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Abstract
The British government in India was responsive to the Indian Muslim community and helped Muslim
intellectuals to modernise their society as well as the economic development of the Muslims in India.
In the First World War Turkey had joined the opposition to Britain. At the time of world war,
Muslims of India, particularly Muslims of Bengali intellectuals were facing two types of problems:
(i) the friendly relationship with the British government and (ii) the question of Pan-Islam and
Khilafat. Despite the British government's policy of conciliation, Bengali Muslims were forwarded
to oppose the British because of the interest in ‘Pan-Islamic’ ideology and the honour of Khalifa
and Turkey. Muslim nationalist leaders wanted to utilize the chance of engaging large scale with the
Muslim community in the India's nationalist movement. Newspapers in Bengal, which was
maintained by the Muslim intellectual have turned into anti-British during the period of World War
I, as its opposite reaction British government were forced to change their attitude towards the
Muslim community in India. The main objective of the present study is to analytical assessment of
the British oppositional politics of the Bengali Muslim press and Bengali Muslim intelligentsia for
the interest of the spread of ‘Pan-Islamic’ ideology during the study period.
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বূব্রভওা : ফাাংরায যান-ঐস্লাব্রভও াঅন্দারন ব্রঙর ভুব্ররভ বূঔন্ডগ্রান্য াআউন্যাীয়ন্দয ব্রনরজজ্জ প্রয়ান্য ব্রফরুন্ি প্রব্রতব্রিয়া৷
এয ূত্রাত খন্িব্রঙর ১৮৭৭-৭৮ ব্রিষ্টান্েয তুযস্ক-যাব্রয়ায মুিন্ও কওন্দ্র ওন্য৷ এাআ মুন্িয ফাস্তফায়ন্নয য ব্রফন্শ্বয প্রায়
প্রব্রতব্রি প্রান্েয ভুব্ররভন্দয ভন্ন কম বীব্রত চন্েব্রঙর তা র- ‘াআউন্যাীয় াম্রাচযফাদী ব্রিফন্কজয িভাঃাঅগ্রান্নয পন্র
াআরান্ভয ীভানা াতযে াংওীণজ ন্য় উঠন্ফ'৷ তুযস্ক মঔন মুন্ি ব্রফচব্রিত ন্য় ন্ি তঔন ফাাংরায ভুব্ররভযা াথজ াংগ্রন্য
ভধযব্রদন্য় তুযন্স্কয ায়তাদান্নাআ ক্ষাে থান্ওব্রন , তুযন্স্কয াপরয ওাভনায় াবূতূফজ চন্য়াল্লান্য ফব্রাঃপ্রওা খব্রিন্য়ব্রঙর৷১
তুযস্ক ব্রঙর ভূরত: ুব্রি ভুব্ররভ াঅা-াঅওাঙ্ক্ষায প্রতীও৷ ুতযাাং াআরাভন্ও যক্ষা ওযন্ত ন্র তুযস্কন্ও যক্ষা ওযন্ত ন্ফএাআরূ ধাযণা বাযতীয় তথা ফাগারী ভুব্ররভন্দয ভন্ন ফিভূর ব্রঙর ুদৃঢ়বান্ফ৷ স্ববাফতাআ ভুব্ররভ ফুব্রিচীফী ম্প্রদায় যানাআরাভী াঅদজন্ও াভন্ন কযন্ঔ তুযন্স্কয ভথজন্ন াফতীণজ ন্য়ব্রঙর ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী াঅন্দারন্ন৷ ২ বাযন্ত ব্রিব্রি যওায
