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বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্াাংশ * 

  

কামরূপ—রঙ্গপুর 

  

ককান কেশের ইতিহাস তিতিশি কেশি কসই কেশের ইতিহাশসর প্রকৃি কে ধ্যান, িাহা 

হৃেয়ঙ্গম করা চাই। এই কেে তক তিি? আর এিন এ কেে কে অবস্থায় োাঁড়াইাইয়াশি, তক 

প্রকাশর-তকশসর বশি এ অবস্থান্তর প্রাতি, ইহা আশে না বুতিয়া ইতিহাস তিতিশি বসা 

অনর্থক কািহরণ মাত্র। আমাশের কর্া েূশর র্াক, ইংশরজ ইতিহাসশবত্তাতেশের মশধ্য এই 

ভ্রাতন্তর বাড়াইাবাতড়াই হইয়াশি। “বাঙ্গািার ইতিহাস” ইহার এক প্রমাণ। বাঙ্গািার ইতিহাস 

পতড়াইশি বতসয়া আমরা পতড়াইয়া র্াতক, পািবংে কসনবংে বাঙ্গািার রাজা তিশিন, 

বখ তিয়ার তিতিতজ বাঙ্গািা জয় কতরশিন, পাঠাশনরা বাঙ্গািায় রাজা হইশিন, ইিযাতে 

ইিযাতে। এ সকিই ভ্রাতন্ত; ককন না কসন, পাি ও বখ তিয়াশরর সময় বাঙ্গািা ককান রাজয 

তিি না। এিনকার এই বাঙ্গািা কেশের ককান নামান্তরও তিি না। কসন ও পাি কেৌশড়াইর 

রাজা তিশিন, বখ তিয়ার তিতিতজ িক্ষ্মণাবিী জয় কতরয়াতিশিন। কেৌড়াই বা ি্াবিী 

বাঙ্গিার প্রাচীন নাম নশহ। বাঙ্গািী বতিয়া ককান জাতি ির্াকার অতধ্বাসী তিি না। 

োহাশক এিন বাঙ্গািা বতি, কেৌড়াই বা িক্ষ্মণাবিী িাহার এক অংে মাত্র। কস কেশে োহারা 

বাস কতরি, িাহারা অনয জাতির সশঙ্গ তমতিি হইয়া আধু্তনক বাঙ্গািী হইয়াশি। কেমন 

কেৌড়াই বা িক্ষ্মণাবিী একতি রাজয তিি, কিমতন আরও অশনকগুতি পৃর্ক্ রাজয তিি। 

কসগুতি বাঙ্গািার অংে তিি না; ককন না, বাঙ্গািাই িিন তিি না। কসগুতি ককান একতি 

রাশজযর অংে তিি না—সকিই পৃর্ক্ পৃর্ক্ স্বস্বপ্রধ্ান। সকশিই তিন্ন  তিন্ন  অনােথযজাতির 

বাসিূতম। তিন্ন  কেশে তিন্ন  জাতি। তকন্তু সবথত্র প্রায় আেথযপ্রধ্ান; এই আশেথযরাই এই তিন্ন  

কেেগুতি একীিূি কতরবার মূি কারণ। কে কেশে কে জাতি র্াকুক না ককন, োহারা 

আেথযতেশের িাষা গ্রহণ কতরি, আেথযতেশের ধ্র্ম্থ গ্রহণ কতরি। আশে একধ্র্ম্থ, একিাষা, 

িার পর কেশষ একচ্ছত্রাধ্ীন হইয়া আধু্তনক বাঙ্গািায় পতরণি হইি।  
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তকন্তু কসই একচ্ছত্রাধ্ীনত্ব সম্প্রতি হইয়াশি মাত্র, ইংশরশজর সমশয়। বাঙ্গািীর কেে, 

