ছদিা যায় না। 

জকন্তু প্রািীন কজবরদে িরদ একপ্রকাে অজনজদ ণে অরথ ণ পুনিঃ িরেে ব্যবিাে ছদিা যায়। যথা : 

তুিাজে িজেে নাজি িাজন, জবদ্যািজে পুন জিরে কে িাজন। 

োধারমািন পুন তঁজি ছভি বজঞ্চে। 

ছিাজবযদাি কিই পুন এজেিরন িাজনরয় কী ছভি ছিাজে। 

যািা িউক, ছিাজবযদাি কিরনা বা জক্রয়ািরদে িজিে ছযাি কজেয়া কিরনা বা 

জক্রয়ািদরক উিয োজিয়া িহু ুঁ িে ব্যবিাে কজেয়ারেন, জকন্তু ছিই ছিই স্থরি িহু ুঁ অরথ ণ পুনিঃ-ই 

বুজিরে িইরব। অন্য ছকারনারূি আনুমাজনক অমূিক অথ ণ কল্পনা কজেয়া িওয়া িংিে িয় না। 

এই স্থরি প্রিিক্ররম বজিরেজে, আমাে ছকারনা শ্ররদ্ধয় পূব ণবিবািী বন্ধুে জনকট শুজনিাম 

ছয, োঁিারদে ছদরি ‘জনরেপু ুঁরে’ িরেে িিন আরে। এবং নববধূ ঘরে আজিরি োিাে মুরি 
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িারয় িাে বুিাইয়া োিারক ‘জনজেয়া’ িওয়া িয়। অেএব এরূি িজিে প্ররয়াি থাজকরি জনেজন 

িরেে অথ ণ িম্বরে িংিয় থারক না। 
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প্রতুযত্তর 

েঁহু প্রিি 

১ 

শ্রীযুি বাবু ক্ষীরোদিন্দ্র োয়রিৌধুেী 

                                                                                    মান্যবরেষু 

আিজন বজিয়ারেন : 

অিভ্রংরিে জনয়ম িকিিাজেে মরধ্য িমান নরি, কােণ করেে ব্যাবৃজত্ত িকরিে িমান 

নরি। দুিঃরিে জবেয় বাংিাে িেিাস্ত্র এিনও েজিে িয় নাই। 

এ কথা জনিঃিরযি িেয। এবং এইিন্যই বাংিাে ছকান্ িেটা িেিারস্ত্রে ছকান্ 

জনয়মানুিারে জবকাে প্রাপ্ত িইয়ারে োিা জনণ ণয় কো কঠিন। 

আিনাে মরে : 

িেিারস্ত্রে ছকারনা সূত্র অনুিারে প্রভু িইরে েঁহু িরেে বুযৎিজত্ত কো যায় না। 

জকন্তু ছয-ছিতুক বাংিাে িেিাস্ত্র এিরনা েজিে িয় নাই, ইিাে সূত্র জনধ ণােণ কোে ছকারনা 

উিায় নাই। অেএব বাংিাে আরো দুই-িাজেটা িরেে িজিে তুিনা কো োড়া অন্য িথ 

ছদজিরেজে না। 

ছবাধ কজে আিনাে েকণটা এই ছয, মূি িরে ছযিারন অনুনাজিরকে ছকারনা িংস্রব নাই, 

ছিিারন অিভ্রংরি অনুনাজিরকে প্ররয়াি িেিারস্ত্রে জনয়মজবরুদ্ধ। ‘বন্ধু’ িইরে েঁহু িরেে 

উৎিজত্ত জস্থে কজেরি এই িংকট িইরে উদ্ধাে িাওয়া যায়। 

জকন্তু িেেরে িব ণত্র এ জনয়ম িারট না, োিাে দৃোন্ত ছদিাই; যথা, কক্ষ িইরে কাঁকাি, 

বক্র িইরে বাঁকা, অজক্ষ িইরে আঁজি, িস্য িইরে িাঁি, িেয িইরে িাঁচ্চা। যজদ বরিন, িেবেী 

যুি-অক্ষরেে পূরব ণ িন্দ্রজবন্দু ছযাি িইরে িারে জকন্তু অযুি অক্ষরেে পূরব ণ িয় না, ছি কথাও 

ঠিক নরি। িাবক িইরে োঁ, প্রািীে িইরে িাঁজিি োিাে দৃোন্তস্থি। িাধােণে অপ্রিজিে 

এবং চবেব িদাবিীরেই জবরিেরূরি ব্যবহৃে দুইএকটি িে উদািেণস্বরূরি উরেি কো 

যাইরে িারে; যথা, চিবাি িইরে ছেঁয়জি; শ্রাবণ িইরে িাঙন। 
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ে বরি ণে িতুথ ণ বণ ণ ধ ছযমন ি-এ িজেবজেণে িইরে িারে ছেমনই ি বরি ণে িতুথ ণ বণ ণ ভ-

ও অিভ্রংরি ি িইরে িারে, এ জবেরয় ছবাধ কজে আমাে িজিে আিনাে ছকারনা মোন্তে নাই। 

েথাজি দুই-একটা উদািেণ ছদওয়া কেণব্য; যথা, ছিাভন িইরে ছিািন, িাভী িইরে িাই (িাভী 

িইরে িািী, িািী িইরে িাই), নাজভ িইরে নাই (জি িইরে ই িওয়াে উদািেণ জবস্তে আরে, 

ছযমন আিজন ছদিাইয়ারেন, োজধকা িইরে োিী এবং োিী িইরে োই)। 

আজম ছয-িকি দৃোন্ত প্ররয়াি কজেিাম োিাে মরধ্য যজদ ছকারনা ভ্রম না থারক েরব প্রভু 

িইরে েঁহু িরেে উৎিজত্ত অিম্ভব ছবাধ িইরব না। 

বন্ধু িইরেও েঁহু-ে উদ্ভব িইরে আটক নাই, আিজন োিাে প্রমাণ কজেয়ারেন। জকন্তু একটি 

কথা জিজ্ঞাস্য আরে, আিজন িন্দ্রজবন্দুযুি েঁহু িে জবদ্যািজেে ছকারনা চমজথিী িরদ িাইয়ারেন 

জক। আজম ছো জগ্রয়াি ণরনে োিায় এবং জবদ্যািজেে জমজথিাপ্রিজিে পু ুঁজথরে ছকাথাও ‘িহু’ 

োড়া ‘েঁহু’ ছদজি নাই। যজদ বন্ধু িইরে বহ্নু, বহ্নু িইরে িহ্নু এবং িহ্নু িইরে েঁহুে অজভব্যজি 

িইয়া থারক, েরব উি িে চমজথিী জবদ্যািজেরে প্রিজিে থাকাই িম্ভব। জকন্তু প্রভু িরেে 

জবকােিাে িহু িে ছয বাঙাজিে মুরি একটি িন্দ্রজবন্দু িাভ কজেয়ারে, ইিাই আমাে জনকট 

অজধকেে িংিে ছবাধ িয়। জবরিেে চবেব কজবজদরিে আজদস্থান বীেভূম অঞ্চরি এই 

িন্দ্রজবন্দুে ছয জকরূি প্রাদুভণাব োিা িকরিই িারনন। 

আে-একটা কথা এই ছয, চবেব কজবো অরনরকই ভজণোয় েঁহু িে ব্যবিাে কজেয়ারেন। 

যথা : 

ছিাজবযদাি েঁহু নটবে ছিিে। 

োধারমািন েঁহু েজিক সুনাি। 

নরোত্তমদাি েঁহু নািে কান। ইেযাজদ। 

এ স্থরি কজবিণ কৃেরক েঁধু িরে অথবা প্রভু িরে িম্ভােণ কজেরেরেন দু-ই িইরে িারে, 

এিন যাঁিাে মরন ছযটা অজধকেে িংিে ছবাধ িয়। 

পুনিঃ িে িইরেও েঁহু িরেে উৎিজত্ত িেিাস্ত্রজিদ্ধ নরি, এ কথা আিজন বজিয়ারেন। ছি 

িম্বরে আমাে প্রথম বিব্য এই ছয, পুনিঃ অরথ ণ িহু ুঁ িরেে ব্যবিাে এে স্থারন ছদজিয়াজে ছয, 

ওটা বানানভুি বজিয়া ধজেরে মরন িয় না। দুভণাগ্যক্ররম আমাে িারেে কারে বজি নাই; যজদ 

আিনাে িরযি থারক ছো ভজবষ্যরে উদািেণ উদ্ধৃে কজেয়া ছদিাইব। 
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জিেীয়ে, পুনিঃ িে িইরে িহু ুঁ িরেে উৎিজত্ত িেেে অনুিারে আমাে জনোন্ত অিম্ভব 

ছবাধ িয় না। জবরিেে, পুনিঃ িরেে িে জবিি ণ থাকারে উি জবিি ণ ি-এ এবং ন িন্দ্রজবন্দুরে 

িজেণে িওয়া এবং উকারেে স্থানজবিয ণয় জনয়মজবরুদ্ধ িয় নাই। জনরবদক েবীন্দ্রনাথ োকুে। 

২ 

েঁহু িে বন্ধু িে িইরে উৎিন্ন িয় নাই ইিা আিজন স্বীকাে করেন, েথাজি উি িে ছয 

প্রভুিেমূিক োিা আিনাে িংিে ছবাধ িয় না। জকন্তু েঁহু ছয েৎিম বা েদ্ভব িংস্কৃে িে 

নরি িেন্তু ছদিি িে, আিনাে এরূি অনুমারনে িরক্ষ ছকারনা উিযুি কােণ ছদিাইরে িারেন 

নাই। ছকবি আিজন বজিয়ারেন, “মধুেেিিব ণস্ব িেকীয়া ছপ্ররম দাস্যভাব অিংযুি।” জকন্তু 

এই একমাত্র যুজি আমাে জনকট যরথে প্রবি ছবাধ িয় না; কােণ, চবেবিদাবিীরে অরনক 

স্থারনই োজধকা আিনারক কৃরেে দািী ও কৃে আিনারক োজধকাে দাি বজিয়া স্বীকাে 

কজেয়ারেন। 

জিেীয় কথা এই ছয, িদাবিীরে স্থারন স্থারন েঁহু িে প্রভু অথবা েঁধু োড়াও অন্য অরথ ণ 

ছয ব্যবহৃে িইয়ারে, োিা আমো দৃোন্ত িাো প্রমাণ কজেরে িাজে। 

োধারমািন দাি োজধকাে জবেিবণ ণনা কজেরেরেন : 

ছপ্রমিিদিন িিই না িােই িীবইরে কেই জধকাে। 

অন্তেিে তুহু জনেিে কেইরে কে কে কেে িঞ্চাে। 

অজথে নয়ন িেঘারে জবেম জ্বে েটফট িিি িয়ান। 

োধারমািন েঁহু কিই অিরূি নি যারি িািরয় িাঁিবান। 

অথ ণাৎ শ্যামরক িরম্বাধন কজেয়া দূেী কজিরেরে : 

ছপ্রমিরিে দিন িজিরে না িাজেয়া োজধকা বাঁজিয়া থাকা জধক্কােরযাগ্য জ্ঞান কজেরেরেন 

এবং অন্তি ণে ছোমারক জনি ণে কজেবাে িন্য জবজবধ ছিো কজেরেরেন। ছোমাে অজস্থে 

নয়নিেঘারে জবেম জ্বোতুে িইয়া জবেজিণী িদ্মিয়ন অবিম্বন কজেয়ারেন। োধারমািন 

কজিরেরেন, যািারক িঞ্চবান িারি োিাে এরূি আিেণ জকছুই অিরূি নরি। 

এ স্থরি িহু ুঁ িরেে কী অথ ণ িইরেরে। ‘োধারমািরনে প্রভু বজিরেরেন’ এরূি অথ ণ 

অিংিে। কােণ, কৃরেে মুরি এরূি উত্তে জনোন্ত েিভিিনক। ‘োধারমািন কজিরেরেন ছি 
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প্রভু’ এরূি অথ ণও এ স্থরি ঠিক িারট না; কােণ, ছিরূি অথ ণ িইরি েঁহু িে িরে বজিে–োিা 

িইরি কজব িম্ভবে ‘োধারমািন করি অিরূি নরি েঁহু’ এইরূি িেজবন্যাি ব্যবিাে কজেরেন। 

যুিিমূজেণ বণ ণনায় ছিাজবযদাি কজিরেরেন : 

ও নব িদুজমনী িাি, 

ইি মত্ত মধুকে োি। 

ও মুি িয উরিাে, 

ইি জদঠি লুবধ িরকাে। 

ছিাজবযদাি িহু ধয, 

অরুণ জনয়রড় পুন িয। 

এিারন ভজণোে অথ ণ : 

অরুরণে জনকট িাঁদ ছদজিয়া ছিাজবযদারিে ধাঁদা িাজিয়ারে। 

ছিাজবযদারিে প্রভুে ধাঁদা িাজিয়ারে এ কথা বিা যায় না, কােণ জেজনই বণ ণনাে জবেয়। 

এিারন েঁহু িরম্বাধন িদ নরি োিা িজড়রিই বুিা যায়। 

শ্যারমে ছিবািমািনারন্ত োজধকা িিীিি গৃরি জফজেরেরেন : 

িিীিণ ছমজি কেি িয়কাে, 

শ্যামরু অরি ছদয়ি ফুিিাে। 

জনি মজযরে ধনী কেি প্রয়াণ, 

ঘন বরন েিি সুনািে কান। 

িিীিণ িরি েরি িলু ছিােী, 

মজণময় ভূেরণ অি উরিাজে। 

িঙ্খ িে ঘন িয়িয় কাে, 

সুযে বদরন কবেী ছকিভাে। 

ছিজে মদন কে িোভব িায় 

ছিাজবযদাি িহু এি েি িায়। 

এিারনও েঁহু অরথ ণ প্রভু অথবা েঁধু অিংিে। 

সুযে অিরূি শ্যামরু িয, 

ছদািে ছধনু কেে কে েয। 
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ছিাধন িেিে বড়ই িভীে 

ঘন ঘন ছদািন কেে যদুবীে। 

ছিােি ধীে ধীে জবোজিে অি, 

েমারি জবথােি ছমাজিে েি। 

মুটজক মুটজক ভজে োিে ধাজে। 

ছিাজবযদাি েঁহু কেে ছনিাজে। 

এিারন ‘ছিাজবযদারিে প্রভু জনেীক্ষণ কজেরেরেন’ এরূি অথ ণ িয় না; কােণ, পূরব ণই উি 

িইয়ারে জেজন ছদািরন জনযুি। 

বজন বনমািা আিানুিজম্বে 

িজেমরি অজিকুি মাজে েহু। 

জবম্বাধে িে ছমািন মুেিী 

িায়ে ছিাজবযদাি েঁহু। 

এিারন ‘ছিাজবযদারিে প্রভু িান িাজিরেরেন’ ঠিক িয় না : কােণ, োঁিাে মুরি ছমািন 

মুেিী। 

জনি মজযে যাই চবেি েিবেী 

গুরুিন জনেজি আনয। 

জিেীে কুসুম জিজন েনু অজে সুরকামি 

ঢ্ে ঢ্ে ও মুিিয।... 

গৃি জনি কাি িমািি িিীিন 

গুরুিন ছিবন ছফজি। 

ছিাজবযদাি েঁহু দীি িায়াহ্ন 

ছবজি অবিান চভ ছিজি। 

এই িরদ ছকবি োজধকাে গৃরিে কথা িইরেরে; জেজন ক্ররম ক্ররম গৃিকায ণ এবং 

ছভািনাজদ িমাধা কজেরিন এবং িেযা িইি–কজব ইিাই দি ণন এবং বণ ণনা কজেরেরেন। 

এিারন শ্যাম ছকাথায় ছয োঁিারক িরম্বাধন কজেয়া বজিরবন ছয, ‘ছি ছিাজবযদারিে েঁধু, ছবিা 

ছিি িেযা িি।’ 
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আজম ছকবি জনরদ ণি কজেরে িাজি ছয, ছিাজবযদারিে এবং দুই-এক স্থরি োধারমািন 

দারিে িদাবিীরে েঁহু িহু ুঁ বা িহু–প্রভু ও েঁধু অরথ ণ ব্যবহৃে িয় না। কী অরথ ণ িয় োিা 

জনিঃিংিরয় বিা কঠিন। 

জকন্তু প্রািীন কাব্যিংগ্ররি জবদ্যািজেে ছনারট অক্ষয়বাবু এক স্থরি িহু অরথ ণ পুনিঃ 

জিজিয়ারেন। োঁিাে ছিই অথ ণ জনোন্ত অনুমানমূিক না মরন কজেয়া আমো োিাই গ্রিণ 

কজেয়াজে এবং ছদজিয়াজে স্থারন স্থারন িহু ুঁ িরেে পুনিঃ অথ ণ িংিে িয়। জকন্তু েথাজি স্থারন 

স্থারন ‘ভরণ’ অথ ণ না কজেয়া পুনিঃ অথ ণ কজেরি ভাব অিম্পূণ ণ থারক; ছযমন, ছিাজবযদাি েঁহু 

দীি িায়াহ্ন ইেযাজদ। 

এই কােরণ আমো জকজঞ্চৎ জিধায় িজড়য়া আজে। ভণহু ুঁ এবং পুনহু ুঁ এই দুই িে িইরেই 

যজদ িহু ুঁ-ে উৎিজত্ত িইয়া থারক েরব স্থানরভরদ এই দুই অথ ণই স্বীকাে কজেয়া িওয়া যায়। 

জকন্তু স্মেণ োিা কেণব্য ছয, ছিাজবযদাি (এবং কদাজিৎ োধারমািন) োড়া আে-ছকারনা চবেব 

কজবে িদাবিীরে িহু ুঁ িে প্ররয়ারিে এরূি ছিািরযাি নাই। অেএব ইিাে জবরুরদ্ধ যজদ অন্য 

ছকারনা দৃোন্ত ও প্রমাণ না থারক েরব অনুমান কো যাইরে িারে ছয, এই িে ব্যবিারে 

ছিাজবযদারিে জবরিে একটু চিজথল্য জেি। 

প্রিিক্ররম জিজ্ঞািা কজে; আিজন জমজথিা প্রিজিে জবদ্যািজেে িদ িইরে ছয-িকি 

দৃোন্ত উদ্ধৃে কজেয়ারেন োিারে িহু িরে িন্দ্রজবন্দু প্ররয়াি ছদিা যাইরেরে; এই িন্দ্রজবন্দু জক 

আিজন ছকারনা পু ুঁজথরে িাইয়ারেন। জগ্রয়াি ণন-প্রকাজিে গ্ররনথ ছকাথাও েঁহু ছদজি নাই; এবং 

জকছুকাি পূরব ণ ছয িস্তজিজিে পু ুঁজথ ছদজিয়াজেিাম োিারে িহু ব্যেীে কুত্রাজি িহু ুঁ ছদজি নাই। 
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ভাষাচবদচ্ছে 

ইংরেরিে োিিক্রবেীরত্ব ভােেবরে ণে জভন্ন জভন্ন প্ররদিগুজি পূব ণারিক্ষা অরনকটা 

জনকটবেী িইয়ারে োিাে িরযি নাই। 

প্রথমে, এক োিাে িািনপ্রণািীে বেন ছো আরেই, োিাে িরে িরথে সুিমো এবং বাজণিয 

ব্যাবিা ও িাকজেে টারন িেস্পরেে িজিে জনয়ে িজম্মিন ঘটিরেরেই। 

 

ইিাে একটা অজনবায ণ ফি এই জেি ছয, ছয-িকি প্রজেরবিী িাজেে মরধ্য প্ররভদ িামান্য 

োিাো ক্রমি এক িইয়া যাইরে িাজেে। অন্তে ভাো িম্বরে োিাে উিক্রম ছদিা জিয়াজেি। 

উজড়ষ্যা এবং আিারম বংিাজিক্ষা ছযরূি িরবরি ব্যাপ্ত িইরেজেি, বাধা না িাইরি 

বাংিায় এই দুই উিজবভাি ভাোে িামান্য অন্তোিটুকু ভাজঙয়া জদয়া একজদন একগৃিবেী 

িইরে িাজেে। 

িামান্য অন্তোি এইিন্য বজিরেজে ছয, বাংিাভাোে িজিে আিাজম ও উজড়ষ্যাে ছয-

প্ররভদ ছি-প্ররভদসূরত্র িেস্পে জভন্ন িইবাে ছকারনা কােণ ছদিা যায় না। উি দুই ভাো 

িট্টগ্রারমে ভাো অরিক্ষা বাংিা িইরে স্বেে নরি। বীেভূরমে কজথে ভাোে িজিে ঢ্াকাে 

কজথে ভাোে ছয-প্ররভদ, বাংিাে িজিে আিাজমে প্ররভদ োিা অরিক্ষা খুব ছবজি নরি। 

অবশ্য, উিভাো আিন িন্মস্থান িইরে এরকবারে লুপ্ত িয় না। োিা পূব ণপুরুরেে েিনা 

িইরে উত্তেপুরুরেে েিনায় িংক্রাজমে িইয়া িরি। জকন্তু জিিনভাো যে বৃিৎ িজেজধে মরধ্য 

ব্যাপ্ত িয় েেই ছদরিে িরক্ষ মিি। 

বৃটিি িীরি কটল্যাি, অয়ল্যণাি ও ওরয়ল্ছিে স্থানীয় ভাো ইংরেজি িাধুভাো িইরে 

এরকবারেই স্বেে। োিাজদিরক ইংরেজিে উিভাোও বিা যায় না। উি ভাোিকরিে প্রািীন 

িাজিেযও স্বল্পজবস্তৃে নরি। জকন্তু ইংরেরিে বি িয়ী িওয়ায় প্রবি ইংরেজিভাোই বৃটিি িীরিে 

িাধুভাোরূরি িণ্য িইয়ারে। এই ভাোে ঐরকয বৃটিিিাজে ছয উন্নজে ও বিিাভ কজেয়ারে, 

ভাো পৃথক থাজকরি োিা কদাি িম্ভবিে িইে না। 

ভােেবরে ণ ছয ছয িমরশ্রণীে ভাোে একীভবন স্বাভাজবক অথবা স্বল্পরিোিাধ্য, ছিগুজিরক 

এক িইরে জদরি আমারদে ব্যািক ও স্থায়ী উন্নজেে িথ প্রিে িইে। 
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জকন্তু, যজদি একীকেণ ইংরেিোিরত্বে স্বাভাজবক িজে, েথাজি দুভণাগ্যক্ররম ছভদনীজে 

ইংরেরিে োিরকৌিি। ছিই নীজে অবিম্বন কজেয়া োঁিাো আমারদে ভাোে ব্যবধানরক 

পূব ণারিক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় কজেবাে ছিোয় আরেন। োঁিাো বাংিারক আিাম ও উজড়ষ্যা িইরে 

যথািম্ভব জনব ণাজিে কজেয়া স্থানীয় ভাোগুজিরক কৃজত্রম উরত্তিনায় িজেপুে কজেয়া তুজিরে 

প্রবৃত্ত। 

স্থানীয় িাকজে িাওয়া িম্বরে োিপুরুরেো বাঙাজিে জবরুরদ্ধ ছয-িজি টাজনয়া জদয়ারেন 

এবং ছিই সূরত্র ছবিাজে প্রভৃজে বিিািীরদে িজিে বাঙাজিে ছয-একটি ঈে ণাে িম্বে দাঁড় 

কোইয়ারেন, োিা আমো স্বল্প অশুরভেই কােণ মরন কজে; জকন্তু ভাোে ঐকয যািা জনেয, 

যািা সুিভীে, যািা আমারদে এই জবজচ্ছন্ন ছদরিে একমাত্র মুজিে কােণ, োিারক আিন 

োিিজিে িাো িোিে কজেয়া ইংরেি আমারদে জনরুিায় ছদিরক জিেজদরনে মরো ভাজঙয়া 

োজিরেরেন। 

ইংরেজিভাো ছকারনা উিারয়ই আমারদে ছদরিে িাধােণ ভাো িইরে িারে না। কােণ, 

োিা অেযন্ত উৎকট জবরদিী। এবং ছয-িকি ভাোে জভজত্ত বহুিিস্র বৎিরেে প্রািীন ও মিৎ 

িংস্কৃে বাণীে মরধ্য জনজিে, এবং ছযরিকি ভাো বহুিিস্র বৎিরেে পুোেন কাব্য দি ণন 

িমািেীজে ও ধম ণনীজে িইরে জবজিত্র েি আকে ণণ কজেয়া িইয়া নেনােীে হৃদয়রক জবজবধরূরি 

