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Abstract 
           চাাঁই সম্প্রদায় বঙ্গজদজশর েনোর্ত্ নয়। ত্ারা র্বহার জিজক বঙ্গজদজশ আগত্। ত্াজদর আগমন ঘজটজে নবাব 
বাদশাহজদর হাত্ ধজর, নবাবজদর প্রজয়ােজন। মুর্শিদকুর্ল খাাঁ ও ত্ৎপরবত্িীকাজল নবাব সরকাজরর সমরবার্হনীর কাজে 
চাাঁই সম্প্রদায়জক মুর্শিদাবাজদ আনা হয়। জমাটামুর্ট ৬০ বেজরর মজধয জশষ হজয় যায় নবাবী োমানা। শাসন চজল যায় 
র্ির্টশ জকাম্পার্নর হাজত্। জভজে যায় জদশীয় সামর্রক বার্হনী। ফলত্ নবাবী আমজল আসা চাাঁই সম্প্রদায় কমিহীন হজয় 
পজ়ে। র্কন্তু ত্ারা র্ফজর যায়র্ন ত্াজদর স্বজদশ র্বহার ও উত্তরপ্রজদজশ। বাাংলায় জিজক জগজে। বাসস্থান র্হজসজব জবজে 
র্নজয়জে গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরিীর মত্ ব়ে নদীত্ীরবত্িী এলাকা। চাাঁই সম্প্রদায় অবঙ্গবাসী হজয়ও এখন ত্ারা বঙ্গবাসী 
এবাং ত্ারা সাধারণভাজবই র্িভাষী। ত্ারা বঙ্গভাষীজদর সাজি বাাংলাভাষায় কিা বলজলও র্নজেজদর জগাষ্ঠীর সজঙ্গ র্নজেজদর 
মাতৃ্ভাষায় কিা বজল। ত্াজদর মাতৃ্ভাষা মমর্িলী ভাষার অপভ্রাংশ। ত্জব দীঘির্দন বঙ্গজদজশ বাোলীজদর সাজি িাকার 
সুবাজদ মমর্িলী ভাষার সজঙ্গ বাাংলা ভাষার র্মশ্রণ হওয়া স্বাভার্বক ও যুর্িগ্রাহয। ফজল চাাঁই সম্প্রদাজয়র বত্িমান ভাষা 
মমর্িলী ভাষার অপ্রভ্রাংশও আর বলা যাজব না; বরাং বলা জযজত্ পাজর বাাংলা ও মমর্িলী অপভ্রাংশ র্মর্লত্ একর্ট র্মশ্র 
ভাষা বা নামকরণ জদওয়া জযজত্ পাজর ‘চাাঁইভাষা’। এই ভাষার জকান সার্হর্ত্যক বা র্লর্খত্ রূপ জনই, আজে শুধু ত্াজদর 
কিযরূপ। আমার গজবষণাকজমির র্নবজে মুর্শিদাবাদ জেলায় চাাঁইসমাজের মাতৃ্ভাষার পযিাজলাচনা করার প্রয়াস িাকজব। 
সজঙ্গ চাাঁইভাষার ভাষাত্ার্িক মবর্শষ্ট্য, শব্দভাণ্ডার, নমুনা ও চাাঁই ভাষার ভর্বষযৎ কী হজত্ চজলজে ত্ার একটা রূপজরখা 
টানার প্রয়াস করা হজব উি গজবষণাধমিী র্নবজে।    

