
ম ৌলবাদ, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ আৰু অন্যান্য প্ৰসংগ : 

এক য়বয়িপ্ত পৰ্যাললাচন্া 

য়িলতন্ মবিবৰুৱা 

১. 

মদখা গগলে মৰ্ ইেলায় ক ম ৌলবাদৰ য়বৰুলে গৰয়ি উঠা য়িনু্দত্ববাদীসকলল িায়ত ৰিাৰ কথা 

গকলে; আন্িালত, ইেলায় ক ম ৌলবাদ আৰু য়িনু্দত্ববাদ উভিৰ য়বৰুলে য়থি য়দিাসকললও িায়ত 

ৰিাৰ কথালকই গকলে। কথা ি’ল, িায়তৰ ধাৰণাল াক প্ৰশ্নৰ ঊধযত ৰায়খ ম ৌলবাদ তথা 

সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ য়বৰুলে তত্ত্বগত প্ৰতযাহ্বান্ িন্াব পায়ৰলন্? এই দুই স সযাৰ  ুখা ুয়খ ি’মল 

আয়  সাধাৰণলত আ াৰ স ািৰ দীৰ্যয়দন্ীিা স ন্বিৰ ঐয়তিযৰ আললাচন্া দায়ি ধলৰা, শংকৰ-

আিান্ আৰু বাৰ্ িািয়ৰকা আয়দ উদািৰণ দায়ি ধলৰা। এলন্ধৰণৰ স ন্বিৰ ঐয়তিয থকা স াি 

এখন্ য়ক কাৰলণলন্া সম্প্ৰয়ত ম ৌলবাদ তথা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ য়চকাৰ গিলে তাৰ বযাখযা আয়  

মকলন্কক য়দ ?  

অলপলত অস ীিা প্ৰয়তয়দন্ কাকতত (১৪ ন্লৱম্বৰ, ২০১৪) প্ৰকায়শত ‘অস ত মিিাদী’ শীৰ্যক 
মলখাত য়বয়শষ্ট য়চন্তায়বদ ডঃ িীলৰন্ মগািাাঁলি সম্প্ৰয়ত ইেলায় ক ম ৌলবাদৰ প্ৰয়ত আকয়ৰ্যত মিাৱা 

 ুেল ান্ মলাকসকলক আখযা য়দলে ‘য়কেু ান্ য়বপথগা ী  ুেয়ল ’ আৰু ‘একাংশ িঠকাৰী মলাক’ 

বুয়ল। (আ াৰ বতয ান্ মলখাল াৰ ৰচন্াকাল : ২৮-৩০ ন্লৱম্বৰ, ২০১৪।) য়কন্তু মকৱল য়বপথগায় তা 

আৰু িঠকায়ৰতালৰই অস ত প্ৰলবশ কৰা ইেলায় ক ম ৌলবাদক বযাখযা কৰা ৰ্ািলন্? ইিাৰ আাঁৰৰ 

ধাৰণাল া িিলতা এলন্ধৰণৰ মৰ্ ‘সাধাৰণভালৱ’ অস ৰ  ুেল ান্ মলাকসকল িায়তলপ্ৰ ী আৰু 

স ন্বি ুখী; গয়তলক ‘স্বাভায়ৱক’ অৱস্থাত মতওাঁললাক ম ৌলবাদৰ প্ৰয়ত আকয়ৰ্যত ি’ব মন্াৱালৰ। 

তদুপয়ৰ উক্ত বযাখযাৰ  ািত একপ্ৰকাৰ স ন্বিৰ আহ্বান্ অন্তয়ন্যয়িত গি আলে :  ুেল ান্সকলল 

মসইধৰণৰ ‘য়বপথগা ী’ আৰু ‘িঠকাৰী’ উপাদান্য়বলাক  য়ৰ্ ূৰ কয়ৰ অস ৰ স ািত য় লা-

প্ৰীয়তলৰ বসবাস কৰক। এিা য়ন্ঃসলন্দলি এ া িাতীিতাবাদী অৱস্থান্। প্ৰশ্ন ি’ল, অস ৰ  ুেল ান্ 



মলাক এিন্ ম ৌলবাদী  তাদশযৰ প্ৰয়ত আকয়ৰ্যত ি’বৰ বালব ‘য়বপথগা ী’ বা ‘িঠকাৰী’ মিাৱাল া 

একান্তই প্ৰলিািন্ীিলন্? ‘স্বাভায়ৱক’ অৱস্থাত মসিা সম্ভৱ ন্িি মন্য়ক? য়িনু্দত্ববাদী  তাদশযৰ প্ৰয়ত 

আকয়ৰ্যত মিাৱা য়িনু্দ মলাকসকলক আয়  ‘য়বপথগা ী’ বা ‘িঠকাৰী’ আখযা য়দওাঁলন্?  মতওাঁললালক 

য়িনু্দত্ববাদী  তাদশয গ্ৰিণ কয়ৰও সমূ্পণয ‘স্বাভায়ৱক’ আৰু ‘সুস্থ’ গি থালক, বৰং আ াৰ 

বাকীসকলতকক অয়ধক মদশলপ্ৰ ী, অয়ধক িাতীিতাবাদী গি পলৰ। গয়তলক মদখা ৰ্াি মৰ্ 

সংখযালৰু্ৰ ম ৌলবাদৰ আললাচন্াত আয়  য়ৰ্ ন্ীয়ত প্ৰলিাগ কলৰা, সংখযাগুৰুৰ ম ৌলবাদৰ য়বচাৰত 

মসিা প্ৰলিাগ ন্কলৰা –বা অয়ধক শুেকক ক’বকল গ’মল, সংখযাগুৰুৰ ম ৌলবাদৰ য়বচাৰত আয়  

মকালন্া ন্ীয়তলিই প্ৰলিাগ ন্কলৰা। আয়  অত বেৰ ধয়ৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ আললাচন্া কয়ৰলো ৰ্য়দও 

তাৰ মকালন্া স্পষ্ট ন্ীয়ত বা তত্ত্ব প্ৰস্তুত কয়ৰবকল িিলতা সি  মিাৱা ন্াই; মসলি তত্ত্বগত প্ৰশ্ন 

নু্তুয়ল মকৱল সাম্প্ৰদায়িকতাবাদীৰ সুয়বধাবাদ আৰু য়বভািন্ ুখী ৰািন্ীয়তৰ স্বৰূপ উলমাচন্ 

কৰালত বযস্ত আলো। উক্ত মলখাত ডঃ মগািাাঁলি য়লয়খলে :  

‘এই সুলৰ্াগলত  ুেয়ল   াত্ৰলক উগ্ৰপন্থী বা অল কািদাৰ স থযক বুয়ল প্ৰচাৰ কৰা সুলৰ্াগসন্ধান্ী 

আৰ এে এে, বিৰং দল আয়দলকা আয়  কলঠাৰ ভাৰ্াত গয়ৰিণা য়দব লায়গব আৰু য়সিাঁতৰ 

অয়ভপ্ৰািৰ  ুখা খুয়ল য়দব লায়গব। কাৰণ এলন্ প্ৰচালৰও অৱলশৰ্ত ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ সবযন্াশ 

সায়ধব।’ 

উলেখয মৰ্ ডঃ িীলৰন্ মগািাাঁইক আয়  অস ৰ বাাঁও য়শয়বৰৰ সবযাগ্ৰগণয প্ৰয়তয়ন্য়ধ য়িচালপ গণয 

কয়ৰলি মতওাঁৰ ম ৌলবাদ তথা সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ সম্পকযীি দৃয়ষ্টভংগী আললাচন্াৰ আওতাকল 

আয়ন্লো। এফালল য়িনু্দত্ববাদৰ আয়ধপতয আৰু আন্ফালল ইেলায় ক ম ৌলবাদৰ প্ৰসালৰ িয় ল 

কয়ৰ মতালা সাম্প্ৰয়তক পয়ৰয়স্থয়তত িাতীিতাবাদী য়শয়বৰল াৰ য়স্থয়ত স্বাভায়ৱকভালৱই থৰক-বৰক গি 

পয়ৰলে; লগলত বাাঁও য়শয়বৰল াও িিলতা বহু পয়ৰ ালণ য়িধাগ্ৰস্ত আৰু অপ্ৰস্তুত গি পয়ৰলে, বহু 

মিত্ৰত িাতীিতাবাদী য়শয়বৰৰ গসলত য়চয়ন্ব মন্াৱৰাকক সান্য় িয়ল গি পয়ৰলে এক ধুাঁৱয়ল-কুাঁৱয়ল 

অৱস্থান্ত। গয়তলক ডঃ মগািাাঁইৰ দৃয়ষ্টভংগীৰ  াধযল লৰ এলন্ সী াবেতাৰ য়কবা উাঁি য়বচায়ৰ 

উয়লিাব পৰা ৰ্াি মন্য়ক মসিালি আ াৰ উলেশয।   



এই মেগলত অপ্ৰাসংয়গক মৰ্ন্ লায়গললও এ া কথা উলেখ কলৰা। সম্প্ৰয়ত শাসন্াসীন্ চৰকাৰৰ 

য়দন্ত য়বদযািতয়ন্ক-প্ৰশাসয়ন্ক প্ৰয়তষ্ঠান্স ূি তথা য়শিাবযৱস্থাৰ গগয়ৰকীকৰণৰ য়ৰ্ মিাৰদাৰ 

প্ৰলচষ্টা চয়ললে (ইয়িিান্ কাউয়িল ফৰ য়িষ্টয়ৰলকল য়ৰোচয, ইয়িিান্ কাউয়িল ফৰ ে’য়চলিল োইি 

য়ৰোচয আয়দৰ প্ৰধান্ য়বৰ্িাৰ য়ন্ৰু্য়ক্ত, দীন্ন্াথ বাত্ৰাৰিাৰা য়লয়খত গুিৰা ৰ পাঠযপুয়থৰ প্ৰসংগকল 

সাধাৰণভালৱ আিুয়লিাব পায়ৰ), ইলেয়ললিি বুযলৰাৰ ধ যয়ন্ৰলপিতাক প্ৰশ্ন কৰাৰ  াধযল লৰ ডঃ 

মগািাাঁলি মসই প্ৰসংগল া সািলসলৰ তুয়ল ধয়ৰলে। উক্ত য়বলশৰ্ য়বৰ্িল াত মতওাঁৰ ভাৰ্যৰ সতযতা 

য়ক ান্ মসিা য়ন্ঃসলন্দলি অনু্সন্ধান্ৰ য়পেতলি গ  মপাৱা ৰ্াব, য়কন্তু মতওাঁ তুয়ল ধৰা য়িনু্দত্ববাদৰ 

প্ৰায়তষ্ঠায়ন্কীকৰণৰ প্ৰসংগল া য়ন্শ্চি এৰাই চয়লব মন্াৱায়ৰ। মতওাঁৰ ভাৰ্যৰ য়বলৰায়ধতা কয়ৰবকল গগ 

েপা  াধয , ইললক্ট্ৰয়ন্ক  াধয , য়বলশৰ্কক মফচবুক আয়দ ভাস ান্  াধয ত য়ৰ্ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক 

ৰৃ্ণাৰ উদয়গৰণ ৰ্ল াৱা গিলে য়সও য়বচাৰ্য। এই ৰািন্ীয়তৰ স্বৰূপ বুয়ি মপাৱাত ভাস ান্ 

 াধয স ূলি আ াক য়বলশৰ্ভালৱ সিাি কয়ৰব পালৰ : য়বল মগ লে ক’বৰ দলৰ, ভাস ান্ পৃয়থৱীত 

সকললা স ান্; গয়তলক ইিাত সৰু-বৰ, য়বজ্ঞ-অজ্ঞ সকললালৰ  তা ত ন্গ্ন ৰূপত প্ৰকাশ পাি (েপা 

 াধয ৰ দলৰ সম্পায়দত ৰূপত ন্িি)। মফচবুকত য়িনু্দত্ববাদী-িাতীিতাবাদী য়শয়বৰৰ মশিতীিা 

গায়ল-গালাি আৰু অয়ভলৰ্াগস ূি পৰ্যলবিণ কয়ৰ আয়  মদয়খলো মৰ্ এইস ূলি অস ৰ ৰািন্ীয়তত 

এক ক্ৰ পয়ৰবতযন্ তথা য়িনু্দত্ববাদৰ  তাদশযগত আয়ধপতয য়বস্তাৰণৰ সািয দায়ি ধয়ৰলে। আ াৰ 

িাতীিতাবাদী য়চন্তাত য়কদলৰ সংখযালৰু্-ভীয়ত পূবযলৰপৰা অন্তয়ন্যয়িত গি আয়েল মসিা িাতীিতাবাদ 

সম্পকযীি প্ৰশ্নস ূিৰ য়বচাৰ কলৰালত পােত আললাচন্াকল আয়িব; য়কন্তু তাৰ ওপৰত য়ভয়ি কয়ৰলিই 

মৰ্ িন্য়প্ৰি সংসৃ্কয়তৰ এলন্ গগয়ৰকীকৰণ আৰম্ভ গিলে মসিা  ন্ কয়ৰবলগীিা।  তাদশযগত 

আয়ধপতযৰ এক প্ৰধান্ লিণ ি’ল আয়ধপতযশীল  তাদশযই মৰ্াগান্ ধৰা সংজ্ঞা আত্মস্থ কৰা। 

Thomas S. Szaszএ গকয়েল : ‘In the animal kingdom, the rule is, eat or be 

eaten; in the human kingdom, define or be defined.’ সা ায়িক অৱদ ন্ৰ এ া 

প্ৰধান্ িায়তিাৰ ি’ল সংজ্ঞািন্ৰ অয়ধকাৰ : মকালন্ সংজ্ঞায়িত কয়ৰব আৰু কাক সংজ্ঞায়িত কয়ৰব। 

সংজ্ঞা য়ন্ধযাৰণ কৰাৰ অয়ধকাৰ থালক আয়ধপতযশীল মগাষ্ঠীৰ িাতত; আন্িালত, সংখযালৰু্ বা প্ৰান্তীি 

মগাষ্ঠীস ূিৰ এলন্ সংজ্ঞাৰ ওপৰত িাত য়দিাৰ মকালন্া অয়ধকাৰ ন্াথালক, মতওাঁললালক য়বন্া 

প্ৰয়তবালদ সংজ্ঞাস ূি  ূৰ পায়ত ল’বলগা িি –মতওাঁললাক মকৱল ‘সংজ্ঞায়িত’মি (defined)। য়স য়ৰ্ 



ন্িওক, মফচবুকত ডঃ মগািাাঁইৰ য়বৰুলে মিাৱা ৰৃ্ণাৰ উয়িৰলণ য়িনু্দত্ববাদী  তাদশযৰ 

স্বাভায়ৱকীকৰণ (normalisation) তথা সংজ্ঞািন্ৰ সুদৃঢ়কৰণলক প্ৰয়তফয়লত কলৰ। অৱলশয মদখা 

গগলে মৰ্ ডঃ মগািাাঁইক মকান্ল া ৰািকন্য়তক য়শয়বৰৰ গসলত য়চয়িত কয়ৰব তাক গল য়বলৰাধী 

য়শয়বৰৰ  ািত বযাপক মখয়লল য়ল আৰু স্বয়বলৰায়ধতা পয়ৰলয়িত গিলে। ই িিলতা উিৰ ভাৰতীি 

মপ্ৰিাপ ৰ তুলন্াত অস ৰ স াি-ৰািন্ীয়তৰ আলপয়িক িয় লতালক প্ৰয়তপন্ন কলৰ; আৰু 

য়িনু্দত্ববাদৰ সাংসৃ্কয়তক স সত্বকৰণৰ (homogenisation) প্ৰয়ক্ৰিাল া মৰ্ অস ত ই ান্ 

সৰলকৰয়খক আৰু সিিসাধয ন্িি তালৰই ইংয়গত বিন্ কলৰ। 

য়স য়ৰ্ ন্িওক, এয়তিা পূবযৰ প্ৰসংগকল উভয়ত আলিা। আয়  ক’ব খুয়িয়েললা মৰ্ আ াৰ 

সাম্প্ৰদায়িকতা সম্পকযীি আললাচন্াস ূিৰ গাাঁথয়ন্ল া এলন্ধৰণৰ : ইয়তিাসৰপৰা য়বয়ভন্ন উদািৰণ 

দায়ি ধয়ৰ য়িনু্দ- ুেল ান্ৰ ঐকয-সম্প্ৰীয়তৰ য়চত্ৰ এখন্ দায়ি ধৰা আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদীসকলৰ 

আচল ‘অয়ভপ্ৰাি’ৰ স্বৰূপ উলমাচন্ কৰা। এই প্ৰসংগত আয়  ডঃ মগািাাঁইৰ ‘সাম্প্ৰদায়িকতা’ (এগে 
বয়ন্তৰ এন্ধাৰ, ১৯৯৩; িীলৰন্ মগািাাঁই ৰচন্াৱলীৰ য়িতীি খি, পৃ. ৪২৬-৪৩১) আৰু ‘সাম্প্ৰদায়িকতা 

আৰু ভাৰতীি ৰাষ্ট্ৰ’ (সায়িতয, সিা আৰু সাধন্া, ২০০০; িীলৰন্ মগািাাঁই ৰচন্াৱলীৰ য়িতীি খি, 
পৃ. ৪৭২-৪৮০) শীৰ্যক মলখা দু াৰ দু া ান্ য়দশ উনু্য়কিাব খুয়িলো। মলখা দু াত মতওাঁ ভাৰতবৰ্যৰ 

ইয়তিাসৰ য়বয়ভন্ন ৰু্গত য়িনু্দ- ুেল ান্ৰ ঐকযৰ বণযন্াৰ লগলত য়িনু্দ আৰু  ুেল ান্ দুই া ধ যীি 

পৰম্পৰালত উদ্ভৱ মিাৱা  ান্ৱতাবাদী-ৰু্য়ক্তবাদী ধাৰাৰ অৱদান্, য়িয় েৰ মভদন্ীয়তৰ েত্ৰোিাত 

ঊন্য়বংশ শতাব্দীত য়িনু্দ িাতীিতাবাদৰ উত্থান্ আৰু তাৰ গয়তয়বয়ধ, স্বৰালিািৰ কাললোৱাত 

সাম্প্ৰদায়িক ৰািন্ীয়তৰ ন্বয ৰূপ, সম্প্ৰয়ত য়কদলৰ সংসদীি ৰািকন্য়তক দলস ূিৰ য়ন্বযাচন্ী স্বাথয 

তথা বযৱসায়িক শয়ক্তস ূিৰ স্বাথযই সাম্প্ৰদায়িক ৰািন্ীয়তক পয়ৰচায়লত কয়ৰলে আৰু অয়ধক িয় ল 

কয়ৰ তুয়ললে ইতযায়দ য়দশস ূি অয়ত সুন্দৰভালৱ আললাচন্া কয়ৰলে। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ গসলত মৰ্ 

ভাৰতীি িায়ত-ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাথয িয়়িত গি আলে মসিা মতওাঁ উক্ত য়িতীি মলখাল াত স্পষ্টভালৱ উলেখ 

কয়ৰলে। উদািৰণস্বৰূলপ,  

‘. . . ৰ্য়দও ৰয় ো থাপৰ, য়বপন্ চন্দ্ৰ, জ্ঞালন্ন্দ্ৰ পালি, সুয় ত চৰকাৰ আয়দ এয়তিায়সলক 

ধ যান্ধতাৰপৰা  ুক্ত ইয়তিাস ৰচন্াৰ িলক অলিাপুৰুৰ্াথয কয়ৰ আয়েল, প্ৰয়তপিৰ  ুখা খুয়ল য়দিাই 



এই মিত্ৰত মতওাঁললাকৰ প্ৰধান্ কা  গি পয়ৰলে। মতওাঁললালক িাতীি ঐকয ৰচন্াৰ কা ত ইয়তিাস 

য়বজ্ঞান্সমতভালৱ প্ৰলিাগ কয়ৰব পৰা ন্াই। সম্ভৱতঃ তাৰ প্ৰধান্ কাৰণ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত মতওাঁললাকৰ 

য়বদযািতয়ন্ক চচযাৰ সম্পকয। সাম্প্ৰয়তক ভাৰতীি ৰাষ্ট্ৰৰ স্বৰূপ আৰু ভূয় কাৰ য়ন্ল যাি য়বলেৰ্ণ 

মতওাঁললাকৰ পলি সম্ভৱ ন্িি। ফলত সাম্প্ৰদায়িক ইয়তিাসৰ য়বন্াশ কৰালতা মতওাঁললাকৰ সাফলয 

আংয়শক।’ 

িাতীিতাবালদ িম য়দিা দ ন্-য়ন্পী়িন্লকা মতওাঁ তীিভালৱ স াললাচন্া কয়ৰলে। য়কন্তু তৎসলত্ত্বও 

মতওাঁ িাতীিতাবাদ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ  ািত থায়কব পৰা গিয়ৱক সম্পকয অনু্সন্ধান্ৰপৰা 

য়বৰত আলে। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ চয়ৰত্ৰ সম্বলন্ধ মৰ্ন্ একপ্ৰকাৰ ধূসৰতা ফুয়  উয়ঠলে দুই া 

মলখালত; দু া প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব ূলক উেৃয়ত দায়ি ধৰা ৰ্াওক : 

‘সাম্প্ৰদায়িকতা’ শব্দল াৰ এক য়বলশৰ্ অথয আলে, য়ৰ্ল া অথয পয়ৰষ্কাৰ িি তাৰ য়বপৰীত অথয য়চন্তা 

কয়ৰলল। শব্দল ালত আলে এক সংকীণযতাৰ ভাব, এক গয়ৰিণাৰ ভাব। সৎ বুয়েসম্পন্ন, সংসৃ্কত ন্া 

 ানু্ি সাম্প্ৰদায়িক ি’ব মন্াৱালৰ। ‘উদাৰচয়ৰতান্া  তু বসুকধব কু ুম্বক ’।  ান্ৱ-িায়তলি শ্ৰোলৰ 

স্মৰণ কৰা  িাপুৰুৰ্সকল –বুেলদৱ িওক, শংকৰলদৱ িওক, গান্ধীিী িওক, ৰবীন্দ্ৰন্াথ িওক –

এলন্ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ঊৰ্ধ্যত য়ন্লিও উয়ঠয়েল, আন্লকা উয়ঠবকল অনু্প্ৰায়ণত কয়ৰয়েল। আন্িালত, 

পৃয়থৱীৰ য়বয়ভন্ন অঞ্চল আৰু স ািৰ কলংয়কত আৰু অ ংগলীিা অধযািলবাৰৰ য়ভতৰত আলে 

মগাষ্ঠী আৰু সম্প্ৰদািৰ  ািত পাশয়ৱক য়বলিৰ্ আৰু সংৰ্াত। বুে-উপয়ন্ৰ্দৰ মদশ ভাৰতত মকায়  

মকায়   ানু্িক িািাৰ িািাৰ [বেৰ?] অধ  স্তৰত ৰায়খ মথাৱা গিয়েল ধ যৰ ন্া ত।  ান্ৱীি 

 ৰ্যাদাৰ এই ভিাৱি অৱ ান্ন্াৰ য়বৰুলে আ াৰ মদশত  ধযৰু্গত  িাপুৰুৰ্সকললই য়বলৰািৰ 

য়ন্চান্ তুয়লয়েল। . . .’ (‘সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু ভাৰতীি ৰাষ্ট্ৰ’)  

-ইিাৰপৰা সাম্প্ৰদায়িকতা সম্পলকয য়কবা স্পষ্ট ধাৰণা কয়ৰব পায়ৰলন্? বুেলদৱ-শংকৰলদৱৰ য়দন্ত 

সাম্প্ৰদায়িকতা আয়েললন্? স ািৰ তথাকয়থত ‘সৎ বুয়েসম্পন্ন, সংসৃ্কত ন্া’ বযয়ক্তসকলক সাঁচাককলি 

সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কায়ল াই েুব মন্াৱালৰলন্?  