িিি িফি িস্যশ্যামি কজেয়া োজিয়ারে, োিা কিরনাই মজেবাে নরি। 

জকন্তু ছিই িংস্কৃেমূিক ভাো োিবনজেক ও অন্যান্য নানাপ্রকাে বাধায় িেধা জবজচ্ছন্ন 

িইয়া স্বেে স্থারন স্বেেরূরি বাজড়য়া উঠিরেজেি। োিারদে মরধ্য িজিিেীক্ষা ও ছযাগ্যেরমে 

িয়রিোে অবিে িয় নাই। 

এক্ষরণ ছিই অবিরেে সূত্রিাে িইয়াজেি। এবং আমো িািি কজেয়া বজিরে িাজে, ভাো 

িম্বরে ভােেবরে ণ যজদ প্রাকৃজেক জনব ণািরনে স্বাধীন িস্ত থারক েরব বাংিাভাোে িোভরবে 

ছকারনা আিঙ্কা নাই। 

প্রথমে, বাঙাজিভােীে িনিংখ্যা ভােেবরে ণে অিেভােীে তুিনায় অজধক। প্রায় িাঁি 

ছকাটি ছিাক বাংিা বরি। 

জকন্তু আিন িাজিরেযে মরধ্য বাংিা ছয-প্রজেষ্ঠা িাভ কজেরেরে োিারেই োিাে অমেো 

সূিনা করে। 
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এক্ষরণ ভােেবরে ণ বাংিা োড়া ছবাধ িয় এমন ছকারনা ভাোই নাই, ছয-ভাোে আধুজনক 

িাজিরেয ইংরেজিজিজক্ষে এবং ইংরেজি-অনজভজ্ঞ উভয় িম্প্রদারয়েই িিাি ঔৎসুকয। অন্যত্র 

জিজক্ষে ব্যজিো িনিাধােণরক জিক্ষাদারনে িন্যই ছদিীয় ভাো প্রধানে অবিম্বনীয় জ্ঞান 

করেন –জকন্তু োঁিারদে মরনে ছশ্রষ্ঠভাব ও নূেন উদ্ভাবন িকিরক োঁিাো ইংরেজিভাোয় েক্ষা 

কজেরে ব্যগ্র। 

বাংিারদরি ইংরেজিরে প্রবেেিনাে প্রয়াি প্রায় জেরোধান কজেয়ারে বজিরি অতুযজি 

িয় না। ইংরেজি জবশ্বজবদ্যািয় িইরে উত্তীণ ণ ছয-িকি োরত্রে েিনা কজেবাে স্বাভাজবক ক্ষমো 

আরে, বাংিািাজিেয অনজেজবিরম্ব োঁিাজদিরক আকে ণণ কজেয়া িইরে িারে, আমারদে 

িাজিেয এমন-একটি িরবিো, এমন-একটি প্রবিো িাভ কজেয়ারে। িতুজদ ণরক িীবনদান এবং 

িীবনগ্রিণ কজেবাে িজি ইিাে িজন্ময়ারে। ইিাে ছদিিজেজধ যে বাজড়রব ইিাে িীবনীিজিও 

েে জবপুিেে িইয়া উঠিরব। এবং ছবিবান বৃিৎ নদী ছযমন ছযরদি জদয়া যায় ছি-ছদি স্বারস্থয 

ছিৌযরয ণ বাজণরিয ও ধরন-ধারন্য ধন্য িইয়া উরে, ছেমনই ভােেবরে ণ যেদূে িয ণন্ত বাংিাভাোে 

ব্যাজপ্ত িইরব েেদূে িয ণন্ত একটা মানজিক িীবরনে প্রবাি প্রবাজিে িইয়া দুই উিকূিরক জনেয 

নব নব ভাবিম্পরদ ঐশ্বয ণিািী কজেয়া তুজিরব। 

ছিইিন্য বজিরেজেিাম, আিাম ও উজড়ষ্যায় বাংিা যজদ জিিনিেরনে ভাো িয় েরব 

োিা ছযমন বাংিািাজিরেযে িরক্ষ শুভিনক িইরব ছেমজনই ছিই ছদরিে িরক্ষও। 

জকন্তু ইংরেরিে কৃজত্রম উৎিারি বাংিাে এই দুই উিকেজবভারিে একদি জিজক্ষে যুবক 

বাংিাপ্রিিরনে জবরুরদ্ধ জবরদ্রািধ্বিা তুজিয়া স্থানীয় ভাোে িয়কীেণন কজেরেরেন। 

এ কথা আমারদে স্মেণ োিা উজিে ছয, ছদিীয় ভাো আমারদে োিভাো নরি, ছয-ভাোে 

িািারয্য জবদ্যািরয়ে উিাজধ বা ছমাটা ছবেন িারভে আিা নাই। অেএব ছদিীয় িাজিরেযে 

একমাত্র ভেিা োিাে প্রিািংখ্যা, োিাে ছিিক ও িােক-িাধােরণে ব্যাজপ্ত। িি জবজচ্ছন্ন 

ছদরি কিরনাই মিৎ িাজিেয িজন্মরে িারে না। োিা িংকীণ ণ গ্রাম্য প্রারদজিক আকাে ধােণ 

করে। োিা ছঘারো এবং আটরিৌরে িইয়া উরে, োিা মানবরোিদেবারেে উিযুি নয়। 

আিাজম এবং উজড়য়া যজদ বাংিাে িরিাত্র ভাো না িইে েরব আমারদে এে কথা 

বজিবাে ছকারনা অজধকাে থাজকে না। জবরিেে িেভািারেে চদন্যবিে িাধুিাজিরেয 

ছিিকিণ প্রচুে িজেমারণ িংস্কৃে িে ব্যবিাে কজেরে বাধ্য, অেএব িাজিেযগ্রািয ভাোয় 
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অবনকয আরো িামান্য। ছিিক কটরক বািকারি উজড়য়া বিৃো শুজনয়াজেরিন, োিাে িজিে 

িাধুবাংিাে প্ররভদ েিণনীে িজিে মধ্যম অঙ্গুজিে অরিক্ষা অজধক নরি। 

একটি উজড়য়া ভাোয় জিজিে ক্ষুদ্র কাজিনী এিারন উদ্ধৃে কজেয়া জদিাম। ছকারনা 

বাঙাজিরক ইিাে অথ ণ বজিয়া জদবাে প্ররয়ািন িইরব না। 

ছকরে ছবরি এক িজেণ। িীজড়ে ছিবারু োিাে আত্মীয় ও িজেবােীয় িশুিণ োকু ছদজিবা 

জনমরন্ত আজি িাজেজদিরে শুষ্ক ও িেি ছযরে র্তণ িেজবজথিা, োিা িবু িাজয় িকাইিা। িজেণে 

িীড়াে িান্ত ছিিা-উত্তারু ছি জকজচ্ছ আিাে কজেবা জনমরন্ত ইচ্ছা কিা। মাত্র জকজেজি িাদ্য িাইিা 

নাজেঁ, েজেঁ ছে ক্ষুধারে োিাে প্রাণ জবরয়াি ছিিা। ইিাে োৎিয ণ এজি- অজবরবিক বন্ধু জথবাোরু 

বেং বন্ধু ন জথবা ভি। 

ইংরেি ছিিকিণ বাংিাে এই-িকি উিভাোগুজিরক স্বেে ভাোরূরি প্রমাণ কজেবাে 

িন্য ছয-িকি যুজি প্ররয়াি করেন োিা ছয কেদূে অিংিে ডািাে ব্রাউন-প্রণীে আিাজম 

ব্যাকেণ আরিািনা কজেরি োিা ছদিা যায়। 

জেজন উচ্চােণপ্ররভরদে ছয-যুজি জদয়ারেন োিা অবিম্বন কজেরি িজশ্চমবাংিা ও 

পূব ণবাংিারক পৃথক ভাোয় ভাি কজেরে িয়। আিাজমো ি-ছক দন্তয ি (ইংরেজি ড়) ি-ছক দন্তয 

ি (ইংরেজি।) রূরি উচ্চােণ করে, পূব ণবাংিারেও ছিই জনয়ম। োিাো ি-ছক ি বরি, 

পূব ণবরিও োই। োিাো বাকয-ছক ‘বাইকয’, মান্য ছক ‘মাইন্য’ বরি, এ িম্বরেও পূব ণবরিে 

িজিে োিাে প্ররভদ ছদজি না। 

ব্রাউন বজিয়ারেন, উচ্চােরণে প্রজে িক্ষ কজেয়া ছদজিরি আিাজমে িজিে জিন্দুস্থাজনে ঐকয 

িাওয়া যায় এবং িংস্কৃেমূিক িরেে আিাজম উচ্চােণ িইরে স্পে প্রমাণ িয়, আিাজম বাংিা 

িইরে িাে িয় নাই। 

অথি আশ্চয ণ এই ছয, মূধ ণন্য ে আিাজম ভাোয় ি-এে ন্যায় উচ্চাজেে িয়, ইিা োড়া 

আিাজমে িজিে জিন্দুস্থাজনে আে-ছকারনা িাদৃশ্য নাই এবং োিাে িমস্ত িাদৃশ্যই বাংিাে 

িজিে। 

অকারেে জবশুদ্ধ উচ্চােণই জিন্দুস্থাজনে প্রধান জবরিেত্ব, জিন্দুস্থাজনরে বট িে ইংরেজি 

but িরেে অনুরূি, বাংিায় োিা ইংরেজি bought িরেে ন্যায়। িাশ্চােয ও দাজক্ষণােয 

ছিৌড়ীয় উচ্চােরণে িজিে প্রািয ছিৌড়ীরয়ে এই িব ণপ্রধান প্ররভদ। আিাজম ভাো এ িম্বরে 
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বাংিাে মরো। ঐকারেে উচ্চােরণও োিা ছদিা যায়। বাংিা ‘ঐ’ ইংরেজি stoic িরেে 

oi, জিজয ‘ঐ’ ইংরেজি style িরেে y। ঔ িেও েদ্রূি। 

বাংিাে অকাে উচ্চােণ স্থানজবরিরে, যথা, ইকাে উকারেে পূরব ণ হ্রস্ব ওকারে িজেণে িয়। 

কি, কজি ও কলু িরেে উচ্চােণরভদ আরিািনা কজেরিই োিা ছবাধিম্য িইরব। আিাজম 

ভাোে উচ্চােরণ বাংিাে এই জবরিেত্ব আরে। 

আিাজমরে ইকারেে পূরব ণ ওকাে িজেণে িয়, যথা ‘ছবারি’ জক্রয়া (বাংিা, বরি) 

জবভজিিজেবেণরন ‘বুজিরে’ িয়। বাংিারেও, ছিারি খুজিরে, ছদারি দুজিরে। ছবাি বুজি, ছিাি 

খুজি, ছিািা ঝুজি, ছিািা গুজি, ইেযাজদ। 

যুি অক্ষরেে উচ্চােরণও প্ররভদ ছদজি না, আিাজমোও স্মেণ-ছক স্বেণ, স্বরূি-ছে িরূি, 

িক্ষী-ছক িক্িী বরি। 

অন্তযস্থ ব িম্বরে বিব্য এই ছয, বাংিারেও এই উচ্চােণ আরে, জকন্তু বিীয় ব ও অন্তযস্থ 

ব-এ অক্ষরেে ছভদ নাই, আিাজমরে ছিই ছভদজিহ্ন আরে। োিা বজিয়া এ কথা ছকি মরন 

কজেরবন না, মিাোজষ্ট্ররদে ন্যায় আিাজমো িংস্কৃেিরে অন্তযস্থ ও বিীয় ব-এে প্ররভদ েক্ষা 

কজেয়া থারক। আমো ছযিারন ‘িাওয়া’ জিজি আিাজমো ছিিারন ‘িবা’ ছিরি। আমারদে ওয়া 

এবং োিারদে বা উচ্চােরণ একই, ছিিায় জভন্ন। 

যািাই িউক, ছয-ভাো ভ্রাোরদে মরধ্য অবাধ ভাবপ্রবাি িঞ্চারেে িন্য িওয়া উজিে, 

োিারকই প্রারদজিক অজভমান ও চবরদজিক উরত্তিনায় িেস্পরেে মরধ্য ব্যবধারনে 

প্রািীেস্বরূরি দৃঢ় ও উচ্চ কজেয়া তুজিবাে ছয-ছিো োিারক স্বরদিজিবেজেোে িক্ষণ বিা যায় 

না এবং োিা িব ণরোভারব অশুভকে। 
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উপসগণ-সমাদলািনা 

মারেে ক্ষুদ্র িািনারক োিাে অিপ্রেযরিে মরধ্য তুচ্ছ বজিয়াই ছবাধ িয়, জকন্তু োিারদেই 

িািনা িাো মাে দজক্ষরণ বারম িমু্মরি িশ্চারে জবরিে িজে িাভ করে। ছকবি োই নয়, 

প্রাণীেেজবৎরদে ছিারি োিা িব ণাকৃজে িােিারয়েই িাজমি। ছেমনই য়ুরোিীয় আয ণভাোে 

prefix ও ভােেীয় আয ণভাোে উিিি ণগুজি িাধােণে আমারদে ছিাি এড়াইয়া যায় বজিয়া 

িে ও ধাতুে অরি োিারদে প্রাধান্য িম্পূণ ণরূরি আমারদে হৃদয়ংিম িয় না। এবং োিাো 

ছয িম্ভবে আয ণভাোে প্রথম বয়রি স্বাধীন িেরূরি জেি এবং কািক্ররম িব ণো প্রাপ্ত িইয়া 

িোজশ্রে িইয়া িজড়য়ারে, এরূি িংিয় আমারদে মরন স্থান িায় না। িাজিেয-িজেেৎ-িজত্রকাে 

িতুথ ণ ভাি িতুথ ণ িংখ্যা ও িঞ্চম ভাি জিেীয় িংখ্যায় শ্রীযুি জিরিন্দ্রনাথ োকুে মিািয় 

‘উিিরি ণে অথ ণজবিাে’ নামক প্রবরে উি জবেরয়ে প্রজে নূেন কজেয়া আমারদে মরনারযাি 

আকে ণণ কজেয়ারেন। ছিই প্রবরেে িমারিািনায় িস্তরক্ষি কো আমারদে িরক্ষ ধৃেো। ছিিক 

আমারদে মান্য গুরুিন ছি একটা কােণ বরট, জকন্তু গুরুেে কােণ এই ছয, োঁিাে প্রবরে ছয 

অিামান্য িরবেণা ও প্রজেভা প্রকাি িাইয়ারে, োিারে আমারদে মরো অজধকাংি িােরকে 

মরন িম্ভ্রম উদয় না িইয়া থাজকরে িারে না। 

 

জকন্তু ইজেমরধ্য িজিেবে শ্রীযুি োরিন্দ্রিন্দ্র িাস্ত্রী মিািয় িাজিেয-িজেেৎ-িজত্রকাে 

িঞ্চম ভাি িতুথ ণ িংখ্যায় ‘উিিরি ণে অথ ণ জবিাে নামক প্রবরেে িমারিািনা’ আখ্যা জদয়া এক 

েিনা বাজিে কজেয়ারেন। ছিই েিনায় জেজন প্রবেরিিরকে মরেে ছকবিই প্রজেবাদ 

কজেয়ারেন, িমারিাজিে সুদীঘ ণ প্রবরেে ছকাথাও িমথ ণনরযাগ্য শ্ররদ্ধয় ছকারনা কথা আরে এমন 

আভািমাত্র ছদন নাই। 

এ িম্বরে িােকজদিরক একটিমাত্র িোমি ণ জদয়া আমো িংরক্ষরি কেণব্যিাধন কজেরে 

িাজে, ছি আে জকছুই নরি, োঁিাো একবাে িমারিাজিে প্রবে ও োিাে িমারিািনা একত্র 

কজেয়া িাে করুন, োিা িইরি উভয় প্রবরেে ওিরনে প্রভূে প্ররভদ বুজিরে োঁিারদে ক্ষণমাত্র 
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জবিম্ব িইরব না। জকন্তু জনশ্চয় িাজন, অরনক িােকই শ্রমস্বীকােপূব ণক আমারদে এ িোমি ণ 

গ্রিণ কজেরবন না, সুেোং নানা কােরণ িংরকািিরেও উিিি ণঘটিে আরিািনা িম্বরে 

আমারদে মে প্রকাি কজেরে বাধ্য িইিাম। 

শ্রীযুি জিরিন্দ্রনাথ োকুে মিািয় স্পেই স্বীকাে কজেয়ারেন, উিিরি ণে অথ ণজবিাে িম্বরে 

জেজন একটি িথ জনরদ ণি কজেয়ারেন মাত্র। এবং ছি-িথ োঁিাে জনরিে আজবষ্কৃে ছকারনা ছিািন 

িথ নরি, োিা জবজ্ঞানিম্মে োিিথ। জেজন দৃোন্তিেম্পো িইরে জিদ্ধারন্ত নীে িইয়া 

উিিি ণগুজিে অথ ণ-উদ্ধারেে ছিো কজেয়ারেন। ছিই ছিোে ফি িব ণত্র না-ও যজদ িয়, েথাজি 

ছিই প্রণািী একমাত্র িমীিীন প্রণািী। 

প্রািীন িেিারস্ত্র এইপ্রকাে প্রণািী অবিম্বরন উিিরি ণে অথ ণজনণ ণয় িইয়াজেি বজিয়া িাজন না। 

িাস্ত্রী মিািয় জিজিরেরেন, “আমারদে ছদিীয় প্রািীনেম িোিায ণজদরিে মরে উিিি ণগুজি জভন্ন 

জভন্ন অরথ ণ ব্যবহৃে িয়। একই উিিরি ণে ধাতুরভরদ প্ররয়ািরভরদ নানা অথ ণ িজক্ষে িয়। ঐ-

িকি প্ররয়ারিে অথ ণ অনুিে (generalize) কজেয়া োঁিাো এক-একটি উিিরি ণে 

কেকগুজি কজেয়া অথ ণ জস্থে কজেয়ারেন।” কথা এই ছয, োঁিাো যািা জস্থে কজেয়ারেন োিা 

প্রেযক্ষ না থাকায় োঁিারদে কথা আমো মাজনয়া িইরে িাজে, িেি কজেয়া িইরে িাজে না। 

এ িম্বরে দুই-একটা দৃোন্ত জদরে ইচ্ছা কজে। ছমজদনীরকােকাে অি উিিরি ণে জনম্নজিজিে অথ ণ 

জনরদ ণি কজেয়ারেন–অিকৃোথ ণ; বিণনাথ ণিঃ, জবরয়ািিঃ, জবিয ণয়িঃ, জবকৃজেিঃ, ছিৌয ণং, জনরদ ণিিঃ, 

িে ণিঃ। আমারদে মরন প্রথরম এই িংিয় উিজস্থে িয় ছয, ছয-অথ ণ জক্রয়াে জবরিেণ ভারব 

ব্যবহৃে িইরে না িারে, োিা উিিি ণ িম্বরে প্রযুিয জকরূরি িয়। অি উিিরি ণে ছিৌয ণ অথ ণ 

িিছিই িংিে বজিয়া ছবাধ িয় না। অবশ্য অিিয় বা অিিেণ িরে ছিৌয ণ অথ ণ প্রকাি করে, 

অি উিিরি ণে অিকৃোথ ণই োিাে কােণ। িেণ িরেে অথ ণ স্থানান্তেকেণ, িয়ন িরে গ্রিণ 

বুিায়; অি উিিি ণরযারি োিারে দূজেে ভারবে িংস্রব িইয়া ছিৌয ণ অথ ণ জনষ্পন্ন িয়। য়ুরোিীয় 

ভাোয় abduction িরেে অথ ণ অিিেণ–ducere ধাতুে অথ ণ নয়ন, োিাে িজিে 

ab(অি) উিিি ণ যুি িইয়া নীিারথ ণ ছিৌয ণ বুিাইরেরে। অি উিিরি ণে িে ণ অথ ণ িম্বরেও 

আমারদে ঐরূি িরযি আরে। জকন্তু প্রািীন িোিায ণ ছকান্ িথ অবিম্বন কজেয়া এই-িকি 

অরথ ণ উিনীে িইয়ারেন, োিা আমো িাজন না; সুেোং িয় োঁিাে কথা েরকণে অেীে বজিয়া 
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মাজনয়া িইরে িয়, নয়রো জবেরকণে মরধ্যই থাজকরে িয়। দুি ণাদাি িং উিিরি ণে নানা অরথ ণে 

মরধ্য ‘ঔজিেয’ অথ ণ জনদি ণন কজেয়ারেন। অবশ্য, িমুজিে িরেে িাো ঔজিেয ব্যি িয়, ছি 

কথা বিাই বাহুল্য। জকন্তু োিারে িং উিিরি ণে ঔজিেয অথ ণ সূিনা করে না। িংিজে, 

িমীিীনো, িমীক্ষকাজেো, িমঞ্জি প্রভৃজে িরেে অভযন্তরে ইজিরে ঔজিরেযে ভাব আরে, িং 

উিিি ণই োিাে মুখ্য ও মূি কােণ নরি। এরূি জবিাে কজেরে ছিরি উিিরি ণে অরথ ণে অন্ত 

িাওয়া যায় না; োিা িইরি বিা যাইরে িারে িং উিিরি ণে অথ ণ িম্মান এবং প্রমাণস্বরূি 

িম্মান, িমাদে, িম্ভ্রম, িমভযথ ণন প্রভৃজে উদািেণ উিজস্থে কো যাইরে িারে। দুি ণাদাি িং 

উিিরি ণে অথ ণ িম্বরে বজিয়ারেন িম্ প্রকে ণারেেবনেন্তরয ণৌজিেযাজভ মুরখ্যষু; এই আজভমুখ্য অথ ণ 

স্পেেই িং উিিরি ণে জবরিে অথ ণ নরি–কােণ, িং উিিরি ণে ছয আরেে অথ ণ ছদওয়া িইয়ারে 

আজভমুখ্য োিাে একটি অংি, চবমুখ্যও োিাে মরধ্য আজিরে িারে। িমারবি, িমািম, 

িংকুিো বজিরি ছয আরেে বা একত্র িওন বুিায় োিাে মরধ্য–আজভমুখ্য, চবমুখ্য, উনু্মিো, 

অরধামুিো, িমস্তই থাজকরে িারে; এ স্থরি জবরিেভারব আজভমুরখ্যে উরেি কোরে 

অন্যগুজিরক জনোকৃে কো িইয়ারে। ছয-িনোয় নানা ছিাক নানা জদরক মুি কজেয়া আরে, 

এমন-জক, ছকি কািারো অজভমুরি নাই োিারকও িনিমািম বিা যায়; কােণ, িং উিিরি ণে 

মূি অথ ণ আরেে, োিাে মরধ্য আজভমুখ্য থাজকরিও িরি না-থাজকরিও িরি। ইিাও ছদিা 

যাইরেরে, উিিি ণ িম্বরে প্রািীন িোিায ণজদরিে অথ ণোজিকায় িেস্পরেে মরধ্য অরনক 

কমরবজি আরে। ছমজদনীরকােকাে িং উিিরি ণে ছয ‘ছিাভনাথ ণ’ উরেি কজেয়ারেন দুি ণাদারিে 

টীকায় োিা নাই; দুি ণাদারিে ঔজিেয আজভমুখ্য অথ ণ ছমজদনীরকারে ছদিা যায় না। এই-িকি 

িোিারয ণে অিাধ িাজিেয ও কুিাগ্রবুজদ্ধো িম্বরে আমারদে িরযি মাত্র নাই; জকন্তু োঁিারদে 

জিদ্ধান্ত আধুজনক জবজ্ঞানিম্মে প্রণািীে িাো িেীক্ষা কো কেণব্য, এ িম্বরেও িংিয় কো 

উজিে নরি। 

 

প্রািীন িোিায ণিণ িম্বরে িমারিািক মিািয় বজিরেরেন, “োঁিাো জকন্তু প্রবেকারেে 

ন্যায় এক-একটি উিিরি ণে িব ণত্রই একরূি অথ ণ িইরব, ইিা স্বীকাে করেন না।” প্রবেকােও 

ছকাথাও োিা স্বীকাে করেন নাই। জেজন উিিি ণগুজিে মূি অথ ণ িোন কজেরেরেন এবং ছিই 
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এক অথ ণ িইরে নানা অরথ ণে িজেমাণ জকরূরি িইরে িারে, োিাও আরিািনা কজেয়ারেন। 

য়ুরোিীয় e (ই) উিিরি ণে একটা অথ ণ অভাব, আে-এক অর্থ বজিি ণমো; educate িরেে 

উৎিজত্তমূিক অথ ণ বজিন ণয়ন, edit িরেে অথ ণ বাজিরে দান, edentate িরেে অথ ণ 

দন্তিীন; ছকি যজদ ছদিাইয়া ছদন ছয, ন উিিরি ণে মূি অথ ণবজিি ণমো এবং োিা িইরেই অভাব 

অরথ ণে উৎিজত্ত, অথ ণাৎ যািা বাজিে িইয়া যায় োিা থারক না, েরব জেজন e উিিরি ণে বহু অথ ণ 

