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ভারত—কলঙ্ক 

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? 

  

ভারতবর্ষ এতোল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তশ্নর সেশ্নল বললয়া াাশ্নেন  

ভারতবর্ষীশ্নয়রা হীনবল এইজনয। “Effeminate Hindoos” ইউশ্নরাপীয়লিশ্নের মুখাাশ্নর 

সর্ব্ষিাই আশ্নে। ইহাই ভারশ্নতর েলঙ্ক। লেন্তু আবার ইউশ্নরাপীয়লিশ্নের মুশ্নখাই ভারতবর্ষীয় 

লসপাহীলিশ্নের বল ও সাহশ্নসর প্রশংসা শুনা যায়। কসই স্ত্রীস্বভাব লহন্দুলিশ্নের বাহুবশ্নলই 

োবুল লজত হইল। বললশ্নত কেশ্নল কসই স্ত্রীস্বভাব লহন্দুলিশ্নের সাহাশ্নযযই তাাঁহারা ভারতবর্ষ 

জয় েলরয়াশ্নেন। তাাঁহারা স্বীোর েরুন বা না েরুন  কসই স্ত্রীস্বভাব লহন্দুলিশ্নের োশ্নে—

মহারাষ্ট্র এবং শীশ্নের োশ্নে অশ্ননে রণশ্নেশ্নে তাাঁহারা পরাস্ত হইয়াশ্নেন। 

আধুলনে লহন্দুলিশ্নের বলবীযষয এখান যাহাই হউে  প্রাচীন লহন্দুলিশ্নের অশ্নপো কয 

তাহা নযযন  তলির্শ্নয় সংশয় নাই। শত শত বৎসশ্নরর অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশয ঘলিয়া 

াােশ্নব। প্রাচীন ভারতববর্ষীয়েণ পরজালত েত্ততষে লবলজত হইবার পযশ্নর্ব্ষর কয লবশ্নশর্ 

বলশালী লেশ্নলন  এমত লবশ্নবচনা েলরবার অশ্ননে োরণ আশ্নে—দুর্ব্ষল বললয়া তাাঁহারা 

পরাধীন হশ্নয়ন নাই। 

আমরা স্বীোর েলর কয  এই পে সমাষন েরা সহজ নশ্নহ  এবং এতিশ্নয় পযষযাপ্ত 

প্রমাণপ্রালপ্ত দুুঃসাধয। এই তেষ কেবল পুরাবতত্ত অবলম্বন েলরয়া মীমাংসা েরা সম্ভব  লেন্তু 

দুভষােযক্রশ্নম অনযানয জাতীয়লিশ্নের নযায় ভারতবর্ষীশ্নয়রা আপনালিশ্নের েীলত্তষেলাপ 

লললপবদ্ধ েলরয়া রাশ্নখান নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবতত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়লিশ্নের 

কয শ্লাঘনীয় সমর-েীলত্তষ লেল  তাহাও কলাপ হইয়াশ্নে। কয রন্থগুললন “পুরাণ” বললয়া খাযাত 

আশ্নে  তাহাশ্নত প্রেতত পুরাবতত্ত লেেুই নাই। যাহা লেেু আশ্নে  তাহা অননসলেষে এবং 
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অলতমানুর্ উপনযাশ্নস এরূপ আচ্ছন্ন কয  প্রেতত ঘিনা লে তাহা কোন রূশ্নপই লনলিত হয় 

না। 

ভােযক্রশ্নম লভন্নশ্নিশীয় ইলতহাস-শ্নবত্তালিশ্নের রশ্নন্থ দুই স্থাশ্নন প্রাচীন 

ভারতবর্ষীয়লিশ্নের যুদ্ধালির উশ্নেখা কিলখাশ্নত পাওয়া যায়। প্রাম  মালেিনীয় আশ্নলেজণ্ডার 

বা কসেন্দর লিলিজশ্নয় যাো েলরয়া ভারতবশ্নর্ষ আলসয়া যুদ্ধ েলরয়ালেশ্নলন। রচনােুশল 

যবন-শ্নলখাশ্নেরা তাহা পলরেীলত্তষত েলরয়াশ্নেন। লিতীয়  মুসলমাশ্ননরা ভারতবর্ষ জয়াাষ কয 

সেল উিযম েলরয়ালেশ্নলন  তাহা মুসলমান ইলতবতত্ত-শ্নলখােরা লববলরত েলরয়াশ্নেন। লেন্তু 

প্রাশ্নমই বক্তবয কয  এরূপ সােীর পেপালতশ্নের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুর্য লচেের 

বললয়াই লচশ্নে লসংহ পরালজতস্বরূপ লললখাত হয়। কয সেল ইলতহাসশ্নবত্তা আমজাজালতর 

লাঘব স্বীোর েলরয়া  সশ্নতযর অনুশ্নরাশ্নধ শত্রুপশ্নের যশুঃেীত্তষন েশ্নরন  তাাঁহারা অলত 

অল্পসংখাযে। অশ্নপোেতত মযঢ়  আমজােলরমাপরায়ণ মুসলমানলিশ্নের োা িযশ্নর াােুে  

েততলবিয  সতযলনষ্ঠালভমানী ইউশ্নরাপীয় ইলতহাসশ্নবত্তারা এই কিাশ্নর্ এরূপ েললঙ্কত কয  

তাাঁহাশ্নির রচনা পাঠ েলরশ্নত েখান েখান ঘতণা েশ্নর। এই জনয কিশীয় এবং লবপেশ্নিশীয়  

উভয়লবধ ইলতহাসশ্নবত্তালিশ্নের লললপর সাহাযয না পাইশ্নল  কোন ঘিনারই যাাাষয লনণষীত 

হয় না। কেবল আমজােলরমাপরবশ  পর-ধর্ম্ষশ্নির্ী  সতযভীত মুসলমান কলখােলিশ্নের 

োার উপর লনভষর েলরয়া  প্রাচীন ভারতবর্ষীয়লিশ্নের রণননপুশ্নণয মীমাংসা েরা যাইশ্নত 

পাশ্নর না। কস যাহাই হউে  লনম্নলললখাত দুইলি োা মুসলমান পুরাবতত্ত হইশ্নতই লবচাশ্নরর 

িারা লসদ্ধ হইশ্নতশ্নে। 

প্রাম  আরব-শ্নিশীশ্নয়রা এে প্রোর লিলিজয়ী। যখান কয কিশ আক্রমণ েলরয়াশ্নে  

তখানই তাহারা কসই কিশ জয় েলরয়া পতলাবীশ্নত অতুল সাম্রাজয স্থাপন েলরয়ালেল। তাহারা 

কেবল দুই কিশ হইশ্নত পরাভযত হইয়া বলহষ্কতত হয়। পলিশ্নম ফ্রান্স  পযশ্নর্ব্ষ ভারতবর্ষ। 

আরশ্নবযরা লমশর ও লশলরয় কিশ মহর্ম্শ্নির মততুযর পর েয় বৎসর মশ্নধয  পারসয িশ 

বৎসশ্নর  আলফ্রো ও কেন এে এে বৎসশ্নর  োবুল অষ্টািশ বৎসশ্নর  তুেষস্থান আি 

বৎসশ্নর সম্পযণষরূশ্নপ অলধেতত েশ্নর। লেন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জশ্নয়র জনয লতন শত বৎসর 

পযষযন্ত যত্ন েলরয়াও ভারতবর্ষ হস্তেত েলরশ্নত পাশ্নর নাই। মহর্ম্ি লবনোলসম লসধুুদশ্নিশ 
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অলধেতত েলরয়ালেশ্নলন বশ্নি  লেন্তু লতলন রাজপুতানা হইশ্নত পরাভযত হইয়া বলহষ্কতত 

হইয়ালেশ্নলন এবং তাাঁহার মততুযর লেেুোল পশ্নর লসধুুদ রাজপুতেণ েত্ততষে পুনরলধেতত 

হইয়ালেল। ভারত জয় লিলিজয়ী আরবযলিশ্নের সাধয হয় নাই। এললিন শ্নষ্টান বশ্নলন কয  

লহন্দুলিশ্নের কিশীয় ধশ্নর্ম্ষর প্রলত িতঢ়ানুরােই এই অশ্নজয়তার োরণ। আমরা বলল 

রণননপুণয —কযাধশলক্ত। লহন্দুলিশ্নের আমজাধর্ম্ষানুরাে অিযালপ ত বলবৎ। তশ্নব কেন লহন্দুরা 

সাত শত বৎসর পরালজত-পিানত? 

