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বাঙ্গালির বাহুবি 

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নলির আকাঙ্ক্ষা অিযন্ত প্রবি হইয়াণে।  বাঙ্গালি র্ব্বদাা উন্নলির 

জন্য বযস্ত।  অণন্ণক িলিষণয় লবণেষ গুরুির আো কণরন্ ন্া।  ককন্ ন্া, বাঙ্গালির বাহুবি 

ন্াই।  বাহুবি লিন্ন উন্নলি ন্াই, ইহা িাাঁহালাণের লবশ্বার।  

বাঙ্গালির বাহুবি ন্াই, ইহা রিয কথা।  কখন্ হইণব লক ন্া, এ কথার মীমাাংরা 

প্রবন্ধান্তণর করা লেয়াণে।  থাক্ বা ন্া থাক্, ইহা জান্া আণে কে, কম েব্বদযবাংেীয়   গু্তববাংেীয় 

রম্রাণেরা লহমাচি হইণি ন্র্ম্ব্বদাা পেব্বদযন্ত একচ্ছণে োলরি কলরয়ালেণিন্; জান্া কেণে, 

লালিজয়ী গ্রীক জালি েিদ্রু অলিক্রম কলরণি রক্ষম হয় ন্াই; জান্া আণে, করই বীণররা 

আলরয়ার মণযয িারিবারীরই বীরণের প্রোংরা কলরয়ালেণিন্; জান্া আণে কে, িাাঁহারা 

চন্দ্রগু্তব িারা িারিিূলম হইণি উনূ্মলিি হইয়ালেণিন্; জান্া আণে, হষব্বদবর্দ্ব্বদণন্র পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ বহুেি করপ্রা রাজা অন্ুররে কলরণিন্; জান্া আণে, লালিজয়ী আরণবরা লিন্ 

েি বৎরণর পলশ্চম িারিবষব্বদ অলযকার কলরণি পাণর ন্াই। এইরূপ আর  অণন্ক কথা 

জান্া লেয়াণে।  পলশ্চমিারিবষব্বদীয়লাণের বীেব্বদযবত্তার অণন্ক লচহ্ন অাযালপ িারিিূণম 

আণে।  

বাঙ্গালির পূ্ব্বদবীরে, পূ্ব্বদণে রণবর লক জান্া আণে? ককবি ইহাই জালন্ কে, েখন্ 

পলশ্চমিারণি কবা রৃষ্ট   অযীি হইণিলেি, উপলন্ষদ্ রকি প্রেীি হইণিলেি, 

অণোযযার ন্যায় র্ব্বদরম্পদ্ োলিন্ী ন্েরীরকি স্থালপিা এবাং অিঙ্কৃিা হইণিলেি-বাঙ্গািা 

িখন্ অন্ােব্বদযিূলম, আেব্বদযেণের বাণরর অণোেয বলিয়া পলরিযক্ত। ১ ককবি ইহাই জালন্ 

কে, েখন্ উত্তরিারণি, রমস্ত আেব্বদয বীরেে একলেি হইয়া কুরুণক্ষেলজি 

রাজযমণ্ডিরকি লবিাে কলরণিলেণিন্, েখন্ পলশ্চণম মন্বালা অমর অক্ষয় যর্ম্ব্বদোস্ত্ররকি 

প্রেীি হইণিলেি, িখন্ বঙ্গণাণে কপ ন্ড্রপ্রিৃলি অন্ােব্বদযজালির বার।  প্রাচীন্ কাি াূণর 

থাকুক, েখন্ মযযকাণি চচলন্ক পলরব্রাজক কহাণয়ন্থ রাঙ বঙ্গণােপেব্বদযেণন্ আণরন্, িখন্ 
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কালখয়ালেণিন্ কে, এই প্রণাে কে রবেূন্য কু্ষদ্র কু্ষদ্র রাণজয লবিক্ত।  বঙ্গণাণের পূ্ব্বদণে রব 

ককাথায়? 

