বাঙলা ucারণ
িশখুন
pথম খসড়া 1421 ব াb

বাঙালীেক ব দশেনর মুেখাপেদশ

গৗরচিndকা
সবােg বnনা কির আিদ

দব iংল ে

র

সকল ভােব চ া কের ei দাঁড়াল সার

গােজায়ারী আেমিরকায় তার পের কির গড়।

কচকিচেত ভরা শােst পি েতর udার।

দাঁতভাঙা জামাণ, পাল, rষ, ল ািটন আিদ

য শােনিন নিটভ ucারণ সi ভাষার

সকেলরi বnনা কির সংsৃেত িদয়া বাদ- i॥

বi পেড় ucারণ করা সmব নয় তার॥

eকথািট ভুিলo না মারা খাঁিট আেযর ছানা

সকল শােstর সার জািন pকৃিতর িনদান

বাঙলা বেলা kিত নাi দশী ucারণ মানা।

য সমs pকরেণ আমরা কিহ ভগবান।

আমােদর কথার ucারণ আয মেত তাi

সংsৃত তের মুিনগণ কিরয়া বh িবেবচনা

সাদা চামড়ার d িজেভi বাগেদবীর ঠাঁi।

সহজ সরল sাভািবক পnা কিরল রচনা॥

কােলা- কুিcত aেনক আেছ eখেনা eেদেশ

বhিবধ িনয়েমর নািহ কান pেয়াজন

ei aসভ েদর যা শখােবা বলেব তারা হেস॥

di চািরিট মাt মেন রােখা িনদশন।

পািনিনর পর পঁিচশ শতক পার হেয় গেল।

তাহােতi সকল ucারণ হiেব সিঠক

iuেরােপ ভাষাচচা

বhশাখ শতধারা িচnায় ভুল হয় িদক॥

r খুনখারাপী ফেল॥

সব ভাষার জননী সংsৃেতর িবকৃিত নানান

সহs pকাের

িন bি ং হয় পানীয়

iuেরােপ pচিলত eক eক ভাষার pাণ॥

জেলর কানi

bি ং হয়না জািনo॥

িনয়েমর বnেন আিন ei ভাষা সমুদেয়

d সরল pাকৃিতক পdিত মািনয়া।

kমাগত িবকৃিত হেত রkা করার uপােয়।

দশজ ucারণ নীিত বিলব বিণয়া॥

িবরিচল তাm r
ucারণ বা

ত িবdান িচnাময়

মাt কেয়ক পৃ ােতi jাতেব র সমািp

িনতt জিটল aিতশয়॥

ছাt হেব হরিষত পি েতর গ াpািp॥

বh pকার িচh জুেড় হiল িবষম দায়

ei বিলয়া সমাপন কির uপkমিণকা

কেয়ক শত ডায়ািkিটক eঁেক না কুলায়।

যাহােদর িচেt kশ kমা কির িভkা॥

The history of phonology may be traced back to the Ashtadhyayi, the Sanskrit grammar
composed by Pāṇini in the 4th century BC. In particular the Shiva Sutras, an auxiliary text to the
Ashtadhyayi, introduces what can be considered a list of the phonemes of the Sanskrit language, with
a notational system for them that is used throughout the main text, which deals with matters of
morphology, syntax and semantics.
uপেরাk udৃিতিট eকিট ফােনালিজ পুsেকর ভুিমকার pথম কেয়কিট পি k। য কনেসp বা ধারণা
িবংশ শতাbীর িdতীয়ােধ পিরণত হেয় ' ফািনম' আধািরত ucারণ পdিতর udব; সংsৃত বণমালা িনেজi সi
পdিতেত সাজােনা। ভারতীয় বণgিল িবকৃত না কের ucারণ করার পdিত খুব সহজ eবং sাভািবকভােব
িবjানসmত। বাঙলা

ভাষাভাষীেদর মেধ ভাষাতtিবেদর aভাব নi eবং ei পি তকুল aবশ i পা াত

" ফােনালিজ" o " ফােনিটks" শাst সmেn aবিহত। য কান কারেণi হাক িবদ ালয় sের বা সাধারণ মানুেষর
aবগিতর জন বাঙলা ucারণিবিধর pণয়েন ব বহািরক uদাহরণ সহেযােগ িবশদ gািফক আেলাচনা করায় কu
uৎসাহ দখানিন। ei পুsেক pথাগত, ব বহািরক, িচtসহেযােগ সমs ucারণ pস

পাঠেকর কােছ িববৃত করার

pেচ া কের হেc। ei কেয়কিট পৃ ায় িবধৃত তথ াবলী সম কভােব uপলিb করেত পারেল বাঙলা ucারণ িনভুল

ভােব করা সmব। যাঁেদর সiটুকু ভিk(িসিnয়ািরিট) বা মনেযাগ(a ািpেকশন) নi, তাঁেদর িশিkত করা সmব
নয়।

ucায িক?
য সমs শbাবলী মানুেষর কােছ িবিভn বst, ব িk, িবষয় iত ািদ pকাশ কের সigিলর মৗিখক pকাশi

ucারেণর uেdশ । িলিখত ভাষা সৃি র পর, pধানত িলিখত শbgিলর সিঠক ucারণ বণনা কেরi শbgিল িলিখত
হয়। বানান কথািট বণন হেত জাত, ucারেণর বণন। যা বানান আেছ তাi ucায। ব িতkম gাহ নয়।
pায় শতািধক বৎসর বাঙালী িবdােনরা পি মী িশkায় িশিkত হেয় " ফােনিটks" eর যেথc pেয়াগ
aিভধান o ব াকরেণ কের আসেছন। jােনndেমাহন দাস ডায়ািkিটক ব বহার কের তাক লািগেয় িদেলন pায়
নbi বছর আেগ। তারপর থেক ডায়ািkিটক, a াকেস

iত ািদ iuেরাপীয় পdিত য পিরমাণ ধাঁয়াশা তরী

কেরেছ, তা eক eক কের িববৃত করেত aেনক পৃ া িলখেত হেব। বাঙালীেক 'ন াসাল' ucারণ ডায়ািkিটক িদেয়
শখােনার মত িবড়mনা আর িকছু নাi। পূবজ ঋিষেদর aপমান করা ei আেলাচনার uেdশ নয়, তাঁরা তাঁেদর মত
কের 'aেnর হsীদশন' কেরেছন। িকnt সূযেক টচলাiট দখানর মত ei সমs apেয়াজনীয় pকরেণ বাঙালী
পাঠক বা ছােtর কান সুিবধা হয়িন। ei সমs তtেক পিরহার কেরi ei আেলাচনা।
িবেদশী aেনক শb বাঙলা akের িলখেল সখােন িক বানান লখা হেব, তা খুব জিটল ব াপার নয়।
সাধারণ বাঙালী শbিটেক যভােব ucারণ কেরন, তাi িলখেলi ঝােমলা শষ। d- ধরেণর লাক রাজী হেব না।
যাঁরা a াংেলাফাiল তাঁেদর eকাংশ বলেবন, তাঁরা যেহতু iংরাজী ucারণ মহারাণীর ঢেঙi কের থােকন, বাঙলা
akেরo তার সাযুজ থাকা আবিশ ক। eখনi pায় কুিড় রকেমর iংরাজী ভাষা sীকৃত হেয়েছ। কানিটর সে

সাযুেজ র কথা ভাবেবা। পতুগীজ, ডাচ, জাপানী, চীনা সকেলর সে i িক সাযুেজ র ব বsা করা সmব? টানাল
ভ ািরেয়শেনর িক utর, িনেgা বস, চীনা ছ াং- ছূ ং, নেকা ফরাসী সবi a ােকােমােডট করা যােব?
িdতীয় দলিট আরবী- ফারসীর শbাবলীর "bাসেফমী" হেত পাের বেল aত n িচিnত। গা- জায়ারী
মাiেকর দৗলেত আজান

েন আমােদর সকেলর কান aভ s হেয় গেছ। কত শতাংশ ucারণ সিঠক? িখলাফত

আেnালেনর কাল থেক কৃিtমভােব aনুসৃত 'iসলামী বাঙলা'র কত শতাংশ মূলানুসারী? utর িনpেয়াজন,
িবষয়িট রাজৈনিতক; িশkামূলক নয়। সাধারণ বাঙালী যা ucারণ কের তাi িলখেলi চলেব। গাঁড়ােদর মেন রাখা

pেয়াজন, eমন িক কারােণর ভাষাo পিরবিতত হেয়েছ। স যুেগ আরেব sরবেণর কনেসp িছল না। গত
শতাbীেত pথেম ফারসীেত eবং পের আরবীেত সংেযাজন o পিরবধন কের সব আধুিনক ব বsারi pচলন করা
হেয়েছ। ei বণমালােতi aিধকাংশ কারাণ ছাপা হয়। বাঙালী টাঙ eর ucারণi সিঠক। সবাi সi বানান
িলখুন।
তাহেল দাঁড়াল ei য, িলিখত বানানিটেক সিঠক ucারণ করেত হেব। eiবার সমস া হল বানান িব াট

িনেয়। গত কেয়ক দশক তথাকিথত 'iংরাজী মাধ েম িশিkত' ব িkরা সমােজর সব grtপূণ পেদ বহাল হেয়েছন।
খুঁিটর জাের হাজার হাজার aিশিkত মানুষ পদমযাদার aিধকারী হেয়েছন। কিলকাতার িহnী- লািভং জনগণ

বাঙলা শbgিল ভুলেত বেসেছন। তাঁরা eবং িবpবী সবj রাজৈনিতকগণ ভাষার দফারফা কের িদেয়েছন। ei
পুsকিটর uেdশ

সi ধিষত বাঙলার চচা করা নয়। কিলকাতা িব িবদ ালেয়র uেদ ােগ কৃত সবেশষ বানান

সংsার aনুসােরi সব আেলাচনা করা হেব।

লােক anতঃ সািহত পড়ার সময় শািnেত থাকেব।

ছাt বা িশkাথীেদর eকিট কথা মেন রাখা খুবi pেয়াজন। বািচক িশlী o aিভনয় জগেতর মানুেষরা
াতােদর চমিকত, চমৎকৃত o আকৃ

করার জন

ব াপক। যিদo সবার বাচনভ ী সmূণ d

য সব িবকৃত ucারণ কেরন, সমােজ তার pভাব aত n

নয়। egিল সযেt পিরহার করেত হেব। ei সিলিbিটরা মূলতঃ

প ােকিজং eর ফসল; pায় সারহীন। eেদর খালা চােখ দখেত িশখুন। বাজারী মাল যািচেয় নoয়াi pথা। eেদর
ফেলা কের িনেজেক ছাট করেবন না।

ucারেণর যntপািত
লাখ কথা বেলo আমরা kাn হi না, বলার আকাkা তৃp হয় না। সাবলীল ভােব বেল চিল, ভাবেত হয় না
িক কের ei সব ঘটেছ বা ঘেট চেলেছ। ঈ েরর সৃি

মানবশরীেরর যntািদ মনুষ সৃ

য কান যেntর সুkতম

যntাংেশর তুলনায় aেনক জিটল। eকi কথা মুখম ল বা ucারণযেntর kেto pেযাজ । িকnt দহযেntর pধান

gণ হল সরল পdিত o aিত সামান শিkব েয় জিটলতম কায সmাদন করা। শb ucারেণ গলা থেক ঠাঁট o
নাক পযn pায় সবgিল pত

বা aংেশর ব বহার হয়। পেরর কেয়কিট aনুেcেদ ei pকরণgিল ব াখ া করা

হেব। বুঝেত পার
রেল দখেবন
ন আtিব াস
স aেনক বেড়
ব
যােব। সিঠক
স
ucার
রণ করা কত
ত সহজ জানে
নেল আর ভুল
ucাারণ করেত icা
i করেব না।
ন
মানুেষর মুখম ল গল
লা o মsেকর
র কেয়কিট ছিব
ছ পর পর
র দoয়া হল
ল। ছিবgিলর পেরi সংিি
করা হেয়েছ। ছিব
িবgিল দেখ িনেজর শরীে
ীেরর, িবেশষ
ষতঃ মুখম েল
লর aংশ o pত

আেলাচনা
না

gিলেেক বার বার দখুন বা যা

দখাা সmব নয় সgিল হাত
ত িদেয় sশ
শ কের aনুভব
ভ কrন। eেদর
e
চলােফ
ফরা বা মুভেম
ভ

ফেলা কrন, পের
র

বুঝেত
ত aেনক সুিবধা
ি
হেব।

THE HUMAN HE
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THE HUMAN HEA
AD (PHONOLOGY)

moouth, pharynx, and larynx.
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a n মাটা
টা মেন হেc,, তৃতীয় িচেt
t
তা িকছু
িক টা কম দখা
দ যায়। যাাi হাক িজh
hা a িট eক
কিট বশ বড়
ড় মাংেসর তাাল o সিট খু
খবi নমনীয়
য়। eর িবsৃিিত
ত
গলিব
িবল বা ফ াির
িরংেসর uপির
িরভাগ থেক মুেখর সmুখিদেক
খ
দাঁেতর
ত মািড় পয
যn। দেঘ র িবচাের িজh
hার মাt eক
ক
চতুথাংশi
থ
নীেচর
র তল থেক
ক মুk eবং ei aংশেক
ক icামত সামেন
স
িপছেেন uপের o uিlেয় িবপরীত
িব
িদেক
ক
নoয়
য়া যায়। িজভ
জভেক aেনক
কটা লmা করা
রা যায়, িকছু
ছুটা গাটান সmব
স
eবং eকবাের
e
িপছ
ছেনর িদেক চাপ বািড়েয়
য়
গলিব
িবল বা ফ াির
িরংস থেক আগত
আ
বায়ুpবাহ
ব িনয়ntণ বা
ব রাধ করা যায়। বলা বাhল
ব
ucার
রণ কেম িজhা
hাi সবােপkা
kা
িkয়া
য়াশীল pত

। আরo বল
লা pেয়াজন,, য আমরা যােক আলি
লিজভ বিল (i
iংরাজীেত eিপেgািটস)
e
সিট eকিট
িট

কাম
মলািs o পশ
শীর সমnেয়
য় গিঠত কপাট
টক বা ভাl

যা ক নালী
লীর o গলিবেেলর pবাহপ
পথেক িনয়ntণ
ণ করেত eবং

eেক
কবাের বn করেত
ক
সkম। ucারণ কােয
ক
ei আলিজভ
আ
িবরাাম বা যিত িবন
ি
ােস ব বhত
ব
হয়। পরবতী
প
পৃ ায়
য়
িতনিিট a ািনেমশ
শন dারা িজh
hার মুভেম

বা স রণ দখােনা দoয়া
দ
হল। সামেন,
স
িপছেেন o uপের
র িজhার গিত
িত

পির ার ভােব দখান
দ
হেয়েছ
ছ। লk করেেবন, িজhা সামেন
স
আনেল
ল িপছেন িক
কছু ফাঁক বেেড় যায়। সব
ব uপsাপনাi
i
পা

িচেt। যার জন সামেন আনেল িজh
hা য সr হেয়
হ যায় তা দখা সmব নয়।
ন ei pস
স িট uেlখেেযাগ , কারণ
ণ

di পাশ
প িদেয় হাাoয়া বার হেেয় গেল uc
cারেণ তার pভাব
p
পের।

pথম িচেt
েt eর পর দখা
দ যােc িজেভর
িজ
uপর িকছুটা aংশ
শ ফাঁকা আর তার িঠক uপ
পের তালু বাা হাড পেলট
ট
আেছ
ছ। তালুর uপ
পর বশ বড়
ড় eকটা ফাঁকা
ক জায়গা দখা
দ যােc, যার
য নাম নাস
সাগhর বা ন াসাল ক ািভ
িভিট। ন াসাল
ল
ক ািভ
িভিট নােকর ফুেটা থেক eেকবাের মু
মখগhেরর িপছন
িপ
পযn িবsৃ
ি ত। ন াস
সাল ক ািভিট
িট, মুখগhর o গলিবল বা
ক নালী
ন
সব eক
কসে

যুk eবং ei aংশgিলর
a
মেেধ বায়ুpবাহ
হ pভািবত না
ন হেয় aবােেধ চলাচল করেত
ক
পাের।

বাধার
র সৃি কের ei বায়ুpবাাহ িনয়ntণ কেরi
ক
বhpকা
কাের ucারণ কায সািধত
ত হয়। আবার
র মেন রাখেত
ত হেব আমরা
রা

