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বফচচত্র্যভ বাযতবূচভতত ফহুরূী জাতীতাফাদ : একচি মযাতরাচনা
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Abstract
Nationalism is not flowing in a single way in the ‘land of diversity’ of India. Multifarious
nationalism has been moving in the holy land of India since pre independent period.
Presence of sub nationalism has enriched diversity of our country but a thunderbolt signal
has been seen inside the corridor of Indian politics. Indian democracy is being attacked by
chauvinism now and then since pre-independent period. India is not only the largest
democracy but also a big play-ground of vote bank politics. Hungry politicians are playing
with each other to capture the power with the help of nasty strategy and tactics.
Nationalism is one of the popular weapons to come back and retain power. On the other
hand business companies are trying to conquer mind of customers through advertisement of
their products with the use of nationalistic sentiment in the healthy globalized weather. In a
recently published report it is mentioned that India will be the largest Muslim country in the
world in 2050. As a result a trigger-tension has raised between Hindu and Muslim
chauvinism in India. India is forwarding to bipolar politics. The unfortunate incident had
been caused at Dadri in U.P. This incident affected secular character of India. If we want
to make ‘New India’ we should fight against hunger, unemployment, malnutrition,
illiteracy, prejudice and corruption and bridle religion, caste and language based narrow
politics. This is the obstacle in the way of ‘New India’. Integral nationalism may implement
the dream of ‘New India’ and protect our diversity and pluralistic culture.
Keywords: Nationalism, Democracy, Vote Bank, New India, Diversity, Pluralistic
Culture.

বূচভকা (Introduction) : াভাজ, যাজনীচত, বালা, ধভয, দযন  ংস্কৃচত  একাচধক বফচচতত্র্যয ীঠস্থান এই
ফহুত্বফাদী বাযতবূচভ। বাযতী গণততেয ফহুত্বফাদী চচযতত্র্য জনয, বাযতফলয চফতেয দযফাতয প্রংচত  ভাদৃত
ত আতছ। বাযতী গণততে একাচধক বফচচতত্র্যয ভন্বতয পতর বাযতী গণতে তাাঁয স্ব-গচযভা অতনক মফচ
যচঙন, ফণযভ  আতরাতকাজ্জ্বর ত উতঠতছ। বাযতী গণততেয ুদীঘয ঐচতাচক মাত্র্াতথ চফচবন্ন ভ
একাচধক জাতীতাফাদী ধাযা বাযতী গণততেয অন্দযভর মক আতন্দাচরত  চচযত কতযতছ। মা বাযতী
চরভান যাজনীচতয চনণযাক চক্ত চাতফ অনযতভ গুরুত্বূণয বূচভকা ারন কতযতছ। আজ বাযতী যাজনীচততত
‘জাতীতাফাদ’ চি  প্রাচঙ্গক যততছ। ফহুত্বফাদী জাতীতাফাদ বাযতী গণততেয রু, রাফণয মক আয
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অতনক মফচ ভৃদ্ধ  চফকচত কতয চতরতছ। বাযতী যাজনীচত মক গবীয অন্তদৃযচি চদত মযতফক্ষণ কযতর আভযা
এচি রক্ষয কযফ মম, বাযতফলয র চফতেয মই অননয মদ, মমখাতন যস্পয চফপ্রতী চবন্ন চবন্ন জাতীতাফাদী
দযতনয াযস্পাচযক াফস্থান রক্ষয কযা মা। তাই একথা ফরা মমতত াতয মম, ফহুরূী জাতীতাফাতদয
চফচযণবূচভ এই বাযতফলয। আচভ ফতযভান চনফতে বাযতী জাতীতাফাতদয চফচবন্ন ধাযায চারচচত্র্ ম্পতকয
মযাতরাচনা কযায প্রতচিা চাচরতচছ।
বাযতফতলয জাতীতাফাতদয চফকা (Growth of Nationalism in India) : একথা কচথত আতছ মম,
‘জাতীতাফাতদয’ আচফবযাফ ঘতিতছ ািাততযয ভাচিতত। মখান মথতক তা চফস্তাযরাব কতযতছ প্রাতচযয মদগুচরতত।
ািাততয জাতীতাফাদী চচন্তা  মচতনা জাগচযত কযফায মক্ষতত্র্ ১৭৮৯ াতরয পযাচ চফপ্লফ এক ঐচতাচক