____________________________________________________ 

Discussion 
            চাাঁই সম্প্রদায় বঙ্গজদজশর েনোর্ত্ নয়। ত্ারা র্বহার জিজক বঙ্গজদজশ আগত্। মুর্শিদাবাদ বঙ্গজদজশর 
রােধানী িাকাকালীন মুর্শিদাবাজদ ভারত্বজষির র্বর্ভন্ন প্রজদশ জিজক জলাক এজসজে েীর্বকার সূজে। আবার র্কেু 
সম্প্রদায়জদর আগমন ঘজটজে নবাব বাদশাহজদর হাত্ ধজর, নবাবজদর প্রজয়ােজন। নবাবজদর মাধযজম মুর্শিদাবাদ 
জেলাভযন্তজর যারা এজসজে ত্ারা রােকীয় সাহচজযি ভূস্বামীজত্ পর্রণত্ হজয়জে। মুর্শিদকুর্ল খাাঁ ও ত্ৎপরবত্িীকাজল 
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মুর্শিদাবাজদর নবাব সরকাজরর সমরবার্হনী আজস র্বহার ও উত্তরপ্রজদশ জিজক। আগত্ মানুষরা র্েল উচ্চজশ্রর্ণর র্হনু্দ। 
সমরবার্হনীর এই জলাজকরা মূলত্ আর্দম েনোর্ত্ চাাঁই সম্প্রদায়। ত্াজদর আর্দ পদর্ব ‘মণ্ডল’। চাাঁই সমাে দুই ভাজগ 
র্বভি, যিা (১) চাাঁইমণ্ডল ও (২) গাঁর়্েমণ্ডল। জমাটামুর্ট ৬০ বেজরর মজধয জশষ হজয় যায় নবাবী োমানা। শাসন চজল 
যায় র্ির্টশ জকাম্পার্নর হাজত্। জভজে যায় জদশীয় সামর্রক বার্হনী। ফলত্ নবাবী আমজল আসা চাাঁই সম্প্রদায় কমিহীন 
হজয় পজ়ে। র্কন্তু ত্ারা র্ফজর যায়র্ন ত্াজদর স্বজদশ র্বহাজর। বাাংলায় জিজক জগজে। ত্খন ত্ারা বাাঁচার ত্ার্গজদ জগাচারণ, 
কৃর্ষকাে, চাষবাস ও মাে ধরার কাে জবজে জনয়। চাাঁইমণ্ডলজদর আর্দ জপশা জগাচারণ ও চাষবাস এবাং গাঁর়্েমণ্ডলজদর 
আর্দ জপশা মাে ধরা। বাসস্থান র্হজসজব জবজে জনয় গঙ্গা-পদ্মা ও ভাগীরিীর মত্ ব়ে নদীত্ীরবত্িী এলাকা। এর্ট আে 
জিজক প্রায় ২৫০ বের পূজবির ঘটনা। পরবত্িীজত্ র্ির্টশ সরকাজরর উচ্চপদস্থ কমিচারী W. W. Hunter ত্াাঁর ‘A 
Statistical Account of Bengal, Vol-IX, Districts Of Murshidabad and Pabna’ (১৮৭৬) গ্রজে প্রিম চাাঁই 
সম্প্রদাজয়র কিা বজলন – “(106) Chain, 26,133; this is probably a Behar Caste, and so far as Bengal 
is concerned, is only found in any numbers in the Districts of Murshidabad and Maldah. They 
are cultivators and labourers.”১ Hunter চাাঁই সম্প্রদায়জক Semi – Hinduized Aboriginals জশ্রর্ণজত্ 
জশ্রর্ণভুি কজরন এবাং র্ত্র্ন ১৮৭২ সাজলর েনগণনার সূে ধজর মুর্শিদাবাদ জেলায় চাাঁইজগাষ্ঠীর সাংখযা জদর্খজয়জেন 
২৬১৩৩ েন। ১৮৭২ সাজলর পর জিজক আে পযিন্ত প্রায় ১৫০ বের পজর চাাঁই েনজগাষ্ঠী মানুজষর সাংখযা কত্ দাাঁর়্েজয়জে 
ত্া সহজেই অনুজময়। বত্িমাজন চাাঁই সম্প্রদায় অবঙ্গবাসী হজয়ও স্থায়ীভাজব বঙ্গবাসী, ত্াই ত্ারা এখন র্িভাষী। ত্ারা 
বঙ্গভাষীজদর সাজি বাাংলাভাষায় কিা বলজলও র্নজেজদর জগাষ্ঠীর সজঙ্গ র্নজের মাতৃ্ভাষায় কিা বজল। ত্াজদর মাতৃ্ভাষা 
মমর্িলী অপভ্রাংশ। দীঘির্দন বঙ্গজদজশ বাোলীজদর সাজি িাকার সুবাজদ মমর্িলী ভাষার সজঙ্গ বাাংলা ভাষার র্মশ্রণ হওয়া 
স্বাভার্বক ও যুর্িগ্রাহয। ফজল চাাঁই সম্প্রদাজয়র বত্িমান ভাষা মমর্িলী ভাষার অপ্রভ্রাংশও আর বলা যাজব না; বরাং বলা 
জযজত্ পাজর বাাংলা ও মমর্িলী অপভ্রাংশ র্মর্লত্ একর্ট র্মশ্র ভাষা বা নামকরণ জদওয়া জযজত্ পাজর ‘চাাঁইভাষা’। এই 
ভাষার জকান সার্হর্ত্যক বা র্লর্খত্ রূপ জনই, আজে শুধু ত্াজদর কিযরূপ।  
 বত্িমাজন চাাঁই েনজগাষ্ঠীর র্বস্তার ও বাসস্থান সম্বজে বলা যায় জয, ত্ারা বঙ্গজদজশ বসবাজসর প্রিমর্দন জিজক 
এখজনা পযিন্ত সাংঘবদ্ধ বসবাজস র্বশ্বাসী। এখজনা চাাঁই সম্প্রদায়রা র্ভন্ন র্ভন্ন গ্রাজম সাংঘবদ্ধ বসবাস করজে। ত্ারা এখজনা 
র্বজশষত্ নদীত্ীরবত্িী অঞ্চজলই বাস করজে। গঙ্গা-পদ্মা, ভাগীরিী, মভরব, র্শয়ালমারী, েলঙ্গী প্রভৃর্ত্ মুর্শিদাবাদ জেলার 
গরুত্বপূণি নদী ত্ীরবত্িী এলাকায় ত্াজদর বাস। বত্িমাজন চাাঁই েনজগাষ্ঠী পর্রপূণি গ্রামগর্ল র্নম্নরূপ -  

 
েলঙ্গী িানা – বাসুজদবপুর চাাঁইপা়ো, দয়ারামপুর, সূযিনগর কজলানী, নওদাপা়ো, জগাদাগা়েী, চকচচত্ন, 

২০ নাং র্শজরাচর, সাজহবনগর, ২০ নাং সাজহবনগর, েয়পুর প্রভৃর্ত্। 
রার্ননগর িানা - র্শজরাচর, খজয়রত্লা, জপাল্লাগার়্ে ভাঙ্গা মর্ন্দর, নতু্ন বামনাবাদ, জপাল্লাগার়্ে বাজরার্বঘা, 

চরমুনশীপা়ো, চররাোপুর ভাটপা়ো, চর রাোপুর, চর রাোনগর, চর রাোপুর পর্িম 
কজলার্ন, চর সরন্দােপুর, মালীপা়ো, লক্ষীনারায়ণপুর, বর্িারপা়ো, দুগিাপুর, মহাজদবপুর 
ও উত্তর চর মাঝা়ের্দয়া়ে প্রভৃর্ত্। 

ইসলামপুর িানা - র্শবকৃষ্ণপুর, ঘুঘুপা়ো, চাত্রা, জগারাইপুর, জদৌলত্পুর, চর জদৌলত্পুর, েয়মর্নপা়ো, 
দাজমাজসর ধার, একান্ন র্বঘা, র্শবনগর, উাঁচু শালজবানা, র্নচু শালজবানা প্রভৃর্ত্। 