পাশিচt বা সাiড িভu দখিছ। pথেমi মেন হেত পাের তালু বা তার aিsকাঠােমািট di ফাঁকা sােনর (নাসাগhর
o মুখিববর) eর মেধ ঝুলn aবsায় িনরালm aবsান করেছ। আসেল তা নয়, তালু হল কেরািট বা মুখম েলর
aিsকাঠােমার eকিট সুদৃঢ় aংশ, যােত িতনিট বড় খালামুখ আেছ। eকিট িপছেন মুখিববের যুk, আর di পােশ
dিট কণকুহেরর ফাঁক। eছাড়া নাসাগhেরর uপেরর aংশ হল সাiনাস ক ািভিট যা মিs েক শীতল করার কাজ
কের। সুতরাং মুখম েলর aিsকাঠােমার e পযn িববৃত সব aংশi aনড়। eেদর স ালন করা যায় না।
eiবার আসা যাক সi aংশিটর কথায় যােক নাড়াচাড়া করা যায় বা যার নাড়াচাড়া করার মেধ িদেয়i মুখ
খালা o বn করা হয়। চলিত ভাষায় আমরা eেক চায়াল (জ) বিল। aেনেক uপেরর চায়াল iত ািদ বেল
থােকন। uপের কান চায়াল নাi। uপেরর পািটর দাঁত, o

বা uপেরর ঠাঁট সবi aনড় কেরািটর aংশ। চায়াল

eকিট a খুড়াকৃিত হােড়র কাঠােমা যা িপছেনর িদেক কেরািটর সে

" টmেরা- ম াি বুলার জেয় " নােমর eকিট

হাঁসকল বা কbায় জাড়া। চায়ােলর হােড়র ডাkাির নাম ম াি bl। eরi সামেনর িদেক মািড় o তােত বসােনা
দাঁেতর নীেচর পািট। িচবুক eবং aধর- oে র িনয়ntক পশীেকo (5 নং িচt) ধের রেখেছ ei ম ি bl। কbা
থেক ঝুলn চায়ালেক নামান o oঠােনার জন eকিধক পশী কাজ কের। কথা বলার মত, কামড়ান eবং

িচবােনার সময়o ei পশীgিলর kমতা ব বhত হয়। ucারেণর পিরেpিkেত, ম াি bl o িনয়ntক পশীgিল
মুেখর হাঁ ছাট বড় করা o বn করার কােজ লােগ। িজhার মাংসিপ িট চায়ালধৃত পশীর uপর বসান আেছ। ফেল
মুেখর হাঁ বড় করেল িজhা তালুর সােপেk নীেচ চেল আেস। চার নং িচেt চায়ােলর uপর নীেচর দাঁেত পািট মািড়
o aধেরর aবsান s কের দখা যােc।
শরীেরর গঠন বা a ানাটিমর িদক থেক দখেল আরo eকিট aংেশর grt pচুর। মুdা, তালু o দn হল

িতনিট pধান পেয়

aফ আিটকুেলশন বা ucারণ sান। সবকিটi তালু (হাড পেলট) নামক aিsকাঠােমার aংশ।

ei aিsকাঠােমািট িনেয় িকছু কথা পূেবi বলা হেয়েছ। িচt নং 6 লk করেল বুঝেত পারেবন য তালুর ei
aিsকাঠােমািট িপছন িদক থেক মাটামুিট eকi ভােব পােশ o সামেন সামান

বঁেক ulােনা বািটর মত eকিট

আধার তরী কেরেছ। িকnt eেকবাের শেষর িদেক বাঁক আরo বশী হেয় হঠাৎ নীেচর িদেক চেল গেছ। eর পরi

মািড় o দাঁেতর পািটর aবsান। ei পিরবতেনর sানিটেত eকিট al ucতার বাঁেধর মত আেছ। uপর পািট
দাঁেতর মািড়র িকছু িপছেন ei ব িতkমিট আঙুল িদেয় aনুভব করা যায়। মাটামুিট ei sানিটেকi "তালু" বেল
থািক আমরা, anতঃ ucারণ আেলাচনার pসে । মুdা হল তালুর aিs কাঠােমার eেকবাের মধ sল। িজেভর ডগা
সাজা কের দাঁড় করােল eiখােনi ঠকেব। ব বহািরক িদক থেক তালুর aবsান মুdা o দnােgর মাঝামািঝ

ধরেল খুব বশী ভুল হেব না। ei সব মাপ o aবsান দেহর আকার o গঠেনর সে

ভাল পিরমােণ eিদক oিদক

হয়। aে র িকছু পিরমাণ িবকারo খুব িবরল নয়। তেব ucারণ িচnায় eর pভাব খুব বশী নয়। eiবার
িচtgিলেত ব বhত

লেজে র বাংলা পিরভাষা বা নামgিল পরপর

লেজ gিলi aনুবাদ করা হল।

1. ORAL CAVITY OF THE MOUTH

মুখিববর বা মুখগhর

2. MOUTH,

মুখম ল

3. PHARYNX.

গলিবল

4. LARYNX.

ক নালী

5. THE BONY PALATE.

aিsময় তালু বা কিঠন তালু

দoয়া হল। আমােদর কােছ uপেযাগী

6. AL
LVEOLAR AR
RCH.

তালুিশরাা

7. TO
ONGUE.

িজhা বা িজভ
ি

8. VO
OCAL CHORD
D

sরতntী

9. GL
LOTTIS.

াসনালীম
ীমুখ

10. EPIGLOTTIS
E

আলিজভ
ভ

11. UVULA.
U

কামল আলিজভ
আ

12. VELUM
V
OR SOFT PALATE
E.

কামল তালু
ত

13. NASAL
N
CAVIT
TY.

নাসাগhর
র

14. TIP
T OF TOUN
NGE.

িজhাg

15. FRONT
F
OF TO
OUNGE.

িজhাgভাাগ

16. BLADE
B
OF TO
OUNGE.

িজhাপ

17. BACK
B
OF TOU
UNGE.

িজhামূল

িজhার স রণ

দ
দখার
জন eখােন ডান
ড

িkক কেের হাiপার িল িট oেপন
o
কrন
নÎ

ucারণ করেত গেল
গ
uপর
র বা মধ

িনর

াসpবাহ
হ ফুসফুস থেক
থ
বার হেয়
হ ক নাল
ালী হেয় sর
রতntীgিলর
র

িদেয় pব
বািহত হয়। ei sরত
তntীgিলর কmন
ক

ি
িনর
িকছু বিশ
ব

িনধ
ধারণ কের।

কm
mেনর মাtাা িনয়ntণ কের
ক
ক নালী
ন
o গল
লিবলেক জিড়েয়
জ
থাক
কা পশীgিিল। আবার
র ভলু ম বা
ভেয়
য়স বা ঘাষ
ষ বা gাম aথাৎ ভারী
রী ucারণ করেত গেল
গে ei পশীgিল
প
দৃঢ় করেত হয়।
হ সুর বা
মূছনা
ন pভৃিত o সাধারণ
ণ মডুেলশেেনর কােজ পশীgিল, sরতntী o ঠাঁেটর কmন ব বhত হয়।
কায
যতঃ ucার
রণ করার সময়
স
কেয়
য়কিট pত

eবং aেনকgিল
a
কসে
পশী eক

aথব
বা িনধািরত
ত

kেম ব বhত হয়। ei সব িনয়ntণ মিsেsর সে ত aনুযায়ী ঘেট থােক। সুতরাং পির ার ucারণ
করেত হেল সুs মিs , সেতজ পশীসমূহ o trিটহীন শারীিরক গঠন থাকা আবিশ ক। শারীিরক
গঠন ছাড়া বাকীgিল aভ ােস unত করা সmব। আমরা কখনo ভািব না ucারণ িশkা করার
pেয়াজন আেছ। িশখেত গেল দখেবন কতটা uদ েমর pেয়াজন। চ া আরm কrন। মেন
রাখেবন িজেভর আলসার, গলিবল বা ক নালীর pদাহ, টনিসল, শাlেকা, সাiনাস, সিদ eবং
sরতntীেত

া জমা o

তার কারেণ ucারণ িবকৃত হয়। মুdােদাষ আর eকিট সমস া। eকটু

চ া করেলi কারণgিল বুঝেত পারেবন, তখন িঠক কের

নoয়া সহজ হেব। eর পরবতী

aনুেcদgিলেত বিণত পdিতেত ucারণ কrন। সহেজi সুnর ucারণ করেত পারেবন।

sর o বণ
akর, বণ iত ািদ কথা আমরা eকi aেথ ব বহার কের থািক। সাধারণতঃ বাঙলায় akর
o বণ iংরাজী ' লটার' কথািটর aথবাচক। কান কান kেt akর iংরাজী 'িসেলবল' aেথo
ব বহার করা হয়। ব াকরেণর বাiের গেল sর শbিট

িন বা কে াচায

িন বুঝায়, যিদo আরo

বশ কেয়কিট aেথ eর pেয়াগ দখা যায়। বণ কথািটর সবােপkা aিধক ব বহার রঙ aেথ
ব বহার হয়। যুগ যুগ ধের eবং সmবতঃ ব াকরণ িলিখত হoয়ার আেগ থেকi বণ কথািট রঙ
aেথ বা আবরণ aেথ pেয়াগ করা হেয়েছ। আর eকিট কথা হল ব
eকিট aথ বিশ । আেলাচনা জিটল না কের সাজাসুিজ pসে
কান eকিট ব

ন, কেয়কিট aেথর মেধ

চেল যাoয়াi ভাল।

ন ucারণ করেত sর লােগ। pকৃতপেk eকিট sরযুk ব

নূ নতম যত সময় ধের করেল eকজন sাভািবক মানুষ তা পির ার ভােব

ন ucারণ

নেত পায়, ব

ন

মাটামুিট তার eক প মাংশ বা তার কম aংেশ থােক। বাকীটা sর। aথাৎ আমরা যখন 'ক' বিল
তখন k eর ucারণ সমেয়র anতঃ চারgণ বশী 'a' eর ucারণ। ei জন i বলা যায় sর eর
uপর বণ আেরাপ কের যা ucািরত হয় তাi ব
িন

নবণ। ব

নgিল sের বেণর আবরণ যাগ কের

n হেয়েছ। sেরর কান বণ নাi না বেল বলা ভাল sর বণাধীন নয় aথাৎ িনেজ ucািরত হেত

সkম। বণ বা আবরণgিলর আলাদা ucারণo মুখ থেক িনগত করা যায়, িকnt সgিল rিতgাহ
নয়। বstজগেত eকিট বstর আবরেণর আয়তন য বstর মাট আয়তেনর aেনক কম তা আমরা
দখেত পাi। আবরণ হল বণ বা ব
সহেজ বুঝেত পারেবন।

ন। বstর পদাথিট sর। ফল o খাসার সmক ভাবেলi

1। "ক" akরিটর

k

িনতরে র ছিব।

a

2। "k" akরিটর

k+r

িনতরে র ছিব।

a

uপেরর diিট akেরর ucারেণর ছিব িদেয় pাথিমক িবষয়িট বাঝাবার চ া করা হেয়েছ।
ক akরিটর ucারেণ বণ বা ব

েনর ucারণকাল বাঁিদেক ধূসর পটভূিমকায় o ডান িদেক কালেচ

নীল পটভূিমকায় 'a' eর ucারণকাল দখা যােc। eo লk করেবন য, বণ বা ব

েনর

ভলু মo aেনক কম। তাi dিট কারেণi (ভলু ম বা gাম o ucারণকাল) ei aংশ rিতgাহ নয়।
পেরর িচেt 'k' ucারণ pদিশত হেয়েছ। যুkাkর 'k' ত k+r eকাকী k eর তুলনায় aেনকটা
বশী সময় ধের ucািরত হেয়েছ। তা সেto eটা

মাট সমেয়র eক ষ মাংেশর মত। ei সব

aনুপাত akর থেক akের, মানুষ থেক মানুেষ eবং ভাব, বাচনভ ী o pেয়ােগর uপর িনভর
কের aেনক পিরবিতত হয়। িকnt সাধারণতঃ মাট ucারণ কােলর eক প মাংেশর কমi হয়।
আবার eকিট কথা বা শেbর মেধ ucারেণর সময় oভারল াপ হoয়ার কারেণ ei aনুপােত
পিরবতন হয়। ei মাপেজাক িনেয় বিশ মাতামািত করার দরকার নাi, কারণ কu মেপ ucারণ
কের না। মাটামুিট র
কান তা eত সুkভােব

বা িবsােরর ধারণা থাকেলi যেথ । য iিndেয়র জন ei ucারণ সi
নেত পাের না। জিড়েয় বিড়েয় শােন, তাi rিতসুখকর হoয়া আরo

aেনক িকছুর uপর িনভর কের। আপাততঃ sর o বণ বা ব

েনর ei ধারণাi কাজ চালােনার

পেk যেথ । ei কথাgিল মেন sাভািবকভােব ucারণ করেলi চলেব। কৃিtমতা pকৃিতক
িনয়মেক আঘাত বা ভােয়ােলট করেব। লাভ িকছু হেব না।

sেরর
র ucাারণ
বাঙলা ব াকরেণ য সব sের
রর কথা uিl
িlিখত আেছ
ছ তার মেধ
ধ 'ঌ' ucাারণ করা হয়
হ না। আর
র
ঐ eবং
e ঔ ei
i dিট যৗগ
গsর; যথাk
kেম (o+
+i) eবং (o+u)।
(
e
eigিলেক
ব িদেয় বাকী নয়িট
বাদ
িট
sের
রর ucারণ
ণ িনেয়i আেলাচনা
আ
ক হেব। সংিkp ei
করা
e আেলাাচনা

d ucারণ
u
শ
শখার
পেk
k

যেথ
থ । িবষয়িট
িট জিটল নয়,
ন
বশী পি িত কর
রেল চলেব
ব না। sাভা
ভািবক হন। ভারতীয় ভাষায় সব
ব
িকছু
ছুi করা হেেয়েছ কাজ
জ সহজ কর
রার জন জিটল
জ
করাার জন নয়
য়। ucারণ
ণেদাষ বা িবকৃ
ি িত চচা
চা
িবdাানেদর কাজ
জ, আসুন আমরা মহ
হাজনপnা aবলmন কের
ক eকমু
মুখী িচnা কের
ক সরল
ল aথচ
ucা
cারণ কির।

ব মুখম েল
লর a - pত
p
দখেবন শরীেরর বা

d

gিলর
র uপর কান
কা চাপi পড়েব না।

সাব
বলীলভােব সু
সnর ucাারণ মুখ থেক
থ বার হেয়
হ আসেব
ব।

a আ
a,
a, ক ক । pাচীন
ন সূtিটর মেত
ম
ক বগ
গ eবং a, আ sেরর
র ucারণsল
sল ক । aথাৎ
a
িজhার
র
ভূিমকা
ম
নাi বা
ব নগণ । ক

ব াপাারিট কমন
ন বা eক হেলo 'a
a' eবং 'আ
আ' sর dিট
িটর ucারণ
ণ

sতnt
ntভােব ব াখ
া া করা হেব।
হ
কারণ
ণ আরo ব াপার আেেছ। সংিkp
p সূtিটেত
ত যা বলা হেয়েছ
হ
তার
র
পের
রo মুখম েলর
ে
aন ান
ন aংেশর
র aবsান বা
ব pেয়াগ িনি তভােেব িববৃত করেল
ক
d
সুেযাগ
য কেম যােব।
য
পরবত
বতী aনুেcেেদ তাi কর
রা হেয়েছ।

a uc
cারণ (সmু
mুখ)

a ucারণ (পা )

ucারেণর
র

'a' uc
cারণ করার
র সময় মুেু খর হাঁ (u
uপর- নীেচ
চ) সবেচেয়
য় বশী যত
ত করা যায়
য় মাটামুিিট
ট
তার
র aেধক করেবন।
ক
মুেখর চoড়া
ড়া বা pেsর
র িদক al
l ছাট বা
ব pায় sাাভািবক থাক
কেব। িজভ
ভ
নীেচ
চর দাঁেতর পািটর গাড়ায়
গ
যম
মন পেড় থােক
থা
সখােেন eকটু uেঠ
u থাকেব
েব। ei aবsায়
a
গলা
লা
িদেয়
য় য sর বার হেব সটাi 'a
a'। ucারণ
ণ কাল eক
ক মাtা aথাৎ
a
ধীরগ
গিতর ucাারেণ 400
0
িমিল
িলেসেক , drত
dr গিতর
র ucারেণ 200 িমিল
লেসেক । ei
e রে র বাiেরর ucারণ
u
সুখ াব নয়।
মেন
ন রাখেবন তািtকেদর
ত
র eকাংশ বেলন
ব
'a' ucারণকাােল িজভ িপছেনর
ি
িদ
দেক িনেয় যেত হেব।
eেত
ত ক বাড়েেব, ucারেেণর পিরc
cnতা বাড়েব
েব না। শােst
st 'ক 'বণ বলা হেয়েছ
েছ বেল তা জার কের
র
চাপা
পােনার দরক
কার নাi। sাভািবক
s
u
ucারণi
স
সহজ
eবং সু
সs ।

আ ucারণ
u
(সm
mুখ)

