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বাঙ্গালা ভাষা* 

  

লিলিবার ভাষা 

  

প্রায় সকি দেশেই লিলিত ভাষা এবং কলিত ভাষায় অশেক প্রশভে। দে সকি 

বাঙ্গািী ইংশরজী সালিশতে পারেেশী, তাাঁিারা একজে িণ্ডেী কক েী বা একজে কৃষশকর 

কিা সিশজ বুলিশত পাশরে ো, এবং এতশেশে অশেক লেে বাস কলরয়া বাঙ্গািীর সলিত 

কিাবার্ত্শা কলিশত কলিশত দে ইংশরশজরা বাঙ্গািা লেলিয়াশেে, তাাঁিারা প্রায় একিালে  

বাঙ্গািাগ্রন্থ বুলিশত পাশরে ো। প্রাচীে ভারশত  সংস্কৃশত   প্রাকৃশত, আশেৌ দবাধ িয়, 

এইরূপ প্রশভে লেি, এবং দসই প্রশভে িইশত আধুলেক ভারতবষশীয় ভাষাসকশির 

উৎপলর্ত্। 

বাঙ্গািার লিলিত এবং কলিত ভাষায় েতটা প্রশভে দেিা োয়, অেেত্র তত েশি। 

বলিশত দেশি, লকেু কাি পূশবশ দুইলট পৃিক ভাষা বাঙ্গিায় প্রচলিত লেি। একলটর ো  

সাধুভাষা; অপরলটর ো  অপর ভাষা। একলট লিলিবার ভাষা, লিতীয়লট কলিবার ভাষা। 

পুস্তশক প্রি  ভাষালট লভন্ন, লিতীয়লটর দকাে লচহ্ন পা য়া োইত ো। সাধুভাষায় অপ্রচলিত 

সংস্কৃত েব্দসকি বাঙ্গািা লায়াপশের আলে  রূশপর সশঙ্গ সংেুক্ত িইত। দে েব্দ আভাঙ্গা 

সংস্কৃত েশি, সাধুভাষায় প্রশবে কলরবার তািার দকাে অলধকার লেি ো। দিাশক বুিুক বা 

ো বুিুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চালি। অপর ভাষা দস লেশক ো লেয়া, সকশির দবাধে ে, 

তািাই বেবিার কশর। 

েেে# গ্রন্থালেশত সাধুভাষা লভন্ন আর লকেু বেবিার িইত ো। তিে পুস্তকপ্রয়য়ে 

সংস্কৃত বেবসায়ীলেশের িাশত লেি। অশেের দবাধ লেি দে, দে সংস্কৃত ো জাশে, বাঙ্গািা 

গ্রন্থ প্রয়য়শে তািার দকাে অলধকার োই, দস বাঙ্গািা লিলিশত পাশরই ো। োাঁিারা 
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ইংশরলজশত পলণ্ডত, তাাঁিারা বাঙ্গািা লিলিশত পলিশত ো জাো দেৌরশবর  শধে েয়ে 

কলরশতে। সুতরাং বাঙ্গািায় রচো দ াাঁটা-কাটা অেুস্বারবােীলেশের একশচলটয়া  িি 

লেি। সংস্কৃশতই তাাঁিালেশের দেৌরব। তাাঁিারা ভালবশতে, সংস্কৃশতই তশব বুলি বাঙ্গািা 

ভাষার দেৌরব; দে ে গ্রা ে বাঙ্গািী স্ত্রীশিাক  শে কশর দে, দোভা বািুক ো বািুক, 

 জশে ভালর দসাো অশঙ্গ পলরশিই অিঙ্কার পরার দেৌরব িইি, এই গ্রন্থকর্ত্শারা দত লে 

জালেশতে, ভাষা সুন্দর িউক বা ো িউক, দুশবশাধে সংস্কৃতবাহুিে িালকশিই রচোর 

দেৌরব িইি। 

এইরূপ সংস্কৃতলপ্রয়তা এবং সংস্কৃতােুকালরতা দিতু বাঙ্গািা সালিতে অতে্ত  েীরস, 

শ্রীিীে, দুবশি, এবং বাঙ্গািা স াশজ অপলরলচত িইয়া রলিি। দটকচাাঁে াাকুর প্রিশ  এই 

লবষবৃশের  ূশি কুাারাঘাত কলরশিে। লতলে ইংশরলজশত সুলেলেত। ইংশরলজশত প্রচলিত 

ভাষার  লি া দেলিয়ালেশিে এবং বুলিয়ালেশিে। লতলে ভালবশিে, বাঙ্গািার প্রচলিত 

ভাষাশতই বা দকে েেেগ্রন্থ রলচত িইশব ো? দে ভাষায় সকশি কশিাপকিে কশর, লতলে 

দসই ভাষায় “আিাশির ঘশরর দুিাি” প্রয়য়ে কলরশিে। দসই লেে িইশত বাঙ্গািা ভাষার 

শ্রীবৃলি। দসই লেে িইশত শুষ্ক তরুর  ূশি জীবেবালর লেলষক্ত িইি।  

  

