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শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাবিক জাতীয়তািাদ: একবি সম্যক্ বিন্দেষণ
শবম্িলা রায়
স্নাতন্দকাত্তর, কলযাণী বিশ্ববিদযালয়, নদীয়া, পবিম্িঙ্গ, ভারত
Abstract:
Sri Aurobindo was a revolutionary nationalist, scholar, poet, mystic, evolutionary philosopher and a
yogin. After a short political career he became a leader of the early movement for the freedom of
India from British rule and a pioneer leader to declare and work for the aim of Swarajya. His
powerful and bold writings for ‘Bande Mataram' and ‘Karma Yogi' surcharged the people and
electrified the nation which ultimately led the nation to her freedom. It was therefore significant that
when India attained her liberation in 1947, it was on 15th August, the birthday of Sri Aurobindo.
The bedrock of political philosophy of Aurobindo was his concept of spiritual nationalism and the
divinity of the motherland. Aurobindo provided an element of spiritualism to nationalism. He
elevated the demand for national freedom to a religious faith so that the masses could be awakened.
Keywords: Sri Aurobindo, Politics, India, Indian Independence Movement, Spiritual Nationalism.

ভারন্দতর ভাগ্যাকান্দশ যয কন্দয়কবি উজ্জ্বল যজযাবতন্দের আবিভিাি ঘন্দিবিল তাাঁন্দদর ম্ন্দধ্য এক বিশ্ববিশ্রুত ভারত সন্তান হন্দলন
ম্হবষি শ্রীঅরবিে যঘাষ।ভারত তথা ম্ানি সভযতার ইবতহান্দস অরবিে যঘান্দষর অিদান িহু ও বিবিত্র্যপূণি ।বতবন বিন্দলন িহুম্ুখী
কম্িশবি সম্পূণি এক বিস্ময়কর প্রবতভা। এই িহুম্ুখী প্রবতভার ্রুতবত ম্ানিজাবতও বিশ্বিাসীন্দক এক নতুন পন্দথর সন্ধান
বদন্দয়ন্দি। অরবিে বিন্দলন একজন যদশন্দপ্রবম্ক, বিবিশ সাম্রাজযিান্দদর বিরুন্দে অননয সাধ্ারণ জাতীয়তািাদী বিপ্লিী, প্রথাগ্ত
জ্ঞান্দনর বিরুোিারী বিন্তক, ক্রান্তদশিী সাবহবতযক ও ম্হাকবি, ম্ানিতার ঐন্দকয বিশ্বাসী দাশিবনক, প্রািয-পািান্দতযর ম্ন্দধ্য
যম্লিন্ধন কাবর উচ্চম্ান্দগ্ির সাধ্ক ও ম্হান্দযাগ্ী। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভম্িা (V.P.Varma) তাাঁর Modern Indian
Political Thought শীষি গ্রন্দে এই প্রসন্দঙ্গ ম্ন্তিয কন্দরন্দিন:“Aurobindo was indeed a versatile genius -Poet,
metaphysician seer patriot, lover of humanity and a political philosopher. His works attempt to
represent the crystallization of the new and rising soul of India and have a spiritual massage for
humanity.” অরবিন্দের রাজননবতক দশিন্দনর ম্ূল বভবত্ত বিল তার ম্ানবিক বিন্তা ও অধ্যািিাদ, এম্নবক শ্রীঅরবিন্দের এই

রাজননবতক ম্তাদশি বিল িাস্তি ও স্বচ্ছ। ম্হান্দযাগ্ী অরবিে বিন্দলন অধ্যািিাদী। “শ্রী" নাম্বি তাাঁর বনন্দজর যনওয়া এিং যশষ
জীিন্দন বতবন বিন্দশ্বর ম্ানিজাবতর কলযাণ ও সভযতার বিকাশ সাধ্ন্দনর বিন্তায় বনন্দজন্দক সম্পূণিরূন্দপ বনম্গ্ন কন্দরবিন্দলন যসই
কারন্দণ যদশিাসী শ্রী অরবিেন্দক “ঋবষ" উপাবধ্ন্দত ভূবষত কন্দরন। শ্রীঅরবিে বকন্দশার িয়ন্দস উচ্চবশক্ষার জনয বিন্দলন্দত
কািান্দলও বতবন বপতার কাি যথন্দক ভারন্দত বিবিশ শাসন্দনর িঞ্চনা ও বিিার সংক্রান্ত খির যপন্দতন। যকবরিন্দজ থাকাকালীন
