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     ABSTRACT 

প্রাঘীন ভারতে ববদিও যুতকর অযয নাযয দবভাচন দঙ বতণযর দভদিতে। ো ম্প্রিায়দভদিও েথা াম্প্রিাদয়ও দঙ না। 

এরপর ব্রাহ্মণ, ববলয  লূদ্রতির মতযয যয দবভাচন দঙ ো তা চাদেতভি। ওময বা যপলা েথা থযননদেও ববময বা যলাণ 
ংক্রান্ত দবয় চদ়িে থাওত এরমতযয াম্প্রিাদয়ওো ুভ ঘদরত্র দঙ না। ক্রতম ববলয  লূদ্ররা যলাণ  ব্রাহ্মণযযতমযর 
নাঘাতরর দবরুতে প্রদেবািী অতদাতন াদম ত চােপােীন বচন  যবৌে যতমযর উদ্ভব য়। প্রাঘীনওাত বচন, যবৌে  
দদু যমযাবম্বীতির মতযয াম্প্রিাদয়ও মতনাভাব বা িাঙ্গার যেমন পদরঘয় যমত না। পারদও, গ্রীও প্রভৃদে চাদে অক্রমণওারী 
ভারতে এত যারা ভারতে যথতও যায়, োরা ভারেীয় ংসৃ্কদের ঙ্গীভূে তয় যায়। এতির মতযয াম্প্রিাদয়ওো অতদন। 
যমৌযযযুতকর তলাতওর অমত কৃপদে  যেষ্ঠী যেদণর দবওাতলর ফত োতির মাযযতম ববলযরা ব্রাহ্মণতির দ্বারা যলাতণর 
দবতরাদযো ওতর মযযািা বৃদেতে তঘষ্ট য়।i এভাতব প্রঘদে চাদে বযবস্থায় ংওট বেদর ত তলাও চাদেতভি ীন এও 
যম্মতও েুত যতর োর মাযাতনর প্রয়া যনন।  
 

              : াম্প্রিাদয়ওো, চাদেতভি, ভারেীয় ংসৃ্কদে 
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I. INTRODUCTION 
 

এরপর মাতছমাতছআ যমযতও যওন্দ্র ওতর উতিচনা যিঔা 
দিতয়তঙ। দওন্তু ুফী  ভদিবািী প্রঘারওতির ভূদমওা োতও 
প্রলদমে রাঔতে যঘষ্টা ওতরতঙ। ুোদন যুতকর পর যমাক 
অমত অওবর ʻিীন-আ-আাীʼর মাযযতম বযযময মন্বতয়র 
প্রয়া দনত ো ফ য়দন। বরং যতমযর দভদিতে অলা 
দবভাচন যও ওাতচ াদকতয় যমাক দভচােরা দনতচতির 
যকাষ্ঠী দ্বদতও নয মাত্রা দিতয়তঙ।ii যআ তঙ্গ অদথযও 
যলাতণর ওারতণ যমযতওদন্দ্রও চুােতও বম্বন ওতর দনঘু 
োর মানু এর মতযয উতিচনা ঙদ়িতয়তঙ, থযাৎ াদবযও 
দবঘাতর যিঔা যায় দদু লাতন যবৌে, বচন  নযানযরা 
এবং মুমান লাতন দদুরা যতমযর দভদিতে বা ম্প্রিাতয়র 
দভদিতে রাষ্ট্র ভাতকর িাদব ওতরদন।iii 