আ ucারণ (পা )

cারণ করার
র সময় মুেখর হাঁ (u
uপর- নীেচ
চ) সবেচেয়
য় বশী যত
ত করা যায়
য় মাটামুিিট
ট
'আ' uc
তার
র aেধক কর
রেবন। মুেখর
খ চoড়া বা
ব pেsর িদক
িদ বেড় pায় সবািধ
িধক বশী যতdর
য
যায় তার থেক
ক
িতন
ন চতুথাংশ করেবন।
ক
িজভ
িজ নীেচর
র দাঁেতর পািটর
পা
গাড়া
ড়ায় যমন পেড়
প থােক থাকেব। ei
e aবsায়
য়
গলাা িদেয় য sর বার হেব
হ
সটাi
i 'আ'। ucা
cারণ কাল eক মাtা aথাৎ ধীর
রগিতর uc
cারেণ 400
0
িমিল
িলেসেক , drত
dr গিতর
র ucারেণ 200
2
িমিল
লেসেক । ei
e রে র বাiেরর ucারণ
u
সুখ াব নয়।

i ঈ
i,
i চু যশ
শানাং তালু
লু। pাচীন সূ
সtিটর মেত
ত চ বগ eবং
e i,ঈ sেরর uc
cারণsল তালু
ত । aথাৎৎ
িজhা
hার ভূিমকা আেছ তা তালুর কােেছ রাখেত হেব। িজhাা তালুেত রেখ 'i' বা 'ঈ' ucার
রণ aসmব
ব
না হেলo
হ
তা 'i' eবং 'ঈ' sর dিটর
d
মত শানােব না।
না তাi ei
i sরdিটর
র ucারণ িবশদভােব
ব

ব াখ
খ া করা হেেব। pধানত
তঃ মুেখর aবsান
a
বা হাঁ
হ মুেখর o িজেভর aবsােনর কারেণ ei
e dিট sর
র
িকভ
ভােব ucাির
িরত হয় তা পরবতী aনু
a েcেদ দখান
দ
হেয়েেছ।

cারণ (সmু
mুখ)
i uc

i ucারণ (পা
(
)

র সময় মুেখর
ে
হাঁ (u
uপর- নীেচ)) সবেচেয় বশী যত
ত করা যায়
য় মাটামুিিট
ট
'i' ucাারণ করার
তার
র eক চতুথাংশ
থ
করেব
েবন। মুেখর
র চoড়া বা
ব pেsর িদক
িদ al sাভািবক থাকেব। িজভ
িজ নীেচর
র
দাঁেতর
ত পািটর গাড়ায় যমন
য
পেড় থােক তার
র থেক সাামান eিগ
গেয় ডগা দাঁ
দ েতর ধারেেক সামান
ন
aিত
তkম করেব
েব িকnt দাঁাতেক
ত
sশ
শ করেব। ei
e aবsায়
য় গলা িদেেয় য sর বার হেব সটাi 'i'।
ucা
cারণ কাল আধ
আ মাtা aথাৎ ধীর
রগিতর uc
cারেণ 200
0 িমিলেসেক
েক , drত গিতর uc
cারেণ 100
0
িমিল
িলেসেক । ei
e রে র বাiেরর ucারণ সুখ াব নয়
য়। drত আধ
ধমাtার uc
cারণ কম শানা যায়
য়
বেল
লi eigিল
লেক বাঙলাায় 'i' লােেপর uদাহর
হরণ বেল uেlখ
u
করা হয়। কিলক
লকাতা থেক
ক কলকাতা
তা
লখ
খার pবণতা
তার মূেলo ei
e hs uc
cারণ।
cারেণ মুেখর
র সব aংশ
শi 'i' uc
cারেণর aব
বsায় থাকেেব।
'ঈ' ucা

ধু sরিটেক
s
দীঘ
ঘািয়ত করা
রা

ছাড়া
ড়া আর কাান pেভদ নাi। aথাাৎ হাঁ মুখ o িজভ 'i
i' ucারেণ
ণর মত জাায়গায় রেখ
খ পূণ eক
ক
মাtা
tা ucারণ করেলi 'ঈ
ঈ' ucািরত
ত হয়। ei
i ucারণ কাল eক মাtা aথাাৎ ধীরগিতর
র ucারেণ
ণ
400
0 িমিলেসেেক , drত
ত গিতর ucারেণ
u
2
200
িমিলেেসেক । aেনেক
a
বেল
লন বাঙলাায় 'ঈ' eর
র
ucা
cারণ হয় না।
না সmবত তাঁরা সংs
sৃেতর মত
ত di মাtার
র ucারণ নাi তাi eকথা বেেল থােকন।
বাঙল
লায় sাভািিবক ucার
রেণ di মাাtার ucার
রণ pায় নাাi বলেলi
i চেল। eম
মন িক যৗৗগsরgিলর
র
ucা
cারণকালo diমাtার aেনক কম
ম। সংsৃেতর
ত ucারেণ
ণর uদাহর
রণ টেন লাাভ নাi। সংsৃ
স ত কান
ন
a েলর কথ ভাষা নয়, বh a েল
লর ভাষার থেক চয়ন
ন করা o সংsার
স
কর
রা ভা ার। eর
e গান বা
aিভ
ভনয় বা stাtপােঠর
st
নমু
ন না ভারত
তবেষর কান
ক a েল
লর ভাষার মাtার সেে
'ঈ' ucারণ
u
eক
কমাtার, যমন uপেের বলা হেয়
য়েছ তাi কrন।
ক

মেল না।
ন বাঙলায়
য়

u ঊ
u,
u পু o । pাচীন সূtিটর মেেত প বেগর
র o u, ঊ eর ucার
রণ sল o । eর মাে
ােন ei নয়
য়
য িজভ
ি
ঠাঁেট ঠিকেয় u বা ঊ uc
cারণ করেত
ত হেব। ঠাঁ
ঠ ট বা আর
রo ভালভােেব বলেত গেল aধর
র
o o

diিটেক
েকi ব বহাার কের ei
e dিট sেেরর ucার
রণ করা হয়।
হয় ঠাঁট ছাড়াo
ছ
মুেখর
খ aন ান
ন

aংেেশর aবsান
ন িক হoয়
য়া pেয়াজন
ন eবং হাঁ মু
মেখর uপর
র- নীেচ o pেsর িদেেকর ব ািp
p সব িকছুi
পরব
বতী aনুেcেদ
c আেলাচ
াচনা করা হেয়েছ।
হ

u ucারণ (সmু
( খ)

রণ (পা )
u ucার

'u' ucা
cারণ করার
র সময় মুেখর
ে
হাঁ (u
uপর- নীেচ)) সবেচেয়
য় বশী যত
ত করা যায়
য় মাটামুিিট
ট
তার
র eক চতুথাংশ
থ
করেব
বন। মুেখর
র চoড়া বাা pেsর িদ
দক কেম di
d তৃতীয়াংংেশর মত হেব। িজভ
ভ
নীেচ
চর দাঁেতর পািটর গাড়ায়
গা
যমন
ন পেড় থাােক তার থেক সামাান uপের uেঠ সামাান িপিছেয়
য়
থাক
কেব। aধর
র o o

diিট
d
যত দূর সmব সামেনর িদেক
ি
eিগ
গেয় িনেল মুেখর খাালা aংশিট
িট

সংকু
কুিচত pেs
sরo pায় aেধক
a
হেয়
য় যায়। ei
i aবsায় গলা িদেয়
য় য sর বার
ব হেব সটাi 'u'।
ucা
cারণ কাল আধ
আ মাtার
র সামান

বশী aথাৎৎ ধীরগিতর
র ucারেণ 250 িমিল
িলেসেক , drত গিতর
র

ucা
cারেণ 150
0 িমিলেসেক
ক । ei রে র বাi
iেরর ucাারণ সুখ াব
ব নয়। iu
uেরাপীয় মেত
ম
'u' o
'ঊ' eর ucার
রেণর সময় িজভ িপিছ
ছেয় থাকেব
ব। ব াপারিট
িট ক সাধ eবং িনগত
ত ucারণিট
িট আমােদর
র
ভািবক ucাারেণর aেপ
পkা জড়ােেনা বা দূ । আমােদর
র 'u' ucার
রেণ িজেভর
র aবsান iuেরাপীয়
য়
sাভ
সংj
jার 'মধ ' aবsােনর
র কাছাকািছ
ছ।
cারেণ মুেখর
র সব aংশ
শi 'u' uc
cারেণর aব
বsায় থাকে
কেব।
'ঊ' ucা

ধু sরিটেক
s
দীঘ
ঘািয়ত করা
রা

ছাড়া
ড়া আর কাান pেভদ নাi। aথাাৎ হাঁ মুখ o িজভ 'u
u' ucারেণ
ণর মত জাায়গায় রেখ
খ পূণ eক
ক
মাtা
tা ucারণ করেলi 'ঊ
ঊ' ucািরত
ত হয়। ei
i ucারণ কাল eক মাtা aথাাৎ ধীরগিতর
তর ucারেণ
ণ
400
0 িমিলেসেেক , drত গিতর uc
cারেণ 200
0 িমিলেসেেক । বাঙল
লায় 'ঊ' uc
cারণ কেয়
য়কিট kেt
t

আরo দীঘািয়ত হয়। যমন পেদর pথম বা শষ akেরর 'ঊ'কার o যুkাkেরর পূববতী 'ঊ'কার,
যখােন যুkাkরিটেক s rেপ

নেত পাoয়ার জন কােনর eকটু বশী সমেয়র িpপ ােরশন

টাiম pেয়াজন বেল sরিটেক দীঘািয়ত করা হেয় থােক।

ঋ
ঋ sরিটর সmেn aেনক কথা লখা হেয়েছ, তবুo eর pকৃত ucারণ করেত িশিkত
মানুেষর খুব aসুিবধা হয়। ফেল ঘৃিণত না বেল

ীিণত বলাi তাঁরা পছn কেরন। নীেচ পর পর

চারিট uদাহরণ eর সাহােয ঋ- কার eর ucারণ ব াখ া করা হল।

িkয়া

িk

আ (য়া)
কৃয়া

কৃ

আ(য়া)

মাপা

মা

পা
(িসেnসাijড) কৃপা

কৃ

পা

ঋ- কার তািtকমেত 'র' sর pযুk করার ব বsা। িকnt সমস া হেc ei, য 'র' ক sর
িহসােব ucারণ করা pায় aসmব। কারণ eিট aধsর। কান না কান ভােব eিট sরাি ত হেয়
যায়। যাঁরা বড় পি ত, তাঁরা য uদাহরণ দন, তােত 'আংিশক a' ঢুেক পেড়। িহnী সহ utর
ভারেতর eক িবশাল aংেশ ei ফরমুলাi চেল। মহারা

থেক দিkণ ভারেত ঋ- কার 'u'

আি ত। তাঁরা বেলন kুপা(কৃপা), মাtr(মাতৃ) iত ািদ। বাঙলায় ঋ- কার 'i' আি ত। eটা খুবi
যুিkযুk, কারণ 'i' হল সব থেক hs sর। aতeব ঋ- কার ucারণ করেত গেল ির'র সংিkp
rপিট ucারণ করেলi চলেব। sতnt ucারণ িহসােব পিরগিণত হবার জন

যটুকু কম করা

দরকার তা আমরা aেনেকi কের থািক। aেনেক s তর করেত িগেয় 'ির' বা 'রী' বেল ফেলন।
বশী ক না কেরi ঋ- কার ucারণ করা সmব। মন িদেয় দখুন o
pথম িচেt িkয়া শbিটর

িন তর

নুন।

দিখেয় 'িk' aংশ o 'আ' বা 'য়া' aংশ পৃথক ভােব

িচিhত করা হেয়েছ। লk কrন 'িk' aংশিট pায় aেধক বা 200 িমিলেসেক সময় জুেড় আেছ।

িdতীয় িচেt
ি
pথম
ম িচেtর 'িk
িk' aংেশর
র eক তৃতীয়াংশ
তী
ছেেট 'য়া' aংংশ aপিরব
বিতত রেখ
খ
জুেড় দoয়া হেয়েছ।
হ
eেেত 'কৃয়া' ucারণ
u
কত
তটা sাভািব
িবক শানােেc দখুন। যিদ sাভা
ভািবক না o
মেন
ন হয়, কাছাাকািছ মেন হেব। কাটা
টা eবং জাাড়া হেয়েছ
ছ কান জাড়
ড় eর pিk
িkয়া ব বহাার না কের।
যখন
ন আপিন ucারণ
u
কর
রেবন, তখন
ন শরীেরর যntপািত
য
e trিটgিল
ei
িল সংেশাধন
ন কের নেেব।
তৃতীয় িচেt
িচ 'মাপাা' শbিটর

িনতর

দখােনা হেয়েছ।
হে
শb
bিট eকবার
র

েন িনন
ন, sাভািবক
ক

লেয়
য় আেছ িকন
না িচnা কেের িনন।
চতুথ িচ
চেt 'মাপা' শেbর
শ
'পা' aংশ িdতী
তীয় িচেtর 'কৃ
' ' aংেশর
র সে
aংেেশর সে

জুেড় দoয়া হেয়েছ।
হ
'পাা'

জাড়ার সম
ময়, 'কৃ' aংশর
a
শেষ
ষ সামান ' ফড আuট
ট' কের দo
oয়া হেয়েছ
ছ 'পp' শb
b

eড়াােনার জন
ন । সম পিিরমাণ িসগ
গন াল pার
রেmর িদেক
েক কেট বাদ
ব
দoয়
য়া হেয়েছ। ফেল 'কৃ
কৃ'
aংেেশর সময় pায়
p িdতীয়
য় িচেtর মত
তi আেছ। ei িসেn
nিটক 'কৃপা' শbিটেত 'কৃ' aংেশর
র সময়কাল
ল
100
0 িমিলেসেেকে র কাছ
ছাকািছ। aথাৎ
a
'িk' aংেশর pায়
p aেধক
ক। বলা যেত
য
পাের আ য়দাতা
তা
sরিট
িটেকi aেধ
ধক করা হেয়েছ,
হ
কার
রণ ক o র eর pভা
ভাব aেনক কম। সুতরাং
র
ঋ- কার
কা ucারণ
ণ
করেেত হেল ব
বিশ
িশ

নিটর পের
প drত 'র
র' o 'i'কাার ucারণ
ণ কrন মাটামু
ম
িট aেেধক সমেয়
য়। দখেবন
ন

akুn রেখ ঋ- কার
ক ucাির
িরত হেয় গল।
গ

e
cারেণর uc
cারণ sান
ন 'i' sেরর
র কাছাকািছ
িছ। i ucা
cারেণর pেেচ ায় মুেখর
খ হাঁ আর
র
'e' uc
eকট
কটু বশ uপরu
নীেচ ফাঁক o চoড়ার
চ
িদ
দেক িকছুটা বািড়েয় িদেলi 'e
e' ucািরত
ত হয়। ei
i
ব াপ
পারিট িবশেেদ পরবতীী aনুেcেদ ব াখ া কর
রা হেয়েছ।

e ucার
রণ (সmুখ)

e ucাারণ (পা )

'e' ucা
cারণ করার
র সময় মুেখর
ে
হাঁ (u
uপর- নীেচ
চ) সবেচেয়
য় বশী যত
ত করা যায়
য় মাটামুিিট
ট
তার
র eক তৃতীয়াংশ
তী
কর
রেবন। aথ
থাৎ 'i' uc
cারেণ যত
তটা ফাঁক কেরন তার
র চেয় িকছু
িক টা বশী
শী

করেেবন। আবাার 'a' ucা
cারেণ যতটা
টা খােলন তার
ত
চেয় কম খুলেব
বন। মুেখর চoড়া বা pেsর িদক
ক
al
l বিধত করেত
ক
হেব
ব। সবােপk
kা বশী যত চoড়াা করা যায়
য়, সi aবsা
a
o sাভািবেকর
s
র
মাঝ
ঝামািঝ চo
oড়ায় মুেখর
র ps থাক
কেব। িজভ
ভ নীেচর দাঁ
দ েতর পািিটর গাড়ায়
য় যমন পেড়
প
থােক
ক
সখ
খােন থাকেব
ব। ei aব
বsায় গলাা িদেয় য sর বার হেব
হ
সটাi
i 'e'। uc
cারণ কাল
ল eক মাtা
tা
aথাাৎ ধীরগিতর
তর ucারেণ
ণ 400 িমিল
িলেসেক , drত গিতর
র ucারেণ 200 িমিল
িলেসেক । ei
e রে র
বাiে
iেরর ucার
রণ সুখ াব নয়।

o
'o' ucা
cারেণর uc
cারণ sান 'a' o 'u 'sেরর মাঝ
ঝামািঝ। 'u
u' ucারেণ
ণর pেচ ায়
য় মুেখর হাঁ
আর
র eকটু বশ
শ uপর- নীেচ
নী ফাঁক o চoড়ার িদেক িকছু
ছুটা বািড়েয়
য় িদেলi 'o
o' ucািরত
ত হয়। ei
i
ব াপ
পারিট িবশেেদ পরবতীী aনুেcেদ
দ ব াখ া করা
ক হেয়েছ
ছ। আমরা জািন
জ
ব কর
রেণ gণ o বৃিd নােম
ম
diেেট িবষয় আেছ।
আ
বলা যেত পাের
র 'u' eর gণ বা বৃিd
িd হেয় 'o' হয় eবং 'o' sেরর gণ
g বা বৃিিd
d
হেয়
য় 'a' হেয় থােক।
থ

o ucারণ (সmু
( খ)