সম্ন্দয় ইবিয়ান ম্জবলন্দসর সদসযন্দদর সন্দঙ্গ সম্পকি স্থাপন কন্দরন এিংপ্রিাসী ভারতীয় িাত্র্ন্দদর একবি গুপ্ত বিপ্লিী সংস্থা
‘পদ্মফুল ও যিারা’ (Lotus and Daggar) সন্দঙ্গ সংযুি হন। এই সম্য় যথন্দকই সাম্রাজযিাদী বিবিশ কৃবিন্দক “কপি সূক্ষ্ম
যিাধ্ন্দরাবহত এিং অগ্ভীর”(hypocritical, philistine and shallow) িন্দল বতবন ম্ন্দন করন্দতন। শ্রীঅরবিে বনন্দজন্দক
ভারতিন্দষি বিবিশ সাম্রাজযিান্দদর যসিা করার জনয উাঁিুদন্দরর অবফসার নাহন্দয় বিপ্লিী আদশি প্রিান্দর আিবনন্দয়াগ্ কন্দরন।
১৮৯৩ সান্দল বিন্দলন্দতর প্রিাস যথন্দক শ্রীঅরবিে প্রতযািতিন কন্দরন।বতবন িন্দরাদায় প্রশাসবনক কান্দজ এক দশন্দকর
অবধ্ককাল অবতিাবহত কন্দরন।১৯০১সান্দল ভূপাল িন্দ্র িসুর কনযা ম্ৃণাবলনীর সন্দঙ্গ অরবিন্দের বহেু ম্ন্দত বিিাহ হন্দলও
Volume- IX, Issue-II

January 2021

131

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাবিক জাতীয়তািাদ: একবি সম্যক্ বিন্দেষণ

শবম্িলা রায়

বিিাবহত জীিন সাধ্ারণ অভযস্ত পন্দথ িন্দলবন। আর বতবন সিসম্য় বনন্দজন্দক বিপ্লবিক কাজকম্ি ও জ্ঞানবভবত্তক অধ্যািিাদ িিিায়
িযস্ত রাখন্দতন। অরবিে িাংলা যিন্দড় পবিন্দিবরন্দত িন্দল যাওয়ার পর ম্ৃণাবলনী যদিী স্বাম্ীর অধ্যািজীিন ধ্যান কন্দরই িাবক
জীিন কাবিন্দয় বদন্দয়বিন্দলন। িন্দরাদায় কম্িরত থাকাকাবলন সম্ন্দয় সম্কালীন ভারন্দতর িরম্পেী আন্দোলন্দনর সন্দঙ্গ
শ্রীঅরবিে সম্পকি স্থাপন কন্দরন। ১৮৯৩ যথন্দক ১৯১০ সাল পযিন্ত শ্রীঅরবিে ভারন্দতর জাতীয়তািাদী আন্দোলন্দনর অনযতম্
কাণ্ডারী ও রাজনীবতক দশিন এিং ভািনায় গুরুত্বপূণি ভূবম্কা পালন কন্দরবিন্দলন। ১৮৯৩ সান্দল ইেুপ্রকাশ নাম্ক পবত্র্কায়
একাবধ্ক প্রিন্ধ প্রকাশ কন্দরন ভারন্দতর স্বাধ্ীনতা এিং স্বাধ্ীনতা অজিন্দনর উপায় সম্পন্দকি।পরিতিী সম্ন্দয় ইেুপ্রকাশ পবত্র্কায়
প্রকাবশত প্রিন্ধগুবল ‘New Lamps for Old' নান্দম্ সংকবলত হয়।অধ্যাপক ড.গুপ্ত (Ram Chandra Gupta) তাাঁর
‘Indian Political Thought’ শীষিক গ্রন্দের ম্ন্তিয কন্দরন্দিন : “Sri Aurobindo will ever be remembered as the
prophet of a pure religion of nationalism. His heroic and saintly continue to occupy an honoured
place in the annals of indian nationalism. He had the moral courage to champion the creed of
absolute swaraj for India as early as 1907.” স্বাধ্ীনতা আন্দোলন্দনর সাংগ্ঠবনক কান্দজ বতবন আিবনন্দয়াগ্ কন্দরন।

ভারন্দতর যরন্দনসাাঁ আন্দোলন ও জাতীয়তািাদী আন্দোলন এিং জাতীয়তািাদী আন্দোলন্দনর ইবতহান্দস প্রাণপুরুষন্দদর ম্ন্দধ্য
অনযতম্ বিন্দলন শ্রীঅরবিে। বতবন স্বাধ্ীনতা আন্দোলন্দনর জনযগুপ্ত সবম্বত গুবলর সাম্ন্দন শরীরিিিা, িযায়াম্, যঘাড়ায় িড়া,
লাবঠ যখলা ইতযাবদ যদখান্দনার পরাম্শি বদন্দয়বিন্দলন বকন্তু এই সিবকিুর অন্তরান্দল িলত বিবিশরান্দজর বিরুন্দে অস্ত্র িযিহান্দরর
উন্দেন্দশয নানা ধ্রন্দনর প্রবশক্ষণ ও সাম্বরক প্রস্তুবত। অরবিন্দের বনন্দদিন্দশও অনুন্দরান্দধ্ সবম্বত গুবলর ম্ুখ বহন্দসন্দি সম্ান্দজর
গ্ণযম্ানয প্রাজ্ঞপুরুষ ও ম্বহলারা থাকন্দতন।যান্দদর কাি যথন্দক বনবতক সম্থিন ও আবথিক সাহাযয পাওয়া যযত। যখন িাংলায়
গুপ্ত সংগ্রান্দম্র প্রস্তুবত বতবন অন্দনকিা এবগ্ন্দয় বনন্দয়বিন্দলন, তখনই ভারত সরকান্দরর িাংলাপ্রন্দদশন্দক বিভি করার বসোন্দন্তর
প্রবতিান্দদ একবি প্রকাশয রাজননবতক আন্দোলন্দনর সূিনা হল। িঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সারা িাংলা তথা ভারন্দতর রাজনীবতন্দক
