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২য় অধ্যায় 

পুুঁতজবাি-পূবথ সামাতজক ও অর্থনৈতিক বযবস্থাসমূহ  

আতিম, িাস ও সামন্ত সমানজ উৎপািৈ সম্পকথ 
পুতজবানির পূনবথ তিল তিৈতি সামাতজক বযবস্থাাঃ আতিম, িাস ও সামন্ত সমাজ। এই সমাজগুনলার উৎপািৈ 
সম্পকথগুতলর অপসারণ ও প্রতিস্থাপৈ বুঝনল িা আমানিরনক মাৈব সমানজর উৎপািৈ সম্পকথসমূনহর তবকানশর 
ঐতিহাতসক প্রতিয়া বুঝনি সাহায্য করনব। তবনশষি পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পনকথর উদ্ভব ও তবকাশ আর লয্ তৈয়ম 
দ্বারা সমাজিাতিক উৎপািৈ সম্পকথ কিত থক িার অতৈবায্থ প্রতিস্থাপৈ হয় িা লবাঝািা গুরুত্বপূণথ।  



আতিম কতমউৈ মাৈব ইতিহানসর প্রাচীৈিম উৎপািৈ সম্পকথ প্রতিষ্ঠা কনর 

শ্রমই মাৈুষনক সততি কনরনি 

মাৈুষ য্খৈ জীবজগি লর্নক পতর্ক হনয় লগল িখৈ লর্নকই আতিম সমাজ শুরু হয়। মাৈুনষর উদ্ভনবর সানর্ সানর্ই 
মাৈব সমাজও উদূ্ভি হল। মাৈুনষর সানর্ মাৈব ইতিহানসর প্রর্ম অধ্যায় শুরু হল। 

মাৈব সমানজর ইতিহাস প্রায় িশ লক্ষ বির পুনরানৈা। মাৈুনষর পূবথপুরুষ তিল এক জািীয় উচ্চ তবকতশি ৈর-
বাৈর। কীভানব ৈর-বাৈর মাৈুনষ তবকতশি হল? এখানৈ চাতবকাতঠ্ হনে শ্রম। শ্রম শুরু হয় হাতিয়ার তিতরর মাধ্যনম। 
ৈর-বাৈর লর্নক মাৈুনষ রূপান্তনরর প্রতিয়ায় প্রাকত তিক বস্তুসামগ্রী লর্নক প্রনয়াজৈীয় হাতিয়ার তিতর করা হল। পার্র 
তিনয় পার্র ঘনষ পার্নরর িুতর, কুড়াল তিতর করা হল অর্বা গানির ডালপালা লিুঁনি লাতঠ্ হাতিয়ার তিতর করা হলাঃ 
এিা তকন্তু তিল এক তবরাি তবপ্লব। মাৈুষ প্রাণীজগি লর্নক তৈনজনক পতর্ক করল আর প্রকত তিনক রূপান্তর ও জয় 
করনি তৈজ হানির ওপর তৈভথর করনি শুরু করল। লয্মৈ এনেলস বনলৈাঃ “শ্রম হল মাৈব জীবনৈর প্রর্ম লমৌতলক 
শিথ। এ কর্া লসই মাত্রায় সিয লয্ মাত্রায় আমানির স্বীকার করনি হনব লয্ শ্রমই মাৈুষনক সততি কনরনি।”(১) শ্রনমর 
িীঘথ প্রতিয়ায়, মাৈুষ তশনখনি কীভানব পার্নরর হাতিয়ার বাৈানি হয়, তশকার করনি হয় আর মাি ধ্রনি হয়। লস 
িীর-ধ্ৈুক আতবষ্কার করল। আগুনৈর আতবষ্কার ও বযবহার তবনশষ গুরুত্বপূণথ তিল য্া প্রকত তিনক রূপান্তর ও জনয় 
মাৈুনষর ক্ষমিা তবরািভানব বাতড়নয় তিল। এনেলস এই অজথনৈর উচ্চ মূলযায়ণ কনরৈ। তিতৈ বনলৈ, “িুতৈয়াবযাপী 
মুতির তবচানর, ঘষথনণর দ্বারা আগুণ তিতরর আতবষ্কার বাষ্পীয় ইতিৈ আতবষ্কানরর লচনয় লবশী গুরুত্বপূণথ তিল। কারণ 
ঘষথনণর দ্বারা আগুণ তিতরর আতবষ্কার মাৈুষনক প্রাকত তিক শতিনক তৈয়িণ করনি সক্ষম কনর লিানল, আর এভানব 
লস প্রাণীজগি লর্নক পতর্ক হনয় লগল।”(২) িখৈ লর্নক মাৈব সমাজ পততর্বীনি আৈুষ্ঠাতৈকভানব আতবভূথি হল। 

প্রাণীজগি লর্নক পতর্ক হওয়ার পর মাৈুনষর পতরচাতলি উৎপািৈ কমথকান্ড শুরু লর্নকই তিল একিা সামাতজক ও 
লগাষ্ঠী কমথকান্ড। “মাৈব জীবনৈর বস্তুগি প্রনয়াজৈ লমিানৈার জৈয উৎপািনৈ তৈযু্ি হনি উৎপািৈ সম্পকথ তিতর 
কনর প্রতিতি স্বিি বযতিই সমানজর অৈযাৈয সিসযনির সানর্ সহনয্াতগিা কলর।”(৩) য্খৈ মাৈুনষর সামাতজক 
ইতিহানসর পিথা উঠ্ল, লসই উৎপািৈ সম্পকথ তিল আতিম কতমউনৈর, আর িা তিল মাৈব ইতিহানসর প্রর্ম উৎপািৈ 
সম্পকথ। 

লগাত্র কতমউৈ মাতলকাৈা তিল আতিম কতমউৈ উৎপািৈ সম্পনকথর তভতি 

আতিম সমানজর মুখয সামাতজক ও অর্থনৈতিক সাংগঠ্ৈ তিল শ্রনমর উনেনশয জ্ঞাতিনত্বর তভতিনি ঐকযবদ্ধ লগাত্র 
কতমউৈ। লগাত্র কতমউৈ মাতলকাৈা তিল এক আতিম ধ্রনণর লয্ৌর্ মাতলকাৈা। ভূতম আর অৈয সব উৎপািনৈর উপায় 
তিল সকল কতমউৈ সিসযনির অতধ্কানর। লসসময় সরল পার্নরর িুতর, কুঠ্ার, বশথা আর িীর-ধ্ৈুনকর কারনণ তবরাি 
প্রাকত তিক শতিনক লকবল লয্ৌর্ শ্রনমই জয় করা লয্ি। িাই, উৎপািনৈর উপায় আর উৎপনের বযতিগি মাতলকাৈা 
সম্ভব তিলৈা। তৈম্নস্তনরর উৎপাতিকা শতির অধ্ীনৈ এই লগাত্র কতমউৈ মাতলকাৈা বযবস্থাই তিল একমাত্র গতহীি ধ্রণ। 



লগাত্র কতমউনৈর মাতলকাৈাধ্ীৈ উৎপািনৈর উপানয়র মনধ্য তিল উৎপািনৈর হাতিয়ারসমূহ, ভূতম, বৈজেল, ৈিীৈালা 
আর গবাতিপশু। স্বিি বযতিবগথ অস্ত্রশস্ত্র, আর িীরধ্ৈুক বহৈ ও বযবহার করি। 

আতিম সমানজ, সকল সক্ষম সিসয উৎপািৈশীল শ্রনম অাংশ তৈি। িারা তলে ও বয়স তভতিনি শ্রনমর এক প্রাকত তিক 
তবভাজৈ তিতর কনরতিল। পুরুনষরা তশকানর লয্ি, বতদ্ধরা হাতিয়ার তিতর করি, ৈারীরা গাি লাগাি ও গতহস্থালী কাজ 
করি আর আতিম কত তষনি তৈনয়াতয্ি হি। তশশুরা ৈারীনির বাড়তি শ্রনম সহায়িা করি। বযতিগি পারস্পতরক 
সম্পতকথ তিল আতিম সমবায় সম্পকথ। 

লগাত্র কতমউৈ মাতলকাৈা ও লয্ৌর্ শ্রনমর পতরতস্থতিনি, উৎপে সমভানব ভাগ হি। লসসময়কার উৎপাতিকা শতির 
তৈম্নস্তনরর কারনণ, শ্রনমর দ্বারা প্রাপ্ত উৎপে দ্বারা লকবল ৈুযৈিম জীবৈয্াত্রা বজায় রাখা লয্ি য্ার লর্নক খুব সামাৈযই 
অবতশি র্াকি। সুষম বন্টৈ ৈা হনল লগানত্রর তকিু সিসযনক হয় অৈাহানর র্াকনি হি অর্বা লগাত্র তবলুপ্ত হনয় 
লয্ি। 

আতিম সমানজর অর্থনৈতিক অবকাঠ্ানমা এর সানর্ সামিযসযপূণথ উপতরকাঠ্ানমাও গনড় লিানল। আতিম সমাজ 
ধ্ারাবাতহকভানব মািত িাতিক ও তপিত িাতিক লগাত্র স্তনরর মধ্য তিনয় লগনি। মািত িাতিক লগাত্র গনড় উনঠ্তিল উৎপািৈ 
কমথকানন্ড ৈারীনির অতধ্ক গুরুত্বপূণথ অবস্থানৈর ফল তহনসনব। লসসময় ৈারীরা প্রধ্াৈভানব কত তষকাজ তৈনয় র্াকি, 
আর পুরুষরা তশকানর তৈনয়াতয্ি র্াকি। তকন্তু তশকার সবসময় হিৈা আর িা সবসময় তমলিওৈা। কত তষ তিল 
জীতবকার অতধ্কির তৈভথরনয্াগয উৎস। িাই, সামাতজক জীবৈ ৈারীনির লকন্দ্র কনর গনড় উনঠ্। উৎপাতিকা শতির 
তবকানশর সানর্, কত তষ এর আতিম রূপ লর্নক অগ্রসর হল আর পশুপালৈ কত তষ লর্নক আলািা হনয় লগল। উৎপািৈ 
কমথকানন্ড পুরুনষর গুরুত্ব বাড়ল। ৈারীনকন্দ্রীক লগাষ্ঠী তববাহ লর্নক এনকর সানর্ এক তববানহ উিরনণর প্রতিয়ায় 
তপিত িাতিক লগাত্র প্রবিথনৈর মাধ্যনম ৈারীনির অবস্থাৈ হনয় িাুঁড়াল অতধ্কির অধ্ীৈ। 

