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ক্রিয়ার বানান প্রসঙ্গ (orthography) 

রূপধ্বক্রনগত আললাচনার একটা বযবহাক্ররক ক্রেক আলে, দসটা বানান প্রসঙ্গ। বলা বাহুলয, বাাংলা ক্রিয়াপলের বানান ক্রবষলয় 

সাংসৃ্কত বযাকরলের দকালনা সূত্র সাহায্য করলত পালর না, অতএব ক্রনভথর করলত হলব রূপ ও ধ্বক্রন ক্রববতথলনর নানা 

খুুঁক্রটনাক্রটর ওপর। সাধুরীক্রতর ক্রিয়াপেগুক্রলর বানান েীর্থকাল ধলর সুক্রনক্রেথষ্ট, তালের ক্রনলয় ক্রবলশষ সাংশয় দনই। দকন দনই 

দসটা একটা প্রশ্ন (পলরর অনুলেে দ্রষ্টবয)। অক্রধকাাংশ সাংশয় মানয/ললখয চক্রলত বাাংলার বানান ক্রনলয়। প্রক্রতক্রট সাংশয় ক্রনলয় 

আললাচনা করলত একক্রট আস্ত প্রবলের প্রলয়া ন, ক্রকন্তু আমরা মূল প্রশ্নটা করলত পাক্রর – কী ক্রনলয় ও দকন এই সাংশয়? 

অবশযই স্বরক্রচহ্ন ক্রনলয় এই সাংশয়। রূপধ্বক্রনর ক্রববতথন দর্লক আমরা দেখলত পাই দয্ মানয চক্রলত বাাংলার আকৃক্রতলত 

দপৌঁলোবার পলর্ স্বরসঙ্গক্রত ও স্বরললালপর ফলল নানা ধ্বক্রন পক্ররবতথন র্লট দগলে অর্চ দলখয রূলপর ওপর তার োপ 

স্পষ্টভালব পলে ক্রন। ধাতু অাংলশর স্বরসঙ্গক্রত াত ধ্বক্রন পক্ররবতথনটা ধাতুলত ধাতুলত ক্রভন্ন - /অ/ → /ও/, /ই/ → /এ/, 

/উ/ → /ও/, /এ/ → /অযা/। য্া ক্রকেু প্রশ্ন তা অবশয /অ/ → /ও/ এবাং /এ/ → /অযা/ ক্রনলয়ই ওলে। প্রর্ম  ায়গা 

/অ/ দর্লক /ও/ এই ধ্বক্রন পক্ররবতথলনর দেত্রটা, কারে এটাই সব দর্লক বযাপক। ক্রকন্তু কক্রর, হই ইতযাক্রে রূলপর দেলত্র 

এ ক্রনলয় সমসযা ততটা দনই কারে স্বরধ্বক্রনর পক্ররবতথলনর দহতু /ই/ ক্রনল ই ক্রবেযমান। এরা তাই স্বরসঙ্গক্রতর স্বে বা 

transparent েৃষ্টান্ত। পরবতথী /ই/-এর প্রভালব /অ/ স্বতই /ও/ হলয় ওলে (লয্মন, গক্রত, বই, শরীর), স্বরসঙ্গক্রতটাই 

দসখালন বাাংলা উচ্চারলের স্বাভাক্রবক ক্রনয়ম। অসাংখয তৎসম শলের বাাংলা উচ্চারলে এই বযাপার হলে, তৎসম শলের 

বানান আক্রেভাষার অনুরূপ, তাই সেৃশরূপী বাাংলা শলেও ও-কার দেবার প্রশ্ন কখনও আলস ক্রন। সুতরাাং, এই  লনযই 

এখালন ও-কার ক্রনষ্প্রলয়া ন। সাধুরীক্রতর ক্রিয়া ক্রনলয় দয্ সাংশয় কম তাও এই কারলেই; দবক্রশর ভাগ রূলপই /ই/ ক্রনল ই 

উপক্রিত (লয্মন, কক্ররয়া)।  

আলরকটু  ক্রটল সমসযা অনয  ায়গায়। আধুক্রনক ক্রিয়ারূপগুললা অলনক দেলত্রই স্বরসঙ্গক্রতর অস্বে বা opaque েৃষ্টান্ত। 

দয্মন, করলে-র ক-এর উচ্চারে দয্ [লকা] তার দতা দকালনা ক্রচহ্ন দনই। অসমাক্রপকা কলর-দত উচ্চারলের ও-কার দকার্ায়? 

