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বাঙ্গালার ইতিহাস * 

  

সাহেহেরা যদি পাখী মাদরহে যান, োোরও ইদেোস দিদখে েয়, দিন্তু  ো্ািার 

ইদেোস নাই। গ্রীন িহের ইদেোস দিদখে েইয়াহে, মাওদর জাদের ইদেোসও আহে, 

দিন্তু  যয যিহে যগৌড়, োম্রদিদি, সিগ্রামাদি নগর দেি, যযখাহন ননষধচদরে গীেহগাদেন্দ 

দিদখে েইয়াহে, যয যিে উিয়নাচায্য, র নুনা  দেহরামদ  ও নচেনযহিহের জ্মভূমদম, যস 

যিহের ইদেোস নাই। মাে্মান, ষ্টনয়ার্ট্ প্রূৃদে প্র ীে পনস্তিগুদিহি আমরা সাধ িদরয়া 

ইদেোস েদি; যস যিেি সাধ-পনরা  মাত্র। 

ূারেেষ্ীয় জড়প্রিৃদের েহি প্রপীদড়ে েইয়া িেিটা আহিৌ িসনযজােীয়দিহগর 

ূহয় ূীে েইয়া ূারেেষ্ীহয়রা যুারের যিেূক্ত। দেপহি পদড়হিই যিেোর প্রদে ূয় 

ো ূদক্ত জহ্মভ। যয িারহ ই েউি, জগহের যােেীয় ির্ম্্ নিোননিম্পায় সাদধে েয়, 

ইো োাঁোদিহগর দেশ্বাস। ইেহিাহির যােেীয় অম্ি যিেোর অপ্রসন্নোয় ুহট, ইোও 

োাঁোদিহগর দেশ্বাস। এজনয শুহূর নাম “নিে”, অশুহূর নাম “দুর্দ্দ্ে।” এরূপ মানদসি 

গদের ফি, এই যয ূারেেষ্ীহয়রা অেযন্ত দেনীে; সাাংসাদরি ুটনােিীর ির্্ত্া 

আপনাদিগহি মহন িহরন না; যিেোই সর্ব্্ত্র সাক্ষাৎ ির্্ত্া দেহেচনা িহরন। এজনয 

োাঁোরা যিেোদিহগরই ইদেোস িীর্্ত্হন প্রেৃর্ত্; পনরাহ দেোহস যিেি যিেিীদর্্ত্ই দেেৃে 

িদরয়াহেন। যযখাহন মননষযিীদর্্ত্ েদ ্ে েইয়াহে, যসখাহন যস মননষযগ  েয় যিেোর 

আাংদেি অেোর, নয় যিেোননগৃেীে; যসখাহন নিহের সাংিীর্্ত্নই উহদেয। মননষয যিে 

নহে, মননষয যিান িাহয্যরই ির্্ত্া নহে, অেএে মননহষযর প্রিৃে িীদর্্ত্ে ্হন প্রহয়াজন 

নাই। এ দেনীে মানদসি ূাে ও যিেূদক্ত অস্মজাদের ইদেোস না  ািার িার । 

ইউহরাপীহয়রা অেযন্ত গদর্ব্্ে; োাঁোরা মহন িহরন, আমরা যাো িদরহেদে, ইো 

আমাদিহগরই িীদর্্ত্, আমরা যদি োই েনদি, োোও দেশ্বসাংসাহর অক্ষয় িীদর্্ত্স্বরূপ 
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দচরিাি আখযাে েওয়া ির্্ত্েয, অেএে োোও দিদখয়া রাখা যাউি। এই জনয গদর্ব্্ে 

জাদের ইদেোহসর োহুিয; এই জনয আমাহির ইদেোস নাই।  

অেঙ্কার অহনি স্থহি মননহষযর উপিারী; এখাহনও োই। জােীয় গহর্ব্্র িার  

যিৌদিি ইদেোহসর সৃদষ্ট ো উন্নদে; ইদেোস সামাদজি দেজ্ঞাহনর এোং সামাদজি 

উচ্চােহয়র এিদট মমি। ইদেোসদেেীন জাদের দুুঃখ অসীম। এমন দুই এিজন েেূাগয 

আহে যয, দপেৃদপোমহের নাম জাহন না; এোং এমন দুই এি েেূাগয জাদে আহে যয, 

িীদর্্ত্মন্ত পমর্ব্্পনরুষগহ র িীদর্্ত্ অেগে নহে। যসই েেূাগয জাদেদিহগর মহধয অগ্রগ য 