সকল পূণথবয়ষ্ক সিসয তৈনয় গতঠ্ি লগাত্র পতরষি লগাত্র কতমউনৈর সনবথাচ্চ ক্ষমিা সাংস্থা। লগাত্র পতরষি লগাত্র প্রধ্াৈ 
ও যু্দ্ধকালীৈ সামতরক লৈিানির তৈবথাচৈ কলর, আর সকল গুরুত্বপূণথ তবষয় তৈনয় আনলাচৈা কনর ও তসদ্ধান্ত লৈয়। 
লুইস এইচ মগথাৈ এক আনমতরকাৈ পতন্ডি তয্তৈ িাুঁর প্রাচীৈ সমাজ গ্রনন্থ আনমতরকাৈ ইতন্ডয়াৈনির লগাত্র কতমউৈনক 
এভানব বণথৈা কনরনিৈাঃ “সকল সিসয মুি বযতি আর এনক অপনরর স্বাধ্ীৈিা রক্ষায় বাধ্য। প্রনিযনকর সমাৈ 
অতধ্কার। এমৈতক লগাত্র প্রধ্াৈ ও সামতরক লৈিারাও লকাৈ তবনশষ সুতবধ্া িাবী করনি পারিৈা। িারা তিল রি 
সম্পনকথর তভতিনি স্বনগাত্রীয়।” এই লগাত্রীয় উপতরকাঠ্ানমা লগাত্রীয় অর্থনৈতিক অবকাঠ্ানমা সাংহিকরণ ও তবকানশ 
আর লসসমনয়র উৎপাতিকা শতির তবকানশ পতরচালক ভূতমকা পালৈ কলর। 

সভাপতি মাও বযাখযা কনরৈাঃ “চীৈা জৈগণ (এখানৈ হাৈ জৈগনণর কর্া প্রধ্াৈভানব বলা হনে) এর তবকাশ িুতৈয়ার 
অৈয সকল জৈগনণর মি একই। িারা লশ্রণীহীৈ আতিম সমানজর মধ্য তিনয় অযু্ি অযু্ি বির ধ্নর লগনি।”(৪) 
“তপতকঙ মাৈুষ” এর সানর্ জতড়ি লয্ সমাজ য্া তপতকনঙর লচৌ-লকাও-তিনয়ৈ শহরিলীনি আতবষ্কত ি হয় িা চীনৈর 
আতিম সমানজর প্রাচীৈিম স্তনরর প্রতিতৈতধ্ত্ব কলর। চীনৈর বহু এলাকায় আতিম সমানজর লয্ প্রাচীৈ তৈিশথৈ ও 



সাাংস্কত তিক ধ্বাংসাবনশষ আতবষ্কত ি হনয়নি িা প্রমাণ কনর লয্ লকন্দ্রীয় অঞ্চনলর পীি ৈিীর অববাতহকা জুনড় মািত িাতিক 
লগাত্রীয় উপজাতির অতস্তত্ব তিল য্া সম্প্রসাতরি হয় আভযন্তরীণ মনোতলয়া, লহইলুতিয়াঙ, তসৈতকয়াঙ, তিব্বি, লকায়াাংতস, 
লসচুয়াৈ ও ইউৈাৈ পয্থন্ত। প্রায় পাুঁচ হাজার বির আনগ পীি ৈিী ও ইয়াাংতস ৈিী অববাতহকা জুনড় উপজাতিসমূহ 
িনম তপিত িাতিক লগাত্র কতমউনৈ পতরণি হয়। চীনৈ তশয়া রাজবাংনশর আনগ কনয়ক শি সহস্র বির ধ্নর আতিম 
সমাজ অতস্তত্বশীল তিল।  

ঐতিহাতসক ির্য আমানির বনল লয্ আতিম সমানজ লকাৈ বযতিগি সম্পতি, লশ্রণী, লশ্রণীনশাষণ ও লশ্রণীতৈপীড়নণর 
অতস্তত্ব তিলৈা। এিা এই তমর্যাচারনক প্রচন্ডভানব খন্ডৈ কনর য্া বনল লয্ স্মরণািীিকাল লর্নক বযতিগি সম্পতি ও 
লশ্রণীর অতস্তত্ব তিল।  

বযতিগি সম্পতির উদ্ভব আতিম কতমউৈনক ধ্বাংনস চাতলি কনর 

আতিম সমানজর তবকানশর ধ্ারায় উৎপাতিকা শতির তবকানশর সানর্ শ্রনমর সামাতজক তবভাজৈ জন্ম লৈয়। শুরুনি 
পশুপালৈ কত তষ লর্নক পতর্ক হয়। তকিু উপজাতি িক্ষ হয় পশুপালনৈ, আবার তকিু কত তষনি। এিাই তিল প্রর্ম প্রধ্াৈ 
শ্রনমর সামাতজক তবভাজৈ। পনর হস্ততশল্প কমথ কত তষ লর্নক পতর্ক হয়। এিা তিল তদ্বিীয় প্রধ্াৈ শ্রনমর সামাতজক 
তবভাজৈ। আতিম সমানজর লশনষর তিনক ললৌহ আতবষ্কার হয়। ললাহার উদ্ভব মাৈব সমানজর উচ্চির স্তনর উেীি 
হওয়ার প্রিীক। তকন্তু এিা আতিম সমানজর অবলুতপ্তরও বািথা বহৈ কনরনি। কত তষ, পশুপালৈ ও হস্ততশনল্পর পতর্ক 
পতর্ক আতবভথানবর সানর্ তবতৈমনয়র জৈয উৎপািৈ য্র্া পৈয উৎপািৈ উদূ্ভি হল। 

উৎপাতিকা শতির অবযাহি তবকানশর ফনল ৈুযৈিম জীবৈ জীতবকা তৈবথানহর পর তকিু উদ্বতি রনয় লয্নি র্াকল। 
শ্রনমর িুই প্রধ্াৈ তবভাজৈ শ্রনমর উৎপািৈশীলিা বাতড়নয়নি আর কত তষ, পশুপালৈ ও হস্ততশনল্পর তবকাশ ঘতিনয়নি। 
উদ্বতি উৎপে ও সামাতজক সম্পি বাড়ল। এই পতরতস্থতিনি, তকিু ললাক কিত থক অৈয ললানকর শ্রনমর উৎপে দ্রবয 
আত্মসাৎ করারা সম্ভাবৈা লিখা তিল। অৈয তিনক তবতৈমনয়র তবস্তানরর সানর্ লগাত্র প্রধ্াৈ কিত থক িনম িনম কতমউৈ 
সম্পতিনক তৈজ বযতিগি সম্পতিনি রূপান্তনরর সম্ভাবৈাও লিখা তিল। ললাহার হাতিয়ার বযবহার তবনশষি ললাহার 
কুঠ্ার, তৈড়াৈী ও লাঙনলর বযবহার সুস্পিভানব শ্রনমর উৎপািৈশীলিা বাতড়নয়নি আর স্বিি গতহস্থাতল তভতিনি 
উৎপািনৈর পতরতস্থতি তিতর কনরনি। লগাত্রতভতিক আতি লয্ৌর্ উৎপািৈ িনম িনম স্বিি গতহস্থাতলতভতিক স্বিি 
বযতিগি উৎপািনৈ তবলীৈ হয়। উৎপািৈ লয্ৌর্ লর্নক বযতিগি বযাপানর পতরণি হল। উৎপািনৈর উপায় ও উৎপে 
দ্রবযও বযতিগি সম্পতিনি পতরণি হল। িারপর সানবক লয্ৌর্ লয্ সকল জতম বযতি গতহস্থাতলর চানষর জৈয লিওয়া 
হনয়তিল িাও বযতিগি অতধ্কানর চনল লগল। বযতি মাতলকাৈা আতবভূথি হল আর আতিম কতমউৈ লভনঙ লগল।  

বযতি মাতলকাৈার উদ্ভনবর সানর্ পতরবারগুনলার মনধ্য সম্পতির বন্টনৈ তবষময লিখা তিল। লগাত্র প্রধ্ানৈরা তৈনজনির 
ক্ষমিানক অবযাহিভানব বযবহার করল লয্ৌর্ সম্পতি িানির তৈনজনির সম্পতিনি রূপান্ততরিকরনণ আর িারা লগানত্রর 
মনধ্য সবনচনয় ধ্ৈী গতহস্থাতলনি পতরণি হল। লসই সানর্ িানির ধ্ৈসম্পি আর িানির কায্থিনমর পতরতধ্ বাড়ার 
সানর্ শ্রনমর ঘািতি লিখা তিল। অৈযতিনক উৎপাতিকা শতির তবকানশর সানর্ িাস শ্রনমর বযবহার সম্ভব ও লাভজৈক 



হনয় লিখা তিল। ফনল, যু্দ্ধবন্দীনির আর ৈা হিযা কনর বরাং িানির িানস রূপান্তর করা হল। পলর, লগানত্রর তকিু 
িতরদ্র ললাকজৈও ধ্ৈী পতরবারগুনলার িানস পতরণি হল। মাৈুষ কিত থক মাৈুষ লশাষনণর উদ্ভব ঘিল। 

