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মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘ভারতে  মুসললম জনসংখ্া  লিন্ুতদর ছালপতে যাতব’

প্রকৃে সে্

রপ্লম জনরংখ্ার প্ররঙ্গ তুভল রংখ্ালঘুভদর প্বরুভধে প্বভবেষ ছড়াভনা রঙ্ঘ পপ্রবাভরর 

পুরাভনা অভ্ার। রারা বভল, ২০৩৫ রাভলই নাপ্ক মুরপ্লমরা  ভারভর জনরংখ্ার 

প্দক শেভক প্িন্ুভদর ছাপ্পভয় যাভব; ২০৫০ রাভল নাপ্ক ভারভর মুরপ্লম জনরংখ্ায় 

ইভন্াভনপ্শয়ার শচভয় শবপ্শ িভয় যাভব; মুরপ্লম জনরংখ্ার প্বচাভর  ভারর প্বভবে এক নম্বর 

স্াভন চভল আরভব। প্বভজপ্প শনরা শযাগডী আপ্দর্নাে বভলভছন, ‘মুরলমানভদর রংখ্া 

শযভাভব বাড়ভছ রা উভবেগজনক। ওভদর জনরংখ্ায় প্নয়ন্ত্রণ কাভয়ম করভর শকন্দ্রভক 

ব্বস্া প্নভর িভব।’ শযাগডীর শনরা স্বয়ং নভরন্দ্র শমাদডী গুজরাভটর প্রপ্লফ ক্াম্পগুপ্লভক 

‘রন্তান উৎপাদভনর আখড়া’ বভলপ্ছভলন।

বলাবাহুল্ রঙ্ঘ পপ্রবার এরব শষেভরে রে্ ও যুপ্তির ধার ধাভর না।  রম্প্রপ্র জনগণনার 

(২০০১-২০১১)ধম্প্ভপ্তিক প্িভরব প্রকাশ কভরভছ শকন্দ্রডীয় ররকার। ২০০১-২০১১ পভব্ 

শদভশ জনরংখ্া বৃপ্ধে িভয়ভছ ১৭.৭ শরাংশ। প্িন্ু জনরংখ্া শবভড়ভছ ১৬.৮ শরাংশ। 

মুরলমান জনরংখ্া ২৪.৬ শরাংশ। প্রিস্ান জনরংখ্া ১৫.৫ শরাংশ। 

জনগণনার ররকাপ্র প্িভরব বলভছ, ভারভর রমস্ত ধম্াবলম্বডী মানুভষর শষেভরেই বৃপ্ধের  

িার ক্রমাগর কভমভছ। মুরলমান জনরংখ্া বৃপ্ধের িার দশভকর প্বচাভর বৃপ্ধে- িার অভনক 

দ্রুর কভমভছ। প্িন্ু জনরংখ্ার তুলনায় শবপ্শ িাভর কভমভছ। বস্তুরপভষে, ২০০১-২০১১ 

রময়পভব্ ভারভর মুরপ্লম জনরংখ্া বৃপ্ধের িার এর কম যা স্বাধডীনরা-উতিরপভব্ শরকড্। 

প্নভচর রারপ্ণ শদখভল শরটা পপ্রষ্ার িভব।

সম্প্রদাে ১৯৯১ ২০০১ ২০১১

প্িন্ু ২৫.১% ২০.৩% ১৬.৮%

মুরলমান ৩৪.১% ২৯.৫% ২৪.৬%

জনরংখ্া বৃপ্ধে িভব প্কনা রা প্নভ্র কভর রন্তান জন্মদাভনর িাভরর কমা বাড়ার উপর। 

মু
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মুরপ্লম প্ববাপ্ির মপ্িলাভদর রন্তান জন্মদাভনর িার ২০০১ রাভল প্ছল ৪.১। ২০১০-এ 

৩.২ এবং ২০৫০-এ িভর পাভর ২.১। প্িন্ু প্ববাপ্ির মপ্িলাভদর শষেভরে ২.৫ শেভক 

২০৫০ রাভল ১.৯ িভর পাভর। রংখ্া দু’প্ট প্রায় কাছাকাপ্ছ এভর যাভব। এভষেভরে প্িন্ু 

জনরংখ্াভক ছাপ্পভয় যাওয়ার রত্ত্ব অলডীক কল্পনা।

রঙ্ঘ পপ্রবার জনরংখ্া কমা/বাড়া রম্পভক্ এমনভাভব  বভল যাভর মভন িভর পাভর 

এভষেভরে ধম্ই শযন কারণ। বাস্তভব জনরংখ্া কমভব না বাড়ভব রা  ধম্ডীয় পপ্রচয়, গাভয়র 

রঙ এবং বারস্ান ইর্াপ্দর ওপর প্নভ্র কভর না। প্নভ্র কভর, রামাপ্জক রুভযাগ প্রাপ্তি, 

আপ্ে্ক অবস্া, ষেমরায়ন, প্শষো, মপ্িলাভদর রামাপ্জক অবস্ান ইর্াপ্দ নানা প্বষভয়র 

ওপর। শরপ্দক শেভক ভারভরর মুরপ্লমরা উন্নয়ভনর নানা রূচভক প্পপ্ছভয় আভছ। 

রঙ্ঘ পপ্রবার মুরপ্লম জনরংখ্া প্নভয় লাগারার ররব িভলও মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র 

রামাপ্জক অে্ননপ্রক অবস্া প্নভয় পপ্রকপ্ল্পরভাভব নডীরব োভক। প্রকৃর রে্ িভলা, 

এভদভশ ধম্ডীয় শগাষ্ডীগুপ্লর মভধ্ আপ্ে্কভাভব রবভচভয় প্পপ্ছভয় মুরপ্লমরাই। জারডীয় 

নমুনা রমডীষোর ২০০৯-১০ রাভলর  প্রপ্রভবদন অনুযায়ডী, দদপ্নক মাো প্পছু খরভচর 

রামে্্ মুরপ্লমভদর শষেভরে  ৩২.৬৬ টাকা, প্িন্ুভদর শষেভরে  ৩৭.৫০ টাকা, প্রিস্ানভদর 

শষেভরে ৫১.৪৩ টাকা, প্শখভদর শষেভরে ৫৫.৩০ টাকা। 

প্শষোর প্দক শেভকও অন্ান্ভদর শচভয় মুরপ্লমরা প্পপ্ছভয়। ২০১১ রাভলর জনগণনার 

প্রপ্রভবদন অনুযায়ডী, মুরপ্লমভদর প্রায় ৪৩ শরাংশই প্নরষের। প্িন্ুভদর ৩৬.৪ প্নরষের। 

মুরপ্লমভদর মভধ্ মারে ২.৭৬ শরাংশ স্ারক বা রার শবপ্শ প্শষোলাভ কভরভছন। ২০১৪-

১৫ রাভলর অল ইপ্ডিয়া রাভভ্ অন িায়ার এডুভকশন অনুযায়ডী, মুরপ্লমভদর মারে ৪.৪ 

শরাংশ উচ্চপ্শষোর রুভযাগ পায়। 

রাচার কপ্মপ্টর প্রপ্রভবদভনও শদখাভনা িভয়প্ছল, ররকাপ্র চাকপ্রভর, প্বপ্ভন্ন শকন্দ্রডীয় 

প্রপ্রষ্াভন, রাষ্টায়তি রংস্ায়, প্ব এর এফ, প্মপ্লটাপ্রভর মুরপ্লমভদর চাকপ্র ২-৩ শরাংশ 

মারে। রাছাড়া, বারন, কাভপ্ট, রূপ্চপ্শল্প ইর্াপ্দর মভরা শযরব ঐপ্রি্শালডী প্শভল্প মুরপ্লম 

রম্প্রদাভয়র প্বরাট অংশ বংশপরম্পরায় যুতি শরখাভনও প্ববোয়ভনর চাভপ কম্চ্্প্রর িার 

প্রবল।  এরব প্নভয় রঙ্ঘ পপ্রবার নডীরব। অবশ্, আপ্ে্ক ও রামাপ্জকভাভব প্পপ্ছভয় োকা 

প্িন্ু ধম্াবলম্বডীভদর প্নভয়ও রঙ্ঘ পপ্রবাভরর মাোব্াো শনই।  

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘লেন োলাক প্রথা দূর করতে অলভন্ন মদওোলন লবলি দরকার।’

প্রকৃে সে্

ম্াচরণ প্নপ্ব্ভশভষ শযভকাভনা প্রগপ্রমনস্ক মানুষ রাৎষেপ্ণক ও একররফা প্রন 

রালাভকর মভরা নারডীর প্রপ্র দবষম্মূলক প্রোর প্বরুভধে। দডীঘ্প্দন ধভর মুরপ্লম 

মপ্িলাভদর আভন্ালন এই ধরভনর প্রোভক  ‘ইরলামপ্বভরাধডী’ প্িভরভব প্চপ্নির কভর রা 

প্বভলাভপর দাপ্ব জাপ্নভয় আরভছ। রাভদর দাপ্বর প্রপ্র মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র মভধ্ নারডী 

ধ



5

পুরুষ উভভয়রই উভলেখভযাগ্ রমে্ন রভয়ভছ। মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র মভধ্ও আভল িাপ্দর ও 

প্শয়াভদর মভরা জনভগাষ্ডী রভয়ভছ যারা রাৎষেপ্ণক একররফা প্রন রালাকভক মান্রা শদয় 

না।  ইরলাম শযখাভন রাষ্টডীয় ধম্ প্িভরভব স্বডীকৃর এমন অভনক মুরপ্লম শদভশও রাৎষেপ্ণক 

ও একররফা প্রন রালাক প্রো এখন অচল।

‘অল ইপ্ডিয়া মুরপ্লম পাভর্ানাল ল শবাড্’-এর মভরা মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র স্বভঘাপ্ষর 

প্রপ্রপ্নপ্ধরা মুরপ্লম পাভর্ানাল ল রংস্কাভরর দাপ্বভক উভপষো কভরভছ। মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র 

স্বাভে্ই রাভদর এই অবস্ান বদল করা উপ্চর। ধম্ডীয় প্ববোভরর নাভম রমাভজ পুরুভষর 

আপ্ধপর্ এবং নারডীর প্রপ্র দবষম্ বিাল রাখার শচষ্া শকাভনা মভরই শমভন শনওয়া যায় না। 

বস্তুরপভষে,  ধম্ডীয় প্ববোভরর শচভয়ও এর অভনক শবপ্শ রম্পক্ পুরুষরাপ্ন্ত্রক মানপ্রকরার 

রভঙ্গ। রমস্ত ধম্প্নরভপষে শপ্তির উপ্চর দৃঢ়রার রভঙ্গ এই প্রোর অবরাভনর দাপ্বভক 

রমে্ন করা।

রভব প্রন রালাক প্নভয় রঙ্ঘ পপ্রবার বা রার প্নয়প্ন্ত্রর শকভন্দ্রর প্বভজপ্প ররকাভরর 

রৎপররার প্পছভন আর যাই শিাক নারডী-পুরুষ রমরা প্রপ্রষ্ার শকাভনা উভদিশ্ শনই। 

প্িন্ুত্ববাদডীরা প্নভজ রমাভজ নারডীর ভূপ্মকা রম্পভক্ মধ্যুগডীয় ধ্ান ধারণায় প্ববোরডী। এই  

প্িন্ুত্ববাদডীরাই  ‘ররডী-প্রো’র পভষে প্মপ্ছল কভর। খাপ পঞ্াভয়রভক রারা রমে্ন কভর। 

মপ্িলা রংরষেণ প্বল প্নভয়ও প্বভজপ্প ররকার চ্পচাপ। মভন রাখভর িভব, রঙ্ঘ পপ্রবাভরর 

শনরারা এক রময়  রব্শপ্তি প্দভয় প্িন্ু আইন রংস্কাভরর প্বভরাপ্ধরা কভরপ্ছভলন। ‘মনুবাদ’ 

রঙ্ঘ পপ্রবাভরর দশ্ন, যা নারডীর শকাভনা স্বাধডীন ভূপ্মকাই স্বডীকার কভর না। ‘লাভ প্জিাদ’-

এর প্বভরাপ্ধরার নাম কভর নারডীর প্নজস্বপছন্ মভরা প্ববাভির অপ্ধকারভক রঙ্ঘ পপ্রবার 

কডীভাভব নর্াৎ করভর চাইভছ রাও শদশবারডী শদখভছন। এভিন প্িন্ুত্ববাদডীরা হ্াৎ কভর 

মুরপ্লম মপ্িলাভদর দুরবস্া প্নভয় মাো ঘামাভছে শকন ?   রঙ্ঘ পপ্রবার আরভল প্রন 

রালাক প্বভরাপ্ধরার নাভম  রাভদর মুরপ্লমপ্বভরাধডী রাম্প্রদাপ্য়ক কম্রূচডীভকই তুভল ধরভর 

চায়। 

প্রন রালাক তুভল শদওয়ার দাপ্বর রভঙ্গ অপ্ভন্ন শদওয়াপ্ন প্বপ্ধ চালু করার দাপ্বভক 

রঙ্ঘ পপ্রবার জুভড় প্দভয়ভছ উভদিশ্মূলকভাভবই। শযন প্রন রালাভকর মভরা মুরপ্লম 

রম্প্রদাভয়র মভধ্ প্রচপ্লর প্রোগুপ্লই শুধুমারে নারডীর প্রপ্র দবষম্মূলক, আর শকাভনা 

রম্প্রদাভয়র মভধ্ নারডীর প্রপ্র দবষম্  শনই এবং অপ্ভন্ন শদওয়াপ্ন প্বপ্ধ চালু কভর প্দভলই 

শদশ শেভক  প্লঙ্গনবষম্ অন্তপ্ি্র িভব।

প্িন্ু ব্প্তিগর আইভনও  উতিরাপ্ধকার প্রভনে, অপ্ভভাবকত্ব ও দতিক শনবার প্রভনে 

মপ্িলাভদর প্রপ্র দবষম্মূলক ধারা রভয় শগভছ। প্িন্ু প্ববাি আইভন প্শশু প্ববাি প্নপ্ষধে 

িভলও রা পুভরাপুপ্র বন্ধ িয়প্ন। আরল কো িভলা, শুধু মুরপ্লম ব্প্তিগর আইভনর 

নয়, রব ব্প্তিগর আইভনরই রংস্কার দরকার।  স্বভাবরই নারডী-পুরুষ রমরা নয়, রঙ্ঘ 

পপ্রবার চায় রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরণ রডীব্ররর করভর।
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মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘মুসললমতদর মতি্ বহুলববাি প্রথার কারতেই জনসংখ্া বাড়তছ।’

প্রকৃে সে্

রপ্লম জনরংখ্া প্ররভঙ্গ রঙ্ঘ পপ্রবার মুরপ্লম  ব্প্তিগর আইভন বহুপ্ববাভির 

স্বডীকৃপ্রর প্ররঙ্গপ্ট উত্াপন কভর োভক উভদিশ্মূলকভাভব। শকাভনা রভন্ি শনই, শয 

রম্প্রদায়ই শিাক না শকন, বহুপ্ববাভির মভরা প্রো অমানপ্বক এবং রা পপ্রর্তি িওয়া 

উপ্চর। প্কন্তু রাম্প্রদাপ্য়ক দৃপ্ষ্ভঙ্গডী প্নভয় প্বষয়প্ট প্বচার করভল রমর্া বাভড়।

রামাপ্জক প্রগপ্রর রভঙ্গ রভঙ্গ  বহুপ্ববাি প্রোর স্বডীকৃপ্র কভমভছ। এমনপ্ক অভনক 

ইরলাপ্মক রাভষ্টও এখন বহুপ্ববাভির প্বপভষে শপ্তিশালডী জনমর গভড় উভ্ভছ। বহু শদভশ 

আইন অনুযায়ডী একাপ্ধক প্ববাি করা খুব রিজ নয়। নানা শর্ রভয়ভছ। শররব শর্ 

রমরাপ্ভপ্তিক বা যুপ্তিরম্মর রা নয়, প্কন্তু এভেভক অন্তর শবাঝা যায় শয, বহুপ্ববাি 

প্রো রম্পভক্ রমাভজ প্রনে উভ্ভছ। ‘প্রন রালাক’-র মভরা এভষেভরেও ধম্ডীয় প্ববোভরর 

শচভয়ও বহুপ্ববাি প্রোর শবপ্শ রম্পক্ পুরুষরাপ্ন্ত্রক মানপ্রকরার রভঙ্গ। একাপ্ধক প্ববাভির 

অপ্ধকার পুরুভষরই।  মপ্িলার নয়।

রভব মুরপ্লম ব্প্তিগর আইভন একজন পুরুভষর একই রভঙ্গ চারজন স্তডী োকার প্বপ্ধ 

োকভলও বাস্তভব রা  রব্দা ঘভট না। নারডী-পুরুষ রংখ্ার প্িভরভবই রা রম্ভব নয়। ২০১১ 

রাভলর জনগণনার রে্ অনুযায়ডী, ভারভর মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র মভধ্  প্রপ্র িাজার জন 

পুরুষ প্পছু রভয়ভছ ৯৫১ জন মপ্িলা।  ফভল একাপ্ধক প্ববাভির রুভযাগ আভছ বভলই রব 

মুরপ্লম পুরুভষর চারজন নারডীর রভঙ্গ প্ববাি িভব এবং মুরপ্লম  জনরংখ্া বৃপ্ধে পাভব 

শবপ্শ িাভর—রে্ এবং যুপ্তি রা বভল না। 

আমাভদর শদভশ বহুপ্ববাভির রমর্া শুধুমারে মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র মভধ্ই একান্তভাভব 