———— 

* বঙ্গেেশে, ১২৮৫, জ্জেষ্ঠ। 

# পেে সম্বশে লভন্ন রীলত। আশেৌ বাঙ্গািা কাশবে কলিত ভাষাই অলধক পলর াশয় 

বেবিার িইত—এিে  িইশতশে। দবাধ িয়, আলজ কালি সংস্কৃত েব্দ বাঙ্গািা পশেে 

পূবশাশপো অলধক পলর াশয় প্রশবে কলরশতশে : চণ্ডীোশসর েীত এবং ্রজজাঙ্গো কাবে, 

অিবা কৃলর্ত্বালস রা ায়য় এবং বৃত্রসংিার তুিো কলরয়া দেলিশিই বুলিশত পারা োইশব। 

এ সম্বশে োিা লিলিত িইি, তািা দকবি বাঙ্গািা েেে সম্বশেই বশর্ত্শ। োাঁিারা সালিশতের 

 িা ি অেুসোে কলরয়াশেে, তাাঁিারা জাশেে দে, পেোশপো েেে দশ্রষ্ঠ, এবং সভেতার 

উন্নলত পশে পেোশপো েেেই কােশেকরী। অতএব পশেের রীলত লভন্ন িইশি , এই 

প্রবশের প্রশয়াজে কল ি ো। 

————–  
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দসই লেে িইশত সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাশতই বাঙ্গািা গ্রন্থ 

প্রয়য়ে িইশত িালেি, ইিা দেলিয়া সংস্কৃতবেবসায়ীরা জ্বািাতে িইয়া উলাশিে; অপর 

ভাষা, তাাঁিালেশের বি ঘৃয়ে।  েে,  ুরেী, এবং দটকচাাঁেী বাঙ্গািা এককাশি প্রচলিত 

িইয়া ভট্টাচােশেশোষ্ঠীশক আকুি কলরয়া তুলিি। এেশয় বাঙ্গািা ভাষার স াশিাচশকরা 

দুই সম্প্রোশয় লবভক্ত িইয়াশেে। এক েি িাাঁলট সংস্কৃতবােী—দে গ্রশন্থ সংস্কৃত ূিক েব্দ 

লভন্ন অেে েব্দ বেবিার িয়, তািা তাাঁিাশের লবশবচোয় ঘৃয়ার দোেে। অপর সম্প্রোয় 

বশিে, দতা াশের   কচকলচ বাঙ্গািা েশি। উিা আ রা দকাে গ্রশন্থ বেবিার কলরশত লেব 

ো। দে ভাষা বাঙ্গািা স াশজ প্রচলিত, োিাশত বাঙ্গািার লেতে কােশে সকি স্ালেত 

িয়, োিা সকি বাঙ্গািীশত বুশি, তািাই বাঙ্গািা ভাষা—তািাই গ্রন্থালের বেবিাশরর 

দোেে। অলধকাংে সুলেলেত বেলক্ত এেশয় এই সম্প্রোয়ভুক্ত। আ রা উভয় সম্প্রোশয়র 

এক এক  ুিপাশত্রর উলক্ত এই প্রবশে স াশিালচত কলরয়া স্থূি লবষশয়র  ী াংসা কলরশত 

দচষ্টা কলরব। 

সংস্কৃতবােী সম্প্রোশয়র  ুিপাত্রস্বরূপ আ রা রা েলত েোয়র্ন   িােয়শক গ্রিয় 

কলরশতলে। লবেোসাের প্রভৃলত  িা শিাপাধোয় পলণ্ডত িালকশত আ রা েোয়র্ন  

 িােয়শক এই সম্প্রোশয়র  ুিপাত্রস্বরূপ গ্রিয় কলরিা , ইিাশত সংস্কৃতবােীলেশের প্রলত 

লকেু অলবচার িয়, ইিা আ রা স্বীকার কলর। েোয়র্ন   িােয় সংস্কৃশত সুলেলেত, লকু 

ইংশরলজ জাশেে ো—পাশ্চার্ত্ে সালিতে তাাঁিার লেকট পলরলচত েশি। তাাঁিার প্রয়ীত বাঙ্গািা 

সালিতেলবষয়ক সালিতেলবষয়ক প্রস্তাশব ইংশরলজ লবেোর একটু পলরচয় লেশত লেয়া 

েোয়র্ন   িােয় লকেু দিাক িাসাইয়াশেে।* আ রা দসই গ্রন্থ িইশত লসি কলরশতলে দে, 

পাশ্চার্ত্ে সালিশতের অেুেীিশে দে সু ি জশে, েোয়র্ন   িােয় তািাশত বলিত। লেলে 

এই সু শি বলিত, লবচােশে লবষশয় তাাঁিার  ত তাাঁিার লেজ সম্প্রোশয়র  শধেই দে অলধক 

দেৌরব প্রাপ্ত িইশব, এ ত দবাধ িয়। লকু দুভশােেবেতঃ দে সকি সংস্কৃতবােী 

পলণ্ডতলেশের  ত অলধকতর আেরয়ীয়, তাাঁিারা দকিই দসই  ত, স্বপ্রয়ীত দকাে গ্রশন্থ 

লিলপবি কলরয়া রাশিে োই। সুতরাং তাাঁিাশের কািার  ো  উশেি কলরশত আ রা 

সে  িইিা  ো। েোয়র্ন   িােয় স্বপ্রয়ীত উক্ত সালিতেলবষয়ক প্রস্তাশব আপোর 
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 তগুলি লিলপবি কলরয়া রালিয়াশেে। এই জেেই তাাঁিাশক এ সম্প্রোশয়র  ুিপাত্রস্বরূপ 