বূচভকা ারন কতযচছর। এই চফপ্লতফয ভূর মলাগান চছর ‘াভয’, ‘স্বাধীনতা’  ‘মৌভ্রাতৃত্ব’। যফতযীকাতর ১৭৭৬
াতর আতভচযকায ঐচতাচক স্বাধীনতা ংগ্রাভ জাতীতাফাদী ংগ্রাভ মক আয মফচ ুংত  চক্তারী
কতযচছর।
বাযতফতলযয ভাচিতত জাতীতাফাতদয চফস্তায ঘতিচছর ািাতয চক্ষায াত ধতয। অতনতক একথা ভতন কতয
মম, ম্রাি অতাক, ভুদ্রগুপ্ত চকংফা ম্রাি আকফতযয ‘অখণ্ড বাযত’ চনভযাতণয চচন্তাধাযায ভতধয জাতীতাফাতদয
বাফাদয রুক্কাচত চছর। বাযতী গণততেয ‘যভত চষ্ণুতা’ দযতনয োন াই, মভাঘর ম্রাি আকফতযয ধভযী
দযন নীচতয ভতধয। মচদ আকফতযয াম্রাজয জতয নীচতয ভতধয এক চবন্ন জাতীতাফাদী দযতনয মখাাঁজ াই।
বাযতফতলয জাতীতাফাতদয চফকাতয মক্ষতত্র্ চিচভ চক্ষায এক চফতল অফদান যততছ। ািাততযয আধুচনক
চক্ষায াচন্নতধয এত বাযতফতলযয উচ্চচফত্ত  ভধযচফত্ত মেচণয ভতধয জাতীতাফাদী বাফধাযায চফকা ঘতিচছর।
জাতীতাফাদ র এভন একপ্রকায বাফগত অনুবূচত মা ভানুতলয ভন-জগতত চচন্তা  মচতনায স্ততয বতচয । মচদ
এই অনুবূচত বতচয ায মছতন এক ফা একাচধক ফস্তুগত কাযণ চফদযভান থাতক। মম কাযণ ফা কাযণগুচর
একপ্রকায একতা বতচয কযতত াতা কতয। বাযতী জাতীতাফাতদয ভূর ধাযায আত্মপ্রকা ঘতিচছর, দুচি
বাফনায ভতধয একচদতক চনজ ভাতৃবূচভ মক স্বাধীন কযফায আকাঙ্ক্ষা  অযচদতক যাধীনতায ফেন মথতক ভুক্ত
ায চচন্তা। মায পরশ্রুচততত কাশ্মীয মথতক কনযাকুভাযী মযন্ত ভগ্র বাযতফাী একচত্র্ত তচছর চিচিতয
চফরুতদ্ধ। মা চিচি চফতযাধী আতন্দারতনয ঐতকযয চবততক ভজফুত  চক্তারী কতযচছর। চিচি চফতযাধী
জাতীতাফাদী আতন্দারতনয উত্তার তযঙ্গ আছতড় তড়চছর ১৮৫৭ াতরয চাী চফতদ্রাত। বাযতফতলয
জাতীতাফাদ চফকাতয মক্ষতত্র্ অাভানয বূচভকা ারন কতযচছর যাজা যাভতভান যা, চফদযাাগয, চফতফকানন্দ 
অযাচন মফান্ত এয ভততা ভাজ ংস্কাযক চচন্তাচফদতদয চচন্তাধাযা। এ চফলত চফান চতেয (Bipan Chandra)
একচি অচবভত উতেখ কযতত াচয –
―The Indian national movement was a part of the Indian Renaissance of India
which manifested in the form of a general reform movement and produced
striking religious and social reforms long before it issued in a movement for
political emancipation.‖১

বাযতফতলয মইভ মম ভস্ত মদী ংফাদত্র্ জনগতণয চচন্তা  মচতনায স্তযতক জাগচযত কযফায জনয
চনযর কভযপ্রতচিা চাচরতচছর, তাাঁতদয এই উতদযাগ বাযতীতদয জাতীতাফাতদয ভতে দীচক্ষত কযফায মক্ষতত্র্
অণুঘিতকয বূচভকা ারন কতযচছর। এইফ ংফাদতত্র্য ভতধয অগ্রগণয চছর ‘অভৃত ফাজায চত্র্কা’, ‘মফাম্বাই
ভাচায’, ‘ম্বাদ মকৌভুদী’, প্রবৃচত ত্র্ চত্র্কা। এছাড়া  চিচি যকাতযয তৎকারীন ভতয একাচধক দতক্ষ
মমভন, ‘ফঙ্গবঙ্গ’, ‘বানযাকুরায মপ্র অযাক্ট’  ‘ইরফাি চফর’ প্রবৃচত বাযতীতদয ভতধয অতন্তাল ফৃচদ্ধ কতযচছর। মা
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বাযতীতদয ভতধয একতায বীততক চক্তারী কতযচছর। এই জাতীতাফাদী চচন্তা  মচতনা বাযতীতদয উৎাচত
কতযচছর চিচি চফতযাধী এতকয য এক গণআতন্দারতনয উত্তার তযঙ্গ মক অফযাত যাখতত।
বাযতী জাতীতাফাতদয ফহুভুখী রু (Different Types of Nationalism in India): ‘বফচচতত্র্যয ীঠস্থান’
এই বাযতবূচভতত জাতীতাফাতদয ফহুভুখী ধাযায চফচযণ রক্ষয কযা মা। ুদীঘয অতীত মথতক আজ মযন্ত বাযতত
জাতীতাফাদী চচন্তাধাযা চবন্ন চবন্ন ধাযা প্রফাচত ত চতরতছ।
প্রাক স্বাধীন বাযতফতলয মদভাতৃকাতক যাধীনতায ফেন মথতক ভুক্ত কতয স্বাধীন বাযত বতচয কযফায
ংকল্পতক ফাস্তফাতনয জনয মম জাতীতাফাতদয জন্ম তচছর, তা চছর তৎকারীন বাযতী ভাতজ ভূরতরাততয
জাতীতাফাদ। এই জাতীতাফাদী বাফাদতয বাযততয আাভয জনাধাযণ চচক্ষত  দীচক্ষত তচছর। এচি চছর
একপ্রকায ‘অখণ্ড জাতীতাফাদ’। মমখাতন ভস্ত চযচচচতয উতয ‘আভযা বাযতী’ এই অনুবূচত প্রধান ত মদখা
চদতচছর। মা ভগ্র বাযতফাী মক চিচিতয চফরুতদ্ধ ঐকযফদ্ধবাতফ রড়াই কযতত ভানচক অনুতপ্রযণা চদতচছর।
চন্দু জাতীতাফাদ (Hindu Nationalism ) : অযচদতক মই স্বাধীনতা ংগ্রাতভয আতরাকপ্রাপ্ত মানারী
