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জাতীয়তাবাদ : সাম্প্রততক তবতকক
অমলেশ কুমার প্রধান
সারসংলেপঃ
জাতীয়তািাদ্ একটি িহুমাবিক ধ্ারণা এিং এটি গঠিত হয় িহুমাবিক উপাদ্ান বনধয়। কখনও সামাবজক ,
কখনও অর্থননবতক আিার কখনও রাজননবতক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হধয় একটা জাবত চদ্ধের প্রবত আধিগ ,
অনুভূবত, মমত্বধিাধধ্ উদ্বুদ্ধ হয় তখন তাধক জাতীয়তািাদ্ িধল। পবিম ইউধরাপধক জাতীয়তািাধদ্র
জন্মভূ বম িলা হয়। কারণ ইউধরাধপ চ াড়ে েতক চর্ধক সপ্তদ্ে েতধকর মধধ্য েরমপ্ী রাজত্ত্র  সুস ংহত
রূপ লাভ কধর। অধ্যাপক মুধরর মধতা অধনধকই মধন কধরন জাতীয়তািাদ্ী চেতনার প্রর্ম প্রকাে ঘধট
ইংলযাধে। ফ্রান্সধক অবধ্কার করার উধেধেয বিটিে েবির উধদ্যাধগর চপ্রবিধত পঞ্চদ্ে েতাব্দীধত ফ্রাধন্সও
জাতীয়তািাদ্ী চেতনার উধন্ম ঘধট। বিটিে আমধল ভারধত জাতীয়তািাদ্ গধড় ওধে। িস্তুত আঞ্চবলক স্তধর
জাতীয়তািাদ্ বিকবেত হধলও সংঘটিত আধদালন বহধসধি ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ উবনে েতধকর চে
দ্েধক বিকবেত হয়।
সূচক শব্দাবেীঃ চেতনা, স্বজনপ্রীবত, সংস্কৃ বত, আধদালন , জাতীয়তািাদ্।
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প্রধান অংশঃ
ঊনবিংে েতাব্দীর মাঝামাবঝ সময় চর্ধক একটি মতাদ্েথ িা আধদালন বহধসধি জাতীয়তািাদ্
িযাপকভাধি স্বীকৃবত লাভ কধর। জাতীয়তািাদ্ একটি চেতনা বিধে যা স্বাধ্ীন চদ্ধের মানু ধকও
চদ্োত্মধিাধ্ জাবগধয় চতাধল এিং পরাধ্ীন চদ্ধের মানু ধক মুবি সংগ্রাধম অনু প্রাবণত কধর।
জাতীয়তািাদ্ মানু ধক আত্মপ্রতযধয়র বেিা চদ্য় , সাধর্ সাধর্ িু দ্রতা ও সংকীণথতার ঊধবথ উধে
একটি ঐকযিদ্ধ জবত হধয় ওোর চপ্ররণা চদ্য়। এই একাত্মধিাধধ্র বভবিধতই জাতীয়তাধিাধধ্র সৃবি
হয়। জাতীয়তািাদ্ িলধত বক চিাঝায় চস সম্পধকথ বেন্তাবিদ্রা একমত নন। জাতীয়তািাদ্ধক
একটি মানবসক অনুভূবত িা চেতনা , রাজননবতক মতাদ্েথ , জাতীয় আো -আকাঙ্ক্ষা বহধসধি গণয
করা হয়। রাধসধলর ভা ায় জাতীয়তািাদ্ হল একটি সাদ্ৃেয ও ঐধকযর অনুভূবত যা পরস্পরধক
