টিল াম – িৃ ত আ অিভ তা

এসময়ত সবসাধাৰণ মানুহৰ বােব আটাইতৈক তগিতেত বাতিৰ পেঠাৱাৰ একমা
উপায় আিছল টিল াম। মই ইয়াত ‘ সবসাধাৰণ’ শ ৰ াৰা ঘৰত টিলেফান নথকা মানুহৰ
কথােক বুজাইেছা। এেন এটা সময় আিছল যিতয়া মুি েময় ই এঘৰৰ বািহেৰ কােৰা ঘৰেত
টিলেফান নািছল। গিতেক জ , মৃতু েক ধিৰ িযেকােনা অিত জ ৰী বাতিৰ টিল ামৰ
যােগেৰই ৰণ কৰা হিছল। িক কালৰ গিতত এেনেহন েয়াজনীয় সৱা আওপুৰিণ বুিল
গণ হাৱাত ২০১৩ চনৰ ১৫ জুলাই তািৰেখ আমাৰ ক ীয় চৰকােৰ আনু ািনকভােৱ ব কিৰ
িদেল। অৱেশ তােৰা কইবাবছৰেৰা আগেৰ পৰাই ই ায় অ চিলত হ পিৰিছল। চৰকাৰৰ এই
িস া ৰ িপছত ভাৰতবষত টিল ামৰ ১৬০ বছৰীয়া ইিতহাসৰ অ পিৰল।
টিল াম শ েটা ীক ভাষাৰ পৰা অহা – ইয়াৰ অথ হেছ দূৰৰ লখা। িযেহতু দূৰৰ
বাতিৰ তাঁৰ যােগেৰ ৰণ কৰা হিছল সেয় ায়েবাৰ ভাৰতীয় ভাষােত টিল াম বুজাবৈল
‘ তাঁৰ’ ৰ সমানাথক শ ব ৱহাৰ কৰা হয়। এসময়ত সেয় ডাক িবভাগৰ নাম আিছল ‘ ডাক আ
তাঁৰ িবভাগ’ ।
‘ তাঁৰ’

শ েটা মনৈল অহাৰ লেগ লেগ মাৰ এটা আেমাদজনক কািহনী মনত পিৰেছ।
আমাৰ ককােয় হেনা জঠাই পহীহঁত স থােকােত এিদন পুৱা ফুৰাবৈল ল যাওেত টিল াফৰ
তাঁৰেবাৰ দখুৱাই টিল াম য সই তাঁৰৰ মাধ েমেৰ আেহ সই কথা বুজাইিছল। তিতয়া হেনা
ডাঙৰ পহীেয় সুিধিছেল টিল াম এখন ৰেক ওপৰৈল উিঠ তাঁৰত বাি িদয়াৰ িপছত তাঁৰেত
ওলিম ওলিম িৰতৰ ওচৰ পায়িহ নিক। আমাৰ ককােয় হেনা সইিদনাই পহীহঁতক
টিল াফৰ অিফচৈল ল গ Morse Code ব ৱহাৰ কৰাৰ প িতৰ লগত পিৰচয় কৰাই িদিছল।
টিল াফৰ সৃি ব ত আগেতই হিছল যিদ Morse নামৰ এজন ব ি েয় এই ব ৱ া
অেনক উ ত আ িব ানস ত কিৰ তালাৰ বােব সাংেকিতক িচ যােগ বাতিৰ পেঠাৱাৰ এই
প িতক Morse Code বালা হয়। ৰেক এখন প ত বাতিৰেটা িলিখ িদয়াৰ িপছত
ডাকতাঁৰ িবভাগৰ কমীেয় সংেকতৰ সহায়ত বাতিৰেটা
ৰণ কেৰ। উদাহৰণ েপ
ওচৰাওচিৰৈক টা িব ু থািকেল ইংৰাজী A আখৰেটা হয়। ল ানৰ কমীেয় এই সাংেকিতক
িচ েবাৰ আখৰৈল পা িৰত কিৰ টাইপ কিৰ াহকৈল ৰণ কেৰ।
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এই সম ি য়ােটাত জিড়ত থকা িবিভ ব ি ৰ কােনাবা এজেন ভুল কিৰেল িৰত
ব ি েয় ভুল বাতিৰ পায়। সই িবষেয় নানান আেমাদজনক কািহনী িনবৈল পাৱা যায়। তাঁৰ
সৱা ব হাৱাৰ সময়ত খবৰ কাগজেবাৰত কাশ পাৱা লখােবাৰৰ কােনাবা এটাত পিঢ়বৈল
পাইিছেলা এখন ফ’ ন ামর িবষেয়। টিল াম পঠাবৈল অিফচৈল নৈগ পঠাবলগীয়া বাণীেটা ঘৰৰ
