International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)

A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-II, September 2017, Page No. 34-40
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদ: য়জন্না  াবাযওায
অশাও ওুভায য়কয়য
য়ক্ষও, যাষ্ট্রয়ফজ্ঞান য়ফবাক, দদপ্রাণ ভায়ফদযারি, য়িভফঙ্গ, বাযত
Abstract
In India, the nationalist thought has been infected by the festering ghetto communalism. The
foundation of such narrowness can be traced back to the leaders, Muhammad Ali Jinnah
and Vinayak Damodar Savarkar and also to the institutions, RSS, Hindu Mahasabha and
Mulim League. As a result, on the one hand the pace of nationalist movement got hindered,
and on the other, Indians have to accept the traumatic phenomenon, the partition. The
dominance of Hindu leaders in Indian National Congress, the evil of disbelief among the
muslim-Hindus have turned the patriotic and secular Jinnah into the leader of a particular
community. Savarkar has defined nationalism in terms of Hindutya, his motto being the
unity of the Hindu Community in the Political scenario. Although nationalism and
communalism are contradictory to each other, in India the former fails to deny the latter.
By too much pampering to narrow religious sentiments in nationalism, many leaders have
become so-called national leaders and made themselves relevant in the contemporary
political milieu.
Keywords: Communalism, Hindutya, Nationalism, Patriotism, Religion, Secularism.

বূয়ভওাাঃ জায়তয প্রয়ত অনুযাক, আয়ি  অতীত কয়যভায য়বয়িশত জাতীি আশফক  দদশপ্রভ কশে শে, দটাই
র জাতীিতাফাদী ভতাদশেয উাদান। যাশষ্ট্রয কেশন প্রশিাজন ি জায়তয এফং এও ফা এওায়ধও জায়তয য়ভয়রত
জাতীিতাফাদী আশফশক যাষ্ট্র ুংফদ্ধতা রাব ওশয। জাতীি য়যচি যাশষ্ট্রয যাজননয়তও ওামেওরাশয ভধয য়দশি
প্রওা াি। যাধীন দদশ জাতীিতাফাদ স্বাধীনতা আশদারশনয উাদান দজাকাি। আফায জাতীিতাফাশদয ংওীণে
দবদফুয়দ্ধ জায়তশত জায়তশত য়ফশেল ৃয়ি ওশয। আধুয়নও ওাশর জায়ত, ধভে, বালা  ংস্কৃয়তয য়বয়িশত জাতীিতাফাদী
আশফক খনীবূত শে। বাযতীি জাতীিতাফাদ য়নশফয়ও ান দালশণয য়ফরুশদ্ধ এওয়ট প্রয়তয়িিা ফশর ভশন
ওযা ি। তশফ তায ভাশন এই নি দম, বাযতীি জাতীিতাফাদ ‘ইংশযজ ভানুত্র’। বাযতীি জাতীিতাফাদ জনকশণয
খাশভ-যশি দবজা ওভে  য়চন্তায পর। ইংশযজ াশনয য়ফশযাধীতায ভধয য়দশিই বাযতীি জাতীিতাফাশদয
য়ফওা, আফায এই য়নশফয়ও য়ফশযাধী আশদারশনয ভিওাশর জাতীিতাফাদী দচতনায উয ংওীণে ধভেীি
আখাত খশট। ধভেীি দক্ষশত্র ভ্রান্ত দচতনা াম্প্রদায়িওতায চযভ রূ দনি। ম্প্রদাি দথশওই াম্প্রদায়িওতা ধাযণায
উদ্ভফ। ম্প্রদাি ফরশত ফুয়ি ভানুশলয এভন ফ দ াট-ফে নানা দকাষ্ঠীশও, মাশদয ভশধয দওান না দওান য়ফলশি
