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সমাজ রূপান্তয়রর সংগ্ায়ম অংশগ্হণোর্রী সেলয়েই মতাদশটি ও রাজ�্রীরত সম্পয়েটি 

স্পষ্ট উপলরধি অজটি� েরয়ত হয়। অ�্থায় চলমা� ঘ্�ািল্রী, এম�রে তাৎক্ষরণে 

ঘ্�াক্রময়েও সরিে দৃরষ্টেরগিয়ত রিয়িচ�া েরা যায় �া। সংগ্ায়মর দ্রীঘটিয়ময়াদ্রী লক্ষ্ ও 

পথ সম্পয়েটি স্বচ্ছ ধারণা প্ররতরদয়�র লড়াইয়য়ও শরতি কযাগায়। গয়ড় কতায়ল বিজ্ার�ে 

রিশ্ব দৃরষ্টেরগি। রাজন�রতে রশক্ষা তাই েরমউর�স্ট ও িামপন্্রী আয়্ালয়�র েমটি্রীয়দর 

োয়ে এের্ আিরশ্ে োজ। 

পরচিমিয়গি রস রপ আই (এম)-র সিটিস্তয়রর ক�তা-েমটি্রীয়দর রাজন�রতে রশক্ষার 

মা� আয়রা উন্নত েরয়ত উয়দ্াগ ক�ওয়া হয়য়য়ে। সন্তাস, রহংসাত্মে আক্রমণ, গণতন্ত 

পু�রুদ্ধার ও রুর্ রুরজর লড়াইয়য়র ময়ধ্ই রাজ্জুয়ড় এই প্ররক্রয়া চলয়ে। 

পার্টির রাজ্ েরমর্র পক্ষ কথয়ে স্ায়্রী পার্টি স্কুল গয়ড় কতালা হয়য়য়ে। র�মটিল-ম্রীরা 

েিয়� প্রয়মাদ দাশগুপ্ত রশক্ষায়েয়ন্দ ধারািারহে রশক্ষা রশরির েরা হয়চ্ছ। ২০১৫-র 

জুলাইয়য় কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুয়ল ে’র্ রিষয় সম্পয়েটি ক্ায়সর আয়য়াজ� েরা হয়য়রেল। 

পার্টির সাধারণ সম্পাদে স্রীতারাম ইয়য়চুরর-সহ পার্টির ক�তৃিৃ্ এই ক্ায়স রশক্ষয়ের 

দারয়ত্ব পাল� েয়ররেয়ল�। এই ে’র্ রিষয়য় রশক্ষেয়দর কদওয়া ক�া্ সংেল� েয়র 

প্রোশ েরা হয়লা। এই ক�ায়্র রেরতিয়ত রিশদতর পাি ও আয়লাচ�া পার্টিেমটি্রীয়দর সমৃদ্ধ 

েরয়ি। সাহায্ েরয়ি আত্মরশক্ষায়। 

�য়েম্বর, ২০১৫ প্রয়মাদ দাশগুপ্ত রশক্ষায়েন্দ

 োরয়তর েরমউর�স্ট পার্টি (মােটিসিাদ্রী)

 পরচিমিগি রাজ্ েরমর্
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সাম্প্রদারয়েতার মতাদশটি, পদ্ধরত, 

োযটিক্রয়মর োয়দা

 স্রীতারাম ইয়য়চুরর 

গান্্রীজ্রীর হত্াোর্রী �াথুরাম গডয়স রাষ্ট্রীয় স্বয়ংয়সিে সয়ঘের কেউ রেয়ল� �া, এ েথা 

সত্ �য়। িাস্তিতা হয়লা রহ্য়ুত্বর ধারণা তাঁর সামররে প্ররশক্ষয়ণর অগিাগি্রী অংশ রেয়লা। 

সাোরোয়রর পয়র রহ্য়ুত্বর ধারণায়ে এরগয়য় র�য়য় রগয়য়রেয়ল� রি এস মুয়জে। আর এস 

এস প্ররতষ্ার রপেয়� তাঁর িড় ভূরমো রেয়লা। মুয়জের িারড়য়তই আর এস এস-র প্ররতষ্াতা 

কহগয়ড়ওয়ার থােয়ত�। মুয়জে ইতারলয়ত রগয়য়রেয়ল�, মুয়সারলর�র সয়গি কদখা েয়ররেয়ল�। 

এখ� তাঁর ডায়য়ররও পাওয়া যায়। মুয়জে কদয়খরেয়ল� ে্রীোয়ি ইতারলয়ত ফ্ারসস্ত ররিয়গডয়ে 

প্ররশক্ষণ কদওয়া হয়চ্ছ। রতর� িয়লরেয়ল� রিে এইোয়িই োরয়ত রহ্তু্ব ররিয়গডয়ে প্ররশক্ষণ 

রদয়ত হয়ি। রতর�ই পুয়�য়ত কো�সালা রমরল্ারর আোয়দরম শুরু েয়র�। এই আোয়দরম 

কথয়েই অস্রীমা�্, সাধ্্রী প্রজ্া প্ররশক্ষণ র�য়য়য়ে। কমাদ্রী সরোর সময়�াতা এক্সয়প্রস 

রিয়্ারয়ণর ময়তা রহ্তু্বিাদ্রী সন্তাসিায়দর ঘ্�াগুরল র�য়য় তদন্ত শ্লথ েরয়ে। 

এে্া েথা কিা�া দরোর কয রহ্তু্ব ও সাম্প্রদারয়েতা রাজন�রতে েমটিসূচ্রী। এই েমটিসূচ্রী 

রূপায়য়ণর জ�্ যুিেয়দর সামররে প্ররশক্ষণ কদওয়া হয়য় থায়ে। এই রাজন�রতে েমটিসূচ্রীর 

েথা কেয়িরেয়ল� সাোরোর, মুয়জে তায়ে আয়রা স্পষ্ট েয়ররেয়ল� এিং কহগয়ড়ওয়ার 

পররয়শয়ষ ১৯২৫-এ আর এস এস বতরর েয়র তায়ে রূপায়য়ণর পয়থ এয়গা�। 

আর এস এস-র মতাদশটি সাোরোয়রর রচন্তার রেরতিয়তই বতরর। রজন্নারও দু’িের 

আয়গ রহ্ু মহাসোর সোপরত রহসায়ি সাোরোর রবিজারত তত্ত্ব সাময়� এয়�রেয়ল�। 

রতর� িয়লরেয়ল�, োরয়ত দুই জারত আয়ে—এের্ রহ্ু ও আয়রের্ ঐস্ারমে। শুধু 

রবিজারতয়ত্ত্বই তারা রিশ্বাস েরয়তা তা �য়, তারা ময়� েরত ঐস্ারমে জারতর হাত কথয়ে 

রহ্ু জারতয়ে মুতি েরয়ত হয়ি। এই লয়ক্ষ্ই আর এস এস প্ররতরষ্ত হয়। তখ�ও পযটিন্ত 
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মুসরলময়দর রিরুয়দ্ধ ঘৃণা েড়ায়�াই আর এস এস-র মুখ্ োজ রেয়লা। ১৯৩৯-র আয়গ 

‘রহ্ু রায়ষ্টর’ ধারণা র�রদটিষ্ট োয়ি বতরর হয়। ১৯৩৯-এ আর এস এস-র তদা�্রীন্ত� 

প্রধা� এম এস কগালওয়ালোর এের্ পুরস্তো কলয়খ�। তখ� জাত্রীয়তািাদ্রী আয়্ালয়� 

স্বরায়জর ধারণা মূল রিষয়। মহাত্মা গান্্রী িলার �’িের আয়গ ১৯২১সায়ল েরমউর�স্টরাই 

প্রথম স্বরাজ িা পূণটি স্বাধ্রী�তার দারি কতায়ল�। কমৌলা�া হাসরাত কমাহার� ও স্বাম্রী 

কুমারা�্ এই প্রয়নে প্রস্তাি উত্াপ� েয়ররেয়ল�। এ আই রস রস ১৯৩০-এ এই দারি 

কতায়ল। স্বরায়জর ধারণার চারপায়শই জাত্রীয়তািাদ্রী আয়্াল� আিরতটিত হরচ্ছল। রেন্তু 

আর এস এস েখয়�াই ররির্শয়দর তায়দর মূল শত্রু রহয়সয়ি রচরনিত েয়রর�। তায়দর 

মূল শত্রু রেয়লা মুসরলমরাই, মূল লক্ষ্ রেয়লা রহ্ু রাষ্ট গি�। এই কপ্রক্ষাপয়্ই আর 

এস এস-র প্রধা� স্বরায়জর ধারণায়ে ি্াখ্া েয়ররেয়ল�। ‘উই অর আওয়ার ক�শ�হুড 

রডফাই�ড’ রেয়লা পুরস্তোর্র �াম। েরিষ্য়তর োরত সম্পয়েটি সয়ঘের ধারণার স্পষ্ট েরি 

পাওয়া যায় কসই পুরস্তোয়। আর এস এস-র রহ্ু রায়ষ্টর ধারণায় িলা হয় োরত িরািরই 

রহ্ুয়দর ভূরম, অ�্ সি ধয়মটির মা�ুষ এই রহ্ু রায়ষ্ট থােয়ত পায়র রেন্তু রবিত্রীয় করেণ্রীর 

�াগররে রহসায়ি। �াগররে অরধোর থােয়ি �া তায়দর। যতরদ� তারা রহ্ু সংস্কৃরত ও 

রহ্ু জ্রীি�ধারার সয়গি র�য়জয়দর �া কমলায়ত পারয়ি তারা �াগররেত্বও পায়ি �া। অথটিাৎ 

সংখ্ালঘুয়দর যরদ থােয়ত হয় রহ্ুয়দর আরধপত্ কময়�ই থােয়ত হয়ি। ে্রীোয়ি এই রহ্ু 

রাষ্ট গরিত হয়ি? ওই পুরস্তোয় মতাদশটিগত োয়ি এিং রণ�্রীরতর রদে কথয়ে যা িলা আয়ে 

তা আজ যা িাস্তয়ি ঘ্য়ে তার কথয়ে কতম� পৃথে �য়। মতাদশটি হয়লা ধমটি্রীয় অ�ুভূরতয়ে 

অপি্িহার েয়রা, রহ্ু রায়ষ্টর জ�্ আয়্াল� গয়ড় কতায়লা এিং পররয়শয়ষ রাজ�্রীরতর 

ওপয়র ধয়মটির প্রধা�্ বতরর েয়রা। তায়দর মতা�ুসায়র, রাজ�্রীরত ধয়মটিরই সম্প্রসারণ। 

স্বাধ্রী�তার সংগ্ায়মর ধারার পুয়রা রিপর্রীত এই ধারণা। কসই সংগ্ায়ম সি ধয়মটির মা�ুষই 

অংশ র�য়য়রেয়ল�। জাত্রীয়তািাদ্রী আয়্ালয়�র অ�্তম স্তম্ভ রেয়লা ধমটির�রয়পক্ষতা। 

আর এস এস এই ধারণায়ে পুয়রাপুরর অস্ব্রীোর েয়ররেল। রহ্ু রাষ্ট গিয়�র পদ্ধরত হয়লা 

কদয়শর ময়ধ্ই রেন্তু রহ্ু সমায়জর িাইয়র শত্রু রচরনিত েরা। কসই অংয়শর রিরুয়দ্ধ ঘৃণা 

েড়ায়�ার মাধ্য়ম বিরচত্্ময় রহ্ুয়দর ঐে্ সংহত েরার কচষ্টা হয়। এই লক্ষ্সাধয়� আর 

এস এস গণ ফ্রন্ ও গণ সংগি� বতরর েয়র। ১৯৬০-র দশয়ে রিশ্ব রহ্ু পররষদ বতরর 

হয়। স্বরাষ্ট মন্তয়ের ররয়পা্টি অ�ুযায়্রী সয়ঘের গণসংগিয়�র সয়গি েয়য়ে কোর্ মা�ুষ 

জরড়ত। এই লক্ষ্ সাধয়� ইরতহাসয়ে রিকৃত েরা পূিটিশতটি। বশশি কথয়েই সাম্প্রদারয়ে 

রচন্তার অ�ুপ্রয়িশ ঘ্ায়�ার জ�্, রশক্ষার পৃথে ধারা প্রয়য়াজ�। কসই লয়ক্ষ্ কদশজুয়ড় 

আর এস এস সরস্বত্রী রশশু মর্র বতরর েয়রয়ে। োরয়ত কয রমরলত সংস্কৃরত আয়ে, 

সয়ঘের রশক্ষার ধারা তা কথয়ে সম্পূণটি পৃথে। এে্রীভূত রহ্ু সংস্কৃরতর সয়গি অ�্ সি 

সংস্কৃরতর ধারার রিয়রায়ধর রেরতিয়ত, রবিজারত তয়ত্ত্বর রেরতিয়ত তারা রশক্ষার রিষয় রস্র 

েয়র। ফ্ারসস্তয়দর পদ্ধরতর এয়েিায়র সরাসরর অ�ুেরণ। 

কগায়য়িলস রহ্লায়রর সয়গি শুরুয়ত রেয়ল� �া। র�য়জয়ে তুয়ল ধরয়তই রতর� 

রহ্লায়রর োোোরে আয়স�। এেই রজর�স েরয়ে� কমাদ্রী। কগায়য়িলয়সর রিখ্াত 
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পদ্ধরত রেয়লা িড় আোয়র রমথ্া িয়লা, িারিার িয়লা, এে সময় তা সত্ িয়ল প্ররতরষ্ত 

হয়ি। রাম অয়যাধ্ায় জয়মেরেয়ল� তা কোয়�ারদ�ই ইরতহায়স প্রমারণত হয়র�, হয়িও �া। 

কস েথা উপেথা রে�া, কো� সময়য় অয়যাধ্া কেম� রেয়লা কসইসি রিয়িচ�া �া েয়রই 

রাম অয়যাধ্ায় জয়মেরেয়ল� িারিার িলয়ত িলয়ত কশয়ষ িািরর মসরজদয়েই ধ্ংস েরা 

হয়লা। ইরতহায়স অয়�ে রহ্ু রাজাও র�য়জয়দর ময়ধ্ যুদ্ধ েয়রয়ে�। িাির পার�পয়থর 

প্রথম যুয়দ্ধ হাররয়য়রেয়ল� ইরিারহম কলাদ্রীয়ে। রতর� মুসরলম শাসে রেয়ল�। সামন্ততয়ন্ত 

রাজত্ব প্রসায়র ধমটি কোয়�া ি্াপারই রেয়লা �া। রেন্তু সাম্প্রদারয়েতা উপেথা রদয়য় 

ইরতহাস মুেয়ত চায়, দশটিয়�র জায়গায় ধমটিতত্ত্বয়ে প্ররতষ্া েরয়ত চায়। যুরতির অোি 

দশটি� কথয়ে ধমটিতয়ত্ত্ব ক্য়� র�য়য় যায়। এই এেই পদ্ধরত র�য়চ্ছ আর এস এস। ইরতহাস 

রিকৃত েয়র সংখ্ালঘুয়দর রিরুয়দ্ধ সাম্প্রদারয়ে ঘৃণা ও কমরুেরণয়ে কজারদার েরয়ে 

তারা। সাম্প্রদারয়েতার প্রসায়র তা রেরতি রহসায়ি োজ েরয়ে। 

োরত্রীয় দশটিয়� োিিাদ ও িস্তুিায়দর ময়ধ্ সংঘাত র�য়য় গয়িষণা েরয়ত হয়ি। 

পাঁচ হাজার িের ধয়র এই যুদ্ধ চলয়ে। প্রথম দু’হাজার িের রলরখত োষায় হয়র�, 

পয়রর রত� হাজার িেয়রর সংগ্াম রলরখত োয়িই রয়য়য়ে। এই রিষয়য় জ্ায়�র অোি 

সাম্প্রদারয়েতায়ে পুষ্ট েয়র। কে��া ইরতহাস রিকৃত েরা সহজতর হয়য় দাঁড়ায়। 

১৯২০-র দশয়ের ঘ্�ািল্রীয়ে িু�য়ত হয়ি। োরয়তর েরমউর�স্ট পার্টি প্ররতষ্া 

হয়য়রেল ১৯২০সায়ল। প্রথম েরমউর�স্ট ে�য়ে�শ� হয়য়রেল ১৯২৫সায়ল। আর এস 

এস বতরর হয় ১৯২৫-এই। ১৯২১-এ পূণটি স্বাধ্রী�তা িা স্বরায়জর প্রস্তাি উত্ারপত হয়। 

১৯২৮-এ েংয়গ্য়সর কমারতলাল ক�হরু েরমর্ গরিত হয় োষারেরতিে প্রয়দশ গিয়�র 

লয়ক্ষ্। ওই দশয়েই গান্্রীজ্রীর প্রথম অসহয়যাগ আয়্াল�। কয যুিেয়দর কমাহমুরতি 

ঘ্রেল তারা রিেয়পের রদয়ে তাোরচ্ছয়ল�। এেরদয়ে েগৎ রসং, অ�্রদয়ে রামমূরতটি, 

ই এম এস, িাংলায় যুগান্তর, অ�ুশ্রীল� সরমরত। ওই অরেমুখ কথয়ে িামপন্্রী মতাদয়শটির 

রিোশ হয়। োরত্রীয় জ�গয়ণর আয়্ালয়�র অমৃতমন্� হরচ্ছল ওই দশয়ে। 

স্বাধ্রী� োরয়তর চররত্ ে্রী হয়ি, তা র�য়য় রত� দৃরষ্টেরগি গয়ড় ওয়ি ওই সময়য়। এের্ 

হয়লা মূলয়্ায়তর দৃরষ্টেরগি িা েংয়গ্য়সর দৃরষ্টেরগি। কসই ধারণায় িলা হরচ্ছল ররির্শয়দর 

রিরুয়দ্ধ সংগ্াময়ে ঐে্িদ্ধ সংগ্ায়ম রূপান্তররত েরয়ত হয়ি, েরিষ্ৎ োরতয়ে 

ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে রেরতির ওপয়র প্ররতরষ্ত �া েরয়ল তা সম্ভি �য়। িামপন্্রীরা  

ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে রেরতির ধারণার প্রয়নে এেমত রেয়লা রেন্তু কসইসয়গিই িয়লরেল 

রাজন�রতে স্বাধ্রী�তার পয়র অথটিন�রতে স্বাধ্রী�তা �া কপয়ল তা র্েয়ি �া। জ�গয়ণর 

অথটিন�রতে স্বাধ্রী�তা আসয়ত পায়র কেিলমাত্ সমাজতয়ন্তই। োরয়তর েরিষ্ৎ তাই 

শুধু ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তেই হয়ি �া, সমাজতারন্তে োরত হয়ত হয়ি। এই ধারণায়ে 

অয়�ে্া এরগয়য় রদয়য় েগৎ রসং স্বাধ্রী�তার কস্াগা�য়ে িয়্ মাতরম কথয়ে ই�রেলাি 

রজ্ািায়দ উতি্রীণটি েরয়ল�। ই�রেলাি রজ্ািাদ স্বাধ্রী�তা সংগ্ায়ম েগৎ রসং-এর 

অিদা�। পাজোয়ির েগৎ রসং ও িাংলার িটুয়েশ্বর দতি �য়ারদরলির কসন্টাল কলরজসয়লর্ে 

অ্ায়সম্বরলয়ত কিামা র�য়ক্ষপ েরয়ল�। কসই কিামা মামলার শু�ার�য়ত তাঁরা ই�রেলাি 
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রজ্ািাদ কস্াগা� তুলয়ল�, যার অথটি হয়লা রিপ্লি দ্রীঘটিজ্রীি্রী কহাে। কসই রিপ্লয়ির অথটি 

ে্রী, রজজ্াসা েরা হয়ল তাঁরা রিপ্লয়ির সরল ও কপ্ররণাদায়্রী রিিরণ রদয়ল�। মােটিসিায়দর 

িরধটিত প্রোয়ির ইরগিত পাওয়া কগয়লা। েরিষ্ৎ োরত সম্পয়েটি তাঁয়দর ধারণার সয়গি তা 

রময়লরেল। সমাজতয়ন্তর ধারণা জওহরলাল ক�হরু, সুোষচন্দ িসুর ময়তা জাত্রীয়তািাদ্রী 

ক�তায়দর প্রোরিত েয়ররেল। ই এম এস রলয়খরেয়ল� তাঁয়দর প্রজয়মে সমাজতন্ত েথার্ 

চালু েয়ররেয়ল� ক�হরু, সুোষচন্দ। ওই দুই ধারণার রিরুয়দ্ধ তৃত্রীয় এের্ ধারণাও রেয়লা 

যার দুই যমজ প্রোশ ঘয়্রেল। কসই ধারণার রেরতি রেয়লা েরিষ্য়তর োরত হয়ি ধমটি্রীয় 

রেরতিয়ত। কসই োরয়ণই রহ্ু রাষ্ট ও ঐস্ারমে রায়ষ্টর েথা এয়সরেল। দুাঃখজ�েোয়ি 

কদশোয়গর ময়ধ্ রদয়য় ঐস্ারমে রাষ্ট বতরর হয়লা। রেন্তু রহ্ু রাষ্ট অসম্পূণটি রেয়লা। কসই 

োরয়ণই স্বাধ্রী�তার অি্িরহত পয়রই গান্্রীজ্রী আর এস এস-র হায়ত র�হত হয়ল�। 

িতটিমা� োরয়তও তৃত্রীয় ওই ধারণার রিরুয়দ্ধ সংগ্াম স্পষ্টই কদখা যায়চ্ছ। স্বাধ্রী�তার 

চার দশে পয়র োরয়তর সংরিধায়�র ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে রেরতি রয়য়য়ে রেন্তু অথটিন�রতে 

সমতার রদয়ে, সেলয়ে অন্তর্টিতি েরার রদয়ে �্রীরত প্রিারহত �া হয়ল কসই রেরতি র্ঁেয়ি 

�া। িয়ুজটিায়া-ভূস্বাম্রী দলগুরল সাম্াজ্িাদ ও রিয়দশ্রী পঁুরজর সয়গি ক্রমিধটিমা� সহয়যারগতার 

মাধ্য়ম অথটিন�রতে অসাম্ িারড়য়য়ই তুলয়ে। এর ফয়ল সেয়লর োরয়তর িদয়ল হয়ি যাওয়া, 

উন্নয়য়�র িাইয়র চয়ল যাওয়া অংয়শর ময়ধ্ রিরেন্নতাই বতরর হয়চ্ছ। ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে 

রেরতির পয়ক্ষ এই ময়�াোিই সিয়চয়য় রিপজ্জ�ে। যত এই মুরষ্টয়ময়য়র জ�্ �্রীরতর�ধটিারণ 

চলয়ি, তয়তা উজ্জ্বল োরত ও যন্তণার োরয়তর ময়ধ্ পাথটিে্ িাড়য়ি। ধ�তারন্তে পয়থ 

মু�াফার সয়িটিাচ্চ িরৃদ্ধই �্রীরত র�ধটিারয়ণর লক্ষ্। যরদ এই মু�াফািৃরদ্ধ রহ্য়ুত্বর সয়গি খাপ 

খায় তাহয়ল করেণ্রীস্বায়থটি োরয়তর শাসেয়রেণ্রী রহ্তু্বয়েই সমথটি� েরয়ি। েংয়গ্সয়ে এে 

সময়য় সমথটি� েরত েয়পটিায়র্ মহল, এখ� তারাই রি কজ রপ-কে সমথটি� েরয়ে। জ�গয়ণর 

ওপয়র কশাষণ ত্রীরি েয়র সয়িটিাচ্চ মু�াফা অজটিয়�র জ�্ শাসেয়রেণ্রী রাজন�রতে এয়জন্ 

চায়। শাসেয়রেণ্রী রাজ�্রীরতয়ত র�য়জরা সরাসরর ক�ায়ে �া, রাজন�রতে এয়জন্য়দর রদয়য়ই 

রাজ�্রীরত র�য়ন্তণ েয়র। এের্ র�রদটিষ্ট সময়য় সংসদ্রীয় গণতয়ন্ত যায়দর জ�সমথটি� লায়ের 

সম্ভাি�া রয়য়য়ে, কসইসি দলয়েই এয়জন্ রহসায়ি কিয়ে ক�য় শাসেয়রেণ্রী। েয়পটিায়র্ িা লগ্্রী 

পঁুরজর জ�্ েংয়গ্সও এই সময়য় যয়থষ্ট েরয়ত পাররেল �া। কসই োরয়ণ তায়দর সমথটি� 

িদয়ল কগয়ে। �্রীরত র�ধটিারয়ণর সয়গি িামপন্্রীয়দর সম্পেটি থাকুে তা কোয়�াময়তই চাইয়ি �া 

এই শরতিগুরল। ১৯৩০-র দশয়ে ইউয়রায়পও এেই ঘ্�া ঘয়্রেল। 

১৯২৯সায়ল রিশ্ব পুঁরজিায়দর িৃহতিম সকি্ মহাম্া হয়য়রেল। রিশ্ব পুঁরজিাদ এই 

সকি্ কথয়ে কিররয়য় আসয়ত চাইরেল, েয়পটিায়র্ মহল চাইরেল এম� �্রীরত অরেমুখ 

যা তায়দর মু�াফািৃরদ্ধ ঘ্ায়ত পায়র। তখ� তারা রহ্লারয়ে খুঁয়জ পায়। কসই োরয়ণই 

রিশ্ব পুঁরজিাদ ১৯৩০-র দশয়ে কখালাখুরল রহ্লায়রর সমথটিয়� দাঁরড়য়য়রেল, তায়ে মদত 

রদয়য়রেল। রহ্লার ও যুদ্ধই রেয়লা তায়দর কসরা সময়। আজ সাম্াজ্িাদ ও লগ্্রী পুঁরজর 

োয়ে কমাদ্রী কডরলোরর িয়। যরদ রতর� কসিা রদয়ত ি্থটি হ� তাহয়ল এই এেই করেণ্রী 

অ�্ োউয়ে সমথটি� েরয়ি। যারা তায়দর স্বাথটি কদখয়ত পারয়ি িয়ল ময়� েরয়ি, তায়েই 
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সমথটি� কদয়ি। শাসেয়রেণ্রী এোয়ি রাজন�রতে এয়জন্ িদলায়ত থায়ে। কস োরয়ণ এখ� 

সাম্প্রদারয়ে শরতি োরয়তর ি্িসায়্রী করেণ্রীর সমথটি� পায়চ্ছ। র�য়জয়দর আয়চ্ছ রদয়�র জ�্ 

আয়চ্ছ রদয়�র প্রচারয়ে তারা সমথটি� েয়রয়ে�। জরজটি রডরমট্রে ফ্ারসিাদ সম্পয়েটি যা 

িয়লরেয়ল� তার সয়গি এই দশৃ্ রময়ল যায়চ্ছ: ‘ চরম সাম্াজ্িাদ্রীয়দর স্বায়থটি োজ েয়র 

ফ্ারসিাদ রেন্তু জ�গয়ণর োয়ে আরিভূটিত হয় এম� এে জারতর কচহারায় যায়দর সয়গি িঞ্চ�া 

েরা হয়য়য়ে, তথােরথত অত্াচাররত জাত্রীয় োিায়িয়গর োয়ে আয়িদ� বতরর েয়র’। রিে 

এই োজই কমাদ্রী েরয়ে�। এই ধরয়�র রাজন�রতে এয়জন্ সাম্াজ্িাদ-পন্্রী হয়ি। োরয়ত 

এখ�োর ময়তা চমৎোর রদ� সাম্াজ্িাদ ও রিয়দশ্রী লগ্্রী পঁুরজ েখয়�া পায়র�। রিগত 

সরোয়রর কেয়লকিাররর পয়র কমাদ্রীয়ে তুয়ল ধরার সয়গিও রডরমট্রয়ের েথা খাপ খায়। রতর� 

িয়লরেয়ল�, ‘ ফ্ারসিাদ জ�গণয়ে সিয়চয়য় দু�টি্রীরতগ্স্ত ও রিষাতিয়দর সাময়� কফয়ল কদয় 

রেন্তু এে সৎ ও দু�টি্রীরতমুতি সরোয়রর দারি র�য়য় হারজর হয়।’ রহ্লায়রর উত্া� সম্পয়েটি 

এ েথা রলয়খরেয়ল� রতর�, রময়ল যায়চ্ছ কমাদ্রীর উত্ায়�র সয়গি। রেন্তু আর এস এস এখ� 

োরয়ত যা েরয়ে তায়ে ধ্রুপদ্রী ফ্ারসিায়দর সংজ্া রদয়য় ি্াখ্া েরা যায়ি �া। রেন্তু রহ্ ু

রায়ষ্টর লক্ষ্ অজটিয়� তারা ফ্ারসিাদ্রী পদ্ধরত ও প্রেরণ প্রয়য়াগ েরয়ে। সুতরাং আজয়ের 

োরয়তও ১৯২০-র দশয়ের রত� দরৃষ্টেরগি পরস্পয়রর সয়গি যুয়দ্ধ অিত্রীণটি।  

সমস্ত ধরয়�র সাম্প্রদারয়েতাই এয়ে অপয়রর পররপূরে। রহ্ু সাম্প্রদারয়েতা ত্রীরি 

হয়ল মুসরলম সাম্প্রদারয়েতাও কজারদার হয়ি। এয়ক্ষয়ত্ রিশ্বজুয়ড় সাম্াজ্িায়দর ভূরমো 

রয়য়য়ে। ধমটি্রীয় কমৌলিায়দর রিয়রাধ্রী শরতিয়ে সাম্াজ্িাদ দুিটিল েয়র, কে��া ধমটি্রীয় কমৌলিাদ 

রিয়রাধ্রী শরতি সাম্াজ্িায়দরও রিয়রাধ্রী। মধ্ প্রায়চ্র অয়�ে কদয়শ িামপন্্রী শরতিয়ে দুিটিল 

েরয়তই ঐস্ারমে কমৌলিাদ্রী শরতিয়ে মারেটি� সাম্াজ্িাদ মদত রদয়য়য়ে। তারলিা� মারেটি� 

যুতিরায়ষ্টর বতরর। সন্তাসিায়দর রিরুয়দ্ধ লড়াইয়য়র �ায়ম এখ� ফ্রায়কি�স্টাই�য়দর রিরুয়দ্ধ 

লড়য়ে সাম্াজ্িাদ। োরয়তও রহ্ু সাম্প্রদারয়েতা মুসরলম সাম্প্রদারয়েতায়ে কজারদার 

েরয়ে। ১৯৯৯-র সংসদ্রীয় র�িটিাচয়�র আয়গ পারেস্তায়�র জামায়য়ত-ই-তালািার 

প্রচার সরচয়ির এের্ সাক্ষাৎোর এে োরত্রীয় সংিাদপয়ত্ প্রোরশত হয়য়রেল। রতর� 

িয়লরেয়ল�, রতর� চা� িাজয়পয়্রীই প্রধা�মন্ত্রী কহাে। প্রয়নের উতিয়র রতর� িয়লরেয়ল� 

িাজয়পয়্রী প্রধা�মন্ত্রী হিার পয়র পারেস্তা� পরমাণু শরতিধর হয়য়য়ে। িাজয়পয়্রী যত 

শরতিশাল্রী হয়ি�, পারেস্তায়� আমরা তয়তা শরতিশাল্রী হি। কযাগসূত্ স্পষ্টই। 

আজয়ের পরচিমিয়গি িাংলায়দয়শর কমৌলিাদ্রীয়দর সয়গি জরড়ত শরতি মমতা 

ি্া�ারজটির মদত পায়চ্ছ। আর এস এস এিং রি কজ রপ-র সুরিধা হয়চ্ছ। রহ্ুয়দর রি 

কজ রপ সাম্প্রদারয়ে্রীেরণ েরয়ল মুসরলম কমৌলিাদ্রীরা মুসরলময়দর সাম্প্রদারয়ে্রীেরণ 

েরয়ত সক্ষম হয়ি। সমস্ত ধরয়�র কমৌলিাদ্রী ও সাম্প্রদারয়ে শরতি িামপন্্রীয়দর রিরুয়দ্ধ। 

ধমটির�রয়পক্ষতার রিরুয়দ্ধ, োরত্রীয় সংরিধায়�র সাধারণতারন্তে চররয়ত্র রিরুয়দ্ধ। 

মােটিস সিয়চয়য় োয়লা উপলরধি েয়ররেয়ল�। রতর� িয়লরেয়ল�, ‘ধমটি্রীয় দুদটিশা এেই 

সয়গি িাস্তয়ির দুদটিশারই প্ররতফল�। িাস্তয়ির দুদটিশার রিরুয়দ্ধ প্ররতিাদও। ধমটি র�প্রীরড়ত 

মা�ুয়ষর দ্রীঘটিশ্বাস, হৃদয়হ্রী� পৃরথি্রীর হৃদয়, কযম� তা আত্মাহ্রী� পরররস্রতর আত্মা। তা 
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জ�গয়ণর োয়ে আরফম’। িাস্তয়ির রিশ্ব কথয়ে পলায়য়�র পথ েয়র কদয় িয়লই তা 

আরফয়মর ময়তা শরতিশাল্রী। অয়�ে সময়য় মােটিয়সর উদ্ধৃরতর খনাংশ ি্িহার েরায় 

রতর� যা িয়লরেয়ল� তা রিকৃত হয়য় যায়। জ�গয়ণর ওপয়র ধয়মটির শরতির েথা স্ব্রীোর 

েয়রই মােটিস এম� িয়লরেয়ল�। বিারন্দ্বে অংশর্ হয়লা, েরপেত ও অিাস্তি পৃরথি্রীয়ত িাস 

েয়রা �া, পৃরথি্রীয়ে পররিতটি� েয়রা। ধমটি মা�ুষয়ে ে্রী েরয়ত পায়র, আজও পযটিন্ত এর্ই 

সিয়চয়য় সারিটিে উপলরধি। 

রেন্তু আমরা ময়� েরর ধমটি কিয়ে ক�িার অরধোর ি্রতির রয়য়য়ে। কস ি্াপায়র 

হস্তয়ক্ষয়পর কোয়�া অরধোর োয়রার ক�ই। অ�্থায় কমৌরলে মা�িারধোর ও স্বাধ্রী�তা 

ক্ষুণ্ণ হয়। সাম্প্রদারয়েতা রিে তা-ই েয়র। ধয়মটির ি্রতিগত পেয়্ তা হস্তয়ক্ষপ েয়র। কস 

োরয়ণ সাম্প্রদারয়েতা গণতন্ত-রিয়রাধ্রীও, কে��া সংখ্ালঘুর ধমটি কিয়ে ক�িার অরধোয়র 

তা হস্তয়ক্ষপ েয়র। মােটিসিাদ্রী রহসায়ি আমরা পেয়্র অরধোর স্ব্রীোর েরর রেন্তু আমরা 

িাস্তি পৃরথি্রী্ায়েই িদয়ল রদয়ত চাই যায়ত এই পেয়্রই আর প্রয়য়াজ� �া পয়ড়। 

আমায়দর োজ পৃরথি্রীয়ে পররিতটি� েরা, ধয়মটির েপেগজগতয়ে আক্রমণ েরা �য়। আমরা 

ধমটি-রিয়রাধ্রী �ই, আমরা মা�িারধোর ও স্বাধ্রী�তায় হস্তয়ক্ষয়পর রিয়রাধ্রী। 

আজয়ের োরয়ত রহ্ু সাম্প্রদারয়েতা িৃহতিম রিপদ। যরদও অ�্ ধরয়�র কমৌলিাদও 

আয়ে, তারা পরস্পয়রর পররপূরে। সমস্ত কমৌলিায়দর রিরুয়দ্ধ আমায়দর লড়য়ত হয়ি রেন্তু 

সংখ্াগুরু সাম্প্রদারয়েতাই সিয়চয়য় িড় রিপদ। গণতয়ন্তর অোি গণতারন্তে রিপ্লয়িরও 

সম্ভি�ায়ে ি্াহত েরয়ি। সমস্ত ধমটি্রীয় পরররচরতর সমা� অরধোর ররক্ষত �া হয়ল কদয়শর 

ঐে্ও রক্ষা েরা যায়ি �া। সংখ্াগুরু সাম্প্রদারয়েতা রহ্ুধয়মটির বিরচত্্য়েও মায়� �া। 

িস্তুিাদ্রী দৃরষ্টেরগি র�য়য় যরদ রিষ্ণুর দশািতায়রর রদয়ে তাোয়�া যায় তাহয়ল রচতিােষটিে 

রজর�স কদখা কযয়ত পায়র। প্রথম অিতার মৎস্। রিজ্া� এখ� জার�য়য়য়ে প্রথম জ্রীি� 

বতরর হয়য়রেল জয়লর কেতয়রই। রবিত্রীয় অিতার েমটি— জয়ল-স্য়ল িাঁচয়ত পায়র এম� 

উেচর। তৃত্রীয় অিতার শূের— কেিল স্য়ল িাঁচয়ত সক্ষম। জয়লর কেতর কথয়ে স্ল 

পযটিন্ত জ্রীিয়�র রিোশ পযটিন্ত এই স্তর। পরিতটি্রী হয়লা �ররসংহ অিতার— পশু কথয়ে 

মা�ুয়ষ রূপান্তয়রর স্তর। এর পয়র িাম� অিতার, মা�ুয়ষর রিোশ খিটিাকৃরত অিস্ায়। এর 

পয়র কুিার হায়ত পরশুরাম। জ�িসরতর জ�্ অরণ্ পররষ্ার েরার স্তর। এর পয়র ত্রীর-

ধ�ুে হায়ত রাম, এম� অস্ত্র যা রদয়য় দূর কথয়ে শত্রুয়ে আক্রমণ েয়র িসরত রক্ষা েরা 

যায়। এর পয়র িলরাম লাঙল র�য়য় চাষ েরয়ে। মা�সে্তা কৃরষোয়জ উতিরণ ঘ্ায়চ্ছ। 

কৃষ্ণ অিতার কগাপাল� েরয়ে, দুগ্ধ উৎপাদ� েরয়ে। দশম অিতার েরকি অশ্বায়রাহ্রী, 

অথটিাৎ কঘাড়ায়ে গৃহপারলত েরা সম্ভি হয়য়য়ে। তা হয়য়তা অশ্বায়রাহয়� পারদশটি্রী আযটিয়দর 

ধারণা কথয়ে উৎসাররত। মা�ি ইরতহায়সর এই রূপান্তর উপেথায়তও প্ররতফরলত। রেন্তু 

উপেথার িস্তুিাদ্রী ি্াখ্ায়ে সয়চত� োয়িই আয়লাচ�া কথয়ে সররয়য় রাখা হয়চ্ছ। এই 

দৃরষ্টেরগি কশখায়�া হয় �া। ধরা যাে, রাি�ায়ণ। তা রামায়য়ণর ময়তাই দ্রীঘটি, তয়তাই কশ্লাে 

রয়য়য়ে, তয়তাই পররয়চ্ছদ রয়য়য়ে। কসই োরহ�্রীয়ত োয়লা-ম্ ক�ই, �ায়ে-খল�ায়ে 

ক�ই, রািয়ণর েথা। রামায়য়ণ িলা হয়চ্ছ রািণ রেয়ল� রশয়ির উপাসে। রশি যখ� ির 
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রদয়ত চাইয়ল� রািণ িলয়ল� রতর� অমরত্ব চা�, কোয়�া মা�ুষ িা পশু যায়ত তাঁয়ে হত্া 

েরয়ত �া পায়র। রশি িলয়ল�, তথাস্তু। িৃদ্ধ হয়ল রািণ কমাক্ষ অথটিাৎ মুরতি চাইয়ল�। রেন্তু 

তাঁর জ�্ কতা তাঁয়ে মরয়ত হয়ি। রাি�ায়য়ণ িলা হয়য়য়ে �ারদ এয়স িলয়ল� কমায়ক্ষর 

এেমাত্ পথ হয়চ্ছ কদিতারা যরদ তাঁয়ে মায়র�। রায়মর কচহারায় কদিতা আসয়ি�। �ারদ 

িুরদ্ধ রদয়ল� এম� রেেু েয়রা যায়ত রাম আয়স, যুদ্ধ েয়রা, ময়র যাও। কসখা� কথয়েই 

রামায়য়ণর োরহ�্রী শুরু। রািণ স্রীতায়ে অপহরণ েরয়ল� রেন্তু তাঁর সয়গি কোয়�া খারাপ 

আচরণ েরয়ল� �া। রাি�ায়য়ণর ময়ত শুধু রাময়ে লকিা পযটিন্ত ক্য়� আ�য়তই রতর� 

স্রীতায়ে অপহরণ েয়ররেয়ল�। রিে্রীষণয়ে পািয়ল� রাময়ে জা�ায়ত কয রিে কোথায় 

ত্রীর েুঁড়য়ল রািয়ণর মৃতু্ হয়ি এিং রতর� কমাক্ষলাে েরয়ি�। দরক্ষণ োরয়ত ও রে্রীলকিায় 

রািয়ণর মর্র রয়য়য়ে। তাঁরাও রহ্ুই। রহ্ু ধমটি্রীয় ঐরতয়হ্ এম� বিরচত্্ রয়য়য়ে। কে 

রিে েরয়ি কয সরিে রহ্ু আর কে র্ল রহ্ু? রহ্ু ধমটি্রীয় ধারায় কোয়�া এে্রীভূত 

োিায়মা ক�ই। রচোয়গা োষয়ণর কশষ অধ্ায়য় স্বাম্রী রিয়িো�্ উয়লিখ েয়ররেয়ল�, সি 

ধয়মটিই এম� মা�ুষ রয়য়য়ে� যারা সে্তায়ে এরগয়য় র�য়য় কগয়ে�। রতর� িয়লরেয়ল�, 

‘আরম অন্তর কথয়ে েরুণা েরর কসইসি কলােয়দর যারা ময়� েয়র র�য়জর ধয়মটির জ�্ 

অয়�্র ধমটিয়ে ধ্ংস েরয়ত হয়ি। চূড়ান্ত রিয়শ্লষয়ণ সি ধয়মটির পতাোয় কখাদাই েয়র কলখা 

উরচত: সংরমরেণ, ধ্ংস �য়। কসই দশটি� র�য়য়ই আমরা এরগয়য়রে এিং এ পযটিন্ত এয়সরে’। 

কসোয়িই োরত্রীয় সে্তার রিোশ ঘয়্য়ে। মােটিস-এয়গিলস িয়লয়ে� মা�িসে্তায় 

সমস্ত মতাদয়শটির লড়াই হয়য়য়ে ধয়মটির প্রাগিয়ণ। কোপারর�োস ও কপাপ, জ্া�দ্রীরপ্তর ধারণা 

ধয়মটির অগিয়�ই ঘয়্য়ে। মা�ুয়ষর রিোয়শর চররত্ই তাই। োরয়ত মতাদশটিগত সংঘাত 

ধয়মটির প্রাগিয়ণ ঘয়্য়ে কে��া তা মতাদয়শটির যুয়দ্ধর ্ ষ্টা। ধ�তন্ত শুরু হিার পয়র রাষ্ট এিং 

চায়চটির পৃথেয়ত্বর ধারণা এয়লা, ধমটি কথয়ে র�রয়পক্ষ ধমটির�রয়পক্ষতার ধারণা বতরর হয়লা। 

ততরদ� পযটিন্ত মতাদয়শটির সংঘাত ধয়মটির োিায়মার ময়ধ্ই হয়য়য়ে। রি্রীন্দ�াথ িয়লয়ে� 

আমরা রিরেন্ন �ৃতারত্ত্বে কগাষ্্রীর সংরমরেয়ণ গয়ড় উয়িরে, সি রময়লরময়শই আজ যায়ে 

োরত িয়ল রচর� তা বতরর হয়য়য়ে। সাম্প্রদারয়েতা এই মূল্য়িায়ধর রিরুয়দ্ধ। 

সুতরাং সাম্প্রদারয়েতার রিরুয়দ্ধ আমায়দর প্রচায়র োরয়তর রিোয়শর প্রকৃত ইরতহাস 

তুয়ল ধরয়ত হয়ি। জা�য়ত হয়ি ে্রীোয়ি রিাহ্মণ্িাদ কিৌদ্ধধয়মটির ওপয়র র�য়জয়ে 

পু�াঃপ্ররতরষ্ত েয়ররেল। কে� এত কিৌদ্ধ সাংস্কৃরতর স্া� ও মর্র গুহার ময়ধ্ পাওয়া 

যায়ি? রিাহ্মণ্িাদ িহু স্ায়� কিৌদ্ধধমটি পালয়�র অ�ুমরত রদত �া। কিৌদ্ধধমটি অ�্তম 

প্রাচ্রী� ধমটি।। এখ� কেউ যরদ প্রাচ্রী� োরত আর রহ্ুধমটিয়েই এে েয়র কদয়খ� তাহয়ল 

ইরতহায়সর িদয়ল উপেথায়ে প্ররতষ্া েরা হয়চ্ছ। শূয়�্র ধারণা প্রাচ্রী� োরয়তর অিদা�। 

রেন্তু গারণরতে োয়ি অস্রীম োড়া শূয়�্র কোয়�া ধারণা হয়ত পায়র �া। অস্রীয়মর পূণটিতা 

োড়া শূ�্তার ধারণা থােয়ত পায়র �া। আিার, শূ�্তার ধারণা োড়া পূণটিতার ধারণাও 

অসম্ভি। এই হয়লা রিপর্রীয়তর ঐয়ে্র বিারন্দ্বে ধারণা। যখ� কিৌদ্ধধমটি োরয়ত প্রধা� 

ধমটি তখ� এই ধারণা োরত কথয়ে বতরর হয়য়য়ে। তায়দর �্রীরতয়ত সরহষ্ণুতা ও সমতা 

তুল�ামূলে োয়ি কিরশ রেয়লা। রিাহ্মণ্িাদ পু�রায় আরধপত্ বতরর েরার পয়র এই 
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জাত্রীয় আরিষ্ার কথয়ম যায় কে��া জ্ায়�র সমসুয়যাগ রেয়লা �া। োরয়ত রিজ্ায়�র 

রিোশ তখ�ই হয়য়য়ে যখ� সমা� সুয়যায়গর সামারজে োিায়মা রেয়লা, জ্ায়�র রিোয়শর 

পথ রুদ্ধ রেয়লা �া। রিাহ্মণ্িায়দর িণটি র�প্রীড়য়� কসই অগ্গরত কথয়ম রগয়য়রেল। 

রহ্ু সাম্প্রদারয়ে শরতিয়ে প্রনে েরয়ত হয়ি কে� এই বিজ্ার�ে অগ্গরত কথয়ম 

রগয়য়রেল? মুঘল রাজা ও োরত্রীয় রাজারা কে� এেসয়গি ররির্শয়দর প্ররতহত েরয়ত 

পারয়লা �া? �াঁরসর রাণ্রী লক্ষ্রীিাই ও তারতয়া কতারপ এেসয়গি ১৮৫৭সায়ল লালয়েলিায় 

রগয়য় িাহাদুর শাহ জাফরয়ে োরয়তর িাদশাহ কঘাষণা েয়ররেয়ল� ররির্শয়দর রিরুয়দ্ধ 

লড়াইয়য়র জ�্। 

আমায়দর পার্টি দরলত মুসরলম ও দরলত খ্্রীষ্টা�য়দর সংরক্ষয়ণর অন্তর্টিতি েরার 

দারি জার�য়য়য়ে। এম�রে োরত্রীয় মুসরলময়দর সংস্কৃরতও এে্রীভূত �য়। কেরালার 

মুসরলময়দর সয়গি আসায়মর মুসরলময়দর ে্রী অরেন্নতা আয়ে? মুসরলময়দর ময়ধ্ েত িণটি 

আয়ে। অ�্ সমস্ত ধমটি্রীয় পরররচরতর ময়তা তারাও রিোরজত। ধমটি্রীয় এে্রীভূত োিায়মা 

সাময়� তুয়ল ধয়র এই িাস্তিতায়ে আড়াল েরা হয়। সাম্প্রদারয়েতার সিয়চয়য় র�কৃষ্ট 

োজ হয়লা কসর্ই। 

সাম্প্রদারয়েতা রত� ধরয়�র রিপদ উপরস্ত েয়র। প্রথমত, োরত্রীয় সংরিধা� প্রদতি 

ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে সাধারণতয়ন্তর োিায়মার পয়ক্ষ তা রিপদ। আমায়দর পার্টির 

েমটিসূচ্রীগত কিা�াপড়া হয়লা োরত্রীয় জ�গয়ণর ময়ধ্ রাজন�রতে শরতির োরসাম্ 

িদল েরয়ত হয়ি এিং তার জ�্ গণতারন্তে রিপ্লয়ির লয়ক্ষ্ জ�গণয়ে সময়িত েরয়ত 

হয়ি। ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে রেরতি প্রয়য়াজ�্রীয়। রবিত্রীয়ত, সাম্প্রদারয়েতা প্রত্ক্ষ োয়ি 

সংখ্ালঘুয়দর র�রাপতিা রিরনিত েয়র। োরত্রীয় সংরিধায়� কঘারষত সমতা ও ভ্াতৃয়ত্বর 

ধারণায়ে অস্ব্রীোর েয়র। িণটি-ধমটি-রলগি-জারত র�রিটিয়শয়ষ সেল ধমটি্রীয় সম্প্রদায়য়র জ�্ 

সমা�ারধোয়রর কমৌরলে অরধোরয়ে তা অস্ব্রীোর েয়র। ধমটি্রীয় সংখ্ালঘুয়দর ওপয়র 

আক্রমণ তায়দর মূলয়্াত কথয়ে রিরচ্ছন্ন েয়র। আমায়দর োজ হয়লা সমস্ত সম্প্রদায়য়র 

এম� সমস্ত র�প্রীরড়ত অংশয়ে এেসয়গি সময়িত েরা। তৃত্রীয়ত, আমায়দর পার্টি 

েমটিসূচ্রীগত কিা�াপড়া হয়লা গররি কৃষে ও কখতমজুরয়দর সয়গি রেরমেয়রেণ্রীর ঐে্। 

জ�গণতারন্তে ফ্রন্ জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির রদয়ে এরগয়য় র�য়য় যায়ি। জ�গণতারন্তে ফ্রন্ 

গিয়�র লয়ক্ষ্ আমায়দর িাম ও গণতারন্তে ফ্রন্ গি� েয়র তায়ে শরতিশাল্রী েরয়ত হয়ি। 

সি স্তয়রই র�প্রীরড়ত করেণ্রীগুরলর ঐয়ে্র জ�্ আমরা সংগ্াম েরর। সাম্প্রদারয়েতা এই 

করেণ্রীর ঐে্য়ে রিরনিত েয়র। আমরা চাই ধমটি্রীয় পরররচরত র�রিটিয়শয়ষ ঐে্, সাম্প্রদারয়েতা 

চায় ধমটিয়ে ি্িহার েয়র ঐয়ে্র রিনি ঘ্ায়ত। সাম্প্রদারয়েতায়ে দুিটিল ও পরাস্ত েরয়ত 

�া পারয়ল আমরা লক্ষ্ পূরণ েরয়ত পারি �া। সাম্প্রদারয়েতার রিরুয়দ্ধ েরমউর�স্টয়দর 

লড়াই তাই এই রত� কক্ষয়ত্ই প্রসাররত হওয়া প্রয়য়াজ�। 

আমরা ে্রীোয়ি সাম্প্রদারয়েতায়ে পরাস্ত েরয়ত পারর? প্রথমত, োরত্রীয় জ�গয়ণর 

ময়ধ্ সাম্প্রদারয়েতা-রিয়রাধ্রী কচত�া গয়ড় তুলয়ত হয়ি। আমায়দর ময়� রাখয়ত হয়ি 

আমরা হলাম সংস্কৃরতর সংরমরেয়ণর ধারায় রিোয়শর ফল। োরয়ত সি োরত্রীয়য়রই 
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এোরধে পরররচরত আয়ে, এই প্রাথরমে সত্র্ প্ররতষ্া েরয়ত হয়ি। আমরা যখ� রিয়দয়শ 

যাই আমরা োরত্রীয়, আমরা যখ� কদয়শ থারে তখ� আমরা কোয়�া প্রয়দয়শর কলাে, 

ধমটি-সংস্কৃরত-পেয়্র প্ররতর�রধত্ব েরর। এই িহুপরররচরত কেিল আমায়দর শরতিই �য়, 

আমায়দর বিরচয়ত্্র উপাদা�। এই বিরচয়ত্্র ময়ধ্ অরেন্নতার িন্�য়ে সাম্প্রদারয়েতা 

পুষ্ট েয়র �া, িরং এে্রীভূত ধারণা চারপয়য় রদয়য় বিরচয়ত্্র ময়ধ্ ঐে্য়ে ধ্ংস েয়র। 

োষা, সংস্কৃরত, ধমটি চারপয়য় কদিার অথটি হয়লা োরয়তর ঐে্য়ে রিপযটিস্ত েয়র কফলা। 

এই যুয়দ্ধ র�রন্তর মতাদশটিগত সংগ্াম জরুর্রী, শরতিশাল্রী মতাদশটিগত লড়াই জরুর্রী। 

ঐরতহ্ কথয়েও উপাদা� সংগ্হ েরয়ত হয়ি। স্বাম্রী রিয়িো�্ কযম� িয়লরেয়ল� রতর� 

েরিষ্য়তর োরতয়ে কদখয়ত চা� ঐস্ারমে শর্রীর ও কিদান্ত ময়�র রমলয়�। দারা রশয়ো 

তাঁর রিখ্াত মাজমা-উল-িাহাররয়� সুফ্রীিাদ ও উপর�ষয়দর সমন্বয়য়র েথা রলয়খরেয়ল�। 

দারা রশয়ো মুসরলম রেয়ল�, রিয়িো�্ রহ্ু সাংস্কৃরতে ধারার প্রত্রীে। রেন্তু তাঁয়দর 

রচন্তা এে জায়গায় রময়লরেল। সাম্প্রদারয়েতা সে্তায়ে রপরেয়য় কদয়ি, েরমউর�স্টয়দর 

োজ হয়লা সে্তায়ে এরগয়য় র�য়য় যাওয়া। 

িাস্তয়ি সাম্প্রদারয়েতা আমায়দর সংস্কৃরতর প্রায় সমস্ত রেেুয়তই হস্তয়ক্ষপ েয়র। 

পাি্সূচ্রী পররিতটি�, উপাচাযটি র�য়য়াগ, গয়িষণা সংস্ার প্রধা� র�য়য়াগ, এম�রে এখ� 

কোর্ কোর্ ্াো খরচ েরা হয়চ্ছ সরস্বত্রী খুঁয়জ কির েরয়ত। ইরতহাসয়ে রিকৃত েরা 

হয়চ্ছ, প্রশাসয়�র সমস্ত অংশয়ে সাম্প্রদারয়ে্রীেরণ েরা হয়চ্ছ। কেয়ন্দ রি কজ রপ এিং 

আর এস এস-র র�য়ন্তয়ণর ফয়ল োরয়তর ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে রেরতি রিপয়দর 

মুয়খ। উপরন্তু তারা কদয়শর শাসেয়রেণ্রীর এয়জন্। োরয়তর শাসেয়রেণ্রী ও লগ্্রী পুঁরজর 

সয়িটিাচ্চ মু�াফা অজটিয়� তারা সাহায্ েরয়ি। এর অথটি রেরমেয়রেণ্রী ও রেমজ্রীি্রী মা�ুয়ষর 

ওপয়র প্রত্ক্ষ আক্রমণ। রেম আইয়�র সংয়শাধ�, জরম আইয়�র সংয়শাধ� কসই লয়ক্ষ্ই 

পররচারলত। কমাদ্রীর সি রিয়দশ সফয়র ি্িসায়্রীরা রিয়শষ েয়র আম্বার�-আদার� সগি্রী 

হয়চ্ছ�। িাংলায়দশয়ে কদওয়া ২০ কোর্ ডলায়রর সহায়তার প্রায় পুয়রা্াই আদার� 

আর আম্বার�য়দর হায়ত তুয়ল কদওয়া হয়য়য়ে। ধা্ার ধ�তয়ন্তর সিয়চয়য় জঘ�্ রূপ 

কদখা যায়চ্ছ। মতাদশটিগতোয়ি এিং রাজন�রতেোয়ি এরই রিরুয়দ্ধ লড়য়ত হয়ি। ওয়দর 

প্রচায়রর ফ্ারসস্তসুলে পদ্ধরত সম্পয়েটি সতেটি থােয়ত হয়ি। ‘রদ রপ্রসি’—এ মারেয়ায়েরল 

রলয়খরেয়ল� জ�গণয়ে িয়লা তুরম েত্া খারাপ েরয়ত পায়রা, তারপর তা আর কোয়রা 

�া। তাহয়ল জ�গণ কতামার জয়ধ্র� েরয়ি। সমথটি� লায়ের এম�ই পরামশটি রদয়য়রেয়ল� 

মারেয়ায়েরল। কমাদ্রী ে্রী েরয়ত পায়র� তা গুজরায়্ কদরখয়য় রদয়য়য়ে�, রেন্তু কেয়ন্দ 

তা েরয়ে� �া। আমায়দর োজ োরয়তর ধমটির�রয়পক্ষ-গণতারন্তে রেরতির ওপয়র 

আক্রময়ণর মতাদশটিগত, রাজন�রতে, সাংগির�েোয়ি কমাোরিলা েরা। রাজন�রতে 

কোয়ারলশ� েয়র সাম্প্রদারয়েতায়ে পুয়রাপুরর পরাস্ত েরা যায়ি �া, সামরয়ে রেেু সুরিধা 

হয়ত পায়র। কমৌরলে লড়াই মতাদশটিগত ও সাংগির�েোয়ি লড়য়ত হয়ি। মতাদশটিগত 

স্তয়র সাম্প্রদারয়েতার আক্রমণয়ে চ্ায়লজে েরয়ত হয়ি, জ�গয়ণর ঐয়ে্র রেরতিয়ত 

সাংগির�েোয়ি তায়দর পরাস্ত েরয়ত হয়ি। 
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বিন্দ্বমূলে ও ঐরতহারসে িস্তুিাদ

রে্রীদ্রীপ েট্াচাযটি

 িাকটিসবাদ- কশাষণ িুমতির িেবাদ

মা�িসমায়জর রিোশ ধারার অ�ুশ্রীল�য়ে রিজ্ায়� উন্ন্রীত েরার কৃরতত্ব মােটিসিায়দর। 

কশাষণ কথয়ে মুতি হয়য় উন্নত সমৃদ্ধ মা�িসমাজ প্ররতষ্ার পয়থর সন্া� রদয়য়য়ে 

মােটিসিাদ। এ্াই মােটিসিায়দর বিরশষ্ট্। োলটি মােটিস ও কফ্রডররে এয়গিলস কযৌথোয়ি এই 

মতিাদ প্ররতষ্া েয়র�। আজ কযম� আমরা কদখরে মােটিসিাদয়ে অপ্রাসরগিে প্রমাণ েরার 

লাগাতার প্রয়াস — এ্া �তু� রেেু �য়। মােটিসিাদ প্ররতষ্ার পর কথয়ে ধারািারহেোয়ি 

এই প্রয়চষ্টা চলয়ে। োলটি মােটিয়সর ৩০তম মৃতু্িারষটিে্রী উপলয়ক্ষ ররচত প্রিয়ন্ েময়রড 

কলর�� িয়লরেয়ল� — ‘‘সে্ দুর�য়ার সিটিত্ িুয়জটিায়া রিজ্ায়�র পক্ষ কথয়ে মােটিয়সর 

মতিায়দর প্ররত চূড়ান্ত শত্রুতা ও আয়ক্রাশ কদখা যায়।’’

উর�শ শতয়ে মা�িসমায়জর করেষ্ ে্রীরতটি রহসায়ি কযগুরল িরণটিত হয়তা তার অ�্তম 

রেল যথাক্রয়ম জামটিা� দশটি�, ইংয়ররজ অথটিশাস্ত্র ও ফরারস সমাজিাদ।

এই রত�র্ রেল মােটিসিায়দর উৎস। এই সময়য় দশটিয়�র করেষ্ রিোশ লরক্ষত হয়য়রেল 

জামটিা� দশটিয়�। এেরদয়ে কহয়গল্রীয় বিারন্দ্বে পদ্ধরত ও অপররদয়ে ফয়য়রিায়খর িস্তুিায়দর 

মধ্ রদয়য় জামটিার�য়ত িস্তুিায়দর ি্াপে রিোশ ঘয়্রেল।

আিার, মােটিসিায়দর রত�র্ উপাদা�। রত�র্ উপাদা� হয়লা যথাক্রয়ম মােটিস্রীয় দশটি�, 

মােটিস্রীয় অথটি�্রীরত ও মােটিস্রীয় সমাজতয়ন্তর তত্ত্ব। মােটিসিাদয়ে উপলরধি েরয়ত হয়ল 

মােটিস্রীয় দশটি�য়ে জা�য়ত হয়ি। বিন্দ্বমূলে িস্তুিাদ হয়লা মােটিস্রীয় দশটি�। মা�িসমায়জর 

রিোয়শর অ�ুসন্ায়� বিন্দ্বমূলে িস্তুিায়দর প্রয়য়াগই হয়লা ঐরতহারসে িস্তুিাদ। বিন্দ্বমূলে 

ও ঐরতহারসে িস্তুিাদই হয়লা মােটিস্রীয় দশটি�।
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 দশটিি মক?
‘দৃশ্ ’ ধাতু কথয়ে দশটি� শব্দর্ এয়সয়ে। দশটি� শয়ব্দর অথটি কদখা। র�য়জর চারপাশয়ে 

োয়লা েয়র কদখাই হল দশটি�। ইংরারজ ‘Philosophy’ (রফয়লায়জারফ) শয়ব্দর িাংলা 

প্ররতশব্দ হয়লা দশটি�। এর উৎস হয়লা দুইর্ গ্্রীে শব্দ যথাক্রয়ম ‘Philos’ (রফয়লাস) ও 

