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পরূ্বভাগীরথী অঞ্চলের মােপাহাড়ি সমাজ : উৎস ও ভাষা - একড়ি আলোচনা 

স্বলেশরঞ্জন চচৌধরুী 

Abstract 
Characteristics of Pronunciation in Malpahari dialect- North and South 24 pargana – 

Linguistic characteristics- Literate and illiterate vocal group- Malpahari community – 

Eastern bank of the Bhagirathi- language of the Malpaharis- alto dialect- Rajmahal hill- 

Oraon and Malpahari dislect part of ‘Uttari dialect’- Malto script- ‘Ojha’ (The Enchanters) 

or ‘Sadar’ i.e. ‘Morol’ (Hard of the community)- ‘Serva Siksha Abhiyan’ (Drive for 

Education- ‘Purohit’ (Priests)  - ‘Sarddha’ (Hindu ritual to show reverence to the departed 

soul a few days after death) – Marriage and Gods – Punishment to the offenders or criminals 

– life and livelihood of Malpahari. 
       

Key Notes: Malto dialects; Malpaharia. Magahi; Malli; Collection of Malpahari words; 

Malab; Bundelkhanda; Ramayan; Bishnupuran; Bindhya Parvat; Rajmahal Hill; 

Malpaharias of Rajmahal Hill. 
 

     পড়িমর্াঙোয় চে চজোগুড়েলে ড়হড়ি ভাষাভাষীলের প্রাধানয োর মলধয উত্তর ও েড়িণ চড়িশপরগণা চজোই 

চর্াধহয় অগ্রাড়ধকার পাওয়ার চোগয। োরপর নেীয়া ও মুড়শবোর্াে চজো। ঐ  ড়েনড়ি চজোয় প্রায় পঁড়চশ েি, কুড়ি 

েি এর্ং পলনর েি ড়হড়ি ভাষাভাষীরা র্সর্াস কলরন। অর্শযই কেকাোলক এই ড়হলসলর্র অন্তভুবক্ত করা হয় ড়ন। 

অষ্টােশ শোব্দীর চশষার্দ্ব চথলক স্বাধীনোর পরর্েবী এক- চেি েশক পেবন্ত কেকাোর ড়েলক চে প্রর্াহ ড়িে ভাগীরথীর 

মেই ড়নরর্ড়িন্ন , চসই প্রর্াহ র্েবমালন ভাঁিা পিলেও ো শুড়কলয় োয় ড়ন। এখনও অর্যাহে। পড়িম র্লের পূর্ব 

ভাগীরথীর অঞ্চলের এই ড়েনড়ি চজোয় জনসংখযার ভাষা ড়র্চালর র্াঙোভাষাভাষীলের পলরই ড়হড়ি ভাষাভাষীলের 

সংখযা উলেখ করার মে । পড়রসংখযানগে ড়েক ড়েলয় অর্াঙোভাষাভাষী জনলগাষ্ঠীর মলধয ড়হড়িভাষাভাষীরাই সািাৎ 

পাওয়া োয় ভাড়ষক প্রর্ণোর ড়র্চালর োরা সাধারণেঃ মমড়থেী, মাগহী এর্ং চভাজপুরী উপভাষা অঞ্চলের মানুষ। 

সুেীর্বকাে ধলরই এরা স্থানীয় র্াড়সিা অথর্া পড়রোয়ী চড়রলের। র্াঙোভাষী জনলগাষ্টীর মেই োলেরও ড়নজস্ব 

উপভাষা োর স্বােন্ত্র্য হারায়ড়ন। র্রঞ্চ এই স্বােন্ত্র্য আরও চর্ড়শ প্রকি হলে  চলেলি নানান ধ্বড়নর মধয ড়েলয়। এরা 

চকাথাও স্থায়ী র্াড়সিা হলয় পাকাপাড়ক উপড়নলর্শ গলি েুলে র্সর্াস করলি, আর্ার চকাথাও পড়রোয়ী, কালজর 

মরশুলম অস্থায়ী র্াড়সিা। চসকারণ এলের কথার্ােবায় শব্দ প্রলয়ালগ ড়নড়েবড়ষ্ট এোকার ঔপভাড়ষক প্রভার্ সুস্পষ্ট না 

হলেও অড়ভড়নলর্শ সহকালর েিয করলে অনুধার্ন করা োয়। 
 

     পূর্ব গালেয় সমভূড়ম অঞ্চলের মুড়শবোর্াে, নেীয়া চড়িশ পরগণা (উত্তর ও েড়িণ) চজোয় ড়হড়িভাষীলের চেখা 

পাওয়া োয়। চভাজপুরী ভাষাভাষীলের পরই এই মমড়থেী ভাষাভাষীরা এই ড়েনড়ি চজোয় র্েবমান। এলের ভাড়ষক 

প্রর্ণো র্য়স, প্রজন্ম, ড়শিা ও চপশা ইেযাড়ের ড়েক চথলক ধ্বড়নোড়িক মর্ড়শলষ্টযর ড়র্লেষলণ ড়র্ড়ভন্ন র্য়ঃক্রড়মক ড়নরির 

এর্ং সাির র্াচক চগাষ্ঠীলের উচ্চাড়রে শব্দগুড়েলে চে পড়রর্েবন সাড়ধে হলয়লি োর ধ্বড়নোড়িক কারণ সমূহ চেখালনার 
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চচষ্টা করা হলয়লি। আমরা চেখলে পাই চে সাির-ড়নরির, অচে র্া সচে চেলকান চেড়ণভুক্ত চহাক না চকন, চর্ড়শ 

র্য়লসর সেসযরা সামাড়জক রীড়েনীড়ের মেই উচ্চারলণর চিলে চমািামুড়ি মধযপন্থী। অথবাৎ প্রাচীন অভযাস ড়কিুিা র্জায় 

রাখলেও রাঢ়ী প্রভালর্ উচ্চারলণর নেুন রূপলক চমলন ড়নলে েেিা অসম্মে নন। আর চড়েলশর ড়নম্ন র্য়স্করা অথবাৎ 

অলপিাকৃে নূেন োরা োরা অলনক সহলজই প্রাচীন অভযাস র্জবন কলর রাঢ়ী শলব্দর নেুন রূপলক স্বিলি চমলন 

ড়নলে রাজী। অথবাৎ অর্াঙোভাষাভাষী র্াড়চক চগাষ্ঠীলের উচ্চাড়রে শলব্দর ধ্বড়নোড়িক ড়র্র্েবনড়ি র্য়ঃক্রড়মক হলয় 