  

প্রাম  আরব-শ্নিশীশ্নয়রা এে প্রোর লিলিজয়ী। যখান কয কিশ আক্রমণ েলরয়াশ্নে  

তখানই তাহারা কসই কিশ জয় েলরয়া পতলাবীশ্নত অতুল সাম্রাজয স্থাপন েলরয়ালেল। তাহারা 

কেবল দুই কিশ হইশ্নত পরাভযত হইয়া বলহষ্কতত হয়। পলিশ্নম ফ্রান্স  পযশ্নর্ব্ষ ভারতবর্ষ। 

আরশ্নবযরা লমশর ও লশলরয় কিশ মহর্ম্শ্নির মততুযর পর েয় বৎসর মশ্নধয  পারসয িশ 

বৎসশ্নর  আলফ্রো ও কেন এে এে বৎসশ্নর  োবুল অষ্টািশ বৎসশ্নর  তুেষস্থান আি 

বৎসশ্নর সম্পযণষরূশ্নপ অলধেতত েশ্নর। লেন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জশ্নয়র জনয লতন শত বৎসর 

পযষযন্ত যত্ন েলরয়াও ভারতবর্ষ হস্তেত েলরশ্নত পাশ্নর নাই। মহর্ম্ি লবনোলসম লসধুুদশ্নিশ 

অলধেতত েলরয়ালেশ্নলন বশ্নি  লেন্তু লতলন রাজপুতানা হইশ্নত পরাভযত হইয়া বলহষ্কতত 

হইয়ালেশ্নলন এবং তাাঁহার মততুযর লেেুোল পশ্নর লসধুুদ রাজপুতেণ েত্ততষে পুনরলধেতত 

হইয়ালেল। ভারত জয় লিলিজয়ী আরবযলিশ্নের সাধয হয় নাই। এললিন শ্নষ্টান বশ্নলন কয  

লহন্দুলিশ্নের কিশীয় ধশ্নর্ম্ষর প্রলত িতঢ়ানুরােই এই অশ্নজয়তার োরণ। আমরা বলল 

রণননপুণয —কযাধশলক্ত। লহন্দুলিশ্নের আমজাধর্ম্ষানুরাে অিযালপ ত বলবৎ। তশ্নব কেন লহন্দুরা 

সাত শত বৎসর পরালজত-পিানত? 

লিতীয়  যখান কোন প্রাচীন কিশ্নশর ননেশ্নিয নবাভুযিয়লবলশষ্ট এবং লবজয়ালভলার্ী 

জালত অবলস্থলত েশ্নর  তখান প্রাচীন জালত প্রায় নবীশ্ননর প্রভুোধীন হইয়া যায়। এইরূপ 

সর্ব্ষান্তোরী লবজয়ালভলার্ী জালত প্রাচীন ইউশ্নরাশ্নপ করামশ্নেরা  আলসয়ায় আরবয ও 

তুরেীশ্নয়রা। কয কয জালত ইহালিশ্নের সংস্রশ্নব আলসয়াশ্নে  তাহারাই পরাভযত হইয়া 

ইহালিশ্নের অধীন হইয়াশ্নে। লেন্তু তন্মশ্নধয লহন্দুরা যত িযর দুশ্নজষয় হইয়ালেল  এতািতশ আর 

কোন জালতই হয় নাই। আরবযেণ েত্ততষে যত অল্পোলমশ্নধয লমশর  উত্তর আলফ্রো  
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কেন  পারসয  তুরে  এবং োবুলরাজয উলচ্ছন্ন হইয়ালেল  তাহা পযশ্নর্ব্ষই েলাত হইয়াশ্নে। 

তিশ্নপো সুলবখাযাত েলতপয় সাম্রাশ্নজযর উিাহরণ কিওয়া যাইশ্নত পাশ্নর। করামশ্নেরা প্রাম 

২০০ খ্রীষ্ট-পযর্ব্ষাশ্নে রীস আক্রমণ েশ্নর। তিবলধ ৫২ বৎসর মশ্নধয ঐ রাজয এশ্নেবাশ্নর 

লনুঃশ্নশর্ লবলজত হয়। সুলবখাযাত োশ্নাষজ রাজয ২৬৪ খ্রীষ্ট-পযর্ব্ষাশ্নে প্রাম করামেলিশ্নের 

সলহত সংরাশ্নম প্রবতত্ত হয়। ১৪৬ খ্রীষ্টপযর্ব্ষাশ্নে  অাষাৎ এে শত লবশ বৎসর মশ্নধয কসই 

রাজয করামেেণ েত্ততষে ধ্বংলসত হয়। পযর্ব্ষ করামে বা রীে সাম্রাজয চতু্ষশ শতােীর 

প্রাম ভাশ্নে তুরেীয়েণ েত্ততষে আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খ্রীষ্টাশ্নে  অাষাৎ পাাশৎ বৎসর 

মশ্নধয তুরেী লিতীয় মহর্ম্শ্নির হশ্নস্ত লবলুপ্ত হয়। পলিম করামে  যাহার নাম অিযালপ 

জেশ্নত বীরিশ্নপষর পতাোস্বরূপ  তাহাই ২৮৬ খ্রীষ্টাশ্নে উত্তরীয় বর্ব্ষরজালত েত্ততষে প্রাম 

আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খ্রীষ্টাশ্নে  অাষাৎ প্রাম বর্ব্ষর লবপ্লশ্নবর ১৯০ বৎসর মশ্নধয ধ্বংসপ্রাপ্ত 

হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খ্রীষ্টাশ্নে আরবয মুসলমানেণ েত্ততষে প্রাম আক্রান্ত হয়। তিে হইশ্নত 

পাাঁচ শত ঊনলেশ বৎসর পশ্নর শাহাবু্ীন কঘারী েত্ততষে উত্তরভারত অলধেতত হয়। 

শাহাবু্ীন বা তাাঁহার অনুচশ্নররা আরবযজাতীয় লেশ্নলন না। আরশ্নবযরা কযরূপ লবিলযত্ন 

হইয়ালেল েজনী নেরালধষ্ঠাতা তুরেীশ্নয়রা তদ্রূপ। যাহারা পতাবীরাজ  জয়চন্দ্র এবং 

কসনরাজা প্রভতলত হইশ্নত উত্তরভারতরাজয অপহরণ েশ্নর  তাহারা পাঠান বা আিোন। 

আরবযলিশ্নের প্রাম ভারতাক্রমশ্নণর ৫২৯ বৎসর ও তুরেীলিশ্নের প্রাম ভারতাক্রমশ্নণর 

২১৩ বৎসর পশ্নর  তৎস্থানীয় পাঠাশ্ননরা ভারতরাজযালধোর েলরয়ালেল। পাঠাশ্ননরা েখানই 

আরবয বা তুরেীবংশীয়লিশ্নের নযায় সমতলদ্ধসম্পন্ন বা প্রলতপালিত নশ্নহ। তাহারা কেবল 

পযর্ব্ষেত আরবয ও তুরেীলিশ্নের সযলচত োযষয সম্পন্ন েলরয়ালেল। আরবয  তুরেী  এবং 

পাঠান  এই লতন জালতর যত্ন-পারম্পশ্নযষয সাদ্ধষ পাাঁচ শত বৎসশ্নর ভারতবশ্নর্ষর স্বাধীনতা 

