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হচততন টফচফৰুৱা 

 

হহন্দুত্ব ফা হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ হ'ল ফততভান বাৰতৰ আিাইতকও সংকহিত আৰু শহিশালী ৰাচকনহতও শহি। 

ই হ'ল এিা ফহুলফযাপ্ত কণ আতন্দালন। সভাচৰ ক্ষুদ্ৰ ফা হফতশষ হওঙু অংশৰ ভাচত আফদ্ধ ই এিা সংওীণত 

প্ৰহতহিয়াশীল শহি ভাত্ৰ নহয়, নতুফা ই টওাতনা এহলি ষড়মন্ত্ৰ ফা ুুঁহচহততয় ফযৱহাৰ ওৰা কণহফতৰাধী অস্ত্ৰ 

ভাত্ৰ নহয়। কহততও ইয়াৰ হফষতয় ওহৰফলকীয়া আতলাঘনাৰ প্ৰাৰম্ভতত স্পষ্ট হহ টলাৱা দৰওাৰ টম ই হ'ল 

হনিঃসতন্দতহ কণতন্ত্ৰ- হফতৰাধী আতন্দালন, হওন্তু এতও সভয়তত ই এও কণ আতন্দালন। হিতীয়তিা গুৰুত্বূণত হদশ 

হ'ল নফয উদাৰতাফাদৰ হসতত ইয়াৰ সম্পওতৰ হদশতিা। সম্প্ৰহত সংখ হৰফাৰ তথা তাৰ ৰাচকনহতও দল 

হফতচহ অৱতীণত হহতঙ হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আৰু নফয উদাৰতাফাদৰ সভহিত প্ৰহতভূহতত হহঘাত। বাৰতীয় 

ৰাচনীহতত কণ আতন্দালনৰ ৰূত হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ উত্থান আৰু তাৰ হসতত নফয উদাৰতাফাদৰ এতন 

অংকাংকী সম্পওত স্থান টওতনকও সম্ভৱ হ'ল টসই সম্পতওত থূলভূল আবাস হদয়াই এই আতলাঘনাৰ উতেশয। 

অৱতশয হিতীয়তিা হদশ, অথতাৎ নফয উদাৰতাফাদৰ প্ৰশ্নতিা, আহভ স্বতন্ত্ৰ প্ৰশ্ন হহঘাত আতলাঘনা নওহৰ হহন্দ ু

চাতীয়তাফাদৰ হফওাশৰ হসতত সংকহতূণত তথা সম্পহওতত তাৰ হওঙু হদশৰ ৰততহ ঘভুকও আতলাওাত 

ওহৰফকল টঘষ্টা ওহৰভ। এইহঔহনতত ভন ওহৰফলকীয়া টম ‘হহন্দু চাতীয়তাফাদ' িাভততিাতৱ উি আতন্দালনতিাৰ 

খাইকও ভতাদশতকত- সাংস্কৃহতও আয়তনতিা দাহগ ধতৰ, আৰু টসই িাভততিা ফহন ওৰা আতলাঘনা-

হফতলাঘনাসভূহততা টসইতিা হৰলহক্ষত হয়। টসই পালৰৰা আতন্দালনতিাৰ ৰাচকনহতও আৰু সাংকিহনও 

আয়তনতিা দাহগ ধহৰফৰ ফাতফ ‘হহন্দুত্ব' িাভততিাৰ প্ৰতয়াকতহ অহধও প্ৰশস্ত হ'ফ টমন লাতক। হওন্তু ূফতৰ ফযৱহাৰৰ 

লকত সংকহত ৰাহঔ আৰু অনযানয হওঙু সুহফধাৰ ফাতফ আহভ ভূলতিঃ ‘হহন্দু চাতীয়তাফাদ' িাভততিাতও ফযৱহাৰ 

ওহৰভ।  

 

হস হম নহও, এই সম্পতওত ফাুঁ- কণতাহন্ত্ৰও হশহফৰত টহাৱা আতলাঘনা- হফতলাঘনাতফাৰত অথতনীহতফাদী তথা 

মাহন্ত্ৰও প্ৰৱণতা ফৰকও হৰলহক্ষত হয়। হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আৰু নফয উদাৰতাফাদও টানিীয়া ওামতওাৰণ 

সম্পওতত ফাহন্ফকল টঘষ্টা ওৰা হয় –  হহন্দু চাতীয়তাফাদও নফয উদাৰতাফাদৰ ফা সাধাৰণবাতৱ ুুঁহচফাদৰ এিা 

প্ৰতঘষ্টা ফা এাি অস্ত্ৰ হহঘাত হফতফঘনা ওৰা হয়, মাৰ চহৰয়তত ুুঁহচফাতদ টেণীসংখাতৰৰা েভচীৱী টেণীৰ 

ভতনাতমাক আুঁতৰাই হনফকল টঘষ্টা ওতৰ আৰু টেণী- উদ্ভূত টক্ষাবও সংঔযালখ ুসম্প্ৰদায়ৰ হদতশ হৰঘাহলত 

ওহৰফ হফঘাতৰ, আৰু ইয়াৰ চহৰয়তত েভচীৱী টেণীৰ সংগ্ৰাভও দাখাত ওতৰ। এিা ওথা হিও টম 

সাম্প্ৰদাহয়ওতা ফা হফতশষ অথতত হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদ েভচীৱী টেণীও হনচৰ ভূল আথত- ৰাচকনহতও প্ৰশ্নৰৰা 

আুঁতৰাই হনতয়। হওন্তু উতৰাি ধাৰণাতিা আংহশওবাতৱতহ শুদ্ধ। হওয়তনা হস হহন্দ ুচাতীয়তাফাদী আতন্দালনৰ 

ফযাও কণহবহিতিাৰ ফযাঔযা হদফ টনাৱাতৰ। এতন ফযাঔযাত আতন্দালনতিাৰ ঘিান্তভূলও ঘহৰত্ৰতিাৰ ৰত 

অতযহধও গুৰুত্বাতৰা ওৰা হয়, আৰু চনসাধাৰণৰ ভাচত থওা ধভতীয় হৰহঘহতও উঘিহন টমাকাই হফভ্ৰাহন্তৰ 



সৃহষ্ট ওৰাতিাৰ ৰত হবহি ওহৰতয়ই কণহবহিৰ প্ৰশ্নতিা ভীভাংসা ওহৰফ হফঘৰা হয়। ঘিান্ত, উঘিহন আৰু 

হফভ্ৰাহন্তৰ সৃহষ্ট –  ইয়াৰ প্ৰহততিাতৱই সতয। হওন্তু টওৱল ইয়াৰ ৰত হবহি ওহৰতয়ই আতন্দালনতিা ফহতত থওা 

নাই, ফৰং ইহতভতধয থওা কণহবহিও আধাৰ ওহৰতহ হস এইসভূহ ৰণতওৌশলৰ প্ৰতয়াক ওহৰ আহহতঙ। আনহাতত, 

চনসাধাৰণৰ টওৌহিওলীয়া ধভতীয় হৰহঘহত তথা তৎচহনত আতৱকও উঘিহন টমাতকাৱাতত আতন্দালনতিা 

সীভাফদ্ধ নহয়, ফৰং হস ইহতভতধয ধভতীয় হৰহঘহতও নতুনকও হনভতাণ ওহৰতঙ –  টসই হৰহঘহতৰ গুণকত ৰূান্তৰ 

খিাই তাও হনচৰ িাুঁঘত নতুন ৰূ হদতঙ। তদুহৰ আতকতয় নকহ ফততভানৰ ঐহতহাহসও সহন্ক্ষণততনা হওয় 

আৰু টওতনকও ুুঁহচফাতদ হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ আেয় ল'ফলকা হ'ল, উতৰাি ধাৰণাই এইতিা ফযাঔযা ওহৰফ 

টনাৱাতৰ। সংওিৰ ভুহূততত ুুঁহচতয় ইচ্ছা ওহৰতল ফুিহল হল হনচৰ উতেশযত ফযৱহাৰ ওহৰফ ৰা হফহবন্নধৰণৰ 

প্ৰহতহিয়াশীল ভতাদশতৰ ভাচতৰ হহন্দু চাতীয়তাফাতদা এিা –  এতনওুৱা ধৰতণ ফযাঔযা ওহৰ বাৰতীয় 

ৰাচনীহতৰ হফতশষ ঐহতহাহসও হৰহস্থহততিাৰ ভভত উদখািন ওহৰফ টনাৱাহৰ। আতওৌ ুুঁহচৰ সংওিৰ 

প্ৰসংকতিাততা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা ওহৰফ াহৰ। বাৰতীয় ৰাচনীহতত হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ উত্থানৰ ১৯৮০ৰ 