‘Sophia’ (কসারফয়া)। এই দুইর্ শব্দর অথটি হয়লা জ্া� ও োয়লািাসা। অথটিাৎ জ্ায়�র 

প্ররত োয়লািাসা।

র�য়জর চারপাশয়ে োয়লা েয়র কদখা — এ্া সমস্ত সয়চত� মা�ুষই েয়র�। দশটি� 

জ  রড়য়য় রয়য়য়ে সমস্ত মা�ুয়ষর জ্রীিয়�।

দশটি� সম্পয়েটি এে্া ভ্ান্ত ধারণা রিরাজ েরয়ে — যা পররেরপেতোয়ি গয়ড় কতালা 

হয়য়য়ে। দশটিয়�র চচটিায় মা�ুয়ষর ময়ধ্ সরিে দৃরষ্টেরগি গয়ড় ওিায় যারা  আশরকিত এ্া 

তারাই েয়রয়ে�।

 সমস্ত সয়চত� মা�ুয়ষরই দশটি� রয়য়য়ে। অরধোংয়শই অয়চত� দাশটির�ে। মােটিসিাদ 

চায় সেলয়ে সয়চত� দাশটির�য়ে পররণত েরয়ত।

 দশটিয়�র অন্তিটিস্তু — প্রকৃরত জগত, মা�িসমা  জ ও কচত�ার আন্তাঃসম্পেটিই হয়লা 

দশটিয়�র মূল অন্তিটিস্তু।

 দশটিয়�র রিষয়িস্তু — প্রকৃরত রিজ্া� ও সমাজরিজ্ায়�র রিরেন্ন শাখাগুরলর ময়ধ্ 

রেেু সাধারণ র�য়ম ও সূত্ রয়য়য়ে। এই সাধারণ র�য়ম ও সূত্গুরলর চচটিাই দশটিয়�র 

রিষয়িস্তু গয়ড় কতায়ল।

দশটি� প্রসয়গি োলটি মােটিস— “Every true philosophy is the intellectual 
quintessence of its time.” প্ররতর্ প্রকৃত দশটি� হয়লা কসই যুয়গর িুরদ্ধগত রিোয়শর 

সিটিায়পক্ষা অপররহাযটি অগি।’’

িহু প্রাচ্রী�োল কথয়ে মা�িসমায়জ দশটিয়�র অরস্তত্ব লক্ষ্ েরা যায়। রমশর্রীয়, 

ি্ারিল�্রীয়, চ্রীয়�র সয়গি োরয়ত  ও িহু প্রাচ্রী�োল কথয়ে দশটিয়�র অরস্তত্ব রয়য়য়ে।

 দশটি� রেন্তু করেণ্রী র�রয়পক্ষ �য়। হয় কশাষে িা কশারষত কোয়�া �া কোয়�া করেণ্রীর 

স্বাথটিরক্ষা েরার লক্ষ্ র�য়য়ই দশটি� অগ্সর হয়য়য়ে। দশটি� সিসময়ই হয়লা করেণ্রী দশটি�। হয় 

কশাষণ ি্িস্া র্রেয়য় রাখার জ�্, অথিা কশাষণ ি্িস্ার পররিতটিয়�র শরতিয়ে উৎসারহত 

েয়র দশটি�।

  আধুর�ে যুয়গ সিটিায়পক্ষা রিপ্লি্রী করেণ্রী রেরমেয়রেণ্রীর দশটি� রহসায়ি মােটিস্রীয় দশটিয়�র 

আরিেটিাি ঘয়্য়ে।

 

 দ্বন্দ্বিূলক বস্তুবাদ
বিন্দ্বমূলে িস্তুিাদ প্রকৃরত জগত ও তার ঘ্�ািল্রীয়ে িস্তুিাদ্রী দৃরষ্টেরগিয়ত কদয়খ। 

সায়থ সায়থ এই দশটি� প্রকৃরত জগত ও তার ঘ্�ািল্রীয়ে বিারন্দ্বে পদ্ধরতয়ত রিচার েয়র। 

‘Dialego’ শব্দর্ কথয়ে ‘Dialectical’ শব্দর্ এয়সয়ে। প্রাচ্রী�োয়ল রিশ্বাস রেল, 

রচন্তাধারার অে্ন্তয়রর স্বরিয়রাধগুরল উয়মোচ� েরা এিং পরস্পররিয়রাধ্রী ময়তর সংঘায়তর 
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মধ্ রদয়য়ই সয়ত্ উপ�্রীত হওয়া সম্ভি।

বিারন্দ্বেতার পদ্ধরত প্ররতষ্া েরার কক্ষয়ত্ জামটিা� দাশটির�ে কহয়গয়লর অিদা�।

কহয়গয়লর দশটিয়�র স্রীমািদ্ধতা। মােটিস ও এয়গিলস বিন্দ্বমূলে পদ্ধরতয়ে োিিায়দর 

কথয়ে মুতি েয়র তায়ে িস্তুিায়দর সয়গি যুতি েরয়ল�।

 দশটিতির দুইম্ ধারা
দশটিয়�র দুইর্ মূল ধারা। িস্তু ও কচত�ার সম্পয়েটির প্রনেয়ে রঘয়র দুই োগ। িস্তু �া 

কচত�া কো�্া আয়গ, কো�্া আরদ। কো�্া মুখ্।

িস্তুিাদ্রী দশটি� — িস্তুই আরদ, মুখ্ ও সত্। িস্তুর রিোয়শর ধারায় কচত�ার উদ্ভি।

োিিাদ্রী দশটি� — োি িা কচত�াই আরদ। মুখ্ ও সত্। কচত�ার ইচ্ছা অ�ুসায়রই 

িস্তু গয়ড় উয়িয়ে।

আর এের্ মূল প্রনে, িস্তুয়ে রে জা�া সম্ভি? এয়ক্ষয়ত্ গুরুতর পাথটিে্- রিতেটি।

োিিাদ্রী দশটি� — প্রকৃরত জগয়তর সমস্ত োযটিধারায়ে অত্রীরন্দয় শরতির োযটিধারা 

রহসায়ি িণটি�া েয়রয়ে। োিিাদ্রী দশটি�য়ে আরেয় েয়রই ঈশ্বর রচন্তা গয়ড় উয়িয়ে। ধমটি্রীয় 

দৃরষ্টেরগির রেরতি োিিাদ।

 িস্তুিাদ্রী দশটি�— িস্তুই আরদ, মুখ্ ও সত্ এিং িস্তুর রিোয়শর স্তয়রই কচত�ার 

উদ্ভি, এই   হয়লা িস্তিাদ্রী দশটিয়�র মূল িতিি্। মা�িসে্তার রিোয়শর ধারার সয়গি 

সগিরত করয়খই িস্তুিাদ্রী দশটিয়�র ক্রমান্বয়য় রিোশ ঘয়্য়ে। িস্তুিাদ এের্ র�রদটি  ষ্ট 

দৃরষ্টেরগি। মা�ুয়ষর বদ�র্� জ্রীিয়�র সমস্াগুরলয়ে অরতক্রম েরার লয়ক্ষ্ র�রদটিষ্ট 

প  দয়ক্ষপ গ্হণ েরার সয়গি সামজেস্পূণটি রিশ্ব দৃরষ্টেরগি হয়লা িস্তুিাদ। মা�ুয়ষর সামারজে 

সত্ত্বাই তার কচত�ায়ে র�ধটিারণ েয়র। িস্তুয়ে আরেয় েয়রই কচত�া গয়ড় ওয়ি।

িস্তুিাদ্রী দশটি� ঈশ্বর �ামে কোয়�া অত্রীরন্দয় শরতির অরস্তত্ব িারতল েয়র। িস্তু 

তার �া�ারূয়প অ�ারদোল ধয়র রিরাজ েরয়ে — তাই এর সৃরষ্ট িা ্ষ্টার কোয়�া 

প্রনেই থােয়ত পায়র �া। সয়চত� িস্তু — মা�ুষ। মা�ুয়ষর রচন্তা, আয়িগ, আদশটি 

ও চারহদাগুরল গয়ড় ওয়ি জ্রীি রহসায়ি অরস্তত্ব রক্ষার সংগ্ায়মর ধারায় এিং এই 

পৃরথি্রী গ্য়হ অ�্ জ্রীিগুরলর সায়থ তার সম্পয়েটির রেরতিয়ত। কয কো� সময়য়র র�রদটিষ্ট 

অথটিন�রতে ও সামারজে রিোয়শর সয়গি সগিরত করয়খই এই রচন্তা, আয়িগ, আদশটি ও 

চারহদাগুরল গয়ড় ওয়ি।

 রিজ্ায়�র রিোয়শর ফয়ল িস্তু সম্পয়েটি জ্া� রিেরশত হয়য়য়ে। িস্তুিাদ পুষ্ট হয়য়য়ে।

 িস্তুিায়দর রিিতটি� — এই ধারায়তই বিন্দ্বমূলে িস্তুিায়দর উদ্ভি ঘয়্য়ে।

বিন্দ্বমূলে িস্তুিায়দর আরিেটিাি ঘয়্য়ে ঊ�রিংশ শতাব্দ্রীয়ত। অষ্টাদশ-ঊ�রিংশ 

শতাব্দ্রীয়ত প্রকৃরত রিজ্ায়�র রিস্ময়োর অগ্গরত এই কক্ষয়ত্ উয়লিখয়যাগ্ ভূরমো ক�য়। 

রিয়শষ েয়র রত�র্ আরিষ্ার—

(১) শরতির সংরক্ষণ ও রূপান্তয়রর তত্ত্ব।

(২) কোষ রিোজয়�র তত্ত্ব।
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(৩) ডারউইয়�র রিিতটি� তত্ত্ব।

িস্তুজগয়তর রিোশ ধারায়ে অ�ুধাি� েরা সম্ভি হয়লা। িস্তুিাদ সুসংহত ও 

সামজেস্পূণটি রূপ পররগ্হ েরয়লা। রিোয়শর সিটিাগি্রী� সুগে্রীর মতিাদ রহসায়িই বিন্দ্বমূলে 

িস্তুিায়দর পতি� ঘ্য়লা।

‘‘রিোয়শর সিয়চয়য় সিটিাগি্রী�্রী, সিয়চয়য় রিষয় সমৃদ্ধ ও সিয়চয়য় সুগে্রীর  তত্ত্ব।’’ 

(কলর��)

‘‘এের্ সমগ্য়ে খরডিত েরা এিং এর পরস্পর রিয়রাধ্রী অংশয়ে জা�াই হয়লা 

বিারন্দ্বেতার মমটিিস্তু।’’ (কলর��)

বিন্দ্বমূলে িস্তুিাদয়ে যখ� মা�িসমায়জর রিোশ ধারার অ�ুসন্ায়�র র�রময়তি প্রয়য়াগ 

েরা হয় তায়ে িয়ল ঐরতহারসে িস্তুিাদ। মােটিস্রীয় দশটি� িলয়ত কিা�ায় বিন্দ্বমূলে ও 

ঐরতহারসে িস্তুিাদ।

িস্তুিাদ্রী দশটি� সিসময়য় কশারষতয়রেণ্রীর দশটি� রহসায়ি ভূরমো পাল� েয়রয়ে। ঊ�রিংশ 

শতাব্দ্রীয়ত প্ররতরষ্ত বিন্দ্বমূলে িস্তুিাদ পুঁরজিাদ্রী ি্িস্ায় সিটিারধে কশারষত সিটিহারা 

রেরমেয়রেণ্রীর দশটি� রহসায়ি ভূরমো পাল� েরয়ে।

িস্তু িলয়ত রে কিা�ায়? আমায়দর চারপা য়শ যা রেেু সমস্ত রেেুই িস্তু। মা�ুষসহ জ্রীি 

ও উরদ্ভদ জগৎ। �দ-�দ্রী, সাগর-পাহাড় আমায়দর পৃরথি্রী, সূযটি, সমগ্ কসৌরজগৎ সিই 

িস্তু, োয়াপথ �ক্ষত্মডিল্রী সিই িস্তু। খারল কচায়খ ধরা পয়ড় �া — ইয়লেট্র�, কপ্রা্�, 

পরমাণু সিই িস্তু। শরতিও িস্তু। ঘ্�ািল্রীও িস্তু।

িস্তু এের্ দাশটির�ে সংজ্া — যার িাস্তি অরস্তত্ব রয়য়য়ে, যা আমায়দর কচত�া র�রয়পক্ষ 

এিং কচত�ায় প্ররতফরলত হয়ত পায়র তাই হয়লা িস্তু।

 বস্তু সবটিদাই গমের িতধ্য মবরাজ করতে
িস্তুর অরস্তয়ত্বর রূপ হয়লা গরত। িস্তু সিটিদাই গরতর ময়ধ্ রিরাজ েরয়ে। রস্র হয়লা 

আয়পরক্ষে। গরতর দ্রুততর হওয়া — িস্তুর স্বাোরিে বিরশষ্ট্। রস্রতাও গরতর এের্ 

রূপ।

 প্রাণ
িস্তুর িরহাঃপ্রোয়শর এের্ রূপ হয়লা প্রাণ। এই পৃরথি্রীয়ত জড় পদাথটি কথয়েই 

রিোয়শর ধারায় প্রায়ণর আরিেটিাি ঘয়্য়ে। প্রায় ৩৭০ কোর্ িের পূয়িটি প্রায়ণর আরিেটিাি। 

প্রায়ণর রিিতটিয়�র ধারায় মা�ুষ। প্রায় ২৫ লক্ষ িের পূয়িটি অ্রিায়লারপয়থোসয়দর বতরর 

পাথয়রর হারতয়ায়রর অরস্তত্ব প্রমারণত হয়য়য়ে। প্রায় ৬০লক্ষ িের পূয়িটি কসাজা হয়য় 

দাঁড়ায়ত সক্ষম এম� িা�র (APES)–কদর অরস্তত্ব পাওয়া কগয়ে যায়দর কথয়ে আধুর�ে 

মা�ুয়ষর উদ্ভি।
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 কেেিা
মরস্তয়ষ্র োযটিধারার ফল হয়লা কচত�া ও রচন্তা। মরস্তষ্ হয়লা িস্তুর সিটিায়পক্ষা সংগরিত 

ও সয়িটিাচ্চ রূপ। আধুর�ে রিজ্ায়�র সাহায়য্ আমরা কজয়�রে রেোয়ি মা�ি মরস্তষ্ োজ 

েয়র।

িরহজটিগয়তর িাস্তিতা এিং মরস্তয়ষ্ তার প্ররতফল� — এই আন্তাঃসম্পয়েটিই 

মা�িয়চত�ার রেরতি। মরস্তষ্ ি্রতয়রয়ে কোয়�া ধারণা, রচন্তা রেেুই গয়ড় উিয়ত পায়র �া।

রচন্ত� প্ররক্রয়ার মধ্ রদয়য় জ্া�াজটিয়�র প্ররক্রয়া। িাস্তিয়ে রেরত েয়রই জ্া�।

  দ্বামন্দ্বকোর িূল মদকগুমল

 দ্বন্দ্বেত্ত্ব— মবকাতশর েত্ত্ব।
িস্তু সিটিদা গরতশ্রীল। িস্তুোড়া গরত হয় �া। শুধুমাত্ যারন্তে গরত �য়। গরতর অথটি 

সমস্ত ধরয়�র রক্রয়া। গরতর ফয়লই পররিতটি�। সমস্ত রেেুই পররিতটিয়�র ধারায় রিরাজ 

েরয়ে। স্ায়্রী িা চূড়ান্ত িয়ল কোয়�া রেেু ক�ই। গরত ও পররিতটিয়�র প্ররক্রয়ায় সমস্ত 

রেেুয়ে িু�য়ত হয়ি। রিশ্ব হয়লা রিরেন্ন প্ররক্রয়ার সরমিরলত রূপ। রিোশ এিং পতয়�র— 

অিসায়�র ধারািারহে প্ররক্রয়া চলয়ে। কোয়�া রেেুই রচরন্ত� �য়। এই প্ররক্রয়া শুধুমাত্ 

প্রাকৃরতে প্ররক্রয়ার কক্ষয়ত্ই �য়, সামারজে ও ঐরতহারসে প্ররক্রয়ার কক্ষয়ত্ও এ্া 

প্রয়যাজ্। সমস্ত ঘ্�ায়ে এিং তার রিোশয়ে পররিতটিয়�র প্ররক্রয়ার ময়ধ্ �া কদখয়ত 

পারয়ল গুরুতর ভ্ারন্ত ঘ্য়ি।

 দ্বন্দ্বেত্ত্ব-সামবটিক সম্পতকটির েত্ত্ব
সমস্ত িস্তু ও ঘ্�া এিং প্ররক্রয়া পরস্পর সম্পরেটিত এিং পরস্পয়রর ওপর র�েটিরশ্রীল। 

রিরচ্ছন্নোয়ি কোয়�া রেেুয়ে রিচার েরয়ল তা হয়ি চরম ভ্ারন্ত।

ধূয়লােণা ও গ্াস্রীয় কমঘ যারন্তে গরতর ফয়ল র�ে্িতটি্রী হয়। উদ্ভি ঘ্ল তাপ ও 

চাপ-পদারথটিে গরত। অথটিাৎ যারন্তে গরতর ফয়ল পদারথটিে গরত। শুধুমাত্ পদারথটিে গরতয়ে 

রিরচ্ছন্নোয়ি রিচার েরয়ল তার উৎস ও রিোশয়ে অ�ুধাি� েরা যায়ি �া। এোয়িই সৃরষ্ট 

হল পৃরথি্রী।

রাসায়র�ে রিোশ (জয়লর ময়ধ্) সৃরষ্ট েরয়লা প্রাণ। প্রায়ণর রিিতটি� (বজরিে গরত 

তথা রিোশ) মা�ুয়ষর আরিেটিাি সম্ভি েরল। রিোশই িস্তুজগয়তর এেমাত্ বিরশষ্ট্ �য়। 

সমগ্ িস্তুজগৎ পরস্পর সম্পেটিও এের্ অখডি সমগ্ িয়্।

পারস্পররে সম্পেটি এেমুখ্রী �য়, িহুমুখ্রী।

 মবকাতশর িূল মিয়ি
বিারন্দ্বেতা সমস্ত রেেুয়ে রিোয়শর ময়ধ্ কদয়খ। কোয়�ারেেুই রস্র �য়। ক্ষুদ্রারতক্ষুদ্র 

িস্তু কথয়ে অরত িৃহৎ িস্তু সমস্ত রেেুই রিোয়শর ধারায় রিরাজ েরয়ে। কয গরতর ফয়ল 

পররিতটি� এিং রিোশ, কসই গরত কোথা কথয়ে আয়স িা সৃরষ্ট হয়? রিোয়শর ধারা রেোয়ি 
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পররচারলত হয়? রিোয়শর অরেমুখ? এই সমস্ত প্রয়নের উতির আমরা পাই রিোয়শর 

র�য়মগুরলর বিারা। রত�র্ মূল র�য়ম।

রিপর্রীয়তর ঐে্ ও সংগ্াম- সমগ্ িস্তু ও ঘ্�ার ময়ধ্ বিপর্রীত্ রিরাজ েরয়ে। 

এই বিপর্রীয়ত্র সংঘাত কথয়েই গরতর সৃরষ্ট হয়। রিপর্রীয়তর এই সংঘাতয়েই িয়ল বিন্দ্ব 

(Contradiction)। ঐে্ সামরয়ে।

ধ�াত্মে — ঋণাত্মে

পরজট্র� — ইয়লেট্র�

রিয়শ্লষণ — সংয়শ্লষণ

কযাগ — রিয়য়াগ

কশারষত — কশাষে

পুঁরজপরত — রেরমে

জরমদার — কৃষে

বিয়ন্দ্বর �া�া রূপ—

 অপ্রধা� ও প্রধা� বিন্দ্ব

 মুখ্ ও কেন্দ্রীয় বিন্দ্ব

 বির্রী ও অনির্রী

 িরহস্ ও অন্তস্বিন্দ্ব

 পররমাণগত পররিতটিয়�র মধ্ রদয়য় গুণগত পররিতটি� ঘয়্ পররিতটিয়�র ধারা প্রথয়ম 

হয় পররমায়ণর পররিতটি�। এই পররিতটি� হয় ধ্রীয়র ধ্রীয়র। পররমাণগত পররিতটি� এের্ 

র�রদটিষ্ট পযটিায়য় কপৌঁেয়ল গুণগত রূপান্তর হয়। পররিতটি� দ্রুত। গুণগত পররিতটিয়�র মধ্ 

রদয়য় িস্তু ও ঘ্�া �তু�  স্তয়র উন্ন্রীত হয়।

জল কথয়ে িাষ্প, জল কথয়ে িরফ।

গ্াস্রীয় অিস্া — তরল অিস্া — েরি� অিস্া।

সমায়জর বিপ্লরিে রূপান্তর অথটিাৎ পুঁরজিাদ কথয়ে সমাজিাদ হয়লা গুণগত রূপান্তর। 

কশাষণ ি্িস্ার রিরুয়দ্ধ মা�ুয়ষর রিয়ক্ষাে-আয়্াল�-পররমাণগত পররিতটি�-এর রিোয়শর 

মধ্ রদয়য় সমায়জর গুণগত পররিতটি�।

পূয়িটিোর পযটিায়য়র যা রেেু ইরতিাচে রিোশশ্রীল, প্রগরতশ্রীল কসগুরল গুণগত �তু� 

পযটিায়য় সংররক্ষত হয়ি।

 ক�রতর ক�রতেরয়ণর মধ্ রদয়য় রিোশ

র�রন্তর ক�রতর মধ্ রদয়য়ই রিোয়শর ধারা অগ্সর হয়চ্ছ।

ক�রতর ক�রতেরণ প্রকৃরত জগয়ত।

ক�রতর ক�রতেরণ মা�িসমায়জ।

রিোয়শর ধারা সরলয়রখা �য়। সরপটিল আোয়র।

ক�রতর ক�রতেরয়ণর অথটি হয়লা—
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(১) রিোয়শর ধারািারহেতা;

(২) রিোশ প্রগরতর রদয়ে;

(৩) চক্রাোয়র পু�রািৃরতি হয় তয়ি উন্নতর স্তয়র।

 ঐমেহামসক বস্তুবাদ
ঐরতহারসে িস্তুিাদ হয়লা বিন্দ্বমূলে িস্তুিায়দর �্রীরতগুরলর প্রয়য়াগ মা�ি ইরতহায়সর 

অ�ুসন্ায়�র র�রময়তি। ঐরতহারসে িস্তুিায়দর রিষয়িস্তু হয়লা সমাজ রিোয়শর 

র�য়মগুরলয়ে জা�া। ঐরতহারসে িস্তুিাদ এিং বিন্দ্বমূলে িস্তুিাদ পরস্পর অরিরচ্ছন্ন। 

রেন্তু রেন্ন রেন্ন োয়ি অ�ুশ্রীল� েরা হয় উপলরধির স্বচ্ছতার জ�্।

সমাজরিজ্ায়�র র�য়মগুরলর কক্ষয়ত্ মা�ুয়ষর সরক্রয় ভূরমো অত্ন্ত গুরুত্বপূণটি।

ঐরতহারসে িস্তুিাদ প্ররতষ্া েরল কয, সমস্ত ঐরতহারসে ঘ্�ার মূল োরণ ও 

চারলোশরতির সন্া� েরয়ত হয়ি সমায়জর অথটিন�রতে রিোয়শর ময়ধ্, উৎপাদ� ও 

রির�ময় পদ্ধরতর পররিতটিয়�র ময়ধ্, রিরেন্ন করেণ্রীয়ত সমায়জর রিোয়গর ময়ধ্ এিং এই 

সি করেণ্রীর পারস্পররে সংগ্ায়মর ময়ধ্। রাষ্ট, কচত�া, ধমটি, দশটি�, মূল্য়িাধ এই সমস্ত 

রেেুর উৎসমূয়ল উৎপাদ� পদ্ধরত।

 বস্তুজগতের মিয়িগুমল সািামজক প্রমরিয়াতক মিয়ন্ত্রণ কতর
িস্তু িা ঘ্�া িস্তুজগয়তর র�য়য়মর অধ্রী�। এই র�য়ম আমায়দর ইচ্ছা অর�চ্ছার ওপর 

র�েটির েয়র �া।

সামারজে ঘ্�ায়ে রিয়শ্লষণ েরয়ল সমায়জর ময়ধ্ কয বিরশষ্ট্গুরল লক্ষ্ েরা যায়—

(১) সমায়জর কোয়�া ঘ্�াই রিরচ্ছন্নোয়ি ঘয়্ �া। প্রয়ত্ের্ ঘ্�া অপর ঘ্�ার 

ওপর র�েটিরশ্রীল ও পরস্পর সম্পরেটিত। উপয়যাগ্রী সময় কদখা রদয়লই সমায়জ 

কোয়�া ঘ্�া ঘয়্। কোয়�া ঘ্�ায়ে রিরচ্ছন্নোয়ি রিচার েরয়ল চলয়ি �া।

(২) সমায়জ কোয়�া এের্ ঘ্�া ঘ্িার সয়গি সয়গিই তা জ�গয়ণর ইচ্ছা 

র�রয়পক্ষোয়িই পরিতটি্রী ঘ্�ার পূিটিশতটি রহসায়ি োজ েরয়ত থায়ে এিং 

পরিতটি্রী ঘ্�ায়ে ঘ্ায়।

(৩) ঘ্�াসমূয়হর ক্রমাগত পররিতটি� ঘ্য়ত থায়ে। এেই ঘ্�ার পু�রািৃরতি েখয়�া 

ঘয়্ �া।

 সিাতজর মবকাতশ জিগতণর ভূমিকা
মা�িসমায়জর প্ররতর্ সদস্ই কচত�ারিরশষ্ট। তারা সকিপে র�য়য় িা আয়িগ িয়শ 

সুর�রদটিষ্ট উয়দিয়শ্ রক্রয়াশ্রীল। রেেু লক্ষ্ সাময়� করয়খ মা�ুষ োজ েয়র, প্রায়ই তার 

ফলাফল দাঁড়ায় সম্পূণটি অ�্রেম, অথিা যা কস চায় �া। সমাজরিোয়শর র�য়মগুরলয়ে 

অস্ব্রীোর েয়র কোয়�া রেেুই ঘয়্ �া। সমাজরিোয়শ মা�ুয়ষর সয়চত� োযটিেলায়পর 

স্রীমািদ্ধতা এখায়�ই।
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 সািামজক উৎপাদি পদ্ধমে হতলা োমবকামি
ইরতহায়সর র�য়মগুরলয়ে িু�য়ত কগয়ল প্রয়ত্েয়ে সমাজজ্রীিয়�র কসই রদেগুরলয়ে 

িু�য়ত ও রিয়শ্লষণ েরয়ত হয়ি কযগুরল সমগ্ মা�িজারতর পয়ক্ষ ইরতহায়সর সি পযটিায়য়ই 

প্রয়যাজ্। মা�ুয়ষর পু�রুৎপাদ� এিং জ্রীি�ধারয়ণর প্রয়য়াজ�্রীয় িস্তুগুরলর সামারজে 

উৎপাদ� উেয়ই হয়লা মা�ুয়ষর োজ যা সিটিযুয়গই মা�ুয়ষর সমায়জ প্রত্ক্ষ েরা কগয়ে। 

পু�রুৎপাদ� প্ররক্রয়া কযয়হতু বজরিে কসয়হতু এ্া র�ধটিারে �য়। স্বাোরিেোয়িই 

সামারজে উৎপাদয়�র রিয়শ্লষণ কথয়েই ইরতহায়সর মূল র�য়মগুরল জা�া কযয়ত পায়র। 

‘‘সুতরাং প্রাণ ধারয়ণর আশু উপেরয়ণর উৎপাদ� এিং কযয়হতু কোয়�া র�রদটিষ্ট জারতর 

িা র�রদটিষ্ট যুয়গর অথটিন�রতে রিোয়শর মাত্াই হয়লা কসই রেরতি যার ওপর গয়ড় ওয়ি 

সংরশ্লষ্ট জারতর্র রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্া�। আইয়�র ধ্া� ধারণা, রশপেেলা এম�রে তায়দর ধমটি্রীয় 

োিধারা পযটিন্ত।’’ (এয়গিলস)

র�য়জর প্রয়য়াজয়� মা�ুষ প্রকৃরতয়ত হস্তয়ক্ষপ েয়র ও তায়ে রূপান্তররত েয়র। এয়েই 

িয়ল উৎপাদ�। সামারজেোয়ি উৎপাদ�। সামারজে উৎপাদ�। হারতয়ার এই প্ররক্রয়ায় 

উদ্ভারিত। হারতয়ারয়ে ি্িহার েয়র উৎপাদ� প্ররক্রয়া রেয়মর প্রয়য়ায়গ সফল হয়য়য়ে। রেম 

ও তার প্রয়য়াগ এিং হারতয়ায়রর ি্িহায়রর মধ্ রদয়য় মা�ুয়ষর রিরেন্ন অগিপ্রত্গি রিেরশত 

হয়য়য়ে। উন্নত হয়য়য়ে মরস্তষ্। উদ্ভারিত হয়য়য়ে িাক্ যন্ত।

সামারজে উৎপাদ� প্ররক্রয়ার রত�র্ গুরুত্বপূণটি উপাদা�।

(১) মা�িরেম; (২) প্রকৃরত (জরম, োঁচামাল প্রভৃরত); (৩) উৎপাদয়�র উপেরণ 

(হারতয়ার, যন্তপারত, শরতি প্রভৃরত) বিজ্ার�ে ও প্রযুরতিগত জ্া�ও রেয়মর উপেরণ। 

এগুরল সিই উৎপারদো শরতির অন্তগটিত।

সামারজে উৎপাদ� প্ররক্রয়ায় মা�ুষ পরস্পয়রর সয়গি র�রদটিষ্ট সম্পয়েটি আিদ্ধ হয়। 

উৎপাদয়�র উপেরণয়ে রঘয়র কয সম্পেটি কসইগুরল সিটিারধে গুরুত্বপূণটি সম্পেটি। এইগুরলয়ে 

িয়ল উৎপাদ� সম্পেটি।

উৎপারদো শরতি ও উৎপাদ� সম্পেটি কযৌথোয়ি সমায়জর অথটিন�রতে োিায়মা গয়ড় 

কতায়ল।

িাস্তি জ্রীি�ই সমায়জর ধারণা ও প্ররতষ্া�গুরলয়ে গয়ড় কতায়ল।

মা�ুয়ষর সামারজে সতিাই তার কচত�ায়ে র�ধটিারণ েয়র। িাস্তি অিস্ার পররিতটি� ঘয়্ 

চয়ল এিং তারই সয়গি সগিরত করয়খ মা�ুয়ষর ধারণা এিং জগৎ সম্পয়েটি দৃরষ্টেরগি প্রভৃরতর 

পররিতটি� ঘয়্।

িাস্তিজ্রীি�য়ে রেরতি েয়র কযম� ধারণা গয়ড় ওয়ি ও তার রিোশ ঘয়্, এেিার ধারণা 

গয়ড় ওিার পর তা িাস্তি শরতিয়ত পররণত হয়। সমায়জর রিোশ ধারায়ে এই ধারণা িা 

কচত�া প্রোরিত েয়র।

সমাজরিোয়শর ধারায় এেসময়য়র �তু� রচন্তা পরিতটি্রী সময়য় পুরায়�া রচন্তায় পররণত হয়।

প্ররতরক্রয়াশ্রীল রচন্তা

প্রগরতশ্রীল রচন্তা
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এই দুই রচন্তার সংঘাত সি সময়য়ই রিদ্মা�। রেরমেয়রেণ্রীর রিপ্লিয়ে এই রচন্তা জগয়তর 

সংগ্াময়ে সরিেোয়ি পররচাল�া েরয়ত হয়ি। �য়চৎ রিপ্লি্রী সংগ্াম অগ্সর হয়ি �া।

 কশাষণ

 কশাষণতক মভমতি কতরই সিাতজ কদখা মদতয়তে 

করেণী ও করেণীসংগ্াি
উৎপাদয়� উপেরয়ণর সায়থ সম্পয়েটির রেরতিয়ত করেণ্রী গয়ড় ওয়ি।

অ�্া�্ সমস্ত পররচয়য়র গুরুত্ব রয়য়য়ে। তয়ি করেণ্রীপররচয় হয়লা কমৌরলে।

 রাজনিমেক িোদশটিগে সংগ্াি
করেণ্রীসংগ্ায়মর অরিয়চ্ছদ্ অগি হয়লা কশাষে করেণ্রীর রচন্তা, ধারণা এিং তয়ত্ত্বর রিরুয়দ্ধ 

মতাদশটিগত সংগ্াম।

আিার করেণ্রীসংগ্ায়মর ত্রীরিতা িৃরদ্ধয়ত রিপ্লি্রী সংগ্াম শুধুমাত্ অথটিন�রতে কক্ষয়ত্ই 

প্রোরশত হয় �া। এই লড়াই রাজন�রতে কক্ষয়ত্ও পররচারলত হয়। োরণ কয কোয়�া 

রিপ্লয়ির প্রধা� রিষয় হয়লা রাষ্টক্ষমতা দখয়লর প্রনে।

করেণ্রীসংগ্াম সিসময়ই অথটিন�রতে। রাজন�রতে এিং মতাদশটিগত কক্ষয়ত্ পররচারলত হয়।

ঐরতহারসে রিোয়শর র�য়ম—উপলরধি ও প্রয়য়াগ—অগিাগি্রী জরড়ত।

 উৎপাদি ব্যবস্া
উৎপারদো শরতি ও কসইসায়থ উৎপাদ� সম্পয়েটির পররিতটিয়�র ফয়ল সামারজে 

উৎপায়�র চররয়ত্র ধারািারহে পররিতটি� ঘয়্ চয়লয়ে। কয কোয়�া র�রদটিষ্ট পযটিায়য়র 

অথটিন�রতে োিায়মায়ে উৎপাদ� ি্িস্া িয়ল। এয়েই িয়ল সমায়জর রেরতি িা 

োিায়মা। মা�িসমায়জর রিোশধারায়ে িু�য়ত হয়ল এই রেরতি অথটিাৎ উৎপাদ� 

ি্িস্ার ওপর র�েটির েয়র অগ্সর হয়ত হয়ি। সমাজজ্রীিয়�র অ�্ সমস্ত রদেগুরল 

রাষ্ট, রাজন�রতে ি্িস্া, রিচারি্িস্া, মতাদশটি, সংস্কৃরত, ধমটি, সামারজে র্রীরত 

এিং মূল্য়িাধ এই সমস্ত রেেু অথটিন�রতে োিায়মার কথয়ে উদ্ভূত। এইগুরলয়ে 

উপররোিায়মা িয়ল।

 মভমতি ও উপমরকািাতিা
— পারস্পররে সম্পেটি — বিারন্দ্বে চররয়ত্র।

 সািামজক-অরটিনিমেক গিি
রেরতি ও উপররোিায়মা এিং এয়দর ওপর আয়রারপত সমাজজ্রীি� রমরলতোয়ি 

সামারজে-অথটিন�রতে গি� সম্ভি েয়র।
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 িািবসিাতজ মবমভন্ন সািামজক-অরটিনিমেক গিি—
(১) আরদম সাম্িাদ্রী সমাজ

(২) দাস সমাজ

(৩) সামন্ততারন্তে সমাজ                               কশাষণরেরতিে সমাজ

(৪) পুঁরজিাদ্রী সমাজ

(৫) কশাষণহ্রী� সাম্িাদ্রী সমাজ

 উৎপামদকা শমতি ধারাবামহকভাতব বধটিিাি

 উৎপামদকা শমতির মবকাতশর ফতলই উৎপাদি সম্পতকটির পমরবেটিি

 সিাজমবকাতশর কক্তরে কিৌমলক দ্বন্দ্ব —

উৎপামদকা শমতি বিাি উৎপাদি সম্পকটি—করেণীসংগ্াতির িাধ্যতি 

বমহঃপ্রকাশ।

 সিাজমবকাতশর োমলকা শমতি করেণীসংগ্াি

 রাষ্ট্র ও মবপ্লব

 সিাজোমন্ত্রক মবপ্লব

 সিাজোমন্ত্রক সিাজ—কতয়কম্ করা

রাজনিমেক রূপ—সবটিহারার রাষ্ট্র।

 অরটিনিমেক রূপ—উৎপাদতির উপাতয়র ওপর সািামজক িামলকািা
সমস্ত রেেুই সমায়জর সম্পরতি। শুধুমাত্ রাষ্ট্রীয় মারলো�া �য়। রাষ্ট্রীয় মারলো�া োড়াও 

কযৌথ সমিায় প্রভৃরত মারলো�াও সামারজে মারলো�ার রূপ হয়ত পায়র। সমাজতারন্তে 

রাষ্ট পররচাল�ার অরেজ্তা কথয়ে এই রশক্ষা আমরা গ্হণ েয়ররে। পররেরপেত উৎপাদ�। 

মু�াফার জ�্ �য়। ‘‘োজ অ�ুসায়র প্রয়ত্য়ে পায়ি’’।

পচিাদপদ কদয়শ সমাজতন্ত গয়ড় কতালা এে দ্রীঘটিস্ায়্রী প্ররক্রয়া। মােটিসিাদ-কলর��িায়দর 

সৃজ�শ্রীল রিজ্া�য়ে প্রয়য়াগ েরার েথা রিয়শষোয়ি রিয়িচ�ায় রাখয়ত হয়ি।

সমাজতন্ত কয পুঁরজিাদ্রী ি্িস্ার কথয়ে িহুগুণ করেষ্তর তা ক্রমান্বয়য় প্রমারণত হয়চ্ছ। 

তয়ি রেেু ক�রতিাচে ঘ্�ায়ে আমরা রিয়িচ�ায় রারখ।
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রিোয়শর মধ্ রদয়য় সমাজতারন্তে সমাজ সাম্িাদ্রী সমায়জ রূপান্তররত হয়ি। 

‘‘প্রয়ত্েয়ে তার চারহদা অ�ুসায়র রদয়ত হয়ি।’’

জিগতণর জীবতির সবটিাঙ্গীণ উন্নমে ঘত্ েলতব সিাজোমন্ত্রক সিাতজ।

কসামভতয়ে ইউমিয়িসহ কতয়কম্ কদতশ সিাজেতন্ত্রর মবপরটিয় ঘত্তে।
গুরুতর রেেু ত্রুর্, ভ্ারন্ত ও রিচু্রতর ফয়লই প্ররতরিপ্লি সফল। কজার েয়র এই সমস্ত 

কদয়শ পুঁরজিাদ প্ররতষ্ার প্রয়ায়স উতি কদশগুরলয়ত গুরুতর সকি্ ও োরসাম্হ্রী�তা সৃরষ্ট 

েয়রয়ে।

ঐমেহামসক বস্তুবাতদর সাধারণ মিয়িগুমল শুধুিারে আতলােিা করা 

হতয়তে। প্রমেম্ মিমদটিষ্ট ঐমেহামসক প্রমরিয়াতক সুমিমদটিষ্টভাতব মবোর 

করতে হতব। কসইজি্য ঐমেহামসক বস্তুবাতদর আতলাতক ভারতের 

সিাজমবকাতশর ধারাতক অিুশীলি করতে হতব। রা পরবেটিী মবষয় 

মহসাতব আতলামেে হতব।
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োরয়তর রাজন�  রতে অথটি�্রীরত :

মূল রিষয়গুরলর সারসংয়ক্ষপ

অস্রীম দাশগুপ্ত

োরয়তর রাজন�রতে অথটি�্রীরতর আয়লাচ�ায় আরথটিে গরত-প্রকৃরতর রিয়শ্লষণ েরা হয়ি 

করেরণ সম্পয়েটির রেরতিয়ত এিং আয়লাচ�া হয়ি রেোয়ি রিরেন্ন সময়য় আরথটিে �্রীরত গৃহ্রীত 

হয়য়য়ে শাসেয়রেরণর স্বায়থটি। এই আয়লাচ�া শুরু হয়ি স্বাধ্রী�তার পূয়িটিোর পরররস্রত 

উয়লিখ েয়র এিং রাজন�রতে ঘ্�ািল্রীর সংরক্ষপ্ত রিিরণ রদয়য়। তারপর রিয়শ্লষণ 

েরা হয়ি স্বাধ্রী�তার পর আরথটিে গরত-প্রকৃরতর, এিং র�রদটিষ্ট সময়োয়ল োগ েয়র। 

রিয়শষোয়ি আয়লারচত হয়ি আরথটিে বিষয়ম্র রিষয়র্, এিং তার ক�রতিাচে প্রোি। 

এরপর কদখায়�া হয়ি রেোয়ি উদার�্রীরত গৃহ্রীত হল, এিং তারপর কদয়শর আরথটিে গরত-

প্রকৃরত কো� রদয়ে কমাড় র�ল, এিং িতটিমা� কেন্দ্রীয় সরোয়রর আময়ল কো� �তু� 

রিপজ্জ�ে মাত্া যুতি হয়য়য়ে। এই পরররস্রতর সাময়� দাঁরড়য়য় সমগ্ কদয়শর কক্ষয়ত্ রে 

রিেপে �্রীরত সম্ভি, এিং অত্ন্ত স্রীরমত ক্ষমতার ময়ধ্ এ-রায়জ্ িামফ্রন্ সরোয়রর 

অরেজ্তা, সংয়ক্ষয়প আয়লারচত হয়ি কশষাংয়শ।

১। পমরতপ্রমক্ে : স্বাধ্রী�তার পূয়িটিই স্বাধ্রীয়�াতির োরয়তর অথটি�্রীরত কো� পয়থ 

এয়গায়ি, তার উপয়র রেল দু’র্ রেন্ন ধরয়�র দৃরষ্টেগি্রী। এের্ দৃরষ্টেগি্রীয়ত িলা হয়য়রেল, 

কদয়শর অথটি�্রীরতর রিোয়শর লয়ক্ষ্ সরোয়রর েল্াণের ভূরমো থােয়ি। আয়রের্ 

দৃরষ্টেগি্রীয়ত কজার কদওয়া হয়য়রেল িাজার-র�েটিরতার উপর। উয়লিখ েরা প্রয়য়াজ�, প্রথম 

দৃরষ্টেগি্রীর সয়গি যুতি রেল রাজন�রতেোয়ি ররির্শ সাম্াজ্িায়দর রিরুয়দ্ধ আপসহ্রী� 

সংগ্ায়মর পথ। রবিত্রীয় দৃরষ্টেগি্রীর সয়গি যুতি রেল আলাপ-আয়লাচ�ার মাধ্য়ম, প্রয়য়াজয়� 
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আপস েয়র, ক্ষমতা হস্তান্তয়রর রচন্তা। প্রথম দৃরষ্টেগি্রীর পয়ক্ষ রেয়ল� তখ�োর জাত্রীয় 

েংয়গ্য়সর প্রগরতশ্রীল অংশ। এই দৃরষ্টেগি্রীয়ে আয়রা সুস্পষ্টোয়ি তুয়ল ধরার কক্ষয়ত্ 

রিয়শষ অিদা� রেল িামপন্্রীয়দর।

২। রাজনিমেক ঘ্িাবলী : স্বাধ্রী�তার রিে আয়গ রাজন�রতে ঘ্�ািল্রী দু’রদয়ে 

প্রিারহত হয়। এেরদয়ে গণ আয়্ালয়�র (রিয়শষ েয়র, কতোগা আয়্াল�, ডাে 

রিোয়গর েমটি্রীয়দর কদশি্াপ্রী ধমটিঘ্ ইত্ারদর) রেরতিয়ত এিং োরয়তর ক�ৌিারহ�্রী, রিমা� 

িারহ�্রী ও স্ল িারহ�্রীর ময়ধ্ রিয়দ্রায়হর মাধ্য়ম আপসহ্রী� সংগ্ায়মর ধারার্ কপৌঁয়ে যায় 

আয়রা ি্াপে স্তয়র। অ�্ রদয়ে, যায়ত এই ধারার্র অগ্গরতয়ে রি�ষ্ট েরা যায়, তার 

জ�্ ররির্শ শাসেয়দর মদয়ত কদয়শর রিরেন্ন জায়গায় সাম্প্রদারয়ে দাগিা সৃরষ্ট েরা হয়, 

এিং তার সুয়যাগ রাজন�রতে দলগুরলর ময়ধ্ স্বাথটিায়ন্বষ্রী মহল ররির্শ সাম্াজ্িাদ্রীয়দর 

সয়গি আপস েয়র, কদশোয়গর রেরতিয়ত ক্ষমতা হস্তান্তয়রর মাধ্য়ম স্বাধ্রী�তা কময়� ক�য় 

এে খরডিত োরতিয়ষটির।

৩। স্াধীিোর পর আমরটিক গমে প্রকৃমে : স্বাধ্রী�তার পয়র এই দুই দৃরষ্টেগি্রীর 

বিপর্রীয়ত্র ময়ধ্ এে ধরয়�র আপস েরার কচষ্টা হয়, এিং ফ  কল কদখা কদয় আরথটিে 

গরত-প্রকৃরতর ময়ধ্ও স্বরিয়রাধ। এেরদয়ে, রশয়পের কক্ষয়ত্ িৃহৎ পুঁরজ এিং কৃরষর কক্ষয়ত্ 

আধা-সামন্ততারন্তে শরতিয়ে কময়� ক�ওয়া হয়। অ�্রদয়ে জাত্রীয় পররেপে�া েরমশ� 

গি� েয়র কমৌরলে রশপেগুরলয়ে (কসই সময় কিসরোরর সংস্াগুরল যয়থষ্ট প্রস্তুত রেল �া), 

রিয়শষ েয়র কলাহা, ইস্পাত, েয়লা, কপয়ট্রারলয়াম ইত্ারদয়ে রাষ্ট্রীয় মারলো�ায় এয়� এই 

কক্ষত্গুরলয়ত রির�য়য়াগ িৃরদ্ধ েরা হয়। এেই সয়গি কোগ্পণ্গুরলর মারলো�া রাখা হয় 

কিসরোরর হায়ত, এিং লাইয়সসি �্রীরতর মাধ্য়ম োযটিত িৃরদ্ধ কপয়ত থায়ে িৃহৎ রশপেয়গাষ্্রীর 

এেয়চর্য়া ক্ষমতা। এেয়চর্য়াত্ব অ�ুসন্া� েরমর্র (১৯৭০-৭১) ররয়পা্টি অ�ুযায়্রী, 

৭০-এর দশয়েই মাত্ ২০র্ এেয়চর্য়া িৃহৎ রশপেয়গাষ্্রী সমগ্ কদয়শর রশপেপুঁরজর 

মারলো�ার ৩৩ শতাংশ দখল েয়র ক�য়, এিং পরিতটি্রী সময়য় এই এেয়চর্য়াত্ব আয়রা 

িৃরদ্ধ কপয়ত থায়ে। উয়লিখ েরা প্রয়য়াজ� কয, কমৌরলে রশপেগুরল রাষ্ট্রীয় মারলো�ায় করয়খ, 

উৎপাদয়�র উপেরয়ণর কযাগা� অয়পক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়ার সুয়যাগ েয়র কদওয়া হয় িৃহৎ 

রশপেয়গাষ্্রীগুরলয়ে।

অ�ুরূপোয়ি, সমগ্ কদয়শর গ্ামাঞ্চয়লর জরমদার-কজাতদার-ধ�্রী কৃষেয়দর সয়গি 

আপস েয়র ভূরমসংস্ায়রর রিষয়র্, সমগ্ কদয়শর কক্ষয়ত্ স্রগত রাখা হয়। তার ফয়ল, 

িৃহৎ কসয়চর কক্ষয়ত্ রেেু পদয়ক্ষপ গ্হণ েরয়লও তার সুরিধা চয়ল যায় গ্ামাঞ্চয়লর 

উপয়রর ১০ শতাংশ পররিায়রর হায়ত। রেন্তু সাধারণ রেমজ্রীি্রী কৃষে, িগটিাদার এিং 

কখতমজুরয়দর (গ্ামাঞ্চয়ল র�য়চর ৯০ শতাংশ পররিায়রর) ক্রয়ক্ষমতার িৃরদ্ধ িাধাপ্রাপ্ত 

হয়, এিং ১৯৭৬-৭৭ সায়লও গ্ামাঞ্চয়ল দাররদ্র্স্রীমার র�য়চ জ�সংখ্ার অ�ুপাত থায়ে 

৫০ শতাংয়শরও কিরশ।

এই আরথটিে বিষম্ িৃরদ্ধর সয়গি সয়গি অিয়হরলত হয়ত থায়ে রশক্ষা ও জ�স্বায়স্্র 

রিষয়গুরলও। জাত্রীয় স্তয়র রিরেন্ন েরমশ� গি� েয়র এই কক্ষত্গুরলয়ত আরথটিে িরাদি 
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িৃরদ্ধর েথা িলা হয়লও, োযটিত পদয়ক্ষপগুরল হয় ি্থটি এিং আন্তজটিারতে স্তয়র মা�ি 

উন্নয়�সূচয়ের র�ররয়খ োরয়তর স্া� হয় এয়েিায়র র�য়চর রদয়ে। সামারজে কক্ষয়ত্ এই 

অিয়হলার োরয়ণও িৃরদ্ধ পায় আরথটিে বিষম্।

উয়লিখ েরা প্রয়য়াজ� কয, িৃহৎ পুঁরজ এিং জরমদার-কজাতদারয়দর হায়ত কেন্দ্রীভূত 

ক্ষমতা ধয়র রাখার জ�্ই কেন্দ-রাজ্ সম্পয়েটির কক্ষয়ত্ও কদখা যায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীেরণ।

৪। আমরটিক ববষতি্যর প্রভাব : আরথটিে বিষয়ম্র প্রোয়ি ি্াপে অংয়শর সাধারণ 

মা�ুয়ষর ক্রয়ক্ষমতা হয় ক্ষরতগ্স্ত। এর ফয়ল কদয়শর অে্ন্তর্রীণ িাজায়রর রিোশও হয় 

ক্ষরতগ্স্ত। কদয়শর িাজায়রর ক্ষরত হওয়া এিং এেই সয়গি রশয়পের মারলো�ায় এেয়চর্য়াত্ব 

িৃরদ্ধ পাওয়ায় রশয়পের সামরগ্ে রিোয়শ ক�য়ম আয়স শ্লথতা। অ�্রদয়ে, আরথটিে বিষম্ 

িৃরদ্ধর সয়গি সয়গি উচ্চরিতি করেরণর তরফ কথয়ে িৃরদ্ধ কপ  কত থায়ে রিলাস পয়ণ্র সরাসরর 

আমদার�, এিং এই করেরণর ি্িহায়রর প্রয়য়াজয়�ই পররিহয়�র কক্ষয়ত্ কপয়ট্রাপয়ণ্র 

অরতররতি আমদার�। রেন্তু অপররদয়ে, উৎপাদয়�র কক্ষয়ত্ শ্লথতার ফয়ল রপ্তার�র যয়থষ্ট 

িৃরদ্ধ �া হওয়ায় আমদার� ও রপ্তার�র ময়ধ্ ি্িধা�, অথটিাৎ বিয়দরশে ি্ারণয়জ্ ঘা্রত, 

ক্রমাগত িৃরদ্ধ পায় এিং তা রিপজ্জ�ে স্ায়�ই চয়ল যায়। এর কপ্ররক্ষয়ত, কদয়শর ময়ধ্ই 

�্রীরতর পররিতটি� (স্বর�েটিরতা িৃরদ্ধ, রিলাসপয়ণ্র আমদার� র�য়ন্তণ ইত্ারদ) �া েয়র, 

প্রথয়ম ১৯৮০ সায়ল এিং তারপয়র ১৯৯১ সায়ল োরত সরোর আন্তজটিারতে অথটিোডিার 

কথয়ে ঋণ গ্হণ েয়র এিং সংসয়দ প্রয়য়াজ�্রীয় আয়লাচ�া �া েয়রই, এই ঋয়ণর শতটিািল্রীর 

মাধ্য়ম সহয়জই কময়� ক�য় তথােরথত উদার�্রীরত।

৫। উদারিীমের পর কদতশর আমরটিক গমে-প্রকৃমে : উদার�্রীরতয়ত িলয়ত শুরু েরা 

হয় কয, কদয়শর গুরুত্বপূণটি আরথটিে এিং সামারজে রিষয়গুরল কেয়ড় কদওয়া উরচত িাজার 

ি্িস্ার উপর, এিং খিটি েরা উরচত সরোয়রর েল্াণের ভূরমোর। কযয়হতু িাজারয়ে 

পররচাল�া েয়র যায়দর সিটিায়পক্ষা আরথটিে ক্ষমতা তারাই, তাই এই �্রীরতয়ত িলা হয়, 

সামরগ্ে অথটি ি্িস্ার দারয়ত্ব ক্রয়মই কেয়ড় রদয়ত হয়ি কদয়শর িৃহৎ রশপেয়গাষ্্রীয়দর হায়ত 

এিং তারপর আয়রা শরতিশাল্রী িহুজারতে সংস্াগুরলর হায়ত, এিং কময়� র�য়ত হয়ি 

তায়দর সয়িটিাচ্চ লাে েরার প্রিণতায়ে।

এই উদার�্রীরতর োরয়ণই দ্রুততার সয়গি হ্াস েরায়�া হয় আমদার� শুকি এিং পররমাণগত 

সমস্ত িাধা। ফয়ল রিয়দশ কথয়ে আমদার� িরৃদ্ধ কপয়ত থায়ে আয়রা ি্াপেোয়ি। রেন্তু 

পঁুরজিাদ্রী রিয়শ্বর ধ�্রী কদশগুরল আমায়দর কদশ কথয়ে রপ্তার�র জ�্ কখায়লর� তায়দর কদয়শর 

দরজা। তাই আমদার� এিং রপ্তার�র ময়ধ্ কয ি্িধা� (যার জ�্ সমস্ার শুরু, যা পূয়িটি 

উরলিরখত), তা আয়রা িরৃদ্ধ কপয়ত থায়ে। ১৯৯১-৯২ সায়ল আমদার� ও রপ্তার�র ময়ধ্ 

কয ি্িধা� রেল ৩,৮০০ কোর্ ্াো, তা আয়রা েয়ািহোয়ি, প্রায় ২০ গুণ িরৃদ্ধ কপয়য়, 

২০১৩-১৪ সায়ল কপৌেঁায় ৮.২৬ লক্ষ কোর্ ্াোয়ত (উৎস : আরথটিে সম্রীক্ষা, োরত 

সরোর, ২০১৩-১৪)। অথটিাৎ, উদার�্রীরতর ফয়ল আমায়দর কদয়শর পণ্সামগ্্রী, রিয়শষত 

রশপেপণ্ সামগ্্রী, তায়দর এই রিশাল পররমায়ণর িাজার হাররয়য়য়ে, এিং রশয়পে এয়সয়ে 

রুগ্তা। ইদা�্রীংো  কল, ২০১৩-১৪ অথটিিয়ষটি আমায়দর কদয়শ রশয়পে িরৃদ্ধর হার হয়য়য়ে ঋণাত্মে 
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(-০.৪ শতাংশ)। এিং এই োরয়ণ শহর ও আধা-শহর অঞ্চয়ল িৃরদ্ধ কপয়য়য়ে কিোরত্ব।

পু�রায়, এই উদার�্রীরতর ফয়ল কৃরষর কক্ষয়ত্ও কেন্দ্রীয় সরোর তায়দর েল্াণের 

ভূরমোয়ে খিটি েয়রয়ে। কযখায়� প্রথম পঞ্চিারষটিে্রী পররেপে�ার সময় কেন্দ্রীয় পররেপে�ার 

িায়জয়্র ২২ শতাংশ িরাদি হয়য়রেল কসচ ও ি�্া র�য়ন্তয়ণ, এখ� তা ২ শতাংয়শ ক�য়ম 

এয়সয়ে (উৎস : কেন্দ্রীয় িায়জ্, ২০১৪-১৫)। ফয়ল, সমগ্ কদয়শ কমা্ কৃরষজরমর ময়ধ্ 

কসচয়সরিত জরমর অ�ুপাত এখয়�া রয়য় কগয়ে ৫০ শতাংয়শর র�য়চ। উদার�্রীরতর পথ ধয়র 

োরত সরোর তার সমস্ত গুরুত্বপূণটি সার োরখা�াগুরল (�াড়খয়ডি রসন্ধ্রীর সার োরখা�া, 

এ-রায়জ্ হলরদয়া ও দুগটিাপুয়রর সার োরখা�া ইত্ারদ) িন্ েয়র রদয়য় সায়রর কযাগায়�র 

কক্ষয়ত্ আমায়দর র�েটিরশ্রীল েয়র রদয়য়য়ে কিসরোরর সংস্া এিং রিয়দয়শর িহুজারতে 

সংস্াগুরলর উপর, এিং তারা সুয়যাগ িুয়�, ত্রীরিোয়ি িৃরদ্ধ েয়রয়ে রাসায়র�ে সায়রর 

দাম। কৃরষয়ত উৎপাদয়�র খরচ কিয়ড়য়ে, রেন্তু কৃষেরা তাঁয়দর উৎপন্ন ফসয়লর �্ায্ দাম 

পা�র�। ফয়ল কৃরষ উৎপাদয়�ও এয়সয়ে শ্লথতা এিং গ্ামাঞ্চয়লও িৃরদ্ধ কপয়য়য়ে কিোরত্ব।

সাধারণ কৃষয়েরা ফসয়লর �্ায্ দাম পা�র�, অথচ িৃহৎ ি্িসায়্রীয়দর এেয়চর্য়ায়ত্বর 

দাপয়্ কক্রতায়দর উপর মূল্িৃরদ্ধর কিা�া কিয়ড়ই চয়লয়ে। এ্া জা�া সয়ত্ত্বও, পু�রায় 

উদার�্রীরতর োরয়ণই, কেন্দ্রীয় সরোর সিটিজ�্রী� গণিণ্ট� ি্িস্ার মাধ্য়ম পাল্া 

প্ররতয়যারগতা সৃরষ্ট েয়র মূল্িৃরদ্ধ প্রশম� েরার কক্ষয়ত্ র�য়জয়দর েল্াণের ভূরমো পাল� 

েরা কথয়ে রিরত করয়খয়ে।

এোড়া, কমৌরলে রশপেগুরলর (কলাহা, ইস্পাত, েয়লা ইত্ারদর) কক্ষয়ত্ কেন্দ্রীয় 

রির�য়য়াগ িৃরদ্ধ েরার পররিয়তটি শুরু হয়য়য়ে র�রিটিচায়র কিসরোররেরণ। এিং সামরগ্েোয়ি, 

উন্নয়�মূলে োয়জর জ�্ কযখায়� ১৯৮৭-৮৮ সায়ল কদয়শর কমা্ রির�য়য়ায়গর ৫১ 

শতাংশ রেল সরোরর রির�য়য়াগ, কসখায়� উদার�্রীরত লাগু হওয়ার পর ২০১১-১২ সায়ল 

কমা্ রির�য়য়ায়গর ময়ধ্ সরোরর রির�য়য়ায়গর অংশ ি্াপেোয়ি হ্াস েররয়য় �ামায়�া 

হয়য়য়ে ২৪ শতাংয়শ (োরত সরোর, আরথটিে সম্রীক্ষা, ২০১১-১২)।

উদার�্রীরতর এই পররয়প্ররক্ষয়ত পররেপে�া েরমশয়�র ভূরমোয়ে েরা হয়য়য়ে 

সঙ্কুরচত, এিং এই সঙ্কুরচত ভূরমোয়তও, রিয়শষ েয়র কেন্দ্রীয় মন্তেগুরলর কক্ষয়ত্ 

পররেপে�া ি্য়িরাদি েরার সময় এিং রাজ্গু রলয়ে পররেপে�া সহায়তা িরায়দির 

কক্ষয়ত্, অগ্ারধোয়রর রিষয়য় পররেপে�া েরমশ� িারংিার কজার রদয়য়য়ে িাজার-

র�েটিরতার উপর। তয়ি পররেপে�া েরমশয়�র এই সঙ্কুরচত এিং এেয়পয়শ পররসয়রর 

ময়ধ্ও, রাজ্গুরলর সয়গি আয়লাচ�ার সময়, তায়দর িতিি্ রেেু্া হয়লও কশা�া হয়য়য়ে। 

এখায়� উয়লিখ েরা প্রাসরগিে কয, মূলত িামপন্্রীয়দর এিং িামপন্্রী রাজ্ সরোরগুরলর 

তথ্ ও যুরতির চায়প জাত্রীয় েমটির�চিয়তা (এেয়শা রদয়�র োয়জর) প্রেপে, খাদ্ সুরক্ষা 

আই� এিং রশশু রশক্ষা অরধোর আইয়�র রিষয়গুরলয়ত আংরশেোয়ি হয়লও সহমত 

কপাষণ েরয়ত িাধ্ হয়য়য়ে পররেপে�া েরমশ�। এোড়া, স্রীমািদ্ধ পররসয়রর ময়ধ্ই 

জাত্রীয় উন্নয়� পষটিয়দর বিিেগুরলও হয়য়য়ে, কযখায়� িতিি্ করয়খয়ে� িামপন্্রী রায়জ্র 

মুখ্মন্ত্রী ও অ�্া�্ মন্ত্রীরা।
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এোড়া, রাষ্টায়তি ি্াকি ি্িস্ার উপর আক্রময়ণর সাময়� দাঁরড়য়য় রিয়রাধ্রীতা েয়রয়ে� 

িামপন্্রীরা এিং ি্াকি েমটিচার্রীরা সংগরিত েয়রয়ে� কদশি্াপ্রী আয়্াল�। ফয়ল 

ি্াকিগুরলর কিসরোররেরণ রেেু্া প্ররতহত েরা সম্ভি হয়য়য়ে, এিং রিশ্বি্াপ্রী ম্ার 

(২০০৭-০৮) হাত কথয়ে কদয়শর অথটি�্রীরতয়ে রেেু্া রক্ষা েরা সামরয়েোয়ি হয়লও, 

সম্ভি হয়য়য়ে।

৬। বেটিিাি ককন্দ্রীয় সরকার ও পমরকল্পিা ব্যবস্ার উপর আরিিণ : রি কজ রপ’র 

ক�তৃয়ত্ব িতটিমা� কেন্দ্রীয় সরোর ক্ষমতায় আসার পর কথয়েই আরথটিে রসদ্ধান্তগুরল এিং 

পররেপে�া রচ�ার প্ররক্রয়ার্য়ে সাধারণ মা�ুয়ষর পয়ক্ষ আয়রা ক্ষরতোরে রদয়ে কিয়ল 

কদওয়া হয়য়য়ে। ‘সুরদ�’ আসয়ত চয়লয়ে িয়ল ি্াপে প্রচার হয়লও, িাস্তয়ি, েমটিসংস্ায়�র 