রডীমাবধে নয়। ন্াশনাল ফ্াপ্মপ্ল শিলে রাভভ্র (২০০৬) প্রভপাট্ অনুযায়ডী, ১৯৬১ রাভল 

শরকরা ৫.৮ ভাগ প্িন্ু পপ্রবাভরও বহুপ্ববাভির চল প্ছল। ১৯৬১রাভল মুরপ্লমভদর মভধ্ 

বহুপ্ববাভির চল প্ছল শরকরা  ৫.৭ ভাগ পপ্রবাভর। ২০০৬ রাভলর প্িভরভবও শরকরা 

১.৭ প্িন্ু পপ্রবাভর বহুপ্ববাি িভয়ভছ; যপ্দও রা শবআইপ্ন। বহুপ্ববাি িভয়ভছ শরকরা 

৩.৪ ভাগ শবৌধেপপ্রবাভরও। মুরপ্লমভদর মভধ্ একাপ্ধক প্ববাি িভয়ভছ শরকরা ২.৫ ভাগ 

পপ্রবাভর। রভব রে্ অনুযায়ডী, রব রম্প্রদাভয়র মভধ্ই যর প্দন যাভছে ররই বহুপ্ববাভির 

চল কমভছ। প্শষো রভচরনরা বৃপ্ধে এবং রামাপ্জক অগ্রগপ্রর রভঙ্গ রভঙ্গ  মানপ্রকরাভরও 

পপ্রবর্ন এভরভছ।

বহুপ্ববাভির প্বরুভধে জনমর গভড় তুলভর রব্স্তভরর মানুভষর উভদ্াগ অর্ন্ত 

জরুপ্র। রভব রঙ্ঘ পপ্রবাভরর উভদিশ্ প্ভন্ন। রঙ্ঘ পপ্রবার চায় বহুপ্ববাভির রমর্াপ্টভক 

রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরণ বাড়াভনার লভষে্ ব্বিার করভর। এর ফভল রমর্া কমা শরা দূভরর 

কো, বাড়ভব।

মু
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মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘ম�া-িে্া এবং ম�ামাংস ভক্ষে অপরাি।’

প্রকৃে সে্

মাভদর শদশ ছাড়াও দুপ্নয়ার প্রায় রব প্রাভন্তই এবং মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতিরি নানা 

ধভম্র  মানুভষর খাদ্ রাপ্লকায় শগামাংর স্ান শপভয়ভছ। তুলনামূলকভাভব রস্তায় 

উপকারডী খাদ্ প্িভরভবও শগামাংভরর গ্রিণভযাগ্রা রভয়ভছ। শকউ প্ক মানুভষর স্বাধডীন ও 

স্বডীকৃর খাদ্াভাভরর অপ্ধকার শকভড় প্নভর  পাভর? স্বয়ং গাপ্ন্ধজডী শগা-ির্া বভন্ধর প্নভদ্শ 

প্দভর রাপ্জ  প্ছভলন না। ১৯৪৭ রাভলর ২৫ জুলাই  প্রাে্নাকালডীন  আভলাচনায় গাপ্ন্ধজডী 

বভলপ্ছভলন: “How can I force anyone not to slaughter cows unless he is 
himself so disposed? It is not as if there were only Hindus in the Indian 
Union. There are Muslims, Parsis, Christians and other religious groups 
here.”। 

অেচ, রঙ্ঘ পপ্রবার ‘শগা-ির্া’ এবং শগামাংর ভষেণ প্নভয় আগ্রারডী অপ্ভযাভন শনভমভছ। 

কর জরুপ্র প্বষয় শছভড় শগামাংর ভষেণ প্নভয় রাভদর যর মাোব্ো।  মানভবান্নয়ন রূচভক 

প্বভবের ১৮৮প্ট শদভশর মভধ্ ভারভরর স্ান ১৩১ রম। এক লাখ শেভক একলাখ প্রপ্রশ 

িাজার মানুষ প্রপ্র বছর কভলরায় প্রাণ িারান। প্রপ্রবছর রাভপর কামভড় মারা যান প্রায় 

৪৬ িাজার মানুষ।  প্িন্ুত্ববাদডীরা এরব প্নভয় উপ্বেগ্ন নয়!

প্রেমর, রঙ্ঘ পপ্রবার এমনভাভব প্রচার কভর শযন এভদভশ মুরপ্লমরাই শুধু শগামাংর 

খান। ররকাপ্র রে্ জারডীয় নমুনা রমডীষো (২০১১-১২) বলভছ, ভারভর শগামাংর 

ভষেণকারডীভদর মভধ্ কমভবপ্শ প্রায় রব ধম্াবলম্বডী মানুষই রভয়ভছন। প্রিস্ানভদর মভধ্ 

২৬.৫১ শরাংশ, শবৌধেভদর মভধ্ ৯.৩১ শরাংশ মানুষ। এমনপ্ক প্িন্ুভদর মভধ্ও ১.৩৯ 

শরাংশ মানুষ শগামাংর খান। মুরপ্লমভদর মভধ্ শগামাংর খান ৪১.৯৭শরাংশ।শদখা 

যাভছে, এমনপ্ক মুরপ্লমভদর শবপ্শরভাগই শগামাংর খান না। 

বাস্তভব, শকাভনা ধভম্ই শগামাংর ভষেভণ বাধা শনই।  প্িন্ু ধভম্ও শনই।  দবপ্দক 

রাপ্িভর্র গভবষকরা শদপ্খভয়ভছন, দবপ্দক যুভগ শগামাংর খাওয়ার প্রচলন প্ছভলা। ঋভবেদ 

শেভক দবপ্দক যুভগর শশষ পভব্র উপপ্নষভদও শগামাংর খাওয়ার প্রমাণ আভছ। প্বষ্ণুপুরাণ, 

বপ্শষ্ স্ৃপ্র, শকৌপ্টভল্র অে্শাস্ত, রামায়ণ, মিাভারর প্বভলেষণ কভর প্বভশষজ্ঞরা 

শদপ্খভয়ভছন প্িন্ুধভম্ শগারু বপ্ল শদওয়া বা শগারুর মাংর খাওয়ার চল প্ছল।

দরতিরডীয় ব্রাহ্মভণ প্বষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র এবং রূয্ভক পৃেক পৃেকভাভব প্বপ্ভন্ন ধরভনর ষাঁড় 

ও গাভডী উৎরগ্ করা িভয়ভছ। রূরে, কল্পরূরে, গাি্স্রূভরে শগামাংরভক প্বপ্ভন্ন পাপ্রবাপ্রক 

ও রামাপ্জক অনুষ্াভন খাদ্ প্িরাভব মান্রা শদওয়া িভয়ভছ। অবেভমধ এবং শগাভমধ যজ্ঞ 

করা িভরা প্নশ্চয়ই শুধু বপ্ল এবং দনবদ্ প্নভবদভনর জন্ নয় – ‘প্ররাদ’ পাবার স্বাভাপ্বক 

আকাঙ্ষোও প্ছল। 

রাছাড়া, আর এর এর-র প্রচাভরর আড়াভল শমাদডী ররকাভরর জমানায় ২০১৫ ও 

আ
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২০১৬ রাভল প্বফ রতিাপ্নভর ব্রাপ্জভলর রভঙ্গ প্বভবে একনম্বর স্ান অপ্ধকার কভরভছ 

ভারর। মাপ্ক্ন ররকাভরর কৃপ্ষদতিভরর প্িভরব অনুযায়ডী,  ২০১৫-১৬ রাভল ভারর প্বফ 

রতিাপ্ন মারফর আয় কভরভছ  ২৬,৬৮২ শকাপ্ট টাকা। 

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘জম্ু-কাশ্ীতরর জন্ সংলবিাতনর ৩৭০ নং িারা ববষম্মূলক।’

প্রকৃে সে্

ধডীনরার পর জম্মু-কাশ্ডীভরর ভাররভুপ্তির রমস্ত ঐপ্রিাপ্রক শপ্রষোপট  উভপষো 

কভর রঙ্ঘ পপ্রবার রংপ্বধাভনর ৩৭০নং ধারা রম্পভক্ খড়্গিস্ত। রংপ্বধাভনর 

৩৭০  নং  ধারা ভাররডীয় রাভষ্টর রভঙ্গ জম্মু-কাশ্ডীভরর একমারে শযাগরূরেই। জম্মু-কাশ্ডীভরর 

স্বায়তিশারভনর রাংপ্বধাপ্নক রষোকবচ।  ৩৭০নং  ধারা একররফা খাপ্রভজর দাপ্ব শরালার 

অে্ ভারর রাভষ্টর রভঙ্গ জম্মু-কাশ্ডীভরর শযাগরূরেপ্টভকই অস্বডীকার করা। 

১৯৪৭ রাভলর ১৫ই আগস্ ষেমরা িস্তান্তভরর রময়  স্বাধডীনরার রময় ভারর না 

পাপ্কস্তান শকান শদভশর রভঙ্গ মুরপ্লম রংখ্াগপ্রষ্ জমু্ম-কাশ্ডীর যুতি িভব, শরই প্রভনে 

প্িন্ু রাজা িপ্র প্রং প্ছভলন ‘স্বাধডীন’ জমু্ম-কাশ্ডীভরর পভষে। পাপ্কস্তানডী আক্রমভণর 

মুভখ িপ্র প্রং ভারর ররকাভরর িস্তভষেপ চান এবং জমু্ম-কাশ্ডীভরর ভাররভুপ্তিভর 

রায় শদন। ১৯৪৭ রাভলর ২৬শশ অভ্াবর এই মভম্ রাজা িপ্র প্রং-র রভঙ্গ ভারর 

ররকাভরর চ্প্তি িয়।  শয শয শভর্ শরই চ্প্তি িয় শরগুপ্লভক মান্রা প্দভরই ৩৭০ নং 

ধারা রংপ্বধাভন রংভযাপ্জর িয়। কাশ্ডীভরর প্বভশষ পপ্রপ্স্প্র মাোয় শরভখ রৎকালডীন 

গণপপ্রষভদ অভনক আভলাচনার পরই রা চূড়ান্ত িয়। রভব্াপপ্র ৩৭০ নং ধারা 

অনুযায়ডীই রংপ্বধান শেভক এই ধারা খাপ্রজ করা বর্মান অবস্ায় রম্ভব নয়, উপ্চরও 

নয়। 

িপ্র প্রং-র শদাদুল্মানরার রময় ন্াশনাল কনফাভরন্স শনরা শশখ আবদুলো প্কন্তু 

জমু্ম-কাশ্ডীভরর ভাররভুপ্তির পভষে প্ছভলন দৃঢ়ভাভব।  ২০১১ রাভলর জনগণনা 

অনুযায়ডী জমু্ম-কাশ্ডীভরর ৬৮.৩১ শরাংশ মানুষই মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতি। ১৯৪৭ রাভল 

মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতি মানুভষর অনুপার শর রাভজ্ আরও শবপ্শ প্ছল। জম্মু-কাশ্ডীভরর 

প্বপুল রংখ্ক মুরপ্লম ধম্াবলম্বডী মানুষ পাপ্কস্তান নয়, ভারভরর রভঙ্গই োকার পভষে 

প্ছভলন।  রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরভণর লভষে্পূরভণ রঙ্ঘ পপ্রবার এইরব ইপ্রিার ভুপ্লভয় 

প্দভর চাইভছ। 

রঙ্ঘ পপ্রবার শকন ৩৭০ নং ধারা বাপ্রল করভর চায়? রঙ্ঘ পপ্রবার আরভল মধ্যুগডীয়  

ধম্প্ভপ্তিক রাষ্ট গ্ভন প্ববোরডী। রাভদর মূল লষে্, শদভশর বর্মান রংপ্বধান পালভট 

ভাররভক ‘প্িন্ু রাভষ্ট’ পপ্রণর করা। মুরপ্লম রংখ্াগপ্রষ্ রাজ্ জম্মু-কাশ্ডীর রম্পভক্ 

শগাড়া শেভকই রারা প্বভবেষমূলক মভনাভাব শপাষণ কভর। রঙ্ঘ পপ্রবার রাজননপ্রক 

অবস্াভনর প্দক শেভক দপ্ষেণপন্ডী এবং দস্বররাপ্ন্ত্রক। রংরদডীয় গণরাপ্ন্ত্রক ব্বস্া ও  

স্বা
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রংপ্বধাভনর ধম্প্নরভপষে-গণরাপ্ন্ত্রক মম্বস্তুর প্রপ্রপ্ট প্বষভয়রই রারা রাধারণভাভব 

প্বভরাধডী। প্বভরাধডী যুতিরাষ্টডীয় কা্াভমারও। 

ভাররডীয় রংপ্বধাভনর ৩৭০ নং ধারা নপ্জরপ্বিডীন শকাভনা ব্বস্া নয়। পৃপ্েবডীর বহু 

শদভশ যুতিরাষ্টডীয় ব্বস্ায় শকন্দ্রডীয় ররকাভরর রভঙ্গ অঙ্গরাজ্গুপ্লর রম্পক্ একধরভনর 

নয়। প্বপ্ভন্ন ধরভনর। আমাভদর শদভশও রংপ্বধাভন প্বভশষ ধারা শুধুমারে জম্মু-কাশ্ডীভরর 

জভন্ই শনই; এভকবাভর জম্মু-কাশ্ডীভরর মভরা না িভলও প্িমাচল প্রভদশ এবং উতির 

পূব্াঞ্ভলর রাজ্গুপ্লর কভয়কপ্ট রাভজ্র জন্ও  রংপ্বধাভন প্বভশষ ধারা রভয়ভছ। 

প্ররঙ্গর উভলেখ্, এমপ্নভর রংপ্বধাভন ৩৭০ নং ধারা বজায় োকভলও স্বাধডীনরা-

পরবর্ডী রমভয় নানাভাভব জম্মু-কাশ্ডীভরর স্বায়তিশারন রংক্রান্ত প্বভশষ অবস্ানভক লঘু 

কভর শদওয়া িভয়ভছ। এরভবর ফভল রাজ্বারডী ক্ষুব্ধ িভয়ভছন, গণরাপ্ন্ত্রক প্রপ্রষ্ানগুপ্ল 

দুব্ল িভয়ভছ। বর্মান পপ্রপ্স্প্রর পটভূপ্মভর জারডীয় ঐভক্র স্বাভে্ই জম্মু-কাশ্ডীভরর 

জন্ ৩৭০নং ধারার মভধ্ই আরও স্বায়তিশারন প্রভয়াজন। 

দুভ্াগ্জনক ভাভব ন্াশনাল কনফাভরন্স এবং  প্পপলর শডভমাক্র্াপ্টক পাপ্ট্র 

মভরা দলগুপ্ল রাম্প্রপ্রক রমভয় রাজননপ্রক রুপ্বধাবাভদর নপ্জর রৃপ্ষ্ কভর। গণরাপ্ন্ত্রক 

স্বায়তিশারন এবং ধম্প্নরভপষেরাই জম্মু-কাশ্ডীভর স্বাভাপ্বক অবস্া প্ফপ্রভয় আনার 

প্রােপ্মক পূব্শর্। ৩৭০ নং ধারার প্বভরাপ্ধরা কভর রঙ্ঘ পপ্রবার আরভল শদভশর 

স্বাে্প্বভরাধডী কাজ করভছ। 

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘লিন্ু মিাসভার মনো শ্ামাপ্রসাদ মুতখাপাি্াে পলচিমবতগের জনক।’ 

প্রকৃে সে্

ঙ্ঘ পপ্রবাভরর দাপ্ব, শ্ামাপ্ররাদ মুখাপ্জ্ নাপ্ক ‘পপ্শ্চমবঙ্গ’-এর ‘জনক’ এবং 

এভাভবই প্রপ্ন ‘প্িন্ুপ্রধান’ পপ্শ্চমবঙ্গভক পাপ্কস্তাভনর আগ্রারডী োবা শেভক রষো 

কভরন। রংঘ পপ্রবার একপ্দভক ’অখডি ভারর’-র কো বভল, অন্প্দভক বাংলা প্রভদশভক 

‘খডি’ করার ‘কৃপ্রত্ব’ দাপ্ব কভর!

রঙ্ঘ পপ্রবার বভল, স্বাধডীনরার আভগ মুরপ্লম প্লগ প্রধান মিম্মদ আপ্ল প্জন্না 

পাপ্কস্তাভনর অংশ প্িভরভব শগাটা বাংলাভক (প্বভশষ কভর কলকারাভক) দাপ্ব কভরন। 

কপ্মউপ্নস্রা এবং কংভগ্রর নাপ্ক শরই দাপ্ব প্রায় শমভনই প্নভয়প্ছল। উভ্াপ্দভক দাঁপ্ড়ভয় 

শ্ামাপ্ররাদ মুখাপ্জ্ কভ্ার শমিনর কভর বঙ্গডীয় আইনরভাভক এমন কভর প্রভাপ্বর 

কভরন, শয রাঁরা নাপ্ক পাপ্কস্তাভনর কবল শেভক ‘প্িন্ুপ্রধান’ পপ্শ্চমবাংলাভক আলাদা 

করার প্রধোন্ত শনয়; এরফভল কলকারারি পপ্শ্চমবঙ্গ নাপ্ক পাপ্কস্তাভনর (পড়ুন ইরলামডী) 

আগ্রারডী োবা শেভক রষো পায়। 

বলাবাহুল্, রঙ্ঘ পপ্রবাভরর এই বতিব্ প্ভপ্তিিডীন, অপ্ররপ্জির এবং ইপ্রিাভরর 

অপব্াখ্ায় ভরা। ঘটনার গপ্রপ্রকৃপ্র প্ছল  অন্রকম। 

র
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শদশভাগ এখন এক ঐপ্রিাপ্রক রর্। প্কন্তু  শদশভাগ ও বাংলাভাগ স্বাধডীনরা রংগ্রাভমর 

লষে্ প্ছল না। ধম্প্নরভপষে গণরাপ্ন্ত্রক স্বাধডীন রাধারণরন্ত্র প্িভরভব ঔপপ্নভবপ্শক-

উতির ভারর গভড় শরালা প্ছল  স্বাধডীনরা রংগ্রাভম জারডীয় কংভগ্রভররও শঘাপ্ষর লষে্। 

দুভ্াগ্জনক শয, পাজিাব ও বাংলা প্রভদশভক অপ্বভতি শরভখ ঔপপ্নভবপ্শক শারনমুপ্তি 

রম্ভব িয়প্ন। ভারর ইপ্রিাভরর রা এক শবদনাময় অধ্ায়। স্বয়ং গাপ্ন্ধজডী শদশভাভগর 

পভষে প্ছভলন না। একমারে ধম্ডীয় পপ্রপ্চপ্রর উগ্ররা প্দভয় যারা চারপাশভক শদভখন, রাঁরাই 

পাভরন শদশভাগ প্নভয় ‘কৃপ্রত্ব’ জাপ্ির করভর। 

ভারর ভাভগর অংশ প্িরাভবই দু’ভাগ িভয়প্ছল বাংলা। প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক শপ্তি ধম্ডীয় 

পপ্রপ্চপ্রর প্ভপ্তিভর ভারভরর জনগণভক প্বভাপ্জর কভর। মুরপ্লম এবং প্িন্ু রাম্প্রদাপ্য়ক 