দশওৰ সভয়তঙাৱাত ুুঁহচ সংওিান্ন টহাৱা ফুহল ও'ফ টনাৱাহৰ, ফৰং ুুঁহচৰ বাল হদনতহ ঘহল আহঙল। ভুিতত 

অথতনীহতফাদী তথা মাহন্ত্ৰও ফযাঔযাৰ হৰহধ অহতিভ ওহৰফ াহৰতলতহ বাৰতত হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ উত্থানৰ 

তথা তাৰ হসতত নফয উদাৰতাফাদৰ মুিীয়া স্বাথতৰ ৰহসয উতমাঘন ওহৰফ ৰা মাফ। হফতশষবাতৱ ভনত ৰঔা 

দৰওাৰ মাতত প্ৰহতহিয়াশীল হ'ল ফুহলতয়ই তাৰ প্ৰফল শহি- সাভথতয তথা ফযাও কণহবহিও লখ ুৰূত 

উস্থান ওহৰফকল প্ৰয়াস ওৰা নহয়।    

 

হহন্দু চাতীয়তাফাদৰ ইহতহাস টফঙ ুৰহণ। ১৮৭০ৰ দশওত সাংস্কৃহতও প্ৰৱণতাৰ ৰূত অংওুৰণ খিা হহন্দ ু

চাতীয়তাফাতদ সাংকিহনও আৰু ৰাচকনহতওবাতৱ এিা আতন্দালনৰ ৰূ হৰগ্ৰহ ওতৰ ১৯১০ৰ দশওৰৰা। 

টতহতয়াৰৰাই ই চাতীয় আতন্দালনৰ সভান্তৰালবাতৱ আৰু হবততৰহদ ৰাচকনহতও তৎৰতা ঘলাই হকহঙল 

মহদ ইয়াৰ স্বওীয় স্থান আহঙল প্ৰান্তীয়। স্বাধীনতাৰ ৰৱততী সভয়ত কান্ী- হতযাৰ হৰণহতস্বৰূত হহন্দ ু

চাতীয়তাফাদৰ  হনহতও নযামযতাত ফযাও ঔহনীয়া খহিহঙল, আৰু সভাচত টঙওুলাৰ-আধুহনওতাফাদী নতুন 

বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ অঔণ্ড আহধতয তথা ঘৰওাৰৰ সভয়ানুক হস্ততক্ষৰ ফাতফ ই ভূৰ দাহগ উহিফকল সক্ষভ 

টহাৱা নাহঙল। ততল ততল সংখ হৰফাতৰ তাৰ হফহবন্ন সংকিনৰ চহৰয়তত সভাচৰ হফহবন্ন স্তৰত টসৱাভলূও 

ওাভৰ চহৰয়তত আৰু হফতশষকও টওডাৰ প্ৰহশক্ষণৰ ভাতচতৰ হনচৰ হবহি প্ৰসাহৰত ওৰাৰ টঘষ্টাত ব্ৰতী আহঙল। 

চৰুৰীওালীন অৱস্থাৰ সভয়ত চয়প্ৰওাশ নাৰায়ণৰ আতন্দালনত ঘাহভল টহাৱাৰ ভাতচতৰ সংখ হৰফাতৰ 

ফহুহঔহন সুনাভ অচতন ওহৰফকল সক্ষভ হহহঙল। টসই টসৱাভলূও ওাভ আৰু টওডাৰ প্ৰহশক্ষণৰ সীহভত হৰসৰ 

অহতিভ ওহৰ ই প্ৰওৃতাথতত কণ চাকৰণৰ দ্ধহত গ্ৰহণ ওহৰফকল সক্ষভ হহহঙল ১৯৮০ৰ দশওৰৰাতহ। ফততভান 

সভয়ত আহভ সংখ হৰফাতৰ প্ৰহতহনহধত্ব ওৰা হম হহন্দ ুচাতীয়তাফাদও চাতনা, সংকহিত ৰাচকনহতও শহিৰ 

ৰূত তাৰ উত্থান টসই সভয়তঙাৱাতত খহিহঙল। অৱতশয টসই সভয়ততা তাৰ সীহভত কণহবহি আৰু সংওীণত 

স্বাথত ফহল সভাচৰ সমঔুত স্পষ্ট আহঙল। হফতচহও টতহতয়া ‘ব্ৰাহ্মণ- ফহণয়াৰ দল' টফালা হহহঙল 

সহিওবাতৱই। ই সাথতও অথতত কণ আতন্দালনৰ ৰূ হৰগ্ৰহ ওহৰহঙল ১৯৯০ৰ দশওত, খাইকও ফাফহৰ 



ভঙহচদ- টওহন্নও চাকৰণসভূহৰ ভাধযতভতৰ। আনহাতত, আশীৰ দশওত সংখ হৰফাতৰ বাৰতৰ হবতৰত 

ফাহণচযৰ উদাৰীওৰণৰ টাষওতা ওহৰতল ফাহহৰৰ ফচাৰৰ ট ৌৰৰা সুৰক্ষাৰ অতথত সংৰক্ষণভূলও নীহতওতহ 

সভথতন চনাইহঙল। হওন্তু নকৈৰ দশওৰ লতক লতক ই অৱতীণত হহহঙল নফয উদাৰতাফাদৰ উগ্ৰ ৃষ্ঠতাষও 

হহঘাত। কহততও ইয়াৰৰা টওইফািা প্ৰশ্ন উত্থাহত হয়। আশীৰ দশওতিাততনা বাৰতীয় ৰাচনীহতত এতন হও 

খিনা ফা হৰফততন খহিহঙল মাৰ পলস্বৰূত হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদ সংকহিত আৰু শহিশালী ৰাচকনহতও শহি 

হহঘাত ভূৰ দাহগ উহিফকল সাৰ- ানী াতল? হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আৰু নফয উদাৰতাফাদ – এই দুই হবন্ন 

প্ৰহিয়াৰ ভাচত সম্পওত আৰু এওাত্মতা টওতনকও স্থাহত হ'ল? ইয়াৰ দুিা হদশ আতঙ – প্ৰথভতিা কাুঁথহনকত 

ফা ফযৱস্থাকত, হিতীয়তিা সাংকিহনও। সাংকিহনও হদশতিা হ'ল সংহিষ্ট দল- সংকিন তথা টনতাৰ ৰণতওৌশল 

আৰু ওভতপ্ৰতঘষ্টাৰ হদশতিা। এই হদশতিা ফহুলবাতৱ আতলাহঘত; টসইফাতফ আভাৰ আতলাঘনা খাইকও প্ৰথভতিাৰ 

ৰতত টওন্নীবূত ৰঔা হ'ফ। স্বাধীনতাৰ লতক লতক আৰম্ভ টহাৱা স্বাধীন বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ এও কাুঁথহনকত 

ৰূান্তৰ খহিফকল ধহৰহঙল, ফা হবন্নাথতত, তাৰ শহি- সাভথতযৰ এও িভাৱক্ষয় খহিফকল আৰম্ভ ওহৰহঙল ষাহিৰ 

দশওৰ হঙৰৰাই। টসই ৰূান্তৰ ফা িভাৱক্ষয় সম্পূণত হহহঙল আশীৰ দশওত। ৰচনী টওািাহৰতয় ১৯৭৫ 

ঘনও বাৰতীয় ৰাচনীহতৰ ফতান্তৰৰ ভুহূতত ফুহল অহবহহত ওহৰতঙ টমহতয়া টনহৰুফাদী ফযৱস্থাতিা ফা ‘ওংতগ্ৰঙ 

হঙতষ্টভ'টিাৰ তন আৰম্ভ হহতঙ। হস হম নহও, আশীৰ দশওত অতহদতন আহধতয হফস্তাৰ ওহৰ অহা চাহত-

ৰাষ্ট্ৰৰ ভতডলতিা সংওিান্ন টহাৱাৰ পলত এওপ্ৰওাৰ ৰাচকনহতও শূনযতাৰ সৃহষ্ট হয়। টসই শূনযতা ূৰণ ওহৰ 

বাৰতৰ হফহবন্ন অংশত ভূৰ দাহগ উতি হফহবন্ন আঞ্চহলওতাফাদী আতন্দালন, উগ্ৰফাদী আতন্দালন, ওৃষও 

আতন্দালন, দহলত- হনম্নফণতৰ আতন্দালন তথা আন হওঙুভান সাভাহচও আতন্দালন। এই হফহবন্ন আতন্দালনতফাৰৰ 

ভাচত অন্তহনতহহত ঐওয প্ৰায় টক্ষত্ৰতত নাহঙল, হওন্তু সওতলাতফাতৰ হভহল হমতিা ওাভ ওহৰহঙল টসইতিা আহঙল – 

টঙওুলাৰ- আধুহনওতাফাদী বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ ফৃহৎ টনতৰহিবতিাৰ অৱক্ষয়ৰ পলস্বৰূত সৃহষ্ট টহাৱা শূনযতা 

