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ভারকত হিনু্দ জাতীয়তাবাকদর দ্রুত উত্থান ঘটকে; এর তুমুল শৃঙ্খলার সকে দমলবন্ধন িকয়কে এমন এে 

আত্মসন্তুহির যা আকস দোনরেম শাহি দেকে অবযািহত পাওয়ার হনশ্চয়তা দেকে। আঞ্চহলে ও জাতীয় – দুই 

দেকেই এর জয় িকয়কে, দদকশর নাগহরেকদর মকযয যার প্রহতধ্বহন উকেকে। নাগহরেত্ব সংকশাযনী আইন বা 

হসটিকজনহশপ অযাকমন্ডকমন্ট অযাক্ট এবং অকযাযযায় মসহজদ দভকে দসর্াকন মহন্দর হনমখাকের িাত যকরই এই 

নতুন সহন্ধেকের সূেপাত িকয়হেল। হেন্তু তার পর দেকে এবং দসহদন দেকে আজ পযখন্ত অনযানয অসংর্য 

উপসকগখর মকযয হদকয় সারা দদশ জুকে এই রাজননহতে মতাদকশখর হবিাকরর রিসয প্রোহশত িকে। েেখাটকের 

সরোরী েকলকজ হিজাকবর উপর সাম্প্রহতে হনকেযাজ্ঞা বা হবকজহপশাহসত রাজযগুহলকত বুলক াজার রাজনীহত বা 

হবকশে উকেকশয ঘরবাহে বা অনযানয হনমখাে ভাোর জনয বুলক াজার বযবিাকরর রাজনীহত িল এমন এেটি রাজননহতে অবস্থাকনর সাম্প্রহতেতম পবখ যা 

ভারকতর যমখহনরকপেতার আদকশখর হভহিকত েয় যরাকে। অকন্ধর মত এহগকয় চলা হিনু্দকত্বর এই হবপুল, হবেট মূহতখ কে হেভাকব োমান যায় দস হনকয় হবকরাযী 

দলগুহল সঙ্ককটর মুকর্ামুহর্ িকয়কে।     

 

হনবখাচনী দেকে দদতযবৎ হবকজহপ যর্ন েমতার আনকন্দ মি তর্ন তার রাজননহতে প্রহতদ্বন্দ্বীরা িয় আত্মরোর জনয নত িকয় োকে অেবা হনকজরাই যমীয় 

জাতীয়তাবাকদর প্রবল টাকনর োকে আত্মসমপখে েকর। এই হবেয়টি আরও স্পি িকয়কে এই হেেুহদন আকগই, যর্ন এেটি হবকজহপ-হনয়হিত দপৌরসভা হদল্লীর 

জািােীরপুহর এলাোর মূলত মুসহলমকদর সম্পহি বুলক াজার হদকয় ধ্বংস েকর। এই ঘটনা চলাোলীন েংকেস সমূ্পেখ অনুপহস্থত হেল এবং আম আদহম পাটিখ  

এই ঘটনায় েহতেিকদর “বাংলাকদশী” আর “দরাহিো” বকল হচহিত েকর যা আসকল অনবয মুসহলম অহভবাসীর সাংকেহতে নাম। এই দেৌশল, যাকে 

অকনে সময়ই নরম হিনু্দত্ব বলা িয়, তার আকবদন রু্বই স্পি। যমখকেহিে আর্যাকন হনজস্ব প্রিাবনা হনমখাে েকর, এই হবকরাযী দলগুহল হিনু্দহবকরাযীr তেমা 

এহেকয় দযকত অেবা জনগে যাকত তাকদর সংর্যালঘু দগাষ্ঠীগুহলর সকে এে না েকর দেকলন তার দচিা েকর চকল। আপাতদৃহিকত বািব যুহিপূেখ এই 

সমাযান অনুযায়ী, যমীয় সংকবদনশীলতা অেবা, এমনহে নরম হিনু্দকত্বর অনুেি প্রােখনা েরাই হবকজহপর হবকরাহযতা েরার সব দচকয় ভাল পন্থা। হেন্তু সহতযই হে 

তাই? এেটি হেন্নপ্রায় সামাহজে বুনন এবং পেু রাজননহতে মতবাকদর মূকলযর হদেটি বাদ হদকলও, হনবখাচকনর হদে দেকে হে এই পন্থার দীঘখস্থায়ী সােলয 

সম্ভব? আযুহনে ভারকতর ইহতিাস হেন্তু তার হবপরীকতই সােয দদয়। 

   

