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ভারতীয় আর্য ভাষা : র্ুগবিভাগ
মূল ইন্দা-ইউন্রাপীয় (Indo-European)ভাষাভাষী আর্য জাবতরএকটি শাখা এন্ে ভারতিষয
ও ইরান পারন্েে প্রন্িশ কন্র। এই শাখার ভাষান্কই িলা হয় ইন্দা-ইরানীয় েংকীর্য অন্থয আর্য
শাখা ।এই শাখাটি বিধাবিভক্ত হন্য় বগন্য়বিল ।একটি শাখা বগন্য়বিল ইরান পারন্েে। এই শাখার
প্রাচীনতম বনদশযন পাওয়া র্ায় পারেীকন্দর ধমযগ্রন্থ আন্িস্তায় (বিস্টপূিযঅষ্টম শতাব্দী)ও
হখান্মনীয় েম্রাট দদর প্রাচীন প্রত্নবলবপন্ত ।অনে শাখাটি

আন্ে ভারতিন্ষয। দর্ শাখাটি

ভারতিন্ষয প্রন্িশ কন্র তান্কই আমরা িবল ভারতীয় আর্য ভাষা (Indo -Aryan Or Indic
Language)।আনুমাবনক পন্নরন্শা বিস্টপূিযান্ব্দ ভারতিন্ষয এই আর্য ভাষার অনুপ্রন্িশ ঘন্ট এিং
তারপর দথন্ক একবিংশ শতাব্দীর দশষ পর্যন্ত বিিতয ন্নর নানা স্তর দপবরন্য় ভারতিন্ষয নি নি
রূন্প দেই আর্যভাষা দিেঁন্চ আন্ি । ভারতিন্ষয অনুপ্রন্িন্শর কাল দথন্ক আজ পর্যন্ত বহোি করন্ল
ভারতিন্ষয

আর্য ভাষার বিস্তৃবত কাল

হল প্রায় োন়্ে বতন হাজার িির ।আর্য ভাষার এই

োন়্ে বতন হাজার িিন্রর েুদীঘয ইবতহােন্ক

পবরিতয ন্নর লক্ষর্ীয় পদন্ক্ষপ অনুোন্র বতনটি

প্রধান র্ুন্গ ভাগ করা হয় :
1

প্রাচীন ভারতীয় আর্য(Old- Indo -Aryan)

(#áRåXáâX@ü 1500 Aõã: Sæ: ïíOïí@ü 600 Aõã: Sæ:SYÞÿw‚)
2 মধে ভারতীয় আর্য(Middle- Indo -Aryan)
(#áRåXáâX@ü 600 Aõã: Sæ: ïíOïí@ü 900 Aõã: SYÞÿw‚)
3 নিে ভারতীয় আর্য(New -Indo- Aryan)
(#áRåXáâX@ü 600 Aõã: ïíOïí@ü UNÞýXáR @üá] SYÞÿw‚)
মূলত

একই ভারতীয় আর্য ভাষা বিবভন্ন র্ুন্গ পবরিবতয ত হন্য় এতখাবন পৃথক রূপ লাভ কন্রন্ি

দর্, প্রন্তেক র্ুন্গ তান্ক পৃথক নাম দদওয়া হন্য়ন্ি।প্রন্তেক র্ুন্গর ভাষাগত বনদশযন আমরা পাই
বভন্ন বভন্ন োবহতে রচনায় িা

প্রত্নবলবপন্ত।

ভারতীয় আর্য ভাষার বিবভন্ন র্ুন্গর কালগত

েীমা, র্ুগগত নাম ও বনদশযন আমরা এই ভান্ি উপস্থাবপত করন্ত পাবর:-
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১. ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা,(Old -Indo-Aryan)
প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা িলন্ত বিবদক েংস্কৃত এিং ধ্রুপদী িা দলৌবকক েংস্কৃত উভয়
ভাষান্কই দিাঝায়। এই ভাষার আনুমাবনক বিস্তৃবত কাল ১২০০ বিস্টপূিযাব্দ দথন্ক ৬০০
বিস্টপূিযাব্দ পর্যন্ত ।প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার দুটি রূপ বিল োবহবতেকও কথে ।ভাষা
বিজ্ঞানীরা মন্ন কন্রন

ঋন্েদই

ভারতীয় আর্য ভাষার

প্রাচীনতম োবহবতেক বনদশযন। এই

ভাষার নাম বিবদক ভাষা িা িাদে ভাষা। এটাই বিল ভারতিন্ষযর আর্যন্দর বিষ্টভাষা ।আর্যরা
ভারন্ত উত্তর-পবিম অঞ্চন্ল িেিাে কান্ল দিদ

রচনা কন্রবিল িন্ল বিবদক ভাষায় উবদচো

উপভাষার প্রভাি বিদেমান।উত্তর-পবিমাঞ্চন্লর কথে ভাষাই

এই োবহন্তের ভাষারূন্প প্রবতষ্ঠা

লাভ কন্রবিল ।দীঘয কালানুক্রবমক িেিধান্ন বিবদক ভাষারও দুটি স্তন্র বিিতয ন বচবিত করা
র্ায় -প্রাচীন বিবদক এিং অিযাচীন বিবদক। অিযাচীন বিবদক ভাষা
বিিবতয ত হন্লও অনে অঞ্চন্লর ভাষা

