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বাঙ্গালার কলঙ্ক * 

  

যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির িয়, তখন প্রথম সংখযার প্রথম প্রবধে ম মঙ্গচাণর্বরূপ  

ভারধে তর হণরকচঙ্ক অ ধে নাহদত িইয়াহিচ। আজ প্রণার সসই দৃষ্টান্তানুসাধে র প্রথম সংখযার 

প্রথম প্রবধে ম বাঙ্গাচার হণরকচঙ্ক অ ধে নাদধে ন উদযত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গাচার 

সুসন্তানমাধে েই আমাধে দর সিায় িউন।  

যািা ভারধে তর কচঙ্ক, বাঙ্গাচারও সসই কচঙ্ক। এ কচঙ্ক আরও গাঢ়।। এখাধে ন আরও 

দুধে ভশদয অমকার। কদাহণৎ অনযানয ভারতবাসীর বাহুবধে চর প্রর্ংসা সকি কখন শুধে ন নাই। 

সকধে চরই হবশ্বাস, বাঙ্গাচী হণরকাচ দুর্ব্শচ, হণরকাচ ভীরু, হণরকাচ স্ত্রীবরূভাব, হণরকাচ 

ঘুহস সদহখধে চই  চাইয়া যায়। সমকধে চ বাঙ্গাচীর ণহরে সম্বধে ম যািা হচহখয়াধে িন, এপ  

জাতীয় হনন্দা কখনও সকান সচখক সকান জাহত সম্বধে ম কচমবন্দ কধে র নাই। হভ্নদধে দর্ীয় 

মাধে েরই হবশ্বাস সয, সস সকচ কথা অক্ষধে র অক্ষধে র সতয। হভ্নদজাতীধে য়র কথা দূধে র থাকুক, 

অহিকাংর্ বাঙ্গাচীরও এইপ  হবশ্বাস। ঊনহবংর্ র্তাব্দীর বাঙ্গাচীর ণহরে সমাধে চাণনা 

কহরধে চ, কথাটা কতকটা যহদ সতয সবাি িয়, তধে ব বচা যাইধে ত  াধে র, বাঙ্গাচীর এখন 

সয দুর্দ্শর্া িইবার অধে নক কার্ আধে ি। মানুষধে ক মাহরয়া সেহচয়া তািাধে ক মরা বহচধে চ 

হমথযা কথা বচা িয় না। হকন্তু সয বধে চ সয, বাঙ্গাচীর হণরকাচ এই ণহরে, বাঙ্গাচী হণরকাচ 

দুর্ব্শচ, হণরকাচ ভীরু, স্ত্রীবরূভাব, তািার মাথায় বজ্রাঘাত িউক, তািার কথা হমথযা। 

এ হনন্দার সকান মূচ ইহতিাধে স সকাথাও  াই না। সতয বধে ট, বাঙ্গাচী মুসচমান কতৃ্শক 

 রাহজত িইয়াহিচ, হকন্তু  ৃহথবীধে ত সকান্ জাহত  রজাহত কতৃ্শক  রাহজত িয় নাই? 

ইংধে রজ নর্ম্শাধে নর অিীন িইয়াহিচ, জর্ম্শান প্রথম সনধে  াহচয়ধে নর অিীন িইয়াহিচ। 

ইহতিাধে স সদহখ, সষাড়র্ র্তাব্দীর সেনীয়হদধে গর মত সতজবরূী জাহত, সরামকহদধে গর  র 

আর সকি জন্মগ্রি্ কধে র নাই। যখন সসই সেনীধে য়রা আট র্ত বৎসর মুসচমাধে নর অিীন 

হিচ, তখন বাঙাচী  াাঁণ র্ত বৎসর মুসচমাধে নর অিীন হিচ বহচয়া সস জাহতধে ক হণরকাচ 

http://www.bengaliebook.com/


বঙ্কঙ্কমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । বাঙ্গালার কলঙ্ক ।         প্রবন্ধ 