াদৃশযয য়বয়িশত দজশক শে এও ধযশনয ঐওয দচতনা। াধাযণবাশফ ম্প্রদািকত অয়িত্ব ফা য়যয়চয়তশও য়খশয
কশে ো দচতনা দফাধশও াম্প্রদায়িওতা ফরা দকশর বাযশত াম্প্রদায়িওতা ফরশত ধভেীি ম্প্রদািকত দচতনাশওই
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দফািাশনা শি থাশও এফং এও ধশভেয ভানুশলয শঙ্গ অয ধশভেয ম্পশওেয য়নয়যশঔ তা এওয়ট দনয়তফাচও ফযঞ্জনা
রাব ওশয। আয য়নয়দেি ওশয ফরা মাি দম, ‘াম্প্রদায়িওতা’ দয়টয ব্দকত তাৎমে মাই দাও না দওন ফািশফ তা
প্রািই এ দদশয য়দু-ভুরভাশনয াযস্পয়যও ম্পওে দফািাশতই ফযফহৃত শি থাশও। এই য়যশপ্রয়ক্ষশত
াম্প্রদায়িওতা ফরশত দফািাশনা ি এভন এও ধযশনয য়ফশ্বা ফা অনুবূয়তশও-মায য়বয়িশত ভশন ওযা ি দম, এও
ধভোফরম্বী ভানুশলয স্বাথে এও এফং অনযানযশদয দথশও তা শুধু আরাদাই নি, অশনও ভি যস্পয য়ফশযাধী। য়ফয়বন্ন
ধভেীি ম্প্রদাশিয ভশধযওায এই াথেওয দওফরভাত্র আচায অনুষ্ঠানকত ফা াংস্কৃয়তও দক্ষশত্র ীভাফদ্ধ নি; তাশদয
আথে-াভায়জও এফং যাজননয়তও স্বাথেকত য়বন্নতায য়ফলিয়ট এশক্ষশত্র রুরুত্বূণ।ে স্বাবায়ফওবাশফই, এই ধযশনয য়চন্তা
প্রণারী দথশও ভানুশলয ধভেীি য়যয়চয়তশও য়খশয এও ঐওযশচতনা কশে শে, তা ভ-ধভোফরম্বী ভানুশলয ভশধয
দমভন স্বাশথেয গ্রয়িফন্ধশন শচি ি, দতভনই তা অযায ধভোফরম্বী ভানুশলয শঙ্গ য়নশজশদয াথেওযটাশও
প্রওয়টত ওশয। এযপশর য়ফয়বন্ন ধভোফরম্বী ভানুশলয ভশধয কশে ো প্রয়তশমাকীতাভূরও ভশনাবাফ দথশওই
াম্প্রদায়িও যাজনীয়তয বাফনায য়ফওা খশট। বাযতফশলে জাতীিতাফাদী আশদারনশও এই াম্প্রদায়িও যাজনীয়ত
দথশও দূশয যাঔা ম্ভফয িয়ন। াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী দচতনা বাযতফাীয স্বাধীনতা আশদারশন শুধুভাত্র ফাধা
দদিয়ন, এয়ট দদবাক দথশও আজ মেন্ত াম্প্রদায়িও দাঙ্গা, য়ফয়েন্নতাফাদী আশদারন  দদশ দদশ রোই
চারাশনায দক্ষশত্র উৎায়ত ওশয চশরশ । বাযতীি জাতীিতাশফাশধয কশফেয আোশর আশ াম্প্রদায়িওতায ওুৎয়ত
রূ। াম্প্রদায়িও জাতীিতাশফাশধয ভ্রান্ত য়ফশ্বাশ য়দু, ভুয়রভ, য়িিান, য়ঔ  অনযানযযা স্বতন্ত্রবাশফ য়ফনযি 
ংত। বাযশত য়ফয়েন্নতাফাদ  াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী দচতনা য়ফিাশযয য় শন রুয়ওশি য় র উচ্চয়ফি 
য়য়ক্ষতশদয স্থান  দ রাব ওযায োণ্ডা রোই। দইবাশফ াধাযণ জনকশণয ভশধয এই দচতনায আোশর য় র
দালশণয ভশতা াভায়জও টানাশাশেন।
াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী বাফনায দপ্রক্ষাটাঃ ডাঃ য়ফানচন্দ্র ফশরন, উয়ন তশওয দলাশদয ূশফে বাযশত দওান
াম্প্রদায়িও টানাশাশেন য় র না। ১৮৫৭ াশর ভায়ফশরাশয ভি য়দু-ভুয়রভ ওাাঁশধ ওাাঁধ য়ভয়রশি রোই
ওশযয় র। াম্রাজযফাদী দালণ অফযাত যাঔশত ইংশযজযা ধশভেয য়বয়িশত বাযশতয জাতীিতাফাদী দচতনাি য়ফশবদ
ৃয়ি ওযশত দচশিয় র। এও ওথাি, ইংশযজ ান দালণ অফযাত যাঔশত, াম্প্রদায়িও দচতনা জায়কশি দতারা 
য়দু-ভুয়রভ য়ফশবদ ৃয়ি ওযাই ইংশযজশদয প্রধান রক্ষয শি দাাঁয়েশিয় র। বাযফশলে দভাটাভুয়ট বাশফ ১৯৩৭ ার
মেন্ত উদাযননয়তও াম্প্রদায়িওতায মোি দদঔা য়কশিয় র। ১৯৩৭ ার এয য াম্প্রদায়িওতায ওট্টয ফা পযায়স্ট
