Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.124-130
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

যফীন্দ্রনাথথয চাতীমতাফাদী বাফনা : এও ভযক্ াঠ
স্বযাচ ফক্সী
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Abstract:
Many thinkers such as Gandhi, Aurobindo, Vivekananda, Savarkar and Tilak in India have
propounded their views on Nationalism in different ways. Rabindranath Tagore is one such
cosmopolitan philosopher whose idea of nationalism finds a distinct place in the whole debate about
the very idea of nationalism. His idea of nationalism was never restricted to India only instead it
had worldwide appeal. Tagore was both an admirer and critic of Western Culture. As a critic he
said that Western Civilization, in spite of all its achievements, was based on conflict; conflict
between the individual and state, between nation and nation. It had created mighty nations which
increased cooperation within the nation, but which also generated wars and conflicts in Europe and
perpetrated aggression and exploitation in Asia and Africa. Tagore felt deeply about the dangers
involved in the modern cult of the nation.
Tagore had awakened the wave of nationalism at the beginning of the twentieth century by
composing a national anthem: ‘Jan Gan Man’. He stood against the authoritarian form of
nationalism, but his outlook was interpreted from a different point of view and was understood antinational unfortunately. Tagore emphasized the ‘classless and casteless’ nation in place of rigid
societal formation. He had deep faith in universal humanity and he wished to have freedom of heart,
not as nationalist, but as an internationalist.
Keywords: Freedom, Humanity, Domestic wall's, Nation, Nationalism, Indian nationalism,
Internationalism.

যফীন্দ্রনাথ এওচন ওশফ, াশশতযও, দাশশনও থফশাশয এওচন ভানফতাফাদী' শথথফ আক্ষশযও অথথশই অথরৌশওও প্রশতবায
অশধওাযী।ফশাথে শতশন শঙথরন এওচন ভাচ থঘতন ভানুল। যফীন্দ্রনাথ ওশফ  াশথতযয ওুরঘূডাভশণ থম ভাথচয
এভন কওান কক্ষত্র কনই কমঔাথন তাাঁয বাফনা স্পশ ওথযশন। শঘন্তাধাযায থঙ্গ ওভশচীফথনয ভশিত রূথয ভথধয তাাঁয
ভাচওরযাথণ কৃীত শফশবন্ন কক্ষত্রশবশিও দথক্ষ। তাাঁয াশতয  ওভশপ্রমাথ ভানুলথও মুশিীন অন্ধ শফশ্বাথয াত কথথও
উদ্ধায ওথয আত্মশিয উথবাধন খটাথনায প্রমা শঙর তাাঁয প্রধান রক্ষয। শতশন ভথন ওযথতন কভাভুি ফুশদ্ধ, ংওীণশ
ফাধাশনথলথধয ান কথথও ভুশি এফং অননথওযয কফাধ কথথও ভুশিয ভাধযথভ ভানুথলয আত্মচাকযণ খটথফ। যফীন্দ্রনাথ এওচন
ওশফ, াশশতযও  শফশ্বভানফতাফাদী থর চাতীমতাফাথদয শফলমশটয প্রশত তাাঁয উদাীনতা শঙর না। তথফ তাাঁয চাতীমতাফাদী
শঘন্তাধাযাপ্রঘশরত চাতীমতাফাথদয ধাযণা কথথও অথনওাংথই ৃথও শঙর। যফীন্দ্রনাথথয চাতীমতাফাদ শঙর ভানফ শনতলণায
থঙ্গ অঙ্গাঙ্গী বাথফ ম্পশওশত।
তথফ ফটফৃক্ষ স্বরূ যফীন্দ্রনাথথয াভশেও ওভশমজ্ঞ কথথও তাাঁয চাতীমতাফাথদয ধাযণাথও শফশিন্ন ওথয আথরাঘনা ওযা
ম্ভফয নম, উশঘত নম। ‘কল প্তও’ওাথফয যফীন্দ্রনাথ শনথচই শরথঔথঙন ‚নানা যফীন্দ্রনাথথয এওঔানা ভারা।‛ অথশাৎ,
ওশফথও অনুযণ ওযথত থর ফওমশট পুথরয রূ- য- কন্ধ- ফণশ েণ ওযথত থফ।ওাযণ, ওশফয চাতীমতাফাদী ধাযণা তাাঁয
শফশ্ব ভানফতাফাথদয ধাযণা কথথওই উথঠ এথথঙ, তা শফশক্ষপ্ত কওান শঘন্তাধাযা নম। যফীন্দ্রনাথ শনথচই শরথঔথঙন 0 “আশভ চাশন,
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স্বযাচ ফক্সী

