International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-V, March 2017, Page No. 39-46
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

পশ্চিম শ্চিপুরার আঞ্চশ্চিক বাাংিা উপভাষা
বর্ণািী ভভৌশ্চমক ভ াষ
Principal Investigator for UGC Project,
Asst. Prof., Dept. of Bengali, Dasaratha Deb Memorial College, Khowai, Tripura, India

Abstract
The Bengali dialect at state of Tripura situated in the North-East India is being diverse with
that of the standard Bengali language.The geographical contiguity of whole 845 km. of the
border of Tripura from North to South of Bangladesh and in the East with Assam has an
impact on the Bengali dialect being used in Tripura.
This research paper focuses on the use and ascent of Bengali at district of West Tripura,
including the capital Agartala and it's related sub-divisions.The field work being done for
the preparation of this manuscript is a genuine work of its kind.
Keywords: West Tripura, capital, Bengali dialect, Deviation.

বাাংিা ভমৌশ্চিক উপভাষাকক শ্চবকেষর্ কাকি পশ্চিম শ্চিপুরার সাশ্চবণক অবস্থান জানা অত্যন্ত জরুরী। কারর্, আশ্চিক
ভাব শ্চবশ্চনমকের মাধ্যম ভাষার সকে ঐশ্চত্হাশ্চসক, রাজননশ্চত্ক, প্রাকৃশ্চত্ক ভ াগাক াগ স্পষ্ট। ক্ষুদ্র রাজয শ্চিপুরার
পশ্চিকমই অবশ্চস্থত্ রাজধ্ানী শহর আগরত্িা, ভ িাকন একাশ্চধ্ক ধ্মণ -সম্প্রদাকের মানুকষর ঐকযবদ্ধ অবস্থান ভদিা
াে। জনজাশ্চত্র বহুি ববশ্চিিযপূর্ণ সাাংস্কৃশ্চত্ক জীবনি ণাকবাধ্ও এিাকন স্পষ্ট। বাাংিা ভাষা বযবহারকারীর মকধ্যও
ববশ্চিিত্া ভিাকি পকে। রাজননশ্চত্ক, সামাশ্চজক, অর্ণননশ্চত্ক উন্নেকনর শ্চবকাশ পূর্ণাে হকেকে রাজধ্ানী আগরত্িাকক
ভকন্দ্র ককর। ত্াই বাাংিা ভাষা বযবহারকারী শ্চবশ্চভন্ন ভপশাে- জীশ্চবকাে, অর্ণননশ্চত্ক-সামাশ্চজক স্তর ববষকমযর মানুষগর্,
শ্চবশ্চভন্ন প্রজকের মানুষও ভাষা বযবহাকরর ভক্ষকি ত্ুিনামূিক অকনক ভবশ্চশ সকিত্ন। এোোও রাজধ্ানী শ্চিপুরাকত্ই
রকেকে রাজবাশ্চে, ার অন্দকর একদা িাশ্চিত্ হকেশ্চেি, স কে রশ্চক্ষত্ হকেশ্চেি একাশ্চধ্ক ভাষা। এ সম্পককণ শ্চিপুরার
বাাংিা ভাষার গকবষক অধ্যাপক কুমুদকুণ্ডু ভিৌধ্ুরী মহাশে ত্াাঁর ‘শ্চিপুরার ভাষািিণা: বাাংিা ও ককবরক’ (অক্ষর
পাবশ্চিককশনস, প্রর্ম প্রকাশ জানুোশ্চর ২০০৬, ISBN No. 81-89742-04-3) গ্রকের প্রর্ম প্রবন্ধ ‘সমাজ ভাষা
শ্চবজ্ঞাকনর আকিাকক শ্চিপুরার কর্যবাাংিার গশ্চত্প্রকৃশ্চত্’ প্রবকন্ধর ২৭-ত্ম পৃষ্ঠাে বকিকেন: “রাজ-অন্দকর পুরুষ ও
নারী একই সকে সহাবস্থান করকত্ন, শ্চদও নারীকদর ভূশ্চমকা শ্চেি ভসিাকন মুিয। কারর্, মশ্চর্পুর, ভনপাি, রাজস্থান,
পাঞ্জাব, মধ্যপ্রকদশ ভর্কক রাজকুমারীরা বববাশ্চহক সূকি শ্চিপুরার রাজবাশ্চেকত্ একসশ্চেকিন এবাং ত্াাঁকদর সন্তানগর্
শ্চনজ শ্চনজ মাত্ৃভাষাে কর্া বিকত্ন। মহারাজা বীরশ্চবক্রকমর সমকে ভকািশ্চবহাকরর এক রাজকনযাও ঠাাঁই ভপকেশ্চেকিন
