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ূত্র বাকীযথী অঞ্চলরয বালা :
ূফব বাযলেয বাযেীয় আমববালায ইতোলয প্রেক্ষালে াধাযণ তফঘায
স্বলে যঞ্জন প্রঘৌধুযী, ওরওাো, বাযে
Abstract
Inference of Indo Aryan Dialect. The Change of Regional language of East Gangetic plain land.
Three steps of Prakrit Language. The duration of Indo Aryan Language. The importance and
evolution of Indo Aryan Colloquial language. The Sovereign Grammatical form accepted in
general. Historical Nature of lower Gangetic plain land in Bengal. A study of Colloquial language
Indo middle Aryan. The Comments of Dr. Sukumar Sen and Dr.Uday narayan Tiwari on Indo
Middle Aryan language. Mahavira, the last Jaina monk Contemporary to the Lord Goutam Buddha.
The link of language in between Administration and Culture. The Centroid of Administration
system. The Original characteristics or the power of balance of Indo Aryan Language. The Sermon
in Colloquial language by Pioneer and Preacher. The Nature of linguistic Speciality of Brahmin
religion during the Period of the RIG BEDHA. The Indian defendant religion movement of language
evolution during the sixth Century. The all-important of mannerism during the Vedic Period. The
acuteners of the Vedic religious rites. The loin cloth of Buddhist monk and A Lungi (A long loin
cloth) of other linguistic group. The character of the Administration system and the political power
of a zone in linguistic evolution. The Colloquial language of Magadhi. The Magadh dynasty in
lower gangetic zone. The spread of Sanskrit culture during the reign of Brahmin rule of India.
Key Words: The Prakrit Language; The Prakrit Person; The sub-literal language & Abahatta;
The Aryan language of the middle and modern period; The centroid of Administration; The vedic
Language; The loin cloth of monk; The Colloquial Language in Magadh dynesty.

বাযেীয় আমববালায ওুরুতচ তফঘায ওযলর প্রেঔা মায় প্রম, োওৃে বালালও প্রভাোভুতে তেনতে স্তলয ফা উস্তলয বাক ওযা লয়লঙ।
বালাঘামব ুওুভায প্রলনয ফণবনাভে বাযেীয় আলমবয েথভ উস্তলযয তস্ততেওার প্রভাোভুতে বালফ ৫০০ ঔৃৃঃ ূফবাব্দ প্রথলও ১০০
ঔৃষ্টাব্দ মবন্ত। ভধয উস্তলয তিতেওার ১০০-৩০০ ঔৃষ্টাব্দ মবন্ত। তফতবন্ন ভলয় যতঘে ংস্কৃে গ্রলেয যঘতয়োলেয গ্রলে প্রম
োওৃে বালায উল ঔ ায়া মায় আঘামব ুওুভায প্রন োলও ভওারীন মথাথব োওৃে ফলর স্বীওায ওযলে ঘানতন। োয ভলে
এগুতর ংস্কৃে তফেগ্ধ চলনয ৃষ্ট তষ্ট োওৃে। ওাযণ ঞ্চভ োব্দ প্রথলও অষ্টাে োব্দী মবন্ত াধাযণ ভানুললয ওথয বালায়
তযফেবলনয প্রম েফর প্রেউ ফলয় প্রকলঙ এফং োয তযণতেলে বালা ভধযস্তয প্রথলও নফযস্তলয উন্নতে লয়লঙ। আয এই ভয়
