েগারু ও িহন্ুতব্বাদী রাজনীিত
রাজকুমার চকর্বতর্
েফসবুেক একিট েপাস্ েদখিছলামবাঘ বাঁচাও বলেল পিরেবশেপর্মী।
হিরণ বাঁচাও বলেল পিরেবশেপর্মী।
আর েগারু বাঁচাও বলেলই সাম্দািয়ক।
েয-বন্ু
েপাস্িট েশয়ার কেরেছন তাঁেক বয্িক্গতভােব জািন। েমােটই
সম্দায়িবেদব্ষী নন। অসেচতনভােবই সাম্দািয়ক রাজনীিতর পর্চােরর ফাঁেদ পেড়
েগেছন।
েপাস্িট এমিনেত বুিদ্দীপ্-েগা-রক্ার সপেক্ পিরেবেশর েদাহাই। মুশিকল হল,
েগামাংস ভক্েণর িবরুেদ্ উত্তর ও পিশ্ম ভারেত েয-পর্চার ও িহংসাশর্য়ী আেন্ালন
মাথা চাড়া িদেয়েছ, তা িকন্ েমােটই পিরেবশবাদী কারেণ নয়, তার িপছেন
পিরস্ার িহন্তব্বাদী রাজনীিত রেয়েছ : েগারু িহন্ুেদর কােছ পিবতর্ পর্াণী ও মাতা
িহেসেব পূিজত। সুতরাং, িহন্ুর এই েদেশ মুসলমানরাও –বা অনয্ ধেমর্র মানুেষরা
– েগা-হতয্া করেত পারেব না। বলাই বাহুলয্, এ হল েজার যার মুলুক তার –এর
ভাষয্, ৈবিচতর্য্ ও িভন্তা অসব্ীকার ও দমন েকর েদশজুেড় িনেজেদর ইচ্ামেতা
একিট একীভূ ত সংস্ৃিত-িহন্ুরাষ্-চািপেয় েদবার পর্েচষ্া।
এখােন মেন রাখা দরকার, েগা-রক্া আেন্ালন েকােনা হালিফেলর বয্াপার
নয়, এর ইিতহাস েবশ পুেরােনা এবং িহন্ুতব্বাদী রাজনীিতর পর্ায় সূচনালগ্ েথেকই
গণসমােবশ (mobilization)-এর একিট েমাক্ম উপায় িহেসেব তা উপিস্ত।
মধয্যুেগই েগারু হেয় উেঠিছল বর্াহ্ণয্ ধেমর্র একিট পিবতর্ পর্তীক। বর্াহ্ণ ও
েগারুর রক্াকতর্ া রূেপ িশবািজ িনেজেক েঘাষণা কেরিছেলন। িশবািজ অবশয্
সামপর্দািয়ক বা মুসলমান-িবেদব্ষী িছেলন না। আদেত িতিন িছেলন িনম্বণর্জাত
মানুষ (শূদর্), বর্াহ্ণ ও েগা-রক্ার কথা বেল িতিন িহন্ুসমােজর উপেরর িদেক
(ক্িতর্য় িহেসেব) সম্ািনত আসন েপেত েচেয়িছেলন। বর্াহ্ণেদর সমথর্ন ও
পৃষ্েপাষকতা তাঁর রাজাদেশর্র গুরুতব্পূণর্ অঙ্ িছল। েগারুর পর্তীকেক বয্বহার কের
মুসলমান-িবেদব্ষী রাজনীিতর কথা িতিন ভােবনিন। েগা-রক্ার কমর্সূিচেক েকন্
কের গণসমােবশ আধুিনক কােলই পর্থম েদখা িগেয়িছল। ১৮৭০-এর দশেক িশক
কুকা সম্দায় েগারক্েণর িবষয়িট িনেয় পাঞ্াব অঞ্েল পর্থম আেন্ালন শুরু কের।
পরবতর্ দশেক েগা-রক্া আেন্ালন িহন্ু জাতীয়তাবাদী আেন্ালেনর কমর্সুিটর
অন্ভুর্ ক্ হয়। ১৮৮২ সােল দয়ানন্ সরসব্তী পর্িতষ্া কেরিছেলন েগারিক্ণী সভা।
এরপর েথেক কর্মশ েগারু হেয় ওেঠ সংগিঠত ও জিঙ্ িহন্ুেতব্র পর্তীক।

মেন রাখেত হেব, ইসলাম বা িখর্স্ান ধেমর্র মেতা িহন্ু ধেমর্র েকােনা সুিনিদর্ ষ্
