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রডঙ্গসম্বি ১৮৪৭ ফ্রেঙ্গক জানুয়ািী ১৮৪৮-এি মঙ্গযয রর্রখে। মূর্ জামলান ভাষায় র্ন্ডঙ্গন পাম্ফঙ্গর্ট 
আকাঙ্গি প্রেম প্রকাশ ১৮৪৮। মূর্ জামলান ফ্রেঙ্গক ইংঙ্গিজী ভাষান্তিঃ সযামুঙ্গয়র্ মুি, অনুবাদ 
সম্পাদনা ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স। এই ইংঙ্গিজী ভাষান্তি ফ্রেঙ্গক রসরপএমএর্এম বাংর্াঙ্গদশ-এি 
ফ্রকন্দ্রীয় অযযয়ন গ্রুপ কেত লক বাংর্ায় ভাষান্তি ও প্রকাশ ১০ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩। ইংঙ্গিজী করপরট 
ফ্রনওয়া হঙ্গয়ঙ্গে  www.marx2mao.com  ফ্রেঙ্গক। এই ইংঙ্গিজী পাঠরট ১৮৪৮ এি মূর্ জামলান 
ফ্রেঙ্গক ১৮৮৮ সাঙ্গর্ সযামুঙ্গয়র্ মুি কেত লক অনূরদে ও ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স কেত লক সম্পারদে, 
রবঙ্গদশী ভাষা প্রকাশনার্য় রপরকঙ ১৯৭০ ফ্রেঙ্গক ফ্রনওয়া হঙ্গয়ঙ্গে; এি প্রেম প্রকাশ ১৯৬৫, 
রিেীয় প্রকাশ ১৯৬৮, েতেীয় প্রকাশ ১৯৭০। বেলমান পাঙ্গঠ ১৮৮৮ এি ইংঙ্গিজী সংস্কিণ ও 
১৮৯০ এি জামলান সংস্কিঙ্গণি জনয এঙ্গের্ঙ্গসি পাদটীকা িঙ্গয়ঙ্গে। এোড়া ফ্রর্খকঙ্গদি ভুরমকা 
িঙ্গয়ঙ্গে রবরভন্ন সংস্কিঙ্গণি জনয। ফ্রশঙ্গষ সমাপনী টীকা গণপ্রকাশন, রপরকঙ, ফ্রসঙ্গেম্বি ১৯৬৪ 
এি চীনা সংস্কিণ রভরিক। ইংঙ্গিজী করপরট Marxist Internet Archive 
(www.marxists.org) এি ইংঙ্গিজী করপরটি সাঙ্গে রমরর্ঙ্গয় ফ্রদখা হঙ্গয়ঙ্গে। ফ্রসখান ফ্রেঙ্গকও 
কঙ্গয়করট রটকা বাংর্ায় যুক্ত কিা হঙ্গয়ঙ্গে। পাঙ্গঠি সুরবযাঙ্গেল বাংর্ায় সকর্ টীকা পাঙ্গঠি সাঙ্গে 
যুক্ত কিা হঙ্গয়ঙ্গে। বাংর্ায় ভাষান্তঙ্গিি ফ্রেঙ্গে ফ্রসারভঙ্গয়ে ইউরনয়ঙ্গনি প্রগরে প্রকাশঙ্গনি 
প্রকারশে বাংর্া অনুবাদরটি সাহাযয ফ্রনয়া হঙ্গয়ঙ্গে এবং োি সাঙ্গে রমরর্ঙ্গয় ফ্রদখা হঙ্গয়ঙ্গে।  

[টীকাঃ সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি — ববজ্ঞারনক সামযবাঙ্গদি মহানেম কমলসূরচ-দরর্র্। ‘এই 
ফ্রোট পুরিকা একাই বহু বতহৎ গ্রঙ্গেি সমেুর্য। সভয জগঙ্গেি সমগ্র সংগরঠে ও সংগ্রামী সবলহািা 
আঙ্গজা োি ফ্রপ্রিণায় উদ্দীরপে ও অগ্রসি’ (ফ্রর্রনন)। ‘করমউরনস্ট (সামযবাদী) র্ীঙ্গগি’ কমলসূরচ 
রহসাঙ্গব মাকলস ও এঙ্গের্ঙ্গসি ফ্রর্খা এই বইরট প্রেম প্রকারশে হয় র্ন্ডঙ্গন, ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি 
ফ্রেব্রুয়ারিঙ্গে ২৩ পতষ্ঠাি একরট পুরিকাকাঙ্গি। ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি মাচল-জুর্াই মাঙ্গস জামলান 
িাজননরেক অরভবাসীঙ্গদি গণোরিক মুখপে, র্ন্ডঙ্গনি জামলান পরেকা (ডঙ্গয়ঙ্গচ র্ন্ডনাি 
জাইেুং)-এ এরট রকরিঙ্গে রকরিঙ্গে প্রকারশে হয়। ফ্রসই বেঙ্গিই জামলান মূর্ পাঠরট র্ন্ডঙ্গন ৩০ 
পতষ্ঠাি একরট পুরিকাকাঙ্গি পুনপ্রকারশে হয়। পিবেলী প্রামাণয সংস্কিণারদি রভরি রহসাঙ্গব এই 
সংস্কিঙ্গণি পাঠরটই মাকলস ও এঙ্গের্স বযবহাি কঙ্গিন। ১৮৪৮ সাঙ্গর্ একারযক অনয ইউঙ্গিাপীয় 
ভাষাঙ্গেও (েিাসী, ফ্রপার্ীয়, ফ্রডরনশ, ফ্রেরমশ ও সুইরডয়) ‘ইশঙ্গেহাি’-এি অনুবাদ হয়। ১৮৪৮ 
সাঙ্গর্ি সংস্কিণগুরর্ঙ্গে িচরয়োঙ্গদি নাম রের্ না। এ নাম প্রেম োপা হয় ১৮৫০ সাঙ্গর্, 
‘ইশঙ্গেহাি’-এি প্রেম ইংঙ্গিজী অনুবাদ েখন প্রকারশে হয় চারটলস্ট পরেকা র্ার্ প্রজােিী 
(ফ্রিড রিপাবরর্কান)-এ, োি ভূরমকায় পরেকাি সম্পাদক জজল জুরর্য়ান হারনল োাঁঙ্গদি নাঙ্গমাঙ্গেখ 
কঙ্গিন]                                                                         পত ২ 
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সামযবাদী ইশঙ্গেহাঙ্গিি বাংর্া ভাষান্তঙ্গিি 
ভূরমকা 

সংগে কািঙ্গণই প্রশ্ন উঠঙ্গে পাঙ্গি বাংর্ায় ফ্রবশ কয়রট অনুবাদ োকা সঙ্গেও ইশঙ্গেহাঙ্গিি 
আঙ্গিা একরট অনুবাদ ফ্রকন কিা হর্। ফ্রর্রনন যোেলই বঙ্গর্ঙ্গেন, “এই ফ্রোট গ্রেরট একাই 
বহু বতহৎ গ্রঙ্গেি সমেুর্য…”। োই এি ভাষান্তি হঙ্গে হঙ্গব সরঠক ও সহজ সির্ ফ্রবাযঙ্গগাময। 
ফ্রসারভঙ্গয়ে ইউরনয়ঙ্গনি প্রগরে প্রকাশনাি বাংর্া অনুবাদরট সবঙ্গচঙ্গয় পরঠে। আি এরট 
অবশযই সরঠক, রকন্তু এি ভাষা অঙ্গনকটা করঠন। আবাি সব অনুবাঙ্গদই অরযকাংশ টীকা 
বাদ ফ্রদয়া হঙ্গয়ঙ্গে। সুেিাং এমন একরট অনুবাদ দিকাি যাি প্ররেরট র্াইন পঙ্গড় পাঠক 
বুঝঙ্গে পািঙ্গবন। োই আমিা প্ররেরট র্াইন সরঠকভাঙ্গব অনুবাদ কিঙ্গে ফ্রচষ্টা কঙ্গিরে, আি 
ফ্রবাযগময ভাষা বযবহাি কিাি ফ্রচষ্টা কঙ্গিরে। আমিা আশা করি পাঠকবতন্দ এি ভুর্ ভ্রারন্ত 
যরিঙ্গয় ফ্রদঙ্গবন। আমিা েৎেণাৎ ো সংঙ্গশাযন কিাি ফ্রচষ্টা কিব। 

এই বইরটি গুরুত্ব কী? ফ্রর্রনঙ্গনি বক্তবয ফ্রেঙ্গকই আমিা জারন সভয দুরনয়াি সবলে আঙ্গজা 
এই বইটাই হঙ্গে সকর্ ফ্রশ্রণী সঙ্গচেন সবলহািাি রভরি। সামযবাদীঙ্গদি আন্তজলারেক সংগঠণ 
সামযবাদী র্ীগ কেত লক দারয়ত্বপ্রাপ্ত হঙ্গয় ১৮৪৮ সাঙ্গর্ এই বইঙ্গে মাকলস ও এঙ্গের্স  
আন্তজলারেক সবলহািাঙ্গশ্রণীি দশলন বস্তুবাদ মূেল কঙ্গিঙ্গেন। আমাঙ্গদি ইো রনিপঙ্গেভাঙ্গব যা 
রকেু অরিত্বমান োই বস্তু। োি মঙ্গযয িঙ্গয়ঙ্গে প্রকত রে, সমাজ ও  মানব ফ্রচেনা। আি এসব 
িন্দ্ববাঙ্গদি রনয়ঙ্গম রবকরশে হয়। অেলাৎ দুই রবপিীে রদঙ্গকি মঙ্গযয িঙ্গন্দ্বি মাযযঙ্গম এই 
রবকাশ হয়, োই এই দশলন িারন্দ্বক বস্তুবাদ। আবাি মানব সমাঙ্গজি ফ্রেঙ্গে এই দশলন 
প্রঙ্গয়াগ কঙ্গি এি জন্ম, রবকাশ ও পরিণরে জানা যায়, েখন এঙ্গক বঙ্গর্ ঐরেহারসক বস্তুবাদ। 
এভাঙ্গবই ইশঙ্গেহাি ফ্রদরখঙ্গয়ঙ্গে কীভাঙ্গব আরদম সামযবাদী সমাঙ্গজি রবঙ্গর্াঙ্গপি পি 
ফ্রশ্রণীসমাজঃ এঙ্গক এঙ্গক দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বেলমান পুাঁরজবাদী সমাজ জন্ম রনঙ্গয়ঙ্গে, 
আি এই পুাঁরজবাদী সমাজই সবলঙ্গশষ ফ্রশ্রণী সমাজ। এই সমাঙ্গজি মঙ্গযয িঙ্গয়ঙ্গে িন্দ্ব। োই 
ো ফ্রভঙ্গঙ পড়ঙ্গব, জন্ম ফ্রনঙ্গব সমাজোরিক সমাজ যা অবঙ্গশঙ্গষ ফ্রশ্রণীহীন সামযবাদী সমাঙ্গজি 
জন্ম ফ্রদঙ্গব।                                                                  পত ৪ 

সমাঙ্গজি অেলননরেক কাঠাঙ্গমাই হঙ্গে রভরি কাঠাঙ্গমা যা ফ্রেঙ্গক ফ্রচেনাি কাঠাঙ্গমা গঙ্গড় উঙ্গঠ। 
আরদম সামযবাদী সমাঙ্গজি রবঙ্গর্াঙ্গপি পি ফ্রেঙ্গক মানব সমাঙ্গজি ইরেহাস ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি 
ইরেহাসঃ ফ্রশাষক ও ফ্রশারষঙ্গেি মঙ্গযয, আরযপেযকািী ফ্রশ্রণী ও রনপীরড়ে ফ্রশ্রণীি মঙ্গযয 
ফ্রশ্রণীসংগ্রাম। এই ফ্রশ্রণীসংগ্রাম আজ এমন পযলাঙ্গয় এঙ্গস দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে ফ্রয ফ্রশারষে ও রনপীরড়ে 
ফ্রশ্রণী সবলহািাঙ্গক রনঙ্গজঙ্গক মুক্ত কিঙ্গে সমগ্র মানব জারেঙ্গকও মুক্ত কিঙ্গে হঙ্গব। অেলাৎ 
সকর্ ফ্রশাষণ ও রনপীড়ণঙ্গক রচিেঙ্গি অবসান ঘটাঙ্গে হঙ্গব। এই হঙ্গে ইশঙ্গেহাঙ্গিি মূর্ 
কো। ফ্রসজনয ইশঙ্গেহাি সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক োি ঐরেহারসক কেলবয কমল সম্পঙ্গকল সঙ্গচেন 
কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্। ফ্রদঙ্গশ ফ্রদঙ্গশ কীভাঙ্গব সামযবাদী পারটল গঙ্গড় েুর্ঙ্গে হঙ্গব োি রদক রনঙ্গদলশনা 
ফ্রদয়। প্ররেরট ফ্রদঙ্গশ রবপ্লবী আঙ্গন্দার্নঙ্গক সমেলন ও ফ্রনেত ত্ব ফ্রদয়াি কো বঙ্গর্। সবলে ও 
সবলদাই মারর্কানাি প্রশ্নঙ্গক সংগ্রাঙ্গমি প্রযান প্রশ্ন রহঙ্গসঙ্গব েুঙ্গর্ যিঙ্গে বঙ্গর্।  

ইশঙ্গেহাি ফ্রদরখঙ্গয়ঙ্গে কীভাঙ্গব ইরেহাঙ্গস ফ্রশ্রণীসমূহ জন্ম রনঙ্গয়ঙ্গে, যো বুঙ্গশলায়ািা কীভাঙ্গব 
মযযযুঙ্গগ একরট মযযঙ্গশ্রণী ফ্রেঙ্গক আযুরনক যুঙ্গগ আরযপেযকািী ফ্রশ্রণী রহসঙ্গব জন্ম রনঙ্গয়ঙ্গে। 
ফ্রস কীভাঙ্গব শ্ররমকঙ্গদি মূর্য ফ্রশাষণ কঙ্গি পুাঁরজ বারড়ঙ্গয় ফ্রোঙ্গর্। রশল্প যে বড় হঙ্গে োঙ্গক 
শ্ররমক ফ্রশ্রণীও বড় ও ঐকযবদ্ধ হঙ্গে োঙ্গক। এই ঐকয পুাঁরজি বতরদ্ধি জনয বাাঁযা হঙ্গয় দাাঁড়ায়, 
কািণ শ্ররমকঙ্গদি প্ররেঙ্গযারগোি েঙ্গর্ পুাঁরজ অরযক মূর্য ফ্রশাষণ কিঙ্গে পািে। এরদঙ্গক 
পুাঁরজপরে গ্রুপগুরর্ি মঙ্গযয প্ররেঙ্গযারগোয় মুনাোি হাি কমঙ্গে োঙ্গক। অরে উৎপাদঙ্গনি 
সংকট ফ্রদখা ফ্রদয়। বুঙ্গশলায়ািা উৎপন্ন সামগ্রী ধ্বংস কঙ্গি ফ্রেঙ্গর্। দুরভলে ফ্রদখা ফ্রদয়। োিা 
যাি (সবলহািাি) মাযযঙ্গম খায় োঙ্গকই এখন খাওয়াঙ্গে হঙ্গব। রকন্তু ো কিঙ্গে োিা বযেল। 
েঙ্গর্ ফ্রস আি োি বযবস্থা পুাঁরজবাদী বযবস্থাি অরিত্বমান োকা অসম্ভব ও অবািব। রকন্তু 
পুাঁরজপরেিা নেুন নেুন বাজাি দখর্ কঙ্গি আি পুঙ্গিাঙ্গনা বাজাঙ্গিি উপি ফ্রশাষণ বারড়ঙ্গয় 
রটঙ্গক োকঙ্গে ফ্রচষ্টা কঙ্গি। রকন্তু আবাঙ্গিা প্ররেঙ্গযারগোি েঙ্গর্ আঙ্গিা ফ্রবরশ সংকঙ্গট পঙ্গড়। 
সমূ্পণল ধ্বংস হওয়া পযলন্ত এই চঙ্গিি মঙ্গযযই এটা ঘুিপাক ফ্রখঙ্গে োকঙ্গব।  

উরনশ শেঙ্গক মাকলস এঙ্গের্ঙ্গসি সময় ইরেহাঙ্গস সবলহািা ফ্রশ্রণী মাো েুঙ্গর্ দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে। 
মাকলস ও এঙ্গের্স এই সংগ্রাঙ্গম ফ্রনেত ত্ব রদঙ্গে সঙ্গচষ্ট রেঙ্গর্ন সামযবাদী র্ীগ, পঙ্গি শ্রমজীরব 
মানুঙ্গষি আন্তজলারেক সংঘ মািেে। মাকলস ও এঙ্গের্ঙ্গসি ফ্রনেত ঙ্গত্বই এই সবলহািাি 
আন্তজলারেক সংগঠন সামযবাদী র্ীগ এবং োিপি শ্রমজীরব মানুঙ্গষি আন্তজলারেক সংঘ গঙ্গড় 
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উঙ্গঠ যা প্রেম আন্তজলারেক নাঙ্গম পরিরচে। প্রেম আন্তজলারেক ১৮৭৪ সাঙ্গর্ ফ্রভঙ্গঙ যাওয়াি 
পি রিেীয় আন্তজলারেক এঙ্গের্ঙ্গসি ফ্রনেত ঙ্গত্ব গরঠে হয় ১৮৮৯ সাঙ্গর্। পিবেলীঙ্গে রবশ 
শেঙ্গক ফ্রর্রনঙ্গনি ফ্রনেত ঙ্গত্ব েতেীয় আন্তজলারেক (করমন্টানল) গরঠে হয় ১৯১৯ সাঙ্গর্ যা পঙ্গি 
িারর্ঙ্গনি ফ্রনেত ঙ্গত্ব রের্। ১৯৪৩ সাঙ্গর্ েতেীয় আন্তজলারেক ফ্রভঙ্গঙ ফ্রদওয়াি পি আি ফ্রকান 
আন্তজলারেক গরঠে হয়রন। মাওঙ্গসেুঙ আন্তজলারেক সামযবাদী আঙ্গন্দার্নঙ্গক ফ্রনেত ত্ব 
কঙ্গিঙ্গেন। ১৯৮৪ সাঙ্গর্ সামযবাদীঙ্গদি আন্তজলারেক গঙ্গড় ফ্রোর্াি র্ঙ্গেয রবপ্লবী 
আন্তজলারেকোবাদী আঙ্গন্দার্ন (রিম) গরঠে হয় যা রবশ শেঙ্গকি ফ্রশঙ্গষ রবরু্প্ত হয়। সামযবাদী 
র্ীঙ্গগি সময় ফ্রেঙ্গকই ইউঙ্গিাঙ্গপি ফ্রদঙ্গশ ফ্রদঙ্গশ ো রবপ্লবী র্ড়াইঙ্গয় কাযলকি ফ্রনেত ত্বকািী 
ভূরমকা িাঙ্গখ। ফ্রশাষক ফ্রশ্রণীও পাল্টা আঘাে হাঙ্গন। মাকলস এঙ্গের্স ও সামযবাদীঙ্গদি 
ইউঙ্গিাঙ্গপি অঙ্গনক ফ্রদশ ফ্রেঙ্গক রবোরড়ে কঙ্গি, সামযবাদীঙ্গদি অঙ্গনঙ্গকঙ্গক বন্দী কঙ্গি। 
এভাঙ্গব ১৮৭১ সাঙ্গর্ পযারিঙ্গস সবলহািাি শাসন কাঙ্গয়ম হয়। মাে দুই মাস শ্ররমঙ্গকিা 
ইরেহাসখযাে পযারি করমউন নাঙ্গম পরিরচে এই শাসন বজায় িাখঙ্গে ফ্রপঙ্গিরের্। মাকলস 
এঙ্গের্স আন্তজলারেক শ্ররমক সংঙ্গঘি মাযযঙ্গম বঙ্গর্ন ফ্রয সবলহািা ফ্রশ্রণী বেরি িাষ্ট্রযঙ্গিি শুযু 
দখর্ বজায় ফ্রিঙ্গখই রনঙ্গজি উঙ্গদ্দশয সাযঙ্গন বযবহাি কিঙ্গে পাঙ্গিনা। এই পুঙ্গিাঙ্গনা িাষ্ট্রঙ্গক 
ভাঙঙ্গে হঙ্গব, চূণল কিঙ্গে হঙ্গব। ফ্রসখাঙ্গন বসাঙ্গে হঙ্গব রনজ িাষ্ট্র। এ ফ্রেঙ্গকই সবলহািা 
একনায়কঙ্গত্বি যািণা আঙ্গস। এই েে পিবেলীঙ্গে িারশয়া, চীনসহ সমাজোরিক ফ্রদশগুরর্ঙ্গে 
প্রযুক্ত হঙ্গয়ঙ্গে। মাকলস এঙ্গের্স রবপ্লঙ্গবি মাযযঙ্গম েমো দখর্ এবং সবলহািা একনায়ঙ্গত্বি 
মাযযঙ্গম ফ্রশাষকঙ্গদি উপি শাসন পরিচার্না কিাি কো বঙ্গর্ঙ্গেন। সবলহািা রবপ্লঙ্গবি প্রযান 
র্ড়াই েখন ইউঙ্গিাঙ্গপ ফ্রকন্দ্রীভূে রের্। োই মাকলস এঙ্গের্স যািণা কঙ্গিরেঙ্গর্ন ইউঙ্গিাঙ্গপি 
একসারি ফ্রদঙ্গশ প্রেম রবপ্লব ঘটঙ্গব। পযারি করমউঙ্গনি মে একই িকম ঘটনা পুঙ্গিা 
ইউঙ্গিাঙ্গপই ঘটঙ্গে চঙ্গর্রের্। আন্তজলারেঙ্গকি ফ্রনেত ঙ্গত্ব ৮ ঘন্টা কমলরদবঙ্গসি র্ড়াই জয়যুক্ত 
হয় এবং নািীমুরক্তি র্ড়াই অগ্রসি হয়। উরনশ শেঙ্গকি ফ্রশঙ্গষি রদঙ্গক একঙ্গচরটয়া পুাঁরজবাদ 
অেলাৎ সাম্রাজযবাঙ্গদি আরবভলাব ঘঙ্গট, েঙ্গর্ রবপ্লঙ্গবি ভািঙ্গকন্দ্র সাম্রাজযবাঙ্গদি দুবলর্ গ্ররে 
িারশয়াি মে ফ্রদঙ্গশ চঙ্গর্ যায়। রুশঙ্গদঙ্গশ রবপ্লব ঘঙ্গট। পঙ্গি রবপ্লঙ্গবি ভািঙ্গকন্দ্র চীঙ্গনি মে 
উপরনঙ্গবশবাদ ও সামন্তবাঙ্গদি অযীন ফ্রদঙ্গশ চঙ্গর্ আঙ্গস। োই, সভাপরে মাও ফ্রসেুঙ 
বঙ্গর্ঙ্গেন, এরশয়া আরেকা ও র্ারেন আঙ্গমরিকাি ফ্রদশগুরর্ হঙ্গে রবশ্বরবপ্লঙ্গবি ঝরটকাঙ্গকন্দ্র। 
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ইশঙ্গেহাি যািণা রদঙ্গয়ঙ্গে প্ররেরট ফ্রদঙ্গশ সবলহািাঙ্গশ্রণীঙ্গক বািব অবস্থাি উপি রনভলি কঙ্গি 
কমলসূরচ রনঙ্গে হঙ্গব। রবপ্লঙ্গবি মাযযঙ্গম যাঙ্গপ যাঙ্গপ এগুঙ্গে হঙ্গব। পিবেলীঙ্গে সামযবাদী পারটল 
গড়াি র্াইন ফ্রর্রনঙ্গনি ফ্রনেত ঙ্গত্ব গঙ্গড় উঙ্গঠ। িারশয়ায় ফ্রর্রনন ও িারর্ঙ্গনি ফ্রনেত ঙ্গত্ব আি চীঙ্গন 
মাও ফ্রসেুঙ্গঙি ফ্রনেত ঙ্গত্ব যাঙ্গপ যাঙ্গপ রবপ্লব গঙ্গড় উঙ্গঠ ও জয়যুক্ত হঙ্গয়ঙ্গেঃ  সবলহািাঙ্গশ্রণীি 
ফ্রনেত ঙ্গত্ব প্রেঙ্গম গণোরিক রবপ্লব ও অবযবরহে পঙ্গিই সমাজোরিক রবপ্লব। উন্নে পুাঁরজবাদী 
ফ্রদঙ্গশ সবলহািা ফ্রশ্রণী একযাঙ্গপ সমাজোরিক রবপ্লব গড়ঙ্গে পাঙ্গি। রকন্তু ফ্রযখাঙ্গন সমাজ 
পশ্চাদপদ ফ্রসখাঙ্গন প্রেঙ্গম সামন্তবাদ ও উপরনঙ্গবশবাদ োিপি পুাঁরজবাদঙ্গক উৎখাে কিঙ্গে 
হয়। আঙ্গগই বর্া হঙ্গয়ঙ্গে, ইশঙ্গেহাঙ্গিি সমঙ্গয় পুাঁরজবাদ েখঙ্গনা সাম্রাজযবাঙ্গদি পযলাঙ্গয় 
যায়রন। ফ্রর্রনন ফ্রদখান পুাঁরজবাদী বড় ফ্রকাম্পানীগুরর্ একঙ্গচরটয়া হঙ্গে হঙ্গে পুাঁরজবাদঙ্গক 
সাম্রাজযবাঙ্গদ রূপান্তি কঙ্গিঙ্গে। এই সাম্রাজযবাদই পুাঁরজবাঙ্গদি সঙ্গবলাচ্চ ও ফ্রশষ পযলায়। এই 
সাম্রাজযবাঙ্গদি মঙ্গযয প্রেম মহাযুঙ্গদ্ধি পি ফ্রেঙ্গক আমিা পুাঁরজবাঙ্গদি আঙ্গিা আগ্রাসী রূপ 
েযারসবাঙ্গদি উদ্ভব ফ্রদঙ্গখরে। এই রূপ আমিা এখন প্রায় প্ররেরট ফ্রদঙ্গশই ফ্রদখঙ্গে পাই। এরট 
একঙ্গচরটয়া পুাঁরজবাঙ্গদি একরট রূপ যা বাজাি দখঙ্গর্ি জনয মরিয়া হঙ্গয় জােীয়োবাদ অেবা 
যমলবাদঙ্গক কাঙ্গজ র্াগায়, সমিবাদী হঙ্গয় উঙ্গঠ, গণহেযা চার্ায়। এিা চিম প্ররেরিয়াশীর্ 
ও বৈিোরিক। এি রবরুঙ্গদ্ধ িারর্ঙ্গনি ফ্রনেত ঙ্গত্ব েযারসবাদরবঙ্গিাযী েন্ট গঙ্গড় উঙ্গঠ। চীঙ্গন 
মাও ফ্রসেুঙ ফ্রদখান ফ্রয সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক গণোরিক রবপ্লঙ্গব ফ্রনেত ত্ব রদঙ্গে হঙ্গব, োই এই 
রবপ্লব নয়া গণোরিক রবপ্লব। এখাঙ্গন সাম্রাজযবাদ, সামন্তবাদ ও আমর্াোরিক পুাঁরজবাদঙ্গক 
উঙ্গেদ কিঙ্গে জনগঙ্গণি যুক্তেন্ট গরঠে হয় যাঙ্গে ফ্রশারষে ফ্রশ্রণী অংশ ফ্রনয় যোঃ শ্ররমক, 
কত ষক, মযযঙ্গশ্রণী ও জােীয় বুঙ্গশলায়া (বুঙ্গশলায়াঙ্গদি ফ্রদশঙ্গপ্ররমক অংশ যািা ৈাযীন রবকাশ 
চায়)। সবলহািাি ফ্রনেত ঙ্গত্ব এই রবপ্লব অবযাহেভাঙ্গব সমাজোরিক রবপ্লঙ্গবি রদঙ্গক যারবে হয়।  