রূ দদঔা মাি। াম্প্রদায়িওতাফাদীযা অনযানয ম্প্রদাশিয য়ফরুশদ্ধ আিভণ চারাশত রাকশরন-ডয়িউ.য়.য়িশথয
বালাি, ‘উন্মিতা, বি, অফজ্ঞা  প্রচণ্ড খৃণায’ ভশনাবাফ য়নশি। তা াো ১৯২০ এয দশওয দলয়দশও য়ফয়বন্ন
াম্প্রদায়িও দায়ফরুয়র ওংশগ্র দমবাশফ দভশন য়নশিয় র, তাশত অশনও জাতীিতাফাদী দনতাশদয ভশন াম্প্রদায়িও
বাফনা জাগ্রত শিয় র। ১৯৩২ এয ‘ওয়ভউনার অযািাডে’ এফং তাযয ১৯৩৫ এয ‘কবনেশভন্ট অফ ইয়িিা অযাক্ট’এ উদাযননয়তও াম্প্রদায়িও দায়ফয প্রাি ফরুশরাই দভশন দনিা শিয় র। াম্প্রদায়িওতাফাদীশদয দদিা এই
ুশমাক-ুয়ফধায য়ফশযায়ধতা জাতীি ওংশগ্র ওশযয়ন। ১৯৩৭ ার মেন্ত ওংশগ্র য়দু  ভুরভান উবি
উদাযননয়তও াম্প্রদায়িওতাফাদীশদযই ওংশগ্র ংকেশনয ভশধয ওাজ ওযায অনুভয়ত য়দশিয় র। শয জযরার
দনশরু  ফাভিীশদয চাশ শে ওংশগ্র যায়য াম্প্রদায়িওতাফাদীশদয আিভণ ওযশত থাশও। ১৯৩৪ 
১৯৩৭ এয- য়নফোচশন ওংশগ্র শুধু এশদয োাঁই দদিয়ন তা নি, ১৯৩৮-এ দল মেন্ত তাশদয ওংশগ্র দথশও দফয
ওশয য়দশিয় র। য়দু াম্প্রদায়িওতাফাদীযা এইভি যাজননয়তওবাশফ ভুশ মািায অফস্থাি চশর মায়ের।
য়নশজশদয অয়িত্ব যক্ষা  ফৃয়দ্ধয জশনয তাশদয ঔুাঁশজ য়নশত শিয় র নতুন য়বয়ি  নতুন ওভেূচী। য়দু ভাশজয
ভশধয াম্প্রদায়িওতায বাফনা য়ফিাশয ভারাশজয ‘জায়স্টস্ ায়টে’, ‘য়দু ভাবা’, ‘যাষ্ট্রীি স্বিংশফও ঙ্ঘ’
(আয.এ.এ) রুরুত্বূণে বূয়ভওা দনি। আফায ফঙ্গবঙ্গ আশদারশনয ভি ভুয়রভরীক-এয যওাশযয ক্ষ দনিা,
এফং রীশকয প্রতযক্ষ ভদশত খশট মািা ফাংরায য়ফয়বন্ন াম্প্রদায়িও দাঙ্গা য়দু ভাজ বাশরা দচাশঔ দনিয়ন। ১৯০৯
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াশর য়িয়ট যওাশযয ভশরে য়ভশন্টা ান ংস্কাশযয ভাধযশভ ভুয়রভশদয জনয ৃথও য়নফোচশনয ফযফস্থা ওযা ি।
ডাঃ তাযা চাাঁদ ফশরন, ভশরে-য়ভশন্টা ান ংস্কাশযয য য়নশজশদয স্বাথে ংযক্ষশণয উশেশয য়দুশদয এওাং
‘য়দু ভাবা’ প্রয়তষ্ঠা ওশযন। ওংশগ্র দনতৃশত্বয এওটা অং দমভন ভদন দভান ভারফয, রারা রাজৎ যাি, ফার
কঙ্গাধয য়তরও প্রভুঔ এই দশরয প্রয়ত ভথেন জানান। এয পশর য়িয়টশদয য়ফশবদনীয়ত জিী ি। এ াো য়িশস্টাপ
দজশেল্ট ভশন ওশযন, য়ঔরাপত আশদারশনয ভি ধভেীি প্রতীও ফযফায ওশয বাযতীি ভুরভানযা দমবাশফ
ইরায়ভও িাশও তুশর ধশয য় শরন তায পশরই য়দুযা ীনভনযতা  য়নযািাীনতা অনুবফ ওশয। য়দুযা
আিাভণাত্মও ভুরানশদয য়ফরুশদ্ধ ারটা ভাশফ ওশয। য়দু ভাবা  যাষ্ট্রীি স্বিংশফও ংশখয ভশতা
প্রয়তষ্ঠানরুয়র য়িি শি শে। য়যয়স্থয়ত এভনই ি দম কায়ন্ধ ১৯২৭ াশর দাঃশঔয শঙ্গ ফশরন, য়দু-ভুরভান
ম্পওেশও ভানুল আয য়নিন্ত্রণ ওযশত াযশফ না, এই য়ফলিয়ট এঔন বকফাশনয াশত। এইবাশফ বাযতফাীয
জাতীিতাফাশদ ধভেয়নযশক্ষতা বাফনা ক্ষীন ি এফং াম্প্রদায়িও বাফনা জাতীিতাফাদশও ংওীণে  য়ফবি ওশয
তুশর। বাযতফশলে াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী দচতনা য়ফওাশ মাশদয বূয়ভওা উশেঔশমাকয য় র, তাযা শরন, আয়র
বাতৃেি, এভ.এ. য়জন্না, সিদ আশভদ ঔান, য়থডয দিও, ভদনশভান ভারফয, াবাযওায প্রভুঔ। আশরাচয প্রফশন্ধ