ানুৃত নীব্রত ভুব্ররভ কনতৃফৃন্দয দৃব্রষ্টন্ত ব্রঙর াআরাভ ব্রফন্যাধী৷ াঅয এচনযাআ তাযা কান্ধীচীয কনতৃন্ে ব্রঔরাপত াঅন্দারন্ন
াব্রভর ন্য়ব্রঙর স্বতাঃস্ফূতজবান্ফ৷ ফাাংরায় ভধযব্রফত্ত ব্রব্রক্ষত ভুব্ররভযা প্রথভ ব্রফশ্বমুি ঘরাওারীন ন্ফজাআ বাযতীয় ভুব্ররভ
ম্পব্রওজত ব্রিব্রি নীব্রতয ভান্রাঘনায় ব্রঙর ভুঔয৷ এভনব্রও তাযা যক্ষণীর  ঐব্রতযফাদী ভুব্ররভ কনতান্দয ব্রফরুন্ি
ব্রফন্লাদ্গায ওযন্ত ওুণ্ঠান্ফাধ ওন্যব্রন , মাযা যান-ঐস্লাব্রভও াঅদজ চরাঞ্জব্রর ব্রদন্য় ব্রিব্রিন্দয ন্ঙ্গ ন্মাব্রকতাভূরও ম্পওজ
কন্ি কতারায স্বন্ক্ষ ভতদান ওন্যব্রঙর৷৩ এাআ ভস্ত ভুব্ররভ কনতৃফৃদ ব্রফশ্বমুি ঘরাওারীন ন্ফজ ফাাংরায় ব্রনন্চন্দয ব্রনয়ন্ত্রণাধীন
াংফাদত্রগুব্ররন্ত তুযন্স্কয ভথজন্ন প্রঘায ঘারান্ত থান্ও৷ মায ভন্ধয ানযতভ ব্রঙর ‘াআওদাভ', ‘তাযচুভান', ‘ব্রযারত',
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‘নাওস্-দাওত', ‘াঅর-ব্ররার', ‘চাভহুয', ‘ব্রভল্লাত', ‘ার-ব্রফরাদ' এফাং ‘াফরুর ভাব্রিন'৷ এাআ ভস্ত াংফাদত্রগুব্ররন্ত
তুযন্স্ক ভথজন্ন কমবান্ফ ব্রিব্রি ব্রফন্যাব্রধতা ওযা ন্য়ব্রঙর তান্ত ার-াঅপকাব্রনয যাষ্ট্র-ব্রবব্রত্তও যান-ঐস্লাব্রভও ব্রঘোয প্রবাফ
ব্রঙর স্পষ্ট৷ ফতজভান ব্রনফন্ন্ধ কদঔান্নায কঘষ্টা ওযা ন্য়ন্ঙ কম, ফাাংরায াংফাদত্রগুব্রর যান- ঐস্লাব্রভও ব্রঘোধাযা প্রান্যয কক্ষন্ত্র
ওতিা াপরয রাব ওন্যব্রঙর৷ কাআ ন্ঙ্গ এিা কদঔান্নায কঘষ্টা ওযা ন্য়ন্ঙ কম যান-ঐস্লাব্রভও ব্রঘোধাযা ব্রিব্রি ব্রফন্যাব্রধতায
কক্ষন্ত্র গুরুেূণজ ন্য় উঠন্র এফাং প্রঘুয ম্ভাফনা ন্ে বাযন্তয চাতীয়তাফাদী াঅন্দারন্নয কক্ষন্ত্র নতুন ভাত্রা কমাক
ওযন্ত ান্য ব্রন৷

ব্রফলন্য়য াঅন্রাঘনা : যান-ঐস্লাব্রভও ব্রঘো-বাফনান্ও চনব্রপ্রয় ওন্য কতারায কক্ষন্ত্র ফাাংরায াংফাদ ত্রগুব্রর গুরুেূণজ বূব্রভওা
ারন ওন্যব্রঙর৷ ভুব্ররভ ব্রনয়ব্রন্ত্রত াংফাদত্রগুব্রর উি ভয়ওান্র কম ব্রফলন্য়য উয ব্রফন্লবান্ফ াঅন্রাওাত ওন্যব্রঙর তায
উন্েয ব্রঙর াআউন্যাীয় ব্রিফন্কজয বীব্রত প্রদজন্নয পন্র াআরাভ ধন্ভজয ব্রযয ওতঔাব্রন াংওীণজতয ন্য় উন্ঠন্ঙ- তা
ুস্পষ্টবান্ফ তুন্র ধযা৷ াআরাভ ধন্ভজয যক্ষা  ম্প্রাযন্ণয চনয াআউন্যাীয় ব্রিফন্কজয ব্রফন্যাব্রধতা ওযা ব্রবি কতযেয ব্রঙর
না৷৪ উদাযণ স্বরূ উর্দজ বালায় প্রওাব্রত দদব্রনও াংফাদ ত্র াব্রপয এয নান্ভান্ল্লঔ ওযা কমন্ত ান্য; কমঔান্ন ১৯১৫ িীাঃ
এয াঅকষ্টভান্ „Pan Islamism‟ নান্ভ ব্রনফন্ন্ধ এওথা ফরা ন্য়ব্রঙর কম, াআউন্যাীয় াংফাদ ত্রগুব্রর, াআউন্যাীয়
