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নচবতন বফচফৰুৱা 

 

ৰাচনননতও ভনস্তত্ত্বনফদ অনিস নন্দীও খাআনও অধুননওতাৰ সভাব াঘও ফুন বআ চনা মা। বাৰতত 

স্বাধীনতাৰ ৰৱতজী প্ৰা নতননটা দিও ধনৰ চৱাহৰ া  বনহৰুৰ অদিজবৰ ফন্ধা কণতানিও প্ৰভূ য অৰু তাৰ 

প্ৰানতষ্ঠাননও অধাৰবটাবৱআ নফসম্বাদী ৰূত প্ৰবাৱিা ী হহ অনঙ । সত্তৰৰ দিওৰ বিষৰৰা এআ 

বনহৰুফাদী ফযৱস্থাবটাত  াবহ  াবহ ঔহনীা অৰম্ভ হ। আাৰ  বক  বক বাৰতী সভাচ তথা ৰাচনীনতত 

বাব ভান নতুন হফনিষ্ট্যৰ উদ্ভৱ হ অৰু ফহুবতা নতুন িনিব ভূৰ দানগ উবে। ৱবিয বাৰতৰ সভাচ তথা 

ৰাচনীনতৰ এআ ফযৱস্থাকত ৰূান্তৰৰ সওব া নদি এআ ব ঔাত নফবফঘয নহ, ভাত্ৰ এটা নদিৰ প্ৰনতবহ অনভ ঘও ু

নদভ। এও ওথাত ও'ফন  ক'ব , স্বাধীন বাৰতত বমাৱা িনতওাৰ সত্তৰ দিওন বও চৱাহৰ া  বনহৰুৰ 

নফসম্বাদী অনধতয নফৰাচ ওনৰনঙ ; তাৰ াঙত বনহৰুৰ অনধতযৰ ক্ৰভাৱক্ষ খবট অৰু তাৰ 

সভান্তৰা বাবৱ নতুন ৰূত ভূৰ দানগ উবে – এপাব  ভহাত্মা কান্ধী অৰু অনপাব  বীভৰা ৰাভচী 

অবম্বদওাৰ। কান্ধীৰ উত্থানত বদিৰ বাব ভান নঘন্তানফবদ ভূ যৱান ফৰগনণ অক ফঢ়াআনঙ । এআ বক্ষত্ৰত এও 

প্ৰধান বূনভওা া ন ওনৰনঙ  অনিস নন্দীব। নন্দীও অনভ বভাটাভনুটবাবৱ নফয কান্ধীফাদী সাংস্কৃনতও তানত্ত্বও 

ফুন  নবনহত ওনৰফ াবৰা। নফয কান্ধীফাদী দৃনষ্ট্বওাণৰৰাআ নন্দীব অধুননওতাৰ প্ৰভূ যসভূহ অৰু 

প্ৰনতষ্ঠানসভূহৰ সভাব াঘনা অক ফঢ়াআ অনহবঙ। উদাহৰণস্বৰূব, অিীৰ দিওত বঙওু াৰফাদও হ  এও 

তুভু  নফতওজৰ সূঘনা হহনঙ  অৰু তাত বঙওু াৰফাদৰ প্ৰধান সভাব াঘও নহঘাব ৱতীণজ হহনঙ  নন্দী ( কবত 

নট. এন. ভদন অনদ)। বত ঁন নঔ উন াআনঙ  এও ‘এনি- বঙওু ানৰষ্ট্ বভননবপবষ্ট্া'। বতঁৰ বঙওু াৰফাদৰ 
সভাব াঘনাৰ প্ৰধান নদিবটা হ'  এআ বম নস অধুননওতাফাদী এন ট বেণীবটাৰবহ সম্পদ, বসআ বেণীবটাৰ 

নৰনধ নতক্ৰভ ওনৰ ফহ  সভাচৰ ভাচত নস বওাবনাভবতআ নফস্তাৰ  াব ওনৰফ বনাৱাবৰ – নওবনা 

সফজসাধাৰণ চনসাধাৰণৰ ফাবফ নস হ'  এটা অঘহুৱা অৰু নঘনানও ফস্তু। অনহাবত, ধভজৰ প্ৰসংকত বত ঁ

‘নফশ্বাস নহঘাব ধভজ' অৰু ‘ভতাদিজ নহঘাব ধভজ' – এআ দুআধৰবণ নফঘাৰ ওনৰবঙ। প্ৰথভবটা হ'  চীৱনপ্ৰণা ী 

নহঘাব চনসাধাৰণৰ ভাচত ধভজৰ বূনভওা – এআ বক্ষত্ৰত ধভজ হ'  ফহুত্বফাদী অৰু সহনিী । অনবটা হ'  

ভূ তঃ থজনননতও অৰু ৰাচনননতও স্বাথজৰ ঔানতৰত ধভজৰ নবনত্তত ভানুহও সংকনেত ওৰাবটা। নফশ্বাস নহঘাব 

ধভজৰ এআ প্ৰথভবটা ঘনৰত্ৰ হ'  ৰম্পৰাকত, অনহাবত ভতাদিজ নহঘাব ধভজৰ নিতীবটা ঘনৰত্ৰ হ'  অধুননওতাৰ 

