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েরনাসাঁ না আত্মঘাত
বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযমন জাগরন এেসেছ, েতমিন প্রচন্ড আত্মঘাত
এবং নাশকতাও এেসেছ। বাঙালী িহন্দুরা তােদর এ জাগরনেক বেল বাঙালীর
েরেনসাঁ। িকন্তু েস েরেনসাঁ িক সমগ্র বাঙালীর? তােদর আত্মঘাতিট
এেসেছ জাগরেণর িঠক পরপরই। এবং তােদর হাত িদেয় নাশকতািট ঘেটেছ এবং
এখনও ঘটেছ সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী মুসলমানেদর িবরুদ্েধ। ঘটনার
পরম্পরা েদেখ মেন হয়, জাগরনিট েযন এেসিছল তােদরেক আত্মঘােতর িদেক
দ্রুত েঠেল েদবার জন্যই। বাঙালী িহন্দুর েস আত্মঘাতিট েষাল কলায়
পূর্ণ হয় ১৯৪৭ সােল বাংলার েদহ খন্িডত করার মধ্য িদেয়। ফেল বাংলা
িনেয় বাঙালী িহন্দুেদর েয িবশাল স্বপ্ন িছল তা েযন হটাৎ মারা
যায়। ফেল ইউেরাপীয় েরেনসাঁ েযমন ইউেরাপীয়েদর িশক্ষা, িশল্প,
রাজনীিত
ও
অর্থনীিতেত
লাগাতর
উন্নয়ন
আেন
এবং
তােদরেক
িবশ্বশক্িতেত পিরনত কের, বাঙালী িহন্দুর জীবেন েসিট ঘেটিন।
িকছুটা েবেড় উঠার পর তােদর েবেড় উঠািট হঠাৎ েথেম যায়। িবশ্বমােঝ
দূের থাক, এমনিক ভারতীয় রাজনীিত, অর্থনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিতেতও
তারা গুরুত্বপূর্ণ শক্িতও হেত পােরিন।
তেব তােদর আত্মঘাতিট নীরব আত্মহত্যা িছল না, প্রচন্ড নাশকতা
ঘিটেয়েছ বাঙালী মুসলমানেদর িবরুদ্েধ এবং িবপন্ন কেরেছ বাঙালী
মুসলমােনর মুসলমান রূেপ েবেড় উঠািট। িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ মুসিলম
েদেশর সংখ্যাগিরষ্ট জনগণ রূেপ শুধু মুসিলম িবশ্েবর রাজনীিতেতই
নয়, িবশ্বরাজনীিতেতও েয গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেত পারেতা েসিট
মারা পেড় একাত্তের। অথচ উনিবংশ শতাব্দী ও িবংশ শতাব্দীর শুরুেত
িশক্ষা, সািহত্য ও িবজ্ঞােন বাঙালী িহন্দুর অর্জনিট কম িছল না।
িকন্তু এখন েসিট িনছক ইিতহাস। রবীন্দ্রনাথ িনেয় বাঙালী িহন্দুর
প্রচন্ড গর্ব, িকন্তু তার িবশাল সািহত্েয বাঙালীর জাগরন েবগবান
না হেয় বরং আত্মঘাত বাড়ায়। বলা হয়, বাঙালীর েরেনসাঁ শুরু হয় রাজা
রামেমাহন েথেক। আর রবীন্দ্রনােথর মরেদেহর সােথ েসিটও শশ্মান ঘােট
িগেয় েপৗঁেছ। তাই রবীন্দ্রনােথর সািহত্যকর্ম বাঙালীর গর্ব
বাড়ােলও আত্মঘাত েথেক বাঁচােত পােরিন। মৃত্যু যখন েকান ঘাতেকর
পক্ষ েথেক আেস তখন েসিট হত্যাকান্ড। আর যখন েসিট িনজ হােতর
কামাই, তখন েসিট আত্মঘাত বা আত্মহত্যা। আর বাঙালীর িহন্দুেদর

জীবেন দ্িবতীয়িটই এেসিছল। এবং েস আত্মঘােতর ঘটনািট শ্রী িনেরাদ
চন্দ্র েচৗধুরীর েচােখও ধরা পেড়িছল। তেব নীরদ বাবুর ভূল হল, িতিন
েসিটেক িহন্দু বাঙালীর আত্মঘাত না বেল তাঁর িলিখত “আত্মঘািত
বাঙালী” বইেত বাঙালীর আত্মঘাত বেলেছন। সম্ভবত িতিন েসিট ইচ্ছাকৃত
ভােবই বেলেছন। কারণ শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জীর মত িতিনও হয়ত বাঙালী
বলেত শুধু বাঙালী িহন্দুেদরই েবাঝােতন। েযমন শরৎচন্দ্র িলেখেছন,
“আমােদর স্কুেল বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা।”

িহন্দুেচতনায় মুসিলম িবদ্েবষ
বাংলার ইিতহােস বড় সত্যিট হল, এ েদেশ ইসলােমর আগমন ও মুসিলম
শাসনেক িহন্দুরা কখনই েমেন িনেত পািরিন। েতল আর পািন েযমন একত্ের
েমেশ না, েতমিন বাংলার িহন্দু ও মুসলমানগণ ৮ শত বছেরর েবশী কাল
পাশাপািশ বসবাস করেলও তােদর মােঝ েসৗহাদ্য-সম্প্রীিত গেড় উেঠিন।
মুসলমানগণ িহন্দুেদর কােছ ম্েলছ, েমাছলা, যবন, েনেড় এবং বিহরাগতই
রেয় েগেছ। েসিট েযমন বঙ্িকমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনােথর মত প্রথম
সািরর িহন্দু সািহত্িযেকর েলখায়, েতমিন সাধারণ িহন্দুেদর েচতনায়।
ঘৃনাপূর্ন িহন্দু-মেনর েবদনায়ক েস স্মৃতীিট বাংলার মুসলমানেদর
ঘের ঘের। তারই ক্ষুদ্র িচত্র সম্প্রিত তুেল ধেরেছন বাংলােদশ
সরকােরর সােবক সিচব এবং ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক িশক্ষক জনাব
আসাফউদ্েদৗলাহ। ঢাকায় আেয়ািজত আেলাচনা সভায় স্মৃতীচারণ করেত িগেয়
িতিন বেলন, “পড়তাম ফিরপুর েজলা স্কুেল। েকানিদন ক্লােস দ্িবতীয়
ছাড়া প্রথম হেত পািরিন। প্রথম হলাম ১৯৪৮ সােল। িহন্দু িশক্ষকেদর
কােছ আমরা িছলাম েমাছলা। পাজামা পড়তাম বেল বলেতা েদানালা। আমার
নাম আসাফউদ্েদৗলাহ, অথচ িহন্দুরা েস নােম না েডেক বলেতা ফসফসা।
িহন্দু বন্ধুেদর বাসায় িগেয়িছ এবং একবার ভূেল বই েফেল আিস। বই
আনেত িগেয় েদিখ আমার বন্ধুর মা তীব্র ভাষায় গালী-গালাজ করেছ।
বলেছ সব অপিবত্র হেয় েগেছ। আিম েযখােন বেসিছলাম েস জায়গা ও েস
েচয়ার পািন েঢেল ধুচ্েছ। হাফইয়ার্লী পরীক্ষার খাতায় বাবরেক
ভারেতর শ্েরষ্ঠ শাসক েলেখিছলাম। েকন চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত বা
অেশাক িলখলাম না েস অপরােধ আমােক েবঞ্েচর উপর দাঁড়ােত বলা হেয়েছ।
িপয়নেক িদেয় হােতর তালুেত েবেতর ঘা মারা হেয়েছ।” (সূত্রঃ
বক্তৃতার ইউিটউব িভিডও)। িহন্দু মেন ঘৃনার মাত্রাটা এতটাই অিধক
িছল েয, মুসলমানেদর পৃতৃদত্ত নামটােকও তারা সিঠক ভােব বলেতা না।
েকালকাতার িহন্দু পত্িরকাগুেলা প্রখ্যাত মুসিলম লীগ েনতা ও ৈদিনক
আজাদ পত্িরকা সম্পাদক জনাব মাওলানা আকরাম খােক বলেতা আক্রমণ খাঁ।

আেরক েনতা জনাব েহােসন শহীদ েসাহেরায়ার্দীেক বলেতা সুরাবর্দী।

প্রিতেবশীেক িবকৃত নােম ডাকা, গালী েদয়া বা ঘৃনা করা ভদ্রতা নয়,
সুরুচীর ও সুশীল মেনর পিরচয়ও নয়। িবেশষ কের েস প্রিতেবশীেক, যার
সােথ একই গ্রাম-গঞ্জ ও মাঠ-ঘাট, একই আেলা-বাতাস, একই নদী-পুকুর,
একই
স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়,
একই
রাস্তাঘাট
ও
হাট-বাজার
ভাগাভািগ কের বসবাস করেত হয়। অথচ িহন্দু মেন মুসলমানেদর িবরুদ্েধ
ঘৃনার মাত্রািট এতটাই অিধক িছল েয, েকান মুসলমান িহন্দুঘের পা
রাখেল গঙ্গাজল ও েগাবর িছিটেয় েস স্থান পিবত্র করত। েস িচত্রিট
েচােখ পেড় রবীন্দ্রনােথর েলখা “েগারা” উপন্যােসও। প্রিতেবশীর
িবরুদ্েধ এমন ঘৃণা এবং এমন িবদ্েবেষর নিজর িবশ্েবর আর েকান েদেশ
নাই। যার সােথ একত্ের বসবাস তার িবরুদ্েধ এমন ঘৃনা িক েস
রাষ্ট্ের বা সমােজ শান্িত আেন? বরং তােত তীব্রতর ও রক্তাত্ব হয়
িবভক্িত ও সংঘাত। আেরা িবপদ হল, ঘৃনার েস বীজেক বাঙালী িহন্দুরা
শুধু বাংলােত সীমাবদ্ধ রােখিন, ছিড়েয় িদেয়েছ সমগ্র ভারত জুেড়। আর
প্রিতেবশীর প্রিত ঘৃনা যখন প্রবলতর হয়, তখন তােদর প্রিত
সহানুভুিত, সুিবচার বা কল্যাণ প্রুিতষ্ঠার িবষয়িট গুরুত্ব পায়
না। বরং তােদর ঠকােনা বা েশাষন করাটাই সামািজক নীিত, রাজনীিত ও
অর্থনীিত হেয় দাঁড়ায়। ফেল েয ঘৃনার উপর িভত্িত কের মুসলমানেদর
েশাষণ ও বঞ্চনার প্রক্িরয়া বাংলােত শুরু হেয়িছল েসিটই এখন সমগ্র
ভারত জুেড়। বাংলার িহন্দু জিমদারগণ মারা েগেছন। িকন্তু তােদর
অিবচারিট েবঁেচ আেছ েখাদ ভারত সরকােরর নীিতেত। ফেল অত্যাচাির
জিমদারগণ মুসলমান প্রজার সােথ করেতা েসিটই হচ্েছ সমগ্র ভারেতর
প্রশাসেন। ভারেত মুসিলম জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ। অথচ
প্রধানমন্ত্রী
মনেমাহন
িসং
কর্তৃক
স্থািপত
তদন্ত
কিমিটর
িরেপার্েট প্রকাশ েপেয়েছ, সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা ৩
ভাগও নয়, বড় চাকুিরেত দূের থাক েছাট চাকুিরেত তােদর স্থান েনই।
বঞ্চনা ও ৈবষম্েযর িশকার তারা সর্বত্র। শুধু মাত্র ঢাকা, লােহার
বা করাচীর মত একিট শহের যতজন মুসলমান ডাক্তার, ইঞ্িজনীয়ার,
ব্যবসায়ী, িবচারক, আইনজ্ঞ, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক বাস কের
সমগ্র ভারেত ২০ েকািট মুসলমােনর মধ্েযও তা েনই। ভারতীয়
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িহন্দুেদর িবেবকহীন অিবচার ও নাশকতা েয কতটা
গভীর েসিট েবাঝার জন্য িক এ পিরসংখ্যানিটই যেথষ্ট নয়? আেরা ভয়ানক
িবেবকহীনহতা হল, এিট েয প্রচন্ড অন্যায় ও অিবচার েসিটও আজেকর
ভারেত রাজনীিতর েকান বড় িবষয় নয়। ফেল প্রিতকােররও েকান উদ্েযাগ