াংফাদদাতা এফাং াআউন্যাীয় মজিওযা ঐস্লাব্রভও যাষ্ট্রগুব্রর ব্রযদজন্নয য যান-াআরান্ভয কপ্রতচ্ছায়া কদন্ঔ এতাআ বীত ন্য়
ন্িব্রঙর কম তাযা াআরাভ ধভজাফরম্বীন্দয ওণ্ঠন্যান্ধয চনয মাযযনাাআ ফযস্ত ন্য় ন্িব্রঙর৷ াআউন্যাীয়ন্দয এরূ দৃব্রষ্টবব্রঙ্গ
ভুব্ররভন্দয প্রঘণ্ড ব্রক্ষপ্ত ওন্য কতান্র৷ তাযা াআউন্যাীয় যাষ্ট্রফকজন্ও এাআ ভন্ভজ াফধান ওন্য ব্রদন্য়ব্রঙর কম, াআরাভ ধন্ভজ কম
প্রকব্রতীর াঅন্দারন্নয ূত্রাত খন্িন্ঙ তা াআরাভ ধভজাফরম্বীন্দয এওাআ ূন্ত্র গ্রব্রথত ওন্য তান্দয ব্রিারী ওন্য তুরন্ফ
মা াআউন্যাীয়ন্দয ন্ক্ষ াঅন্দৌ শুবপ্রদ ন্ফ না৷৫
১৯১৫ িীাঃ এয ব্রিতীয়ান্ধজ ওরওাতায উর্দজবালী যান-ঐস্লাব্রভও ফুব্রিচীফীযা কফ ব্রওঙু াংঔযও উর্দজ দদব্রনও  প্রঘায ুব্রস্তওা
প্রওা ওন্যব্রঙন্রন৷ ঐ ভস্ত ত্র-ব্রত্রওাগুব্ররয ভন্ধয ানযতভ ব্রঙর ‘াআওদাভ', ‘তাযচুভান', ‘ব্রযারত', ‘নাওস্-দাওত',
‘াঅর-ব্ররার', ‘চাভহুয', ‘ব্রভল্লাত', ‘ার-ব্রফরাদ' এফাং ‘াফরুর ভাব্রিন'৷ এগুব্রর ব্রঙর ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী এফাং তুযন্স্কয প্রব্রত
ানুবূব্রতীর৷ এন্দয এও  ানযতভ রক্ষয ব্রঙর ভুব্ররভন্দয ভন্ধয াম্প্রদাব্রয়ও ানুবূব্রতন্ও কম কওান ভূন্রয তুন্র ধযা৷ ৬
১৯১৬ ব্রিষ্টান্েয ভাঘজ ভান্য ভাছাভাব্রছ ভয় ‘াফরুর ভাব্রিন'-এয ম্পাদওন্ও ব্রিব্রি যওায এাআ ভন্ভজ াফধান ওন্য
ব্রদন্য়ব্রঙন্রন কম, ব্রতব্রন ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী কওান ওব্রফতা কমন তাাঁয ব্রত্রওায় প্রওা না ওন্যন৷ ম্পাদও এাআ াঅন্দন্ ওণজাত না
ওযায পন্র ব্রত্রওা প্রওানা ফন্ধ ওন্য কদয়া য়৷ ‘াল্-ফারাক' -এয ম্পাদও াঅফুর ওারাভ াঅচাদ যান-ঐস্লাব্রভও াঅদজ
ম্পন্ওজ মঔন এওব্রি প্রফন্ধ তাাঁয ব্রত্রওায় প্রওা ওন্যন তঔন ব্রিব্রি যওায তাাঁন্ও এওাআ াফধান ফানী শুব্রনন্য়ব্রঙ র৷ শুধু তাাআ
নয়, এাআ ফ যঘনায চনয াঅচাদ ব্রিব্রি যওান্যয কওান্ ন্িন এফাং ১৯১৪ ব্রিষ্টান্ে াঅর-ব্ররান্রয ঙাাঔানা ফন্ধ ওন্য
কদয়া য়৷ মব্রদ ১৯১৫ ান্র ব্রতব্রন যান াআরাভ ভতাদজ ঙব্রিন্য় কদয়ায চনয াঅর-ফারাখ ব্রত্রওা প্রওা ওন্যন৷ ৷৭
১৯১৫ ব্রিষ্টান্েয কন্লয ব্রদন্ও াঅফুর ওারাভ ভুব্ররভ ধভজভত ম্পব্রওজত ‘দায-উর-াআযাদ' নান্ভ এওব্রি ব্রফদযারয় প্রব্রতষ্ঠা
ওন্যন৷ াঅচাদ দায-উর-াআযাদ নান্ভ এও াস্ত্র ঘঘজায প্রব্রতষ্ঠান কন্ি তুন্রব্রঙন্রন৷ মায ভূর উন্েয ব্রঙর, কওাযান্নয ব্রঠও
ফযাঔযায চনয কভৌরব্রবন্দয উমুি ব্রক্ষাদান৷ ফাস্তব্রফও কক্ষন্ত্র দায-উর-াআযান্দ যান-াআরাভ ভতফান্দয ানুওূন্র ব্রক্ষা
কদয়া ন্তা এফাং ধভজঘঘজায নান্ভ প্রঘায ওযা ন্তা ব্রিব্রি ব্রফন্যাব্রধতা  দফপ্লব্রফও াঅদজ৷ ১৯০৬ াঅচান্দয ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী
বাফনায় াাময ওন্যব্রঙর তৎওারীন যাচননব্রতও ব্রযভণ্ডর; দয়দ াঅভন্দয ভন্য় মা ব্রঙর ানুব্রিত৷ ‘াঅর ব্ররার' ন্ফজ