চদনগুচরতত এই অখণ্ড জাতীতাফাদী বাফধাযায ভতধয এক চবন্ন ঘযানায জাতীতাফাদী বাফাদতযয আত্মপ্রকা
ঘতিচছর। মম জাতীতাফাতদয বাফগত অনুবূচতয মকতে চছর চন্দু জাচত মকচেক চচন্তা  মচতনা। এই জাতীতাফাদী
বাফধাযা রাচরত াচরত তচছর কতকচি চন্দুত্বফাদী ংগঠন (তমভন জনংঘ, চন্দু ভাবা, ব্জ্রং দর, চফে চন্দু
চযলদ  যাষ্ট্রী স্বংতফক ংঘ প্রবৃচত)দ্বাযা। এই জাতীতাফাদী চচন্তায তাচিক ভতাদয যফযা কতযতছন, ফীয
াবাযকায,
মগারারকয
এয ভততা চচন্তাচফদগণ। ফীয াবাযকায ‘চন্দু’ মক এবাতফই ংজ্ঞাচত কতযতছন―Every person is a Hindu who regards and owns this Bharat Bhumi, this land
from the Indus to the seas, as his Fatherland as well as Holyland, i.e. the land of
the origin of his religion (…) Consequently the so-called aboriginal or hill tribes
also are Hindus: because India is their Fatherland as well as their Holyland of
whatever form of religion or worship they follow.‖২

স্বাধীন বাযতত এই জাতীতাফাদী ঘযানাতক ফন কতয চনত চতরতছ, বাযতী জনতা াচিয, ব্জ্রং দর, চফ
মনা প্রভুতখয ভততা যাজননচতক দরগুচর।
ভুচরভ জাতীতাফাদ (Muslim Nationalism) : প্রাক স্বাধীন বাযতফতলয চন্দু জাতীতাফাদী চচন্তায াাাচ
ভুচরভ জাতীতাফাদী মচতনায চফকা ংঘচিত তচছর। ধভয চবচত্তক স্বতে মচতনাই বাযততয ভাচিতত ভুচরভ
জাতীতাফাতদয জন্ম চদতচছর। প্রাচীন বাযত দীঘযচদন ভুরভানতদয দ্বাযা াচত তচছর। ভুরভান াতনয
অতীত ঐচততযয ভতধযই ভুচরভ জাতীতাফাতদয ফীজ ুপ্ত অফস্থা চছর। ভুরভানতদয জনয স্বতে প্রচতচনচধতত্বয
দাফীয ভধয চদত ভুচরভ জাতীতাফাদ ফাচযক বাতফ প্রকি তচছর। চিচি যকায তাতদয ান ফযফস্থায
স্থাচতত্বয স্বাতথয ‘চফবাজতনয নীচতয’ ভধযচদত বাযতী অখণ্ড জাতীতাফাদতক খচণ্ডত কযতত মচতচছর। তাাঁযা
তাতদয ুপ্ত ইচ্ছাতক ফাস্তফাচত কযফায জনয, ১৯০৯ াতর Morley-Minto Reforms ভধয চদত
ভুরভানতদয ৃথক প্রচতচনচধতত্বয দাফীতক আনুষ্ঠাচনকবাতফ ীরতভায চদতচছর। চিচি যকাতযয এই দতক্ষ
ভুচরভ জাতীতাফাদী মচতনাতক চফকচত ায জনয অনুতপ্রযণায যদ মুচগতচছর। ১৯০৬ াতর ‘ভুচরভ রীগ’
নাভক ভুরভানতদয জনয স্বতে ংগঠতনয আত্মপ্রকা ভুচরভ জাতীতাফাদতক আয মফী ংঘফদ্ধ রু প্রদান
কতয। ভম্মদ আচর চজন্নায মনতৃতত্ব ভুচরভ রীগ আয মফী গচতীরতা রাব কতয। ‘চদ্বজাচত ততিয’ প্রচাতযয ভধয
চদত ভুচরভ রীগ তাাঁয জাতীতাফাদী মচতনাতক চযভ মযাত উন্নীত কযতত ভথয তচছর। ১৯৪০ াতর ভুচরভ
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রীগ রাতায অচধতফতন ভুরভানতদয জনয স্বতে যাতষ্ট্রয দাফীতত মাচ্চায তচছর। মায চযভ চযণচত তচছর
বাযত চফবাজন।
তৃতী চফতেয জাতীতাফাদ (Third World Nationalism) : চদ্বতী চফেমুতদ্ধয য, ঠাণ্ডা মুতদ্ধয ভকাতর
এচা, আচিকা  রাচতন আতভচযকায দয স্বাধীন যাষ্ট্রগুচর মাযা ‘তৃতী চফতেয’ যাষ্ট্র চাতফ চযচচত, তাাঁযা চফে
যাজনীচতয অঙ্গতন নতুন এক যাজননচতক ভঞ্চ চনভযাণ কতযচছর, মম যাজননচতক ভতঞ্চয নাভ মদা তচছর ‘মজাি
চনযতক্ষ ভঞ্চ’। এই ভতঞ্চয মনতৃতত্ব মম আতন্দারন ংগচঠত তচছর তা মজাি চনযতক্ষ আতন্দারন নাতভ চযচচত।
এই মজাি চনযতক্ষ আতন্দারতন াচভর তৃতী চফতেয যাষ্ট্রগুচর মম জাতীতাফাদী দযতন দীচক্ষত তা ‘তৃতী চফতেয
জাতীতাফাদ’ চাতফ চযচচত। এই জাতীতাফাদী দযন গতড় উতঠচছর াম্রাজযফাদ, না াম্রাজযফাদ,
আচধতযফাদ  ফণযচফতদ্বল এয চফতযাচধতায য চবচত্ত কতয। অযচদতক এই জাতীতাফাদ আত্মচনেতণয
অচধকায প্রচতষ্ঠা, যাষ্ট্রগুচরয ভতধয ভানাচধকায প্রচতষ্ঠা  অথযননচতক নযা প্রচতষ্ঠায য চফতলবাতফ গুরুত্ব
আতযা কতযচছর। মজািচনযতক্ষ আতন্দারতনয অনযতভ রুকায চছতরন, বাযততয প্রথভ প্রধানভেী জযরার
মনতরু। চতচন স্বাধীন বাযতফতলয যযাষ্ট্র নীচত চনভযাতণ ‘মজািচনযতক্ষতায নীচততক’ এক চফতল স্থান চদতচছতরন।
তাই তৃতী চফতেয জাতীতাফাদী আদতযয চত বাযতী দযতনয এক াদৃতযয োন াা মা।
বাযতবূচভতত তৃতী চফতেয জাতীতাফাদী দযতনয উজ্জ্বর উচস্থচত রক্ষয কযা মা।
