
েগা� ও িহ	�ুবাদী রাজনীিত 

রাজ�মার চ�বত� 
 

েফসবেুক এক� েপা� েদখিছলাম- 

  বাঘ বাঁচাও বলেল পিরেবশে'মী। 

  হিরণ বাঁচাও বলেল পিরেবশে'মী। 

  আর েগা� বাঁচাও বলেলই সা,দািয়ক। 

েয-ব/ু েপা�� েশয়ার কেরেছন তাঁেক ব 0ি1গতভােব জািন। েমােটই 
স,দায়িবে4ষী নন। অসেচতনভােবই সা,দািয়ক রাজনীিতর 'চােরর ফাঁেদ পেড় 
েগেছন। 

 েপা�� এমিনেত বুি8দী9-েগা-র:ার সপে: পিরেবেশর েদাহাই। মশুিকল হল, 
েগামাংস ভ:েণর িব�ে8 উ>র ও পি?ম ভারেত েয-'চার ও িহংসা@য়ী আে	ালন 
মাথা চাড়া িদেয়েছ, তা িকB েমােটই পিরেবশবাদী কারেণ নয়, তার িপছেন 
পিরCার িহD�বাদী রাজনীিত রেয়েছ :  েগা� িহ	েুদর কােছ পিবE 'াণী ও মাতা 
িহেসেব পূিজত। সুতরাং, িহ	রু এই েদেশ মুসলমানরাও –বা অন 0 ধেমIর মানেুষরা 
– েগা-হত 0া করেত পারেব না। বলাই বাJল 0, এ হল েজার যার মলুুক তার –এর 
ভাষ 0, ৈবিচE 0 ও িভLতা অMীকার ও দমন েকর েদশজেুড় িনেজেদর ইNামেতা 
এক� একীভূত সংCৃিত-িহ	রুাP-চািপেয় েদবার 'েচQা। 

 এখােন মেন রাখা দরকার, েগা-র:া আে	ালন েকােনা হালিফেলর ব 0াপার 
নয়, এর ইিতহাস েবশ পুেরােনা এবং িহ	�ুবাদী রাজনীিতর 'ায় সূচনালR েথেকই 
গণসমােবশ (mobilization)-এর এক� েমা:ম উপায় িহেসেব তা উপিUত। 
মধ 0যুেগই েগা� হেয় উেঠিছল WাXণ 0 ধেমIর এক� পিবE 'তীক। WাXণ ও 
েগা�র র:াকতI া Yেপ িশবািজ িনেজেক েঘাষণা কেরিছেলন। িশবািজ অবশ 0 
সাম'দািয়ক বা মুসলমান-িবে4ষী িছেলন না। আদেত িতিন িছেলন িনZবণIজাত 
মানুষ (শ[ূ), WাXণ  ও েগা-র:ার কথা বেল িতিন িহ	সুমােজর উপেরর িদেক 
(:িEয় িহেসেব) স\ািনত আসন েপেত েচেয়িছেলন। WাXণেদর সমথIন ও 
পৃ]েপাষকতা তাঁর রাজাদেশIর ^��পূণI অ_ িছল। েগা�র 'তীকেক ব 0বহার কের 
মসুলমান-িবে4ষী রাজনীিতর কথা িতিন ভােবনিন। েগা-র:ার কমIসূিচেক েক` 
কের গণসমােবশ আধুিনক কােলই 'থম েদখা িগেয়িছল। ১৮৭০-এর দশেক িশক 
�কা স,দায় েগার:েণর িবষয়� িনেয় পাeাব অfেল 'থম আে	ালন g� কের। 
পরবত� দশেক েগা-র:া আে	ালন িহ	 ু জাতীয়তাবাদী আে	ালেনর কমIসু�র 
অDভুI 1 হয়। ১৮৮২ সােল দয়ান	 সরMতী 'িত]া কেরিছেলন েগারি:ণী সভা। 
এরপর েথেক �মশ েগা� হেয় ওেঠ সংগiত ও জি_ িহ	েু�র 'তীক। 