য়জন্না  াবাযওাশযয াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী ধাযণা আশরায়চত র।
য়জন্নায জাতীিতাফাদী বাফনা  াম্প্রদায়িওতাাঃ য়জন্নায যাজননয়তও য়চন্তাধাযাশও দয়ট শফে বাক ওযা মাি। প্রথভ
শফে- উদাযননয়তও াংয়ফধায়নও যাজনীয়তশত য়ফশ্বাী, চযভ জাতীিতাফাদী, য়দু-ভুয়রভ ঐশওযয দূত, জাতীি
ওংশগ্রশয অনযতভ দনতা। য়েতীি শফে- জাতীি ওংশগ্র য়ফশযাধী, য়েজায়ত তশে য়ফশ্বাী  াম্প্রদায়িও য়ফবাজশন
আস্থাীর য়জন্না। তশফ য়জন্নায য়চন্তাধাযায এই য়যফতেশনয দ শন আশ এও য়ফযাট দপ্রয়ক্ষত। য়ফঔযাত আইনজীয়ফ
য়াশফ য়জন্নায প্রায, ১৯০৮  ১৯১৬ াশর যাজশরা ভাভরাি য়তরও-এয আইনজীয়ফ য়াশফ তাাঁশও অয়বশমাক
দথশও ভুি ওশয তঔনই তাাঁয ঔযায়ত য়েশি শে। ইংরযাশি দাদাবাই নযয়জয াত ধশয য়জন্নায যাজনীয়তশত
প্রশফ। য়তয়ন য়তরশওয চযভিী যাজনীয়তয য়ফরুশদ্ধ য় শরন। য়জন্না প্রথশভ ভুরভানশদয জনয স্বতন্ত্র য়নফোচওভণ্ডরীয
য়ফশযাধী য় শরন। চযভ জাতীিতাফাদী  ‘য়দু-ভুরভান ঐশওযয দূত’ য়জন্নায ধাযণাি ঐওয াো স্বাধীন দায়িত্বীর
যওায প্রয়তষ্ঠা ম্ভফ শফ না। য়জন্না ১৯১০ াশর দফাম্বাই ভুয়রভ য়নফোচও দওন্দ্র দথশও আইনবায দযশদ
য়নফোয়চত ন। ১৯১৩ াশর য়তয়ন ভুয়রভ রীশকয দযদ রাব ওযশর ওংশগ্র  রীশকয ভশধয য়ফশযাধ শুরু ি।
য়জন্নায শঙ্গ ওংশগ্রশয য়ফশযাধ শুরু ি ১৯২০ াশর নাকুয অয়ধশফশন। এই অয়ধশফশন অশমাক  য়ঔরাপৎ
আশদারশনয প্রিাফ কৃীত শিয় র। য়জন্না য়ঔরাপৎ আশদারশন য়ফশ্বা ওযশতন না এফং কায়ন্ধয অশমাক
আশদারশন য়তয়ন ভথেন ওশযনয়ন। আশর এশক্ষশত্র য়জন্নায প্রধান আয়ি য় র দম কায়ন্ধ যাজননয়তও আশদারশন
য়দু-ভুরভানশদয ভথেশনয জনয ধভেশও ফযফায ওযশ ন। য়জন্নায ধভেয়নযশক্ষতায ধাযণা অতযন্ত স্পি য় র।
১৯৩৫ াশর ভুয়রভ রীশকয দনতা য়াশফ য়তয়ন ফশরন, ‘ধভেশও য়ও ুশতই যাজনীয়তশত আশত দদিা উয়চত নি।
ধভে দওফর ভানুল এফং ঈশ্বশযয ভশধযওায ফযাায’।
য়দু প্রধান বাযতফশলে ওংশগ্রশ দফয়যবাক দয য় শরন য়দু, দই ওাযশণ ভুয়রভ রীক ওংশগ্রশও য়দু
ংকেন ধশয য়নশি তাশদয যাজননয়তও প্রয়তক্ষ ভশন ওযত। এই দৃয়িবয়ঙ্গয শঙ্গ াভঞ্জয দযশঔ য়জন্না ভশন ওশযন,
‘ভুয়রভ জনকণশও তাশদয ম্প্রদািশও অক্ষত যাঔায জনয ংকয়েত  এওয়ত্রত িা উয়চত’। এয াশথ আফায
য়জন্না য়দু-ভুরভান ঐশওযয উয রুরুত্ব আশযা ওশযন। ১৯২৫ াশরয দশলয য়দশও এওজন তরুন ভুয়রভ
মঔন ফশরয় শরন, প্রথভত য়তয়ন এওজন ভুয়রভ, তায প্রতুযিশয য়জন্না ফশরয় শরন, ‘তুয়ভ প্রথভত এওজন বাযতীি
এফং তাযয এওজন ভুয়রভ’। য়ওন্তু তৎওারীন বাযতীি যাজনীয়তশত ফুশজোিাশদয স্বাথে, াম্প্রদায়িও স্বাথে,
প্রাশদয়ও  আঞ্চয়রও স্বাথে এফং য়িয়ট য়নশফয়ও াওশদয স্বাশথেয েন্দ্ব-ংখলে বাযশতয যাজনীয়তশত এভন
জয়টর ওশয তুশরয় র পশর বাযতীি জনকশণয ভশধয ঐশওযয ম্ভাফনা ক্ষীণ দথশও ক্ষীণতয শিয় র। বাযশত
াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাশদয প্রশ্ন প্রয়তয়দন দজাযদায য়ের। ওংশগ্রশয অাম্প্রদায়িও ওাোশভা  ভুয়রভ রীশকয
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অশাও ওুভায য়কয়য