হওঙুভান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ টনতৰহিতবতৰ ূৰণ ওহৰহঙল। হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদা ফাওী আতন্দালনতফাৰৰ হনহঘনাকওতয় টসই 

সভয়তত ভূৰ দাহগ উহিহঙল। হওন্তু ইয়াৰ সুহফধাতিা আহঙল এইহঔহনতত টম ই উি ‘সংওীণত' আৰু ‘ঔহণ্ডত' স্বাথতও 

প্ৰহতহনহধত্ব ওৰা আতন্দালনতফাৰৰ হফৰীতত ই এও সংহহতূণত ‘চাতীয়' স্বাথত তথা সভিয়ৰ প্ৰহতহনহধত্ব 

ওহৰহঙল। আৰু এইতিা আহঙল ুুঁহচৰ স্বাথতৰ অনুওূতল, টসইফাতফ ওভ সভয়ৰ হবতৰতত ুুঁহচ আক ফাহি 

আহহহঙল আতন্দালনতিাৰ ৃষ্ঠতাষওতাৰ ফাতফ। কহততও অহত ঘভুকও এতনকও ও'ফ াহৰ টম বাৰতীয় 

ৰাচনীহতৰ আশীৰ দশওৰ হফশৃংঔলতাৰ ভাচত িভাৎ আহধতয হফস্তাৰ ওহৰফকল ধৰা হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদ 

এওপ্ৰওাৰ শৃংঔলা আহন হদহঙল। এই প্ৰহিয়াতিা আহঙল বাৰতীয় অথতনীহত- ৰাচনীহতকল নফয উদাৰতাফাদৰ 

আকভনৰ সভসাভহয়ও আৰু অনুওূল। এতনকওতয় সাম্প্ৰহতও বাৰতৰ দুিা ফৃহিভ ৰাচকনহতও প্ৰতচক্ট – হহন্দ ু

চাতীয়তাফাদ আৰু নফয উদাৰতাফাদ – এিা হফন্দুত হভহলত হহহঙল। এই সভহিত প্ৰহিয়াৰ ূণতাংক ৰূ আহভ 

আহচ টদহঔফকল াইতঙা। 

 

চাতীয়তাফাদ হ'ল আধুহনওতাৰ এও উৎাদন। হমতিা চাতীয় টওৌভ ফা সম্প্ৰদায়ও আধাৰ ওহৰ চাতীয়তাফাদ 

ফহতত থাতও, প্ৰাও-আধুহনও ওালৰ ৰাচকনহতও ওল্পনাত তাৰ অহস্তত্ব নাহঙল। ওথাতিা এতনওুৱা নহয় টম 



অতীচতৰৰা সভাচত হফৰাচ ওৰা নানান সাভাহচও হৰহঘহতৰ লকত আধুহনওতাই চাতীয়তাফাদৰ 

হৰহঘহততিা সংতমাক ওহৰ হদহঙল ভাত্ৰ। ফৰং আধুহনওতাই সভাচত ফহতত থওা হফহবন্নধৰণৰ হৰহঘহতসভূহৰ 

কাুঁথহন আৰু ঘহৰত্ৰৰ এও আভূল হৰফততন খিাইহঙল। আধুহনওতাৰ ূতফত সভাচৰ হফহবন্ন টলাতও হফহবন্ন 

হৰহঘহত ধাৰণ ওহৰ চীৱন হনফতাহ ওহৰহঙল, হওন্তু আধুহনওতাৰ ৰতশ টসইসভূহ হৰহঘহতৰ এও গুণকত 

ৰূান্তৰ খিাইহঙল। সুদীপ্ত ওহফৰাচৰ ভতত, প্ৰাও-আধুহনও সভাচত হৰহঘহততফাৰ আহঙল ৰাউহৰ তথা 

টলচুৱাধৰণৰ, টতুঁৰ হৰবাষাত fuzzy ফা অস্পষ্ট। প্ৰথভতত, এচন ফযহিৰ হফহবন্নধৰণৰ হৰহঘহত আহঙল 

আৰু টসইতফাৰ হফহবন্ন সাভাহচও টপ্ৰহক্টঘৰ ভাতচতৰ প্ৰওাশ াইহঙল। ফযহিচন কাুঁ, আঞ্চহলও সম্প্ৰদায়, ফণত, 

ধভতীয় ন্থ, বাষা, ওুিুহিতা, চীহৱওা আহদৰ হফহবন্ন হৰহঘহততৰ হৰহঘত আহঙল। হওন্তু ইয়াৰ হবতৰত টওাতনা 

এিা হৰহঘহততয়ই ঘূড়ান্ত ফা এওাহধতযশীল নাহঙল, আৰু ইতিা হসতিাৰ ভাচত টওাতনা ধৰা- ফন্া স্পষ্ট 

হৰসীভা নাহঙল। কহততও হৰহঘহতসভূহ আহঙল অস্পষ্ট, অসভাপ্ত আৰু ৰাউহৰ। হিতীয়তত, মহদ 

হৰহঘহতসভূহ ফযৱহাৰ ওহৰ ভানুতহ হবন্ন হৰহঘহতৰ টলাওসওলৰৰা হনচও ৃথওীওৰণ ওহৰহঙল আৰু এতও 

হৰহঘহতৰ টলাওসওলৰ হসতত সভাতফহশত হহহঙল, তথাহ টতুঁতলাতও হৰহঘহতহবহিও সাভাহচও টকািসভূহৰ 

হফষতয় এও ফহল আৰু সম্পূণত ধাৰণা আহৰণ ওহৰফকল সক্ষভ টহাৱা নাহঙল। তাৰ ফাতফ প্ৰতয়াচনীয় ধাৰণা তথা 

প্ৰমুহিৰ অবাৱ আহঙল টতুঁতলাওৰ। এতন ওাৰণতত টততন এিা হৰহঘহতও টওন্ন ওহৰ সংকহিত ৰাচকনহতও 

এওঘনৰ হঘন্তা ওৰাতিা টতহতয়া অওল্পনীয় আহঙল। লকতত ‘আত্ম' আৰু ‘অনয', অথতাৎ ‘আভাৰ' আৰু ‘হসহুঁত'ৰ 

ভাচত টওাতনা ঘূড়ান্ত আৰু অলংখনীয় হফবাচন সৃহষ্ট ওৰাতিা সম্ভৱৰ নাহঙল। হওন্তু হনতফহশও বাৰতত 

আধুহনওতাৰ িনৰ লতক লতক হৰহঘহতৰ এই সাভাহচও ৃহথৱীঔনৰ হৰফততন খহিহঙল। হফতশষকও 

টলাওহয়ল আৰু ভানহঘত্ৰই ূফতৰ সাভাহচও হৰহঘহতসভূহৰ হৰফততন আৰু নতুন হৰহঘহতৰ উৎাদনত খাই 

বূহভওা হলহঙল। সাভাহচও ৃথওীওৰণৰ ধাৰণা তথা তাৰ সংকিনৰ ৰূ ূৰাূহৰ ফদহল হকহঙল। ইয়াৰ 

পলস্বৰূত ভানুহৰ সভূহীয়া সিাৰ হফষতয় ধাৰণা তথা সাভাহচও ৃহথৱীঔনত টসই সিাতিাৰ স্থান সম্পতওত 

ধাৰণাই নতুন ৰূ হৰগ্ৰহ ওহৰহঙল। ইয়াৰ ৰাচকনহতও হৰণাভসভূহ আহঙল সুদূৰপ্ৰসাৰী আৰু কবীৰ। 

উদাহৰণস্বৰূত, হহন্দু আৰু ভুঙহলভ হৰহঘহত ূফততৰৰাই আহঙল, হওন্তু উতৰাি প্ৰহিয়া খিাৰ াঙত হহন্দ ু

আৰু ভুঙহলভ হৰহঘহতৰ তাৎমত সলহন হহহঙল। সাভাহচও হৰহঘহতৰ হসতত সংলগ্ন হহহঙল ৰাচকনহতও 

আত্মতঘতনা তথা সভূহীয়া ইচ্ছাৰ ধাৰণা, মাৰ হবহিত ৰাচকনহতও এওঘন তথা ৰণতওৌশল অৱলিন ওহৰফ 

াহৰ। সাধাৰণতত সভাচহফজ্ঞানত সাভাহচও হৰহঘহতসভূহও আধুহনও আৰু আহদভ, এইধৰতণ হফবাহচত ওৰা 

হয়। হওন্তু ওহফৰাচৰ ভতত, আধুহনওতাই হৰহঘহতৰ সভগ্ৰ ভানহঘত্ৰঔনতও সলহন ওহৰ টলায় – এতন টওাতনা 