মুর্শিদাবাদ িানা – র্াহাপা়ো চাাঁইপা়ো, জখাশবাগ চাাঁইপা়ো, চাাঁইপা়ো, সন্নযাসীর্াঙ্গা, আমার্নগঞ্জ, কুর্মিজটালা 
চাাঁইপা়ো, শশীধরপুর চাাঁইপা়ো, চর চাত্রা, চুনাখার্ল মুর্িনগর, চুনাখালী র্নষৎবাগ 
প্রভৃর্ত্। 

র্েয়াগঞ্জ িানা – জদবীপুর চাাঁইপা়ো, চাাঁইপা়ো (জে. এল. নাং ১৭), বাগর্হর চাাঁইপা়ো, আমাইপা়ো চাাঁইপা়ো, 
ব়েনগর, মুকুন্দবাগ প্রভৃর্ত্। 
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ভগবানজগালা িানা - চাাঁইপা়ো (জে.এল. নাং ২৩), নশীপুর চাাঁইপা়ো, বাবুপুর, র্নমিলচর, র্র্র্হ রু্মুর্রয়া, 
খামার র্দয়া়ে, কান্তনগর জমৌোর জদবীপুর চাাঁইপা়ো, উপর ও়োহার জমৌোর ও়োহার 
চাাঁইপা়ো, নীচু ও়োহার চাাঁইপা়ো প্রভৃর্ত্। 

রার্নত্লা িানা – মার্লপুর জমৌোর কর্রমপুর চাাঁইমণ্ডলপা়ো, নর্সপুর জমৌোর বদলমার্ট চাাঁইপা়ো, খাগোনা 
জমৌোর োর্েয়া গ্রাজমর (১) র্গর্রমণ্ডজলর পা়ো ও (২) সত্ীশমণ্ডজলর পা়ো নাজম 
চাাঁইপা়ো, জত্াপীর্াঙ্গা চাাঁইপা়ো, ফর্রদপুর জমৌোর সানর্কর্াঙ্গা গ্রাজমর (১) পটল মণ্ডল 
পা়ো ও (২) যত্ীনমণ্ডল পা়ো নাজম চাাঁইপা়ো, ভাণ্ডারা চাাঁইপা়ো প্রভৃর্ত্।  

লালজগালা িানা – ঝামরা নয়াগ্রাম জমৌোর নতু্নর্দয়ার চাাঁইপা়ো, পার্নশালী চাাঁইপা়ো, নদাইপুর জমৌোর 
র্বরামপুর চাাঁইপা়ো, কৃষ্ণপুর জমৌোর চাাঁইপা়ো, কার্ত্তিকপুর জমৌোর র্বশ্বনািপুর চাাঁইপা়ো, 
বাাঁশগ়ো জমৌোর বাাঁশগ়ো চাাঁইপা়ো, িজমাত্তর মার্নকপুর জমৌোর মার্নকচক 
চাাঁইজমা়েলপা়ো, রাধাকান্তপুর চাাঁইপা়ো প্রভৃর্ত্।   

েঙ্গীপুর িানা – ধনপত্ নগর, র্গর্রয়া জমৌোর লবণজচায়া চাাঁইজমা়েলপা়ো, জত্ঘর্র চাাঁইমণ্ডলপা়ো, 
কৃষ্ণসাইল চাাঁইপা়ো প্রভৃর্ত্।  

ফরাক্কা িানা -  কার্শনগর, খয়রাকার্ন্দ, শ্রীরামপুর, োফরগঞ্জ, রঘুনািপুর, িামণগ্রাম, কুর্ল, আভলা, র্শকারপুর 
ইত্যার্দ।  

উপজরর গ্রাম ও পা়োগর্লজত্ চাাঁইসমাজের সাংঘবদ্ধ বাস। ফজল, ত্াজদর আচার-আচরণ, খাদযাভযাস- েীবনযাপন, ধমি-
কমি, কৃর্ষ্ট্-সাংসৃ্কর্ত্, ভার্ষকচবর্চেয প্রভৃর্ত্ প্রর্ত্ফর্লত্ হওয়া অবশযম্ভাবী। চাাঁইজদর আত্মসম্মান ও আত্মমযিাদা জবাধ প্রবল। 
এরা জকাজনার্দনই কমির্বমুখ র্েল না। চাাঁইজয়রা র্ভক্ষাবৃর্ত্ত পেন্দ কজর না। ‘র্ভক্ষা’ শব্দর্ট চাাঁইরা ঘৃণার জচাজখ জদজখ। 
ঢার্ক বজয়, মুর্নশ জখজট, মাে ধজর, বাোজর সর্ি র্বর্ি কজর, শাক পাত্া কুর়্েজয়, ঘাস র্বর্ি কজর সাংসার র্নবিাহ করজব 
বা অনয জযজকাজনা কাে করজব র্কন্তু র্ভক্ষাবৃর্ত্ত কজর সাংসার চালাজব না।  
  আজগই উজল্লখ কজরর্ে চাাঁই েনজগাষ্ঠীর মানুজষরা র্িভাষী। ত্াজদর মাতৃ্ভাষা মমর্িলী অপভ্রাংশ। ত্জব বত্িমাজন 
র্বশুদ্ধ মমর্িলী ভাষা আর জনই। বাাংলা ভাষার র্মশ্রজণ একর্ট র্মশ্রভাষায় পর্রণত্ হজয়জে। ত্াই চাাঁই েনজগাষ্ঠীর ভাষাজক 
‘চমর্িলী অপভ্রাংশ ভাষা’ না বজল আর্ম ‘চাাঁইভাষা’ নাজমই অর্ভর্হত্ করব। গ্রীয়াসিন কর্িত্ নবয ভারত্ীয় আযিভাষার 
বগিীকরজণর মজধয অনযত্ম বগিীকরণ হল অন্তরঙ্গ-বর্হরঙ্গ বগিীকরণ। বর্হরঙ্গ ভাজগর অনযত্ম প্রধান ভাষা র্বহাজরর 
মমর্িলী ভাষা। মমর্িলী ভাষার উৎসসোজন বলা জযজত্ পাজর জয, প্রাচীন ভারত্ীয় আজযির কিযরূজপর প্রাচয শাখা জিজক 
মাগধী প্রাকৃত্ েন্ম হয়। মাগধী প্রাকৃত্, অপভ্রাংশ-অবহট জের মধয র্দজয় নবয ভারত্ীয় আজযির দুর্ট শাখা উৎপন্ন হয়; 
পূবিী ও পর্িমা শাখা। পূবিী শাখা জিজক বাাংলা, ওর়্েয়া ও অসমীয়া ভাষার সৃর্ষ্ট্ হয় এবাং পর্িমা শাখা জিজক মমর্িলী, 
মগহী ও জভােপুরী ভাষার সৃর্ষ্ট্ হয়; যা র্বহার ভাষাজগাষ্ঠীর অন্তভুিি। মুর্শিদাবাদ জেলায় অবর্স্থত্ চাাঁইরা মূলত্ র্বহার 
জিজক আগত্ মমর্িলী ভাষার বাহক। বত্িমাজন চাাঁই সম্প্রদাজয়র সজঙ্গ কিা বলজল বুঝজত্ পারা যায় না জয ত্ারা মূলত্ 
র্িভাষী; বাাংলা ত্াজদর মাতৃ্ভাষা নয়। দীঘির্দজনর সহাবস্থাজন ত্ারা প্রায় বাোলীই হজয় জগজে। দুজটা ভাষাজত্ই ত্ারা 
সমান পারদশিী।  
 