‘শাসকলশ্ৰণীৰ য়বৰুলে িন্সাধাৰণৰ মক্ৰাধ আৰু মিাভক পথভ্ৰষ্ট কয়ৰবকল, য়ন্বযাচন্ত মকৌশলললৰ 

য়িয়কবকল য়িয় ে ৰু্গৰ দলৰ সাম্প্ৰদায়িক কন্দল সৃয়ষ্ট কৰা গিলে। . . . 



‘আয়ি শাসকলশ্ৰণীৰ কূ ন্ীয়ত সম্পলকয ৰাইি সলচতন্। মসলি অপপ্ৰচাৰৰ য়বৰুলে প্ৰচাৰৰ সুফল 

এয়তিা আশা কয়ৰব পায়ৰ। য়কন্তু মকৱল সংৰ্ৰ্যৰ য়পেত য়কেুয়দন্ প্ৰচাৰ চলাললই ন্ি’ব। 

শাসকলশ্ৰণী ৰািকন্য়তকভালৱ পৰাস্ত মন্ালিাৱাপৰ্যন্ত, সাম্প্ৰদায়িক শয়ক্ত য়বৰ্ধ্স্ত মন্ালিাৱাপৰ্যন্ত প্ৰচাৰ 

চলাব লায়গব, আদশযগত সংগ্ৰা  চলাব লায়গব। আশা কলৰা তৰুণসকলল অতীতৰ ভুল-ভ্ৰায়ন্তৰ 

য়শিা গল এই পয়বত্ৰ দায়িত্ব পালন্ কয়ৰব আৰু মদশক কায়ল াৰপৰা, অজ্ঞতাৰপৰা, স্থয়বৰতাৰপৰা 

উোৰ কয়ৰব।’ (‘সাম্প্ৰদায়িকতা’; ৰচন্াকালল া  ন্ কয়ৰব, ১৯৯২ চন্) 

‘আয়িও ভাৰত তথা অস ত সম্প্ৰীয়ত ৰচন্া সম্ভৱ। য়কন্তু তাৰ বালব উপৰু্ক্ত অথযকন্য়তক ন্ীয়ত 

আৰু ৰািকন্য়তক ন্ীয়ত ল’ব লায়গব ৰ্ালত  ানু্িয়খয়ন্ ভাগ ভাগ গি ন্াথালক, মতওাঁললাকৰ  ািত 

মৰ্াগালৰ্াগ িি। য়বলভদকা ী শয়ক্তলবাৰক সলচতন্ভালৱ, আাঁচয়ন্ অনু্সয়ৰ বাধা য়দব লায়গব।’ 

(‘সাম্প্ৰদায়িকতা’)  

-কথা ি’ল, এই আদশযগত সংগ্ৰা ৰ তত্ত্বগত ৰূপল া মকলন্কুৱা ি’ব, ৰািকন্য়তক ন্ীয়তলন্া 

মকলন্কুৱা ি’ব তাৰ মকালন্া স্পষ্ট ৰূপ মলখা দু াত দায়ি ধৰা ন্াই। তালতাকক ডািৰ কথা ি’ল, 

ন্তুন্ প্ৰিমই মদশক ‘কায়ল া’ৰপৰা, ‘অজ্ঞতা’ৰপৰা, ‘স্থয়বৰতা’ৰপৰা উোৰ কৰাৰ ‘পয়বত্ৰ’ দায়িত্ব 

পালন্ কয়ৰব লায়গব, য়কিলন্া মদশ আৰু িায়তৰ  ৰ্যাদা আৰু পয়বত্ৰতা ৰিাই ি’ল সলবযাি  আদশয 

–িিলতা মসিা ি’ব ভাৰত- াতৃৰ মবদীত উেগযা কৰা ভয়ক্তৰ অৰ্যয। 

এইবাৰ আয়  ‘সাম্প্ৰদায়িকতা’ মলখাল াৰ আন্ এ া য়দশৰ প্ৰয়ত চকু য়দওাঁ। বাবয়ৰ  েয়িদ ৰ্ধ্ংসৰ 

পৰৱতযী স িত  ুম্বাই চিৰত সংৰ্য় ত মিাৱা ভিাৱি সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ৰ্যৰ আাঁত ধয়ৰ মতওাঁ য়লয়খলে 

মৰ্ আধুয়ন্কতাৰ মিত্ৰত পৃয়থৱীৰ য়ভতৰলত এখন্ আগশাৰীৰ চিৰ  ুম্বাই, য়কন্তু –‘মসই মবাম্বাই 

চিৰলত ধ যৰ দলৰ প্ৰাচীন্ য়বৰ্ি আৰু ভাবালৱগ গল য়ৰ্  ৰা-ক া ি’ল, তাত মিিাৰ মিিাৰ মলালক 

প্ৰাণ মিৰুৱালল, লাখ লাখ মলাক গৃিিীন্ গি প্ৰাণৰ আশংকাত মবাম্বাই এয়ৰ পলাল, য়ন্ষু্ঠৰতা আৰু 

ববযৰতাই চৰ  সী া অয়তক্ৰ  কয়ৰলল। এিা য়ক ধৰণৰ আধুয়ন্কতাৰ লিণ?’ 

‘সলন্দি ন্াই মৰ্ এলন্ আধুয়ন্কতাই স ািৰ ওপৰ িলাৰ এচা   ানু্িক  াত্ৰ স্পশয কয়ৰলে। বাদ 

বাকী  ানু্িয়খয়ন্, অথযাৎ িন্সংখযাৰ অয়ধকাংশ প্ৰাচীন্ বা আয়দ  ৰু্গলত আলে, আৰু সিলি আয়দ  



ৰু্গৰ আচাৰ-আচৰণকল উভয়ত ৰ্াব পালৰ। আয়  মতলন্ত সাধাৰণ  ানু্িয়খয়ন্ৰ অন্ধয়বশ্বাস, 

কুসংস্কাৰক গয়ৰিণা য়দ ওপৰৰ চা ল াক মৰিাই য়দব পালৰালন্?’ 

ইিাৰ য়পেত মতওাঁ ‘ওপৰৰ চা ’ম াৰ য়চন্তা-মচতন্া তথা য়বলিৰ্ ূলক প্ৰচাৰৰ িয়তকৰ ভূয় কাৰ 

কথা উলেখ কয়ৰ য়লয়খলে :  

‘. . . আ াৰ স ািৰ বতয ান্ গাাঁথয়ন্ত  ানু্িৰ উচ্চত , অতযাধুয়ন্ক য়চন্তাও আয়দ  ববযৰ 

 ান্য়সকতাই য়বকৃত কয়ৰলে। অথযাৎ আধুয়ন্ক য়চন্তা আৰু  ান্য়সকতাই আ াৰ স াি ম ৌৱাই থকা 

ন্াই। বৰং আধুয়ন্কতাৰ ফালক ফালক আয়দ  য়চন্তা আৰু আলৱগ মসাাঁচয়ৰ আলে।’  

এ া কথা য়ঠক মৰ্ ভাৰতবৰ্যৰ দলৰ আধুয়ন্কতাৰ অ-স  য়বকাশৰ সা ায়িক-সাংসৃ্কয়তক প ভূয় ত 

আধুয়ন্ক য়শয়িত  ধযয়বি মশ্ৰণীল াৰ মচতন্াক এক গভীৰ অন্তিযন্দ্বই অিৰি য়িধাগ্ৰস্ত কয়ৰ ৰালখ : 

এফালল আধুয়ন্কীকৰণ আৰু উন্নিন্ৰ অয়ভৰ্ালন্লৰ ভাৰতবৰ্যক আগুৱাই য়ন্ য়বশ্বৰ এক আগশাৰীৰ 

শয়ক্ত য়িচালপ িাকত য়িয়লকা কয়ৰব মখািা এক আাঁলকাৰলগাি িায়ত-ৰাষ্ট্ৰ, আৰু আন্ফালল দায়ৰৰয 

আৰু অজ্ঞান্তাৰ কৰাল গ্ৰাসত ডুব গগ থকা য়বশাল িন্তা। এলন্কুৱা অৱস্থাত এই আধুয়ন্কতাৰ 

ৰ্ধ্িাবািী মশ্ৰণীল ালৱ য়বলশৰ্কক প্ৰবাসী ভাৰতীিৰ কল্পন্া আৰু আকাংিাৰিাৰা পয়ৰচায়লত গি 

ভাৰতৰ দয়ৰৰ-পশ্চাদপদ সিাল াক ৰ্থাসম্ভৱ লুকুৱাই আৰু দ ন্ কয়ৰ ৰায়খব য়বচালৰ; য়কন্তু মসই 

সিাল া আৰু তাৰ য়বশ্বাস-পূবযধাৰণাস ূলি এই মশ্ৰণীল াক অিৰি মখয়দ ফুলৰ। প্ৰধান্তঃ মসইবালবই 

িিলতা ভাৰতত আয়  আধুয়ন্ক িীৱন্কশলী-প্ৰ ূলযৰ গসলত সা ন্তীি অন্ধয়বশ্বাস-প্ৰ ূলযৰ ই ান্ 

সিি সিাৱস্থান্ আৰু সান্য় িয়ল মদয়খবকল পাওাঁ। য়স য়ৰ্ ন্িওক, বতয ান্ৰ উদাৰীকৃত সা ায়িক-

সাংসৃ্কয়তক পয়ৰলবশত ভাৰতৰ দয়ৰৰ-পশ্চাদপদ সিাল াৰ প্ৰয়ত আধুয়ন্ক মশ্ৰণীল াৰ ভীয়ত অয়ধক 

বৃয়ে পাইলে। এ া সৰু উদািৰণ য়দব পায়ৰ, ক ন্লৱলথ মগ েৰ স িত য়দেীত মখলৰ  ূল 

মকন্দ্ৰৰপৰা ৰ্থাসম্ভৱ দূৰকল ৰািপথৰ কালৰ্ কালৰ্ য়ৰ্ ান্লবাৰ বয়স্ত অঞ্চল আয়েল মসই 

মগাল ইলবাৰ ডািৰ পদযালৰ  ায়ক য়দিা গিয়েল ৰ্ালত মকালন্ও মসইলবাৰ মদখা ন্াপাি; িিলতা বুিাব 

মখািা গিয়েল মৰ্ মসই অঞ্চললবাৰৰ অয়স্তত্বই ন্াই! এই  ুিূতযত য়ন্য়শকান্ত কা াথ পয়ৰচায়লত ‘ ুম্বাই 

ম য়ৰ িান্’ চলয়চ্চত্ৰৰ দৃশয এ া  ন্কল আয়িলে। দয়ৰৰ ইৰফান্ খান্ আৰু মতওাঁৰ পত্নীলি এবাৰ 

এখন্ ডািৰ অয়ভিাত শ্বয়পং  লত মসা াই অজ্ঞতাবশতঃ ইল া-য়সল া কয়ৰ এপাকত দা ী বয়ড-



মেৰ ব ল য়কেু ান্ মদয়খ তালৰ য়ন্িৰ গাত মে কয়ৰ চাি। মসইল া মদখা পাই তৎ ুিূতযলত  লৰ 

বয়ডগাডয-ক যচাৰীলি মতওাঁললাকক ডয়বিাই-গয়তিাই বায়িৰ কয়ৰ য়দলি। এই মৰ্ বায়িৰ কয়ৰ য়দলল 

তাৰ কাৰণ য়কেু পয়ৰ ালণ িিলতা দা ী বয়ড-মে অবাবত বযৱিাৰ কৰাল া (য়কন্তু ‘মৰ্াগয’ বযয়ক্ত 

এিলন্ মসই এলক া কা লক কয়ৰললও মদাৰ্ণীি ন্ি’ললিাঁলতন্); য়কন্তু তাৰ  ূল কাৰণ ি’ল 

মতওাঁললাক পয়ত-পত্নীলি মন্ালসা াবলগীিা ভুল ঠাইত মসাল াৱাল ালি : য়কিলন্া শ্বয়পং  ল ি’ল 

আধুয়ন্ক য়বিৱান্ মশ্ৰণীৰ বালব গতিাৰী এক সুৰয়িত আৰু বযয়ক্তগত পয়ৰসৰ (space) ৰ্’ত প্ৰলবশ 

কয়ৰ মতওাঁললালক স্বয়স্ত মবাধ কলৰ আৰু য়ন্িলক য়বশুেভালৱ আধুয়ন্ক আৰু য়বশ্বন্াগয়ৰকীি ৰূপত 

উপলয়ি কয়ৰব পালৰ। গয়তলক এইল া পয়ৰসৰত মতওাঁললালক মৰ্ ভাৰতৰ দয়ৰৰ-পশ্চাদপদ 

সিাল াৰ য়কয়ঞ্চৎ মচকা এ াও, িয়ণক উপয়স্থয়তও সিয কয়ৰব মন্াৱায়ৰব তাত আচয়ৰত ি’বলগীিা 

এলকা ন্াই। আগলত বযয়তক্ৰ  য়িচালপ ধয়ৰ গল মসই সিাল াক কালৰ্-পাাঁিলৰ য়বচৰণ কয়ৰবকল 

অনু্ য়ত য়দিা গিয়েল; য়কন্তু এয়তিা তাক উগ্ৰ প্ৰয়তলশাধপৰািণতালৰ স ািৰ অন্ধকাৰ প্ৰান্তকল মঠয়ল 

পলঠাৱা ি’ব ধয়ৰলে। আয়   ূল প্ৰসংগৰপৰা আাঁতয়ৰ আয়িলো; য়কন্তু ভাৰতীি স ািৰ এই 

অন্তিযন্দ্বল া আ াৰ আললাচন্াত অদৰকাৰী ন্িি। প্ৰশ্ন ি’ল, আধুয়ন্কতাৰ এলন্ পয়ৰলবশত স্বিং 

আধুয়ন্ক মশ্ৰণীল াৰিাৰা পয়ৰচায়লত ৰািন্ীয়তলি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ প্ৰসাৰ আৰু সুদৃঢ়কৰণ ৰ্ াইলে 

য়কি? ‘আধুয়ন্কতাৰ ফালক ফালক’ মসা াই থকা ‘আয়দ  য়চন্তা আৰু আলৱগ’-এই ইিাৰ কাৰণ, মন্ 

আধুয়ন্কতাৰ গসলত ইিাৰ য়কবা অংগাংগী সম্পকয আলে? সাঁচাককলি মদশৰ অয়ধকাংশ িন্গণ 

আয়িও ‘আয়দ ’ বা ‘প্ৰাচীন্’ ৰু্গলত বাস কয়ৰ আলেলন্, য়ৰ্সকলল  ুয়ষ্টল ি ৰািকন্য়তক মন্তাৰ 

স্বাথযিয়়িত প্ৰলৰাচন্া পাললই ‘সিলি আয়দ  ৰু্গৰ আচাৰ-আচৰণকল উভয়ত ৰ্াব পালৰ’? অন্য 

ভাৰ্াত ক’বকল গ’মল, সাম্প্ৰদায়িকতা প্ৰপঞ্চল া প্ৰাক-আধুয়ন্ক মন্ আধুয়ন্ক? দয়ৰৰ-য়ন্ৰিৰ 

িন্গণৰ প্ৰাক-আধুয়ন্ক ধ যীি অন্ধয়বশ্বাসক সংসদীি ৰািন্ীয়তৰ য়বয়ভন্ন স্বাথযালন্বৰ্ী শয়ক্তলি য়বপলথ 

পয়ৰচায়লত কৰাল ালৱই সাম্প্ৰদায়িকতা, মন্ তাৰ আাঁৰত আধুয়ন্কতাৰ িয় ল প্ৰশ্ন য়কেু ালন্া িয়়িত 

গি আলে? 

 

২. 



সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ, ম ৌলবাদ আয়দ প্ৰশ্নক প্ৰাক-আধুয়ন্ক বুয়ল বযাখযা কৰাল ালৱই িন্য়প্ৰি আৰু 

স্বয়স্তদািক প্ৰৱণতা। এয়তিা আয়  পুন্ৰ এখন্ চলয়চ্চত্ৰৰ উদািৰণ য়দব খুয়িলো (য়বৰ্িবস্তুৰ 

অভযন্তৰত প্ৰলবশ কয়ৰবকল সিি ৰাস্তা!)। য়কন্তু তাৰ পূলবয িন্য়প্ৰি বযৱসায়িক য়চলন্ া সম্পলকয 

দু া ান্ কথা গক ক’ব খুয়িলো অপ্ৰাসংয়গক মৰ্ন্ লায়গললও।  তাদশযগত মগা়িায়  বা অন্য কাৰণত 

আয়  িন্য়প্ৰি সংসৃ্কয়তক মকৱল অৱিয়িত-প্ৰয়তয়ক্ৰিাশীল  ূলযলবাধৰ সূ্থল প্ৰকাশ বুয়ল গণয কয়ৰ 

অৱজ্ঞা কৰাৰ ফলস্বৰূলপ সাম্প্ৰয়তক ৰািন্ীয়তৰ এ া গুৰুত্বপূণয ধাৰাক বুয়িবকল িিলতা স থয গি 

উঠা ন্াই। সিৰৰ দশকত ভাৰতত ৰ্ া অভাবন্ীি ৰািকন্য়তক প  পয়ৰবতযলন্ মতয়তিাকললক 

ৰািত্ব কয়ৰ থকা শাসন্ৰ উন্নিন্বাদী আৰু আধুয়ন্কীকৰণ-পন্থী  লডলল াৰ প্ৰয়ত ম ৌয়লক 

প্ৰতযাহ্বান্ কয়ঢ়িাই আয়ন্লল, ৰ্াৰ ফলস্বৰূলপ  লডলল াৰ মবৌয়েক সিলৰ্াগী য়বদযািতয়ন্ক ধাৰা 

আৰু মোগান্স ূলিা (মৰ্লন্ ধৰক, প্ৰগয়ত, উন্নিন্, ধ যয়ন্ৰলপিতাবাদ আয়দ) ন্তুন্কক প্ৰশ্নৰ 

 ুখা ুয়খ ি’ল। পুৰয়ণ ধাৰণাস ূিৰ ক্ৰ াৱিি আৰু ৰািন্ীয়তৰ ন্তুন্ গয়তধাৰা য়ন্ণযিৰ মিত্ৰত 

পৰম্পৰাগত স ািয়বজ্ঞান্স ূিৰ য়বফলতাৰ পয়ৰলপ্ৰয়িতত ন্তুন্ ৰািকন্য়তক-সা ায়িক পয়ৰয়স্থয়তৰ 

য়ভতৰত প্ৰলবশ কৰাৰ বালব য়বকল্প বাগধাৰাগত প্ৰলবশপথৰ অনু্সন্ধান্ চয়লল। ভাৰতীি সা ূয়িক 

মচতন্াৰ য় য়থলকল আৰু মফোয়ে-ৰূপী প্ৰকাশ য়িচালপ, আৰু সাংসৃ্কয়তক আৰু ৰািকন্য়তক 

আত্মপ্ৰকাশৰ  াধয  য়িচালপ িন্য়প্ৰি সংসৃ্কয়তৰ অধযিন্ৰ প্ৰয়ত মতলন্ পয়ৰলবশলত য়বদযািতয়ন্ক 

 িলৰ দৃয়ষ্ট আকয়ৰ্যত ি’ল। িন্য়প্ৰি য়চলন্ াৰ অধযিলন্া ইিাৰ  ািলৰ এ া।  

‘Popular culture, especially popular cinema, now began to look like a crucial 

battleground where the battles between the old and the new, the traditional 

and the modern, the global and the local were being fought through the re-

negotiation of myths and fantasy life.’ (Vinay Lal and Ashis Nandy, 

Fingerprinting Popular Culture: the Mythic and the Iconic in Indian Cinema, 
p. xxiv) 

মথাৰলত ক’বকল গ’মল, আশীৰ দশকৰ মশৰ্ৰ য়পলন্ িন্য়প্ৰি য়চলন্ াৰ স ািতায়ত্ত্বক-য়বদযািতয়ন্ক 

অধযিন্ৰ সূচন্া িি। পৰৱতযী স িত এই প্ৰলিািন্ ক্ৰ াৎ বৃয়ে পাই আয়িলে, য়কিলন্া আধুয়ন্ক 



 ধযয়বি মশ্ৰণীল াৰ ৰািকন্য়তক আত্মপ্ৰকাশৰ ভাৰ্া আৰু প্ৰতীকীবাদৰ গসলত িন্য়প্ৰি য়চলন্ াৰ 

ৰ্য়ন্ষ্ঠ সম্পকয পয়ৰলয়িত গিলে। মগালকীি িন্য়প্ৰি সংসৃ্কয়তৰ বহুলতা উপাদান্ৰ লগলত ভাৰতীি 

স ািৰ য়বয়ভন্ন ধাৰণা তথা স্বপ্ন-আকাংিাৰ য় শ্ৰলণলৰ গতিাৰী  ধযয়বি মশ্ৰণীল াৰ সংসৃ্কয়তলি 

িন্য়প্ৰি য়চলন্ াত প্ৰকাশ লাভ কয়ৰলে। আন্না িািালৰ আলন্দালন্, য়দেীৰ ডায় ন্ী ধৰ্যণ কািক 

মকন্দ্ৰ কয়ৰ মিাৱা প্ৰয়তবাদ (ডায় ন্ী ন্া ল ালৱই এখন্ য়িন্দী য়চলন্ াৰপৰা গ্ৰিণ কৰা গিলে, কথাল া 

তাৎপৰ্যপূণয) আয়দ য়বয়ভন্ন আলন্দালন্ত এই সতয প্ৰয়তফয়লত গিলে। সাম্প্ৰদায়িকতা তথা ম ৌলবাদৰ 

অধযিন্ৰ মিত্ৰলতা এই িন্য়প্ৰি সংসৃ্কয়তৰ য়বলবচন্া আয়  ভবাতককও বহুগুলণ গুৰুত্বপূণয। আন্ 

কথা ন্কওাঁ, সাম্প্ৰদায়িক প্ৰ ূলযৰ  ূলসুাঁয়তকৰণ তথা  য়ষ্টয়ৰঅ’ াইপৰ স্বাভায়ৱকীকৰণত িন্য়প্ৰি 

য়চলন্ াই এক প্ৰধান্ ভূয় কা পালন্ কয়ৰ আয়িলে। এই য়বৰ্িত পােকল বিলাই য়লখাৰ ইচ্ছা 

থায়কল।  

য়স য়ৰ্ ন্িওক, আয়  উলেখ কয়ৰব মখািা চলয়চ্চত্ৰখন্ ি’ল য়ভক োয়ৰন্ পয়ৰচায়লত ‘Partition’। 

এইখন্ অৱলশয িন্য়প্ৰি য়িন্দী য়চলন্ া ন্িি, ইউলৰাপীি দশযকক উলেয়শ য়ন্য় যত ইংৰািী ভাৰ্াৰ 

য়চলন্ ালি। মদশয়বভািন্ক গল য়ন্য় যত বহুলতা য়চলন্ াৰ য়ভতৰত ইও এখন্। কায়িন্ীল া অয়ন্ল শ যা 

পয়ৰচায়লত ‘গডৰ –এক মপ্ৰ  কথা’ৰ প্ৰাি সদৃশ। এস িত য়িয় ে শাসন্ৰ ‘মসাণালী য়দন্’মবাৰত 

এিন্ মসন্া মিাৱান্ য়িচালপ মসৱা আগ বলঢ়াৱা ন্ািলক মদশয়বভািন্ৰ পােত ভাৰতবৰ্যৰ  ায় ত 

থায়ক মৰ্াৱা এগৰাকী অসিাি  ুেল ান্ ৰু্ৱতীক উোৰ কলৰ ৰ্াৰ পয়ৰিাল ইয়ত লধয পায়কস্তান্কল 

গুয়চ গগলে। ন্ািলক স ািৰ বাধা মন্ওয়চ ৰু্ৱতীগৰাকীক আদয়ৰ লি আৰু মতওাঁললাকৰ মপ্ৰ ৰ 

 াধযল লৰ কায়িন্ীল া আগ বালঢ়। য়কেু বেৰ পােত ন্ায়িকাগৰাকীলি পায়কস্তান্ত থকা য়ন্িৰ 

পয়ৰিালক মদখা কয়ৰবকল বুয়ল ৰ্াওাঁলত কু্ৰে ককালিকিাঁলত মতওাঁক উভয়ত আয়িবকল য়ন্য়দ বন্দী 

