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ভাষা হরিা মানুরষর এমন একটট অননয সুিভ ববত্তিষ্ট্য, র্া অনয প্রাণী ছেরক মানুষরক স্বাতন্ত্র্য দ্ান কররর । আর এই 

স্বাতরন্ত্র্যযর অত্তভজ্ঞানটট মানষু পৃত্তেবীরত তার আত্তবভমারবর পরর ক্রমত্তবকারির ধারা  অজমন কররর । এই অননয সিুভ 

সম্পদ্টট শুধ ুমানুরষরই আর , কারণ শুধু তারই প্রর াজন আর  এই সম্পরদ্র। এর কারণটট আমরা র্ত্তদ্ তত্তির  ছদ্ত্তি, 

তরব বুঝরত পারব, এর মূরি আর  আবার অনয একটট আরও গভীরতর মানব ববত্তিষ্ট্য, র্া অনয প্রাণীর ছনই। ছসটট হি 

মানুরষর মন এবং মানুরষর র্ক্র াগত ত্তচন্তারার্জ। ত্তববতমরনর ধারা  জরের পরর প্রারণর ত্তবকাি হও া  বকৃ্ষিতা - 

পশুপাত্তির আত্তবভমাব। এরও পররর ধারপ মরনর ত্তবকারির ফরি মানুরষর আত্তবভমাব। আর এই মন আর  বরিই মানষু 

ত্তচন্তা সম্পরদ্র অত্তধকারী, মানুষ ভাব সম্পরদ্র জন্মদ্াতা। ত্তনরজর ভাব ও ত্তচন্তার সম্পদ্রক অরনযর কার  ছপৌৌঁর  ত্তদ্রত 

চা  বরি তার প্রর াজন হ , উন্নততর প্রকািমাধযম----, র্ার নাম 'ভাষা'। ভাষার সরঙ্গ মানুরষর মরনর,  তার আত্মার 

ছর্াগ অত্তবরেদ্য। আর এই আত্মার সাত্তব মক  রূপ  পত্তরিত্তক্ষত হ  আঞ্চত্তিক ভাষা ।    আঞ্চত্তিক ভাষার মরধযই ভাষার 

সজীবতা ত্তবদ্যমান। আরিাচয প্রবরন্ধ আমরা ছদ্িারবা, প্রিযাত ছ াটগল্প ছিিক জীবন সরকাররর ছ াটগরল্প আঞ্চত্তিক 

ভাষা কীভারব বাণীমূত্তত ম িাভ কররর ।      

 

জীবন সরকার তাাঁর আত্মকো  জাত্তনর র ন,  বাংিারদ্ি ও উির বাংিার মানুষ,  নদ্ - নদ্ী ত্তনসগ মই তাাঁরক গল্পকার 

কররর । তাাঁর গরল্প ভাষার ছজাগান ত্তদ্র র । ছফরি আসা ছদ্রির বঙ্গািী উপভাষা, উিরবরঙ্গর কামরূপী উপভাষা , 

ত্তনম্ন আসারমর ত্তবত্তভন্ন জনজাত্ততর ভাষা  তাাঁর গরল্প বাণীরূপ ছপর র । বিিরব জীবন সরকার ছদ্রিত্ত রিন,  ছদ্িভারগর 

র্ন্ত্র্না, উদ্বাস্তু হও া মানষুগুত্তির অসহনী  অবস্থা। পূব ম বরঙ্গর মানষুগুত্তির মুরির ভাষা তাাঁর গরল্প কান্না হর  বযবহৃত 

হ । তাই "উৎিাত" গরল্প ছদ্ত্তি-- 

"মাইররা না ছদ্াহাই ছতামারদ্র। সব ত্তনর  র্াও। মাইররা না। ছদ্াহাই ছতামারদ্র। সব ত্তনর  র্াও। মাইররা না। ভুবন 

উপুে হর  পরে গজরারত িাগি। হািা---, ছতারা ভাব স টা   কী !  দ্যাি  াইো আইত্ত  বইিযা  আমারগা মানষু মরন 

করস না। ইটা আমারগা দ্যাি না ? র্ামু না -- ছদ্ত্তহ ছতা আমারগা তাো  ছকিা। " ১ 

 