বালা, জাচত  জাতীতাফাদ (Language, Nation and Nationalism) : স্বাধীনতত্তায বাযতফতলয চিচিতয
চফরুতদ্ধ আতন্দারতনয প্রতাজনীতা মখন পুচযততছ, তাাঁয পতর অখণ্ড বাযতী জাতীতাফাদ িভ দুফযর ততছ।
অখণ্ড বাযতী জাতীতাফাতদয ভতধয বালা, জাচত, ধভয  ংস্কৃচতগত স্বতেতায চবচত্ততত ৃথক আইতেচিচিয
দাফীতত একাচধক উজাতীতাফাদী ধাযণায অফফ িভ প্রকি ততছ। বালায চবচত্ততত ৃথক যাতজযয দাফীতত
যাজয যাজনীচত তথা জাতী যাজনীচত মফ কতক দক উত্তার তচছর। মকচে যকায ফাধয ত এই আতন্দারন
মক চস্তচভত কযফায জনয ১৯৫৩ াতর ‘যাজয ুনগযঠন কচভন’ বতচয কতযচছর। ১৯৫৬ াতর যাজয ুনগযঠন আইন
া তচছর। তাযয বাযতফতলয বালায চবচত্ততত এতকয য এক ৃথক যাজয আত্মপ্রকা কযতত শুরু কতয।
১৯৬০ াতর ভুম্বাইতক চদ্বখচণ্ডত কতয গুজযাি  ভাযাষ্ট্র নাতভ দুচি যাজয গঠন কযা তচছর। ১৯৬৬ াতর াঞ্জাফ
মক চদ্বখচণ্ডত কতয াঞ্জাফ  চযানা নাতভ দুচি যাজয গঠন কযা তচছর। ৩ এবাতফ বাযতফতলযয ভানচচতত্র্ ঝাড়খণ্ড,
উত্তযাখণ্ড  একাচধক যাজয গচঠত তচছর। মায ফযতল নফতভ ংতমাজন ‘মততরঙ্গানা’ যাজয। এখন মযন্ত
মমফ জাচত মগাষ্ঠী চকংফা বালা মগাষ্ঠীয দাফী ূযণ ম্ভফ চন, তাাঁযা তাতদয দাফীয স্বতক্ষ আজ আতন্দারতন
াচভর যততছ। উদাযণ চাতফ আভযা চিভফতঙ্গ মগাখযা উজাচতয ৃথক ‘মগাখযারযাতেয’ দাফীয কথা উতেখ
কযতত াচয। এবাতফ আইতেচিচি চরচিক্স মক মকে কতয বাযতী অখণ্ড জাতীতাফাদ ফহু উধাযা চফবক্ত
ততছ।
ধভযচনযতক্ষ জাতীতাফাদ (Secular Nationalism) : প্রাক স্বাধীনতায ভ মথতক আজ মযন্ত বাযতী
যাজনীচততত জাতীতাফাতদয এক চফতল রুতয চনতয প্রফভানতা চফতলরূ চযরচক্ষত তচ্ছ। এই জাতীতাফাদী
চচন্তায ধাযক  ফাক বাযতফতলযয ঐচতযফাী যাজননচতক দর বাযতী জাতী কংতগ্র। জাতীতাফাতদয এই ধাযা
‘মকুরায জাতীতাফাদ’ চাতফ ফহুর চযচচত। মচদ  ‘মকুরাচযজভ’ এই ব্দচি চফতচকযত। ‘মকুরাচযজভ’
ধাযনাচিয জন্ম ািাততযয ভাচিতত তচছর। ততফ চিতভ ‘মকুরাচযজভ’ মক মম অতথয মদখা , বাযতফতলযয
ভাচিতত ফহু চচচযত ‘মকুরাচযজভ’ মই অথয ফন কতয না। বাযতী ঘযানায ‘মকুরাচযজভ’ জাচতয জনক ভাত্মা
গােীয ‘ফযধভয ভন্বতয’ দযতন চফোী। এচফলত ভাত্মা গােীয একচি উদ্ধৃচত উতেখ কযতত াচয-
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‚I do not expect India of my dreams to develop one religion that is to be wholly
Hindu or wholly Christian or wholly Mussalman, but I want it to by wholly
tolerant, with its religions working side by side with one another.‛৪

বাযতফতলযয ভাচিতত মাযা মকুরায জাতীতাফাদী ধাযণায চফকা ঘচিততছন তাতদয ভতধয অনযতভ তরন
জাচতয জনক ভাত্মা গােী, জযরার মনতরু, মভৌরানা আফুর কারাভ আজাদ প্রভুখ।
স্বাধীন বাযতত মনতরুয আভতর মকুরায জাতীতাফাদ ভজফুত  চক্তারী তচছর। মনতরুয জাতীতাফাদী
চচন্তা গতড় উতঠচছর চিচি চফতযাধী স্বাধীন ঐকযফদ্ধ  অখণ্ড বাযততয স্বপ্নতক াভতন মযতখ। তাাঁয জাতীতাফাদী
চচন্তায ভতধয ভানফতা, ভাজফাদ  ধভযচনযতক্ষ দযতনয এক অদ্ভুত ভন্ব রক্ষয কযা মা। এই জাতীতাফাদী
দযন ভস্ত ধযতণয ধভযী ঙ্কীণযতা, াম্প্রদাচকতা  চফচচ্ছন্নতায ঊতবয উতঠ চষ্ণুতা, ঐকয  ংচতয ফাতযা ফন
কতয। জাতীতাফাদ ম্পতকয মনতরুয অচবভত চছর"Nationalism does not mean Hindu nationalism, Muslim nationalism or Sikh
nationalism. As soon as you speak of Hindu, Sikh or Muslim, you do not speak for
India. Each person has to ask himself the question: what do I want to make of
India — one country, one nation or 10, 20 or 25 nations, a fragmented and
divided nation without any strength or endurance, ready to break to pieces at the
slightest shock? Each person has to answer this question. Separateness has
always been the weakness of India. Fissiparous tendencies, whether they belong to
Hindus, Muslims, Sikhs, Christians or others, are very dangerous and wrong.