 
দওন্তু দব্রদটল অমত ভারেীয়তির মতযয যতমযর দভদিতে 

বার ম্প্রিায় দভদিতে রাষ্ট্র ভাতকর িাদব উঠতে থাতও এবং 
যলপযযন্ত ভারেতও দবভাদচে তে যিঔা যায়। দব্রদটল 
ঐদোদও দ. এআঘ. দফদপস্ যিদঔতয়তঙন, লানোদিও 
ঘাবস্থা িূর ওতর দনয়মোদিও উপাতয় ভারেীয়তির াতে 
ক্ষমো স্তান্ততরর চনয ভারে দবভাচন দনবাযয তয় 
পত়িদঙ। ওংতগ্র  মুদম ীতকর মেপাথযতওযর চনয 
এবং াম্প্রিাদয়ও যকাতযাতকর চনয দব্রদটল রওার ভারে 
দবভাচতনর এদ়িতয় ক্ষমো স্তান্তর ওরতে পাতরদন।iv 
অত আংতরচ লাওরা ভারেতও দনতচতির যীতন রাঔার 
চনয াম্প্রিাদয়ওোতও ান  পুষ্ট ওতর িীখযওা যতর যয 
দবতভিমূও লান নীদে নুরণ ওতরদঙ, ভারে দবভাচন 
দঙ োর পদরণাম। থযাৎ আংতরচতির ʻDevine and 
Rule Policyʼ এর চনয প্রযানে িায়ী দঙ। অদক়ি 
অতদান, দমা যডপুতটলন  মুদম ীতকর 
িাদবগুদতও অনুওূয দিতয় দদ্বচাদেেত্ত্বতও এদকতয় যিয়া, 
বঙ্গভঙ্গ পদরওল্পনার মাযযতম পৃথওপ্রতিতল মুদমতির 
ুতযাক-ুদবযা বৃদের যাভ যিঔাতনা য়। ১৯০৯, ১৯১৯  
১৯৩৫ াতর অআতন মুদমতির চনয পৃথও দনবযাঘন 
বযবস্থা, মযাওতডানাতের াম্প্রিাদয়ও বাতটায়ারা নীদে গ্রণ 
প্রভৃদের মতযয এর প্রদেফন খতট।v ভারে ঙা়িার ময় 
য়তো দব্রদটলরা ভারে ভাক ঘায়দন, দওন্তু েঔন োর বেদর 
াম্প্রিাদয়ও দবতভি নীদে এেআ চদঙ্গ তয় উতঠ যয ো 
দনয়িণ ওরতে োরা পাতরদন। 

বস্তুে এআ াম্প্রিাদয়োতও দওঙু ঘেুর  ক্ষমোতাভী 
রাচনীদে দবিতির ঘক্রান্ত দততব যিঔা য়। দদু, 
মুদম, দলঔ  ংঔযাখুতির প্রদেদনদয দততব ওাউতও 
স্বীওার ওরার থযআ তা াম্প্রিাদয়ওোতও যমতন যনয়া। 
দব্রদটল অমত মযযদবি বা ভূস্বামীতির তনতও দনচ দনচ 
যমযীয় প্রদেদনদয দততব রাচননদেও রঙ্গমতে অদবভূযে 
তয়তঙন এবং যনেৃত্ব স্ততর যপৌঁঙাতনার বা োতও যতর 
অওঁতর রাঔার বযদিকে স্বাতথয যমযতও বযবার ওতরতঙন। 
দওন্তু এব মানুতর যয অনুকেয এ যিতলর প্রদে য়া 
উদঘে দঙ, োতও দনচ যতমযর যিাাআ দিতয় দনঃস্বাতথয 
দনতচর দিতও অওযণ ওরতে দকতয় োরা াম্প্রিাদয়ওোর 
উতে খদটতয়তঙন। এর দপঙতন উচ্চবকযীয় েথা অদথযওভাতব 
মৃে যেণীর স্বাথয মৃে দক্রয়া-ওাতপর ভূদমওা দঙ যতথষ্ট 
গুরুত্বপূণয।vi তনতওর মতে দচন্নার যনেৃতত্ব মুদম ীক 
ভারতের মুদম াম্প্রিাদয়ওো উদ্ভতবর ভূদমওা যনয়  
ভারে দবভাচন যও দনবাযয ওতর েুতদঙ। প্রথতম 
চােীয়োবাি  যময দনরতপক্ষ রাচনীদেতে অস্থা থাওত 
ম্ভবে দেদন দনতচর চাতন্তআ প্রথম াম্প্রিাদয়ওোর দিতও 
পা বা়িান, যঔন দেদন পৃথও দনবযাঘন মণ্ডীর বযবস্থার 
দভদিতে এও মুদম িয দততব যবাতম্ব যথতও যওন্দ্রীয় 
অআন ভায় যান। ১৯১৬ যে তণৌ ঘুদিতে দেদন 
াম্প্রিাদয়ও দভদিতে দনবযাঘওমণ্ডী  অন ংরক্ষতণর 
বযবস্থা ওংতগ্রতও দিতয় মাদনতয় দনতে পাতরন। ১৯২০-র  
িলতওর প্রথম দিতও দেদন দদু-মুদম ঐতওযর প্রঘার 
বচায় রাতঔন দওন্তু ক্রমল চােীয় রাচনীদেতে ওংতগ্র 
যনোতির এওাদযপতেযর ওারতণ াম্প্রিাদয়ওো ঙা়িা োর 
রাচননদেও প্রভাব ারাতনার অলঙ্কা যিঔা যিয়। মম্মি 
লাদভ, অকা ঔাঁ প্রমুঔতও তঙ্গ দনতয় ১৪ িফা িাদবতে দেদন 
অআন ভায় মুদমতির চনয পৃথও অন ংরক্ষতণর 
উপর যচার যিন। এর পর যবল দওঙু দিন থযাৎ ১৯৩০ 
া পযযন্ত চােীয়োবািী অতদাতনর মূ যরাে যথতও 
দচন্না দবদিন্ন তয় থাতওন। দওন্তু ১৯৩৭ াতর দনবযাঘতন 
ীতকর ফ ঔারাপ ত দেদন ওতঠার াম্প্রিাদয়ওোর দিতও 
ছুঁতও মুদমতির মতযয দনরাপিাীনো চাদকতয় যোার 
চনয ওংতগ্রতর দদু রাচয প্রদেষ্ঠার তক্ষয ওথা বতন। 
যমৌানা অচাি  চােীয়োবািী মুদমতির এআ ময় 
দদুতির ভারাতট িাা বা য়।vii াদবযও প্রাপ্তবয়তস্কর 
যভাটাদযওার বযবস্থা না থাওত ১৯৪৬ াতর দনবযাঘতন 
মুদম ীতকর ফ যও দচন্না যিলভাতকর নুওূত 
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চনমতের প্রদেফন বত েুত যরতে তঘষ্ট ন। এআ 
মতয় ওংতগ্র প্রথতম ন্তবযেযী রওাতর যযাক না যিয়ায় 
দচন্নার অলা দঙ ওংতগ্রতও বাি দিতয় ীকতও লান 
পদরি কঠতনর চনয ডাওা তব, দওন্তু ো না য়ায় দচন্না 
়িাআ যও ʻযতঙ্গ পাদওস্তানʼ এআ যলাকান েুত মুদমতির 
প্রেযক্ষ ংগ্রাতম নামতে বতন। াম্প্রিাদয়ওো িাঙ্গার রূপ 
যনয়  বহু মানুতর মৃেুযচদনে পদরদস্থদেতে যিলভাক দনতয় 
অত এ প্রতঙ্গ ুতঘো মাচন, মতল দত্রপাঠী প্রমূঔ 
বযদিবকয যিদঔতয়তঙন ওংতগ্র যভাতব মুদমতির চােীয় 
অতদাতন লাদম ওরতে পাতরদন। ওংতগ্র দযতবলন 
গুদতে মুদম যডদতকটতির উপদস্থদের ার দবতেণ 
ওরত যিঔা যায় যঔাতন মুদমতির উপদস্থদে 
তন্তাচনও দঙনা। দবয়াদিতলর অতদাতনর পর ওংতগ্র 
োর দবপ্লব মুঔী ঘদরত্র ারায়। ন্তবযেযী রওাতরর দভজ্ঞো 
 াম্প্রিাদয়ও িাঙ্গা যিতঔ াম্প্রিাদয়ওোর লদি াদরতয় 
যফত এবং যিলভাক যমতন যনয়। ১৯৪৬ াত াম্প্রিাদয়ও 
িাঙ্গার বহু দনরপরায  দনরী মানুতও মৃেুযর চনয ো 
যঠওাতে প্রলাতনর উপযুি ভূদমওার ভাতবর চনয এবং 
েৎপরবযেযী অাপ অতাঘনার মতযয দিতয় দবভাচন মূও 
দোন্ত ওাযযওর ওরার চনয ওংতগ্রতর িাদয়ত্ব যথতও 
যায়।viii  