উন্দেবলত কন্দরবিল। িাংলার যয সম্স্ত ম্নীষী যকিল দশিন, সাবহতয ও জ্ঞানিিিার বনন্দজন্দদর বনন্দয়াবজত কন্দর যরন্দখবিন্দলন
তাাঁরাও প্রকাশয রাজনীবতর আবিনায় উপবস্থত হন্দয় করুকন্দে িাংলান্দক ভাগ্ করার তীি বিন্দরাবধ্তা কন্দরন্দিন। শ্রীঅরবিে এই
সম্য় ভারন্দতর বিপ্লবিক কাজকন্দম্ির সংস্পন্দশি আন্দসন। বিশশতন্দক যগ্াড়ায় িাংলায় যয সম্স্ত বিপ্লিািক কাজকম্ি হন্দয়বিল
যসগুবল সন্দঙ্গ বতবন গ্ভীরভান্দি জবড়ত বিন্দলন।
শ্রীঅরবিে বিবপনিন্দ্র পান্দলর সহন্দযাবগ্তায় ইংন্দরবজ সাপ্তাবহক পবত্র্কা ‘িন্দেম্াতরম্’ এিং তার কাজকন্দম্ির সন্দঙ্গ বনন্দজন্দক
যুি কন্দরন। ওই সম্য় িন্দেম্াতরম্ পবত্র্কা িাড়া আন্দরকবি বিপ্লবিক পবত্র্কা ‘যুগ্ান্তর’ -এর সাবিন্দধ্য আন্দসন। এই পবত্র্কা
দুবির ম্াধ্যন্দম্ বতবন তাাঁর বিন্তা-ভািনা প্রিন্ধ আকান্দর প্রকাশ কন্দরন এিং তাাঁর ম্ূল িিিয বিল ভারন্দতর জাতীয় ম্ুবিখুি
জরুরী যা আন্দিদন-বনন্দিদন্দনর ম্াধ্যন্দম্ যকানবদনও আসন্দিনা। বতবন একজন িরম্পেী জাতীয়তািাদী যনতা বহসান্দি
সুপবরবিত ও জনবপ্রয় হন্দয় ওন্দঠন। িন্দেম্াতরম্ পবত্র্কায় “The Doctrine of Passive Resistance” নান্দম্ একবি প্রিন্ধ
যলন্দখন এিং যসই প্রিন্দন্ধ বতবন বনবিয় প্রবতন্দরাধ্, িয়কি সরকান্দরর সন্দঙ্গ ‘পূণি অসহন্দযাগ্’ ইতযাবদ রাজননবতক ধ্ারণা প্রিার
কন্দরন। এিং বতবনই সিিপ্রথম্ ভারন্দতর পূণি স্বাধ্ীনতার কথা িন্দলবিন্দলন। ‘বনবিয় প্রবতন্দরাধ্’ বতনবি সূন্দত্র্র উপর প্রবতবিত।
প্রথম্ত, অনযানয এিং দম্নম্ূলক আইন লঙ্ঘন করা। বেতীয়ত, অনযানয প্রশাসবনক বনন্দদিশ এিং িলপূিিক হস্তন্দক্ষন্দপর বিরুন্দে
প্রবতন্দরাধ্ এিং তৃতীয়ত, বিন্দদবশ দ্রিয িজিন করা। অরবিন্দের সাংিাবদক ভূবম্কায় যদশন্দদ্রাবহতা সন্দেন্দহ ১৯০৭ সান্দল তাাঁন্দক
যগ্রপ্তার করা হয় এিং উপযুি িাজিবশি না বদন্দত পারায় বকিুবদন্দনর ম্ন্দধ্য যসই ম্াম্লা খাবরজও হন্দয় যায়। বকন্তু পন্দরর িিরই
পুনরায় অরবিেন্দক আবলপুর যিাম্া ম্াম্লার (১৯০৭ সান্দল) অবভযুি বহন্দসন্দি যগ্রপ্তার করা হয়। তখন ম্াম্লার অরবিন্দের
পন্দক্ষ সওয়াল হন্দয়বিন্দলন তৎকালীন উদীয়ম্ান িযাবরস্টার বিত্তরঞ্জন দাস। এই ম্াম্লায় বিত্তরঞ্জন িিিয বিল রাজনীবতর জনয,
যদশন্দপ্রন্দম্র জনয বতবন যা কন্দরন্দিন তাাঁন্দক রাষ্ট্রন্দদ্রাবহতা িলা যায় না।১৯০৭ সান্দল যন্দথি প্রম্ান্দণর অভান্দি অরবিে যজল
যথন্দক ম্ুবি যপন্দয়বিন্দলন এিং যসই িিরই কম্িন্দযাবগ্ন (ইংন্দরবজ) ও ধ্ম্ি (িাংলা) পবত্র্কার সন্দঙ্গ যুি হন্দয়বিন্দলন। ধ্ম্ি
পবত্র্কায় বতবন যয সম্স্ত প্রিন্ধগুন্দলা বলন্দখবিন্দলন যসগুন্দলার ম্ুখয উন্দেশয বিল সাধ্ারণ ম্ানুন্দষর ম্ন্দনর ম্ন্দধ্য ধ্ম্িভাি জাবগ্ন্দয়
যতালা এিং বতবন ম্ন্দন করন্দতন যয ধ্ম্িভাি, ভারতীয় সংস্কৃবত, সভযতা সম্পন্দকি িািাবল ম্ন্দন নতুন যিতনার উন্দেষ ঘিন্দল
জাতীয়তান্দিান্দধ্র বিকাশ ঘিন্দি। বতবন জানন্দতন যয জাতীয়তািাদ ধ্ারণাবি পবিন্দম্র যদশগুন্দলা যথন্দক এন্দসন্দি। বকন্তু তাই
িন্দল এন্দক অচ্ছুত িলা যান্দিনা। ভারন্দতর রাজনীবতক স্বাধ্ীনতা অজিন্দনর জনয প্রন্দয়াজন ভারতিাসীর ম্ন্দন জাতীয়তা যিান্দধ্র
উন্দেষ ঘিান্দনা এিং তা পবিন্দম্র জড়িাদী ভাি ও সভযতার অনুকরন্দণ সম্ভি নয়। ভারন্দতর সভযতা, কৃবি ও সংস্কৃবত জাবগ্ন্দয়
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তুলন্দত হন্দি, ভারতিাসীর ম্ন্দন ধ্ম্িীয় যিতনা যান্দত সম্প্রসার ঘন্দি যসবদন্দক বিন্দশষ নজর বদন্দত হন্দি। শ্রীঅরবিে কম্িন্দযাগ্ীন