রাজবাশ্চেকত্। শ্চদও ত্াাঁর মুকির ভাষা শ্চেি রাজবাংশীেভাষা, াকক উত্তরবকের বাাংিার এক উপভাষা বিা ভ কত্
পাকর। মহারাজ বীরিন্দ্রমাশ্চর্ককযর রাজত্বকাি ভর্কক শ্চিপুরার সবণকশষ রাজা মহারাজ বীরশ্চবক্রকমর রাজত্বকাি প ণন্ত
শ্চিপুরার রাজবাশ্চেকত্ শ্চবরাজ শ্চেি একশ্চি বহুভাশ্চষক (Multi lingual) ধ্ারা। এোোও রাজবাশ্চেকত্ উত্তরপ্রকদশ ও
শ্চবহাকরর সামন্তকনযারাও একসশ্চেকিন ওই একই শ্চববাহসূকি। এই বহুভাশ্চষক অবস্থাকনর জনয রাজপুি ও রাজকনযারা
একই সকে একাশ্চধ্ক ভাষা বিকত্ পারকত্ন এবাং এই বহুভাশ্চষক অবস্থাকনর সকে ুক্ত হকেশ্চেি সমত্ি শ্চিপুরার
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কর্যবাাংিা ও শ্চিপুরার ককবরক ভাষা”। অর্ণাৎ ভদিা াকে ভ , ববশ্চিিয ভাষা বযবহারকারীকদর একই অবস্থান শ্চেি
শ্চিপুরার আগরত্িার রাজবাশ্চেকক ভকন্দ্র ককর।
শুধ্ু ত্াই নে, রাজধ্ানী শহর হওোর দরুর্, এই স্থাকনই মানুকষর ঢি শ্চশক্ষা-জীশ্চবকা, অর্ণননশ্চত্ক, রাজননশ্চত্ক,
সামাশ্চজক কারকর্ও একস প্রজে পরম্পরাে বসবাস ককর। আবার বশ্চহণরাজয ও শ্চিপুরারই শ্চবশ্চভন্ন প্রান্ত ভর্কক একাশ্চধ্ক
কারকর্ মানুকষর প্রকবশ কিকে আগরত্িাকক ভকন্দ্র ককর। আমরা পরবত্ণী শ্চসদ্ধান্ত অধ্যাকে, ভ িাকন ভাষাত্াশ্চিক
মানদকণ্ডর সাকপকক্ষ ভাষা কীভাকব পশ্চরবশ্চত্ণত্ হকে ভগকে- ভসিাকন শ্চবস্তাশ্চরত্ এই ধ্ারর্ার শ্চবকেষর্ করকবা।
ভক্ষিসমীক্ষার মকধ্য শ্চদকে উকঠ আসা পশ্চিম শ্চিপুরার ভাষা শ্চবকেষর্কাকি, ত্াই রাজধ্ানী আগরত্িার ভাষানবশ্চিিয
স্থান পাকব এই অধ্যাকে।
পশ্চিম শ্চিপুরা ভজিা দ্রাশ্চ মাাংশ ৯১ শ্চিশ্চগ্র ০৯ শ্চমশ্চনি পূবণ ভর্কক ৯১ শ্চিশ্চগ্র ৪৭ শ্চমশ্চনি পূবণ এবাং অক্ষাাংশ ২৩ শ্চিশ্চগ্র
১৬ শ্চমশ্চনি ভর্কক ২৪ শ্চিশ্চগ্র ১৪ শ্চমশ্চনি উত্তকর অবশ্চস্থত্। ৩৫৪৪ বগণ শ্চককিাশ্চমিার পশ্চিম শ্চিপুরার পূবণ সীমাকন্ত উত্তর
শ্চিপুরা, দশ্চক্ষর্ সীমাকন্ত দশ্চক্ষর্ শ্চিপুরা এবাং উত্তর সীমাকন্ত বাাংিাকদশ অবশ্চস্থত্। সম্পূর্ণ পশ্চিমাঞ্চিশ্চি ভভৌগশ্চিক
অবস্থানও এই অঞ্চকির মানুষকদর ভমৌশ্চিক আঞ্চশ্চিক বাাংিা উপভাষাে ববশ্চিিযত্া দান ককরকে।
পশ্চিম শ্চিপুরাে, বত্ণমাকন বাাংিা উপভাষার ভ রূপশ্চি প্রধ্ানত্ বযবহৃত্ হে, ত্া হি মানয িশ্চিত্ বাাংিাভাষার
পাশাপাশ্চশ িট্টগ্রাম, ঢাকা, কুশ্চমল্লা, ব্রাহ্মর্বাশ্চেো, শ্চসকিি, ইত্যাশ্চদ (বত্ণমাকন বাাংিাকদকশর অন্তগণত্) ভজিাে, স্থাকন
বযবহৃত্ বাাংিাভাষারই পশ্চরবশ্চত্ণত্, পশ্চরমাশ্চজণত্ রূপ। শ্চদও পূবণপ্রজকের ককর্াপকর্কন ধ্রা পকে অপশ্চরবশ্চত্ণত্,
শ্চবকশষ শ্চকেু শ্চনশ্চদণষ্ট শব্দ-বাককযর বযবহার শ্চকন্তু বত্ণমান প্রজে অকনক ভবশ্চশ পশ্চরশীশ্চিত্, মানয িশ্চিত্ বাাংিা ভাষা
বযবহাকর আগ্রহী। সূ ণমশ্চর্নগর, ভসককরককাি, িাম্পামুো, পূবণকুঞ্জবন, ভট্টপুকুর, বাগমারা, িম্পকনগর, রামনগর,
কিযার্পুর, শ্চসমনা, িকেরপুর, শ্চজরানীো, ভমাহনপুর, বামুশ্চিো, কমিাসাগর, শ্চবশািগে, ভিাোই ইত্যাশ্চদ স্থানগুশ্চি
পশ্চরভ্রমর্কাকি ভস সকি ত্র্য সাংগৃহীত্ হকেকে, ভসিাকন ভদিা ভগকে ভ - একাশ্চধ্ক উপভাষা বযবহারকারীর মকধ্য
পারস্পশ্চরক সম্পকণ ও সহাবস্থান এর দরুন ভকান শ্চবকশষ-শ্চনশ্চদণষ্ট উপভাষার রূপ স্পষ্টভাকব উকঠ আকস না। উপরন্তু,