স্বীকাে করেন না এ কথা বিা অিংিে। অন্তে িরেে এক অথ ণ জভেে, আে-এক অথ ণ ফাঁক; 

যজদ বিা যায় ছয, ঐ জভেে অথ ণ িইরেই ফাঁক অরথ ণে উৎিজত্ত িইয়ারে, কােণ দুই িীমাে 

জভেরেে স্থানরকই ফাঁক বিা যাইরে িারে, েরব েদ্দ্বাো অন্তে িরেে দুই অথ ণ অস্বীকাে কো 

িয় না। িেন্তু োিাে মূি অথ ণ ছয দুই নরি, এক, এই কথাই বিা িইয়া থারক; এবং মূি অরথ ণে 

প্রজে িরিেন দৃজে োজিরি িাধােণে িরেে প্ররয়াি এবং োিাে রূিান্তেকেণ যথামে িইরে 

িারে; এ কথাও অিংিে নরি। বস্তুে গুুঁজড় একটা িয় এবং ডাি অরনকগুজি িইয়া থারক, 

ভাোেরেে িরদ িরদ এ জনয়রমে িজেিয় িাওয়া যায়। একই ধাতু িইরে ঘৃণা, ঘৃে, ঘম ণ প্রভৃজে 

স্বেোথ ণক িরেে উৎিজত্ত িইরিও মূি ধাতুে অথ ণরভদ কল্পনা কো িংিে নরি। বেঞ্চ এক 

ধাতুমূিক নানা িরেে মরধ্য ছয-অংরি ছকারনা-একটা ঐকয িাওয়া যায়, ছিইিারনই ধাতুে 

মূি অথ ণ প্রচ্ছন্ন আরে বজিয়া ধজেয়া িওয়া যাইরে িারে। ছেমনই এক উিিরি ণে নানা 

অথ ণরভরদে মরধ্য যজদ ছকারনা ঐকয আজবষ্কাে কো যায়, েরব ছিই ঐরকযে মরধ্য ছয ছিই 

উিিরি ণে আজদ অথ ণ প্রচ্ছন্ন আরে, এ কথা স্বভাবে মরন উদয় িয়। শ্রীযুি জিরিন্দ্রনাথ োকুে 

মিািয় োঁিাে প্রবরে ব্যাজপ্তিাধন প্রণািী িাো (Generalization) উিিরি ণে জবজিত্র 

জভন্ন অরথ ণে মধ্য িইরে আশ্চয ণ চনপুণ্যিিকারে এক মূি অথ ণ উদ্ধারেে ছিো কজেয়ারেন। এ 

িম্বরে এই প্রথম ছিো। সুেোং ছি-ছিোে ফি নানাস্থারন অিম্পূণ ণ থাকাই িম্ভব এবং িেবেী 

আরিািকিণ নব নব দৃোন্ত ও তুিনাে িিায়োয় উি প্রবরেে িংরিাধন ও িজেরিােণ কজেয়া 

িজিরবন আিা কো যায়। বস্তুে প্রািয ও প্রেীিয িমস্ত আয ণভাোে তুিনা কজেয়া না ছদজিরি 

উিিরি ণে অথ ণ জবিাে কিরনাই িম্পূণ ণ িইরে িারে না এবং উিাে মরধ্য অরনক অংি কাল্পজনক 

থাজকয়া যাইরে িারে; ছিইরূি তুিনামূিক িমারিািনাই এরূি প্রবরেে প্রকৃে িমারিািনা 

প্রািীন িোিায ণ এইরূি মে জদয়ারেন, এ কথা বজিয়া িমারিািনা কো িরি না। 
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প্রবেকাে মিািয় প্রশ্বাি জনশ্বাি, প্রবৃজত্ত জনবৃজত্ত, প্রবাি জনবাি, প্ররবি জনরবি, প্ররক্ষি 

জনরক্ষি, প্রকৃে জনকৃে প্রভৃজে দৃোন্তরযারি প্র এবং জন উিিরি ণে মূি অথ ণজনণ ণয় কজেয়ারেন। জেজন 

বরিন, প্র উিিরি ণে িক্ষ িমু্মরিে জদরক বাজিরেে জদরক, জন উিিরি ণে িক্ষ জভেরেে জদরক। 

ইিারদে িমরশ্রণীে য়ুরোিীয় উিিি ণও োিাে মে িমথ ণন কজেরেরে। Projection, 

injection; progress, ingress; induction, production; 

install, forestall; িমণানভাোয় einfuhren—to introduce, 

vorfurfuhren—to produce। এরূি দৃোরন্তে ছিে নাই। 

প্র, জন; pro, in এবং vor, ein এক িয ণায়ভুি োিারে িরযি নাই। 

জকন্তু িমারিািক মিািয় এক ‘জনশ্বাি’ িে িইয়া প্রবেকারেে মে এক জনশ্বারি উড়াইয়া 

জদবাে ছিো কজেয়ারেন। জেজন বরিন, জনশ্বাি িে প্রশ্বাি িরেে চবিেীেযবািক নরি। জেজন 

প্রমাণ প্ররয়ারিে িাো ছদিাইয়ারেন ছয, জনশ্বাি অরথ ণ অন্তি ণামী শ্বাি বুিায় না, োিা বজিি ণামী 

শ্বাি। ছিইিরি বজিয়ারেন, “জনশ্বাি এই িেটি ছকারনা ছকারনা স্থরি ‘জনিঃশ্বাি’ এইরূি 

জবিি ণমধ্যও জিজিে িয়, জকন্তু উভয় িরেেই অথ ণ এক।” 

ি যিন ছকারনা ব্যঞ্জনবরণ ণে পূরব ণ যুি িইয়া থারক েিন েৎপূরব ণ জবিি ণ জিজিরিও িরি, 

না জিজিরিও িরি; যথা, জনস্পয, জনসৃ্পি, প্রােস্নান। জকন্তু োই বজিয়া জন উিিি ণ ও জনিঃ 

উিিি ণ এক নরি, এমন-জক, োিারদে জবিেীে অথ ণ। শ্রীযুি জিরিন্দ্রনাথ োকুে মিািয় 

প্রমাণিি োিাে জবিাে কজেয়ারেন। জন উিিরি ণে িজে জভেরেে জদরক, জনিঃ উিিরি ণে িজে 

বাজিরেে জদরক। জনবাি এবং জনব ণািন োিাে একটা দৃোন্ত। জনিঃ উিিরি ণে না-অথ ণ ছিৌণ, োিাে 

মুখ্যভাব বজিি ণাজমো। জনি ণে িরেে অথ ণ না-িে নরি, োিাে অেণ বাজিরে িে। জনিঃসৃে, 

বজিিঃসৃে। জনষ্ক্রমণ, বজিষ্ক্রমণ। জনরঘ ণাে, বজিব্যণাপ্ত িে। জনিণে, বজিরুদ্িে িেণা। জনরম ণাক, 

ছিািি যািা বাজিরে েযি িয়। জনেজেিয় অরথ ণ, ছয অজেিয় বাজিরে িজিয়া যাইরেরে অথ ণাৎ 

আিনারকও ছযন অজেক্রম কজেরেরে। য়ুরোিীয় e এবং ex উিিরি ণ ছদিা যায় োিারদে মূি 

বজিি ণমন অথ ণ িইরে অভাব অরথ ণে উৎিজত্ত িইয়ারে। জনিঃ উিিরি ণও োিাই ছদিা যায়। 

িেকল্পদ্রুম, িেরস্তামমিাজনজধ প্রভৃজে িংস্কৃে অজভধারন ছদিা যায় অভাবাথ ণক জনিঃ উিিি ণরক 

জনি ণে িরেে িাো ব্যাখ্যা কো িইয়ারে; যথা জনেি ণি–জনি ণেমি ণিং যস্মাৎ, জনেথ ণক–

জনি ণরোিরথ ণা যস্মাৎ ইেযাজদ। অ এবং অন্ প্ররয়ারিে িাো জবশুদ্ধ অভাব বুিায়, জকন্তু জনিঃ 

প্ররয়ারি ভাব িইরে বজিশু্চযজে বুিায়। িমণান ভাোয় ইিাে স্বিােীয় উিিি ণ–hin। জনিঃ 
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উিিরি ণে জবিি ণ স্থানচুযজেবিে জি রূরি ন-এে পূরব ণ বজিয়ারে, অথবা মূি আয ণ ভাোয় ছয-ধাতু 

জেি োিারে জি পূরব ণ জেি, িংস্কৃরে োিা জবিি ণরূরি িরে বজিয়ারে। Hin উিিরি ণেও 

বজিি ণমো এবং অভাব অথ ণ ছদিা যায়। িমণান অজভধান hin উিিরি ণে অথ ণ িম্বরে বরি, 

motion or direction from the speaker, gone, lost। িংস্কৃরে 

ছযমন জন জভেে এবং জনিঃ বাজিে বুিায়, িমণান ভাোয় ছিইরূি ein জভেে এবং hin বাজিে 

বুিায়। Einfathren অথ ণ জভেরে আনা, hinfahren িরেে অথ ণ বাজিরে িইয়া 

যাওয়া। িাটিন in উিিরি ণ জন এবং জনিঃ, ein এবং hin একরত্র িংিে িইয়ারে। 

innate অথ ণ অন্তরে িাে, infinite অথ ণ যািা িীমাে অেীে। 

যািাই িউক, প্র উিিরি ণে মূি অথ ণ বাজিরে, অগ্রভারি; জন উিিরি ণে অথ ণ জভেরে এবং 

জনিঃ উিিরি ণে অথ ণ জভেে িইরে বাজিরে। অেএব জনিঃ উিিি ণরযারি ছয-শ্বারিে অথ ণ বজিি ণামী 

শ্বাি িইরব, জন উিিি ণরযারি োিাই অন্তি ণমনিীি শ্বাি বুিাইরব। অথি ঘটনাক্ররম শ্বাি িরেে 

পূরব ণ জনিঃ উিিরি ণে জবিি ণ ছিািপ্রবণ িইয়া িরড়। অেএব এ স্থরি বানারনে উিে জনভণে কো 

যায় না। ফিে িংস্কৃে ভাোয় বািযবায়ুগ্রিণ অরথ ণ িাধােণে উিিি ণিীন শ্বাি িেই ব্যবহৃে 

িইয়া থারক এবং জনশ্বাি ও প্রশ্বাি উভয় িেই অন্তব ণায়ুে জনিঃিােণ অরথ ণ প্রযুি িয়। 

ছদিা ছিি, ‘উিিরি ণে অথ ণজবিাে’ প্রবরে প্র এবং জন উিিরি ণে ছয-অথ ণ জনণ ণয় কো 

িইয়ারে, জনশ্বাি িরেে আরিািনায় োিাে ছকারনা িজেবেণন ঘটিরেরে না। 

প্রবৃজত্ত ও জনবৃজত্ত িে িইয়া িমারিািক মিািয় জবস্তে সূক্ষ্ম েকণ কজেয়ারেন, এ স্থরি োিাে 

জবস্তাজেে অবোেণ ও আরিািনা জবেজিিনক ও জনষ্ফি িইরব বজিয়া িজেেযাি কজেিাম। 

িাজিেয অরনক িময় দুি ণম িথ সৃজে করে এবং িেয িেি িথ অবিম্বন কজেয়া িরি। এ কথা 

অেযন্ত িিি ছয, প্রবৃজত্ত প্রবেণরনে জদক, অথ ণাৎ মরনে ছিো েদ্দ্বাো বাজিরেে জদরক ধাজবে িয়; 

জনবৃজত্ত জনবেণরনে জদক, অথ ণাৎ মরনে ছিো েদ্দ্বাো জভেরেে জদরক জফজেয়া আরি। 

 

িমারিািক মিািয় প্রবৃজত্তজনবৃজত্তে এই িিি উিিজত্ত িজেেযািপূব ণক জবরিে ছিদ কজেয়া 

কেকল্পনাে িরথ জিয়ারেন। জেজন বরিন, “প্রবৃজত্ত জক, না প্রকৃোবৃজত্ত অথ ণাৎ ভারিা কজেয়া থাকা, 

এবং জক্রয়াে অবস্থা (কুব ণদবস্থা) (state of action) ছকারনা বস্তুে জস্থজেে বা িত্তাে 

প্রকৃষ্ট অবস্থা বজিয়া প্রকৃে বৃজদ্ধ িরে জক্রয়ােম্ভ বুিাইরে িারে।” জক্রয়াে অবস্থাই ছয ভারিারূি 
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থাকাে অবস্থা এ কথা স্বীকাে কো কঠিন। জনবৃজত্ত িরেে ছয বুযৎিজত্ত কজেয়ারেন োিাও 

িংিে িয় নাই। জেজন বরিন, “জনেোং বেণরে ইজে জনবৃজত্ত অথ ণাৎ জনেোং িম্পূণ ণভারব 

ছবোজদশূন্য িইয়া জস্থজে বা থাকা অথ ণাৎ ছিোজবোম।” 

িমারিািক মিািয় প্রজেবাদ কজেয়া উরত্তিনায় জনরিরক অেযন্ত অজধক িজেমারণ 

প্রকৃোবৃজত্ত অথ ণাৎ কুব ণদবস্থায় িইয়া ছিরেন–এ িম্বরে আে-একটু জনেোং বেণন কজেরেও 

িাজেরেন; কােণ প্রািীন িোিায ণিণও জন উিিরি ণে অন্তভণাব স্বীকাে কজেয়ারেন, যথা, 

ছমজদনীরকারে জন অরথ ণ “ছমাক্ষিঃ, অন্তভণাবং বেনম্” ইেযাজদ কজথে িইয়ারে। জকন্তু িারে ছিই 

অথ ণ স্বীকাে কজেরি ছকারনা অংরি প্রবেকারেে িজিে ঐকয িংঘটন িয়, এইিন্য যত্নপূব ণক 

োিা িজেিাে কজেয়ারেন; ইিা জনশ্চয় একটা প্রবৃজত্ত অথ ণাৎ প্রকৃোবৃজত্তে কায ণ। 

জন উিিি ণ অরথ ণ জনেোং ছকন িইি। বস্তুে জন, প্র, িজে, উৎ প্রভৃজে অরনক উিিরি ণেই 

আজধকয অথ ণ ছদিা যায়। ইিাে কােণ, আজধরকযে নানা জদক আরে। ছকারনাটা বা বাজিরে বহুদূে 

যায়, ছকারনাটা জভেরে, ছকারনাটা িারশ্বণ, ছকারনাটা উিরে। অেযন্ত িাজিেযরক এমনভারব ছদিা 

যাইরে িারে ছয, োিা িজিেমিািরয়ে মরনে খুব জভেরে েিাইয়া জিয়ারে, অথবা োিা 

িকি িজিরেে িাজিরেযে অরগ্র অথ ণাৎ িমু্মরি িজিয়া জিয়ারে, অথবা োিা োিীকৃে িইয়া 

িব ণরেে ন্যায় উিরে িজড়য়া জিয়ারে, অথবা োিা নানা জবেয়রক অবিম্বন কজেয়া িতুজদ ণরক 

িজেব্যাপ্ত িইয়া িজড়য়ারে। কািক্ররম এই-িকি সূক্ষ্ম প্ররভদ ঘুজিয়া জিয়া িব ণপ্রকাে 

আজধকযরকই উি ছয-ছকারনা উিিি ণ িাো যদৃচ্ছাক্ররম ব্যি কো প্রিজিে িইয়ারে। যজদি উৎ 

উিিরি ণে ঊধ্বণিাজমোে ভাব সুস্পে, এবং উৎিজত্ত অনুিারে ‘উদাে’ িরে জবরিেরূরি উচ্চো 

ও উন্নেভাবই প্রকাি করে, েথাজি িয়রদব োজধকাে িদিেরব উদাে জবরিেণ প্ররয়াি কজেয়া 

োিাে একান্ত ছিৌেব সূিনা কজেয়ারেন মাত্র। অেএব নানা উিিরি ণ ছয একই ভৃিাথ ণ িাওয়া 

যায় েদ্দ্বাো ছিই উিিি ণ গুজিে জভন্ন জভন্ন নানা মূি অরথ ণেই িমথ ণন করে। অরনক স্থরিই িরেে 

বুযৎিজত্ত জনণ ণরয়ে িময় উি উিিি ণগুজিে মূি অথ ণ অথবা ভৃিাথ ণ দু-ই ব্যবিাে কো যাইরে 

িারে। যথা, জনগূঢ় অরথ ণ অেযন্ত গূঢ় অথবা জভেরেে জদরক গূঢ় দু-ই বিা যায়, intense 

অেযন্তরূরি টানা অথবা জভেরেে জদরক টানা, উন্মত্ত অেযন্ত মত্ত অথবা ঊধ্বণজদরক মত্ত অথ ণাৎ 

মত্তো োিাইয়া উঠিরেরে, concentrate অেযন্ত ছকন্দ্রীভূে অথবা এরূি স্থরি ছকি যজদ 

বরিন, অেযন্ত একরত্র ছকন্দ্রীভূে। অরথ ণে জবকরল্প অন্য অথ ণ আজম স্বীকাে কজেব না, েরব োঁিাে 

িজিে বৃথা জবেিা কজেরে ক্ষান্ত থাজকব। িমারিািক মিািয় ইিাও আরিািনা কজেয়া 
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ছদজিরবন, প্রজে অনু আং প্রভৃজে উিিরি ণ জনেোং প্রকৃে িম্যক্ প্রভৃজে ভৃিাথ ণ বুিায় না, োিাে 

মুখ্য কােণ ঐ-িকি উিিরি ণ দূেত্ব বুিাইরে িারে না। 

যািা িউক, িংস্কৃে ভাোে উিিরি ণে িজিে য়ুরোিীয় আয ণভাোে উিিি ণগুজিে ছয আশ্চয ণ 

িাদৃশ্য আরে এবং উভরয়ে উৎিজত্তস্থি ছয একই, িমারিািক মিািয় ছবাধ কজে োিা 

অস্বীকাে করেন না। িংস্কৃে উিিি ণগুজিে প্রিজিে নানা অরথ ণে মরধ্য ছয-অথ ণ ভােেীয় এবং 

য়ুরোিীয় উভয় ভাোরেই জবদ্যমান, োিারকই মূি অথ ণ বজিয়া অনুমান কো অন্যায় নরি। 

এইরূি আয ণভাোে নানা িািাে আরিািনা কজেয়া উিিরি ণে মূরি উিনীে িইরে ছয-িাজিেয 

অবকাি এবং প্রামাজণক গ্রন্থাজদে িিায়ো আবশ্যক, আমাে োিা জকছুই নাই। যাঁিারদে ছিই 

ক্ষমো ও সুরযাি আরে, এ িম্বরে োঁিারদে মরনারযাি আকে ণণ োড়া আমাে িাো আে জকছুই 

িম্ভরব না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুি অনুমান আশ্রয় কজেয়া করয়কটি কথা বজিব, োিা অিম্পূণ ণ 

িইরিও েদ্দ্বাো ছযাগ্যেে ছিারকে মরন উদ্যম িঞ্চাে কজেয়া জদরে িারে, এই আিা কজেয়া 

জিজিরে স্পজধ ণে িইরেজে। 

 

প্র উিিরি ণে অথ ণ একটা জকছু িইরে বজিভণারি অগ্রিাজমো। য়ুরোিীয় উিিি ণ িইরেও 

ইিাে যরথে প্রমাণ িাওয়া যায়। বাংিাভাোয় আইিা এবং িইিা নামক দুইটি জক্রয়া আরে, 

োিা আজবশ্ এবং প্রজবশ্ ধাতুমূিক–েন্মরধ্য িইিা ধাতু িজিি প্রভৃজে িরে বাংিা প্রািীন 

িাজিরেয ও কারব্য স্থান িাইয়ারে এবং আইিা ধাতু এিরনা আিন অজধকাে বিায় োজিয়ারে। 

আইিা এবং িইিা এই দুটি ধাতুরে আ এবং প্র উিিরি ণে অথ ণরভদ স্পেরূরি জনজদ ণে িইয়ারে। 

ইিা ছকবি জদক্ ছভদ, িইিা বিাে জদক িইরে অগ্রভারি এবং আইিা বিাে জদরকে িাজন্নরধ্য 

আিমন সূিনা করে। য়ুরোিীয় আয ণভাোে pro উিিরি ণে মুখ্য অথ ণ বজিজদ ণরক অগ্রিাজমো এ 

কথা িব ণবাজদিম্মে; অেএব এই অথ ণ ছয মূি প্রািীন অথ ণ, োিারে িরযি কজেবাে কােণ নাই। 

এ কথা স্বীকায ণ ছয, সূরয ণে বণ ণেজশ্মে ন্যায় প্র উিিি ণ য়ুরোিীয় ভাোয় নানা উিিরি ণ জবভি 

িইয়ারে। pro, pre, per োিাে উদািেণ। ছপ্রা িমু্মিিাজমো, জপ্র পূব ণিাজমো এবং ির্ 

িােিাজমো অথ ণাৎ দূেিাজমো প্রকাি করে। কাি জিিারব অগ্রবজেণো বিাে মরনে িজে 

অনুিারে িশ্চাৎকারিও িারট িমু্মিকারিও িারট, এই কােরণ ‘প্রািীন’ িরে ‘প্র’ উিিি ণ 

অিংিে িয় না। পুেিঃ এবং পুো িরে ইিাে অনুরূি উদািেণ িাওয়া যায়। উভয় িরেে একই 
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উৎিজত্ত িইরিও পুেিঃ িে ছদি জিিারব জনকটবেী িমু্মিস্থ ছদি এবং পুো িে কাি জিিারব 

দূেবেী অেীে কািরক বুিায়। পূব ণ িরেেও প্ররয়াি এইরূি। পূব ণজস্থে িদাথ ণ িমু্মরি বেণমান, 

জকন্তু পূব ণকাি অেীেকাি। অেএব প্রািীন িোিায ণিণ ছয প্র উিিরি ণে ‘প্রাথম্যং’ এবং 

‘আেম্ভিঃ’ অথ ণ জনণ ণয় কজেয়ারেন, োিা অগ্রিাজমো অরথ ণেই রূিরভদ মাত্র। িাটিন ভাোয় 

োিাই ছপ্রা এবং জপ্র দুই উিিরি ণ জবভি িইয়ারে। গ্রীক ছপ্রা উিিরি ণ প্রাথম্য অথ ণও সূজিে িয়, 

যথা prologue; অিে িরক্ষ িমু্মিিমোও ব্যি করে, যথা proboskis, শুি–উিাে 

উিিজত্তমূিক অথ ণ প্রভক্ষক, যািা িমু্মি িইরে িায়। িাটিন ির্ উিিরি ণে অথ ণ through, 

অথ ণাৎ একপ্রান্ত িইরে িেপ্রারন্তে অজভমুিো, িােিাজমো। োিা িইরে স্বভাবেই ‘িব ণরোভাব’ 

অথ ণও ব্যি িয়। দুি ণাদাি-ধৃে পুরুরোত্তরমে মরে প্র উিিরি ণে িব ণরোভাব অথ ণও স্বীকৃে 

িইয়ারে। 

িজে এবং িো উিিি ণও এই প্র উিিরি ণে িরিাদে। প্র উিিি ণ জবরিেরূরি বজিব্যণঞ্জক। 

Fro, from, fore, forth প্রভৃজে ইংরেজি অব্যয় িেগুজি এই অথ ণ িমথ ণন করে। 

িজে এবং িো উিিরি ণও ছিই বাজিরেে ভাব, িেভাব, অনাত্মভাব বুিায়। গ্রীক উিিি ণ peri 

এবং para,িজে এবং িো উিিরি ণে স্বরশ্রণীয়। গ্রীক ভাোয় িজে উিিরি ণ জনকট এবং 

িতুজদ ণক দু-ই বুিায়। উি উিিি ণ perigee perihelion িরে চনকট্য অরথ ণ এবং 

periphery periphrasis িরে িজেরবেন অরথ ণ ব্যবহৃে িইয়ারে। গ্রীক para 

উিিরি ণেও একাজধক অথ ণ আরে। দূোথ ণ, যথা paragoge (addition of a 

letter or syllable to the end of a word : from para, 

beyond and ago, to lead), paralogism (reasoning beside 

or from the point : from para, beyond and logismos, 

discourse)। Para উিিরি ণে আে-একটি অথ ণ িািািাজি, জকন্তু ছি-িািািাজি জনকট 

অরথ ণ নরি, িংিি অরথ ণ নরি, োিারে মুখ্যরূরি জবরচ্ছদভাবই প্রকাি করে। Parallel অরথ ণ 

যািাো িািািাজি িজিয়ারে জকন্তু ছেঁোরেঁজে নরি; এমন-জক, জমিন িইরিই ‘প্যাোিাি’ত্ব ব্যথ ণ 

িইয়া যায়। Paraphrase অরথ ণ বুিায় মূি বারকযে িািািাজি এমন বাকযপ্ররয়াি যািাো 

একভাবাত্মক অথি এক নরি। Peri উিিরি ণ ছযমন অজবরচ্ছদ বজিরব ণেন বুিায়, para 

উিিরি ণও ছিইরূরি বাজিরে জস্থজে বুিায় জকন্তু োিারে মরধ্য জবরচ্ছরদে অরিক্ষা োরি। 
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প্রজে উিিি ণও প্র উিিরি ণে একটি িািা। প্রজে উিিি ণ প্র উিিরি ণে িাধােণ অথ ণরক একটি 

জবরিে অরথ ণ িংকীণ ণ কজেয়া িইয়ারে। ইিারেও প্র উিিরি ণে বাজিরেে জদরক অগ্রিে িওয়া 

বুিায়, জকন্তু িমু্মিভারি একটি জবরিে বাধা িরক্ষযে অরিক্ষা োরি। গ্রীক pros এবং প্রািীন 

গ্রীক proti উিিি ণ িংস্কৃে প্রজে উিিরি ণে একিােীয়। িাটিন উিিি ণ por(portend) 

এবং প্রািীন িাটিন উিিরি ণে port-ও এই ছশ্রণীভুি। 

জন, in, einএক িয ণায়িে উিিি ণ। জন এবং in, উিিরি ণ অন্তভণাব এবং কিরনা কিরনা 

অভাব বুিায়। যািা জভেরে িজিয়া যায়, অন্তজি ণে িয়,োিা আে ছদিা যায় না। বস্তুে, জন অন্ত 

অন্তে, এগুজি একিােীয়। জন জনর্ অন্ত অন্তে, in en (গ্রীক) anti ante ein hin 

ent, জন ও জনিঃ অব্যয় ও উিিি ণগুজিরক এক িজিে মরধ্য ধো যায়। ইিা ছদিা জিয়ারে ছয 

িংস্কৃে ভাোয় জন উিিরি ণ ছয ইকাে িরে বজিয়ারে অজধকাংি য়ুরোিীয় আয ণভাোরেই োিা 

পূরব ণ বজিয়ারে। অযাংরিাস্যােন ডাি িমণান িথ ওরয়িি আইজেি ও িাটিন ভাোয় in, 

গ্রীকভাোয় en, কযাজিরনজভয়ান ভাোয় ন-বজিণে শুদ্ধমাত্র i ছদিা যায়। মূি আয ণভাোে অ 

স্বেবণ ণ িংস্কৃে ভাোয় ছযরূি অজধকাংি স্থরি জবশুদ্ধভারব েজক্ষে িইয়ারে, য়ুরোিীয় 

আয ণভাোয় োিা িয় নাই, িেিারস্ত্র এই কথা বরি। অধ্যািক উইল্জকি ‘গ্রীকভাো’ প্রবরে 

জিজিরেরেন : 

 

But while Graeco-Italic consonants are on the whole 

the same as those of the primitive tongue, there is a 

highly important and significant change in the vowel- 

system. The original a, retained for the most part in 

Sanskrit, and modified in Zend only under conditions 

which make it plain that this is not a phenomenon of 

very ancient date there, has in Europe undergone a 

change in two directions. 