কক্ষয়ত্, শুরু হয়য়য়ে জাত্রীয় েমটির�চিয়তা (এেয়শা রদয়�র োজ) প্রেয়পের পররসর এিং 

অথটিিরাদি োঁ্াই েরার প্ররক্রয়া, যার ফয়ল দররদ্র রেমজ্রীি্রী মা�ুয়ষর উপয়র ক�য়ম আসয়ি 

দুরদটিয়�র এে র�মটিম আঘাত। ইরতময়ধ্ই কদয়শর রেম আই� সংয়শাধ� েয়র এের্ িৃহৎ 

অংয়শর রেরমেয়দর োয়জর সময় (এেই মজুররয়ত) িৃরদ্ধ েরা, ই এস আই, প্ররেয়ডন্ 

ফান ইত্ারদ সুরিধা খিটি েরা এিং �ূ্�তম কিতয়�র রিষয়র্ অিয়হলা েরা ইত্ারদ রেরমে-

রিয়রাধ্রী পদয়ক্ষপগুরলও শুরু হয়য়য়ে। এোড়া, খাদ্ সুরক্ষা আইয়�র কক্ষয়ত্, এই কেন্দ্রীয় 

সরোর এেতরফাোয়ি শান্তা কুমায়রর (পূিটিত� এ� রড এ সরোয়রর আময়ল রি কজ রপ’র 

পক্ষ কথয়ে খাদ্মন্ত্রীর) ক�তৃয়ত্ব এের্ েরমর্ গি� েয়র সুপাররশ েরায়�া হয়য়য়ে যায়ত 

খাদ্ সুরক্ষার পরররধ আয়রা হ্াস েয়র জ�সংখ্া র�য়চর মাত্ ৪০ শতাংয়শর ময়ধ্ স্রীমািদ্ধ 

েরা হয়। এোড়া, শুরু হ  কয়য়ে োরয়তর খাদ্ র�গময়েই (যার মাধ্য়ম গণিণ্ট� ি্িস্া 

রেেু্া হয়ল ও সমরন্বত হয়তা) তুয়ল কদওয়া। ি্রীমা রশয়পের কক্ষয়ত্, আমায়দর রাষ্টায়তি 

সংস্াগুরলর দায়িদ্ধতার ঐরতহ্ জা�া সয়ত্ত্বও, রিয়দরশ ি্রীমা সংস্াগুরলর রির�য়য়ায়গর 

স্রীমা িৃরদ্ধ েয়র হয়য়য়ে, এ্া র্য়ল রগয়য় কয সম্প্ররত এে রিশাল সংখ্ে রিয়দরশ ি্রীমা 

সংস্া তায়দর র�য়জয়দর কদয়শর সঞ্চয়্রীয়দর প্রতারণা েরার জ�্ োরলমারলপ্ত অিস্ায় 

আয়ে। প্ররতরক্ষার কক্ষয়ত্ও রিয়দরশ রির�য়য়াগয়ে আমন্তণ েরা হয়য়য়ে কদয়শর র�রাপতিার 

এিং সািটিয়েৌময়ত্বর রিষয়র্ অর�চিয়তার মুয়খ কিয়ল রদয়য়। 

জ�রিয়রাধ্রী এই পদয়ক্ষপগুরল ক্রমান্বয়য় গ্হণ েরার অগি রহয়সয়ি িতটিমা� প্রধা�মন্ত্রী 

স্বাধ্রী�তা রদিয়স িতিি্ রাখয়ত রগয়য় ি্রীরদয়পটির সয়গি কঘাষণা েয়রয়ে� কয এখ� কথয়ে 

জাত্রীয় পররেপে�া েরমশ�ই তুয়ল কদওয়া হয়লা। তার পররিয়তটি কয তথােরথত ‘�্রীরত 

আয়য়াগ’ স্াপ� েরা হয়লা, তায়ে ক্ষমতা কদওয়া হয়লা কেিলমাত্ র�রদটিষ্ট রেেু কক্ষয়ত্ 

পরামশটি প্রদায়�র। ফয়ল, োযটিের্রীোয়ি সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়লা প্রধা�মন্ত্রীর 

হায়ত এিং রেেু্া তার অথটিমন্ত্রীর হায়ত। এর ফ  কল, আরথটিে রিষয়গুরলর কক্ষয়ত্ কেন্দ ও 

রাজ্গুরলর ময়ধ্ এিং কেন্দ্রীয় সরোয়রর র�জস্ব মন্তেগুরলর ময়ধ্ই চূড়ান্ত সমস্া কদখা 

কদয়ি। তাই ‘�্রীরত আয়য়াগ’ স্াপয়�র পদয়ক্ষপর্ হয়লা শুধুমাত্ পররেপে�া ি্িস্ার উপয়র 

আঘাত �য়, কেন্দ্রীয় সরোয়রর র�য়জর অে্ন্তয়রর গণতয়ন্তর উপয়রও আঘাত।

এোড়া, উয়লিখ েরা প্রয়য়াজ�, িতটিমায়� কেন্দ্রীয় সরোর িারংিার কজার রদয়চ্ছ 
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রিয়দরশ রির�য়য়ায়গর উপর। রেন্তু এখ� কয স্বপে পররমায়ণ রিয়দরশ রির�য়য়াগ আসয়ে, তার 

প্রধা� অংশর্ই হয়লা কিসরোরর আরথটিে প্ররতষ্ায়� অথটিপুঁরজর (finance capital-এর) 

রির�য়য়াগ। রেন্তু কয মুহূয়তটি রিয়দয়শ কোথাও সুয়দর হার ঈষৎ িৃরদ্ধ পায়ি (যার সম্ভাি�া 

এখ� রিয়শষ েয়র কদখা রদয়য়য়ে আয়মররো যুতিরায়ষ্ট), তৎক্ষণাৎ রিয়দরশ রির�য়য়ায়গর এই 

অথটি কদশ কথয়ে কিররয়য় যায়ি, এিং সৃরষ্ট হয়ি আমায়দর কদয়শর অথটি�্রীরতয়ত �তু� ধরয়�র 

সকি্। সাম্াজ্িাদ্রী রিশ্বায়য়�র অগি রহয়সয়ি এই উদার�্রীরত আমায়দর কদয়শর আরথটিে 

সািটিয়েৌমত্বয়ে আঘাত েয়র চয়লয়ে, শুধু তাই �য়, সমগ্ আরথটিে ি্িস্ায়েই রিপজ্জ�ে 

খায়দর রে�ায়র কিয়ল রদয়য়য়ে।

৭। রিেপে আরথটিে �্রীরত : আয়লাচ�ার এই অং  কশ, উদার�্রীরতর এই জ�রিয়রাধ্রী 

এিং সকি্ময় পররণরতর েথা প্ররতর্ কক্ষয়ত্ িারংিার তুয়ল ধয়র রিেপে�্রীরতর েথা 

সুস্পষ্টোয়ি উয়লিখ েরা হয়ি। এই রিেপে�্রীরতয়ত রেমজ্রীি্রী মা�ুয়ষর স্বায়থটি উৎপাদয়�র 

শরতিয়ে রিেরশত েরার জ�্ কয পদয়ক্ষপগুরলর েথা — পররেরপেত অথটিি্িস্ার মাধ্য়ম 

েমটিসংস্ায়�র সয়িটিাচ্চ িৃরদ্ধ, বিষম্ হ্াস েরা, ভূরমসংস্ার, সাধারণ কৃষয়ের স্বায়থটি কৃরষর 

উন্নয়�, কৃষেয়দর ফসয়লর �্ায্ দাম প্রদা� েয়র প্রয়য়াজ�্রীয় েতুটিরের রেরতিয়ত গণিণ্ট� 

ি্িস্ায়ে চালু করয়খ অত্ািশ্ে্রীয় পণ্গুরলর দাম র�য়ন্তণ েরা, িুর�য়ারদ রশপেগুরলয়ে 

রাষ্ট্রীয় মারলো�ায় করয়খ লােজ�েোয়ি চালায়�া, সংগরিত এিং অসংগরিত রশয়পে 

রেরমেয়দর স্বাথটিরক্ষা েরা, রশক্ষায় ও জ�স্বায়স্্ িরাদি জাত্রীয় আয়য়র যথাক্রয়ম ৬ 

শতাংশ এিং ৫ শতাংয়শ উন্ন্রীত েরা, মরহলা, আরদিাস্রী, দরলত এিং সংখ্ালঘুয়দর স্বাথটি 

রক্ষা েরা এিং কেন্দ-রাজ্ সম্পয়েটির প্রয়য়াজ�্রীয় গণতারন্তে রিয়েন্দ্রীেরণ — ইত্ারদ কয 

রিষয়গুরল িাম ও গণতারন্তে েমটিসূচ্রীয়ত উরলিরখত আয়ে, তায়ে রেরতি েয়রই এই অংয়শর 

িতিি্ ি্াখ্ামূলেোয়ি রাখা হয়ি। এরপয়র খুি সংয়ক্ষয়প আয়লারচত হয়ি এ-রায়জ্ 

িামফ্রন্ সরোয়রর অরেজ্তা।
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পার্টি সংগি� ও গণসংগি�

মৃদুল কদ

পার্টি সংগিয়�র উৎস, �্রীরত, তত্ত্ব এিং িাস্তয়ির মার্য়ত তার প্রয়য়াগ সম্পয়েটি পররষ্ার 

ধারণা থাো প্রয়ত্ে পার্টি সদয়স্র অিশ্ই প্রয়য়াজ�।

আমায়দর কদয়শ িহু রাজন�রতে দল আয়ে। ২০১৪ কলােসো র�িটিাচয়� ৪৬৪র্ 

রাজন�রতে দল প্ররতবিরন্দ্বতা েয়রয়ে। তার ময়ধ্ জাত্রীয় দল ৬র্ এিং রাজ্রেরতিে 

দল ৫৪র্। কররজস্টাডটি রেন্তু অস্ব্রীকৃত রাজন�রতে দলগুরলর সংখ্া িতটিমায়� ১৬৪৩র্। 

গত েয় দশয়ে রাজন�রতে দয়লর সংখ্া কিয়ড়য়ে ৩০গুণ। উথ্া�-পত�, োঙায়চারা, 

কজাড়ালাগা, ি্রতিয়েরন্দে ও কগারষ্য়েরন্দে দলগুরলর উদয়াস্ত এে র�রন্তর প্ররক্রয়া। এই 

দলগুরলর মুখ্ লক্ষ্ কয কো�ও োয়ি র�িটিাচয়� কজতা; রেংিা েখ�ও েখ�ও োউয়ে 

কজতায়ত িা হারায়ত সাহায্ েরা। অথটি, িাহুিল, ঘুষ, পুরলশ্রী শরতি, েয়পটিায়র্ শরতি, 

রমরডয়া, কেদায়েদ সৃরষ্ট, এ� রজ ও, সন্তাস ও কজাচ্চুরর ইত্ারদর ি্িহার তারা েয়কির 

িারড়য়য় তুয়লয়ে। এ-জ�্ এই দলগুরলর সাংগির�ে িাঁধ� অত্ন্ত আলগা। সুরিধািায়দর 

োরয়ণ সুর�রদটিষ্ট কো� মতাদয়শটি তারা রস্র থােয়ত পায়র �া। এই রাজন�রতে দলগুরলয়ে 

যাচাই েরয়ত হয় তায়দর উয়দিশ্, লক্ষ্ এিং করেণ্রী চররত্ রদয়য়।

কযম� েংয়গ্স িা রিয়জরপ-র ময়তা জাত্রীয় দলগুরল কদয়শর িৃহৎ িুয়জটিায়ায়রেণ্রীর 

প্ররতর�রধত্ব েয়র। এই িৃহৎ িুয়জটিায়ায়রেণ্রী রিয়দশ্রী লগ্্রী পুঁরজর সয়গি ক্রমাগত সহয়যারগতায় 

আিদ্ধ। িতটিমা� োরত রাষ্টও এই িুয়জটিায়া এিং িৃহৎ জরমর মারলেয়দর করেণ্রী শাসয়�র 

যন্ত। কিরশরোগ আঞ্চরলে দলগুরল আঞ্চরলে িুয়জটিায়া ও গ্াম্রীণ ধ�্রীচয়ক্রর স্বায়থটির 

রাজন�রতে প্ররতর�রধত্ব েয়র। স্বোিতই েংয়গ্স এিং রিয়জরপ-র প্ররত ময়�াোয়ির 
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কক্ষয়ত্ এই আঞ্চরলে দলগুরলর কিরশরোগই সুরিধািাদ্রী রাজ�্রীরত অিলম্ব� েয়র। 

এম�রে অত্রীয়ত েংয়গ্স কথয়ে কিররয়য় আসা রেেু দল যারা সমাজিায়দর েথা িয়ল 

তায়দরও এেমাত্ লক্ষ্ র�িটিাচয়� কজতা এিং রেমজ্রীি্রী জ�গয়ণর আয়্ালয়�র ময়দা� 

কথয়ে সি সময়ই তারা র�য়জয়দর দূয়র সররয়য় রায়খ। অ�্া�্ কদয়শও সংসদ্রীয় গণতয়ন্তর 

ময়ধ্ োজ েয়র এম� িৃহৎ জাত্রীয় দলগুরলও শাসেয়গাষ্্রী রহয়সয়ি িুয়জটিায়া করেণ্রীর স্বায়থটির 

রাজন�রতে প্ররতর�রধত্ব েয়র। তায়দর সাংগির�ে োিায়মাও কসই রূপ পায়।

পাম্টি সংগিি ও গণসংগিি

েরমউর�স্ট পার্টি সংগিয়�র উৎস, �্রীরত, তত্ত্ব এিং িাস্তয়ির মার্য়ত তার প্রয়য়াগ 

সম্পয়েটি পররষ্ার ধারণা প্রয়ত্ে পার্টি সদয়স্র অিশ্ই প্রয়য়াজ�।

আমায়দর কদয়শ িহু রাজন�রতে দল আয়ে। ২০১৪ কলােসো র�িটিাচয়� ৪৬৪র্ 

রাজন�রতে দল প্ররতবিরন্দ্বতা েয়রয়ে। তার ময়ধ্ জাত্রীয় ৬র্ রাজ্রেরতিে দল ৫৪র্। 

কররজস্টাডটি রেন্তু অস্ব্রীকৃত রাজন�রতে দয়লর সংখ্া িতটিমায়� ১৬৪৩র্। গত েয় দশয়ে 

রাজন�রতে দয়লর সংখ্া কিয়ড়য়ে ৩০ গুণ। উত্া�-পত�, োঙায়চারা, কজাড়ালাগা, 

ি্রতিয়েরন্দে ও কগাষ্্রীয়েরন্দে দলগুরল উদয়াস্ত এে র�রন্তর প্ররক্রয়া। এই দলগুরলর মুখ্ 

লক্ষ্ কয কোয়�াোয়ি র�িটিাচয়� কজতা; রেংিা েখ� েখ� োউয়ে কজতায়ত িা হারায়ত 

সাহায্ েরা। এইজ�্ এই দলগুরলর সাংগির�ে িাঁধ� অত্ন্ত আলগা। সুরিধািায়দর 

োরয়ণ সুর�রদটিষ্ট কোয়�া মতাদয়শটি তারা রস্র থােয়ত পায়র �া। এই রাজন�রতে দলগুরলয়ে 

যাচাই েরয়ত হয়ি তায়দর উয়দিশ্, লক্ষ্ এিং করেণ্রী চররত্ রদয়য়।

পার্টি েমটিসূচ্রীর ৮.৪ ধারায় িলা হয়য়য়ে, ‘‘সমস্ত ফ্রয়ন্ লড়াই পররচাল�া েরয়ত 

এিং রিপ্লি্রী আয়্াল�য়ে এরগয়য় র�য়য় কযয়ত গণ-রিপ্লি্রী পার্টি গি� েরা অপররহাযটি। 

গণ-আয়্াল� রিেরশত েয়র এিং সয়গি সয়গি রাজন�রতে ও মতাদশটিগতোয়ি পার্টির 

প্রোি সংহত েয়র এই পার্টিয়ে র�রন্তর জ�গয়ণর ময়ধ্ রেরতি প্রসাররত েরয়ত হয়ি। এর 

জ�্ প্রয়য়াজ� গণতারন্তে কেরন্দেতার উপর রেরতি েয়র এে শরতিশাল্রী সুশৃঙ্খল পার্টি। 

রেরমেয়রেণ্রীর ও সমস্ত অংয়শর রেমজ্রীি্রী জ�গয়ণর প্ররত ঐরতহারসে দারয়ত্ব পাল� েরয়ত 

পার্টিয়ে র�য়জয়ে সিসময় রশরক্ষত ও পু�াঃরশরক্ষত েরয়ত হয়ি, পু��টিি্রীেরণ েরয়ত হয়ি 

পার্টির মতাদশটিগত-তারত্ত্বে মা� এিং গয়ড় তুলয়ত হয়ি তার সাংগির�ে শরতি।’’

দুিটিল জায়গায় পার ট্িয়ে সম্প্রসারয়ণর রিষয়র্ ১৯৬৭ সাল কথয়েই আয়লারচত হয়চ্ছ। 

১৯৬৭ সায়ল কেন্দ্রীয় েরমর্য়ত গৃহ্রীত ‘‘পার্টি সংগি� সম্পয়েটি আমায়দর েতটিি্’’ শ্রীষটিে 

দরলয়ল রিোয়শর রিরেন্ন ধরয়�র অসমতার েথা িলা হয়য়য়ে। কযম�, রিরেন্ন রায়জ্ পার্টি 

সদস্পদ িৃরদ্ধর অসমতা, গণ-আয়্ালয়�র মাত্া ও গে্রীরতায় অসমতা এিং রিরেন্ন 

রায়জ্ পার্টি সদস্পয়দ তার প্ররতফলয়� অসমতা, রিরেন্ন করেণ্রী, রিরেন্ন অংয়শর মা�ুষ, 

রিরেন্ন কক্ষত্ ও এলাোয়ত পার্টি ও গণফ্রয়ন্র প্রোয়ির অসমতা, গণ-আয়্ালয়�র 

চররয়ত্র অসমতা কযম� এই আয়্াল�গুরল পুয়রাপুরর অথটিন�রতে িা আংরশে করেণ্রী দারি 

িা রাজন�রতে দারি িা গণতারন্তে দারি রেংিা অ�্া�্ করে�্রীর সমথটিয়� দারি।
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সমগ্ রিষয়র্ ১৯৭৮ সায়ল (২৭-৩১ রডয়সম্বর) অ�ুরষ্ত সালরেয়া কপ্ল�ায়ম 

রিস্তৃতোয়ি আয়লারচত হয়। এই কপ্ল�ায়মর সুস্পষ্ট িতিি্ হয়লা, গণ-রিপ্লি্রী পার্টি গি� 

োড়া রেরমেয়রেণ্রী োরত্রীয় রিপ্লয়ি সফল ক�তৃত্ব রদয়ত পারয়ি �া; কসজ�্ পার্টিয়ে 

সিটিোরত্রীয় কক্ষয়ত্ গণ-রিপ্লি্রী পার্টি রহয়সয়ি গয়ড় তুলয়ত সদস্পয়দর সম্প্রসারয়ণর 

োয়জর সয়গি সয়গি তায়দর রাজন�রতে মতাদশটিগত মা� ক্রমাগত উন্নত েরার োয়জ 

হাত রদয়ত হয়ি। ১৯৯২ সায়ল অ�ুরষ্ত পার্টির চতুদটিশ েংয়গ্য়স সালরেয়া কপ্ল�ায়ম গৃহ্রীত 

েতটিি্ রূপায়য়�র অরেজ্তার পযটিায়লাচ�া েরা হয়। রিরেন্ন প্ররতকূল অিস্ার ময়ধ্ ১৪ 

িেয়র পার্টির িৃরদ্ধ ও সম্প্রসারয়ণর সাফয়ল্র েথা উয়লিখ েয়র ধারািারহে রেেু ত্রুর্ ও 

দুিটিলতা এিং �তু� রেেু সমস্ার রদয়ে কপ্ল�াম ররয়পায়্টি দৃরষ্ট আেষটিণ েরা হয়। পরিতটি্রী 

সময়য়র পার্টি েংয়গ্সগুরলয়তও সিটিোরত্রীয় কক্ষয়ত্ পার্টি ও গণফ্রয়ন্র সম্প্রসারণ ও অসম 

রিোয়শর রিষয়য় আয়লাচ�া হয়য়য়ে। 

জ�গয়ণর এে িৃহৎ  অংশ এখ�ও িুয়জটিায়া রাজন�রতে দয়লর প্রোয়ি রয়য়য়ে। আর 

এে্া রিরা্ অংশ অসংগরিত ও রাজন�রতেোয়ি সম্পূণটি র�র্রিয় ও র�স্পৃহ। আিার গত 

রত� দশয়ে জাতপাত, সাম্প্রদারয়ে, জারতয়গাষ্্রী এিং অ�্া�্ রিোজয়�র রাস্তা র�য়য় 

শাসেয়রেণ্রীর িুয়জটিায়া রাজন�রতে দলগুরল রিরেন্ন রেয়মর আয়িগ ও উয়তিজ�া সৃরষ্টর 

কচষ্টা িারড়য়য় চয়লয়ে। এই রত� দশয়ের ময়ধ্ সমাজতয়ন্তর রিরা্ রিপযটিয় এিং রিশ্ব 

সাম্াজ্িায়দর চারপয়য় কদওয়া �য়াউদার্রীেরয়ণর ‘�তু� রিশ্বি্িস্া’-র পররণায়মর িৃহৎ 

ঘ্�া ঘয়্য়ে। োরতসহ পৃরথি্রী জুয়ড় জ�গয়ণর ময়ধ্ মােটিসিাদ-রিয়রাধ্রী ও িামপন্্রী-

রিয়রাধ্রী োিাদশটিগত প্রচার আধুর�ে সি মাধ্ম রদয়য় ত্রীরি আোয়র েরা হয়চ্ছ। এই 

সামরগ্ে পরররস্রতর প্রোি পয়ড়য়ে রায়ষ্ট, সমায়জ এিং সমস্ত করেণ্রীর ময়ধ্। এই সামরগ্ে 

পররিতটি�গুরল গে্রীরোয়ি পর্রীক্ষা ও যাোই েয়র পার্টি ও গণসংগিয়�র সুর�রদটিষ্ট েতটিি্ 

র�ধটিারণ েরা আজয়ের রদয়� খুিই গুরুত্বপূণটি। কলর�� এ প্রসয়গি িয়লয়ে� : ‘‘কোর্ কোর্ 

মা�ুষ পার্টিগুরলর উপয়দয়শ েখ�ই ো� কদয়ি �া যরদ জ্রীি� কথয়ে জ�গয়ণর অরজটিত 

রশক্ষার সয়গি  কসই উপয়দয়শর  রমল� �া ঘয়্’’।

রেমিকতরেণীর পাম্টি

েরমউর�স্ট পার্টিই এেমাত্ পার্টি যারা জ�গয়ণর পূণটি মুরতির জ�্ িুয়জটিায়া ি্িস্ার 

উয়চ্ছদ এিং সমাজিাদ প্ররতষ্ার চূড়ান্ত লক্ষ্ র�য়য় সমায়জর বিপ্লরিে রূপান্তর চায়। 

এই লক্ষ্ অজটিয়�র জ�্ েরমউর�স্ট পার্টি রেরমেয়রেণ্রীর ে্া�গাডটি রহসায়ি সাম্াজ্িাদ, 

এেয়চর্য়া পুঁরজিাদ এিং জরমদারতয়ন্তর রিরুয়দ্ধ রিরামহ্রী� সংগ্ায়ম লক্ষ্িদ্ধ।

আধুর�ে পুঁরজিাদ্রী সমায়জ রেরমেয়রেণ্রীই সিয়চয়য় রিপ্লি্রী করেণ্রী। োরণ এই করেণ্রী 

পুঁরজপরত করেণ্রীর রিরুয়দ্ধ প্রয়ত্ের্ কক্ষয়ত্ কমাোরিলা েয়র এিং চ্ায়লজে জা�ায়। এর্ই 

এেমাত্ করেণ্রী কয, করেণ্রী রিপ্লয়ি ক�তৃত্ব রদয়ত সমায়জ মুখ্ ভূরমো ক�য়। করেণ্রীসংগ্ামই 

রিপ্লয়ির চারলো শরতি। অথটিন�রতে, রাজন�রতে ও মতাদশটি কক্ষয়ত্ এই করেণ্রীসংগ্ায়মর 

প্ররতফল� ঘয়্। সমায়জ করেণ্রীসংগ্ায়মর এই অরিরত ধারায় সয়চত� ক�তৃত্ব কদওয়াই 
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েরমউর�স্ট পার্টির মূল োজ।

১৮৪৮ সায়ল মােটিস ও এয়গিলস েরমউর�স্ট পার ট্ির ইশয়তহার রচ�া েয়র�। রেরমেয়দর 

আন্তজটিারতে সরমরত েরমউর�স্ট ল্রীগ তখ� শাসেয়গাষ্্রীর র�প্রীড়য়�র ময়ধ্ এের্ ক্ষুদ্র 

কগাষ্্রী রহসায়ি কগাপয়� োজ েররেল। এই ল্রীয়গর অ�্তম ক�তা মােটিস-এয়গিলসয়ে ল্রীয়গর 

পক্ষ কথয়ে পার ট্ির রিস্তৃত তারত্ত্বে ও িাস্তি েমটিসূচ্রীর প্রণয়য়�র দারয়ত্ব কদওয়া হয়।

এই ইশ্ কতহায়র মােটিস-এয়গিলস জামটিার�য়ত আসন্ন িয়ুজটিায়া রিপ্লি এিং তা পরিতটি্রী সিটিহারা 

রিপ্লয়ির পূিটিসূচ�া রহসায়ি োজ েরয়ি এই সম্ভাি�ার েথা িয়লরেয়ল�। রেন্তু ১৮৪৮ সায়ল 

জামটিার� ও ফ্রায়সি রিপ্লি ি্থটি হয়। এর ি্াখ্ায় মােটিস রলখয়ল� (ফ্রায়সি করেণ্রীসংগ্াম : 

১৮৪৮-৫০) কয, কস সময় পঁুরজিায়দর রিোয়শর সম্ভাি�া কশষ হয়য় যায়র� িরং পঁুরজিায়দর 

রিোয়শর রিপুল সম্ভাি�া তখ�ও রিরাজ েররেল। ইউ  করাপ জুয়ড় পঁুরজিায়দর রিরুয়দ্ধ 

রেরমেয়রেণ্রীর আয়্াল�য়ে সংগরিত েরয়ত মােটিস-এয়গিলস এে্া আন্তজটিারতে সংগি� 

গয়ড় কতালায় ময়�ার�য়িশ েয়র�। ফ্রাসি, ররিয়্�, জামটিার� ও অ�্া�্ ইউয়রাপ্রীয় কদয়শও 

রেরমে আয়্ালয়�র ক�তৃত্ব এেই প্রয়য়াজ� অ�ুেি  েররেল। দ্রীঘটি প্রয়চষ্টার পর ১৮৬৪ 

সায়ল এই সংগি� জমেলাে েয়র। এই আন্তজটিারতে সংগিয়�র েমটিসূচ্রী ও গি�তন্ত রচ�ার 

দারয়ত্ব মােটিয়সর উপর কদওয়া হয়। মােটিস এখায়�ই উয়লিখ েয়র� কয রেরমেয়রেণ্রীর সংগ্ায়ম 

রিজয়য়র জ�্ সমস্ত শরতি ঐে্িদ্ধ েরাই এই সংগিয়�র মূল োজ, সিটিহারার মুরতির জ�্ 

রাজন�রতে ক্ষমতা দখল েরা প্রয়য়াজ� এিং সমাজ রিপ্লয়ির লক্ষ্ র�য়য় িতটিমা� সংগ্াম 

পররচাল�ার জ�্ রেরমেয়রেণ্রীয়ে তার র�জস্ব পার ট্ি গয়ড় তুলয়ত হয়ি।

এরই ধারািারহেতায় ও রিপ্লি্রী আয়্ালয়�র অরেজ্তায় কলর�� রলয়খয়ে�: ‘‘এেমাত্ 

রেরমেয়রেণ্রীর রাজন�রতে দলই অথটিাৎ েরমউর�স্ট পার্টিই পায়র সিটিহারার কসই অগ্ণ্রী 

িারহ�্রী ও রেমজ্রীি্রী মা�ুয়ষর সমগ্ জ�গণয়ে ঐে্িদ্ধ, রশরক্ষত ও সংগরিত েরয়ত। 

এই অগ্ণ্রী িারহ�্রী িা ে্া�গাডটি এোই জ�গয়ণর ময়ধ্ অিশ্ম্ভাি্রী কপর্-িুয়জটিায়া 

কদাদুল্মা�তায়ে সিটিহারায়দর ময়ধ্োর কট্রড ইউর�য়�গত সকি্রীণটিতার ঐরতহ্ ও তার 

পু�রারিেটিািয়ে কিোয়ত পায়র এিং সমগ্ সিটিহারায়দর সমস্ত কযৌথ োযটিািল্রীর ক�তৃত্ব 

অথটিাৎ রাজন�রতেোয়ি সিটিহারায়দর ক�তৃত্ব রদয়ত এিং এর মাধ্য়ম রেমজ্রীি্রী সমগ্ 

জ�গণয়ে ক�তৃত্ব রদয়ত পায়র।’’

েরমউর�স্ট পার্টিগুরলর সাংগির�ে োিায়মা র�য়য় ১৯২১ সায়ল অ�ুরষ্ত ‘তৃত্রীয় 

েরমউর�স্ট আন্তজটিারতে’ এে দরলল গ্হণ েয়র যা পৃরথি্রীর সিয়দয়শর েরমউর�স্ট পার্টি 

অ�ুসরণ েয়র। েরমউর�স্ট পার্টিগুরলর সম্পূণটি অপররিতটি�্রীয় কোয়�া সাংগির�ে রূপ 

হয় �া। োরণ করেণ্রীসংগ্ায়মর অিস্া রেন্ন রেন্ন, তায়ত পররিতটি�ও ঘয়্। এই বিরচত্্ 

অ�ুযায়্রী রিরেন্ন কদয়শর েরমউর�স্ট পার্টির সাংগির�ে রূয়পর তারতম্ থােয়লও সি 

কক্ষয়ত্ সাধারণ এে রেরতি থােয়ি। কযম� সাধারণ �্রীরত, গণতারন্তে কেরন্দেতা, েতটিি্, 

পার্টির পত্পরত্ো, রাজন�রতে সংগ্াম, রাজন�রতে রশক্ষা, প্রচার আয়্াল�, ক�তৃত্ব, 

সাংগির�ে োিায়মা ইত্ারদ।
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করেণীতেেিা

স্বতাঃস্ফূতটিোয়ি রেরমেয়রেণ্রী রিপ্লি্রী করেণ্রীয়চত�া অজটি� েরয়ত পায়র �া। িাইয়র কথয়ে 

তায়দর ময়ধ্ করেণ্রীয়চত�া প্ররিষ্ট েরায়ত হয়। সিটিহারা করেণ্রীর ময়ধ্ সহজাত এে্া করেণ্রীয়িাধ 

থায়ে। কসজ�্ িাইয়র কথয়ে রিপ্লি্রী তত্ত্ব তায়দর ময়ধ্ এয়ল তারা সাড়া কদয়। এই রিপ্লি্রী 

তত্ত্ব র�য়য় যািার উয়দিশ্ হয়চ্ছ রেরমেয়রেণ্রীর সহজাত করেণ্রীয়িাধয়ে (class instinct) 
করেণ্রী কচত�ার স্তয়র উন্ন্রীত েরা। শুধুমাত্ রিপ্লি্রী তত্ত্ব প্ররিষ্ট েররয়য় রেরমেয়রেণ্রীর ময়ধ্ 

করেণ্রীয়চত�ার উয়মেষ ঘ্য়ত পায়র �া। মজুরর ও অ�্া�্ আরথটিে দারিদাওয়ার আয়্ালয়�র 

ময়ধ্ কযৌথিদ্ধতার গুরুত্ব রেরমেরা অ�ুেি েয়র। মারলেয়দর রিরুয়দ্ধ এই আয়্াল� কট্রড 

ইউর�য়� পররচাল�া েয়র। এর কথয়ে কট্রড ইউর�য়�গত কচত�া তার ময়ধ্ জাগ্ত হয়। এই 

লড়াইয়য়র সময় রেরমেয়রেণ্রী লক্ষ্ েয়র কয কগা্া রাষ্টশরতি মারলেয়দর পক্ষািলম্ব� েয়র। 

সংস্ারিাদ্রী কট্রড ইউর�য়�গুরল এই সত্ আড়াল েরার কচষ্টা েয়র। রিপ্লি্রী কট্রড ইউর�য়� 

এই িাস্তি সত্ তুয়ল ধয়র। এর মধ্ রদয়য় কট্রড ইউর�য়� কচত�ার সয়গি রাজন�রতে কচত�া 

যুতি হয়। অথটিাৎ কেিল মারলেয়রেণ্রী িা পঁুরজপরতয়রেণ্রীই তার শত্রু �য়, রাষ্টও শত্রু, যারা 

পঁুরজপরত করেণ্রীর স্বাথটিই রক্ষা েয়র। ‘দশটিয়�র বদ�্’ িইয়ত মােটিস আয়্ালয়�র অরেজ্তা 

রদয়য় রেরমেয়রেণ্রীর রাজন�রতে কচত�া লায়ের রিষয়র্ উয়লিখ েয়র�। রেন্তু এই রাজন�রতে 

কচত�া রেরমেয়রেণ্রীর ময়ধ্ রিপ্লি্রী করেণ্রী কচত�ার রিোশ ঘ্ায়। এই রিোশ িা রূপান্তর 

ঘ্ায়�ার জ�্ই ‘িাইয়র কথয়ে’ রিপ্লি্রী তত্ত্ব রেরমেয়রেণ্রীর ময়ধ্ প্ররিষ্ট েরায়ত হয়। কলর�� 

এই রিষয়র্র ওপর কজার রদয়য়রেয়ল�। রেরমেয়রেণ্রী তার সংগ্ায়মর অরেজ্তার মধ্ রদয়য় 

‘িাইয়র কথয়ে’ আসা এই তয়ত্ত্বর যথাথটিতা যাচাই েরয়ত সক্ষম হয়। এই রিপ্লি্রী করেণ্রী কচত�া 

কথয়ে সংগ্ায়মর রিোয়শর ময়ধ্ রেরমেয়রেণ্রী উপলরধি েরয়ত পায়র কয কগা্া সমায়জর 

মুরতি �া হয়ল রেরমেয়রেণ্রী েখয়�াই কশাষণ, র�প্রীড়� ও মজুররর দাসত্ব কথয়ে র�য়জয়ে 

মুতি েরয়ত পায়র �া। এই কচত�াই সমাজতারন্তে কচত�া। আিার মতাদশটিগত রদে কথয়ে 

িরুদ্ধজ্রীি্রীয়দর ময়তা রেরমেয়রেণ্রীর অগ্ণ্রী অংয়শর রাজন�রতে দয়ল রেরমেয়রেণ্রী অগ্সর 

�য়। রেন্তু সহজাত করেণ্রীয়িাধ কথয়ে মতাদশটিগত রিচু্রত িা ভ্ান্ত রাজন�রতে-মতাদশটিগত 

লাই� সম্পয়েটি রেরমেয়রেণ্রী সরিে অিস্া� গ্হণ েরয়ত পায়র। পঁুরজপরতয়রেণ্রীই পঁুরজিাদ্রী 

ি্িস্ায়ে িধ েরার জ�্ হারতয়ার বতরর েয়রয়ে, কয হারতয়ায়রর �াম সিটিহারায়রেণ্রী িা 

রেরমেয়রেণ্রী। এোড়া, মােটিস-এয়গিলস েরমউর�স্ট ইশ্ কতহায়র আরও উয়লিখ েয়রয়ে�, করেণ্রী 

রহসায়ি সিটিহারারা র�য়জয়দর সংগরিত েরার জ�্ প্রথমতাঃ িয়ুজটিায়ারাই পথ কদরখয়য়য়ে। 

োরণ সামন্ত প্রর্, জরমদার ও অ�্া�্ শত্রুয়দর রিরুয়দ্ধ লড়াইয়ত িয়ুজটিায়ারা সিটিহারায়দর 

রাজন�রতে সমথটি� কচয়য় কপয়য়রেল এিং এোয়ি তারা সিটিহারায়দর কদয় সাধারণ ও 

রাজন�রতে রশক্ষা। রবিত্রীয়তাঃ আধুর�ে রশয়পের রিোয়শ রে্য়ে রগয়য় শাসেয়রেণ্রী কথয়ে 

যারা রেরমেয়দর দয়ল রেড়য়ত িাধ্ হয়য়য়ে, তারাও রেরমেয়দর কচত�ার �তু� উপাদা� কদয়। 

আিার িয়ুজটিায়া তারত্ত্বেয়দর এে্া অংশ ইরতহাস-রিজ্ায়�র গরতধারা সামরগ্েোয়ি উপলরধি 

েয়র মতাদয়শটির জগয়ত সিটিহারায়দর পক্ষ ক�য়। রিংশ শতাব্দ্রীর কগাড়ায় রিপ্লি্রী সংগিয়�র 
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জ�্ রিপ্লি্রী তয়ত্ত্বর অপররহাযটিতা এিং রেরমেয়রেণ্রীর এই তয়ত্ত্ব কচত�াসমৃদ্ধ েরার েথা 

িয়লয়ে� কলর��।(এে পা আয়গ, দু’পা রপয়ে’—১৯০৪ দ্রষ্টি্)।

রেরমেয়রেণ্রী কশারষত জ�গয়ণর রিরেন্ন অংয়শর অ�্তম এের্ �য়। মােটিসিায়দর ্ ষ্টারা 

কদরখয়য়য়ে� রেরমেয়রেণ্রীর এে রিয়শষ ভূরমো পাল� েরার আয়ে। েরমউর�স্ট ইশ্ কতহায়র 

িলা হয়য়য়ে, ‘‘সমস্ত করেণ্রীগুরলর ময়ধ্ আজ িুয়জটিায়ায়দর মুয়খামুরখ দাঁরড়য়য়-থাো সিটিহারা 

করেণ্রীই এেমাত্ সরত্োয়রর অয়থটি এে রিপ্লি্রী করেণ্রী, আধুর�ে রশয়পের সাময়� অ�্া�্ 

করেণ্রীগুরলর ক্ষয় হয় ও কশষপযটিন্ত রিয়লাপ হয়; সিটিহারা করেণ্রীই তার (আধুর�ে রশয়পের) 

রিয়শষ ও অপররহাযটি ফসল।’’ 

রামশয়ার অমভজ্ঞো

উ�রিংশ শতাব্দ্রীর কশয়ষ পুঁরজিাদ্রী রিোয়শর সয়িটিাচ্চ ও চূড়ান্ত পযটিায়য় সাম্াজ্িায়দর 

উদ্ভি হয়। �তু� এই ঐরতহারসে পরররস্রত  কত সিটিহারা িা রেরমেয়রেণ্রীর পার ট্ি সম্পয়েটি 

মােটিয়সর ধারণায়ে �তু� আরও সমৃদ্ধ েয়র� কলর��। পার্টি সংগিয়�র �্রীরতসমূহ রতর� 

আরও এরগয়য় র�য়য় যা� এিং পার্টি সংগিয়�র রিষয়গুরলয়ে এে্া রিজ্ায়�র স্তয়র উন্ন্রীত 

েয়র�। তখ� রেন্ন রেন্ন মােটিসিাদ্রী সংগি�গুরলয়ে অরেন্ন এে কেন্দ এিং েমটিসূচ্রীর 

রেরতিয়ত এে্াই পার্টির পতাোর �্রীয়চ র�য়য় আসার প্রয়য়াজ�্রীয়তা র�য়য় কলর�� 

অয়�ে তারত্ত্বে কলখা উপরস্ত েয়র�। যার ময়ধ্ অ�্তম ‘জ�গয়ণর িন্ু োরা’। এই 

তত্ত্ব তাঁর আর এের্ কলখায় সমৃদ্ধ হয় ‘ে্রী েরয়ত হয়ি’ মােটিসিাদ্রীয়দর ময়ধ্ও রিরেন্ন 

পথািলম্ব্রীয়দর র�য়য় এে্া রূপয়রখা বতরর েয়র পার্টি সংগিয়�র মূল েতটিি্ র�য়য় রতর� 

কলয়খ� ‘কোথা কথয়ে শুরু েরয়ত হয়ি?’

সাংগির�ে �্রীরতর সূত্ায়য়� এিং পার্টি সদস্ োরা হয়ি তার সংজ্া র�য়য় পার্টির ময়ধ্ 

ত্রীরি মতয়েদ ও রিতেটি কদখা কদয়। কশষ পযটিন্ত কলর�য়�র প্রস্তারিত �্রীরতই জয়্রী হয়। এই 

রিতয়েটি দুর্ ধারার রিোজ� লক্ষ্ণ্রীয় —রিপ্লি্রী ও সুরিধািাদ্রী। এ্া তখ� এেরদয়� বতরর 

হয়র�, কেিল রারশয়ার রেরমেয়রেণ্রীর পার্টিয়তই হয়র� এিং কলর�য়�র োষায় ‘োলয়েই কয 

এ্া অদৃশ্ হয়য় যায়ি, তা-ও �য়’।

সাংগির�ে প্রয়নে রারশয়া ও পরচিম ইউয়রায়পর সুরিধািাদ্রীয়দর দৃরষ্টেগি্রীর ত্রীরি 

সমায়লাচ�া েয়র কলর�� সুরিধািায়দর বিরশষ্ট্ সম্পয়েটি িয়লরেয়ল�, ‘‘এেজ� সুরিধািাদ্রী 

তার ধমটি অ�ুযায়্রীই সিসময় পররষ্ার ও চূড়ান্ত ভূরমো ক�িার রিষয় সিসময় কেৌশয়ল 

এরড়য়য় চয়ল, কস সিসময় মধ্পন্া অিলম্ব� েয়র; পরস্পর স্বতন্ত দুর্ ময়তর মা�খায়� 

সায়পর ময়তা সিটিদা কস এপাশ ওপাশ কমাচড় রদয়য় চয়ল; উেয় ময়তর সয়গি ‘সহমত’ 

কপাষয়ণর কচষ্টা েয়র এিং তার মতপাথটিে্য়ে কস �ারময়য় আয়� তুচ্ছ সংয়শাধ�্রী, সয়্হ, 

র�র্রীহ ও শু�য়ত-োয়লা প্রস্তািদায়�র ময়ধ্ ইত্ারদ ইত্ারদ।’’ 

উপসংহার ্ ায়�� কলর�� এইোয়ি : ‘ক্ষমতা দখয়লর সংগ্ায়ম সংগি� োড়া রেরমেয়রেণ্রীর 

আর কোয়�া হারতয়ার ক�ই...মােটিসিায়দর �্রীরতর ওপয়র দাঁরড়য়য় মতাদশটিগত ঐয়ে্র মাধ্য়ম 

এিং সংগিয়�র িস্তুগত ঐয়ে্র বিারা মজিুত হয়য়ই এেমাত্ সিটিহারা অর�িাযটিোয়ি দুয়েটিদ্ 
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শরতি হয়য় উিয়ত পায়র এিং হয়য় উিয়িই’’। (সংগৃহ্রীত রচ�ািল্রী খডি-৭)

পার্টি সদস্য়দর অরধোর এিং েতটিি্ সম্পয়েটি রিতয়েটি কলর�� যা িণটি�া েয়র� সি 

কদয়শর েরমউর�স্ট পার্টির কক্ষয়ত্ই তা প্রচরলত হয় : ‘‘প্রয়ত্ে পার্টি সদস্ পার্টির প্ররত 

দায়িদ্ধ থােয়ি এিং পার্টি প্রয়ত্ে পার্টি সদয়স্র প্ররত দায়িদ্ধ থােয়ি.... পার্টির দৃঢ়তা, 

সগিরত ও রিশুদ্ধতা রক্ষা েরা আমায়দর েতটিি্।’’

েরমউর�স্ট পার ট্ির অি্থটি ও অপররিতটি�্রীয় কো� সাংগির�ে রূপ থােয়ত পায়র �া। 

রিিতটিয়�র র�রিরচ্ছন্ন প্ররক্রয়ায় করেণ্রী সংগ্ায়মর অিস্ারও পররিতটি� ঘয়্। সিটিহারা করেণ্রীর 

ে্া�গায়ডটির অথটিাৎ েরমউর�স্ট পার ট্ির সংগি�ও সিসময় কসই পররিতটি� অ�সুায়র সগিরতপূণটি 

রূপ কিয়ে র�য়ত অগ্সর হয়। বিধ িা অনিধ, শারন্তপূণটি িা সন্তাস-সংকুল িা রিরেন্ন ধরয়�র 

পরররস্রতর ময়ধ্ তায়ে োজ েরয়ত হয়। তয়ি সি কদয়শর েরমউর�স্ট পার ট্ির সংগি� এে্া 

সাধারণ রেরতির ওপর দাঁরড়য়য় পরররস্রত অ�ুসায়র সংগিয়�র রূপ র�ধটিারণ েয়র। পরররস্রত 

অ�ুসায়র সাংগির�ে রূয়পর কয পররিতটি�ই কহাে, তার মূল লক্ষ্ আরধপত্োর্রী িয়ুজটিায়া 

করেণ্রীর রিরুয়দ্ধ োযটিের্রী লড়াই গয়ড় কতালা এিং ক্ষমতা দখয়লর সংগ্ায়মর লয়ক্ষ্ িতটিমা� 

লড়াই সংগ্াময়ে এরগয়য় র�য়য় যাওয়া। কযয়হতু রেরমেয়রেণ্রী ও তার রমত্য়দর রাজন�রতে 

ক্ষমতা লাে এে েরি� ও দ্রীঘটিয়ময়াদ্রী প্ররক্রয়া, এেমাত্ এের্ রিপ্লি্রী পার ট্িই সমস্ত ধরয়�র 

িাধা অরতক্রম েয়র লক্ষ্ অজটিয়�র জ�্ সংগ্াম পররচাল�া েরয়ত পায়র। রারশয়ার রিপ্লি্রী 

পার ট্ি গি� ও পররচাল�ায় কলর�য়�র রশক্ষা অমূল্। চ্রীয়�র বিরশয়ষ্ট্ এিং রেয়য়ত�ায়মর 

বিরশয়ষ্ট্ কলর��্রীয় সাংগির�ে �্রীরতর প্রয়য়াগও সমা� মূল্িা�।

সাংগিমিক মবজ্ঞাি

রিজ্া� হল এের্ প্ররক্রয়া। এেসময় কয তথ্ ও র�য়ময়ে রিশ্বাস েরা হয়য়রেল 

রিজ্া� রিে তা �য়। বিজ্ার�ে তত্ত্বগুরল ততরদ�ই চালু যতরদ� পযটিন্ত কসগুরল সয়িটিাৎকৃষ্ট 

ি্াখ্া। তত্ত্ব যরদ তথ্য়ে ি্াখ্া েরয়ত �া পায়র তখ� কসই তয়ত্ত্বর পররিতটি� হয়। অয়�ে 

সময় রিজ্া�্রীরা তত্ত্বয়ে িারতল �া েয়র আরও োয়লা তত্ত্ব হারজর েয়র� এই আশা 

করয়খ কয েরিষ্য়ত তার আয়রা উন্নরত ঘ্য়ি। এ োরয়ণও মােটিসিাদ এে্া রিজ্া�, কয-

রিজ্ায়�র ক্রয়মান্নরত হয়য়য়ে এিং েরিষ্য়তও পরররস্রত অ�ুসায়র হয়ি। এজ�্ মােটিসিাদ 

কোয়�া িুরল িা আপ্তিাে্ �য়। বিজ্ার�ে তয়ত্ত্বর সাথটিেতা কযম� প্রয়য়ায়গ, মােটিসিাদ্রী 

রিজ্ায়�র সাথটিেতাও তার প্রয়য়ায়গ। রিপ্লি্রী পার্টির সংগি�ও রিজ্া�-র�েটির।

িাঁচার জ�্ মা�ুষ প্রকৃরতর রিরুয়দ্ধ দ্রীঘটি ও েরি� সংগ্াম েয়রয়ে। প্রকৃরতয়ে আয়য়ত্ত্ব এয়� 

মা�ুষ িস্তুগত মূল্ বতরর েরার জ�্ তায়ে ি্িহার েয়রয়ে। তার এই িস্তুগত উৎপাদয়�র 

চররত্ সামারজে। উৎপাদ� েরয়ত রগয়য় মা�ুষ অ�্য়দর সয়গি রেেু উৎপাদ� সম্পয়েটি যুতি 

হয়য়য়ে। প্রকৃরতর রিরুয়দ্ধ সংগ্ায়ম মা�ুষ প্রকৃরতয়ে পররিতটি�ও েয়রয়ে। র�য়জয়দর এিং 

সম্পেটিগুরলরও পররিতটি� ঘর্য়য়য়ে। প্রাচ্রী� যুয়গর মা�ুয়ষর জ্রীি�, সামারজে সংগি� ও 

কচত�া আজয়ের ময়তা রেল �া। আগাম্রীরদয়�ও আজয়ের ময়তা তা থােয়ি �া। প্রকৃরতর 

রিরুয়দ্ধ এিং সামারজে করেণ্রীগুরলর ময়ধ্ লড়াইয়য় মা�ুষ িস্তুত সমাজয়ে কযম� পররিতটি� 
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েয়রয়ে কসইসয়গি র�য়জয়দরও পররিতটি� েয়রয়ে। এ পররিতটিয়�র প্রয়য়াজ� ফুয়রায়র� 

িরং িতটিমা� সময়য় আরও কিয়ড়য়ে। এজ�্ ‘জামটিা� আইরডওলরজ’-কত মােটিস-এয়গিলস 

রলয়খয়ে�: ‘‘সিটিহারা করেণ্রীয়ে সয়চত�োয়ি দ্রীঘটি সময় ধয়র রিপ্লি্রী আয়্ালয়�র মধ্ রদয়য় 

কযয়ত হয়ি। এইোয়ি কস র�য়জয়ে এিং সমাজয়ে পররিতটি� েরয়ত পায়র।’’

েরমউর�স্ট পার্টির সদস্য়দর েখ�ও র�য়জয়দরয়ে রিশুদ্ধ ময়� েরা উরচত �য় অথটিাৎ 

তারা র�য়জয়দর পররিতটিয়�র ঊয়ধ্টি িয়ল ময়� েরয়ি �া। র�য়জয়দর িদলায়ত �া পারয়ল 

আমরা সমাজয়ে িদলায়ত পারয়িা �া। প্ররতরক্রয়াশ্রীল এিং পররিতটি�শ্রীলতার রিয়রাধ্রী 

শরতির রিরুয়দ্ধ অরিরাম লড়াইয়য়র মধ্ রদয়য়ই সমায়জর পররিতটিয়�র আমরা ঘ্ায়ত 

পারর। এই সমায়জ জয়মে এিং রেন্ন রেন্ন পাররপারশ্বটিেতায় িড় হয়য় আমায়দর অয়�য়ের 

ময়ধ্ রিরেন্ন ধরয়�র স্বে্রীয় মতিাদ, অরেজ্তা, অে্াস ও সংস্ার আমরা িহ� েরর। 

এর রিরুয়দ্ধ ত্রীরি লড়াই োড়া আমরা র�য়জয়দর প্রকৃত অিস্া িু�য়ত পারয়িা �া, শত্রু 

সম্পয়েটি প্রকৃত কিা�াপড়া গয়ড় উিয়ি �া, সামারজে রিোয়শর সূত্গুরল সম্পয়েটি এিং 

রিপ্লি্রী আয়্াল� ও সমাজিাদ সম্পয়েটি প্রকৃত ধারণার অোি থােয়ি।

এই লড়াইয়ত কদখা যায় োয়রা দ্রুত অগ্গরত, োয়রা ধ্রীর অগ্গরত, োয়রা রপরেয়য় 

পড়া এিং অ�্য়দর কপেয়� কফয়ল োরও োরও এরগয়য় যাওয়া। েরমউর�স্ট পার্টির সদস্ 

রহয়সয়ি �ূ্�তম মা� অজটি� েরা এিং তায়ে উন্ন্রীত েরার ধারািারহে প্রয়চষ্টা আমায়দর 

থাো দরোর। েমটি্রীয়দর মায়�র পাথটিে্ আয়ে; োরণ তায়দর সামারজে প্ভূরম এে �য়। 

রিরেন্ন রেয়মর সামারজে প্রোয়ির োপ তাঁয়দর ওপর থায়ে, তায়দর ময়ধ্ দৃরষ্টেরগির 

পাথটিে্ থায়ে। সংগ্াম সম্পয়েটিও সম-ময়�াোি ও সম-সরক্রয়তার পাথটিে্ থায়ে। তাঁয়দর 

রিোয়শর গরতও রিরেন্ন রেয়মর। েরমউর�স্টসুলে আচার আচরয়ণও তায়দর ময়ধ্ পাথটিে্ 

থায়ে। এেই রশক্ষা ও প্ররশক্ষয়ণর ময়ধ্ থােয়লও মা� ও অরেজ্তায় আমায়দর ময়ধ্ 

রেন্নতা থায়ে। এ োরয়ণ মাও কস তুঙ িয়লয়ে� : ‘‘প্রয়য়ায়গর মধ্ রদয়য় সত্ আরিষ্ার 

েয়রা। যাচাই েয়রা এিং প্রয়য়াগ েয়রা, আরও রিেরশত েয়রা। অ�ুশ্রীল� েয়রা; জ্া� 

অজটি� েয়রা। আিার অ�ুশ্রীল� েয়রা; আিার জ্া� িৃরদ্ধ েয়রা। এ্া এে্া অন্তহ্রী� 

আিতটি�। প্রয়ত্ের্ আিতটিয়� অ�ুশ্রীল� এিং জ্া�াজটি� উচ্চতর স্তয়র উন্ন্রীত হয়। এ্াই 

জ্ায়�র বিারন্দ্বে িস্তুগত তয়ত্ত্বর সামরগ্েতা। এ্াই জা�ার ও োজ েরার তত্ত্ব।’’

চ্রীয়�র পার ট্ির অরেজ্তা সম্পয়েটি রলউ সাও রচ িয়লরেয়ল� ‘‘সাফয়ল্ রেেু পার ট্ি 

সদস্য়দর মাথা ঘুয়র যায়। তারা উদ্ধত ও আমলাতারন্তে হয়য় ওয়ি। তারা এম�রে তায়দর 

মূল রিপ্লি্রী গুণািল্রী হাররয়য় কদাদুল্মা�তায় র্গয়ত পায়র িা অধাঃপরতত হয়ত পায়র। 

এরেম দষৃ্টান্ত খুি এে্া েম ক�ই। র�য়জয়ে পররিতটি� েরার জ�্ তায়ে অ�শু্রীলয়�র ময়ধ্ 

থােয়তই হয়ি। এোে্রী রিরচ্ছন্ন কথয়ে কস েখ�ই র�য়জয়ে পররিতটি� েরয়ত পায়র �া।’’ 

১৯৭৮সায়ল অ�ুরষ্ত আমায়দর পার ট্ির সালরেয়া সাংগির�ে কপ্ল�ায়ম গৃহ্রীত দরলয়লর কশয়ষ 

িলা হয়য়য়ে ‘‘সাংগির�ে পরররস্রতর যথাযথ কমাোরিলা েরয়ত পার ট্ির সিটিস্তয়রর েরমর্ এিং 

তার সদস্য়দর মতাদশটিগত মা� উন্নত েরয়ত হয়ি। সয়িটিাপরর এর অথটি হয়লা আত্মরিোয়শর 

জ�্ মােটিসিাদ ও কলর��িায়দর র�রন্তর অ�ুশ্রীল� ও রিোয়শর জ�্ আত্মরশক্ষা যারা িজটি� 
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েয়র তারা পার ট্ির সাংগির�ে শুরদ্ধেরয়ণর (কররটিরফয়েশ�) সংগ্ায়ম ক�তৃত্ব রদয়ত পায়র �া।’’ 

আমায়দর পার ট্ির সাংগির�ে �্রীরতও পররচারলত হয় মােটিসিাদ্রী রিজ্া� এিং েরমউর�স্ট 

আয়্ালয়�র িহু মূল্িা� অরেজ্তা কথয়ে। আমায়দর পার ট্ি েমটিসূচ্রীর ৮.৪ধারায় িলা 

হয়য়য়ে, ‘‘পার ট্ি র�য়জয়ে র�রন্তর রশরক্ষত, পু�াঃরশরক্ষত েরয়ি, পার ট্ির মতাদশটিগত তারত্ত্বে মা� 

পু��টিি্রীেরণ েরয়ি এিং পার ট্ির সাংগির�ে শরতি গয়ড় তুলয়ি।’’

পাম্টিতে অন্তর্টিমতি

পার্টি সদস্পয়দর জ�্ কলর�� কয শতটি আয়রাপ েয়ররেয়ল� তা হয়লা (১) পার্টি 

েমটিসূচ্রী ও �্রীরত গ্হণ েরা (২) পার্টির োয়জ অংশগ্হণ (৩) পার্টির শৃঙ্খলা কময়� চলা।

পার্টি সদস্পয়দ অন্তর্টিরতিেরয়ণ কয পদ্ধরত আমায়দর পার্টি অ�ুসরণ েরয়ে সহায়ে 

গ্রুয়পর মাধ্য়ম এে্া র�রদটিষ্ট সময়য়র জ�্ তার োজ ও রিোশ যাচাই েরা এিং কসই 

মূল্ায়য়�র রেরতিয়ত এে িেয়রর জ�্ প্রাথটি্রী সে্ েরা। এ সময়য়র োয়জর মূল্ায়য়�র 

রেরতিয়ত তায়ে পূণটি পার্টি সে্পয়দ উন্ন্রীত েরা। এেমাত্ যায়ত সয়চত�, সরক্রয় ও 

শৃঙ্খলাপরায়ণ সদস্রা পার্টিয়ত অন্তর্টিতি হয় তা সুর�রচিত েরার জ�্ই এ পদ্ধরত 

অিলম্ব� েরা হয়। পার্টির করেণ্রী রি�্ায়সর জ�্ রেরমেয়রেণ্রী কথয়ে সয়চত�, সরক্রয় ও 

সাহস্রী েময়রডয়দর অন্তর্টিতি েরার জ�্ রিয়শষ উয়দ্াগ র�য়ত িলা হয়। পার্টির ময়ধ্ 

এই করেণ্রী রি�্াস সম্পয়েটি র�য়রমত পযটিায়লাচ�া হয়। তার অথটি এই �য় রেমজ্রীি্রীয়দর 

অ�্া�্ অংশ, িুরদ্ধজ্রীি্রী, মধ্রিতি এিং এম�রে অ�্া�্য়দর পার্টি কথয়ে িাইয়র রাখা 

হয়। সমায়জর প্রয়ত্ে র�প্রীরড়ত কশারষত মা�ুয়ষর ক�তা রহয়সয়ি পার্টিয়ে প্ররতষ্া েরা 

আমায়দর লক্ষ্। োরত্রীয় পরররস্রত রিয়িচ�ায় সংখ্ালঘু, আরদিাস্রী, তপরসল্রী জারত 

এিং মরহলায়দর মধ্ কথয়ে পার্টিয়ত অন্তর্টিরতিেরয়ণর সয়চত� প্রয়ায়সর প্রয়য়াজ�্রীয়তা 

সম্পয়েটি পার্টি কথয়ে সিসময় গুরুত্ব কদওয়া হয়। েমটি্রী বতররয়ত োি�ার বদ�্তা, প্রয়য়ায়গ 

অসতেটিতা ও অসয়চত�া এিং অসম মা�দডি কিশ রেেু সমস্া সৃরষ্ট েয়রয়ে এিং 

সংয়শাধ�্রী প্ররক্রয়াও অয়�ে কক্ষয়ত্ দুিটিল। জ�গয়ণর ময়ধ্ র�রিড় োজ েরার কক্ষয়ত্ 

এসি ত্রুর্র প্ররতফল� কদখা যায়।

ক্যাডার িীমে

ে্াডার িাোই এিং তায়দর বতরর েরা পার ট্ি সংগিয়�র সিয়চয়য় গুরুত্বপূণটি োজ। 

১৯৬৭ সায়ল গৃহ্রীত পার ট্ি সংগি� সম্পরেটিত দরলল এিং পরিতটি্রী সময়য়র পার ট্ি সংগিয়�র 

দরল�গুরলয়ত সরিে ে্াডার �্রীরত রূপায়য়ণর েথা িলা হয়য়য়ে। সামররে কক্ষয়ত্ ি্িহৃত 

শব্দোনার কথয়েই মােটিসিাদ্রী-কলর��িাদ্রী সারহয়ত্ ‘ে্াডার’ শব্দর্ এয়সয়ে কযম� 

রণ�্রীরত, রণয়েৌশল, ে্া�গাডটি ইত্ারদ শব্দও এয়সয়ে। রিরেন্ন পার ট্ি েরমর্র সদস্ এিং 

গণসংগিয়�র োয়জ যুতি পার ট্ি সদস্ র�য়য়ই ে্াডার। ে্াডার হয়ি রেরমেয়রেণ্রীর স্বায়থটির 

জ�্ আত্ম-র�য়িরদত, পার ট্ির প্ররত রিশ্বস্ত, শত্রুর রিরুয়দ্ধ লড়াইয়য় পর্রীরক্ষত, জ�গয়ণর 

সায়থ ঘর�ষ্োয়ি সম্পেটিযুতি, শৃঙ্খলািদ্ধ এিং কয-কো� দারয়ত্ব র�য়য় তা সম্পন্ন েরয়ত ও 
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রসদ্ধান্ত র�য়ত দক্ষ। সিটিক্ষয়ণর ও আংরশে উেয় ধরয়�র ে্াডারই পার ট্ির ময়ধ্ োজ েয়র। 

