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Abstract
Rabindranath Tagore was one of the renowned philosophers and thinkers, who wanted to
find out the true meaning of nation and nationalism in the twentieth century. He interpreted
the nation and human society in a different way in his contemporary time. He came out of
the confines of narrow nationalism and imagined the nature of nationalism in the interest of
human welfare. Coming out of the mechanistic state-centered nationalism in the capitalist
countries of the West, he adopted the idea of nationalism from the point of view (Expected)
of social-centered world welfare. Because he believed in the unity of India's diversity. His
disregard about nationalism and affinity towards higher nonsectarian humanist politics are
revealed through his writings. He did not confine his concept of nationalism to India, rather
appealed to the world to embrace this nationalism. So I wanted to draw attention to this
article, how Tagore's concepts of nationalism and nation, merged with his notion of
multiculturalism and Samaj provides a ground for the elimination of the predicament of
identity based modern nationalism in the Indian scenario.
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বূমভকা : মিমি ামত বাযতীম উভাদদদ যাজনীমতয মফকা  উৎমিয ক্ষেদে জাতীমতাফাদ একমি
ফহুর াঅদরামচত ব্দ। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয তাাঁয জীফদ্দাম নযানামরজভ দব্দয ফাাংরা প্রমতব্দ মদদফ
‘জাতীমতাফাদ’ ফদরনমন। নযানামরজভ ক্ষরখায ভদধয মদদম তায মনজস্ব বাফনায প্রমতপরন স্পষ্ট দমদছ।
নযানামরজভ ফরদত মতমন ক্ষদবমি, ক্ষদামবভান, স্বদদদপ্রভ, স্বদদদচতনাদকাআ ক্ষফাঝাদত ক্ষচদমদছন।
১৯১৬-১৯১৭ াদর জাান  মুিযাষ্ট্র ভ্রভণকাদর মফমবন্ন স্থাদন মতমন ক্ষম কর বালণ প্রদান কদযন,
তায াংকমরত রূমি „Nationalism‟ গ্রদে প্রকামত ম। এাআ গ্রদেয ভূর মফলমফস্তু াঅদরাচনা কযদর ক্ষদখা
মাম াআউদযাীম জাতীমতাফাদদয নগ্ন  মফবৎ প্রকা যফীন্দ্রনাথদক মিত কদযমছর। তাাআ মতমন তাাঁয
জাতীমতাফাদদয ধাযণামি তুদর ধদযমছদরন এক ঐমতামক ক্ষপ্রোদি, মখন উগ্রজাতীমতাফাদদয
বাফধাযাম জাগ্রত মিদভয যাষ্ট্রগুমর াঅত্মমফধ্বাংী াংঘদলে মরপ্ত এফাং মায ক্ষছাাঁমা ক্ষরদগদছ এমমাদত।