ংস্কৃে বালায ঘঘবা অফযাে থাওলর ংস্কৃে াতলেয ফযফহৃে োওৃে বালায় োওৃে চলনয বালায় তযফেবলনয েবাফ
লেতন াভানযেভ। োওৃেবালা ংস্কৃলেয ভেই ফযাওযণ তনববয াতলেযয োওৃে ওুীরলফয বালা লয় লেলঙ। এই
োওৃে ফযাওযণ অনুালয োওৃে ফা আধুতনও ভলে বাযেীয় আমববালায উবালাগুতরয প্রম নাভ ায়া মায়, প্রগুতর ভাযাষ্ট্রী,
প্রৌযলনী, অধবভাকধী, ভাকধী, পাঘী এফং অভ্রং ফা অফলেযই োধানয। ভাকধী এফং অভ্রং ফা অফে প্রথলওই েত্ন
নফয বাযেীয় আমববালায ূফবী াঔা প্রথলও, কালেয় অফফাতওায উত তঔে এরাওায নফয বাযেীয় আমববালায ৃতষ্ট। আলরাঘয
তফলয় স্পষ্ট ওযলে লর এই বাতলও এরাওায ঐতোতও এফং বাতলও তফফেবলনয বালাোতিও তফলেললণয ালথ ালথ
াভাতচও আলরাঘনা ভতধও গুরুত্বূণব।
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ূত্র বাকীযথী অঞ্চলরয বালা : ূফব বাযলেয বাযেীয় আমববালায ইতোলয …
স্বলে যঞ্জন প্রঘৌধুযী
বালাোতিও েলয়াচলনই এই অঞ্চলরয গুরুত্ব অতযীভ। বাযেীয় আমব বালায বাতলও তফফেবলন তনৃঃলেল কালেয়
ভবূতভয প্রম তফস্তীণব অঞ্চর চুলে ফযাপ্ত োয গুরুত্ব অীভ। বাযেীয় আমববালা মঔন অঞ্চর প্রবলে াধাযলণয তনেয ফযফামব
ওথয বালায় তফতবন্ন আঞ্চতরও বালায় রূান্তলযয লথ েঔনই াতলেযয াধাযণ েলয়াচলন এফং ফবচন গ্রায ফযাওযতণও রূ
তেলয় তরঔয ংস্কৃে বালায ৃষ্ট য়। এফং মায ঘঘবা এই ংওীণব লয় ফেবভান ওার মবন্ত তফস্তৃে। ফস্তুে াধাযণবালফ ফেবভালন
বালা ভূলয াধাযলণয ওথয বালায় াতেযওলভবয শুরু ঔৃষ্টীয় েভ-এওাে প্রথলও ঞ্চাে োলব্দয ভলধয তওন্তু কালেয়
ভবূতভয এই অঞ্চলরই ঔৃষ্টূফব ঞ্চভ-ঘেুথব োলব্দই প্ররৌতওও বালায ঘঘবা শুরু য়। এই ওথয বালালও বালাোতিওকণ োওৃে
ফলর তঘতিে ওলযলঙন।
ফাংরায তনম্ন কালেয় ভবূতভ প্রম তফস্তীণব অঞ্চর, োয ঐতোতও পফতষ্টয এফং প্রবৌকতরও পফতষ্টয দুই-ই অংে তবন্নেয।
মতে বালাোতত্বও তফঘালয এই দুই অঞ্চর কো নেীয ভধযকতে অফফাতওায তিও ভধযির প্রথলও ম্পূণব তনম্নকতে অঞ্চলরয ালথ
ংৃক্ত। কো নেীয াফবেয কতে প্রল লয়লঙ তযদ্বালয এফং তযদ্বায প্রথলও যাচভর মবন্ত প্রমঔালন কোদ্মা এফং বাকীযথী
নালভ দুতে াঔায় তফবক্ত লয় ফলোাকযাতবভুলঔ ঙুলেলঙ প্রই মবন্ত ভধযকতে ধযা য়। যাচভর প্রথলও াকয মবন্ত কোয
তনম্ন কতে। তযদ্বায প্রথলও যাচভর মবন্ত এই েীখবলথয োয় ভাছাভাতছ ফাযাণী ফা ওাী। ওাীয য প্রথলওই কালেয়
অফফাতওালেই ঐতোতও বাযলেয প্রকৌযলফয উত্থান। বাযলেয ফেবভান ওার মবন্ত তফশ্বঔযাতে এই অফফাতওায় কলে উিা
াম্রাচয, ংস্কৃতে এফং ধলভবয উত্থান এফং তফস্তৃতে।
অনযতেলও ততে বালায তফতষ্ট বালাোতিও ডৃঃ উেয় নাযায়ণ তেয়াযী োাঁয ‘ততে বালা ওা উদকভ আউয ক্রভতফওা’
গ্রলে বাযেীয় আমব বালায যাতয ভাত্র তেনতে স্তয তফবাক ওলযলঙন প্রমভন োঘীন বাযেীয় আমববালা ( পফতেও ংস্কৃে এফং
ংস্কৃে), ভধযবাযেীয় আমববালা ( অলালওয তরাতরত, াতর, োওৃে এফং অভ্রং) এফং আধুতনও বাযেীয় আমববালা
( ততে, ফাংরা, গুচযাতে, ভাযাতি েবৃতে)। ঐতোতওকলণয ভলে আমবলেয বাযলে আকভনওার ঔৃষ্টূফব ঘেুেব প্রথলও দ্বাে