ব্রতব্রন ভুব্ররভ ম্প্রদান্য়য উয ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী প্রবাফ ব্রফস্তান্য ক্ষভ ন্য়ব্রঙন্রন৷ াঅচাদ উরব্রি ওন্যব্রঙন্রন কম, ধন্ভজয
ফৃত্তয ধাযণা প্রন্তযওব্রি ধভজাআ ানুযণ ওন্য ব্রবি ব্রবি ন্থ৷ ব্রওন্তু প্রন্তযওব্রি ধন্ভজয ভূর রক্ষয এও৷ ব্রতব্রন এব্রফলন্য় ব্রনব্রিত
ব্রঙন্রন কম, বাযতীয় ভুব্ররভযা স্বান্দব্রওতা এফাং ধভজীয় দৃব্রষ্টবব্রঙ্গয ব্রদও ব্রদন্য় কদন্য স্বাধীনতায চনয রিাাআ ওযন্ফ৷ ১৯১৬
িীাঃ এয ভাঘজ ভান্ ওরওাতা ুব্ররন্য নচন্য াঅন্ কম াঅফুর ওারাভ তাাঁয ব্রফদযারন্য় কম ধযন্ণয ফিৃতা দান ওন্যন তা
ব্রিব্রি প্রান ব্রফন্যাধী৷ ওরওাতায় নান্ঔাদা ভব্রচন্দ াআভান্ভয কৃন্ কব্রযন্পয ওামজওরান্য ব্রফরুন্ি কম বা ানুব্রষ্ঠত
ন্য়ব্রঙর তান্ত ভুব্ররভন্দয স্বাথজযক্ষায চনয এওব্রি প্রস্তাফ কৃীত য়৷ কফঙ্গর প্রব্রবব্রিয়ার ভুব্ররভ ব্ররক কব্রযন্পয ব্রফরুন্ি
এওব্রি প্রস্তাফ গ্রণ ওন্য৷ ‘াঅঞ্জুভান-াআ-উরাভা-াআ-ফাাংরা'৮ ওরওাতায় াঔা প্রব্রতষ্ঠায ভধযব্রদন্য় তুওজী ুরতান্নয প্রব্রত এাআ
ভন্ভজ াঅনুকতয প্রদজন ওন্যব্রঙন্রন কম, ব্রতব্রনাআ ন্রন াআরান্ভয ঔব্ররপা৷ ঢাওায ভুব্ররভযা তুওজী ুরতান তথা ঔব্ররপান্ও
ভথজন দান ওন্যব্রঙন্রন৷ প্রথভ ব্রফশ্বমুি ঘরাওারীন ন্ফজ যান-ঐস্লাব্রভও ভথজন্ওযা াঞ্জুভান্নয িাযা প্রবাব্রফত ন্য় গ্রাভীণ
কচরাগুব্ররন্ত াতযে ব্রিয় ন্য় উন্ঠব্রঙর৷৯ শুিফান্য নাভান্চয ব্রদন্ন াঞ্জুভান্নয দযযা এওব্রদন্ও যান-ঐস্লাব্রভও াঅদজ
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ফাাংরায় যান-াআরাভ াঅন্দারন: ব্রিব্রি প্রান্নয ব্রফন্যাব্রধতায় ফাগারী ভুব্ররভ ফুব্রিচীফী  াংফাদত্র......
নওুন্রশ্বয ভুঔাচজী
ভব্রচন্দ উব্রিত ভুব্ররভন্দয ম্মুন্ঔ তুন্র ধযত এফাং কাআ ন্ঙ্গ ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী াঅন্দারন্ন াব্রভর য়ায াঅহ্বান
চানান্তা৷ ফাাংরায় ‘ব্রচাদ' ীলজও কম প্রঘায ুব্রস্তওা প্রওা ওযা ন্য়ব্রঙর তান্ত ব্রিব্রি ানওান্র বাযতীয় ভুব্ররভযা
ব্রওবান্ফ াতযাঘাব্রযত ন্য়ন্ঙ এফাং াধাঃব্রতত াফিায় এন্ন্ঙ তা তুন্র ধযা ন্য়ব্রঙর৷ াফয ভগ্র ফাাংরাফযী ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী
কচান্দয ন্ঙ্গ ব্রদু-ভুব্ররভ ঐন্ওযয ওথা তুন্র ধযা ন্য়ব্রঙর ুস্পষ্টবান্ফ৷১০
প্রথভ ব্রফশ্বমুন্ি ব্রফচয়ী ব্রিফকজ তুযন্স্কয প্রব্রত মান্ত র্দফজযফায ওযন্ত না ান্য কচনয ১৯১৯ ব্রিষ্টান্েয ২১ ক কন্েম্বয
রন্ক্ষৌন্ত বাযতীয় ভুব্ররভ কনতৃফৃদ ফজবাযতীয় ব্রঔরাপত ন্ম্মরন াঅহ্বান ওন্যন৷ এাআ ভয় ফাাংরা কথন্ও ান্নও ভুব্ররভ
ফযব্রিে ন্ম্মরন্ন কমাক কদন৷ এওাআবান্ফ „All India Muslim League‟ -এয ফাাংরা প্রান্দব্রও াংকঠন ওৃষ্ণনকয,