টবূনভত সৃষ্ট্। নন্দীব ও'ফ নফঘাবৰ বম অধুননও ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰনতষ্ঠানসভূহ অৰু বপ্ৰনিঘসভূহৰ নফওািৰ নমবটা 

ঐনতহানসও প্ৰনক্ৰা –  ভতাদিজ নহঘাব ধভজৰ বূনভওা অৰু বঙওু াৰফাদ, এআ দুবাটা বসআ এবওটা প্ৰনক্ৰাবৰ 

সৃনষ্ট্। থজাৎ, অধুননওতাৰ নমবটা প্ৰনক্ৰাআ ভতাদিজ নহঘাব ধভজৰ নফওাি খটাআবঙ, বসআ এবওটা প্ৰনক্ৰাবআ 

বঙওু াৰফাদবৰা নফওাি খটাআবঙ। বসআফাবফআ নন্দীব বঙওু াৰফাদৰ ন্তননজনহত দুফজ তা তথা সভসযাৰ ওথা 

হওবঙ। বত ঁভত বাষণ ওনৰবঙ বম বঙওু াৰফাদৰ স নন চনসাধাৰণৰ ভাচত ফনতজ থওা ফহুত্বফাদী অৰু 

সহনিী  ধভজী ৰম্পৰাসভূহৰ ভাচবতআ সভাধানৰ সন্ধান ওৰা উনঘত। বঙওু াৰফাদৰ প্ৰসংকবটাত নন্দীৰ 

দৃনষ্ট্বংকীৰৰাআ সাধাৰণবাবৱ অধুননওতা তথা তাৰ নযানয উাদানসভূহৰ প্ৰসংকত বতঁৰ দৃনষ্ট্বংকীৰ 



উভান াফ ানৰ। সাধাৰণবাবৱ ও'ফন  ক'ব , বত ঁবাৰতফষজৰ সভাচ অৰু ৰাচনীনতত প্ৰবাৱিা ী হহ থওা 

বনহৰুফাদী অধুননওতাফাদৰ সীভাফদ্ধতা অৰু সভসযাসভূহ উবমাঘন ওনৰ তাৰ নফৰীবত এও ৰম্পৰাফাদৰ 

ধাৰণা দানগ ধনৰ অনহবঙ। এোআত বত ঁননচৰ নস্থনতও ‘সভাব াঘনাত্মও ৰম্পৰাফাদ' ফুন  নবনহত ওনৰবঙ। 

বসআফাবফ বতঁৰ ৰাচনননতও ৱস্থানও ুনৰুত্থানফাদী- সাম্প্ৰদানওতাফাদী নিনফৰৰ হসবত এওাওাৰ ওনৰ 

ব াফ বনাৱানৰ, অৰু বত ঁসাম্প্ৰদানওতাফাদী িনিসভূহৰ নফৰুবদ্ধআ ননচৰ ৱস্থান হ  অনহবঙ। নওন্তু এটা 

ওথা নেও বম বতঁৰ অৰু বতঁৰ সহধভজীসও ৰ অধুননওতানফবৰাধী অৰু ৰম্পৰাভঔুী ৱস্থানৰ প স্বৰূব 

আনতভবধয এও উনভহতীা ফাকধাৰাকত বক্ষত্ৰৰ সৃনষ্ট্ হহবঙ ম'ত ুনৰুত্থানফাদী- সাম্প্ৰদানওতাফাদী নিনফবৰ 

ভাবচ- সভব সহবচ নফঘৰণ ওনৰফ াবৰ (ফন্দনা নিৱা অনদ নৰবফি- নাৰীফাদীসও ৰ বক্ষত্ৰত বসআবটা স্পষ্ট্ 

ৰূবতআ বদঔা হকবঙ)। নস নম নহও, বাৰত তথা দনক্ষণ এনঙাৰ বপ্ৰক্ষাটত নন্দীৰ অধুননওতা-

সভাব াঘনাৰ ভূ যৱান ঐনতহানসও বূনভওা অবঙ। বত ঁদানগ ধৰা ৰম্পৰাভঔুী সভাধান ননশ্চনও অনভ গ্ৰহণ 

ওনৰফ বনাৱাবৰা, নওন্তু বনহৰুফাদী অধুননওতাৰ দুফজ তা অৰু সভসযাসভূহৰৰা ভুনিৰ থ বদঔুৱাফ ৰা 

হফওনিও অধুননওতাৰ ওাোবভা  এটা অনচ অভাৰ সমঔুত স্পষ্ট্নও কঢ় হ  উো নাআ। কনতবও অনিস 

নন্দী অনদৰ অধুননওতা- সভাব াঘনাৰ প্ৰতুযত্তৰ ুৰনণ অৰু বযস্ত ননৰাত্তা অৰু ননশ্চতাৰ ভাচন  উ নট 

বমাৱাবটা ননশ্চ নহ – তাৰ সনেও প্ৰতুযত্তৰ হ'ফ এও চনভুঔী হফওনিও অধুননওতাৰ ওাোবভা ননভজাণ ওৰাৰ 

প্ৰতযাহ্বান গ্ৰহণ ওৰাবহ।  

অনিস নন্দীৰ The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism হ'  ১৯৮৩ ঘনত 