উলেলি। োঁরা প্রলয়াজলন র্া ড়র্লশষ কারলণ এোকার র্াইলর োর্ার প্রলয়াজন অনুভর্ কলরন না োরাই অচে আর 

োরা এোকার র্াইলর োোয়াে কলরন োঁলের সচে র্লে উলেখ করা চেলে পালর। 
 

     চড়িশ পরগণরা প্রধান্তম মর্ড়শষ্টয হে এই চজো র্েবমালন ড়িখড়িে হলেও চেমন একড়েলক চরম ড়শল্পায়ন সমৃর্দ্ 

চেমন ভাগীরথীর ড়নম্ন অর্র্াড়হকা এর্ং েূরপূলর্বর প্রান্ত অঞ্চে র্ড়সরহাি মহকুমা এর্ং সুিরর্ন সংড়েষ্ট অঞ্চলের এক 

ড়র্রাি এোকাই আধুড়নক চোগালোগ র্যর্স্থার অপ্রেুেোয় ঔজ্জ্বলেয উদ্ভাড়সে নগর সভযোর ড়েক ড়র্পরীে। সলর্বাপড়র 

মাে একােশক আলগও এই চজোর প্রধান প্রশাসড়নক চকন্দ্র কেকাো শহলরর র্ুলকর ড়ভের আড়েপুলর হওয়ায় 

সাড়র্বকভালর্ নাগড়রক উন্নাড়সকোয় েৃড়ষ্টর অলগাচলর চলে চগলি। ের্ু এরই মলধয সাে আিড়ি পলকিলক চর্লি চনওয়া 

হলয়লি- র্াগো, র্াদুড়িয়া, জয়নগর, মথুরাপুর এর্ং র্ারুইপুর থানা এোকায়। এর প্রধান কারণ এই সাে- আিড়ি 

পলকলিই আমালের ভাড়ষক প্রর্ণো এর্ং মর্ড়শষ্টয ও ভাষাগে পারস্পড়রক প্রভার্ ড়র্লেষলণর পলি েলথষ্ট। 
  

    একড়ি র্ৃহে ড়শল্প স্থাপন হলে চেমন োর পালশ সহলোগী পড়রপুষ্ট ড়শল্প স্থাপলনর সম্ভার্না অর্শযম্ভার্ী হলয় ওলে, 

চেমড়ন েমজীর্ী মানুলষর আহমলনর সালথ সালথ োলের উপর ড়নভবরশীে অথর্া োলের ড়নভবর কলর র্যাপক ড়হড়িভাষী 

মানুলষর আগমন র্লিলি। এলের মলধয চেমন োলের পড়রর্ালরর সেসযগণ আলিন চেমড়ন স্থানীয় পড়রড়চে র্নু্ধ 

ভাগযালেষীরাও আলিন। ড়শল্প সংস্থাপলন েড়মকলের জনয স্থায়ী িাউড়ন, পরর্েবীকালে র্াসস্থান মেরী কলরলি। আর্ার 

ভাগযালেষীরা োরা এলসলিন োঁরাও নাড়ক স্বাধীন চপশায় ড়নেুক্ত হলয় অলনলকই স্থায়ী র্াড়সিা হলয় চগলিন। এলের 

মলধয চমাি র্াহক চেমন আলিন চেমড়ন িুদ্র র্যর্সাড়য়, দুগ্ধ র্যর্সায়ী চথলক পুলরাড়হে চপশাজীর্ীও আলিন। পরর্েবী 

কালে এলের ড়শিার জনয ড়হড়ি মাধযলমর ড়র্েযােয়ও গলি উলেলি। প্রাথড়মক, মাধযড়মক, উচ্চমাধযড়মক র্লিই এমনড়ক 

কেযাণী ড়র্শ্বড়র্েযােলয়র অধীন কাঁচরাপািা কলেলজ ইলেকড়িভ ড়র্ষয় ড়হলসলর্ ড়হড়ি পিালনার র্যর্স্থা করা হলয়লি। 

র্যাপক ড়হড়ি ভাষাভাষী সম্প্রোলয়র জনয পড়িমর্লেমধযড়শিা পষবে এর্ং হায়ার চসলকিারী কাউনড়সে ড়হড়িলে সকে 

ড়র্ষয় প্রশ্নপে পেবন্ত করলে র্াধয হলয়লিন। কাঁচরাপািা চথলক র্জর্জ পেবন্ত ড়র্স্তৃে ড়র্শাে ড়শল্পাঞ্চে এর্ং কেকাোর 

এোকায় চর্সরকারী ও র্যড়ক্তগে উলেযালগ দুগ্ধ সরর্রালহ ড়নেুক্ত োরা োলের সত্তর শোংশই অর্াঙোভাষাভাষী 

ড়হড়িভাষী োের্ সম্প্রোলয়র। কেকাো চথলক খািাে উলিলের চচষ্টা হলেও োরা সলর আসলিন কেকাো সংেগ্ন 

চড়িশ পরগণা চজোয়। সংড়েষ্ট অঞ্চলে কম কলরও চিালিা র্ি পাঁচশ চথলক এক হাজালররও অলনক চর্ড়শ খািালের 

অড়স্তত্ব রলয়লি। ড়নড়িেভালর্ এলের সকলেই ড়হড়িভাষী সম্প্রোলয়র। পলনর চথলক ড়র্শ হাজার খািাে কমবী এর্ং দুগ্ধ 

সরর্রাহ ও ড়নয়ড়মে চেড়র কালজ কমবরে। এভালর্ই চড়িশ পরগণা চজোয় স্থায়ী ড়হড়িভাষী র্সড়ে গলি উলেলি। 

অর্শয ড়শল্পাঞ্চলের র্াইলর চড়িশ পরগণা চজোর অনযে ড়হড়িভাষী জনলগাষ্ঠীর অর্স্থান  মুড়শবোর্াে এর্ং নেীয়া 

চজোর মেনই। 
 

     এই সমীিাভুক্ত এোকার র্াড়সিালের র্সড়ে সংক্রান্ত মর্ড়শষ্টয উলেড়খে প্রথানুগ। অথবাৎ োরা র্ািীর্র কলর 

এোকার স্থায়ী র্াড়সিা হলয় চগলিন োরা প্রথম পেবালয়র স্থায়ী। কমবসূলে েীর্বড়েন সপড়রর্ালর র্াস কলরলিন চকায়ািালর 