"ছকাষা" গরল্পও ছদ্ত্তি  পূব মবরঙ্গর ভাষার সনু্দর কেন। ছদ্িভারগর র্ন্ত্র্ণা  ত্ত ন্নমিূ বাঙািী আশ্র  ত্তনর র  আসারম। 

ছসিারন বাঙািীরদ্র উপর ছর্ অতযাচার চরি তাাঁর কান্নাভরা রূপ ছিিক ত্তদ্র র ন এইভারব -- 

 

" কযান,  কযান আইিাম ? না আইরি বা ক্ষত্তত ত্তক আত্ত ি ? এহারন আই াও ছতা িাত্তন্ত নাই।  এহান ত্তেকাও তাো । 

দ্াঙ্গা, িুটতরাজ, িনু - জিম  ছতা  প্রা ই শুনরত পাও া র্া ।তাইরি, ত্তহন্দসু্তারন আই া ত্তক িাভ অইি ?  িামিা 

বাত্তেঘর  াইো আইিাম ত্তকর রর ?   ত্তচন্তার মার রর কত কইরযযা কইিাম। র্মুনা ছতা ছমার কো হুনিই না। "২ 

 

"জাগরণ"  গরল্পও ছিিক পূব মবরঙ্গর  আঞ্চত্তিক ভাষা  র্ন্ত্র্ণার কান্না ছদ্ত্তির র ন -- 
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"  টাকা োকরিও ত্তদ্মু না। মাররব, মারুক। ত্তিটটিরক ভ  পাইত্তন।দ্াঙ্গার সম  ভ  পাইত্তন।ছদ্ি  ােরত ভ  পাইত্তন। 

পত্তরবাররর মুি ছচর  চরি আসরত হর র । ছিষ ব রস ভ  ছপর  টাকা ত্তদ্রবা। না কিরনাই ত্তদ্রবা না।"৩ 

 

পূব ম বরঙ্গর কেযভাষার অনবদ্য রূপ-- 

" ছদ্ি ভারগর পর ভাসরত ভাসরত এইিারন আইত্ত । মুরির কো পাল্টাইত্ত । সবত্তক ুর পত্তরবতমন হইর । এ ছদ্রির 

জংিা পত্তরষ্কার  কইরযযা িসয - িযামিা বানাইত্ত । এিন ত্তকনা বরি, চইিযা র্াও।এিন কই র্ামু। কতবার দ্যাি  ােুম। 

এটা ত্তক আমারদ্র দ্যাি ন  ? "৪      

 

উিরবরঙ্গর রাজবংিী ভাষাও গল্পকার তাাঁর গরল্প সুন্দরভারব প্রর াগ ঘটটর র ন। " হুদ্ুমা ছদ্িা ছদ্ওরগা আত্তস া" গরল্প 

সারা গ্রাম জরুে বটৃষ্ট্ ছনই। ফত্তকর বাবা নারমর এক সাধু বরি ত্তদ্র র  হুদ্ুম ছদ্বতার পুরজা ত্তদ্রি বটৃষ্ট্ নামরব। গরল্পর 

না ক মনা ফত্তকর বাবার বাত্তে ছেরক ত্তনরজর বাত্তেরত এরস ছদ্রি তার বাত্তে ছিারক ছিাকারণয। মনারক ছদ্রি তাাঁর স্ত্রী 

বরির --- 

" ছতামরা ঘরত র্াও ছতা।বারহ বাত্তে ত্তনত্তকরিন না।রাইতত মা ছতামারক র্াবার টাবার না ত্তদ্রব। মইু এিা িঙ্গরাত 

র্াইম। হুদ্ুমার ছসবা ত্তদ্রমা। নাচ ছদ্িারমা । "৫ 

 

রাজবংিী জনজাত্ততর মুরির ভাষা ছিিক জানরতন, বুঝরতন। তাই গরল্পর ভাষা  িুব সুন্দরভারব এর প্রর াগ 

ঘটটর র ন। মনার স্ত্রী টগত্তর গভমবতী। তাই টগত্তর র্ত্তদ্ হুদ্ুম নাচরত র্া  অনয মত্তহিারা টগত্তররক ত্তদ্র  নাচ 

করারব।  আর এই নারচর উন্মাদ্না মারাত্মক। সমূ্পণ ম  উিঙ্গ হর  গান ছগর  নারচর তারি তারি কররত হ ।মনা তাই 