োব্দীয ভলধয। এফং প্রই ভলয়ই ঋওলফে যতঘে য়। আমবলেয আকভণ খলে উত্তয তিভ বাযলেয তকতযথ ধলয। োলেয
েথভ ফতে তফস্তায তন্ধু ঞ্চনেী এফং ফধবভানলন রুপ্ত েফা যস্বেী েৃলদ্বেীয অফফাতওায়। োযয আমব বযোয তফস্তায
খলেলঙ কো-মভুনা তফলধৌে অফফাতওা ধলয ক্রভৃঃ ূলফব এফং ম্পূণব উত্তযালথ। ঐতোতও এই ফযাঔযা অনুযণ ওলযই
পফতেও প্রভৌতরও বালায তফফেবন খলেলঙ। তওন্তু ঐতোতও বাযলেয শুরু কালেয় তনম্ন অফফাতওায়। ফস্তুে মবঙ্ক ফংলয ূলফব
বাযলেয প্রওান ঐতোতও প্রওন্দ্রীয় তক্তয ইতো প্রনই। এই মবঙ্ক ফং প্রথলও মতে প্রওান যাচেযতেনীয ওারানুক্রতভও
োতরওা যঘনা ওযা মায়, প্রেঔা মালফ প্রম ভুরভানলেয আকভনওার মবন্ত বাযলেয প্রওন্দ্রীয় তক্ত তফফতেবে লয়লঙ প্রম
অঞ্চলর, তন্ধু এফং োয াঔা ঞ্চনেীয েূযত্ব অলনও েূলয।
ইতোলয তফস্তৃে আলরাঘনায় না তকলয়, াধাযণবালফ উল ঔ ওযলর প্রেঔা মায়, মবঙ্ক ফংলয প্রেষ্ঠ নৃতে তফতিায
ঔৃষ্টূফব লষ্ঠ োব্দীলে ভকধলও ালনয প্রম প্রওন্দ্র তফেু ওলযন, োযয োয় ালে আে ফৎয মবন্ত ভকধ এফং লয
ােুতরুত্র তঙর ান ফযফিায প্রওন্দ্রির। তফতিালযয আভলরই প্রকৌেভ ফুলেয আতফববাফ। তেতন ভকধ ম্রালচযয উওলেয
ক্ষুদ্র নৃতেফংলাদ্ভুে। এভনতও পচন ধলভবয প্রল েীথবঙ্কয ভাফীয প্রভাোভুতে ভাভতয়ও। এই দুই ধভব েঘাযওই প্ররৌতওও
বালায় োলেয ধভব েঘায ওলযলঙন। তওন্তু প্রফৌেধভব যাচৃষ্টলালণ ায়ায় োয প্রম তযভালণ েবাফ এফং ফযাতপ্ত খলেলঙ পচন
ধলভবয প্রফরায় প্রেভনতে খলেতন। মতে ভেফাে তালফ পচন ধলভবয অফরুতপ্ত খলেতন ওঔলনাই।
মবঙ্ক ফংলয প্রেষ্ঠ নৃতে তফতিায তনলচই প্রফৌেধভব গ্রণ ওলযতঙলরন। মবঙ্ক ফংলয য তশুনাক ফং এফং ক্রভানুালয
নেফং, প্রভৌমবফং, শুেফং এফং ফবললল গুপ্তফং ভকধ এফং োযই ওালঙ ােতরুলত্র যাচত্ব ওলয প্রকলঙন। বালায ালথ
ান  ংস্কৃতেয প্রমাক তনতফে। প্ররৌতওও বালা মঔন াতেযয বালা য়, এফং াতলেযয ভৃতে খলে, ইতো তফলেণ
ওযলর প্রেঔা মায় ভওারীন ান প্রওন্দ্র এফং ংস্কৃতে োয ালথ অোতেবালফ চতেে। ান ফযফিায বয প্রওন্দ্র এফং োয
ঘতযত্র াতেয এফং ংস্কৃতেয পফতষ্টয যঘনা ওলয। অনযতেলও াতলেযয অফরিন বালা। ালনয বযলওলন্দ্রয বাকই প্রই
ওালরয াতলেযয ফান লয় লি। াতে এরাওায তফস্তৃতেয উয োয াভতগ্রও েবাফ লে। এফং াতলেযয বালায
াযম্পলমবয েলয়াচলনই পেযী য় বালায ফযাওযণ। তফকে দুই োব্দী ফাংরা াতলেযয মবালরাঘনা ওযলরই এই লেযয
উরতি ম্ভফ। মা ফেবভান ওালরয প্রফরায় েয ো অেীলেয প্রফরালে েয। এযই প্রেতক্ষলে বালায তফফেবন মবালরাঘনাই
ঐতোতও বালা তফতবন্ন ফলর তযতঘতে রাব ওলযলঙ। অনযতেলও াতলেযয বালা ক্রলভ ফন্ধ চরালয়য ভে লয় লে। োয
ঘতযলত্র ংস্কালযয প্রকাোতভ মে প্রফত তওে কচায়, েে প্রফত তযভালণ োয ংওীণবো, েেলফী তফতিন্ন লয় লে
াধাযলণয ওাঙ প্রথলও। ওাযণ েফভান নেীয ভেই প্ররৌতওও বালা েচন্ম প্রথলও েচলন্ম এও ওার প্রথলও অনযওালর এফং
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স্বলে যঞ্জন প্রঘৌধুযী
ালনয বয প্রওলন্দ্রয এফং ঘতযলত্রয ালক্ষ তনয়ে তফফতেবে য় তযফতেবে য়। লব্দয অলথবয ওল্না োযণ খলে ওঔলনা
