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এই ছড়া িল ছেলেদর জেন লখা। সব েলা মাথায় এক নয়;
রালার চািলেয় েত কিট সমান সুগম করা হয়িন। এর মেধ
অেপ াকৃত জিটল যিদ কােনাটা থােক তেব তার অথ হেব িকছু
দু হ, তবু তার িনেত থাকেব সুর। ছেলেমেয়রা অথ িনেয় নািলশ
করেব না, খলা করেব িন িনেয়। ওরা অথেলাভী জাত নয়।
ছড়ার ছ
াকৃত ভাষার ঘরাও ছ । এ ছ মেয়েদর মেয়িল
আলাপ, ছেলেদর ছেলিম লােপর বাহনিগির কের এেসেছ।
ভ সমােজ সভােযাগ হবার কােনা খয়াল এর মেধ নই। এর
ভ ীেত এর স ায় কাব েসৗ য সহেজ েবশ কের, িক স
অ াতসাের। এই ছড়ায় গভীর কথা হালকা চােল পােয় নপ
ূ রু
বািজেয় চেল, গা ীেযর েমার রােখ না। অথচ এই ছড়ার সে
ব বহার করেত িগেয় দখা গল, যটােক মেন হয় সহজ সটাই সব
চেয় কম সহজ।
ছড়ার ছ েক চহারা িদেয়েছ াকৃত বাংলা শে র চহারা। আেলার
প স ে আধুিনক িব ােন দুেটা উলেটা কথা বেল। এক হে
আেলার প ঢউেয়র প, আর হে সটা কণাবৃ ি র প। বাংলা
সাধুভাষার প ঢউেয়র, বাংলা াকৃত-ভাষার প কণাবৃ ি র।
সাধুভাষার শ িল গােয় গােয় িমিলেয় গিড়েয় চেল, শ িলর িন
রবেণর মধ বিততায় আঁট বঁাধেত পাের না। দৃ া যথা--শমন-দমন
রাবণ রাজা, রাবণদমন রাম। বাংলা াকৃত ভাষায় হস - ধান
িনেত ফঁ াক বুিজেয় শ িলেক িনিবড় কের দয়। পাতলা, আঁজলা,
বাদলা, পাপিড়, চঁ াদিন ভৃিত িনেরট শ িল সাধুভাষার ছে
পাক।
সাধুভাষার ছে ভ বাঙািল চলেত পাের না, তােক চিলেত হয়,
বসেত তার িনেষধ, বিসেত স বাধ ।

ছড়ার ছ িট যমন ঘষঁ ােঘিঁ ষ শে র জায়গা, তমিন সই সব ভােবর
উপযু -- যারা অসতক চােল ঘষঁ ােঘিঁ ষ কের রা ায় চেল, যারা
পদািতক, যারা রথচে র মাটা িচ রেখ যায় না পেথ পেথ, যােদর
হােট মােঠ যাবার পােয়-চলার-িচ রেখ যায় না পেথ পেথ, যােদর হােট
মােঠ যাবার পােয়-চলার-িচ ধুেলার উপর পেড় আর লাপ পেয়
যায়।
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এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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