ড়কংর্া ভািাড়িয়া ড়হলসলর্ এরা ড়িেীয় পেবালয় স্থায়ী। এরা অল্পড়েলনর জনয োলের মূে র্াসস্থালন োোোে কলরন 

র্িলর ড়েন চথলক চার র্ার। এলের আধা স্থায়ী এর্ং একক ড়কংর্া সপড়রর্ালর ড়নয়ড়মে আলসন এর্ং ড়নয়ড়মে চলে 

োন। এলের অস্থায়ী র্লে ড়চড়িে করা হলয়লি। আড়থবক ড়েক ড়েলয় ভাগ করা হলয়লি উচ্চড়র্ত্ত, উচ্চমধযড়র্ত্ত, মধযড়র্ত্ত, 

ড়নম্নমধযড়র্ত্ত, েড়রদ্র এর্ং েরীদ্রসীমার নীলচ র্সর্াসকারী ড়হলসলর্। চপশাগে ড়র্ভাগ ড়হলসলর্ ড়শিক, সরকারী েৃেীয় 
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র্া েেূধ্বব চেণীর কমবী, চেুথব চেণীর কমবী, র্ি র্যর্সায়ী, িুদ্র ড়শল্পপড়ে, পাইকারী র্যর্সায়ী, খািাে মাড়েক, দুগ্ধ 

র্যর্সায়ী, চমবকার, ঝািুোর, িুদ্র র্যর্সায়ী,লেড়রওয়াো, ড়রক্সা এর্ং চেো চােক ও মুলিাড়গড়র র্া কুড়েড়গড়র কলরন 

োরা। এলের মলধয আর্ার ব্রাহ্মণ, মর্শয, োের্, কুমবী, িড়েয় এর্ং েেড়শড়ে সম্প্রোয়ভুক্ত। র্াঙােী সমালজ ড়শল্প 

কারখানায় কাজ করলে প্রর্ে অনীহা ড়িে। র্াঙােী সমালজর প্রধান ক্রমসংস্থান ড়িে র্ার্ু কালজ। র্ার্ু কাজ র্েলে 

কাড়য়ক েম সম্পলকব শূনয জীড়র্কা। েলে কষ্ট সাধয এর্ং র্র্াঙােী সমালজর কালি চসই সমলয় েুি কমব র্লে পড়রড়চে 

কাড়য়ক েলমর জনয সংেগ্ন এোকা ড়র্হার চথলক েড়মক আমেনী করা হয়। চসই সমলয় ড়হড়িভাষাভাষী ড়র্হালরর রাজয 

ড়হলসলর্ চকান আোো অড়স্তত্ব ড়িে না। ড়র্হার এর্ং উড়িষযা ড়িে চর্েে চপ্রড়সলেন্সী র্া র্াঙোর চিািোলির 

শাসনাধীলন। কেকাো ড়িে র্ৃড়িশ ভারলের রাজধানী। পরর্েবীকালে উদ্ভুে অথবননড়েক সংকলি র্াঙোভাষাভাষী 

জনলগাষ্ঠী েড়মক ক্রমপ্রাথবী ড়হলসলর্ প্রড়েিড়ি হলয় উেলেও, ড়র্হার চথলক কেকাোয় েথা কেকাো সংেগ্ন ড়শল্পাঞ্চলে 

েমজীড়র্ ড়হড়িভাষাভাষী মানুলষর আগমন অর্যাহে। এিািাও চসনা িাউড়নলে ড়নয়ুক্ত চসনাকমবীলের অর্াঙোভাষলের 

সকলেই ড়র্হার চথলক ড়নেুক্ত নন। েলর্ এলের একিা র্ৃহৎ অংলশর মূে র্াসস্থান ড়র্হালর। 
 

     ভাগীরথীর পূর্বপালির অর্াঙোভাষী র্াড়সিালের মলধয মােপাহাড়ি চগাষ্ঠীর আড়ের্াসীরাই একমাে স্থানীয় র্ো 

চলে। র্েবমান পড়িমর্লের রাজমহে পাহালির এই সম্প্রোলয়র মূে র্াস। েলর্ ভাড়ষক মর্ড়শলষ্টয মােপাহাড়ি ভাষা 

দ্রাড়র্ি ভাষা চগাষ্ঠীর। ভাষাচােব েঃ সুকুমার চসন োঁর ‘ভাষার ইড়ের্ৃত্ত’ গ্রলন্থ “মােপাহাড়ি ভাষালক দ্রাড়র্িভাষালগাড়ষ্ঠর 

‘কন্নাড়ি’ ভাষার সলে সম্পড়কবে র্লে অনুমান কলরলিন। ড়েড়ন মােপাহাড়ি ভাষালক ‘মােলো’ ভাষা চর্লে উলেখ 

কলরলিন।”
১ 

 

     আড়ের্াসীভাষাগুড়ের মলধয ভাষাোড়িকগণ ওরঁাও আড়ের্াসীলগাষ্ঠীর ভাষালক দ্রাড়র্ি চগাষ্ঠীর ভাষা ড়হলসলর্ ড়চড়িে 

কলরলিন। ওরঁাও  ভাষা ‘কুিুখ’ র্লেই পড়রড়চে। েলর্ সাঁওোেী ভাষা ড়র্জ্ঞানী েঃ কৃষচন্দ্র িুেু োঁর সাঁওোড়ে চক ভাষা 

মর্জ্ঞাড়নক অধযায়ন পুস্তলক আড়ের্াসীভাষালগাষ্ঠীর ড়র্লেষলণ দ্রাড়র্ি ভাষালগাষ্ঠীর অন্তবভুক্ত কলরলিন পড়িমর্াঙোর 

রাজমহে এর্ং সাঁওোে পরগণার মােলো রাঁঢ়ী অঞ্চলের ওরঁাওলের ভাষালক কুিুক র্লে। 
 

     এই মােলোভাষাভাষী আড়ের্াসী সম্প্রোলয়র চজো পড়রড়চড়েলে মূে র্াস রাজমহে পাহাড়ি অঞ্চে র্া র্েবমালনর 

মােেহ চজো। এর্ং উত্তলরর জল্পাইগুড়ি চজো। এই চজোর মােপাহাড়িয়া মূেেঃ চা র্াগালন কাজ কলর এর্ং র্াংো- 