পৰাই ফান কিৰ িদব পাির আ তােক ফ’ ন’ াম বুিল কাৱা হিছল। এবাৰ এজন মানুেহ
তেখতৰ পু ৰ হবলগীয়া উপনয়ন িকবা কাৰণত িপচুৱাব লগীয়া হাৱাত দূৰত থকা
ভােয়কহঁতৈল ফ’ ন’ াম কিৰবৈল ল খানাই খানাই ক’ ল ‘ Th-Th-thread ceremony
postponed।’ তাঁৰ িবভাগৰ কমীজেন িনেল ‘ Death ceremony postponed।’ ফল েপ
মানুহজেন কাৰ মৃতু হেছ জািনবৈল ভােলমান টিল াম পােল।
আিম িবয়াৰ িপছত িদ ীৰ পৰা ইয়াৈল অহাৰ ায় কইমাহমানৰ িপছেত মাৈল এখন
টিল াম আিহিছল। কােনাবা অ নায়াই কইিদনমানৰ িপছত আমাৰ ঘৰত থকাৈক অহাৰ
বাতিৰ িদ ীৰ পৰা পঠাইিছল। অ নায়া নামৰ মাৰ কােনা িচনাকী মানুহ নথকাৰ বােব বৰ
িবেমাৰত পিৰিছেলা। মই সই সময়ত ইয়াৰ Central Institute of Indian Languages ত এটা
ফল’ িশপ পাই গেৱষণা কিৰ আিছেলা। কইিদনমানৰ িপছত তােত হবলগীয়া এখন
কনফােৰ ত যাগদান িদবলগীয়া ব ি সকলৰ নাম তািলকাত দখা পােলা মাৰ ই বা বী
জয়া আ অ নাৰ নাম। তিতয়া গম পােলা ভুলেটা ক’ ত হিছল। তওঁেলােক অ না, জয়া
িলখাত ইয়াৰ অপােৰটেৰ েয়াটা নাম এেকলগ কিৰ কণাটকত সচৰাচৰ িনবৈল পাৱা নাম
অ নায়া কিৰ পলােল।
মই িনেজ থম আ শষ টিল ামখন কিতয়া আ কাৈল পঠাইিছেলা মনত নাই
িক মই দখা থমখন টিল াম আ মাৰ নামত অহা শষ টিল ামখনৰ কথা ভালদেৰ মনত
আেছ। েয়াখন টিল ামৰ লগেত খৰ কথা জিড়ত হ আেছ।
‘

টিল াম’ শ েটা থম িনবৈল পাৱাৰ লগেত টিল াম এখন থমবাৰৰ বােব
দিখবৈল পাইিছেলা ১৯৫৬ চনৰ িডেচ ৰ মাহত। টিল ামখেন ভেলাৰৰ পৰা কিঢ়য়াই আিনিছল
আমাৰ স ককাৰ মৃতু ৰ বাতিৰ। স ককাৰ ৩ িডেচ ৰত মৃতু হিছল। গিতেক আিম হয়েতা ৪
তািৰেখ টিল ামখন পাইিছেলা। ‘ স ককা’ মােন দউতাৰ খুড়াক গীয় িবদ াধৰ শমা।
যাৰহাটৰ িবদ াধৰ শমা মম’ িৰেয়ল ল
ু তেখেতই াপন কিৰিছল। তেখত এজন মুি েযা া,
লখক আ কিবও আিছল। তেখতৰ কাব ‘ অি িশখা’ আিজ িকছুিদনৰ আগেত পুনৰ কািশত
হেছ। অসুখত ভুিগ থকা স ককাক বৰপু িদলীপ দাদা আ আন এজন খুড়া মেহশ ভ ই
ভেলাৰৈল িচিকৎসাৰ বােব ল গিছল। দউতা সই সময়ত ঘৰত নথকাৰ বােব টিল ামখন
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পঢ়াৰ দািয় মাৰ ওপৰেত পিৰিছল। সইখন পিঢ় মাৰ মুখখন কেহঁৰাজ বটাৰ দেৰ হ’ ল – তাত
থকা বাতিৰ মােয় িঠেকই বুিজ পাইিছল যিদও আইতাক কাৱাৰ জাখােৰ আ িব াস মাৰ
নািছল। তথািপও িকবা এষাৰ ক দৗৰােদৗিৰৈক কােপাৰ কািণ সলাই আমাৰ ঘৰৰ স ুখৰ
চ ককাৰ ঘৰৈল গ’ ল। তেখতৰ খুড়া গগন খুডা় ( গীয় গগণ শমা) ঘৰেত আিছল। তেখেতা
