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ননবফনও বাযবত ভুনরভ ‘চানত চঘতনা’  যাচনীনত
চনরভুনিন ভন্ডর
স্নাতবওাত্তয ঙাত্র (২০১৩-১৫), নিভফঙ্গ যাষ্ট্রী নফশ্বনফদযার, ফাযাাত, নিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
‘Nationalism’ or ‘national consciousness’ is an important and complicated issue of colonial
India. Nationalism refers to a united national consciousness. But in the mixed culture of the
countries like India, where the presence of more than one religion or communities, the
dissemination of national consciousness was not possible to ignore religion or communities
entity. We know that nationalism in the early colonial stage was originally a Hindu
nationalism. There were highlighted in the spirit of Hinduism, which was largely antimuslim. In that time, it is believed that the politics of Indian national congress was to be led
by the Hindu nationalist. So, one part of the Muslim became the main rival of the congress
politics. And they made a plan to improve their religion or community through separate
politics and distinct races. In that context, the Aligarh movement – establishment of Muslim
league – later demanding of separated Muslim habitats in united India, all of these
activities of Muslim leaders is called the duration of Muslim national consciousness.
Although the end of this is not good enough. Because, for this, we have seen united India
was divided into ‘India’ and ‘Pakistan’ – two separated countries. In the meantime, integral
national consciousness was blended with religions community based on consciousness. As a
result the Indian national consciousness was not integrated; it was divided into two
separated religions communities based on consciousness. Thus, in that time religion
communities became the nation/races. The main objective of my article is to show the
reason why Muslims became an individual race in colonial India and how did they establish
their identity through separate politics.
Keywords: National consciousness, Hindu nationalism, Muslim nationalism, Muslim
politics, partition.

বূনভওা : ননবফনও বাযবত চাতীতাফাদী চঘতনা  তায চথবও চম যাচনীনত “ চটায আবরাঘনা ঔুফ চনটর।
চওননা বাযবতয ভবতা নভশ্র ংস্কৃনতয চদব, চমঔাবন এওানধও ধভম ফা ম্প্রদাবয উনিনত, চঔাবন চাতীতাবফাধ
ফা চঘতনা প্রঘাবযয চেবত্র ধভম ফা ম্প্রদাকত ত্ত্বাবও ফভ উবো ওযা ম্ভফ নন। চাতীতাফাদ ফা
চাতীতাবফাধ ফরবত এওনট চদবয অঔণ্ড চানতয চঘতনা ফা উন্ননবও চফাছাবনা বর বাযবতয ভবতা ফহুচানতও
চদব প্রাথনভও মমাব চম চাতীতাফাদ প্রঘায ওযা বনঙর, চঔাবন প্রধানত নন্দু চানতয (ধবভময) চঘতনা ফা
উন্ননবওই তুবর ধযা বনঙর। যাবভান যা, ফনিভঘন্দ্র ঘবটাাধযা, যৎঘন্দ্র ঘবটাাধযা, যাভওৃষ্ণ, দানন্দ
যস্বতী প্রভুঔযা এফং যফতমীবত ঘযভন্থীযা চম চাতীতাফাদী চঘতনা প্রঘায ওবযনঙর তা নঙর ভূরত নন্দুচানতয
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চঘতনা। ভবন ওযা  চম এই নন্দু চাতীতাফাদী চঘতনায ভথমবন নযঘানরত বত শুরু ওবযনঙর চাতী ওংবেী
যাচনীনত, মায প্রধান নফবযাধী ব উবেনঙর ভুরভাবনযা (ফযনতক্রভ “ চভৌরানা আফুর ওারাভ আচাদ, ফদরুনিন
তাবফনচ প্রভুঔ চনতা)। পরস্বরূ নফং তবওয প্রথভ চথবও আভযা অঔণ্ড বাযবতয চাতীতাফাদী যাচনীনতয ফা
চাতীতাবফাবধয দুনট নবন্ন ধাযা রেয ওযবত ানয “ মায এওনদবও নঙর ওংবেী যাচনীনত, মাবও নন্দু
চাতীতাফাবদয ভথমন ফবর ভবন ওযা বনঙর এফং অনযনদবও নঙর ওংবে তথা নন্দু চাতীতাফাবদয নফবযাধী
ভুনরভ যাচনীনত, মা নঙর ভুরভান ম্প্রদাবয (চানতয) উন্নবনয চনয। চওননা ননবফনও আভর চথবও
বাযবতয ভুরভানযা অবনও নদও চথবও ননঙব নঙর। তাই তাযা ননবচবদয ম্প্রদাকত এফং স্বতন্ত্র চানতত্ত্বা 
যাচনীনতয ভাধযবভ স্বচানতয উন্ননত খটাবত বঘষ্ট বনঙর। চনদও চথবও আনরকড় আবন্দারন “ ভুনরভ রীক
প্রনতষ্ঠা “ যফতমীবত অঔণ্ড বাযবতয ভবধয ৃথও ভুনরভ ফািাবনয দানফ “ এই মমাক্রবভ চনতাবদয চম প্রবঘষ্টা
তাবও অবনবওই ভুরভান চাতীতাবফাধ ফা চঘতনায ভওার ফবরবঙন। মনদ এয চল নযণনত বাবরা নন।
চওননা এয পবর চম নিবভরুওযণ চানতত্ত্বা  যাচনীনতয ূঘনা বনঙর, তায নযণনত আভযা রেয ওবযনঙরাভ
অঔণ্ড বাযতফলম নফবানচত ব বাযত  ানওিান দুনট চদ ৃনষ্টয ভাধযবভ। আবর এভ অঔণ্ড বাযতী চঘতনায
বঙ্গ ধভম  ম্প্রদাকত আদম ফা চঘতনা নভবরনভব নকবনঙর। পবর বাযতী চাতী চঘতনা আয অঔণ্ড যইর না,
তা নফবানচত ব ৃথও ধভম  ম্প্রদা নবনত্তও চানত চঘতনা মমবফনত বনঙর। অথমাৎ এভ ধভম ম্প্রদা
নযণত র চানতবত, মায িাবদ নঙর নন্দু চাতীতাফাদ  ননবফনও নিয প্রবযাঘনা।
উবেঔয, ঊননফং তবওয প্রথভ নদবও াানফ, পযানচ নফনবন্ন আবন্দারবন চওফর ভুনরভ ম্প্রদাবয উন্ননত
 ভুনরভ ধবভময ুনরুজ্জীফবনয উয চচায চদা বনঙর। এই ভ ভুরভানবদয ভবধয ৃথও ‘চানত’ চঘতনা
ততনয নন। এভননও দীখমনদন ধবয বাযতফবলম নন্দু -ভুরভান এওবত্র ফফা ওযা বত্ত্ব ইনতূবফম তাবদয ভবধয
চবাবফ ৃথও চানতবঘতনায ভবনাবাফ ঞ্চায নন। নওন্তু বাযবত ননবফনও ান প্রনতষ্ঠায বযই
ভুরভানবদয ভবধয স্বতন্ত্র চানত চঘতনা এফং ‘separate identity’ প্রনতষ্ঠায চঘতনা চদঔা নদবত শুরু ওযর।
আভাবদয আবরাঘয নফল র “ নওবাবফ ননবফনও বাযবত ভুরভানবদয ভবধয ৃথও চানতবঘতনা  যাচনীনতয
চপ্রনেত ৃনষ্ট র  চনট নওবাবফ প্রায রাব ওযর?, তা চদঔাবনা।
ৃথও ‘চানত’ চঘতনা ননবফনও ভান : আভযা চানন বাযতফবলম নিনট ননবফনও ান প্রনতষ্ঠায ভধয নদব
বাযবতয ভুরভানবদয প্রবাফ-প্রনতনত্ত আবকয তুরনা অবনও ঔফম বনঙর। তাই ভুরভানযা ভুখর তথা ভুরভান
াম্রাবচযয তবনয চনয দাী নিনটবদয ননবচবদয ত্রু ফবর ভবন ওযবত শুরু ওবযনঙর। এভননও স্বধভম চথবও
নতত ায বব তাযা ািাতয নো েবণ অননচ্ছুও নঙর। অনযনদবও নন্দুযা ািাতয নো ননেত ব
যওানয ঘাওনয  অনযানয চেবত্র অোনধওায চবত থাবও, স্ববাফতই ভাবচয প্রনতনট চেবত্র ভুরভানযা নন্দুবদয
চথবও ননঙব ড়বত থাবও। (W.W HUNTER –এয ‚THE INDIAN MUSALMANS‛ েবন্থ
ননবফনও ানওাবর বাযতী ভুরভানবদয িাদদতায নফদ নফফযণ াা মা)। অথমাৎ নন্দুযা
নিনটবদয বমানকতায ভাধযবভ ননবচবদয অেয ওযবত শুরু ওযবর উচ্চবশ্রনণয ভুরভাবনযা নন্দুবদয এই
ভাননওতাবও চভবন ননবত াবযনন। পরস্বরূ উচ্চবশ্রনণয ভুরভাবনযা নিনট নফবযাধী ভবনাবাফ চদঔাবত শুরু
ওবযনঙর।
নওন্তু ১৮৫৭ াবরয ভানফবরাবয য নযনিনতয নযফতমন খবট। নফবরাব নন্দু -ভুরভান ভাবন রড়াই
ওযবর নফবরাবয য নন্দু ভাবচয এওাং ইংবযচ নফবযাধী ব নকবনঙর। অনযনদবও ভুরভান ভাচ এও
তাব্দী ধবয ননবচবদয নফনচ্ছন্ন ওবয যাঔা বত্ত্ব ভানফবরাবয য তাযাই আফায এনকব এর ইংবযচ যওাযবও
বমানকতা ওযবত, ননচ ম্প্রদাবয উন্ননতয চনয। এবেবত্র নন্দু -ভুরভাবনয ভবধয চ ম্পওমবও নষ্ট ওবযনঙর
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ননবফনও যওাবযয ভাননওতা। নফনবন্ন ংফাদবত্র এই তবথযয তযতা প্রভানণত । নফননঘন্দ্র াবরয
ম্পাদনা নবরট চথবও প্রওানত ‘নযদমও’ নত্রওা নরবঔনঙর :