রণ (পা )
o ucার

'o' ucা
cারণ করার
র সময় মুেখর
ে
হাঁ (u
uপর- নীেচ) সবেচেয়
য় বশী যত
ত করা যায়
য় মাটামুিিট
ট
তার
র eক তৃতীয়াংশ
তী
কর
রেবন। aথ
থাৎ 'u' uc
cারেণ যত
তটা ফাঁক কেরন তার
র চেয় িকছু
িক টা বশী
শী
করেেবন। আবাার 'a' ucা
cারেণ যতটা
টা খােলন তার
ত
চেয় কম খুলেব
বন। মুেখর চoড়া বা pেsর িদক
ক
al
l স ুিচত করেত
ক
হেব
ব। 'u' ucাারেণ য aবsান,
a
সi
i aবsা o sাভািবেক
কর মাঝামাািঝ চoড়ায়
য়
মুেখর
খ ps থাক
কেব। িজভ নীেচর দাঁেতর
ে
পািটর
র গাড়ায় যমন
য
পেড় থােক তার
র থেক সাম
মান uপের
র
uেঠ
ঠ eকটু িপিিছেয় থাকেেব। aধর o o

diিিট যত দূর সmব সাম
মেনর িদেক
ক eিগেয় িনেয়
ি
মুেখর
র

খাল
লা aংশিট সংকুিচত pেsর
p
pায়
য় সমান কেের 'o' uc
cািরত হয়।। ucারণ কাল eক মাtা
ম
aথাৎৎ

ধীরগিতর ucারেণ 400 িমিলেসেক , drত গিতর ucারেণ 200 িমিলেসেক । ei রে র
বাiেরর ucারণ সুখ াব নয়।

ঐ
'ঐ' sেরর ucারণ 'oi'। 'o' ucারণ কের মসৃণভােব 'i' ucারেণ চেল গেল 'ঐ' ucারণ
হয়। কান িবরাম বা থামা বা কান জার দoয়া িকছুi চলেব না। dিটর িমিলত ucারণ কাল
400 িমিলেসেক বা িকছু কম। ঐকার হেল আরo কম।

ঔ
'ঔ' sেরর ucারণ 'ou'। 'o' ucারণ কের মসৃণভােব 'u' ucারেণ চেল গেল 'ঐ' ucারণ
হয়। কান িবরাম বা থামা বা কান জার দoয়া িকছুi চলেব না। dিটর িমিলত ucারণ কাল
450 িমিলেসেক

বা িকছু বশী। ঔকার হেল িকছু কম। aিধকাংশ kেt ঔকার শেbর pথেম

থােক বেল ucারণ সামান দীঘািয়ত হয়।
sেরর ucারেণর uদাহরণ:- য কান sেরর uপর িkক কের ucারণিট নুন।

a

আ

i

ঈ

u

ঋ

e

ঐ

o

ঔ

ঊ

লk করেবন, sাভািবকভােব ucারণ করেলo 'a' 'আ' eবং 'o' ক দীঘািয়ত মেন হয়।
কারণ eর কম সমেয় ucারণ করেল egিল িবকৃত মেন হয়। শেbর মেধ aবশ egিল pায়
aেধক সমেয় ucািরত হেয় থােক।

ucারেণর কেয়কিট বjািনক িদক
সামান িকছু বjািনক সংjার ধারণা eখােন আেলাচনা করা হেc। eর uেdশ হল
pচিলত ধিনতt, ব াকরণ iত ািদর পিরভাষা, টািমেনালিজ বা জারগণ থেক আমরা য সব
as ধারণা কির সgিলর বjািনক ব াখ ার dারা pকৃত কায বা পdিতিটেক বাধগম করা।
1। "ভলু ম":রিডoটা জার কের দাo, িটিভর সাu টা কম কেরা, iত ািদ কথা আমরা pায়i বেল
থািক। সুতরাং ভলু ম ব াপারিট হল শেbর জার। জার কথািট সরাসির 'kমতা' বা 'শিk'র
দ াতক। ব াকরেণ alpাণ o মহাpাণ ei di pকার বেণর কথা বলা হয়। 'ক' alpাণ, 'খ'
মহাpাণ। বেগর pথম o তৃতীয় alpাণ, িdতীয় o চতুথ মহাpাণ। aস াথ ei নয়

য

alpাণgিল িকছুটা বশী জাের ucারণ করেল মহাpাণ হেয় যায়। আমরা যােক জার বিল
শেbর kেt তা িব d kমতা বা শিk নয়। কেণিndয় বা কােনর িডজাiন eমনi, য শেbর শিk
যত বােড়, কান তত বশী সi শিkেক pত াখ ান কের। আপিন শিk eকেশা gণ বািড়েয়, মাt
digণ

বণশিk পােবন। িকnt যিদ িdgণ সময় ধের শbিট ucািরত হয় তেব pায় িdgণ

বণশিk পাoয়া যায়। ei জন i জাের বলা মােন সমেয়র মােপ শbিটেক বিধত করা। তাi
আপিন জাের বলেলo 'ক' 'ক'i থেক যােব। আরo ভাল কের বা আরo দূর পযn শানা যােব।
তা হেল 'খ' ucািরত হেc িক কের? 'খ' ucািরত হেc

াস বা শিk বািড়েয়। সi জন i আপিন

aেনক পির ম কেরo 'খ' ক aেনক 'হাড' করেত পারেবন না। শিk বাড়ােল কান 'িডিমিনিশং
িরটাণ' pেয়াগ কের। আপনার ক i সার হয়। মেন রাখেবন রিডoর sীকার য aনুপােত
শিkবৃিdেক শেb rপাnিরত কের, ভলু ম eর

সi ধারণা

বেণিndেয়র পেk aচল। কান

শিkবৃিdেক aিত সামান grt দয়। ফেল বশী শানােনার uপায় হল দীঘািয়ত ucারণ। দূর
থেক ডাকার সব pেচ াi eর uপর আধািরত।
2। " ঘাষ" বা "ভেয়s ":বেগর তৃতীয় o চতুথ বণ হল ' ঘাষ'বণ। মােন eকটু

ucারণ eকটু ভারী হয়। ei

ব াপারিট িক কের ঘেট তা বেল িদেল য কu বুঝেত পারেবন। ভারী বা গমকযুk ucারেণর
uপায় বা কারণ হল, ucারেণর সময় sরনালী o sরতntীর uপর চাপ বৃিd করা। ucারেণর
যntপািত পিরেcেদর পাঁচ নmর িচেt লk কrন বশ কেয়কিট পশী ক নালী, গলিবল o
মুখম লেক জিড়েয় আেছ। eেদর সিmিলত চােপ sরতntীর কmেন সামান পিরবতন হয়, আবার

ভারাkাn বা 'কnিskেটড' হয় বেল বাঁশীর আকাের sরনালীর কmনo pভািবত হয়। ei
কারেণi শbিটর ভার বৃিd হয় বা গমেকর সৃি হয়। ' ঘাষ' ucারেণর ei হল বjািনক ব াখ া।
তেব e ব াপের মাপেজাক কের eেকবাের কান পশীর িক ভূিমকা, তােদর কানিটর aপােরিটং
টাiম কত, iত ািদ pসে

যাবার মত agগিত িবjান eখনo করেত পােরিন।

sশবণ, ঘৃ বণ, তরল, পৃ iত ািদ
aেনেকর মেত ঠাঁট dিট sশ করার ফেল ucািরত হয় বেল প বেগর বণgিলর নাম
'sশবণ'। তttিট ভুল নয়, িকnt আর eকিট সংjার সৃি

করা ছাড়া ucারেণ eেত কান সাহায

হয় না।
'ঘৃ বণ' কথািট আবার িব ািnর সৃি কের। চ- বেগর বণgিল ucারেণর সময় িজভ তালু বা
মতাnের দnমূেল ঠকান হয়। ফেল িজভ সr হেয় থাকায়, গাল o িজেভর ফাঁক িদেয় িকছু হাoয়া
বার হেত থােক। পা াত পি তেদর মেত হাoয়া িজেভর পাশেক ঘষণ কের বিরেয় যায় বেল
eর নাম 'ি কেটিটভ'। eরi aনুকরেণ বা aনুসরেণ 'ঘৃ বণ'। eতদূর ত িঠক িছল, িকnt পের িকছু
বয়াকরণ বলেত

r করেলন 'িজভ ঘষণ কের ucািরত হয়' বেল eেদর নাম ঘৃ বণ। pকৃত

ঘটনা হেc, য সমs ucারেণ হাoয়া িজেভর পাশ িদেয় বার হেয় থােক, তােদর মেধ আেছ চবগ, ত- বগ eবং ল। পা াত মেত চ- বগ 'ি েkিটভ', ত- বগ 'a াি েকট', আর ল 'ল ােটরাল'।
pায় eকi pবােহর িতন িতনিট নাম। "শাstব াখ ান- কৗশলম" - - মাথা গরম হেয় যায়। আমরা
egিলেক জািন না মেন কের eিগেয় যাi।
িন (' pািসভ') ট- বগ o প- বেগর kেt ব বhত হেয়েছ। ' প'

'পৃ ' কথািট বা 'পৃ '
কথািটo ei eকi pসে

ব বhত হেয়েছ। eিটo সাধারণভােব কান িনেদশক তথ নয়। আমরা

eিট না জানেলo kিত নাi।
'ল' o 'র' সmেn বলা হয় 'কmনজাত', 'তরল', 'a াpিkম া ' iত ািদ iত ািদ। ঘটনা হল
ল বশ লঘু ucারণ। ভার বশী নয়। কে র ভূিমকাo aেনক বশী। সহেজi pভািবত হয় বেল eর
ucারেণ শেbর পিরেবেশর ছাপ পেড় তারতম হেয় যায়। তােত মূল তttিট asীকৃত হয় না।
বাকী তািttক আেলাচনাgিল pেয়াগ করার দরকার নাi।
'র' আরo লঘু। িজেভর িনয়ntণ খুব বশী নয়। তাi aেনক eিদক oিদক কের ucারণ করা
সmব। আদশ ucারণিট মেন রেখ কথা বলেল pভািবত হoয়ার পেরo চনা যােব। কথা বলার
সময় aেনকgিল apশেনর কথা ভাবেল গ েগাল বশী হেব।
য মাtায় ucারণ করা হেc তােত বণিটর s তা রkা কের সহেজ ucারণ করা যায়
aথচ িবকৃিত হয়না eমন মধ পnাi মহাজনপnা। কথাবলার সময় eকগাদা মুখভ ী করেত হেব বা

a ােমিরকানেদর মত চােখর কােণ ' kা'স িফট' তরী হেব, eমন ucারণরীিত ভারতীয় বা
গৗড়ীয় নয়। মেন রাখেবন, মূল ucারণিট করেবন ব াকরণগত পdিতেত। pভািবত ucারণিট িক
হল তা িনেয় িচnা করেবন না। কারণ, তা আপনারi করা আর eকিট

dভােব ucািরত akেরর

pভােব হেয়েছ। ei হoয়াটা sাভািবক। pেত ক শেbর সংযুk ভাব বা iেমাশেনর সােপেk য
সব ucারণ িবকার দখা যায়, তা sাভািবক। e িনেয় বh হাজার পাতা লখা হেয়েছ। আরo হেব।
িকnt কথা বলা বা বi পড়ার সময় e সব মেন না রাখাi ভাল। তােত কৃিtমতা ঢুেক পড়েব। মূল
sর o বণgিলর ucারণ িনেদিশত পdিতেত ucারণ করা ভাল কের aভ াস কের িনেল শেbর
ucারণ sাভািবকi হেব। e িনেয় uেdেগর কান কারণ নাi।

বগীয় ব

নবণ o সংি

aধsেরর ucারণ।

ক- বগ o a eর ucারণ।
িজভ সামান িপছেনর িদেক uপের uিঠেয় eবং িজhাg নীেচর পািটর
দাঁেতর সামান

uপের o িপছেন

রেখ কে র ব বহাের ucারণ

কrন।

ক

—

গ

— গমকযুk,

খ

াস o মাtা sাভািবক।

sাভািবক।
ক

ucারেণ মুেখর aবsা

াসাঘাতযুk,

—

াস o মাtা sাভািবক।

মাtা sাভািবক।

ঙ

—

াসাঘাতযুk, মাtা

ঘ

— গমকযুk o

াস o মাtা sাভািবক,

নাসাপথ খুেল 'a' ucারেণর aনুrপ কে র ব বহার কrন।

চ- বগ, য o ল eর ucারণ।
িজhাg uপেরর পািটর দাঁেত ঠিকেয় িজেভর agভাগ দাঁত, মািড় o
তালুর eকাংেশ চেপ ধের তার পর ছেড় িজভেক sাভািবক aবsােন
আনার সময় কে র ব বহাের ucারণ কrন। যখন িজভ ঠকােcন
তখন

াস pায় বn থাকেব।

চ—

াসাঘাতযুk, মাtা sাভািবক।

াস o মাtা sাভািবক।

জ o য — গমকযুk,

ছ—

াস o মাtা

তালব ucারেণ মুেখর
aবsা

sাভািবক।

ঝ — গমকযুk o

াসাঘাতযুk, মাtা sাভািবক।

ঞ—

াস o মাtা sাভািবক, নাসাপথ খুেল 'a' ucারেণর aনুrপ কে র
ব বহার কrন।

ল(তালব

ucারণ:- ulা শেb করা হয়) — াস o

মাtা sাভািবক, কে র pেয়ােগ 'ল' ucারণ কrন।

ট- বগ o র- ড়- ঢ় eর ucারণ।
িজভাg সবািধক িপছেনর িদেক eবং uপের uিঠেয় কিঠন তালুেত
ঠিকেয় ছেড় িদন, িজভ sাভািবক aবsােন আসার সময় কে র
ব বহাের ucারণ কrন। যখন িজভ

ঠকােcন তখন

াস বn

থাকেব।

ট—
ড

াস o মাtা sাভািবক।

— গমকযুk,

াসাঘাতযুk,
মুধন ucারেণ মুেখর
aবsা। র, ড় o ঢ়
ucারেণ িজভাg কিঠন
তালুেত ঠেক থাকেব না,
সামান নীেচ থাকেব।

ঠ—

াসাঘাতযুk, মাtা sাভািবক।

াস o মাtা sাভািবক।

মাtা sাভািবক।

ণ

—

ঢ

— গমকযুk o

াস o মাtা sাভািবক,

নাসাপথ খুেল 'a' ucারেণর aনুrপ কে র ব বহার কrন।

র

—

িজভ ছিবর মত aবsােন রেখ কে র pেয়ােগ 'র' ucারণ আদশ।
িকnt uপেরর পািটর দাঁেতর সামান uপর থেক মুধা পযn সব
জায়গায় 'র' ucারণ কের সmব। সামান
সmব।

ফাঁক

নেত eকi রকম, পাথক pায় নাi।

ড়

রেখo ucারণ
— 'ড' ucারেণ

sােন িজভ o কিঠন তালুর মেধ িকছুটা ফাঁক রেখ কে র সহায়তায়
'ড়' ucািরত হয়।

ঢ় — 'ঢ' ucারেণ sােন িজভ o কিঠন তালুর

মেধ

িকছুটা ফাঁক রেখ কে র সহায়তায় 'ঢ়' ucািরত হয়।

ত- বগ, o ল eর ucারণ।
িজhাg uপেরর পািটর দাঁেতর ডগায়

ঠিকেয় িজভেক sাভািবক

aবsােন আনার সময় কে র ব বহাের ucারণ কrন। যখন িজভ
ঠকােcন তখন

থ

—

াস pায় বn থাকেব।

াসাঘাতযুk, মাtা sাভািবক।

sাভািবক।

ধ

— গমকযুk o

ত—

দ

াস o মাtা sাভািবক।

— গমকযুk,

াস o মাtা

াসাঘাতযুk, মাtা sাভািবক।

ন

—

দn

ucারেণ

মুেখর

াস o মাtা sাভািবক, নাসাপথ খুেল 'a' ucারেণর aনুrপ কে র

aবsা।

ব বহার কrন।

ল

—

াস o মাtা sাভািবক, কে র pেয়ােগ 'ল'

ucারণ কrন (তালব ucারণ আlতা, ulা শেb করা হয়)।

প- বেগর ucারণ।
িজhাg সামান িপছেনর িদেক o uপের রেখ ঠাঁট সামান সামেনর
িদেক িনেয় বn কrন। ঠাঁট খুেল sাভািবক aবsােন আনার সময়
কে র ব বহাের ucারণ কrন। যখন ঠাঁট ঠকােcন তখন
থাকেব।
o

ucারেণ

প—

sাভািবক।

মুেখর

aবsা।

o

ব

াস o মাtা sাভািবক।
— গমকযুk,

াসাঘাতযুk,

ফ—

াসাঘাতযুk, মাtা

াস o মাtা sাভািবক।

মাtা sাভািবক।

ম

—

াস বn

ভ — গমকযুk

াস o মাtা sাভািবক,

নাসাপথ খুেল 'a' ucারেণর aনুrপ কে র ব বহার কrন।
নীেচর য কান বেণ িkক কের ucারণিট

নুন। uপিরuিlিখত পdিতেত আপনার করা

ucারণ সামান aন রকম শানােল, eকটু a াডজা
আদশ ucারেণর মত হেয় যােব। কেয়কবার করেল bণ-