প্ৰথভ প্ৰওানিত এঔন ক্ষুদ্ৰ থঘ নফঔযাত গ্ৰন্থ। বতনতাবৰৰা গ্ৰন্থঔনৰ ফহুবফাৰ সংস্কৰণ প্ৰওাি াআবঙ। অনভ 

ফযৱহাৰ ওৰা সংস্কৰণবটা ‘ক্সপ'ৰ্জ  আনিা বাৰবফও' ৰূত প্ৰওানিত, ২০১৩ ঘনৰ ভুদ্ৰণ। ক্সপ'বৰ্জ প্ৰওাি 

ওৰা নতননটা ঔিৰ অনিস নন্দী নিফাঙৰ Exiled at Home ঔিবতা প্ৰওাি াআবঙ। গ্ৰন্থঔন আিাৰবনটত 

নফঘানৰব  ন নৰ্ ৰূবতা সহবচআ বাৱা মা। এআনঔননবত অনভ ােওৰ জ্ঞাতাবথজ উি নিফাঙৰ নতননটা 

ঔিত সংওন ত গ্ৰন্থসভূহৰ নফষব চনাআ থ'ফ ঔুনচবঙা। প্ৰথভ ঔিবটা হ'  Exiled at Home: আাত সংওন ত 

গ্ৰন্থসভূহ হ'  At the Edge of Psychology, The Intimate Enemy, Creating a Nationality. নিতী 

ঔিবটা হ'   Return from Exile: আাত সংওন ত গ্ৰন্থসভূহ হ'  Alternative Sciences, The Illegitimacy 

of Nationalism, The Savage Freud. তৃতী ঔিবটা হ'  A Very Popular Exile: আাত সংওন ত গ্ৰন্থসভূহ 

হ'  The Tao of Cricket, An Ambiguous Journey to the City, Traditions, Tyranny and Utopias. 

নিফাঙৰ নতননটা ঔিবৰ নিবৰানাভত থওা Exile িব্দবটা ফযঞ্জনাভ–আ হবতা সাধাৰণবাবৱ নন্দীৰ নঘন্তা-

ঘঘজাৰ ঘনৰত্ৰবও সূনঘত ওবৰ। সহচ অৰু বযস্ত নঘন্তাৰ ভাচত নন্দীও সদাবআ এও ফযনতক্ৰভ ৰূত বদনঔফন  

বাৱা মা। অনভ সাধাৰণবত নমধৰবণ নঘন্তা ওবৰা, নন্দীব নেও ব াটা ননৰৰা তাও অক্ৰভণ ওবৰ। 

বসআফাবফ বতঁৰ ৰঘনাৰানচব ভানুহও সদা বফাতনও বফব কধৰবণ বানফফন  উদকনন বমাকা। বওনতাফা 

বওনতাফা বতঁৰ ৰঘনাআ নফভূতজ ভনস্তানত্ত্বও ফাকাড়ম্বৰৰ সৃনষ্ট্ ওৰা বমন  াবক। নওন্তু বতঁৰ বা  ৰঘনাসভূহ 

ঢ়াত ভচা অবঙ। অভাৰ বাফ হ বম বাৰতৰ ৰাচনীনত অৰু সভাচ- সংস্কৃনত সম্পওজী নঘন্তা- ঘঘজাৰ উভান 

 'ফ বঔাচাসওব  ফাওী নঘন্তানফদসও ৰ  কবত অনিস নন্দীবৰা ফাঙওফনীা ৰঘনাসভূহ ঢ়া দৰওাৰ। নস নম 



নহও, অনভ অব াঘয গ্ৰন্থঔনন  উবনত মাফ ঔুনচবঙা। বমাৱা িনতওাৰ অিীৰ দিওৰৰা বাৰতৰ 

নঘন্তাচকতত খটা বভৌন ও নৰফতজনৰ বক্ষত্ৰত ৱদান বমাবকাৱা খাআ খাআ বফৌনদ্ধও ওাৰওসভূহৰ নবতৰত এআ 

গ্ৰন্থঔবনা এঔন। বওৱ  বাৰতবত নহ, বাৰত তথা এনঙাৰ ৰাচনীনত অৰু সভাচ- সংস্কৃনত সম্পওজী নঘন্তা-

ঘঘজাৰ নদি ননণজৰ বক্ষত্ৰত গ্ৰন্থঔবন অন্তচজানতও বফৌনদ্ধও সভাচঔনবতা মবথষ্ট্ প্ৰবাৱ ব াআনঙ । আনতহাস, 

ৰাচনীনত, সভাচতত্ত্ব, ভনস্তত্ত্ব, সাংস্কৃনতও ধযন অনদ নফনবন্ন নফষৰ ৰৱতজী ওা ৰ ঘঘজাত তাৰ প্ৰবাৱ 

বদনঔফন  বাৱা মা। নফবিষবাবৱ ও'ফন  হ'ব , উত্তৰ-ননবফনিও নঘন্তা- ঘঘজাৰ ফাবফ বাৰতত তানত্ত্বও-

ৰাচনননতও ওাোবভা হতাৰ ওৰাৰ বক্ষত্ৰত এআ গ্ৰন্থঔনৰ নতি ভূ যৱান ৱদান অনঙ । 

The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism গ্ৰন্থঔন হ'  অঘ বত দুঔন 