নন্দু-ভুরভান নফবযাবধয চনয যওায দাী। যওায ফরবঙ, প্রবতযবও ননবচবদয উন্ননতয চঘষ্টা ওযবফ।
এই নযবপ্রনেবত নন্দুযা নন্দু  ভুরভাবনযা ভুরভান ম্প্রদাবয উন্ননতয চঘষ্টা ওযবঙ। পবর
দু’চানতয ভবধয দূূ্যবেয ৃনষ্ট ববঙ।১
ইনতানফদ ফদরুনিন উভয“এয ভবত, বাযতফবলম াম্রাচযফাদ নফবযাধী চাতী আবন্দারবনয ূঘনা নন্দু ভুরভানবদয স্বাথম ংখাতবও ইংবযচযা উবো ওযর না। উযন্তু ননবচবদয াম্রাবচযয প্রবাচবন এই নফববদবও
স্বীওৃনত নদব অবনও চওৌবর এও ম্প্রদাবও অনয ম্প্রদাবয নফরুবে তাযা িান ওযর। এই চবদনীনতয ভুনাপা
ননব ইংবযচবদয নববফ চওাবনা বুর নঙর না। বাযতী ভাচ চীফবন নান নফবরাবয য চম ম্প্রদা চঘতনা
চদঔা নদর, চ চঘতনা চাতী চঘতনায ভবধয অবনও নফভ্রানি ৃনষ্ট ওবযনঙর।২
অধযাও চঔয ফবন্দযাাধযা ননবফনও বাযবত ভুরভানবদয স্বতন্ত্র চানত (ম্প্রদা) ত্ত্বায নফওাব
ননবফনও ভাননওতায বূনভওাবও ুন্দযবাবফ ফযাঔযা ওবযবঙন। তাাঁয ভবত “