ড়হড়ি ড়মড়েে সােড়র ভাষায় কথা র্লে। মুড়শবোর্াে অনুসন্ধালন চকৌেুহেী হয় একজন মােপাহািী অড়ের্ৃর্দ্ োর্ী করলিন 

োলের নাম চথলকই মােেহ চজোর নালমর উৎপড়ত্ত। কারণ োলের কালি এই চজোড়ির নাম ‘মােলো’। মােলোর 

খুর্ কািাকাড়ি উচ্চারণ ‘মােে’। অসম্ভর্ নাও হলে পালর। মােলো< মােলো< মােেহ এই ড়র্র্েবন অসম্ভর্ এর্ং 

অড়র্শ্বাসয নয়। ড়কন্তু চেলহেু এই ড়নর্ন্ধকার সমূ্পণবেই মােপাহাড়িলের ড়নলয় চকান ড়নড়র্ি পেবলর্িণ কলরন ড়ন এর্ং 

অনযড়েলক মােেহ চজোও োর পেবলর্িণ সীমানা র্ড়হভূবে োই সেলে এই প্রসলের শুধুমাে উলেখ কলরই িান্ত 

হলেন। ড়র্ষয়ড়ি ড়নড়র্ি গলর্ষণার অলপিা রালখ। মােপাহাড়ি সম্প্রোলয়র ভাষা ‘মােলো’ প্রসলে অনয একড়ি ড়েলকও 

েিয করা চেলে পালর। কুিুখ অথবাৎ ওরঁাও ভাষায় ‘মেো’ শব্দড়ির ড়নয়ম র্া ড়র্ধান ড়হলসলর্ র্যর্হৃে হয়। ওরঁাও এর্ং 

মােপাহাড়ি দুড়িভাষালকই েঃ কৃষ্ণচন্দ্র িুেু দ্রাড়র্িীয় ভাষা চগাষ্ঠীর উত্তরী শাখার অন্তভুবক্ত কলরলিন। অনযড়েলক েঃ 

সুকুমার চসন অর্শয মােপাহাড়ি ভাষা ‘মােলো’ চক কন্নি র্া কানাড়িভাষার সালথ সম্পড়কবে র্লে অনুমান কলরলিন। 

আর্ার অলনলক মলন কলরন এ রালজযর মােপাহাড়িগণ দ্রাড়র্ি চগাষ্ঠীর মধযভারেীয় শাখার মূে মােলো চগাষ্ঠী চথলক 

আগে। োলের মলধয পলরশচন্দ্র ভট্টাচােব ড়েলখলিন, 

 

 

১) ভাষার ইড়ের্ৃত্ত- েঃ সুকুমার চসন, প্রথম আনি সংস্করণ, চেুেবশ মুদ্রণ, চেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৭০ 
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 “র্াংো-ড়র্হার সীমায় রাজমহে পাহালি মােলো র্া মােপাহাড়ি ভাষা প্রচড়েে। এই ভাষাড়ি ওরঁাও ভাষার সালথ 

সম্পকবরে।”
২ 

 

     আড়ের্াসীলের মলধয মােপাহাড়ি র্া মােলো ভাষাভাষীরাই সংখযার সম্ভর্ে সর্লচলয় কম সমগ্র আড়ের্াসী সমালজ 

োলের প্রভার্ এর্ং আলোচনার গুরুত্ব কম। মুড়শবোর্াে চজোর উত্তারাংলশ একাড়ধক র্সড়ে থাকলেও এই ড়নর্ন্ধকালরর 

আলোচয অঞ্চলে এলের র্সড়ে খুর্ই কম। 
 

     মােপাহাড়িলের ভাষালক এই ড়নর্লন্ধ অেঃপর শুধু মােলো র্লেই উলেখ করা হলর্। মােলোভাষার ড়নজস্ব চকান 

ড়েড়প চনই। েলে চমৌড়খক চোককাড়হনী িািা চকান সাড়হেয সৃড়ষ্ট হয়ড়ন। স্বাভাড়র্ক কারলণই চকানও র্যাকরণও চনই। 

সলর্বাপড়র ভাষাোড়িক চকান ড়র্ভালগই মােলোভাষা ড়নলয় চচবা হয়ড়ন। সুশান্ত ড়র্শ্বালসর মে চকউ চকউ ড়র্ড়িন্নভালর্ 

র্যড়ক্তগেভালর্ ড়র্ড়িন্ন ড়কিু প্রয়াস (‘মােপাহাড়িয়া’ চেখক সুশান্ত ড়র্শ্বাস, পড়িমর্ে সরকালর েথয সংস্কৃড়ে ড়র্ভালগর 

চোকসংস্কৃড়ে ও আড়ের্াসী সংস্কৃে চকন্দ্র কেৃবক প্রকাড়শে।) িািা চকান সুসংহে প্রয়াসও েিয করা োয় ড়ন। 
 

     মােপাহাড়িয়ালের মলধয একাড়ধক শাখা চেখা োয়। সম্ভর্ে এলের ভাষার মলধয পাথবকয ড়র্চার কলরই এমন মন্তর্য। 

একড়ি চগাষ্ঠী সমেেী অনযড়ি পাহাড়ি। এই ‘সমেেী’ এর্ং ‘পাহাড়ি’ দুড়ি চগাষ্ঠী। পড়রচয়ই র্েবমান প্রর্ন্ধকালরর চেওয়া। 

“চকউ চকউ র্লেন মােপাহাড়িলের আঞ্চড়েক চগাষ্ঠী সংখযা চার।  (ক) কুলমারর্াগী মােপাহাড়িয়া, (খ) পাহাড়িয়া 

মােপাহাড়িয়া, (গ) রায় মােপাহাড়িয়া, (র্) অমড়িয়া মােপাহাড়িয়া।”
৩ 

 

     রাজমহে পাহাি চথলক পড়িলম োরা িড়িলয় পলিলি োরা কুলমারর্াগী মােপাহাড়িয়া আর উত্তলর জেপাইগুড়ি 

সহ উত্তর পাহালির ড়েলক োরা চগলি োরা পাহাড়িয়া মােপাহাড়ি। আর েড়িলণর সমভূড়মর ড়েলক মুড়শবোর্াে, নেীয়া 

চজোয় িড়িলয় পলিলি োরা রায় মােপাহাড়িয়া। এলেরই ড়নর্ন্ধকার সমেেী র্লে ড়নড়েষ্টব কলরলিন। চেুথব শাখাড়ি 

