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ABSTRACT
আধুনিক ভারতবর্ষর ইনতহাস চচষাা একট জটি স্ষকাতর' নব্া হরিা সাম্ানাকতাবা্ত ভারতবর্ষ সাম্ানাক
সমস্া মূিত উপনিরবন্ক ্াসরির সারে যুক করর দ্খা হাত পাচাি ভাররত দযসব জিরোা্ারক আকমরকারার ভূ নমকাা
দ্খা ন্রানছি, ভাররতর ইনতহারস তারা নবিাি হরা যাাত নকন ইসিাম এবং এর্র্ আনবভষ ারবর পর দেরকই তার্র
নিজস সাতা্ বজাা দররখনছিত শু দেরকই ভারতবর্ষ নহনু ও মুসিমাি- এই ্ুট সম্াা ্ুই নবপরাত ন্নবরর
নবভক হরা পা্াপান্ বসবাস করররছত অতারতর এই ধাররার নভন্রত পাচাি যুোরক নহনু এবং মধ্যুোরক মুসিমাি যুো
নহরসরব নচন্ত করা হাত অধ্াপক C.A. Bayly সাম্ানাক সমস্ার (উিনবং্ ্তরক) োনত পকর নত আরিািা পসরস
এই নসদারা উপিাত হি দয, " There is little basis for the assumption made by many writers that Hindu Muslim conflict did not occur until the creation of local representative bodies and the emergency of
'Modern ' politics in the post - Mutiny era". খুব সহজ কোা, সাম্ানাকতাবা্ হি এমি এক নবশাস, দয
এক্ি মািু্ একট নবর্্ ধরমষ নবশাস কররি তার্র সামানজক, রাজনিনতক এবং অেষনিনতক সােষ সব একই হাত
সাম্ানাকতাবা্ হরিা দসই নবশাস, অিুযাাা ভাররত নহনু, মুসিমাি, ন্রাি ও ন্খরা নবনভন ও সতা সম্াা যারা
সাধািভারব এবং সতা ভারব নবি্য এবং সংহতত(১)
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উনিশ শতকে ভারকত সাম্ানরেতািা্-এর
সূচিা
১৮৭০এর ্্রক ভাররতর সাম্ানাকতা বিরত
নকছু ই নছি িা। কারর ১৮৫৭ -র নবর্ারহ নহনু-মুসিমািরা
এরক অপররর সহকানর ররপ ন্ট্ ্াসরির নবররানধতা
করররছ এবং নিরজর্র অনধকার পুিঃপনত্াা ব্েষ হরিও
তার্র মরধ্ কখরিা সারেষর সংঘাত দচারখ পর়নি। নকন
এই নচর্র রপ ব্রি যাা১৮৮০ ্্রক।মারে নকছু ন্রির
জি্ এই ্ুই সম্ারার সাম্ানাক সমানত ও সদাব
পরাধািতার িাোপা্ দেরক মুনকরত িতু ি োনত সঞার
কররিও পারসনরক সরনহ ও অনবশারসর বাতাবররর ততনর
করর। সাম্ানাক বরি দয সময দিতারা ব্িাম
কনররারছ তারা দয পরত্রক ভারত নবভাজি দচরানছরিি
তা নকন িা। নিজ সম্ারার মািুর্র উনািকরন,
জানত নহরসরব োর় তু িরত, কসংংার দেরক মুক করর
আধুনিক করর তু িরত দচরানছরিি নহনুর্র পভাব দেরক
মুক করর। তসা্ আহম্ ১৮৮৪ সারি বরিনছরিি, "
Remember that Hindus and Muslims are