শেমধযি /ই/ এখালন লুপ্ত হলয়লে বললই এই সমসযা। এখালন কী করেীয়? এখালন ক্রচরাচক্ররত বানান রীক্রতলক ময্থাো 



ক্রেলত হলব। এবাং মলন রাখলত হলব, বাাংলা ক্রশোর্থী (বালাক্রল ক্রশ অ অর্বা ক্রভ লেক্রশ) ভাষার সলঙ্গ দয্ পক্ররক্রচত হলে তা 

তার ধ্বক্রন ও েৃশয রূপ েুলয়রই মাধযলম। তার দ্বারাই দস এই সমসযা ক্রনল র অ ালন্তই ক্রমক্রটলয় ক্রনলত পালর। বানালনর 

দেলত্র সুক্রমক্রত বা economy–র একটা গুরুত্ব আলে। দকালনা কক্রিত আতলে একটা বােক্রত স্বরক্রচহ্ন (এখালন ও-কার) 

এলন দসটালক নষ্ট করার মালন দনই। চক্রলত বাাংলায় সমাক্রপকা/অসমাক্রপকার সারূপযও একটা সমসযা। অসমাক্রপকা 

হলত/বলল/কলর ইতযাক্রে রূপগুক্রললত ও-ধ্বক্রন দবাঝালত ঊধ্বথকমা আলগ চলত (লয্মন, ব’দল)। ক্রকন্তু বতথমালন তা ব থন 

করাই ক্রবক্রহত হলয়লে। চক্রলত ভাষার সবথবযাপী প্রচললনর ফলল দকার্ায় অসমাক্রপকা তা প্রসঙ্গ দর্লক বুঝলত দকালনা 

অসুক্রবলধ দনই। দকবল অলর্থর প্রলভে স্পষ্ট করার  নয সামানয কলয়কক্রট  ায়গায় ও-কার দেওয়া চলল, দয্মন, হন 

(বতথমান) : দহান / দহাক (অনুজ্ঞা)।  

সমসযাটা আরও একটু গুরুতর হলয় ওলে দয্খালন /এ/ ধ্বক্রন স্বরসঙ্গক্রতলত /অযা/ হলয়লে। দেক্রখ ও দেলখ (সমাক্রপকা) 

দয্মন। অলনলক দেলখ শলের স্বরধ্বক্রনক্রট দেখাবার  লনয েযালখ ক্রললখ দফললন। তাুঁলের ভয় দেলখ-র সমাক্রপকা ও 

অসমাক্রপকার সারূপয অর্থলবাধ গুক্রললয় দেলব। ক্রকন্তু বাাংলাভাষায় অভযস্ত পােক ক্রক প্রসঙ্গ দর্লক সমাক্রপকা/অসমাক্রপকা 

ক্রচনলত অেম? এুঁরা দয্ আবার এক, দেখালনা প্রভৃক্রত শেলক অযাক, েযাখালনা ক্রললখলেন এমনটা দেক্রখ না। দসখালন ক্রকন্তু 

স্বরসঙ্গক্রতর প্রবেতাটা তাুঁলের মলন দকার্াও কা  কলর। ভয়  অধু দেলখ ও তজ্জাতীয় ক্রিয়াপে ক্রনলয়। [বস্তুতপলে, 

বাাংলাভাষায় অলপোকৃত নবীন এই /অযা/ ধ্বক্রনর উপলয্াগী বেথরূপলক এমন মস্ত একটা সমসযা মলন করা হলয়লে ও দস 

ক্রনলয় এত ক্রবক্রচত্র প্রস্তাব এলসলে অর্চ দটুঁলক ক্রন দয্ তা রীক্রতমলতা ইক্রতহালসর বযাপার। এর সাম্প্রক্রতকতম দচহারাক্রট 

পলাশবরন পাললর দপটকাটা এ-বেথ এবাং দপটকাটা এ-কার।] এখালন দয্ কর্াটা ক্রবলবচয তা হল একটা আশো দর্লক 

ধাতুর স্বরক্রচহ্ন পাললট দেওয়া, তাও ক্রিয়ার একক্রটমাত্র রূলপর  নয, ভাষা ক্রনলয় একপ্রকার দস্বোচার। অলনলক বুদ্ধলেব 

বসুর দোহাই দেন, ক্রতক্রন এরকম বানান অনুসরে করলতন। (‘পরবাস’-এও এই মলমথ ক্রচক্রেপত্র দেলখক্রে।) ক্রকন্তু বুদ্ধলেব 

বসুর বানান ক্রচন্তা এ দেলত্র ক্রক খুব ভাষাতত্ত্বসম্মত ক্রেল বলা য্ায়? উপরন্তু, দস ক্রেল চক্রলত বাাংলার প্রর্ম যু্গ, নানা 