পবত্র্কায় “An open letter to my Countrymen” নান্দম্ একবি বিবঠ প্রকাশ কন্দরন। এই বিবঠ আগুন্দনবঘ যদওয়ার ম্ন্দতা
পবরবস্থবত বতবর কন্দরবিল। বিবিশ সরকার আর িুপ কন্দর রইন্দলা না অনবতবিলন্দর তাাঁন্দক কারাগ্ান্দর বনন্দক্ষপ করার জনয প্রস্তুবত
বনন্দত থান্দক এিং কারাগ্ার যথন্দক ম্ুবি পাওয়ার সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ বতবন ফরাবস অবধ্কৃত িেননগ্ন্দর িন্দল যান এিং যসখান যথন্দক
ভারন্দত ফরাবস উপবনন্দিন্দশর রাজধ্ানী পবিন্দিবরন্দত উপবস্থত হন্দয়বিন্দলন। অরবিে যান্দত বিবিশ শাসন িলাকালীন ভারন্দত
আসন্দত না পান্দর যসই জনয যসই বিবিশরাজ বিবিধ্ যকৌশল বতবর কন্দরবিল। শ্রীঅরবিে পবিন্দিবরন্দত সাধ্ারণ ভান্দি জীিন
যাপন করন্দত থান্দকন এিং বিপ্লবিক জীিন্দনর পবরসম্াবপ্ত ঘন্দি। বতবন দশিন,সাবহতযিিিায় ও যশষ জীিন্দন যযাগ্সাধ্নায়
গ্ভীরভান্দি আিবনন্দয়াগ্ কন্দরন। যসখান্দন ও তাাঁর স্ত্রীর সহন্দযাবগ্তায় ম্াবসক পবত্র্কা ‘আযি’ প্রকাশ কন্দরন। আযি পবত্র্কায়
আধ্যাবিকতা বিষয়ক সম্স্ত বিিরণ প্রিন্ধ আকান্দর প্রকাবশত কন্দরন। পবিন্দিবরন্দত থাকাকালীন সম্ন্দয় শ্রীঅরবিে বকিু
গুরুত্বপূণি গ্রে প্রকাশ কন্দরন যসগুবল হল ‘Essays on the Gita’; ‘The Ideals of the Karmayogi’; ‘Ideals and
Progess’; ‘The Renaissance in India’; ‘The Foundations of Indian Culture’; ‘The Ideal of Human
Unity’; ‘A System of National Education’ ; এিং ম্হাকািয ‘Sabitri’. পবিন্দিবরন্দত শ্রীম্া -এর উন্দদযান্দগ্ আশ্রম্

প্রবতিা হওয়ার পর অরবিে তাাঁর দীঘি যযাগ্সাধ্না শুরু কন্দরবিন্দলন এিং ১৯২৬ সান্দল অধ্যািসাধ্না বসবেলাভ করার পর
যথন্দক বতবন ‘শ্রীঅরবিে’ নান্দম্ পবরবিত হন। বতবন বনজিন যযাগ্সাধ্নার ম্ন্দধ্য বদন্দয় বদন্দয়ও স্বন্দদন্দশ এিং আন্তজিাবতক
ঘিনািলীর খির রাখন্দতন। যযাগ্সাধ্নায় বসবেলাভ কন্দর শ্রীঅরবিে িুঝন্দত পারন্দলন ম্ানুষ বিশ্বিরািন্দরর গ্বত ও সাম্ঞ্জসয
নীবতর সন্দঙ্গ একািন্দিাধ্ করার প্রন্দয়াজন। বতবন ম্ন্দন কন্দরবিন্দলন ভারতিন্দষি একম্াত্র্ ম্ন্দনর গ্ভীরতম্ আকুবতর ম্াধ্যন্দম্ই
বহেু ও ম্ুসলম্ান্দনর বম্লন ঘিন্দত পান্দর, অনযথায় পবরবস্থবতর িান্দপ যখন বিবিশরাজ ভারতিষি তযাগ্ করন্দত িাধ্য হন্দি তখন
ম্হান্দদশ স্বাধ্ীনতা যপন্দলও তা ফলপ্রসূ হন্দি না। শ্রীঅরবিন্দের ম্ন্দত যযাগ্ প্রকন্দের গ্বতম্য়তা ম্ানুষন্দক অবত ম্ানন্দি পবরণবত
বদন্দত পান্দর।
শ্রীঅরবিেন্দক আম্রা প্রধ্ানত জাতীয়তািাদ ও আন্তজিাবতকতািান্দদর একবনি প্রিিা বহন্দসন্দি বিবন। জাতীয়তািাদী ধ্ারণার
জনয বিবপনিন্দ্র পান্দলর বনকি বতবন আন্দগ্ যথন্দকই ঋণী বিন্দলন। যকিল বিবপনিন্দ্র পাল নন, বতবন িবিম্িন্দ্র িন্দটাপাধ্যান্দয়র
কান্দিও একইভান্দি ঋণী। অরবিে জাতীয়তািান্দদর ম্ূল সূত্র্বি প্রািীন বগ্রন্দসর নগ্র রাষ্ট্র ধ্ারণার ম্ন্দধ্য, ম্ন্দঙ্গালীয় রাজতন্দের
ম্ন্দধ্য, প্রািীন ইউন্দরাপীয় যকবিক জাবতর ম্ন্দধ্য এিং প্রািীন আযি জাবত ধ্ারণার ম্ন্দধ্য খুাঁন্দজ যপন্দয়বিন্দলন। তাাঁর ম্ন্দত এই সি
ধ্ারণাগুবলর সংবম্শ্রন্দণ ম্ধ্যযুগ্ এিং পন্দর আধ্ুবনক যুন্দগ্র ‘ম্ানুষ’ সম্পন্দকি ধ্ারণা গ্ন্দড় উন্দঠবিল। জাবত গ্ঠন্দনর যক্ষন্দত্র্ বতবন
ঐবতহাবসক প্রবক্রয়ায় বতনবি উপাদান্দনর গুরুত্ব সম্পন্দকির উপর যজার যদন। প্রথম্ত, শবিশালী নৃপবতর ভূবম্কা, বেতীয়ত,
অপবরিতিনশীল সাম্াবজক উচ্চ ক্রম্বিনযাস, তৃতীয়ত, বিন্দদশী আবধ্পতয। বতবন ম্ন্দন করন্দতন সম্াজজীিন্দনর বিিতিন্দনর ‘জাবত’