ও সুসংগিঠত ধমর্য় সম্দায় িছল না। আধুিনক কােল এেসই সংগিঠত িহন্ুধমর্
িনমর্ােণর একিট পর্েচষ্া শুরু হয়। নানা েগাষ্ী ও সম্দায়-িবিশষ্ ও স্ের-স্ের
িবভক্ বৃহৎ জনসমিষ্েক ঐকয্বদ্ ও সংগিঠত করার জনয্ একিট অিভন্ পর্তীেকর
পর্েয়াজন হেয়িছল। েদখা যায়, েগারু হেত পাের েসই পর্তীক-ভারেতর সবর্তর্ েগারু
েযমন পাওয়া যায়, েতমনই গৃহপািলত িএ পর্াণীিটর পর্িত কৃ িষপর্ধান সমােজর
মমতব্েবাধ খুব সব্াভািবক, েগারু িহন্ুেতব্র পর্তীক আরও িএ কারেণ েয-িখর্স্ান ও
মুসলমানেদর কােছ েগারু বধয্ বা হতয্া–েযােগয্ পর্াণী, িকন্ িহন্ুেতব্র কােছ তা
পিবতর্। েয-েকােনা ‘identiy-politics’-ই অপর বা পর্িতপক্ েখাঁেজ, েগারু নামক
পর্তীকিটেক বয্বহার কের খুব-সহেজই আমরা-ওরা িচিহ্ত করা যায়। বহুধািবভক্
িহন্ু সমােজ এর েচেয় উপেযাগী ও সংেবদনশীল আর েকান্ পর্তীকই-বা হেত পাের,
যােক গণসমােবেশর কােজ বয্বহার করা যায়?
িহন্ুতব্েবাধ বা িহন্ু জাতীয়তােবাধ একিট আধুিনক িবষয় –এ িনছক অতীেতর
পুনরুজ্ীবন নয়, বরঞ্ িবেশষ িবেশষ পর্তীক ও ঐিতহয্ােক বয্বহার কের
(একইভােব, িকছু ঐিতহয্ বজর্ন কের) অতীেতর একিট িনমর্াণ (constrnction)।
এই িনিমর্ত-অতীত বলাই বাহুলয্ বাস্েবর অতীত নয়। িহন্ুেতব্র এই িনিমর্ত পর্কল্িট
দািব কের –িহন্ুধেমর্ েগা-হতয্া চরম পাপ এবং েগারু পিবতর্ জ্ােন পূিজত। বাস্ব
ইিতহাস িকন্ এ কথা বেল না।
ভারতীয়রা েয পর্াচীনকােল েগা-হতয্া করত-বিল িহেসেব এবং খােদয্র
পর্েয়াজেন-এবং েলাভনীয় খাদয্ িহেসেব েগামাংেসর কদর িছল, তার বহু দৃষ্ান্
েবদসহ অনয্ানয্ ধমর্য় ও ধমর্িনরেপক্ গর্েন্ ছিড়েয় আেছ। আমরা জািন, আযর্রা
ভারেত এেসিছেল যাযাবর ও পশুপালক িহেসেব, েগা-ধন তােদর কােছ েযমন
আকািঙ্ত িছল, েতমননই েদবতােদর উেদ্েশ তা উৎসগর্ও করা হত। ঋেগব্দ-এর
সবর্াগর্হণয্ েদবতা ইেন্র িবেশষ পছন্ িছল ষাঁেড়র মাংস, অিগ্ ষাঁড় ও বন্য্ােগারুর পাশাপািশ েঘাড়ার মাংসও ভােলাবাসেতন। রাজসূয় ও বাজেপয় যেজ্ পর্চু র
সংখয্ায় েগারু বিল েদওয়া হত। এছাড়াও িববাহ অনুষ্ান ও অিতিথ েসবার জনয্
েগাহতয্ার বহুল চল িছল। বর্াহ্ণ গর্ন্সমূেহ উিল্িখত অঘর্য্ ও মধুপকর্ পর্থা পর্াচীন
কােল জনিপর্য় িছল, যার অথর্ সম্ানীত অিতিথেক দই ও মধুর সেঙ্ মাংস
(েগামাংস যার অন্ভুর্ ক্ িছল) িদেয় অভয্থর্না জানােনা। অিতিথর পর্িতশব্ িহেসেব
পািণিন েগাঘ্ শব্িট উেল্খ কেরেছন। শব্িটর অথর্ েগা-হতয্া। অবশয্ ঋেগব্দ ও