রকম পরীোক্রনরীো তখন চলক্রেল। তলব আরও কক্রেন একটা ক্রদ্বধা ততক্রর হয় দেলখা শে ক্রনলয়। এ ক্রক বতথমান অনুজ্ঞা 

য্ার উচ্চারে েযালখা, না ক্রক ভক্রবষযৎ অনুজ্ঞা য্ার উচ্চারে দেলখা? একমাত্র এরকম েুরূহ বযক্রতিলমর দেলত্রই বানালনর 

একটা প্রলভে গ্রহেলয্াগয হলত পালর।  

ক্রিয়ার আেয ও মধয অাংলশ স্বরসঙ্গক্রত/স্বরললালপর বাইলর অন্তয অাংশ অর্থাৎ ক্রবভক্রিক্রচহ্ন ক্রনলয়ও ক্রবভ্রাক্রন্ত দেখা য্ায়। 

একক্রট বলো প্রশ্ন ক্রিয়ার অক্রন্তম অ-কালরর উচ্চারলে দয্ স্বাভাক্রবক ও-ধ্বক্রন (লয্মন, ক্রেল উচ্চারে ক্রেললা) দসখালনও ও-

কার দেওয়া না-দেওয়া ক্রনলয়। চক্রলতরীক্রতলত একটা সময় অবক্রধ ও-কার দবশ চলতও বলট, দস খুব সুেূর অতীলতর 

কর্াও নয়। এ ক্রনলয় দলখকলের মলন দকার্া দর্লক কী আশো এলসক্রেল  াক্রন না। এক দতা ইস/এন/আম/উন/উক 

ক্রবভক্রি বযতীত হলন্ত উচ্চারে হলত পালর না কারে তা হলল দতা বাাংলা ক্রিয়াপেই হল না। বাাংলাভাষায় ক্রেক কতটা অজ্ঞ 

হলল দকউ ক্রেল/লগল প্রভৃক্রত ক্রিয়ার বযঞ্জনান্ত উচ্চারলের কর্া ভাবলব?  আর, য্ক্রে বযঞ্জনান্ত উচ্চারে নাই হয় দতা স্বরান্ত 
হলব, এবাং দস দেলত্র অক্রন্তম অ-কার বাাংলার স্বাভাক্রবক উচ্চারেরীক্রতলত ও-কার োো কী হলব? সাধুরীক্রতলত দকালনাকালল 

ও-কার দেওয়া হয় ক্রন, অর্চ উচ্চারলে ও-ধ্বক্রনই ক্রেল। ঐক্রতহাক্রসক ভালবও হইল কক্ররল ইতযাক্রের ইল এলসক্রেল প্রাকৃত 

ইল্ল দর্লক, দসখালনও ও-কার ক্রেল না। চক্রললতও তাই ও-কালরর প্রশ্ন দনই। ক্রকন্তু এর দর্লকও বলো কর্া, এই অক্রন্তম অ-

কারক্রট একটা ক্রবভক্রি, এর একটা ক্রনক্রেথষ্ট রূপ ব ায় রাখলত হলব। অলনলক দমালটর উপর অ-ক্রবভক্রি রাখললও দকালনা 

দকালনা দেলত্র দসই সারূলপযর ভলয় দভালগন। য্াুঁরা মলন কলরন হইল-দক হল ক্রলখলল ইাংলরক্র  hall ক্রকাংবা কৃক্রষর য্ন্ত্র 

লালল বলল ভুল হলব, অর্বা হইত-দক হত ক্রলখলল ক্রনহত মলন হলব, এবাং দসই কারলে এই কলয়কক্রট দেলত্র ও-কার 



ক্রেলত চান, ক্রবভক্রিরূলপর সাময রোর কর্াটা তাুঁলের দভলব দেখলত হলব। উপরন্তু, এ  াতীয় আপাত দ্বযর্থকতার নমুনা 

অসাংখয - দয্মন, দস সরল (সলর দগল, সরলমক্রত নয়), দস করাত (কক্ররলয় ক্রনত, কাটার য্ন্ত্র করাত নয়), দস ডাকাত 

(ডাক্রকলয় আনত, েসুয নয়)। এবাং এমন প্রলয়াগও আলে দয্খালন অর্থলভে দবাঝালনার  নয বানানলভে র্টাবার দকালনা 

সুলয্াগই দনই – দয্মন, আক্রম কামাই (উপা থন কক্রর, অনুপক্রিত র্াকা নয়), বৃক্রষ্ট হয় (লর্াো ‘হয়’ নয়), আক্রম গাই (গান 

