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িহ��ু:   িহ� ু  �ক?   

িবনায়ক   দােমাদর   সাভারকার   িলেখেছন   

এসএস   সাভারকর,   �বাে�   

সং�রণ:   1923,   1942,   1950,   1965,   1969   

জন   ��স   িববরণকারী:   আরএসএস   ��   করার   �ক   আেগ   �হডেজওয়ার   পাঠ�   এ�।   

�যমন,এটা   আরএসএস   প�েনর   নিথ।   আরএসএস   িবে�র   বহৃ�ম   সং�ৃিতিবদ   সং�া   

।   এ�   যুবকেদর   শি�শালী   হেত   এবং   িহ��ুবাদ   দশ�ন   বঝুেত   �িশ�ণ   �দয়।   

িশেরানাম   প�ৃা   উ�ৃিত   

"একজন   িহ� ু  একজন   ব�ি�   িযিন   িস�ু   �থেকেযমন   সমেু�র   কােছ   BHARATVARSHA   এই   জিম   �েভ�া,   যার   

তার   ধেম�র   �শশবাব�া   �য   তার   িপতা-জিমমােন।"   

"�ক   আমােদর   এই   স�   িস�ুেদর   জািতেক   উ�ার   কের   িযিন   আমােদর   ধন-স�দ   িদেয়িছেলন,   আপিন   িক   কেরন!   �ভু,   

আমােদর   শ�েদর   -   দাসাসেক   �ংস   করার   জন�   আপনার   শি�শালী   ব�পাতেক  
আঘাত   ক�ন।   "   

ি�তীয়   

সং�রেণর   পাবিলশার   �ারা   পূব�িনধ�ারণ   i-   ১৯০6   -   ১৯১০-এর   ইংল�াে�   থাকা   অব�ায়   সরকরকর   িজ�াসা   ��   কেরিছেলন,  
"িহ� ু  �ক?"   ব�করার   পের   

বছর   অধ�য়ন,   িতিন   �দখেত   �পেয়িছেলন   �য   িব�াি�   �কবল   ধম�য়সােথ   "িহ�"ু   িচি�ত   করার   মেধ�   রেয়েছ   

িদক�িলর।   

ii-   সরবারকর   এই   ���   historিতহািসকভােব   �দখার   িস�া�   িনেয়েছ।   

iii-   যখন   রাজৈনিতক   িব�বী   হওয়ার   জন�   50   বছর   ধের   আ�ামানেসর   কারাগাের   ��রণ   করা   হেয়িছল,   তখন   িতিন   

িস�া�   িনেয়িছেলন   �য   আমরা   পড়িছ   বই�   িলখব।   িতিনমাধ�েম   �কােষর   �দয়ােল   বই�   িলেখিছেলন   

��ািচংেয়র,   তারপর   �স�িল   মখু�   কেরিছেলন।   যখন   �িতবছর   কারাগােরর   �দয়াল   ধুেয়   �ফলা   হয়,   

তখন   �স   �পেয়িছল   "নতুন  
কাগজ"।   
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iv-   িতিন   �ায়শই   কিবতা   এবং   দ�িতেত   িলেখিছেলন।   

সব�ভারতীয়িতহািসকসামি�কতা   �কাশ   করার   জন�   "িহ��ু,"   "িহ��ু"   এবং   "িহ�ডুম"   পদ�   �তির   কেরিছেলন   

সং�ৃিত,   historicalএবং   সেব�াপির   ধম�য়   িদেকর   সােথ   জাতীয়   িদক�িলর,   যািচি�ত   

পুেরা   িহ� ু  জনগণেককের।   

িভ.সরভারকর   তার   কারাবািসত   �দশবাসীেক   মিু�র   আেগ   প�ােসজ�িল   মখু�   করার   জন�   �পেয়িছেলন।   এভােব   

যুি��িল   ভারেত   পুনরায়   �ানা�িরত   হয়।   

ষ�।   তারপের,   12   বছর   কারাবােসর   পের,   সব�কার   ভাইেদর   ভারতীয়   কারাগাের   ��রণ   করা   হেয়িছল।   আরও   

স�ািনত   ব�ী   তােক   কলম   এবং   কাগজ   �পেলন।   িতিন   অিবলে�   এই   রচনা�   িলেখিছেলন   এবং   এ�েথেক   িছিনেয়   আেনন   

কারাগার।   ১৯২৩   সােল,   সব�কার   কারাগাের   থাকাকালীন   �থম   সং�রণ�অধীেন   �কািশত   হেয়িছল   

"এ   মারাঠা"   নামক   �াম-এর।   

িভ   লালা   লাজপা�ই   এ�   পছ�   কেরেছন   এবং   এ�   এমন   এক�   ভারতেক   জািগেয়   তুেলিছল   �য   এ�   এেকবােরই   এক�   জািত   বেল   সে�হ  
করেত   ��   কেরিছল।   

এবং   পরবত�কােল   িহ� ু  মহাসভা   এ�েক   িহ�েু�র   আন�ুািনক   সং�া   িহসােব   �হণ   কের।   

�বত� ন   

িজএম   �জাশীর   �ারা,   1966   

x।   এই   বইেয়র   সম�   ভিবষ��াণী   সত�   হেয়েছ।   সাভারকর   জানেতন   এমন   এক�   সুেতা   আেছ   যা   সম�   

িহ� ু  বণ�   ও   স�দায়েক   এক   কের   �দয়।   িতিন   hitিতহািসক   িভি�েত   আঘাত   কেরেছন।   

একাদশ.   িতিন   �দখেত   �পেয়িছেলন   িহ� ু  শ��   itself��েদর   মেতাই   পুরােনা।   িহ��ুবাদ   আধুিনকসােথ   মািনেয়   যায়   

রাজৈনিতক   তে�র।   সাভারকর   উি�   বলেছ   িহ�রুা   র�     িদেয়   �বেঁধেছ।   তেব,   �নাট�িলধারণা�notes   

�দৗেড়রসেব�া�মভােব   অ�ায়ী   

�াদশ   ��ণী   পয��।   �কৃিত   সব�দা   এই   "জািত"   ধারণা�   �ফেল   �দওয়ার   �চ�া   কের,   �যৗন   আকষ�ণেচেয়   আরও   শি�শালী   

নবীেদর।   ।   

সাভারকর   আরও   জানেতন   �য   এই   বই�   িপতৃভূিম   এবং   পিব�ভূিমর   �িত   ভালবাসা   জাগােত   হেব।   �কানও   ব�ি�   যখনতখন   

এই   দজুেনর   মেধ�   িছঁেড়   যায়তােদর   কাজ�   অনমুানেযাগ�।   
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১৯৩37   সােল   যখন   সাভারকর   কারাগার   �থেক   মিু�   �পেয়িছেলন   তখন   সম�   িহ�রুা   তাঁর   আেশপােশ   প�ান-িহ�তুীের   সমােবশ  
কেরিছেলন   

পতাকার।   

XIII।   আটলাি�ক   সনেদ   �া�িরত   হওয়ার   পের,   সাভারকর   এফিডআেরর   কােছ   এক�   নীিত   ��রণ   কেরিছেলন   যােত   নীিত�িল�েয়াগ   

ভারেতরহয়।   এর   ফেল   আেমিরকা   এবং   এর   সংবাদপ��িলেত   সমথ�ন   জােগ।   

যখন   ��   িছল   �য   ভারত   িবভ�   হেব   (মসুিলম   লীগ   �যমন   দািব   কেরিছল),   সাভারকর   

�িতেশাধ   িনেয়   আে�ালনেক   পািক�ান   িবভ�   করার   �নতৃ�   �দয়।   এ�   মাউ�ব�ােটনেক   িজ�াহেকআলাদা   করেত   বাধ�   

এখন   পি�মব�   এবং   ই�ার   পা�ােবর   সােথকেরিছল।   

সাইন   ইন,   িজএম   �জাশী,   �বাে�,   �ম   28 তম, 1966   (সাভারকর   এর   জ�িদন)   

িহ�েু�র   Essentials   

এক�   নাম   িক?   

িপিজ।   ১.   উ�লভােব,   "নাম�   কী?"   িজ�াসা   কের   সাভারকর   "�ভেরানার   সুপিরচািরকা"   িদেয়   মখু   খুলেলন?   এ�   

পি�মা   পাঠকেক   এেনেছ   এবং   তােদর   �লখক�   উদাসীন   বেল   জানেত   �দয়।   

�াথিমকভােব   নাম�িল   িনিব�চাের   হয়,   তেব   "শে�র   সংে�েষর   সােথ   এ�   �য   িজিনস�র   ইি�ত   �দয়   তা   আরও   দ ৃ  grows   

◌়   হয়"   তাই   সংেযাগ�   ঘেট।   �শষ   পয��   শ�   এবং   ধারণা   পুেরাপুির   িববািহত   বেল   মেন   হে�।   অবেশেষ   

অনভূুিত�িল   শ��র   সােথ   রহস�জনকভােব   জিড়েয়   পেড়।   

২   -   এ   জাতীয়   নাম,   যিদও   �স�িল   'হাত,   না   পা,   না   �কানও   মানেুষর   অংশ,'   এ�িলিকছু   

সম�নয়,   কারণ   তারা   মানেুষর   আ�া।   

যিদ   আপিন   �কানও   �মেডানা   �পইি�ং   ফািতমার   অিধকারী   হন   তেব   �লােকেদর   তােত   আপি�   �নই।   যিদ   আপিন   এ�েক   �মির   বেল  
থােকন   তেব   তারানত   হয়   

��ার   সােথ।   

৩.   একজন   মসুলমানেক   "িনেজেক   ই�দী   বলেত   বলনু   এবং   আপিন   শী�ই   �দখেত   পােবন   �য   'উ��ু   িতল'িছল   না   

তার   ধরেণর   একমা�   শ�।"   [উ�ল]    িহ��ু   িহ� ু  ধম�েথেক   পথৃক   
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3-   িহ�েু�র   সং�া�িল   শ��   "এত   িবিচ�   এবং   সম�ৃ,   এত   শি�শালী   এবং   এত   সূ�,   এতই   অধরা   

এবং   এতই   ��   �য   িহ��ু   শ��   িবে�ষেণর   সম�   �েচ�ােক   অ�ীকার   কের।"   

"িহ��ু   এক�   শ�   নয়,   এক�   ইিতহাস।"   "িহ� ু  ধম�"   এর   মেতা   �কবল   ধম�ই   নয়,   পুেরা   ইিতহাস।   

এই   দ�ু   শেত� র   মেধ�   পাথ�ক�   করেত   ব�থ�তা�চুর   ভুল   �বাঝাবিুঝ   এবং   পার�িরকজ�   িদেয়েছ   

এই   অিনবায�   এবংধনস��   উ�রািধকার   সূে�   �া�   িকছু   �বান   স�দােয়র   মেধ�সে�েহর   

আমােদর   িহ� ু  সভ�তারসাধারণ।   ”   

৪.   "ইসম"   �িল   ডগমাস   বা   ��ডেক   �িতিনিধ�   কের।   িহ��ু   �নই।   আমরাসং�া   �দওয়ার   �চ�া   করিছ   না   

আরও   সীিমত   শ�   িহ� ু  ধেম�র(যার   মতবাদ   ও   ধম�িব�াস   রেয়েছ)।   তেববঝুেত   আমােদর   অবশ�ই   িহ� ু  বঝুেত   হেব   

িহ��ুেবাধ।   

িহ� ু  কী?   