অথবর্েবদ-এ অঘ্ শব্িট ও আেছ। বর্াহ্ণেক দিক্ণা িহেসেব দান করা েগারু িছল
অবধয্। সাধারণভােব দুগ্বতী েগারুও হতয্া করা হত না। এও উেল্খয্ েয
সামিগর্কভােব গরুেক অবধয্ ও পিবতর্ (Holy) বেল িবেবচনা না করা হেলও েগা-

জাত দর্বয্সমূহ েযমন, দিধ, দুধ, িঘ, েগাবর, েগামূতর্, শুিদ্করণ (purification)এর মাধয্ম িহেসেব ধমর্য় িকর্য়াচাের সব্ীকৃ ত হেয়িছল।
ৈবিদক সমাজ যখন পশুপালক সমাজ েথেক কৃ িষজীবী সমােজ রূপান্িরত হেত
শুরু কের, তখন িবপুল পিরমাণ েগাসম্দ যেজ্ আহুিত েদবার বদেল তা
সংরক্েণর পর্েয়াজনীয়া বাড়েত থােক। এই
আথর্সামািজক রূপান্েরর েপর্ক্াপেটই
উপিনষেদ েগা-বিল ববা পশুবিলর িবরুেদ্ পর্শ্
েতালা হয়। এই নতু ন ভাবনা
আেরা েজারােলা রূপ েনয় েবৗদ্ ও ৈজনধেমর্র অিহংসার তেত্ত। যজ্েকিন্ক বর্াহ্ণয্
ধমর্মেতর জনিপর্য়তা কমেত থােক, িকন্ মানুেষর খাদয্াভােস রাতারািত বদল ঘেট
যায়, তা নয়। সব্য়ং েগৗতম বুদ্ও কেয়কবার মাংসাহার কেরিছেলন, মহাবীরও
পািখর মাংস েখেয়িছেলন বেল উেল্খ আেছ। এও লক্ণীয় েয,
এই দুই ধমর্মত
সামিগর্কভােব অিহংসার পেক্ই কথা বেলিছল-েগারুেক েসখােন আলাদাভােব গুরুতব্
েদওয়া হয়িন। গারুর উপর পিবতর্তা (Holiness)-ও আেপািরত হয়িন। খুব
িচত্তাকষর্ক তথয্ হল, অিহংসার পূজাির সমর্াট অেশাক অবধয্ পর্াণীেদর েয-তািলকা
ৈতির কেরিছেলন, তােত েগারুর নাম িছল না।
েকৗিটেলয্র অথর্শাস্-এও েগা-হতয্া অপরাধ বলা হয়িন। মনু (িখর্স্পূবর্ ২০০২০০ িখর্স্াব্) অিহংসার গুেণর পর্শংসা কেরেছন িঠকই, িকন্ িতিন খাদয্ িহেসেব
েয পর্াণীেদর তািলকা পর্স্ত কেরন, তােত উটেক বাদ িদেলও েগারুেক বাদ েদওয়া
হয়িন। যাজ্বল্য্ স্িৃ ত (১০০-৩০০ িখর্স্াব্)-েত উিল্িখত হেয়েছ একজন েশর্ািতর্য়
ববর্াহ্ণেক একিট বেড়া ছাগল বা ষাঁড় এবং িমিষ্ কথা িদেয় অভয্থর্না করার
কথা। রামায়ণ বা মহাভারেতও েগামাংস ভক্েণর উদাহরণ পাব। ভরদব্াজ মুিন
রামচন্েক অভয্থর্না জািনেয়িছেলন েগা-মাংস (বাছু েরর মাংস) পিরেবশন কের।
মহাভারেত আেছ, রাজা রিস্েদেবর রান্াঘের পর্িতিদন দুই সহসর্ েগারু হতয্া করা
হত এবং েসই রান্া িতিন বর্াহ্ণেদর িবতরণ করেতন। কিব কািলদাস তাঁর
েমঘদূত-এ রিন্েদেবর এই কািহিন উেল্খ কেরিছেলন গুপ্যুেগ বেস, এবং লক্ণীয়িহন্ুেদর েসই তথাকিথত সুবণর্যুগ-এ েকােনা িহন্ুেকই কািলদােসর মুন্ু চাই বেল
হুঙ্ার িদেত েদখা যায়িন।
েগা-হতয্া ও েগামাংস ভক্ণ িনেয় বর্াহ্ণয্ দৃিষ্ভিঙ্র পিরবতর্ ন হেত শুরু