মুসিমাশনরা কিনই একচ্ছত্রাধ্ীন কতরশি পাশরন নাই। কমােশিরা অশনক েূর 

কতরয়াতিশিন, তকন্তু িাাঁহারাও আধু্তনক বাঙ্গািার অধ্ীশ্বর হইশি পাশরন নাই। 

অিএব কে অশর্থ গ্রীশসর ইতিহাস আশি, করাশমর ইতিহাস আশি, কস অশর্থ বাঙ্গািার 

ইতিহাস নাই। কেমন আধু্তনক কলাশরশের ইতিহাস তিতিশি বা তমিাশনর ইতিহাস 

তিতিশি বা কনপ ল শসর ইতিহাস তিতিশি আধু্তনক ইিাতির ইতিহাস কিিা হয় না, 

বাঙ্গািারও কিক কিমতন। তকন্তু ইিাতি বতিয়া কেে তিি; বাঙ্গািা বতিয়া কেে তিি না। 

বাঙ্গািার ইতিহাস আরম্ভ কমােশির সময় হইশি। 

আমরা বাঙ্গািার ঐতিহাতসক ধ্যান এিন আর পতরস্ফুি না কতরয়া, োহা বতিশিতি 

বা বতিব, আশে িাহার প্রমাণ সংগ্রহ কতরশি প্রবৃত্ত হইব। প্রর্শম উত্তর পূর্ব্থ বাঙ্গািার 

কর্া বতিব। কেিা োউক, কশব এ অংে বাঙ্গািািুক্ত হইয়াশি, কশবই বা বাঙ্গািার 

সংস্পশেথ আতসয়াশি। 

  

————— 

*বঙ্গেেথন, ১২৮৯, জ্জযষ্ঠ।  

————— 

  

কেমন এিন কাহাশক বাঙ্গািা বতি, আশে িাহা বাঙ্গািা তিি না, কিমতন এিন 

োহাশক আসাম বতি, িাহা আসাম তিি না। অতি অল্পকাি হইি, আহম নাশম অনােথয 

জাতি আতসয়া ঐ কেে জয় কতরয়া বাস করাশি উহার নাম আসাম হইয়াতিি। কসিাশন, 

ের্ায় এিন কামরূপ, ির্ায় অতি প্রাচীন কাশি এক আেথযরাজা তিি। িাহাশক 

প্রাগ শজযাতিষ বতিি। কবাধ্ হয়, এই রাজয পূর্ব্থাঞ্চশির অনােথযিূতমমশধ্য একা আেথয 

জাতির প্রিা তবস্তার কতরশি বতিয়া ইহার এই নাম। মহািারশির েুশে প্রাগ শজযাতিশষশ্বর 

িেেত্ত, দুশেথযাধ্শনর সাহাশেয তেয়াতিশিন। বাঙ্গািার অতধ্বাসী, িা্রলতিি, কপৌ্ড্র,, মসসয 

প্রিৃতি কস েুশে উপতস্থি তিি। িাহারা অনােথযমশধ্য েণয হইয়াশি। বাঙ্গািা কে সমশয় 

অনােথযিূতম, কস সমশয় আসাম কে আেথযিূতম হইশব, ইহা এক তবষম সমসযা। তকন্তু িাহা 
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অঘিনীয় নশহ। মুসিমানতেশের সমশয় ইংশরজতেশের এক আড্ডা মান্দ্রাশজ, আর আড্ডা 

তপপ্পিী ও কতিকািায়, মধ্যবত্তথী প্রশেে সকশির সশঙ্গ িাহাশের ককান সম্বন্ধ নাই। ইহার 

ইতিহাস আশি বতিয়া বুতিশি পাতর। কিমতন প্রাগ শজযাতিশষর আেথযতেশের ইতিহাস 

র্াতকশি, িাহাতেশের েূর েমশনর কর্াও বুতিশি পাতরিাম। কবাধ্ হয়, িাহারা প্রর্শম 

বাঙ্গািায় আতসয়া বাঙ্গািার পতিম িাশেই বাস কতরয়াতিি। িার পার আশেথযরা 

োতিণািযজশয় প্রবৃত্ত হইশি, কসিানকার অনােথয জাতি সকি েূরীকৃি হইয়া, কঠতিয়া 

উত্তরপূর্ব্থমুশি আতসয়া বাঙ্গািা েিি কতরয়াতিি | িাহাশেরই কঠিাশঠতিশি অল্পসংিযক 

আেথয ঔপতনশবতেশকরা সতরয়া সতরয়া ক্রশম ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া োইশি বাধ্য হইয়াতিি। 