ধলরশত িইি। লতলে “আিাশির ঘশরর দুিাি” িইশত লকয়েংে উিৃত কলরয়া লিলিয়াশেে 

দে, “এেশয় লজজ্ঞাসে এই দে, সবশলবধ গ্রন্থরচোয় এইরূপ ভাষা আেেশস্বরূপ িইশত 

পাশর লক ো?—আ াশের লবশবচোয় কিেই ো। আিাশির ঘশরর দুিাি বি, হুশতা শপচা 

বি,  ৃয়ালিেী বি—প্ন ী বা পাাঁচ জে বয়শসের সলিত পাা কলরয়া আশ াে কলরশত পালর—

লকু লপতাপুশত্র একত্র বলসয়া অসঙ্কুলচত ুশি কিেই   সকি পলিশত পালর ো। বয়শেীয় 

লবষশয়র িজ্জাজেকতা উিা পলিশত ো পালরবার কারয় েশি, ঐ ভাষারই দক ে একরূপ 

ভঙ্গী আশে, োিা গুরুজেস শে উচ্চারয় কলরশত িজ্জা দবাধ িয়। পাাকেয়  েলে 

আপোশের উপর লবেোিশয়র পুস্তকলেবশাচশের ভার িয়, আপোরা আিািী ভাষায় 

লিলিত দকাে পুস্তকশক পাােরূশপ লেশেশে কলরশত পালরশবে লক?—দবাধ িয়, পালরশবে ো। 

দকে পালরশবে ো?—ইিার উর্ত্শর অবেে এই কিা বলিশবে দে,  রূপ ভাষা লবশেষ 

লেোপ্রে েয়, এবং উিা সবশস শে পাা কলরশত িজ্জা দবাধ িয়। অতএব বলিশত িইশব 

দে, আিািী ভাষা সম্প্রোয়লবশেশষর লবশেষ  শোরলিকা িইশি , উিা সবশলবধ পাাশকর 

পশে উপেুক্ত েশি। েলে তািা ো িইি, তশব আবার লজজ্ঞাসে িইশতশে দে, ঐরূপ ভাষায় 

গ্রন্থরচো করা উলচত লক ো? আ াশের দবাশধ অবেে উলচত। দে ে  িাশর বলসয়া 

অেবরত ল াাই  ণ্ডা িাইশি লজহ্বা একরূপ লবকৃত িইয়া োয়— শধে  শধে আোর কুলচ 

  কু িার িাট্টা  ুশি ো লেশি দস লবকৃলতর লেবারয় িয় ো, দসইরূপ দকবি লবেোসােরী 

রচো শ্রবশয় কশয়শর দে একরূপ ভাব জশে, তািার পলরবর্ত্শে করয়ািশ  শধে  শধে অপরলবধ 

রচো শ্রবয় করা পাাকলেশের আবেেক।”  

  

————–  

*শে, দে গ্রন্থ পশি োই, োিাশত োিার লবেো োই, দসই গ্রশন্থ   দসই লবেোবর্ত্া 

দেিাে, বাঙ্গািী দিিকলেশের  শধে একলট সংাা ক দরাশের স্বরূপ িইয়াশে। লেলে 

একেত্র সংস্কৃত কিে পশিে োই, লতলে িুলি িুলি সংস্কৃত কলবতা তুলিয়া স্বীয় প্রবি 

উজ্জ্বি কলরশত চাশিে; লেলে এক বয়শ ইংশরলজ জাশেে ো, লতলে ইংশরলজ সালিশতের লবচার 
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িইয়া হুিস্থূি বাাঁধাইয়া দেে। লেলে েুদ্র গ্রন্থ লভন্ন পশিে োই-লতলে বি বি গ্রন্থ িইশত 

অসংিগ্ন দকাশটেেে কলরয়া িাি জ্বািাে। এ সকি লেতা্ত  কুরুলচর  ি।  

————–  

  