ৰঘনাৰ সংও ন : 'The Psychology of Colonialism: Sex, Age and Ideology in British India', 'The 

Uncolonized Mind: A Post-Colonial View of India and the West'. দুআঔন ৰঘনাৰ নফষফস্তু হ'  

ননবফনিওতাফাদ। ননবফনিওতাফাদৰ থজনননতও অৰু ৰাচনননতও অতনসভূহৰ অব াঘনাৰ বাবৰ 

সাধাৰণবত বফনঙ, অৰু বসআবটা বহাৱাবটাবৱআ ফাঞ্ছনী। নওন্তু ননবফনিওতাফাদৰ সাংস্কৃনতও অতনবটা 

সভাবনআ গুৰুত্বূণজ। ননবফনিওতাফাদৰ ভাননসও চকতঔন বওবনওুৱা, অৰু নস ননবফনিও িাসও বকাষ্ঠী 

অৰু প্ৰচা উবও বওবনদবৰ প্ৰবানৱত ওবৰ তাৰ নফবেষণ ওৰাবটাবৱআ আাত নন্দীৰ খাআ উবেিয। 

(colonizer, colonized  – উ মুি প্ৰনতিব্দৰ বাৱত অনভ এআ দুটাও ক্ৰবভ ননবফনিও িাসও বকাষ্ঠী 

অৰু প্ৰচা ফুন বআ উবেঔ ওনৰবঙা।) এআ পা ৰৰা নন্দী ননশ্চনও ফ্ৰািচ পানৰ সভবকাত্ৰী, বওৱ  

ধযনৰ বক্ষত্ৰঔন বফব ক। নন্দীৰ ফাবফ ননবফনিওতাফাদ হ'  এও চীৱন দিজন, নমবটা বিাষও অৰু 

বিানষত উববআ অত্মস্থ ওবৰ। ননবফনিওতা- নফবৰাধী নঘন্তাত বওৱ  ননবফনিও প্ৰচাসও বওআ 

ননবফনিওতাফাদৰ বুিববাকী ফুন  নফবফঘনা ওৰা হ। নওন্তু নন্দীব বদঔুৱাআবঙ বম ননবফনিও 

প্ৰচাসও ৰ নননঘনানওব অৰু সভানবাবৱআ ননবফনিও িাসও বকাষ্ঠীৰ সদসযসওব া ননবফনিওতাফাদৰ 

বুিববাকী–বতঁব াও উববআ হ'  ননবফনিওতাফাদৰ এবওঔন ভাননসও ৃনথৱীৰ ফানসন্দা। বসআফাবফআ 

এআ িাসও বকাষ্ঠীৰ সদসযসও  অৰু ননবফনিও প্ৰচাসও ৰ ভাচৰ িত্ৰুতা হ'  এওপ্ৰওাৰ ন্তৰংক 

িত্ৰুতা–বতঁব াও হ'  intimate enemy. ননবফনিওতাফাদৰ এআ সাংস্কৃনতও অতনবটা নফহবন নস 

বাৰতৰ নননঘনা সভাচনফ াওত আভান দীখজস্থাী িাসন ফতজাআ ৰানঔফ বনাৱানৰব বহঁবতন তথা তাৰ পবভজ  

ৱসানৰ াঙবতা আভান কবীৰ অৰু ফযাও ভতাদিজকত অনধতয নটনও থওাবটা সম্ভৱ নহ' বহঁবতন। বাৰতত 

নিনটঙ ননবফনিওতাফাদৰ বৰও সভবঙাৱাত, নিতী নফশ্বমুদ্ধৰ ওা ত বমনতা বাৰতৰ চনসংঔযা প্ৰা 

৩৫০ নভন ন অনঙ  বতনতা বাৰতত থওা নিনটঙ ব াওৰ সংঔযা অনঙ  ভাত্ৰ ঞ্চাঙ হাচাৰ। কনতবও 

নন্দীব ও'ফ বঔাবচ বম নিনটবঙ সাভনৰও িনিবৰ বাৰতফাসীও দানত ওনৰ িাসন ওৰা ওথাবটা ফৰ এটা শুদ্ধ 

নহ, ফৰং নিনটঙৰ হহ বাৰতফাসীব ননবচবহ বাৰতফাসীও িাসন ওনৰনঙ । অৰু এআ বক্ষত্ৰত প্ৰধান বূনভওা 

া ন ওনৰনঙ  ননবফনিওতাফাদৰ ভতাদিজআ। ভন ওনৰফ কীা বম নন্দীৰ গ্ৰন্থঔনত ননবফনিওতাফাদৰ 

সভসীভাৰ বওাবনা নননদজষ্ট্তা নাআ : ও'ৰফাত মনদ  ািী মুদ্ধৰ  বক  বক তাৰ অৰম্ভনণ খনটবঙ, ও'ৰফাত 

১৮৩০ দিওতবহ খনটবঙ, ও'ৰফাত অবওৌ নিনটঙ িাসনৰ ৱসানৰ াঙতবহ তাৰ সূঘনা হহবঙ। আাৰৰা 



ফুনচফ ানৰ বম সাংস্কৃনতও ভতাদিজ নহঘাব ফনতজ থানওফন  ননবফনিওতাফাবদ ননঙও থজনননতও-

ৰাচনননতও ববনটৰ ৰবত ননবজৰ নওবৰ।  

টভাঙ ঙাচৰ এষাৰ ওথা নন্দীব এওানধওফাৰ উবেঔ ওনৰবঙ–চন্তুৰ ৃনথৱীত ননভবটা হ'  তুনভ অনও বঔাৱা, 