এক সমশয় এই কামরূপ রাজয অতি তবস্তৃি হইয়াতিি। পূশর্ব্থ করশিায়া ইহার সীমা 

তিি; আধু্তনক আসাম, মতণপুর, জয়ন্তযা, কািাড়াই, ময়মনতসংহ, িীহট্ট, রঙ্গপুর, 

জিপাইগুতড়াই ইহার অন্তেথি তিি। আইন আকবরীশি কিশি কে, িেেশত্তর বংশের ২৩ 

জন রাজা এিাশন রাজত্ব কশরন। োহাই হউক, পৃরু্নামা রাজার পূশর্ব্থ ককান রাজার নাশম 

তনশদথে পাওয়া োয় না। পৃরু্ রাজার রাজধ্ানী িল্মানাশম নেীিীশর, চাকিা ও কবাো 

পরেণা জ্বকুণ্ঠপুশরর মধ্যস্থশি তিি, অেযাতপ িাহার িগ্নাবশেষ আশি। কতর্ি আশি, 

কীচক নাশম এক কেচ্ছজাতির দ্বারা পৃরু্ রাজা আক্রান্ত হশয়ন। কেশচ্ছর স্পশেথর িশয় তিতন 

এক সশরাবশরর জশি অবোহন কশরন। ির্ায় তনমজ্জশন িাাঁহার প্রাণ তবনষ্ট হয়। 

িারপর পািবংেীশয়রা রঙ্গপুশর রাজা হশয়ন। ইতিপূশর্ব্থ রঙ্গপুর কামরূপ হইশি 

তকয়সকািজনয পৃর্ক্ রাজয হইয়াতিি। কবাধ্ হয়, রঙ্গপুশর পািবংশের প্রর্ম রাজা 

ধ্র্ম্থপাি। এই পাশিরা ইউশরাশপর বুবথা বংশের আর আতসয়ার জ্িমুরবংশের নযায় নানা 

কেশে রাজা তিশিন। কেৌশড়াই পাি রাজা, মসশসয পাি রাজা, রঙ্গপুশর পাি রাজা, কামরূশপ 

পাি রাজা তিি। কবাধ্ হয়, এই রাজবংে অতিেয় প্রিাপোিী তিি। ধ্র্ম্থপাশির 

রাজধ্ানীর িগ্নাবশেষ, তিমিার েতিশণ আতজও আশি। িাহার কক্রাশেক েূশর, রাণী 

মীনাবিীর েড়াই তিি। রাণী মীনাবিী ধ্র্ম্থপাশির ভ্রািৃজায়া। মীনাবিী অতি কিজতস্বশন 

তিশিন—বড়াই দুদথান্তপ্রিাপ | কোপীচন্দ্র নাশম িাাঁহার পুত্র তিি | মীনাবিী ধ্র্ম্থপািশক 

বতিশিন, “আমার পুত্র রাজা হইশব, িুতম কক?” ধ্র্ম্থপাি রাজয না কেওয়াশি মীনাবিী 
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জ্সনয িইয়া িাাঁহাশক আক্রমণ কতরশিন, এবং েুশে িাাঁহাশক পরািূি কতরয়া কোপীচন্দ্রশক 

তসংহাসশন স্থাতপি কতরশিন। তকন্তু কোপীচন্দ্র নামমাত্র রাজা হইশিন, রাজামািা িাাঁহাশক 

রাজয কতরশি তেশবন না, স্বয়ং রাজয কতরশবন। ইচ্ছা। পুত্রশক িুিাইবার জনয িাাঁহার এক 

েি মতহষী কতরয়া তেশিন, তকন্তু পুত্র িুতিি না। িিন মািা পুত্রশক ধ্শর্ম্থ মতি তেশি 

িাতেশিন। এইবার পুত্র িুতিয়া, কোেধ্র্ম্থ অবিম্বন কতরয়া, বশন েমন কতরশিন। 

  