 র্বহার ভাষাজগাষ্ঠীর মজধয মমর্িলী ভাষা প্রধান ও বহুল প্রচর্লত্। এই ভাষার র্বস্তার – িারভাঙ্গা, মেফরপুর, 
মুজঙ্গর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, উত্তর সাাঁওত্াল পরগণা এবাং পূবি চম্পারণ অঞ্চল। ভাষাত্ার্িক সীমানা হল – মমর্িলী ভাষার 
উত্তজর জনপালী, দর্ক্ষজণ মগহী, পূজবি বাাংলা ও পর্িজম জভােপুরী। মমর্িলী ভাষার র্লর্প র্েল র্ত্রহুর্ত্য়া ও কাইর্ি। 
বত্িমাজন জদবনাগরী র্লর্প বযবহার করা হয়। মমর্িলী ভাষা জিজক উদূ্ভত্ চাাঁই সমাজের মাতৃ্ভাষা ‘চাাঁইভাষা’-র আজলাচনা 
করাই হল এই র্নবজের উজেশয।   
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চাাঁইভাষার ভাষাত্ার্িক মবর্শষ্ট্য :  
১) বাাংলা ভাষা জিজক জয সমস্ত শব্দ চাাঁই ভাষায় জগজে জসগর্ল উজল্লখ করা হল –  
  ‘অ’ বা ‘অ’-কারান্ত শব্দ ‘অযা’ হজয়জে। জযমন - কর্েন > কযার্েন, অকাল > অযাকাল, আসন > আসযান, 

 খােনা > খযােনা প্রভৃর্ত্। 
 ‘এ’-কারান্ত শব্দ ‘অযা’ হজয়জে। জযমন – জখজত্ > খযাইর্ত্, এখর্ন > অযাখর্ন প্রভৃর্ত্।   
 ‘উ’-কারান্ত শব্দ ‘ও’ হজয়জে। জযমন – চুর্র > জচার্র, টুর্প > জটার্প প্রভৃর্ত্।  
২) চাাঁই ভাষায় ‘ন’ শজব্দর উচ্চারণ হয় ‘ল’। জযমন – নদী > লেী, নগর > লযগর, নের > লযের নার়্ে > লার়্ে প্রভৃর্ত্।  
৩) বযঞ্জন বজণির বণির্িত্ব চাাঁইভাষার অনযত্ম মবর্শষ্ট্য। জযমন – বাাঁর্চ > বযাাঁর্চ্চ, উপর > উপ্প্যর, নদী > লেী, জমলা > 

জমল্লা, আপন > অযাপ্প্ন, জেজক > জেযজক্ক সবাই > সযব্ব্যাই প্রভৃর্ত্।   
৪) জযৌর্গক কাল জবাঝাজত্ ‘আছ ’ এবাং ‘রহ ’ ধাতু্র প্রজয়াগ জদখা যায়। জযমন – জদখইত্ের্ি/ অবইত্ রইব।  
৫) অর্পর্হর্নর্ত্ ‘ই’ চাাঁইভাষায় সাংরর্ক্ষত্ আজে। জযমন – জখজত্ > খযাইর্ত্, শুজন > শুইনযা প্রভৃর্ত্।  
৬) ভর্বষযৎ কাজল অৎ>শতৃ্ প্রত্যজয়র বযবহার। জযমন – জদখত , যাবত  প্রভৃর্ত্।  
৭) ‘ল’ প্রত্যয় জযাজগ অত্ীত্কাল গেন করা হয়। জদখলক, চর্লল  প্রভৃর্ত্।  
৮) চাাঁই ভাষার সবিনাজমর সারণী তু্জল ধরা হল –  
   একবচন  বহুবচন   

 চাাঁই ভাষা বাাংলা ভাষা চাাঁই ভাষা বাাংলা ভাষা 
প্রিমপুরুষ ও জস ওক রা ত্ারা 
মধযমপুরুষ ত্যাাঁয় তু্র্ম ত্যাাঁয় জত্ামরা 
উত্তমপুরুষ হযাম মা আর্ম হযাম রা আমরা 