ক্ষমখাদন জাান নফমফকমত জামত মদদফ াম্রাজযফাদী যণজ্জাম ামভর দমদছ। যফীন্দ্রনাথ এাআ
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চচতারী াা

াঅমধতযফাদী ধনতামিক বযতাাআ ভানফতায ধ্বাংাত্মক রূদক উদমাচন কযদত ক্ষচদমমছদরন। ুদযা
াআউদযা ক্ষম মিয ফডাাআ কদয াম্রাজযফাদী কায়দাম াযা মফশ্বদক দদমরত কদযদছ, তায ক্ষথদক ফেদা
মফযত থাকদত ফদরন। এফাং মতমন ভদন কদযন বাযদতয তৎকারীন ভযািা যাজননমতক মছর না ফযাং তা
াভামজক মছর। তাাঁয জাতীয়তাফাদদয বাফনা ক্ষম যাজননমতক ক্ষনতাদদয বাফনায ক্ষচদম াদনক ৃথক মছর তা
তায এাআ নযানামরজভ াঅদরাচনায ভদধয মদদয় প্রকা ায়।
াধাযণ াদথে জাতীমতাফাদ : ‘জাতীমতাফাদ’ ব্দমি জামতয প্রমত ভভদনাবাফদক ক্ষফাঝাম। জাতীমতাফাদদক
একমি যাজযমফীন জনমপ্রম যাদষ্ট্রয াঅদে মদদফ প্রকা কযা ক্ষমদত াদয। মখন ক্ষকান জনভাজ বূখণ্ড,
ধভে, ফাং, বালা প্রবৃমতয মবমিদত একাত্মতা ানুবফ কদয; একাআ মচন্তা, একাআ াঅদদেয ধযান ধাযাম উদ্বুদ্ধ
দম ুখ-দাঃদখয ভান দামফ কদয এফাং ক্ষগৌযফভম ঐমতদযয ধাযক  ফাক মদদফ যস্পদযয মনমফড
ঐকযানুবূমতয কাভনা কদয তখন ক্ষাআ জনভাদজয ভদধয জাতীমতাদফাদধয উদমল ঘদি। জাতীমতাফাদ
াঅধুমনক ৃমথফীদত একমি মিম মি ফা ানুবূমত, মা মনমদেষ্ট বূখদণ্ড ফফাকাযী জনভাজদক াবযন্তযীণ
ক্ষেদে চস্বযাচায প্রমতদযাধ এফাং ফামযক ক্ষেদে াদনযয াঅিভণ দত াঅন স্বাধীন ামিত্ব যোয জনয
ঐকযফদ্ধ কদয। জাতীমতাদফাধ  ক্ষদদপ্রভ ভানুলদক দৃঢ ঐকয ফন্ধদন াঅফদ্ধ কদয, েুদ্র ফযমিস্বাদথেয ঊদধ্বে
উদঠ ভানুল জনভমষ্টগত করযাদণ কথা বাফদত েভ ম। জাতীমতাফাদ ক্ষমভন ভানুলদক ক্ষদদপ্রদভ উদ্বুদ্ধ
কদয ক্ষতভমন াঅফায উগ্রজাতীমতাফাদ াদনক ক্ষেদে ক্ষকাদনা ক্ষদদয জনগণদক ভাোমতমযি াাংকাযী কদয
ক্ষতাদর। এয পদর ানয ক্ষদদয প্রমত মফরূ ভদনাবাফ এফাং দমামগতায াত ফন্ধ কদয ক্ষদম। শুধু তাাআ
নয় মনদজদক ক্ষেষ্ঠ প্রভাদণয জনয ফযি দম দঠ এফাং ানয ক্ষদদয য াঅমধতয মফিায কযদত চাাআ।
মদ্বতীম মফশ্বমুদদ্ধ জাভোমনয ভদধয উগ্র জাতীমতাফাদদয প্রবাফ ক্ষদখদত ামা মাম। এছাডা ক্ষাআভয়
াআউদযা  াঅদভমযকাদত এরূ ধাযণা মছর। মকন্তু াঅভযা যফীন্দ্রনাথদক তায নযানামরজভ গ্রদেয
জাতীমতাফাদ ম্বদন্ধ এাআরূ ফরদত ক্ষদমখনা। তায ভদত জাতীয়তাফাদদয রূমি মছর ম্পূণে মবন্ন প্রকৃমতয;
াঅধযামত্মক  ভানফদকমন্দ্রক।
ক্ষনদনয াথে : মতমন ‘ক্ষনন’ মক ফরদত মগদম ফদরদছন, ক্ষনন- এয ক্ষকান ফাাংরা প্রমতব্দ ম না, াধাযণত
চমরত বালাম াঅভযা জামতয দ্বাযা Race ফা ফণেদকাআ ফুমঝ। কাযণ ফাাংরা াথে জামত ফরদর ফাঙামর জামত,