আভায ভত শঠও কম ওী তা ংে ওযা চ নম। ফারযওার কথথও আচ মশন্ত কদথয নানা অফস্থা এফং আভায নানা
অশবজ্ঞতায ভধয শদথম দীখশওার আশভ শঘন্তা ওথযশঙ এফং ওাচ ওথযশঙ।যঘনাওারীন ভথময থঙ্গ প্রথমাচথনয থঙ্গ কইফ
করঔায কমাক শফশিন্ন ওথয কদঔথর তায ম্পূণশ তাৎমশ েণ ওযা ম্ভফয ম না। কম ভানুল ুদীখশওার কথথও শঘন্তা ওযথত
ওযথত শরঔথঙ তায যঘনায ধাযাথও ঐশতাশওবাথফ কদঔাই ংকত।... যাষ্ট্রনীশতয ভথতা শফলথম কওাথনা ফাাঁধা ভত এথওফাথয
ম্পূণশবাথফ কওাথনা এও শফথল ভথম আভায ভন কথথও উৎন্ন মশন।চীফথনয অশবজ্ঞতায থঙ্গ থঙ্গ নানা শযফতশথনয
ভথধয তা কথড উথঠথঙ। কই ভস্ত শযফতশন যম্পযায ভথধয শনিঃথেথ এওটাঐওযূত্র আথঙ।‛১ ওশফয এই াভশেও
িাথও স্মযথণ কযথঔই চাতীমতাফাদ শফলথম তায শঘন্তা  ৃশিওভশথও আথরাঘনায প্রমা ওযা থমথঙ।
এও
যফীন্দ্রনাথ শঙথরন ভানফতাফাদী  তযাথিলী ওশফ এফং দাশশনও। চাতীমতাফাদ ম্পথওশ শতশন ম্পূণশ শবন্ন ভত কালণ
ওথযশঙথরন। ম্পূণশ ভানশফও দৃশিথওাণ কথথও শতশন চাতীমতাফাথদয ধাযণাথও শযুি ওথযথঙন।াধাযণত চাতীমতাফাদ
ফরথত আভযা মা ফুশছ তা র শনথচয চাশতথও বাথরাফাা ফা কদথয াশফশও শফওা াধথনয চনয শনযর প্রথঘিা ঘারাথনা
ইতযাশদ।যফীন্দ্রনাথ চাতীমতাফাথদয এই বফশিয গুশরথওঅোয ফা ভাথরাঘনা ওথযনশন। তথফ চাতীমতাফাদ ফরথত মশদ
ৃথও যাষ্ট্র কঠন, ভে শফশ্ব কথথও শনচ চাশতথওৃথও ওথয কনমা, শফশবন্ন চাশত, বালা  ধথভশয ভথধয রডাই প্রবৃশতথও
কফাছামতাথর কই চাতীমতাফাদথও শতশন কওান প্রওাথযই ভথশন ওথযনশন।তাই চাশতকত অশবভাথনয অশবফযশি শথথফ কম
চাতীমতাফাথদয ওথা প্রঘায ওযা ম যফীন্দ্রনাথথয ওাথঙ কই চাতীমতাফাদ েণথমাকয নম। আফায এওথা দৃঢ তয কম
যফীন্দ্রনাথ শঙথরন এওচন শনথবশচার কদথপ্রশভও।থদফাীয ভথধয ুপ্ত আত্মশিথও শফওাথয চনয শতশন আচীফন কঘিা
ঘাশরথম শকথমথঙন।
যফীন্দ্রনাথ তাাঁয ভাভশমও বফশশ্বও যাচননশতও খটনাফরীয ম্পথওশ মাশওফার শঙথরন। শফং তথওয প্রথভ দথও
শতশন চাতীমতাফাথদয নগ্ন  শফওৃত রূ রক্ষয ওথযথঙন। তৎওারীন বাযতফথলশ শিশটথদয অশভওাূণশ স্বচাতযাশবভাথনয
শনদশন শতশন রক্ষয ওথযশঙথরন। প্রথভ শফশ্বমুদ্ধ ওারীন ভথম শতশন কদথঔশঙথরন চাতীমতাফাথদয উেতা শভশিত চাশতিায
রডাই। ভুথাশরশন, শটরায, ফ্রাথকায কনতৃথে পযাশফাথদয উে চাতীমতাফাথদয আশফবশাফ।চাতীমতাফাথদয এই ওর
ওুরুশঘূণশ দৃিাথন্তয পরস্বরু শতশন চাতীমতাফাথদয শঘযাঘশযত ধাযণা কথথও অথনও দূথয থয শকথমশঙথরন।কম চাতযাশবভান
শনথম এত ানাাশন, কই চাশতয শফশুদ্ধ রূশনথম শতশন থে প্রওা ওথযফথরথঙন, শফথশ্বয এভন কওান কদ কনই কমঔাথন
শফশবন্ন চাশতয ভথধয শভিণ খথটশন।শফশবন্ন চাশত, শফশবন্ন বালাম ভানুল কমঔাথন এওথঙ্গ ফফা ওথয কঔাথন অমথা ভাযাভাশয
ানাাশন তাযা ওথয না।শতশন ফথরথঙন: ‚চাশতশভিণ মনাই ইথযাথয এভন কদ নাই ।ইংরযান্ড, ফ্রান্স, চাভশাশন, ইটাশর
কওাথা শফশুদ্ধ চাশত ঔুাঁশচমা ামা মাম না।এওথা ওথরই চাথনন ... যাষ্ট্রনীশত তথে চাশতশফশুশদ্ধয কওান কঔাাঁচ যাথঔ
না।যাষ্ট্রতথেয শফধাথন কম চাশত এও শঙর তাাযা শবন্ন ইমাথঙ, মাাযা শবন্ন শঙর তাাযা এও ইমাথঙ।”২ ুতযাং,
চাতীমতাফাদ অথথশ এও চাশত, এও ধভশ, এও বালা, প্রবৃশত ধাযণা শনতান্তই অভূরও।
ািাথতযয চাতীমতাফাদ ম্পথওশ যফীন্দ্রভথনাবাথফয শযঘম ামা মাম তাাঁয যশঘত ‘Nationalism' নাভও েথে।১৯১৬
কথথও ১৯১৭ াথর শতশন চাান এফং ভাশওশন মুিযাষ্ট্র শযভ্রভণ ওথযন এফং কফ ওথমওশট চামকাম ফিৃতা যাথঔন, মায
এওত্র ংওশরত রূ তাাঁয‘Nationalism' েেশট। এই েথে শতশন ইউথযাীম ধাাঁথঘয চাতীমতাফাথদয ভাথরাঘনা ওথযথঙন।
ািাতয চাতীমতাফাথদয অভানশফও রূ যফীন্দ্রনাথথও ফযশথত ওথযথঙ।তাই চাতীমতাফাদথও ভানফতায আীফশাদ ফরায
শযফথতশ শতশন বযতায ংওট শথথফ কদথঔথঙন।এই চাতীমতাফাদ প্রবুে ফা আশধতয শথথফ কণয ম। তাই যফীন্দ্র
বাফনাম ািাতয চাতীমতাফাদ র মাশেও রক্ষয ূযথণয উথেথয কশঠত যাচননশতও প্রশতষ্ঠান।যফীন্দ্রনাথ ভানফবযতায
শতাথথশশফশবন্ন চাশতয ভথধয াযস্পশযও থমাশকতা, ভানশফওতায শফওাাধন, আন্তচশাশতও কৌভ্রাতৃেথফাধৃশিথত গুরুে