র্েবমালন র্াঙোলেলশর ড়েনাজপুর রাজশাহীর ড়েলক িড়িলয় ড়িড়িলয় রলয়লি। েলর্ চেশ ভালগর পর ড়েনাজপুর-

রাজশাহী চথলক চর্শ ড়কিু সংখযাক আমাড়িয়া মােপাহাড়ি ভাষার কথা র্লে োরলচলয় অলনক চর্ড়শ র্াংোভাষার স্থানীয় 

উপভাষায় ড়র্কার কলর উচ্চারলণ কথা র্লে থালক এর্ং সাধারণ র্াোেীর সালথ েখন কথা র্লে েখন এলের কথার 

সালথ স্থানীয় ভাষার চকান প্রলভে করা োয় না। স্বাভাড়র্ক র্াংোলেই কলর।  
 

     এলের এই পড়রচলয়র কারলণই সমেেীরা স্থানীয় ভাষা অথবাৎ র্াঙোভাষার র্হু শব্দ আত্মীকরণ কলর ড়নলয়লি। 

এলের কথলন র্হু র্াঙো শলব্দর র্যর্হার। এরা একরকম ভালর্ ড়র্কৃে র্াংোয় কথা র্লে। অনযড়েলক োলের পাহাড়ি 

র্া পাহাড়িয়া র্লে ড়চড়িে করা হলি োলের কথয ভাষায় র্াংো র্া স্থানীয় ভাষার প্রলর্শ অড়ে অল্প। এরা পুলরাপুড়র 

সােড়রলে কথা র্লে থালক। েলর্ একথা সড়েয সরকাড়র পৃষ্ঠলপাষকোয় আলরা সেকব উলেযাগ না ড়নলে মােপাহাড়িয়া 

মােলো ভাষার অর্েুড়ির ক্রম পড়রণড়ে অর্শযম্ভার্ী। 
 

     মােপাহাড়িয়ালের মলধয ভাড়ষক মর্ড়শষ্টয একাড়ধক ভালগ ড়র্ভাড়জে করা চগলেও এলের সামাড়জক ড়র্ড়ধ-ড়র্ধান, 

ড়নয়ম কানুন এর মলধয চকান পাথবকয েিয করার মে ড়কিু এই প্রর্ন্ধকার খুঁলজ পানড়ন। 
 

     মােলোভাষার সম্ভার্য ড়র্েুড়ির কারণ ড়হলসলর্ এই প্রর্ন্ধকালরর পেবলর্িণ এই রকম চে এই সম্প্রোলয়র মলধয 

ড়নরিরো এর্ং োড়রদ্রয ড়র্পুে। এরা ড়নলজলের ড়নয়ম-কানুনলনর মলধয আর্র্দ্ ড়র্ড়িন্ন িীলপর মে। ড়কন্তু সরকাড়র 

সর্বড়শিা অড়ভয়ান, ড়শিার অড়ধকার, র্াধযোমূেক ড়শিার র্যর্স্থা প্রভৃড়ে কারলণ এই সম্প্রোলয়র চিলে চমলয়রা স্থানীয় 

অথবাৎ র্াংো মাধযলম পুলরাপুড়র র্াঙো ভাষাই পিলে অভযস্থ হলি। প্রর্ন্ধকার স্বাভাড়র্ক কারলণই স্বয়ং চকান ড়নড়র্ি 

অনুসন্ধান কলরন ড়ন সর্ই মােলোভাষীলের প্রর্ীণ প্রমুলখর কথায় ড়নভবর। ড়েড়ন চেখাপিা জালনন এমন চকান  

২) ভাষাড়র্ধযা পড়রচয়- েী পলরশ চন্দ্র ভট্টাচােব, পঞ্চম সংস্করণ, পুনমুবদ্রণ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১১৮। 

৩) মােপাহাড়িয়া- সুশান্ত ড়র্শ্বাস, সংস্কৃড়ে ও আড়ের্াসী সংস্কৃড়েলকন্দ্র, েথয ও সংস্কৃড়ে ড়র্ভাগ, পড়িমর্ে সরকার, 

প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পষৃ্ঠা- ১৩। 
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মােলোভাষীর কথা প্রশ্ন কলরও জানলে পালরন ড়ন। একজন আই ড়স ড়ে এস সহাড়য়কার সন্ধান চপলয় ড়িলেন, ড়েড়ন 

স্বাির কলরন র্লি ড়কন্তু কী স্বাির করলিন ড়নলজই জালনন না। প্রশ্ন করলে চহলস র্লেন সকলে চেরকম আঁকলে 

(অঙ্কন করলে) ড়শড়খলয়লি চেমন কলরই চস আঁলক। অভযালস এই অঙ্কন সহজ হলয়লি। 
 

      এই র্িনার উলেলখর কারণ একিাই মােলোভাষাভাষীরা োলের র্লরর র্াইলর এলস আর মােলোভাষায় কথা 

র্লে না । ড়নলজলের আচার অনুষ্ঠান উৎসর্ এর্ং অচে োরা োরা িািা মােলোভাষার র্যর্হার প্রায় চনইই। এলের 

ড়শিার জনয োরা ড়নেুক্ত োরা মােপাহাড়ি নয় োরা চর্ালঝই না ‘উো’, ‘মাওঁ’ গুেলোড়র, ড়র্েপুদু, ড়র্েপড়ণলর এসর্ 

শব্দগুড়ে। ড়কন্তু মােপাহাড়ি উপজাড়ের চকান ড়শিক থাকলে ড়েড়ন র্ুঝলেন উো হ’চো ড়েন আর মাওঁ রাড়ে, গুেলোড়র 

র্ােে পূড়ণবমা ড়র্েপড়ণলর। একজন মােলোভাষী মাড়ি আম্নুয র্লে না র্লে হেলক। েলে মােপাহাড়ি উপজাড়ের 

মােলোভাষা রিা চপে। 
 

      মােপাহাড়িয়ালের ড়শিায় র্ণবমাো ড়েড়প এসর্ না থাকলেও এলের সমাজজীর্ন, ড়নেয জীর্নচচবার মলধযই 

ধারার্াড়হকো েুড়কলয় আলি। এলের সমাজজীর্ন সম্পলকব ধারণা করার প্রাথড়মক শেব একিাই এরা পড়িমর্লের 

