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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 South Tripura and its
related sub-divisions .The field work being done for the preparation of this manuscript is a genuine
work of its kind.
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ূফভবাযতেয অনযেভ ার্ব্ভেয ুন্দযী, িুদ্র ক্ষিুযা যাতযয একাধাতয যাযনযফতগভয আমভ, ক্ষন্দু, ভুক্ষরভ াংস্কৃক্ষে-ঐক্ষেয,
াফভেয আক্ষদফাী ব্রােযযতনয ভায াংস্কৃক্ষে ফেভভান। ক্ষিুযা যাতযযয ক্ষবৌতগাক্ষরক-যাযননক্ষেক ভানক্ষিতি, ক্ষদখা মায় যাতযযয
উত্ততয ফাাংরাতদতয শ্রীট, , কুক্ষভলা া ক্ষযরায উত্তযাাংদ দক্ষিতণ ক্ষনায়াখাক্ষর, িট, রামাভদ ক্ষেতভ কুক্ষভলা া ক্ষযরা  ূতফভ আাভ
ফেভভান। ূফভাাং ফযেীে ক্ষেনক্ষদকই ফাাংরাতদতয ক্ষযরাগুক্ষর ক্ষোট,  ক্ষিুযা যাযযতক ক্ষঘতয ক্ষযতখতে। প্রায় ৮৪৫ ক্ষক.ক্ষভ.
আন্তযভাক্ষেক ীভান্ত থাকতর, ক্ষিুযা যাতযযয ভানুতলয ক্ষভৌক্ষখক ফাাংরাবালায় আঞ্চক্ষরক উবালায প্রবাফ ুস্পষ্ট।
ক্ষিিভীিায় ক্ষদখা মায় ক্ষম, ক্ষেভ ক্ষিুযা-আগযেরা, ক্ষখায়াই, ক্ষানাভুড়াদ উত্তয ক্ষিুযা-কভরুয, ককরায, ধভভনগযদ
দক্ষিণ ক্ষিুযা-উদয়ুয, অভযুয, ক্ষফতরানীয়া, াব্রুভ ভকুভা আঞ্চরগুক্ষরয ভতধয আঞ্চক্ষরক উবালাগে কফক্ষিিযো যতয়তে।
ভাযবালা ক্ষফজ্ঞানীয দৃক্ষষ্টতকাতণ, েথযক্ষবক্ষত্তক াংগঠনযীক্ষেয ভানদতে ভানুতলয ফয়, ক্ষরঙ্গ, ধভভ, যীক্ষফকা, াভাক্ষযক
স্তযক্ষফনযা, তয-রামাভয অফস্থান ূিতক উবালাগে ক্ষযফেভতনয ক্ষিিভীিা-েথযপ্রদান োই গুরুত্ব-োৎমভূণভ, অক্ষবনফক্ষভৌক্ষরক। ভায বালা ক্ষফজ্ঞানীয দৃক্ষষ্টতকাতণ, একাক্ষধক াংগঠন যীক্ষেয ভানদতে দক্ষিণ ক্ষিুযায আঞ্চক্ষরক ফাাংরা উবালায
কফক্ষিিযতক েুতর ধযাই প্রফন্ক্ষিয ভূর আতরািয ক্ষফলয়। ফেভভান প্রফন্ক্ষি ম্পূণভই ক্ষিিভীিা ক্ষনবভয, েতফ প্রতয়াযতন েথয
রামণ কযা তয়তে াংক্ষিষ্ট ক্ষফলয়বাফনায াতথ ক্ষফযক্ষড়ে রামন্থঞ্জী ক্ষথতক। োই, প্রিক্ষরে আঞ্চক্ষরক ফাাংরাবালায নভুনাতক
প্রেযিবাতফ প্রফতন্ েুতর ধযা ম্ভফ তয়তে। পতর, েথযক্ষনবভয প্রফন্ক্ষিতে বালায কফক্ষিিয তযই ক্ষফাধগভয তফ। ক্ষিেীয়েঃ
ক্ষকবাতফ একই ফযক্ষিয ক্ষিতি ক্ষশ্রণীগে, অফস্থানগে, যীক্ষফকাগে, অথভনীক্ষেগে কফলতভয বালা প্রক্ষে ক্ষনয়ে ক্ষযফক্ষেভে তয়