কোপীচশন্দ্রর পর িাাঁহার পুত্র িবচন্দ্র রাজা হইশিন। পাঠক হবচন্দ্র রাজা, েবচন্দ্র 

পাশত্রর কর্া শুতনয়াশিন? এই কসই হবচন্দ্র? নাম হবচন্দ্র নয়—িবচন্দ্র, আর একতি নাম 

উেয়চন্দ্র। িবচন্দ্র েবচশন্দ্রর বুতেতবেযার পতরচয় কিাকপ্রবাশে এি আশি কে, িাহার 

পুনরুতক্ত না কতরশিও হয়। কিাশক েল্প কশর, েবচন্দ্র, বুতে বাতহর হইয়া োইশব িশয়, 

তিপ শি তেয়া নাক কাণ বন্ধ কতরয়া রাতিশিন। িাহাশিও সন্তুষ্ট নন, পাশি বুতে বাতহর 

হইয়া োয় িশয় তসনু্ধশক তেয়া িুকাইয়া র্াতকশিন, রাজার ককান তবপদ্ আপদ্ পতড়াইশি, 

তসনু্ধক হইশি বাতহর হইয়া, নাক কাশণর পুাঁিতি িুতিয়া বুতে বাতহর কতরশিন। একতেন 

রাজার এইরূপ এক তবপদ্ উপতস্থি নেশর একতি েূকর কেিা তেয়াশি। েূকর রাজসমীশপ 

আনীি হইশি, রাজা তকিুই তস্থর কতরশি পাতরশিন না কে, এ তক জন্তু। তবপদ্ আেকা 

কতরয়া মন্ত্রীশক তসনু্ধক হইশি বাতহর কতরশিন। মন্ত্রী তিপ শি িুতিয়া অশনক তচন্তা কতরয়া 

তস্থর কতরশিন, এিা অবেয হস্তী, না িাইয়া করাো হইয়াশি, নশচস ইন্দুর, িাইয়া বড়াই 

কমািা হইয়াশি। আর একতেন দুই পতর্ক আতসয়া সায়াশে এক পুষ্কতরণীিীশর উত্তীণথ 

হইি। রাশত্র পাকোক কতরবার জনয সশরাবরিীশর স্থান পতরষ্কার কতরয়া চুিা কাতিশি 

আরম্ভ কতরি। নেশরর রতিবেথ কেতিয়া মশন কতরি কে, েিন পুকুর র্াতকশিও িার কাশি 

আবার িানা কাতিশিশি, িিন অবেয ইহাশের অসস অতিপ্রায় আশি। রতিেণ পতর্ক দুই 

জনশক কগ্রিার কতরয়া রাজসতন্ন ধ্াশন িইয়া কেি। রাজা স্বয়ং এরূপ গুরুির সমসযার তকিু 

মীমাংসা কতরশি না পাতরয়া, পরম ধ্ীমান্ পাত্র মহােয়শক তসনু্ধশকর তিির হইশি বাতহর 

কতরশিন। তিতন নাক কাশণর তিপ শি িুতিয়াই তেবযচশি কাণ্ডিানা েপথশণর মি পতরষ্কার 

কেতিশিন। তিতন আজ্ঞা কতরশিন, “তনতিি ইহারা কচার! পুকুরিা চুতর কতরবার জনয 

পাশড়াইর উপর তসাঁধ্ কাতিশিতিি। ইহাতেেশক েূশি কেওয়া তবশধ্য়।” রাজা িবচন্দ্র, মন্ত্রীর 
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বুতেপ্রািশেথয মুগ্ধ হইয়া িসিশণই পুষ্কতরণীশচারদ্বশয়র প্রতি েূশি োইবার তবতধ্ তবচার 

কতরশিন। 

কর্া এিনও ফুরায় নাই। পুকুরশচাশররা েূশি োইবার পূশর্ব্থ পরামেথ কতরয়া হঠাস 

পরস্পর কঠিাশঠতি মারামাতর আরম্ভ কতরি। রাজা ও রাজমন্ত্রী এই তবতচত্র কাণ্ড কেতিয়া 

তজজ্ঞাসা কতরশিন কে, বযাপার তক? িিন একজন কচার তনশবেন কতরি কে, “কহ মহারাজ! 