নহ'ব  অবন বতাভাও ঔাফ; অনহাবত, ভানুহৰ ৃনথৱীত ননভবটা হ'  তুনভ সংজ্ঞা নদা, নহ'ব  অনৰিাৰা 

সংজ্ঞানত বহাৱা। সভাচত অনধতযিী  ফা বিাষও বকাষ্ঠীৰবহ থাবও সংজ্ঞা নদাৰ নধওাৰ, ফাওীসওব  বসআ 

সংজ্ঞা ভূৰ ানত গ্ৰহণ ওনৰফ কা হ। থজাৎ, সাভানচও বিাষণ-অনধতযৰ প্ৰধান স্ত্ৰ হ'  জ্ঞান। নন্দীব 

ও'ফ বঔাবচ বম ননবফনিওতাফাদ হ'  এওপ্ৰওাৰ জ্ঞানৰ ৰাচনীনত, এওপ্ৰওাৰ বওবটকনৰৰ বঔ । 

ননবফনিওতাফাবদ নম জ্ঞানৰ নফওাি খটা অৰু নমবফাৰ বওবটকনৰৰ ননভজাণ ওবৰ, বসআ জ্ঞান অৰু 

বওবটকনৰসভূহ ভানন ব াৱাৰ অৰু গ্ৰহণ ওৰাৰ ভাধযবভবৰআ ননবফনিও প্ৰচাকবণ ননবফনিওতাফাদৰ 

ভতাদিজ অত্মস্থ ওবৰ অৰু বতবননওবআ তাৰ নাকািত বসাভাআ বৰ। প্ৰকনত অৰু আনতহাস সম্পওজী নম 

ধাৰণা আউবৰাী নঘন্তাত নফওনিত হহনঙ  তাৰ ভাচবতআ ন্তননজনহত হহ অনঙ  ননবফনিওতাফাদৰ ফীচ। 

এআ ধাৰণাআ প্ৰাঘীন নগ্ৰঘৰৰা অৰম্ভ ওনৰ বৰাভান সাম্ৰাচযআনদ এন াআবটনবভি হহ অধুননও আউবৰাী 

বদযানকও সবযতাৰ উচ্চ নিঔৰন –ভানৱ সভাচৰ নফওািৰ এও সৰ নৰনঔও থ ংওন ওনৰনঙ , অৰু বসআ 

থবটাবও ৃনথৱীৰ সওব া সভাচৰ ফাবফ এওভাত্ৰ ভবৰ্  নহঘাব দানগ ধনৰনঙ । (নিতসওব  বদঔুৱাআবঙ বম 

অধুননওতাৰ নফওাি ৃনথৱীৰ অন োআবতআ না াবক, স্বং আউবৰাবতআ মবথষ্ট্ চনট  অৰু ফহুফণজী অনঙ ; 

ৃনথৱীৰ নফনবন্ন সভাচত তাৰ ৰূ সভাচ নুসনৰ স্বওীধৰণৰ অৰু হফনঘত্ৰযূণজ অনঙ , মাও নবনত্ত ওনৰ 

অধুননওতাৰ নফওািৰ এটা সহচ সাফজচনীন ভবৰ্  দানগ ধৰাবটা সহচ নহ। সুদীপ্ত ওনফৰাচৰ এআ সম্পওজী 

ৰঘনাৰানচ দ্ৰষ্ট্ফয।) সভাচ নফওািৰ এআ ভবৰ্ বটা ভানন  'ব  ননবফনিওতাফাদ এও ৱিযম্ভাৱী সতযৰ 

ৰূবতআ অনৱবূজত হ। এআ ভবৰ্ বটা নুসনৰ দুআ- নতনন িনতওা ূবফজ আউবৰা ম'ত অনঙ  অনভ অনচ তাত 

ফাস ওনৰ অবঙা, অৰু অনচ আউবৰা ম'ত অবঙ অনভ দুআ- নতননটা িনতওাৰ াঙত বসআ োআ াভনক। থজাৎ, 

আউবৰাৰ ফতজভান সভাচঔবনআ হ'  অভাৰ সভাচৰ বনৱষযৎ–তাৰ ফাবদ অভাৰ বওাবনা নফওি বনৱষযৎ সম্ভৱ 

নহ। ভাবক্সজ, ননবফনিওতাফাদৰ বিাষণ- মিণাৰ ওথা স্বীওাৰ ওনৰ, হওনঙ  বম নিনটঙ 

ননবফনিওতাফাবদ বাৰতত আনতহাসৰ সবঘতন হাত নহঘাবআ ওাভ ওনৰ অবঙ। বাৰতৰ নননঘনা 

আনতহাসনফহীন, ননশ্চ  সভাচ এঔনও ননবফনিওতাফাবদ আনতহাসৰ ভাচত ন্তবুজি ওনৰবঙ অৰু তাৰ 

চনৰবত অধুননওতাৰ নদবি অক ফঢ়াআ নন অবঙ। এআ প্ৰনক্ৰাবটা হ'ফ াবৰ মিণাভ, নওন্তু নসবআ 

অধুননওতাৰ এওভাত্ৰ থ। ননবফনিওতাফাদৰ জ্ঞানৰ ৰাচনীনতৰ নিতীবটা প্ৰধান নদি হ'  প্ৰনতবৰাধৰ 