ে্াডার বতররয়ত গণফ্রয়ন্র আয়্ালয়�র সয়চত� ও অগ্ণ্রী েমটি্রীয়দর মধ্ কথয়ে িাোই 

েয়র পার ট্িয়ত অন্তর্টিরতিেরয়ণ ও ধারািারহে প্ররশক্ষণদায়�র োয়জর রদয়ে সংরশ্লষ্ট স্তয়রর 

পার্টি সংগিয়�র সিসময় �জর রাখা অপররহাযটি। রাজন�রতে-সাংগির�ে ও মতাদশটিগত 

কচত�ার মা� উন্নত কথয়ে উন্নততর েরা এিং োয়জর  ময়ধ্ তা প্রয়য়ায়গ প্ররশক্ষণ ও 

সহায়তার মাধ্য়ম এেজ� সদস্য়ে িস্তুর�ষ্ রদে কথয়ে দক্ষ ে্াডার রহয়সয়ি গয়ড় 

কতালা যায়। ি্রতিগত পে্ �য়, মাপোরি হয়ি কযাগ্তা ও দক্ষতা। এই ে্াডারয়দর 

গয়ড় তুলয়ত হয়ল েয়য়ের্ সুর�রদটিষ্ট পদ্ধরত গ্হয়ণর েথা উয়লিখ েয়রয়ে� আন্তজটিারতে 

েরমউর�স্ট আয়্ালয়�র অরিসংিারদত সংগিেরা।

কযম�, ে্াডায়রর জ�্ র�রদটিষ্ট োজ: তায়ে অিায়ধ েরার সুয়যাগ রদয়ত হয়ি যায়ত কস 

দারয়ত্ব সহোয়র েতটিি্ সম্পাদ� েয়র সাহস সঞ্চয় েরয়ত পায়র। তয়ি সময়ময়তা পরামশটি 

রদয়ত হয়ি যায়ত পার ট্ির রাজন�রতে দরৃষ্টেরগি ও লাই� অ�যুায়্রী কস তার উদ্য়মর পূণটি ি্িহার 

েরয়ত পায়র। তায়দর আত্ম-রশক্ষার সুয়যাগ রদয়ত হয়ি যায়ত তারা মতাদশটিগত উপলরধি ও 

েমটিদক্ষতা িাড়ায়ত পায়র। তায়দর োয়জর র�য়রমত কচে-আপ প্রয়য়াজ�; অরেজ্তা কথয়ে 

মূল রশক্ষা র�য়ত আত্মরিোয়শর জ�্ তায়দর সাহায্ েরয়ত হয়ি যায়ত তারা অরজটিত সাফল্য়ে 

আরও এরগয়য় র�য়য় কযয়ত পায়র এিং ত্রুর্গুরল সংয়শাধ� েয়র র�য়ত পায়র। কচে-আপ হয়লা 

�া, অথচ গুরুতর রেেু র্ল েয়র কফলয়ল েয়িার োষায় সমায়লাচ�া ও র�্া েরলাম _ 

এয়ত তারা আগ্হ ও উদ্ম হাররয়য় কফলয়ত পায়র। র্ল েরয়ল আন্তররেতা র�য়য় তায়দর সয়গি 

েথা িলয়ত হয়ি এিং র্ল শুধয়র রদয়য় তায়ে সাহায্ েরয়ত হয়ি। যারা গুরুতর র্ল েয়রয়ে 

এিং র্ল সংয়শাধয়�র জ�্ পরামশটি র�য়ত অস্ব্রীোর েয়র এিং আিার র্ল েয়র, এরেম 

প্রিণতার রিরুয়দ্ধ সরহষ্ঞুতার সয়গি লড়াই জারর থােয়ি। তায়দর োয়জর কক্ষয়ত্ রেংিা র�জস্ব 

িা পাররিাররে োরয়ণ সমস্ার ময়ধ্ পড়য়ল তায়দর সহায়তা েরয়ত হয়ি। এেয়ঘঁয়য় োজ কয� 

কস তার অরপটিত দারয়ত্বয়ে ময়� �া েয়র, কসরদয়েও লক্ষ্ রাখয়ত হয়ি। উদার�্রীরতে ময়�াোি, 

ঔদাস্রী�্ িা খিরদারর এিং শৃঙ্খলা ও পার ট্ির সাংগির�ে র্রীরত�্রীরত সম্পয়েটি র্ল ধারণা িা 

অপি্াখ্া ইত্ারদ ত্রুর্ সম্পয়েটি সতেটি কথয়েই ে্াডারয়দর বতরর েরার োজ যত্ন সহোয়র 

েরা দরোর। স্তারলয়�র সংজ্ায়, ‘‘মারল কযম� িাগায়� তার রপ্রয় গায়ের র�য়রমত পররচযটিা 

েয়র, ে্াডারয়দরও কসইোয়ি পররচযটিা েরয়ত হয়ি।’’

পার্টির সাধারণ সদস্ ও জ�গয়ণর সয়গি যাঁয়দর র�ত্ িন্ুত্ব স্ারপত হয়য়য়ে কসইসি 

উচ্চ কচত�াসম্পন্ন পার্টি ক�তারা হুকুম েরা পে্ েয়র� �া। তাঁরাই দক্ষ েমটি্রী িাোই 

েয়র ক্য়� তুলয়ত পায়র�। এ ধরয়�র েমটি্রীর অোি ক�ই, রেন্তু িাোই েরার ক�তৃয়ত্বর 

অোি আয়ে। 

প্রয়ত্ে েমটি্রীর ি্রতিগত গুণ ে্রী আয়ে তা কদয়খ তার সবি্িহার েরা, কোন্ োয়জ 

োয়ে র�য়য়াগ েরয়ল সয়িটিাতিম োজ পাওয়া যায়, ে্াডার বতররয়ত এ্া গুরুত্বপূণটি। খাঁর্, 

আদশটি ও র�র্টিল কলাে এিং সিরেেুয়ত পারদশটি্রী কলাে িয়ল রেেু ক�ই। এ্া অিাস্তি। 

পারস্পররে আয়লাচ�া ও মতাদশটিগত মায়�র র�রন্তর উন্নরতর কচষ্টার মাধ্য়ম ক্রমাগত 
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ত্রুর্-রিচু্রত ও দুিটিলতা সংয়শাধ� েয়র কযয়ত হয়ি।

আন্তজটিারতে েরমউর�স্ট আয়্ালয়�র অরিসংিারদত এই সংগিেরা এম� অরেজ্তার 

েথাও িয়লয়ে� কয, এম� অয়�ে োয়লা োয়লা র�ষ্ািা� েরমউর�স্ট েমটি্রীয়ে র্লোয়ি ি্িহার 

েরা হয়য়য়ে, প্রয়লােয়�র ময়ধ্ ক্য়� ক�ওয়া হয়য়য়ে; অথচ যথায়যাগ্ সহায়তা ও দারয়ত্ব 

কপয়ল অয়�ে কিরশ সফল োয়জর মধ্ রদয়য় পার ট্ির অমূল্ সম্পদ যারা হয়য় উিয়ত পারয়তা। 

োয়লা েরমউর�স্ট, আরও োয়লা েরমউর�স্ট হিার জ�্ রেোয়ি ি্রতিরিয়শষয়ে র�য়জয়দর ও 

সেলয়ে উদ্ম্রী েরা যায়, এই সংগিেরা কসরদয়ে িারিার দরৃষ্ট আেষটিণ েয়রয়ে�।

রডরমট্রয়ের েথায়, ‘‘দুর্ রিষয়য়র ওপর পার্টির ঐে্, শৃঙ্খলা ও লড়িার ক্ষমতা 

র�েটির েয়র। এে, পার্টি সদস্য়দর উপর। দুই, পার্টির �্রীরত ও উয়দিশ্ সম্পয়েটি র�র্টিল 

জ্ায়�র উপর।... অরেজ্তায় কদখা যায় যায়দর ব�পু�্ আয়ে তারা সাধারণত চুপচাপ 

থায়ে, র�য়জয়দর আড়ায়ল করয়খ োজ েয়র। আর যারা িাক্ সিটিস্ব তারাই র�য়জয়দর কিয়ল 

সাময়� র�য়য় আসার কচষ্টা েয়র। এই েমটির�পুণ অথচ চুপচাপ, তায়দর রদয়ে �জর কদওয়া 

উরচত। যায়দর েমটিদক্ষতা ও কযাগ্তা আয়ে, তায়দর খুঁয়জ কির েয়র পথ কদখায়ত হয়ি। 

আত্মমযটিাদাশ্রীল, র�ষ্ািা�, েমিয়য়স্রী অয়�য়ে আয়ে যায়দর সাধারণ িুরদ্ধ ও চারররত্ে 

দৃ�তা আয়ে। তায়দর শরতির সবি্িহার েরয়ত তায়দর ক্য়� কতালার ি্িস্া চাই। তায়দর 

আত্মরিোশ ঘ্ািার জ�্ সাহায্ েরয়ত হয়ি। ময়� রাখয়ত হয়ি, প্রয়ত্ে আদয়শটির 

সাফল্ অয়�েখার� র�েটির েয়র ে্াডারয়দর উপর।’’

কতয়কম্ কিৌমলক ববমশষ্ট্য

ইরতহায়সর অরেজ্তা কথয়ে এিং মােটিস কথয়ে কলর�� ও পরিতটি্রী সময়য় রিপ্লি্রী 

আয়্ালয়�র ক�তায়দর ি্াখ্া কথয়ে আমরা জার� কয প্রচন দুদটিশা ও েয়ষ্টর ময়ধ্ও 

স্বতাঃস্ফূতটিোয়ি রিপ্লি হয় �া। স্বতাঃস্ফূতটি রেেু রিয়দ্রাহ, প্ররতিাদ হয়ত পায়র। অয়�ে 

সময় তা কগৌরিজ�ে হয়লও তার সফল পররসমারপ্ত ঘয়্ �া। এেমাত্ রিপ্লি্রী পার্টির 

ক�তৃত্ব জ�গণয়ে সয়চত�োয়ি সরিে অরেমুয়খ পররচারলত েরয়ত পারয়ল তয়ি জ�গণ 

স্বতাঃস্ফূতটিতার কিড়া অরতক্রম েরয়ত পায়র। এ োরয়ণ এে্া রিপ্লি্রী পার্টির কয বিরশষ্ট্ 

থাো দরোর : (১) পার্টিয়ে হয়ত হয়ি ঐে্িদ্ধ ও শৃঙ্খলািদ্ধ, পার্টির রেরতি হয়ি ইচ্ছার 

ঐে্ ও সংগ্াম্রী োয়জর ঐে্। (২) পার্টি পররচারলত হয়ি রিপ্লয়ির রিজ্া� অথটিাৎ 

মােটিসিাদ-কলর��িাদ বিারা। রিপ্লি্রী তত্ত্ব আয়তি েরা এিং প্রকৃত রিোশমা� পরররস্রতয়ত 

তায়ে প্রয়য়াগ েরার দক্ষতা খুিই গুরুত্বপূণটি। (৩) পার্টি দৃঢ়োয়ি জ�গয়ণর সয়গি সংযুতি 

থােয়ি এিং জ�গণয়ে রিপ্লি্রী পরররস্রতয়ত ক�তৃত্বদায়�র অিস্ায় থােয়ি।

শৃঙ্খলা

পার্টি হয়ি খুি উন্নতমায়�র শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ঐে্িদ্ধ। এই শৃঙ্খলা সামররে িারহ�্রীর 

শৃঙ্খলা �য়, কস্বচ্ছাকৃত শৃঙ্খলা। পার্টি সদস্রা কস্বচ্ছায় ও কচত�া সহোয়র এই শৃঙ্খলা 

কময়� ক�য়ি। পার্টি সদস্য়দর সরমিরলত ইচ্ছা, সংগ্াম ও োয়জর ময়ধ্ এিং তায়দর  
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ঐয়ে্র ওপর র�েটির েয়র কলৌহ েরি� শৃঙ্খলা। এ শৃঙ্খলার অথটি এই �য় কয, পার্টির ময়ধ্ 

মতামত র�য়য় রিতেটি িা সমায়লাচ�া হয়ি �া। সমস্ত রেয়মর আয়লাচ�া-সমায়লাচ�ার 

মধ্ রদয়য় গৃহ্রীত রসদ্ধান্ত োযটিের েরার মধ্ রদয়য় প্রকৃত শৃঙ্খলা মূতটি হয়য় উিয়ত পায়র। 

ওপর কথয়ে �্রীচ পযটিন্ত পার্টির সিটিস্তয়র রিরেন্ন োয়জর কক্ষয়ত্ রাজন�রতে ও মতাদশটিগত 

কচত�ার রেরতিয়ত গয়ড় ওিা ইচ্ছার ঐে্ োযটিের্রী রূপ কপয়ত পায়র যরদ এসি স্তরগুরলর 

ময়ধ্ র�য়রমত ময়তর আদা�-প্রদা� র�রচিত েরা যায়। এ োরয়ণ উচ্চতর েরমর্র রসদ্ধান্ত 

�্রীয়চর স্তয়র েরমর্গুরলয়ে ররয়পা্টি েরা এিং প্রয়ত্ে ইউর�য়্র মতামত ও ররয়পা্টি 

উচ্চতর েরমর্য়ে জা�ায়�া ও ররয়পা্টি েরা অিশ্ েরণ্রীয় েতটিি্। সেয়লর জ�্ এেই 

শৃঙ্খলা, এেই সাংগির�ে রিরধ। শৃঙ্খলাপরায়ণতা দৃঢ় হয়ত পায়র েরমউর�স্ট �্রীরত-

ব�রতেতা যরদ সিসময় ঊয়ধ্টি তুয়ল ধরার প্রয়াস জারর থায়ে। ২০০৯ সায়ল কেন্দ্রীয় 

েরমর্য়ত গৃহ্রীত দরলয়ল িলা হয়য়য়ে : ‘‘েরমউর�স্ট পার্টির মূল সম্পদ েমটি্রীরাই। 

জ�গয়ণর সমথটি� অজটিয়�র জ�্ তাঁয়দর র�াঃস্বাথটি োজ, সরল জ্রীি�যাপ� ও আদশটির�ষ্া 

এে গুরুত্বপূণটি উপাদা�। ...এই কক্ষয়ত্ই ক্ষয় ঘয়্য়ে কিরশ।’’

মেিম্ সাংগিমিক িীমে

েরমউর�স্ট পার ট্ির সাংগির�ে োিায়মা ও অে্ন্তর্রীণ জ্রীিয়�র মূল স্তম্ভ গণতারন্তে 

কেরন্দেতা। গণতন্ত এিং কেরন্দেতা অরিরচ্ছন্ন ও সংরমররেত। এ দুয়্া রদে েখ�ই পৃথে 

েরা যায় �া। েরমউর�স্ট পার ট্ির সংগিয়� কেরন্দেতার অথটি আ�ুষ্ার�ে ও যারন্তে কেরন্দেতা 

�য়। এর অথটি েরমউর�স্ট োজেয়মটির কেরন্দেতা। এই কেরন্দেতার অথটি শরতিশাল্রী ক�তৃত্ব 

গি� েরা যারা কয-কো� পরররস্রতয়ত পার ট্ি সংগি�য়ে বতরর রাখয়ি এিং এেইসয়গি কয 

কো� পরররস্রতর সয়গি অরেয়যাজয়� সক্ষম। জরমদার িা রশপে মারলেয়দর হায়ত সি ক্ষমতা 

কেরন্দভূত থায়ে। কৃষে িা রেরমেয়দর োয়লা মতাময়তর কো� দাম তায়দর োয়ে থায়ে 

�া। এই আ�ুষ্ার�ে কেরন্দেতা রদয়য়ই তারা রেরমে িা জ�গয়ণর ওপর আরধপত্ চালায়। 

েরমউর�স্ট পার ট্ির কেরন্দেতা রিে এর রিপর্রীত। কেরন্দভূত ক�তৃয়ত্বর েথা িাদ রদয়য় কেউ 

কেউ সিসময় আন্তাঃগণতন্ত র�য়য় েথা িয়ল। রেন্তু তারা পার ট্ির শৃঙ্খলার কতায়াক্া েয়র �া। 

আিার শুধু কেরন্দেতা ও যারন্তে শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব কদওয়ার ময়তা গুরুতর রিচু্রতও 

কদখা যায়। উেয় রিচু্রতই পার ট্ির ক্ষরত েয়র। 

িুয়জটিায়া মাধ্য়মর সিটিস্তর কথয়েই গণতারন্তে কেরন্দেতার �্রীরতর ওপর দ্রীঘটিোল 

ধয়রই আক্রমণ চালায়�া হয়চ্ছ। এম�রে রেেু কপর্ িুয়জটিায়া, মধ্রিতি ও িুরদ্ধজ্রীি্রীও 

এেটু রেন্ন সুয়র িুয়জটিায়া মাধ্য়মর সয়গি গলা কমলায়। এ র�য়য় আমায়দর পার্টির 

ওপরও িুয়জটিায়া মাধ্ম ও িুরদ্ধজ্রীি্রীয়দর এোংয়শর আক্রমণ চলয়ে। এই �্রীরতয়ে 

এে�ায়েতন্ত্রী ও গণতন্ত রিয়রাধ্রী (িুয়জটিায়া রাজন�রতে দলগুরলর কমরে ও অসার 

গণতয়ন্তর রেরতিয়ত) িয়ল আখ্া কদওয়া হয়। কসারেয়য়ত েরমউর�স্ট পার্টির োঙয়�র 

সময় পার্টির সাংগির�ে সংস্ার ও আমলাতন্তয়ে পরাস্ত েরার �ায়ম গণতারন্তে 

কেরন্দেতার ক্ষয়য়র সংয়শাধয়�র পররিয়তটি কগা্া �্রীরতয়েই সম্পূণটি িজটি� েরা হয়য়রেল 
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যা কগা্া পার্টির ধ্ংস কডয়ে আয়�।

পার্টি োিায়মার কক্ষয়ত্ গণতারন্তে কেরন্দেতার র�য়দটিশাত্মে �্রীরতর সাতর্ রিষয় পার্টির 

গি�তয়ন্তর ১৩�ং ধারায় উয়লিখ েরা হয়য়য়ে। এর ময়ধ্ রিয়শষত কগা্া পার্টির কযৌথ 

পররচাল�ার �্রীরতর রেরতিয়ত রত�র্ রিষয়য় গুরুত্ব আয়রাপ েয়র িলা হয়য়য়ে কয, সমস্ত 

পার্টি েরমর্য়ে অিশ্ই েয়িারোয়ি কযৌথ রসদ্ধান্ত, ি্রতিগত দারয়য়ত্বর সয়গি যুতি েয়র 

কচে-আপ েরার �্রীরত কময়� োজ েরয়ত হয়ি।

পার্টির অে্ন্তর্রীণ জ্রীিয়�র কক্ষয়ত্ প্রয়যাজ্ গণতারন্তে কেরন্দেতার সাত দফা �্রীরতও 

গি�তয়ন্ত উয়লিখ েরা হয়য়য়ে।

গণতারন্তে কেরন্দেতা সম্পয়েটি সালরেয়া কপ্ল�ায়ম এ-সম্পরেটিত র�য়দটিশাত্মে �্রীরত কয 

সরিেোয়ি পারলত হয়র� তা পরিতটি্রী সময়য় পার্টি েংয়গ্সগুরলর পযটিায়লাচ�া, ১৯৯২ 

সায়ল চতুদটিশ েংয়গ্য়স সংগি� সম্পরেটিত পযটিায়লাচ�া, ১৯৯৬ সায়ল পার্টির শুরদ্ধেরণ 

অরেযায়�র দরলয়ল এিং পরিতটি্রী দুই দশয়ে সাংগির�ে পযটিায়লাচ�ার সময় উয়লিখ 

েরা হয়য়য়ে। এই শুরদ্ধেরণ অরেযা� সি কদয়শর েরমউর�স্ট পার্টিয়ত এে অপররহাযটি 

সাংগির�ে েতটিি্ রহসায়ি রিয়িরচত হয়। পার্টির ২৪তম রাজ্ সয়মিলয়�ও এ সম্পয়েটি 

আত্মসমায়লাচ�া েরা হয়য়য়ে।

সংগিতির িোদশটিগে কাজ

মােটিসিাদ্রী-কলর��িাদ্রী মতাদশটি সম্পয়েটি স্বচ্ছ কিা�াপড়া এিং সুর�রদটিষ্ট পরররস্রত 

তা প্রয়য়াগ েরার ময়তা দক্ষতা িৃরদ্ধর োজ ধারািারহেোয়ি িজায় রাখা প্রয়য়াজ�। 

পরররস্রতর পররিতটি�শ্রীলতা সম্পয়েটি জা�য়ত ও িু�য়ত পার্টি ক�তায়দরও রশক্ষা ও 

পু�:রশক্ষার আওতার ময়ধ্ র�য়য় আসয়ত হয়ি। তত্ত্ব ও অরেজ্তায়ে সম্পৃতি েরয়ত 

জ�গণ কথয়েও রশক্ষা ক�ওয়া প্রয়য়াজ�। কেিল পার্টি েমটিসূচ্রী, গি�তন্ত ও মােটিসিাদ-

কলর��িায়দর মূল সূত্গুরল সম্পয়েটি উপলরধি গয়ড় কতালাই যয়থষ্ট �য়, মতাদশটিগত 

দুিটিলতা অরতক্রম েরার জ�্ সালরেয়া কপ্ল�াম কথয়ে িলা হয়য়রেল “রিরামহ্রী� লড়াই 

চারলয়য় কযয়ত হয়ি কদয়শ অমােটিস্রীয় িা মােটিসিাদ রিয়রাধ্রী প্ররতরক্রয়াশ্রীল মতিাদগুরলর 

রিরুয়দ্ধ। ধমটি্রীয় কগাঁড়ারম, গান্্রীিাদ, উৎে্ স্বায়দরশেতা, আঞ্চরলেতা, জাতপাত 

রিয়েদ, সংখ্াগুরু ও সংখ্ালঘু সাম্প্রদারয়েতার রিরুয়দ্ধ �তু� েমটি্রী ও জ�গণয়ে 

কশখায়ত হয়ি এসি মতিাদ কো� করেণ্রী কথয়ে রেোয়ি এয়সয়ে। জারতয়েদ ও 

সাম্প্রদারয়ে কগাঁড়ারমর রিরুয়দ্ধ লড়াই আরও কিরশ প্রয়য়াজ�, কযয়হতু শাসেয়রেণ্রীগুরল 

ও তায়দর অ�ুগাম্রীরা জ�গয়ণর দৃরষ্ট ঘুররয়য় রদয়ত ও রেমজ্রীি্রী জ�গয়ণর ঐয়ে্ ফা্ল 

সৃরষ্ট েরয়ত অ�িরত প্ররতরক্রয়ার এই অস্ত্রগুয়লা ি্িহার েরয়ে।” এেমাত্ এই লড়াই 

আমায়দর মতাদশটিগত োয়জ প্রাণসঞ্চার েরয়ত পায়র। সায়ড় রত�দশে পয়রও এই 

সমস্াগুয়লা আরও ত্রীরি আোর ক�ওয়ায় এই লড়াইয়য় অয়�ে কিরশ গরতয়িগ সঞ্চার 

েরার প্রয়য়াজ� কদখা রদয়য়য়ে।
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জিগতণর সতঙ্গ সংতরাগ বৃমদ্ধ

পার্টি জ�গয়ণর সয়গি র�রিড়োয়ি যুতি থােয়ল পার্টি সংগিয়�র োজ সাফয়ল্র রদয়ে 

এরগয়য় কযয়ত পায়র। জ�গণয়ে সংগ্ায়মর ময়দায়� শারমল েরা এিং শত্রু-রমত্ সম্পয়েটি 

পররষ্ার ধারণা যায়ত আয়্ালয়�র মধ্ কথয়ে তায়দর ময়ধ্ গয়ড় ওয়ি তার ক�তৃত্বদায়�র 

এিং কযাগ্তা পার্টি সংগি�য়ে অজটি� েরয়ত হয়ি। জ�গয়ণর োি�া, আশা-আোঙ্ক্ষা 

ও চারহদা সরিেোয়ি যাচাই েয়রই আয়্ালয়�র রূপয়রখা রিে হয়। র�য়জয়দর ইচ্ছা 

ও চারহদায়ে জ�গয়ণর ইচ্ছা ও চারহদা িয়ল গণ্ েরয়ল র্ল হয়ত িাধ্। ত্রীরি প্রচার 

আয়্াল� োড়াও প্রত্ক্ষ আয়্ালয়�র র�জস্ব অরেজ্তা কথয়ে এেমাত্ জ�গণয়ে 

আরও কিরশ লড়াইয়য়র ময়দায়� শারমল েরা যায়। প্রাথরমে পযটিায়য় আশু স্া�্রীয় ও 

আংরশে দারি র�য়য় লড়াইয়য়র মাধ্য়ম জ�গণ ঐে্িদ্ধ হয়ত পায়র। এর মধ্ রদয়য় 

তারা ঐয়ে্র গুরুত্ব উপলরধি েরয়ি। গণয়চত�ার এ্াই প্রাথরমে অধ্ায়। এ োজ 

পররপূণটিোয়ি িাস্তিারয়ত হয়ত পায়র যরদ রিরেন্ন অংয়শর মা�ুয়ষর ময়ধ্ পার্টি বতরর েরা 

যায় এিং এর মধ্ রদয়য় রেমজ্রীি্রী জ�গয়ণর সিয়চয়য় সয়চত� অংশয়ে পার্টির ময়ধ্ 

অন্তর্টিতি েরা যায়। পার্টি গিয়�র এই প্ররক্রয়ায় িহুরেয়মর ক�াঁে ও রিচু্রতর রিরুয়দ্ধ 

লড়াই জারর রাখয়ত হয়। কযম� সংে্রীণটিতািাদ ও সংয়শাধ�িাদ, রিরেন্ন রেয়মর িুয়জটিায়া 

মতাদয়শটির প্রোি, অরত-গণতন্ত ও শৃঙ্খলাহ্রী�তা, আমলাতারন্তেতা, উদারন�রতেতা, 

সামরগ্েতা িাদ রদয়য় স্া�্রীয় রিষয়য়ে সয়িটিসিটিা েয়র কতালা ইত্ারদ। সিসময় স্মরণ 

রাখয়ত হয়ি, জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির সাফল্ র�েটির েয়র সরত্োয়রর অয়থটি রিপ্লি্রী পার্টি 

গয়ড় কতালার সিটিারধে গুরুত্বপূণটি দারয়ত্ব পালয়�র ওপর।

র্লত্রুম্ সংতশাধি (করকম্মফতকশি) অমভরাি ও লড়াকু পাম ট্ি গতড় কোলা

র্লত্রুর্ সংয়শাধয়�র মূল উয়দিশ্ োয়জর ধরয়�র উন্নরত ঘ্ায়�া, সাংগির�ে ত্রুর্সমূহ 

সংয়শাধ� েরা এিং পার ট্ির সদস্য়দর রাজন�রতে ও মতাদশটিগত কচত�া িরৃদ্ধ েরা। 

পার ট্ির মতাদশটি ও পার ট্ির চররত্য়ে র�য়স্তজ েরার মধ্ রদয়য় শাসেয়রেণ্রীগুরল েরমউর�স্ট 

পার ট্িয়ে দুিটিল ও রিপযটিস্ত েরয়ত চায়। কসই োরয়ণ এই ধরয়�র প্রোি ও হস্তয়ক্ষয়পর 

কমাোরিলা েরা সিসময় প্রয়য়াজ�। পার ট্ির রিপ্লি্রী চররত্ রক্ষা েরয়ত র্লত্রুর্ সংয়শাধ� 

এে র�রিরচ্ছন্ন প্ররক্রয়া। এেিায়রর কচষ্টায় িা এের্ অরেযায়�র মধ্ রদয়য় তা কসয়র কফলার 

রিষয় �য়। পার ট্িয়ে আরও লড়াকু, ঐে্িদ্ধ ও সংগরিত েয়র কতালার জ�্ ভ্ান্ত প্রিণতা ও 

কদাষত্রুর্র রিরুয়দ্ধ এই ধরয়�র অরেযা� চলয়ত থােয়ি। কসারেয়য়ত ইউর�য়য়�র পতয়�র 

পর ১৯৯২সায়ল চতুদটিশ পার ট্ি েংয়গ্য়স সংগি� সম্পরেটিত প্রস্তায়ি পার ট্ির ময়ধ্ জয়ম ওিা 

র্লত্রুর্গুরল রচরনিত েরা হয়। ১৯৯৬সায়ল এই র্লত্রুর্ সংয়শাধ� অরেযায়�র দরলল 

বতরর হয়। কয পররয়িশ পরররস্রতয়ত অিারছিত ক�াঁে ও প্রোি পার ট্ির ময়ধ্ ঢুয়ে পার ট্ি 

সদস্য়দর ও পার ট্ি সংগি�য়ে ক্ষরতগ্স্ত েয়র তা ১৯৯৬ সায়ল দরলয়ল উয়লিখ েরা হয়। 

২০০৯ সায়ল কেন্দ্রীয় েরমর্ এই দরললয়ে সময়য়াপয়যাগ্রী েয়র। এই মূল্ায়য়� িলা হয় 



47

সমস্ার উপসগটিগুরলর িরহাঃপ্রোশ ঘ্য়ল তয়িই পার ট্িয়ত কসগুয়লা কদখা হয়, সমস্ার গে্রীয়র 

যাওয়ার জ�্ কিরশরেেু েরা হয়র� এিং সমস্ার কমৌরলে উৎস র�য়য় রিচার রিয়িচ�া েরয়ত 

তদ�যুায়্রী রাজন�রতে, মতাদশটিগত ও সাংগির�ে ি্িস্া ক�ওয়া হয়র�। ২০০৯সায়লর এই 

প্রস্তায়ি পরররস্রতর পররিতটি� রিচার েয়র ৪র্ রিষয়য়র ওপর কজার কদওয়া হয়। (১) সংসদ 

সিটিস্বতার রিরুয়দ্ধ। (২) গণতারন্তে কেরন্দেতা। (৩) িয়ুজটিায়া সমায়জর ক্ষরয়ষ্ণু প্রোয়ির 

রিরুয়দ্ধ এিং েরমউর�স্ট �্রীরত-ব�রতেতা রক্ষা। এিং (৪) দরৃষ্টেগি্রীর পররিতটি� এিং 

প্রগরতশ্রীল মূল্য়িাধ ঊয়ধ্টি তুয়ল ধরা।

পার্টি সংগি�য়ে উদারন�রতেতা কথয়ে মুতি েরার জ�্ মাও কস তুঙ ১৯৪৯ সায়ল 

চ্রী� রিপ্লি সফল হিার অয়�ে আয়গ ১৯৩৭ সায়ল ডাে রদয়য়রেয়ল� ‘উদারন�রতেতায়ে 

কমাোরলা ের’। এোড়া সংে্রীণটিতার রিরুয়দ্ধ ও তখ� চ্রীয়�র পার্টিয়ত অরেযা� পররচারলত 

হয়। এম�রে রিপ্লয়ির পরও ১৯৫৬ সায়ল আমলাতারন্তে ও আত্মগত ধারণাজর�ত 

(Subjectism) র্লগুরল সতেটি থাোর রতর� আহ্া� জার�য়য়রেয়ল�। কলর��্রীয় 

সাংগির�ে �্রীরত েয়িারোয়ি অ�ুসরণ েয়র র�ত্�তু� অিারছিত ক�াঁেগুরলর রিরুয়দ্ধ 

কসারেয়য়ত পার্টিয়ত লড়াই েরার ডাে কদওয়া হয় ধারািারহেোয়ি, এম�রে ১৯৫২ সায়ল 

১৯তম পার্টি েংয়গ্সও এই আহ্া� জা�ায়।

গণসংগিি

রেরমেয়রেণ্রী এিং গণসংগি�সমূয়হর ময়ধ্ সম্পেটি র�য়য় মােটিস-এয়গিলস এিং পরিতটি্রী 

সময়য় কলর��য়ে ভ্ান্ত ও সুরিধািাদ্রী ক�াঁয়ের রিরুয়দ্ধ ত্রীরি লড়াই চালায়ত হয়য়য়ে। 

রেরমেয়রেণ্রীর রাজন�রতে দয়লর আরিেটিাি হওয়ার আয়গই রেরমেয়রেণ্রীর এেমাত্ সংগি� 

রেল কট্রড ইউর�য়�, এোড়া রেল সমিায় সরমরত। কসইজ�্ তখ� এে্া ধারণা হয়য়রেল 

কয কট্রড ইউর�য়� রেরমেয়রেণ্রীয়ে কশাষণমুতি েয়র সমাজিাদ অজটি� েরয়ি। আন্তজটিারতে 

রেরমে সংগি� গরিত হওয়ার পর প্রাথরমে দারিদাওয়া এিং প্রাথরমে কচত�ার পযটিায়য়র 

ময়ধ্ স্রীরমত �া করয়খ কট্রড ইউর�য়�গুরলয়ে তায়দর রিপ্লি্রী ভূরমো পালয়�র আহ্া� 

জার�য়য়রেয়ল� কলর��; ‘‘িৃহতির অয়থটি তায়দর কগা্া পৃরথি্রীয়ত আস্া বতরর েরয়ত হয়ি কয 

তায়দর প্রয়চষ্টা সংে্রীণটি ও আত্মস্বাথটিজর�ত লক্ষ্ �য়। তায়দর লক্ষ্ কোর্ কোর্ র�প্রীরড়ত 

কশারষত মা�ুয়ষর মুরতি।’’

রেরমেয়রেণ্রীর স্বতন্ত রাজন�রতে দল উদ্ভয়ির পয়রই পার্টি ও গণসংগিয়�র ময়ধ্োর 

সম্পেটি সাময়� আয়স। রিপ্লয়ি পার্টির ক�তৃত্বোর্রী ভূরমোয় কট্রড ইউর�য়� এিং গণসংগিয়�র 

গুরুত্বপূণটি অিস্া� সম্পয়েটি সরিে দৃরষ্টেরগি সূত্ারয়ত েয়র� কলর��। মােটিয়সর সময় 

কথয়েই রাজন�রতে দল এিং কট্রড ইউর�য়য়�র সম্পয়েটির প্রনের্ প্রিল রিতয়েটির ময়ধ্ 

থায়ে। কট্রড ইউর�য়য়�র ওপর যারা পার্টির োপ লাগায় এিং কট্রড ইউর�য়�য়ে পার্টির 

পয়েয়্র সংগি� িা�ায়ত চায় কট্রড ইউর�য়� আয়্ালয়� �ারদর�ে ও রিয়লাপোর্রীয়দর 

রিরুয়দ্ধ ত্রীরি আক্রমণ েয়র� কলর��। �য়েম্বর রিপ্লয়ির পয়র আিার রিষয়র্ আয়স 

যখ� জামটিার�র িামপন্্রীরা প্ররতরক্রয়াশ্রীলয়দর র�য়রন্তত কট্রড ইউর�য়� সংগিয়� োজ 
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েরয়ত অস্ব্রীোর েয়র। (িামপন্্রী েরমউর�জম ও রশশুসুলে রিশৃঙ্খলা)। এই দ্রীঘটি লড়াইয়য় 

কলর�� রশক্ষা রদয়য়য়ে� কয গণসংগিয়�র স্বতন্ত চররত্ থােয়ি, তায়দর র�জস্ব স্তয়রর কচত�া 

থােয়ি কয্া সিসময় পার ট্ি �জয়রর ময়ধ্ রাখয়ি। পার ট্ি ক�তৃত্বোর্রী এিং পরামশটিদা�োর্রী 

ভূরমোয়েও রতর� উয়লিখ েয়র� যায়ত পচিাদপদ জ�গয়ণর কচত�ায়ে উন্ন্রীত েরা যায় এিং 

ধ্রীয়র ধ্রীয়র পার ট্ির রিপ্লি্রী কস্াগা� গ্হণ েরয়ত তায়দর ক্য়� আ�া যায়। পার ট্ি এ োজ েরয়ত 

�া পারয়ল কো্খায়্া রেেু সংস্ার অজটিয়�র ময়ধ্ই জ�গয়ণর কচত�া স্রীমািদ্ধ থােয়ি। 

অথটিন�রতে দারিয়ত সংগ্ায়মর ময়ধ্ই সাধারণ জ�গয়ণর করেণ্রী সংগ্ায়মর হায়তখরড় হয়। 

র�রন্তর সংগ্ায়মর মধ্ রদয়য়ই এই প্রাথরমে কচত�ায়ে গণতারন্তে কচত�া, রাজন�রতে কচত�া 

ও সমাজতারন্তে কচত�ায় উন্ন্রীত েরাই পার ট্ির মূল লক্ষ্ এিং গণসংগিয়�র পার ট্িেমটি্রীরা এই 

লক্ষ্ সাময়� করয়খই ি্পে জ�গয়ণর সয়গি জ্রীিন্ত সংয়যাগ করয়খ োজ েরয়ি। ফ্ারসজয়মর 

উদ্ভয়ির সময় গণসংগিয়�র োয়জর ধর� ও কেৌশয়লর আমূল পররিতটি� ঘয়্। এর কথয়ে 

এিং মােটিসিাদ কলর��িাদ কথয়ে রশক্ষা র�য়য় পার ট্ি গণসংগি� পররচাল�ার কচষ্টা েয়র 

আসয়ে। জ�গণয়ে ঐে্িদ্ধ সংগরিত েয়র কতালার োজ যখ� প্রচনোয়ি িাধাপ্রাপ্ত তখ� 

পার ট্ির রসদ্ধান্ত অ�সুায়র পৃথে কট্রড ইউর�য়� সংগি� ও অ�্া�্ গণসংগি� বতরর হয়। 

রেন্তু গণসংগ্াম এিং ঐয়ে্র জ�্ এই সংগি�গুয়লা োজ েয়র চয়লয়ে। ‘ে্রী েরয়ত হয়ি’ 

িইয়ত কলর�� রেরমেয়দর ময়ধ্ কট্রড ইউর�য়� সংগি�য়ে ি্াপে কথয়ে ি্াপেতর েরার 

ওপর গুরুত্ব আয়রাপ েয়ররেয়ল�। এ্া সি গণসংগিয়�র কক্ষয়ত্ই প্রয়যাজ্। এই োরয়ণ 

গণসংগি�গুরলর লক্ষ্ ও উয়দিশ্, কস্াগা� ও োযটিক্রম এম�োয়ি হওয়া উরচত যায়ত তা 

জ�গয়ণর সিয়চয়য় পচিাৎপদ অংশয়েও আকৃষ্ট েরয়ত পায়র।

পার্টি েমটিসূচ্রীয়ত সমাজতয়ন্তর জ�্ লড়াইয়ে আশু েমটিসূচ্রী রহয়সয়ি িলা হয়র�। 

িতটিমা� স্তর জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির স্তর। কো� কো� গণসংগিয়�র লক্ষ্ রহয়সয়ি 

সমাজতন্তও িলা হয়। রিপ্লয়ির িতটিমা� স্তর সম্পয়েটি পার্টির কয কিা�াপড়া তার সয়গি এ 

সময়য় সমাজতয়ন্তর কস্াগা� সগিরতপূণটি �য়। অিশ্ সমাজিায়দর কস্াগা� কময়� �া র�য়ল 

গণসংগিয়�র সদস্পদ েরা হয়ি �া এরেম েড়ােরড় ি্িস্া ক�ই। গণসংগি�গুরল 

সরিেোয়িই জ�গয়ণর ওপর আক্রমণ ও সাম্াজ্িাদ্রী আগ্াসয়�র প্ররতিাদ, বস্বরতয়ন্তর 

রিরুয়দ্ধ লড়াই এিং োত্-যুি-মরহলায়দর আশু দারি র�য়য় লড়াই েয়র। এ্া জ�গয়ণর 

গণতারন্তে কচত�া িৃরদ্ধ েরয়ত সাহায্ েয়র। অথটিন�রতে দারিয়ত আয়্ালয়�র িাইয়র 

সাধারণ গণতারন্তে রাজন�রতে দারিগুরল র�য়য় রেরমেয়রেণ্রী এিং কৃষে সমাজয়ে জয়ড়া 

েরার কক্ষয়ত্ যয়থষ্ট দুিটিলতা পররলরক্ষত হয়।

পার্টির গণরেরতি প্রসায়র গণসংগিয়�র ভূরমো খুিই গুরুত্বপূণটি। োরণ কমৌরলে 

পররিতটিয়�র জ�্ পার্টির কস্াগা� কযম� জ�গণতারন্তে রিপ্লি, রাজন�রতে ক্ষমতা দখল, 

িুয়জটিায়া ি্িস্ার উয়চ্ছদ ইত্ারদ কস্াগা� সয়গি সয়গি জ�গণয়ে উদ্বুদ্ধ েরয়ত পায়র �া। 

ি্াপে জ�গণ আকৃষ্ট হয় তাঁয়দর আশু দারি পূরণ র�য়য়, কয দারিগুরল আদায় েরা সম্ভি 

িতটিমা� ি্িস্ায়ে উয়চ্ছদ �া েয়রই। এয়ক্ষয়ত্ পার্টির োজ গণসংগিয়�র োয়জর ময়তা 

হয়ত পায়র �া। পার ট্িয়ে িাদ রদয়য় পার্টির মুখপাত্ রহয়সয়ি গণসংগি�গুয়লায়ে ক্য়� র�য়য় 
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যাওয়ার পররণামও অত্ন্ত ক্ষরতের। 

১৯৮১সায়ল পার ট্ি গণসংগি� সম্পয়েটি দরলল প্রোশ েয়র। পরিতটি্রী সময়য়র পযটিায়লাচ�ায় 

কদখা যায় পার ট্ি ও গণসংগিয়�র ময়ধ্োর সম্পেটি র�য়য় রিভ্ারন্ত রয়য়ই কগয়ে। ২০০৪সায়ল 

‘গণসংগিয়�র প্ররত পার ট্ির দৃরষ্টেরগি’ সম্পরেটিত কেন্দ্রীয় েরমর্র দরলয়ল গণসংগি� সম্পয়েটি 

আমায়দর দরৃষ্টেরগি সময়য়াপয়যাগ্রী েরা হয়। এ্া রিে কয ি্াপে পচিাৎপদ কচত�ার 

জ�গয়ণর সয়গি পার ট্ির সম্পয়েটির কসতু হল গণসংগি�। িয়ুজটিায়া পার ট্িগুরলও তায়দর কুরক্ষগত 

গণসংগি� েয়র এিং কস্া েয়র কো্ি্ায়কির জ�্। জ�গয়ণর এিং রেমজ্রীি্রী মা�ুয়ষর 

ঐয়ে্র জ�্ �য়। কসইজ�্ গণসংগিয়�র প্ররত দরৃষ্টেরগিয়ত িয়ুজটিায়া পার ট্িগুরলর সয়গি 

রেরমেয়রেণ্রীর পার ট্ির দরৃষ্টেরগির আোশ-পাতাল ফারাে। রেমজ্রীি্রী জ�গয়ণর ঐে্ গিয়�র 

জ�্ কযসি সংস্ারিাদ্রী ইউর�য়য়�র কপেয়� গণসমথটি� আয়ে তায়দর সয়গি োজ েরয়ত 

েরমউর�স্টরা রবিধায়িাধ েয়র �া। ২০০৪ সায়লর দরলয়ল রত�র্ মূল রিষয়য়র ওপর গুরুত্ব 

আয়রাপ েরা হয়; (১) গণসংগি�গুরলর স্বতন্ত োযটিধারা গয়ড় কতালা যায়ত তারা এে্া 

ি্াপে মাত্ার চররত্ অজটি� েরয়ত পায়র এিং জ�গয়ণর �তু� অংয়শর োয়ে কপৌেঁায়ত 

পায়র। (২) গণসংগিয়�র গণতারন্তে োজ ও পররচাল�া সুর�রচিত েরা এিং যুি-োত্-

মরহলা সংগিয়�র কক্ষয়ত্ গণতারন্তে মঞ্চ রহয়সয়ি তার চররত্ িজায় রাখা। (৩) পথর�য়দটিশে 

ভূরমো এিং পার ট্ির গি� সম্পয়েটি এে্া যথাথটি কিা�াপড়া।

গণসংগি� সম্পয়েটি পার্টির িতিি্ রূপায়য়ণর জ�্ পার্টির অে্ন্তয়র প্রচায়রর কয রেরতি 

হয়ি তা র�ম্নরূপ; (১) গণসংগিয়�র স্বতন্ত ভূরমো ও গণতারন্তে পররচাল�া সুর�রচিত 

েরয়ত হয়ি। (২) সংরশ্লষ্ট র�িটিারচত েরমর্র েমটিেতটিায়দর গণসংগিয়�র বদ�র্� োজ 

পররচাল�া েরয়ত হয়ি। (৩) গণসংগিয়�র র�জস্ব র�য়মপদ্ধরত আয়ে। পার্টি পররচাল�ার 

�্রীরতপদ্ধরত গণসংগিয়�র ওপর চারপয়য় কদওয়া উরচত �য়। গণসংগিয়�র পার্টি সাি-

েরমর্ এিং ফ্র্ােশ� েরমর্র সরিে ভূরমো সম্পয়েটি পার্টিেমটি্রীয়দর রশরক্ষত েরয়ত 

হয়ি। (৪) গণসংগিয়� েমটিরত পার্টি সদস্রা পার্টি শৃঙ্খলা মা�য়ত িাধ্ থােয়ি এিং 

পার্টির রসদ্ধান্ত তায়দর কময়� চলয়ত হয়ি। গণসংগিয়�র োজ োড়াও সুর�রদটিষ্ট রাজন�রতে 

সাংগির�ে োয়জর মধ্ রদয়য় পার্টির রিোয়শর জ�্ তাঁয়দর অিদা� রাখয়ত হয়ি। (৫) 

পার্টি বতরর েরা, পার্টির �্রীরত রূপায়� এিং পার্টির সাধারণ র�য়দটিরশোর পযটিায়লাচ�া 

প্রয়ত্ে গণফ্রন্য়ে েরয়ত হয়ি এিং সংরশ্লষ্ট পার্টি েরমর্র োয়ে র�য়রমত ররয়পা্টি কপশ 

েরয়ত হয়ি। িেয়র েমপয়ক্ষ এেিার এই পযটিায়লাচ�া পার্টি েরমর্য়ত আয়লাচ�ার জ�্ 

রাখয়ত হয়ি। (৬) গণতারন্তে পররচাল�া সুর�রচিত েরয়ত রাজ্ েরমর্য়ে কচে-আপ 

েরয়ত হয়ি। কো� কো� গণসংগি� ও কট্রড ইউর�য়� সংগি� সয়মিল� েয়রর�, েমটি 

পররষয়দর সো র�য়রমত েয়র �া এই র�র্রিয়তার জ�্ পার্টি সংরশ্লষ্ট েময়রডয়দর দায়্রী 

েরয়ি। (৭) কযখায়� পার্টি ও গণসংগিয়�র তহরিল এেসয়গি আয়ে তা পৃথে েরয়ত হয়ি। 

গণসংগিয়� পৃথে ও যথাথটি রহয়সি রক্ষা েরয়ত হয়ি। র�রদটিষ্ট সময় অন্তর তা কচে-আপ 

েরয়ত হয়ি। (৮) প্রয়ত্ে রায়জ্ এ্া সুর�রচিত েরয়ত হয়ি কয করেণ্রী ও গণসংগিয়�র 

মূল েমটিেতটিায়দর তায়দর কিরশরোগ সময় সংগিয়�র োয়জর জ�্ ি্য় েরয়ত হয়ি। (৯) 
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প্রয়ত্ে পার্টি সদস্য়ে কো�ও-�া-কো�ও গণসংগিয়� োজ েরয়ত হয়ি। গণসংগিয়�র 

জ�্ পযটিাপ্ত ে্াডার পার্টি েরমর্গুরলয়ে রদয়ত হয়ি। এিং র�রদটিষ্ট সময় অন্তর গণসংগিয়� 

তায়দর চারহদা র�য়য় র�রদটিষ্ট সময় অন্তর পযটিায়লাচ�া েরয়ত হয়ি। (১০) পার ট্ির �্রীরতর 

রেরতিয়ত সাি-েরমর্ ও ফ্র্ােশ� েরমর্য়ে োজ েরয়ত হয়ি। গণসংগিয়�র বদ�র্� 

োজ এখায়� আয়লাচ�ায় আসয়ি �া। তারা আয়লাচ�া েরয়ি �্রীরতগত প্রনে, পার্টি র�মটিাণ, 

পার্টিয়ত অন্তর্টিরতি, পার্টির পত্পরত্ো ও পার্টির িতিি্ গণসংগিয়�র সদস্য়দর ময়ধ্ 

র�য়য় যাওয়া ইত্ারদ এিং পার্টি েরমর্র োয়ে তারা ররয়পা্টি কপশ েরয়ি।

এ্া রিে হয়য়য়ে সরিে দৃরষ্টেরগি ও সরিে পদ্ধরতর োয়জর জ�্ এয়ক্ষয়ত্ পরল্িু্য়রা 

এিং কেন্দ্রীয় েরমর্ সিয়চয়য় আয়গ ভূরমো ক�য়ি।

সাংগিমিক কপ্লিাি

১৯৭৮ সায়ল সাংগির�ে কপ্ল�ায়মর পর ২০১৫ সায়লর রডয়সম্বয়র পার্টির কপ্ল�াম হয়ত 

চয়লয়ে। পার্টির সম্প্রসারয়ণর জ�্ সালরেয়া কপ্ল�ায়মর রিয়শষ র�য়দটিরশো রেল। সাফল্ 

সয়ত্ত্বও িলা যায় পার্টির যয়থষ্ট অগ্গরত হয়র� এিং পার্টি স্বতন্ত শরতি িৃরদ্ধয়ত সক্ষম হয়র�।

২০১৪ সায়লর কলােসো র�িটিাচয়�র পযটিায়লাচ�ায় পার্টি লক্ষ্ েয়র কয পার্টির গণরেরতির 

ক্ষয় হয়য়য়ে এিং পার্টি তার রাজন�রতে প্রোি িাড়ায়ত ও সাংগির�ে শরতি িৃরদ্ধ েরয়ত 

পায়রর�। এই পরররস্রতর োরণসমূহ খঁুয়জ কির েরয়ত পার্টিয়ত রত�র্ রিষয়য়র ওপর 

রসদ্ধান্ত হয়য়রেল: প্রথমত: পার্টির অ�ুসৃত রাজন�রতে-কেৌশলগত লাইয়�র পযটিায়লাচ�া; 

রবিত্রীয়ত: আড়াই দশে আয়গ �য়া-উদার্রীেরয়ণর সময় কথয়ে সামারজে-অথটি  ব�রতে 

অিস্ার পররিতটি�গুরল খরতয়য় কদখা ও রিরেন্ন করেণ্রীর ওপর তার প্রোি এিং তৃত্রীয়ত, 

জ�গয়ণর ময়ধ্ পার ট্ির োয়জর ধারা, সংগিয়�র পররচাল�া এিং গণফ্রয়ন্র পররচাল�া, 

স্বতন্ত োজ ও পার্টির সয়গি গণফ্রয়ন্র সম্পেটিসহ গণফ্রয়ন্র োয়জর পযটিায়লাচ�া। প্রথম 

দুর্ োজ ২১তম পার্টি েংয়গ্য়স এিং গত আগস্ট মায়সর কেন্দ্রীয় েরমর্র সোয় চূড়ান্ত 

হয়য়য়ে। তৃত্রীয় রিষয়র্ পার্টির রডয়সম্বয়রর সাংগির�ে কপ্ল�ায়ম রস্র হয়ি।

২১তম েংয়গ্স রি কজ রপ, েংয়গ্স ও অ�্া�্ িুয়জটিায়া-জরমদার শরতিগুরলর প্রকৃত 

রিেপে রহসায়ি িাম ও গণতারন্তে ফ্রন্ গিয়�র ডাে রদয়য়য়ে। এই ডায়ের সাফল্ অয়�েখার� 

র�েটির েয়র পার্টির স্বতন্ত ভূরমোর সম্প্রসারণ এিং পার্টি ও গণফ্রয়ন্র প্রভূত শরতিিৃরদ্ধর 

উপর। শাসে কগাষ্্রীর মতিাদ ও রাজ�্রীরতর কমাোরিলায় রাজন�রতে-মতাদশটিগত সংগ্াম 

পররচাল�া েরয়ত পার্টিয়ে তার ে্াডারয়দর রাজন�রতে ও মতাদশটিগতোয়ি সমৃদ্ধ েরা 

প্রয়য়াজ�। এই রিরা্ োজ পররচাল�া েরয়ত হয়ল পার্টি সংগি�য়ে সিরদে কথয়েই চাগিা 

েরা, রাজন�রতে-মতাদশটিগত েতটিি্ পালয়�র জ�্ এিং জগি্রী আয়্াল� গয়ড় কতালার 

ক্ষমতা অজটিয়�র জ�্ পার্টিয়ে কসইোয়ি সারজয়য় কতালা দরোর। পার্টি ও গণফ্রয়ন্র 

োয়জর রুর্� পযটিায়লাচ�া �য়, সিটিোরত্রীয় কক্ষয়ত্ এিং রায়জ্ রায়জ্ গে্রীর ও সুর�রদটিষ্ট 

পযটিায়লাচ�া এিং িতটিমা� পরররস্রত উপয়যাগ্রী সংগিয়� পররিতটি� আ�ার জ�্ েতটিি্ 

র�ধটিারণ েরা প্রয়য়াজ�। তার জ�্ আগাম্রী রডয়সম্বর মায়সর কপ্ল�াম।
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পার্টি েমটিসূচ্রী

সূযটিোন্ত রমরে

‘কিটিসূেী’ বলতে কী কবাঝায়?
আন্তজটিারতে পরররস্রতর প্ভূরময়ত এের্ কদয়শর িাস্তি আথটি-সামারজে অিস্ায় 

মােটিসিাদ-কলর��িাদ তথা বিন্দ্বমূলে ঐরতহারসে িস্তুিায়দর প্রয়য়ায়গর রণ�্রীরতয়ে 

েমটিসূচ্রী িলা হয়।

কয কোয়�া কদয়শর েরমউর�স্ট পার্টির পয়ক্ষ তার েমটিসূরচই হয়লা সি চাইয়ত গুরুত্বপূণটি 

ও কমৌরলে দরলল। যখ� েরমউর�স্ট আন্তজটিারতে (েরমন্া�টি) রেল তখ� েমটিসূরচর 

রেরতিয়ত রিরেন্ন কদয়শর পার্টিগুরলয়ে েরমন্ায়�টির সদস্ পার্টি রহসায়ি স্ব্রীকৃরত কদওয়া 

হয়তা। এখ� েরমন্া�টি �া থােয়লও পার্টির েমটিসূরচ ও গি�তন্ত কময়� চলার শপথ 

িাে্ সংিরলত আয়িদ�পয়ত্ স্বাক্ষয়রর রেরতিয়ত পার্টি সদস্য়দর অন্তর্টিরতির োজ শুরু 

হয়। েমটিসূরচয়ে কমৌরলে দরলল িলা হয় োরণ তা মােটিসিাদ্রী-কলর��িাদ্রী পার্টিগুরলর 

রণ�্রীরতগত কঘাষণাপত্। তাই েমটিসূরচ ে্রী, তা কিা�ার জ�্ রণ�্রীরত িলয়ত ে্রী কিা�ায়, 

তা প্রথয়ম জা�া দরোর এিং রণ�্রীরতর সয়গি রণয়েৌশয়লর পাথটিে্ ে্রী, তা কিা�া দরোর।

রণিীমে : রিপ্লয়ির র�রদটিষ্ট স্তয়র সিটিহারা করেরণ োর রিরুয়দ্ধ মূল আঘাত হা�য়ি তা রস্র 

েরা এিং এই োয়জ রিপ্লি্রী শরতিগুরলর ে্রীোয়ি সমায়িশ ঘ  র্য়য় (মূল ও পরিতটি্রী মজুত 

িারহ�্রী) এ লড়াই পররচাল�া েরয়ি তার পররেপে�া রচ�াই হয়লা রণ�্রীরত (স্তারল�-

কলর��িায়দর রেরতি)।

রণতকৌশল : রণ�্রীরতয়ে সাময়� করয়খ আয়্ালয়�র �া�া� পযটিায়য় স্বপেোল্রী� 

আয়্াল� ও সংগিয়�র প্রকৃরত র�ধটিারণই হয়লা রণয়েৌশল। (ওই)

রণ�্রীরতর সংজ্ায় প্রথম েথার্ হয়লা ‘রিপ্লয়ির র�রদটিষ্ট স্তর’। তার অথটি — রণ�্রীরতর 

প্রথম োজর্ হয়লা রিপ্লয়ির স্তর রিে েরা। কস্া রস্র েরয়ত হয়ল, েমটিসূরচর সংজ্ায় 
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শুরুয়তই কয েথা িলা হয়য়য়ে কসই োজ্া েরয়ত হয়ি। অথটিাৎ আন্তজটিারতে পরররস্রতর 

প্ভূরময়ত এে্া কদয়শর (  কয কদয়শর রিপ্লয়ির েমটিসূরচ রচ�া েরা হয়চ্ছ) িাস্তি আথটি-

সামারজে অিস্ায় মােটিসিাদ-কলর��িাদ তথা বিন্দ্বমূলে ঐরতহারসে িস্তুিাদ্রী তয়ত্ত্বর 

প্রয়য়াগ েরয়ত হয়ি। মােটিসিাদ-কলর��িাদ িা ঐরতহারসে িস্তুিাদ র�য়য় এখায়� রিশদ 

আয়লাচ�ার অিোশ ক�ই। কস সি আলাদা ক্ায়সর রিষয়িস্তু। এখায়� এে েথায় িলা 

যায়, মােটিসিাদ-কলর��িাদ িলয়ত মােটিস্রীয় দশটি�, রাজন�রতে অথটি�্রীরত ও বিজ্ার�ে 

সমাজতন্ত — মােটিসিায়দর এই রত�র্ অগি িা উপাদা� এিং রিংশ শতাব্দ্রীয়ত তার 

কলর��িাদ্রী রিোশ, এই উেয়য়র সমরষ্ট কিা�ায়। এগুরল আপ্তিাে্ �য়, প্রয়য়ায়গর 

রিজ্া�। প্রকৃরত, সমাজ — সি রেেুই রিোশমা�, সুতরাং প্রাকৃরতে িা সামারজে 

রিজ্ায়�র রিোয়শর সয়গি সগিরত করয়খ মােটিসিাদ-কলর��িাদয়ে এের্ রিোশমা� রিজ্া� 

রহসায়ি আয়তি েরয়ত হয়ি, প্রয়য়ায়গর জ�্। এই বিজ্ার�ে দৃরষ্টেরগি র�য়য়ই আমায়দর 

পার্টি আন্তজটিারতে পরররস্রত ও তার কপ্রক্ষাপয়্ আমায়দর কদয়শর িাস্তি আথটি-সামারজে 

অিস্ার রিয়শ্লষণ েয়রয়ে, সমাজ রিোয়শর স্তর অ�ুযায়্রী োরত্রীয় রিপ্লয়ির স্তর র�ধটিারণ 

েয়রয়ে। রিপ্লয়ির কসই স্তয়র বিন্দ্বমা� করেরণগুরলর ময়ধ্ প্রধা� বিন্দ্বগুরলয়ে রচরনিত 

েয়রয়ে। শাসেয়রেরণ, যারা রাষ্টক্ষমতায় রয়য়  কে তায়দর এিং যারা রিপ্লয়ির প্রধা� শত্রু, 

তায়দর রচরনিত েয়রয়ে, রিপ্লয়ির রমত্ করেরণগুরল ও তায়দর ে্রীোয়ি সমায়িশ ঘর্য়য় রিপ্লি্রী 

সংগ্াম পররচাল�া েরয়ত হয়ি তার পররেপে�া রচ�া েয়রয়ে, রিপ্লয়ির োজগুরল রস্র 

েয়রয়ে এিং এই রিপ্লি পররচাল�ার সংগি� গয়ড় কতালার োজ র�রদটিষ্ট েয়রয়ে। অথটিাৎ 

েমটিসূরচ ও রণ�্রীরতর সংজ্ায় কয রিষয়গুরলর উয়লিখ েরা হয়য়য়ে কসগুরল সি রেেুই 

আমায়দর পার্টি েমটিসূরচয়ত আয়ে। এ রিষয়য় আগ্হ্রী কয কেউ ১৮৯৯ সায়ল রুশ কসাস্াল 

কডয়মাক্রার্ে পার্টির (যা কথয়ে পরিতটি্রীোয়ল কসা  রেয়য়ত ইউর�য়য়�র েরমউর�স্ট পার্টি 

গরিত হয়) েমটিসূরচয়ত ে্রী ে্রী রিষয় অন্তর্টিতি েরা প্রয়য়াজ� কস সম্পয়েটি কলর�য়�র িতিি্ 

পয়ড় কদখয়ত পায়র� (কলর��, সংগৃহ্রীত রচ�ািরল, খডি ৪, পৃষ্া ২৫৩)।

আমায়দর পার্টি েমটিসূরচর মূল রিষয়গুরলয়ত যাওয়ার আয়গ রণ�্রীরতর সয়গি রণয়েৌশয়লর 

সম্পেটি ও পাথটিে্গুরল র�য়য় সংরক্ষপ্ত আয়লাচ�া প্রয়য়াজ�।

প্ররিে, রণ�্রীরত ও রণয়েৌশয়লর সংজ্া কথয়ে এ্া পররষ্ার কয, রণ�্রীরত হয়লা 

‘রিপ্লয়ির র�রদটিষ্ট স্তর’ যতক্ষণ �া তা পরিতটি্রী স্তয়র প্রয়িশ েরয়ে, এই দ্রীঘটি সময়োল 

জুয়ড় অপররিরতটিত থায়ে। অিশ্ এই দুই স্তয়রর ময়ধ্ কোয়�া চ্রীয়�র কদয়াল ক�ই। রেন্তু 