অনযানয আড়ের্াসী চগাষ্ঠীলের চচলয় ড়র্ড়িন্ন একড়ি আড়ের্াসী চগাষ্ঠী। জনসংখযার ড়র্চালরও এরা নগণয ড়র্ড়ভন্ন গ্রাম র্া 

মহোয় কুড়ি চথলক ষাি সত্তরড়ি পড়রর্ার র্াস কলর। পূলর্বই উলেখ করা হলয়লি এরা পড়িমর্লের অনযানয 

আড়ের্াসীলের চচলয়ও ড়পড়িলয় পিা অড়ে অনুন্নে একড়ি জাড়েলগাষ্ঠী। এলের সমাজ পড়রচাড়েে হয় সেবার র্া চমািলের 

ড়নলেবলশ। সমালজর মলধয র্য়স্ক, ঝািেুক, েুকোক, চরালগর ড়নর্ামলয়র জনয মন্ত্র্েন্ত্র্ সম্পলকব চর্ড়শ অড়ভজ্ঞ োলকই 

ওঝা র্া সেবার অথবাৎ চমািে র্লে চমলন চনওয়া হয়। এই সেবারলক এরা ওঝাও র্লে থালক। আর্ার সেবার নয় এমন 

চকউও ওঝার আসলন র্লস। কারণ ওঝাই োলের আপলে ড়র্পলে অসুলখ ড়র্সুলখ মন্ত্র্ পলি ঝািেুঁক কলর স্বাভাড়র্ক 

জীর্লনর ড়নোন চেয়। ওঝার সম্মানও খুর্ চর্ড়শ। উলেখয ওঝার অর্েবমালনই অনয র্ুড়র্দ্মান র্য়স্ক র্যড়ক্তলক সেবার র্া 

চমািলের আসলন র্সান হয়। 
 

     ওঝারাই মােপাহাড়িয়ালের সামাড়জক সকে অনুষ্ঠালন পুলরাড়হলের কাজ কলর। চেমন োর্দ্, ড়র্র্াহ, র্া চের্োলক 

অচবনা সর্ড়কিু। সরে মােপাহাড়িলের অড়রসরে জীর্ন োোলক ওঝা র্া সেবার কড়েন অনুশাসলন ড়নয়ড়ন্ত্র্ে কলর থালক। 

সামানয র্ুচুযড়েলকও কলোর ভালর্ ড়নয়ন্ত্র্ণ করা হয়। অপরাধীর কড়েন শাড়স্ত হয়। মােপাহাড়িয়ালের ড়নলয় চকান ঔৎসুক 

গলর্ষণাগ্রলন্থর সন্ধান চমলে না। র্ো ভাে চনইই। মােপাহাড়িয়ালের ড়নলয় োড়কিু ড়র্স্তাড়রে অনুসন্ধালনর েথয চমলে 

ো চকর্ে মাে পড়িম র্ে সরকালরর উলেযালগ। োর পূর্বসুরী জনগণনার েলথয েুক্ত মন্তর্।  
 

     স্বাড়ধনোলত্তার সমলয় পড়িম র্ে সরকালরর ট্রাইর্াে ওলয়েলেয়ার ড়েপািবলমলের উলেযাগ ড়র্ড়ভন্ন অড়ে িুদ্র 

আড়ের্াসী জনলগাষ্ঠীর স্বকীয়ো এর্ং পড়রড়চে সম্পলকব গলর্ষণামূেক গ্রন্থ (র্ুলেড়িন) প্রকাড়শে হয়। এই র্ুলেড়িনগুড়ে 

এলের সম্পলকব সুসংহে অনুসন্ধালনর প্রলচষ্টা। 
 

      মােপাহাড়িয়া শব্দড়ির উৎলসর সন্ধান এই জনলগাষ্ঠীরও জানা চনই। সাধারণভালর্ প্রড়ে আড়ের্াসী চগাষ্ঠীই োলের 

ড়নজস্ব উৎস সম্পলকব প্রচড়েে সুড়নড়েবষ্ট কাড়হনী র্লে থালক। মােপাহাড়িয়ালের ড়নলজলের মলধযও এমন চকান কাড়হনীর 

প্রচেন চনই। ‘মােপাহাড়িয়া’ নালমর আড়ে উৎস সম্পলকব চকান সুড়নড়েবষ্ট সলচেন কাড়হনীই অজ্ঞাে। এলের চকউ-লকউ 

র্লে থালকন ‘ময়ো’ চথলকই ‘মােপাহাড়িয়া’ শলব্দর উৎপড়ত্ত। ‘ময়ো’ অথবাৎ রামায়লণর রামচলন্দ্রর শড়রলর পড়রেম 

র্মব এর্ং চেলহর ময়ো চথলকই োলের আড়ে পুরুলষর জন্ম হলয়ড়িে। 
 

     চকান মনীষী আড়ের্াসীলের ড়নড়র্ি পেবলর্িণ কলরও মােপাহাড়িয়া শব্দ সম্পলকব ড়নড়েবষ্ট কলর ড়কিু র্লেন ড়ন। োরা 

শুধু ‘মালে’ অথর্া মালের পাহাড়িয়া শব্দ দুড়ি ড়নলয়ই অল্প অল্প আলোচনা কলরলিন। এর্ং ড়সর্দ্ান্ত কলরলিন 

‘মােপাহাড়িয়া’-র উৎস এই দুই শব্দলেই ড়নড়হে। এই সূলেই  ‘মালের’ নালমর এর্ং োলের ট্রাড়েশলনর উৎস সম্পকব 

োেিন  (Dalton) র্লেলিন এমন ধারণা করার চকান েুড়ক্ত চনই চে ‘মালের’ সম্প্রোয় পূর্ব ড়েলকর চকান চজো চথলক 
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এলসলি। ড়কন্তু ওরাওঁলের পড়িমাধারার উৎস সম্পলকব র্ো হলয়লি এরা ‘মাের্’ চথলক এলসলি। ড়র্ষ্ণুপুরালণ ‘মাের্’ 

ড়র্ন্ধয পর্বলে উত্তরাংলশ র্ুলিেখি এর্ং গুজরালের সীমানা পেবন্ত মাের্লেরই একড়ি শাখা রাজমহলের 

মােপাহাড়িয়াগণ। ড়সরশুনা, পােলমা, ড়র্োউন্না প্রভৃড়ে এোকায় ‘মাে’ র্া ‘মার’ নালম অড়ভড়হে একড়ি উপজাড়ের 