আ রা ইিাশত বুলিশতলে দে, প্রচলিত ভাষা বেবিাশরর পশে েোয়র্ন   িােশয়র 

প্রধাে আপলর্ত্ দে, লপতা পুশত্র একশত্র বলসয়া এরূপ ভাষা বেবিার কলরশত পাশর ো। 

বুলিিা  দে, েোয়র্ন   িােশয়র লবশবচোয় লপতা পুশত্র বি বি সংস্কৃত েশব্দ কশিাপকিে 

করা কর্ত্শবে; প্রচলিত ভাষায় কিাবার্ত্শা িইশত পাশর ো। এই আইে চলিশি দবাধ িয়, 

ইিার পর শুলেব দে, লেশু  াতার কাশে িাবার চালিবার স য় বলিশব, “দি  াতঃ, িােেং 

দেলি দ ” এবং দেশি বাশপর কাশে জুতার আবোর কলরবার স য় বলিশব, “লেশন্নয়ং 

পাদুকা  েীয়া”। েোয়র্ন   িােয় সকশির সম্মুশি সরি ভাষা বেবিার কলরশত িজ্জা 

দবাধ কশরে, এবং দসই ভাষাশক লেোপ্রে লবশবচো কশরে ো, ইিা শুলেয়া তাাঁিার 

োত্রলেশের জেে আ রা বি দুঃলিত িইিা । দবাধ িয়, লতলে স্বীয় োত্রেয়শক উপশেে 

লেবার স শয় িজ্জাবেতঃ দেিেজী স াসপর্রা লবেোশস তািালেশের  ািা ঘুরাইয়া 

দেে। তািারা দে এবংলবধ লেোয় অলধক লবেো উপাজ্জশে কশর, এ ত দবাধ িয় ো। দকে 

ো, আ াশের স্থূি বুলিশত ইিাই উপিলি িয় দে, োিা বুলিশত ো পারা োয়, তািা িইশত 

লকেু লেোিাভ িয় ো। আ াশের এইরূপ দবাধ আশে দে, সরি ভাষাই লেোপ্রে। 

েোয়র্ন   িােয় দকে সরি ভাষাশক লেোপ্রে েশি লবশবচো কলরয়াশেে, তািা আ রা 

অশেক ভালবয়া লস্থর কলরশত পালরিা  ো। দবাধ িয়, বািেসংস্কার লভন্ন আর লকেুই সরি 

ভাষার প্রলত তাাঁিার বীতরাশের কারয় েশি। আ রা আর  লবলিত িইয়া দেলিিা  দে, 

লতলে স্বয়ং দে ভাষায় বাঙ্গািাসালিতেলবষয়ক প্রস্তাব লিলিয়াশেে, তািা  সরি প্রচলিত 

ভাষা। দটকচাাঁেী ভাষার সশঙ্গ এবং তাাঁিার ভাষার সশঙ্গ দকাে প্রশভে োই, প্রশভে দকবি 

লএ দে দটকচাাঁেী ভাষা পলিশত পারা োয় ো, তািার প্রকৃত কারয় দটকচাাঁশে রঙ্গরস আশে, 

েোয়রশ্ন  দকাে রঙ্গরস োই। লতলে দে বলিয়াশেে দে, লপতা পুশত্র একত্র বলসয়া অসঙ্কুলচত 

 ুশি দটকচাাঁেী ভাষা পলিশত পারা োয় ো, তািার প্রকৃত কারয় দটকচাাঁশে রঙ্গরস আশে। 

বাঙ্গািাশেশে লপতা পুশত্র একত্র বলসয়া রঙ্গরস পলিশত পাশর ো। সরিলচর্ত্ অধোপক 
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অতটুকু বুলিশত ো পালরয়াই লবেোসােরী ভাষার  লি া কীর্ত্শশে প্রবৃর্ত্ িইয়াশেে। ভাষা 

িইশত রঙ্গরস উাাইয়া দে য়া েলে ভট্টাচােশে  িােয়লেশের  ত িয়, তশব তাাঁিারা দসই 

লবষশয় ে্ন বান্ িউে। লকু তািা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাশক সালিশতের ভাষা কলরশত দচষ্টা 

কলরশবে ো। 

েোয়র্ন   িােশয়র  ত স াশিাচোয় আর অলধক কাি িরয় আ ালেশের ইচ্ছা োই। 

আ রা এেশয় সুলেলেত অিবা েবে সম্প্রোশয়র  ত স াশিাচোয় প্রবৃর্ত্ িইব। এই 

সম্প্রোশয়র সকশির  ত একরূপ েশি। ইিার  শধে এক েি এ ে আশেে দে, তাাঁিারা 

লকেু বািাবালি কলরশত প্রস্তুত। তেশধে বাবু েো াচরয় েশঙ্গাপাধোয় েত বৎসর কলিকাতা 

লরলভউশত বাঙ্গািা ভাষার লবষশয় একলট প্রবে লিলিয়ালেশিে। প্রবেলট উৎকৃষ্ট। তাাঁিার 

 তগুলি অশেক স্থশি সুসঙ্গত এবং আেরয়ীয়। অশেক স্থশি লতলে লকেু দবেী লেয়াশেে। 

বহুবচে জ্ঞাপশে েয় েব্দ বেবিার করার প্রলত তাাঁিার দকাপেৃলষ্ট। বাঙ্গািায় লিঙ্গশভে লতলে 

 াশেে ো | পৃলিবী দে বাঙ্গািায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক েব্দ, ইিা তাাঁিার অসিে | বাঙ্গািায় সলে 