ছিই জিজবধ িজেবেণন এই ছয, অ ছকাথাও e, i এবং ছকাথাও o,u আকাে ধােণ কজেয়ারে। 
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ইিা িইরে এ কথা অনুমান কো যাইরে িারে ছয, মূি আয ণভাোয় যািা অন্ জেি, 

য়ুরোিীয় আয ণভাোয় োিা ইন্ ও এন্ িইয়ারে। িাটিন ইন্ উিিরি ণে উত্তে েে প্রেযয় কজেয়া 

inter intra intro প্রভৃজে িরেে উদ্ ভব িইয়ারে। িংস্কৃে অন্তে িরেে িজিে োে 

িারূপ্য িিরিই হৃদয়ংিম িয়। 

এইরূরি অন্ িেরকই অন্ত ও অন্তে িরেে মূি বজিয়া ধজেরি, অভাবাত্মক অ অন্ ন জন, 

an (Greek) in un িেগুজিে িজিে োিাে ছযাি িাওয়া যায়। অন্ত অরথ ণ ছিে; ছযিারন 

জিয়া ছকারনা জিজনি ‘না’ িইয়া যায় ছিইিারনই োিাে অন্ত। অন্তে অরথ ণ ছযিারন দূে ছিিারন 

অন্তভারবেই আজধকয প্রকাি করে। অন্তে অরথ ণ ছযিারন জভেে, ছিিারনও একিােীয় ছিে 

অথ ণাৎ ইজন্দ্রয়িমেযে অন্ত বুিাইয়া থারক। িমণান ভাোয় unter, ইংরেজি ভাোয় under 

যজদও অন্তে িরেে একিােীয়, েথাজি োিারে জভেে না বুিাইয়া জনম্ন বুিায়; যািা আে-

জকছুে নীরি িািা িরড় োিা প্রেযক্ষরিািেোে অরন্ত িমন করে। িাটিন উিিি ণ ante ছদি 

বা কারিে পূব ণপ্রান্ত জনরদ ণি করে। িংস্কৃে ভাোয় অন্তে বজিরে জভেে এবং অন্তে বজিরে বাজিে 

(েদন্তে অরথ ণ োিাে িরে অথ ণাৎ োিাে বাজিরে), অন্তে বজিরে দূে বুিায়–ছিরেে ভাব, 

প্রারন্তে ভাব এই-িকি অরথ ণে মূি। 

অেএব জন ও জনর্ উিিি ণ এবং োিাে স্বিােীয় য়ুরোিীয় উিিি ণগুজিরে অরন্তে ভাব, 

অন্তভণাব, এবং অন্তধ ণারনে ভাব জকরূরি ব্যি িইরেরে োিা বুিা কঠিন নরি। এবং মূি অন্ 

িে িইরে জকরূরি ন জন জনিঃ, in hin en ein প্রভৃজে নানা রূরিে উৎিজত্ত িইরে িারে, 

োিাও িক্ষ কজেরি ছদিা যায়। 

িংস্কৃে অনু এবং গ্রীক ana, যািাে মুখ্য অথ ণ কািােও িশ্চাদ্বজেণো এবং ছিৌণ অথ ণ তুল্যো 

এবং ছিৌনিঃপুন্য, পূরব ণাি অন্ ধাতুে িজিে োিােও িম্বে আরে বজিয়া িণ্য কজে। 

িাটিন de dis এবং িংস্কৃে জব উিিি ণ িম্বরে য়ুরোিীয় িেিারস্ত্র ছয-মে প্রিজিে আরে 

োিা শ্ররদ্ধয়। জি (অথ ণাৎ দুই) িে িংকুজিে িইয়া জদ এবং ভােরে জব রূরি অবজিে েজিয়ারে। 

োিাে ভাবই এই–িজিে িওয়া, জবজচ্ছন্ন িওয়া এবং ছিইিরি নে িওয়া। joint বা ছযাি 

দুইিানা িইয়া ছিরিই disjointed বা জবযুি িইরে িয়। এই িিীভবরনে ভাব িইরেই 

de এবং জব উিিরি ণ deformity জবকৃজেে ভাব আজিয়াজে এবং িাধােণ িইরে িিীকৃে 
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িইবাে ভাব িইরেই জব এবং de উিিরি ণে ‘জবরিেত্ব’ অথ ণ উদ্ইভাজবে িইয়ারে। 

 

আ অজভ অজি অি অব অজধ এবং অজে উিিি ণগুজিরক এক িঙ্জিরে স্থািন কো যায়। 

আ উিিরি ণে অথ ণ জনকটিিো; ইংরেজি উিিি ণ a (aback, asleep), িমণান an 

(ankommen অথ ণাৎ আিমন), িাটিন ad, ইংরেজি অব্যয় at িংস্কৃে আ উিিরি ণে 

প্রজেরূি। এই চনকট্য অথ ণ িংস্কৃে ভাোয় জস্থজে এবং িজে অনুিারে আ এবং অজভ এই দুই 

উিিরি ণ জবভি িইয়ারে। যািা চনকট্য প্রাপ্ত িইয়ারে োিা আ এবং যািা চনকরট্যে ছিো 

কজেরেরে োিা অজভ উিিছি ণে িাো ব্যি িয়। অভযািেিরে এই দুই ভাব একরত্রই সূজিে 

িয়; অজভ উিিরি ণে িাো দূে িইরে জনকরট আজিবাে ছিো এবং আ উিিরি ণে িাো ছিই 

ছিোে িফিো, উভয়ই প্রকাি িাইরেরে। ছয-ছিাক জবরিে িক্ষ কজেয়া দূে িইরে জনকরট 

আজিয়ারে ছি-ই অভযািে। জকন্তু ইিাে স্বিােীয় য়ুরোিীয় উিিি ণগুজিরে স্থানরভরদ এই দুই 

অথ ণই ব্যি িয়। A an ad, িংস্কৃে আ এবং অজভ উভয় উিিরি ণেই স্থান অজধকাে 

কজেয়ারে। Adjacent adjective adjunct িেগুজিরক আিন্ন আজক্ষপ্ত আবদ্ধ 

িে িাো অনুবাদ কজেরি মূি িরেে োৎিয ণ যথাযথ ব্যি করে। জকন্তু adduce 

adress advent িে অজভনয়ন অজভরদি (অজভজনরদ ণি) এবং অজভবেণন িে িাো 

অনুবাদরযাগ্য। িংস্কৃে অজধ উিিি ণও এই ad উিিরি ণে িজিে িজড়ে। 

অি উিিি ণ আ এবং অজভে জবিেীে। িাটিন ab, গ্রীক apo, িমণান ab এবং ইংরেজি 

off ইিাে স্বিােীয়। ইিাে অথ ণ from, জনকট িইরে দূরে। এই দূেীকেণো িইরে ন্যগ্ 

ভাব অথ ণাৎ ঘৃণাব্যঞ্জকোও অি উিিরি ণে একটি অথ ণ বজিয়া গ্রািয িইয়ারে। ইংরেজি ভাোরেও 

abject abduction aberration abhor িে আরিািনা কজেরি এই অথ ণ 

িাওয়া যায়। 

িাটিন sub, গ্রীক hupo ছয উিিরি ণে স্বিােীয় ইিা িকরিই িারনন। অব িরেে 

জনম্নিোে উি িরেে জনম্নবজেণোে জকজঞ্চৎ অথ ণরভদ আরে। উি উিিরি ণ উচ্চ এবং নীরিে 

মরধ্য একটি ছযাি োজিয়া ছদয়, অব উিিরি ণ ছিই িম্বেটি নাই। কূি ও িািাে তুিনায় উিকূি 

উিিািা যজদি জনম্নরশ্রণীয়, েথাজি উভরয়ে মরধ্য ঘজনষ্ঠ ছযাি আরে। জনরম্ন বিা মাত্ররকই 
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উিািনা বরি না, িেন্তু আে-কািােও িজিে িম্বে স্থািন কজেয়া োিাে িরয় জনরিরক আিীন 

কোই উিািনা িরেে উিিজত্তমূিক ভাবাথ ণ। 

Hyper hupar up super উিিি ণগুজিে িজিে িংস্কৃে উৎ উিিরি ণে িম্পকণ 

শ্রুজেমাত্র হৃদয়ংিম িয় না। জকন্তু উৎ িইরে উপ্; উধ িইরে উভ িরেে উদ্িভব িেিাস্ত্র-

মরে িংিে। প্রািীন বাংিাে উভমুি, উভকে, উভোয় িে োিাে প্রমাণ। িাজিরেও ঊধ্বণম্ 

অব্যয়িে উব্ভম িইয়ারে। উৎেজিে িওয়ারক বাংিায় উিজেয়া িড়া করি। উৎিাটিে কোরক 

উিড়াইয়া ছফিা বরি। 

িম উিিি ণ ছয গ্রীক syn এবং িাটিন con উিিরি ণে একিােীয় এবং একত্রীভবরনে ভাবই 

োিাে মূি অর্থ, এ িম্বরেও আমো প্রজেবারদে আিঙ্কা কজে না। িজিে িওয়াে ভাব িইরে 

জব উিিরি ণ ছযরূি জবকৃজে অথ ণ আজিয়ারে, একজত্রে িওয়াে ভাব িইরে িং উিিরি ণ ঠিক োিাে 

উল্রটা অথ ণ প্রকাি করে। ফিে িং এবং জব িেস্পে চবিেীেযবািক উিিি ণ। িং এক এবং 

জব দুই। ছিম্বারি ণে অজভধারন syn উিিি ণ িম্বরে জিজিে িইয়ারে–The root 

originally signifying one is seen in L, simmul, together 

simple। িরেে উৎিজত্তজনণ ণরয় জিজিে িইয়ারে–Simplus, sim once, plico 

to fold। জবখ্যাে ঋক্ মরে িংিচ্ছদ্ধং িংবদদ্ধং ছোরক স্পেেই িং িরেে একত্ব অথ ণ 

প্রকাি িায়; শ্রীযুি জিরিন্দ্রনাথ োকুে মিািয় োিাে উরেি কজেয়ারেন। অেএব প্রািীন 

আয ণভাোয় িং িরেে ছকারনা মূি ধাতুে অথ ণ ছয এক জেি, ছি অনুমান অন্যায় নরি। 

যািা িউক, অজভধারন উিিি ণগুজিে ছয-িকি অথ ণ ধৃে িইয়ারে োিাো জমথ্যা না িইরিও, 

োিাো ছয মূি অথ ণ নরি এবং জবজিত্র আয ণভাোে তুিনা কজেয়া ছয মূি অথ ণ জনষ্কািরনে ছিো 

কো যাইরে িারে, ইিাই ছদিাইবাে িন্য আমো এই প্রবরে বহুি 

িজেমারণ তুিনামূিক আরিািনা উত্থািন কজেয়াজে। ফিে িজিে োরিন্দ্রিন্দ্র িাস্ত্রী মিািয় 

ছযরূি অবরিিািিকারে ‘উিিরি ণে অথ ণজবিাে’ প্রবরেে িমারিািনা কজেয়ারেন োিা 

িব ণপ্রকারে অনুিযুি িইয়ারে। 
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প্রাকৃত ও সাংসৃ্কত 

শ্রীনাথবাবু োঁিাে ‘ভাোেে’-িমারিািনাে প্রজেবারদ১ প্রািীন বাংিািাজিেয িইরে ছয-

িকি উদািেণ২ উদ্ধৃে কজেয়ারেন, োিারে স্পেই প্রমাণ িইয়ারে, িনিাধােরণ্য প্রিজিে 

ভাো ‘প্রাকৃে’ নারম অজভজিে িইে। মাোঠি ভাোয় এিরনা প্রাকৃে িরেে ছিইরূি ব্যবিাে 

ছদিা যায়। 

জকন্তু প্রাকৃে িরেে এই প্ররয়াি আধুজনক বাংিায় িরি নাই, িিা প্রাথ ণনীয় জক না িরযি। 

পুোকারি যিন গ্ররন্থে ভাো, িজিেরদে ভাো, িাধােণকজথে ভাো িইরে ক্রমি স্বেে 

িইয়া উঠিি েিন িংস্কৃে ও প্রাকৃে এই দুই পৃথক নারমে সৃজে িইয়াজেি। েিন যািা িংস্কৃে 

জেি এবং েিন যািা প্রাকৃে জেি োিাই জবরিেরূরি িংস্কৃে ও প্রাকৃে িরে বািয। 

এিরনা বাংিায় জিজিে ভাো কজথে ভাো িইরে ক্রমি স্বেে ও িম্পূণ ণ আকাে ধােণ 

কজেরেরে। আমো যজদ ধাতুিে অরথ ণে প্রজে দৃজে োজিয়া িাধােণকজথে বাংিারক প্রাকৃে 

বজি, োিা িইরি জিজিে গ্ররন্থে বাংিারক িংস্কৃে বজিরে িয়। বস্তুে এিনকাে কারিে প্রাকৃে 

ও িংস্কৃে ইিাই। জকন্তু এরূি িইরি জবিারক িজড়রে িইরব। 

কাজিদাি প্রভৃজে কজবরদে নাটরক ছয-প্রাকৃে ব্যবিাে িইয়ারে, োিা োঁিারদে িমরয়ে 

িজিে ভাো নরি। িজিে ভাো প্ররদিরভরদ জভন্ন িয়, অথি িাজিরেযে প্রাকৃে একই এবং ছি-

প্রাকৃরেে এক ব্যাকেণ। ইিা িইরে অনুমান কো অন্যায় িয় না ছয, জবরিে িমরয়ে ও জবরিে 

ছদরিে িজিে ভাো অজভধারন প্রাকৃে িরে জবরিেরূরি জনজদ ণে িইয়া ছিরে; অন্য ছদিকারিে 

প্রাকৃেরক ‘প্রাকৃে’ বজিরে ছিরি ছেঁরিারকও উজদ্ভদ বিা যাইরে িারে। 

যজদ প্রাকৃে ও িংস্কৃে িে বাংিািরেে পূরব ণ জবরিেণরূরি জুজড়য়া ব্যবিাে কো িয়, যজদ 

জিজিে বাংিারক ‘িংস্কৃে বাংিা’ ও কজথে বাংিারক ‘প্রাকৃে বাংিা’ বিা যায়, োিা িইরি 

আমো আিজত্ত কজেরে িাজে না। জকন্তু িংস্কৃে ভাো ও প্রাকৃে ভাো অন্যরূি। প্রাকৃে ভাো 

বাংিাভাো নরি, বেরুজি োিাে িাক্ষয জদরবন। 
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বাাংলা বযাকরণ 

েরকণে জবেয়টা কী, অজধকাংি িমরয় োিা বুজিবাে পূরব ণই েকণ বাজধয়া যায়। ছিটা যেই 

কম ছবািা যায়, েরকণে ছবি েেই প্রবি িয়; অবরিরে খুনাখুজন েিিারেে িে িোৎ বাজিে 

িইয়া িরড়, দুই িরক্ষে মরধ্য মরেে জবরিে অবনকয নাই। অেএব িিড়াটা ছকান্িারন, ছিইরট 

আজবষ্কাে কো একটা মস্ত কাি। 

আজম কেকগুিা বাংিাপ্রেযয় ও োিাে দৃোন্ত িংগ্রি কজেয়া োিা জবিারেে িন্য 

‘িজেেৎ’-িভাে িরস্ত িমি ণণ কজেয়াজেিাম।৩ আমাে ছি-ছিিাটা এিরনা িজেেৎ-িজত্রকায় 

বাজিে িয় নাই, সুেোং আমাে েেরফে বিব্য িােরকে িমু্মরি অনুিজস্থে। শুজনয়াজে, ছকান্ 

সুরযারি োিাে প্রুফটি িংগ্রি কজেয়া িইয়া ছকান্ কািরি োিাে প্রজেবাদ বাজিে িইয়া ছিরে।৪ 

আমাে িাক্ষী িাজিে নাই, এই অবকারি বারদে পূরব ণই প্রজেবাদরক িােকিভায় উিজস্থে 

কজেয়া একেেফা মীমাংিাে ছিো কোরক ঠিক ধম ণযুদ্ধ বরি না। 

 

১ শ্রীনাথ ছিন প্রণীে ভাোেে গ্ররন্থে িন্দ্ররিিে মুরিািাধ্যায় মিািরয়ে িমারিািনাে 

(বিদিণন, চবিাি ১৩০৮) গ্রন্থকাে-বৃে প্রজেবাদ (আরিািনা ি : বিদিণন, আোড় ১৩০৮)। 

২ দ্রেব্য গ্রন্থিজেিয়, বেণমান িন্ড। 

৩ দ্রেব্য “বাংিা কৃৎ ও েজদ্ধে”, পৃ. ৩৮২ 

৪ নূেন বাংিা ব্যাকেণ— িেচ্চন্দ্র িাস্ত্রী : ভােেী, অগ্রিায়ণ ১৩০৮ 

এিন ছি িইয়া আরক্ষি কো বৃথা। 

বাংিায় িি িইরে ছিারিা, মদ িইরে ছমারদা, িাজন িইরে িানো, নুন িইরে ছনানো, 

বাঁদে িইরে বাঁদ্োম, িযাো িইরে িযাোম প্রভৃজে িজিে কথাগুজি িইরে উয়া, ো, আম 

প্রভৃজে প্রেযয় িংকিন কজেয়া ভাবী ব্যাকেণকারেে িমু্মরি উিজস্থে কজেয়াজেিাম। ব্যাকেণ 

োঁিাোই কজেরবন, আমাে ছকবি মজুজেই িাে। ছিই মজুজেে িন্য ছয অল্প একটুিাজন ছবেন 

আমাে িাওনা আরে বজিয়া আজম িাধােরণে কারে মরন মরন দাজব কজেয়াজেিাম, োিা 

নামঞ্জুে িইয়া ছিরিও জবরিে ক্ষজেরবাধ কজেোম না। িম্প্রজে দাঁড়াইয়ারে এই ছয, জভক্ষায় 

কাি নাই, এিন কুত্তা বুিাইয়া িইরি বাঁজি। 
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এিন আমাে নারম উিটা অজভরযাি আজিয়ারে ছয, আজম এই িজিে কথাগুিা ও োিাে 

প্রেযয় িংগ্ররি িিায়ো কজেয়া বাংিাভাোটারকই মাটি কজেবাে ছিোয় আজে। 

ছয-কথাগুিা িইয়া আজম আরিািনা কজেয়াজেিাম, োিাজদিরক বাংিায় োিা বা বাংিা 

িইরে িাজেি কজেয়া ছদওয়া আমাে বা আে-কািােও িাধ্যই নরি। োিাো আরে, এবং 

কািােও কথায় োিাো জনরিে স্থান োজড়রব না। িিরে ছয-ছকারনা জিজনিই আরে. োিা 

ছোরটা িউক আে বরড়া িউক, কুৎজিে িউক আে সুশ্রী িউক, প্রারদজিক িউক আে নািজেক 

িউক, োিাে েেজনণ ণয় জবজ্ঞারনে কাি। িেীেেে ছকবি উত্তমারিেই জবিাে করে এমন নরি, 

িদাঙ্গুজিরকও অবজ্ঞা করে না। জবজ্ঞারনে ঘৃণা নাই, িক্ষিাে নাই। 

জকন্তু এই বাংিা িজিে কথাগুজি এবং িংস্কৃে-ব্যাকেণজনেরিক্ষ জবরিে জনয়মগুজিে 

উরেিমাত্র কজেরিই বাংিাভাো নে িইয়া যাইরব, এমন ধােণা ছকন িয়। জিন্দুঘরে গ্রাম্য 

আত্মীরয়ে, দজেদ্র আত্মীরয়েও ছো প্ররবিজনরেধ নাই। যজদ ছকি জনরেধ কজেরে উদ্যে িয়, 

েরব োিারক জিজ্ঞািা কজেরি ছি িয়রো িবাব ছদয়, উিাো আত্মীয় বরট জকন্তু কুিেযাি 

কজেয়া িাজেভ্রে িইয়ারে। 

বাংিায় যািা-জকছু িংস্কৃরেে জনয়ম মারন না, োিারক একদি ছিাক কুিেযািী বজিয়া 

েযাি কজেরে িান। এবং িংস্কৃরে জনয়মরক বাংিায় িব ণত্রই প্রজেজষ্ঠে কজেরে োঁিারদে ছিো। 

োঁিারদে জবশ্বাি, স্বেজিে ব্যাকেরণ োঁিাো িংস্কৃেজনয়মরক িাজিে কজেরি এবং বাংিা-

জনয়রমে উরেি না কজেরিই, বাংিাভাো িংস্কৃে িইয়া দাঁড়াইরব। োঁিাো মরন করেন, 

‘িািিাম’ এবং ‘িারিজবয়ানা’ কথা ছয বাংিায় আরে, ও ‘আম’ এবং ‘আনা’ নামক িংস্কৃরেে 

প্রেযয় িাো োিাো জিদ্ধ, এ কথা না তুজিরিই আিদ চুজকয়া যায়–এবং যিন প্ররয়ািন িয়, 

েিন ‘উন্মত্তো’ ও ‘ইংোিানুকৃজেিীিত্ব’ কথা ব্যবিাে কজেরিই গ্রাম্য কথা দুটাে অজস্তত্বই 