কের েমাটামুিট পর্থম সহসর্ােব্র মধয্ভাগ েথেক। ঐিতহািসক িদব্েজন্ নারায়ণ ঝা
(িযিন এই িবষয় িনেয় গেবষণা কেরেছন) বলেছন, আিদ-মধয্যুেগ গর্ামীণ সমােজ
রূপান্র ঘটিছল কৃ িষর অভূ তপূবর্ িবস্ার ও বািণেজয্র সংেকাচেনর মেধয্ িদেয় –এই
েপর্ক্াপেটই েগা-হতয্া িবষেয় বর্াহ্ণয্ দৃিষ্ভিঙ্র পিরবতর্ নেক েদখা েযেত পাের।
আগেগ কৃ িষ িছল শুধুমাতর্ ৈবশয্েদর জনয্ িনিদর্ ষ্ েপশা, িকন্ এখন তা আর েকবল
ৈবশয্েদর মেধয্ সীমাবদ্ থাকল না। এই সময় েথেক বর্াহ্ণেক ভূ িমদান বা গর্ামদান

পা্রথার বয্াপক পর্চলন হেয়িছল এবং কৃ িষ হেয় উেঠিছল গিরব িনম্বণর্ েথেক শুরু
কের ভূ সব্ামী পুেরািহত অিভজাতেদরও েপশা।
এই নতু ন যুগ পুরাণ-এ কিলযুগ িহেসেব বিণর্ত হেয়েছ। সামািজক রূপান্েরর
পিরণােম পূবর্বতর্ যুেগর সামািজক/শাস্ীয় িবধান এ যুেগ অেকেজ িহেসেব িবেবিচত
হেত শুরু কেরেছ। ধমর্শাস্কাররা এই সমেয়ই আমদািন করেলন কিলবজর্য্-র
ধারণা-অথর্াৎ িকছু িকছু আচার বা রীিতনীিত অতীেত চালু থাকেলও কিলযুেগ
বজর্নীয় িহেসেবই িবেবিচত হেব। এই কিলবজর্য্-র তািলকায় েগামাংস বর্াহ্েণর
খাদয্তািলকা েথেক বাদ পড়ল। বয্াসস্িৃ ত-েত একজন েগা-হতয্াকারীেক স্ষ্ভােব
অন্য্জ বেল উেল্খ করা হেয়েছ। এইসময় েথেকই েগামংস অস্শ
ৃ য্েদর খাদয্
তািলকার অন্ভুর্ ক্ হয় এবং অেনক েক্েতর্ উচ্বেণর্র অনুকরেণ েগামাংস বজর্ন হেয়
ওেঠ জাতবয্বস্ার উপের ওঠার অনয্তম মাধয্ম।
েগা-হতয্া এবং েগামাংস সম্েকর্ এই পিরবিতর্ ত বর্াহ্ণয্ অনুশাসন আেরা
েজারােলা হেয়িছল মধয্যুেগ ইসলােমর আগমেনর ফেল। মধয্যুগীয় টীকাকাররা পর্ায়
সকেলই েগামাংস ভক্েণ িনেষধাজ্া উেল্খ কেরেছন। আমরা এই পর্সেঙ্ মাধবাচাযর্
(েচােদ্া শতক), মদনপাল (েচােদ্া শতক), মদনিসংহ (পেনেরা শতক) পর্মুেখর
কথা স্রণ করেত পাির। িকন্ তাঁেদর কিলবজর্য্-র ধারণা পেরােক্ এই সব্ীকৃ িত
েদয় েয বর্াহ্ণ ও উচ্বেণর্র মেধয্ েগামাংস ভক্েণর রীিত কিল-পূবর্ যুেগ চালু
ছু ল। এবং মধয্যুেগও িনম্বণর্ বা তথাকিথত অস্শ
ৃ য্েদর মেধয্ তার চল বন্ হয়িননা হেল বারংবার এ্বং েজােরর সেঙ্ েগামংস বজর্েনর কথা ধমর্শাস্গুিলেত উচ্ািরত
হত না। এও উেল্খয্, েকােনা েকােনা জায়গায়
িহন্ু পূজর্াচনার েগারু বিল িএ
েসিদন পযর্ন্ চালু িছল। রাজস্ােনর েটাডগেড় েগারু ও মিহষবিলর রীিতিট ১৮৭৪
পযর্ন্ অবয্াহত থাকার দৃষ্ান্ আমরা েপেয়িছ।
আসেল, পর্াচীন যুেগ নয়, মধয্যুেগই েগারুর উপপর ধমর্য় পিবতর্তা (holi
ness) আেরািপত হয়। আমরা উেল্খ কেরিছ, িশবািজ েগারুর এই পিবতর্তা সব্ীকৃ িত