িণব, ইহার পণর শুন্া োয় কে, পািবাংেীয়   করন্বাংেীয় রাজেে বৃহৎ রাজয স্থাপন্ 

কলরয়ালেণিন্, এবাং কে ড়ন্েরী বড় রমৃর্দ্োলিন্ী হইয়ালেি।  লকন্তু এমন্ ককান্ লচহ্ন 

পা য়া োয় ন্া কে, িাাঁহারা এই বাহুবিেূন্য বাঙ্গালিজালি এবাং িাাঁহালাণের প্রলিবারী 

িদ্রূপ দু্ব্বদি অন্ােব্বদযজালিেে লিন্ন অন্য কাহাণক আপন্ অলযকারিুক্ত কলরয়ালেণিন্।  এই 

মাে প্রমাে আণে বণে মুণঙ্গর পেব্বদযন্ত িাহালাণের অলযকারিুক্ত লেি।  অন্যে িাাঁহালাণের 

অলযকার লবস্তার রম্বণন্ধ লিন্লে মাে কথা আণে, লিন্লেই অমূিক।  

প্রথম।  লকম্বান্তী আণে কে, লাল্লীণি বল্লািণরণন্র অলযকার লেি।  এ কথা একখালন্ 

কােী গ্রণন্থ লিলখি থালকণি  লন্িান্ত অমূিক, এবাং কজণন্রি কলন্ঙহাম রাণহব িাহার 

অমূিকিা প্রলিপন্ন কলরয়াণেন্।  বণঙ্গশ্বর বল্লািণরণন্র অলযকার লাল্লী পেব্বদযন্ত লবস্তৃি 

হইণি এরূপ বৃহৎ বযাপার ঘলেি কে, অবেয একখালন্ রামান্য গ্রণন্থ উণল্লখ লিন্ন িাহার 

অন্য প্রমাে লকেু পা য়া োইি।  বঙ্গ হইণি লাল্লীর মণযয বহুলবস্তৃি প্রণাে, িথায় 

বঙ্গপ্রিুণের ককান্ লকম্বান্তী, ককান্ উণল্লখ, ককান্ লচহ্ন অবেয থালকি।  লকেু ন্াই।  

লিিীয়।  ১৭৯৪ রাণি কে ণড়শ্বর মহীপািরাণজর একখালন্ োরন্ কােীণি পা য়া 

লেয়ালেি।  িাহা হইণি ককহ ককহ অন্ুমান্ কণরন্, কােীপ্রণাে মহীপাণির রাজযিুক্ত লেি।  

এক্ষণে কর মি পলরিযক্ত হইণিণে।  ২ 

  

——————-  

১ বঙ্গােব্বদণন্র লিিীয় খণণ্ড “বণঙ্গ ব্রাহ্মোলযকার” কাখ।  

২ See Introduction to Sheering’s Sacred City of the Hindus; by F.E. Hall, p. xxxv, 

Note 2.  

—————— 

  

িৃিীয়।  িক্ষ্মেণরণন্র দুই একখালন্ িাম্রোরণন্ িাাঁহাণক প্রায় র্ব্বদণাণেণজিা বলিয়া 

বেব্বদন্া করা আণে।  পলড়ণিই বুঝা োয় কে, কর রকি কথা চােুকার কলবর ক্পনন্া মাে।  
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অিএব পূ্ব্বদকাণি বাঙ্গালিরা কে বাহুবিোিী লেণিন্, এমি ককান্ প্রমাে ন্াই।  

পূ্ব্বদকাণি িারিবষব্বদস্থ অন্যান্য জালি কে বাহুবিোিী লেণিন্, এমি প্রমাে অণন্ক আণে, 

লকন্তু বাঙ্গালিলাণের বাহুবণির ককান্ প্রমাে ন্াই।  কহাণয়ন্থ রাঙ রমিে-রাজযবারীলাণের 

কে বেব্বদন্া কলরয়া লেয়াণেন্, িাহা পলড়য়া কবায হয়, পূণ্ব্বদ বাঙ্গালিরা এইরূপ খ্ব্বদাকৃি, 

দু্ব্বদি-েঠন্ লেি।  

বাঙ্গালিলাণের বাহুবি কখন্ লেি ন্া, লকন্তু কখন্ হইণব লক? 