ও প্বপ্ছেন্নরার শপ্তি রাভরই মদর শদয়। জারডীয়রাবাদডী আভন্ালভনর শনতৃভত্বর একাংশ 

ক্রভম রার প্শকার িন। রডীব্র অপ্নছো ও প্বভরাপ্ধরা রভত্ত্বও শশষ পভব্ শদশভাগভক শমভন 

প্নভর বাধ্ িয় স্বাধডীনরা আভন্ালভনর অন্ান্ শ্ার।

১৯৪০-র দশভকর মাঝামাপ্ঝ শেভক অপ্বভতি বাংলায় প্িন্ু-মুরপ্লম উভয় রাম্প্রদাপ্য়ক 

শপ্তি ক্রমশ শপ্তি বৃপ্ধে কভর। বাংলায় প্িন্ু রাম্প্রদাপ্য়ক প্চন্তার প্ররাভর রৎপর ভূপ্মকা 

পালন কভর প্িন্ু মিারভা — শয রংগ্ভনর শনরা প্ছভলন শ্ামাপ্ররাদ মুখাপ্জ্ । 

রভব ১৯৪৬-র প্রাভদপ্শক প্নব্াচভন প্িন্ু আরনগুপ্লভর কংভগ্রর একভচপ্টয়া জয় পায়। 

চপ্লেভশর দশভকর শশষভাভগ বাংলা প্রভদভশ কংভগ্রভরর ভূপ্মকাই প্ছভলা মুখ্। কংভগ্রভরর 

রব্ভাররডীয় শনতৃত্ব যর শদশভাভগর প্রস্তাব শমভন শনবার প্দভক শগভছ, বাংলায় কংভগ্রভরর 

শদশভাগ রো বাংলাভাভগর পভষে প্রচার রর রডীব্র িভয়ভছ।

শদশ ভাগ রো বাংলা ভাগ ১৯৪৬ রাভলর প্রেমপ্দভকও  অপ্নবায্ মভন িয়প্ন। ষেমরা 

িস্তান্তভরর ব্াপাভর প্ব্রপ্টশ ররকার গপ্্র ক্াপ্বভনট প্মশন  ১৯৪৬ রাভলর ২৪ মাচ্ 

ভারভর আভর।  কপ্মশন ১৯৪৬ রাভলর ১৬ শম শয প্রস্তাব শপশ কভর রাভর পৃেক 

পাপ্কস্তান গ্ভনর কো প্ছল না।  রভব  ক্াপ্বভনট প্মশন রাভদর প্রস্তাভব প্রভদশগুপ্লভক 

রাম্প্রদাপ্য়ক প্ভপ্তিভরই প্চপ্নির কভরপ্ছল। রামপ্গ্রকভাভব ক্াপ্বভনট প্মশন প্রস্তাভব কংভগ্রর 

রাপ্জ িয়প্ন। মুরপ্লম প্লগও পৃেক পাপ্কস্তাভনর দাপ্বভর অনড় প্ছল। অচলাবস্া দরপ্র 

িয়।  ১৯৪৬ রাভলরই ১৬ জুন মাভর ক্াপ্বভনট প্মশন আবার  প্রস্তাব শপশ কভর। রাভরই 

ভারর ভাভগর কো বলা িয়।

ষেমরা িস্তান্তর প্রপ্ক্রয়ায় অনধয্ প্জন্না ১৯৪৬ রাভলর ১৬ আগস্ ‘প্রর্ষে রংঘষ্প্দবর’ 

পালভনর ডাক শদন। শদভশর প্বপ্ভন্ন প্রাভন্ত দাঙ্গা ছপ্ড়ভয় পভড়।  ভয়ঙ্কর নরভমধযজ্ঞ 

বাংলার ইপ্রিারভক কলপ্ঙ্কর কভর। শদশভাগ, অনাকাপ্খির িভলও, একটা অপ্নবায্রা 

প্িভরভব ক্রমশ শচাভখর রামভন আরভর শুরু কভর।

১৯৪৬ রাভলর ২ শরভটেম্বর জওিরলাল শনিরুর শনতৃভত্ব গপ্্র িয় অন্তবর্ডী ররকার 

ষেমরা িস্তান্তভরর প্রপ্ক্রয়াভক ত্বরাপ্বির করভর। ২৬ অভ্াবর মুরপ্লম রদর্রা অন্তব্র্ডী 

ররকাভর শযাগ শদয়।  ৯ প্ডভরম্বর ভাররডীয় গণপরষভদর প্রেম অপ্ধভবশন  বভর। 

১৯৪৭ রাভলর ২১ শফব্রুয়াপ্র লড্ মাউন্ব্াভটন ভারভরর বড়লাট িভয় আভরন 
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লড্ ওয়াভভভলর জায়গায়। ১৯৪৭ রাভলর ৩ জুন বড়লাট লড্ মাউন্ব্াভটন প্ব্রপ্টশ 

ররকাভরর ভাররভক দু’ভাভগ — ভারর ও পাপ্কস্তান — ভাগ করার পপ্রকল্পনা শঘাষণা 

কভরন।  বলা িয়, পাজিাব ও বাংলা প্রভদশভকও প্বভতি করা িভব। উভয় প্রভদভশর প্িন্ু 

প্রধান শজলাগুপ্ল যুতি িভব  ভারভরর রভঙ্গ; আর মুরপ্লম প্রধান শজলাগুপ্ল পাপ্কস্তাভনর 

রভঙ্গ। 

১৯৪৬-র প্রাভদপ্শক প্নব্াচভন প্িন্ু মিারভা শনরা শ্ামাপ্ররাদ মুখাপ্জ্ একাই 

প্জভরপ্ছভলন, প্ববেপ্বদ্ালয় আরন শেভক। প্িভরব বলভছ, ২৬প্ট আরভন কংভগ্রভরর 

প্বরুভধে প্রাে্ডী দাঁড় কপ্রভয় রাঁর দল মারে ২.৭৩শরাংশ প্িন্ু শভাট শভাট শপভয়প্ছল। 

প্ব্রপ্টশ-প্বভরাধডী স্বাধডীনরা রংগ্রাভম শকাভনা ভূপ্মকা পালন না করভলও বাংলায় প্িন্ু 

রাম্প্রদাপ্য়ক প্চন্তার প্ররাভর রৎপর ভূপ্মকা পালন কভর প্িন্ু মিারভা।

দাঙ্গার ষের রভত্ত্বও বাংলা ভাভগর প্বরুভধে রডীব্র প্রপ্রপ্ক্রয়া িয়। শরৎ বরু,আররাফউপ্দিন 

শচৌধুরডীর মভরা কংভগ্রর শনরারা রাম্প্রদাপ্য়ক প্ভপ্তিভর শদশ প্বভাজভনর প্বভরাপ্ধরা কভর 

শশষ শচষ্া চালাভলও রা রফল িয়প্ন। বাংলা ভাগ শরাখার শশষ প্রভচষ্া প্িভরভব ১৯৪৭ 

রাভলর এপ্প্রল মাভর প্করণশংকর রায়, শরৎ বরু, রুরাবপ্দ্ (যোক্রভম কংভগ্রর ও মুরপ্লম 

প্লগ প্রাভদপ্শক শনরা) একভযাভগ অপ্বভতি ও স্বাধডীন বাংলার একপ্ট প্রস্তাব আভনন। 

বাংলা প্রভদভশ মুরপ্লম প্লভগর অন্রম শডীষ্ভনরা আবুল িাভশমও অপ্বভতি বাংলার 

পভষে প্ছভলন। অপ্বভতি ও স্বাধডীন বাংলা গ্ভনর প্রস্তাবও বাস্তভব শরমন রাজননপ্রক 

রমে্ন পায়প্ন।

রাম্প্রদাপ্য়ক প্ভপ্তিভর শদশ প্বভাজন আটকাভনার প্রভচষ্া যখন চলভছ রখন বাংলা 

ভাভগর মভঞ্ প্রভবশ প্িন্ু মিারভার। 

রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজভনর শরই শপ্রষোপভট প্িন্ু মিারভা জারডীয়রাবাদডী শনতৃভত্বর 

একাংভশর রভঙ্গ শযাগাভযাগ কভর বাংলাভাভগর পভষে ররব িন। ১৯৪৭রাভলর এপ্প্রল মাভর 

(৪-৬এপ্প্রল) রারভকবেভর প্িন্ু মিারভার রভম্মলভন শ্ামাপ্ররাদ বভলন ‘‘রাম্প্রদাপ্য়ক 

রমর্ার রমাধাভন বাংলাভক দুই ভাগ করা ছাড়া’’  শকাভনা উপায় শনই। 

রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন ১৯৪০-র দশভক বাংলায় শ্রপ্মক  কৃষভকর ক্রমবধ্মান রংগ্রাম 

আভন্ালনভক ষেপ্রগ্রস্ত কভর। ১৯৪৫-৪৬’-এ বামপন্ডীভদর উভদ্াভগ এভকর পর এক 

গণপ্বভষোভ স্বাধডীনরার লড়াইভক নতুন মারো প্দপ্ছেল। আই এন এ বন্ডীভদর মুপ্তির 

দাপ্ব শেভক ডাক ধম্ঘট, গ্রামাঞ্ভল কৃষক আভন্ালন রডীব্ররা পাপ্ছেল। ১৯৪৬ রাভলর 

১৬ আগভস্র মারে উপ্নশ প্দন আভগ ২৯ জুলাইভয়র ঐপ্রিাপ্রক ধম্ঘট রংগপ্্র িয়। 

রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন শরই প্বকাশমান লড়াইভকও আঘার কভর। 

১৯৪৭ রাভলর ২০ জুন বাংলা আইনরভায় পপ্শ্চমবভঙ্গর রদর্রা ভারর ইউপ্নয়ভন 

শযাগদাভনর পভষে এবং পূব্বভঙ্গর রদর্রা পাপ্কস্তাভন শযাগদাভনর পভষে প্রস্তাব পাশ 

কভরন। ১৮ জুলাই  প্ব্রপ্টশ রংরভদ গৃিডীর িয় ‘ইপ্ডিয়ান ইপ্ডিভপভডিন্স অ্া্’। ২৭ জুলাই 

পাপ্কস্তাভনর জন্ পৃেক গণপপ্রষদ গপ্্র িয়। ১৫ আগস্ ষেমরার িস্তান্তর। 

স্বাধডীনরা-উতির পপ্শ্চমবভঙ্গ বাম ও গণরাপ্ন্ত্রক শপ্তির ক্রমপ্ররাভরর পটভূপ্মভর 
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রাম্প্রদাপ্য়ক শপ্তি জনগভণর কাভছ প্রর্াখ্ার িয়। আর পূব্বাংলায় ভাষা আভন্ালন ও 

গণরাপ্ন্ত্রক অপ্ধকাভরর দাপ্বভর আভন্ালনভক  শকন্দ্র কভর ধম্প্নরভপষে স্বাধডীন বাংলাভদশ 

গ্ভনর জপ্ম প্রস্তুর িভর শুরু কভর। পূব্ বাংলায় দ্রুর  শকান্ারা িভয় পভড় মুরপ্লম 

প্লগ।  

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘�ীো মকাতনা িম্মগ্রন্থ নে, �ীোতক স্কুলস্ততর অবশ্পাঠ্ করতে িতব।’ 

প্রকৃে সে্

ন্ুত্ববাদডীভদর িার শেভক ‘গডীরা’-রও রষো শনই। ‘গডীরা’-শক রামভন শরভখ 

রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরভণর প্বপজ্জনক শখলায় শমভরভছ রঙ্ঘ পপ্রবার। ২০১৪ রাভল 

শকভন্দ্র নভরন্দ্র শমাদডী ররকার গ্ভনর পর রাভদর রৎপররা আরও শবভড়ভছ। ২০১৪ 

রাভলর ৭ই প্ডভরম্বর  রঙ্ঘ পপ্রবার–ঘপ্নষ্ ‘জডীও গডীরা পপ্রবার’ নাভম একপ্ট রংগ্ভনর 

রভায়  শকন্দ্রডীয় মন্ত্রডী রুষমা স্বরাজ ‘গডীরা’শক ‘জারডীয় গ্রন্’ শঘাষণা করার কো শরাভলন। 

শমাদডী মপ্ন্ত্ররভার রদর্ রুষমা স্বরাজভক প্দভয় প্রেভম  বলাভনা িয়, গডীরা শকাভনা 

ধম্গ্রন্ নয়, গডীরা ভাররডীয় রংস্কৃপ্রর ‘প্দক প্নভদ্শক’—গডীরাভক ‘জারডীয় গ্রন্’ শঘাষণা 

করভর িভব এবং স্কুলস্তভর অবশ্পা্্ করভর িভব। 

প্রেমর, রকভলই জাভনন, ‘গডীরা’ অবশ্ই ধম্গ্রন্।  শ্রডীকৃষ্ণ শযমন প্িন্ুভদর শদবরা, 

শরমনই  ‘গডীরা’ প্িন্ুভদর ধম্গ্রন্। রঙ্ঘ পপ্রবার একো জাভন। প্কন্তু, রাভদর  মভর ভারর 

শুধু ‘প্িন্ু’শদর শদশ! আর ভারভরর রব অপ্ধবারডীভকই প্িন্ুধম্ই  মানভর িভব! ভারভর শয 

বহুধভম্র মানুষ বার কভরন একো শরা রঙ্ঘ পপ্রবার মাভন না! প্িন্ু , মুরপ্লম প্নপ্ব্ভশভষ 

রব ছারে-ছারেডীভক স্কুভল বাধ্রামূলক ‘গডীরা’ পড়ার প্নদান শদওয়া িভয়ভছ এই মভনাভাব 

শেভকই।

প্বেরডীয়র, কডী কভর একপ্ট ধম্প্নরভপষে রাভষ্ট রংপ্বধান োকার পরও একপ্ট ধম্গ্রন্ভক 

‘জারডীয় গ্রন্’ শঘাষণা করা যায়? বলাবাহুল্, রঙ্ঘ পপ্রবার এবং রাভদর শলাকজন এই 

স্বাভাপ্বক যুপ্তি বুঝভর চান না। ‘গডীরা’ রম্পভক্ রঙ্ঘ পপ্রবাভরর প্বভশষ ধ্ানধারণা োকার 

শকাভনা কারণ শনই। আরভল  এধরভনর প্বরক্ তুভল ‘গডীরা’র ওপর রাভদর দখলদাপ্র 

কাভয়ম করভর চায়। ‘গডীরা’ প্নভয় রারাই শশষ কো বলভব, যাঁরা একমর িভবন না 

রাঁরা ‘প্িন্ুভদর শত্রু’। আরভল অনাবশ্কভাভব ‘গডীরা’-শকও রঙ্ঘ পপ্রবার রাম্প্রদাপ্য়ক 

শমরুকরভণর কাভজ ব্বিার করভর চায়। 

তৃরডীয়র, রঙ্ঘ পপ্রবার ‘গডীরা’ প্নভয় এক ধরভনর যুপ্তিিডীন উন্মাদনা রৃপ্ষ্ করভর চায়। 

এমনপ্ক ধম্ডীয় রচনা প্িভরভবও শবদ, উপপ্নষদ বাদ প্দভয় ‘গডীরা’-শক শকন শবভছ শনওয়া 

িভয়ভছ, রারও শকাভনা ব্াখ্া শনই।

চতুে্র, ‘গডীরা’ রংখ্াগুরু প্িন্ুভদর ধম্গ্রন্ িভলও রা শুধু প্িন্ুরাই পভড়ভছন বা পভড় 

োভকন, এমন নয়।  অন্ অভনক শলখার মভরা বহুভাষাভাষডী ও বহু ধভম্র এই শদভশ 

প্ি
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ধম্ডীয় শগাঁড়াপ্ম-মুতি ধম্গ্রন্ পাভ্রও  একটা ইপ্রিার রভয়ভছ। শমাঘল রম্াট আকবভরর 

উৎরাভি  ফাপ্র্ ভাষায় ‘মিাভারর’-র অনুবাদ করা িয়। রম্াট শািজািাভনর পুরে দারা 

প্শভকা শরমপ্ন উপপ্নষদ এবং ‘গডীরা’র ফাপ্র্ অনুবাদ কভরন। রতিদশ শরভকর মধ্ভাভগর 

ঘটনা। রাংস্কৃপ্রক প্বপ্নমভয়র এই রব ঐপ্রি্ভকই রঙ্ঘ পপ্রবার খাপ্রজ কভর শদয়।

অধ্াপক রুকুমারডী ভট্াচাভয্র মভরা প্বভশষজ্ঞরা মভন কভরন, প্বভশষজ্ঞরা বলভছন, 

‘গডীরা’ রপ্চর িয় কুষাণ যুভগ। অে্াৎ,প্রিস্াভদের প্িভরভব প্রেম শেভক প্বেরডীয় শরভকর 

মভধ্। রুকুমারডী ভট্াচায্ মভন করভরন,‘গডীরা’ মূল মিাভারভরর অংশ নয়, পভর প্রপ্ষেতি। 

‘মিাভারর’ শকান একজভনর রচনা বভল প্বভশষজ্ঞরা মভন কভরন না। রচনাকাল প্রিস্পূব্ 

চতুে্ শরক শেভক প্রিস্ডীয় তৃরডীয়-চতুে্ শরক।

‘গডীরা’-র প্িন্ুত্ববাদডী আচাভর নতুন শমাড়ক অবশ্ প্রধানমন্ত্রডী নভরন্দ্র শমাদডীর িার 

ধভরই। ররকাপ্র রফভর মাপ্ক্ন রাষ্টপপ্র বারাক ওবামাভক প্ব শজ প্প ররকাভরর প্রধানমন্ত্রডী 

একপ্ট ‘গডীরা’ উপিার শদন। 

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘মিরতমর জলুতস অস্ত্র থাকতল রাম নবমীর িম্মীে লমলছতল

�দা, েতরাোল থাকতেই পাতর।’

প্রকৃে সে্

শশর রংপ্বধান ও আইভনর শারন মানভল শকাভনা ধরভনর  প্রকাশ্ রমাভবভশই  অস্ত 

প্রদশ্ন করা যায় না। রা শর  ধম্ডীয় বা রামাপ্জক যাই শিাক না শকন। রাছাড়া 

ধম্ডীয়  অনুষ্ান পালভনর রডীপ্রনডীপ্রও পপ্রবর্নশডীল। অভনক প্রাচডীন রডীপ্র যা ধম্াচরণ 

