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Abstract
Rabindranath Tagore was one of the renowned philosophers and thinkers who sought to
trace the substantial meaning of nation and nationalism in the twentieth century. He stood
against the trend of nationalist thought and movement. He explained the nation and human
society in a different way in his contemporary time.Unlike others, he did not consider the
nationalist movement as the only way to emancipate the country from colonial rule. But it
does not mean that he was not a patriot. Rather, he tried to incite the people to build up a
collective self-power (atmashakti) instead of nation. He staunchly opposed to narrow
sentiment of
nationalism, aggressiveness and gruesomeness of power. He drew the
attention on universalism instead of cheap nationalist ideology. He strongly pleaded in
favour of amalgamation of east and west. Actually he believed on society and human
relation. We can assert that Tagore’s philosophy stands for internationalism and
humanism. The objective of this article is to elucidate how the poet emphasised on the
integrated society and humanity. Finally, the conclusion attempts to explain how the poet’s
universal spirit is so significant to the today’s politics and society.
Keywords: Nation, Self-power, Community, Society, Western civilisation, Humanity,
Universalism, Internationalism.
ভাচ  যাচনীঙ্গতলত চাঙ্গত  চাতীয়তাফাদ এওঙ্গি ঐঙ্গতাঙ্গও  ঙ্গফতঙ্গওতত ঘঘতা। াধাযণ অলথত মঔন দওান চনম্প্রদায়
ওল্পনা  বাফালফলকয দ্বাযা ঙ্গযঘাঙ্গরত লয় যাচননঙ্গতও  অথতননঙ্গতও বালফ ংকঙ্গিত য়, তালওই চাঙ্গত ফরা য় । চাঙ্গত
ম্পূণত বালফ মাঙ্গিও উলেলে ংকঙ্গিত। দওান চনভাচ তঔনই ক্রভ মাঙ্গিও লয় লি মঔন তালও যাচননঙ্গতও 
অথতননঙ্গতও িভতায উলেলে ঙ্গযঘারনা ওযা য় । তায দ্বাযাই এইরূ চনভাচ ঙ্গনলচলও িভতাফান  দশ্রষ্ঠ প্রভাণ ওযায
দনায় ভত্ত লয় লি । ফততভালন প্রঙ্গতঙ্গি যালষ্ট্রয ওালঙ তালদয চাতীয় স্বাথত অঙ্গধও গুরুত্ব ায়। দই চাতীয় স্বাথত যিা ওযলত
যাষ্ট্রনীঙ্গতয ঙ্গফলয়ূঘীলত ফভয় নোয় অনোলয়য ঙ্গফঘাযলফাধ স্থান ায়না। ঙ্গযফলতত স্থান ায় াযস্পঙ্গযও ঈলতা, িভতা
প্রঙ্গতষ্ঠায প্রঙ্গতলমাঙ্গকতা।
বাযতফললতয ইঙ্গতাল এও অঙ্গস্থয ভলয় চাতীয়তাফাদী আদত  ওভতূঘী াধাযণ ভানুললও খয দথলও ফাইলয এলনঙ্গঙর
এফং দই আদলত দীঙ্গিত ওলযঙ্গঙর। বাযতীয় ইঙ্গতালয এভন এও ভয়ওালরয ভান ফেঙ্গিত্ব যফীন্দ্রনাথ িাওুয প্রঘঙ্গরত
ঙ্গঘন্তাধাযায ফাইলয ঙ্গকলয় চাঙ্গত  চাতীয়তাফাদলও ফোঔো  ঙ্গফলেলণ ওলযঙ্গঙলরন। যফীন্দ্রনাথ িাওুলযয চাঙ্গত ম্পঙ্গওতত ঙ্গঘন্তা
দওান ঙ্গনঙ্গদতষ্ট ফাাঁধা ঙলও ফেি য়ঙ্গন। ভলয়য ঙ্গযলপ্রঙ্গিলত তাাঁয বাফনায ঙ্গযফততন লয়লঙ ,ঙ্গওন্তু ঙ্গঘযওারই চাতীয়তাফাদ