 2 

www.bengaliebook.com 
 

 

অসার বচা যাইধে ত  াধে র না। ইংধে রজ ইহতিাস-ধে চখক উ িাস কহরয়া বধে চন, সপ্তদর্ 

মুসচমান অশ্বাধে রািী আহসয়া বাঙ্গাচা জয় কহরয়াহিচ। বঙ্গদর্শধে ন  ূধে র্ব্শ সদখান িইয়াধে ি 

সয, সস কথার সকান মূচ নাই; বাচক-মধে নারঞ্জধে নর সযাগয উ নযাস মাে। সুতরাং আমরা 

আর সস কথার হকিু প্রহতবাদ কহরচাম না। 

বাঙ্গাচীর হণরদুর্ব্শচতা এবং হণরভীরুতার আমরা সকান ঐহতিাহসক প্রমা্  াই নাই। 

হকন্তু বাঙ্গাচী সয  ূর্ব্শকাধে চ বাহুবচর্াচী, সতজবরূী, হবজয়ী হিচ, তািার অধে নক প্রমা্ 

 াই। অহিক নয়, আমরা এক র্ত বৎসর  ূধে র্ব্শর বাঙ্গাচী  িচয়াধে নর, বাঙ্গাচী চাহি 

র্ড়হকওয়াচার সয সকচ বচবীধে যশযর কথা হবশ্বতসূসূধে ে শুহনয়াহি, তািা শুহনয়া মধে ন সধে ন্দি 

িয় সয, সস হক এই বাঙ্গাচী জাহত? হকন্তু সস সকচ অননহতিাহসক কথা, তািা আমরা 

িাহড়য়া হদই। আমরা দুই একটা ঐহতিাহসক প্রমা্ হদধে তহি।  

  

————— 

* প্রণার, ১২৯১, শ্রাব্। 

————— 

  

 হিতবর ডাক্তার রাধে জন্দ্রচাচ হমে  াচবংর্ীয় এবং সসনবংর্ীয় রাজাহদধে গর সম্বধে ম 

সয সকচ ঐহতিাহসক তত্ত্ব আহবষৃ্কত কহরয়াধে িন, আমাধে দর মধে ত তািা অখিনীয়। সকান 

ইউধে রা ীয় বা এতধে র্দ্র্ীয়  হিত এ হবষধে য় এতটা মধে নাধে যাগী িন নাই। সকিই তাাঁিার 

মধে তর সৎপ্রহতবাদ কহরধে ত  াধে রন নাই। আমরা জাহন সয, তাাঁিার মত সকধে চর গ্রািয িয় 

নাই; হকন্তু যাাঁিারা তাাঁিার প্রহতবাদী, তাাঁিারা এমন সকান কার্ হনহর্দ্শষ্ট কহরধে ত  াধে রন 

নাই যািাধে ত সতযানুসহমৎসু বযহক্ত ডাক্তার রাধে জন্দ্রচাচ হমধে ের মত অগ্রািয কহরধে ত সর্ম্ত 

িইধে ত  াধে রন। গথ্ কতৃ্শক সরাম ধ্বংস িইয়াহিচ, বজাধে জৎ ও হিতীয় মির্ম্দ গ্রীক সাম্রাজয 

হবহজত কহরয়াহিচ, এ সকচ কথা সযমন হনহিত ঐহতিাহসক, বাবু রাধে জন্দ্রচাচ হমেকতৃ্শক 

আহবষৃ্কত সসন- াচ-সম্বাদ আমরা সতমহন হনহিত ঐহতিাহসক মধে ন কহর। সস কথাগুহচ 

এই— 
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ঐহতিাহসকহদধে গর হবশ্বাস সয, আধে গ  াচবংর্ীধে য়রা বাঙ্গাচার রাজা হিধে চন। তার 