ফব্রযার, ঢাওা, ঘট্টগ্রাভ, ভয়ভনব্রাং, যাংুয, ভারদা, পব্রযদুয, যাভুযাি প্রবৃব্রত াঞ্চন্র বা ব্রযঘারনা ওন্য৷১১ ঔব্ররপায
াফিা মান্ত কওানবান্ফাআ ব্রযফব্রতজত না য় ক চনয ১৯১৯ ব্রিষ্টান্েয ১৭-াআ ান্টাফয ওরওাতায ভুব্ররভ কদাওানদাযন্দয
কদাওান ফন্ধ যাঔায ানুন্যাধ চানান্না য়৷ এাআ ভয় ভম্মব্রদ ব্রত্রওায ম্পাদও কভৌরানা ভম্মদ াঅিভ ঔান ব্রদু -ভুব্ররভ
ব্রনব্রফজন্ন্ল ওর ফযফায়ীন্দয ধভজখন্িয কম ডাও ব্রদন্য়ব্রঙন্রন তান্ত ব্রদুযা ািা ব্রদন্য়ব্রঙর স্বতাঃস্ফূজতবান্ফ৷ াভব্রগ্রও
ব্রফলয়ব্রিয তোফধান ওন্যন াঅরীকন্িয ‘উর্দজ-এ-চুয়াল্ল্ল্লা'- য ম্পাদও কভৌরানা যত ভাব্রন৷ ব্রতব্রন ব্রদুন্দয এাআ ধভজখন্ি
াব্রভর য়ায ানুন্যাধ চানান৷ ওরওাতায় ব্রঔরাপত ওব্রভব্রিয ক্ষ কথন্ও ১৯১৯ িীাঃ এয ১৭াআ ান্টাফয শুিফায ব্রদনব্রিন্ও
ব্রঔরাপত ব্রদফ ব্রান্ফ কখালণা ওযা য়৷১২ এ.ন্ও. পচরুর ন্ওয বাব্রতন্ে িাউন ন্র কম ভান্ফন্য াঅন্য়াচন
ন্য়ব্রঙর তান্ত ব্রঔরাপন্তয ভথজন্ন ব্রদু-ভুব্ররভ ব্রনব্রফজন্ন্ল দ-কথন্ও ন্নন্যা াচায করাও উব্রিত ন্য়ব্রঙন্রন ৷
ব্রফশ্বমুি ন্ফজ গুরুেূণজ যান াআরাব্রভস্ট কনতৃফৃদন্ও ব্রিব্রি যওায ওাযারুি ওন্ কযন্ঔব্রঙর৷ যত ভাব্রন , াঅব্রর
বাতৃিয়, ভুব্রয ব্রওদয়াাআ, চান ভম্মদ কঙািাব্রন, াঅফর্দল্লা ারুণ, া ুন্রভান পুরয়াব্রয, তাার্দও াঅভদ ঔান প্রভুঔন্দয
ব্রিব্রিযা ওাযারুি ওন্য কযন্ঔব্রঙর এাআ ওাযন্ণ কম তুযস্ক প্রন্ে মান্ত এাআ ভস্ত কনতৃফৃদ চনকণন্ও ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী ওন্য
তুরন্ত না ান্য৷ মব্রদ াঅেুর ফাব্রয, ড. াঅনাব্রয, াঅচভর ঔান প্রভুঔযা যাচননব্রতওবান্ফ ব্রিব্রি ব্রফন্যাব্রধতায থাআ াফরম্বন
ওন্য ঘন্রব্রঙন্রন৷১৩ তন্ফ ভুব্ররভ ম্প্রদান্য়য গুরুে ূণজ কনতায াবান্ফ এাআ ভয় প্রওি ন্য় উন্ঠব্রঙর৷ এওভাত্র াঅফুর
ওারাভ াঅচাদ ফজবাযতীয় কক্ষন্ত্র কনতৃে ব্রদব্রচ্ছন্রন৷ ফাাংরায় ভুব্ররভ ম্প্রদায়ন্ও াংকব্রঠত ওযায কঘষ্টা ব্রতব্রন ওন্যব্রঙন্রন৷
মব্রদ াআব্রতভন্ধয াঅিভ ঔান, ভুব্রচফুয যভান, াআরাভাফাদী ভুব্ররভ চনকণন্ও ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী াঅন্দারন্নয ন্থাআ শুধু
াগ্রফতজী ওন্যন ব্রন; ব্রদু-ভুব্ররভ ঐন্ওয ভধযব্রদন্য় বাযতফলজ কথন্ও ব্রিব্রি ান্নয উন্চ্ছদ-ওন্ে চাতীয়তাফাদী যাচনীব্রতয
ূঘনা ওন্যব্রঙন্রন৷
ািভ ঔান ঘব্রি যকনায াব্রওভুয াঞ্চর কথন্ও এন্ ওরওাতা ভাদ্রাায় ব্রক্ষারাব ওন্যন৷ ব্রতব্রন ওরওাতায় ‘ভম্মব্রদ'
ব্রত্রওায ভাধযন্ভ চাতীয়তাফাদী কঘতনা  ব্রদু -ভুব্ররভ ম্পন্ওজ উিব্রতয ব্রফলন্য় প্রঘায ঘারান্ত থান্ওন৷ ব্রতব্রন াঅফর্দর যুর ,
াঅফুর ওারাভ াঅচান্দয ভতাআ চাতীয়তাফাদী যাচনীব্রতয ন্ঙ্গ মুি কথন্ওন্ঙন৷ ১৯২০ ান্র ব্রঔরাপত াঅন্দারন্ন কমাকদান