একই বযশ্চক্ত একই সকে, মানয ভাষার পাশাপাশ্চশ উপভাষা বযবহারকারীও হকে উকঠকে। আবার, ভকান বযশ্চক্ত একই
সাকর্, দুশ্চি উপভাষাে বযবহৃত্ পৃর্ক দুশ্চি শব্দ বযবহার ককরও বাকয বিকত্ সক্ষম। অর্ণাৎ, একাশ্চধ্ক বযশ্চক্ত র ভমৌশ্চিক
ভাষার রূপ বযবহাকর ববশ্চিিযত্া িশ্চক্ষত্ হকেকে। ত্কব, পশ্চিকম ভ কহত্ু বাাংিাকদকশর কুশ্চমল্লা ভজিা অবশ্চস্থত্, ত্াই
কুশ্চমল্লা ভজিার ভাষা বযবহারকারীর সাংিযা শ্চিপুরার পশ্চিমাঞ্চকি অশ্চধ্ক। ত্কব, পশ্চিম শ্চিপুরার অন্তগণত্ রাজধ্ানী
আগরত্িাে বাাংিা ভাষার বযবহাশ্চরক রূপ অকনক ভবশ্চশ ববশ্চিিযমে ও সমৃদ্ধ।
ভক্ষিসমীক্ষার সূি ধ্কর প্রাপ্ত উপাদান- ত্কর্যর শ্চবকেষকর্ ভ সকি ববশ্চিিত্া ধ্রা পকেকে পশ্চিম শ্চিপুরাে বাাংিা
আঞ্চশ্চিক ভমৌশ্চিক ভাষার মকধ্য, ভসগুশ্চির ধ্বশ্চনত্াশ্চিক ববশ্চশষ্টয শ্চনম্নরূপপ্রর্মত্ঃ ত্ােনজাত্ মূধ্নণ য বযঞ্জন ‘ে’-এর স্থাকন দন্তয ‘র’ এর বযবহার। বাকবযবহাকরই এই ধ্বশ্চন বযবহাকরর
পার্ণকযত্া ভিাকি পকে। ভ মন- বাশ্চে>বাশ্চর, বে>বর ইত্যাশ্চদ। আবার, ত্ােনজাত্ দন্তয ‘র’ –এর স্থাকন পাশ্চবণক ‘ি’
ধ্বশ্চনর প্রকোগও ভদিা াে। এই ‘ি’ –ধ্বশ্চনর বযবহার অজাকন্তই ভিিয রূকপও ধ্রা ভদে। ভ মন- ‘ভাত্ িাইেযা িাশ্চি
আইশ্চে। শরীি ভািা িাই’। (কিাোই ভজিার ধ্িাশ্চবি এর শ্রী ত্াপস পাি এর মন্তবয, মূি গৃহঃ নাশ্চসরপুর,
বাাংিাকদশ)
শ্চিত্ীেত্ঃ স্বরধ্বশ্চনর ভক্ষকি সম্মুি প্রসৃত্ উচ্চমধ্য ‘এ’ ধ্বশ্চন প্রােশই শ্চনম্নমধ্য ‘এযা’ শ্চকাংবা ‘অযা’ ধ্বশ্চনকত্
রূপান্তশ্চরত্ হকে উচ্চাশ্চরত্ হে। ভ মন- ‘বা শ্চদকক শ্চগো সাইরযা ুইরযা আইোই বাশ্চেিা’ (ধ্কিবর, পশ্চিম শ্চিপুরাে,
শ্রীত্পন িক্রবত্ণী মন্তবয মূি গৃহঃ ব্রাহ্মর্বাশ্চেো, বাাংিাকদশ)। ভকান ভকান ভক্ষকি ‘সাইকরয’, ‘ ুইকরয’ শব্দিেও
উচ্চাশ্চরত্ হে।
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ত্ৃত্ীেত্ঃ শ্চদত্ব বযঞ্জন উচ্চারকর্র প্রবর্ত্া িশ্চক্ষত্ হে। ভ মন- ‘আমরার কর্া শুন্নার মানুষ িাই’। (কুিপাো,
পশ্চিম শ্চিপুরাে, সুশ্চপ্রো দকত্তর মন্তবয), ‘সাংরানত্ীর সমে ওরা শ্চপট্টা িাইো আজও পুরী শ্চপট্টা বানাইমু’ (কিযার্পুর,
শ্চহমানী শষম এর মন্তবয)ম ‘ভবজ্ঞুন গরু আর কইত্ িশ্চি আইকি’ (িাশ্চরকাপুর, রূবী দাস এর মন্তবয), ‘ইত্তাদা শ্চকত্া
করর্। বাাংিাকদকশর সম্পশ্চত্ত পাইমুশ্চন। ভত্ইকল্ল ভত্া রাজা হইো ভগিাম ভন’। (কিাোই, পশ্চিম শ্চিপুরা, শ্রী সুধ্ীর ভদব
এর মন্তবয, মূি গৃহঃ হশ্চবগঞ্জ, বাাংিাকদশ) ‘অকন্নরা কইত্তুন আইকসান’ (িক্ষ্মীনারাের্পুর, শ্রী রুমা দাস এর মন্তবয)
ইত্যাশ্চদ।
িত্ুর্ণত্ঃ অশ্চনকদণশক ‘ভত্া’, ‘ত্াম’ এর বযবহার িক্ষয করা াে বাককয। ভ মন-‘ ত্কর একিা শ্চজশ্চনস িাওোইিাম
ভন, শ্চকন্তু হসুজ ভদইিযা িাওোইত্াম না’। (িািেো, ভিাোই এর মশ্চনকা ভদব এর মন্তবয। মূি গৃহঃ কািীগে,
বাাংিাকদশ) ‘এমনই, ভককর কইকত্ পারত্াম না! ভক-ভর’। (সূ ণযমশ্চর্ নগর, পশ্চিম শ্চিপুরা, শ্চপন্টু সাহার মন্তবয মূি
গৃহঃ কুশ্চমল্লা বাাংিাকদশ), ‘শ্চকত্া কইত্াম। আকর ভাই ভকমন আে’। (আগরত্িা, পশ্চিম শ্চিপুরা, উত্তম দাস এর