প্রাচীনবিবদক ভাষা দথন্ক

উপভাষা িারা অবধকতর প্রভাবিত হন্য়বিল ।পক্ষান্তন্র

উত্তর-পবিম অঞ্চন্ল পাবর্বনর জন্ম হন্লও বতবন পাটবলপুন্ের অবধিােী হওয়ায় তােঁর েংস্কার
কন্মযর িারা জাত েংস্কৃত ভাষায় মধেন্দশীয় উপভাষার প্রবতফলন বিল অবধকতর ।মধে দদশীয়
ভাষার আধান্র প্রবতবষ্ঠত েংস্কৃত স্থানগত এিং কাল গত বিচান্র বিবদক ভাষা দথন্ক অন্নক
দূরিতী ।প্রাচীন বিবদক ভাষার েন্ে অিযাচীন বিবদক ভাষার এিং েংস্কৃত ভাষার পাথযকে দথন্ক
বনবিতরূন্প অনুমান করা র্ায় দর্ দেই প্রাচীন র্ুন্গ ভারতীয় আর্যভাষার অন্তত বতনটি
আঞ্চবলক উপভাষার প্রচলন বিল1.উবদচো ,2.মধে দদশীয় এিং 3. প্রাচো।
1 উবদচো :ভারন্তর উত্তর পবিম অঞ্চল দর্খান্ন বিবদক ভাষার পত্তন, দেখানকার দলাকভাষান্কই উবদচো
িলা হয় ।প্রাচীন উবদচো

োবহবতেক রূন্পর েন্ধান পাওয়া র্ায় বিবদক োবহন্তে বিন্শষ কন্র

ঋন্েন্দ ।অিযাচীন উবদচো

োবহবতেক রূপ রবক্ষত হন্য়ন্ি নিীনতর বিবদক োবহন্তে অথযাৎ

উপবনষন্দ।উবদচোর দর্ পৃথক ভাষারূপ দেকান্লই িতয মান বিল, তার োক্ষে

পাওয়া র্ায়

দকৌষীতবক ব্রাহ্মন্র্। দেখান্ন উবদচোর ভাষান্ক প্রজ্ঞাততর িন্ল অবভবহত করা হন্য়ন্ি।উবদচোর
কথেভাষার অথযাৎ বেন্ধু অঞ্চন্ল িেিােকারী আর্যন্দর কথে ভাষার েন্ে অনার্য ভাষার
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ঘন্টবন িন্লই েম্ভিত এরূপ স্তুবত। এই স্তুবতর িারা দিাঝা র্ায় দর্ এই ব্রাহ্মন্র্র েমন্য়ই
আন্রাও একটি আর্য ভাষা প্রচবলত বিল, র্া তু লনামূলক কম প্রজ্ঞাত। মধোঞ্চন্লর গান্েয়
উপতেকার কথে ভাষাই দর্ দেই ভাষা ভাষাতত্ত্ববিন্দরা এইরূপ কন্র থান্কন।
2. মধে দদশীয়া :দিন্দাত্তর র্ুন্গ আর্য অগ্রগবতর পবরবধ ক্রমশ প্রোবরত হয়। তারা উত্তর-পবিমাঞ্চল দথন্ক ক্রমশ
মধেন্দশীয় পূিযাঞ্চন্লর ভূ খন্ের বদন্ক অগ্রের হয়। মধোঞ্চন্লর গান্েয় উপতোকার অনুকূল
পবরন্িশ তান্দর কান্ি অন্পক্ষাকৃ ত কম আন্িদনকর হওয়ায়, গো র্মুনা বিন্ধৌত মধে দদন্শই(
থান্নশ্বর, বদবি, বমরাট, দিন্রলী প্রবতটি অঞ্চন্ল) তান্দর েভেতা ও েংস্কৃবতর দকন্দ্রস্থল হন্য় ওন্
স্থানগত ও কালগত প্রভান্ি

এখানকার ভাষা উত্তরাঞ্চন্লর ভাষা দথন্ক

।

অন্নকটা পৃথক হন্য়

দােঁ়োয়। এখানকার অথযাৎ মন্ধে দদশীয় কথে ভাষার েংস্কারোধন কন্রই েম্ভিত

েৃষ্ট শাবকি

খান পানু হন্য়বিল োবহবতেক ভাষা েংস্কৃন্তর। পাবর্বন তার অষ্টাধোয়ী মহাগ্রন্ন্থ-র্থা উবদচোম্,
র্থা প্রাচোম্