বভবনচবভি।   সহভত ফা বযস্ত অঘৰণও ননভন ওৰাৰ প্ৰবাচন নাআ, নওন্তু প্ৰনতফাদ- প্ৰনতবৰাধও ননভন 

ওৰাবটা চৰুৰী। নিক্ষা ফযৱস্থা অৰু সাভানচওীওৰণৰ প্ৰনক্ৰাৰ ভাধযবভবৰ ননবফনিও ভতাদিজআ সুস্থতা, 

বমৌনিওতা, নৰক্বতা অনদৰ সংজ্ঞাসভূহ সভাচত বপ্ৰানথত ওবৰ। আাৰ প স্বৰূব প্ৰনতনষ্ঠত ওতৃজত্বৰ 

নফৰুদ্ধাঘৰণ সুস্থ, বমৌনিও,  'ৰাভতীা, নৰক্ব অনদ ৰূত প্ৰনতবাত হ। এআ বভৌন ও ধাৰণাসভূহৰ 

অৱতজত থানও ওৰা প্ৰনতফাদ- প্ৰনতবৰাবধ বসআফাবফ ননবফনিওতাফাদও প্ৰতযাহ্বান চবনাৱাৰ স নন 

বৰাক্ষবাবৱ সহাবহ ওবৰ। কনতবও ননবফনিওতাফাদও সাথজওবাবৱ প্ৰতযাহ্বান চনাফন  হ'ব  নস সৃনষ্ট্ ওৰা 



বওবটকনৰসভূহবওা প্ৰতযাঔযান ওনৰফ ানৰফ  ানকফ, নস সৃনষ্ট্ ওৰা জ্ঞানৰ ফানহৰত ৱস্থান ওনৰফ  ানকফ।  

নন্দীব বসববহ অধুননওতাৰ নৰসৰৰ ফানহৰত ননবফনিওতাফাদৰ প্ৰনতবৰাধী িনিৰ সন্ধান ওনৰবঙ। 

বতঁৰ ভবত, ননবফনিওতাফাদৰ সভাব াঘও বাৰতীসও ৰ নবতৰত কান্ধীবআ সাথজও ৰূত বাৰতী 

ৰম্পৰাৰ ভাচত  ুওাআ থওা ননবফনিওতাফাদৰ প্ৰনতবৰাধী িনিৰ উভান াআনঙ । কান্ধীব ননবফনিও 

অধুননওতাৰ প্ৰভূ যসভূহও স্বীওাৰ ওনৰনঙ । প্ৰকনত অৰু আনতহাসও নবনত্ত ওৰা ভানৱ সভাচৰ নফওািৰ 

ধাৰণাবটাও বত ঁপ্ৰতযাঔযান ওনৰনঙ –তাৰ োআত বত ঁনফশ্বাস ওনৰনঙ  এও নঘৰন্তন ফতজভানত, ম'ত তীত 

অৰু বনৱষযতৰ ভাচত বওাবনা দু জংখয প্ৰাঘীৰ নাআ, আবটাৰৰা নসবটান  সহচ নফঘৰণ সম্ভৱ। এআ ৃনথৱীঔন 

হ'  সাধুওথা ফা ওিওানহনীৰ ৃনথৱী। নন্দীব হওবঙ বম বাৰতী সভাচৰ ৰম্পৰাৰ ভাচৰৰা কান্ধীব বসআ 

নভনথবও  ৃনথৱীঔন ফানঙ হ নঙ  অৰু তাৰৰাআ বত ঁননবফনিওতাফাদৰ নফৰুবদ্ধ ৰাচনননতও হানতাৰ 

ননভজাণ ওনৰ উন াআনঙ । নন্দীব ননবচ বতঁৰ গ্ৰন্থঔনত বসআ নভনথবও  ৃনথৱীঔনবও ুনননজভজাণ ওনৰফন  

বঘষ্ট্া ওনৰবঙ। ৰম্পৰাৰ সভাব াঘনাৰ চনৰবত ুনৰ নতুন ৰম্পৰাৰ সৃনষ্ট্ ওনৰফ ানৰ বননও–এআবটাবৱআ 

হ'  নন্দীৰ ৰাচনননতও উবেিয। াতননত বত ঁএআফুন  উবেবঔআ ওনৰবঙ বম বতঁৰ গ্ৰন্থঔনৰ নফদযাতননও 

সভাব াঘনা ওৰাবটাবৱআ মবথষ্ট্ নহ। বসআঔন মনদ বওাবনাফাআ বফা াআবঙ বতবন্ত তাৰ নফৰুবদ্ধ এবননও মঁুচ 

নদফ  ানকফ, বমবননও নভথ এবওাটাৰ নফৰুবদ্ধ মঁুচ নদা হ–অৰু বসআ মুচঁত বতনতাবহ চী হ'ফ ৰা মাফ 