মন্তবয, মূিগৃহঃ িাকসাম, কুশ্চমল্লা,বাাংিাকদশ)।
পঞ্চমত্ঃ প্রশ্নকবাধ্ক শ্চনকদণশক এর ভশকষ অশ্চত্শ্চরক্ত ‘ত্া’ এর প্রকোগ বাককয িক্ষয করা াে। ভ মন- ‘শ্চকত্া
কইত্াম’। (পূবণ দৃষ্টান্ত িক্ষযর্ীে), ‘শ্চকভাকব শ্চকত্া শ্চদো িাইেত্’। (কিযার্পুর, ভগাপািনগর, ভিাোই শ্চিপুরাে
সশ্চঞ্চত্া-ভদ্র-এর মন্তবয), ‘ত্ুশ্চম আবার শ্চকত্া সারকভ করকত্ বাইরুইকো’। (ধ্িাশ্চবি, ভিাোই এর প্রশ্চত্মা ভদব এর
মন্তবয, মূি গৃহ শ্চিিাগাে, বাাংিাকদশ) ইত্যাশ্চদ।
ষষ্ঠত্ঃ অশ্চপশ্চনশ্চহশ্চত্র বযবহারও বাককয িশ্চক্ষত্ হে। ভ মন- ‘িাম্বা কইরযা বাইন্দযা িাাঁিা বাইকন্দা’। (ধ্িাশ্চবি,
ভিাোই-এর ভগাপাি পাি এর মন্তবয), ‘সইন্ধযা হইকে বাশ্চেত্ া’। (িাস কিযার্পুর-এর পূশ্চর্ণমা পাি এর মন্তবয)
‘ভত্ার বাবা জাশ্চন ুম ভত্ইকযা উইঠযা কই ভগি’। (ধ্িাশ্চবি-এর মািত্ী ভদব এর মন্তবয) ইত্যাশ্চদ।
সপ্তমত্ঃ বাকযমকধ্য শব্দকশকষ অশ্চত্শ্চরক্ত ‘ত্’-দন্তয ধ্বশ্চনর বযবহার ভদিা াে। ভ মন-‘ভগকে গাশ্চন বাশ্চেত? এই
শ্চিপাত্, ভকানাত্ শ্চগো বইকিা ভককর’। (সূ ণযমশ্চর্নগর, এর অপর্ণা িক্রবত্ণীর মন্তবয, মূিগৃহ ভসককরককাি), ‘ত্াইকনর
বাশ্চেত ভগেকিন শ্চন। (ধ্কিবর আশুরঞ্জন নাগ এর মন্তবয) ইত্যাশ্চদ।
অষ্টমত্ঃ শ্চি-ওষ্ঠয ধ্বশ্চন উচ্চারর্কাকি প্রােই একই বকগণর ভ াষ মহাপ্রার্ ধ্বশ্চনশ্চি, ভ াষ অল্পপ্রার্ ধ্বশ্চন রূকপ উচ্চাশ্চরত্
হে বাককয। ভ মন- ‘ভত্ার ভজঠু বািা না, আশ্চমও বািা না অকন্’। একক্ষকি, মূধ্র্ণ য ধ্বশ্চন আক াষ মহাপ্রার্ অক াষ
অল্পপ্রার্ রূকপও উচ্চাশ্চরত্ হকেকে। (ধ্িাশ্চবি, ভিাোই পশ্চিম শ্চিপুরা-র সুধ্ারার্ী িন্দ-এর মন্তবয, মূি গৃহঃ
ধ্কমণন্দ্রহি, শ্চসকিি, বাাংিাকদশ), ‘বািা না, গিা ভাইো ভগকে গা, ভদিনা?’ (আমত্শ্চি, পাপশ্চে বশ্চর্ক এর মন্তবয,
মূিগৃহ শ্চবিগে, বাাংিাকদশ) ইত্যাশ্চদ।
আধ্ুশ্চনক শ্চশষ্ট বা কর্য বাাংিা ভাষার ( াকক সাধ্ারর্ত্ মানযভাষা রূকপ শ্চিশ্চিত্ করা াে) সকে সমগ্র পশ্চিম
শ্চিপুরার ভাষার উচ্চারর্, বযবহাশ্চরক রীশ্চত্-প্রকোগ, িান বা স্বরভেীকত্ রকেকে শ্চবস্তর পার্ণকয। এই পার্ণকয শুধ্ুমাি
পশ্চিম শ্চিপুরার ভক্ষকিই নে। সমগ্র উত্তর ও দশ্চক্ষর্াঞ্চকিও শ্চবদযমান। ভক্ষিসমীক্ষার মকধ্য শ্চদকে ভ ত্র্য পাওো
ভগকে, ত্ার উপর শ্চভশ্চত্ত ককর বিা াে ভ , ধ্বশ্চন বযবহাকর-প্রকোকগ একাশ্চধ্ক শ্চবভ্রাশ্চন্ত, স্বরধ্বশ্চন-বযঞ্জনধ্বশ্চনর প্রকোগ
রীশ্চত্কত্ পার্ণকয শ্চশক্ষা, ধ্মণ, শ্চিে, সামাশ্চজক অবস্থান অনু ােী ভাষা পশ্চরবত্ণনশীি হকে উকঠকে। শ্চনকম্ন ভবশ শ্চকেু
প্রকোগরীশ্চত্র উদাহরর্ ভদওো হি। প্রকত্যকশ্চি উদাহরর্ই ভক্ষিসমীক্ষা ভর্কক প্রাপ্ত।
১) ‘কইে ভককর ত্ুশ্চম। না কইকিই ভত্া হইত্/অইত্। মারিা সুন্দর হইকে/অইকে সবকে’। (ধ্িাশ্চবি) (বকিকো
ভকন ত্ুশ্চম। না বিকিই ভত্া হত্। মা-রিা সুন্দর হকেকে সব ভর্কক)
২) ‘অই শ্চককশারদা, শ্চপ.এইি.শ্চি পাইকত্ ভগকি শ্চকত্া শ্চকত্া করকত্ হইব’। (ধ্কিবর)
(এই শ্চককশারদা, শ্চপ.এইি.শ্চি ভপকত্ ভগকি শ্চক শ্চক করকত্ হকব।)
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৩) ‘অকনযরা ভকাইর্ুন িশ্চি আইেইন’। (িাস কিযার্পুর)
