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বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধন্ধ কন্ধেকতি কথা * 

  

যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাতিক স্মৃতি থাত্ম্ক, িাহারা মাহাযেরক্ষার যেষ্টা পায়, 

হারাইত্ম্ে পুনঃপ্রাতির যেষ্টা কত্ম্র। যেিী ও আতজন কুত্ম্রর স্মৃতির  ে য্ন তহম্ ও 

ওয়াটেুব—ইিাতে অধঃপতিি হইয়াও পুনরুতিি হইয়াত্ম্ে। বাঙ্গােী আজকাে বড় হইত্ম্ি 

োয়,—হায়! বাঙ্গােীর ঐতিহাতিক স্মৃতি কই? 

বাঙ্গাোর ইতিহাি োই। নতহত্ম্ে বাঙ্গােী কখন মানুষ হইত্ম্ব না। োহার মত্ম্ন থাত্ম্ক 

যে, এ বংশ হইত্ম্ি কখন মানুত্ম্ষর কাজ হয় নাই, িাহা হইত্ম্ি কখন মানুত্ম্ষর কাজ হয় 

না। িাহার মত্ম্ন হয়, বংত্ম্শ রত্ম্ের য াষ আত্ম্ে। তিে তনম্ব বৃত্ম্ক্ষর বীত্ম্জ তিে তনম্বই 

জত্ম্ে—মাকাত্ম্ের বীত্ম্জ মাকােই  ত্ম্ে। যে বাঙ্গােীরা মত্ম্ন জাত্ম্ন যে, আমাত ত্ম্ের 

পূর্ব্বপুরুষ তেরকাে দুর্ব্বে—অিার, আমাত ত্ম্ের পূর্ব্বপুরুষত ত্ম্ের কখন যে রব তেে না, 

িাহারা দুর্ব্বে অিার যে রবশূনে তিন্ন অনে অবস্থা প্রাতির িরিা কত্ম্র না—যেষ্টা কত্ম্র না। 

যেষ্টা তিন্ন তিদ্ধও হয় না। 

তকন্তু বাস্ততবক বাঙ্গােীরা তক তেরকাে দুর্ব্বে, অিার, যে রবশূনে? িাহা হইত্ম্ে 

েত্ম্েত্ম্শর রাজোতধকার; চেিত্ম্নের ধর্ম্ব; রঘুনাথ, ে াধর, জে ীত্ম্শর নোয়; জয়ত্ম্ ব 

তব োপতি মুকুন্দত্ম্ ত্ম্বর কাবে যকাথা হইত্ম্ি আতিে? দুর্ব্বে অিার যে রবশূনে আরও ি 

জাতি পৃতথবীত্ম্ি অত্ম্নক আত্ম্ে। যকান দুর্ব্বে অিার যে রবশূনে জাতি কতথিরূপ অতবনশ্বর 

কীততব জেত্ম্ি স্থাপন কতরয়াত্ম্ে? যবাধ হয় না তক যে, বাঙ্গাোর ইতিহাত্ম্ি তকেু িার কথা 

আত্ম্ে? 

যিই িার কথা যকাথা পাইব, বাঙ্গাোর ইতিহাি আত্ম্ে তক? িাত্ম্হত্ম্বরা বাঙ্গাোর 

ইতিহাি িম্বত্ম্ে িূতর িূতর গ্রন্থ তেতখয়াত্ম্েন। স্টুয়ার্টব িাত্ম্হত্ম্বর বই, এি বড় িারী বই যে, 

েুুঁতড়য়া মাতরত্ম্ে যজায়ান মানুষ খুন হয়, আর মাশবমান যেথতিজ্ প্রিৃতি েুর্ট তকিাত্ম্ে 

বাঙ্গাোর ইতিহাি তেত্ম্খ, অত্ম্নক টাকা যরাজোর কতরয়াত্ম্েন।  

তকন্তু এ িকত্ম্ে বাঙ্গাোর ঐতিহাতিক যকান কথা আত্ম্ে তক? আমাত ত্ম্ের তবত্ম্বেনায় 

একখাতন ইংত্ম্রতজ গ্রত্ম্ন্থও বাঙ্গাোর প্রকৃি ইতিহাি নাই। যি িকত্ম্ে েত  তকেু থাত্ম্ক, িত্ম্ব 
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যে িকে মুিেমান বাঙ্গাোর বা িাহ, বাঙ্গাোর িুবা ার ইিোত  তনরথবক পপাতধধারে 

কতরয়া, তনরুত্ম্েত্ম্ে শেোয় শয়ন কতরয়া থাতকি, িাহাত ত্ম্ের জে মৃিুে েৃহতববা  এবং 