প্িভরভব অরডীভর প্রচপ্লর িভরা রাও কালক্রভম পপ্রর্াজ্ িভয়ভছ—এমন নপ্জরও কম 

নয়।  

রম্প্রপ্র এরাভজ্ রাম নবমডীর প্মপ্ছলভক শকন্দ্র কভর রঙ্ঘ পপ্রবার ও ভাররডীয় জনরা 

পাপ্ট্ যা করভলা রা প্িন্ু ধম্াচরভণ শকাোয় বলা িভয়ভছ রা একমারে  রারাই জাভন। 

প্রেমর, নাভম রামনবমডীর প্মপ্ছল িভলও রা প্ছল শনিারই অজুিার। প্ব শজ প্প-র পপ্রপ্চর 

শনরা-শনরেডী, এমনপ্ক  দভলর রাজ্ রভাপপ্র ও প্বধায়ক পয্ন্ত শখালা রভলায়ার িাভর 

প্মপ্ছভল অংশ শনন। এরকম রাজননপ্রক রামনবমডী এরাজ্ অরডীভর শদভখপ্ন। এরকম 

উচ্চপ্কর রাজননপ্রক ধম্াচরণও পপ্শ্চমবঙ্গ বামফ্রন্ ররকাভরর রময়কাভল শদভখপ্ন।

বাদ যানপ্ন রাভজ্র শারক  তৃণমূল দভলর শনরা-শনরেডী, মন্ত্রডী, প্বধায়করাও। প্ব শজ প্প, 

রঙ্ঘ পপ্রবার শনরাভদর  পাশাপাপ্শ রভলায়ার িাভর রাঁরাও প্মপ্ছভল অংশ শনন।

রঙ্ঘ পপ্রবাভরর কম্রূপ্চ রফল করভর শযভাভব রাভজ্র শারকদল এবং শকভন্দ্রর শারক 

দল পভে নামভলা রা রাভজ্র ভপ্বষ্ভরর পভষে অশুভ রভঙ্করবািডী।

শদ
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মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘বাংলাতদলশ মুসললম অনুপ্রতবশ পলচিমবতগে’

প্রকৃে সে্

প্শ্চমবঙ্গ প্ররভঙ্গ রঙ্ঘ পপ্রবার লাগারার ‘অনুপ্রভবশ’ প্নভয়  িইচই কভর। বাস্তভব 

শবআইপ্ন অনুপ্রভবশ  প্নভয় শগরুয়া শমৌলবাদডীভদর শকাভনা মাোব্ো শনই। দপ্ষেণ 

বভঙ্গ ওরা এরব বভল রাজননপ্রক ফায়দা শলাটার লভষে্; রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরণ গভডীররর 

করভর। ‘অনুপ্রভবশ’-র প্ররঙ্গ উ্ভলই রঙ্ঘ পপ্রবার বামপন্ডীভদর প্বরুভধে যুপ্তিিডীনভাভব 

ররব িয়।

প্কন্তু প্রকৃর রে্ কডী? পপ্শ্চমবাংলা একপ্ট রডীমান্তবর্ডী রাজ্। ২০১১-র জনগণনা 

অনুযায়ডী, আমাভদর শদভশ রামপ্গ্রকভাভব জনরংখ্ার ১৪.২৩শরাংশ মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতি। 

শয শয রাভজ্ জারডীয় গভড়র শচভয় মুরপ্লম জনরংখ্া শবপ্শ রারমভধ্ অন্রম প্মভজারাম 

(মুরপ্লম জনরংখ্া ৪৬.৯%), িপ্রয়ানা (৪৫.৭%), চণ্ডীগড় (৪৪.৭%), প্দপ্লে (৩৩ 

%), আরাম (২৯.৬%), প্বিার (২৮%)। পপ্শ্চমবাংলায় মুরপ্লম জনরংখ্া ২৭.০১ 

শরাংশ। 

রঙ্ঘ পপ্রবার শঘাপ্ষরভাভবই ‘অনুপ্রভবশ’ প্বভরাধডী নয়। রারা বভল, মুরপ্লম ধম্াবলম্বডীরা 

এভদভশ ঢুকভল রা ‘অনুপ্রভবশ’, প্িন্ু ধম্াবলম্বডীরা এভদভশ ঢুকভল রারা ‘আশ্রয়প্রাে্ডী’। 

‘অনুপ্রভবশ’ জপ্টল রমর্া িভলও শকাভনা ধম্প্নরভপষে রাভষ্ট এবং আমাভদর শদভশর 

প্রচপ্লর আইভন ‘অনুপ্রভবশকারডী’-শদর ধভম্র প্ভপ্তিভর এভাভব ভাগ করার পূব্নপ্জর 

শনই।  রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরভণর লভষে্ই রঙ্ঘ পপ্রবার রা করভছ। 

রাছাড়া, দপ্ষেণবভঙ্গ শয রঙ্ঘ পপ্রবার ‘অনুপ্রভবশ’ প্নভয় এর ‘উপ্বেগ্ন’, রারাই আবার 

উতিরবভঙ্গ শরই রব প্বপ্ছেন্নরাবাদডীভদর মদর শদয় যারা  পপ্শ্চমবঙ্গভক নতুন কভর  ভাগ 

করার ষড়যভন্ত্র যুতি।

আরভল প্িন্ুত্ববাদডীরা কখনই শরণাে্ডী রমর্ার রমাধান প্নভয় মাো ঘামাভর চায়প্ন। 

বাংলাভাগ এবং রৎপরবর্ডী রমভয় শরণাে্ডী পুনব্ারন ও রমর্ার রুষ্ঠু শমাকাপ্বলা প্নভয় প্ব 

শজ প্প শকাভনাপ্দন মুখ শখাভলপ্ন। রাম্প্রদাপ্য়ক  শমরুকরণভক রডীব্র ও রডীক্ষ্ণ করার উভদিভশ্ 

এখন রাস্তায় শনভমভছ। রাভদর এই ভূপ্মকায়  প্িন্ুত্ববাদডীরা শযমন উৎরাপ্ির িভব  শরমনই 

রপ্ক্রয় িভব মুরপ্লম শমৌলবাদডী জপ্ঙ্গভগাষ্ডীগুপ্ল। ‘অনুপ্রভবশ’-র রমর্া এভর বাড়ভব।

পপ্শ্চমবভঙ্গ ‘অনুপ্রভবশ’-র রমর্া প্নভয় প্বভবেষমূলক প্রচার চালাভছে প্ব শজ প্প এবং 

রঙ্ঘ পপ্রবার। উবোস্ত রমর্াভক রারা রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন বাড়াভনার লভষে্ ব্বিার 

করভছ। প্বভাজভনর রাজনডীপ্র শেভক ফায়দা তুলভর চাইভছ তৃণমূল কংভগ্রর। 

প



15

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘বাংলাতদতশ িম্মীে সংখ্ালঘুতদর ওপর আক্রমে’

প্রকৃে সে্

ম্ডীয় বা ভাষাগর রংখ্ালঘু রম্প্রদায় রম্পভক্  রাষ্টডীয় নডীপ্রর চপ্ররে ও দবপ্শষ্্  

শযভকান শদভশ  গণরাপ্ন্ত্রক ব্বস্ার অন্রম গুরুত্বপূণ্ মানদণ্। ভারর ভাভগর পর 

পূব্ পাপ্কস্তান ও পরবর্ডীকাভল বাংলাভদভশর অপ্ভজ্ঞরা িভলা, গণরভন্ত্রর জন্ যাঁরা লড়াই 

কভরভছন, রাঁরাই তুভল ধভরভছন ধম্প্নরভপষেরার নডীপ্র। রংখ্ালঘুভদর রুরষোর দাপ্বভরও 

রংগ্রাম কভরভছন বাংলাভদভশর গণরাপ্ন্ত্রক ধম্প্নরভপষে শপ্তিই। শরভদভশ ধম্প্নভপষেরার 

পভষে দাঁপ্ড়ভয় যাঁরা প্রাণ প্দভছেন রাঁভদর শবপ্শর ভাগই জন্মরূভরে  মুরপ্লম। শরভদভশও  

রংখ্ালঘুভদর প্বরুভধে অরপ্িষ্ণু যারা রারাই গণরাপ্ন্ত্রক ধম্প্নরভপষে শপ্তিভক দস্বরাচারডী 

পদভষেপ প্নভয় স্তব্ধ কভর প্দভর শচভয়ভছ। 

রামপ্রক বাপ্িনডীর মদরপুষ্  দস্বরাচারডী ররকার যরবার বাংলাভদভশ ষেমরায় এভরভছ 

ররবারই রারা  মুরপ্লম শমৌলবাদডীভদর রাজননপ্রক স্বাে্পূরভণ কাভজ লাপ্গভয়ভছ। 

শরভদভশর রংখ্ালঘুরা আক্রান্ত িভয়ভছন দস্বরাচারডী রাজননপ্রক শপ্তি ও শমৌলবাদডী শপ্তির 

িাভর। দস্বরাচারডী রাজননপ্রক শপ্তি ও শমৌলবাদডীরা  যখন গণরাপ্ন্ত্রক আভন্ালভনর ওপর 

আক্রমণ চাপ্লভয়ভছ রখন রারা ধভম্র বাছপ্বচার কভরপ্ন-- গণরাপ্ন্ত্রক আভন্ালভন অংশ 

প্নভল শরিাই পায়প্ন জন্মরূভরে মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতিরাও। মুরপ্লম শমৌলবাদডীরা শরভষেভরে 

মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতিভদরভকও শছভড় শদয়প্ন।

রঙ্ঘ পপ্রবার যখন  মুরপ্লমভদর অরপ্িষ্ণুরা প্নভয় এর কো বলভছ রখন আর 

এর এর-র  প্রধান রাপ্ত্ত্বক এম এর শগালওয়ালকার রাঁর ‘উই অর আওয়ার শনশনহুড 

প্ডফাইডি’ (১৯৩৮) গ্রভন্ কডী প্লভখ শগভছন রা পভড় শনওয়া দরকার। শগালওয়ালকার 

প্লভখভছন,  “The non-Hindu in Hindustan must either adopt the Hindu 
religion…. or may stay in the country wholly subordinate to the Hindu 
nation claiming nothing, deserving no privileges, far less an preferential 
treatment, not even citizen’s right.” (‘‘প্িন্ুস্তাভন অ-প্িন্ুভদর িয় প্িন্ু ধম্ গ্রিণ 

করভর িভব...অেবা রাভদর প্িন্ু জাপ্রর রম্পূণ্ অধডীনস্ত িভয় োকভর িভব। শকাভনা 

রুভযাগরুপ্বধা রারা পাভব না। বাড়প্র প্কছু পাওয়া শরা দূভরর কো, এমনপ্ক নাগপ্রকভদর 

অপ্ধকারও রারা পাভব না।’) 

শগালওয়ালকাভরর উতিররূপ্রভদর কডী বাংলাভদশ প্নভয় কো বলা রাভজ!

ধ
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মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘আয্মরা  ভারতেরই ভূলমপুত্র।’

প্রকৃে সে্

য্রা  ভারভররই আপ্দ বাপ্রন্া এমন কো শকাভনা স্বডীকৃর ইপ্রিারপ্বদ না মানভলও 

রঙ্ঘ পপ্রবার রা বভল যায় শকন? কারণ, ভারভরর ইপ্রিাভরর শরই প্ববরণই রঙ্ঘ 

পপ্রবার  চায় যা রাভদর প্িন্ুত্ববাদডী রাম্প্রদাপ্য়ক কম্রূচডী রূপায়ভণ  কাভজ আরভব। রঙ্ঘ 

পপ্রবার দাপ্ব কভর, আয্রা ভারর ভূখভণ্ আভগ শেভকই প্ছল, রারা অন্  জায়গা শেভক 

আভরপ্ন। 

প্রেমর, প্িন্ু ধভম্র উচ্চবভণ্র প্রপ্রভূ আয্রা মুরপ্লমভদর মরনই অন্ ভূখণ্ শেভক 

এভরভছ এই রর্ মানভল রঙ্ঘ পপ্রবাভরর প্িন্ু ভারভরর ‘রত্ত্ব’ দাঁড়ায় না। আয্রা 

‘ভূপ্মপুরে’ এবং মুরপ্লমরা ‘বপ্িরাগর’ — এই রত্ব শবাঝাভর পারভলই ভারর আপ্দ 

অনন্তকাল ধভর ‘প্িন্ু’শদর শদশ শবাঝাভর রাভদর রুপ্বধা িয়। প্বেরডীয়র, রঙ্ঘ পপ্রবার 

প্রচার কভর, ভারর উচ্চবভণ্র ‘প্িন্ু’শদর শদশ, আয্রা যাভদর প্রপ্রপ্নপ্ধ।  অনায্রাই 

ভারর ভূখভণ্ আপ্দমরম  বাপ্রন্া — এমন রে্ রঙ্ঘ পপ্রবাভরর উচ্চবণ্বাদডী ও মনুবাদডী 

রাজনডীপ্রর রভঙ্গ  শমভল না।

রবডীন্দ্রনাে রাঁর অননুকরণডীয় ভাষায় প্লভখপ্ছভলন—

‘‘শকি নাপ্ি জাভন কার আহ্াভন কর মানুভষর ধারা

দুব্ার শ্াভর এল শকাো িভর, রমুভদ্র িল িারা।

শিোয় আয্, শিো অনায্, শিোয় দ্রাপ্বড় চডীন—

শক-হুন-দল পা্ান-শমাগল এক শদভি িল লডীন।’’

ইপ্রিারপ্বদরা বভলন, ভারভর রভ্রার ইপ্রিার প্রায় পাঁচ িাজার বছভরর পুরাভনা। 

প্রিস্পূব্ ২৬০০ রাভল  িরপ্া রভ্রার উত্ান। প্রিস্পূব্ ২৫০০ রাল নাগাদ রা অভনকটা 

পপ্রণর রূপ পায়। প্রিস্পূব্ ২০০০ শেভক প্রিস্পূব্ ১৯০০ রাল পয্ন্ত রমভয় িরপ্া 

রভ্রার প্বলুপ্তি ঘভট। অভনক প্বভশষজ্ঞ বভলন প্রিস্পূব্ ১৫০০ রময় পয্ন্ত িরপ্া রভ্রা 

প্টভক প্ছল। 

দবপ্দক যুগ বলভর শবাঝায়  প্রিস্পূব্ ১৫০০ শেভক প্রিস্পূব্  ৫০০ পয্ন্ত  রময় পব্। 

ঐরময় পব্প্ট ঋকভবদ শেভক উপপ্নষদ, দবপ্দক রাপ্িভর্রও রময়।  রারপর ব্রাষেণ্যুগ 

ও শবৌধেযুগ। শমাটামুপ্টভাভব প্রিস্াদে প্রনভশা-চারভশা পয্ন্ত। প্রিস্পূব্ ৭০০-৮০০শেভক, 

অে্াৎ, আজ শেভক ২৭০০-২৮০০ বছর আভগ ভারর ভূখভণ্ শলািার ব্বিার শুরু িয়। 

িরপ্া রভ্রা শলািার ব্বিার জানভরা না। রা ব্বহৃর িভরা শব্রাজি। শলািার ব্বিার প্ছল 

কৃপ্ষর প্বস্তাভর রািায্ কভরপ্ছল। 

আয্রা ভাররডীয় উপমিাভদভশ প্রভবশ কভর প্বভশষজ্ঞভদর মরানুযায়ডী, পপ্শ্চমএপ্শয়া 

শেভক এবং শমাটামুপ্টভাভব প্রিস্পূব্ ১৫০০ রাল নাগাদ। ফভল আয্রা ভারভরর ‘ভূপ্মপুরে’ 

এবং প্রন্ধু রভ্রা আয্ভদর রৃপ্ষ্ –একো প্নছকই গল্পকো। 

আ
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রভব্াপপ্র, রঙ্ঘ পপ্রবাভরর ‘ইপ্রিার চচ্া’ মূলর জাপ্রপ্বভবেষডী এবং রাম্প্রদাপ্য়ক 

ঔপপ্নভবপ্শক ধারারই অনুরারডী। ১৮১৭ রাভল লডিভন প্রকাপ্শর িয় প্ব্রপ্টশ শলখক শজমর 

প্মভলর ‘প্দ প্িপ্্রি অফ প্ব্রপ্টশ ইপ্ডিয়া’। ভারর-ইপ্রিার চচ্াভক প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক 

রাজননপ্রক স্বাে্পূরভণর লষে্ পূরভণর উভদিভশ্ ব্বিার করভর এই বইভক দডীঘ্প্দন 

ব্বিার করা িভয়ভছ। প্মলই প্রেম ভারর ইপ্রিারভক প্রনপ্ট পভব্ প্বভতি কভরন—

‘প্িন্ু’, ‘মুরপ্লম’ এবং ‘প্ব্রপ্টশ’ পব্।  ‘প্ব্রপ্টশ’ পব্ভক শজমর প্মল প্কন্তু ‘প্রিস্ান’ পব্ 

বভলনপ্ন! মুরপ্লমভদর প্বরুভধে প্িন্ুভদর ধম্ডীয় ভাবাভবগভক ব্বিার করা প্ছল প্ব্রপ্টশ 

উপপ্নভবশবাদডীভদর ভয়ংকর কূটনডীপ্রর অংশ।

শুধু ঔপপ্নভবপ্শক শারকরাই নয়, প্মভলর পন্া অনুররণ কভরভছ রঙ্ঘ পপ্রবারও। 

রঙ্ঘ পপ্রবার কখনও ঔপপ্নভবপ্শকরা-প্বভরাধডী রংগ্রাভমর শকাভনা স্তভর যুতি প্ছল না। 

রাই, ইপ্রিার চচ্া শিাক বা রম্প্রদায়গর পপ্রচয় প্নধ্ারণ, প্রপ্রপ্ক্রয়াশডীল ঔপপ্নভবপ্শক 

প্রবণরাগুপ্লই রঙ্ঘ পপ্রবার  রব রময় আত্মস্ কভরভছ।

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘লটপু সুলোন লিন্ু লবতবেষী লছতলন।’

প্রকৃে সে্

৭৯৯ রাভলর ৪্া শম মারে ৪৯ বছর বয়ভর ঔপপ্নভবপ্শক প্ব্রপ্টভশর আক্রমণকারডী 

রশস্ত বাপ্িনডীর িাভর প্নির মিডীশূভরর রম্াট প্টপু রুলরানভক প্নভয় রঙ্ঘ পপ্রবার 

একুশ শরভকর ভারভরও অপপ্রচার চাপ্লভয় যাভছে।  প্ব্রপ্টশরা প্নির প্টপু রুলরাভনর প্শশু 