কের d- িতন বার চ া করেলi নীেচর
িণং হেয় যােব, আর ভুল হেব না।

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

চ

ছ

জ

ঝ

ঞ

ট

ঠ

ড

ঢ

ণ

র

ত

থ

দ

ধ

ন

ল

প

ফ

ব

ভ

ম

ড়

ঢ়

স, শ, ষ
u বণ, িশষ

িন,

াস িন iত ািদ নােম ডেক আমরা আদেরর কান aভাব রািখিন, তবুo

ei িতনিট বণi বাঙলা ভাষাতtিবদেদর িবেবচনার trিট o মানিসক িব ািnর কারেণ aসংখ
মানুেষর িশরঃপীড়ার কারণ হেয় রেয়েছ। uনিবংশ শতেকর কিলকাতার iংরাজী িশিkত aিভজাত

মানুেষরা গৗড়ম ল (নবdীপ a ল) eর থেক বাঙলা ভাষার দখল হােত িনেলন। ei ছিtশ
জােতর িখচুরীেত pকৃত বাঙলা- িশিkত o ভাষা সmেn aিভj মানুষ খুব বশী িছেলন না। তাঁরা
িনেজেদর বাকী 'চাষা' দর থেক মহtর pমাণ করেত িগেয় ব াপক 'স'বণ - dষী o 'শ'ভk হেয়
গেলন। তার পর থেক যত বiপt লখা হল, সেবেতi ei 'শ'aিভজােত র তtেক pমাণ করার
ব থ pেচ া চলেত থাকল। aিধকাংশi মােনন না 'স' বা 'ষ' বেল িকছু আেছ। যাঁরা aেপkাকৃত
uদার, তাঁরা দn বেণর pভােব িকছু 'স' ucারণ হয় sীকার কের ছাটেলাকgেলােক িকছু
কনেসশন করেলন। িকnt ei a ানািক রা ভােবনিন, য রকড pযুিk বাজাের eেস যাoয়ার
পের তাঁেদর যুিk নস াৎ করার মত লk লk uদাহরণ থেক গেছ। আর eকিট িনমূলেনর িবpব
আমােদর হাতছাড়া হেয় গল। তেব লখকরা থাড়াi কয়ার কেরন, রাঢ় a েলর 'স' ucারণেক
তাঁরা gাহ i কেরন না। তাঁরা eখনo সi eকi কথা িলেখ যােcন। aেযৗিkকতা বাঙালীর
সmদ। সময় ন না কের কােজর কথায় আসা যাক।
পাঁচিট বেগর মেধ প- বেগর ucারণ সবােপkা সহজ, তাi সব ভাষায় ei বেগর বণ িদেয়
r হoয়া শেbর সংখ া সবািধক। মাতা, িপতা সবi eখােন। তার পের ক
kশ কম। ei dিট বেগর বণ িদেয়

o দn ucারণ

r হoয়া শেb সংখ া pচুর eবং তা প- বেগর থেক কম

হেলo aিভধােন তুলনীয় sান aিধকার কের। চ- বগ মাটামুিট eেদর aেধক। সব চেয় শk 'ট'
বেগর শbসংখ া aেনক কম। বাঙলায় নগন । eর কারণ 'লী

রিজ াn'। যােত ক

কম তাi

লােক কের। u বণ eর ব িতkম হoয়া সmব নয়। "কী শাংঘািতক, শােধ িক িশেনমায় আিশ না"
কৗিলেন র পিরচায়ক ei ucারণ eখন "বঙ" বা iংিমিডয়মরা লুেফ িনেয়েছ। eেকবাের পয়মাল,
'বঙ' ব াআকরণ িলখুন, বাজার আেছ। aবশ iংরাজী( রামাণ) akের িলখেত ভুলেবন না।
য কান aিভধান দখেল দখেত পােবন, 'স' আদ kেরর শb 'শ' আদ kেরর শb o 'ষ'
আদ kেরর শেbর সংখ া pায় ত- বগ, চ- বগ o ট- বেগর aনুপােতi আেছ। আিদ কােল যা
sাভািবক, তাi লখা হেয়েছ। eবং পি তেদর শত pেরাচনােতo বাঙলাভাষীেদর ucারণ ততটা
pভািবত হয় নাi। pকৃতপেk িতনিট 'স' eকিট

াস িনর pভািবত ucারণ মাt। িজভ দাঁত,

তালু বা মুধার সামান নীেচ রেখ িশষ দoয়ার মত ক

ucারণ করেল যথাkেম 'স', 'শ', 'ষ'

ucািরত হয়। মেন রাখেবন, িশষ দoয়ার কথা বেল হেয়েছ, aথাৎ ফাঁকিট খুব কম। d eকিট
নািতpাচীন ucারেণর uদাহরণ নীেচ দoয়া হল, িkক করেল নেত পােবন।
রাধারাণী দবীর কে

' ক o সাির'।

কিণকা বেn াপাধ ায় eর কে
সn া মুেখাপাধ ায় eর কে

' ক o সাির'।

' শান সখী'।

ei uদাহরণgিল pমাণ কের য যাঁরা বায়াsড নয়, তারা sাভািবক ucারণi কের।
কালচারড লােকরা িকnt " তামার হল

r আমার হল শারা" বেল থােকন।

aতeব, সার কথা হল, যাঁরা ছেলেমেয়েদর বাঙলা পড়ান না, তাঁেদর ucারেণ িক eেস
যায়। যা বjািনক সত তাi িpেভল কrক। স, শ o ষ সিঠকভােব ucারণ করাi সবেচেয়
সহজ। আর দেn র আেগ পেড় iত ািদ িথoিরর দরকার নাi pাচীন বানান pেণতারা egিলর কথা
ভেবi তা িতনিট u

বণ সৃি কেরেছন। pকৃতপেk egিল eকিট u বেণর iেmpাভাiেজশন বা

সুিবধাজনক pেয়াগ। িচnা না কের sাভািবক ucারণ কrন। নীেচর বণgিলেত িkক কের শ, ষ o
স eর ucারণ

নুন। লk কrন, ষ o শ e pেভদ কম। স o িজভ বার কের ucািরত নয় বা

ফােনিটক 'সাi' নয়।

শ

ষ

স
হ

'হ' হেc 'a' eর মহাpাণ rপ। 'ক' eর যমন 'খ' িঠক তমনi। e িনেয় সাতকাহন িলেখ
িব ািn বািড়েয় লাভ নাi। িনেজ ucারণ কের দখুন। ব াখ া লাগেব না। হ eর ucারণ নীেচ হ
akের িkক কের নুন।

হ
সুেখর aনুsার ( ক

বা

িলখেব)

স ীত, বা ক র লখা খুব ক কর মেন হoয়ােত আমােদর সাmpিতক পি েতরা ফেতায়া
িদেয়েছন, সংগীত বা কংকর লখাo চলেব। সi eকi যুিk, লখা সহজ। ei পেথর যাঁরা
eকি িম তারা মেন কেরন, রামাণ eর মত হoয়াi ভাল। মত হoয়ার িক দরকার রামাণ হেয়
গেল তা ল াঠা চুেক যায়। eকিবংশ শতাbীেত যখােন pায় সব লখাi কিmuটাের হয়,
সখােন আকারিট জিটল িকনা স pস

grt হািরেয়েছ। সুতরাং

ািডশন রkা কের eবং দৃি

সুখকর ভােব লখাi স ত। যাঁরা eখনo aন িচnা কেরন, তাঁরা eবং যাঁরা

,

, iত ািদর

াd

কের সরকারী মাহর লািগেয় িনেজেদর মত pিতি ত করার চ া কেরেছন, তাঁরা সসmােন
লখাপড়া চচার জগত থেক চেল গেলi ভাল। িছঃ িছঃ etা জ াল!

ucারেণর কথা ভাবেল aনুsার 'ম' eর pিতিনিধ। িকnt আমরা বাঙালীরা eেক ' ' বেল
ucারণ কের থািক। িহংসা কথািট eর uদাহরণ। aিহmসা বলেল সবাi kেপ যােব। ' ' লখা
সmব নয়। ucারণ eখনi 'm' হেব না। তেব কথািট মেন রাখেবন।

aনাথবগ (চndিবnু o িবসগ)
বাংগালীর ব াকরণ িলখেছ কারা? ei রkপাতহীন িবpেবর হাতারা িকnt রkাk িবpেবর
dারা সমাজ দখলকারী রাজৈনিতকেদর a াপেয় ী। পdাপাের চndিবnু িবsেয়র ব াপার। aতeব
eিটেক তুেল দাo। eেকবাের না পারেল িমিনমাiজ কর। ছাগলgেলা আেs আেs ভুেল যােব।
তেব মেnর ভাল ei য চndিবnু aপসারণ কান ' সকুলার' িচnাধারা নয়।
িবসগ িকnt

ধু িটিক বা নামাবলীর সে

iেকােয়েটড নয়; বাংগালীর গামাংস সমskীেতা

হিজমিনর িফuডাল কলচর eর pতীক। eেক কান মেতi রাখা যােব না। রেখ ucারণ না
করাo িরিs, কেব ক আবার িরভাiভ কের দয়। eর সমূেল িবনাশ হoয়াi দরকার। anতঃ ei
কেlর কিলকােল যন আর মাথা তুলেত না পাের। যাঁরা eর পের িবসগ ucারণ করার চ া
করেবন, তাঁেদর ছেলিপেলরা সরকারী চাকির পােব না। সাবধান!
চndিবnুর ucারেণর সময় আ য়দাতা বণিটর সামান ন াসাল inেটােনশন বা নািসকাpভািবত ucারণ করা হয়। aসুsতার কারেণ aেনেক eiরকম ucারণ কের থােকন। যাঁরা বেলন
ucারণ করেত aসুিবধা হয়, কেয়ক ঘ া জেল ডুিবেয় রাখেল সিদ লাগেল ucারণ eেস যােব।
মেন রাখেবন ei চndিবnু সুপার- iমেপাj , ব
নাi। eর ucারণ কাল ব

নিটেক িবকৃত করা ছাড়া eর আর কান কাজ

নিটর সে i। পৃথক কান সময় নাi।

িবসগ, তািtক মেত 'ভেয়সেলস bদ' বা

াস যুk করার িচh মাt। আমরা বাঙালীরা ei

াসিট eকটু 'হ' ঘঁষা ucারণ কির। aেনক কিlত সংsৃত ucারণ ফেলা কের 'anতহঃ' বলার
চ া কেরন। eটা টূ মাচ। eক মাtার বশী টানেবন না। মেন রাখেবন aিধকাংশ িবসগi শেbর
শেষ থােক। আপিন পেরর শেb যাবার আেগ যিত বা িবরাম ব বহার কের থােকন। িবসগ,
ucারেণর িদক থেক তার চেয় খুব বশী বাঝা নয়। িবসেগ বাঙালীর a ালািজ aন কারেণ।
লখার সমেয় যখােন িবসগ ব বhত হেয়েছ, সখােন সিঠক ucারণ কrন। যখােন লখা হয়িন,
সi বানান ভুল, আমােদর িনo- আিভজােত র pতীক, কিপ কrন, িফuচার আেছ।

1

যুkাkেরর ucারণ।

যুkাkর হল di বা তেতািধক ব

ন eকিট sরযুk হেয় ucায akর। বাঙলায় িনmিলিখত

যুkবণgিল pচিলত। eর বাiের হoয়া যুkাkর ব াকরণগত ভােব ভুল। রফ যুk o য- ফলা
যুk ব

নgিলo eকpকার যুkাkর। ei di

k

k

k k

g

g

g

c c c
t t

k k k

k k k

g g
ঞ
d
p

p

p

p

m

m

m

m

k থ
j jj j

d

p

n

j j

n n

l l l
s

h h h

ণীর ucারণ পৃথক পৃথক আেলাচনা করা হেব।

t

tt

t

n

n

n

t

t
p

m

m m

s

s

l

sk s

st

s

h

pথেম জানেত হেব যুkাkের িক িলিখত হেয়েছ। আমােদর সকেলর ধারণা k + র = k।
aথাৎ 'ক' ব
p

েন sর যুk না কেরi তার পর sরযুk 'র' ucারণ করেলi k ucারণ করা হেব।

হেc sরমুk 'ক' িট িকভােব ucারণ করা যােব? utর:- যােব না। আপিন k ucারণ করার

চ া কrন। eখােন aধsর 'র' যাগ কের 'k' ucারণ করা সmব। 'k' পূেব eকিট sর o পের
িকছুটা িবরাম ছাড়া শানা যােব না। মেন রাখেবন হসn িচhিটর aপর নাম িবরাম। আবার
যুkাkর িহসােব k ucািরত হoয়া সmব, িকnt বk ucারেণর সময় 'ব' o 'k' eর মেধ eকটু
িবরিত বা যিত রাখার pেয়াজন হেব। নাহেল ucারণ জিড়েয় যােব, s হেব না।
ei যিত বা িবরােমর pেয়াজন pায় সব যুkাkর ucারেণi আেছ। কাথাo িকছু কম,
কাথাo আেগ কাথাo পের। ei িবরােমর aবsান o দঘ িনভর কের ব
পরবতী eবং পূববতী sর o ব

নgিলর ভার o

েনর pকৃিতর uপর। eেকবােরi জনারালাiজ করা যােব না।

তেব ভ ারাiিট খুব বশী নয়। ei ধরেণর সাত আটিট uদাহরণ দখেলi িবষয়িট পির ার হেয়

যােব। মেন রাখেবন ekজ াk বেল িকছু নাi। মাটামুিট হেব ei ভাবাi ভাল। pিতিট শb ভেব
ভেব ucারণ করার কান pেয়াজন নাi। ধারণা eকবার িঠক হেয় গেল মিs
a াডজা

pেয়াজন মত

কের নব। িনেজ কে াল করার চ া কের লাভ হেব না। আপিন য টাiেম রীa াk

করেত পােরন কথা তার aেনক আেগ বিড়েয় যােব। জানা হেয় থাকুক। বাকীটা aেটােমিটক।
য ভােব আমরা ভাবেত aভ s, তােত ব

নgিলেক ছয়িট

ণীেত ভাগ করেল যুkাkের

তােদর aবsা ভাল ভােব বুঝেত পারা সmব।
1

aধsর:-

র, ল।

2

লঘু:-

বেগর প ম বণ।

3

alpাণ, aেঘাষ:-

বেগর pথম বণ, u বণ, হ।

4

মহাpাণ, aেঘাষ:-

বেগর িdতীয় বণ।

5

alpাণ, ঘাষ:-

বেগর তৃতীয় বণ।

6

মহাpাণ, ঘাষ:-

বেগর চতুথ বণ।

পরবতী aংেশ pচিলত যুkাkরgিলর pেয়াগ হেয়েছ eমন eক eকিট শb দoয়া হল।
লাল akের িচিhত aংেশ কান িবরিত নাi। শেbর uপর িkক কের ucারণ নুন।
g।