তখেুড়ীত্ম্িাজন মাত্র। ইহা বাঙ্গাোর ইতিহাি নয়, ইহা বাঙ্গাোর ইতিহাত্ম্ির এক অংশও 

নয়। বাঙ্গাোর ইতিহাত্ম্ির িত্ম্ঙ্গ ইহার যকান িম্বেও নাই। বাঙ্গােী জাতির ইতিহাি ইহাত্ম্ি 

তকেুই নাই। যে বাঙ্গােী এ িকেত্ম্ক বাঙ্গাোর ইতিহাি বতেয়া গ্রহে কত্ম্র, যি বাঙ্গােী 

নয়। আযজাতিত্ম্ে রবাে, তমথোবা ী, তহন্দুত্ম্েষী মুিেমাত্ম্নর কথা যে তবোর না কতরয়া 

ইতিহাি বতেয়া গ্রহে কত্ম্র, যি বাঙ্গােী নয়। 

িত্ম্ির জন অশ্বাত্ম্রাহীত্ম্ি বাঙ্গাো জয় কতরয়াতেে, এ পপনোত্ম্ির ঐতিহাতিক প্রমাে 

তক? তমন হাজ্ পদ্দীন বাঙ্গাো জত্ম্য়র ষাট বৎির পত্ম্র এই এক পপকথা তেতখয়া তেয়াত্ম্েন। 

আতম েত  আজ বতে যে, কাে রাত্ম্ত্র িূি য তখয়াতে, যিামরা িাহা যকহ তবশ্বাি কর না। 

যকন না, অিম্ভব কথা। আর তমন হাজ পদ্দীন িাহা অত্ম্পক্ষাও অিম্ভব কথা তেতখয়া 

তেয়াত্ম্েন, যিামরা অম্লানব ত্ম্ন তবশ্বাি কর। আতম জীতবি যোক, যিামাত্ম্ র কাত্ম্ে 

পতরতেি, আমার কথা তবশ্বাি কর না, তকন্তু যি িাি শি বৎির মতরয়া তেয়াত্ম্ে, যি 

তবশ্বািী তক অতবশ্বািী তকেুই জান না, িথাতপ িুতম িাহার কথায় তবশ্বাি কর। আতম 

বতেত্ম্িতে, আতম তনত্ম্জ িূি য তখয়াতে, আমার কথায় তবশ্বাি কতরত্ম্ব না, অথে িূি আমার 

প্রিেক্ষ ৃষ্ট বতেয়া বতেত্ম্িতে! আর তমন হাজ্ পদ্দীত্ম্নর প্রিেক্ষ ৃষ্ট নত্ম্হ, জনশ্রুতি মাত্র। 

জনশ্রুতি তক স্বকত্ম্পােকতিি, িাহাত্ম্িও অত্ম্নক িত্ম্ন্দহ। আমার প্রিেক্ষ ৃতষ্টত্ম্ি যিামার 

তবশ্বাি নাই, তকন্তু যিই যোহিোকারী, যক্ষ তরিতেকুর, মুিেমাত্ম্নর স্বকত্ম্পােকিত্ম্নর 

পপর যিামার তবশ্বাি। এ তবশ্বাত্ম্ির আর যকান কারে নাই। যকবে এই মাত্র কারে যে, 

িাত্ম্হবরা যিই তমন হাজ্ পদ্দীত্ম্নর কথা অবেম্বন কতরয়া ইংত্ম্রতজত্ম্ি ইতিহাি তেতখয়াত্ম্েন। 

িাহা পতড়ত্ম্ে োকরী হয়! তবশ্বাি না কতরত্ম্ব যকন? 

  

———— 

*বঙ্গ শবন, ১২৮৭, অগ্রহায়ে। 

———— 
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িুতম বতেত্ম্ব যে, যিামার িূত্ম্ির েি তবশ্বাি কতর না, িাহার কারে এই যে, িূি 

প্রাকৃতিক তনয়ত্ম্মর তবরুদ্ধ। আতরস টটে হইত্ম্ি তমল্ পেবেন্ত িকত্ম্ে প্রাকৃতিক তনয়ত্ম্মর 

তবরুত্ম্দ্ধ তবশ্বাি কতরত্ম্ি তনত্ম্ষধ কতরয়াত্ম্েন। িাই বাঙ্গাতে! যিামায় তজ্ািা কতর, িত্ম্ির 

জন যোত্ম্ক েক্ষ েক্ষ বাঙ্গােীত্ম্ক তবতজি কতরে, এইটাই তক প্রাকৃতিক তনয়ত্ম্মর অনুমি? 