কয়ৰ ৰালখ। মতওাঁক য়বচায়ৰ সন্তান্সি মৰ্াৱা ন্ািকৰ ন্ায়িকাৰ ককালিকিাঁতৰ গসলত মিাৱা ৰু্াঁি-

বাগৰত  ৃতুয ৰ্ল , য়কন্তু ন্ায়িকাগৰাকী সন্তান্সি পলাই ৰ্াবকল সি  িি। অৱলশৰ্ত সদাি 

উদাৰয়চলি সিািৰ িাত আগ বলঢ়াৱা ‘ াই ে অব ইয়িিা’ৰ য়িয় ে সাংবায়দকগৰাকীৰ তত্ত্বাৱধান্ত 

ন্ায়িকাগৰাকীলি লিন্ত বাস কয়ৰবকল লি। ন্ায়িকাৰ  ুলখলৰ য়চলন্ াখন্ৰ সা ৰয়ণ  ৰা গিলে 

এইবুয়ল মৰ্ মতওাঁ এয়তিা লিন্ত পুৰয়ণ য়দন্ৰ অন্ধকাৰ য়দন্লবাৰৰ কথা পািয়ৰ ন্তুন্ িীৱন্ আৰম্ভ 

কয়ৰলে। ন্ন্দন্তায়ত্ত্বকভালৱ য়বলশৰ্ এ া ভাল য়চলন্ া বুয়ল ক’ব মন্াৱায়ৰ ৰ্য়দও ই ভাৰতৰ 



সাম্প্ৰদায়িক স সযা তথা মদশয়বভািন্ সম্পলকয ঔপয়ন্লবয়শক দৃয়ষ্টভংগী ধুন্ীিাকক প্ৰকাশ কয়ৰলে। 

ইিাত সাম্প্ৰদায়িক দাংগা আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাক উপস্থাপন্ কৰা গিলে একপ্ৰকাৰ দুলবযাধয ৰূপত : 

য়কেু ান্ য়িৰ্াংসু  ানু্িৰ  ৰা-ক া য়িচালপ, য়কেু ান্ সংকীণয  ানু্িৰ পাৰস্পয়ৰক ৰৃ্ণাৰ উদয়গৰণ 

য়িচালপ ৰ্’ত মকালন্া ৰািন্ীয়ত ন্াই। এইস ূি প্ৰাক-আধুয়ন্ক সংকীণয ধাৰণাৰপৰা ঊৰ্ধ্যত অৱস্থান্ 

কৰা য়িয় ে চয়ৰত্ৰলকই াক সদালিই বদান্য আৰু উদাৰ য়িচালপ প্ৰদশযন্ কৰা গিলে। তালতাকক 

ডািৰ কথা ি’ল, মশৰ্ত ন্ায়িকাগৰাকীক ধ যান্ধ পায়কস্তান্ৰপৰা আাঁতৰাই গল মৰ্াৱা গিলে, য়কন্তু 

য়গৰীলিকৰ পয়ৰিাল-পয়ৰিন্ থকা ভাৰতকলও ওভতাই পলঠাৱা ন্াই। মতওাঁক গল মৰ্াৱা গিলে 

আধুয়ন্কতাৰ পীঠস্থান্ লিন্কল ৰ্’ত মতওাঁ ‘ন্তুন্ িীৱন্’ আৰম্ভ কয়ৰলে। প্ৰশ্ন ি’ল, ভাৰত বা 

পায়কস্তান্ত মতওাঁ ‘ন্তুন্ িীৱন্’ আৰম্ভ কয়ৰব মন্াৱায়ৰলললিাঁলতন্লন্? ন্ক’মলও ি’ব মৰ্ ইউলৰাপীি 

দশযলক য়চলন্ াখন্ৰপৰা স্বাভায়ৱকলতই একপ্ৰকাৰ আত্মসন্তুয়ষ্ট লাভ কয়ৰব - য়ন্িৰ গন্য়তক উচ্চতা 

আৰু আধুয়ন্কতাৰ প্ৰ ূলযক গল। চ ুকক ক’বকল গ’মল,  ধযৰু্গীি, প্ৰাক-আধুয়ন্ক সাম্প্ৰদায়িকতাই 

সৃয়ষ্ট কৰা অন্ধকাৰ ন্ৰকৰপৰা ন্ায়িকাই  ুয়ক্ত লাভ কয়ৰলে আধুয়ন্কতাৰ  ালিলৰ।  

সাম্প্ৰদায়িকতা সম্পলকয ঔপয়ন্লবয়শক দৃয়ষ্টভংগীৰ কথা প্ৰসংগক্ৰল  আললাচন্াকল আয়িব; য়কন্তু এই 

কথা সলিালৰ ক’ব পায়ৰ মৰ্ সাম্প্ৰদায়িকতা, ম ৌলবাদ, সন্ত্ৰাসবাদ আয়দ য়বৰ্িত এই দৃয়ষ্টভংগী য়ভন্ 

য়ভন্ ৰূপত আয়িও প্ৰচয়লত গি আলে আৰু ইিাৰ য়বয়ভন্ন উপাদান্ আ াৰ উদাৰকন্য়তক-

ধ যয়ন্ৰলপিতাবাদী, আন্য়ক বাাঁও য়শয়বৰলতা মকয়তিাবা পয়ৰলয়িত িি। উদািৰণস্বৰূলপ, অস ৰ 

উগ্ৰপন্থী স সযা, িন্লগাষ্ঠীগত সংৰ্াত আয়দলকা বায়িৰত বহু স িত ঔপয়ন্লবয়শক দৃয়ষ্টভংগীলৰই 

মচাৱা ৰ্াি। মসই অনু্সয়ৰ, আধুয়ন্কতা মকৱল এক ঐয়তিায়সক ধাৰণাই ন্িি -মভৌলগায়লক ধাৰণাও; 

আ াৰ এই অনু্ন্নত, িংৰ্লী অঞ্চলয়বলাকত ৰ্ া উক্ত স সযালবালৰা প্ৰাক-আধুয়ন্ক স সযা, য়কিলন্া 

ইিাৰ স ািত প্ৰকৃতাথযত আধুয়ন্কতাৰ প্ৰলবশ ৰ্ া ন্াই। ই ‘আধুয়ন্ক’ পৰ্যলবিকক একপ্ৰকাৰ 

মশ্ৰষ্ঠতাৰ আত্মসন্তুয়ষ্ট প্ৰদান্ কলৰ আৰু মতলন্য়বলাক ৰ্ ন্াৰ ৰািকন্য়তক-তত্ত্বগত আললাচন্াৰপৰা 

মৰিাই য়দলি। য়কন্তু প্ৰশ্ন ি’ল, এই স সযাস ূি সাঁচাককলি প্ৰাক-আধুয়ন্ক মন্? আৰু মকৱল য়ন্েক 

আধুয়ন্কতাৰ য়বধালন্লৰ মসইস ূি স াধান্ কয়ৰব পায়ৰলন্? এইয়খয়ন্লত মন্লীৰ িতযাকাি সন্দভযত 

পয়শ্চ ীিা গণ াধয ৰ সদৃশ  লন্াভাব সম্পলকয আললাচন্া কয়ৰ সঞ্জীৱ বৰুৱাই কৰা  ন্তবয উলেখ 

কয়ৰব পায়ৰ : ‘To me the violence is about the contradictions of the many 



worlds created by modernity rather than about a place or a people being left 

behind by modernity.’ (India Against Itself, p. xx)  

 

৩. 

এয়তিা আয়  আন্ দুখন্ িন্য়প্ৰি চলয়চ্চত্ৰৰ উলেলখলৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ য়বৰ্লি সম্প্ৰয়ত িন্য়প্ৰি 

আৰু ৰাষ্ট্ৰ-স য়থযত িাতীিতাবাদী দৃয়ষ্টভংগীল াৰ উ ান্ লওাঁ। ৰালকশ ও প্ৰকাশ ম িৰা পয়ৰচায়লত 

অয়তলক িন্য়প্ৰি য়চলন্ া ‘ৰং মদ বচন্তী’ত ন্তুন্ প্ৰিমৰ ‘মভাগবাদ’ৰ য়বৰুলে আক্ৰ ণ চললাৱা 

এ া য়িনু্দত্ববাদী মগা ৰ মন্তািন্ৰ হৃদি পয়ৰবতযন্ মদখুওৱা গিলে। প্ৰথল   ুেল ান্ৰ প্ৰয়ত তীি 

ৰৃ্ণা পুয়ি ৰখা চয়ৰত্ৰল ালৱ মশৰ্ত মদশৰ কলযাণৰ িলক শাসকীি মশ্ৰণীৰ অন্যািৰ য়বৰুলে ৰু্াঁিত 

বাকীলকই া  ূল চয়ৰত্ৰৰ গসলত এলকললগ প্ৰাণ বয়লদান্ য়দলি। এলকদলৰ  ূল  ুেল ান্ চয়ৰত্ৰল াৰ 

তথা মতওাঁৰ পয়ৰিালৰ য়িনু্দৰ গসলত য় লা-য় ো কৰাৰ মিত্ৰত য়ৰ্ য়িধাগ্ৰস্ততা তথা বাধা-য়ন্লৰ্ধ 

আয়েল মসিাও মদশলসৱাৰ পয়বত্ৰ কতযবযৰ প্ৰয়ক্ৰিাত ন্াইয়কিা গিলে। য়িনু্দ আৰু  ুেল ান্ চয়ৰত্ৰ 

দু াৰ পাৰস্পয়ৰক ৰৃ্ণা-সংলকাচৰ অৱসান্ ৰ্য় লে আৰু উচ্চয়বি পয়ৰিালৰ ৰং-তা াচাত  ি 

বাকীলকই া  ূল চয়ৰত্ৰৰ পয়ৰবতযন্ ৰ্য়  মদশৰ প্ৰয়ত দায়িত্বলবালধলৰ  িীিান্ গি পয়ৰলে এগৰাকী 

য়িয় ে  য়িলাই য়ন্ যাণ কয়ৰব মখািা ভাৰতীি স্বাধীন্তা সংগ্ৰা -য়বৰ্িক য়চলন্ াত য়বয়ভন্নিন্ 

স্বাধীন্তা সংগ্ৰা ীৰ ভূয় কাত কৰা অয়ভন্িৰ  াধযল লৰ। ইিাত স্বাধীন্তা সংগ্ৰা ৰ অনু্লপ্ৰৰণালৰ 

সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স সযাল া স াধান্ কয়ৰ মদশ আৰু ভাৰতীি িায়তৰ আদশযক  িি  য়িচালপ 

প্ৰদশযন্ কৰা গিলে। প্ৰকালশয আৰু প্ৰতীকীবাদৰ  াধযল লৰ িাতীিতাবাদৰ সলবযাচ্চতা তথা 

ভাৰতীি িায়তক য়বশ্বত িাকত য়িয়লকা কৰাৰ স্বপ্ন ইিাত মদখুওৱা গিলে। এ া দৃশযত আন্য়ক 

মদখা গগলে,  ূল চয়ৰত্ৰলকই াই এ া গান্ত ন্ায়চ-বায়গ থকা অৱস্থাত আকালশয়দ য়তয়ন্খন্ এলৰালেন্ 

পাৰ গি গগলে; য়তয়ন্ওখন্ৰপৰা মবললগ মবললগ ৰিৰ মধাাঁৱা য়ন্গযত গিলে : এখন্ৰপৰা মগৰুৱা, 

এখন্ৰপৰা বগা আৰু আন্খন্ৰপৰা মসউিীিা! আন্খন্ য়চলন্ া ি’ল বাবয়ৰ  েয়িদ ৰ্ধ্ংসৰ 

পৰৱতযী কালত  ুম্বাইত সংৰ্য় ত মিাৱা সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ৰ্যৰ প ভূয় ত য়ন্য় যত  য়ণ ৰত্ন ৰ ‘বলম্ব’। 

ইিাত য়িনু্দ আৰু  ুেল ান্, সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ৰ্যকাৰী দুলিা া পিলক পূৰাপূয়ৰ স ান্ভালৱ মদখুওৱা 



গিলে ৰ্ালত কালৰা ওপৰত মবয়ে িগৰ ন্পলৰ। (য়কন্তু য়স ান্ৰ পােলতা  য়ণ ৰত্ন ৰ ৰ্ৰত 

য়িনু্দত্ববাদীলি মগ্ৰলন্ড এ া মপলাইলি এয়ৰলল!) য়ন্িৰ ৰািকন্য়তক স্বাথয পূৰণৰ বালব সাম্প্ৰদায়িক 

সংৰ্ৰ্য ললগাৱা এিন্ উগ্ৰ য়িনু্দ মন্তা আৰু এিন্  ুেল ান্ মন্তাক মদখুওৱা গিলে। মশৰ্ত 

 ান্ৱীিতাৰ শায়ন্তিন্ী পান্ীলৰ মিাৰ-িবৰদয়স্ত সাম্প্ৰদায়িক সংৰ্ৰ্যৰ সা ৰয়ণ ৰ্ াই য়িনু্দ- ুেয়ল  

স ন্বিৰ সৃয়ষ্ট কৰা গিলে আৰু দুই া গফদৰ উক্ত দুলিািন্ মন্তালক অনু্লশাচন্াত দগ্ধ কলৰাৱা 

গিলে। ইিাত হৃদি পয়ৰবতযন্ৰ গান্ধীবাদী উপালিলৰ য়িনু্দ- ুেয়ল  স ন্বি সাধন্ কয়ৰ ভাৰতীি 

িায়তক ধন্য কৰাৰ বাতযাই প্ৰকাশ পাইলে। সংৰ্ৰ্যৰ উলিিন্াপূণয  ুিূতযত এিন্ বনু্ধলৱ ন্ািকক 

মতওাঁ য়িনু্দ ন্িি মন্য়ক বুয়ল মসাধা প্ৰশ্নৰ উিৰ মতওাঁ য়দলে এইবুয়ল : ‘ন্য়ি। ম  য়িনু্দ ভী ন্য়ি হুাঁ, 

 ুেল ান্ ভী ন্য়ি হুাঁ। ম  য়েফয ইয়িিান্ হুাঁ -ইয়িিান্।’ (য়চলন্ াখন্ প্ৰথ বাৰ য় য়ভত চাওাঁলত শব্দল া 

ইয়িিান্ মন্ ইন্চান্ ধয়ৰব পৰা ন্ায়েললা; দুই া শব্দই মবললগ মবললগ বাতযা বিন্ কয়ৰব; য়কন্তু 

স্বাভায়ৱকভালৱই শব্দল া ইয়িিান্ বুয়ল য়পেৰবাৰ চাওাঁলত ওলাই পয়ৰল।)  

উদাৰীকৰণৰ পৰৱতযী কালত য়ন্য় যত দুলিাখন্ য়চলন্ ালতই স্বাভায়ৱকলতই ভাৰতৰ য়বশ্বশয়ক্ত গি 

উঠাৰ স্বপ্ন য়ন্য়িত গি আলে, আৰু তাৰ য়ন্য় লি ভাৰতীি িায়তৰ গাত লায়গ থকা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ 

ক’লা দাগ আাঁতৰাই তাক য়চকয়চকীিা, পয়বত্ৰ আৰু িাকত য়িয়লকা কয়ৰ তুয়লবই লায়গব। 

সাম্প্ৰদায়িকতাক  তাদশয য়িচালপ ন্িি -বৰং য়ন্েক অন্ধয়বশ্বাস য়িচালপ, ি তাললাভীৰ কুয় ল 

ৰািন্ীয়তৰ পয়ৰণয়ত য়িচালপলি এইলবাৰত মদখুওৱা গিলে।      

য়তয়ন্খন্কক য়ভন্ য়ভন্ধৰণৰ য়চলন্ াৰ চ ু আললাচন্াৰ িয়ৰিলত আচললত আয়  সিি পেয়তলৰ 

আললাচয য়বৰ্িৰ তত্ত্বগত আললাচন্াৰ বালব এ া ম া া ুয়  অনু্কূল পয়ৰলবশ সৃয়ষ্ট কয়ৰব য়বচায়ৰলো। 

সাম্প্ৰদায়িকতাৰ আললাচন্া কয়ৰবকল ৰ্াওাঁলত আয়  য়ন্শ্চিকক য়চলন্ ালকইখলন্ িীৱন্ত ৰূপত তুয়ল 

ধৰা দৃয়ষ্টভংগীস ূিক ফাঁয়িিাই চাবই লায়গব। য়স য়ৰ্ ন্িওক, এইয়খয়ন্কললক আয়  আললাচন্াল াত 

উত্থাপন্ কৰা  ূল প্ৰশ্নলকই া এলন্ধৰণৰ : প্ৰথ , িাতীিতাবাদক কাঠগৰাত য়থি ন্কলৰাৱাকক 

ন্কৰাকক ম ৌলবাদ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাৰ তত্ত্বগত আললাচন্া কয়ৰব পৰা ন্াৰ্াি। য়িতীি, উক্ত দুই 

 তাদশযক মকৱল সংসদীি ৰািকন্য়তক স্বাথযই পয়ৰচায়লত কৰা প্ৰাক-আধুয়ন্ক ভাবধাৰা বুয়ল ধয়ৰ 

ল’মল ন্ি’ব, বৰং মসইস ূিৰ য়বকাশত আধুয়ন্কতাৰ য়বয়ভন্ন িন্দ্বই য়কদলৰ য়ক্ৰিা কয়ৰয়েল তালৰা 



বুি ল’ব লায়গব। মসইবালবই মকৱল আধুয়ন্কতালক এই স সযাস ূিৰ উিৰ য়িচালপ আগ বঢ়াই 

য়ন্য়দ তাৰ গসলত িয়়িত গি থকা িয় ল প্ৰশ্নস ূিলৰা  ী াংসা কয়ৰব লায়গব। ম ৌলবাদ আৰু 

সাম্প্ৰদায়িকতাৰ প্ৰসংগত আয়  মতালা উক্ত প্ৰশ্নস ূিৰ উিৰ য়ক ান্ দূৰ আ াৰ আললাচন্াই দায়ি 

ধয়ৰব পায়ৰব মসইল া ডািৰ কথা ন্িি। য়কন্তু সাম্প্ৰয়তক পয়ৰয়স্থয়তলি দাবী কয়ৰলে মৰ্ এইধৰণৰ 

ন্তুন্ ন্তুন্ প্ৰশ্ন উত্থাপন্ কৰা িওক, আৰু মসইল ালি ডািৰ কথা। তদুপয়ৰ সলন্তাৰ্িন্ক উিলৰ 

ন্িি - ন্তুন্ ন্তুন্ অস্বয়স্তকৰ প্ৰশ্নইলি আ াক বতয ান্ পয়ৰয়স্থয়তৰপৰা  ুয়ক্তৰ য়বকল্প পথৰ সন্ধান্ 

য়দব পালৰ। 

 

৪. 

খুব সাধাৰণভালৱ ক’বকল গ’মল, ম ৌলবাদ ি’ল এলকা া য়বপদিন্ক-আগ্ৰাসন্কাৰী ‘অন্য’ৰ প্ৰয়ত 

ভীয়তৰিাৰা পয়ৰচায়লত একধৰণৰ ধ যীি-ৰািকন্য়তক আলন্দালন্ য়ৰ্ য়বয়ভন্ন ৰূপত য়ন্িলক মেকুলাৰ 

আধুয়ন্ক ৰাষ্ট্ৰ আৰু বাগধাৰাস ূিৰ ৰািকন্য়তক,  তাদশযগত আৰু সাংসৃ্কয়তক য়বকল্প য়িচালপ 

প্ৰয়তপন্ন কয়ৰব য়বচালৰ। য়কন্তু ইিাৰ সবযিন্গ্ৰািয সংজ্ঞা এ া য়দিাল া বৰ  ান্। আল য়ৰকাত ১৯১০ 

চন্ৰপৰা মকইবাবেৰিুয়ৰ মকয়লফয়ন্যিাৰ গতল বযৱসািী য় ল্টন্ আৰু য়লল ন্ য়ষ্টৱা যৰ উলদযাগত 

প্ৰকাশ মপাৱা The Fundamentals: A Testimony of Truth শীৰ্যক পুয়স্তকাৰ য়েয়ৰিল াৰ 
পােলত ‘Fundamentalism’অৰ ধাৰণাল া আৰু শব্দল াৰ প্ৰচলন্ িি। ‘Fundamentalist’ 

শব্দল া প্ৰথ  প্ৰলিাগ কলৰ ৰিণশীল মবয়িষ্ট সম্পাদক কুয় যে লী লি-এ ১৯২০ চন্ত। এই 

প্ৰল ষ্টাে য়িষ্টান্ ধ যৰ মপ্ৰিাপ ত চালল মদখা ৰ্াি মৰ্ য়ৰ্লকই া কাৰণত মতওাঁললালক আন্ সকললা 

য়িষ্টান্-ধ যীি মলাকৰপৰা য়ন্িক পৃথক বুয়ল গণয কলৰ মসইলকই া ি’ল : বাইলবলৰ অভ্ৰান্ততা আৰু 

তাৰ আিয়ৰক বযাখযা; ঈশ্বলৰ শূন্যৰপৰা পৃয়থৱী আৰু  ান্ৱিায়তক সৃয়ষ্ট কৰালক ধয়ৰ ‘ম ৌয়লক’ 

 তবাদস ূিৰ প্ৰয়ত প্ৰশ্নিীন্ আনু্গতয। ধ যতত্ত্বয়বদ মডয়ভড মবেয়ল িাল য শাস্ত্ৰীি অভ্ৰান্ততালক 

এইস ূিৰ য়ভতৰত এক াত্ৰ ন্তুন্ তত্ত্ব বুয়ল গকলে : ‘Such a view of scripture might 

have been tacitly held by many Christians down the centuries; but, as an 

explicit dogma, it was contrary to almost all of Christian tradition, 



Protestant, Catholic or Orthodox’ (The Story of Christianity, p. 323)  ূলতঃ 
আধুয়ন্ক ধ যতত্ত্ব আৰু য়বৱতযন্বাদী গবজ্ঞায়ন্ক তত্ত্বৰ য়বৰুলেই এই ম ৌলবালদ ৰণ তয়ৰয়েল। 

িা যায়ন্ত আৰম্ভ মিাৱা আধুয়ন্ক স াললাচন্াই মৰ্য়তিা বাইলবলৰ পৰম্পৰাগত বযাখযাৰ প্ৰয়ত 

প্ৰতযাহ্বান্ িন্াইয়েল, সূক্ষ্ম পাঠগত পৰ্যাললাচন্ালৰ মৰ্য়তিা ম ালিে বা ইোইিাৰ বুয়ল পয়ৰগয়ণত 

‘বুক’স ূিত পৰৱতযী কালৰ সম্পাদকীি সালসলয়ন্ ৰ্ া বুয়ল প্ৰয়তপন্ন কৰালক ধয়ৰ বাইলবল 

সম্পকযীি চয়লত ধ যতত্ত্বৰ অললখ আলসাাঁৱাি আৰু স্বয়বলৰাধ উলমাচন্ কৰা গিয়েল, ইিাৰ য়বৰুলে 

ম ৌলবাদ আয়েল একপ্ৰকাৰ প্ৰয়তয়ক্ৰিাশীল আত্মৰিা। এই অথযত ম ৌলবাদক িিলতা অয়ভয়িত 

কয়ৰব পায়ৰ আত্মসলচতন্ গি উঠা পৰম্পৰাৰ একপ্ৰকাৰ আত্মৰিা বুয়ল। য়কন্তু এই আত্মৰিা 

য়ন্ভযৰশীল য়ন্বযাচন্াত্মকতা (selectivity)ৰ ওপৰত : মকান্লবাৰ পাঠ বায়ে মলাৱা ৰ্াব আৰু 

মসইলবাৰক য়কধৰলণ বযাখযা কৰা ৰ্াব, তাৰ ি তা য়ন্িৰ িাতত ৰখাল া ম ৌলবাদৰ প্ৰধান্ 

পূবযচতয। এয়তিা আয়  য়বৱতযন্বাদী গবজ্ঞায়ন্ক তত্ত্বৰ প্ৰয়ত ম ৌলবাদীৰ ভীয়তৰ উ ান্ ল’ব খুয়িলো 