িতরতে-ক্ষ ক্ষফলতয় যানা মাতফ। ম্পূণভ ক্ষিুযা যাতযযয উত্তয, ক্ষেভ, দক্ষিণ-ফভাাংতই উবালাগে কফক্ষিিযো ফেভভান।
েতফ এতিতি শুধুভাি ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতর ফাাংরাবালায কথয উবালায ধ্বক্ষনোক্ষিক ক্ষযফেভতনয স্বরূ কফক্ষিিযভয়োই
প্রফতন্য ভূর আতরািয ক্ষফলয়।
বালাক্ষফজ্ঞাতনয উাদান, ভানুতলয ফাগমন্ত্র ক্ষথতক ক্ষনঃৃে, ক্ষনয়ে ক্ষযফেভনীর বালা। বালা র আক্ষিক বাফক্ষফক্ষনভতয়য
ক্ষই ক্ষি, মায ভাধযতভ ভায ভানুলক্ষিয ক্ষনক্ষদভষ্ট অফস্থান-ক্ষযিয় ক্ষিক্ষিে য়। াভাক্ষযক অফস্থাতনয ভান্তযাতর তযই
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একযন ভানুতলয ফযফহৃে বালায ভানদতে ক্ষিা-ক্ষা, আক্ষথক
ভ -ভানক্ষফক, ধভভীয়, ক্ষরঙ্গযাে ক্ষযিয় ুস্পষ্টরূত মািাই কযা
মায়। বালাই ভানুতলয তঙ্গ ভানুতলয ভনতনয, ক্ষিন্তা-ক্ষিেনায াক্ষফভক ক্ষেুফন্ন কতযদ োই ভাযবালাক্ষফজ্ঞাতনয দৃক্ষষ্টতকাতণ
ভানুতলয ক্ষভৌক্ষখক বালায গুরুত্ব-োৎমভো অক্ষযীভ। কাযণ—
১। ক্ষভৌক্ষখক বালা ধ্রুফযাক্ষ নয়দ স্থান-কার, ভয়-অফস্থান ক্ষবতদ ক্ষযফেভনীর।
২। এ বালা ফয়, ক্ষরঙ্গ, ধভভ, ক্ষিা ক্ষবতদ ক্ষযফেভনীর।
৩। াভাক্ষযক-আক্ষথভক-ক্ষযতফগে িুযক্ষে ঘিতর ক্ষভৌক্ষখক বালা একই ভানুতলয ক্ষিতি ক্ষফক্ষবন্ন তয় মায়।
বালা ফযফাতযয ক্ষিতি, এই েযো ক্ষিুযা যাতযযয ক্ষিতি ভবাতফ প্রতমাযয। ক্ষমতেু, ফেভভান আতরািয ক্ষিি ক্ষিুযা
দক্ষিণাঞ্চর, োই শুধুভাি দক্ষিণ ক্ষিুযায কফক্ষিিযভয়োয প্রক্ষেই আতরাকাে কযা তফ।
ভরাম ক্ষিুযায ভানক্ষিতি ক্ষদখা মায় ক্ষম, দক্ষিণ ক্ষিুযায ক্ষফতরানীয়া ক্ষযরায প্রায় ফভাাং, াব্রুভ-এয অক্ষধকাাং ভানুতলয
ক্ষভৌক্ষখক উবালা ফাাংরাতদতয ক্ষনায়াখাক্ষর ক্ষযরায় ফযফহৃে ফাাংরাবালায ভাদৃয। েতফ ক্ষফতরানীয়ায উত্ততয অফক্ষস্থ ে
উদয়ুয ক্ষযরায়  অভযুতযয দক্ষিতণ ক্ষনায়াখাক্ষর উবালা ক্ষদখা মায়। েতফ এই দুই স্থাতন ক্ষনায়াখাক্ষর উবালায ফযফায
েুরনাভূরক অতনক কভ। এোড়া, ক্ষফতরানীয়া ক্ষযরায উত্তযূতফভয ক্ষকেু স্থাতন  দক্ষিতণ এফাং াব্রুভ এয ূতফভ ক্ষকেুিা িট, রামাভী
উবালা অঞ্চর যতয়তে। এয কাযণ ক্ষততফ ফরা মায় ক্ষম—
১। ক্ষফতরানীয়া এয দক্ষিতণ  াব্রুতভয ক্ষেতভ যতয়তে ক্ষপনী, রিীুয, ক্ষনায়াখাক্ষর, ন্ধী, াক্ষেয়া এফাং াব্রুতভয