 মেন রাখেত হেব, ইসলাম বা িj�ান ধেমIর মেতা িহ	 ুধেমIর েকােনা সুিনিদIQ 
ও সুসংগiত ধম�য় স,দায় িছল না। আধুিনক কােল এেসই সংগiত িহ	ধুমI 
িনমIােণর এক� 'েচQা g� হয়। নানা েগা]ী ও স,দায়-িবিশQ  ও kের-kের 
িবভ1 বহৃৎ জনসমিQেক ঐক 0ব8 ও সংগiত করার জন 0 এক� অিভL 'তীেকর 
'েয়াজন হেয়িছল। েদখা যায়, েগা� হেত পাের েসই 'তীক-ভারেতর সবIE েগা� 
েযমন পাওয়া যায়, েতমনই গৃহপািলত িএ 'াণী�র 'িত কৃিষ'ধান সমােজর 
মম�েবাধ খুব Mাভািবক, েগা� িহ	েু�র 'তীক আরও িএ কারেণ েয-িj�ান  ও 
মসুলমানেদর কােছ েগা� বধ 0 বা হত 0া–েযােগ 0 'াণী, িকB িহ	েু�র কােছ তা 
পিবE। েয-েকােনা ‘identiy-politics’-ই অপর বা 'িতপ: েখাঁেজ, েগা� নামক 
'তীক�েক ব 0বহার কের খুব-সহেজই আমরা-ওরা িচিnত করা যায়। বJধািবভ1 
িহ	 ুসমােজ এর েচেয় উপেযাগী ও সংেবদনশীল আর েকাo  'তীকই-বা হেত পাের, 
যােক গণসমােবেশর কােজ ব 0বহার করা যায়? 

 িহ	�ুেবাধ বা িহ	 ুজাতীয়তােবাধ এক� আধুিনক িবষয় –এ িনছক অতীেতর 
পুন�pীবন নয়, বরf িবেশষ িবেশষ 'তীক ও ঐিতহ 0ােক ব 0বহার কের 
(একইভােব, িকছু ঐিতহ 0 বজI ন কের) অতীেতর এক� িনমIাণ (constrnction)। 
এই িনিমIত-অতীত বলাই বাJল 0 বাkেবর অতীত নয়। িহ	েু�র এই িনিমIত 'কq� 
দািব কের –িহ	ধুেমI েগা-হত 0া চরম পাপ এবং েগা� পিবE rােন পূিজত। বাkব 
ইিতহাস িকB এ কথা বেল না। 

 ভারতীয়রা েয 'াচীনকােল েগা-হত 0া করত-বিল িহেসেব এবং খােদ 0র 
'েয়াজেন-এবং েলাভনীয় খাদ 0 িহেসেব েগামাংেসর কদর িছল, তার বJ দQৃাD 
েবদসহ অন 0ান 0 ধম�য় ও ধমIিনরেপ: sেt ছিড়েয় আেছ। আমরা জািন, আযIরা 
ভারেত এেসিছেল যাযাবর ও পgপালক িহেসেব, েগা-ধন তােদর কােছ েযমন 
আকািuত িছল, েতমননই েদবতােদর উেvেশ তা উৎসগIও করা হত। ঋেxদ-এর 
সবIাsহণ 0 েদবতা ইে`র িবেশষ পছ	 িছল ষাঁেড়র মাংস, অিR ষাঁড় ও ব/ 0া-
েগা�র পাশাপািশ েঘাড়ার মাংসও ভােলাবাসেতন। রাজসূয় ও বাজেপয় যেr 'চুর 
সংখ 0ায় েগা� বিল েদওয়া হত। এছাড়াও িববাহ অন]ুান ও অিতিথ েসবার জন 0 
েগাহত 0ার বJল চল িছল। WাXণ  stসমূেহ উিyিখত অঘ I0 ও মধুপকI  'থা 'াচীন 
কােল জনি'য় িছল, যার অথI স\ানীত অিতিথেক দই ও মধুর সে_ মাংস 
(েগামাংস যার অDভুI 1 িছল) িদেয় অভ 0থIনা জানােনা। অিতিথর 'িতশz িহেসেব 
পািণিন েগা{ শz� উেyখ কেরেছন। শz�র অথI েগা-হত 0া। অবশ 0 ঋেxদ ও 
অথবIেবদ-এ অ{ শz� ও আেছ। WাXণেক দি:ণা িহেসেব দান করা েগা� িছল 
অবধ 0। সাধারণভােব দ|ুবতী েগা�ও হত 0া করা হত না। এও উেyখ 0 েয 
সামিsকভােব গ�েক অবধ 0 ও পিবE (Holy) বেল িবেবচনা না করা হেলও েগা-