৪.   আমরা   �ক   জািন   না   �য   �থম   িনিল��   আয�রা   িস�ু,   িস�ু   নদীর   কােছ   কখন   এ�   �তির   কেরিছল,   তেব   

তা   িছল   িমশরীয়   এবং   ব�ািবলনীয়েদর   আেগ।   

৫.   আয�রা   িস�ুেততারা   জাতীয়তার   �বাধ   �তির   কেরিছল   এবং   এ�েক   এক�   

�পৗঁছার   পেরনাম   িদেয়িছল,   "স�   িস�ুস"।   Ig��দ   এ�   সম�   �বিদক   ভারেতর   ��ে�   �েয়াগ   িহসােব   �রকড�   
কের।   

SI.   িসদঁ ু  িস�ু   নদীর   এক�   িভ�তা   এবং   এস   এবং   এইচ   সং�ৃত   হয়   সং�ৃত,   িস�ুিনেদ�শ   কের   

িহ�।ু   

Other.   অন�ান�   জািতও   িহ�েুদর   �ীকৃিত   �দয়।   পািস�য়ানরা   �বিদক   আয�েদর   িহ� ু  িহসােব   মেনানীত   কেরিছল।   

৮.   পািস�য়ানেদর   সােথ   �যাগােযাগ   করা   �ানীয়   উপজািতরা   অবশ�ই   আয�েদর   িহ� ু  িহসােব   �জেন   থাকেত   পাের।   

�বিদক   সং�ৃত   ভারতীয়   �াকৃতেদর   জ�   িদেত   ��   কের।   

নাম�   এখনও   পরুােনা   

8..   আমরা   �রকড�    করা   তথ��িলেত   কাজ   করিছ,   তেব   এখন   অনমুান   করা   যাক।   িহ�,ু   িস�ুিক   
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ইত�ািদআয�   ভাষায়   আেছ?   

9.   আসার   সময়   আমরা   �ায়শই   �ানীয়েদর   িজ�াসা   কির   �য   �ান�   কী   বেল।   সুতরাং   আয�রা   স�বত   এ�িশেখিছল   

তােদর   পূব�বত�   �লাকেদর   কাছ   �থেক।   এ�   নাম�   িনউ   ইংল�াে�র   মেতা,এক�   �রফাের�   হেত   পাের   

অতীেতরতেব   তােদর   সােথ   ব�ু�পূণ�   হওয়া   এবং   তােদর   শ��িলর   সােথ   তারা   যু�   হওয়া   অেনক   উপজািতর   সােথ   আমােদর   আয�  
�যাগােযােগর   �রকড�    রেয়েছ   

।   (আেলকজাি�য়ার   পে�   আলাসাডা,   �সলকুােসর   জন�   সুলভুা,   উদাহরণ��প।   সুতরাং   এই   শ��   িহ� ু  

পুরােণর   সূচনায়   িফের   �গেছ   এমনিক   

িহ�,ু   এক�   জািত   

১০।   িহ�রুা   ছিড়েয়   পেড়িছল   "এক�   মহান   িমশেনর   �চতনা   �ারা   পিরচািলত   হেয়িছল   এবং   তােদর   আ�ত�াগী   আ�ন�   

িছল   �তীক   উহার।   

"11.শহর   উেঠ   এবং   রাজ��িলর   িব�ার   লাভ   কের।   িক�   আয�   এর   ব�ি�েকি�ক   �বণতার   কারেণ   তােদর   

রাজৈনিতক   িঢেলঢালাভােব   �ক�ীভূত   হয়।   তােদর   নাগােলর   বিৃ�   তারাঅন�ান�   অত��   উ�তআনা।   

তােদর   ক�পেথভােবন    �ানীয়েদর   �থেক   দরূবত�   রাখা,   [িকছু   প�িতর   আিম   স�ূণ��েপ   পােবন   না],নতুন   নাম�িল   

��স,   কািশস   এবং   মগেধর   মেতা�কািশত   হেয়িছল,   যখন   িস�ু   বা   িহ�েুদর   পুরােনা   �জেনিরক   শ��েক�র   

�ায়   ভুেল   িগেয়িছল   

national   জাতীয়   এবং   সাং�ৃিতক   unityধারণা�   িবল�ু   হয়িন,   এ�   �কবল   অন�   নাম   িনেয়েছ।   

এই   বিৃ�   "যখন   অেযাধ�ার   বীর   ি��   িসেলেন   িবজয়ী   �েবশ   কেরিছেলন   এবং   

িহমালয়   �থেক   পুেরা   জিম�েক   এক   সাব�েভৗম   দফতেরর   অধীেন   সমেু�র   কােছ   িনেয়   এেসিছেলন।"   

১২.   তারপের   "�েণ�র   মহান   সাদা   ছাতােসই   রাজকীয়   িসংহাসেনর   উপের   িহং�তা   উ�ী�   হেয়িছলরাজকন�ারা   

রামচে�র।   "সকেলই   ��মময়   আনগুেত�র   শপথ   কেরিছেলন,"   �কবল   আয�   রে�রনয়,   হনমুান   �ারা।   ।   ।   

�সই   িদন�   িছল   আমােদর   িহ� ু  মানেুষর   আসল   জ�িদন-   সত�ই   এ�   িছল   আমােদর   জাতীয়   িদন:   কারণ   আয�   এবং   

আনািরয়ানরা   িনেজেক   এক�   �লাক   িহসােব   বনুন   কের   এক�   জািত   িহসােব   জ��হণ  
কেরিছল।   "   

অন�ান�   নাম   

১৩   ভারতীয়   জািতর   ইি�ত   �দওয়ার   জন�   এক�   উপযু�   িবক�   নাম   পাওয়া   িগেয়িছল   "যখন   ভারতবষ�   
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সম�   িব�   জেুড়   এর   �ভাব   �েয়াগ   করেত   এেসিছল।"   িতিন   �বিদক   বা   �জনিকনা   তা   িনেয়   আমরা   িবতক�    করব   না   

বা   তাঁর   শাসেনর   স�ক   তািরখ।   তেব,   অধীন�   দল�িল   "ভারতখ�"   শ��   �হণ   কেরিছল   যা   

িহমালয়   �থেক   সমেু�র   িদেক   িনেদ�শ   কের   -   এক�   "সাধারণ   সাং�ৃিতক   সা�াজ�"।   িবষু   পুরাণ   এ�েক   

ভূিম   নােম   অিভিহত   কের,   "ভরতর   বংশধরেদর   �ারা   বাস   করা   ভরত   হ'ল   ভরত   are"   

নাম�িল   কীভােব   �দওয়া   হয়   

14   -   নাম�   িহ� ু  বা   িস�ু   নাম�েক   পুেরাপুির   দমন   কেরিন   বা   নদীর   সােথ   সংযুি�   সিরেয়   �দয়িন   

-   "িস�ু   যার   �েন   আমােদর   িপতৃপিত   এবং   �লােকরা   জীবেনর   দধু   পান   কেরিছেলন।"   ভাষা   

এখনও   "িসি�"   হে�।   

যিদও   ভারতখ�   িহ�েুদর   �ায়   ছািপেয়িছল,   তা   হয়িন।   

15.   ই�িদ   এবং   �ীকরা   আমােদর   িস�ু   বা   িহ� ু  বলেত   থােক।   এমনিক   একজন   চীনা   পি�তও   তা   কেরিছেলন।   

�যমন,ভি�   জিম   এখন   িহ��ুান   ও   জনগেণর   িহ� ু  বলা   হয়।   

নাম�িল   িনেজর   �চেয়   �বিশ   অেন�র   জন�।   যু�   এবং   িবে�র   সােথ   �যাগােযােগর   ঘটনা,   

ঘটায়িহ� ু  শ��   "ভারতখ�"   ব�াখ�া   কের।   

আ�জ� ািতক   জীবন   

16   -   যিদও   �বৗ�ধেম�র   �েবেশর   সময়   িহ��ুান   �কানওভােবই   িব�   �থেক   িবি��   িছল   না,   এই   

�েবশ�   এক�   আ�জ� ািতক   চির�   �দখায়।   

17   -   এই   সমেয়,   িহ��ুান   তার   জিম�   পূরণ   কেরিছল।   এবং,   ভারত�দয়   ও   �ােণ   পিরণত   হেয়িছল   

�ায়   পুেরা   ততকালীন   িবে�র।   বাইেরর   �লােকরা   যারা   িশখেত   ও   বািণজ�   করেত   