They belong to petty and backward minds. No one who understands the spirit of
the times can think in terms of communalism."৫

বাযতফতলয এই মকুরায জাতীতাফাদী দযতনয ফাস্তফ প্রচতপরন ঘতিচছর ঐচতাচক ১৮৫৭ াতরয চাী
চফতদ্রাত। মমখাতন জাচত, ধভয, ফণয চনচফযততল কর ম্প্রদাতয ভানুল ঐকযফদ্ধবাতফ চিচিতয চফরুতদ্ধ রড়াই
আতন্দারতন াচভর তচছর। এই আতন্দারতন চন্দু  ভুচরভ ম্প্রদাতয ভতধয ম্প্রীচতয চচত্র্ তৎকারীন চিচিতয
মচাতখ  দৃযভান তচছর।
―Thomas Lowe, a British army commander, who observed that ―the cow-killer
৬
and the cow-worshipper, the pig-hater and the pig-eater‖ fought together.‖

গােী মনতরু উবই মকুরায জাতীতাফাদী দযতন দীচক্ষত চছর, চকন্তু াথযকয এই জাগা গােীয যাজননচতক
দযতনয এক চফযাি জাগা জুতড় চছর আধযাত্মফাদ। অযচদতক ািাতয চচন্তাচফদ ভযাচকাতবচরয যাজননচতক
দযতনয তঙ্গ মনতরুয যাজননচতক দযতনয একপ্রকায াদৃয চযরচক্ষত । ইতাচরয মলাতযন্স তনা
ভযাচকাতবচর ধভয মথতক যাজনীচততক ৃথক কযফায যাভয চদতচছতরন। ৭ মনতরু তাাঁয মকুরায জাতীতাফাদী
দযতনয মক্ষতত্র্ মই থই অনুযণ কতযতছন। তাই মনতরুয যাজননচতক দযতন এই আধযাত্মফাতদয অনুচস্থচত
চফতলবাতফ রক্ষয কযা মা।
ণয  জাতীতাফাদ (Commodity and Nationalism) : আজতকয একচফং তাব্দীয ফাচণচজযক ভতর মম
ভস্ত চযবালা ফযাকবাতফ মরাকভাতজ জনচপ্রতা রাব কতযতছ তাতদয ভতধয অনযতভ র ‘Brand’ । ‘Brand’
ংস্কৃচত ফাচণচজযক ভতর আজতক অতনক মফী জনচপ্র। ভধযচফত্ত  উচ্চচফত্ত পযান তচতন আধুচনক নফয
বাযতীয কাতছ ‘Brand’ একচি আকলযণী চফল। ‘Brand’ র এভন এক প্রকায ণযচচহ্ন মায দ্বাযা তণযয
গুণভান, মকাম্পাচনয ভূরযতফাধ, মকাম্পাচনয চযচচচত, মকাম্পাচনয প্রচত মিতায চফোতমাগযতা, ফাচণচজযক ভুনাপা
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এফ চকছু এযতঙ্গ ংচিি। এই ‘Brand’ এয চযচচচত মক াতথ কতয একচি ণয ফাচণচজযক ভতর প্রচতষ্ঠা রাব
কতয। উদাযীকযণ, মফযকাচযকযণ  চফোতনয চযতপ্রচক্ষতত মবাগফাদী ভাতজ ‘Brand’ ংস্কৃচত দৃঢ় বাতফ
প্রচতষ্ঠারাব কতযতছ। মকাম্পাচন গুচর প্রচততমাচগতায ফাজাতয চনতজয জনচপ্রতা ফৃচদ্ধয জনয চনজস্ব ণয চচতহ্নয
(Brand)াাাচ ণয মকচেক চকছু মলাগান  ফযফায কতয থাতক, মায দ্বাযা ভুক্তভনা আধুচনক পযান ফযস্ব
মিতাতক আকচলযত কযা মা। এই মকাম্পাচনগুচর ফাচণচজযক ভুনাপায স্বাতথয ভনতভাচনী চফজ্ঞাতনয ভাধযতভ
মিতাতক আকৃি কযফায ইাঁদুয মদৌতড় াচভর। চফোন ফাজাযতকচেক, ভুনাপা চবচত্তক একপ্রকায ণযাচত ভাতজয
প্রচতচনচধত্ব কতয। মমখাতন ভানচফক ভূরযতফাধ অতক্ষা ভুনাপা অতনক মফী অগ্রাচধকায া।
আজতকয তাভাভ চফে মবাগফাদী ভাতজয অফাধ চফচযণ বূচভতত চযণত ততছ। বাযতফতলয  ণযাচত
জাতীতাফাতদয অনুপ্রতফ ঘতিতছ। আজতকয চফচবন্ন মকাম্পাচন ফাজায দখতরয জনয চফোতনয অনুকূর স্বাস্থযকয
ফাচণচজযক আফ মক কাতজ রাচগত, স্বতদ মপ্রচভক নাগচযকতদয জাতীতাফাদী বাফাদতয বচল্পক ফাচণচজযক
চযণ জাচগত, জাতীতাফাদী মভাড়তক তণযয চফজ্ঞান চদত, ুতকৌতর মিতায ভন জ কযফায আপ্রান মচিা
কযতছ। এতক্ষতত্র্ আভযা উদাযণ চাতফ বাযতী ফাচণচজযক ভতর চযচচত চকছু তণযয জনচপ্র চকছু মলাগান
উতেখ কযতত াচয। মমভন “The taste of India”, “Desh ka namak”, Desh ki Dhadkan” প্রবৃচত।
এবাতফই ফাচণচজযক মকাম্পাচনগুচর চনতজতদয ণয চফচিয স্বাতথয জাতীতাফাদী আতফগতক ুতকৌতর ফযফায কতয
চতরতছ। জাতীতাফাদী আতফগতক ফযফায কতয ফাচণচজযক কভযকাণ্ড চযচাচরত কযা কতখাচন মমৌচক্তক ফা কতখাচন