ম্পলওত তাাঁয ঙ্গঘন্তাধাযা  দতলন এওতা  ভানফতা স্থান দয়লঙ। ওঔন ঙ্গতঙ্গন রর্ত ওাচতলনয ফিবি দখালণায ঙ্গফরুলে যফ
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লয় ঙ্গন্দু-ভুরভালনয ভলধে এওতায ুলতা দফাঁলধ ঙ্গদলয়ঙ্গঙলরন , আফায ওঔন ঙ্গতঙ্গন ঙ্গফলবদ ৃঙ্গষ্টওাযী ংওীণত চাতীয়তাফাদী
আদলতয তীব্র ঙ্গনন্দা ওলয ঙ্গফশ্বভানফতা  আন্তচতাঙ্গতও ঐওেলফালধয চয়কান দকলয়লঙন। ঙ্গতঙ্গন ’দনন’ এয ঙ্গযফলতত ভাচ 
াভাঙ্গচও ঐওেলও এওভাত্র প্রাধানে ঙ্গদলয়ঙ্গঙলরন।
যফীন্দ্রনালথয ভলত চাঙ্গতয ধাযনা ঙ্গিভী  ম্পূণত বালফ আধুঙ্গনও । দইলি ঙ্গতঙ্গন এলও মাঙ্গিও  যাচননঙ্গতও ফলর
ফোঔো ওলযলঙন। চাঙ্গতয ভূর উলেে র যাচননঙ্গতও  অথতননঙ্গতও স্বালথত ভালচয অবেন্তলয আত্মঙ্গনধতাযণ এফং ঙ্গনলচয
দশ্রষ্ঠত্ব প্রভালণয চনে অলযয য ফরপ্রলয়ালকয প্রলঘষ্টা। ওঙ্গফ ফলরঙ্গঙলরন দম দওান ভাচ মঔন ঙ্গনলচয দশ্রষ্ঠত্ব প্রভালণ
িভতাারী লয় লি এফং অলযয য ফরপ্রলয়াক শুরু ওলয তঔন তা ভানফচাঙ্গতয লি অতেন্ত িঙ্গতওয। ওাযন তঔন
ভানুল িভতালওই অগ্রাঙ্গধওায ঙ্গদলত শুরু ওলয  আধুঙ্গনও য়ায ঘযভ দনায় ভত্ত লয় ম্পূণত মাঙ্গিও লয় লি। এয দ্বাযা
ভালচয ভানঙ্গফও ঙ্গদওঙ্গি ক্রভ অফরুপ্ত লত থালও । ওঙ্গফয ভলত দনলনয আধুঙ্গনও  মাঙ্গিও দমৌঙ্গিওতায ভলধে ভানুল
প্রঙ্গতঙ্গদন ঙ্গনলচয স্বাধীনতা  ভানঙ্গফওতায ঙ্গফচতন ঙ্গদলে এফং ঙ্গনলচ দনলনয মলি ঙ্গযণত লে । যফীন্দ্রনাথ তাাঁয
Nationalism এ ফলরলঙন ,‛মঔন ংকিনরূী ইঙ্গিন ঙ্গফার আওায গ্রন ওলয এফং মিওুরীযা মলিয অং ঙ্গফললল
ঙ্গযণত য়, তঔন ফেঙ্গিভানুল ূলণে ঙ্গফরীন লয় মায়। আয অনে ফঙ্গওঙুই মলিয লি চঙ্গিত ভানফ-অংলয দ্বাযা উদ্ভাঙ্গফত
নীঙ্গত ঙ্গফপ্লফ ঙ্গালফ কণে য় এফং তঔন ভভতাভয় যদুঃঔওাতযতায দংন ফা দওান ননঙ্গতও দায় থালও না‛ (িাওুয,
চাতীয়তাফাদ 65)।
যফীন্দ্রনালথয ঙ্গফঙ্গবন্ন দরঔা  বাফনা দথলও এঙ্গি প্রওা ায় দম ঙ্গতঙ্গন ঙ্গঙলরন ফাস্তফফাদী। ঙ্গতঙ্গন ভলন ওযলতন চাঙ্গতয়তাফাদী
ঙ্গঘন্তায ভলধেই িভতা, আঙ্গধতে  ংগ্রালভয ফীচ রুঙ্গওলয় আলঙ, মা ভানফচাঙ্গত  ভাচফেফস্থায় ঙ্গবন্নতা ৃঙ্গষ্ট ওলয এফং
ফেঙ্গি স্বাধীনতালও আত ওলয। তাই ঙ্গতঙ্গন ঙ্গিভী উগ্র চাতীয়তাফালদয দখায ঙ্গফলযাধী ঙ্গঙলরন। এইরূ চাতীয়তাফালদয ভূর
নফঙ্গষ্টে র যাচনীঙ্গত  ফাঙ্গনচে, মা য়ত ভানফচাঙ্গতলও আঙ্গথতওবালফ ভৃে ওলয তুরলত ালয, িভতায় ফরীয়ান ওযলত
ালয, ঙ্গওন্তু াভাঙ্গচও চীফ ঙ্গালফ স্বতুঃস্ফূতত বালফ ভানুললয আত্মপ্রওালয থলও অফরুে ওলয। ভানুল দরাব  িভতায
দ্বাযা ঙ্গযঘাঙ্গরত লয় মলি ঙ্গযণত য়। তায পলর ভালচয অবেন্তযস্থ ননঙ্গতওতা, আদত, ভানুললয ভলধেওায াযস্পঙ্গযও
লমাঙ্গকতা  ভানঙ্গফওতালফালধয ঙ্গফরুঙ্গপ্ত খলি। ওঙ্গফয দৃঙ্গষ্টলত চাতীয়তাফাদ স্বাথতলওঙ্গন্দ্রও ভানুললয ঙ্গিঙ্গরত রূ, মা ওঔনই
ভানঙ্গফও নয়, আঙ্গত্মও নয়। চাতীয়তাফাদ ভানঙ্গফওতায প্রঙ্গত বীঙ্গত প্রদতন এফং ভানুললয ননঙ্গতওতা, অনুবুঙ্গত  ঐওেলফাধলও
