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প্রথমঃ সচন্তার শ্রক্ষদে
ক্ষু দে বুদ্জায়া চিন্তার পদ্ধচি প্রকাশ পায়— আত্মগি এবং একিরফাভাদব সমসযা দেখার মাদে অর্জাৎ এটা
দেণীসমূদের শচির ভারসাদমযর চিত্র বস্তুগিভাদব এবং সামচিকভাদব না দেদখ আত্মগি ইচ্ছা, ধারণা এবং
ফাাঁকা বুচিদক বাস্তব বদি িেণ কদর, একটি চেকদক সকি চেক, অংশদক সমি এবং বৃক্ষদক অরণয বদি ধদর
দনয়। বাস্তব উৎপােদনর পদ্ধচি দর্দক চবচচ্ছন্ন র্াকায় ক্ষু দে বুদ্জায়া বুচদ্ধ্ীবীদের শুধু বইদয়র জ্ঞান রদয়দে
চকন্তু ইচিয়িব্ধ জ্ঞাদনর অভাব রদয়দে এবং এ কারদণ িাদের চিন্তার পদ্ধচি দগাড়ামীবাে রূদপ প্রকাশ পায়।
উৎপােদনর সাদর্ ্চড়ি ক্ষু দে বুদ্জায়াদের যচেও চকেু ইচিয়িব্ধ জ্ঞান রদয়দে চকন্তু িবুও িারা ক্ষু দে বুদ্জায়া
উৎপােদনর সীমাবদ্ধিার িচরত্র-সংকীণজিা, ভাসাভাসাভাব, চবচচ্ছন্নিা এবং দগাড়ামীবাে প্রভৃ চিদি দভাদগ
এবং এ কারদণ িাদের চিন্তার পদ্ধচি প্রায়ই সংকীণজ অচভজ্ঞিাবাে চেদসদব প্রকাশ পায়।

সিতীয়ঃ রাজননসতক শ্রক্ষদে
রা্ননচিক দক্ষদত্র ক্ষু দে বুদ্জায়াভাব প্রায়ই বাম এবং ডাদনর মদধয দোেুিযমানিায় প্রকাশ পায়। এর কারণ
িাদের ্ীবনধারদণর পদ্ধচি ও িা দর্দক সৃষ্ট আত্মগি ও একিরফাবােী চিন্তাধারার পদ্ধচি। বহু ক্ষু দে
বুদ্জায়া চবপ্লবী চবপ্লদবর দ্রুি চব্দয়র আশা দপাষণ কদর যাদি িাদের ্ীবনযাত্রার মাদনর একটি আশু
পচরবিজ ন েয়। এ কারদণ িারা েীর্জস্থায়ী চবপ্লবী কাদ্ ধধদযজর অভাদব দভাদগ এবং ‘বামপন্থী’, ‘চবপ্লবী বুচি
’ ও দলাগানদক পেন্দ কদর এবং মানচসকিায় ও কাদ্ িারা রুদ্ধদ্বারনীচি বা েঠকারীিাবাদের চশকাদর
পচরণি েয়। পাটিজর মাদে এই ক্ষু দে বুদ্জায়া মদনাভাব বহু প্রকার বাম চবিু যচির িাইন চেদসদব প্রকাশ পায়;
দযমন চনম্নচিচখি দক্ষদত্রেঃ চবপ্লদবর িক্ষয, চবপ্লবী র্াাঁটি, দকৌশি এবং সামচরক িাইন প্রভৃ চি। পূদবজর ক্ষু দে
বুদ্জায়া চবপ্লবীরা বা চবপ্লবীদের অপর অংশ যখন অনয ধরদণর পচরচস্থচিদি পদড় িখন িারা েিাশ এবং
চনরাশ েদয় দযদি পাদর এবং েচক্ষণপন্থী মদনাভাব এবং মিামি প্রকাশ কদর বুদ্জায়াদের দি্ুড়বৃচি করদি
পাদর। িীদন ১৯২৪-২৭ সাদির দশদষর চেদক দিনিু চশউবাে রূদপ, কৃ চষ চবপ্লদবর দশদষর চেদক দিনকাওিাওবাে
রূদপ এবং িং মাদিজর প্রর্ম চেদক যুদ্ধবাে রূদপ ক্ষু দে বুদ্জায়া েচক্ষণপন্থী চিন্তাধারা প্রকাশ পায়। ্াপানচবদরাধী
প্রচিদরাধ যুদদ্ধর সময় আদপাষপন্থী মদনাভাব পুনরায় প্রকাশ পায়। সাধারণভাদব বিদি দগদি বিদি েয়,
যখন বুদ্জায়া ও সবজোরাদের চবদচ্ছে র্দট িখন বামপন্থী চবিু যচি র্টার চবদশষ সম্ভাবনা র্াদক।
উোোরণস্বরূপ িীনা পাটিজদি কৃ চষ চবপ্লদবর সময় চিনবার পাটিজর দনিৃ ত্বসংস্থায় বামপন্থী িাইন প্রাধানয