(যনশন) গ্ঠন একবি অতযািশযকীয় পদন্দক্ষপ। িবিম্িন্দ্র যযম্ন ভারতম্াতান্দক ম্া িন্দল কেনা করন্দতন এিং ম্ার ম্ুবি
কাম্না করন্দতন। অরবিন্দের বিন্তা ভািনার ভািনা ও একই রূপ প্রকাশ যপন্দয়বিল। অরবিে বিন্তাধ্ারার ম্ন্দধ্য ধ্ম্ি িা
অধ্যািিাদ যদখা যায়। এই প্রসন্দঙ্গ ড. িাবল ম্ন্তিয কন্দরন্দিন: “Sri Aurobindo's love of his mother land was not
merely a geographical unity but a spiritual entity.” শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তািাদী ধ্যান ধ্ারণার বপিন্দন আধ্যাবিক
যিতনার প্রাধ্ানয পবরলবক্ষত হন্দয়বিল। আধ্যাবিক সাধ্নার বনগ্ূঢ় যিতনা তাাঁর জাতীয়তািাদী বিন্তান্দক প্রভাবিত কন্দরন্দি।
শ্রীঅরবিন্দের ম্তানুসান্দর জাতীয়তািাদ বনিক একবি রাজননবতক কম্িপবরকেনা নয়, জাতীয়তািাদ হল একবি ধ্ম্ি, এই ধ্ন্দম্ি
ঈশ্বন্দরর সম্ভূত। তাাঁর ম্তানুসান্দর জাতীয়তািাদ অবিনশ্বর। জাতীয়তািাদ অম্র কারণ জাতীয়তািাদ ম্ানিীয় বিষয় নয়।
যকানরকম্ অস্ত্র প্রন্দয়ান্দগ্ জাতীয়তািান্দদর অবস্তত্বন্দক বিপি করন্দত পান্দরনা। ঈশ্বরীয় শবিন্দতই জাতীয়তািান্দদর অবস্তত্ত্ব
অিযাহত থাকন্দি। জাতীয়তািান্দদর ধ্ারণার ম্ন্দধ্য শ্রী অরবিে বিবদক ও ধ্ম্িীয় আদশি যক অন্তভুিি কন্দরবিন্দলন। জাতীয়তািাদী
ধ্ারনাই ভারতিাসীর ম্ন্দন স্বজন ও স্বন্দদন্দশর জনয অবধ্কতর আিতযান্দগ্ অনুপ্রাবণত কন্দরবিল। বতবন ভারন্দতর ম্ানুন্দষর
ম্ন্দধ্যই ভগ্িানন্দক অনুভি করার কথা িন্দলন্দিন। বতবন ম্ানবিক উন্দেন্দশযর পবরন্দপ্রবক্ষন্দত রাজনীবতক স্বাধ্ীনতা এিং
জাতীয়তািান্দদর ধ্ারণান্দক বিিার বিন্দেষণ কন্দরবিন্দলন। বিন্দদবশ শাসন্দনর পরাধ্ীনতার শৃঙ্খল যম্ািন্দনর উন্দেন্দশয যািতীয়
তযাগ্ ও কি স্বীকান্দরর অঙ্গীকান্দরর কথা ও ম্ানুন্দষর সাম্বগ্রক জীিন্দনর অঙ্গ বহসান্দি জাতীয়তািাদী আন্দোলন ও স্বাধ্ীনতার
কথা িন্দলবিন্দলন। বতবন ম্ানিজীিন্দনর পবরপূণিতা অজিন্দনর প্রবক্রয়ান্দক কন্দয়কবি পযিান্দয় বিভি কন্দরবিন্দলন। প্রথম্ পযিান্দয়
িযবি ম্ানুন্দষর ম্ুবির জনয বতবন যযাগ্ সাধ্ন্দনর কথা িন্দলন্দিন। পরিতিী পযিান্দয় জাতীয় স্বাধ্ীনতার জনয বতবন বিন্দদবশক
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শাসন্দনর অিসান্দনর কথা িন্দলন্দিন। এিং সিিন্দশষ পযিান্দয় বতবন সম্গ্র ম্ানিজাবতর ম্ুবির কথা িন্দলন্দিন। এই পযিান্দয়র ম্ন্দধ্য
বদন্দয়ই পৃবথিী িযাপী আসন্দি আধ্যাবিক জীিন্দনর আশীিিাদ। অরবিন্দের সম্য়কান্দল ভারন্দতর দুরিস্থা ও নানা প্রকার সংকন্দির
জনয নানা িহুবিধ্ কারণন্দক বতবন দায়ী কন্দরবিন্দলন। বতবন িন্দলবিন্দলন এই সংকি যথন্দক ম্ুবি যপন্দত হন্দল একবদন্দক যযম্ন
ভারন্দতর সভযতা, কৃবি-সংস্কৃবত, ভািধ্ারা প্রভৃবতন্দক জাবগ্ন্দয় তুলন্দত হন্দি, যতম্বন অনযবদন্দক ভারন্দতর যযসি বিষন্দয়র অভাি
রন্দয়ন্দি যসগুবল পবিম্ী যদশ যথন্দক অতযন্ত বিন্দিিনা সন্দঙ্গ গ্রহণ করন্দত হন্দি এিং এই িযাপান্দর সন্দঙ্গ যকান প্রকার যগ্াাঁড়াবম্
যদখান্দনা উবিত নয়। বকন্তু ইউন্দরাপ ও আন্দম্বরকার িহু বজবনস িা জাতীয় বিবশিয রন্দয়ন্দি যযগুবল আম্ান্দদর পিে নয় এিং যা
ভারতীয় সম্ান্দজর পন্দক্ষ ক্ষবতকারক। তিুও আম্রা প্রান্দিযর সন্দঙ্গ পািান্দতযর বম্লন সাধ্নায় ভারন্দতর জাতীয়তািাদন্দক
উেীবপত কন্দর তুলন্দত পাবর, এই ধ্ারণার উপর আম্ান্দদর অবধ্ক গুরুত্ব আন্দরাপ করন্দত হন্দি না হন্দল ভারন্দত কখনও ম্ুবি
সাধ্ন সম্ভি নয়। পবিম্ী যদশ যথন্দক যা বকিু গ্রহণ করি তা খুি সািধ্ানতা অিলরন করন্দত হন্দি। পবিন্দম্ যদন্দশর যসই সম্স্ত