দদরীত ওলয।
ঙ্গনলফঙ্গও ওালর ঙ্গফঙ্গবন্ন দাতঙ্গনও  াঙ্গঙ্গতেওকণ তালদয ঙ্গনচস্ব দৃঙ্গষ্টলত চাতীয়তাফাদলও ফোঔো ওলযলঙন । তালদয
ভলধে অন্নতভ লরন াঙ্গতেম্রাি ফঙ্গিভঘন্দ্র ঘলটাাধোয়। চাতীয়তাফাদ প্রলি যফীন্দ্রনাথ  ফঙ্গিভঘলন্দ্রয ভলধে ঙ্গবন্নতা ঙ্গঙর।
যফীন্দ্রনাথ দমভন ভলন ওযলতন চাতীয়তাফাদ উগ্র দদলপ্রলভয নালভ ঙ্গফঙ্গেন্নতালওই প্রশ্রয় দদয়, দঔালন ফঙ্গিভঘন্দ্র
চাতীয়তাফাদলও দদবঙ্গিয ঘযভ আদত ঙ্গালফ ভলন ওলযন। ফঙ্গিভঘন্দ্র তাাঁয আনন্দভি, দদফীলঘৌধুযাণী, ীতাযাভ, যাচঙ্গং,
প্রবৃঙ্গত উনোলয ভাধেলভ ফাগাঙ্গর দঘতনায় চাতীয়তালফালধয চাকযণ খঙ্গিলয়ঙ্গঙলরন। ঙ্গতঙ্গন দদলও দদফীত্তায় বূঙ্গলত ওলযন
এফং দদভাতৃওায ফন্দনা ঙ্গিত রূল ফলন্দভাতযভ ৃঙ্গষ্ট ওলযলঙন, মা ঙ্গঙর দই ভয় ভুঙ্গি ংগ্রালভয ভাভি। ুতযাং
ফঙ্গিভঘন্দ্র দমঔালন দদলপ্রভলওই ঘূিান্ত ঙ্গালফ দদলঔলঙন এফং দদভাতৃওায ভুঙ্গিয াধনায় ওরলও আত্মঙ্গনলফদন ওযলত
ফলরঙ্গঙলরন, দঔালন যফীন্দ্রনাথ ঙ্গঙলরন ঙ্গফযীত লথয ঙ্গথও। ওঙ্গফ দদলপ্রভলও ওঔনই ফতালগ্র স্থান দদনঙ্গন। ঙ্গতঙ্গন
ফলরঙ্গঙলরন দদলপ্রভ ভানঙ্গফওতায উলেত স্থান ায় না। ঙ্গতঙ্গন িুদ্র দদলপ্রলভয ঙ্গযফলতত আন্তচতাঙ্গতওতালও আহ্বান
চাঙ্গনইলয়ঙ্গঙলরন। তাাঁয খলয ফাইলয উনোলয অন্নতভ ঘঙ্গযত্র ঙ্গনঙ্গঔলর দদলও ফায লয ফঙ্গলয় ফন্দনা ওযলত ঘানঙ্গন।
যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ফন্ধু A .M. B OS E দও দরঔা ঙ্গঘঙ্গিলত ফলরঙ্গঙলরন,”Patriotism cannot be our final spiritual
shelter. I will not buy glass for the price of diamonds and I will never allow patriotism to triumph
over humanity as long as I live” (Andrew). ঙ্গতঙ্গন মতিা না ঙ্গঙলরন উগ্র দদলপ্রঙ্গভও, তায দথলও অলনও দফী

ভানফতাফাদী।
দনন ম্পলওত প্রাথঙ্গভও ঘঘতায় যফীন্দ্রনাথ আযলনস্ট দযনাাঁয চাতীয়তাফাদী ঙ্গঘন্তা দ্বাযা প্রবাঙ্গফত ন এফং দনন ঙ্গও প্রফন্ধঙ্গি
যঘনা ওলযন,মা যফততী ভলয় তাাঁয আত্মঙ্গি গ্রলে প্রওাঙ্গত য়। ওঙ্গফ „Nation‟ এয ফাংরা প্রঙ্গতব্দ ’চাঙ্গত’ ফেফায
ওলযনঙ্গন। দমলতু ইংলযচলদয ওাঙ দথলও ব্দিা এললঙ, তাই ঙ্গতঙ্গন ইংযাঙ্গচ ব্দ „Nation‟ এয ফিানুফাদ না ওলয তা
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অঙ্গযফঙ্গততত যালঔন (িাওুয, দনন ঙ্গও? 3 )। যফীন্দ্রনাথ ম্পূণত াভাঙ্গচও  ভানঙ্গফও ঙ্গদও দথলও দনলনয ফোঔো ঙ্গদলয়ঙ্গঙলরন
এফং ফেঙ্গি  ম্প্রদালয়য ভলধে দমাকূত্র নতযী ওলযঙ্গঙলরন। ঙ্গতঙ্গন ভাচলও দফঙ্গ গুরুত্ব ঙ্গদলয়ঙ্গঙলরন,মা ঙ্গঙর তায
আত্মঙ্গিয (self-help) ভূর ঙ্গবঙ্গত্ত। তাই ওঙ্গফলও এওপ্রওায প্রঙ্গতষ্ঠানফাদী (Communitarianism) ফরা মায়। ঙ্গতঙ্গন
দনলনয আধুঙ্গনও ধাযনাঙ্গি দভলন ঙ্গনলত ালযনঙ্গন। তলফ ঙ্গতঙ্গন দননলও ম্পূণত উলিা ওলয দকলঙন তা নয়। ঙ্গতঙ্গন
ফলরলঙন, “ I am not against one nation in particular, but against the general idea of all nations”
(Tagore 98).