রণয়েৌশল হয়লা স্বপেোল্রী�, আয়্ালয়�র �া�া� পযটিায়য়, কজায়ার ো্ায়, সংগ্াম ও 

সংগিয়�র রূপ িদলায় এিং তদ�ুযায়্রী রণয়েৌশল রস্র েরয়ত হয়। পার্টি েংয়গ্সগুরল 

সময়য় সময়য় তখ�োর পরররস্রত অ�ুযায়্রী রণয়েৌশলগত লাই� রস্র েয়র এিং কেন্দ্রীয় 

েরমর্ দুর্ েংয়গ্য়সর অন্তিটিতটি্রী সময়োয়ল কসই লাই� প্রয়য়াগ েয়র।

মদ্বেীয়ে, রণয়েৌশল হয়লা রণ�্রীরতর অধ্রী�। রণ�্রীরতগত লক্ষ্য়ে সাময়� করয়খ 

কসই লক্ষ্ অজটিয়�র পয়থ এরগয়য় যাওয়ার উপয়যাগ্রী রণয়েৌশল গ্হণ েরয়ত হয়। অথটিাৎ 

রণ�্রীরতর সয়গি অসগিরতপূণটি কোয়�া রণয়েৌশল গ্হণ েরা যায় �া। আমায়দর পার্টির সপ্তম 
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েংয়গ্স জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির রণ�্রীরত গ্হণ েরার সময় জাত্রীয় গণতারন্তে রিপ্লয়ির 

রণ�্রীরত িজটি� েরার পাশাপারশ করেণ্রী সহয়যারগতার রণয়েৌশল িজটি� েয়র করেণ্রী সংগ্ায়মর 

রণয়েৌশল গ্হণ েয়ররেল।

তৃেীয়ে, রণ�্রীরত ও রণয়েৌশল পরস্পয়রর পররপূরেও িয়্। এের্য়ে িাদ রদয়য় 

অপরর্ প্রয়য়াগ েরা যায় �া। রেয়য়ত�ায়মর েরমউর�স্ট পার্টির ক�তা   রল ডাে কথা-র 

েথায় ‘রণ�্রীরত রিিরজটিত রণয়েৌশল হয়লা দরক্ষণপন্্রী সুরিধািাদ, আিার রণয়েৌশল 

রিিরজটিত রণ�্রীরত হয়লা িামপন্্রী সংে্রীণটিতািাদ’। আমায়দর কদয়শর সংয়শাধ�িাদ্রী ও 

িাম হিোর্রীয়দর োজেয়মটি তার র্রর র্রর প্রমাণ আয়ে। তায়দর সয়গি আমায়দর পাথটিে্ 

পররষ্ার েরার জ�্ আমায়দর পার্টি েমটিসূচ্রীয়ত (যা আসয়ল রণ�্রীরতগত দরলল) েয়য়ের্ 

গুরুত্বপূণটি রণয়েৌশলগত প্রয়নের উয়লিখ আয়ে। পার্টি েমটিসূচ্রীর ৭.১৩ কথয়ে শুরু েয়র 

৭.১৮ ধারা পযটিন্ত এগুরল ি্াখ্া েরা হয়য়য়ে।

উপতরাতি দৃমষ্টভমঙ্গতে মিতে পাম্টি কিটিসূেীতক এগাতরাম্ ভাতগ

ভাগ কতর আতলােিা করা হতলা।

(১) ভূমিকা : পাম্টি কিটিসূমে গ্হতণর সংগ্াি

পার্টি এডুয়েশ� রসররজ-২ �ং, রস.রস : রস রপ আই (এম) অয়টিাির ১৯৯৬ দ্রষ্টি্

পার্টি েমটিসূরচ শুরু হয়য়য়ে ভূরমো র�য়য়। কয দ্রীঘটি সংগ্াম ও অতুল�্রীয় আত্মত্ায়গর 

মধ্ রদয়য় পার্টি স্বাধ্রী�তা সংগ্ায়ম এিং স্বাধ্রী�তার পর োরয়ত সমাজতন্ত োয়য়ম েরার 

লয়ক্ষ্, জ�গণতন্ত প্ররতষ্ার লয়ক্ষ্ তার সুমহা� ঐরতহ্ সম্পয়েটি িতটিমা� প্রজমেয়ে অিগত 

েরার উয়দিয়শ্ এই অধ্ায়র্ ররচত। তার সয়গি পার্টি েমটিসূরচ রচ�ার সংগ্ায়মর ইরতহাসও 

জরড়ত। র�য়চ এর এের্ োলা�ুক্ররমে রিিরণ কদওয়া হয়লা।

১৯২০ সায়লর ১৭ অয়টিাির (িতটিমা� ে্ায়লনায়র ৭ �য়েম্বর) �য়েম্বর রিপ্লয়ির 

আদয়শটি অ�ুপ্রারণত রেেু কদশত্াগ্রী রিপ্লি্রী (মুজারহর) উজয়িরেস্তায়�র রাজধা�্রী তাসখ্ 

শহয়র েরমউর�স্ট আন্তজটিারতয়ের সহায়তায় োরয়তর েরমউর�স্ট পার্টির প্রথম শাখার্ 

প্ররতষ্া েয়ররেয়ল�। এর পাশাপারশ কদয়শর অে্ন্তয়র েলোতা, িয়ম্ব, লায়হার, মাদ্রাজ — 

এই চারর্ কেয়ন্দ েরমউর�স্টয়দর সয়গি েরমউর�স্ট আন্তজটিারতয়ের কযাগায়যাগ গয়ড় ওয়ি। 

এই িেরই সারা োরত কট্রড ইউর�য়� েংয়গ্স গয়ড় ওয়ি, যরদও ১৯২৯ সাল পযটিন্ত তায়ত 

েরমউর�স্ট ক�তৃত্ব প্ররতরষ্ত হয়র�।

১৯২১ — োরয়তর জাত্রীয় েংয়গ্য়সর আয়মদািাদ অরধয়িশয়� মা�য়িন্দ�াথ রায়য়র 

উয়দ্ায়গ েরমউর�স্টয়দর পক্ষ কথয়ে এের্ ইশ্ কতহার কদওয়া হয়। েংয়গ্স �য়, 

েরমউর�স্টরাই প্রথম এই অরধয়িশয়� পূণটি স্বরায়জর দারি র�য়য় প্রস্তাি আয়��।

১৯২২ — েংয়গ্য়সর গয়া অরধয়িশয়� আিার এের্ ইশ্ কতহার কদওয়া হয়। পার্টি 

তার জমেলগ্ কথয়ে এে্া�া দুই দশয়েরও কিরশ সময় জুয়ড় কিআইর� কঘারষত হয়য়রেল। 
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পত্পরত্োর প্রোশ র�রষদ্ধ রেল এিং তা িায়জয়াপ্ত েরা হয়তা। এোড়া সদ্ গয়ড় ওিা 

পার্টি ক�তৃয়ত্বর রিরুয়দ্ধ েয়য়েিার ষড়যন্ত মামলা রুজু েয়র তায়দর কগ্প্তার েরা হয়। 

এিের কপয়শায়ার ষড়যন্ত মামলা রদয়য় তা শুরু হয়। এই সময় কলর�� উপর�য়িশগুরল য়ত 

জাত্রীয় মুরতি সংগ্ায়মর সমথটিয়� কয রথরসস কপশ েয়ররেয়ল� এম. এ�. রায় তার রিয়রারধতা 

েয়র�। তাঁর ভ্ান্ত তত্ত্ব (রডেয়লা�াইয়জশ�) েরমন্া�টি গ্হণ েয়রর�। রতর� েরমন্া�টি কথয়ে 

িরহষ্কৃত হ�। োরয়তর েরমউর�স্টরা রায়য়র তত্ত্ব গ্হণ েয়র�র�।

১৯২৪ — ো�পুর ষড়যন্ত মামলা/োোিািু, ডায়গি, সওেত ওসমার� অরেযুতি/

ওয়ােটিাসটি-কপজান্স পার্টি গি�।

১৯২৫ — ো�পুয়র পার ট্ির প্রথম কেন্দ্রীয় েরমর্ গরিত হয়। সত্ েতি সদ্ গরিত 

এই সয়মিল� আহ্া� েয়ররেয়ল�, রেন্তু তাঁর ইচ্ছা�ুযায়্রী এের্ জাত্রীয়তািাদ্রী োরত্রীয় 

েরমউর�স্ট পার ট্ি গিয়�র প্রস্তাি গৃহ্রীত �া হওয়ায় রতর� সয়মিল� পররত্াগ েয়র�। 

রসগিারয়েলু্ কচর্য়ায়রর সোপরতয়ত্ব, এস. রে. ঘায়্ ও কজ রপ িায়গরহাট্া সম্পাদে র�িটিারচত 

হ�। ১৯২৬ সায়ল পার ট্ির প্রথম গি�তন্ত বতরর হয়। এই কেন্দ্রীয় েরমর্ সিটিোরত্রীয় কেন্দ 

রহসায়ি োযটিের হয়র�। কোয়�া েমটিসূচ্রী �া থাোয় েরমন্ায়�টির স্ব্রীকৃরত িারতল।

১৯২৮ — েরমন্ায়�টির োয়ে এের্ খসড়া েমটিসূচ্রী জমা কদওয়া হয়। এয়ত েরমন্ায়�টির 

ষষ্ েংয়গ্য়সর সংে্রীণটিতািাদ্রী ক�াঁয়ের োপ রেল।

১৯২৯ — েলোতায় অ�ুরষ্ত অল ইরনয়া ওয়ােটিাসটি অ্ান কপজান্স পার্টির সয়মিল�। 

সয়মিলয়�র রিে পয়রই ম্রীরা্ ষড়যন্ত মামলায় ৩১জ� সিটিোরত্রীয় ক�তৃত্ব কগ্প্তার। এই 

মামলায় কগ্্ ররিয়্য়�র েরমউর�স্ট পার্টির ৪জ� ক�তায়ে আসাম্রী েরা হয়। ৪ িের 

ধয়র রিচার চয়ল। এই মামলাই প্রথম কদশজুয়ড় পার্টি সম্পয়েটি আগ্হ সৃরষ্ট েয়র। এই 

সময়োয়ল কদয়শর ময়ধ্ ও িাইয়র সশস্ত্র স্বাধ্রী�তা সংগ্াম্রীরা, েংয়গ্য়সর এোংশ সহ 

অয়�য়ে পার্টির সংস্পয়শটি আয়স� এিং এঁরা আয়গ পয়র পার্টিয়ত কযাগ কদ�। ১৯৩০ সায়ল 

এর্ ‘ই�য়প্রেয়র’ প্রোরশত হয়।

১৯৩০ — ‘ড্াফ্ প্ল্া্ফমটি অফ অ্ােশ�’ �ায়ম এের্ খসড়া েমটিসূচ্রী। ১৯২৮ 

সায়লর ময়তা এর্ও স্ব্রীকৃত হয়র�। েরমন্ায়�টির স্ব্রীকৃরত িারতল।

১৯৩৩ — ম্রীরা্ ষড়যন্ত মামলায় োড়া পাওয়া ির্রা এিং কজয়লর িাইয়র থাো 

েরমউর�স্টরা এেরত্ত হয়য় রডয়সম্বয়র প্ররেস�্াল কেন্দ্রীয় েরমর্ গি� েয়র�। এ্াই 

হয়লা প্রথম োযটিের সিটিোরত্রীয় পার্টি কেন্দ। এয়দর আয়লাচ�ার রেরতিয়ত ‘ড্াফ্ 

পরলর্ে্াল রথরসস’ বতরর হয়। পার্টি ও গণসংগ্ায়মর প্রসার শুরু হয়।

১৯৩৪ — পার্টি আিার কিআইর� কঘারষত হয়।

১৯৩৫ — েরমন্ায়�টির সপ্তম েংয়গ্স : রদরমট্রে রথরসস, ফ্ারসিাদ রিয়রাধ্রী যুতিফ্রন্ 

গিয়�র ডাে, োরত সম্পয়েটি রজ�্রী পাম দতি ও কি� রিাডয়ল রথরসস ইত্ারদর রেরতিয়ত 

োরয়ত েরমউর�স্টরা েংয়গ্স ও েংয়গ্স কসাস্ারলস্ট পার্টির ময়ধ্ োজ েরয়ত থায়ে�।

১৯৩৬ — ‘প্ল্া্ফমটি অি অ্ােশ�’ দরললর্ চূড়ান্ত হয়। পার্টি েরমউর�স্ট 

আন্তজটিারতয়ের স্ব্রীকৃরত পায়। পার্টির রিোশ দ্রুততর হয়। সারা োরত রেষা� সো, োত্ 
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কফডায়রশ�, প্রগরত কলখে সংঘ, গণ�া্্ সংঘ ইত্ারদ গিয়�র প্ররক্রয়া শুরু হয়।

১৯৩৯-৪২ — ১৯৩৯-এর ১ কসয়টেম্বর রবিত্রীয় রিশ্বযুদ্ধ শুরু। যুয়দ্ধর কিা�া োরয়তর 

জ�গয়ণর ওপর চারপয়য় কদওয়ার রিরুয়দ্ধ পার্টির সংগ্াম ও েংয়গ্য়সর ওপর চাপ সৃরষ্ট। 

১৯৪১-এর ২২ জু� কসারেয়য়ত ইউর�য়� আক্রান্ত হওয়ার পর যুয়দ্ধর চররত্ পররিতটি� 

— জ�যুয়দ্ধর ডাে — ১৯৪২-এ োরত োয়ড়া আয়্াল� সম্পয়েটি পার্টির অিস্া� র�য়য় 

পার্টির ওপর আক্রমণ। কমাোরিলা। পার্টির ওপর কথয়ে র�য়ষধাজ্া প্রত্াহার। রেেু 

র্লভ্ারন্ত সয়ত্ত্বও জাত্রীয় সরোর, জাত্রীয় ক�তায়দর মুরতির দারিয়ত সরিে লাইয়�র ওপর 

রেরতি েয়র পার্টির প্রসার।

১৯৪৩-৪৭ — পার ট্ির প্রথম েংয়গ্স : িয়ম্ব ২৩কম — ১ জু� ১৯৪৩ (১৫,৫৬৩ জ� 

সদয়স্র রেরতিয়ত র�িটিারচত প্ররতর�রধয়দর র�য়য় প্রথম মহাসয়মিল�)

যুয়দ্ধাতির সংগ্ামগুরলয়ত িহু ত্াগ ও আত্মিরলদায়�র মধ্ রদয়য় পার্টির প্রসার — 

কতয়লগিা�া কৃষেয়দর সশস্ত্র সংগ্াম, িাংলার কতোগা, পুন্নাপ্রা োয়লার, উতির মালািার, 

ওয়াররল আরদিাস্রী, রত্পুরা উপজারতয়দর সংগ্াম — রাজ�্িগটি শারসত রাজ্সহ পরডিয়চরর 

ও কগায়ার মুরতি সংগ্াম — আই এ� এ যুদ্ধির্য়দর মুরতির দারিয়ত, ক�ৌরিয়দ্রাহ, রেরমে, 

কৃষে, োত্, যুিেয়দর সংগ্াম ১৯৪৬ সায়ল এে �তু� তরগি শ্রীয়ষটি কপৌঁয়োয় — পার্টি 

সদস্ সংখ্া ৫৩ হাজায়র কপৌঁয়োয়। এই কপ্রক্ষাপয়্ ররির্শ সাম্াজ্িায়দর সয়গি েংয়গ্স 

ও মুসরলম রলয়গর সময়�াতার রেরতিয়ত কদশোগ ও স্বাধ্রী�তা।

১৯৪৮-৫৪ — স্বাধ্রী�তার চররত্, কদয়শর �তু� শাসে করেণ্রীচররত্, স্বাধ্রী�তার পর 

োরত্রীয় রিপ্লয়ির স্তর ও পথ ইত্ারদ র�য়য় রিতয়েটির কপ্রক্ষাপয়্ ১৯৪৮-এর মাচটি মায়স 

পার্টির রবিত্রীয় েংয়গ্স েলোতায় অ�ুরষ্ত হয়। এই েংয়গ্য়সর লাই� পার্টির ময়ধ্ 

দরক্ষণপন্্রী সুরিধািায়দর রিরুয়দ্ধ িামপন্্রী হিোররতায় পযটিিরসত হয়। রুশ পথ, �া চ্রীয়�র 

পথ — তা র�য়য়ও রিতেটি হয়। ১৯৫০ সায়ল স্তারলয়�র পরাময়শটির রেরতিয়ত পার্টি ক�তৃত্ব 

এের্ খসড়া েমটিসূরচ ও েমটি�্রীরত সহময়তর রেরতিয়ত প্রস্তুত েয়র�, যা ১৯৫১ সায়লর 

রডয়সম্বয়র েলোতায় অ�ুরষ্ত এে কগাপ� রিয়শষ সয়মিলয়� অ�ুয়মারদত হয়। ১৯৫৩-৫৪ 

সায়ল মাদুরাইয়ত অ�ুরষ্ত তৃত্রীয় েংয়গ্য়সও এর্ রি�া রিতয়েটি অ�ুয়মারদত হয়।

ইরতময়ধ্ ১৯৫২ সায়ল প্রথম সাধারণ র�িটিাচয়� পার্টি কলােসোয় প্রধা� রিয়রাধ্রী দয়ল 

পররণত হয়। পার্টির লাই� র্ল হয়লও পার্টির ক�তৃয়ত্ব পররচারলত গণসংগি�গুরল েয়য়ে 

হাজার েময়রডয়দর জ্রীিয়�র রির�ময়য় জ�গয়ণর আস্া অজটি� েয়ররেল।

১৯৫৫-৬৩ — ১৯৫৫ সায়লই কিা�া কগল কয তৃত্রীয় েংয়গ্য়স অ�য়ুমারদত েমটিসূচ্রী 

১৯৪৮-এর িাম সংে্রীণটিতািাদ্রী লাই� কথয়ে পুয়রাপুরর মুতি হয়র� এিং িাস্তি অরেজ্তার 

সয়গি তা কমলায়�া যায়চ্ছ �া। ফয়ল পার ট্িয়ত েমটিসূচ্রীর কমৌরলে রিষয়গুরল র�য়য় মতপাথটিে্ 

কদখা রদল এিং েয়য়ের্ রিেপে েমটিসূরচগত দরলয়লর রেরতিয়ত রিতয়েটির সূত্পাত হয়লা। 

এই সময় স্তারলয়�র পর ১৯৫৬ সায়ল কসারেয়য়ত ইউর�য়য়�র েরমউর�স্ট পার ট্ির রিংশরততম 

েংয়গ্য়সর সংয়শাধ�িাদ্রী লাই� র�য়য় আন্তজটিারতে েরমউর�স্ট আয়্ালয়� রিতেটি শুরু হয়। 

এই কপ্রক্ষাপয়্ চতুথটি পার ট্ি েংয়গ্স পালঘায়্ অ�ুরষ্ত হয়। এই েংয়গ্স োযটিত রত�োয়গ 
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রিেতি হয়য় পয়ড়। প্রায় ৩০ শতাংশ প্ররতর�রধ েংয়গ্য়সর সয়গি করেণ্রী সহয়যারগতার লাইয়�র 

পয়ক্ষ, অ�্া�্রা এর রিপয়ক্ষ এিং মা�খায়� এই দুই লাইয়�র ময়ধ্ আপসোর্রীরা — 

এইরেম এে্া আিয়হ কশষপযটিন্ত রাজন�রতে প্রস্তায়ি রেরমেয়রেণ্রীর ক�তৃয়ত্ব জ�গণতারন্তে 

রিপ্লি জয়যুতি েয়র সমাজতয়ন্তর পয়থ এরগয়য় যাওয়ার আহ্া�র্ স্া� েয়র ক�য়। ময়� রাখা 

দরোর — পয়রর িের, ১৯৫৭ সায়ল কেরালায় ই এম এস �াম্বুরদররপায়দর ক�তৃয়ত্ব গরিত 

প্রথম েরমউর�স্ট সরোয়রর রিরুয়দ্ধ েংয়গ্স দয়লর ক�তৃয়ত্ব রিয়মাচ� সংগ্াম এিং কশষ 

পযটিন্ত সরোর কেয়ঙ রাষ্টপরত শাস� জারর েরা সয়ত্ত্বও সংয়শাধ�িাদ্রীরা েংয়গ্স-েরমউর�স্ট 

ঐয়ে্র দারি পররত্াগ েয়রর�। ১৯৫৮ সায়ল অমৃতসয়র অ�ুরষ্ত পার ট্ির পঞ্চম েংয়গ্য়সর 

রাজ  ব�রতে প্রস্তায়ি এেই সায়থ েংয়গ্স ও দরক্ষণপন্্রী প্ররতরক্রয়ার রিরুয়দ্ধ সংগ্াম চারলয়য় 

যাওয়ার লাই� সামরয়েোয়ি পার ট্িয়ে ঐে্িদ্ধ রাখয়লও পার ট্িয়ত সংয়শাধ�িাদ ও তার 

রিরুয়দ্ধ লড়াই — এই দুই লাইয়�র ময়ধ্ সংগ্াম ক্রমশ ত্রীরিতর হয়ত থায়ে। ১৯৫৯ সায়ল 

চ্রী� োরত স্রীমান্ত সংঘষটিয়ে কেন্দ েয়র উগ্-জাত্রীয়তািাদ্রী েরমউর�স্ট রিয়বিষ মাথা চাড়া 

রদয়ল সংয়শাধ�িাদ্রীরা শাসেদয়লর সয়গি সহয়যারগতার লাই� গ্হণ েয়র এিং পার ট্ির ময়ধ্ 

আলাপ আয়লাচ�ার মাধ্য়ম স্রীমান্ত সমস্া রমর্য়য় ক�ওয়ার প্রিতিায়দর রিরুয়দ্ধ োযটিত 

েংয়গ্য়সর সয়গি গলা রমরলয়য় কদশয়দ্রারহতার কুৎসা প্রচায়রর পথ ক�য়। এরদয়ে আন্তজটিারতে 

স্তয়র েরমউর�স্ট পার ট্িগুরলর ময়ধ্ ঐে্ স্াপয়�র জ�্ ১৯৫৭ সায়লর ১২ পার ট্ির দরলল, 

১৯৬০ সায়লর ৮১ পার ট্ির দরলল সামরয়ে সময়�াতা সয়ত্ত্বও কশষপযটিন্ত ি্থটি হয়। এই 

সামরয়ে সময়�াতার সময় ১৯৬১ সায়ল পার ট্ির ষষ্ েংয়গ্স (রিজয়ওয়াড়া) রাজন�রতে ও 

সাংগির�ে কক্ষয়ত্ আপস েয়র কোয়�াময়ত োঙ� এড়া  কত সক্ষম হয়। রেন্তু ১৯৬২ সায়ল 

চ্রী� োরত স্রীমান্ত সংঘষটিয়ে অরেলা েয়র পার ট্ি ক�তৃয়ত্বর এোংশসহ শত শত েময়রডয়দর 

কগ্প্তার েয়র সং  কশাধ�িাদ্রীরা পার ট্ি দখল েরার প্রয়চষ্টা চালায়। ১৯৬৩ সায়ল এঁয়দর অয়�য়ে 

কজল কথয়ে োড়া কপয়লও পার ট্িয়ত ঐে্ প্ররতষ্ার জ�্ তাঁয়দর সমস্ত প্রস্তাি িারতল েয়র 

কদওয়া হয়। উলয়্ পার ট্ি কথয়ে েময়রডয়দর িরহষ্ার চলয়ত থায়ে।

১৯৬৪ — এসি সয়ত্ত্বও ১৯৬৪ সায়ল এরপ্রল মায়স অ�ুরষ্ত পার্টির জাত্রীয় পররষয়দর 

সোয় কজল কথয়ে োড়া পাওয়া েময়রডয়দর পক্ষ কথয়ে পার্টিয়ে ঐে্িদ্ধ রাখার স্বায়থটি 

প্রস্তাি ক�ওয়া হয় কয পার্টির ষষ্ েংয়গ্য়সর সময়োর সদস্পয়দর রেরতিয়ত র�িটিারচত 

প্ররতর�রধয়দর র�য়য় এের্ রিয়শষ পার্টি েংয়গ্স আহ্া� েরা কহাে যার রসদ্ধান্ত কময়� 

চলা সিার পয়ক্ষ িাধ্তামূলে হয়ি। এই প্রস্তাি খাররজ েয়র কদওয়ার ফয়ল ৩২জ� 

জাত্রীয় পররষয়দর সদস্ সো ত্াগ েরয়ত িাধ্ হ�। এরপর সমস্ত ঐে্ প্রয়চষ্টা ি্থটি 

হয়ল এঁয়দর রিিৃরত ও আহ্ায়�র রেরতিয়ত অন্ধপ্রয়দয়শর কত�ারলয়ত ১৯৬৪ সায়লর ৭-১১ 

জুলাই ১৪৬জ� প্ররতর�রধর উপরস্রতয়ত এের্ রিয়শষ ে�য়ে�শ� অ�ুরষ্ত হয়। এই 

ে�য়ে�শয়� গৃহ্রীত খসড়া দরলয়লর ওপর কদশি্াপ্রী পার্টি ইউর�্গুরলয়ত আয়লাচ�া, 

সংয়যাজ�, সংয়শাধয়�র রেরতিয়ত ৩১ অয়টিাির কথয়ে ৭ �য়েম্বর েলোতার ত্াগরাজ হয়ল 

অ�ুরষ্ত পার্টির সপ্তম েংয়গ্স জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির েমটিসূরচ গ্হণ েয়র। এই েংয়গ্য়স 

অরধোংশ (১,০৪,৪২১জ�) পার্টি সদয়স্র পক্ষ কথয়ে র�িটিারচত ৪৪২জ� প্ররতর�রধ কযাগ 
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রদয়য়রেয়ল� যরদও ১৯৬৪ সাল জুয়ড়ই পার্টির রিরেন্ন স্তয়র ক�তৃত্বয়ে কগ্প্তায়রর প্ররক্রয়া 

অি্াহত রেল। এিং পার্টি েংয়গ্য়সর পয়রর দুই মায়সর ময়ধ্ কদড় হাজায়রর কিরশ কেন্দ্রীয়, 

রাজ্ ও কজলা ক�তৃত্বয়ে কগ্প্তার েয়র কদড় িের কজয়ল রাখা হয়। এই িের সংয়শাধ�িাদ্রীরা 

তায়দর িয়ম্ব েংয়গ্য়স জাত্রীয় গণতারন্তে রিপ্লয়ির েমটিসূরচ গ্হণ েয়র।

এেথা ময়� রাখা দরোর কয, আন্তজটিারতে েরমউর�স্ট আয়্ালয়� মতান�ে্ 

শুরু হওয়ার অয়�ে আয়গ কথয়েই োরয়ত েরমউর�স্ট আয়্ালয়�র ময়ধ্ োরত্রীয় 

রিপ্লয়ির েমটিসূচ্রীগত কমৌরলে প্রনে র�য়য় সংয়শাধ�িাদ ও সংে্রীণটিতািায়দর রিরুয়দ্ধ ত্রীরি 

সংগ্াম চারলয়য় কযয়ত হয়য়য়ে। কসারেয়য়ত ইউর�য়� ও চ্রীয়�র পার্টির দৃরষ্টেরগির ময়ধ্ 

রিয়রাধ িা োরত চ্রী� স্রীমান্ত সংঘয়ষটির রিষয়গুরলয়ে আমায়দর পার্টির সপ্তম েংয়গ্য়স 

জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির েমটিসূরচ গ্হয়ণর মুখ্ িা অ�্তম প্রধা� োরণ িয়ল ময়� েরার 

কোয়�া অিোশ ক�ই।

১৯৬৫ — এই িেয়র অ�ুরষ্ত কেরালা রিধা�সো মধ্িতটি্রী র�িটিাচয়� র�িটিাচ� 

েরমশ� আমায়দর োরয়তর েরমউর�স্ট পার্টি রহসায়ি স্ব্রীকৃরত ও োয়স্ত-ধায়�র রশষ 

প্রত্রীে রদয়ত অস্ব্রীোর েরয়ল আমরা োরয়তর েরমউর�স্ট পার্টি (মােটিসিাদ্রী) ও 

োয়স্ত-হাতুরড়-তারা যথাক্রয়ম �াম ও প্রত্রীে রহসায়ি গ্হণ েরর। আমায়দর ক�তৃয়ত্বর 

িৃহৎ অংশ কজয়লর অে্ন্তয়র থােয়লও রস রপ আই (এম) ৪৫র্ এিং রস রপ আই মাত্ 

৩র্ আসয়� জয়যুতি হয়। আমায়দর পার্টি লাই� কয সরিে, ১৯৬৭ সায়ল সাধারণ 

র�িটিাচয়� তা প্রমাণ হয়য় যায়।

১৯৬৮ — ১৯৬৪ সায়ল েমটিসূচ্রী গ্হয়ণর সময় সপ্তম েংয়গ্য়স মতাদশটিগত দরলল গ্হণ 

েরা যায়র�। সপ্তম েংয়গ্স কেন্দ্রীয় েরমর্য়ে ‘ধ্রীররস্রোয়ি’ মতাদশটিগত রিষয়গুরল র�য়য় 

আয়লাচ�া সংগরিত েরয়ত র�য়দটিশ রদয়য়রেল। ১৯৬৮ সায়ল অ�ুরষ্ত িধটিমা� কপ্ল�ায়ম 

মতাদশটিগত প্রস্তাি গৃহ্রীত হয়, যা দরক্ষণপন্্রী সংয়শাধ�িাদ ও িামপন্্রী সুরিধািায়দর 

রিপর্রীয়ত আমায়দর স্বাধ্রী� মতাদশটিগত অিস্া� র�য়ত পথ কদখায়।

১৯৭২ — ১৯৭২ সায়ল মাদুরাইয়ত অ�ুরষ্ত �িম েংয়গ্য়স োরয়ত জারত সমস্া 

সম্পয়েটি পার্টির দৃরষ্টেরগি পার্টি েমটিসূচ্রীয়ত অন্তর্টিতি হয়।

১৯৯২ — এই িের ৩-৯ জা�ুয়ারর, মাদ্রায়জ অ�ুরষ্ত চতুদটিশ পার্টি েংয়গ্স 

কসারেয়য়ত ইউর�য়� ও পূিটি ইউয়রায়প িয়ড়া ধরয়�র রিপযটিয় ও প্ররতরিপ্লি্রী ঘ্�াগুরলর 

পররয়প্ররক্ষয়ত ‘েয়য়ের্ মতাদশটিগত রিষয় সম্পয়েটি প্রস্তাি’ গ্হণ েয়র। পাশাপারশ পার্টি 

েমটিসূরচর রণ�্রীরতগত কমৌরলে প্রনেগুরল অক্ষুণ্ণ করয়খই আন্তজটিারতে ও জাত্রীয় পরররস্রতয়ত 

পররিতটি�গুরল রহসাি র�োশ েয়র েমটিসূরচ ‘সময়য়াপয়যাগ্রী’ েরার প্রস্তাি ক�য়।

২০০০ — এেরিংশ শতাব্দ্রীর শুরুয়তই রতরুি�ন্তপুরয়ম ২০-২৩ অয়টিাির অ�ুরষ্ত 

রিয়শষ সয়মিলয়� প্রায় ৪০০ প্ররতর�রধর উপরস্রতয়ত চতুদটিশ েংয়গ্য়সর র�য়দটিশ ময়তা পার্টি 

েমটিসূরচর সময়য়াপয়যাগ্রীেরণ সম্পন্ন হয়। এই সয়মিলয়�র প্রস্তাি অ�ুযায়্রী ১৯৫২ সায়লর 

সয়মিলয়� গৃহ্রীত েমটি�্রীরতর্ সময়য়াপয়যাগ্রীেরয়ণর দারয়ত্ব কেন্দ্রীয় েরমর্য়ে কদওয়া হয়। 

তাই এর্ আর েমটিসূরচর সয়গি যুতি েরা হয়র�।
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২০১২ — কোর�য়োয়ড় ৪-৯ এরপ্রল অ�ুরষ্ত পার্টির রিংশরততম েংয়গ্স েয়য়ের্ 

মতাদশটিগত রিষয়য় প্রস্তাি গ্হণ েয়র। এয়ত চতুদটিশ েংয়গ্য়সর পয়র দুই দশয়ের অরেজ্তা 

র�য়য় মতাদশটিগত রিষয়য় কিা�াপড়া আরও সমৃদ্ধ েরা হয়য়য়ে।

(২) আন্তজটিামেক কপ্রক্াপ্ : মবতবের সািামজক দ্বন্দ্বসিূহ

(১) েমটিসূরচর রবিত্রীয় অধ্ায়য় (সমসামরয়ে রিয়শ্ব সমাজতন্ত) আন্তজটিারতে কপ্রক্ষাপয়্র 

শুরুয়তই উয়লিখ েরা হয়য়রেল — ‘রিংশ শতাব্দ্রী প্রত্ক্ষ েয়রয়ে রিশ্ব জুয়ড় রিপুল 

পররিতটি�। এই শতাব্দ্রী রেল সাম্াজ্িায়দর রিরুয়দ্ধ সংগ্ায়মর শতাব্দ্রী।’ ১৯১৭ সায়ল 

অয়টিাির সমাজতারন্তে রিপ্লি, ফ্ারসিায়দর পরাজয়য় কসারেয়য়ত ইউর�য়য়�র র�ধটিারে 

ভূরমো চ্রী�, রেয়য়ত�াম, কোররয়া ও রেউিার রিপ্লি, পূিটি ইউয়রায়প সমাজতন্ত প্ররতষ্া, 

জাত্রীয় মুরতি আয়্ালয়�র সাফল্, রিজ্া� প্রযুরতির রিপুল অগ্গরত, সমাজতয়ন্তর সাফল্ 

ইত্ারদর উয়লিখ েরার পাশাপারশ সমাজতারন্তে র�মটিায়ণ গুরুতর র্লগুরল রচরনিত েয়র 

িলা হয় — ‘ইরতহাস প্রমাণ েয়রয়ে ধ�তন্ত কথয়ে সমাজতয়ন্ত উতিরণ এে ধাক্ায় ঘয়্ �া, 

এর্ হয়ি ত্রীরি করেণ্রী সংগ্ায়মর এে দ্রীঘটিস্ায়্রী পিটি, এম�রে রাষ্টক্ষমতা দখয়লর পরও’। 

(প্ারা ২.১ কথয়ে ২.৪)

(২) পাশাপারশ এেথাও উয়লিখ েরা হয়য়য়ে, কে� ‘মা�ি সমায়জর কমৌরলে 

সমাধায়� রিশ্ব ধ�তন্ত অক্ষম’ (২.৫) এিং ‘পুঁরজিায়দর িতটিমা� পয়িটি রফ�্াসি পুঁরজর 

কেরন্দেি� ও আন্তজটিারতে্রীেরণ �রজররিহ্রী� পযটিায়য় কপৌঁয়েয়ে’ (২.৬), ‘সাম্াজ্িাদ 

রিশ্বজুয়ড় আরধপত্ আরও িারড়য়য় চয়লয়ে’ (২.৭) ‘এেথা সত্ কয রিংশ শতাব্দ্রীর কশয়ষ 

আন্তজটিারতে শরতির পারস্পররে োরসাম্ সাম্াজ্িায়দর পয়ক্ষ... এতদসয়ত্ত্বও পুঁরজিাদ 

এের্ সংে্ জজটিররত ি্িস্া এিং কসই সয়গি অত্াচার, কশাষণ ও অ�্ায়য়রই ি্িস্া। 

সমাজতন্তই পুঁরজিায়দর এেমাত্ রিেপে।’ (২.৮) এই ধারার্য়ত আন্তজটিারতে কক্ষয়ত্ ৪র্ 

প্রধা� বিয়ন্দ্বর প্রাসরগিেতা পু�রায় উয়লিখ েরা হয়য়য়ে।

(৩) আন্তজটিারতে কপ্রক্ষাপ্ সম্পয়েটি ১৯৯২ সায়লর চতুদটিশ ও ২০১২ সায়ল 

রিংশরততম েংয়গ্য়সর মতাদশটিগত প্রস্তায়ির রিশদ ি্াখ্ার অিোশ এখায়� ক�ই। 

চতুদটিশ েংয়গ্য়সর েয়য়ের্ মতাদশটিগত রিষয় প্রসয়গি প্রস্তায়ির ভূরমোয় িলা হয়য়রেল — 

‘পরররস্রতর জর্লতা এিং কয রিষয়গুরল র�য়য় প্রনে উিয়ে তা মা�ি সে্তার প্রায় এে 

শতাব্দ্রীর ইরতহাসয়ে রঘয়র। তার ফয়ল ি্াপে, রিস্তৃত, গে্রীরোয়ি রিষয়র্ খরতয়য় কদখা 

দরোর। ঘ্�ার গরত এিং চররত্ অ�ুযায়্রী এখ� কেিল েয়য়ের্ প্রাথরমে উপসংহারই 

্া�া যায়’ (ওই প্রস্তায়ির ১.৪ প্ারা)। এই প্রস্তায়ির মূল্ায়�গুরল এখ�ও সমা�োয়ি 

প্রাসরগিে ধয়র র�য়য়ই পরিতটি্রী দুই দশয়ের ঘ্�ািরল ও অরেজ্তার র�ররয়খ রিংশরততম 

েংয়গ্য়সর েয়য়ের্ মতদশটিগত রিষয় সম্পয়েটি প্রস্তাি পার্টির কিা�াপড়ায়ে আরও সমৃদ্ধ 

েয়রয়ে। এই প্রস্তায়ি রিয়শ্বর সামারজে বিন্দ্বসমূহ সম্পয়েটি িলা হয়য়য়ে — ‘সাম্াজ্িায়দর 

িতটিমা� পয়িটি এই উতিরণ পয়িটি সমস্ত কমৌরলে রিশ্বয়জাড়া সামারজে বিন্দ্বগুরল রিরেন্ন মাত্ায় 

এিং রিরেন্ন কক্ষয়ত্ ত্রীরিতর হয়ি। ধ�তয়ন্তর সময় রেম ও পুঁরজর কমৌরলে বিন্দ্ব িতটিমা� 
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সংে্ ও ম্ার পরররস্রতয়ত খুিই ত্রীরি হয়চ্ছ। আরধপত্ িজায় রাখয়ত রগয়য় সাম্াজ্িাদ 

এেরদয়ে উন্নয়�শ্রীল কদশগুরলর শাসেয়রেরণগুরলয়ে র�য়জর প্রোয়ির ময়ধ্ র�য়য় আসার 

কচষ্টা েরয়ে। অ�্রদয়ে সাম্াজ্িাদ ও উন্নয়�শ্রীল কদশগুরলর জ�গয়ণর বিন্দ্ব ত্রীরিতর 

হয়চ্ছ। রিরেন্ন কক্ষয়ত্ রিরেন্ন আোয়র আন্তাঃসাম্াজ্িাদ্রী বিন্দ্বও প্ররতফরলত হয়। যরদও 

সয়িটিাচ্চ মু�াফা অজটিয়�র লয়ক্ষ্ ত্রীরিতর রিশ্বয়জাড়া কশাষয়ণর পরররস্রতয়ত কসই বিন্দ্ব এখ� 

রস্তরমত (রমউয়্ড)। এই উতিরণ পয়িটির কেন্দ্রীয় বিন্দ্ব রহসায়ি রয়য় কগয়ে সাম্াজ্িাদ ি�াম 

সমাজতয়ন্তর বিন্দ্বই। কোয়�া এে র�রদটিষ্ট পরররস্রতয়ত রি  কশ্বর ঘ্�ািরলর ওপর র�েটির েয়র 

কোয়�া এের্ বিন্দ্ব সাময়� চয়ল আসয়ত পায়র। তয়ি তা কেন্দ্রীয় বিন্দ্বয়ে অক্ষুণ্ণ করয়খই।’ 

(ওই প্রস্তায়ির প্ারা ৫.১৩)।

এোড়াও ওই প্রস্তায়ির পরিতটি্রী প্ারায় (৫.১৪) উয়লিখ েরা হয়য়য়ে — ‘সাম্প্ররতে 

সময়য় ধ�তয়ন্তর কমৌরলে বিন্দ্ব অথটিাৎ উৎপাদয়�র সামারজে চররত্ ও ি্রতিগত মারলো�ার 

বিয়ন্দ্বর প্ররতফল� ঘয়্য়ে সয়িটিাচ্চ মু�াফা অজটিয়�র লয়ক্ষ্ রিয়শ্বর পররয়িয়শর অত্ন্ত 

গুরুতর অি�রত ঘ্ায়�ার প্ররক্রয়ায়। সাম্াজ্িাদ্রী রিশ্বায়য়�র সময় এ্া আরও ত্রীরি 

হয়য়য়ে... এই প্ররক্রয়ায় সাম্াজ্িাদ ও উন্নয়�শ্রীল কদশগুরলর বিন্দ্ব ত্রীরি হওয়ার পয়ক্ষ 

এের্ �তু� উপাদা�ও গরত কপয়য়য়ে।’

(৩) কদতশর বাস্তব আরটিসািামজক অবস্া
স্বাধ্রী�তার পর কদয়শর িাস্তি আথটিসামারজে অিস্ার কমাোরিলায় �তু� শাসেয়রেরণর 

�্রীরতগুরল তৃত্রীয় (স্বাধ্রী�তা ও তার পরিতটি্রী সময়) এিং চতুথটি (বিয়দ  রশে �্রী  রত) অধ্ায়য় 

রিয়শ্লষণ েরা হয়য়য়ে।

তৃত্রীয় অধ্ায়য় শাসে িুয়জটিায়া করেরণর ববিত চররত্, প্রাক্  পুঁরজিাদ্রী সম্পেটি রেন্ন �া 

েয়র, রিয়দরশ লরগ্পুঁরজর ওপর ক্রমিধটিমা� র�েটিরশ্রীলতার রেরতিয়ত রাষ্ট্রীয় পুঁরজিাদ্রী 

রিোয়শর কদউরলয়া পথ এিং তার ফলস্বরূপ ১৯৯০-এর দশয়ে সংে্ কমাোরিলায় �য়া 

উদারিাদ্রী অথটি�্রীরতর পয়থ যাত্া ইত্ারদ রশপেয়ক্ষয়ত্ ে্রী প্রোি কফয়লরেল কসগুরল ৩.১ 

কথয়ে ৩.১৪ প্ারাগুরলয়ত ি্াখ্া েরা হয়য়য়ে। এরপর ৩.১৫ কথ  কে ৩.২৪ প্ারাগুরলয়ত 

কৃরষয়ক্ষয়ত্ এিং ৩.২৪ কথয়ে ৩.২৭ প্ারাগুরলয়ত সামারজে কক্ষয়ত্ পূয়িটিাতি �্রীরতগুরলর 

ফলাফল রিয়শ্লষণ েরা হয়য়য়ে। কদয়শর এই অে্ন্তর্রীণ �্রীরতগুরল ে্রীোয়ি রিয়দশ�্রীরতয়ত 

প্ররতফরলত হয়য়য়ে তা চতুথটি অধ্ায়য় ৪.১ কথয়ে ৪.৬ প্ারায় িলা হয়য়য়ে। এখ� এগুরলর 

পযটিায়ক্রয়ম রিয়শ্লষয়ণ যাওয়া কযয়ত পায়র।

মশল্প ও অরটিিীমের কক্তরে
প্ররিে, রেরমে, কৃষে, মধ্রিতি, মরহলা, োত্, যুিসহ োরত্রীয় জ�গয়ণর রিপুল 

অংশ স্বাধ্রী�তা সংগ্ায়ম অংশগ্হণ েয়ররেয়ল� এিং সংগ্াময়ে সফল েয়র তুয়লরেয়ল�। 

তাঁয়দর োয়ে স্বাধ্রী�তার অথটি রেল জরম, খাদ্, �্ায্ মজুরর, রশক্ষা, আিাস�, স্বাস্্ ও 

েমটিসংস্ায়�র ি্িস্া, জাতপাত, সাম্প্রদারয়ে রেরতিে রিোজ� মুতি গণতারন্তে োিায়মার 

জ্রীি�মুখ্রী সংস্কৃরতর আোঙ্ক্ষাপূরণ। রেন্তু জাত্রীয় আয়্ালয়�র ক�তৃত্ব রেরমে-কৃষেসহ 
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এইসি অংয়শর হায়ত রেল �া। তা রেল িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর ক�তৃয়ত্ব িুয়জটিায়ায়দর হায়ত। 

িৃহৎ িুয়জটিায়া ক�তৃত্ব জরমদারতন্ত উয়চ্ছদ েয়র, কৃষয়ের হায়ত জরম রদয়য়, কদয়শর ময়ধ্ 

রশপেপয়ণ্র িাজার বতরর েয়র, রিয়দরশ পুঁরজর আরধপত্ কথয়ে রশপেয়ে মুতি েয়র কদয়শর 

রিপুল প্রাকৃরতে সম্পদয়ে ি্িহার েয়র স্বর�েটির রশয়পোন্নত োরত গয়ড় কতালার পররিয়তটি 

কদয়শর পুঁরজিাদ্রী রিোয়শর জ�্ কৃষয়ের পররিয়তটি জরমদারয়দর সয়গি বমত্্রীর পথ র�ল। 

োরণ তায়দর েয় রেল এসি েরয়ল কদয়শর সদ্ স্বাধ্রী� জ�গয়ণর কয রিপুল উৎসাহ 

ও উত্া� ঘ্য়ি তায়ত তায়দর র�য়জয়দর অরস্তত্ব রিপন্ন হয়য় পড়য়ি। তাই তারা এম� 

এে পুঁরজিাদ্রী রিোয়শর পথ র�ল যা তায়দর সংে্রীণটি স্বাথটিরক্ষার উপয়যাগ্রী। (প্ারা 

৩.১/৩.২/৩.৩)

মদ্বেীয়ে, স্বাধ্রী� োরয়ত িৃহৎ িুয়জটিায়া ক�তৃত্ব, তায়দর ববিত চররয়ত্র জ�্ই, রায়ষ্টর 

ওপর তায়দর েতৃটিত্বয়ে ি্িহার েরল এেরদয়ে জ�গয়ণর ওপর আক্রময়ণর জ�্, 

অপররদয়ে চাপ, দরেষােরষ ও সময়�াতার মাধ্য়ম সাম্াজ্িাদ ও ভূস্বাম্রীয়দর সয়গি 

তায়দর বিন্দ্ব-রিয়রাধ সমাধায়�র জ�্। (৩.৪)

তৃেীয়ে, র�য়জয়দর অিস্া�য়ে কজারদার েরয়ত তারা দুই রশরিয়রর অরস্তত্বয়ে দর 

েষােরষর সুয়যাগ রহসায়ি োয়জ লাগায়। োরণ, িৃহৎ রশপে িা িয়ড়া মায়পর প্রেয়পের 

জ�্ প্রয়য়াজ�্রীয় পুঁরজ এয়দর হায়ত রেল �া। ফয়ল রাষ্টায়তি কক্ষয়ত্ োর্রী ও যন্ত র�মটিাণ 

রশয়পে কসারেয়য়ত সাহায্, করল, ি্াকি, রিমা, কতল, েয়লা রশয়পের জাত্রীয়েরণ রাষ্টায়তি 

কক্ষত্য়ে সম্প্রসাররত েয়ররেল। এোড়া গয়িষণা, উন্নয়য়�র (আর অ্ান রড) ওপর কজার, 

�তু� কপয়্ন্ আই�, রিয়দরশ পণ্ ও পুঁরজর অ�ুপ্রয়িয়শর ওপর র�য়ন্তণ, ক্ষুদ্ররশয়পের জ�্ 

রক্ষােিচ ইত্ারদ সাম্াজ্িায়দর ওপর র�েটিরশ্রীলতা োর্য়য় রশপোয়য়�র স্বাধ্রী� রেরতিস্াপয়� 

সাহায্ েয়ররেল। রেন্তু এসিই হয়লা িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর স্বায়থটি সমাজতারন্তে সাহায্সহ সমগ্ 

রাষ্টায়তি কক্ষত্য়ে, পুঁরজিাদ প্ররতষ্ার হারতয়ার রহসায়ি ি্িহার েরার জ�্। রিপুল পররমাণ 

ি্ায়কির ঋণ, জ�গয়ণর ওপর েয়রর কিা�া, ের ফাঁরে কদওয়া রিপুল পররমাণ োয়লা ্াো, 

সম্পয়দর কেরন্দেি�, এেয়চর্য়া ি্িসার প্রসার িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর সম্পদ এিং রায়ষ্টর ও 

সরোয়রর ওপর েতৃটিত্ব িৃরদ্ধয়ত সাহায্ েয়ররেল (এ্া সংয়শাধ�িাদ্রীয়দর মত অ�ুযায়্রী 

‘সমাজতয়ন্তর রদয়ে জয়যাত্া’ �য়)। (প্ারা ৩.৫ কথয়ে ৩.৮)

েতুরটিে, ১৯৯০-এর দশয়ের শুরুয়ত রাষ্ট্রীয় পঁুরজিায়দর এই কদউরলয়া পথ সকি্ 

জজটিররত হয়য় পড়ল। অে্ন্তর্রীণ ও বিয়দরশে ঋয়ণর ওপর র�েটিরশ্রীলতা িাড়ল আরথটিে ও 

িরহিটিারণয়জ্ ঘা্রতর সয়গি পালিা রদয়য়। আই এম এফ, রিশ্বি্াকি ও গ্া্ চুরতি স্বাক্ষর েয়র 

রিশ্বিারণজ্ সংস্ার শতটিািরল কময়� র�ল েংয়গ্স সরোর। কদয়শর আরথটিে সািটিয়েৌময়ত্বর 

অিক্ষয় ঘর্য়য় আন্তজটিারতে লরগ্পঁুরজর চায়প উদার�্রীরত ও কিসরোর্রীেরয়ণর পয়থ যাত্া 

শুরু হয়লা। কয িহৃৎ িয়ুজটিায়ারা স্বাধ্রী�তার পর মূলধয়�র রেরতি দুিটিল থাোয় রাষ্ট্রীয় হস্তয়ক্ষয়পর 

পয়ক্ষ রেল, োলক্রয়ম রাষ্ট্রীয় সহায়তায় হৃষ্টপুষ্ট হয়য়, রিয়দরশ পঁুরজর সয়গি সহয়যারগতায় 

রাষ্টায়তি ি্াকি ও রিমা, কতল, ক্রলেমসহ রায়ষ্টর জ�্ সংররক্ষত কক্ষত্ দখল েরয়ত ক�য়ম 

পড়ল। ২২র্ এেয়চর্য়া কগাষ্্রীর সম্পদ ১৯৫৭ কথয়ে ১৯৯৭-এর ময়ধ্ ৫০০ গুণ িরৃদ্ধ 
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কপল। রিলরগ্েরয়ণর ফয়ল সস্তায় কশয়ার রেয়� লু্ ও দু�টি্রীরতর রাস্তা খুয়ল কগল। োরত্রীয় 

কোম্পার� এখ� রিয়দরশ িহুজারতে সংস্া রে�য়ে। উদার আমদার�র ফয়ল োরখা�া িন্। 

েমটিচু্রত ও কিোরর িাড়ল। কেিল সুদ কম্ায়ত রাজস্ব ি্য়য়র এে রিরা্ অংশ চয়ল যাওয়ায় 

উন্নয়� ও দাররদ্র্দূর্রীেরণ েমটিসূচ্রীগুরল মার কখল। রেরমেয়দর অরধোর আক্রান্ত। স্ায়্রী 

োয়জ অস্ায়্রী র�য়য়াগ, ক্রমিধটিমা� রিরা্ অসংগরিত কক্ষয়ত্ পুরুষ ও মরহলায়দর কশাচ�্রীয় 

অিস্া, উদ্বৃতি মূয়ল্র লুণ্ঠ� ও মু�াফার পাহাড় িা�ায়চ্ছ। এই পয়িটি পঁুরজিাদ্রী রিোয়শর এই 

সিটি�াশা পয়থ যাত্ার অে্ন্তর্রীণ রেরতি হয়লা স্বাধ্রী�তার পর শাসেয়রেণ্রীর অ�ুসৃত কদউরলয়া 

�্রীরত এিং িাইয়রর োরণ হয়লা কসারেয়য়ত ইউর�য়য়�র রিপযটিয়, যা এই �্রীরত পররিতটিয়�র 

প্ররক্রয়ায়ে দ্রুততর েয়ররেল। এই পয়িটি ‘যরদও অ-িৃহৎ িয়ুজটিায়ায়দর রেেু অংশ রিয়দরশ 

পঁুরজর সয়গি সহয়যারগতায় রারজ িয়ল ময়� হয়চ্ছ, মা�ারর ও কোয়্া পঁুরজপরতয়দর রিরা্ 

অংশই উদার�্রীরতর আঘায়ত ক্ষরতগ্স্ত’ হয়চ্ছ�। (প্ারা ৩.৯ কথয়ে ৩.১৪)

কৃ  মষতক্রে
প্ররিে, ‘কৃরষ সমস্া োরয়তর জ�গয়ণর সাময়� সিটিপ্রধা� জাত্রীয় সমস্া রহসায়ি 

রয়য় কগয়ে।’ (৩.১৫) িাম সরোরগুরলই কেিল চালু আইয়� ভূরমসংস্ার রূপায়ণ 

েয়রয়ে। কদয়শ জরমর কেরন্দেি� িাড়য়ে, ভূরমহ্রী� কখতমজুয়রর সংখ্া িাড়য়ে, গ্াম্রীণ 

রেমজ্রীি্রী জ�তার রিপুল অংশ সিটিহারায় পররণত হয়য়য়ে। ‘কৃরষয়ত ধ�তারন্তে সম্পয়েটির 

রিোশ যরদও স্পষ্টই সিটিোরত্রীয় প্রিণতা, িহুতর আঞ্চরলে, উপ-আঞ্চরলে বিরশয়ষ্ট্ 

কৃরষ সম্পেটি রচরনিত’ ‘োরত্রীয় কৃরষয়ত ধ�তারন্তে রিোশ পুরায়�া সম্পেটি দৃঢ়তার সয়গি 

কেয়ঙ রদয়য় হয়র�, প্রাক্  ধ�তারন্তে উৎপাদ� সম্পেটি ও সামারজে সংগিয়�র এে িদ্ধ 

জলার ওপরই তায়ে চারপয়য় কদওয়া হয়য়য়ে। আধুর�ে ি্িস্ার রিোশ হয়য়য়ে কসয়েয়ল 

ি্িস্ায়ে অি্াহত করয়খ।’ আধাসামন্ততারন্তে জরমদারয়ে ধ�তারন্তে জরমদায়র রূপান্তররত 

েয়র, ধ�্রী কৃষেয়দর এের্ স্তর গ  কড় তুয়ল, সরোরর িরাদি ও ঋণ এয়দর পাইয়য় রদয়য়, 

উচ্চফল�শ্রীল ি্রীজ ও প্রযুরতি ি্িহার েয়র কদশ ১৯৬০-র কশষ রদে কথয়ে খায়দ্ 

স্বর�েটিরতা অজটি� েরয়লও গ্ামাঞ্চয়ল অপুরষ্ট, অ�াহার, দাররদ্র্ ও বিষম্ কিয়ড়য়ে। 

জরমদার-ধ�্রী কৃষে-রিোদার-ি্িসায়্রীয়দর এের্ শরতিশাল্রী আঁতাত গয়ড় উয়িয়ে 

কিরশরোগ গ্ামাঞ্চয়ল সিটিয়ক্ষয়ত্ আরধপত্োর্রী করেরণ রহসায়ি। (প্ারা ৩.১৬ কথয়ে 

৩.২১)

মদ্বেীয়ে, রাষ্ট্রীয় সহায়তায় ধ�তারন্তে রিোয়শর দম যখ� রিংশ শতাব্দ্রীর কশষ দশয়ে 

ফুররয়য় কগল তখ� কৃরষ ও গ্াম্রীণ উন্নয়য়�র �্রীরত রিপজ্জ�ে কমাড় র�ল। রাষ্ট্রীয় রির�য়য়ায়গ 

প্রারতষ্ার�ে ঋণ েরময়য় সমস্ত কক্ষত্জুয়ড় কদরশ রিয়দরশ েয়পটিায়র্ কক্ষয়ত্র অ�ুপ্রয়িশ 

িাড়য়ে। জরম, জল, সার, ি্রীজ, কৃরষপয়ণ্র িাজার, গয়িষণা, কদয়শর বজি সম্পদ — 

ইত্ারদ এয়ের পর এে কক্ষয়ত্ এই অ�ুপ্রয়িশ োরত্রীয় কৃরষর কক্ষয়ত্ অভূতপূিটি সংে্ 

বতরর েয়রয়ে। সাম্াজ্িাদ্রী কদশগুরলর চারহদা কম্ায়ত জরমর ি্িহার ও চায়ষর ধর� 

পররিতটিয়�র ফয়ল কদয়শর খাদ্ র�রাপতিা ও সািটিয়েৌমত্ব আক্রান্ত হয়চ্ছ। সাম্াজ্িায়দর 
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সয়গি বিন্দ্ব িাড়ার পাশাপারশ এেরদয়ে জরমদার, ধ�তারন্তে কৃষে, ধ�্রী কৃষে ও তার 

সহয়যাগ্রীয়দর র�য়য় গ্ায়মর ধ�্রীরা, অ�্রদয়ে গ্ায়মর গররি মূলত কখতমজুর, গররি কৃষে, 

গ্াম্রীণ োররগরসহ রিপুল কৃষে সমাজ, এই দুই অংয়শর ময়ধ্ বিন্দ্ব ত্রীরিতর হয়চ্ছ। (প্ারা 

৩.২২ কথয়ে ৩.২৪)

অ�্া�্ কক্ষয়ত্ — আমলাতন্ত, রশক্ষা ি্িস্া, গণমাধ্ম, সাংস্কৃরতে কক্ষয়ত্ 

সাম্াজ্িাদ্রী অ�ুপ্রয়িশ ঘ্য়ে। রিয়শ্ব শরতির োরসায়ম্র পররিতটিয়�র ফয়ল কমৌলিাদ্রী, 

প্ররতরক্রয়াশ্রীল জারত-কগাষ্্রী রেরতিে উগ্ জাত্রীয়তািাদ্রী প্রোি পড়য়ে োরয়তও। 

িহুজারতে প্রচারমাধ্য়মর মধ্ রদয়য় কোগিাদ্রী, আত্ময়েরন্দে, অিক্ষয়্রী মূল্য়িাধ েরড়য়য় 

কদওয়া হয়চ্ছ। োরত্রীয় সংরিধায়�র র�য়দটিশাত্মে �্রীরতগুরল িাস্তয়ি পররত্তি হয়য়য়ে 

(প্ারা ৩.২৫ কথয়ে ৩.২৭)।

ববতদমশক িীমে
কয কোয়�া রাষ্ট ও সরোয়রর বিয়দরশে �্রীরত চূড়ান্ত রিয়শ্লষয়ণ তার অে্ন্তর্রীণ �্রীরতর 

প্ররতফল� ি্ত্রীত রেেুই �য়। োরত সরোয়রর বিয়দরশে �্রীরত শাসে িুয়জটিায়ায়দর 

সাম্াজ্িায়দর সয়গি রিয়রারধতা ও সময়�াতা তথা সহয়যারগতার ববিত চররয়ত্র প্ররতফল�। 

এগুরল মূলত রত�র্ পযটিায়য় রিেতি।

মধ্ পঞ্চাশ পযটিন্ত সাম্াজ্িাদ কতাষয়ণর �্রীরত হয়লা প্রথম পিটি। তারপর 

কজা্র�রয়পক্ষতা, স্বাধ্রী� বিয়দরশে �্রীরত ও ১৯৭১ সায়লর োরত কসারেয়য়ত বমত্্রী চুরতি 

হয়লা রবিত্রীয় পিটি (োরত-চ্রী� স্রীমান্ত সমস্ার সময়্া োড়া)। তৃত্রীয় পিটি শুরু রিংশ 

শতাব্দ্রীর কশষ দশয়ে — কসারেয়য়ত ইউর�য়য়�র োঙ� ও উদার�্রীরতর সয়গি সগিরত করয়খ 

চাো উলয়্ারদয়ে কঘারায়�ার পিটি। ১৯৯৮-কত রি কজ রপ ক�তৃত্বাধ্রী� সরোর আসায় 

সাম্াজ্িাদমুখ্রী প্রিণতা আরও শরতিশাল্রী হয়। বিয়দরশে �্রীরতর কজা্র�রয়পক্ষ রেরতি ও 

অরেমুখ িজায় রাখার জ�্ সংগ্ামই োরয়তর স্বাধ্রী� ভূরমো ও অথটিন�রতে স্বাধ্রী�তায়ে 

রক্ষা েরয়ত পায়র (প্ারা ৪.১ কথয়ে ৪.৬)।

(৪) রাতষ্ট্রর করেণী েমররে
আন্তজটিারতে কপ্রক্ষাপয়্, কদয়শর িাস্তি আথটিসামারজে ি্িস্ার রেরতিয়ত রিপ্লি্রী লয়ক্ষ্ 

মােটিসিাদ-কলর��িায়দর প্রয়য়ায়গর এের্ মূল প্রনে হয়লা োরত্রীয় রায়ষ্টর করেণ্রী চররত্ 

ে্রী? অথটিাৎ কো� করেণ্রীগুরলর হায়ত রাষ্ট ক্ষমতা রয়য়য়ে? পার্টি েমটিসূরচর পঞ্চম অধ্ায়য়র 

(রাষ্টোিায়মা ও গণতন্ত) শুরুয়তই ৫.১ প্ারায় তা সুস্পষ্টোয়ি িলা হয়য়য়ে। এর মূল 

েথাগুরল হয়লা —

প্ররিে, িতটিমা� োরত রাষ্ট িৃহৎ িুয়জটিায়া করেণ্রীর ক�তৃয়ত্ব িুয়জটিায়া ও জরমদারয়দর 

করেণ্রী শাসয়�র যন্ত। অথটিাৎ িুয়জটিায়া ও জরমদারয়দর হায়ত রাষ্ট ক্ষমতা রেন্তু এই  িুয়জটিায়া-

জরমদার কজায়্র ক�তৃয়ত্ব রয়য়য়ে িৃহৎ িুয়জটিায়ারা।

মদ্বেীয়ে, ওয়দর লক্ষ্ ে্রী ? ধ�তারন্তে পয়থ রিোশ।
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তৃত্রীয়ত, জরমদারয়দর রাষ্টক্ষমতায় করয়খ, সামন্ততন্তয়ে উয়চ্ছদ �া েয়র ে্রীোয়ি 