াঞ্জামফ জামত, ভাযামঠ জামত ফরা ক্ষমদত াদয মঠকাআ। মকন্তু বাযতফদলে ফহু ধভে, ফহু জামতয মভরনস্থর। তাাআ
জামত দব্দয দ্বাযা ফে জামতদকাআ ক্ষফাঝায় না। মতমন তায „Nationalism‟ গ্রদে Nation ফরদত ফদরদছন “
“A Nation, in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which
১
a whole population assumes when organised for a mechanical purpose.‛

যফীন্দ্রনাথ ভদন কদযন ‘ক্ষনন’ বাযতীমদদয কাদছ একমি ম্পূণে নতুন ধাযণা। মিমিদদয ূদফে বাযদত
াদনক মি এদদছ মকন্তু তাযা কদরাআ এদদদয Race মদদফ এদদছ, জামত মদদফ নম। ক্ষভাগর,
াঠান, তুেমগজ এদদয াংস্কায, বালা প্রবৃমতদক ভামনদম মনদমমছ এফাং তাযা াঅভাদদয াদথ মভদরমভদ
ক্ষগদছ। মকন্তু মিমিযা াঅভাদদয দয ক্ষনন- এয ধাযনাদক চামদম মদদমদছ। াআউদযাীম াআমতাদ ভাজ
 বযতায ভদধয ন্ধানী দৃমষ্ট মনদে কদয মতমন মিভা জাতীমতাফাদদয ভদধয খুাঁদজ ক্ষদমমছদরন জাতীম
াঅত্মম্ভমযতা এফাং জামতগত াঅমধদতযয তত্ত্ব। তাাঁয ভদত ক্ষনন র ভগ্র জনভমষ্টয স্বাথে ক্ষচতনায াংঘমিত
 াংকীণে রূ। তাাআ মতমন ফদরদছন- “Our history has not been of the rise and fall of kingdoms,
of fights for political supremacy. In our country records of these days have been despised
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and forgotten for they in no way represent the true history of our people. Our history is that
২
of our social life and attainment of spiritual ideals.‛

মতমন কখদনাাআ ািাতয ক্ষনদনয নযামযতা মনদম প্রশ্ন ক্ষতাদরনমন। ফযাং মতমন ফদরদছন বাফিা খাযা নম,
মকন্তু তায প্রদমাগ কতিা ম্ভফ তা মনদম মতমন মচমন্তত মছদরন। ািাতয ক্ষনদনয মফযীদত াঅভাদদয াথোৎ
বাযদতয ক্ষনন মকবাদফ গদড তুরদত দফ তায ভাধান খুাঁদজমছদরন। মা তাাঁয যচনাভূদয ভদধয মদদম
প্রকা ক্ষদমদছ।
যফীন্দ্রনাদথয বালাম মিভা জাতীমতাফাদ : ূদফে াযস্পমযক দমামগতায মবমিদত ভানুদলয াভমগ্রক
স্বাথেদক যো কযায উদদ্দদযাআ ভানফভাজ গমঠত দমমছর। মকন্তু াআমতাদয এক মফদল ভুূদতে ািাদতযয
এাআ জাতীমতাফাদ ভাদজয ভূর রেযদক মফনা কযায উদদ্দদযাআ ক্ষমন ক্ষজদগ দঠ। তাযয মফজ্ঞান 
মদিয উদ্ভাফদনয য ক্ষথদক তাদদয উৎামদত মি ক্ষফদড দঠ। াযমদদক ভাদজয াবযন্তদয ক্ষরাব 
স্বাদথেয দ্বন্দ্ব-াংঘাত এফাং প্রমতদমামগতা তীি াঅকায ধাযণ কদয। এাআ প্রমতদমামগতা মনদজদক ক্ষেষ্ঠ প্রভাণ
কযায ক্ষনা; ধনতামিক ভাদজয াদথ ক্ষননদক এক কদয ক্ষপদর, এাআ ধণতিাআ নযানামরজভ নাদভ
ামবমত য়। তাাআ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ফদরদছন- “This process of dehumanizing has been going on