েত  িাহা না হয়, িত্ম্ব যহ োকরীতপ্রয়! িুতম যকন এ কথায় তবশ্বাি কর?  

বাস্ততবক িি শ অশ্বাত্ম্রাহী েইয়া বখ তিয়ার তখতেতজ যে বাঙ্গাো জয় কত্ম্রন নাই 

িাহার িূতর িূতর প্রমাে আত্ম্ে। িি শ অশ্বাত্ম্রাহী  ূত্ম্র থাকুক, বখ তিয়ার তখতেতজ বহুির 

চিনে েইয়া বাঙ্গাো িমূ্পেবরূত্ম্প জয় কতরত্ম্ি পাত্ম্র নাই। বখ তিয়ার তখতেতজর পর 

যিনবংশীয় রাজেে পূর্ব্ববাঙ্গাোয় তবরাজ কতরয়া অত্ম্দ্ধবক বাঙ্গাো শািন কতরয়া 

আতিত্ম্েন। িাহার ঐতিহাতিক প্রমাে আত্ম্ে। পতরবাঙ্গাো,  তক্ষেবাঙ্গাো, যকান অংশই 

বখ তিয়ার তখতেতজ জয় কতরত্ম্ি পাত্ম্র নাই। েক্ষ্মোবিী নেরী এবং িাহার পতরপাশ্ববস্থ 

প্রত্ম্ শ তিন্ন বখ তিয়ার তখতেতজ িমস্ত চিনে েইয়াও তকেু জয় কতরত্ম্ি পাত্ম্র নাই। িি শ 

অশ্বাত্ম্রাহী েইয়া বখ তিয়ার তখতেতজ বাঙ্গাো জয় কতরয়াতেে, এ কথা যে বাঙ্গােীত্ম্ি 

তবশ্বাি কত্ম্র, যি কুোঙ্গার। 

বাঙ্গাোর ইতিহাত্ম্ির যক্ষত্ম্ত্র এইরূপ ির্ব্বত্র। ইতিহাত্ম্ি কতথি আত্ম্ে, পোতশর েুত্ম্দ্ধ 

জন দুই োতর ইংত্ম্রজ ও চিেঙ্গত্ম্িনা িহস্র িহস্র য শী চিনে তবনষ্ট কতরয়া অদু্ভি রেজয় 

কতরে। কথাতট পপনোিমাত্র। পোতশত্ম্ি প্রকৃি েুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ িামািা 

হইয়াতেে। আমার কথায় তবশ্বাি না হয়, যোহিোকারী যক্ষ তরিতেকুর মুিেমাত্ম্নর তেতখি 

িএর মুিাখ খরীন নামক গ্রন্থ পতড়য়া য খ। 

নীতিকথায় বােেকাত্ম্ে পড়া আত্ম্ে, এক মনুষে এক তেত্র তেতখয়াতেে। তেত্ম্ত্র যেখা 

আত্ম্ে, মনুষে তিংহত্ম্ক জুিা মাতরত্ম্িত্ম্ে। তেত্রকর মনুষে এক তিংহত্ম্ক াাতকয়া এক তেত্র 

য খাইে। তিংহ বতেে, তিংত্ম্হরা েত  তেত্র কতরত্ম্ি জাতনি, িাহা হইত্ম্ে তেত্র তিন্নপ্রকার 

হইি। বাঙ্গােীরা কখন ইতিহাি যেত্ম্খ নাই। িাই বাঙ্গােীর ঐতিহাতিক তেত্ম্ত্রর এ  শা 

হইয়াত্ম্ে। 
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বাঙ্গাোর ইতিহাি নাই, োহা আত্ম্ে, িাহা ইতিহাি নয়, িাহা কিক পপনোি, কিক 

বাঙ্গােীর তবত্ম্ শী তবধর্ম্বীঅিার পরপীড়কত ত্ম্ের জীবনেতরত্রমাত্র। বাঙ্গাোর ইতিহাি োই, 

নতহত্ম্ে বাঙ্গাোর িরিা নাই। যক তেতখত্ম্ব? 

িুতম তেতখত্ম্ব, আতম তেতখব, িকত্ম্েই তেতখত্ম্ব। যে বাঙ্গােী, িাহাত্ম্কই তেতখত্ম্ি 

হইত্ম্ব। মা েত  মারা োন, িত্ম্ব মার েি কতরত্ম্ি কি আনন্দ। আর এই আমাত ত্ম্ের 

ির্ব্বিাধারত্ম্ের মা জেিূতম বাঙ্গাোত্ম্ শ, ইুঁহার েি কতরত্ম্ি তক আমাত্ম্ র আনন্দ নাই? 