মাৰ লেগ লেগ আমাৰ ঘৰৈল আিহ মােয় য টিল ামখন ৈক পিঢ়িছল সইকথা িনি ত
কিৰেল। আইতােয় ততাৈতয়াৈক ওচৰৰ গৰাকীমান মিহলাক লগত ল খবৰেটা িদবৈল
স ককাহঁতৰ ঘৰৈল গিছল।
মই জীৱণত পাৱা শষ টিল ামখন আিহিছল ক ীয় চৰকাৰৰ এটা িবভাগৰ পৰা।
২০০৩ চনেত চাকৰীৰ পৰা
াই অৱসৰ হণ কৰাৰ িকছু বছৰৰ আগেতই এটা ভাল চাকৰীৰ
বােব আেৱদন কিৰিছেলা। িকবা কাৰণত চৰকােৰ সা াৎকাৰ িগত ৰািখিছেল আ মেয়া সই
িবষেয় এেকবােৰ পাহিৰ গিছেলা। িক ২০০৫ িক ২০০৬ চনত মই আগেত চাকৰী কৰা
িত ানৰ িঠকনাত সা াৎকাৰৈল মািত সই িবভাগৰ পৰা এখন টিল াম আিহিছল। তােৰা
কইবািদনৰ িপছত মাৈল কােনাবাই ফান কিৰ জনাইিছল। িকয় নাজােনা মই কথােটা
সহকােৰ নলেলা, তিতয়াৈল আিম মবাইল ফান, ই- মইল আিদত অত অভ
হাৱাত
টিল ামৰ
কিম আিহিছল, সেয় টিল ামখন খুিল কােৰাবাক পিঢ়বৈল কাৱাৰ কথা বা
খৰধৰৈক গ সং হ কৰাৰ কথাও িচ া নকিৰেলা। কইিদনমানৰ িপছত সইফােল িকবা কামত
যাওঁেতেহ সইখন সং হ কিৰেলা। সা াৎকাৰৈল তিতয়া মাজেত টােন এটা িদনেহ আিছল।
িদ ীৈল যাবৈল কােনামেতই সুিবধা কিৰব নাৱািৰেলা। িযজন মানুহক সই চাকৰীৰ বােব
িনযুি িদেল তওঁতৈক মাৰ অহতা ব ত বিছ আিছল। এেন এটা ভাল সুেযাগ হ ওঁৱাৰ বােব
এিতয়াও কিতয়াবা মনেটা বয়া লােগ।
এিতয়া আেহাঁ মই দখা ি তীয়খন টিল ামৰ কথাৈল। টিল ামৰ বাতিৰতৈকেয়া
বেলগ এটা কাৰণতেহ সইখনৰ কথা বিছ ভালৈক মনত আেছ। সইখন আিহিছল ১৯৬০ চনৰ
২ বা ৩ অে াবৰৰ িদনা িততাবৰৰ পৰা। ২ অে াবৰৰ িদনা আমাৰ গীয় খুড়াৰ থম পু শংকু
অথাৎ শংকৰৰ জ হিছল িততাবৰত। জ ৰ বাতিৰ জনাই খুডী় ৰ দউতােক টিল ামখন
পঠাইিছল। বগিলেয় খাপ িপিত মাছ ধিৰবৈল ৰ থকাৰ দেৰ মাৰ দাষ ধিৰ মাক মানুহৰ আগত
অপদ কিৰবৈল অহৰহ সাজু হ থকা আইতাৰ বােব সই টিল ামখন আিছল ায় ছমাহমানৰ
আেমাদৰ খাৰাক।
সই টিল ামখেনা দউতা কামৈল যাৱাৰ িপছত অহাৰ বােব পঢ়াৰ দািয় মাৰ
ওপৰেত পিৰিছল। মই তিতয়া চতুথ ণীত পিঢ়িছেলা আ ইংৰাজী িশিকিছেলা যিদও
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টিল াম পিঢ়ব পৰা হাৱা নািছেলা। িক টিল ামত থকা male child শ টা ভালদেৰ মনত
আেছ। মােয় টিল ামখন পিঢ় আইতাক ক’ ল “ অনু (খুডী় )ৰ ল’ ৰা এটা হেছ।‘ িক অলপ
িপছত মাৰ িনজৰ ওপৰত সে হ হাৱাত ক’ ল, ‘ অ নহয় নিক – ছাৱালীেয় হ’ বলা’ ।
আইতােয় ক’ ল, ‘ ছাৱালীেহ হ’ ল নিক ? মাৰ ল’ ৰােহ হ’ ব যন লািগিছল।” মােয় লৰালিৰৈক