  
৯) চাাঁই ভাষার র্িয়ার র্বর্ভন্ন কাজলর সারণী তু্জল ধরা হল –  

কাল  বাাংলা ভাষার রূপ  চাাঁই ভাষার রূপ  
অত্ীত্ কাল  আর্ম বার়্ে র্গজয়র্েলাম  হযাম মা ঘযর জগর্লহযায় 
 আমরা বার়্ে র্গজয়র্েলাম হযাম রা ঘযর জগলযাহযায়  
 তু্র্ম বার়্ে র্গজয়র্েজল  ত্যাাঁয় ঘযর জগলযাহযায়  
 জত্ামরা বার়্ে র্গজয়র্েজল  ত্যাাঁয় ঘযর জগলযাহযায়  
 জস বার়্ে র্গজয়র্েল  ও ঘযর জগলযাহযায়  
 ত্ারা বার়্ে র্গজয়র্েল  ওক রা ঘযর জগলযাহযায়  
   
বত্িমান কাল  আর্ম বার়্ে যার্ি  হযাম মা ঘযর যাহার্ক  
 আমরা বার়্ে যার্ি  হযাম মা ঘযর যাহার্ক  
 তু্র্ম বার়্ে যাি  ত্যাাঁয় ঘযর যাহার্ক  
 জত্ামরা বার়্ে যাি  ত্যাাঁয় ঘযর যাহার্ক  
 জস বার়্ে যাজি  ও ঘযর যাহা  
 ত্ারা বার়্ে যাজি  ওক রা ঘযর যাহা  
   
ভর্বষযৎ কাল  আর্ম বার়্ে যাব  হযাম মা ঘযর যাপ  
 আমরা বার়্ে যাব  হযাম রা ঘযর যাপ  
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 তু্র্ম বার়্ে যাজব  ত্যাাঁয় ঘযর যযাজব  
 জত্ামরা বার়্ে যাজব  ত্যাাঁয় ঘযর যযাজব  
 জস বার়্ে যাজব  ও ঘযর যযাজব  
 ত্ারা বার়্ে যাজব  ওক রা ঘযর যযাজব  

 
১০) চাাঁই ভাষার কারজকর সারণী তু্জল ধরা হল -  

কারক চাাঁই ভাষার রূপ বাাংলার ভাষার রূপ 
কত্িা কারক  র্রনা জকত্তা সুন্দযর! শূনয র্বভর্ি।    র্রনা কর সুন্দর!  
কমি কারক  ত্যাাঁয় হাম মযাজক ত্াক  লযাগা জদজল। জক র্বভর্ি।   তু্ই আমাজক অবাক কজর র্দর্ল।  
করণ কারক  অসুযরগলযাজক কযরজদ ত্যাাঁয় েযব্দ র্ত্রশুল 

জদজক। জদজক র্বভর্ি  
অসুরগর্লজক তু্ই েব্দ কজর জদ 
র্েশূল র্দজয়।  

র্নর্মত্ত কারক  জদশবাসযীজম েুজন্নয র্কিু কযর।  জদশবাসীর েনয র্কেু কর।  
অপাদান কারক  মরণজস র্যর জনর্হ।  মরণ জিজক ভয় জনই।  
অর্ধকরণ কারক  অযাখর্ন ো়েজক সযমা। জক র্বভর্ি।  এখন শীত্কাল।  

 
১১) বাাংলা ভাষায় জযখাজন সম্বেপজদ ‘র’ র্বভর্ি যুি হয় জসখাজন চাাঁই ভাষায় সম্বে পজদ ‘জক’ র্বভর্ি। জযমন – লজ্জা-

শযরমজক কািা – জক র্বভর্ি।  
১২) সজম্বাধন পজদ বাাংলায় বযবহৃত্ হয় জহ, ওজহ, ওজগা, ওজলা; ত্ৎপর্রবজত্ি চাাঁইভাষায় বযবহৃত্ হয় জহা, হাাঁজহা, জগ, 

হাাঁজগ প্রভৃর্ত্। জযমন – হাাঁজহা, ওক রা জকািাজক যযাবাহযায়।  কা জগ উমাজক মা জত্ার জদখা নযাই র্মলহাও।  
১৩) শব্দর্বভর্ির সারণী তু্জল ধরা হল -  
 
১৪) 

চাাঁইভাষার ধ্বনযাত্মক শব্দগর্ল হল – কল কল > কযাল কযাল, চল চল > চযাল চযাল, জকউ জকউ > জকহু জকহু 
প্রভৃর্ত্।  

১৫)  নঞিিক বাজকযর না-বাচক শব্দর্ট সাধারণত্ র্িয়ার পজর বজস, র্কন্তু চাাঁই ভাষায় র্িয়ার আজগ বসজত্ জদখা যায়। 
জযমন - জককরু মুখ চাহাচার্হ জত্ারা নযই কযর্রহযান। জকহু ত্যর্ি র্শক্ষা পাজক মযার্িমযা পা নযই র্গরাহযায়। 

 
 