আইি, আমরা িকত্ম্ে তমতেয়া বাঙ্গাোর ইতিহাত্ম্ির অনুিোন কতর। োহার েি  ূর 

িাধে, যি িি  ূর করুক, কু্ষদ্র কীট যোজনবোপী েীপ তনর্ম্বাে কত্ম্র। এত্ম্কর কাজ নয়, 

িকত্ম্ে তমতেয়া কতরত্ম্ি হইত্ম্ব। 

অত্ম্নত্ম্ক না বুতিত্ম্ে না বুতিত্ম্ি পাত্ম্রন যে, যকাথায় যকান পত্ম্থ অনুিোন কতরত্ম্ি 

হইত্ম্ব। অিএব আমরা িাহার দুই একটা প াহরে ত ত্ম্িতে।  

  

বাঙ্গােীজাতি যকাথা হইত্ম্ি পৎপন্ন হইে? অত্ম্নত্ম্ক মুত্ম্খ বত্ম্েন, বাঙ্গােীরা 

আেবেজাতি। তকন্তু িকে বাঙ্গােীই তক আেবে? িাহ্মোত  আেবেজাতি বত্ম্ট, তকন্তু হাতড়, যাাম, 

মুতে কাওরা, ইহারাও তক আেবেজাতি? েত  না হয়, িত্ম্ব ইহারা যকাথা হইত্ম্ি আতিে? 

ইুঁহারা যকান অনােবেজাতির বংশ, ইহাত ত্ম্ের পূর্ব্বপুরুত্ম্ষরা কত্ম্ব বাঙ্গাোয় আতিে? 

আত্ম্েবেরা আত্ম্ে, না অনাত্ম্েবেরা আত্ম্ে? আত্ম্েবেরা কত্ম্ব বাঙ্গাোয় আতিে? যকান গ্রত্ম্ন্থ যকান 

িমত্ম্য় আেবেত ত্ম্ের প্রাথতমক পত্ম্েখ আত্ম্ে? পুরাে, ইতিহাি খুুঁতজয়া বঙ্গ, মৎিে, িাম্রতেতি 

প্রিৃতি প্রত্ম্ ত্ম্শর অত্ম্নক পত্ম্েখ পাইত্ম্ব। তকন্তু যকাথাও এমন পাইত্ম্ব না যে, আত শূত্ম্রর 

পূত্ম্র্ব্ব বাঙ্গাোয় তবতশষ্ট পতরমাত্ম্ে আেবোতধকার হইয়াতেে। যকবে যকাথাও আেবেবংশীয় 

ক্ষতত্রয় রাজা, যকাথাও আেবেবংশীয় িাহ্মে িাহার পুত্ম্রাতহি। আত শূত্ম্রর পূত্ম্র্ব্ব বাঙ্গােী 

িাহ্মেপ্রেীি যকান গ্রত্ম্ন্থর পত্ম্েখ পাওয়া োয় না। েত  এমন যকান প্রমাে পাও যে, 

আত শূত্ম্রর পূত্ম্র্ব্ব বাঙ্গাোয় আেবোতধকার হইয়াতেে, প্রকাশ কর। নতহত্ম্ে বাঙ্গােী আধুতনক 

জাতি। 

মধেকাত্ম্ে অথবাৎ আত শূত্ম্রর তকেু পূত্ম্র্ব্ব, বাঙ্গাো যে খণ্ড খণ্ড রাত্ম্জে তবিে তেে, 

িাহা চেতনক পতরিাজকত ত্ম্ের গ্রত্ম্ন্থর োরা এক প্রকার প্রমােীকৃি হইত্ম্িত্ম্ে। কয়তট রাজে 
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তেে, যকান রাজে, প্রজারা যকান জািীয়, িাহাত ত্ম্ের অবস্থা তক, মেত্ম্ধর িত্ম্ঙ্গ িাহাত ত্ম্ের 

িম্বে তক, রাজা যক? 

মুিেমানত ত্ম্ের িমােত্ম্মর পূত্ম্র্ব্ব পােরাজে ও যিনরাজে যে একীকৃি হইয়াতেে, 

িাহা াাোর রাত্ম্জন্দ্রোে তমত্র একপ্রকার প্রমাে কতরয়াত্ম্েন। িোন কর, তক প্রকাত্ম্র দুই 

রাজে একীকৃি হইে। একীকৃি হইত্ম্ে পর, মুিেমান কতৃবক জয় পেবেন্ত এই বৃহৎ 

িাম্রাত্ম্জের তকরূপ অবস্থা তেে? রাজশািন প্রোেী তকরূপ তেে, শাতন্তরক্ষা তকরূত্ম্প হইি? 