দক্ষিতণ িট, রামাভ, কক্সফাযায- ক্ষমগুক্ষর ফেভভাতন ফাাংরাতদতয অন্তগভে এফাং ক্ষমগুক্ষর ফেভভাতন মথাক্রতভ ক্ষনায়াখাক্ষর
উবালা অঞ্চর এফাং িট, রামাভী উবালা অঞ্চর।
২। বালাক্ষফজ্ঞানীয দৃক্ষষ্টতকাতণ ফরা মায় ক্ষম, একক্ষি বালায উয ার্শ্ভফেভী অঞ্চতর ফযফহৃে বালায প্রবাফ অফযম্ভাফী।
কাযণ, াভাক্ষযক-যাযননক্ষেক-অথভননক্ষেক-যাক্ষিক ইেযাক্ষদ একাক্ষধক কাযতণ বালায াযস্পক্ষযক আদান-প্রদান ঘতি।
োই দক্ষিণ ক্ষিুযায়, কথয ফাাংরা বালায একাক্ষধক ধ্বক্ষনোক্ষিক কফক্ষিিযো ক্ষদখা মায়দ ক্ষরখয-বালায় ভানযবালা াংযক্ষিে
তর, ক্ষখাতন িতর আত ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক বালায প্রবাফ। ক্ষফলয়ক্ষি এ প্রফতন্ অপ্রাক্ষঙ্গকদ োই শুধুভাি ক্ষভৌক্ষখক বালায
প্রক্ষেই আতরাকাে কযা র। ভাযবালা ক্ষফজ্ঞানীয দৃক্ষষ্টতকাতণ, ক্ষিিভীিায নভুনা অনুন্াতন ক্ষম কর াংগঠনযীক্ষেয ূিক
ক্ষস্থয কতয গতফলণাকভভক্ষিতক এক্ষগতয় ক্ষনতয় মায়া তয়তেদ ক্ষগুক্ষর র ফয়, অথভননক্ষেক অফস্থান (তা/যীক্ষফকা), াক্ষযফাক্ষযক
যীক্ষফকা, ক্ষিা, ক্ষরঙ্গ, াভাক্ষযক অফস্থান, হুতয-রামাভয অফস্থান ইেযাক্ষদ।
ক্ষিিভীিায য ক্ষদখা মাতে ক্ষম—
প্রথভে : ক্ষিুযায দক্ষিতণ, ভউবালা ক্ষকক্ষন্নক অঞ্চতর ফফা কতয ফয় অনুমায়ী বালা ক্ষযফক্ষেভে তয়তে।
ক্ষিেীয়ে : ভাতয ক্ষকান ফযক্ষিয অথভননক্ষেক অফস্থান, োয ক্ষভৌক্ষখক বালাতক ক্ষযফক্ষেভে কতযতে। একই ফযক্ষি যীক্ষফকা ক্ষিতি ক্ষম
বালা ফযফায কযতে, াক্ষযফাক্ষযক ক্ষিতি ো নয়। আফায, াক্ষযফাক্ষযক যীক্ষফকা ক্ষিতি ফযফহৃে বালা একই ফযক্ষিয ক্ষিতি
ক্ষিাতবতদ ক্ষফক্ষবন্ন তয় মাতে। ক্ষকান ফযক্ষিয রামাভ-তয যীক্ষফকা ফা ক্ষায অফস্থান ক্ষবতদ োয ক্ষভৌক্ষখক বালা ক্ষযফক্ষেভে
তয়তে। আফায, ক্ষাতিতি ফয় ক্ষবতদ, অক্ষবজ্ঞো ক্ষবতদ, ক্ষিাতবতদ, াংস্কৃক্ষে ক্ষবতদ ক্ষভৌক্ষখক বালা ক্ষযফক্ষেভে
তয়তে।
েৃেীয়ে : ক্ষিা ক্ষভৌক্ষখক বালা ক্ষযফেভতনয ক্ষিতি গুরুত্বূণভ ূিক। কাযণ, দক্ষিণ ক্ষিুযায একিা ফৃৎ অাং াক্ষযফাক্ষযক
অফস্থান ক্ষযফেভন কতযতে- স্বযাতযয  ফক্ষভযাতযয। পতর, ক্ষভৌক্ষখক বালায় মতথষ্ট ভানযবালায প্রবাফ রক্ষিে তয়তে। এই