মিন্য়ৰ  য়ৰেৰ এ া উয়ক্তৰপৰা : ‘Evolution is the root of atheism, of communism, 

nazism, anarchism, behaviorism, racism, economic imperialism, militarism, 

libertinism, anarchism, and all manner of anti-Christian systems of belief and 

practice.’ (cited in Malise Ruthven, Fundamentalism: A Very Short 
Introduction, p. 13) য়কন্তু য়গিযালকয়ন্দ্ৰক ধ যীি পয়ৰসৰৰ য়ভতৰত ম ৌলবাদৰ অয়ভৰ্ান্ 
পূলণযাদযল  চয়ল থায়কল ৰ্য়দও আৰু য়বয়ভন্ন ঠাইত য়বৱতযন্-য়বলৰাধী আইন্ বতযাই ৰখালক ধয়ৰ য়কেু 

আইন্গত সাফলয লাভ কয়ৰললও য়িষ্টান্ ম ৌলবাদ উদাৰকন্য়তক-মেকুলাৰ  ায়কযন্ স ািৰ  ূলসুাঁয়তত 

য় য়কব মন্াৱায়ৰলল, য়ত্ৰেৰ দশকলত তাৰ একপ্ৰকাৰ প্ৰান্তীিকৰণ ৰ্য় ল। য়কন্তু তৎসলত্ত্বও সাম্প্ৰয়তক 

 ায়কযন্ স ািৰ আগ্ৰাসী অয়ত-িাতীিতাবাদ, মদশলপ্ৰ  আৰু ‘ ায়কযন্ বযয়তক্ৰ বাদ’ৰ  ািত য়কদলৰ 

ম ৌলবাদৰ ভালল ান্ উপাদান্ আৰু ধ যীি প্ৰতীকীবাদ অন্তয়ন্যয়িত গি আলে মসিা আয়  অলপ 

পােত আললাচন্া কয়ৰ ।  

য়স য়ৰ্ ন্িওক, প্ৰল ষ্টাে য়িষ্টান্ ধ যৰপৰা আাঁতৰাই আয়ন্ মৰ্য়তিা ইেলা , ইহুয়দ, য়িনু্দ, য়শখ আয়দ 

ধ য তথা অন্া-ধ যীি মিত্ৰত ম ৌলবাদ ধাৰণাল াৰ প্ৰলিাগ ৰ্য় ল মতয়তিা তাৰ মচলিৰা-চয়ৰত্ৰৰ 

আ ূল পয়ৰবতযন্ ৰ্য় ল। প্ৰয়তল া  তাদশযলত য়কেুসংখযক  তাদশযগত য়বশুেতাবাদী থালক, আন্য়ক 



মতওাঁললাকৰ য়বৰুলেও আলপাচকা ীসকলল মকয়তিাবা ম ৌলবাদী শব্দৰ প্ৰলিাগ কৰা মদখা ৰ্াি। 

য়কন্তু মসিা মকৱল সাধাৰণ তুলন্ালি, ম ৌলবাদৰ গসলত তাৰ সাৰবিাগত য় ল ন্াই। এইয়খয়ন্লত 

উলেখয মৰ্ আয়  সাধাৰণলত সাম্প্ৰদায়িকতা বুয়ল উলেখ কৰা য়িনু্দত্ববাদক তাৰ চয়ৰত্ৰগত গবয়শষ্টযৰ 

বালবই বিল পয়ৰসৰত আললাচন্া কলৰালত ম ৌলবাদ বুয়ললি গণয কৰা িি। (িাতলত মপাৱা 

উদািৰণ ি’ল ম য়লে ৰুথলভন্ৰ উপলৰাক্ত গ্ৰন্থ; প্ৰলসন্য়িৎ মচৌধুৰী আৰু পৰ ান্ন্দ  িু দাৰ 

সম্পায়দত ‘ধ য স াি আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা’ গ্ৰন্থত সংকয়লত প্ৰবন্ধ ৰবীন্দ্ৰ কু াৰ দাসৰ ‘ধ যীি 

ম ৌলবাদ : সাম্প্ৰয়তক সা ায়িক আৰু ৰািকন্য়তক পয়ৰয়স্থয়ত’ আৰু সন্ধযা মদৱীৰ ‘ন্াৰী আৰু 

ম ৌলবাদ’।) আয় ও মপান্লত য়িনু্দত্ববাদক বাকীস ূিৰ লগলত ম ৌলবাদ য়িচালপই আললাচন্া কয়ৰ ; 

মশৰ্ৰয়পলন্লি ভাৰতৰ মপ্ৰিাপ ত তাৰ য়বলশৰ্ চয়ৰত্ৰ তথা স াধান্ৰ পথ সম্পলকয য়কেু পৰ্যলবিণ 

দায়ি ধয়ৰবকল ৰ্ত্ন কয়ৰ । য়কন্তু য়বয়ভন্ন ধ যৰ মিত্ৰত আৰু মকতলবাৰ অন্া-ধ যীি মিত্ৰত বযৱিাৰ 

কলৰালত ম ৌলবাদৰ ধাৰণাল ালৱ য়ভন্ য়ভন্ ৰূপ পয়ৰগ্ৰি কয়ৰলে য়ৰ্লবাৰৰ  ািত একপ্ৰকাৰ 

‘পয়ৰিালগত সাদৃশয’মি পয়ৰলয়িত িি। উই লগন্ষ্টাইন্ৰপৰা গ্ৰিণ কৰা এই ‘family 

resemblance’অৰ ধাৰণাল া ম ৌলবাদৰ আললাচন্াত প্ৰলিাগ কয়ৰ ৰুথলভলন্ য়বয়ভন্ন 

ম ৌলবাদস ূিৰ চয়ৰত্ৰগত য় লস ূিৰ অনু্সন্ধান্ কয়ৰলে। সা ৰয়ণত মতওাঁ য়লয়খলে : ‘The genetic 

bond that defines fundamentalism in its more central, and useful, meaning – 

the fundamentalist DNA, as it were – is sharper and more distinctive than 

extremism. The original Protestant use of the word anchors it in the 

responses of individual or collective selfhoods, of personal and group 

identities, to the scandal or shock of the Other.’ (Ruthven, p. 22) এলন্ য়কেু ান্ 

চয়ৰত্ৰগত য় লৰ য়ভয়িলতই য়বয়ভন্ন গলৱৰ্লক আয়ধপতযশীল পুৰুৰ্বাদলকা ম ৌলবাদ বুয়ললে, ন্বয 

উদাৰতাবাদক বিাৰ ম ৌলবাদ য়িচালপ বযাখযা কয়ৰলে। (Murray Knuttila, ‘Lean and Mean: 

Hegemonic Masculinity as Fundamentalism’; Don Mitchell, ‘The Market Will 

Make it Right: Neoliberalism as Market Fundamentalism’ in Carol Schick, 

Joann Jaffe, Ailsa M Watkinson edited Contesting Fundamentalisms) 

 



৫. 

উৎপয়িগতভালৱ আৰু সাধাৰণ দৃয়ষ্টত ধ যীি মৰ্ন্ লায়গললও ম ৌলবাদৰ সাৰ  যল া অন্া-ধ যীি 

ৰািকন্য়তক-অথযকন্য়তকলি। মপান্লত প্ৰল ষ্টাে য়িষ্টান্ ধ যৰ ম ৌলবাদৰ বযৱসায়িক প্ৰয়তলৰ্ায়গতাৰ 

স্বাথযৰ গসলত সম্পকয আয়েল। ইেলায় ক বা য়িনু্দ ম ৌলবাদৰ কথা ৰ্য়দ ধৰা িি, ইিাত শাস্ত্ৰীি 

অভ্ৰান্ততা আৰু আিয়ৰকতাবাদ  ূল কথা ন্িি -  ূল কথা ি’ল ৰািকন্য়তক আয়ধপতয আৰু 

ি তা আিৰণৰ অলথয তাৰ বযৱিাৰলি।  ূললত ম ৌলবাদ ি’ল এ া য়ন্য় যত পয়ৰয়চয়ত : মসই 

পয়ৰয়চয়তৰ পয়ৰসী াৰ য়ভতৰত মকান্ থায়কব, বায়িৰত মকান্ থায়কব, আৰু মসই পয়ৰসী াৰ য়ন্ণযি 

আৰু সুৰিাৰ ি তা কাৰ িাতত থায়কব – এইলকই াই ি’ল আচল প্ৰশ্ন। এই পয়ৰয়চয়তৰ বায়িৰত 

থকা য়বপদিন্ক আৰু আগ্ৰাসী ‘অন্য’ম াৰ প্ৰয়ত ভীয়ত আৰু ৰৃ্ণা উৎপাদন্ কৰাৰ  াধযল লৰ 

পয়ৰয়চয়তৰ পয়ৰসী াৰ য়ভতৰত থকা সকললা গবয়চত্ৰয আৰু য়বয়ভন্নতা  য়ৰ্ ূৰ কয়ৰ এ া য়বশুে 

স সত্ব সাংসৃ্কয়তক সিা য়ন্ যাণ কৰা আৰু তাক য়ভয়ি কয়ৰ ি তা অিযলন্ই ম ৌলবাদীৰ  ূল লিয। 

য়কন্তু মকৰল য়শ্বলক ক’বৰ দলৰ পয়ৰিাসৰ কথা ি’ল এলি মৰ্ য়বশ্বাসিন্কভালৱ আৰু 

স্বয়স্তদািকভালৱ য়বপদিন্ক ‘অন্য’ সিাল াৰ য়ন্ যাণত ম ৌলবাদীসকল মকয়তিাও সমূ্পণয সফল ি’ব 

মন্াৱালৰ আৰু মসইবালব ম ৌলবাদী প্ৰলিক্টৰ য়ভতলৰ-বায়িলৰ অিৰি এ া উলিিন্া য়বৰাি কলৰ। ‘. 

. . [I]t is precisely the inability to establish the firm boundaries on which 

fundamentalist identities and discourses depend that is troubling both for 

fundamentalists themselves as well as for those outsiders who negotiate the 

public spaces which fundamentalists claim’ (Contesting Fundamentalisms, p. 
5) উলেখয মৰ্ ম ৌলবাদৰ য়ৰ্দলৰ এলকা া শত্ৰু আৰু বায়িৰা ‘অন্য’ থালক, মসইদলৰ বহু মিত্ৰত 

এলকা া আভযন্তৰীণ ‘অন্য’ও মদখা ৰ্াি ৰ্াক স সত্বকৰণ প্ৰয়ক্ৰিালৰ  ূল আত্মসিাত য়বলীন্ কয়ৰ 

য়দব য়বচৰা িি। ম ৌলবাদীসকলল য়ন্য়দযষ্ট কয়ৰ য়দিা সাংসৃ্কয়তক পয়ৰসী াৰ য়ভতৰত থায়কললও এই 

য়ভতৰুৱা অৱদয় ত-প্ৰান্তীিকৃত সিা-পয়ৰয়চয়তস ূিৰ স্বাথযগত য়বলৰাধ থালক আয়ধপতযশীল 

বাগধাৰাৰ গসলত, আৰু মসলি এই সিা-পয়ৰয়চয়তস ূিক একপ্ৰকাৰ ‘স ন্বি’ৰ িয়ৰিলত স্বাধীন্ 

সয়ক্ৰিতাৰপৰা য়ন্ৰস্ত কয়ৰ  ূল সিাত চায় ল কৰাই ম ৌলবাদীসকলৰ লিয। ম ৌলবাদৰ পেয়ত 

ি’ল বায়িৰা ‘অন্য’ৰ প্ৰয়ত xenophobia আৰু আভযন্তৰীণ ‘অন্য’ৰ প্ৰয়ত paternalism. ভাৰতৰ 



দয়লত-আয়দবাসীসকলৰ প্ৰয়ত য়িনু্দত্ববাদৰ দৃয়ষ্টভংগীত এলন্ গবয়শষ্টয মদখা ৰ্াি। য়স য়ৰ্ ন্িওক, এই 

মৰ্ বায়িৰা ‘অন্য’ৰপৰা ি’ব পৰা বাস্তৱ বা কয়ল্পত ‘য়বপদ’ক গল ম ৌলবাদীসকল অিৰি ভীয়তগ্ৰস্ত 

আৰু সন্ত্ৰস্ত গি থালক তাৰ গসলত মসই ‘অন্য’ৰ বাস্তৱ শয়ক্ত-সা থযযৰ য়বলশৰ্ সম্পকয ন্াই, আন্য়ক 

য়ন্িা মগাষ্ঠীল াৰ সা ায়িক শয়ক্তলৰা য়বলশৰ্ সম্পকয ন্াই। ‘Adherents to fundamentalist 

systems need not be social minorities in order to feel under attack. In a 

paradoxical way, they feel beleaguered because they are powerful.’ (উপলৰাক্ত 

গ্ৰন্থ, পৃ. ১৩)  

৯/১১ত আল য়ৰকাৰ ৱৰ্ল্য মেড মচোৰত অল কািদাই চললাৱা য়ব ান্ আক্ৰ ণৰ পােত পৃয়থৱীিুয়ৰ 

ম ৌলবাদৰ বাগধাৰাল ালৱ য়বসৃ্তয়ত আৰু ন্তুন্ ৰূপ লাভ কয়ৰলে : এই মপ্ৰিাপ ত ম ৌলবাদ 

অয়ভধাল া ইেলায় ক ম ৌলবাদৰ একপ্ৰকালৰ একলচয় িা সম্পয়ি গি পয়ৰলে আৰু তাৰ ললগ ললগ 

য়বলশৰ্কক ইউলৰাপ-আল য়ৰকাত তীি ইেলা -য়বলিলৰ্ সুদৃঢ় আৰু প্ৰায়তষ্ঠায়ন্কীকৃত ৰূপ পয়ৰগ্ৰি 

কয়ৰলে। ম ৌলবাদৰ চয়ৰত্ৰৰ অনু্ধাৱন্ কয়ৰবকল ৰ্াওাঁলত এই মপ্ৰিাপ   ন্ত ৰখা দৰকাৰ। প্ৰশ্ন 

কয়ৰব পায়ৰ, ম ৌলবাদী মকান্? –‘It is the different Other who is ‘fundamentalist’.’ 

য়কিক বা কাক ম ৌলবাদী বুয়ল অয়ভয়িত কৰা ৰ্াব মসিা য়ন্ভযৰ কয়ৰব সংজ্ঞাদাতাৰ সা ায়িক আৰু 

 তাদশযগত অৱস্থান্ৰ ওপৰত। িি এ . মিয়ৰলে মসলি ম ৌলবাদক অয়ভয়িত কয়ৰলে 

‘demonized creation of the modernist’ বুয়ল। মকালন্াবা মগাষ্ঠীক ম ৌলবাদী বুয়ল অয়ভয়িত 

কলৰালত সাধাৰণলতই ম ৌলবাদৰ সৃয়ষ্টৰ বালব দািী য়বলশৰ্ ঐয়তিায়সক পয়ৰয়স্থয়তল াক আওকাণ 

কৰা িি, য়কিলন্া এই সংজ্ঞািন্ৰ আাঁৰত য়ন্য়িত গি থালক লিয মগাষ্ঠীল াক কণ্ঠৰুে কৰা, ন্সযাৎ 

কৰা আৰু প্ৰান্তীিকৰণ কৰাৰ ৰািকন্য়তক স্বাথয –এলন্ মিত্ৰত ম ৌলবাদৰ সংজ্ঞািন্ গি পলৰ 

ৰািকন্য়তক আয়ধপতয য়বস্তাৰণৰ এক ৰণলকৌশল। (উপলৰাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ৫০) এইয়খয়ন্লত মদািায়ৰ 

থ’ব খুয়িলো মৰ্ ভাৰতীি বাস্তৱতাৰ গসলত বহু কথা য় য়ল পয়ৰললও আয়  য়ৰ্খন্ য়কতাপৰ য়ভয়িত 

এই কথালকই া য়লয়খলো মসইখন্ ভালললকইিন্ কান্ায়ডিান্ গলৱৰ্কৰিাৰা য়লয়খত য়কতাপলি ৰ্’ত 

ভাৰতৰ মকালন্া উলেলখই ন্াই।  

 



৬.  

প্ৰধান্তঃ ইেলায় ক ম ৌলবাদ আৰু য়িনু্দত্ববাদৰ ওপৰত মভাঁিা য়দ খুব সাধাৰণভালৱ ম ৌলবাদৰ 

 ূল গবয়শষ্টযস ূি তলত য়দিাধৰলণ দায়ি ধয়ৰব পায়ৰ।  প্ৰথ লত, ম ৌলবালদ ধ যক এক সা য়গ্ৰক, 

পয়ৰপূণয আৰু স্বিংসমূ্পণয িীৱন্প্ৰণালী য়িচালপ দায়ি ধয়ৰব মখালি য়ৰ্ আধুয়ন্ক পৃয়থৱীত িীিাই 

থায়কবৰ মিাখালৰ বযয়ক্তক মকৱল পৰ্যাপ্তই ন্িি, বৰং উচ্চতৰ প্ৰ ূলযৰ মৰ্াগান্ ধয়ৰব পালৰ। 

এইয়খয়ন্লত আধুয়ন্ক মেকুলাৰ  তাদশযৰ গসলত তাৰ মপান্প ীিা য়বলৰাধ। য়িতীিলত, য়ন্িা 

মগাষ্ঠীল াৰ সাম্প্ৰয়তক অৱিি তথা পতন্ৰ বালব ‘অন্য’ সিাল াৰ লগলত মগাষ্ঠীল াৰ আত্ময়বস্মৰলণা 

দািী। গয়তলক সাংসৃ্কয়তক পুন্ৰুোৰৰ ৰািকন্য়তক দায়িত্ব  ূৰ পায়ত গল ই য়ন্িা সিাল াক 

পুন্ৰুজ্জীয়ৱত কয়ৰব য়বচালৰ। তাৰ বালব অতীতৰ মগৌৰৱ ি ৰু্গল াৰ বতয ান্ মপ্ৰিাপ ত আৰু 

আধুয়ন্কতাপ্ৰদি প্ৰায়তষ্ঠায়ন্ক সজ্জাৰ  ািলত পুন্য়ন্য যাণ কয়ৰব লায়গব। উদািৰণস্বৰূলপ, ইেলায় ক 

ম ৌলবাদৰ মিত্ৰত  িম্মদ আৰু ‘শুেভালৱ পয়ৰচায়লত’ প্ৰথ  য়তয়ন্িন্ খয়লফাৰ শাসন্ৰ, আৰু 

য়িনু্দত্ববাদৰ মিত্ৰত গবয়দক ৰু্গৰ আদশযায়িত মসাণালী ৰু্গল াকল আিয়ৰক অথযত উভয়ত মৰ্াৱা 

সম্ভৱ ন্িি – মসই ৰু্গল াৰ এয়তিা পুন্য়ন্য যাণ কয়ৰব লায়গব। তৃতীিলত, পয়শ্চ ীিা আধুয়ন্কতাৰ 

য়বজ্ঞান্-প্ৰৰু্য়ক্তয়বদযা তথা ৰািকন্য়তক-অথযকন্য়তক সজ্জা, প্ৰায়তষ্ঠায়ন্ক সাঁিুয়ল আৰু ৰণলকৌশলস ূি 

য়ন্ঃসংলকালচ আদয়ৰ মলাৱাৰ য়বপৰীলত মেকুলায়ৰি , বযয়ক্তবাদ, বহুত্ববাদ আয়দ আধুয়ন্কতাৰ 

প্ৰ ূলযস ূিক অস্বীকাৰ কৰা িি –অথযাৎ আধুয়ন্কতাৰ সুফলস ূি গ্ৰিণ কয়ৰ আলকৌ 

আধুয়ন্কতালকই  তাদশযগতভালৱ বিযন্ আৰু য়বলৰায়ধতা কৰা িি। এই য়িচায়ৰতাই য়ৰ্ল া িন্দ্বৰ 

িম য়দলি তাৰ ম াকায়বলা কয়ৰব য়বচৰা িি আধুয়ন্ক পয়শ্চ ৰ ৰ্াই ৰ্াই য়বজ্ঞান্-প্ৰৰু্য়ক্তগত বা 

প্ৰয়তষ্ঠান্গত অৱদান্স ূি প্ৰকৃতলত অতীতৰ মগৌৰৱ ি ৰু্গত আ াৰ ইিালতই আয়ৱষৃ্কত গিয়েল বা 

মসইস ূিৰ স ধ যী আয়ৱষ্কাৰ পয়শ্চ ৰ বহু পূলবযই ইিাত প্ৰচয়লত গিয়েল, এই দাবীৰ  াধযল লৰ। 

ইেলায় ক ম ৌলবাদ আৰু য়িনু্দত্ববাদৰ বাগধাৰাত অিৰি এলন্ দাবী উত্থায়পত গি থালক আৰু তাৰ 

সপলি শাস্ত্ৰীি প্ৰ াণ দায়ি ধৰাৰ প্ৰলচষ্টা চয়ল থালক। য়বজ্ঞান্-প্ৰৰু্য়ক্তগত আয়ৱষ্কাৰৰ কথা বালদই, 

আন্য়ক গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাল াও প্ৰকৃতলত শাসক আৰু শায়সতৰ  ািৰ আললাচন্াক বুলিাৱা ‘েূৰা’ 

শীৰ্যক ইেলায় ক ধাৰণাৰ পয়শ্চ ীিা সংস্কৰণ বুয়ল দাবী কৰা িি। চতুথযলত, সাংসৃ্কয়তক পুন্ৰুোৰৰ 

য়ন্য় লি মকৱল ম ৌলবাদী মন্তৃবৃন্দৰ কাৰ্যকলালপই ৰ্লথষ্ট ন্িি, তাৰ বালব সকললা সাধাৰণ সদসযৰ 



(পুৰুৰ্) সংগ্ৰা , তযাগ আৰু প্ৰলিািন্ীি মিত্ৰত আত্মবয়লদালন্া প্ৰলিািন্ীি। এইলিত্ৰত সংকীণয 

আনু্ষ্ঠায়ন্কতাবাদত য়ন্ য়জ্জত গি থকা পৰম্পৰাগত ধ যীি মশ্ৰণীল াক সাধাৰণলতই বাদ য়দিা িি, 

তাৰ ঠাইত উিুে আৰু মপৌৰুৰ্দীপ্ত ৰু্ৱক মশ্ৰণীল াক বায়ে মলাৱা িি - মগাষ্ঠীল াৰ স ূিীিা  িান্ 

স্বাথযত য়ৰ্সকলল বযয়ক্তগত আকাংিা বিযন্ কয়ৰ একপ্ৰকাৰ গবৰাগযৰ দশযন্ আাঁলকাৱায়ল লি। 

অৱলশয ম ৌলবাদী মন্তৃবৃন্দৰ মিত্ৰত এলন্কুৱা গন্য়তক মিাঁচা সাধাৰণলত ন্াথালক। পঞ্চ লত, 

ম ৌলবাদৰ  তাদশযল া অন্তয়ন্যয়িতভালৱই উগ্ৰ-পুৰুৰ্তায়ন্ত্ৰক তথা ন্াৰীয়বলিৰ্ী। ইেলা ৰ  লত, ন্াৰী 

ি’ল ‘মিৌফ’ (দুবযলতা) আৰু ‘য়ফতন্া’ (ৰ্ধ্ংসাত্মক প্ৰৱণতা)ৰ সংয় শ্ৰণস্বৰূপ : ইিাৰ প্ৰথ ল ালৱ 

পুৰুলৰ্ য়দবলগা সুৰিা আৰু য়িতীিল ালৱ সতকয য়ন্িন্ত্ৰণৰ ন্যাৰ্যতা প্ৰয়তপন্ন কলৰ। য়িনু্দ ধ যলতা 

অৱদ ন্ৰ  ন্স্তায়ত্ত্বক িয়তপূৰণ তথা সন্তান্ উৎপাদন্ৰ পূবযচতয য়িচালপ  াতৃত্বৰ  য়ি ান্বিন্ৰ 