াম্প্রদায়িও ওাোশভায ভশধয য়দু-ভুরভান ফুশজোিাশদয াম্প্রদায়িও স্বাথে দচতনা তীি দথশও তীিতয য়ের।
১৯২৮ াশর দনশরুয বায়তশত্ব বাযশত ান ংস্কাশযয জনয কয়েত ফেদরীি ওয়ভয়টশত য়জন্না ভুয়রভ
ম্প্রদাশিযয স্বাশথে ১৪ দপা প্রিাফ উত্থান ওশযন। য়ওন্তু অশনও য়দু ভাবায প্রয়তয়নয়ধশদয য়ফশযাধীতাি তায
প্রিাফ ফায়তর ি। এই খটনাি য়জন্না ফযয়থত ি, তাাঁয ওাশ এয়ট য় র, য়দু  ভুরভানশদয ভশধযওায য়ফবাজশনয
যািা। এযয য়জন্না দরফর অয়ধশফন তযাক ওশযন। যয়দন য়দেী যনা িায ভি ােীফন্ধু জাভশদ
নাশযয়জ-য াশত ধশয ওাাঁদশত ওাাঁদশত য়জন্না ফশরন, ‘এফায আভাশদয থ আরাদা শি দকর’।
এই য়যয়স্থয়তশত অশনওটা য়েধাগ্রি শি য়িি যাজনীয়ত দথশও শয য়কশি য়ও ুয়দশনয জনয রিশন চশর মান।
য়ত্রশয দশওয ভািাভায়ি য়জন্না দদশ য়পশয আশন এফং ভুয়রভ রীশকয দনতৃত্ব গ্রণ ওশযন। য়জন্না য়দুভুরভান ঐশওযয জনয আয শচি িয়ন। য়তয়ন াম্প্রদায়িও যাজনীয়তয ভাধযশভ ভুরভানশদয স্বাথে যক্ষা ওযশত
শচি শিয় শরন। ময়দ দদশ দপযায প্রথভ শফে য়তয়ন অশনওটা উদাযননয়তও াম্প্রদায়িও য় শরন। ১৯৩৬ াশর
রাশাশয ‚... আভায প্রধান  ভুঔয উশেয র বাযশতয ওরযাণ াধন এফং দওান য়ও ুই আভাশও এই অফস্থান
দথশও এওয়ফদু যাশত াযশফ না‛। য়জন্না ভুরভান ম্প্রদািশও ংকয়েত শি প্রভাণ ওযশত ফশরন তাশদয
জাতীিতাফাদ র য়নশবেজার এফং বাযশতয প্রয়ত তাশদয বাশরাফাা  প্রকয়তয জনয আগ্র দদশয অনযানয ম্প্রদাি
দথশও দওান দক্ষশত্রই ওভ নি। এই ভি য়জন্নায য়যওল্পনা য় র ভুয়রভ রীশকয ক্ষভতা ফায়েশি ভুয়রভ
ম্প্রদাশিয জনয ফােয়ত ুশমাক দদিা। য়ওন্তু এশক্ষশত্র পর না শি য়জন্না এও চযভিী াম্প্রদায়িওতায আশ্রি
দনি। ভুয়রভ ম্প্রদাশিয ওাশ চযভ াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাশদয আদে তুশর ধশযন। য়তয়ন ওংশগ্রশও ‘য়দুদর’
 ওংশগ্রয় ানশও ‘য়দুান’ ফশর য়চয়িত ওশযন। য়তয়ন ভুরভান ম্প্রদাশিয ওাশ াম্প্রদায়িও ফাতো য়দশি
ফশরন, বাযশতয জাতীি ওংশগ্র স্বাধীনতা প্রায়িশত আগ্রী নি, তাশদয ভূর রক্ষয য়িয়ট াম্রাজযফাশদয
শমায়কতাি বাযতফশলে য়দুযাজয প্রয়তষ্ঠা ওযা এফং ভুয়রভ ম্প্রদাশিয উয প্রবাফ য়ফিায। ১৯৪০ াশর
আয়রকশে াত্র ভাশফশ য়তয়ন ফশরন- কায়ন্ধয আা র য়দু যাশজযয ভাধযশভ ভুয়রভ জনকশণয উয আয়ধতয
য়ফিায ওযা  দভন ওযা। ১৯৪১ াশর আয়রকশে য়তয়ন আয ফশরন, ‚ায়ওিান শুধুভাত্র এওয়ট ফািফম্মত রক্ষয
নি, এওভাত্র রক্ষয, ময়দ দতাভায এশদশ ইরাভশও য়যূণে ধ্বংশয াত দথশও ফাাঁচাশত চা‛।
দীখেয়দন ধশয ফন ওশয আনা অাম্প্রদায়িও ধভেয়নযশক্ষ ভানয়ওতা দথশও য়জন্না এইফ ফিশফযয ভাধযশভ
াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী য়জন্নাি আত্মপ্রওা ওশযন। এফং য়তয়ন ভুয়রভ ম্প্রদািশও প্রতযক্ষ ংগ্রাশভয জনয প্রস্তুত
শত আহ্বান জানাশরন। এযয য়জন্না ফরশত চাইশরন, য়দু ভুরাভ দয়ট য়বন্ন ধভে, য়দু ংঔযারুরুয ান ভাশনই
ইরাভ বযতায ভৃতুয... ভুরভাশনয মুয়িম্মত দায়ফ র ভুরভান এও য়বন্ন জায়ত। য়জন্নায ভশতা দনতায