কক্রর, গাভী নই)। প্রলয়ালগর প্রক্রতলবশ দর্লকই এসব দেলত্র দ্বযর্থকতার সম্ভাবনা েূর হয়, ইাংলরক্র লত য্ার নাম 

disambiguation তা সম্ভব হলয় ওলে।  

ভাষা একক্রট সামাক্র ক প্রক্রতষ্ঠান (কর্াক্রট ক্রকক্রিৎ দ ার ক্রেলয় বললক্রেললন দসাসুযর)। বযক্রিক্রবলশলষর উৎলকক্রিক দখয়ালল 

বানান স্পষ্টতর হলয় ওলে না। ওপলরর আললাচনায় আমরা দেলখক্রে, অলনক আপাত অস্বেতা দয্ আসলল ভাষার 

উচ্চারেক্রবুঁক্রধর সলঙ্গ  ক্রেত তা ক্রনলয় ক্রবলশষ সলচতনতা দনই বললই দসগুললালক অস্বেতা মলন হয়। তার কারে 

বাাংলাভাষারও দয্ একটা উচ্চারেক্রবক্রধ র্াকলত পালর, দয্খালন স্বরসঙ্গক্রত ক্রনত ধ্বক্রন পক্ররবতথনগুক্রল প্রধান, এ ক্রনলয় দতমন 

চচথা দনই দকালনা মহললই। বযবহার দবোলনা ইতযাক্রেলত দকন /অযা/ হলব, আর বযক্রতিম বযক্রর্ত ইতযাক্রেলত দকন হলব /এ/, 

তার প্রক্রতলবশগত লেেগুললাই দয্ উচ্চারলের ক্রনলেথশক তা আমালের ভাষাক্রশোর অঙ্গ নয়। য্ত্র তত্র ও-কার অযা-কালরর 

ক্রকেু ক্রচহ্ন বক্রসলয় দয্ মীমাাংসা আমরা করলত চাই তা আসলল ‘লাক্রলমা পাল (পুাং)’ দলখার মলতা [আবার 

রা লশখর/পর অরাম]। সুতপা ও সক্রবতা দতা পুাংক্রলঙ্গ শে, ক্রকন্তু বালাক্রল নাম রূলপ এগুললা দপলল তালের আমরা পুরুষ 

বলল ভুল কক্রর ক্রক? রীক্রত ও প্রক্রতলবশ সমাল  দয্মন, ভাষার কর্য ও দলখয রূলপর দেলত্রও তারা দতমনই ক্রনেথায়ক শক্রি।  

আলরক প্রকার ক্রবভ্রাক্রন্ত ততক্রর হয় ক্রকেু ধাতুর ক্রবকি দ াে ক্রনলয়। এগুললা সবই বহুমাক্রত্রক ধাতু য্ালের অন্তয স্বলর তবকি্ 

দেখা দেয়। উোহরে, উগরায়/উগলরায়, উতরায়/উতলরায়, উপোয়/উপলোয়, উলটায়/উললটায়, কুলায়/কুললায়, কুোয়/কুলোয়, 
গুটায়/গুলটায়, গুমরায়/গুমলরায়, রু্মায়/রু্লমায়, ফুরায়/ফুলরায়, চুলকায়/চুললকায়, চুপসায়/চুপলসায়,  ুতায়/ ুলতায়, 

ফুসলায়/ফুসললায়, লুকায়/লুলকায়,  অধায়/ অলধায়। এগুললা [আ] → [ও] / [উ] --- এই স্বরসঙ্গক্রতর ফল (লয্মন,  ুতা  → 

 ুলতা)। এলের বানান ক্রনলয় খুব অসুক্রবলধ দনই, সকললই প্রায় ও-কার ক্রেলয় র্ালকন। ক্রকন্তু এইসব ক্রিয়ার অনুসরলে আর 

এক ঝাুঁক ক্রিয়ার প্রচলন আলে দয্গুললালক ক্রেক স্বরসঙ্গক্রত ক্রনত বলা চলল না কারে দসখালন /ই/-এর প্রক্রতলবলশ /আ/-

স্বর /এ/ না হলয় /ও/ হলে। দসগুললালক বলা য্ায় সােৃশয ক্রনত সমতা বা analogical levelling–এর ফল – দয্মন, 
এগায়/এলগায়, ক্রকলায়/ক্রকললায়, ক্রখুঁচায়/ক্রখুঁলচায়, ক্রগলায়/ক্রগললায়, ক্রচল্লায়/ক্রচলল্লায়, ক্রেটায়/ক্রেলটায়, ক্রেটকায়/ক্রেটলকায়, ক্র রায়/ক্র লরায়, 

