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বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার* 

  

প্রথম প্রস্তাব 

  

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার কত ধিন হইঙ্গত? ধিরকাল নঙ্গহ। ইউঙ্গরাপীয় পধিঙ্গতরা এক প্রকার 

ধির কধরয়াঙ্গেন যে, আে্যজাতীঙ্গয়রা জাতীঙ্গয়রা ভারতবঙ্গষ্র আধিমবাসী নঙ্গহ। তাাঁহারা 

বঙ্গলন যে, ইরাণ বা তৎসধিধহত যকান িাঙ্গন আে্যজাতীয়ধিঙ্গের আধিম বাস। তথা হইঙ্গত 

তাাঁহারা নানা যিঙ্গে ধেয়া বসধত কধরয়াঙ্গেন। এবং তথা হইঙ্গতই ভারতবঙ্গষ্ আধসয়া বসধত 

কধরয়াধেঙ্গলন। প্রথম কাঙ্গল আে্য জাধত যকবল পঞ্জাবমঙ্গিয বসধত কধরঙ্গতন। তথা হইঙ্গত 

ক্রঙ্গম পূর্ব্্ঙ্গিে জয় কধরয়া অধিকার কধরয়াঙ্গেন। 

যে সকল প্রমাঙ্গণর উপর এই সকল কথা ধনভ্র কঙ্গর, তাহা সুধেধিত মাঙ্গ ই অবেত 

আঙ্গেন, এবং সুধেধিত মাঙ্গ রই ধনকট যস সকল প্রমাণ গ্রাহয হইয়াঙ্গে। অতএব তাহার 

যকান ধবিাঙ্গর আমরা প্রবৃত্ত হইব না। েধি আে্যজাতীঙ্গয়রা উত্তর পধিম হইঙ্গত ক্রঙ্গম 

ক্রঙ্গম পূর্ব্্ভাঙ্গে আধসয়াধেঙ্গলন, তঙ্গব ইহা অবেয স্বীকত্্তবয যে, অঙ্গনক পঙ্গর বেঙ্গিঙ্গে 

আে্যজাতীঙ্গয়রা আধসয়া ববধিক ির্ম্্ প্রিার কধরয়াধেঙ্গলন।  

“সরস্বতীিৃষদ্বঙ্গতযাঙ্গি্বনঙ্গিযাে্িন্তরম্। 

তং যিবধনধর্ম্্তং যিেং ব্রহ্মাবত্্তং প্রিিঙ্গত || 

তধিন্ যিঙ্গে ে আিারঃ পারম্পে্যক্রমােতঃ 

বণ্ানাং সান্তরালানাং স সিািার উিযঙ্গত | | ”  

এই বিন মনুসংধহঙ্গতাদৃ্ধত। অতএব বুঝা োইঙ্গতঙ্গে যে, েৎকাঙ্গল মানবির্ম্্োস্ত্র 

সংেৃহীত হইয়াধেল, তৎকাঙ্গল বেঙ্গিে শুদ্ধািারধবধেষ্ট পুণয প্রঙ্গিঙ্গের মঙ্গিয েণয হইত না। 

অথি আে্যাবঙ্গত্্তর একাংে বধলয়া েধণত হইত। যকন না, ঐ বিনদ্বঙ্গয়র ধকেু পঙ্গরই মনুঙ্গত 

আঙ্গে যে— 
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“আসমুদ্রাত্ত বব পূর্ব্্ািাসুদ্রাত্ত পধিমাৎ। 

তঙ্গয়াঙ্গরবান্তরং ধেঙ্গে্যা# রাে্যাবত্্তং ধবদুব্ুিাঃ || ” 

ধকন্তু বেঙ্গিে তৎকাঙ্গল আে্যাবঙ্গত্্তর অংেমঙ্গিয েণনীয় হইঙ্গলও, তথায় আে্যির্ম্্ 

প্রিধলত ধেল, এমত যবাি হয় না। যকন না, মনুসংধহতায় অনয  আঙ্গে,— 

“েনককস্তু ধক্রয়াঙ্গলাপাধিমাঃ িধ য়জাতয়ঃ। 

বৃষলত্বং েতা যলাঙ্গক ব্রাহ্মণািে্ঙ্গনন ি || 

যপৌণ্ড্রকাঙ্গিৌড্রদ্রধবড়াঃ কাঙ্গবাজা েবনাঃ েকাঃ। 

পারিা পহ্ণবাকিনাঃ ধকরাতা িরিাঃ খোঃ | | ”  

  

———–  

*বেিে্ন, ১২৮০।  

#ধবন্ধ্যািল ও ধহমবৎ। 

———–  

  

এিঙ্গণ োহাঙ্গক বেঙ্গিে বলা োয়, তাহার িধিণ পধিমাংে যপৌণ্ড্র নাঙ্গম খযাত ধেল। 

যে অংেমঙ্গিয কধলকাতা, বদ্্ধমান, মুরধেিাবাি, তাহা যসই অংঙ্গের অন্তে্ত। োাঁহারা 

সধবঙ্গেষ অবেত হইঙ্গত িাঙ্গহন, তাাঁহারা উইলসন্ কৃত ধবষু্ণপুরাণনুবাঙ্গির 

প্রঙ্গিেতত্ত্বধবষয়ক পধরঙ্গেিধট যিধখঙ্গবন। বে, পুণ্ড্র হইঙ্গত একধট পৃথক্ রাজয ধেল। এিঙ্গণ 

বাোলীঙ্গত ঢাকা ধবক্রমপুর অঞ্চলঙ্গকই “বেঙ্গিে” বঙ্গল—যসই প্রঙ্গিেঙ্গকই প্রািীন কাঙ্গল 

বেঙ্গিে বধলত। ধকন্তু অঙ্গগ্র পুণ্ড্র, পঙ্গর বে। মহাভারঙ্গতর সভাপঙ্গর্ব্্ আঙ্গে, ভীম ধিধিজঙ্গয় 

আধসয়া পুণ্ড্রাধিপধত বাসুঙ্গিব এবং যকৌধেকীকেবাসী মঙ্গনৌজ রাজা, এই দুই মহাবল 

মহাবীরঙ্গক পরাজয় কধরয়া বেরাঙ্গজর প্রধত িাবমান হইঙ্গলন। বিধনক পধরব্রাজক যহাঙ্গয়ন্থ 

সাঙ্ ভারতবঙ্গষ্ এই পুণ্ড্র বা যপৌণ্ড্র যিঙ্গে আধসয়াধেঙ্গলন। যসই যিঙ্গের রাজিানীর নাম 

যপৌণ্ড্রবদ্্ধন। যবাি হয়, মালিঙ্গহর অন্তঃপাতী পািুয়া নামক গ্রাঙ্গমর অধস্তত্ব ধতধন অবেত 

নঙ্গহন। এই পািুয়াই যে প্রািীন যপৌণ্ড্রবদ্্ধন, এমত ধবঙ্গবিনা কধরবার ধবঙ্গেষ কারণ আঙ্গে। 
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অতএব আিুধনক বেঙ্গিঙ্গের প্রিানাংেঙ্গক পূঙ্গর্ব্্ যপৌণ্ড্রঙ্গিে বধলত। মনুর যেঙ্গষাদৃ্ধত 

বিঙ্গন যবাি হইঙ্গতঙ্গে যে, তখন এ যিঙ্গে ব্রাহ্মঙ্গণর আেমন হয় নাই বা আে্যজাধত আইঙ্গস 

নাই। ইহা বলা োইঙ্গত পাঙ্গর যে, যেখাঙ্গন যপৌণ্ড্রধিেঙ্গক লুপ্তধক্রয় িধ য় মা  বলা 

হইঙ্গতঙ্গে, যসখাঙ্গন এমত বুঝায় না যে, েখন মনুসংধহতা সঙ্কলন হয়, তখন বেঙ্গিঙ্গে 

আে্যজাধত আইঙ্গস নাই। বরং ইহাই বলা োইঙ্গত পাঙ্গর তাহার বহু পূঙ্গর্ব্্ িধ ঙ্গয়রা এ 