ংলওাঘন খলে। েঘতরে লব্দয অফযাফালয অফরুতপ্ত খলে। উিাযলণ াথবওয খলে তফতবন্ন বালফ, অতবশ্রুতে, অততনতে,
তফমবা েবৃতে পফতষ্টগুতরয চনয তফফতেবে বালা ম্পূণব নেুন বালা কলে লি।
পফতেও বালা প্রম ভলয় বাযলেফ োয রাব ওলয প্র ভয় বাযলেয ঐতোতও ওার নয়। আনুভাতনও ওার। েলফ
তনৃঃলেল ফরা ঘলর পফতেও বালায মুক তঙর ব্রাহ্মণয ধভব েবাতফে মুক। প্রই ালথ তফতিন্ন দ্বীলয ভে চনদ্গুতরয মুক। এই
ভলয় ুতনতেবষ্ট ংস্কৃতেয এফং াতলেযয ইতো প্রনই। ালনয বযলওন্দ্র এফং ঘতযত্র  অস্পষ্ট। পলর বাযেীয় আমব বালায
তফফেবলনয ঙতফতে ফভয়ই অস্পষ্ট প্রথলও প্রকলঙ। প্ররৌতওও বালায েথভ উোযণ ায়া মায় বাযেীয় আমববালা প্রভৌতরও
পফতষ্ট তনলয়, প্রম ভলয় ফেবভান তঙর ফলর অনুভান ওযা মায়, োয প্রভাোভুতে প্রেে াচায ফঙয লে। ঔৃৃঃ ূৃঃ লষ্ঠ েলও। প্রম
ভলয় ব্রাহ্মণয ধলভবয তফরূলে েতেফােী আলোরন শুরু য় প্রফৌে এফং পচন ধলভবয উত্থালনয ভধয তেলয় প্রেঔা মায় এই ধলভবয
েফেবও এফং েঘাযওকণ প্ররৌতওও বালায় োলেয ধভব উলে তেলয় প্রকলঙন। দুই ধলভবয ধভবগ্রেই ভওারীন প্ররৌতওও বালায়
তরতঔে। ব্রাহ্মণয ধলভবয ঋ্ প্রফলেয ভলয় েঘতরে বালা প্রেে াচায ফঘলযয তফতফেবলনয পলর াধাযণ ভানুললয ওথয বালায
ালথ ংলমাক াতযলয় শুধুই ভানুললয ঘঘবায বালায় তযণে লয় লে তঙর-এ ঐতোতও েয। অনযতেলও বাযলেয েথভ
প্রওন্দ্রীয় তক্ত, োয ীভানা মেই ক্ষুদ্র প্রাও, োয ঐতোতও উল ঔ ায়া মায় মবঙ্ক ফংলয তফতিালযয ভয় প্রথলও। তেতন
ফুলেয ভাভতয়ও এফং ফুলেয ওাঙ প্রথলও েীক্ষা তনলয়তঙলরন। তওন্তু োয ুত্র অচােত্রু ুনযায় ব্রাহ্মণয ধলভবয ৃষ্ঠলালণা
ওলযন। নৃতে তফতিায ফুলেয অনুকাভী য়ায় যাচধলভবয আনুওুরয রাব ওলযন, পলর প্রম নেুন ংস্কৃতেয উত্থান শুরু য়,
োয প্রওান েবাফ াতলেয েফায আলকই অচােত্রু ব্রাহ্মণয ংস্কৃতেলও ুনযায় ঘাতলয় প্রেয়। প্রফৌে াতলেয ব্রাহ্মণয
ধভবানুযাকী অচােত্রু প্রফৌেলেয উয অেযাঘালযয ওাতনী তফফৃে আলঙ। যফীন্দ্রনাথ অফোন েলওয এওতে ওাতনী প্রথলও
প্রনয়া োয ‘ূচাতযণী’ ওতফোয় এয প্রম ফণবনা ওলযলঙন , োলে স্পষ্ট প্রম ধভবীয় অেযাঘায এফং প্রই ালথ াতেয ংস্কৃতেয
ধ্বং যাচতক্তয ঘতযলত্রয ালথ তনতফে ংৃক্ত তঙর। মবঙ্ক ফংই েথভ ঐতোতও ফং। েঔন প্রথলওই ভকধ বাযলেয
যাচধানী স্র ফৎয। তওন্তু অচােত্রু যফেবী োয় আোই ে ফৎয, ম্রাে অলাও মবন্ত প্ররৌতওও বালায েুতে তেল যাঔা
লয়তঙর, ব্রাহ্মণয ধলভবয প্রোেবণ্ড েোল। প্রফৌে ধলভবয োয েূলযয ওথা োয অতিত্বই ংওলেয ভলধয তেলয় প্রকলঙ। পলর
ঔৃষ্টূফব লষ্ঠ োতব্দলেই প্ররৌতওও াতলেযয ূঘনা লয় োয ওল ার ধ্বতন প্রানায প্রম ম্ভাফনা ৃতষ্ট লয়তঙর, োয উৎ ভুলঔ
াথয ঘাা প্রেয়া য়। েলফ নীযলফ প্ররৌতওও াতেয ঘঘবা অফযই েঘতরে তঙর। মায েভান যফেবী ওালর প্রফৌে চােও এফং
তত্রতেলও আভযা প্রেঔলে াই। াতর বালায উদ্ভফ ম্ভফে এই ভলয়ই। মবঙ্ক ফং প্রথলও প্রভৌমব ফংলয তফেুায মবন্ত
তশুনাক ফং এফং নে ফং যাচত্ব ওলয প্রকলঙ। তশুনাক ফং েোাতিে প্রওন্দ্রীয় ালনয অতধওাযী ওেেূয তঙর, প্র
ম্পলওব লে ওযা প্রকলর  যফেবী নে ফং প্রম ভকলধয তক্তারী যাচতক্ত তঙর োলে লে প্রনই। গ্রীও ম্রাে