শাৱােকাঠাৈল গ ইংৰাজী অসমীয়া অিভধানখন চাই আিহ ক’ ল য male child মােন ল’ ৰা –
গিতেক ল’ ৰােহ হেছ। িপেছ আইতােয় মাৰ কথা িব াস নকিৰ মাক আমাৰ ঘৰৰ স ুখৰ
চ ককাৰ ঘৰৈল পিঠয়ােল। চ ককাও মাৰ লেগ লেগ আমাৰ ঘৰৈল আিহ মােয় থমবাৰ আ
তৃতীয়বাৰ কৰা ভাঙিন
বুিল সাব কিৰেল। আইতােয় িক লেগ লেগই ক’ ল, “ মই ল’ ৰা
হ’ ব বুিল জািনিছেলােৱই – তাই আক’ কেছ ছাৱালী বুিল। মই কেছা ভালদেৰ চা – ছাৱালী
হবই নাৱােৰ – ল’ ৰােহ।‘ মই তিতয়া যেথ স আিছেলা যিদও আইতােয় কথাৰ পাক
তেনদেৰ লুিটয়াই িদয়াৰ কথা বুিজ পাইিছেলা আ বৰ আচিৰত হিছেলা। সয়াই আিছল
আৰ িন – তাৰ িপছত ায় ছমাহমানৈলেক আমাৰ ঘৰৈল িযমান আলহী আিহিছল সকেলােক
এেকদেৰই কিছল।”
টিল ামৰ িবষেয় আ ব েতা মেনাৰ ক কািহনী আেছ যিদও ানাভাৱত কাশ কিৰব
পৰা নাযাব।
কাল েম টিল ামৰ িবষেয় সকেলােৱ পাহিৰ গ’ লও আ ব মান জ ৰ লােক
কিতয়াও টিল াম দিখবৈল নাপােলও টিল ামৰ িবষেয় চচা ভাষািব ানৰ এটা শাখা
মেনাভাষািব ান (psycholinguistics) ত িক আজীৱন অপিৰহায হ থািকব। শশৱত
ভাষা আহৰণ কিৰ থকা কালেছাৱাত এটা িবেশষ পয ায়ত িশ েৱ কাৱা ভাষাক telegraphic
speech বুিল কাৱা হয়। Roger Brown নামৰ এজন পি েত িশ ৰ ভাষাৰ ওপৰত গেৱষণা
কিৰ পাইিছল য এটা পয ায়ত িশ েৱ অথা ক িবেশষ কতেবাৰ শ েহ ব ৱহাৰ কেৰ িযেবাৰক
ইংৰাজীত content word বালা হয়। উদাহৰণ
েপ There is a palace in Mysore
বাক েটাত মা টােহ অথা ক শ আেছ – palace আ Mysore । মানুেহ পইছা বচাবৈল
টিল ামৰ বাণী িযমান পােব িসমান কম শ ত িলিখবৈল চ া কেৰ। উদাহৰণ েপ ‘ Rupa is
arriving tomorrow in the morning‘ বাণীেটা ৰেক চুিট কিৰ ‘ Rupa arriving tomorrow
morning‘ বুিলেহ পঠাব। িঠক সইদেৰই এিট আৈঢ় বছৰীয়া িশ েৱ ‘ This is a red ball‘
বাক েটা ‘ This red ball‘ বুিলেহ ক’ ব। সেয় Roger Brown এ িশ ৰ ভাষাক telegraphic
speech বুিল আখ া িদিছল।
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মই যিতয়াই াছত telegraphic speech ৰ িবষেয় ব াখ া কিৰবলগীয়া হয় তিতয়া
টিল াম িক ব আ আিম আগেত িকদেৰ টিল াম পঠাইিছেলা এই গােটই কথািখিন ভািঙ
পািত ক’ বলগীয়া হয়। অ তঃ যাৱা দহবছৰ মানৰ পৰা মন কিৰ আিহেছা য কােনও টিল াম
দখা নাই।
গিতেক টিল ােম য ভিৱষ েত সং হালয়তেহ ান পাব তাত কােনা সে হ নাই।
ইিতমেধ হয়েতা নমুনা ৰখা হেছই।
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