 র সসনবংর্ীধে য়রা বাঙ্গাচার রাজা িন। হিক তািা নধে ি। এককাধে চ এক সমধে য়ই  াচ 

এবং সসনবংর্ীধে য়রা রাজত্ব কহরধে তন, হকন্তু হভ্নদ হভ্নদ প্রধে দধে র্। তার  র সসনবংর্ীধে য়রা 

 াচবংর্ীয়হদধে গর রাধে জয আহসয়া তাাঁিাহদগধে ক রাজযণুযত কহরধে চন, উভয় রাধে জযর 

এধে কশ্বর িইধে চন। সসনবংর্ীধে য়রা  ূর্ব্শবাঙ্গাচায় সুব্শগ্রাধে ম রাজা হিধে চন। আর 

 াচবংর্ীধে য়রা মুদ্গহগহরধে ত অথশাৎ আিুহনক মুধে ঙ্গধে র রাজা হিধে চন। এখনকার বাঙ্গাচীরা 

গব্শধে মধে ের হস াহি  ল্টধে ন প্রধে বর্ কহরধে ত  ায় না, হকন্তু সবিারীহদধে গর  ধে ক্ষ অবাহরত 

িার, এবং সবিারীরা এখনকার উৎকৃষ্ট হস াহিমধে িয গ্য। অথণ আমরা রাধে জন্দ্রবাবুর 

আহবষৃ্কত ঐহতিাহসক তধে ত্ত্ব সদহখধে ত  াইধে তহি,  ূর্ব্শাঞ্চচবাসী বাঙ্গাচীরা সবিার জয় 

কহরয়াহিচ। সসনবংর্ীধে য়রা বাঙ্গাচী রাজা িইয়াও সবিাধে রর অহিকাংধে র্র রাজা হিধে চন, 

ইিা ঐহতিাহসক কথা। সসনগধে ্র অহিকার সয বারা্সী  যশযন্ত হবতসূৃত িইয়াহিচ, ইিারও 

ঐহতিাহসক প্রমা্  াওয়া হগয়াধে ি। সয গুপ্তবংর্ীয়হদধে গর মগিরাজয ভারতীয় সকচ 

সাম্রাজয অধে  ক্ষা প্রতা াহিত হিচ, সসই মগিরাজয বাঙ্গাচী কতৃ্শকই হবহজত এবং অহিকৃত 

িইয়াহিচ, সবাি িয়। হকন্তু সস আন্দাহজ কথা না িয় িাহড়য়া হদই।  

মগধে ির অিীশ্বর ণন্দ্রগুধে প্তর রাজসভায় হবখযাত গ্রীক ইহতিাসধে বত্া সমগাহথিনহন্,, 

গাঙ্গাহরহড Gangaridae নাধে ম এক জন দ ব্শনা কহরয়া হগয়াধে িন। ঐ জন ধে দর 

থিনানহন্শধে য় হতহন এইপ  হচহখয়াধে িন সয, সযখাধে ন গঙ্গা উত্র িইধে ত দহক্ষ্বাহিনী, 

সসইখাধে ন গঙ্গা ঐ জন ধে দর  ূর্ব্শ সীমা। তািা িইধে চই এক্ষধে ্ সয প্রধে দর্ধে ক রাঢ়।ধে দর্ বচা 

যায়, বাঙ্গাচার সসই সদর্ ইিা িারা বুঝাইধে তধে ি। বাতসূহবক অনুিাবন কহরয়া সদহখধে চ বুঝা 

যাইধে ব সয, সমগাহথিনহনধে সর ঐ Gangaridae র্ব্দ গঙ্গারাঢ়।ী র্ধে ব্দর অ ভ্রংর্ মাে। গঙ্গার 

উ কূচবত্শী রাষ্ট্রধে ক সচাধে কর গঙ্গারাষ্ট্র বচাই সম্ভব—সুরাষ্ট্র (সুরাট), মিযরাষ্ট্র (ধে মবাড়), 