চবজ্ঞালন্ক িলবষযৎ উলক্তর ন্াম এই কে, কেরূপ কে অবস্থায় হইয়াণে, করই অবস্থায় 

করইরূপ আবার হইণব।  কে কে কারণে বাঙ্গালি লচরকাি দু্ব্বদি, করই করই কারে েি লান্ 

বত্তব্বদমান্ থালকণব, িি লান্ বাঙ্গালিরা বাহুবিেূন্য থালকণব।  কর রকি কারে লক? 

আযুলন্ক চবজ্ঞালন্ক   াােব্বদলন্কলাণের মণি, রকিই বাহয প্রকৃলির ফি।  বাঙ্গালির 

দু্ব্বদিিা  বাহয প্রকৃলির ফি।  িূলম, জিবায়ু এবাং কাোচাণরর ফণি বাঙ্গালিরা দু্ব্বদি, 

ইহাই প্রচলিি মি।  করই রকি মিগুলির রাংণক্ষপিঃ উণল্লখ কলরণিলে।  

ককহ ককহ বণিন্, এণাণের িূলম অিযন্ত উ্ব্বদরা—অ্পন পলরশ্রণমই েণরযাৎপাান্ 

হইণি পাণর।  রুিরাাং বাঙ্গালিণক অলযক পলরশ্রম কলরণি হয় ন্া।  পলরশ্রম অলযক ন্া 

কলরণি েরীণর বিাযান্ হয় ন্া।  বঙ্গিূলমর উ্ব্বদরিা বঙ্গবারীর দু্ব্বদিিার কারে।  

িাাঁহারা আর  বণিন্ কে, িূলম উ্ব্বদরা হইণি আহাণরর জন্য মৃেয়া পশুহন্ন্ালার 

আবেযকিা হয় ন্া।  পশুহন্ন্ বযবরায়, বি, রাহর   পলরশ্রণমর কােব্বদয, মন্ুষযণক র্ব্বদাা 

পলরশ্রণম লন্রি রাণখ, এবাং িাহাণি ঐ রকি গুে অিযস্ত এবাং স্ফূলত্তব্বদপ্রা্তব হয়।  

কাখা োইণিণে কে, বঙ্গণাে লিন্ন আর  উ্ব্বদর কাে আণে।  ইউণরাপ   আণমলরকার 

অণন্ক অাংে বঙ্গণাোণপক্ষায় উ্ব্বদরিায় ন্ূযন্ ন্ণহ।  কর রকি কাণের কিাক দু্ব্বদি ন্ণহ।  

অণন্ণক বণিন্, জিবায়ুর কাাণষ বাঙ্গালিরা দু্ব্বদি।  কে কাণের বায়ু আদ্রব্বদ অথচ 

িাপেুক্ত, কর কাণের কিাক দু্ব্বদি।  ককন্ হয়, িাহা োরীরিত্ত্বলবণারা িাি কলরয়া বুঝান্ 

ন্াই।  বায়ুর আদ্রব্বদিা রম্বণন্ধ লন্নলিলিলখি েীকা পাঠ কলরণিই রাংেয় াূর হইণি পাণর। ১ আর 

োাঁহারা আরব প্রিৃলি জালির বীেব্বদয জাণন্ন্, িাাঁহারা িাপণক কা ্ব্বদণিযর কারে বলিয়া 

স্বীকার কলরণবন্ ন্া।  
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—————–  

১ The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its 

eastern districts, has become proverbial: and if the term be used in reference to the 
quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified 
by observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as 
referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would 
saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower 
than that of England. 

