
 –   বাঙালনামা িি ও েিন? 

     েিান এি িােল জৈনি মনীষী বেলিিেলন ,  “  বাঙালী আতিবসৃত 

জািত।”  পসঙত উেেখয ,      ভদেলাি পিতভাবান ও সতযদষা িিেলন 

বেে ,      িিন েসই সেঙ ঘিেও িিেলন  । সভাবত ,    এই ঘিেসুলভ িসিনি  

      উিিিের যাথাথথয পুেরা বাংলােেশ জুেে পিতফিলত হযিন  । অনতঃ 

   পদার পূবথ িেেি েয হযিন ,      েস িথা হলফ িের বলা যায। 

 তেব হঁযা ,      এই ২০০৮ িিষােে বেস বাঙাল  বা ঘিে   শেগিল েি এিেু 

    েেেেপঁুেি িনেল েবাধহয ভােলা হয  ।    ১৯৪৭ েথেি ১৯৭১ – এি 

      িবশাল জনসমিষর এেোাডাস হেযেি িঁাোতােরর েবোর এপাের , িিন 

        তার আেে ও পেরও িনজভূম েিেে বাঙালরা িিেেয পেেেি  



 েোলেির িবিভনপােন।       আর সবথতই তােের বাঙাল নাম সাথথি হেয  

   উেেেি তােের অিিেের পাবেলযই  ।  অনযিেেি েনােবল-  তলার যাতী 
 িহসােব রবীননাথ ,      অমতথ য বা মহমে ইউনুেসর িেিুিজ -  েিাষী েঘঁেে  

 তঁারা “ভারতীয”  না “বাংলােেশী”      পমাণ িরেত েিউ েমেত ওেেন না 
– িৃতী   বাঙালী সবসমযই বাঙালী (রাোর , বাঙাল-ই!!) 

  েমাদা িথা হল ,          পূবথবেঙর সেঙ িারর মেনর বা বংেশর বা ভাষার (বা 
   েেফ েপেপুেজার বা বীরপুেজার )     োন থািেলই েস মেীয েডিফিনশেন 

সৎ-বাঙাল ,        তা েস তার অিতবৃদপিপতামহ সাবণথ েৌৌধুিরেের খাস  

 েোমিা হেলও  ।  বলেত েেেল ,      েত িেযিশ বিের বঙেেেশর এপান 

    েথেি ওপান এত েমলােমশা হেযেি ,  (  েেশভােের পেরও ,   তেব েসো 
 িযাোলাইজড িরযযা  িশন –  েস যাি),      েয আপাতত এই িখৌুিের েয  

    েিােনা েিাণায হাতা েডাবােলই ৌােল-  ডােল উিনশ-  িবেশর েবিশ 

  ফারাি েেখা মুশিিল  ।     আঞিলি িনজসতার িথা বাে িেলাম ,  ওো েতা 
নুন-  মশলা –    ওো না থািেল িখৌুিে -  জনই বৃথা!

        তা এইসব নানারিম হািবজািব েভেবিৌেন েেখা েেল েয িৃতী 
  বাঙালীেের এিো িাল-       েরখা িরেত েেেল বহ বহ পুরবীযােের মুখ  

   সমান োবীেত উঁিিেঁুিি িেেেন  ।    ৌনিবনুর ভাষায বলেত েেেল , েসই 

“  েভৌেোিলি িেি”      িরার বাসনা িনেযই বতথ মান বেের জন । 
  পােেিশিতােি উসােত নয ,    বরং সঙীণথমনা িিথ ে (  ও মিথ ে)-েের 

  েসােতই এর েোোপতন  । পূবথ-     পিিম েুিেি েথেিই েলািজন আগহ  

   িনেয এিেেয এেসেিন -       েসই সমেযর পথম আেলা েথেি বতথ মােনর 

ফযাতােুপনা ,    সবিিিু নিথবদ িরেত  ।    এমন িি যােেরেি হযেতা 
    আমরা িখেনা েেিখ নাই িফের ,       তােের িথা বলার জেনযও েিউ না 

 েিউ আেিন  ।   িিন িথা হল ,   েিাথায পাব তাের?



েিন , এখােন! আ    নজথােলর এই েিাট েিাণায । ‘বাঙালনামা’য। 

    এমন এিখান ৌমৎিার শধু বাঙাল-ই-  রাই নামায! 

-   েীম বাঙালনামা


