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বাাংলা ভাষার উদ্ভব
• বববভন্ন ভাষাবাংশ –
1. ইন্দা-ইউন্রাপীয়,
2. সেমীয়-সেমীয়
3. বান্টু
4. বিন্ন্না-উগ্রীয়
5. তুর্ধ-সমাঙ্গল-মাঞ্চু
6. র্ন্র্শীয়,
7. দ্রাববড়
8. অবির্
9. সভাট-চীনীয়,
10. উত্তর-পূবধ েীমান্তীয় (hyperborean)
11. এবিন্মা,
12. আবি-আন্মবরর্ান।

ইন্দা-ইউন্রাপীয় –
• ইন্দা-ইরানীয়
• ভারতীয় আর্ধ,
• বাল্তাশ্লাভিক
• আলবানীয়
• বগ্রর্
• লাবতন বা ইটাবলর্
• আন্মধ নীয়
• জামধ াবনর্
• সতাখারীয়
• এবাং বেত্তীয়।

• র্ীশুখ্রীন্ের জন্ের প্রায় সিড় োজার বছর আন্ে সথন্র্ র্ীশুখ্রীন্ের জন্ের পন্র প্রায় দু'োজার বছর পর্ধ ন্ত
ভারতীয় আর্ধ ভাষার এই প্রয় োন্ড় বতন োজার বছন্রর ইবতোেন্র্ বববতধন্নর স্তর সভন্ি প্রর্ানত বতনটি
যুন্ে ভাে র্রা র্ায়। সর্মন ১) প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ -- আনুমাবনর্ ১৫০০ বখ্রিঃ পূিঃ সথন্র্ ৬০০ বখ্রিঃ পূিঃ পর্ধ ন্ত। এ যুন্ের ভাষার নাম
বববির্ ভাষা বা ব্যাপর্ অন্থধ োংস্কৃত ভাষা। এর সেষ্ঠ বনিশধ ন ঋন্েি-োংবেতা।
২) মধ্য ভারতীয় আর্ধ -- আনুমাবনর্ ৬০০ বখ্রিঃ পূিঃ সথন্র্ ৯০০ বখ্রোব্দ পর্ধ ন্ত। এ যুন্ের আর্ধ ভাষার নাম
পাবল-প্রাকৃত-অপভ্রাংশ। অন্শান্র্র বশলাবলবপর প্রাকৃত, োংস্কৃত নাটন্র্ ব্যবহৃত প্রাকৃত, সবৌদ্ধ র্মধ গ্রন্ে
ব্যবহৃত পাবল, বজন র্মধ গ্রন্ে ও বর্ছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত এ যুন্ের ভাষার বনিশধ ন।
৩) নব্যভারতীয় আর্ধ -- আনুমাবনর্ ৯০০ বখ্রিঃ সথন্র্ বতধমানর্াল পর্ধ ন্ত। বববভন্ন নব্য ভারতীয় আর্ধ ভাষার
নাম - বাাংলা, বেদী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অবর্ী ইতযাবি। নানা োবেতযগ্রে ও আধুবনর্ ভারতীয় আর্ধ ন্ির
মুন্খর ভাষাই এর বনিশধ ন।

• প্রাচীন ভারতীয় আন্র্ধর দুটি রূপ বছন্লা -- োবেবতযর্ (বববির্ ভাষা বা ছাদে
ভাষা ) ও র্থ্য।
• র্থ্য রূপটির চারটি আঞ্চবলর্ উপভাষা বছন্লা -- প্রাচয, উিীচয, মধ্যন্িশীয় ও
িাবিণাতয।
• এই প্রাচীন ভারতীয় র্থ্য রূপগুবল সলার্মুন্খ স্বাভাববর্ পবরবতধন্নর িন্ল
প্রাচয > ১. প্রাচযা প্রাকৃত ও ২. প্রাচযা-মধ্যা প্রাকৃত
• উিীচয > ৩. উত্তর-পবিমা প্রাকৃত
• মধ্যন্িশীয় ও িাবিণাতয > ৪. পবিমা বা িবিণ-পবিমা প্রাকৃত।