হৰহঘহত নাই মাও আধুহনওতাই স্পশত নওতৰ। আনহাতত, প্ৰহততিা আধুহনও হৰহঘহততয়ই হ'ল প্ৰতযক্ষ ফা 

তৰাক্ষবাতৱ ৰাচকনহতও। কহততও ও'ফ াহৰ টম আধুহনওতাৰ হমতিা লহচতও বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ 

হৰহঘহত হনভতাণৰ ফাি প্ৰশস্ত ওহৰহঙল, টসই এতওিা লহচতওই ধভতীয় হৰহঘহতসভূহতওা ৰাচকনহতও মুদ্ধতক্ষত্ৰত 

অৱতীণত ওৰাইহঙল। ওহফৰাতচ এিা উদাহৰণ হদতঙ টম প্ৰথভবাকৰ ফাগালী ‘চাতীয়তাফাদী' টলঔওসওতল এই 

হল টঔহলতভহলত হৰহঙল টম টতুঁতলাও প্ৰওৃততত টওানতিা চাহতৰ অংশ – ফাগালী, হহন্দ ুটন বাৰতীয়? টওাৱা 

ফাহুলয টম বাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাতভ ইয়াৰ হবতৰত বাৰতীয় হৰহঘহততিাতৰ আহধতয প্ৰহতষ্ঠা ওহৰহঙল। হওন্তু 

টসই আহধতয হঘৰস্থায়ী আহঙলতন? 



  

হফহবন্ন চহিলতা সতে বাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰাতভ এিা আধুহনও আৰু টঙওুলাৰ বাৰতীয় চাহতৰ তক্ষই হথয় 

হদহঙল – মাৰ ভূলনীহত তথা প্ৰতীওী উাদানসভূহ আহঙল আধুহনও। হওন্তু এইতিা বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ 

এওভাত্ৰ ধাৰণা নাহঙল। ফহুসংঔযও প্ৰহতিন্ধী আৰু সংখষতৰত ৰাচকনহতও ওল্পনাই বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ 

অন্তবতাকত আহধতযৰ ফাতফ প্ৰহততমাহকতাত অৱতীণত হহহঙল – তাতৰ এিা আহঙল কবীৰবাতৱ আধুহনও আৰু 

টঙওুলাৰ, হওন্তু তাও টঘৌাতশ আফৃত ওহৰ ৰাহঔহঙল আন হওঙুভান ৰাচকনহতও ওল্পনাই, মাৰ আধুহনওতাৰ 

অৱদানসভূহৰ প্ৰহত ভতনাবাফ আহঙল সতন্দহচনও। এই িন্ধতিাও আনধৰতণ সংজ্ঞাহয়ত ওহৰফ াহৰ। 

বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ ভাচত সভসত্বফাদী আৰু ফহুত্বফাদী – এই দুিা প্ৰৱণতাৰ িন্ধ হৰলহক্ষত হহহঙল। 

কান্ী আৰু টনহৰুতৱ, তথা সাভহগ্ৰওবাতৱ স্বাধীনতা সংগ্ৰাভঔতন হথয় হদহঙল ফহুত্বফাদী প্ৰৱণতাৰ ক্ষত। 

স্বাধীনতাৰ াঙত নতুন চাহত- ৰাষ্ট্ৰই এই আধুহনও আৰু টঙওুলাৰ, ফহুত্বফাদী বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ 

ধাৰাতিাও প্ৰাহতষ্ঠাহনও ৰূত স্বীওৃহত হদহঙল।  ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰহতষ্ঠানসভূহ তথা প্ৰভূলযৰ ভাচত ফহুত্বফাদৰ নীহতসভূহ 

টপ্ৰাহথত ওৰা হহহঙল। টঙওুলাৰফাতদ ধভতাঘৰণৰ ফহুত্ব, টপডাতৰলফাতদ আঞ্চহলও সংস্কৃহতসভূহৰ ফহুত্ব আৰু 

কণতন্ত্ৰই ৰাচকনহতও আদশতৰ ফহুত্বও আনুষ্ঠাহনও স্বীওৃহত প্ৰদান ওহৰহঙল। টঙওুলাৰ নাকহৰওত্বৰ ৰত 

প্ৰহতহষ্ঠত এই নাকহৰও চাতীয়তাফাদৰ দাহয়ত্ব ফহন ওহৰহঙল নতুন চাহত- ৰাষ্ট্ৰই। এই চাতীয়তাফাদ তথা 

চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ এওাহধতযই ফাওী প্ৰহতিন্ধী, সভসত্বফাদী চাতীয়তাফাদৰ ধাৰণাসভূহও সভাচৰ এঘুওকল টিহল 

হিয়াইহঙল। ৰৱততী সভয়ত টমহতয়া এই টনহৰুফাদী চাতীয়তাফাদ তথা তাও ধহৰ ৰঔা চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ 

আধুহনওতাফাদী- টঙওুলাৰ ভতডলতিাৰ অৱক্ষয় খহিহঙল, টসই টপ্ৰক্ষািত ভূৰ দাহগ উহিহঙল উি অৱদহভত 

চাতীয়তাফাদৰ ধাৰণাসভূতহ। আশীৰ দশওত হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ উত্থানৰ টক্ষত্ৰততা টসই খিনাই খহিহঙল। 

 

বাৰতীয় চাতীয়তাফাদৰ প্ৰবাৱশালী ধাৰাতিাত চাহত- ৰাষ্ট্ৰও সভূহীয়া স্বাথতঘাহলত সাভাহচও ৰূান্তৰৰ ফাহও 

হহঘাত হনহফতফাতদ ভাহন টলাৱা হহহঙল। কহততও নতুন বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰ আহঙল স্বাধীনতা সংগ্ৰাভৰ সাথতও 

আৰু নযাময উিৰাহধওাৰী। প্ৰায় সওতলাহফলাও সাভাহচও টকাতিই ইয়াৰ সাংহফধাহনও কাুঁথহনতিাও নযায়সংকত 

ফুহল ভাহন হলহঙল। আনহাতত, হৰওহল্পত ৰাচকনহতও- অথতকনহতও নীহত তথা আুঁঘহনৰ চহৰয়তত সভাচত 

ৰাচকনহতও-অথতকনহতও নযায় প্ৰহতষ্ঠা ওৰাৰ দাহয়ত্ব ৰাষ্ট্ৰই ওান্ াহত হলহঙল, আৰু এইতিা আহঙল চাহত-

ৰাষ্ট্ৰৰ নযামযতাৰ আনতিা প্ৰধান উৎস। এতও সভয়তত ৰাষ্ট্ৰই চনসাধাৰণৰ ভাচৰৰা অহা কণতাহন্ত্ৰও দাফী-

দাফাতফাতৰা ূৰণ ওহৰফ লাহকহঙল। হওন্তু বাৰতীয় হৰহস্থহতৰ চহিলতাৰ ফাতফ ৰাষ্ট্ৰই বাতলভান সভসযা আৰু 

অন্তহফততৰাধৰ সমঔুীন হহহঙল তাৰ দাহয়ত্বসভূহ ূৰণ ওহৰফকল মাুঁতত। টসই সভসযা আৰু অন্তহফততৰাধসভূহৰ 

হৰণহতততই চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ সংওি িভাৎ খনীবূত হ'ফকল ধহৰহঙল। কহততও আশীৰ দশওত হহন্দ ু

চাতীয়তাফাদৰ উত্থান তথা বাৰতীয় ৰাচনীহতৰ ফতান্তৰৰ ঘহৰত্ৰ অনুধাৱন ওহৰফকল হ'টল প্ৰথতভ আহভ স্বাধীন 

বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ হফৱততনৰ ইহতহাসৰ হওঙু বু টলাৱা দৰওাৰ। এই চহিল আৰু হফসৃ্তত হফষয়তিাৰ টওাতনা 

হফতশষ আলঘ নওৰাকও আহভ এই টলঔাৰ ক্ষুদ্ৰ উতেশয ূৰণাতথত তাৰ দুই- এিা হদশৰ ৰত হফহক্ষপ্ত 

আতলাওাততহ ওহৰফ ঔুহচতঙা। 



 

ুুঁহচফাদী ৰাষ্ট্ৰৰ হৰসীভা তথা হফওাশৰ কহতধাৰা টশষ অথতত সদাতয় ুুঁহচফাদী উৎাদন ফযৱস্থাৰ লহচওৰিাৰা 

হনধতাহৰত হয় : ইয়াৰ অথত এইতিা নহয় টম প্ৰথভতিা হিতীয়তিাৰ হনঙও প্ৰহতপলন ফা হাহতয়াৰ ভাত্ৰ; হওন্তু হনচৰ 

সভস্ত স্বায়িতা সতে ৰাষ্ট্ৰই টশষ অথতত টওহতয়া ুুঁহচফাদৰ লহচওও সভূতল অহতিভ ওহৰ মাফ টনাৱাতৰ। 