েনই। দুর্বৃত্িত, অিবচার ও অনাচার প্রিত সমােজও ঘেট। িকন্তু সভ্য
সমােজর পিরচয় হল, েস দুর্বৃত্িত ও অনাচার অপরাধ রুেপ িচত্িরত হয়
এবং তার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ উেঠ এবং প্রিতকােররও ব্যবস্থা হয়।
িকন্তু ভারেত হচ্েছ তার উল্েটািট। িদন িদন শুধু অিবচারই বাড়েছ
না, অিবচােরর সােথ মুসলমােনর জানমাল ও ইজ্জেতর উপরও হাত পড়েছ।
বার বার দাঙ্গা বািধেয় মুসিলম-হত্যা হচ্েছ, তােদর নারীরা ধর্িষতা
হচ্েছ, মসিজদও ধ্বংস করা হচ্েছ। আজ েথেক শত বছর আেগ বাবরী
মসিজেদর ন্যায় েকান ঐিতহািসক মসিজদেক গুিড়েয় েদয়া হয়িন। অথচ এখন
েসিট হচ্েছ। এবং অিত উৎসবভের হচ্েছ। েসিট িচত্িরত হচ্েছ না েকান
অপরাধ রূেপ। আর েসজন্য কােরা েকান শাস্িতও হয়িন।

ইংেরজপ্রািত ও মুসিলম িবেরাধীতা
অথচ

মুসিলম

শাসকগণ

িহন্দুেদর

শুধু

প্রশাসিনক

িহসাবরক্ষক, তালুকদারই পেদই বসায়িন, তােদরেক
েসনাপিতর
পেদও
বিসেয়েছ।
েমাঘল
বাদশাহেদর

আমলা,

জিমদার,

মন্ত্রী এবং
ন্যায়
নবার

িসরাজুদ্েদৗলার গুরুত্বপূর্ণ েসনাপিতও িছেলন িহন্দু। মুসিলম
শাসনামেল েদেশ িহন্দু-মুসলমােনর সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা হেয়েছ –েস
ইিতহাস িবরল। িকন্তু তােতও িহন্দু মেন মুসিলম িবদ্েবষ ও ঘৃনার
মাত্রা িবন্দুমাত্র কেমিন। বরং েস িবদ্েবষ এতটাই প্রবল িছল েয,
মুসলমানেদর চরম শত্রুেদর তারা পরম বন্ধু রূেপ গ্রহন কেরেছ। তােদর
মােঝ তখন কাজ কেরেছ শত্রুর বন্ধুেক বন্ধু রূেপ গ্রহন করার নীিত।
তাই প্রিতেবশী বাঙালী মুসলমানেদর বাঙালী িহন্দুগণ বন্ধু িহসােব
গ্রহণ না করেত পারেল িক হেব, বহু হাজার মাইল দূেরর অন্য এক
মহােদশ েথেক আগত অবাঙালী ও অিহন্দু ইংেরজেদর তারা িবস্বস্ত বন্ধু
রূেপ গ্রহণ কেরেছ। ইংেরেজর েয গুণিট তােদরেক আকৃষ্ট কেরেছ তা হল
তােদর মুসিলম-িবনাশী নীিত। একই ভাষা ও একই ভূখন্েড বসবাসকাির
বাঙালী মুসলমানেদর প্রিত এই হল তােদর বাঙালীত্েবর নমুনা।
মুসলমানেদর মুসলমান হওয়াটাই তােদর কােছ অপরাধ হেয়েছ। ফেল পল্িলর
িনরীহ কৃষক প্রজািটও িহন্দু জিমদােরর অত্যাচার ও েশাষন েথেক
িনষ্কৃিত পায়িন। মুেখর দাড়ীর জন্যও তােক খাজনা িদেয় হেয়েছ।
মুসিলম-িবেরাধীতা বাঙালী িহন্দুর মেন এতটা প্রবল ভােব বাসা
েবঁেধিছল েয যখনই েকান িকছুেত মুসলমােনর কল্যাণ েদেখেছ তখনই
প্রাণপেন েসিটর িবেরাধীতা কেরেছ। েসিট ১৯০৫েয়র বঙ্গভঙ্গ েহাক, বা
১৯২১ সােল ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠা েহাক, বা ১৯৪৭ সােল
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা েহাক, বা পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর

িটেক থাকার িবষয় েহাক। এমন বীষপূর্ণ েচতনার কারেণই ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ েখাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
েকালকাতার রাস্তায় িমিছল কেরেছন।

প্রেফসর হান্িটংটন তাঁর “Clush of Civilisation” বইেত সভ্যতার
অিনবার্য সংঘােতর কথা বেলেছন। েস সংঘাত ইসলামী সভ্যতার সােথ
পাশ্চাত্য সভ্যতার। তাঁর পরামর্শ, েস লড়াইেয় িজতেত হেল পাশ্চত্য
শক্িতেক িহন্দুভারত ও রািশয়াসহ িবশ্েবর অন্যান্য শক্িতর সােথ
েকায়ািলশন গড়েত হেব। হান্িটংটেনর মেত মুসিলম সভ্যতাই পাশ্চাত্েযর
খৃষ্টান সভ্যতার মূল প্রিতদ্বন্দী। এ পরামর্শিট িতিন এমন এক সময়
িদেয়েছন যখন মুসলমানগণ পরািজত, িবভক্ত ও অধঃপিতত; এবং মুসিলম
রাষ্ট্রগুিলর অিধকাংশই প্রত্যক্ষ বা পেরাক্ষ ভােব পাশ্চাত্য
শক্িতর হােত অিধকৃত। িকন্তু ১৭৫৭ সােল বাংলায় ইংেরজ সাম্রাজ্েযর
প্রিতষ্ঠা যখন শুরু হয় তখন মুসলমানেদর অবস্থা আজেকর মত দুর্বল
িছল না। মুসলমানগণ তখনও প্রধানতম িবশ্বশক্িত। ১৭৫৭ সােল
ব্িরিটশরা িবশ্বশক্িত হওয়া দূের থাক, উল্েলখেযাগ্য সামিরক শক্িতও
িছল না। পলাশীর যুদ্েধ িসরাজুদ্েদৗলার পরাজয় ঘেট িনতান্তই
প্রাসাদ ষড়ন্ত্েরর ফেল, দুর্বল সামিরক শক্িতর কারেণ নয়। তখনও
বাংলা, িবহার ও উিড়ষ্যা ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারত মুসলমানেদর হােত।
উসমািনয়া
েখলাফেতর
দখেল
তখনও
গ্রীস,
বুলিগিরয়া,
বসিনয়া,
সার্িবয়া, সাইপ্রাস, েমিসেডািনয়া, ক্িরিময়া, আলেবিনয়াসহ ইউেরােপর
িবশাল ভূ-ভাগ। ইরান, আফগািসস্তান তখনও শক্িতশালী স্বাধীন
রাষ্ট্র। িঠক এমন অবস্থায় বাংলা েথেক শুরু হয় ব্িরিটশ শক্িতর
মুসিলম ভূিমেত আগ্রাসন। সভ্যতার সংঘাতিট শুরু হয় বস্তুত তখন
েথেকই। প্রেফসর হান্িটংটন েয পরামর্শিট আজ িদচ্েছন, ইংেরজগণ
েসিটর প্রেয়াগ কেরেছ আজ েথেক প্রায় িতন শত বছর আেগই। তারা
জানেতা, মুসিলমেদর িবরুদ্েধ িবজয় অর্জন ও েস িবজয় ধের রাখা তােদর
একার পক্েষ অসম্ভব। ফেল শুরুেতই তারা িবশ্বস্ত পার্টনার খুঁজেত
থােক। পার্টনার তাঁরা েপেয়ও যায়। মুসিলমেদর মধ্য েথেক মীর
জাফরেদর ন্যায় মুষ্িটেময় িকছু িবশ্বাসঘাতকেপেলও তাঁেদর মূল
পার্টনার িছল বাংলার িহন্দুরা।

িহন্দুবাঙালীর সািহত্যচর্চা ও বাংলার অন্ধকার যুগ

বাঙ্গালী িহন্দুর মন েয কতটা িবষপূর্ণ ও প্রিতিহংসাপূর্ণ িছল
েসিটর বিহঃপ্রকাশ ঘেট ইংেরজ আমেল রিচত তােদর সািহত্েয। েসিট েযমন
প্রকাশ
পায়
বঙ্িকমচন্দ্র,
ঈশ্বচন্দ্রগুপ্ত,
নবীনচন্দ্র,
েহমচন্দ্েরর মত প্রচন্ড মুসিলম িবদ্েবষী সািহত্িযকেদর েলখায়,
েতমিন প্রকাশ পায় রবীন্দ্র ও শরৎ-সািহত্েযও। শুধু সািহত্েয নয়,
প্রচন্ড মুসিলম িবদ্েবষ ফুেট উেঠ বাঙালী িহন্দুর িশক্ষাব্যবস্থা,
পত্র-পত্িরকা, রাজনীিত ও অর্থনীিতেতও। অথচ এই আমলিটই হল বাঙালী
িহন্দুেদর সবেচেয় আেলািকত ও সবেচেয় েগৗরেবর। তাজ্জেবর িবষয়, এ
আমেল বাংলার িহন্দুেদর মােঝ পাশ্চাত্েযর িশক্ষা, সািহত্য ও
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর প্রসার ঘটেলও তােদর মেনর িবদ্েবষপূর্ণ কুৎিসত
অন্ধকারিট এেত দূর হয়িন। বরং েবেড়েছ বহুগুণ। এিদক িদেয় বলা যায়,
বাঙালীর ইিতহােস এিটই সবেচেয় অন্ধকার যুগ। েস সময় যতই েবেড়েছ
িহন্দুর অর্থৈনিতক, রাজৈনিতক ও সামািজক উন্নয়ন, ততই েবেড়েছ তােদর
মেন মুসিলম িবদ্েবষ। িহন্দু-মুসিলেমর ধর্ম ও মেতর অিমলগুেলা শত
শত বছেরর। িকন্তু েকান কােলই িহন্দুেদর কিবতা, গান, প্রবন্ধ,
উপন্যাস ও ছড়ায় মুসলমানেদর িবরুদ্েধ এত ঘৃণা, এত গালী, এত
িমথ্যাচার এতটা তীব্র ভােব ভােব প্রকাশ পায়িন, যা েপেয়েছ তথাকিথত
এ েরেনসাঁ আমেল। মুসিলম িবেরাধী প্রচাের হঠাৎ এমন েজায়ার সৃষ্িটর
অন্যতম কারণ ইংেরজেদর পক্ষ েথেক েদয়া উস্কানী। শুরু েথেকই
ইংেরজেদর নীিত িছল devide and rule অর্থাৎ ভাগ কর এবং শাসন কর।
িনেজেদরেক েসক্িযউলার রূেপ দাবী করেলও তারা এখােন িবেভেদর েরখািট
েটেনেছ ধর্েমর নােম। আর ভাগাভাগীটা েতা তখনই তীব্রতর রূপ েনয় যখন
েসিট
প্রিতষ্িঠত
হয়
গভীর
ঘৃনার
উপর।
িহন্দু-মুসিলেমর
এ
ভাগাভাগীটা না হেল মুষ্িটেময় ইংেরেজর পক্েষ িক ভারত শাসন সম্ভব
হত? ভারেত ব্িরিটেশ শাসেনর প্রিতরক্ষায় এত ইংেরজ লািঠ ধেরিন বা
কলম ধেরিন যত িহন্দু বাঙালী ধেরেছ। এখােন িহন্দুর মেন েয িবষয়িট
প্রবল ভােব কাজ কেরেছ েসিট হল, মুসিলম ভীিত ও মুসলমানেদর েথেক
প্রিতেশাধ েনয়ার ইচ্ছা। এমন এক ভীিতপূর্ণ ও প্রিতেশাধ-পরায়ন
মানিসক অবস্থার কারেণই ইংেরজ শাসন তােদর কােছ আিশর্বাদ মেন
হেয়েছ। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্িকমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তসহ অিধকাংশ
িহন্দুেদর সািহত্েয েস সুরিট প্রবল।