গুর্জ্শরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃহত সদধে র্র নাম সযপ  রাষ্ট্র র্ব্দ গঙ্গারাঢ়।ী র্ধে ব্দর অ ভ্রংধে র্ ্রধে ম 

গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ়। িইধে ব। ্রধে ম সংধে ক্ষ াথশ গঙ্গা র্ব্দ  হরতযক্ত িইয়া রাট্ র্ব্দ বা রাঢ়। 

র্ব্দ প্রণহচত থাহকধে ব। সংধে ক্ষ াথশ গঙ্গা র্ব্দ এপ   হরতযক্ত িইয়া থাধে ক। উদাির্, 

“গঙ্গাতীরথিন” র্ধে ব্দর  হরবধে ত্শ অধে নধে ক “তীরথিন” বধে চ। হেহুধে তর প্রাণীন সং্ৃত নাম 
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“তীরভুহক্ত”। এথিনধে চও গঙ্গার্ব্দ  হরতযাগ িইয়া সকবচ “তীর” র্ব্দ আধে ি। গঙ্গারাঢ়।ও 

সসই জনয এখন “রাঢ়।” র্ধে ব্দ দাাঁড়াইয়াধে ি। সমগাহথিনহনধে সর কথায় আমরা ইিাই বুহঝধে ত 

 াহর সয, তৎকাধে চ এই রাঢ়।ধে দর্ একহট  ৃথগ্রাজয হিচ। সমগাহথিনহন্, বধে চন সয, এই রাজয 

এপ  প্রতা াহিত হিচ সয, ইিা কখন সকান র্ত্রু কতৃ্শক  রাহজত িয় নাই এবং অনযানয 

রাজগ্ গঙ্গারাঢ়।ীহদধে গর িহতসূ-নসধে নযর ভধে য় তািাহদগধে ক আ্রম্ কহরধে তন না। হতহন 

ইিাও হচহখয়াধে িন সয, বরূয়ং সর্ব্শজয়ী আধে চকজািার গঙ্গাতীধে র উ নীত িইয়া 

গঙ্গারাঢ়।ীহদধে গর প্রতা  শুহনয়া, সসইখান িইধে ত প্রথিনান কহরধে চন। বাঙ্গাচীর বচবীধে যশযর 

ভধে য় আধে চকজািার যুধে ে ক্ষান্ত িইয়াহিধে চন, এ কথা সকি হবশ্বাস করুন বা না করুন, 

ইিার সাক্ষী বরূয়ং সমগাহথিনহন্,। আমরা নূতন সাক্ষী হর্খাইয়া আহনধে তহি না। 

  

অধে নধে ক বহচধে বন সয, কক প্রবচপ্রতা াহিত গঙ্গারাঢ়।ীহদধে গর নাম তখন আমরা সকি 

 ূধে র্ব্শ শুহন নাই। যখন মাসশমান্ প্রভৃহত ইংধে রজ ইহতিাসধে বত্াহদধে গর কাধে ি আমরা 

বরূধে দধে র্র ইহতিাস হর্হখ, তখন গঙ্গারাঢ়।ীর নাম আমাধে দর শুহনবার সম্ভাবনা হক? হকন্তু 

গঙ্গারাঢ়।ী নাম আমরা নূতন গহড়চাম না, তািার ঐহতিাহসক প্রমা্ হদধে তহি। সযখাধে ন 

সদহখধে তহি সয, সয প্রধে দর্বাসীহদগধে ক সমগাহথিনহন্, Gangaridae বধে চন, সসই 

প্রধে দর্বাসীহদগধে কই সচাধে ক এখন রাঢ়।ী বধে চ, আমাধে দর হবধে বণনায় গঙ্গারাঢ়।ী নাধে মর 

ঐহতিাহসকতা সম্বধে ম ইিাই যধে থষ্ট প্রমা্। হকন্তু আমরা সকবচ সস প্রমাধে ্র উ র হনভশর 