The quantity of Vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is on the 
average of the year, about twice as great as in that of London; but the relative 
humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the 
rains, which are among the driest months of an European climate—Bengal 

Administration Report 1872-73, Statistical Summary. —page 5-6.। 

—————— 

  

অণন্ণক কমাোমুলে বণিন্ কে, জিলরক্ত িাপেুক্ত বায়ু অিযন্ত অস্বাস্থযকর, িলন্নবন্ধন্ 

বাঙ্গালিরা লন্িয রুগ্ন, এবাং িাহাই বাঙ্গালির দু্ব্বদিিার কারে।  

অণন্ণক বণিন্, অন্নই অন্ণথব্বদর মূি।  এ কাণের িূলমর প্রযান্ উৎপাায চাউি, এবাং 

এ কাণের কিাণকর খাায িাি।  িাি অলি অরার খাায, িাহাণিই বাঙ্গালির েরীর েণঠ 

ন্া।  এজন্য “কিণিা বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কিঙ্ক হইয়াণে।  

োরীরিত্ত্বলবণারা বণিন্ কে, খাণাযর রারায়লন্ক লবণেষে রম্পাান্ কলরণি কাখা 

োয় কে, িাহাণি ষ্টাচব্বদ, গ্লুণেন্ প্রিৃলি কণয়কলে রামগ্রী আণে।  গ্লুণেন্ ন্াইণরোাণজন্-প্রযান্ 

রামগ্রী।  িাহাণিই েরীণরর পুলষ্ট।  মাাংরণপেী প্রিৃলির পুলষ্টর জন্য এই রামগ্রীর লবণেষ 

প্রণয়াজন্।  িাণি ইহা অলি অ্পন পলরমাণে থাণক।  মাাংণর বা েণম ইহা অলযক পলরমাণে 

থাণক।  এই জন্য মাাংরণিাজী এবাং কোযূমণিাজীলাণের েরীর অলযক বিবান্—“কিণিা” 

জালির েরীর দু্ব্বদি।  ময়াায় গ্লুণেন্ েিিাণে ােিাে থাণক১ মাাংণর (Fibrin বা 

Musculine) ১৯ িাে২ ; এবাং িাণি ৭ লক ৮ িাে মাে থাণক। ৩ রুিরাাং বাঙ্গালি দু্ব্বদি 

হইণব চব লক! 
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ককহ ককহ বণিন্, বািযলববাহই বাঙ্গালির পরমেত্রু—বািযলববাণহর কারণেই 

বাঙ্গালির েরীর দু্ব্বদি।  কে রন্তাণন্র মািা লপিা অপ্রা্তববয়ঃ, িাহাণার েরীর   বি 

লচরকাি অরমূ্পেব্বদ থালকণব, এবাং োহারা অ্পনবয়র হইণি ইলন্দ্রয়রুণখ লন্রি, িাহারা 

বিবান্ হইবার রম্ভাবন্া লক? 

বাঙ্গালি মন্ুণষযরই লক, বাঙ্গালি পশুরই লক, দু্ব্বদিিা কে জিবায়ু বা মৃলত্তকার গুে, 

িাহা রহণজই বুঝা োয়।  লকন্তু জণির বা বায়ুর মৃলত্তকার ককান্ কাাণষর এই কুফি, িাহা 

ককান্ পলণ্ডণি অবযালরি কণরন্ ন্াই।  

লকন্তু এই দু্ব্বদিিার কে রকি কারে লন্লদব্বদষ্ট হইয়াণে বা উলল্ললখি হইি, িাহাণি 

এমি িররা করা োয় ন্া কে, অ্পনকাণি কর দু্ব্বদিিা াূর হইণব।  িণব ইহা  বিা 

োইণি পাণর কে, এমি ককান্ লন্শ্চয়িা ন্াই কে, ককান্ কাণি এ রকি কারে অপন্ীি 

হইণি পাণর ন্া।  বািযলববাহই েলা এ দু্ব্বদিিার কারে হয়, িণব এমন্ িররা করা 

োইণি পাণর কে, রামালজক রীলির পলরবত্তব্বদণন্ এ কুপ্রথা রমাজ হইণি াৃর হইণব; এবাং 

বাঙ্গালির েরীণর বিরঞ্চার হইণব।  েলা চাি এ অলন্ণষ্টর কারে হয়, িণব এমন্ িররা 

করা োইণি পাণর কে, কোযূমালার চাষ এ কাণে বৃলর্দ্ করাইণি, বাঙ্গালি ময়াা খাইয়া 

বলিষ্ঠ হইণব।  এমন্ লক, কাণি জিবায়ুর  পলরবত্তব্বদন্ হইণি পাণর।  এক্ষণে মন্ুষযবাণরর 