বনচতক ? এই চফততকয প্রতফ না কতয  একথা আভযা ফরতত াচয মম, বাযতফতলয জাতীতাফাদী আদতযয চত
ফাচণচজযক জগততয একপ্রকায চনচফড় ফেন বতচয ততছ। এচি  বাযতী জাতীতাফাতদয একাচধক রুতয ভতধয
অনযতভ রু।
জাতীতাফাদ  াম্প্রচতক বাযতী যাজনীচত (Nationalism and Recent trend of Indian Politics) :
বাযতফতলয অখণ্ড জাতীতাফাতদয ভতধয একাচধক উ জাতীতাফাদী ধাযায আত্মপ্রকা বাযতী জাতীতাফাতদয
ফাচযক অফফ মক বফচচত্র্যভ, যচঙন  ফণযভ কতয তুরতর  বাযতী যাজনীচতয অন্দয ভতর তা এক গবীয
কাতরা মভতঘয অচন ংতকত চদতচ্ছ। উ জাতীতাফাদী ধাযায উগ্র কভযকাতণ্ডয চযণাতভ আভাতদয ঐচতযারী
বাযতী গণতে চফচবন্ন ভ যক্তাক্ত  ক্ষত চফক্ষত ততছ। বাযত মমভন চফতেয ফৃত্তভ গণতাচেক যাষ্ট্র চঠক মতভচন
বাযত চফতেয ফৃৎ মবাি ফযাংক যাজনীচতয বফচচত্র্যভ যঙ্গভঞ্চ  ফতি। এই যঙ্গভতঞ্চ গণতাচেক মদতপ্রচভক
নাগচযতকয চফচযণ মমভন যততছ, অযচদতক ক্ষভতা মরাবী ক্ষুধাতয যাজনীচতচফদতদয ক্ষভতা দখতরয নগ্ন ভেমুদ্ধ 
যততছ। বাযতফতলয চকছু মাদাযী যাজনীচতচফদ যততছ তাতদয ভতধয মকউ মকউ মভচক মদতপ্রচভকতায নাভাফরী
গাত চদত, মকউ মকউ ধভযচনযতক্ষতায তাচিক ফাগাড়ম্বয কতয, আফায মকউ প্রচতশ্রুচতয োচর াচজত মবাি
ফযাংতকয যাজনীচত কযতত চদ্ধস্ত। এই ভস্ত মাদাযী যাজনীচতচফদতদয মভাভ ভাাজাতর াধাযণ দচযদ্র তথা
ভধযচফত্ত নাগচযক মভাচত তত ফাধয। এয পতর ই ভস্ত মাদাযী যাজনীচতচফদযা চবন্ন চবন্ন দতরয ছত্র্ছাা
মথতক ক্ষভতায অচরতন্দ অফাতধ চনত চফচযণ কতয থাতক। যাজননচতক দতরয কাতছ এযা অচধক জনচপ্র কাযণ
যাজনীচতয জচির াচিগচণততয চতফ কলতত এযা িু। এই ক্ষভতাারী ধূতয মাদায যাজনীচতচফদযা ক্ষভতায
ভনতদ চনতজতদয আীন কযফায জনয ুতকৌতর জাতীতাফাদী চফচবন্ন উধাযা গুচরয আতফগতক উৎাচত কতয
চনতজতদয মবাি ফযাংতকয স্বাতথয ফযফায কতয। কামযত এযাই চবন্ন চবন্ন ধাযায মভৌরফাদী চচন্তাতক মতে রারন
ারন কতয।
ম্প্রচত একচি চযতািয প্রকাচত ততছ, মা চনত যাজনীচত ভতর মতথি উতদ্বগ রক্ষয কযা মাতচ্ছ। চযতািযচি
প্রকাচত ততছ, Pew Research Center মথতক মমখাতন ফরা ততছ ২০৫০ াতরয ভতধয চফে তথা বাযততয
জনংখযাগত অফস্থাতনয আভূর চযফতযন াচধত তত াতয। মম াতয ভুচরভ জনংখযা ফৃচদ্ধপ্রাপ্ত তচ্ছ, আগাভীVolume- VI, Issue-II
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চদতন (২০৫০) বাযত চফতেয ফৃত্তভ ভুচরভ জনংখযা চফচি যাষ্ট্র চাতফ আত্মপ্রকা কযতত াতয। ৮ ফতযভাতন
ভুচরভ জনংখযায চদক মথতক ইতন্দাতনচা প্রথভ স্থাতন যততছ। বাযততয অফস্থান চদ্বতী। চন্দু জাতীতাফাদী
যাজননচতক দরগুচর  চকছু যাজননচতক চফতলজ্ঞ আঙ্কা প্রকা কযতছ মম, এয পতর ধভযচনযতক্ষ বাযতী
যাজনীচতয অন্দযভতর এক গবীয প্রবাফ ড়তত াতয। মা বাযতী যজনীচতয না অধযা ূচচত কযতত াতয।
ফতযভান বাযতফতলযয মফ চকছু অঙ্গযাতজয যাজনীচতয বাগয চনধযাযতণ ভুচরভ মবািাযযা তাৎমযূণয বূচভকা ারন
কতয। মমভন জম্মু কাশ্মীয, আাভ, চিভফঙ্গ, মকযারা, উত্তযপ্রতদ, চফায প্রভুখ যাজয। আফায এই ভস্ত
যাজযগুচরয ভতধয জম্মু-কাশ্মীতয  মকে াচত অঞ্চর রাক্ষাদ্বীত ভুচরভযা ংখযাগচযষ্ঠ। ২০১১ াতরয
জনগণনাতত এই চচত্র্ (াযচণ -১) প্রচতপচরত ।৯
াযচণ -১
২০১১ জনগণনা অনুমাী বাযতত চন্দু  ভুচরভ জনংখযায অফস্থানগত চচত্র্।
িচভক ংখযা
যাজয /তকোচত অঞ্চর
ভুচরভ জনংখযা
চন্দু জনংখযা
(তকযা চাতফ)
(তকযা চাতফ)
১
জম্মু-কাশ্মীয
৬৮.৩১%
২৮.৪৪%
২
আাভ
৩৪.২২%
৬১.৪৭%
৩
চিভফঙ্গ
২৭.০১%
৭০.৫৪%
৪
মকযারা
২৬.৫৬%
৫৪.৭৩%
৫
উত্তযপ্রতদ
১৯.২৬%
৭৯.৭৩%
৬
চফায
১৬.৮৭%
৮২.৬৯%
৭
ঝাড়খণ্ড
১৪.৫৩%
৬৭.৮৩%
৮
উত্তযাখণ্ড
১৩.৯৫%
৮২.৯৭%