াম্প্রদায়িও অফস্থান রীশকয াম্প্রদায়িও প্রচাযশও উৎায়ত ওশযয় র। াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদী ভুরীভযা
উদাযননয়তও বাযতীি জাতীিতাফাদী ভুয়রভশও য়ফরুশদ্ধ দাচ্চায শিয় শরন। য়জন্না য়নশজ ১৯৪৩ াশর য়রশকয
শম্মরশন ঔান আব্দুর কপপয ঔাশনয ভশতা দনতাশও ভাশরাচনা ওশযয় শরন। য়জন্না য়েজায়ত তেশও উয়স্থত ওশয
ৃথও ায়ওিাশনয দায়ফ ওশযন। ধভেীি জাতীিতাশফাশধয প্রচায য় র এইবাশফই, ‚রীক  ায়ওিাশনয শক্ষ এওয়ট
দবাট ভাশন ইরাশভয শক্ষ এওয়ট দবাট‛। য়জন্না  এই ধাযণায ফযয়তিভী য় শরন না। য়জন্না ভুরভানশদয জনয
স্বতন্ত্র ায়ওিান যাষ্ট্র কেশন পর শর য়নশজ য়ওন্তু ধভোন্ধ য় শরন না। য়তয়ন য় শরন আধুয়নও ভশনাবাফান্ন এওজন
যাজনীয়তও। তাই ায়ওিান যাষ্ট্র প্রয়তষ্ঠায য প্রথভ ফিৃতাি য়তয়ন ধভেয়নযশক্ষ এওয়ট যাশষ্ট্রয আদে তুশর ধশযন।
বাযতীি যাজনীয়তয স্বয়ফশযাধ  জয়টরতা দথশও য়তয়ন ভুি শত াশযনয়ন। য়দু আয়ধশতযয আঙ্কা তাাঁশও
াম্প্রদায়িওতায শথ য়যচায়রত ওশযশ । এওটা ভি যাজনীয়তয দরাশত য়তয়ন অশনওাংশ য়নাঃঙ্গ শি
শেয় শরন, মায য়যণয়তশত য়তয়ন ধভেীি বাফাশফকশও আশ্রি ওশয, াম্প্রদায়িওতায ফাতো য়দশি যাজনীয়তশত
য়নশজশও প্রায়ঙ্গও ওশয তুশরয় শরন।
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াবাযওাশযয জাতীিতাফাদী বাফনা  াম্প্রদায়িওতাাঃ াবাযওায য়দুধশভেয দপ্রয়ক্ষশত জাতীিতাফাদ ধাযণায়ট ফযাঔা
ওশযন। তাাঁয ওাশ জাতীিতাফাদ দওান যাজননয়তও ভতাদে য় র না। াবাযওাশযয জাতীিতাফাদী আদে দয়ট শফে
বাক ওযা দমশত াশয। প্রথভ শফে ইতায়রয জাতীিতাফাদী ভাৎয়য়নয জাতীিতাফাদী য়চন্তায প্রবাফ। এই শফে ধশভেয
বূয়ভওাশও রুরুত্ব য়দশর াবাযওায দওান ধভেীি ম্প্রদাশিয ওথা ফশরনয়ন। য়েতীি শফে য়তয়ন য়দু জাতীিতাফাশদয
ভথেও শি শেন। াবাযওাশযয জাতীিতাফাদী ধাযণা তাাঁয ইয়তা ফযাঔযাি স্পি শি শে। তাাঁয ইয়তা
ফযাঔযাি সফয়দও য়দুধভেশও দকৌযফায়িত ওশয তুশর ধযা শিশ । য়তয়ন ভশন ওশযন দফৌদ্ধ ধশভেয দরাশওযা বাযশতয
স্বাধীনতা দক্ষশত্র য়ফশ্বাখাতওতা ওশযশ । াবাযওাশযয ওাশ য়ফাজী য়ফশলবাশফ প্রংয়ত শিশ । য়তয়ন ভশন
ওশযন, বাযতফশলে হুন  ভুয়রভ াওযা আিভণ ওশয এশদশয য়দু ধভে, ঐয়তয  দেনশও ধ্বং ওযশত
দচশিয় র। াবাযওায তাই বাযশত সফয়দও মুশকয দকৌযফ য়পশয দশত য়দুধভে, দেন এফং য়দু আধযায়ত্মওতায
ুনরুজ্জীফন দচশিয় শরন। ১৯৩৭ াশর াবাযওায য়দু ভাবাি দমাক দদন  ১৯৩৮-৪৫ াশর য়তয়ন য়দু
ভাবায বায়ত ন। তাাঁয ‘য়দুত্বাঃ হু ইজ য়দু?’ (১৯২৩ ার) গ্রিয়ট য়দু জাতীিতাফাদ য়ফওাশ প্রধান গ্রি।
াবাযওায য়দুশত্বয ধাযণাশও য়দু ধশভেয ধাযণা দথশও ফযাও অশথে প্রওা ওশযন। তাাঁয ওাশ য়দু ধশভেয
ধাযণায ভশধয শুধুভাত্র ধভেীি আচায-য়ফচাশযয য়ফলি আশ । য়ওন্তু য়দুত্ব ধাযণায ভশধয যাষ্ট্র, জায়ত  ংস্কৃয়ত
ধাযণামুি। াবাযওায ফশরন, য়দু য়ন্ধু দথশও িহ্মুত্র এফং য়ভারি দথশও ওনযাওুভাযী মেন্ত য়নশজশও এওাত্ম
বাফশফ। য়তয়ন ভশন ওশযন য়দুযা এওয়ট জায়ত, য়দু যশিয উিাযায়ধওায ূশত্র প্রায়ি। তা াো াবাযওাশযয ওাশ
য়দু ংস্কৃয়তই শরা য়দুশত্বয ফে য়যচি। এওজন য়দু, য়দু ংস্কৃয়ত  বযতা, য়ল্পওরা, ায়তয প্রবৃয়তয