রন্তান এবং প্নকট পপ্রজনভদর পয্ন্ত শরিাই শদয়প্ন। মিডীশূর শেভক রাভদর জবরদপ্স্ত 

তুভল এভন প্কছু জপ্মজমা প্দভয় বপ্রভয় শদওয়া িয় রৎকালডীন প্ব্রপ্টশ ভারভরর রাজধানডী 

কলকারার কাভছ টাপ্লগভজি। প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক  প্রশারন  প্টপু রুলরাভনর রমস্ত স্ৃপ্র 

মুভছ শফলভর শচভয়প্ছল। 

শরই প্টপু রুলরানভক ‘প্িন্ু প্বভবেষডী’ বভল প্চপ্নির কভর এখনও প্রচার চাপ্লভয় যায় 

রঙ্ঘ পপ্রবার।  উভদিশ্ একটাই, শয শকাভনা অজুিাভর রংখ্ালঘু রম্প্রদাভয়র প্বরুভধে 

প্মে্াচার চালাভনা এবং রাম্প্রদাপ্য়ক ঐক্ ও রম্প্রডীপ্রর শগৌরবজনক ইপ্রিার মুভছ শফলা। 

এর ফভল রঙ্ঘ পপ্রবাভরর রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরভণর রাজনডীপ্রর রুপ্বধা িয়।

প্টপু রুলরান রামন্তরাপ্ন্ত্রক শারক প্িভরভব শর যুভগর মানদভণ্ রিনশডীল প্ছভলন। 

রাঁর প্রধানমন্ত্রডী পুরানাইয়া প্ছভলন প্িন্ু। শকাষাধ্ষেও প্ছভলন  প্িন্ু -- কৃষ্ণ রাও। মুঘল 

দরবাভর প্টপুর প্রপ্রপ্নপ্ধ প্ছভলন দু’জন প্িন্ু কম্চারডী। প্িন্ু মপ্ন্রগুপ্লর জন্ প্রপ্ন উদার 

িভস্ত রািায্ প্দভরন।  শ্রডীভঙ্গরডী মভ্র রভঙ্গও রাঁর রম্পক্ প্ছল  যভেষ্ হৃদ্রাপূণ্। ১৭৯১ 

রাভল মারাপ্্ভদর িাভর আক্রান্ত িভল শ্রডীভঙ্গরডী মভ্র ররভফ প্টপু রুলরাভনর রািায্ প্রাে্না 

করা িয়। শ্রডীভঙ্গরডী মভ্র রুরষোয় রািাভয্র িার বাপ্ড়ভয় প্দভয়প্ছভলন প্টপু রুলরান।

অষ্াদশ শরভকর শশষপ্রাভন্ত ক্রমপ্ররাপ্রর প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক প্নয়ন্ত্রণ প্টপু রুলরাভনর 

১
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মভরা রামন্তরাপ্ন্ত্রক রাজন্বভগ্র স্বাে্প্বভরাধডী িভয় উভ্প্ছল। প্টপু রুলরানভক ‘প্নষ্ঠুর’ ও 

‘প্িন্ুপ্বভরাধডী’ শারক প্িভরভব প্চপ্নির করার প্রকল্প প্রেম িাভর  শনয় প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক 

শারকরা। এভাভবই ইপ্রিার প্বকৃর কভর প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক জমানা প্টপু রুলরাভনর 

প্বরুভধে রামপ্রক অপ্ভযাভনর অজুিার খাড়া কভর। ঔপপ্নভবপ্শক প্ব্রপ্টশ শারকরা 

জানভরা, পভের কাঁটা ররাভর রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন  কায্কর ব্বস্া। 

রঙ্ঘ পপ্রবার জন্মরূভরে ঔপপ্নভবপ্শক প্ব্রপ্টশ শারকভদর ধামাধরা। প্িন্ু মিারভা, আর 

এর এর’র মভরা রংগ্নগুপ্লভক প্ব্রপ্টশ শারকরা  রাই প্রেম প্দন শেভকই ভররা কভরভছ। 

প্টপু রুলরান রম্পভক্  ঔপপ্নভবপ্শক প্রভুভদর ব্াখ্াই রঙ্ঘ পপ্রবার প্শভরাধায্ কভরভছ।

ভারভরর মুরপ্লম নবাব ও রম্াটরা প্িন্ুপ্বভবেষডী প্ছভলন এই অননপ্রিাপ্রক ‘রত্ব’ রঙ্ঘ 

পপ্রবার খাড়া করভর চায় রাভদর রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজভনর রাজনডীপ্রভক শজারাভলা করভর। 

রাজা ধম্াচরভণ মুরপ্লম িভলও রামন্তরাপ্ন্ত্রক কা্াভমায় শারক শশ্রপ্ণগুপ্লর মভধ্  শয 

মুরপ্লম  এবং প্িন্ুর শযৌে অংশডীদাপ্রত্ব  প্ছল, ইপ্রিাভরর এই রিজ রর্ রঙ্ঘ পপ্রবার 

মানভর নারাজ।  

প্টপু রুলরানভক  রঙ্ঘ পপ্রবার প্বভশষ ভাভব লষে্বস্তু কভরভছ, রার  কারণ প্টপু 

রুলরান ঐপ্রিাপ্রক কারভণই ভাররডীয় ভূখভণ্ প্ব্রপ্টশ আগ্রারনপ্বভরাধডী চপ্ররে প্িভরভব 

স্বডীকৃর। ‘বপ্িরাগর আগ্রারনকারডী’  প্িভরভব এই মুরপ্লম রাজাভক প্চপ্নির করভর না 

পারভল রঙ্ঘ পপ্রবাভরর ‘অঙ্ক’ প্মলভছ না!

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘বাবলর মসলজদ মলন্র মভতে বেলর’

প্রকৃে েথ্

তির প্রভদভশর অভযাধ্ায় প্িন্ু মপ্ন্র শভভঙ বাবপ্র মরপ্জদ  দরপ্র িভয়প্ছল এমন 

শকানও গ্রিণভযাগ্ প্রমাণ আজ পয্ন্ত শমভলপ্ন। মূল প্নম্াণকাভলর (১৫২৮-২৯) 

রময় পাওয়া ১৪প্ট ফাপ্র্ প্শলাপ্লপ্পর শকাভনাপ্টভরই এর শকানও উভলেখ পাওয়া যায়প্ন। 

এই প্লপ্প ররকাপ্রভাভব প্রকাপ্শর ‘এপ্পগ্রাপ্ফয়া ইপ্ডিকা, অ্ারাপ্বক অ্াডি পারপ্রয়ান 

রাপ্লিভমন্’(১৯৬৫)-এ ছাপা িভয়ভছ। যপ্দ রপ্র্ই মপ্ন্র ভাঙা িভরা রািভল এই প্লপ্পভর 

রার উভলেখ োকভরা। ১৯৯১-এ প্রকাপ্শর আর এর শম্া, এম আখরার আপ্ল, প্ড এন 

ঝা এবং রুরজ খাভনর মভরা প্বপ্শষ্ ইপ্রিারপ্বদভদর প্লপ্খর ‘প্িভস্াপ্রয়ানর প্রভপাট্ টু দ্ 

শনশান’ বইভয় স্পষ্ভাভব জানাভনা িভয়ভছ শয, শকানও মপ্ন্ভরর জায়গায় বাবপ্র মরপ্জদ 

দরপ্র িভয়ভছ বভল শকানও রাষে্ প্রমাণ শনই। 

মরপ্জদ দরপ্রর আড়াইভশা বছভরর মভধ্ও এ রকম শকানও দাপ্ব শরালা িয়প্ন। 

একমারে ১৮১১ রাভল একজন প্ব্রপ্টশ রাংবাপ্দক এমন দাপ্বর কো শুভনপ্ছভলন।

রঙ্ঘ-ঘপ্নষ্ প্ব প্ব লাল রোকপ্ের ‘মিাভারর স্াপর্প্বদ্ার’ উদ্ গারা। প্রপ্ন 

বাবপ্র মরপ্জভদর কাভছ ‘খননকায্’ শুরু চাপ্লভয়  ১৯৭৬-৭৭-এ একপ্ট প্রভপাট্ শপশ 

উ
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কভরন। ১৯৯০-এর অভ্াবভর আর এর এর-র অন্রম মুখপরে ‘মন্ন’-এ প্রপ্ন রাঁর 

শরই প্রভপাভট্র পুনব্্াখ্ায় বভলন, প্রপ্ন শরখাভন শয স্তম্ভ উধোর কভরপ্ছভলন শরগুপ্ল 

মূল মপ্ন্ভরর রম্প্ররাপ্রর অংশই। প্কন্তু ১৯৯৩-এ প্রকাপ্শর ‘অভযাধ্া, আপ্ক্ওলপ্জ 

আফটার প্ডভমাপ্লশন’ বইভয় অনুপুখি প্বভলেষণ কভর শদখাভনা িয় শয প্ব প্ব লাল-র ওই 

বতিব্ প্ভপ্তিিডীন। প্ব প্ব লাল প্নভজর যুপ্তির দুব্লরা রম্পভক্ জানভরন বভলই, প্রপ্ন 

বভলপ্ছভলন, বাবপ্র মরপ্জভদর প্ভপ্তি পুভরাপুপ্র খুঁড়ভলই মূল রর্ শবভরাভব।

এই শষেভরে বাবপ্র মরপ্জদ রংক্রান্ত মামলায় প্ববে প্িন্ু পপ্রষভদর এক রাষেডীর উভলেখ 

করা যায়। রাঁর নাম শক প্ভ রভমশ। প্রপ্ন আপ্ক্ওলপ্জক্াল রাভভ্ অব ইপ্ডিয়ার এপ্পগ্রাপ্ফ 

প্বভাভগর অপ্ধকর্া প্ছভলন। রাঁর একপ্ট প্লপ্প অনুবাদ আদালভর শপশ কভরপ্ছল প্ববে 

প্িন্ু পপ্রষদ। শরখাভন শলখা প্ছল,‘Noble was that very family (of the local 
rulers), which was the birth place (janmobhoomi) of Valour which had 
successfully removed the suffering of the other (Khatriya Clans)’। অে্াৎ, 

ওই জায়গাপ্টর রভঙ্গ জন্মভূপ্ম বভল শকানও প্নপ্দ্ষ্ জায়গার উভলেখ শনই। ওই জায়গাপ্টর 

রভঙ্গ যুতি প্ছল একপ্ট অপ্ভজার পপ্রবার। (ইরফান িাপ্বব, বাবপ্র মরপ্জদ ভাঙার 

‘ঐপ্রিাপ্রক যুপ্তি’)

এপ্ররভঙ্গ বলা যায়, বাবপ্র মরপ্জদ এবং রাম মপ্ন্র প্বরক্প্ট উরভক রাখভর বরাবরই 

প্ব্রপ্টশ রাম্াজ্বাদ খুব গুরুত্বপূণ্ ভূপ্মকা পালন কভরভছ। 

১৮৫৭-র ১০ই শম প্রপািডী প্বভদ্রাি শুরু। অভনক ঐপ্রিাপ্রভকর মভর ভারভরর প্ব্রপ্টশ 

রাম্াজ্বাদপ্বভরাধডী প্রেম স্বাধডীনরা রংগ্রাম। লড়াইভয় প্ব্রপ্টশপ্বভরাধডী অংভশর শনতৃভত্ব 

প্ছভলন প্রধানর রামন্তপ্রভুরা। রাঁভদর মভধ্ প্ছভলন —নানা রাভিব, রাঁপ্রয়া শটাপ্প, রাপ্ন 

লক্ষডীবাঈ, শবগম িজরর মিল, প্বরপ্জর কাপ্দর, উজ্জপ্য়নডীর রাজা বাবু কুনওয়ার প্রং, 

তুলপ্রপুভরর রামন্ত প্দ্রগ নারায়ণ প্রং এবং প্বেরডীয় বািাদুর শাহ্  প্রমুখ। এই যুভধে প্ব্রপ্টশরা 

জয়লাভ কভর, প্বভদ্রাি ব্ে্ িয়। 

প্কন্তু ভারভরর রৎকালডীন মুরপ্লমভদর রম্পভক্ খুবই রভন্িপ্রবণ িভয় পভড় প্ব্রপ্টশরা। 

মুরপ্লমভদর মভধ্ প্ব্রপ্টশভদর শেভক মুখ প্ফপ্রভয় শনওয়ারও শুরু ওই রময় শেভকই। 

ইংভরপ্জ প্শষো শেভক প্ব্রপ্টশভদর যাবরডীয় প্শষো শেভক প্নভজভদর রপ্রভয় প্নভয় ক্রমশ 

প্পপ্ছভয় পড়ভর োভক মুরলমানরা।

ঐপ্রিাপ্রক ড. আর এর শম্ার কোয়,‘‘মুরলমানভদর প্বরুভধে প্িন্ুর ধম্ডীয় 

ভাবাভবগভক ব্বিার করা’’ —এটা প্ছল উপ্নশ শরভক ইংরাজ উপপ্নভবশবাদডীভদর 

শশাষণমূলক এক ভয়ংকর কূটনডীপ্র। এই রময় শেভকই প্কছু ইংরাজ ঐপ্রিাপ্রক ও 

প্রত্নরত্বপ্বদ গভবষক মুরলমান শারভনর প্বরুভধে প্নয্ারন ও প্িন্ু মপ্ন্র ধ্ংভরর একটানা 

প্বরামিডীন অপ্ভভযাগগুপ্ল প্লপ্পবধে কভর একটা কো ভাররবারডীভক শবাঝাভর চাইভলন শয, 

তুলনামূলকভাভব প্ব্রপ্টশ শারন ভাররবারডীর কাভছ করখাপ্ন অপ্ভভপ্রর িভর পাভর। প্ব্রপ্টশ 

ইপ্রিার গভবষণার রবভচভয় ভাভলা নমুনা পাওয়া প্গভয়ভছ রদানডীন্তন ভারর ররকাভরর 

রপ্চব  এম এইচ এপ্লয়ট কতৃ্ক রাঁর ‘প্ববপ্লওগ্রাপ্ফক্াল ইনভডক্স টু দ্ প্িভস্াপ্রয়ান অব 
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মিাভমডান ইপ্ডিয়া’-র প্রেম মুখবন্ধ অংভশর শলখা শেভক। পুস্তকখাপ্ন ১৮৪৯ প্রিস্াভদে 

কলকারায় প্রকাপ্শর িয়। পরবর্ডীকাভল ডবরভনর রভঙ্গ শযৌেভাভব ‘প্িপ্্রি অফ ইপ্ডিয়া 

অ্াজ শটাল্ড বাই ইটর প্িভস্াপ্রয়ানর’ পুস্তভকর অষ্ম খভণ্র গ্রন্কার প্িরাভব এপ্লয়ট রাঁর 

উপভরাতি প্রপ্রধে পুস্তক ‘প্ববপ্লওগ্রাপ্ফকাল ইভডিক্স টু প্দ প্িভস্াপ্রয়ানর অফ মিাভমডান 

ইপ্ডিয়া’- শর রমগ্র রুলরানডী আমল এবং শমাগল রম্াটভদর রাজত্বকাল একরে বণ্না প্ররভঙ্গ 

মুরলমান শারকভদর রডীব্র ভাষায় প্নন্া কভরভছন। এপ্লয়ট আশা করভরন, ‘একবার 

এই পুস্তকখাপ্ন প্রকাপ্শর িভল শয রকল বাগরব্স্ব এভদশডীয় বাবুরা আমাভদর ররকাভরর 

অধডীভন উচ্চ পয্াভয়র ব্প্তি স্বাধডীনরা শভাগ কভর োভকন এবং মাভঝমাভঝ শদশাত্মভবাধক 

কোবার্ার রভঙ্গ রাঁভদর বাগাড়ম্বরপূণ্ আভলাচনা করভর অভ্স্ত, রাঁভদর কোয় ইংভরজরা 

আর কণ্পার করভবন না।’

এইভাভব ১৮৯৯ প্রিস্াভদে অভযাধ্ায় শরৌধগুপ্লর প্ররভঙ্গ বলভর প্গভয় এপ্লয়ট 

অরমপ্ে্র করকগুপ্ল আঞ্প্লক জনশ্রুপ্রভক উভদিশ্প্রভণাপ্দরভাভব তুভল ধভর শলভখন, 

জন্মস্াভনর (রাম জন্মস্াভনর) একপ্ট মপ্ন্র রভমর অভযাধ্ার প্রনপ্ট মপ্ন্র মুরলমানভদর 

বোরা ধ্ংরপ্রাতি িভয়প্ছল। (প্দ মনুভমন্াল অ্াপ্ন্কুইপ্টর অ্াডি ইনপ্্রিপশন ইন প্দ নে্-

ওভয়স্ান্ প্রপ্ভভন্সর অ্াডি আউধ, আপ্ক্ওলপ্জক্াল রাভভ্ অফ ইপ্ডিয়া, এলািাবাদ, 

১৮৯১, পৃষ্া ২৯৭)

প্রপ্ন আরও শলভখন, ‘‘আধুপ্নক ব্রাষেণ্ এবং দজন মপ্ন্র রকল মুরলমানভদর বোরা 

ধ্ংরপ্রাতি শরই রকল প্রাচডীন মপ্ন্রগুপ্লর উপরই গভড় উভ্ভছ।...এই রকল প্ববৃপ্রগুপ্ল 

রখনই প্রচার করা িভয়প্ছল, যখন প্রপািডী প্বভদ্রাভির স্ৃপ্র জারডীয় মানভর রখনও উজ্জ্বল 

িভয় আভছ।’’ (রামশরণ শম্া, গভবষক-অধ্াপক, জওিরলাল শনিরু প্ববেপ্বদ্ালয়, 

‘কপ্মউন্াল প্িপ্্রি অ্াডি রাম’র অভযাধ্া’, ১৯৯০)।

বলাবাহুল্, রঙ্ঘ পপ্রবার এবং প্ব শজ প্প’র রোকপ্ের মপ্ন্র-মরপ্জদ প্বরভক্র ররদ 

এভরভছ প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক জমানার অপপ্রচার শেভকই।

১৯৯২ রাভলর ৬ই প্ডভরম্বর বাবপ্র মরপ্জদ শভভঙ গুঁপ্ড়ভয় শদবার পরও শকাভনা 

মপ্ন্ভরর প্রমাণ শমভলপ্ন। রঙ্ঘ পপ্রবার রে্ ও যুপ্তি শমলাভর না পারভল  ‘প্ববোর’-র 

কো শরাভল। 

শমাদডী ররকাভরর  জমানায় প্বভশষর উতির প্রভদভশ প্ব শজ প্প ররকার গ্ন করার পর 

রাম মপ্ন্র প্নম্াভণর হুমপ্ক শবভড়ভছ। মপ্ন্র প্নম্াভণর দাপ্বভক শকন্দ্র কভর শগাটা শদভশ 