ভারকতর রাজনীহতকত যমখকে বযবিাকরর সুদীঘখ ইহতিাস আকে। হিটিশ সাম্রাজযবাকদর হবরুকে উপহনকবশহবকরাযী আকন্দালকনর সময় দদশকপ্রহমেরা অকনে 

সময়ই তাাঁ কদর বিকবয হিনু্দ যকমখর সকে সম্পহেখ ত লবজ বযবিার েরকতন। দয দলটি মূলযারার আকন্দালকন দনতৃত্ব হদহেল দসই ভারতীয় জাতীয় েংকেস 

এমন অকনে দনতারই রাজননহতে আশ্রয় হেল যাাঁ রা তাাঁ কদর জাতীয়তাবাকদর যারোর হনমখাকে হিনু্দযমখকে বযবিার েকরকেন। এাঁকদর মকযয আকেন বাল গোযর 

হতলে, দমািনদাস গান্ধী এবং পুরুকোিমদাস টযান্ডকনর মত হবহভন্ন দবৌহেে অবস্থাকনর বযহিত্ব। অকনে পহিতই স্বাযীনতা সংোকম এাঁকদর অবদাকনর েো 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/nikhilmenon


মাোয় দরকর্ই বকলকেন দয, যকমখর নাকম এই বযহিত্বরা দয আকবদন রার্কতন তা ভারকতর হিনু্দযমখাবলম্বী হনম্নবকগখর মানুে প্রভাহবত েরকলও, তাাঁ কদর দসইসব 

বিবয অনযানয দগাষ্ঠীকে হবহেন্ন ও সহন্দিান েকর তুলহেল এবং সকে সকে মুসহলম লীকগর অেগহতকেও আরও মসৃে েরকত সািাযয েরহেল।     

 

স্বাযীনতার ঠিে পকরর দশে দেকেই যকমখর অবস্থানকে রাজননহতে েকর দতালার অহনোেৃত েলােকলর অকনে উদািরে পাওয়া যায়। আমার হনকজর 

গকবেোলব্ধ তেয দেকে ইহেত পাওয়া যায় দয, দনকিরু যুকগর যমখহনরকপেতার দম্ভ অকনে সময়ই েংকেকসর নানা োযখেলাকপর োরকে র্বখ িকয়কে যার 

েলােল রাষ্ট্র ও দল, দুইকয়র জনয সবখনাশা হেল। ভারত সাযু সমাকজর োহিনীটি দেকেই দযমন হশো হনকয় সতেখ  িওয়া প্রকয়াজন। ১৯৫৬ সাকলর শুরুর 

হদকে হদল্লীর হবেলা মহন্দকর েংকেস আর সাযুকদর মকযয এেটি দবেকের পর ভারত সাযু সমাজ প্রহতহষ্ঠত িয়। দনিরুর গভীর হদ্বযা োো স্বকেও, রাষ্ট্রপহত 

রাকজি প্রসাদ এবং পহরেল্পনামিী গুলজাহরলাল নন্দার মত ঈশ্বরভীরু জাতীয় বযহিত্বরা দসাৎসাকি এই উকদযাগকে অনুকমাদন দদন। এই সন্নযাসীরা দদকশর 

লে লে যমখপ্রাে ভারতীকয়র মকযয পঞ্চবাহেখেী পহরেল্পনার বাতখ া েহেকয় দদকবন – েংকেস এবং সাযুকদর এই হবশ্বাকসর উপর হনভখ র েকরই সমাজটি প্রহতহষ্ঠত 

িয়।  

 

তকব, পরবতী েকয়ে বের যকর েংকেস যা আহবষ্কার েরকব তা িল, হিনু্দকদর উপোকর আসার উকেশয হনকয় োজ েরকত শুরু েরকল তা দশে পযখন্ত তাকদর 

হনকজকদরই রাজননহতে শত্রু, অেখাৎ প্রেকম জন সংঘ এবং পকর হবকজহপর িাকত তুরুকপর তাস িকয় উেকব। এই সমাকজর সাযুকদর হনয়িে েরা ক্রমশ েঠিন 

িকয় উেকব এবং তাাঁ রা পাটিখ কে এমন এমন এলাোয় দটকন হনকয় যাকবন দযর্াকন েংকেকসর যমখহনরকপে ভাবমূহতখ  েুন্ন িকব, হেন্তু তার প্রহতদ্বন্দ্বী দলগুহল 

আবার দসর্াকন অকনে দবহশ সােলয লাভ েরকব। 

 

উদািরে হিকসকব আমরা ভারত সাযু সমাকজর প্রেম অযযে টুেক াহজ মিারাকজর েমখজীবন হনকয় আকলাচনা েরকত পাহর। এেদা গান্ধীবাদী ও গায়ে এই 