ভাধলািাসধত চেখায়। জাতীয়তািাধদ্র মধধ্য শুধ্ু চয স্বজনপ্রীবত র্াধক তা নয় , স্বধদ্ধের প্রবতও
চদ্খা যায়। তাই হাধয়স মন্তিয কধরধেন — “Nationalism consists of modern fusion of
emotional and exaggeration of two very old phenomena.” জনসমাধজর মধধ্য এই স্বজনপ্রীবত
িা একাত্মধিাধধ্র সধঙ্গ চদ্েধপ্রম যুি হধল জাতীয়তািাদ্ পূণথতা লাভ কধর। িানথ ধসর মধত,
জাতীয়তািাদ্ প্রবতটি মানিধগাষ্ঠীর মধধ্য বিবভন্নতা স্বকীয়তা সংরিধণ ও সমন্বয় সাধ্ধন
সহধযাবগতা কধর। অর্থাৎ জাতীয়তািাদ্ প্রধতযক মানিধগাষ্ঠীর স্বকীয়তা িা বিবভন্নতার বিধলাপ
সাধ্ন কধর না , িরং তা সংরিণ ও সমন্বয় সাধ্ধনর মধ্য বদ্ধয় মানিধগাষ্ঠীর সৃজনেীল বিকাে
ঘটিধয় র্াধক। বলপসন এর মতানু যায়ী জাতীয়তািাধদ্র মাধ্যধম এক ধ্রধনর আধিগ অনুভূবতর
প্রকাে ঘধট। এই আধিগ অনুভূবতর মধধ্য চযমন আো -আকাঙ্ক্ষা , সহধযাবগতা , সহানুভূ বত,
সহনেীলতা প্রভৃ বত চযমন ইবতিােক মধনাভাি র্াধক চতমবন অসবহষ্ণুতা, সংকীণথতা, চগাোঁড়াবম
প্রভৃ বত চনবতিােক মধনাভাি চদ্খা যায়।
জাতীয়তািাধদ্র দ্ুটি বদ্ক রধয়ধে, যার একটি হল সৃ জনেীল ও গেনমূলক বদ্ক আর অনযটি হল
উগ্র, বিকৃত িা বংসাত্মক বদ্ক। জাতীয়তািাধদ্র গেনমূ লক বদ্কটি পরাধ্ীন জাবতধক মুব ির
চপ্ররণা চদ্য় এিং আর্থসামাবজক ও সাংস্কৃবতক বিকাধে গুরুত্বপূণথ ভূ বমকা পালন কধর। অনযবদ্ধক
জাতীয়তািাদ্ বিকৃত রূপ ধ্ারণ করধল তা সমাজ ও সভযতার েত্রুধত পবরণত হয়।
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জাতীয়তািাদ্ যবদ্ সংকীণথ স্বাধদ্বেকতায় রূপান্তবরত হয় তাহধল
তা কতটা ভয়ানক হধত পাধর তা আজ অজানা নয়।
ইউধরাধপ
জাতীয়তািাধদ্র
বিভীব কাময়
রূপ
বহটলাধরর
জাতীয়তািাধদ্ চদ্খা যায়।
জাতীয়তািাদ্ একটি িহুমাবিক ধ্ারণা এিং এটি গঠিত হয়
িহুমাবিক উপাদ্ান বনধয়। কখনও সামাবজক, কখনও
অর্থননবতক আিার কখনও রাজননবতক চেতনায় উদ্বু দ্ধ হধয়
একটা জাবত চদ্ধের প্রবত আধিগ, অনুভূবত, মমত্বধিাধধ্ উদ্বু দ্ধ
হয় তখন তাধক জাতীয়তািাদ্ িধল। অর্থ াৎ জাতীয়তািাদ্ হল
একটা চদ্ধের প্রবত আধিগ, অনুভূবতর িবহিঃপ্রকাে। চসই বদ্ক