উৎপািনৈর তবকাশ আর তবতৈমনয়র তবস্তানরর ফনল িতিীয় প্রধ্াৈ শ্রম তবভাজৈ উদূ্ভি হল। বতণকনির উদ্ভব ঘিল 
য্ারা তবতৈময় কানজ তবনশষ পারিশথী তিল। পৈয তবতৈমনয়র তবকানশর ফনল অনর্থর উদ্ভব হল। অনর্থর উদ্ভনবর ফনল 
ধ্ৈী পতরবানররা সুিী কারবানর তৈযু্ি হল আর সম্পনির লকন্দ্রীভূিকরণ ও অসম বন্টৈ বাতড়নয় তিল। ফনল সম্পি 
দ্রুি মুতিনময় তকিু িাসমাতলনকর হানি লকন্দ্রীভূি হল। অৈযতিনক, িাতরদ্রয ও লিউতলয়ানত্বর কারনণ বযাপক শ্রমজীতব 
জৈগণ িাসনত্ব তৈতক্ষপ্ত হল আর িাসনির স্তর দ্রুি ফুতলনয় ফাুঁতপনয় িুলল। এভানব সমাজ লশ্রণীনি তবভি হনয় লগলাঃ 
িাসমাতলক ও িাস। এই িুই তবনরাধ্ী লশ্রণী মাৈবসমানজ প্রর্ম তৈনজনির অতস্তত্ব জাৈাৈ তিল। লশ্রণীর উদ্ভনবর সানর্ 
পূবথিৈ লগাত্রপতরষি য্া সমানজর গণ লসবক তহনসনব উদূ্ভি িা জৈগনণর প্রভুনি পতরণি হলাঃ একিা হাতিয়ানর য্া 
দ্বারা িাসমাতলনকরা িাসনির তৈপীড়ণ করি। লসসময় জন্ম তৈল রাষ্ট্র য্া হনে এক লশ্রণী দ্বারা অৈয লশ্রণীর ওপর 
তৈপীড়ণ চালানৈার হাতিয়ার। লসসময় লর্নক আজ পয্থন্ত “সকল সামাতজক ইতিহাস হল লশ্রণীসাংগ্রানমর ইতিহাস।”(৫) 

িাস প্রর্া তিল প্রর্ম লশাষনণর বযবস্থা 

িাস সমানজর উৎপািৈ সম্পনকথর চতরত্র হল উৎপািনৈর উপায় ও িানসরা িাসমাতলনকর 
মাতলকাৈাধ্ীৈ 

িাস সমানজ, িাসমাতলক শুধু্ উৎপািনৈর উপানয়র মাতলক ৈয় িানসরও লস মাতলক। িাসমাতলনকর পরম মাতলকাৈার 
অধ্ীৈ িাস তিল লস্রফ একিা জীবন্ত য্ি। িাস শুধু্ লশাতষিই তিলৈা, িানক একিা পশু মনৈ করা হি, একিা বতলর 
বস্তু, আর একিা পৈয। িাসমাতলক এমৈতক িানক জবাই করনি পারি। িাসশ্রম তিল পুনরাপুতর বল প্রনয়ানগ কত ি 
শ্রম। িাসমাতলক িাসনির তিনয় কাজ করানৈার জৈয পাশতবক বল প্রনয়াগ করি আর তৈতবথচারভানব িাসনির তৈয্থািৈ 
করি। এনক সহজ করনি আর িানসরা য্ানি পলানৈার সময় ধ্রা পনড় লসজৈয িাসমাতলক লসধ্রনণর িাসনির 
আলািা তচহ্ন তিনয় িানির হািকড়া ও পানয় লবড়ী পতরনয় রাখি। িাসনির উদ্বতি শ্রম ও উৎপে তৈঙনর তৈনি 
িাসমাতলকরা তৈষু্ঠরিম উপায় অবলম্বৈ করি। িানসর উৎপাতিি সকল দ্রবযই িাস মাতলনকর মাতলকাৈাধ্ীৈ তিল। 
িাসনক পশুর মি খাবার লিয়া হি। িিিুকুই য্িিুকু তিনল লস জীতবি র্াকনব। এিাই তিল িাস সমানজর উৎপািৈ 
সম্পকথ। 

সভাপতি মাও বযাখযা কনরৈ, “বিথমাৈ লর্নক প্রায় চার হাজার বির লকনি লগনি লসসময় পয্থন্ত য্খৈ চীৈা জাতির 
আতিম সমাজ লভনঙ লশ্রণীসমানজর উদ্ভব হল য্া িাস সমাজ ও সামন্ত সমানজর মধ্য তিনয় লগনি।”(৬) তশয়া 
রাজবাংনশর রাজত্বকানলর পরই চীৈ িাস সমানজ প্রনবশ কনর। ইৈ রাজবাংনশ “চুাং-লজৈ” ও “শু-তমৈ” [অর্থাৎ 
জৈমাৈুষ] এরা সকনলই তিল িাস। ইৈ-শু (ইৈ রাজবাংনশর রাজধ্াৈীর পতরিযি লক্ষত্র য্া লহাৈাৈ প্রনিনশর আৈ-
ইয়াঙ এর তশয়াও িুৈ-শুৈ এর কানি) লি খৈৈ কনর লয্ মাতির সমাতধ্ তচত্র পাওয়া লগনি িানি সকনলরই হািকড়া 
পরা তিল। পুরুষনির তপিনৈর তিনক আর ৈারীনির সামনৈর তিনক হািকড়া পরা তিল। এগুনলা তিল লসকানলর 



িাসনির জীবন্ত প্রতিেতব। িাসনির জবাই করা আনরা হৃিয়তবিারক। িাস মাতলক প্রায়ই বতলর উৎসনব িাস বতল 
তিি। ইৈ রাজবাংনশর তকিু বতল উৎসনব হাজানররও লবতশ মাৈুষনক হিযা করা হয়। ইৈ রাজবাংনশর িাসমাতলকনির 
সমাতধ্নি লিখা য্ায় িাসনির জীবন্ত অর্বা মতি কবরস্থ করা হনয়নি। িানির সাংখযা তিল িনশর অতধ্ক লর্নক কনয়ক 
শি, য্ার মনধ্য ৈারী, পুরষ আর এমৈতক তশশুরাও তিল। লকাৈ সনন্দহ লৈই লয্ চীনৈ িাস সমাজ অতস্তত্বশীল তিল। 

তকন্তু লচৈ লপা-িার মি ট্রিস্কীবািীরা তমর্যা িড়ায় লয্ চীনৈ লকাৈ িাস সমাজ তিলৈা। িারা এই তমর্যাচার কনর বতর্া 
লচিা চালায় মাৈব সমানজর মাকথসবািী তবনেষনণর সাবথজৈীৈ সিযনক লৈতিকরণ কনর এিা লিখানি লয্ চীনৈর 
বাস্তবিায় সামযবাি উপযু্ি ৈয়। এিা চরম প্রতিতিয়াশীল আর সনবথব বতর্া।  

লশ্রণীনবতরিা শহর ও গ্রানমর মনধ্য 

আর মাৈতসক ও কাতয়ক শ্রনমর মনধ্য 

তবনরাধ্ তিতর কনর 

প্রাচীৈিম ৈগনরর উদ্ভব ঘনি আতিম সমানজর লশনষ য্া প্রতিতষ্ঠি হয় প্রতিরক্ষার উনেনশয উপজাতিসমূনহর লজানির 
লকন্দ্রীয় অঞ্চনল। িাস সমানজর উদ্ভনবর পর কত তষ, হস্ততশল্প আর পৈয তবতৈমনয়র তবকানশর সানর্ ৈগর ও গ্রানমর 
মনধ্য তবনরাধ্ উতিি হল। 

লসসময় তশল্প উৎপািৈ তিল হস্ততশল্প উৎপািৈ। হস্ততশনল্পর লকন্দ্র তিল শহর। হস্ততশনল্পর তবকাশ জতড়ি তিল বযবসা-
বাতণনজযর তবকানশর সানর্। িাই, ৈগর তিল বযবসা-বাতণনজযরও লকন্দ্র। চীনৈর ইৈ রাজবাংনশর রাজনত্ব বযবসা-বাতণজয 
দ্রুি লবনড় ওনঠ্। বাতণতজযক ৈগরসমূহ জন্ম তৈল। ইৈ ও শাঙ (চীনৈ বাতণজযনক শাঙ বলা হয়) সমার্থক, আর ইৈ 
রাজবাংশ শাঙ রাজবাংশ ৈানমও পতরতচি। বিথমাৈ কানলর ইৈ-শু তিল ইৈ রাজবাংনশর রাজনত্ব য্নর্ি বড় বাতণতজযক 
শহর। 

িাসমাতলনকরা িাস সমানজর অর্থনৈতিক অবকাঠ্ানমার সানর্ সামিসযপূণথ এক উপতরকাঠ্ানমা প্রতিষ্ঠা কনর, আর ৈগর 
হনয় িাুঁড়ায় িাস সমানজর রাজনৈতিক লকন্দ্র। িাসমাতলনকরা িাসতবনদ্রাহ িমৈ করার জৈয তবনশষ মনৈানয্াগ লিয় 
ৈগনর রাষ্ট্রয্িনক শতিশালী করনি। অনৈক িাসমাতলক, বড় বযবসায়ী, সুিীকারবারী ও আমলারা শহনর লকন্দ্রীভূি 
হয় য্ারা বিমাইশী ও তবলাসী জীবৈ য্াপৈ করি। তৈনজনির মনৈারিনৈর জৈয িাসমাতলনকরা িাসনির বাধ্য কনর 
মনৈাহর প্রাসাি, মতন্দর, ৈািযশালা ও অৈযাৈয উনু্মি স্থাৈ তিতর করনি। এভানব, শহর িনম িনম িাস সমানজর 
সাাংস্কত তিক লকনন্দ্র পতরণি হয়। 