সন্ধান চমলে। এরা এখন পুলরাপুড়র ড়হিু আচার আচরলণর অভযস্ত। োরা োর্ী কলর থালক, োরা আসলে ‘মাের্’ 

চথলক এলসলি। আর্ার ওরাওঁ ভাষায় ‘আোর’ শব্দড়ির অথব মানুলষরা (Men)। গ্রীয়াসবন মলন কলরলিন ‘মালের’ 

শব্দড়ির উৎস  পড়রড়চে দ্রাড়র্ি শব্দ ‘মাো’ োর অথব ‘পর্বে’ চথলক চনওয়া। ওল্ডহাম (Oldham) গ্রীয়াসবলনর মেলক 

সমথবন কলরলিন। ড়কন্তু চর্ইনড়ব্রজ (Bain bridge) আর্ার মলন কলরন ‘মালের শব্দড়ির উৎস সংস্কৃে ‘মাে’ শব্দ 

চথলক। োর অথব কড়েন (hardy)। আর্ার এস. ড়স. রালয়র োর্ী চমগাড়স্থড়নস উলেড়খে ‘মাড়ে’ উপজাড়েই রাজমহে 

পাহালির পুরুলষরা। এই উপজাড়ের োরা রাজমহে পাহালি উপড়নলর্শ স্থাপন কলর োরাই শুধু এই ‘মাড়ে’ শব্দড়ির 

ধলর চরলখলি। সর্লশলষ উলেখয এ. পী. ড়র্েযাথবী মলন কলরলিন ‘মালের’ শব্দড়ির এই উপজাড়ের ড়নজস্ব মেরী োর 

িারা চর্াঝালয় পাহািী র্সড়ে। োরা ড়নলজলের ‘মালে’ র্লেই োলের ড়নজস্ব মােলো ভাষা অড়র্ড়হে কলর থালক। 

মালের অথব পাহািী মানুষ। 
 

      মােপাহাড়ি সম্প্রোয়লক এই গ্রলন্থ অর্াঙোভাষাভাষী জন চগাষ্ঠীলের মলধয চগাষ্ঠী ড়র্চালর স্থানীয় র্োর অনযেম 

কারণ, ভাষা োড়িকগণ ভাষার র্ংশ পড়রচলয়- এলের রাজমহে পাহাি অঞ্চলের র্সর্াকারী ড়হলসলর্ই ড়চড়িে 

কলরলিন। েড়েও র্ােুড়চস্তালনর ‘ব্রাহ্মই’ ভাষা মেনই মােপাহাড়িলের মােলো ভাষালকও দ্রাড়র্ি ভাষা চগাষ্ঠীর অন্তভুবক্ত 

কলরলিন। 
 

     এই গ্রন্থকালরর মূে উলেশয অর্াঙোভাষাভাষীলের স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর সালথ কমবসূলে একক র্া ড়র্ড়িন্ন ভালর্ দু 

চার জন সপড়রর্ালর অথর্া চগাষ্ঠী ড়হলসলর্ র্সড়ে গলি চোগালোগ এর্ং ভার্ প্রকালশ ভাড়ষক সংড়মেণ। 
  

     এই সূলেই মােলো ভাষাভাষী মােপাহাড়ি জনলগাষ্ঠী সম্পলকব ড়র্েষণ করলে চেখা োয় মূেে রাজমহে পাহালির 

র্সর্াসকারী মােেহ, মুড়শবোর্াে এর্ং চেশভাগ পূর্ব অড়র্ভক্ত ড়েনাজপুলরর মােপাহাড়ি সম্প্রোয়লক চর্াঝালনা চেলে 

পালর। এলের মলধযই র্াংো ঔপভাড়ষক প্রভার্ ড়র্েযমান। অনযড়েলক চেশভাগ ড়র্ভক্ত ড়েনাজপুলরর পূর্বাংলশ 

র্সর্াসকারী মােপাহাড়ি উপজাড়ের জনলগাষ্ঠীর একিা র্ৃহৎ অংশ উর্দ্াস্তু হলয় পড়িলম চলে এলসলি। এরা এখন 

পড়িমর্লের র্াড়সিা। এই চেখক উিাস্তু ড়নলয় নয় সাধারণভালর্ মােপাহাড়ি উপজাড়ে জনলগাষ্ঠীর স্থানীয় স্তলর 

ড়র্লশষকলর মুড়শবোর্াে এর্ং নেীয়া চজোয় অথবাৎ ভাগীরেীর পূর্ব পালি গো-পদ্মার র্া ভাগীরথী পদ্মার চোয়ার 

অঞ্চলের অড়ধর্াসী মােপাহাড়িলের ড়নলয়ই োলের ঔপভাড়ষক ড়মেণ পেবলর্িণ কলরলিন। 
 

       এখালন উলেখয মােপাহাড়ি আড়ের্াসী জনলগাষ্ঠীর একিা অংশ উত্তরর্লে চা র্াগালনর েড়মক ড়হলসলর্ কমবরে। 

ড়কন্তু োরা োলের উপজাড়ের ভাষা মােলো চথলক প্রায় পুলরাপুড়র ড়র্ড়িন্ন। এলের ভাষা এখন সােড়র ভাষা র্লে 

পড়রড়চে। 
 

     সােড়র হলো র্াংো-ড়হড়ি এর্ং চনপােী র্া চগাখবাড়েভাষার ড়মেলণ গলি ওো সমূ্পণব ড়ভন্ন চড়রলের ভাষা। এই ভাষার 

নাম চেওয়া হলয়লি সােড়র ভাষা। 
 

     মােপাহাড়ি জনলগাষ্ঠীলক একেে গলর্ষক চারভালগ ভাগ কলরলি। র্ো হলয়লি পড়িমর্লের ড়র্ড়ভন্ন অঞ্চলের 

ড়র্ড়ভন্ন অঞ্চলে র্সর্াস অনুসালর চসই এোকার ভাড়ষক সংড়মেলণর মর্ড়শষ্টয অনুসালর মােপাহাড়ি উপজাড়ে সম্প্রোলয়র 

মানুষজন ড়নলজরাই ‘চারড়ি আঞ্চড়েক চগাড়ষ্ঠলে ড়র্ভক্ত কলরলি। 
 

প্রথম - কুলমারর্াগ মােপাহাড়িয়া 

ড়িেীয় – পাহাড়িয়া মােপাহাড়িয়া 

েৃেীয় – রায় মােপাহাড়িয়া 
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চেুথব – আমড়িয়া মােপাহাড়িয়া 
 