আলরওলচন্ডায ুরু তফচলয়য য ূফবতেলও প্রম আয অগ্রয নতন োয অনযেভ ওাযণ তঙর নেফংলয তক্ত ম্পলওব বীতে।
বাযলেয েথভ েোারী ফং প্রভৌমবফং। ম্রাে অলালওয ভলয়ই েথভ োয় ভগ্র বাযে এওই প্রওন্দ্রীয় তক্তয
ানাধীলন আল। কে ঘায াচায ফৎলয ভাত্র আরাউতিন তঔরতচ স্বল্প ান ফযাতেলযলও ভুখর ইংলযচ এফং স্বাধীনোয
য ফেবভান বাযে ফযােীে বাযেীয় উদ্বীলয তনয়ন্ত্রলণ এওও প্রওন্দ্রীয় তক্ত ভাত্র ভকলধয ম্রাে েতেষ্ঠা ওলযতঙলরন। এই
প্রওন্দ্রীয় তক্ত তফস্তৃতেেভ লয়তঙর প্রভৌমব ম্রাে অলালওয ভলয়। ুেযাং ংকে ওাযলণই ভকধ ম্রালেয ৃষ্টলালণা এফং
ভকধলও প্রওন্দ্র ওলযই প্রম তক্ষা, ংস্কৃতে এফং তল্প োয তফস্তায রাব ওলযতঙর। ভকধ ম্রাচযলো ফলেই ফৃৎ তক্ত তালফ
ভকলধয আত্মেওালয পলর, াশ্ববফেবী ক্ষুদ্র যাচযগুতর েবাতফে লয়তঙর। অষ্টাে োব্দী মবন্ত ৃতথফীয তল্প, াতেয
ংস্কৃতে তঙর ধভবলওতন্দ্রও। এ ঐতোতও েয। ইরাভ আক্রভলণয য এফং ইরাভী তফলচোকণ বাযলে ম্রাচয িালনয
য, এলেল ইরাভ ধভবাফরিী এফং বাযেীয় ধভবাফরিীলেয ভলধয ধভবীয় ংখাে েওে তঙর। ইরাভীাওকণ স্বধলভবয
ৃষ্ঠলালনায় বাযেীয় ধভব, মা াধাযণ বালফ োলেয ওালঙ তেুলেয ধভব ফলর তযতঘে, োলেয অনু যণওাযীলেয উয
ফযাও েবাফ তফস্তালয তক্ত েলয়ালকয তযণতে, আচ  বাযলেয চােীয় চীফলণয েবাফ তফস্তায ওলয যলয়লঙ। তওন্তু এওথা
বাফায ওাযণ প্রনই প্রম োও-ইরাভী মুলক এয ফযাতেক্রভ তঙর। ঔৃৃঃ ূৃঃ লষ্ঠ েলও বাযলে প্রম েতেফােী ধভব আলোরন শুরু
য় ব্রাহ্মণয ধভবাফরিীলেয ওালঙ ো তঙর ধভব তফলযাধী। পলর প্রওন্দ্রীয় তক্তয ক্ষভো তযফেবলন যাচতক্তয ধভবীয় েৃতষ্টবতে
ভাচ চীফলন ফযাও ভযায ৃতষ্ট ওলযলঙ। ূলফবই অচােত্রুয উোযণ তঙর ো ফরা লয়লঙ।
ভকলধয ান ক্ষভোয় ম্রাে অলাও ক্ষভোীন লর এই েতেফােী ধলভবয অনযেভ প্রফৌে ধভব বাযেীয় ভাচ চীফলণ
প্রম ফযাও েবাফ তফস্তায ওলয ভাচ ংস্কৃতে এফং বালায উয োয েবাফ লেতঙর অতযীভ। এফং প্রফৌে ধলভবয
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স্বলে যঞ্জন প্রঘৌধুযী
উানায প্রঘলয় প্রফী তঙর ভাচ চীফলণয আঘযণীয় প্ররৌতওও আঘালযয উলে। আয বালা  তঙর প্ররৌতওও। এফং ংকে
ওাযলণই বাযেীয় আমব বালায তফস্তালযয ালথ ালথ ভূর বালায় প্রম আঞ্চতরও তযফেবন প্রেঔা তেলয়তঙর োলে অঞ্চলরয
প্ররৌতওও বালা যাচবালা তালফ তনলচয োধানয তফস্তায ওলযতঙর লে প্রনই।
ফুলেয আতফববালফয োয় তেন োব্দী লয ম্রাে অলাও ভকলধয তংালন আীন ন। আোই’ ফৎয ভকলধয
প্ররৌতওও বালায় তনৃঃলেল ফযাও তযফেবন  লয়তঙর। তওন্তু বালাোতিওকণ বাযেীয় আমববালায প্রম াঔালও োঘয ফলর
অতবতে ওলযলঙন ফুলেয ভয় প্রথলও অলাও মবন্ত প্রই আঞ্চতরও বালাই তফফতেবে লয়তঙর। অনযতেলক ফুে ফেবভালনয
প্রনালরয অন্তকবে ওতরাফস্তু নকলয চন্ম গ্রণ ওযলর ফেবভালন প্রবৌকতরও ীভানায তফঘালয এির অতে অোতেও। উবলয়
এওই বালা অঞ্চলরয ভানুল। ফুেলেলফয ধভবীয় উত্থান ওতরাফস্তু অতেক্রভ ওলয ভকধ ম্রালচযয কয়ায় োাঁয প্রফাতধরাব এফং
ওুতনকলয োয প্রেফান।
ফুেলেলফয ভলয়ই পফতেও ধভব প্রমভন আঘায ফবস্ব লয় লেতঙর, প্রেভতন উানায বালা প্রফে ভন্ত্র াধাযলণয ওথয