শদথমশঙথরন।‘ফাগাশরয যাষ্ট্রশঘন্তা- যাভথভান কথথও ভানথফন্দ্রনাথ' নাভও েথে কৌথযন্দ্রথভান কথঙ্গাাধযাম চাতীমতাফাদ
শফলথম যফীন্দ্রনাথথয ভথনাবাফ  ‘Nationalism' েথেয েণথমাকয াযাং উস্থান ওথযথঙন। তাাঁয ওথাম 0 ‚প্রথভ
যঘনাশটথও শতশন (যফীন্দ্রনাথ) শিভী বযতায অন্তশফশথযাধ তুথর ধথয কদশঔথমথঙন ... শিভী বযতা চাতীমতাফাথদয
কফদীভূথর ফযশিথও উৎকশ ওথযশনশফশথফও ক্ষভতাথরারুাম্রাচযফাদী শি অচশথন ভি থম থডথঙ।ওশফয ভথত,
চাতীমতাফাদ এওশট ভাভাযী, মায ক্রভশফস্তাযী আক্রভথণ ভানফবযতা শফন্ন; শিথভ উদ্ভূত চাতীমতাফাদ কঔানওাযই
বযতাথও ো ওযথত উদযত থমথঙ।শবতীম যঘনাশটথত যফীন্দ্রনাথ আত্মখাতী শিভী বযতায অনুকাভী চাাথন
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চাতীমতাফাথদয উদ্ভফ  ম্প্রাযথণ কা প্রওা ওথযথঙন।াযস্পশযও থমাশকতায ভথধয শদথম ফযশি - ভানুলথওশঘন্তা 
আত্মপ্রওাথয স্বাধীনতা দান ওথয কম - ইউথযা বযতাযউৎওলশ াধন ওথযথঙ, কঔাথন ঘথরথঙ যাথষ্ট্রয মুওাথষ্ঠ ফশরদান,
ক্ষভতায রারাম নযাম-নীশতয শফচশন।ইউথযাীম বযতায অভৃতধাযায আস্বাদ না শনথম অন্ধ চাতীমতাফাথদয ফফতশী থম
চাানথও উদযত কদথঔ যফীন্দ্রনাথ চাাথনয শঘন্তাীরথদয তওশ ওথয কদন। তৃতীম যঘনাম শতশন কদশঔথমথঙন কম শিভী
বযতা এওশদথও বাযথতয তভািন্ন চডতা দূয ওথয ভঙ্গরাথরাথওয থশনথদশ ওথযথঙ, শওন্তু অযশদথও ৃশি ওথযথঙ
চাতীমতাফাথদয শফলাি শযথফ। ... শষ্ণুতায থ তযাক ওথয আত্মখাতী' চাতীমতাফাথদয প্রশত বাযথতয আওৃি মায
অথশ ংখাতথওঅশনফামশ ওযা ঙাডা আয শওঙু নম।”৩
দুই
আধযাশত্মও চাতীমতাফাথদযঅনযতভ প্রফিা রূথ যফীন্দ্রনাথ আত্মশিয চাকযথনয ভাধযথভই এওশট চাশত ফা চনথকাষ্ঠীথও
আত্মভমশাদা ম্পন্ন ওথয কথড তুরথত কঘথমথঙন। শতশন শফশ্বা ওযথতন আত্মশিয উথবাধনই এওশট চাশতথও প্রওৃত উন্নত
ওথয তুরথত াথয। তাই আত্মশিয শফওা ফরথত শতশন কফাছাথত কঘথমথঙন আত্মভমশাদা এফং আত্মথঘতনাযভযক্
শফওাথও। এফং এই আত্মশিয শফওা থফ ম্পূণশবাথফ বাযতীম বযতা - ংস্কৃশতয বাযা শযুি থম। উদায দৃশিথত
ওরথও ভাচ শফওাথয স্বাথথশ এশকথম আথত থফ।আয এই আধযাশেও চাতীমতাথফাধ শফওাথয চনয শফথদ কথথও কওান
শিয আভদাশন ওযায প্রথমাচন কনই, তা আদয-ান্ত থফবাযতীম। এফং অথনযয ভথনয প্রন্নতায যশনবশয ওথয
আত্মশিয উথবাধথনয এই প্রথঘিা শযঘাশরত থফ না। ওাযণ, ভানুথলয ভন দুফশর থম ডথর ক অথনযয অধীনস্থ থম
থডএফং স্বাধীনতা কফাধ কথথও শনথচথও ফশিত ভথন ওথয। প্রাণথকাশফেদা তাাঁয ‘বাযতীম যাষ্ট্রশঘন্তা  চাতীম
আথোরন'ীলশও েথেয যফীন্দ্রনাথথয আধযাশত্মও চাতীমতাথফাধ শফলথম ফথরথঙন0“শতশন (যফীন্দ্রনাথ) ফথরথঙন কম প্রশতশট
ফযশিয উশঘত তায শনথচয কদথও বাথরাফাা। শওন্তু বাথরাফাায অথশ এই নম কম অথনযয য কদথয নাথভ ভাতব্বশয ওযা,
অনযথও প্রধানত ওথয কদথয ওরযাণাধন ওযা, অথনযয ক্ষশতয শফশনভথম শনথচথও রাবফান ওথয কতারা।অতযন্ত দুিঃথঔয থঙ্গ
শতশন রক্ষয ওথযশঙথরন কম এই প্রফণতা দ্রুত ফৃশদ্ধ াথি। শনচভাথচয উন্নশত, শনথচয াশফশও উন্নশত, আত্মশিয শফওা
ভাথচয  কদথয শফওাথও েযাশিত ওথয তুরথত াথয। আথত্মান্নশত ফা আত্মশিয শফওা ফরথত যফীন্দ্রনাথ বনশতওতা
ভূরযথফাধ কঘতনা স্বথদপ্রীশত প্রবৃশতথও চাশকথম কতারা  ভযওরূথ শফওশত ওযা কফাছাথত কঘথমথঙন।"৪অথশাৎ, আত্মশিয
চাকযণই র বাযতীমথদয প্রধান রক্ষয। বাযতীম শফশবন্ন ভাচ  ফযফস্থা কথড কতারাই থফ বাযতীমথদয প্রধান ওাচ। আয
এই ভথনাফৃশিই র প্রওৃত চাতীমতাফাদ। চাতীমতাফাদ শফলথম যফীন্দ্রনাথথয এই আধযাশত্মও ভথনাবাথফয ভথধয শদথম প্রওা
াম তাাঁয কদথয প্রশত কবীয বাথরাফাা, মায শঙথন কওান অন্ধ আথফক স্থান ামশন। কদথয অশধফাী শথথফ কদথও
বাথরাফাা নম, এওচন ভানুল শথথফ শতশন কদফাীয ভস্ত দুিঃঔ - দুদশা দূয ওযথত কঘথম শঙথরন।এওশট থত্র ফন্ধু
এণ্ডরুচথও শতশন শরথঔশঙথরন0 “I love India, but my India is an Idea and not a geographical expression.