চর্ধক বিোর কধর চদ্খধল ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ ভারধতর
কৃবি, সংস্কৃবত ও স্থাপধতযর প্রবত আধিগ, অনুভূবত ও শ্রদ্ধা
প্রদ্েথন কধর। স্বাভাবিকভাধি প্রশ্ন উেধত পাধর ভারতীয়
জাতীয়তািাধদ্র প্রকৃবত িা স্বরূপ বকরূপ? ভারত একটি
িহুমাবিক, িহুধ্াবিভি, িহুসংস্কৃবত ও ভা াভা ীর চদ্ে, তাই
স্বভািতই চকান এক বিধে
সংস্কৃবতর প্রবত আধিগ িা
অনুভূবত বদ্ধয় ভারতীয় জাতীয়তািাধদ্র প্রকৃবত অনুধ্ািন করা
যাধি না। ভারতীয় জাতীয়তািাধদ্র প্রকৃবত অনু ধ্ািন করধত
চগধল ভারধতর বেরায়ত দ্েথ ন , ভারতীয় সভযতার গেন ও
তার অতীত ঐবতহযধক িুঝধত হধি। আমাধদ্র একটা পবরবেবত
হল আবম চযমন ভারতীয়, চতমবন ভাধিই আবম িাঙাবল
আিার অনযবদ্ধক আবম মুসবলম অর্থাৎ একটা িযবির
পবরবেবতর চিধি এই বতনটি েূ ড়ান্তভাধি সতয। চকানটিধক
অস্বীকার কধর অনযটির অবস্তত্ব প্রমাণ করা যায় না।
আমাধদ্রধক যবদ্ ভারতীয় জাতীয়তািাধদ্র কর্া িলধত হয়
তাহধল ভারধতর প্রধতযকটি রাজয, তাধদ্র সংস্কৃবত, তাধদ্র
ভা া ও তাধদ্র ধ্মীয় অনুভূবতধক সম্মান প্রদ্েথন করধত হধি।
তা না হধল ভারতীয় সভযতা সংকটাপন্ন হধি। চকান
একমাবিক ধ্মীয় আধিগ-অনুভূবত প্রদ্েথধনর মধ্য বদ্ধয়
ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ধক ধ্ধর রাখা যাধি না িরং চসটা হধি
চদ্ে ও জাতীয়তািাধদ্র পধি ভয়ঙ্কর বিপদ্ স্বরূপ। তাই
জাতীয়তািাদ্ একবদ্ধক চযমন অতীত ঐবতধহযর কর্া িধল ঠিক
চতমবন কধর জাতীয়তািাদ্ িতথ মান ও ভবি যৎধক গুরুত্ব চদ্য়।
এই জাতীয়তািাধদ্র মধ্য বদ্ধয় একটি সুদর সুস্থ সমাজ ও
চদ্ে গেধনর কর্া িলা হয়। তাই িযাপক অধর্থ জাতীয়তািাদ্
সহমবমথতার কর্া িধল, সহনেীলতার কর্া িধল চযখাধন এক
চদ্ধের সাধর্ অনয চদ্ধের চকান বিধরাধ্ র্াধক না। অর্থ াৎ এই
জাতীয়তািাদ্ প্রকৃত চসৌভ্রাতৃ ধত্বর কর্া িধল। জাতীয়তািাদ্
কখনও উচ্চ জাবত চশ্রষ্ঠতার কর্া িধল না। কারণ বিধশ্বর
ইবতহাধসর বদ্ধক তাকাধল এটা চিাঝা যায় কধয়কটি চদ্ে োড়া
চিবেরভাগ চদ্ধেই বিবভন্ন জাবতধগাষ্ঠী বনধয় গঠিত। তাই ‘এক
জাবত এক রাষ্ট্র’ এই তত্ত্ব সি চিধি প্রধযাজয নয়। বিধে ত