গসলত ন্াৰী অৱদ ন্ৰ সিি সিাৱস্থান্ পয়ৰলয়িত িি। ইিাৰ য়ভয়িত ম ৌলবাদীসকলল ন্াৰী 

অৱদ ন্ৰ বযৱস্থা কলঠাৰভালৱ বলৱৎ কলৰ। য়কন্তু তাৰ ললগ ললগ ন্াৰীৰ ৰািকন্য়তক আৰু 

সা ায়িক সয়ক্ৰিতাৰ বালব এলডাখৰ ‘সুৰয়িত’ আৰু ‘গ্ৰিণলৰ্াগয’ পয়ৰসলৰা উয়লিাই য়দিা িি 

ৰ্ালত ম ৌলবাদী প্ৰলিক্টত ন্াৰীলি অংশগ্ৰিণ কয়ৰব পালৰ। আন্িালত, ন্াৰীক গণয কৰা িি 

িায়তগত পয়বত্ৰতা আৰু  ৰ্যাদাৰ প্ৰতীক য়িচালপ ৰ্াৰ য়ন্ৰীিণ আৰু সুৰিাৰ দায়িত্ব থালক 

একলচয় িাকক পুৰুৰ্ৰ িাতত। গয়তলক য়ৰ্লকালন্া ন্াৰীৰ ওপৰত ‘অন্য’ য়শয়বৰল াৰিাৰা িুৰায়তিুৰ 

আক্ৰ লণও, য়বলশৰ্কক মৰ্ৌন্ আক্ৰ ণ, স গ্ৰ মগাষ্ঠীল ালক অপ ায়ন্ত আৰু লজ্জাৱন্ত কলৰ; 

সদৃশভালৱ ‘অন্য’ য়শয়বৰল াক গন্য়তকভালৱ য়বৰ্ধ্স্ত কয়ৰ য়দিাৰ লিযলৰ মসই য়শয়বৰল াৰ ন্াৰীৰ 

ওপৰলতা মৰ্ৌন্ আক্ৰ ণ চললাৱা িি। ভাৰতৰ সাম্প্ৰদায়িক দাংগাস ূিত ৰ্ া অললখ ধৰ্যণৰ ৰ্ ন্াই 

ইিালৰ সািয বিন্ কলৰ। আন্ কথাত, ন্াৰীৰ শৰীৰল া এক ৰু্েলিত্ৰস্বৰূপ ৰ্’ত িায়তগত 

পয়বত্ৰতা আৰু  ৰ্যাদা ৰিাৰ বালব দুই য়বলৰাধী য়শয়বৰ ৰু্েত অৱতীণয িি – য়কন্তু ইিাত ন্াৰীৰ 

য়ন্িৰ মকালন্া সয়ক্ৰি ভূয় কা ন্াথালক।          

উপলৰাক্ত গবয়শষ্টযস ূলি ম া া ুয় ধৰলণ ম ৌলবাদৰ য়চত্ৰ এখন্ দায়ি ধলৰ, য়কন্তু ম ৌলবাদী 

য়বশ্ববীিাই আয়  মদখা মপাৱা ভিান্ক আৰু য়িংসাত্মক ৰূপ মলাৱাৰ বালব এই গবয়শষ্টযস ূলিই 

পৰ্যাপ্ত ন্িি। এফ. ভল্কাৰ য়গ্ৰলফন্লিলগলন্ ইেলায় ক ম ৌলবাদৰ আললাচন্া কলৰালত দুইধৰণৰ 

ম ৌলবাদৰ কথা গকলে : এয়বধ ি’ল বিল  তাদশযগত গবয়শষ্টযস ূি  ায়ন্ মলাৱা,  ূলতঃ 



স ািলসৱাগত আৰু ন্ৰ -অয়িংস ‘ ূলসুাঁয়তৰ ম ৌলবাদ’, আৰু আন্য়বধ ি’ল  ুয়ষ্টল ি ক যীলি 

প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব কৰা ‘চূ়িান্ত ম ৌলবাদ’ য়ৰ্ল া  ূলসুাঁয়তৰ ম ৌলবাদলৰ এক চূ়িান্তকৃত িংগী সংস্কৰণ। 

(‘Islamic Fundamentalism: More Than a Pejorative Epithet?’ in Contesting 
Fundamentalisms) ইয়িিৰ  ুেয়ল  িাদাৰহুড, পায়কস্তান্ৰ িা াত-ই-ইেলায় , তুকযীৰ মৰফাি 

পায় য আয়দক মতওাঁ প্ৰথ  ভাগত ৰায়খলে য়ৰ্স ূলি  ূলতঃ স ািলসৱা ূলক ক যসূচী, য়ন্বযাচন্ী 

ৰািন্ীয়ত আয়দৰ  াধযল লৰ ম ৌলবাদী  তাদশযৰ প্ৰসাৰ আৰু সুদৃঢ়কৰণ কয়ৰব য়বচালৰ – ইিাক 

মতওাঁ আখযা য়দলে ‘Islamization from below’. য়কন্তু চূ়িান্ত ম ৌলবাদীসকলল য়ৰ্লকালন্া 

উপালিলৰ চৰকাৰক ওফৰাই য়দ আৰু তাৰ ঠাইত এক ৰ্থাথয ইেলায় ক শাসন্ প্ৰয়তষ্ঠা কয়ৰ 

বলপূবযকভালৱ ম ৌলবাদ প্ৰয়তষ্ঠা কয়ৰব য়বচালৰ – ইিাক ‘Islamization from above’ আখযা 

য়দিা গিলে। ১৯৭৮-৭৯ চন্ৰ ইৰান্ীি অভুযত্থান্ ইিাৰ এ া ভাল উদািৰণ। আৰ. ৰাইৰ 

মডকল য়িিালন্ Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World গ্ৰন্থত প্ৰাি 
১৭৫ া ইেলায় ক মগা ৰ য়বলেৰ্ণ দায়ি ধয়ৰ মদখুৱাইলে মৰ্ পুৰয়ণ আৰু অয়ধক প্ৰয়তয়ষ্ঠত মগা স ূি 

ক  উগ্ৰ, ৰািকন্য়তকভালৱ শান্ত-য়শষ্ট আৰু মতওাঁললাকৰ সংগঠন্স ূি অয়ধক আল ালাতায়ন্ত্ৰক। তাৰ 

য়বপৰীলত মশিতীিাভালৱ স্থায়পত মগা স ূি অয়ধক িংগী আৰু মতওাঁললাকৰ মন্তাসকল অয়ধক 

সলমািক বযয়ক্তত্বসম্পন্ন। মদখা ৰ্াি মৰ্ ম ৌলবাদ সম্পকযীি য়েয়ৰিাে আললাচন্ালতা প্ৰালি  ূলসুাঁয়ত 

আৰু চূ়িান্ত ম ৌলবাদৰ  ািৰ পাথযকয য়চয়িত কৰা ন্িি। য়কন্তু এই দুইয়বধৰ  ািত স্পষ্ট আৰু 

য়স্থৰ সী ালৰখা  ন্াও সম্ভৱ ন্িি –  ূলসুাঁয়তৰ ম ৌলবালদই চূ়িান্ত ম ৌলবাদৰ বালব মিত্ৰ প্ৰস্তুত 

কয়ৰ ৰালখ। তদুপয়ৰ অনু্কূল ৰািকন্য়তক-সা ায়িক পয়ৰলবশ পাই য়বশ্বৰ য়বয়ভন্ন  ুেল ান্ স ািত 

 ূলসুাঁয়তৰ ম ৌলবালদ একপ্ৰকাৰ প্ৰায়তষ্ঠায়ন্কীকৃত ৰূপ লাভ কয়ৰলে আৰু য়স স ািৰ  ূলসুাঁয়তৰ 

সংসৃ্কয়তত পয়ৰণত গিলে। ক -মবয়ে পয়ৰ ালণ এই গবয়শষ্টযস ূি য়িনু্দত্ববাদ তথা অন্যান্য ম ৌলবাদৰ 

মিত্ৰলতা প্ৰলিাগ কয়ৰব পায়ৰ।         

 

৭. 



ম ৌলবাদৰ গসলত আধুয়ন্কতাৰ সম্পকয মকলন্ধৰণৰ? ম ৌলবাদ এক প্ৰকৃতাথযলতই আধুয়ন্ক প্ৰপঞ্চ 

– এই অথযত মৰ্ ই আধুয়ন্ক, িয় ল স সযাস ূিৰ প্ৰাচীন্, সৰল স াধান্ আগ বঢ়াবকল ৰ্ত্ন কলৰ। 

ৰুথলভন্ৰ ভাৰ্াত : ‘. . . they feed on contemporary alienation or anomie by 

offering solutions to contemporary dilemmas, buttressing the loss of 

identities sustained by many people (especially young people) at times of 

rapid social change, high social and geographical mobility, and other stress-

inducing factors.’ (পূলবযাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ১২৫) এিন্ েুলপ আৰু মিয়ি মক. মিলেলন্ 

Secularization and Fundamentalism Reconsidered গ্ৰন্থত মদখুওৱাৰ দলৰ, 
আধুয়ন্কীকৰণ তথা মেকুলাৰকৰণৰ প্ৰয়ক্ৰিাল া এ া এক ুখী প্ৰয়ক্ৰিা ন্িি, বৰং ই এক িয় ল 

িায়ন্দ্বক প্ৰয়ক্ৰিাৰ অংশলি : আধুয়ন্কীকৰণৰ অথযকন্য়তক আৰু মেকুলাৰ শয়ক্তস ূিৰ য়ন্িৰ 

 ািলতই প্ৰয়তয়ক্ৰিাৰ মসই বীি লুকাই থালক য়ৰ্ স ূিীিা িীৱন্ৰ মকন্দ্ৰয়বনু্দকল ধ যক পুন্ৰ ৰূ্ৰাই 

আয়ন্ব পালৰ। (পূলবযাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ১২৭) ‘The Politics of Secularism and the Recovery of 

Religious Tolerance’ শীৰ্যক ৰচন্াত (একায়ধক সংকলন্ত সংকয়লত) আয়শস ন্ন্দীলি য়ঠক 

এলক া কথালক মদািায়ৰলে। ‘য়বশ্বাস য়িচালপ ধ য’ (religion-as-faith) আৰু ‘ তাদশয য়িচালপ 

ধ য’ (religion-as-ideology) – এই দু াৰ  ািত  ািত মতওাঁ সী ালৰখা  ায়ন্লে : প্ৰথ ল া 

ি’ল এ া িীৱন্প্ৰণালী য়িচালপ ধ যৰ ভূয় কা য়ৰ্ল া বাস্তয়ৱকলত বহুত্ববাদী আৰু সিন্শীল, 

য়িতীিল া ি’ল  ূলতঃ ৰািকন্য়তক আৰু অথযকন্য়তক স্বাথযৰ খায়তৰত ধ যয়বশ্বাসীসকলক সংগয়ঠত 

কৰাৰ  তাদশয। প্ৰথ ল া পৰম্পৰাগত, য়িতীিল া আধুয়ন্কতাৰ প ভূয় ত সৃষ্ট। মতওাঁ য়লয়খলে মৰ্ 

মেকুলায়ৰি ৰ ৰািন্ীয়ত আধুয়ন্ক ৰাষ্ট্ৰৰ শৃংখলাস ূি গঠন্ৰ (formation of modern state 

practices) মসই এলক া প্ৰয়ক্ৰিালৰ অংশ য়ৰ্ল ালৱ ‘ তাদশয য়িচালপ ধ য’ৰ য়বকাশ ৰ্ াি।     

এইয়খয়ন্লত আয়  ডঃ িীলৰন্ মগািাাঁইৰ এ া বক্তবয পুন্ৰ উলেখ কয়ৰব খুয়িলো। ‘আত্ময়বসৃ্মত 

ইেলা ’ শীৰ্যক মলখাত (আত্ময়বসৃ্মত ইেলা  আৰু অন্যান্য প্ৰবন্ধ গ্ৰন্থত সয়ন্নয়ৱষ্ট) মতওাঁ ইেলায় ক 
ম ৌলবাদ তথা  ুেল ান্ স ািত ক্ৰ বধয ান্ ধ যীি মগা়িায় ৰ য়বৰ্লি য়বশদ আললাচন্া দায়ি 

ধয়ৰলে, ৰ্াৰ  ূল কাৰণ য়িচালপ  ূলতঃ সাম্ৰািযবাদী শয়ক্তৰ ৰ়্িৰ্ন্ত্ৰ ূলক ৰািন্ীয়ত আৰু  ুেয়ল  



স ািত ধ যান্ধ উলল াৰ ক্ৰ বধয ান্ প্ৰয়তপয়িৰ কথা উলেখ কয়ৰলে। (উপলৰাক্ত ‘অস ত মিিাদী’ 

মলখাও এই মিত্ৰত ৰষ্টবয।) সা ৰয়ণত মতওাঁ য়লয়খলে :  

‘এই পয়ৰয়স্থয়তৰ এয়পলন্ ৰ্য়দ আলে  ায়কযন্ প্ৰ ুলখয সাম্ৰািযবাদীৰ য়ন্পী়িন্ আৰু দম্ভ, আন্য়পলন্ 

আলে ধ যান্ধ ধ যজ্ঞৰ য়শিা –য়ৰ্ য়শিাই জ্ঞান্ৰ চকু ম াকলাব মন্াৱালৰ, বৰং তাক য়চৰকালকল অন্ধ 

কয়ৰ য়দলি। আৰু মসলি সাম্ৰািযবাদী য়ন্পী়িন্ৰ য়বৰুলে সংগ্ৰা ৰ প্ৰকৃত পথ য়বচায়ৰ ল’ব মন্াৱায়ৰ 

মিিাৰ-য়বিাৰ  ুেয়ল  ৰু্ৱক-ৰু্ৱতীলি মবললগ ধ যৰ য়ন্ৰীি  ানু্ি য়ন্ষু্ঠৰভালৱ বয়ল য়দ (বা ইেলা ৰ 

য়বৰ্লি মবললগ  ত মপাৰ্ণ কৰা, মবললগ ৰীয়ত-ন্ীয়ত  ায়ন্ চলা  ুেয়ল লকা বয়ল য়দ) ইেলা ক ৰিা 

কয়ৰব মখালি। 

‘ইেলা  এইদলৰ ৰিা ন্িি, এলন্দলৰ ইেলা  য়ন্লিই ন্ৰকৰ দুৱাৰ গি পলৰ।’ (উক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ১১-

১২)  

-ইেলায় ক  ম ৌলবাদ আৰু ক্ৰ বধয ান্ ধ যীি মগা়িায় ৰ বযাখযাল া সমূ্পণয ি’বকল ি’মল ইিাত 
য়ন্ঃসলন্দলি আধুয়ন্কতাৰ প্ৰশ্নল া মৰ্াগ য়দব লায়গব। ক যসূচী তথা শাস্ত্ৰীি গুয়ৰগে য়িচালপ প্ৰাক-
আধুয়ন্ক ইেলায় ক পুন্ৰুত্থান্বাদী আলন্দালন্স ূিৰ  ািত ইেলায় ক ম ৌলবাদৰ য়শপা য়বচায়ৰ 
মপাৱা ৰ্াি, য়কন্তু  তাদশয য়িচালপ এই ম ৌলবাদ পূৰাপূয়ৰ আধুয়ন্ক আৰু মশিতীিা। আভযন্তৰীণ 
ভালিান্ আৰু ইউলৰাপীি ঔপয়ন্লবয়শকতাবাদ-সাম্ৰািযবাদৰপৰা  ুক্ত গি  ুেল ান্ মদশস ূলি য়বংশ 
শয়তকাৰ প্ৰথ ভাগত মেকুলাৰ িাতীিতাবাদক আাঁলকাৱায়ল গলয়েল। িায়ত ৰাষ্ট্ৰ, পয়শ্চ ীিা আয়িযৰ 
য়শিা, পয়শ্চ ীিা ৰািকন্য়তক গাাঁথয়ন্ আয়দৰ  াধযল লৰ আধুয়ন্কতাৰ প্ৰয়ক্ৰিাত অংশগ্ৰিণ কয়ৰ 
 ুেল ান্ স ািস ূলি আধুয়ন্ক পৃয়থৱীত য়ন্িৰ বালব স্থান্ উয়লিাই ল’বকল মচষ্টা কয়ৰয়েল। 
আধুয়ন্কতাৰ এলন্কুৱা বহুয়খয়ন্ উপাদালন্ই আচললত আয়েল পূবযৰ ঔপয়ন্লবয়শক ৰু্গৰপৰা 
উিৰায়ধকাৰসূলত্ৰ মপাৱা, য়কন্তু এয়তিা মসইস ূিৰ প্ৰসাৰ আৰু পয়ৰচালন্াৰ দায়িত্ব ল’মল থলুৱা 
শাসকীি এয়ল  মগাষ্ঠীলি। স ািৰ পৰম্পৰাগত সংৰিণশীল উপাদান্স ূিৰ প্ৰয়তলৰাধ সলত্ত্বও এই 
প্ৰয়ক্ৰিাৰ িয়ৰিলতই স ািস ূলি পয়শ্চ ীিা উন্নত িায়তস ূলি উপলভাগ কয়ৰ থকা অথযকন্য়তক 
আৰু ৰািকন্য়তক সুফলস ূি আিৰণ কয়ৰবকল ৰ্ত্ন কয়ৰয়েল। য়কন্তু ৰ্ায়ঠৰ দশকত ৰ্ া 
ৰািকন্য়তক সংকল  েয়বখন্ সলয়ন্ কয়ৰ মপলাইয়েল। ১৯৬৭ চন্ত এফালল ইিৰাইল আৰু 
আন্ফালল ইয়িি, িডযান্ আৰু য়েয়ৰিাক গল গয়ঠত মিাাঁ ৰ (য়ৰ্ল াৰ মন্তৃত্ব য়দয়েল মেকুলাৰ 
িাতীিতাবাদৰ প্ৰয়ত ূয়তযস্বৰূপ ইয়িিৰ িন্য়প্ৰি মন্তা গা াল আব্দল ন্ালেলৰ)  ািত মিাৱা 



‘েয়দন্ীিা ৰু্ে’ত আৰব শয়ক্তল াৰ অপ ান্িন্ক পৰািি ৰ্য় য়েল। এই েয়দন্ীিা ৰু্েক আৰব 
িগতত আখযা য়দিা িি The Disaster বুয়ল, য়কিলন্া ই আয়েল আধুয়ন্ক  ুেল ান্ স ািস ূিত 
মদখা য়দিা গভীৰ সংক ৰ এক ইংয়গতবািক। প্ৰথ লত, আধুয়ন্ক পৃয়থৱীত য়ন্িৰ বালব এক 
 ূলযৱান্ আৰু স্বাধীন্ স্থান্ উয়লিাই ল’ব মন্াৱায়ৰ স ািস ূলি একপ্ৰকাৰ পয়ৰচি-সংক ত 
ভুয়গয়েল। মেকুলাৰ িায়তৰ  লডলল ালৱ ভবাধৰলণ কা  কৰা ন্ায়েল; দুন্যীয়ত আৰু অপশাসলন্ 
স ািস ূিক িুৰুলা কয়ৰয়েল। য়িতীি, পাশ্চাতযৰ প্ৰয়ত এক   যায়ন্তক ম ািভংগও ইিাৰ লগলত 
ৰ্য় য়েল। পয়শ্চ ীিা য় ত্ৰশয়ক্তলবাৰৰ প্ৰয়তশ্ৰুয়তস ূি মফাাঁলপালা মৰ্ন্ প্ৰয়তপন্ন গিয়েল, আন্য়ক 
মসইলবাৰ পয়শ্চ ীিা য়ন্িন্ত্ৰণ বতযাই ৰখাৰ েদ্মলবশ াত্ৰ বুয়লও ভবা গিয়েল। তদুপয়ৰ ইিৰাইলৰ 
প্ৰয়ত পয়শ্চ ৰ পিপাতদুষ্ট স থযন্ক পয়শ্চ ৰ য়িচায়ৰতা বুয়ল গ্ৰিণ কৰা গিয়েল। য়বলশৰ্ভালৱ 
আল য়ৰকাৰ য়ভন্ য়ভন্ মদশৰ প্ৰয়ত গবৰ্ য ূলক আচৰণ আৰু অন্ািূত িস্তলিপৰ ৰািন্ীয়তলি 
পৰৱতযী স িত পয়শ্চ ীিা য়িচায়ৰতাৰ এই ধাৰণা বে ূল কয়ৰ তুয়লয়েল। এলন্ এক উবযৰ সা ায়িক 
মপ্ৰিাপ লত পাশ্চাতয-প্ৰদি আধুয়ন্ক ধাৰণাস ূিৰ য়বপৰীলত স াি-ৰািকন্য়তক সংক ৰ ইেলায় ক 
বযাখযাই প্ৰসাৰ লাভ কলৰ : 

‘The reason for this decline, from a religious perspective, was either that 
Islam had failed Muslims because it is an outmoded religion, or that Muslims 
had failed Islam, being seduced away from it by the empty promises of 
modernism. It is the second explanation that was increasingly embraced.’ 
(Contesting Fundamentalisms, p. 67) 

য়কন্তু োড ইলডন্ ইিায়ি ৰ অধযিলন্ মদখুৱাইলে মৰ্ িংগী ৰূপৰ চূ়িান্ত ম ৌলবালদ  ুেল ান্ 
স ািৰ প্ৰান্তীিকৃত আৰু দয়ৰৰ চা ল াক সাধাৰণলত আকৰ্যণ কয়ৰব মন্াৱালৰ। ই  ূলতঃ ঊধয ুখী 
সা ায়িক গয়তশীলতাৰ প্ৰাথয় ক স্তৰত থকা য়শয়িত আৰু উদয ী ৰু্ৱক চা ল াৰ ওপৰলত য়ন্ভযৰ 
কলৰ। (উপলৰাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ৭২) মশিতীিাভালৱ ন্গৰীিাকৃত গ্ৰা য প্ৰিিন্কাৰীসকল, আৰু িুৰ 
বযৱসািী আৰু মদাকান্ীলৰ গয়ঠত ধ যীিভালৱ তৎপৰ  ধযয়বি মশ্ৰণী – এই দু া মগাল ই ম ৌলবাদী 
 তাদশযৰ স থযন্ৰ ৰ্াই য়ভয়ি। (Ruthven, p. 91) য়কন্তু ৰ্াই মন্তাসকল িিলতা প্ৰধান্তঃ 
অয়ভিাত মশ্ৰণীৰপৰা অিা উচ্চয়শয়িত বযয়ক্ত। ওো া য়বন্ লালডন্ তাৰ এক উৎকৃষ্ট উদািৰণ। 

 

 



৮.  

ইয়ত লধয মকাৱা গিলে মৰ্ আধুয়ন্কতাৰ য়বলৰায়ধতা কয়ৰললও আধুয়ন্ক ৰাষ্ট্ৰবযৱস্থাৰ সজ্জাল া তথা 

তাৰ ৰািকন্য়তক- তাদশযগত সাঁিুয়লস ূি য়বয়ভন্ন ম ৌলবালদ গ্ৰিণ কলৰ আৰু য়ন্িৰ উলেশযত 

বযৱিাৰ কয়ৰব মখালি। এইলিত্ৰত ম ৌলবাদৰ মফয়েবাদৰ গসলত অংগাংগী সম্পকয উনু্য়কওৱা 

প্ৰলিািন্; মফয়েবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়তষ্ঠাৰ প্ৰয়ক্ৰিাত ই প্ৰধান্  তাদশযগত শয়ক্ত য়িচালপ কা  কয়ৰব 

পালৰ। য়িতীি য়বশ্বৰু্েৰ পূলবয ইউলৰাপত সংৰ্য় ত সুসংগয়ঠত আৰু চৰ পন্থী মসাাঁপন্থী 

আলন্দালন্ল ালৱ মফয়েবাদৰ উত্থান্ত গুৰুত্বপূণয অৱদান্ মৰ্ালগাৱাৰ কথা সবযিন্য়বয়দত। মি. এ . 