এভানব, িাস সমানজ শহর এক কিত থত্বমূলক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মিািতশথক ভূতমকা গ্রহণ কনর, আর শহর 
ও গ্রানমর মনধ্য তবনরাধ্ তিতর কনর। শহর ও গ্রানমর মনধ্য তবনরাধ্ তিল িীব্র লশ্রণীদ্বনের ফল। মূিথভানব এ হনে 
শহর কিত থক গ্রামনক লশাষণ। 



আতিম সমানজ সকল সক্ষম মাৈুষ শ্রনম অাংশ তৈি। মাৈতসক শ্রনম লকাৈ তবনশষত্ব তিলৈা। িাস সমানজ পতরতস্থতি 
তিল তভে। িাসশ্রনম সতি তবপুল পতরমাণ উদ্বতত্ি উৎপনের ফনল িাসমাতলনকরা তৈনজনির উৎপািৈ শ্রম লর্নক তবতেে 
রাখনি পানর। লসসময় মাৈতসক ও কাতয়ক শ্রনমর মনধ্য তবভাজৈ তিল প্রনয়াজৈীয় ও সম্ভব। শুরু লর্নকই মাৈতসক 
ও কাতয়ক শ্রনমর মনধ্য এই তবভাজৈ তিল তবতর। িাসমাতলক লশ্রণীর ললানকরাই সাাংস্কত তিক তশক্ষা গ্রহনণর সুতবধ্ানভাগী 
তচল। “বস্তুগি উৎপািনৈর উপায়নক লয্ লশ্রণী তৈয়িণ করি িারাই মাৈতসক উৎপািনৈর উপানয়রও তৈয়িণ করি। 
িাই, য্ানির মাৈতসক উৎপািনৈর উপায় তিলৈা িানির তচন্তা সাধ্ারণি শাসক লশ্রণীর প্রভাবাধ্ীৈ তিল।”(৭) 
িাসমাতলক লশ্রণী এই তমর্যাচার করনি সনবথাচ্চ লচিা চালায় লয্ “মাৈতসক শ্রতমনকরা অৈযনির শাসৈ কনর আর তিতহক 
শ্রতমনকরা অনৈযর দ্বারা শাতসি হয়।” িাসমাতলনকর একৈায়কত্ব সাংহি করনি এরা এনির রাজৈীতি, আইৈ, িশথৈ 
ও মিািশথনক িাস ও অৈযসব লমহৈিীনির ওপর শাসৈ চালানৈার এক হাতিয়ার তহনসনব তৈজ অৈুকূনল সনবথাচ্চ 
বযবহার কনর।  

িাসনির তবনদ্রাহ িাসপ্রর্ার ধ্বাংস ত্বরাতিি কনর 

িাসপ্রর্া তিল মাৈব ইতিহানসর অতৈবায্থ এক স্তর। তবিযমাৈ উৎপাতিকা শতির প্রনয়াজৈ লমিানি এর উদ্ভব। িাস 
বযবস্থায় যু্দ্ধবন্দীনির বযপকভানব জবাই করা হিৈা, বরাং কাজ করার জৈয িানির জীতবি লরনখ লিওয়া হি। এিা 
উৎপািৈ তবকানশর জৈয সহায়ক তিল। লয্নহিু িাসমাতলনকর অতধ্কানর তিল তবপুল পতরমাণ উৎপািনৈর উপায় ও 
শ্রম, িাই উৎপািৈ ও সমিয় বযাপকভানব সাংগতঠ্ি করা সম্ভব হনয়নি। ধ্ািব হাতিয়ানরর বযবহানরর মাধ্যনম কত তষ, 
পশুপালৈ ও হস্ততশনল্পর দ্রুি তবকাশ ঘনি। কত তষ হনয় িাুঁড়ায় জািীয় অর্থৈীতির সবনচনয় গুরুত্বপূণথ উপািাৈ। লঘাড়া, 
মতহষ, লভড়া, মুরগী, কুকুর ও শুকরনক গতহপাতলি করা হয়। তবপুল সাংখযক হস্ততশল্পীর সমতিি প্রনচিায় সূক্ষ 
কারুকাজ সমতদ্ধ একতি লব্রানির পাত্র (তস-মু-মাও িা ফাঙ তিঙ) তিতর করা হয় য্ার তিঘথয ১১০ লসতন্টতমিার, প্রস্থ 
৭৭ লসতন্টতমিার, উচ্চিা ১৩৭ লসতন্টতমিার আর ওজৈ তিল ১৪০০ বাজার কযাতি (চীনৈর প্রাচীৈ ওজৈ মাপার একক 
কযাতি, চীনৈ ১ কযাতি সমাৈ ৫০০ গ্রাম — বাাংলা অৈুবািক)। এ লর্নক আমরা ধ্ারণা করনি পাতর  কমথ িক্ষিা ও 
শ্রনমর উৎকষথিা কিিুকু উচ্চিায় লপৌঁনিতিল লসসময়। 

িাস সমানজর উৎপািৈ সম্পকথ তৈতিথি পতরমানণ উৎপাতিকা শতির তবকাশ ঘতিনয়নি, তকন্তু এই উৎপািৈ সম্পনকথর 
মনধ্যই উি উৎপাতিকা শতির আনরা তবকাশনক বাুঁধ্াগ্রস্থ করনব এমৈ দ্বে তবরাজমাৈ তিল। উৎপাতিকা শতির য্ি 
তবকাশ ঘিনি লাগল, ঐ দ্বেগুতল িিই িীব্র হনয় ওঠ্ল। বযাপক িাস জৈগণ িাসমাতলকনির তৈষু্ঠর লশাষণ ও 
তৈপীড়ণ আর সহয করনি পারলৈা। িারা িানির কাজ ধ্ীর কনর তিল, তবপুল সাংখযায় পলায়ৈ করল, আর 
উনেশযমূলকভানব উৎপািৈ য্িগুতল ভাঙনি লাগল। একতিনক িাসমাতলনকরা িানির তৈপীড়ণ বাতড়নয় তিল য্ানি 
তবপুল সাংখযক িানসর অকাল মতিুয ঘিল। অৈযতিনক, ভারী য্িপাতির বিনল কাতয়ক শ্রম তৈনয়াগ করল। এই বযবস্থা 
সতি কাতয়ক শ্রনমর প্রতি ঘতণা লর্নকও উৎপাতিকা শতির তবকানশর উপর তবতধ্তৈনষধ্ এনসতিল। লিউতলয়া কু্ষনি 
উৎপািকরা কাতয়ক শ্রনম তৈযু্ি হওয়ার বিনল এতিক ওতিক ঘুনর লবড়ানি লাগল। এই তজতৈসগুতল সব লিখানলা লয্ 



িাসপ্রর্ার উৎপািৈ সম্পকথ ইতিমনধ্যই উৎপাতিকা শতির তবকানশর সানর্ অসামিসযপূণথ হনয় লগনি। এর উদ্ভনবর 
মিই এর তবনলাপও সমাৈ অতৈবায্থ তিল। 

িাস সমানজর লশনষ সামন্ত উৎপািৈ সম্পকথ আতবভূথি হল। িাস সমানজ উৎপািৈ সম্পনকথর তভতি তিল িাস রাষ্ট্র 
কিত থক ভূতমর মাতলকাৈা। চীনৈর ইৈ-লচৌ যু্নগ ভূতমর রাষ্ট্রীয় মাতলকাৈা তিল তচাং-তিনয়ৈ (৮তি কত ষক পতরবানরর মনধ্য 
৮তি জতম তৈজ চানষর জৈয র্াকি, আর লকনন্দ্র র্াকি তচাং-তিনয়ৈ অর্থাৎ কূপ লক্ষত্র জতম য্া িাসমাতলনকর জতম 
সকনল তমনল চাষ কনর তিি – বাাংলা আৈুবািক) ধ্রনণ। তচাং-তিনয়ৈ এর লচৌহতের মনধ্য সকল ভূতমনক বলা হি 
“লগাষ্ঠীগি জতম”। এই “লগাষ্ঠীগি জতম” আর িানসরা সবনচনয় বড় িাসমাতলকাঃ রাজৈয, অতভজাি আর স্বনগথর পুত্র 
(চীনৈর লঝৌ রাজবাংনশর সম্রািনির স্বনগথর পুত্র বলা হি – বাাংলা অৈুবািক) দ্বারা তৈনয়াতয্ি কমথকিথানির অধ্ীৈ 
তিল। উৎপাতিকা শতির তবকানশর সানর্, তকিু িাসমাতলক সনবথাচ্চ লচিা করল িাসনির বাধ্য করনি তবপুল সাংখযক 
“বযতিগি জতম” আবানির অধ্ীনৈ আৈনি য্ানি অতধ্ক উদ্বতি শ্রম লশাষণ করা য্ায়। “বযতিগি জতম”র সম্প্রসারনণর 
মাধ্যনম “লগাষ্ঠীগি জতম”র প্রর্া অবমূলযাতয়ি হল। লসসময় জতমিার লশ্রণীর জন্ম হল। িারা “তচাং-তিনয়ৈ এর তবনলাপ 
আর জতমগুনলার মাঝখানৈ আইল লভনঙ লিওয়া”র কর্া বলল। িানসরা িনম িনম ভূতমিানস পতরণি হল। সামন্ত 
উৎপািৈ সম্পনকথর জন্ম হল। 