যফীন্দ্রনাথ তাাঁয দনন ঙ্গও ?প্রফলন্ধ দনন ফরলত ফুঙ্গছলয়লঙন ‘চীফ ত্তা  ভান দাথত’ অথতাৎ দনন ভানুললয ভঙ্গস্তষ্ক
প্রূত এফং ইঙ্গতা দথলও চাত; তা দওান বূঔণ্ড, বালা  ধভতীয় ঐওে কলি দতারায উাদান নয়। দনন এওঙ্গি চীফ ত্তা,
মা অতীলতয স্মৃঙ্গতলও িান চাঙ্গনলয় ঐওেফে য় এফং ঙ্গনলচলদয উত্তযাঙ্গধওাযলও যিা ওলয। অথতাৎ ওঙ্গফ দফাছালত দঘলয়লঙন
দম অতীলতয দকৌযফ  ঙ্গনষ্ঠালও ফততভালন  বঙ্গফলেলত ফাঙ্গত ওযায  উমুি বালফ যিা ওযায দম ঐওাঙ্গন্তও ইো 
ংওল্প দওান চনম্প্রদালয়য ভলধে ঙ্গফযাচভান থালও, তঔনই দনন কলি লি। বালাকত, বূঔন্ডকত  ধভতীয় নফঙ্গঘত্রে
থাওলর মঙ্গদ দওান চনম্প্রদায় ঙ্গনলচলদয ুঔ-দুঃঔ বাক ওলয এওলত্র ফফা ওযায প্রয়া দদঔায়, দঙ্গিই র দনন
(িাওুয, দনন ঙ্গও? 6)। যফীন্দ্রনাথ আত্মঙ্গিলত আয ফলরলঙন দম ভানূললয ইোয ঙ্গযফততন লত ালয, তঔন দনলনয
ভাঙ্গপ্ত খিলফ।
ঙ্গতঙ্গন বাযতফললতয ভালচ এইরূ দনন কলি দতারায ওথা ফলরলঙন মা বাযতফললতয অতীত ঐঙ্গতে  বাফালফলকয দ্বাযা
অনুপ্রাঙ্গণত  ঞ্চাঙ্গরত। এইরূ দনন কলি তুরলর বাযতফলত তায যাধীনতায ৃঙ্খর দথলও ভুঙ্গি ালফ। ফততভালনয ালথ
অতীলতয বাফূত্রলও ঙ্গভঙ্গরলয় এওঙ্গি নতুু্ন বঙ্গফলেতলও লঘতন বালফ আহ্বান ওযায ংওল্প গ্রলনয ভলধেই ঙ্গতঙ্গন
বাযতফললতয দনলনয ন্ধান ওলযলঙন (িাওুয, বাযতফলতীয় ভাচ 12)। ঙ্গফললবালফ উলেঔলমাকে দম ওঙ্গফ এঔালন দযনাাঁয
দ্বাযা প্রবাঙ্গফত লয় তাাঁয দনন ঙ্গও  বাযতফলতীয় ভাচ প্রফলন্ধ দননলও আদত ঙ্গালফ দদলঔলঙন  দনলনয ইঙ্গতফাঘও
ঘঙ্গযত্রঙ্গিলওই উস্থাঙ্গত ওলযলঙন। ঙ্গওন্তু যফততীওালর Nationalism গ্রলে দনন ম্পলওত তাাঁয ঙ্গঘন্তাধাযায াথতওে দদঔা
মায়। এঔালন nationalism ম্পূণত রূল দনঙ্গতফাঘও। প্রথভ ঙ্গফশ্বমুে ঘরাওারীন ওঙ্গফ চাান  ভাঙ্গওতন পলয ঙ্গতনঙ্গি বালন
দদন, দমঔালন চাতীয়তাফালদয নগ্ন রূলওই তুলর ধলযঙ্গঙলরন ঙ্গতঙ্গন। তাাঁয এই ফিৃতায ঙ্গফলদ ফোঔো ায়া মায় তাাঁয
Nationalism গ্রলে। আলর প্রথভ ঙ্গদলও ঙ্গতঙ্গন চাতীয়তাফাদলও দম ওঙ্গফুরব  দাতঙ্গনও দৃঙ্গষ্টবঙ্গিলত
দদলঔঙ্গঙলরন,যফততীওালর চাতীয়তাফালদয প্রঙ্গত তাাঁয ঙ্গঘন্তাধাযায ঙ্গযফততন খলি। ঙ্গতঙ্গন ১৯০৪ ালর তাাঁয স্বলদী ভাচ
প্রফলন্ধ চাালনয দকৌযফভয় উত্থানলও ঘভৎওায বালফ ঙ্গফলেলণ ওলযঙ্গঙলরন। আফায দই ওঙ্গফ মঔন ১৯১৬ ালর চাালন
ফিৃতা পলয আলন, দঔালন চাালনয আধুঙ্গনও প্রমুঙ্গিয আিম্বিতায তীব্র ভালরাঘনা ওলযলঙন। তাাঁয ভলন লয়লঙ
ূযলফয চাান ম্পূণত ঙ্গযফততন লয় ািালতেয অন্ধ অনুওযণওাযী বেতায় ঙ্গযণত লয়লঙ। ১৯০৫ ালর রর্ত ওাচতলনয
র্াওা ফিবলিয তীব্র ঙ্গফলযাধীতা ওলযঙ্গঙলরন ওঙ্গফ।ঙ্গতঙ্গন ফিবি ঙ্গফলযাধী স্বলদী আলন্দারনলও ভথতন চানান ,দইলি ঙ্গন্দুভুরভালনয ভলধে ভ্রাতৃলত্বয ফন্ধন যিালথত ঙ্গক্রয় বূঙ্গভওা গ্রণ ওলযঙ্গঙলরন। ঙ্গওন্তু কান্ধীচী মঔন ঙ্গফলদী দ্রফে ফয়ওি
আলন্দারলনয র্াও ঙ্গদলরন, ওঙ্গফ তায ম্পূণত ঙ্গফলযাঙ্গধতা ওলযঙ্গঙলরন। ঙ্গতঙ্গন দই ভয় দননলও „Geographical Demon‟
ফলর ঙ্গঘঙ্গিত ওলযলঙন। তাই চাতীয়তাফালদয ঙ্গযফলতত আন্তচতাঙ্গতওতালও ঙ্গতঙ্গন গ্রণলমাকে ভলন ওলযলঙন।