স্ব’ য়ললি য়লয়খলে : ‘The purpose of these radical religious demands is not to 

improve morality or end secularism but to merge the power functions of the 

state with a particular religious expression and therefore lay the groundwork 

for a theocracy.’ (উপলৰাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ৫) য়কন্তু এইল া ভায়বলল ভুল ি’ব মৰ্ একয়বংশ শয়তকাৰ 

মফয়েবাদ ১৯৪০ৰ দশকৰ মফয়েবাদৰ দলৰ এলক ি’ব। পয়ৰবয়তযত ৰািকন্য়তক পয়ৰয়স্থয়তত ই 

িিলতা এক গণতায়ন্ত্ৰক পয়ৰসৰৰ য়ভতৰত থায়কলিই কা  কয়ৰব পালৰ। য়স য়ৰ্ ন্িওক, তাৎপৰ্যপূণয 

কথা এলি মৰ্ এক ‘মগৌৰৱ ি আৰু পয়বত্ৰ অতীত’, এক ‘অৱিয়িত বতয ান্’ আৰু এক 

‘ইউল াপীি ভয়ৱৰ্যৎ’ – এই লিণস ূি ম ৌলবাদ আৰু মফয়েবাদ উভিলত মদখা ৰ্াি। 

এয়তিা আয়  চাব খুয়িলো ম ৌলবাদৰ গসলত িাতীিতাবাদৰ সম্পকয মকলন্কুৱা আৰু মকয়তিাবা 

িাতীিতাবালদ য়ন্লিই ম ৌলবাদৰ ৰূপ ধাৰণ কয়ৰব পালৰ মন্য়ক। িাতীিতাবাদক সাধাৰণভালৱ 

আয়  ৰািকন্য়তক আত্মপ্ৰয়তষ্ঠা-প্ৰিাসী এ া য়ন্ যীি াণ সাংসৃ্কয়তক সিা বুয়ল অয়ভয়িত কয়ৰব পালৰা। 

উক িতীিা সংসৃ্কয়ত, ইয়তিাস আৰু ভাৰ্াৰ এক চন্দ্ৰতাপৰ তলত য়বয়ভন্ন মগাষ্ঠীক স ালবয়শত কয়ৰ 

িাতীিতাবালদ এক স ূিীিা পয়ৰয়চয়ত য়ন্ যাণৰ প্ৰয়ক্ৰিাৰ সূচন্া কলৰ। সুদূৰ অতীতৰপৰা 

বতয ান্কললক স ালবয়শত মগাষ্ঠীস ূিৰ উক িতীিা ৰ্াত্ৰাৰ ধাৰাবায়িকতা আৰু অন্য বায়িৰা 

মগাষ্ঠীৰপৰা পাথযকযৰ উপাদান্স ূিৰ য়ভয়িত িায়তৰ স ূিীিা পয়ৰয়চয়ত য়ন্ যাণ কয়ৰ িাতীিতাবালদ 

স ািবে  ানু্িৰ গভীৰ সা ায়িক প্ৰলিািন্ পূৰণ কলৰ তথা ভয়ৱৰ্যতৰ ন্তুন্ স্বপ্ন আৰু স ূিীিা 

দায়িত্বলবালধলৰ বযয়ক্তক উেীয়পত কয়ৰ মতালল। ঔপয়ন্লবয়শক শাসন্ত পদান্ত অনু্ন্নত মদশস ূিত 



িাতীিতাবালদ য়বলদশী ঔপয়ন্লবয়শক শয়ক্তৰ মশাৰ্ণ-দ ন্ৰ য়বৰুলে দৃঢ়তালৰ য়থি য়দিাৰ লগলত 

ভয়ৱৰ্যতৰ স্বাধীন্ িায়তৰ বালব আধুয়ন্কতা আৰু উন্নিন্ৰ বালব উিুে কয়ৰয়েল। এলন্য়বলাক 

কাৰণলত ৰািকন্য়তক দশযন্ য়িচালপ প্ৰগয়তশীল িাতীিতাবাদৰ লগত প্ৰয়তয়ক্ৰিাশীল ম ৌলবাদৰ 

ম ৌয়লক পাথযকয আলে। য়কন্তু তৎসলত্ত্বও িাতীিতাবাদৰ গসলত ম ৌলবাদৰ মকতলবাৰ গাাঁথয়ন্গত 

আৰু গিয়ৱক য় ল পয়ৰলয়িত িি। িাতীিতাবাদৰ ধাৰণাল া  ূলগতভালৱই মেকুলাৰ বা ধ য ুক্ত 

ধাৰণা ন্িি; ‘Everywhere nationalisms have been permeated by religious 

symbols, especially in places where the core identities that came to 

constitute nationhood had been buttressed by religious differences.’ (Ruthven, 

p. 86) িাতীিতাবালদ আভযন্তৰীণ  তয়বলৰাধ সিয ন্কলৰ, এয়ল -য়ন্ধযায়ৰত ‘স ূিীিা কণ্ঠ’ৰ প্ৰয়ত 

সকললা সদসযলৰ অন্ধ আনু্গতয য়বচালৰ। ইিাৰ  ািত বণযবাদী আৰু মফয়েবাদী বাগধাৰাৰ য়কেু ান্ 

উপাদান্ অন্তয়ন্যয়িত গি থালক য়ৰ্স ূলি সংক ৰ  ুিূতযত প্ৰকাশয ৰূপ লাভ কয়ৰব পালৰ। 

িায়তগতভালৱ য়বশুে স সত্ব সাংসৃ্কয়তক সিা য়ন্ যাণ কৰা আৰু তাক বতযাই ৰখাৰ িয় ল প্ৰয়ক্ৰিাত 

ই বহু স িত দ ন্, নৃ্লগাষ্ঠীি পয়ৰষ্কৰণ আয়দ য়িংসা ূলক পেয়তৰ আশ্ৰি ল’বলগা িি। 

ইয়তিাসকল ৰ্য়দ চাওাঁ, মপান্লত িাতীিতাবাদ আৰু ম ৌলবাদৰ  ািত প্ৰতযি য়বলৰালধই মদয়খবকল 
পাওাঁ। আৰব িগতত মদখা ৰ্াি ম ৌলবাদীসকলৰ গসলত িাতীিতাবাদীসকলৰ মপান্প ীিা সংৰ্াত। 
ম ৌলবাদীসকলৰ দৃয়ষ্টত িাতীিতাবাদীসকল ি’ল ‘infidels’ বা ‘man-worshippers’ য়ৰ্সকলল 
ৰু্য়ক্তৰ সাবযলভৌ ত্ব আৰু স্বািিতা তথা  ানু্িৰ perfectibilityত য়বশ্বাস কলৰ : গয়তলক 
ৰািকন্য়তক ইেলা ৰ উলেশয ি’ল ‘freedom, under God, from the dominion of man 
over man’. মসইবালব ম ৌলবাদীসকলৰ আদশয ৰািকন্য়তক  লডল ি’ল ইেলা ৰ মগৌৰৱ ি ৰু্গৰ 
খয়লফাতন্ত্ৰ। য়কন্তু বাস্তৱ মিত্ৰত কথাল া য়কেু মবললগ; ৰুথলভলন্ ক’বৰ দলৰ – ‘In the Islamic 
world especially, nationalisms and fundamentalisms bleed into each other 
and overlap’. মতওাঁ উপলৰাক্ত গ্ৰন্থত ‘Fundamentalism and Nationalism’ শীৰ্যক দু া 
অধযািত এই প্ৰসংগত বিলাই আললাচন্া কয়ৰলে। ‘Far from being counternationalist, as 
argued by some scholars and ideologists, the fundamentalist argument that 
God rewards righteousness in terms of national success and this-worldly 
prosperity is one that chimes in perfectly with nationalist aims.’  ায়কযন্ 



ম ৌলবাদীসকলললতা ম ৌলবাদ আৰু মদশলপ্ৰ ৰ  ািত মকালন্া পাথযকযই মদখা ন্াপাি। 
উদািৰণস্বৰূলপ আয়  ম ৌলবাদী তথা ৰািকন্য়তক মন্তা মপ  ৰবা যেন্ৰ বক্তবয উলেখ কয়ৰব 
পালৰা। মতওাঁৰ  লত,  ায়কযন্ উচ্চত  ন্যািাললি য়বদযালিত ধ যপ্ৰাথযন্া য়ন্য়ৰ্ে কয়ৰ ঈশ্বৰক অপ ান্ 
কৰাৰ বালবই আল য়ৰকাৰ ৰু্েত পৰািি ৰ্য় ল, এিন্ ৰাষ্ট্ৰপয়ত িতযাকািৰ বয়ল ি’ল আৰু এিলন্ 
পদতযাগ কয়ৰবলগা ি’ল, আল য়ৰকাৰ গসলত বায়ণিযত য়বলদশী শয়ক্তস ূলি অয়ধক  ুন্াফা অিযন্ 
কয়ৰলল আৰু মদশখন্ ধাৰত মপাত গ’ল। ন্যািাললি গভযপাতৰ অয়ধকাৰ স্বীকাৰ কয়ৰ মলাৱাৰ 
 াধযল লৰ িতযাকািক ন্যাৰ্যতা প্ৰদান্ কৰাৰ ফলস্বৰূলপ আল য়ৰকাই OPEC মগা ৰ মদশস ূিৰ 
দিাৰ পাত্ৰ ি’বলগা ি’ল;  দ,  ায়ৰিুৱান্া, ক’মকইন্, অবাধ মৰ্ৌন্তা, পপ সংসৃ্কয়ত আয়দ িািাৰ া 
অপসংসৃ্কয়তলি  ায়কযন্ য়কলশাৰ-ৰু্ৱচা ক গ্ৰাস কয়ৰবকল ধয়ৰলল। এয়তিা এক াত্ৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত 
শৰণাপন্ন গিলি িায়তল াক ৰিা কয়ৰব পৰা ৰ্াি।  

ইেলায় ক ম ৌলবাদীসকলল িায়ত বা মদশৰ পয়ৰবলতয য়বশ্ববযাপী  ুেল ান্ সম্প্ৰদাি বা ‘উম্মা’ৰ 
প্ৰয়তলি  ুেল ান্সকলৰপৰা আনু্গতয য়বচালৰ; য়কন্তু ‘In practice, the logic of 
circumstances and the interplay of local ethnicities and regional rivalries 
ensure that the energies of Islamist movements are directed towards the 
attainment of power within existing Muslim states or communities.’ এই 
য়দশস ূি য়বলবচন্া কয়ৰলিই  াকয িুলৱৰলগিল িালৰ ইিাক ম ৌলবাদ নু্বুয়ল ‘ধ যীি িাতীিতাবাদ’ 
বুয়ললি অয়ভয়িত কয়ৰলে। (The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the 
Secular State গ্ৰন্থত) ইেলায় ক ৰািকন্য়তক য়চন্তা আৰু প্ৰলচষ্টাত ৰাষ্ট্ৰক প্ৰধান্ কাঠাল া য়িচালপ 
য়বলবচন্া কৰাল ালৱ প্ৰকৃতলত ইেলা ৰ ধ্ৰুপদী ৰু্গত য়বকয়শত শাসন্কাৰ্যৰ তত্ত্বস ূিৰপৰা 
প্ৰস্থান্লক সূচাি। ই ি’ল ইেলা বাদ, উদাৰতাবাদ, িাতীিতাবাদ, স ািবাদ, আৰু ‘িাতীি’ 
ৰািকন্য়তক প্ৰয়ক্ৰিাস ূিত ইেলায় ক আলন্দালন্স ূিৰ এংলগিল েৰ পাৰস্পয়ৰক সংৰ্ৰ্য আৰু 
িন্দ্ব-য়বলৰাধৰ ফচল। (Ruthven, p. 90) 

 

৯.  

আয়  গকয়েললা মৰ্ য়বংশ শয়তকাৰ য়ত্ৰেৰ দশকলত  ায়কযন্ স ািত য়িষ্টান্ ম ৌলবাদৰ একপ্ৰকাৰ 
প্ৰান্তীিকৰণ ৰ্য় য়েল। এয়তিা মচাৱা ৰ্াওক  ায়কযন্ িাতীিতাবালদ য়কদলৰ ম ৌলবাদৰ য়বয়ভন্ন 
উপাদান্ আৰু ধ যীি প্ৰতীকীবাদ আত্মস্থ কয়ৰ একধৰণৰ েদ্মলবশী ম ৌলবাদ য়িচালপ আয়ধপতয 



য়বস্তাৰ কয়ৰ আলে। মিাৱান্ িালফলি ‘With Us or With the Terrorists: American 
Hyperpatriotism as Fundamentalism’ ৰচন্াত (Contesting Fundamentalisms) 
য়লয়খলে : ‘In the case of the United States, the central fundamentalist identity 
today revolves around the tightly woven together religions of right-wing 
Protestantism and the patriotic American civil religion.’ আল য়ৰকান্ িাতীি 
পয়ৰয়চয়তত ধ যীি উপাদান্ আৰম্ভয়ণলৰপৰা আয়েল। আল য়ৰকাৰ প্ৰথ  বায়সন্দাসকলল পুৰয়ণ 
পৃয়থৱীখন্ৰ ধ যীি মগা়িায় ৰপৰা  ুক্ত গি এখন্ ন্তুন্ পৃয়থৱী গয়ঢ়ব য়বচায়ৰয়েল, আৰু, মিফাৰেন্ৰ 
ভাৰ্ালৰ ক’বকল গ’মল, এখন্ ‘wall of separation’এলৰ য়গিযাৰপৰা ৰাষ্ট্ৰক সমূ্পণয পৃথক কয়ৰ 
ৰখা গিয়েল প্ৰায়তষ্ঠায়ন্ক মিত্ৰত। য়কন্তু তাৰ  ািলতা িাতীিতাবাদৰ হৃয়দস্থলত ধ যীি উপাদান্ গৰ 
গগয়েল আৰু  ূলসুাঁয়তৰ সংসৃ্কয়তত য়স লায়লত গিয়েল। আল য়ৰকাৰ প্ৰথ লোৱাৰ য়পউয়ৰ ান্ 
বায়সন্দাসকলৰ এিন্ ক ন্ ম থালৰ গকয়েল :  

‘The New Englanders are a People of God settled in those places which were 
once the Devil’s territories . . . a People here accomplishing the promise of 
old made unto our Blessed Jesus, that He would have the Utmost parts of the 
Earth for His possession.’ 

ৰুথলভলন্ গকলে মৰ্ বিল অথযত ম থাৰক য়ন্য়শ্চতভালৱ ম ৌলবাদী বুয়ল অয়ভয়িত কয়ৰব পায়ৰ। 
এলকদলৰ ভায়িযয়ন্িাৰ  ন্ত্ৰী আললকলিিাৰ মিাৱাইল কালৰ ১৬১৩ চন্ত গকয়েল : ‘God hath 
opened this passage unto us and led us by the hand to do this work’. 
আন্িালত, ভায়িযয়ন্িাৰ বায়সন্দাসকলক ঔপয়ন্লবয়শকতাবাদী িন্ ৰ’ললফ আখযা য়দয়েল ‘a 
peculiar people, marked and chosen by the finger of God’ বুয়ল।  

এই ‘আল য়ৰকান্ বযয়তক্ৰ বাদ’ বা ‘American exceptionalism’অৰ  তবাদল া অতীততকক 
এয়তিা অয়ধক বলৱান্ আৰু আয়ধপতযশীল। ইিাৰ  ূল য়বশ্বাসল া ি’ল এই মৰ্  ায়কযন্ িায়তল া 
ঈশ্বৰৰিাৰা য়ন্বযায়চত িায়ত – য়ৰ্ অথযকন্য়তক আৰু ৰািকন্য়তক স্বাধীন্তা, সকললালৰ প্ৰয়ত স তা 
আৰু ন্যািৰ মিত্ৰত পৃয়থৱীৰ বাকী সকললালৰ বালব  লডলস্বৰূপ। গয়তলক  ায়কযন্ িায়তৰ উলেশয 
ি’ল উক্ত আদশযস ূিৰ সুৰিা য়দিা আৰু তাক বাকীলবাৰ িায়তকল য়বস্তায়ৰত কৰা।  ায়কযন্ 
ন্াগয়ৰকসকলৰ  ন্ত  ায়কযন্ িায়তৰ এ া অৱতাৰবাদী বা ম য়েিায়ন্ক প্ৰয়ত ূয়তয মপ্ৰায়থত কয়ৰ 
য়দিা িি ৰ্াৰপৰা মতওাঁললাকৰ ভাব িি মৰ্ মতওাঁললাকৰ িায়তল া সকললাতকক বযয়তক্ৰ  আৰু 



সকললাতকক গন্য়তকভালৱ উচ্চতৰ। মসইবালব মতওাঁললালক য়ন্িৰ চৰকাৰৰ কা -কািৰ য়বচাৰত য়ৰ্ 
ন্ীয়ত প্ৰলিাগ কলৰ, আন্ িায়তৰ চৰকাৰৰ মিত্ৰত সমূ্পণয মবললগ ন্ীয়ত অৱলম্বন্ কলৰ : য়ৰ্ল া কা  
আল য়ৰকাই কয়ৰলল  ান্ৱ িায়তৰ কলযাণৰ খায়তৰত উচ্চতৰ গন্য়তকতাৰিাৰা অনু্প্ৰায়ণত গি কৰা 
বুিাি, মসই এলক া কা লক আন্ মদলশ কয়ৰলল  িা অপৰাধ বুয়ল পয়ৰগয়ণত ি’ব পালৰ। এই 
 তবাদক আয়  ‘ন্াগয়ৰক ধ য’ বা য়চয়ভল য়ৰয়লিন্ বুয়লব পালৰা। য়বয়ভন্ন প্ৰতীক, আচাৰ-অনু্ষ্ঠান্, 
মদশলপ্ৰ  ূলক গীত আয়দৰ ৰূপত এই ন্াগয়ৰক ধ যল া  ায়কযন্ িীৱন্ত অিৰি য়ক্ৰিাশীল গি 
থালক। ১৯৮৪ চন্লত য়লখা ‘The Manufacture of Consent’ শীৰ্যক ৰচন্াখন্ত ন্’  চ য়স্কলি 
ক’বৰ দলৰ, একপ্ৰকাৰ ‘brainwashing under freedom’ পেয়তলৰ  ায়কযন্ স ািত এই 
ন্াগয়ৰক ধ যল াৰ সবযাত্মক আয়ধপতয য় কাই ৰখা িি। প্ৰয়তখন্ কালৰয়ি মন্া ৰ ওপৰলত য়লখা 
থালক িাতীি  ূল ন্ত্ৰ – ‘In God We Trust’. িাতীি পতাকা আয়দ মদশলপ্ৰ ৰ প্ৰতীকস ূিৰ 
উপয়স্থয়ত সবযত্ৰ য়বৰাি ান্ – য়বদযালি, য়গিযা, অয়ড য়ৰিা  আয়দ ৰািহুৱা স্থান্ৰপৰা গা়িী, ৰ্ৰ, 
আন্য়ক মকা ৰ কলাৰকললক। এলন্কক সম্ভৱপৰ সকললাধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন্ কয়ৰ  ূলসুাঁয়তৰ 
সংসৃ্কয়তত এইদলৰই ঈশ্বৰ আৰু িায়তক একীভূত ৰূপত তুয়ল ধৰা িি। এয়তিা আয়  দু া ান্ 
উদািৰলণলৰ এই েদ্মলবশী ম ৌলবাদৰ সাম্প্ৰয়তক ৰূপল াৰ গ  ল’ব খুয়িলো। ৰাষ্ট্ৰপয়ত উড্ৰ’ 
উইলেলন্ আল য়ৰকাক পৃয়থৱীৰ সলবযাি  মদশ, এক ‘redeemer nation’ য়িচালপ অয়ভয়িত 
কয়ৰয়েল ৰ্াৰ আলে - ‘the infinite priviledge of fulfilling her destiny and saving 
the world’. মৰান্াৰ্ল্ মৰগালন্ মোয়ভলি  ৰায়েিাক ন্া  য়দয়েল ‘the Evil Empire’. িিয ডয়িউ. 
বুলশ্ব গকয়েল : ‘My administration has a job to do and we’re going to do it. We 
will rid the world of evil-doers.’ 

 

১০. 

ম ৌলবাদ আৰু ম ৌলবাদ-য়বলৰাধী েদ্মলবশী ম ৌলবাদ – এই দুলিা  তাদশযলৰ  ূল য়ভয়ি ি’ল এক 
য়বপদিন্ক আৰু আগ্ৰাসী ‘অন্য’ৰ ধাৰণা। িাাঁ পল োলত্ৰযই ১৯৬১ চন্ত িাঞ্জ ফান্ৰ The 
Wretched of the Earth গ্ৰন্থৰ পাতয়ন্ত য়লয়খয়েল : ‘Not so very long ago, the earth 
numbered two thousand million inhabitants: five hundred million men, and 
one thousand five hundred million natives.’ আয়িও মসই য়বভািন্ অ ু  আলে, বৰং 
বহু মিত্ৰত বায়ঢ়লেলি : ‘human beings’/‘natives’, ‘us’/‘them’,  



‘citizens’/‘populations’. ঔপয়ন্লবয়শক ৰু্গত সাম্ৰািযবাদী শাসকৰ অধীন্ত দুয়বধ  ানু্লি বাস 
কয়ৰয়েল : এয়বধ ‘প্ৰিা’ (subjects), আন্য়বধ ‘ন্াগয়ৰক’ (citizens)। দয়ৰৰ-পশ্চাদপদ মদশৰ 
‘অললখ’ িন্সাধাৰণ আয়েল প্ৰিা – য়ৰ্সকলক অিৰি য়ন্ৰীিণ আৰু য়ন্িন্ত্ৰণত ৰায়খবলগা িি, 
য়শকাব-পয়ৰশীয়লত কয়ৰবলগা িি ৰ্ালত মতওাঁললালক অয়ধক উৎপাদন্ কয়ৰবকল সি  িি আৰু 
আইন্-আদালতৰ প্ৰয়ত অয়ধক সমান্ িন্াবকল য়শিা পাি। আন্িালত, ন্াগয়ৰকসকল ি’ল 
আধুয়ন্ক, পয়ৰশীয়লত আৰু চৰকাৰী সা-সুয়বধা, অয়ধকাৰ- ৰ্যাদা লাভ কয়ৰবৰ মৰ্াগয। য়কন্তু উিৰ-
ঔপয়ন্লবয়শক ৰু্গৰ িাতীিতাবাদী চৰকাৰস ূলি মদশীি এললকাৰ য়ভতৰত বাস কৰা সকললা 
বায়সন্দাকললক ন্াগয়ৰকত্বৰ অয়ধকাৰ প্ৰদান্ কয়ৰয়েল। উন্নিন্বাদী, আধুয়ন্কীকৰণপন্থী এই 
চৰকাৰস ূলি স ূি ন্াগয়ৰকলক আধুয়ন্ক পৃয়থৱীৰ মৰ্াগয আৰু স ান্ ন্াগয়ৰক য়িচালপ গয়ঢ় মতালাৰ 
আাঁচয়ন্ গ্ৰিণ কয়ৰয়েল। আধুয়ন্ক য়শিা আৰু সবযাংগীণ অথযকন্য়তক উন্নিন্ৰ  াধযল লৰ 
ন্াগয়ৰকসকলক গণতন্ত্ৰ আৰু আধুয়ন্কতা গ্ৰিণ কয়ৰব পৰাকক উপৰু্ক্ত কয়ৰ তুয়লব য়বচৰা গিয়েল। 
য়কন্তু এয়তিা ন্বয উদাৰবাদী শাসন্ৰ কালত পুন্ৰ ঔপয়ন্লবয়শক ৰু্গকল উভয়ত ৰ্াব য়বচৰা গিলে। 
(Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North 
India, p. 270) এয়তিা এচা  ি’ল উলদযাগী আৰু আধুয়ন্কতাৰ ধাৰক-বািক ‘ন্াগয়ৰক’, আৰু 
আন্ বৃিৎ চা ল া ি’ল ‘িন্সংখযা’ (populations) য়ৰ্সকল দয়ৰৰ, অয়শয়িত আৰু ‘প্ৰকৃত 
ন্াগয়ৰক’ৰ অয়ধকাৰস ূি পাবৰ অলৰ্াগয। এস িত ৰািকন্য়তক ভয়ৱৰ্যৎ য়ন্ যাণৰ বাগধাৰাত এই 
‘িন্সংখযা’স ূিক সীয় ত ি’মলও এলডাখৰ স্থান্ য়দিা গিয়েল; য়কন্তু এয়তিা ৰাষ্ট্ৰই উগ্ৰ 
প্ৰয়তলশাধপৰািণতালৰ মতওাঁললাকক গন্য়তক আৰু ৰািকন্য়তকভালৱ  ূললাৎপায় ত কয়ৰব খুয়িলে 
আৰু মতওাঁললাকক বলপূবযক প্ৰান্তীিকৰণ কয়ৰলে, ৰ্ালত ‘প্ৰকৃত ন্াগয়ৰক’সকলল য়ন্য়বযলে আৰু 
স্বয়স্তলৰ মতওাঁললাকৰ অয়ধকাৰ আৰু স্বাধীন্তা উপলভাগ কয়ৰব পালৰ। পাথয মচ ািযীলি The 
Politics of the Governed গ্ৰন্থত সংকয়লত ‘Are Indian Cities Becoming Bourgeois 
At Last’ ৰচন্াত কলকাতা চিৰৰ প্ৰসংগলৰ এই য়বৰ্িল া সুন্দৰভালৱ আললাচন্া কয়ৰলে। য়স য়ৰ্ 
ন্িওক, ‘প্ৰকৃত ন্াগয়ৰক’সকলৰ বালব এই ‘িন্সংখযা’স ূি ি’ল - ‘অন্য’। 