িারশয়ায় কঙ্গয়ক যুঙ্গগি সংগ্রাঙ্গমি পি প্রেঙ্গম সশস্ত্র অভুযোন োিপি সশস্ত্র সংগ্রাঙ্গমি 
মাযযঙ্গম ফ্রশ্রণীশত্রুঙ্গক উঙ্গেদ কিা হঙ্গয়রের্। চীঙ্গন ২৪ বেি দীঘলস্থায়ী গণযুদ্ধ পরিচার্নাি 
মাযঙ্গম িাষ্ট্রেমো দখর্ কিা হয়। এভাঙ্গব গণযুঙ্গদ্ধি েে গঙ্গড় উঙ্গঠ। যা সামযবাদীিা এখন 
সংগ্রাঙ্গমি ফ্রগাড়া ফ্রেঙ্গকই প্রঙ্গয়াগ কঙ্গিন। গণযুদ্ধ হঙ্গে জনগঙ্গণি যুদ্ধ, জনগণঙ্গক সমাঙ্গবরশে 
কঙ্গিই এ যুদ্ধ চার্াঙ্গনা যায়। যুদ্ধ োড়া ফ্রশাষকঙ্গদি পিারজে কিা অসম্ভব। 

                                                                           পত ৭ 



িারশয়ায় ১৯১৭ সাঙ্গর্ি ফ্রেব্রুয়ারি মাঙ্গস জািঙ্গক হরটঙ্গয় সংঘরটে গণোরিক রবপ্লঙ্গবি নয় 
মাঙ্গসি মঙ্গযযই নঙ্গভম্বঙ্গি সমাজোরিক রবপ্লব সংঘরটে হয়। চীঙ্গন নয়া গণোরিক রবপ্লঙ্গবি 
মাযঙ্গম উপরনঙ্গবশবাদ, সামন্তবাদ ও আমর্াোরিক পুাঁরজবাদ উঙ্গেদ কিাি পি এক দশঙ্গকি 
মঙ্গযয সমাজোরিক রবপ্লব সঙ্ঘরটে হয়। োিপি সমাজোরিক সমাঙ্গজ জন্ম ফ্রনয়া বুঙ্গশলায়া 
রচন্তা ফ্রচেনাি রবরুঙ্গদ্ধ ১৯৬৬ ফ্রেঙ্গক ১৯৭৬ সার্ পযলন্ত এক দশকবযাপী সাংস্কত রেক রবপ্লব 
পরিচার্না কিা হয়। এই সাংস্কত রেক রবপ্লঙ্গবি েে একরট গুরুত্বপূণল েেঃ সমাজেি ফ্রেঙ্গক 
সামযবাঙ্গদ ফ্রযঙ্গে এই রবপ্লব একবাি নয় বহুবাি ঘটাঙ্গে হঙ্গব। সামযবাদীিা এখন প্রেম 
ফ্রেঙ্গকই এি নীরেমার্া প্রঙ্গয়াগ কঙ্গিন। অেলাৎ রচন্তাি ফ্রেঙ্গে ফ্রশাষক ফ্রশ্রণী আরবভূলে হঙ্গয় 
রভরিঙ্গক উৎপারটে কিঙ্গে পাঙ্গি। োই রচন্তাি ফ্রেঙ্গে প্ররেরট প্রকাঙ্গশি রবরুঙ্গদ্ধ মোদরশলক 
সংগ্রাম পরিচার্না কিঙ্গে হঙ্গব।  

মহান মাকলস এঙ্গের্স ‘দুরনয়াি মজদুি এক হও!’ ফ্রঘাষণা কিাি সাঙ্গে সাঙ্গেই সািা দুরনয়ায় 
এক মহান আঙ্গন্দার্ন শুরু হঙ্গয় যায়। সািা দুরনয়াি প্ররেরট প্রাঙ্গন্ত সামযবাদী পারটল গরঠে 
হয় বা এখঙ্গনা হঙ্গে। এই র্ড়াইঙ্গয় ফ্রকারট ফ্রকারট মানুষ জীবন দান কঙ্গিঙ্গেন। িারশয়া, চীন 
সহ ১৫রট ফ্রদঙ্গশ সমাজেঙ্গিি র্ড়াই জয়যুক্ত হঙ্গয়রের্। ফ্রপরু, ফ্রনপার্, রেরর্পাইন, ভািে, 
েুিস্ক ও বাংর্াঙ্গদঙ্গশ গণযুদ্ধ গঙ্গড় উঙ্গঠরের্। এখঙ্গনা অঙ্গনক ফ্রদঙ্গশ ো চর্মান। অঙ্গনক 
ফ্রদঙ্গশ ো পুনিায় গঙ্গড় ওঠাি প্রস্তুরে চর্ঙ্গে। পতরেবীি সব ফ্রদঙ্গশই এই প্ররিয়া চর্মান। 
আি চর্ঙ্গেই োকঙ্গব। আজঙ্গক ২১ শেঙ্গক সামযবাদী ইশঙ্গেহাি সািা দুরনয়াি সবলহািাঙ্গশ্রণী 
ও সামযবাদীঙ্গদি জনয রবগে দুই শেঙ্গকি মেই অঙ্গনক প্রঙ্গয়াজনীয়। ফ্রশ্রণী সঙ্গচেন 
সবলহািাঙ্গশ্রণী ও সামযবাদী গঙ্গড় েুর্ঙ্গে প্রেম বইই হঙ্গে সামযবাদী ইশঙ্গেহাি। োই আমিা 
আশা করি আমাঙ্গদি এই প্রঙ্গচষ্টা সের্ হঙ্গব। 

ফ্রকন্দ্রীয় অযযয়ন গ্রুপ 

বাংর্াঙ্গদঙ্গশি সামযবাদী পারটল (মাকলসবাদী-ফ্রর্রননবাদী-মাওবাদী) 

১০ ফ্রেব্রুয়ািী ২০২৩  
 

                                                                                                                            পত ৮ 

১৮৭২ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণি ভুরমকা 
[টীকাঃ গণিাষ্ট্র (রদয়া েক্সস্টযাট) পরেকাি সম্পাদনা ফ্রবাঙ্গডলি উঙ্গদাঙ্গগ একরট নেুন জামলান 
সংস্কিণ ১৮৭২ সাঙ্গর্ প্রকারশে হয় মাকলস ও এঙ্গের্ঙ্গসি ভূরমকাসঙ্গমে। এই সংস্কিঙ্গণ রকেু 
ফ্রগৌণ ভুর্-ত্রুরটি সংঙ্গশাযন কিা হয়। এি রশঙ্গিানাম রের্ সামযবাদী ইশঙ্গেহাি। পিবেলী কাঙ্গর্ি 
১৮৮৩ ও ১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিণগুরর্িও একই রশঙ্গিানাম রের্] 

সামযবাদী র্ীগ রের্ শ্ররমকঙ্গদি আন্তজলারেক এক সংস্থা। েখনকাি পরিরস্থরে অনুসাঙ্গি োি 
ফ্রগাপন সংগঠন হওয়া োড়া উপায় রের্ না। ১৮৪৭ সাঙ্গর্ি নঙ্গভম্বঙ্গি র্ন্ডঙ্গন এি অনুরষ্ঠে 
কংঙ্গগ্রস রনম্নৈােিকািীঙ্গদি দারয়ত্ব ফ্রদয় পারটলি রবশদ োরেক ও বযবহারিক কমলসূরচ িচনা 
কিঙ্গে প্রকাঙ্গশি জনয। রনঙ্গচি ইশঙ্গেহাঙ্গিি উদ্ভব রের্ এমনই। এি পাণু্ডরর্রপ মুদ্রঙ্গণি 
জনয র্ন্ডঙ্গন যায় ফ্রেব্রুয়ািী রবপ্লঙ্গবি [রটকাঃ োঙ্গেি ফ্রেব্রুয়ািী রবপ্লব, ১৮৪৮] কঙ্গয়ক সপ্তাহ 
পূঙ্গবল। প্রেম প্রকাশ হয় জামলান ভাষায়, োিপি একই ভাষায় পুনমুরদ্রে হঙ্গয় কমপঙ্গে 
বািরট রবরভন্ন সংস্কিঙ্গণ প্রকারশে হয় জামলানী, ইংর্যান্ড আি আঙ্গমরিকায়। এি ইংঙ্গিজী 
ভাষায় প্রেম প্রকাশ ১৮৫০ সাঙ্গর্ র্ন্ডঙ্গন ফ্রিড রিপাবরর্কান (র্ার্ প্রজােিী) [রটকাঃ র্ার্ 
প্রজােিী (রদ ফ্রিড রিপাবরর্কান) রের্ জজল হারনলঙ্গয় কেত লক ১৮৫০ সাঙ্গর্ি জুন ফ্রেঙ্গক নঙ্গভম্বঙ্গি 
প্রকারশে চারটলস্ট সাপ্তারহক পরেকা। এি নঙ্গভম্বি ২১-২৪ ১৮৫০ সংখযায় সামযবাদী পারটলি 
ইশঙ্গেহাঙ্গিি প্রেম ইংঙ্গিজী অনুবাদ আরবভূলে হয় জামলান সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি 
রশঙ্গিানাঙ্গম]-এ, অনুবাদ কঙ্গিন রমস ফ্রহঙ্গর্ন মযাকোঙ্গর্লন, োিপি ১৮৭১ সাঙ্গর্ আঙ্গমরিকায় 
রেনরট রভন্ন রভন্ন অনুবাদ প্রকারশে হয়। প্রেম েিাসী সংস্কিণ আরবভুলে হয় পযারিঙ্গস 
১৮৪৮-এি জুন অভুযত্থাঙ্গনি সামানয আঙ্গগ আি সম্প্ররে রনউ ইয়ঙ্গকল সমাজেিী (র্া 
ফ্রসাশযারর্ঙ্গি) [রটকাঃ সমাজেিী (র্া ফ্রসাশারর্ঙ্গি) রের্ আন্তজলারেঙ্গকি েিাসী অংঙ্গশি মুখপে 
যা েিাসী ভাষায় সাপ্তারহক রহঙ্গসঙ্গব অঙ্গটাবি ১৮৭১ ফ্রেঙ্গক ফ্রম ১৮৭৩ পযলন্ত রনউইয়ঙ্গকল প্রকারশে 
হয়। আন্তজলারেঙ্গকি উিি আঙ্গমরিকান ফ্রেডাঙ্গিশঙ্গনি বুঙ্গশলায়া ও েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া উপাদানগুরর্ঙ্গক 
এই পরেকা সমেলন কঙ্গি। ১৮৭২ সাঙ্গর্ি ফ্রসঙ্গেম্বঙ্গি অনুরষ্ঠে ফ্রহগ কংঙ্গগ্রঙ্গসি পি ো 
আন্তজলারেঙ্গকি সাঙ্গে ফ্রযাগাঙ্গযাঙ্গগ সহঙ্গযারগো কঙ্গি। ১৮৭২ সাঙ্গর্ি জানুয়ািী ও ফ্রেব্রুয়ািী মাঙ্গস 
এই পরেকায় সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি প্রকারশে হয়] পরেকায়। আঙ্গিা একরট নেুন একরট 
অনুবাঙ্গদি কাজ চর্ঙ্গে। প্রেম জামলান প্রকাঙ্গশি অল্প রকেুকার্ পঙ্গিই ফ্রপারর্শ সংস্কিণ 
আরবভুলে হয়। ঊরনশ শেঙ্গকি ষাঙ্গটি দশঙ্গক ফ্রজঙ্গনভায়               পত ৯             



প্রেম রুশ অনুবাদ প্রকারশে হয়। প্রেম প্রকাঙ্গশি অল্প রকেু রদঙ্গনি মঙ্গযয ডযারনশ ভাষায়ও 
এি অনুবাদ হয়। 
যাঙ্গহাক, রবগে পাঁরচশ বেঙ্গি বািব অবস্থাি অঙ্গনক ওর্ট পার্ট ঘঙ্গটঙ্গে, রকন্তু ইশঙ্গেহাঙ্গি 
স্থারপে সাযািণ নীরেমার্া সামরগ্রকভাঙ্গব আজঙ্গকও আঙ্গগি মেই সরঠক। এখাঙ্গন ফ্রসখাঙ্গন 
রকেু রবিারিে বযাখাি উন্নরে কিা ফ্রযে। ইশঙ্গেহাি ফ্রযমনটা বঙ্গর্ঙ্গে, সবলে ও সবলদাই 
নীরেমার্াি বযবহারিক প্রঙ্গয়াগ রনভলি কিঙ্গে ফ্রস সমঙ্গয়ি ঐরেহারসক পরিরস্থরেি উপি, আি 
োই, রিেীয় অযযাঙ্গয়ি ফ্রশঙ্গষ ফ্রযসব রবপ্লবী বযবস্থা প্রিারবে হঙ্গয়ঙ্গে োি উপি রবঙ্গশষ ফ্রজাি 
ফ্রদয়া হয়রন। আজঙ্গক ঐ অনুঙ্গেদরট অঙ্গনক রদক ফ্রেঙ্গকই খুবই রভন্নভাঙ্গব রর্খঙ্গে হে। 
রবগে পাঁরচশ বেঙ্গি আযুরনক রশঙ্গল্পি অরেকায় অগ্রগরে, ফ্রসইসাঙ্গে শ্ররমক ফ্রশ্রণীি পারটল 
সংগঠনগুরর্ি উন্নরে ও প্রসাি, আি প্রেঙ্গম ফ্রেব্রুয়ািী রবপ্লব োিপি োি ফ্রচঙ্গয় আঙ্গিা 
ফ্রবরশ যা ফ্রসই পযািী করমউন ফ্রযখাঙ্গন সবলহািা ফ্রশ্রণী সবলপ্রেমবাঙ্গিি মে পুঙ্গিা দুই মাঙ্গসি 
জনয েমো দখর্ কঙ্গি িাঙ্গখ, ইেযারদ ফ্রপ্ররেঙ্গে ফ্রয বািব অরভজ্ঞোসমূহ অরজলে হঙ্গয়ঙ্গে 
ো ফ্রেঙ্গক ফ্রদখা যায় ইশঙ্গেহাঙ্গিি কমলসূরচ রকেু রবিারিেি রদক ফ্রেঙ্গক ফ্রসঙ্গকঙ্গর্ হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে। 
করমউন রবঙ্গশষভাঙ্গব এই রজরনসটা প্রমাণ কঙ্গিঙ্গে ফ্রয “শ্ররমক ফ্রশ্রণী বেরি িাষ্ট্রযিটাঙ্গক ফ্রেে 
দখঙ্গর্ যঙ্গি ফ্রিঙ্গখই রনঙ্গজি কাঙ্গজ র্াগাঙ্গে পাঙ্গিনা।” (ঙ্গদখুন োঙ্গে গতহযুদ্ধ; আি এই 
পঙ্গয়ন্টটাঙ্গক আঙ্গিা রবকরশে কিা হঙ্গয়ঙ্গে আন্তজলারেক শ্রমজীবী সরমরেি সাযািণ পরিষঙ্গদ 
বক্তত ো, র্ন্ডন, টু্রর্াভ, ১৮৭১, পতঃ ১৫-এ)। এটা আঙ্গিা ৈেস্পষ্ট ফ্রয সমাজোরিক সারহঙ্গেযি 
সমাঙ্গর্াচনা আজঙ্গকি রদঙ্গনি েুর্নায় কম আঙ্গে, কািণ ফ্রসটা রের্ ফ্রকবর্ ১৮৪৭ পযলন্ত; 
একইভাঙ্গব রবরভন্ন রবঙ্গিাযী পারটলি সাঙ্গে সামযবাদীঙ্গদি সম্পঙ্গকলি উপি মন্তবযগুরর্ (চেুেল 
অযযায়) যরদও নীরেগেভাঙ্গব এখঙ্গনা সরঠক, েবু বযবহারিকভাঙ্গব ফ্রসঙ্গকঙ্গর্ হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে, 
ফ্রকননা িাজননরেক পরিরস্থরে সমগ্রভাঙ্গব পরিবরেলে হঙ্গয়ঙ্গে, আি ইরেহাঙ্গসি অগ্রগরে 
ফ্রসখাঙ্গন উঙ্গেরখে অরযকাংশ িাজননরেক পারটলঙ্গকই এই দুরনয়া ফ্রেঙ্গক ফ্রঝাঁরটঙ্গয় রবদায় 
কঙ্গিঙ্গে। 
রকন্তু ইশঙ্গেহাি এখন একটা ঐরেহারসক দরর্র্ হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে যাি পরিবেলন কিাি ফ্রকান 
অরযকাি আি আমাঙ্গদি ফ্রনই। ১৮৪৭ ফ্রেঙ্গক বেলমান পযলন্ত ফ্রয বযবযান ো পুিণ কিাি 
জনয সুচনাসঙ্গমে একটা নেুন সংস্কিণ হয়ঙ্গো আরবভূলে হঙ্গব; এই পুনমুদ্রণ এে 
অপ্রেযারশেভাঙ্গব ফ্রবির্ ফ্রয োি জনয আমিা ফ্রকান সময় পাইরন। 

কার্ল মাকলস ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স, র্ন্ডন, ২৪ জুন ১৮৭২            পত ১০ 

১৮৮২ সাঙ্গর্ি রুশ সংস্কিঙ্গণি ভুরমকা 
[রটকাঃ এখাঙ্গন ১৮৮২ সাঙ্গর্ ফ্রজঙ্গনভায় প্রকারশে ইশঙ্গেহাঙ্গিি রিেীয় রুশ সংস্কিঙ্গণি কো বর্া 
হঙ্গে। অনুবাদক রহঙ্গসঙ্গব গ ভ ফ্রপ্লখানঙ্গভি নাম বঙ্গর্ঙ্গেন এঙ্গের্স োি “িারশয়ায় সামারজক 
সম্পকলসমূহ” রনবঙ্গেি সংযুরক্তঙ্গে। ১৯০০ সাঙ্গর্ি রুশ সংস্কিঙ্গণ ফ্রপ্লখানভও ইরেে রদঙ্গয়ঙ্গেন ফ্রয 
রেরনই অনুবাদরট কঙ্গিঙ্গেন। ১৮৮২ সাঙ্গর্ি ৫ ফ্রেব্রুয়ািীঙ্গে নাঙ্গিাদনা ভরর্য়া (জনগঙ্গণি ইোশরক্ত) 
কেত লক প্রকারশে রুশ সংস্কিঙ্গণি ভূরমকা ফ্রর্ঙ্গখন মাকলস ও এঙ্গের্স। ১৮৮২ সাঙ্গর্ি ১৩ এরপ্রর্ 
জামলান ভাষায় এই ভূরমকা প্রকারশে হয় জামলান সমাজ গণেিী পারটলি মুখপে সমাজ গণেিী 
পরেকাি ১৬নং সংখযায়। এঙ্গের্স ইশঙ্গেহাঙ্গিি ১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ এই ভূরমকাঙ্গক 
যুক্ত কঙ্গিন।] 

সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি এি প্রেম রুশ সংস্কিণ অনুবাদ কঙ্গিন বাকুরনন, আি কঙ্গর্াকর্ 
মুদ্রন কেত লক মুরদ্রে হঙ্গয় ষাঙ্গটি দশঙ্গকি শুরুঙ্গে [রটকাঃ এই সংস্কিণ ১৮৬৯ সাঙ্গর্ প্রকারশে 
হয়। এঙ্গের্ঙ্গসি ১৮৮৮ সাঙ্গর্ি ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণি ভূরমকায় ইশঙ্গেহাঙ্গিি রুশ অনুবাঙ্গদি প্রকাশনা 
োরিখ ভুর্ভাঙ্গব ফ্রদওয়া হঙ্গয়রের্] ো প্রকারশে হয় [রটকাঃ কঙ্গর্াকর্ (ঘণ্টা)—রভভস ফ্রভাঙ্গকা! 
(জীরবেঙ্গদি ডাক রদই!) এই আদশলবাণী রনঙ্গয় রুশ ভাষায় প্রকারশে একরট িাজননরেক প্ররেকা। 
প্রকাশক রেঙ্গর্ন আ ই ফ্রগেলঙ্গসন ও ন প ওগারিয়ভ। ফ্রগেলঙ্গসন প্ররেরষ্ঠে র্ন্ডঙ্গন মুক্ত রুশ ফ্রপ্রস 
ফ্রেঙ্গক এরট প্রকারশে হয় ১৮৫৭ ফ্রেঙ্গক ১৮৬৫ সাঙ্গর্ি এরপ্রর্ পযলন্ত এবং ফ্রজঙ্গনভায় ১৮৫৬ ফ্রেঙ্গক 
১৮৬৮ সাঙ্গর্ি রডঙ্গসম্বি পযলন্ে। ১৮৬৮ ফ্রেঙ্গক ১৮৬৯ পযলন্ত পরেকারট রুশ ফ্রিাড়পে সহ েিাসী 
ভাষায় প্রকারশে হয়] েখন পরশ্চমািা এঙ্গক (ইশঙ্গেহাঙ্গিি রুশ সংস্কিণ) মঙ্গন কঙ্গি োকঙ্গে 
পাঙ্গি ফ্রেে সারহরেযক ঔৎসুঙ্গকযি প্রকাশ মাে। এিকম একরট দতরষ্টভরে আজঙ্গক অসম্ভব। 
ফ্রসসময় সবলহািা আঙ্গন্দার্ন কেটাই না সীমাবদ্ধ ফ্রেে দখর্ কঙ্গি রের্ (রডঙ্গসম্বি ১৮৪৭) 
ো সবলারযক পরিষ্কািভাঙ্গব ফ্রদরখঙ্গয়ঙ্গে ইশঙ্গেহাঙ্গিি ফ্রশষ অংশঃ রবরভন্ন ফ্রদঙ্গশি রবরভন্ন 
রবঙ্গিাযী পারটলি সঙ্গে সামযবাদীঙ্গদি সম্পকল। িারশয়া আি মারকলন যুক্তিাঙ্গষ্ট্রি কোই ফ্রসখাঙ্গন 
ফ্রনই। এটা রের্ এমন একটা সময় যখন িারশয়া রের্ সকর্ ইউঙ্গিাপীয় প্ররেরিয়াি সবলঙ্গশষ 
বতহৎ আশ্রয়, আি মারকলন যুক্তিাষ্ট্র অরভবাসঙ্গনি মাযযঙ্গম ইউঙ্গিাপ ফ্রেঙ্গক উিতি সবলহািা 
শরক্তসমূহ শুঙ্গষ রনরের্। উভয় ফ্রদশই ইউঙ্গিাপঙ্গক কাাঁচামার্ ফ্রযাগান রদে আি ফ্রসইসাঙ্গে  রের্ 
োি রশল্পজাে সামগ্রীি বাজাি। ফ্রসসময় উভয় ফ্রদশই রের্ ফ্রকান না ফ্রকান ভাঙ্গব রবদযমান 
ইউঙ্গিাপীয় প্রচরর্ে বযবস্থাি খুাঁরট।                                      
আজঙ্গক অবস্থা কেই না বদঙ্গর্ ফ্রগঙ্গে! রঠক এই ইউঙ্গিাপীয় অরভবাসনই উিি আঙ্গমরিকায় 
এক অরেকায় কত রষ উৎপাদন সম্ভব কঙ্গি েুঙ্গর্ঙ্গে, যাি প্ররেঙ্গযারগো ইউঙ্গিাপীয় েুদ্র ও পত ১১ 



বতহৎ রনরবলঙ্গশঙ্গষ ভুরম সম্পরিি ফ্রখাদ রভরিঙ্গক কাাঁরপঙ্গয় রদঙ্গে। োি সাঙ্গে এটা মারকলন 
যুক্তিাষ্ট্রঙ্গক সেম কঙ্গি েুঙ্গর্ঙ্গে োি রবপুর্ রশল্প সম্পদঙ্গক এমন এক শরক্ত ও মাোয় 
কাঙ্গজ র্াগাঙ্গে যা অরচঙ্গিই রশল্পঙ্গেঙ্গে পরশ্চম ইউঙ্গিাঙ্গপি রবঙ্গশষে ইংর্যাঙ্গন্ডি এযাবে 
কাঙ্গর্ি রবদযমান একঙ্গচরটয়াঙ্গক ফ্রভঙ্গঙ ফ্রের্ঙ্গে বাযয। উভয় পরিরস্থরে ফ্রখাদ আঙ্গমরিকাি 
উপঙ্গিই রবপ্লবী উপাঙ্গয় প্ররেরিয়া ঘটাঙ্গে। কত ষকঙ্গদি েুদ্র ও মাঝারি ভুরম মারর্কানা, যা 
হঙ্গে সমগ্র িাষ্ট্রবযবস্থাি রভরি, যাঙ্গপ যাঙ্গপ ো অরেকায় খামািগুঙ্গর্াি প্ররেঙ্গযারগোি কাঙ্গে 
হাি মানঙ্গে; একইসাঙ্গে রশল্পাঞ্চর্গুঙ্গর্াঙ্গে বযাপক সবলহািা ফ্রশ্রণীি সমাঙ্গবশ আি রবপুর্ 
পুাঁরজি ফ্রকন্দ্রীভবন ঘটঙ্গে প্রেমবাঙ্গিি মে। 
োিপি রুশঙ্গদশ! ১৮৪৮-৪৯ এি রবপ্লঙ্গবি সময় ইউঙ্গিাপীয় িাজনযবগলই শুযু নয়, 
ইউঙ্গিাপীয় বুঙ্গশলায়ািাও সদযজাগিণিে সবলহািা ফ্রশ্রণীি হাে ফ্রেঙ্গক উদ্ধাি পাবাি একমাে 
পে খুাঁঙ্গজ ফ্রপঙ্গয়রের্ রুশ হিঙ্গেঙ্গপি মঙ্গযয। জািঙ্গক ইউঙ্গিাপীয় প্ররেরিয়াি সদলাি ফ্রঘাষণা 
কিা হঙ্গয়রের্। আজ ফ্রস গযারচনায় [রটকাঃ এখাঙ্গন ১৮৮১ সাঙ্গর্ি ১৩ মাচল নাঙ্গিাদনা ভরর্য়াি 
সদসযঙ্গদি িািা জাি রিেীয় আঙ্গর্ক্সান্ডাঙ্গিি হেযাি পিবেলী পরিরস্থরেি কো বর্া হঙ্গে। েতেীয় 
আঙ্গর্ক্সান্ডাি নাঙ্গিাদনায় ভরর্য়াি ফ্রগাপন কাযলকিী করমরটি সিাসবাদী কমলকাঙ্গণ্ডি ভঙ্গয় গযারচনায় 
রু্রকঙ্গয়রের্। গযারচনা বেলমান ফ্রর্রননগ্রাঙ্গদি দরেণ পরশ্চঙ্গম অবরস্থে একরট এর্াকা] রবপ্লঙ্গবি কাঙ্গে 
যুদ্ধবন্দীি মেন। আি িারশয়া হঙ্গয় দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে ইউঙ্গিাঙ্গপি রবপ্লবী আঙ্গন্দার্ঙ্গনি অগ্রপরেক। 
আযুরনক বুঙ্গশলায়া সম্পরিি আসন্ন অরনবাযল ধ্বংস ফ্রঘাষণাই রের্ সামযবাদী ইশঙ্গেহাি এি 
র্েয। রকন্তু িারশয়ায় আমিা পাই, একরদঙ্গক দ্রুে রবকাশমান পুাঁরজবাদী ফ্রজাচু্চিী আি সদয 
রবকরশে হঙ্গে শুরু কিা বুঙ্গশলায়া ভুসম্পরিি মুঙ্গখামুরখ অঙ্গযলঙ্গকি ফ্রবশী ভুরম িঙ্গয়ঙ্গে 
কত ষকঙ্গদি সাযািণ মারর্কানাযীন। এখন প্রশ্ন হঙ্গেঃ, যরদও বযাপকভাঙ্গব দরমে, েোরপ 
ভুরমি আরদম সাযািণ মারর্কানাি একরট যিণ এই ফ্রয রুশ অবরশ্চনা (গ্রামীন সমাজ) ো 
রক সিাসরি উচ্চেি সামযবাদী সাযািণ মারর্কানায় রূপান্তরিে হঙ্গে পাঙ্গি? নারক রবপিীঙ্গে 
ফ্রসই একই ধ্বংঙ্গসি প্ররিয়ায় যাঙ্গব যা পরশ্চঙ্গম রববেলঙ্গনি ঐরেহারসক যািা রহঙ্গসঙ্গব প্রকাশ 
ফ্রপঙ্গয়ঙ্গে?  
এি একমাে ফ্রয উিি আজ সম্ভব ো হঙ্গেঃ যরদ রুশ রবপ্লব পরশ্চঙ্গমি সবলহািা রবপ্লঙ্গবি 
সংঙ্গকে হয়, যাঙ্গে উভয় উভঙ্গয়ি পরিপূিক হয়, বেলমান রুশ ভুরমি সাযািণ মারর্কানা 
একটা সামযবাদী রবকাঙ্গশি সূচনা রবনু্দ রহঙ্গসঙ্গব ফ্রসবা কিঙ্গে পাঙ্গি। 

কার্ল মাকলস, ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স, র্ন্ডন, ২১ জানুয়ািী ১৮৮২     পত ১২ 

১৮৮৩ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণি ভুরমকা 
[রটকাঃ ইশঙ্গেহাঙ্গিি েতেীয় জামলান সংস্কিণ] 

বেলমান সংস্কিঙ্গণি ভুরমকায় হায় আমাঙ্গক একাই ৈােি কিঙ্গে হঙ্গে। ফ্রয মানুষরটি প্ররে 
ইউঙ্গিাপ ও আঙ্গমরিকাি সমগ্র শ্ররমক ফ্রশ্রণী অনয ফ্রয কাঙ্গিা ফ্রচঙ্গয় ফ্রবশী ঋণী, রেরন হঙ্গেন 
মাকলস, আজ হাইঙ্গগট সমারযঙ্গে রচি রবশ্রামিে, আি োাঁি কবঙ্গি ইরেমঙ্গযযই ফ্রবঙ্গড় উঙ্গঠঙ্গে 
প্রেম ঘাাঁশ। োাঁি মতেুযি পি ইশঙ্গেহাঙ্গিি সংঙ্গশাযন অেবা সংযুরক্তি রচন্তা অঙ্গনক কম কিা 
যায়। োই এখাঙ্গন স্পষ্টভাঙ্গব রনম্নরর্রখে কোগুরর্ আবাি বর্া আরম প্রঙ্গয়াজন মঙ্গন করিঃ 

ইশঙ্গেহাঙ্গি প্রবহমান মূর্ রচন্তা হঙ্গে — প্রঙ্গেযক ঐরেহারসক যুঙ্গগ ফ্রয অেলননরেক উৎপাদন 
ও ো ফ্রেঙ্গক সমাঙ্গজি ফ্রয কাঠাঙ্গমা আবরশযকভাঙ্গব উদূ্ভে হয় ো ঐ যুঙ্গগি িাজননরেক ও 
বুরদ্ধবতরদ্ধক ইরেহাঙ্গসি রভরি গঠন কঙ্গি; ের্েঃ সকর্ ইরেহাস (ভুরমি আরদম সাযািণ 
মারর্কানাি রবঙ্গর্াঙ্গপি পি ফ্রেঙ্গক) হঙ্গয় এঙ্গসঙ্গে ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি ইরেহাস, সমাজ রবকাঙ্গশি 
রবরভন্ন িঙ্গি ফ্রশারষে ও ফ্রশাষক, অযীনস্থ ও অরযপরে ফ্রশ্রণীসমূঙ্গহি মঙ্গযয সংগ্রাঙ্গমি ইরেহাস, 
আি এই সংগ্রাম এখন এমন িঙ্গি উপনীে হঙ্গয়ঙ্গে ফ্রয ফ্রশারষে ও রনপীরড়ে ফ্রশ্রণী (সবলহািা 
ফ্রশ্রণী) োঙ্গক ফ্রশাষণ ও রনপীড়ণকািী ফ্রশ্রণী (বুঙ্গশলায়া)ি কবর্ ফ্রেঙ্গক রনঙ্গজঙ্গক মুক্ত কিঙ্গে 
পাঙ্গিনা একইসাঙ্গে সমগ্র সমাজঙ্গক ফ্রশাষণ, রনপীড়ণ ও ফ্রশ্রণীসংগ্রাম ফ্রেঙ্গক রচিেঙ্গি মুক্ত 
না কঙ্গি — এই মূর্ রচন্তাযািা সমু্পণলরূঙ্গপ ও একমাে মাকলঙ্গসিই [১৮৯০ এি জামলান 
সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ ইংঙ্গিজী অনুবাঙ্গদি ভুরমকায় আরম এই প্রিাবনা রর্ঙ্গখরের্ামঃ 
“ডািউইঙ্গনি েে জীবরবজ্ঞাঙ্গনি ফ্রেঙ্গে যা কঙ্গিঙ্গে আমাি মঙ্গে এই রসদ্ধান্ত ইরেহাঙ্গসি ফ্রেঙ্গে োই 
কিঙ্গে বাযয। ১৮৪৫ এি আঙ্গগকাি কঙ্গয়ক বেি ফ্রেঙ্গক আমিা উভঙ্গয় িমান্বঙ্গয় এি রদঙ্গক 
এগুরের্াম। আরম ৈেিভাঙ্গব যেটুকু এি রদঙ্গক এরগঙ্গয়রের্াম ো আমাি ‘ইংর্যাঙ্গন্ড শ্ররমক ফ্রশ্রণীি 
ভুরমকা’ বইঙ্গয় সবঙ্গচঙ্গয় ভার্ভাঙ্গব ফ্রদখাঙ্গনা হঙ্গয়ঙ্গে। রকন্তু আরম যখন পুনিায় মাকলঙ্গসি সাঙ্গে 
ব্রাঙ্গসর্ঙ্গস রমরর্ে হর্াম ১৮৪৫-এি বসঙ্গন্ত, রেরন ইরেমঙ্গযযই এই রসদ্ধাঙ্গন্ত ফ্রপৌঁঙ্গে ফ্রগঙ্গেন, আি 
আমাি কাঙ্গে উপস্থাপন কিঙ্গর্ন আরম যেটা এখাঙ্গন বযক্ত কঙ্গিরে প্রায় েেটা পরিষ্কািভাঙ্গবই।”]  

ইরেমঙ্গযয একো আরম বহুবাি বঙ্গর্রে; রকন্তু রঠক আজঙ্গকই এটা ইশঙ্গেহাঙ্গিি পুঙ্গিাভাঙ্গগও 
যুক্ত হওয়া প্রঙ্গয়াজন। 

ে এঙ্গের্স, র্ন্ডন, ২৮ জুন ১৮৮৩                             পত ১৩ 



১৮৮৮ সাঙ্গর্ি ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণি ভুরমকা 
“ইশঙ্গেহাি” প্রকারশে হঙ্গয়রের্ শ্রমজীরব মানুঙ্গষি সরমরে “সামযবাদী র্ীগ”এি কমলসূরচ 
রহঙ্গসঙ্গব, ফ্রয সংগঠন প্রেঙ্গম রের্ পুঙ্গিাপুরি জামলান পঙ্গি আন্তজলারেক, ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি 
আঙ্গগকাি ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদঙ্গশি িাজননরেক পরিরস্থরেঙ্গে ো রের্ অরনবাযলভাঙ্গব এক ফ্রগাপন 
সরমরে। র্ন্ডঙ্গন ১৮৪৭ সাঙ্গর্ি নঙ্গভম্বঙ্গি অনুরষ্ঠে র্ীঙ্গগি এক কংঙ্গগ্রঙ্গস মাকলস ও এঙ্গের্সঙ্গক 
ভাি ফ্রদওয়া হয় এক পুণলাে োরেক ও বযবহারিক পারটল কমলসুরচ প্রকাঙ্গশি জনয িচনা 
কিঙ্গে। জানুয়ারি ১৮৪৮ সাঙ্গর্ জামলান ভাষায় প্রস্তুে পানু্ডরর্রপরট ২৪ ফ্রেব্রুয়ািীি েিাসী 
রবপ্লঙ্গবি কঙ্গয়ক সপ্তাহ আঙ্গগ র্ন্ডঙ্গন মুদ্রাকঙ্গিি কাঙ্গে পাঠাঙ্গনা হয়। জুন ১৮৪৮ অভুযত্থাঙ্গনি 
সামানয আঙ্গগ পযারিঙ্গস একটা েিাসী অনুবাদ প্রকাশ কিা হয়। রমস ফ্রহঙ্গর্ন মযাকোিঙ্গর্ন 
কত ে প্রেম ইংঙ্গিজী অনুবাদ আরবভুলে হর্ ১৮৫০ সাঙ্গর্ র্ন্ডঙ্গন জজল জুরর্য়ান হাঙ্গনলি “র্ার্ 
প্রজােিী (ঙ্গিড রিপাবরর্কান)” পরেকায়। একটা ডযারনশ ও একটা ফ্রপারর্শ সংস্কিণও 
প্রকারশে হঙ্গয়রের্। 

জুন ১৮৪৮ এি পযারিসীয় অভুযত্থান — যা রের্ সবলহািা ফ্রশ্রণী আি বুঙ্গশলায়াি মঙ্গযয প্রেম 
রবিাট যুদ্ধ — এি পিাজয় ইউঙ্গিাপীয় শ্ররমক ফ্রশ্রণীি সামারজক ও িাজননরেক আশা 
আকাঙ্খাঙ্গক আবাঙ্গিা রকেু সমঙ্গয়ি জনয ফ্রপেঙ্গন হরটঙ্গয় রদর্। োিপি ফ্রেব্রুয়ািী রবপ্লঙ্গবি 
আঙ্গগকাি মে আবাঙ্গিা েমো দখঙ্গর্ি সংগ্রাম সীমাবদ্ধ োকর্ মারর্ক ফ্রশ্রণীগুরর্ি মঙ্গযয; 
শ্ররমক ফ্রশ্রণীঙ্গক ফ্রনঙ্গম আসঙ্গে হয় িাজননরেক অরিত্ব িোি র্ড়াইঙ্গয় আি মযযরবি 
ি যারডকযার্ঙ্গদি চিমপেী অংশ রূঙ্গপ দাাঁড়াঙ্গে হয় োঙ্গদি। ফ্রযখাঙ্গনই ৈাযীন সবলহািা 
আঙ্গন্দার্ঙ্গন জীবঙ্গনি রচহ্ন ফ্রদখা ফ্রযঙ্গে র্াগর্, ফ্রসখাঙ্গনই োঙ্গক রনমলমভাঙ্গব দমন কিা হর্। 
এভাঙ্গবই প্রুশীয় পুরর্শ েখন ফ্রকার্ঙ্গন অবরস্থে করমউরনস্ট র্ীঙ্গগি ফ্রকন্দ্রীয় পরিষঙ্গদি উপি 
হানা রদর্। সদসযঙ্গদি ফ্রগ্রেোি কিা হয় আি আঠাি মাঙ্গসি কািাবাঙ্গসি পি োিা ১৮৫২ 
সাঙ্গর্ি অঙ্গটাবঙ্গি রবচাঙ্গিি মুঙ্গখামুরখ হন। এটা “কঙ্গর্ান সামযবাদীঙ্গদি রবচাি”[রটকাঃ কঙ্গর্ান 
সামযবাদীঙ্গদি রবচাি রের্ প্রুশীয় সিকাঙ্গিি এক সাজাঙ্গনা রবচাি] নাঙ্গম পরিরচরে পায় যা ৪ 
অঙ্গটাবি ফ্রেঙ্গক ১২ নঙ্গভম্বি পযলন্ত চঙ্গর্, যাঙ্গে বন্দীঙ্গদি মঙ্গযয সাে জঙ্গনি রেন ফ্রেঙ্গক েয় 
বেঙ্গিি দুগল কািাবাস হয়। িাঙ্গয়ি পিপিই র্ীঙ্গগি বারক সদসযগণ র্ীগঙ্গক আনুষ্ঠারনকভাঙ্গব 
ফ্রভঙ্গঙ রদঙ্গর্ন। “ইশঙ্গেহাি” এি কো বর্া যায়, ো ফ্রযন রবস্মতরেঙ্গে হারিঙ্গয় ফ্রগর্।   পত ১৪ 

যখন ইউঙ্গিাপীয় শ্ররমক ফ্রশ্রণী শাসক ফ্রশ্রণীসমূঙ্গহি উপি আঙ্গিকটা আিমঙ্গণি জনয পযলাপ্ত 
শরক্ত সঞ্চয় কঙ্গি, েখন আরবভূলে হয় শ্রমজীরব মানুঙ্গষি আন্তজলারেক সঙ্ঘ। রকন্তু এই সঙ্ঘ 
ইউঙ্গিাপ ও আঙ্গমরিকাি সমগ্র জরে সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক একরট একক সংগঠঙ্গনি মঙ্গযয আনাি 
ইোয় গরঠে বঙ্গর্ “ইশঙ্গেহাি”-এ স্থারপে মূর্ নীরে একবাঙ্গি ফ্রঘাষণা কিঙ্গে পাির্না। 
আন্তজলারেক বাযয রের্ এমন একটা উদাি কমলসূরচ রনঙ্গে যা গ্রহণীয় হঙ্গব ইংঙ্গিজ ফ্রট্রড 
ইউরনয়ঙ্গনি রনকট, োে, ফ্রবর্রজয়াম, ইোরর্ ও ফ্রস্পঙ্গন প্রুাঁঙ্গযাি অনুসািীঙ্গদি রনকট, আি 
জামলানীঙ্গে র্াসার্পেীঙ্গদি রনকট। মাকলস এই কমলসূরচ িচনা কঙ্গিন সকর্ পেসমূহঙ্গক েুষ্ট 
কঙ্গি [এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ র্াসার্ বযরক্তগেভাঙ্গব সবসময় আমাঙ্গদি কাঙ্গে মাকলঙ্গসি রশষয রহঙ্গসঙ্গব 
রনঙ্গজঙ্গক রচরহ্নে কঙ্গিঙ্গেন, োই “ইশঙ্গেহাি”-এি রভরিি উপি দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গেন। রকন্তু রেরন ১৮৬২-
৬৪ সময়কাঙ্গর্ োি প্রেম প্রকাশয আঙ্গন্দার্ঙ্গন িাষ্ট্রীয় ঋণ িািা সমরেলে সমবায় কািখানাি 
দারবি ফ্রবরশ এঙ্গগানরন] ফ্রযৌে েৎপিো ও পািস্পরিক আঙ্গর্াচনা ফ্রেঙ্গক শ্ররমক ফ্রশ্রণীি 
বুরদ্ধবতরিক ফ্রয রবকাশ রের্ সুরনরশ্চে, োি উপি রেরন পূণল আস্থা ফ্রিঙ্গখরেঙ্গর্ন। পুাঁরজি 
রবরুঙ্গদ্ধ সংগ্রাঙ্গম ঘটনাযািা ও রবপযলয়সমূহ, রবজঙ্গয়ি ফ্রচঙ্গয় পিাজয়সমূহ, শ্ররমকঙ্গদি মঙ্গন 
োঙ্গদি সাঙ্গযি ফ্রটাটকাগুরর্ি অপযলাপ্তোি উপর্রি আনয়ন না কঙ্গি পাঙ্গিরন, আি শ্ররমক 
ফ্রশ্রণীি মুরক্তি প্রকত ে শেল সম্পঙ্গকল োি পুণলেি অন্তদত লরষ্ট না এঙ্গন পাঙ্গিরন। আি মাকলস 
রেঙ্গর্ন সরঠক। ১৮৬৪ সাঙ্গর্ আন্তজলারেক গঠঙ্গণি সময় শ্ররমকিা ফ্রযমন রের্, আন্তজলারেক 
১৮৭৪ সাঙ্গর্ ফ্রভঙ্গঙ যাওয়াি পি োিা এঙ্গকবাঙ্গি রভন্ন ফ্রর্াঙ্গক পরিণে হর্। োঙ্গে প্রুাঁঙ্গযাবাদ, 
জামলানীঙ্গে র্াসার্বাদ শুরকঙ্গয় মিরের্, এমনরক িেণশীর্ ইংঙ্গিজ ফ্রট্রড ইউরনয়নগুরর্, যরদও 
এঙ্গদি প্রায় সবাই আন্তজলারেঙ্গকি সাঙ্গে সম্পকল খািাপ কঙ্গি েুঙ্গর্রের্ অঙ্গনক আঙ্গগ ফ্রেঙ্গকই, 
ফ্রসই রদঙ্গক িঙ্গম িঙ্গম অগ্রসি হরের্ যাঙ্গক গে বেি ফ্রসায়ানরশঙ্গে োঙ্গদি সভাপরে 
োঙ্গদি নাঙ্গম বঙ্গর্, “ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদশীয় সমাজেি আমাঙ্গদি কাঙ্গে আি রবভীরষকা ফ্রনই”। 
বস্তুে, “ইশঙ্গেহাি” এি নীরেমার্া সকর্ ফ্রদঙ্গশি শ্রমজীরব মানুঙ্গষি মঙ্গযয ফ্রবশ পরিমাঙ্গণ 
েরড়ঙ্গয়ঙ্গে। 