যিঙ্গে আধসয়া আিারভ্রষ্ট হইয়া ধেয়াধেঙ্গলন। েধি তাহা বলা োয়, তঙ্গব িীন, তাতার, 

পারেয, এবং গ্রীস্ সবঙ্গন্ধ্ও তাহা বধলঙ্গত হইঙ্গব। যকন না, যপৌণ্ড্রেণ সবঙ্গন্ধ্ োহা কধথত 

হইয়াঙ্গে, বিন, েক, পহ্লব, এবং েবন সবঙ্গন্ধ্ও তাহা কধথত হইয়াঙ্গে, মনু, েবন, পহ্লব 

(ঙ্গকহ ধলঙ্গখন পহ্নব) এবং বিনধিেঙ্গক যে যেণীভুক্ত কধরয়াঙ্গেন, এতঙ্গেেবাসী 

যপৌণ্ড্রধিেঙ্গক যসই যেণীঙ্গত যেধলয়াধেঙ্গলন। ইহাঙ্গত স্পষ্টই উপলধি হইঙ্গতঙ্গে যে, 

মনুসংধহতাসঙ্কলনকাঙ্গল বেঙ্গিে ব্রাহ্মণধবহীন, অনাে্য জাধতর বাসিান ধেল। 

সমুদ্রতীর হইঙ্গত পদ্মা পে্যন্ত প্রঙ্গিঙ্গে এিঙ্গণ বহুসংখযক পুাঁড়া ও যপাি জাতীঙ্গয়র 

বাস আঙ্গে। পুাঁড়া েব্দধট পুণ্ড্র েঙ্গব্দর অপভ্রংে যবাি হয়; যপাি েব্দও তাহাই যবাি হয়। 

অতএব এই পুাঁড়া ও যপাি জাতীয়ধিেঙ্গক যসই যপৌণ্ড্রধিঙ্গের বংে ধবঙ্গবিনা করা োইঙ্গত 

পাঙ্গর। ইহাধিঙ্গের মস্তকাধির েঠন তুরাণী, কঙ্গকেীয় নঙ্গহ। তঙ্গব কঙ্গকেীয়ধিঙ্গের সধহত 

ধমধেয়া কতক কতক তিনুরূপ হইয়াঙ্গে। জাধতধবৎ পধিঙ্গতরা বঙ্গলন, ভারতবঙ্গষ্র 

আধিমবাসীরা সকঙ্গলই তুরাণীয় ধেল; আঙ্গে্যরা তাহাধিেঙ্গক পরাস্ত করায় তাহারা কতক 

কতক বনয ও পার্ব্্তয প্রঙ্গিে আেয় কধরয়া বাস কধরঙ্গতঙ্গে। আিুধনক যকাল, ভীল, 

সাাঁওতাল প্রভৃধত যসই আধিম জাধত। আর কতকুলধলন, যজতাধিঙ্গের আেঙ্গয়ই তাহাধিঙ্গের 

ধনকট অবনত হইয়া রধহল। আিুধনক অঙ্গনক অপধব  ধহন্দুজাধত তাহাধিঙ্গেরই বংে। পুাঁড়া 

এবং যপািেণঙ্গক যসই সম্প্রিায়ভুক্ত যবাি হয়। 

েতপথ ব্রাহ্মঙ্গণ আঙ্গে,— 

  

“ধবঙ্গিঙ্গ াহ মাথঙ্গবাহধনং ববশ্বানরং মুঙ্গখ বভার। তসয যোতঙ্গমা রাহুেণ ঋধষঃ 

পুঙ্গরাধহত আস। তকি িামন্ত্র্যমাঙ্গনা ন প্রধতেৃঙ্গণাধত বনঙ্গেহধন ববশ্বানঙ্গরা মুখাধিদ্যিযাকত 

ইধত তমৃেধভর্হ্্ধয়তুং িঙ্গে। বীধতঙ্গহা ং ত্বা কঙ্গব দুযমন্তং সধমিীমধহ। অঙ্গন বৃহন্তমধ্বঙ্গর 
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ধবঙ্গিঙ্গ ধত। স ন প্রধতশুোব। —উিঙ্গন েূিস্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ইরঙ্গত | তব যজযাধতংষযচ্ঙ্গয়া 

ধবঙ্গি া ইধত | সহ বনব প্রধতশুস্রাব | তং ত্বা িৃত স্নবীমঙ্গহ ইঙ্গতযবাধভবযাহারিথাসয 

িৃতকীত্্তাঙ্গববাধন ববশ্বানঙ্গরা মুখাদুজ্জজ্বাল তং ন োোক িারধয়তুম্। যসাহসয মুখাধিঙ্গদ্যঙ্গি 

স ইমাং পৃধথবীং প্রপািঃ। তধহ্ ধবঙ্গিঙ্গ া মাথব আস সরস্বতযাম্। স তত এব 

প্রাঙ্ িহিভীয়াঙ্গয়মাং পৃধথবীম্। তং যেৌতমি রাহুেঙ্গণা ধবঙ্গি ি মাথবঃ পিা  

িহন্তমন্বীয়তুঃ। স ইমাঃ সর্ব্্া নিীরধতিিাহ। সিানীঙ্গরতুযত্তরা  ধেঙ্গরধন্িাবধত তাং বহন 

নাধতিিাহ তাং হ ি তাং পুরা ব্রাহ্মণা ন তরধন্ত অনধতিগ্ধা অধননা ববশ্বানঙ্গরঙ্গণধত। তত 

এতধহ্ প্রািীনং বহঙ্গবা ব্রাহ্মণাঃ। ত  যহ অঙ্গি তরধমবাস স্রাধবতরধমব অস্বধিতমধননা 

ববশ্বানঙ্গরঙ্গণধত। তদুকহতধহ্ যি রধমব ব্রাহ্মণা উ ধহ নূনঙ্গমত  েকঞৈসধসধষদিন্। সাধপ 

জ ঙ্গনয বনিাঙ্গ  যকাপয়ধত তাবৎ সীতাহনধত িগ্ধা হযধনতা ববশ্বানঙ্গরণ। স যহাবাি ধবঙ্গিঙ্গ া 

মাথাবঃ ক্কাহং ভবাধন ইধত। অতএব যত প্রািীনং ভুবনধমধত যহাবাি। বসষাঙ্গপযতধহ্ 

যকােলধবঙ্গিহানাং মে্যািা যতধহ মাথবাঃ।” 

এিঙ্গণ সিানীরা নাঙ্গম যকান নিী নাই। ধকন্তু যহমিন্দ্রাধভিাঙ্গন এবং অমরঙ্গকাঙ্গষ 

করঙ্গতায়া নিীর নাম সিানীরা বধলয়া উক্ত হইয়াঙ্গে। ধকন্তু যিখা োইঙ্গতঙ্গে যে, যস এ 

সিানীরা নিী নঙ্গহ; যকন না, েতপথ ব্রাহ্মঙ্গণই কধথত হইয়াঙ্গে যে, এই নিী যকােল 

(অঙ্গোিযা) এবং ধবঙ্গিহ রাঙ্গজযর (ধমধথলা) মিযসীমা। 

ইহাঙ্গত এই ধনধিত হইঙ্গতঙ্গে যে, অধত পূর্ব্্কাঙ্গল ধমধথলাঙ্গত ব্রাহ্মণ আঙ্গস নাই, ধকন্তু 

েখন েতপথ ব্রাহ্মণ (ইহা যবিান্তে্ত) সঙ্কধলত হয়, তখন ধমধথলায় ব্রাহ্মণ বাস কধরত। 

েতপথ ব্রাহ্মণ প্রণয়ঙ্গনর বহুকাল পূর্ব্্ হইঙ্গতই আে্যেণ ধমধথলাঙ্গত বাস কধরত, সঙ্গন্দহ 

নাই; যকন না, ঐ ব্রাহ্মঙ্গণ ধবঙ্গিহাধিপধত জনক সম্রাট্ বধলয়া বািয হইয়াঙ্গেন। নবীন 

রাঙ্গজযর রাজা প্রািীনধিঙ্গের ধনকট সম্রাট্ নাম লাভ কধরবার সম্ভাবনা ধক? েখন ধমধথলায় 

এতকাল হইঙ্গত ব্রাহ্মঙ্গণর বাস, তখন যে ব্রাহ্মঙ্গণরা তথা হইঙ্গত আিুধনক বাোলার 

উত্তরাংঙ্গে ধবস্তৃত হঙ্গয়ন নাই, এমত যবািও হয় না। তঙ্গব যস সমঙ্গয় বেঙ্গিে সৃ্পহণীয় 