.◌ুেকিছল   তারাও  
আমােদর   িহ� ু  বেল  
ডাকত।   

�বৗ�ধম�   িব�জেুড়   এই   নাম�   িবিশ�   হেত   সহায়তা   কেরিছল   এবংআমােদরআরও   

িহ� ু  িহসােবিনেজেকসেচতন   কেরেছ।   
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�বৗ�ধেম�র   পতন   

18.   "এ�   িক   দাশ�িনক   পাথ�ক��িল   একাই   আমােদর   জািতেকিব�ে�   দাঁড়ােত   পাের   

�বৗ�   ধেম�র?"   "এ�   িক   �বৗ�   ধম�াবল�ী   ি��ােনর   উ�াবন   এবং   মানিসকতা   হেত   পাের?"�নাট   ক�ন   

স�ূণ�।   

এই   ধরেনর   ���িল   "�বৗ�   ধম�াবল�ীেদর   পে�   এইরকম   তী�   মেনােযাগ   আকষ�ণ   করেত   এবং   মারা�ক   �মািণত   হেত   

পারত   না   যিদ   �বৗ�   স�সারেণর   রাজৈনিতক   পিরণিতএত   িবপয�য়কর   

জাতীয়   �বৗি�কতা   এমনিক   আমােদর   জািতর   জাতীয়   অি�ে�র   পে�না   হত।"   

১৯.   �বৗ�   িব�াস   মানষুেক   খুব   প�ািসভ   কের   তুেলিছল   এবং   এভােব   �নেদর   ভারত   দখেল   আনেত   সহায়তা   কেরিছল।   

িহ�রুা   "হােত   এই   িত�তা   এবং   রাজৈনিতক   দাসে�র   সাম�তার   সােথ   পান   করেত   পােরন   না   

অিহমসারসু�াদ ু  ফমু�লার   সূ�   ধের   যােদর   বব�র   সিহংসতা   এখনও   �বদনাদায়ক   হেত   পাের   তােদর   

এবং   আধ�াি�ক   �াতৃে�র।"   

২০.   িতিন   �বৗ�ধম�েক   ধমক   �দওয়ার   অথ�   এই   নয়   �য,   "আমরা   আমােদর�িত   আমােদর   ভালবাসা,   �শংসা   এবং   ��ারকারও   কােছ  
অবদান   রািখ   না   

ব�ু   -   ধম�   -   সংেঘরজন�।   ওরা   সবাই   আমােদর।   তােদর   �গৗরব   আমােদর   এবং   তােদর   

ব�থ�তা।   তেব   �বৗ�   ধম�াবল�ীেদর   পূেব�ও   পিব�   িজিনস�িল,   িহ� ু  রা�পিতরা   �বৗ�   ধম�েক   

যা   পিরণত   হেয়িছল   তা   হেত   �দয়।   

"সুতরাং,   আমরা   ভািব   না   �য   রাজৈনিতক   �বৗি�কতা   বা   আমােদর   জািতর��   হেয়িছল   এবং   �শষ   

পু�ষতাি�কতা   একাই   �মৗয�েদর   সােথহেয়িছল   -   বা   তােদর   �বৗ�ধম�   �হেণর   পিরণিত   হেয়িছল।"   

২১.   তেব   িহ�রুা   অন�   পািথ�ব   হেয়   উঠেত   পােরিন   এবং   �নেদর   �ারা   আিধপত�   িব�ার   করা   �যেত   পাের   যার   পুেরা   ধেম�রেযেত   পাের   

দ�ু   শ�   বলা,   "আ�ন   এবং   তেরায়াল"।   এবং   �বৗ�ধেম�র   �কানও   "যুি�   এবং   তক�    �নই"   যাকরেত   

আ�ন   এবং   তেরায়াল   মতবােদর   িব�ে�   লড়াইপাের।   

"সুতরাং   আমােদর   জািতর   িচ�াধারা   ও   কেম�র   �নতােদরিবেরািধতা   করারতােদর   ত�ােগর   আ�নেক   

ধম�িবেরাধী   ব�ি�রজন�   এবং   ই�াত�র   জন�   �বিদক   ����িল   পুনরায়   �খালা   রাখেত,   এ�   কালী   �বদীর   উপর   তী�   করার  
জন�পুন��ার   করেত   হেয়িছল।"   

22.   িহ�রুা   আ�মণকারীেদর   টাট� াির   এবং   মে�ািলয়ায়   িফিরেয়   �দয়।   "�বেদ   িফের!   '   জাতীয়   
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��ন   আরও   �জাের   �জাের   �জাের   �জারােলা   হেয়   উঠল,   কারণ   এ�   মলূত   রাজৈনিতক   

�েয়াজন।   

�বৗ�ধম�   -   এক�   সব�জনীন   ধম�   

22.   যিদও   এর   কৃিত�   িছল   তবওু   �বৗ�ধম�   "প�রবীজবীজেক   িনমূ�ল   করেত   পােরিন   

আেবগ   বা   রাজৈনিতক   উ�াকা�ারবা   �ত�   বিৃ�র।"   

২৩.   ভারত   �বৗ�   িবিধ�িলেক   যথাস�ব   যথাযথভােব   অ�ভু� �   করার   �চ�া   কের   �বেঁচ   থাকার   �চ�া   কেরিছল,   "   

িনহত   হওয়ার   �ারা   িতিন   হত�া   করার   �চ�া   কেরন   িন   -   এবং   �শষেমশ   ��প   �য   �খজেুরর   পাতা�িলপে�   খুব   

ি�েলরভ�রু!"   

"িচ�াধারা   ও   কেম�র   �নতারা   সাব�জনীনমে�া   এবং   জেু�া   পুনরাবিৃ�   কের   অসু�   হেয়   পেড়িছেলন   

�াতৃে�র।"   

24   -   "তদপুির   আমােদর   শ�েদর   সােথ   আমােদর   মেধ�   সাধারণ   যা   িকছু   আেছ,   �স�িলর   িবেরািধতাশি�   আমােদর   দবু�ল   

করারকের।   �য   শ�   আমােদর   সােথ   সাম�স�পূণ�   নয়,   তা   হ'ল   শ�রা   আমােদর   পে�   সবেচেয়   তী�ভােব   �িতেরাধ   

করেব।   

তারপেরই   এেলা   �িতি�য়া!   

25.   ভারেত   �বৗ�   শি�   পুনরায়   �িত�ার   �য়াস,   জািতেক   আরও   

�মকী   মেনাভাব   �পাষণ   কেরিছল।   আমরা   আমােদর   ময�াদায়   থাকা   �লাকেদর   স�েক�    সেচতন   িছলাম   যারা   শ�র   �িত  
সহানভূুিতশীল   িছল।   

২..   িচেন   অবি�ত   �বৗ�   �সনাবািহনী   আ�মণ   করার   জন�   ��ত   িছল।   �বৗ�রা   �হের   �গল।   এবং   "তােদরকরেত   হেয়িছল   

িব�ে�   ভারেতর   িব�ে�   সম�   উ�তর   জাতীয়   ল��েক   আন�ুািনকভােব   ত�াগএবং   এই   �িত�িত   �দওয়া   হেয়িছল   �য   তারা   আরকরেব  
না   

�কানও   রাজৈনিতক   পিরণিত   িনেয়   ভারেত   �েবশ।"   �বৗ�রা   সবাই   এই   শপথ   িনেয়িছল।   

জাতীয়তার   পে�   
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�িত�ান�িল   ২..   �বৗ�   মেুখর   মেুখামিুখ   এই   ��ােতর   অংশ   িহসােব   �িত�ান�িল   পুন��ািরত   হেয়িছল:   

চার   বেণ�র   ব�ব�া   জনি�য়তায়   বিৃ�   �পেয়িছল।   

"এ   �থেক   আমােদর   �লাকেদর   উপ�েল   যাওয়া   �থেক   িবরত   রাখা   এক�   �াকৃিতক   পদে�প   িছলযা   অ�াভািবক   িছলমারা�কভােব   

--   িকছু   ��ে�ৈবরী   -   এ   জাতীয়   উ�াবনী   �িত�ােনর   �িত।"   

জািতেদর   ��   

28.   �বৗ�েদর   িব�ে�   লড়াই   করার   জন�   জািত   �-�ােন   আরও   শি�শালী   হেয়   উঠল।   তেব   আমােদর   উ�র-�দৗড়ঝাঁপ   �দৗড়ঝাঁপ   

পি�মা�লীয়   সীমানায়িছল   যা   িছল   "হওয়ার   �চেয়   বরং   অেনক   �বিশ   দ�ৃুতকারীসীমা�র�ীরাও   

�া��করএবং   আমােদরিনরাপদ   হেয়   উঠেত   পাের   না।"   

29.   সুতরাং   এক�   সীমানা   টানা   হেয়িছল।   এবং   �কান�   িনব�ািচত   হেয়িছল?   আপিন   িক   অনমুান   করেবন?   িস�ু   নদী।   

"�যিদন   আমােদর   জািতর   িপতৃপিতরা   �সই   ��াত�   অিত�ম   

কেরিছেলন   তারা   �য   �লাকেদর   িপছেন   �ফেলিছেলন   তােদর   অ�ভু� �   হওয়া   �ছেড়   িদেয়িছেলন   এবং  
এক�   নতুন   জািতর   িভি�   �াপন   কেরিছেলন।"   

তারা   একীভূত   এবং   �সািরত   এবং   �তির   কেরেছ   "এক�   জািত   এবং   এক�   নতুন   রাজনীিত   যা   �কবল   সবেচেয়হেত   পাের   

উপযু�   এবং   �বােধর   সােথ   িস�ু   বা   িহ� ু  িহসােব   বিণ�ত।"   

�বেদ   িফের   আসনু   

২৯.   িস�ু   নদী   সীমাে�   িফের   যাওয়া   "�বেদ   িফের"   এই   নতুন   কা�ার   �াভািবক   ফল   িছল।   

একজন   �দশে�িমক   পুরাণ,   িযিন   িস�ু   ছািড়েয়   িবেদশীেদর   বিহ�ার   কেরিছেলন,   “পরবত�   সমেয়   িস�ুএক�   রাজকীয়   আেদশ   জাির  
কেরিছেলন   