দপদয়দে। অনযচেদক েচক্ষণপন্থী চবিু যচি র্টার অচধক সম্ভাবনা র্াদক যখন বুদ্জায়া ও
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সবজোরাদের মাদে ধমত্রী েয়। দযমন িীদন ১৯২৪-২৭ সাদি চবপ্লদবর দশদষর চেদক এবং ্াপান চবদরাধী
প্রচিদরাধ যুদদ্ধর প্রর্ম চেদক। বাম বা ডান যাই দোক না দকন এই চবিু যচি চবপ্লবদক সাোযয কদরনা বরং
প্রচিচবপ্লবদক সাোযয কদর। বাম বা ডাদন দোেুিযমানিা, িরদম যাওয়ার ইচ্ছা, সারবস্তুেীন অর্ি চনদ্দক
দকউদকটা বদি প্রকাশ করা, ্র্নয সুচবধাবাে এগুচি সবই প্রকাশ পায় পচরবিজ নশীি অবস্থার িাদপ। ক্ষু দে
বুদ্জায়া মিােদশজর এগুদিা খারাপ চেক। এগুদিা সকিই ক্ষু দে বুদ্জায়াদের অেৃঢ় অর্জননচিক অবস্থার
মিােশজগি দক্ষদত্রর উপর প্রভাব।

তত তীয়ঃ িাাংগঠসনক শ্রক্ষদে
সাধারণভাদব ক্ষু দে বুদ্জায়াদের ্ীবনধারদণর দক্ষদত্র এবং চিন্তার পদ্ধচিদি সীমাবদ্ধিা এবং চবদশষভাদব দেদশ
পশ্চােপে অবস্থা এবং দগাষ্ঠী ও পচরবাদরর চবদকচিক সামাচ্ক অবস্থা সাংগঠচনক ্ীবদন ক্ষু দে বুদ্জায়া
চিন্তাধারা, বযচিিাবাে এবং চবদভেপন্থীবাে প্রভৃ চি রূদপ প্রকাশ পায়। পাটিজদক ইো ্নগণ দর্দক চবচচ্ছন্ন কদর
দফদি। এই মদনাভাব সাংগঠচনক দক্ষদত্র বামপন্থী চবিু যচিপূণজ সাংগঠচনক িাইন চেদসদব প্রকাশ পায়। এই
মদনাভাদব চনেঃস্বার্জভাদব ্নগণ ও পাটিজর ্নয কা্ না কদর পাটিজ ও ্নগদণর শচির সুদযাগ িেণ কদর এবং
পাটিজ ও ্নগদণর স্বার্জদক চন্স্ব বা েিগি স্বাদর্জ ক্ষচিিস্ত কদর। এই কারদণ ইো ্নগদণর সাদর্ র্চনষ্ঠ
দযাগাদযাগ, গণিাচিক দকিীকিা এবং পাটিজর শৃংখিার নীচির পচরপন্থী। এই মদনাভাব প্রায়ই প্রকাশ পায়
চনম্নরূদপ—
আমিািি, চপিৃ িি, েমননীচি, হুকুমবাে, বযচিচবদশদষর বীরত্ববাে, আধা-ধনরা্যবাে, উোরিাবাে,
উিগণিি, স্বািিয োবী করা, চগল্ড মদনাভাব, শচিশািী েুদগজর মদনাভাব, চন্ শেদরর দিাক এবং সেপাঠির
্নয পক্ষপাি (Favouritism), উপেিীয় দগািমাি এবং বেমাইশী দকৌশি প্রভৃ চি। ঐ সকিই ্নগদণর সাদর্
পাটিজর সম্পকজ চেন্ন কদর এবং অভযন্তরস্থ ঐকয চবনষ্ট কদর।
ক্ষু দে বুদ্জায়া মিােদশজর এগুচি েদচ্ছ চিনটি চেক—মিােদশজর দক্ষদত্র আত্মগিভাব, রা্নীচির দক্ষদত্র েচক্ষণ ও
বাম চবিু যচি এবং সাংগঠচনক দক্ষদত্র চবদভেপন্থীবাে যা সকিই চবচভন্ন সমদয় পাটিজদি প্রকাশ পায়। পাটিজর
ক্ষমিা েখি করা এবং একটি সুসংবদ্ধ িাইন দয ভাদবই প্রকাশ পাক না দকন এগুচি মাকজ সবাে-দিচননবাে
চবদরাধী ক্ষু দে বুদ্জায়া মদনাভাদবর প্রকাশ। পাটিজ ও ্নগদণর স্বাদর্জ অবশযই প্রদয়া্ন চশক্ষার পদ্ধচি দ্বারা
পাটিজর মধযকার ক্ষু দে বুদ্জায়া মিােশজদক চবদলষণ করা ও িা অচিক্রম করা এবং এদক পচরবিজ ন কদর
সবজোরার মিােদশজ রূপান্তচরি করার ্নয সাোযয করা। ■