বালায ালথ ংলমাক াতযলয় প্রপলরতঙর ফলর তফশ্বা ওযা প্রমলে ালয। পলর প্ররৌতওও বালায় েঘাতযে প্রফৌেৃঃ ধলভবয
আলফেন াধাযলণয ওালঙ অলনও প্রফী আেযণীয় লয় উলিতঙর। ইতোলয মবালরাঘনাওালর প্রেঔা মায় প্রম ঔৃৃঃ ূৃঃ
ঐতোতও ওার প্রথলও ঔৃষ্টীয় প্তভ-অষ্টভ োব্দী মবন্ত প্রকৌলেয যাচা ালঙ্কয ূলফব, ভকলধয ূফবাঞ্চলর ফেোকলচযাতেলুয অথবাৎ ফাংরা এফং ফেবভান আাভ মবন্ত এভন প্রওান েতেফােী যাচতক্তয উত্থান খলে তন, মা ভকলধয েবাফ
প্রও অস্বীওায ওযলে ালয। এযই ূলত্র তোন্ত ওযা মায় প্রম ফাগরা আাভ প্রথলও ব্রহ্মলে মবন্ত প্রফৌে ধলভবয েবাফ,
ভুরভান ালনয ূফবওার মবন্ত ফযাও তঙর। অথবাৎ তিলভ ফাযাণী এফং ূলফব ব্রহ্মলে মবন্ত প্রফৌেধভব তঙর াধাযলণয
ধভব। মায েবাফ আচ  ফাভবা প্রথলও ফাযাণী মবন্ত তফস্তৃে। এভনতও এই অঞ্চলর পঘেনয েফতেবে পফষ্ণফ ধভব অথবাৎ প্রকৌেীয়
পফষ্ণফ ধলভব  প্রফৌে েবাতফে ংখচীফলনয েবাফ। মা আঔো ফলর তযতঘে। এভনতও প্রালাও । এওভাত্র প্রফৌে ধলভবই
নযাীয প্রওৌতন নূযনেভ েলয়াচনীয় প্রালাও। ভুরভান ালন প্ররাই ওযা প্রালাও োয তক্ষা ফাে তেলর এই তফস্তৃে
অঞ্চলর এঔন  এই প্রালাওই তযতঘে। মা প্রফৌলেয প্রালাও রুতে। ফাগরা, তফায অলভয কতযষ্ঠ ংঔযও ভানুললয োেযতও
তযলধয় ‘রুতে’ ব্দতে ফভবী বালা চাে।
শুধু তযলধয় নয় ভকলধয েবাফ লেতঙর এই তফস্তীণব অঞ্চলরয বালালে। ফাগরা, তফায, অভ, উতেলযায ফেবভান বালা
ভাকধী বালাযই উত্তযূযী। এলেযই ভাচ ংস্কৃতেলে এওান্ত তভর ায়া মালফ। এযা মে না ব্রাহ্মণয ধলভব তফশ্বাী োয
প্রঘলয় প্রফত এযা ব্রাহ্মণয ধভব তফলযাধী। ুেযাং ঔুফ স্বাফাতবও বালফই প্রম প্রওান অঞ্চলরয বালা োতিও তফফেবন এফং তযফেবলন
প্রই অঞ্চলরয ান ফযফিা, যাচননতেও তক্তয ঘতযত্র এফং ধভবীয় ংস্কৃতেয েবাফ তফলেললণ এওান্তবালফ অতযামব। প্রযাতভরা
থাায স্পষ্টই োাঁয ‘বাযেফললবয ইতোল’ ঔৃৃঃ ূৃঃ ঞ্চভ োব্দীয প্রল বাক প্রথলও নে ফংলয যাচত্বওার মবন্ত, ভকলধয
যাচতক্ত ুনৃঃ-ুনৃঃ তযফেবলনয ওাতনী তফলেলণ ওলয ো তরলঔলঙন, োলে ূলফবাক্ত ভেফালেযই ভথবন ায়া মায়।
অচােত্রুয ভৃেুয ’র ঔৃৃঃূফব ৪৬১ ালর। োয লযয াাঁঘচন যাচাই তেৃন্তা তনওে আত্মীয়লেয খােও তঙলরন ফলর
প্রানা মায়। এই াাঁঘ যাচায ফবলল যাচালও ঔৃৃঃূফব ৪১৩ ালর যাচযঘুযে ওযর এফং োয মায়কায় তশুনাক নালভ
এওচনলও যাচয ান ওেবা তনমুক্ত ওযর। তশুনাক ফংলয ান ঘরর ভাত্র অধবোব্দী এফং এই ফংলয উলিে খের
ভাদ্ম নলেয ালে। োাঁয অফান খের ঔৃৃঃ ূৃঃ ৩২১ ালর। যাচফংলয এইফ দ্রুে তযফেবন  দুফবর যাচালেয ান
লি ভকধ ফাইলযয ভস্ত আক্রভণ ( প্রমভন অফন্তী যালচযয আক্রভণ) েতেে ওযলে ভথব লয়তঙর এফং কালেয় ভবূতভঅগ্রকণয যাচয তালফই তযকতণে লয়তঙর।
বাযলেয ইতোল এইযওভ উোযণ আয ায়া মালফ প্রম যাচক্ষভো তযফতেবে লর াভতগ্রও চনচীফলন
াভাতচও  াংস্কৃতেও ঐওয অেুে তঙর। চনচীফলনয াভাতচও এফং াংস্কৃতেও ঐওযই প্রওান তফলল চনলকাতষ্ঠয ফা প্রেলয
ভূর ঘাতরওা তক্ত। ো্-আধুতনও মুক মবন্ত ইতোলয ধাযা তফলেলণ ওযলর প্রেঔা মায়। এই াভাতচও এফং াংস্কৃতেও ঐওয