ভারতমেধ�   সীমা   িনধ�ারেণর   লাইন   গঠেনর   জন�   

এবং   অ-ভারতীয়   জািতর।   

30.   এেক   "িস�ু�ান"   বলা   হত।   

িস�ু�ানভারতব 
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ষ�   এর  
আেবদনেতপদবী 
ও   

৩১.ব�ি�গত   থাকার   পাশাপািশ   এক�   পরবত�এবং   অবশ�ই   হেত   হেব।   এ�েবাঝায়   

এক�   িনিদ��   রাজা।   স�াট   ভরত   চেল   �গেলন,   িক�   িস�ু   িচরকাল   চেল।   "এ�   হ'ল   ���পূণ�   �ম�দে�র   কড�    

যা   দরূবত�   অতীতেক   দরূবত�   ভিবষ�েতর   সােথ   সংযু�   কের।"   এই   কারেণই   �নতারা   অবশ�ইকরেত   পােরন   

"আমােদর   জিম   ও   জািতর   �াচীন   �বিদক   নাম   িস�ু�ান   -   আয�েদর   �সরা   জািত"   পুন��ার।   

৩২.   নােমর   আেরক�   সুিবধা   হ'ল   "সং�ৃত   িস�ু   বলেত   �কবল   

িস�ুই   �বাঝায়   না,   সম�ুও   রেয়েছ   যা   দি�ণ   উপ�ীপেক   কটা�   কের।"   সুতরাং   এ�   এক   কথায়   পুেরা   িব�ৃিতেক   িনেদ�শ   কের।   

আয�   িক?   

32.   তেব   িস�ু   �কবল   ভূেগালেকই   �বাঝায়   না।   এ�   সং�ৃিত   �বাঝায়।   িস�ু�ান   িছল   "আয�েদর   �সরা   

জািত"।   

৩৩.   এই   শ���   ল�   করা   উিচত,   "�কানও   চুেলর   িবভাজন   বা   ধম�া�তার   িভি�েত   নয়”   "   

আয�   শ��   ��ভােব   তােদর   সকলেক   �বাঝায়   যারা   "এক�   সাধারণ   সং�ৃিত,   সাধারণ   র�,উ�রািধকার   সূে�   �পেয়েছন"   

সাধারণ   �দশ   এবং   সাধারণ   রাজনীিত,   যখন   ���াও   িস�ু�ােনর   

িবেরািধতা   করার   একদম   সেত�র   �ারা   িবেদিশেদর   জাতীয়   এবং   জািতগতভােব   এবং   ধম�য়ভােব   অগত�া   নয়।   "   

িহ� ু  ও   িহ��ুান   

33.   "অ�াটক"   শ��ও   ব�ব�ত   হেয়িছল।   এর   দ ৃ  strong◌়   আিল�ন   ইি�ত   �দয়   �য   এক�   �রােয়ল   স�াদনাতার   ম�িুর   অনেুমািদত  
কেরেছ   

িস�ু�ােনর   সােথ।   [আিম   এখােন   িকছুটা   হািরেয়   যাওয়া   �ীকার   করব]।   

34.   "অ�াটক"   এর   ব�বহার   অবশ�ই   �লাকেক   �বেদর   িদেক   িচি�ত   করার   �য়াস   িছল।   তেব   

একই   লে��,   সম�   পু�ষই   জােনন   �য   িহ� ু  এবং   িহ��ুান   কী   �বাঝায়,   িক�   ভারতবষ�   নয়।   

35.   পাদ�কােত   িতিন   অটেকর   উ�স   স�েক�    তাঁর   িনি�ততার   অভাব   িনেয়   আেলাচনা   কেরেছন।   তেব,   িতিন   বেলিছেলন   �য  
"অভ�াস�   

িকছু   িবেদশী   �মােণর   �ারা   �মািণত   না   হওয়া   পয��   পুরােণ   সম�   িকছু   সে�হ   করার   
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অবা�ব।"   স�ূণ�   সংেশাধন   ছাড়াই,   timesিতহািসক   সমেয়   �রকড�    করােবশ   

এবং   উপ�াপনায়�শংসনীয়   বেল   মেন   হে�   এ�   ভাল   সংেযাজন   বেল   মেন   হে�।   36-এ   িতিন   বেলেছন   �য   অ�াকাউ��েত   �দাষ   ও   

��   রেয়েছ।   �টাক�    না?   অিত   �াকৃিতকতার   বায়ু   যিদ   থােক   তেব   আেলকজা�ার   দ�   ��েটর   

বণ�নার   কী?   

বেু�র   �িত   ��া   

35.   অ�সর   হওয়ার   আেগ,   িতিনদবু�লতািবে�ষণ   �ারা   স�বত   পালক�িল   মসৃণ   করেত   চান   

�বৗ�ধেম�রস�েক� ।   

36.   না   িতিন   �বৗ�ধম�েক   ভালবােসন।   

৩..   �বৗ�ধম�   তার   মেধ�   অ�িন�িহত   �াণীর   �থেক   দধু   ছাড়ােনার   এক   দদু� া�   �চ�া।   িতিন��া   

এই   বংেশর   িশ�কেদর।   এবং,   যিদ   বংেশর   িশ�েকরা,   আপিনস�েক�    কী   ভােবন   বেল   মেন   

িনেজেক   মহান   ব�ুকেরন,   তাই   না?   

38   তেব,   "জাতীয়তার   ব�ানার�   সব�জনীনতার   �িত�াপন   করেত   অ�ীকার   করেব।"   তবওু   ভারতএত   

�বৗ�ধম�েক   তার   �চতনায়   আব�   ও   সংযু�   করার   জন�েবিশ   সম�ৃ।   

িহ�:ু   সকেলই   এবং   এক�   জািত   

38.   এখন   পয��   আমরা   সং�ৃত   উ�স�িলেত   নজর   �রেখিছ।   

39.   িস�ু�ান   শ��   �কানও   িনিদ��   �িত�ান   বা   দেলর   সােথ   �কানও   স�ক�    �থেক   মিু�   �পেয়িছল।   ”�ারা   

�িত�ােনরতার   অথ�   বণ�   (বণ�)।   এমনিক   বণ�ও   িহ��ুান   নয়   কারণ   "এক�   �িত�ানেবাঝােনা   হয়   

সমােজর   জন�,   সমাজ   বা   �কানও   �িত�ােনর   পে�   আদশ�   নয়।"   

বেণ�র   ব�ব�া   যিদ   অদশৃ�   হেয়   যায়,   তেব   িহ��ুান   িক   িবেদশীেদর   �দেশ   পিরণত   হেব?   িশখেদর   

জাত   �নই,   তেব   তারা   জািলয়ািতকারী   নয়।   "তারা   র�     �ারা,   জািত   �ারা,   �দশ   �ারা,   by�েরর   �ারা   আমােদর   are"   

“আমরা   িহ�রুা   সকেলই   এক   এবং   এক   জািত,   কারণ   আমােদর   �চিলত   র�     -   'ভারতী   স�িত'”   "ব�ু�বধ�ন   ঘেটিছল   
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িহ��ুািন   ভাষা   

৪০.   �বৗ�ধেম�র   উ�ান   ও   পতেনর   সােথ   সােথএক�   অসাধারণ   িব�ার   ও   

�ানীয়   এবং   সং�ৃেতরএক�   �পদী   দেুগ�।   

"�াকৃত"   (িহি�)   যা   মানেুষর   জীবন   ধারণেক   আরও   ভাল   িফট   কের।   

"সং�ৃত   �লখকরা   সাধারণত   ভরত   শ��েক   �াধান�   িদেয়িছেলনসােথ   িমল   �রেখ   আরও   �বিশ   সংখ�ক   হেয়   থােক   

যা   কমনীয়তার   �িতি�ত   কানেনর।"   

তেব   িহ��ুান   জনি�য়   এবং   জীব�   সং�ৃিতেত   আটেক   আেছ।   

৪১.   সং�ৃত   ভাষাগত   ও   সাং�ৃিতক   �ম�দে�র   মেতা,এক   �বীণ   কন�া   -   �াকৃত   (িহি�)   

সং�ৃেতরজীব�   কথ�   িজ�া।   

ি��শ   িহি�   বা   িহ��ুােনর   ব�   শতা�ী   আেগঅিত�মকারীেদর   মাতৃভাষা   িছল   

জািত।   

৪২.   �নেদর   বিহ�ার   হওয়ার   পের,   �ায়   হাজার   বছেরর   শাি�   ও   সমিৃ�   ঘেটিছল।এক�   

রাজ�মারীেদরসংযু�   পিরবার   শাসন   কেরিছল।   এবং   িহি�   �হণএক   বািহ�ক   �কাশ   মা�   

এই   জাতীয়   ম�ল   ও   ব�েনর।   

িবেদশী   হানাদাররা   

42.   সাফল�   মানষুেক   িমথ�া   সুর�ায়   এবং   �ে�র   �দেশ   বাস   করেত   বাধ�   কের।   গজিনরিস�ু�ান   অভ�ভােবহেয়িছল   

�মাহা�দ   িস�ু   পার   হওয়ার   িদন   �যিদনজা�ত।   

43   -   "িমশর,   িসিরয়া,   আফগািন�ান।   ।ইসলােমর   তেরায়াল   আেগ   জািত   ও   সভ�তার   �ূেপ   পেড়িছল   

শাি�র!!   তেব   এখােন   �থমবােরর   মেতা   তেরায়াল   আঘাত   করেত   �পেরিছল,   িক�   হত�া   করেত   পােরিন।   ”   

�িতবার   তেরায়াল   আঘাত   করেল   তা   িচকন   হেয়   যায়   এবং   আহত�   সু�   হেয়   উঠল।   "আ�াে�র   

�াণব�তা   জেয়র   �াণশি�   �থেক   শি�শালী   �মািণত   হেয়িছল।"   “এটা   �কান   জািত,   এক�   জািত   বা   এক�   জনগেণর   