কারক একবচন বহুবচন 

কত্িা কারক শূনয বা অ রা, গযালা 

কমি কারক জক কযাজন 

করণ কারক িারা, জদজক, জস িারা, জদজক, জস 

র্নর্মত্ত কারক জক কযান, জক 

অপাদান কারক জস, জসর্ত্ জস, জসর্ত্ 

অর্ধকরণ কারক জম, মযা জম, মযা 

সম্বে পদ জক জক 

সজম্বাধন পদ র কযাজন 
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১৬) চাাঁইভাষার র্িয়াপজদর বযবহার জদখাজনা হল –  
কাল  বাাংলা ভাষায় বাকয  চাাঁইভাষায় বাকয  
সাধারণ বত্িমান  র্মনর্ত্ ভাত্ খায়  র্মনযর্ত্ ভাত্ খাহার্ক   
ঘটমান বত্িমান  র্মনর্ত্ ভাত্ খাজি  র্মনযর্ত্ ভাত্ খাহায়  
পুরাঘর্টত্ বত্িমান  র্মনর্ত্ ভাত্ জখজয়জে  র্মনযর্ত্ ভাত্ খযালকযাহযায় 
বত্িমান অনুজ্ঞা  র্মনর্ত্ সদা সত্য কিা বর্লও  র্মনযর্ত্ সযব সযমায় সযার্ত্ত কযািা কযাহাজব 
সাধারণ অত্ীত্  র্মনর্ত্ ভাত্ জখল  র্মনযর্ত্ ভাত্ খযালকাহযা 
ঘটমান অত্ীত্  র্মনর্ত্ ভাত্ জখজয়র্েল  র্মনযর্ত্ ভাত্ খযালকাহযা 
পুরাঘর্টত্ অত্ীত্  র্মনর্ত্ ভাত্ জখজয়র্েল  র্মনযর্ত্ ভাত্ খযালকাহযা 
র্নত্যবৃত্ত অত্ীত্  র্মনর্ত্ ভাত্ জখত্  র্মনযর্ত্ ভাত্ খযাত্াক  
সাধারণ ভর্বষযৎ  র্মনর্ত্ ভাত্ খাজব  র্মনযর্ত্ ভাত্ খযাজব  
ঘটমান ভর্বষযৎ  র্মনর্ত্ ভাত্ জখজত্ িাকজব  র্মনযর্ত্ ভাত্ খাইলযা র যাজহজব  
পুরাঘর্টত্ ভর্বষযৎ  র্মনর্ত্ ভাত্ জখজত্ িাকজব  র্মনযর্ত্ ভাত্ খাইলযা র যাজহজব  
ভর্বষযৎ অনুজ্ঞা  দয়া কজর র্মনর্ত্ একবার ভাত্ জখও    দযায়া কযারহযার্ক র্মনযর্ত্ একবার খা জল   

 
চাাঁইভাষার শব্দভাণ্ডার : 

চাাঁই শব্দ  বাাংলা শব্দ   চাাঁই শব্দ  বাাংলা শব্দ  
মুেনা  ইাঁদুর   সাহার  ঝাাঁটা  
পযার্েয়া  ঝাকা/ঝুর়্ে    িার্রয়া  িালা  
গযাইলা  কলর্স   জপারলা  পটল  
খর্য়ত্া  পার্খর বাসা   আমর্ল  জত্াঁতু্ল  
পযাকুজল  পাকা   বযালগার়্ে  গরুরগার়্ে  
লযার্বয়াল  নার্রজকল   জখায়া  বার্ট  
পযাইরী  পর্র   অযার্ি  নাক  
জটাটসযা  জোাঁট   নুক্কাজচার্র  লুজকাচুর্র  
মর্ত্বাহার্র  মজিার মজত্া   চুর্ি  র্পাঁপজ়ে  
র্ক্ষরা  শশা   ভুক  কু্ষধা  
র্পয়াস  র্পপাসা   মযাওর্স  মার্স  
ফুফু  র্পর্স   জত্াহবান  লুর্ঙ্গ  
র্পর যান  োমা   বাইগান  জবগন  
র্মচাই  লঙ্কা   সরান রাস্তা  
র্বলায়  র্ব়োল  বযাকর্র  োগল 
জলাটা  ঘর্ট   চুলহা উনুন  
হযার্সয়াল  রান্নাঘর   জচাংর়্ে  বার্লকা  
চযাাং়ো  বালক   জবাগনযা  ব়েপাে  
জগার্দ  জকাল   নযর়্েহা  র্নত্ম্ব  
ভযাইস  জমাষ   জধাকা  প্রত্ারণা করা  
র্েনজন বাজল  র্েনত্াই   জত্র্ে  সর্িয়ত্া  
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ভাগ  প্রস্থন করজত্ বলা   র্নর্স্ত জনাাংরা স্বভাজবর জমজয়  
ঘাাঁটা  রাস্তা   খাো  গরুর পাজয়র ঘা  
নাে  উপপর্ত্   জনাংটা  উলঙ্গ  
জনর্ি  জলে   ত্াক   অবাক  
র্নস  লক্ষয র্েক করা   নুনো  লবনাি  
হযা়োবযা়ো  ত্া়োত্ার়্ে   র্গদার  আহ্লাদ  
র্ত্নত্ারাটা  জসত্ার   র্শর্রাং  রাত্  
সুনসান  নীরবত্া   র্যহযন  র্হাংসা  
র্গল্লা  র্নন্দা   পাাঁয়ত্ারা  অসভযত্া  
হযা়েমযােনা  হাাঁর়্ে জমাোর কাপ়ে   নাইন  গরুর খাবার পাে  
নযানহা  জোট   নযান্দসী  ননজদর বর  
র্নন  ঘুম   র্নাংহর  র্শর্শর  
র্হর্দয  জনাাংরা আবেিনা   জবহুো  র্দজশহারা  
র্াগযর  পর্রপুষ্ট্   লাহা  স্নান কর  
লার  জনজ়ে জদওয়া   লা়ো  ধাজনর খ়ে  
লাে  বার়্ের উোন   লার্হর়্ে  েলখাবার  
লযাটকানা  ফসল   লযাদনা  জোট লার্ে  
লযা়েনা  মুর়্ে ভাোর একগি 