ঢ্াজকয়া োিা যাইরব। 

বাংিা ব্যাকেণ ছয প্রায় িংস্কৃে ব্যাকেণ, ইিাই প্রজেিন্ন কজেবাে িন্য োঁিাো বাংিাে 

কােক-জবভজিরক িংস্কৃে কােক-জবভজিে িরি অন্তে িংখ্যারেও িমান বজিরে িান। 

িংস্কৃে ভাোয় িম্প্রদানকােক বজিয়া একটা স্বেে কােক আরে, জবভজিরেই োিাে প্রমাণ। 

বাংিায় ছি কােক নাই, কমণকােরকে মরধ্য োিা িম্পূণ ণ লুপ্ত। েবু িংস্কৃে ব্যাকেরণে নজিরে 

যজদ বাংিা ব্যাকেরণ িম্প্রদানকােক িবেদজস্ত কজেয়া িািাইরে িয়, েরব এ কথাই বা ছকন 
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না বিা যায় ছয, বাংিায় জিবিন আরে। যজদ ‘ছধািারক কািড় জদিাম’ কমণ এবং ‘িজেবরক 

কািড় জদিাম’ িম্প্রদান িয়, েরব একবিরন ‘বািক’, জিবিরন ‘বািরকো’ ও বহুবিরনও 

‘বািরকো’ না িইরব ছকন। েরব বাংিাজক্রয়ািরদই বা একবিন, জিবিন, বহুবিন, োড়া যায় 

কী িন্য। েরব ছেরিরদে মুিস্থ কোইরে িয়–একবিন ‘িইি’, জিবিন ‘িইি’, বহুবিন 

‘িইি’; একবিন ‘জদয়ারে’, জিবিন ‘জদয়ারে’, বহুবিন ‘জদয়ারে’ ইেযাজদ। ‘োিারক জদিাম’ 

যজদ িম্প্রদান-কােরকে ছকাোয় িরড়, েরব ‘োিারক মাজেিাম’ িন্তাড়ন-কােক; ‘ছেরিরক 

ছকারি িইিাম’ িংিািন-কােক; ‘িরযি িাইিাম’ িরম্ভািন-কােক; ‘মাথা নাজড়িাম’ 

িঞ্চািন-কােক এবং এক বাংিা কমণ-কােরকে িভণ িইরে এমন িিস্র িরঙে সৃজে িইরে 

িারে। 

 

িংস্কৃে ও বাংিায় ছকবি ছয কােক-জবভজিে িংখ্যায় জমি নাই, োিা নরি। োিাে 

ছিরয় গুরুেে অবনকয আরে। িংস্কৃে ভাোয় কর্তণবারিয জক্রয়ািরদে িটিিো জবস্তে; এইিন্য 

আধুজনক ছিৌড়ীয় ভাোগুজি িংস্কৃে কমণবািয অবিম্বন কজেয়াই প্রধানে উদ্ভুে। ‘কজেি’ 

জক্রয়ািদ ‘কৃে’ িইরে, ‘কজেব কজেরব’ ‘কেণব্য’ িইরে উৎিন্ন িইয়ারে। এ িম্বরে জবস্তাজেে 

আরিািনা এ প্রবরে িওয়া িম্ভবিে নরি; িযন্ণ ছি-িারিব োঁিাে তুিনামুিক ছিৌড়ীয় ব্যাকেরণ 

ইিাে প্রভূে প্রমাণ জদয়ারেন। এই কমণবারিযে জক্রয়া বাংিায় কর্তবারিয ব্যবিাে িইরে থাকায় 

িংস্কৃে ব্যাকেণ আে োিারক বাি মানাইরে িারে না। িংস্কৃে র্তেীয়া জবভজি ‘এন’ বাংিায় 

‘এ’ িইয়ারে; ছযমন, বাঁরি মাথা ফাটিয়ারে, ছিারি ছদজিরে িাই না ইেযাজদ। বারঘ িাইি, 

কথাটাে ঠিক িংস্কৃে েিণমা ব্যারেণ িাজদেিঃ। জকন্তু িাজদে িে বাংিায় িাইি আকাে ধােণ 

কজেয়া কর্তণবারিযে কাি কজেরে িাজিি; সুেোং বাঘ যািারক িাইি, ছি ছবিাো আে 

কর্তণকােরকে রূি ধজেরে িারে না। এইিন্য, ব্যারেণ োমিঃ িাজদেিঃ, বাংিায় িইি বারঘ 

োমরক িাইি; বারঘ িরে কেণকােরকে এ-কাে জবভজি থাকা িরেও োম িরে কমণকােরকে 

ছক জবভজি িাজিি। এ জিচুজড় িংস্কৃে ব্যাকেরণে ছকারনা িয ণারয়ই িরড় না। িজিেমিায় 

বজিরে িারেন, িযন্ণ াছি িারিব-টারিব আজম মাজন না, বাংিায় এ-কাে জবভজি কর্তণকােরকে 

জবভজি। আচ্ছা ছদিা যাক, ছেমন কজেয়া ছমিারনা যায় জক না। ধরন শ্যামরক বি কো ছিরে, 

ইিাে িংস্কৃে অনুবাদ ধরনন শ্যারমা বিীকৃেিঃ। জকন্তু বাংিাবাকযটিে কেণা ছক। ‘ধরন’ যজদ 
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কেণা িইে, েরব ‘কো ছিরে’ জক্রয়া ‘কজেয়ারে’ রূি ধজেে। ‘োঁিারক’ িে কেণা নরি, ‘ছক’ 

জবভজিই োিাে িাক্ষয জদরেরে। কেণা উিয আরে বিা যায় না; কােণ ‘কো ছিরে’ জক্রয়া কেণা 

মারন না, আমো কো ছিরে, োঁিাো কো ছিরে, িয় না। অথি ভাবাথ ণ ছদজিরে ছিরি, ‘বি 

কো ছিরে’ জক্রয়াে কেণা উিযভারব ‘আমো’। কো ছিরে, িাওয়া ছিরে, িওয়া ছিরে, িব ণত্রই 

উত্তম পুরুে। জকন্তু এই ‘আমো’ কথাটারক স্পেভারব ব্যবিাে কজেবাে ছিা নাই, আমো 

আরয়ািন কো ছিরে, বজিরেই িাজে না। এইরূি কর্তণিীন কবেবাকয িংস্কৃে ভাোয় িয় না 

বজিয়া জক িজিেমিায় বাংিা িইরে ইিাজদিরক জনব ণাজিে কজেয়া জদরবন। োিা িইরি েি 

বাজেরে িাঁ উিাড় িইরব। োঁিারক নাজিরে িইরব, কথাটাে িংস্কৃে কী। োং নজেণতুং ভজবষ্যজে, 

নরি। যজদ বজি, ‘নাজিরে িইরব’ এক কথা, েবু ‘োং নেণব্যম্’ িয় না। অেএব ছদিা যাইরেরে, 

িংস্কৃরে ছযিারন ‘েয়া নেণব্যম্’ বাংিায় ছিিারন ‘োিারক নাজিরে িইরব’। ইিা বাংিা 

ব্যাকেণ না িংস্কৃে ব্যাকেণ? আমাে কো িাই–এই ‘িাই’ জক্রয়াটা কী। ইিাে আকাে ছদজিরে 

ইিারক উত্তমপুরুে ছবাধ িয়, জকন্তু িংস্কৃরে ইিারক ‘মম কেণং যারি’ বিা িরি না। বাংিারেও 

‘আজম আমাে কো িাই’ এমন কিরনা বজি না। বস্তুে ‘আমাে কো িাই’ যিন বজি, েিন 

অজধকাংি িমরয়ই ছিটা আজম িাই না, ছিয়াদায় িায়। অেএব এই ‘িাই’ জক্রয়াটা িংস্কৃে 

ব্যাকেরণে ছকান্-জিজনিটাে ছকান্ িম্বেী। আমারক ছোমাে িড়ারে িরব, এিারন ‘ছোমাে’ 

িব ণনামটি িংস্কৃে ছকান্ জনয়মমরে িম্বেিদ িয়। এই বারকযে অনুবাদ ত্বং মাং িােজয়তুম্ 

অি ণজি; এিারন ত্বং কর্তণকােক ও প্রথমা এবং অি ণজি মধ্যমপুরুে–জকন্তু বাংিায় ‘ছোমাে’ 

িম্বেিদ এবং ‘িরব’ প্রথমপুরুে। িংস্কৃে ব্যাকেরণে জনয়রম এ-িকি বাকয িাধা অিাধ্য, 

বাংিাভাোে জনয়রম এগুজিরক িজেেযাি কো েরোজধক অিাধ্য। িজিেমিায় ছকান্ িরথ 

যাইরবন। ‘আমারক ছোমাে িড়ারে িরব’ বাকযটিে প্ররেযক িেই িংস্কৃেমূিক, অথি ইিাে 

প্ররেযক িেটিরেই িংস্কৃেজনয়ম িঙ্ঘন িইয়ারে। 

অপর পদে বচলদত প দরন,  টেখ দন সাংসৃ্কদত ব াংল য় েথ থণ প্রদভে ঘচটয় দছ,  টসখ দন 

প্রদভে ম চনদত র চজ আচছ,  চকন্তু টেখ দন প্রদভে ন ই,  টসখ দন টত  ঐকয স্বীক র কচরদত 

হয় ।  টেমন সাংসৃ্কত ভ ষ য় ইন্ প্রতযয়দে দগ ‘ ব স’  হইদত ‘ ব সী’  হয় ,  টতমনই টসই 

সাংসৃ্কত ‘ ইন্’  প্রতযদয়র টে দগই ব াংল  ে গ হইদত ে গী হয় - ব াংল প্রতযয়ট দক টকহ েচে 

ই প্রতযয় ন ম টেয় তদব টস অনয য় কদর।  
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আমো বজিয়াজেিাম বরট ছয, িাজে, দাজম, দাজি, ছদাকাজন প্রভৃজে িে িংস্কৃে ইন্ 

প্রেযয়রযারি নরি, বাংিা ই প্রেযয়রযারি িইয়ারে। ছকন বজিয়াজেিাম বজি। 

জিজ্ঞাস্য এই ছয, বািী িে ছয প্রেযয়রযারি ঈ গ্রিণ কজেয়ারে, োিারক ঈ প্রেযয় না বজিয়া 

ইন্ প্রেযয় ছকন বিা িইয়ারে। ইন্ প্রেযরয়ে ন্-টা মারি মারি ‘বাজিন্’ ‘বাজিনী’ রূরি বাজিে 

িইয়া িরড় বজিয়াই ছো? যজদ ছকাথাও ছকারনা অবস্থারেই ছি ন্ না ছদিা যায় েবু জক ইিারক 

ইন্ প্রেযয় বজি। ব্যাঙাজিে ছিি জেি বরট, জকন্তু ছি ছিিটা িজিয়া ছিরিও জক ব্যাঙরক 

ছিিজবজিে বজিরে িইরব। জকন্তু িজিেমিায় বরিন, িংস্কৃে মানী িেও ছো বাংিায় ‘মাজনন্

’ িয় না। আমারদে বিব্য এই ছয, ছকি যজদ ছিইভারব ছকাথাও ব্যবিাে করেন, োঁিারক ছকি 

একঘরে কজেরব না; অন্তে মানী িরেে স্ত্রীজিরি ‘মাজননী’ িইয়া থারক। জকন্তু স্ত্রীজবদ্যািরয়ে 

মিীজিজহ্নে বাজিকারক যজদ ‘দাজিনী’ বিা যায়, েরব োত্রীও িাঁ কজেয়া থাজকরব, োিাে 

িজিেও টারক িারে বুিাইরবন। 

েিন চবয়াকেণ িজিেমিায় উিটিয়া বজিরবন, দাি কথাটা বাংিাকথা, ওটা ছো িংস্কৃে 

নয়, ছিইিন্য স্ত্রীজিরি োিাে ব্যবিাে িয় না। ঠিক কথা, ছযমন বাংিায় জবরিেণিে 

স্ত্রীজিিরূি িজেেযাি কজেয়ারে, ছেমনই বাংিায় ইন্ প্রেযয় োিাে ন্ বিণন কজেয়া ই প্রেযয় 

িইয়ারে। 

ভারিা, একটি িংস্কৃে কথাই বাজিে কো যাক। ভাে িে িংস্কৃে। েবু আমারদে মরে 

‘ভাজে’ কথায় বাংিা ই প্রেযয় িইয়ারে, িংস্কৃে ইন্ প্রেযয় িয় নাই। োিাে প্রমাণ এই ছয, 

‘ভাজেণী ছনৌকা’ জিজিরে িজিেমিারয়ে কিমও জিধা কজেরব। ইিাে কােণ আে জকছুই নয়, 

মানী কথাটা প্রেযয় িরমে িংস্কৃেভাো িইরে িাইয়াজে, ভাজে কথাটা িাই নাই; আমারদে 

প্ররয়ািনমে আমো উিারক বাংিা প্রেযরয়ে োঁরি ঢ্াজিয়া চেজে কজেয়া িইয়াজে। মাস্টাে কথা 

আমো ইংরেজি িইরে িাইয়াজে, জকন্তু মাস্টাজে (মাস্টাে-বৃজত্ত) কথায় আমো বাংিা ই প্রত্যয় 

ছযাি কজেয়াজে। এই ই ইংরেজি mastery িরেে y নরি। িংস্কৃে োঁরদ বাংিা জিজিবাে 

িময় ছকি যজদ ‘ছভা স্বরদজিন্’ ছিরিন, োঁিারক অরনক িজিে িমারিািক প্রিংিা কজেরবন, 

জকন্তু ছকি যজদ ‘ছভা জবিাজেন্’ জিজিয়া েিনাে িাম্ভীয ণিঞ্চাে কজেরে িান, েরব ঘরে-িরে 

িকরিই িাজিয়া উঠিরব। ছকি বজিরে িারেন ‘জবিাজে’ িংস্কৃে ই প্রেযয়, ইন্ প্রেযয় নরি। 

আচ্ছা, ছদাকান যািাে আরে ছিই ‘ছদাকাজন’ছক িম্ভােণকারি ‘ছদাকাজনন্’ এবং োিাে স্ত্রীরক 

‘ছদাকাজননী’ বিা যায় জক। 
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আে-একটা দৃোন্ত জদই। বাংিায় ‘োি’ িরেে অথ ণ ছক্রাধ; ছিই ‘োি’ িরেে উত্তে ই 

প্রেযরয় ‘োজি’ িয়। জকন্তু প্রািীন চবেব িদাবিীে কাি িইরে আি িয ণন্ত িজিে অিজিে 

ছকিই রুো স্ত্রীরিাকরক ‘োজিণী’ বজিয়া িম্ভােণ করেন নাই। 

ছিাজবযদাি োজধকাে বণ ণনাস্থরি জিজিয়ারেন : 

নব অনুোজিণী অজিি ছিািাজিনী 

িঞ্চম োজিণী ছমাজিনী ছে! 

ছিাজবযদাি মিািরয়ে বজিবাে অজভপ্রায় এরূি নরি ছয, োজধকাে োি িব ণদা িঞ্চরমই 

িজড়য়া আরে। ইিা িইরে স্পে ছদিা যাইরেরে, িংিীরেে ‘োজিণী’ কথাটা িংস্কৃে প্রেযরয়ে 

িাো চেজে। ‘অনুোিী’ কথাটাও ছিইরূি। 

িজিেমিায় বজিরবন, ছি ছযমনই িউক, এ-িমস্তই িংস্কৃে ভাোে ব্যবিাে িইরে উৎিন্ন; 

আজমও ছি কথা স্বীকাে কজে। 

প্রমাণ িইয়ারে, একই মূি িইরে ‘িংি’ এবং ইংরেজি ‘গ্যািাে’ িে উৎিন্ন। জকন্তু োই বজিয়া 

গ্যািাে িংস্কৃে িংি িরেে ব্যাকেণিে জনয়ম মারন না, এবং োিাে স্ত্রীজিরি ‘গ্যািােী’ না 

িইয়া ‘গূস্’ িয়। ইিাও প্রমাণ িইয়ারে, একই আয ণজিোমি িইরে বপ্ বাণ ণফ্ প্রভৃজে য়ুরোিীয় 

িাজেক ও বাঙাজি ব্যাকেণজ্ঞ িজিে িজন্ময়ারেন, জকন্তু য়ুরোিীয় িজিেো ব্যাকেণরক ছয-

জবজ্ঞানিম্মে ব্যািকভারব ছদরিন, আমারদে িজিেো োিা ছদরিন না; অেএব উৎিজত্ত এক 

িইরিও বুযৎিজত্ত জভন্নপ্রকারেে িওয়া অিম্ভব নরি। ইন্ প্রেযয় িইরে বাংিা ই প্রেযয় উৎিন্ন 

িইয়ারে বরট, েবু োিা ইন্ প্রেযরয়ে িমস্ত জনয়ম মাজনয়া িরি না; এইিন্য এই দুটিরক জভন্ন 

ছকাোয় না ছফজিরি কাি িািাইবাে অসুজবধা িয়। িাঙরিে ফিাে ছিািা িইরে ছুুঁি চেজে 

িইরে িারে, জকন্তু োই বজিয়া ছিই ছুুঁি জদয়া মাটি িজেবাে ছিো কো িাজিেয নরি। 

 

বস্তুে প্ররেযক ভাোে জনরিে একটা োঁি আরে। উিকেণ ছযিান িইরেই ছি িংগ্রি 

করুক, জনরিে োঁরি ঢ্াজিয়া ছি োিারক আিনাে সুজবধামে বানাইয়া িয়। ছিই োঁিটাই োিাে 

প্রকৃজেিে, ছিই োঁরিই োিাে িজেিয়। উদুণভাোয় িােজি আেজব কথা ছঢ্ে আরে, জকন্তু ছি 

ছকবি আিনাে োঁরিই িতুে ভাোেেজবরদে কারে জিজযে চবমাত্র িরিাদে বজিয়া ধো িজড়য়া 

ছিরে। আমারদে বাঙাজি ছকি যজদ মাথায় িযাট, িারয় বুট, িিায় কিাে এবং িব ণারি জবিাজে 

ছিািাক িরেন, েবু োঁিাে েরঙ এবং ছদরিে োঁরি কুিিক্ষণ প্রকাি িইয়া িরড়। ভাোে ছিই 
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প্রকৃজেিে োঁিটা বাজিে কোই ব্যাকেণকারেে কাি। বাংিায় িংস্কৃেিে ক’টা আরে, োিাে 

োজিকা কজেয়া বাংিারক ছিনা যায় না, জকন্তু ছকান্ জবরিে োঁরি িজড়য়া ছি জবরিেরূরি বাংিা 

িইয়া উঠিয়ারে, োিা িংস্কৃে ও অন্য ভাোে আমদাজনরক কী োঁরি ঢ্াজিয়া আিনাে কজেয়া 

িয়, োিাই জনণ ণয় কজেবাে িন্য বাংিা ব্যাকেণ। সুেোং ভাোে এই আিি োঁিটি বাজিে 

কজেরে ছিরি, এিনকাে ঘেিড়া ছকোজব ভাোে বাজিরে জিয়া িজিে কথাে মরধ্য প্ররবি 

কজেরে িয়। ছি-িব কথা গ্রাম্য িইরে িারে, োিািানাে কাজিে োরি বজঞ্চে িইরে িারে, 

িাধুভাোয় ব্যবিারেে অরযাগ্য িইরে িারে, েবু ব্যাকেণকারেে ব্যবিা েক্ষা কজেরে িইরি 

োিারদে মরধ্য িজেজবজধ োজিরে িয়। 

ইন্ প্রেযয় িম্বরে যািা বজিয়াজে, স্ত্রীজিরি ইনী ও ঈ িম্বরেও ছিই একই কথা। বাংিায় 

স্ত্রীজিরি ‘ইজন’ ‘ই’ িাওয়া যায়, জকন্তু োিা িংস্কৃে ব্যাকেরণে োঁি মারন না। ছি বাঙাজি 

িইয়া আে এক িদাথ ণ িইয়া ছিরে। োিাে ছিিাোও বদি িইয়ারে। েরয়ে িরে ছি আে মূধ ণণ্য 

ণ গ্রিণ করে না (কিরমে মুরি কজেরে িারে জকন্তু জিহ্বারগ্র করে না)–িংস্কৃে জবধানমরে ছি 

ছকাথাও স্ত্রীজিরি আকাে মারন না, এইিন্য ছি অধীনারক অধীজন বরি। ছি যজদ জনরিরক 

িংস্কৃে বজিয়া িজেিয় জদরে ব্যাকুি িইে, েরব ‘িাঁো’ িইরে ‘িাঁঠি’ িইে না, ‘বাঘ’ িইরে 

‘বাজঘনী’ িইে না। কলু িইরে কলুজন, ছঘাড়া িইরে ঘুজড়, পুরুৎ িইরে পুরুৎজন জনষ্পন্ন কজেরে 

িইরি মুগ্ধরবারধে সূত্র টুকো টুকো এবং জবদ্যাবািীরিে টীকা আগুন িইয়া উঠিে। 

িজিেমিায় বজিরবন, জে জে ও কথাগুিা অজকজঞ্চৎকে, উিারদে িম্বরে ছকারনা বাকযব্যয় 

না কোই উজিে। োিাে উত্তে এই ছয, কমজি ছনই ছোড়ো। িজিেমিায়ও ঘরেে মরধ্য কলুে 

স্ত্রীরক ‘কল্বী’ অথবা ‘চেিযেিজেিাজিকা’ বরিন না, ছি স্থরি আমো ছকান্ োে! মারক মা 

বজিয়া স্বীকাে না কজেয়া প্রজিোমিীরকই মা বজিরে যাওয়া ছদারেে িয়। ছিইরূি বাংিারক 

বাংিা না বজিয়া ছকবিমাত্র িংস্কৃেরকই যজদ বাংিা বজিয়া িণ্য কজে, েরব োিারে 

িাজিেযপ্রকাি িইরে িারে, জকন্তু োিারে কািজ্ঞারনে িজেিয় থারক না। 

িজিে বরিন, বাংিা স্ত্রীজিি িরে তুজম ঈ োজড়য়া হ্রস্ব ই ধজেরি ছয? আজম বজিব োজড়িাম 

আে কই। একেিারেই যািাে বাি োিারক যজদ জিজ্ঞািা কে, নীরি নাজমরি ছয, ছি বজিরব, 

নাজমিাম আে কই–নীরিই ছো আজে। ছঘাটকীে দীঘ ণ ঈরে দাজব আরে; ছি ব্যাকেরণে প্রািীন 

িনয ছদিাইরে িারে–জকন্তু ঘুজড়ে োিা নাই। প্রািীনভাো োিারক এ অজধকাে ছদয় নাই। 
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কােণ, েিন োিাে িন্ম িয় নাই; োিাে িরে িন্মাবজধ ছি োিাে ইকারেে চির্তক দীঘ ণো 

ছিায়াইয়া বজিয়ারে। টিপুসুিোরনে ছকারনা বংিধে যজদ জনরিরক চমশুরেে োিা বরিন, েরব 

োঁিাে িাজেেদো োিারে িায় জদরে িারে, জকন্তু োিত্ব জমজিরব না। হ্রস্ব ই-ছক ছিাে কজেয়া 

দীঘ ণ জিজিরে িাে, জকন্তু দীঘ ণত্ব জমজিরব না। ছযিারন িাি বাংিা স্ত্রীজিি িে ছিিারন হ্রস্ব 

ইকারেে অজধকাে, সুেোং দীঘ ণ ঈ ছিিান িইরে ভাসুরেে মরো দূরে িজিয়া যাওয়াই কেণব্য। 

 

িজিেমিায় বজিরবন, বানারনে মরধ্য পূব ণ ইজেিারিে জিহ্ন বিায় োিা উজিে। ছদিা 

যাক, ছমেজন কথাটাে মরধ্য পূব ণ ইজেিাি কেটা বিায় আরে। ৎ, ি, এবং যফিা ছকাথায় 

ছিি। ম-এ একাে ছকান্ প্রািীন ব্যবিারেে জিহ্ন। ন-টা ছকাথাকাে ছক। ওটা জক মৎিিীজবনীে 

ন। েরব িীজবটা ছিি ছকাথায়। এমন আরো অরনক প্রশ্ন িইরে িারে। িদুত্তে এই ছয, ৎ এবং 

ি বাংিায় ে িইয়া ছিরে–এই ে-ই ৎ এবং ি-এে ঐজেিাজিক জিহ্ন, এই জিহ্ন বাংিা ‘বাো’ 

িরেে মরধ্যও আরে। িজেবেণনিেম্পোয় যফিা ছিাি িাইয়া পূব ণবরণ ণে অকােরক আকাে 

কজেয়ারে, ছযমন লুপ্ত যফিা অদ্যরক আি, কল্যরক কাি কজেয়ারে–অেএব এই আকােই লুপ্ত 

যফিাে ঐজেিাজিক জিহ্ন। ইিাো পূব ণ ইজেিারিেও জিহ্ন, এিনকাে ইজেিারিেও জিহ্ন। মাে 

িরেে উত্তে বাংিাপ্রেযয় উয়া ছযাি িইয়া ‘মাছুয়া’ িয়, মাছুয়া িরেে িংজক্ষপ্ে ব্যবিাে 