িহন্দুেদর মেন মুসিলম িবেরাধী ঘৃণা সৃষ্িটর মূল দািয়ত্বিট পালন
কের ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্ট তথা প্রাচ্যিবদগণ। েসিট িমথ্যা ইিতহাস
রচানার
মাধ্যেম।
গেবষণার
নােম
িবকৃত
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সাম্রাজ্যবাদীেদর হািতয়াের পিরণত হয়। এসব ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টগণ
িহন্দুেদর মেন এ িবশ্বাসিট বদ্ধমূল কের েয, অতীেত তােদর সভ্যতা
িছল এবং েস সভ্যতা স্বর্েণাজ্বলও িছল। আেরা বেল, েসিট ধ্বংস
কেরেছ বিহরাগত মুসিলম শাসেকরা। মুসলমানগণ এভােব িচত্িরত হয়
িহন্দুেদর পরম শত্রু রূেপ। এসব ওিরেয়ন্টািলস্টেদর েলখা েসসব বই
বগেল কের আধুিনক িহন্দু েলখকগণ সভা-সিমিত কেরেছ এবং েসগুিলর সােথ
আেরা রং চং েমেখ সারা ভারেতর িহন্দুেদর ঘের েপৗঁেছ িদেয়েছ।
িনেজেদর পূর্বপুরুষেদর যিদ অন্য েদেশর প্রেফসর এেস রাজপুত্র এবং
এক েগৗরবজনক সভ্যতার িনর্মাতা বেল তেব কার না ভাল লােগ? তখন েস
সার্িটিফেকট হােত িনেয় েস েতা নাচেত শুরু করেব। ভারতীয় িহন্দুেদর
েসিটই হেয়িছল। অথচ মুসলমানগণ যখন বাংলা দখল কের তখন এেদেশ
িপরািমেডর ন্যায় েকান িপরািমড, চীেনর েদয়ােলর ন্যায় েকান েদয়াল
বা ব্যািবিলয়েনর উদ্যােনর ন্যায় েকান উদ্যান পায়িন। তখন ভারেত
িদল্িল, লােহার বা আগ্রার ন্যায় েকান শহর বা তাজমহেলর ন্যায় েকান
েসৗধও িছল না। ফেল েসগুেলা ধ্বংস করার প্রেয়াজন েদখা েদয় িক কের?
বরং িছল িকছু মন্িদর যা ভারেতর নানা স্থােন এখনও দাঁিড়েয় আেছ।
বাবরী মসিজদেক েযভােব গুিড়েয় েদয়া হেয়েছ েসরূেপ মন্িদরগুেলােক
তারা ধ্বংস কেরিন।

িমথ্যা অিভেযাগ খাড়া করেত েকান গেবষণা লােগ না, েসিট উৎপািদত হয়
িমথ্যুেকর মগেজ। আর েস কােজ ওিরেয়ন্টািলস্টেদর মগেজর উর্বরতা কম
িছল না। শুধু বাংলা বা ভারেত নয়, ইংেরজগণ েযখােনই েগেছ েসখােনই
িবভক্ত সৃষ্িটর এ কাজিট অিত সুচারু ভােব কেরেছ। তােত ফল
দািড়েয়েছ, েয জনগণ শান্িতপূর্ণ ভােব শত শত বছর পাশাপািশ বসবাস
কেরেছ তােদর পক্েষ একত্ের এক ভূখন্েড বসবাস করাই অসম্ভব হেয় পেড়।
গেবষণার নােম বই েলেখ আরবেদর ক্েষিপেয়েছ তুর্কী ও ইরানীেদর
িবরুদ্েধ, আবার ইরানী ও তুর্কীেদর ক্েষিপেয়েছ আরবেদর িবরুদ্েধ।
অপরিদেক তুর্কী, কুর্দী ও ইরানীেদর েথেক দূের টানার পর আরবেদরেকও
তারা একতাবদ্ধ থাকেত েদয়িন। তােদর মধ্েয িবেভদ গেড়েছ েগাত্র ও
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-ভন্েডর নােম। মধ্যপ্রাচ্য আজ েয ২২টুকরায়
িবভক্ত েসিট েতা সাম্রাজ্যবাদী ঔপিনেবিশকেদর সৃষ্ট। তারা িনেজেদর
সামিরক, অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক স্বার্থ েদেখেছ অন্যেদর িবভক্ত
রাখার মধ্েয।

েয যুদ্ধ পলাশীেত েশষ হয়িন
শত্রু েদেশর আগ্রাসনিট িনছক রণাঙ্গেণ সীমাবদ্ধ থােক না, েসিট
হািজর হয় সাংস্কৃিতক, অর্থৈনিতক ও ধর্মীয় আগ্রাসন িনেয়ও।
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ ইংেরজেদর লড়াইিট তাই পলাশীর ময়দােন েশষ
হয়িন। বরং েসিট আেরা তীব্রতর হেয়েছ িশক্ষা, সংস্কৃিত, ধর্ম ও
অর্থনীিতর ময়দােন। েস লড়াইিট তীব্রতর করেত বাংলায় এবং পের ভারেত
তারা শুধু সামিরক েসনা ছাউিনই গেড়িন, গেড়েছ িশক্ষা, ধর্ম, গেবষণা
ও সংস্কৃিতর নােম অসংখ্য প্রিতষ্ঠান। তাই ৈসিনকেদর পাশা বহু
প্রেফসর ও গেবষকও এেনেছ। তাই ঔপিনেবিশক ব্িরিটশরা একিদেক েযমন
েফার্ট উইিলয়াম কেলজ গেড় এেদেশর িহন্দুেদর ব্িরিটশরাজ রক্ষার
সামিরক প্রিশক্ষণ িদেযেছ, েতমিন এিসয়ািটক েসাসাইিট গেড় গেবষণার
নােম িহন্দুেদর মন মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িবষাক্ত করার লক্ষ্েয
বইেয়র পর বই িলেখেছ। শুধু সামিরক শক্িতর েজাের েকান শক্িতই েকান
েদশেক েবশী িদন ধের রাখেত পাের না। শক্ত ভােব দাঁিড়েয় থাকেত গাছ
েযমন মজবুত িশকড় গেড়, সরকারও েতমিন েদেশর জনগেণর গভীের ধর্মীয়
সাংস্কৃিতক ও সামািজক সংেযাগ গেড়। এই মজবুত সংেযাগিটর কারেণই
ভারেত মুসিলম শাসন সােড় ছয়শত সাল িটেক থােক। ইংেরজেদর কােছও
এেদেশ সাম্রাজ্য স্থাপেনর লক্ষ্যিট িনছক িকছু বছেরর জন্য িছল না,
িছল শত শত বছেরর জন্য। তারা জানেতা, নব প্রিতষ্িঠত এ সাম্রাজ্েযর
আয়ু বাড়ােত হেল শুধু েদেশর ভূেগােল নয়, মেনর ভূেগােলও অিধকার
জমােত হেব। এেদশবাসীর মধ্য েথেক প্রচুর সংখ্যক দালাল বা
কলােবােরটর গেড় তুলেত হেব। কেয়ক হাজার প্রবাসী ইংেরজেদর দ্বারা এ
িবশাল ভারত দীর্ঘকাল অিধকাের রাখা অসম্ভব িছল। এ লক্ষ্েয
ধর্মান্তর েযমন জরুরী, েতমিন জরুরী বুদ্িধবৃত্িতক ও সাংস্কৃিতক
কনর্ভাশন। তারা এটাও জানেতা, কলােবােরটর বা সহেযাগী েখাঁজার
কাজিট করেত হেব িহন্দুেদর মােঝ। মুসলমানেদর মােঝ েসিট অসম্ভব।
ইংেরজগণ তােদর েথেকই রাজ্য িছিনেয় িনেয়িছল, যার ফেল তােদর ভাগ্েয
েনেম আেস দুর্িবসহ দুর্েযাগ। ফেল মুসলমানেদর কােছ তারা িছল তােদর
স্বাধীনতা, ধর্ম, অর্থনীিত ও সংস্কৃিতর দুষমন। মুসিলম মেন
ইংেরজেদর হােত এ পরাজেয়র েবদনািট িছল প্রিতিদন ও প্রিত
মুহুর্েতর। ব্িরিটশরা েসিট বুঝত। ফেল ভারেত ব্িরিটশ শাসেনর
িবস্তার ও েসিট প্রিতরক্ষার িবরুদ্েধ মুসলমানেদরেকই মূল শত্রু
ভাবেতা। এবং িনর্ভরেযাগ্য পার্টনার ভাবেতা িহন্দুেদর। কৃষক তার
গরুেক ঘাস েদেয় যােত েস লাঙল টানেত পাের। েতমিন ইংেরজগণও িশক্ষার
নােম তােদর কলােবােরটরেদর সামর্থ বািড়েয়েছ -যােত শাসন ও লুন্ঠেন
প্রবল সহায়তা েদয়। এজন্যই মুসলমানেদর িশক্িষত করায় তােদর েকান

আগ্রহ িছল না। ফেল রাজ্য িবস্তােরর পাশাপািশ তােদর কােছ গুরুত্ব
পায় িহন্দুেদর মােঝ ইংেরজী ভাষা, ইংেরেজর দর্শন, সািহত্য ও
সংস্কৃিতর দ্রুত িবস্তার। এবং প্রণীত কের সুপিরকল্িপত এক
িশক্ষানীিত। ভারেত এমন একিট িশক্ষানীিতর উদ্েদশ্য ব্যাখা করেত
িগেয় লর্ড ম্যাকেল ব্িরিটশ পার্লােমন্েট দাঁিড়েয় বেলিছেলন,
“ব্িরিটশ সরকার ভারেত এমন এক িশক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেব যার
মাধ্যেম এমন একদল ভারতীয় সৃষ্িট হেব যারা শুধু রক্েত-মাংেস হেব
ভারতীয়, িকন্তু িচন্তা-েচতনা, মন ও মনেন হেব ব্িরিটশ।” অর্থাৎ
ব্িরিটেশর েসবক। েস স্ট্রােটজীেক সামেন েরেখ ময়দােন নােম উইিলয়াম
েকরীর ন্যায় বহু পাদ্রী। প্রিতষ্িটত হয় শ্রীরাম পুর কেলজ, েফার্ট
উইিলয়াম কেলজ, সংস্কৃত কেলজ, িহন্দু কেলজ
ও েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালয়। গেড় েতালা হয় ছাপা খানা। প্রকাশনা শুরু হয় বহু
পত্র-পত্িরকার। লক্ষ্য, বাংলার িহন্দুেদরেক তােদর প্রিতেবশী
মুসলমানেদর েথেক আলাদা কের মন ও মনেন, েচতনা ও দর্শেন িভন্ন
তােদর কােছর মানুষ রূেপ গেড় েতালা। বাংলার িহন্দুেদর মােঝ তখন
সাজ সাজ রব, িবেশষ কের বর্ণ িহন্দুেদর মােঝ। প্রশাসন, িবচার ও
িশক্ষা েথেক মুসলমানেদর পিরকল্িপত ভােব হিঠেয় িহন্দুেদর জন্য
িবশাল শূণ্যস্থান সৃষ্িট করা হয়। তােদর জন্য সষ্িট করা হয় অর্থ
উপার্জেনর িবপুল সুেযাগও সৃষ্িট করা হয়। ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানীর
েকরানী, এেজন্ট ও িঠকাদার, ব্িরিটশ সরকােরর রাজস্ব কােলক্টর,
আদালেতর মুন্েসফ-ম্যািজস্েটট বা উিকল, ব্িরিটশ গুপ্তচর সংস্থার
এেজন্ট -এগুেলা হেয় দাঁড়ায় েস কােলর বাঙ্গালী িহন্দুেদর কােছ অিত
আকর্ষণীয় েপশা। বঙ্িকম চন্দ্েরর ন্যায় প্রথম সািরর েলখকেদর
জীবেনর িসংহভাগ েকেটেছ ব্িরিটশ সরকােরর রাজস্ব কােলক্টর রূেপ।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত েকালকাতা েথেক পত্িরকা েবর কেরেছন যার মূল কাজ
িছল ইংেরজেদর বন্দনা করা, মুসিলম চিরত্ের কালীমা েলপন করা, আর
ব্িরিটশ
েসবায়
িহন্দুেদর
অনুপ্রািণত
করা।
রবীন্দ্রনােথর
পূর্বপুরুষেদর জীবন েকেটেছ ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী ও ব্িরিটশ
সরকােরর অিত িবশ্বাসভাজন এেজন্ট রূেপ। এধরেণর শত শত তাঁেবদার
িহন্দুেদর অর্থৈনিতক িভত্িতটা আেরা মজবুত করেত তােদর হােত তুেল
েদয়া হয় জিমদাির। সারা বাংলার গ্রােম গঞ্েজ ব্িরিটেশর পক্েষ
লািঠয়ােলর মূল দািয়ত্বটা পালন কেরেছ তারাই। মুষ্িটেময় ব্িরিটশেদর
তাই রাজ্য শাসেন গ্রােম গ্রােম নামেত হয়িন, বরং তােদর কাজ হয় বড়
বড় শহের বেস শুধু িনর্েদশ েদয়া। এভােব ব্িরিটশ সরকার গেড় েতােল
সুিবধােভাগী ও স্বার্থপর এক কলােবােরটর শ্েরনীর িবশাল েনটওয়ার্ক।

