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কেয়ক মাস আেগ ‘মা াসার িশ ক’ পিরচেয়র কারেণ স েলেকর গ  হাউেস মালদহ 

থেক আসা িকছু িশ কেক হন া হেত হয়। তােঁদর অন ান  পিরচয়, ‘পি মব বাসী’, 

‘বাংলাভাষী’, ‘সরকাির চাকিরজীবী’ ও ‘মুসলমান’। অথচ দািড়-টুিপর কারেণ অন  সব 

পিরচয় চাপা পেড় ‘মুসলমান’ পিরচয়িটই কতৃপে র কােছ আতে র কারণ হেয় দাড়ঁায়। 

তাঁরা ানীয় বািস ােদর আপি েক দায়ী কেরেছন। কেয়ক দশক ধের িবে  

ইসলােমােফািবয়ার কাশ দখিছ আমরা। িন য় মেন পড়েব য, ২০১৪ সাল থেক 

ভারেতও মুসলমানেদর পাশাক ও খাদ াভ াসেক ক  কের িনরীহ মানুষেক িপিটেয় মারার 

ঘটনা ঘেট চেলেছ।  



মা াসােক ক  কের িকছু কাল ধেরই একটা অেহতুক সে েহর বাতাবরণ তির হেয়েছ। 

‘মা াসা মােনই স াসবােদর আতুঁড়ঘর’, এই ধারণা কবল উ  দি ণপ ীেদর মেধ ই 

সীমাব  নয়। অিভ তা বলেছ, কানও স াসবাদী ঘটনা ঘটেল, মাণ ছাড়াই তােক 

মা াসার কাযকলােপর সে  জুেড় দওয়ার একটা বণতা দখা যায় এ রােজ ও।  

বাংলা ভাষায় ব ব ত আরিব ফারিস উদু শে র অিভধান অনুসাের ৮,৫০০-এরও বিশ 

আরিব বা ফারিস উদু শ  বাংলায় িমেশ আেছ। অথচ একটা িনরীহ শ  ‘মা াসা’ ক িনেয় 

এত আত  কন? কথািটর বু ৎপি গত অথ িশ া িত ান, িহ  শ  ‘িমদারস’ থেক যার 

উৎপি । বাংলায় মা াসা িশ াব ব ার গৗরবময় ইিতহাস আেছ। ইংেরজ শাসেনর থম 

িদেক ফারিস সরকাির ভাষা হওয়ার কারেণ ব  অ-মুসলমানও তা িশখেত মা াসায় 

পড়ােশানা করেতন। গিল জলার সীতাপুের ১৭৫১ সােল িতি ত মা াসা অিবভ  

ভারেতর অন তম াচীন িশ া িত ান। ১৭৮০ ি াে  মা াসায় ‘আিলয়া’ িত ার মধ  

িদেয় এ দেশ মুসলমানেদর জন  আধুিনক িশ ার সুেযাগ কের দওয়া হয়। সখােন 

িচিকৎসািবদ া, শল িচিকৎসািবদ ারও হােত-কলেম পাঠ  হয়।  

ইংেরজ শাসনকােলই অবশ  মা াসােক কবল ইসলািম িশ ােক  িহেসেব দখা  হয়। 

েম ধারণা তির হয় য, মুসলমানেদর আধুিনক িশ ায় উৎসাহ কম, বিশর ভাগই 

মা াসায় পেড়। সাচার কিমিট িরেপােট এই ধারণার অসারতা ধরাও পেড়। দেশর মা  ছয় 

শতাংশ মুসলমান ছা  মা াসায় পেড়। এমন ধারণাও আেছ য, মা াসায় ধু ছেলরা 

পেড়। পিরসংখ ান অনুসাের, মা াসার মাট িশ াথীর ৬২ শতাংশই ছা ী, সাফল ও 

নজরকাড়া। 

মা াসার িসেলবােসর আধুিনকীকরেণর ফেল, আরিব ও ইসলািম ইিতহাস ছাড়াও অন ান  

বােডর মেতা আধুিনক িব ান, ইিতহাস, সািহত  ইত ািদ িবষয় পড়েত হয়। তাই মা াসায় 

অ-মুসলমানেদর অংশ হণও চােখ পড়ার মেতা, মাট িশ াথীর ায় নয় শতাংশ। মা াসা 

িশ ক, ধান িশ ক ও িবদ ালয় পিরচালন কিমিটর সদস েদর মেধ  ায় ৩০ শতাংশ অ-

মুসলমান। মা াসা বােডর িহেসব, গত বছর ৭০,০০০-এরও বিশ অ-মুসলমান ছা ছা ী 



বাড পরী ায় বেসিছল, যা মাট পরী াথীর ১৮ শতাংশ। মা াসার অ-মুসলমান 

ছা ছা ীরা গত কেয়ক বছর ধের বােডর পরী ায় মধা তািলকায় ান পেয়েছ। 

রােজ  মা াসা িশ াব ব া স েক সবেচেয় বড় িভি হীন ধারণা হল য, সখােন ধু 

ইসলািম িশ া দওয়া হয় এবং পাঠদােনর মাধ ম আরিব ও উদু। রােজ  ৬০৯িট মা াসার 

মেধ  ৯২ শতাংশ ামীণ ে , যখােন আরিব কবল ভাষা িহেসেব পড়ােনা হয়, ব  

ে  বাংলা মাধ েমই। মা াসার িশ াব ব া স ে  বৃহ র জনসমােজ ধারণার এই 

অভােবর সে  ইসলােমােফািবয়া-র অেমাঘ িমেশেলর ফল মারা ক— মা াসা থেক পাওয়া 

‘আরিব শখার সহজ পাঠ’ জাতীয় িনরীহ বইেকও জহািদ পি কা বেল চার করা চেল।  

িবে র কাথাও স াসবাদ ও মা াসা িশ ার মেধ  সরাসির স ক আেছ বেল জানা যায় 

না। বরং, পি মবে র মা াসায় লখাপড়া কের ডা াির, ইি িনয়ািরং-এর মেতা পশায় 

সফল হেয়েছন অেনেক। পি মব  মা াসা বাড থেক পাশ কের গত বছর বািহনীেত 

যাগ িদেয়েছন ৪১ জন। 

আরিব, ফারিস, উদু থেক হাজার হাজার শ  আমরা বাংলায় আপন কের িনেয়িছ। যখন 

কানও গা ী এই িবপুল শ ভা ার বািতেলর দািব কের, তখন তারা ভুেল যায় য, 

‘বািতল’ শ টার উৎসও আরিব। মা াসা িনেয় এই অ তা রাজৈনিতক ম করেণর রসদ, 

যা হাজার বছর ধের পাশাপািশ বাস করা মুসলমান স দায় স েক অ ে র জ  দয়। 

মা াসা িশ কেদর ক  কের এই রােজ  ইসলােমােফািবয়ার বীজ নতুন কের বপন করা 

হেল িবেভদকামী রাজনীিতর দাপেট এমন ঘটনা আরও বাড়েব। অথচ এই ঘটনােক ক  

কের যত জারােলা িতবােদর েয়াজন িছল, তা চােখ পেড়িন। িশ ক সংগঠন িলও 

িকছু বেলিন।  

িবেশষ িবেশষ ে  নীরবতাও িক  রােজ র ব বাদী সং ৃ িতর  উপর ধা া। 

তীচী ইনি িটউট, কলকাতা 

 