বাযতী ভাচ ম্পবওম ননবফনও ধাযণায ভূূ্বর নঙর এবদী ভাবচ ‘ৃথওীওযবণয’ নঘিা।
যওানয তযবপ চানততত্ত্ব নফলও কবফলণায ভধয নদব বাযতী ভাবচয ভবধয নননত নফববদ
আদভশুভানযয প্রনতবফদবন উি নফবাচন গুনরবও ননথফে ওযা বত থাবও। আদভশুভানযবত চানতকত
ফকমীওযবণয চেবত্র ধভমবওই ভূর ধযা  এফং চই অনুমাী চনংঔযাকত  উন্ননভূরও তবথযয
চশ্রনণনফনযা ওযা । এয পবর প্রবতযওনট ধভমী ম্প্রদাবয াভানচও তুরনাভূূ্রওবাবফ ফাস্তনফও
অফিায এওনট আাত তনফনিও ঙনফ াা চকর আদভশুভানযয প্রনতবফদবন। এইবাবফ াভানচও
ফকমীওযবণয নফলনট ননথবূি ওযা কবড় বে ‘ম্প্রদা নববফ ধবভময’ নতুন ধাযণা। এই ধাযণাই প্রাওননবফনও আভবরয িানী ম্পবওময অফান খনটব ননবফনও আভবর উভাবদী ধভম
ম্প্রদাগুনরয ভবধয প্রনতবমানকতা  ংবখময ৃনষ্ট ওবয। এইবাবফ ননবফনও জ্ঞানাবরাবও ধবভময
ূণমফযাঔযা , মাবও ননবফনও যাবষ্ট্রয প্রনতনট ওােবভা অিমবূি ওযা । ননবফনও যওায
প্রচাবদয চমওর ুবমাক ুনফধা নদত, চঔাবন ধবভময ূণমফযাঔযাবওই অনুযণ ওযা ত। এইযওভ
ফাতাফযবণয ভবধযই ধভমী ম্প্রদাগুনরয াযস্পনযও ম্পওম ূণমকনেত  ঊনন তবওয চবল। নন্দু
ম্প্রদা মত ংফে বত থাবও, ‘যা’ ভুরভান এই ধাযণায অনুীরন ততই ফাড়বত থাবও এফং
ভুরভাবনযা ীন ফবর কণয বত থাবও। ভুরভানযা তাবদয ম্প্রদাকত ত্তা আনফষ্কায ওযায চঘষ্টা
ওবয ওনিত অতীত  ধবভময নবনত্তবত।৩
এই প্রবঙ্গ ঐনতানও ভনরুর াান নরবঔবঙন“ ভুরভানবদয এওটা অং ‚নবফনও াওবদয ধাযণা
অনুমাী ননবচবদয নন্দুবদয চথবও ৃথও, ুংফে এফং ঐওযফে বাফবত শুরু ওবয।’’ তাযা এইফ ধাযণাগুনরবও
এওচাতী ওযবত শুরু ওবয ভুরভান ম্প্রদা ত্তা ততনযয উবিবয। চই ত্তাই বয ফৃত্তয ব চাতীবত্ত্বয
ধাযণা নযণত ।৪
ভুনরভ ভধযনফত্ত চশ্রনণয উত্থান  ৃথও ংকেন : উনন তবওয প্রথভাধম চথবওই ািতয নো ননেত নন্দু
ভধযনফত্তযা তাবদয ধভম  ভাবচয অন্ধওাযাচ্ছন্ন নতুন আবরাবও উিীপ্ত ওবয তুবরনঙর এফং নফনবন্ন ংকেন ততনয
ওবযনঙর। নফচাকযবণয চচাাবয নন্দু ভাচ-ংস্কৃনত-নো এও নতুন ভাত্রা রাব ওবয। এই নফচাকযবণয অেদূত
নঙবরন যাভবভান যা, নফদযাাকয, অযনফন্দ চখাল, ফনিভঘন্দ্র প্রভুঔযা। ফাংরা ঙাড়া ভাযাবষ্ট্র এই নফচাকযণ
আত্মপ্রওা ওবযনঙর। ভাযাবষ্ট্র এই নফচাকযবণয চনতৃবে নঙবরন ভাবদফ চকানফন্দ যানাবে, চকাারওৃষ্ণ চকাঔবর
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এফং ফার কঙ্গাধয নতরও। ভূরত বাফফাদী ফাগানর  ফাস্তফফাদী ভাযাোকবণয এই চাকৃনত ‘নন্দু-চাকৃনত’ রূব
নঘনিত বনঙর। ওাচী আব্দুর দুবদয বালা: ‚The ideaist Bengalee and practical Marahatta
combined in calling the Awakening a Hindu Awakening.‛৫ চওননা এই চাকযণ ভুরভানবদয
স্বাবথময চনয নঙর না, স্ববাফতই এই চাকযবণয প্রবাফ ভুরভানবদয ভবধয চতভনবাবফ প্রনতপনরত নন।
এচনয ঊনন তবওয ভধযবাক চথবও নফবলত ভানফবরাবয য চথবও উদীভান ভুনরভ ফুনেচীনফযা
ভুরভান ভাবচয িাদদতা দূযীওযবণ  তাবদয ািতয নো উবদযাবকয চনয এনকব আব। বাযবত
ভুনরভ ভধযনফত্ত চশ্রনণবত এইভ আনফবূমত বনঙবরন উত্তয বাযবত তদ আবভদ ঔান এফং ফাংরা আব্দুর
রনতপ, তদ আনভয আরী প্রভুঔ ফযনিে। এাঁযা ভূরত ভুরভান ভাবচয ভবধয ইংবযনচ নো ম্ববন্ধ দৃনষ্টবনঙ্গ দূয
ওযবত  নফনবন্ন বাবফ ভুরভান ভাবচয উন্ননতয চনয বঘষ্ঠ বনঙর। এই প্রবঘষ্ঠাবও অবনবও ভুনরভ
নফচাকযবণয প্রবঘষ্ঠা ফবর ভবন ওবযবঙন।
মনদ চঔয ফবন্দযাাধযাবয ভবত, ‘ফাগানর ভুরভানবদয াধাযণ স্তবয এওনট নফনষ্ট ভুরভানী ত্তা দাাঁনা
চফাঁবধ উবেনঙর ঊনন তবওয চকাড়া চথবও, নানাযওভ ইরাভী ংস্কায আবন্দারবনয ভধয নদব। াাান
ঘযভন্থী যাচনীনত, নন্দু ুনচমাকযণফাদ, চকাতযাবও চওন্দ্র ওবয উত্তয বাযবত দঙ্গায প্রবাফ ইতযানদ ফাংরায
স্বাবানফও াভানচও ংকেনবও দৃঢ় ওযবত াতা ওবযনঙর, চমঔাবন ইরাভী চঘতনা নক্র ব উবেনঙর।