     রাজমহে পাহাি চথলক ক্রমশ পড়িলম োরা চগলি োলের কুলমারর্াগ মােপাহাড়িয়া র্লে। মােেহ হলয় 

জেপাইগুড়ি উত্তর পাহালির ড়েলক োরা চগলি োলের র্ো হয় পাহাড়ি মােপাহাড়ি। েড়িলণর সমভূড়মর অথবাৎ 

মুড়শবোর্াে নেীয়ার ড়েলক োরা চগলি োলের র্ো হয় রায় মােপাহাড়িয়া র্াংোলেশ অথবাৎ ড়েনাজপুর ও রাজশাহীর 

ড়েলক চগলি োলের র্ো হয় অমড়িয়া মােপাহাড়িয়া। আর মােপাহাড়িয়ালের এই চগাষ্ঠী ভাগ ও নামকরণ োলের 

ড়নলজলেরই চেওয়া এর ড়পিলন ভাষা েি এর্ং নৃেলির চকান মর্জ্ঞাড়নক ড়র্লেষণ চনই। 
 

      মােপাহাড়িয়া জনলগাষ্ঠীর ভাষা প্রসলে র্ো হলয়লি  “ Linguistically the Malpaharias belong to 

Dravidian speech family, through most of them in this state speak either in corrupt from of 

Bengali in sadri dialect- which is mixed from of Bengali and other languages . In connection 

with their language Risley says” Malpaharia a Dravidian tribe in habiting in the Ramgarh 

Hills in the santal parganas …….speak a very impure dialect of the Bengalees.”৪ 
  

    পরর্েবীকালে এস. এস. সরকার ড়রজড়ের এই মলের ড়র্লরাড়ধো কলর মন্তর্য কলরলিন চে ১৯৩১ খৃষ্টালব্দর 

জনগনণা অনুসালর উলেখ করা হলয়লি চে র্াঙোর পড়িম অঞ্চলের কথযভাষার িালনই মােপাহাড়ি জনলগাষ্ঠী কথা 

র্লে থালক। মােপাহাড়িয়ালের দুইড়ি আড়ের্াসী চগাষ্ঠীর উলেখ করা হলয়লি ঐ চসন্সালস র্লেও সরকার মন্তর্য 

কলরলিন। চসই সালথ োর রলয়ে এড়সয়াড়িক চসাসাইড়ি আে চর্েলের জারনালে এর্ং ইড়িয়ান ড়হলটাড়রকে 

ক্কািরড়েলে প্রকাড়শে দুড়ি ড়নর্লন্ধ উলেখ কলরলিন চে মাোপাহাড়ি সম্প্রোয় এক র্ৃহৎ অংশই ড়হিু আচর আচরলণ 

অভযস্ত হলয় পলিলি। (Entried the hindu fold) The Malpaharias of west Bengal) পড়িমর্ে 

রাজযসরকালরর র্ুলেড়িলন মুড়শবোর্াে চজোর েথযানুসন্ধালনর পর উলেখ করা হলয়লি এই চজোর মােপাহাড়িয়া 

জনলগাষ্ঠীর মানুষজন েখন ড়নলজলের মলধয চে ভাষালয় কথা র্লে ো র্াংোয় স্থাড়নয় ভাষার ড়র্কার। ড়কন্তু চসই োরাই 

েখন র্াঙো ভাষাভাড়ষলের সালথ কথা র্লে োর স্বাভাড়র্ক স্থানীয় ভাষা চেই কথা র্লে। এলের চকউ চকউ অর্শয 

খাড়ি মােলো ভাষালেই কথা র্লে থালক। এর প্রধান কারণ ড়হলসলর্ েথযানুসন্ধালন অনুধার্ন করা হলয়লি চে এর 

কারণ োলের মােপাহাড়ি প্রড়েলর্শী। কুমার ভাগ পাহাড়িয়া র্লে চে মােমাহাড়িয়ালের র্ণবনা করা হলয়লি োরা 

ঐড়েহযগে ভালর্ই মােলোভাষাভাষী। এ িািাও সামানয সংখযক মােপাহাড়িয়া ড়নলজলের ভার্ প্রকালশ ড়হড়ি ভাষালক 

মাধযম ড়হলসলর্ চর্লি ড়নলয়লি। 
 

মােপাহাড়ি  শব্দার্েী 
 

র্াংো শব্দ         সমেেী শব্দ 

আড়ম                   এণু 

আমরা                 এমু 

েুড়ম                   ড়ননু 

চোমরা               ড়নমু 

োহার                 হােলরর 

োহালক               আেলরড়র 

েখন                  এনকাড়র 

৪) The Malpaharias of West Bengal- A.K. Das, B. Roychowdhury, M.K. Raha, Special series 

No.- 7, Bulletin of the Cultural Research Institute, Tribal Welfare Department, Govt. of West 

Bengal, Calcutta, 1966, page- 14. 

উপলর                চমচা 
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ড়ভেলর               উো 

আলগ                 আগড়ে 

ড়পলি                 অঁইউ 

এখালন               আহালরা 

অল্প                  আেলগই 

চর্শী                  ড়েলকড়হ 

মে                   উড়েলকা 

এজনয                ইড়েএড়থ 

চক                    চনয়ু 

কার                   চনকড়ক 

চকাথায়               ইকালরা 

চকন                  ইনদ র 

এিা                  ড়কংড়হ 

ওিা                  আয়ু 

মাথা                 কুক কু 

চুে                   োড়ে 

হাে                  চিিু 

িাড়ে                 কুকু 

স্তন                   দুড়ে 

পা                    এেু 

র্গে                 আেলি 

থুথু                   েুড়পন 

চিলে                সারুএমাঃএ 

চমলয়                 মাঃঅ 

মা                     দুদু 

আমার র্ার্া          এংগার্ 

চোমার র্ার্া         ড়নংগার্ 

গরু                   র্ারড়ে 

িাগে                 এালি 

শুকর                  ড়কসু 

চভিা                  চপো 

চর্িাে                চর্িলহ 

খাড়িয়া                কাট লি 

চাের                 পাচ ড়র 

র্াসন              োড়রকুড়র 

চেকড়চ            গার্ো 

চর্িা              োহালের 

আমার মা         এংড়কদুদু 
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ভাই                সারুএনে 

োট্টু                োড েুলকোলরলন 

চেৌি               র্অহা 
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