Therefore I am not a patriot- I shall even seek my compatriots all over the world."

5

শতন
ািাতয বযতা  চাতীমতাফাদ শফলথম যফীন্দ্রনাথ ফথরথঙন কম, ািাথতযয কদ  বযতা কমবাথফ চাশত, চাতীমতা
চাতীমতাফাথদয ধাযণা গুশর শফথেলণ ওযথর তায কথথও এওটা শফলম শযষ্কায ম কম, এইধাযণাগুশরয প্রশত তাথদয আনুকতয
অতযশধও কফশ এফং এই চনযই ািাথতযয যাষ্ট্রভূথয ভথধয এত মুদ্ধ-শফে।ািাথতযয যাষ্ট্রভূথয এই উে
চাতীমতাফাথদয প্রশত কভাািন্ন থম তাথদয যযাষ্ট্র দঔথরয চনয এত রারা। আয এই কভাািন্ন উে চাতীমতাফাথদয
ভথধয শদথম ধীথয ধীথয শফথবথদয প্রাঘীয বতযী মএফং তা ক্রভ শফারাওায ধাযণ ওথয। তাই এই প্রওায চাতীমতাফাদথও
যফীন্দ্রনাথ ওঔনই প্রিম কদনশন।শতশন ফথরথঙন ািাতয কমঔাথন চাতীমতাফাথদয ওথা ফথর, বাযতীম বযতা ংস্কৃশতথঔাথন ভুশিয ধাযণায য গুরুে কদম। ািাথতযয চাতীমতাফাদ আাদভস্তও এওটা যাচননশতও ধাযণা শফথল।
আয ভুশিয ধাযণাশটয ভথধয যথমথঙ আধযাশত্মওতাথফাধ। আত্মশিয চাকযথনয ভথধয শদথম আত্মায স্বাধীনতায উরশিই র
প্রধান, এয শফওল্প স্বাধীনতায কওানভাাত্ময কনই। আয এই চনযই যফীন্দ্রনাথ স্পিবাথফ ফথরথঙন, ািাথতযয
চাতীমতাফাথদয ধাযণাথও যাচনীশতয কপ্রক্ষাথট কমবাথফ শফঘায ওযা ম, বাযতীম ভাচ ফযফস্থাম তায কওান ভূরয কনই।
বাযতফথলশয তায শনথচয বযতা, ইশতা, ঐশতথযয ভথধয চাতীমতাফাথদয ধাযণায কওান স্থান কনই।যফীন্দ্রনাথ তাাঁয
‘Nationalism' েথে ািাতয চাতীমতাফাদ ম্পথওশ কম ধাযণা ফযি ওথযথঙন কৌথযন্দ্রথভান কথঙ্গাাধযাথময ‘ফাগাশরয
যাষ্ট্রশঘন্তা- যাভথভান কথথও ভানথফন্দ্রনাথ'ীলশওেে কথথও কই ধাযণায প্রাঞ্জর ফযাঔযা ামা মাম0 ‚ািাথতযয জ্ঞান 
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কথফলণাম শতশন মথথিই িদ্ধাফান শঙথরন1 কঔানওায াভয, বভত্রী, স্বাধীনতা  উদাযতায ভথে শতশন কপ্রযণা িম ওথযন।
শিভী যাচনীশতথত ভানুথলয াভাশচও অশধওায, নাকশযও ফাথ ধ  কঘতনায শতশন গুণোী শঙথরন। শওন্তু চাতীমতাফাথদয
নাথভ শিভ কম ংখফদ্ধ দানফশি প্রদশন ওথয তায প্রশত যফীন্দ্রনাথ তীি ওাখাত াথনন। আথফ্রাএশমায অনুন্নত
কদগুশরয যিাথ লণ  শনীডথন শিভী াম্রাচযফাদীথদয অফাধ রাথ ব  রারা শযণাথভ ভানফতা  বযতায থক্ষ
ঘযভ শফদ ফথর শতশন আকা প্রওা ওথযন। ফুশদ্ধশফথফও ফশচশত াম্রাচযফাথদয যিরাথ রু দৃশিয ম্প্রাযণ াশন্তওাভী
শনযী প্রাথঘযয শনওট বমাফ ংওটরূথ উশস্থত। প্রতীথঘযয এই দানফীম আঘযণথও অনুযথণয চথনয শতশন চাাথনয
শনো ওথযশঙথরন।"৬
উথেঔথমাকয শফলম র উশন তথওয প্রথভ দথওয ভমওাথর যফীন্দ্রনাথ মঔন ািাথতযয চাতীমতাফাথদয শফওৃত রূ
তুথর ধযথত শুরু ওথযথঙনতঔনঅন্তওশর,চাশতথত চাশতথত বন্দ্ব কমঔাথন প্রশতশনমত ঘরথঙ এফং ািাতয চাতীমতাফাথদয অন্ধ
অনুযণ তাথদয ই অফস্থাম উনীত ওথযথঙ। শঠও এভন ভম খথট শকথমশঙর প্রথভ শফশ্বমুদ্ধ এফং এই শফশ্বমুদ্ধ ািাতয
চাতীমতাফাদ ম্পথওশ তাাঁয ধাযণাথও আযদৃঢতয ওথয। ািাতয চাতীমতাফাথদয এই কভাািন্ন শফওৃত রূ ম্পথওশ
যফীন্দ্রনাথথয ধাযণায থঙ্গ কান্ধীশচয ধাযণায াদৃয ঔুাঁথচ ামা মাম। স্বচাতযাশবভান, অনয চাশতথও ঔাথটা ওথয কদঔায
ভানশওতাম্পন্নািাতয চাতীমতাফাথদয শনো ওথযথঙন কান্ধীশচ। নীশত-আদশ ফশচশত এই চাতীমতাফাদথও শতশন অনুযণ
ওযায ক্ষাতী শঙথরন না।ুতযাং, কান্ধীশচ এফং যফীন্দ্রনাথদুই ভনীলীয ওাথঙই ািাতয চাতীমতাফাদ ম্পূণশরূথ ফশচশত