ওন্যব্রঙন্রন চাতীয়তাফাদী কঘতনায তাব্রকন্দ, যান-াআরাভ ম্পন্ওজ তাাঁয কওান র্দফজরতা ব্রঙর না৷ ফযাং ব্রতব্রন ব্রদু -ভুব্ররভ
ম্পন্ওজয উিব্রত, ভাতৃবালা(ফাাংরা)-য উিব্রতয চনযাআ ওাচ ওন্যন্ঙন৷ ‘ফঙ্গীয় ভুরভান াব্রতয ব্রভব্রত'য ন্ম্মরন্ন বাব্রতয
বালন্ণ ব্রতব্রন তাাঁয যাচননব্রতও  াভাব্রচও দৃব্রষ্টবব্রঙ্গ স্পষ্টবালায় তুন্র ধন্যব্রঙন্রন৷ ব্রতব্রত তাাঁয বালন্ণ ফাাংরান্দন্ও ব্রদু ভুব্ররভ উবন্য়য ভাতৃবূব্রভ ব্রান্ফ এফাং র্দাআ ম্প্রদায়ন্ও এওাআ ভান্য়য র্দাআ োন ফন্র কখালণা ওন্যন৷ এফাং ব্রতব্রন াঅা প্রওা
ওন্যন কম, ‘াব্রন্তযয ভধযব্রদন্য় ব্রদু-ভুব্ররভ ব্রনন্চয বাতৃেন্ও প্রভাণ ওযন্ফ'৷১৪
ঘট্টগ্রান্ভয দূযফতজী গ্রাভীণ িবূব্রভও কথন্ও ন্য এন্ ব্রঔরাপত  চাতীয়তাফাদী াঅন্দারন্নয ুন্যাবান্ক
কনতৃেদানওাযীন্দয ভন্ধয ানযতভ ব্রঙন্রন ভব্রি্নরুজ্জাভান াআরাভাফাদী৷ মব্রদ ব্রতব্রন এওচন ধভজীয় ব্রক্ষও ব্রঙন্রন, ব্রওন্তু
যান-াআরাভ তাাঁন্ও াঅওব্রলজত ওযন্ত ান্য ব্রন৷ ব্রতব্রন ওরওাতায় ভুব্ররভ চাতীয়তাফাদী কনতান্দয াংস্পন্জ এন্
চাতীয়তাফাদী াঅন্দারন্ন াাং গ্রণ ওন্যন এফাং ায চীফন ব্রতব্রন ব্রফব্রচ্ছিতাফান্দয প্রব্রতফাদ ওন্য ককন্ঙন৷ ১৫ ব্রতব্রন
ওরওাতায় ‘ার াআরাভ' এফাং ‘কারতান' নান্ভ র্দব্রি ব্রত্রওায ভাধযন্ভ ভুব্ররভ ম্প্রদান্য়য ভন্ধয চাতীয়তাফাদী কঘতনা 
ব্রদু-ভুব্ররভ কৌবাতৃন্েয প্রঘায ঘাব্ররন্য়ব্রঙন্রন৷ াআরাভাফাদী শুধু ব্রদু -ভুব্ররভ ুম্পওজ কন্ি কতারায উযাআ কচায কদন ব্রন ,
ব্রতব্রন ফাাংরা বালা এফাং ফাাংরা াব্রন্তযয উিব্রতয চনয কঘষ্টা ঘাব্ররন্য়ব্রঙন্রন এফাং ফাাংরাবালায় কফ ব্রওঙু গ্রন্থ ব্রতব্রন প্রওা
ওন্যব্রঙন্রন কমগুব্রর ব্রদু-ভুব্ররভ উবয় ম্প্রদান্য়য কৌজাদয ফািান্ত াফযাআ াাময ওন্যব্রঙর৷ াঅফুর ওারাভ াঅচাদ কফীয
বাক ভন্য় ফাাংরায ফাাআন্য থাওায ওাযন্ণ ফঙ্গীয় ব্রঔরাপত ওব্রভব্রিয ওামজাফরী িভ শ্লথ ন্য় িব্রঙর৷ এরূ ব্রযব্রিব্রতন্ত
ভব্রনরুজ্জাভান াআরাভাফাদী, ভুব্রচফুয যভান এফাং াঅিভ ঔান ব্রম্মব্ররত বান্ফ ব্রঔরাপত াঅন্দারনন্ও ফাাংরায ভপস্বর াঞ্চর
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ফাাংরায় যান-াআরাভ াঅন্দারন: ব্রিব্রি প্রান্নয ব্রফন্যাব্রধতায় ফাগারী ভুব্ররভ ফুব্রিচীফী  াংফাদত্র......
এফাং গ্রাভগুব্ররন্ত ঙব্রিন্য় ব্রদন্য়ব্রঙন্রন৷ ভব্রনরুজ্জাভান াআরাভাফাদী এফাং াঅিভ ঔান, “tried to

নওুন্রশ্বয ভুঔাচজী

extend their
influence in the Bengali Muslim society by patronizing religious publications. Ironically, such
publications also created the environment for the emergence of some Muslims who asserted their
১৬
right to interpret Islam for themselves, as opposed to accepting the interpretations of the ulama.”