িদেয়িছেলন। এই পর্সেঙ্ আমােদর মেন হেত পাের, েগারু িনেয় পরস্পরিবেরাধী
অবস্ােনর কারেণ িহন্দু ও মুসলমান মধয্যুগেগ যুযুধান দুিট িশিবের ভাগ হেয়
িগেয়িছল। ইিতহােস েতমন দৃষ্ান্ পাওয়া যায় না। আমরা জািন, বক্র ঈেদ
মুসলমানরা েগারু কুরবািন েদয়। িকন্ মেন রাখা দরকার, এিট েকােনা
বাধয্তামূলক বয্াপার নয়। একিট েভড়া বা ছাগল কুরবািনই একজন মুসলমােনর
কােছ যেথষ্। ভারেতর মেতা েদেশ েগারু পর্চু র সংখয্ায় পাওয়া যায় ও সস্া বেল
েগারু কুরবািন জনিপর্য় হল, যিদও সবর্তর্ই তা পর্চিলত িছল এমনিট বলা যায় না।
এও উেল্খয্, মধয্যুেগর অেনক মুসিলম শাসক েগারু সম্েকর্ বর্াহ্ণয্ আেবগেক
মযর্াদা িদেয় েগা-হতয্া িনিষদ্ কেরিছেলন। এেদর মেধয্ েমাগল সামর্ােজয্র পর্িতষ্াতা
বাবর, বা কাশ্ীেরর শাসক জয়নাল আেবিদেনর কথা বলা যায়। এ-েথেক এও মেন

হয়, স্ানীয় স্ের েগা-হতয্ার িবষয়িট িনেয় ধমর্য় উেত্তজনা ৈতিরর সম্াবনা িছল,
যা ওই শাসকরা এড়ােত েচেয়িছেলন। িকন্ তখনও েগা-হতয্ার িবষয়িট সাম্দািয়ক
গণসমােবশ (Mobilization)-এর িবষয় িহেসেব হািজর হয়িন-আযর্ সমােজর উেদয্ােগ
েগা-রক্া আেন্ালন েসই কাজিট কেরিছল, এবং সূচনালেগ্ই কুৎিসত সাম্দািয়ক
দাঙ্ার জন্ িদেয়িছল। ১৮৯৩ সােল িবহার ও উত্তরপর্েদেশ েগা-রক্া আেন্ালন
বয্াপক দাঙ্া সৃিষ্ কের। দাঙ্ার িবচার কেরত িগেয় িবচারক এইচ. এল. এল.
এলানসন উদ্ঘাটন কেরিছেলন সার সতয্কথািট-িহন্ুদাঙ্াকারীরা েসিদন শুধুমাতর্
কুরবািন বন্ করার লেক্য্ই চড়াও হয়িন, এ িছলল খুব সেচতন ও মুসলমানেদর
িবরুেদ্ ধমর্য় আেবগ েথেক সংগিঠত ও পিরকিল্ত একিট ষড়যন্।১
কথাটা আজেকর েক্েতর্ও েবাধ হয় সমভােব পর্েযাজয্। খুব িনরীহ ধমর্য়
আেবগ বা জীবেপর্ম েথেক েগা-রক্ার দািবিট আজও উচ্ািরত হেচ্ না। এর মেধয্
পর্বলভােব উপিস্ত িহন্ুর এই েদেশ মুসলমানেদর টাইট েদবার িহন্ুতব্বাদী িচন্া।
এই আেলাচনা আমরা েশষ করব েগারক্া িনেয় গািন্িজ, েনহরু ও
রবীন্নােথর মত উেল্খ কের। মেন রাখেত হেব, গািন্িজ সারা জীবন েগা-েসবার
আদেশর্ উদব্ুদ্ িছেলন। েগারক্ার দািবেত একািধক সেম্লেন সশরীের উপিস্ত
েথেকেছন িতিন। িখলাফত আেন্ালেন িতিন েনতৃ তব্ েদন এবং েসই সময় মুসিলম
িলগ েনতারা তাঁেক কথাও িদেয়িছেলন েগা-হতয্া েথেক মুসিলমেদর িবরত করার
জনয্। এই সামিয়ক েবাঝাপড়া অবশয্ িকছু িদেনর মেধয্ই েভেঙ িগেয়িছল। মুসিলম