বাযলতয চাতীয়তাফাদ প্রলি যফীন্দ্রনাথ ফলরঙ্গঙলরন দম দনন লব্দয উৎঙ্গত্ত বাযতফললত নয়, বাযতফললত দনন ঙ্গঙর না।
বাযতীয়যা ঙ্গিলভয চাতীয়তাফাদ দথলও ঙ্গিা গ্রণ ওলযলঙ, মা বাযতীয় ইঙ্গতা  বেতায প্রঙ্গতওূর। তাই ঙ্গতঙ্গন
বাযতীয়লদয ঙ্গনচ দদলয ইঙ্গতা স্মযণ ওযলত ফলরলঙন,দম ইঙ্গতা বাযতীয় বেতায আদত  ঙ্গবঙ্গত্ত। অলনেয ইঙ্গতালও
ধায ওলয ঙ্গনচ দদলয বেতায ঙ্গফওা খিালর তা আত্মনলনয ভান লফ। যফীন্দ্রনাথ ফলরলঙন ‚ইউলযালয এওিা অতীত
আলঙ। ইউলযালয ঙ্গি ফা দচায তায ঙ্গনলচয ইঙ্গতালই আলঙ। অনে দদলয ভানুললয ইঙ্গতা ধায ওলয এফং ঙ্গনলচলদয
শ্বালযাধ ওযায দঙস্তা ওযলর দিা আত্মনলনয াঙ্গভরই লফ,এভন ধাযনা আভালদয বাযতফলতীয় ভানুললদয নতযী ওযলত
লফ। ঙ্গনলচলদয চীফলনয অঙ্গধকত নয় এভন ঙ্গওঙু ফাইলয দথলও ধায ওযলর দ-ফস্তু দওফর ঙ্গনলচয চীফনলও ঙ্গফধ্বস্ত ওযলতই
াামে ওলয‛ (িাওুয, চাতীয়তাফাদ 90-91)। এই ওাযলন ঙ্গতঙ্গন চাানলও প্রফর বালফ ঙ্গফে ওলযঙ্গঙলরন। ঙ্গতঙ্গন ১৯১৬ ালর
চাান পলয ঙ্গকলয় দঔালন তাাঁয ফিৃতায় চাালনয ভালরাঘনা ওলয ফলরন দম চাালনয এওিা ঙ্গনচস্ব ইঙ্গতা থাওা
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লে দ ঙ্গিলভয বেতা  ো অনুযন ওলয ঙ্গিারী লয়লঙ, মা তায াভঙ্গয়ও উন্নয়ন খিালর প্রওৃত উন্নয়ন খিালত
ালয না। চাালনয ওথা স্মযণ ওলয ঙ্গতঙ্গন বাযতীয়লদয অওাযলণ ঙ্গিভী বেতালও অনুযণ ওযায ঙ্গযফলতত ঙ্গনচ দদলয
ম্পদ, ংস্কৃঙ্গত  উৎওলতলও ওালচ রাঙ্গকলয় দীপ্তভান য়ায ওথা ফলরলঙন। ঙ্গতঙ্গন ঙ্গিলভয ওালঙ দমভন বাযতফলতলও
ঙ্গবিাঙ্গথত রূল দদঔলত ঘানঙ্গন, দতভঙ্গন ঙ্গিভ দথলও ঙ্গফঙ্গেন্ন লয় ঙ্গনচ স্বাধীনতা ঘানঙ্গন। ঙ্গিলভয মা ঙ্গওঙু বার, ভানঙ্গফও,
ঙ্গতঙ্গন তা গ্রণ ওযলত ফলরলঙলন এফং প্রাঘে  ািালতেয ভলধে ফস্তুফাদী ম্পলওতয ঙ্গযফলতত ভানঙ্গফও  আধোঙ্গত্মও ফন্ধলনয
ওথা ফলরলঙন।
যফীন্দ্রনাথ দনলনয ঙ্গফলযাধীতা ওলয স্বলদী ভাচ কলি তুরলত ফলরলঙন। দম স্বলদী ভাচ নতযী লফ ভানুললয জ্ঞান,
ফুঙ্গে, বারফাা ঙ্গদলয়। এপ্রলি াথত ঘলটাাধোয় তাাঁয যাফীঙ্গন্দ্রও দনন ঙ্গও? প্রফলন্ধ ঙ্গফস্তাঙ্গযত আলরাঘনা ওলযলঙন। দনলনয
ঙ্গযফলতত ওঙ্গফ ভাচ  াভাঙ্গচও ঐওেলও দফঙ্গ প্রাধানে ঙ্গদলয়লঙন। এই ভাচ র স্বলদী ভাচ, মা ভলফত আত্মঙ্গিয
দ্বাযা প্রঙ্গতঙ্গষ্ঠত। স্বলদী ভালচয ালথ প্রলতেও ভানুললয ম্পওত লফ ফেঙ্গিকত  নদনঙ্গন্দন (ঘলটাাধোয় 86-88)।
বাযতফললতয চাতীয়তাফাদ প্রফলন্ধ যফীন্দ্রনাথ বাযতীয় ভালচয দম ঙ্গঘত্র তুলর ধলযলঙন,তা ইউলযাীয় ভাচ ফেফস্থা
দথলও ৃথও। ‚ বাযতফললত আভালদয ভোিা ঙ্গিও যাচননঙ্গতও নয়, দিা াভাঙ্গচও‛ (িাওুয, চাতীয়তাফাদ 85)। এয অথত
ফোঔো ওযলত ওঙ্গফ ফুঙ্গছলয়লঙন বাযতফললত চাঙ্গতকত ভো যলয়লঙ, ঙ্গওন্তু তা ইউলযালয দদগুঙ্গরলত দনই এফং ঙ্গঙর না।
দইফ দদগুঙ্গরলত প্রাওৃঙ্গতও ম্পদ মতাপ্ত না থাওায় তাযা যাচননঙ্গতও  ফাঙ্গনঙ্গচেও ঙ্গদও দথলও অগ্রয লয়ঙ্গঙর।
ইউলযাীয়যা ঙ্গঙর ঐওেফে  াম্রাচেফাদী, মা তালদয অনে রুন্ঠন ওযলত  ঙ্গি চুঙ্গকলয়ঙ্গঙর। ঙ্গওন্তু বাযলতয ইঙ্গতা তায
দথলও অলনওিা ৃথও। ওাযণ বাযতীয়যা যাচননঙ্গতও  াভাঙ্গচও বালফ দওানঙ্গদনই ঐওেফে নয়  ইউলযাীয় দদগুঙ্গরয ভত