ভারধতর মধতা এইরকম একটা চদ্ধে চযখাধন িহু জাবত,
ভা া, ধ্মথ , িণথ, সংস্কৃবত রধয়ধে চসখাধন চকান এক বিধে
ধ্মথ ও সংস্কৃবতর চশ্রষ্ঠত্ব প্রমাধণর প্রধেিা একটি বিপদ্জনক
পবরবস্থবতর ততবর করধি। অর্থাৎ ভারত চসই জাতীয়তাধিাধধ্
বিশ্বাসী িা চসই জাতীয়তাধিাধ্ই ভারধতর চিধি প্রধযাজয
চযখাধন প্রবতটি ধ্ধমথ র বনজস্ব রীবতনীবত চপাোক পবরচ্ছদ্
খাদ্যাভযাধসর স্বাধ্ীনতা র্াকধি। ধ্মথােরণ ও উপাসনার
স্বাধ্ীনতা র্াকধি। তাই ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ কখনই ধ্মীয়
উন্মাদ্নাধক সমর্থ ন কধর না।
আিার রাজননবতক মতাদ্ধেথ র চভধদ্, জাতীয়তািাধদ্র স্বরূপ ও
পবরিতথ ন হধত পাধর। চযমন উগ্র বহদুধত্ব বিশ্বাসী রাজননবতক
দ্লগুবলর কাধে বহদুধত্বর সম্প্রসারণ জাতীয়তািাধদ্র সবহত

সম্পকথযুি হধত পাধর। আিার িাম মতাদ্ধেথ দ্ীবিতধদ্র কাধে
আন্তজথাবতক ভাতৃ ত্বধিাধ্ ও তার বিকাে সাধ্ন জাতীয়তািাধদ্র
একটি অপবরহাযথ অঙ্গ। তাই জাতীয়তািাদ্ধক চকান একমাবিক
অনুভূবত বদ্ধয় িযাখযা করা যাধি না। জাতীয়তািাদ্ধক িুঝধত
চগধল একটি সামবগ্রক দ্ৃবিভবঙ্গর প্রধয়াজন রধয়ধে। তাই
জাতীয়তািাদ্ চদ্ে, জাবত ও সমধয়র চপ্রবিধত পবরিতথ নেীল।
ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ কখনই জামথ ান জাতীয়তািাধদ্র সমর্থক
হধত পাধর না।
ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ী আধদালধনর চগাড়ার বদ্ধক চিবের ভাগ
চনতা বেধলন হয় িাঙাবল, নয় মারাঠী।এধিধি রামধমাহন রায়,
বিধিকানদ, অরবিদ চঘা , বিবপন েন্দ্র পাল, রিীন্দ্রনার্
োকুর, রাণাধে, চগাখধল, বতলক প্রমুখর নাম উধেখ করা
যায়।
বতলক : বতলক জাতীয়তািাদ্ী চেতনাধক বিকবেত ও উজ্জীবিত
করার জনয প্রােীন ভারধতর সনাতন ও সুস্থ সংস্কৃবতর উপর
গুরুত্ব। বতবন ঐকযিদ্ধ জাতীয়তািাদ্ী আধদালন গধড় চতালার
জনয প্রতীকী ধ্মীয় উৎসি পালধনর িযিস্থা কধরবেধলন।
এধিধি বেিাজী ও গণপবত উৎসধির কর্া উধেখ করা যায়।
অরবিদ : অরবিদ চঘা জাতীয়তািাধদ্র মধধ্য চিৌবদ্ধক এিং
ধ্মীয় আদ্েথধক যুি কধরধেন। বতবন মানবিক উধেধেযর
চপ্রিাপধট রাজননবতক স্বাধ্ীনতা ও জাতীয়তািাধদ্র ধ্ারণাধক