আফতেবে লয়লঙ ধভবলও প্রওন্দ্র ওলয। ধভব, ধভবীয় অনুান এফং ধভবলওতন্দ্রও াতেয তল্পই তঙর এই াভাতচও এফং
াংস্কৃতেও ঐলওযয োণতক্ত। ই. এইঘ. ওায. েভুঔ েকতেীর ঐতোতওকলণয ভে অনুযণ ওলয ইতোলয তরতঔে রূ
এফং তেযওালযয ইতোলয াথবলওযয তফেওব উত্থান এ েফলন্ধ তনস্প্রলয়াচন। চবালফ প্রভলন প্রনয়া মায় প্রম ধভবীয় আঘায
আঘযলণ তফওৃতে প্রেঔা তেলর াধাযলণয প্রফাধকভয বালা প্রথলও ধভবীয় অনুালনয ংলমাক াতযলয় প্রপলর। এয ভূর ওাযণ
ুলযাতে এফং ালনয ক্ষভোতরপ্সা। এযই তযণতেলে েতেফােী ধভব আলোরলনয ূত্রাে। ঔৃৃঃ ূৃঃ লষ্ঠ োব্দীলে এই
খেনাই খলেতঙর ফুেলেফ এফং পচন েীথবঙ্কয ভাফীলযয অবুযেলয়। যাচৃষ্ট প্রালওোয় প্রফৌেধভব ফযাও তফস্তায রাব ওলয
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ূত্র বাকীযথী অঞ্চলরয বালা : ূফব বাযলেয বাযেীয় আমববালায ইতোলয …
স্বলে যঞ্জন প্রঘৌধুযী
ভকধ াম্রালচয। চবালায় ফরলে প্রকলর এওতেলও প্ররৌতওও বালায চলফাধয উলে অনযতেলক যাচৃষ্টলালওোয়
যাচানুকলেযয চনয প্রফৌেধভব ভকধ ম্রালচয িায়ী েবাফ তফস্তায ওলযতঙর। েথাকে ব্রাহ্মণয তফলযাধী ভেফালেয চনয প্রফৌেযা
ব্রাহ্মণযফােীকলণয ওালঙ তঙর নাতস্তও এফং ধভব তফলযাধী।
মাইলাও প্রফৌেধলভবয চনযই ভকলধ প্রইভয় াধাযলণয প্ররৌতওও বালায ঘঘবা শুরু য়। এফং কালেয় ভবূতভ অঞ্চলর এয
ফযাতপ্ত য় তফার। ভওারীন ূফব বাযলেয ইতো অস্পষ্ট। তফললেৃঃ কালেয় তনম্ন অফফাতওায় ভকধ ম্রাচয কালেয় তনম্ন
অফফাতওা অথবাৎ ফাংরা উতেলযা এফং আালভয ইতো। ফাংরায ইতোলয প্রম ওাতনী ায়া মায় ো ঔৃৃঃ প্তভ েব্দী
প্রথলও ালঙ্কয উত্থালনয যফেবীওার। তওন্তু এওথা ভলন ওযায প্রওান ওাযণ প্রনই প্রম প্রই ভলয় এই তফস্তীণব অঞ্চর চনফতে
ূনয তঙর। ম্রাে অলালওয ভলয় ওতরেয ইতো এফং যাচতক্ত ভৃে। পলর তফস্তৃে কো ব্রহ্মুত্র তফলধৌে অঞ্চর ম্পলওব
ইতোলয যাচতক্তয ওাতনী না ায়া ইতোলয েূফবরো। চনলকাতষ্ঠয নয়। এই েফন্ধ ইতোলয নয়। বালা তফজ্ঞান
তফলয়ও। বালা তফজ্ঞালনয ালথ ধলভবয ম্পওব তনতফে। বালা োতিওকণ যাচ তক্তয ওাতনী েলণো ঐতোতও কলণয এই
েূফবরো েওে ওলয েুলরলঙন বালায তফতবন্ন স্তয তফলেলণ ওলয। বালা তফজ্ঞানীলেয তফলেলণ অনুালয আমববালা ভধযমুলক
েলফ ওলযতঙর। এই ভলয় বাযেীয় আমব বালা গুতরয তফতবন্ন আঞ্চতরও রূ েওে লয় উলি। ভাকধী োয অনযেভ। এফং
ঐতোতও ওাযলণ ফুে  ভাফীয এই ভাকধী বাতলও অঞ্চলরয। ভকলধয ম্রাচয এফং ভকধ ম্রাে অলালওয ফুে ধলভবয
ৃষ্টলালণায চনয তনতিে তফশ্বা ভাকধী উবালায োয রাব ওলয।এফং এযই পরশ্রুতে োয আঞ্চতরও তফস্তায। ান
ফযফিা এফং ংস্কৃতেয বাতলও অঞ্চরলও ঐওযফে ওলয তঙর। পলর ভাকধী অভ্রং প্রথলওই চন্ম তফাযী, ফাোরী, তেয়া এফং
অভীয়া বালায।
আিমব তফলয় র তফাযী অথবাৎ ভাকধী, প্রবাচুযী এফং পভতথরী তেনতে বালায ভলধয ভাকধী ফলঘলয় েূফবর। তনোন্তই
প্ররৌতওও বালা। তফকে দুই াচায ফঙলযয ভাকীলে াতলেযয ুতষ্ট য় তন। অযতেলক ফাোরী অথবাৎ ফাগরা, পভতথরী এভনতও
তেয়া বালালে াতলেযয ৃতষ্ট লয়লঙ এফং ুতষ্ট রাব ওলযলঙ। প্রওান েথয েভালণয ওূেেওব না ওলয স্পষ্ট ওলয ফরা মায়