প্রাকৃন্তর স্তর-সভি ও বববতধন
• এই বাংন্শর সর্ শাখাটি ভারতবন্ষধ প্রন্বশ র্ন্র আনুমাবনর্ বখ্র. পূবধ ১৫০০ বছর আন্ে, তান্র্
ভারতীয় আর্ধ বলা েয়।
• প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ : বখ্র.পূ. ১৫০০-৬০০
• মধ্য-ভারতীয় আর্ধ :
১ম স্তর – অন্শার্ প্রাকৃত: বখ্র.পূ. ৬০০-২০০ [প্রাচযা, প্রাচয-মধ্যা, পবিমা বা িবিণপবিমা ও উত্তর-পবিমা]
ক্রান্তী পবধ : বখ্র.পূ. ২০০- বখ্রস্টীয় ২০০
২য় স্তর – োবেবতযর্ প্রাকৃত: ২০০-৬০০ বখ্র. [মাের্ী, অর্ধ-মাের্ী, সশৌরন্েনী, মাোরাষ্ট্রী,
বপশাচী]
৩য় স্তর – অপভ্রাংশ-অবেট্ট : ৬০০-৯০০/১০০০ বখ্র। [োবেবতযর্ প্রকৃবতর নামানুোন্র
সেই নান্মর অপভ্রাংশ-অবেট্ট]

• প্রাকৃত ভাষা বববতধন্নর বিতীয় স্তন্র র্খন পিাপধণ র্রন্লা তখন মূলত এই চাররর্ন্মর সমৌবখর্ প্রাকৃত
সথন্র্ পাাঁচরর্ন্মর োবেবতযর্ প্রাকৃন্তর জে েয়। সর্মন উত্তর-পবিমা > বপশাচী,
পবিমা বা িবিণ-পবিমা > সশৌরন্েনী ও মোরাষ্ট্রী,
প্রাচযা-মধ্যা > অর্ধমাের্ী এবাং
প্রাচযা > মাের্ী।
• বপশাচী, মোরাষ্ট্রী, সশৌরন্েনী, অর্ধমাের্ী ও মাের্ী বছন্লা শুধু োবেন্তয ব্যবহৃত প্রাকৃত। প্রাকৃন্তর
বববতধন্নর তৃতীয় স্তন্র এইেব োবেবতযর্ প্রাকৃন্তর বভবত্তস্থানীয় তান্ির র্থ্যরূপগুবল সথন্র্ অপভ্রাংন্শর জে
েয় এবাং অপভ্রাংন্শর সশষ স্তন্র পাওয়া সেন্লা অবেট্ঠ। প্রন্তযর্ সেবণর প্রাকৃত সথন্র্ সেই সেবণর
অপভ্রাংশ অবেন্ট্ঠর জে েয়। সর্মন বপশাচী প্রাকৃত > বপশাচী-অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ
মোরাষ্ট্রী প্রাকৃত > মোরাষ্ট্রী-অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ
সশৌরন্েনী প্রাকৃত > সশৌরন্েনী-অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ
অর্ধমাের্ী প্রাকৃত > অর্ধমাের্ী-অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ এবাং
মাের্ী প্রাকৃত > মাের্ী-অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ ।

• মধ্য ভারতীয় আন্র্ধর সশষ স্তন্র সর্ পাাঁচরর্ন্মর অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ অনুবমত েন্য়ন্ছ, তান্ির
মন্ধ্য েবগুন্লার বলবখত বনিশধ ন পাওয়া র্ায়বন। শুধু সশৌরন্েনী অপভ্রাংন্শর েমৃদ্ধ োবেবতযর্
বনিশধ ন পাওয়া সেন্ছ।
• অপভ্রাংশ -অবেন্ট্ঠর পন্র ভারতীয় আর্ধভাষা তৃতীয় যুন্ে পিাপধণ র্ন্র আনুমাবনর্
৯০০বখ্রিঃ। তখন এর্-এর্টি অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ সথন্র্ এর্াবর্র্ নব্য ভারতীয় আর্ধভাষা জে
লাভ র্ন্র। সর্মন • বপশাচী অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ > পাঞ্জাবী ইতযাবি;
মোরাষ্ট্রী অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ > মারাঠী ইতযাবি;
সশৌরন্েনী অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ > বেদী ইতযাবি;
অর্ধমাের্ী অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ > অবর্ী ইতযাবি; এবাং
মাের্ী অপভ্রাংশ-অবেট্ঠ > বাাংলা ইতযাবি ভাষার জে েয়।
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