অণোেয কে রুন্দরবন্, িাহা এককাণি বহুজন্াকীেব্বদ লেি, এমি প্রমাে আণে।  

িূিত্ত্বলবণারা বণিন্ কে, ইউণরাপীয় অণন্ক প্রণাে, এক্ষেকার অণপক্ষা উষ্ণির লেি, 

এবাং িথায় লরাংহ হস্তী প্রিৃলি উষ্ণণােবারী জীণবর আবার লেি।  আবার এককাণি করই 

রকি প্রণাে লহমলেিায় লন্মগ্ন লেি।  কর রকি েুোন্তণরর কথা—রহস্র রহস্র েুণে কর 

রকি পলরবত্তব্বদন্ ঘলেণি পাণর।  লকন্তু ঐলিহালরক কাণির মণযয  জিবায়ু েীিিাণপর 

পলরবত্তব্বদণন্র অণন্ক প্রমাে পা য়া োয়।  পূ্ব্বদকাণি করামন্েরীর লন্ণনলি কেবর ন্ণার মণযয 

ন্ণার বরফ জলময়া োইি।  এবাং এক রমণয় ক্রমােি চলল্লে লান্ িাহাণি বরফ জলময়া 

লেি।  কৃষ্ণরােণর (Euxine Sea) অলবা ন্ামক কলবর জীবন্কাণি প্রলি বৎরর েীি ঋিুণি 

বরফ জলময়া োইি।  এবাং রীে এবাং রে ন্ামক ন্াীিণয়র উপণর িৎরমণয় বরফ এরূপ 

োঢ় জলমি কে, িাহার উপর লায়া কবাঝাই োলড় চলিি।  এক্ষণে করাণম বা কৃষ্ণরােণর বা 
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উক্ত ন্াীিণয় বরণফর ন্ামমাে ন্াই।  ককহ ককহ বণিন্, কৃলষকাণেব্বদযর আলযণকয, বন্ 

কাোয়, মৃলত্তকা িগ্ন করায়, এবাং লঝি লবি শুষ্ক করায় এ রকি পলরবত্তব্বদন্ ঘলেয়াণে।  েলা 

কৃলষকাণেব্বদযর আলযণকয েীিপ্রণাে উষ্ণ হয়, িণব উষ্ণপ্রণাে েীিি হইবার কারে লক? 

গ্রীন্িণ্ড এককাণি এরূপ িাপেুক্ত প্রণাে লেি কে, ইহাণি উলিণার লবণেষ আলযকয এবাং 

কোিা লেি, এবাং করই জন্য উহার ন্াম গ্রীন্িণ্ড হইয়ালেি।  এক্ষণে করই গ্রীন্িযাণ্ড র্ব্বদাা 

এবাং র্ব্বদে লহমলেিায় মলণ্ডি! এই িীণপর পূ্ব্বদ উপকূণি বহুরাংখযক ঐশ্বেব্বদযোিী 

উপলন্ণবে লেি,—এক্ষণে কর উপকূণি ককবি বরণফর রালে, এবাং করই রকি 

উপলন্ণবণের লচহ্নমাে ন্াই।  িাব্রাডর এক্ষণে চেিযালযণকযর জন্য লবখযাি—লকন্তু েখন্ 

রহস্র খ্রীষ্টাণে ন্র্ম্ব্বদাণন্রা িথায় েমন্ কণরন্, িখন্ ইহার  েীণির অ্পনিা কালখয়া 