ঙ্গিারী ঙ্গঙরনা। তায অনেতভ ওাযণ র বাযলত চাঙ্গতকত ভো। ঙ্গওন্তু ঙ্গফঙ্গবন্ন ভলয় বাযতফললত চাঙ্গতকত ঙ্গবন্নতায ভলধে
ঐওে প্রঙ্গতষ্ঠায দঘষ্টা ওযা লয়লঙ। এলিলত্র যফীন্দ্রনাথ নানও, ওফীয, নঘতনে দদলফয অফদালনয উদাযণ ঙ্গদলয়লঙন। এইবালফ
ঙ্গতঙ্গন বাযতফলতলও যাচননঙ্গতও ঙ্গবঙ্গত্তয য নয়, াভাঙ্গচও ননঙ্গতওতায য প্রঙ্গতষ্ঠায ওথা ফলরলঙন। ঙ্গতঙ্গন এই দদলয প্রাঘীন
ইঙ্গতালও স্মযণ ওলয দই ভলয়য ভানুললয াযস্পঙ্গযও গখফেতা  ‘এও চাঙ্গত ম্প্রদায়’ এয ওথা উলেঔ ওলযলঙন।
ওঙ্গফ ংওীণত চাতীয়তাফালদয ঙ্গফলযাধীতা ওলয আন্তচতাঙ্গতওতায ভৎ আদত ফোঔো ওলযলঙন, দমঔালন চনলকাষ্ঠী ঙ্গনলচলদয
ভলধে মুে  রিাইএ প্রঙ্গফষ্ট না লয় লমাকীতা  ঐওে প্রঙ্গতষ্ঠায় তৎয লফ। দঔালন থাওলফনা প্রঙ্গতলমাকীতা , থাওলফনা
চাঙ্গতকত দবদালবদ এফং থাওলফনা দনন কলি দতারায নালভ যচাঙ্গতয প্রঙ্গত অঙ্গষ্ণুতা। এইবালফ ভানফতাফাদী ওঙ্গফ
ফযওভ চাঙ্গতকত ঙ্ঘাত  ঙ্গফঙ্গেন্নতায চনে দায়ী ওলযলঙন ঙ্গিভী বেতালও, মালদয ভলধে যলয়লঙ চয় ওযায প্রফর ইো
এফং চাতোঙ্গবভান। এইওাযলণ ঙ্গতঙ্গন তাাঁয চাালন চাতীয়তাফাদ প্রফলন্ধ চাানলও তীব্র ভালরাঘনা ওলযলঙন। ঙ্গফজ্ঞান 
প্রমুঙ্গিলত আধুঙ্গনও এই দদঙ্গটিলও দদলঔ ফলরঙ্গঙলরন, ‚চাান ািাতে দথলও তায ঔাদে আভদাঙ্গন ওলযলঙ। ঙ্গওন্তু তায
প্রাণঙ্গি আভদাঙ্গন ওলযঙ্গন‛ (িাওুয, চাতীয়তাফাদ 37)। তাই ঙ্গতঙ্গন বাযতফলতলও ঙ্গিলভয অনুওযণ ওযলত ঙ্গনললধ ওলযলঙন
এফং ঙ্গনলচলদয মা ম্পদ  ঙ্গফদো আলঙ তা ঙ্গদলয় ঙ্গনলচলদয উৎওলততা কলি দতারায ওথা ফলরলঙন। তলফ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গিলভয
দথলও বাযতলও ঙ্গফঙ্গেন্ন থাওলত ফলরনঙ্গন। শুধু ঙ্গিলভয বালরা িুওু গ্রণ ওলয তালদয ালথ াফস্থান কলি দতারায ওথা
ফলরলঙন।
চাতীয়তাফাদ প্রলি কান্ধী-যফীন্দ্রনাথ ঙ্গফতওতুঃ বাযতফললত ঙ্গফং তলওয ইঙ্গতাল দ’চন ভান ফেঙ্গিত্ব ভাত্মা কান্ধী 
যফীন্দ্রনাথ িাওুয- তালদয ভলধে হৃদেতায ম্পওত ঙ্গঙর, ঙ্গওন্তু ভতাদলতয ঙ্গদও দথলও ঙ্গঙর ঙ্গবন্নতা। ওঙ্গফগুরু কান্ধীঙ্গচলও ‘ভাত্মা’
ফলর লম্বাধন ওলযন, অনেঙ্গদলও কান্ধীঙ্গচ তালও ফরলতন ‘গুরুলদফ’। যস্পলযয প্রঙ্গত তালদয কবীয শ্রো ঙ্গঙর। ঙ্গওন্ত স্বলদ
দপ্রভ  চাঙ্গতয ভুঙ্গিলও কান্ধী দমবালফ দদলঔলঙন ওঙ্গফ দইবালফ দদলঔনঙ্গন। তাই কান্ধীঙ্গচয র্াওা অলমাক  ফয়ওি
আলন্দারলনয তীব্র ঙ্গনন্দা  ভালরাঘনা ওলযঙ্গঙলরন ওঙ্গফ। C.F.Andrews দও দরঔা ঙ্গঘঙ্গিলত যফীন্দ্রনাথ কান্ধীঙ্গচয ঙ্গফঙ্গবন্ন
আলন্দারন  ওভতূঙ্গঘয ভালরাঘনা ওলযঙ্গঙলরন। ‚Gandhi was a nationalistic and Tagore argues that
nationalistic is always selfish and leads to moral pervasion. The burning of foreign cloths is selfish
nationalism. While Gandhi argues that anyone who is not nationalist does not become an
internationalist. Not only Tagore, their mutual friend C. F. Andrews also criticised Gandhi on behalf
of word foreign. They both thought that it created hate chaos among the people” (Haq).