সােথ   লড়াই   করেত   হয়িন।   এ�   �ায়   সম�   এিশয়া   িছল,   �ত   ইউেরাপ   জেুড়   অনসুরণ   করা   হত।   
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৪৪.   দশেকর   দশক   পের   শতা�ীর   শতা�ীর   দশক   পেরও   এই   মারা�ক   সংঘাত   অব�াহত   থােক   এবং   ভারত   একক   

হােত   �নিতক   ও   সামিরকভােব   লড়াই   চািলেয়   যায়।   "   

িহ�েু�   কম�রত   

৪৪.   "এই   দীঘ�েময়ািদ   উ�   সংঘােতর   মেধ�   আমােদর   �লােকরা   িনেজেক   িহ� ু  িহসােব   তী�ভােব   সেচতন   কের   

তুেলিছল   এবং   আমােদর   ইিতহােস   অজানা   এক   জািতেত   ld◌াল   �দওয়া   হেয়িছল।"   

৪..   িহ��ুবাদ   আবারও   এই   unity�ক�র   সকলেকই   �বাঝায়   যারা   হানাদারেদর   অধীেন   ভুগিছেলন।   যারা   লড়াই   

কেরিছল   তারা   িহ��ু   িহসােব   তাই   কেরেছ।   যারা   িহ�বুােদর   নােম   যারা   চাষাবাদ   কেরিছেলন   এবং   লড়াই   কেরিছেলন   তােদর   সম�  
�শংসাপ�   খি�ত   

হেব।   �স   কেয়ক�   উদাহরণ   �দয়।   

47   উ�রা�লীয়   ভাষাগত   সািহেত�র   �থম   রচনা�   িহ��ুােন   �তীয়মান।   এক   কিব   

পদ   তাই   ঘন   ঘন   এবং   অবােধ   ব�বহার   কের,   িক�   আমরা   সে�হ   না   �য,   তারা   পয��   িফের   �যমন   জনি�য়   িছল   পারেবন   

11 তম    শতা�ী   যখন   মসুলমানেদর   পা�ােবর   এমনিক   �কােনা   পথ   সুরি�ত   িননা।   

48.   -   49.   আমরা   মসুলমান   এবং   িহ�েুদর   মেধ�   যুে�র   কথা   িশিখ।   হারােনা   িহ� ু  �নতা   

দগু�ার   �িত   �দশে�িমক   �াথ�না   করেলন।   এবং,   এই   সম�   এক�   কিবতায়,   আমরা   পিতত�িত   �শষ   মম��শ�   ��া   �িন   

িহ� ু  স�ােটর।   এই   ভারতবেষ�র   �থম   িদেকর   উ�রা�লীয়"ভারত"   �ায়শই   �থম   �দখা   যায়   না   

রচনােত।   

50   -   56   এর   অবমাননাকর   �দশা�েবাধক   কিবতা   রেয়েছ।   এর   �বিশরভাগ   অংশ�িব�ে�   র�া   কের   ১   1646   in   সােল   িশবাজীেক  
িতর�ার   কের   

মসুলমানেদর।   

৫   -   -   যখন   �কানও   রাজপুত   রাজপু�   তাঁর   সােথ   লড়াই   কেরিছেলন   িশবািজ   বেলিছেলন,   "তা   খুেঁজ   পাওয়া   চরম   হতাশাজনক   িছল   

িহ�েু�র   �াচীন   ield◌াল   -   রাজপুতেদর   তােদর   র�     এবং   তােদর   সহ-ধম�বাদীর�   ঝরােনা   

এবং   ভাই   িহ�েুদরেয   �মাহােমডানরা   িজতেত   পাের!"   

59   -   িতিন   অিবরত   বেলিছেলন,   “আপিন   �য   সম�   দগু�   চাইেত   পােরন   তা   আিম   �তামােদর   হােত   তুেল   িদেত   ��ত।   আিম   িনেজই   

তােদর   উপের   আপনার   পতাকা   লাগাব।   তেব   �সই   মহু�দানেদর   �যন   িবজয়   না   হয়।   আিম   িহ�;ু   আপিন   একজন   

রাজপুত   এবং   তাই   িহ�।ু   রাজ��   মলূত   িহ�েুদর   হেয়েছ।আিম   আমারন�   কের   �দব   
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�য   িহ� ু  ধম�েক   র�া   কের   তার   আেগমাথােক   িবনীত   বাের।   ”   

--১   -   একজন   �ামী   তাঁর   অনগুামীেদর   আরও   �দির   না   কের   আ�মণ   করার   আ�ান   জািনেয়িছেলন।   মথরুাবাই   নােম   এক   মিহলাউে�েগর  
িচ�   িলেখিছেলন   

তাঁেক   �দশে�েমর।   

63   -   “�গায়ায়   পতু� িগজ   ধম�া�তা   ইউেরােপর   অনসু�ােনর   এক�   ভারতীয়   সং�রণ   িছল।   একবার   

তারা   সম�   িহ� ু  ধম�য়   অন�ুান   এবং   আচার   অন�ুােনর   উ��ু   পয�েব�ণ   িনিষ�   কেরিছল।   ”   িহ� ু  �দশে�িমকরা   

এই   আিধপত�েক   উে�দ   কেরিছেলন।   

-   68   -   ব�   পৃ�ার   নীেচ   থাকা   পাদ�কা�িল   �ঘাষণা   কের,   তেব   এক�   1793   িচ�েত   বলা   হেয়েছ   �যিহ� ু  ইিতহাসেক   

মসুিলম   �রকড�    �ংস   কের�াস   �পেয়েছ।   তেব,   মসুলমানরাওজন�   �ছাট   �ছাট   িবজয়   অজ� ন   কের   

িচর�ন   িবজেয়রএবং   িহ�রুা   এর   িবপরীত   কাজ   কের।   তেব,িহ� ু  �গৗরব   �কট   

�বদ   ও   শা�   সংর�ণ,   গ�   ও   �া�ণেদর   সুর�ায়।   

ম ূ  .◌়   ধারণা   অবশ�ই   go০   �যেত  
হেব   

-   সব�েশষ   িহ� ু  সা�াজ��   1818   ি��াে�   পিতত   হেয়িছল   আমরা   এখন   িহ�েু�র   �েয়াজনীয়   িজিনস�িলেত   �পৗঁেছ   যাব।   তেব,   এ�   

করার   জন�   �থেম   আমােদর   ধারণা�   �ংস   করেত   হেয়িছল   �য   িহ��ুান   এবং   িহ� ু  মহ�দীেদর   �ৎসা   �থেক   এেসেছ   

।   মহুা�েদর   জে�র   অেনক   আেগ   �থেকই   “িস�”ু   িবদ�মান   িছল।   সুতরাং   তাঁর   ধম�করেত   পারত   না   

শ��   বা   ধারণা   �তির।   

72   -   যারা   আমােদর   নামকরেণর   জন�   মসুলমানেদর   creditণ   �দয়   তােদর   যুি�   অনসুাের   আমােদর   "কাফারস"   বলা   উিচত।   

তেব   এ�   সত�   �য   িহ� ু  শ��   সং�ৃতেত   পাওয়া   যায়   না।   তেবএক�   �াকৃতআশা   করা   িনেব�াধ   

শা�ীয়   সং�ৃত   পােঠ�(িহি�)   শ��   পাওয়া।   “িস�ু”   সং�ৃত   ভাষায়।   

73   -   ইরােনর   এক�   �াচীন   ভাষায়,   �াক-পািস�য়ান,   িহ� ু  বলেত   �বাঝায়   কৃ�া�।   তেব   এ�   তখনহেত   পাের   না   

ভারেতর   িহ�েুদর   ��ে�   �েযাজ�(যিদও   তারা   পাশাপািশ   থাকেতন)।   শ��   এই   ব�বহােরর   পূব�াভাস   �দয়।   

74   -   এবং   এ�   এক�   �িতপাদ�   িছল,   ইংল�াে�র   সােথ   সমা�রাল�িল   ল��   করা   আকষ�ণীয়।   কাউেক   “ইংরাজী”   বলা   

নরম�াি�   িবজয়ীেদর   অধীন   অপমান   িছল।   িক�,   ইংেরজরা   তােদর   নােম   আটেক   �গল।   “�ক   

কারণ   তারা   তােদর   �াচীন   র�     বা   নাম�   অ�ীকার   কেরিন,   আজকাল   আমরা   �দখেত   �পলাম   �য   নরমন   শ��   
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এক�   historicalিতহািসক   জীবাে�   পিরণত   হেয়েছ   এবং   নরমাি�র   িবে�র   মানিচে�   �কানও   �ান   �নই,   তেব   

অব�াপূণ�   ইংেরিজ   এবং   তােদর   ইংেরিজ   ভাষা   এেসেছ   িবে�রসবেচেয়   বড়   সা�ােজ�র   মািলক   

এখনও   পয��   �দখা”   

“ �ে�র   সমেয়   জািত�িল   তােদর   মেনর   ভারসাম�   হারােত   পাের    এবং   পািস�য়ান   বা   অন�রা   যিদ   একবার   

িহ� ু  শ��েক   �চার   বা   এক�   কােলা   মানষু   �ারা   বঝুেত   �পেরিছল,   তেব   তােদর   মেন   রাখেত   হেব   �যশ��ও   

�মাহােমডানসব�দা   খুব   typeষ�ণীয়   �কারেক   �বাঝােত   ব�ব�ত   হয়   িন   always�ারা   মানবজািতর   

িহ�েুদর।   "   

75   -   এবং   আমােদর   এও   ভুেল   যাওয়া   উিচত   নয়   �য   �াচীন   ই�িদরা   শি�   বা   �বলতা   �বাঝােত   িহ� ু  শ��   ব�বহার   কেরিছল।   

৮০   -   আেরক�   অসু�তা   যা   িহ� ু  শ��   খাঁ�   করেতন   তােদর   মেন   আ�মণ   কের   (কারেণ   

এর   িবেদশী   এবং   �িণক   উ�স   স�েক�    ভুল   ধারণার)   এ�   মখূ�তার   �িত   িব�াসেক   �বাঝায়।,   