িাস সমানজর মূল লশ্রণী তিল িাসমাতলক ও িাস। এর বাইনর তিল স্বাধ্ীৈ কত ষক আর হস্ততশল্পী। িানসরা তিল সমানজর 
সবনচনয় তৈনচর স্তর আর িারা িাসমাতলকনির তৈষু্ঠরিম লশাষণ ও তৈপীড়নণর তশকার তিল। িাসবযবস্থার সমগ্র 
পয্থায়কানল িাস আর িাসমাতলনকর মনধ্য প্রচণ্ড লশ্রণীসাংগ্রাম চনল। চীনৈর বসন্ত ও শরি যু্গ (৭৭১ খতিপূবথ লর্নক 
৪৭৬ বা তভেমনি ৪০৩ খতিপূবথ পয্থন্ত সানলর সময়কালনক চীনৈর ইতিহানস বসন্ত ও শরি যু্গ বলা হয় – বাাংলা 
অৈুবািক) সময়কাল তিল িাসপ্রর্া লর্নক সামন্তবানি রূপান্তনরর সময়। তিহ ৈানম একজৈ িাসনৈিা ৯০০০ জৈ 
িাসনক লৈিত ত্ব লিয় আকাশ বািাস কাুঁতপনয় সামন্ত ভূস্বামীনির ওপর আিমনণ। িাসতবনদ্রাহ িাসমাতলক লশ্রণীর 
শাসৈনক মারাত্মকভানব চযানলি কনর। িুতৈয়ার বহু লিনশ বহু বীরত্ববযািক মহাকানবযর মূল তবষয় তিল িাস অভুযিাৈ। 
উিাহারণস্বরূপ, লরামাৈ যু্নগ স্পািথাকাস ১২০,০০০ জনৈর অাংশগ্রহনণ সবনচনয় বড় তবনদ্রানহ লৈিত ত্ব লিৈ। এই 
তবনদ্রাহ সমগ্র লরামাৈ সাম্রানজযর তভি কাুঁতপনয় লিয়। প্রচণ্ড িাসতবনদ্রাহসমূহ িাসমাতলকনির রাজনৈতিক ক্ষমিায় 
মারাত্মক আঘাি হানৈ আর িাসপ্রর্ার ধ্বাংস ত্বরাতিি কনর। য্খৈ িাসবযবস্থা লভনঙ লগল, সামন্ত উৎপািৈ সম্পকথ 
িমািনয় পতরপক্ক হল। সামন্ত উৎপািৈ সম্পনকথর প্রতিতৈতধ্ ৈব উতিি জতমিানররা শ্রমজীতব জৈগনণর শতিনক 
বযবহার করল িাসমাতলকনির শাসৈ উনেনি, আর জতমিারনির সরকার গঠ্ৈ করল। সামন্তবাি লশষ পয্থন্ত 
িাসবযবস্থার জায়গা তৈল। 

সামন্তবাি কিত থক িাসবযবস্থার প্রতিস্থাপৈ তিল ঐতিহাতসকভানব অতৈবায্থ। চীনৈ তবরাি যু্গান্তকারী সামাতজক 
পতরবিথনৈর কানল, কৈফুতসয়াস তিল িাসপ্রর্ার প্রতিতিয়াশীল প্রবিা, লস লয্নকাৈ সামাতজক সাংস্কানরর তবনরাধ্ী তিল 
আর উৎপািৈ সম্পনকথর লয্নকাৈ পতরবিথৈনক “তবরাি ক্ষতিকর” আখযা লিয়। ৈিুৈ সামন্তপ্রভুনির আৈা সকল 



সাংস্কার কমথসূতচর লস িতঢ়ভানব তবনরাতধ্িা কনর, প্রাচীৈ িাসবযবস্থা পুৈপ্রতিষ্ঠার কর্া বনল আর জরাজীৈথ সামাতজক 
প্রর্া রক্ষার বতর্া লচিা চালায়। তকন্তু সব িখৈ লশষ। িার প্রনচিা তিল এক মরৈাপে আিনশথর জৈয বতর্া সাংগ্রাম। 

সামন্তবাি হনে লশ্রণীদ্বেতভতিক আনরক লশাষণমূলক বযবস্থা 

সামন্ত ভূতমমাতলকাৈা হনে সামন্ত সমানজর অর্থনৈতিক অবকাঠ্ানমা 

জতমিার লশ্রণী কিত থক ভূতম মাতলকাৈা আর ভূতমিাসনির ওপর িানির প্রায় পূণথ তৈয়িনণর ওপর তভতি কনর সামন্ত 
সমানজর উৎপািৈ সম্পকথ তিল। জতমিার তিল অতধ্কাাংশ জতমর মাতলক। কত ষক আর ভূতমিাসনির সামাৈয জতম তিল 
অর্বা লকাৈ জতম তিলৈা। িানিরনক লবুঁনচ র্াকার জৈয জতমিানরর জতম চাষ করার ওপর তৈভথর করনি হি। এভানব 
িারা সামন্ত ভূতমবযবস্থার বাুঁধ্নৈ বাুঁধ্া তিল। িারা তৈনজনির বযতি স্বাধ্ীৈিা হাতরনয়নি আর জতমিারনির তৈষু্ঠর লশাষণ 
ও তৈপীড়নণর তশকার তিল।  

লয্ প্রধ্াৈ উপানয় জতমিার কত ষকনির লশাষণ করি িা তিল িানিরনক ভাড়া লিয়া জতমর লর্নক সামন্তিাতিক খাজৈা 
আিায়। তিৈ ধ্রনণর সামন্ত খাজৈা তিলাঃ শ্রম খাজৈা, দ্রবয খাজৈা আর মুদ্রা খাজৈা।  

সামন্ত সমানজর প্রর্ম পয্থানয় শ্রম খাজৈা প্রচতলি তিল। কত ষক িার তৈনজর হাতিয়ার তিনয় একিা তৈতিথি সমনয় 
জতমিানরর পতরচাতলি ভূতমনি লয্ শ্রম তিি িাই তিল শ্রম খাজৈা। কত ষক িার জতমনি চাষ করনি পারি লকবল 
জতমিানরর জতমনি শ্রম লিওয়ার পরই। এই ধ্রনণর ভূতম খাজৈায় লশাষক ও লশাতষনির মনধ্য সম্পকথ তিল পতরষ্কার। 

তৈজ পতরচালৈাধ্ীৈ জতমনি উৎপে ফসল িানির তৈনজনির অতধ্কানর তিল। িাই এখানৈ শ্রম তিনি িারা আগ্রহী 
তিল। জতমিার পতরচাতলি জতমনি উৎপে ফসল সমূ্পণথই জতমিানরর অতধ্কানর তিল। এধ্রনণর শ্রনম কত ষনকরা 
স্বাভাতবকভানব আগ্রহী তিলৈা। জতমিার এই আগ্রনহর পার্থনকযর বযাপার ভালভানবই বুঝি। জতমিানরর জতমনি 
কত ষকনির কনঠ্ার শ্রম তিনি বাধ্য করনি জতমিার লবশ তকিু সিথার রাখি। িাই, এরকম খাজৈা প্রর্ায়, সম্পকথিা 
অতৈবায্থি তিল একপক্ষ তৈপীড়ক ও আনরকপক্ষ তৈপীতড়ি, আর একপক্ষ শাসক ও আনরকপক্ষ শাতসি। সামন্তবানির 
প্রর্ম পনবথ উৎপাতিকা শতি খুব িূবথল তিল। জতমিার কত ষনকর উদ্বতি শ্রম আত্মসাৎ করনি পারিৈা বলপ্রনয়াগ িাড়া। 
এধ্রনণর সামন্তীয় খাজৈা কত ষকনির প্রচণ্ড প্রতিনরানধ্র সমু্মখীৈ হি। 

পরবিথীনি উৎপাতিকা শতিসমূনহর তবকানশর গতির ধ্ারায় অতধ্ক লশাষনণর আকাঙ্খায়, আর য্ানি িানির লশাষক 
আকাঙ্খা কম প্রকাতশি হয়, জতমিার শ্রম খাজৈার জায়গায় দ্রবয খাজৈা চালু কনর। দ্রবয খাজৈায়, কত ষক আর 
জতমিানরর পতরচালৈায় কাজ কনরৈা। িানক জতমিানরর আবািী জতমনি আর কাজ করনি হয়ৈা। কত ষক িার তৈজ 
সমূ্পণথ শ্রমনক তৈয়িণ করনি পানর। তকন্তু িানক তৈতিথি কাল অন্তর জতমিারনক উদ্বতি ফসল খাজৈা তহনসনব প্রিাৈ 
করনি হয়। শ্রম খাজৈার িুলৈায় দ্রবয খাজৈায় উৎপািৈ সম্পনকথ জ্ঞাৈ বততদ্ধ ও শ্রম উৎপািৈশীলিা উেি করা 
সম্ভব হয় তকিু পতরমানণ। তকন্তু প্রায়ই কত ষনকর শিকরা ৫০ অর্বা ৭০ লর্নক ৮০ ভাগ ফসল এই দ্রবয খাজৈা 



তহনসনব চনল লয্ি। ৈুযৈিম জীবৈয্াত্রা বজায় রাখনি কত ষকনক িানির কমথতিবস বততদ্ধ করনি হি আর িানির শ্রম 
ঘৈত্ব বততদ্ধ করনি হি। িারপরও চরম িাতরনদ্রযর লচনয় ভাল জীবৈ য্াপৈ করনি কত ষক সক্ষম হিৈা। 