সাভন্তীয় উৎাদন ফযৱস্থাত অথতনীহত আৰু ৰাচনীহতৰ অহফতচ্ছদযতাৰ হফৰীতত ুুঁহচফাদী ফযৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰ তথা 

ৰাচনীহততয় অথতনীহতৰৰা ৃথও ৰূত এওধৰণৰ স্বায়ি অহস্তত্ব ফততাই ৰাতঔ। এতন অৱস্থাত ুুঁহচ- হফতৰাধী 

শহিসভূহৰ সাভথতয আৰু প্ৰহততৰাধ তথা টহুঁঘা অনুমায়ী ৰাষ্ট্ৰ তথা ৰাচনীহততয় ুুঁহচৰ ৰত বাতলহঔহন 

হনয়ন্ত্ৰণ সাফযস্ত ওহৰফ াতৰ। হওন্তু টশষ অথতত ুুঁহচৰ ৰত স্থায়ী হফচয় সাফযস্ত ওহৰফকল টওাতনা ওাৰণতত 

সক্ষভ নহয়, ওাৰণ ুুঁহচফাদী উৎাদন ফযৱস্থাত উিৃিৰ ৰত ওতৃতত্ব টওৱল ুুঁহচহতসওলৰতহ থাতও। 

ইয়াৰৰা এইতিাতও ও'ফ াহৰ টম ৰাষ্ট্ৰই ুুঁহচতয় হনধতাৰণ ওহৰ হদয়া হফঘৰণতক্ষত্ৰ অহতিভ ওহৰ টমাৱাতিা 

সম্ভৱৰ নহয়। এই হদশৰৰা বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ হফতিষণ ওহৰফকল ক'টল দুিা হদশ উদ্ভাহসত হহ উতি। 

প্ৰথভতিা হ'ল কাুঁথহনকত : বাৰতীয় ুুঁহচফাদৰ হফওাশ তথা হফৱততন, হফহবন্ন টেণীসভূহৰ হফওাশ আৰু টসই 

টেণীসভূহৰ ভাচৰ হিয়া- প্ৰহতহিয়া তথা ক্ষভতাৰ বাৰসাভয আহদ হদশ ইয়াৰ অন্তকতত। আনতিা হ'ল চাহত-

ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাহতষ্ঠাহনও তথা সাংকিহনও হদশ : ঘৰওাৰ, ৰাচকনহতও দল, টনতা, ৰণনীহত, ৰাচকনহতও আতন্দালন 

আহদ ইয়াৰ অন্তকতত। হিতীয় হদশতিাৰ আতলাঘনা ওহৰফকল হ'টল তাও প্ৰথভতিাৰ হসতত সম্পহওতত ওৰাতিা 

দৰওাৰী, হওন্তু টওৱল প্ৰথভতিাৰ হবহিতত ফা প্ৰথভতিাৰ ফযাঔযাৰ চহৰয়ততই হিতীয়তিাৰ ঘহৰত্ৰ উতমাহঘত ওহৰফ 

টনাৱাহৰ। অথতকনহতও ওভতপ্ৰতঘষ্টা আৰু ৰাচকনহতও হনৰািাৰ ফাতফ বাৰতীয় ুুঁহচফাদৰ ঐহতহাহসও ূফতঘতত 

হহঘাত বূহভওা ালন ওহৰ আহহতঙ চাহত- ৰাষ্ট্ৰই। হস হম নহও, বাৰতীয় ৰাচনীহতত শাসওীয় টেণী ফুহলতল 

সাধাৰণতত ফৃহৎ ফুতচতাৱাহচ আৰু বূস্বাভী টেণীৰ এিা টচাুঁিফন্নতও ফুতচাৱা হয়। সুদীপ্ত ওহফৰাতচ 

আতভালাতাহন্ত্ৰও- টভতনচাহৰতয়ল টেণীতিাও শাসওীয় টেণীৰ তৃতীয়তিা অংক ফুহল অহবহহত ওহৰতঙ। এই 

টেণীতিাৰ অহস্তত্ব সওতলাতৱ স্বীওাৰ ওহৰতল তাও খাইকও ফুতচতাৱা টেণীৰ ফহতীয়া হহঘাত এও সৰল আৰু 

সুঁচুহলফাদী ফযাঔযাতহ দাহগ ধৰা হয়। হওন্তু ফুতচতাৱা টেণীৰ লকত ইয়াৰ সম্পওততিা ভূলকতবাতৱ টচাুঁিফন্ন- কত 

আৰু ফতন্দাফস্ত- ভূলওতহ। এই টেণীতিাতৱ টওৱল শাসওীয় টেণী আৰু আন টেণীসভূহৰ ভাচততই ভধযস্থতা 

নওতৰ, ই শাসওীয় টচাুঁিৰ হবতৰৰ টেণীসভূহৰ ভাচততা ভধযস্থতা ওতৰ। ই এতও সভয়তত ফুতচতাৱা শাসনৰ 

ফাতফ তে আৰু প্ৰাহতষ্ঠাহনও ওভতন্থা টমাকান ধতৰ। কহততও ও'ফ াহৰ টম ফুতচতাৱাহচ, বূস্বাভী টেণী আৰু 

আতভালাতাহন্ত্ৰও- টভতনচাহৰতয়ল টেণী – খাইকও এই হতহনিা টেণীতয়ই বাৰতীয় শাসওীয় টেণীতিা কিন 

ওহৰতঙ, আৰু এই হতহনিাৰ কহত- হফহধ তথা আন্তিঃসম্পওতৰ ৰততই বাৰতীয় ৰাচনীহতৰ ঘহৰত্ৰ ভূলতত হনবতৰ 

ওতৰ। ইয়াৰ হবতৰত ফুতচতাৱা টেণীতয়ই হ'ল শহিশালী টেণী। ইতয়ই শাসওীয় টচাুঁিতিাৰ হদশ হনণতয় ওহৰহঙল 

আৰু ইতয়ই আহঙল টচাুঁিৰ সাফতচনীনতাভঔুী উাদান; ভাত্ৰ ইতহ এিা সংহত অথতকনহতও হফওাশৰ ধাৰণা কি 

হদফ াহৰহঙল। আনহাতত, প্ৰাও- ুুঁহচফাদী উাদান বূস্বাভী টেণীতিা আহঙল খাইকও প্ৰহতহিয়াশীল টেণী; 

ুুঁহচফাদী হফওাশৰ ধুভুহাৰ ভাচত টমতনতততন আত্মৰক্ষাৰ ফযৱস্থা ওৰাই আহঙল তাৰ লক্ষয। হওন্তু এই 

টেণীতিাৰ ৰাচকনহতও শহি আহঙল হফশাল। স্বাধীনতা লাবৰ লতক লতক বাৰতীয় ুুঁহচহত টেণীতিাৰ সমঔুত 

আহহ হৰহঙল টসই হফৰাি প্ৰশ্নতিা : প্ৰাও- ুুঁহচফাদী উৎাদন সম্পওতসভূহও সভূতল উৎঔাত ওহৰ টদশৰ 



অথতনীহততিাও এও স্বহনবতৰশীল ুুঁহচফাদী হফওাশৰ হতন আক ফিাই হনফ, টন টদশৰ ফাহহৰৰ সাম্ৰাচযফাদ আৰু 

টদশৰ হবতৰৰ বূহভ- টওহন্নও স্বাথততফাৰৰ হসতত আতাঘ- ভীভাংসা ওহৰফ? াথত টঘিাচতীতয় হওতঙ টম ডাগৰ 

ৰাচকনহতও প্ৰতযাহ্বানৰ সমঔুীন টহাৱাৰ বয়ত বাৰতীয় ুুঁহচহত টেণীতিাতৱ সদাতয় হিতীয়তিা ওাভ ওহৰ 

আহহতঙ। টসইফাতফ গ্ৰাভশ্চীয় বাষাত ও'ফ াহৰ টম বাৰতীয় শাসওীয় টেণীতয় এও হনহিয় হফপ্লৱৰ হৰঘালনা 

ওহৰ আহহতঙ। সংসদীয় কণতন্ত্ৰৰ টেভৱওতৰ ভাতচতৰ উি টেণীকত টচাুঁিতিাৰ শাসন ফততাই ৰঔাৰ ফযৱস্থা ওৰা 

হহহঙল। এতন টপ্ৰক্ষািত এতওাচন ‘হঘচাৰসুলব’ (Caesarist), চনসাধাৰতণ সংওীণত স্বাথতৰ ‘ঊৰ্ধ্তত' অৱস্থান 

ওৰা ফুহল হফশ্বাস ওৰা চনহপ্ৰয় টনতাতৰা প্ৰতয়াচন হয় হমচতন শাসওীয় টচাুঁিৰ হবতৰত বাৰসাভয ৰক্ষা ওহৰ 