লুপ্ত হয়। ১  

  

—————–  

১ পলিমাংশ্নশ আরবয ও তুরেীশ্নয়রা লেেু ভযলম অলধোর েলরয়ালেল মাে। 

—————–  
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মুসলমান সােীরা এইরূপ বশ্নল। ইহাও স্মরণ রাখাা েত্তষবয কয  ইহাশ্নির লনেি 

লহন্দুরা যখান পলরলচত হইয়ালেশ্নলন  তখান লহন্দুলিশ্নের প্রায় অতীত হইয়ালেল —রাজলক্ষ্মী 

ক্রশ্নম ক্রশ্নম মললনা হইয়া আলসয়ালেশ্নলন। খ্রীষ্টীয় অশ্নের পযর্ব্ষেত লহন্দুরা অলধেতর 

বলবান লেশ্নলন  তলির্শ্নয় সশ্নন্দহ নাই। 

কসই সমশ্নয় রীেলিশ্নের সলহত পলরচয়। তাহারা লনশ্নজ অলিতীয় বলবান। তাহারা 

ভযশ্নয়াুঃভুয়ুঃ ভারতবর্ষীয়লিশ্নের সাহস ও রণননপুশ্নণযর প্রশংসা েলরয়াশ্নে। মালেিনীয় 

লবপ্লব বণষনোশ্নল তাহারা এইরূপ পুনুঃ পুনুঃ লনশ্ন্ষশ েলরয়াশ্নে কয  আলসয়া প্রশ্নিশ্নশ 

এইরূপ রণপলণ্ডত লিতীয় জালত তাহারা কিশ্নখা নাই। এবং লহন্দুেণ েত্ততষে কযরূপ 

রীেনসনযহালন হইয়ালেল  এরূপ অনয কোন জালত েত্ততষে হয় নাই। প্রাচীন 

ভারতবর্ষীয়লিশ্নের রণিেতা সম্বশ্নধুদ যলি োহারও সংশয় াাশ্নে  তশ্নব লতলন ভারতবশ্নর্ষর 

বতত্তান্তশ্নলখাে রীেলিশ্নের রন্থ পাঠ েলরশ্নবন। 

ভারতভযলম সর্ব্ষররত্নপ্রসলবনী  পররাজেশ্নণর লনতান্ত কলাশ্নভর পােী। এই জনয 

সর্ব্ষোশ্নল নানা জালত আলসয়া উত্তর পলিশ্নম পার্ব্ষতযিাশ্নর প্রশ্নবশলাভ পযর্ব্ষে 

ভারতালধোশ্নরর কচষ্টা পাইয়াশ্নে। পারসীে  কযান  বালিে শে  হুন  আরবয  তুরেী 

সেশ্নলই আলসয়াশ্নে  এবং লসধুুদপাশ্নর বা তদুভয় তীশ্নর স্বল্প প্রশ্নিশ লেেু লিশ্ননর জনয 

অলধেতত েলরয়া  পশ্নর বলহষ্কতত হইয়াশ্নে। পািশ শতােী োল পযষযন্ত প্রবল জালত 

মাশ্নেরই আক্রমণ-স্থলীভযত হইয়া এতোল কয স্বতন্ত্রতা রো েলরয়াশ্নে  এরূপ অনয কোন 

জালত পতলাবীশ্নত নাই  এবং েখান লেল লে না সশ্নন্দহ। অলত িীঘষোল পযষযন্ত কয 

লহন্দুলিশ্নের সমতলদ্ধ অেয় হইয়ালেল  তাহালিশ্নের বাহুবলই ইহার োরণ  সশ্নন্দহ নাই। 

অনয োরণ কিখাা যায় না। 

এই সেল প্রমাণ সশ্নেও সর্ব্ষিা শুনা যায় না কয  লহন্দুরা লচরোল রশ্নণ অপারে। 

অিযরিশষীলিশ্নের লনেি ভারতবশ্নর্ষর এই লচরেলশ্নঙ্কর লতনলি োরণ আশ্নে। 

প্রাম —লহন্দু ইলতবতত্ত নাই;—আপনার গুণোন আপলন না োলয়শ্নল কে োয়? কলাশ্নের 

ধর্ম্ষ এই কয  কয আপনাশ্নে মহাপুরুর্ বললয়া পলরলচত না েশ্নর  কেহ তাহাশ্নে মানুশ্নর্র 

মশ্নধয েণয েশ্নর না। কোন জালতর সুখাযালত েশ্নব অপর জালত েত্ততষে প্রচালরত হইয়াশ্নে? 
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করামেলিশ্নের রণ-পালণ্ডশ্নতযর প্রমাণ—করামেলললখাত ইলতহাস। রীেলিশ্নের কযাদ্ধতগুশ্নণর 

পলরচয় —রীেলললখাত রন্থ। মুসলমাশ্ননরা কয মহারণেুশল  ইহাও কেবল মুসলমাশ্ননর 

োাশ্নতই লবশ্বাস েলরয়া জালনশ্নত পালরশ্নতলে। কেবল কস গুশ্নণ লহন্দুলিশ্নের কেৌরব নাই—

কেন না  কস োার লহন্দু সােী নাই। 

লিতীয় োরণ—কয সেল জালত পররাজযাপহারী  প্রায়  তাহারাই রণপলণ্ডত বললয়া 

অপর জালতর লনেি পলরলচত হইয়াশ্নে। যাহারা কেবল আমজারো মাশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া  

পররাজয লাশ্নভর েখান ইচ্ছা েশ্নর নাই  তাহারা েখানই বীরশ্নেৌরব লাভ েশ্নর নাই। 

নযায়লনষ্ঠা এবং বীরশ্নেৌরব এোধাশ্নর সচরাচর ঘশ্নি না। অিযালপ এ কিশীয় ভার্ায় “ভাল 

মানুর্” শশ্নের অাষ—ভীরুস্বভাশ্নবর কলাে  অের্ম্ষা। “হলর লনতান্ত ভাল মানুর্।“ অাষ—হলর 

লনতান্ত অপিাাষ! 

লহন্দুরাজেণ কয এশ্নেবাশ্নর পররাশ্নজয কলাভশযনয লেশ্নলন  এমত আমরা বলল না। 

তাাঁহারা পরেরশ্নে আক্রমণ েলরশ্নত েখান ত্রুলি েলরশ্নতন না। লেন্তু ভারতবর্ষ  

লহন্দুরাজযোশ্নল েুদ্র েুদ্র মণ্ডশ্নল লবভক্ত লেল। ভারতবর্ষ এতািতশ লবস্ততত প্রশ্নিশ কয  েুদ্র 

মণ্ডলালধোরী রাজেণ েখান কেহ তাহার বালহশ্নর কিশজশ্নয় যাইবার বাসনা েলরশ্নতন না; 

কোন লহন্দু রাজা েলস্মন োশ্নল সমর ভারত সাম্রাজযভুক্ত েলরশ্নত পাশ্নরন নাই। লিতীয়তুঃ  

লহন্দুরা যবন কেচ্ছ প্রভতলত অপর ধর্ম্ষাবলম্বী জালতেণশ্নে লবশ্নশর্ ঘতণা েলরশ্নতন  তাহালিশ্নের 