প্রভৃ বত িন্ল একটু

হয় দর্ বতবন দর্ ভাষায়

স্থানীয়

উপভাষার

উন্িখ কন্রন্িন। তার দথন্ক প্রমাবর্ত

িোকরর্ বলন্খন্িন দেটা উবদচোও নয়, প্রাচোও নয়, তদাবতবরক্ত

অপর দকান ভাষা। অতএি বনিঃেন্দন্হ অনুমান করা র্ায় দর্,এই ভাষা মধেন্দবশয়া।

উপবনষদ

আন্লাচনার দকন্দ্র ভূ বম বিল এই মধেন্দশ। এই কারন্র্ মধেন্দবশয়া োবহবতেক ভাষা েংস্কৃন্তর
েন্ে উপবনষন্দর ভাষার র্ন্থষ্ট োদৃশে িতয মান।
3.প্রাচো:পূিযাঞ্চন্লর

দকাশল( অন্র্াধো), কাশী, বিন্দহ (উত্তর বিহার), মগধ(দবক্ষর্ বিহার ), অে

(পূিয বিহার) এিং িন্ের কথে ভাষা প্রাচো। এর

দকান োবহবতেক রূপ পাওয়া র্ায় না

।পূিযাঞ্চল অনার্য অধুেবষত বিল। এখানকার দলান্করা অেুরী ভাষায় কথা িলন্তা।প্রান্চের ভাষা
অপর ভাষাভাষীন্দর কান্ি অশুদ্ধ িন্ল বিন্িবচত হন্তা ।তন্ি এই বিকৃ ত প্রাচো ভাষার প্রভাি
পরিতী অন্নক োবহন্তে এমনবক েম্ভিত বিবদক োবহন্তেও
ভাষার বনজস্ব ধন্ময প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার
লাগল,কথে রূপটির র্খন

কথে

পন়্েবিল।
রূপটি র্খন পবরিবতয ত হন্ত

পূন্িযকার বশষ্টতা আর িজায় রইল না, তখন েমকালীন েমাজ

দনতারা এই পবরিতয নন্ক দমন্ন বনন্ত পারন্লন না।

দিন্দর ভাষান্ক তারা

দদিভাষা
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মন্ন

করন্তন।

তাই এই ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার িোপান্র তারা েতকয হন্লন। আনুমাবনক

বিস্টপূিয ৫০০ অন্ব্দ পাবর্বন ভাষার এই বিকৃ বত দরাধ করার জনে রচনা করন্লন তােঁর
েুবিখোত িোয়াকরর্ অষ্টাধোয়ী ।িোকরন্র্র বনয়ম বদন্য় আর্য ভাষার আদশয রূপটিন্ক দিেঁন্ধ
বদন্ত বতবন েন্চষ্ট হন্লন । তােঁর েংস্কার কন্মযর মধে বদন্য় দর্ ভাষার জন্ম হন্লা তারই নাম
হন্লা েংস্কৃত অথযাৎ র্ান্ক েংস্কার করা হন্য়ন্ি। এরই আন্রক নাম দলৌবকক েংস্কৃত। পাবর্বন
বিন্লন উদীচে অথযাৎ উত্তর-পবিম অঞ্চন্লর অবধিােী। বকন্তু বিদগ্ধ আর্যন্দর অবধকাংশই তখন
মধেন্দন্শ িাে করন্তন।এই কারন্র্

পাবর্বন মধে দদন্শর বিদগ্ধ িেবক্তন্দর রূপন্ক গ্রহর্ কন্র, তার

েন্ে উবদন্চের বকিু উপাদান েংবমশ্রর্ কন্র েংস্কৃন্তর রূপ বনমযার্ কন্রন এিং িোকরন্র্র
বনয়ম নীবত বনধযারর্ কন্রন ।পাবর্বনর েংস্কার কন্মযর িারা প্রস্তুত পবরমাবজযত ও পবরশীবলত
েংস্কৃত ভাষাই বশষ্ট ভাষা বহোন্ি বশবক্ষত
েংখেক জনোধারন্র্র েন্ে

িেবক্তন্দর কান্ি গ্রহর্ন্র্াগে হন্য় উ ল। িোপক

এই ভাষার দকান েম্পকয স্থাবপত হয়বন।ফন্ল তার মন্ধে

কথেভাষার জীিন ধময অথযাৎ িহমানতা হাবরন্য় দগল।জীিন্ত ভাষার মন্তা তার দকান বিিতয ন
হয়বন'।
তন্ি পাবর্বন কতৃয ক েংস্কার কন্মযর িারা জাত দলৌবকক েংস্কৃন্তর বিস্তৃবত কাল পাবর্বনর পর
দথন্ক দীঘয কন্য়ক শতাবব্দ পর্যন্ত।এই ভাষান্তই গন়্ে উন্ বিল অোধারর্ োবহতে েম্পদ।অশ্বন্ঘাষ
দথন্ক আরম্ভ কন্র ভাে,কাবলদাে,ভিভূ বত, ভারবি, মাঘ,শূদ্রক,শ্রীহষয,িার্ভট্ট প্রভৃ বত কবি ও
নাটেকারগর্ এই ভাষান্তই োবহতে চচযা কন্রন। োবহতে িা়োও অন্নক শাস্ত্রািলী

রবচত

হন্য়বিল এই ভাষায়।
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