ব্িরিটশ েশাষন ও িবধ্বস্ত মুসিলম অর্থনীিত
েকাম্পানীর লক্ষ্য ব্যবসায়ী মুনাফা লাভ। েকান খয়রািত কাজকর্ম বা
জনকল্যাণ এর লক্ষ্য নয়। ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী মুনাফা বাড়ােতই
ভারেত এেসেছ, এবং ভারেত এেস নতুন নতুন রাজ্য জয় কেরেছ। েস সব
রাজ্েয দুর্গ গেড়েছ িনছক েশাষনিভত্িতক েস বািণজ্িযক প্রেজক্েটর
অঙ্গ রূেপ। েকাম্পনী জনগণ েথেক উচ্চহাের রাজস্ব িনেয়েছ েস েশাষন
ও শাসন প্রক্িরয়ােক তীব্রতর করেত। এভােবই মুনাফা বািড়েয়েছ এবং
মুনাফার েস অর্থ িবেলেত ব্িরিটশ সরকার ও েকাম্পানীর েশয়ার
েহাল্ডারেদর হােত েপৗেছ িদেয়েছ। বাংলােদেশ ব্িরিটশ শাসন তাই
সর্বার্েথই িছল এক সাম্রাজ্যবাদী ঔপিনেবিশক শাসন। তেব তােদর েস
শাসেনর যতটা না িছল ব্যবসায়ীক মুনাফা তার েছেল েবশী িছল
দস্যৃবৃত্িতিক লুন্ঠন। তােদর েস সীমাহীন লুন্ঠেনর ফেলই বাংলা
জেয়র িকছু কাল পরই ১৭৭০ সােল ভয়ানক দুর্িভক্ষ েডেক আেন যােত
েদেশর এক-তৃতীয়াংশ জনগণ মারা যায়। ইিতহােসর েসিটই িছয়াত্তেরর
মনন্তর রূেপ পিরিচত। ব্িরিটশ শাসেকরা বাংলার উপর আেরকিট
দুর্িভক্ষ উপহার েদয় ১৯৪৪ সােল। এবং েসিট দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ
চলাকােল। তখন সামিরক িবজয়টাই তােদর কােছ গুরুত্বপূর্ণ িছল,
জনগণেক দুর্িভক্েষ বাঁচােনা নয়। েশষাক্ত এ দুর্িভক্েষও লক্ষ লক্ষ
বাঙালীর মৃত্যু ঘেট। তাছাড়া তােদর ভয়াবহ েশাষেনর ফেল
অিধকাংশ
মুসিলম পিরবাের িফ বছর অনাহার েলেগই থাকেতা। ফেল অিত উচ্চ িছল
িশশু মৃত্যুর হার। ফেল বাংলায় ব্িরিটেশর ১৯০ বছেরর ঔপিনেবিশক
শাসেন মুসিলম জনসংখ্যায় খুব কমই বৃদ্িধ েপেয়েছ। বৃদ্িধ ঘেটেছ
১৯৪৭ সােল পািকস্তান সৃষ্িটর পর।

অথচ সােড় পাঁচ শত বছেরর মুসিলম শাসেন েকান দুর্িভক্ষ বাংলায় বা
ভারেত একিট বারও আেসিন। বরং শােয়স্তাখােনর আমেল খাদ্যপণ্েযর
সস্তা মূল্য িবশ্েব েরকর্ড গেড়িছল। বাংলায় বা ভারেত মুসিলম
শাসনেক তাই েকান অবস্থােতই ঔপিনেবিশক শাসন বলা যায় না।
সাম্রাজ্যবাদী িবেদশী শাসনও নয়। মুসিলমগণ এেদেশ কখনই ব্যবসায়ীক
লক্ষ্েয বা লুন্ঠেনর স্বার্েথ সাম্রাজ্য স্থাপন কেরিন। এেদেশ
আর্য ও অনার্য বহু জািতর মানুষ েযমন বাংলার বাইের েথেক এেস এেদেশ
িমেশ েগেছ েতমিন িমেশ েগেছ মুসলমানগণও। আর েবশীর ভাগ মুসলমান েতা
বাংলার আিদবাসী, তারা মুসলমান হেয়েছ ইসলাম কবুেলর মাধ্যেম। তারা
যা িকছু গেড়েছ তা বাংলােতই গেড়েছ। এখানকার সম্পদ িনেয় ব্িরিটশগণ
েযমন িবেলেত নগর-বন্দর গেড়েছ, েতমন েকান নগর বন্দর বাংলার েকান

মুসিলম শাসক বাংলার বাইের গেড়িন। ঢাকা, েসানার গাঁ, েগৗড়,
মূর্িশদাবাদ, বােগর হাট ও উত্তর বঙ্েগ যা িকছু ঐিতহাসীক কৃর্িত
তা েতা মুসলমানেদরই গড়া। অথচ িহন্দু রাজাও এেদশ বহুকাল শাসন
কেরেছ। িকন্তু তােদর েস িনদর্শন গুেলা েকাথায়? তাছাড়া এেদেশর উপর
বর্গী হামলা, মগ হামলা, মারাঠা হামলা ও ব্িরিটশেদর িবরুদ্েধ
লড়াইেয় যারা প্রাণ িদেয়েছ তারা েতা মুসলমােনরাই। পলাশী রণাঙ্গন,
িততুমীেরর বাঁেশর েকল্লা, মজনু শােহর ফিকর িবদ্েরাহ বা দুদূ
িময়ার ফারােয়জী আন্েদালন –সর্বত্র েতা তারাই। অথচ ব্িরিটশ আমেল
িহন্দুেদর দ্বারা ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর তাঁেবদারীর েয
ইিতহাস িনর্িমত হল েসিটেক বলা হচ্েছ বাংলার েরেনসাঁ যুগ। ইংেরজ
শাসন িচত্িরত হচ্েছ আিশর্বাদ রূেপ। আর মুসিলম শাসনামলেক বলা
হচ্েছ অন্ধকার যুগ বেল!

ব্িরিটেশর িবভাজন নীিত ও বাঙালী িহন্দু বুদ্িধজীবীর িবষ-উদিগরণ
বঙ্িকমচন্দ্র,

ঈশ্বরচন্দ্র,

েহমচন্দ্র,

নবীনচন্দ্র,

দ্িবেজন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা তােদর সািহত্েয েয
মুসিলম িবেরাধী িবষ উদিগরণ কেরেছন েসিট বাংলার সমাজ ও আেলাবাতাস
েথেক উদ্ভুত হেল তার নমুনা মধ্য যুেগর বা আিদ যুেগর সািহত্েযও
পাওয়া েযত। িকন্তু তা েনই। তােদর মগেজ ঘৃনাপূর্ণ িমথ্যার িবষিট
ঢুিকেয়িছল বস্তুত ইংেরজগণ। তারাই প্রথম আিবস্কার কের, ভারেতর
মুসিলম শাসন শুধু ধ্বংস, বঞ্চনা, িনপীড়ন ও েশাষণ ছাড়া আর িকছুই
েদয়িন। বেলেছ, মন্িদর েভঙ্েগ তার উপর মসিজদ গেড়েছ। তােদর েলখিনেত
িশবাজীর চিরত্র অংিকত হেয়েছ িহন্দু জাগরেনর এক মহান ও আদর্শনীয়
বীর রূেপ, আর েমাঘল বাদশা আওরঙ্গজীব িচত্িরত হেয়েছন কুৎিসত িভেলন
রূেপ। বাংলায় িহন্দুেদর বাস মুসলমানেদর েচেয় অিধক কাল ধের। অথচ
তােদর ব্যর্থতা হল, সমগ্র ইিতহাস েঘঁেট একজন িহন্দুেকও েবর করেত
পাের িযিন স্বাধীনতার লড়াইেয় বাংলার মানুেষর সামেন আদর্শ িহসােব
িচত্িরত হেত পােরন। েতমন চিরত্েরর তালােশ বঙ্িকম ও মাইেকল
মধুসূদন েযমন ব্যর্থ হেয়েছন, রবীন্দ্রনাথও ব্যর্থ হেয়েছন। েস এক
িবশাল শূন্যতা। রবীন্দ্রনাথেক তাই অবাঙালী িশবাজীেক িহেরা রূেপ
েপশ করেত হেয়েছ। কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “িশবাজী উৎসব”
কিবতায় িশবাজীর বীরত্েব মুগ্ধ হেয় িলেখেছন,
“েহ রাজ-তপস্বী বীর, েতামার েস উদার ভাবনা

িবধর ভান্ডাের
সঞ্িচত হইয়া েগেছ, কাল কভু তার এক কণা
পাের হিরবাের?
েতামার েস প্রােণাৎসর্গ, স্বেদশ-লকক্ষীর পূজাঘের
েস সত্য সাধন,
েক জািনত, হেয় েগেছ িচর যুগ-যুগান্তর ওের
ভারেতর ধন।”
এই হল রবীন্দ্রনােথর িবচার েবাধ। এই হল রবীন্দ্র মানস ও েচতনা!
তেব এিট শুধু রবীন্দ্রনােথর েচতনার সমস্যা নয়, এিটই মূল সংকট িছল
বাঙালীর েরেনসাঁর কর্ণধারেদর। িকছু দালানেকাঠা ও কলকারখানা গড়া,
িকছু িডগ্িরধাির মানুষ গড়া, িকছু কিবতা-উপন্যাস েলখা, রাজনীিতেত
িকছু আেলাড়ন েতালাই একিট জািতর জীবেন জাগরণ আনার জন্য যেথষ্ট নয়।
এরূপ িবশাল কােজর জন্য উন্নতর একিট দর্শনও লােগ। েস দর্শনিটই আেন
জনগেণর েচতনা রাজ্েয িবপ্লব। িকন্তু বাংলার িহন্দুগণ েস দর্শেনর
েখাঁজ পায়িন। ফেল তােদর মেনর রাজ্েয িবপ্লবও আেসিন। বরং েঘার
অন্ধকারই রেয েগেছ। রামেমাহন রায় ও দ্বারকানাথ েস দর্শেনর েখাঁেজ
িহন্দুর েপৗত্তিলকতা েছেড় একাশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্েমর প্রিতষ্ঠা
িদেয়েছন। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হেয় েগেছন। িকছু বঙ্িকমচন্দ্র,
স্বামী িবেবকানন্দ, অরিবন্েদা েঘােষরা িহন্দুেদর আবার সনাতন
েপৗত্তিলকার িদেক িফেরেয় এেনেছন। ফেল িহন্দুেদর আবার িফিরেয়
িনেয়েছন েস স্থানিটেত েযখান েথেক রাম েমাহন, দ্বারকানাথ ও তােদর
সাথীরা যাত্রা শুরু কেরিছেলন। এরই ফল হল, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর
সন্তােনরাও আর েস ব্রাহ্ম ধর্েম স্িথর থাকেত পােরনিন, িফের েগেছন
িহন্দু েপৗত্তিলকতায়। রবীন্দ্রনাথ এমন এক কট্টর িহন্দু হওয়ার
কারেণই িশবাজীেক িহেরা বািনেয়েছন। আর িশবাজীর মত একজন দস্যু
চিরত্েরর মানুষ যখন িহেরা হয় তখন িক েস জাগরণ েবঁেচ থােক? আর
এিটই বাংলার িহন্দুর েরেনসাঁর আদর্িশক ও ৈনতীক সংকট। এমন সংকট
েখাদ েরেনসাঁরই মৃত্যু ঘটায়। বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁও তাই
বাঁেচিন।

েদখা যাক, রবীন্দ্র নাথ যােক “েহ রাজস্বী বীর” বেল মুগ্ধ মেন

কিবতা িলেখেছন তার প্রকৃত পিরচয়িট িক? রবীন্দ্র মানস ও তাঁর
েচতনােক বুঝেত হেল িশবাজীেকও বুেঝেত হেব। এেত বুঝা যােব
রবীন্দ্রনাথভক্তেদর রাজৈনতীক এেজন্ডা। প্রশ্ন হল, িতিন িক আেদৗ
বীর িছেলন? িশবাজীর পিরচয় হল, েমাঘল সম্রাট আওরঙ্গেজবেক িতিন
ব্যস্ত েরেখিছেলন মারাঠা অঞ্চেল লুিকেয় েথেক অতর্িকত হামলার মধ্য
িদেয়। সম্মুখ সমের আসার সামর্থ তার িছল না। যুদ্েধ একবার পরািজত
ও বন্দী হওয়ার পর ফন্িদ কের লুিকেয় পািলেয়িছেলন। আেরক বার সম্রাট
আওরঙ্গেজব েসনাপিত আফজাল খাঁর েনতৃত্েব ১০ হাজার ৈসন্েযর এক
বািহনীেক তার িবরুদ্েধ প্েররণ কেরন। যুদ্েধর বদেল আেলাচনায় েডেক
আফজাল খাঁেক িতিন হত্যা কেরন। েসিট িছল কাপুরুিষত হত্যা। েস সময়
আফজাল খাঁ তােক ইসলামী
উদারতায় আিলঙ্গেন বুেক েটেন িনেয়িছেলন।
েস মুহুর্েত তার বাঁ হােত লুকােনা “বােঘর নখ” িদেয় তার েদহ িছন্ন
কেরন। অথচ এ িনেরট কাপুরুষতা বীরতূল্য গণ্য হেয়েছ রবীন্দ্রনােথর
কােছ, যা িনেয় িবশাল এক কিবতাও িলেখেছন। এ হল রবীন্দ্রনােথর
িবেবচনা ও মানবতার মান! রবীন্দ্রনাথ বরং েস সব ঐিতহািসকেদরও
িনন্দা কেরেছন যােদর দৃষ্িটেত িশবাজী িছেলন এক বর্বর দস্যু।
রবীন্দ্রনাথ তাঁেদরেক িমথ্যাময়ী বেলেছন, এবং তাঁেদর িবদ্রুপ কের
িলেখেছন,
“িবেদশীর ইিতবৃত্ত দস্যু বেল কের পিরহাস
অট্টহাস্য রেব…
তব পুণ্য েচষ্টা যত তস্কেরর িনস্ফল প্রয়াস
এই জােন সেব।
অিয় ইিতবৃত্ত কথা, ক্ষান্তু কেরা মুখর ভাষণ
ওেগা িমথ্যাময়ী,
েতামার িলখন- ‘পের িবধাতার অব্যর্থ িলখন
হেব আিজ জয়ী।
যাহা মিরবার নেহ তাহাের েকমেন চাপা িদেব
তব ব্যঙ্গ বাণী
েয তপস্যা সত্য তাের েকহ বাধা িদেব না ত্িরিদেব