উপর প্রভুে েলরবার কোন প্রয়াস েলরশ্নতন  এমত সম্ভাবনা নশ্নহ; বরং তশ্ন্শ-জশ্নয় যাো 

েলরশ্নল আপন জালত-ধশ্নর্ম্ষ লবনাশ্নশর শঙ্কা েলরবারই সম্ভাবনা। অতএব সেম হইশ্নলও 

লহন্দুর ভারতবশ্নর্ষর বালহশ্নর লবজয়াোঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা লেল না। সতয বশ্নি  

এেণোর োবুল রাশ্নজযর অলধোংশ পযর্ব্ষোশ্নল লহন্দুরাজযভুক্ত লেল  লেন্তু কস প্রশ্নিশ 

তৎোশ্নল ভারতবশ্নর্ষর এোংশ বললয়া েণয হইত। 

প্রাচীন লহন্দুলিশ্নের এ েলশ্নঙ্কর তততীয় োরণ—লহন্দুরা বহুলিন হইশ্নত পরাধীন। কয 

জালত বহুোল পরাধীন  তাহালিশ্নের আবার বীরশ্নেৌরব লে? লেন্তু এেণোর লহন্দুলিশ্নের 

বীযষয-লাঘব  প্রাচীন লহন্দুলিশ্নের অবমাননার উপযুক্ত োরণ নশ্নহ। প্রায় অশ্ননে কিশ্নশই 

কিখাা যায় কয  প্রাচীন এবং আধুলনে কলাশ্নের মশ্নধয চলরেেত সািতশয অলধে নশ্নহ। ইিালল 
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ও রীস  ভারতবশ্নর্ষর নযায় এই োার উিাহরণস্থল। মধযোললে ইিালীয়  এবং বত্তষমান 

রীেলিশ্নের চলরে হইশ্নত প্রাচীন করামে ও রীেলিেশ্নে োপুরুর্ বললয়া লসদ্ধ েরা যািতশ 

অনযায়  আধুলনে ভারতবর্ষীয়লিশ্নের পরাধীনতা হইশ্নত প্রাচীনলিশ্নের বললাঘব লসদ্ধ েরা 

তািতশ অনযায়। 

আমরা এমতও বলল না কয  আধুলনে ভারতবর্ষীশ্নয়রা লনতান্ত োপুরুর্  এবং কসই 

জনয এতোল পরাধীন। এ পরাধীনতার অনয োরণ আশ্নে। আমরা তাহার দুইলি োরণ 

সলবস্তাশ্নর এ স্থশ্নল লনল্ষষ্ট েলর। 

  

প্রাচীন লহন্দুলিশ্নের এ েলশ্নঙ্কর তততীয় োরণ—লহন্দুরা বহুলিন হইশ্নত পরাধীন। কয 

জালত বহুোল পরাধীন  তাহালিশ্নের আবার বীরশ্নেৌরব লে? লেন্তু এেণোর লহন্দুলিশ্নের 

বীযষয-লাঘব  প্রাচীন লহন্দুলিশ্নের অবমাননার উপযুক্ত োরণ নশ্নহ। প্রায় অশ্ননে কিশ্নশই 

কিখাা যায় কয  প্রাচীন এবং আধুলনে কলাশ্নের মশ্নধয চলরেেত সািতশয অলধে নশ্নহ। ইিালল 

ও রীস  ভারতবশ্নর্ষর নযায় এই োার উিাহরণস্থল। মধযোললে ইিালীয়  এবং বত্তষমান 

রীেলিশ্নের চলরে হইশ্নত প্রাচীন করামে ও রীেলিেশ্নে োপুরুর্ বললয়া লসদ্ধ েরা যািতশ 

অনযায়  আধুলনে ভারতবর্ষীয়লিশ্নের পরাধীনতা হইশ্নত প্রাচীনলিশ্নের বললাঘব লসদ্ধ েরা 

তািতশ অনযায়। 

আমরা এমতও বলল না কয  আধুলনে ভারতবর্ষীশ্নয়রা লনতান্ত োপুরুর্  এবং কসই 

জনয এতোল পরাধীন। এ পরাধীনতার অনয োরণ আশ্নে। আমরা তাহার দুইলি োরণ 

সলবস্তাশ্নর এ স্থশ্নল লনল্ষষ্ট েলর। 

প্রাম  ভারতবর্ষীশ্নয়রা স্বভাবতই স্বাধীনতার আোঙ্ক্ষারলহত। স্বশ্নিশীয়  স্বজাতীয় 

কলাশ্নে আমালিেশ্নে শালসত েরুে  পরজাতীয়লিশ্নের শাসনাধীন হইব না  এরূপ 

অলভপ্রায় ভারতবর্ষীয়লিশ্নের মশ্নন আইশ্নস না। স্বজাতীশ্নয়র রাজযশাসন মঙ্গলের বা সুশ্নখার 

আের  পরজাতীশ্নয়র রাজিণ্ড পীড়ািায়ে বা লাঘশ্নবর োরণ  এ োা তাহাশ্নির বড় 

হৃিয়সঙ্গত নশ্নহ। পরতন্ত্রতা অশ্নপো স্বতন্ত্রতা ভাল  এরূপ এেিা তাহালিশ্নের কবাধ 

াালেশ্নল াালেশ্নত পাশ্নর  লেন্তু কসলি কবাধমাে—কস জ্ঞান আোঙ্ক্ষায় পলরণত নশ্নহ। অশ্ননে 

বস্তু আমালিশ্নের ভাল বললয়া জ্ঞান াালেশ্নত পাশ্নর  লেন্তু কস জ্ঞাশ্নন তৎপ্রলত সেল স্থাশ্নন 
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আোঙ্ক্ষা জশ্নন্ম না। কে না হলরিশ্নন্দ্রর িাততে বা োলশষয়শ্নসর কিশবাৎসশ্নলযর প্রশংসা 

েশ্নর? লেন্তু তাহার মশ্নধয েয়জন হলরিশ্নন্দ্রর নযায় সর্ব্ষতযােী বা োলশষয়শ্নসর নযায় 

আমজাঘাতী হইশ্নত প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুলনে ইউশ্নরাপীয় জাতীয়লিশ্নের মশ্নধয 

স্বাতন্ত্রযলপ্রয়তা বলবতী আোঙ্ক্ষায় পলরণত। তাাঁহালিশ্নের লবশ্বাস কয  স্বতন্ত্রতা তযাশ্নের 

অশ্নর প্রাণ এবং সর্ব্ষস্ব তযাে েত্তষবয। লহন্দুশ্নির মশ্নধয তাহা নশ্নহ। তাাঁহালিশ্নের লবশ্নবচনা 

“কয ইচ্ছা রাজা হউে  আমাশ্নির লে?” স্বজাতীয় রাজা  পরজাতীয় রাজা  উভয় সমান। 

স্বজাতীয় হউে  পরজাতীয় হউে  সুশাসন েলরশ্নল দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন 

েলরশ্নব  পরজাতীয় সুশাসন েলরশ্নব না  তাহার লস্থরতা লে? যলি তাহার লস্থরতা নাই  তশ্নব 

কেন স্বজাতীয় রাজার জনয প্রাণ লিব? রাজয রাজার সম্পলত্ত। লতলন রালখাশ্নত পাশ্নরন রাখাুন। 