রারা পপ্রপ্স্প্র  নতুন কভর উতিতি করভর চায়।

এর মভধ্ গর ১৯শশ এপ্প্রভল (২০১৭) প্রদতি রুপ্প্রম শকাভট্র রায়ভক শুভবুপ্ধেরম্পন্ন 

রকভলই স্বাগর জানায়। বাবপ্র মরপ্জদ ধ্ংভরর ঘটনায় এল শক আদবাপ্ন, মুরলডীমভনাির 

শযাশডী, উমা ভাররডী, প্বনয় কাপ্টয়ারভদর রুপ্প্রম শকাট্   প্বরুভধে পুনরায় শফৌজদাপ্র চপ্রভরের 

ষড়যভন্ত্রর ধারা যুতি করার জন্ রুপ্প্রম শকাট্   প্র প্ব আই-শক অনুমপ্র প্দভয়ভছ। 

বাবপ্র ধ্ংভরর মামলায় আদবাপ্নভদর প্বরুভধে ষড়যভন্ত্রর ধারা বাদ প্দভয়প্ছল প্র প্ব 

আই। দায়রা আদালভর এই ধারা শেভক মুতি িভয় প্গভয়প্ছভলন আদবাপ্নরি ২১ জন। 
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পভর এলািাবাদ িাইভকাভট্ও ষড়যভন্ত্রর ধারা বাদ িভয় যায়। বাবপ্র মরপ্জদ ধ্ংভরর ২৫ 

বছর পভরও শকউই শাপ্স্ত পায়প্ন। রুপ্প্রম শকাট্  বভলভছ, ওই ধ্ংরকাণ্ রংপ্বধাভনর 

ধম্প্নরভপষে কা্াভমার প্ভপ্তি নাপ্ড়ভয় প্দভয়প্ছল; ওই ঘটনা এক গুরুরর অপরাধ। 

দু’বছভরর মভধ্ মামলা শশষ করারও প্নভদ্শ প্দভয়ভছ শদভশর রভব্াচ্চ আদালর।

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘োজমিল আসতল লিন্ু রাজার লনলম্মে মলন্র।’

প্রকৃে সে্

প্রিার প্নভয় প্মে্াচার শমৌলবাদডীভদর মজ্জাগর। শগরুয়া শমৌলবাদডীরা শযমন 

রাজমিলভক প্িন্ু রাজা প্নপ্ম্র মপ্ন্র দাপ্ব কভর োভক। রাজমিলভক রারা শবভছ 

প্নভয়ভছ ,কারণ রাজমিভলর দুপ্নয়াভজাড়া খ্াপ্র এবং রাজমিল প্নভয় শদভশর রব 

অংভশর মানুভষর গব্। রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরভণর রাজননপ্রক লষে্ প্নভয় প্িন্ুত্ববাদডীরা 

জাভন রাজমিল প্নভয় প্রনে তুলভল শদভশর মভধ্, এমনপ্ক শদভশর বাইভরর প্বরাট অংভশর 

মানুভষর নজর কাড়া যায়। 

শমাঘল রম্াট শািজািাভনর আমভল প্নপ্ম্র রাজমিভলর কাজ শুরু িয় ১৬৩১ 

প্রিস্াভদে। রব কাজ শশষ িয় ১৬৫৩ প্রিস্াদে নাগাদ। রাষ্টরভঙ্ঘর ইউভনভস্কা রাজমিলভক 

ঐপ্রি্শালডী শরৌধ প্িভরভব শঘাষণা কভর ১৯৮৩ রাভল। ভারভরর প্মশ্র রংস্কৃপ্রর ঐপ্রভি্র 

প্রপ্রভূ প্িভরভব রাজমিভলর স্বডীকৃপ্র প্রনোরডীর। শদভশর এবং শদভশর বাইভরর প্বখ্ার 

ইপ্রিারপ্বদ এবং প্বভশষজ্ঞ পুরারত্বপ্বদরা রাজমিভলর ওপর বহু উচ্চমাভনর গভবষণা 

কভরভছন। শকাভনা স্বডীকৃর প্বভশষজ্ঞ রাজমিলভক কখনই প্িন্ু মপ্ন্র বভলনপ্ন। 

রাজমিভলর প্রশারপ্নক ভার শকন্দ্রডীয় ররকাভরর িাভর। রাজমিল প্নভয় ররকাপ্র 

ওভয়বরাইট রভয়ভছ, রাভরও  এমন দাপ্ব করা িয়প্ন। 

রাজমিল প্িন্ু রাজার দরপ্র মপ্ন্র এই দাপ্ব ২০০০ রাভলর জুলাইভয় রুপ্প্রম শকাভট্র 

প্ডপ্ভরন শবঞ্ বাপ্রল কভর শদয়। প্বচারপপ্রভদর রমাভলাচনার মুভখ আভবদনকারডীর 

আইনজডীবডী প্পপ্টশনপ্ট প্রর্ািার কভর শনয়। ২০০৫ রাভল  প্রায় অনুরূপ একপ্ট দাপ্ব 

এলািাবাদ িাইভকাট্ও খাপ্রজ কভর শদয়। রবুও রঙ্ঘ পপ্রবাভরর  অপপ্রচার অব্াির।

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘ভারতের স্ািীনো সংগ্রাতম মুসললমতদর মকাতনা ভূলমকা মনই।’

প্রকৃে সে্

ঙ্ঘ পপ্রবার বভল োভক,  ভারভরর স্বাধডীনরা রংগ্রাভম নাপ্ক মুরপ্লম রম্প্রদায়ভূতিভদর 

শকাভনা ভূপ্মকা শনই। বাস্তভব প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শকরাপ্বভরাধডী জারডীয় মুপ্তি আভন্ালন 

প্ছল ভাররডীয়ভদর প্মপ্লর রংগ্রাম। যরষেণ না  পয্ন্ত জার ধম্ বণ্  প্নপ্ব্ভশভষ রব 

ই

র
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রম্প্রদাভয়র ভাররডীয় অংশ প্নভয়ভছন ররষেণ আমাভদর জারডীয় মুপ্তি আভন্ালন পপ্রণর 

রূপ গ্রিণ কভরপ্ন। বস্তুরপভষে, ঔপপ্নভবপ্শকরাপ্বভরাধডী জারডীয় মুপ্তি আভন্ালনই এভদভশ 

শগাষ্ডী ও পপ্রপ্চপ্র রতিার রংকডীণ্রা   অপ্রক্রমডী  শচরনার উভন্মষ ঘটাভর অবদান শরভখভছ। 

‘স্বাধডীনরা রংগ্রাভম মুরপ্লম রম্প্রদাভয়র ভূপ্মকা শনই’ — রঙ্ঘ পপ্রবাভরর এই অপপ্রচার 

আরভল রাভদর রংখ্ালঘুপ্বভরাধডী রাধারণ কম্রূচডীরই অংশ।

ভারভরর প্রেম স্বাধডীনরা রংগ্রাম ১৮৫৭-র ‘প্রপািডী প্বভদ্রাি’-এর ইপ্রিার প্ব্রপ্টশ 

আপ্ধপর্প্বভরাধডী রংগ্রাভম প্িন্ু, মুরপ্লমভদর প্মপ্লর রংগ্রাম। ১৮৮৫ রাভল প্রপ্রষ্ার 

পর জারডীয় কংভগ্রর শপ্তিশালডী িয় প্িন্ু-মুরপ্লমভদর প্মপ্লর আভন্ালভন। ১৯২০রাভল 

তৃরডীয় আন্তজ্াপ্রভকর রািাভয্ ভারভরর কপ্মউপ্নস্ পাপ্ট্ গভড় শরালার শষেভরে শদশর্াগডী 

মুিাপ্জরভদর অবদান অপ্বস্রণডীয়। প্রবারডী প্বলিবডীভদর মভধ্ ভারভরর রংখ্ালঘু 

রম্প্রদায়ভুতিভদর অংশগ্রিণ আমাভদর স্বাধডীনরা রংগ্রামভক শপ্তিশালডী কভরভছ। ১৯২১ 

রাভলর প্ডভরম্বভর আভমদাবাভদ অনুপ্ষ্র জারডীয় কংভগ্রভরর ৩৬রম অপ্ধভবশভন পূণ্ 

স্বাধডীনরার দাপ্ব তুভল প্রস্তাব উত্াপন কভরপ্ছভলন  শমৌলানা িররৎ শমািানডী। জারডীয় 

কংভগ্রভরর মভঞ্ শরই প্রেম শকউ পূণ্ স্বাধডীনরার দাপ্ব উত্াপন কভরন।

প্খলাফর আভন্ালন এবং অরিভযাগ আভন্ালভনর বহুমাপ্রেক প্রভাবও রাধারণ মুরপ্লম 

রমাভজর বহুজনভক কালক্রভম ঔপপ্নভবপ্শকরাপ্বভরাধডী আভন্ালভন শটভন এভনভছ। আবুল 

কালাম আজাদ ভারভরর জারডীয় মুপ্তি আভন্ালভনর গুরুত্বপূণ্ চপ্ররে। 

অষ্াদশ-উপ্নশ শরক শেভক শদভশর নানা প্রাভন্ত শয কৃষক প্বভদ্রািগুপ্ল ধম্ডীয় পপ্রচভয়র 

রংকডীণ্ গডিডী অপ্রক্রম করভর শপ্ররণা জুপ্গভয়প্ছল। ১৯৩০-র দশভক রারা ভারর কৃষক 

রভার প্রপ্রষ্া কৃষক রমাভজর মভধ্ রাজননপ্রক শচরনার প্বকাশ ঘটাভর রািায্ কভর। 

রংগপ্্র কৃষক আভন্ালন আমাভদর শদভশ  প্বকপ্শর িবার অন্রম  জরুপ্র শর্ মুরপ্লম 

রম্প্রদাভয়র অংশগ্রিণ। ১৯৪০-র দশভক শরভাগা আভন্ালন প্রভাব শফলভর রষেম 

িভয়প্ছল; কারণ রা  প্ছল প্িন্ু-মুরপ্লম কৃষক রমাভজর ঐক্বধে আভন্ালন। 

অভ্াবর প্বলিভবর পর রাপ্শয়ায়  প্বপ্ভন্ন জাপ্রভগাষ্ডী ও ধম্ডীয়  রম্প্রদাভয়র একরা, 

দবষভম্র অবরান এবং অরম উন্নয়ভনর রমর্া অপ্রক্রভমর আন্তপ্রক প্রভচষ্া ভাররডীয়  

জনগভণর ওপর ইপ্রবাচক প্রভাব শফভল। 

প্রেম প্ববেযুভধের পর রংগপ্্র শরেড ইউপ্নয়ন আভন্ালন, কপ্মউপ্নস্ আভন্ালন 

প্বকপ্শর িভয়ভছ প্িন্ু-মুরপ্লম অরাম্প্রদাপ্য়ক ঐভক্র প্রপ্রভূ প্িভরভবই। মুজফ্ ফর 

আহ্ শমদ, আদেুল িাপ্লম কপ্মউপ্নস্ িভয় উভ্ভছন শরই বারাবরভণই। নজরুল ইরলাভমর 

অবদান শনই স্বাধডীনরা রংগ্রাভম? 

শশ্রপ্ণ আভন্ালভনর  ক্রমপ্বকাশ রাম্প্রদাপ্য়ক রংকডীণ্রামুতি রাজননপ্রক পপ্ররভরর 

নতুন পটভূপ্ম  গভড় তুলভর রািায্ কভর। স্বাধডীনরা আভন্ালভন রা নতুন উপাদান যুতি 

কভর। 

১৯৪০-র দশভক রুভাষচন্দ্র বরুর শনতৃভত্ব গপ্্র আজাদ প্িন্বাপ্িনডীভর গুরুত্বপূণ্ 

অবদান শরভখভছন জন্মরূভরে মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতি বহু মানুষ। ১৯৪৬ রাভল আই এন এ 
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বপ্ন্ভদর মুপ্তির দাপ্বভর শয গণআভন্ালন গভড় ওভ্ রাভরও প্িন্ু-মুরপ্লম উভয় রম্প্রদায় 

শযাগ শদয়। ১৯৪৬-র ঐপ্রিাপ্রক শনৌ প্বভদ্রাভি মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতিভদর অবদান শকউ 

ভুলভর পাভর?  

১৯০৬রাভল প্রপ্রপ্ষ্র অল ইপ্ডিয়া মুরপ্লম প্লগ নানা পভব্র মধ্ প্দভয় প্রাকস্বাধডীনরা 

পভব্ এপ্গভয়ভছ। প্কন্তু মুরপ্লম প্লগ প্ব্রপ্টশ ভারভর জন্মরূভরে মুরপ্লম রম্প্রদায়ভুতি রব 

মানুভষর প্রপ্রপ্নপ্ধ িভয় উ্ভর পাভরপ্ন। রাম্প্রদাপ্য়ক রাজনডীপ্রর প্ভপ্তিভর ধম্প্ভপ্তিক 

ঔপপ্নভবপ্শক-উতির রাষ্ট গ্ভনর লভষে্ মুরপ্লম প্লভগর শঘাষণা রার আত্মরংকভটর 

অপ্নবায্ লষেণ। 

ঔপপ্নভবপ্শক  প্ব্রপ্টশ ররকার ঐক্বধে জারডীয় মুপ্তি আভন্ালনভক দুব্ল করভর 

রবভচভয় শবপ্শ ব্বিার করভর শচভয়প্ছল রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন ও রাম্প্রদাপ্য়ক শমরুকরভণর 

অপভকৌশলভক। রাজননপ্রক প্রকল্প প্িভরভব রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন নডীপ্রর  পপ্রকপ্ল্পর 

রূপায়ণ শুরু িয় প্ব্রপ্টশ ঔপপ্নভবপ্শক শারন পভব্ই। শর কারভণই প্িন্ু শমৌলবাদ  এবং 

মুরপ্লম শমৌলবাদ উভয়ভকই ঔপপ্নভবপ্শক ররকার মদর প্দভয়ভছ। অপ্খল ভাররডীয় প্িন্ু 

মিারভা (প্রপ্রষ্া ১৯১৫), রাষ্টডীয় স্বয়ং শরবক রঙ্ঘ  (প্রপ্রষ্া ১৯২৫) জারডীয় মুপ্তি 

আভন্ালভনর অংশডীদার প্ছল না বভলই ঔপপ্নভবপ্শক শারকভদর পৃষ্ভপাষকরা শপভয়ভছ 

লাগারার।

রঙ্ঘ পপ্রবার রংগ্রাভম অন্রা শযাগদান কভরপ্ছল প্কনা শরই মন্তব্ করভছ! স্বাধডীনরা 

রংগ্রাভম রঙ্ঘ পপ্রবাভরর অবদান কডী? প্ব্রপ্টশভদর রন্তুষ্ কভর লাগারার রারা স্বাধডীনরা 

রংগ্রাভমর প্বভরাপ্ধরা কভর শগভছ। মভন্-প্মভল্া রংস্কাভরর (১৯০৯)পর  প্বনায়ক দাভমাদর 

রাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬) বপ্ন্ িন। রাঁভক আন্ামাভনর শরলুলার শজভল পা্াভনা িয়  

১৯১১ রাভলর জুলাই মাভর। আন্ামন শজভল পা্াভনার আট রতিাভির মভধ্ রাভারকার 

প্ব্রপ্টশ ররকাভরর কাভছ প্চপ্্ প্লভখ মুপ্তি প্রাে্না কভরন। ষেমা প্রাে্না কভর প্ব্রপ্টশ 

ররকাভরর কাভছ একাপ্ধক প্চপ্্ প্রপ্ন প্লভখপ্ছভলন আন্ামান শেভক। শশষ পয্ন্ত মুচভলকা 

প্দভয়ই রাভারকার মুপ্তি পান। শজল শেভক শবপ্রভয় প্রপ্ন যুতি িন  প্িন্ুত্ববাভদর প্ররাভরর 

কাভজ।

শজল শেভক মুপ্তির আভগই ১৯২৩ রাভল  ‘জননক মারাপ্্’ ছদ্মনাভম  ‘প্িন্ুত্ব: প্িন্ু 

শক?’ শডীষ্ক একপ্ট পুপ্স্তকা শলভখন রাভারকার। শরই পুপ্স্তকাভরই রাভারকার প্রেম 

‘প্বেজাপ্র রত্ব’-র কো তুভল ধভরন। ভারভর ‘প্বেজাপ্র রত্ব’-র প্রেম প্রবতিা মুরপ্লম প্লগ 

নয়। 

প্বেরডীয় প্ববেযুভধের রময়  রাভারকাভরর শনতৃত্বাধডীন প্িন্ু মিারভা  িার প্মপ্লভয়প্ছল 

প্জন্নার  মুরপ্লম প্লভগর রভঙ্গও। ১৯৩৯ রাভল প্বেরডীয় প্ববেযুভধের শুরুভর ভাইররয় লড্ 

প্লনপ্লেভগা একররফাভাভব  ভাররভক প্বেরডীয় যুভধের শপ্রভক পপ্রণর করভল প্রভদভশ 

প্রভদভশ কংভগ্রভরর মন্ত্রডীরা পদর্াগ কভরন। শরই রময় রাভারকাভরর শনতৃত্বাধডীন প্িন্ু 

মিারভা প্রন্ধু প্রভদশ, নে্ ওভয়স্ ফ্রপ্ন্য়ার প্রভদশ এবং বাংলায় মুরপ্লম প্লভগর রভঙ্গ িার 

প্মপ্লভয় ররকাভর শযাগ শদয়। ১৯৪৩ রাভলর মাভচ্  প্রন্ধু প্রভদভশর মপ্ন্ত্ররভা ‘পাপ্কস্তান’ 
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গ্ভনর প্রভনে প্রাভদপ্শক আইনরভায় প্রস্তাব পাশ করায়। প্িন্ু মিারভার মন্ত্রডীরা শরই 

মপ্ন্ত্ররভার রদর্ প্ছভলন। ‘পাপ্কস্তান’ প্রস্তাব ররকাপ্রভাভব গ্রিণ করার পরও প্িন্ু 

মিারভার রদর্রা প্লগ মপ্ন্ত্ররভায় শেভক যান।

রঙ্ঘ পপ্রবার স্বাধডীনরার প্রাক-লভগ্নও রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভবেভষর পপ্রভবশভক প্বপ্ষভয় 