বিোর বিধে ণ কধরধেন। তাোঁ র কাধে জাতীয়তািাদ্ বিোর
বনেক একটি রাজননবতক পবরকল্পনা নয়। জাতীয়তািাদ্ হল
একটি ধ্মথ যা ঈশ্বর চর্ধক প্রাপ্ত। বতবন মধন কধরন
জাতীয়তািাদ্ চকান মানিীয় বি য় নয়। তাই ঈশ্বরীয়
েবিধতই জাতীয়তািাধদ্র অবস্তত্ব অিযাহত র্াকধি, চকান েবি
এধক
বিপন্ন করধত
পারধি
না। অর্থাৎ
অরবিধদর
জাতীয়তািাদ্ মূ লত ধ্মীয় জাতীয়তািাদ্। যবদ্ও বতবন বহদুধত্বর
ধ্ারণার সধঙ্গ ভারতীয় সংগ্রাধমর চমলিন্ধন ঘটাধত চেধয়বেধলন।
বতবন সনাতন বহদু ধ্ধমথ র চয ধ্মীয় চেতনা, আধ্যাবত্মকতা
এর সাধর্ চদ্েভবিধক সংযুি কধর এক অবিনশ্বর, ধ্মীয়
জাতীয়তািাধদ্র পটভূ বম ততবর কধরন।
বিধিকানদ : জাতীয়তািাদ্ হল একটি বিধে
মানবসক
অনুভূবত। এই অনুভূবতর অবভিযবি ঘধট জাতীয় জীিধনর
ঐকয ও সংহবতর মাধ্যধম। বতবন মধন কধরন পরাধ্ীনতার
েৃংখল চমােন িা জাতীয় প্রবতরিা সংক্রান্ত সংকটময়
পবরবস্থবতধত এই জাতীয় অনুভূবতর অবভিযবি অপবরহাযথ ।
চনধহরু : পবেত চনধহরু জাতীয়তািাদ্ী ধ্ারণা িযি করধত
বগধয় িধলধেন - জাতীয়তািাদ্ হল এক চগাষ্ঠীগত চেতনা িা
স্মৃবত। এই স্মৃবত অতীধতর সাফলয, ঐবতহয ও অবভজ্ঞতা
সম্ববলত। অতীধতর চর্ধক িতথ মাধন জাতীয়তািাদ্ অবধ্কতর
েবিোলী। সংকধটর সময় সিথদ্া জাতীয়তািাধদ্র আবিভথাি
ঘধট। জাতীয়তািাদ্ হল আত্ম অবভিযবির এক মহান অিস্থা।
তাোঁর কাধে ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ বেল অখে প্রকৃবতর এিং
জাতীয় ঐবতহয ও অবভজ্ঞতার আধলাধক আধলাবকত। বতবন
গেনমূ লক, বিজ্ঞানসম্মত ও ধ্মথবনরধপি জাতীয়তািাধদ্র
পৃষ্ঠধপা কতা কধরধেন।
রিীন্দ্রনার্ : রিীন্দ্রনার্ োকুর জাতীয়তািাদ্ধক মানবিক
দ্ৃবিধকাণ
চর্ধক
বিোর
বিধে ণ
কধরধেন।
পবিমী
জাতীয়তািাধদ্র নগ্ন বিভৎস রূপ তাোঁর মনধক িু ব্ধ ও িযবর্ত
কধরবেল। তাোঁ র কাধে জাতীয়তািাদ্ মানিতার আদ্েথ নয়,
সভযতার সংকট। রিীন্দ্রনার্ ইউধরাপীয় জাতীয়তািাদ্ধক
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িাবণজয ও রাজনীবতর এক সংগেন িমতা ও প্রাধ্ানয মূ লক
সভযতা বহধসধি প্রবতপন্ন কধরধেন।
অনযবদ্ধক ভারতীয় জাতীয়তািাদ্ ধ্মীয় আধ্যাবত্বকতার পটভূ বম
