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।। সপসকং সরসিউ-এর একর্ট প্রর্ন্ধের সিসিন্ধত রসচত ।। 

 

ভুল এবং ববপর্যয় থেকে বিক্ষা গ্রহণ েকে আমো অবিেতে জ্ঞানী হকয়বি ও আমাকেে োর্যাবলী আকো 
সুষু্ঠভাকব পবেচালনা েেবি। থোন োজননবতে পার্টয ে পকক্ষ ভুল এড়াকনা সহজ নয়, তকব আমাকেে র্োসম্ভব 

েম ভুল েো উবচত। এেবাে ভুল হকল তা থিািোকনা উবচত, এবং তা র্ত িীঘ্র ও সাববযেভাকব হয় ততই 

ভাল। — মাও থসতুঙ 

 

থনতৃস্থানীয় েমীকেে এের্ট গুরুত্বপূণয োবয়ত্ব হকলা মাও থসতুঙ বচন্তািাোে সাহাকর্ে নোয়পোয়ণতাে সাকে 

অবভজ্ঞতাে সােসংেলন েো এবং অবিেতেভাকব বনকজকেে ববশ্বেবৃিকোণকে পবেবতয ন েো র্াকত তাো 
সক্ষম হন ববপ্লকবে আকো ভাকলাভাকব থনতৃত্ব বেকত। 

সভাপবত মাও আমাকেে বিক্ষা থেন, “এেজন থনতাে োবয়ত্ব সংগ্রাকমে পে এবং লক্ষেসমূহ উকেখ েোই নয়, 

থস অবিেই ববকিষ অবভজ্ঞতাে সােসংেলন েেকব এবং দ্রুত জনগকণে মাকে তা িবড়কয় থেকব র্াকত র্া 
সঠিে তা অনুসেণ েো হয় এবং র্া ভুল তাে পুনোবৃবি না হয়।” এে মাকে েকু া বেে েকয়কিেঃ 

পুংখানুপুংখভাকব এের্ট বনবেযি ঐবতহাবসে ক্ষকণে সবযহাো ববপ্লকবে মুল অবভজ্ঞতাে সােসংেলন েো এবং 
বতয মান সংগ্রাকমে ববকিষ অবভজ্ঞতাে সময়মত সােসংেলন েো। 

প্রবতর্ট সংগ্রাকম ইবতবাচে ও থনবতবাচে অবভজ্ঞতা োেকব, উভয়ই মূলেবান ও গুরুত্বপূণয এবং তা সবযোই 

স্মেণ োখা প্রকয়াজন। 

সভাপবত মাওকসতুঙ সম্প্রবত আমাকেে বিবখকয়কিন, “নোয়পোয়ণতাে সাকে অবভজ্ঞতাে সােসংেলন 

প্রকয়াজন। র্খন থেউ এের্ট সাংগঠবনে এেকে অবস্থা অবগত হবাে জনে র্ায়, থস অবিেই গবতে সামবগ্রে 

প্রবিয়াে সাকে পবেবচত হকব -এে উৎপবি, এে ববোি এবং বতয মান অবস্থা, জনগকণে মাকে বে প্রবতবিয়াে 

সৃবি হকয়কি, এবং থনতৃকত্বে মাকে বে প্রবতবিয়াে সৃবি হকয়কি, বে বে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাকমে উদ্ভব হকয়কি এবং এ 

সেল দ্বকন্দ্বে বে বে পবেবতয ন সাবিত হকয়কি এবং জনগণ তাকেে জ্ঞাকনে বে উন্নবত েকেকি, র্াকত েকে এে 

বনয়মবববি থবে েো র্ায়।” 

সেল স্তকেে থনতৃত্বস্থানীয় েমীো অবিেই সভাপবত মাও-এে বনকেয কিে প্রবত নজে থেকবন এবং একে 

নোয়পোয়ণতাে সাকে পালন েেকবন।  

সভাপবত মাও আমাকেে বিক্ষা থেন, “আমো অবিেই নোয়পোয়ণ হকবা।” এ া বুোবাে জনে আমো 
অবিেই নীকচে বেকে েবৃিপাত েেকবা এবং জনগকণে িাত্র হকবা। ববজকয়ে সময় থনতৃস্থানীয় েমীো ববনয়ী ও  
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নম্র হকবন এবং অহংোে ও রুক্ষতাে ববরুকে নজে োখকবন। তাো অবিেই শ্রবমে-েৃষে ও জনতা েতৃয ে 

উত্থাবপত মতামত মকনাকর্াকগে সাকে শুনকবন ও সবযহাোে ববপ্লবী উৎসাহ এবং জনগণ থেকে ববনকয়ে সাকে 

বিক্ষাে সুন্দে পেবতকে সমূ্পণযভাকব োকজ লাগাকবন। 

সভাপবত মাও আমাকেে বিক্ষা বেকয়কিন থর্, আমো গবতে ‘সামবগ্রে প্রবিয়াে’ সাকে অবিেই পবেবচত 