তুলভর রৎপর শেভকভছ। শদশভাভগর রময় রাম্প্রদাপ্য়ক দাঙ্গার শমাকাপ্বলা এবং রম্প্রডীপ্রর 

পপ্রভবশ প্ফপ্রভয় আনভর উপমিাভদভশর  শুভবুপ্ধেরম্পন্ন মানুষ যখন রৎপর; রখনও 

প্িন্ুত্ববাদডীরা মদর জুপ্গভয়ভছ রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভবেভষ। 

ইপ্রিাভরর শরই রপ্ন্ধষেভণ প্িন্ু-মুরপ্লম ঐভক্র জন্ দৃঢ় ভূপ্মকা প্নভয়প্ছভলন 

গাপ্ন্ধজডী। রঙ্ঘ পপ্রবাভরর রা এভকবাভরই পছন্ প্ছল না।  রঙ্ঘ পপ্রবার-লাপ্লর নােুরাম 

গডভরর শছাঁড়া বুভলট রাই প্রাণ শকভড় প্নল  স্বয়ং গাপ্ন্ধজডীর।  

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘পলচিমবতগে বামপন্থীরা মুসললম মোষে কতর এতসতছ।’

প্রকৃে সে্

েমর, ‘মুরপ্লম শরাষণ’ কোটা প্িন্ুত্ববাদডী শমৌলবাদডীরা বভল রাভদর রংখ্ালঘুপ্বভবেষডী 

বাগধারা শেভক। প্বেরডীয়র, এভদভশ অে্ননপ্রক ও রামাপ্জক বঞ্নার প্শকার  অন্ান্ 

প্পপ্ছভয় পড়া রম্প্রদায়গুপ্লর  মভরা  ধম্ডীয় রংখ্ালঘুরাও। 

বামপন্ডীরা শশ্রপ্ণগর ও রামাপ্জক শশাষণ এবং দবষভম্র প্বরুভধে লড়াই কভর। শশাষণ 

ও দবষম্িডীন রমাজ গ্নই রাঁভদর লষে্। শয শকাভনা ধরভনর রাম্প্রদাপ্য়ক শমৌলবাভদর 

প্বভরাপ্ধরা করা এবং ধম্প্নরভপষেরার নডীপ্র অনুররণ করা বামপন্ডী রাজনডীপ্রর শমৌপ্লক 

দবপ্শষ্্। বামপন্া এবং রাম্প্রদাপ্য়করা পরস্পরপ্বভরাধডী।

রভব রংখ্ালঘুরা শযখাভন রমাভজর প্পপ্ছভয় পড়া অংশ শরখাভন রাভদর অপ্ধকার 

প্রপ্রষ্া ও রাভদর অবস্ার উন্নয়ভনর জন্ বামপন্ডীরা আন্তপ্রকভাভব রংগ্রাম কভর। কারণ 

গণরভন্ত্রর পূব্শর্ রংখ্ালঘু অপ্ধকার রষো করা। 

বামফ্রন্ ররকারও গণরাপ্ন্ত্রক নডীপ্রভক মান্রা প্দভয় ভাষাগর ও ধম্ডীয় রংখ্ালঘুভদর 

উন্নয়ভনর প্রপ্র দায়বধে প্ছল। প্পপ্ছভয় পড়া রব নাগপ্রভকর উন্নয়ভনর জন্ প্বভশষ 

নজর প্দভয় রাধ্মভরা কাজ করাই প্ছল বামফ্রন্ ররকাভরর   উন্নয়ন কম্রূপ্চর লষে্। 

পপ্রপ্স্প্রর আমূল পপ্রবর্ন রাধন শদভশর প্বদ্মান পপ্রপ্স্প্রভর একপ্ট অঙ্গরাভজ্র 

রাজ্ ররকাভরর পভষে রম্ভব নয়। প্কন্তু ভূপ্মরংস্কার, প্শষোর প্বস্তার, পঞ্াভয়ভরর মাধ্ভম 

ষেমরার প্বভকন্দ্রডীকরণ, গণরাপ্ন্ত্রক অপ্ধকাভরর পুনঃপ্রপ্রষ্া, রামাপ্জক ও রাম্প্রদাপ্য়ক 

দবষম্মুতি প্রশারন, গ্রাভমান্নয়ন কম্রূপ্চর রাফল্, প্বপ্ভন্ন রামাপ্জক রুরষো কম্রূপ্চর 

বাস্তবায়ন, কম্রংস্াভনর রুভযাগ বৃপ্ধে – এরভবর রুফল রাধারণভাভব রাভজ্র রব নাগপ্রক 

শপভয়ভছন। স্বভাবরই শপভয়ভছন রংখ্ালঘু অংভশর মানুষও। রংখ্ালঘু অংভশর মানুভষর 

প্শষো, কম্রংস্ান ও আপ্ে্ক উন্নয়ভনর রুভযাগ বৃপ্ধের জন্ বামফ্রন্ ররকার রব্দাই রভচষ্ 

প্র
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প্ছল। মাদ্রারা প্শষোর প্বকাভশ বামফ্রন্ ররকার উভলেখভযাগ্ অবদান শরভখভছ। মাদ্রারা 

প্শষোর আধুপ্নকডীকরণ কভরভছ। প্বপ্ধবধে মাদ্রারা প্শষো শবাড্ গ্ন কভরভছ। মাদ্রারা 

প্শষোভক মাধ্প্মভকর রমতুল্ কভরভছ। মাদ্রারার প্শষেক ও প্শষোকম্ডীভদর বামফ্রন্ 

ররকার শবরন ও শপনশভনর আওরায় এভনভছ।  মাদ্রারা রাপ্ভ্র কপ্মশন দরপ্র কভরভছ।

রাম্প্রদাপ্য়ক রম্প্রডীপ্রর পপ্রভবশ বজায় রাখার শষেভরেও বামফ্রন্ ররকাভরর আন্তপ্রক 

ভূপ্মকা রকভলই জাভনন। রংখ্ালঘু  রম্প্রদায়ভুতি রাভজ্র এক চতুে্াংভশরও শবপ্শ মানুষ 

প্পপ্ছভয় োকভল রাভজ্র রামপ্গ্রক উন্নয়ন রম্ভব নয়। রামপ্গ্রক উন্নয়ন িভল রবার স্বাে্ 

রষো পায়। রঙ্গনােন কপ্মপ্টর রুপাপ্রশ প্রকাভশর পর বামফ্রন্ ররকার  রংখ্ালঘু দপ্রদ্র 

মানুভষর স্বাভে্ ররকাপ্র চাকপ্রভর রংরষেভণর ব্বস্া কভর।

রংখ্ালঘু রম্প্রদাভয়র উন্নয়ভন এই রমস্ত পদভষেপভক ‘শরাষণ’ বলভর পাভর একমারে 

রাম্প্রদাপ্য়ক শপ্তিই। বামপন্ডীরা ধম্প্নরভপষেরার প্রভনে শকাভনা রমভঝারা  কভর না। 

রংখ্াগুরু  রাম্প্রদাপ্য়করা বা রংখ্ালঘু রাম্প্রদাপ্য়করা উভয় ধরভনর প্বপভদর প্বরুভধেই 

লাগারার লড়াই চালাভর িভব। রাভদর পরাস্ত করভর িভব। 

রভব আমাভদর মভরা শদভশ রংখ্াগুরু  রাম্প্রদাপ্য়করা বড় প্বপভদর কারণ। রংখ্াগুরু  

রাম্প্রদাপ্য়করা ক্রমশ ফ্াপ্রবাদডী রূপ ধারণ করভর পাভর। 

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘মমো ব্ানালজ্মর সরকার মুসললমতদর স্াতথ্ম কাজ করতছ।’

প্রকৃে সে্

ণমূল কংভগ্রর ররকার জন্মকাল শেভকই রাম্প্রদাপ্য়ক শপ্তির রভঙ্গ িার প্মপ্লভয় 

চভলভছ। রা শর  রংখ্ালঘু বা রংখ্াগুরু শয ধরভনর শমৌলবাদ শিাক। এব্াপাভর  

তৃণমূভলর শকাভনা নডীপ্রগর অবস্ান শনই। রঙ্ঘ পপ্রবার এবং  তৃণমূল কংভগ্রর প্িভরব 

কভষই পরস্পভরর পৃষ্ভপাষকরা করভছ। 

রাভজ্ ষেমরায় বরার পর রংখ্ালঘু উন্নয়ভন শকাভনা প্রপ্রশ্রুপ্রই পালন কভরপ্ন 

তৃণমূল ররকার।  ষেমরায় এভর রংখ্ালঘু মানুভষর প্শষো, স্বাস্্, কম্রংস্াভনর জন্ 

প্রকৃর শকাভনা কাজই রারা কভরপ্ন। তৃণমূল কংভগ্রর ২০১১-র প্নব্াচনডী ইশ্ শরিাভর 

বভলপ্ছল, ষেমরায় এভল মাদ্রারা প্শষেকভদর জন্ ‘উন্নর’ ও ‘প্বভশষ’ শবরন কা্াভমা 

করভব। ষেমরায় বভর মুখ্মন্ত্রডী মমরা ব্ানাপ্জ্ বভলপ্ছভলন রাঁর ররকার রাভজ্ দশ িাজার 

মাদ্রারা খুলভব। একপ্টও িয়প্ন। মুখ্মন্ত্রডীর শঘাষণা প্ছল, রংখ্ালঘুভদর জন্ রাভজ্ 

৫৬প্ট মাভক্প্টং িাব দরপ্র  িভব এবং শরগুপ্লভর নাপ্ক প্রায় ছাপান্ন িাজার রংখ্ালঘু 

ছারেভদর কাভজর বভন্াবস্ত িভব। প্রপ্রশ্রুপ্রগুপ্লর একপ্টও পূরণ িয়প্ন। বরং ২০০৫-০৬ 

রাভল চালু ‘শস্ট গভন্ভমন্ স্াইভপডি’ প্রকল্পপ্ট  তৃণমূল ররকার ২০১১-১২-শর  তুভল 

প্দভয়ভছ। উচ্চমাধ্প্মক শেভক স্ারভকাতির পয্াভয় পড়াভশানা করা রংখ্ালঘু ছারেছারেডীভদর 

জন্ ঐ প্রকভল্প ভারা শদওয়া িভরা। গপ্রব রংখ্ালঘু পপ্রবাভরর মপ্িলাভদর স্বপ্নভ্ররার 

তৃ



26

প্রকল্প (এম ডপ্লিউ ই প্প) রাভজ্ মুখ েুবভড় পভড়ভছ তৃণমূল আমভল। চাকপ্রর প্নরাপতিার 

দাপ্বভর এখন মাদ্রারার প্শষেকরা  কলকারায় ফুটপাভর অনশন করভলও রাজ্ ররকার 

প্ফভর রাকাভছে না। 

তৃণমূল ররকাভরর আমভল রংখ্ালঘু উন্নয়ভন ‘মাপ্্ শর্রাল শডভভলপভমন্ শপ্রাগ্রাম’ 

(এম এর প্ড প্প) খাভর পপ্শ্চমবভঙ্গর  িাল শশাচনডীয়।  বামফ্রভন্র আমভল  এভষেভরে 

পপ্শ্চমবঙ্গ প্ছল শদভশর মভধ্ প্রেম। পপ্শ্চমবঙ্গ রংখ্ালঘু উন্নয়ন ও প্বতি  প্নগভম এখন 

প্রভয়াজনডীয় কাজ িভছে না। অেচ, বামফ্রন্ ররকাভরর আমভল প্নগম একটানা শকন্দ্রডীয় 

ররকাভরর কাছ শেভক স্বডীকৃপ্র শপভয়ভছ শদভশর মভধ্ শররা কাভজর জন্। 

দপ্রদ্র রংখ্ালঘুভদর ‘ও প্ব প্র’ প্িরাভব রংরষেভণর ব্বস্া গ্রিভণর রময় প্বভরাধডী দল 

প্িভরভব তৃণমূল বাধা প্দভয়প্ছল। তৃণমূল কংভগ্রর বহু বছর শকভন্দ্র ররকাপ্র ষেমরা শভাগ 

কভরভছ, মমরা ব্ানাপ্জ্  শকভন্দ্র বহু বছর মন্ত্রডী শেভকভছন, প্কন্তু রংখ্ালঘুভদর জন্ 

ররকাপ্র চাকপ্রভর পদ রংরষেভণর কো ভুভলও কখনও  মুভখ আভননপ্ন। 

বামফ্রন্ ররকার গপ্রব রংখ্ালঘুভদর জন্ রংরষেভণর শরই ঐপ্রিাপ্রক প্রধোন্ত 

কায্কর করার রময়  রাজ্ ররকাপ্র চাকপ্রভর ও প্ব প্র-শদর জন্ রংরষেণ ৭ শরাংশ 

শেভক বাপ্ড়ভয় ১৭ শরাংভশ উন্নডীর কভর। ও প্ব প্র রাপ্লকাভক দুপ্ট ভাভগ ভাগ কভর 

৭% পদ রংরপ্ষের করা িয় ‘অনগ্ররর’ অংভশর জন্ এবং ১০% পদ রংরপ্ষের করা 

িয় ‘অপ্ধক অনগ্ররর’-শদর জন্। ‘অপ্ধক অনগ্ররর’-শদর রাপ্লকায় ৫৬প্ট জনভগাষ্ডীর 

মভধ্ ৪৯প্ট  মুরপ্লম জনভগাষ্ডীভক এবং ‘অনগ্ররর’-শদর রাপ্লকায় ৫২প্ট জনভগাষ্ডীর  

মভধ্ ৬প্ট  মুরপ্লম জনভগাষ্ডীভক অন্তভু্তি কভরপ্ছল বামফ্রন্ ররকার। ফভল ১০ শরাংশ 

রংরষেভণর রুভযাভগর আওরায় প্রংিভাগ প্ছভলন রংখ্ালঘু শগাষ্ডীগুপ্ল।

তৃণমূল আমভল রংখ্ালঘু জনভগাষ্ডীগুপ্লর প্রংিভাগভক শ্ভল শদওয়া িভয়ভছ 

‘অনগ্ররর’-শদর রাপ্লকায়; শযখাভন রংরষেণ তুলনায় কম। 

আরভল রংখ্ালঘু রম্প্রদাভয়র প্রকৃর আে্রামাপ্জক উন্নয়ভন কায্কর শকাভনা 

উভদ্াভগ আগ্রি শদখায়প্ন তৃণমূল ররকার। প্মে্া প্রপ্রশ্রুপ্র প্দভয় রংখ্ালঘু 

রম্প্রদায়ভুতি মানুষভক প্বভ্ান্ত করভর শচভয়ভছ। শুধু আে্রামাপ্জক উন্নয়ভনর প্বষয় নয়, 

রংখ্ালঘুভদর মভধ্ রংকডীণ্  শগাষ্ডীগর পপ্রপ্চপ্ররতিায় উরকাপ্ন প্দভয় শভাভটর ফায়দা 

লুটভর রব প্কছুই কভরভছ  তৃণমূল। রংখ্ালঘু ভাবাভবগভক তৃণমূল কাভজ লাগাভর 

শচভয়ভছ। রাজননপ্রক স্তভর প্বরভক্র মূল অপ্ভমুখ রামাপ্জক অে্ননপ্রক রংক্রান্ত প্বষয় 

শেভক রপ্রভয় প্নভয় প্গভয় শকন্দ্রডীভূর করভর শচভয়ভছ রংকডীণ্  শগাষ্ডীগর ভাবাভবগ-প্নভ্র 

পপ্ররভর। এভাভবই তৃণমূল কংভগ্রর পপ্শ্চমবভঙ্গর মাপ্টভর প্রপ্রপ্ক্রয়াশডীল বামপ্বভরাধডী 

রাজনডীপ্রভক রূপ প্দভর শচভয়ভছ।

l

স্বভাবরই, রাষ্টডীয় স্বয়ংভরবক রঙ্ঘ-পপ্রচাপ্লর ভাররডীয় জনরা পাপ্ট্র মভধ্ রবভচভয় 

প্নভ্রভযাগ্ প্মরেভক খুঁভজ শপভয়প্ছল তৃণমূল কংভগ্রর রার প্রপ্রষ্াপব্ শেভকই। তৃণমূল 



27

কংভগ্রভরর জন্ম কংভগ্রভরর ঔরভর। প্কন্তু, জন্মলগ্ন শেভকই তৃণমূল যারো শুরু কভরপ্ছল প্ব 

শজ প্প-র িার ধভর। পপ্শ্চমবভঙ্গ তৃণমূল কংভগ্ররই  প্নব্াচন কপ্মশভন প্নবপ্ন্ধকৃর প্রেম 

এবং একমারে রাজননপ্রক দল যারা পপ্শ্চমবভঙ্গ বামপন্ডীভদর প্বভরাপ্ধরায় প্ব শজ প্প-র 

রভঙ্গ ররারপ্র িার শমলায়। ষেমরার শলাভভ রাভজ্ খাল শকভট প্িন্ু রাম্প্রদাপ্য়করার কুপ্মর 

ঢুপ্কভয়ভছ তৃণমূল কংভগ্ররই। দডীঘ্প্দন দুই পষে প্মভলপ্মভশ শকভন্দ্র ররকার চাপ্লভয়ভছ। 

রাভজ্ পঞ্াভয়র চাপ্লভয়ভছ। পুররভা চাপ্লভয়ভছ। কলকারা কভপ্াভরশন চাপ্লভয়ভছ। 

শঘাপ্ষরভাভবই তৃণমূল কংভগ্রর এবং প্ব শজ প্প পরস্পভরর স্বাভাপ্বক প্মরে। 

‘কপ্মউপ্নস্ভদর’ িটাভর রাষ্টডীয় স্বয়ং শরবক রঙ্ঘ (আর এর এর)-র রািায্ 

শচভয়প্ছভলন মমরা ব্ানাপ্জ্। ২০০১-র ১৫ই শরভটেম্বর নয়াপ্দপ্লেভর আর এর এর-র 

একপ্ট জারডীয় পয্াভয়র অনুষ্াভন উপপ্স্র িন তৃণমূল শনরেডী। শরপ্দন ওই রভায় তৃণমূল 

শনরেডী বভলপ্ছভলন: ‘‘যপ্দ আপনারা (আর এর এর) এক শরাংশ রািায্ কভরন, আমরা 

কপ্মউপ্নস্ভদর ররাভর পারভবা।’’ প্রপ্ন আরও বভলপ্ছভলন,‘‘আপনারা রপ্র্কাভরর 

শদশভপ্রপ্মক। আপ্ম জাপ্ন আপনারা শদশভক ভাভলাবাভরন...’’। মমরা ব্ানাপ্জ্ আর 

এর এর-র শনরাভদর শরপ্দন আবেস্ত কভরপ্ছভলন এই বভল শয, ‘‘কপ্মউপ্নস্ভদর প্বরুভধে 

আপনাভদর লড়াইভয় আমরা রভঙ্গ আপ্ছ।’’ 