জাত [ব 0সমূহ েযমন, দিধ, দধু, িঘ, েগাবর, েগামEূ, gি8করণ (purification)-
এর মাধ 0ম িহেসেব ধম�য় ি�য়াচাের Mীকৃত হেয়িছল। 

 ৈবিদক সমাজ যখন পgপালক সমাজ েথেক কৃিষজীবী সমােজ YপাDিরত হেত 
g� কের, তখন িবপুল পিরমাণ েগাস}দ যেr আJিত েদবার বদেল তা 
সংর:েণর 'েয়াজনীয়া বাড়েত থােক। এই  আথIসামািজক YপাDেরর ে':াপেটই 
উপিনষেদ েগা-বিল ববা পgবিলর িব�ে8 '~  েতালা হয়। এই নতুন ভাবনা 
আেরা েজারােলা Yপ েনয় েবৗ8 ও ৈজনধেমIর অিহংসার তে�। যrেকি`ক WাXণ 0 
ধমIমেতর জনি'য়তা কমেত থােক, িকB মানুেষর খাদ 0াভােস রাতারািত বদল ঘেট 
যায়, তা নয়। Mয়ং েগৗতম ব8ুও কেয়কবার মাংসাহার কেরিছেলন, মহাবীরও 
পািখর মাংস েখেয়িছেলন বেল উেyখ আেছ। এও ল:ণীয় েয,  এই দইু ধমIমত 
সামিsকভােব অিহংসার পে:ই কথা বেলিছল-েগা�েক েসখােন আলাদাভােব ^�� 
েদওয়া হয়িন। গা�র উপর পিবEতা (Holiness)-ও আেপািরত হয়িন। খুব 
িচ>াকষIক তথ 0 হল, অিহংসার পূজাির স�াট অেশাক অবধ 0 'াণীেদর েয-তািলকা 
ৈতির কেরিছেলন, তােত েগা�র নাম িছল না। 

 েকৗ�েল 0র অথIশা�-এও েগা-হত 0া অপরাধ বলা হয়িন। মনু (িj�পূবI ২০০-
২০০ িj�াz) অিহংসার ^েণর 'শংসা কেরেছন iকই, িকB িতিন খাদ 0 িহেসেব 
েয 'াণীেদর তািলকা '�ত কেরন, তােত উটেক বাদ িদেলও েগা�েক বাদ েদওয়া 
হয়িন। যাrব� 0 �ৃিত (১০০-৩০০ িj�াz)-েত উিyিখত হেয়েছ একজন ে@ািEয় 
বWাXণেক এক� বেড়া ছাগল বা ষাঁড় এবং িমিQ কথা িদেয় অভ 0থIনা করার 
কথা। রামায়ণ বা মহাভারেতও েগামাংস ভ:েণর উদাহরণ পাব। ভর4াজ মিুন 
রামচ`েক অভ 0থIনা জািনেয়িছেলন েগা-মাংস (বাছুেরর মাংস) পিরেবশন কের। 
মহাভারেত আেছ, রাজা রিkেদেবর রাLাঘের 'িতিদন দইু সহ� েগা� হত 0া করা 
হত এবং েসই রাLা িতিন WাXণেদর িবতরণ করেতন। কিব কািলদাস তাঁর 
েমঘদতূ-এ রিDেদেবর এই কািহিন উেyখ কেরিছেলন ^9যুেগ বেস, এবং ল:ণীয়-
িহ	েুদর েসই তথাকিথত সুবণIযুগ-এ েকােনা িহ	েুকই কািলদােসর মু�ু চাই বেল 
J�ার িদেত েদখা যায়িন। 