কেিুন, এই েূশির মশধ্য একতি বড়াই, একতি কিাি। আমরা কজযাতিষ জাতন। আমরা েণনা 

কতরয়া জাতনয়াতি কে, আতজ কে বযতক্ত এই েীঘথ েূশি আশরাহণ কতরয়া প্রাণিযাে কতরশব 

কস পুনজ্জথশে চক্রবত্তথী রাজা হইয়া সদ্বীপা সসােরা পৃতর্বীর অধ্ীশ্বর হইশব, আর কে এই 

কিাি েূশি মতরশব, কস িাহার মন্ত্রী হইয়া জতেশব। মহারাজ! িাই আতম েীঘথ েূশি চতড়াইশি 

োইশিতিিাম, এই হিিাো আমাশক কঠতিয়া কফতিয়া তেশিশি, আপতন বড়াই েূশি মতরয়া 

স্রলাট্ হইশি চায়।” িিন তদ্বিীয় কচার কোড়াই হাি কতরয়া বতিশি, “মহারাজ! ও কক কে, 

ও চক্রবত্তথী রাজা হইশব? আতম ককন না হইব? আজ্ঞা হউক, ও কিাি েূশি চড়ুাইক, আতম 

স্রলাট্ হইব, ও আমার মন্ত্রী হইশব।” িিন রাজা িবচন্দ্র কক্রাশধ্ কতিিকশিবর হইয়া 

বতিশিন, “তক, এি বড়াই স্পেথা! কিারা কচার হইয়া জোন্তশর চক্রবত্তথী রাজা হইশি চাতহ্! 

সসােরা পৃতর্বীর অধ্ীশ্বর হইবার উপেুক্ত পাত্র েতে ককহ র্াশক, িশব কস আতম। আতম 

র্াতকশি কিারা!!” এই বতিয়া রাজা িবচন্দ্র িিন দ্বাতরেণশক আজ্ঞা তেশিন কে, এই 

পাপাত্মতেেশক িাড়াইাইয়া বাতহর কতরয়া োও। বরং মতন্ত্রবরশক আহ্বানপূর্ব্থক সদ্বীপা 

সসােরা পৃতর্বীর সা্রলাশজযর কিাশি স্বয়ং উচ্চ েূশি আশরাহণ কতরশিন। মন্ত্রী মহােয়ও 

আোমী জশে িােৃে চক্রবত্তথী রাজার মন্ত্রী হইবার কিাশি কিাি েূশি তেয়া চতড়াইশিন। 

এইরূশপ িাাঁহাশের মানবিীিা সমাি হইি। 

  

এ ইতিহাস নশহ—এ সিযও নশহ—এ তপিামহীর উপনযাস মাত্র। িশব এ ঐতিহাতসক 

প্রবশন্ধ এই অমূিক োিেল্পশক স্থান তেিাম ককন? এই কর্াগুতি রাজার ইতিহাস নশহ, 

কিাশকর ইতিহাস বশি। ইহাশি কেিা োয়, কে রাজপুরুষতেশের সম্বশন্ধ এিেূর 

তনর্ব্ুথতেিার পতরচায়ক েল্প বাঙ্গািীর মশধ্য প্রচার িাি কতরয়াশি। িবচন্দ্র রাজা ও 

েবচন্দ্র পাশত্রর দ্বারাও বাঙ্গািার রাজয চতিশি পাশর, ইহা বাঙ্গািীর তবশ্বাস। কে কেশে এই 
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সকি প্রবাে চতিি, কস কেশের কিাশকর তবশবচনা এই কে, রাজা রাজ ড়াইা সচরাচর কঘারির 