(অনযকদর ভকার্াে ভরকি িকি এসকেন।)
৪) ‘আপশ্চন কইত্ ভর্ইকযা আইেইন’। (িাস কিযার্পুর)
(আপশ্চন ভকার্া ভর্কক একসকেন।)
৫) ‘ইিা শ্চক ভদিব এরা। অগিতই কৃকের নামই। ভ ভ ভাকব িাকক, ঠাকুর ভসভাকবই আেইন্’। (কিাোই)
(এিা শ্চক ভদিকবন এরা। এিা ভত্া কৃকের নামই। ভ ভ ভাকব িাকক, ঠাকুর ভসভাকবই আকসন।)
৬) ‘পূকজার বাবা ভ কইসকিা, নত্ুন রাস্তা হইকি, আবার নত্ুন কইরযা শ্চবো করর্ িাগব’।
(ধ্িাশ্চবি) (পূজার বাবা ভ বকিশ্চেকিন, নত্ুন রাস্তা হকেকে, আবার নত্ুন ককর শ্চবকে করকত্ িাগকব।)
৭) ‘একিা কশ্চি ত্রকাশ্চর িামাইশ্চে, একিা আিুভাজা। ইত্া কইকত্ পাশ্চর না আশ্চম’।
(কমাহনপুর) (একিা কশ্চপর ত্রকাশ্চর বাশ্চনকেশ্চে, একিা আিুভাজা। এিা বিকত্ পাশ্চর না আশ্চম।)
৮) ‘এইরকম পাইকি ত্ুশ্চম কইও আমাকর। না! হাসত্াশ্চে ভত্ামার িাওো ভদইিযা’।
(সূ ণযমশ্চর্নগর) (এরকম ভপকি ত্ুশ্চম ভবাকিা আমাকক। না! হাসশ্চে ভত্ামার িাওো ভদকি।)
৯) ‘এমনই, ভককর কইকত্ পারত্াম না! ভক-ভর! হাপাইনযা শ্চনকি মানুষ বাাঁকি শ্চন? হাপাইনযা না শ্চনো শ্চদ শ্চজশ্চব
াইত্, ত্াহকি হানকেি পারকসন্ট গযারাশ্চন্ট’। (সূ ণমশ্চর্নগর)
(এমনিা, শ্চঠক ভকন ত্া বিকত্ পারত্াম না। ভকন। হাাঁপাশ্চনো শ্চনকি মানুষ বাাঁকি না? হাাঁপাশ্চনো না শ্চনকে শ্চদ শ্চজশ্চব
ভ ত্, ত্াহকি হানকেি পারকসন্ট গযারাশ্চন্ট।)
১০) ‘আমার ভত্া ত্ক্ক করার দরকার িাই। আশ্চম শ্চনকজরিা শ্চনকজই কইরযা কাইকত্ পারমু’।
(কুঞ্জবন) (আমার ভত্া ত্কণ করার দরকার ভনই। আশ্চম শ্চনকজরিা শ্চনকজই ককর ভিকত্ পারকবা।)
১১) ‘সবকিকে কািাকসর ভাষা অইি আসাইমযা ভাষা’।(বাগমারা)
(সবকর্কক কশ্চঠন/ সমসযামূিক/ িটমকি ভাষা হি আসাকমর ভাষা।)
১২) ‘কািকক ভািা ভূশ্চমকম্প হইকে। আশ্চম’ত্ ভাবশ্চে আমার সাকর্ ভকিা পুন্িাশ্চম করত্াকে’। (িম্পকনগর)
(কািকক ভাকিা ভূশ্চমকম্প হকেকে। আশ্চম ভত্া ভাবশ্চে আমার সাকর্ ভক ইোশ্চকণ, পুন্ িাশ্চম-অেীি শব্দ করকে)।
বাকয বযবহাকরর ভক্ষকি, সমগ্র পশ্চিম শ্চিপুরার আঞ্চশ্চিক ভমৌশ্চিক বাাংিা উপভাষা কর্ষ্ট ববশ্চিিপূর্ণ। কারর্,
বযবহাশ্চরক শ্চদক শ্চদকে শ্চদ প ণকবক্ষর্ করা াে, ত্কব শ্চসদ্ধান্ত করা াে ভ , পাশ্চরবাশ্চরক ও সামাশ্চজক ভক্ষকি বাকয
বযবহার রীশ্চত্ এবাং শ্চশক্ষােকন, কমণকক্ষকি, জীশ্চবকার প্রকোজকন, অর্ণননশ্চত্ক-রাশ্চিক ভক্ষকি বাককযর প্রকোগরীশ্চত্
শ্চভন্ন। আবার, শ্চিেকভকদ, বেসকভকদ-প্রজেকভকদ, একই বযশ্চক্ত প্রকোজন সাকপকক্ষ একই শ্চবষে-বক্তবযকক শ্চভন্ন শ্চভন্ন
রূকপ- উপস্থাপনা করকেন একাশ্চধ্ক ভক্ষকি। িকি প্রশ্চত্শ্চনেত্ ভাষার প্রকোগরীশ্চত্র পার্ণকয ভদিা াকে।
ভক্ষিসমীক্ষার মকধ্য শ্চদকে প্রাপ্ত উপাদান-ত্র্য সমূহকক শ্চবকেষর্ করকত্ শ্চগকে সবণপ্রর্ম বাককযর শ্চনম্নশ্চিশ্চিত্
ভশ্রশ্চর্শ্চবভাগ ককর, অত্ঃপর কীভাকব ভসই ভশ্রশ্চর্শ্চবভাকগর অন্তগণত্ বাকযগুশ্চি প্রকোগ হে পশ্চিম শ্চিপুরার ভমৌশ্চিক
ভাষাে- ত্া ভদিাকনা হকেকে একক্ষকি।
বাককযর ভশ্রশ্চর্শ্চবভাগ১) Assertive Sentence (শ্চনিোিক বাকয)
২)Affirmative Sentence (স্বীকৃশ্চত্সূিক/ সম্মশ্চত্সূিক বাকয)