 েগা-হত 0া ও েগামাংস ভ:ণ িনেয় WাXণ 0 দিৃQভি_র পিরবতI ন হেত g� 
কের েমাটামু� 'থম সহ�ােzর মধ 0ভাগ েথেক। ঐিতহািসক ি4েজ` নারায়ণ ঝা 
(িযিন এই িবষয় িনেয় গেবষণা কেরেছন) বলেছন, আিদ-মধ 0যুেগ sামীণ সমােজ 
YপাDর ঘটিছল কৃিষর অভূতপূবI িবkার ও বািণেজ 0র সংেকাচেনর মেধ 0 িদেয় –এই 
ে':াপেটই েগা-হত 0া িবষেয় WাXণ 0 দিৃQভি_র পিরবতI নেক েদখা েযেত পাের। 
আগেগ কৃিষ িছল gধুমাE ৈবশ 0েদর জন 0 িনিদIQ েপশা, িকB এখন তা আর েকবল 
ৈবশ 0েদর মেধ 0 সীমাব8 থাকল না। এই সময় েথেক WাXণেক ভূিমদান বা sামদান 



পা্রথার ব 0াপক 'চলন হেয়িছল এবং কৃিষ হেয় উেঠিছল গিরব িনZবণI েথেক g� 
কের ভূMামী পুেরািহত অিভজাতেদরও েপশা। 

 এই নতুন যুগ পুরাণ-এ কিলযুগ িহেসেব বিণIত হেয়েছ। সামািজক YপাDেরর 
পিরণােম পূবIবত� যুেগর সামািজক/শা�ীয় িবধান এ যুেগ অেকেজ িহেসেব িবেবিচত 
হেত g� কেরেছ। ধমIশা�কাররা এই সমেয়ই আমদািন করেলন কিলবজ I0-র 
ধারণা-অথIাৎ িকছু িকছু আচার বা রীিতনীিত অতীেত চালু থাকেলও কিলযুেগ 
বজI নীয় িহেসেবই িবেবিচত হেব। এই কিলবজ I0-র তািলকায় েগামাংস WাXেণর 
খাদ 0তািলকা েথেক বাদ পড়ল। ব 0াস�ৃিত-েত একজন েগা-হত 0াকারীেক �Qভােব 
অD 0জ বেল উেyখ করা হেয়েছ। এইসময় েথেকই েগামংস অ�শৃ 0েদর খাদ 0 
তািলকার অDভুI 1 হয় এবং অেনক ে:েE উ�বেণIর অনুকরেণ েগামাংস বজI ন হেয় 
ওেঠ জাতব 0বUার উপের ওঠার অন 0তম মাধ 0ম। 

 েগা-হত 0া এবং েগামাংস স}েকI  এই পিরবিতI ত WাXণ 0 অনুশাসন আেরা 
েজারােলা হেয়িছল মধ 0যুেগ ইসলােমর আগমেনর ফেল। মধ 0যুগীয় �কাকাররা 'ায় 
সকেলই েগামাংস ভ:েণ িনেষধাrা উেyখ কেরেছন। আমরা এই 'সে_ মাধবাচাযI 
(েচােvা শতক), মদনপাল (েচােvা শতক), মদনিসংহ (পেনেরা শতক) 'মেুখর 
কথা �রণ করেত পাির। িকB তাঁেদর কিলবজ I0-র ধারণা পেরাে: এই Mীকৃিত 
েদয় েয WাXণ ও উ�বেণIর মেধ 0 েগামাংস ভ:েণর রীিত কিল-পূবI যুেগ চালু 
ছুল। এবং মধ 0যুেগও িনZবণI বা তথাকিথত অ�ৃশ 0েদর মেধ 0 তার চল ব/ হয়িন-
না হেল বারংবার এ্ বং েজােরর সে_ েগামংস বজI েনর কথা ধমIশা�^িলেত উ�ািরত 
হত না। এও উেyখ 0, েকােনা েকােনা জায়গায়  িহ	 ু পূজI াচনার েগা� বিল িএ 
েসিদন পযID চালু িছল। রাজUােনর েটাডগেড় েগা� ও মিহষবিলর রীিত� ১৮৭৪ 
পযID অব 0াহত থাকার দQৃাD আমরা েপেয়িছ। 