তার স্ত্রীরক বরির --- 

" ছতার গতর ভারী। ভর ছপা াত্তত তুই । ছতার র্াবার দ্রকার ছনই। র্ত্তদ্ ছপরটর  াও াটার ত্তক ু হ  । হাও া- বাতাস 

িারগ। ছদ্ও - ছদ্বতার ভ .....। "৬ 

 

রাজবংিী ছিাকসমারজর গানগুত্তিরক জীবন সরকার ভাষা ত্তদ্র র ন এই গরল্প -- 

" ত্তিংসািী ত্তিংসািী করমারটা  

গরতও নাই ছমার ভাতারটা 

কর ত্তক মুই কর বা ক   

ছকানরে ছগরি ছদ্িা হ  

ছদ্িা হরি ছদ্হাটা জেুা  । "৭ 

 

উিরবরঙ্গর   ত্তহমাির র পাদ্রদ্রি অরনক জনজাত্ততর বাস।সাাঁওতাি, ছহা, মুণ্ডা, রাভা, গাররা, ছটারটা  এবং আররা 

অরনক।  এই ছশ্রণীর মানুরষরা ত্তনরজরদ্র ভাষার সরঙ্গ বাংিা ভাষারক ত্তমত্তির  ত্তনরজরদ্র মরতা করর আররকটট ভাষা 

বতরী করর ত্তনর র । " ছভত্তে াি" গরল্প এর সাে মক প্রর াগ ছদ্ত্তি। আসরি এই মানুষগুরিা র্ার্াবর ছশ্রণীর। তারদ্র 

কোবাতমা  ছসই র্ার্াবর বতৃ্তির  াপ স্পষ্ট্-- 

"-- তা ত্তনত্তব। র্াত্তব ছতা অঘ্রান মারস, বউরক বত্তি এইর ত্ত স ছতা ?  

-- হযা াঁ,, বরি এইত্তচ। " ৮ 

 

আবার এই গরল্প ছদ্িা র্া , ছভো চরারত ত্তগর  পশুরদ্র সরঙ্গ ছভত্তে াি কো বির  অনযভারব। আিরর্ মর ছর্, 

ছভত্তে ারির ভাষা পশুগুত্তি টেক টেক বুরঝ ত্তনরে -- 

" হইট হইট......  

ছচা ছচা....। "৯ 
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এটা বিরি ছভোরা চিরত আরম্ভ করর । আবার র্িন বিা হ -- 

" এই বা াঁর  , ছহইস ছহইস -  - র -ও, িারন। " ১০ 

টেক ওরা িানত্তদ্রক ত্তকংবা বামত্তদ্রক র্া ।  

 

ত্তনম্ন আসাম অঞ্চরির ভাষারকও জীবন সরকার িুব সনু্দরভারব এাঁরকর ন। "জাগরণ" গরল্প ছজানািী নারমর অসমী া 

ছমর টা বাঙািীরদ্র ভারিাবারস। শ্রদ্ধা করর বাঙািী সংষৃ্কত্তত। অেচ ওরদ্র রারজয বাঙািী ত্তবরদ্বষ প্রবি। বাঙািীরা 

আসারম ত্তগর  আসামী ভাষা ছর্মন রপ্ত কররর , ছতমত্তন অসমী রাও ত্তক ু ত্তক ু ছক্ষরে  রপ্ত কররর । তাই গরল্পর 

নাত্ত কা ছজানািীর মুরি উচ্চাত্তরত হ --- 

" এই হেকারী ত্তবর্েন্নতাবারদ্র ত্তবরুরদ্ধ নবজাগরণ গেন কত্তরর িাত্তগরবা। জনগন র্ত্তদ্ অন ুাই আরহ ছতরনহরি  জাত্তত- 

ধম ম - ত্তনত্তব মরিরষ এই ছসা াঁতক ঘুরাই ত্তদ্ া র্ারবা। আত্তম এই আরন্দািন, চািাই র্ারবা। ছকারন বাংগািী, ছকারন অসমী া, 

ছকারন ছবারো, আত্তম ছন মারনা। আত্তম আহরি ভারতী । " ১১ 

 

পত্তররিরষ বিা র্া , আঞ্চত্তিক ভাষার দ্ক্ষ প্রর ারগ জীবন সরকাররর গল্প সু-সমৃদ্ধ। বিা হ , অঞ্চি জীবরনর অসামানয 
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