ফযক্ষিয াংস্পতভ থাকা অধভক্ষক্ষিে ফা স্বল্পক্ষক্ষিে ফযক্ষিয ক্ষভৌক্ষখক বালায় প্রবাফ এততে। আফায ক্ষদখা মাে, ক্ষকান ফযক্ষি
একাক্ষধক ক্ষক্ষিে ভানুতলয ক্ষযভেতর ক্ষম বালা ফযফায কযতেন, ো েুরনাভূরক কভক্ষক্ষিে ক্ষনযস্ব াক্ষযফাক্ষযক ক্ষযভেতর
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ফযফায কযতেন না। ক্ষখাতন স্বঅফস্থাতন ফযফহৃে ক্ষভৌক্ষখক, অক্ষধক প্রিক্ষরে আঞ্চক্ষরক বালা ফযফহৃে তে। ক্ষক্ষিে নেুন
প্রযতেয ক্ষভৌক্ষখক বালায় োই মতথষ্ট তিেনীরো রিণীয়। মতথষ্ট ক্ষযফক্ষেভে এই বালা।
িেুথে
ভ : ক্ষরঙ্গ ক্ষবতদ ক্ষিুযায দক্ষিণ অঞ্চতরয ভানুতলয ভুতখয বালা ক্ষযফেভনীর। নাযী  ুরুতলয ক্ষিিক্ষফততল ক্ষভৌক্ষখক
আঞ্চক্ষরক বালায় ফযফহৃে তেয াথভকয ঘতিতে। আফায এই নাযী ফা ুরুল মখন াক্ষযফাক্ষযক ক্ষযভেতর যতয়তে, েখন োয
ক্ষশু, ফয়ঃতযযষ্ঠ, ক্ষযফাতযয েৎতিা অক্ষক্ষিে  ভানুল, ম্মাক্ষনে ফযক্ষিয ক্ষিতিদ মখন কভভতিতি যতয়তে েখন উধ্বভ, ক্ষনম্ন
কভভীয াতথ ফাকফযফাতযয ধ্বক্ষনোক্ষিক াথভকযো রিয কযা ক্ষগতে।
ঞ্চভে : তয  রামাভতকক্ষন্নক াভাক্ষযক-াক্ষযফাক্ষযক যীফন বালায ক্ষিতি উতলা খতমাগয বূক্ষভকা রামণ কতযতে। ক্ষিিভীিায়
ক্ষদখা মাতে ক্ষম, ক্ষিুযা যাতযযয যাযধানী আগযেরায় ফফাকাযী দক্ষিণ ক্ষিুযায ভানুতলয ক্ষভৌক্ষখক বালা মতথষ্ট ক্ষবন্ন, দক্ষিণ
ক্ষিুযায প্রেযতন্ত ফফাকাযী ক্ষকান ফযক্ষিয েুরনায়। অতনক ক্ষফী ভানযবালায প্রক্ষে তিেনা গতড় উতঠতে। েৎতঙ্গ অনযানয
আঞ্চক্ষরক উবালা ফযফাযকাযী ভানুতলয াংস্পতভ বালায আদান প্রদান ঘতিতে। অতনক ক্ষফী ক্ষনযস্ব আঞ্চক্ষরক ক্ষভৌক্ষখক
উবালা অযক্ষিে থাকতে। আফায, দীঘভ ফৎয তয থাকায য মখন ুনযায় দক্ষিণ ক্ষিুযায় ক্ষনযস্ব ফাবূক্ষভতে মাতে,
েখন ফযফহৃে বালা ুনযায় ভােৃ অঞ্চতরয অনুরূ তে। অথভাৎ ফাস্থান ক্ষবন্নোয় বালা ক্ষবন্নো ক্ষদখা ক্ষদতয়তে।
উি এই কর কাযতণই ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতরয ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক ফাাংরা উবালা কফক্ষিিযভয় তয় উতঠতে। াধাযণে,
ক্ষনায়াখাক্ষর উবালা  িট, রামাভী উবালা ফযফাযকাযীয প্রাধানযো এখাতন ক্ষদখা মায়। এখন এই দুই আঞ্চক্ষরক উবালা
কীরূত ক্ষযফক্ষেভে তয়তে, ক্ষ ক্ষফলতয় আতরাকাে কযা র।
ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতর ফযফহৃে ক্ষনায়াখাক্ষর উবালায ফেভভান প্রতয়াগরূতয প্রক্ষে আতরাকাে : আনুনাক্ষক স্বযধ্বক্ষনয প্রাধানযো
ক্ষদখা মায় ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক বালা প্রতয়াতগয ক্ষিতি। ক্ষমভন—‘কুক্ষযগুরা’ অথভাৎ ভুযক্ষগগুতরা অতথভ ফযফহৃে, ‘ক্ষকযেঁযা’ অথভাৎ
কােঁকড়া অতথভ ক্ষমভন প্রতয়াযয, ক্ষেভন ক্ষকতন্নাযােীয় যীৃ অতথভ এয প্রতয়াগ রিয কযা ক্ষগতে। ‘ক্ষেঁইয়া ক্ষদয়া’ অথভাৎ ক্ষগেঁতথ
ক্ষোরা অতথভ, ‘কযােঁো’ অথভাৎ গাতয় ক্ষদয়ায কাথা অতথভ, ‘পুেঁক্ষে’ অথভাৎ ফই অতথভ, ‘ক্ষপয’ অথভাৎ োৎতপযা অতথভ ক্ষমভন প্রতয়াগ
ক্ষদখা মায়, ক্ষেভন েুেঁই, েুেঁইয়া, েুেঁভায- ভধযভ ুরুতলয ক্ষিতি আনুনাক্ষক প্রতয়াগক্ষফক্ষধ রিযণীয়। কথয আঞ্চক্ষরক উবালায়
‘অ’ ধ্বক্ষন াংযক্ষিে থাকতর, কখন অ>, ই>উ, উ>-ক্ষে রূান্তক্ষযে তয় মায়। ভা (Mosquito)>ক্ষভাা, কর>
ক্ষকার, ফর> ক্ষফার, ইেযাক্ষদ। ফাক্ষর> ফারু, থাক্ষর> থারু, ইেঁদুয> উনদুয ফা উেঁন্দুয ইেযাক্ষদদ যুো> ক্ষযাো, ফুক> ক্ষফাক ইেযাক্ষদ।
ক্ষনায়াখাক্ষর  িট, রামাতভয বালাতক ক্ষফস্তয ক্ষফতিলণািক দৃক্ষষ্টবক্ষঙ্গতে েুরনাভূরক আতরািনা প্রতঙ্গ শ্রতেয় অধযাক
ড.যফীন্নকুভায দত্ত ভায়, োেঁয ‚ক্ষনায়াখাক্ষর িট, রামাতভয উবালা, একক্ষি েুরনাভূরক ক্ষফতিলণ‛ রামতন্থয ৪৭-েভ ৃষ্ঠায় (ভািভ
২০১২, প্রতরামক্ষব াফক্ষরাভ, ISBN : 978-81-8064-215-9) ক্ষম আকলভণীয় েথয ক্ষদতয়তেন, ক্ষ ক্ষবক্ষত্ততে ফরা মায় ক্ষম,
একভাক্ষিকয ক্ষিস্বতযয াংখযা ২০, ক্ষিভাক্ষিক ক্ষিস্বয ১৫ক্ষি, ক্ষিস্বয ৩১ক্ষি িেুঃস্বয ১০ক্ষি, ঞ্চস্বয ১ক্ষি, লট্স্বয ১ক্ষি। একাক্ষধক
ক্ষমৌক্ষগক স্বতযয ফযফায ফেভভাতন প্রতয়াগতিতি রিণীয়। দক্ষিণ ক্ষিুযায ফৃত্তয অঞ্চতরয ক্ষভৌক্ষখক বালায েভতধয ‘ঝ’ ধ্বক্ষন
(তঘাল, ভাপ্রাণ ঘৃষ্ট) যক্ষিে যতয়তে। দক্ষিণ ক্ষিুযায অক্ষধকাাং স্থাতনয ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক বালায় ‘ি’  ‘ে’ ধ্বক্ষনক্ষি ভাতঝ
ভাতঝ ‘’ ধ্বক্ষনয ভে উচ্চাক্ষযে য়। ক্ষমভন—‘ফাো-কাো’ েক্ষি ীঘ্র উচ্চাযতণ তয়তে ‘ফাসা-কাসা’ ইেযাক্ষদ। আফায,
েভতধয ‘য়’ অধভস্বযক্ষি উচ্চাযতণয ক্ষিতি ধযা তড়। ক্ষমভন- ‘ক্ষায়াক্ষভ’, ‘ক্ষনায়া’ ইেযাক্ষদ। অতনকতিতি, অল্পপ্রাণ ক্ষঘাল