ো্ািী। উদড়য়াদিহগরও ইদেোস আহে। 

এক্ষহ  ো্ািার ইদেোহসর উদ্ধার দি অসম্ভে? দনোন্ত সম্ভে নহে। দিন্তু  যস িাহয্য 

ক্ষমোোন ো্ািী অদে অল্প। দি ো্ািী, দি ইাংহরজ, সিহির দযদন এই দুরূে িাহয্যর 

যযাগয, দেদন ইোহে প্রেৃর্ত্ েইহিন না। োেন রাহজন্দ্রিাি দমত্র মহন িদরহি স্বহিহের 

পনরােৃহর্ত্র উদ্ধার িদরহে পাদরহেন। দিন্তু  এক্ষহ  দেদন যয এ পদরশ্রম স্বীিার িদরহেন, 

আমরা এে ূরসা িদরহে পাদর না। োেন রাজিৃষ্ণ মনহখাপাধযাহয়র দনিট আমরা অন্তেুঃ 

এমন এিখাদন ইদেোহসর প্রেযাো িদরহে পাদর যয, েদ্দ্বারায় আমাহির মহনাদুুঃখ 

অহনি দনেৃদর্ত্ পাইহে। রাজিৃষ্ণোেনও এিখাদন ো্ািার ইদেোস দিদখয়াহেন েহট, দিন্তু  

োোহে আমাহির দুুঃখ দমদটি না। রাজিৃষ্ণোেন মহন িদরহি ো্ািার সম্পম ্ ইদেোস 

দিদখহে পাদরহেন; োো না দিদখয়া দেদন োিিদেক্ষা ্ এিখাদন পনস্তি দিদখয়াহেন। যয 

িাো মহন িদরহি অহদ্্ধি রাজয এি রাজিনযা িান িদরহে পাহর, যস মনদষ্টদূক্ষা দিয়া 

দূক্ষনিহি দেিায় িদরয়াহে। 

  

————— 

*প্র মদেক্ষা ো্ািার ইদেোস। শ্রীরাজিৃষ্ণ মনহখাপাধযায়, এম এ, দে এি, 

দেরদচে। যমসনয়াস্ যজ দজ চাটনু্য্যা এে যিাাং িদিিাো। ে্িে্ন ১২৮১।  

————— 

  

http://www.bengaliebook.com/


বতিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । বাঙ্গালার ইতিহাস ।         প্রবন্ধ 

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

মনদষ্টদূক্ষা েউি, দিন্তু  সনেহ ্র মনদষ্ট। গ্রন্থখাদন যমাহট ৯০ পৃষ্ঠা, দিন্তু  ঈিৃে 

সর্ব্্া্সম্পম ্ ো্ািার ইদেোস যোধ েয় আর নাই। অহল্পর মহধয ইোহে যে েৃর্ত্ান্ত 

পাওয়া যায়, েে ো্ািা ূাষায় দুি্ূ। যসই সিি ি ার মহধয অহনিগুদি নমেন; এোং 

অেেযজ্ঞােেয। ইো যিি রাজগহ র নাম ও যনহদ্ধর োদিিা মাত্র নহে; ইো প্রিৃে 

সামাদজি ইদেোস। োিিদেক্ষা ্ যয সিি পনস্তি ো্ািা ূাষায় দনেয দনেয প্র ীে 

েইহেহে, ে্মভহধয ইোর নযায় উর্ত্ম গ্রন্থ অল্প। ইাংহরদজহেও যয সিি ক্ষন্র  ইদেোস 

োিিদেক্ষা ্ প্র ীে েয়, ে্মভহধয এরূপ ইদেোস যিখা যায় না। যিেি োিি নহে, 

অহনি েৃদ্ধ ইোহে দেক্ষাপ্রাি েইহে পাহরন। যাাঁোরা োিপাঠ্য পনস্তি েদিয়া ুৃ া িদরয়া 

ইো পদড়হেন না, োাঁোদিহগর জনয এই ক্ষন্র  গ্রন্থখাদনহি উপিক্ষ িদরয়া আমরা ো্ািার 

ইদেোস সম্বহে, গুদটিে ি া েদিে। সিিই অধযয়নীয় েত্ত্ব ইোহে পাওয়া যায় েদিয়া 

আমরা এ ক্ষন্র  গ্রহন্থর দেস্তাদরে সমাহিাচনায় প্রেৃর্ত্, নহচৎ োিপাঠ্য পনস্তি আমরা 