 আসেল, 'াচীন যুেগ নয়, মধ 0যুেগই েগা�র উপপর ধম�য় পিবEতা (holi 

ness) আেরািপত হয়। আমরা উেyখ কেরিছ, িশবািজ েগা�র এই পিবEতা Mীকৃিত 
িদেয়িছেলন। এই 'সে_ আমােদর মেন হেত পাের, েগা� িনেয় পর�পরিবেরাধী 
অবUােনর কারেণ িহ	দ ু ও মসুলমান মধ 0যুগেগ যুযুধান দ�ু িশিবের ভাগ হেয় 
িগেয়িছল। ইিতহােস েতমন দQৃাD পাওয়া যায় না। আমরা জািন, ব� র ঈেদ 
মসুলমানরা েগা� �রবািন েদয়। িকB মেন রাখা দরকার, এ� েকােনা 
বাধ 0তামূলক ব 0াপার নয়। এক� েভড়া বা ছাগল �রবািনই একজন মুসলমােনর 
কােছ যেথQ। ভারেতর মেতা েদেশ েগা� 'চুর সংখ 0ায় পাওয়া যায় ও সkা বেল 
েগা� �রবািন জনি'য় হল, যিদও সবIEই তা 'চিলত িছল এমন� বলা যায় না। 
এও উেyখ 0, মধ 0যুেগর অেনক মসুিলম শাসক েগা� স}েকI  WাXণ 0 আেবগেক 
মযIাদা িদেয় েগা-হত 0া িনিষ8 কেরিছেলন। এেদর মেধ 0 েমাগল সা�ােজ 0র 'িত]াতা 
বাবর, বা কা�ীেরর শাসক জয়নাল আেবিদেনর কথা বলা যায়। এ-েথেক এও মেন 



হয়, Uানীয় kের েগা-হত 0ার িবষয়� িনেয় ধম�য় উে>জনা ৈতিরর স�াবনা িছল, 
যা ওই শাসকরা এড়ােত েচেয়িছেলন। িকB তখনও েগা-হত 0ার িবষয়� সা,দািয়ক 
গণসমােবশ (Mobilization)-এর িবষয় িহেসেব হািজর হয়িন-আযI সমােজর উেদ 0ােগ 
েগা-র:া আে	ালন েসই কাজ� কেরিছল, এবং সূচনালেRই �ৎিসত সা,দািয়ক 
দা_ার জ� িদেয়িছল। ১৮৯৩ সােল িবহার ও উ>র'েদেশ েগা-র:া আে	ালন 
ব 0াপক দা_া সৃিQ কের। দা_ার িবচার কেরত িগেয় িবচারক এইচ. এল. এল. 
এলানসন উ� ঘাটন কেরিছেলন সার সত 0কথা�-িহ	দুা_াকারীরা েসিদন gধুমাE 
�রবািন ব/ করার লে: 0ই চড়াও হয়িন, এ িছলল খুব সেচতন ও মসুলমানেদর 
িব�ে8 ধম�য় আেবগ েথেক সংগiত ও পিরকিqত এক� ষড়য�।১ 
 কথাটা আজেকর ে:েEও েবাধ হয় সমভােব 'েযাজ 0। খুব িনরীহ ধম�য় 
আেবগ বা জীবে'ম েথেক েগা-র:ার দািব� আজও উ�ািরত হেN না। এর মেধ 0 
'বলভােব উপিkত িহ	রু এই েদেশ মুসলমানেদর টাইট েদবার িহ	�ুবাদী িচDা। 

 এই আেলাচনা আমরা েশষ করব েগার:া িনেয় গাি/িজ, েনহ� ও 
রবী`নােথর মত উেyখ কের। মেন রাখেত হেব, গাি/িজ সারা জীবন েগা-েসবার 
আদেশI উ48ু িছেলন। েগার:ার দািবেত একািধক সে\লেন সশরীের উপিUত 
েথেকেছন িতিন। িখলাফত আে	ালেন িতিন েনতৃ� েদন এবং েসই সময় মসুিলম 
িলগ েনতারা তাঁেক কথা ও িদেয়িছেলন েগা-হত 0া েথেক মসুিলমেদর িবরত করার 
জন 0। এই সামিয়ক েবাঝাপড়া অবশ 0 িকছুিদেনর মেধ 0ই েভেঙ িগেয়িছল। মসুিলম 
িলক েনতারা েগা-হত 0া ব/ রাখার িবষয়�েক ব 0াখ 0া কেরিছেলন, মসুলমানেদর 
ধমIাচরেণ সংখ 0াg� পিরকিqত হkে:প িহেসেব-িনেজর পছে	র ধম�য় সংCৃিতেক 
জাতীয়তাবােদর ছ�েবশ অপর ধেমIর উপর চািপেয় েদবার েচQা। ধমI'াণ গাি/িজ 
�Qই বুঝেত েপেরিছেলন মুসলমােনর এই আেবেগর যথাথIতা। Mাধীনতার কেয়ক 
স9াহ আেগ িদিyেত এক� 'াথIনাসভার েশেষ িতিন জািনেয়িছেলন- 