‘ছমরো’; ছমরো িরেে উত্তে স্ত্রীজিরি জন প্রেযয় িইয়ারে। এই জন প্রেযরয়ে হ্রস্ব ই প্রািীন দীঘ ণ 

ঈকারেে ঐজেিাজিক অবরিে। আমো যজদ বাংিাে অনুরোরধ মৎস্যরক কাটিয়া কুটিয়া মাে 

কজেয়া িইরে িাজে এবং োিারে যজদ ইজেিারিে িাজে নে না িইয়া থারক, েরব বাংিা 

উচ্চােরণে িেযেক্ষা কজেরে দীঘ ণ ঈ-ে স্থরি হ্রস্ব ই বিাইরিও ইজেিারিে ব্যাঘাে িইরব না। 

মুরি যািাই কজে, ছিিারেই যজদ প্রািীন ইজেিাি েক্ষা কো জবজধ িয়, েরব ‘মৎস্য’ জিজিয়া 

‘মাে’ িজড়রি ক্ষজে নাই। িজিে বজিরবন, আমো িংস্কৃে িরেও জেন ি, দুই ন, য ও হ্রস্ব-

দীঘ ণ স্বেরক জিজি শুদ্ধ, জকন্তু িজড় অশুদ্ধ, অেএব ঠিক ছিই িজেমাণ উচ্চােরণে িজিে বানারনে 

অবনকয বাংিারেও িািারনা যাইরে িারে। োিাে উত্তে এই ছয, অরনক বাঙাজি ইংোজি w 

বরণ ণে উচ্চােণ করেন না–োঁিাো ছিরিন wood, জকন্তু উচ্চােণ করেন ood; জকন্তু োই 

বজিয়া জনরিে উচ্চােণরদারেে অনুরূি বানান কজেবাে অজধকাে োঁিাে নাই; ইিা োঁিাে জনিস্ব 

নরি; ইিাে বানারন িস্তরক্ষি কজেরি অথ ণরবাধই িইরব না। জকন্তু, আিমাজে িে ‘আিমাইো’ 
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িইরে উৎিন্ন িইরিও, ইিা িন্মান্তেগ্রিণকারি বাঙাজি িইয়া ছিরে; সুেোং বাংিা আিমাজে-

ছক ‘আিমাইো’ জিজিরি িজিরব না। িিস্র িােজি কথা জবকৃে িইয়া বাংিা িইয়া ছিরে, এিন 

োিারদে আে িারে ছোিা িরি না; আমো ছিাকিান-ছক ‘নুক্িান্’ জিজিরি ভুি িইরব, 

এমন-জক, লুকিান-ও জিজিরে িাজে না। জকন্তু ছয িােজি িে বাংিা িইয়া যায় নাই, অথি 

আমারদে েিনাে অভযািবিে যািাে উচ্চােরণে জকছু ব্যজেক্রম িয়, োিাে বানান জবশুদ্ধ 

আদরি ণে অনুরূি ছিিা উজিে। অরনক জিন্দুস্থাজন নাইরয়ে নীরি ধুজে িরে; আমো োিারদে 

কথা িাজন, প্রথা িাজন, সুেোং আশ্চয ণ িই না–জকন্তু ছি যজদ নাইরয়ে নীরি প্যাণ্টলুন্ িরে, 

েরব োিারক বন্ধুভারব জনরেধ কজেয়া জদরে িয়। জনরিে জিজনি জনরিে জনয়রমই ব্যবিাে 

কজেরে িয়, িরেে জিজনরি জনরিে জনয়ম িাটাইরে ছিরিই ছিাি বাজধয়া যায়। ছয-িংস্কৃেিে 

বাংিা িইয়া যায় নাই, োিা িংস্কৃরেই আরে, যািা বাংিা িইয়া ছিরে, োিা বাংিাই 

িইয়ারে–এই িিি কথাটা মরন োিা িি নরি। 

জকন্তু ছকোরবে বাংিায় প্রজেজদন ইিাে ব্যজেক্রম িইরেরে। আমো িড়-এে ি এবং 

যিন-এে য একই েকম উচ্চােণ কজে, আিাদােকম জিজি। উিায় নাই। জিশু বাংিািরদ্যে 

ধাত্রী জেরিন যাঁিাো, োঁিাো এই কাি কজেয়া োজিয়ারেন। িারবক কারি যিন িেটারক বগ্যণ 

ি জদয়া ছিিা িজিে–ছফাট ণ উইজিয়ম করিরিে িজিেো িংস্কৃরেে যৎ িরেে অনুরোরধ বগ্যণ 

ি-ছক অন্তস্থ য কজেয়া িইরিন, অথি ক্ষণ িরেে মূধ ণন্য ণ-ছক বাংিায় দন্তয ন-ই োজিয়া 

জদরিন। োিারে, এই যিন িেটা একািীভূে িেরিৌেীে মরো িইি; োিাে- 

আধভারি শুদ্ধ অন্তস্থ িারি 

আধভারি বি বিীয় োরি। 

ছিৌভাগ্যক্ররম আধুজনক িজিেো িাঁটি বাংিািেরক অবজ্ঞা কজেয়া োঁিারদে েিনািঙ্

জিে মরধ্য িােেিরক্ষ স্থান ছদন নাই–ছকবি ছয-িকি জক্রয়া ও অব্যয় িদ নজিরি নয়, 

ছিইগুিারক িংস্কৃে বানারনে িাো যথািাধ্য ছিাধন কজেয়া িইয়া েরব োঁিারদে ছিিাে মরধ্য 

প্ররবি কজেরে জদয়ারেন। এইিন্য অজধকাংি িাি বাংিাকথা িম্বরে এিরনা আমারদে অভযাি 

িাোি িয় নাই; ছিগুিাে িাঁটি বাংিা বানান িািাইবাে িময় এিরনা আরে। 

আমো এ কথা বজিয়া থাজক, িংস্কৃে ব্যাকেরণ যািারক জণিন্ত বরি, বাংিায় োিারক 

জণিন্ত বিা যায় না। ইিারে জযজন, িংস্কৃে ব্যাকেরণে অিমান ছবাধ করেন, জেজন বরিন, ছকন 

জণিন্ত বজিব না, অবশ্য বজিব। কজববে নবীন ছিন মিািরয়ে দুইটি িাইন মরন িরড় : 
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ছকন িাজিব না অবশ্য িাজিব, 

িারি না জক ছকি সুস্বে জবিরন। 

জণিন্ত িে িম্বরেও িজিেমিািরয়ে ছিইরূি অটি ছিদ, জেজন বরিন, জণিন্ত- 

ছকন বজিব না অবশ্য বজিব 

বরি না জক ছকি কােণ জবিরন 

আমো ব্যাকেরণ িজিে নই, েবু আমো যেটা বুজিয়াজে, োিারে জণচ্ একটা িংরকে 

মাত্র–ছযিারন ছি-িংরকে িারট না, ছিিারন োিাে ছকারনাই অথ ণ নাই। জণচ্-এে িংরকে 

বাংিায় িারট না, েবু িজিেমিায় যজদ ঐ কথাটারক বাংিায় িািাইরে িান, েরব োিাে অথ ণ 

এই দাঁড়ায় ছয, িংস্কৃে ছনৌকা দাঁরড় িরি, অেএব বাংিা ফিরিে ছিরে িাঙি িজিরব ছকন, 

জনশ্চয়ই দাঁড় িজিরব। জকন্তু দাঁড় জিজনি অেযন্ত দাজম উৎকৃে জিজনি িইরিও েবু িজিরব না। 

শ্রু ধাতু ছয-জনয়রম ‘শ্রাজব’ িয়, ছিই জনয়রম শুন্ ধাতুে ‘শু’ ‘ছিৌ’ িইয়া ও িরে ইকাে ছযারি 

‘ছিৌজনরেরে’ িইে। িয়রো খুব ভারিাই িইে, জকন্তু িয় না ছয ছি আমাে বা মিামরিািাধ্যায় 

িেপ্রিাদ িাস্ত্রী মিািরয়ে ছদাে নরি। িংস্কৃে িঠ্ ধাতুে উত্তরে জণচ্ প্রেযয় কজেয়া িােন িয়, 

বাংিায় ছিই অরথ ণ িড়্ ধাতু িইরে ‘িড়ান’ িয় ‘িাড়ন’ িয় না। অেএব ছিিারন োিাে 

িংরকেই ছকি মাজনরব না, ছিিারন অস্থারন অকােরণ বৃদ্ধ জণচ্- জিিািাে োিাে প্রািীন িোকা 

তুজিয়া ছকন বজিয়া থাজকরব, ছি নাই-ও। োিাে স্থরি আে একটি ছয-িংরকে বজিয়া আরে, 

ছি িয়রো োিােই শ্রীমান ছিৌত্র, আমারদে ভজিভািন জণচ্ নরি-ছকৌজিক িাদৃশ্য ছো জকছু 

থাজকরবই, জকন্তু ব্যবিারেে ব্যজেক্ররমই োিাে স্বােেয ধো িরড়। েবু যজদ বাংিায় ছিই জণচ্ 

প্রেযয়ই আরে বজিরে িয়, েরব ধ্রুিরদে প্রজে িম্মান ছদিাইবাে িন্য কাওয়াজিরক ছিৌোি 

নাম জদরিও ছদাে িয় না। প্রজেবারদ জিজিে িইয়ারে: 

ছয িকি িে িইয়া অজভনব ব্যাকেণ জনম ণারণে ছিো িইরেরে উিা একান্ত অজকজঞ্চৎকে। 

ঐ িকি িরেে বহুি প্ররয়ারি ভাোে গুরুত্ব ও মাধুয ণ কেদূে েজক্ষে িইরব, োিা জনণ ণয় কো 

িিি নছি। 

বাংিা বজিয়া একটা ভাো আরে, োিাে গুরুত্ব মাধুয ণ ওিন কো ব্যাকেণকারেে কাি 

নরি। ছিই ভাোে জনয়ম বাজিে কজেয়া জিজিবদ্ধ কোই োঁিাে কাি। ছি-ভাো ছয ইচ্ছা ব্যবিাে 

করুক বা না-করুক, জেজন উদািীন। কািারো প্রজে োঁিাে ছকারনা আরদি নাই, অনুিািন নাই। 

িীবেেজবৎ কুকুরেে জবেয়ও ছিরিন, ছিয়ারিে জবেয়ও ছিরিন। ছকারনা িজিে যজদ োঁিারক 
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ভৎণিনা কজেরে আরিন ছয, তুজম ছয জিয়ারিে কথাটা এে আনুপূজব ণক জিজিরে বজিয়াে, 

ছিেকারি যজদ ছিারক ছিয়াি পুজেরে আেম্ভ করে!–েরব িীবেেজবদ্ োিাে ছকারনা উত্তে 

না জদয়া োঁিাে ছিয়াি িম্বেীয় িজেরচ্ছদটা ছিে কজেরেই প্রবৃত্ত িন। বিদিণন-িম্পাদক যজদ 

োঁিাে কািরি মারেে ছেরিে উিে চবজ্ঞাজনক প্রবে ছিরিন, েরব আিা কজে ছকারনা িজিে 

োঁিারক এ অিবাদ জদরবন না ছয, জেজন মারেে ছেি মাথায় মাজিবাে িন্য িােকজদিরক 

অন্যায় উরত্তজিে কজেরেরেন। 

প্রজেবাদ-ছিিক মিািয় িাস্যেরিে অবোেণা কজেয়া জিজিয়ারেন : 

যজদ ছকি ছিরিন, ‘যুজধজষ্ঠে ছদ্রৌিদীরক বজিরিন–জপ্ররয়, তুজম ছয-কথা বজিরেে োিাে 

জবস্ছমাোয়ই িিদ’ োিা িইরি প্ররয়ািটি জক অজেরিাভন িইরব। 

প্ররয়ারিে ছিাভনোজবিাে ব্যাকেরণে কাি নরি, অিংকােিারস্ত্রে কাি–ইিা 

িজিেমিািয় িারনন না, এ কথা জবশ্বাি কজেরে আমারদে িািি িয় না। উজেজিে প্ররয়ারি 

ব্যাকেরণে ছকারনা ভুিই নাই, অিংকারেে ছদাে আরে। ‘জবস্ছমাোয় িিদ’ কথাটা এমন 

িায়িারেও বজিরে িারে ছযিারন অিংকারেে ছদাে না িইয়া গুণ িইরব। অেএব 

িজিেমিারয়ে েজিকো এিারন বারি িেি িইি। যাঁিাো প্রাকৃে বাংিাে ব্যাকেণ 

জিজিরেরেন, োঁিাে এই িাস্যবারণ বািায় জিয়া মজেয়া থাজকরবন না। শ্রীযুি িজিেমিািয় এ 

কথাও মরন োজিরবন ছয, িজিে ভাো অস্থারন বিাইরিই ছয ছকবি ভাোে প্ররয়ািরদাে িয়, 

োিা নরি; জবশুদ্ধ িংস্কৃেিে জবশুদ্ধ িংস্কৃেজনয়রম বাংিায় বিাইরিও অিংকােরদাে ঘটিরে 

িারে। ছকি যজদ বরিন, আিনাে সুযেী বিৃো শুজনয়া অদ্যকাে িভা আপ্যাজয়ো িইয়ারে, 

েরব োিারে স্বিীয় ছবািরদরবে ছকারনা আিজত্ত থাজকবাে কথা নাই, জকন্তু ছশ্রাোো িাম্ভীয ণ 

েক্ষা না কজেরেও িারেন। 

িাঁটি বাংিাকথাগুজিে জনয়ম অেযন্ত িাকা–উট কথাটারক ছকারনামরেই স্ত্রীজিরি ‘উটী’ 

কো যাইরব না, অথবা দাি িরেে উত্তে ছকারনামরেই ইে প্রেযয় কজেয়া ‘দাজিে’ িইরব না, 

ইিারে িংস্কৃে ব্যাকেণ যেই িক্ষু েিবণ ণ করুন। জকন্তু িংস্কৃেিরেে ছবিায় আমারদে 

স্বাধীনো অরনকটা ছবজি। আমো ইচ্ছা কজেরি ‘এই ছমরয়টি বরড়া সুযেী’ বজিরে িাজে, আবাে 

‘এই ছমরয়টি বরড়া সুযে’ ইিাও বিা িরি। আমারদে িজিেমিায় এক িায়িায় জিজিয়ারেন, 

‘জবদ্যা যরিে ছিতুরূরি প্রেীয়মান িয়।’ প্রেীয়মান কথাটা জেজন বাংিা ব্যাকেরণে জনয়রম 

ব্যবিাে কজেয়ারেন, জকন্তু যজদ িংস্কৃেজনয়রম ‘প্রেীয়মানা’ জিজিরেন োিাও িজিে। আে এক 
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িায়িায় জিজিয়ারেন, ‘জবভীজেকাময়ী োয়াটারক বিভাোে অজধকাে িইরে জনষ্কাজিে কজেয়া 

জদরে িারেন’–োয়া িরেে এক জবরিেণ ‘জবভীজেকাময়ী’ িংস্কৃে জবধারন িইি, অন্য জবরিেণ 

‘জনষ্কাজিে’ বাংিাজনয়রমই িইি। ইিা িইরে ছদিা যাইরেরে, িংস্কৃেিে বাংিাভাোয় 

সুজবধামে কিরনা জনরিে জনয়রম িরি, কিরনা বাংিাজনয়রম িরি। জকন্তু িাঁটি বাংিাকথাে 

ছি-স্বাধীনো নাই–’কথাটা উিযুিা িইয়ারে’ এমন প্ররয়াি িজিরেও িারে, জকন্তু ‘কথাটা ঠিক 

িইয়ারে’ না বজিয়া যজদ ‘ঠিকা িইয়ারে’ বজি, েরব োিা িিয কো অন্যায় িইরব। অেএব 

বাংিােিনায় িংস্কৃেিে ছকাথায় বাংিাজনয়রম, ছকাথায় িংস্কৃেজনয়রম িজিরব োিা 

ব্যাকেণকাে বাঁজধয়া জদরবন না, োিা অিংকােিারস্ত্রে আরিািয। জকন্তু বাংিািে ভাোে ভূেণ 

নরি, ভাোে অি–সুেোং োিারক ছবািরদরবে সূরত্র ছমািড় জদরি িজিরব না, োিারে িমস্ত 

ভাোে িারয় ব্যথা িাজিরব; এইিন্যই, ‘ভ্রার্তবধূ একাকী আরেন’ অথবা ‘একাজকনী আরেন’ 

দু-ই বজিরে িাজে–জকন্তু ‘আমাে ভাি একিা আরেন’ না বজিয়া ‘এক্িানী আরেন’ এমন 

প্ররয়াি প্রাণান্ত িংকরট িজড়রিও কো যায় না। অেএব, বাংিাভাোয় িস্কৃেিে জকরূি জনয়রম 

ব্যবিাে কো যাইরব, োিা িইয়া িজিরে িজিরে যে ইচ্ছা িড়াই করুন, বাংিা-চবয়াকেরণে 

ছি-যুরদ্ধ েিিাে কজেবাে অবকাি নাই। 

আমাে প্রবরে আজম ইংরেজি monosyllabic অরথ ণ ‘একমাজত্রক’ কথা ব্যবিাে 

কজেয়াজেিাম, এবং ‘ছদখ্, মার্’ প্রভৃজে ধাতুরক একমাজত্রক বজিয়াজেিাম, ইিারে প্রজেবাদী 

মিািয় অেযন্ত োি কজেয়ারেন। জেজন বরিন : 

ব্যাকেণিাস্ত্রানুিারে হ্রস্বস্বরেে একমাত্রা, দীঘ ণস্বরেে দুইমাত্রা, প্লুেস্বরেে জেনমাত্রা ও 

ব্যঞ্জনবরণ ণে অধ ণমাত্রা িণনা কো িয়। 

অেএব োঁিাে মরে ছদখ্ ধাতু আড়াইমাজত্রক। এই যুজি অনুিারে ‘একমাজত্রক’ িেটারক 

জেজন জবরদিী বজিয়া িণ্য করেন। 

ইিারকই বরি জবস্র ছমাোয় িিদ। মাত্রা ইংরেজিই কী বাংিাই কী আে িংস্কৃেই কী। যজদি 

প্রািীন ভােেবে ণ আধুজনক ভােরেে ছিরয় অরনক জবেরয় অরনক বরড়া জেি, েবু ‘এক’ েিরনা 

‘এক’ই জেি এবং দুই জেি ‘দুই’। িজিেমিায় যজদ যরথে িজেমারণ ভাজবয়া ছদরিন, েরব 

িয়রো বুজিরে িাজেরবন, িজণেিারস্ত্রে এক ইংিরিও এক, বাংিারদরিও এক এবং ভীষ্ম-

ছদ্রাণ ভীমাজুণরনে জনকটও োিা একই জেি। 
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েরব আমো ছযিারন এক ব্যবিাে কজে অন্যত্র ছিিারন দুই ব্যবিাে কজেরে িারে। ছযমন, 

আমো এক িারে িাই, ইংরেি দুই িারে িায়, িরঙ্কশ্বে োবণ িয়রো দি িারে িাইরেন; 

আমো ছকবি আমারদেই িাওয়াে জনয়মরক স্মেণ কজেয়া ঐ-িকি ‘বাহুিাজস্তক’ িাওয়ারক 

‘ঐকিাজস্তক’ বজিয়া বণ ণনা কজেরে িাজে না। িংস্কৃে ভাোয় ছয-িে আড়াইমাত্রা কাি ধজেয়া 

উচ্চাজেে িইে, বাংিায় ছিটা যজদ একমাত্রা কাি িইয়া উচ্চাজেে িয় েবুও োিারক 

আড়াইমাজত্রক বজিবই–িংস্কৃে ব্যাকেরণে িাজেরে বুজদ্ধে প্রজে এেটা জুলুম িিয িয় না। 

িজিেমিািয়রক যজদ নামো িজড়রে িয়, েরব িােিারত্ত উনিঞ্চাি কথাটা জেজন কেক্ষণ 

ধজেয়া উচ্চােণ করেন? বাংিা ব্যবিারে ইিাে মাত্রা েয়–িংস্কৃেমরে ছোরিা। জেজন যজদ 

িাজণজনে প্রজে িম্মান োজিবাে িন্য ছোরিা মাত্রায় িা-ে-িা-ছত্ত-উ-ন-ি-ঞ্চা-ি উচ্চােণ 

কজেরেন, েরব োঁিাে অরিক্ষা জনরব ণাধ ছেরি দ্রুে আওড়াইয়া জদয়া োরি োঁিাে উিরে উঠিয়া 

যাইে। িংস্কৃে ব্যাকেণরকই যজদ মাজনরে িয়, েরব ছকবি মাত্রায় ছকন উচ্চােরণও মাজনরে 

িয়। িজিেমিািরয়ে যজদ িক্ষ্মীনাোন বজিয়া িাকে থারক এবং জেজন অোধ্যায়ীে মরে দীঘ ণ-

হ্রস্ব-প্লুে স্বরেে মাত্রা ও কে-োিব্য-মূধ ণরন্যে জনয়ম োজিয়া ‘িক্েমীনাোয়ড়ুঁ’ বজিয়া ডাক 

িারড়ন েরব একা িক্ষ্মীনাোন ছকন, োস্তাে ছিাক সুদ্ধ আজিয়া িাজিে িয়। কারিই বাংিা ‘ক্ষ’ 

িংস্কৃে ক্ষ নরি এবং বাংিাে মাত্রা িংস্কৃরেে মাত্রা নরি। এ কথা বাংিা ব্যাকেণকাে প্রিাে 

কো কেণব্য ছবাধ করেন। এইিন্য স্বয়ং মাো িেস্বেীও যিন বাংিা বরিন, বাঙািীে ছেরিো 

োিা জনরিে মার্তভাো বজিয়া জিজনরে িারে–েরব োঁিােই বেপুত্র িইয়া িজিেমিািয় 

বাংিাভাোে বাংিাজনয়রমে প্রজে এে অিজিষ্ণু ছকন। জেজন অেযন্ত উদ্ধে িইয়া বজিয়ারেন 

ছয, জেজন আে-জকছুেই প্রজে দৃক্িাে কজেরবন না, ছকবি ‘একমাজত্রক িরেে ছদিীয় ব্যাকেণ 

ও অজভধানানুযায়ী অথ ণ গ্রিণ’ কজেরবন। োই করুন, আমো বাধা জদব না। জকন্তু ইিা ছদিা 

যাইরেরে, অথ ণ জিজনিটারক গ্রিণ কজেব বজিরিই কো যায় না। অজভধানব্যাকেণ অরথ ণে 

ছিািাে জিন্ধুক–োিাো অথ ণ জদরে িারে না, বিন কজেরে িারে মাত্র। িাজব িািাইয়া ছিই অথ ণ 

িইরে িয়। 
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প্রজেবাদী মিািয় োঁিাে প্রবরেে একস্থরি প্রশ্ন কজেয়ারেন : 

েবীন্দ্রবাবু জিজিয়ারে ‘থ্যাঁরিা মাংি’–এই থ্যাঁরিাটা কী। 

অবরিরে িান্ত, জবমে ণ, িোি িইয়া জিজিরেরেন : 

অরনকরক জিজ্ঞািা কজেিাম, ছকিই বজিরে িাজেরিন না। কজিকাোে অজধবািী অথি 

যাঁিারদে গৃরি িাজিেযিি ণাও আরে এবং জনজব ণরিরে মৎস্যমাংরিে িজেজবজধও আরে এমন 

ব্যজিে জনকট জিজ্ঞাসু িইয়াজে, োিারেও ছকারনা ফি িয় নাই। 

িজিেমিািরয়ে ছয এে প্রচুে শ্রম ও দুিঃরিে কােণ িইয়াজে, ইিারে জনরিরক জধক্কাে 

জদরে ইচ্ছা িয়। আমাে প্রবে বিন কজেয়া আি িয ণন্ত িজেেৎ-িজত্রকা বাজিে িয় নাই, এবং 

িজিেমিািয় আমাে িাে শুজনয়াই প্রজেবাদ জিজিরে প্রবৃত্ে িইয়ারেন, এ কথা স্বীকােই 

কজেয়ারেন। অেএব, যিন আজম ‘থ্যাঁৎিা’ বজিয়াজেিাম, েিন যজদ বিাে দূেদৃেক্ররম ছশ্রাো 

থ্যাঁরিা-ই শুজনয়া থারকন, েরব ছিিন্য বিা ক্ষমা প্রাথ ণনা কজেরে প্রস্তুে আরেন। জকন্তু জিজ্ঞাস্য 