সমাহিাচনা িদর না। 

প্র ম। িাহম্বল্ সাহেে যখন ো্ািীর প্রদে সিয় েইয়াদেহিন, েখন েদিয়াদেহিন, 

ো্ািীরা আদসয়াখহের মহধয এদ নীয় জাদেসিমে। োস্তদেি এিদিন ো্ািীরা আর 

দিেনহে েউি না েউি, ঔপদনহেদেিোয় এদ নীয়হির েনিয দেি। দসাংেি োঙািী ির্ৃ্ত্ি 

পরাদজে, এোং পনরুষাননক্রহম অদধিৃে দেি। যেদ্বীপ ও োদিদ্বীপ ো্ািীর উপদনহেে, 

ইোও অহনহি অননদমে িহরন। োম্রদিদি ূারেেষ্ীহয়র সমন্র যাত্রার স্থান দেি। 

ূারেেষ্ীয় আর যিান জাদে এরূপ ঔপদনহেদেিো যিখান নাই। 

দদ্বেীয়। ো্ািী রাজগ  অহনি সমহয় উর্ত্রূারহে েৃেৎ সাম্রাহজযর অধীশ্বর 

দেহিন। পািোংেীয় যিেপািহিে ূারেেহষ্র সম্রার্ট েদিয়া িীদর্্ত্ে। িষ্মণস হসহনর 

জয়স্তম্ভ োরা সী, প্রয়াগ ও শ্রীহক্ষহত্র সাংস্থাদপে েইয়াদেি। অেএে দেদন অন্তেুঃ 

ূারেেহষ্র েৃেীয়াাংহের অধীশ্বর দেহিন। ো্ািীরা গ্াোংে পদরচহয় েহুিাি পয্যন্ত 

উদড়ষযার অধীশ্বর দেহিন। যয জাদে দমদ িা, মগধ, িােী, প্রয়াগ, উৎিিাদি জয় 

িদরয়াদেি, যাোর জয়পোিা দেমািয়মমহি যমননােহট, উৎিহির সাগহরাপিমহি, 

দসাংেহি, যেদ্বীহপ, এোং োদিদ্বীহপ উদড়ে, যস জাদে িখন ক্ষন্র  জাদে দেি না। 
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েৃেীয়। সিিে পাঠ্ান ির্ৃ্ত্ি ে্জয় েইয়াদেি, এ িিঙ্ক দম যা। সিিে পাঠ্ান 

ির্ৃ্ত্ি যিেি নেদ্বীহপর রাজপনরী দেদজে েইয়াদেি। েৎস্ী যসনা ির্ৃ্ত্ি যিেি মধযে্ 

দেদজে েইয়াদেি। ইোর পহরও েহুদিন পয্যন্ত যসনোংেীহয়রা পমর্ব্্ ও িদক্ষ  ো্ািার 

অদধপদে  াদিয়া স্বাধীনূাহে সিগ্রাহম ও সনে ্গ্রাহম রাজত্ব িদরয়াদেহিন। “পাঠ্াহনরা 

৩৭২ েৎসর রাজত্ব িদরয়াদেহিন, ে াদপ যিান িাহি সমনিায় ো্ািার অদধপদে েহয়ন 

নাই। পদিহম দেষ্ণনপনর ও পঞ্চহিাহট োাঁোদিহগর ক্ষমো প্রদেষ্ট েয় নাই; িদক্ষহ  

সনন্দরেনসদন্নদেে প্রহিহে স্বাধীন দেন্দনরাজা দেি; পমহর্ব্্ চট্টগ্রাম, যনায়াখাদি এোং দত্রপনরা, 

আরািানরাজ ও দত্রপনরাদধপদের েহস্ত দেি; এোং উর্ত্হর িনচহেোর স্বেন্ত্রো রক্ষা 

িদরহেদেি। সনেরাাং পাঠ্াহনরা যয সমহয় উদড়ষযা জয় িদরহে সক্ষম েইয়াদেহিন, যয 

সমহয় োাঁোরা ১,৪০,০০০ পিাদেি, ৪০,০০০ অশ্বাহরােী এোং ২০,০০০ িামান 

যিখাইহে পাদরহেন, যস সমহয়ও ো্ািার অহনিাাংে োাঁোদিহগর েস্তগে েয় নাই।”* 

ো্ািার অধুঃপেন এিদিহন ুহট নাই। 

  