িনশ্চয় েস জািন।”

ঐিতহািসক ডঃ রেমশ চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্েগ
িলেখেছনঃ “িহন্দু জাতীয়তা জ্ঞান বহু িহন্দু েলখেকর িচত্েত বাসা
েবঁেধিছল, যিদও স্বজ্ঞােন তাঁেদর অেনেকই কখনই এর উপস্িথিত
স্বীকার করেবন না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্েছ, ভারেতর শ্েরষ্ঠ
কিব
রবীন্দ্রনাথ
যাঁর
পৃিথবীখ্যাত
আন্তর্জািতক
মানিবকতােক
সাম্প্রদািয়ক দৃ্ষ্টভঙ্গীর সঙ্েগ িকছুেতই সুসংগত করা যায় না।
তবুও বাস্তব সত্য এই েয, তাঁর কিবতাসমূহ শুধুমাত্র িশখ, রাজপুত ও
মারাঠাকুেলর বীরবৃন্েদর েগৗরব ও মাহাত্েমই অনুপ্রািণত হেয়েছ,
েকানও মুসিলম বীেরর মিহমা কীর্তেন িতিন কখনও একচ্ছত্রও েলেখনিন
–যিদও তােদর অসংখ্যই ভারেত আিবর্ভূত হেয়েছ। এ েথেকএ প্রমািণত হয়
উিনশ শতকী বাংলার জাতীয়তা জ্ঞােনর উৎসমূল েকাথায় িছল।” –(সূত্রঃ
Dr. Romesh Chandra Majumder, History of Bengal, p 203.)

ব্িরিটেশর বাঙালী কলােবােরটর
বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ যুেগ সবেচেয় ঘৃণ্য েয কাজিট হেয়েছ তা হল,
ইংেরজেদর কলােবােরটর রূেপ তােদর েযাগদান। সমগ্র উপমহােদেশ তারাই
সর্বপ্রথম এ েপশায় নােম। কেয়ক ডজন নেবল প্রাইজ িদেয়ও িক বাঙালীর
এ কলংক ঢাকা যােব? তখন ব্িরিটশ ভারেতর প্রশাসেন দুই ধরেনর বাবু
েদখা েযত। এক, েগারা বা শ্েবতাঙ্গ বাবু, দুই, বাঙালী বাবু।
বাঙালী বাবুেদর ইংেরজ-েসবা শুধু প্রশাসেন সীমাবদ্ধ থােকিন এবং
শুধু বাংলােতও সীমাবদ্ধ রােখিন। প্রশাসেনর পােশ সািহত্েযও েসিট
প্রবল ভােব প্রকাশ পায়। বাংলার সীমান্ত িডঙ্িগেয় তা ছিড়েয় পেড়
িবহার, আসাম, উিড়ষ্যা, মধ্যপ্রেদশ, উত্তর প্রেদশ, পাঞ্জাব,
রাজস্থান, গুজরাতসহ ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশ। িশকারী েযমন িশকারী
ঘুঘুেক িদেয় ঘুঘু ধের, েতমিন ইংেরজগণও বাঙালী িহন্দুেদর িদেয়
সমগ্র ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর িহন্দুেদরও তাঁেবদাের পিরণত কের।
ইংেরজ েসবার েয আদর্শ রবীন্দ্র-পিরবার ও বঙ্িকমচন্দ্র স্থাপন
কেরন, েসিটই ভারতীয় িহন্দুেদর আদর্েশ পিরণত হয়। ফল হল, এমনিক
কংগ্েরস েনতা করম চাঁদ গান্িধও প্রথম িবশ্বযুদ্েধ ব্িরিটেশর
পক্েষ যুদ্েধ েযাগদান ও প্রাণদােনর পক্েষ িনজ প্রেদশ গুজরােত
ৈসন্য সংগ্রেহ েনেমিছেলন।

বাঙালী িহন্দু ও ভারতীয় রাজনীিতেত উগ্র-িহন্দুবাদ
বাঙালী িহন্দুেদর অপরাধ শুধু নয় েয, মুসিলম িবেরাধী িবদ্েবষ
ছিড়েয় বাংলার সমাজ, সংস্কৃিত ও রাজনীিতেক তারা িবষাক্ত কেরেছ।
তারা িবষাক্ত কেরেছ ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর িহন্দুেদর মনও।
ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টগণ মুসিলম িবদ্েবষপূণ িমথ্যা িদেয় েযসব
ইিতহাস রচনা কের, েসগুিল সর্বপ্রথম গলধঃকরণ কের বাঙালী িহন্দুগণ।
পের তারা েসগুিলর সােথ িনজ মেনর আেবগ িমিশেয় িনেজরাও ইিতহাস েলেখ
এবং তা সমগ্র ভারেত ছিড়েয় েদয়। বস্তুত এসব িহন্দু বাঙালীেদর েলখা
বইগুেলাই বহুকাল যাবত পিঠত হেয় আসেছ সারা ভারেতর স্কুল-কেলজিবশ্বিবদ্যালেয়র
পাঠ্যবই
রূেপ।
অিহন্দু
ও
অভারতীয়
ইংেরজ
ওিরেয়ন্টািলস্টেদর েলখা ইিতহােসর স্থেল েস বইগুেলার বাড়িত
সুিবধািট হল, বাঙালী িহন্দুেদর হােত রিচত হওয়ার েসগুেলা ভারেতর
অন্য এলাকার িহন্দুেদর কােছ সহেজ িবশ্বাসেযাগ্যতা পায়। েস সমেয়র
ইিতহােস আেরক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, সাম্প্রদািয়ক বুদ্িধবৃত্িতর
পাশাপািশ সাম্প্রদািয়ক রাজনীিতর শুরুও এই বাংলা
বর্ণিহন্দুেদর
হােত।
েসিটর
মূল
নায়ক
িছেলন

েথেক।েসিটও এ
বঙ্িকমচন্দ্র

চট্রপাধ্যায়। িতিন প্রথম বাঙালী জাগরেণর কথা বলেলও পরবর্তীেত
সর্বভারতীয় িহন্দু জাগরেণর অবতাের পিরণত হন। তার উপন্যাস আনন্দমঠ
েস জাগরেণর বািন িনেয় প্রথেম বাংলায় এবং পের সমগ্র ভারেত িহন্দু
জািতয়তাবাদী জাগরণ আেন। তার গান বন্েদমাতরেমর মধ্য িদেয় িবমুর্ত
হয় িহন্দু েরেনসাঁর মূল সুর। কংগ্েরস েস গানেক ভারেতর জাতীয়
সংগীত রূেপ।

এেতা
েগল
সািহত্িযক
বা
বুদ্িধবৃত্িতক
ময়দােন
উগ্র
সাম্প্রদািয়কতার কথা। রাজৈনতীক ময়দােনও মুসিলম িবেরাধী উগ্র
িহন্দু সাম্প্রদায়ীকতার জন্মও বাঙালী িহন্দু বাবুেদর হােত। ভারেত
আজ ভারতীয় িবেজপীর েয মুসিলম িবেরাধী প্রচন্ড সাম্প্রদায়ীক
রাজনীিত েসিটও বালঠ্যাকােরর মহারাষ্ট্ের বা নেরন্দ্র েমাদীর
গুজরােত জন্ম েনয়িন। অেযাধ্যােতও জন্ম েনয়িন। জন্ম িনেয়েছ বাঙালী
বাবুেদর দ্বারা বাংলায়। আজেকর েয িবিজিপ, েসিটই শুরুেত িছল
িহন্দু মহাসভা। আর িহন্দু মহাসভার জন্ম কলকাতায়, এবং এর
প্রিতষ্ঠাতা সভাপিত িছেলন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্িজ। িতিন িছেলন
বাঙালী,
এবং
েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
উপাচার্য
আশুেতাষ

মুখার্িজর পুত্র। িতিন িনেজও ১৯৩৪ েথেক ১৯৩৮ অবিধ েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য িছেলন।
আততায়ী হােত গান্ধীর মৃত্যু
হেল েদাষ বর্তায় িহন্দু মহাসভার উপর। েস দুর্নাম েথেক বাঁচার
তািগেদ িতিন নতুন দল গেড়ন ভারতীয় জনসংঘ যা পরবর্তীেত নাম
পিরবর্তন কের হয় ভারতীয় জনতা পার্িট, সংক্েষেপ িবেজপী। বার বার
নাম
পিরবর্তন
হেলও
এ
দেলর
মুসিলম
িবদ্েবষপূর্ণ
কট্টর
সাম্প্রদায়ীক নীিতর িবন্দুমাত্র পিরবর্তন হয়িন।
তাই ভারেতর
মুসিলম িনধেনর রাজনীিতর সূত্রপাত আহেমদাবাদ, েমাম্বাই বা িমরােট
হয়িন, হেয়িছল িহন্দু েরেনসাঁর জন্মভূিম েকালকাতায়। এ রাজনীিতর
শুরু বস্িতর গুন্ডা বা ধর্ষনারী দুর্বৃত্তেদর হােতও নয়, বরং
হেযেছ েকালকাতা িবশ্বিবদ্যালেয়র ন্যায় একিট িবশ্বিবদ্যালেয়র
বাঙালী উপাচার্েযর হাত িদেয়। সর্েবাচ্চ িশক্ষাপ্রাপ্ত মানুেষর
মনও কতটা েয বীষাক্ত ও প্রিতিহংসাপূর্ণ করেত পাের এ হল তার
নমুনা। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্িজ ১৯৪১ সােল িহন্দুেদর এক
জনসভায় বেলিছেলন, মুসলমানরা যিদ পািকস্তান চায় তেব তােদর
তল্িপতল্পা
েবঁেধ
ভারত
ত্যাগ
করা
উিচত।–(BLCP,
1941)।
পািকস্তােনর জন্ম ও তার েবঁেচ থাকািট তাঁর মত িহন্দুেনতােদর কােছ
েয কতটা অসহ্য িছল এ হল তার নমুনা। তাঁর কােছ অসহ্য হল ভারেত
মুসলমানেদর বসবাসও। বাবরী মসিজদ ধ্বংেসর মধ্য িদেয় ইিতহাস গেড়েছন
িবেজপী েনতা লাল কৃষ্ণ আদভানী। িবিজিপর আেরক েনতা নেরন্দ্র েমাদী
ইিতহাস গেড়েছন গুজরােত মুসিলম হত্যায় েনতৃত্ব িদেয়। তেব েয শহের
মুসিলম হত্যা রাজৈনতীক আচার রূেপ সর্বপ্রথম যাত্রা শুরু কের
েসিটও অন্য েকান শহর নয়, েসিট বাঙালী িহন্দুেদর শহর েকালকাতা।
আহেমদাবাদ, মুম্বাই, মুরাদাবাদ, িবহার ও ভারেতর অন্যান্য স্থােনর
দাঙ্গাগুেলা েতা এেসেছ বাঙ্গালী বাবুেদর সৃষ্ট ১৯৪৬ সােল
েকালকাতার দাঙ্গািটর পর।