religious terms. Other wise Hindus Muslims
and Christians who live in this country are by
virtue of this fact one quem (nation or
community).২) নকন এই নচর্র রপ ব্রি যাা
১৮৮০ ্্রকই। কারর তসা্ আহরম্ খাি জাতাা
কংর্রসর নবররানধতা কররনছরিি সাম্ানাক ্রন্রকার
দেরকই।
সাম্ানরেতািা্ পসাকর নশন্ত মধ্নিি
শ্রের ভূনমো
এই একই সমরা জন নিরানছি নহনু
সাম্ানাকতাবা্ত ১৮৭০ এর ্্ক দেরকই নহনু
জনম্াররা, মহাজি', মধ্নব্ ন্ককর্র একাং্
মুসিমাি নবররাধা মরিাভাব দক জানোরা তু িরত
অ্রা ভূ নমকা ্হর কররনছিত এই দ্রা ভাররতর
ইনতহাস সমরকষ উপনিরবর্র ্রন্ভনস সমন দমরি
নিরা মুসিমাি ্াসকর্র 'অত্াচারা ''মুসিমাি
'নিপা়রি'র হাত দেরক নহনুর্র রকা কররত
ন্ট্রা 'মুনক্াতা' ভূ নমকা পািি করররছি বরি
পচার চািাাত
১৮৯০ এর ্্রকর দোা়ার ন্রক সারার্্
জুর় চািারিা হা দোাহত্া নবররাধা পচার,এবং এই
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পচার চািারিা হা মুসিমাির্র নবুরদ বরটর্র
নবুরদ িাত নকন যুনক ন্রা নবচার কররি
নবররানধতা কররত হরতা ন্ট্ সরকাররর নবুরদত
কারর সবরচরা দবন্ দোা হত্া করা হরতা দসিা
ন্নবর গনিরত, কারজ এই আরনািি সাম্ানাক
রপরিা ত দোা-হত্া নবররাধা আরনািি বন হরা
যাা ১৮৯৬
সারিত নকন সাম্ানাকতা ভাাবহ
রপ নিরা নিরর আরস নবং্ ্তরকর
ন্তাা
্্রক আইি সভাা ্রক্াকন্র মরধ্ ন্রাত নবং্
্তরকর দোা়ার ভারতাা রাজিানতরত চরমপনার
উদব এবং আযষ সমারজর সরস চরমপনা দিতর বররনর
ঘনি্ সমরকষ উ্ররা্র বরনদ দপরত োরকত
পাঞারবর িািা িাজপত রাা এবং নতিক ন্বাজা
উৎসব
োরপনত
উৎসব
সংঘটত
করর
জাতাাতাবা্রক নহনুরুর আবররর আবদ রারখিত
১৯০৬ এ বসভস-নবররাধা সর্্া আরনািরির
সািি্, মুসিমাির্র সতা রাজনিনতক সংোঠি
োর় তু িরত অিুপানরত কররত ১৯০৯ মরি- নমর্া
সংংার মুসনিমর্র জি্ আসি সংরকর করর নহনু
সাম্ানাক মরিাভাব দক উরং ন্রানছিত ভাররতর
পধাি রাজনিনতক ্ি নহরসরব কংর্রসর কাযষকিাপ
বহ দোাড়া নহনরক অসন্ কররনছিত কারর কংর্স
দকাি সাম্ানাক ্ি নছি িাত কারজই মুসনিম
সাম্ানাকতার পসার, ইংররজর্র মুসনিম দতা্র
িানত এবং কংর্নস িানত ও কাযষকিাপ সমরকষ
এই দ্রার নহনুর অিাসাএই নতিট কারর
নহনু সাম্ানাকতার উদরবর দক্ প্ত কররত
সাম্ানরেতািা্ পসাকর নিন্ মিাসভার ভূনমো
পাঞাব নহনু মহাসভা পনতন্ত হা ১৯০৯সারি।
এর পধাি স্স্ নছরিি ইউ, এি মুখানজষ ও রাাবাহা্ুর