৩)Negative Sentence (কনশ্চত্বািক বাকয)
৪)Interrogative Sentence (প্রশ্নকবাধ্ক বাকয)
৫)Imperative Sentence (আজ্ঞাসূিক বাকয)
৬)Optative Sentence (ইোসূিক বাকয)
৭)Exclamatory Sentence (শ্চবস্মে ভবাধ্ক বাকয)
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৮)Simple Sentence (সরি বাকয)
৯)Compound Sentence (ক ৌশ্চগক বাকয)
১০)Complex Sentence (জশ্চিি বাকয)
শ্চবশ্চভন্ন প্রকার বাককযর প্রকোগরীশ্চত্ পশ্চিম শ্চিপুরার কর্য উপভাষাে ভদিাকনা হি। প্রশ্চত্শ্চি ভক্ষিই ভক্ষিসমীক্ষা শ্চনভণর শ্চনিোিক বাকয১) ‘অগিতই কৃকের নামই। ভ ভ ভাকব িাকক, ঠাকুর ভসভাকবই আেইন্’। (কিাোই, সুবীর ভদব)
২) ‘গযাকস বসর বইনযাত্ আমরার দুইড্ডা গুরু মইরযা ভগশ্চসিগা’। (কিাোই, মামন ভদব)
৩) ‘শ্চহ গাওি সাপ্ত্াকহ ইকশ্চদন হাি বকহ’। (জাংরাই িরা, মশ্চন্দরা ভদবনার্)
স্বীকৃশ্চত্সূিক/সম্মশ্চত্সূিক বাকয১) ‘হামার বাশ্চরর দাকর বর এযাকিা মসশ্চজদ আকস’। (আগরত্িা, নুরজাহান ভবগম)
২) ‘ভূশ্চমকম্প বকি ভহরা বাশ্চেত আইকে। এশ্চিগযা এরা ভজাগার শ্চদত্াকে’। (সূ ণমশ্চর্নগর, িীপজে ভদবনার্)
৩) ‘আমরা বাশ্চেত ত্ন্ কসবা েে মাইি দূর অইব আশ্চক’। (বাগমারা, সাধ্না দত্ত)
ভনশ্চত্বািক বাকয১) ‘আমরার কর্া শুন্নার মানুষ িাই’। (কুিপাো, সুশ্চপ্রো দত্ত)
২) ‘ত্রাে ন্তন্নাে আর বািিাক ত্া ভস না’ (কুিপাো, অমৃত্ ভদবনার্)
৩) ‘ভ ভপকি বযর্া করকস আশ্চম বাাঁিত্াম না’। (িাশ্চরকাপুর, মুক্তা মজুমদার)
৪) ‘আজাইরা কাকমর বাজাইরা গীত্ গাইবার সমে নাই’। (কিযার্পুর ভগাপািনগর, বাপী শীি)
৫) ‘ইত্তাদা শ্চকত্া করন। বাাংিাকদকশর সম্পশ্চত্ত পাইমু শ্চন। ভত্ইকল্ল ভত্া রাজা হইো ভগিাম ভন’। (কিাোই,
সুধ্ীর ভদব)
প্রশ্নকবাধ্ক বাকয১) ‘ভিান করকি ভিান ভত্াি না, আমরা শ্চক এত্ই িারাপ শ্চন?’ (সূ ণযমশ্চর্নগর, ত্াপস ভদবনার্)
২) ‘শ্চকত্া কে সােন? ত্ুই শ্চকত্া িইো ুরস?’ (কিাোই, ির্ী ভদব)
৩) ‘এত্ শীকত্রকত্ বাাঁশ্চি ভকমকন ভর ভবা?’ (িাশ্চরকাপুর, শ্চপ্রোঙ্কা ভদব)
৪) ‘বািা না, গিা ভাইো ভগকে গা, ভদি না?’ (আমত্শ্চি, পাপশ্চে বশ্চর্ক)
আজ্ঞামূিক বাকয১) ‘এই ত্ুশ্চম ভ িাকনই াও, িাইেযা াইও’। (কিাোই, সাশ্চবিী দাস ভদব)
২) ‘ভ িা শ্চদকে, ইিাই ভবশ্চশ শ্চদকে। হযাাঁ গা, এট্টু িাি শ্চদবা শ্চন? (ধ্িাশ্চবি, পল্টু ভদব)
৩) ‘িাম্বা কইরযা বাইন্দযা িাাঁিা বাইকন্দা’। (ধ্িাশ্চবি, ভগাপাি পাি)
৪) “ত্কর ভনা মানা করশ্চে ভবশী কর্া কইকত্ না”। (কগাপািনগর, অপু িন্দ)
ইোসূিক বাকয১) ‘বগবান ত্ুমার অনযাক বািা কুরুক’। (ধ্িাশ্চবি, ঝুনু দত্ত)
২) ‘আজকা আর কই শ্চদব। কযািাশ্চরাং র্াককি কইস, আশ্চম ামু’। (সূ ণযমশ্চর্নগর, শ্চিিন সাহা)
৩) ‘মানুকষ ভ ইন্টারকভা শ্চদকে, হইকেশ্চন িাকরী, বাবু? মানুকষর উন্নশ্চত্ ভহাগ , এযাই আসা কশ্চর’।
(সূ ণমশ্চর্নগর, মাোরানী ভদব)
Volume-III, Issue-V

March 2017

43

পশ্চিম শ্চিপুরার আঞ্চশ্চিক বাাংিা উপভাষা

বর্ণািী ভভৌশ্চমক ভ াষ

শ্চবস্মেসূিক বাকয১) ‘আকরকশ্চদন এমন, নাো শ্চদকি ভশষ। না, ভহর িকগ ুমাইশ্চে কাশ্চি। ইিা হযাগিা কত্ বর ভূশ্চমকম্প, উমাইকগা’।
(ভট্টপুকুর, অশ্চমত্াভ দাস)