মলূতিহ��ুবাদ   শ��   �জন   এবং   �বৗ�েদর   আলাদা   করেত   পাের।   

৮১   -   আসেল,   "িহ� ু  ধম�"   শ��   এক�   নতুন-শ�যু�   শ�।   �কানও   মানষুিব�াসকেরই   িহ� ু  হেত   পাের   

�বেদনা।   �জন   এ�   �মাণ   কের।   িহ��ু   “জাতীয়   ও   সাং�ৃিতক   িদক”   আবরণ   কের।   

82   -   ��তই   িহ��ু   িহ� ু  এবং   িহ��ুান   শ�   �থেক   এেসেছ।িহসােব   কাজ   করার   জন�   িহ��ুেক   

শ�অবশ�ই   ভারেতর   সংহিতর   �ভৗগিলক   উ�েসর   কােছ   আেবদন   করেত   হেব।   এ�   িহ��ুােনর   মাধ�েম   কের।   এই   

শ��   আেমিরকানরা   "ভারত"   শ��   ধম�য়   সং�া   ছাড়াই   �বােঝ   বেল   �বাঝা   যায়।   

82   -   83   তেব   িহ�বুাদ   শ��র   িহ� ু  অনকুরণ   স�েক�    কী?   আ�া   এ�   আবারশে�র   কােছ   িফের   এেসেছ   

িস�ুযার   অথ�   িহ��ুােনর   নাগিরক।   সুতরাং   এ�শে�র   �চেয়   আর   �কানও   ধম�য়   ধারণা   নয়   

"িহি�"।   

িহ�েু�র   �েয়াজনীয়   �ভাব   83৩   

-   তেব   যিদও   এ�   ধম�ম�ু,   "িহ��ুবাদ"   শ��েত   এক�   �মাহােমডান   অ�ভু� �   �নই।   এ�   

�কানও   িদন   �কবলমা�   এমন   �কানও   ব�ি�েক   িনেদ� শ   করেত   পাের   যা   িহ� ু  মা�েত   বাস   কের।   তেব,   এর   

জন�   সম�   মানবজািত   িবিছ�   হেয়   খাঁ�   মানষু   হেত   হেব।   “তেব   এই   িনখঁুত   হওয়ার   �থম   

লাইন   �যমন   ভি�মলূকভােব   কামনা   করা   যায়,   িদগে�   খুব   কমই   ��ভােব   িবেবিচত   হয়,   তাইহেব   
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কেঠার   বা�বতােক   উেপ�া   করা   আমােদর   �বাকািম।   যত�ণ   না   �িত�   'ইসম'   তারঅ�ীকার   কের   না   

িবেশষ   মতবাদেক,   যা   কখনও   িবপ�নক   যেু�র   িচৎকার   কের   থােক,   তত�ণ   �কানও   সাং�ৃিতক   বা   জাতীয়   ইউিনট   

িবেশষত   এক�   সাধারণ   নাম   এবং   এক�   সাধারণ   ব�ানার   এর   ব�ন�িল   ম�ু   করেত   পাের   না   can   

84   -   একজন   আেমিরকান   ভারেতর   নাগিরক   হেত   পাের।   তেব,   "যত�ণআমােদর   �দশ   ছাড়াও,   

না   িতিনআমােদর   সং�ৃিত   এবং   আমােদর   ইিতহাস   �হণ   কেরনিন,   আমােদর   র�     উ�রািধকার   সেূ�   �পেয়েছন  
এবংেদখেত   এেসেছন   

আমােদর   ভূিমেক   �কবল   তাঁর   ভালবাসার   �দশ   নয়   এমনিক   তাঁর   উপাসনার   জন�ও,   িতিন   িনেজেক   �পেত   পােরন   না   

িহ� ু  ভােগ   অ�ভু� �।   "   

সাধারণ   রে�র   

ব�ন   িহ� ু  ভারতীয়   বা   িহি�   এর   সমাথ�ক   হেত   পাের   না   এবং   �কবল   ভারতীয়র   অথ�   �বাঝােত   পােরেয,   

নািহ� ু  �কানও   জািত   বা   জািত   বণ�   নয়।   

মলূ   জািত   �থেক   উ�ূত   "জািত"   শে�র   অথ�   "�াদার�ড,   এক�   জািত   এক�   সাধারণ�ারা   িনধ�ািরত   

উ�স,   এক�   সাধারণ   র�     ধারণ   কের।"   সম�   িহ�েুদর   �বিদক   িপতারা,   তােদর   মেধ�   িস�ুেদর   র�     রেয়েছ।   

85   -   তেব   �লােকরা   সিত�ই   িজ�াসা   কের,   িহ� ু  জািত   িহসােব   িক   এমন   িকছু   আেছ?   আ�া   �কান   ইংেরজী   আেছ?আেছ   

�সখােন   ফরািস   র�িক?এই   �লােকরা   যিদ   তােদর   িববাহ   হয়,   তেব   িহ�রুাও   তা   কের।   যিদ   আমরাসীমাব�   রািখ   

এই   বণ�   বলার   সােথ   বণ��িলর   মেধ�এবং   এ�   �য   সমান   হয়   তেব   বেণ�র   বাইেরও   আরও   অেনক   িকছু।   এবং   

এ�ও   �বেদ   িফের   যায়।   

87   -   এবং   িবেদশী   এবং   �বৗ�   আ�ঃিববাহ   হেয়েছ।   এবং   এর   মেধ�   িকছুহেয়   উেঠেছ   

আমােদর   মহাকাব��িলেত   জাতীয়   নায়ক।   িশখরাও   িববাহিববাহ  
কের।   

89   -   �কানও   শ�ই   আমােদর   জনগেণর   এই   জািতগত   unity�ক�র   পুেরা   �কাশ   িদেত   পাের   না,   �যমন�   িহ�,ু   উপািধ   িহসােব   রেয়েছ।   

কেয়কজন   িছেলন   আয�,   �কউ   �গৗড়,   িকছু   �জন,   িকছু   প�ানিথ�,   তেব   আমরাআব�   এক�   জািত   are   

রে�র   সবেচেয়   ি�য়   ব�েন   

90   -   "সেব�াপির   এই   পৃিথবী   জেুড়   যতদরূ   মানেুষর   িচি�ত   িক�   একক   জািত   -   
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মানব   জািত   এক�   সাধারণ   র�,   মানেুষর   র�     �ারা   জীিবত   রােখ।   অন�ান�   সম�   আলাপ   �সরা   অ�ায়ী,   

এক�   অ�ায়ী   এবং   �কবল   অেপ�াকৃত   সত�।   �কৃিত   �মাগতকৃি�ম   বাধা   উৎখাত   করার   �চ�া   করেছ   

আপিন   জািত   এবং   বেণ�র   মেধ�   উ�ািপত।   র�   জেম   যাওয়া   �রাধ   করার   �চ�া   করা   বািল   িদেয়   �তির   করা।   

নবীেদর   সম�   আেদশ   একি�ত   করার   �চেয়   �যৗন   আকষ�ণ   আরও   শি�শালী   �মািণত   হেয়েছ।   ”   

“তুলনামলূকভােব   একা   কথা   বলেল,   পৃিথবীর   �কানও   মানষুইিহসােব   �ীকৃিত   পাওয়ার   পে�   ন�ায়স�ত   দািব   করেত   পাের   

িহ� ু  এবং   স�বত   ই�িদেদর   �চেয়   জািতগত   ইউিনটনা।   �কানও   িহ� ু  িহ�েুক   িবেয়   কের   এমন   িহ� ু  তার   জাতেক   হািরেয়   �ফলেত   পাের   

তেব   তার   িহ��ু   নয়।   ”   আপিন   আলাদা   দশ�ন   �হণ   করেত   পােরন   তেব   তাঁর   িহ��ু   -   তার   িহ��ুেক   হারােত   পারেবন   না   

।   ”   জিমর   �িত   �তামার   ভালবাসা।   

সাধারণ   সং�ৃিত   

৯১   -   “�বিশরভাগ   ভারতীয়   �মাহােমডানরা   যিদ   অ�তার   কারেণ   জ��হণকারী   �সং�ার   �থেক   ম�ু   হেয়   থাকেত   পাের   তেব,   

আমােদর   �দশেক   তােদর   িপতৃভূিম   িহসােব   ভালবাসেত   আসেত   পােরেযমন   তােদর   মেধ�   �দশে�িমক   ও   স�া�-মেনর   �লােকরা   

বরাবরই   তােদর   �পা�র�িলর   গ�   কের   চেলেছ,   ল�   ল�   ��ে�   �জার   কের   �নওয়াযাওয়ার   পে�   সা�িতক   

তােদর   পে�   ভুেল।   ।   ।   �য   তারা   তােদর   িশরায়   িহ� ু  রে�র   উ�রািধকারী।   

তেব   আমরা   িক   তােদর   িহ� ু  িহসােব   �দখেত   পাির?   না।   কারণ   আমােদর   �কবল   র�     ও   িপতৃভূিমর   স�ক� ই   �নই,   

৯২   -   "তেব   কেমার   �জাড়   িদেয়ও   আমরা   আমােদর   মহান   সভ�তা   -   আমােদর   িহ��ুিত   ��া   জানাই   

সং�ৃিতর”   "   আমােদর   সং�ৃিত   (সভ�তা)।   

সভ�তা   কী?   