তাাঁিার চেুঃেূি। বাঙ্গািায় লতলে ‘জনেক’ লিলিশত লেশবে ো। ত্ব প্রতেয়া্ত  এবং ে 

প্রতেয়া্ত  েব্দ বেবিার কলরশত লেশবে ো। সংস্কৃত সংিোবাচক েব্দ, েিা—একােে বা 

চত্বালরংেৎ বা দুই েত ইতোলে বাঙ্গািায় বেবিার কলরশত লেশবে ো। ভ্রাতা, কিে, কয়শ, 

স্বয়শ, তাম্র, পত্র,  স্তক, অশ্ব ইতোলে েব্দ বাঙ্গািা ভাষায় বেবিার কলরশত লেশবে ো | 

ভাই, কাি, কাে, দসায়া, দকবি এই সকি েব্দ বেবিার িইশব। এইরূপ লতলে 

বাঙ্গািাভাষার উপর অশেক দেৌরাত্ম্ে কলরয়াশেে। তিালপ লতলে এই প্রবশে বাঙ্গািাভাষা 

সম্বশে অশেকগুলিে সারেভশ কিা বলিয়াশেে। বাঙ্গািা দিিশকরা তািা িরয় রাশিে, 

ইিা আ াশের ইচ্ছা। 

  

েো াচরয়বাবু বলিয়াশেে এবং সকশিই জাশেে দে, বাঙ্গািা েব্দ লত্রলবধ। প্রি , 

সংস্কৃত ূিক েব্দ, োিার বাঙ্গািায় রূপা্ত র িইয়াশে, েিা—েিৃ িইশত ঘর, ভ্রাতা িইশত 

ভাই। লিতীয়, সংস্কৃত ূিক েব্দ, োিার রূপা্ত র িয় োই। েিা—জি, দ ঘ, সূেশে। তৃতীয়, 

দে সকি েশব্দর সংস্কৃশতর সশঙ্গ দকাে সম্বে োই। 
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প্রি  দশ্রয়ীর েব্দ সম্বশে লতলে বশিে দে, রূপা্ত লরত সংস্কৃত ূিক েশব্দর পলরবশর্ত্শ 

দকাে স্থাশেই অরূপা্ত লরত  ূি সংস্কৃত েব্দ বেবিার করা কর্ত্শবে েশি, েিা— ািার 

পলরবশর্ত্শ,  স্তক, বা শের পলরবশর্ত্শ ্রজাহ্ময় ইতোলে বেবিার করা কর্ত্শবে েশি। আ রা বলি 

দে, এেশয় বা ে  দে ে প্রচলিত, ্রজাহ্ময় দসইরূপ প্রচলিত। পাতা  দেরূপ প্রচলিত, 

পত্র ততেূর ো িউক, প্রায় দসইরূপ প্রচলিত। ভাই দেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততেূর ো 

িউক, প্রায় দসইরূপ প্রচলিত। োিা প্রচলিত িইয়াশে, তািার উশচ্ছশে দকাে  ি োই 

এবং উশচ্ছে সম্ভব  েশি। দকি ে্ন  কলরয়া  াতা, লপতা, ভ্রাতা, েৃি, তাম্র বা  স্তক 

ইতোলে েব্দশক বাঙ্গািা ভাষা িইশত বলিষৃ্কত কলরশত পালরশবে ো। আর বলিষৃ্কত কলরয়াই 

বা  ি লক? এ বাঙ্গািা দেশে দকান্ চাষ আশে দে, ধােে পুষ্কলরয়ী, েৃি বা  স্তক ইতোলে 

েশব্দর অিশ বুশি ো। েলে সকশি বুশি, তশব লক দোশষ এই দশ্রয়ীর েব্দগুলি বধািশ? বরং 

ইিাশের পলরতোশে ভাষা লকয়েংশে ধেেূেে িইশব  াত্র। লেষ্কারয় ভাষাশক ধেেূেো করা 

াশ  বাঞ্ছেীয় েশি। আর কতকগুলি এ ত েব্দ আশে দে, তািাশের রূপা্ত র ঘলটয়াশে 

আপাতত দবাধ িয়, লকু বাস্তলবক রূপা্ত র ঘশট োই, দকবি সাধারশয়র জ্বিেয়ে 

ঘলটয়াশে। সকশিই উচ্চারয় কশর “দিউলর”, লকু দেৌরী লিলিশি সকশি বুশি দে, এই 

দসই “দিউলর” েব্দ। এ স্থশি দেৌরীশক পলরতোে কলরয়া দিউলর প্রচলিত করায় দকাে 

িাভ োই। বরং এ ত স্থশি আলে  সংস্কৃত রূপলট বজায় রালিশি ভাষার স্থালয়ত্ব জশে। 

লকু এ ে অশেকগুলি েব্দ আশে দে, তািার আলে  রূপ সাধারশয়র প্রচলিত বা 

সাধারশয়র দবাধে ে েশি—তািার অপভ্রংেই প্রচলিত এবং সকশির দবাধে ে। এ ত 

স্থশিই আলে  রূপ কোচ বেবিােশে েশি। 

েলে  আ রা এ ে বলি ো দে, “ঘর” প্রচলিত আশে বলিয়া েৃি েশব্দর উশচ্ছে 

কলরশত িইশব, অিবা  ািার েব্দ প্রচলিত আশে বলিয়া  স্তক েশব্দর উশচ্ছে কলরশত 

িইশব; লকু আ রা এ ত বলি দে, অকারশয় ঘর েশব্দর পলরবশর্ত্শ েৃি, অকারশয়  ািার 

পলরবশর্ত্শ  স্তক, অকারশয় পাতার পলরবশর্ত্শ পত্র এবং তা ার পলরবশর্ত্শ তাম্র বেবিার উলচত 