তবফ াধাযণ ভুরভানবদয ভবধয ইরাভী চঘতনায নফওাব উচ্চবওানট ভুরভানবদয যানয চওাবনা উবদযাক
নঙর না। মনদ এই চঘতনা উচ্চবওানটয ভুরভানবদয যাচনননতও বাবফ নক্র ব এফং আরাদা ভুরভান স্বাবথময
ওথা নঘিা ওযবত ননঔবনঙর। এচনয ১৮৫৫ াবর ফাংরায প্রথভ ভুরভান ংকেন আঞ্জুভান-ই-ইরাভী দুই
ধযবণয রেয ননব আত্মপ্রওা ওবয। প্রথভনট নঙর ভুরভানবদয স্বাথমূূ্যবণ উৎা চদা এফং যাচনননতও স্বাবথম
নিনটবদয ওাবঙ ভুরভানবদয আনুকতয প্রওা ওযা। এইবাবফ ফাংরায ভুনরভ যাচনীনতবত আধুননওীওযবণয
অনবমান শুরু ব মা ঊনন তবওয ভাছাভানছ নাকাদ। ১৮৬০-এয দবও এই অনবমান আয চচাযদায ব
বে এফং স্পষ্ট দুনট ধাযা নচবয বড়। এওনদবও নঙর আব্দুর রনতপ ঔান  তাাঁয ভাবভোন নরটযাযনয চাাইনট
(১৮৬৩) এফং অনযনদবও নঙর তদ আনভয আরী  তাাঁয চন্ট্রার নযানার ভাবভোন অযাবানবান (১৮৭৭৭৮)।’৬ মনদ অধযাও অভবরন্দু চদ ভিফয ওবযবঙন চম :

‘‘আব্দুর রনতপ  আব্দুর যউপ প্রনতনষ্ঠত আঞ্জুভান-ই-ইরাভী ওরওাতা(১৮৫৫), নফাফ আনভয আনরয
নযানার ভাবভোন অযাবানইবান(১৮৫৬), আব্দুর রনতবপয ভাবভোন নরবটযাযী চাাইনট অফ
ওযারওাটা (১৮৬৩) প্রবৃনত ংকেনগুনর উচ্চ  ভধযনফত্ত চশ্রনণয ভুরভানবদয স্বাথমবও তুবর ধবযবঙ।’’৭
তফু ফাংরায চনচীফবন আঞ্জুভান ফা িানী ংকেনগুনর ভুরভানবদয নক্র ওবয তুবরনঙর, চতভনন ঊনন
তবওয চবল বাযবতয নফনবন্ন িানী ংকেন চমভন “ আঞ্জুভান, াড়ায ংকেন, আঔড়া, উৎফ নভনত ইতযানদ
কণাংস্কৃনতও নক্রাওরাবয বঙ্গ মুি ব বড়। চইফ াংস্কৃনতও নক্রাওরা নফনবন্ন ম্প্রদাবয ভবধয ধীবয
ধীবয ীভাবযঔা চটবন নদবত থাবও। চই বঙ্গ কবড় বে ধভমী প্রতীও নবনত্তও াংস্কৃনতও ত্তা, ম্প্রদাকত
বাফাদম এঔাবন ‘ংস্কৃনত ভূরও ত্তা’ নাবফ কবড় বে। আবলা চারাবরয ভবত, ঊনন তবওয চবল চদী
ংফাদত্র এফং ভৃোরী চরাওনপ্র উদুম ওনফতায আনুওূবরয াঞ্জাফ  মুিপ্রবদব ভুরভানবদয ভবধয
‘‘ধভমীবাবফ উিুে াংস্কৃনতও ত্তা’’ কবড় বে। প্রওায আফৃনত্তয আবয উদূম ওনফতা াে  ভুাাযা উচ্চবওানটয 
াধাযণ ভানুবলয ভবধয চতু ফন্ধবনয ওাচ ওযত।৮ চমৌথ ভূরযবফাধ এফং স্বাবথময বয নবনত্ত ওবয ভুরভানবদয
াংস্কৃনতও ফা বাফাদমকত াম্প্রদানও ত্তা ুনমকনেত । এই াংস্কৃনতও ত্ত্বাই বয ভুরভানবদয প্রানতষ্ঠাননও
যাচনীনতবত প্রমুি ।
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তদ আবভদ  ৃথও চাতীবেয ূঘনা : ঐনতানও নফানঘবন্দ্রয ভবত, ভুনরভ ফুনেচীনফযা মঔন রেয
ওযবরন চদবয চওাবনা অংব ভুরভানযা আধুননও নো  যওানয ঘাওনযবত নন্দুবদয চথবও ননঙব ড়বঙ
তঔন তাযা এচনয নন্দুবদয , যওাবযয ভুনরভ নফবযাধীবও এফং উচ্চবশ্রনণয ভুরভানবদয আধুননও নোবও
উবো ওযায খটনাবও দাী ওবযবঙন। এবেবত্র তদ আবভদ ঔাাঁ ননিঃবন্দব ঊননফং তাব্দীয নফনষ্ট
বাযতীবদয অনযতভ। নফাফ আব্দুর রনতপ (১৮২৮-৯৩)  তদ আনভয আরী (১৮৪৯-১৯২৮) ফাংরাবও চওন্দ্র
ওবয ভুরভান স্বাথমযো চম আবন্দারন ওবযনঙবরন, যায তদ আবভদ ঔাাঁ (১৮১৭-৯৮) উত্তয বাযবত চই
যওভ এওই ওাবচ ননবচবও আত্মননবাক ওবযনঙবরন। নওন্তু নতনন চম নো নফস্তাবযয ওভমূনঘ ননবঙবরন তাবত
াম্প্রদানও েূ্ানতে ফা নফরূতা নঙর না। ১৮৬০-এয দবও নতন চম অংঔয নফজ্ঞান নভনত কেন ওবযনঙবরন
চগুনরবত নন্দু  ভুনরভ উব ধবভময ভানুলই নঙবরন। আধুননও নো ম্পবওম ভুরভানবদয ভবধয নফরূ
ভবনাবাফ দূয ওযায চবনয নতনন নফবল বাবফ িান ওবযনঙবরন আনরকড় ওবরচ।৯ তদ আবভদ ১৮৮৫-চত
ওংবে প্রনতষ্ঠা মমি চানততবত্ত্বয নফবযাধীতা ওবয নন্দু-ভুরভান নভবরয ওথা চাচ্চাবয প্রঘায ওবযনঙবরন এফং
নন্দু  ভুরভান  নিস্টান মাযাই এবদব ফা ওবযন তাবদযবও এও চওৌভ-এয ( চানত’য ) অিবূমি ফবর উবেঔ
ওবযনঙবরন। তাাঁয এই চওৌভ ফা অঔণ্ড চানতয নযষ্কায উবেঔ াা মা ১৮৮৪ াবরয এই ফিবফয “