92   -   "সভ�তা   হ'ল   মানেুষর   মেনর   ভাব।   সভ�তা   হ'ল   মানষু   যােকতার   িহসাব   

পদাথ�   িদেয়িছল”   

“এক�   জািতর   সভ�তার   গ�   হ'ল   তার   িচ�াভাবনা,   কম�   ওগ�   

কৃিতে�র।   সািহত�   এবং   িশ�   আমােদর   এর   িচ�াভাবনা�িল   বেল   �দয়;   ইিতহাস   এবং   সামািজক   �িত�ান�িল   এর   ি�য়া   

এবং   অজ� ন   and   "   

93   -   সভ�তা   অেনক   ধার   িনেত   পাের,   "তবওু   তােদর   সভ�তাভুল   হওয়ার   মেতা   �বিশ��য�ু   নয়   

অন�   �কানও   সাং�ৃিতক   ইউিনেটর  
জন�”   "   
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৯৪   -   িতিন   সম�   িহ�েুদর   সাং�ৃিতক   আইেটম   তািলকাভু�   কেরন   এবং   �কবল   িহ�রুা   বঝুেত   পাের।   আমরা   আমােদর   িহ�বুঝুেত   

বীরেদরেক   লড়াই   কের   আমােদর   জন�   মারা   যাওয়া   মানষু  
িহসােবেপেরিছলাম।   

95   -   িহ�েুদর   মেধ�   িক   যু�?   �গালাপ   যু�   িক।   সং�ৃত   আমােদর   �সরা   িহসােব   আমােদর   

এক   কের   �দয়   যা   আমােদর   �বান   ভাষার   সম�   পিরবার,   িহি�,   বাংলা   এবং   আরও   অেনক   িকছুেক   সম�ৃ  
কের।   "   

96   -   �কান   িশখেক   িজ�াসা   ক�ন   �বদ   বা   �শ�িপয়ােরর   �কানও   কাজ   যিদ   তাঁর   হয়।   িতিন   �বিদক   কােজর   জবাব   �দেবন।   

97   -   তাঁর   পূব�পু�ষেদর   তহিবল   িদেয়   কাজ   কেরেছন   এবং   �সই   একই   িশ�   ও   �াপেত�র   কাজ   কেরেছন।   �বৗ�রাও   কাজ   

কের।   

সাধারণ   আইন   এবং   আচার   

97৯   -   পি�মা   বিৃ�   সে�ও,   িহ� ু  আইনশা�   আমােদরেকও   এক   কের   �দয়।   সম�   সংগৃহীত   িহি�   আইনকরেত   পাের   

কখনই   ইংেরিজ   বা   �মাহােমডান   বা   জাপািন   আইন   বইেত   িফটনা।   

98   -   আমােদর   উ�সব   এবং   উ�সব�িল   িমল   রেয়েছ।   

99   -   এখনও   পয��   unক�ব�   িহসােব   যা   িকছু   উে�খ   করা   হেয়েছ   তা   ধম�   ছাড়াই   করা   হেয়েছ।   না   'ism   এর   

উে�খ।   তেব   ধম�য়   উ�সব�িল   এক�   ভাগ   ance   

100   -   একজন   িহ� ু  সং�ৃত,   িহ� ু  সভ�তা,   ইিতহাস,   বীরা�ন,   সািহত�,   িশ�,   আইন,   সাধারণ   �মলাসং�ৃিত   উ�রািধকার   সূে�   �া�   

এবং   উ�সব,   আচার,   অন�ুান,   অন�ুান   এবং।   �িত�   এ�ই   কের   না   এমন�   মেন   রাখেবন।   তেব   

আরব   বা   ইংেরিজর   �চেয়   তাঁর   িহ� ু  ভাইেদর   মেধ�   এর   �বিশ   িমল   রেয়েছ।   

�য   �কানও   ি��ান   বা   মসুলমান,   যিদও   তারা   স�িত   সব�ািধক   ধম�া�িরত   হেয়েছ   এবং   এখনও�চুর   িহ� ু  

তােদর   আধ�াি�ক   জীবেনিবষয়ব�   রেয়েছ,   "�যেহতু   তারা   নতুন�হণ   করার   পের   তারািহ�বু�   কের   িদেয়িছল   

ধম�েকপুেরাসভ�তার   (সং�ৃিতেক)।   এ�িলস�ূণ�সং�ৃিতর   সােথ   এক�   সাং�ৃিতক   ইউিনেটর   সােথ   স�িক� ত   বা   অনভূুত   হয়   �য   তারা  
belong   

িহ� ু  িহসােবিভ�তােদর   নায়ক   এবং   তােদর   নায়ক-উপাসনা,   তােদর   �মলা   এবং   তােদর   উ�সব�িল,   

তােদর   আদশ�   এবং   জীবেনর   �িত   তােদর   দিৃ�ভি�   এখন   আমােদর   কােছ   সাধারণ   হেয়   �গেছ।   "   

101   -   এমনিক   যিদ   একজন   বয়�   িহ�ওু   সেবমা�   মসুলমান   হেয়   �গেছন,   তেব   "িতিন   িহ� ু  আইেনর   অধীন   -   
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তাঁর   পূব�পু�ষেদর   আইন।   িতিন   জািত,   জািত   এবং   সভ�তার   অ�।িবেবচনায়   িতিন   িভ�   হেত   পােরন   

কেয়ক�   উ�সব।   

১০২   -   সং�ৃিত   বা   সং�ৃিত   স�িক� ত   এক�   িববরণ   বােদ   এই   �পা�র�   িহ� ু  হেব।   তেব   এই   উপাদান�   

এত   ���পূণ�,   এ�   আরও   �বিশ   মেনােযােগর   দািব   রােখ।   এই   িচিক�সা   আমােদরমেুখামিুখ   করেব   

িহ�েু�র   ধম�য়   িদেকর।   

�ক   িহ�?ু   

১০২   -   ১০৩   "িহ� ু  ধেম�র   এমন   �কানও   সং�া   যা   আমােদর   জনগেণর   �য   �কানও   ���পূণ�   িবভাগেক   �ছেড়   �দয়   এবং   

তােদর   িব�ােসর   �িত   ভুয়া   �খলেত   বাধ�   কের   বা   িহ�েু�র   ফ�াকােশ   বাইের   �যেত   আ�-   

িনি�ত।"   

103   -   "িহ� ু  ধম�   মােন   িহ� ু  স�দােয়র   মেধ�   �দখা   যায়   এমন   ধম�য়   িব�ােসর   ব�ব�া।"   

এই   িব�ি�   যুি�   যেথ�   নয়।   এবং   িহ� ু  বেল   িকছু   �নই   বেল   ধারণা�ও   

অস��।   

104   -   িহ� ু  ধম�   মােন   িহ�েুদর   "ইসম"।   িহ� ু  শ��   িস�ু,   িস�ু   �থেক   এেসেছ।   সুতরাং   এর   

অথ�   এই   ধম��িল   এবং   এই   �দশ�িলর   এবং   এই   �লাকেদর   কােছ   অ�ুত   এবং   �দশীয়   means   আপিন   বলেত   পােরন   

এই   স�দায়�িল   এেক   অপেরর   িবেরািধতা   কের।   তেব   এ�িল   এখনও   িস�ু   এবং   "িহ� ু  ধম�"   িহসােব   রেয়েছ।   

105   -   িস�ু   traditionsিতেহ�র   অ�গ�ত   ধেম�র   সম�   স�দায়েক   �বিদক   ধম�   বলা   হয়।   আমরা   

সংখ�ালঘু   এবং   �হেটেরাড�েক   অনমুিত   �দওয়া   হয়   না,   খুব   �বিশ   �লাকেক   িবি��   না   কের   বলেত   পাির   না।   

107   -   িহ� ু  ধম�   �কবল   সংখ�াগির�েদর   ধম�   নয়।   এ�   সম�   িহ�রু   ধম�   বা   এ�উিচত   

বাদ   �দওয়া।   Vaidik   Dharma   is   the   majority,   but   Sikha   Dharma,   Arya   Dharma,   Jain   Dharma   and   

Buddha   Dharma   are   legit   too.   But   if   you   use   the   term   Hindu,   it   seems   to   denote   only   the   majority   

Dharma.   

107   –   The   Vedas   came   first   to   the   Indian   continent   (and   the   world).   There   was   never   such   a   thing   

as   Vedic   religion,   but   it   could   not   even   be   identified   with   Sindhu   Dharma   for   that   term   had   not   

been   coined.   But   the   Vedas,   for   atheists   and   monists   alike,   is   the   science   of   religion   applied.   It   is   
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Hindu   Dharma   (Vaidik   and   Non-Vaidik).   In   this   remember   that   Dharma   is   not   merely   religious.   

110   –   And   these   devotions   flow   out   of   the   land,   the   Ganges.   The   first   qualification   for   Hindutva   is   

that   you   love   this   land   of   the   Sindus.   The   second   most   important   qualification   for   Hindutva   is   to   

be   born   of   Hindu   parents,   with   blood   of   the   Sindu   in   you.   This   includes,   he   states,   many   cultural   

landmarks.   

112   –   He   then   vacillates   back   to   the   many   places   on   the   land   where   Krishna   walked,   Ram   went   to   

war,   etc.   attaching   he   history   and   the   land.   “Every   stone   has   a   story   of   martyrdom   to   tell!”   

113   –   This   is   why   converts   to   Christianity   and   Islam   are   not   to   be   recognized   as   countrymen,   though   

they   have   much   culturally   in   common.   

“Hindusthan   to   them   is   Fatherland   as   to   any   other   Hindu,   yet   it   is   not   to   them   a   Holyland   too.   Their   

holyland   is   far   off   in   Arabia   or   Palestine.”   Consequently   their   names   and   their   outlook   smack   of   a   

foreign   origin.   Their   love   is   divided.”   “They   must   set   their   Holyland   above   their   Fatherland   in   their   

love   and   allegiance.   That   is   but   natural.   We   are   not   condemning   nor   are   we   lamenting.   We   are   

simply   telling   facts   as   they   stand.”   

115   –   Thus   reconversion   to   the   Hindu   fold   is   allowed.   But   those   who   speak   of   a   distant   Holyland   

cannot   be   part   of   Hindutva.   

116   -   Nation   (rashtra),   Jati   (race),   civilization   (Sanskriti)   and   Holyland   are   the   essentials.   

Hindus   in   Sindh   

117   –   We   have   a   working   definition,   does   it   stand   a   detailed   examination?   Is   it   too   wide   or   too   

narrow?   It   is   a   definition   of   people   who   have   kept   their   name   in   5,000   years.   

118   –   What   effect   does   diaspora   have   on   this   river   bound   definition?   None.   If   his   ancestors   came   

from   India   as   Hindus   he   cannot   help   but   recognize   it   as   his   homeland,   the   land   of   his   prophets.   