commerce and politics. And out of the long birth throes of mechanical energy has been born
this fully developed apparatus of magnificent power and surprising appetite which has been
৩
christened in the west as the Nation.‛

াআউদযাীম মদপান্নত যাষ্ট্রগুমরয শুরু ম তীি প্রমতদমামগতা এফাং এয ক্ষথদক জম ক্ষনম াম্রাজযফাদ, মা
জাতীমতাফাদদয ভুদখাদ াঅফৃত মছর। যফীন্দ্রনাথ জাতীমতাফাদ  াম্রাজযফাদদয এাআ ভফাময়ক মনষ্ঠুয
রূমিদক তুদর ধযদত ক্ষচদমমছদরন তায ক্ষরখনীয ভাধযদভ। তাাআ ক্ষগাার ারদায স্পষ্ট বালাম ফদরদছনাফয নযানামরজভ ফরদত যফীন্দ্রনাথ ধদয মনদমমছদরন মবমনজভ ফা াংকীণে জাতযমবভান ফা স্বাথোন্ধ
াম্রাজযফাদ। মতমন ক্ষননদক ভানফভাদজয মফকাদয একিা মফমষ্ট িয মদদফ এভম ভদন কযদতন না,
মতমন ভদন কযদতন তা একভাে াআউদযাীম ভাদজযাআ একমি মফমষ্ট রূ। ধণতদিয াদথাআ ক্ষনদনয
উদ্ভফ, ধমনক-স্বাদথোআ স্বাথোন্ধ জামতদপ্রদভ তায মযণমত, এাআ তয যফীন্দ্রনাদথয মনকি দয াদনকিাাআ
প্রবামফত দমমছর। মতমন এাআ মফকৃত জাতীয়তাফাদী ভনবাফদক তীি বাদফ ভাদরাচনা কদয ফদরদছন‚মনদজদদয মনমিন্ত একামধদতযয জনয একমি ফৃৎ ক্ষদদয াাংখয ক্ষরাকদক মনযস্ত্র কমযয়া তাামদগদক
মচযকার এয জনয ৃমথফীয জন ভাজ ম্পূণে মনাঃস্বত্ব মনরুায় কমযয়া ক্ষতারা ক্ষম কত ফড় াধভে, কী প্রকায
মনষ্ঠুযতা, তাা ফযাখযা কমযফায প্রদয়াজন নাাআ।‛৪
এাআ ম্রাজযফাদদয উগ্র  মনষ্ঠুয রূদক মতমন তাাঁয চনদফদয কাফযগ্রদে াাধাযণ কামফযক বমিভাদত
ফদরনস্বাদথে স্বাদথে ক্ষফদধদছ াংঘাত, ক্ষরাদব ক্ষরাদব
ঘদিদছ াংগ্রাভ, প্ররয় ভেন ক্ষোদব
বদ্রদফী ফফেযতা উমঠয়াদছ জামগ
ি মযা দত। রজ্জা যভ ক্ষতয়ামগ
জামতদপ্রভ নাভ ধময প্রচণ্ড ানযায়ধদভেয বাাদত চাদ ফদরয ফনযায়।
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মিমভ াম্রাজযফাদী ক্ষালণ াদনয ক্ষদযাতক ক্ষনন ক্ষক কমফ এক ‘দানফ’ ফদর ামবমত কদযদছন। এাআ
নৃাং দানফ দফের দমযদ্র যাধীন জামতদক মাংায মুকাদষ্ঠ ফরী ক্ষদম। ক্ষনন দরা ফীবৎ মফবীমলকাভম
ভূতেভান াশুব মি মা মনতান্তাআ মনষ্ঠুয  াংিাভক। ক্ষনন র মফদশ্বয ফৃিভ াাং মা স্বমনবেয জীফনদক
াস্বীকায কদয চদরদছ। একমদন মনদজাআ মনদজয কাদছ বমাফ দফ। এাআ প্রদি যফীন্দ্রনাথ ফদরদছন“Whenever power removes all checks from its path to make its career easy, it triumphantly
rides into its ultimate crash of death. Its moral brake becomes slacker every day without its
৫
knowing it, and its slippery path of ease becomes its path of doom.‛