পাটকার্ে 
 মযালুয়া  জখেুর পাত্ার চাটাই  

জগা়েহা  পােকার্ের উপর জগাবর 
জলপা জ্বালার্ন  

 মযজকাই  ভুিা  

 
চাাঁইভাষায় অনয ভাষার প্রভাব : 
 চাাঁই ভাষার আজলাচনায় বলা যায় জয, চাাঁই ভাষা আদশি মমর্িলী ভাষা নয়। মমর্িলী ভাষার সাজি সাজি র্বহাজরর 
অনযানয ভাষার জযমন প্রভাব আজে, জত্মর্ন দীঘির্দন বাোর্লজদর সাজি সহাবস্থাজনর ফজল চাাঁই ভাষার বাজকয বাাংলা শব্দও 
অনুপ্রজবশ কজরজে। প্রসঙ্গত্ বজল রাখা ভাজলা র্বজদশী ভাষার প্রভাবও রজয়জে। েজয়াদশ শত্জক বাাংলাজদজশ মুসলমান 
শাসন প্রর্ত্ষ্ঠা হয়। ফলত্ ফারসী শজব্দর অনুপ্রজবশ করজত্ শুরু কজর এবাং ফারসীর সাজি সাজি আবরী, তু্কিী শজব্দরও 
অনুপ্রজবশ হয়। িজম বাাংলাজদজশ পতু্িগীে, ফরাসী, ইাংজরে রােজত্ব অজনক শব্দ বাাংলা ভাষায় র্মজশ জগজে। আর চাাঁই 
েনজগাষ্ঠী বাোলীর সাজি সহাবস্থান করার সাজি সাজি জসই সব শব্দ র্নজেজদর ভাষায় খুব স্বাভার্বকভাজবই র্মশ্রণ 
ঘর্টজয়জে। আর জসই সব শব্দ চাাঁইরা র্নজেজদর মজত্া কজর উচ্চারণ কজর আসজে। র্কেু শজব্দর উজল্লখ করা হল -  
বাাংলা শব্দ – বউ > বযহু , সাাঁঝ > সঞ ঝা, খায় > খাঅই, বযাজমা > বযাজমাহ, কৃষ্ণ > কানাই, জগাাঁসাই > গসান, র্গন্নী > 

ঘযরনী, ভ্রম > ভযরম, আগলায় > আগলাহযায়, কাাঁক়ো > কযাাঁক়ো, জসাহাগ > সুহযাগ, হলুদ > হলদী প্রভৃর্ত্।   
আরবী শব্দ – আজক্কল > অযাজক্কল, এলাকা > এলযাকা, কদর > কযদর, কার্েয়া > কার্েহযায়, দর্লল > দযর্লল, খারাপ > 

খযারাপ, হার্সল > হযার্সল, র্হস সা > র্হস সযা প্রভৃর্ত্।  
ফারসী শব্দ - রুমাল > জরামাল, অন্দর > অযান্দর, কাগে > কযাগে, খর্রদ > খযর্রদ, বাোর > বযাোর, খরচ > খযরচ, 

জবচারা > র্বচযারা প্রভৃর্ত্। 
তু্কিী শব্দ – কাাঁর্চ > কাাঁইর্চ, দাজরাগা > দযাগরা, ত্কমা > ত্যকমা, লাশ > লযাশ প্রভৃর্ত্। 
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ইাংজরর্ে শব্দ – আর্পস > অযার্পস, গারদ > গযারদ, সােিন > সযার্েিন, কজলে > কযজলে, জপনশন > জপনশান, পার্লশ 
> পযার্লশ প্রভৃর্ত্।  

জপাতু্িগীে – আলকাত্রা > অযালকাত্যরা, আলমার্র > অযালমারী, োনালা > েযানলা,  
চীনা শব্দ – চা, র্লচু > র্লর্চ্চ প্রভৃর্ত্। 
 
চাাঁই ভাষার নমুনা :  

(১) 
“লেী ধাজর ধাজর চাাঁইজক গাাঁও, 
আম, জকেহযর ,বাাঁশ োমজক োও। 
ওকযার ত্যল্লামযা আজক সযব েুটলাও,  
আজক  লয়েকা-পয়েকা জখলা কযরহাও।  
জকউ জখলযাহযায় র্াাংগর্ল  
জকউ জখলযাহযায় ঝযাইলঝুপ্প্া;  
জকউ আবার উচ্চা র্যালমযা উেজক 
কযারহযায় খুব হুপ-হুপ্প্া।” 

বঙ্গানুবাদ - নদীর ধাজর ধাজর চাাঁইজদর গ্রাম। আম-োম-কাাঁোল-বাাঁজশর োয়ায় জঘরা। গাজের ত্লায় গ্রাজমর জেজলজমজয় 
একসাজি জখলা কজর। জকউ জখলা করজে র্াাংগর্ল, জকউ জখলা করজে গাে জিজক লাফালার্ফ, জকউ জকউ উাঁচু গাজে জচজপ 
হনুমাজনর মজত্া হুপ হুপ করজে।  

(২) 
মা দুযগিা  

অসুযরগলযাজক কযরজদ ত্যাাঁয় েযব্দ র্ত্রশুল জদজক , 
েযগযত্মযা র্বোজক জদ চযাের সুখ ও শার্ন্তজক ! 
জত্ার র্সযাংহজক মযাতু্ন শযর্ি জদ সযজব্ব্জকাইজক , 
যুজন র্বনাশ কযরা পারাক মযর্হষাসুযরগযলাজক ! 
 
কার্ত্িকজক জদজক েযব্দ কযরা জদ অসুযরগযলাজক ,  
ওকরাজক সযাো জদ সযব কাাঁ়ে-ধযনুক জদজক ! 
জগাজনশজক জদজক ভুত্ জো়ো জদ অসুযরগযলাজক, 
যুজন শুাঁ়ে জদজক মারাক খুব আে়ো আে়োজক !  
 
লযক্ষ্মীজক কযহা িযাপ্প়্ে জদবযা অসুযরগযলাজক , 
এক িযাপ্প়্েমযা যুজন র্গরাক সযব ধযরপয়োজক ! 
সজরাজক কযহা জদবযা অসুযরগযলাজক বীণাজক বার়্ে , 
যুজন সাত্ েযনযম অসুযরগযলা নযই নাোক দুয়ারী! 