আমালিশ্নের পশ্নে উভয় সমান। কেহই আমালিশ্নের র্ষ্ঠ ভাে োলড়শ্নব না  কেহই কচারশ্নে 

পুরস্কতত েলরশ্নব না। কয রাজা হয় হউে  আমরা োহারও জনয অঙু্গলল েত েলরব না।১  

আমরা এেশ্নণ স্বাতন্ত্রযপর ইংশ্নরজলিশ্নের লনেি লশোপ্রাপ্ত হইয়া এই সেল োার 

ভ্রম কিলখাশ্নত পাইশ্নতলে। লেন্তু ইহা অস্বাভালবে নশ্নহ  এবং ইহার ভ্রালন্ত সহশ্নজ অনুশ্নময়ও 

নশ্নহ। স্বভাববশত: কোন জালত অসভযসেল হইশ্নতই স্বাতন্ত্রযলপ্রয়; স্বভাববশতুঃ কোন 

জালত সুসভয হইয়াও তৎপ্রলত আস্থাশযনয। এই সংসাশ্নর অশ্ননেগুললন েতহনীয় বস্তু আশ্নে; 

তন্মশ্নধয সেশ্নলই সেল বস্তুর জনয যত্নবান হয় না | ধন এবং যশুঃ উভশ্নয়ই েতহনীয় | 

লেন্তু আমরা সচরাচর কিলখাশ্নত পাই  এে বযলক্ত ধনসাশ্নয়ই রত  যশ্নশর প্রলত তাহার 

অনাির; অনয বযলক্ত যশ্নশাললপু্স  ধশ্নন হতাির। রাম ধনসাশ্নয় এেব্রত হইয়া োপষণয  

নীচাশয়তা প্রভতলত কিাশ্নর্ যশ্নশাহালন েলরশ্নতশ্নে; যদু অলমত ধনরালশ নষ্ট েলরয়া িাততোলি 

গুশ্নণ যশুঃ সায় েলরশ্নতশ্নে। রাম ভ্রান্ত  লে যদু  ভ্রান্ত  তাহার মীমাংসা লনতান্ত সহজ 

নশ্নহ। অন্ততুঃ ইহা লস্থর কয  উভয়মশ্নধয োহারও োযষয স্বভাবলবরুদ্ধ নশ্নহ। কসইরূপ রীশ্নেরা 

স্বাধীনতালপ্রয়; লহন্দুরা স্বাধীনতালপ্রয় নশ্নহ  শালন্তসুশ্নখার অলভলার্ী; ইহা কেবল জালতেত 

স্বভাবনবলচশ্নেযর িল  লবস্মশ্নয়র লবর্য় নশ্নহ। 

  

—————-  
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১ আমরা এমত বলল না কয  ভারতবশ্নর্ষ েখান কোন স্বাতন্ত্রযভুক্ত জালত লেল 

না।মীবাররাজপুতলিশ্নের অপযর্ব্ষ োলহনী যাাঁহারা িশ্নের রশ্নন্থ অবেত হইয়াশ্নেন  তাাঁহারা 

জাশ্ননন কয  ঐ রাজপুতেণ হইশ্নত স্বাতন্ত্রযান্মত্ত জালত েখান পতলাবীশ্নত কিখাা কিয় নাই। 

কসই স্বাতন্ত্রযলপ্রয়তার িলও চমৎোর। মীবার েুদ্র রাজয হইয়াও েয় শত বৎসর পযষযন্ত 

মুসলমান সাম্রাশ্নজযর মধযস্থশ্নল স্বাধীন লহন্দু রাজপতাো উড়াইয়াশ্নে। আেবর বািসাশ্নহর 

বাহুবলও মীবার ধ্বংশ্নস সেম হয় নাই। অিযালপ উিয়পুশ্নরর রাজবংশ পতলাবীর মশ্নধয 

প্রাচীন রাজবংশ বললয়া লবখাযাত। লেন্তু এেশ্নণ আর কস লিন নাই। কস রামও নাই  কস 

অশ্নযাধযাও নাই। উপশ্নর আমরা যাহা বললয়ালে  তাহা সাধারণ লহন্দুসম্বশ্নধুদ যাাাষ। 

—————-  

  

লেন্তু অশ্ননশ্নে এ োা মশ্নন েশ্নরন না। লহন্দুরা কয পরাধীন  স্বাধীনতালাশ্নভর জনয 

উৎসুে নশ্নহ  ইহাশ্নত তাাঁহারা অনুমান েশ্নরন কয  লহন্দুরা দুর্ব্ষল  রণভীরু  স্বাধীনতা লাশ্নভ 

অেম; এ োা তাাঁহাশ্নির মশ্নন পশ্নড় না কয  লহন্দুরা সাধারণতুঃ স্বাধীনতা লাশ্নভ অলভলার্ী 

বা যত্নবান নশ্নহ। অলভলার্ী বা যত্নবান হইশ্নলই লাভ েলরশ্নত পাশ্নর।  

স্বাতশ্নন্ত্রয অনাস্থা  কেবল আধুলনে লহন্দুলিশ্নের স্বভাব  এমত আমরা বলল না; ইহা 

লহন্দুজালতর লচরস্বভাব কবাধ হয়। লযলন এমত লবশ্নবচনা েশ্নরন কয  লহন্দুরা সাত শত বৎসর 

স্বাতন্ত্রযহীন হইয়া  এেশ্নণ তলির্শ্নয় আোঙ্ক্ষাশযনয হইয়াশ্নে  লতলন অযাাাষ অনুমান েশ্নরন। 

সংস্কতত সালহতযালিশ্নত কোাাও এমন লেেু পাওয়া যায় না কয  তাহা হইশ্নত পযর্ব্ষতন 

লহন্দুেণশ্নে স্বাধীনতাপ্রয়াসী বললয়া লসদ্ধ েরা যাইশ্নত পাশ্নর। পুরাশ্নণাপপুরাণ োবয 

নািোলিশ্নত কোাাও স্বাধীনতার গুণোন নাই। মীবার লভন্ন কোাাও কিখাা যায় না কয  

কোন লহন্দুসমাজ স্বাতশ্নন্ত্রযর আোঙ্ক্ষায় কোন োশ্নযষয প্রবতত্ত হইয়াশ্নে। রাজার রাজয সম্পলত্ত 

রোয় যত্ন  বীশ্নরর বীরিপষ  েলেশ্নয়র যুদ্ধপ্রয়াস  এ সেশ্নলর ভযলর ভযলর উশ্নেখা কিলখাশ্নত 

পাওয়া যায়। লেন্তু স্বাতন্ত্রয লাভাোঙ্ক্ষা কস সেশ্নলর মধযেত নশ্নহ। স্বাতন্ত্রয  স্বাধীনতা  এ 

সেল নযতন োা। 

ভারতবর্ষীয়লিশ্নের এইরূপ স্বভাবলসদ্ধ স্বাতশ্নন্ত্রয অনাস্থার োরণানুসধুদান েলরশ্নল 

তাহাও দুশ্নজ্ঞষয় নশ্নহ। ভারতবশ্নর্ষর ভযলমর উর্ব্ষরতাশলক্ত এবং বায়ুর তাপালতশযয প্রভতলত 
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ইহার কেৌণ োরণ। তুলম উর্ব্ষরা  কিশ সর্ব্ষসামরী-পলরপযণষ  অল্পায়াশ্নস জীবনযাো 

লনর্ব্ষাহ হয়। কলােশ্নে অলধে পলরশ্রম েলরশ্নত হয় না  এ জনয অবোশ যশ্নাষ্ট। শারীলরে 

পলরশ্রম হইশ্নত অলধে অবোশ হইশ্নল  সহশ্নজই মশ্ননর েলত আভযন্তলরে হয়; ধযাশ্ননর 

বাহুলয ও লচন্তার বাহুলয হয়। তাহার এে িল েলবে। জেত্তশ্নে পালণ্ডতয। এই জনয লহন্দুরা 