এভাঙ্গব “ইশঙ্গেহাি” রনঙ্গজ আবাঙ্গিা সামঙ্গন চঙ্গর্ এর্। ১৯৫০ সার্ ফ্রেঙ্গক জামলান পাঠ 
পুনমুরদ্রে হয় সুইজাির্যান্ড, ইংর্যান্ড ও আঙ্গমরিকায় ফ্রবশ কঙ্গয়কবাি। ১৮৭২ সাঙ্গর্ 
রনউইয়ঙ্গকল এটা ইংঙ্গিজী ভাষায় অনুরদে হয় যা “উডহর্ ও ক্লরেন-এি সাপ্তারহক”-এ 
প্রকারশে হয় [রটকাঃ বুঙ্গশলায়া নািীবাদী রভঙ্গটারিয়া উডহর্ ও ফ্রটরনরস ক্লরেন কেত লক ১৮৭০ ফ্রেঙ্গক 

১৮৭৬ সার্ পযলন্ত রনউইয়ঙ্গকল প্রকারশে আঙ্গমরিকান পরেকা। পরেকারট সামযবাদী পারটলি   পত ১৫              



ইশঙ্গেহাঙ্গিি সািসংঙ্গেপ প্রকাশ কঙ্গি োঙ্গদি ৩০ রডঙ্গসম্বি ১৮৭১ সংখযায়]। এই ইংঙ্গিজী 
অনুবাদ ফ্রেঙ্গক রনউ ইয়ঙ্গকলি “সমাজেিী”ফ্রে একটা েিাসী বেিী কিা হয়। োিপি ফ্রেঙ্গক 
কমপঙ্গে আঙ্গিা দুরট ইংঙ্গিজী অনুবাদ কমঙ্গবশী রবকত ে আকাঙ্গি ফ্রবি কিা হয় আঙ্গমরিকায়, 
যাি একরট ইংর্যাঙ্গন্ড পুনমুরদ্রে হয়। বাকুরনন কেত লক প্রেম রুশ অনুবাদ ১৮৬৩ সাঙ্গর্ি 
রদঙ্গক ফ্রজঙ্গনভায় ফ্রগেলঙ্গসঙ্গনি “কঙ্গর্াকর্” দপ্তি প্রকাশ কঙ্গি; রিেীয় অনুবাদরটও ফ্রজঙ্গনভায় 
১৮৮২ সাঙ্গর্ প্রকারশে হয় বীিনািী ফ্রভিা জাসুরর্চ কেত লক অনূরদে হঙ্গয় [রটকাঃ আঙ্গগই বর্া 
হঙ্গয়ঙ্গে ফ্রয ইশঙ্গেহাঙ্গিি রিেীয় রুশ সংস্কিঙ্গণি প্রকত ে অনুবাদক রেঙ্গর্ন গ ভ ফ্রপ্লখানভ]। ১৮৮৫ 
সাঙ্গর্ এক নেুন ডযারনশ সংস্কিণ [রটকাঃ এখাঙ্গন ফ্রয ডযারনশ অনুবাঙ্গদি কো বর্া হঙ্গে োঙ্গে 
রকেু বাদ পঙ্গড়রের্ ও ভুর্ রের্ যা ইশঙ্গেহাঙ্গিি ১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণি ভূরমকায় এঙ্গের্স 
েুঙ্গর্ যঙ্গিঙ্গেন] পাওয়া যায় ফ্রকাঙ্গপনঙ্গহঙ্গগন-এি “সমাজ গণেিী গ্রোগাি”-এ; একটা নেুন 
েিাসী অনুবাদ পযারিঙ্গস ১৮৮৬ সাঙ্গর্ “সমাজেিী (র্া ফ্রসাশারর্ঙ্গি)” পরেকায় পাওয়া যায় 
[রটকাঃ সমাজেিী পরেকায় ১৮৮৫ সাঙ্গর্ি ২৯ আগস্ট হঙ্গে ৭ নঙ্গভম্বি প্রকারশে েিাসী অনুবাদরট 
কঙ্গিরেঙ্গর্ন র্িা র্াোগল। এটা ১৮৮৯ সাঙ্গর্ পযারিঙ্গস গ ে ফ্রমঙ্গমলইঙ্গক্সি পযারিঙ্গসি েিাসী সমাজেিী 
পরেকাি সংযুরক্ত রহঙ্গসঙ্গবও প্রকারশে হয়। সমাজেিী রের্ ১৮৮৫ সাঙ্গর্ পযারিঙ্গস প্ররেরষ্ঠে একরট 
সাপ্তারহক পরেকা। ১৯০২ সাঙ্গর্ি পূঙ্গবল এটা রের্ েিাসী শ্ররমক দঙ্গর্ি মুখপে। ১৯০২ সার্ ফ্রেঙ্গক 
১৯০৫ সার্ পযলন্ত ো োঙ্গেি সমাজোরিক পারটলি আি ১৯০৫ সার্ ফ্রেঙ্গক েিাসী সমাজোরিক 
পারটলি মুখপে রের্। ১৮৮০ ও ১৮৯০-এি দশঙ্গক এঙ্গের্স পরেকারটঙ্গে অংশ গ্রহণ কঙ্গিরেঙ্গর্ন]। 
এই ফ্রশঙ্গষিটা ফ্রেঙ্গক মারদ্রঙ্গদ একটা স্পযানীয় সংস্কিণ প্রস্তুে ও প্রকাশ হয় ১৮৮৬ সাঙ্গর্ [রটকাঃ 
ফ্রস্পনীয় অনুবাদ ১৮৮৬ সাঙ্গর্ি জুর্াই ফ্রেঙ্গক আগষ্ট মাঙ্গস সমাজেিী (এর্ ফ্রসাশযারর্িা) পরেকায় 
প্রকারশে হয়। একই বেি ো পুরিকাকাঙ্গিও প্রকারশে হয়]। জামলান পুনমুদ্রন অগনন, কমপঙ্গে 
সবরমরর্ঙ্গয় বািরট। একটা আঙ্গমলরনয়ান অনুবাদ যা কনস্টারন্টঙ্গনাপঙ্গর্ প্রকাশ হওয়াি কো 
রের্ কঙ্গয়ক মাস আঙ্গগ, ো আঙ্গর্াি মুখ ফ্রদঙ্গখরন। আমাঙ্গক বর্া হর্ প্রকাশক মাকলঙ্গসি 
নাঙ্গম বই ফ্রবি কিঙ্গে ভয় পান, আি অনুবাদক ো রনজ সতষ্ট রহঙ্গসঙ্গব ফ্রদখাঙ্গে অরনেুক। 
অনযানয ভাষায় আঙ্গিা অনুবাঙ্গদি কো আরম শুঙ্গনরে, রকন্তু রনঙ্গজি ফ্রচাঙ্গখ ফ্রদরখরন। এভাঙ্গব 
“ইশঙ্গেহাি” এি ইরেহাস আযুরনক শ্ররমক ফ্রশ্রণীি আঙ্গন্দার্ঙ্গনি ইরেহাঙ্গসিই প্ররেের্ন 
ঘটায়; বেলমাঙ্গন রনঃসঙ্গন্দঙ্গহ এটা সকর্ সমাজোরিক সারহঙ্গেযি মঙ্গযয সবলারযক রবিতে আি 
সবলারযক আন্তজলারেক কীরেল, সাইঙ্গবরিয়া ফ্রেঙ্গক কযারর্ঙ্গোরনলয়া পযলন্ত ফ্রকারট ফ্রকারট শ্রমজীরব 
মানষ কেত লক ৈীকত ে সাযািণ কমলসূরচ।                                        পত ১৬ 

েোরপ, যখন এটা িরচে হয় এঙ্গক সমাজোরিক ইশঙ্গেহাি বর্া সম্ভব রের্ না। ১৮৪৭ 
সাঙ্গর্ সমাজেিী বর্ঙ্গে ফ্রবাঝাঙ্গো, একরদঙ্গক বহুরবয ইউঙ্গটাপীয় (কল্পনাশ্রয়ী) মেেঙ্গিি 
অনুগামীঙ্গদিঃ ইংর্যাঙ্গন্ড ওঙ্গয়নপেীিা, োঙ্গে েুরিঙ্গয়পেীিা, উভঙ্গয় ফ্রেে একটা ফ্রগাষ্ঠীঙ্গে 
ইরেমঙ্গযয সীরমে হঙ্গয় এঙ্গস িমান্বঙ্গয় ফ্রর্াপ পারের্; অনযরদঙ্গক ফ্রবাঝাে সমাঙ্গজি রবরচে 
সব হােুঙ্গড়ঙ্গদি যািা োঙ্গদি সকর্ প্রকাি েুকোক িািা পুাঁরজ ও মুনাোি ফ্রকান েরে না 
কঙ্গি সকর্ প্রকাি সামারজক অরভঙ্গযাঙ্গগি প্ররেকাঙ্গিি প্ররেশ্রুরে রদে, উভয় ফ্রেঙ্গেি 
ফ্রর্াঙ্গকিাই রের্ শ্ররমক ফ্রশ্রণীি বাইঙ্গিি, যািা “রশরেে” ফ্রশ্রণীগুরর্ি সমেলঙ্গনি রদঙ্গক োরকঙ্গয় 
রের্। শ্ররমক ফ্রশ্রণীি ফ্রয অংশ মঙ্গন কঙ্গিঙ্গে ফ্রয ফ্রেে িাজননরেক রবপ্লব যঙ্গেষ্ট নয় আি 
এক সামরগ্রক সামারজক পরিবেলন আবশযক, ফ্রস অংশটা রনঙ্গজঙ্গক সামযবাদী বর্ে। এটা 
রের্ কাাঁচা, অমারজলে, রনোন্তই সহজঙ্গবাঙ্গযি সামযবাদ, েবু ো মূর্ প্রশ্নঙ্গক স্পশল কঙ্গি, আি 
শ্ররমক ফ্রশ্রণীি মঙ্গযয এেটা শরক্তশার্ী রের্ ফ্রয এ ফ্রেঙ্গক জন্ম ফ্রনয় োঙ্গে কাঙ্গব-ি আি 
জামলানীি ভাইেরর্ং-এি কল্পনাশ্রয়ী সমাজেি। োই, সমাজেি ১৮৪৭ সাঙ্গর্ রের্ একটা 
বুঙ্গশলায়া আঙ্গন্দার্ন, সামযবাদ রের্ শ্ররমক ফ্রশ্রণীি আঙ্গন্দার্ন। সমাজেি রের্ ইউঙ্গিাপ 
মহাঙ্গদঙ্গশ অন্তেঃ “সম্মারনে”; আি সামযবাদ রের্ খুবই রবপিীে। আি ফ্রযঙ্গহেু আমাঙ্গদি 
মে প্রেম ফ্রেঙ্গকই রের্ এই ফ্রয “শ্ররমক ফ্রশ্রণীি মুরক্ত হঙ্গে হঙ্গব শ্ররমক ফ্রশ্রণীি রনঙ্গজিই 
কাজ”[রটকাঃ এই ধ্রুব সেয মাকলস ও এঙ্গের্স ১৮৪০ দশক ফ্রেঙ্গক োঙ্গদি ফ্রবশ রকেু িচনায় 
প্ররেষ্ঠা কঙ্গিঙ্গেন। এখাঙ্গন ফ্রয সূোয়ন কিা হঙ্গয়ঙ্গে োি জনয ফ্রদখুন “শ্রমজীরব মানুঙ্গষি 
আন্তজলারেক সঙ্গঙ্ঘি সাযািণ রনয়মাবর্ী”], োই ফ্রকানই সঙ্গন্দহ রের্না এই দুই নাঙ্গমি মঙ্গযয 
আমিা ফ্রকানটা ফ্রনব। অরযকন্তু, আমিা আজ পযলন্ত এ নাম বজলন কিাি কো ভারবওরন। 

ইশঙ্গেহাি রের্ আমাঙ্গদি ফ্রযৌে সতরষ্ট, েবু আমাি মঙ্গন হয় আরম বর্ঙ্গে বাযয ফ্রয এি মমল 
গঠনকািী মূর্ বক্তবয মাকলঙ্গসিই। ফ্রসই মূর্ বক্তবয হর্ঃ প্ররেরট ঐরেহারসক যুঙ্গগ অেলননরেক 
উৎপাদন ও রবরনমঙ্গয়ি পদ্ধরে ও ো ফ্রেঙ্গক ফ্রয সমাঙ্গজি কাঠাঙ্গমা আবরশযকভাঙ্গব উদূ্ভে হয়, 
ো হঙ্গে একটা রভরি যাি উপি ঐ যুঙ্গগি িাজননরেক ও বুরদ্ধবতরদ্ধক ইরেহাস গঙ্গড় উঙ্গঠ 
ও একমাে োি িািাই এি বযাখযা কিা যায়; ের্েঃ সমগ্র মানবজারেি ইরেহাস (ভুরমি 
সাযািণ মারর্কানা সম্বরর্ে আরদম উপজােীয় সমাঙ্গজি রবঙ্গর্াঙ্গপি পি ফ্রেঙ্গক) হঙ্গে 
ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি ইরেহাস, ফ্রশাষক ও ফ্রশারষে, শাসক ও রনপীরড়ে ফ্রশ্রণীসমূঙ্গহি মঙ্গযয 
সংগ্রাঙ্গমি ইরেহাস, আি এই সংগ্রাঙ্গমি ইরেহাস হর্ রববেলঙ্গনি এক যািা যা আজঙ্গকি 
রদঙ্গন এমন িঙ্গি উপনীে হঙ্গয়ঙ্গে ফ্রযখাঙ্গন ফ্রশারষে ও রনপীরড়ে ফ্রশ্রণী—সবলহািা ফ্রশ্রণী—  পত ১৭ 



োঙ্গক ফ্রশাষণ ও রনপীড়ণকািী  ফ্রশ্রণী—বুঙ্গশলায়া—ফ্রেঙ্গক রনঙ্গজঙ্গক মুক্ত কিঙ্গে পাঙ্গিনা সমগ্র 
সমাজঙ্গক সকর্ ফ্রশাষণ, রনপীড়ণ, ফ্রশ্রণী পােলকয ও ফ্রশ্রণী সংগ্রাম ফ্রেঙ্গক রচিেঙ্গি মুক্ত না 
কঙ্গি। 

এই প্রিাবনা আমাি রবঙ্গবচনায় ইরেহাঙ্গসি জনয োই কঙ্গিঙ্গে ডািউইঙ্গনি েে 
জীবরবজ্ঞাঙ্গনি ফ্রেঙ্গে যা কঙ্গিঙ্গে। ১৮৪৫ সাঙ্গর্ি কঙ্গয়ক বেি আঙ্গগ ফ্রেঙ্গক আমিা উভঙ্গয় 
িমন্বঙ্গয় এি রদঙ্গক এগুরের্াম। আরম ৈাযীনভাঙ্গব যেটুকু এি রদঙ্গক এরগঙ্গয়রের্াম ো 
আমাি ‘ইংর্যাঙ্গন্ড শ্ররমক ফ্রশ্রণীি ভুরমকা’ [এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ ইংর্যাঙ্গন্ড শ্ররমক ফ্রশ্রণীি অবস্থা, 
িচনাঃ ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স, অনুবাদঃ ফ্রোঙ্গিে ফ্রক উইঙ্গশ্চনেরস্ক, রনউ ইয়কল, ফ্রর্াঙ্গভর্—র্ন্ডন। 
ডরিউ িীভস, ১৮৮৮] বইঙ্গয় সবঙ্গচঙ্গয় ভার্ভাঙ্গব ফ্রদখাঙ্গনা হঙ্গয়ঙ্গে। রকন্তু আরম যখন পুনিায় 
মাকলঙ্গসি সাঙ্গে ব্রাঙ্গসর্ঙ্গস রমরর্ে হর্াম ১৮৪৫ সাঙ্গর্ি বসঙ্গন্ত, রেরন এটা ইরেমঙ্গযযই প্রস্তুে 
কঙ্গি ফ্রেঙ্গর্ঙ্গেন আি আমাি কাঙ্গে উপস্থাপন কিঙ্গর্ন, এখন আরম যেটা পরিষ্কািভাঙ্গব 
এখাঙ্গন বযক্ত কঙ্গিরে েেটাই। 

১৮৭২ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ আমাঙ্গদি ফ্রযৌে ভূরমকা ফ্রেঙ্গক আরম এখাঙ্গন উদ্ধত ে কিঙ্গে 
চাই রনঙ্গচি অংশরটঃ 

“রবগে পাঁরচশ বেঙ্গি অঙ্গনক ওর্ট পার্ট ঘঙ্গটঙ্গে রঠকই, রকন্তু ইশঙ্গেহাঙ্গি স্থারপে ফ্রমৌরর্ক 
নীরেমার্া সামরগ্রকভাঙ্গব আজঙ্গকও একই আঙ্গে। এখাঙ্গন ফ্রসখাঙ্গন রকেু রবিারিে বযাখাি 
উন্নরে হঙ্গয়ঙ্গে। ইশঙ্গেহাি ফ্রযমনটা বঙ্গর্ঙ্গে, সবঙ্গেঙ্গে ও সকর্ সমঙ্গয় নীরেমার্াি 
বযবহারিক প্রঙ্গয়াগ রনভলি কিঙ্গে ফ্রস সমঙ্গয়ি ঐরেহারসক অবস্থাি উপি, আি োই, রিেীয় 
অংঙ্গশি ফ্রশঙ্গষ ফ্রকান রবপ্লবী পদঙ্গেপ প্রিারবে হয়রন। আজঙ্গক ঐ অনুঙ্গেদরট অঙ্গনক রদক 
ফ্রেঙ্গকই খুবই রভন্নভাঙ্গব রর্খঙ্গে হে। রবগে পাঁরচশ বেঙ্গি আযুরনক রশঙ্গল্পি রবিাট অগ্রগরে 
ঘঙ্গটঙ্গে, শ্ররমক ফ্রশ্রণীি পারটল সংগঠনগুরর্ আঙ্গিা রবকরশে ও প্রসারিে হঙ্গয়ঙ্গে [রটকাঃ ১৮৭২ 
সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণি ভূরমকায় এই বক্তবযঙ্গক রকেুটা রভন্নভাঙ্গব উপস্থাপন কিা হঙ্গয়ঙ্গে] 
প্রেঙ্গম ফ্রেব্রুয়ািী রবপ্লঙ্গব োিপি োি ফ্রচঙ্গয় আঙ্গিা ফ্রবরশ কঙ্গি ফ্রসই পযািী করমউঙ্গন ফ্রযখাঙ্গন 
সবলহািা ফ্রশ্রণী সবলপ্রেম দুই মাঙ্গসি জনয িাজননরেক েমো দখর্ কঙ্গিরের্, ইেযারদ 
ফ্রপ্ররেঙ্গে ইশঙ্গেহাঙ্গিি কমলসূরচ রকেু রবিারিেি রদক ফ্রেঙ্গক ফ্রসঙ্গকঙ্গর্ হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে। করমউন 
রবঙ্গশষভাঙ্গব এই রজরনসটা প্রমাণ কঙ্গিঙ্গে ফ্রয “শ্ররমক ফ্রশ্রণী বেরি িাষ্ট্রযিটাি ফ্রকবর্ দখর্ 
বজায় ফ্রিঙ্গখই রনঙ্গজি উঙ্গদ্দশয সাযঙ্গন ো বযবহাি কিঙ্গে পাঙ্গিনা।”(ফ্রদখুন োঙ্গে গতহযুদ্ধ; আি 
আন্তজলারেক শ্রমজীবী সঙ্গঙ্ঘি সাযািণ পরিষঙ্গদ বক্তত ো, র্ন্ডন, টু্রর্াভ, ১৮৭১, পতঃ ১৫-   পত ১৮ 

এ এই পঙ্গয়ন্টটাঙ্গক আঙ্গিা রবকরশে কিা হঙ্গয়ঙ্গে)। এটা আঙ্গিা ৈেরসদ্ধ ফ্রয সমাজোরিক 
সারহঙ্গেযি সমাঙ্গর্াচনা আজঙ্গকি রদঙ্গনি েুর্নায় কম আঙ্গে, কািণ ফ্রসটা রের্ ফ্রকবর্ ১৮৪৭ 
সার্ পযলন্ত; একইভাঙ্গব রবরভন্ন রবঙ্গিাযী পারটলি সাঙ্গে সামযবাদীঙ্গদি সম্পঙ্গকলি উপি মন্তবয 
(চেুেল অযযাঙ্গয়) যরদও নীরেগেভাঙ্গব এখঙ্গনা সরঠক, েবু বযবহারিকভাঙ্গব ফ্রসঙ্গকঙ্গর্ হঙ্গয় 
ফ্রগঙ্গে, ফ্রকননা িাজননরেক পরিরস্থরে সমগ্রভাঙ্গব পরিবরেলে হঙ্গয়ঙ্গে, আি ইরেহাঙ্গসি প্রগরে 
অরযকাংশ িাজননরেক পারটলঙ্গকই ফ্রঝরটঙ্গয় রবদায় কঙ্গিঙ্গে। 

রকন্তু ইশঙ্গেহাি একটা ঐরেহারসক দরর্র্ হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে যাি পরিবেলন কিাি ফ্রকান অরযকাি 
আি আমাঙ্গদি ফ্রনই।” 

মাকলঙ্গসি ‘পুাঁরজ’ গ্রঙ্গেি ফ্রবরশি ভাঙ্গগি অনুবাদক জনাব সযামুঙ্গয়র্ মুি এই অনুবাদ কঙ্গিঙ্গেন। 
আমিা দুজঙ্গন রমঙ্গর্ এি সংঙ্গশাযন কঙ্গিরে। কঙ্গয়করট ঐরেহারসক উঙ্গেঙ্গখি বযাখযা রহঙ্গসঙ্গব 
রকেু টীকা আরম সংঙ্গযাজন কঙ্গিরে। 

ে এঙ্গের্স 

র্ন্ডন, ৩০ জানুয়ািী ১৮৮৮ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              পত ১৯ 



১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণি ভূরমকা 

[রটকাঃ ১৮৯০ সাঙ্গর্ র্ন্ডঙ্গন প্রকারশে চেুেল জামলান সংস্কিঙ্গণি জনয এঙ্গের্স এই ভূরমকা 
ফ্রর্ঙ্গখন “সমাজেিী গ্রোগাি (ফ্রসারশওঙ্গদঙ্গমািারেশ্চ রবরিওঙ্গেক)” যািাবারহঙ্গকি অংশ রহঙ্গসঙ্গব] 

উপঙ্গিি কোগুঙ্গর্া ফ্রর্খাি পি [রটকাঃ এখাঙ্গন এঙ্গের্স ১৮৮৩ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ 
োি ভূরমকাি কো বর্ঙ্গেন], ইশঙ্গেহাঙ্গিি একটা নেুন জামলান সংস্কিণ আবাঙ্গিা প্রঙ্গয়াজন 
হঙ্গয়ঙ্গে, আি ইশঙ্গেহাঙ্গিি অঙ্গনক রকেু ঘঙ্গট ফ্রগঙ্গে যাি রববিণী এখাঙ্গন োকা দিকাি। 