বঙ্গানুবাদ -  
মা দুগিা  

অসুরগজলাজক কজর দাও তু্র্ম েব্দ র্েশুল র্দজয়,  
েগজত্ র্বর্েজয় দাও চাদর সুখ ও শার্ন্তর!  
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জত্ামার র্সাংজহর মজত্া শর্ি দাও সবাইজক,  
জযন মর্হষাসুরগজলাজক র্বনাশ করজত্ পাজর!  
 
কার্ত্িক র্দজয় েব্দ কজর দাও অসুরগজলাজক,  
ওজক সার্েজয় দাও সব ত্ীর-ধনুক র্দজয়!  
গজনশজক র্দজয় ভূত্ োর়্েজয় দাও অসুরগজলার,  
জযন শুাঁ়ে র্দজয় মাজর খুব আেজ়ে আেজ়ে!  
 
লক্ষ্মীজক বজলা িাপ্প়্ে র্দজত্ অসুরগজলাজক,  
এক িাপ্প্জ়ে জযন পজ়ে সবাই ধ়েপর়্েজয়! 
সরস্বত্ীজক বজলা র্দজত্ অসুরগজলাজক আঘাত্ বীণার, 
জযন সাত্ েনম অসুরগজলা না র্র্জে দুয়ার!  

চাাঁই ভাষার ভর্বষযৎ :  
 বত্িমাজন চাাঁই ভাষার প্রর্ত্ চাাঁই েনজগাষ্ঠীর জলাজকরা বড্ড উদাসীন! ফলত্ চাাঁইজদর চাাঁইভাষা আে র্বলুর্ির 
পজি। মুর্ষ্ঠজময় র্কেু মানুষ ো়ো চাাঁই ভাষায় কজিাপকিন জত্মন জদখা যায় না। র্কেু বয়স্ক চাাঁই মানুষরা র্নজেজদর 
মজধয এই ভাষা র্টর্কজয় জরজখজে। নতু্ন প্রেন্ম মুখ র্ফর্রজয় র্নজি চাাঁই ভাষা জিজক। লজ্জা পাজি চাাঁই ভাষায় কিা 
বলজত্। আধুর্নক র্শক্ষায় র্শর্ক্ষত্ হজয় র্নে মাতৃ্ভাষা চাাঁইজক অবজ্ঞা করার অনযত্ম কারণগর্ল তু্জল ধরা হল –  
 ১) চাাঁইজদর মাতৃ্ভাষা বলজত্ না পারার অনযত্ম কারণ হল র্বজদশী ভাষার প্রভাব। অজনক পর্রবারই  চাাঁই 
ভাষার বযাপাজর প্রিম জিজকই অনীহা জপাষণ কজরজে। ত্াই ত্াজদর সন্তানজদর জোট জিজকই বাাংলা ও ইাংজরর্েজত্ কিা 
বলা চচিা করাজি।  
 ২)  র্কেু চাাঁই পর্রবার শহজরর হাত্োর্নজত্ সা়ো র্দজয় শহরমুখী হজয় জগজে। োত্ ভাইজদর জযমন জেজ়েজে, 
জত্মর্ন ভুজল জগজে র্নজেজদর মাতৃ্ভাষা।  
 ৩) অজনজক গবি কজর বজল জয, ত্ারা চাাঁই ভাষা বলজত্ পাজরন না। ত্জব একটু একটু বুঝজত্ পাজরন। জকউ 
আবার জকাজনাটাই পাজরন না -- এজক্ষজে পর্রবারই দায়ী ! 
 ৪) চাাঁই েনজগাষ্ঠীর অন্তভুিি হজয়ও অজনকজক্ষজে চাাঁই বজল র্নজেজদর পর্রচয় র্দজত্ লজ্জা প্রকাশ কজর।  
 ৫) চাাঁই সম্প্রদাজয়র জেজলজমজয়রা  অনয োর্ত্র মজধয র্ববাহ বেজন আবদ্ধ হওয়ায় চাাঁই ভাষায় আর কিা 
বলজে না।  
 ৬) ভাষা সজচত্নত্ার অভাবের্নত্ কারজণ চাাঁইজদর মজধয চাাঁই ভাষা হার্রজয় যাজি।  
 ৭) সাাঁওত্ালরা আধুর্নক যুজগও সাাঁওত্ালী ভাষায় কিা আদান-প্রদান কজরজে বজলই আে সাাঁওত্ালী ভাষা 
হার্রজয় যায়র্ন। চাাঁইরা এজক্ষজে পুজরাপুর্র বযর্ত্িম!  
 ৮) আধুর্নক কমিেীবজন প্রধান প্রধান ভাষার দাপজট উপভাষাগর্ল মািা চাাঁ়ো র্দজত্ দাাঁ়োজত্ পারজে না।  
 ১০) সরকাজরর পক্ষ জিজক কখজনাই জকাজনা আঞ্চর্লক ভাষাজক উজদযাগ র্নজয় র্টর্কজয় রাখার প্রজচষ্ট্া কজরর্ন। 
ফজল চাাঁই োর্ত্ ও সমাে র্নে ভাষা সম্পজকি জগা়ো জিজকই অনীহা জিজকজে। 
 পর্রজশজষ বলা যায় জয, বত্িমাজন চাাঁই োর্ত্র মজধয চাাঁই ভাষার প্রর্ত্ হৃদযত্া ও আন্তর্রকত্ার অভাব জদখা 
র্দজয়জে। আধুর্নক প্রেন্ম পুজরাপুর্র ভুলজত্ বজসজে এই ভাষা। বত্িমাজন চাাঁই ভাষার অবস্থা জদজখ মজন হয় আগামী 
একশত্ বের পর চাাঁই োর্ত্ আর চাাঁই িাকজব না; বাোর্ল হজয় যাজব। ভুজল যাজব ত্ারা চাাঁই ভাষা, ভুজল যাজব র্নজেজদর 
ঐর্ত্হয-সাংসৃ্কর্ত্, পাজে যাজব  র্নে োর্ত্র োর্ত্সত্তা। 
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