েণ্ডমূিথ হইয়া র্াশক, হইশিও তবশেষ িতি নাই। বাস্ততবক এই কর্াই সিয। বাঙ্গািায় 

তচরকাি সমাজই সমাজশক োতসি ও রতিি কতরয়া আতসয়াশি। রাজারা হয় কসই বাঙ্গািা 

কতবকুিরত্ন িীহষথ কেশবর তচতত্রি বসসরাশজর নযায় মশমর পুিুি, নয় এই িবচন্দ্র 

হবচশন্দ্রর নযায় বাশরাইয়াতরর সং। আজকাশির রাজপুরুষশের কর্া বতিশিতি না; িাাঁহারা 

অতিেয় েি। কর্ািা এই কে, আমাশের এই তনরীহ জাতির োসনকত্তথা বিবৃিশক 

কতরশিও হয়। 

িবচশন্দ্রর পর কামরূপ রঙ্গপুর রাশজয আর একজন মাত্র পািবংেীয় রাজা রাজয 

কতরয়াতিশিন। িাাঁহার পর কমি োশরা ককাি কিপ চা প্রিৃতি অনােথয জাতিেণ রাজযমশধ্য 

কঘারির উপদ্রব কশর। তকন্তু িারপর আবার আেথযজািীয় নূিন রাজবংে কেিা োয়। 

িাাঁহারা তক প্রকাশর রাজা হইশিন, িাহার তকিু তকম্বেন্তী নাই। এই বংশের প্রর্ম রাজা 

নীিধ্বজ। নীিধ্বজ কমিাপুর নাশম নেরী তনর্ম্থাণ কশরন, িাহার িগ্নাবশেষ আতজও 

কুচশবহার রাশজয আশি। ইহার পতরতধ্ ৯৷৷ কক্রাে, অিএব নেরী অতি বৃহস তিি সশন্দহ 

নাই। ইহার মশধ্য সাি কক্রাে কবতড়াইয়া নেরীর প্রাচীর তিি, আর ২৷৷ কক্রাে একতি নেীর 

দ্বারা রতিি। প্রাচীশরর তিির প্রাচীর; েশড়াইর তিির েড়াই—মশধ্য রাজপুরী। কস কাশির 

নেরীসকশির সচরাচর এইরূপ েঠন তিি। েত্রুেকাহীন আধু্তনক বাঙ্গািী কিািা সহশর 

বাস কশর, বাঙ্গািার কস কাশির সহরসকশির েঠন তকিুই অনুিব কতরশি পাশর না। 

এই বংশের িৃিীয় রাজা নীিাম্বশরর সমশয় রাজয পুনর্ব্থার সুতবস্তৃি হইয়াতিি কেিা 

োয়। কামরূপ, কঘাড়াইাঘাি পেথযন্ত রঙ্গপুর, আর মসশসযর তকয়েংে িাাঁহার িত্রাধ্ীন তিি। 

এই সমশয় বাঙ্গািার স্বাধ্ীন পাঠান রাজারা তেল্লীর বােোশহর সশঙ্গ সর্ব্থো েুশে প্রবৃত্ত, 

অিএব অবসর পাইয়া নীিাম্বর িাাঁহাশের তকিু কাতড়াইয়া িইয়াতিশিন কবাধ্ হয়। কমিাপুর 

হইশি কঘাড়াইাঘাি পেথযন্ত তিতন এক বৃহস রাজবত্মথ তনতর্ম্থি কশরন, অেযাতপ কস বত্মথ কসই 

প্রশেশের প্রধ্ান রাজবত্মথ। তিতন বহুির দুেথ তনর্ম্থাণ কতরয়াতিশিন। কবাধ্ হয়, তিতন 

তনষ্ঠুরস্বিাব তিশিন, িাহাশিই িাাঁহার রাজয ধ্বংস হইি। েচীপুত্র নাশম িাাঁহার এক ব্রাহ্মণ 

মন্ত্রী তিি। েচীপুশত্রর পুত্র ককান গুরুির অপরাধ্ কতরয়াতিি। নীিাম্বর িাহাশক বধ্ 
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কতরশিন। তকন্তু ককবি বধ্ কতরয়াই সন্তুষ্ট নশহন, িাহার মাংস রাাঁধ্াইয়া েচীপুত্রশক 