োঙা়িা াম্প্রিাদয়ওোর দপঙতন রাচননদেও পদরদস্থদে 
 উচ্চাওাঙ্ক্ষা ঙা়িা অথযামাদচও পদরদস্থদের ভূদমওা  
দক্রয় দঙ। দদু মুদমতির দবওাতল অথয-ামাদচও 
ববািৃতলযর যপ্রক্ষাপতটর মতযয দবিন্নোবািী াম্প্রিাদয়ও 
যযান-যারণার ওারণ দঘদিে থাওতে যিঔা যায়। 
পদনতবদলও ভারতে াম্প্রিাদয়ওোর এও প্রযান ামাদচও 
দভদি যিঔা যায় দলদক্ষে মযযদবি যেণীর মতযয। দবদভন্ন 
ঘাওদরর ুতযাক ুদবযা াতভর চনয োতির ংগ্রাতমর 
মতযয এর বীচ দনদে দঙ। বযদিকে ুতযাক ুদবযা াতভর 
চনয োতির ংগ্রাতমর মতযয এর বীচ দনদে দঙ। বৃদের 
চনয মযযদবি যেণীর গুদ উপািান বযবার ওতর োর মতযয 
নযেম দঙ াম্প্রিাদয়ওো। অযুদনও দলক্ষার প্রার 
দনতয়াতকর াতথ াতথ ঘাওুদরর পি ক্রমল ওমতে থাওত 
োতির ঘাওদরর ুতযাক বা়িতব। নযদিতও ংঔযাকদরষ্ঠ 
দদুরা এতে োতির ুতযাক-ুদবযা হ্রাতর অলঙ্কা ওতর। 
োরা পরস্পরতও প্রদেতযাকী ম্প্রিায় বত মতন ওতর। 
ওমযংস্থানীন দলদক্ষে যুবমাতচর এওাংল এভাতব দওঙুটা 
যযন দিলাীন ভাতব চােপাতের রাচনীদের ঔপ্পতর পত়িতঙ 