যফীন্দ্রনাদথয বালাম বাযতীম জাতীমতাফাদ : ঊনমফাং তাব্দীদত মফশ্ব মফদলত াআউদযা জামত,
জাতীমতাফাদদয ক্ষচতনায় দারুণবাদফ উদদ্বমরত য়। জামত, জাতীম জনভাজ, জামতযাষ্ট্রদক ক্ষকন্দ্র কদয
ভগ্র াআউদযাদয ক্ষম জাতীমতাফাদদয প্লাফন ক্ষদখা মদদমমছর, তাযাআ ক্ষঢউ ক্ষদখা মদদমমছর এমমায
যাষ্ট্রগুমরদত। জাতীমতাফাদদয ক্ষনাাআ উগ্রজামতদপ্রদভ জামতদেষ্ঠ প্রভাদণয মনষ্ঠুয ক্ষখরাম ক্ষভদত উদঠমছর
াআউদযা। ািাতয মচন্তামফদযা এাআ জাতীমতাফাদদক উচ্চ াঅদদেয াঅদন প্রমতমষ্ঠত কযদত মখন প্রমাী,
মঠক তখন বাযতীম ভাজ ক্ষকমন্দ্রক যাষ্ট্রবাফনা উদ্ভামফত যফীন্দ্রনাথ জামত  জাতীমতাফাদ াংিান্ত ািাতয
ধাযণা ক্ষথদক ক্ষফমযদম এদ নাতনী ক্ষচতনায াঅদরাদক এফাং মফশ্বকরযাদণয দৃমষ্টবমিদত জামত 
জাতীমতাফাদদয ধাযণামি মোদরাচনা কযদত প্রমাী দমমছদরন। ‚মতমন উরমি কদযন াঅধযামত্মকদফাধ 
ানুবূমতয উয মফশ্বভানফতি যমচত দফ। ক্ষাআ জনয চাাআ ফফেয যাজনীমতয মযফদতে উমুি াঅন্তজোমতক
াঅাআন  মনযািায ফযফস্থা, মাদত বয়, ামফশ্বা, মফদবদ, দ্বন্দ্ব  জাতীয় ক্ষেষ্ঠত্বামবভান ামতিভ কদয ামন্ত,
চভেী, ফোত্মক দমাগীতা  াাংস্কৃমতক ভন্বয় ামধত য়।‛৬
যফীন্দ্রনাদথয যাষ্ট্র  ভাজ াংিান্ত মচন্তাবাফনা মোদরাচনা কযদর ক্ষদখা মাম তায যাষ্ট্রবাফনা
াআউদযাীম যাষ্ট্রদেদনয দ্বাযা প্রবামফত মমন। ফযাং তা মছর নাতনী বাযতীম দেন  তাাঁয মনজস্ব দৃমষ্টবমি
স্বমিমতায ভৃমদ্ধ। মতমন ভদন কযদতন প্রমতমি বযতায একমি মনজস্ব ভূরয ফা মবমি াঅদছ। াআউদযাদয
‘যাষ্ট্র’ ক্ষমভন বযতা াংস্কৃমতয মবমি। বাযতফদলেয বযতা াংস্কৃমতয ভূর াঅধায দরা ‘ভাজ’। মতমন ভদন
কযদতন ভাদজয করযাদণয ভদধযাআ যাদষ্ট্রয করযাণ মনমত াঅদছ। স্বদদম ভাজীলেক যচনাম মতমন
ফদরদছন“‚াআাংদযমজদত মাাদক ক্ষেি ফদর, াঅভাদদয ক্ষদদ াঅধুমনক বালাম তাাদক ফদর যকায। এাআ
যকায প্রাচীন বাযদত যাজমি াঅকাদয মছর। মকন্তু মফরাদতয ক্ষেদিয দি াঅভাদদয যাজমিয প্রদবদ
াঅদছ। মফরাত ক্ষদদয ভি করযাণ বায ক্ষেদিয াদত ভেণ কমযয়াদছ বাযতফলে তাা াঅাংমকবাদফ
কমযমামছর ভাে।‛৭
যফীন্দ্রনাথ ক্ষমভন ধভেীম ক্ষগাাঁডামভ মুি াংকীণে জাতীমতাফাদ মফরুদদ্ধ ভুখয দমমছদরন, মঠক ক্ষতভমন
াআউদযাীম উগ্রজাতীমতাফাদদয মফদযামধতা কদযমছদরন। তায কাদছ ভানফতাফাদ ভানফদপ্রভী ক্ষেষ্ঠ। ‘ফায
উদয ভানুল তয তাায উদয নাাআ’- এাআ মছর তায াঅদে। মতমন জামতভূদয ভদধয ঐকয, ক্ষৌভ্রাতৃত্ব,
দমামগতা ফৃমদ্ধ, ভানমফক ভূরযদফাদধয মফকাদয দযাআ ফোমধক গুরুত্ব মদদমমছদরন। তাাআ মতমন ফদরদছন
“ ‚Neither the colourless vagueness of cosmopolitanism, nor the fierce selfidolatry of
