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বাঙ্গালার নবয ললখকদিগের প্রদি দনগবিন * 

  

১। যশের জন্য লিলিশেন্ ন্া। তাহা হইশি যেও হইশে ন্া, লিিাও ভাি হইশে ন্া। 

লিিা ভাি হইশি যে আপলন্ আলিশে। 

২। টাকার জন্য লিলিশেন্ ন্া। ইউশরাশপ এিন্ অশন্ক লিাক টাকার জন্যই লিশি, 

এেং টাকাও পায়; লিিাও ভাি হয়। লকন্তু আমাশের এিন্ও লি লেন্ হয় ন্াই। এিন্ 

অশথের উশেশেয লিলিশত লেশি, লিাক-রঞ্জন্-প্রেৃলি প্রেি হইয়া পশে। এিন্ আমালেশের 

লেশের িাধারণ পাঠশকর রুলি ও লেক্ষা লেশেিন্া কলরয়া লিাক-রঞ্জন্ কলরশত লেশি রিন্া 

লেকৃত ও অলন্ষ্টকর হইয়া উশঠ। 

৩। যলে মশন্ এমন্ েুলিশত পাশরন্ লয, লিলিয়া লেশের ো মন্ুষ্যজালতর লকছু মঙ্গি 

িাধন্ কলরশত পাশরন্, অথো লিৌন্দযেয িৃলষ্ট কলরশত পাশরন্, তশে অেেয লিলিশেন্। 

যাাঁহারা অন্য উশেেয লিশিন্, তাাঁহালেেশক যাত্রাওয়ািা প্রভৃলত ন্ীি েযেিায়ীলেশের িশঙ্গ 

েণয করা যাইশত পাশর। 

৪। যাহা অিতয, ধর্ম্েলেরুদ্ধ; পরলন্ন্দা ো পরপীেন্ ো স্বাথেিাধন্ যাহার উশেেয, 

লি িকি প্রেন্ধ কিন্ও লহতকর হইশত পাশর ন্া, িুতরাং তাহা এশকোশর পলরহাযেয। িতয 

ও ধর্ম্েই িালহশতযর উশেেয। অন্য উশেশেয লিিন্ী- ধারণ মহাপাপ। 

৫। যাহা লিলিশেন্, তাহা হঠাৎ ছাপাইশেন্ ন্া। লকছু কাি লেলিয়া রালিশেন্। লকছু 

কাি পশর উহা িংশোধন্ কলরশেন্। তাহা হইশি লেলিশেন্, প্রেশন্ধ অশন্ক লোষ্ আশছ। 

কােয ন্াটক উপন্যাি দুই এক েৎির লেলিয়া রালিয়া তার পর িংশোধন্ কলরশি লেশেষ্ 

উৎকষ্ে িাভ কশর। যাাঁহারা িামলয়ক িালহশতযর কাশযেয ব্রতী, তাাঁহাশের পশক্ষ এই লন্য়ম 

রক্ষালট ঘলটয়া উশঠ ন্া। এজন্য িামলয়ক িালহতয, লিিশকর পশক্ষ অেন্লতকর। 

৬। লয লেষ্শয় যাহার অলধকার ন্াই, লি লেষ্শয় তাহার হস্তশক্ষপ অকিেেয। এলট লিাজা 

কথা লকন্তু িামলয়ক িালহতযশত এ লন্য়মলট রলক্ষত হয় ন্া।  

৭। লেেযা প্রকাশের লিষ্টা কলরশেন্ ন্া। লেেযা থালকশি, তাহা আপলন্ই প্রকাে পায়, 

লিষ্টা কলরশত হয় ন্া। লেেযা প্রকাশের লিষ্টা পাঠশকর অলতেয় লেরলতিককর, এেং রিন্ার 
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পালরপাশটযর লেশেষ্ হালন্জন্ক। এিন্কার প্রেশন্ধ ইংরালজ, িংস্কৃত, েরালে, জর্ম্োন্, 

লকাশটেন্ েে লেেী লেলিশত পাই। লয ভাষ্া আপলন্ জাশন্ন্ ন্া, পশরর গ্রশ র িাহাশযয 

লি ভাষ্া হইশত কোি উদৃ্ধত কলরশেন্ ন্া। 

৮। অিঙ্কার-প্রশয়াে ো রলিকতার জন্য লিলষ্টত হইশেন্ ন্া। স্থাশন্ স্থাশন্ অিঙ্কার ো 

েযশঙ্গর প্রশয়াজন্ হয় েশট; লিিশকর ভাণ্ডাশর এ িামগ্রী থালকশি, প্রশয়াজন্ মশত আপলন্ই 

আলিয়া লপৌাঁলছশে—ভাণ্ডাশর ন্া থালকশি মাথা কুলটশিও আলিশে ন্া। অিমশয় ো েূন্য 

ভাণ্ডাশর অিঙ্কার প্রশয়াশের ো রলিকতার লিষ্টার মত কেযেয আর লকছুই ন্াই। 

৯। লয স্থাশন্ অিঙ্কার ো েযঙ্গ েে িুন্দর েলিয়া লোধ হইশে, লিই স্থান্লট কালটয়া 

লেশে, এলট প্রািীন্ লেলধ। আলম লি কথা েলি ন্া। লকন্তু আমার পরামেে এই লয, লি স্থান্লট 

েনু্ধেেেশক পুন্ঃ পুন্ঃ পলেয়া শুন্াইশে। যলে ভাি ন্া হইয়া থাশক, তশে দুই িালর োর 

পলেশি লিিশকর লন্শজরই আর উহা ভাি িালেশে ন্া—েনু্ধেশেের লন্কট পলেশত িজ্জা 

কলরশে। তিন্ উহা কালটয়া লেশে। 

১০। িকি অিঙ্কাশরর লেষ্ঠ অিঙ্কার িরিতা। লযলন্ লিাজা কথায় আপন্ার মশন্র 

ভাে িহশজ পাঠকশক েুিাইশত পাশরন্, লতলন্ই লেষ্ঠ লিিক। লকন্ ন্া, লিিার উশেেয 

পাঠকশক েুিুন্। 

১১। কাহারও অন্ুকরণ কলরও ন্া। অন্ুকরশণ লোষ্গুলি অন্ুকৃত হয়, গুণগুলি হয় 

ন্া। অমুক ইংরালজ ো িংস্কৃত ো োঙ্গািা লিিক এইরূপ লিলিয়াশছন্, আলমও এরূপ 

লিলিে, এ কথা কোলপ মশন্ স্থান্ লেও ন্া। 

১২। লয কথার প্রমাণ লেশত পালরশে ন্া, তাহা লিলিও ন্া। প্রমাণগুলি প্রযুতিক করা 

িকি িমশয় প্রশয়াজন্ হয় ন্া, লকন্তু হাশত থাকা িাই। 

োঙ্গািা িালহতয, োঙ্গািার ভরিা। এই লন্য়মগুলি োঙ্গািা লিিকলেশের দ্বারা রলক্ষত 

হইশি, োঙ্গািা িালহশতযর উন্নলত লেশে হইশত থালকশে।  

  

———–  

*প্রিার, ১২৯১, মাঘ। 
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