বাসিান ধেল না, অথবা এঙ্গকবাঙ্গরই বাসঙ্গোেয ধেল না, এমত যকহ যকহ বধলঙ্গত পাঙ্গরন। 

তত্ত্বধবঙ্গিরা প্রমাণ কধরয়াঙ্গে যে, অধত পূর্ব্্কাঙ্গল বেঙ্গিে ধেল না; ধহমালঙ্গয়র মূল পে্যন্ত 
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সমুদ্র ধেল। অিযাধপ সমুদ্রবাসী জীঙ্গবর যিহাবঙ্গেষ ধহমালয় পর্ব্্ঙ্গত পাওয়া ধেয়া থাঙ্গক। 

ধক প্রকাঙ্গর েো এবং ব্রহ্মপুঙ্গ র মুখানীত কে্ঙ্গম বেঙ্গিে সৃধষ্ট, তাহা স্  িাল্স্ লাঙ্গয়ল 

প্রণীত “Principles of Geology” নামক গ্রঙ্গন্থ বধণ্ত হইয়াঙ্গে। 

  

েতপথ ব্রাহ্মণ হইঙ্গত োহা উদৃ্ধত হইয়াঙ্গে, তাহাঙ্গতই আঙ্গে, সিানীরা নিীর 

পরপারধিত প্রঙ্গিে জলপ্লাধবত। “স্রাধবতর” েঙ্গব্দ প্লবনীয় ভূধমই বুঝায়। েধি তখন ধ হুৎ 

প্রঙ্গিঙ্গের এই িো, তঙ্গব অঙ্গপিাকৃত নবীন বেভূধম সুন্দরবঙ্গনর মত অবিাপি ধেল। 

ধকন্তু যস সমঙ্গয় যে, এ যিঙ্গে মনুঙ্গষযর বাস ধেল, ঐ েতপথ ব্রাহ্মঙ্গণই তাহার প্রমাণ আঙ্গে। 

ঐ যপৌঙ্গণ্ড্ররাই তথায় বাস কধরত। েথা, “অন্তান্ বঃ প্রজা তধিষ্ট ইধত। ত এঙ্গত অন্ধ্াঃ 

পুণ্ড্রাঃ েবরাঃ পুধলন্দাঃ মূধতবাঃ ইধত উিন্তযাঃ বহঙ্গবা ভবধন্ত।” মহাভারঙ্গত সভাপঙ্গর্ব্্ 

প্রাুলক্ত িাঙ্গনই আঙ্গে যে, ভীম পুণ্ড্র বোধি জয় কধরয়া তাম্রধলপ্ত, এবং সােরকূলবাসী 

যেোধিেঙ্গক জয় কধরঙ্গলন।* অতএব তৎকাঙ্গল এ যিে আসমুদ্র জনাকীণ্ ধেল। ধকন্তু 

তথায় যে আে্যজাধতর বাস ধেল, এমত প্রমাণ মহাভারঙ্গত নাই। পুণ্ড্ররাঙ্গজর নাম বাসুঙ্গিব। 

আে্যবংেীয় নধহঙ্গল এ নাম সম্ভঙ্গব না। ধকন্তু নাম কধবর কধিত বধলয়া যবাি করাই 

উধিত। েধি বল, ঐ িঙ্গলই অনাে্যজাধতেণঙ্গক সমুদ্রতীরবাসী যেে বলা হইয়াঙ্গে, 

যসখাঙ্গন বুধঝঙ্গত হইঙ্গব যে, পুণ্ড্রাধিজাধত যেে নঙ্গহ; সুতরাং তাহারা আে্যজাধত। ইহার 

উত্তর এই যে, যেে না হইঙ্গল আে্যজাধত হইল, এমত নঙ্গহ। যেে একধট অনাে্যজাধত 

মা ; েবনাধি আর আর জাধত তাহা হইঙ্গত ধভি। েথা মহাভারঙ্গতর আধিপঙ্গর্ব্্— 

“েঙ্গিাস্তু োিবা জাতাস্তুর্ব্্ঙ্গসাে্বনাঃ িৃতাঃ। 

দ্রুঙ্গহযাঃ সুতাস্তু বব যভাজাঃ অঙ্গনাস্তু যেেজাতয়ঃ | | ”  

বরং ঐ মহাভারঙ্গতই পুণ্ড্র অনাে্যজাধতমঙ্গিয েধণত হইয়াঙ্গে, েথা— 

“েবনাঃ ধকরাতাঃ োন্ধ্ারাকিনাঃ োবরর্ব্্রাঃ। 

েকাস্তুষারাঃ কঙ্কাি পহ্লবািমন্দ্রমদ্রকাঃ || 

যপৌণ্ড্রাঃ পুধলন্দা রমঠাঃ কাঙ্গবাজাকিব সর্ব্্েঃ।”  

অতএব এই পে্যন্ত ধসদ্ধ যে, েখন েতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয়, তখন এ যিঙ্গে আে্য 

জাধতর অধিকার হয় নাই, েখন মনুসংধহতা সঙ্কধলত হয়, তখনও হয় নাই, এবং েখন 
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মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার যকান্ খাধন যকান্ কাঙ্গল সঙ্কধলত বা প্রণীত 

হয়, তাহা পধিঙ্গতরা এ পে্যন্ত ধনধিত কধরঙ্গত পাঙ্গরন নাই। ধকন্তু ইহা ধসদ্ধ যে, েখন 

ভারঙ্গত যবি, িৃধত এবং ইধতহাস সঙ্কধলত হইঙ্গতধেল, তখন এ যিে ব্রাহ্মণেূনয 

অনাে্যভূধম। খ্রীঙ্গষ্টর েয় েত বৎসর পূঙ্গর্ব্্ বা তদ্বৎ যকান কাঙ্গল এ যিঙ্গে আে্য জাধতর 

অধিকার হইয়াধেল বধলঙ্গল ধক অনযায় হইঙ্গব?# তাহা বলা োয় না। 

মহাবংে নামক ধসংহলীয় ঐধতহাধসক গ্রঙ্গন্থ প্রকাে যে, বেঙ্গিে হইঙ্গত একজন 

রাজপু  ধেয়া ধসংহঙ্গল উপধনঙ্গবে সংিাধপত কধরয়াধেঙ্গলন। আমরা যে ধসদ্ধান্ত কধরলাম, 

মহাবংঙ্গের এ কথায় তাহার খিন হইঙ্গতঙ্গে না। বরং ইহাই প্রধতপি হইঙ্গতঙ্গে যে বেীয় 

আে্যেণ অধত অিকাল মঙ্গিয ধবঙ্গেষ উিধতেীল হইয়াধেঙ্গলন। হণ্টর সাঙ্গহব, প্রািীন 

বেীয়ধিঙ্গের যনৌেমনপটুতা সবঙ্গন্ধ্ োহা বধলয়াধেঙ্গলন, একথা তাহারই যপাষক হইঙ্গতঙ্গে। 

এ ধবষঙ্গয় আমাধিঙ্গের অঙ্গনক কথা বাধক রধহল, অবকাে হয় ত পিাৎ বধলব। 

  

————–  

*মহাভারঙ্গতর েুঙ্গদ্ধ বোধিপধত েজকসনয লইয়া েুদ্ধ কধরয়াধেঙ্গলন। বঙ্গেরা যেে ও 

অনাে্যেণমঙ্গিয েণয হইয়াঙ্গে। 

#এিঙ্গণ ইউঙ্গরাপীয় পধিঙ্গতরা এই মঙ্গত উপধিত হইয়াঙ্গেন। 

————-  

  

ধদ্বতীয় প্রস্তাব # 

  

বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার সবঙ্গন্ধ্ প্রথম প্রস্তাব ধলধখবার সমঙ্গয় আমরা অেীকার 

কধরয়াধেলাম যে, আমরা পুনর্ব্্ার এই ধবষঙ্গয়র সমাঙ্গলািনায় প্রবৃত্ত হইব। অঙ্গনক ধিন 

আমরা তাহাঙ্গত হস্তঙ্গিপ কধরঙ্গত পাধর নাই। এিঙ্গণ ধনম্নপধরধিত সাহাঙ্গেয যপ্রাক্ত ধবষঙ্গয়র 