ধ�তারন্তে পয়থ রিোশ সম্ভি ? িৃহৎ িুয়জটিায়ারা পূয়িটি িরণটিত তায়দর ববিত চররয়ত্র সয়গি 

সগিরত করয়খ ধ�তারন্তে পয়থ রিোয়শর জ�্ই ক্রয়ম কিরশ কিরশ েয়র রিয়দরশ লরগ্পুঁরজর 

সয়গি সহয়যারগতায় রলপ্ত হয়চ্ছ। আয়গই ি্াখ্া েরা হয়য়য়ে, ে্রীোয়ি তারা রাষ্ট ক্ষমতায়ে 

ি্িহার েরয়ে আপস, চাপ ও দরেষােরষ ইত্ারদর মাধ্য়ম জরমদার ও সাম্াজ্িায়দর 

সয়গি রিয়রাধ ম্রীমাংসার জ�্। োয়জই রস রপ আই-এর মূল্ায়� ময়তা এ্া জাত্রীয় 

িুয়জটিায়ায়দর রাষ্ট �য়।

েতুরটিে, এ্া স্পষ্ট — সাম্াজ্িাদ রাষ্টক্ষমতায় ক�ই। িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর সয়গি রিয়দরশ 

লরগ্পুঁরজর সম্পেটি অথটিন�রতে, রাজন�রতে �য়। তাোড়া এরা দালাল িা মুৎসুরদি 

(�েশালপন্্রী ময়ত) �য়, আিার সাম্াজ্িাদ রিয়রাধ্রী জাত্রীয় িুয়জটিায়াও �য়। রেন্তু 

জরমদারয়দর সয়গি িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর আঁতাত রাজন�রতে, োরণ তারা রাষ্ট ক্ষমতার 

অংশ্রীদার। উদার�্রীরতর যুয়গ িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর সয়গি অিৃহৎ/জাত্রীয় িুয়জটিায়ায়দর বিন্দ্ব 

সামরয়েোয়ি হয়লও হ্াস পাওয়ার রিষয়র্ও ময়� রাখয়ত হয়ি।

পঞ্চিে, িৃহৎ িুয়জটিায়ারা সাম্াজ্িাদ্রী �য়। এেয়চর্য়া পুঁরজ েথার্ কযোয়ি আমরা 

ি্িহার েয়র থারে তা কলর�� কযোয়ি সাম্াজ্িায়দর বিরশষ্ট্ ি্াখ্া েরয়ত রগয়য় 

িয়লরেয়ল�, তার সয়গি গুরলয়য় কফলা উরচত �য়। রেেু রেেু িামপন্্রী পারত িুয়জটিায়া পার্টি 

র্ল েয়র কসইোয়ি ি্াখ্ার রেরতিয়ত উন্নত পুঁরজিাদ্রী তথা সাম্াজ্িাদ্রী কদশগুরলর ময়তা 

োরয়তও এখ�ই সমাজতারন্তে রিপ্লয়ির ডাে রদয়য় থায়ে�।

পার্টি েমটিসূচ্রীর পঞ্চম অধ্ায় রাষ্ট োিায়মা ও গণতন্ত সম্পয়েটি িারে ধারাগুরল (৫.২ 

কথ  কে ৫.২৩) �জয়রর িাইয়র থাো উরচত �য়। কযম� কেন্দ-রাজ্ সম্পেটি (৫.২, 

৫.৩), উতির পূিটিাঞ্চল ও জমিু োশ্্রীর সমস্া (৫.৪, ৫.৫), আরদিাস্রী প্রনে (৫.৬), 

ধমটির�রয়পক্ষতার সাময়� চ্ায়লজে (৫.৭, ৫.৮), সংখ্ালঘু প্রনে (৫.৯), জারত র�প্রীড়� 

ইত্ারদ (৫.১০-৫.১২), �ার্রী সমস্া (৫.১৩), আমলাতন্ত, রিচার-রিোগ, সামররে, 

আধাসামররে ও পুরলশ িারহ�্রী (৫.১৪-৫.১৬), সংসদ্রীয় গণতন্ত (৫.১৭-৫.১৮), 

স্া�্রীয় সংস্া (৫.১৯), সংস্কৃরত (৫.২০) ও োয়লা ্াো, রাজ�্রীরতর দু�টি্রী রত ও দুিৃটিতিায়� 

(৫.২১)। এইসি খডি খডি সমস্াগুরল িাদ রদয়য় োরয়ত রাষ্ট োিায়মা ও গণতন্ত র�য়য় 

কিা�াপড়া অসম্পূণটি কথয়ে যায়।

(৫) িূল দ্বন্দ্বসিূহ

আন্তজটিারতে স্তয়র রিয়শ্বর সমসামরয়ে সামারজে বিন্দ্বগুরল র�য়য় পূয়িটিই আয়লাচ�া েরা 

হয়য়য়ে। কসই কপ্রক্ষাপয়্ কদয়শর িাস্তি পরররস্রতয়ত বিন্দ্বমূলে ও ঐরতহারসে িস্তুিায়দর 

প্রয়য়াগ েয়র জাত্রীয় কক্ষয়ত্ প্রধা� বিন্দ্বগুরল রচরনিত �া েয়র রিপ্লয়ির স্তর র�ধটিারণ েরা 

যায় �া। এগুরল হয়লা —

প্ররিে, পুঁরজ ও রেয়মর ময়ধ্ বিন্দ্ব। এর্ই হয়লা োরত্রীয় পরররস্রতয়ত কেন্দ্রীয় বিন্দ্ব, 

োরণ এই বিন্দ্ব সমাধা� �া হয়ল অ�্ বিন্দ্বগুরলর ত্রীরিতা িাড়য়ি, সমাধা� কতা দূয়রর 
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েথা। আিার এই বিন্দ্বর্র সমাধা� হয়ল িারে বিন্দ্বগুরলর অরস্তত্ব থােয়ি �া। কেিল 

সমাজতারন্তে রিপ্লয়ির মধ্ রদয়য়ই এই বিয়ন্দ্বর সমাধা� সম্ভি। তা হয়ল সমাজতারন্তে 

োরয়তর সয়গি সাম্াজ্িায়দর বিন্দ্বর্ অিশ্ই রিয়শ্বর কেন্দ্রীয় বিয়ন্দ্বর অংশ রহসায়ি 

রিয়িরচত হয়ি। োরত্রীয় রিপ্লয়ির োজ সম্পূণটি �া হওয়া পযটিন্ত কেন্দ্রীয় বিন্দ্ব অপররিরতটিত 

থােয়ি োরণ রিপ্লয়ির িতটিমা� স্তয়র তার সমাধা� হয়ি �া।

মদ্বেীয়ে, জরমদার ও কৃষে সমায়জর ময়ধ্ বিন্দ্ব। এর্ই হয়লা বিয়ন্দ্বর কেন্দরি্ু োরণ 

জরমদারয়দর করেণ্রীগতোয়ি উয়চ্ছয়দর জ�্ আমূল ভূরমসংস্ার �া েয়র কদয়শর জ�গয়ণর 

সাময়� সিটিপ্রধা� জাত্রীয় সমস্া রহসায়ি কৃরষ সমস্ার সমাধা� অসম্ভি। প্রধা� বিন্দ্বগুরলর 

ময়ধ্ কয বিয়ন্দ্বর ত্রীরিতা যখ� সিচাইয়ত সাময়� চয়ল আয়স ও তাৎক্ষরণে সমাধা� দারি 

েয়র তায়েই বিয়ন্দ্বর কেন্দরি্ু িলা হয় এিং তা রিপ্লয়ির রিরেন্ন স্তয়র পররিতটি� হয়।

তৃেীয়ে, সাম্াজ্িায়দর সয়গি োরত্রীয় জ�গয়ণর বিন্দ্ব। স্বাধ্রী�তার আয়গ এর্ই বিয়ন্দ্বর 

কেন্দরি্ু রেল। রেন্তু রাজন�রতে স্বাধ্রী�তা অজটিয়�র মধ্ রদয়য় এই বিন্দ্বর্র সমাধা� 

হয়র�, োরণ সাম্াজ্িায়দর সয়গি িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর আপয়সর মধ্ রদয়য়ই স্বাধ্রী�তা অরজটিত 

হয়য়রেল। কদয়শর শাসেয়রেরণর ক�তৃয়ত্ব আস্রী� িৃহৎ িুয়জটিায়ারা রিয়দরশ লরগ্পুঁরজর সয়গি 

ক্রমিধটিমা� সহয়যারগতায় রলপ্ত হওয়ায় এই বিন্দ্বর্র ত্রীরিতা িৃরদ্ধ পায়চ্ছ রেন্তু তয়েটির 

খারতয়র িলা যায় কদয়শ সাম্াজ্িায়দর সামররে হস্তয়ক্ষয়প স্বাধ্রী�তা আক্রান্ত �া হয়ল এর্ 

বিয়ন্দ্বর কেন্দরি্ু হওয়া অসম্ভি।

(৬) মবপ্লতবর স্তর

ভারেীয় মবপ্লতবর স্তর মেিম্ —

(ক) জােীয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রতটের স্তর (১.৭ প্ারার কশষ িাে্)। এই স্তর হয়লা 

সাম্াজ্িাদ রিয়রাধ্রী সংযুতি কমাচটিার স্তর। এই স্তয়র সাম্াজ্িায়দর সয়গি তায়দর সহয়যাগ্রী 

কদয়শর সামন্তপ্রর্য়দর রিরুয়দ্ধ িয়ুজটিায়া করেণ্রীসহ সমস্ত স্তয়রর োরত্রীয় জ�গয়ণর ঐে্িদ্ধ 

ফ্রয়ন্র জাত্রীয় স্বাধ্রী�তার জ�্ সংগ্ামই মুখ্ োজ। স্বাধ্রী�তার পর কসই স্তর অরতক্রান্ত 

হয়য় োরত্রীয় রিপ্লি �তু� স্তয়র প্রয়িশ েয়রয়ে। রেন্তু কযয়হতু এই ফ্রয়ন্র ক�তৃত্ব রেল িহৃৎ 

িয়ুজটিায়ায়দর হায়ত (রেয়য়ত�ায়মর ময়তা রেরমেয়রেণ্রী ও তার রমত্য়দর হায়ত �য়), কসয়হতু 

আপয়সর মধ্ রদয়য় স্বাধ্রী�তার ফয়ল সাম্াজ্িাদ ও সামন্ততন্ত রিয়রাধ্রী েতটিি্গুরল রিপ্লয়ির 

এই স্তয়র সম্পন্ন হয়র�। সাম্াজ্িায়দর যু  কগ িয়ুজটিায়ারা এই োজ কোথাও েয়রর�। ১৯৪৮ 

সায়ল, এম�রে ১৯৫১ সায়লর গৃহ্রীত েমটিসূচ্রীয়ত কযয়হতু স্বাধ্রী�তায়ে আ�ুষ্ার�ে িয়ল 

আখ্া কদওয়া হয়য়রেল, সমগ্ িয়ুজটিায়ায়রেণ্রীয়ে রিপ্লয়ির রমত্ িয়ল ধয়র র�য়য় রিপ্লয়ির প্রথম 

স্তরর্ অরতক্রান্ত হয়র� িয়লই োযটিত ধয়র ক�ওয়া হয়। অপরপয়ক্ষ �েশালপন্্রীরা কযয়হতু 

োরত্রীয় িয়ুজটিায়ায়দর ‘মুৎসুরদি’ িয়ল রচরনিত েয়ররেল কসয়হতু তারাও োরত্রীয় রিপ্লি ও 

স্বাধ্রী�তা সম্পয়েটি প্রায় অ�রুূপ ধারণা কপাষণ েরত, যরদও এয়েিায়র রিপর্রীত রদে কথয়ে।

(খ) জিগণোমন্ত্রক মবপ্লতবর স্তর — স্বাধ্রী�তা আয়্ালয়�র ক�তৃত্ব এিং স্বাধ্রী�তার 

পর রাষ্টক্ষমতায় আস্রী� িুয়জটিায়া জরমদার কজায়্র ক�তৃত্ব িৃহৎ িুয়জটিায়ায়দর হা  কত থাোর 
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োরয়ণ জরমদার ি�াম কৃষয়ের বিন্দ্ব এিং সাম্াজ্িাদ ি�াম োরত্রীয় জ�গয়ণর বিয়ন্দ্বর 

সম্পূণটি র�ষ্পরতি হয়র�। এগুরল রিপ্লয়ির পরিতটি্রী স্তয়র সম্পন্ন েরয়ত হয়ি। পাশাপারশ 

িুয়জটিায়ারা কযয়হতু রিংশ শতাব্দ্রীর আয়গর ময়তা গণতারন্তে রিপ্লয়ির ক�তৃত্ব রদয়ত অক্ষম 

কসয়হতু িুয়জটিায়া গণতারন্তে রিপ্লি সম্পন্ন েরার দারয়ত্ব রেরমেয়রেণ্রীর ক�তৃয়ত্ব তার রমত্য়দর 

গণতারন্তে কমাচটিায়েই পাল� েরয়ত হয়ি। িুয়জটিায়া গণতয়ন্তর পতাো িুয়জটিায়ারাই পররত্াগ 

েয়রয়ে, কসই র্লুরণ্ঠত পতাো রেরমেয়রেরণয়েই তুয়ল ধরয়ত হয়ি। রেরমেয়রেণ্রীর ক�তৃয়ত্ব 

িুয়জটিায়া গণতারন্তে রিপ্লয়ির পররত্তি োজগুরল সম্পন্ন েরার স্তরয়ে তাই জণগণতারন্তে 

রিপ্লয়ির স্তর এিং কৃরষ রিপ্লিই তার অক্ষস্বরূপ িয়ল িলা হয়। রস রপ আই-এর জাত্রীয় 

গণতারন্তে রিপ্লয়ির েমটিসূচ্রী হয়লা তায়দর েথাময়তা িতটিমা� োরত রায়ষ্টর ক�তৃয়ত্ব আস্রী� 

জাত্রীয় িুয়জটিায়ায়দর সয়গি রেরমেয়রেরণয়ে গণতারন্তে রিপ্লয়ির ক�তৃত্ব োগাোরগ েয়র 

র�য়ত হয়ি। এ্া করেরণ সহয়যারগতার লাই�, এ রিষয়য় িাস্তয়ি কোয়�া সয়্হ ক�ই। 

অপরপয়ক্ষ িাম হিোররয়দর �য়া গণতারন্তে রিপ্লয়ির িতিি্ হয়লা — হুিহু   চ্রী� রিপ্লয়ির 

স্তরয়ে অ�ুেরণ েরা, োরণ প্রাক্  রিপ্লি চ্রীয়�র ময়তা োরয়তও �ারে সাম্াজ্িায়দর 

দালাল মুৎসুরদি িুয়জটিায়ারা রাষ্টক্ষমতায় আস্রী�। িাস্তয়ির সয়গি এর কোয়�া রমল ক�ই। 

পূয়িটিই িলা হয়য়য়ে, যাঁরা িতটিমা� রিপ্লয়ির স্তরয়ে সমাজতারন্তে িয়ল ময়� েয়র� তাঁরা 

োরতয়ে এের্ পুয়রাপুরর পুঁরজিাদ্রী রাষ্ট িয়ল ময়� েয়র�, কসখায়� সামন্ততয়ন্তর কোয়�া 

অিয়শষ ক�ই এিং এখায়� পুঁরজিাদ এত্াই রিেরশত হয়য়য়ে, যায়ত তায়ে সাম্াজ্িায়দর 

সমপযটিায়র্তি েরা যায়। (রিপ্লয়ির িতটিমা� স্তর কে� জ�গণতারন্তে, তা পার্টি েমটিসূরচর 

১.১১, ৬.১, ৬.২, ৭.১, ৭.৩ প্ারায়ত উয়লিখ েরা হয়য়য়ে)।

(গ) সিাজোমন্ত্রক মবপ্লতবর স্তর : ওপয়রর ি্াখ্া কথয়ে এ্া স্পষ্ট কয, জণগণতারন্তে 

রিপ্লয়ির স্তর অরতক্রম �া েয়র এে লায়ফ সমাজতারন্তে রিপ্লয়ির স্তয়র কপৌঁয়োয়�ার কোয়�া 

অিোশ ক�ই। জ�গণতারন্তে রিপ্লি সম্পন্ন েয়র োরত্রীয় রিপ্লি সমাজতারন্তে রিপ্লয়ির 

লক্ষ্পয়থ এরগয়য় যায়ি (প্ারা ৬.২)।

(৭) প্রধাি শত্রু

রণ�্রীরতর সংজ্ায় িলা হয়য়য়ে, রিপ্লয়ির র�রদটিষ্ট স্তয়র সিটিহারা োর রিরুয়দ্ধ মূল 

আঘাত হা�য়ি, তা রস্র েরা এিং এোয়জ ে্রীোয়ি সমায়িশ ঘর্য়য় (মূল ও পরিতটি্রী 

মজুত িারহ�্রী) এ লড়াই প  ররচাল�া েরয়ি তার পররেপে�া রচ�াই হয়লা রণ�্রীরত। 

পার্টি েমটিসূচ্রীয়ত রিপ্লয়ির স্তর (জ�গণতারন্তে) র�রদটিষ্ট েরার পাশাপারশ এই স্তয়র োর 

রিরুয়দ্ধ প্রধা� আঘাত হা�য়ত হয়ি (প্রধা� শত্রু) তা ৭.৪ এিং ৭.১০ প্ারায় উয়লিখ েরা 

হয়য়য়ে। কযয়হতু রিপ্লয়ির স্তর সমাজতারন্তে �য়, কসয়হতু সমগ্ িুয়জটিায়া করেরণয়ে আঘাত 

েরার প্রনে ও  কি �া। রায়ষ্টর করেণ্রীচররত্ ি্াখ্ায়ও িলা হয়য়য়ে, িৃহৎ িুয়জটিায়ারাই ক�তৃত্ব 

রদয়চ্ছ িুয়জটিায়া-জরমদার রায়ষ্টর। তারাই জরমদারয়দর রাজ  ব�রতে ক্ষমতার অংশ্রীদার েয়র 

র�য়য়য়ে এিং রিয়দরশ লরগ্পুঁরজর সয়গি ক্রমিধটিমা� হায়র গাঁ্েড়া িাঁধয়ে। োয়জই িৃহৎ 

পুঁরজপরত, জরমদার ও রিয়দরশ লরগ্পুঁরজই হয়লা রিপ্লয়ির িতটিমা� স্তয়র প্রধা� শত্রু।
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(৮) মবপ্লতবর কিতৃত্ব, মিরেবামহিী ও োর মবি্যাস : জিগণোমন্ত্রক কিােটিা
(ে) রিপ্লয়ির ক�তৃত্ব : কে� রেরমেয়রেণ্রীই কেিল জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ির ক�তৃত্ব রদয়ত 

পায়র তা ৭.১, ৭.২ ও ৭.৫ ধারায় ি্াখ্া েরা হয়য়য়ে।

(খ) রিপ্লয়ির রমত্িারহ�্রী ও তার রি�্াস :

প্ররিে, রেরমে-কৃষে দৃঢ় বমত্্রীই হয়লা জ�গণতারন্তে কমাচটিার মূল শরতি ও 

রেরতিস্বরূপ। মুখ্ত এর শরতি ও দারয়য়ত্বর ওপর র�েটির েয়র অ�্া�্ করেণ্রীগুরলর ভূরমো 

ে্রী হয়ি (প্ারা ৭.৬)।

মদ্বেীয়ে, কখতমজুর এিং গররি কৃষে হয়ি রেরমেয়রেণ্রীর মূল রমত্ (প্ারা ৭.৭)।

তৃেীয়ে, মা�ারর কৃষে হয়ি আস্াোজ� রমত্ এিং তার আস্া কপয়তই হয়ি (প্ারা 

৭.৭)।

েতুরটিে, ধ�্রী কৃষে সম্পয়েটি ৭.৮ ধারায় িলা হয়য়য়ে, ‘কোয়�া কোয়�া সময়সরন্ক্ষয়ণ 

তায়দরও জ�গণতারন্তে কমাচটিায় র�য়য় আসা যায় এিং তায়দর কদাদুল্মা� চররত্ সয়ত্ত্বও 

তারা জ�গণতারন্তে রিপ্লয়ি ভূরমো পাল� েরয়ত পায়র।’

পঞ্চিে, মধ্রিতি করেরণর রিোশ ও রিোজ� সয়ত্ত্বও তারা জ�গণতারন্তে ফ্রয়ন্র 

শররে হয়ত পায়র এিং হয়িও। োয়জই এরা কদাদুল্মা� রমত্ এিং রিপ্লয়ির পয়ক্ষ তায়দর 

র�য়য় আসার জ�্ সমস্ত প্রয়াস চালায়ত হয়ি (প্ারা ৭.৯)।

ষষ্ঠে, অিৃহৎ িুয়জটিায়া্ — এরা রাষ্টক্ষমতার অংশ্রীদার হওয়া সয়ত্ত্বও রাষ্টক্ষমতার সয়গি 

রিয়রারধতার পয়থ কয  কত িাধ্ হয়ি। রেন্তু এয়দর কদাদুল্মা� ও অরস্রতশ্রীলতার জ�্ 

জ�গণতারন্তে কমাচটিায়  এয়দর কযাগদা� কযসি রিষয়গুরলর ওপর র�েটিরশ্রীলতা তা ৭.১১ 

ধারায় ি্াখ্া েয়রও ৭.১২ ধারায় এয়দর কমাচটিায় র�য়য় আসার জ�্ সিটিয়তাোয়ি কচষ্টা 

চালায়ত হয়ি িলা হয়য়য়ে।

(৯) মবপ্লতবর কাজ : জিগণেন্ত্র ও োর কিটিসূেী
এগুরল রিশদোয়ি েমটিসূচ্রীর ষষ্ অধ্ায়য় (জ�গণতন্ত ও তার েমটিসূচ্রী) িলা হয়য়য়ে। 

এখায়� েয়য়ের্ মূল রিষয় উয়লিখ েরা হয়চ্ছ :

(ে) প্রধা� োজ হয়লা, িতটিমা� িৃহৎ িুয়জটিায়ার ক�তৃয়ত্ব ক্ষমতাস্রী� িুয়জটিায়া-জরমদার 

রায়ষ্টর পররিয়তটি (Replace েয়র) রেরমেয়রেরণর ক�তৃয়ত্ব জ�গণতারন্তে রাষ্ট প্ররতষ্া েরা, 

যা সমাজতয়ন্তর পয়থ যািার রেরতি প্রস্তুত েরয়ি (প্ারা ৬.২)।

(খ) রাষ্ট োিায়মার কক্ষয়ত্ েরণ্রীয় োজ (প্ারা ৬.৩)।

*প্রকৃত সমতা ও স্বায়তিশাসয়�র রেরতিয়ত যুতিরাষ্ট্রীয় গণতারন্তে োিায়মার রিোয়শর 

জ�্ োজ। আ�ুপারতে প্ররতর�রধত্ব ও তারলোর রেরতিয়ত সিটিজ�্রী� কোয়্ র�িটিারচত 

জ�প্ররতর�রধরাই হয়ি� সয়িটিাচ্চ েতৃটিয়ত্বর অরধোরর। কেয়ন্দ কলােসো ও রাজ্সো, 

রেন্তু রায়জ্ কোয়�া উচ্চ েক্ষ (রিধা� পররষদ), কেন্দ র�যুতি রাজ্পাল থােয়ি �া। 

উপজারত ও র�রদটিষ্ট বিরশষ্ট্সম্পন্ন জ�য়গাষ্্রীর এলাোয় রায়জ্র ময়ধ্ স্বায়তিশাস�। পযটিাপ্ত 

মরহলা প্ররতর�রধত্ব। *পূণটি �াগররে অরধোয়রর গ্ারারন্, রি�া রিচায়র োউয়ে আ্ে 
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�া রাখা, ধমটি্রীয় রিশ্বাস ও আরাধ�া, িক্তৃতা, সংিাদপত্, সো সরমরত, রাজন�রতে দল 

গিয়�র ও রিয়রারধতা েরার অরধোর সুর�রচিত েরা হয়ি। োয়জর অরধোরয়ে কমৌরলে 

অরধোর রহসায়ি গ্ারারন্ েরা হয়ি। তফরসল্রী জারত, আরদিাস্রী, অ�্া�্ অ�গ্সর 

করেরণ, সংখ্ালঘু, প্ররতিন্্রী ও মরহলায়দর প্ররত সিরেম বিষয়ম্র অিসা� হয়ি। রায়ষ্টর 

ধমটির�রয়পক্ষতা সুর�রচিত েরা হয়ি। *মাধ্রমে স্তর পযটিন্ত অনিতর�ে িাধ্তামূলে রশক্ষা, 

রি�া খরয়চ স্বাস্্ ও রচরেৎসা, পররয়িশ রক্ষা, সংস্কৃরত, ক্র্রীড়া �্রীরত, প্রচার মাধ্য়মর 

উন্নয়� েরা হয়ি।

(গ) কৃরষ ও কৃষে সমস্ার কক্ষয়ত্ (প্ারা ৬.৪) — আমূল ভূরমসংস্ার েয়র জরমদারর 

ি্িস্ার অিলুরপ্ত ঘর্য়য় কখতমজুর ও গররি চারষয়দর ময়ধ্ রি�ামূয়ল্ জরম িণ্ট�, জরমদার 

ও মহাজর� ঋণ িারতল, স্বপেসুয়দ ঋণ ও ফসয়লর �্ায্ মূল্, কসচ, রিদু্ৎ, উন্নত প্রযুরতি 

ও ি্রীজ, কস্বচ্ছামূলে সমিায় ও সুসংহত গণিণ্ট� ি্িস্া।

(ঘ) অথটি�্রীরত : রশপে ও রেরমেয়দর কক্ষয়ত্ * িহুোিায়মা সম্পন্ন অথটি�্রীরত, মারলো�ার 

রিরেন্ন রূপ, মূল কক্ষত্গুরলয়ত রাষ্টায়তি মারলো�া ও সরোয়রর মূল ভূরমো ও অ�্া�্ 

কক্ষয়ত্ র�য়ন্তণোর্রী ও র�য়দটিশাত্মে ভূরমো * রশপে, িারণজ্, আরথটিে ও পররয়ষিা কক্ষয়ত্ 

োরত্রীয় ও রিয়দরশ সম্পয়দর কেরন্দেি� কেয়ঙ কদওয়া, অরধগ্হণসহ অ�্া�্ উপযুতি 

ি্িস্ার মাধ্য়ম এেয়চর্য়া েতৃটিয়ত্বর অিসা�। র�িটিারচত কক্ষয়ত্ উন্নত প্রযুরতি সংগ্হ 

ও উৎপাদ� ক্ষমতা িৃরদ্ধর স্বায়থটি প্রত্ক্ষ রিয়দরশ রির�য়য়ায়গর অ�ুমরত কদওয়া হয়ি। 

রফ�াসি পুঁরজ চলাচল র�য়রন্তত হয়ি। ক্ষুদ্র ও মা�ারর রশপেগুরলয়ে সাহায্ কদওয়া হয়ি।* 

রেরমেয়দর স্বায়থটি উপযুতি মজুরর, োয়জর ঘণ্টা হ্াস, সামারজে রিমা, আিাস�, কগাপ� 

ি্ালয়্ কট্রড ইউর�য়য়�র স্ব্রীকৃরত, পররচাল�ায় রেরমেয়দর অংশগ্হণ ও ধমটিঘয়্র অরধোর 

(প্ারা ৬.৫, ৬.৭)।

(ঙ) বিয়দরশে �্রীরতর কক্ষয়ত্ (প্ারা ৬.৭) — কজা্র�রয়পক্ষতার পু�রুজ্জ্রীি�, 

সাম্াজ্িায়দর রিরুয়দ্ধ, সমাজতন্ত ও গণতয়ন্তর পয়ক্ষ সমস্ত সংগ্াময়ে সমথটি�, প্ররতয়িশ্রী 

কদশগুরলর ময়ধ্ িন্ুয়ত্বর সম্পেটি উন্নত েরা হয়ি।

(১০) কতয়কম্ রণতকৌশলগে প্রশ্ন
পূয়িটিই উয়লিখ েরা হয়য়য়ে কয, ৭.১৩ কথয়ে ৭.১৮ ধারাগুরল গুরুত্বপূণটি রিচার েয়রই পার্টি 

েমটিসূচ্রীয়ত অন্তর্টিতি েরা হয়য়য়ে। এগুরলর কোয়�ার্য়েই খায়্া েয়র কদখিার অিোশ 

ক�ই। ৭.১৭ ধারা এিং ৭.১৮ ধারার প্ররতর্ িাে্ই আলাদা েয়র ি্াখ্া েরয়ত হয়ি।

(১১) কমিউমিস্ট পাম্টিতক গতড় কোলার কাজ
এের্ রিপ্লি্রী পার্টি োড়া রিপ্লি্রী পরররস্রত থােয়লও রিপ্লি সম্ভি �য়। পার্টি েমটিসূচ্রীর 

অষ্টম অধ্ায়য় কসইরেম এের্ পার্টি গয়ড় কতালার োয়জ আহ্া� জা�ায়�া হয়য়য়ে এিং 

পার্টির মতাদশটি, লক্ষ্ ও মূল বিরশষ্ট্গুরলয়ে রচরনিত েরা হয়য়য়ে।
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োরত্রীয় সমাজ ও সে্তার রিোয়শর ধারা

শ্যািল েরিবেটিী

োরয়তর সমাজ ও সে্তার রিিতটি�।

সমাজ রে েয়র বতরর হয়? সে্তা রে?

সমাজ রিোয়শর ইরতহাস হয়লা করেণ্রীসংগ্ায়মর ইরতহাস। োরয়তর কক্ষয়ত্ র�রদটিষ্ট রেেু 

বিরশষ্ট অায়ে।  ইরতহাস বতরর েয়র মা�ুষ। কোয়�া ি্রীর �য়। মােটিসিাদ্রীয়দর ময়ত সমায়জর 

পররিতটিয়�র রূপ হয়লা

আরদম সাম্িাদ    দাস সমাজ  সামন্ততন্ত   পুঁরজিাদ  সমাজতন্ত

োরয়তর বিরশষ্ট্ হয়লা প্রাচ্রী� যুগ + োরত্রীয় সামন্ততন্ত (ঔপর�য়িরশে শাস�সহ)  

+পুঁরজিাদ

মােটিস িয়লরেয়ল�, দুয়্া সমাজ ি্িস্াই কেিল পৃরথি্রীয়ত এেইরেম—প্রাচ্রী� 

সাম্িাদ ও পুঁরজিাদ। রেন্তু োরয়ত প্রাচ্রী� সাম্তন্ত েখ� রেল তা স্পষ্ট �য়।

ইউয়রায়প যুগ রিোগ কযোয়ি হয়য়য়ে োরয়ত যুগ রিোগ ওোয়ি হয়ি �া। প্রাচ্রী� 

যুগ অয়�ে দ্রীঘটি। ইরতহাস কলখা হয় মতাদয়শটির রেরতিয়ত। োরয়তর কক্ষয়ত্ (১) (ে) 

ঔপর�য়িরশে ইরতহাস, (খ) উগ্ জাত্রীয়তািাদ্রী ইরতহাস, (৩) সাি-অল্া�টিস ইরতহাস, 

(৪) মােটিসিাদ্রী ইরতহাস কিরশ কদখা যায়।

1.   Scope of the Subject
(১) োরয়তর সয়গি ইউয়রাপ কময়ল �া

(২) োরয়তর কক্ষয়ত্ জাতপাত unique
(৩) িহুোষা, িহু ধমটি, িহু জারতর কদশ
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(৪) উগ্ জাত্রীয়তািাদ ও সাম্প্রদারয়েতা

(৫) দশটিয়�র কোয়�া পররিতটি� ক�ই

(৬) ইউয়রাপ্রীয় ঐরতহারসেয়দর র্ল ইরতহাস

সুতরাং রণ�্রীরত ও রণয়েৌশল কদয়শর মত েয়রই রিে েরয়ত হয়ি।

‘‘ভারেবষটি‘‘ এর সংজ্া
েরত িংশ কথয়ে �াম োরত। িষটি মায়� উতিয়র পিটিতমালা কথয়ে দরক্ষয়ণ সাগর পযটিন্ত 

রিস্তৃত এলাো। ১৯৪৭-এর পর শুধু োরত। 

উচ্চারণ েরয়ত পারত �া। তাই রসন্ু হয়য় কগল রহ্ু আর স্ায়�র �াম রহ্ুস্া�। 

গ্্রীেরা িলত Ind িা Indus কসখা� কথয়ে India।

ইরতহাসয়ে দু’ভাতগ োগ েরা হয়।

১। ঐরতহারসে যুগ ২। প্রানগরতহারসে যুগ। রলরখত রলরপ থােয়ল তয়িই ঐরতহারসে 

যুগ িলা হয়।

োরয়ত ঐরতহারসে যুয়গর শুরু কিয়দর সময়োল কথয়ে।

�তু�  আরিষ্ায়রর ফয়ল ইরতহাস পু�র�টিমটিাণ েরয়ত হয়। ১৯২১ সায়ল হরপ্া আরিষ্ার।

োরয়ত ৫ হাজার িেয়রর সে্তার ধারািারহেতা আয়ে।

৩। োরয়তর সে্তা প্রায় ৫০০০ িেয়রর। শুরুর সময় খ্্রীাঃপূাঃ ৩০০০ সাল। প্রাচ্রী� 

যুগ প্রায় ৩৫০০ িের ধয়র চয়ল। খুিই দ্রীঘটি। এয়ে রত�োয়গ োগ েরা যায়।

(ে) হরপ্া সে্তা খ্্রীাঃপূাঃ ৩০০০-১৫০০

(খ) বিরদে যুগ খ্্রীাঃ পূাঃ ১৫০০ -৫০০

(গ) সামন্ততয়ন্তর উতিরয়ণর যুগ িা রিাহ্মণ্ সমাজ খ্্রীাঃ পূাঃ ৫০০ কথয়ে ৫০০খ্্রীাঃ

োরত শাস� েরার জ�্ কোম্পার�র েমটি্রী ও অরফসায়রর োরত্রীয়য়দর প্রচরলত প্রথা 

সম্পয়েটি জা�া প্রয়য়াজ� হয়। এজ�্ সংস্কৃত, ফারসটি, িাংলা ও অ�্া�্ োরত্রীয় োষা 

জা�য়ত হয়তা। এরা ধমটিশাস্ত্রয়েও আই� ময়� েয়র পয়ড়রেয়ল�। অথচ ধমটিশাস্ত্রগুয়লা 

রিাহ্মণ্ ধয়মটির ক�তায়দর স্বায়থটি এেতরফাো য়ি রেেু সামারজে দায়িদ্ধতা ও োজ চালু 

রাখার জ�্ রচ�া েরা হয়য়রেল। ওররয়য়ন্ারলস্ট ঐরতহারসেয়দর সংস্কৃত োড়া অ�্োষা 

সম্পয়েটি ধারণা রেল �া। োয়জই তারা রিাহ্মণয়দর দৃরষ্টেরগির উপর র�েটিরশ্রীল রেয়ল�। 

এম�রে ধমটিশাস্ত্র র�েটির েয়রই জারতয়েদ প্রথা ি্াখ্া েয়ররেয়ল�। এেমাত্ রিাহ্মণ্ ধয়মটির 

উপর রেরতি েয়রই তারা ইরতহাস বতরর েয়ররেয়ল�। কিৌদ্ধ, বজ�, এম�রে ইসলাম ধয়মটির 

অিদা�য়েও গুরুত্ব কদওয়া হয়র�।

রিাহ্মণরা রেয়ল� তৎোল্রী� সমায়জর েতৃটিত্বোর্রী ও দাশটির�ে, সুতরাং তায়দর কলখা 

পক্ষপাতদুষ্ট হয়িই। পরিতটি্রীোয়ল রশলারলরপ, রিাহ্ম্রীরলরপ ও পরলোষায় কলখা কিৌদ্ধশাস্ত্র, 

মুদ্র, রিয়দশ্রী পযট্ি েয়দর রিিরণ্রী কথয়ে (গ্্রীে, লারত�, চ্রী�া ও আররি োষায় কলখা) 

ইরতহাস জা�া যায়। বজ� ধমটিগ্ন্ কথয়ে অয়�ে তথ্ পাওয়া যায় তা প্রাকৃত োষায় কলখা 

রেল।

কজমস রমল প্রথম োরতয়ে রহ্ু যুগ, মুসলমা� যুগ ও ইংয়রজ যুগ এইোয়ি োগ 
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েয়র�। আধুর�ে ঐরতহারসেরা োগ েয়রয়ে� ইউ  করায়পর মত প্রাচ্রী� যুগ, মধ্যুগ, 

আধুর�ে যুগ তয়ি ঐরতহারসে সুয়শাে� সরোর িয়লরেয়ল� ইউয়রায়পর যুগ রিোগ করেণ্রী 

সমাজয়ে রচরনিত েয়রয়ে, কযম� প্রাচ্রী� যুগ মায়� দাস সমাজ, মধ্ যুগ মায়� সামন্ততন্ত, 

আধুর�ে যুগ অথটি পুঁরজিাদ। রেন্তু োরয়ত তা সম্ভি �য়। োরণ োরয়ত রচরায়ত অয়থটি 

দাস প্রথা রেল �া।

প্রানগমেহামসক রুগ
সম্ভিত হরপ্া সে্তা খ্্রীাঃ পূাঃ ৩০০০ সাল কথয়ে খ্্রীাঃ পূাঃ ১৫০০ সাল। সে্তা পূণটি 

রিেরশত খ্্রীাঃ পূাঃ ২৭০০ কথয়ে খ্্রীাঃ পূাঃ ১৭০০।

প্রথম �গর সে্তা — হরপ্া �গর �া থােয়ল সে্তা িলা যায় �া। �গর মায়�ই রাষ্ট। 

তার অথটি করেণ্রী থােয়ে। করেণ্রী রিেতি সমাজ। দাস থােয়লও থােয়ত পায়র। পশুপাল� 

রেল। কৃরষোজও রেল। কসচ রেল। কে� রসন্ু উপত্োয় িসরত?

করিাজে যুগ। তামা র্� রদয়য় করিাজে বতরর হয়তা।

সম্ভিত দাস রেল।

মাতৃপূজা রলগি পূজা, অরয়ণ্ তপস্া, কযাগ, যাদু, রচরেৎসা, কলাোয়ত কদি্রী, মাতৃ 

প্রাধা�্। এ সয়ির ধারািারহেতা রয়য় কগল।

হরপ্া সে্তা রে আযটিয়দর বতরর? োরয়তর অারদম অরধিাস্রী ো্রা?

হরপ্া সে্তা ধ্ংস হয়লা কে�? —

পশুপালে সমাজ, খাদ্ সংগ্াহে সমাজ এিং খাদ্ উৎপাদে সমাজ এর ময়ধ্ চ্রীয়�র 

প্রাচ্রীর রেল �া, এে্া কথয়ে আর এে্ার উতিরণ ঘ্ত এিং পাশাপারশও চলত।

ববমদক রুগ
খ্্রীাঃপূাঃ ১৫০০ সাল কথয়ে খ্্রীাঃপূাঃ ৫০০ সাল পযটিন্ত বিরদে সারহয়ত্র োল।

োরত ইরতহায়সর এের্ উয়লিখয়যাগ্ সূত্ ঋেয়িদ। এ্া প্রধা�ত ধমটি সম্বন্ব্রীয় রচ�া। 

েয়য়ে্া পররিার র�য়য় রচন্তা িলয়। গুরু রশষ্ পরম্পরা। বিরদে সারহয়ত্র কশষ োগয়ে 

কিদান্ত িলা হয়। (আলয়িরুণ্রীর সময় খ্্রীরষ্টয় দশম শতাব্দ্রীয়ত কিদ রলরখত রূপ পায়)

ঋক্ কিয়দ পাওয়া যায় কযৌথ জ্রীি� চচটিা— যজুয়িটিয়দ োগাোরগ—চতুিটিয়ণটির েথা।

ঋক্ কিয়দ আযটি অ�াযটি সংগ্ায়মর রিিরণ—অথিটি কিয়দ আযটি অ�ায়যটির জ্রীি�চচটিা, আচার 

অ�ুষ্া� ও ধমটি্রীয় রিশ্বায়সর পারস্পররে সংরমরেণ।

পুরায়ণর রাজিংয়শর পররচয় পাওয়া যায়।

উপজারতয়দর ক�তার �ায়ম উপজারতর �াম। ইন্দ, কৃষ্ণ কে?

যুদ্ধ, লুি, দশ রাজার যুদ্ধ।

েরত উপজারতর সৃরষ্ট ও রিোশ। েরত িংয়শর �াম কথয়েই োরত েথার্র সৃরষ্ট। 

কিয়দ পরারজত রাজায়দর েথা থােত। সুদাস প্রথম রাজচক্রিতটি্রী রাজা।

ঋক্ কিদ্রীয় সমায়জর রেয়মর সামারজে রিোজ� সম্পরতির কেদায়েয়দর রেরতিয়ত গরিত 

হয়র�। সমাজ গরিত হয়য়রেল মূলতাঃ জ্ারত, কগাষ্্রী, কূল ইত্ারদর রেরতিয়ত। 
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পশুপালে সমায়জ এেজয়�র হায়ত অয়�ে পশুপাল চয়ল এয়ল োউয়ে উতিরারধোর 

সূয়ত্ কদওয়ার জয়�্ প্রয়ত্য়ের এে্া পররচয় দরোর হয়য় পয়ড়। েখিই িাতৃোমন্ত্রক 

সিাজ করতক মপতৃোমন্ত্রক সিাতজ রূপান্তমরে হওয়া শুরু হল। পশুপালে জ�য়গাষ্্রী িা 

কৃরষজ্রীি্রী কগাষ্্রী দাস রাখত। রেন্তু দাসরেরতিে সমাজ গ  কড় কতালার কচষ্টা হয়র�।

রিরজত করেণ্রীর পুয়রারহতয়দর আযটি সমায়জ অগি্রীভূত েয়র কদওয়া হয়। এই জ�্ কৃষ্ণ 

িণটি ঋরষয়দর কদখা পাওয়া যায়। কযম� েন্ব, অগি্রীরা, কৃষ্ণ ববিপায়� ি্াস। আযটি অ�ায়যটির 

রমরেণ রেল। ঘয়্াৎেচ, উলুরপ, শান্ত�ু-সত্িত্রী।

চতুিটিয়ণটির উৎপরতি আ�ুমার�ে খ্্রীাঃপূাঃ ৮০০ শতয়ে। ঋেয়িয়দর দশম মডিয়ল এর্ 

প্ররক্ষপ্ত। পরিতটি্রীোয়ল অয়�ে বিরদে রচ�া মহাোরয়ত, গ্রীতা ইত্ারদয়ত এর্ ঢুয়ে 

কগয়ে। অথিটি কিয়দর কশষ রদয়ে িণটি রিোজ� (সামারজে স্তর রিোজ�) হয়ত থায়ে। 

ঋক্ কিয়দর দুর্ গায়য়র রং-এর কদখা পাওয়া যায়। োয়লা ও ফসটিা। আযটিরা রেল ফসটিা, 

আর দাসরা রেল োয়লা।

আযটি পুয়রারহত তয়ন্তর সয়গি হরপ্া সে্তার পুয়রারহতয়দর সংস্কৃরতগত রমরেণ হয়। এর 

মধ্ রদয়য় রগয়য় এে এের্ প্রধা� কগাত্ গয়ড় উয়ি। আিার প্রয়ত্ে্া কগায়ত্র অসংখ্ 

শাখাপ্রশাখা রেল প্রয়ত্ের্ কগাত্য়ে র�য়য় এে এের্ রচন্ত� িলয় গয়ড় ওয়ি।

ঋক্ কিদ্রীয় মা�িয়গাষ্্রীর পশুপালে হয়লও অপে সম্পয়দর অরধোর্রী রেল। রেন্তু কিরশ 

মাত্ায় সঞ্চয় েরয়ত পারত �া। তাই এখায়� সম্পরতির কেদায়েয়দর রেরতিয়ত এই সমায়জর 

রেয়মর সামারজে রিোজ� হয়র�। গরিত হয়য়রেল মূলত জ্ারতয়গাষ্্রী-কূল ইত্ারদর রেরতিয়ত।

মা�ুষয়ে সহজ োষায় কদিয়ত্বর মরহমা কিা�ায়�ার জ�্ োগিৎ পাি, আরদিাস্রীয়দর 

শূদ্রায়ণ েয়র রিাহ্মণ্ সমায়জ অন্তর্টিতি েরা। িাংলার ও ওরড়শার রেেু মা�ুষয়ে রিাহ্মণয়ত্ব 

প্রয়মাশ� কদওয়া হয়। এয়দর িলা হয়তা মাজটিার রিাহ্মণ।
তয়ন্তর ইরতহাস িহু প্রাচ্রী�। যাদু িা কলাোয়ত, তন্তমন্ত সাধু, কযাগ্রী, অরণ্িাস্রী 

সাধু, সিই হরপ্া সে্তার আময়ল। পয়র আযটিয়দর সয়গি রমরেয়ণর ফয়ল অথিটিয়িদ বতরর 

হয়। তারন্তে ধারায় কয কৃষ্ণ ষ্েমটি অথটিাৎ মারণ, উচা্�, িশ্রীেরণ, স্তম্ভ�, রিয়বিষণ 

ও স্বস্ত্য়�। আয়ে অথিটি কিয়দর Black Magic এর ময়ধ্। তন্ত কয কোথায় েয়ি 

আরিভূটিত হয়য়রেল তা র�য়য় রিরেন্ন মত রয়য়য়ে। তয়ন্ত কয রেম কদি্রীপূজার প্রাধা�্ আয়ে 

বিরদে ধয়মটি তা ক�ই। অয়�য়ের ময়ত মাতৃতারন্তে দ্রারিড় সমায়জর কথয়ে উদ্ভূত। অািার 

ময়হয়জোদয়ড়ার হরপ্ার মাতৃমূরতটি কথয়ে ময়� েরা হয় কয তন্ত সম্ভিত প্রাক্  বিরদে কোয়�া 

ধমটি। এই ধমটিাচার বিরদে সময়য়র অগ্গরতর সময় অ�াযটিয়দর ময়ধ্ চরচটিত হত।

পরিতটি্রীোয়ল এয়দর র�য়জয়দর ময়ধ্ সংঘষটি হয়। তায়ত সমাজ কেয়ঙ রগয়য় সামারজে 

করেণ্রীগুরল গয়ড় ওয়ি। আযটি ও দাস — এই দুই সামারজে করেণ্রী বতরর হয়য় যায়। তয়ি 

পশুপালয়�র তুল�ায় কৃরষজ্রীি্রীয়দর ময়ধ্ দাসপ্রথা কি  রশ প্রচরলত হয়য়রেল।

রামায়ণ িা মহাোরয়তর কোয়�া যুদ্ধ কোয়�া সময় হয়র�। রেন্তু এয়ত কলখেয়দর 

সমসামরয়ে যুয়গর দশটি�, সমাজ ি্িস্া, সংস্কৃরতর প্ররতফল� আয়ে।

কিয়দর যুয়গ খাদ্াোি রেল। যাযাির চররয়ত্র পশুপালে আযটিয়দর জ্রীি�যাত্া েয়িার 

ও রেমসাধ্ রেল। প্রয়য়াজয়�র অ�ুপায়ত খাদ্ পযটিাপ্ত কপত �া। এইজ�্ কিয়দ শুধু খায়দ্র 
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জ�্ প্রাথটি�া েরা হয়য়য়ে। তখ� খায়দ্র উৎস রেল রশোর েরা পশুপারখর মাংস, িয়�র 

ফলমূল এিং প্রাক্  আযটিয়দর সম্পরতির লুিপা্, এে চারণভূরম কথয়ে আয়রে চারণভূরময়ত 

যাওয়া, দুধ ও মাংয়সর ্া� পড়য়ল অ�্ চারণভূরমর সন্ায়� যাওয়া।

উৎপাদ� ি্িস্া এম� স্তয়র রেল �া কয সাধারণ মা�ুয়ষর সারা িের খাদ্ কজা্ায়ত 

পারা যায়ি। কৃরষোজ এেটু আধটু জা�য়লও কযয়হতু কলাহার ি্িহার জা�া রেল �া, 

করিায়জের হায়ল চাষ কিরশ েরা কযত �া।

দাসপ্ররা
ইউয়রায়প রেল দাসসমাজ। দাসয়দর উৎপাদয়�র ওপয়রই সমাজয়ে র�েটির েরয়ত হত। 

দাস ও মারলে দুই কমরুয়ত অিস্া� েরত। অষ্টাদশ শতাব্দ্রীর আয়গ পযটিন্ত আয়মররোয়তও 

দাসপ্রথা রেল। আরফ্রো কথয়ে োয়লা মা�ুষয়দর ধয়র র�য়য় রগয়য় দাস েরা হত। োরয়ত 

রিয়দশ্রী আক্রমণোর্রীরা এয়স লুিপা্ েয়র র�য়য় যাওয়ার সময় মা�ুষও ধয়র র�য়য় কযত 

ও দাস িা�ায়তা। ঋক্ কিয়দ আযটিরা আসার আয়গ স্া�্রীয় মা�ুষয়দর দাস িয়ল উয়লিখ েরা 

আয়ে। কদি্রীপ্রসাদ চয়ট্াপাধ্ায়য়র ময়ত দাস মায়� দাতা। ঋক্ কিয়দ অয়�ে সময় দাসয়দর 

দু কপয়য় পশু িয়ল উয়লিখ েরা হয়য়য়ে। োরয়ত দাস সমাজ রেল �া। দাস ি্িহার েরার 

ি্িস্া রেল।

োরয়ত রগ্স িা করায়মর ময়তা দাসরা উৎপাদ� প্ররক্রয়ায় যুতি রেল �া। ি্রতিগত দাস 

রেল, গৃহপারলত দাসয়দর চায়ষ িা শহয়রর  হস্তরশয়পের কক্ষয়ত্ ি্িহার েরা হয়তা। এরা 

স্বাধ্রী� পররিায়রর পাশাপারশ সহিস্া� েরয়তা। গ্্রীস িা করায়মর ময়তা রাক্ষুয়স কচহারার 

খামায়র দাসরেম লারগয়য় উৎপাদ� েরা    হয়তা �া। দাস রেয়মর ভূরমো প্রারন্তে থােয়লও 

মােটিসিাদ্রী ঐরতহারসেরা দাসরেয়মর গুরুত্ব িারিার তুয়ল ধয়রয়ে�।

োরয়ত কয ে’ধরয়�র দায়সয়দর েথা জা�া যায় — 

(১) যারা প্রর্র ঘয়র জয়মেয়ে, (২) যায়দর কে�া হয়য়য়ে, (৩) যুদ্ধি্্রী, (৪) ঋয়ণর দায়য় 

দাস, (৫) দুরেটিয়ক্ষ দাস, (৬) জররমা�া রদয়ত অক্ষম ি্রতি, (৭) োরারুদ্ধ ি্রতি, (৮) 

উপহার রহসায়ি প্রাপ্ত, (৯) িন্ে কদওয়া হয়য়য়ে, (১০) কস্বচ্ছায় র�য়জয়ে রিরক্র েয়রয়ে, 

(১১) িারজয়ত কহয়র রগয়য় (কযম� যুরধরষ্র।)

কস সময়য় িারিার দুরেটিক্ষ হত। ঋকতবদীয় আরটি সিাতজর ববমশষ্ট্য হল সদস্যতদর 

মভের েীব্র করেণীসংগ্াতির অিুপমস্মে। কারণ কৃমষকাজ শুরু হওয়ার পর 

পমরবারগুমল মিতজরাই জমিতে োষ করে। দাসতদর মদতয় োষ কমরতয় মিতজরা কভাগ 

করতো এিি িয়। পুতরামহে ও কজােদাররা দাসদাসীতদর গৃহকতিটি মিরুতি রাখে। 

ঋকতবতদ িজুমরর বা িজুতরর ককাতিা উতলেখ কিই।

খ্্রীষ্টপূিটি ৫০০ সায়লর সময় কথয়ে কৃরষ উৎপাদয়�র কলাহার ি্িহার শুরু হল। কৃরষ 

হয়য় কগল অথটি�্রীরতর েরয়েন্দ। কৃরষ সমাজও অথটি�্রীরতয়ত এেগাদা পররিতটি� র�য়য় এল। 

অয়�ে ধরয়�র কপশা িাড়ল। ি্িসা িারণয়জ্র রিোশ ঘ্ল। রবিত্রীয় পযটিায়য়র �গরায়ণ 

শুরু হল। কৃরষ মারলো�ার চররত্ িদলায়ত শুরু েরল। ধ্রীয়র ধ্রীয়র জ�গয়ণর েয়য়ের্ 

অংয়শ রিশাল অথটি সরঞ্চত হল। রেয়মর চারহদা কিয়ড় কগল। মজুরর রদয়য় রেম কে�া শুরু 
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হল। ফয়ল এই সময় কথয়ে জরময়ে কেন্দ েয়র �তু� উৎপাদ� সম্পেটি (সামন্ততন্ত) বতরর 

হল। এখ� কথয়ে রেম সংক্রান্ত রিরেন্ন পিটি কদখা কগল। োরয়ত শুরু হল শারন্তপূণটি উপায়য় 

সামন্ততয়ন্ত উতিরয়ণর যুগ।

এই সময়য় রেেু মা�ুয়ষর রিলাসিহুল জ্রীি�যাপয়�র েরি পাওয়া যায়। িাৎসায়য়�র 

োমসূয়ত্ �াগররেয়দর জ্রীি�যাপয়�র পদ্ধরত তার প্রমাণ কদয়। কগৌতম িুদ্ধ ক্র্রীতদাসয়দর 

সয়ঘে প্রয়িশারধোয়রর ওপর র�য়ষধাজ্া জারর েয়ররেয়ল�। ঋণয়খলাপ্রী ও পলাতে 

দাসয়দর জ�্ সয়ঘে প্রয়িশ র�রষদ্ধ হয়য়রেল। িুয়দ্ধর আদশটি সমায়জ দাররদ্র ও কশাষয়ণর 

কোয়�া স্া� রেল �া। িুদ্ধ িা অয়শাে দুজয়�ই দাসয়দর প্ররত মা�রিে ি্িহার েরার 

পরামশটি রদয়য়রেয়ল�। আসল উয়দিশ্ রেল যায়ত দাসয়দর রদয়য় কিরশ োজ েরায়�া যায়। 

এরফয়ল সুরিধা কপয়য়রেল মহাজ� ও রিতিশাল্রী করেণ্রী। কিৌদ্ধ ধমটি ও রিাহ্মণ্ধয়মটির ময়ধ্ 

রমল রেল এই কয উেয় ধমটিই পাররিাররে দায়দারয়ত্ব পাল�, ি্রতিগত সম্পরতি রক্ষা ও 

রাজন�রতে েতৃটিত্বয়ে মা�্ েরার পক্ষপারত রেল। িলা যায় এরা রেল করেণ্রীরেরতিে সমাজ 

ি্িস্ার সমথটিে। কমৌযটিযুয়গ রায়ষ্টর সূত্পাত হয়। এইসময় আই�্রী সুরক্ষা কদওয়ার জ�্ 

রাষ্ট হস্তক্ষয়প েরল। এই প্রথম রেমসংক্রান্ত এের্ সামরগ্ে র�য়মািল্রী প্রচল� েরা 

হয়তা। র�য়ম লঘে� েরয়ল শারস্তর ি্িস্া রেল।

এই সময়য় আযটিরা যায়ত িংশা�ুক্ররমে দাসয়ত্বর রশোর �া হয় তাই তায়দরয়ে পৃথে 

েয়র েতগুয়লা র�য়ম বতরর েরা হয়য়রেল। এয়দর জয়�্ কয পৃথে আই� বতরর েরা 

হয়য়রেল, তা হল—

(ে)  এরা অিসর সময়য় করাজগার েরয়ত পারয়ি

(খ)  িািা মা-র সম্পরতির উতিরারধোর পায়ি

(গ)  মরহলা দাস্রীয়দর ওপর কযৌ� অত্াচার চলয়ি �া।

রাষ্ট্র গিি
 োরয়ত প্রথম রাষ্ট মগধ। এর উত্ায়�র ভূরমো রেল রায়ষ্টর বিারা অ-আরদিাস্রীয়দর 

জরম র�য়ন্তণ, কৃরষ িৃরদ্ধ েরা, জ�সংখ্া িৃরদ্ধ (িসরত স্াপ� েররয়য়) ধাতু ও খর�র উপর 

এে্া�া মারলো�ার সাহায়য্ রায়ষ্টর প্রচুর মু�াফা অয়�ে �তু� মা�ুষ জাত রহসায়ি 

তারলোর্তি হয়য়রেল। কষাড়শ জ�পদ এর িদয়ল রাষ্ট গয়ড় উিয়ত শুরু েরয়লা।

খ্্রীষ্টপূিটি পঞ্চম শতে কথয়ে োরয়ত এে �তু� ধরয়�র রাষ্ট োিায়মা  গয়ড় উিয়ত থায়ে। 

কুরু, পঞ্চা ল-এর মত রাষ্টসংঘ পুরয়�া কো� শরতি স্া� গ্হণ েয়র। এই সময় কয ধমটিশাস্ত্রগুরল 

ররচত  হয়য়রেল কসখায়� রিাহ্মণয়দর সামারজে আরধপয়ত্র কয েরি রচরত্ত হয়য়য়ে তা এেয়পয়শ 

োরণ িদু্ধ িা মহাি্রীয়রর ময়তা  ক্ষরত্য় িংয়শাদ্ভুতয়দর হায়তই রিাহ্মণ্ আরধপয়ত্র রিরুয়দ্ধ এে 

প্ররতরক্রয়া কদখা কদয় যার সায়থ সম্ভিত বিশ্ িা শূদ্ররাও সহমত রেয়ল�।

কমৌযটি যুয়গ রিশাল জ�সমরষ্ট এিং অয়�েগুরল অঞ্চল র�য়য় প্রথম এের্ রায়ষ্টর উদ্ভি 

হল। ময়হয়জোদায়ড়া রেল শুধুমাত্ �গররাষ্ট। দাসয়দর সুরক্ষার জ�্ আই� বতর্রী েরা 

হয়য়রেল। রাষ্ট রেল সিয়চয়য় িড় উয়দ্াগপরত। ি্রতিমারলোরা কয� রিপুল পররমাণ দাস 

রেরমে র�য়ত �া পায়র তার ি্িস্া েরা হয়য়রেল এিং রাজার র�য়জর জরময়ত দাস, েমটিোর 
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এিং োরাি্্রীয়দর রদয়য় র�পুণোয়ি চায়ষর োজ েরায়�া হত। কমৌযটি সাম্ায়জ্ই প্রথমিার 

রাষ্টপররচারলত কক্ষয়ত্ যুদ্ধি্্রী কদড় লাখ ক্র্রীতদায়সর োজ েরার খির পাই। অথটিশায়স্ত্র এম� 

এে র�য়রন্তত দাসয়ত্বর অরস্তয়ত্বর েরি পাওয়া যায় যার ময়ধ্ ি্রতিগত কশাষণ কতা আয়েই 

রেন্তু রাষ্ট র�য়জই রেয়মর িহৃতিম   কশাষে এিং প্রজায়দর ওপর এেচ্ছত্ আরধপত্োর্রী। 

খৃষ্টপূিটি ৫০০ কথয়ে য্রীশুখৃয়ষ্টর জয়মের পর ৫০০ িের ধয়র ত্রীরি সামারজে সংঘাত হয় এিং 

িণটিসংের িরৃদ্ধ কপয়ত থায়ে। জারতয়েয়দ ‘ওপরতলা’, ‘�্রীচুতলা’ তত্ত্ব ক্রমশ রপেু হিরেল 

এইজ�্ জামেতভদতক কজারাতলাভাতব বাঁমেতয় রাখার জি্য এবং েৎকালীি সািামজক 

অরটিনিমেক বণটিগুতলাতক ব্রাহ্মণ্যবাদী িরটিাদার সতঙ্গ খাপ খাওয়াির জি্য িিসুংমহো 

রমেে হল। মিয়মেবাদতক মিতয় আসা হল। রিাহ্মণ্ সমাজ আরও প্রসাররত েরার জ�্ 

প্রাকৃত োষায় োগিত ও পুরা� দলিদ্ধোয়ি পায়ির ি্িস্া েরা হয়।

কমৌযটি যুগ কথয়ে কয ঋণদাসত্ব চালু হয়য়রেল তা প্ররতিাদহ্রী� এে রেমজ্রীি্রী করেণ্রী সৃরষ্ট 

েরল। দাসরেয়মর পররিয়তটি বতর্রী হল ‘িাঁধা মা�ুষ’ িা র�েটিরশ্রীল মজুর। খরার সময় িা 

ফসল োয়লা �া হয়ল �্রীচু জায়তর কৃষেরা ঋয়ণর ফাঁয়দ পয়ড় কযত —জরম হাররয়য় োড়া 

েরা মজুর এিং কশষ পযটিন্ত িাঁধা মা�ুয়ষর পররণত হত। এইোয়ি োরতিয়ষটি এে্া সিসময় 

ঋণগ্স্ত রেমজ্রীরি করেণ্রী বতর্রী হল। কোসাম্ব্রীর েথায় ‘‘এরা হল দাসপ্রথার এয়েিায়র োরত্রীয় 

ধরণ। ইউয়রাপ্রীয় ধ্রুপদ্রী দাসপ্রথার এিং সামন্ততারন্তে ভূরমদাস প্রথার �তু� সংস্রণ।’’

এই সময়য়র দাসপ্রথার ইরতহায়সর প্ভূরমোয় দাসয়দর কচয়য় দাস্রীয়দর প্রধা�্ কদখা 

কদয়। তয়ি তা আযটি রিজয়য়র প্রথম রদয়ে। কময়য়য়দর মূল্িা� িয়ল ময়� েরা হত োরণ 

তারা রেল ‘উৎপাদয়ের উৎপাদে’। বজরিে চারহদাও রেল। সন্তা�ধারয়ণর প্রয়য়াজ�ও 

রেল। আযটিয়দর কৃরষ্টয়ত প্ররশক্ষণ কদিার জ�্ পুয়রারহতয়দর দাস্রী উপহার কদওয়া হত। 