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দদফশ্রী দদ

যফীন্দ্রনাথ ঙ্গফলদী ফস্ত্র জ্বাঙ্গরলয় দদয়া  ঘযওায় ুলতা ওািায ঙ্গফলযাধী ঙ্গঙলরন। ওঙ্গফয ভলন লয়লঙ এই ধযলনয স্বলদী
ওভতপ্রঙ্গক্রয়া বাযতীয় অথতনীঙ্গতলও িাদ্মুঔী ওলয তুরলফ এফং ঙ্গফলশ্বয দযফালয বাযতলও আয ঙ্গফঙ্গেন্ন ওলয যাঔলফ। কান্ধীঙ্গচ
যঙ্গফ িাওুলযয এইরূ ঙ্গঘন্তাধাযায ঙ্গফলযাধীতা ওলয ঘযওা  ঔাঙ্গদ ম্পলওত মুঙ্গিফাদী ফিফে দযলঔঙ্গঙলরন তাাঁয Young India
ঙ্গত্রওায়। “It was our love of foreign cloth that ousted the wheel from its position of dignity.
Therefore, I consider it a sin to wear foreign cloth. I must confess I do not draw a sharp or any
distinction between economics and ethics” (Gandhi). াথত ঘোিাচতী তাাঁয যাফীঙ্গন্দ্রও দনন ঙ্গও? প্রফলন্ধ আঙ্গ

নন্দীয ফিফে উেৃত ওলয ফলরলঙন,‛ যফীন্দ্রনাথ বাযতবেতায উচ্চভাকতীয় ংস্কৃঙ্গতয আদত অফরম্বন ওলয দননলও
প্রতোঔোন ওলযঙ্গঙলরন আয কান্ধী ঙ্গনম্নলওাঙ্গিয দরাওধলভতয আদলত অঙ্গফঘর দথলও চাতীয়তায যাচনীঙ্গতয ভলধে দনলনয
ভালরাঘনা ওলযঙ্গঙলরন। ঙ্গওন্তু দচলনই দৌাঁলঙঙ্গঙলরন এওই কন্তলফে- তা লরা দস্টি-ঙ্গফলযাধী এও ভতাদত মালত
স্বলদলপ্রলভয চায়কা আলঙ ঙ্গওন্তু নোনাঙ্গরচলভয দনই‛ (ঘলটাাধোয় ৯৯)।
ভূরোয়নুঃ যফীন্দ্রনালথয চাতীয়তাফাদ আত্মীও ঐওেলফাধ এফং াভাঙ্গচও,আধোঙ্গত্মও  ননঙ্গতওতায য ঙ্গবঙ্গত্ত ওলয কলি
দতারা, মা বাযতফললতয ঐঙ্গতে  দকৌযলফয ুনুঃপ্রঙ্গতষ্ঠা ওলয। ঙ্গতঙ্গন মাঙ্গিও স্বাথতফতস্ব উগ্র দদলপ্রলভয ওভতপ্রঙ্গক্রয়ায তীব্র ঙ্গনন্দা
ওলয আন্তচতাঙ্গতও ভানফ দপ্রলভয চয়কান ওলযঙ্গঙলরন এফং ূফত  ািালতেয ঙ্গভরলনয ওথা ফলরঙ্গঙলরন। ঙ্গতঙ্গন প্রাঘীন বাযতীয়
বেতায ালথ আধুঙ্গনও ইউলযাীয় বেতায এওঙ্গি দতু ফন্ধলনয ওাচ ওলযঙ্গঙলরন (যায় 209-210 )।
যফীন্দ্রনাথ দম আন্তচতাঙ্গতওতা  ভাঙ্গভরলনয ওথা ফলরঙ্গঙলরন এঔন ভগ্র ঙ্গফশ্বই দই থ অনুযণ ওযলঙ। ঙ্গওন্তু ফভয়
তা ভানফতায লথ নয়। ওঙ্গফ তাাঁয ভলয় দম াম্রাচেফালদয রূ দদলঔঙ্গঙলরন, তা য়ত এওঙ্গফং তলওয ৃঙ্গথফীলত
দইবালফ আয দনই। ঙ্গওন্তু িান্ডা মুলেয যফততীওালর ঙ্গফশ্ব যাচনীঙ্গত  অথতনীঙ্গত ঙ্গফশ্বায়লনয ধ্বচা ালত যস্পলযয ালথ
ক্রভাকত প্রঙ্গতলমাকীতা এফং ুি রিাইএ অফতীণত লয়লঙ। াম্রাচেফাদী মুলক দম দালণ  ঙ্গনয়িণ ওালয়ভ ঙ্গঙর, আধুঙ্গনও ঙ্গফশ্ব
যাচনীঙ্গতলত দই ঙ্গনয়িণ অফোত আলঙ, তলফ তা অনে রূল।
ওঙ্গফ অলনেয ওাঙ দথলও ধায ওযা ফা অনুওযণ ওযা আধুঙ্গনও এফং মাঙ্গিও বেতালও প্রশ্রয় দদনঙ্গন। ুাঁঙ্গচফালদয দভািলও
ঘওঘলও বেতায ভলধে দম ভনুলেত্ব  ফেঙ্গি স্বাধীনতা দনই তা ঙ্গতঙ্গন চাালনয চাতীয়তাফাদ  ঙ্গিলভয চাতীয়তাফাদ
প্রফলন্ধ ফোঔো ওলযঙ্গঙলরন। ঙ্গফশ্ব যাচনীঙ্গতলত ঙ্গফঙ্গবন্ন ভলয় ুাঁঙ্গচফালদয নালভ  ভাচতলিয নালভ ফেঙ্গি স্বাধীনতা 