েশি। দকে ো, ঘর,  ািা, পাতা, তা া বাঙ্গািা; আর েৃি,  স্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। 

বাঙ্গািা লিলিশত লেয়া অকারশয় বাঙ্গািা োলিয়া সংস্কৃত দকে লিলিব? আর দেিা োয় দে, 
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সংস্কৃত োলিয়া বাঙ্গািা েব্দ বেবিার কলরশি রচো অলধকতর  ধুর, সু্পষষ্ট   দতজস্বী 

িয় । “দি ভ্রাতঃ” বলিয়া দে ডাশক, দবাধ িয় দেে দস োত্রা কলরশতশে, “ভাই দর” বলিয়া 

দে ডাশক, তািার ডাশক  ে উেলিয়া উশা। অতএব আ রা ভ্রাতা েব্দ উাাইয়া লেশত চাই 

ো বশট, লকু সচরাচর আ রা ভাই েব্দলট বেবিার কলরশত চাই। ভ্রাতা েব্দ রালিশত চাই, 

তািার কারয় এই দে, স শয় স শয় তিেবিাশর বি উপকার িয়। “ভ্রাতৃভাব” এবং 

“ভাইভাব”, “ভ্রাতৃত্ব” এবং “ভাইলেলর” এতদুভশয়র তুিোয় বুিা োইশব দে, দকে ভ্রাতৃ 

েব্দ বাঙ্গািায় বজায় রািা উলচত। এই স্থশি বলিশত িয় দে, আলজ  অকারশয় প্রচলিত 

বাঙ্গািা োলিয়া সংস্কৃত বেবিাশর, ভাই োলিয়া অকারশয় ভ্রাতৃ েশব্দর বেবিাশর অশেক 

দিিশকর লবশেষ আেুরলক্ত আশে। অশেক বাঙ্গািা রচো দে েীরস, লেশস্তজ এবং অ্পষষ্ট, 

ইিাই তািার কারয়। 

  

লিতীয় দশ্রয়ীর েব্দ, অিশাৎ দে সকি সংস্কৃত েব্দ রূপা্ত র ো িইয়াই বাঙ্গািায় 

প্রচলিত আশে, তৎসম্বশে লবশেষ লকেু বলিবার প্রশয়াজে োই। তৃতীয় দশ্রয়ী অিশাৎ দে 

সকি েব্দ সংস্কৃশতর সলিত সম্বেেূেে, তৎসম্বশে েো াচরয়বাবু োিা বলিয়াশেে, তািা 

অতে্ত  সারেভশ এবং আ রা তািার স্ূয়শ অেুশ ােে কলর। সংস্কৃতলপ্রয় দিিকলেশের 

অভোস দে, এই দশ্রয়ীর েব্দ সকি তাাঁিারা রচো িইশত এশকবাশর বালির কলরয়া দেে। 

অশেের রচোয় দস সকি েশব্দর বেবিার দেশির েোয় তাাঁিালেেশক লবি কশর। ইিার পর 

 ূিশতা আ রা আর দেলি ো। েলে দকাে ধেবান্ ইংশরশজর অিশভাণ্ডাশর িালি এবং বােোিী 

দুই প্রকার দ াির িাশক, এবং দসই ইংশরজ েলে জাতেলভ াশের বে িইয়া লবলবর 

 ািা য়ািা দ াির রালিয়া,  ালসশ দিিা দ ািরগুলি দ লিয়া দেয়, তশব সকশিই দসই 

ইংশরজশক দঘারতর  ূিশ বলিশব। লকু ভলবয়া দেলিশি, এই পলণ্ডশতরা দসই  ত  ূিশ। 

তািার পশর অপ্রচলিত সংস্কৃত েব্দশক বাঙ্গািা ভাষায় েূতে সলন্নশবলেত করার 

ঔলচতে লবচােশে। দেিা োয়, দিিশকরা ভূলর ভূলর অপ্রচলিত েূতে সংস্কৃত েব্দ প্রশয়াজশে 

বা লেষ্প্রশয়াজশে বেবিার কলরয়া িাশকে। বাঙ্গািা আলজ  অস্ূয়শ ভাষা, তািার অভাব 

পূরয় জেে অেে অেে ভাষা িইশত স শয় েব্দ কজ্জশ কলরশত িইশব। কজ্জশ কলরশত িইশি, 

লচরশকশি  িাজে সংস্কৃশতর কাশেই ধার করা কর্ত্শবে। প্রি তঃ, সংস্কৃত  িাজেই পর  
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ধেী; ইিার র্ন  য় েব্দভাণ্ডার িইশত োিা চা , তািাই পা য়া োয়; লিতীয়তঃ, সংস্কৃত 