রাজসিনে কি তেে, তক প্রকার তেে, িাহাত ত্ম্ের বে তক, যবিন তক, িংখো তক? রাজস্ব 

তক প্রকার আ ায় কতরি, যক আ ায় কতরি, তক প্রকাত্ম্র বেতয়ি হইি, যক তহিাব রাতখি? 

কিপ্রকার রাজকর্ম্বোরী তেে, যক যকান কােবে কতরি, তক প্রকাত্ম্র যবিন পাইি, যকান রূত্ম্প 

কােবে িমাধা কতরি? যক তবোর কতরি, তবোত্ম্রর তনয়ম তক তেে, তবোত্ম্রর িাথবকিা 

তকরূপ তেে,  ত্ম্ণ্ডর পতরমাে তকরূপ তেে, প্রজার িুখ তকরূপ তেে? ধানে তকরূপ হইি, 

রাজা তক েইত্ম্িন, মধেবতবীরা তক েইত্ম্িন, প্রজারা তক পাইি, িাহাত ত্ম্ের িুখ দুঃখ 

তকরূপ তেে? যে েবে, পূতব, স্বাস্থে, এ িকে তকরূপ তেে? যকান যকান ধর্ম্ব প্রেতেি তেে,—

চবত ক, যব দ্ধ, যপ রাতেক, োর্ব্বাক, চবষ্ণব, চশব, অনােবে, যকান ধর্ম্ব কি  ূর প্রেতেি 

তেে? তশক্ষা, শাস্ত্রাত্ম্োেনা কি  ূর প্রবে তেে? যকান যকান কতব, যক যক  াশবতনক,—

স্মাতব, চনয়াতয়ক, যজোতিষী জেগ্রহে কতরয়াতেত্ম্েন? যকান িমত্ম্য় জেগ্রহে 

কতরয়াতেত্ম্েন? তক তক গ্রন্থ তেতখয়াতেত্ম্েন? িাুঁহাত ত্ম্ের জীবনবৃতান্ত তক? িাুঁহাত ত্ম্ের 

গ্রত্ম্ন্থর য াষ গুে তক তক? িাুঁহাত ত্ম্ের গ্রন্থ হইত্ম্ি তক শুিাশুি  ে জতেয়াত্ম্ে? বাঙ্গােীর 

েতরত্র তক প্রকাত্ম্র িদ্দ্বারা পতরবততবি হইয়াত্ম্ে? িখনকার যোত্ম্কর িামাতজক অবস্থা 

তকরূপ? িমাজিয় তকরূপ? ধর্ম্বিয় তকরূপ? ধনাত্ম্যের অশনপ্রথা, বিনপ্রথা, শয়নপ্রথা 

তকরূপ? তববাহ জাতিত্ম্ি  তকরূপ? বাতেজে তকরূপ, তক তক তশিকাত্ম্েবে পাতরপাটে তেে? 

যকান যকান য ত্ম্শাৎপন্ন তশি যকান যকান য ত্ম্শ পাঠাইি? তবত্ম্ শোত্রার পদ্ধতি তকরূপ 

তেে? িমুদ্রপত্ম্থ তবত্ম্ ত্ম্শ োইি তক? েত  োইি, িত্ম্ব জাহাজ বা যন কার আকারপ্রকার 

তকরূপ তেে? যকান প্রত্ম্ শীয় যোত্ম্করা নাতবক হইি? যকাম্পাস ও েগ বুক তিন্ন তক প্রকাত্ম্র 
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যন োত্রা তনর্ব্বাহ কতরি ? বােী ও েবেীপ িিে িিেই তক বাঙ্গােীর পপতনত্ম্বশ? প্রমাে 

তক? তিন্নত্ম্ শ হইত্ম্ি তক তক িামগ্রী আম াতন হইি, পেেকােবে তক প্রকাত্ম্র তনর্ব্বাহ হইি? 

  

িার পর মুিেমান আতিে। িি শ অশ্বাত্ম্রাহীত্ম্ি বাঙ্গাো যে জয় কতরয়াতেে, িাহা 

ি তমথো কথা িহত্ম্জই য খা োইত্ম্িত্ম্ে। বখ তিয়ার তখতেতজ কিটুকু বাঙ্গাো জয় 

কতরয়াতেে, তক প্রকাত্ম্র জয় কতরয়াতেে? েক্ষ্মোবিী জত্ম্য়র পর বাঙ্গাোর অবতশষ্টাংশ তক 

অবস্থায় তেে? যি িকে য ত্ম্শ যক রাজা তেে? অবতশষ্ট অংত্ম্শর তক প্রকাত্ম্র স্বাধীনিা েুি 

হইে? কত্ম্ব েুি হইে? 