অঙ্গধওালযয য স্তলি ওযা লয়লঙ। ভলয়য ঙ্গযলপ্রঙ্গিলত যাচননঙ্গতও ভতাদত  যাষ্ট্রনীঙ্গতয চয়রাব লয়লঙ ঙ্গিওই ,
ঙ্গওন্তু দঔালন ঙ্গিঙ্গরত ভানফবেতায  ভানফলপ্রলভয চয়কান দওউ কায়ঙ্গন। তাই ওঙ্গফগুরু ঙ্গঙলরন তৎওারীন ওর
যাচননঙ্গতও ভতাদত  ঙ্গনয়ভনীঙ্গতয উলেত। শুধুভাত্র নাকঙ্গযও ওঙ্গফ এফং এওচন ভানফতাফাদী ঙ্গালফ ুাঁঙ্গচতি, মাঙ্গিও বেতা
 উগ্র চাতীয়তাফালদয ঙ্গফরুলে ওরভ ধলযঙ্গঙলরন।
যফততীওালর যাষ্ট্র  দনন ম্পলওত যফীন্দ্র বাফনা  দতলনয য ফহু ঘঘতা  কলফলণা লয়লঙ এফং আচ লে ।
আধুঙ্গনও মুলক অলনলওই যফীন্দ্রনালথয দনন ঙ্গঘন্তালও অভূরও এফং তাৎমতীন ভলন ওলযন। ফততভালন ঙ্গফশ্বায়লনয মুলক যাষ্ট্র
দম শুধুভাত্র দালণভূলরাও  অভানঙ্গফও তা ফরা মায় না। তলফ ঙ্গফলয়ঙ্গি বীলণবালফ ঙ্গফতঙ্গওতত। ঙ্গফলশ্বয ফহু যাষ্ট্র ফততভালন
চনওরোণওয ওাচ ওযলঙ। কণতলিয মুলক যাষ্ট্র ালনয বায শুধুভাত্র আয ালওয ালত দনই, তা চনকলণয ালত।
চনকণই এঔন াও ঙ্গনফতাঘন ওলয। দমলতু যফীন্দ্রনাথ এইফ ঙ্গওঙু দদলঔ মানঙ্গন, তাই আচলওয ভলয় দাাঁঙ্গিলয় ওঙ্গফয
দনন-দষ্টলিয ধাযনা অলনলওয ওালঙই শুধুভাত্র আলফক, তায ফাস্তফ ভূরে দনই। আন্তচতাঙ্গতও আইন, প্রমুঙ্গি, যাচনীঙ্গত, ঙ্গফশ্বঅথতনীঙ্গত  ংস্কৃঙ্গত দ্বাযা ভগ্র ৃঙ্গথফী এঔন ভানুললয ালতয ভুলিায়। তাই এই ভলয় তাথাওঙ্গথত দনন  নোনাঙ্গরচলভয
দওান গুরুত্ব দনই। দই স্থান দঔর ওলযলঙ ুাঁঙ্গচফাদ ফা ভুি ফাচায ফেফস্থা। তাযাই আধুঙ্গনও মুলকয িভতাতিলও ঙ্গযঘারনা 
ঙ্গনয়িণ ওযলঙ। এই িভতাতি দম শুধুভাত্র ভির ওযলঙ ফা শুধুভাত্র অভির ওযলঙ, তা নয়। তাই আধুঙ্গনও যাষ্ট্রতি অলনও
দফী চঙ্গির, আলঙ্গিও  ুলওৌরী (দন 272)।
এওথা ঙ্গিও দম যঙ্গফ িাওুয ঙ্গফশ্বায়ন দদলঔনঙ্গন, ঙ্গওন্তু দই মুলক দাাঁঙ্গিলয় ঙ্গতঙ্গন দম ফিাই অভূরও দবলফঙ্গঙলরন তা নয়। ওঙ্গফ
দনলনয ঙ্গযফলতত ভাচলও গুরুত্ব ঙ্গদলয়ঙ্গঙলরন, মা উদাযফাদী যালষ্ট্রয ঙ্গঙ্গবর দাাইঙ্গি। ঙ্গভঙ্গনভার দষ্টলিয াত ধলয যালষ্ট্রয
ঙ্গযঙ্গধ ংওুঙ্গঘত লয় নাকঙ্গযও ভাচ অলনও দফী িভতাারী। তাই যঙ্গফ িাওুয ফেথত নঙ্গন। এঔন উন্নয়নীর যাষ্ট্রগুঙ্গর
ািালতেয উন্নত যাষ্ট্রগুঙ্গর দ্বাযা ঙ্গনয়ঙ্গিত। আচ ৃঙ্গথফীলত িা আলঙ, দভৌলরাফাদ আলঙ, আলঙ বূঔন্ড দঔর  ফাঙ্গণঙ্গচেও
মুে। ৯/১১ এয খিনা, আপকাঙ্গনস্থালনয য ভাঙ্গওতন দনায আক্রভণ, ভুম্বই এ চিীানা, ওাশ্মীয ঙ্গনলয় বাযত-াঙ্গওস্থালনয
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দদফশ্রী দদ

ঙ্গঘযওারীন রিাই “ এইফ ঙ্গওঙুই আধুঙ্গনও ফফতযতা  ভনুলেত্বীনতায চরন্ত উদাযণ। তাই আচ যাচনীঙ্গত আলঙ,
ভানঙ্গফওতা দনই। তাই যফীন্দ্রনাথলও ভথতন ওলয ফরা মায় এঔালনই দনন-দষ্টি এফং ুাঁঙ্গচতলিয ফেথততা। তাই ভালচয য
গুরুত্ব আলযা ওলয এফং যালষ্ট্রয ভানঙ্গফওীওযণ খঙ্গিলয় দই ভাচ  যালষ্ট্রয ওািালভালত যফীন্দ্রনাথ আচ প্রাঙ্গিও।
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