১৮৮২ সাঙ্গর্ ফ্রভিা জাসুরর্চ কেত লক রিেীয় রুশ অনুবাদ আরবভূলে হয় ফ্রজঙ্গনভায় ১৮৮২ 
সাঙ্গর্; ঐ সংস্কিঙ্গণি ভূরমকা মাকলস আি আরম রর্ঙ্গখরের্াম। দুভলাগযবশে, মূর্ জামলান 
পানু্ডরর্রপ ধ্বংস হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে; আমাঙ্গক োই রুশ ফ্রেঙ্গক পুন অনুবাদ কিঙ্গে হঙ্গব, যা ফ্রকান 
ভাঙ্গবই পাঠঙ্গক উন্নে কিঙ্গব না [রটকাঃ ইশঙ্গেহাঙ্গিি রুশ সংস্কিঙ্গণি মাকলস ও এঙ্গের্ঙ্গসি 
ভূরমকাি মূর্ পাণু্ডরর্রপ অবঙ্গশঙ্গষ পাওয়া ফ্রগঙ্গে। রুশ ফ্রেঙ্গক জামলাঙ্গন পুন অনুবাঙ্গদি ফ্রেঙ্গে 
এঙ্গের্স এঙ্গে সামানয পরিবেলন কঙ্গিন]। এঙ্গে ফ্রর্খা আঙ্গেঃ 

“বাকুরনন কেত লক অনূরদে কঙ্গর্াকর্ মুদ্রন কেত লক মুরদ্রে হঙ্গয় সামযবাদী ইশঙ্গেহাঙ্গিি প্রেম রুশ 
সংস্কিণ ষাঙ্গটি দশঙ্গকি শুরুঙ্গে প্রকারশে হয়। োিপি পরশ্চমািা ফ্রকবর্ এি মঙ্গযয 
(ইশঙ্গেহাঙ্গিি রুশ সংস্কিঙ্গণ) ফ্রদঙ্গখ োকঙ্গে পাঙ্গি সারহরেযক ফ্রকৌেুহর্-বস্তু মাে। এিকম একরট 
দতরষ্টভরে আজঙ্গক অসম্ভব। 
ফ্রসসময় সবলহািা ফ্রশ্রণী কেটাই না সীমাবদ্ধ ফ্রেে দখর্ কঙ্গি রের্ (রডঙ্গসম্বি ১৮৪৭) ো সবলারযক 
পরিষ্কািভাঙ্গব ফ্রদরখঙ্গয়ঙ্গে ইশঙ্গেহাঙ্গিি ফ্রশষ অংশঃ রবরভন্ন ফ্রদঙ্গশ রবরভন্ন রবঙ্গিাযী পারটলসমূঙ্গহি 
সাঙ্গে সম্পঙ্গকলি প্রঙ্গশ্ন সামযবাদীঙ্গদি অবস্থান। িারশয়া আি মারকলন যুক্তিাঙ্গষ্টি কোই ফ্রনই 
এখাঙ্গন। এটা রের্ এমন একটা সময় যখন িারশয়া রের্ সকর্ ইউঙ্গিাপীয় প্ররেরিয়াি সবলঙ্গশষ 
বতহৎ রিজাভল ফ্রযখাঙ্গন মারকলন যুক্তিাষ্ট্র অরভবাসঙ্গনি মাযযঙ্গম ইউঙ্গিাপ ফ্রেঙ্গক উিতি সবলহািা 
শরক্তসমূহ শুঙ্গষ রনঙ্গয়ঙ্গে। উভয় ফ্রদশই ইউঙ্গিাপঙ্গক কাাঁচামার্ সিবিাহ কিে আি ইউঙ্গিাঙ্গপি 
রশল্পজাে সামগ্রীি রবিঙ্গয়ি বাজাি রের্। ফ্রসসময় উভয় ফ্রদশই রের্ ফ্রকান না ফ্রকান ভাঙ্গব 
রবদযমান ইউঙ্গিাপীয় বযবস্থাি রভরি। 
আজঙ্গক কেই না রভন্ন! ইউঙ্গিাপীয় অরভবাসনই উিি আঙ্গমরিকাঙ্গক এক অরেকায় কত রষ 
উৎপাদঙ্গনি ফ্রযাগয কঙ্গি েুঙ্গর্ঙ্গে, যাি প্ররেঙ্গযারগো ইউঙ্গিাপীয় েুদ্র ও বতহৎ রনরবলঙ্গশঙ্গষ ভুরম  পত ২০ 

সম্পরিি ফ্রখাদ রভরিঙ্গক কাাঁরপঙ্গয় রদঙ্গে। োি সাঙ্গে এটা মারকলন যুক্তিাষ্ট্রঙ্গক সেম কঙ্গি েুঙ্গর্ঙ্গে 
োি রবপুর্ রশল্প সম্পদঙ্গক এমন এক শরক্ত ও মাোয় কাঙ্গজ র্াগাঙ্গে যা অরচঙ্গিই রশল্প ফ্রেঙ্গে 
পরশ্চম ইউঙ্গিাঙ্গপি রবঙ্গশষে ইংর্যাঙ্গন্ডি আজ পযলন্ত ফ্রয একঙ্গচরটয়া িঙ্গয়ঙ্গে োঙ্গক ফ্রভঙ্গঙ ফ্রের্ঙ্গব। 
উভয় পরিরস্থরে ফ্রখাদ আঙ্গমরিকাি উপিই রবপ্লবী উপাঙ্গয় প্ররেরিয়া কঙ্গি। সমগ্র িাষ্ট্র বযবস্থাি 
রভরি ফ্রয কত ষকঙ্গদি েুদ্র ও মাঝারি ভুরম মারর্কানা ো িঙ্গম িঙ্গম অরেকায় খামািগুঙ্গর্াি 
প্ররেঙ্গযারগোি কাঙ্গে হাি মানঙ্গে; একইসাঙ্গে রশল্পাঞ্চর্গুঙ্গর্াঙ্গে বযাপক সবলহািা ফ্রশ্রণীি সমাঙ্গবশ 
ঘটঙ্গে আি রবপুর্ পুাঁরজি ফ্রকন্দ্রীভবন ঘটঙ্গে প্রেমবাঙ্গিি মে। 

আি এখন িারশয়া! ১৮৪৮-৪৯ এি রবপ্লঙ্গবি সময় ইউঙ্গিাপীয় িাজনযবগলই শুযু নয়, ইউঙ্গিাপীয় 
বুঙ্গশলায়ািাও সদয জাগিণিে সবলহািা ফ্রশ্রণীি হাে ফ্রেঙ্গক মুরক্তি একমাে পে খুাঁঙ্গজ ফ্রপঙ্গয়রের্ 
রুশ হিঙ্গেঙ্গপি মঙ্গযয। জািঙ্গক ইউঙ্গিাপীয় প্ররেরিয়াি সদলাি ফ্রঘাষণা কিা হঙ্গয়রের্। আজ ফ্রস 
গযারচনায় রবপ্লঙ্গবি কাঙ্গে যুদ্ধবন্দীি মে। আি িারশয়া হঙ্গয়ঙ্গে ইউঙ্গিাঙ্গপি রবপ্লবী েৎপিোি 
অগ্রপরেক। 
সামযবাদী ইশঙ্গেহাি ফ্রঘাষণা কঙ্গিরের্ আযুরনক বুঙ্গশলায়া সম্পরিি অরনবাযল ধ্বংস। রকন্তু িারশয়ায় 
আমিা পাই, দ্রুে রবকাশমান পুাঁরজবাদী জুয়াচুরি আি সদয রবকাশমান বুঙ্গশলায়া ভুসম্পরিি 
মুঙ্গখামুরখ অঙ্গযলঙ্গকি ফ্রবশী ভুরম কত ষকঙ্গদি সাযািণ মারর্কানাযীন। এখন প্রশ্ন হঙ্গেঃ যরদও 
বযাপকভাঙ্গব দরমে েোরপ ভুরমি আরদম সাযািণ মারর্কানাি একরট যিণ এই ফ্রয রুশ অবরশ্চনা 
[গ্রামীণ সমাজ], ো রক সিাসরি উচ্চেি সামযবাদী সাযািণ মারর্কানাি রদঙ্গক যাঙ্গব? নারক 
রবপিীঙ্গে পরশ্চঙ্গমি ঐরেহারসক রববেলঙ্গনি যািা গঠনকািী একই ধ্বংঙ্গসি প্ররিয়াি মযয রদঙ্গয় 
যাঙ্গব? 
এি একমাে ফ্রয উিি আজ সম্ভব ো হঙ্গেঃ যরদ রুশ রবপ্লব পরশ্চঙ্গমি সবলহািা রবপ্লঙ্গবি 
সংঙ্গকে হয়, যাঙ্গে উভয় উভঙ্গয়ি পরিপূিক হয়, বেলমান রুশ ভুরমি সাযািণ মারর্কানা একটা 
সামযবাদী রবকাঙ্গশি সূচনা রবনু্দ রহঙ্গসঙ্গব ফ্রসবা কিঙ্গে পাঙ্গি। 
কার্ল মাকলস, ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স, র্ন্ডন, ২১ জানুয়ািী ১৮৮২” 

প্রায় একই োরিঙ্গখ ফ্রজঙ্গনভায় একরট নেুন ফ্রপার্ীয় সংস্কিণ আরবভূলে হয়ঃ ফ্রমরনঙ্গেি 
কমুযরনরিজরন (সামযবাদী ইশঙ্গেহাি)। 

এক নেুন ডযারনশ সংস্কিণ পাওয়া যায় ১৮৮৫-এ ফ্রকাঙ্গপনঙ্গহঙ্গগন-এি “সমাজগণেিী গ্রোগাি 
(ফ্রসাশযার্ ফ্রডঙ্গমািযারটক রবরিওঙ্গেক)”-এ; দুভলাগযজনকভাঙ্গব এটা সমূ্পণল রের্না; রকেু জরুিী 
অনুঙ্গেদ যা অনুবাদঙ্গকি কাঙ্গে করঠন মঙ্গন হঙ্গয়ঙ্গে ো বাদ ফ্রদয়া হঙ্গয়ঙ্গে, আি  পত ২১ 



োি উপি যঙ্গেি অভাব এখাঙ্গন ওখাঙ্গন ফ্রদখা যায়, এসবই দুঃখজনকভাঙ্গব র্েযনীয় যা 
এই ইরেে ফ্রদয় ফ্রয অনুবাদক যরদ আি একটু কষ্ট কিঙ্গেন রেরন একটা চমৎকাি কমল 
সম্পাদন কিঙ্গে পািঙ্গেন। 

একটা নেুন েিাসী অনুবাদ পযারিঙ্গস ১৮৮৬ সাঙ্গর্ “সমাজেিী (র্া ফ্রসাশযারর্ি)”-এ 
প্রকারশে হয়। আজ পযলন্ত এটাই ফ্রশ্রষ্ঠ সংস্কিণ। 

এই েিাসী ফ্রেঙ্গক পঙ্গি মারদ্রঙ্গদ একটা স্পযারনশ সংস্কিণ প্রস্তুে ও প্রকাশ হয় একই বেি 
প্রেঙ্গম মারদ্রঙ্গদি সমাজেিী (এর্ ফ্রসাশযারর্িা) পরেকায়, আি োিপি পুরিকা আকাঙ্গি পুন 
প্রকারশে হয়ঃ সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি, িচনাঃ কার্ল মাকলস ও ে এঙ্গের্স প্রকাশকঃ 
সমাজেিী (এর্ ফ্রসাশযারর্িা), মারদ্রদ, আনলান কঙ্গেলস ৮।   

একটা মজাি বযাপাি রহঙ্গসঙ্গব আরম উঙ্গেখ কিঙ্গে পারি ফ্রয একটা আঙ্গমলরনয়ান অনুবাদ 
কনস্টারন্টঙ্গনাপঙ্গর্ এক প্রকাশঙ্গকি কাঙ্গে প্রকাশনাি জনয ফ্রদয়া হয়। রকন্তু ভার্মানুষরট 
মাকলঙ্গসি নাম বহনকািী বই ফ্রবি কিঙ্গে সাহস ফ্রপর্না, আি ফ্রস অনুবাদকঙ্গক পিামশল রদর্ 
ফ্রস ফ্রযন ফ্রর্খক রহঙ্গসঙ্গব রনঙ্গজি নাম ফ্রদখায়—যাঙ্গে অনুবাদক িারজ হঙ্গর্ন না। 

প্রেঙ্গম একরট োিপি আঙ্গিকরট কমঙ্গবশী খুাঁেযুক্ত আঙ্গমরিকান অনুবাদ বািংবাি ইংর্যাঙ্গন্ড 
পুনমুরদ্রে হর্। সবঙ্গশঙ্গষ ১৮৮৮ সাঙ্গর্ একটা সরঠক সংস্কিণ ফ্রবি হর্। অনুবাদ কঙ্গিন 
আমাি বেু সযামুঙ্গয়র্ মুি, আি োাঁপাখানায় যাওয়াি আঙ্গগ আমিা দুজঙ্গন রমঙ্গর্ আঙ্গিকবাি 
এটা ফ্রদঙ্গখরে। এি রশঙ্গিানাম রের্ঃ করমউরনস্ট পারটলি ইশঙ্গেহাি। কার্ল মাকলস ও ফ্রেডারিখ 
এঙ্গের্স কেত লক। ফ্রর্খক কেত লক অনুঙ্গমারদে ইংঙ্গিজী অনুবাদ। ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স কেত লক 
সম্পারদে ও টীকাযুক্ত। ১৮৮৮, র্ন্ডন, উইরর্য়াম িীভস, ১৮৫ রেট স্ট্রীট, ইরস। আরম 
বেলমান সংস্কিঙ্গণ ফ্রসই সংস্কিঙ্গণি রকেু টীকা অন্তভুলক্ত কঙ্গিরে। 

ইশঙ্গেহাঙ্গিি একটা রনজৈ ইরেহাস িঙ্গয়ঙ্গে। প্রকাঙ্গশি সময় েখঙ্গনা সংখযায় রবপুর্ নয় 
এমন অগ্রগামী ববজ্ঞারনক সমাজেিী কেত লক উৎসাহভঙ্গি গতহীে হঙ্গয়রের্ (একো প্রেম 
সংস্কিঙ্গণি ভূরমকায় ফ্রযসব অনুবাঙ্গদি কো বর্া হঙ্গয়ঙ্গে ো িািা প্রমারণে হয়), শীঘ্রই ো 
জুন ১৮৪৮-এ পযারিসীয় শ্ররমকঙ্গদি পিাজঙ্গয়ি ের্ৈরূপ প্ররেরিয়া কেত লক পশ্চাঙ্গদ রনরেপ্ত 
হয়, আি ফ্রশষ পযলন্ত নঙ্গভম্বি ১৮৫২ সাঙ্গর্ কঙ্গর্ান সামযবাদীঙ্গদি রবচাঙ্গিি মাযযঙ্গম “আইন 
অনুসাঙ্গি” রনরষদ্ধ হয়। ফ্রেব্রুয়ারি রবপ্লঙ্গবি মাযযঙ্গম শুরু হঙ্গয়রের্ ফ্রয শ্ররমক আঙ্গন্দার্ন ো 
ফ্রর্াকচেু ফ্রেঙ্গক উযাও হঙ্গয় যাওয়াি সাঙ্গে সাঙ্গে ইশঙ্গেহািও অন্তিাঙ্গর্ চঙ্গর্ ফ্রগর্।  পত ২২ 

যখন ইউঙ্গিাঙ্গপি শ্ররমক ফ্রশ্রণী শাসক ফ্রশ্রণীি েমোি উপি নেুন আিমণ হানাি মে 
যঙ্গেষ্ট শরক্ত পুনিায় অজলন কির্, শ্রমজীরব মানুঙ্গষি আন্তজলারেক সংঘ উদূ্ভে হর্। এি 
র্েয রের্ ইউঙ্গিাপ ও আঙ্গমরিকাি সমগ্র জেী শ্ররমক ফ্রশ্রণীঙ্গক এক রবিাট বারহনীঙ্গে 
সুসংহে কিা। োই ইশঙ্গেহাঙ্গি স্থারপে নীরেমার্াি উপি এটা দাাঁড়াঙ্গে পাির্না। এটা বাযয 
রের্ এমন এক কমলসূচী রনঙ্গে যা দিজা বে িাখঙ্গবনা ইংঙ্গিজ ফ্রট্রড ইউরনয়নগুরর্ি জনয, 
েিাসী, ফ্রবর্জীয়, ইোর্ীয়, স্পযানীয় প্রুাঁঙ্গযাপেী আি জামলান র্াসার্পেীঙ্গদি জনয [এঙ্গের্ঙ্গসি 
ফ্রনাটঃ র্াসার্ বযরক্তগেভাঙ্গব আমাঙ্গদি কাঙ্গে সবসময়ই মাকলঙ্গসি একজন ‘রশষয’ রহঙ্গসঙ্গব পরিচয় 
রদঙ্গয়ঙ্গেন, আি ফ্রসই রহঙ্গসঙ্গব, ইশঙ্গেহািই োি মঙ্গেি রভরি। োি অনুসািীঙ্গদি কো সমূ্পণল আর্াদা 
যািা োি িাষ্ট্রীয় সমরেলে উৎপাদকঙ্গদি সমবাঙ্গয়ি দারবি বাইঙ্গি যায়রন আি যািা সমগ্র 
শ্ররমকঙ্গশ্রণীঙ্গক িাষ্ট্রীয় সহঙ্গযারগোি সমেলক আি আত্মসহায়োি সমেলক এই দুইঙ্গয় রবভক্ত কঙ্গি]। 
এই কমলসূচী – আন্তজলারেঙ্গকি রনয়মাবর্ীি ভূরমকা মাকলস এমন পারণ্ডেযপূণল হাঙ্গে িচনা 
কঙ্গিঙ্গর্ন যা বাকুরনন ও বনিাজযবাদীিা পযলন্ত ৈীকাি কঙ্গি। ইশঙ্গেহাঙ্গি স্থারপে ভাবযািাি 
চূড়ান্ত রবজঙ্গয়ি জনয মাকলস একমাে ও শুযুমাে শ্ররমক ফ্রশ্রণীি বুরদ্ধবতরিক রবকাঙ্গশি উপি 
রনভলি কঙ্গিরেঙ্গর্ন, ঐকযবদ্ধ কমলেৎপিো ও আঙ্গর্াচনা ফ্রেঙ্গক যাি উদ্ভব রের্ অরনবাযল। 
পুাঁরজি রবরুঙ্গদ্ধ সংগ্রাঙ্গমি ঘটনাযািা ও রবপযলয়সমূহ, সের্োি ফ্রচঙ্গয় এমনরক পিাজয়সমূহ 
ফ্রযাদ্ধাঙ্গদি কাঙ্গে োঙ্গদি এেরদনকাি ফ্রটাটকা ঔষঙ্গযি অপযলাপ্তো না ফ্রদরখঙ্গয় পাঙ্গিনা আি 
োঙ্গদি মনঙ্গক অরযকেি গ্রহণমুখী কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্ শ্ররমকঙ্গদি মুরক্তি জনয সরেযকাি 
শেলসমূঙ্গহি সামরগ্রক উপর্রিঙ্গে। আি মাকলস রেঙ্গর্ন সরঠক। ১৮৭৪ সাঙ্গর্ি আন্তজলারেঙ্গকি 
ফ্রভঙ্গঙ ফ্রদওয়াি সময়কাি শ্ররমক ফ্রশ্রণী ১৮৬৪ সাঙ্গর্ আন্তজলারেক প্ররেষ্ঠাি সমঙ্গয়ি শ্ররমক 
ফ্রশ্রণী ফ্রেঙ্গক সমূ্পণল অনযিকম হঙ্গয় উঙ্গঠ। প্রুাঁঙ্গযাবাদ র্ারেন ফ্রদশগুরর্ঙ্গে আি জামলানীি 
ৈকীয় র্াসার্বাদ শুরকঙ্গয় মিরের্, আি এমনরক েখনকাি চিম িেণশীর্ ইংঙ্গিজ ফ্রট্রড 
ইউরনয়নগুরর্ এমন একটা রবনু্দি রদঙ্গক এগুরের্ ফ্রযখাঙ্গন ১৮৮৭ সাঙ্গর্ োঙ্গদি ফ্রসায়ানরশ 
কংঙ্গগ্রঙ্গসি সভাপরে োঙ্গদি পে ফ্রেঙ্গক বঙ্গর্ঃ “ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদশীয় সমাজেি আমাঙ্গদিঙ্গক 
কাঙ্গে আি রবভীরষকা ফ্রনই।” েোরপ ১৮৮৭ সাঙ্গর্ ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদশীয় সমাজেি রের্ 
ইশঙ্গেহাি কেত লক েুঙ্গর্ যিা েে মাে। োই, রকেু পরিমাঙ্গণ, ইশঙ্গেহাঙ্গিি ইরেহাস ১৮৪৮ 
সার্ ফ্রেঙ্গক আযুরনক শ্ররমক আঙ্গন্দার্ঙ্গনি ইরেহাসঙ্গকই প্ররেেরর্ে কঙ্গি। বেলমাঙ্গন 
রনঃসঙ্গন্দঙ্গহ এটা সকর্ সমাজোরিক সারহঙ্গেযি                                  পত ২৩ 



মঙ্গযয সবলারযক প্রচারিে, সবলারযক আন্তজলারেক সতরষ্ট, সাইঙ্গবরিয়া ফ্রেঙ্গক কযারর্ঙ্গোরনলয়া পযলন্ত 
সকর্ ফ্রদঙ্গশি ফ্রকারট ফ্রকারট শ্ররমঙ্গকি ৈীকত ে সাযািণ কমলসূরচ। 

েবুও, যখন এটা িরচে হয় আমিা এঙ্গক সমাজোরিক ইশঙ্গেহাি বর্ঙ্গে পািোম না। 
১৮৪৭ সাঙ্গর্ সমাজেিী বর্ঙ্গে ফ্রবাঝাঙ্গো দুই যিঙ্গণি ফ্রর্াকঙ্গক। একরদঙ্গক বহুরবয 
কল্পনাশ্রয়ী মেেঙ্গিি অনুগামীিা যো, ইংর্যাঙ্গন্ড ওঙ্গয়নপেীিা, োঙ্গে েুরিঙ্গয়পেীিা, অবশয 
উভঙ্গয় ফ্রেে একটা ফ্রগাষ্ঠীঙ্গে ইরেমঙ্গযয সীরমে হঙ্গয় েেরদঙ্গন িমান্বঙ্গয় শুরকঙ্গয় মিরের্। 
অনযরদঙ্গক, সমাঙ্গজি নানা রবরচে সব হােুঙ্গড়িা োঙ্গদি সকর্ প্রকাি সবলঙ্গিাগহি ফ্রটাটকা 
ঔষয ও ফ্রজাড়াোরর্ িািা সামারজক অরবচাঙ্গিি অবসাঙ্গনি কো বঙ্গর্ পুাঁরজ ও মুনাোি 
সামানযেম েরে না কঙ্গি। উভয় ফ্রেঙ্গেি ফ্রর্াঙ্গকিাই রের্ শ্ররমক ফ্রশ্রণীি বাইঙ্গিি, যািা 
“রশরেে” ফ্রশ্রণীগুরর্ি সমেলঙ্গনি রদঙ্গক োরকঙ্গয় রের্। ফ্রেে িাজননরেক রবপ্লব যঙ্গেষ্ট নয় 
এটা রনরশ্চে হঙ্গয় শ্ররমক ফ্রশ্রণীি ফ্রয অংশ ফ্রসরদন সমাঙ্গজি আমূর্ পুনগলঠঙ্গনি দারব ফ্রোঙ্গর্, 
ফ্রস অংশটা ফ্রসসময় রনঙ্গজঙ্গক করমউরনস্ট (সামযবাদী)  বর্ে। এটা রের্ অমারজলে, রনোন্ত 
সহজঙ্গবাঙ্গযি, প্রায়শই অঙ্গনকটা সূ্থর্ সামযবাদ মাে। েোরপ কল্পনাশ্রয়ী সামযবাঙ্গদি দুরট যািা 
সতরষ্ট কিাি মে শরক্ত এি রের্ঃ োঙ্গে কাঙ্গবি “আইঙ্গকিীয়” সামযবাদ আি জামলানীঙ্গে 
ভাইেরর্ং-এি সামযবাদ। োই, সমাজেি ১৮৪৭ সাঙ্গর্ রের্ একটা বুঙ্গশলায়া আঙ্গন্দার্ন, সামযবাদ 
রের্ শ্ররমক ফ্রশ্রণীি আঙ্গন্দার্ন। সমাজেি রের্ ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদঙ্গশ অন্তেঃ “ভদ্রস্থ”; আি 
সামযবাদ রের্ খুবই রবপিীে। আি ফ্রযঙ্গহেু আমাঙ্গদি দতঢ় মে প্রেম ফ্রেঙ্গকই রের্ এই ফ্রয 
“শ্ররমক ফ্রশ্রণীি মুরক্ত হঙ্গে হঙ্গব শ্ররমক ফ্রশ্রণীি রনঙ্গজিই কাজ”, োই আমাঙ্গদি ফ্রকানও রিযা 
রের্না এই দুই নাঙ্গমি মঙ্গযয আমিা ফ্রকানটা ফ্রনব। আমিা আজ পযলন্ত এ নাম বজলন কিাি 
কো ভারবওরন। 