হকবা। এ া সবচাইকত গুরুত্বপূণয। থেবলমাত্র গবতে সামবগ্রে প্রবিয়াে সাকে পবেবচত হকয়ই ইহাে প্রেৃত অবস্থা 
সাববযেভাকব বুেকত পাবে। থেবলমাত্র এভাকবই আমো বুকজয ায়া ও তাে োলাল ববকোিী সবযহাোে সংগ্রাকমে 

ঐবতহাবসে প্রবিয়া বুেকত পাবে, থেবলমাত্র এভাকবই আমো বুেকত পাবে বববভন্ন অবস্থায় সবযহাোে িত্রুো 
বে বে থেৌিল অবলম্বন েকেকি এবং বেভাকব িত্রুে ষড়র্ন্ত্রকে আমো উকমাবচত েেকত পাবে; এ প্রবিয়ায় 

িত্রু ও আমাকেে এবং বববভন্ন থশ্রণী ও োজননবতে থশ্রণীসমূকহে বে বে পবেবতয ন একসকি; থনতৃত্ব ও জনগকণে 

মাকে বে বে পবেবতয ন একসকি এবং বে বে ববপর্যয় ঘক কি; থেবলমাত্র এভাকবই আমো জনগকণে মাকে দ্বকন্দ্বে 

সঠিে ববকেষণ েেকত পাবে এবং সংগ্রাকমে বতয মান ও ভববষেত পর্যাকয় বে বে সমসোে সমািান েেকত হকব 

তা থবে েেকত পাবে এবং তা সমািান েোে উপায় বনণযয় েেকত পাবে। সভাপবত মাও আমাকেে বিবখকয়কিন, 

“আমো থেকিে অভেন্তকেে ও বাইকেে প্রকেকিে, োনা বা থজলাে বাস্তব অবস্থা থেকে অগ্রসে হকবা এবং 
এগুকলা থেকে আমাকেে োকজে উপায় বহকসকব বনয়মবববি েচনা েেকবা র্া এে বভতকে েকয়কি, োল্পবনে নয়; 

অেযাৎ আমাকেে চতুবেয কে সংঘর্টত ঘ নাে আভেন্তেীণ থর্াগসূত্র থবে েেকবা।” 

সভাপবত মাও ইবতহাকসে প্রবিয়াকে বুেবাে বনকেযি বেকয়কিন; মাবেয ন সাম্রাজেবাে, থসাবভকয়  সংকিািনবাে 

এবং েবুনয়াে সেল প্রবতবিয়ািীল চিকে থবাো অবতিয় প্রকয়াজন। “কুওবমন াং-এে বোপাে া বে? এে 

অতীকতে বেকে তাোও, তাহকল এে বতয মান বলকত পােকব, এে অতীত ও বতয মাকনে বেকে তাোও তাহকল এে 

ভববষেত বলকত পােকব।” 

থশ্রণী সংগ্রাম এের্ট বস্তুগত বাস্তবতা। সঠিে িােণা সবযোই ভুল িােণা থেকে পৃেে োেকব এবং ভুল িােণাে 

সাকে সংগ্রাকমে মাে বেকয় ববোি লাভ েেকব। সভাপবত মাওকয়ে সবযহাো লাইকনে প্রবত আনুগকতেে সাকে এে 

ববকোিী লাইকনে সংগ্রাম, সবযহাোে ববশ্বেবৃিকোকণে সাকে বুকজয ায়া েবৃিকোকণে সংঘাত এবং সঠিে িােণাে 

সাকে ভুল িােণাে সংঘাত-এ দ্বন্দ্বগুকলা সবযোই েকয়কি। গবতে প্রবিয়াে ববকেষণ এবং সময়মত অবভজ্ঞতাে 

সােসংেলন েো প্রকয়াজন র্াকত বববভন্ন স্তকেে অগ্রসে বেবিকেে মাকে এবং জনগকণে মাকে থর্ সেল 

মতােিযগত দ্বন্দ্ব েকয়কি তাে মীমাংসা হয় এবং বচন্তাে ঐেে প্রবতবষ্ঠত হয়, অেযাৎ আমো অবিেই মাওকসতুঙ 

বচন্তািাোকে বেবহাে েেকবা আমো থর্ োজ েকেবি তা পেীক্ষা েোে জনে; ববোকিে সময় থর্ সেল দ্বকন্দ্বে 

সূত্রপাত হকয়কি তাে সাববযে ববকেষণ েেকবা, সঠিে ও ভুকলে মিেোে পােযেে বনণযয় েেকবা, 
নোয়পোয়ণতাে সাকে সমাকলাচনা-আত্মসমাকলাচনা েেকবা, ববকিষ েকে আত্মসমাকলাচনা েেকবা এবং 
সবতেোেভাকব মাওকসতুঙ বচন্তািাোে সাকে র্া সামঞ্জসেপণূয তা আঁেকড় িেকবা এবং মাওকসুতঙ বচন্তািাোে 