িািচাড্। িািচাড্ কংর্সরক নহনুর্র সআররানপত ্ুভষাো্
এবং নিছক নহনু সারেষর জি্ ্ূবষিতর উৎস বরি বরষিা
কররি। নতনি আররা মরি কররি মুসিমাির্র দতা্র
করার জি্ নহনু সােষ নবসজষি ন্র্ কংর্স।িািচাড্ র
তার ভা্রর বরিনছরিি 'আনম পেম নহনু, তারপর
ভারতাা একো একজি নহনুরক শধু নবশাস কররিই
চিরব িা এরক তার দ্হ-মরির, তার জাবরির, তার
আচরর এর অপনরহাযষ অং্ কররও তু িরত হরব '(৩)
১৯০৯ ন্রার্ অর্াবর এ -পাঞারবর পার্ন্ক
নহনু সর্িি অিুন্ত হা। এই অিু্ারি বকব্ রাখরত
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নোরা িািা িাজপত রাা বরিনছরিি -"নহনুরা নিরজরাই
একট' জানত 'কারর তার্র নিজস নবর্্ ধররির একট
সভ্তার পনতনিনধু করর। "(৪)নহনু নবন্নতাবা্া
্নকগনির
উদরবর
দপছরি
অি্তম
কারর
নিরাপ্াহািতা দবাধ। ন্ট্ ্াসি ভাররতর সানাু
িারভর সরস সরস এর্র্ এক িতু ি ধররির প্াসনিক ও
অেষনিনতক ব্বসা পচিি করর যার িরি পচনিত
সামানজক, রাজনিনতক ও অেষনিনতক ব্বসা মূি্হাি হরা
পর়। এইরপ সংকট দেরক নিরজর্র নিরর দপরত
আতঅরঅ্রর নিজনিজ দোা্ারক সঙবদ করার মরধ্
ন্রা অনধকাং্ দকর্ পাচাি ধরমষর মহাি ঐনতরহ্র
তার্র দপররা যুনোরানছি। (৫)
পাচাি নহনু ঐনতহ্ পুিঃপনত্া করার ্ানব,
নহনু জিতারক সংোঠত করার পরচ্া পেম দেরকই এর
একটা সাম্ানাক রপ ন্রানছি।১৮৬৭ ন্রার্ নহনু
দমিার পবতষ ি, মহারাষ ন্বাজা,োরপনত উৎসব পচিি
এবং ১৮৯৯ ন্রার্ নভ. নি সাভারকাররর দিতর রু
অনভিব ভারত দসাসাইট োঠি একন্ত করার
জি্পুিুরাি বা্ার্র এরকম সকি পরচ্াই এমি নছি
দসখারি নহনু ছা়া অি্ ধমষমরতর( নবর্্ত মুসিমাির্র)
অং্্হর সমব নছিিা। দস যুরোর অি্তম পাচাি
পুিুরািবা্া সংোঠিট নছি আযষ সমাজ। পেমন্রক
নহনুমহা সভার উর্্্ নছি দয দকাি উপারা নহনুধরমষর
নবশদতা রকা করা।
বতষ মাি ভারতাা রাজিানতরত অি্তম সংকরটর
কারর নবন্নতাবা্া ্নকগনির তৎপরতা। নকন এট
আধুনিক রাজিানতরত দকাি িতু ি সংরযাজি িা। ভারত
ব্ষ সাধািতা িারভর অরিক আরো দেরকই এই
নবন্নতাবা্া ্নকগনি
নকাা্াি নছি এবং
জাতাাতাবা্া আরনািরির মূি ধারাটরক এরা বরাবর
আঘাত করররছ -কনত্য করররছ তার সাধািতা পরবষর
নবন্নতাবা্া ্নকগনির পসরস আরিাচিা কররত দোরি
পেরম আসারমর মুসনিম িারোর কো সররর আরস। আমরা
ভু রি যাই দয পা্াপান্ আরও করাকট সাম্ানাক ্নক
তখি মাো চা়া ন্রা উরঠ নছি এবং এর্র আরপা্হাি
মরিাভাব তৎকািাি রাজিানতরক যরে্ জটি করর
তু রিনছি। নহনু মহাসভা এমিই একট রাজনিনতক
সংোঠি। কংর্স ও নহনু মহাসভার রাজনিনতক িরক্
মূিত দকাি পােষক্ নছি িা।উভা চাইরতা ভাররতর
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সাধািতা পুিুদার কররত নকন কংর্রসর মরতা একট
সবষভারতাা জাতাাতাবা্া সংোঠি োকা সর্ও নহনু
মহাসভা উদরবর পরাাজি দকি দ্খা ন্ি -তা নচাা করার
নব্া।
পেম