‚for ages the word qaum has been used for people of a country though they may
consist of distint groups O Hindus and Muslims are you the residents of any other
country but India ? Do you not inhabit this land? Are you not buried in it or
cremated on it? Surely you live and die on the same land Remember that Hindus
and Muslims are religious terms otherwise, Hindus, Muslims and Christians who
live in this country are by virtue of this fact one qaum. Now, when all these groups
are called one qaum they should act as such for the common good of the country
which is good for all of them.‛১০

তবফ ১৮৮৫-চত চাতী ওংবে প্রনতষ্ঠায য চথবও তাাঁয দৃনষ্টবনঙ্গয নযফতমন ূনঘত । এইভ নতনন ননবচয
ুযাবনা ধাযণা নযতযাক ওবয ভুরভানবদয এওনট স্বতন্ত্র চানত নববফ উবেঔ ওযবরন এফং ভুরভানবদয স্বতন্ত্র
প্রনতনননধবেয দানফ তুরবরন। নতনন চখালণা ওযবরন“ বাযতফবলম নন্দু-ভুরভান অঔণ্ড চানত ন। তাবদয ভবধয
দীখমনদন ফফা ওযায পবর চীফন েনতয নওঙু াধাযণ উাদান কবড় উবেনঙর নেওই নওন্তু তায িাযা বাযতফলম
এওনট চানতবত নযণত নন। বাযবতয চাতী ওংবেবও নতনন ফরবরন নন্দু স্বাথমাবেলী  ভুরভান স্বাথম
নফবযাধী। ওংবে চম কণতানন্ত্রও ননফমাঘন ঘাইনঙর, তাাঁয ভবত তা ভুরভানবদয স্বাথম ংযেবণ উবমাকী ন।১১
অথমাৎ চদঔা মাবচ্ছ বাযতফবলম ৃথও চানততবত্ত্বয ফা নিচানত তবত্ত্বয ধাযণা তদ আবভদ ঔাবনয াত ধবযই
আত্মপ্রওা ওবযনঙর।
নওন্তু চম তদ আবভদ ঔান এওদা নন্দু -ভুনরভ ঐবওযয চনয চাচ্চায বনঙবরন, নতনন নওবাবফ োৎ
ননবচয ভত নযফতমন ওবয ভুরভানবদয এওনট স্বতন্ত্র চানত  াম্প্রদানও ভবনাবাফ ফযি ওযবরন? এবেবত্র
এওনট ওাযণ নঙর নিনট প্রবযাঘনা। এভ ান্টায ভুরভানবদয দুযাফিা  িাদদতা দূযীওযবণয চনয
যওাবযয ওাবঙ নওঙু প্রস্তাফ চদন এফং ভুরভানবদয ভবধয এই ধাযণা ৃনষ্ট ওযবত অবনওাংব েভ ন চম
যওাবযয আনুওূবরযয উযই ভুরভানবদয বাকয  উন্ননত ননবমযীর। এই দৃনষ্টবনঙ্গ চম তৎওারীন ভধযনফত্ত
চশ্রনণবুি ভুরভানবদয ভবধয ৃথওবাবফ ঘরায প্রফনতা ৃনষ্ট ওযবত েভ বফ এনফলব ইংবযচবদয বন্দ নঙর
না। অনযনদবও নথবড়য চফও আনরকড় ওবরবচয অধযেবদ ননমুি ফায য চথবওই যায তদ আবভদ ঔাবনয
উয প্রবাফ নফস্তায ওযবত শুরু ওবযন। এই প্রবাফ যফতমীওাবর প্রা ননন্ত্রণওাযীয বূনভওা নকব উনীত ।
এইবাবফ প্রবাফ ফৃনেয ভাধযবভ বাযতী ভুরভানবদয ফমপ্রধান প্রনতনননধ তদ আবভদবও দ্রুত কনতবত
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াম্প্রদানও নফনচ্ছন্নতাফাদীবত নযণত ওযবত েভ র।১২ এই প্রবঙ্গ ঐনতানও ুনভত যওাবযয ভতনট
নযধানবমাকয। নতনন চদনঔববঙন :