ককৌেশি কিাজন করাইশিন। েচীপুত্র জাতনশি পাতরয়া কেেিযাে কতরয়া কেৌশড়াইর পাঠান 

রাজার েরবাশর উপতস্থি হইি। েচীপুশত্রর কেিান প্রশিািশন িুব্ধ হইয়া, পাঠানরাজ 

(আতম কিনই কেৌশড়াইর পাঠানরাজতেেশক বাঙ্গািার রাজা বতিব না।) নীিাম্বরশক আক্রমণ 

কতরবার জনয জ্সনয কপ্ররণ কতরশিন। নীিাম্বর আর োই হউন—বাঙ্গািার কসনকুিাঙ্গাশরর 

মি তিশিন না। িড়াইক্কীদ্বার তেয়া পিায়ন না কতরয়া সর্ম্ুিীন হইয়া েুে কতরশিন। েুশে 

মুসিমানশক পরাতজি কতরশিন। িিন কসই কিৌতরিমুণ্ড প্রিারক, কে পশর্ ট্রয় হইশি 

আতজকাতিকার অশনক রাজয পেথযন্ত নীি হইয়াশি, কচাশরর মি কসই অন্ধকারপশর্ কেি। 

হার মাতনি; সতন্ধ চাতহি। সতন্ধ হইি। কিৌতরিমুণ্ড বতিি, “মুসিমাশনর তবতবরা 

মহারাণীতজশক কসিাম কতরশি োইশব।” মহারাজ িিনই সর্ম্ি হইশিন। তকন্তু কে সকি 

কোিা তবতবশের িইয়া আতসি, িাহারা রাজপুরমশধ্য কপৌাঁতিি। িাহার তিির হইশি 

একতিও পাঠানকনযা বা ককান জািীয় কনযা বাতহর হইি না—োহারা বাতহর হইি, িাহারা 

শ্মশ্রুগুম্ফশোতিি সেস্ত্র েুবা পাঠান। িাহারা িসিণাস রাজপুরী আক্রমণ কতরয়া 

নীিাম্বরশক তপঞ্জশরর তিির পুতরয়া কেৌশড়াই পাঠাইি। নীিাম্বর পশর্ তপঞ্জর হইশি পিায়ন 

কতরয়াতিশিন। তকন্তু কবাধ্ হয়, অতধ্ক তেন জীতবি তিশিন না; ককন না, ককহ িাাঁহাশক 

আর কেশি নাই। 

এ কেশে রাজা কেশিই রাজয োয়। নীিাম্বর কেশিন ি িাাঁহার রাজয পাঠাশনর অধ্ীন 

হইি। ইহার পূশর্ব্থ মুসিমান কিন এ কেশে আইশস নাই। তকন্তু েিন নীিাম্বশরর পর 

আেথযবংেীয় রাজার কর্া শুনা োয় না, িিন ইহাই তসোন্ত কতরশি হইশব কে, রঙ্গপুররাজয 

এই সময় পাঠাশনর করকবতিি হইি। 

এই সমশয়—তকন্তু ককান্ সমশয় কসই আসি কর্া! সন িাতরিেূনয কে ইতিহাস—কস 

পর্েূনয অরণযিুিয—প্রশবশের উপায় নাই—এমি তবশবচনা কতরবার অশনক কারণ আশি 

কে, তবিযাি পাঠানরাজ কহাশসন োহাই রঙ্গপুশরর জয়কত্তথা। কহাশসন োহা ইং ১৪৯৭ সন 

হইশি ১৫২১ সন পেথযন্ত রাজয কশরন। মুসিমাশনরা রঙ্গপুশরর তকয়েংে মাত্র অতধ্কৃি 
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বতিমচন্দ্র চসটাপাধ্যায়  । বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্াাংশ ।         প্রবন্ধ 
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কতরয়াতিশিন। কামরূপ ককাশচরা অতধ্কৃি কতরয়াতিি। িাহারা রঙ্গপুশরর অবতেষ্ট অংে 

অতধ্কৃি কতরয়া ককাচতবহার রাজয স্থাপন কতরি। 
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