ুুঁহচফাদী হফওাশৰ ধাৰাতিা আগুৱাই হল মাফ াতৰ। টনহৰুতৱ টততন এিা বূহভওাই ালন ওহৰহঙল। ুুঁহচফাদী 

হফওাশৰ ূফতঘততস্বৰূ আন্তিঃকাুঁথহনকত উন্নয়ন আৰু চনসাধাৰণৰ িয়ক্ষভতা ফৃহদ্ধতৰ এঔন ফচাৰৰ সৃহষ্ট – 

ইয়াও ূৰণ ওহৰফৰ ফাতফ হৰওহল্পত অথতনীহতৰ থ ফাহঙ টলাৱা হহহঙল। টসই অনুসহৰ তদযাহকও উৎাদনৰ 

ফহুতফাৰ টক্ষত্ৰ সম্পূণতৰূত ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত ৰঔা হহহঙল। হওন্তু ুুঁহচহত টেণীৰ উতদযাকৰ স্বাধীন হফওাশৰ ফাতফ 

মতথষ্ট টচকা ৰাহঔ হদহঙল, তদুহৰ ফাহহৰৰ ফচাৰৰৰা সুৰক্ষাৰ ফাতফ সংৰক্ষণভূলও নীহত গ্ৰহণ ওহৰহঙল। 

  

ুুঁহচফাদী হফওাশৰ এই ভতডলতিাতৱ মতথষ্ট সপলতা লাব ওহৰহঙল। ৰাষ্ট্ৰ আৰু ফচাৰৰ সহমহলত প্ৰতঘষ্টাই ওভ 

সভয়ৰ হবতৰতত এিা শহিশালী আধুহনও অথতনীহত কহি তুহলফকল সক্ষভ হহহঙল। লকতত ই টকাতিই বাৰতচুহৰ 

হফয়হ থওা হফশাল আৰু হফহঘত্ৰযূণত অথতকনহতও টক্ষত্ৰঔন হনচৰ হনয়ন্ত্ৰণকল আহনফকল সক্ষভ হহহঙল। এই 

টক্ষত্ৰত আতভালাতন্ত্ৰতৰা বূহভওা আহঙল গুৰুত্বূণত। হওন্তু এই হনয়ন্ত্ৰণ আহঙল অনুশাসনভূলওতহ; ই আহঙল 

হঙদ্ৰমুি আৰু অহনহশ্চত। আহদভ ওৃহষকত আৰু ওাৰুহশল্পকত (artisnal) অথতকনহতও ফযৱস্থাসভূহত ফহতত থওা 

প্ৰাও- ুুঁহচফাদী উৎাদন সম্পওতসভূহৰ ভূতলাৎািন খিাফ ই ৰা নাহঙল, টসইসভূহ হৰ হকহঙল ৰূান্তৰ 

নখিাকও। তাৰ িাইত ই টসই ফযৱস্থাসভূহৰ ৰত ুুঁহচফাদী সঞ্চয়নৰ দাফীসভূহ ৰৰৰা চাহ হদহঙল 

ভাত্ৰ। সভগ্ৰ অথতনীহতৰ ুুঁহচফাদী ৰূান্তৰ খহিতল অথতনীহত আৰু সভাচৰ হমধৰণৰ সভসত্বওৰণ খতি টসইতিা 

বাৰতত খিা নাহঙল। ুুঁহচফাদৰ এতন অ- সভ হফওাশৰ পলস্বৰূত সভাচত আধুহনওতাই সম্পূণত ফযাহপ্ত আৰু 

টাতন লাব ওহৰফ টনাৱাহৰতল; আধুহনওতাৰ প্ৰভূলযসভূতহ সহফাস ওহৰফলকা হ'ল প্ৰাও-আধুহনও প্ৰভূলযসভূহৰ 

হসতত। সুদীপ্ত ওহফৰাতচ এই হৰহস্থহতৰ ফণতনা হদতঙ এতনধৰতণ : আওাৰ, কবীৰতা আৰু ফযাহপ্তৰ হনৰৰা 

বাৰতৰ আধুহনও অথতনীহততিা আহঙল এও হফশালাওাৰ সংকিন, ই আহঙল স্বয়ংসম্পূণত এঔন ৃহথৱী; ইয়াৰ 

সুৰহক্ষত আৰু আৰাভদায়ও হৰসৰৰ হবতৰত বাৰতৰ এহলি টকাষ্ঠীসভূহ আৰু হসতফাৰৰ সহতমাকী প্ৰতপঙতনল 

টেণীসভূতহ আত্মতুষ্ট হহ চীৱন হনফতাহ ওহৰফ াহৰহঙল। হওন্তু এই ৃহথৱীঔতন টমতনতততনকওতহ বাৰসাভয ফততাই 

হিহও আহঙল এও হফশালতৰ, শ্চাদদ আৰু চনাওীণত ওৃহষকত অথতনীহতৰ ৰত। এই ওৃহষকত অথতনীহততিা 

হফহবন্ন অন্তহফততৰাতধ হফদীণত ওহৰ ৰাহঔহঙল –  এয়া আহঙল ুুঁহচফাদী ফযৱস্থাই তাৰ ৰত চাহ হদয়া 

দাফীসভূহৰ হৰণাভ। আনহাতত, ুুঁহচফাদী অথতনীহততয় এতও সভয়তত সৃহষ্ট ওহৰহঙল আধুহনও টশাষণ আৰু 

দভনৰ; তাৰৰা সৃষ্ট টক্ষাব আৰু খৃণাতয়া আৱহৰ ৰাহঔহঙল ভধযহফিীয় চীৱনৰ টঘৌাশ। এই দুইঔন ৃহথৱীৰ 

ভাচৰ হফতৰাধসভূহ িভাৎ ৰকল উহি আহহহঙল – অথতকনহতও আৰু সাংস্কৃহতও উবয় ৰূতত। ওৃহষকত আৰু 



ওাৰুহশল্পকত অথতকনহতও ৃহথৱীৰ চনসাধাৰতণ কণতাহন্ত্ৰও দ্ধহতসভূহৰ অহৰহ ফযৱহাৰৰ ভাধযতভতৰ ৰাষ্ট্ৰৰ 

ৰত টহুঁঘা প্ৰতয়াক ওহৰহঙল; টতুঁতলাওও সম্পূণতৰূত ফহঞ্চত ওহৰ উন্নয়নৰ সুপলসভূহ আধুহনও ফুতচতাৱাহচ 

আৰু তাৰ সহতমাকী টেণীসভূতহ আত্মসাৎ ওৰাৰ হফৰুতদ্ধ টতুঁতলাতও হফতদ্ৰাহ ওহৰ উহিহঙল। ওৃহষকত হমতিা 

টেণী উন্নয়নৰৰা হফতশষবাতৱ লাবৱান হহহঙল টসইতিা আহঙল নৱকহিত ধহনও ওৃষও টেণীতিা। হফতশষকও 

চহভদাহৰৰ হফতলা আৰু টসউচ হফপ্লৱৰ সুপলসভূহ আহৰণ ওহৰ এই টেণীতিা বাৰতৰ হফহবন্ন অঞ্চলত 

কচকচীয়া হহ উহিহঙল। হওন্তু অথতকনহতও সভৃহদ্ধৰ হফৰীতত টতুঁতলাওৰ ৰাচকনহতও শহি আহঙল টততনই 

সীহভত। কহততও টতুঁতলাতও অহধও ৰাচকনহতও ক্ষভতাৰ ফাতফ হফতদ্ৰাহ ওহৰ উহিহঙল। ওৃষওহবহিও দলৰ 

টমাতকহদ টতুঁতলাতও ৰাচকনহতও তৎৰতা আক ফিাই হনহঙল মাৰ পলস্বৰূত আহধতযশীল ওংতগ্ৰঙ দলত 

ঔহনীয়া আৰম্ভ হহহঙল আৰু শাসওীয় টেণীতিাৰ আবযন্তৰীণ সভীওৰণত গুণকত হৰফততন খহিহঙল। টনহৰুৰ 

শাসনওালৰ হবতৰততই বাৰতীয় ৰাচনীহতৰ এই সভসযা আৰু অন্তহফততৰাধসভূতহ ভূৰ দাহগ উহিফকল আৰম্ভ 

ওহৰহঙল।  

 

বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ িভাৎ খনীবূত হহ অহা সংওিৰ আন বাতলভান হদতশা আহঙল। হৰওহল্পত অথতকনহতও 

নীহততয় মতথষ্টহঔহন সুপল হদয়াৰ াঙত এিা মতায়ত তাৰ কহত হ ভা হহ হৰহঙল, আশানুৰূ সভৃহদ্ধ লাব 