বমনতা বত ঁদানগ ধৰানফ াওতনও নধও নফশ্বাসবমাকয নভথ সৃনষ্ট্ ফা অনৱষ্কাৰ ওৰাবটা সম্ভৱ হ'ফ।   

ননবফনিওতাফাদী ভতাদিজৰ খাআ দুটা নদি অনঙ  বমৌনতা অৰু ফস। বমৌন দভন অৰু ৰাচনননতও 

দভনৰ ভাচত ংকাংকী সম্পওজ নফৰাচভান। আউবৰাী ননবফনিওতাফাদৰ আনতহাসত আাৰ প্ৰভাণ বদধাৰ 

বাৱা মা। নশ্চভীা সভাচৰ বমৌন নষ্ট্নৰ'টাআ অৰু চীৱন দিজনৰ হসবত ননবফনিওতাফাদ অনঙ  

ঔাবচ- ঔাব ঔাআ ৰানফধৰ। আ সভাচত এবন এও সাংস্কৃনতও ভনতওযৰ সৃনষ্ট্ ওনৰনঙ  ম'ত ৰাচনননতও অৰু 

সাভানচও-থজনননতও দভবন নাৰী অৰু নাৰীত্বৰ ৰত ুৰুষ অৰু ুৰুষত্বৰ দভনবওা সূঘা। 

ননবফনিওতাফাদ হ'  হাবড়- নহভচুবৱ ুৰুষত্বফাদী এও ভতাদিজ। এআ নুসনৰ ুৰুষত্বআ হ'  অদিজনী 

অৰু বিৌমজ- ফীমজৰ প্ৰতীও। নাৰীত্ব হ'  ুৰুষত্বৰ বাৱ, অৰু বসব আাৰ ঘনৰত্ৰ ন্তননজনহতবাবৱআ ঋণাত্মও। 

অনহাবত, ুৰুষত্বৰ ভাচত  ুওাআ থওা নাৰীসু ব ঘনৰত্ৰ হ'  স্বং নাৰীত্বতনও বানও অৰু খৃণনী। 

ননবফনিও ভতাদিজত ননবফনিও িাসও চানতও বৌৰুনষও অৰু িানসত চানতও নাৰীসু ব ৰূত নঘনত্ৰত 

ওৰা হহনঙ । সভগ্ৰ চীৱন অঘৰণত, অৰু নফবিষনও বাৰতীসও ৰ সমঔুত বৌৰুনষও ঘনৰত্ৰ ফতজাআ ৰানঔফন  

মাঁবত নিনটঙ প্ৰিাসও অৰু নযানয ব াওসও ৰ ন্তচজীৱন বওবনদবৰ ফযানধগ্ৰস্ত হহনঙ , ুৰুষত্বফাদী 

ভতাদিজআ নিনটঙ সভাচঔনৰ নবতৰত নওদবৰ সংওটৰ চম নদনঙ , এআনফ াও নদি নন্দীব ফহ াআ অব াঘনা 

ওনৰবঙ। আাৰ নফৰীবত বাৰতী ৰম্পৰাত ুৰুষত্ব অৰু নাৰীত্ব সম্পওজী ধাৰণাসভূহ অনঙ  মবথষ্ট্ 

িযথজসূঘও। নওন্তু  াবহ  াবহ বাৰতী সভাচবতা ুৰুষত্বফাদী ভতাদিজআ বঔানন ুনতনঙ , ক্ষাত্ৰধভজবও বেষ্ঠ 

ফুন  কণয ওৰা অৰম্ভ হহনঙ । ননবফনিওতাফাদৰ প্ৰনতবৰাধবতা ুৰুষত্বফাবদ নুবপ্ৰৰণা বমাকাআনঙ , 

নিনটঙও ৰানচত ওনৰ বাৰতৰ হৃত বৌৰুষ ুনৰুদ্ধাৰ ওৰাৰ ওথা বফা হহনঙ । এআ বক্ষত্ৰত নন্দীব ঘৰভন্থী 

চাতীতাফাদী বনতাসও ৰ উদাহৰণ নদবঙ। ননবফনিওতাফাদৰ অনবটা নদি হ'  তাৰ ফস সম্পওজী 



ধাৰণা। আাৰ আনতহাসৰ ধাৰণা নুসনৰ ভানৱ চীৱনৰ ফসৰ  কত নভ াআ ভানৱ চানতৰ আনতহাসৰ নম 

ফস- নফবাচন খবটাৱা হহনঙ  বসআ ভবত, অধুননও আউবৰাী সভাচসভূহ অনঙ  নৰক্ব অৰু ফস্ক, 

অনহাবত না- আউবৰাী নঙৰা সভাচসভূহ অনঙ  নিশুসু ব অৰু নৰক্ব। এআ নিশুসু ব অৰু 

নৰক্বসও ও ফস্ক অৰু নৰক্বসওব  নববাৱও নহঘাব িাসন ওৰাবটা অৰু তাও সংস্কাৰ ওনৰ 

নৰক্ব ওনৰ বতা াবটা এবননওব নযাময প্ৰনতন্ন হ। ননবফনিও আনতহাসনফদ তথা ব ঔওসও ৰ বাৰত 

সম্পওজী ৰঘনাৰানচত এআ ধাৰণাসভূহৰ সু ব প্ৰওাি বদঔা মা। নিশুবৰা অবওৌ দুআধৰণৰ ঘনৰত্ৰ : এটা হ'  