মুসিলম িনধেনর সুত্রপােত কলকাতা
েকালকাতার িহন্দুেদর মন েয কতটা মুসিলমিবদ্েবষপূর্ণ ও দাঙ্গাপাগল
েসিটরও প্রকাশ ঘেটিছল ১৯৪৬ সােলর দাঙ্গায়। েস দাঙ্গার িকছু িনজ
েচােখ-েদখা
ভয়াবহ
অবস্থার
বর্ণনা
িদেয়েছন
অক্সেফার্ড
িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক বাঙালী প্রেফসর ড. তপন রায় েচৗধুরী তার
“বাঙাল নামা” বইেত। প্রেফসর ড.তপন রায়েচৗধুির িলেখেছন, “িনেজর
েচােখ েদখা ঘটনার িববরেণ িফের যাই। হস্েটেলর বারান্দা েথেক েদখেত
েপলাম রাস্তার ওপাের আগুন জ্বলেছ। বুঝলাম ব্যাপারটা আমার েচনা

মহাপুরুষেদরই মহান কীর্িত। হস্েটেলর ছােদ উেঠ েদখলাম –আগুন শুধু
আমােদর পাড়ায় না, যতদূর েচাখ যায় সর্বত্র আকাশ লােল লাল। িতন
িদ্ন িতন রাত কলকাতার পেথ ঘােট িপশাচনৃত্য চেল। … দাঙ্গার প্রথম
ধাক্কা থামবার পর িবপজ্জনক এলাকায় েযসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন
িছেলন, তাঁেদর েখাঁজ িনেত েবর হই। প্রথেমই েগলাম মুন্নুজন হেল।
..িনরঙ্কুশ িহন্দু পাড়ার মধ্েয ওেদর হস্েটল। তেব ভদ্র বাঙািল
পাড়া। সুতরাং প্রথমটায় িকছু দুশ্িচন্তা কিরিন। িকন্তু দাঙ্গা
শুরু হওয়ার িকছুক্ষেণর মধ্েয িশক্িষত বাঙািলর রুিচ-সংস্কৃিতর
েযসব নমুনা েদখলাম, তােত সন্েদহ হল েয, মুন্নুজান হলবািসনী আমার
বন্ধুেদর িগেয় আর জীিবত েদখেবা না। …েহাস্েটেলর কােছ েপৗঁেছ েয
দৃশ্য েদখলাম তােত ভেয় আমার বাক্যেরাধ হল। বাড়ীটার সামেন
রাস্তায় িকছু ভাঙা স্যুটেকস আর েপাড়া বইপত্র ছড়ােনা। বািড়টা
খাঁ খাঁ করেছ। ফুটপেথ এক ভদ্রেলাক দাঁিড়েয়িছেলন। বলেলন – একটু
আেগ পুিলেশর গািড় এেস েমেয়েদর িনেয় েগেছ।…শুনলাম ১৬ই আগষ্ট েবলা
এগােরাটা নাগাদ একদল সশস্ত্র েলাক হঠাৎ হুড়মুড় কের হস্েটেল
ঢুেক পেড়। প্রথেম তারা অশ্রাব্য গািলগালাজ কের যার মূল বক্তব্য
–মুসলমান স্ত্রীেলাক আর রাস্তার গিণকার মধ্েয েকানও তফাৎ েনই।
…হামলাকািররা অিধকাংশই িছেলন ভদ্রশ্েরণীর মানুষ এবং তাঁেদর েকউ
েকউ ওঁেদর িবেশষ পিরিচত, পাড়ার দাদা। ” –(তপন রায়েচৗধুরী,
২০০৭)। িতিন আেরা িলেখেছন, “খুনজখম বলাৎকােরর কািহনী চাির িদক
েথেক আসেত থােক। …বীভৎস সব কািহনী রিটেয় িকছু েলাক এক ধরেনর
িবকৃত আনন্দ পায়। তার েচেয়ও অবাক হলাম যখন েদখলাম কেয়কজন তথাকিথত
উচ্চিশক্িষত েলাক মুসলমানেদর উপর নানা অত্যাচােরর সত্িয বা
কল্িপত কািহিন বেল বা শুেন িবেশষ আনন্দ পাচ্েছন। এঁেদর মধ্েয দুিতনজন রীিতমত িবখ্যাত েলাক। প্রয়াত এক পন্িডত ব্যক্িত, যাঁর নাম
শুনেল অেনক িনষ্ঠাবান িহন্দু এখনও যুক্তকের প্রণাম জানায়, তাঁেক
এবং
সমেবত
অধ্যাপকেদর
কােছ
িনকািশপাড়ার
মুসলমান
বস্িত
েপাড়ােনার কািহিন বলা হচ্িছল। িযিন বলিছেলন িতিন প্রত্যক্ষদর্শী
এবং িবশ্বাসেযাগ্য েলাক। েবড়া আগুন িদেয় বস্িতবাসীেদর পুিড়েয়
মারা হয়। একজনও নািক পালােত পািরিন। েছেলিট বলিছল, কেয়কিট িশশুেক
আগুেনর েবড়া টপেক তােদর মােয়রা আক্রমণকারীেদর হােত েদওয়ার
েচষ্টা কেরিছল, যােত ওেদর প্রাণগুিল বাঁেচ। বাচ্চাগুিলেক
িনর্দ্িবধায় আবার আগুেন ছুঁেড় েদওয়া হয়। আমরা শুেনিছলাম, এই
কুকীর্িতর নায়ক িকছু িবহারী কােলায়ার। তাই ভয়াবহ বর্ণনািট শুেন
সুেশাভনবাবু মন্তব্য কেরন, “এর মধ্েয িনশ্চয়ই বাঙািল েছেলরা িছল
না?” শুেন েসই পন্িডতপ্রবর গর্েজ উঠেলন, “েকন, বাঙািল েছেলেদর
গােয় িক পুরুেষর রক্ত েনই?” –(তপন রায়েচৗধুরী, ২০০৭)।

বাংলার িহন্দুেদর এই হল েচতনার মান ও িবেবক েবাধ। বাংলা িবভক্ত
হয় মূলত এমিন এক িবষাক্ত মেনর প্েরক্ষােপট।
তাই বাংলা িবভক্ত
হেয়িছল ১৯৪৭ সােলর বহু আেগই, ১৯৪৭ সােল েসিট আন্তর্জািতক পিরিচিত
ও স্বীকৃিত পায় মাত্র। েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযিট
আত্মপুজা ও মুসিলম ঘৃনার চর্চা শুরু হেয়িছল েসিটই ধািবত কের এক
মহা আত্মঘােত। েসখােন গুরুত্ব পায় মুসলমানেদর িপছেন েফেল
িহন্দুেদর দ্রুত এিগেয় চলা। পাশাপািশ দুেটা গাছ জন্ম িনেল একিট
অপরিটর জন্য িকছু জায়গা েছেড় েদয়, প্রেয়াজেন দুিট গাছই দুই পােশ
েহেল যায়। িকন্তু িহন্দুগণ মুসলমানেদর জন্য েকান স্থান েছেড় িদেত
রাজী িছল না। তারা দখল িনেত েচেয়িছল অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা ও
প্রশাসেনর সবটুকু জুেড়। অথচ তখন অিবভক্ত বাংলার মুসিলম জনসংখ্যা
িছল েমাট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫%। একিট েদেশর ৪৫% ভাগ মানুষ তার ৫৫%
ভাগ মানুষেক িপছেন েফেল সামেন এগুয় িক কের? মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
আজ িবশ্বশক্িত। িকন্তু তােদর েবেড় উঠার িপছেন বড় কারণিট হল,
েদশিট সাদা-কালা, ইউেরাপীয়-অইউেরাপীয় সকল
জন্য স্থান কের িদেয়েছ। িকন্তু বাংলায়

নাগিরকেক েবেড় উঠার
েসিট হয়িন। বাঙালী

িহন্দুেদর েসরূপ উদারতাই িছল না। েদশবন্ধু িচত্তরঞ্জন দাশ
মুসলমানেদর জন্য সরকাির চাকুিরেত িকছু স্থান েছেড় েদয়ার জন্য
িহন্দুেদর সামেন সুপািরশ েরেখিছেলন, িকন্তু েসিটও তােদর পছন্দ
হয়িন। প্রশ্ন হল, দুিট সম্প্রদােয়র মােঝ এত ঘৃনা, এত অিবশ্বাস ও
এত বঞ্চনা িবরাজ করেল েস েদশ িক সামেন এগুেত পাের? এিটেতা সংঘাত
ও আত্মঘােতর পথ।

িহন্দু েরনাসাঁর নায়কঃ তােদর দর্শন ও কীর্িত
েদখা যাক, বাংলায় িহন্দু জাগরেণর নায়ক কারা িছেলন? কী িছল তােদর
রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও ধর্মীয় দর্শন? এ জাগরেনর শুরু রাজা েমাহন
েথেক এবং েশষ হ্য় রবীন্দ্রনােথ। এর সময়কাল উনিবংশ শতাব্দীর
মধ্যভাগ েথেক িবংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবিধ। প্রশ্ন হল, এ
জাগরনেক িক আেদৗ েরেনসাঁ বলা যায়? েরনাসাঁর অর্থ পুণঃজাগরণ। এ
শব্দিটর প্রথম প্রেয়াগ হয় েষাড়ক ও শপ্তদশ শতেকর ইউেরােপ েয জাগরন
শুরু হয় েসিট েবাঝােত। গ্রীক ও েরামানেদর হােত খৃষ্েটর জন্েমর
আেগ ইউেরাপ এবং পশ্িচম এিশয়ার িবশাল ভূ-ভাগ জুেড় সাম্রাজ্য গেড়
উেঠ। তােদর হােতই প্রিতষ্ঠা ঘেট পাশ্চাত্য সভ্যতার। ইউেরােপর

জাগরনিট িছল মূলতঃ েসিটর পুণঃজন্ম ঘটােনার। আজেকর পাশ্চাত্য
সভ্যতােকও বলা হয় েস গ্রীেকা-েরামান সভ্যতারই পরম্পরা রূপ।
িকন্তু বা্ংলায় িহন্দুেদর মােঝ েয জাগরন আেস েসিটেক েরেনসাঁ বলেল
েমেন িনেত হয় বাংলার িহন্দুেদর দ্বারা এর পূর্েবও একবার সভ্যতা
িনর্িমত হেয়িছল। অর্থাৎ তােদর হােতও িবশাল সাম্রাজ্য গেড় উেঠিছল।
িকন্তু বাঙালী িহন্দুর ইিতহােস েসরূপ জাগরন বা সাম্যাজ্য
িনর্মােণর প্রমাণ েকাথায়? েসিট িক েসন রাজােদর আমল? েসনা রাজারা
িহন্দু হেলও তারা বাঙালী িছল না। এেসিছল ভারেতর কর্নাটাকা েথেক।
েসনেদর পূর্েব েতা িছল েবৗদ্ধ পাল রাজবংশ। বস্তুত উনিবংশ
শতাব্দীর এ বাঙালী িহন্দুর জাগরন েযমন েরেনসাঁ িছল না, েতমিন
সমগ্র বাংলারও িছল না। এিট িছল বাংলার সংখ্যালঘু বর্ণিহন্দু
সম্প্রদােয়র জাগরন, এমনিক সমগ্র িহন্দুেদরও নয়। কারণ বাংলার
সংখ্যাগিরষ্ট জনগণ েতা আজেকর ন্যায় েসিদনও িছল মুসলমান। েস
সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসলমানেদরেক যখন বাংলার েকান জাগরন েথেক বাদ রাখা
হয় েসিটেক িক সমগ্র বাংলার েরেনসাঁ বলা যায়?