তদ আবভদ ফমদা চচায নদবতন ভুরভান নববফ উচ্চবশ্রনণয ভুরভানবদয ভবধয নিনভ নো
আভদাননয প্রবাচনীতায নদবও। আয এইবাবফই তাবদয ভবধয ংখফে ঐবওযয ভবনাবাফ চানকব
চতারায নদবও। তাাঁয ওভমূনঘ ঔাব ঔাব নভবর চকর নতুন নিনট নীনতয াবথ। ১৮৭১-এ চভবায
পযভাব চরঔা ান্টায-এয ইনন্ডান ভুরভান ফইনটবত তাবও ূত্রাওাবয উনিত ওযা ববঙ এইবাবফ :
নিনটযা ভুরভানবদয এও উদীভান প্রচবেয নফওাব াাময ওযবফ. . .’ ািাবতযয বফয  নম্র জ্ঞাবন
মাযা অনুযনঞ্জত। চই বঙ্গ ননচ ম্প্রদাবয ওাঙ চথবও ম্ভ্রভ আদা ওযায চনয তাযা তাবদয ধভমনফনধয
বঙ্গ মমাপ্ত নযঘ যাঔবফ. . .’। পবর আনরকড় চফ অঙ্গত নযভাণ নিনট ৃষ্টবালণ রাব ওবয, মায
ভবধয ফড়রাট নথমব্রুও-এয ফযনিকত দান নঙর ১০,০০০ টাওা। এভননও ফ্রানি যনফনন-এয ভতবও
(বাবযনটচভ অযাভং ভুনরভস্, ৃ:১৩১) তুবর ধবয নতনন চদনঔববঙন, ফনওঙুয বয নিনট
ভথমবনই ‘চম ভানুলনটয ধভমী ভতাভত নঙর এতই ভুি চম তাাঁয ধভমীবদয অনধওাং তাবও ধভমবরাী
ফবর নঘনিত ওযত। তাাঁবওই তুবর ধযা র তাাঁয ম্প্রদাবয প্রফিা নববফ।’১৩
াাান অধযাও যওায চদনঔববঙন চম, ১৮৮০ এফং ১৮৯০-এয দবও ভুনরভ াম্প্রদানওতা চম
ফমবাযতী রূ ননবনঙর তা দুনট ভযাবও চওন্দ্র ওবয বনঙর“ এওনট উদূম  চদফনাকযী যবপয নফবযাধ এফং
অনযনট চকা-ংযেণ আবন্দারন ননব নফবযাধ। তবফ যপ নফতওম শুধুভাত্র নন্দু-ভুরভান ম্ভ্রািবদয ভবধযই নঙর
এফং াম্প্রদানওতা চশ্রনণকতবাবফ এও ংওীণম ীভা আফে নঙর। নওন্তু চকা-ংযেণ আবন্দারন তাবও আাভয
চনাধাযবণয বূনভতবর নানভব আনর। ধভমপ্রাণ নন্দুযা চকা-ংযেবণয চনয আবন্দারন আযম্ভ ওযর। তাযা এই
ংযেবনয চনয আইন দানফ ওযর এফং মুিপ্রবদবয চওান চওান চৌযবা এই ভবভম নওঙু াও আইন ঘারু
ওবযনঙর। তাবত চফ নওঙু ওাই এফং ভুরভান ওাফাফ  ঔাবদযয চদাওানগুনর ভায চঔবনঙর এফং ভুরভান
ফমাধাযবণয ভবন এযওভ ধাযণা ফেভূর বনঙর চম ংঔযাকনযষ্ঠ নন্দুযা ননফমাঘন  আইবনয াাময ননব
ভুরভানবদয ধভমানুবভানদত াভানচও প্রথা স্তবে ওযবঙ।১৪
১৮৮১- াবর স্বাভী দানন্দ যস্বতী ‘চকৌওরুণানননধ’ এই নবযানাবভ এওনট ুনস্তওা চরবঔন এফং এয বযই
‘চকৌযনেনী বা’য আনফবমাফ হু এফং অিওাবরয ভবধযই তা িাবন িাবন ঙনড়ব বড়। ১৮৯০-এয দবওয চকাড়ায
নদবও াযা চদ চুবড় ঘারাবনা  চকা-তযা নফবযাধী প্রঘায। অথমনীনত  চনস্বািয এই দুই এয মুনি নদব নন্দুযা
চকাতযা ননফাযবণয চনয আবন্দারন শুরু ওবযনঙর। অনযনদবও ‘নদ ভুরভান’ নত্রওা এভ ভুরভানবদয বে
মুনি চদঔাবনা বনঙর। এই নত্রওা ফরা “

‘ফওয-ঈবদয নদন ননফমানঘত শু উৎকম ওযা নফবধ, চকা-তযা ফাধযতাভূরও ন। ভুরভানকণ ভাংাী
ম্প্রদা, দনযর ভুরভানবদয বে স্তা  ুরব চকা-ভাংবয উয ননবময ওযা ঙাড়া চওাবনা উা
থাবও না“ আবর নন্দুবদয ধভমী চফাধবও আত ওযায চনয ন, ননবচবদয দানযবরয চনযই ভুরভান
ম্প্রদা চকা-ভাং েণ ওবয।’১৫
ঐনতানও নফানঘবন্দ্রয ভবত, এই চকা-তযা নফবযাধী প্রঘায ভূরত ঘারাবনা বনঙর ভুরভানবদয নফরূবে,
নিনটবদয নফরূবে ন; নিনট চনা ননফয গুনরবত ফযাওবাবফ চকা-তযা ঘারাবনায ুবমাক চদা বনঙর। পবর
এই আবন্দারন অননফামম বাবফই াম্প্রদানও রূ ননবনঙর।১৬ ওংবে এওনট ফমবাযতী চাতীতাফাদী দর বর
এই চকাযোয নফলব স্তবে ওযবর এফং আইন প্রণবন গুরুে নদবর ভুরভানবদয ওাবঙ ওংবে  চকাযো
আবন্দারনওাযী উববই নযণত র এওটা ঘযাবরঞ্জ স্বরূ। মা ভুরভান স্বাতন্ত্রযতায থবও প্রস্ত ওবয তুবরনঙর।
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ংওীণম চাতীতাফাবদয প্রনতক্রীা ভুনরভ ভান : চাতীতাফাদ র চওান চদবয ‘অঔণ্ড চানত’য চঘতনা। নওন্তু
ঊননফং  নফং তবওয শুরুবত বাযবত চম চাতীতাফাদী চঘতনায ওথা প্রঘায ওযা বনঙর তা নঙর ভূরত
ংওীণম চাতীতাফাদ। চওননা এভ ফাংরা তথা বাযতী নফচাকযবণয ফযনিে এফং বাযবতয নবফানত্থত ভধযনফত্ত
চশ্রনণ মাযা এই চাতীতাফাদী চঘতনা ঞ্চাবয বূনভওা ননবনঙবরন, তাবদয ভতাদবম  ওামমওরাব নন্দুাননয
তফনষ্টয নঙর প্রওট। ফনিবভয ‘ফবন্দভাতযভ’, চরাওভানয নতরবওয ‘কণনত’  ‘নফানচ’ উৎফ ইতযানদ
বাফধাযাবওই চাতী বাফধাযা ফবর নঘনিত ওযা বনঙর। এ’চভনও চাতীতাফাদ এভননও যফীন্দ্রনাথবও
াভনওবাবফ অনফবূত ওবযনঙর। এই ংওীণম চাতীতাফাদী চঘতনায বাফধাযা তৎওারীন ানতয-ংস্কৃনত,
াভানচও  যাচনননতও নঘিাবও প্রবানফত ওবযনঙর “ চমঔাবন ভূরত নন্দু ‘চানত’ (ধবভময) চশ্রষ্ঠেবও তুবর ধযা
বনঙর। ফনিবভয ‘আনন্দভবে’য চম চাতী চঘতনা, তায াবথ ভুরভানবদয চওান ম্পওম নঙর না ফরবরই ঘবর,
ফযং তা নঙর তাবদয নফরুবে। নফচাকযণ চথবও উদ্ভূত এই চাতী চঘতনায প্রওা াা মা তৎওারীন
ানতযওবভম। াাান বাযতফবলম চানত ফরবত চওফর নন্দু চানত (ম্প্রদা)-চও চফাছাবনা ববঙ।
অধযানওা চা ঘযাটাচমী তাাঁয কবফলণাবত বাযতফবলময চাতীতাফাদী চঘতনায ংওীণমতা তথা নন্দু
াম্প্রদানওতাবও ুন্দযবাবফ তুবর ধবযবঙন। নতনন চদনঔববঙন :