ওৰাত হস ফযথত হহহঙল। আনহাতত, ৰাচহুৱা উতদযাকৰ ৰ ভহলাত ৰাচকনহতও হস্ততক্ষ আৰু নযস্ত স্বাথতৰ 

প্ৰতফশৰ পলস্বৰূত উি উতদযাকসভূহৰ ওামতদক্ষতা টহৰাই হকহঙল আৰু ওালিভত টসইসভূহ দুনতীহতৰ খাহিত 

হৰণত হহহঙল। ইয়াৰ হৰণাভস্বৰূত টওৱল ৰাচহুৱা ঔণ্ডৰ হফশ্বাসতমাকযতা হ্ৰাস টাৱাই নহয়, ৰাষ্ট্ৰৰ 

ওলযাণওাভী ঘহৰত্ৰততা হস দাখাত ওহৰহঙল। এতনকওতয় ওলযাণওাভী ৰাষ্ট্ৰৰ হনহতও নযামযতাৰ িভাৱক্ষয় খহি 

অহনয়হন্ত্ৰত ফচাৰৰ ফাতফ ভতাদশতকত ফাি হতয়াৰ হহহঙল। আনহতন, তদযাকীওৰতণ সাভহগ্ৰওবাতৱ চাতীয় 

অথতনীহতৰ সভৃহদ্ধ খিাতল আঞ্চহলও হফষভয িভাৎ বীষণবাতৱ ফৃহদ্ধ ওহৰহঙল। ইয়াৰ পলস্বৰূত বাৰতৰ 

হফহবন্ন ৰাচযত আঞ্চহলওতাফাদী আতন্দালনসভূতহ ভূৰ দাহগ উহি চংকী ৰূ ধাৰণ ওহৰহঙল। টওন্নীয় শাসওীয় 

টেণীতিাতৱ এই আতন্দালনসভূহৰ প্ৰহত ওতিাৰ দভনভূলও আৰু টওন্নীয়তাফাদী ফযৱস্থা গ্ৰহণ ওৰাত টসইসভূতহ 

অহধও ৰাচকনহতও ৰূ হৰগ্ৰহ ওহৰহঙল, আৰু টওন্নীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰভূলযসভূহও প্ৰশ্নৰ ওািকৰাত হথয় 

ওৰাইহঙল। এতনকওতয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ সংওি খনীবূত হহ আহহহঙল। ইহন্দৰা কান্ীৰ শাসনওালত টদঔা হদয়া 

ৰাচকনহতও উত্থান- তনসভূহ টওৱল ঘৰওাৰতৰ সংওি নাহঙল, টসইসভূহ আহঙল িভাৎ খনায়ভান হহ অহা 

বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ কাুঁথহনকত সংওিতৰ প্ৰওাশ। আশীৰ দশওত এই সংওতি ঘূড়ান্ত হফন্দু লাব ওহৰহঙল, 

আৰু তাৰ পলত সৃহষ্ট টহাৱা ৰাচকনহতও ঔালী িাইহঔহন ূৰণ ওহৰহঙল ফহুততা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আতন্দালতন। অৱতশয 

উি আতন্দালনসভূহ হনতচ ক্ষুদ্ৰ নাহঙল, চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ ফৃহৎ টনতৰহিবৰ হফৰীতত ৰাহঔতহ টসইসভূহও ক্ষুদ্ৰ 

টফালা হহতঙ। হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদা আহঙল টসইসভূহ আতন্দালনৰ হসততই ৰকল উহি অহা এিা আতন্দালন, 

হম ৰৱততী ওালত িভাৎ আহধতয হফস্তাৰৰ হদতশ কহত ওহৰহঙল। এইহঔহনতত স্পষ্টকও টওাৱা দৰওাৰ টম আহভ 

বাৰতীয় চাহত- ৰাষ্ট্ৰৰ হফৱততনৰ হম ঘভু হঘত্ৰ অংওন ওহৰতলা তাৰৰা অৱশযম্ভাৱী হৰণাভৰ ৰূত হহন্দ ু



চাতীয়তাফাদৰ উদ্ভৱ টহাৱা নাই, আৰু প্ৰওৃতাথতত এই হঘত্ৰঔনও টাতন টাতন হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ 

ৰাচকনহতও উত্থানৰ ইহতহাস ফুহল ও'ফকল অসুহফধা। ভূলতিঃ এয়া হ'ল এও টপ্ৰক্ষাি। 

 

আশীৰ দশওত ভূৰ দাহগ উিা হফহবন্ন আতন্দালনৰ ভাচৰৰা হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদ হওদতৰ আহধতয হফস্তাৰৰ 

হদতশ আক ফাহি মাফকল সক্ষভ হ'ল? আৰু হওদতৰ নফয উদাৰতাফাদৰ হসতত তাৰ হভত্ৰী কহি উহিল? 

আঞ্চহলওতাফাদী আতন্দালন, ভণ্ডল- টওহন্নও আতন্দালন, দহলত-আহদফাসীৰ আতন্দালন আহদ আতন্দালনসভূহৰ 

হফৰুতদ্ধ হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আহঙল এও প্ৰহততষধওৰ হনহঘনা। ইয়াৰ ভূলতত আহঙল সংখ হৰফাতৰ প্ৰঘাৰ ওৰা 

‘সভিয়'ৰ ধাৰণা। এই ‘সভিয়'ৰ ধাৰণাই টেণীকত, ফণতকত আহদ াথতওযসভূহ আৰু তৎতওহন্নও সংগ্ৰাভসভূহৰ 

নযামযতাও নসযাৎ ওহৰ টলায়। উদাহৰণস্বৰূত, উতদযাকসভূহও টতুঁতলাতও এতওািা হৰয়াল ফুহল অহবহহত 

ওতৰ ম'ত ভাহলও- েহভও সওতলাতৱ এতওিা হৰয়ালৰ সদসযৰ দতৰই হভহল- চুহল ওভত সম্পাদন ওতৰ। ইয়াৰ 

চহৰয়তত ভাহলও আৰু েহভওৰ ভাচত থওা টভৌহলও টেণীসংখাতও নসযাৎ ওৰা হয়। উতেঔয টম সওতলা 

সদসযই হভহল- চুহল আনতন্দতৰ ফসফাস ওৰা সুঔভয় হৰয়ালৰ ধাৰণাতিা শুদ্ধ ফুহল এহতয়া গ্ৰহণ ওৰা নহয়; 

হফতশষকও নাৰীফাতদ তাও হফহনভতাণ ওহৰ তাৰ ৰাচকনহতও ৰূতিা উতমাঘন ওহৰতঙ। এতনকও হহন্দ ু

চাতীয়তাফাদৰ সাভাহচও হফশ্বদৃহষ্টৰ প্ৰশ্নতিা আহহ তৰ। ও'ফকল ক'টল, হহন্দু চাতীয়তাফাদৰ আহধতযৰ এিা 

খাই ওাৰও হ'ল তাৰ সাভাহচও হফশ্বদৃহষ্টৰ কবীৰ আতফদন। হহন্দ ুউচ্চফণত সভাচঔনত ইয়াৰ গ্ৰহণতমাকযতা 

আহঙল স্বাবাহৱও। হওন্তু দহলত- হনম্নফণত, আহদফাসী আহদ হনীহড়ত-অৱতহহলত অংশসভূহৰ ভাচততা ই মতথষ্ট 

গ্ৰহণতমাকযতা লাব ওহৰফকল সক্ষভ হহহঙল : তাৰ খাই ওাৰণ আহঙল টসই দুফতল টেণীসভূহৰ প্ৰহত সংখ 

হৰফাতৰ আক ফতিাৱা সাভাহচও হনৰািা তথা ঊৰ্ধ্তভুঔী ঘলনশীলতাৰ সুহফধা, ফযহিসিাৰ স্বীওৃহত, 

অথতকনহতও আৰু সাভাহচও সাহাময আহদ। আনহাতত, ই নাৰীৰ ফাতফ টমাকান ধহৰহঙল হৰয়াল তথা তাৰ 

প্ৰভূলযৰ ৰত টওাতনাধৰতণ আখাত নওৰাকও সাভাহচও তথা ৰাচকনহতও ওভতত প্ৰফৃি টহাৱাৰ আৰু টসইদতৰ 

প্ৰহসহদ্ধ অচতন ওৰাৰ উায়, হমতিা আন টওাতনা সাভাহচও- ৰাচকনহতও আতন্দালতন এতনবাতৱ টমাকান ধহৰফ 

টনাৱাতৰ। এতনদতৰ সংখ হৰফাতৰ সভাচৰ সওতলা অংশৰ ঘৰত হনচৰ গ্ৰহণতমাকযতা প্ৰহতন্ন ওহৰফকল 

সক্ষভ হহহঙল।  

 

প্ৰশ্ন হয়, ই সভাচঔনও টওতনওুৱা ধৰতণ ৰূান্তৰ ওহৰফ টঔাতচ আৰু টসই প্ৰহিয়াত হনচৰ বূহভওাও হওধৰতণ 