িান্ত- নিষ্ট্, ভৰভ  কা, সহবচ ওথা শুনা–মাও বওাৱা হ ‘নিশুসু ব'; অনবটা হ'  উৎতীা, িাসন নভনা, 

চধ া–মাও বওাৱা হ ‘ 'ৰাভতীা'। ননবফনিও িাসওসওব  িানসতসও ও এআধৰবণ দুবাকত বাক 

ওনৰনঙ , ‘ 'ৰাভতীা'হঁতও ওবোৰবাবৱ িাসন ওনৰনঙ । কান্ধীব বমৌনতা অৰু ফস সম্পওজী ননবফনিও 

ভতাদিজও স্বীওাৰ ওনৰনঙ । বতঁৰ দৃনষ্ট্ত ুৰুষত্বতনও নাৰীত্ব হ'  ভহত্তৰ, নওন্তু ভহত্তভ হ'  উবন ংকী 

ৱস্থা–ম'ত ুৰুষ অৰু নাৰী উববৰ গুণসভূহ এওনত্ৰত হহবঙ। বত ঁস্পষ্ট্নও হওনঙ  বম বতঁৰ ফাবফ 

অদিজনী ভানৱ িৰীৰবটা হ'  উবন ংকী। নস নম নহও, এবন ওাৰণবত কান্ধীব স্বাধীনতা অবন্দা নত 

মঁতৰ অৰু ঔেৰৰ দবৰ নাৰীসু ব উাদানৰ সভাহাৰ খটাআনঙ  অৰু নফিা  নাৰীসভাচও তাৰ ভাচন  টানন 

অননফন  সক্ষভ হহনঙ । ৰাচনননতও ওভজবপ্ৰৰণা অৰু সাহসও বত ঁুৰুষত্বৰ অগ্ৰাসী অৰু নহংসােী 

ঘনৰত্ৰৰৰা ভুি ওনৰফ নফঘানৰনঙ , অৰু তাও প্ৰনতষ্ঠা ওনৰফ নফঘানৰনঙ  নাৰীত্বৰ হসবত সম্পূণজ সাভঞ্জসযূণজ 

গুণাৱ ীৰ ৰূত। অনহাবত, নিশু অৰু ফস্ক, নৰক্ব অৰু নৰক্বৰ ভাচৰ ক্ষভতাৰ দানুক্ৰভও কান্ধীব 

চীৱন অঘৰণৰিাৰা বকাবট- াবতআ স্বীওাৰ ওনৰনঙ । এবননওব বত ঁননবফনিওতাফাদী সংস্কৃনতৰ 

ভভজভূ ত ওুোৰাখাত ওনৰনঙ । কান্ধীব আউবৰাী সভাচৰ বসআ সত্তাবটা নফঘানৰ াআনঙ  নমবটা হ'  

ুৰুষত্বফাদৰৰা ভুি তথা - ুৰুষফাদী, অৰু তাৰ প্ৰনতবআ বতঁৰ ৰাচনননতও অবফদন চনাআনঙ । 

প্ৰওৃতবক্ষ কান্ধীব বওৱ  বাৰতও নহ, স্বং আউবৰাবওা ননবফনিওতাফাদৰৰা ভুি ওনৰফ নফঘানৰনঙ ।   

ৰত গ্ৰন্থঔনৰ এনট বতবনআ থূ ভূ  অৰু নফনক্ষপ্ত ধাৰণা নদফন  বঘষ্ট্া ওনৰব া। গ্ৰন্থঔনত 

ননবফনিওতাফাদৰ অগ্ৰাসনৰ নফৰীবত নন্দীব খাআনও এও থ ুৱা নৱত্ৰতাও (innocence) সুৰক্ষা নদফন  

বঘষ্ট্া ওনৰবঙ। বদিী ৰম্পৰাকত সভাচঔনত ফযাপ্ত হহ থওা অবযন্তৰীণ ক্ষভতা- সম্পওজসভূহৰ প্ৰনত আাত 

সম্পূণজ উদাসীনতা বদনঔফন  বাৱা হকবঙ–সভগ্ৰ সভাচঔন বমন এবওঔন ভসৃণ সাংস্কৃনতও সভত ত সুষভবাবৱ 

নফস্তানৰত হহ অবঙ, বতবন এটা ধাৰণাবহ আাত প্ৰনতবাত হ।  আাৰ উত্তৰ নওন্তু বনহৰুফাদী অধুননওতাৰ 

ননশ্চতাৰ ভাচত স্বনস্ত নফঘানৰ বমাৱাৰ ভাবচবৰ বাৱা নামাফ। তাৰ ফাবফ এও হফওনিও অধুননওতাৰ 

ওাোবভা ননভজাণ ওনৰফ  ানকফ, অৰু সভাচৰ ক্ষভতা- সম্পওজসভূহ উবমাঘন ওনৰফ ৰানও অৰু নসবফাৰও 

ভনষভূৰ ওনৰফ ৰানও নতুন ৰাচনীনতৰ নফওাি খটাফ  ানকফ।  

(ৰঘনাওা  : ১১ নবৱম্বৰ, ২০১৬) 
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