পুনরাঙ্গলািনায় সাহধসক হইলাম। 
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ধবিযাধনধি মহােয় যে পধরমাঙ্গণ ধবষয় সংগ্রহ কধরয়াঙ্গেন, তাহা বাোলা পুস্তঙ্গক 

দুল্ভ; বাোলী যলখক যকহই এত পধরেম কধরয়া প্রমাণ সংগ্রহ কঙ্গর না। আমরা যসই 

সকল ধবষয় বা প্রমাঙ্গণর উপর ধনভ্র কধরয়া বেীয় ব্রাহ্মণেণ সবঙ্গন্ধ্ ধকেু বধলব। 

সবন্ধ্ধনণ্য় যকবল ব্রাহ্মণেঙ্গণর ইধতবৃত্তধবষয়ক নঙ্গহ। কায়িাধি েূদ্রেণ ও ববিযেঙ্গণর 

ধববরণ ইহাঙ্গত সংগ্রহীত হইয়াঙ্গে। ধকন্তু ব্রাহ্মণধিঙ্গের ধববরণ ধবঙ্গেষ পে্যাঙ্গলািনীয়; অনয 

জাধতর ধববরণ তাহার আনুষধেক মা । 

আমরা “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাঙ্গব যস ধবিাঙ্গর প্রবৃত্ত হইয়াধেলাম, তাহার 

েল এই িাাঁড়াইঙ্গতঙ্গে যে, উত্তর ভারঙ্গত অনযানযাংঙ্গে েতকাল ব্রাহ্মঙ্গণর অধিকার, এ 

যিঙ্গে ততকাল নঙ্গহ—যস অধিকার অঙ্গপিাকৃত আিুধনক। খ্রীষ্টীয় প্রথম েতাব্দীর বহু েত 

বৎসর পূঙ্গর্ব্্ যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আধসয়াধেঙ্গলন, এমত ধবঙ্গবিনা কধরবার অঙ্গনক কারণ আঙ্গে। 

মনুসংধহতাধি-প্রিত্ত প্রমাঙ্গণ, এবং ভাষাতত্ত্বধব  েঙ্গণর ধবিাঙ্গর ইহাই ধির হইয়াঙ্গে 

যে, আে্যেণ প্রথঙ্গম পঞ্চনি প্রঙ্গিে অধিকার ও তথায় অবিান কধরয়া কালসাহাঙ্গেয ক্রঙ্গম 

পূর্ব্্ধিঙ্গক আেমন কঙ্গরন। সর্ব্্ঙ্গেঙ্গষ বেঙ্গিঙ্গে আেমন কঙ্গরন, তাহার সঙ্গন্দহ নাই। ধকন্তু 

যস আেমন ধকরূপ, তাহার একটু ধবিার আবেযক হইয়াঙ্গে। 

প্রথমতঃ, একজাধতকৃত অনয জাধতর যিোধিকার ধদ্বধবি। 

(১) আমরা যিধখঙ্গত পাই, আঙ্গমধরকা ইংঙ্গরজ কত্ৃ্তক অধিকৃত হইয়াধেল। ইংঙ্গরজেণ 

আঙ্গমধরকা যকবল অধিকৃত কঙ্গরন, এমত নঙ্গহ, তথায় বাস কধরয়াধেঙ্গলন। ইংঙ্গরজসম্ভূত 

বংঙ্গেরাই এখন আঙ্গমধরকার অধিবাসী; আঙ্গমধরকা এখন তাাঁহাধিঙ্গের যিে। 

পুনি, সািন্ জাধত ইংলি জয় কধরয়াধেল। তাহারাও ইংলঙ্গির অধিবাসী হইয়াধেল। 

আঙ্গে্যরাও পধিমাঞ্চল—আমরা োহাঙ্গক পধিমাঞ্চল বধল—ধবধজত কধরয়া তথাকার 

অধিবাসী হইয়াধেঙ্গলন। ধকন্তু ইংঙ্গরঙ্গজর অধিকৃত আঙ্গমধরকা ও সািন্ ধিঙ্গের অধিকৃত 

ইংলঙ্গির সঙ্গে আে্যাধিকৃত পধিম ভারঙ্গতর প্রঙ্গভি এই যে, আঙ্গমধরকা ও ইংলঙ্গির 

আধিম অধিবাসীেণ, যজতৃেণ কত্ৃ্তক এঙ্গকবাঙ্গর উধেি হইয়াধেল, আে্যধবধজত আধিম 

অধিবাসীেণ যজতৃবেীভূত হইয়া েূদ্র নাম গ্রহণ কধরয়া, তাাঁহাধিঙ্গের সমাজভুক্ত হইয়া 

রধহল। 
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(২) পিান্তঙ্গর, ইংঙ্গরঙ্গজরা ভারত অধিকৃত কধরয়াঙ্গেন, ধকন্তু তাাঁহারা ভারঙ্গতর 

অধিবাসী নঙ্গহন। কতকুলধল ভারতবঙ্গষ্ বাস কধরয়াঙ্গেন বঙ্গট, ধকন্তু তাহা হইঙ্গলও তাাঁহারা 

এ যিঙ্গে ধবঙ্গিেী। ভারতবষ্ ইংঙ্গরঙ্গজর রাজয, ধকন্তু ইংঙ্গরঙ্গজর বাসভূধম নঙ্গহ। 

  

————–  

*সবন্ধ্ধনণ্য়। বেঙ্গিেীয় আধিম জাধতসমূঙ্গহর সামাধজক বৃত্তান্ত েীলালঙ্গমাহন 

ধবিযাধনধি ভট্টািাে্য প্রণীত। 

# বেিে্ন, ১২৮২।  

————— 

  

যসইরূপ যরামকধবধজত রাষ্ট্রধনিয় যরামকধিঙ্গের রাজযভুক্ত ধেল, ধকন্তু যরামকধিঙ্গের 

বাসভূধম নঙ্গহ। েল্, আধিকা, গ্রীস, ধমের প্রভৃধত যিে তত্তঙ্গেেীয় প্রািীন 

অধিবাধসেঙ্গণরই বাসিল রধহল; অঙ্গনক যরামক তত্তঙ্গেঙ্গে বাস কধরঙ্গলন বঙ্গট, ধকন্তু 

যরামঙ্গকরা তথাকার অধিবাসী হইঙ্গলন না। 

অতএব আঙ্গমধরকাঙ্গক ইংঙ্গরজভূধম, উত্তর ভারতঙ্গক আে্যভূধম বলা োইঙ্গত পাঙ্গর। 

আিুধনক ভারতঙ্গক ইংঙ্গরজভূধম বলা োইঙ্গত পাঙ্গর না, ধমের প্রভৃধতঙ্গক যরামকভূধম বলা 

োইঙ্গত পাঙ্গর না। এিঙ্গণ ধজঞৈসাসয, বেঙ্গিেঙ্গক আে্যভূধম বলা োইঙ্গত পাঙ্গর? মেি, 

মথুরা, কােী প্রভৃধত যেরূপ আে্যেঙ্গণর বাসিান, বেঙ্গিে ধক তাই? 