এই ‘অন্য’ৰ চয়ৰত্ৰ মকলন্ধৰণৰ? আল য়ৰকাই চললাৱা সন্ত্ৰাসবাদৰ য়বৰুলে ৰু্েত ইৰাক বা 
আফগায়ন্স্তান্ৰ ‘অসংখয’ মন্য় ভ য়ন্িত িি, য়কন্তু  ায়কযন্ মসন্া য়ন্িত িি ‘ই ান্িন্’ বা 
‘য়স ান্িন্’; মপললষ্টাইন্ী য়ন্িত িি ‘শই শই’, য়কন্তু ইিৰাইলী য়ন্িত িি ২, ১০, ১৬ বা ৩২িন্। 
(Pandey, p. 271) ‘আয় ’ আৰু ‘য়সিাঁত’ৰ  ািত, ‘ন্াগয়ৰক’ আৰু ‘িন্সংখযা’ৰ  ািত, 
‘আধুয়ন্ক’ আৰু ‘প্ৰাক-আধুয়ন্ক’ৰ  ািত এিাই পাথযকয। ‘আ াৰ’ িয়ত, ‘আ াৰ’ মবদন্া সাৱধালন্ 



য়িচাপ কয়ৰবলগীিা, অন্তলৰলৰ উপলয়ি কয়ৰবলগীিা, য়তল য়তলকক ভুয়গবলগীিা; ‘আয় ’ 
বযয়ক্তসিালৰ িীৱন্ত  ানু্ি ৰ্াৰ ইয়তিাস আলে, য়ভন্ য়ভন্ ৰুয়চ-অয়ভৰুয়চ আলে, সংসৃ্কয়ত আলে, 
ৰািন্ীয়ত আলে। য়কন্তু ‘য়সিাঁত’-এ এক দুলবযাধয িগতত বাস কলৰ ৰ্’ত মকালন্া ইয়তিাস ন্াই, 
ৰািন্ীয়ত ন্াই, বযয়ক্তসিা মবালা মকালন্া বস্তু ন্াই। ‘য়সিাঁত’ এক স সত্ব, য়ন্িযীৱ আৰু এ া- াত্ৰ 
পয়ৰচিৰু্ক্ত সিা। ‘য়সিাঁত’ৰ পয়ৰচি  াত্ৰ িাক য়িচালপ, ‘অসংখয’ য়িচালপ। ‘These are 
populations that came to be viewed (once more?) – both at home and abroad 
– as people who are utterly unlike us, modern individuals: bodies of people 
that are not used to the practice of reason, and that cannot control their 
passions or their primitive beliefs.’ (Pandey, p. 272) ‘য়সিাঁত’ক অয়বশ্বাস কয়ৰবকল, 
ভি কয়ৰবকল, ৰৃ্ণা কয়ৰবকল মকালন্া কাৰণৰ প্ৰলিািন্ ন্াই : ‘য়সিাঁত’ চয়ৰত্ৰগতভালৱই, 
অন্তয়ন্যয়িতভালৱই (by definition) য়বপদিন্ক, সলন্দিিন্ক আৰু ধুৰন্ধৰ। ‘য়সিাঁত’-এ ৰ্য়দ য়ন্লি 
‘প্ৰ াণ’ কয়ৰ মদখুৱাব পালৰ মতয়তিালি আয়   ায়ন্ ল’  মৰ্ ‘য়সিাঁত’ৰ  ািলতা ‘দুই-এক’ ‘ভাল’, 
‘য়বশ্বাসলৰ্াগয’, ‘মদশলপ্ৰ ী’ আলে; অন্যথা ‘য়সিাঁত’ক সদাি ন্িৰত ৰায়খবই লায়গব। 

 

১১.  

য়িনু্দত্ববালদ প্ৰচাৰ কৰা ‘অন্য’  ুেল ান্ সিাল াৰ চয়ৰত্ৰকল য়বলশৰ্ভালৱ  ন্ কয়ৰব পায়ৰ। য়দলবযশ 
আন্লন্দ Hindu Nationalism in India and the Politics of Fear গ্ৰন্থত এই সম্পলকয 
য়বস্তায়ৰতভালৱ আললাচন্া কয়ৰলে। য়িনু্দত্ববাদক মতওাঁ ‘মৰ্ৌন্-িাতীিতাবাদ’ (আন্ উপৰু্ক্ত শব্দ 
য়বচায়ৰ মপাৱা ন্াই) বুয়ল অয়ভয়িত কয়ৰলে : ‘Hindutva is porno-nationalism in its 
obsessive preoccupation with the predatory sexuality of the putative Muslim 
figure and the dangers to the integrity of the Hindu bodies.’ (পৃ. ১) এক াত্ৰ 
ন্ীচতা, য়িংসা আৰু উগ্ৰ-কা ুকতালৰ গয়ঠত এক ভিাৱি  ুেয়ল  পুৰুৰ্-সিাৰ য়ষ্টয়ৰঅ’ াইপ 
(hypersexual masculine stereotype) য়ন্ যাণ কৰা িি – য়ৰ্ল ালৱ অিৰি য়িনু্দ স ািৰ 
িয়ত কয়ৰবকল বযগ্ৰ গি থালক, অিৰি ন্তুন্ ন্তুন্ ৰ়্িৰ্ন্ত্ৰত য়লপ্ত গি থালক।  ুেল ান্ৰ িন্সংখযা 
য়বলফাৰণ (য়িনু্দত্ববাদৰ মোগান্  লত, পয়ৰিাল পয়ৰকল্পন্া  ায়ন্ চলা য়িনু্দসকলৰ ন্ীয়ত ি’ল ‘ি  
মদৌ ি ালৰ মদৌ’, য়কন্তু  ুেল ান্সকলৰ ন্ীয়ত ি’ল ‘ি  পাাঁচ ি ালৰ পাঁয়চে’ –  ালন্ পাাঁচগৰাকী পত্নী 
আৰু পাঁয়চে া সন্তান্), লাভ মিিাদ আয়দ য় থয়বলাক এই য়ষ্টয়ৰঅ’ াইপলৰ ফচল। য়স য়ৰ্ ন্িওক, 



উগ্ৰ-শয়ক্তশালী  ুেয়ল  পুৰুৰ্-সিাৰ য়বপৰীলত য়িনু্দসকল ি’ল দুবযল, ন্াৰীসুলভ : উদাৰতাবাদ, 
মেকুলাৰবাদ,  াৰ্ক্যবাদ আয়দ  তবালদ য়িনু্দসকলক দুবযল আৰু আত্ময়বসৃ্মত কয়ৰ মপলাইলে। 
(অলপলত য়দেীত অনু্য়ষ্ঠত য়বশ্ব য়িনু্দ স ালবশত য়িনু্দসকলৰ পাাঁচয়বধ শত্ৰু, ‘M5’ থকাৰ কথা 
মৰ্াৰ্ণা কৰা গিলে : Marxism, Macaulayism, Missionaries, Materialism and Muslim 
extremism.) গয়তলক য়িনু্দ িায়তৰ উোৰৰ বালব এ া শয়ক্তশালী অথচ য়ন্িয়ন্ত্ৰত য়িনু্দ পুৰুৰ্-
সিাৰ য়ন্ যাণ কয়ৰব লায়গব। য়বলবকান্ন্দলিা ‘গবদায়ন্তক (মবদান্ত দশযন্)  গিু আৰু ইেলায় ক 
শৰীৰ’-এলৰ ভয়ৱৰ্যতৰ ভাৰতীি সিাল া য়ন্ যাণ কয়ৰব য়বচায়ৰয়েল। প্ৰকৃতলত য়িনু্দত্ববাদৰ ন্তুন্ 
ভাৰত য়ন্ যাণৰ বাগধাৰাত আৰম্ভয়ণলৰপৰা পুৰুৰ্-সিাৰ ধাৰণাল ালৱ প্ৰাধান্য লাভ কয়ৰ আয়িলে। 
আয়শস ন্ন্দীলি An Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism 
গ্ৰন্থত পুৰুৰ্-সিাৰ ধাৰণাল া সম্পলকয অন্তদৃযয়ষ্টসম্পন্ন আললাচন্া আগ বঢ়াইলে। ঔপয়ন্লবয়শকতাবাদ 
ি’ল এক উগ্ৰ আৰু আগ্ৰাসী পুৰুৰ্-সিা-মকয়ন্দ্ৰক সংসৃ্কয়ত। তাৰ য়বপৰীলত গান্ধীিীলি প্ৰয়তলৰাধৰ 
এক য়বকল্প  লডল গতিাৰ কয়ৰয়েল য়ৰ্ পাশ্চাতযৰ non-masculine ‘অন্য’ সিাল াৰ গসলত 
একাত্মতা স্থাপন্ কয়ৰয়েল। গান্ধীিী সম্পকযীি য়বলেৰ্ণৰ এঠাইত মতওাঁ য়লয়খলে :  
‘In sum, Gandhi was clear in his mind that activism and courage could be 
liberated from aggressiveness and recognized as perfectly compatible with 
womanhood, particularly maternity. Whether this position fully negated the 
Ksatriya world view or not, it certainly negated the very basis of the colonial 
culture.’ (p. 54)  
 

গয়তলক িাতীিতাবাদ-সাম্প্ৰদায়িকতাৰ মিত্ৰত দৃয়ষ্টভংগীৰ বালদও চয়ৰত্ৰগত য়দশৰপৰাও এলন্দলৰ 
গান্ধীিীৰ গসলত য়িনু্দত্ববাদীসকলৰ য়বলৰাধ আয়েল। মসলি আচয়ৰত ি’বলগা ন্াই মৰ্ এিন্ 
য়িনু্দত্ববাদীৰ গুয়লত গান্ধীিী য়ন্িত গিয়েল। এইয়খয়ন্লত উনু্য়কিাব পায়ৰ মৰ্ ভাৰত আৰু 
পায়কস্তান্ৰ ইখন্ৰ প্ৰয়ত য়সখন্ৰ দৃয়ষ্টভংগীও মসই এলকই য়ষ্টয়ৰঅ’ াইলপলৰ বন্ধা। পুন্ৰ আয়  
ন্ন্দীলৰ সিাি ল’ব খুয়িলো; ‘The Fantastic India-Pakistan Battle: Or the Future of 
the Past in South Asia’ ৰচন্াত মতওাঁ (য়বন্ি লাল সম্পায়দত Dissenting Knowledges, 
Open Futures গ্ৰন্থত সংকয়লত) এই য়বৰ্িল া দুভাগত ভগাই আললাচন্া কয়ৰলে : ‘India’s 
Pakistan’ আৰু ‘Pakistan’s India’. ভাৰলত মৰ্লন্কক পায়কস্তান্ক ‘অলৰ্ৌয়ক্তকতা আৰু 
উমাদন্াৰ চূ়িান্ত প্ৰয়ত ূয়তয’ বুয়ল গণয কলৰ, মসইদলৰ পায়কস্তালন্ও ভাৰতক এ ুয়ঠ ান্ বণযয়িনু্দৰিাৰা 
শায়সত য়িনু্দ মদশ বুয়ললি গণয কলৰ। দুই ৰাষ্ট্ৰৰ  ািৰ ৰািকন্য়তক সম্পকযল াও বহু পয়ৰ ালণ এই 



পাৰস্পয়ৰক য়ষ্টয়ৰঅ’ াইলপই য়ন্ণযি কলৰ। ইিাৰ  ািলতা পুৰুৰ্-সিাৰ ধাৰণা য়কদলৰ মসা াই আলে 
তাৰ উদািৰণ য়দ ন্ন্দীলি য়লয়খলে মৰ্ ভাৰতীি দৃয়ষ্টলকাণৰপৰা পায়কস্তান্ী মচাৰাংলচাৱা সংস্থা আই 
এে আলি য়ভললইন্ য়িচালপ একপ্ৰকাৰ কল্পকথাগত স্থান্ লাভ কয়ৰবকল সি  গিলে য়ৰ্ল ালৱ 
িন্য়প্ৰি য়িন্দী য়চলন্ াৰ দুধযৰ্য য়ভললইন্লকা লজ্জাত মপলাব; য়কন্তু তাৰ য়বপৰীলত ভাৰতৰ অনু্সন্ধান্ 
সংস্থা RAWক ভবা িি য়কেু ান্ অলগধয, ৰািন্ীয়ত-প্ৰভায়ৱত, অিলা মলাকৰ সংগঠন্ য়িচালপ। 
(উক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ১৯২) 
 

১২. 
 

য়িনু্দত্ববাদ সম্পলকয আললাচন্া কলৰালত তাক য়ভন্ য়ভন্ ধৰলণ বগযীকৰণ কৰা িি : মকয়তিাবা 
ম ৌলবাদ, মকয়তিাবা িাতীিতাবাদ, আৰু আ াইতকক অয়ধক পয়ৰ ালণ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ য়িচালপ। 
য়বলদশী গলৱৰ্কসকলল ইিাক সাধাৰণলত য়িনু্দ িাতীিতাবাদ বুয়লবকল মবয়ে ভাল পাি, কাৰণ 
ইিাৰ স ধ যী প্ৰপঞ্চ পয়শ্চ ীিা স ািত পাবকল য়দগদাৰ। িাতলত মপাৱা এ া উদািৰণ ি’ল ফৰাচী 
গলৱৰ্ক য়ক্ৰষ্টফ মিিল  - The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 
Hindu Nationalism: A Reader এই সম্পকযীি মতওাঁৰ দুখন্ গুৰুত্বপূণয গ্ৰন্থ। য়বপান্ চন্দ্ৰই 
Communalism: A Primerঅত য়িনু্দত্ববাদক িাতীিতাবাদ মবালাল াক স াললাচন্া কয়ৰলে; 
য়কিলন্া মতওাঁৰ  লত, ইিাৰ িয়ৰিলত  তবাদল াক একপ্ৰকাৰ ন্যাৰ্যতা প্ৰদান্ কৰা িি। আচললত 
িাতীিতাবাদ-সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ এই িন্দ্বল া ভাৰতৰ িাতীি ইয়তিাসৰ প্ৰধান্ িন্দ্বস ূিৰ এ া। 
য়স য়ৰ্ ন্িওক, য়িনু্দত্ববাদক সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ য়িচালপ য়বলবচন্া ন্কয়ৰলল তাৰ য়বলশৰ্ ভাৰতীি 
চয়ৰত্ৰ বুিা ন্াৰ্াি। ‘Communalism’ শব্দল া তথা ধাৰণাল া ‘community’ৰপৰা অিা ন্াই - 
আয়িলে ধ যীি সংখযাগুৰু য়িনু্দৰ গসলত তথাকয়থত ধ যীি সংখযালৰু্ সম্প্ৰদািস ূিৰ ( ুেল ান্, য়শখ, 
য়িয়ষ্টিান্)  ািৰ সংৰ্াত-সংৰ্ৰ্যক সূলচাৱা ‘communal riot’ অয়ভধাৰপৰালি। জ্ঞালন্ন্দ্ৰ পালিই 
পূলবযাক্ত গ্ৰন্থত ইিাক এক ‘colonialist form of knowledge’ বুয়ল অয়ভয়িত কয়ৰলে। ই ি’ল 
‘পশ্চাদপদ’ ঔপয়ন্লবয়শক আৰু উিৰ-ঔপয়ন্লবয়শক স ািস ূিত ৰ্ া সা ায়িক আৰু ৰািকন্য়তক 
সংৰ্াতৰ য়বলেৰ্ণৰ বালব ‘সংৰয়িত’ এ া ধাৰণা, ৰ্াক অতীতকল প্ৰলিপ কয়ৰ সাবযস্ত কয়ৰব য়বচৰা 
গিয়েল মৰ্ এই পয়ৰৰ্ ন্াল া ঔপয়ন্লবয়শক িস্তলিপৰ বহু পূবযৰপৰাই ইিাৰ স ািত য়বৰাি 
কয়ৰয়েল (এিা ভাৰতৰ ইয়তিাসৰ ‘ধাৰাবায়িকতা’ বুয়ল)। ঔপয়ন্লবয়শক দৃয়ষ্টভংগীত সাম্প্ৰদায়িকতা 
ি’ল প্ৰাক-আধুয়ন্ক স ািৰ ‘য়শশুসুলভ’ আৰু ‘আয়দ ’ এক পয়ৰৰ্ ন্া। (উক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ৬) য়িয় ে 
অয়ফচাৰ আৰু পৰ্যলবিকসকলল প্ৰথল  প্ৰলিাগ কৰা এই ‘সাম্প্ৰদায়িক দাংগাৰ মন্লৰয় ভ’ম া 



আয়িও িন্য়প্ৰি স্তৰত আৰু চৰকাৰী বাগধাৰাত এলকদলৰ চয়ল আলে। দয়িণ এয়েিা সম্পকযীি 
ঐয়তিায়সক ৰচন্ালতা, য়স ঔপয়ন্লবয়শকতাবাদীলিই িওক বা িাতীিতাবাদীলিই িওক বা য়সলবাৰৰ 
ন্বয সংস্কৰলণই িওক, প্ৰাি মিত্ৰলত আয়িও সাম্প্ৰদায়িকতাক উপস্থাপন্ কৰা িি –fully 
blown, আন্য়ক unalterable পয়ৰৰ্ ন্া য়িচালপ (ইয়তিাসৰ য়ৰ্ ৰু্গলতই উদ্ভৱ ন্িওক য়কি)। (পৃ. 
৫) 
 
য়স য়ৰ্ ন্িওক, ১৯১০ আৰু ১৯২০ৰ দশকত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ধাৰণাল ালৱ  ূতয ৰূপ পাি য়ৰ্ল ালৱ 
িাতীিতাবাদীসকলৰ সমুখত প্ৰধান্ প্ৰতযাহ্বান্ গি য়থি য়দলল। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক মতওাঁললালক 
িাতীিতাবাদৰ য়বপৰীলত ৰায়খ সংজ্ঞায়িত কয়ৰলল। ই মদখাত িাতীিতাবাদৰ য়ন্য়চন্া, য়কন্তু য়ঠক 
িাতীিতাবাদ ন্িি : ই ি’ল িাতীিতাবাদৰ ‘অন্য’ম া। িাতীিতাবাদ ি’ল মশাৰ্ণৰপৰা স্বাধীন্তা 
আৰু অথযকন্য়তক উন্নিন্ৰ স্বপ্নলৰ উেীপ্ত এক ভয়ৱৰ্য ুখী, প্ৰগয়তশীল আৰু আধুয়ন্ক  তাদশয; 
আন্িালত, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ি’ল পশ্চাৎ ুখী, প্ৰয়তয়ক্ৰিাশীল আৰু  ধযৰু্গীি – আন্ ভাৰ্াত, 
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ ি’ল য়দকভ্ৰষ্ট িাতীিতাবাদ। গয়তলক িাতীিতাবাদীসকলৰ কতযবয আয়েল 
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ সংকীণযতা, অন্তয়ন্যয়িত সুয়বধাবাদ তথা তাৰ পশ্চাৎ ুখী চয়ৰত্ৰ উদিাই য়দ তাৰ 
‘অকবধতা’ প্ৰয়তপন্ন কৰা।  
 
সাধাৰণভালৱ ক’বকল গ’মল, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ প্ৰয়ত ঔপয়ন্লবয়শক দৃষ্টভংগীল া আয়েল বণযবাদী-
সাৰবিাবাদী (racist-essentialist)ধৰণৰ : য়কেুসংখযক আললাকপ্ৰাপ্ত বযয়ক্তক বাদ য়দ, 
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ পয়ৰৰ্ ন্াল া ভাৰতৰ এ া পুৰয়ণকলীিা স সযা য়ৰ্ল া ভাৰতীি  ানু্িৰ 
চয়ৰত্ৰগত গবয়শষ্টযলৰ পয়ৰণা । আন্িালত, িাতীিতাবাদীসকলৰ  লত স সযাল া অবযাচীন্ : এ ুয়ঠ 
স্বাথযালন্বৰ্ী এয়ল  মগাষ্ঠীলি মকৌশলললৰ িন্সাধাৰণৰ  ািত থকা অথযকন্য়তক আৰু ৰািকন্য়তক 
গবৰ্ য আৰু সংৰ্াতক বযৱিাৰ কয়ৰ স সযাল াৰ িম য়দলে, য়কন্তু অয়ধকাংশ িন্তা এয়তিাও 
তাৰপৰা দূৰত আলে। য়কন্তু ঔপয়ন্লবয়শক দৃয়ষ্টভংগীল াত বহু স িত উদাৰতাবাদী-ৰু্য়ক্তবাদী 
উপাদান্ৰ পলিাভৰ মদখা গগয়েল, এলকদলৰ িাতীিতাবাদী দৃয়ষ্টভংগীলতা ঔপয়ন্লবয়শক দৃয়ষ্টভংগীৰ 
ভালল ান্ উপাদান্ৰ স ালবশ ৰ্য় য়েল।  
 
সাধাৰণ চয়ৰত্ৰৰপৰা পালিই িাতীিতাবাদী দৃয়ষ্টভংগীল াক অথযন্ীয়তবাদী বুয়ল অয়ভয়িত কয়ৰলে। 
মন্িৰুৰ য়বয়ভন্ন মলখা আৰু ভাৰ্ণত আয়  এই দৃয়ষ্টভংগীৰ আভাস পাওাঁ, য়ৰ্স ূিত 
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ য়ন্ ূযলৰ প্ৰথ  পদলিপ য়িচালপ গণয কৰা গিয়েল ঔপয়ন্লবয়শকতাবাদৰ অন্ত 



মপলাই এক প্ৰকৃত িাতীি ৰাষ্ট্ৰ প্ৰয়তষ্ঠা কৰা – তাৰ পােত য়ৰ্ বাকী থায়কব মসিা ি’ব মকৱল 
অথযকন্য়তক স সযালি। (Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial 
World, p. 141) লিন্ত মপ্ৰেৰ আগত য়দিা বক্তবযত মন্িৰুলৱ ১৯৩৬ চন্ৰ ২৭ িানু্ৱায়ৰত 
গকয়েল :  
 
‘The communal problem is not a religious problem, it has nothing to do with 
religion. It is partly an economic problem, and partly a middle class problem 
in a largely political sense. . . I do not think it is a very difficult problem to 
solve. If social and economic issues come to the front the communal problem 
falls into the background.’ (Chatterjee, p. 163) 
 
য়কন্তু এই অথযন্ীয়তবালদা য়ভতয়ৰ একপ্ৰকাৰ essentialismএই। দুলিা া দৃয়ষ্টভংগীৰ আললাচন্া আগ 
বঢ়াই পালিই  ন্তবয কয়ৰলে :  
 
‘For one thing, the approach is unsatisfactory because it sets aside a false, 
Orientalist ‘irrationality of the East’ and puts in its place an equally false, 
universal bourgeois rationality – the pursuit of the economic self-interest of 
the individual above all else – as the explanation of all strife in Indian 
society.’ (Pandey, p. 20)  
 