এবং াম্প্রিাদয়ওোতও অেয়স্থ মতন ওতরতঙ। এভাতব 
মযযদবি যেণীর মাযযতম াম্প্রিাদয়ওোর মতনাভাতবর 
ামাদচও দভদি গ্রাম স্তর পযযন্ত দলওর দবস্তার ওতর। শুযু 
মুমান নয় দদু, দলঔ বা দিস্টানতির মযযদবিরা 
াম্প্রিাদয়ওোর মতনাভাতবর দ্বারা ওম যবদল প্রভাদবে 
তয়দঙ। এভাতব াম্প্রিাদয়ওোর এও যরতনর 
দবদিন্নোবািী অথযামাদচও  রাচননদেও দলও়ি যিঔা 
যায়, যা ঘাওদর  দলক্ষার যক্ষতত্র প্রদেতযাদকোর ক্ষমো 
বৃদের চনয দবতল ুতযাক-ুদবযা ম্প্রিাতয়র প্রদেদনদযতত্বর 
িাদব যোত।ix  

 

শুযু অথযামাদচও যক্ষতত্রআ নয় চাদে, ভাা  
প্রাতিদলও যকাষ্ঠীবািতও অেয় ওতর াম্প্রিাদয়ও মতনাভাব 
কত়ি তঠ। এ প্রতঙ্গ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ, বাগাী-বাগাী, 
দবারী, মারাদঠ, গুচরাদট, ওু়িদম, রাচপুে, ভূদমার, ওায়স্ত, 
গ্রার, নগ্রার প্রভৃদেতির ংগ্রামমুঔী ুরক্ষার 
দবয়দটতও ক্রমল াম্প্রিাদয়ওোর যমা়িতও অিাদিে 
তে যিঔা যায়। চনংঔযার এও ব়ি ংতলর াম্প্রিাদয়ও 
মতনাভাতবর পদরনদে যিলভাক এবং ংঔযাখু াম্প্রিাদয়ও 
মতনাভাতবর পদরনদে দবদিন্নোবাি। 

 

েতব াম্প্রিাদয়ওোতও বযিা নগ্রর মযযদবি 
যেণীর দ্বারা গ্রর মযযদবি যেণীতও যতর যফার প্রয়া 
দততব যিঔা দঠও নয়। অত পদনতবদলও ভারতে 
াম্প্রিাদয়ওো দঙ ি। থযননদেও পদরদস্থদেতে 
মযযদবিতির এবং োতির মতযয বযদিদবতলতর ক্ষমো েথা 
ুতযাক বৃদের প্রতঘষ্টার ফ এবং যকাষ্ঠী কঠতনর ফ।x 
ক্ষমোর ভরতওন্দ্রতও মযযদবি বা বুতচযায়াতির যথতও 
পযযাপ্তভাতব ওৃও  েদমওতির দিতও দনতয় না যযতে পারার 
ওারতণ চােীয়োবািী রাচননদেও ি  যনোরা 
মযযদবিতির াম্প্রিাদয়ওো যখঁা ংস্পলযতও গ্রায ওরার 
া পায়দন।  

 

পদরতলত বা যায় যয আংতরচ দদু-মুদম যওউআ 
যআভাতব াম্প্রিাদয়ওোতও বম্বন ওতর ভারে দবভাচন 
যও দনবাযয ওতর যোত দন। দওন্তু পালাপাদল এরা 
প্রতেযতওআ এতক্ষতত্র দনতচর িাদয়ত্ব এ়িাতে পাতর না। 
যনেৃতির ভু দোন্ত, দওঙু যনোর ক্ষমোর যাভ এবং 
দব্রদটল রওার ওেৃযও ীকতও মিী-দমলন পদরওল্পনা গ্রণ 
ওরতে  ংদবযান ভায় যযাক দিতে বাযয না ওরা, 
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ন্তবযেযী রওাতরর ওংতগ্র  ীতকর পরস্পর বাযািান 
চদনে ঘাবস্থা এবং াম্প্রিাদয়ওো প্রভৃদে যথতও ৃষ্ট 
েৎওাীন বাস্তব পদরদস্থদে ১৯৪৭ াত ভারে দবভাচনতও 
দনবাযয ওতর যোত এতে যওান তদ যনআ।                   
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