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ভারেতর সু ীমেকােট  রায় িদেয়েছ রােমর  কৗন ঐিতহািসক অি    নই। িদেয়েছ মােন িদেত 
বাধ  হেয়েছ। ভারত আর  ল ার মেধ  সাত িকেলািমটার সরু পক  ণািল।  সটার মেধ  
িদেয় ভারী জাহাজ চলাচল করেত পাের না-কারন  বাল রীজ। ল  ল  বছর ধের  বাল 
কীেটর জমা হওয়ার ফেল গেড় উেঠেছ। এটােকই রামেসতু বেল। িহ ুেদর িব াস এই 
 বালরীজ হনুমানেদর গড়া রামায়েনর  সই  ীজ। এটােক  কেট একটা ক ােনল বানােনার  চ া 
চলিছল যােত  ল ার সােথ ভারেতর  নৗ  যাগােযােগর পথ কেম আেস। এটা  জেন িকছু 
হনুমান ভ   কােট  জানায়, রামেসতু ঐিতহািসক-তাই তা  ভেঙ ক ােনল বানােনা যােব না। 
আিক ওলিজকাল সােভ  অব ইি য়া  কাট েক জািনেয়েছ রাম এবং তার  সতু  কানটাই ঐিতহািসক 
নয়। তাই আপি   ধােপ  টেক না। 
 
ব পারটা এখােনই  শষ হেল িকছু বলার িছল না। রাম ঐিতহািসক নয় এটা  কাট  জািনেয়েছ 
এই সংবােদ হনুমােনর দল এখন ভারেতর নানান শহের তা ব ন ৃত  চালাে । সাি  রীতা রী 
নােম িবেজিপর নাটুেক  া ন মুখ ম ী  িতবােদ অনশেন বেসেছন। 
 
না এেতও আিম অবাক হি  না-ভারেত হনুমােনর অভাব  নই। এমনটা হেতই পাের। অবাক 
হলাম  রিডফ িনউেজ পাঠকেদর  িতি য়া  দেখ। খবরটা  বেড়ােনার সােথ সােথ একিদেন  ায় 
 িড় হাজার  গ  লেখ  রিডেফর িবধ  ভারতীয় পাঠকরা।  িতি য়া এমন ই মারা ক। 
৮০% এর মত এটা িহ ুধেম  র ওপর  স লাির েদর আ মন! 
 
বানরেসনার কথা, রাবেনর  শমুেখর ক না  য গ --  সটা হনুমানেদর কােছ বলা যােব না 
– সটাই  াভািবক। আফটার অল তারা হনুমান।  রডীফ  উ িশি ত নব  ভারতবাসীর 
ম াগািজন। তাহেল িক ভারেত সবাই হনুমান হেয় যাে ? 
 
 মাটামু  পাঠকেদর ব ব  হল-আ ার অি    নই  সটা ভারেতর  কান  কাট  বলেত পারেব? 
আর  সটা যিদ না পাের তাহেল রােমর অনি   িনেয়  কাট  রায় িদে  িক ভােব? এেতব 
ঢালাও ভােব ধম  যুে র ডাক সম   েগ। 
 
ভারেত মুসলমানেদর জন  শিরয়া আইন রাে র ল া-কারন  স লার রাে  আ ার আইেনর 
জায়গা থাকেত পাের না।  সটা যিদ রােগর কারন হয়-  সটার িবরুে   লাকজন আে ালেন 
নামুক! িক  একটা  স  লার রােয়র িবপে  িগেয় উ িহ ু বাদেক সমথ  ন কের  দেশর উ িত 
হেত পাের না-বা ইসলািম েদরও আটকােনা যায় না। এই ভােব উ িহ ু বাদেক সমথ  ন কের 
 গেল আিচের ই  দশটা ভারতীয় হনুমান ( পড়ুন িহ ুে র সমথ  ক ) বনাম আরব 
িশ াি েদর ( ইসলািম  )  ি আখরায় পিরনত হেব। 
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ভারেত িহ ু বােদর উ ােনর ম ূলকারণ কংে স এবং িসিপএেমর ইসলািমক  মৗলবাদ  তাষন। 
িহ ু বােদর আেদৗ  কান দাশ  িনক িভি ই থাকেত পাের না-কারন িহ ুধেম  র মুলদশ  ন “অহম 
  ন” এর উপলি - িনেজর মেধ , িনেজর গুেনর মেধ  ঈ েরর উপলি । িহ ুধেম  র মুেল 
 গেল  দখা যােব  য মুসলমান বা  ী ান আ নুস ােন িব াস কের  সও িহ ু- কও এক ই 
সােথ িহ ু এবং  ী ান বা মুসলমান হেতই পাের। আমােদর এই বাংলায় একই সােথ 
কালীসাধক এবং মুসলমান  চুর  দখা  যত (  া ন ম ী গিনখান  চৗধুরী এর উদাহরণ)। 
 পে াডলােরর মা াসাগুেলায় মর ূভূিমর ইসলােমর চাষাবাদ শুরু হওয়ার আেগ ভারেত এবং 
বাংলােদেশ  য ইসলাম  চিলত িছল তা আসেলই িহ ু এবং ইসলাম  মশােনা একধরেনর 
সহিজয়া সংকর ধম  । ক রপি  ইসলাম গত ি শ বছের আরব  থেক আমদানীকৃত মরুভুিমর 
সং িত যার সােথ  দশজৃ  ইসলােমর স ক   ীন-িক  ভূল রা নীিতর ফেল এখন  সটাই 
আসল ইসলাম হেয় দাড়াে । 
 
িহ ু বােদর নােম  যটা চলেছ  সটা মুসিলমেদর  িত ঘ ৃণা এবং িবে শ ছাড়া িকছু নয়। রাম 
অজুহাত মা । রাম-রাবেনর যুে র শুরুেত রাম যখন চ ীপ ূেজা করার জন   া ন খুেজ 
পাি েলন না, রাবন ( রা সরাজ জ স ূে   া ন িছেলন ) রােমর প ূজারী হেয় শ েক 
উ ার কেরন। সিহ ুতা এবং ওদােয   র এই িশ াই আসল ভারতীয় । 
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