নফচাকযণ মুবকয উনযা  ভাওাবফয ভুনরভ ননষ্ঠুযতা  অতযাঘাবযয ওথা বযােবাবফ অবনও
উবেঔ ওযা । আবর ুনননদমষ্ট ভুনরভ নফবযাধী াম্প্রদানও ওভমূনঘ েণ ওবয এঔাবন নন্দুেবও
ননভমাণ ওযা ববঙ, চমঔাবন ‘ভুরভাননে’ ম্পবওম এওনট নফযীত ংজ্ঞা  তায নফবযানধতা এই
নন্দুবেয চঘতনায এওনট অিকমত নফল ব দাাঁনড়বনঙর। যৎঘন্দ্র ঘবটাাধযাবয নফবল ধযবণয নফতওম
ভূরও প্রফন্ধ ‘ফতমভান নন্দু-ভুরভান ভযা’চত অতযি দৃঢ়তায াবথ মুনি চদঔাবনা ববঙ চম, নন্দুভুরভান ঐবওযয চাতী প্রতযাা এওটা অর  অওামমওয স্বপ্ন। এই প্রফবন্ধ াবয াবথ চখালণা
ওযা  চম, নন্দু-ভুরভান শুধু ৃথও ন, চভৌূ্নরওবাবফ অভান, আয ‘নভরন  ভাবন ভাবন,।
যৎঘন্দ্র ফবরন এই দুই ম্প্রদাবয ভবধযওায াথমবওযয ভূর র ‘ংস্কৃনত’। াংস্কৃনতও ফযাঔযা এঔাবন
ারওা বাবফ চদা ববঙ “ এঔাবন ংস্কৃনত র ভন  অিবযয তফনষ্টয, মা স্ববাফকতবাবফ নন্দুয
আবঙ নওন্তু ভুরভানবদয তা চনই। এভননও নতনন ফবরন ভুরভাবনযা চাতীতাফাদী ন ওাযণ উচ্চতয
চফাধনি চথবও ৃষ্ট চাতীতাবফাধ তাবদয ভূর প্রওৃনতয ওাবঙ অনযনঘত।১৭
এইরূ ধাযণায প্রনতনক্রা নববফ বাযবত ভুনরভ ননেত চনকণ  চনতাবদয ভবধয নন্দু ম্প্রদাবয নফবযানধতা
এফং ননচ ম্প্রদাবয চনয ৃথও বাফনা ফা চাতীতায নফলনট অস্বাবানফও নঙর না। এওনদবও ননচ ধভম ংস্কাবযয
ঘা এফং অনযনদবও নন্দুবদয ওরযফ ভুঔনযত উত্থান, এই দুই-এয ভাছঔাবন দাাঁনড়ব বাযতী ভুরভান ভাচ এও
নফদজ্জনও অফিায িাযা আক্রাি বনঙর“ মা ভুনরভ াম্প্রদানওতায উত্থানবও প্রস্ত ওবযনঙর।
ৃথও যাচনীনতয ূত্রাত  অেকনত : এই াম্প্রদানও চঘতনায পরস্বরূ নফং তবওয প্রথভ নদও চথবও ভুনরভ
উচ্চ  ভধযনফত্ত চশ্রনণয ভুরভানযা তাবদয স্প্রদাকত ফা চানতকত চঘতনাবও স্বতন্ত্র রূ নদবতই তাযা ৃথও
ভুনরভ যাচনীনতয ূঘনা ওবযনঙর, মা নঙর নন্দু চাতীতাফাবদয ভথমও চাতী ওংবেবয নফবযাধী। ভবন ওযা
 তদ আবভদ  তাাঁয আনরকড় ওবরবচয প্রবঘষ্টা ভুরভানবদয ৃথও যাচনননতও ত্তা  যাচনননতও
ংকেবনয চম চপ্রোট ততনয ওবযনঙর, যফতমীবত তা ভুনরভ নফনচ্ছন্নতাফাদী যাচনীনতবও েযানেত ওবযনঙর।
১৮৯৯ াবর ভাবভোন এেুবওান ওনপাবযবিয ফানলমও বেরন ফবনঙর ওরওাতা, পবর ফাগানর
ভুরভাবনযা তাবদয ধভমরম্বী উত্তয বাযতী ভুরভানবদয ননওটফতমী নচ্ছর“ মা ভুরভানবদয আরাদা এওনট
যাচনননতও ংকেবনয বাফনাবও চচাযদায ওবযনঙর। ইনতভবধয ূফমফঙ্গীূ্ম ভুরভানবদয চনতা নফাফ নরভুো
ভুরভানবদয চনয এওনট যাচনননতও দর কেবনয প্রস্তাফ ননবনঙর। এই ধাযা বথই ১৯০৯ াবর ৩০ নেবম্বয
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ননবফনও বাযবত ভুনরভ ‘চানত চঘতনা’  যাচনীনত

চনরভুনিন ভন্ডর

ঢাওা অনুনষ্ঠত এেুবওন ওনপাবযবি ভুরভানবদয চনয নতুন যাচনননতও দর কনেত “ ‘অর ইনন্ডা ভুনরভ
রীক’ নাবভ ঔযাত । এযয ১৯০৯ াবর ভবরম-নভবন্টা আইবনয ভাধযবভ ননবফনও বাযবত ভুনরভবদয চনয
ৃথও ননফমাঘবনয ফযফিা ওযবর ভুরভাবনযা এওনট ফমবাযতী ত্তা রাব ওবযনঙর।
মনদ চঔয ফবন্দযাাধযা ফবরন ১৯৩০-এয দবও ভুরভাবনযা যাচনননতও ম্প্রদা নঙর না। এবওফাবয
শুরু চথবওই ভুনরভ যাচনীনতয ভবধয অফিানকত এফং বাফাদমকত নফনচ্ছন্নতা নঙর। এভননও ১৯৩০-এয দবও
ভুনরভ যাচনীনত প্রাবদনওতায খূণমাফবতমই চথবও নকবনঙর। চমবতু ফাংরা  াঞ্জাবফ ংঔযাকনযষ্ঠ ভুরভানবদয
স্বাথম অনযানয ংঔযারখু ভুরভানবদয স্বাথম অবো নবন্ন ঘনযবত্রয নঙর। আবলা চারাবরয ফিফযবও তুবর ধবয
নতনন চদঔাবচ্ছন ১৯৩৭ ার মমি ফমবাযতী ভুনরভ রীক ‘‘ংঔযারখু ভুরভান অধুযনলত প্রবদগুনরবত ভুনষ্ঠবভ
ংখফে ভুরভানবদয নফতওমবা ঙাড়া নবন্ন আয নওঙু নঙর না।’’ ১৯৩৭ াবর ননফমাঘবন আঞ্চনরও দরগুনর বাবরা
পর ওবয অথঘ াযা বাযত চুবড় ভুনরভ রীবকয পর ঙর তাা চনও। এই ননফমাঘবন ওংবেবয নফুর চ এফং
তায পবর েতবতযয ওাযবণ আবস্ত আবস্ত ফ নফনচ্ছন্ন চকাষ্ঠীগুনর নচন্নায চনতৃবে ুণরুজ্জীনফত ভুনরভ রীবকয
ঙত্রঙাা চবড়া ।১৮
প্রঙ্গত উবেঔয নচন্না প্রথভ চীফবন চাতীতাফাদী ওংবেী দবরয দয নঙবরন, নমনন ফমদা নন্দু-ভুনরভ
ঐবওযয উয চচায নদবনঙবরন এফং এভননও ভুনরভবদয চনয ৃথও ননফমাঘবনয অনযতভ নফবযাধী নঙবরন। নওন্তু
নতনন তাাঁয যাচনননতও চীফবনয নিতী বফম ভুনরভ াম্প্রদানও স্বাবথময এফং ভুরভানবদয ‚The Sole of
Spokemen‛ রূব আত্মপ্রওা ওবযনঙবরন। মনদ ১৯৩৭-এয ননফমাঘন মমি ভুনরভ রীক তথা নচন্নায
াম্প্রদানও নচনকয চাচ্চায নন, তবফ ননফমাঘবনাত্তয যাচনীনতবত নওন্তু াম্প্রদানও নফনচ্ছন্নতাফাদ প্রফর । এই
ননফমাঘবন ভুনরভ রীক দারুণ বাবফ নফমমস্ত । এভননও াঞ্জাফ  ফাংরায ভবতা দুনট ভুনরভ ংঔযাকনযষ্ঠ
প্রবদব ভুনরভ রীবকয বযােুনফ । এযয ভুনরভ রীক নতুন বূনভওা াম্প্রদানও চঘতনায প্রায  চনঙ্গ
নচনকবয নফশ্বাী ব উের। ‘ইরাভ নফন্ন’ ধ্বনন বে, চভাো চভৌরনফযা এফায আবয চনবভ বড়ন, ফযনিকত
বাবফ নচন্না এফ চভাো চভৌরনফবদয প্রনত প্রন্ন নঙবরন না, নওন্তু যাচনীনতয বঙ্গ তাবদয ংবমাক প্রনতবযাধ ওযায
চঘষ্ঠা নতনন ওবযননন। ততনদবন ম্ভফত নতনন ফুবছ চকবঙন াম্প্রদানও ংোবভ নচতবত বর এ অবেয চ নফওি
চনই। ভুনরভ রীবকয অনবচাত যাচনীনতবত এভন নওঙু নঙরনা, মা াধাযণ ভানুলবও টানবত াবয। তাই ‘ইরাভ
নফন্ন’ এই নচনকয তুবর তাবদয রীবকয ঙত্রঙাা ননব আা অবনও চ ।১৯
এই প্রবঙ্গ অধযাও তবরন ফবন্দযাাধযা ভবন ওবযন“ ভওারীন নন্দু যাচনীনত, মা নন্দু ংস্কৃনত  নন্দুয
স্বানধওায যোয নাবভ প্রতুযত নচন্না তথা ভুনরভ রীবকয এই বূনভওাবও ুষ্ট ওবযনঙর। ননফমাঘবনয য ওংবেবয
ভুনরভ কণংবমাক ওভমূনঘ  ভুরভানবদয ওংবেব চমাকদান ওযায চনয আফান রীবকয ভবতা নন্দু
ভাবায নফরূতায ওাযণ বনঙর। তাই ভাবা এয নফরুবে চনভত ংকেন ওযায চনয নক্র ছাাঁনব
ড়র, এয পবর রীবকয বে ভুরভানবদয ননচ তাওা তবর আনা চাধয ব উের। আয ভাবায ননযিন
ভুনরভ নফবযাধীতায প্রঘায এই ধাযণা ৃনষ্ট ওযর চম এই দুই ধভমারম্বীযা এওই চানতয অঙ্গ নাবফ আয এওবত্র
থাওবত াযবফ না এফং এয পবর রীবকযই উবিয ানধত র। ১৯৩৭ াবর ভাবায অনধবফবন তায বানত
ফীয াবাযওায চখালণা ওযবরন, ‘‘বাযতফলমবও আচ আয এও অনফবাচয  ুংত চানত ভবন ওযা মা না।
োিবয এবদব দুনট চানত “ নন্দু  ভুরভান।’’ ১৯৩৯ াবর অনুনষ্ঠত ভাবায বেরবন নতনন এই নিচানত
তবত্ত্বয ওথা আয চচায নদব ফবরনঙবরন।২০ মা াম্প্রদানও নফনচ্ছন্নতাবও প্রফর ওবয তুবরনঙর।
চানত চঘতনা  যাচনীনতয ঘূড়াি মমা : চানতযাবষ্ট্রয দানফ : অথমাৎ নন্দু-ভুরভান নফবববদয চম ফীচ অবনও
আবকই ফন ওযা বনঙর, নত্রবয দবওয চবল তা নফনচ্ছন্নতাফাবদ নযণত বনঙর। এভব ভুরভানবদয
ৃথও ফাবূনভয দানফয িাৎট ৃনষ্ট বত থাবও। নন্দু-ভুরভান এওই ফাবূনভবত থাওবত াবযনা এধাযণা
Volume-III, Issue-IV