২) ‘ইস! মাশ্চর্ক কাহা ত্ুমার জশ্চমিা বর সুন্দর িাগকত্কস ভত্া!’ (সূ ণমশ্চর্নগর, দীস্কা ভদ)
৩) ‘এইকর! আকগ কইত্াম ইাংরাজী কশ্চঠন, এিন ভদশ্চি বাাংিা কশ্চঠন’। (আমত্শ্চি, শযামি দত্ত)
সরি বাকয১) ‘ত্ুই ভদশ্চি কািা হইো ভগেস গা’। (ধ্িাশ্চবি, দীপক ভদব)
২) ‘ত্ুশ্চম আবার শ্চকত্া সারকভ করকত্ বাইরুইকো’। (ধ্িাশ্চবি, প্রশ্চত্মা ভদব)
৩) ‘বা শ্চদকক শ্চগো সাইরযা ুইরযা আইোই – বাশ্চেিা’। (ধ্কিবর, ত্পন িক্রবত্ণী)
৪) ‘সুদীপ শ্চক ভিিাকিশ্চি করশ্চন মযাগাশ্চজন পশ্চিকাকত্’। (কত্শ্চিোমুো, সুশ্চজত্ সরকার)
ভ ৌশ্চগক বাকয১) ‘ভদশ্চিস ভত্া অবস্থা এযহন আর, সকাি ভত্াকর কম িাইকত্া না’। (কিাোই, বাবুি ভদব)
২) ‘ভাত্ িাইেযা িাশ্চি আইশ্চে, শরীর ভািা িাই’। (ধ্িাশ্চবি, ত্াপস পাি)
৩) ‘বাশ্চিকস িাপ শ্চদো ুমাই নত্ুবা ইদার আমার অবশ হইো াে গা’। (ধ্িাশ্চবি, রশ্চঞ্জত্া পাি)
জশ্চিি বাকয১) ‘অিন্ একিা ভিান করকিন, আশ্চম বিশ্চে ভ , ভত্ামার শ্চদদা ভকাবাই আকে’। (কিাোই, শ্চনমণিামেী ভদব)
২) ‘আমরা ভত্া প্রর্ম িাশ্চি এডশ্চমশন িইিাম, এিন শ্চদ আমাকদর িাকহ ককিজ ভত্া আমাকদর াশ্চত্ হকব’।
(কত্শ্চিোমুো, রাককশ দাস)
৩) ‘োিোিী শ্চদ ভাি ভরজাল্ট ককর ত্কব মাস্টাকরর একিা গবণ হে। ভস কইত্াকে ভ পূজার িান্দা ভনে আর
োিোিীকর একিা কিার িুকরা িাওোইেযা ভদে’। (সূ ণমশ্চর্নগর, রীনা দত্ত)
সমগ্র পশ্চিম শ্চিপুরাে বাাংিা বাকয গঠনরীশ্চত্ কর্ষ্ট আকষণর্ীে। অর্ণাৎ মানুকষর ভমৌশ্চিক আঞ্চশ্চিক বাাংিা
উপভাষা-শ্চি ভক্ষিশ্চবকশকষ পশ্চরবত্ণনশীি। শ্চনিোিক বাককযর ভক্ষকি, বাসা াত্, শ্চবকশষ শব্দ বযবহাকরর প্রবর্ত্া,
ধ্বশ্চনত্াশ্চিক ও রূপত্াশ্চিক ববশ্চশষ্টয ভ মন ববশ্চিিযমে, ভত্মনই শ্চক্রোর শ্চবশ্চভন্নপ্রকার রূপও ভদিা াে। বযঞ্জনশ্চিকত্বর
প্রবর্ত্া, শব্দমকধ্য ‘হ’ ধ্বশ্চন রশ্চক্ষত্, অপশ্চনশ্চহশ্চত্র বযবহার – ইত্যাশ্চদ কর্ষ্ট ববশ্চশষ্টযপূর্ণ। সম্মশ্চত্সূিক বাককযর
বযবহাশ্চরক প্রকোকগর ভক্ষকি ত্ােনজাত্ মূধ্নণ য বযঞ্জন এর বযবহার কম। ভমৌশ্চিক প্রকোকগর পাশাপাশ্চশ ভিিযবাককযর
দন্তয-‘র’ এর বযবহার প্রাধ্ানয পাে। আ>হা, এ>এযা, হ>অ, ত্>হ, এ>আ-এর প্রকোগও কর্ষ্ট। বাকয ভশকষ না,
শ্চন, ভন, নাই, নে বযবহার ককর ভনশ্চত্বািক বাকয উচ্চাশ্চরত্ হে। ত্কব অকনক ভক্ষকিই ন>ি –ভত্ পশ্চরবশ্চত্ণত্,
ভসকক্ষকি উচ্চারকর্র দরুন িাই, ভিই, িা ইত্যাশ্চদ শব্দ বযবহার ককর ভনশ্চত্বািক বাককযরও উচ্চারর্ হকে র্াকক।
প্রশ্নকবাধ্ক বাককযর ভক্ষকি, প্রকশ্নর ভাবার্ণ িন ইশ্চত্বািক হে, ভসকক্ষকিও ‘শ্চন’ এর প্রকোগ ককর বাককযর ভাবনা
প্রকাশ্চশত্ হে। ভনশ্চত্বািক বাককযর ভক্ষকি না, শ্চন, ভনই, নে ুক্ত ককরই প্রশ্নকবাধ্ক বাকয উচ্চাশ্চরত্ হে। আজ্ঞামূিক
বাককযর ভক্ষকি বাসা াত্ পকে বাককযর অশ্চন্তম পকদ,পদগুকেই ভবশ্চশ উচ্চারকর্র ভক্ষকি। বৃহৎ বাকয বযবহার না
ককর, ভোি ভোি বাককয উচ্চারর্ প্রশ্চক্রো ভদিা াে। ইোসূিক বাককয মকনর ভাব ইো-অনুভূশ্চত্-আকাঙক্ষা প্রকাশ্চশত্
হে আঞ্চশ্চিক উপভাষার শব্দ অবিম্বন ককর। ভবশ্চশর ভাগ ভক্ষকিই ভ>ব, ভত্া>ত্ু, ক>কু, ক>গ, এ>এযা ধ্বশ্চনকত্