িইশত েব্দ িইশি, বাঙ্গািার সশঙ্গ ভাি ল শে। বাঙ্গািার অলস্থ,  জ্জা, দোলয়ত,  াংস 

সংস্কৃশতই েলাত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত িইশত েূতে েব্দ িইশি, অশেশক বুলিশত পাশর; 

ইংশরলজ বা আরবী িইশত িইশি দক বুলিশব? “ াধোকষশয়” বলিশি কতক অিশ অশেক 

অেলভজ্ঞ দিাশক  বুশি। “গ্রোলবশটেন্” বলিশি ইংশরলজ োিারা ো বুশি, তািারা দকিই 

বুলিশব ো। অতএব দেিাশে বাঙ্গািা েব্দ োই, দসিাশে অবেে সংস্কৃত িইশত অপ্রচলিত 

েব্দ গ্রিয় কলরশত িইশব। লকু লেষ্প্রশয়াজশে অিশাৎ বাঙ্গািা েব্দ িালকশত তিাচক 

অপ্রচলিত সংস্কৃত েব্দ বেবিার োাঁিারা কশরে, তাাঁিাশের লকরূপ রুলচ, তািা আ রা 

বুলিশত পালর ো। 

স্থূি কিা, সালিতে লক জেে? গ্রন্থ লক জেে ? দে পলিশব, তািার বুলিবার জেে। ো 

বুলিয়া, বলি বে কলরয়া, পাাক ত্রালি ত্রালি কলরয়া ডালকশব, দবাধ িয় এ উশেেে দকি গ্রন্থ 

লিশি ো। েলে এ কিা সতে িয়, তশব দে ভাষা সকশির দবাধে ে—অিবা েলে সকশির 

দবাধে ে দকাে ভাষা ো িাশক, তশব দে ভাষা অলধকাংে দিাশকর দবাধে ে—তািাশতই 

গ্রন্থ প্রয়ীত ি য়া উলচত। েলে দকাে দিিশকর এ ে উশেেে িাশক দে, আ ার গ্রন্থ দুই 

চালর জে েব্দপলণ্ডশত বুিুক, আর কািার  বুলিবার প্রশয়াজে োই, তশব লতলে লেয়া দুরূি 

ভাষায় গ্রন্থপ্রয়য়শে প্রবৃর্ত্ িউে। দে তাাঁিার েে কশর করুক, আ রা কিে েে কলরব ো। 

লতলে দুই একজশের উপকার কলরশি কলরশত পাশরে, লকু আ রা তাাঁিাশক 

পশরাপকারকাতর িিস্বভাব পাষণ্ড বলিব। লতলে জ্ঞােলবতরশয় প্রবৃর্ত্ িইয়া, দচষ্টা কলরয়া 

অলধকাংে পাাকশক আপোর জ্ঞােভাণ্ডার িইশত েূর রাশিে। লেলে েিািশ গ্রন্থকার, লতলে 

জাশেে দে, পশরাপকার লভন্ন গ্রন্থপ্রয়য়শের উশেেে োই; জেসাধারশয়র জ্ঞােবৃলি বা 

লচশর্ত্ান্নলত লভন্ন রচোর অেে উশেেে োই; অতএব এত অলধক বেলক্ত গ্রশন্থর  ম্মশ গ্রিয় 

কলরশত পাশর, ততই অলধক বেলক্ত উপকৃত-ততই গ্রশন্থর স িতা। জ্ঞাশে  েুষে াশত্ররই 

তুিোলধকার। েলে দস সবশজশের প্রাপে ধেশক, তুল  এ ত দুরূি ভাষায় লেবি রাি দে, 

দকবি দে কয়জে পলরশ্র  কলরয়া দসই ভাষা লেলিয়াশে, তািারা লভন্ন আর দকি তািা 
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পাইশত পালরশব ো, তশব তুল  অলধকাংে  েুষেশক তািালেশের স্বত্ব িইশত বলিত কলরশি। 

তুল  দসিাশে বিক  াত্র। 

  

তাই বলিয়া আ রা এ ত বলিশতলে ো দে, বাঙ্গািার লিিে পাে হুশতাল  ভাষায় 

ি য়া উলচত। তািা কিে িইশত পাশর ো। লেলে েত দচষ্টা করুে, লিিশের ভাষা এবং 

কিশের ভাষা লচরকাি স্বতন্ত্র িালকশব। কারয়, কিশের এবং লিিশের উশেেে লভন্ন। 

কিশের উশেেে দকবি সা ােে জ্ঞাপে, লিিশের উশেেে লেোোে, লচর্ত্সিািে। এই 

 িৎ উশেেে হুশতাল  ভাষায় কিে লসি িইশত পাশর ো। হুশতাল  ভাষা েলরদ্র, ইিার তত 

েব্দধে োই; হুশতাল  ভাষা লেশস্তজ, ইিার দত ে বাাঁধে োই; হুশতাল  ভাষা অসুন্দর এবং 

দেিাশে অশ্লীি েয়, দসিাশে পলবত্রতােূেে। হুশতাল  ভাষায় কিে গ্রন্থ প্রয়ীত ি য়া কর্ত্শবে 