দg = দg+ধ

িনkণ = িনk+ক

g।

ভg = ভ+g

k।

a াkর = a াk+টর

g।

ঋেgদ = ঋg+ বদ

k।

ব k = ব k+ত, uk =

g।

যুg = যু+g

g।

gহণ

g।

gািন (eখােন কাথাo িবরিত

k।

বৃk = বৃ+k, akা = ak+কা,

uk+ত, শিk = শk+িত
k।
k।

rিkণী = rk+িমণী(iঁিণ)

k।

বk = ব+k, kতু = k+তু

k।

k=

+k

k।

বk = বk+ষ(খ)

k।

লkণ = লk+ মণ(লk+খঁণ)

k।

বাk = বা+k

নাi)
।

িব = িব+

।
।

a

= a+

।

ব

=ব+

k।

কািkত=কা +িkত

থ।
।

বা

য়=বা +ময়

।

ঘ া = ঘ +টা

।

ক

।

a = a +ড

।

kু = kু +ণ

।

িহর য় = িহর +ময়

= ক +ঠ

c।

uc = uc+চ

c।

কc = কc+ছ

c।

ucল = uc+ ল

t।

দt = দt+ত

ঞ।

যা ঞা = যা+ ঞা(চাঁ)

t।

সাntনা = সাn+tনা

c।

uিcত = uc+ি +ত

tt।

সtt = সৎ+t(ত)

j।

কjল = কj+জল

t।

utান = uৎ+থান

jj।

ujjল = uj+jল

t।

রt = রৎ+ন

j।

কুjিটকা = কুj+ঝিটকা

t।

মহt = মহৎ+ব(a)

j।

িবj = িব+j(গঁ)

t।

আt = আৎ+ম(aঁ)

j।

jর = jর (eখােন কাথাo

t।

ছাt = ছাৎ+t

িবরিত নাi)
d।
।

িবিরি

।

বা া = বা

(n)+ছা

।

ঝ া=ঝ

(n)+ঝা

।
।

= িবির

(n)+িচ

প = প +ট
াক = রা+ক
আল া = আl+ া

।

চৗd = চৗd+দ

d।

d = d+ধ

n।

শাn = শাn+ত

n।

মn = মn+দ

n।

বn = বn+ধ

n।

িছn = িছn+ন

n।

anয় = an+ব(a)য়

n।

জn = জn+ম

n।

ট শn = টn+শn (িবরিত al
n হেল pায় থােক না)

l।

িবl = িবl+ব

l।

ফুl = ফুl+ল

p।

aিpk = ap+িটk

।

পি ম = প +িচম

p।

সুp = সুp+ত

।

p

p।

sp = sp+ন

।

িব াম = িব +রাম

p।

গেpা = গp+ পা

p।

আpাণ = আ+pাণ

।

কিণ

p।

আplত = আ+plত

।

িশ = িশ +ট

p।

aভীpা = aভীp+সা

।

কিণ = কিণ +ঠ

।

u

।
।

াড =
a

= p +ন(hs িবরিত)

= কিণ +ক

= u +ণ(hs িবরিত)

া+ড

= ab+

।

s।

asার = a +কার

sk।

িনkাn = িন +kাn

s।

ব s = ব s+ত

st।

istী = is+tী

m।

িনm = িনm+ন

s।

আsান = আs+নান(hs িবরিত)

m।

gm = gm+ফ(aত l িবরিত)

s।

পরs = পরs+ব(a)

s।

পিরsrত = পিরs+rত

m।

হরm = হরm+ব

m।

m = m+ভ

m।

ধm = ধm+ম

h।

জাhবী = জাh+নবী

m।

তাm = তাm+র

h।

bাhণ = bাh+মণ

m।

am = am+ল

h।

িজhা = িজh+বা

l।

পlন = পl+টন

h।

আhাদ = আh+লাদ

l।

বাlার = বাl+ডার

তাহেল দখা যােc, aিধকাংশ যুkাkের diিট ব
পাের না বেল িবরিত িদেয় ucারণ করা হয়। pত
ফাঁক eেস যায়। ei িবরিতর পিরমাণ ব

েনর মেধ িবরিত না িদেল কান

নেত

স ালেন সময় লােগ বেলo িকছুটা িবরিত বা

েনর ভার eর uপর িনভর কের কম বশী হয়। তেব তা

িবরাট িকছু নয়। কেয়কিট ব িতkম বােদ সবােপkা hs িবরিত, দীঘতেমর aধাংেশর কম নয়।
কম িবরিত হেল জােড়র শb কােন লাগেব। বশী হেল যুk হয়িন মেন হেব। aভ াস করেল
সহেজi পিরমাণিট রp হেয় যােব। মেন রাখেবন িবরিত লােগ না eমন যুkাkরo aেমকgিল
আেছ।
eবার যgিলেত িবরিত হয় না সgিলেক িচিhত করা যাক।
1)

িdতীয় ব

2)

pথম ব

ন aধsর হেল।
ন 'হ' হেল। িকnt হ থাকায় পূববতী sর সামান দীঘািয়ত হয়।

যgিলেত sl িবরিত হয় সgিলেক িচিhত করা যাক।
1)

িdতীয় ব

ন লঘু হেল।

যgিলেত িবরিত যুkাkেরর আেগ হয় সgিলেক িচিhত করা যাক।
1)

pথম ব

2)

িdতীয় ব

ন ঘাষ o মহাpাণ eবং িdতীয় ব

ন লঘু হেল।

ন aেঘাষ- alpাণ aথবা u বণ হেল।

eকথা বলা uিচত হেব না য ei ফরমুেলশন সবােথ সিঠক। তেব সাধারণভােব ei
aনুযায়ী ucারণ করেল s eবং িবিশ তা রkাকারী ucারণ সmব।

2

শbাংশ বা

িন- বালাস।

pায় শেতক বৎসর পূেব সুনীিত কুমার চে াপাধ ায়, ল েন পড়া না করার সময় কিঠন
কেয়কিট িবষয় aধ য়ন কের 'aিপিনিহিত', 'aিভrিত', 'সরস িত', '' iত ািদ

জিটল ব াপাের

মাথা ঘামােত বাঙালীেক বাধ কেরন। তার পের

িনতেtর জগেত আরo aনেক চচা হেয়েছ।

বjািনক দৃি ভ ীেত শbgিলেক িবে ষণ করার চ াo aেনক হেয়েছ। তেব বাঙলা ভাষার পেk
uপেযাগী পুsেকর সংখ া বশী নয়। pায় সব kেti দখা যায়, িপ eiচ িড িথিসস লখার সময়
য পির ম নবীন গেবষকরা কের থােকন, কমজীবেন eেস তার ধাের কােছ যাবার মত কান
uেদ াগ তাঁরা আর িনেত পােরন না। pায়শঃ সi eক িজিনেসর চিবত চবণ কের চািলেয় যান।
আমরা তািttক sেরর pস

বাদ িদেয় eকিট aিত pেয়াজনীয় কথা বেল িনi।

িসেলbl মােন কী? কu বেলন akর, কu বেলন শbাংশ; িকnt eকজেনরo কনিফেডn
লেভল িঠক নাi। আমরা eেক িসেলbli বিল। তােত

কােজর aসুিবধা হেব না। যাi হাক

pচিলত ধারণা হল, eকবাের আমরা যটুকু aংশ ucারণ কির তাi হল িসেলbl। বjািনক িদক
থেক িবচার করেল eটা িমথ া নয়। িকnt 'aধসত ' বলেল pিতেবদন আরo সত িন

হেব। ঘটনা

হল ei য, যা িসেলbl, তার থেক কম িকছু ucারণ করা সmব নয়। িকnt eকিট িসেলbল
ucািরত (rিতgাহ ) হেত য সময় লােগ, aেনক kেt সi সমেয় eকািধক িসেলbl ucারণ
করা সmব। ucারেণর pিkয়ািট মিs

িনয়িntত। কতটা eকবাের ucািরত হয় বা হেব তা যতটা

িনভর কের মিsেsর িসগন ােলর uপর, ততটাi িনভর কের ' ডিলভারী মকািনjm' বা ucারণ
যntািদর কমপdিতর uপর। মিs

মাটামুিট eকটানা িনেদশ িদেত থােক। মুখম েলর কাজo

চলেত থােক পর পর। িকnt ei কাজ sুথ বা কি িনuয়াস নয়। ei কাজিট হয় দমেক দমেক।
eক eক বাের িকছু পিরমাণ কের। যাঁরা খাদ গলাধঃকরণ pিkয়ািট জােনন, তাঁরা িন য়i আমরা
য ভােব eক eকিট ' বালাস' বা িপ

িগেল থািক সi ব াপারিট জােনন। মােঝ মােঝ খাদ নালী

খুেল টুক কের eকিট িপ ঢুিকেয় িদেয় আবার বn কের দoয়া হয়। eরi মত ucারেণর সময়o
eক eকিট শbাংশ eক কােল ucািরত হয়। eর সিঠক কারণ বা pিkয়া ব াখ া করা সহজ নয়।
িকnt সময়কােলর িদক থেক eিট pায় eক থেক দড় মাtার সমান। বলা যেত পাের কান সব
থেক যত কম সময় ধের ucারণ

নেল বুঝেত পারেব, য কিট িসেলbl তারi কাছাকািছ সমেয়

ucারণ করা সmব মুখ তাi কের থােক। চচার সুিবধার জন আমরা eেক 'শbবিড়' বলেত পাির।
যমন, 'মাথা' শbিট eকবােরi ucািরত হেব। িকn 'মাথাটা' শbিট eকবাের ucািরত হয় না।
লk করেল বুঝেত পারেবন, diিট 'শbবিড়'র মেধ খুব al হেলo eকিট জােড়র iি ত আেছ।
iংরাজীেত ei রকম িকছু জােড়র জায়গায় '

স' দoয়ার ব বsা আেছ, যােক আমরা চলিত

কথায় কেট কেট ucারণ করা বিল।
বাঙলায় ucারণ কি িনuয়াস, বা eকটানা।
ভাষা ব বহারকারীেদর ei pসে

ােসর িবরিতo শbgিলর ফাঁেক ঢুেক থােক।

করণীয় িকছুi নাi। দেহর a gিল তার কাজ pকৃিতর িনয়েম

কের থােক। তেব জানা থাকেল aেহতুক িবকৃত করার icা হেব না। আর eকটা িবষয় মেন রাখেত
হেব িসেলbl মািকং, ucারেণর িদক

থেক

কান pেয়াজনীয় তথ নয়। িসেলbl

ধু

য

aংশgিলেক sাধীনভােব ucারণ করা যায়, সigিলেক দখায়। ucারণ করার সময় িসেলbেলর

কথা eেকবােরi ভাবেবন না। 'মা' আর 'মাথা' ucারণ করেত eকi সময় লাগার কারণ, কােনর
িরa াকশন টাiম। টানা কথা বলার সময় আপিন য সমেয় 'মা' ucারণ কেরন, eককভােব সi
সমেয় বলেল িবকৃত শানােব, aেনেক ভাল

নেত পােব না। তার মােন 'মা' ক eকটু বশী সময়

ধের বলেত হেc। 400- 500 িমিলেসেকে

যতটা বলা যায় সাধারণতঃ তাi eকসে

ucািরত

হয়। লঘু, gr, ঘাষ, aেঘাষ শেbর pথম o শষ akর, eেদর pেত েকর িনজs চািহদা আেছ।
সi জন শb থেক শেb 'শbবিড়' কালাবিধ eক না হoয়ার সmাবনাi বশী। e কাজ pেত েকর
শরীর খুব ভালভােবi 'aন িদ

াi' বা চলেত চলেত কের ফেল। ucারণ করার সময় মােটo

ভাবেবন না, শেbর কানখােন কানিট hsতর বা দীঘতর হেয় গল। সহজভােব বেল যান। যতটা
a াডজা েম

কােন লােগ না ততটা শরীর করেল কান দাষ নাi। আপিন সেচতন থাকেল

আপনার মিs

িঠকi িসগন াল দেব। আপনার শরীর সটােক যটুকু িবকৃত কের তােত aসুিবধা

িকছু নাi। কান 'ekাiেটড' aবsায় যত কম সমেয় িকছু

নেত পায়, pথেম তা

নেত পায় না।

কােনর pেয়াজন aনুযায়ী শরীর egিলেক িঠক মািনেয় নয়। িনেজর কে ােল ucারণ করেত চ া
করেত হেল থেম থেম বলেত হেব। সটা aত n asাভািবক শানােব। সময় aেনক বশী
লাগেব। আবার তাড়াতািড় করেলo চলেব না। ucারেণর গিত িনয়ntেণর ব াপাের লয় িনধারণ
করার পর বাকী কাজ শরীর করেব।

া- ত চলেত িদন। pায় সমs পশী 'িরে k' e কাজ কের।

oেদর মেধ oভারল াপ খুবi কমন। oরা িনেজেদর মেধ

যভােব a াডজা

কের তা িনয়ntণ

করার kমতা মিsে রo নাi। বুেঝ কাজ কrন। শরীেরর লয় আপনার আকািkত লেয়র খুব
কাছাকািছi হেব।
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ীিল কথা বলুন। কৃিtমতা পিরহার কrন।

eক aংশ, di aংশ o িতন aংেশর শেbর uদাহরণ।

eর িঠক আেগর পিরেcেদ য িবষয় িনেয় আেলাচনা হেয়েছ তা হল, মুখ eক সে
eকািধক akর বা িসেলbেলর ucারণ কের থােক। eর ফল হল ei য ei শb- বালােসর
মেধ র eকিট sর aন sরেক pভািবত করেব, কান কান ব
যখন আমরা 'aিত' কথািট ucারণ কির, তখন pথেম 'a' eর জন
িত eর জন

েনর চিরt pভািবত হেব। কারণ
চায়াল বশী খুলেত হেব, পের

চায়াল কম খালা রাখেত হেব। শরীর মধ পnা aবলmন কের 'a' eর সময় চায়াল

eকটু কম খুেল, eবং 'িত' ucারেণর সময় মুখ eকটু বশী খুেল কেmpামাiজ কের কাজটা সহজ
কের নয়। ফেল 'a' ucারণিট 'o' ঘঁষা হেয় িকছুটা কামল হেয় যায়। 'িত' র িবকৃিত pায়i কােন
ধরা পেড় না। য কারেণ sরস িত হয়; ei সব পিরবতনo সi কারেণ ঘেট।

eiবার 'aিতশয়' ucারেণর কথা ভাবুন। 'শয়' পৃথক eকিট শbবিড় হoয়ার জন 'aিত'
eবং 'শয়' ei dেয়র মােঝ eকটু িবরিত চেল আেস। ফেল চায়াল বশী খালার সময় পেয় মুখ
'শ' eর 'a'িট িঠক ucারণ কের। ei িবরিত al হেলo হেবi। কারণটা সmবতঃ মিsেsর
িফডব াক রীa াকশন টাiম। aথাৎ কান

নেত পেল(মিsেs aনুভূত হেল) তারপর পরবতী

শbবিড়িটর আেদশ দয়। ei কাজিট করেত য সময় লােগ তাi ei িবরিত।
িঠক eর পের িচnা কrন 'aিতশেয়ািk' কথািটর ucারণ। 'aিত', তার পের 'শয় বা শ',
তার পের 'oিk'। মেন রাখেবন বাঙলায় 'য়' eর ucারণ pায় 'a'eর মত।
eকi ভােব কিলকাতাবাসী কথািট ucারণ করেত গেল দখেবন, 'কিল' - 'কাতা' - বাসী
ei িতনিট aংেশর eেক aন েক pভািবত কের ন। িকnt, 'কিল' ucারেণর সময় 'aিত' মতi
িবকৃিত হয়।
মিণকিণকা কথািটo eirপ িতন aংেশ ucািরত হয়। 'ম' eবং 'ক' diিটi pভািবত হয়।
বৃnাবনিবলািসনী কথািট চার aংেশ ucািরত হয়। eখােন কাথাo কান িবকৃিত হয় না।
নীলেলািহত কথািট ucারণ কের দখুন pথম 'ল' eর 'a'কারিট pভািবত হেc। সার কথা
হল পরবতী sেরর pভাব পূববতীেত আসেছ। eবং সব সময় মুখ কম খালা রাখার চ া করা
হেc। ei িবকৃিতgিল হoয়ার pধান কারণ হল িনিদ লেয়র মেধ ucারেণর চ ায় সময় সংিkp
করা। মুখ বশী খুলেত সময় বশী লাগেব। তাi aিধকাংশ িবকৃিত eর িবrেd।
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pথম akের জার।

pথম akরিটেত য sর থােক তার ucারণ aিধকাংশ kেt সামান দীঘািয়ত করা হয়।
ei pস িট কতটা আেলািচত হেয়েছ সিঠক জানা নাi। তেব eিট eকিট ' টকিনক াল
িরেকায়ারেম '। কােনর 'ekাiেটশন টাiম' বেল eকটা ব াপার আেছ। আপিন বলেত আরm
করার সামান পেড় কান মিs েক সে ত পাঠােত আরm কের। তার মােন িকছুটা সময় aকােজ
যায়। s

শানার জন aতটা সময় বশী ucারণ করেত হেব। সমস া হল 'i' বা 'u' eর দীঘrপ

থাকেলo 'a', 'আ' 'e' বা 'o' িনেয় করার িকছু নাi। ei ব াপারিট sাভািবকভােব ঘেট থােক।
eকটু সেচতন থাকেল সমস া হবার কথা নয়।

5

শষ akের টেন দoয়া

য কান শেbর শষ akরিট ucারণ করার সময় লk কrন, তা িকভােব পিরণত হল।
কালী বলেল বা কািল বলেল শষ akের sর pায় eকi দীঘ ucারণ করা হয়। কারণ আপনােক
কােনর য ' ফড আuট টাiম'

সi পযn 'বায়াস' বা 'ekাiটেম

লেভলিট' ধের রাখেত হেব।

না হেল শানা aসmূণ রেয় যােব। কাজ কমাবার জন আমরা pায়i 'a' sরিটর লাপ কির। eiিট
খুব শk কাজ। আপিন 'a' বাদ িদেত িগেয় হসn বা িবরাম ব বহার করেত বাধ হন। ফেল
িবরােমর সময়িট যাগ হেয় লাভ িকছু হয় না। aিধকাংশ kেt শষ akরিট টেন দoয়ার
pেয়াজেন পূববতী sর দীঘািয়ত হেয় যায়।
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হসn িক িবরাম না কnজা ্ট।