িাাঁহারা প্রীি হইয়ালেণিন্, এবাং ইহাণি দ্রাক্ষা জলন্মি বলিয়া ইহার দ্রাক্ষািূলম ন্াম 

লায়াণেন্৪ ।  

  

—————-  

১ Johnstone’s Chemistry of Common Life, Vol. 1, p. 100. 

২ Ibid, p. 125 

৩ Ibid, p. 101 

৪ The Scientific American 

—————-  

  

এ রকি পলরবত্তব্বদণন্র অলি াূর রম্ভাবন্া।  ন্া ঘলেবারই রম্ভাবন্া।  বাঙ্গালির োরীলরক 

বি লচরকাি এইরূপ থালকণব, ইহা এক প্রকার লরর্দ্; ককন্ ন্া, দু্ব্বদিিার লন্বােব্বদয কারে 

লকেু কাখা োয় ন্া।  

িণব লক বাঙ্গালির িররা ন্াই? এ প্রণে আমাণার দুইলে উত্তর আণে।  

প্রথম উত্তর।  োরীলরক বিই অাযালপ পৃলথবী োরন্ কলরণিণে বণে।  লকন্তু োরীলরক 

বি পশুর গুে; মন্ুষয অাযালপ অণন্কাাংণে পশুপ্রকৃলিরম্পন্ন, এজন্য োরীলরক বণির 
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আলজ  এিো প্রাদুিব্বদাব।  োরীলরক বি উন্নলি ন্ণহ।  উন্নলির উপায় মাে।  এ জেণি 

বাহুবি লিন্ন লক উন্নলির উপায় ন্াই? 

বাহুবিণক উন্নলির উপায়  বলিণি পালর ন্া।  বাহুবণি কাহার  উন্নলি হয় ন্া।  কে 

িািার ইউণরাপ আলরয়া জয় কলরয়ালেি, কর কখন্ উন্নিাবস্থায় পাাপব্বদে কলরি ন্া।  িণব 

বাহুবি উন্নলির পণক্ষ এই জন্য আবেযক কে, কে রকি কারণে উন্নলির হালন্ হয়, কর 

রকি উপদ্রব হইণি আত্মরক্ষা করা চাই।  করই জন্য বাহুবণির প্রণয়াজন্।  লকন্তু কেখাণন্ 

কর প্রণয়াজন্ ন্াই, করখাণন্ বাহুবি বযিীি  উন্নলি ঘণে।  

লিিীয় উত্তণর আমরা োহা বলিণিলে, বাঙ্গািার র্ব্বদে, র্ব্বদ ন্েণর, র্ব্বদ গ্রাণম রকি 

বাঙ্গালির হৃাণয় িাহা লিলখি হ য়া উলচি।  বাঙ্গালি োরীলরক বণি দু্ব্বদি—িাহাণার 

বাহুবি হইবার রম্ভাবন্া ন্াই—িণব লক বাঙ্গালির িররা ন্াই? এ প্রণে আমালাণের উত্তর 

এই কে, োরীলরক বি বাহুবি ন্ণহ।  

মন্ুণষযর োরীলরক বি অলি িুচ্ছ।  িথালপ হস্তী অশ্ব প্রিৃলি মন্ুণষযর বাহুবণি োলরি 

হইণিণে।  মন্ুণষয মন্ুণষয িুিন্া কলরয়া কাখ।  কে রকি পা্ব্বদিয বন্য জালি লহমািণয়র 

পলশ্চমিাণে বার কণর, পৃলথবীণি িাহাণার ন্যায় োরীলরক বণি বিবান্ কক? এক 

একজন্ কম য়া য়ািার চণপোঘাণি অণন্ক করির কোরাণক ঘূেব্বদযমান্ হইয়া আঙু্গর 

কপস্তার আো পলরিযাে কলরণি কাখা লেয়াণে।  িণব কোরা রমুদ্র পার হইয়া আলরয়া 

িারি অলযকার কলরি—কাবুলির রণঙ্গ িারণির ককবি ফিলবক্রণয়র রম্বন্ধ রলহি ককন্? 