Hindtva   does   not   clip   the   wings   of   the   Himalayan   eagle.   

120   -   As   with   the   English,   with   their   Anglo,   Celt,   Norman   blood,   are   now   one;   the   castes,   Aryans,   
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Dravidians   are   all   now   of   a   Hindu   “race.”   This   is   more   the   land   of   such   an   admixture   than   that   of   

the   “Aryan.”   

122   –   Here   he   shows   that   Sikhs   are   very   much   of   India.   They   “extolled   the   glories   of   the   River   on   

whose   banks   the   first   seeds   of   our   culture   and   civilization   are   sewn.”   

123-   Sikhs   adore   Sanskrit   as   the   language   of   their   ancestors   and   the   sacred   language   of   the   land.   

124-As   their   Gurus   themselves   had   been   the   children   of   Hindus   they   would   fail   to   understand   if   not   

resent   any   attempt   to   class   them   as   Non-Hindus.   

125   –   Sikhs   may   even   reject   the   Vedas,   but   they   are   still   Hindus   in   the   sense   of   our   definition   of   

HIndutva.   

Some   Sikhs   have   not   wanted   to   be   classed   as   Hindus,   but   this   is   a   political   argument.   They   wish   

to   get   special   privileges   like   the   Muslims.   

126   –   But   they   could   have   asked   for   special   laws   being   non-Brahmanical   without   rejecting   Hindutva.   

Such   communalism,   like   that   between   castes,   is   okay;   people   can   keep   their   special   identity.   But,   

it   should   not   mess   with   their   sense   of   HIndutva.   Sikhs   should   be   classed   as   Sikhs   religiously,   but   

as   Hindus   racially   and   culturally.   

127   –   Will   these   brave   people   disown   their   seed,   forswear   their   fathers   and   sell   their   birthright   for   

a   mess   of   pottage?   God   forbid!   Let   our   minorities   remember   that   strength   lies   in   union.   

If   a   foreigner   raises   a   sword   against   you,   we   Hindus   will   defend   you.   

128   -   These   religions   did   not   fall   from   the   sky!   They   are   products   of   India.   

129   –   A   flower   cannot   deny   its   roots.   As   both   Sikhs   and   Hindus   are   true   to   their   gurus,   they   are   to   

Sindhu.   

129   –   The   exception   that   proves   a   rule.   The   biggest   test   case   is   that   of   Sister   Nivedita.   Despite   

her   lack   of   Hindu   blood,   she   adopted   Sindu   as   her   holyland.   This   makes   her   entitled.   But,   as   used   

by   the   masses,   the   real   test,   we   can   say   that   any   convert   of   non-Hindu   parentage   to   Hindutva   can   
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be   a   Hindu   bonafied.   Her   adoption   of   Hindutva,   like   that   of   Annie   Besant,   is   an   exception,   we   must   

know   it   is   such.   We   need   to   be   somewhat   elastic   and   not   overly   rigid.   

Unique   Natural   Blessings   to   Hindusthan   

131   –   So   far   we   have   not   allowed   any   considerations   of   utility   to   prejudice   our   inquiry.   But   now   

at   the   end,   we   found   Hindutva   to   contribute   towards   the   strength,   cohesion,   and   progress   of   our   

people.   But   is   it   a   ground   strong   enough   to   build   a   future   that   will   repel   attacks?   

132   –   Some   ancient   people   build   huge   walls   as   to   convert   a   whole   country   into   a   fortified   castle.   

Today   their   walls   are   dust.   The   Himalayas   are   Sindhustan's   ramparts,   the   oceans   their   moat.   

133   –   “She   is   the   richly   endowed,   daughter   of   God   –   this   our   Motherland.”   And   on   and   on   he   

writes   beautiful   poetry   about   Sindhustan's   natural   endowments.   

134   –   And   the   2 nd    essential   of   Hindustan   (beyond   a   land)   “puts   the   estimate   of   our   latent   powers   

of   national   cohesion   and   greatness   yet   higher.   No   country   in   the   world   with   the   exception   of   China   

again,   is   peopled   by   a   race   so   homogeneous,   yet   so   anient.”   Muslims   and   Christians   are   religious   

but   not   a   race   or   national.   The   Hindus   are!   

“And   culture?   The   English   and   Americans   feel   they   are   kith   and   kin   because   they   posses   a   

Shakespeare   in   common.”   The   Hindus   a   Ramayana   and   Mahabarat   and   the   Vedas.   Americans   

have   history   in   centuries.   Hindus   in   Kalpas.   “If   a   people   that   had   no   past   has   no   future,   then   a   

people   that   had   produced   an   unending   galaxy   of   heroes   .   ।   ।   [who]   fought   with   and   vanguished   the   

forces   whose   might   struck   Greece   and   Rome   .   ।   ।   “They   “have   in   their   history   a   guarantee   of   their   

future   greatness   more   assuring   than   any   other   people   on   earth   yet   possess.”   Beyond   culture,   the   

tie   of   common   holyland   has   often   seemed   stronger   than   the   bonds   of   Motherland.   Muslims   would   

sacrifice   all   India   if   that   be   to   the   glory   of   Islam   or   could   save   the   city   of   their   prophet.   

136   -   Look   at   the   Jews   though   centuries   abroad,   they   are   still   super   attached   to   Israel,   the   land   of   

their   Prophets.   If   a   Jewish   state   ever   happens   in   Palestine,   they   would   naturally   set   the   interests   of   

their   Holyland   above   those   of   their   Motherland   in   America   and   Europe.   If   war   happened   btween   



/

their   motherland   and   Holyland,   they'd   sympathize   with   the   latter.   

The   crusades   again   attest   to   the   wonderful   influence   that   a   common   holyland   exercises   over   a   

people   widely   separated   in   race,   nationality,   and   language.   

The   ideal   conditions   in   which   a   nation   can   attain   perfect   solidarity   and   cohesion   would,   other   things   

being   equal,   be   found   in   the   case   of   those   people   who   inhabit   the   land   they   adore,   the   land   of   

whose   forefathers   is   also   the   land   of   their   Gods,   the   scenes   of   their   history   and   mythology.   Only   

Arabia   and   Palestine   (if   it   becomes   Jewish)   have   this   advantage.   

137   –   But   Arabia   is   poorer   in   natural,   cultural,   and   historical   essentials   of   a   great   peope.   And   the   

potential   Zionist   state   too.   China   alone   of   the   present   comity   of   nations   is   almost   as   richly   gifted   

with   the   geographical,   racial,   cultural   essentials   as   the   Hindus   are.   

137   –   Thus   the   actual   essentials   of   Hindutva   are   the   ideal   essentials   of   nationality.   [He   keeps   

forgetting   the   presence   of   the   Muslim   population].   

138   –   Great   combinations   are   the   order   of   the   day;   t,   etc.   he   League   of   Nations,   Pan-Islamism,   

Pan-Slavism   are   each   little   beings   seeking   to   be   incorporated   into   greater   wholes,   so   as   to   be   better-   

fitted   for   the   struggle   for   existence   and   power.   “Who   to   those   who   have   them   already   as   their   birth-   

right   and   know   them   not;   or   worse,   despise   them!”   Can   any   one   of   you,   Oh   Hindus!   Whether   Jain   

or   Samaji   or   Sikh   or   any   other   subsection   afford   to   cut   yourselves   off   or   fall   out   of   the   organic   

combination   that   already   exists?   Strengthen   these   ties   if   you   can:   “pull   down   the   barriers   that   have   

survived   their   utility,   of   castes,   and   customs,   of   sects   and   sections:   .   ।   ।   “intermarriages   between   

provinces   and   provinces,   castes   and   castes,   be   encouraged   where   they   do   not   exist.”   

139   –   Where   they   do   exist   –   “suicidal   be   the   hand   that   tries   to   cut   the   nuptial   tie.”   

“Let   the   minorities   remember   they   would   be   cutting   the   very   branch   on   which   they   stand.   

Strengthen   every   tie   that   binds   you   to   the   main   organism,   whether   of   blood   or   language   or   common   

Motherland.”   Blend   blood,   “from   vein   to   vein,   from   Attock   to   Cuttack   till   at   last   the   Hindu   people   

get   fused   and   welded   into   an   indivisible   whole,   till   our   race   gets   consolidated   and   strong   sharp   as   

steel.”   
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“We   are   trying   our   best,   as   we   ought   to   do,   to   develop   the   consciousness   of   and   a   sense   of   

attachment   to   the   greater   whole,   whereby   Hindus,   Mohammedans,   Parsis,   Christians   and   Jews   would   

feel   as   Indians   first   and   every   other   thing   afterwards.   But   whatever   progress   India   may   have   made   

to   that   goal   one   thing   remains   almost   axiomatically   true   –   not   only   in   India   but   everywhere   in   the   

world-   that   a   nation   requires   a   foundation   to   stand   upon   and   the   essence   of   the   life   of   a   nation   is   

the   life   of   that   portion   of   its   citizens   whose   interest   and   history   and   aspirations   are   most   closely   

bound   up   with   the   land   and   who   thus   provide   the   real   foundation   to   the   structure   of   their   national   

state.”   

140   –   Look   at   America   whose   Germans   deserted   during   WW   I.   The   “American   State,   in   the   last   

resort,   must   stand   or   fall   with   the   fortunes   of   its   Anglo-Saxon   constituents.”   Hindus   are   India's   

bedrock.   

Therefore   even   from   the   point   of   Indian   nationality,   must   ye,   O   Hindus,   consolidate   and   strengthen   

Hindu   nationality;   not   to   give   wanton   offence   to   any   of   our   non-Hindu   compatriots   .   ।   ।   but   in   just   

and   urgent   defense   of   our   race   and   land.”   

140   –   As   long   as   competition   and   pan   –   movements   compete   for   the   world,   we   must   have   our   team   

in   order.   And   some   day   India   when   will   be   able   to   dictate   claims   to   the   whole   earth   they   cannot   

do   so   in   terms   so   very   different   from   the   terms   which   the   Gita   dictates   or   the   Buddha   lays   down.   