ঐয়তয  ভৃয়দ্ধয জনয ফদো কফে-অনুবফ ওযশফন। াবাযওাশযয ওাশ দয়ক্ষণাথ, জম্মুেী, আমোফত  বাযতফলে
দওান নাভই য়দুশত্বয াংস্কৃয়তও  যাজননয়তও অয়িত্বশও প্রয়তপয়রত ওশয না, মা ওশয দওফর ভাত্র য়দুিান।
াবাযওশযয ভশত ‘য়দু’ ব্দয়ট এশশ ‘য়ন্ধু’ ব্দ দথশও। িয়ন্ধু অঞ্চশরই য়দুশদয ফা। এই অঞ্চশরয
দফয়যবাক ভানুশলয ধভে য়দু ধভে। াবাযওাশযয ভশত মাশদয য়তৃবূয়ভ, ূণযবূয়ভ উবিই য়দুিান। তাযাই প্রওৃত
য়দু। মাযা য়দু ধভে দথশও অনযধশভে ধভান্তয়যত শিশ ন তাযা য়দু নি। ওাযণ, য়দুিান তাাঁশদয য়তৃবূয়ভ শর
ূণযবূয়ভ নি। এই বাযতফলে দওফরভাত্র য়দুশদয ূণযবূয়ভ। তশফ মাযা ধভোন্তয়যত শিশ ন তাাঁযা য়দুিানশও
ূণযবূয়ভ ফশর ময়দ ভশন ওশয তশফ তাযা য়দু য়াশফ কণয শফন। য়দুয এই ংজ্ঞা য়দশি য়তয়ন এওয়দশও য়দুশদয
যাজননয়তও বাকাবায়ক দেওাশরন অনযয়দশও য়ঔ  দয়রত দশ্রয়ণ মাশত ভুভানশদয াশথ ঐওযফদ্ধ দকাষ্ঠী সতযী
ওযশত না াশয তা য়নয়িত ওশযন। আফায য়তৃবূয়ভ  ূনযবূয়ভ ধাযণা য়দশি য়তয়ন ভুয়রভ  য়িিান তথা অনয
ধভোফরম্বীশদয ক্ষভতায অংীদায দথশও দূশয য়যশি যাঔশরন।
তৎওারীন যাজননয়তও দপ্রক্ষাশট াবাযওায য়দু ম্প্রদািশও ংকয়েত ওযশত দচশিয় শরন। য়তয়ন ধভোন্তয়যত
য়দুশদয য়দু ধশভে য়পয়যশি আনশত দচশিয় শরন এফং য়দুশদয ংকয়েত ওযশত জায়তশবদ দূয ওযশত
দচশিয় শরন। য়তয়ন ১৯৩০ াশর ‘শবাজন’ এয ফযফস্থা ওশয ওর উচ্চ-নীচু জায়তয য়দুশদয এওশঙ্গ দবাজশনয
ফযফস্থা ওশযন। য়তয়ন ফশরন, ‚আজ দথশও আয়ভ জায়তয উচ্চ ফা য়নম্ন য়ফলশি য়ফশ্বা ওযফ না। উচ্চ  য়নম্ন জায়তয
ভশধয য়ফফাশও আয়ভ য়ফশযাধীতা ওযফ না’। াবাযওাশযয ভশত য়দুত্ব  জাতীিতাফাশদয ভশধয দওান য়ফশযাধ দনই।
য়তয়ন য়রশঔশ ন-এওজন য়দু দদশপ্রয়ভও দম নাশভই দাও না দওন এওই াশথ য়তয়ন শরন বাযতীি দদশপ্রয়ভও;
য়দুশদয ওাশ য়দুিান দমশতু র য়তৃবূয়ভ এফং য়ফত্রবূয়ভ, দই ওাযশণ য়দুিাশনয প্রয়ত তাশদয বারফাা র
অয়যীভ। দই ওাযশণ য়িয়ট দাত্বশও যাি ওযশত দম ংগ্রাভ অফযাত আশ , দঔাশন তাযা আয়ধতয য়ফিায
ওযশত ভথে শিশ ন। য়তয়ন ভশন ওশযশ ন য়দুশদয ংস্কৃয়ত  ায়তয দওান ভানুল অয়তিভ ওযশত াযশফ না।
য়তয়ন ভশন ওশযন য়দুযা শুধুভাত্র এওজন ওায়রদা অথফা ফযাশও নি, াধাযণবাশফ যাভািন, ভাবাযত এফং
দফদভূশও দশিশ ।
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াবাযওায ভশন ওযশতন ইরাভ ধভে অয়ষ্ণু, দকাাঁোয়ভ  আগ্রাী ভশনাবাফান্ন। য়দুশদয প্রয়ত ভুরভানশদয
খৃণা  য়দু ধশভেয য অতযাচায  য়নমোতন প্রয়তত ওযশত শর য়দুধভেশও আগ্রাী  দকাাঁো শতই শফ। য়তয়ন
য়দুশদয ওাশ ভান ঐয়তায়ও ঐয়তয তুশর ধশযন এফং য়ফত্র য়দুযাষ্ট্র কেশনয জনয এওয়ট জয়ঙ্গ য়দু জায়ত
কেশনয তাৎমে ফযাঔযা ওশযন। াবাযওায য়দু াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদ দচতনা য়ফিায ওযশত শচি ন। য়দু
ভাবায ওভেূচী ফযাঔযা ওযশত য়কশি য়তয়ন ফশরন, ভাবা প্রধানত য়দু ধভে বা নি, এয়ট এওয়ট য়দু যাষ্ট্র বা
এফং এওয়ট যান-য়দু ংকেন, মা াভায়জও, যাজননয়তও এফং াংস্কৃয়তও য়দওরুশরাশও য়নশি এওয়ট য়দু জায়তয