পত্ম্র স্বাধীন পাঠান-িাম্রাজে। পাঠাত্ম্নরা কিটুকু বাঙ্গাো অতধকার কতরয়াতেত্ম্েন? 

যেটুকু অতধকার কতরয়াতেত্ম্েন, যিটুকুর িত্ম্ঙ্গ িাুঁহাত ত্ম্ের তক িম্বে তেে? যিটুকু 

তকপ্রকাত্ম্র শািন কতরত্ম্িন? আতম েি ূর ঐতিহাতিক অনুিোন কতরয়াতে, িাহাত্ম্ি 

আমার এই তবশ্বাি আত্ম্ে যে, পাঠাত্ম্নরা কতস্মন কাত্ম্ে প্রকৃিপত্ম্ক্ষ বাঙ্গাো অতধকার কত্ম্রন 

নাই। স্থাত্ম্ন স্থাত্ম্ন িাুঁহারা চিতনক পপতনত্ম্বশ িংস্থাপন কতরয়া পপতনত্ম্বত্ম্শর পাশ্বববতবী স্থান 

িকে শািন কতরত্ম্িন মাত্র। িাুঁহাত ত্ম্ের আমত্ম্ে বাঙ্গােীই বাঙ্গাো শািন কতরি। 

তহন্দুরাজেত্ম্ের অতধকার-িময় হইত্ম্ি ওয়াত্ম্রন যহতষ্টংত্ম্ির িময় পেবেন্ত কু্ষদ্র কু্ষদ্র 

তহন্দুরাজেে বাঙ্গাোত্ম্ শ অতধকার কতরি; যেমন তবষু্ণপুত্ম্রর রাজা, বদ্ধবমাত্ম্নর রাজা, 

বীরিূত্ম্মর রাজা ইিোত । ইুঁহারাই  ীনদুতনয়ার মাতেক তেত্ম্েন। ইুঁহারাই রাজস্ব আ ায় 

কতরত্ম্িন, শাতন্তরক্ষা কতরত্ম্িন,  ণ্ডতবধান কতরত্ম্িন এবং ির্ব্বপ্রকার রাজেশািন কতরত্ম্িন। 

মুিেমান িম্রাত্ম্টরা বড় বড় েড়াই পতড়ত্ম্ে েড়াই কতরত্ম্িন অথবা কতরত্ম্িন না। অধীনস্থ 

রাজেত্ম্ের তনকট কর েইত্ম্িন অথবা পাইত্ম্িন না। ইপত্ম্রাত্ম্পর মধেকাত্ম্ে ফ্রান্সরারাত্ম্জের 

রাজার িতহি বর গুণ্ডী, আুঁজু প্রত্ম্বন্সরা্ প্রিৃতি পাতরপাতশ্ববক প্রত্ম্ ত্ম্শর রাজেত্ম্ের যে িম্বে, 

মুিেমাত্ম্নর িতহি বাঙ্গাোর রাজেত্ম্ের যিই িম্বে তেে। অথবাৎ িাহারা একজন Suzerain 

মাতনি। কখন কখন মাতনি না। িতদ্ভন্ন স্বাধীন তেে। এ তবষত্ম্য় েি  ূর অনুিোন কতরত্ম্ি 

পার, পার। যকান রাজবংশ যকান যকান প্রত্ম্ শ কাে শািন কতরয়াতেত্ম্েন, িাহার িোন 

কর। িাুঁহাত ত্ম্ের িুতবস্তৃি ইতিহাি যেখ। 
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ইপত্ম্রাপ িিে কি ত ন? পঞ্চ শ শিাব্দীত্ম্ি অথবাৎ োতর শি বৎির পূত্ম্র্ব্ব ইপত্ম্রাপ 

আমাত ত্ম্ের অত্ম্পক্ষাও অিিে তেে। একতট ঘটনায় ইপত্ম্রাপ িিে হইয়া যেে। অকস্মাৎ 

তবনষ্ট তবস্তৃি অপতর্াি গ্রীকিাতহিে ইপত্ম্রাপ ত তরয়া পাইে। ত তরয়া পাইয়া যেমন 

বষবার জত্ম্ে শীেবা যস্রািস্বিী কূেপতরপ্লাতবনী হয়, যেমন মুমূষুব যরােী চ ব ঔষত্ম্ধ যে বত্ম্নর 