পশ্চরবশ্চত্ণত্। শ্চবস্মেসূিক বাকয এর ভক্ষকি ইস, এইকর, ইমাইকগা, হযাাঁগা, উইমা ইত্যাশ্চদ বযবহাকরর প্রবর্ত্া ভদিা
াে। বাককযর আশ্চদকত্, অশ্চন্তকম-উভেস্থাকনই শ্চবস্মেসূিক প্রকাশপদশ্চি বসকত্ পাকর। সরিবাককযর ভক্ষকি, একশ্চি
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মাি সমাশ্চপকা শ্চক্রোককই বযবহার ককর বাককযর সমাশ্চপ্ত কি। পক্ষান্তকর, জশ্চিি বাককযর ভক্ষকি, ভ মন-ভত্মন, শ্চদত্কব, িন-ত্িন, এযহন-আর, নত্ুবা ইত্যাশ্চদর বযবহার হকে র্াকক। ধ্বশ্চন উচ্চারকর্র ভক্ষকি বাসবােুকক বাধ্া শ্চবশ্চভন্ন
স্থাকন শ্চদকে, ষণকর্র মকধ্য শ্চদকে ভ মন ধ্বশ্চন -উচ্চারর্ ভদিা াে বাককয, ভত্মন-ই মধ্যগামী ও পাশ্চবণক ধ্বশ্চনর
ববিিযত্াও ধ্রা পকে শব্দ উচ্চারকর্র ভক্ষকি। পশ্চিম শ্চিপুরা অঞ্চকি, শ্চবকশষত্ রাজধ্ানী আগরত্িাকত্ ভ সকি
বযশ্চক্তর ভমৌশ্চিক বাাংিা উচ্চারর্ মানযবাাংিা ভাষা অনুসারী, ত্াকদর ভক্ষকি১) উচ্চারকর্ প্রাে সব শকব্দই ঈ-কাকরর বদকি ‘ই’-কার, মূধ্নণ য ‘র্’> দন্তনয ‘ন’, ‘ষ’>শ/স রূকপই
(সমরূকপই)উচ্চাশ্চরত্ হে।
২) ইাংরাজী, শ্চহশ্চন্দ, বাাংিা ভাষার শ্চমশ্রর্ শ্চিকে কর্া বিার প্রবর্ত্া শ্চবকশষত্ নত্ুন প্রজকের মকধ্য ভদিা াে।
৩) অশ্চপশ্চনশ্চহশ্চত্-র বযবহার ত্ুিনামূিকভাকব মানযভাষা বযবহারকারীকদর মকধ্য কম, ত্ুিনাে অশ্চভশ্রুশ্চত্র বযবহার
প্রিুর। বর্ণশ্চিকত্র প্রবর্ত্াও িক্ষযর্ীে। সমভাকবই স্বরসেশ্চত্ ও সমীভবন এর প্রভাব বাকয উচ্চারকর্ িক্ষয
করা াে।
৪) ভকান ভকান ভক্ষকি, শকব্দর আশ্চদকত্ ধ্বশ্চনর আগমনও কিকে এবাং ধ্বশ্চনকিাপও ভদিা ভগকে। সশ্চন্নকৃষ্ট
স্বরধ্বশ্চন শ্চিস্বর ধ্বশ্চনকত্ও পশ্চরর্ত্ হকে উচ্চাশ্চরত্ হকেকে বাককয।
৫) শ্চক্রো, সবণনাম, শ্চবকশষয, অনুসকগণর সাংশ্চক্ষপ্ত রূপ বাাংিা বাককয কর্ে বযবহৃত্ হকেকে। িত্ি আনুনাশ্চসক
এর প্রকোগও িুপ্ত হকেকে।
অর্ণাৎ সম্পূর্ণ রাজধ্ানী আগরত্িা সহ পশ্চিম শ্চিপুরার শ্চবশ্চভন্ন স্থাকন ভক্ষিসমীক্ষার মকধ্য শ্চদকে ভ সকি ত্র্য
উকঠ একসকে, ত্ার শ্চনশ্চরকি –মানদকণ্ডই শ্চবিা ণ হকেকে সমগ্র বাাংিা উপভাষার আঞ্চশ্চিক রূকপর ধ্বশ্চনত্াশ্চিক,
রূপত্াশ্চিক, বাকযগঠনগত্ শ্চদকগুশ্চি। প্রশ্চত্শ্চি ভক্ষিই ভাষাত্াশ্চিক ও সমাজভাষাশ্চবজ্ঞানীর দৃশ্চষ্টককাকর্ কর্ষ্ট ভমৌশ্চিক ও
আকষণর্ীে।
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[১৭৪৩-১৯৮৩], ভিব্রুোশ্চর ১৯৯৭ ও ভিব্রুোশ্চর ২০০১, আগামী, ISBN: 978-984-401-3476 ও
9789844015685
১২. ত্পনকুমার িকট্টাপাধ্যাে, ভাষার ইশ্চত্হাস ভাষাত্ি, ভাষাশ্চদবস ২০১২, প্রজ্ঞাশ্চবকাশ,ISBN 978-9381684-13-9
১৩. অশ্চভশ্চজৎ মজুমদার, ভাষাপ্রসে ও ধ্বশ্চনশ্চবজ্ঞান, নকভম্বর ২০১৪, ভদ’জ, ISBN: 978-81-295-21835
১৪. ভশি মকবুি ইসিাম, গকবষর্ার পদ্ধশ্চত্শ্চবজ্ঞান, শ্চিকসম্বর ২০১২, বেীে সাশ্চহত্য সাংসদ, ISBN: 98793-82012-66-5
১৫. ভদকবন্দ্রনার্ বমণা, রাজবাংশী ভাষার ইশ্চত্হাস, ২০১২, ভসাপান, কিকাত্া, ISBN: 978-81-9224700-7
১৬. কুমুদকুণ্ডু ভিৌধ্ুরী, শ্চিপুরী ভিাকিম, ককবরক প্রবাদও অনযানয, ২০১২, অক্ষর, ISBN : 81-8680249-5
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