বাংলায় িহন্দু জাগরেণর নােম যা িকছু ঘেটেছ েসিটর মূেল যারা িছেলন
তারা হেলন রাজা রামেমাহন
ঠাকুর, েকশব চন্দ্র েসন,

রায়, রবীন্দ্রনােথর দাদা দ্বারকনাথ
ঈশ্বরচন্দ্র িবদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমান

দত্ত, রামতনু লািহড়ীর ন্যায় ব্যক্িতবর্গ। শুরুেত েয দর্শনটা কাজ
েদয় েসিটও িহন্দু দর্শন িছল না। িছল ব্রাহ্মসমােজর নব আিবস্কৃত
ধর্ম যা িছল েপৗত্তিলকতা িবেরাধী। রাজা রামেমাহন রায় িছেলন েস
ধর্মীয় িবশ্বােসর প্রধান প্রবক্তা। তাঁর েপৗত্তিলকতা িবেরাধী েস
ধারণািট আেস ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্েমর প্রভাব েথেক। মাইেকল
মধুসূদেনর মত অেনেকই েযমন খৃষ্টান ধর্েম দীক্ষা িনেয়েছন েতমিন
রাজা রামেমাহন রায়, দ্বারকনাথ ঠাকুর, েকশব চন্দ্র েসেনর মত
অেনেকই
খৃষ্টান
ধর্েম
দীক্ষা
না
িনেলও
িহন্দুেদর
সনাতন
েপৗত্তিলকতােক বর্জন কেরিছল। তেব েকালকাতা িভত্িতক বুদ্িধজীবীেদর
মােঝ এক ঈশ্বর িভত্িতক ব্রাহ্ম ধর্ম আেলাড়ন তুলেত সমর্থ হেলও
সাধারন িহন্দুেদর মােঝ েস ধর্েমর েতমন িবস্তার ঘেটিন। তারা
ব্যর্থ হেয়েছ ধর্মীয় ইন্সিটিটউশন গেড় তুলেত। তেব তােদর মূল
সমাস্যিট হল তােদর েযমন েকান পয়গম্বর িছল না, েতমিন েকান ধর্মীয়
গ্রন্থও
িছল
না।
শুধু
িচন্তাভাবনা,
বুদ্িধবৃত্িত
বা
ইনেটেলকচুয়ািলজেমর উপর িভত্িত কের ধর্ম প্রিতষ্ঠা পায় না। ফেল
ব্রাহ্ম
ধর্ম
ব্যর্থ
হেয়েছ
দীর্ঘকাল
েবঁেচ
থাকেত¸
এবং

রবীন্দ্রনােথর মত ব্রাহ্মরা তাই অবেশেষ িমেশ েগেছন পুেরান
িহন্দুধর্েমর মূল েদেহ। এর পর আেসন বঙ্িকমচন্দ্র, েহমচন্দ্র,
নবীনচন্দ্র, দ্িবেজন্দ্রলাল, দ্বীনবন্ধু িমত্র, রবীন্দ্রনাথ,
শরৎচন্দ্েরর মত সািহত্িযক। সািহত্েযর পাশাপািশ িহন্দু ধর্েমর
পুণর্জাগরেনর বাণী িনেয় হািজর হািজর হন িবিপন চন্দ্র পাল, স্বামী
িবেবকানন্দ ও অরিবন্দু েঘাষ।
িবজ্ঞােনর ক্েষত্ের এিগেয় আেসন
জগিতশ চন্দ্র েবাস ও সত্যন্দ্র নাথ েবাস। রাজনীিতেত আেসন
সুেরন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, িচত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ েবাস এবং শরৎ
েবাস। এভােবই শুরু হয় তথাকিথত েরেনসাঁ। এিট বাংলায় শুরু হেলও
বাংলার সংখ্যাগিরষ্ট মুসলমানেদর এেত েকান প্রিতিনিধত্ব িছল না।

েয েকান জাগরেণরই একিট উচ্চতর
পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কােরর বদেল

মানিবক
মানবতা

লক্ষ্য থােক। অজ্ঞতা,
তখন নতুন প্রাণ পায়।

েরেনসাঁেক তখনই প্রকৃত েরেনসাঁ বা পুনঃজন্ম বলা যায়। িকন্তু েস
বাঙলার িহন্দু েরেনসাঁর মানবতার মান কতটুকু িছল? রবীন্দ্র নাথ
যখন কিবতা েলখা শুরু কেরেছন বাঙালীর তথাকিথত েরেনসাঁ তখন মধ্য
গগেন। অথচ তখনও বাংলায় সিতদােহর নােম িবধবা রমনীেদর িচতায় জ্বলেত
হেচছ। রবীন্দ্রনােথর কিবতায় েসিট প্রশংিসত হয় িবধবার আত্মদান
রূেপ। িতিন েসিটর প্রিত শ্রদ্ধাভের উৎসাহ িদেয় িলেখেছন,
“জ্বল জ্বল িচতা দ্িবগুণ দ্িবগুণ
পরান সিপেব িবধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক িচতার আগুন
জুড়ােব এখিন প্রােণর জ্বালা।”

সিতদাহ প্রথােক আইন কের িবলুপ্ত কের ব্িরিটশ সরকার। িবধবা িহন্দু
রমনীেদর বাঁচােনা িনেয় কিবতা বা প্রবন্ধ না িলখেলও রবীন্দ্রনােথর
নজর পের তােদর েগা’ েদবতা বাঁচােনার িদেক। তখন েস েগা’ েদবতা
বাঁচােনার
িমশন
িনেয়
ময়দােন
নােমন
িশবাজীর
আেরক
ভক্ত
মহারাষ্ট্েরর সাম্প্রদািয়ক েনতা িতলক। িতিন ১৮৯৩ সােল প্রিতষ্ঠা
কেরন “েগারক্িষণী সভা”। তখন গরু বাঁচােত িগেয় তখন ভারত জুেড় শুরু
হয় মুসিলম হত্যা। রবীন্দ্রনাথও িতলেকর এ িমশেন একাত্ম হন এবং

তাঁর জিমদারী এলাকায় গরু েকারবানী িনিষদ্ধ েঘাষণা কেরন। এই হল,
িহন্দু বাঙালীর েরেনসাঁ েচতনা। ঐিতহািসক নীরদ েচৗধুরী তাই
িলেখেছন, “রামেমাহন েথেক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকেলই জীবনব্যাপী
সাধনা কেরেছন একিট মাত্র সমন্বয় সাধেনর, আর েসিট সমন্বয়িট িহন্দু
ও ইউেরাপীয় িচন্তাধারার। ইসলামী ভাবধারা ও ট্রািডশন তাঁেদর
েচতনাবৃত্তেক কখনও্ স্পর্শ কেরিন। -(সূত্র, Nirod Chandra
Chowdhury, Autobiography of an Unknown Indian, p 196.)
ইংেরজেদর শাসন প্রিতষ্ঠার পরও এেদেশ ইংেরজী ভাষার পাশাপািশ আরবী,
ফারসী, িহন্িদ, সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ভাষাচর্চা িছল। িকন্তু রাজা
রামেমাহন রােয়র মত বাঙালীেদর েসিট পছন্দ হয়িন। তারা েজার েদয়
আরবী ফার্সী বর্জন কের সরকারেক ইংেরজী চর্চার উপর গুরুত্ব িদেত।
রাজা রাম েমাহন রায় যখন লন্ডন যান েসখােন িগেয়ও েসিটই ব্িরিটশ
সরকারেক েবাঝান। অথচ ভারতীয় মুসলমানেদর ধর্ম ও সংস্কৃিতর ভাষা
িছল আরবী ও ফারসী। মুসিলম নর-নারীেদর উপর জ্ঞান িশক্ষা এ জন্য
ফরয নয় েয তা েথেক ব্যবসা-বািণজ্েয ও চাকুিরেত সুিবধা হেব। বরং এ
জন্য েয, িশক্ষার মাধ্যেম এ জীবন ও জগেতর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ
সত্যিটেক জানার সুেযা্গ িমলেব। সুেযাগ িমলেব মহান আল্লাহর
িহদােয়েতর বাণীিট জানার। সুেযাগ িমলেব ইসলামী সংস্কৃিত িনেয় েবেড়
উঠার। একমাত্র তখনই েস িশক্ষার মাধ্যেম মানব জীবেনর সবেচেয় বড়
উপকারিট
হয়।
একজন
মুসলমােনর
জীবেন
িশক্ষার
প্রেয়াজন
িশক্ষািবষয়ক মূল দর্শনিটর েমাদ্দা কথা েতা এটাই। তাই

ও
েস

প্রেয়াজনিট না িমটেল েস িশক্ষালােভ অনাগ্রহ জাগাটাই স্বাভািবক।
ব্িরিটশেদর প্রণীত িশক্ষানীিতেত মুসলমানেদর ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজন েমটােনার িবষয়িটেক পিরকল্িপত ভােব বাদ েদয়া হয়। বরং
গুরুত্ব পায় ব্িরিটেশর েকরানী, েসপাই, ট্যাক্স কােলক্টর,
ম্যািজস্েটট তথা সদা অনুগত দাসসৃষ্িটর িবষয়িট। ফেল হািতয়াের
পিরনত
হয়
ব্িরিটেশর
কলােবােরটর
বা
দালাল
সৃষ্িটর।
তাই
আত্মসন্মানেবাধ সম্পন্ন েকান মুসলমান িক এমন িশক্ষায় আগ্রহী হেত
পাের?

ব্িরিটশ এেজন্ডা ও িহন্দু মানস
ব্িরিটশ সাম্রাজীবাদীরা ভারতবাসীেদর িশক্িষত করার জন্য এেদেশ
আেসিন। আেসিন এেদেশ বসবােসর জন্যও। ইস্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী বা
ব্িরিটশ সরকার েকান খয়রািত প্রিতষ্ঠানও িছল না। তােদর দায়বদ্ধতা
ভারতবাসীর প্রিতও িছল না, িছল েকাম্পানীর ব্িরিটশ েশয়ার

েহাল্ডারেদর প্রিত। ফেল তােদর মুখ্য উদ্েদশ্য হয়, বািণজ্েযর নােম
অিধকতর েশাষন ও লুন্ঠন। েশাষণ ও লুন্ঠেনর কাজিট তীব্রতর করার
স্বার্েথই তারা েকাম্পানীর কাজেক শুধু ব্যবসার মধ্েয সীিমত
রােখিন। আত্মিনেয়াগ কের রাজ্যজয় ও রাজ্যশাসেন। এজন্যই েয েকান
সংজ্ঞায় তারা িছল ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী। সুিশক্ষায় ও সুস্থ্য
েচতনায় েকান মানুষই এরূপ ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীর েগালামী েমেন
িনেত পাের না। তােদর েসবকও হেত পাের। বরং সুিশক্িষত ব্যক্িত
মাত্রই তােদর শত্রু হেব ও তােদর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী হেব েসটাই
স্বাভািবক। েয েকান সুস্থ্য মানুেষর ন্যায় ইংেরজরাও এ সত্যিট
বুঝেতা। ইংেরজগণ তাই সুিশক্ষার িবস্তার ঘিটেয় িনজ শত্রুেদর
শক্িতবৃদ্িধ ঘটােব েসিট িক িবশ্বাস করা যায়? িশক্ষার লক্ষ্য যিদ
হয় শত্রুর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীেক মজবুত করার হািতয়ার তেব তার
সােথ িক েকান স্বেদশপ্েরিমক শািমল হেত পাের? এখােনই িহন্দুমানেসর সােথ তৎকালীন মুসিলম-মানেসর মূল পার্থক্য। িহন্দুরা
ব্িরিটশেদর শত্রু ভাবেতা না, বরং ভাবেতা ভগবােনর প্েরিরত
মূক্িতদাতা। েসিট ধরা পেড় িহন্দুেদর রিচত সািহত্েয। বৃিটশ রাজেক
‘জন-গণ-মনঅিধনায়ক, জয় েহ’ বেল রবীন্দ্রনাথ স্তুিতমূলক কিবতা
িলেখেছন। শরৎচন্দ্র তার “পেথর দাবী” উপন্যােস ইংেরজেদর িবরুদ্েধ
ক্েষাভ প্রকাশ কেরিছেলন, িকন্তু রবীন্দ্রনাথ েসিট পছন্দ কেরনিন।
িনন্দা জািনেয় িতিন শরৎচন্দ্রেক িচিঠ িদেয়েছন। িলেখিছেলন,
“কল্যাণীেয়ষু, েতামার পেথর দাবী পড়া েশষ কেরিছ। বইখািন উত্েতজক।
অর্থাৎ ইংেরজেদর শাসেনর িবরুদ্েধ পাঠেকর মনেক অপ্রসন্ন কের
েতােল। …ইংেরজ রাজ ক্ষমা করেবন এই েজােরর উপেরই ইংেরজ রাজেক আমরা
িনন্দা কির এটােত েপৗরুষ েনই। আিম নানা েদেশ ঘুের এলুম। আমার েয
অিভজ্ঞতা হেয়েছ তােত এই েদখলাম একমাত্র ইংেরজ গবর্নেমন্ট ছাড়া
স্বেদশী বা িবেদশী প্রজার বাক্েয বা ব্যবহাের িবরুদ্ধতা আর েকান
গভর্নেমন্ট এতটা ৈধর্য্েযর সঙ্েগ সহ্য কের না।– ইিত েতামােদর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তািরখ ৭/৩/১৩৩৩।
–(সূত্রঃ শ্রী িশিশর কর)।

শরৎচন্দ্েরর কােছ েলখা রবীন্দ্রনােথর এ িচিঠেত েয েপাষমানা
েচতনার প্রকাশ ঘেটেছ েসিট শুধু রবীন্দ্রনােথর একার িছল না। এমন
একিট উপলব্িধ িছল েস আমেলর অিধকাংশ িশক্িষত িহন্দুেদর। আর এখােনই
ব্িরিটশ প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থার বড় সাফল্য। িশক্ষার লক্ষ্য শুধু
অক্ষরজ্ঞান, িহসাবজ্ঞান বা কািরগিরজ্ঞান নয়, বরং িশক্ষার মধ্য
িদেয়ই ধর্ম, িচন্তা-েচতনা, দর্শন, রাজনীিত¸ সমাজনীিত, সংস্কৃিত ও

রুচীেবােধ আেস িবপ্লবী পিরবর্তন। মন পায় সিঠক িদকিনর্েদশনা। তেব
িশক্ষা শুধু সুিশক্ষা নয়, কুিশক্ষাও হেত পাের। িফরাউন, নমরুদ,
িহটলার, মুেসািলিনর মত অিত দুর্বৃত্তেদরও একিট িশক্ষা ব্যবস্থা
িছল। আজেকর সাম্রাজ্যবাদী দুর্বৃত্তেদরও আেছ। ভারেত েতমিন
ব্িরিটশ শাসকেদরও িছল। িশক্ষার মধ্য িদেয় িমশনািররা েযমন
ছাত্রেদর িনজ ধর্েমর িদেক টােন, সাম্রাজ্যবাদীরা েতমিন গেড়
িনেজেদর পক্েষ লািঠধরার েলাক। ভারেত তারা এতটা িবপুল সংখ্যায় গেড়
উেঠিছল েয তােদর ১৯০ বছর ঔপিনেবিশক শাসেন তােদর িনেজেদর লািঠ
ধরার প্রেয়াজন খুব একটা েদখা েদয়িন। আর বাঙালী িহন্দুগণ লািঠধরার
কােজ ভারেতর অন্য েয েকান ভাষাভাষীেদর েচেয় অিধক সংখ্যায় িছল তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ?