nation- worship, is the goal of human history. And India has been trying to accomplish her
task through social regulation of differences, on the one hand and the spiritual recognition
৮
of unity on the other.‛
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যফীন্দ্রনাথ যাজননমতক াঅদদারদনয াদথ কখদনা ক্ষতভনবাদফ ািাামি বাদফ মুি মছদরন না তা মঠকাআ।
মকন্তু মতমন মিমভ বযতায াদথ গবীযবাদফ মযমচত মছদরন। এফাং দফোময মতমন একজন কমফ মছদরন।
তাাআ তায বাফনা মচন্তায ভদধয মকছু মবন্ন ভতফাদ ামা মাম। তদফ মতমন ক্ষদদয প্রমত, দদয প্রমত কতিা
ানুবূমতীর মছদরন তা তায ক্ষরখাদতাআ মযস্ফুমিত দমদছ। ক্ষকফরভাে নযানামরমজভাআ নয়, স্বদদ,
ভাজ, কারান্তয, াআদম্পমযয়ামরজভ, ক্ষগাযা, ঘদয-ফাাআদয, চনদফদয, ূফ-ে মিভ, যা কাজ কদয, যিকযফী,
দথ প্রফাদ, াআতযামদ ক্ষরখা গুমরয ভদধয মদদম তায যাজনীমতয মফদযাধী ভতফাদ  ক্ষদদপ্রদভয বাফনাদক
পুমিদয় তুদরদছন।
যফীন্দ্রনাদথয ক্ষগাযা উনযাদ জাতীমতাফাদদয ছা : এাআ উনযাদয ফযমিয াদথ ভাদজয, ভাদজয
াদথ ধদভেয, ধদভেয াদথ ভানফ দতযয মফদযাধ  ভন্বমদক এফাং স্বদদীকতায মি  দফেরতা দমি
মদকাআ মতমন তুদর ধদযদছন। ক্ষদ, জামত  জামতিায স্বরূ উদমাচদনয জনযাআ ক্ষমন মতমন তায ক্ষগাযায
ৃমষ্ট কদযমছদরন। ক্ষগাযা৯ -য কাদছ ফযমিদপ্রদভয ক্ষথদক ক্ষদ  ক্ষদদপ্রভ স্থান মছর াদনক উদয। তায
ধাযণা মছর ঐমতযগত াঅচযণ  যীমতনীমতয ভদধয মদদমাআ একাত্মদফাধ ম্ভফ। ক্ষ মফশ্বা কযত মদু ধদভেয
য মবমি কদযাআ একমদন স্বাধীন, ুগমঠত, মিারী বাযত গদড উঠদফ। ক্ষ াঅয মফশ্বা কযদতা ক্ষম
বাযতীম জাতীমতাফাদ গদড ক্ষতারায জনয ািাতয জাতীমতাফাদদয ানুকযদণয ক্ষকাদনা প্রদমাজনাআ ক্ষনাআ,
বাযদতয ঐমতয ক্ষরাকাচায, ক্ষরাকনীমতাআ মদথষ্ট। ক্ষ ক্ষচদমমছর গ্রাভয ান্ধমফশ্বা, কুাংস্কায, াজ্ঞতা দূযীকযণ
কযদত মায ভাধযদভ গ্রাদভয াগ্রগমত দফ এফাং গ্রাদভয াগ্রগমতয ভদধয মদদম ক্ষদদয াগ্রগমত স্বাধীত দফ।
মকন্তু মখন ক্ষ তায মনদজয মযচম জানদত াদয তখন ক্ষ ফুঝদত াদয বাযতফদলে মকবাদফ জামত, ধভে,
ফদণেয ক্ষবদাদবদ ৃমষ্ট দমদছ। াঅত্মমযচয় জানায য ক্ষ ক্ষবদঙ না দয ফযাং তায াংকীণে জামত
ভনবাফদক দূদয মযদয় ফদর- ‚ভা, তুমভ াঅভায ভা। ক্ষম ভাদক খুাঁদজ ক্ষফড়ামিরুভ মতমনাআ াঅভায ঘদযয ভদধয
এদ ফদমছদরন। ক্ষতাভায জাত ক্ষনাআ, মফচায ক্ষনাআ, ঘৃণা ক্ষনাআ “ শুধু তুমভ করযাদণয প্রমতভা। তুমভাআ াঅভায
বাযতফলে।‛১০
যফীন্দ্রনাদথয ঘদয ফাাআদয উনযাদ জাতীমতাফাদী ভদনাবাদফয প্রকা : াঅভযা তায ঘদয ফাাআদয