পরশ্রুব্রত ব্রান্ফ ফাগারী ভুব্ররভন্দয ভন্ধয যান াআরান্ভয ফদন্র চাতীয়তাফাদী কঘতনা গুরুে কন্য়ব্রঙর ান্নও কফী
ভাত্রায়৷
ভুব্ররভ চনন্কাষ্ঠীয ওান্ঙ ব্রঔরাপত াঅন্দারন কম ুন্মাক উন্োব্রঘত ওন্যব্রঙর তান্ত তান্দয ঐওযফি ওযন্ণয ওাচ
চ ন্য় মায় এফাং তাযা উিুি য় ব্রঔরাপতী বাফধাযা  ব্রফশ্বচনীন কৌবাতৃন্েয িাযা৷ ব্রঔরাপত াঅন্দারন ভাত্মা কান্ধীয
স্বতাঃস্ফূতজ ভথজন রাব ওন্যব্রঙর৷ ব্রতব্রন উব্রনন্ফব্রও যওান্যয ব্রফরুন্ি ভুব্ররভন্দয কব্রতীর ওন্য তুন্র চাতীয়তাফাদী
াঅন্দারন্নয স্বান্থজ ব্রঔরাপন্তয প্রেব্রিন্ও ান্মাক াঅন্দারন্ন ব্রফচব্রিত ওযায ুন্মাক রাব ওন্যব্রঙন্রন৷ ১৭ ফাাংরায ব্রনন্েয
কচরাগুব্রর ব্রিব্রি যওান্যয ব্রফরুন্ি কম াঅন্দারন্নয ূত্রাত খন্িব্রঙর তা দাফানন্রয ভন্তা ঙব্রি ন্য় ন্িব্রঙর ভগ্র
কদফযাী৷ ফাাংরা কপ্রক্ষান্ি ‘যান-াআরাভ' ভুব্ররভন্দয ভানব্রওতান্ও প্রবাব্রফত ওন্যব্রঙর দারুনবান্ফ৷ ব্রিব্রিন্দয তুওজী নীব্রত
ভুব্ররভ চনভানন্ কম ব্রফরূ প্রবাফ কপন্রব্রঙর তান্ত তাযা কওফরভাত্র ব্রনন্চন্দয ভন্ধযাআ যাচননব্রতও ঐওয কন্ি কতান্রব্রন ,
ব্রদুন্দয ব্রনন্য় এন্ব্রঙর ঔুফ ওান্ঙ৷১৮ াআাংন্যচযা তুযন্স্ক াফভাননা না ওযায প্রব্রতশ্রুব্রত ব্রদন্র তা যক্ষা ওন্যব্রন৷ ব্রফলয়ব্রি
শুধু ভুব্ররভ ম্প্রদায়ন্ওাআ ব্রক্ষপ্ত ওন্যব্রন , ব্রিব্রি যওান্যয এাআ ব্রফশ্বাখাতওতায প্রব্রতফান্দ চাতীয় ওাংন্গ্র এফাং ব্রদু
কনতৃফৃদ ব্রঔরাপত াঅন্দারনন্ও ভথজন চাব্রনন্য়ব্রঙর৷ গুরুেূণজ ব্রফলয় র ব্রঔরাপত াঅন্দারন্ন কান্ধীচীন্ও ভুব্ররভ
ম্প্রদান্য়য তযপ কথন্ও কনতৃন্েয াঅন দান ওযা ন্য়ব্রঙর৷ ১৯২০ ান্রয ১০াআ ভাঘজ এও কখালণান্ত্রয ভাধযন্ভ কান্ধীচী
ফন্রব্রঙন্রন, “No cooperation is therefore the only remedy open to us. It is the clearest remedy as it is
the most effective, when it is absolutely free from violence. It becomes a duty when cooperation
১৯
means degradation or humiliation, or an injury to one‟s cherished religious sentiment.”
যরাি

ব্রফন্যাধী াঅন্দারন্নয য ব্রঔরাপত প্রেন্ও কওন্দ্র ওন্য ব্রদু -ভুব্ররভ ম্প্রদান্য়য ম্প্রীব্রত াযা বাযন্তয ভন্তা ফাাংরান্ত
ঙব্রিন্য় ন্ি৷ ফাাংরায াংফাদত্রগুব্ররন্ত ব্রঔরাপত প্রন্ে ব্রদু ম্প্রদান্য়য ন্মাব্রকতা কঘন্য় প্রফন্ধ প্রওা ওযন্ত থান্ও৷ শুধু
তাাআ নয় ব্রদু ম্প্রদায় ব্রযঘাব্ররত াংফাদত্রগুব্রর এাআ ভয় ভুব্ররভ ম্প্রদান্য়য ভথজন্ন ব্রিব্রি ব্রফন্যাব্রধতায় কাচ্চায ন্য়
ন্ঠ৷
ব্রঔরাপত াঅন্দারন্ন ফাাংরায াংফাদত্রগুব্রর ারন ওন্যব্রঙর গুরুেূণজ বূব্রভওা৷ এগুব্ররয ভন্ধয াআাংযাব্রচ বালায় প্রওাব্রত
‘দয ভুরভান' এফাং ফাাংরা বালায় প্রওাব্রত ‘ভম্মব্রদ' চনাধাযন্ণয ওান্ঙ াতযে চনব্রপ্রয় ন্য় উন্ঠব্রঙর৷ এগুব্ররয ভন্ধয ‘ার
াআরাভ', ‘ধূভন্ওত', ‘নফমুক', ‘কারতান', ‘কভান্রভ বাযত' প্রবৃব্রত ফাগারী ভুরভান ম্প্রদান্য়য ভন্ধয যাচননব্রতও কঘতনা