“দুরনয়াি মজদুি এক হও!” আজ ফ্রেঙ্গক রবয়ারেশ বেি আঙ্গগ প্রেম ফ্রয পযারিস রবপ্লঙ্গব সবলহািা 
ফ্রশ্রণী োি রনজৈ দারবদাওয়া রনঙ্গয় দাাঁড়াঙ্গর্া, রঠক োিই পূবলেঙ্গণ আমিা যখন পতরেবীি সামঙ্গন 
এই কো ফ্রঘাষণা কঙ্গিরের্াম, ফ্রসরদন অল্প রকেু কঙ্গেই োি প্ররেধ্বরন উঙ্গঠরের্। ১৮৬৪ সাঙ্গর্ি 
২৮ ফ্রসঙ্গেম্বি রকন্তু পরশ্চম ইউঙ্গিাঙ্গপি অরযকাংশ ফ্রদঙ্গশি সবলহািা ফ্রশ্রণী হাে ফ্রমর্াঙ্গর্া 
আন্তজলারেক শ্রমজীরব সংঙ্গঘি সাঙ্গে, ফ্রয সংঘ এক ফ্রগৌিঙ্গবাজ্বর্ স্মতরেি। এটা সরেয ফ্রয 
আন্তজলারেক রটঙ্গক রের্ ফ্রকবর্ নয় বেি। রকন্তু এটা সািা দুরনয়াি সবলহািা ফ্রশ্রণীি ফ্রয রচিন্তন 
ঐকয সতরষ্ট কঙ্গিরের্ ো এখঙ্গনা জীবন্ত, আি ফ্রয ফ্রকান সমঙ্গয়ি ফ্রচঙ্গয় শরক্তশার্ী, আজঙ্গকি রদনই 
োি সঙ্গবলািম ৈােী। কািণ আজঙ্গক আরম যখন এই র্াইনগুরর্ রর্খরে, ইউঙ্গিাপীয় ও পত ২৪ 

আঙ্গমরিকান সবলহািা ফ্রশ্রণী োি যুদ্ধ েমো রবচাি কঙ্গি ফ্রদখঙ্গে, প্রেমবাঙ্গিি মে োিা 
সমাঙ্গবরশে, সমাঙ্গবরশে একরট একক বারহনী রহঙ্গসঙ্গব, একরট একক পোকাি নীঙ্গচ, একরট 
আশু র্ঙ্গেযঃ যা আন্তজলারেঙ্গকি ফ্রজঙ্গনভা কংঙ্গগ্রস ১৮৬৬ সাঙ্গর্ ফ্রঘাষণা কঙ্গিঙ্গে, আি আবাঙ্গিা 
১৮৮৯ সাঙ্গর্ পযারিস শ্ররমক কংঙ্গগ্রস ফ্রঘাষণা কঙ্গিঙ্গে [রটকাঃ প্রেম আন্তজলারেঙ্গকি ফ্রজঙ্গনভা 
কংঙ্গগ্রস ১৮৬৬ সাঙ্গর্ি ৩-৮ ফ্রসঙ্গেম্বি অনুরষ্ঠে হয়। আন্তজলারেঙ্গকি সাযািণ পরিষদ ও রবরভন্ন 
অংশ আি ফ্রসইসাঙ্গে ইংর্যান্ড, োে, জামলানী ও সুইজাির্যাঙ্গন্ডি শ্ররমক সমাঙ্গজি প্ররেরনরয 
রহঙ্গসঙ্গব ষাটজন প্ররেরনরয এঙ্গে অংশ ফ্রনন। হািমযান ইয়াং এঙ্গে সভাপরেত্ব কঙ্গিন। সাযািণ 
পরিষঙ্গদি দরর্র্ রহঙ্গসঙ্গব মাকলঙ্গসি “অস্থায়ী সাযািণ পরিষঙ্গদি প্ররে রনঙ্গদলশনাঃ সাযািণ 
সমসযাবর্ী” কংঙ্গগ্রঙ্গস পরঠে হয়। আঙ্গর্াচযসূরচি সকর্ রবষয়বস্তু রনঙ্গয় গরঠে এক রবশদ কমলসূরচ 
মাকলঙ্গসি “রনঙ্গদলশনাবর্ী”ফ্রক প্রুাঁঙ্গযাপেীিা এক েতেীয়াংশ ফ্রভাটসহকাঙ্গি রবঙ্গিারযো কঙ্গি। 
যাইঙ্গহাক, আঙ্গর্ারচে সকর্ রবষয়গুরর্ি অরযকাংঙ্গশই সাযািণ পরিষঙ্গদি সমেলকগণ জয়ী হন। 
“রনঙ্গদলশনাবর্ী”ি নয়রট যািাি মঙ্গযয েয়রট যািা কংঙ্গগ্রস গ্রহণ কঙ্গি। োি মঙ্গযয রের্ঃ 
আন্তজলারেক শরক্তসমূঙ্গহি ঐকযবদ্ধ কমলেৎপিো, আট ঘণ্টা কমলরদবঙ্গসি আইনপ্রণয়ঙ্গনি সূচনা, 
নািী ও রশশু শ্রম, সমবায় শ্িম, ফ্রট্রড ইউরনয়ন ও স্থায়ী ফ্রসনাবারহনী প্রশ্ন। ফ্রজঙ্গনভা কংঙ্গগ্রস 
শ্রমজীরব মানুঙ্গষি আন্তজলারেক সংঙ্গঘি গঠণেিও অনুঙ্গমাদন কঙ্গি।  

পযারিস শ্ররমক কংঙ্গগ্রস—আন্তজলারেক সমাজোরিক শ্ররমক কংঙ্গগ্রস ১৮৮৯ সাঙ্গর্ি ১৪-২০ 
জুর্াই পযারিঙ্গস অনুরষ্ঠে হয়। এটা রের্ প্রকত েপঙ্গে রিেীয় আন্তজলারেঙ্গকি প্ররেষ্ঠা কংঙ্গগ্রস। 
েিাসী সুরবযাবাদী সম্ভাবনাবাদীিা আি রব্ররটশ সমাজ গণেিী ফ্রেডাঙ্গিশঙ্গনি মঙ্গযযকাি োঙ্গদি 
অনুসািীিা কংঙ্গগ্রস কব্জা কিাি, এি ফ্রনেতত্ব দখর্ কিাি আি মাকলসবাঙ্গদি রভরিঙ্গে 
সমাজোরিক ও শ্ররমক সংগঠনসমূঙ্গহি এক নেুন ঐকয গঙ্গড় ফ্রোর্ায় বাাঁযা ফ্রদওয়াি প্রস্তুরে 
ফ্রনয়। রকন্তু এঙ্গের্ঙ্গসি সিাসরি ফ্রনেত ঙ্গত্ব মাকলসবাদীিা োঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ এক অবযাহে সংগ্রাম 
চার্ায়। ১৮৮৯ সাঙ্গর্ি ১৪ই জুর্াই যখন কংঙ্গগ্রঙ্গসি উঙ্গিাযন হয় ো রের্ বারির্ দুঙ্গগলি উপি 
আিমঙ্গণি শেবারষলকী, আি মাকলসবাদী পারটলগুঙ্গর্া ইরেমঙ্গযয প্রযান হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে। কংঙ্গগ্রঙ্গস 
উপরস্থে ৩৯৩ প্ররেরনরযি মঙ্গযয ২০ জন রের্ ইউঙ্গিাপীয় ও আঙ্গমরিকাি ফ্রদশগুরর্ ফ্রেঙ্গক। 
সম্ভাবনাবাদীিা োঙ্গদি প্রঙ্গচষ্টা বযেল হওয়াি পি পযারিঙ্গস একই রদন আঙ্গিকরট পাল্টা কংঙ্গগ্রস 
আহবান কঙ্গি মাকলসবাদী কংঙ্গগ্রসঙ্গক রবঙ্গিারযো কঙ্গি। মুরষ্টঙ্গময় কঙ্গয়কজন রবঙ্গদশী প্ররেরনরয 
সম্ভাবনাবাদীঙ্গদি কংঙ্গগ্রঙ্গস ফ্রযাগ রদঙ্গয়রের্, আি োঙ্গদি অরযকাংশই রের্ ভুয়া প্ররেরনরয। পত২৫ 

 



আন্তজলারেক সমাজোরিক কংঙ্গগ্রস সমাজোরিক পারটলসমূঙ্গহি প্ররেরনরযঙ্গদি কাঙ্গে রনজ রনজ 
ফ্রদঙ্গশি শ্ররমকঙ্গশ্রণীি আঙ্গন্দার্ঙ্গনি রিঙ্গপাটল শ্রবণ কঙ্গি, আন্তজলারেক শ্রম আইঙ্গনি মূর্নীরেমার্া 
প্রণয়ন কঙ্গি, আটঘন্টা কমলরদবঙ্গসি আইন বািবায়ঙ্গনি দারব গ্রহণ কঙ্গি এবং শ্ররমকিা কীভাঙ্গব 
োঙ্গদি র্েয অজলন কিঙ্গে পাঙ্গি ো বযাখযা কঙ্গি। কংঙ্গগ্রস সবলহািা ফ্রশ্রণীি িাজননরেক 
সংগঠঙ্গনি প্রঙ্গয়াজনীয়ো এবং শ্ররমকঙ্গদি িাজননরেক দারবদাওয়াি বািবায়ঙ্গনি উপি ফ্রজাি 
ফ্রদয়। কংঙ্গগ্রস স্থায়ী বসনযবারহনীি রবঙ্গর্াপ আি জনগঙ্গণি সাবলজনীন সশস্ত্রকিঙ্গণি প্রিাব েুঙ্গর্ 
যঙ্গি। কংঙ্গগ্রঙ্গসি সবঙ্গচঙ্গয় গুরুত্বপূণল রসদ্ধান্ত রের্ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি আন্তজলারেক উৎসব রহঙ্গসঙ্গব ১র্া 
ফ্রম উদযাপন কিািাি জনয সকর্ ফ্রদঙ্গশি শ্ররমকঙ্গদি আহবান কিা]। ফ্রসইভাঙ্গবই আট ঘন্টা 
কমলরদবঙ্গসি আইন পাশ কঙ্গি ো চারু্ কিঙ্গে হঙ্গব। আি আজঙ্গকি রদঙ্গনি দতশয দুরনয়াি 
পুাঁরজবাদী ও ভুৈামীঙ্গদি ফ্রচাঙ্গখ আেুর্ রদঙ্গয় ফ্রদরখঙ্গয় ফ্রদঙ্গব ফ্রয সরেযই সকর্ ফ্রদঙ্গশি শ্ররমঙ্গকিা 
এক হঙ্গয়ঙ্গে। 

আমাি পাঙ্গশ ফ্রেঙ্গক এটা রনঙ্গজি ফ্রচাঙ্গখ ফ্রদখাি জনয মাকলস যরদ আজঙ্গক জীরবে োকঙ্গেন! 

ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স, র্ন্ডন, ১ ফ্রম ১৮৯০ 

 

 

 

 

 

 

                                                           পত ২৬ 

 

 

১৮৯২ সাঙ্গর্ি ফ্রপার্ীয় সংস্কিঙ্গণি ভূরমকা  
[রটকাঃ এঙ্গের্স জামলান ভাষায় এই ভূরমকা ফ্রর্ঙ্গখন ইশঙ্গেহাি-এি নেুন ফ্রপারর্শ সংস্কিঙ্গণি 
জনয যা ১৮৯২ সাঙ্গর্ র্ন্ডঙ্গন ফ্রপার্ীয় সমাজোরিকঙ্গদি িািা পরিচারর্ে প্রভাে (ফ্রশজুইে) 
প্রকাশনা প্রকাশ কঙ্গি। ফ্রশজুইে প্রকাশনাি কাঙ্গে ভূরমকা ফ্রপ্রিণ কিাি পি এঙ্গের্স ১৮৯২ 
সাঙ্গর্ি ১১ই ফ্রেব্রুয়ািী ফ্রস্টইনঙ্গর্া ফ্রমঙ্গন্ডর্সঙ্গনি কাঙ্গে ফ্রর্ঙ্গখন ফ্রয রেরন ফ্রপার্ীয় ভাষা রশখঙ্গে 
চান আি রেরন ফ্রপার্যাঙ্গন্ডি শ্ররমক আঙ্গন্দার্ঙ্গনি রবকাশঙ্গক অযযয়ন কিঙ্গে চান যাঙ্গে ইশঙ্গেহাি-
এি পিবেলী ফ্রপার্ীয় সংস্কিঙ্গণি জনয আঙ্গিা রবিারিে ভূরমকা রর্খঙ্গে পাঙ্গিন] 

সামযবাদী ইশঙ্গেহাঙ্গিি ফ্রয একটা নেুন ফ্রপার্ীয় সংস্কিঙ্গণি প্রঙ্গয়াজন হঙ্গয় দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে োঙ্গে 
অঙ্গনক কো মঙ্গন আঙ্গস। 

সবলাঙ্গগ্র এটা উঙ্গেখয ফ্রয ইশঙ্গেহাি ফ্রযন ইদারনং ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদঙ্গশ বতহদায়েন রশঙ্গল্পি 
রবকাঙ্গশি একটা সূচঙ্গক পরিণে হঙ্গয়ঙ্গে। একটা রনরদলষ্ট ফ্রদঙ্গশ ফ্রয অনুপাঙ্গে বতহদায়েন রশল্প 
সম্প্রসারিে হয়, ফ্রসই অনুপাঙ্গে ফ্রসঙ্গদঙ্গশি শ্ররমকঙ্গদি মঙ্গযয মারর্ক ফ্রশ্রণীি েুর্নায় শ্ররমক 
ফ্রশ্রণীি অবস্থান সংিান্ত জ্ঞানর্াঙ্গভি আকাঙ্খা বাঙ্গড়, োঙ্গদি মঙ্গযয সমাজোরিক আঙ্গন্দার্ন 
রবিতে হয় আি ইশঙ্গেহাঙ্গিি চারহদা বাঙ্গড়। োই, ফ্রকান ফ্রদঙ্গশি শ্ররমক আঙ্গন্দার্ঙ্গনি অবস্থাই 
শুযু নয় বিং বতহদায়েন রশঙ্গল্পি রবকাশও অঙ্গনকটা রনঃখুাঁেভাঙ্গব মাপা যায় ফ্রসঙ্গদঙ্গশি ভাষায় 
কে করপ ইশঙ্গেহাি প্রচারিে হঙ্গয়ঙ্গে োি িািা। 

ফ্রস রহঙ্গসঙ্গব, নয়া ফ্রপার্ীয় সংস্কিণ ফ্রপার্ীয় রশঙ্গল্পি একটা রনরশ্চে অগ্রগরেি ইরেে কঙ্গি। 
আি এরবষঙ্গয় ফ্রকান সঙ্গন্দহ োকঙ্গে পাঙ্গিনা ফ্রয দশ বেি আঙ্গগ ফ্রয সংস্কিণ প্রকারশে 
হঙ্গয়রের্ ো ফ্রেঙ্গক এই প্রগরে সরেই ঘঙ্গটঙ্গে। রুশী ফ্রপার্যান্ড অেলাৎ কংঙ্গগ্রস ফ্রপার্যান্ড 
[টীকাঃ কংঙ্গগ্রস ফ্রপার্যান্ড ফ্রপার্ীয় িাজয নাঙ্গম ১৮১৪-১৫ সাঙ্গর্ি রভঙ্গয়না কংঙ্গগ্রঙ্গসি রসদ্ধান্ত 
ফ্রমাোঙ্গবক িারশয়াি কাঙ্গে হিান্তরিে হয়] রুশ সাম্রাঙ্গজযি বতহৎ রশল্পাঞ্চঙ্গর্ পরিণে হঙ্গয়ঙ্গে। 
ফ্রযখাঙ্গন রুশ বতহদায়েন রশল্প রবরেন্ন রবরেপ্তভাঙ্গব েরড়ঙ্গয় আঙ্গে – একটা অংশ রেনর্যাঙ্গন্ডি 
উপসাগঙ্গিি চািরদঙ্গক, আঙ্গিকরট অংশ ফ্রকঙ্গন্দ্র (মঙ্গস্কা ও ভ্লারদরমি), েতেীয় অংশ কত ষ্ণ ও 
আজভ সাগঙ্গিি েীি জুঙ্গড়, আি অনযগুঙ্গর্া অনযে – ফ্রপার্ীয় রশল্প েুর্নামূর্ক ফ্রোট 
এর্াকায় ফ্রচঙ্গপ ফ্রগঙ্গে আি এিকম ফ্রকন্দ্রীভবন ফ্রেঙ্গক উদূ্ভে সুরবযা ও অসুরবযা উভয়ই ফ্রস 
ফ্রভাগ কঙ্গি। ফ্রপার্ীয়ঙ্গদি রুশীঙ্গে রূপান্তি কিাি োঙ্গদি প্রচণ্ড আকাঙ্খা োকা সঙ্গেও  পত ২৭ 



প্ররেঙ্গযাগী রুশ রশল্পমারর্কিা যখন ফ্রপার্যাঙ্গন্ডি রবরুঙ্গদ্ধ িেন শুল্ক আঙ্গিাপ কঙ্গি েখন 
োিা এই সুরবযাি বযাপািটাই ৈীকত রে ফ্রদয়। ফ্রপার্ীয় রশল্পমারর্ক ও রুশ সিকাি উভঙ্গয়ি 
জনযই অসুরবযা প্ররেেরর্ে হয় ফ্রপার্ীয় শ্ররমকঙ্গদি মঙ্গযয সমাজোরিক ভাবযািাি দ্রুে 
েরড়ঙ্গয় পড়া আি ইশঙ্গেহাঙ্গিি জনয বাড়ন্ত চারহদাি মঙ্গযয। 

রকন্তু ফ্রপার্ীয় রশঙ্গল্পি ফ্রয দ্রুে রবকাশ িারশয়াঙ্গক োরড়ঙ্গয় যাঙ্গে ো আবাি ফ্রপার্ীয় জনগঙ্গণি 
অেুিান প্রাণশরক্তি প্রকাশ আি ঝুঙ্গর্ োকা জােীয় পুনপ্ররেষ্ঠাি নেুন রনশ্চয়ো। আি 
একরট ৈাযীন শরক্তশার্ী ফ্রপার্যাঙ্গন্ডি পুনপ্ররেষ্ঠা শুযু ফ্রপার্ীয়ঙ্গদি রচন্তাি রবষয় নয় বিং 
আমাঙ্গদিও। ইউঙ্গিাপীয় জারেসমূঙ্গহি আন্তরিক আন্তজলারেক সহঙ্গযারগো সম্ভব ফ্রকবর্ যরদ 
এই জারেসমূহ রনঙ্গজঙ্গদি ফ্রদঙ্গশ পূণল ৈায়ত্বশারসে হয়। ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি রবপ্লব সবলহািা ফ্রশ্রণীি 
পোকাি অযীঙ্গন সংঘরটে হঙ্গর্ও, ফ্রশষ পযলন্ত সবলহািা ফ্রযাদ্ধাঙ্গদিঙ্গক বুঙ্গশলায়াঙ্গদি কাজটাই 
ফ্রকবর্ কিঙ্গে হঙ্গয়ঙ্গে, ইোর্ী, জামলান ও হাঙ্গেিীি ৈাযীনো অরজলে হয় োি পরবে 
কমলসম্পাদক রু্ই ফ্রবানাপাটল ও রবসমাঙ্গকলি মাযযঙ্গম; রকন্তু ফ্রপার্যান্ড ফ্রয রকনা ১৭৯২ হঙ্গে 
এই রবপ্লঙ্গবি জনয ঐ রেন ফ্রদঙ্গশি ফ্রচঙ্গয় ফ্রবরশ কঙ্গিঙ্গে, ১৮৬৩ সাঙ্গর্ দশগুণ শরক্তশার্ী 
রুশ বারহনীি গ্রাঙ্গস পড়াি সময় োি রনজ সম্পঙ্গদি উপিই ফ্রকবর্ োঙ্গক ভিসা কিঙ্গে 
হয়। অরভজাে সম্প্রদায় না ফ্রো ফ্রপার্ীয় ৈাযীনো বজায় িাখঙ্গে পািে, না ো পুন অজলন 
কিঙ্গে পািে; আজঙ্গক বুঙ্গশলায়াি কাঙ্গে, কম কঙ্গি বর্ঙ্গর্ও, ফ্রস ৈাযীনো হঙ্গে অবািব। 
োসঙ্গেও ইউঙ্গিাপীয় জারেসমূঙ্গহি সুষম সহঙ্গযারগোি জনয এটা প্রঙ্গয়াজন। ো ফ্রকবর্ 
অজলন কিা ফ্রযঙ্গে পাঙ্গি েরুণ ফ্রপার্ীয় সবলহািা ফ্রশ্রণী কেত লক, আি োি হাঙ্গেই এটা 
রনিাপদ। বাকী ইউঙ্গিাঙ্গপি শ্ররমকঙ্গদি ফ্রপার্যাঙ্গন্ডি ৈাযীনো েেটাই প্রঙ্গয়াজন যেটা 
ফ্রপার্ীয় শ্ররমকঙ্গদি রনঙ্গজঙ্গদি প্রঙ্গয়াজন। 

ে এঙ্গের্স 

র্ন্ডন, ১০ ফ্রেব্রুয়ািী ১৮৯২ 
 

 

 

                                                                                                                         পত ২৮ 

১৮৯৩ সাঙ্গর্ি ইোর্ীয় সংস্কিঙ্গণি ভূরমকা 
ইোর্ীয় পাঠকঙ্গদি প্ররে 

[টীকাঃ ইোর্ীয় সমাজেিী ফ্রনো রেরর্ঙ্গপা েুিারেি অনুঙ্গিাঙ্গয এঙ্গের্স ইশঙ্গেহাি-এি ইোর্ীয় 
সংস্কিঙ্গণি ভূরমকা েিাসী ভাষায় ফ্রর্ঙ্গখন “ইোর্ীয় পাঠকঙ্গদি প্ররে” মূর্ রশঙ্গিানাঙ্গম] 

সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি এি প্রকাশনা ১৮ মাচল ১৮৪৮ আকরস্মকভাঙ্গব রমঙ্গর্ যায় একই 
রদন সঙ্ঘরটে রমর্ান ও বারর্লঙ্গনি রবপ্লঙ্গবি সাঙ্গে যা রের্ দুরট জারেি সশস্ত্র অভুযত্থান, যাি 
একরট ইউঙ্গিাপ মহাঙ্গদঙ্গশি মযযস্থঙ্গর্ অবরস্থে, অনযরট ভূমযযসাগঙ্গিি মযযস্থঙ্গর্; ফ্রসসময় 
পযলন্ত দুই জারে ভাঙন ও অন্তিলঙ্গন্দ্ব জজলরিে, আি একািঙ্গণ রবঙ্গদশী আরযপঙ্গেযি অযীঙ্গন 
পঙ্গড়। ফ্রযখাঙ্গন ইোর্ী রের্ অরস্ট্রয়াি সম্রাঙ্গটি অযীন, জামলানী এমন ফ্রজায়াঙ্গর্ি অযীন যা 
সবলরুশীয় জাঙ্গিি অযীঙ্গনি ফ্রচঙ্গয় কম নয় যরদও অরযক পঙ্গিাে। ১৮ মাচল ১৮৪৮ এি 
ের্াের্ উভয়ে ইোর্ী ও জামলানীঙ্গক অপমাঙ্গনি হাে ফ্রেঙ্গক মুক্ত কঙ্গি; যরদ ১৮৪৮ ফ্রেঙ্গক 
১৮৭১ পযলন্ত দুই রবিাট জারে পুনগলরঠে হয় আি ফ্রযঙ্গকানভাঙ্গবই ফ্রহাক রনঙ্গজি পাঙ্গয় দাাঁড়ায়, 
ফ্রসটা রের্ ফ্রযমনটা কার্ল মাকলস বঙ্গর্ োঙ্গকন, ফ্রয ফ্রর্াঙ্গকিা ১৮৪৮ এি রবপ্লবঙ্গক দমন কঙ্গি, 
অরনো সঙ্গেও োিাই রের্ এি দায়ভাগী বযাবস্থাপক [রটকাঃ োাঁি অঙ্গনক ফ্রর্খায় রবঙ্গশষে 
“১৮৫৯ সাঙ্গর্ি মঙ্গযয” মাকলস এই মে প্রকাশ কঙ্গিন ফ্রয ১৮৪৮ সার্ রবপ্লঙ্গবি কমলকাঙ্গন্ডি 
ৈােয বহন কঙ্গি আি অরনবাযলভাঙ্গব রবপ্লঙ্গবি দারবদাওয়া পূিণ কঙ্গি, যরদও করুণ 
পরিহাসরূঙ্গপ]।  
সবলেই এই রবপ্লব রের্ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি কাজ; ফ্রসই বযারিঙ্গকড বেরি কঙ্গি আি িক্তঘাম রদঙ্গয় 
এটা গঙ্গড় ফ্রোঙ্গর্। সিকাি উৎখাঙ্গে ফ্রকবর্ পযারিসীয় শ্ররমকঙ্গদিই সুরনরদলষ্ট আকাঙ্খা রের্ 
বুঙ্গশলায়া শাসনবযবস্থা উঙ্গেদ কিাি। রকন্তু যরদও োঙ্গদি রনজ ফ্রশ্রণী ও বুঙ্গশলায়াঙ্গদি মযযকাি 
রবদযমান রবপজ্জনক ববরিো সম্বঙ্গে োিা সঙ্গচেন রের্, েখঙ্গনা ফ্রদঙ্গশি অেলননরেক অগ্রগরে 
অেবা বযাপক েিাসী শ্ররমকঙ্গদি বুরদ্ধবতরিক রবকাশ এমন মাোয় ফ্রপৌঁঙ্গেরন যাঙ্গে একটা 
সামারজক পুনগলঠন সম্ভব হয়। চূড়ান্ত রবঙ্গেষঙ্গণ োই, রবপ্লঙ্গবি ের্গুরর্ পুাঁরজপরে ফ্রশ্রণী 
আহিণ কঙ্গি। অনয ফ্রদঙ্গশ যো ইোর্ী, জামলানী, অরস্ট্রয়াঙ্গে শ্ররমকিা এঙ্গকবাঙ্গি প্রেম ফ্রেঙ্গকই 
বুঙ্গশলায়াঙ্গদিঙ্গক েমোয় বসাঙ্গনা োড়া আি রকেু কঙ্গিরন। রকন্তু ফ্রকান ফ্রদঙ্গশই জােীয়    পত ২৯                                                                              



ৈাযীনো বযেীে বুঙ্গশলায়াঙ্গদি শাসন সম্ভব নয়। োই ১৮৪৮ এি রবপ্লবঙ্গক জারেসমূঙ্গহি 
ঐকয ও ৈশাসন এঙ্গন রদঙ্গে হয় ফ্রসই সব ফ্রদঙ্গশি জনয যাঙ্গদি েখন পযলন্ত ো রের্না যো 
ইোর্ী, জামলানী ও হাঙ্গেরি। োিপি আসঙ্গব ফ্রপার্যাঙ্গন্ডি পার্া। 

োই, ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি রবপ্লব সমাজোরিক না হঙ্গর্ও ফ্রসই পঙ্গে রনঙ্গয় যায় আি োি মারট 
প্রিে কঙ্গি। সকর্ ফ্রদঙ্গশি বতহদায়েন রশঙ্গল্পি উপি ফ্রজাি ফ্রদওয়াি মাযযঙ্গম বুঙ্গশলায়া 
শাসনবযবস্থা এক জনবহুর্, পুঞ্জীভূে আি শরক্তশার্ী সবলহািা ফ্রশ্রণী সতরষ্ট কঙ্গি। ইশঙ্গেহাঙ্গিি 
ভাষায় বর্ঙ্গর্, ফ্রস জন্ম রদঙ্গয়ঙ্গে োি কবি ফ্রখাদাইকািীঙ্গদি। প্রঙ্গেযক ফ্রদঙ্গশি ৈশাসন আি 
ঐকয পুনরুদ্ধাি না কঙ্গি, সবলহািা ফ্রশ্রণীি আন্তজলারেক রমর্ন অজলন অসম্ভব হঙ্গব, অেবা 
অসম্ভব হঙ্গব সাযািণ র্ঙ্গেযি রদঙ্গক এইসব জারেি শারন্তপূণল ও বুরদ্ধমান সহঙ্গযারগো। 
একবাি কল্পনা করুন ১৮৪৮ এি পূঙ্গবলি িাজননরেক পরিরস্থরেি অযীঙ্গন ইোর্ীয়, হাঙ্গেিীয়, 
জামলান, ফ্রপার্ীয় ও রুশী শ্ররমকঙ্গদি ফ্রযৌে আন্তজলারেক কমলকাণ্ড যরদ োকে! 

োই ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি র্ড়াইগুঙ্গর্া বতো র্ড়া হয়রন। আমাঙ্গদিঙ্গক রবপ্লবী যুগ ফ্রেঙ্গক রবরেন্নকািী 
পাঁয়োরেশ বেিও অযো অরেিান্ত হয়রন। ের্গুঙ্গর্া ফ্রপাঁঙ্গক উঠঙ্গে, আি আমাি ইো হয় 
ফ্রয ইোর্ীয় অনুবাঙ্গদি এই সংস্কিণ ইোর্ীয় সবলহািা ফ্রশ্রণীি রবজয়বােলা রনঙ্গয় আসুক 
ফ্রযমনটা মূর্ প্রকাশনা আন্তজলারেক রবপ্লঙ্গবি জনয কঙ্গিঙ্গে। অেীঙ্গে পুাঁরজবাদ ফ্রয রবপ্লবী 
ভূরমকা পার্ন কঙ্গিঙ্গে োি প্ররে ইশঙ্গেহাি  পূণল সুরবচাি কঙ্গিঙ্গে। প্রেম পুাঁরজবাদী ফ্রদশ 
রের্ ইোর্ী। সামন্তবাদী মযযযুঙ্গগি অবসান আি আযুরনক পুাঁরজবাদী যুঙ্গগি সূচনা এক 
মহান বযরক্তি িািা রচরহ্নে হয়ঃ একজন ইোর্ীয় দাঙ্গন্ত, রযরন উভয়ে মযয যুঙ্গগি ফ্রশষ আি 
আযুরনক কাঙ্গর্ি প্রেম করব। ১৩০০ সাঙ্গর্ি মেই আজঙ্গকও এক নেুন ঐরেহারসক যুগ 
এরগঙ্গয় আসঙ্গে। ইোর্ী রক আমাঙ্গদি এক নেুন দাঙ্গন্ত ফ্রদঙ্গব রযরন এই নেুন সবলহািা যুঙ্গগি 
জন্মর্গ্নঙ্গক রচরহ্নে কিঙ্গবন? 

ফ্রেডারিখ এঙ্গের্স 
র্ন্ডন 
১ ফ্রেব্রুয়ারি ১৮৯৩ 
 

                                                                                                                       পত ৩০ 

সামযবাদী পারটলি ইশঙ্গেহাি                                                                                                                                            
মাকলস এঙ্গের্স 

ভুরমকা 
ইউঙ্গিাপ ফ্রযন এক ভুে ফ্রদখঙ্গে — সামযবাঙ্গদি ভুে। পুঙ্গিাঙ্গনা ইউঙ্গিাঙ্গপি সকর্ শরক্তঃ 
ফ্রপাপ ও জাি, ফ্রমঙ্গিিরনখ ও রগঙ্গজা, েিাসী ি যারডঙ্গকর্ আি জামলান পুরর্শঙ্গগাঙ্গয়ন্দািা রমঙ্গর্ 
এক পরবে ফ্রজাট গঠন কিঙ্গে এই আেঙ্কঙ্গক ফ্রঝঙ্গড় ফ্রের্ঙ্গে। 

এমন ফ্রকান রবঙ্গিাযী পারটল রক আঙ্গে যাঙ্গক োি েমোসীন প্ররেপে সামযবাদী যিঙ্গণি বঙ্গর্ 
গারর্ ফ্রদয়রন? আি এমন ফ্রকান রবঙ্গিাযীই বা ফ্রকাোয় ফ্রয োি ফ্রচঙ্গয় অরযক অগ্রসি পারটল 
ও ফ্রসইসাঙ্গে প্ররেরিয়াশীর্ প্ররেপেঙ্গদি সামযবাদী আখযা ফ্রদওয়া গারর্ রেরিঙ্গয় ফ্রদয়রন? 

এ ফ্রেঙ্গক দুরট রজরনস ফ্রবরিঙ্গয় আঙ্গসঃ 

১। ইউঙ্গিাপীয় শরক্তসমুহ সামযবাদঙ্গক একটা শরক্ত রহঙ্গসঙ্গব ইরেমঙ্গযযই ৈীকাি কঙ্গি 
রনঙ্গয়ঙ্গে। 

২। এখনই উপযুক্ত সময় সামযবাদীঙ্গদি পুঙ্গিা রবঙ্গশ্বি সামঙ্গন রনঙ্গজঙ্গদি মে, র্েয, প্রবণো 
প্রকাঙ্গশয বযক্ত কিাি, আি সামযবাঙ্গদি আষাঙ্গঢ় গঙ্গল্পি জবাব রদঙ্গে হঙ্গব রনঙ্গজঙ্গদি পারটলি 
এক ইশঙ্গেহাি রদঙ্গয়। 

এই র্ঙ্গেয নানা জারেি সামযবাদীিা র্ন্ডঙ্গন রমরর্ে হঙ্গয়ঙ্গেন আি রনম্নরর্রখে ইশঙ্গেহাি 
িচনা কঙ্গিঙ্গেন যা ইঙ্গিজী, েিাসী, জামলান, ইোর্ীয়, ফ্রেরমশ ও ফ্রডরনশ ভাষায় প্রকারশে 
হঙ্গব। 

                                                                        পত ৩১ 



১ম অযযায় 

বুঙ্গশলায়া ও সবলহািা 
[১৯৮৮ সাঙ্গর্ি ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ বুঙ্গশলায়া বর্ঙ্গে আযুরনক পুাঁরজপরে ফ্রশ্রণী 
ফ্রবাঝায়, যািা সামারজক উৎপাদঙ্গনি উপাঙ্গয়ি মারর্ক আি মজুরি-শ্রঙ্গমি রনঙ্গয়াগ কেলা। সবলহািা 
বর্ঙ্গে আযুরনক মজুরি শ্ররমকঙ্গদি ফ্রবাঝায়, যাঙ্গদি রনঙ্গজঙ্গদি ফ্রকান উৎপাদঙ্গনি উপায় না োকায় 
ফ্রবাঁঙ্গচ োকাি জনয শ্রমশরক্ত ফ্রবচঙ্গে বাযয হয়] 

আজ পযলন্ত যে সমাজ ফ্রদঙ্গখ ফ্রগঙ্গে োি ইরেহাস হঙ্গে ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি ইরেহাস [১৮৮৮ 
সাঙ্গর্ি ইংঙ্গিজী সংস্কিণ ও ১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ অেলাৎ সকর্ 
রর্রখে ইরেহাস। ১৮৪৭ সাঙ্গর্ সমাঙ্গজি প্রারগরেহাস, রর্রখে ইরেহাঙ্গসি পূবলবেলী কাঙ্গর্ি 
অরিত্বশীর্ সামারজক সংগঠন এঙ্গকবাঙ্গিই অজানা রের্। োিপি আগস্ট ভন হযাক্সেহাউঙ্গজন 
(১৭৯২-১৮৬৬) িারশয়ায় ভূরমি সাযািণ মারর্কানা আরবষ্কাি কঙ্গিন। জজল রু্যডরভগ ভন মুঙ্গিি 
প্রমাণ কঙ্গিন ফ্রয সকর্ ফ্রটঙ্গটারনক জারেি ইরেহাস এই সামারজক রভরি ফ্রেঙ্গকই যাো কঙ্গিঙ্গে, 
আি িঙ্গম িঙ্গম ফ্রদখা ফ্রগঙ্গে আয়াির্যান্ড ফ্রেঙ্গক ভািে পতরেবীি সবলেই গ্রাম ফ্রগাষ্ঠীই সমাঙ্গজি 
আরদ রূপ রের্ বা িঙ্গয়ঙ্গে। রু্ইস ফ্রহনিী মগলান (১৮১৮-১৮৬১)-এি চূড়ান্ত আরবষ্কাি ফ্রগাে ও 
উপজারেি সাঙ্গে োি সম্পকল আরদম সামযবাদী সমাঙ্গজি আভযন্তিীণ সংগঠঙ্গনি কাঠাঙ্গমাগে 
রূপ ফ্রখার্াসা কঙ্গি রদঙ্গয়ঙ্গে। আরদম ফ্রগাষ্ঠীগুরর্ ফ্রভঙ্গঙ যাওয়াি মাযযঙ্গম সমাজ রভন্ন রভন্ন ও ফ্রশষ 
পযলন্ত ববি ফ্রশ্রণীঙ্গে ফ্রভঙ্গঙ ফ্রগর্। ‘পরিবাি, বযরক্তগে মারর্কানা ও িাঙ্গষ্ট্রি উদ্ভব’ গ্রেরটঙ্গে আরম 
এই ভাঙনঙ্গক অনুসিণ কিাি ফ্রচষ্টা কঙ্গিরে, ২য় সংস্কিণ, স্তুেগােল ১৮৮৬]। 
ৈাযীন মানুষ ও দাস, পযারট্ররশয়ান (প্রাচীন ফ্রিাঙ্গমি অরভজাে মানুষ) ও রপ্লরবয়ান (প্রাচীন 
ফ্রিাঙ্গমি সাযািণ মানুষ), জরমদাি ও ভূরমদাস, রগল্ড কেলা (রগল্ড হে মযযযুঙ্গগি রশল্পসংঘ) 
[১৮৮৮ সাঙ্গর্ি ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ রগল্ড কেলা হঙ্গে রগল্ড সংঙ্গঘি পূণল সদসয, 
এি আভযন্তিীণ কেলা, োি প্রভু নয়] ও কারিগি, এককোয় রনপীড়ক ও রনপীরড়েিা 
অবযাহেভাঙ্গব এঙ্গক অপঙ্গিি রবরুঙ্গদ্ধ দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে, রবিরেহীনভাঙ্গব র্ড়াই চারর্ঙ্গয়ঙ্গে কখঙ্গনা 
ফ্রগাপঙ্গন কখঙ্গনা প্রকাঙ্গশয, ফ্রয র্ড়াই প্ররেবািই ফ্রশষ হঙ্গয়ঙ্গে সমগ্র সমাঙ্গজি রবপ্লবী পুনগলঠঙ্গণ 
অেবা িন্দ্বিে ফ্রশ্রণীগুরর্ি সাযািণ ধ্বংঙ্গস।                                     পত ৩২ 

 

ইরেহাঙ্গসি আঙ্গগকাি যুগসমূঙ্গহ আমিা প্রায় সবলেই ফ্রদরখ সমাঙ্গজি নানা বঙ্গগলি জরটর্ 
রবনযাস, সামারজক পদ মযলাদাি বহুরবয িি। প্রাচীন ফ্রিাঙ্গম আমিা পাই পযারট্ররশয়ান, ফ্রযাদ্ধা, 
রপ্লরবয়ান, দাস; মযযযুঙ্গগ সামন্ত প্রভু, জায়রগিদাি, রগল্ড কেলা, কারিগি, রশোনবীশ কারিগি, 
ভূরমদাস প্রভত রে; এসব প্রায় প্ররেটা ফ্রশ্রণীি মঙ্গযয আবাি িঙ্গয়ঙ্গে অযীন উপিিসমূহ। 

সামন্ত সমাঙ্গজি ধ্বংসাবঙ্গশষ ফ্রেঙ্গক ফ্রয বুঙ্গশলায়া সমাজ জন্ম রনঙ্গয়ঙ্গে ো ফ্রশ্রণী ববরিোি 
অবসান ঘটায়রন। বিং ো প্ররেষ্ঠা কঙ্গিঙ্গে নেুন ফ্রশ্রণীসমূহ, অেযাচাঙ্গিি নেুন অবস্থা, 
পুঙ্গিাঙ্গনাটাি জায়গায় সংগ্রাঙ্গমি নেুন যিন। 

আমাঙ্গদি যুগ, বুঙ্গশলায়া যুঙ্গগি িঙ্গয়ঙ্গে এই এক রবরশষ্টোঃ এটা ফ্রশ্রণী ববরিোঙ্গক সির্ 
কঙ্গিঙ্গে। সমাজ ফ্রবরশ ফ্রবরশ কঙ্গি দুই শত্রু ভাবাপন্ন রশরবঙ্গি ভাগ হঙ্গয় যাঙ্গে, মুঙ্গখামুরখ 
দাাঁড়াঙ্গনা দুই রবিাট ফ্রশ্রণীঃ বুঙ্গশলায়া ও সবলহািা। 

মযযযুঙ্গগি ভূরমদাসঙ্গদি ফ্রেঙ্গক প্রেমরদককাি শহিগুরর্ি ৈাযীন নাগরিকঙ্গদি উদ্ভব ঘঙ্গট। 
এঙ্গদি ফ্রেঙ্গকই বুঙ্গশলায়াঙ্গদি প্রেম উপাদান গঙ্গড় উঙ্গঠ। 

আঙ্গমরিকা আরবষ্কাি ও আরেকা প্রদরেণ উদীয়মান বুঙ্গশলায়াঙ্গদি সামঙ্গন নেুন দিজা খুঙ্গর্ 
রদর্। পূবলভািে ও চীঙ্গনি বাজাি, আঙ্গমরিকায় উপরনঙ্গবশ স্থাপন, উপরনঙ্গবশগুরর্ি সাঙ্গে 
বারণজয আি রবরনময় বযবস্থা েো সাযািণভাঙ্গব পঙ্গণযি প্রসাি বারণজয, ফ্রনৌযাোয় ও রশঙ্গল্প 
অভূেপূবল গরে সতরষ্ট কির্, েরয়ষু্ণ সামন্ত সমাঙ্গজি ফ্রভেিকাি রবপ্লবী উপাদাঙ্গনি জনয এঙ্গন 
রদর্ দ্রুে রবকাশ। 

সামন্ত রশল্প বযবস্থায় রশল্প উৎপাদন গরন্ডবদ্ধ রগল্ডগুরর্ি একঙ্গচরটয়া কেত ঙ্গত্ব রের্, ো আি 
নেুন বাজািসমূঙ্গহি বরযলে চারহদাি জনয পযলাপ্ত নয়। হিরশল্প কািখানা োি জায়গা রনর্। 
কািখানাজীবী মযযঙ্গশ্রণী রগল্ড কেলাঙ্গদি ফ্রঠঙ্গর্ সরিঙ্গয় রদর্; প্ররেরট একক কািখানাি 
মঙ্গযযকাি শ্রম রবভাজঙ্গনি সামঙ্গন রবরভন্ন সংঘবদ্ধ রগঙ্গল্ডি মযযকাি শ্রম রবভাজন রমরর্ঙ্গয় 
ফ্রগর্। 

এরদঙ্গক বাজাি ফ্রবঙ্গড়ই চর্র্, চারহদাও ফ্রবঙ্গড় চর্র্। এমনরক হিরশল্প কািখানাও আি 
যঙ্গেষ্ট নয়। অেঃপি বাষ্প ও যিপারে রশল্প উৎপাদঙ্গনি রবপ্লবীকিণ ঘটার্। হিরশঙ্গল্পি 
স্থান রনর্ অরেকায় আযুরনক রশল্প; রশল্প মযযঙ্গশ্রণীি স্থান রনর্ রশল্প র্াখপরে, যািা সমগ্র 
রশল্প বারহনীি হেলাকেলা ফ্রসই আযুরনক বুঙ্গশলায়া। 

                                                                                পত ৩৩ 



আযুরনক রশল্প রবশ্ববাজাি প্ররেষ্ঠা কঙ্গিঙ্গে আঙ্গমরিকা আরবষ্কাি যাি পে ফ্রদরখঙ্গয়ঙ্গে। এই 
বাজাি বারনজয, ফ্রনৌযাো ও স্থর্পঙ্গে ফ্রযাগাঙ্গযাঙ্গগি রবপুর্ রবকাশ ঘরটঙ্গয়ঙ্গে। এই রবকাশ 
আবাি রশঙ্গল্পি প্রসািঙ্গক প্রভারবে কঙ্গি; ফ্রয অনুপাঙ্গে রশল্প, বারণজয, ফ্রনৌযাো ও ফ্রির্পে 
সম্প্রসারিে হর্ ফ্রসই একই অনুপাঙ্গে বুঙ্গশলায়া রবকরশে হর্, োি পুাঁরজ বারড়ঙ্গয় েুর্র্ আি 
মযযযুগ ফ্রেঙ্গক আগে সকর্ ফ্রশ্রণীঙ্গক ফ্রপঙ্গেঙ্গন ফ্রঠঙ্গর্ রদর্। 

োই আমিা ফ্রদরখ কীভাঙ্গব আযুরনক বুঙ্গশলায়া রনঙ্গজই এক দীঘল রবকাশ যািাি ের্, উৎপাদন 
পদ্ধরে ও রবরনমঙ্গয়ি এক যািাবারহক রবপ্লঙ্গবি পরিণরে। 

বুঙ্গশলায়াি রবকাঙ্গশি প্ররেরট পদঙ্গেঙ্গপি সাঙ্গে োর্ রমরর্ঙ্গয় এরগঙ্গয়ঙ্গে ফ্রস ফ্রশ্রণীি িাজননরেক 
রবকাশ [রটকাঃ জামলান মূর্ (১৮৪৮ সংস্কিণ)-এ “ফ্রস ফ্রশ্রণীি িাজননরেক রবকাশ”-এি স্থঙ্গর্ 
আঙ্গে “িাজননরেক রবকাশ”]। এই ফ্রয বুঙ্গশলায়ািা যািা রের্ সামন্ত অরভজােঙ্গদি যাাঁোকঙ্গর্ 
রপষ্ট এক রনপীরড়ে ফ্রশ্রণী, মযযযুগীয় করমউঙ্গন ফ্রদখা ফ্রদয় এক সশস্ত্র ৈশারসে সংঘ রূঙ্গপ 
[১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ ইোর্ী ও োঙ্গেি শহুঙ্গি বারসন্দািা োঙ্গদি 
নগি-সমাঙ্গজি এই নাম (করমউন) রদঙ্গয়রের্ োঙ্গদি সামন্তপ্রভুঙ্গদি কাে ফ্রেঙ্গক আত্মশাসঙ্গনি 
প্রােরমক অরযকাি িয় অেবা জয় কিাি পি], ফ্রকাোও ৈাযীন প্রজাোরিক নগিিাষ্ট্র (ফ্রযমন 
ইোর্ী ও জামলানীঙ্গে) [রটকাঃ জামলান মূর্ সংস্কিঙ্গণ “(ফ্রযমন ইোর্ী ও জামলানী)” ফ্রনই], 
ফ্রকাোও িাজেঙ্গিি কিদাো “েতেীয় মণ্ডর্ী” রূঙ্গপ (ফ্রযমন োঙ্গে) [রটকাঃ (ফ্রযমন 

োঙ্গে) কোরট মূর্ জামলাঙ্গন ফ্রনই], অেঃপি যাঙ্গদিঙ্গক হিরশল্প কািখানা পদ্ধরেি প্রকত ে যুঙ্গগ 
অরভজােঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ ভািসাময বজায় িাখঙ্গে হয় আযা-সামন্তেি নাহয় রনিংকুশ 
িাজেিঙ্গক ফ্রসবা কঙ্গি, বস্তুে, যািা রের্ রবিাট িাজোরিক শরক্তগুঙ্গর্াি িম্ভৈরূপ ফ্রসই 
বুঙ্গশলায়ািা অবঙ্গশঙ্গষ রশল্প ও রবশ্ববাজাঙ্গিি প্ররেষ্ঠা হঙ্গে শুরু কঙ্গি আযুরনক প্ররেরনরযত্বমূর্ক 
িাঙ্গষ্ট্রি মঙ্গযয রনঙ্গজঙ্গদি জনয পরিপূণল িাজননরেক কেত লত্ব জয় কঙ্গিঙ্গে। আযুরনক িাঙ্গষ্ট্রি 
রনবলাহীিা সমগ্র বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি সাযািণ কাজকমল বযবস্থাপনাি এক করমরট মাে। 