নবশযুদ

চিাকািাি

নহনু

মহাসভার

্রন্ভনসরত একটা ব় ধররির পনরবতষ ি আরস। যুদ
জনিত জুনর অবসাা চাকনরর সংখ্া বহগরর বরনদ পাা।
আরোর মত নিজ নিজ অঞরি দকাি মরত ন্ি যাপি িা
করর ভারতবাসা ভাো্ারঅ্রর ভারতবর্ষর নবনভন
জাাোাা ছন়রা পর়। তার্র সংকারষ ্রন্ভনস পনরবতষ ি
আরস।ভারতবর্ষর রাজিানতরত দয ভারতবাসা আরও
সনকা অং্্হর কররত পারর এই সরচতিতা এখি
িতু িভারব দজরো ওরঠ।পাঞারবর নহনু মহাসভার আ্রি
নবহার ও যুকপর্্ নহনুমহা সাভার ্াখা পনতন্ত হা।
১৯১৫ সারি হনর্ারর কমরমিাা নহনু মহাসভা োঠত হা
ম্িরমাহি মািব্ এর দিতর রু। এই সর্িরি সভাপনতর
ভা্রর মহারাজা মিান চন িনা এই আ্ঙা পকা্
কররি দয Hindus might be reduce even to a
minority for they made no coverts to increase
their numbers , on the countrary they were
faced with the problem of how best to worest
their diminution.
এই সংোঠরির উর্্্ নছি
নহনুর্র সামানজক ও রাজনিনতক সােষ রকা করা। এই
সংোঠি ১৯১৬ ন্রার্ কংর্স ও মুসনিম িাো কতরষ ক
সংঘটত িখরি চু নকর নবররানধতা দযমি করর দতমিই
প্াসনিক পর্ ও আইিসভার স্স্ পর্ আররা দবন্
সংখ্ক নহনু নিরাারোর পরচ্া চািাা। যন্ও ১৯১৫১৯২২ ন্রা্ পযষা এই সভার অনযু কাোরজ-কিরমই
সামাবদ নছি। ব্ত সাম্ানাক সংসা নহরসরব মুসনিম
িারোর পার্ নহনু মহাসভা নছি অরিকাংর্ই মাি। কারর
নছি খুবই স্। নহনু সভা ব় জনম্ার বা সমাা ভূ সামা
এবং পূবষতি ্াসকর্রার মুখপা্র্র নিরা োঠত হওাাা
সাধারর মািুর্র দেরক ্ূরর োরক। অি্ন্রক ন্ট্
সরকার মুসিমাি সম্ারার পনত যরতাটা কুিার হাত
বান়রা নছরিি নহনুর্র পনত ততটা স্া হানি। তার
পরাাজি হারতা নছি িা আবার উভা সম্ারার
সমািুপারতর সন্ করা সমব নছি িা।
যাইরহাক নহনু পুিুুাবি বার্র অি্তম
গুুপূরষ

পযষারার
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আযষসমানজরা 'শনদ 'ও 'সংোঠি' পকর নতর ওপর গুু

জহরিাি দক আরকপ করর বরিনছরিি " সংরকরপ বিরত

আররাপ করর। সুনমত সরকার যোেষই বরিরছি
মুসিমাির্র তবনিোও তিনজম নছি আযষ সমাজর্র

দোরি ভাররত কখরিা এত খারাপ অবসা হানি। অসহরযাো
আরনািরির দয পনতনকাা ১৯২২-২৩ এ শু হা, ত
ধারর নকন নিন্ত ভারবই জিোররর সরস সংন্্ সময

শনদ ও সংোঠরির জবাব। ১৯২৩ সারির আোর মারস
ম্িরমাহি মািব্ সভাপনতরু বারারসারত নহনু মহাসভার
অনধরব্ি বরস। এই অনধরব্রি শনদ ও সংোঠি দক

কাজকমষ ি্ করর ন্র্...। জিসাধারর দকবি একটাই
ন্কা পার্ -তা হি সাম্ানাক ঘররা "

সানবষক নহনু কমষসূনচর অাভুষ ক করা হা।এইভারব নহনু
মহাসভার সারে আযষ সমারজর দযাোসু্ সানপত হা দ্র্র
নবনভন অংর্ নহনুর্র সংঘবদ করার জি্ নহনু

সাম্ানরেতািা্ পসাকর আর. এস. এস এর
ভূনমো

মহাসভার ্াখা ছন়রা প়রত োরক। সাম্ানাক
অসরাা্ পাঞাব ন্লা, উ্র পর্্, নবহার পভর নত রারজ্

১৯২৫ সারি িাোপুরর রাষাা সাংরসবক সংরঘর
পনত্া ভাররত নহনু সাম্ানাকতার নবকার্ উরলখরযাো্