থমথঙ।
যফীন্দ্রদৃশিথত ািাথতযয প্রশতশট চাশতয (Nation) ক্ষভতা ফৃশদ্ধয করারু ভানশওতা শুধু তাথদযই ধীথয ধীথয ধ্বংথয
শদথও শনথম মাথি না, ভে ভানফচাশতথও ধ্বংথয ভুথঔ কঠথর শদথমথঙ।অথশাৎ, চাতীম স্বাথশই কম চাশতয শনওটফথথথও
কফশ প্রাধানয রাব ওথয কঔাথন অনযানয চাশতয থঙ্গ কৌভ্রাতৃথেয ভথনাবাফ প্রওা ওযা এওপ্রওায অম্ভফ।কমঔাথন বফযীবাফ
এওভাত্র ঘযভ তয এফং এই বফযীবাফ কথথওই শফশবন্ন চাশতয ভথধয চন্ম কনম াযস্পশযও অশফশ্বা, মা ধীথয ধীথয মুথদ্ধয
আওায ধাযণ ওথয।ািাথতযয এই ভীরু চাশতদথম্ভয প্রবাথফ স্বাবাশফও কৌভ্রাতৃেথফাধনি থম কমথত ফথথঙ, মা
যফীন্দ্রনাথথও ািাতয চাতীমতাফাদ ম্পথওশ ফীতিদ্ধ ওথয তুথরথঙ। তাই শতশন দৃঢ ওথে ািাতয চাতীমতাফাদথও শযায
ওযায ওথা কখালণা ওথযথঙন। শওন্তু ািাতয বযতাথও ফচশন ওযায ওথা শতশন ফথরনশন।শতশন ভথন ওযথতন আধযাত্মথফাথধয
ভথধয শদথম প্রাঘয  ািাথতযয ভথধয এওশদন শভরন খটথফই। শতশন ভাশভরথনয ভথে শফশ্বাী শঙথরন।
ঘায
চাতীমতাফাথদয াম্রাচযফাদী রূ ম্পথওশ যফীন্দ্রনাথথয শঘন্তাধাযায ফশিঃপ্রওা খথটথঙ ‘বযতায ংওট' ীলশও প্রফথন্ধ। এই
প্রফথন্ধ শতশন চাতীমতাফাদথও উে চাতীমতাফাদ শথথফ শঘত্রাশমত ওথযথঙন, মায রূ দানফ দৃ। এই উে চাতীমতাফাথদয
নৃং ঘশযত্র কঙাট  দুফশর যাষ্ট্রভূথও শংায মূওাথষ্ঠ ফশর শদথত শফেুভাত্র শবধা ওথয না। ইউথযাথয এই নৃং
চাতীমতাফাথদয তাণ্ডথফ শফথশ্বয তথাওশথত নতুন  দুফশর যাষ্ট্রগুশর তটস্থ থম থডথঙ। ািাতয যাষ্ট্রভূ শফজ্ঞান  ভৃশদ্ধয
কচাথযভে শফশ্বথও ো ওযায ভানশওতা কালণ ওথয। যফীন্দ্রনাথ এই শিভূথয ংওীণশ ভানশওতায শফথযাশধতা
ওথযফথরথঙন, ািাতয চাতীমতাফাদ র ফীবৎ - শফবীশলওাভম দানফ প্রওৃশতয এফং এওটা অশুব শি।ভাভশমও বফশশ্বও
কপ্রক্ষাথট শতশন চাতীমতাফাথদয উে ফানা তীি প্রশতফাদ চাশনথমশঙথরন। অধযাও ড0 শফশ্বনাথপ্রাদ বাভশাতাাঁয ‘Modern
Indian Political Thought'ীলশও েথে ভন্তফয ওথযথঙন: “Western nationalism , hence, does not represent
any high principle of social co-operation or spiritual idealism. It is only a political organization
oriented to the economic exploitation of other races. He (Rabindranath) warned that this mechanical
civilization based on drawing illegitimate profits from Asia and Africa was slowly gliding-down
towards an abysmal crach.”7

যফীন্দ্রনাথ চাতীমতাফাথদয যস্পয শফযীত দুশট রূথয ওথা ফথরথঙন। প্রথভ রূশট রািাতয চাতীমতাফাদ,মা
াম্রাচযফাদী চাতীমতাফাথদয কভাথ আিন্ন থম যযাষ্ট্র দঔথরয ভানশওতা কালণ ওথয।শংা-কবথলয ঘযভ ফশিঃপ্রওা
খথট এই চাতীমতাফাথদয ভথধয শদথম। চাতীমতাফাথদয অয শদওশট শতশন কদশঔথমথঙন যাধীন যাষ্ট্রগুশরয ভথধয।কমঔাথন
চাতীমতাফাদী আদথশ উবুদ্ধ থম চাতীমতাফাদী আথোরথনয ভাধযথভ শনথফশও শিয অান কথথও ভুশি 
স্বাধীনতা রাথবয ভে উচ্চাশযত থমথঙ।যফীন্দ্রনাথশনথফশও শিয াত কথথও ভুশিয চনয চাতীমতাফাদী আথোরথনয
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কওান শফথযাশধতা ওথযনশন।শওন্তু আত্মশিয চাকযণ না খশটথম,শফশবন্ন ধভশ, শফশবন্ন ককাষ্ঠী, শফশবন্ন ম্প্রদাথময ভথধযম্প্রীশতয
ভথনাবাফ কথড না তুথর, ভূরযথফাধথও বূরুশিত ওথয শুধুভাত্র যাচননশতও স্বাধীনতা অচশন ওথয কওান রাব থফ না ফথর শতশন