উনযামিদত ক্ষদখদত াাআ াতযন্ত স্পষ্টবাদফ ‘ক্ষপ্রভদক’ াভামজক, যাজননমতক  চনমতক মি মদদফ
উদমান কদয। মমদ ক্ষাআ মিয ানুীরদনয ভূরদরাদত জাতীমতাফাদী মুমি কাঠাদভাদক ানুযণ কদয
গদড় উদঠদছ, মা এভন এক ুরুদলয ভধযস্থতাম; মাদক উমনদফমকাযী এফাং উমনদফমত উবদময
জাতীমতাফাদী দদদবোআ ক্ষদখা দমদছ নাযীুরব াঅদফগফেস্ব ফাঙারীফাফু মাদফ। প্রাফমন্ধক ঋতু ক্ষন
ক্ষচৌধুযী এাআ প্রদি ফদরদছন “ “Ghare Baire demystifies and deflates the theme of conjugality.
The predictable notion of conjugality gets fissured in the novel and traverses a range of
relationships tainted by the shades of class, religion, morality love, sexuality, patriotism and
১১
nationalism.‛ এাআ উনযামিদত জাতীমতাফাদেী  জাতীমতাফাদ মফদযাধী, ে  প্রমতদেয

ানুফাদ, এফাং এখাদন াদনকগুমর উমনদফমক ামিদত্বয মদ্বধাভম াংগ্রাভ যদমদছ। ক্ষমখাদন গৃমযযগণমযলদ, চনমতক-যাজননমতক, নাযীুরব-ুরুদলামত তাদদয মযমচত ীভাগুমর ামতিভ কদয মাম।
াঅয এাআ ামতিভ ক্ষকাথাম ক্ষমন বাযাভযীন কদয ক্ষদম এভন াদনক মফশ্বাদক। এাআযকভ ক্ষরখায ভদধয
মদদমাআ ক্ষমন কমফ তায ামবষ্টয রদেয ক্ষৌাঁদছ ক্ষমদত ক্ষচদমমছদরন।
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ািাতয জাতীমতাফাদ ফনাভ বাযতীম জাতীমতাফাদ : যফীন্দ্রনাথ ভদন কযদতন, াআউদযাদয প্রদতযকমি ক্ষনন
ামফযাভ গমতদত মনদজয েভতা ফৃমদ্ধয য ক্ষজায মদদম চদরদছ এফাং েভতা ফৃমদ্ধয এাআ প্রমতদমামগতাাআ
ভানফবযতাদক তায চযভ মফদদয মদদক ক্ষঠদর মনদম মাদি। এাআ ক্ষনন ভগ্র ভানফতায বমফলযতদক
প্রবামফত কযদছ। মকন্তু মতমন এিা ফদরদছন মিমি যকায ক্ষকাদনা প্রশ্ন নম, ফযাং ক্ষনন - এাআ ক্ষনন দ্বাযা
মযচামরত যকায মা একমি ম্পূণে ভানুদলয স্বাদথে গমঠত এফাং াঅভযা মফশ্বা কময এাআ জামত র একমি
ক্ষযা জামত। মিমি যকাদযয াদথ াঅভাদদয ান্তযিতা যদমদছ এফাং াঅভযা জামন তাযা একমি ানযতভ
ক্ষযা জামত। মকন্তু তফু াঅভাদদয াঅফায মফচায কযদত দফ ূদফেয জনয মিদভয প্রদমাজনীমতা। তাাআ
যফীন্দ্রনাদথয বালাম ফরা মায়- ‚I have a deep love and a great respect for the British race as
human beings. It has produced great- hearted men, thinkers of great thoughts, doers of great
deeds. It has given rise to a great literature. I know that these people love justice and
freedom, and hate lies. They are clean in their minds, frank in their manners, true in their
১২
friendship; in their behaviour they are honest and reliable.”