৯
রাক্ষাদ্বী
৯৬.৫৮%
২.৭৭%
১০
চদেী
১২.৮৬%
৮১.৬৮%
তথযূত্র্ “ All India Religion Census Data - 2011
তাই এই ভস্ত যাতজযয যাজননচতক দরগুচরয কাতছ ভুচরভ মবাি ফযাংক অতযন্ত গুরুত্বূণয। এভনচক তথাকচথত
ধভযচনযতক্ষ যাজননচতক দরগুচর  ভুচরভ মবাি ফযাংকতক চনতজতদয অনুকূতর চনত এত চনফযাচনী বফতযণী ায
ায জনয ভুচরভ মতালতণয যাজনীচত কযতত  চদ্বধাতফাধ কতয না। এই ভুচরভ মপাচফা মথতক চন্দুত্বফাদী
যাজননচতক দরগুচর চন্দু মবাি ফযাংক মক ংঘফদ্ধ কযফায জনয মভরুকযতণয যাজনীচতয তথ চযচাচরত তচ্ছ।
উদাযণ রূ াম্প্রচতক কাতরয মফচকছু কভযূচচয কথা উতেখ কযতত াচয। মমভন ‘মগা যক্ষা’, ‘মগাভাতা ূজা’,
‘মগা তযা চনতলধ’ কযা, ‘ঘয াচ’, ‘চতন তারাক’, ‘অচবন্ন মদাচন চফচধ’, ‘৩৭০ ধাযা’ ফাচততরয ভততা
কভযূচচ এয চযণচত চাতফ ‘দাদচযয’ ভততা অনচবতপ্রত ঘিনা ঘতি চতরতছ। মা ধভযচনযতক্ষ বাযতফতলযয
গণতাচেক ঐচতয মক কাচরভাচরপ্ত কযতছ, তা কখনই কাভয ন।
জাতীতাফাদ, মদতপ্রভ মম মকান জাচতয ঐকয  ংচতয মক্ষতত্র্ একচি ইচতফাচক  শুব চদক। বাযতত প্রচতচি
জাচত িায মচদ ুস্থ চফকা ঘতি তাতর াভচগ্রক বাতফ তা বাযতফতলযয চফকাতয থতক প্রস্ত কযতফ। জাচত,
ধভয, বালায চবচত্ততত বতচয া উ জাতীতাফাদী ধাযা গুচর মচদ বাযতত াচন্তূণয াফস্থাতনয ভধযচদত
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চনতজতদয দাফী ূযণ  চফকা ংগচঠত কযতত াতয, তাতর উ জাতীতাফাদ বাযতফতলযয অখণ্ড
জাতীতাফাতদয চযূযক চাতফ কাজ কযতফ। প্রচতচি উ জাতীতাফাতদয মলাগান া উচচত-

‚চনতজ ফাাঁচ  অযতক ফাাঁচতত দা‛
চযফততয উ জাতীতাফাদ মচদ উগ্র  অে জাতীতাফাতদয রু চযগ্র কতয তাতর মই জাতীতাফাদ
মদতয অখণ্ড জাতীতাফাদতক আত কতয। এভনচক মদতক বানক ঙ্কতিয ম্মুচখন কযতত াতয। বাযতত
এযকভ ঘিনায একাচধক নচজয যততছ। মমভন অখণ্ড বাযত খচণ্ডতবাতফ স্বাধীনতা রাব কতযতছ। তাই ১৯৪৭ াতর
দীঘয রড়াইতয য বাযত মখন স্বাধীনতা রাব কতযচছর মই স্বাধীনতায ভতধয উদ্দাভ আনন্দ চছর না। আনতন্দয
চত মুক্ত চছর মফদনায ুয, মদবাতগয মেণা, উদ্বাস্তু ভানুতলয ফুকবযা কান্না, াাকায তাাঁয তঙ্গ মুক্ত তচছর
চফচক্ষপ্ত াম্প্রদাচক দাঙ্গা। দুবযাগয তর এচি ফাস্তফ মম, স্বাধীন বাযতত  াম্প্রদাচক দাঙ্গায একাচধক করঙ্কজনক
নচজয যততছ। মমভন ফাফচয ভচজদ ধফং(১৯৯২), চখ চফতযাধী দাঙ্গা (১৯৮৪), ভুজপয নগয দাঙ্গা (২০১৩),
গুজযাি চংা (২০০২), চকংফা াম্প্রচতক কাতর দাদচযয ভততা ঘিনা (২০১৫) অে, উগ্র, নগ্ন  চংর
জাতীতাফাতদয ফচিঃপ্রকা। এই জাতীতাফাদ মমভন চফবাজতনয যাজনীচত মক রারন কতয চঠক মতভচন অযচদতক
এই জাতীতাফাদ বাযততয ঐকয ংচত, ভন্ব, যভত-চষ্ণুতা  ধভযচনযতক্ষতায বাফাদযতক কাচরভাচরপ্ত
কতয।
উংায (Conclusion) : একচফং তাব্দীতত বাযততক চফতেয দযফাতয প্রচতচষ্ঠত কযতত চাইতর চকংফা ম্প্রচত
ফহু চচচযত ‘না বাযততয’ স্বপ্নতক ফাস্তফাচত কযতত চাইতর, আভতদয ধভয, বালা  জাতাত মকচেক রড়াই
অচফরতম্ব ফে কযা জরুযী। চযফততয ক্ষুধা, দাচযদ্র, মফকাযত্ব, অুচি, অচক্ষা, কুংস্কায, ধভযী মগাাঁড়াচভ, দুনযীচত
প্রবৃচত জ্বরন্ত ভযা গুচরয চফরুতদ্ধ ঐকযফদ্ধ রড়াই আতন্দারতন াচভর তত তফ। ম্প্রচত প্রকাচত Global
Hunger Index Report -2017 ক্ষুধা চনফাযতণ বাযততয বদনয  উতদ্বগজনক চচত্র্ প্রচতপচরত ততছ। ১১৯ চি
চফকাীর যাতষ্ট্রয ভতধয বাযততয অফস্থান ১০০ তভ স্থাতন। মখাতন প্রচততফী যাষ্ট্রগুচরয অফস্থান মথািতভ মনার
৭২ তভ, ভাানভায ৭৭ তভ, েীরঙ্কা ৮৪ তভ, ফাংরাতদ ৮৮ তভ  চীন ২৯ তভ স্থাতন অফস্থান কযতছ। মচদ