বাকয য়নধোযণ ওযশফ। বাযশতয ভশতা ফহু ংস্কৃয়ত ম্পন্ন দদশ াবাযওাশযয য়দু জায়ত  য়দু যাষ্ট্র প্রয়তষ্ঠায
বাফনা অশনওটাই াম্প্রদায়িও জাতীিতাফাদ এয য়যচি ফন ওশয। ওানুশয এও াত্র ভাশফশ য়তয়ন দখালণা
ওশযন দম, জাতীিতাফাদ ফরশত মা দফািাি, তা র ফস্তুতশক্ষ ংঔযা কয়যষ্ঠ ম্প্রদাশিয জাতীিতাফাদী
াম্প্রদায়িওতা, দম ম্প্রদাি ান ক্ষভতাি অয়ধয়ষ্ঠত এফং এঔন এই দদশও ান ওযায প্রতযাা ওশয।
াবাযওাশযয জাতীিতাফাদ ম্পশওে এ.য়জ. নুযায়ন তাাঁয ‘াবাযওায অযাি য়দুত্ব’ গ্রশি ভন্তফয ওশযশ ন দম,
য়িারী জাতীিতাফাদী য়ঔা াবাযওায প্রজ্বয়রত ওশযয় শরন, দয়ট য় র য়দু জাতীিতাফাদ, বাযতীি
জাতীিতাফাদ নি।
ভূরযািণাঃ াধাযণত জাতীিতাফাদ  াম্প্রদায়িওতা যস্পয য়ফশযাধী। ম্প্রদাশিয ংওীণে বাফনাশও ফরা ত
জাতীিতাফাদ য়ফশযাধী নতুফা াম্প্রদায়িও। বাযশত অফয জাতীিতাফাদ  াম্প্রদায়িওতা উবি উবিশও অস্বীওায
ওশযশত াশযয়ন। বাযতফশলে তাই জাতীিতাফাদী অশনও দনতা ধভেশও আশ্রি ওশয যাজনীয়তশত প্রায়ঙ্গও শি
উশেয় শরন। বাযশত য়দু াম্প্রদায়িও বাফনা য়ফিাশয জায়স্টস্ ায়টে, য়দু ভাবা, যাষ্ট্রীি স্বিংশফও ংখ দমভন
রুরুত্বূণে বূয়ভওা দনি দতভয়ন ভুয়রভ াম্প্রদায়িও বাফনা য়ফিাশয ভুয়রভ রীক রুরুত্বূণে প্রয়তষ্ঠাশন য়যণত ি।
য়ফয়বন্ন ংকেশনয আোশর াবাযওায, ভদন দভান ভারফয, য়তরও প্রভুঔ য়দু জাতীিতাফাদী দনতা এফং সিদ
আশভদ ঔান, ভম্মদ ইওফার, ভম্মদ আয়র য়জন্না- এয ভশতা ভুয়রভ জাতীিতাফাদী দনতাযা াম্প্রদায়িওতায ফাতো
দৌাঁশ য়দশিয় শরন বাযতীি ভাশজয ওাশ । আশর দ ভশি জাতীি ওংশগ্রশ য়দুশদয আয়ধতয ভুয়রভ
দনতাশদয ভশন বশিয ঞ্চায ওশযয় র। তা াো জাতীিতাফাদী আশদারন দফের ওযায জনয ইংশযজযা ুশওৌশর
ধভেীি য়ফবাজশনয ফাতো য়দশত শুরু ওশয। দমরুশরা বাযশত ংঔযারখু ভুয়রভশদয াম্প্রদায়িও বাফনা য়ফিাশয
াাময ওশয। ভুয়রভ রীশকয ভশতা প্রয়তষ্ঠান এই ধযশনয াম্প্রদায়িও বাফনাশও ুংকয়েত ওশযয় র।
দদবাশকয ভধযয়দশি এই াম্প্রদায়িও যাজনীয়তয ইয়ত খশটয়ন। ংওীণে াম্প্রদায়িও ভশনাবাফ য়নশি আজ
বাযশত য়জন্না িী, াবাযওায িীযা য়ফয়বন্ন ভশি ংখশলে দভশত শে। যাজননয়তও দনতাশদয ধভেীি দতালণ,
ভুয়রভ ভাশজয এও অংশয য়ফয়েন্নতাফাদী ভশনাবাফ, য়দু ভাশজয এও অংশয উগ্র য়দু যাষ্ট্র কেশনয স্ব্ন,,
ধভেীি দভৌরয়ফশদয উস্কায়নভূরও ভন্তফয বাযশত ফভি াম্প্রদায়িও উশিজনা ৃয়ি ওশয চশরশ । এ াো বাযতফশলে
য়ফয়বন্ন াম্প্রদায়িও ংফাদত্র, ুিও, য়ত্রওা, য়ফয়বন্ন াম্প্রদায়িও ংকেন  য়ফয়বন্ন সফদযয়তন য়ভয়ডিা বাযশতয
ইয়তাশয য়ফয়বন্ন য়ফওৃত তথয য়যশফন ওযশ , মায পশর াম্প্রদায়িওতা য়দশন য়দশন দমবাশফ ফৃয়দ্ধ াশে তা
মশথি উশেক-এয ওাযণ। াম্প্রদায়িওতা বাযতফশলেয এও ঐয়তযভি ওরঙ্ক। ফয়াঃয়ফশশ্বয বয ভাশজ
াম্প্রদায়িওতায য়ফলিয়ট বাযতীিশদয অয়যীভ রজ্জায ওাযণ শি দাাঁোি। বাযতীি জায়তকেশন এফং দদফাীয
াভয়গ্রও উন্নিশন াম্প্রদায়িওতা  অয়ষ্ণুতা এও প্রয়তফন্ধও শি দাাঁোি।
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