অল্পোশ্নল অলিতীয় েলব এবং িাশষলনে হইয়ালেশ্নলন। লেন্তু মশ্ননর আভযন্তলরে েলতর 

লিতীয় িল বাহয সুশ্নখা অনাস্থা। বাহয সুশ্নখা অনাস্থা হইশ্নল সুতরাং লনশ্নিষ্টতা জলন্মশ্নব। 

স্বাতশ্নন্ত্রয অনাস্থা এই স্বাভালবে লনশ্নিষ্টতার এে অংশ মাে। আযষয ধর্ম্ষতশ্নে  আযষয 

িশষনশাশ্নস্ত্র এই অশ্নচষ্ট-পরতা সর্ব্ষে লবিযমান। লে নবলিে  লে কবৌদ্ধ  লে কপৌরালণে ধর্ম্ষ  

সেশ্নলই এই লনশ্নিষ্টতারই সম্বদ্ধষনাপলরপযণষ। কবি হইশ্নত কবিান্ত সাংখাযালি িশষশ্ননর 

উৎপলত্ত; তিনুসাশ্নর লয় বা কভােোলন্তই কমাে; লনষ্কামেই পুণয। কবৌদ্ধধশ্নর্ম্ষর সার —

লনর্ব্ষাণই মুলক্ত। 

এেশ্নণ লজজ্ঞাসা হইশ্নত পাশ্নর কয  লহন্দুজালত যলি লচরোল স্বাতশ্নন্ত্রয হতাির  তশ্নব 

মুসলমানেতত জশ্নয়র পযশ্নর্ব্ষ সাদ্ধষ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন েলরয়া পুনুঃ পুনুঃ পরজালত 

লবমুখা পযর্ব্ষে স্বাধীনতা রো েলরয়ালেল? পরজালতেণ সহশ্নজ েখান লবমুখা হয় নাই  

অশ্ননে েশ্নষ্ট হইয়া াালেশ্নব। কয সুশ্নখার প্রলত আস্থা নাই  সুশ্নখার জনয লহন্দুসমাজ কেন এত 

েষ্ট স্বীোর েলরয়ালেল? 

উত্তর  লহন্দুসমাজ কয েখান শে যবন প্রভতলতশ্নে লবমুখাীেরণ জনয লবশ্নশর্ যত্নবান 

হইয়ালেল  তাহার প্রমাণ কোাাও নাই। লহন্দুরাজেণ আপনার রাজযসম্পলত্ত রোর জনয 

যত্ন েলরয়ালেশ্নলন  তাাঁহালিশ্নের সংেতহীত কসনায় যুদ্ধ েলরত; যখান পালরত  শত্রু লবমুখা 

েলরত  তাহাশ্নতই কিশ্নশর স্বাতন্ত্রয রো হইত; তলিন্ন কয “আমাশ্নির কিশ্নশ লভন্নজাতীয় 

রাজা হইশ্নত লিব না” বললয়া সাধারণ জনেণ েখান উৎসাহযুক্ত বা উিযমশালী হইয়ালেল  

ইহার প্রমাণ কোাাও নাই। বরং তলিপরীতই প্রেতত লবশ্নবচনা হয়। যখানই সমরলক্ষ্মীর 

কোপিতলষ্টপ্রভাশ্নব লহন্দু রাজা বা লহন্দু কসনাপলত রশ্নণ হত হইয়াশ্নেন  তখানই লহন্দুশ্নসনা 

রশ্নণ ভঙ্গ লিয়া পলায়ন েলরয়াশ্নে  আর যুশ্নদ্ধ সমশ্নবত হয় নাই। কেন না  আর োহার 

জনয যুদ্ধ েলরশ্নব? যখানই রাজা লনধনপ্রাপ্ত বা অনয োরশ্নণ রাজয রোয় লনশ্নিষ্ট হইয়াশ্নেন  
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তখানই লহন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াশ্নে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্রয পালশ্ননর উপায় 

েশ্নরন নাই; সাধারণ সমাজ হইশ্নত অরলেত রাজযরোর কোন উিযম হয় নাই। যখান 

লবলধর লবপাশ্নে যবন বা পারসীে  শে বা বালিে  কোন প্রশ্নিশখাশ্নণ্ডর রাজাশ্নে রশ্নণ 

পরালজত েলরয়া তাাঁহার লসংহাসশ্নন বলসয়াশ্নে  প্রজােণ তখানই তাহাশ্নে পযর্ব্ষপ্রভুর তুলয 

সমাির েলরয়াশ্নে  রাজযাপহরশ্নণ কোন আপলত্ত নাই। লতন সহস্র বৎসশ্নরর অলধে োল 

ধলরয়া  আশ্নযষযর সশ্নঙ্গ আযষযজাতীয়  আযষযজাতীয়শ্নির সশ্নঙ্গ লভন্নজাতীয়;—মেশ্নধর সশ্নঙ্গ 

োনযেুব্জ  োনযেুশ্নব্জর সশ্নঙ্গ লিেী  লিেীর সশ্নঙ্গ লাশ্নহার  লহন্দুর সশ্নঙ্গ পাঠান  পাঠাশ্ননর 

সশ্নঙ্গ কমােল  কমােশ্নলর সশ্নঙ্গ ইংশ্নরজ;—সেশ্নলর সশ্নঙ্গ সেশ্নল লববাি েলরয়া  লচরপ্র্বলললত 

সমরানশ্নল কিশ িগ্ধ েলরয়াশ্নে। লেন্তু কস সেল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ 

লহন্দুসমাজ েখান োহারও হইয়া োহারও সলহত যুদ্ধ েশ্নর নাই। লহন্দুরাজেণ অাবা 

লহন্দুস্থাশ্ননর রাজেণ  ভযশ্নয়াুঃভযশ্নয়াুঃ লভন্ন জালত েত্ততষে লজত হইয়াশ্নে  লেন্তু সাধারণ 

লহন্দুসমাজ কয েখান কোন পরালজত েত্ততষে পরালজত হইয়াশ্নে  এমত বলা যাইশ্নত পাশ্নর 

না; কেন না সাধারণ লহন্দুসমাজ েখান কোন পরজালতর সশ্নঙ্গ যুদ্ধ েশ্নর নাই। 

  

এই লবচাশ্নর লহন্দুজালতর িীঘষোলেত পরাধীনতার লিতীয় োরণ আলসয়া পলড়ল। কস 

োরণ —লহন্দুসমাশ্নজর অননেয  সমাজমশ্নধয জালত-প্রলতষ্ঠার অভাব  জালত-লহনতর্ণার 

অভাব  অাবা অনয যাহাই বলুন। আমরা সলবস্তাশ্নর তাহা বুঝাইশ্নতলে।  

আলম লহন্দু  তুলম লহন্দু  রাম লহন্দু  যদু লহন্দু  আরও লে লে লহন্দু আশ্নে। এই লে 

লে লহন্দুমাশ্নেরই যাহাশ্নত মঙ্গল  তাহাশ্নতই আমার মঙ্গল। যাহাশ্নত তাহাশ্নির মঙ্গল নাই  

আমারও তাহাশ্নত মঙ্গল নাই। অতএব সেল লহন্দুর যাহাশ্নত মঙ্গল হয়  তাহাই আমার 

েত্তষবয। যাহাশ্নত কোন লহন্দুর অমঙ্গল হয়  তাহা আমার অেত্তষবয। কযমন আমার এইরূপ 

েত্তষবয আর এইরূপ অেত্তষবয  কতামারও তদ্রূপ  রাশ্নমর তদ্রূপ  যদুরও তদ্রূপ  সেল 

লহন্দুরই তদ্রূপ। সেল লহন্দুরই যলি এেরূপ োযষয হইল  তশ্নব সেল লহন্দুর েত্তষবয কয 

এেপরামশী  এেমতাবলম্বী  এেে লমললত হইয়া োযষয েশ্নর  এই জ্ঞান জালতপ্রলতষ্ঠার 

প্রাম ভাে; অদ্ধষাংশ মাে। 
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লহন্দুজালত লভন্ন পতলাবীশ্নত অনয অশ্ননে জালত আশ্নে। তাহাশ্নির মঙ্গলমাশ্নেই আমাশ্নির 