হসn িনেয় িকছু বলার আেগ সংsৃেত eিট িক কােজ লােগ তা বেল নoয়া ভাল। eিট
িবরাম বা 'aনুcািরত' sর। বাঙলায় হসnেক আমরা sরিবযুk ব
কান ব

েনর পর হসn থাকেল তার পেরর ব

eটা হoয়া eেকবােরi aনুিচত। কান ব
লখারo কান pেয়াজন থাকেত

ন বাঝােত ব বহার কির। ফেল

নিট যুk করেত হেব eটা আবিশ ক হেয় পেড়।

ন যেহতু পৃথকভােব ucািরত হেত পাের না, তােক

পাের না। ব াকরণ চচার জন aন িচh ব বহার করা যেত

পাের। eযুেগ শড বা রঙ ব বহার কেরেলo চেল। বৃt বা চতুে ােণর মেধ বসােলo হয়। হসn
eকিট বণ ei কথািট sীকার কের eর ucারণ বা pভাব সmেn িনেদিশকা িলিপবd করার সময়
eেস গেছ।
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িহnু হেয় যাoয়ার ভেয় িক িবসগ বাদ।

িবসগ িদেয় য কাজিট করা হয়, তা হল শষ sরিটেত
pায়i আমরা aিত s

াস যাগ কের দীঘািয়ত করা। তেব

'হ' যাগ কের ব াপারটােক কাঁিচেয় ফিল। মেন রাখেত হেব eিট ' শষ

sর' িটেক সিরেয় তার জায়গায় ucািরত হেব। 'কঃ' মােন 'কহ' বা 'কহa' ei রকম িকছু নয়। 'খ'
ucারণ করেত য
সময় সi

াস আমরা ব বহার কির, সi

াস 'ক' eর ব

াস pথম থেকi চালু করা হয়। কঃ ucারেণ

নাংশ বার হেয় যাoয়ার পর 'sর' aংেশ

াস pযুk হয়। ফেল মাtায়

কান পিরবতন হয় না। eকটু aভ াস করেল eটা সহেজi sাভািবক ucারণ করা যােব। বাঙালীর
নূতন pজn 'মহbৎ' ucারণ ভালi কের। anতঃ িবসেগর চেয় ভাল। eকটু চ া 'মঃbৎ' বলুন
িবসেগর চালটা ধরেত পারেবন। দশী uদাহরেণরo aভাব নাi। 'কহতব ' আর 'কঃতব ' পর পর
ucারণ করেল পাথক টা ধরেত পারেবন। িক িহnু হoয়া সmব?
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i- লাপ। o - থেক u বা ভাiেস ভাসা।

iকার eর লাপ িনেয় িকছু বলার কারণ হল, ei য আমরা ei hs sরিটর pকৃত ucারণ
কির না। নয় দীঘ ucারণ কির, নাহেল লাপ কের িদi। আমরা য লেয় কথা বিল তােত aধ
মাtার i ভালi শানা যায়। ব

নযুk হেল কান aসুিবধাi হয় না। যখন

তখন aিশিkত মানুেষরা ei hs sরিট eক- আধবার

ধু

েন শখা হত,

েন ধরেত পারত না। ফেল eিট aেনক

kেt লাপ পেয় যায়। eমনিক িশিkত মানুেষরা 'কিলকাতা'র 'িল'র kেt 'i' লাপ কের িলখেত
r করেলন। তাঁরা বiেয় পেড়েছন 'i' eকমাtা, 'ঈ' diমাtা। যেহতু বাঙলায় 'ঈ' eকমাtা
ucারণ হয়, তাঁরা ব াকরেণ িলখেলন, বাঙলায় দীঘ ঈ নাi। সব hs। আর aধমাtার hs i ক
নয় ভুেল গেলন না হয় eকমাtা হoয়া uিচত ভাবেলন। আজেকর সবিশkার যুেগ ei ধরেণর
হাফ- কুkড িথoরী aচল। hs sর সবাi ucারণ করেত পাের। e যুেগ সবাi দাঁত মােজ। িজভ
aেনক সচল। uবুজলn পাড়া মাছ খেয় বা ব ািkিরয়া iনেফে ড পাnা খেয় িজভ ন

হoয়া

লাক eখন খুঁেজ পাoয়া যােব না। ঠাঁেটর কােণ 'শালেকা'র ঘা আর eকিট িবকৃিতর uৎস। যার
যা ucারণ তাi করেত হেব। সভ আচরেণর eটাi pথম সাপান। কিলকাতা eখনi কাlাতা
হেয়েছ। পরবতী িবকৃিতgিল িকছু িকছু কlনা করা যায়। িকজন
তু

সটা করেত হেব? কান মিনবেক

করেত? করেত লখাo ভুল। কারণ যা লখা হেয়েছ তােত ' কারেত' পড়া যায় না। 'কিরেত'

িলখেল কাrেত ucারেণর কাছাকািছ হয়। eখন আমরা বিল কােত। িবকৃত করেত হেল কােত
লখাi ভাল। না হেল 'কিরেত' িলখেল কাrেত ucারণ হয়। শরৎচnd eক সময় সরাসির িবকৃতিট
িলেখেছন। কথ ভাষার uদাহরণ িহসােব খারাপ হয়িন। িকnt ব াকরণ d কিরেতi রাখেত হেব।
নাহেল, icাকৃত িবকৃিতর কান শষ নাi।
'o' থেক 'u' হoয়া বা eর িবপরীত পিরবতন, খুবi sাভািবক। eকজন মানুেষর িনেজর
কথার মেধ

য ভ ািরেয়শন দখা যায়, ei dিট িবকৃিত তার চেয় খুব বশী িকছু নয়। িকnt কu

u ক o বলার বদভ াস তরী কেরন। আর কu o ক u বলার বদভ াস তরী কেরন। eর
কানিটর বjািনক কান কারণ নাi। সুতরাং ব িk বা sান িবেশেষর িবকৃত ucারণ বানােন eেন
সকলেক পীিড়ত করার eবং ভাষার সবনাশ করার কান pেয়াজন নাi। ei eকi কারেণ a
থেক o বা o থেক a িবকৃিতo icাকৃত। যাঁরা তাdেবাব(তdব) বা oসীম বেলন তাঁরাi আবার
aেনক kেt o ক a ucারণ কেরন। egিল াiেলর ব াপার, ভাষা বা ব াকরেণর ব াপার নয়।

9

মােঝ hs, pথেম বা শেষ দীঘ। যুkাkেরর আেগ o পের দীঘ।
য কান শেbর pথম o শষ বাদ িদেয় বাকী akরgিলর sর ব িতkম বা িবেশষ কারণ

ছাড়া hs হয়। '

া' ত ucারণ করার সময় eiটা হoয়াi sাভািবক। বানােন তাi পিরিচত o

পিরিচতী হoয়া uিচত। pীয়তম হেল ভাল হত। িকnt a িলেত দাষ নাi।

10
সােহবেদর সে

শেbর িভতেরর aকারাn ব

ন।

বাঙালী বাবুরা িক ভাষায় কথা বলেতন? িগnীর কােছ জািহর করার সময়

aবশ i iংরাজীেত কথা বলেতন বেল kম করেতন। িকnt aত eেলম িক িছল? না eেকবােরi
িছল না। মুিচরাম gেড়র kেt বি মচnd যা uদাহরণ দিখেয়েছন, তা নিস । বাঙালীর িহnী বা
মিডফােয়ড ফারসী pীিত পাঠান বা মাগেলর gঁেতা বা বlেমর খাঁচায় তরী হয়িন, তাmশr
গারার লািথ খেয় হেয়েছ। গেlর কাচেপাকার

ানিজশেনর মত বাঙালী হাফ- িহnুsানী হেয়

গেছ িনেজর aজােn। ফারসীেত sরবণ বেল িকছু িছল না। আেলফ বা আকার িছল মাt। ফেল
মিডফােয়ড ফারসী বা িহnুsানী বা িহnীেত যখােন iকার, uকার বা eকার ঐকার oকার ঔকার
pভৃিত নাi, সখােন তাঁরা হসn লািগেয় ucারণ কেরন। বাঙালী pথেম শেbর শেষ aকার
থাকেল তােক

প(সােহবী বয়াকরণ তাi বেলন) করেত

িদেয় হসn imেপাট করল। ei রকম শতািধক বৎসর
aকারাn ব
হেত

r করল। পের পূব sরিটেত জার

চলার পের, আkমণ আরm হল মােঝর

নgিলর uপর। িযিন িব ucারণ কেরন, িতিন িবষবৃk ucারণ করার সময় িdধাgs

r করেলন। িবংশ শতাbীর তৃতীয়- চতুথ পােদ িবpবীরা জুটিমেলর লবারেদর তাঁেবদারী

করেত িগেয় আবার নতুন কের কাঁচেপাকা হেয় গেলন। তাঁরা যাtােক জাঠা বলেত লাগেলন।
শাভাযাtা uেঠ িগেয় সবাi িমিছেল সািমল হেলন। udাst জনগেণর uবর kেt ei িবষ aিচের
aিত drত ছিড়েয় পড়ল। ei িছnমূল মানুেষরা যখন kমতায় eেলন, তখন তাঁরা িমিডয়া o
সািহেত র মাধ েম নূতন কnেসp, মােঝর aকারাn ব া েন হসn লাগােত

r করেলন। সবt না

হেলo ucারেণ eর pভাব ব াপক। সmবতঃ বাঙলা ভাষা uেঠ যােব মেন কের eখনo সবt
a াpাi করা হয়িন। বাংলােদেশ eটাi িডফl। কিপক াটেদর সময় লাগার কথা নয়।
যাহাi হuক(ucারণ pায় 'যাi হাক'), যুিkর কথায় আসা যাক। aেনেক মেন কেরন,
aকারাn ব

ন aেপkা হসnযুk ব

ন ucারণ করা সহজ। তাi জনগেণর পেk eেত সুিবধা

হেব। দখা যাক। 'িবষ'(aকারাn) o িব (কাযতঃ বী ) ucারেণ সময় pায় eকi লােগ। বরং
িবষ(aকারাn) ত pায় দশ শতাংশ কম লােগ। eর কারণ হল, হসnযুk 'ষ' ক sেরর আধার
দoয়ার জন পূববতী sর দীঘািয়ত হেয় দড় মাtার হেয় যায়। ' ' ucারণ শষ হoয়ার পর
anতঃ আধমাtার িবরিত বা সাiেলn না থাকেল ব া নিট gিলেয় যােব শানাi সmব নয়।
aকারােnর aকার লাপ কের সিভং .8 মাtা আর বাড়িত খরচ .5 + .5 pায় eকমাtা। নট
লাভ ডবল িবকৃিত। বানান aনুসাের ucারণ হল না aকারাn ব া েনর আবার পূববতী sর
দীঘািয়ত হেয় গল। aতঃ িকম। ক িডসাiড করেব? িহnীভাষী বাঙালী, নািক iংমাধ ম বাঙালী?
নািক কােলর হােত

ছেড় িদেয় নািসকায়

তল িস ন কের িনdাগমনi সুস ত। আপাততঃ

িলিখতটা িঠক রাখা যায় িকনা সi ব াপাের কনেসনশাস িবl করার চ া করাi িঠক। ucারণ
িঠক করা, িশkা ব বsায় পিরবতন o pশাসেনর হsেkপ ছাড়া হoয়া শk।

eত কথা বলার িক দরকার িছল তাi ভেব aেনেক িন য়i aৈধয হেয় পড়েছন। কারণ
aিত grতর। যিদ aকারাn ব

েনর aকার লাপ কের হসnযুk করা হয়, তাহেল িক দাঁড়ােব

দখুন।

িবষবৃk

হেব

িবষৃk

aপরাধ

হেব

apা

aচল

হেব

al

aমল

হেব

am্

তখনকার

হেব

ত কার

নদনদী

হেব

ন নদী

বলবুিd

হেব

বlুিd

বাংলােদেশর eক

িনতtিবদ eirপ কেয়কেশা নূতন সিn o pায় শdেয়ক নূতন

যুkাkেরর pেয়াজনীয়তার কথা িলেখেছন। তােত জিটলতা কতটা বােড় aনুমান করেত ক
হoয়ার কথা নয়। eর কেয়কিট সমাধান আেছ।
1।

যgিলেত di বা তেতািধক শb যাগ হেয় িন

n হেয়েছ, সখােন (- ) হাiেফন

ব বহার কের aকার লােপর ব বsা করা যেত পাের। তেব যgিল তৎসম িবেবিচত হয় সgিলেক
বাদ িদেয় করেত পারেল বােপর নাম eেকবাের ভুিলেয় দoয়ার দরকার হয় না।
2।

যgিল সািহেত দীঘকাল লখা হেয় িড- ফ ােkা বাঙলা শb হেয় গেছ সgিলেক

alারেনট sিলং িহসােব ভেঙ লখার ব বsা করেত হেব।
3।

ফারসী শbgিল eভােব িন

n হেল kিত নাi। তেব সgিল যুkাkের িলখেত হেব।

4।

iংরাজী শেbo যযােন aকার নাi, সখােন যুkাkর কের দoয়াi ভাল।

5।

aকার লােপ হসnযুk না কের aকার hাস করেল aেনক kেt সহজ হেব। আমরা

aকারাn র o ল ক pায়i সiভােব ucারণ কের থািক। eর জন pেয়াজন pথম akের জার
দoয়ার aভ াস ত াগ। পরকাল বা পারিমতা বলেল সাণাথ বলার যুিk িক। দলত াগেক দl াগ
বেল aেনেকi মজা পােcন। িক িঠক? e ব াপাের আরo িচnা করা দরকার তার আেগ াটাস কুo
রkার ব বsা o িনm িবদ ালয় sের pাথিমক ucারণ- িশkার ব বsা করা pেয়াজন। যাঁরা িবকৃত
করেছন, তাঁেদর সnানরা aথবা সময়াnের তাঁরা িনেজi,

শৃ

লা নাi বেল বাঙলা ভাষা

িনmমােনর aতeব পিরত াজ ei িসdাn িনেত িdধা করেবন না। সুতরাং কাuেকi খািতর করার
দরকার নাi। যা হেল ভাষা বাঁচেব তাi করেত হেব।

ব- ফলা
uদাহরণ নং 1।
বhকালব াপী pচােরর ফেল সাধারেণ ei ধারণা pচিলত আেছ য বাঙালীরা ব- ফলােক
ucারণ কের পূববতী ব

েনর িdt িহসােব। aথাৎ আমরা 'তtt' ক ucারণ কির 'তt'। আেগ ei

িবষয়িট বjািনক uপােয় িবে ষণ কের দখা যাক।

তt

তt

িসেnিটক তtt

uপেরর pথম dিট িচেt পরপর তt, তt শb dিট ucারণ কের তার

িনতর

দখােনা

হেয়েছ। তৃতীয় িচtিট pথম িচেtর 'তt্' aংশ পযn িনেয় 'তt' শেbর 'ব' aংশ জুেড় দoয়া
হেয়েছ। িতন নmর িচtিট ei 'িসnেথিটক তtt'। রজাl পারেফk নয়। ধাkা আেছ। তবু eটা
দখােনা গল য বাঙালী টাঙe তtt ucারেণর সmাবনা আেছ। মেন রাখেত হেব, aিভধােন সtt,
সt, st iত ািদ শbgিল আেছ। eবং বূ ৎপিtিন

n হoয়ার ফেল egিলর বানান সংsার করার

সুেযাগ নাi। তাi করা হয় নাi। aতeবা ucারণ করেত হেব। িডি ংিkভিল ucারণ করেত হেব।
শbgিলর uপর িkক কের ucারণ

নুন। করা সmব িকনা িনেজ িবচার কrন। মনিsর করেলi

ucারণ করেত পারেবন।

uদাহরণ নং 2।
's' শেbর pথেম থাকেল আমরা তােক pায় ucারণ কিরনা বলেলi চেল। যিদo ucারণ
করা খুবi সহজ, তবু যেহতু কখেনা শখােনা হয় না, সiজন ei aভ াসিট গেড় oেঠনা। eিট
বstতঃ eকিট ব- লােপর uদাহরণ। যখােন 's' ucারণ করা হয় সখােন আমােদর ধারণা আমরা
স ucারণ কের থািক। আসেল আমরা 'স' ক eকটু দীঘ কের aকারেকo দীঘ কের ei ucারণ
কের থািক। আমরা 'aনুsর' (sার বলা হয়িন) িকভােব ucািরত হেয় থােক তা দখােনা হল।
aনুsর e িkক কের ucারণিট