জাতীয় বিবশিয ও উপাদান যনি যা আম্ান্দদর উপকান্দর আসন্দি। অরবিে ভারন্দতর বশবক্ষত ও ম্ধ্যবিত্ত যশ্রবণর যলাকন্দদর
বনবতক, আধ্যাবিক, ধ্ম্িীয় ও অনযানয অধ্ঃপতন যদন্দখ খুিই িযবথত হন্দয় পন্দড়বিন্দলন। বতবন ভারন্দত জাতীয়তািাদন্দক উন্দেষ
ঘিান্দত বগ্ন্দয় সংশয় গ্রস্থ হন্দয় পন্দড়ন যয প্রান্দিযর বিন্দশষ কন্দর ভারন্দতর বশবক্ষত সম্ান্দজর ম্ন্দধ্য যয নানা প্রকান্দরর
অন্দধ্াগ্াবম্তা রন্দয়ন্দি তার ম্ূন্দলাৎপািন করা প্রন্দয়াজন। এই সম্স্ত কারন্দণ বতবন িন্দলবিন্দলন পবিন্দম্র যদশগুবল যথন্দক
জাতীয়তািাদ এিং তান্দদর িবরন্দত্র্র গুণাগুণ গুবল গ্রহণ কন্দর আম্ান্দদর যদশন্দক সম্ৃেশালী হন্দত হন্দি। পবিম্ীন্দদন্দশ ধ্ম্ি বনন্দয়
যয সংঘাত রন্দয়ন্দি যসগুবল আম্ান্দদর যদন্দশ িজিনীয় কারণ আম্ান্দদর যদন্দশ নানা ধ্ম্িীয় সম্প্রদান্দয়র যলাক পাশাপাবশ িসিাস
কন্দর। প্রান্দিয ও পািান্দতযর এই জাতীয় বম্লন হন্দি ভারন্দতর জাতীয়তািান্দদর আসল স্বরূপ।
১৯০৭ সান্দল ২২ যশ বডন্দসরর িন্দেম্াতরম্ পবত্র্কা শ্রীঅরবিে জাতীয়তািাদ সম্পন্দকি িন্দলন্দিন, জাতীয়তািাদ হল প্রিল
আন্দিগ্পূণি একবি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই আন্দিগ্পূণি উচ্চাশার লক্ষয হল জাবতর ঈশ্বরপ্রদত্ত ঐশ্ববরক ঐকযন্দক িাস্তিাবয়ত করা। বতবন
ভারন্দতর জাতীয়তািাদন্দক একবি আবিক সাধ্না বহসান্দি প্রবতপি কন্দরন্দিন। এই সাধ্নান্দক বতবন িাস্তন্দি যদশম্াতৃকার
স্বাধ্ীনতার জনয সাধ্না বহসান্দি বিন্দিিনা কন্দরন্দিন। বতবন এই যদশ ভারতিষিন্দক একবি আবিক একক বহন্দসন্দি যদন্দখন্দিন,
যভৌগ্বলক একক বহসান্দি বিন্দিিনা কন্দরনবন। পরাধ্ীন ভারত ম্াথায় হন্দলনএই আবিক একক। অধ্যাপক ড. ভম্িা এই প্রসন্দঙ্গ
ম্ন্তিয কন্দরন্দিন: “But Aurobindo Aurobindo' s conception of India as the ‘mother’and not a mare
geographical territory is definitely Indian in origin and was widely popularized by the writings of
Bankim, whom Aurobindo called a seer, a rishi. Since nationalism was regarded as spiritual in
character. ” অরবিে ম্ন্দন কন্দরন ভারতিাসীর ম্ন্দধ্য নানা বিষন্দয় পাথিকয থাকন্দত পান্দর এিং থাকািাই স্বাভাবিক। এই

পাথিকযগুবল হল সাম্াবজক রাজননবতক, অথিনীবত ও দৃবিভবঙ্গগ্ত। এসম্স্ত পাথিকয থাকা সন্দত্বও যদশিাসীরা সিাই সম্ান এিং
সকন্দলর ম্ন্দধ্য ঐকয যরাত ও ধ্ারণা প্রভাবিত। সম্গ্র ভারতিাসীর সাম্ন্দন জাতীয়তািান্দদর যয বিত্র্বি তুন্দল ধ্রন্দি তার ম্ন্দধ্য
যকান যভদান্দভদ থাকন্দি না। আর এই জাতীয়তািান্দদর সাম্ন্দন যভদান্দভদ ও যশ্রবণন্দভদ প্রথা সি বিলুবপ্তর পন্দথ অগ্রসর হন্দি।
জাতীয়তািান্দদর িত্র্িায়ায় একযিে ভারত গ্ন্দড় উঠন্দি। ভারতীয়রা বিবিশ সরকান্দরর বস্বরতাবেক শাসন িযিস্থার বিলুবপ্ত
যিন্দয়বিল, কারণ বিবিশ সরকার ভারন্দতর জনগ্ন্দণর ম্ন্দধ্য যয সাম্য ও সদ্ভাি রন্দয়ন্দি যসিান্দক ধ্বংস কন্দর যফলার সম্স্ত
উন্দদযাগ্ গ্রহণ কন্দরন। তাই ভারন্দতর জাবত গ্ঠন্দনর আিবশযক শতি বহন্দসন্দি যভৌন্দগ্াবলক ঐকয, অবভি অতীত গ্ভীর সম্স্বান্দথির
বভবত্তন্দত সুদৃঢ় ঐন্দকযর জনয আকষিণ, সুসংগ্বঠত সরকান্দরর সহায়ক রাজনীবতক পবরন্দিশ পবরম্ণ্ডল ও ম্ানবসকতা প্রভৃবতর
কথা িলা হন্দয়ন্দি। শ্রীঅরবিন্দের অবভম্ত হল: “We answer that here are certain essential conditions,
geographical unity, a common past, a powerful common interest impelling towards unity and certain