ধ্বক্ষন ‘গ’ এফাং ভাপ্রাণ ক্ষঘাল ধ্বক্ষন ‘ঘ’ এয উচ্চাযণ প্রায় একই যকভ। ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক উবালায় ‘প’ ধ্বক্ষনয ক্ষযফতেভ
উচ্চাক্ষযে য় ‘’। অথভাৎ শুধুভাি ভাপ্রাণো যক্ষিে থাতক। েভতধয অফক্ষস্থে ‘গ’ ধ্বক্ষনক্ষি উচ্চাযতণ কখন ফা রুপ্ত তয়তে।
োই ‘োগর’ েক্ষি তয়তে ‘ার’, ‘োগরোনা’ তয়তে ‘ারানা’, এফাং ‘োগরফাো’ তয়তে ‘ারফাসা’। ে ক্ষতল
অফক্ষস্থে ভাপ্রাণ ক্ষঘাল ধ্বক্ষন অল্পপ্রাণ ক্ষঘাল ধ্বক্ষনতে উচ্চাক্ষযে তে ক্ষদখা ক্ষগতে। ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতরয আঞ্চক্ষরক ফাাংরা
ক্ষভৌক্ষখক উবালায় অক্ষক্ষনক্ষক্ষেয প্রাধানযো ক্ষতয়তে। উচ্চাযণকাতর প্রায় প্রক্ষেক্ষি ভানুতলয ভুতখ অক্ষক্ষনক্ষক্ষেয ফযফায রিয
কযা ক্ষগতে। ক্ষমভন- আক্ষয>আইয, কাক্ষর>কাইর, ক্ষেক্ষরয়া>তেযইলরা, ভাক্ষিয়ার>ভাইট্িাল, কক্ষযতে>কইততে,
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কাক্ষরয়া>কাইলরা, গােুয়া>গাউচো ইেযাক্ষদ। ক্ষফমভা এয পতর ে ভধযস্থ ধ্বক্ষনয াযস্পক্ষযক স্থান ক্ষযফেভন ক্ষভৌক্ষখক
ফাকযফযফাতয উতঠ এততে।
ফেভভাতন ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতর ফযফহৃে ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক ফাাংরা উবালায নভুনা :
১। ‚আইয আভায ফইতভরাতে মায়ায কথা আের।‛ (আন্দায ভাক্ষনক রামাভ, ক্ষনায়াখাক্ষর ক্ষযরা, ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে,
ফেভভাতন াব্রুভ ক্ষযরায় ফফাকাযী শ্রীভান অক্ষযক্ষযৎ িক্রফেভীয ক্ষভৌক্ষখক বালা)
২। ‚এক্ষয ফড্ডাবাই, কুন বাই ক্ষগেরা।‛ (তনায়াখাক্ষর ক্ষযরা, ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে াব্রুতভ ক্ষেৃগৃ, করযানুয
ক্ষখায়াই-এ র্শ্শুযগৃত ফফাকাযী ক্ষপারী ক্ষফর্শ্াতয ক্ষভৌক্ষখক বালা)
৩। ‚আক্ষভ বাই ফানাক্ষন খাইয়া ক্ষি ধুভ ইয়া যইতে।‛ (তনায়াখাক্ষর ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে াক্ষন্তযফাযায, দক্ষিণ
ক্ষিুযায় ফফাকাযী শ্রীেভার ক্ষদফনাতথয ক্ষভৌক্ষখক বালা)
৪। ‚আক্ষভ ক্ষোভাতয কইক্ষ নাদ আভযা িায-ােঁি োক্ষযখ আইভু।‛ (তনায়াখাক্ষর ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে াক্ষন্তয ফাযায,
দক্ষিণ ক্ষিুযায় ফফাকাযী যেন ক্ষদফনাতথয ক্ষভৌক্ষখক বালা)