ভারেত েগা-হত 0া িনিষ8 কের েকােনা আইন ৈতির হেত পাের না।...আিম অেনক িদন 
ধের েগা-েসবার কােজ শপথব8, িকB আমার ধমI কী কের বািক ভারতীয়েদর ধমI হেত 
পাের? এই আইেনর অথI েসইসব ভারতীয়েদর উপপর দমনপীড়ন, যাঁরা িহ	 ুনন।  

এবার আিস জওহরলাল েনহ�র কথায়। 'ধানম�ী িহেসেব ১৯৫৩ সােল 'ােদিশক 
সরকার^িল কােছ এক িচiেত িতিন েলেখন- 

েগা-র:ণ েগা�েক র:া করেতই পাের না। ভারেত গৃহপািলত পgর িনরাপ>া এবং 
তােদর উLত মান ^��পূণI। এটা ঘটেত পাের যিদ আমরা ৈবrািনক দিৃQেকােনর 
অিধকারী হই। েকােনা নঞথIক স�ীণI মানিসকতা িদেয় এমন 'গিত হয় না। 

পিরেশেষ রবী`নােথর কথা, ঘের-বাইের উপন 0ােস িনিখেলেশর মখু িদেয় যা িতিন 
বিলেয়েছন- 



আমরা 'ধান 'ধান িহ	 ু 'জােক ডািকেয় অেনক কের েবাঝাবার েচQা 
করলুম। বললমু, িনেজর ধমI আমরা রাখেত পাির, পেরর ধেমIর উপর আমার 
হাত েনই। আিম েবাQম বেল শ1 েতা র1পাত করেত ছােড় না। উপায় 
কী? মসুলমানেকও িনেজ ধমIমেত চলেত িদেত হেব। েতামরা েগালমাল েকােরা 
না। 

তারা বলেল, মহারাজ, এতিদন েতা এ-সব উপসগI িছল না। 

আিম বললমু, িছেল না, েস ওেদর উNা। আবার ইNা কেরই যােত িনব>ৃ 
হয় েসই পথই েদেখা। েস েতা ঝগড়ার পথ নয়। 

তারা বলেল, না মহারাজ, েসিদন েনই। শাসন না করেল িকছুেতই থামেব 
না। 

আিম বললুম, শাসেন েগািহংসা েতা থামেবই না, তার উপর মানেুষর 'িত 
িহংসা েবেড় উঠেত থাকেব। 

এেদর মেধ 0 একজন িছল ইংেরিজ-পড়া, েস এখনকার বিুল আওড়ােত িশেখেছ। 
েস বলেল, এটা েতা েকবল একটা সংCােরর কথা নয়, আমােদর েদশ কৃিষ 
'ধান, এ েদেশ েগা� েয- 

আিম বললমু, এ েদেশ মিহষও দধু েদয়, মিহেষও চাষ কের, িকB তার 
কাটাম�ুু মাথায় িনেয় সবIাে_ র1 েমেখ যখন উেঠানময় নতৃ 0 কের েবড়াই 
তখন ধেমIর েদাহাই িদেয় মুসলমােনর সে_ ঝগড়া করেল ধমI মেন মেন 
হােসন, েকবল ঝগড়াটাই 'বল হেয় ওেঠ। েকবল েগা�ই যিদ আবাধ 0 হয় 
আর েমাষ যিদ আবাধধ 0 না হয় তেব ওটা ধমI নয়, ওটা অ/কার। 
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