বেপ্রাি হয়, ইপত্ম্রাত্ম্পর অকস্মাৎ যিইরূপ অিুে য় হইে। আজ যপত্রাকব, কাে েুথর, 

আজ যেতেতেও, কাে যবকন; ইপত্ম্রাত্ম্পর এইরূপ অকস্মাৎ যি িাত্ম্েোচ্ছ্বাি হইে। 

আমাত ত্ম্েরও একবার যিই ত ন হইয়াতেে। অকস্মাৎ নবেীত্ম্প চেিনেেত্ম্ন্দ্রা য়; িার পর 

রূপিনািন প্রিৃতি অিংখে কতব ধর্ম্বিত্ত্বতবৎ পতণ্ডি। এ ত ত্ম্ক  শবত্ম্ন রঘুনাথ তশত্ম্রামতে, 

ে াধর, জে ীশ; স্মৃতিত্ম্ি রঘুনন্দন, এবং িৎপরোতমেে আবার বাঙ্গাো কাত্ম্বের 

জত্ম্োচ্ছ্বাি। তব োপতি, েণ্ডী াি, চেিত্ম্নের পূর্ব্বোমী। তকন্তু িাহার পত্ম্র চেিত্ম্নের 

পরবততবনী যে বাঙ্গাো কৃষ্ণতবষতয়েী কতবিা, িাহা অপতরত্ম্ময় যিজতস্বনী, জেত্ম্ি 

অিুেনীয়া; যি যকাথা হইত্ম্ি? 

আমাত্ম্ র এই Renaissance যকাথা হইত্ম্ি? যকাথা হইত্ম্ি িহিা এই জাতির এই 

মানতিক পদ্দীতি হইে? এ যরাশনাইত্ম্য় যক যক মশাে ধতরয়াতেে? ধর্ম্বত্ম্বতা যক? শাস্ত্রত্ম্বতা 

যক,  শবনত্ম্বতা যক? নোয়ত্ম্বতা যক? যক কত্ম্ব জতেয়াতেে? যক যক তেতখয়াতেে? কাহার 

জীবনেতরি তক? কাহার যেখায় তক  ে? এ আত্ম্োক তনতবে যকন? তনতবে বুতি যমােত্ম্ের 

শািত্ম্ন। তহন্দু রাজা যিাড়েমত্ম্ের আিত্ম্ে িুমার জমার য াত্ম্ষ। িকে কথা প্রমাে কর। 

  

প্রমাে কতরবার আত্ম্ে বে যে, যে বাঙ্গাো িাষা, তব োপতি, েণ্ডী াি, যোতবন্দ াত্ম্ির 

কতবিায় এ িাস্বিী তকরেমাো তবকীেব কতরয়াতেে, এ বাঙ্গাো িাষা যকাথা হইত্ম্ি আতিে। 

বাঙ্গাো িাষা আযপ্রিূিা নত্ম্হ। িকত্ম্ে শুতনয়াতে, তিতন িংস্কৃত্ম্ির কনো; কুেেক্ষে কথায় 

কথায় পতরস্ফুট। যকহ যকহ বত্ম্েন, িংস্কৃত্ম্ির য  তহত্রী মাত্র। প্রাকৃিই এুঁর মািা। কথাটায় 

আমার বড় িত্ম্ন্দহ আত্ম্ে। তহন্দী, মারহাট্টা প্রিৃতি িংস্কৃত্ম্ির য  তহত্রী হইত্ম্ে হইত্ম্ি পাত্ম্র, 

তকন্তু বাঙ্গাো যেন িংস্কৃত্ম্ির কনো বতেয়া যবাধ হয়। প্রাকৃত্ম্ি কাত্ম্েবের স্থাত্ম্ন ক্জ  বতেি। 

আমাত্ম্ র োষার যমত্ম্য়রাও কাত্ম্েবের স্থাত্ম্ন কাতেে বত্ম্ে। তবদুেত্ম্ির স্থত্ম্ে তব্জ ুেও বতে না, 

তবজুতেও বতে না। োষার যমত্ম্য়রাও তবদুেৎ বত্ম্ে। অতধকাংশ শব্দই প্রাকৃত্ম্ির অননুোমী। 
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অিএব তবোর করা আবশেক-প্রথম, বাঙ্গাোর অনােবে িাষা তক তেে? তেিীয়, তক প্রকাত্ম্র 

িাহা িংস্কৃিমূেক িাষার োরা কি  ূর স্থানেুেি হইে? িৃিীয়, িংস্কৃিমূেক যে িাষা, 

িাহা এত্ম্কবাত্ম্র িংস্কৃি হইত্ম্ি প্রাি, না প্রাকৃি হইত্ম্ি প্রাি? যবাধ হয় খুুঁতজয়া ইহাই 

পাইত্ম্ব যে, তকয় ংশ িংস্কৃি হইত্ম্ি প্রাি, তকয় ংশ প্রাকৃি হইত্ম্ি প্রাি। েিুথব, যিই 

িংস্কৃিমূেক িাষার িত্ম্ঙ্গ অনােবে িাষা কি  ূর তমতিি হইয়াত্ম্ে। যযুঁতক, কুত্ম্ো ইিোত  

শব্দ যকাথা হইত্ম্ি আতিে? পঞ্চম,  ারিী, আরবী, ইংত্ম্রতজ যকান িমত্ম্য় কি  ূর 

তমতশয়াত্ম্ে? 