প্রম ভাকীলও প্রচাে ওলয োতফলয় যাঔা লয়তঙর। এই োফীলয় যাঔায েধান ওাযণ ভকধ প্রথলও প্রফৌে ালনয তফরুতপ্ত এফং
প্রফৌে তফলযাধী ব্রাহ্মণয ধলভবয তক্ত অতধেয। ইতোনুালয এই ভধযফেবী ভলয় ফাগরায় প্রফৌে ৃষ্টলালণা ুনরুত্থান প্রেঔা
মায়। তওন্তু প্রভৌমব ফংলয েলনয য ভকলধ আয ওঔনই প্রফৌেধলভবয ৃষ্টলালণায ুেৃঢ় েভাণ ায়া মায়তন। ুেযাং
তোলন্ত আা প্রমলে ালয প্রম যাচতক্তয োফলরযয ওাযলণই ফাগরায় ব্রাহ্মণয ধলভবয প্রঘলয় প্রফৌে ধলভবয োফরয প্রফত তঙর।
ভকধ অঞ্চলর প্রফৌে েবাফ ব্রাহ্মণয ান তফরুপ্ত ওযলে ালয তন। পলর এই অঞ্চলর াংস্কৃ তেও ম্পওব এফং বাতলও ম্পওব
তনতফে তঙর ঊনতফং োব্দী মবন্ত।
চ ওথায় ফরা মায় প্রম ঔৃৃঃ ূৃঃ ঞ্চভ োব্দীলে ভকলধয প্রম উত্থান খলেতঙর োয াংস্কৃতেও ীভানা ঔৃৃঃ ূৃঃ েৃেীয়
েলও প্রভৌমব ালনয ভয় উত্তয-তিভ কো প্রথলও ূলফব োম্রুতরপ্ত মবন্ত তফস্তৃে লয়তঙর। পলর ভকধ ংস্কৃতে এওভলয়
ভগ্র বাযলে েবাফ তফস্তায ওলয তঙর। এই ংস্কৃতে তঙর প্রফৌেধভব চাে ংস্কৃে তনববয । প্রভৌমব ালনয েলনয লয ফযাও
বালফ আয প্রওান প্রফৌে ম্রাচয ফযাও তফস্তায খলেতন। তফলল ওলয ূফবাঞ্চলর অফযই। ব্রাহ্মণয ধভব ুনযায় বাযে ান
ওলযতঙর এফং প্রই ব্রাহ্মণয ান  তঙর ীভাফে অঞ্চলর। গুপ্তমুলক োয আংতও তফস্তায লর ূফব বাযলে োয েবাফ তঙর
াভানযই।এই ব্রাহ্মণয াতে বাযেফলব তঙর ফহুধা তফবক্ত। ব্রাহ্মণয ালনয ুনরুত্থালনয পলর প্রফৌেলেয শুধু অফলরাই নয়
ব্রাহ্মণয তফলযাধী প্রফৌেলেয তনমবাতেে লে লয়তঙর। অনযতেলও ূফব বাযলে প্রফৌে ধলভবয েবাফ েভ োব্দী মবন্ত তঙর
অেতেে। ফাগরায ঐতোতও াও াঙ্ক ধূভলওেুয ভে আতফবূবে লয়তঙলরন। তওন্তু যফেবীওালর ার যাচলত্ব প্রফৌে ধভব
যাচৃষ্টলালওো প্রলয় ফযাও ঘঘবায তফলয় লয়তঙর।
ব্রাহ্মণয ধলভবয ুনরুত্থালন ংস্কৃে ঘঘবায োয লয়তঙর। তওন্তু াধাযলণয ালথ প্রই ঘঘবায তযণতেয প্রওান ম্পওব তঙর
না। উযন্ত প্রফৌেযা অেযাঘাতযে লয়তঙর। এই ংস্কৃে ঘঘবা ূফবাঞ্চলর তফস্তায রাব ওলযতন। পলর প্ররৌতওও বালায প্রফৌে াস্ত্র
ঘঘবায ধাযা রুপ্ত লয় লে। প্রফৌে ভি গুতরলে  ধভবীয় াতেয ঘঘবা াধাযলণয লে ম্পওব াতযলয় প্রপলর। পলর প্রম ভাকধী
উবালায ৃতষ্ট লয়তঙর ো ক্রলভ াতেয ম্পওব যতে ঘঘবা ূনয াধাযলণয ওথয বালায় তফফতেবে লে লে ভাকধী অভ্রং
প্রথলও তফাযী, ফাগারী, েীয়া এফং অভীয়ায বালায ৃতষ্ট য়।
এওতে বালায উয অয বালায েবাফ ম্পলওব মবলফক্ষণ ওযলে প্রকলর োয ফণবভারা, উিাযণ এফং েেযয় ম্পলওব
স্পষ্ট ধাযণা ওযলে াযলর ভনলমাকী মবলফক্ষলণ ক্ষুদ্রাতেক্ষুদ্র েবাফ  প্রফাছা মায়। ূফব কালেয় ভবূতভ অঞ্চলরয দুই ঘতি
যকণা (উত্তয  েতক্ষণ), নেীয়া এফং ভুতবোফাে প্রচরায অফাগারী বালীলেয বাতলও তফফেবন এফং উিাযণ েলবে এফং
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ূত্র বাকীযথী অঞ্চলরয বালা : ূফব বাযলেয বাযেীয় আমববালায ইতোলয …
স্বলে যঞ্জন প্রঘৌধুযী
িানীয় েবাফ লফবাতয াক্ষয  তনযক্ষয প্রবলে এফং ভানতওোয তবন্নো এলেয উয ফাংরা বালায েবাফ এফং উিাযণ
পফতষ্ট যরীওযণ ওযা ম্ভফ লফ।
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