য়স য়ৰ্ ন্িওক, স্বৰাি লাভৰ পােত মেকুলাৰ িাতীিতাবালদ প্ৰায়তষ্ঠায়ন্কীকৃত ৰূপত প্ৰয়তষ্ঠা লাভ 
কয়ৰলল ৰ্য়দও সাম্প্ৰদায়িকতাবালদ কালৰ্-পাাঁিলৰ য়ন্িৰ সয়ক্ৰিতা বিাই ৰায়খবকল সি  ি’ল। 
পৰৱতযী স িত সিৰৰ দশকত উন্নিন্বাদী, আধুয়ন্কীকৰণপন্থী িাতীিতাবাদৰ  লডলল া 
সংক াপন্ন মিাৱাৰ ফলস্বৰূলপ সাম্প্ৰদায়িকতাবালদ  ূৰ তুয়ল উয়ঠল। আশীৰ দশকৰপৰা 
শাসকলশ্ৰণীৰ ‘সংখযালৰু্ মতাৰ্ণ’ আৰু সংখযালৰু্ৰপৰা ি’ব পৰা িায়তল াৰ য়বপদ তথা পতন্ৰ 
য়বৰুলে ক্ৰ াৎ মিাৰদাৰ ৰ্ধ্য়ন্ শুয়ন্বকল মপাৱা গ’ল। (পূলবযাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ২৭৫) এলন্ পয়ৰয়স্থয়তত - 
‘. . . the right-wing Hindu parties in India have more or less successfully re-
invented the nation-state in a chauvinist Hindu image and successfully cowed 
down the minorities. . .’ (Pandey, p. 276) 



 
গয়তলক এলন্ পয়ৰয়স্থয়তত মকৱল উদাৰবাদী-ৰু্য়ক্তবাদী-অথযন্ীয়তবাদী দৃয়ষ্টভংগীলৰ 
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদক সমূ্পণযৰূলপ বযাখযা কৰা ন্াৰ্াি। তাৰ বালব ৰাষ্ট্ৰ আৰু িাতীিতাবাদক 
কাঠগৰাত য়থি কৰাবই লায়গব। য়কন্তু আশ্চৰ্যৰ য়বৰ্ি এলি মৰ্ য়কেু য়দন্ৰ আগকললক ৰাষ্ট্ৰক এক 
‘য়ন্ৰলপি’ শয়ক্ত বুয়ল য়বন্াপ্ৰলশ্ন  ায়ন্ মলাৱা গিয়েল য়ৰ্ স ািৰ ‘ঊৰ্ধ্যত’ অৱস্থান্ কলৰ – আৰু 
সাম্প্ৰদায়িকতাবাদলক আয়দ কয়ৰ স সযাস ূি ‘উপৰু্ক্ত’ স িত িস্তলিপ কয়ৰ ‘য়বয়িত’ বযৱস্থালৰ 
য়ন্ৰসন্ কলৰ। ঊন্য়বংশ আৰু য়বংশ শতাব্দীত এয়েিা আৰু আয়িকাত ৰাষ্ট্ৰৰ এই য়ন্ৰলপি 
প্ৰয়ত ূয়তযল া ঔপয়ন্লবয়শক শাসলক য়ন্িৰ শাসন্ৰ দীৰ্যািতকৰণৰ ৰু্য়ক্ত য়িচালপ দায়ি ধয়ৰয়েল। 
পৰৱতযী কালত স্বাধীন্ িাতীিতাবাদী চৰকাৰয়বলালক অয়ধক মিাৰদাৰভালৱ আৰু অয়ধক 
সফলতালৰ এই ধাৰণাল া দায়ি ধয়ৰয়েল। সংসদীি প্ৰয়ক্ৰিালৰ প্ৰয়তয়ষ্ঠত চৰকালৰ মকালন্া প্ৰলদশ বা 
স য়ষ্ট বা মগাষ্ঠীৰ ন্িি – স গ্ৰ িায়তৰ কণ্ঠস্বৰ গি কথা গকয়েল, য়ৰ্ল া কণ্ঠস্বলৰ সকললা বণয-ধ য-
মগাষ্ঠীৰ ঊৰ্ধ্যত গগ স গ্ৰ িায়তৰ স্বাথযক প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব কলৰ বুয়ল ভবা গিয়েল। য়কন্তু আশীৰ 
দশকৰপৰা ৰ্ া য়বয়ভন্ন ৰ্ ন্াই ইয়ত লধয ৰাষ্ট্ৰৰ মসই য়ন্ৰলপি চয়ৰত্ৰক প্ৰশ্ন কয়ৰবকল বাধয কয়ৰলে 
আৰু বহু মিত্ৰত ৰাষ্ট্ৰৰ দ ন্ৰ িালতাৰাই প্ৰতযি বা পলৰািভালৱ মসই ৰ্ ন্াস ূিত অংশগ্ৰিণ 
কৰাল া প্ৰ ায়ণত গিলে। এলন্ পয়ৰয়স্থয়তত ৰাষ্ট্ৰক problematize কৰাল া অতযন্ত িৰুৰী গি 
পয়ৰলে।  
 

১৩. 
এয়তিা মেকুলাৰবাদৰ স সযা আৰু সম্ভাৱন্া সম্পলকয দুই-এৰ্াৰ গক আয়  আললাচন্া সা য়ৰব 
য়বচায়ৰলো। আয়শস ন্ন্দীলি মেকুলাৰবাদৰ স সযা সম্পলকয মবে য়বস্তায়ৰতভালৱ আললাচন্া কয়ৰলে : 
পূলবযাক্ত ‘Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance’ ৰচন্া, 
‘Anti-Secular Manifesto’ আয়দত। য়িতীিখন্ৰ বাংলা সংস্কৰণ ধ যয়ন্ৰলপিতাবাদ-য়বলৰাধী 
ইস্তািাৰৰ পাতয়ন্ত মতওাঁ য়লয়খলে : 
 
‘আ ার  লন্ িি, Secularism-এরও মকান্ও বাংলা অনু্বাদ িি ন্া। ধ যয়ন্রলপিতা 
Secularism ন্ি। আ রা সাধারণত অলশাক বা আকবরলক Secular বয়ল, য়কন্তু তাাঁরা য়ন্লিলদর 
ধায় যক মবৌে বা  ুসল ান্ই ভাবলতন্, ধ যয়ন্রলপি ন্ি। ৰ্াাঁরা কয়বর বা লাললন্র সৃ্ময়ত অম্লান্ 
মরলখলেন্, মদলশর মৰ্ সাধারণ  ানু্ৰ্ তাাঁলদর অসাধারণ ম লন্ এলসলেন্, তাাঁলদরও প্ৰলিািন্ িিয়ন্ 
Secularism-এর শরণাপন্ন িওিার। . . .’ 



 
খুব সৰলকক ি’মলও এই উেৃয়তল ালত মতওাঁৰ সাধাৰণ দৃয়ষ্টভংগী প্ৰয়তফয়লত গিলে : মেকুলাৰবাদ 
ভাৰতীি স ািখন্ৰ বালব একপ্ৰকাৰ বায়িৰা বস্তু, আধুয়ন্কতাৰ অন্য প্ৰ ূলযস ূিৰ দলৰই ইও 
সবযসাধাৰণ ৰাইিৰ  লন্ািগতত সিলি প্ৰলবশ কয়ৰব মন্াৱালৰ; ই মকৱল আধুয়ন্কীকৃত এয়ল  
মগাষ্ঠী এ ালৰ সম্পদ গি থায়কব। তাৰ ঠাইত আয়  কৰা উয়চত – ‘explore the philosophy, 
the symbolism and the theology of tolerance in the various faiths of the 
citizens and hope that the state systems in South Asia may learn something 
about religious tolerance from everyday Hinduism, Islam, Buddhism, and/or 
Sikhism . . .’ আন্য়ক মকায়চৰ অঞ্চল য়কেু ান্ৰ অধযিন্ কয়ৰ মতওাঁ য়সোন্তত উপন্ীত গিলে মৰ্ 
উক্ত অঞ্চলস ূিত য়বৰাি কৰা সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীয়তৰ কাৰণ মকালন্া মেকুলাৰবাদ ন্িি, বৰং 
‘healthy balance of prejudices’মি! (এই বক্তবয ক’ত পাইয়েললা সদযিলত  ন্ত পৰা ন্াই।) 
য়স য়ৰ্ ন্িওক, ন্ন্দীৰ য়স্থয়ত আয়  গ্ৰিণ কলৰালৱই বা ন্কলৰালৱই, মতওাঁ মদখুৱাই য়দিা 
মেকুলাৰবাদৰ সী াবেতা আৰু পৰম্পৰাগত সিন্শীলতাৰ পুন্ৰুজ্জীৱন্ৰ গুৰুত্ব অন্স্বীকাৰ্য।  
 
এয়তিা আয়  পাথয মচ ািযীৰ ‘Secularism and Tolerance’ শীৰ্যক ৰচন্াখন্কল আয়িলো (A 
Possible India গ্ৰন্থত সংকয়লত)। মতওাঁ ন্ন্দীৰ দলৰ মেকুলাৰবাদক অস্বীকাৰ কৰা ন্াই – তাৰ 
সী াবেতাস ূি আললাচন্া কয়ৰও মতওাঁ য়লয়খলে : ‘. . . I am looking for political 
possibilities within the domain of the modern state institutions as they now 
exist in India.’ (পূলবযাক্ত গ্ৰন্থ, পৃ. ২৩১) ইউলৰাপীি মেকুলাৰবাদৰ গসলত ভাৰতৰ মেকুলাৰবাদৰ 
পাথযকয আিুয়লিাই য়দ মতওাঁ মদখুৱাইলে মৰ্ মেকুলাৰবাদ ধাৰণাল াৰ অয়বৰত বযৱিালৰ ধাৰণাল াৰ 
‘প্ৰকৃত’ অথয ভাৰতত বাস্তৱায়িত কৰাৰ বালব থকা আধুয়ন্কীকৰণপন্থী এয়ল  মগাষ্ঠীৰ সয়দচ্ছালক 
প্ৰয়তফয়লত কলৰ, য়কন্তু এই প্ৰলচষ্টাৰ য়বফলতাৰ বালবই ধাৰণাল াৰ ‘ন্তুন্’ অথযৰ আয়বভযাব ৰ্য় লে। 
ঊন্য়বংশ শয়তকাৰ সংস্কাৰ আলন্দালন্স ূলি সা ায়িক সংস্কাৰৰ মিত্ৰত ঔপয়ন্লবয়শক ৰাষ্ট্ৰৰ 
িস্তলিপ য়বচায়ৰয়েল। পৰৱতযী স িত িাতীিতাবাদী আলন্দাললন্ এই সংস্কাৰৰ গন্য়তক কতৃযত্ব 
ঔপয়ন্লবয়শক ৰাষ্ট্ৰৰ িাতৰপৰা আয়ন্ ‘িাতীি সম্প্ৰদাি’ম াৰ িাতত স পযণ কয়ৰয়েল। স্বৰালিািৰ 
কালত িাতীি চৰকালৰ য়িনু্দ ধ যৰ সংস্কাৰৰ দায়িত্ব কান্ধ পায়ত গলয়েল : প্ৰভাৱশালী ধাৰণাল া 
এলন্কুৱা আয়েল মৰ্ য়িনু্দ স ািখন্ৰ ৰািহুৱা স্বাথযত, য়িনু্দ ধ যৰ গাত লায়গ থকা মচকা 
আাঁতৰাবকল ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব ূলক আৰু প্ৰশাসয়ন্ক য়বভাগস ূলি বযৱস্থা গ্ৰিণ কৰাল াৰ ন্যাৰ্যতা 
আলে। য়কন্তু তালক কয়ৰবকল ৰ্াওাঁলত সংস্কাৰবাদীসকলল পৰম্পৰাৰ স্থয়বৰতাৰ য়বৰুলে য়থি য়দ 



সাম্প্ৰয়তক পয়ৰয়স্থয়তত তাৰ পুন্বযযাখযাৰ প্ৰলিািন্ীিতা প্ৰয়তপন্ন কয়ৰবলগা গিয়েল – পয়ৰয়স্থয়ত এলন্ 
গিয়েলকগ মৰ্ এখন্ মেকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ আইন্ ন্ত্ৰীলি প্ৰাচীন্ ধ যশাস্ত্ৰৰপৰা উেৃয়ত আৰু ৰু্য়ক্ত প্ৰদশযন্ 
কয়ৰ প্ৰণিন্ কয়ৰব মখািা আইন্ৰ সুৰিা য়দবলগা গিয়েল। প্ৰকৃতলত ইিাৰ  াধযল লৰ ধ যীি 
বাগধাৰাৰ পয়ৰসৰল াৰ মৰ্ৌয়ক্তকীকৰণ আৰু বযয়ক্তগত আইন্ৰ ৰািহুৱা পয়ৰসৰল াৰ মেকুলাৰকৰণ 
কয়ৰব য়বচৰা গিয়েল। য়কন্তু এই প্ৰয়ক্ৰিাল ালৰ ন্াগয়ৰকৰ সংয়বধান্প্ৰদি ধ যাচৰণৰ অয়ধকাৰত 
িস্তলিপ কৰা গিয়েল; গয়তলক ৰু্য়ক্ত য়দিা গিয়েল মৰ্ প্ৰকৃতলত মেকুলাৰকৰণৰ স্বাথযলতই ৰাষ্ট্ৰৰ এই 
মেকুলাৰ ন্ীয়ত লংৰ্ন্ কৰা গিলে। ইিাক মচ ািযীলি ‘anomalies of the secular state’ আখযা 
য়দলে। ৰিণশীল য়িনু্দ িন্ ত আৰু য়িনু্দ  িাসভা আয়দ সংগঠলন্ এই চৰকাৰী প্ৰলচষ্টাক 
গবৰ্ য ূলক বুয়ল তাৰ য়বলৰায়ধতা কয়ৰয়েল; মতওাঁললালক অৱলশয য়ৰ্লকালন্া সংস্কাৰলৰ য়বলৰায়ধতা 
কয়ৰয়েল। য়কন্তু য়কেুসংখযক প্ৰগয়তশীল বযয়ক্তলি আইন্ী প্ৰয়ক্ৰিালৰ কয়ৰব মখািা সংস্কালৰ মৰ্ 
স ান্ায়ধকাৰৰু্ক্ত ন্াগয়ৰকত্বৰ ধাৰণাল াৰ প্ৰয়তলি ভাবুয়কৰ সৃয়ষ্ট কয়ৰলে মসই কথা আিুয়লিাই 
য়দয়েল। স ািবাদী মন্তা কৃপালয়ন্লি মকৱল এ া সম্প্ৰদািক সংস্কাৰৰ বালব বায়ে মলাৱাল াক 
গয়ৰিণা য়দয়েল, চৰকালৰ পালন্ কৰা ভূয় কাক সাম্প্ৰদায়িক আখযা য়দয়েল। এলন্ স াললাচন্াৰ 
উিৰ য়িচালপ ৰু্য়ক্ত য়দিা গিয়েল মৰ্ ঐয়তিায়সক কাৰণত সংখযালৰু্ মগাষ্ঠীস ূি সংস্কাৰৰ প্ৰয়ক্ৰিাক 
গ্ৰিণ কয়ৰবকল ‘প্ৰস্তুত’ গি উঠা ন্াই। সংখযালৰু্ মগাষ্ঠীস ূিৰপৰাও য়বয়ভন্ন শয়ক্তলি ধ যাচৰণৰ 
স্বাধীন্তাৰ মদািাই য়দ ধ যীি পৰম্পৰাত ৰাষ্ট্ৰৰ য়ৰ্লকালন্াধৰণৰ িস্তলিপৰ য়বলৰায়ধতা কয়ৰয়েল। 
ইিাৰ ফলস্বৰূলপ য়িনু্দ মসাাঁপন্থী শয়ক্তস ূলি চৰকাৰৰ য়বৰুলে সংখযালৰু্ মতাৰ্ণৰ অয়ভলৰ্াগ মতালাৰ 
সুয়বধা পাইয়েল। য়কন্তু সংখযালৰু্ মগাষ্ঠীস ূিৰ  ািত ঊন্য়বংশ শয়তকাৰ য়িনু্দ সংস্কাৰ 
আলন্দালন্স ূিৰ য়ন্য়চন্া য়কেু ান্ সংস্কাৰ প্ৰলচষ্টা ইয়ত লধযই আৰম্ভ গিয়েল। ১৯৩৭ চন্ৰ শ্বয়ৰিত 
আইন্ৰ দলৰ য়কেু ান্ সৰুসুৰা সফলতাও য়স লাভ কয়ৰয়েল। য়কন্তু মসই প্ৰলচষ্টা য়বয়ভন্ন স িত 
আৰু য়বয়ভন্ন অঞ্চলত মেগালচালৰাকাকক চয়ল থায়কল ৰ্য়দও সাধাৰণভালৱ য়স  ুিুৰা পয়ৰ গ’ল। 
পৰৱতযী স িত সাবযিন্ীন্ মভা ায়ধকালৰলৰ য়ন্বযায়চত আইন্সভাৰ িাতত য়ন্িৰ ধ যীি পৰম্পৰাৰ 
সংস্কাৰৰ ি তা এয়ৰ য়দবকল সংখযালৰু্ মগাষ্ঠীস ূি অ ায়ন্ত গিয়েল। আন্িালত, মতওাঁললাকৰ য়ন্িৰ 
 ািলতা প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব ূলক গবধতা থকা মতলন্ মকালন্া সংগঠন্ ন্ায়েল য়ৰ্ সংস্কাৰ প্ৰলচষ্টাক আগুৱাই 
গল ৰ্াব পালৰ। 
 
আয়  মদয়খলো মৰ্ য়িনু্দত্ববাদী শয়ক্তস ূলি মেকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰীি বযৱস্থাৰ য়ভতৰত য়ন্িৰ স্থান্ গিগিীিা 
কয়ৰ গললে : গয়তলক মতওাঁললালক মেকুলাৰ ন্ীয়তৰ য়বৰুলে য়থি য়দিাৰ সলয়ন্ ৰাষ্ট্ৰৰ  তাদশযগত 
অস্ত্ৰস ূিৰ সিািত মতওাঁললাকৰ সংস্কৰণৰ ‘িাতীি সংসৃ্কয়ত’ৰ গসলত িীণ ৰ্াব মন্ালখািা সকললালৰ 



ওপৰত মিাৰ-িবৰদয়স্ত চললাৱাল ালি মবয়ে সম্ভাৱন্াপূণয ৰ্ ন্া। ‘In short, the current 
campaign of the Hindu right is directed not against the principle of the 
secular state, but rather towards mobilizing the legal powers of that state in 
order to systematically persecute and terrorize a specific religious minority 
within its population.’ (Chatterjee, p. 231)  
 
এলন্  ুিূতযত মেকুলাৰ শয়ক্তস ূিৰ ভূয় কা মকলন্ মিাৱা উয়চত? সংখযালৰু্ মগাষ্ঠী এ াই ৰ্য়দ 
বাকীসকলৰপৰা সিন্শীলতা দাবী কলৰ মতলন্ত মগাষ্ঠীল ালৱ য়ন্লিও প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব ূলকতাৰ চতয 
(condition of representativeness) পূৰণ কয়ৰব লায়গব। তাৰ বালব মতওাঁললাকৰ সা ায়িক 
পৰম্পৰা সম্পলকয য়ন্িা পয়ৰসৰৰ য়ভতৰলত  ুকয়ল আৰু গণতায়ন্ত্ৰক য়বতকয আৰম্ভ ি’ব লায়গব। 
সা ায়িক পৰম্পৰাৰ প্ৰগয়তশীল সংস্কাৰৰ প্ৰয়ক্ৰিাল া মগাষ্ঠীল ালৱ য়ন্িৰ য়ভতৰলত স াধা কয়ৰব 
লায়গব – ইিাৰ মকালন্া চ ু পথ ন্াই। তাৰ বালব য়ৰ্স ূি য়বৰ্িত সাবযিন্ীন্তাৰ ন্ীয়তৰ প্ৰলবশ 
মগাষ্ঠীল ালৱ প্ৰয়তলৰাধ কয়ৰ ৰায়খলে, মসই য়বৰ্িস ূি প্ৰথল  বায়ে উয়লিাব লায়গব। য়কেু ান্ মিত্ৰত 
 ুকয়ল ৰু্য়ক্তপূণয বাগধাৰাত অংশগ্ৰিণ কয়ৰবকল মগাষ্ঠীল ালৱ অস্বীকাৰ কয়ৰলল আচয়ৰত ি’বলগীিা 
এলকা ন্াই, য়কন্তু মসইবুয়ল সাংসৃ্কয়তক আলপয়িকতাবাদৰ য়পলন্ িায়ল মৰ্াৱালৰা প্ৰলিািন্ ন্াই। এই 
মিত্ৰত দুইধৰণৰ বাধা আলে। প্ৰথ  ি’ল, সংখযাগুৰুসকলৰিাৰা বলপূবযক স সত্বকৰণৰ প্ৰয়ত 
ভীয়ত। স ািৰ প্ৰান্তীি অঞ্চলত মতওাঁললালক এলকা া সংকীণয সাংসৃ্কয়তক পয়ৰ িল গয়ঢ় গল তাৰ 
য়ভতৰত বাস কৰাল াৰ  ূললতই আলে সংখযাগুৰু-ভীয়ত, য়ৰ্ল া পয়ৰ িল বতযাই ৰখাত  ূল ভূয় কা 
পালন্ কলৰ উক্ত সা ায়িক পৰম্পৰাস ূি আৰু য়কেু পয়ৰ ালণ মগা়িা ধ যীি য়শিালিয়বলালক। 
গয়তলক মসইস ূিৰ সংস্কাৰৰ এক পূবযচতয গিলে, আধুয়ন্কীকৰণক সংখযাগুৰুৰ অৱদ ন্ৰপৰা  ুক্ত 
বুয়ল মতওাঁললাকক আশ্বস্ত কয়ৰব পৰাল া। য়িতীি, মশ্ৰণীগত-প্ৰ ূলযগত য়বয়ভন্ন কাৰণত সংখযালৰু্ 
মগাষ্ঠীৰ ন্াগয়ৰক আধুয়ন্ক  ধযয়বি মশ্ৰণীল া আৰু মগাষ্ঠীল াৰ অগণন্ গ্ৰা বাসী দয়ৰৰ-পশ্চাদপদ 
মলাকৰ  ািত অলংৰ্ন্ীি প্ৰাচীৰ গঢ় গল উয়ঠলে। (এই প্ৰসংগল া পাথয মচ ািযীলি Politics of 
the Governed গ্ৰন্থৰ ‘Contradictions of Secularism’ ৰচন্াত য়বলশৰ্ভালৱ উনু্য়কিাইলে।) 
মসলি সংখযালৰু্ মগাষ্ঠীস ূিক অৱধায়ৰতভালৱ আৰু অয়বসম্বাদীভালৱ প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব কয়ৰ আয়িলে ধ যৰ 
ৰ্ধ্িাধাৰীসকলল। এয়তিাৰ প্ৰলিািন্ল া ি’ল মগাষ্ঠীস ূিক মকালন্ প্ৰয়তয়ন্য়ধত্ব কয়ৰব মসইল া য়ন্িৰ 
য়ভতৰলত য়ন্ধযাৰণ কৰা, অথযাৎ প্ৰয়তয়ন্য়ধত্বৰ গণতায়ন্ত্ৰকীকৰণ।  
 



য়স য়ৰ্ ন্িওক, সংখযালৰু্ মগাষ্ঠীৰ য়ভতৰৰ বা বায়িৰৰ সকললা মেকুলাৰ-প্ৰগয়তশীল শয়ক্তৰ বতয ান্ 
প্ৰধান্ কতযবযল া ি’ল এক গিত সংগ্ৰা ত অৱতীণয মিাৱা : ‘. . . resist homogenization 
from the outside, and push for democratization inside. That, in brief, would 
be a strategic politics of toleration.’ (Chatterjee, p. 261)  
 

(ৰচন্াকাল : ২৮-৩০ ন্লৱম্বৰ, ২০১৪)                        
       