সামন্ত পররিায়রর দাস্রীয়দর গৃহোজ েরা হত �া। োযটিত তারা রেল কযৌ�দাস্রী।

অথটিশায়স্ত্র অয়�ে কিত�য়োগ্রী গরণো দাস্রীর র�রদটিষ্ট োয়জর উয়লিখ আয়ে। কেউ 

রাজার মাথায় োতা ধয়র, কেউ গুপ্তচরিৃরতি েয়র, আিার কেউ কিশ্ালয় চালায়।

োরয়তর জাত র�ধটিাররত হয়য়য়ে কপশার রেরতিয়ত। জাতও জমেগত, কপশাও জমেগত। 

ম�ু সংরহতায় এই প্রথায়ে রিরধিদ্ধ েরা হল। ফয়ল রেরমে কপয়ত অসুরিধা থােল �া। 

বংশ পরম্পরায় একাজ করতে হতব ও অি্য ককাি কপশায় করতে পারতব িা বতল 

দরকষাকমষর ক্িো কতি কগল। ইউতরাপীয় দাসতদর িে অি্য ককাি কপশায় রাবার 

অমধকার মেল িা। জাতপাত ি্িস্া করেণ্রী কশাষয়ণর হারতয়ার হয়য় রগয়য়রেল। ধয়মটির েয় 

কদরখয়য় প্ররতয়রাধ স্তধি েরার প্রয়চষ্টা হয়।

তয়ি অত্াচায়রর রিরুয়দ্ধ দায়সরা রে েখয়�া রিয়দ্রাহ েয়রর�? যতদূর জা�া কগয়ে 

এেিারই মাত্ তা ঘয়্য়ে। শাে্য়দর দাস েমটিোররা শাে্ রমণ্রীয়দর ওপর অত্াচার 

েয়র প্ররতরহংসা চররতাথটি েয়রয়ে। দাস ক�তার �াম রেল িরগটিল। রেন্তু কস ময়�া�্রীত হত 

�া র�িটিারচত, জা�া যায় �া।

ভারেীয় সািন্তেন্ত্র
রফউডারলজম-এর িাংলা সামন্ততন্ত। বিরদে সারহয়ত্ সামন্ত িলয়ত কিা�ায়�া হয়য়য়ে 
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প্ররতয়িশ্রী রাজায়ে। গুপ্তযুয়গর সময় কথয়ে জরমর ওপয়র র�েটিরতা িাড়য়ত শুরু েয়র।

রিগত ষষ্  ও সপ্তম শতাব্দ্রী কথয়ে কদখা যায় দা�পয়ত্ রেেু রেেু ভূরমর সয়গি সয়গি 

কৃষয়ের �ায়মর তারলো কদওয়া হত। কৃষেরা আিাদ্রী জরমর সংলগ্ হয়য়ই চাষ েরত। 

দা� েরা জরমর সয়গি অয়�ে দাসও থােত। োরয়ত সামন্ততয়ন্তর প্ররক্রয়া শুরু হওয়ার 

পর দাসপ্রথা দুিটিল হয়ত থায়ে। এই সময়য় ঋরষ �ারদ দাসমুরতির রিরধ রিধা� রচ�া 

েয়ররেয়ল�। ভারতে কর দাসপ্ররা উতছেদ হতয়মেল ো ককাতিা িািমবক কারতণ 

হয়মি। জমির মবভাজি এবং ভূমি অিুদাতির ফতল ভূমি মবমছেন্নো হতয়মেল। 

পমরবার মপেু জমির আয়েি কতি রাওয়ায় োতষর কাতজর কব  মশ সংখ্যক দাস বা 

রেমিক মিতয়াগ করা আমরটিক মদক করতক লাভজিক মেলিা। সািাি্য কতয়কজিতক 

করতখ বামকতদর িুমতি কদওয়া হতয়মেল। এই সিতয় উৎপাদতির সুমবধার জি্য 

শুদ্রতদর (রারা প্রধািে দাস মেল) কৃষতক পমরণে করা হয়। গুপ্ত রুগ করতক শুরু 

কতর সপ্তি শোব্ীর িতধ্য সিস্ত শূদ্রগণ কৃষতক পমরণে হতয় কগল। শূদ্রতদর দাস 

বা ভাড়াত্ রেমিক করতক কৃষতক উতিরণ ঘ্ল।

রেন্তু সামন্ততয়ন্তর আরিেটিাি ঘ্য়লও দাসপ্রথা কথয়েই যায় কিশ রেেু জায়গায়। 

সুলতার� আময়ল আমরা রাজপ্রাসায়দই দায়সর সন্া� পাই। পরিতটি্রীোয়ল োরয়তর উতির 

পরচিম রদয়ে কচরগিস খা�, গজ�্রী মামুদ প্রভৃরত হা�া রদয়য় লুিপা্ েয়র রফয়র কযত। 

লুয়ির সামগ্্রীর ময়ধ্ মা�ুষও রেল। োরায়োরাম পিটিয়ত খাইিার পায়সর ময়ধ্ রদয়য় 

যাতায়ায়ত শ্রীয়ত অয়�ে মা�ুষ মারা যায়। এইজ�্ পাহাড়্ার �ামই হয়য় যায় রহ্ুকুশ। 

‘কুশ’ মায়� মৃতু্। ট্রাইিাল রায়ষ্টর িদ  কল গয়ড় উিয়ত লাগয়লা সামন্ততারন্তে রাষ্ট। পূণটি 

রিোশ গুপ্ত যুয়গ।

সািন্তেন্ত্র এক্া মবতকন্দ্রীকৃে রাজনিমেক ব্যবস্া। জমির িামলকািা মবতকন্দ্রীকৃে 

মেল মকিা, ব্যমতিগে িামলকািা মেল কীিা, এগুতলাই জরুরী প্রশ্ন। ভারতে  

সািন্তেতন্ত্রর উদ্ভতবর মপেতি প্রধাি অবদাি ভূমিদাি প্ররার। রাজারা শুধু ভূরমদা� 

েরয়ত� �া, ভূরমর ওপয়র গ্হ্রীতায়ে সি রেেুর অরধোর — ের িসায়�ার অরধোর, 

রিচায়রর অরধোর  এম�রে জরমর অরধোরও—কেয়ড় রদয়ত�। অথচ এগুরল রাজার 

সািটিয়েৌময়ত্বর পয়ক্ষ গুরুত্বপূণটি।

সামন্ত প্রথা খ্্রীষ্ট্রীয় যুয়গর প্রথম কথয়েই শুরু হয়য়রেল। গুপ্ত যুয়গ রাজা গ্াম প্রধা� 

র�যুতি েরয়ত�। তারা কশষপযটিন্ত অধটি সাময়ন্ত পররণত হয়য় যারচ্ছল। ভূরমদা� গ্হ্রীতারা 

গ্ামিাস্রীয়দর উৎপন্ন ফসয়ল প্রাপ্ত অংশ কথয়ে এোংশ র�য়জর জ�্ রাখয়ত�। কিরশরোগ 

অংশ রাজার জ�্ পািায়ত�। মর্র-মিয়েও ভূরমদা� েরা হত।সম্ভিত গুপ্তযুয়গ ররচত 

  ও প্রোরশত অমরয়োষ �ায়ম এের্ সংস্কৃত অরেধায়� কদখা যায় তখ� �গয়র োররগর 

রেল, রেরমে রেল।

কমৌযটিযুয়গ রাষ্টায়তি রশপে ও ি্িসা ক্রমশ কেন্দ্রীয় র�য়ন্তণ কথয়ে মুতি হয়য় স্া�্রীয় 

প্রধা�য়দর পররচাল�ায় শুরু হয়। গুপ্ত যুগ কথয়ে মুদ্রার অোি আত্মর�েটির ি্িস্ার ওপর 

স্া�্রীয় কেয়ন্দর উদ্ভয়ি সামা�্ পয়র।

পাল ও প্ররতহারয়দর আময়ল স্া�্রীয়োয়ি স্া�্রীয় প্রয়য়াজ� কম্ায়�ার জ�্ সামন্তিাদ্রী 
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অথটিি্িস্ার রেরতি বতরর হয়য়রেল। ফয়ল প্রয়য়াজয়�র অরতররতি উৎপাদ� হত �া। 

পালয়দর আময়ল গ্ামিাস্রীয়দর সম্বয়ন্ জা�া যায়, গ্ায়ম শুধু চাষ্রীরাই �য়, রিাহ্মণ, 

েমটিোর, কুম্ভোর, �ারপত, িরণে, োররগর, চডিাল সিাই রেল। এইোয়ি গ্ায়মর 

আত্মর�েটির অথটিি্িস্া রাখার জ�্ গ্ায়মর প্রয়য়াজ�্রীয় িস্তু উৎপাদ� েরয়ত পায়র এম� 

সি ি্রতির আিশ্েতা রেল। 

প্রাচ্রী� যুগ কথয়ে সামন্ততয়ন্ত উতিরয়ণর কেন্দ্রীয় রিষয় রেল ভূরম দা� প্রথা। এইসময় 

চতুিরণটি ি্িস্ায় অয়�ে রশরথলতা কদখা যায়। বিশ্ ও শূদ্ররা ্্াক্স রদয়ত ও রেমদা� 

েরয়ত অস্ব্রীোর েয়র। এইসময় অ�্া�্ অয়�ে পদ্ধরতর সায়থ কিত� কদওয়ার পররিয়তটি 

ভূরমদায়�র ি্িস্া েরা হয় ও দা�গ্হ্রীতায়দর হায়ত ্্াক্স অাদায়য়র দারয়ত্ব কদওয়া হয়। 

এই �তু� ভূস্বাম্রীরা কৃষেয়দর স্া�্রীয়োয়িই র�য়ন্তণ েরার অরধোর কপয়য় রেল। এর 

ফয়ল অয়�ে অ�ািাদ্রী জরমও চায়ষর আওতায় চয়ল আয়স। উপজারতে কগাষ্্রীগু  কলায়ে 

জয় েয়র রাজার অধ্রীয়� আ�া ও তায়ে কৃরষয়ত র�য়য়াগ েরা ্্াক্স রদয়ত িাধ্ েরা হয়। 

রাজা দা� েরা ভূরমর ওপর কথয়ে ের, চারণ ভূরমর অরধোর, খর�র অরধোর, 

আই�-শৃঙ্খলারক্ষার অরধোর সিরেেুই দা� গ্হণোর্রী ওপর কেয়ড় রদয়ত�। দায়� কলখা 

থােয়তা যতরদ� চন্দ, সূযটি ও পৃরথি্রী, সমুদ্র থােয়ি ততরদ�ই দা� গ্হণোর্রীর অরধোর্রী 

থােয়ি।

কলাহা আরিষ্ায়রর ফয়ল কৃরষর রিস্তার হয়। তার ফয়ল চায়ষর োয়জ শূদ্রয়দর ি্িহার 

েরা শুরু হয়। শূদ্ররা কৃষয়ে পররণত হয়য় যায়। এই সময় অথটিশাস্ত্র ররচত হয়য়রেল ও্া 

রাজ্ শাসয়�র আই� রহয়সয়িই পরররচত। �গয়রর পত� শুরু হিার পয়র োররগররা �গর 

কেয়ড় গ্ায়ম চয়ল আয়স। তারা গ্ায়মর কৃষেয়দর জ�্ োররগরর োজ েয়র রদত ও ফসল 

উিয়ল কৃষেরা তায়দর ফসয়লর োগ রদত। োররগররাও িহু কক্ষয়ত্ ধ্রীয়র ধ্রীয়র চাষ েরয়ত 

শুরু েয়র কৃষয়ে পররণত হয়লা। আয়গই িলা হয়য়য়ে পুয়রায়�া সমাজ কথয়ে সামন্ততয়ন্তর 

উতিরয়ণর অ�্তম প্ররক্রয়া রেল ভূরমদা�। খ্্রীাঃ পূিটি ২০০-৩০০ খ্্রীষ্টাব্দ পযটিন্ত কদখা যায় 

মুদ্রারেরতিে অথটি�্রীরত চলত। কেৌর্য়ল্র অথটিশায়স্ত্রও তা কদখা যায়। এ্া কেরন্দেতার 

লক্ষণ। এখায়� কদখা যায় সয়িটিাচ্চ কিত� রেল ৪৮ হাজার পণ এিং সিটির�ম্ন কিত� রেল 

২০ পণ। স্বণটি মুদ্রা, করৌপ্ মুদ্রা, তাম্ মুদ্রার প্রচল� রেল। আই� প্রয়ণতা িৃহস্পরত ভূরমদা� 

প্রথার সুপাররশ েয়র�। ইউ এ� সাং-এর িতিি্ অ�ুযায়্রী ‘গে�টির’, মন্ত্রী, রিচারে ও 

আরধোররেয়দর ভূরম কদওয়া হয়তা কিতয়�র িদয়ল। এর ফয়লই রিয়েন্দ্রীেরণ শুরু হয়। 

সামন্ততয়ন্তর অ�্তম লক্ষণ হয়লা রিয়েন্দ্রীেরণ। শূদ্ররা ষষ্ শতাব্দ্রীর আয়গ মজুর রহয়সয়ি 

কক্ষয়ত োজ েরত। তারপর কথয়ে শূদ্ররা পররিরতটিত হয়য় কগল কৃষয়ে।

ষষ্ শতাব্দ্রী কথয়েই দরূপালিার িারণজ্ দুিটিল হয়ত থায়ে। করামা� সরোয়রর সায়থ িারণজ্ 

তৃত্রীয় শতাব্দ্রীয়ত এিং ইরা� ও িাইয়জ�্াই�-এর সায়থ িারণজ্ ষষ্ শতয়েই কশষ হয়য় 

যায়। িারণয়জ্র অি�রতর ফয়লই শহরগু  কলা রুগ্ ণ হয়ত শুরু েয়র। অয়�েগুরল শহর ধ্রীয়র 

ধ্রীয়র পররত্তি হয়। োররগররা ধ্রীয়র ধ্রীয়র গ্ায়ম চয়ল আয়স। এই সময় কথয়ে গ্ায়ম এে্া 

স্বয়ং সম্পণূটি গ্াম্রীণ অথটি�্রীরত শুরু হয়ত থায়ে। এজ�্ই ইউয়রাপ্রীয় ঐরতহারসেরা এিং 

মােটিস এয়ে এরশয়ার্ে কমাড অফ কপ্রাডােশা� িয়লয়ে�। এ্া আসয়ল রেল সামন্ততারন্তে 
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উৎপাদ� পদ্ধরত। প্রথম রদয়ে স্বয়ং সম্পণূটি গ্াম রেল। জরমর মারলো�া র�য়য় রত� িা চার 

রেয়মর করেণ্রী হয়য় কগল। রাজা, দা� গ্হ্রীতা কৃষে, কসখা� কথয়ে উপ-কৃষে মারলো�া। 

ভূরমদায়�র ফয়লই এ্া ঘ্  কলা। জরমর অরধোয়রর উপয়র এই কয �তু� রিোজ� এর ফয়ল 

িণটি এিং জারত রিোজ� স্পষ্ট হয়য় যায়। মধ্ যুয়গ (শহয়রর অিক্ষয়য়র ফয়ল) কৃরষর রিস্তার 

হয়য়রেল রিপুলোয়ি। শহয়রর ময়ধ্র অরধিাস্রী, বস�্িারহ�্রী, প্রশাসর�ে আরধোররে, 

োররগর, িরণে ও রিাহ্ময়ণরা শহর কথ  কে গ্ায়ম চয়ল আয়স।

োরত্রীয় সামন্ততয়ন্তর রেরতি রেল স্বাধ্রী� কৃরষ। ইউয়রাপ্রীয় ম্ায়�র ি্িস্া কথয়ে 

আলাদা। ইউয়রায়প রাজার রাজয়ত্ব মা�ুষ ও জরমর ওপর রাজার সিটিময় েতৃটিত্ব রেল। রতর� 

তার এলাোর অংশ েয়য়েজয়�র ময়ধ্ োগ েয়র রদয়ত�। এই োয়ি েতৃটিয়তির এের্ 

রপরারমড গ  কড় উয়িরেল। রেন্তু োরয়ত কৃরষজরমর ওপয়র রাজা িা সুলতায়�র অরধোর 

রেল �া। কৃষে তার প্রর্র ভূরমদাস রেল �া। অষ্টাদশ শতাব্দ্রীর ময়ধ্ মা�য়র কৃষে ও 

তার প্রর্র ময়ধ্ যা সংঘাত হয়য়য়ে োরয়ত তা হয়র�। এখায়� কযটুকু রিয়রাধ হয়য়য়ে তা 

ফসয়লর োগ র�য়য়। োরয়ত কৃষে উয়চ্ছদ �া েরা রেল মূল েথা। োরণ চায়ষ অগাধ 

জরম পয়ড় থােত। োই কৃষতকর জমি আত্মসাৎ িা োর উদ্বৃতি ফসল আত্মসাৎ করা্াই 

মেল সািন্ততদর কাজ। অে্যাোর   ও কশাষতণর মবরুতদ্ধ েীি রামশয়া ইউতরাতপ প্রাক্  

আধুমিক রুতগ কর সংঘাে হতয়তে ো মেল করেণীসংগ্াি। মকন্তু ভারতে শুধুিারে বকবেটি 

মবতদ্রাহ মকংবা পঞ্চদশ শো্ব্ীতে মেিত্ কজলায় আত্ালতি বা মবতদ্রাতহর মকেু ের্য 

পাওয়া রায়। অতিকগুমল মবতদ্রাতহ কৃষকতদর অংশগ্হণ মেল, মকন্তু কৃষকতদর দামব 

স্াি পায়মি। জােপাে ও ধতিটির মবভাজতি কৃষকতদর কেেিার িাি খুবই দুবটিল রাকার 

জি্য এই পমরণমে হতয়মেল। ইউতরাতপ সংঘাতের রূপ মেল লাঙতল-েতরায়াতল রুদ্ধ। 

এখাতি রুদ্ধ হে েতলায়াতর-েতলায়াতর। তাই কৃষে সমাজ িা গ্াম এই সংঘাতগুয়লায়ত 

র�র্রিয় থােত।

োরয়ত রাজন�রতে ক্ষমতার রিয়েন্দ্রীেরণ সাধারণোয়ি ইংলয়নর মত   বস�্ 

সরিরাহোর্রীয়দর জায়রগরদায়�র ময়ধ্ রদয়য় ঘয়্র�। িরং রিাহ্মণ ও মর্রয়ে ভূরমদায়�র 

ফয়ল ঘয়্রেল। আয়রা এের্ পাথটিে্ কদখা যায়, ইউয়রায়প সামন্ততয়ন্তর উদ্ভয়ির রপেয়� 

রিয়দশ্রী আক্রমণোর্রীয়দর এে্া ভূরমো রেল। োরয়ত তা রেল �া।

আিার রমলও রেল। কযম� েম হয়লও োরয়ত কিগার প্রথা রেল। ইউয়রায়পর মত�। 

ইউয়রায়পও রেষা�রা অরধোংশ সময় মারলেয়দর জ�্ ি্য় েরত। ঐরতহারসেরা ময়� 

েয়র� োরয়ত স্বাধ্রী� কৃষয়ের সংখ্া কিরশ রেল। ইউয়রায়প মধ্যুয়গ রাজার কসিা েরার 

পুরস্ার রেল ভূরমদা�। োরয়ত এিং ইউয়রায়প পুয়রারহত িা খ্্রীষ্ট্রীয় সংগি�গুয়লায়ে জরম 

কদওয়ার ময়ধ্ রমল থােয়লও গ্রীজটিা রেল অয়�ে সুসংগরিত প্ররতষ্া�।

োরত্রীয় ইরতহাসরিদয়দর ময়ধ্ এখ� োরত্রীয় সামন্ততন্ত শব্দর্ চালু হয়য় কগয়ে। 

োরয়তর মত কয কদশগুরলয়ত ইউয়রায়পর মত সামন্ততন্ত রেল �া তায়ে আধা সামন্ততন্ত 

িয়ল উয়লিখ েরা হয়।

োরয়ত অয়�েসময় রসংহাসয়� উতিরারধোর্রীও র�িটিাচ� েরত সামন্তরা। কযম� 

কগাপাল। এরেম আয়রা রেেু উদাহরণ কদওয়া যায়।



78

োরত্রীয় সামন্ততয়ন্ত কৃষেয়দর অিস্া হয়য় কগল প্রায় দাসয়দর ময়তা। অপররদয়ে 

�তু� �তু� ের আদায়য়র ফয়ল রাজে্রীয় কস�া িা অরফসাররা গ্ায়ম এয়ল কজার েয়র 

্াো িা রসদ তুলত। এ্া রাজয়োষ পযটিন্ত কপৌঁোত �া ইউয়রায়পর সামন্ত প্রথার মতই 

রেল। জরমর মারলো�া িদল হয়ল জরমর সয়গি যুতি কৃষে, কখতমজুর �তু� মারলেয়দর 

অধ্রীয়� চয়ল কযয়ত হত। িাৎসায়য়�র কলখায় কদখা যায় সামন্ততারন্তে সমায়জ �াগররে 

জ্রীি� কেম� রেল। ভূরমদা� গ্হ্রীতা অধ্রী�স্ত কৃষেয়দর কোয়�া সুরক্ষা রেল �া। কদয়শর 

অস্বাোরিে পরররস্রতর জ�্ রাজা িা সম্া্ ের মকুি েয়র র�য়লও অ�ুদা�য়োগ্রীরা 

সাধারণত এত উদারতা কদখায়ত� �া।

োরত্রীয় সামন্ততন্ত ইউয়রাপ্রীয় সামন্ততয়ন্তর ময়তাই অয়স্ত্রর উপয়রই র�েটির রেল। 

গ্ামিাস্রীয়দর র�য়ন্তণ েরার  কচয়য় প্ররতরক্ষাহ্রী� েয়র রাখাই কিরশ সহজ রেল। োরত্রীয় 

সামন্ততয়ন্তর পূণটি রিেরশত যুয়গ (৫০০ খ্্রী-১২০০ খ্্রীাঃ পযটিন্ত) অথটি ি্িস্ায় চারর্ বিরশষ্ট্ 

কচায়খ পয়ড় যা োরত্রীয় সামন্ততয়ন্তর উদাহরণ।

(১) ভূরমর উপর রাজার ও সামররে অরধোর ক্রমশ েয়ম যাওয়া।

(২) উপসামন্ত্রীয়েরণ, জরম কথয়ে উৎখাত, �তু� �তু� ের আয়রাপ ও কিগার খা্ার 

জ�্ কৃষেয়দর অিস্ার অি�ম�।

(৩) ি্িসা ও রশয়পের লাে কথয়ে জায়রগরদার িদয়ল যাওয়া।

(৪) স্বর�েটির আথটি ি্িস্া মুদ্রার েম ি্িহার �তু� ের আয়রাপ ও কিগার খা্ া এই সময়োল্রী� 

বিরশষ্ট্ ও সিই সামন্ততয়ন্তর লক্ষণ। গুপ্ত যুয়গর আয়গ এেসময় জরমর উপয়র কগাষ্্রী সম্প্রদায়য়র 

মারলো�া রেল। রেন্তু গুপ্ত যুগ্রীয় িা উতিয়রাতির যুয়গ জরম োগ হয়ত শুরু েয়র। 

কগাোরণ ভূমি ও জলাশতয় সবটিজিীি অরধোর রেল। পরিতটি্রীোয়ল অ�ুদায়�র মধ্ 

রদয়য় এেত্ মারলো�াও শুরু হয়। জরমর িন্ে শুরু হয়য় রগয়য়রেল। ইউয়রায়প এেই 

জরমর উপর অরধোর দারি েরার জ�্ মপরামিতডর িতো মারলে কগাষ্্রী যা োরয়তও 

রেল তয়ি ইউয়রায়প দারিদাররর সংখ্যা ভারতে করতহতু েম রেল, কমাগল আময়ল এই 

আই� পররিরতটিত হয়য় জমির উপতর সত্ত্বারধোর কদওয়া িন্ হয়। প্রায় ১৩০০ খ্্রীাঃ পযটিন্ত 

ভূরমস্বয়ত্ত্বর প্রধা� র�য়মগুরল সামন্ততয়ন্তর পররচয় িহ� েয়র।

কৃষেয়দর রদে কথয়ে রিয়দ্রাহ আয়্াল� কচায়খ পয়ড় �া, সম্ভিত কশাষয়ণর রিরুয়দ্ধ 

গ্াম পররত্াগই রেল এেমাত্ প্ররতরক্রয়া। রেন্তু মধ্যুয়গর শুরুর সময় স্বর�েটির অথটি 

ি্িস্ায় জরমর সায়থ আিদ্ধ থাোয় কৃষেয়দর গ্াম পররত্াগ সহজ রেল �া, োরত্রীয় 

সামন্তিায়দর ঐরতহারসে ভূরমো েয়য়ের্ োরয়ণ গুরুত্বপূণটি রেল।

প্রথমত ভূমি অিুদাতির ফয়ল মধ্ োরত, উরড়ষ্া ও পূিটিিয়গি িহু পরতত জরম আিাদয়যাগ্ 

হয়য়রেল, পুয়রারহতরা আরদিাস্রীয়দর হার ি্িস্ার ও আজ প্রয়য়াগ রশরখয়য়রেয়ল�। তাোড়া 

�ক্ষত্, িষটিা ঋতু পররিতটি� ইত্ারদ সম্পয়েটি পরররচত েররয়য়রেয়ল�।

রবিত্রীয়ত ভূরম অরধোর আইি শৃঙ্খলা রক্ার সহায়ে হয়। তৃত্রীয়ত ভূরম 

অ�ুদায়�র ফয়ল ব্রাহ্মণ সংস্কৃমের কর প্রসার ঘয়্রেল তার দ্রীঘটিস্ায়্রী প্রোি 

সংহরত গয়ড় কতালার পথ প্রশস্ত েয়ররেল। (যরদও ো িািবো রিয়রাধ্রী রেল) 

চতুথটিত ভূরম অ�ুদায়�র ফয়ল রিাহ্মণ সংস্কৃরতর সংস্পয়শটি আসা রিরেন্ন উপজারতয়ে 
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রিাহ্মণ সমায়জর ময়ধ্ স্া� েয়র কদওয়ার ফয়ল অসংখ্য জামে ও িণটি শংের (রিহ্ম 

পুরাণ অ�ুযায়্রী প্রায় এেয়শা উৎপরতি হয়য়রেল)। পঞ্চমত ভূমি অিুদাতির ফয়ল 

�তু� আিাসয়যাগ্ জরময়ত �তু� �তু� আরদিাস্রীয়ে িগটিা ি্িস্ার ময়ধ্ র�য়য় 

আসার ফয়ল এেই রেম সািামজক অবস্া বতরর হয়য়রেল। রাজন�রতে শরতির 

রিয়েন্দ্রীেরণ ঘয়্রেল। রাোয়াতের অসুমবধার জি্য রাজনিমেক ঐক্য রাখা 

কমিি মেল বতল আঞ্চমলক রাজনিমেক মবকাশ ঘত্মেল। ফতল অতিক স্ািীয় 

আরটি সংস্কৃমের জন্ম হয়। 

প্রােীিরুতগ আতলাক প্রামপ্তর সিয়কাল
প্রাচ্রী� যুয়গ সমায়� পররিতটি� চয়লরেল। প্ররতরষ্ত সমাজ, কোয়�া এে সামারজে 

করেণ্রীর আরধপত্, ধমটি্রীয় র্রীরত�্রীরত, প্রোিশাল্রী োিাদশটি সি রেেুয়তই রেেু পররিতটি� 

হরচ্ছল। এে এে সময়য় রিপর্রীত ক্াত এয়সয়ে। সংঘষটি হয়য়য়ে। েখ�ও তার ফলাফল 

সুদূরপ্রসার্রী, েখ�ও অদূরপ্রসার্রী। সি পররিতটিয়�র প্ররতর্ রদে সযয়ত্ন অ�ুধাি� েরা 

দরোর। তয়িই সামারজে, সাংস্কৃরতে রূপান্তয়রর গরতসূত্ রিে মত ধরা যায়ি। ময়� 

রাখা দরকার সব পমরবেটিি মকন্তু গুণগে পমরবেটিি িয়। কো্ বড় অজস্র পমরিাণগে 

পররিতটি� এেসময়য় গুণগত পররিতটিয়� রূপান্তররত হয়। পররিতটি� প্রথয়ম ইমারয়তর 

উপরতলায়তও কদখা কযয়ত পায়র। তারপয়র োপ পয়ড় িুর�য়ায়দর উপর (রামকৃষ্ণ 

েট্াচাযটি-িস্তুিাদ রজজ্াসা, পৃাঃ ৮১-৮২)

এের্ সমাজ যখ� অয়পক্ষাকৃত উন্নততর �তু� সমায়জ পররিরতটিত হয় তখ� কস্া 

এেরদ� িা এেিেয়র হয় �া। ফ্রাসি কদয়শ সামন্ততারন্তে সমাজ কথয়ে যখ� ফরাস্রী 

রিপ্লয়ির মাধ্য়ম পুঁরজিায়দর উতিরণ ঘয়্রেল তায়ত েয়য়ে শতাব্দ্রীর প্রয়য়াজ� হয়য়রেল। 

এেইোয়ি রশপে রিপ্লয়ির সময় ইউয়রায়প সামন্ততন্ত কথয়ে পুঁরজিা  কদর উতিরয়ণর সময় 

েয়য়ে শতাব্দ্রী কলয়গরেল। এের্ সমাজ কথয়ে এের্ উন্নততর সমায়জ কপৌঁয়োয়�ার সময় 

জ্া� ও প্রযুরতির জগয়ত রিরা্ রিরা্ পররিতটি� র�য়য় আয়স। োরয়তর কক্ষয়ত্ আমরা 

কদরখ এখায়� প্রাচ্রী� যুগ দ্রীঘটি সময়ি্াপ্রী খ্্রীাঃ পূিটি ৩০০০ কথয়ে খ্্রীষ্ট জয়মের পয়রর ৫০০ 

িের অথটিাৎ ৫০০ খ্্রীাঃ পযটিন্ত চয়ল। এই দ্রীঘটি ৩৫০০ িেয়রর ময়ধ্ কশয়ষর ১০০০ িের 

অথটিাৎ খ্্রীাঃ পূিটি ৫০০ কথয়ে ৫০০ খ্্রীাঃ পযটিন্ত জ্া�-রিজ্া�, প্রযুরতি, সারহত্ সিরেেুয়তই 

রিরা্ অগ্গরত হয়য়রেল। এই সময় রাজ�্রীরত, অথটি�্রীরতর জ্রীি�যাত্া, উৎপাদয়�র 

প্ররক্রয়া, দশটি� ইত্ারদর ি্াপে প্রসার ঘয়্রেল।

প্রাচ্রী� যুয়গ খ্্রীাঃ পূিটি ৫০০ সাল কথয়ে ৬০০ খ্্রীাঃ সময়োলয়ে রচ  রনিত েরা যায় 

প্রাচ্রী�োয়লর আয়লাে প্রারপ্তর সময়োল রহয়সয়ি। এই সময়োল রেল প্রাচ্রী� ট্রাইিাল 

সমাজ কথয়ে সামন্ততয়ন্ত উতিরয়ণর োল।

পৃরথি্রীর অয়�ে কদয়শর ইরতহায়স েখ�ও েখ�ও এে সৃরষ্টশ্রীল পিটি কদখা যায়। রশয়পে, 

সারহয়ত্, বিজ্ার�ে উদ্ভাি�, দশটি� রচন্তা, রাষ্ট রচন্তা, সমাজ রচন্তা, সি রেেুয়তই। এ্া কোয়�া 

বদি কখয়াল �য়। এর এে্া োযটিোরণ কযাগ আয়ে। অ�কুূল সামারজে রেরতি থােয়ল তত্ত্ব ও 

োি�া প্রয়য়ায়গ রিস্তার হয়। (রামকৃষ্ণ েট্াচাযটি—িস্তুিাদ রজজ্াসা, পৃাঃ ৮১-৮২)
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পঞ্চম ও ষষ্ শতাব্দ্রীয়ত আরিষ্কৃত অকি, কজ্ারতরিটিজ্া� ও রত্য়োণরমরত জরম, রাজস্ব, 

ি্িসা-িারণয়জ্র কক্ষয়ত্ রিপুলোয়ি প্রয়য়াগ হয়। এয়ত জরমর মাপ, ্্াক্স র�ধটিারণ েরা 

সিরেেুর সুরিধা হয়। শূ�্ ও দশরময়ের আরিষ্ার এই যুয়গর এের্ রিরা্ অিদা�। 

এর্ আরিষ্ায়রর পর আরিয়দর হাত হয়য় ইউয়রায়প কপৌয়ঁোয় ও ই্ারলয়া�রা এয়ে িেু-

রেরপং-এ ি্িহার েয়র। োরয়ত খুি র�রদটিষ্টোয়ি এর ি্িহার হয়র�। োরত ষষ্ কথয়ে দশে 

শতাব্দ্রী পযটিন্ত ি্িসা িারণয়জ্ দুিটিল রেল তাই শূ�্ ও দশরময়ের ি্িহার েরয়ত পায়রর�। 

সপ্তম শতাব্দ্রীর প্রথম অয়ধটি কৃরষ-কজ্ারতরিটিজ্া� রিেরশত েয়র� রিহ্ম গুপ্ত। ষষ্ শতাব্দ্রীয়ত 

িরাহ-রমরহর িহৃৎ সংরহতা রলয়খরেয়ল�। রিরেন্ন সামারজে রিষয়য় গৃহ র�মটিায়ণর জ�্ স্া� 

র�িটিাচ�, �তু� গ্াম পতি� েরার রিষয়য় তার মত অয়�য়েই কময়� চলত। িরাহ রমরহয়রর ঋতু 

পররিতটি� এিং আিহাওয়া পররিতটি� র�য়য় পযটিয়িক্ষণ রদয়য় কৃষেয়দর পয়ক্ষ কৃরষ ে্ায়লনার 

প্রয়য়াগ েরয়ত সাহায্ েয়ররেল। রিরেন্ন ধরয়�র জরমর োগজপত্ কদয়খ ময়� হয় কজ্ারতষ্রী 

িা বদিয়জ্র  োজ এই সময় কথয়ে শুরু হয়। এই সময় আর এের্ উয়লিখয়যাগ্ রিষয় কদখা 

যায় রিিাহ প্রথায় ে�্াদায়�র সায়থ ভূরমদা� জরড়ত হয়য় পয়ড় এর ফয়ল �তু� উৎপাদ� 

সম্পেটি বতরর হয়ত থায়ে। ভূরমদায়�র ফয়ল রাজা এিং কৃষয়ের মায়� জরমদার বতরর হল। 

বিশ্রা রেল পরররেম্রী কৃষে। এই সময় রিশাল সংখ্ে আরদিাস্রী শূদ্র-র তারলোর্তি 

হয়য়রেল। এর ফয়ল রিশাল সংখ্ে শূদ্র যারা অত্রীয়ত ক্র্রীতদাস রেল, গৃহ-েয়মটি অথিা কৃরষ 

োয়জ রেরমে এিং র�ম্নস্তয়র োররগররর োজ েরত তারা কৃষে রহয়সয়ি আত্মপ্রোশ েরল। 

ফলশ্রুরতয়ত রিাহ্মণ্ িণটি সমাজ রেেু্া পররিরতটিত হয়য় মধ্ কদশ কথয়ে িাংলা ও দরক্ষণ 

োরত পযটিন্ত রিস্তৃত হল। ভূরমদায়�র ফয়ল অয়�ে রিাহ্মণ পঞ্চম, ষষ্ এিং সপ্তম শতয়ে 

উতির োরত কথয়ে িাংলায়দশ এিং দরক্ষণ োরয়ত চ  কল যায়। এই সময় শূদ্রয়দর ময়ধ্ও 

অয়�ে জারতগত োগ হয় এিং রিরেন্ন ধরয়�র সমাজ রমরেণ হয়। ম�ুর কলখায়তই কদখা যায় 

৬১ ধরয়�র জারত আয়ে। রিাহ্মণ কদিতায়দর সায়থ উপজারত কদিতায়দর সরমিল�ও হয়য় যায়।

ষষ্ ও সপ্তম শতাব্দ্রী কথয়েই রেন্ন ধরয়�র সাংস্কৃরতে এিং আঞ্চরলে রাজ্গুরলর 

উদ্ভি হয়ত থায়ে। কযম� — অন্ধ, আসাম, িাংলা, গুজরা্, েণটিা্ে, কেরালা, মহারাষ্ট, 

রাজস্া�, তারমল�াড়ু। িাংলা দুয়্া োয়গ োগ রেল কগৌড় এিং িগি। পয়র সি্া র�য়য় �াম 

হয় িগি। রিয়দশ্রী এিং কদশ্রীয় মা�ুষয়দর রমরেয়ণ িহু উপজারতর সৃরষ্ট হয়। রিশাখা দয়তির 

মুদ্রা রাক্ষস �া্য়ে কদখা যায় রিরেন্ন অঞ্চয়লর িারস্ায়দর কপাশাে, আচরণ ও োষা 

পৃথে। অষ্টম শতয়ের এের্ বজ� গ্য়ন্ ১৮র্ িড় জারতর অরস্তয়ত্বর েথা জা�া যায়। 

এইোয়ি ষষ্ শতয়ের জারতসতিা গুয়লার রিোজয়�র সরন্ক্ষয়ণর ইরতহাস হয়য় ওয়ি।

োষার কক্ষয়ত্ সংস্কৃয়তর অপভ্ংশ রদয়য় �তু� �তু� োষা বতরর হয়। এগুরলর 

কোয়�ার্ রহর্র ময়তা কোয়�ার্ গুজরার্র ময়তা। এর ময়ধ্ আরদ রহর্, আরদ িাংলা, 

আরদ বমরথরল, আরদ অসারময়া োষাগুরল সপ্তম শতে কথয়ে বতরর হয়য়  কে। আরদ গুজরার্ 

ও আরদ রাজস্া�্রী োষা প্রাকৃত কথয়ে বতরর। এই সময় আঞ্চরলে রলরপগুয়লা বতরর 

হয়। ভূস্বাম্রী করেণ্রী কযয়হতু সামারজে রপরারময়ডর উচ্চস্ায়� রেয়লা তাই অরেজাতয়দর 

মত েয়রই গদ্ এিং েরিতা কলখা হয়তা এিং শুধু সম্পরতিিা�রাই এয়ত খুশ্রী হয়তা। 

কোসাম্ব্রীর ময়ত সামন্ততারন্তে সারহয়ত্ কযৌ�তা এিং ধমটি এই দুয়্াই রেল প্রধা� উপজ্রীি্। 



81

িৃদ্ধ ম�ু িা িৃহৎ পরাশর প্রভৃরত রিরেন্ন ধরয়�র আইর� গ্ন্ রচ�া েয়র�। �া�া ধরয়�র 

আই� গ্ন্ ৬০০-৯০০ খ্্রীাঃ ময়ধ্ ররচত হয়য়রেল।

কদিতায়দর অয়�ে স্তর কেদ রেল। রিষ্ণু, রশি এিং দুগটিা রেয়ল� সয়িটিাচ্চ কদিতা। 

রিাহ্মণয়দর আরধপত্ রিস্তায়রর জ�্ �তু� সংগ্হ েরা এলাোয় অয়�ে আরদিাস্রী আচার 

ও কদিতায়ে রিাষ্মণ্ সমায়জ গ্হণ েরয়ত হয়য়রেল। রিয়শষ েয়র মরহলা কদি্রীয়দর। এ সময় 

সপ্তম শতাব্দ্রী কথয়ে তন্ত-ময়ন্তর অ�ুপ্রয়িশ বজ�, কিৌদ্ধ, বশি এিং বিষ্ণি এই ধমটিগুরলর 

ময়ধ্ শুরু হয়।

উপজারতয়দর ময়ধ্ মাতৃ-তারন্তে ি্িস্া প্রচরলত রেল। মাতৃ-তারন্তে সমায়জ মরহলারা 

অয়�ে োযটিের্রী ভূরমো পাল� েরয়তা। উৎপাদয়� ভূরময়ত কলাহা-লাঙল ি্িহায়রর 

জ�্ মরহলারা ক্রমশ গুরুত্বহ্রী� হয়য় পয়ড়। রিাহ্মণ্ সমায়জর ময়ধ্ আরদিাস্রীয়দর 

আত্মস্ েয়র ক�িার জ�্ মরহলা কদিতায়দর স্ব্রীকৃরত কদওয়া হল এিং রিাহ্মণ্ সারহয়ত্ 

তায়দর সমিা�্রীয় স্া� কদওয়া হল। সমায়জ মরহলায়দর অিস্ার অি�ম� েরা হল রেন্তু 

ক্ষরতপূরণ েরা হল মরহলা কদিতায়দর উচ্চাস� রদয়য়। তন্ত-ময়ন্ত মরহলা কদিতায়দর 

পূজা কিরশ হয়তা।

ভারেীয় দশটিি

করেণ্রী থােয়লই দশটি� জমে হয়। করেণ্রী স্বায়থটি দশটি� ি্িহৃত হয়। োরত্রীয় দশটি� অখডি 

�য়।

োরত্রীয় ঋরষরা শুধুই আধ্ারত্মেতার সাধ�া েয়র�র�। তায়দর িহুমুখ্রী, রিরেন্নমুখ্রী, 

অয়�ে কক্ষয়ত্ই পরস্পররিয়রাধ্রী মতামত রেল।

সম্পরতি রক্ষার জ�্ শাস্ত্র ি্াখ্ার দারয়ত্ব পুয়রারহতয়দর রেল। ওয়দরও সম্পরতির োগ 

কদওয়া হয়তা। কোয়�া কোয়�া রাজাও ি্াখ্া েরয়ত�। ‘কযম� জ�ে’। এরা র�য়জয়দর 

স্বায়থটিই শাস্ত্র ি্াখ্া হয়তা।

বিরদে সারহয়ত্ পারথটিি জ্রীিয়�র জ�্ খাদ্, িস্ত্র, পা�্রীয়র মন্ত উচ্চাররত হয়তা।

উপর�ষয়দর যুয়গ ঐ মন্ত আধ্াত্মিাদ্রী আিরয়ণ �াো পয়ড়। আরণ্ে ঋরষরা ধ�্রী 

রেয়ল�। এই সময় পুয়রায়�া যাগ-যজ্ ত্াগ েয়র র�য়য় আসা হয় রিয়হ্মর ধারণা। ঋরষ 

যাজ্িয়কির েথা।

�ারস্তে, আরস্তে োয়ে িয়ল তা রিে হয় কিদ কে রলয়খয়ে কস সম্পয়েটি মা�ুয়ষর 

রিশ্বায়সর রেরতিয়ত। মা�ুষ �া কদিতা? রত�র্ সম্প্রদায় �ারস্তে —চািটিাে, কিৌদ্ধ, বজ�।

ের্ দশটি� — �্ায়, বিয়শরষে, সাংখ্, কযাগ, ম্রীমাংসা, কিদান্ত — ষড় দশটি�,

োরত্রীয় দশটিয়�র েয়র্ শাখা োজ েরয়ত থায়ে। এর ময়ধ্ চারর্ শাখা িস্তুিাদ্রী দশটি� 

র�য়য় শুরু হয়লও পরিতটি্রীোয়ল োিিাদ্রী দশটিয়�র সয়গি গুরলয়য় কদওয়া হয়। িস্তুিাদ্রী 

দশটি�য়ে কোগিাদ্রী দশটি� িয়ল রচরনিত েরার অয়�ে কচষ্টা হয়য়য়ে। োরত্রীয় দশটিয়�র 

বিরশষ্ট্ হয়চ্ছ এই কয প্রাচ্রী� যুয়গর পর �তু� কোয়�া দশটিয়�র সৃরষ্ট হয়র�। পরিতটি্রীোয়ল 

কয সমস্ত দাশটির�য়ের উদ্ভি হয়য়য়ে, তারা সেয়লই পুরায়�া দশটিয়�র ওপর দাঁরড়য়য় তায়ে 

রিেরশত েরার কচষ্টা েয়রয়ে�। এ্া ইউয়রাপ্রীয় দশটি� কথয়ে সম্পূণটি রিপর্রীত।। ইউয়রায়প 
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�তু� �তু� দাশটির�য়ের উদ্ভি হয়য়য়ে পুরায়�ায়দর িতিি্ �স্াৎ েয়র। (কযম� কহয়গল 

এিং মােটিস, এয়গিলস) শকিরাচাযটি ম�ু সংরহতার সমথটিে রেয়ল�। রতর� কগৌতম িুয়দ্ধর মত 

প্রাণ্রীহত্া িন্য়ে সমথটি� জার�য়য়রেয়ল�।

বিয়শরষে - পৃরথি্রী রেল পরমাণুপুজে — এ্া কতা �ারস্তেতা। রেন্তু পরিতটি্রীোয়ল 

গুরলয়য় কদওয়া।

�ারস্তেরা রেল যুরতি শায়স্ত্রর প্রধা� প্রয়ণতা।

ম�ু ও শংেরাচাযটি। 

তেটিরিদ্ার রিয়রারধতা । রিয়িো�য়্র েথা ।

রিশ্বায়স রমলায় ঈশ্বর, তয়েটি িহুদূর

িুয়দ্ধর ট্রায়জরড–

সংস্কৃত োষা রেল অরেজাতয়দর োষা, অপররদয়ে প্রাকৃত ও পারল োষা, রেল 

জ�গয়ণর োষা, তা ক্রমশাঃ রশক্ষার মাধ্ম হয়য় উিয়ত লাগল। উপমহায়দশ ও এরশয়ার 

অয়�ে কদয়শ েরড়য়য় পড়ল িুয়দ্ধর বিপ্লরিে িাণ্রী। অিদরমত র�যটিারতত মা�ুষ বিরদে 

রিয়েদোম্রী ধয়মটির রিরুয়দ্ধ কপল সিটি মা�ুয়ষর এে মুরতির দশটি�। কমা্ামুর্ রখ্স্টপূিটি রবিত্রীয় 

শতে কথয়ে পঞ্চম শতে পযটিন্ত প্রায় অা্য়শা িের কিৌদ্ধধয়মটির রিস্তার ও প্ররতপরতির োল। 

সম্া্ অয়শাে (খ্্রী: পূ: ২৬৯-২৩২) কথয়ে হষটিিধটিয়�র (খ্্রী: ৫৯০-৬৪৭) রাজত্বোল। 

অিশ্ মা�খায়� রত�য়শা কথয়ে সায়ড় পাঁচয়শা খ্্রীষ্টায়ব্দ দুয়শা কথয়ে আড়াইয়শা িের গুপ্ত 

সম্া্রা কদশ শাস� েয়রয়ে�। 

গুপ্তরা (খ্্রী: ৩২০-৫০০) রিাহ্মণ্ধমটি কময়� চলয়ত�। রেন্তু তাঁরা কিৌদ্ধধয়মটির রিয়রারধতা 

িা শত্রুতা েয়র�র�। হষটিিধটিয়�র শাস�োল কশষ হিার পর কিৌদ্ধধয়মটির মা�ুষরা অসহায় 

হয়য় পয়ড়রেয়ল� রাজশরতির সাহায়য্র অোয়ি। তারপয়রই দরক্ষণ োরত কথয়ে 

জারতরিয়বিষ্রী ম�ুস্মৃরতর কগাঁড়া অ�ুগাম্রী এে �য়া রিাহ্ময়ণর ধমটিতয়ত্ত্বর আরিেটিাি ঘ্য়লা 

আরদ শকিরাচায়যটির ক�তৃয়ত্ব তাঁর দশটিয়�র �াম মায়ািাদ িা অনবিত কিদান্তিাদ। সাধারণোয়ি 

‘‘শকির মত’’ িয়ল খ্াত। এই দশটিয়�র মূল েথা হয়লা রিহ্মসত্, জগৎ রমথ্া। এই 

দশটিয়�র কচায়খ রিশ্ব প্রকৃরত জ্রীিজগৎ ও মা�ুয়ষর সমাজ সংসার সি অসার ও মায়া িয়ল 

কঘারষত হয়লা। িলা হয়লা মা�ুয়ষর জ্রীিয়� চূড়ান্ত লক্ষ্ হওয়া উরচত কমাক্ষ। যা অষ্টম-

�িম শতে কথয়ে শকিয়রর ‘‘কিদান্ত-োষ্’’-এর দশটি� মা�ুষয়ে কশখায়লা কয, পূিটিজয়মের 

েমটিফল তাঁর ইহধয়মটির জাত-পাত-েমটি সিরেেু রিে রিে র�রদটিষ্ট েয়র রদয়য়য়ে। এই 

জ্রীিয়� কসইসি পররণাম কময়� র�য়য় শাস্ত্র ময়ত চলয়ল তাঁর কমাক্ষ হয়ি। কসই প্রধা� শাস্ত্রর্ 

অিশ্ই ম�ুসংরহতা। এের্ �তু� সমাজ মা�রসেতা গয়ড় কদওয়া হয়লা। অ�ুসরণ্রীয় মূল 

�্রীরতগুরল হয়লা, রিাহ্মণ্িাদ-িণটিারেম, ধমটিাচার, জারত-েমটিয়েদ। আরও পাোয়পাতি েয়র 

কদওয়া হয়লা জাত-পাত ও অস্পৃশ্তার কগাঁড়ারময়ে। আয়গই শুরু হয়য়রেল কিৌদ্ধয়দর 

উপর খিরদারর। পয়র স�াত�পন্্রী কুমাররল েট্য়দর রহংসাত্মে আক্রমণ ক�য়ম এয়লা। 

শকিয়রর ক�তৃয়ত্ব কস্া অয়�ে সংগরিত ও পররেরপেত। অত্াচার, মি ধ্ংস, গ্ন্�াশ, 

হত্াও চলয়ত থােল। সাম্িাদ্রী ও জারতয়েদহ্রী� কোয়�া সংস্কৃরতয়ে তাঁরা সহ্ েরয়ত 

পারয়ল� �া। এই অত্াচায়রর ফয়ল কিৌদ্ধরা অয়�য়ে শাতি-বশি তন্তাচার্রী হয়য় কগয়ল� 
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আত্মরক্ষার তারগয়দ। এেসময় যারা কিৌদ্ধ হয়য়রেয়ল� জাতপাত কেদহ্রী� হয়য় অপমা� 

কথয়ে িাঁচয়ত তাঁরা আিার রিাহ্মণ্ সমায়জ (চার িয়ণটির সমায়জ) রফয়র এয়ল�। তয়ি তাঁয়দর 

ধমটির্ তন্ত ও কিৌদ্ধ আচায়রর রমররেত এে সংস্কৃরত হয়য় উিল। তাঁরাই ‘‘মহাযা�’’ �ায়ম 

পরররচত, এখ� যাঁয়দর আমরা কমা্ামুর্ সহরজয়া িরল-রসদ্ধাই অিধূত, আউল িাউল 

ইত্ারদ।

জারতধমটি রূপান্তয়রর কসই চলমা� প্ররক্রয়া সমাজয়দয়হ চলয়তই থােল। বিাদশ শতয়ে 

োরয়ত তুরেটিরা এল। তায়দর ময়ধ্ জাতপাত কেদ ক�ই কদয়খ আিার �্রীচু করেণ্রীর মা�ুয়ষরা 

সমায়জর জারতপ্রীড়� কথয়ে িাঁচার জ�্ দয়ল দয়ল মুসলমা� হয়ত শুরু েরয়লা। এর 

আয়গ যারা রহ্ু কথয়ে কিৌদ্ধ হয়য়রেল তারা কিরশ কিরশ মুসলমা� হয়লা। এে্াই তারগদ 

জাতপায়তর অত্াচায়রর হার কথয়ে রক্ষা পাওয়া। এ্া কিরশ ঘয়্য়ে আমায়দর িাংলায়দয়শ।

রিাহ্মণ্িাদ্রী িণটিারেমধমটি্রী অসায়ম্র রিরুয়দ্ধ িুদ্ধ প্রচার েয়ররেয়ল� অপমার�ত ম�ুষ্য়ত্বর 

মুরতির দশটি�। তাঁর দশটি� কিদ, যাগযজ্, রিাহ্মণত্ব ও জারতয়েয়দর অদ্ভুত �ৃতত্ত্ব ইত্ারদর 

রিয়রাধ্রী। ঈশ্বয়রর অরস্তত্ব র�য়য় �্রীরি থােয়ল�। মা�ুষ িুয়দ্ধর এই কপ্রমঘ� সায়ম্র ময়ন্ত 

মুগ্ধ হয়য় কগল। বিরদে িণটিরিয়বিষ্রী রিাহ্মণয়গাষ্্রী রিপয়দর আশকিায় অরস্র হয়ল�। চতুরতার 

সয়গি তাঁয়দর বিরদে ধয়মটির �া�া পে্ময়তা ি্াখ্ার শুরু েরয়ল�। িুয়দ্ধর মৃতু্র পর 

কিৌদ্ধধয়মটির রিপ্লি্রী তত্ত্বয়ে �া�া োয়দায় বমত্্রী ও েরুণার �ায়ম �া�া প্রশংসায় মুয়ড় 

রদয়ল�। এেই সয়গি তার ময়ধ্ প্ররতরক্রয়াশ্রীল জমোন্তরিায়দ োগ্ ও েমটিফয়লর তত্ত্বয়ে 

জিরদস্তোয়ি ঢুরেয়য় রদয়য় িুদ্ধয়ে েরপেত দশ অিতায়রর এেজ� িার�য়য় িুদ্ধয়ে েয়র 

কতালা হয়লা ‘রহ্ু’কদর এেজ� আরাধ্ অিতার। োরয়ত রতর� হয়য় রইয়ল� ‘রহ্ু’। 

অথচ তার িস্তুিাদ্রী মা�রিে ও সামারজে সায়ম্র দশটি�র্ তাঁর জমেভূরময়ত আলাদা কযাগ্ 

িাঁই কপল �া। তাঁয়ে গ্াস েরয়ল� রিাহ্মণ্িাদ্রীরা। আজ ইরতহায়সর আয়লায় পররষ্ার কদখা 

যায়চ্ছ কয, এেরদয়ে কিৌদ্ধধমটিয়ে কদশ কথয়ে তাড়ায়�া এিং অ�্রদয়ে র�র্রীশ্বরিাদ্রী িুদ্ধয়ে 

রহ্ুয়দর অিতার িা�ায়�া ইত্ারদ এে ধরয়�র ধমটি্রীয় েল�া ও আত্মপ্রতারণাও। এ্া তাঁরা 

েয়রয়ে� শুধুমাত্ রিাহ্মণ্তয়ত্ত্বর শাসয়� জাতপাতয়েদয়ে র্রেয়য় রাখার জয়�্।

ইরতহাসোর �্রীহাররজে� রায়য়র োষায় এম� সিটিি্াপ্রী এম� সিটিগ্াস্রী ি্িস্া পৃরথি্রীর 

অ�্ কোথাও ক�ই। কসই প্রাচ্রী�োল কথয়ে কসই কয চারর্ িয়ণটির ি্াখ্ায়ে োয়জ লারগয়য় 

রহ্ু সমাজ আজ িহু িণটি, উপিণটি, শাখা িণটি ও সংেরিয়ণটি োগাোরগ হয়য় আয়ে, িাংলা 

তার িাইয়র �য়।

চািটিাে — 

রচরেৎসা, গরণত, রিজ্া� সি গরত হারায়�া।

ই এম এস িয়লয়ে� চ্রী� এিং োরত, ইউয়রাপ কথয়ে এরগয়য়রেল। শংেয়রর োিিাদ্রী 

দশটি� তায়ে রপরেয়য় কদয়।

িধ্যরুগ
মুসরলম তুেটি্রীয়দর শাস�োয়ল কদয়শর সামারজে অথটিন�রতে এিং রাজন�রতে 

প্ররতষ্া�গুরলর গুরুত্বপূণটি পররিতটি� হয়। রেন্তু রিয়শষ বিরশষ্ট্ রেল সামন্ততারন্তে রাষ্টায়তি 
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সংগিয়� উৎপাদয়�র উপর জরমদারয়দর র�য়ন্তণ। জাত-পায়তর সংখ্া িৃরদ্ধ, রচত্-েলা, 

রলরপ, োষা, পূজা, উরতি, ত্রীথটি এিং তন্ত ইত্ারদর কক্ষয়ত্ আঞ্চরলে পরররচরত শুরু হয় 

ষষ্ ও সপ্তম শতাব্দ্রীয়ত। চতুথটি এিং সপ্তম শতাব্দ্রীর ময়ধ্ ভূরমদায়�র প্রাথরমে লক্ষ্ণণ 

স্পষ্ট হয়য় ওয়ি। তুরেটি এিং কমাঘলয়দর রাজয়ত্ব আরও স্পষ্ট রূপ পায় ইেতা, জায়রগর, 

ই�াম, �জরা�া ইত্ারদ �ায়ম। কদিয়তিার রিহ্ময়তিার ইত্ারদ �ায়ম কয জরমদা�, ভূরমদা� 

হত মুসরলম শাসয়�র সময়ও অি্াহত রেল। রহ্ুয়দর জ্া�াজটিয়�র পদ্ধরত রেল ধমটিশাস্ত্র 

ও মুসরলময়দর কক্ষয়ত্ রেল কোরাণ রেরতিে।

মধ্যুয়গ গ্াম্রীণ জ�সংখ্া সম্পয়দর মূল্ অ�ুযায়্রী রিরেন্ন সামারজে করেণ্রীয়ত রিেতি 

হয়য়রেল। উচ্চতম িা প্রথম করেণ্রীয়ত রেল জরমদার, মহাজ� ও বিশ্ ি্িসায়্রী। রবিত্রীয় করেণ্রীয়ত 

রেল ধ�্রী ও রিশাল সংখ্াগররষ্ চাষ্রী। তৃত্রীয় করেণ্রীয়ত রেল র�াঃস্ব অথটিাৎ মজুর তারা কৃরষ 

মজুর, পররয়ষিামূলে োজ, চামড়া অথিা কো্খায়্া উৎপাদ�শ্রীল োজ েরয়তা। িারর 

কখতমজুরয়দর এের্ বিরশষ্ট্ রেল এরা রেল র�চু জারত। কৃরষর উৎপাদয়�র জ�্ জা  রতয়েদ 

প্রথা শতাব্দ্রীর পর শতাব্দ্রী ধয়র এে্া র�রদটিষ্ট, সংররক্ষত রেমিারহ�্রী বতরর েয়র কগয়ে।

িাির�ামা গ্য়ন্ িাির রলয়খয়ে� কয — চাষ্রী ও গররি কলায়েরা সম্পূণটি খারল পায়য় থায়ে 

আর লগিু্া রদয়য় লজ্জা র�িারণ েয়র। কময়য়রা লুগি �ায়ম এে ধরয়�র োপড় পড়য়তা 

যার অয়ধটিে কোময়র ও িারে অয়ধটিে মাথায় জড়ায়�া থােয়তা। গররি মা�ুষ শ্রীতোয়ল 

রারত্য়িলা ঘু ক্র আগু� জ্ারলয়য় তার আঁয়চ গরম থাোর কচষ্টা েরয়তা। োরয়তর 

কিরশরোগ অঞ্চয়লই কৃষেয়দর িাসস্া� রেল কুঁয়ড়ঘর। গৃহস্ারলর রজর�সপত্ও রেল খুি 

কশাচ�্রীয়। জল রাখা, রান্না েরা প্রায় সি রেেুয়তই মার্র পাত্ ি্িহার েরা হয়তা। মার্ 

ও োদা রদয়য় বতরর উ�ু� ি্িহার েরা হয়তা। কসই সময় প্রায়ই দুরেটিক্ষ হয়তা। িাংলা, 

রিহার িাদ রদয়য় োরয়তর পূিটি অংয়শ ১৫৫৪-৫৫কত, োরয়তর পরচিম অংয়শ োশ্্রীয়র 

১৫৭২-৭৩খ্্রীষ্টায়ব্দ, পরচিম োরয়ত ১৫৭৪-৭৫, ১৫৯৬, ১৬৩০-১৬৩২ সাজাহা� যখ� 

তাজমহল বতরর  েরায়চ্ছ� তখ� পাজোি, গুজরা্, োশ্্রীর, ওরড়শা ও দারক্ষণাত্ েয়ািহ 

দুরেটিয়ক্ষর েিয়ল। ১৭৭০ সায়ল িারা�স্রীর পরচিম কথয়ে রিস্ত্রীণটি অঞ্চল দুরেটিয়ক্ষর েিয়ল 

পয়ড়। এেমাত্ পা্�া শহয়র ৯০ হাজার মা�ুষ মারা যায়। ১৭০২ সায়ল দরক্ষণ োরয়ত 

দুরেটিক্ষ হয়। দুরেটিয়ক্ষর সময় েয়য়ের্   রিয়শষ চররত্ কদখা যায়। দুরেটিক্ষপ্রীরড়ত অঞ্চল ত্াগ 

েয়র অ�্ত্ চয়ল যাওয়া, লু্পা্, মা�ুয়ষর কস্বচ্ছায় ক্র্রীতদাস হয়য় যাওয়া, কেয়ল কময়য় 

রিরক্র েরা এম�রে কোয়�া কোয়�া কক্ষয়ত্ �র মাংস খাওয়ারও ররয়পা্টি পাওয়া কগয়ে।

কষাড়শ শতাব্দ্রীয়ত রদরলিয়ত কমাঘল সাম্ায়জ্র রাজয়ত্ব িাংলার অিস্া কেম� রেল যা 

সমসামরয়ে েরি েরিেকি� মুকু্ রায়য়র, চডি্রীমগিল ো   কি্ ফুলিরার ১২ মায়সর দুাঃখেষ্ট 

িণটি�ায় তা কদখা যায়। ফুলিরা রেল ি্াধ োলয়েতুর স্ত্র্রী, বিশাখ-বজ্ষ্ মায়স বিঁরচর ফল 

কখয়য় থায়ে। আষাঢ়-রোিণ মায়স খুঁদকুয়ড়া, োদ্র-আরশ্ব� মায়স দুগটিা পূজার সময় প্রসাদ্রী 