বযহিত্ব পকর অহত- ানপন্থী হিনু্দত্ববাদী দল হবশ্ব হিনু্দ পহরেকদর (হভএইচহপ) এেজন প্রহতষ্ঠাতা ও সিসভাপহতকত পহরেত িন। গুলজাহরলাল নন্দার 

রাজননহতে ভাকগযর হদকে তাহেকয় আরও সতেখ  িওয়া যায়। এই েযাহবকনট মিী, দুইবাকরর ভারপ্রাপ্ত প্রযানমিী এবং েংকেকসর এেজন বহলষ্ঠ সদসয, তাাঁ র 

হসোকন্তর েল দভাগ েকরহেকলন যর্ন দয সাযুকদর হতহন পৃষ্ঠকপােে েকরহেকলন তাাঁ রাই সংসদ ভবন আক্রমকে অংশেিে েকরন। ১৯৬৬ সাকলর সাত 

নকভম্বর এই সাযুকদর দনতৃকত্ব দদশ দজাো এেটি আকন্দালকনর অংশ হিকসকব দগািতযার উপর হনকেযাজ্ঞা জাহরর দাহব হনকয় প্রায় এে লার্ পাঁহচশ িাজার 

জকনর এেটি হমহেল লাল দেল্লা দেকে সংসদভবকন দপৌাঁেয়। রু্ব দ্রুত এই হমহেল কু্রে মারমুর্ী জনতায় পহরেত িয়। হেশূল, তকলায়ার আর বশখা িাকত, তাাঁ রা 

দজার েকর সংসদ ভবকন প্রকবশ েরার দচিা েকরন। পুহলশ তাাঁ কদর বাযা হদকল তাাঁ রা েংকেস সদসযকদর বাহে আক্রমে েকরন, শির জুকে তািব চকল এবং 

ভােচুরও িয়। এই হিংসার েকল আটজকনর মৃতুয িয়, চহল্লশজন মারাত্মেভাকব আিত িন এবং আটশ জনকে দেেতার েরা িয়। দুই হদন বাকদ োরহেউ 

উেকল যা ঘকট তা দেকে ভহবেযকত হে িকত চকলকে তা স্পি িকয় ওকে। জন সংকঘর অটল হবিারী বাজকপয়ী রাজযসভায় আক্রমেোরী জনতার এেজন 

দনতার সপকে বিবয রাকর্ন। গুলজাহরলাল নন্দা, তৎোলীন স্বরাষ্ট্রমিী, ইিো হদকত বাযয িন। হতহন দতা অকনে হদন যকরই এই সাযুকদর এবং দগারেে 

হিকসকব তাাঁ কদর োযখেলাপকে সমেখন েকর একসকেন। োযখত এই ঘটনার েকলই এেটি উজ্জ্বল রাজননহতে েমখজীবকনর ইহত িয়।   

 

তা সকেও, ইহন্দরা গান্ধী এবং েংকেস ভারত সাযু সমাকজর পৃষ্ঠকপােেতা েকর চকলন। আজ দযমন েংকেস আর আপ দুহশ্চন্তােি িকয় পকেকে, তাাঁ রাও 

দতমনই হিনু্দ অনুভূহত হনকয় বযেতার আপাত অভাকবর বযাপাকর হচহন্তত হেকলন। এই জনযই তাাঁ রা সাযু সমাকজর অনুেি চাইকতন ও হিনু্দকদর সমেখকনর জনয 



উদেীব িকয় োেকতন। হেন্তু, বরাবকরর মত এবারও হনকজকদর যমখহনরকপে বকল দাবী েরা এই দলটি আগুন হনকয় দর্লহেল এমন এেটি মাকে যা আসকল 

সরাসহর সংর্যাগুরুকেহিে রাজনীহতর জনযই অকনে দবহশ উপযুি হেল। রাজীব গান্ধী সরোর দয বের দুভখ াগযক্রকম বাবহর মসহজকদর তালা দর্ালার 

অনুকমাদন দদয়, তার হতন বের পকর ১৯৮৯ সাকলর কুম্ভ দমলায় ভারত সাযু সমাজ হবকজহপ-সমহেখত রাম জন্মভূহম আকন্দালকন অংশ দনওয়া শুরু েকর। দ্রুত, 

অকযাযযার এেটি রাম মহন্দর বানাকনার উকেকশয মসহজকদর স্থানটিকে “পুনরুোকরর” জনয সাযু সমাকজর বারংবার আহ্বাকনর মকযয হদকয় এই সমাজ আর 