মুদ্রা খাজৈা সামন্ত সমানজর লশষাাংনশ আতবভূথি হয়। উৎপাতিকা শতি িখৈ আনগর লচনয় অনৈক উচ্চির। অর্থ আর 
পনৈযর মনধ্য সম্পকথ বযাপকভানব তবকতশি হনয়নি। তৈজ বহুগুণ লবশী চাকতচকযময় ও তবলাসী জীবনৈর প্রনয়াজৈ 
চতরিার্থ করনি জতমিার আনরা লবশী লবশী িাকা চায়। এইরকম পতরতস্থতিনি মুদ্রা খাজৈা আতবভূথি হয়। মুদ্রা 
খাজৈায়, কত ষক িার ফসল বাজানর িাকার তবতৈমনয় তবিয় কনর খাজৈা তিনি। এভানব, কত ষক শুধু্ জতমিানরর 
দ্বারাই লশাতষি হয়ৈা, বরাং মধ্যস্বত্বনভাগী বতণনকর দ্বারাও লশাতষি হয়। য্খৈ ফসল ভাল হি, বতণনকরা িাম কতমনয় 
কত ষনকর রিঘানমর প্রতিতি লফাুঁিা তৈাংনড় তৈি। ফনল, কত ষকনির জীবৈয্াত্রা তিল লশাচৈীয় লর্নক লশাচৈীয়ির। আর 
প্রায়শই িা লিউতলয়া হনয় য্াওয়ার উপক্রম হি। 

সামন্ত সমানজ, বযাপক কত ষক জৈগণ সামন্তীয় খাজৈার লশাষনণর অধ্ীৈ তিল। িানিরনক সামন্ত রানষ্ট্রর লমািা অাংনকর 
খাজৈাও তিনি হি আর সুিী কারবারীর লশাষনণরও িারা তশকার তিল। জতমিার আমলা ও তসৈযনির সানর্ ষড়য্ি 
কনর কত ষকনির জতম আত্মসাৎ কনর, িানির সম্পি চুতর কনর আর িানির লবগার খািনি বাধ্য কনর। বযাপক কত ষক 
জৈগণ সকল ধ্রনণর অতিতরি অর্থনৈতিক লশাষনণর তশকার তিল।  

কত ষক তবনদ্রাহ সামন্ত সমানজর বাড়ন্ত সুিীব্র লশ্রণী দ্বনের প্রতিফলৈ 

সামন্ত সমাজ দ্বারা িাস সমানজর প্রতিস্থাপৈ তিল ইতিহানসর এক অগ্র পিনক্ষপ। সামন্ত সমানজর প্রর্ম পয্থানয় 
সামন্ত উৎপািৈ সম্পকথ উৎপাতিকা শতিনক এতগনয় তৈনি সহায়ক তিল। কত তষ উৎপািৈ লকৌশল উেি হল আর হাল 
হাতিয়ানরর উৎকষথ সাতধ্ি হল। উৎপািনৈ ললাহার হাতিয়ানরর বযবহার িতড়নয় পড়ল, তবতচত্রয ও পতরমাণ উভয়িই 
ফসল উৎপািৈ বাড়ল, আর হস্ততশনল্পর বাড়বাড়ন্ত হল। চীনৈর যু্দ্ধরি রাজযসমূনহর কাল (চীনৈর বসন্ত ও শরি 
যু্নগর লশনষর সানর্ যু্দ্ধরি রাজযসমূনহর কাল শুরু হয় অর্থাৎ ৪৮১ খতিপূবথ অর্বা ৪০৩ খতিপূবথ লর্নক শুরু হনয় 
২২১ খতিপূবথ সানল তচৈ রাজবাংশ কিত থক সকল যু্দ্ধরি রাজয জনয়র মাধ্যনম প্রর্ম চীৈা সাম্রাজয প্রতিষ্ঠার মাধ্যনম লশষ 
হয় – বাাংলা অৈুবািক)-এ িু-তচয়াাং ডাইক এর মি বড় আকানরর পাতৈ সাংরক্ষণাগার প্রকল্প লসচুয়াৈ প্রনিনশ তৈমথাণ 
করা হয়। তবতভে রাজবাংশ সমূনহর রাজত্বকালীৈ সমনয় অতিতরি তকিু তৈমথাণ ও রক্ষণানবক্ষণ কাজসনমি িু-তচয়াাং 
ডাইক এখনৈা খুবই কানজ তিনে। চীনৈর সামন্ত সমানজ লবণ উৎপািৈ, ধ্ািব তৈমথাণ, তসল্ক দ্রবয, বস্ত্র বুৈৈ, 
লপানসথতলৈ, মততিকা তৈমথাণ ও কারুতশনল্পর ভাল তবকাশ ঘনিতিল। কম্পাস, গাৈপাউডার, কাগজ ও ব্লকতপ্রতটাং অনৈক 
আনগ আতবষ্কত ি হয়। 

সামন্তীয় উৎপািৈ সম্পনকথর অধ্ীনৈ উৎপািৈ তিল মূলি গতহস্থাতলতভতিক লিাি আকানরর। এই লিাি আকানরর 
উৎপািৈ উৎপাতিকা শতির আনরা তবকানশর সহায়ক তিলৈা। সামন্ত উৎপািৈ সম্পনকথর অধ্ীনৈ বযাপক অতধ্কাাংশ 
কত ষক জৈগণ তিল তবনশষি তৈষু্ঠর লশাষণ ও তৈপীড়নণর তশকার য্ানির উৎপািৈ তবকানশর সামাৈয সম্ভাবৈাই তিল। 
সামন্ত উৎপািৈ সম্পনকথর সানর্ উৎপাতিকা শতির দ্বে জতমিার ও কত ষনকর মধ্যকার দ্বে তহনসনব প্রতিফতলি হয়। 



এিা তিল সামন্ত সমানজরর প্রধ্াৈ দ্বে। এই দ্বনের সনবথাচ্চ প্রকাশ তিল জতমিানরর শাসৈ প্রতিনরানধ্ বযাপক কত ষক 
জৈগনণর সশস্ত্র তবনদ্রাহ। এই তবনদ্রাহ ও সাংগ্রামসমূহ তিল সমগ্র সামন্ত যু্নগর তবতশিয। খতিপূবথ ২০০ অনের তিনক, 
তচৈ তশহ-হুয়াাং চীৈনক ঐকযবদ্ধ করার আর প্রর্ম সামন্ত একৈায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরই চীনৈর ইতিহানস প্রর্ম 
মহাৈ কত ষক তবনদ্রানহর সু্ফরণ হল লয্ তবনদ্রানহর লৈিত ত্ব লিৈ লচৈ লশঙ ও উ কুয়াঙ। িারপর, মধ্য ঊতৈশ শিনকর 
িাইতপাং তবনদ্রানহর আনগর িুই হাজানররও লবতশ বির সময়কানল কনয়ক শি লিাি বড় কত ষক তবনদ্রাহ এবাং তবপ্লবী 
যু্দ্ধ সাংঘতিি হনয়নি। চীনৈর ইতিহানসর কত ষক অভুযিাৈসমূনহর আকার ও সাংখযা তবশ্বনরকডথ লভনঙনি। “লকবল এই 
কত ষক লশ্রণীসাংগ্রাম, কত ষক তবনদ্রাহ আর কত ষক যু্দ্ধ তিল ঐতিহাতসক তবকানশর প্রকত ি চাতলকাশতি। কারণ প্রতিতি 
প্রধ্াৈ কত ষক তবনদ্রাহ ও কত ষক যু্দ্ধ সমকালীৈ সামন্ত শাসনৈর প্রতি আঘাি লহনৈনি, এভানব িারা সামাতজক 
উৎপাতিকা শতির তকিু তবকাশ ঘতিনয়নি।”(৮) িনব লচৈ লপা-িার মি তবশ্বাসঘািকরা সামাতজক উৎপাতিকা শতির 
তবকানশর কারণ সামন্ত শাসক লশ্রণীর লিয়া “িাড়” এর উপর আনরাপ কনরনি য্া ঐতিহাতসক বাস্তব ির্য উপানির 
তবনরাধ্ী। ইতিহানস জতমিানররা কখনৈাই কত ষক তবনদ্রানহর প্রতি লকাৈ িাড় লিয়তৈ। িারা সবথিাই রিতপপাসু তৈপীড়ণ, 
প্রতিআিমণ ও চিানন্তর আশ্রয় তৈনয়নি তকন্তু কখনৈাই “িাড়” এর আশ্রয় লৈয়তৈ। তবশ্বাসঘািক লচৈ লপা-িার 
“িাড়” সম্পনকথ িত্ত্ব তিল জতমিারনির লসৌন্দয্থমতণ্ডি করার এক খাুঁতি প্রনচিা।  

পৈয অর্থৈীতি ও আতিম সঞ্চনয়র তবকাশ পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পকথ জন্ম তিনয়নি ও এতগনয় তৈনয়নি 

সামন্ত যু্নগর লশনষর তিনক পৈয অর্থৈীতির আনরা তবকানশর সানর্ পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পকথ জন্ম লৈয়। সামন্ত 
সমানজ সরল পৈয উৎপািৈ বযতি মাতলকাৈা ও স্বিি বযতিগি শ্রমতভতিক তিল। উৎপািনৈর উনেশয তিল তবতৈময়। 
কু্ষনি পৈয উৎপািকনিরনক িানির ফসল বাজানর লবুঁচনি হি। তকন্তু লয্নহিু প্রতিতি পৈয উৎপািনকর তভে তভে 
উৎপািৈ পতরতস্থতি তিল, িক্ষিা ও শ্রনমর িীব্রিা তিল তভে তভে, আবার এনকক ধ্রনণর পনৈয লিয় শ্রমও তিল তভে 
তভে রকম। অৈযতিনক, একইধ্রনণর পৈয একই িানম তবিয় হি। এিা একিা দ্বে তিতর কনর। এই দ্বনের তবকানশর 
ফনল, অতধ্ক ভাল পতরতস্থতিনি তকিু কু্ষনি পৈয উৎপািক উেতি করল। তকন্তু অতধ্কাাংশ কু্ষনি পৈয  উৎপািক য্ারা 
অতধ্কির খারাপ পতরতস্থনি তিল িারা িতরদ্র লর্নক িতরদ্রির হনি লাগল। এভানব, সরল পৈয উৎপািকনির 
লমরুকরণ ঘিল। 