মতমন উরমি কদযমছদরন, বামফমুগ াঅন্তজোমতকতায মুগ, াঅন্তজোমতক াংগঠনাআ ভানফ োদনয  ভানফ
বযতায াংযেদণয একভাে থ। তাাআ যফীন্দ্রনাথ ফদরদছন “‘ক্ষদদয গমি াঅভায ঘুদচ ক্ষগদছ, কর
ক্ষদদকাআ াঅভায হৃদদময ভদধয এক ক্ষদ কদয তুদর তাদফাআ াঅমভ ছুমি াফ’। যফীন্দ্রনাথ ‘বাযদতয জাতীম
াঅদে’ এয প্রদমাজন াাংস্কৃমতদকয ভাধযভ মদদফ স্বীকৃমত মদদমমছদরন। এফাং বাযতদক মিদভ ধাযণা
ক্ষথদক মফযমত মনদত ফদরমছদরন। মমদ যফতেীদত াঅভযা ক্ষদখদত াাআ জাতীমতাফাদ ধীদয ধীদয ানফধ
দম দঠ।
ভন্তফয : জাতীমতাফাদদয ধাযণামি মোদরাচনা কযদর াঅাত দৃমষ্টদত ভদন ম মতমন বাযদতয জাতীমতা ফা
জামতয ভুমি াঅদদারদনয প্রমত ানুযি মছদরন না। মকন্তু াঅর মফলমমি র মতমন জামত গঠন প্রমিমায
ক্ষেদে াআউদযাীম থ ানুযদণয মফদযাধী মছদরন। মতমন ফুদঝমছদরন মুদ্ধমরপ্সা াংকীণে াআউদযাীম
জাতীমতাফাদদয াঅদে বাযদতয কাদছ ানুকযণীম নম। মিভা জাতীমতাফাদদয এাআ মফকৃত রূমি খুফাআ
বমিয তাাআ মতমন এাআ ুাঁমজফাদীদদয স্বাথে াংযেণাদথে ক্ষম জাতীমতাফাদ তাদক গ্রণ কদযনমন। মতমন
জাতীমতাফাদদয নাদভ জামতদত জামতদত মফদদ্বল, মফদবদ, াননকয চানমন। ক্ষাআ ভম মখন মফদশ্বয প্রচুয
ভানুল েুধায তাডনাম জজেমযত াযমদদক ুাঁমজফাদীদদয ভূরযদফাধীন, াভানমফকবাদফ মদপয মফকাদয
জনয মফশ্বজুদড ক্ষেষ্ঠত্ব প্রমতষ্ঠা ক্ষাবা াম না ফদরাআ মতমন ভদন কদযন।
মতমন জাতীমতাফাদ ফরদত মগদম যাষ্ট্রধভেদক নম ফযাং স্বদদমকতাদকাআ ফুমঝদমমছদরন। তায রেয মছর
ভাদজয মফকা, ঐকয স্থান, াংস্কৃমতয স্বরূ ন্ধান এফাং ক্ষদদপ্রদভয ভদধয মদদমাআ মফশ্বদপ্রদভয াধনা।
মতমন জাতীমতাফাদ ফরদত মগদম ক্ষকান মফদল জামতয উন্নমতদক প্রাধানয না মদদম, ভগ্র ভানফ উন্নমদনয,
ভানফজামতয াগ্রগমতয কথাম মতমন ফাযফায ফদরমছদরন। মতমন ভানফ বযতায মফকাদয স্বাদথে জামতভূদয
ভদধয াযস্পমযক দমামগতা  দ্ভাফ ফৃমদ্ধ, ভানমফক ভূরযদফাধভূদয মফকা, াঅন্তজোমতক ভদঝাতা 
ম্প্রাযণ প্রবৃমতয য মফদল গুরুত্ব াঅদযা কদযমছদরন।
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