েশি। লেলে হুশতা শপাঁচা লিলিয়ালেশিে, তাাঁিার রুলচ বা লবশবচোর প্রেংসা কলর ো। 

দটকচাাঁলে ভাষা, হুশতাল  ভাষার এক জ্পাা উপর। িাসে করুয়রশসর ইিা লবশেষ 

উপশোেী। স্কচ, কলব বয়শস্ িাসে   করুয়সালত্ম্কা কলবতায় স্কচ্ ভাষা বেবিার কলরশতে, 

েম্ভীর এবং উন্নত লবষশয় ইংশরলজ বেবিার কলরশতে। েম্ভীর এবং উন্নত বা লচ্ত া য় 

লবষশয় দটকচাাঁলে ভাষায় কুিায় ো। দকে ো, এ ভাষা  অশপোকৃত েলরদ্র, দুবশি এবং 

অপলর ালজ্জশত। 

অতএব ইিাই লসিা্ত  কলরশত িইশতশে দে, লবষয় অেুসাশরই রচোর ভাষার উচ্চতা 

বা সা ােেতা লেিশালরত ি য়া উলচত। রচোর প্রধাে গুয় এবং প্রি  প্রশয়াজে, সরিতা 

এবং ্পষষ্টতা। দে রচো সকশিই বুলিশত পাশর, এবং পলিবা াত্র োিার অিশ বুিা োয়, 

অিশশেৌরব িালকশি তািাই সশবশাৎকৃষ্ট রচো। তািার পর ভাষার দসৌন্দেশে, সরিতা এবং 

্পষষ্টতার সলিত দসৌন্দেশে ল োইশত িইশব। অশেক রচোর  ুিে উশেেে দসৌন্দেশ—দস 

স্থশি দসৌন্দশেশের অেুশরাশধ েশব্দর একটু অসাধারয়তা সিে কলরশত িয়। প্রিশ  দেলিশব, 

তুল  োিা বলিশত চা , দকান্ ভাষায় তািা সবশাশপো সু্পষষ্ট এবং সুন্দর িয়, তশব দকে 

উচ্চভাষার আশ্রয় িইশব? েলে দস পশে দটকচাাঁলে বা হুশতাল  ভাষায় সকশির অশপো 

কােশে সুলসি িয়, তশব তািাই বেবিার কলরশব। েলে তেশপো লবেোসাের বা ভূশেববাবু 

প্রেলেশত সংস্কৃতবহুি ভাষায় ভাশবর অলধক ্পষষ্টতা এবং দসৌন্দেশে িয়, তশব সা ােে ভাষা 
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োলিয়া দসই ভাষার আশ্রয় িইশব। েলে তািাশত  কােশে লসি ো িয়, আর  উপশর 

উলাশব; প্রশয়াজে িইশি তািাশত  আপলর্ত্ োই—লেষ্প্রশয়াজশেই আপলর্ত্। বলিবার 

কিাগুলি পলরস্ফুট কলরয়া বলিশত িইশব—েতটুকু বলিবার আশে, সবটুকু বলিশব—তজ্জেে 

ইংশরলজ  ালসশ, আর লব, সংস্কৃত, গ্রা ে, বেে, দে ভাষার েব্দ প্রশয়াজে, তািা গ্রিয় কলরশব, 

অশ্লীি লভন্ন কািাশক  োলিশব ো। তার পর দসই রচোশক দসৌন্দেশেলবলেষ্ট কলরশব—দকে 

ো, োিা অসুন্দর,  েুষেলচশর্ত্র উপশর তািার েলক্ত অল্প। এই উশেেেগুলি োিাশত সরি 

প্রচলিত ভাষায় লসি িয়, দসই দচষ্টা দেলিশব—দিিক েলে লিলিশত জাশেে, তশব দস দচষ্টা 

প্রায় স ি িইশব। আ রা দেলিয়ালে, সরি প্রচলিত ভাষা অশেক লবষশয় সংস্কৃতবহুি 

ভাষার অশপো েলক্ত তী। লকু েলে দস সরি প্রচলিত ভাষায় দস উশেেে লসি ো িয়, 

তশব কাশজ কাশজই সংস্কৃতবহুি ভাষার আশ্রয় িইশত িইশব। প্রশয়াজে িইশি লেঃসশঙ্কাশচ 

দস আশ্রয় িইশব। 

ইিা আ াশের লবশবচোয় বাঙ্গািা রচোর উৎকৃষ্ট রীলত। েবে   প্রাচীে উভয় 

সম্প্রোশয়র পরা েশ তোে কলরয়া, এই রীলত অবিম্বে কলরশি, আ ালেশের লবশবচোয় 

ভাষা েলক্তোলিেী, েনব্দশ্বশেশে পুষ্টা এবং সালিতোিঙ্কাশর লবভূলষতা িইশব। 
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