অণন্ক িারিীয় জালি হইণি ইাংণরণজরা োরীলরক বণি িঘু।  োরীলরক বণি েীণকরা 

ইাংণরজ অণপক্ষা বলিষ্ঠ।  িথালপ েীক ইাংণরণজর পাান্ি।  োরীলরক বি বাহুবি ন্ণহ।  

উাযম, ঐকয, রাহর এবাং অযযবরায়, এই চালরলে একলেি কলরয়া োরীলরক বি 

বযবহার করার কে ফি, িাহাই বাহুবি।  কে জালির উাযম ঐকয, রাহর এবাং অযযবরায় 

আণে, িাহাণার োরীলরক বি কেমন্ হউক ন্া ককন্, িাহাণার বাহুবি আণে।  এই চালরলে 

বাঙ্গালির ককান্ কাণি ন্াই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবি ন্াই।  

লকন্তু রামালজক েলির বণি এই চালরলে বাঙ্গালিচলরণে রমণবি হ য়ার অরম্ভাবন্া 

লকেুই ন্াই।  
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কবেবৎ অলিিাষ হৃায়মণযয থালকণি উাযম জণন্ম।  অলিিাষ মাণেই কখন্ উাযম 

জণন্ম ন্া।  েখন্ অলিিাষ এরূপ কবে িাি কণর কে, িাহার অপূেব্বদাবস্থা লবণেষ কশকরেকর 

হয়, িখন্ অলিিলষণির প্রাল্তবর জন্য উাযম জণন্ম।  অলিিাণষর অপূলত্তব্বদজন্য কে কশকরে, 

িাহার এমন্ প্রবিিা চালহ কে, লন্ণশ্চষ্টিা এবাং আিণরযর কে রুখ, িাহা িািাণব রুখ 

বলিয়া কবায ন্া হয়।  এরূপ কবেেুক্ত ককান্ অলিিাষ বাঙ্গালির হৃাণয় স্থান্ পাইণি, উাযম 

জলন্মণব।  ঐলিহালরক কািমণযয এরূপ ককান্ কবেেুক্ত অলিিাষ বাঙ্গালির হৃাণয় কখন্ 

স্থান্ পায় ন্াই।  

েখন্ বাঙ্গালির হৃাণয় করই এক অলিিাষ জােলরি হইণি থালকণব, েখন্ বাঙ্গালি 

মাণেরই হৃাণয় করই অলিিাণষর কবে এরূপ গুরুির হইণব কে, রকি বাঙ্গালিই ি্জনন্য 

আিরযরুখ িুচ্ছ কবায কলরণব, িখন্ উাযণমর রণঙ্গ ঐকয লমলিি হইণব।  রাহণরর জন্য 

আর একেু চাই।  চাই কে, করই জািীয় রুণখর অলিিাষ আর  প্রবিির হইণব।  এি 

প্রবি হইণব কে, ি্জনন্য প্রান্ লবর্জনব্বদন্  কশ্রয়ঃ কবায হইণব।  িখন্ রাহর হইণব।  

েলা এই কবেবৎ অলিিাষ লকেুকাি স্থায়ী হয়, িণব অযযবরায় জলন্মণব।  

অিএব েলা কখন্ (১) বাঙ্গালির ককান্ জািীয় রুণখর অলিিাষ প্রবি হয়, (২) েলা 

বাঙ্গালি মাণেরই হৃাণয় করই অলিিাষ প্রবি হয়, (৩) েলা করই প্রবিিা এরূপ হয় কে, 

িাণথব্বদ কিাণক প্রােপে কলরণি প্রস্তুি হয়, (৪) েলা করই অলিিাণষর বি স্থায়ী হয়, িণব 

বাঙ্গালির অবেয বাহুবি হইণব।  

বাঙ্গালির এরূপ মান্লরক অবস্থা কে কখন্ ঘলেণব ন্া, এ কথা বলিণি পারা োয় ন্া।  

কে ককান্ রমণয় ঘলেণি পাণর।  
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