ঔপিনেবিশক শাসন প্রসঙ্েগ িহন্দু দর্শন ও মুসিলম দর্শন
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ অিভেযাগ, তারা ইংেরজী িশেখিন। এিট সত্য,
অিধকাংশ মুসলমানই ইংরাজী েশখায় ও ইংেরজেদর সহেযািগতায় এগুয়িন।
তারও েবাধগম্য কারণ িছল। েসিট েবাঝাও সহজ। ঔপিনেবিশক আগ্রাসীেদর
সহেযাগীতায় হাত বাড়ােনা ইসলােম হারাম। এিট শুধু মুসলমােনর
রাজনীিতর কথা নয়, ধর্েমরও কথা। ইসলােম জ্ঞানার্জন ফরজ। মুসলমান
েযমন নামায-েরাযার ন্যায় ইবাদত েথেক দূের থাকেত পাের না, েতমিন
দূের থাকেত পাের না জ্ঞানার্জন েথেকও। েবঁেচ থাকার জন্যই পানাহার
ফরজ, িকন্তু েস পানাহােরর নােম যিদ হারাম বস্তু েসবেনর ব্যবস্থা
হয় তখন েসিট হারাম। েতমিন িশক্ষার িবষয়িটও। ব্িরিটশগণ িশক্ষার
নােম েসটারই ব্যবস্থা কেরয়িছল।। ভারেতর মুসলমানেদর, িবেশষ কের,
বাংলার মুসলমানেদর েস িশক্ষা েথেক দূের থাকার দূের থাকার এিটই হল
মূল কারণ। ফেল মুসলমানগণ তখন মসিজদ ও মাদ্রাসােকন্দ্রীক িবকল্প
িশক্ষা ব্যবস্থা গেড় েতােল। ব্িরিটশ প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থা েথেক
দূের থাকার ফেল মুসলমানগণ চাকুিরবাকুির ও অর্থৈনিতক সুিবধা েথেক
বঞ্িচত হেলও তারা েবঁেচিছল ব্িরিটেশর মানিসক েগালাম হওয়া েথেক।
কতটা েবঁেচিছল তার উদাহরণ েদয়া যাক রবীন্দ্রনােথর েলখা েথেকই।
রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘রাজা রাজা’ প্রবন্েধ িলেখেছন, “িকছুিদন হইল
একদল ইতর শ্েরণীর অিবেবচক মুসলমান কিলকাতার রাজপেথ েলৗহ খন্ড
হস্েত উপদ্রেবর েচষ্টা কিরয়ািছল। তােদর জন্য িবস্মেয়র ব্যাপার এই
েয, উপদ্রেবর লক্ষ্যটা িবেশষরূেপ ইংেরজেদর প্রিত। তাহােদর যেথষ্ট
শাস্িতও হইয়ািছল। …েকহ েকহ বিলল মুসলমানেদর বস্িতগুেলা এেকবাের
উড়াইয়া পুড়াইয়া েদওয়া যাক…।” –রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১০ম খন্ড,

পৃঃ ৪২৮-৪২৯। ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীরা েয েকান সভ্য েদেশই
প্রিতেরােধর মুেখ পেড়। েসেদেশর শুধু িশক্িষত েলােকরাই এ
দুর্বৃত্তেদর ঘৃনা কেরনা, ঘৃনা কের এমনিক িনরক্ষর মানুেষরাও।
তােদর িবরুদ্েধ িমিছল, লড়াই এমনিক অস্ত্র ধারনও তারা জােয়জ মেন
কের। মানব মেন এমন ঘৃনা ও এমন প্রিতেরাধ গেড় উঠার জন্য বড় মহাত্ম
বা সাধক হওয়ার প্রেয়াজন পেড় না। সুস্থ্য মানুেষর এটাই েতা মানিবক
গুণ। েকালকাতার রাস্তার েয মুসলমান ব্যক্িতিটেক ইংেরজেদর
িবরুদ্েধ প্রিতবােদ রাস্তায় েনেমেছ েস ব্যক্িতিট রবীন্দ্রনােথর
ন্যায় েনােবল িবজয়ী িছল না। িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধারীও িছল না।
েস িছল রাস্তার মানুষ। িকন্তু ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদেক ঘৃনা করার
েয ৈনিতক বল েস েদিখেয়েছ, রবীন্দ্রনাথ িক েসিট েপেরেছন? অথচ
রবীন্দ্রনাথ তাঁেক ইতর বেলেছন। অথচ রবীন্দ্রনােথর বই ব্যবহৃত
হেয়েছ সাম্রাজ্যবােদর পক্েষ সাফাই গাওয়ার দিলল রূেপ। তাঁর েলখা
“চার অধ্যায়” উপন্যাসিটর শত শত কিপ ব্িরিটশ সরকার তাঁর অনুমিত
িনেয় ভারেতর িবিভন্ন েজেল রাজবন্দীেদর মােঝ িবতরণ কেরেছ যােত
সাম্রাজ্যবােদর পক্েষ ব্েরইন
(সূত্রঃ অরিবন্দ েপাদ্দার)।

ওয়াশ

তথা

মগজ

েধালাই

করা

যায়।

বাঙালী িহন্দুর মুসিলম ভীিত ও আত্মঘাত
েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মগেজ েযিট প্রবল ভােব দানা বাঁেধ
েসিট মুসিলম ভীিত ও ইংেরজেদর প্রিত েসবাদাস মানিসকতা। তােদর ভেয়র
কারণ, ইংেরজেদর চেল যাওয়ার পর না জািন মুসিলমগণ আবার ভারেতর
শাসনকর্তায় পিরণত হয়। অিতিরক্ত ভয় অেনক সময় মানুষ আত্মহত্যায়
ধািবত কের। বাঙালী িহন্দুেদর ক্েষত্ের েসিটই হেয়েছ। েস ভেয়র
কারেণই
তারা
১৯০৫
সােল
েযমন
বাংলার
িবভক্িতর
িবেরাধীতা
কেরেছ,আবার ১৯৪৭েয় এেস বাংলােক ভাগ করার পক্েষ িজদ ধের। েস ভয়
িনেয়ই তারা ইংেরজ শাসনামলেক তারা িনেজেদর অবকাঠােমা মজবুত করার
কােজ ব্যবহার কের। েসিট েযমন িশক্ষাদীক্ষায়, েতমিন রাজনীিত,
অর্থনীিত, সািহত্য ও িশল্েপ। িশক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগিতর সােথ সােথ
বাড়েত থােক তােদর মনবল ও আত্মিবশ্বাস। েস সােথ িনেজেদর মেন
বৃদ্িধ ঘটায় মুসিলম িবদ্েবষ ও ঘৃনা। তােদর মােঝ প্রবলতর হয় অখন্ড
িহন্দু রাজ্য প্রিতষ্ঠার স্বপ্ন। েয স্বপ্ন এক কােল বঙ্িকম ও
রবীন্দ্র সািহত্েয প্রকাশ েপেয়িছল েসিটই পরবর্তীেত িহন্দু
মহাসভা, জনসংঘ, ভারতীয় জনতা পার্িট (িবিজপী) ও ভারতীয় জাতীয়
কংগ্েরেসর েনতােদর নীিতেত পিরণত হয়। বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ এ

ভােবই জন্ম েদয় ভারত জুেড় িহন্দু জাগরন। েস সােথ মুসিলম শক্িতর
িনর্মূেলর স্বপ্নও। ঘৃনার ফেল তারা সামর্থ হািরেয়েছ প্রিতেবশীেক
বন্ধু রূেপ েদখার।

ঘন আঁধার রােত ভীতু মন দূেরর আেলােক ভূেতর আেলা ভােব। ভেয় েস
বাকশক্িত হারায়। একই অবস্থা বাঙালী িহন্দুর। এটাই তােদর সবেচেয়
বড় দুর্বলতা। অন্যরা না জানেলও তারা ভাল জােন তারা তােদর
প্রিতেবশী সংখ্যাগিরষ্ট বাঙালী মুসলমানেদর কতটা ঘৃনা, কতটা
অিবশ্বাস ও কতটা ভয় কের। পােশর প্রিতেবশীেক অিবশ্বাস ও ভয়ানক
শত্রু ভাবেল েকউ িক রােত ঘুমুেত পাের? ঘুমুেত পাের না বেলই তারা
১৯৪৭ সােল পূর্ব বাংলা েথেক তারা পৃথক হেয় যায়। এভােব বাঙালী
িহন্দুর েরেনসাঁর মৃত্যু হেয়েছ অেনক আেগই। িকন্তু েস েরনাসাঁ
কােল েয ঘৃনা ও িবদ্েবেষর িবষবৃক্ষ েরাপন করা হেয়িছল েসিট মিরিন,
বরং তা প্রকান্ড রূেপ েবেড় উেঠেছ। এখন েসিট িবষময় ফলও ফলাচ্েছ,
এবং অিবরাম ভােব। এবং বাঙালী িহন্দুর মৃত েরেনসাঁর েস মূল সুরিট
এখন প্রিতধ্বিনত হচ্েছ ভারত সরকােরর আগ্রাসী নীিতর মধ্েয। েসিট
সমগ্র দক্িষণ এিশয়া জুেড় িহন্দু আিধপত্য প্রিতষ্ঠার। ফেল ১৯৪৮েয়
কাশ্িমের ভারতীয় আগ্রসন ও জবরদখল, পািকস্তােনর িবরুদ্েধ বার বার
যুদ্ধ, একাত্তেরর পর বাংলােদেশর উপর ২৫ সালা দাসচুক্িত িছল েস
অিভন্ন আিধপত্যবাদী স্ট্রােটজীরই অংশ। ফেল বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার
পর েদশিটর সম্পেদর িনর্মম লুন্ঠন ও লুন্ঠেনর মধ্য িদেয় ১৯৭৪েয়
ভয়ানক দুর্িভক্ষ ঘটােত তােদর িবেবেক সামান্যতম দংশনও হয়িন। তখন
লক্ষ লক্ষ বাংলােদশীর জীবেন ভারত জঠরজ্বালা ও মৃত্যু উপহার
িদেয়িছল। আর এখন েস িবেষর ফল সীমান্ত িঘের কাঁটাতােরর েবড়া,
উজােন পািন অপহরন, সমুদ্রসীমা ও তালপট্িট দখল, িতনিবঘা সহ
সীমান্ত-ভূিম দখল এবং সীমান্েত লাগাতর মানুষ হত্যায় রূপ িনেয়েছ।
একিট জনেগাষ্ঠীর অহংকারপূর্ণ অিভলাষ িকভােব তার িনেজর আত্মঘাত ও
অন্েযর িবরুদ্েধ নাশকতায় রূপ েনয় এ হল তার নমুনা। লন্ডন ১২/০৩/১১
গ্রন্থপঞ্িজঃ
1). Bengal Legislative Council Proceedings (BLCP) 1941, Vol.
LIV No 6, p 216.
২). তপন রায়েচৗধুরী, ২০০৭; বাঙালনামা, আনন্দ পাবিলশার্স প্রাইেভট
িলিমেটড, ৪৫ েবিনয়ােটালা েলন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

৩). শ্রী িশিশর কর, িনিষদ্ধ বাংলা, পৃঃ ২৪,৩২, দরদী শরৎচন্দ্র,
মনীন্দ্র চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্েরর টুকেরা কথা, অিবনাশ চন্দ্র
েঘাষ)।
৪). অরিবন্দ েপাদ্দার, রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব, উচ্চারণ, েকালকাতা,
পৃঃ৩২০)।