ভথন ওযথতন। শফযীথত শতশন শফশ্বা ওযথতন কম, চাতীমতাথফাধ থফ চাতীম ঐওয  ংশতয স্থাথনয প্রধান
াশতমায।তাই তাাঁয শফশ্বা শঙর চাতীমতাফাথদয আথক প্রথমাচন াম্প্রদাশমও ম্প্রীশত  বাথরাফাায ভথধয শদথম চাতীম
ঐওয  ংশত কথড কতারা। শওন্তু দুিঃথঔয শফলম ািাথতযয চাতীমতাফাথদ শঠও তায শফযীত শঘত্র শযরশক্ষত ম।
যফীন্দ্রনাথ ফথরথঙন0 ‚মাাঁাযা ইশম্পশযমাশরচথভয কঔমাথর আথঙন তাাঁাযা দুফশথরয স্বতে অশস্তে  অশধওায ম্বথন্ধ
অওাতথয শনভশভ ইথত াথযন এ শফলথম থে কনই। ৃশথফীয নানা শদথও তাায দৃিান্ত কদঔা মাইথতথঙ।"৮ শিশট
চাতীমতাফাথদয াম্রাচযফাদী রূশটথও যফীন্দ্রনাথ শফদ্রূাত্মও উাম তুথর ধথযথঙন এইবাথফ:“বাযতফথলশয ভথতা এত ফথডা
কদথও এও ওশযমা কতারায ভথধয এওটা ককৌযফ আথঙ। ইাথও কঘিা ওশযমা শফশিন্ন যাঔা ইংথযচথদয ভথতা অশবভানী চাশতয
থক্ষ রজ্জায ওথা। শওন্তু ইশম্পশযমাশরচভ ভথে এই রজ্জা দূয ম। শিশটএম্পামাথযয ভথধয এও ইমা মামাই বাযতফথলশয
থক্ষ মঔন যভাথশরাবতঔন কই ভদুথেথয ইাথও মাাঁতাম শশলমা শফেি ওযাই শউভযাশনশট।৯
াাঁঘ
চাতীমতাফাদথও এওটা বমাফ শফদ শথথফ যফীন্দ্রনাথ আঔযাশমত ওথযথঙন। ািাথতযয চাতীমতাফাদ মেশনবশয 
ফাশণশচযও বযতায াত ধথয াম্রাচযফাথদয রূ ধাযণ ওথযথঙ। শফজ্ঞান  ফাশণচযথওাশতমায ওথয চাতীমতাফাদথও
ঘাশরওাশি শথথফ েণ ওথয এশমা  আশফ্রওায শফশবন্ন কদথও ীভাীন দাশযদ্র্য, অবাফ, অনটথনয ভথধয কঠথর শদথমথঙ
এই ািাতয চাতীমতাফাদ। শফথশ্বয এই দুফশর যাষ্ট্রভূথ ইউথযাথয শিারী যাষ্ট্রগুথরা তাথদয বতযী দ্র্ফয যপ্তাশন ওথযথঙ
অফাথধ এফং শনথচথদয অথশবাণ্ডায স্ফীত ওথযথঙ ক্রভ। এয পরস্বরূািাতয কদ কথথও উৎাশদত দ্র্ফয আভদাশনওাযী
যাষ্ট্রগুশরয শল্প ম্ভাফনা ম্পূণশবাথফ শফনি থমথঙ।এই র বয-শশক্ষত ািাতয বযতায চাতীমতাফাথদয নভুনা, কম
চাতীমতাফাদ অনয চাশতথও (Nation) ভূথর উৎাশটত ওযথত শফেুভাত্র শঙা ম না। ুতযাং, ািাথতযয চাতীমতাফাদ
ফাশণচয স্বাথথশয চনয অনযানয কঙাট - দুফশর যাষ্ট্রগুথরাথওথমবাথফ কালণ ওথয ঘথরথঙ তায শযথপ্রশক্ষথত ফরা মাম, কম এই
চাতীমতাফাদ ওঔনই ভানফ চাশত  বযতায থক্ষ ভঙ্গরচনও থত াথয না।
এই ািাতয বযতাথও শতশন ভানশফও বযতা ফথরনশন।কমভন ইংথযচযা বাযতীমথদয মে শফজ্ঞান  ফাশণচয বযতায
দাথট শনথেশলত ওথযথঙ প্রাম দু'তও ধথয।এই কালণথও শতশন ওঔনই প্রওৃত বযতা ফথরনশন। শতশন দুিঃথঔয থঙ্গ কখালণা
ওথযথঙন0 ‚এই শফথদীম বযতা, মশদ এথও বযতা ফথরন, আভাথদয ওী অযণ ওথযথঙ তা চাশন, ক তায শযফথতশ
াথত স্থান ওথযথঙ মাথও নাভ শদথমথঙ Law and Order. শফশধ এফং ফযফস্থা, মা ম্পূণশ ফাইথযয শচশন, মা দাথযামাশন
ভাত্র। ািাতয চাশতয বযতা - অশবভাথনয প্রশত িদ্ধা যাঔা অাধয থমথঙ।থ তায শি রূ আভাথদয কদশঔথমথঙ, ভুশিয
উাম আভাথদয কদঔাথত াথযশন।"১০ এই আথফকখন কখালণায ভধয শদথম শতশন ইংথযচ বযতায অশুব শদওশট আভাথদয
ম্মুথঔ উশস্থত ওথযথঙন, কমটা বযতায কক্ষথত্র এওটা শফদ ঙাডা আয শওঙুই নম। শতশন ফথরথঙন0 “বাকযঘথক্রয
শযফতশথনয বাযা এওশদন-না এওশদন ইংথযচথও এই বাযত াম্রাচয তযাক ওথয কমথত থফ। শওন্তু কওান্ বাযতফলশথও ক
শঙথন তযাক ওথয মাথফ? ওী রক্ষীঙাডা দীনতায শফভান আফচশনাথও, এওাশধও তাব্দীয ানধাযা মঔন শুষ্ক থম মাথফ, তঔন