———–  

*ো্ািার ইদেোস, ২৯ পৃষ্ঠা। 

———–  

  

চেন ্। পরাধীন রাহজযর যয দুদ্ো ুহট, স্বাধীন পাঠ্ানদিহগর রাহজয ো্ািার যস 

দুদ্ো ু হট নাই। দূন্নজােীয় েইহিই রাজযহি পরাধীন েদিহে পারা যায় না। যস সমহয়র 

জমীিারদিহগর যযরূপ ে ্না যিদখহে পাওয়া যায়, োোহে োাঁোদিগহিই রাজা েদিয়া 

যোধ েয়; োাঁোরা িরি দেহিন মাত্র। পরাধীনোর এিদট প্রধান ফি ইদেোহস এই শুনা 

যায় যয, পরাধীন জাদের মানদসি স্ফমদর্্ত্ দনদেয়া যায়। পাঠ্ানোসনিাহি ো্ািীর 

মানদসি িীদি অদধিের উজ্জ্বি েইয়াদেি। দেিযাপদে চেীিাস ো্ািার যশ্রষ্ঠ িদেদ্বয় 

এই সমহয়ই আদেূম্ে; এই সমহয়ই অদদ্বেীয় ননয়াদয়ি, নযায়োহের নমেন সৃদষ্টির্্ত্া 

র নুনা  দেহরামদ ; এই সমহয় স্মার্্ত্দেিি র নুনন্দন; এইসমহয়ই নচেনযহিে; এই 

সমহয়ই নেষ্ণে-হগাস্বামীদিহগর অপমর্ব্্ গ্রন্থােিী;—নচেনযহিহের পরগামী অপমর্ব্্ 
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নেষ্ণেসাদেেয। পঞ্চিে ও যষাড়ে খ্রীষ্টেোব্দীর মহধযই ইাঁোদিহগর সিহিরই আদেূ্াে। 

এই দুই েোব্দীহে ো্ািীর মানদসি যজযাদেহে ো্ািার যযরূপ মনহখাজ্জ্বি েইয়াদেি, 

যসরূপ েৎপমহর্ব্্ ো েৎপহর আর িখনও েয় নাই। 

যসই সমহয়র োেয যসৌষ্ঠে সম্বহে রাজিৃষ্ণোেন দি েদিহেহেন, োোও শুননন। 

“দিদখে আহে যয, যোহসন োোর রাজযারম্ভ সমহয় এেহদেীয় ধদনগ  স্ব ্পাত্র 

েযেোর িদরহেন, এোং দযদন দনমদন্ত্রেসূায় যে স্ব ্পাত্র যিখাইহে পাদরহেন, দেদন েে 

ময্যািা পাইহেন। যগৌড় ও পােনয়া প্রূৃদে স্থাহন যয সিি সম্পম ্ ো ূ  অট অট্টাদিিা িদক্ষে 

েয়, েদ্দ্বারাও োৎিাদিি ো্ািার ঐশ্বয্য দেল্পর্দ্নপনহ যর দেিক্ষ  পদরচয় পাওয়া যায়। 

োস্তদেি েখন এ স্থাপেযদেিযার আিয্যরূপ উন্নদে েইয়াদেি এোং যগৌহড় যযখাহন 

যসখাহন মৃদর্ত্িা খনন িদরহি যযরূপ ইষ্টি িৃষ্ট েয়, োোহে অননমান েয় যয, নগরোসী 

েহুসাংখযি েযদক্ত ইষ্টিদনদম্ে গৃহে োস িদরে।* যিহে অহনি ূ মমযদধিারী দেহিন এোং 

োাঁোদিহগর দেস্তর ক্ষমো দেি; পাঠ্ানরাজয ধ্বাংহসর দিয়ৎিাি পহর সঙ্কদিে আইন 

আিেদরহে দিদখে আহে যয, ো্ািার জমীিাহররা… ২৩,৩৩০ অশ্বাহরােী, ৮,০১,১৫৮ 

পিাদেি, ১৮০ গজ, ৪,২৬০ িামান এোং ৪,৪০০ যনৌিা দিয়া  াহিন। এরূপ যনহদ্ধর 

উপির  যাোদিহগর দেি, োোদিহগর পরাক্রম দনোন্ত িম দেি না।”  