তা্ আকার ধারর কররনছি। এমিনক মা্াজ বাংিাা
দযখারি নহনু মহাসভার দকারিা অনযুই নছি িা দসখারি
নহনু সংোঠিগনি ্নক্ািা হরা ওরঠ। নহনু মহাসভার
অ্ম অনধরব্রির সভাপনতু কররত নোরা িািা রাজপে
রাা পকার্্ বরিি দয -'কংর্রসর অনহংস অসহরযাো
আরনািি নহনু সংোঠিগনিরক ্ুবষি দতা করররছই এমিনক
সাধািতা আরনািিরকও নপনছরা ন্র্'(৬) তরব নব্
্তরক কংর্রসর অরিক নহনু দিতাই নহনু মহাসভা দক
দপররা জুনোরা নছরিি। কংর্রসর এম আর জাা কর, নস
ওাাই নচাামনর এবং আররা অরিরকই কংর্রসর স্স্
হরাও নহনু মহাসভা সারে ঘনি্ভারব যুক নছরিি।
১৯৩৭ সারি নহনু মহাসভার ্ানাু অনপষত হা
নবিাাক ্ারমা্র সাভারকর এর হরয।সাভারকর
মুসিমাি আনধপরত্র নবপ্ সমরকষ নহনুর্র বারবার
সতকষ করর আসনছরিি। ১৯৩৭-এ 'নতনি বরিনছরিি
নহনুর্র ও নহনুসারির অি্াি্ অমুসিমাি অংর্র
কপারি িাঞিা ও মুসিমাি আনধপরত্র নতিক এডরক ন্রত
চাা এবং নহনুর্র চাা তার্র নিজ দ্র্ কাত্ারস
পনররত কররত '।(৭)১৯৩৮ এ সভাপনতর ভা্রর
কংর্রসর সমারিাচিা করর বরিি 'কংর্স কম্রা
পনতপর্ নহনু সারেষর পনত নবশাসঘাতকতা করর এবং
মুসিমাি িারোর কারছ এক পারা খা়া হরা োরক
'.(৮)নবং্ ্তরক ভাররতর নবনভন অঞরির মহাসভা োর়
ওরঠ। সংোঠরির মুসনিম নবররাধা এবং কংর্স নবররাধা
কাযষকিাপ মুসনিমর্র মরধ্ সাম্ানাকতারক দযমি
বান়রা তু রি নছি দতমিই তর্র ন্ক দেরক কংর্স
ধমষনিররপক রাজনিনতক সংোঠি হওাা সর্ও কমাোত

সাম্ানাক পচার এর কারছ িনতসাকার বাধ্ হা ।
কংর্রসর অি্তম পধাি দিতা মনতিাি দিরহু পু্