হঘহত্ৰত ওতৰ? সভাচৰ হবতৰত ভাত্ৰ হওঙুভান হহন্দ ুসংকিন চম হদয়াতিা ইয়াৰ উতেশয নহয়, ফৰং ইয়াৰ 

উতেশয হ'ল সভগ্ৰ হহন্দ ুসভাচঔনতও সংকহিত ওৰাতিা। এই প্ৰহিয়াত ই হনতচ সভাচঔনৰৰা ৃথও ৰূত 

অৱস্থান নওতৰ। ই হনচতও এতনওুৱা ধৰতণ প্ৰসাহৰত ওহৰফ হফঘাতৰ মাতত সভাচৰ প্ৰহতচন ফযহি আৰু 

হৰয়াল, ফণত, চীহৱওা, হশহক্ষও- ধভতীয় অনুষ্ঠান আহদ সওতলাধৰণৰ সাভাহচও অনুষ্ঠানও হস হনচৰ ভাচত 

সুভুৱাই ল'ফ াতৰ। সংখৰ লক্ষয হ'ল এতন এঔন সংকহিত হহন্দ ুসভাচৰ চম হদয়া ম'ত প্ৰহততিা অংশ আৰু 

অনুষ্ঠাতন ইতিাতৱ হসতিাৰ হসতত সভিয় আৰু সহতমাহকতাতৰ ওভত সম্পাদন ওতৰ – হিও ভানৱ শৰীৰত হফহবন্ন 



অংকই সম্পাদন ওৰাৰ দতৰ। এইতিা হফশ্বদৃহষ্টতয় হফষভয, টশাষণ আৰু সংখাতও অকফধ ফুহল সাফযস্ত ওতৰ। 

ভানৱ শৰীৰৰ এিা অংকৰ হসতত আনতিাৰ চাতনা সংখাত থাহওফ াতৰ? আনহাতত, ই এও হৰতশাহধত 

ফযহিসিা হনভতাণৰ ৰত গুৰুত্বাতৰা ওতৰ, টসইতিা হ'ল ‘বাল হহন্দ'ুৰ ফযহিসিা। সংখ হৰফাতৰ হহন্দ ু

সভাচৰ সভসযাসভূহৰ ওাৰণ হহঘাত খাইকও হঘহিত ওতৰ ফযহিৰ ঘহৰত্ৰকত স্খলন আৰু তনও, আৰু টসতয় 

সভসযাসভূহৰ হনভূতলওৰণৰ ফাতফ ই ফযহিৰ ভনত টপ্ৰাহথত ওহৰফ হফঘাতৰ ‘শুদ্ধ প্ৰভূলয', মাৰ টমাতকহদ ফযহি 

এতওাচন উিীণত হ'ফ াতৰ ‘বাল হহন্দ'ুহল। ইয়াৰ আদশত সভাচঔন কহিত হহতঙ ফহুততা হফহচ্ছন্ন আৰু সদৃশ 

‘বাল হহন্দ'ু ফযহিসিাতৰ, মাৰ ইতিা হসতিাৰ ভাচত টওাতনা াথতওয নাই আৰু সম্পওত নাই – হওন্তু 

সওতলাতৰ ৰত আতঙ এিা সভূহীয়া সিা, টসইতিা হ'ল সংখ। সংখ হ'ল সভাচতৰ আনতিা নাভ। শংওৰ 

টকাালওৃষ্ণতণ টদঔুৱা ভতত, এইহঔহনততই আহভ হভল হফঘাহৰ াুঁ হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আৰু নফয 

উদাৰতাফাদৰ ভাচত। ভ'নাড ৰূত, হফহচ্ছন্ন আৰু সদৃশ সিাৰ ৰূত ফযহিৰ ধাৰণাতিা ুুঁহচফাদৰ এিা খাই 

হবহিস্বৰূ। এই সম্পতওত হনও'ঙ াউলাণ্টচাতঙ সভযও ফযাঔযা দাহগ ধহৰতঙ individualisation ধাৰণাতিাৰ 

ভাধযতভতৰ। ুুঁহচফাদত ফযহিসিাতিা হ'ল সওতলা হিয়াওলাৰ টওন্নহফন্দুস্বৰূ মাৰ ৰত হবহি ওহৰতয়ই 

ৰাষ্ট্ৰই উৎাদন সম্পওতসভূহও হৰঘালনা ওতৰ। ফযহিসিাতিাতৱই হ'ল টসই ধাৰণাকত হৰতক্ষত্ৰ মাৰ ৰত 

ুুঁহচফাদৰ টেণী- সম্পওতসভূহ সংজ্ঞাহয়ত ওৰা হয়। ইয়াত ফযহিসিাসভূহৰ ৰত থাতও সওতলা ঐওযৰ 

প্ৰহতভূহতত সভূহীয়া সিাতিা, আৰু টসইতিা হ'ল ুুঁহচফাদী ৰাষ্ট্ৰ। এইহনৰৰা হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আৰু নফয 

উদাৰতাফাদৰ ভাচত হৰলহক্ষত হয় টভৌহলও ভতাদশতকত হভল। হহন্দ ুচাতীয়তাফাতদ দাহগ ধৰা আদশত সভাচৰ 

হঘত্ৰঔন হ'ল ুুঁহচফাদী ৰাষ্ট্ৰই দাহগ ধৰাঔনৰ হসতত এতওই। এইতিা স্তৰতত হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ ভতাদশতকত 

প্ৰতচক্টতিা আহঙল আশীৰ দশওৰ অনযানয আতন্দালনসভূহৰ ভতাদশতকত ঘহৰত্ৰৰ টভৌহলওবাতৱ হফতৰাধী। 

অনযানয আতন্দালনসভূতহ টফতলক টফতলক ধৰতণ টওাতনাফা সম্প্ৰদায় ফা টকাষ্ঠীও প্ৰহতহনহধত্ব ওহৰহঙল, হওন্তু হহন্দ ু

চাতীয়তাফাতদ তাৰ হফৰীতত দাহগ ধহৰহঙল এও হৰতশাহধত ফযহিসিাৰ ধাৰণা। ভতাদশতকত প্ৰতচক্ট হহঘাত 

হহন্দু চাতীয়তাফাতদ টসইসভূহ সভূহীয়া সিাতও হফৰ্ধ্স্ত ওহৰফ হফঘাহৰহঙল, হমসভূহও আশীৰ দশওৰ অনযানয 

আতন্দালনসভূতহ বাৰতীয় ৰাচনীহতৰ টওন্নস্থলত স্থান ওহৰহঙল। টসই সভূহীয়া সিাসভূহ হহ উহিহঙল ুুঁহচৰ 

হফওাশৰ থত িভফধতভান টহগাৰ। এতন ওাৰণতত বাৰতীয় ুুঁহচতয় আগ্ৰতহতৰ আক ফাহি আহহহঙল হহন্দ ু

চাতীয়তাফাদৰ ৃষ্ঠতাষওতা ওহৰফকল। এহলি টকাষ্ঠীসভূতহ ‘সংওীণত' আৰু ‘নযস্ত' স্বাথতৰ হফৰীতত সংখ 

হৰফাৰৰ ‘চাতীয়তাফাদী' ৰাচনীহতৰ প্ৰহত অওুণ্ঠ সভথতন আক ফিাইহঙল। হওঙুসংঔযতও অতমাধযাৰ 

আতন্দালনতিাতৱ ‘আধুহনও বাৰত'ৰ আৰম্ভহণ খতিাৱা ফুহল ভন্তফয ওহৰহঙল। আনহাতত, সংখৰ সভথতওসওতল 

প্ৰঘাৰ ওহৰ আহহতঙ টম হহন্দুত্বই ‘আধুহনওতা'ৰ হফওাশ সাধন ওতৰ। আৰু আিাইতকও ডাগৰ ওথা হ'ল, ুুঁহচৰ 

দৃহষ্টত টসই ফযাঔযাতিা আহঙল শুদ্ধ, হওয়তনা হহন্দ ুচাতীয়তাফাদৰ ফযহিসিা- হবহিও আদশত সভাচঔন এঔন 

প্ৰওৃতততই ‘আধুহনও' সভাচ। এতনকওতয় হহন্দ ুচাতীয়তাফাদ আৰু নফয উদাৰতাফাদৰ ভাচত এও হভত্ৰীফন্নৰ 

ফাি ভুওহল হহহঙল। টসই হভত্ৰীফন্নৰ ৰৱততী কহতধাৰা তথা তাৰ প্ৰবাৱ- হৰণাভসভূহ সাম্প্ৰহতও বাৰতীয় 

ৰাচনীহতৰ আন এও কবীৰ আৰু হফশাল অধযায়। 
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