এ ওী শফস্তীণশ কমযা দুশফশল শনষ্ফরতাথওফন ওযথত থাওথফ। চীফথনয প্রথভ আযথম্ভ ভস্ত ভন কথথও শফশ্বা ওথযশঙরুভ
মুথযাথয অন্তথযয ম্পদ এই বযতায দানথও। আয আচ আভায শফদাথময শদথন ক শফশ্বা এথওফাথয কদউশরমা থম
ককর।"১১ তাই চীফথনয প্রথভ রথগ্ন যফীন্দ্রনাথথয শফশ্বা শঙর কম ইংথযচ বযতা বাযতীমথদয ওরযান ওযথত াযথফ। শওন্তু
চীফন ামাথে এথ তাাঁয এই শফশ্বা বূরুশিত ম। শতশন ফুথছশঙথরন কম ািাতয এই অভানশফও চাতীমতাফাদ বাযথতয
কওান উন্নশত ওযথত াযথফ না।
যফীন্দ্রনাথ কবীয কঔথদয থঙ্গ ফথরথঙন ািাথতযয ভনীলীযা কম আদথশয তথা উদাযতায ফাণী প্রঘায ওথযশঙথরন,
ািাথতযয কদগুথরা তায কথথও ক্রভ দূথয থয ককথঙ। ািাথতযয জ্ঞান-শফজ্ঞানথও তাযা াশফশও ওরযাথণ প্রথমাকথতা
ওথযইশন ফযং ািাথতযয কদগুথরা ংওীণশ স্বাথথশ এগুথরাথও ফযফায ওথযথঙ। আয এই ওাযণগুথরায চনযই চাতীমতাফাদ
আভাথদয শনওট আচ অশবা স্বরূ। শওন্তু শফজ্ঞান, শল্প, বযতা ফা চাতীমতাফাদ ক্ষশতওয নম, তায বাথরা ফা ভে
শদওগুশর শনবশয ওথয ফযফাযওাযীয ভানশওতায উয।তাই যফীন্দ্রনাথ আহ্বান চাশনথমথঙন বাযতফাীথও এই ংওীণশ
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চাতীমতাফাদ অচশথনয থ কথথও থয আায। শতশন ািাতয চাতীমতাফাথদয অশতওাম দাশম্ভও রূ  তায ওুপ্রবাফ ম্পথওশ
বাযতীমথদয তওশ ওথয শদথম ফথরথঙন0 ‚আভাথদয আদশ আভাথদয ইশতা কথথওই কথড উথঠথঙ, এফং আভযা মশদ
অথনযয অনুযণ ওযায ওথা বাশফ তাথর দুফশর আতফাশচ বতশয থফ কওননা কফফস্তুম্পদআভাথদয কথথও আরাদা থফ
এফং তায বনশতও উথেয থফ ম্পূণশ শবন্ন। আভযা মশদ আভাথদয ফশস্ব ণ ওথয যাচননশতও নযানারে শওনফায ওথা
বাশফ কটা থফ ইংরযাথন্ডয থঙ্গ াো শদথম ফ শওঙু শফচশন শদথম ুইচাযরযাথন্ডয থক্ষ কনৌফাশনী কঠন ওথযশনথচথও
শিারী ওথয কথড কতারায ভথতা অফাস্তফ এও ওাণ্ড। কমবুর আভযা এঔাথন ওথযশঙ তা র এ ওথা শঘন্তাম আনা কম,
ভানুথলয ফথডা ফা ভৎ থম ঠায ভাধযভ এওটাই- কম ভাধযভ ক্ষণওাথরয চনয এফং প্রফর দ্ধথতয শনথচথও দুিঃঔচনওবাথফ
চাশয ওযথত কথযথঙ।"১২
ঙম
ওর প্রওায ংওীণশতায কফডাচার কশযথম যফীন্দ্রনাথ চাতীমতাফাথদয ধাযণাথও এও শফশ্বচনীন রূ শদথত
কঘথমশঙথরন।থমঔাথন কওানযওভ ংওীণশ, ক্ষুদ্র্, কশণ্ডফদ্ধ বাফধাযা বাযাচাতীমতাফাদথও আফদ্ধ ওযা মাম না, ফযং কই
চাতীমতাফাদ বতযী ওথয শফশ্বচনীন কৌভ্রাতৃে কফাধ। আয এই দৃশিথওাণ কথথওই যফীন্দ্রনাথথয চাতীমতাফাদী ধাযনায ূণশতয
প্রওা খথটথঙ আন্তচশাশতওতাফাদী ধাযণায ভথধয শদথম। তাাঁয চাশতথঘতনা ূণশতা রাব ওথযথঙ শফশ্বথঘতনায ভথধয
শদথম।তাাঁয‘প্রাঘয  ািাতয',‘ইউথযাথয শঘশঠ',‘যাশমায শঘশঠ' প্রবৃশত আথরাঘনা কথথও চানামাম চাতীমতাফাদ শওবাথফ
আন্তচশাশতওতাফাথদয রূ শযে ওথযথঙ।
যফীন্দ্রনাথথয কদথপ্রভ  তাাঁয চাতীমতাথফাথধয কবীযতা ম্পথওশ শযঘম ামা মাম শিশট ওতৃশও
চাশরমানমারাফাথকয তযাওাথণ্ডয (১৯১৯ শিস্টাথব্দ) যফতশীওাথর শিশট যওায ওতৃশও প্রদি ‘নাইট' উাশধ তযাক ওযায
ভথধয শদথম।তৎওারীন ‘ফুভতী' শত্রওাম১৩২৬ ফঙ্গাথব্দ ১৭ বচযষ্ঠ তযাওাথণ্ডয শফফৃশত শদথম শরথঔশঙথরন0 “ওথমওশট স্থানীম
াঙ্গাভা ান্ত ওশযফায উরথক্ষ াঞ্জাফ কবনশথভন্ট কম ওর উাম অফরম্বন ওশযমাথঙন তাায প্রঘণ্ডতামআচ আভাথদয ভন
ওশঠন আখাত াইমা বাযতীম প্রচাফৃথেয শনরুাম অফস্থায ওথা স্পি উরশি ওশযথঙ।তবাকয াঞ্জাশফশদকথওথম যাচদথণ্ড