কহরয়া এ নাম বযবিার কহরধে তহি না। অধে নধে ক অবগত আধে িন, মাধে কহঞ্জর সংগ্রি 

( Mackenzie’s Collection) নাধে ম কতকগুহচ দুচশভ ভারতবষশীয়  ুতসূধে কর সংগ্রি আধে ি। 

সসগুহচ মুদ্রাহঙ্কত িইয়া প্রণার িইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকধে চর প্রা যও নধে ি। অথণ 

তািাধে ত মধে িয মধে িয হবহণে নূতন ঐহতিাহসক তত্ত্ব প্রাপ্ত িওয়া যায়। সসই সকচ গ্রধে ের 

একহট তাহচকা উইল সন্ সাধে িব প্রণাহরত কহরয়াধে িন, এবং তৎসধে ঙ্গ উিা িইধে ত 

কতকগুহচ ঐহতিাহসক তত্ত্ব সংগ্রি কহরয়া প্রকাহর্ত কহরয়াধে িন। ঐ গ্রধে ের ৮২  ৃষ্ঠায় 

সদহখধে বন, হচহখত আধে ি সয, গঙ্গারাঢ়।ীর অিীশ্বর অনন্তবর্ম্শা বা সকাচািচ কহচঙ্গ জয় 

কহরয়াহিধে চন। এ কথা প্রতসূর-র্াসধে ন হচহখত আধে ি, আমরা গঙ্গারাঢ়।ী নাম নূতন গহড় 
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নাই। তধে ব অনহভজ্ঞ ইংরাধে জরা বাঙ্গাচার ইহতিাস হচহখধে ত প্রবৃত্ িওয়ায় আর সসই সকচ 

গ্রে প্রণহচত িওয়ায়, বাঙ্গাচার  ূর্ব্শধে গৌরব প্রচ্ছ্নদ রহিয়াধে ি। 

এই সয অনন্তবর্ম্শা বা সকাচািচ রাজার উধে েখ কহরচাম, ইহনও বাঙ্গাচীর 

 ূর্ব্শধে গৌরধে বর এক হণরস্মর্ীয় প্রমা্। উহড়ষযার হবখযাত গঙ্গাবংর্ নাধে ম সয রাজবংর্, 

ইহনই তািার আহদ ুরুষ। সকি সকি বধে চন সয, গঙ্গাবংর্ীধে য়রা দহক্ষ্ধে দর্ িইধে ত 

উহড়ষযায় আহসয়াহিচ এবং সণারঙ্গা বা সণারগঙ্গা নাধে ম একজন দাহক্ষ্াতয রাজা এই বংর্ 

সংথিনা ন কধে রন। এ কথাহট হমথযা। এই প্রবচ প্রতা র্াচী মিামহিমময় রাজবংর্ীধে য়রা 

সয বাঙ্গাচী হিধে চন,* এই কথা যাাঁিারা হবশ্বাস কহরধে ত অহনচু্ছক, তাাঁিারাই সস  ক্ষ সমথশন 

কধে রন। উইল সন্ সাধে িধে বর কহথত গ্রধে ে কহথত  ৃষ্ঠাধে তই সয একখাহন র্াসধে নর উধে েখ 