ভূ নমকা ্হর করর। দক নব দহিরোওাার এর দিতর রু
আরএসএস অি্তম পধাি সাম্ানাক ্নক ররপ।
আতপকা্ করর। নহনু সাম্ানাকতার দপকাপট
আরিাচিা কররত নোরা সুনমত সরকার,তনিকা সরকার
তপি বসু পমূখ ' Khaki Shorts and Saffron Flags '
পুনযকাা বরিরছি আরএসএস আ্াসা নহনু
সাম্ানাকতার মূি উৎস ও সরপ। আরএসএস- ও
কংর্স দক তার্র পধাি ্ত নহসারব দ্খত।এই কটর
সাম্ানাক সংোঠরির পধাি এম এস ওাািকার
আরএসএস ত্ সূ্পাত কররনছরিি তার ' We' িামক
পুনযকাা। ১৯৩৯ -এ নতনি দঘা্রা কররি সংখ্ািঘুর্র
্ানব দমরি দিওাা হরি 'নহনু জাতাা জাবি ধংস হওাার
নবপ্ দ্খা দ্রব('৯
নহনুর্র রকার পা্াপান্
দোাাািকর আকমর কররনছরিি মুসিমাির্র ও কংর্স
দিতার্র। দোনি মরি কররি কংর্রসর সরন্ হরারছ জাতাা
দচতিারক ধংস করার হানতাার ররপ। জাতাাতাবা্ার্র
আকমর করর নতনি বরিনছরিি আমার্র সবরচরা গুতর
্তর্র( মুসিমাির্র) বুরক জন়রা ধরর আমার্র
অনযুই নবপন কররছি। নতনি ভাররত অি্াি্ ধম্া
সম্াা ও মুসিমাির্র পরাম্ষ ন্রানছরিি নহনুসারির
ও নহনুর্র নহনু সংংর নত ও ভা্া ্হর কররত হরব নহনু
ধমষরক ্দা কররত ও এই ধরমষর মাহাত দক হ্রা িািি
কররত হরব,নহনু জানত ও সংংর নতর মনহমা কাতষ ি করা
ছা়া আর দকাি ভাবিা দক প্া দ্ওাা যারবিা, তার
এই ভা্রর পনরষার হরা যাা ভারতবর্ষর নবর্ন্ বরি
দকউ োকরব িা যারা োকরব তারা শধুমা্ নহনু জানতর
হকরমর ্াস হরা োকরত হরব, দকারিা ্ানব কররত পাররব
িা,দকারিা সুরযাো-সুনবধা চাইরত পাররব িা , নবর্্
অনধকার দতা প্ই ওরঠ িা, এইভারব নতনি মুসিমাি
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সম্াা দক ্ূরর সনররা দ্া। তার পনতট বকরব্
মুসিমাির্র পনত তার নবর্্ ঘররারই বনহঃপকা্
ঘরটনছি। তার্র এই সাম্ানাক পররাচিাা 'নহনুধমষ
নবপন', 'নহনু ধমষ নবশাস নবপন' ও 'নহনু সংংর নত নবপন'
বরি দ্াররোাি কররত দ্খা যাা(১০)।পাা নতি ্্ক
আরো আরএসএস এর মুখপা্ Organiser নিরখনছরিা
সময মুসিমাি রামরক তার্র নবিাাক বরি দমরি নিি,
সময সাম্ানাক সমস্া নমরট যারব।
উনিশ শতকে িাংলার সাম্ানরেতািা্ পসরস
উিনবং্ ্তা্ার দ্্ারধষ ধমষ ও সমাজ জাবরি নহনু
জাতাাতাবার্র ও পুিুুাবি পভাব বাংিারত বরনদ
দপরত োরক। ন্ট্ সরকার ইংররনজ ন্কার পবতষ ি
কররি বাঙানি সম্াা সািরন ্হর কররি। িরি
আধুনিক ন্কাা ন্নকত ন্ট্ অিু্হ পু্ বাঙানি
মধ্নবর্র দোা়াপ্ি হা। ইংররনজ ন্কাা ন্নকত
দ্রার মরধ্ জাতাাতারবাধ োর় ওঠার সারে সারে নিজস
ধমষ, সানহত্ সমরকষ সরচতিতা কম্ বরনদ পাা। বাংিাা
নহনু জাতাাতাবা্ ও নহনু ধরমষ পুিুুাবি বার্র পধাি

মুখপা্ নছরিি রাজিারাার বসু।১৮৭২ ন্রার্ ১৫ই
দসর্টর রাজিারাার বসু 'নহনু ধরমষর দ্্ু' নব্রা দয
বকরতা দ্ি তা দেরকই
Hindu Revivalist
আরনািরির সূ্পাত হা। ন্নকত মুসনিম দিতর বরন যখি
একট সতা পরে মুসিমাির্র সংোঠত করার পরচ্াা
রত তখি ন্নকত নহনু সম্ারার মরি নক ধররির
পনতনকাা সরন্ করর তা রাজিারাার বসুর বকব্ হরা
ওরঠ। ১৯৮১ ন্রার্ রাজিারাার বসু দিরখি
মুসিমািরা যখি ি্া্িাি মহারমিাি অ্ারসানসরা্রির
সংঘবদ হর্ি, তখি নহনুর্রও মহা নহনু সনমনত োঠি
করা উনচত। নতনি আররা বরিি" মুসিমাি ও ভারতবাসা
অি্াি্ জানতর সরস আমরা রাজনিনতক ও অি্াি্
নব্রা যত্ূর পানর দযাো ন্ব, নকন কর ্ক দযমি
পনরনমত জনম ক্ষর করর, সময দ্্ ক্ষর করর িা,
দসইরপ নহনু সমাজই আমার্র কারজর দক্ হইরব
"।(১১)বসু ্ামোরঞও মহা নহনু