দশণ্ডত ওযা ইমাথঙ তাায অশযশভত ওথঠাযতা  কই দন্ড প্রথমাক শফশধয শফথলে ওর বয ানতথেয ইশতাথ
তুরনাীন। ... যাচাশধযাচ বাযথতশ্বয আভাথও‚নাইট" উাশধ শদমা ম্মাশনত ওশযমাথঙন।কই উাশধ ূফশতন কম
যাচপ্রশতশনশধয স্ত ইথত েণ ওশযমাশঙরাভ,তাাঁায উদাযশঘিতাযপ্রশত শঘযশদন আভায যভ িদ্ধা আথঙ। উথয শফফৃত
ওাযণফত ফথডা দুিঃথঔই আশভ মথথাশঘত শফনথময শত িীর িীমুথিয শনওট অদয এই উথযাধ উশস্থত ওশযথত ফাধয
ইমাশঙথম, কই নাইট উাশধ ইথত আভাথও শনষ্কৃশতদানওশযফায ফযফস্থা ওযা ম।"১৩
যফীন্দ্রনাথথয াশতয ৃশিথত ংওীণশতাথফাধ তথা আত্মথওশন্দ্রওতা শধওৃত থমথঙ। ভশিয কঘতনা, াভাশচও ওরযাণ,
থফশাশয শফশ্বভানশফওতাথফাধধাযণাম শযুি তাাঁয ৃশিম্ভায। তাাঁয ভাচথঘতনায ভথধযই ভানশফওতাথফাধ  শফশ্বথঘতনায
শযঘম ামা মাম। শতশন স্বচাতযাশবভানথও ভূথর উৎাশটত ওথয আত্মশি চাকযথনয ভথধয শদথম শফথশ্বয ওর ভানুলথও
ংখফদ্ধবাথফ শফশ্বভানফতাথফাথধয চমকাথন াশভর থত আহ্বান চাশনথমথঙন উদাি ওথি। ংওীণশ চাতীমতাফাথদয ংওট
কথথও শযত্রাথণয এওভাত্র থ র শফশ্বনভত্রী শফশ্বভানফতায ওরযাথণআত্মশনথমাক ওযা। যফীন্দ্রনাথ শফশ্বফযাী শফশবন্ন চাশতয
(Nation) ভথধযঐওয  ম্প্রীশত ৃশিথত শক্রম শঙথরন। শতশন শফশ্বভ্রাতৃেথফাথধশফশ্বাী শঙথরন।আয এই শফশ্বভ্রাতৃথেয
আদশথও ফাস্তফ রূ কদমায চনয শতশন ঐওয াধথনয য কচায শদথমথঙন।ঘযভ ত্রু দৃ চাতীমতাফাদ কথথও ভুশি
ামায এওভাত্র থ র আন্তচশাশতওতায থ অফরম্বন ওযা। স্বথদী আথোরথনয ভম ওাড যাথনা কও কওন্দ্র ওথয
কান্ধীশচয থঙ্গ যফীন্দ্রনাথথয তীি ভতাথশওয কদঔাথদম। ‚যফীন্দ্রনাথ অতযন্ত মুশিঙ্গতবাথফ প্রশ্ন কতাথরন কম শফথদশ শথল্প
প্রস্তুত ওাড থয বাযতফাী ওী অযাধ ওথযথঙ এফং ওাড কাডাথর শও অযাধ দূযীবূত থফ? শতশন মা ফরথত
কঘথমশঙথরন তা র শনঙও চাতীমতাফাথদয প্রফর করাথত কা বাশথম শদথম আথফথকয ফথ কওাথনা ওাচ ওযথর তা কদথয
ওরযাণ াধন ওযথত াথয না। ফযং অনয যাথষ্ট্রয থঙ্গ ম্পথওশয অফনশত খথট। শফশবন্ন যাথষ্ট্রয ভথধয ম্পথওশয অফনশত খথট
কওাথনা যাষ্ট্র আচথওয দুশনমাম শটথও থাওথত াথয না। অতএফ আথফকভশথত চাতীমতাফাদথও ফচশন ওথয আভাথদয
ফাইথও আন্তচশাশতও ভথনাবাফান্ন থত থফ এফং কই শক্ষা আভাথদয ফায েণ ওযা এওান্ত প্রথমাচন।”১৪
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যফীন্দ্রনাথথয চাতীমতাফাথদয বাফনা ফতশভাথন ভানবাথফ প্রাশঙ্গও। প্রতযক্ষবাথফ যাচনীশতয থঙ্গ মুি শঙথরন
নাফাশতশন প্রথাকত যাষ্ট্রশঘন্তাশফদ শঙথরন না। তা থে যাষ্ট্র  যাচনীশত ম্পথওশ তাাঁয নানা শঘন্তা শঙর ঔুফই প্রাশঙ্গও। শতশন
শঙথরন ভানফতাফাদী এওচন দাশশনও শওন্তু তা থে ভাভশমও ভাচ  যাচননশতও খটনাপ্রফা তাাঁয থঘতন কফৌশদ্ধও
ভথনানথও কবীযবাথফ প্রবাশফত ওথযশঙর।চাশতয জ্বরন্ত খটনাপ্রফাথও শতশন উথক্ষা ওযথত াথযনশন।তাাঁয দাশশনও 
যাচননশতও দৃশিবঙ্গী শনশভশত থমশঙর ভাভশমও ফাস্তফতায খাত - প্রশতখাথত।শতশন বাযথতয স্বাধীনতা কঘথম শঙথরন। শওন্তু
কই স্বাধীনতা ওঔনই ম্পূণশবাথফযাচননশতও স্বাধীনতা নম, তা থফ ম্পূণশ আধযাশত্মও। আধযাশত্মও  বনশতও শফওা ফশচশত
স্বাধীনতা বাযথতয ফাস্তফ উন্নশত ওযথত াথয না। ভানুথলয আত্মশিয চাকযন থরই স্বযাচ আথত ভম রাকথফ না। আয
এঔাথনই যফীন্দ্রনাথথয থঙ্গ অনযানয চাতীমতাফাদীথদয ধাযণাকত াথশওয শযরশক্ষত ম।
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