িলক েনতারা েগা-হতয্া বন্ রাখার িবষয়িটেক বয্াখয্া কেরিছেলন, মুসলমানেদর
ধমর্াচরেণ সংখয্াশুরু পিরকিল্ত হস্েক্প িহেসেব-িনেজর পছেন্র ধমর্য় সংস্ৃিতেক
জাতীয়তাবােদর ছদ্েবশ অপর ধেমর্র উপর চািপেয় েদবার েচষ্া। ধমর্পর্াণ গািন্িজ
স্ষ্ই বুঝেত েপেরিছেলন মুসলমােনর এই আেবেগর যথাথর্তা। সব্াধীনতার কেয়ক
সপ্াহ আেগ িদিল্েত একিট পর্াথর্নাসভার েশেষ িতিন জািনেয়িছেলনভারেত েগা-হতয্া িনিষদ্ কের েকােনা আইন ৈতির হেত পাের না।...আিম অেনক িদন
ধের েগা-েসবার কােজ শপথবদ্, িকন্ আমার ধমর্ কী কের বািক ভারতীয়েদর ধমর্ হেত
পাের? এই আইেনর অথর্ েসইসব ভারতীয়েদর উপপর দমনপীড়ন, যাঁরা িহন্ু নন।

এবার আিস জওহরলাল েনহরুর কথায়। পর্ধানমন্ী িহেসেব ১৯৫৩ সােল পর্ােদিশক
সরকারগুিল কােছ এক িচিঠেত িতিন েলেখনেগা-রক্ণ েগারুেক রক্া করেতই পাের না। ভারেত গৃহপািলত পশুর িনরাপত্তা এবং
তােদর উন্ত মান গুরুতব্পূণর্। এটা ঘটেত পাের যিদ আমরা ৈবজ্ািনক দৃিষ্েকােনর
অিধকারী হই। েকােনা নঞথর্ক সঙ্ীণর্ মানিসকতা িদেয় এমন পর্গিত হয় না।

পিরেশেষ রবীন্নােথর কথা, ঘের-বাইের উপনয্ােস িনিখেলেশর মুখ িদেয় যা িতিন
বিলেয়েছন-

আমরা পর্ধান পর্ধান িহন্ু পর্জােক ডািকেয় অেনক কের েবাঝাবার েচষ্া
করলুম। বললুম, িনেজর ধমর্ আমরা রাখেত পাির, পেরর ধেমর্র উপর আমার
হাত েনই। আিম েবাষ্ম বেল শক্ েতা রক্পাত করেত ছােড় না। উপায়
কী? মুসলমানেকও িনেজ ধমর্মেত চলেত িদেত হেব। েতামরা েগালমাল েকােরা
না।
তারা বলেল, মহারাজ, এতিদন েতা এ-সব উপসগর্ িছল না।
আিম বললুম, িছেল না, েস ওেদর উচ্া। আবার ইচ্া কেরই যােত িনবৃত্ত
হয় েসই পথই েদেখা। েস েতা ঝগড়ার পথ নয়।
তারা বলেল, না মহারাজ, েসিদন েনই। শাসন না করেল িকছু েতই থামেব
না।
আিম বললুম, শাসেন েগািহংসা েতা থামেবই না, তার উপর মানুেষর পর্িত
িহংসা েবেড় উঠেত থাকেব।
এেদর মেধয্ একজন িছল ইংেরিজ-পড়া, েস এখনকার বুিল আওড়ােত িশেখেছ।
েস বলেল, এটা েতা েকবল একটা সংস্ােরর কথা নয়, আমােদর েদশ কৃ িষ
পর্ধান, এ েদেশ েগারু েযআিম বললুম, এ েদেশ মিহষও দুধ েদয়, মিহেষও চাষ কের, িকন্ তার
কাটামুন্ু মাথায় িনেয় সবর্ােঙ্ রক্ েমেখ যখন উেঠানময় নৃতয্ কের েবড়াই
তখন ধেমর্র েদাহাই িদেয় মুসলমােনর সেঙ্ ঝগড়া করেল ধমর্ মেন মেন
হােসন, েকবল ঝগড়াটাই পর্বল হেয় ওেঠ। েকবল েগারুই যিদ আবাধয্ হয়
আর েমাষ যিদ আবাধধয্ না হয় তেব ওটা ধমর্ নয়, ওটা অন্কার।
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