চাব্রকন্য় তুরন্ত ক্ষভ ন্য়ব্রঙর এফাং এাআ যাচননব্রতও কঘতনা ব্রঙর চাতীয়তাফাদী৷ ‘দয ভুরভান' ব্রত্রওায় াঅন্দারন্নয ঔফয
শুধু নয়, কনতান্দয ব্রফফৃব্রত প্রওা ওযা ত৷ তন্ফ ব্রঔরাপত - ান্মাক ঘরাওারীন ন্ফজ ভুব্ররভ ঙাত্র ম্প্রদায় ব্রফযাি বান্ফ
াঅন্দারন্ন াাং গ্রণ ওন্যব্রন৷ এভনব্রও ব্রফন্দী ব্রফদযারয়  ভাব্রফদযারয় ফয়ওন্িয ব্রদন্ও মায় ব্রন৷ এাআ ফযাান্য ভুব্ররভ
াংফাদত্র এফাং চাতীয়তাফাদ ভুব্ররভ কনতৃে গুরুেূণজ বূব্রভওা ারন ওযন্ত ান্য ব্রন৷২০ তন্ফ ‘ার াআরাভ' ব্রত্রওায়
ব্রঔরাপত াঅন্দারন্নয স্বন্ক্ষ কম ভস্ত প্রফন্ধ প্রওাব্রত ন্য়ব্রঙর কঔান্ন ব্রঔরাপত প্রঙ্গন্ও গুরুেূণজ ব্রফলয় রূন্ ব্রফন্ফঘনায
াাাব্র এিা স্পষ্ট ওন্য কদয়া ন্য়ব্রঙর কম, ফাগারী ভুব্ররভযা কাআ ভস্ত ব্রফলন্য় কওান বান্ফাআ ন্মাব্রকতা ওযন্ফ না মা
তান্দয ধভজ, ফযব্রি স্বাতন্ত্রযন্ফাধ  চাতীয়তান্ও ক্ষব্রত ওযন্ফ৷২১
মব্রদ তুযন্স্কয স্বাথজ যক্ষায ফযাান্য াআরাভ ধভজাফরম্বী ভানুন্লযা ানযানয াঞ্চন্রয ভন্তা ফাাংরান্ত াপন্রযয ভুঔদজন
ওন্যব্রন৷ তা ন্ে এ ওথা ফরা কমন্ত ান্য কম, এয ভধযব্রদন্য় ভুব্ররভন্দয ভন্ধয চাতীয়তাফাদী কঘতনায স্ফুযণ খন্িব্রঙর
এফাং ফাাংরায ভুব্ররভন্দয ন্ঙ্গ উত্তয বাযন্তয ভুব্ররভন্দয যাচননব্রতও ঐওয প্রব্রতব্রষ্ঠত ন্য়ব্রঙর৷ ফাাংরায় ভুব্ররভ উন্রভা
এফাং কভৌরবীযা াব্রাং-ান্মান্কয প্রঘায ঘাব্ররন্য়ব্রঙর ফাাংরায গ্রান্ভ- কন্ঞ্জ৷ পরশ্রুব্রত ব্রান্ফ চাতীয়তাফাদী কঘতনায
স্ফুযণ খন্িব্রঙর াধাযণ ভানুন্লয ভন্ধয৷ তন্ফ ফজান্ক্ষা গুরুেূণজ ব্রফলয় র, ব্রঔরাপতীন্দয এাআ ব্রিব্রি ব্রফন্যাব্রধতা দীখজিাব্রয়ে
রাব ওন্যব্রন; এভনব্রও ব্রদুন্দয ন্ঙ্গ তান্দয এাআ ম্পওজ দীখজিায়ী য়ব্রন৷ ব্রফান ঘন্ন্দ্রয দৃব্রষ্টন্ত "... ব্রঔরাপত াঅন্দারন্ন
ব্রিয় াাংগ্রণওাযী ভুরভান চনাধাযণ াঅধুব্রনও াম্রাচযফাদ ব্রফন্যাধী ব্রঘোধাযা াথফা ধভজব্রনযন্ক্ষতা  কণতন্ন্ত্রয ভত
যাচননব্রতও াংকঠন্নয াঅধুব্রনও নীব্রতগুব্ররয ন্ঙ্গ ব্রযব্রঘত ব্রঙর না৷ তায ফদন্র যাচনীব্রতন্ত  যাচননব্রতও ভযায় ধভজীয়
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নওুন্রশ্বয ভুঔাচজী
২২
দৃব্রষ্টবব্রঙ্গয ানুপ্রন্ফ দফধতা  িাব্রয়ে কর৷"
তুযন্স্ক ওাভার াায কনতৃন্ে ঔব্ররপা ন্দয াফরুব্রপ্ত এফাং চাতীয় ওাংন্গ্র
কনতৃফৃন্দয 'ব্রফশুি চাতীয়তাফাদী' কত উত্তীণজ ন্ত না াযায পরশ্রুব্রত ব্রান্ফ াব্রধওাাং ব্রঔরাপত কনতৃেন্ও ুনযায় ভুব্ররভ
রীন্কয ঙত্রঙায়ায় ব্রপব্রযন্য় াঅন্ন৷ চাতীয় ওাংন্গ্রন্য ব্রদু-ভুব্ররভ চাতীয়তাফাদী কনতৃফৃন্দয াদূযদব্রজতায ব্রযণব্রত ব্রান্ফ
াে ব্রওঙুব্রদন্নয ভন্ধযাআ ভুব্ররভ রীক যাচননব্রতও প্রাব্রঙ্গওতা ব্রপন্য ায়৷ ২৩

উাংায : প্রথভ ব্রফশ্বমুন্ি তুযস্ক ব্রিব্রি ব্রফন্যাধী ন্ক্ষ কমাকদান ওযায় ব্রিব্রি যওান্যয প্রব্রত ানুবূব্রতম্পি বাযতীয়
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