মঙ্গল হওয়া সম্ভব নশ্নহ। অশ্ননে স্থাশ্নন তাহাশ্নির মঙ্গশ্নল আমাশ্নির অমঙ্গল। কযখাাশ্নন 

তাহাশ্নির মঙ্গশ্নল আমাশ্নির অমঙ্গল  কসখাাশ্নন তাহাশ্নির মঙ্গল যাহাশ্নত না হয়  আমরা 

তাহাই েলরব। ইহাশ্নত পলরজালতপীড়ন েলরশ্নত হয়  েলরব। অলপচ  কযমন তাহাশ্নির মঙ্গশ্নল 

আমাশ্নির অমঙ্গল ঘলিশ্নত পাশ্নর  কতমলন আমাশ্নির মঙ্গশ্নল তাহাশ্নির অমঙ্গল হইশ্নত পাশ্নর। 

হয় হউে  আমরা কস জনয আমজাজালতর মঙ্গলসাধশ্নন লবরত হইব না; পরজালতর অমঙ্গল 

সাধন েলরয়া আমজামঙ্গল সালধশ্নত হয়  তাহাই েলরব। জালতপ্রলতষ্ঠার এই লিতীয় ভাে। 

কিখাা যাইশ্নতশ্নে কয  এইরূপ মশ্ননাবতলত্ত লনষ্পাপ পলরশুদ্ধ ভাব বললয়া স্বীোর েরা 

যাইশ্নত পাশ্নর না। ইহার গুরুতর কিার্াবহ লবোর আশ্নে। কসই লবোশ্নর  জালতসাধারশ্নণর 

এরূপ ভ্রালন্ত জশ্নন্ম কয  পরজালতর মঙ্গলমাশ্নেই স্বজালতর অমঙ্গল  পরজালতর 

অমঙ্গলমাশ্নেই স্বজালতর মঙ্গল  বললয়া কবাধ হয়। এই েুসংস্কাশ্নরর বশবত্তষী হইয়া 

ইউশ্নরাপীশ্নয়রা অশ্ননে দুুঃখা কভাে েলরয়াশ্নে। অনাষে ইহার জশ্ননয অশ্ননেবার সমরানশ্নল 

ইউশ্নরাপ িগ্ধ েলরয়াশ্নে। 

স্বজালত-প্রলতষ্ঠা ভালই হউে বা মন্দই হউে  কয জালতমশ্নধয ইহা বলবতী হয়  কস 

জালত অনয জালত অশ্নপো প্রবলতা লাভ েশ্নর। আলজ োলল এই জ্ঞান ইউশ্নরাশ্নপ লবশ্নশর্ 

প্রধান  এবং ইহার প্রভাশ্নব তাায় অশ্ননে লবর্ম রাজযলবপ্লব ঘলিশ্নতশ্নে। ইহার প্রভাশ্নব 

ইিালল এে রাজযভুক্ত হইয়াশ্নে। ইহাই প্রভাশ্নব লবর্ম প্রতাপশালী নযতন জর্ম্ষান সাম্রাজয 

স্থালপত হইয়াশ্নে। আরও লে হইশ্নব বলা যায় না। 

এমত বলল না কয  ভারতবশ্নর্ষ এই জালতপ্রলতষ্ঠা েলস্মন োশ্নল লেল না। ইউশ্নরাপীয় 

পলণ্ডশ্নতরা লসদ্ধান্ত েলরয়াশ্নেন কয  আযষযজাতীশ্নয়রা লচরোল ভারতবর্ষবাসী নশ্নহ। অনযে 

হইশ্নত ভারতবশ্নর্ষ আলসয়া  তশ্ন্শ অলধোর েলরয়ালেল। প্রাম আযষযজশ্নয়র সমশ্নয় 

কবিালির সতলষ্ট হয়  এবং কসই সমশ্নয়শ্নেই পলণ্ডশ্নতরা নবলিে োল েশ্নহন। নবলিে োশ্নল 

এবং তাহার অবযবলহত পশ্নরই জালতপ্রলতষ্ঠা কয আযষযেশ্নণর মশ্নধয লবশ্নশর্ বলবতী লেল  

তাহার অশ্ননে প্রমাণ নবলিে মন্ত্রালিমশ্নধয পাওয়া যায়। তৎোললে সমাজলনয়ন্তা ব্রাহ্মশ্নণরা 

কযরূশ্নপ সমাজ লবলধবদ্ধ েলরয়ালেল  তাহাও ঐ জ্ঞাশ্ননর পলরচয়স্থল। আযষয বশ্নণষ এবং শযশ্নদ্র 
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কয লবর্ম নবলেণয লবলধবদ্ধ হইয়াশ্নে  তাহাও ইহার িল। লেন্তু ক্রশ্নম আযষযবংশ লবস্ততত 

হইয়া পলড়শ্নল আর কস জালতপ্রলতষ্ঠা রলহল না। আযষযবংশীশ্নয়রা লবস্ততত ভারতবশ্নর্ষর নানা 

প্রশ্নিশ অলধেতত েলরয়া স্থাশ্নন স্থাশ্নন এে এে খাণ্ড সমাজ স্থাপন েলরল। ভারতবর্ষ এরূপ 

বহুসংখাযে খাণ্ড সমাশ্নজ লবভক্ত হইল। সমাজশ্নভি  ভার্ার কভি  আচার বযবহাশ্নরর কভি  

নানা কভি  কশশ্নর্ জালতশ্নভশ্নি পলরণত হইল। বালিে হইশ্নত কপৌণ্ড্র পযষযন্ত  োশ্মীর হইশ্নত 

কচালা ও পাণ্ডয পযষযন্ত সমস্ত ভারত-ভযলম মলেোসমােুল মধুচশ্নক্রর নযায় নানা জালত  

নানা সমাশ্নজ পলরপযণষ হইল। পলরশ্নশশ্নর্  েলপলাবস্তুর রাজেুমার শােযলসংশ্নহর হশ্নস্ত এে 

অলভনব ধশ্নমষর সতলষ্ট হইল  অনযানয প্রশ্নভশ্নির উপর ধর্ম্ষশ্নভি জলন্মল। লভন্ন কিশ  লভন্ন 

ভার্া  লভন্ন রাজয  লভন্ন ধর্ম্ষ; আর এেজাতীয়ে কোাায় াাশ্নে? সােরমধযস্থ মীনিলবৎ 

ভারতবর্ষীশ্নয়রা এেতাশযনয হইল। পশ্নর আবার মুসলমান আলসল। মুসলমানলিশ্নের 

বংশবতলদ্ধ হইশ্নত লালেল। োশ্নল সােশ্নরালর্ম্ষর উপর সােশ্নরালর্ম্ষবৎ নযতন নযতন মুসলমান 

সম্প্রিায়  পািাতয পর্ব্ষতপার হইশ্নত আলসশ্নত লালেল | কিশীয় কলাশ্নে সহশ্নস্র সহশ্নস্র 

রাজানুেম্পার কলাশ্নভ বা রাজপীড়শ্নন মুসলমান হইশ্নত লালেল | অতএব ভারতবর্ষবালসেণ 

মুসলমান লহন্দু লমলশ্রত হইল। লহন্দু  মুসলমান  কমােল  পাঠান  রাজপুত  মহারাষ্ট্র  এেে 

ের্ম্ষ েলরশ্নত লালেল। তখান জালতর ঐেয কোাায়? ঐেযজ্ঞান লেশ্নস াালেশ্নব? 