ভারতীয় আে্যজাধত িতুর্ব্্ণ। যেখাঙ্গন আে্যেণ অধিবাসী হইয়াঙ্গেন, যসইখাঙ্গনই 

িতুর্ব্্ঙ্গণর সধহত তাাঁহারা ধবিযমান। ধকন্তু বাোলায় িধ য় নাই, ববেয নাই। 

িধ য় দুই িাধর  র, োহা িাঙ্গন িাঙ্গন যিখা োয়, তাাঁহারা ঐধতহাধসক কাঙ্গল 

অধিকাংেই মুসলমানধিঙ্গের সমঙ্গয় আধসয়াঙ্গেন। দুই একধট রাজবংে অধত প্রািীন কাঙ্গল 

আধসয়া থাধকঙ্গত পাঙ্গরন, ধকন্তু রাজাধিঙ্গের কথা আমরা বধলঙ্গতধে না, সামাধজক 

যলাকধিঙ্গের কথা বধলঙ্গতধে। 

ববেয সবঙ্গন্ধ্ও ঐরূপ। মুধে্িাবাঙ্গি েখন মুসলমান রাজিানী, তখন জনকয় ববেয 

আধসয়া তাহার ধনকঙ্গট বাধণজযাঙ্গথ্ বাস কধরয়াধেঙ্গলন। তাাঁহাধিঙ্গের বংে আঙ্গে। এইরূপ 
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অনয ও অিসংখযক ববেযেণ আঙ্গেন—তাাঁহারা আিুধনক কাঙ্গল আধসয়াঙ্গেন। 

সুবণ্বধণক্ ধিেঙ্গক ববেয বধলঙ্গলও ববেযরা সংখযায় অি। বাধণজযিাঙ্গনই কতকুলধল 

সুবণ্বধণক্ আধসয়া বাস কধরয়াধেঙ্গলন, ইহা ধভি অনয ধসদ্ধান্ত কধরবার কারণ নাই। 

েখন আধিেূর পঞ্চ ব্রাহ্মণঙ্গক কানযকুব্জ হইঙ্গত আনয়ন কঙ্গরন, তখন বেঙ্গিঙ্গে সাঙ্গড় 

সাত েত  র মা  ব্রাহ্মণ ধেঙ্গলন, এই প্রবাি আঙ্গে। অিযাধপ যসই আধিম ব্রাহ্মণধিঙ্গের 

সন্তধতেণঙ্গক সপ্তেতী বঙ্গল। আধিেূর পঞ্চ ব্রাহ্মণঙ্গক ৯৯৯ সবঙ্গত আনয়ন কঙ্গরন। যস খ্রীঃ 

৯৪২ সাল। অতএব যিখা োইঙ্গতঙ্গে যে, িেম েতাব্দীঙ্গত যেৌড় রাঙ্গজয সাঙ্গড় সাত েত 

 ঙ্গরর অধিক ব্রাহ্মণ ধেল না | এ সংখযা অধত অি; এিঙ্গণ অধত সামানয পল্লীগ্রাঙ্গম ইহার 

অধিক ব্রাহ্মণ বাস কঙ্গরন। এিঙ্গণ যে ইংঙ্গরঙ্গজরা বেঙ্গিঙ্গে বাস কঙ্গরন, তাাঁহারা এই িেম 

েতাব্দীর ব্রাহ্মণ অঙ্গপিা অঙ্গনক যবেী। 

ব্রাহ্মণ, িধ য়, ববেয, এই ধতনধট আে্যজাধত। ইহারাই উপবীত িারণ কঙ্গর। েূদ্র 

অনাে্য জাধত। যেখাঙ্গন যিধখঙ্গতধে, বাোলায় িধ য় আইঙ্গস নাই, ববেযেণ কিাধিৎ 

বাধণজযাথ্ আধসয়াধেল, এবং ব্রাহ্মণও একািে েতাব্দীঙ্গত অধত ধবরল, তখন বলা োইঙ্গত 

পাঙ্গর যে, এই বাোলা নয় েত বৎসর পূঙ্গর্ব্্ আে্যভূধম ধেল না, অনাে্যভূধম ধেল, এবং 

এিঙ্গণ ভারতবঙ্গষ্র সঙ্গে ইংঙ্গরজধিঙ্গের যে সবন্ধ্, বাোলার সধহত আে্যধিঙ্গের যসই 

সবন্ধ্ ধেল। 

এিঙ্গণ যিখা োউক, কতকাল হইল, বাোলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আধসয়াধেঙ্গলন। তজ্জনয 

আধিেূর ও বল্লালঙ্গসঙ্গন যে কত বৎসঙ্গরর বযবিান, তাহা যিখা আবেযক।  

  

আধিেূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণঙ্গক কানযকুব্জ হইঙ্গত আনয়ন কঙ্গরন, তাাঁহাধিঙ্গের বংেসম্ভূত 

কঙ্গয়ক বযধক্তঙ্গক বল্লালঙ্গসন যকৌলীনয প্রিান কঙ্গরন। প্রবাি আঙ্গে যে, বল্লালঙ্গসন 

আধিেূঙ্গরর অবযবধহত পরবত্্তী রাজা। ধকন্তু এ ধকবিন্তী যে অমূলক এবং সঙ্গতযর ধবঙ্গরািী, 

ইহা বাবু রাঙ্গজন্দ্রলাল ধম  পূঙ্গর্ব্্ই সপ্রমাণীকৃত কধরয়াঙ্গেন। এিঙ্গণ পধিত লালঙ্গমাহন 

ধবিযাধনধি তাহা পুনঃপ্রমাধণত কধরয়াঙ্গেন। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর মঙ্গিয একজন েীহষ্। ধতধন 

মুঙ্গখাপািযায়ধিঙ্গের আধিপুরুষ। বল্লালঙ্গসন তাাঁহার বংঙ্গে উৎসাহঙ্গক যকৌলীনয প্রিান 

কঙ্গরন। উৎসাহ েীহষ্ হইঙ্গত  ঙ্গয়ািে পুরুষ। *আধিেূঙ্গরর পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর মঙ্গিয িি 
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একজন। িি িঙ্গট্টাপািযায়ধিঙ্গের আধিপুরুষ। তাাঁহার বংঙ্গোদু্ভত বহুরূপঙ্গক বল্লালঙ্গসন 

যকৌলীনয প্রিান কঙ্গরন। বহুরূপ িি হইঙ্গত অষ্টম পুরুষ।# ভট্টনারায়ণ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর 

একজন। বল্লালঙ্গসন তদ্বংেীয় মঙ্গহশ্বরঙ্গক যকৌলীনয প্রিান কঙ্গরন। মঙ্গহশ্বর ভট্টনারায়ণ 

হইঙ্গত িেম, পুরুষ, ইতযাধি। 

আধিেূর োাঁহাধিেঙ্গক কানযকুব্জ হইঙ্গত আধনয়াধেঙ্গলন, বল্লাল তাাঁহার পরবত্্তী রাজা 

হইঙ্গল, কখনও তাাঁহাধিঙ্গের অষ্টম, িেম বা  ঙ্গয়ািে পুরুষ যিধখঙ্গত পাইঙ্গতন না। 

ধবিযাধনধি মহােয় বঙ্গলন, বাঙ্গরন্দ্রধিঙ্গের কুলোঙ্গস্ত্র ধলধখত আঙ্গে যে, বল্লাল আধিেূঙ্গরর 

যিৌধহ  হইঙ্গত অিস্তন সপ্তম পুরুষ। ইহাই সম্ভব। 

ধিতীেবংোবলীঙ্গত ধলধখত আঙ্গে যে, ৯৯৯ অঙ্গব্দ আধিেূর পঞ্চ ব্রাহ্মণঙ্গক আনয়ন 

কঙ্গরন। ধবিযাধনধি মহােয় বঙ্গলন যে, এই অব্দ েকাব্দ নঙ্গহ—সৎবৎ। ধকন্তু সবঙ্গতর সঙ্গে 

খ্রীষ্টাঙ্গব্দর ধহসাব কধরঙ্গত ধেয়া ধতধন একধট ধবষম ভ্রঙ্গম পধতত হইয়াঙ্গেন। ধতধন যলঙ্গখন— 

“আধিেূর খ্রীঃ িেম েতাব্দীর যেষভাঙ্গে রাজযাধিকার প্রাপ্ত হন; খ্রীঃ একািে 

েতাব্দীর মিযভাঙ্গে অথ্াৎ ১০৫৬ পুঙ্গ ধষ্ট োে কঙ্গরন। 

প্রমাণ, 

এিঙ্গণ সংবৎ —১৯৩২ 

খ্রীষ্টীয় েক —১৮৭৫ 

_____________ 

সংবঙ্গতর সধহত খ্রীঃ অন্তর ৫৭ 

  

এখন যিখা োইঙ্গতঙ্গে যে, ৯৯৯ সংবত, অথ্াৎ যে বঙ্গষ্ পুঙ্গ ধষ্ট োে হয়, যস বৎসর 

খ্রীঃ ১০৫৬।”—১৬১ পৃষ্ঠা। 

ধবিযাধনধি মহােঙ্গয়র ভুল এই যে, সংবঙ্গত ৫৭ বৎসর যোে কধরয়া খ্রীষ্টাব্দ বাধহর 

কধরঙ্গত হয় না; যকন না, খ্রীঃ অব্দ হইঙ্গত সংবত পূর্ব্্োমী, সংবত হইঙ্গত ৫৭ বৎসর বাি 