January 2017

36

ননবফনও বাযবত ভুনরভ ‘চানত চঘতনা’  যাচনীনত

চনরভুনিন ভন্ডর

এভননও এওদা ‘াযা চাাঁাব আচ্ছা নন্দুিা াভাযা’য ঙ্গীত যঘনতা ভেদ ইওফারবও প্রবানফত ওবযনঙর।
ভুনরভ রীবকয বানত নাবফ নতনন প্রস্তাফ চদন চম াঞ্জাফ, উত্তয-নিভ প্রবদ, নন্ধ  ফারুনঘস্তান এই ঘাযনট
প্রবদ এওত্র ওবয বাযতফবলময ভবধযই ভুরভানবদয চনয এওনট চওন্দ্রীবূত বূঔণ্ড কেন ওযা চাও। ইওফাবরয
ৃথও ফাবূনভয ধাযণাবও আয ভৃে  নফস্তৃত ওবযন চওভনিবচয ঙাত্র যভৎ আনর। ১৯৩৩ াবর নতনন অবনওটা
বযােবাবফই ওাশ্মীয ঘাযনট ভুরভান প্রবদবও ননব ‘ানওিান’ কেবনয প্রস্তাফ নদবনঙবরন।
ইনতভবধযই ভুনরভ রীবকয চনতাযা নফনবন্ন ওংবে ানত গুনরবত ভুরভানবদয দুযাফিা অনুধাফবনয চনয
নফনবন্ন ওনভনট ননবাক ওবয। ভুনরভ রীক ‘ীযুয নযবাটম’, ‘পচরুর ও নযবাটম’ প্রবৃনতয ভাধযবভ চদঔাবনায
চঘষ্টা ওবয নওবাবফ ওংবে-ানত প্রবদগুনরবত ভুরভানবদয উয অতযাঘায ঘরবঙ। ফাংরায তৎওারীন ভন্ত্রী
পচরুর ও ১৯৩৮ াবর ওংবে-ানত প্রবদব ভুরভানবদয চীফন ম্পনত্ত নষ্ট বচ্ছ আয ভনচদ অনফত্র
ওযা বচ্ছ তায এও বাফ নফফযণ চদন।২১ এইফ অনববমাবকয নবনত্তবতই ১৯৩৭-এয অবটাফবয রীবকয রেূ্বনৌ
অনধবফবন ভেদ আনর নচন্নায অনববমাক াম্প্রদানও নতিতা বযা নঙর। এই ূত্র ধবয ভুনরভ রীবকয নি-চানত
তত্ত্ব  ানওিান দানফয উক্রনভওা রেয ওযা মা ১৯৩৮-এয অবটাফবয ওযাঘীয প্রাবদনও অনধবফবন।
চল মমি ১৯৪০ াবর ভাঘম ভাব ভুনরভ রীবকয রাবায প্রস্তাবফই ভুরভানবদয ৃথও চানত নাবফ
আনুষ্ঠাননওবাবফ চখালণা ওযা । মনদ এঔাবন ানওিাবনয চওাবনা উবেঔ নঙর না। শুধু ংঔযাকনযষ্ঠ ভুরভান
অধুযনলত প্রবদগুনর ননব বনফলযবত ‘স্বাধীন যাষ্ট্র’ কেবনয ওথা ফরা । অনযবাবফ ফরা চমবত াবয উি প্রস্তাবফ
বাযতী ভুরভানবদয ‘ংঔযারখু’ অফিা চথবও এওনট ‘চানত’চত নযণত ায ইনঙ্গত চভবর।২২ অফয রাবায
প্রস্তাবফয ভবধয চম নফলনট গুরুেূণম নঙর, চনট র াম্প্রদানও নবনত্তবত চদবও নফবি ওযায প্রস্তাফ। এঔাবন
আদম নবনত্তও যাষ্ট্র অথফা ইরাবভয চওাবনা উবেঔ নঙর না। এনট নঙর ভূরত বাযবতয ভুরভান ভধযনফত্ত 
ফুবচমাাবদয ঐনযও স্বাথমযোয দানফ। উদীভান ভুনরভ নিনতযা টাটা, নফড়রা প্রভুঔ নন্দু নিনতবদয
আনধতয ভানবত যানচ নঙর না। ভুনরভ বূস্বাভী  ওৃলও চশ্রনণ স্বাথমকত ওাযবণ নন্দু চনভদাযবদয ননন্ত্রণ চথবও
চফনযব আবত চঘবনঙর। এই স্বাথমকত দানফয চপ্রনেবতই তাযা যাষ্ট্র ানওিাবনয চনয আবন্দারন শুরু ওবযনঙর। এ
প্রবঙ্গ ইনতানফদ ফদরুনিন উভয ফবরবঙন “ বাযতফবলম াম্প্রদানওতায ভাাবত্ম ধভম ম্প্রদা নযণত বনঙর
চানতবত এফং ভুরভানযাই নঙবরন এই চানত তবত্ত্বয ফযাঔযাওায। এয ওাযণ নন্দু ভধযনফবত্তয াম্প্রদানও চশ্রনণস্বাথম
উোবযয চনয অবোওৃত অেয ংঔযাকনযষ্ঠ ম্প্রদা নাবফ ৃথও যাবষ্ট্রয প্রবাচন নঙর না। নওন্তু ভুরভান
ভধযনফবত্তয চ প্রবাচন নঙর। নচন্নায নি-চানত তবত্ত্বয এই নঙর অথমনননতও ফুননাদ। ানওিাবনয স্বপ্ন তয অবথম
ধভমপ্রাণকত বাযতী ভুরভানবদয ইরাভী চীফনমাবনয স্বপ্ন ন, এ স্বপ্ন ভূরত ভুরভান ভধযনফত্ত  ফুবচমাা
চশ্রনণ স্বাথম প্রনতষ্ঠায।২৩
মাইবাও এ ভুনরভ চাতীতায ভাধযবভ ভুনরভবদয াম্প্রদানও স্বাবথময চনযই ১৯৪০-এয য ভুনরভ
যাচনীনত তথা রীবকয যাচনীনত নতুনবাবফ অেয বনঙর ৃথও যাষ্ট্র ফা ানওিান দানফয ভধয নদব। আবলা
চারাবরয ভবতা ভুনরভ যাচনীনতয নফবেলওযা চদঔাফায চঘষ্ঠা ওবযবঙন চম এই ‘ানওিান’ নাভও ৃথও যাষ্ট্র নঙর
এওনট চওৌর ভাত্র। আবর এয ভাধযবভ তাযা চঘবনঙর মাবত নিনট  ওংবে তাবদয ৃথও চাতীবেয দানফ
চভবন চন এফং এভন এও াংনফধাননও ফযফিানা, চমঔাবন প্রবদগুনরয স্বাতন্ত্রয  চওবন্দ্র নন্দু -ভুনরভ ভতা
থাওবফ। নওন্তু ফাস্তবফ ওংবেবয ভবতা এওনট ফমবাযতী ংকেন ঐওযফে বাযবতয চনয ভুনরভ রীবকয বঙ্গ
ভবছাতা আবত ফযথম বনঙর এফং এওনট আরকা মুি যাষ্ট্রী ওাোবভায ভবধয াভানযতভ েভতা ভুনরভ
রীকবও নদবত যানচ নঙর না। ওংবে চনতৃবেয দুফমরতা  দাীবনযয চনয ক্রবভ ানওিান দানফনটয গুরুে ফৃনে
চবত শুরু ওবয। াাান এভ ভুনরভ যাচনীনতয চননপ্রতায প্রায খবট, মায প্রভাণ াা মা ১৯৪৬-এয
ননফমাঘবন ভুনরভ রীবকয ননফমাঘনী াপবরয। ওংবে  রীবকয চনতৃফৃন্দ দীখম আবরাঘনা বত্ত্ব এই াম্প্রদানও
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স্বাবথময ভাধান নন, পবর ১৯৪৬ াবর াযা চদব চনবভ এবনঙর াম্প্রদানও দাঙ্গা। চল মমি দীখম নদবনয
অিওমর  যিেবয য ১৯৪৭ াবরয ১৪ আকষ্ট বাযতফবলময উত্তয নিভ  ূফম ীভাবিয অঞ্চরগুনর ননব
কনেত বনঙর ভুরভানবদয চনয স্বাধীন ানওিান নাভও ‘চানতযাষ্ট্র’।
ভিফয : অথমাৎ উবযয আবরাঘনায ভাধযবভ আভযা রেয ওযবত ানয চম ননবফনও বাযতফবলময প্রথভনদবও চম
চাতীতাফাদী চঘতনায ঞ্চায বনঙর, চঔাবন ভুরভানবদয চওাবনা িান নঙর না ফরবরই ঘবর, ফযং তা নঙর
তাবদয নফবযাধী। এই নফবযানধতা চাকা চথবওই ভুরভান ম্প্রদাবয ভবন ৃথও চানতত্ত্বায ঞ্চায বনঙর
এফং তাযা ‘separate identity’ প্রনতষ্ঠায চঘষ্ঠা শুরু ওবযনঙর, ননবফনও নিয ‘নফববদনীনত’ মাবও দৃঢ়তা
প্রদান ওবযনঙর। এভননও বাযতী চাতীতাফাবদয চপ্রনেবত বাযতীবদয চম যাচনননতও ংকেন অথমাৎ চাতী
ওংবে প্রনতষ্ঠা বনঙর তাবত ংওীণমতা চদঔা নকবনঙর। বাযতফবলম ভুরভানযা অনেয বত্ত্ব ওংবেবয
ংকেন  ওভমূনঘবত ভুরভানবদয চতভন অোনধওায চদা নন। াাান চাতীতাফাদী চনতাযা বাযতফবলময
নফনবন্ন ধভম ম্প্রদাবও ‘অঔণ্ড ফা এও চানত’ চঘতনা চফাঁবধ যাঔবত াবযনন। ননবফনও াওবদয ভবতা তাযা
নফনবন্ন ভ ম্প্রদাগুনরবও নন্দু  ভুনরভ নাভও ৃথও চানত ফা ম্প্রদা ফবর নঘনিত ওবযবঙন এফং এচনয
তাযা নফনবন্ন চেবত্র ম্প্রদাগুনরয চনয ংযেবণয দানফ ওবযনঙবরন। বাযতফবলময চাতীতাফাদী যাচনীনতবত এই
দুফমরতা প্রথভ চথবওই নফদযভান নঙর। যাচনীনতয চভরুদণ্ড ভাবচয উচ্চ  ভধযনফত্ত চশ্রনণযাই এই ধাযণাবও ফচা
যাঔবত চঘবনঙর ননবচবদয স্বাবথময চনয। প্রথভনদবও নন্দুবদয, যফতমীবত ভুরভান ম্প্রদাবয ভবধয স্বাথমকত
ংখাত। এই স্বাথমকত ংখাবতয ূঘনা পবরই ভুরভানবদয এওটা ফৃৎ অং ওংবেী যাচনীনতয ফাইবয
ননবফনও ানওাোবভায ভবধয ননবচবদয স্বতন্ত্র যাচনীনতয ূত্রাত খনটবনঙবরন এফং এই যাচনীনতই
যফতমীবত ভুনরভ চানত চঘতনায ধাযণাবও প্রনতষ্ঠা নদবত াবওয বূনভওা ননবনঙর। যফতমীওাবর এই ভুনরভ
চানতকত স্বাথমবঘতনায চপ্রনেবত চম ৃথও চানতযাবষ্ট্রয ওথা তুবর ধযা বনঙর, চঔাবন এই উচ্চ  ভধযনফত্ত
চশ্রনণয স্বাথম নফযাচভান নঙর; চম স্বাবথময াবথ চদবয ভস্ত অংবয ফৃত্তয াধাযণ ভানুবলয চওান াদৃয নঙর না।
তফু াধাযণ ভানুবলয ফৃত্তয অং এই ভুনরভ যাচনীনত ফা ৃথও চানতযাবষ্ট্রয চনয আবন্দারবন ানভর বনঙর।
এবেবত্র াধাযণ ভানুবলয ধভমী অনুবূনতবও ওাবচ রাকাবনা বনঙর, চমটা ভাবচয উয তরা চথবও নীঘু তরায
াধাযণ ভানুবলয ভবধয ঞ্চানযত ওযা বনঙর ধভম নবনত্তও যাচনীনতয িাযা।
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