পঞ্চম। অেএে যিখা যাইহেহে যয, যয আিের োিোহের আমরা েেমনহখ প্রোংসা 

িদরয়া  াদি, দেদনই ো্ািার িাি। দেদনই প্র ম প্রিৃেপহক্ষ ো্ািাহি পরাধীন িহরন। 

যসই দিন েইহে ো্ািার শ্রীোদনর আরম্ভ। যমাগি পাঠ্াহনর মহধয আমরা যমাগহির 

অদধি সম্পদ্ যিদখয়া মনগ্ধ েইয়া যমাগহির জয় গাইয়া  াদি, দিন্তু  যমাগিই আমাহির 

েত্রু, পাঠ্ান আমাহির দমত্র। যমাগহির অদধিাহরর পর েইহে ইাংহরহজর োসন পয্যন্ত 

এিখাদন ূাি গ্রন্থ ে্হিহে জহ্মভ নাই | যয দিন েইহে দিল্লীর যমাগহির সাম্রাহজয ূনক্ত 

েইয়া োঙািা দুরেস্থা প্রাি েইি, যসই দিন েইহে ো্ািার ধন আর ো্ািায় রদেি না, 

দিল্লীর ো আগ্রার েযয়দনর্ব্্াো ্ যপ্রদরে েইহে িাদগি। যখন আমরা োজমেহির আিয্য 

রম ীয়ো যিদখয়া আহ্লািসাগহর ূাদস, েখন দি যিান ো্ািীর মহন েয় যয, যয সিি 

রাহজযর রক্তহোষ  িদরয়া এই রত্নমদন্দর দনদর্ম্্ে েইয়াহে, ো্ািা োোর অগ্রগ য? 
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েক্তোউহসর ি া পদড়য়া যখন যমাগহির প্রোংসা িদর, েখন দি মহন েয়, ো্ািার 

িে ধন োোহে িাদগয়াহে? যখন জনমা মসদজদ্, যসিন্দরা, ফহেপনরদসিদর ো 

নেজয়ন্তেনিয োো জাোনাোহির ূ অটােহেষ যিদখয়া যমাগহির জনয দুুঃখ েয়, েখন দি 

মহন েয় যয, ো্ািার িে ধন যস সহে ক্ষয় েইয়াহে? যখন শুদন যয, নাহির োো ো 

মোরাষ্ট্রীয় দিল্লী িনঠ্ িদরি, েখন দি মহন েয়, ো্ািার ধনও োোরা িনঠ্ িদরয়াহে? 

ো্ািার ঐশ্বয্য দিল্লীর পহ  দগয়াহে; যস পহ  ো্ািার ধন ইরান েনরান পয্যন্ত দগয়াহে। 

ো্ািার যসৌূাগয যমাগি ির্ৃ্ত্ি দেিনি েইয়াহে। ো্ািায় দেন্দনর অহনি িীদর্্ত্র দচহ্ন 

আহে, পাঠ্াহনর অহনি িীদর্্ত্র দচহ্ন পাওয়া যায়, েে েৎসর মাহত্র ইাংহরজ অহনি িীদর্্ত্ 

সাংস্থাপন িদরয়াহে, দিন্তু  ো্ািায় যমাগহির যিান িীদর্্ত্ যিে যিদখয়াহে? িীদর্্ত্র মহধয 

“আসি েনমার জমা”। িীদর্্ত্ দি অিীদর্্ত্ েদিহে পাদর না, দিন্তু  োোও এিজন দেন্দনিৃে। 

  

————-  

*হগৌহড়র ইষ্টি িইয়া মািিে, ইাংহরজোজার, যূািাোট, রাইপনর, দগিাোড়ী, 

িাদসমপনর প্রূৃদে অহনিগুদি নগর দনদর্ম্্ে েইয়াহে। এই সিি নগর অট্টাদিিাপম ্, দিন্তু  

ে ায় অনয যিান ইষ্টি েযেহৃে েয় নাই। যগৌহড়র ইষ্টি মনরদেিাোহির ও রাজমেহির 

দনর্ম্্াহ ও িাদগয়াহে। এখনও যাো আহে, োোও অপদরদমে। যগৌহড়র ূ অটােহেহষর 

দেস্তার যিদখয়া যোধ েয় যয, িদিিাো অহপক্ষা যগৌড় অহনি েড় দেি।  
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