চর্ধক আধস্ত আধস্ত সধর যায় বিধে ত জাতীয় কংধগ্রধসর
েরমপ্ী চনতৃ ধত্বর উত্থাধনর মধ্য বদ্ধয়। সুভা েন্দ্র, সূযথ চসন
ও িু বদ্রাধমর আত্মতযাগ ও চদ্ধের প্রবত আনু গতয ও
ভািাধিধগর িবহিঃপ্রকাে হধলও চসই জাতীয়তািাদ্ ধ্মীয় ও
আধ্যাবত্মক জাতীয়তািাদ্ চর্ধক আলাদ্া। আিার ভগৎ বসং এর
মধতা
চনতৃ ত্বধদ্র
চযাগদ্াধনর
মধ্য
বদ্ধয়
ভারতিধ থ র
জাতীয়তািাধদ্র পটভূ বম একটি ধ্মথব নরধপি মুবিসংগ্রাধম
রূপান্তবরত হয়। তাধদ্র বিপ্লিাত্মক চেতনা ও আত্মতযাগ
চকানভাধিই ধ্মীয় উন্মাদ্নার দ্বারা প্রভাবিত
হয়বন।
পরিতীকাধল বিটিে বিধরাধ্ী আধদালধন সমাধজর সকল স্তধরর
চনতৃ ধত্বর চযাগদ্াধনর ফধল বিধে ত মু সবলম লীগসহ অবহদু
সংগেন/ রাজননবতক দ্লগুবলর চযাগদ্াধনর ফধল ভারতীয়
জাতীয়তািাধদ্র ধ্মীয় চপ্রিাপট অধনকাংধে হ্রাস পায়। এই
পধিথ জাতীয়তািাধদ্র মূল লিযই বেল বিটিে বিধরাধ্ী
আধদালধনর মধ্য বদ্ধয় পরাধ্ীনতার েৃঙ্খ ল চর্ধক মুি করা।
এইভাধি ভারধত ধ্মীয় জাতীয়তািাদ্ একটি ধ্মথব নরধপি
জাতীয়তািাধদ্ রূপান্তবরত হয়। যবদ্ও বিবভন্ন সময় বনেক
রাজননবতক স্বার্থ েবরতার্থ করধত ধ্মীয় জাতীয়তািাধদ্র
উস্কাবন বিবভন্ন রাজননবতক দ্ল বদ্ধয় এধসধে। তা সধত্ত্বও
ভারতিধ থর কৃবি, সংস্কৃবত ও ঐবতধহযর সধঙ্গ এই ধ্রধনর উগ্র
জাতীয়তািাদ্ বিধরাধ্ মূলক।
ভারতিধ থর জাবত গেধনর প্রবক্রয়া শুরু হয় ১৮৮৫ সাধল
জাতীয় কংধগ্রস প্রবতষ্ঠার মধ্য বদ্ধয়। এর ফধল ভারতীয়
জাতীয় জনসমাজ রাজননবতক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় এিং
ঐকযিদ্ধ একটি জাবতধত পবরণত হয়। অর্থাৎ সারা ভারতি থ
িযাপী জনগধণর একটা জাতীয় জাগরণ ততবর হয়, তাধদ্র
মধধ্য রাজননবতক চেতনার বিকাে ঘধট। চদ্ে, চদ্েধপ্রম ও
চদ্ে মুবির স্বাধর্থ আত্ম িবলদ্াধনর জনয প্রস্তুত হয়। এইভাধি
একটা অসংগঠিত বিবচ্ছন্ন জাতীয় জনসমাজ মধধ্য চদ্ধের প্রবত
আধিগ ও আনুগতয ততবর হয়। তধি উবনে েতধকর প্রর্ম
ভাধগও
বকেু
আধদালন ও
রেনার
মধধ্য
ভারতীয়
জাতীয়তািাধদ্র
সন্ধান
পাওয়া
যায়।
ভারতিধ থ র
জাতীয়তািাধদ্র চপ্রিাপট বিধে ণ করধল চদ্খা যায় চয
‘বহদুত্ব’ এর একটা সম্পকথ রধয়ধে। বহদু সংস্কার আধদালন