  

এই ভারতবশ্নর্ষ নানা জালত। বাসস্থাশ্ননর প্রশ্নভশ্নি  ভার্ার প্রশ্নভশ্নি  বংশ্নশর প্রশ্নভশ্নি  

ধশ্নমষর প্রশ্নভশ্নি  নানা জালত। বাঙ্গালল  পঞ্জাবী  নতলঙ্গী  মহারাষ্ট্রী  রাজপুত  জাঠ  লহন্দু  

মুসলমান  ইহার মশ্নধয কে োহার সশ্নঙ্গ এেতাযুক্ত হইশ্নব? ধর্ম্ষেত ঐেয াালেশ্নল বংশেত 

ঐেয নাই  বংশেত ঐেয াালেশ্নল ভার্ােত ঐেয নাই  ভার্ােত ঐেয াালেশ্নল লনবাসেত 

ঐেয নাই। রাজপুত জাঠ  এে ধর্ম্ষাবলম্বী হইশ্নল  লভন্নবংশীয় বললয়া লভন্ন জালত; বাঙ্গালল 

কবহারী এেবংশীয় হইশ্নল  ভার্াশ্নভশ্নি লভন্ন জালত; নমলালল োশ্ননাজী এেভার্ী হইশ্নল  

লনবাসশ্নভশ্নি লভন্ন জালত। কেবল ইহাই নশ্নহ। ভারতবশ্নর্ষর এমনই অিতষ্ট  কযখাাশ্নন কোন 

কোন প্রশ্নিশীয় কলাে সর্ব্ষাংশ্নশ এে; যাহাশ্নির এে ধর্ম্ষ  এে ভার্া  এে জালত  এে 

কিশ  তাহাশ্নির মশ্নধযও জালতর এেতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গাললর মশ্নধয বাঙ্গাললজালতর এেতা 

কবাধ নাই  শীশ্নের মশ্নধয শীেজালতর এেতা কবাধ নাই। ইহারও লবশ্নশর্ োরণ আশ্নে। 
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বহুোল পযষযন্ত বহুসংখাযে লভন্ন জালত এে বতহৎ সাম্রাজযভুক্ত হইশ্নল ক্রশ্নম জালতজ্ঞান 

কলাপ হইশ্নত াাশ্নে। লভন্ন লভন্ন নিীর মুখালনেষত জলরালশ কযমন সমুশ্নদ্র আলসয়া পলড়শ্নল  

আর তন্মশ্নধয কভিজ্ঞান েরা যায় না  বতহৎ সাম্রাজযভুক্ত লভন্ন জালতেশ্নণর কসইরূপ ঘশ্নি। 

তাহালিশ্নের পাাষেয যায়  অাচ ঐেয জশ্নন্ম না। করামে সাম্রাজযমধযেত জালতলিশ্নের 

এইরূপ িশা ঘলিয়ালেল। লহন্দুলিশ্নেরও তাহাই ঘলিয়াশ্নে। জালতপ্রলতষ্ঠা নানা োরশ্নণ 

ভারতবশ্নর্ষ অশ্ননে লিন হইশ্নত কলাপ হইয়াশ্নে। কলাপ হইয়াশ্নে বললয়া েখান লহন্দুসমাজ 

েত্ততষে কোন জাতীয় োযষয সমাধা হয় নাই। কলাপ হইয়াশ্নে বললয়া  সেল জাতীয় রাজাই 

লহন্দুরাশ্নজয লবনা লববাশ্নি সমাজ েত্ততষে অলভলর্ক্ত হইয়াশ্নেন। এই জনযই স্বাতন্ত্রযরোর 

োরণ লহন্দুসমাজ েখান তর্জ্ষনীর লবশ্নেপও েশ্নর নাই। 

ইলতহাসেীলত্তষত োলমশ্নধয কেবল দুইবার লহন্দুসমাজমশ্নধয জালতপ্রলতষ্ঠার উিয় 

হইয়ালেল। এেবার  মহারাশ্নষ্ট্র লশবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ েলরয়ালেশ্নলন। তাাঁহার লসংহনাশ্নি 

মহারাষ্ট্র জােলরত হইয়ালেল। তখান মহারাষ্ট্রীশ্নয় মহারাষ্ট্রীশ্নয় ভ্রাততভাব হইল। এই আিযষয 

মশ্নন্ত্রর বশ্নল অলজতপযর্ব্ষ কমােল সাম্রাজয মহারাষ্ট্রীয় েত্ততষে লবনষ্ট হইল। লচরজয়ী মুসলমান 

লহন্দু েত্ততষে লবলজত হইল। সমুিায় ভারতবর্ষ মহারাশ্নষ্ট্রর পিাবনত হইল | অিযালপ মাহষাট্টা  

ইংশ্নরশ্নজর সশ্নঙ্গ ভারতবর্ষ ভাশ্নে কভাে েলরশ্নতশ্নে। 

লিতীয় বাশ্নরর ঐন্দ্রজাললে রণলজৎ লসংহ; ইন্দ্রজাল খাালসা। জাতীয় বধুদন িতঢ় হইশ্নল 

পাঠানলিশ্নের স্বশ্নিশ্নশরও লেয়িংশ লহন্দুর হস্তেত হইল। শতদ্রুপাশ্নর লসংহনাি শুলনয়া  

লনভষীে ইংশ্নরজও েলম্পত হইল! ভােযক্রশ্নম ঐন্দ্রজাললে মলরল। পিুতর ঐন্দ্রজাললে 

োলশ্নহৌলসর হশ্নস্ত খাালসা ইন্দ্রজাল ভালঙ্গল। লেন্তু রামনের এবং লচললয়ানওয়ালা ইলতহাশ্নস 

কলখাা রলহল। 

যলি েিালচৎ কোন প্রশ্নিশখাশ্নণ্ড জালতপ্রলতষ্ঠার উিশ্নয় এতিযর ঘলিয়ালেল  তশ্নব সমুিয় 

ভারত এেজাতীয় বধুদশ্নন বদ্ধ হইশ্নল লে না হইশ্নত পালরত? 

ইংশ্নরজ ভারতবশ্নর্ষর পরশ্নমাপোরী। ইংশ্নরজ আমালিেশ্নে নযতন োা লশখাাইশ্নতশ্নে। 

যাহা আমরা েখান জালনতাম না  তাহা জানাইশ্নতশ্নে; যাহা েখান কিলখা নাই  শুলন নাই  

বুলঝ নাই  তাহা কিখাাইশ্নতশ্নে  শুনাইশ্নতশ্নে  বুঝাইশ্নতশ্নে; কয পশ্না েখান চলল নাই  কস 
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পশ্না কেমন েলরয়া চললশ্নত হয়  তাহা কিখাাইয়া লিশ্নতশ্নে। কসই সেল লশোর মশ্নধয অশ্ননে 

লশো অমযলয। কয সেল অমযলয রত্ন আমরা ইংশ্নরশ্নজর লচত্তভাণ্ডার হইশ্নত লাভ েলরশ্নতলে  

তাহার মশ্নধয দুইলির আমরা এই প্রবশ্নধুদ উশ্নেখা েলরলাম—স্বাতন্ত্রযলপ্রয়তা এবং 

জালতপ্রলতষ্ঠা*। ইহা োহাশ্নে বশ্নল  তাহা লহন্দু জালনত না।  

  

————–  

*এই প্রবশ্নধুদ জালত শশ্নে Nationality বা Nation বুলঝশ্নত হইশ্নব। 
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