যমােে বাঙ্গাো জয় কতরয়া শািন একটু কতঠনির কতরয়াতেে, যিটুকু কি  ূর? 

রাজেও একটু অতধক  ূর তবস্তৃি কতরয়াতেে, যিটুকুই কি  ূর? যিাড়েমত্ম্ের রাজস্ব-

বত্ম্ন্দাবস্ত বোপারটা তক? িাহার আত্ম্ে তক তেে? যিাড়েমত্ম্ের রাজস্ব-বত্ম্ন্দাবত্ম্স্তর  ে 

তক হইে? মুর শীদ্ কুতে খাুঁ িাহার পপর তক পন্নতি বা অবনতি কতরয়াতেে? 

জমী ারত ত্ম্ের পৎপতত কত্ম্ব? তকত্ম্ি পৎপতত হইে? যমােেিাম্রাত্ম্জের িময় িাহাত ত্ম্ের 

তক প্রকার অবস্থা তেে? যমােেিাম্রাত্ম্জের িময় বাঙ্গাোর রাজস্ব তকরূপ তেে? যকান 

িমত্ম্য় তক প্রকাত্ম্র বৃতদ্ধ পাইে? মুিেমাত্ম্নরা য ত্ম্শর রাজা তেে, তকন্তু জমী ারী িকে 

িাহাত ত্ম্ের করেি না হইয়া তহন্দুত ত্ম্ের করেি হইে তক প্রকাত্ম্র? জমী ারত ত্ম্ের তক 

ক্ষমিা তেে? িখনকার জমী ারত ত্ম্ের িত্ম্ঙ্গ ওয়াত্ম্রন যহতষ্টংত্ম্ির িমত্ম্য়র জমী ারত ত্ম্ের 

এবং বতবমান জমী ারত ত্ম্ের তক প্রত্ম্ি ? 

যমােেজত্ম্য়র পত্ম্র বাঙ্গাোর অধ:পিন হইয়াতেে। বাঙ্গােীর অথব বাঙ্গাোয় না 

থাতকয়া ত েীর পত্ম্থ তেয়াতেে। বাঙ্গাো স্বাধীন প্রত্ম্ শ না হইয়া পরাধীন তবিােমাত্র 

হইয়াতেে। তকন্তু পিয় িমত্ম্য়র িামাতজক তেত্র োই। িামাতজক তেত্ম্ত্রর মত্ম্ধে প্রথম িত্ত্ব 

ধর্ম্ববে। এখন ি য তখত্ম্ি পাই, বাঙ্গাোর অত্ম্দ্ধবক যোক মুিেমান। ইহার অতধকাংশই যে 

তিন্ন য শ হইত্ম্ি আেি মুিেমানত ত্ম্ের িন্তান নয়, িাহা িহত্ম্জই বুিা োয়। যকন না, 

ইহারা অতধকাংশই তনম্নত্ম্িেীর যোক—কৃতষজীবী। রাজার বংশাবেী কৃতষজীবী হইত্ম্ব, আর 

প্রজার বংশাবেী পচ্চত্ম্িেী হইত্ম্ব, ইহা অিম্ভব। তেিীয়, অিিংখেক রাজানুেরবত্ম্েবর 

বংশাবেী এি অি িমত্ম্য়র মত্ম্ধে এি তবস্তৃতি োি কতরত্ম্ব, ইহাও অিম্ভব। অিএব 
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য শীয় যোত্ম্করা যে স্বধর্ম্ব িোে কতরয়া মুিেমান হইয়াত্ম্ে, ইহাই তিদ্ধ। য শীয় যোত্ম্কর 

অত্ম্দ্ধবক অংশ কত্ম্ব মুিেমান হইে? যকন স্বধর্ম্ব িোে কতরে? যকন মুিেমান হইে? 

যকান জািীত্ম্য়রা মুিেমান হইয়াত্ম্ে? বাঙ্গাোর ইতিহাত্ম্ি ইহার অত্ম্পক্ষা গুরুির িত্ত্ব আর 

নাই। 
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