সামন্ত সমানজ, তশল্পসাংঘ প্রায়ই গনড় উঠ্ি একই ধ্ারার হস্ততশল্পীনির মনধ্য প্রতিনয্াতগিা রুখনি অর্বা অৈয এলাকার 
অর্বা ধ্ারার হস্ততশল্পীনির সানর্ প্রতিনয্াতগিা হনি রক্ষা করনি। সনের সিসযনির সনের আইৈ মাৈনি হি। 
হস্ততশল্প সাংনঘ মাতলক, িক্ষ শ্রতমক ও তশক্ষাৈতবশ তিল। হস্ততশল্প সনে মাতলক, িক্ষ শ্রতমক ও তশক্ষাৈতবশনির মনধ্য 
সম্পকথ তিল মূলি সামন্ত সম্পর্ক তকিুিা লশাষণসনমি। এই সেগুতল কু্ষনি পৈয উৎপািকনির মনধ্য লমরুকরণনক 
সীতমি করি। তকন্তু পৈয অর্থৈীতির তবকানশর সানর্, তকিু িুলৈামূলক ধ্ৈী মাতলনকরা সনের তৈয়ম কাৈুৈ মাৈনি 
অতৈেুক হল। িারা িক্ষ শ্রতমক ও তশক্ষাৈতবনশর সাংখযা বযাপকভানব বাতড়নয় চলল, িানির শ্রমসময় বাতড়নয় তিল, 
উৎপািৈ লকৌশল উেি করল আর িানির িক্ষ শ্রতমক ও তশক্ষাৈতবশনির িমািনয় তঠ্কা মজুি শ্রতমনক পতরণি 



করল। অৈয লিউতলয়া মাতলক, িক্ষ ও তশক্ষাৈতবশ শ্রতমনকরা মজুনি লয্াগ তিনি লাগল। লমরুকরনণর তভতিনি 
পুুঁতজবািী তৈনয়ানগর সম্পকথ আতবভূথি হল। 

কু্ষনি পৈয উৎপািকনির মনধ্য লমরুকরণ ও পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পনকথর উদ্ভনবর প্রতিয়ায় বযবসায়ী পুুঁতজ এক 
গুরুত্বপূণথ ভূতমকা পালৈ কনরনি। পৈয তবতৈমনয় বতণক তিল আতিনি মধ্যস্থিাকারী। পনর লস তঠ্কািার বতণনক পতরণি 
হল লয্ পৈয উৎপািনকর ফসল তবিয় করার তঠ্কা লৈয়। পনর লস কাুঁচামাল এমৈতক য্িপাতিও কু্ষনি উৎপািকনক 
সরবরাহ কনর য্ানি কু্ষনি উৎপািক এক তৈতিথি সমনয়র মনধ্য ও তৈতিথি গুণ, পতরমাণ ও তবতশিযু্ি তজতৈস উৎপািৈ 
করনব। এভানব, কু্ষনি পৈয উৎপািক বতণনকর দ্বারা সমূ্পণথভানব তৈয়তিি হনয় লগল আর এক ভাড়ানি মজুনি পতরণি 
হল। আর বতণক তৈনজ এক তশল্প পুুঁতজপতিনি পতরণি হল। 

গ্রামাঞ্চনল, সামন্ত সমানজর লশনষর তিনক, পৈয উৎপািনৈর তবকানশর কারনণ, জতমিার লশ্রণী িমািনয় মুদ্রা খাজৈা 
চালু কনর। প্রতিতিৈ িা কত ষকনক বাজানরনর ওপর তৈভথর কনর লিানল আর িানির লমরুকরণ বাতড়নয় লিয়। 
সাংখযাগতরষ্ঠ কত ষক লিউতলয়া হনয় তঠ্কা কত তষ মজুনর পতরণি হল। অল্প তকিু তৈনজনির ধ্ৈী কত ষনকর পয্থানয় ওঠ্ানলা 
আর পনর কত তষ পুুঁতজপতিনি পতরণি হল।  

এভানব, সামন্ত সমানজ পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পকথ িমািনয় তৈনজনক প্রতিতষ্ঠি করল। চীনৈর সামন্ত সমানজর 
লশষাাংনশ পৈয অর্থৈীতির তবকানশর সানর্, পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পনকথর বীজ প্রায় অাংকুতরি হনয় উঠ্ল। তবনিশী 
পুুঁতজবানির প্রভাব ৈা আসনল, চীৈ িমািনয় পুুঁতজবািী সমানজ তবকতশি হি। 

সামন্ত সমানজ পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পনকথর প্রতিষ্ঠা উৎপাতিকা শতির তবকানশর সানর্ ঘতৈষ্ঠভানব জতড়ি তিল। 
শুরুনি, হস্ততশল্পীনির লিাি কারখাৈা বতহৎ পুুঁতজবািী কারখাৈায় পতরণি হল। এই কারখাৈাগুতলনি, হানি কাজ করা 
িখনৈা তিল তৈয়ম। তকন্তু ঐকযবদ্ধ পুুঁতজবািী কমানন্ডর অধ্ীনৈ লয্খানৈ অনৈক শ্রতমনকরা একনত্র কাজ কনর লসখানৈ 
সরল পারস্পতরক সহনয্াতগিা সম্ভব তিল য্া ৈিুৈ উৎপাতিকা শতির গঠ্নৈ চাতলি কনর। পনর, পুুঁতজবািী সরল 
সমিয় পুুঁতজবািী কারখাৈা হস্ততশল্প তশনল্প পতরণি হল। হস্ততশল্প কারখাৈা তশনল্পর তবতশিয তিল এই লয্ এখানৈ একই 
পৈয উৎপািনৈ শ্রতমকনির শ্রমতবভাজৈ তিল এই লয্ প্রনিযনকর এক একিা প্রতিয়ায় তবনশষ িক্ষিা তিল। এিা 
শ্রনমর প্রতিয়ানক সরলীকরণ কনর আর শ্রনমর লয্াগাৈ িীব্র করার মাধ্যনম শ্রম উৎপািৈশীলিা বাড়ায়। এিা হানির 
কানজর জায়গায় য্নির কাজ চালুর পতরতস্থতিও তিতর কনর। 

পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পকথ িুইতি মূল শনিথর ওপর তৈভথর কনরাঃ প্রর্মি, তবরাি এক সবথহারা লশ্রণী র্াকনি হনব 
য্ারা স্বাধ্ীৈভানব িানির শ্রম তবিী করলি পানর, তদ্বিীয়ি, তবপুল পতরমাণ অর্থ সম্পনির আতি সঞ্চয় র্াকনি হনব। 
পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পনকথর তবকানশর অৈুকূল অবস্থা তিতর করনি এই িুই পতরতস্থতি তিতর করনি বুনজথায়ারা 
সতহাংসিা অবলম্বৈ কনর। িাই, পুুঁতজবানির তবকানশ আতিম সঞ্চনয়র একিা প্রতিয়া তিল। 

আতিম সঞ্চনয়র একিা গুরুত্বপূণথ পদ্ধতি তিল কত ষকনির লশাষণ করা। লয্খানৈ প্রর্ম পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পকথ গনড় 
ওনঠ্ লসই ইাংলযান্ড তিল একিা গিাৈুগতিক উিাহারণ। ১৪৭০ লর্নক ঊতৈশ শিনকর প্রর্ম তিক পয্থন্ত ইাংনরজ 



শাসক লশ্রণী কত ষকনির কাি লর্নক জতম জবর িখল করার মাধ্যনম “লঘরাও কর জবর িখল কর” আনন্দালৈ চালায়। 
ইাংলযানন্ডর আধু্তৈক তশল্প পশমী বস্ত্রতশল্প লর্নক শুরু হয়। পশমী বস্ত্রতশনল্প প্রচুর পতরমাণ পশনমর প্রনয়াজৈ িার 
িামও বাতড়নয় লিানল। বড় জতমিার ও খামার পতরচালকরা লয্খানৈ সম্ভব জতম জবরিখল কনর য্ানি লভড়া পালৈ 
কনর িাকা বাতড়নয় সঞ্চয় করা য্ায়। িারা বলপূবথক কত ষকনির িানির জতম লর্নক তবিাতড়ি কনর, িানির বাড়ীঘর 
জ্বালাও-লপাড়াও ধ্বাংস কনর আর তবপুল উৎপািনৈর উপায় ও জীতবকার উপকরণ িখল কনর লৈয়। “লঘরাও কর 
জতম জবরিখল কর” আনন্দালৈ তবপুল সাংখযক কত ষকনক িানির আতিবাস লর্নক তবিাতড়ি কনর য্ারা িূর িূরানন্ত 
জীবৈ জীতবকার জৈয তভক্ষা করনি লাগল। এর ধ্ারাবাতহকিায়, ইাংনরজ শাসক লশ্রণী তবতবধ্ রিতপপাসু আইৈ জাতর 
কনর য্ানি িারা কত ষকনির লভনস লবড়ানৈা তৈতষদ্ধ কনর িানির কতঠ্ৈ শনিথ তঠ্কা কাজ গ্রহনণ বাধ্য কনর। 

অর্থসম্পি লুন্ঠৈ করা তিল আতিম সঞ্চনয়র আনরকতি গুরুত্বপূণথ পদ্ধতি। ইউনরাপীয় বুনজথায়া এতশয়া, আতিকা, 
আনমতরকা ও অনেতলয়ায় সশস্ত্র িখল পতরচালৈা কনর উপতৈনবশ কানয়ম করনি। বতহিাকত তির পুুঁতজবািী উৎপািৈ 
প্রতিষ্ঠার জৈয পুুঁতজ সঞ্চয় করার লনক্ষয িারা বাতণজয যু্দ্ধ পতরচালৈা কনর উপতৈনবশগুতলর কাুঁচামাল ও অর্থসম্পি 
লুন্ঠৈ কনর। 