এই ছয, দুষ্কৃজেকােীরক েৎক্ষণাৎ িািন না কজেয়া ছয-িকি জনোন্ত জনেীি জনেিোধ ছিাক 

কজিকাোয় বাি করেন অথি িাজিেযিি ণা করেন এবং মৎস্য মাংি িাইয়া থারকন, 

োঁিাজদিরক িামকা িবাবজদজিরে ছফজিরিন ছকন। প্রজেবাদী মিািয় যজদ ছকারনা সুরযারি 

িজেেৎ-িজত্রকাে প্রুফ িংগ্রি কজেয়া োিারে এই ভুি ছদজিয়া থারকন েরব ছিিন্যও আমারক 

ক্ষমা কজেরবন। োিাে ভুরি যজদ দজিে িইরে িয়, েরব দিিািায় িজিেমিািরয়েও িি 

িাভ িইরে বজঞ্চে িইব না। 

এরূি ছোরটা ছোরটা ভুি খু ুঁটিয়া মূি প্রবরেে জবিাে িংিে নরি। থ্যাঁরিা িেটা োজিরি বা বাদ 

জদরি আিি কথাটাে জকছুই আরি যায় না।বাংিা আল্ প্রেযরয়ে দৃোন্তস্থরি ভ্রমক্ররম যজদ 

‘বািাি’ িংস্কৃে কথাটা বজিয়া থারক েরব ছিটারক অনায়ারি উৎিাটন কজেয়া ছফিা যায়, 

োিারে জবরবিয জবেরয়ে মূরি আঘাে করে না। ‘োিি’ যজদ িংস্কৃে িে িয়, েরব োিারক 

বাংিা ি প্রেযরয়ে দৃোন্তিজি িইরে জবনা ছেরি মুি কজেয়া ছদওয়া যাইরে িারে, িাঁটি বাংিা 

দৃোন্ত অরনক িাওয়া যাইরব। ধারনে ছিরেে মরধ্য যজদ দুরটা-একটা িে বৎিরেে যরবে িীে 

উঠিয়া থারক, োিারক োি বা ছফজিয়া দাও, জবরিে আরি যায় না, োই বজিয়াই ধারনে 

ছিেরক যরবে ছিে বিা িরি না। 
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ছমাট কথাটাে এবং আিি কথাটাে উিে দৃজে না োজিয়া অণবীক্ষণ িারে ছোরটা ছোরটা 

খু ুঁে ধজেবাে ছিোয় ছবড়াইরি খু ুঁে িব ণত্রই িাওয়া যায়। ছয-িাে িইরে ফি িাড়া যাইরে িারে, 

ছি-িাে িইরে কীটও িাওয়া িম্ভব, জকন্তু ছিই কীরটে িাো িারেে জবিাে কো যায় না। 

একটি িল্প মরন িজড়ি। ছকারনা োিপুে ছিাঁরফ িাড়া জদয়া োস্তায় িজিয়াজেি। একিন 

িাোন আজিয়া বজিি, িড়াই করো। োিপুে বজিি, িামকা িড়াই কজেরে আজিরি, ঘরে জক 

স্ত্রী পুত্র নাই। িাোন বজিি, আরে বরট, আচ্ছা োিারদে একটা বরযাবস্ত কজেয়া আজিরি। 

বজিয়া বাজড় জিয়া িব কটারক কাটিয়াকুটিয়া জনিঃরিে কজেয়া আজিি। িাোন জিেীয়বাে 

িড়াইরয়ে প্রস্তাব কজেরেই োিপুে জিজ্ঞািা কজেি, আচ্ছা ভাই, তুজম ছয িড়াই কজেরে 

বজিরেে, আমাে অিোধটা কী। িাোন বজিি, তুজম ছয আমাে িামরন ছিাঁফ তুজিয়া আে, 

ছিই অিোধ। োিপুে েৎক্ষণাৎ ছিাঁফ নামাইয়া জদয়া কজিি, আচ্ছা ভাই, ছিাঁফ নামাইয়া 

জদরেজে। 

প্রজেবাদী মিািরয়ে কারে আমােও প্রশ্ন এই ছয, ঐ ‘োিি’ ‘বািাি’ ‘থ্যাঁৎিা’ এবং 

‘চনজমজত্তক’ িে করয়কটি িইয়াই জক আমাে িরি োঁিাে জববাদ। আচ্ছা আজম ছিাঁফ নামাইয়া 

িইরেজে–ও িে কয়টা এরকবারেই েযাি কজেিাম। োিারে মূি প্রবরেে ছকারনাই ক্ষজেবৃজদ্ধ 

িইরব না। ইিারে জববাদ জমটিরব জক। প্রজেবাদী বজিরবন, অজকজঞ্চৎকে কথাগুরিা বাংিায় 

ছঢ্াকাইয়া তুজম ভাোটারক মাটি কজেবাে ছিোয় আে। আমাে জবনীে উত্তে এই ছয, ঐ 

কথাগুরিা আমাে এবং োঁিাে বহুপূব ণ জিোমি-জিোমিীো প্রিজিে কজেয়া ছিরেন, আজম 

োিারদে োজিবােই বা ছক, মাজেবােই বা ছক। 

প্রজেবাদী মিািরয়ে হুকুম িইরে িারে, আচ্ছা ছবি, ভাোয় আরে থাক্, তুজম ওগুিাে 

জনয়ম আরিািনা কজেরয়া না। জকন্তু এ হুকুম িজিরব না। ছিাঁরফে এই ডিাটুকু নামাইরে িাজেব 

না। 

ছয-কথাগুজি িইয়া আি এে েকণ উঠিি োিা এেই ছিািা ছয, িােক ও ছশ্রাোরদে এবং 

‘িাজিেয-িজেেৎ-িভা’ে িম্মারনে প্রজে িক্ষ কজেয়া চুি কজেয়া থাকাই উজিে জেি। জকন্তু 

দুিঃরিে জবেয় এই ছয, ছিেিীয়াে যািা বজিয়ারেন, োিা িকরিে িরক্ষই িারট। জেজন বরিন, 

দুভণাগ্য একা আরি না, দিবি িরি কজেয়াই আরি। প্রজেবাদী মিািয়ও একা নরিন, োঁিাে 

দিবি আরে। জেজন িািাইয়ারেন ছয, ‘জবশ্বজবদ্যািরয়ে অরনক জব. এ. এম. এ. উিাজধধােী’ 

এবং ‘বেণমান িমরয় ছয-িকি ছিিক ও ছিজিকা গ্রনথ প্রণয়ন কজেরেরেন’ োঁিাো এবং 
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‘ইংিিপ্রেযািে অরনক কৃেজবদ্য’ োঁিাে দরি আরেন।–ইিারে অকস্মাৎ বাংিাভাোে এে 

জিবেেী অজভভাবরকে জভড় ছদজিয়া এেকারিে উরিজক্ষো মার্তভাোে িন্য আিাও িরন্ম 

অথি জনরিে অিিায়োয় হৃৎকম্পও উিজস্থে িয়। ছিই কােরণ িজিেমিািরয়ে দি ভাঙাইয়া 

িইবাে িন্যই আমাে আজিকাে এই ছিো। োঁিাজদিরক আজম আশ্বাি জদরেজে, এ দরি 

আজিয়াও োঁিাো ‘ভাোে জবশুজদ্ধ ও মাধুয ণ েক্ষায়’ মরনারযাি কজেরি আমো ছকি বাধা বাধা 

জদব না, িাই জক, আমোও জিক্ষা িাভ কজেরে িাজেব। 

ছকবি োঁিাজদিরক এ অেযন্ত িিি কথাটুকু স্বীকাে কজেরে িইরব ছয, বাংিা ভাোবাংিা 

ব্যাকেরণে জনয়রম িরি এবং ছি-ব্যাকেণ িম্পূণ ণরূরি িংস্কৃে ব্যাকেরণে িাো িাজিে নরি। 

ইিারে োঁিারদে কৃেজবদ্যো ও ইংিিপ্রেযািমরনে ছিৌেব ক্ষুণ্ন িইরব না, অথি আজমও যরথে 

িম্মাজনে ও িিায়বান িইব। 
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চবচবধ্ 

িামজয়ক িাজিেয 

িজত্রকায় িজিদারিে ছয নূেন িদাবিী প্রকাজিে িইরেরে োিা বহুমূল্যবান। ...িম্পাদক 

মিািয় আদিণ পু ুঁজথে বানান িংরিাধন কজেয়া ছদন নাই ছিিন্য জেজন আমারদে 

ধন্যবাদভািন। প্রািীন গ্রন্থিকরিে ছয-িমস্ত মুজদ্রে িংকেণ আিকাি বাজিে িয় োিারে 

বানান-িংরিাধকিণ কািািািারড়ে বৃজত্ত অবিম্বন কজেয়ারেন। োঁিাো িংস্কৃেবানানরক 

বাংিাবানারনে আদিণ কল্পনা কজেয়া যথাথ ণ বাংিাবানান জনজব ণিারে নে কজেয়ারেন। ইিারে 

ভাোেেজিজ্ঞাসুজদরিে জবরিে অসুজবধা ঘটিয়ারে। বেণমান িাজিরেযে বাংিা বহুিিজেমারণ 

িংস্কৃে িজিেজদরিে উদ্ভাজবে বজিয়া বাংিাবানান, এমন-জক, বাংিািদজবন্যািপ্রণািী 

োিাে স্বাভাজবক িথভ্রে িইয়া জিয়ারে, এিন োিারক স্বিরথ জফোইয়া িইয়া যাওয়া িম্ভবিে 

নরি। জকন্তু আধুজনক বাংিাে আদরি ণ যাঁিাো প্রািীন পু ুঁজথ িংরিাধন কজেরে থারকন োঁিাো 

িেম অজনে করেন। 

শ্রীযুি সুরবাধিন্দ্র মিিানজবি িীবেে িম্বরে করয়কটি কথা জিজিয়ারেন। প্রবরে ছয দু-

একটি িাজেভাজেক িে আরে, েৎিম্বরে আরিািনা অপ্রািজিক িইরব না। বাংিায় 

এরভালুযিন্ জথওজে-ে অরনকগুজি প্রজেিে িজিয়ারে। ছিিকমিািয় োিাে মরধ্য িইরে 

ক্রমজবকািেে বাজেয়া িইয়ারেন। পূিযিাদ জিরিন্দ্রনাথ োকুে মিািয় এরূি স্থরি 

অজভব্যজিবাদ িে ব্যবিাে কছেন। অজভব্যজি িেটি িংজক্ষপ্ত; ক্ররম ব্যি িইবাে জদরক 

অজভমুিভাব অজভ উিিি ণরযারি সুস্পে; এবং িেটিরক অজভব্যি বজিয়া জবরিেরণ িজেণে 

কো িিি। ো োড়া ব্যি িওয়া িেটিে মরধ্য ভারিাময উন্নজে-অবনজেে ছকারনা জবিাে 

নাই; জবকাি িরেে মরধ্য একটি উৎকে ণ অরথ ণে আভাি আরে। ছিিকমিািয় Natural 

Selection -ছক বাংিায় চনিজি ণক মরনানয়ন বজিয়ারেন। এই জিরিক্িন্ িরেে িজিে 

বাংিা ‘বাোই কো’। বাোই কায ণ যেরযারিও িইরে িারে; বজিরে িাজে িা-বাোই কজেবাে 

যে, জকন্তু িা-মরনানীে কজেবাে যে বজিরে িাজে না। মন িরেে িম্পরকণ মরনানয়ন কথাটাে 

মরধ্য ইচ্ছাঅজভরুজিে ভাব আরি। জকন্তু প্রাকৃজেক জিরিক্িন্ যেবৎ জনয়রমে কায ণ, োিাে মরধ্য 
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ইচ্ছাে অভাবনীয় িীিা নাই। অেএব বাোই িে এিারন িংিে। বাংিায় বাোই িরেে ধাতু 

প্ররয়াি জনব ণািন। ‘চনিজি ণক জনব ণািন’ িরে ছকারনা আিজত্তে কােণ আরে জক না িাজনরে ইচ্ছুক 

আজে। Fossil িেরক িংরক্ষরি ‘জিিাজবকাে’ বজিরি জকরূি িয়? Fossilized 

িেরক বাংিায় জিিাজবকৃে অথবা জিিীভূে বিা যাইরে িারে। 

ছিিকমিািয় ইংরেজি ফজিল্ িরেে বাংিা কজেয়ারেন ‘প্রস্থেীভূে কঙ্কাি’। জকন্তু উজদ্ভদ 

িদারথ ণে ফজিল্ িম্বরে কঙ্কাি িরেে প্ররয়াি ছকমন কজেয়া িইরব। ‘িাোে কঙ্কাি’ ঠিক 

বাংিা িয় না। ফজিরিে প্রজেিে জিিাজবকাে িইরে িারে, এরূি মন্তব্য প্রকাি কজেয়াজেিাম। 

জকন্তু মিিানজবি মিািরয়ে িজিে আরিািনা কজেয়া ছদজিয়াজে, ‘জিিাজবকাে’ 

metamorphosed rock-এে উিযুি ভাোন্তে িয়, এবং িীবজিিা িে ফজিরিে 

প্রজেিেরূরি ব্যবহৃে িইরে িারে। 

‘িজেত্রনীজে’ প্রবেটিে ছিিক শ্রীযুি িরিন্দ্রনাথ জমত্র। ইংরেজি Ethics িেরক জেজন 

বাংিায় িজেত্রনীজে নাম জদয়ারেন। অরনরক ইিারক নীজে ও নীজেিাস্ত্র বরিন–ছিটারক ছিিক 

িজেেযাি কজেয়া ভারিাই কজেয়ারেন; কােণ নীজে িরেে অথ ণ িকি িমরয় ধম ণানুকুি নরি। 

প্রিজেস্যন্ জপ্রয়ং ব্রূয়াৎ, প্রহৃেযাজি জপ্ররয়াত্তেম্। 

অজিিাস্য জিেজিো রুদ্যাৎ ছিারিৎ েথাজি ি॥ 

মাজেরে মাজেরে কজিরব জমে, 

মাজেয়া কজিরব আরো। 

মাথাটা কাটিয়া কাঁজদয়া উঠিরব 

যেটা উরচ্চ িারো। 

ইিাও এক ছশ্রণীে নীজে, জকন্তু এজথক্স্ নরি। িংস্কৃে ভাোয় ধম ণ বজিরে মুখ্যে এজথক্স্ 

বুিায়, জকন্তু ধরম ণে মরধ্য আরো অরনক ছিৌণ িদাথ ণ আরে। ছমৌনী িইয়া ছভািন কজেরব, ইিা 

ব্রাহ্মরণে ধম ণ িইরে িারে জকন্তু ইিা এজথক্স্ নরি। অেএব িজেত্রনীজে িেটি উিযুি িইয়ারে, 

জকন্তু ইিারক আে-একটু িংিে কজেয়া ‘িাজেত্র’ বজিরি ব্যবিাে িরক্ষ সুজবধািনক িয়। 

িজেত্রনীজেজিক্ষা, িজেত্রনীজেরবাধ, িজেত্রবনজেক উন্নজে অরিক্ষা ‘িাজেত্রজিক্ষা’, ‘িাজেত্ররবাধ’, 

‘িাজেরত্রান্নজে’ আমারদে কারে িংিে ছবাধ িয়। ... আে-একটি কথা জিজ্ঞাস্য, 

metaphysics িরেে বাংিা জক ‘েেজবদ্যা’ নরি। 
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ছিিক মিািয় ছিন্জিিীটাল্ ও ছিন্জিফুযিাি ছফাি ণ-ছক ছকন্দ্রাজভিাজেনী ও 

ছকন্দ্রািিাজমনী িজি বজিয়ারেন–ছকন্দ্রানুি এবং ছকন্দ্রাজেি িজি আমারদে মরে িংজক্ষপ্ত ও 

িংিে। 

বাংিায় চবজ্ঞাজনক িজেভাো জস্থে িয় নাই, অেএব িজেভাোে প্ররয়াি িইয়া আরিািনা 

কেণব্য জকন্তু জববাদ কো অিংিে। ইংরেজি জমটিয়েিজিে বাংিা প্রজেিে এিরনা প্রিজিে 

িয় নাই, সুেোং িিদানযবাবু যজদ আরপ্তে িংস্কৃে অজভধারনে দৃোরন্ত ‘বায়ুনরভাজবদ্যা’ 

ব্যবিাে কজেয়া কাি িািাইয়া থারকন, োঁিারক ছদাে জদরে িাজে না। ছযারিিবাবু ‘আবি’ িে 

ছকারনা প্রািীন গ্রনথ িইরে উদ্ধাে কজেয়ারেন, োিাে অর্থ ভূবায়ু। জকন্তু এই ভূবায়ু বজিরে 

প্রািীরনো কী বুজিরেন এবং োিা আধুজনক অযাট্মস্জফয়াে িরেে প্রজেিে জক না, োিা 

জবরিেরূি প্রমারণে অরিক্ষা োরি–এক কথায় ইিাে মীমাংিা িয় না। অরগ্র ছিই প্রমাণ 

উিজস্থে না কজেয়া ছিাে কজেয়া জকছু বিা যায় না। িকুন্তিাে িপ্তম অরঙ্ক দুষ্যন্ত যিন 

স্বি ণরিাক িইরে মরেণ অবেেণ কজেরেরেন, েিন মােজিরক জিজ্ঞািা কজেরিন, “এিন 

আমো ছকান বায়ুে অজধকারে আজিয়াজে।” মােজি উত্তে কজেরিন, “িিনবজেণনী মযাজকনী 

ছযিারন বিমানা, িক্রজবভিেজশ্ম ছিযাজেষ্করিাক ছযিারন বেণমান, বামনরবিধােী িজেে জিেীয় 

িেণিারে িজবত্র এই স্থান ধূজিশূন্য প্রবিবায়ুে মাি ণ!” ছদিা যাইরেরে, প্রািীনকারি ‘প্রবি’ 

প্রভৃজে বায়ুে নাম েৎকািীন একটি কাল্পজনক জবশ্বেরেে মরধ্য প্রিজিে জেি–ছিগুজি একটি 

জবরিে িারস্ত্রে িাজেভাজেক প্ররয়াি। ছদবীপুোরণ ছদিা যায় : 

প্রাবারিা জনবিবশ্চব উদ্বিিঃ িংবিস্তথা। 

জববিিঃ প্রবিবশ্চব িজেবািস্তবথব ি। 

অন্তেীরক্ষ ি বারিয ছে পৃথঙ্মাি ণজবিাজেণিঃ॥ 

এই-িকি বায়ুে নাম জক আধুজনক জমটিয়েিজিে িজেভাোে মরধ্য স্থান িাইরে িারে। 

জবরিে িারস্ত্রে জবরিে মে ও িংজ্ঞাে িাো োিাে িজেভাোগুজিে অথ ণ িীমাবদ্ধ, োিাজদিরক 

জনজব ণিারে অন্যত্র প্ররয়াি কো যায় না। অিে িরক্ষ নভিঃ িে িাজেভাজেক নরি, োিাে অথ ণ 

আকাি, এবং ছি-আকাি জবরিেরূরি ছমরঘে িজিে িম্বেযুি; ছিইিন্য নভিঃ ও নভস্য িরে 

শ্রাবণ ও ভাদ্রমাি বুিায়। জকন্তু নভিঃ িরেে িজিে পুনশ্চ বায়ুিে ছযাি কজেবাে প্ররয়ািন 

নাই, এ কথা স্বীকাে কজে। আরপ্তও োঁিাে অজভধারন োিা করেন নাই; োঁিাে আজভধাজনক 

http://www.bengaliebook.com/


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর    ।         শব্দতত্ত্ব                  ।         প্রবন্ধ 

 143 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িংরকে অনুিারে নরভাবায়ু-জবদ্যা বজিরে নরভাজবদ্যা বা বায়ুজবদ্যা বুিাইরেরে। ‘নরভাজবদ্যা’ 

জমটিয়েিজিে প্রজেিেরূরি ব্যবহৃে িইরি িাধােরণে িিরি ছবাধিম্য িইরে িারে। 

বানান িইয়া করয়কটি কথা বজিরে ইচ্ছা কজে। োঙা ভাঙা ভাঙা আঙুি প্রভৃজে িে ি-

অক্ষেরযারি ছিিা জনোন্তই ধ্বজনিংিজেজবরুদ্ধ। িিা িরেে িজিে োঙা, তুি িরেে িজিে 

ঢ্যাঙা তুিনা কজেরি এ কথা স্পে িইরব। মূি িেটিরক স্মেণ কোইবাে িন্য ধ্বজনে িজিে 

বানারনে জবরোধ ঘটারনা কেণব্য নরি। ছি-জনয়ম মাজনরে িইরি িাঁদ-ছক িায, িাঁক-ছক িঙ্ক, 

কুমাে-ছক কুম্ভাে জিজিরে িয়। অরনরক মূিিরেে িাদৃশ্যেক্ষাে িন্য ছিানা-ছক ছিাণা, কান-

ছক কাণ বানান করেন, অথি শ্রবণিেি ছিানা-ছক ছিাণা ছিরিন না। ছয-িকি িংস্কৃে িে 

অিভ্রংরিে জনয়রম পুো বাংিা িইয়া ছিরে ছিগুজিে ধ্বজন-অনুযাজয়ক বানান িওয়া উজিে। 

প্রাকৃেভাোে বানান ইিাে উদািেণস্থি। ছিাড়া, ছিায়ান, িাঁো, কাি প্রভৃজে িরে আমো 

স্বাভাজবক বানান গ্রিণ কজেয়াজে, অথি অন্য অরনক স্থরি কজে নাই। িজত্রকািম্পাদক মিািয় 

বাংিা বানারনে জনয়ম িম্বরে আরিািনা উত্থািন কজেরি আমো কৃেজ্ঞ িইব। 

 

ছটক্িট্বুক্ কজমটি ক্ষকােরক বাংিা বণ ণমািা িইরে জনব ণািন জদয়ারেন। শ্রীযুি িেীিিন্দ্র 

জবদ্যাভূেণ অরনক পুোেন নজিে ছদিাইয়া ক্ষকারেে িরক্ষ ওকািজে কজেয়ারেন। অিংযুি 

ব্যঞ্জনবরণ ণে দরি ক্ষ ছকমন কজেয়া প্রথরম প্ররবি কজেয়াজেি িাজন না, জকন্তু ছি-িমরয় 

িােেক্ষক ছয িেকণ জেি, োিা বজিরে িাজে না। আধুজনক ভােেবেীয় আয ণভাোয় মূধ ণন্য ে-

এে উচ্চােণ ি িইয়া জিয়াজেি, সুেোং ক্ষকারে মূধ ণন্য ে-এে জবশুদ্ধ উচ্চােণ জেি না। না 

থাজকরিও উিা যুি অক্ষে এবং উিাে উচ্চােণ ক্ি। িরেে আেরম্ভ অরনক যুি অক্ষরেে যুি 

উচ্চােণ থারক না, ছযমন জ্ঞান িরেে ‘; জকন্তু অজ্ঞ িরে উিাে যুি উচ্চােণ িম্বরে িরযি 

থারক না। ক্ষকােও ছিই রূি–ক্ষয় এবং অক্ষয় িরেে উচ্চােরণ োিা প্রমাণ িইরব। অেএব 

অিংযুি বণ ণমািায় ক্ষকাে দিভ্রে একঘরে, োিারে িরযি নাই। ছিই ব্যঞ্জনিঙ্জিে মরধ্য 

উিাে অনুরূি িংকেবণ ণ আে-একটিও নাই। দীঘ ণকারিে দিি প্রমাণ িইরিও োিারক আরো 

দীঘ ণকাি অন্যায় অজধকাে েক্ষা কজেরে ছদওয়া উজিে জক। 

শ্রীযুি বীরেশ্বে িাঁরড় ‘িােীয় িাজিেয’ প্রবরে আধুজনক ভােেবেীয় ভাোগুজিরক িংস্কৃে 

ব্যাকেরণে জনয়মমে িজিরে উরত্তিনা কজেয়ারেন। জেজন বরিন, নরিৎ আদরি ণে ঐকয থারক 
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না। জেজন বরিন, “ছকন িট্টগ্রামবািী নবিীিবািীে ব্যবহৃে অিংস্কৃে িে ব্যবিাে কজেরে 

বাধ্য িইরব।” আমো বজি, ছকি ছো িবেদজস্ত কজেয়া বাধ্য কজেরেরে না, স্বভারবে জনয়রম 

িট্টগ্রামবািী আিজন বাধ্য িইরেরে। নবীনিন্দ্র ছিন মিািয় োঁিাে কারব্য িট্টগ্রারমে প্রারদজিক 

প্ররয়াি ব্যবিাে না কজেয়া নবিীরিে প্রারদজিক প্ররয়াি ব্যবিাে কজেয়ারেন। োিাে জবিেীে 