র্া পবেপন্থী তা বিেৃত ও বজয ন েেকবা। অবভজ্ঞতাে সােসংেলন দ্বাো আমাকেে ও িত্রুে মাকেে দ্বন্দ্ব, 

জনগকণে মাকেে দ্বন্দ্ব অবিেতে ভাকলাভাকব বুেকত পােকবা, এ ে’ুিেকণে দ্বকন্দ্বে মাকে পবেষ্কাে  
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পােযেেকেখা  ানকত পােকবা, থমা ামুর্ট বাস্তব অবস্থাে সাকে খাপ খায় এরূপ উপয্ক্িু ববকেষণ েেকত সক্ষম 

হকবা। 

বাস্তব অবস্থা হকলা আমাকেে প্রকতেকেে োকজে সঠিেতা ও ভুলভ্রাবন্ত, অবোন (achievement) এবং 
সীমাবেতা (shortcomings)। আমো সঠিে িােণাকে এবগকয় থনকবা এবং ভুলকে অবতিম েেকবা। এ া 

আমাকেে ঐেেকে সুেঢ়ৃ েেকত সহায়তা েেকব-থর্ ঐকেেে বভবি হকলা মাও থসতুঙ বচন্তািাো। অহঙ্কাে ও 

আত্মতুবি েোে খাোপ অভোস, বনকজে সেগুকণে গবয েো, জনগণ থেকে বববিন্ন হওয়া, বনকজে মত থেকে 

স্বতন্ত্র মতকে উবড়কয় থেওয়া, মুকখ এে েো বলা, োকজ অনে েো ও সববেিূে ঊকবয বনকজে স্বােযকে স্থান 

থেওয়াে খাোপ অভোস, সব বেিুকতই এেগুঁকয় মকনাবৃবি বনকয় চলা, এগুকলা হকলা বকুজয ায়া ববশ্বেবৃিকোকণে 

প্রোি ও সঠিে অবভজ্ঞতাে সােসংেলকনে পকে ববো  বািা এবং এ োেকণ এগুকলাকে সমাকলাচনা ও বজয ন 

েেকত হকব। 

সভাপবত মাও আমাকেে বিবখকয়কিন, “আমো অবিেই এের্ট স্থাকনে জনগকণে অগ্রসে অবভজ্ঞতাকে 

সাবিানতাে সাকে খুঁকজ থনকবা, এে সােসংেলন েেকবা এবং তাকে জনবপ্রয় েেকবা। সেল স্থাকনই থমা মুর্ট 

অগ্রসে সাংগঠবনে এেে েকয়কি। আমো অবিেই গভীেভাকব, ভাসাভাসা নয়, অনুসন্ধান ও অিেয়ন 

েেকবা, বনজ হাকত তেে সংগ্রহ েেকবা, নোয়পোয়ণতাে সাকে বােবাে অনুসন্ধান েেকবা, তেে সংগ্রহ েেকবা 
এবং সভাপবত মাও-এে বনকেযি পালকনে উোহােণ স্থাপন েেকবা। ববকিষ অগ্রসে অবভজ্ঞতা সাবযজনীন 

গুরুত্বপূণয এবং বুেবাে পকক্ষ খুবই সহায়ে।” 

সভাপবত মাও বকলকিন, “থর্ থোন সমাজ থর্খাকন থশ্রণী আকি থসখাকন থশ্রণী সংগ্রাম থিষ হকব না। থশ্রণীহীন 

সমাকজ নতুন ও পুোতকনে মাকেে দ্বন্দ্ব এবং সতে ও বমেোে মাকেে দ্বন্দ্ব থিষ হকব না।” 

“উৎপােন ও ববজ্ঞাবনে পেীক্ষাে সংগ্রাকম মানবজাবত এবং প্রেৃবত প্রবতবনয়ত পবেববতয ত হকচি, তাো 
েখকনা এেই স্তকে বনশ্চল োকে না। অতএব মানবজাবতকে সবযোই অবভজ্ঞতাে সােসংেলন েেকত হয় এবং 
আববষ্কাে, উদ্ভাবন, সৃবি ও অগ্রগবত সািন েেকত হয়। বনশ্চলতা, হতািা, বনবিয়তা এবং অহংোে সবই 

ভুল।”—সভাপবত মাও-এে এই েেূেিী ববজ্ঞাবনে বেবসস র্া মানব সমাকজে ও প্রেৃবতে ইবতহাকসে 

সািােণ গবতিাোে বনকেযি েকেকি, তা ববপ্লবী অনুিীলন পবেচালনাে জনে ববপ্লবী অবভজ্ঞতাে 

সােসংেলকনে গুরুত্ব স্পিভাকব প্রোি েকেকি। ■ 