political conditions which enable the impulse to realize itself in an organized government expressing
the nationality and perpetuating it's single and united existence."বতবন িন্দলন্দিন এই যদশ হল সকন্দলর। তাই

যদশম্াতৃকার আরাধ্নায় সকন্দলর সাবম্ল হন্দল যািতীয় অননন্দকযর অিসান হন্দি, এিং বিন্দচ্ছদ বিলুপ্ত হন্দি। শ্রীঅরবিে
জাতীয়তািাদন্দক ভারতীয় সম্াজ িযিস্থার পুনগ্িঠন্দন একবি যম্াক্ষম্ িা প্রভািশালী অস্ত্র বহসান্দি ম্ন্দন করন্দতন। অরবিে
ভারন্দতর প্রিাহম্ান ঐবতহয, কৃবি ও সভযতার যপ্রবক্ষন্দত জাতীয়তািাদ গ্ন্দড় যতালার ও পুনগ্িঠন্দন কথা যভন্দিবিন্দলন। অরবিে
িন্দলন্দিন যয জাতীয়তািান্দদর উদ্ভি ও বিকান্দশর জনয ফরাবস বিপ্লন্দির ম্ূলম্ে ম্ন্দধ্য অন্ততপন্দক্ষ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব উপবস্থবত
একান্ত প্রন্দয়াজন। কারণ যস সম্ান্দজর সদসযগ্ন্দণর ম্ন্দধ্য সাম্য ভাি যনই অথিাৎ যারা বনন্দজন্দদরন্দক সম্ান িন্দল ম্ন্দন কন্দর না
এিং ভাতৃভান্দি উেুে নয় তান্দদর ম্ন্দধ্য জাতীয়তার উন্দেষ করন্দত পান্দর না। জনগ্ন্দণর ম্ন্দন যবদ ভ্রাতৃন্দত্বর ভাি যজন্দগ্ ওন্দঠ
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এিং সম্ান্দজর কতৃিপক্ষ যবদ সাম্য প্রবতিার জনয যন্দথাপযুি িযিস্থা গ্রহণ কন্দর তাহন্দল যসই সম্ান্দজর জাতীয়তািান্দদর উন্দেষ
ঘিন্দিই। বতবন বিশ্বাস করন্দতন যয ভারতই বিশ্বিাসীর কান্দি যথাথি জাতীয়তািান্দদর অনুকরণীয় আদশি উপস্থাপন করন্দি।
ভারতীয় জাতীয়তািান্দদর িযবিিন্দগ্ির ম্ন্দধ্য, যশ্রবণসম্ূন্দহর ম্ন্দধ্য এিং বিবভি জাবতর ম্ন্দধ্য সম্যক ঐন্দকযর ওপর যজার
বদন্দয়বিল। পৃবথিীর ভবিষযৎ িংশধ্রন্দদর ঐকযবরক ঐন্দকযর পথ যদখান্দি এই ভারত। শ্রী অরবিে ‘‘িন্দেম্াতরম্’ এর প্রকাবশত
একবি প্রিন্ধ বলন্দখবিন্দলন: “Nationalism is simply the passionate aspiration for the realization of the
Divine unity in the nation, a unity in which all the component individuals, however various and
apparently unequal their function as political, social or economic factors, are yet really and
fundamentally one and equal. In the ideal of Nationalism which India will set before the world, there
will be an essential equality between man and man, between caste and caste, between class and
class,.....” ভারতই আগ্াম্ী বদন্দন ম্ানিজাবতর ক্রম্বিিতিন্দনর পন্দথ প্রগ্বতর আন্দলাকিবতিকা প্রদশিন করন্দি। ভারন্দতর পুনজিে

অিশযম্ভািী। বতবন ম্ন্দন কন্দরন ভারন্দতর সাম্বগ্রক ম্ুবি আিশযক, কারণ ভারন্দতর যনতৃন্দত্ব বিশ্বিযাপী সকল ম্ানুন্দষর
আধ্যাবিক নিজাগ্রণ সম্ভি হন্দি। আম্রা যান্দক পূণি স্বাধ্ীনতা িা পূণিরূন্দপ আিবনয়েন্দণর প্রবতিার কথা িবল তান্দক বতবন
স্বরাজ িা প্রজাতে িন্দল অবভবহত কন্দরন্দিন। শ্রীঅরবিন্দের ম্ন্দত স্বরাজ িযবতন্দরন্দক িযবির আিম্যিাদা প্রবতিা ও বিকবশত
হন্দত পান্দর না। অরবিে ভারতিন্দষির বশেকলা, কৃবি, ম্রবম্য়া তত্ত্ব এিং ধ্ন্দম্ির ম্ন্দধ্য এক ধ্রন্দনর সাংস্কৃবতক ঐকয সম্পবকিত
ঐবতহাবসক সাম্ানযীকরণ ও জাগ্রত সন্দিতনতা লক্ষয কন্দরন। তাাঁর বিখযাত ধ্ারণা ‘‘সনাতন ধ্ম্ি’ কথাবি অিতারণা কন্দর বতবন
সন্দিতনভান্দিই যুবিবভবত্তক বিন্তা গ্বণ্ড িাবড়ন্দয় আধ্যাবিক ম্রম্ী িযবির ম্তই কথা িন্দলন্দিন, কারণ বতবন ম্ন্দন কন্দরবিন্দলন