ক্রঝমায়/ক্রঝলমায়, ক্রেকরায়/ক্রেকলরায়, ক্রতষ্ঠায়/ক্রতলষ্ঠায়, ক্রর্তায়/ক্রর্লতায়, ক্রনকায়/ক্রনলকায়, ক্রনাংোয়/ক্রনাংলোয়, ক্রপোয়/ক্রপলোয়, 

ক্রপেলায়/ক্রপেললায়,  ক্রবকায়/ক্রবলকায়, ক্রবলায়/ক্রবললায়, ক্রবগোয়/ক্রবগলোয়, ক্রভ ায়/ক্রভল ায়, ক্রভোয়/ক্রভলোয়, ক্রসুঁটকায়/ক্রসুঁটলকায় 

ইতযাক্রে। (য্র্ার্থ স্বরসঙ্গক্রত াত রূপলভেও এলের কারও কারও পাওয়া য্ায়, দয্মন ক্রেটায়/লেটায়, ক্রগলায়/লগলায়।) সমসযা 

এই, ওপলর উক্রল্লক্রখত ক্রিয়াগুললার দকালনা দকালনাটার এগয় ক্রপেয়  াতীয় বানান দেখা য্ায়। ও-কার বাে দেওয়ার 

পক্ররোমটা দভলব দেখার মলতা। ক্রখুঁলচালল-র বেলল ক্রখুঁচলল ক্রলখলল, ক্রেলটালল-র  ায়গায় ক্রেটলল ক্রলখলল, ক্রপলোলল না ক্রললখ 

ক্রপেলল ক্রলখলল ক্রক একই কা  দবাঝালব? আবার, ক্রভলোলব প্রলয্া ক ক্রিয়া, তার  ায়গায় ক্রভেলব ক্রলখলল অর্থভ্রাক্রন্তও ততক্রর 

হলব না ক্রক? সুতরাাং এইসব ক্রিয়ায় রূপববকি্ ততক্রর হলে ও-কারক্রটলক ক্রর্লর, দসক্রট বাে ক্রেলল চলল না। আবার, 

পুলরাপুক্রর স্বরসঙ্গক্রতর ক্রনয়লম আর এক েল ক্রিয়ার ক্রবকি রূপও ততক্রর হলে – দয্মন, দেৌোল/লেৌলোল, দপৌঁোল/লপৌঁলোল। 

দনৌকা দয্ কারলে দনৌলকা হয় এও তা-ই। ক্রকন্তু হয়লতা উচ্চারে ক্রনলয় সাংশয় র্ালক না বলল প্রায়শ দলখা হয় দেৌেল 

দপৌঁেল। দকউ বললত পালরন এগুললা দেৌক্রেল/লপৌঁক্রেল রূপ দর্লক এলসলে। তা হলল দতা এলের উৎলস √ দেৌড়্/√ দপৌঁছ্ ধাতু 

আলে এবাং ক্রিয়ার ইল-অাংলশর /ই/ দলাপ দপলয়লে বললত হয়, এবাং দস দেলত্র উচ্চারে হলব দেৌড়্ -ল/লপৌঁছ্ -ল। ক্রকন্তু 



দসটাই আমালের উচ্চারে ক্রক? তাই ধাতুর অন্তয আ-কার দয্খালনই ক্রবকলি ও-কার হলয়লে দসখালন বানালন ও-কারলক 

স্বীকার করলতই হলব। [এই ক্রবকি রূপগুললা দর্লক স্বতন্ত্র ধাতু √ ফুলরা, √ ক্রেলটা ইতযাক্রে ক্রচক্রহ্নত করা য্ায় ক্রক না তাও 

একটা প্রশ্ন। অসুক্রবলধ এই দয্, (১) এরা দকবল চক্রললতই ক্রবেযমান, (২) অসমাক্রপকায় এলস এরা স্বাতন্ত্রয হারায়, এলের 

রূপ মূল ধাতু √ ফুরা, √ ক্রেটা প্রভৃক্রতর সলঙ্গ সমান হলয় য্ায়, ফুক্ররলয়, ক্রেক্রটলয়। এলের  ন্ম ও অক্রন্চয়য় ক্রবচরে দয্ মানয 

চক্রলত বাাংলা নামক উপভাষাটার ক্রিয়ারূলপর মলধয সীক্রমত তা ক্রনলয় দকালনা সলেহ র্ালক না।]  

(পলরর অাংলশ য্াওয়ার  লনয ক্রবষয়সূক্রচলত ক্রফরুন ) 
 
(পরবাস ৬৭,  ুন ২০১৭)  
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