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বাঙ্গালীর ইতিহাস : নীহাররঞ্জন রায়
ভারিীয় জনিত্ত্বে বাঙালীর স্থান
১। প্রশ্ন : আতি অত্ত্বেলীয় নরত্ত্ব াষ্ঠীর পতরচয় িাও।
উত্তর : তনম্নবত্ত্বণের বাঙাতল বা বাাংলার অতিবাসীত্ত্বির মত্ত্বিে সবত্ত্বচত্ত্বয় ববতি প্রভাব তবস্তার
কত্ত্বরত্ত্বে আতি অত্ত্বেলীয় নরত্ত্ব াষ্ঠী। এই নরত্ত্ব াষ্ঠীর তবস্তার (মিে ভারি, পতিম ভারি,
পূ বে ভারি, উত্তর ভারি ও িতিণ ভারি) ভারিবর্ে বেত্ত্বক আরম্ভ কত্ত্বর তসাংহল
(বিেমান শ্রীলঙ্কা) বেত্ত্বক এত্ত্বকবাত্ত্বর অত্ত্বেলীয়া পর্েন্ত লি করা র্ায়। এত্ত্বির বিহ
ববতিত্ত্বযের কো বলত্ত্বি ত ত্ত্বয় বলখক নীহাররঞ্জন রায় বত্ত্বলত্ত্বেন, এরা “খবেকায়,
কৃষ্ণবণে, িীর্েমুণ্ড, প্রিস্ত নাস, িাম্রত্ত্বকত্ত্বির” বলাক হয়। অেোৎ--- আতি অত্ত্বেলীয়
নরত্ত্ব াষ্ঠীর বাংিিরত্ত্বির বিহ খাত্ত্ব া, মুণ্ড িীর্ে, চুল িাম্রবত্ত্বণর
ে হয়। পতিম ভারত্ত্বি ও
উত্তর ভারত্ত্বির

াত্ত্বঙ্গয় প্রত্ত্বিত্ত্বি র্ারা বাস কত্ত্বর, র্াত্ত্বির তহন্দু সমাজ তবনোত্ত্বসর

প্রান্তসীমায় স্থান বিওয়া হত্ত্বয়ত্ত্বে,---- িারা ; মিে ভারত্ত্বির বকাল, কত্ত্বরায়া, ভীল, মুণ্ডা,
মালপাহাড়ী, খারওয়ার, ভূতমজ--- প্রভৃতি ; িতিণ ভারত্ত্বির করুব, বয়রুব, বচঞ্চু--প্রভৃতি ; ববত্ত্বি বা ববতিক সাতহত্ত্বিে এবাং তবষ্ণু পুরাত্ত্বণ র্াত্ত্বির ‘তনর্াি’ বলা হত্ত্বয়ত্ত্বে,
র্াত্ত্বির াত্ত্বয়র বণে অঙ্গার কৃষ্ণবণে, র্াত্ত্বির বিহ খাত্ত্ব া, র্াত্ত্বির মুখ চোপ া--- িারা ;
ভা বি পুরাত্ত্বণ র্াত্ত্বির উত্ত্বেখ করা হত্ত্বয়ত্ত্বে--- কাককৃষ্ণ, বিহ বিত্ত্বর্ে র্ারা অতি খাত্ত্ব া,
র্াত্ত্বির বাহু খাত্ত্ব া, প্রিস্ত নাস, বচাখ রক্তবত্ত্বণের এবাং র্াত্ত্বির বকি িাম্রবত্ত্বণের---- িারা
; পুরাত্ত্বণ উত্ত্বেতখি--- ভীল-বকােরা ;---- প্রভৃতি সবাই আতি অত্ত্বেলীয় নরত্ত্ব াষ্ঠীর
বাংিির। বাাংলাত্ত্বিত্ত্বির--- রাঢ় অঞ্চত্ত্বলর সাাঁওিাল, বাাঁিত্ত্ব াাঁড়, ভূতমজ-মুণ্ডা, মালপাহাড়ী
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প্রভৃতিত্ত্বির মত্ত্বিে আতি অত্ত্বেলীয় রক্ততমশ্রণ তিক কি া হত্ত্বয়তেল বলা র্াত্ত্বে না, িত্ত্বব
হত্ত্বয়তেল বত্ত্বল পতণ্ডত্ত্বিরা একমি। এইজত্ত্বনেই মিে-ভারত্ত্বির, িতিণ ভারত্ত্বির এবাং
বাাংলাত্ত্বিত্ত্বির আদি অস্ট্রেলীয়ত্ত্বির মত্ত্বিে বিহ ববতিত্ত্বযের পােেকে বিখা র্ায়। পতণ্ডি
ন্ আইকত্ত্বেডট্ মিে ও পূ বে ভারত্ত্বির আদি অস্ট্রেলীয়ত্ত্বির নামকরণ কত্ত্বরত্ত্বেন,
‘বকাতলড’ বা ‘বকালসম’। এই নামকরণ ভারিীয় ঐতিত্ত্বহের অনু রূপ িাই গ্রহণত্ত্বর্া ে
বত্ত্বল বলখক মত্ত্বন কত্ত্বরন। আবার ফন্ আইকস্ট্রেডট্ তসাংহলীয় আদি অস্ট্রেলীয়স্ট্রির
নামকরণ কত্ত্বরত্ত্বেন ‘বভতিড’। ভারিীয় জনিে
নরত্ত্ব াষ্ঠীর র্ত্ত্বেয অবিান রত্ত্বয়ত্ত্বে।
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িত্ত্বন এই আদি অস্ট্রেলীয়