ধিয়া খ্রীঃ অব্দ হইঙ্গত পাইঙ্গত হইঙ্গব। যোে কধরঙ্গল, এখন ১৯৩২+৫৭=১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ 

হয়। বাি ধিঙ্গলই ১৯৩২-৫৭=১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দ পাওয়া োয়। যসইরূপ ৯৯৯ সংবঙ্গত, 
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৯৯৯-৫৭=৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এই ভুল ধবিযাধনধি মহােয় িানান্তঙ্গর সংঙ্গোধিতও কধরয়াঙ্গেন, 

ধকন্তু তধিবন্ধ্ন তাাঁহাঙ্গক অঙ্গনক অনথ্ক পধরেম কধরঙ্গত হইয়াঙ্গে। 

  

————— 

*(১) েীহষ্, (২) েীেভ্, (৩) েীধনবাস, (৪) আরব, (৫) ধ ধবক্রম, (৬) কাক, (৭) 

িাাঁিু, (৮) জলােয়, (৯) বাঙ্গণশ্বর, (১০) ুলহ, (১১) মািব, (১২) যকালাহল, (১৩) 

উৎসাহ। 

#(১) িি, (২) সুঙ্গসন, (৩) মহাঙ্গিব, (৪) হলির, (৫) কৃষ্ণঙ্গিব, (৬) বরাহ, (৭) 

েীির, (৮) বহুরূপ। 

————— 

  

ধিতীেবংেবলীিধরঙ্গত “সামানযাকাঙ্গর অব্দ েব্দ ধলধখত আঙ্গে। সুতরাং ঐ অব্দ 

পঙ্গির েধক্ত েক ও সৎবৎ উভঙ্গয়ঙ্গতই োইঙ্গত পাঙ্গর।” ধবিযাধনধি মহােয় বঙ্গলন, উহা 

সৎবৎ িধরঙ্গত হইঙ্গব, ধকন্তু ধতধন এইরূপ অধভপ্রায় করার যে কারণ ধনঙ্গে্ে কধরয়াঙ্গেন, 

তাহা তত পধরষ্কাররূঙ্গপ বযক্ত না হইঙ্গলও, কথাধট নযােয যবাি হয়। এ িঙ্গল আমরা 

ধবঞৈস পুরাণতত্ত্বধবৎ বাবু রাঙ্গজন্দ্রলাল ধমঙ্গ র আেয় গ্রহণ কধরঙ্গল, ধবিার ধনঙ্গে্াষ হইঙ্গত 

পাঙ্গর। 

বাবু রাঙ্গজন্দ্রলাল ধম  বঙ্গলন, সময়প্রকাে গ্রঙ্গন্থ ধলধখত আঙ্গে যে, বল্লালঙ্গসন 

িানসাের নামক গ্রঙ্গন্থর ১০৯৯ েঙ্গক রিনা সমাপ্ত কঙ্গরন। ১০৯৯ েকাব্দ—১০৯৭ খ্রীঃ 

অব্দ। তািৃে বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ঙ্গন অঙ্গনক ধিন লাধেয়া থাধকঙ্গব। অতএব বল্লালঙ্গসন তাহার 

পূঙ্গর্ব্্ অঙ্গনক বৎসর হইঙ্গত জীধবত ধেঙ্গলন, এমত ধবঙ্গবিনা করা োয়। আইন আকবরীঙ্গত 

োহা যলখা আঙ্গে তাহাঙ্গত জানা োয়, বল্লালঙ্গসন ১০৬৬ খ্রীঃ অঙ্গব্দ রাজধসংহাসন প্রাপ্ত 

হঙ্গয়ন। আইন আকবরীর কথা ও রাঙ্গজন্দ্রলাল বাবুর কথায় ঐকয যিখা োইঙ্গতঙ্গে। 

আধিেূঙ্গরর সময়, রাঙ্গজন্দ্রলাল বাবু ধনজবংঙ্গের পে্যায় ধহসাব কধরয়া, ধনরূপণ 

কধরয়াঙ্গেন তাাঁহার েণনায় ৯৬৪ হইঙ্গত ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ আধিেূঙ্গরর সময় ধনরূধপত 

হইয়াঙ্গে। এ েণনা ধিতীেবংোবলীর ৯৯৯ সঙ্গে ধঠক ধমধলঙ্গতঙ্গে না। অন্ততঃ ২২ 
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বৎসঙ্গরর প্রঙ্গভি হইঙ্গতঙ্গে, যকন না, ৯৯৯ সংবঙ্গত ৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। এ প্রঙ্গভি অধত অি। 

এ ধিঙ্গক েকাব্দ িধরঙ্গল ৯৯৯ েকাঙ্গব্দ ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পাই। তখন বল্লাল ধসংহাসনরূঢ়, 

ইহা উপঙ্গর যিখা ধেয়াঙ্গে। সুতরাং েক নঙ্গহ—সংবৎ। 

অতএব আধিেূঙ্গরর পুঙ্গ ধষ্টোোথ্ পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর আেমন হইঙ্গত, বল্লাঙ্গলর 

গ্রন্থসমাপন পে্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়া োইঙ্গতঙ্গে। উপঙ্গর বলা হইয়াঙ্গে যে, বল্লাল 

আধিেূঙ্গরর যিৌধহঙ্গ র সপ্তম অিস্তন পুরুষ; তাহা হইঙ্গল আধিেূর হইঙ্গত বল্লাল নবম 

পুরুষ। আধিেূঙ্গরর সমকালবত্্তী যবিেভ্ হইঙ্গত তদ্বংেজাত, এবং বল্লাঙ্গলর সমকালবত্্তী 

বহুরূপ অষ্টম পুরুষ | আধিসূঙ্গরর সমকালবত্্তী যবিেভ্ হইঙ্গত তদ্বংেজাত, এবং বল্লাঙ্গলর 

সমকালবত্্তী ধেশু ৮ম পুরুষ; তদ্রূপ ভট্টনারায়ণ হইঙ্গত মঙ্গহশ্বর ১০ম পুরুষ; এবং েীহষ্ 

হইঙ্গত উৎসাহ ১৩ে পুরুষ। যকবল োন্দড় হইঙ্গত কানু ৪থ্ পুরুষ। েঙ্গড় আধিেূর হইঙ্গত 

বল্লাল পে্যন্ত নয় পুরুষই পাওয়া োয়। 

প্রিধলত রীধত এই যে, ভারতবষ্ীয় ঐধতহাধসক েণনায় এক পুরুঙ্গষ ১৮ বৎসর 

পড়তা করা হইয়া থাঙ্গক। তাহা হইঙ্গল নয় পুরুঙ্গষ ১৬২ বৎসর পাওয়া োয়। আমরা অনয 

ধহসাঙ্গব বল্লাল ও আধিেূঙ্গর ১৫৫ বৎসঙ্গরর প্রঙ্গভি পাইয়াধে। এ েণনার সঙ্গে, যস েণনা 

ধমধলঙ্গতঙ্গে। অতএব এ েল গ্রাহয। বল্লাল আধিেূঙ্গরর সাঙ্গদ্্ধক েতাব্দী পরোমী। 

ধবিযাধনধি মহােঙ্গয়র গ্রঙ্গন্থ জানা োয় যে, েখন বল্লাল যকৌলীনয সংিাপন কঙ্গরন, 

তখন আধিেূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণেঙ্গণর বংঙ্গে একািে েত  র ব্রাহ্মণ ধেল। যিড় েত 

বৎসঙ্গর ঈিৃে বংেবৃধদ্ধ ধবিয়কর বধলয়া যবাি হয়, ধকন্তু েধি ধবঙ্গবিনা করা োয় যে, 

তৎকাঙ্গল বহুধববাহপ্রথা ধবঙ্গেষ প্রকাঙ্গর প্রিধলত ধেল, তাহা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর পু সংখযার 

পধরিয় লইঙ্গলই ধবঙ্গেষ প্রকাঙ্গর বুঝা োইঙ্গব। ধবিযাধনধি মহােঙ্গয়র িৃত ধমে গ্রঙ্গন্থর বিঙ্গন 

যিখা োয় যে, ভট্টনারায়ঙ্গণর ১৬ পু , িঙ্গির ১৬ পু , যবিেঙ্গভ্র ১২ পু , েীহঙ্গষ্র ৪ 