িট, রামাভী উবালায ফেভভান প্রতয়াগরূতয প্রক্ষে আতরাকাে: ক্ষিুযায দিণাঞ্চতর ফাাংরা আঞ্চক্ষরক উবালায ক্ষিিভীিায়
ক্ষদখা ক্ষগতে ক্ষম, আনুনাক্ষক স্বযধ্বক্ষনয ক্ষফুর ফযফায। অতনকতিতিই ক্ষভৌক্ষখক বালায উচ্চাযণকাতর র্শ্াাঘাে এভনবাতফ
তেয উয তড়তে, ক্ষমখাতন অননুনাক্ষক স্বযধ্বক্ষন আনুনাক্ষক তয়তে। ক্ষমভন- বগ্ন কক্ষযয়া অতথভ ‘বােঁই’ ক্ষকাংফা ‘ফােঁই’ েক্ষি
ফযফহৃে তয়তে। ক্ষকন্তু ভ্রােৃ অতথভ, ‘বাই’ েক্ষিতে ক্ষঘাল ভাপ্রাণ ধ্বক্ষনক্ষি ক্ষঘাল অল্পপ্রাণ ধ্বক্ষনতে ক্ষযণে তয়তে ‘ফাই’।
এযকভ আনুনাক্ষক স্বযধ্বক্ষনয দৃষ্টান্ত উতঠ এততে োতদয প্রতয়াক্ষগক আঞ্চক্ষরক উবালায়। ক্ষমভন- ‘ফড়’ অতথভ ‘ডেঁয’, ‘ক্ষভ’
অতথভ ‘েুেঁই’/ ‘ই’, নাযতকতরয গুে অতথভ ‘ক্ষপযেঁ ’, ফােুয অতথভ ‘ক্ষডেঁইয়া’ ইেযাক্ষদ প্রােযক্ষক ে ফযফাতয উতঠ এততে। ‘অ’
স্বযধ্বক্ষন উচ্চাযণকাতর ‘এ’-ক্ষে ক্ষযণে য়ায দৃষ্টান্ত যতয়তে।
ফক্র : ক্ষফেঁকা, ক্ষফেঁয়াদ ‘ই’ স্বযধ্বক্ষন ‘আ’-ক্ষে ক্ষযণে য়ায দৃষ্টান্ত যতয়তে, খুেঁক্ষি>খুেঁডা। ‘এ’ ধ্বক্ষনক্ষি ‘অ’ ক্ষকাংফা ‘উ’-ক্ষে
রূান্তক্ষযে য়ায দৃষ্টান্ত যতয়তে। একিা> উগগা ক্ষকাংফা উগতগায়া। ‘উ’ ধ্বক্ষন ‘’-ক্ষে উচ্চাক্ষযে তয়তে।
যুো : ক্ষযাো, ‘’ ধ্বক্ষন ‘অ’-ক্ষে উচ্চাক্ষযে য়ায দৃষ্টান্ত এখন ক্ষদখা মায়। ক্ষোি-েড। ড. ুনীক্ষে কুভায িট, াধযায়, োেঁয
‘ফাাংরা বালা প্রতঙ্গ’ রামতন্থয ৩৩৫ ৃষ্ঠায় ফতরতেন (১ভ প্রকা, ১৯৭৫) : ‚ভাপ্রাণ ফতণভয ফা -কাতযয ক্ষফকাতয ূফভফতঙ্গয
বালায় ক্ষমখাতন কন্ঠনারীয় স্পভ ধ্বক্ষন-ক্ষভশ্র ফযঞ্জনফণভ ফা কণ্ঠ নারীয় স্পভ আইত, ক্ষখাতন াংক্ষিষ্ট অিতয স্বযাঘাে ঘতি, এফাং
স্বয উদাতত্ত তঠ।‛ উি ক্ষফলয়ক্ষিয প্রাতয়াক্ষগক রূ প্রকা ায় ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতরয ক্ষভৌক্ষখক উবালায়। মাযা িট, রামাভী
উবালা ফযফায কতযন, োযা ‘ক্ষ’> ‘ইতে’, ‘য়’ > ‘অয়’ ক্ষমভন ফতরন, ক্ষেভন মথাক্রতভ ‘ই’  ‘অ’ স্বযধ্বক্ষন দুক্ষিয উয
স্বযাঘাে ক্ষদয়  ‘’ ধ্বক্ষনক্ষি রুপ্ত তয় মায়। এোড়া উোযণকাতর ‘ঘ’ ধ্বক্ষনয অনুক্ষস্থক্ষে  ‘ঘ’ এয স্থতর ‘গ’ ধ্বক্ষনয
উোযতণয ক্ষনদভন প্রিুয। ফাঘ>ফাগ, ঘয>গয। ক্ষরাকভুতখ উচ্চাযণ কাতর ‘ঝ’ ধ্বক্ষনক্ষি ‘Z’ (য) এয ভে ক্ষানা মায়। তেয