হভএইচহপর োযখসূচীর মকযয োযখত সমি পােখেয মুকে যায়।    

 

ভারত সাযু সমাজ েংকেকসর সৃহি। েংকেকসর সকে তাকদর সম্পেখ  এতটাই প্রেট হেল দয োট্টােকল তাাঁ কদর “েংকেস সাযু” বকলও  াো শুরু িয়। ১৯৬৬ 

সাকল হবযানসভা আক্রমকের যাক্কা সকেও, েংকেস এমন এেটি সংগেনকে প্রশ্রয় হদকয় চকল যা দগারো ও দগামাংস ভেকের উপর হনকেযাজ্ঞার মত 

আকবগপূেখ ও হবকভদ সৃহিোরী নীহতর প্রহত দায়বে। হিনু্দ দভাট আেেখকের জনয েংকেস রাজনীহতহবদরা প্রহতটি কুম্ভ দমলায় এই সমাকজর হবেকয় উচ্চেকে 

স্তুহতগান দগকয় চকলন। ১৯৮৯ সাকল এই সাযু সমাজ, যা হেনা োযখত েংকেকসর সন্তান, প্রতযাহশতভাকবই হবকরাি দঘােো েকর এবং অহভভাবকের হবরুকে 

হগকয় অনানুষ্ঠহনেভাকব হভএইচহপ ও হবকজহপর সকে হমহলত িয়। ১৯৯০-এর দশে দশে িওয়ার আকগই, মাে দদে দশকের মকযয হবযানসভায় হবকজহপর 

আসনসংর্যা, মূলত রাম জন্মভূহম আকন্দালকনর সােকলযর উপর ভর েকর, এেে অঙ্ক দেকে এে লাকে দবকে হতন অকঙ্ক হগকয় দপৌাঁকেকে।      

 

সাম্প্রহতে ভারকত – এে হিনু্দ জাতীয়তাবাদী ভারকত – এমনহে যাাঁ রা সাম্প্রদাহয়েতার রাজনীহতর হবকরাযী, তাাঁ রাও মাকে মাকেই বকলন দয, যমখ এমন এেটি 

অতীব শহিশালী এেটি অস্ত্র যাকে শুযুমাে সংঘ পহরবাকরর িাকত দেকে রার্া উহচত নয়। তাাঁ কদর যুহি, হিনু্দকত্বর যাক্কা সামলানর জনয হিনু্দযমখকে ঢাল 

হিকসকব বযবিার েরাই সামকন একগানর এেমাে বািব পন্থা। এই হিনু্দযমখকে ঢাল হিকসকব বযবিার েরার অেখ িল, িয় মুসহলম যমীয় প্রবেতার সকে 

দযাগাকযাগ েহমকয় হদকয় হিনু্দ যকমখর প্রহত গভীর হবশ্বাস জাহির েরা অেবা দবকে দবকে হিনু্দকত্বর আোসনকেই হযক্কার না জানানর অবস্থান দনওয়া। এই 

যারোটি তেগত “োরে ও েলােল” শৃঙ্খকলর অবমূলযায়নই শুযু েকর না, তার পাশাপাহশ ইদানীং এই জাতীয় দেৌশকলর হে েল পাওয়া যাকে তার অতযন্ত 

বািব নহজকররও যোযে মূলযায়ন িয় না। এমনহে, অহবহমশ্র হিনু্দকত্বর হিংস্রতার তুলনায় এই রেম অবস্থানকে অকনে দবহশ নম্র মকন িকলও, তা আসকল এই 

অবস্থাকন হবশ্বাসীকদরই পাকয়র তলার মাটিকত েয় যহরকয় হদকত পাকর। এোোও, এই জাতীয় দেৌশকলর আদত দয মূলয – লে লে ভারতীয় মুসহলকমর ভয় 

এবং হনরাপিািীনতার মকযয প্রাতযহিে দবাঁকচ োো – তার দমাোহবলা েরকত বযেখ িকয়কে। এই দৃহিকোেটি অবদান রু্ব দবহশ না িকলও এর গুরুত্ব অপহরসীম।      

 

হনহর্ল দমনন প্ল্যাহনং দ কমাকক্রহসিঃ ম ানখ ইহন্ডয়া’জ দোকয়স্ট ের দ কভলপকমন্ট (দেমহিজ ইউহনভাহসখটি দপ্রস, ২০২২) বইটির দলর্ে। হতহন নে দাম 

হবশ্বহবদযালকয়র ইহতিাকসর সিোরী অযযাপে।  