কজেবাে স্বাধীনো োঁিাে জেি; জকন্তু জনশ্চয় কারব্যে ক্ষজে আিঙ্কা কজেয়া ছিই স্বাধীনোসুি 

ছভাি কজেরে ইচ্ছা করেন নাই। িকি ছদরিই প্রারদজিক প্ররয়ারিে চবজিত্রয আরে, েথাজি এক-

একটি জবরিে প্ররদি ভাোিম্বরে অন্যান্য প্ররদরিে উিে কর্তণত্ব কজেয়া থারক। ইংরেজি ভাো 

িাটিনজনয়রম আিনাে জবশুজদ্ধ েক্ষা করে না। যজদ কজেে, েরব এ ভাো এে প্রবি, এে জবজিত্র, 

এে মিৎ িইে না। ভাো ছিানারুিাে মরো িড়িদাথ ণ নরি ছয, োিারক োঁরি ঢ্াজিব। োিা 

িিীব–োিা জনরিে অজনব ণিনীয় িীবনীিজিে জনয়রম গ্রিণ ও বিণন কজেরে থারক। িমারি 

িাস্ত্র অরিক্ষা ছিাকািােরক প্রাধান্য ছদয়। ছিাকািারেে অসুজবধা অরনক, োিারে এক ছদরিে 

আিােরক অন্য ছদরিে আিাে িইরে েফাে কজেয়া ছদয়; ো িউক, েবু ছিাকািােরক 

ছেকাইরব ছক। ছিাকরক না মাজেরি ছফজিরি ছিাকািারেে জনেয-িজেবেণন ও চবজিত্রয ছকি দূে 

কজেরে িারে না। কৃজত্রম িারেে িব িািাই এক মারিে কো যায়, িিীব িারেে কো যায় না। 

ভাোেও ছিাকািাে িারস্ত্রে অরিক্ষা বরড়া। ছিইিন্যই আমো ‘ক্ষান্ত’ ছদওয়া বজিরে িজ্জা 

িাই না। ছিইিন্যই ব্যাকেণ ছযিারন ‘আবশ্যকো’ ব্যবিাে কজেরে বরি, আমো ছিিারন 

‘আবশ্যক’ ব্যবিাে কজে। ইিারে িংস্কৃে ব্যাকেণ যজদ ছিাি োঙাইয়া আরি, ছিাকািারেে 

হুকুম ছদিাইয়া আমো োিারক উরিক্ষা কজেরে িাজে। 

একটা ছোরটা কথা বজিয়া িই। ‘অনুবাজদে’ কথাটা বাংিায় িজিয়া ছিরে–আিকাি 

িজিরেো অনূজদে জিজিরে শুরু কজেয়ারেন। ভয় িয় িারে োঁিাো সৃিন কথাে িায়িায় 

‘িিণন’ িািাইয়া বরিন। 

িাজিেয-িজেেৎ-িজত্রকায় বিদিণন-িম্পাদক ‘িেবিে’ নামক এক প্রবে জিজিয়াজেরিন। 

ফাল্গুনমারিে প্রদীরি োিাে একটি িমারিািনা বাজিে িইয়াজেি। শ্রীযুি জবিােীিাি ছিাস্বামী 

ছিই িমারিািনা অবিম্বন কজেয়া উি জবেরয়ে আরিািনা কজেয়ারেন। মূি প্রবেরিিরকে 

জনকট এই আরিািনা অেযন্ত হৃদ্য। এ িম্বরে আমারদে বিব্য িজেস্ফুট কজেয়া বজিরে ছিরি 

িংজক্ষপ্ত িমারিািনাে িীমা িঙ্ঘন কজেরব। ছকবি একটা উদািেণ িইয়া আমারদে বিরব্যে 
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আভািমাত্র জদব। –আমো বজিয়াজেিাম, ‘িাে িাে’ ‘জেন জেন’ প্রকে ণবািক। অথ ণাৎ যিন বজি 

‘িাে িাে ছিয়াদা আজিয়া িাজিে’ েিন এরকবারে িাে ছিয়াদা আিায় বাহুল্যিজনে জবস্ময় 

প্রকাি কজে। প্রদীরিে িমারিািক মিািয় বরিন, এই স্থরিে জিত্ব জবভি-বহুিোঞ্জািক। 

অথ ণাৎ যিন বিা িয়, ‘োিাজদিরক ধজেবাে িন্য িাে িাে িন ছিয়াদা আজিয়া িাজিে’ েিন, 

িমারিািক মিািরয়ে মরে, োিারদে প্ররেযরকে িন্য িাে িাে ছিয়াদা আজিয়া উিজস্থে 

ইিাই বুিায়। আমো এ কথায় িায় জদরে িাজেিাম না। জবিােীবাবুও দৃোন্ত িাো ছদিাইয়ারেন, 

একিরনে িন্যও ‘িাে িাে ছিয়াদা’ বাংিাভাো অনুিারে আজিরে িারে। জবিােীবাবু বরিন, 

দৃোন্ত অনুিারে দুই অথ ণই িংিে িয়। অথ ণাৎ প্রকে ণ এবং জবভি-বহুিো, দুইই বুিাইরে িারে। 

োিা ঠিক নরি–প্রকে ণই বুিায়, ছিই প্রকে ণ একিরনে িম্বরেও বুিাইরে িারে, জভন্ন জভন্ন 

ছিারকে িম্বরেও বুিাইরে িারে; সুেোং উভয়জবধ প্ররয়ারিে মরধ্য প্রকে ণ ভাবই িাধােণ। 

 

প্রজেষ্ঠান কথাটা আমারক বানাইরে িইি। ইংরেজি কথাটা institution। ইিাে 

ছকারনা বাংিা প্রিজিে প্রজেিে িাইিাম না। ছয-প্রথা ছকারনা-একটা জবরিে ব্যবস্থারক 

অবিম্বন কজেয়া ছদরি প্রজেষ্ঠািাভ কজেয়া যায়, োিারক প্রজেষ্ঠান বজিরে ছদাে ছদজি না। 

Ceremony িরেে বাংিা অনুষ্ঠান এবং institution িরেে বাংিা প্রজেষ্ঠান কো 

যাইরে িারে। 
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বাাংলা চিয়াপাপদের তাচলকা১ 

অ 

অরি ণ (যথা, অরি ণ— ছদাে বরেণ)। 

আ 

আউিারনা (এিারনা) আওড়ারনা আওটারনা আইিা আঁকা আঁকড়ারনা আঁিারনা (আিমন; 

আঁি ছদওয়া) আঁচ্ড়ারনা (আকে ণণ) আগ্িারনা আছ্ড়ারনা আজ্জারনা আঁটা আট্কারনা আঁৎকারনা 

(আেঙ্কন) আনা (আনয়ন) আওিারনা (ছভজিরয় ছদওয়া) আম্িারনা (টরক যাওয়া এবং জনবীয ণ 

ও মৃেপ্রায় িওয়া) আদ্োরনা আঙ্িারনা (অঙ্গুজিিাো নাড়া) আব্িারনা (ছভজিয়া ছদওয়া।– 

নদীয়া কৃেনিে অঞ্চরি ব্যবহৃে) আিারনা আজ্ড়ারনা (ছকারনা িাদাথ ণ িাত্র িইরে িাত্রান্তরে 

োিা)। 

ই 

ইঁটারনা (ইঁটিাো আঘাে কো)। 

উ 

উগ্ছোরনা (উদিীেণ) উঁরিারনা (উচ্চােণ) উো (উহ্থান) উৎেরনা (উত্তেণ) উথ্িরনা 

(উচ্ছজিে) উপ্ড়রনা (উৎিাটন) উব্ছিারনা উল্িরনা (উেিন) উল্টরনা (উল্লুন্ঠন) উস্করনা উট্

করনা উরঞ্ছারনা (ভাজিবাে িময় নাড়ািাড়া কো) উরিারনা (নাজময়া ছদওয়া) উখ্ড়ারনা (উিরট 

িািরট ছদওয়া) উজ্ড়ারনা (জনিঃরিে কো) উিারনা (নদীে ছস্রারেে জবিেীরে যাওয়া) উনারনা 

(িািারনা, েেি কো) উবা (উরব যাওয়া)। 

এ 

এরিারনা এড়ারনা এিারনা এিা (ধান এরি ছদওয়া) এরি ছদওয়া। 

ও 

ওিা ওপ্ড়ারনা ওড়া বা উড়া ওোরনা ওৎকারনা ওল্টারনা ওস্কারনা ওট্কারনা ওব্িারনা 

ওথ্িারনা ওঁিারনা ওগ্োরনা ওখ্ড়ারনা। 
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ক 

ককারনা (ছেঁরদ ককারনা) কমা কিা কো কিা কচ্িারনা কড়্ কারনা কটিরয় য়াওয়া (যথা 

কটা, চুি কটিরয় যাওয়া) কখ্িারনা কব্িারনা কািা (কািড় কািা) কাটা কাড়া কাঁড়রনা (ধান 

কাঁড়ারনা) কাঁদা (ক্রযন) কাঁিা (কম্পন) কাৎোরনা কাম্ড়ারনা কামারনা (কমণ) কািা (কাি) 

জকরিারনা (জকি) ছকাঁিারনা (কুঞ্চন) ছকাটা (কুট্টন) কুড়রনা কুিরনা ছকািারনা ছকাঁকড়ারনা 

ছকাঁিকারনা ছকাঁোরনা (কুন্থন) ছকাঁদা ছকনা ছকাড়ারনা ছকিারনা কিারনা (নূেন িরত্রাদিম 

িওয়া) কিারনা (অঙ্কুজেে িওয়া) কড়মড়ারনা (কড়মড় িে কো) কৎিারনা (ছধৌে কো) কন্

কনারনা (ছবদনা কো) ছকাঁৎকারনা (িাঠি ইেযাজদিাো আঘাে) কাব্োরনা (কাবাে অথ্যণাৎ ছিে 

কো) কুরিারনা (কুজি কুজি কো) কাঁিারনা (একবাে পূণ ণো বা িজেিক্কো িাভ কজেয়া পুনিঃ 

অিক্ক অবস্থা প্রাপ্ত িওয়া—িািারিিাে ঘুুঁটি কাঁিারনা) ছকাদ্িারনা (ছকাদািিাো ছকািারনা) 

কাোরনা (কারে আিা) কািারনা (িীরে িাে িা কাজিরয় যাওয়া—অবি িওয়া) 

ি 

িোরনা িিা িটা িাওয়া িাম্ িারনা িাব্ িারনা জিরিারনা (আরক্ষি) জিচ্ ড়ারনা ছেঁকারনা 

ছিাঁিারনা ছিাঁিা ছিাঁটা ছিাঁড়া (িনন) ছিাদা িিা ছিদারনা ছিিা (জক্ষপ্ত) ছিিা ছেঁিকারনা 

িািারনা (কারয ণ ব্যবহৃে কো) িোরনা (োিিংরযারি িল্ রি যাওয়া) জিিারনা (জিিান 

arch জনম ণান কো) ছিাঁড়ারনা (িঞ্জ) ছিাঁিড়ারনা বা খু ুঁিড়ারনা বা খু ুঁর ািা। 

ি 

িিারনা (মুমূে ণ অবস্থায়) িোরনা (িজচ্ছে) িড়া (িেন) িড়ারনা (িজিে; িয়ন) িোরনা 

(িজমে) িিারনা িিা (িিন) িিণারনা (িিণন) িাওয়া (িান িাওয়া) িাদারনা (রেরি ছদওয়া) 

িািারনা ছিিা (জিিন) ছিাঁিারনা ছিাংোরনা (রিাঁ ছিাঁ িে কো) ছিাঁয়ারনা ছিাোরনা ছিাঁিা বা 

ছিাঁজ্ ড়ারনা ছিাটারনা ছিাঁোরনা ছিানা (িণন) ছিানারনা (গুজনরয় ছদওয়া) ছিািা গুম্ রোরনা 

গুুঁরোরনা গুরিারনা গুরোরনা গুরটারনা িাঁিারনা বা ছেঁিারনা (fermented িওয়া) িাবারনা 

(স্পধ ণা প্রিাে কো ; পুষ্কজেণীে িি নে কো) গুুঁড়ারনা (গুুঁড়া বা চূণ ণ কো)। 

ঘ 
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ঘটা (ঘটন) ঘনারনা ঘব্ ড়ারনা ঘিা (ঘে ণন) ঘস্ ড়ারনা বা ঘস্ টারনা ঘাঁটা ছঘো ছেঁিা ছঘািা 

ছঘাঁটা ছঘাো ছঘািারনা ঘুমারনা ঘুিারনা ঘুস্ টারনা ঘুোরনা ঘাড়ারনা (ঘারড় দাজয়ত্বগ্রিণ কো) 

ছেঁঙারনা (কােরোজি কো) ছেঁোরনা। 

ি 

িি ণা িড়া িিা িো িিা িট্ কারনা িড়ারনা (িড় মাো ; উচ্চ কো বা উচ্চ স্থারন োিা) 

িল্ কারনা িম্ কারনা িািা িািা (উরত্তজিে িওয়া) িাঁিা িাট িািা িাোরনা িািারনা িাপ্ ড়ারনা 

ছিোরনা ছিনা জিরবারনা ছিো জিরোরনা ছিাকারনা ছিািারনা (েীক্ষ্ণ কো) ছেঁিারনা ছিাটারনা 

ছিাবারনা (জনমজজ্জে কো) ছিাোরনা ছিাো ছিানা (চুরন িওয়া) ছিাপ্ িারনা িান্ কারনা (প্রজেমা 

ও পুত্তজিকা প্রভৃজেে িক্ষু অঙ্কন কো, কৃেনিে অঞ্চরি গ্রাম্য জিত্রকরেে মরধ্য ব্যবহৃে) 

জিম্ টারনা (জিম্ টি কাটা ; েিিীন িওয়া) ছিপ্ টারনা (রিিটা কো) জিক্ োরনা (রেঁিারনা) 

ছিািারনা (অস্ত্রিাো ছথাড়া)। 

ে 

েকা (েক্ কাটা) েড়ারনা োঁকা োঁটা োড়া োঁদা োনা (রেরন িওয়া) োওয়া ছেঁড়া ছেঁিা 

েটারনা ছোঁিারনা (রিৌি) ছোটা ছোঁড়া ছোিা (ছুরি ছদওয়া) ছোঁয়া ছোব্ িারনা জেরটারনা ছুরটারনা 

ছোটারনা জেট্ কারনা বা েট্কারনা োিারনা (োি ছদওয়া ; োজিরয় উো) ছেঁচ্ ড়ারনা (ঘে ণণ 

িিকারে টাজনয়া িওয়া) ছোবারনা বা ছোিারনা (েজঞ্জে কো)। 

ি 

িড়ারনা িিা িমা িম্ কারনা জ্বিা জ্বো িাঁকা (িাঁজকরয় উো) িাো (িােণ) িানা জ্বািা 

ছিো ছিাটা ছিাো ছিাড়া িযাব্ ড়ারনা জিরয়ারনা জিরোরনা জুরোরনা জুটরনা জুড়ারনা 

জুরয়ারনা িল্ িরনা িবারনা (িবাই কো) িািা িাওোরনা (রোমন্থন কো)। 

ি 

িো িল্ িারনা িাঁকারনা (অধ্যাকম্পন) িাঁক্ োরনা িাঁটারনা িাড়া িাঁিা িাম্ োরনা 

(অধ্যামে ণণ) িািারনা (অধ্যারিিন) িাঁকা ছিািা জিমরনা িট্ কারনা (অরস্ত্রে আঘারে জিধা 

কো) িাঁিারনা (েীব্রো উৎিাদন)। 

ট 
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টকা (টজকয়া যাওয়া) টিা টপ্ কারনা টিিারনা টস্ কারনা টানা টাকা ছটিা ছটাকা টুটা 

ছেঁকা ছটায়ারনা (টুইরয় ছদওয়া) টিকরনা ছটািারনা (জবন্দু জবন্দু কজেয়া িড়া) টাটারনা (ব্যথা 

কো) টাউোরনা (িীরে িেীে টাউরে যাওয়া, অবি িওয়া) ছটাকা (note কো)। 

ে 

েকা োিা োওোরনা ছেকা ছেিা ছেিা ছেঙারনা ছোকা ছোকোরনা ছোিা। 

ড 

ডিা ডোরনা ডাকা ছডাক্ োরনা ছডাবা জডঙরনা ডািারনা (িারেে ডাি কাটিয়া ছদওয়া)। 

ঢ্ 

ঢ্াকা ঢ্ািা জঢ্রিারনা ঢ্যািারনা জঢ্রিারনা জঢ্রকারনা ছঢ্াকা ছঢ্ািা ছঢ্াঁিারনা ঢুরকারনা 

ঢ্যাকারনা (ধাক্কা ছদওয়া) ঢ্ল্ কারনা (রকারনা েেি িদাথ ণ ঢ্াজিয়া ছফিা এবং োিারক ছকারনা 

একটি জনজদ ণে জদরক িইয়া যাওয়া)। 

ে 

েো (েরে যাওয়া) েিারনা েড়বড়ারনা োকারনা োড়ারনা োংড়ারনা োিারনা 

ছোব্ ড়ারনা ছোিা ছোড়া (তুরড় ছদওয়া) ছোত্ িারনা োোরনা (উত্তপ্ত কো)। 

থ 

থো (থজেয়া যাওয়া) থাকা থামা থম্ কারনা থাব্ড়ারনা ছথাড়া (থুজড়রয় ছদওয়া) জথরোরনা 

ছথায়া ছেঁত্ িারনা থাড়ারনা (to make erect) ছথব্ ড়ারনা (রকামি িদারথ ণ িাি জদয়া 

ছিিটা কো)। 

দ 

দমারনা (বিপ্ররয়ারি নে কো) দাঁড়ারনা দাঁোরনা (দাঁে বজিি ণমন িওয়া) দািারনা 

(িস্তিদাজদ আ্ািন কো) দাব্ ড়ারনা দাবারনা (দমারনা) ছদািারনা ছদওয়া ছদিা ছদাোরনা 

(রদাে প্রদি ণন) ছদৌড়ারনা দড়বাড়ারনা দপ্ দিারনা ছদায়ারনা (রদািন কো)রদাম্ ড়ারনা। 

ধ 
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ধো ধিা ধাওয়া ছধায়া ছধায়ারনা ছধানা (তুিা ছধানা, অথ ণাৎ োিাে আঁিগুিা িেস্পে 

জবজচ্ছন্ন কো)। 

ন 

নড়া নািা নাড়া নাওয়া নাবা বা নামা নাদা ছনোরনা (রনজেরয় িড়া) ছনিারনা ছনংড়ারনা 

জনরড়ারনা জনরকারনা ছনাওয়া জনরোরনা জনরবারনা ছনবা ছনটারনা (রেঁচ্ রড় িইয়া যাওয়া ; 

িংস্পরি ণ আনা) নিারনা (রেঁজুেিাে িরে েি গ্রিণিন্য িারে নি িংযুি কো)। 

ি 

িিা িটারনা িড়া িঢ়া (িাে-কৃ) িো িািারনা িিা িাকা িাকারনা িাওয়া িাোরনা িাড়া 

িানারনা (রিারু িাজনরয় যাওয়া) ছেঁিারনা ছিাঁিারনা ছিাঁো ছিাড়া ছিাঁো ছিাওয়ারনা ছিাো ছিাো 

ছিিা (পু ুঁজিরয় বা পূেণ কজেয়া পুিান ছদওয়া) ছিটারনা জিেরনা জিরটারনা জিল্ কারনা 

িাক্ ড়ারনা িট্ কারনা িাো িািারনা (িাি ছদওয়া োি-রিিায়) ছেঁিা বা জেঁিা (তুিা প্রভৃজেে 

আঁি পৃথক কো) জিচ্ িারনা জিট্ জিটারনা (িক্ষু জিটজিট কো)। 

ফ 

ফিা ফস্ কারনা ফাটা ফাড়া ফাঁদা ফাঁিা জফোরনা ফুক্ রোরনা ফুরিারনা ফুরোরনা ফুরটারনা 

ফুুঁরিারনা ছফিা ছফটারনা ছফো ছফাঁকা ছফািা ছফাটা ছফাঁিারনা ছফাক্ রোরনা ফাঁিা ছফক্ রোরনা 

(িোৎ োিাজদ-প্রযুি িজিয়া যাওয়া) ছফনারনা (রফনাযুি কো) ছফাঁড়া (জবদীণ ণ কো) ফুিারনা 

: ফুস্ িারনা (কুিোমি ণ ছিািরন ছদওয়া)। 

ব 

বিা বকা বিারনা (বজিয়া ছদওয়া ) বধা বনা বওয়া বদ্ িারনা বিা বিা বাঁকারনা বািারনা 

বাঁিা বািারনা (বাজিরয় ছদওয়া) বাো বািা বাঁধা বানারনা (বেয়াে কো) বাড়া বাওয়া ছবোরনা 

ছবড়ারনা জবওরনা জবরকারনা জবগ্ ড়ারনা জবনরনা জবিারনা জবোরনা (জবোি িওয়া) ছবিা ছবিা 

(রুটি ছবিা) বু ুঁরিারনা বুরিারনা বুরিারনা বুরড়ারনা বুরনারনা বুিারনা ছবাঁিারনা ছবািা ছবািা 

ছবাড়ারনা ছবানা ছবািারনা ছবড়ারনা ছবোরনা (রবেিাো মাো) বাত্ িারনা জেঁরধারনা। 

ভ 
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ভিা ভো ভড়্ কারনা ভািা ভাঙা ভািা ভাঁড়ারনা ভাঁটারনা (ভাঁটি ছয় ছদওয়া) ভানা ভািারনা 

ভাবা ভািা জভরিারনা জভরড়ারনা ভুরিারনা ভুরিারনা ছভঙারনা বা ছভঙিারনা ছভিারনা (বে কো) 

ছভপ্ িারনা ছভিারনা (আদ্র ণ কো) ছভািারনা ছভািারনা জভয়ারনা (জমোন্ন প্রস্তুে কো) ভাঁড়ারনা 

(ভাঁড়াজম কো ; প্রোেণা কো) ভাব্ ড়ারনা (অকৃেকায ণো-জনবেন জিন্তা কো) ভযাকারনা। 

ম 

মচ্ কারনা মিারনা মওয়া (মন্থন কো) মো মিা (মদ ণন কো) মািা মাঙা মািা মাড়া 

মাো মানা (মান্য কো) মািা মাো জমরটারনা জমওরনা জমরিারনা জমরিারনা মুরিারনা (মুজিরয় 

থাকা) মুরড়ারনা মুরোরনা ছমটারনা ছমিারনা ছমিারনা ছমাটারনা ছমাড়ারনা ছমাো ছমাদা ছমাো 

ছমাস্ ড়ারনা (িোশ্বাি িওয়া) মস্ টারনা (ময়দা মস্ টারনা)। 

য 

যািা যাওয়া যাঁোরনা। 

ে 

েগ্ ড়ারনা েঙারনা েিা েটা েওয়া েিা োিা োিা োঙারনা রুরিারনা ছোিা ছোিা ছোিা 

ছোওয়া। 

ি 

িড়া িোরনা িওয়া িাফারনা লুরকারনা লুরটারনা ছিিা ছিিা ছিাটা ছিাো িাোরনা 

(িাঠিিাো প্রিাে কো) লুফা বা ছিাফা (শূন্য িইরে িরথ ছকারনা িদাথ ণরক ধো)। 

ি 

িািারনা জিিরনা ছিাো ছিিা জিরিারনা জিউরোরনা ছিাওয়া শুরকারনা ছিাধ্ োরনা ছিানা 

িািারনা (অজভিম্পাে কো) জিরঙারনা (প্রথম শৃরিাদিম িওয়া)। 

ি 

িট্ কারনা েঁিা িওয়া িো িািা িাধা িাম্ িারনা িাঁৎোরনা িাঁৎিারনা িানারনা িাোরনা 

জিটকারনা সুধারনা ছেঁকা ছেঁিা ছেঁধারনা (প্ররবি কো) ছিাঁকা ছিাল্ কারনা িাঁটারনা িািারনা 

(িি ণ-কর্তণক দংজিে িওয়া) িাোরনা। 

ি 
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িটা িওয়া িাঁকা িািা িাঁিা িািা িাঁট্ কারনা িাোরনা িাৎড়ারনা িাঁিারনা িাো িািা 

ছিরদারনা ছিিা ছিো িযাঁচ্ কারনা (িোৎ ছিারে টানা)। 

ক্ষ 

ক্ষওয়া ক্ষো ছক্ষিারনা (জক্ষপ্ত কো) ক্ষুরোরনা (প্রিবকািীন ছিাবৎরিে প্রথম ক্ষুে 

জনি ণমন)। 
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