বিধে ত িাহ্মসমাজ ও আযথ সমাজ আধদালধনর মধ্য বদ্ধয়
আরও সম্প্রসাবরত হয়। বিধিকানধদর বিশ্বজনীন ধ্মীয়
ভািাদ্েথ ও নিয চিদ্াধন্তর ধ্ারণা ভারতিাসীর মধধ্য একটা
আধিগ ঘন জাতীয়তািাধদ্র মুহূতথ ততবর কধর। তাোঁ র চদ্েধপ্রম
ও চদ্েভবির চয আহ্বান চসখাধন সকল দ্বরদ্র, মুবে, মূ খথ
ভারতিাসীধক আপন কধর চনওয়ার চয উদ্াি আহ্বান তার
মধ্য বদ্ধয় ভারতিাসীধক আধিধগর িন্ধধন জবড়ধয় চদ্ওয়া ও
ভারতমাতার মুবির জনয লড়াইধয়র আহ্বান এই সকধলর মধ্য
বদ্ধয় এক নতু ন ধ্রধনর জাতীয়তািাধদ্র জন্ম হয়।
অবত সম্প্রবত ভারধত জাতীয়তািাদ্ বিতধকথ র চয চিৌবদ্ধক
চপ্রিাপট ততবর হধয়ধে চসখাধন চকাধনা এক বিধে রাজননবতক
স্বার্থ েবরতার্থ করধত ধ্মীয় জাতীয়তািাধদ্র প্রোর শুরু
হধয়ধে। চদ্ে ও চদ্ে ভবির নাধম বিরূদ্ধ মত ও কণ্ঠস্বরধক
িন্ধ করার একটা চেিা শুরু হধয়ধে। সাংস্কৃবতক সমরাপতা
প্রবতষ্ঠার মধ্য বদ্ধয় একটা একমাবিক ধ্মীয় সংস্কৃবত প্রবতষ্ঠার

চেিা করা হধচ্ছ। এই বিধে বহদুধত্বর রাজনীবত ভারতিধ থ র
মধধ্য চয ধ্মীয় উন্মাদ্না ততবর কধরধে, যাধক একদ্ল মানু
জাতীয়তািাদ্ িধল োলাধনার চেিা কধর হধচ্ছ। আর এর
বিরুদ্ধােরণ করাই হল চদ্েধদ্রাবহতার সাবমল। এইভাধি ধ্মীয়
জাতীয়তািাদ্ প্রোধরর মধ্য বদ্ধয় বিরুদ্ধ মত ও মতাদ্েথধক
চদ্েধদ্রাহী আখযা বদ্ধয় দ্মন করার চেিা করা হধচ্ছ। এখাধন
জাতীয়তািাধদ্র প্রমাণ বদ্ধত হধল বহদুধত্বর সমর্থক হধত হধি
নতু িা চদ্েধদ্রাবহতার সাবমল িধল তকমা চদ্ওয়া হধি। ভারতীয়
জাতীয়তািাধদ্র এই সংকীণথ ও ধ্মীয় রূপ ভারতিধ থ র
পরম্পরাধক শুধ্ু লঙ্ঘন কধর তাই নয়, এই জাতীয়তািাদ্ চদ্ে
জাবত ও সভযতার পধি বিপদ্জ্জনক। এর ফধল ভারতীয়
সমাধজ অসবহষ্ণুতা, অবস্থবতেীলতা, জাত রাজনীবতর বিভীব কা,
বহদু-মুসবলম বিধভদ্ রাজনীবতর জন্ম হধয়ধে। যাই চহাক
িৃহির স্বার্থ ও মানিতার স্বাধর্থ এই সংকীণথ জাতীয়তািাধদ্র
উন্মাদ্ আস্ফালন িন্ধ চহাক। ভারত একটি প্রগবতেীল জাবত
বহধসধি বিধশ্বর দ্রিাধর পবরবেত চহাক, যার বভবি হধি সাময,
চসৌভ্রাতৃ ত্ব ও সহনেীলতা।
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