াচকস্থান ১০৬ তভ  আপগাচনস্থান ১০৭ তভ স্থাতন যততছ।১০ এই তথয প্রভাণ কতয স্বাধীনতায ত্তয ফছয
অচতিান্ত ায তয  দাচযদ্র চনফাযতণ আভাতদয বূচভকা খুফ তন্তালজনক ন। আধুচনক বাযত চনভযাতণয তথ
এগুচর প্রধান অন্তযা। এই রড়াই আতন্দারতন আভাতদয জমুক্ত ততই তফ। তাাঁয জনয প্রচতচি বাযতীয
ভতনাজগতত অখণ্ড বাযতী জাতীতাফাদতক জাগ্রত কযতত তফ  যভত চষ্ণুতায দযতন দীচক্ষত তত তফ।
মইতঙ্গ বাযততয ভূর মরাততয যাজননচতক দর গুচরতক ঙ্কীণয মবাি যাজনীচতয থ চযতযাগ কতয জনগতণয
উন্নতনয কভযমতজ্ঞ িতী তত তফ। উন্নন প্রচিা জনগতণয অংগ্রণ মক ুচনচিত কযতত তফ। ততফ এই
অংগ্রণ মমন জনগতণয প্রতীকী অংগ্রণ না , মুচক্ততফাধ  চফচায চফতফচনা প্রতাতগয ভাধযতভ উন্নন প্রচিা
জনগতণয অংগ্রণ মক ুচনচিত কযা খুফ জরুযী। এযজনয উমুক্ত চযতফ বতচয প্রতাজন, তাাঁয দাচত্ব যকায
মক চনতত তফ। যকায  ভস্ত যাজননচতক দরতক ংখযারঘু ম্প্রদাতয জনয অশ্রু চফজযন না কতয ংখযারঘু
ম্প্রদাতয প্রকৃত ভাতনান্নতন ভতনাচনতফ কযা উচচত। মাতত কতয ংখযারঘু ম্প্রদাতয ভন মথতক ফঞ্চনা  বীচত
দূযীবূত । এ চফলত আভযা মনতরুয একচি অচবভত উতেখ কযতত াচয-

‘ংখযারঘুতদয প্রচত শুধু ভদযী তরই চরতফ না, তাাঁযা মাতত মিা অনুবফ কযতত াতযন, তা চনচিত
কযা যকাতযযই দাচত্ব।’ অচবন্ন মদাচন চফচধয দাচফ ঠায য ফতরচছতরন, ‘ংখযাগচযতষ্ঠয মক্ষতত্র্ যাষ্ট্র
মা কযতত াতয, ংখযারঘুতদয মক্ষতত্র্ তা াতয না— তাযা ংখযারঘু ফতরই াতয না।’১১
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এই অখণ্ড জাতীতাফাদী মচতনাই াতয বাযততয ‘অখণ্ডতা’, ‘বফচচত্র্যতা’  ‘ফহুত্বফাদী ংস্কৃচত’ মক অিুি
যাখতত। মায জনয বাযত তাভাভ চফতে আজ প্রংচত  ভাদৃত ত আতছ। এ প্রতঙ্গ ফাঙাচর তথা চফেফাীয
প্রাতণয কচফ যফীেনাথ ঠাকুতযয একচি উদ্ধৃচত উতেখ কযতত াচয―Oneness amongst men, the advancement of unity in diversity – this has been the
core religion of India‖
তথযূত্র্ (Reference) :
১। Dr. Meena, Hareet, Kumar.(2016) Understanding the Nature and Growth of Indian
Nationalism in the Latter Half of 19th Century. American International Journal of
Research in Humanities, Arts and Social Sciences.14(2), 108-113.
২। wikipedia. Vinayak Damodar Savarkar.

৩। ভাাত্র্, অনাচদকুভায. (১৯৯১). বাযততয ানফযফস্থা  যাজনীচত (ঞ্চভ ংস্কযণ,২০০০).ৃ. ১০৬০.
৪। Joshi, P. C. (25 November, 2007). Gandhi-Nehru Tradition and Indian Secularism.
Mainstream, (Vol XLV No 48).
৫। Nehru on national unity. The Hindu. Nov 12, 2002.
৬। Sampath, G. (APRIL 17, 2017). Nationalism then and now. The Hindu.
৭। Srivastava,Vivek, Kumar. (November 15, 2014). Nehru and his Views on Secularism.
Mainstream, (VOL LII, No 47).
৮। Ahmad, Tufail.( Mar 03, 2017). India will be home to world's largest Muslim
population by 2050, but is the country ready for the change?’.Firstpost.
৯। All India Religion Census Data (2011). http://www.census2011.co.in/religion.php
১০। PTI. (OCTOBER 12, 2017). India 100th on global hunger index, trails North Korea,
Bangladesh. The Hindu.

১১। গুপ্ত, অচভতাব. (২১ জুরাই, ২০১৬). মচাতখয াভতন মনরুয বাযত মথতক মদিা নতযে মভাদীয বাযত
ত মগর. আনন্দ ফাজায চত্র্কা, http://www.anandabazar.com/editorial/from-nehru-tomodi-india-s-reformation-1.439002.

Volume- VI, Issue-II

October 2017

9