নুন।

aনুsর
eর পেরর

িনতরে

'sর' aংশিট দখােনা হেয়েছ। 'sর' e িkক কের

নুন, ucারণিট

আদশ 's' (SWA) eর খুব কাছাকািছ। পের দখেবন পির ার 'ব' বা 'বর' যমন বগীয় 'ব' ব বহার
কের হয় তাi করা হেয়েছ। aথচ কিmেনশনিট িঠক আদশ ucারেণর কাছাকািছ। icা করেলi
বাঙালী টাঙ e আমরা 's' ভালi ucারণ করেত পাির।

sর
aনু aংশিটর ucারণ শbিটর uপর িkক কের

নুন। ছিবেত দখুন যা 'sর' aংেশ ucািরত

হেয়েছ, বাকীটাi eখােন আেছ।

aনু
aনুs aংশিট িচিhত করা হেয়েছ পেরর ছিবিটেত। aনুs শbিটেত িkক কের ucারণ

নুন।

eেকবােরi sাভািবক eমনিক কাটাছাঁটাo নাi।

aনুs
'বর' aংশিট িচিhত করা হেয়েছ পেরর ছিবেত। 'বর' শbিটেত িkক কের ucারণ

নুন। বর

কথািট আমরা য ভােব বিল সi ucারণi করা হেয়েছ। eিটo বাঙালীর িজেভ খুব সহেজi
ucািরত হেয় থােক। আমরা যিদ 'aনুs' আর 'বর' আলাদা আলাদা ucারণ করেত পাির, তেব
eকসে

পারব না কন? কারণ icা নাi। যখন িশkার পtন হেয়িছল তখন য gেডর grমশাi

িছেলন, তাঁেদর পেk aবশ eতটা সহজ নাo মেন হেয় থাকেত পাের। তাঁরা 'ব' লাপ কের
পূববতী o পরবতী akর সামান

টেন ম ােনজ করেতন।

বর
aতeব খুব সহেজi 'sর' ucারণ করা সmব। eকiভােব jর o ucািরত হেত কান
সমস া হবার কথা নয়। আমরা udেবগ বিল িকnt িবdবান না বেল িবdদান বিল, egেলা
aভ াসেদাষ। ucারণ করা সহজ, eবং করাi ভাল। না করেল কস বাi কস বানােনর বানান
িলখেত হেব। মতেভেদর জন তা আবার মািl aপশnড হেয় যােব। জিটলতা বhgণ বাড়েব।
যখােন ভাষািটর দরকার নাi বেল সমােজর সবােপkা pভাবশালী
সখােন শৃ

ণী িসdাn কের ফেলেছন,

লা ছাড়া বাঁচার পথ নাi।

য- ফলা
য- ফলা িনেয় কান সমস া থাকার কথা নয়। 'য', aথাৎ 'iয়' aংশিটর 'hs i' লাপ পেয়
য aবsা সৃি হেয়িছল, ফা

জনােরশন পি তরা তার ভুল ব াখ া কের য- ফলায় ব

নিটর িdt

হয় বেল pচার কের িদেলন। পরবতী বh pজn তাi িশেখ eবং pািkস কের মতবাদিটেক সুদৃঢ়
কের

ফলেলন। ei pিkয়ািট

বাঝার জন আমরা নীেচর কেয়কিট

িন তরে র মাধ েম

পাথক gিল িচিhত করার চ া করব।
নীেচ খুবi কমন 'বাk- কা' কথািট ucারণ কের তার

িনতর

দখােনা হল। বাk- কা

কথািট শানা জন 'বাk- কা' লখািটেত িkক কrন। 'বাk' eবং ' কা' aংশ পৃথকভােব শানার
জন 'বাk' বা ' কা' ত িkক কrন।

বাk- কা

বাk

িবরিত

কা

eর পের বাk- কা কথািটর ' কা' aংেশর 'ক'িট ক বাদ িদেয় 'বাk- o' তরী করা হেয়েছ।
শbিট

নেল বাঝা যােব, 'বাk- কা' শেbর সে

eর পাথক

বশী নয়। aেনেকর কােছ ei

ucারণিট কম kশকর মেন হেব।

বাk- o

বাk

িবরিত

eর পের 'iেয়া' শbিট ucারণ কের তার
ucারণিট

িনতর

o

দখােনা হেয়েছ। 'iেয়া' ত িkক কের

নুন। মেন রাখেবন, 'জ' আর 'য'eর ucারণ িজেভর সামান ফাঁক বািড়েয় হেয় যায়।

'য' আর 'iয়' eকi

িন।

iেয়া

iেয়া
ei বা 'বাk- o' শেbর 'o' aংশেক 'iেয়া' িদেয় pিতsািপত করা হল। ei নূতন
িনতর িট 'বাk- iেয়া' নােম নীেচ দখােনা হল। ভাল কের

নুন। eর কাছাকািছ হল 'বাক '

শেbর আদশ ucারণ। খুব কিঠন িক? লjা করেছ? তাহেল বাk- o িদেয় চািলেয় িদন।

বাk- iেয়া

বাk

িবরিত

র
র

iেয়া

যূk শb

যুk শb িনেয় খুব বশী কনিফuশন নi। তেব যেহতু পি েতরা বhকাল ধের র

eর পরবতী aংশিটর িdt লখার pথা pচলন কেরিছেলন, তােত মানুেষর মেন বdমূল ধারণা হেয়
িগেয়িছল য, র

eর পরবতী aংেশ ucারেণর pেয়াজেন জার দoয়া আবিশ ক। যিদo লখায়

িdেtর ব াপার pায় প াশ বৎসর হল uিঠেয় দoয়া হেয়েছ; তবু জার দoয়ার aভ াসটা eখনo
থেক গেছ। ei িবষয়িট uদাহরণ সহেযােগ ব াখ া করা হল পরবতী aনুেcেদ।
pথম uদাহরণিটেত aক শেbর sাভািবক ucারণ দখােনা হেয়েছ। লk কrন, 'ar' eবং
'ক' ei di aংেশর মেধ eকিট িবরিতর aংশ রেয়েছ। পের ei িবরিতেক aেধক কের o লাপ
কের diিট

িনতর

দখােনা হেয়েছ। সংি

ucারেণর শbo শbিটেত িkক কের শানা যােব।

aক

ar

িবরিত

কা

aক( িবরিত aেধক)

ar

িবরিত

কা

aক( িবরিতহীন)

ar
ভাল কের

কা

নেল বুঝেত পারেবন, িবরিত aেধক করেল বাঝা যােc িকnt লাপ করেল

জিড়েয় যােc। aথাৎ িবরিত িকছুটা চাi। eর কারণ 'িফিজক াল'। কােনর aত িডসিkশন নাi।
আবার িবরিত ছাড়া শানা গেলo, pত

gিলর চলাচেল য সময় লােগ সi ফাঁকটুকু হেয় যােব।

িdতীয় uদাহরেণ 'বজন' শbিটেত

িবরিতর পিরমাণ বশ কম। ucারণিট

শরীর কম সময় িনেয়েছ। িকnt ei কম িবরিত লাপ করা ucারণিট

নুন। eখােন

নুন। চলেব না, জিড়েয়

গেছ।

বজন

বr

িবরিত

জন

বজন(িবরিতহীন)

বr

জন

তৃতীয় uদাহরণিটেত 'গভ' শbিটর ucারণ
কম। িবরিত বাদ দoয়া ucারণিট

নুন। eখােন sাভািবক কারেণi িবরিত আরo

নুন। জিড়েয় গেছ। মেন হয়, ei al ফাঁকটুকু না রাখেল

কােনর িডসিkশন gিলেয় যায়। সmবতঃ ucারণ pত

gিল eর থক কম ফাঁক রেখ ডিলভারী

করেত পাের না। যাi হাক, আেগ dিট uদাহরেণর মত ei uদাহরণিট আমােদর ধারণা পির ার
করেত সাহায করেব।

গভ

গr

িবরিত

ভ

গভ( িবরিতহীন)

গr
পূববতী িতনিট uদাহরেণ r বা র

ভ
eর পের িবরিত বশী থেক কেম আসার ঘটনা লkা

করা গল। পের uদাহরণিটেত 'হষ' শbিটেত িবরিত eেকবােরi নi। কারণ শরীেরর pত
স ালন। আমরা জািন 'হ' হল 'a' eর

াসাঘাতযুk ucারণ। সজন

ধরেল বা sর মেন করেল খুব eকটা ভুল হয় না। sরpায় 'হ' r বা র

টকিনক ািল 'হ' ক 'a'
eর সে

'সীমেলস' বা

দাগহীন ভােব জুেড় িগেয়েছ। 'r' eর পেরর বণ 'ষ' িজভ নড়ােনার দরকার নi। তাi কান িবরিত
তরী হয়িন। িকnt 'ষ' বা 'িশষ

িন'িট িকছুটা দীঘািয়ত হেয়েছ, শbবিড়িটেক eকমাtায় িনেয় িগেয়

rিতসুখকর করার জন । aথাৎ pমাণ হল য িবরিতgিল বয়াকরণেদর মিs - িনঃসৃত নয়।
ucারণ pত

,

bণ iত ািদ শরীের িবিভn aংেশর িমিলত pয়ােস কৃত কােজ

নেসসারী

a াডজা েমে র ফলrিত। ei uদাহরণ দেখ ' বানাস' পাoয়া গল বানােনর eকিট ধারণার
টকিনক াল সােপাট বা pমাণিসিd। 'র' বেণ পের 'ষ' i সবােপkা সহজসাধ ucারণ। পূবজ
ঋিষরা pেলতািরেয়তেদর ছেলপুেলেদর ফল করােত egিলর pবতন কেরনিন। egিল িবjান।

হষ

হr

ষ

সাম- আপ করেল যা দাঁড়ায় তা হল, র

eর পের িdt বা জার দoয়ার কান িফk্

ফরমুলা নi। জার দoয়ার দরকারi নi। আমেদর শরীর যতটা যখােন না িদেল নয় িবরিত
'inসাট' কের দব। কায়দা মারেবন না। sাভািবক কথা বলায় চ া কrন। দখেবন সব িঠক
ucারণ হেc।

যুkাkর ucারেণর সারকথা
পূববতী কেয়ক পৃ ায় pদt uদাহরণgিলর সারমম হল sাভািবক কথা বলেত গেল মেন
রাখেত হেব, য যুkাkর লখায় sান- সে াচেনর uেdেশ করা হেয়েছ বলেল িঠক হেব না। পর
পর eকািধক ব

েনর ucারেণর িনেদশo eiভােব দoয়া হেয়েছ। সবােপkা কম পির েম o

rিতgাহ o rিতসুখকর কের s

ucারণ করেত গল pকরণgিলর সmেn ধারণা থাকেল

আtিব াস বােড় বেলi ei uদাহরণgল দoয়া হেয়েছ। egিলেক ফেলা করার কান pেয়াজন
নাi। di ব

েনর মেধ eকটু ভ ািরেয়বল গ াপ থােক তা যািntক কারেণi হয়। e িনেয় eকগাদা

িচnা করার দরকার নাi। িনেজর ucারণ

ায়াল e

eরর কের ফাiন- িটuন কের িনন। খুব

সহজ কাজ। কারo dারা pভািবত হেবন না। pায় সকেলরi pচুর মুdােদাষ আেছ। টকিনক াল
কােজ পূবাgহ বা বায়াস kিতকর। কাথাo জার দেবন না (i ারেজকশন বা সেmাধন বােদ)।

ucারেণর ডাiনািমk বা গিতpভাবশীলতা
টুকেরা টুকেরা কের িবিভn pসে

বাঙলা বণ o শbাংেশর ucারণ সmেn আেলাচনা কের

সমস ার জায়গাgিল কভার করা হেয়েছ। মাটামুিটভােব eর পর শb ucারণ করেত aসুিবধা
হবার কথা নয়। কারণ বণ, akর, িসেলবল, শbবিড় iত ািদর pেয়ােগ eক eকিট শb সিঠক
ডিলভারী করা সmব। তেব eখােন লয় ব াপারিট সভােব eখনo আেসিন। যিদo akেরর
ucারেণর মাtা পুেরাপুির িথoিরিটক াল। কথা বলার সময় আমরা ঐ রকম সময় িনেয় কথা বিল
না। যখন শb ucারণ করা হেc, তখন মাtার ব াপারিট িকছুটা eেস গল, িকnt তাo eেk pারী,
aথাৎ আমরা শbিটেক ucারণ করিছ uদাহরণ দবার জন — লেয় কথা বলার জন নয়।

ফাদার দ িতেয়ন বলেতন, ভাল বাঙলা বেল, eমন বাঙালী িবেশষ দখা যায়না। ei
বাক িটর

িনতরে র ছিব uপের বাক িটর শbgিলর পিরেpিkেত দখােনা হল। pথেম বাক িটর

aিডo ছিবিটর uপর িkক কের
বাক িটর সংি

নুন। তার পর pেত কিট aংেশর aিডo ei প ারাgােফর pথম

শbিটর uপর িkক কের

েন িনন।

pথেম লk কrন, pেত কিট শbবিড়র আরেm ফড- iন বা kমশঃ বধমান শbতর
দখা যােc। আবার pেত কিট শbবিড়র শেষ ফড- আuট বা kমhাসমান শbতর
শরীেরর ucারণ pত

দখা যােc।

gিল ei ভােবi ডিলভারী কের। ধের বাড়ায় ধের কমায়। ঝটকা মাের

না। আরo দখুন eক- eকিট শbবিড় 200 িমিলেসেক বা aধমাtায় ucািরত হেয় গেছ। aথাৎ
শbিটেক পৃথকভােব ucারণ করেত য সময় নoয়া হয়, বােক র মেধ তার pায় aেধক সময়
নoয়া হয়। কারণ eখােন 'ekাiেটশন টাiম' লােগ না। ধীের ucারণ করার জন 'ফাদার' o
' দখা' aংশ dিটেত dিট শbবিড় দখা যােc। drত ucারণ করেল eকবােরo করা যায়। শbবিড়
gিলর মেধ al ফাঁক আেছ। ei ফাঁক শbgিলর মেধ

য ফাঁক, তার থেক uেlখেযাগ ভােব

কম বা বশী নয়। ei ফাঁক বাচনভ ীর uপরo িনভরশীল। যমন 'িবেশষ' কথািটর পর eকটু

থেম বলা হেয়েছ। কমার জায়গায় িকছুটা িবরিত আেছ। িকnt pথম কমািটর পের িবরিত aেনক
বশী। eর কারণ ucারণ pিkয়া নয়। বkা eখােন িনঃ াস িনেয়েছন। িনঃ াস তা িনেতi হেব।
িনঃ াসেক পিজশন করা eকটা আট। বােক র শেষ বা kেজর পের হেলi ভাল হয়। িনয়িমত
িনঃ াস নoয়াi ভাল। না হেল িবকৃিত eেস যােব। eখােন eকিট িবষয় uেlখ না করেলi নয়।
'eমন বাঙালী' কথাdিট জুেড় আেছ, eমনিক শbবিড়gিলo খুব ভাল কের লk করেল তেব চনা
যায়। eিটo sাভািবক কারেণ হেয়েছ। যা ucারণ করা হেয়েছ তা 'eমঁবাআঁলী' জাতীয় eকটা শb।
eখােন sর(e), লঘু(ন বা ঙ বা ◌ঁ), তরল বা aধsর(ল) ছাড়া বাকী dিটi প বেগর ম eবং ব।
ফেল খুব কম a স ালন করেত হেয়েছ। ফাঁক তাi pায় নাi। লk করেবন 'বাঙলা' শেbর
aবsাo eকi রকম।
তাহেল বাঝা গল, বাক বলার সময়, eকিট শেbর uপর আেগর বা পেররিটর pভাব pায়
নাi। 'eমন বাঙালী' aংশিট ব িতkম eবং ei রকম মােঝ মােঝ হয়, খুব বশী নয়। িকnt সmূণ
বাক িট eক লেয় বলা হেয়েছ eকথা বলা যােব না। 'ফাদার' কথািট ধীের eবং 'যায়না' কথািট িকছু
drত বলা হেয়েছ। আমরা সাধারণতঃ বােক র pথম aংশ ধীর, eবং শষাংশ drততর লেয় বেল
থািক। ei লেয়র বাড়াকমা হেয়i থােক। eেক সংেশাধন করার চ া না করাi ভাল।
রাখেবন, iেমাশনাল বা বkেব

ধু মেন

জার দoয়ার কারণ ছাড়া সব সময় মধ লেয় কথা বলার চ া

করেল বাকীgেলা আপিন িঠক হেয় যােব।

kমাpাথনা
ভাষাতt বা িবjান সmেn িকছু না জেন লখা ei পুsকিট pকােশর জন ব দশেনর পk
থেক িনঃশত kমাpাথনা করা হেc। যাঁরা িবষয়িটর িবেশষj তাঁরা aj লখেকর ei লখািটর
uপর যুিkস ত সংেশাধন o পিরবধন করার কােজ eিগেয় আসুন। uপযুk সmানদিkণা দoয়া
হেব।