মাংস, মাঘ মায়স কুয়াশার ফয়ল রশোর হয় �া আর বচয়ত্ খরার জ�্ ঘয়র খািার থায়ে 

�া। এেমাত্ োরতটিে-অগ্হায়য়ণ ধা� ওিার সময় তার অোি রেেু্া কময়্।

চাষ্রীয়দর কক্ষয়ত্ আধুর�ে মারলো�ার সায়থ মধ্যুয়গর মারলো�ার পাথটিে্ রেল। 

এখ�োর চাষ্রীরা ইচ্ছা হয়ল জরম কেয়ড় চয়ল কযয়ত পায়র, জরম চাষ �াও েরয়ত পায়র। 
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রেন্তু মধ্যুয়গ চাষ েরা্া রেল িাধ্তামূলে। তা �া েরয়ল জুলুম েরা, েয় কদখায়�া, 

েয়য়দ েরা িা বদর�ে শারস্তর ি্িস্া েরা হয়তা। তার োরণ তখ� চাষ্রীর সংখ্া েম রেল, 

রেন্তু জরম রেল প্রচুর। র�চুমায়�র জ্রীি�যাত্া আর আরদ্োয়লর কুঁয়ড়ঘর োড়া চাষ্রীর 

কফয়ল যাওয়ার ময়তা কোয়�া সম্পরতি রেল �া। তাই অত্াচায়রর েয়য় চাষ্রীরা পারলয়য় 

কযত। রেন্তু প্রশাসয়�র ও বস�্িারহ�্রীর জ�্ খায়দ্র প্রয়য়াজ� রেল অত্ন্ত কিরশ।

কমাঘল আময়ল জরমদারয়দর সায়থ রিংশ ও এেরিংশ শতাব্দ্রীর জরমদারয়দর অয়�ে 

পাথটিে্ আয়ে। তায়দর প্রধা� অস্ত্র হয়য় উয়িরেল জরম কথয়ে প্রজায়ে উয়চ্ছয়দর েয় 

কদখায়�া। কৃরষ অথটি�্রী  রত ও স্বয়ম্ভরতা পাশাপারশ অিস্া� েরয়তা।

অথটি    ব�রতে োরয়ণ গ্ায়ম স্বয়ংসম্পূণটিতার প্রয়য়াজ� রেল। প্ররতর্ গ্ায়ম েয়য়ে ধরয়�র 

হায়তর োয়জর উপরস্রত রেল অত্ন্ত জরুর্রী। প্ররতর্ গ্াম হয়য় উিয়তা এম� এের্ 

সমাজ কযখায়� কলােসংখ্া িাড়য়ল এেই ধরয়�র আর এের্ সমায়জর জমে রদয়ত পারয়ি।

মধ্যুয়গ জরমদার শব্দর্ পাওয়া যায়। এর্ এের্ ফারসটি কযৌরগে শব্দ। এর অথটি হয়লা 

— যার জরম আয়ে। তালুেদার েথার অথটিই জরমদার। কোয়�া জরম উতিরারধোর সূয়ত্ 

োগ হয়ত পারয়তা রেন্তু কমাঘল সাম্ায়জ্ রাজার কদওয়া জরমর ি্রতিগত মারলো�া রেল 

�া। জরমদায়রর মৃতু্র পর ঐ জরম সরোয়রর হায়ত চয়ল কযত। এই জরমদাররা কেন্দ্রীয় 

শাস� েতটিার র�ধটিাররত রাজস্ব সংগ্হ েয়র রদয়তা আিার র�য়জরাও প্রভূত অরতররতি 

রাজস্ব দারি েরয়তা। এই জরমদাররা পদারতে িারহ�্রী (প্রাইয়ে্ আরমটি) ও বতরর েরয়তা।

মধ্যুয়গ চাষ্রীয়দর উৎপয়ন্নর উদ্বৃয়তি জরমদাররা োগ িসায়তা, এই অয়থটি তারা রেল 

কশাষেয়রেণ্রী। করেণ্রী রহয়সয়ি জরমদাররা গয়ড় উয়িরেল েয়য়ের্ পররিার িা কগাষ্্রী র�য়য়। 

যারা অয়�েরদ� ধয়র পরস্পরয়ে পদা�ত েয়র রাখত। জরমদার করেণ্রী �া�া োয়গ রিেতি 

রেল। এরা ঐে্িদ্ধ শাসেয়রেণ্রীর রূপ র�য়য় সাম্াজ্ গয়ড় তুলয়ত পায়রর�। এই োরয়ণ 

এ্া রিয়দশ্রী আক্রমণোর্রীয়দর সাম্াজ্ রিস্তায়র সাহায্ েয়ররেল। মধ্ যুয়গ জরমদারর 

কক্ষত্য়ে ি্রতিগত সম্পরতি রহয়সয়ি ধরা হয়তা। জরমদারয়দর অরধোর র�য়য় �গড়া হয়ল 

ফয়সালা হয়তা আইয়�র আরেয় অথটিাৎ ‘োজ্রী মারফৎ’ অথিা তার সাহায়য্। র�য়রমত 

রাজস্ব �া রদয়ল ও রিয়দ্রাহ েরয়ল জরমদারয়দর িরখাস্ত েরা হয়তা।

ভূরম রাজস্ব রদয়ত অস্ব্রীোর েরাই রেল কৃষয়ের প্রথম প্ররতিাদ। অত্াচার কিরশ হয়ল 

তারা রিয়দ্রাহ েরয়তা।

৩০০ িের আয়গ জাতপাত প্রথা চাষ্রীয়দর জ্রীিয়� খুি গুরুত্বপূণটি রেল। এেই জায়তর 

কলায়েরা অয়�ে সময় রিয়দ্রাহ েরয়তা। জাি রিয়দ্রাহ, কমওয়া্্রী, ওয়াত্তু, কদাগার এরা রিয়দ্রাহ 

েয়রয়ে। এোড়া ধমটি আয়্ালয়� গয়ড় ওিা রেেু প্রগরতশ্রীল রচন্তাধারা কযম� — জাতপাত 

ি্িস্ার প্ররত ঘৃণা, �তু� ও গ্হণয়যাগ্ কোয়�া ধমটি-রিশ্বায়সর অধ্রীয়� এেতা কিাধ কজয়গ 

ওয়ি। কমাঘলয়দর রিরুয়দ্ধ দুয়্া শরতিশাল্রী রিয়দ্রাহ কপ্ররণা যুরগয়য়রেল ধমটি্রীয় ঐয়ে্।

সৎিািী ও মশখ মবতদ্রাহ
কৃষেয়দর রিয়দ্রায়হ রেেু করেণ্রীগত অস্পষ্টতা রেল। তার োরণ িহু কক্ষয়ত্ এই রিয়দ্রায়হ 

জরমদাররা অংশগ্হণ েয়র এিং ক�তৃত্ব কদয়। কৃষে রিয়দ্রাহ গয়ড় ওিার কোয়�া এে 
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পযটিায়য় জরমদারয়দর হায়ত ক�তৃত্ব চয়ল এয়সরেল িা তায়দর র�য়জয়দর ক�তারাই জরমদায়র 

পররণত হয়য়রেল �য়য়তা এয়েিায়র প্রথম কথয়েই চাষ্রীয়দর মররয়া োি অসন্তুষ্ট জরমদারয়দর 

রিয়দ্রায়হ ক্য়� এয়�রেল। িাদশাহ্রী ক্ষমতার সায়থ অসম প্ররতয়যারগতায় জরমদারয়দর কয 

দুরিস্া হয়তা তার ফয়ল তায়দর চাষ্রীয়দর প্ররত এের্ আয়পাষমূলে ময়�াোি বতরর 

হয়য়রেল। তয়ি সি রিয়দ্রায়হই জরমদারয়দর ক�তৃত্ব প্ররতরষ্ত হয়য়রেল এম� �া, আিার 

জরমদারয়দর সংরমরেয়ণই চাষ্রীরা সমথটি� েয়ররেল তাও �া।

আগ্া এিং মথুরায় যমু�ার দুই ত্রীয়রই চাষ্রীয়দর ক্রমাগত রিয়দ্রাহ হয়তা। সাধারণ, 

জাি জারতর কলায়েরা এখায়� িাস েরয়তা। ঔরগিয়জয়ির আময়ল তালপত-এর জরমদার 

কগাকুল জায়ির ক�তৃয়ত্ব প্রথম জাি রিয়দ্রাহ হয়।

গুরু হরয়গারি্ রসং (১৬০৬-১৬৪৫)-এর অধ্রীয়� রশখরা এের্ সামররে শরতিয়ত 

পররণত হয়। বস�্িারহ�্রী বতরর েয়র কমাঘলয়দর রিরুয়দ্ধ রতর� সশস্ত্র সংঘয়ষটি রলপ্ত হ�। 

মশখতদর সম্ামিে সদটিারতদর অমধকাংশই মেল মিম্ন করেণীর কলাক। েুয়তার, মুরচ, জাি 

প্রভৃরত র�চু করেণ্রীর কলায়েরাই রেল এই রিয়দ্রায়হর কমরুদডি। প্রথমরদয়ে রশখ ধয়মটির প্রথম 

সমথটিে রেল ি্িসায়্রীরা। কশষ পযটিায়য় প্রধা� হয় জািরা। রশখ রিয়দ্রায়হর তৃত্রীয় পযটিায়য় 

ক�তা হয়য়রেয়ল� িা্া। তখ� কমাঘল সম্া্ রেয়ল� িাহাদুর শাহ ও ফারুেয়শয়ার। 

রি্রীন্দ�ায়থর ি্্রী-ি্রীর েরিতায় িা্ার ি্রীরয়ত্বর োরহ�্রী কলখা আয়ে।

১৫৭৫-১৫৭৬ সায়ল মঞ্চা উপজারতর কলায়েরা রাজস্ব িৃরদ্ধর রিরুয়দ্ধ প্ররতিাদ েয়র 

ও ের সংগ্াহেয়দর হত্া েয়র। ঔরগিয়জয়ির আময়ল কমওয়া্ায়দর রিয়দ্রাহ, ১৬৩৫ 

সায়ল সাজাহায়�র রাজয়ত্ব ি্্রীয়দর রিয়দ্রাহ উয়লিখয়যাগ্। কমাঘল সাম্াজ্ পতয়�র জ�্ 

সিয়চয়য় িড় এেে শরতি রহয়সয়ি মারািা রিয়দ্রাহ িড় ভূরমো পাল� েয়র। এর ক�তৃয়ত্ব 

রেয়ল� রশিাজ্রী। রশিাজ্রী রেয়ল� এে অরেজাত পররিায়রর সন্তা�। মারািায়দর আরথটিে 

ও রাজন�রতে র্রীরত�্রীরতর ময়ধ্ই জরমদারর উৎয়স গে্রীরতর োপ রয়য়য়ে। মারািা 

লুয়িরায়দর প্রথাগত এে চতুথটিাংয়শর দারি কচৌথ এয়সরেল।

কোচরিহার আসাম স্রীমায়ন্ত িারিার রিয়দ্রাহ হয়ত থায়ে। প্রথম রিয়দ্রাহ হয় রাজস্ব 

িৃরদ্ধর প্ররতিায়দ, রবিত্রীয় রিয়দ্রাহ হয় হারত ধরার অরধোয়রর জ�্। ঔরগিয়জয়ির আময়ল 

উতির প্রয়দয়শর আয়মরথ অঞ্চয়ল কুরম্রী-কৃষে রিয়দ্রাহ হয়য়রেল। এই রিয়দ্রায়হ ধয়মটির 

রেেু্া ভূরমো থােয়লও রিয়দ্রাহ মূলত রেল জরমদার রিয়রাধ্রী। কমরদ�্রীপুয়র ঘা্ায়ল 

দাসপুর অঞ্চয়ল জরমদার কশাো রসং-এর রিয়দ্রাহ।

সাি অল্া�টি ঐরতহারসে কগৌতম েদ্র কৃষে রিয়দ্রায়হ জরমদারয়দর ক�তৃত্ব সম্পয়েটি 

পৃথে মত কপাষণ েয়র�। তার িতিি্ কমাঘল আময়ল িাির কথয়ে ঔরগিয়জি পযটিন্ত 

প্ররতয়রাধ আয়্ালয়� েতগুয়লা সুস্পষ্ট রূপ কদখা যায় — (ে) রিশুদ্ধ কৃষে রিয়দ্রাহ (খ) 

রিশুদ্ধ সামন্ত রিয়দ্রাহ (গ) জরমদার ও কৃষে রিয়দ্রাহ (ঘ) উপজারতয়দর রিয়দ্রাহ (প্ররতিাদ্রী 

আয়্াল� ও জায়ত ওিার প্রনে সহ)

মধ্যুয়গ কৃষেয়দর রিয়দ্রাহগুরলয়ত কৃষেয়দর ি্াপে অংশগ্হণ থােয়লও জরমদাররা 

তায়দর স্বায়থটি কিরশরোগ কক্ষয়ত্ কৃষেয়দর ি্িহার েয়রয়ে। এই রিয়দ্রাহগুরলয়ত কয 

আয়গ্য়াস্ত্র ি্িহার েরা হয়য়য়ে তায়ত কিা�া যায় গ্ায়মর উচ্চতম করেণ্রীগুরলর ক�তৃত্ব রেল। 
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গ্ায়মর সম্পন্ন চাষ্রী এিং দররদ্র চাষ্রীয়দর ময়ধ্োর বিন্দ্ব িজায় রেল �া। রেন্তু গ্ায়মর 

কৃষে কচত�ায় এ্া পররস্ফূ্ হয়র�। িণটিরিয়েদ ও সামারজে রি�্াস এয়তা ি্াপে রেল 

কয আত্ময়চত�ার কোয়�া িাস্তি রেরতি রেল �া।

ঔপর�য়িরশে শাসয়� আমরা কয অজ্ কৃষে রিয়দ্রাহ কদখয়ত পাই তার ধারািারহেতা 

কমাঘল আমল এম�রে সুলতা�্রী (মহমিদ রি� তুঘলয়ের শাস�োয়ল ‘কদাহায়িার’ কৃষে 

রিয়দ্রাহ) আমল কথয়েও রেল।

ইউতরাপীয় ইমেহাস এবং িাকটিস ও এমশয়াম্ক কিাড
োলটি মােটিস ও োরত

োলটি মােটিস োরত সম্পয়েটি রলয়খয়ে� ১৮০০ সায়লর রত� দশে ধয়র। পঞ্চাশ, ষা্, 

সতির দশে। ১৮৫০ সাল কথয়ে কলখা শুরু হয়। ১৮৫৩ সায়ল র�উইয়েটি রট্ররিউয়� 

কযাগদায়�র পর ধারািারহেোয়ি োরত সম্পয়েটি কলয়খ�। োর কলখার প্রধাি সূরে মেল 

েৎকালীি মব্রম্শ সরকাতরর কাগজপরে, কগতজ্, ও ের্যাবলী। োরপর কদড়শ বের ধতর 

িািা িতুি িতুি ের্য উতি এতসতে। পুরতিা ধারণাও অতিক পমরবেটিি হতয়তে। এিিমক 

মেি দশক ধতর িাকটিতসর কলখার িতধ্যও পরবেটিীকাতল অতিক পমরবেটিি এতসতে।

োরয়ত রজ�্রীপাম দয়তির India To-Day িইর্র প্রোয়শর মধ্ রদয়য় োরত সম্পয়েটি 

মােটিসিাদ্রীয়দর ময়ধ্ চচটিা শুরু হয়। পঞ্চায়শর দশয়ের কশষ রদে কথয়ে এই চচটিা �তু� 

উদ্য়ম শুরু হয়। রড রড কোসাম্ব্রী রেয়ল� পরথকৃত। করারমলা থাপার, সুকুমার্রী েট্াচাযটি, 

আর এস শমটিা, ইরফা� হারিি এিং আরও অয়�য়ে।

মােটিয়সর কলখার উপর রেরতি েয়র পরিতটি্রীোয়ল প্রাপ্ত তথ্ রিয়শ্লষণ েয়র রেেু রেেু 

কক্ষয়ত্ মােটিয়সর স্রীমািদ্ধতা অরতক্রম েয়রয়ে�। ঐ ি্রতক্রমগুরল িাদ রদয়ল োরত সম্পয়েটি 

মােটিয়সর রিয়শ্লষণ ও েরিষ্ত রূপয়রখা আয়লাচ�া আমায়দর আজও ঋদ্ধ েয়র যায়।

িাকটিস : ‘‘োরয়তর ইরতহাস িলয়ত যা কিা�ায় তা হল ধারািারহে অ�ুপ্রয়িয়শর 

ইরতহাস। অপ্ররতয়রাধ্রী, অপররিতটি�শ্রীল সমায়জর র�র্রিয় রেয়তর ওপর তারা, 

অথটিাৎ আক্রমণোর্রীরা তায়দর সাম্াজ্ প্ররতষ্া েয়ররেল।’’ (মােটিস, এয়গিলস: ‘অ� 

েয়লার�য়ারলজম)। ইউয়রাপ্রীয় ঐরতহারসেয়দর মত অ�ুযায়্রী গ্ায়ম দুয়্া অং  কশ 

রিেতি রেল। এেরদয়ে শারন্তরক্ষে, রিচারে, কপশারেরতিে েমটি্রী সেয়লই আয়য়র 

সমা�ুপারতে োগ কপত। অ�্োগ কপত রাজা। এই িণ্ট�ি্িস্া অপররিতটি�্রীয় রেল। 

োয়রা কোয়�া ইচ্ছায়তই �ড়চড় হত �া। আর মােটিস রলয়খরেয়ল� োরয়তর জ�গণ 

‘খার�ে্া জরমর টুেয়রা কপয়লই খুরশ। সাম্ায়জ্র উত্া�-পত�, অেথ্ র�ষ্ঠুরতার 

অপরাধ, কিপয়রায়া হত্াোডি — শান্তরচয়তি এসি রেেুরই সাক্ষ্রী হয়য় থােত। এেমাত্ 

প্রাকৃরতে দুয়যটিাগ োড়া তায়দর জ্রীিয়� ক�য়ম আসা আর কোয়�া অরেশাপয়ে তারা 

ধতটিয়ি্র ময়ধ্ই আয়�র�।

কসচ ি্িস্া রেল কেন্দ রাজ্ কগাষ্্রীর হায়ত। শুধু যরদ কেয়ন্দর হায়তই কসচ ি্িস্া 

থােত — তাহয়ল কেয়ন্দর অয়�ে আরধোররে থােত, এে্া আমলাতন্ত থােত। 

কেৌর্য়ল্র অথটিশায়স্্ত্রর ৩০ জ� রিোগ্রীয় েতটিা এিং ১৮ জ� অরফসায়রর েথা জা�া 
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যায়। তারা অথটিন�রতে এিং প্রশাসর�ে দারয়য়ত্ব রেয়ল�। রেন্তু কসয়চর দারয়য়ত্ব রেয়ল� 

�া। গুপ্ত িংয়শর কক্ষয়ত্ কসচ রেল রা  কজ্র দারয়য়ত্ব। কস  কচর কক্ষয়ত্ ি্রতিগত ও কগাষ্্রীগত 

দারয়য়ত্বর সাক্ষ্ও পাওয়া কগয়ে।

‘প্রায়চ্র বস্বরতয়ন্তর তত্ত্ব’ খাড়া েরা হয়য়য়ে ররিয়্য়�র োরত শাস�য়ে তারত্ত্বে মা�্তা 

কদিার জ�্।

গ্ায়মর স্রীমা�া িদল হয়য়য়ে েদারচৎ। যুদ্ধ দুরেটিক্ষ িা মার্রী মড়য়ে গ্ামগুরল 

ক্ষরতগ্স্ত এম�ে্রী রিধ্স্ত হয়লও কসই এেই �াম, এেই স্রীমা�া, এেই স্বাথটি এম�ে্রী 

এেই পররিারসমূহ চয়ল এয়সয়ে যুয়গর পর যুগ। রায়জ্র োঙাোরঙ, োগ-রিোগ র�য়য় 

অরধিাস্রীরা মাথা ঘামায়র�। তায়দর ো  কে গ্ামর্ অখডি থােয়লই হল। কো� শরতির োয়ে 

তা কগল, কো� সম্ায়্র তা েরায়তি হল, এ র�য়য় তারা োয়ি �া। কসই প্রধা� মডিল, কসই 

ক্ষুদ্র রিচারপরত িা শাস�েতটিা এিং গ্ায়মর ের আদায়য়র োজ কস এখয়�া চারলয়য় যায়।

রেন্তু গ্াম অপররিতটি�্রীয় এই েথার্ র্ল। োরণ গ্াম ি্িস্া কথয়েই �গর ি্র বতরর 

হয়য়য়ে। রাষ্টও বতরর হয়য়য়ে। হাল ি্িহার এের্ পররিতটি�। কো�ও সময়য় মুদ্রা ি্িস্া 

রেল, কোয়�া সময় রেল �া। কলাহার লাঙল, ভূরমদা�, ট্রাইিাল সমাজ কথয়ে সামন্ততন্ত, 

ট্রাইিাল রাষ্ট, সামন্ত রায়ষ্ট — এ সিই পররিতটিয়�র লক্ষণ। পূণটি স্বয়ংসম্পূণটি কেম� েয়র 

হয়ি। �ু�, ধাতু কিরশরোগ গ্ায়মই িাইয়র কথয়ে আ�য়ত হয়তা। 

ররির্শ ঐরতহারসেরা এ্া কিা�ায়ত কচয়য়রেয়ল� কয আয়গ কতামায়দর হায়ত জরমর 

মারলো�া রেল �া। আমরাই কতামায়দর দরলল েয়র রদলাম। কিশ রেেু জরমর সন্া� 

কময়ল — কযম� স্রীতা জরম। ররির্শ আময়ল থােত খাসমহল। জরমর ওপয়র রাজারও রেেু 

স্বত্ত্ব থােত। স্রীতা জরময়ত খাজ�া রদয়ত হত। প্রাে মধ্যুয়গ অন্তিটিতটি্রী জরমদার করেণ্রী সৃরষ্ট 

হয় এিং জরমর ওপয়র রাজার ক্ষমতা খিটি হয়ত থায়ে। ররির্শ আময়ল যায়দর জরম দা� 

েরা হত তারা সি অরধোরই কপত — ্্াক্স আদায়, উয়চ্ছদ েরা সি ক্ষমতা তার রেল। 

এয়ে িলা হয় জরময়ত সামন্ততারন্তে সম্পেটি।

জরম র�য়য় কোয়�া রিয়রাধ হয়ল রাজার স�দ গ্াহ্ হত।

মােটিয়সর রিভ্ারন্তর অ�্তম োরণ — ইউয়রাপ্রীয় ঐরতহারসেরা িলয়ত� কয োরয়তর 

গ্াম্রীণ অথটি�্রীরতয়ত রির�ময় প্রথা চলত পারস্পররে রেরতিয়ত। রেন্তু আসল তথ্ হল জরমর 

আয় কথয়ে ের কযত কেয়ন্দ। শহয়র পররিারয়দর অথিা গ্াম্রীণ োররগরয়দর উৎপারদত 

পণ্ সামগ্্রী শহর ও গ্ায়মর চারহদা কম্াত।

খ্্রীষ্ট পূিটি ৫ম শতাব্দ্রী কথয়ে খ্্রীষ্ট্রীয় ৩য় শতে পযটিন্ত িহু �গয়রর অরস্তত্ব রেল। তারপর 

এে্া িড় ধরয়�র পররিতটি� হয়। োরণ প্রাে মধ্যুয়গর সময় কথয়ে �গর ও োররগরর 

ি্িস্ার অি�রত হয়ত শুরু েয়র এিং োররগররা গ্ায়ম চয়ল কযয়ত শুরু েয়র। ফসল 

কতালার পর োররগরয়দর চারহদা গ্ামিাস্রীরা রম  র্য়য় রদত। োরয়তর মর্র ও িড় িড় 

ভূস্বাম্রীরা োররগরয়দর োজ রদত। 

মারলেই যরদ �া হ� তাহয়ল রাজা কো� অরধোয়র ের িসায়ত�? আিুল ফজল ের 

িসায়�ার সপয়ক্ষ িয়লরেয়ল� — িাদশায়ে কদশরক্ষা েরয়ত হয়, �াগররেয়দর র�রাপতিা 

রদয়ত হয়, রাস্তাঘা্ র�মটিাণ েরয়ত হয়। এ্া তারই িাৎসররে পারররেরমে। প্রজায়দর 
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রক্ষণায়িক্ষয়ণর জয়�্ই এই ের। তাহ  কল কদখা যায়চ্ছ রাজা  িা সুলতা�  েখয়�াই জরমর 

অরধোর দারি েয়র�র�।

ঔপমিতবমশক রুগ
োরয়তর সমাজ রিোয়শর ধারায় সামন্ততারন্তে সমায়জর উতিরসূর্রী রহয়সয়ি পুঁরজিাদ 

গয়ড় ওয়ির�। োরয়ত ঔপর�য়িরশে শাস� প্ররতরষ্ত হয়য়য়ে। োরয়তর অথটি�্রীরতয়ে 

পৃরথি্রীয়জাড়া পুঁরজিাদ্রী ও ঔপর�য়িরশে শাসয়� জুয়ত কদওয়া হয়য়য়ে। পুঁরজ সংগ্য়হর 

অ�্তম উপাদা� ঔপর� য়িরশে পররয়িশ ও লু্। ও্া স্বতাঃস্ফূতটিোয়ি হয় �া।

োরয়ত ররির্শ শাস� প্ররতষ্ার দুর্ মূল োরণ কদখায়�া  হয়য়য়ে। এের্ মােটিসিাদ্রী 

ও অ�্র্  অয়�ে ঐরতহারসেয়দর মত। মােটিসিাদ্রীয়দর ময়ত উপর�য়িশ স্াপয়�র কক্ষয়ত্ 

িারণজ্ এিং রিরেন্ন কদশ কথয়ে সম্পদ লু্ েরার জ�্। অ�্ মত রেেু ইরতহাসরিদরা 

িয়ল� িা  রণয়জ্র ক্রমাগত িৃরদ্ধর মধ্ রদয়য় কয িরণেকুল উয়ি এয়সরেল তারাই (কযম� 

জগৎ কশি) র�য়জয়দর িারণ  রজ্ে স্বায়থটি ইউয়রাপ্রীয় কোম্পার�র সায়থ গাঁ্েড়া কিঁয়ধরেল। 

অথটিাৎ ঔপর�য়িরশে প্রাণয়েয়ন্দর তারগদ �য় প্রান্ত্রীয় অঞ্চয়ল কদশ্রীয় পুঁরজর মারলেরাই 

ইংয়র জয়দর আমন্তণ জার�য়য়রেল।

রজ�্রীপাম দতি োরয়ত ররির্শ শাস�য়ে তার কশাষণ পদ্ধরতর রেরতিয়ত রত�র্ 

পযটিায়য় োগ েয়রয়ে� (১) কগাড়া ইস্ট ইরনয়া কোম্পার�র শাসয়�র প্রথম ৫০-৬০ িের 

(১৭৫৭-১৮১৩) সময়োল রেল মহাজ�্রী পুঁরজ (Marchent Capital)-এর সময়োল। 

(২) ঊ�রিংশ শতয়ে রেল রশপে পুঁরজর (Industrial Capital), (৩) ঊ�রিংশ শতয়ের 

কশষ পযটিায়য় লরগ্ িা রিতি পুঁরজ (Finance Capital) রিোশ ঘ্য়ল োরয়ত উপর�য়িরশে 

কশাষয়ণর চররত্ িদয়ল যায়। রেন্তু ৩ ধরয়�র কশাষণই রেল। আয়গর ধরয়�র কশাষণগুরল 

রিলুপ্ত   হয়র�। প্রথমরদয়ে ইস্ট ইরনয়া কোম্পার�র ি্িসাদায়ররা  আরফ্রো কথয়ে দাস 

এয়� ওয়য়স্ট ইরনজ ও স্প্ার�স আয়মররোয় রিরক্র েয়র কয রূয়পা অজটি� েরয়তা তাই 

রদয়য় তারা োরয়ত ি্িসার েরড় সংগ্হ েরয়তা।

পলাশ্রীর যুয়দ্ধ জয়লায়ের পর মায়ের কতয়ল মাে োজা হয়। কমরক্সয়ো ও দরক্ষণ 

আয়মররোর রূয়পা, আরফ্রোর দাস ি্িসা ও োরত লুণ্ঠ� েয়র কয পুঁরজ সংগৃহ্রীত হয় তা 

রদয়য়ই কসই সরঞ্চত পুঁরজ অষ্টাদশ শতয়ের রবিত্রীয় োয়গ ইংল্ায়ন রশপে রিপ্লয়ির সূচ�া 

েয়র।

ঔপমিতবমশক রুতগ কৃষক আত্ালি : ঔপর�য়িরশে শাসয়�র কগাড়াপতিয়�র 

শুরু কথয়েই কৃষেরা রহংসাত্মে আয়্ালয়�র ময়ধ্ রদয়য় তায়ে প্ররতয়রাধ েরার কচষ্টা 

েয়ররেল। কৃষেয়দর এই রিয়দ্রাহগুয়লায়ে মােটিসিাদ্রী গয়িষে ও �ৃ-তত্ত্বরিদ্  কে্সরল� 

গাফ রিয়দ্রাহগুরলর প্রাথরমে চররত্ অ�ুযায়্রী তায়দর েতেগুরল োয়গ োগ েয়রয়ে�। 

(ে) পু�াঃস্াপ�িাদ্রী (Restoretion) আয়্াল� ১৯৯৭-এ কমরদ�্রীপুয়র কচাঁয়াড় 

রিয়দ্রাহ কথয়ে শুরু েয়র কি�ারয়স বচত রসং িা তারমল�াডুর িরলি্রীর রিয়দ্রায়হর কপেয়� 

চারলোশরতি রেয়লা আয়গর জমা�ায় ক্ষমতায়োগ্রী করেণ্রী যারা ইংয়রজয়দর �তু� শাসয়� 

ক্ষমতা হাররয়য়য়ে�। রেেু রেেু কক্ষয়ত্ চাষ্রীরা র�য়জরাই রিয়দ্রায়হর ক�তৃত্ব রদয়য়য়ে�। 
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রিয়দ্রাহ হয়য়য়ে রেন্তু রিয়দ্রাহগুরলর কপেয়� ধমটি্রীয় আয়িগ অ�ুঘ্য়ের োজ েয়রয়ে। 

কযম�—রঙপুয়রর রিয়দ্রাহ, সন্ন্াস্রী-ফরের রিয়দ্রাহ, পাগলাপন্্রীয়দর রিয়দ্রাহ, রততুম্রীয়রর 

রিয়দ্রাহ, ফরাজ্রী আয়্াল�, কমাপলা রিয়দ্রাহ, ঊ�রিংশ শতাব্দ্রীয়ত স্বাধ্রী�তার জ�্ 

রেেু আয়্াল� হয়য়য়ে। কযম�—আরদিাস্রীয়দর আয়্াল�, সাঁওতাল রিয়দ্রাহ, ১৮৫৭-র 

মহারিয়দ্রাহ ইত্ারদ রিয়দ্রাহগুরলয়ে কোয়�া সাধারণ সূয়ত্ িাঁধা যায় �া। ররির্শ আময়ল 

রচরস্ায়্রী িয়্ািস্ত শুরু হিার পর প্রকৃত চাষ্রীরা সিাই োড়ায়্ চাষায়ত পররণত হল ও 

জরমদারয়দর হায়ত ক্ষমতা কদওয়া হল খাজ�া �া রদয়ল তায়দর উয়চ্ছদ েরার।

মেরস্ায়ী বত্াবস্ত
লডটি েণটিওয়ারলশ রচরস্ায়্রী িয়্ািয়স্তর প্রচল� েয়র�। কোম্পা�্রী প্রথমরদয়ে জরমর 

প্রকৃত উৎপাদ� েত হয়ত পায়র এ সম্পয়েটি স্পষ্ট ধারণা কপয়ত হয়ল জরম জররপ েরা 

ফসয়লর দাম সম্পয়েটি তত্ত্ব কজাগাড় েরা ইত্ারদর সরল সমাধায়�র জ�্, খাজ�া আদায়য়র 

দারয়ত্ব কদিার জ�্ জরমদা  রর র�লায়ম কতায়ল। োরণ তারা ি�ুয়ত কপয়ররেয়ল� যারা জরমদারর 

রে�য়ি তায়দর র�চিই খাজ�া আদায়য়র অরেজ্তা আয়ে। রেন্তু যারা র�য়ল� তারা এয়তা 

কিরশ অত্াচার েয়র খাজ�া আদায় শুরু েরয়লা এর ফয়ল জরম কেয়ড় কৃষেরা পারলয়য় 

কগল ও দুরেটিক্ষ কদখা রদল (১৭৬৯)। এই অরেজ্তার ফয়ল লডটি েণটিওয়ারলশ রচরস্ায়্রী 

িয়্ািয়স্তর মাধ্য়ম জরম র�লাম েয়র� এিং যারা জরম কেয়�� তায়দর জরমর মারলে 

িা জরমদার রহয়সয়ি স্ব্রীকৃরত কদওয়া হয়। রাজয়স্বর জ�্ এে্া র�রদটিষ্ট অকি রিে হয়। 

তার রহয়সি দাঁরড়য়য়রেল জরমদারয়দর আদায়কৃত রাজয়স্বর �য় দশমাংশ কোম্পার�য়ে রদয়ত 

হয়ি। িেয়রর র�ধটিাররত সময়য়র ময়ধ্ র�রদটিষ্ট রাজস্ব কোম্পার�র ঘয়র জমা রদয়ল জরমদাররা 

িংশা�ুক্রয়ম জরমর স্বত্ত্বারধোর্রী থােয়ি। এখ� কথয়ে জরমদাররা ইচ্ছাময়তা তায়দর জরমর 

ক্রয়-রিক্রয় সি রেেুর অরধোর লাে েরয়লা ও কোম্পার�র রমত্ রহয়সয়ি পররগরণত হয়লা। 

এর ফয়ল কোম্পার�র লাে হল র�রদটিষ্ট অয়কির মু�াফা র�রচিত েরা ও কৃষে রিয়দ্রাহ দম�।

এে্া �তু� ভূস্বাম্রী করেণ্রীর সৃরষ্ট হল। এই �তু� জরমদাররা রেল সাধারণ ি্িসা য়্রী 

এিং মুৎসুরদি। এরা হয়য় কগল কদয়শর অরধিাস্রীয়দর ময়ধ্ কথয়ে শাস� োিায়মায় এে্া 

�তু� করেণ্রী। ইংল্ায়নর শাসয়�র সায়থ জরমদারর শরতির রমল� োরয়তর ইংয়রজ শাসয়�র 

সামারজে রেরতি রচ�ায় এে িড় ভূরমো পাল� েয়ররেল। সরোর র�য়জও রেেু জরম 

দখয়ল করয়খরেল, তায়ে িলা হয়তা খাসমহল।

মাদ্রাজ োড়া িাংলা, রিহার, ওরড়শায় রচরস্ায়্রী িয়্ািস্ত হয়। রেন্তু োরয়তর অ�্ত্ 

আরও ৩ ধরতির ব্যবস্া মেল—রায়েওয়ামড়, িহল-ওয়ামড়, পাঞ্াতব ভাইয়াোরী এই 

রত� ধরয়�র ি্িস্ায়তই রাজস্ব হার িৃরদ্ধর ি্িস্া রেল। এই �তু� ি্িস্াগুরল রচরস্ায়্রী 

িয়্ািয়স্তর কথয়েও মারাত্মে হয়য় ওয়ি।

ইংতরজ আিতল দুমভটিক্
দুরেটিক্ষ — মৃত ৫০ লক্ষ

১৮৬০-১৮৭৯ — দুরেটিক্ষ ১৬ মৃত ১ কোর্ ২০ লক্ষ
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১৮৮০-১৯০০ — ৩৪ িার দুরেটিক্ষ মৃত ১ কোর্ ১৯ লক্ষ

কৃষক মবতদ্রাহ ও িহামবতদ্রাহ
প্রথমরদয়ে জরমদার এিং কৃষেরা এেসয়গি রিয়দ্রাহ েয়র।

পয়র কৃষে-জরমদার বিন্দ্ব িায়ড়। কৃষেয়দর রিয়দ্রাহ হয়। জরমদারয়দর রিরুয়দ্ধ, ররির্শ 

শাসয়�র রিরুয়দ্ধ।

১৭৯৮-১৮১৬ চুয়াড় রিয়দ্রাহ রা�্রী রশয়রামরণ ক�ত্্রী

সাঁওতাল রিয়দ্রাহ : ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৫৫-৫৬, ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫, 

১৮৮০-৮১

— মূল লক্ষ্ রিয়দশ্রী শাস� মুরতি। সাঁওতালরা দুগটিম ি�াঞ্চল পররষ্ার েয়র (এখ�োর 

সাঁওতাল পরগ�া) চাষআিাদ শুরু েয়র। সুয়যাগ ক�ওয়ার জ�্ ি্িসায়্রীরা হারজর হয়। 

সাঁওতালয়দর মূল লক্ষ্ রেল স্বাধ্রী� সাঁওতাল রাজ্ প্ররতষ্া েরা।

সাঁওতাল রাজ্ প্ররতষ্ার রচন্তা— ররির্য়শর রিরুয়দ্ধ লড়াই।

রততুরমর — ১৮৩০-৩১, িাদুরড়য়া ওয়াহাি্রী রিয়দ্রাহ

ফরাজ্রী রিয়দ্রাহ — ফররদপুর কজলা দুঁদু রময়া (১৮৩৮-১৮৪৮)

মহারিয়দ্রাহ

োরয়তর প্রথম স্বাধ্রী�তার যুদ্ধ।

রসপাহ্রী রিয়দ্রাহ �াম হয়লও উতির োরয়তর কৃষেয়দর ি্াপে সংখ্ায় অংশগ্হণ।

কৃষেয়দর অয়�ে অোি-অরেয়যাগ রেল। সাধারণ মা�ুয়ষর এোংশ রিয়দ্রায়হ অংশ 

র�য়য়রেয়ল�।

অরেজাত করেণ্রীর এোংশ রিয়দ্রায়হর ক�তৃত্ব। 

রিয়দ্রায়হর রিে আয়গ লডটি ডালয়হৌরসর আময়ল অয়যাধ্া, �াঁরস, সাতারার ময়তা 

রাজ্গুয়লা অরধগ্হণ েরা হয়।

িাহাদুর শাহয়ে সাময়� করয়খ রিয়দ্রাহ

োরা িতুি ভারতের স্প্ন কদতখিমি। মকন্তু ঔপমিতবমশক শাসতির মবতরামধো 

কতরি। োরা প্রাক্  ঔপমিতবমশক রুতগ কফরে করতে োইমেতলি। (পৃাঃ ১৩৬)

কোম্পার� শাস� কথয়ে ররির্শ সরোয়রর শাস�।

ে্ার�ং রাজ�্িগটিয়ে জরমদারর রফররয়য় রদয়ল�। জরমদারয়দর সয়গি সুসম্পেটি 

পু�াঃস্াপ� হয়লা।

রিয়দ্রায়হর প্রাথরমে সাফয়ল্র পর গণশাস� প্ররতষ্ার পয়র রিরেন্ন করেণ্রীর ময়ধ্ োঙ�

জরমদারয়দর র�জয়রেণ্রীর আরধপত্ রিস্তায়রর কচষ্টা।

িাহাদুর শাহয়ে োরয়তর সম্া্ কঘাষণা েরায়ত মারারিরা ক্ষুধি হয়।

জরমদাররা রাজয়ত্ব রফয়র যািার পয়র রিয়দ্রাহ কথয়ে সয়র এয়ল�।

িহামবতদ্রাতহর ববমশষ্ট্য মেল :

১। করেণ্রীগত ও ধমটি্রীয় রিয়রাধগু  কলার ঐে্—মূল উয়দিশ্ ইংয়রজ শাসয়�র উয়চ্ছদ—এ 
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কথয়েই জাত্রীয়তািায়দর রেরতি ররচত হয়। রহ্ু-মুসরলম উেয় সম্প্রদায়ই মুসলমা� 

শাসেয়ে ক�তা র�িটিারচত েয়র।

২। োরয়তর প্রথম এিং এেমাত্ গণরিয়দ্রাহ যায়ত জ�সাধারণ ও বস�্িারহ�্রী 

এেরত্ত হয়য়রেল।

৩। রেেুরদয়�র জ�্ হয়লও রাজন�রতে সাফল্।

৪। োরত্রীয় সামন্ততন্ত, �তু� গয়ড় ওিা মধ্য়রেণ্রী এিং ইংরাজ্রী রশরক্ষত সম্প্রদায়য়র 

প্ররতরক্রয়াশ্রীল ভূরমো স্পষ্ট েয়র রদয়য়রেল।

মব্রম্শ শাসতি দুমভটিতক্র কারণ :
১। ররিয়্য়�র অরধিাস্রীয়দর জ�্ িেয়র প্রায় ৬ মায়সর খাদ্শস্ ও রশয়পের জ�্ 

অফুরন্ত োঁচামাল কপ্ররণ—

২। োরয়তর কসচ ি্িস্া কমাগল আময়লর কশষরদয়ে রক্ষণায়িক্ষয়ণর অোয়ির জ�্ ও 

ররির্শ আময়লর ঔদাস্রীয়�্র জ�্ প্রায় ধ্ংস হয়য় যায়। পরপর দুরেটিয়ক্ষর োরণ।

োরয়ত ররির্শ শাস� ও �য়া সামন্ততন্ত রময়ল রময়শ রগয়য়রেল। ররির্শ সৃষ্ট সামন্ততন্ত 

রেল ররির্শ সরোয়রর খুিই অ�ুগত।

রেন্তু প্রথমরদয়ে ভূরম রাজস্ব িৃরদ্ধর জ�্ জরমদার ও কৃষেরা ক্ষরতগ্স্ত হরচ্ছল। তাই 

জরমদার ও কৃষে রমরলত রিয়দ্রাহ হয়। পরিতটি্রীোয়ল জরমদারয়দর ভূরমো কগৌণ হয়য় যায়। 

এই রিয়দ্রাহগুরল োরয়তর প্রাচ্রী� সমায়জর ক্রমিধটিমা� বিষম্ ও করেণ্রীবিন্দ্বয়ে প্রোশ 

ে  করয়ে। কোয়�া কোয়�া কক্ষয়ত্ ধমটি্রীয় ময়�াোি অিলম্ব� েয়র এে বিষম্হ্রী� কশাষণমুতি 

সমায়জর েপে�া রিয়দ্রাহগুরলয়ত কপ্ররণা রদয়য়য়ে। িাংলায়দয়শর ফরাজ্রী আয়্াল�, 

মালািার উপকূয়ল কমাপলা রিয়দ্রাহ এিং আরদিাস্রী রিয়দ্রাহগুরলয়ত আমরাও সামারজে 

প্ররতিাদ ও ধমটি্রীয় কচত�ার সরমিল� পাই।

উর�শ শতয়ের কশষায়ধ্টি বিষম্ িায়ড় ফয়ল করেণ্রীবিন্দ্বও িায়ড়।

�্রীল রিয়দ্রাহ প্রথয়ম জরমদার ও কৃষে এেয়যায়গ আয়্াল� েয়র।পরিতটি্রী পযটিায়য় 

কৃষেরা খাজ�া রদয়ত পায়র �া—তাই জরমদাররা রপেু হয়্। ১৮৭৫ সায়ল খাজ�ার জ�্ 

করেণ্রীবিন্দ্ব িায়ড়।

মালিার উপকূয়ল কমাপলা রিয়দ্রাহ রহ্ু জরমদারয়দর রিরুয়দ্ধ মুসলমা� কৃষয়ের বিন্দ্ব। 

সাম্প্রদারয়ে সংঘষটি �য় — করেণ্রীবিন্দ্ব

োরয়ত প্রাচ্রী�োল কথয়েই রিয়দ্রাহ আয়ে। রেন্তু ইংয়রজ শাস�োয়লর কৃষে রিয়দ্রায়হর 

গুরুত্ব ও বিরশষ্ট রিয়শষত্ব আয়ে।

কৃষক সভা ও কৃষক সংগ্াি ও করেণীতেেিা
১৯৩২ সায়ল েংয়গ্স সত্াগ্হ প্রত্াহার েরার পর েরমউর�স্টয়দর উয়দ্ায়গ ১৯৩৬ 

সায়ল র�রখল োরত কৃষেসো জমেলাে েয়র। কৃষেসোর এই ক�তৃত্ব এয়সরেল সরাসরর 

লালপতাো র�য়য়। জাত্রীয় কক্ষয়ত্ সাম্াজ্রিয়রাধ্রী আয়্াল�য়ে সমথটি� এিং করেণ্রীর 

লড়াইয়য় জরমদার ও মহাজ�য়দর রিরুয়দ্ধ কজা্ গি�, জাত্রীয় মুরতি এিং কৃরষ রিপ্লি 
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কৃষেসোর কঘারষত লক্ষ্ রহয়সয়ি স্ব্রীকৃত হয়।

এরফয়ল অয়�েগুয়লা কো্ িড় এিং রিশাল কৃষে আয়্াল� সংগরিত হয়। যা 

ররির্শ সাম্াজ্িায়দর প্রধা� সহয়যাগ্রী জরমদার ও সামন্তয়দর রেত োঁরপয়য় কদয়। 

১৯৩৬-এর আয়গই মালাোয়রর কমাপলা রিয়দ্রাহ হয়য়রেল ১৮৩৬-৯৮ এিং এরপর 

১৯২০-২১ সায়ল। ১৯২১ সায়ল সরোররোয়ি ২৩৩৭ জ� রিয়দ্রাহ্রী র�হত। ১৫৫২ 

জ� আহত এিং ২০০০০ জ�য়ে র�িটিারসত েরা হয়। র�িটিারসতয়দর কিরশরোগ পািায়�া 

হয় আ্ামায়�। ৪৫৪০৪ জ�য়ে কগ্প্তার েরা হয়য়রেল। রেন্তু কিসরোরর রহয়সয়ি 

১০০০০ র�হত, ৫০০০০ োরারুদ্ধ এিং অসংখ্ র�য়খাঁজ। জাত্রীয় েংয়গ্স এই 

আয়্াল�য়ে সমথটি� েয়ররেল।

সুরমা উপত্োয় ১৯৩৮ সায়ল কৃষেরা জরমদায়রর খাজ�া আদায় িন্ েয়র রদয়য়রেল 

এিং প্রজাস্বয়ত্ত্বর দারি েয়র। আয়্াল� দ্রীঘটিরদ� চয়ল। রসয়ল্ আই�সো প্রজাস্বত্ত্ব রিল 

আ�য়ত িাধ্ হয়। এ্া কৃষেয়দর এে্া সাফল্।

িাংলার কজলায় কজলায় ‘উতিাল কতোগা’ কৃষে আয়্াল� হয় উৎপারদত ফসয়লর 

রত�োয়গর দু’োগ দারিয়ে কেন্দ েয়র। ফসল কেয়্ জরমদায়রর কগালায় �া করয়খ র�য়জর 

খামায়র রাখা রেল এের্ প্রধা� দারি। কজাতদার পুরলশ ও গুডিা লারগয়য়রেল। িিটির অত্াচার 

চালায়। রেন্তু অরিেতি িাংলার ১৩র্ কজলায় আয়্াল� েরড়য়য় পয়ড়। সারা রায়জ্ পুরলয়শর 

গুরলয়ত ৭২ জ� কৃষে মারা যায়। কগ্প্তার হয় অসংখ্। ১৯৫০ সায়ল িগটিাদার আই� বতরর 

হয়লও তা কজারদায়রর চায়প োযটিের হয়র�। ১৯৫৩ সায়ল State Acquisition Bill প্রণ্রীত 

হয় আই�সোয়। কসই রিল এয়� সরোর সমস্ত জরমদারর র�য়য় ক�য় এিং রায়ত ি্িস্া চালু 

হয়। কতোগা আয়্াল� োরয়ত কৃষে সংগ্ায়ম রিরা্ প্রোি কফয়লরেল।

১৯৪৫ সায়ল মুম্বাইয়য়র থা�া কজলায় কগাদাির্রী পারুয়লেয়রর ক�তৃয়ত্ব ওয়াররল 

আরদিাস্রীয়দর গণসংগ্াম হয়য়রেল। ঋয়ণর দায়য় আরদিাস্রীরা েজটিদায়স পররণত 

হয়য়রেল। আরদিাস্রীরা ঋণ দাসয়দর মুতি েয়র। দারি আদায় হয়। ২০০-র ওপর গ্ায়মর 

এে লক্ষ কৃষে এই লড়াইয়য় অংশগ্হণ েয়ররেল। প্রসগিত উয়লিখ্, ১৯৪৬ সায়ল ঐ 

অঞ্চয়ল জরুরর অিস্া জারর েরা হয়য়রেল। ররির্শরা বস�্ পািায় এিং িহু কক্ষয়ত্ 

গুরল চালায়। এই সংগ্ায়মর ফয়ল ওয়াররলরা রাজন�রতে সতিায় পররণত হয়। এই 

লড়াই   রেল কজাতদারয়দর রিরুয়দ্ধ ওয়ালরর রেমজ্রীি্রীর করেণ্রীসংগ্াম এিং োরয়তর মুরতি 

আয়্ালয়�র এে্া ধাপ।

পুন্নাপ্রা োয়লায়রর সংগ্াম হয় রত্িাঙ্কুর রায়জ্। এই রাজারা োরয়ত কযাগ �া রদয়য় 

স্বাধ্রী� থােয়ত কচয়য়রেল। এরা কখতমজুরয়দর ওপয়র ঋয়ণর দায় চাপায়তা। তায়দর 

অস্পৃশ্ িয়ল গণ্ েরা, োজ কথয়ে োঁ্াই েরা হয়তা, রেয়্ কথয়েও উয়চ্ছদ েরা হয়তা। 

কৃরষমজুর, দরড় োরখা�ার রেরমে, কজয়ল, দরলত চাষ্রীয়দর লড়াই এেসয়গি সংগরিত হয়। 

গ্ামাঞ্চয়লর প্ররত্া কোণায় লাল�াডিা ওড়ায়�া শুরু হয়। রেরমে কৃষয়ের সঘেিদ্ধ লড়াই 

সংহত প্ররতয়রাধ গয়ড় কতায়ল।

১৯৪৬ সায়লর অয়টিািয়র সামররে িারহ�্রী ও পুরলয়শর সয়গি রেরমে কৃষয়ের মুয়খামুরখ 

লড়াই হয়। অয়�ে রেরমে-কৃষয়ের প্রাণ যায়। মজার ি্াপার হয়লা, স্বাধ্রী�তার পর 
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েংয়গ্স ঐ কদশয়দ্রাহ্রী রাজায়দর আদয়র ক�তৃয়ত্ব িরণ েয়র ক�য়।

১৮৫৭ সায়ল রসপাহ্রী রিয়দ্রায়হর পর কতয়লগিা�া রিয়দ্রাহ রেল সিয়চয়য় দ্রীঘটিস্ায়্রী ও ি্াপে।

ভারতে রেমিকতরেণীর উদ্ভব
করল এেমাত্ রশপে যা ররির্শ পুঁরজ রদয়য় বতরর হয়য়রেল। রেন্তু তার উৎস রেল োরত্রীয় 

রাজস্ব। মিিটিাণ কাতজর জি্য কর মবশাল রেমিকবামহিী দরকার হতয় পতড়মেল োরাই 

মেল কদতশর প্ররি সংগমিে রেমিকতরেণী। ১৭৭০ েয়লা আরিষ্ার ও ি্িহার শুরু 

হয়লা। সওদাগরর প্ররতষ্া� স্ারপত হয়। রপ্তার�র প্রয়য়াজয়� আ্ােল, োতােল, তুয়লা 

কথয়ে সুয়তােল ি্ায়ঙর োতার ময়তা গরজয়য় ওয়ি।

১৮৬০ সায়ল প্রথম চ্ োরখা�া ররষড়ায়ত। ১৮৮৬ সায়ল প্রথম চ্েল মারলেয়দর 

সংগি� ইরনয়া� জু্ রমল অ্ায়সারসয়য়শ�। ১৮১৮ সায়ল িাউররয়ায়ত প্রথম সুয়তােল। 

তুলার প্রাচুয়যটির জ�্ মুম্বাইয়ত ২৫ িেয়র ১৮র্ সুতােল বতরর হয়। সুতােয়ল রেল 

োরত্রীয় মারলো�া।

১৯১৩-১৪ সায়ল চ্েয়ল ২ লক্ষ ১৬ হাজার রেরমে র�যুতি রেল। ১৯০৫ সায়লর 

ময়ধ্ ১৯৭র্ সুতােয়ল ১ লক্ষ ৮৫ হাজার রেরমে রেল। ৫৯৪র্ েয়লাখর�য়ত রেল ১ 

লক্ষ ২৮ হাজার রেরমে। ১ লক্ষ করলরেরমে রেল। ১৯১৪ সায়ল এোড়াও রিরেন্ন ধরয়�র 

োরখা�ার সংখ্া রেল ২৯৩৬। এরসয়গি যুতি রেল প্রায় ৯ লক্ষ ৬০ হাজার রেরমে। 

১৯২৮ সায়ল চা িাগায়� রেরমে সংখ্া রেল ৯ লক্ষ ৬ হাজার ৫৫৭। রিদু্য়তর আয়লা 

থােয়ল োজ হয়তা ১৫ ঘণ্টা, �াহয়ল িায়রা ঘণ্টা। কসই সূয়যটিাদয় কথয়ে সূযটিাস্ত।

১৮৪২ কথয়ে ১৮৭০ সায়লর ময়ধ্ জাহায়জর কখায়ল েরতটি েয়র মররশাস ররির্শ 

গায়�া, জামাইো, রত্র�দাদ, ওয়য়স্ট ইরনজ এিং দরক্ষণ আরফ্রোর �া্ায়ল ৫ লক্ষ ৩৩ 

হাজার ৫১৫ জ� রেরমেয়ে আড়োরির সাহায়য্ অমা�রিে পন্ায় পারিয়য় কদওয়া হয়।

ইংয়রজ শাস� প্রসায়রর ফয়ল োরয়ত অয়�ে মুৎসুদি্রী কদাোষ্রী রহয়সিরক্ষে েমটিচার্রী 

ইংরাজ ি্িসা প্ররতষ্ায়� এিং জরমদারয়দর অধ্রীয়� োজ েরত। এরা অয়�য়ে ফুয়ল 

কফঁয়প উয়িরেল এিং তারাও রেেু োরখা�া বতরর েয়র। িরণে, মুৎসুদি্রী িুয়জটিায়ায়দর এই 

অংশ্াই োরত্রীয় িুয়জটিায়ায়দর প্রথমিারহ�্রী।

ইউয়রাপ্রীয় রেরমেরা সরাসরর হস্তরশপে্রী কথয়ে রেরমে হয়য় রগয়য়রেল। রেন্তু োরয়ত 

হস্তরশপে ধ্ংস হয়য় যািার ফয়ল কৃরষোয়জ কফরত কযয়ত হয়য়রেল। দু রত� প্রজমে িায়দ 

তারা পূিটিপুরুষয়দর দক্ষতা হাররয়য় কফয়ল। কৃষে পররিার তারা সরাসরর রেরমে রহসায়ি 

কযাগ কদিার ফয়ল তায়দর সমস্ত অে্াস, সংস্ারগ্স্ত আচার, জারতয়েদ প্রথা, ধমটি্রীয় 

কুসংস্ার এইসি রেেু র�য়য় তারা রেরমেয়রেণ্রী রহয়সয়ি গয়ড় উয়িরেল। ফয়ল এে্া 

অন্তর�টিরহত দুিটিলতা রয়য়ই কগল। সমস্ত ঔপর�য়িরশে কদয়শই জাতপাত োড়া এই রচত্ 

িজায় রেল।

োরয়ত প্রথম করল ধমটিঘ্ হয় করল রেরমেয়দর ১৮৬২ সায়ল। ১২০০ রেরমে ৮ ঘণ্টা 

োয়জর দারিয়ত ধমটিঘ্ েয়র�। এর আয়গ ১৮২৩ সায়ল েলোতার পালরে কিয়ারা 

১৮৭৩ ও ১৮৭৬ সায়ল মুম্বাইয়য়র মাংস রিয়ক্রতারা, ১৮৮২ কথয়ে ১৮৯০ ২৫র্ রশয়পে 
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ধমটিঘ্ হয়। কিরশরোগ ধমটিঘ্ই রেল মজুরর েরময়য় কদয়ার রিরুয়দ্ধ। ১৯২০ সায়ল োরয়ত 

৫৮্া োরখা�ায় ৩ লক্ষ রেরমে ধমটিঘ্ েয়র। এইসময় কট্রড ইউর�য়�গুরল গয়ড় উিয়ত 

থায়ে। ১৯২০ সায়লর ময়ধ্ ১২৫র্ কট্রড ইউর�য়� গয়ড় ওয়ি যার সদস্ সংখ্া রেল ২ 

লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯২০ সায়ল এ আই র্ ইউ রস গরিত হয়।

১৯২৭ সায়ল এ আই র্ ইউ রস-র সপ্তম সয়মিলয়� এ আই র্ ইউ রস-র লক্ষ্ রহয়সয়ি 

Socialist Republic of Workers কঘাষণা েরা হয়। এই সয়মিল� কথয়ে কয দারিপত্ 

বতরর হয় কসখায়� রেল :

১। সমস্ত জরম ও রশপে জাত্রীয়েরণ েরা

২। সিটিজ�্রী� কো্ারধোর

৩। ধমটিঘয়্র অরধোর

এোড়াও দারি রেল কোয়�া কদশ্রীয় রাজ্ আর জরমদারয়দর হায়ত থােয়ি �া। ১৯২৮ 

সায়ল প্রথম কম রদিস পারলত হয়।

১৯৪৫-৪৭ োরত কজাড়া রেরমে ও কৃষে আয়্াল�গুরল ঔপর�য়িরশে শাস� কথয়ে 

মুরতির পথ ত্বরারন্বত েয়র এিং োরয়ত এের্ িুয়জটিায়া জরমদার সরোর প্ররতরষ্ত হয়।

ঔপমিতবমশক রুতগর রেমিক সংগ্াি
ইংয়রজ মসরল� োপড়সহ িাংলার িস্ত্ররশপে োযটিত ধ্ংস েয়র কদয় এিং ল্াকিাশায়ায়রর 

িস্ত্ররশয়পের োরিায়রর এেয়চর্য়া পথ েয়র কদয়। উপর�য়িশ লুি েয়র োরয়তর স�াত� 

অথটি�্রীরত ধ্ংস েয়র মা�ুষয়ে আরফ্রোর দাস িার�য়য় রেমশরতি র�ঙয়ড় চ্রী�য়ে আরফম 

ি্িসায় িুঁদ েয়র পুঁরজিায়দর জমে। প্রায় ৫০ িের ধয়র পৃরথি্রীর কোথাও ইংল্ানয়ে 

প্ররতয়যারগতার সমিুখ্রী� হয়ত হয়র�। ১৬৬৪ কথয়ে পলাশ্রীর যুদ্ধ পযটিন্ত ইংল্ায়নর সমৃরদ্ধর 

গরত রেল অরত ধ্রীর। ১৭৬০ কথয়ে ১৮২০ অরত দ্রুত এিং রিস্ময়ের হায়র অগ্গরত ঘয়্ 

(রির� পয়সার কোজ)। পুঁরজিাদ ও রেরমেয়রেণ্রী োরয়ত রিেরশত হয়য়য়ে অয়�ে পয়র। 

মােটিয়সর েথায় : োরত রেল রপ্তার�োরে কদশ। হয়য় কগল আমদার�োরে কদশ। ররির্য়শর 

পণ্ আসত রি�া শুয়কি, রেন্তু োরত কথয়ে কয িস্ত্র করায়ম কযত ৭০%-৮০% শুকি িসায়�া 

হয়য়রেল। শুধু তাই �য় োরয়ত ধাতু এিং অ�্া�্ রশপে এেই োরয়ণ ধ্ংস হয়, োরত 

কথয়ে ররিয়্য়� োঁচামাল কযত। োযটিত োরত হয়য় দাঁড়াল কৃরষরেরতিে এিং োঁচামাল 

সরিরাহোর্রী কদশ। স্বাধ্রী�তা সংগ্ায়ম েরমউর�স্টয়দর অিদা� — ১৯৪০-৪৭ রিরেন্ন 

গণসংগ্াম, ক�ৌ রিয়দ্রাহ, আই এ� এ ি্্রীমুরতি, কৃষে-রেরমে আয়্াল�। জরমদারয়দর 

সয়গি আপস েয়র িুয়জটিায়া-ভূস্বাম্রী রাষ্ট।

িাকটিতসর িতে ভারতে মব্রম্শ শাসতির ফলাফল মেল
১। ক্রলগ্াফ ও   করলপয়থর কযাগায়যাগ

২। রশপে, িারণজ্, যন্তপারতর ি্িহার িাড়য়ি।

৩। রাজন�রতে ঐে্—জাত্রীয়তািায়দর রিোশ। স্বাধ্রী� সংিাদপয়ত্র মত প্রোয়শর 

অরধোর।
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শে, হু�, পািা�, কমাগল োরত্রীয় সে্তায় রময়শ কগয়ে। ররির্শরাই প্রথম যারা রহ্ু 

সে্তা কথয়ে উন্নত। স্া�্রীয় কগাষ্্রী কেয়ঙয়ে। স্া�্রীয় রশপেয়ে ধ্ংস েয়রয়ে।

——

পড়ার জ�্ প্রয়য়াজ�্রীয় অিশ্ পাি্

১। রড রড কোসাম্ব্রীর িইগুরল (িাংলা)

২। রামশরণ শমটিার িইগুরল (ইংরাজ্রী ও িাংলা)

৩। সুকুমার্রী েট্াচাযটি- প্রাচ্রী� োরত। সমগ্ রচ�ািল্রী।

৪। ইরফা� হারিি এর িইগুরল।

৫। রাজ্ েরমর্ প্রোরশত — োরয়তর সমাজ সে্তা রিোয়শর ধারা

৬। সুয়োমল কস� — োরয়তর ধমটি, করেণ্রী

৭। শ্ামল চক্রিতটি্রী — োরয়তর সমাজ রিোয়শর ধারা
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