আধে ি, তািাধে ত হচহখত আধে ি, রাঢ়।ী সকাচািচই উহড়ষযাহবধে জতা এবং গঙ্গাবংধে র্র 

আহদ ুরুষ। তাম্রেচক বা প্রতসূর এ হবষধে য় হমথযা কথা বহচধে ব না।  

ঐহতিাহসক ভারতবধে ষশ সয সকচ রাজবংধে র্র আহবভশাব িইয়াহিচ, এই বাঙ্গাচী 

গঙ্গাবংর্ীয়হদধে গর প্রতা  ও মহিমা কািারও অধে  ক্ষা নূযন হিচ না।  ুরীর মহন্দর ও 

সকা্াধে কশর আিযশয প্রাসাদাবচী তািাহদধে গরই গহিত। বাঙ্গাচার  ািাধে নরা যত বার 

তািাধে দর সধে ঙ্গ যুধে ে উদযত িইয়াহিচ, তত বার  রাভূত, তাহড়ত এবং অ মাহনত 

িইয়াহিচ। বরং গঙ্গাবংর্ীধে য়রা তািাহদগধে ক প্রিার কহরধে ত কহরধে ত  িাোহবত িইয়া 

তাড়াইয়া চইয়া যাইত। একদা  িাোহবত িইয়া,  ািানহদধে গর রাজিানী সগৌড় এবং 

নগর আ্রম্ কহরয়া চুি াি কহরয়া  ািাধে নর সর্ব্শবরূ চইয়া ঘধে র হেহরয়া যান। উেত 

মুসচমানহদগধে ক গঙ্গাবংর্ীধে য়রা হতন র্ত বৎসর িহরয়া সযপ  র্াহসত রাহখয়াহিধে চন, 

সসপ  হণধে তাধে রর রাজবংর্ হভ্নদ আর সকান হিন্দুরাজবংর্  াধে রন নাই। তাাঁিারা সযমন 

বাঙ্গাচায় মুসচমানহদগধে ক র্াসধে ন রাহখয়াহিধে চন, দাহক্ষ্াধে তযর হিন্দুরাজহদগধে কও 

সতমহন র্াহসত রাহখয়াহিধে চন। 

  

————-  
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*“বর্ম্শা” র্ধে ব্দ বুঝাইধে তধে ি সয, উাঁিারা ক্ষহেয় হিধে চন। ক্ষহেয় িইধে চ বাঙ্গাচী িইচ 

না, ভরসা কহর, এ আ হত্ সকি কহরধে বন না। বাঙ্গাচার ক্ষহেয়ধে ক বাঙ্গাচী বহচব না, তধে ব 

বাঙ্গাচার ব্রাহ্ম্ধে কই বা বাঙ্গাচী বহচব সকন? 

————-  

  

এই সকচ কথার  যশযাধে চাণনা কহরয়া, িন্টর্ সাধে িব সসকাধে চর উহড়য়া-নসধে নযর 

অধে নক প্রর্ংসা কহরয়াধে িন। সস প্রর্ংসা উহড়য়া-ধে সনার প্রা য নধে ি, গঙ্গাবংর্ীয়হদধে গর 

বরূধে দর্ী রাঢ়।ীনসধে নযর প্রা য। সকধে চই জাধে নন সয, উহড়ষযার গঙ্গাবংর্ীয়হদধে গর সাম্রাজয 

সগাদাবরী িইধে ত সরবরূতী  যশযন্ত অথশাৎ বাঙ্গাচায় হেধে ব্ী  যশযন্ত হবতসূৃত হিচ। এক্ষধে ্ 

যািা সমহদনী ুর সজচা এবং িাবরা সজচা, তািার সমুদয় এবং যািা বেশমান ও হুগহচ 

সজচার অন্তগশত, তািার হকয়দংর্ ঐ সাম্রাজযভুক্ত হিচ। ইিাই গঙ্গাবংর্ীয়হদধে গর ক তৃক 

রাজয। সযমন নর্ম্শান্ উইহচয়ম্ ইংচি জয় কহরয়া নর্ম্শাহির রাজিানী  হরতযাগ ূর্ব্শক 

ইংচধে ির রাজিানীধে ত হগয়া বাস কহরধে ত চাহগধে চন, সতমহন গঙ্গাবংর্ীধে য়রা উহড়ষযা জয় 

কহরয়া, আ নাহদধে গর প্রাণীন রাজিানী  হরতযাগ ূর্ব্শক উহড়ষযায় বাস কহরধে ত চাহগধে চন 

বধে ট, হকন্তু তাাঁিারা ক তৃক রাজয িাধে ড়ন নাই। উিাও তাাঁিাহদধে গর রাজযভুক্ত রহিচ, ইিাই 