িাই, আতিম সঞ্চনয়র প্রতিয়া তিল বলপ্রনয়ানগ প্রিযক্ষ উৎপািকনক িানির উৎপািনৈর উপায় লর্নক তবতেেকরণ 
আর পুুঁতজপতিনির হানি অর্থসম্পি পুুঁতজ তহনসনব লকন্দ্রীভূিকরণ। মাকথস সুগভীরভানব বযখযা কনরৈ, “লুন্ঠনৈর 
ইতিহাস (বুনজথায়া কিত থক প্রিযক্ষ উৎপািনকর) মাৈব ইতিহানসর কালপিীনি রি ও আগুনৈর অক্ষনর তলতখি 
রনয়নি।”(৯) আতিম সঞ্চনয়র প্রতিয়া সুস্পিভানব প্রিশথৈ কনর লয্ পুুঁতজপতিরা “আুঁচড় তিনয় শুরু কনরতৈ”, বরাং 
সমগ্রভানব লুন্ঠনৈর ওপর তৈভথর কনরনি। “পুুঁতজ জন্ম তৈনয়নি পা লর্নক মার্া পয্থন্ত প্রতিতি রিমাাংস অতস্থমজ্জা তৈাংনড় 
তৈনয়।” (১০)  

বুনজথায়া তবপ্লব সামন্তবানির ধ্বাংস লঘাষণা কনর 

সামন্ত উৎপািৈ সম্পকথসমূহ ও িানির উপতরকাঠ্ানমাসমূহ বুনজথায়া উৎপািৈ সম্পকথগুতলর জন্ম ও তবকানশ মারাত্মক 
বাুঁধ্া তিনয় তিনয়তিল। সামন্ত সমানজ িানির কিত থত্বমূলক ভূতমকা লৈওয়ানক প্রতিনরাধ্ করা হনয়নি কারণ সামন্ত 
শাসক লশ্রণী কখনৈাই লস্বোয় ঐতিহাতসক মঞ্চ লর্নক অবসর লৈনবৈা। অতৈবায্থভানবই িারা িানির তৈয়িনণ 
রাষ্ট্রয্িনক বযবহার কনর লসনকনল হনয় য্াওয়া সামন্ত বযবস্থানক রক্ষা করনি। পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পনকথর প্রতিতৈতধ্ 
বুনজথায়া ও বুতদ্ধজীতবরা পুুঁতজবািী উৎপািৈ সম্পকথনক “তচরস্থায়ী ও লয্ৌতিক” আর “প্রকত তির তচরন্তৈ তৈয়ম” তহনসনব 
প্রচার কনর। িারা ির্াকতর্ি “স্বাধ্ীৈিা, সাময ও সাবথজৈীৈ লপ্রম” এর কর্া বনল আর সামন্তবািনক তৈতন্দি করার 
প্রনচিা চালায় য্ানি সামন্তবাি উনেনির বুনজথায়া তবপ্লনবর জৈয জৈমি প্রস্তুি করা য্ায়। বুনজথায়া তবপ্লনব প্রধ্াৈ 
প্রধ্াৈ লশ্রণী শতি তিল কত ষক, সবথহারা লশ্রণী আর বুনজথায়া। কত ষনকরা তিল প্রধ্াৈ শতি তকন্তু িারা ৈিুৈ উৎপাতিকা 
শতির প্রতিতৈতধ্ ৈয়। সবথহারা লশ্রণী িার স্বাধ্ীৈ রাজনৈতিক শতি গনড় িুনলতৈ, িাই বুনজথায়ারা বুনজথায়া তবপ্লনবর 
লৈিত ত্ব গ্রহণ কনর। 



পুনরানৈা চীৈ এক আধ্াসামন্তবািী আধ্াঔপতৈনবতশক সমাজ হওয়ার কারনণ বুনজথায়ারা িুই ভানগ তবভি তিল। একিা 
তিল আমলািাতিক বুনজথায়া। লস সাম্রাজযবানির উপর তৈভথরশীল তিল। জতমিারনির তৈনয় এর সিসযরা সবলচনয় 
পশ্চািপি ও প্রতিতিয়াশীল উৎপািৈ সম্পনকথর প্রতিতৈতধ্ত্ব কনর। িারা চীনৈর বুনজথায়া গণিাতিক তবপ্লনবর তৈশাৈা 
তিল। তদ্বিীয় অাংশ তিল জািীয় বুনজথায়া। িারা একতিনক তিল সাম্রাজযবাি ও সামন্তবানির তৈপীড়ণ ও তবতধ্তৈনষনধ্ 
বাুঁধ্া আনরক তিনক িানির সানর্ ঘতৈষ্ঠভানব সম্পতকথিও। এিা লিখায় লয্ লকাৈ লকাৈ অবস্থায় জািীয় বুনজথায়ারা 
গণিাতিক তবপ্লনবর পনক্ষর একিা শতি তিল। তকন্তু িারা  তিল িূবথল ও অস্থায়ীও। িাই, “ঐতিহাতসকভানব এিা 
তৈধ্থাতরি হয় লয্ সাম্রাজযবািতবনরাধ্ী ও সামন্তবািতবনরাধ্ী বুনজথায়া গণিাতিক তবপ্লনবর কমথসূচী বুনজথায়া লৈিত নত্ব সমূ্পণথ 
হনি পানরৈা, বরাং লকবল সবথহারা লৈিত নত্বই হনি পানর।“ (১১) 

য্তিও বুনজথায়া তবপ্লব তিল এক তবপ্লব য্ানি এক ধ্রনণর লশাষনণর বিনল আনস আনরক ধ্রনণর লশাষণ, এই তবপ্লনবর 
উল্টানৈাও তিল। তবপ্লনবর প্রতিয়ায়, িীব্র লশ্রণী সাংগ্রাম তিল লয্খানৈ একতিনক সামন্ত লশ্রণীর পুৈপ্রতিষ্ঠার প্রনচিা 
আর তবপরীনি বুনজথায়ারার প্রতিনরাধ্। ইাংলযান্ড ১৬৪০ সানল বুনজথায়া তবপ্লব শুরু কনরনি। এর মনধ্য িুইতি আভযন্তরীৈ 
যু্দ্ধ হয় লয্খানৈ সু্টয়ািথ হাউনজর প্রতিতৈতধ্ প্রর্ম চালথসনক হিযা করা হয়। ১৬৬০ খতিানে সু্টয়ািথ হাউনজর আনরক 
প্রতিতৈতধ্ তদ্বিীয় চালথস পুৈরায় পুৈপ্রতিষ্ঠার প্রনচিা চালায়। ১৬৮৮লি ইাংনরজ বুনজথায়ারা হলযানন্ডের তপ্রন্স অব অনরি 
(৩য় উইতলয়াম)লক আমিণ জাৈায় সু্টয়ািথ হাউজ উনেনি। লকবল িখৈই বুনজথায়া একৈায়কত্ব সুসাংহি হল। িানন্স 
য্খৈ ১৭৮৯ লর্নক তিয়াতশ বিনর বুনজথায়া তবপ্লব সেতিি হল ১৮৭৫ এ িতিীয় প্রজািি গঠ্নৈর পূবথ পয্থন্ত, অগ্রগমৈ 
আর পশ্চািপসরণ সমানৈ ঘনিনি এনকর পর প্রজািি আর রাজিি, তবপ্লবী সিাস প্রতিতবপ্লবী সিাস, লভিনর 
বাইনর যু্দ্ধ, লভিনর জয় করা আর তবনিশীনির দ্বারা তবতজি হওয়া, এক মুহুিথও শাতন্ত ও তস্থতিশীলিা তিলৈা। 
িারপরও, লয্নহিু সামন্ত বযবস্থা পুঁনচ লগতিল, য্ি কতঠ্ৈ সাংগ্রামই লস করনি লচিা করুক, লস িার ধ্বাংস এড়ানি 
পানরতৈ। পুুঁতজবাি কিত থক সামন্তবানির প্রতিস্থাপৈ তিল অতৈবায্থ। 

প্রধ্াৈ প্রধ্াৈ অধ্যয়ৈ উদ্ধত তি 

মাকথস ও এনেলস, কতমউতৈস্ট ইশলিহার 

এনেলস, পতরবার, বযতিগি মাতলকাৈা ও রানষ্ট্রর উদ্ভব 

সভাপতি মাও, “চীৈা সমানজর লশ্রণী তবনেষণ” 

সভাপতি মাও, “চীৈ তবপ্লব ও চীনৈর কতমউতৈস্ট পাতিথ”, অধ্যায় ১ 

লৈাি 

১। এনেলস, “বাৈর লর্নক মাৈুনষ রূপান্তনর শ্রনমর ভূতমকা” 

২। এনেলস, এতন্ট-ডুযতরাং 



৩। অৈুশীলৈ সম্পনকথ, মাও লসিুঙ 

৪। চীৈ তবপ্লব ও চীনৈর কতমউতৈস্ট পাতিথ, মাও লসিুঙ 

৫। কতমউতৈস্ট ইশনিহার, মাকথস ও এনেলস 

৬। চীৈ তবপ্লব ও চীনৈর কতমউতৈস্ট পাতিথ, মাও লসিুঙ 

৭। জামথাৈ ভাবািশথ, মাকথস ও এনেলস 

৮। চীৈ তবপ্লব ও চীনৈর কতমউতৈস্ট পাতিথ, মাও লসিুঙ 

৯। মাকথস, পুুঁতজ, খণ্ড ১ 

১০। ঐ 

১১। জাপ-তবনরাধ্ী যু্নদ্ধর পয্থানয় চীনৈর কতমউতৈস্ট পাতিথর করণীয়, মাও লসিুঙ।।  