পু , এবং োন্দঙ্গড়র ৮ পু । যমাঙ্গট পাাঁি জঙ্গন বাোলায় ৫৬ পু  রাধখয়া পরঙ্গলাকেমন 

কধরয়াধেঙ্গলন। এই ৫৬ পু  ৫৬ধট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস কঙ্গরন, যসই ৫৬ গ্রাম 

হইঙ্গত রাঢ়ীয়ধিঙ্গের ৫৬ধট োাঁই। েখন যিখা োইঙ্গতঙ্গে যে, একপুরুষ মঙ্গিয ৫  র হইঙ্গত 

৫৬  র অথ্াৎ ১১ ুলণ বৃধদ্ধ  ধটয়াধেল, তখন নয় পুরুঙ্গষর েতুলণ বৃধদ্ধ ধনতান্ত সম্ভব। 
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বরং অধিক; যকন না, পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়ঙ্গস বাোলায় আধসয়াধেঙ্গলন, অতএব তাাঁহারা 

বাোলায় সুব্রাহ্মণ বৃধদ্ধ কধরবার তািৃে সময় পান নাই, ধকন্তু তাাঁহাধিঙ্গের বংোবলী 

বকঙ্গোর হইঙ্গত ধপতৃত্ব স্বীকার কধরঙ্গতন, ইহা সহঙ্গজ অনুঙ্গময়। 

  

সুধবখযাত েুঙ্গলর মুখধট নীলকণ্ঠ ঠাকুঙ্গরর বংে বাোলায় কত ধবস্তৃত, তাহা রাঢ়ীয় 

কুলীনেণ জাঙ্গনন। এক একখাধন িুদ্র গ্রাঙ্গমও পাাঁি সাত  র পাওয়া োয়; যকান যকান বড় 

গ্রাঙ্গম তাাঁহাধিঙ্গের সংখযা অেণয। যে বধলঙ্গব যে, সমগ্র বাোলায় একািে েত  র মা  

নীলকণ্ঠ ঠাকুঙ্গরর সন্তান বাস কঙ্গর, যস অনযায় বধলঙ্গব না। ধকন্তু কয় পুরুষ মঙ্গিযই এই 

বংেবৃধদ্ধ হইয়াঙ্গে? বহুসংখযক নীলকণ্ঠ ঠাকুঙ্গরর সন্তাঙ্গনর সঙ্গে বত্্তমান যলখঙ্গকর পধরিয়, 

বনু্ধ্ত্ব এবং কুটুধবতা আঙ্গে। তাাঁহারা নীলকণ্ঠ হইঙ্গত যকহ সপ্তম, যকহ অষ্টম, যকহ নবম 

পুরুষ। েধি সাত আট পুরুঙ্গষ এরূপ সংখযাবৃধদ্ধ, একজন হইঙ্গত পাঙ্গর, তঙ্গব যিড় েত 

বৎসঙ্গর ৫ জন হইঙ্গত একািে েত  র হওয়া ধনতান্ত অেঙ্গদ্ধয় কথা নঙ্গহ। 

এিঙ্গণ যবাি হয় িাধরধট ধবষয় ধবশ্বাসঙ্গোেয বধলয়া ধির হইঙ্গতঙ্গে। 

১ম। আধিেূর পঞ্চ ব্রাহ্মণঙ্গক আধনবার পূঙ্গর্ব্্ এতঙ্গেঙ্গে সাঙ্গড় সাত েত  র বযতীত 

ব্রাহ্মণ ধেল না। 

২য়। ৯৪২ খ্রীঃ অঙ্গব্দ আধিেূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণঙ্গক আনয়ন কঙ্গরন।  

৩য়। তাহার যিড় েত বৎসর পঙ্গর বল্লালঙ্গসন ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর বংেসম্ভূত 

ব্রাহ্মণেঙ্গণর মঙ্গিয যকৌলীনয প্রিধলত কঙ্গরন। 

৪থ্। এ যিড় েত বৎসঙ্গর ঐ পাাঁি  র ব্রাহ্মঙ্গণ এোর েত  র হইয়াধেল। 

েধি যিড় েত বৎসঙ্গর পাাঁি জন ব্রাহ্মঙ্গণর বংঙ্গে একািে েত  র হইয়াধেল, তঙ্গব 

কত কাঙ্গল বেঙ্গিঙ্গের আধিম ব্রাহ্মণেঙ্গণর বংে সাঙ্গড় সাত েত  র হইয়াধেল। 

েধি সপ্তেতীধিঙ্গের আধিপুরুষও পাাঁি জন ধেঙ্গলন এবং েধি তাাঁহারাও 

কানযকুব্জীয়ধিঙ্গের নযায় বহুধববাহপরায়ণ ধেঙ্গলন, ইহা ধবঙ্গবিনা করা োয়, তঙ্গব বাোলায় 

প্রথম ব্রাহ্মণধিঙ্গের আেমনকাল হইঙ্গত েত বৎসর মঙ্গিয তাাঁহাঙ্গির বংঙ্গে এই সাঙ্গড় সাত 

েত  র  ব্রাহ্মঙ্গণর জে অসম্ভব নঙ্গহ। 
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সপ্তেতীধিঙ্গের পূর্ব্্পুরুষেণও বহুধববাহপরায়ণ ধেঙ্গলন, ইহা অনুমাঙ্গন যিাষ হয় না। 

যকন না, বহুধববাহ তৎকাঙ্গল ধবলিণ প্রিধলত যিখা োইঙ্গতঙ্গে। তঙ্গব এমন হইঙ্গত পাঙ্গর 

যে, কানযকুব্জীয়েণ ধবঙ্গেষ সুব্রাহ্মণ বধলয়া সপ্তেতীেণও তাাঁহাধিেঙ্গক কনযািাঙ্গন উৎসুক 

হই যতন, এই জনয তাাঁহারা অঙ্গনক ধববাহ কধরয়াধেঙ্গলন; সপ্তেতীেঙ্গণর পূর্ব্্পুরুঙ্গষর মত 

ধববাহ কধরবার যকান কারণ ধেল না। যতমন এধিঙ্গক পাাঁি জন মা  যে তাাঁহাধিঙ্গের 

আধিপুরুষ, ইহা অসম্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আধসঙ্গত একবার আরম্ভ হইঙ্গল, ক্রঙ্গম ক্রঙ্গম, 

একঙ্গ  বা এঙ্গক এঙ্গক রাজেঙ্গণর প্রঙ্গয়াজনানুসাঙ্গর বা রাজপ্রসাি লাভাকা্ায় 

অধিকসংখযক আসাই সম্ভব। 

অতএব কানযকুব্জ হইঙ্গত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আধসবার পূঙ্গর্ব্্ এক েত বৎসঙ্গরর মঙ্গিযই 

বেঙ্গিঙ্গে ব্রাহ্মণধিঙ্গের প্রথম বাস, ধবিারসেত যবাি হইঙ্গতঙ্গে। অথ্াৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম 

েতাব্দীর পূঙ্গর্ব্্ বাোলা ব্রাহ্মণেূনয অনাে্যভূধম ধেল। পূঙ্গর্ব্্ কিাধিৎ যকান ব্রাহ্মণ বেঙ্গিঙ্গে 

েধি আধসয়া বাস কধরয়া থাঙ্গকন, তাহা েণনীঙ্গয়র মঙ্গিয নঙ্গহ। অষ্টম েতাব্দীর পূঙ্গর্ব্্ 

বাোলায় ব্রাহ্মণসমাজ ধেল না। 

  

যকহ যকহ বধলঙ্গত পাঙ্গরন যে, আধিেূঙ্গরর সমঙ্গয় যে যকবল সাঙ্গড় সাত েত  র মা  

ব্রাহ্মণ যিধখঙ্গতে, তাহার কারণ এমত নঙ্গহ যে, ব্রাহ্মঙ্গণরা স্বিধিন মা  বাোলায় 

আধসয়াধেঙ্গলন। যবৌদ্ধিঙ্গর্ম্্র প্রাবলযই ব্রাহ্মণসংখযার অিতার কারণ। ধকন্তু বেঙ্গিঙ্গে 