সম্ভব। সসই জনযই হেধে ব্ী  যশযন্ত উহড়ষযার অহিকার হিচ। বাঙ্গাচার মুসচমাধে নরা 

গঙ্গাবংর্ীয়হদগধে ক আ্রম্ কহরধে চ, কাধে জই প্রথধে ম এই রাঢ়।ধে দর্ আ্রম্ কহরত, এবং 

এই রাঢ়।ীগ্ কতৃ্শকই  ুনঃ  ুনঃ  রাভূত িইত। 

এক্ষধে ্ অধে নধে ক হজঞ্জাসা কহরধে ত  াধে রন সয, রাঢ়।ী বাঙ্গাচীরা যহদ এত বচহব্রমযুক্ত 

হিচ, তধে ব অনযানয বাঙ্গাচীরা এত িীনবীযশয সকন? আমাহদধে গর উত্র সয, অনয বাঙ্গাচীরা 

রাঢ়।ীহদধে গর অধে  ক্ষা িীনবীযশয হিচ, এমন হবধে বণনা কহরবার সকান কার্ নাই। বরং এই 

রাঢ়।ীরাও অনয বাঙ্গাচীহদধে গর িারা  রাভূত িইয়াহিচ, ইিাও হবধে বণনা কহরবার কার্ 

আধে ি। রাঢ়।ধে দধে র্র হকয়দংর্ সসনরাজাহদধে গর রাজযভুক্ত হিচ,* এবং সসনরাজারা 

গঙ্গাবংর্ীয়হদধে গর হনকট কাহড়য়া চইয়াহিধে চন, এমন হবধে বণনাকরা অসঙ্গত িয় না। অনয 

বাঙ্গাচীহদগধে ক অধে  ক্ষাকৃত িীনবীযশয মধে ন কহরবার একমাে কার্ এই সয, মুসচমাধে নরা 

অহত সিধে জ বাঙ্গাচা জয় কহরয়াহিচ। বস্তুতঃ মুসচমাধে নরা সিধে জ বাঙ্গাচা জয় কধে র নাই—
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সকবচ চক্ষ্ম্াবতীই সিধে জ জয় কহরয়াহিচ। তািারা হতন র্ত বৎসধে রও সমতসূ বাঙ্গাচা 

জয় কহরধে ত  াধে র নাই। মুসচমাধে নরা সেন্ িইধে ত ব্রহ্ম ুে  যশযন্ত কাধে চ সমতসূ অহিকার 

কহরয়াহিচ বধে ট, হকন্তু ভারতবষশ জয় করা তািাহদধে গর  ধে ক্ষ সযপ  দুপি িইয়াহিচ, 

এমন আর সকান সদর্ই িয় নাই, ইিা “ভারতকচঙ্ক” র্ীষশক প্রবধে ম প্রমা্ীকৃত িইয়াধে ি। 

ভারতবধে ষশর মধে িয আবার  াাঁণহট জন ধে দ তািারা বড় সিহকয়াহিচ, এমন আর সকাথাও 

না। ঐ  াাঁণহট প্রধে দর্—(১)  ঞ্জাব, (২) হসমুধে সৌবীর, (৩) রাজথিনান, (৪) দাহক্ষ্াতয, (৫) 

বাঙ্গাচা। বাঙ্গাচা জয় সয সিধে জ িয় নাই, ইিার প্রমা্ হদধে ত আমরা প্রস্তুত আহি। হকন্তু 

আমরা যতটুকু হচহখয়াহি, তািাই এ কু্ষদ্র  ধে ের  ধে ক্ষ দীঘশ প্রবম িইয়াধে ি। 

  

————–  

*এই জনযই কায়থিন প্রভৃহত জাহতর মধে িয উত্ররাঢ়।ী ও দহক্ষ্রাঢ়।ী বহচয়া প্রধে ভদ 

আধে ি। রাজয  ৃথক্ িওয়াধে ত সমাজও  ৃথক্ িইয়াহিচ। 
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