কপ্মউপ্নস্প্বভরাধডী একপ্ট বই প্রকাশ উপলভষে শরপ্দন আর এর এর-র  রভায় উপপ্স্র 

প্ছভলনর এইচ প্ভ শশষাপ্দ্র, শমািন ভাগবভরর মভরা কট্র প্িন্ুত্ববাদডীরা। তৃণমূল শনরেডীর 

শরপ্দভনর বতিভব্ আর এর এর খুবই উৎরাপ্ির িয়। রাই  প্ব শজ প্প-র রাজ্রভার 

রাংরদ বলবডীর পুনডী ওই রভাভরই বভলন, ‘‘আমাভদর প্প্রয় মমরাপ্দপ্দ রাষোৎ দুগ্া।’’ 

শরই ‘দুগ্া’-র দলডীয় কম্ডীভদর শবপভরায়া দনরাজ্ভকই এখন রাভজ্ িাপ্রয়ার কভরভছ আর 

এর এর। 

২০১১ রাভলর ১৩ই শম প্বধানরভা প্নব্াচভনর ফল প্রকাপ্শর িয়। ১৪ই শম আনন্বাজার 

পপ্রেকার রম্পাদকডীয় পারায় প্রকাপ্শর িয় মমরা ব্ানাপ্জ্র প্রপ্র  গুজরাভটর রৎকালডীন 

মুখ্মন্ত্রডী নভরন্দ্র শমাদডীর আশডীব্াণডী ও পরামশ্—‘‘প্রেম রাভরই প্বড়াল শমভর প্দন’’। 

শমাদডীর উচ্ছ্বপ্রর পরামশ্: ‘‘আদরণডীয় মমরাভবন, প্রেভমই আপনাভক আমার অপ্ভনন্ন। 

আপনার কাভছ আমার গগনচ্ম্বডী প্রর্াশা।...আপপ্ন একজন দৃঢ়ভচরা মুখ্মন্ত্রডী, আপনার 

বুপ্ধেমতিা(র)...ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রধো। প্কন্তু প্রশারভন কভ্াররা খুব আবশ্ক। এই 

কভ্াররা শুরুভরই আপনার কাছ শেভক প্রর্াশা কপ্র।’’ এই পরামভশ্র ধারাভরই চলভছ 

তৃণমূল।

২০১৪ রাভলর ৩০শশ জানুয়াপ্র  কলকারায় প্ব্রভগড ময়দাভন প্ব শজ প্প-র প্নব্াচনডী 

প্রচার রভায় নভরন্দ্র শমাদডী শপশ কভরন তৃণমূভলর রভঙ্গ  রাজননপ্রক রিাবস্াভনর শমাষেম 

যুপ্তি: “বাংলায় পপ্রবর্ভনর ররকার এভনভছন আপনারা।... প্দপ্লেভর শমাদডীর ররকার 

আনুন। রারাও উন্নয়ভনর কাজ করভব।... আপনাভদর দু’িাভরই লাড্ডু োকভব!” 

মমরা ব্ানাপ্জ্ রম্পভক্ প্ব শজ প্প-র উচ্ছ্বাভরর আরল কারণটাও শবপ্রভয় আভর 

২০১৪ রাভলর ১২ জুন শখাদ শলাকরভায় প্রধানমন্ত্রডী শমাদডীর ভাষভণ— “৩৫ বছভরর বাম 
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অপশারন শেভক রাজ্ভক বার কভর আনভর কডী পপ্রশ্রমই না কভরভছন মমরাপ্জ!”  

কডীভাভব রঙ্ঘ পপ্রবার প্বগর প্নব্াচনগুপ্লভর  তৃণমূল কংভগ্ররভক রািায্ কভরভছ 

রাও এখন স্পষ্।   ২০১১-র প্বধানরভা প্নব্াচভন রঙ্ঘ পপ্রবার তৃণমূল কংভগ্রভরর 

পভষেই প্রচার কভরপ্ছল। প্নব্াচভনর  ফল প্রকাভশর পর উচ্ছ্বপ্রর আর এর এর রাভদর 

মুখপভরের রম্পাদকডীয়ভর শলভখ, ‘‘অবভশভষ দুঃশারভনর অবরান। গর ৩৪ বৎরর ধপ্রয়া 

বাংলার বুভকর উপর ফ্াপ্রবাদডী দলরভন্ত্রর শয জগদিল পাের চাপ্পয়া বপ্রয়াপ্ছল, রাভজ্র 

শুভবুপ্ধেরম্পন্ন মানুষ শরই পােরভক ছুঁপ্ড়য়া শফপ্লয়া প্দভর রষেম িইয়াভছ।...ইিা স্বডীকার 

কপ্রভরই িইভব, পপ্শ্চমবভঙ্গর মাক্রবাদডী ররকার ও ক্াডারভদর অর্াচাভরর প্রপ্রবাভদ 

দাপ্য়ত্বশডীল ভূপ্মকায় অবরডীণ্ িন মমরা বভন্্াপাধ্ায়। রাঁিারই শনতৃভত্ব তৃণমূল শজাভটর 

এই প্বরাট জয়।’’ (‘স্বপ্স্তকা’, ২৩শশ শম ২০১১)

শরই ‘দাপ্য়ত্বশডীল’ মমরা ব্ানাপ্জ্র ররকার নভরন্দ্র শমাদডীর শকন্দ্রডীয় ররকাভরর রিায়ক 

িভব। আর এর এর শরই প্বষভয় প্নঃরপ্ন্গ্ধ। আর এর এর রাভদর মুখপভরের রম্পাদকডীয়ভর 

রা প্রকাশও কভরভছ। ‘কংভগ্রর মুতি ভারভরর লভষে্ প্বভজপ্প’ শডীষ্ক রম্পাদকডীয়ভর শলখা 

িভয়ভছ —‘‘একইরভঙ্গ এ আই প্ড এম শক এবং তৃণমূল কংভগ্রভরর জয় শকন্দ্রডীয় ররকাভরর 

কায্পপ্রচালনার শষেভরেও প্কছুটা রিায়ক িইভব।...তৃণমূল শনরেডী ‘মানুভষর স্বাভে্’ শকন্দ্রডীয় 

ররকাভরর রভঙ্গ ইরু্প্ভপ্তিক রিভযাপ্গরার কো বপ্লয়াভছন। রাজ্রভায় প্জ এর প্ট প্বল 

পাশ করাইবার শষেভরে যািা রিায়ক িইভব। রাপ্মলনাডুর মুখ্মন্ত্রডী জয়লপ্লরার রভঙ্গ 

প্রধানমন্ত্রডী নভরন্দ্র শমাদডীর রুরম্পক্ও একইভাভব  রাজ্রভায় প্রপ্রফপ্লর িইভর পাভর। 

অে্াৎ, এককোয় ‘অ্াডভাভন্জ প্বভজপ্প।’’ (‘স্বপ্স্তকা’, ৩০শশ শম ২০১৬)

রঙ্ঘ পপ্রবার পপ্শ্চমবভঙ্গ তৃণমূল জমানায় খুব খুপ্শ। আর এর এর-র শাখা বাড়ভছ িই 

িই কভর। তৃণমূল ররকাভরর বদান্রায় রাভজ্র রব্রে স্কুল চালাভনার ঢালাও অনুভমাদন 

শপভয়ভছ আর এর এর।  রাধারণ প্মপ্ছভলর অনুমপ্র শপভর বামপন্ডীভদর প্িমপ্শম শখভর িয়। 

প্রকাশ্ রাস্তায় প্মপ্ছভল িাঁটার রময় প্বভরাধডী  শনরা আক্রান্ত িন পুপ্লভশর রামভন। অেচ  

রঙ্ঘ পপ্রবাভরর কম্রূপ্চ রফল করভর তৃণমূল ররকাভরর রহৃদয়রার শশষ শনই। লম্বা লম্বা 

শখালা রভলায়ার  িাভর রঙ্ঘ পপ্রবার ও প্ব শজ প্প-র শনরারা প্মপ্ছল করভলন। পুপ্লর 

অপ্ফরাররা শরই রব রশস্ত প্মপ্ছল রযভত্ন রদারপ্ক করভলন। রাভজ্র রব্রে তৃণমূভলর 

মন্ত্রডী, পুরপ্রধান, পঞ্াভয়র প্রধান, প্বধায়ক, রাংরদ, শনরা ও কম্ডীরা ঢালাও শরই রব 

রশস্ত প্মপ্ছভল শযাগ প্দভলন।  রঙ্ঘ পপ্রবার ও প্ব শজ প্প শনরাভদর রভঙ্গ পাশাপাপ্শ 

পে িাঁটভলন শারক তৃণমূভলর বহু শনরা-কম্ডী। তৃণমূল কংভগ্রর এবং রঙ্ঘ পপ্রবাভরর 

শবাঝাপড়া শুধু শগাপভন নয়, প্রকাভশ্ও। কভয়কপ্দন আভগ তৃণমূল শনরেডী প্রনজন  প্ব শজ 

প্প শনরার নাম আগামডী রাষ্টপপ্র প্নব্াচভন রাঁর পছভন্র প্রাে্ডী প্িভরভব প্রস্তাব কভরভছন। 

ইপ্রপূভব্ শমাদডী ররকাভরর শবশ কভয়কপ্ট জনপ্বভরাধডী প্বল (শযমন,বডীমা আইন রংভশাধনডী 

প্বল, কয়লা এবং খপ্ন ও খপ্নজ রম্পদ প্বল ইর্াপ্দ) পাশ করভর রংরভদ প্রর্ষে ও 

পভরাষেভাভব রািায্ কভরভছ তৃণমূল। শুধু প্ব শজ প্প নয়, ২০১৫ রাভলর ২৩শশ জুন  

শ্ামাপ্ররাদ মুখাপ্জ্র ৬৩রম মৃতু্প্দবর ররকাপ্রভাভব পালন কভর তৃণমূল ররকারও।
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অন্প্দভক শমাদডী ররকারও তৃণমূভলর দুন্ডীপ্র প্নভয় নডীরব। রারদা, নারভদর রদন্ত 

শবপ্শর ভাগ রময়ই েমভক োভক।  ররকাপ্র প্রকল্পগুপ্ল রূপায়ভণ ব্াপক দুন্ডীপ্র রভত্ত্বও 

তৃণমূল রাজ্ ররকারভক িাজার িাজার শকাপ্ট টাকা প্দভয়ই চভলভছ শমাদডী ররকার। শকভন্দ্রর 

প্ব শজ প্প মন্ত্রডীরা পপ্শ্চমবভঙ্গ এভলই মুখর িভয় উভ্ন তৃণমূল শনরেডীর  প্রশংরায়।

পারস্পপ্রক স্বাে্পূরভণ একপ্দভক তৃণমূল  কংভগ্রর উভয় শমৌলবাদডী শপ্তির রভঙ্গই রফা 

কভর চভলভছ, অন্প্দভক রঙ্ঘ পপ্রবার রংখ্াগুরু রাম্প্রদাপ্য়ক শপ্তিভক উরকাপ্ন প্দভয় 

রাম্প্রদাপ্য়ক প্বভাজন ও শমরুকরণ বাপ্ড়ভয় চভলভছ।

এই শপ্রষোপভট রংখ্ালঘুভদর স্বাে্রষোয় তৃণমূল ররকাভরর ভূপ্মকার কো শকন বলভছ 

রঙ্ঘ পপ্রবার? উভদিশ্ প্ক যভেষ্ স্পষ্ নয়! 

মমৌলবাদী অপপ্রচার

‘মাদ্াসাগুললতে শুিুই মজিাতদর লশক্ষা মদওো িে।’

প্রকৃে সে্

প্শ্চমবভঙ্গ মাদ্রারা প্শষো ব্বস্া প্রভূর ভুল ধারণা রভয়ভছ। রাধারণভাভব রব 

ইরলামডী প্শষোব্বস্াভকই মাদ্রারাপ্শষো প্িভরভব মভন করার একটা ভুল প্রবণরা 

রভয়ভছ। প্ব্রপ্টশ ভারভর ররকাপ্র উভদ্াভগ প্রপ্রষ্াপ্নক প্শষোব্বস্ার রূরেপার মাদ্রারার 

িার ধভর। প্িন্ু স্কুল প্রপ্রষ্ার রাভড় প্রন দশভকরও আভগ ওয়াভরন শিপ্স্ংর বড়লাট 

োকাকালডীন ১৭৮০ রাভল প্রপ্রষ্া কভরন ‘কলকারা মাদ্রারা’। প্ব্রপ্টশ শারনাধডীভন ভারভর 

রাষ্টডীয়-ব্বস্াপনায় পপ্রচাপ্লর রব্প্রাচডীন প্শষো প্রপ্রষ্ান। শবঙ্গল শপ্রপ্রভডপ্ন্স ররকার 

‘কলকারা মাদ্রারা’ পপ্রচালনার দাপ্য়ত্ব গ্রিণ কভর। ১৮২৭ রাভল ওভয়ভলরপ্ল শস্কায়াভর 

‘কলকারা মাদ্রারা’ ভবনভক স্ানান্তপ্রর করা িয়। 

কলকারা মাদ্রারা স্াপভনর প্রধান উভদিশ্ প্ছল ফারপ্র ও আরপ্ব ভাষায় এবং 

মুরপ্লম আইন (প্ফকাহ্) শাভস্ত প্শপ্ষের ব্প্তি দরপ্র করা, যাভদরভক ররকাপ্র অপ্ফভর ও 

প্বচারালভয় প্নম্নপভদ প্নভয়াগ করা যাভব। প্বভশষর মুরপ্লম আইভনর ব্াখ্াকারডী প্িভরভব 

রারা কাজ করভর পারভবন। 

১৯১৫ রাভল মাদ্রারা প্শষোয় নতুন ব্বস্া চালু করা িয়। ১৯২৭ রাভল প্রপ্রষ্া 

করা িয় শরন্টাল মাদ্রারা একজাপ্মভনশন শবাড্ ফর প্রপ্নয়র মাদ্রারা। ১৯৫০ রাভল রা 

নামবদভল িয় পপ্শ্চমবঙ্গ মাদ্রারা প্শষো শবাড্। ১৯৯৪ রাভল বামফ্রন্ ররকার মাদ্রারা 

প্শষো ব্বস্াভক পূণ্ ময্াদা প্দভয় একপ্ট স্বশাপ্রর রংস্া প্িরাভব পপ্শ্চমবঙ্গ মাদ্রারা প্শষো 

শবাড্ গ্ন কভর।

বামফ্রন্ ররকার মাদ্রারা প্শষোর প্বকাভশ এবং আধুপ্নকডীকরভণ গুরুত্বপূণ্ অবদান 

শরভখভছ। মাদ্রারা প্শষোভক মাধ্প্মভকর রমতুল্ কভরভছ। মাদ্রারা রাপ্ভ্র কপ্মশন দরপ্র 

কভরভছ। মাদ্রারার প্শষেক ও প্শষোকম্ডীভদর ররকাপ্র রিপ্বল শেভক শবরন ও শপনশন 

শদবার ব্বস্া কভরভছ।   

প
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আভগ মাদ্রারায় ফাপ্জল বা উচ্চমাধ্প্মক পড়ার রুভযাগ প্ছল না। শবশ কভয়কপ্ট মাদ্রারায় 

ফাপ্জল বা উচ্চমাধ্প্মক পড়ার রুভযাগ প্ররাপ্রর করা িয়। প্রপ্নয়র মাদ্রারাগুপ্লভর প্রেম 

শেভক দশম বা বোদশ শশ্রপ্ণ পয্ন্ত প্শষোর ব্বস্া রভয়ভছ। ধম্ডীয় প্শষোর রভঙ্গ এখাভন 

 আধুপ্নক প্শষোদাভনরও ব্বস্া রভয়ভছ। মাতৃভাষা ছাড়াও পড়াভনা িয় ইংভরপ্জ, আরপ্ব, 

গপ্ণর, প্বজ্ঞান, ভূভগাল, ইপ্রিার, প্েওলপ্জ এবং ইরলাপ্মক রংস্কৃপ্র।

২০১০ রাভল বামফ্রন্ ররকার প্বধানরভায় আইন পাশ কভর কলকারা মাদ্রারাভক 

‘আপ্লয়া প্ববেপ্বদ্ালয়’-এ পপ্রণর কভর। উভলেখ্, প্বভরাধডী তৃণমূল রখন এই উভদ্াভগর 

প্বভরাপ্ধরা কভরপ্ছল।

ররকাপ্র ও ররকার স্বডীকৃর প্রাপ্রষ্াপ্নক মাদ্রারাগুপ্লর পা্ক্রম পপ্শ্চমবঙ্গ মাদ্রারা 

প্শষো শবাড্ অনুভমাপ্দর। শরখাভন পা্ক্রম বপ্িভূ্র অন্ প্কছু পড়াভনার রুভযাগ শনই। 

মাদ্রারার প্শষেক এবং ছারেছারেডীভদর মভধ্ একটা অংশ এমনপ্ক  প্িন্ুরি অন্ান্ রম্প্রদায় 

শেভকও এভরভছন। 

রভব ররকার স্বডীকৃর প্রাপ্রষ্াপ্নক মাদ্রারা ব্বস্া বপ্িভূ্র রোকপ্ের ‘খাপ্রপ্জ 

মাদ্রারা’গুপ্লর একাংশভক প্বপ্ভন্ন শমৌলবাদডী রংগ্ন ব্বিাভরর শচষ্া করভছ। পপ্শ্চমবভঙ্গ 

বর্মান শারকদভলর অভনভকর প্রশ্রয়ও রভয়ভছ  এরব কাভজ। প্কন্তু ‘মাদ্রারা’ এবং 

‘খাপ্রপ্জ মাদ্রারা’শক একইভাভব প্বচার করা যায় না। 

রাছাড়া, শকাভনা ‘খাপ্রপ্জ মাদ্রারা’-য় আরবডী পাভ্র চচ্া িভছে মাভনই শরখাভন 

‘শজিাদ’-র প্শষো শদওয়া িভছে এমন ধভর শনওয়া যায় না।
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