আক্ষদতে ক্ষিত্ব ফযঞ্জতনয উচ্চাযণ ক্ষানা মায় না। েতফ ভাতঝ ক্ষিত্ব ফযঞ্জন রবয। আফায, ‘ক’ ধ্বক্ষনয ক্ষযফতেভ ‘খ’ ধ্বক্ষনয প্রতয়াগ
ক্ষানা মায়। কে> খে, কাইর>খাইর, কদভ>খদভ ইেযাক্ষদ। োরুদন্তভূরীয় উষ্ম-ঘৃষ্ট ‘ে’ ধ্বক্ষন উচ্চাযণকাতর কখন ফা
ঊধ্বভদন্তয উষ্ম-ঘৃষ্ট ‘’ তয় মায়। ক্ষোিা>তািা/তাডা, আক্ষে>আক্ষ, োনা>ানা ইেযাক্ষদ। কথয উবালায় ফাযাংফায দ
ভধযক্ষস্থে দুক্ষি ধ্বক্ষন াযস্পক্ষযক স্থান ক্ষযফেভন (ক্ষফমভা) কতযতে।
ফেভভাতন ক্ষিুযায দক্ষিণাঞ্চতর ফযফহৃে ক্ষভৌক্ষখক আঞ্চক্ষরক ফাাংরা উবালা নভুনা : িট, রামাভ
১। এইযকভ াইতর েুক্ষভ কই আভাতয। না! াোক্ষ ক্ষোভায খায়া ক্ষদইখযা। পন খযরযা পন ক্ষোর নাদ আভযা ক্ষখ
এেই খাযাক্ষন? (িট, রামাভ, ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে াব্রুতভ, দক্ষিণ ক্ষিুযা ফফাকাযী শ্রীভান ো ক্ষদফনাতথয
ক্ষভৌক্ষখক বালা)
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ফণভারী ক্ষবৌক্ষভক (তঘাল)

২। ‘ক্ষতে আেঁতয ভনদ কয়’ (ক্ষিিাগাাং, িট, রামাভ, ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে াব্রুতভ ফফাকাযী ভান ক্ষদফনাতথয ক্ষভৌক্ষখক
বালা)
৩। ‚েুক্ষভ আফায ক্ষকো াযতব কইর্েযা ফাইরুইতো।‛ (ক্ষিিাগাাং, িট, রামাভ, ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে ক্ষফতরানীয়ায়
ফফাকাযী শ্রীভক্ষে প্রক্ষেভা ক্ষদফ এয ক্ষভৌক্ষখক বালা)
৪। ‚গক্ষযব্ ভাইনতয াইযয কইলতর হুইনন অয়‛ (ক্ষিিাগাাং, িট, রামাভ, ফাাংরাতদ ক্ষথতক আগে ক্ষফতরানীয়ায়
ফফাকাযী প্রদী ভলা -য ক্ষভৌক্ষখক বালা)
ায়ক রামন্থঞ্জী :
১। িতট, াাধযায়, ড. ুনীক্ষে কুভায : ফাাংরা বালা প্রতঙ্গ, ১ভ প্রকা, ক্ষযজ্ঞাা, করকাো, ১৯৭৫।
২। ক্ষন, ড. ুকুভায : বালায ইক্ষেফৃত্ত, িাদ াং, ইষ্টানভ াফক্ষরাভ, করকাো ১৯৭৫।
৩। দত্ত, ড. যফীন্নকুভায, ক্ষনায়াখাক্ষর  িট, রামাতভয উবালা একক্ষি েুরনাভূরক ক্ষফতিলণ, প্রতরামক্ষব াফক্ষরাভ, ভািভ
২০১২।
৪। ক্ষিৌধুযী, কুভুদ কুন্তু : ক্ষিুযায বালািিভা : ফাাংরা  ককফযক, ভাযবালাক্ষফজ্ঞাতনয আতরাতক ক্ষিুযায কথযফাাংরায
গক্ষেপ্রকৃক্ষে, অিয াফক্ষরতকনস, প্রথভ প্রকা যানুয়াক্ষয ২০০৬।
৫। যকায, ড. ক্ষফি , বালা, ক্ষদ, কার, ক্ষিেীয় াংস্কযণ, ১৯৯৮।
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