যবৌদ্ধিঙ্গর্ম্্র যেরূপ প্রাবলয ধেল, মেি কানযকুব্জাধি যিঙ্গেও তদ্রূপ বা তিধিক ধেল। 

যবৌদ্ধিঙ্গর্ম্্র প্রাবলয যহতু েধি বাোলায় ব্রাহ্মণসংখযা স্বিীভূত হইয়াধেল, তঙ্গব সমগ্র 

ভারতবঙ্গষ্ও যসই কারঙ্গণ ব্রাহ্মণবংে লুপ্তপ্রায় হইয়াধেল, স্বীকার কধরঙ্গত হইঙ্গব। যকান 

যকান আপধত্তকারী তাহাও স্বীকার কধরঙ্গত পাঙ্গরন। বধলঙ্গত পাঙ্গরন যে, তখন সমস্ত 

ভারঙ্গতই অি ব্রাহ্মণ ধেল-এিঙ্গণ বৃধদ্ধ পাইয়াঙ্গে। ধকন্তু তাহা হইঙ্গল ধজঞৈসাসা কধর, েধি 

পূর্ব্্ হইঙ্গত বঙ্গে ব্রাহ্মঙ্গণর বাস ধেল, তঙ্গব আধিেূঙ্গরর পূর্ব্্কালজাত যকান গ্রঙ্গন্থ তাহার 

ধনিে্ন পাওয়া োয় না যকন? বরং প্রািীন গ্রন্থাধিঙ্গত তথায় ব্রাহ্মঙ্গণর বাস না থাকারই 

ধনিে্ন পাওয়া োয় যকন?* আমরা পাঠকধিেঙ্গক ধজঞৈসাসা কধর যে, অষ্টম েতাব্দীর বা 

আধিেূঙ্গরর পূর্ব্্বত্্তী যকান বেবাসী গ্রন্থকাঙ্গরর নাম তাাঁহারা িরণ কধরয়া বধলঙ্গত পাঙ্গরন? 
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কুলু্লকভট্ট, জয়ঙ্গিব, যোবদ্্ধনািাে্য, হলায়ুি, উিয়ানািাে্য প্রভৃধত োহার নাম কধরঙ্গবন, 

সকলই আধিেূঙ্গরর পরবত্্তী। ভট্টনারায়ণ ও েীহষ্ তাাঁহার সমকাধলক। প্রািীন আে্যজাধত 

যেখাঙ্গন বাস কধরয়াঙ্গেন, যসইখাঙ্গনই ব্রাহ্মণেণ তাাঁহাধিঙ্গের পাধিঙ্গতযর ধিহ্নস্বরূপ গ্রন্থাধি 

রাধখয়া ধেয়াঙ্গেন। বাোলায় েখন ব্রাহ্মণ ধেঙ্গলন না, তখনকার প্রণীত পুস্তকাধিও নাই। 

আমরা অবেয ইহা স্বীকার কধর যে, অষ্টম েতাব্দীর পূঙ্গর্ব্্ও আে্য রাজকুল বাোলায় 

ধেল, এবং তাহাধিঙ্গের আনুষধেক ব্রাহ্মণও থাধকঙ্গত পাঙ্গরন। যসরূপ অিসংখযক ব্রাহ্মণ 

আমাধিঙ্গের আঙ্গলািনার ধবষয় নঙ্গহ। যসরূপ সকল জাধতই সকল যিঙ্গে থাঙ্গক। 

কাধলেধণ্য়াঙ্গতও অঙ্গনক িীন আঙ্গে। 

আমরা যে কথা সপ্রমাণ কধরবার জনয েত্ন পাইয়াধে, তাহা েধি সতয হয়, তঙ্গব 

অঙ্গনঙ্গকই মঙ্গন কধরঙ্গবন যে, বাোলার ও বাোলীর বড় লা ব হইল। আমরা আিুধনক 

বধলয়া বাোলীজাধতর অঙ্গেৌরব করা হইল; আমরা প্রািীন জাধত বধলয়া আিুধনক 

ইংঙ্গরজধিঙ্গের সর্ম্ুঙ্গখ স্পদ্্ধা কধর-তা না হইয়া আমরাও আিুধনক হইলাম। 

আমরা যিধখঙ্গতধে না যে, অঙ্গেৌরব ধকেু হইল। আমরা যসই প্রািীন 

আে্যজাধতসম্ভূতই রধহলাম—বাোলায় েখন আধস না যকন, আমাধিঙ্গের পূর্ব্্পুরুষেণ 

যসই যেৌরবাধন্বত আে্য। বরং যেৌরঙ্গবর বৃধদ্ধই হইল। আে্যেণ বাোলায় তািৃে ধকেু মহৎ 

কীধত্্ত রাধখয়া োন নাই—আে্যকীধত্্তভূধম উত্তর পধিমাঞ্চল। এখন যিখা োইঙ্গতঙ্গে যে, 

আমরা যস কীধত্্ত ও েঙ্গেরও উত্তরাধিকারী। যসই কীধত্্তমন্ত পুরুষেণই আমাধিঙ্গের 

পূর্ব্্পুরুষ। যিাঙ্গব, যিাঙ্গব, পাাঁঙ্গড়, যতওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আে্যেঙ্গণর প্রািীন 

েঙ্গের ভােী বঙ্গট। 

আমাঙ্গির আর একধট কলঙ্গঙ্কর লা ব হইঙ্গতঙ্গে। আধিেূঙ্গরর সমঙ্গয় যমাঙ্গট সাঙ্গড় সাত 

েত  র ব্রাহ্মণ ধেল। বল্লাঙ্গলর সময় যসই সাত েত  ঙ্গরর বংে এবং পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর বংে 

একািে েত  র ধেল। িধ য় ববেয এখনও েখন অধত অিসংখযক, তঙ্গব তখন যে 

আরও অিসংখযক ধেল, তাহাঙ্গত সঙ্গন্দহ নাই। বল্লাঙ্গলর যিড় েত বৎসর পঙ্গর 

মুসলমানেণ বেজয় কঙ্গরন। তখন বেীয় আে্যেঙ্গণর সংখযা অধিক সহস্র নঙ্গহ, ইহা 
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অনুঙ্গময়। তখনও তাাঁহারা এঙ্গিঙ্গে ঔপধনঙ্গবধেক মা । সুতরাং সপ্তিে অশ্বাঙ্গরাহী কত্ৃ্তক 

বেজঙ্গয়র যে কলঙ্ক, তাহা আে্যধিঙ্গের ধকেু কধমঙ্গতঙ্গে বঙ্গট। 

তখন বেীয় আে্যেঙ্গণর অভুযিঙ্গয়র সময় হয় নাই। এখন যস সময় যবাি হয় 

উপধিত। বাহুবল না হউক, বুধদ্ধবঙ্গল যে বাোলী অধিঙ্গর পৃধথবীমঙ্গিয েেস্বী হইঙ্গব, তাহার 

সময় আধসঙ্গতঙ্গে। 

আমরা উপঙ্গর ব্রাহ্মণ সবঙ্গন্ধ্ োহা বধললাম, কায়িেণ সবঙ্গন্ধ্ তাহা বঙ্গত্্ত। ধবিযাধনধি 

মহােয় বঙ্গলন, কায়িেণ সৎেূদ্র অথ্াৎ বণ্সঙ্কর নঙ্গহ। আমাধিঙ্গের ধবঙ্গবিনায় তাহারা 

বণ্সঙ্কর বঙ্গট। তধদ্বষঙ্গয় বেিে্ঙ্গন ইধতপূঙ্গর্ব্্ অঙ্গনক বলা হইয়াঙ্গে। এিঙ্গণ আর ধকেুই 

বধলবার প্রঙ্গয়াজন নাই। সঙ্করতা যহতু কায়িেণ আে্যবংেসম্ভূত বঙ্গট। আধিেূঙ্গরর সময় 

পঞ্চ ব্রাহ্মঙ্গণর সঙ্গে পাাঁি জন কায়িও কানযকুব্জ হইঙ্গত আধসয়াধেঙ্গলন। তৎপূর্ব্্ যেমন 

বাোলায় ব্রাহ্মণ ধেল, যসইরূপ কায়িও ধেল, ধকন্তু অিসংখযক। এিঙ্গণ কায়িেণ 

বেঙ্গিঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ। 

  

————–  

*বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রথম প্রস্তাব যিখ। 
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