জাগ্বতক প্রন্দয়াজনন্দক অবতক্রম্ কন্দরই যথাথি ঐকয িা সংস্কৃবত গ্ন্দড় উঠন্দত পান্দর এিং তা ম্ানুন্দষর যদশন্দপ্রম্ এিং
ম্ানবসকতার প্রবত অঙ্গীকারিে। শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তািাদী দৃবিভবঙ্গর শুধ্ু ভারত ভারতিাসীন্দদর ম্ন্দধ্যই সীম্ািে থান্দকবন।
সম্গ্র ম্ানিজাবতর পবরন্দপ্রবক্ষন্দত বতবন জাতীয়তািান্দদর বিষয়বি বিিার বিন্দিিনা কন্দরন্দিন, ফন্দল শ্রী অরবিন্দের জাতীয়তািাদ
বিশ্বজবনতার আদশি অজিন কন্দরবিল। এই ভান্দিই অরবিন্দের জাতীয়তািাদ ম্তাদশিগ্ত উপলবির যক্ষন্দত্র্ এক উিত তর
ম্ান্দনর উবিত হন্দয়বিল। তার জাতীয়তািাদ বিশ্বজনীন ম্ানিতািাদী যিতনা সম্পি এিং অবতম্াত্র্ায় উদার ও িযাপকভান্দি
সম্প্রিাবরত। স্বভািতই অরবিন্দের জাতীয়তািাদী আন্তজিাবতক স্তন্দর উপনীত হন্দয়ন্দি। অথিাৎ শ্রী অরবিন্দের জাতীয়তািাদী
বিন্তা-যিতনা িূড়ান্ত বিিান্দর আন্তজিাবতকতািান্দদর উত্তরণ। অধ্যাপক ড. িাবল এই প্রসন্দঙ্গ ম্ন্তিয কন্দরন্দিন যয: “....the
nationalism of Sri Aurobindo had an International purpose. India could not guide the world when
she was herself bound hand and foot. Therefore he thought of freedom or Swaraj as a necessary precondition for the role she was destined to play.” শ্রীঅরবিে িন্দলবিন্দলন যয আন্তজিাবতকতািান্দদর জে

জাতীয়তািাদ িা জাতীয় যিতনা যথন্দক। একবি জাবত রাষ্ট্র যখন যকিল বনন্দজর শ্রীিৃবের কথা না যভন্দি ম্ানি জাবতর সাবিিক
উিবতর কথা ভান্দি এিং জাবতরান্দষ্ট্রর যভৌগ্বলক গ্বণ্ড অবতক্রম্ করন্দত িাই তখন যসই ভািনা ও প্রিণতা যথন্দকই
আন্তজিাবতকতািান্দদর জে যনয়। একই সন্দঙ্গ শ্রীঅরবিন্দের বিশ্ব ঐন্দকযর কথা িন্দলন্দিন।এই বিশ্ব ঐন্দকযর ম্াধ্যন্দম্ বিশ্বরাষ্ট্র
গ্ন্দড় উঠন্দি। আর বিশ্বরান্দষ্ট্রর অন্তভুিি সকল জাবতই সম্পূণি স্বাধ্ীন। সকন্দলর ম্ন্দধ্য সাম্য ও জাতীয়তান্দিাধ্ িজায় থাকন্দি।
যাইন্দহাক, অরবিন্দের জাতীয়তািাদী অতযন্ত গুরুত্বপূণি ও তাৎপযিপূণি। বতবন ম্ন্দন করন্দতন প্রবতবি িযবি যযম্ন বনন্দজর
িাাঁিার ও বনন্দজর অন্তবনিবহত গুন্দণর বিকাশ সাধ্ন্দনর অবধ্কার রন্দয়ন্দি, যতম্বন প্রন্দতযকবি জাবতর বনন্দজর ম্ত বিন্তা, যিতনা
অনুযায়ী পথ বনধ্িারণ করার অবধ্কারও স্বাধ্ীনতার আন্দি। তাই বতবন ভারন্দতর পূণি স্বরান্দজর ডাক বদন্দয়বিন্দলন। অরবিে তাাঁর
জীিন সায়ান্দে যদন্দখ যযন্দত যপন্দরবিন্দলন ১৯৪৭ সান্দল ১৫ ই আগ্স্ট ভারতিষি স্বাধ্ীনতা লাভ কন্দরন্দি। বকন্তু এই স্বাধ্ীনতা
এন্দসবিল যদশন্দক দুই ভান্দগ্ বিভি কন্দর ভারত ও পাবকস্তান নান্দম্ দুবি পৃথক যডাবম্বনয়ন রান্দষ্ট্রর সৃবি সৃবি হন্দয়। তাাঁর যিান্দখ
এই স্বাধ্ীনতা বিল খবিত স্বাধ্ীনতা। শ্রীঅরবিে জাতীয়তািান্দদর ধ্ারণা সন্দঙ্গ গ্ভীর যদশািন্দিাধ্ এিং বনগ্ূঢ় আধ্যাবিক
যিতনান্দক সংযুি কন্দরন। এর ফন্দল জাতীয়তািান্দদর ম্ন্দধ্য এক নতুন আন্দিগ্ সঞ্চাবরত হন্দয়ন্দি। যদন্দশর ম্ানুন্দষর ম্ন যথন্দক
হতাশান্দক অপসাবরত কন্দর উজ্জ্বল ভবিষযন্দতর আশায় ও বিশ্বান্দসর দৃঢ়তা সৃবির যক্ষন্দত্র্ বতবন গুরুত্বপূণি ভূবম্কা পালন
কন্দরন্দিন। জাতীয়তািাদ ও আন্তজিাবতকতািাদ বিল আধ্যাবিক যিতনা যুি। ভারন্দতর জাতীয়তািাদী যিতনা ও নিজাগ্রণন্দক
উজ্জীবিত করার যক্ষন্দত্র্ বতবন অগ্রণী ভূবম্কা গ্রহণ কন্দরন্দিন। ভারন্দত তথা বিন্দশ্বর রাষ্ট্রদশিন্দনর শ্রীঅরবিন্দের আধ্ুবনক বিন্তার
এক নতুন বদগ্ন্দন্তর উন্দোবিত কন্দরন্দিন।
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