সনমনতর ্াখা-প্াখা

োঠরির পরাাজিাাতা তু রি ধররি। এর ্ারা সামানজক
তব্ম্ োকা সরুও নহনুর্র মরধ্ একাত দবাধ োর়
উঠরব। এই সমরা আরও অরিক করাকজি নহনু দিতা
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নহনু ধরমষ পুিুুাবরির সপরক বকব্ রারখি। দযমি,

রারজনিাি নম্, নোনর্চন দঘা্, অমরতিাি বসু পমুখ।
উিনবং্ ্তরক বাংিা, নহনন, উ্ুষ এবং অি্াি্ ভা্াা
বহ সানহত্, কাব্্ন পকান্ত হা। যার বকব্ নছি
অং্ত সাম্ানাক। এই সমা বাংিা সানহরত্র একজি
অি্তম পধাি সানহনত্ক নছরিি বনঙমচন চরটাপাধ্াা।'
রাজ নসংহ' উপি্াস রচিা করর নচরন্রির জি্ নতনি
মুসিমাির্র নব্ িজরর পর়ি। নহনুর বারুোাো
োাইরত নোরা এবং সাধািতারবাধ ও জাতাাতাবার্র আ্্ষ
পচার কররত নোরা মুসিমাি ্াসকর্র দহা পনতপন
করার পবরতা সাম্ানাক মরিাভাব ইনি দযাোাা। দয
দকাি সম্াা তার আ্্ষ ঐনতহ্ নিরা োবষ কররত পারর।
নকন দসই োবষরবাধ যখি অি্ সম্াারক আঘাত করর,
তখি তার পনররনত ভারিা হরত পারর িা। রবানিাে
অরিক আরোই তাই ্ুঃখ করর নিরখনছরিি - "একটা ন্ি
নছি যখি নহনু আপি নহনুু িইাা দো রব কনররত উ্্ত
হইি। তখি মুসিমাি যন্ নহনুর দো রব মানিাা িইাা
নিরজরা চু পচাপ কনরাা োকরতা তরব নহনু খুব খুন্ হইত
সরনহ িাই। নকন দয কাররর নহনুর নহনুরু অ্ হইাা
উঠি দসই কারররই মুসিমারির মুসিমানি মাো তু নিাা
উঠি। এখি দস মুসিমাি ররপই পবি হইরত চাা। নহনু
সনহত নমন্াা নোাা পবি হইরত চাা িা। " (১২)
কংর্রসর বান্ষক অনধরব্রি বনঙমচন রনচত
বরনমাতরম োািট ব্বহার নিরাও মুসিমাি ও কংর্রসর
মরধ্ মতনবররাধ িক্ করা যাা। োািট পনতমা উপাসিা
করা নকন আিনমঠ কাব্্ন নতনি রচিা কররনছরিি
মুসনিমনবররাধা একট কানহিার দপকাপরট। এই
সাম্ানাক অসরক হানতাার কররই ভাররতর পধাি ্ুই
রাজনিনতক সংোঠি জাতাা কংর্স ও মুসনিম িাো এর
রাজনিনতক ্রক্াকন্ ভারত নবভাজরির দক্ প্ত
করর। পেরম কংর্স দিতর ু নব্াটরক গুু িা ন্রিও
অরিক পরর হরিও সাধাি ভাররত এর গুু বুেরত
দপররনছি। ভারতরক নবভাজি করর সরন্ হরানছি
সাম্ানাকতার নভন্রত ্ুট সতা রাষ ভারত এবং
পানকযাি। দো রব আর ঐনতহ্র দর্াররন্রত দকাি
সম্াা দবন্ িাভ হি আবার কার কনত হরিা এই
নবতরকষ িা নোরা বিা ভারিা এই সাম্ানাক দর্াররন্
ভারতবর্ষ ঐরক্র বনি দক ন্নেি দেরক ন্নেিতার
করর তু রিনছি। নবপাি চন ঠকই বরিরছি - "ভারতাা
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জানত বরি নকছু নছি িা, োকরত পাররিা, ভারত নচরকাি
নিছকই একট 'ধম্া সম্ারার সমূরহর সংঘ 'নছি, আরছ
এবং োকরব। " (১৩)
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