বুঙ্গশলায়ািা ঐরেহারসকভাঙ্গব খুবই রবপ্লবী ভূরমকা পার্ন কঙ্গিঙ্গে। 

বুঙ্গশলায়ািা ফ্রযখাঙ্গনই সুঙ্গযাগ ফ্রপঙ্গয়ঙ্গে সামন্তোরিক, রপেতোরিক ও ফ্রশাভন সম্পঙ্গকলি অবসান 
ঘরটঙ্গয়ঙ্গে। ফ্রয রবরচে সামন্তোরিক বাাঁযঙ্গন মানুষ এেকার্ বাাঁযা রের্ োঙ্গদি ৈভাবসুর্ভ 
ঊযলেনঙ্গদি সাঙ্গে, বুঙ্গশলায়া ো রেঙ্গড় ফ্রেঙ্গর্ঙ্গে রনমলমভাঙ্গব, আি মানুঙ্গষ মানুঙ্গষ নগ্ন ৈােল 
োড়া, রনদলয় “নগদ টাকা”ি সম্পকল োড়া আি ফ্রকান সম্পকল বারক িাঙ্গখরন। আত্মসবলৈ পত৩৪ 

রহসাবরনকাঙ্গশি বিেজঙ্গর্ ডুরবঙ্গয় রদঙ্গয়ঙ্গে যমল উন্মাদনাি ৈগলীয় ফ্রমাহ, বীিত্ববাদী উদ্দীপনা 
আি সংকীণল ভাবারু্ো। এিা বযরক্তগে মূর্যঙ্গক রবরনময় মূঙ্গর্য পরিণে কঙ্গিঙ্গে, অজে খণ্ড 
খণ্ড অনৈীকাযল সনদবদ্ধ ৈাযীনোি স্থঙ্গর্ খাড়া কির্ এই একরটমাে অননরেক ৈাযীনো 
– অবায বারণজয। এক কোয়, যমলীয় ও িাজননরেক রবভ্রঙ্গমি পদলাি রনঙ্গচ ঢাকা ফ্রশাষঙ্গণি 
স্থঙ্গর্ এিা রনঙ্গয় এঙ্গসঙ্গে নগ্ন, রনর্লজ্জ, প্রেযে, পাশরবক ফ্রশাষণ। 

মানুঙ্গষি ফ্রযসব ফ্রপশাঙ্গক এেরদন সম্মান কিা হে আি রবনম্র শ্রদ্ধাি ফ্রচাঙ্গখ ফ্রদখা হে 
বুঙ্গশলায়ািা োি মরহমা ঘুরচঙ্গয় রদঙ্গয়ঙ্গে। রচরকৎসক, আইনজীরব, পুঙ্গিারহে, করব, রবজ্ঞানীঙ্গক 
ফ্রস োি মজুরি খাটা শ্ররমঙ্গক পরিণে কঙ্গিঙ্গে। 

বুঙ্গশলায়ািা পরিবাঙ্গিি ভাবারু্ পদলাঙ্গক রোঁঙ্গড় ফ্রেঙ্গর্ঙ্গে আি পারিবারিক সম্পকলঙ্গক ফ্রেে 
আরেলক সম্পঙ্গকল পরিণে কঙ্গিঙ্গে। 

মযযযুঙ্গগি শরক্তি পাশরবক প্রদশলনী যাঙ্গক প্ররেরিয়াশীর্িা এেটা প্রশংসা কঙ্গি, োি সাঙ্গে 
চূড়ান্ত অর্স ফ্রভাগ রবর্াস কীভাঙ্গব সামঞ্জসযপূনলভাঙ্গব রবিারজে রের্ ো বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী োাঁস 
কঙ্গি ফ্রদয়। োিাই প্রেম ফ্রদখায় মানুঙ্গষি কাযলকর্াপ কী সতরষ্ট কিঙ্গে পাঙ্গি। এঙ্গদি আশ্চযল 
কীরেল রমশিীয় রপিারমড, ফ্রিামান কত রেম নার্া, গরেক রগজলাঙ্গকও বহুদূি োরড়ঙ্গয় ফ্রগঙ্গে। এিা 
এমন অরভযান চারর্ঙ্গয়ঙ্গে যা অেীঙ্গেি সকর্ জারেি ফ্রদশান্তি যাো ও যমলযুদ্ধঙ্গকও ম্লান 
কঙ্গি রদঙ্গয়ঙ্গে। 

উৎপাদঙ্গনি উপকিণ, ের্ে উৎপাদন সম্পকল ও ফ্রসইসাঙ্গে সমাঙ্গজি সকর্ সম্পঙ্গকলি 
রবপ্লবীকিণ না কঙ্গি বুঙ্গশলায়ািা অরিত্বশীর্ োকঙ্গে পাঙ্গিনা। রবপিীঙ্গে পূবলেন সকর্ 
রশল্পঙ্গশ্রণীসমূঙ্গহি অরিঙ্গত্বি প্রেম শেল রের্ পুিঙ্গনা উৎপাদন পদ্ধরে অপরিবরেলেরূঙ্গপ বজায় 
িাখা। উৎপাদঙ্গনি অবযাহে রবপ্লবীকিণ, সকর্ সামারজক পরিরস্থরেি স্থায়ী বনিাজয, রচি 
অরনশ্চয়ো ও উঙ্গিজনা বুঙ্গশলায়া যুগঙ্গক আঙ্গগি সকর্ যুগ ফ্রেঙ্গক পতেক কঙ্গি [রটকাঃ ১৮৯০ 
সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ “আঙ্গগি”-এি স্থঙ্গর্ আঙ্গে “অনয”]। সকর্ রস্থি অনড় সম্পকলঙ্গক 
োঙ্গদি প্রাচীন শ্রদ্ধাভাজন অহংকাি ও মোমেসঙ্গমে ফ্রঝাঁরটঙ্গয় রবঙ্গদয় কিা হয়, সকর্ নেুন 
যিণসমূহ স্থারয়ত্ব পাওয়াি আঙ্গগই রমরর্ঙ্গয় যায়, যারকেু ভারিক্কী োই ফ্রযন বাোঙ্গস রমরর্ঙ্গয় 
যায়, যা পরবে ো হয় করু্রষে, মানুষ ফ্রশষ পযলন্ত বাযয হয় োি জীবঙ্গনি আসর্ অবস্থা ও 
অঙ্গনযি সাঙ্গে োি সম্পকলঙ্গক ফ্রখার্া ফ্রচাঙ্গখ ফ্রদখঙ্গে। 

                                                                         পত ৩৫ 



রনজ উৎপঙ্গন্নি জনয অরবিে বযলমান এক বাজাঙ্গিি প্রঙ্গয়াজন বুঙ্গশলায়াঙ্গদি সমগ্র দুরনয়াবযাপী 
ফ্রদৌঁড় করিঙ্গয় ফ্রবড়ায়। োঙ্গক সবলে বাসা বাাঁযঙ্গে হয়, সবলে প্ররেরষ্ঠে হঙ্গে হয়, সবলে 
ফ্রযাগাঙ্গযাগ স্থাপন কিঙ্গে হয়। 
রবশ্ববাজািঙ্গক শুঙ্গষ রনঙ্গয় বুঙ্গশলায়ািা প্ররেরট ফ্রদঙ্গশি উৎপাদন ও ফ্রভাঙ্গগি এক আন্তজলারেক 
চরিে প্রদান কঙ্গিঙ্গে। প্ররেরিয়াশীর্ঙ্গদি হেভম্ব কঙ্গি রদঙ্গয় োিা রশঙ্গল্পি পাঙ্গয়ি ের্া 
ফ্রেঙ্গক এি জােীয় রভরিটাই ফ্রকঙ্গড় রনঙ্গয়ঙ্গে। সকর্ সাঙ্গবকী জােীয় রশল্প ধ্বংস হঙ্গয়ঙ্গে 
অেবা প্ররেরদনই ধ্বংস হঙ্গে। োঙ্গদি জায়গা রনঙ্গে নেুন রশল্প যাি প্রচর্ন হঙ্গয় দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে 
সকর্ সভয জারেি জীবন মিণ প্রশ্ন, ফ্রয রশল্প স্থানীয় কাাঁচামার্ রদঙ্গয় চঙ্গর্না বিং দূিেম 
এর্াকা ফ্রেঙ্গক আহরিে কাাঁচামার্ রদঙ্গয় চঙ্গর্। ফ্রসসব রশঙ্গল্পি উৎপন্ন ফ্রভাগ হয় শুযু ফ্রদঙ্গশ 
নয় বিং রবঙ্গশ্বি সকর্ অঞ্চঙ্গর্। ফ্রদঙ্গশি উৎপাদন রদঙ্গয় ফ্রমটাঙ্গনা হে ফ্রয পুঙ্গিাঙ্গনা চারহদা 
োি স্থঙ্গর্ আঙ্গস নেুন চারহদা যা ফ্রমটাঙ্গনাি জনয ফ্রদশরবঙ্গদঙ্গশি দূিবেলী স্থান ও আবহাওয়া 
ফ্রেঙ্গক আনা হয় উৎপন্ন। পুঙ্গিাঙ্গনা স্থানীয় ও জােীয় রবরেন্নো ও আত্মরনভলিশীর্োি 
জায়গায় রমর্ন ঘঙ্গট সবলে, রবশ্বজুঙ্গড় গঙ্গড় উঙ্গঠ জারেসমূঙ্গহি পািস্পরিক রনভলিো।  
বস্তুসামগ্রী উৎপাদঙ্গন ফ্রযমন, ফ্রেমনই বুরদ্ধবতরিক উৎপাদঙ্গনও। প্ররেরট ৈেি জারেি 
বুরদ্ধবতরিক সতরষ্ট হঙ্গয় দাাঁড়ায় সাযািণ সম্পদ। জােীয় একঙ্গপঙ্গশরম ও সংকীণল মঙ্গনাবতরি 
অরযক ফ্রেঙ্গক অরযক অসম্ভব হঙ্গয় দাাঁড়ায়, আি অসংখয জােীয় ও স্থানীয় সারহেয ফ্রেঙ্গক 
ফ্রজঙ্গগ উঙ্গঠ এক একটা রবশ্বসারহেয। 
বুঙ্গশলায়ািা উৎপাদঙ্গনি সকর্ উপকিঙ্গণি দ্রুে উন্নরে মািেে, ফ্রযাগাঙ্গযাগ বযবস্থাি অরে 
সুরবযাি মাযযঙ্গম সকর্ জারেঙ্গক এমনরক ববলিেমঙ্গদিও সভযোয় ফ্রটঙ্গন আনঙ্গে। পঙ্গণযি 
সিা দি হঙ্গে ফ্রসই ফ্রগার্া যা সকর্ চীঙ্গনি প্রাচীি গুরড়ঙ্গয় ফ্রদয়, যাি িািা ফ্রস ববলিঙ্গদি 
অরে একগুঙ্গয় রবজারে-রবঙ্গিষঙ্গক আত্মসমপলঙ্গণ বাযয কঙ্গি। ফ্রস সকর্ জারেঙ্গক বাযয কঙ্গি 
রবঙ্গর্াঙ্গপি হাে ফ্রেঙ্গক বাাঁচঙ্গে বুঙ্গশলায়া উৎপাদন পদ্ধরে গ্রহঙ্গণ। োিা যাঙ্গক সভযো বঙ্গর্ 
ফ্রসই রজরনসটা োঙ্গদি মঙ্গযয ঢুকাঙ্গে বাযয কঙ্গি, োঙ্গদিঙ্গক বুঙ্গশলায়া হঙ্গে বাযয কঙ্গি। 
এককোয়, বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী পতরেবীঙ্গক োি রনঙ্গজি ফ্রচহািায় বেরি কঙ্গি। 
বুঙ্গশলায়ািা গ্রামাঞ্চর্ঙ্গক শহিাঞ্চঙ্গর্ি অযীন কঙ্গিঙ্গে। ফ্রস রবিাটাকাি শহিগুঙ্গর্া বেরি কঙ্গিঙ্গে, 
গ্রাঙ্গমি েুর্নায় শহঙ্গিি জনসংখযা রবপুর্ভাঙ্গব বারড়ঙ্গয়ঙ্গে, এভাঙ্গব জনগঙ্গণি এক োৎপযলপূণল 
অংশঙ্গক গ্রাময জীবঙ্গনি মূখলো ফ্রেঙ্গক বাাঁরচঙ্গয়ঙ্গে। ফ্রস ফ্রযমন গ্রামঙ্গক শহঙ্গিি উপি রনভলিশীর্ 
কফ্রি েুঙ্গর্ঙ্গে, একইভাঙ্গব রনভলিশীর্ কঙ্গি েুঙ্গর্ঙ্গে ববলি ও অযল ববলি ফ্রদশগুরর্ঙ্গক সভয পত ৩৬ 

ফ্রদশগুঙ্গর্াি উপি, কত ষক-প্রযান জারেগুরর্ঙ্গক বুঙ্গশলায়া-প্রযান জারেগুরর্ি উপি আি প্রাচযঙ্গক 
পাশ্চাঙ্গেযি উপি। 

বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী জনসংখযা, উৎপাদঙ্গনি উপায় ও সম্পরিি েরড়ঙ্গয় রেরটঙ্গয় োকা িঙ্গম িঙ্গম 
অবসান কঙ্গি জনসংখযা পুঞ্জীভূে কঙ্গি, উৎপাদঙ্গনি উপায়ঙ্গক কঙ্গি ফ্রকন্দ্রীভূে আি সম্পরি 
রনঙ্গয় আঙ্গস মুরস্টঙ্গময়ি হাঙ্গে। এি আবরশযক ের্ হর্ িাজননরেক ফ্রকন্দ্রীভবন। ৈাযীন অেবা 
রশরের্ভাঙ্গব যুক্ত প্রঙ্গদশসমূহ যাঙ্গদি প্রঙ্গেযঙ্গকি ৈেি ৈােল, আইন, সিকাি ও কি বযবস্থা 
িঙ্গয়ঙ্গে োঙ্গদি একরট একক জারেঙ্গে ফ্রঠঙ্গস ফ্রমর্াঙ্গনা হয় যাি িঙ্গয়ঙ্গে একক সিকাি, একক 
আইন সংরহো, একই জােীয় ফ্রশ্রণীৈােল, একই সীমান্ত ও একই শুল্ক বযবস্থা। 

বুঙ্গশলায়ািা োঙ্গদি শাসঙ্গনি এই এক শোব্দীঙ্গে এমন রবিাটাকাি রবশার্ উৎপারদকা শরক্ত সতরষ্ট 
কঙ্গিঙ্গে যা অেীঙ্গেি সকর্ প্রজন্ম রমঙ্গর্ও কিঙ্গে পাঙ্গিরন। প্রকত রেি শরক্তঙ্গক মানুঙ্গষি অযীন 
কিা, যিপারে, রশল্প ও কত রষঙ্গে িসায়নরবদযাি প্রঙ্গয়াগ, বাষ্পশরক্তি সাহাঙ্গযয ফ্রনৌযাো, ফ্রির্ওঙ্গয়, 
ববদুযরেক ফ্রটরর্গ্রাে, আবাঙ্গদি জনয ফ্রগাটা এক একটা মহাঙ্গদশ সাে কঙ্গি ফ্রের্া, নদীি খার্ 
খনন, এঙ্গককটা জনসমরষ্ট ফ্রযন যাদুমঙ্গিি মে মারট েুাঁঙ্গড় ফ্রবরিঙ্গয় এর্, সামারজক শ্রঙ্গমি মঙ্গযয 
এেটা উৎপারদকা শরক্ত রু্ক্কারয়ে রের্ ফ্রয ো রের্ পূবলেন শোব্দীি যািণাি বাইঙ্গি। 

োহঙ্গর্ আমিা ফ্রদখরেঃ উৎপাদঙ্গনি উপায় ও রবরনময় যাি ওপি বুঙ্গশলায়ািা রনঙ্গজঙ্গদি গঙ্গড় 
েুঙ্গর্ঙ্গে, ো সামন্ত সমাঙ্গজি মঙ্গযয জন্ম রনঙ্গয়রের্। এসব উৎপাদঙ্গনি উপায় ও রবরনমঙ্গয়ি 
রবকাঙ্গশি একটা রনরদলষ্ট পযলাঙ্গয় এঙ্গস, ফ্রয শঙ্গেলি অযীঙ্গন সামন্ত সমাজ উৎপাদন ও রবরনময় 
কিে, কত রষ ও হিরশঙ্গল্পি সামন্তীয় সংগঠন, এক কোয় সামন্ত মারর্কানা সম্পকল ইরেমঙ্গযযই 
রবকরশে উৎপারদকা শরক্তি সাঙ্গে খাপ ফ্রখর্না [টীকাঃ মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ বাকযরট এখাঙ্গন 
ফ্রশষ হঙ্গয়ঙ্গে। োিপি িঙ্গয়ঙ্গেঃ “োিা উৎপাদনঙ্গক রবকরশে না কঙ্গি বাাঁযাগ্রস্থ কির্। োিা 
রবিাট বাাঁযা হঙ্গয় দাাঁড়ার্…”], োিা রবিাট বাাঁযা হঙ্গয় দাাঁড়ার্। োঙ্গদিঙ্গক ফ্রভঙ্গঙ ফ্রের্ঙ্গে হে; 
োঙ্গদি ফ্রভঙ্গঙ ফ্রের্া হর্। 

োি জায়গায় এর্ অবায প্ররেঙ্গযারগো, ফ্রসই সাঙ্গে এর্ োিই উপঙ্গযাগী সামারজক ও 
িাজননরেক রবরযরবযান আি বুঙ্গশলায়াঙ্গদি অেলননরেক ও িাজননরেক কেত লত্ব।  

আমাঙ্গদি ফ্রচাঙ্গখি সামঙ্গন চর্ঙ্গে একই যিঙ্গণি আি একরট যািা, আযুরনক বুঙ্গশলায়া সমাজ োি 
উৎপাদন সম্পকল, রবরনময় সম্পকল ও সম্পরি সম্পকল সহকাঙ্গি এে বযাপক রবশার্ উৎপাদঙ্গনি 
উপায় ও রবরনময় গঙ্গড় েুঙ্গর্ঙ্গে এটা ফ্রযন ফ্রসই রূপকোি জাদুকি োি জাদুমি      পত ৩৭ 
 
 



বঙ্গর্ পাোর্পুরিি শরক্তগুরর্ঙ্গক জারগঙ্গয় েুঙ্গর্ঙ্গে যা আি ফ্রস রনয়িণ কিঙ্গে পািঙ্গেনা। 
রবগে বহু দশক যঙ্গি রশল্প ও বারণঙ্গজযি ইরেহাস হঙ্গে শুযু আযুরনক উৎপাদন সম্পঙ্গকলি 
রবরুঙ্গদ্ধ, বুঙ্গশলায়া ও োি শাসঙ্গনি অরিঙ্গত্বি শেল ফ্রয মারর্কানা সম্পকল োি রবরুঙ্গদ্ধ আযুরনক 
উৎপারদকা শরক্তি রবঙ্গদ্রাঙ্গহি ইরেহাস। পার্া কঙ্গি আরবভূলে হঙ্গয় ফ্রয বারণজয সংকট সমগ্র 
বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি অরিত্বটাঙ্গকই রবপন্ন কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্ অরযক ফ্রেঙ্গক অরযকেিভাঙ্গব োি 
উঙ্গেখই যঙ্গেষ্ট। এই সংকঙ্গটি েঙ্গর্ রবদযমান উৎপারদে সামগ্রীি রবিাট অংশই শুযু নয়, 
আঙ্গগ সতষ্ট উৎপারদকা শরক্তও পযলায়িঙ্গম ধ্বংস হয়। এই সংকঙ্গট এক মহামািীি আরবভলাব 
ঘঙ্গট যা অেীঙ্গেি সকর্ যুঙ্গগ অসম্ভব মঙ্গন হে—অরে উৎপাদঙ্গনি মহামািী। সমাজ হঠাৎ 
এক সামরয়ক ববলি অবস্থায় রেঙ্গি যায় ফ্রযন এ এক দুরভলে, এক ধ্বংসযঙ্গজ্ঞি ববরশ্বক যুদ্ধ 
সকর্ জীবনযাোি উপাঙ্গয়ি সিবিাহ ফ্রকঙ্গট রদঙ্গয়ঙ্গে, রশল্প ও বারণজয মঙ্গন হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত, 
রকন্তু ফ্রকন? কািণ সভযো মাোরেরিক্ত হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে, মাোরেরিক্ত জীবন যািঙ্গণি সামগ্রী, 
মাোরেরিক্ত রশল্প, মাোরেরিক্ত বারনজয। সমাঙ্গজি হাঙ্গে ফ্রয উৎপারদকা শরক্ত িঙ্গয়ঙ্গে ো 
বুঙ্গশলায়া সম্পরি মারর্কানাি পরিরস্থরেি রবকাঙ্গশ আি সাহাযয কিঙ্গেনা [টীকাঃ ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি 
জামলান সংস্কিঙ্গণ “বুঙ্গশলায়া সম্পরি মারর্কানাি পরিরস্থরেি রবকাশ” এি জায়গায় আঙ্গে “বুঙ্গশলায়া 
সভযো ও বুঙ্গশলায়া সম্পরি মারর্কানাি পরিরস্থরেি রবকাশ”। রকন্তু ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ 
সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ “বুঙ্গশলায়া সভযো ও” কোরট ফ্রকাঁঙ্গট ফ্রদয়া হয়] বিং ো এই পরিরস্থরেি 
জনয মাোরেরিক্ত শরক্তশার্ী হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে, এই পরিরস্থরে োি জনয শতংখর্ হঙ্গয় দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে, 
আি এই শতংখর্ ফ্রভঙা ফ্রের্া মাে ো সমগ্র বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজ রবশতঙ্খর্া বেরি কঙ্গি, বুঙ্গশলায়া 
সম্পরি মারর্কানাি অরিত্বঙ্গক রবপন্ন কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্। বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি পরিরস্থরে োি িািা 
সতষ্ট সম্পদঙ্গক যঙ্গি িাখাি জনয বড়ই সংকীণল। আি কীভাঙ্গবই বা বুঙ্গশলায়া এই সংকট ফ্রেঙ্গক 
মুরক্ত পাঙ্গব? একরদঙ্গক উৎপারদকা শরক্তি রবিাট অংশ বাযয হঙ্গয় ধ্বংস কঙ্গি ফ্রেঙ্গর্; 
অনযরদঙ্গক নেুন বাজাি খুাঁঙ্গজ ফ্রবি কঙ্গি আি পুঙ্গিাঙ্গনা বাজািঙ্গক আঙ্গিা ফ্রবরশ ফ্রবরশ ফ্রশাষণ 
কঙ্গি। এি অেল হর্ আঙ্গিা ফ্রবরশ মাোয় ও অরযক ধ্বংসাত্মক সংকঙ্গটি পঙ্গে এরগঙ্গয় রগঙ্গয়, 
আি ফ্রখাদ সংকট দূি কিাি উপায়ই করমঙ্গয় ফ্রেঙ্গর্। 

ফ্রয অঙ্গস্ত্র বুঙ্গশলায়ািা সামন্তবাদঙ্গক যূরর্সাৎ কঙ্গিঙ্গে ো এখন োঙ্গদি রনঙ্গজঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধই 
উদযে। 

ফ্রয অঙ্গস্ত্র রনঙ্গজঙ্গদি মতেুয বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী ফ্রসই অস্ত্রই শুযু গঙ্গড়রন, োিা এমন ফ্রর্াকও বেরি 
কঙ্গিঙ্গে যািা ফ্রসই অস্ত্র যািণ কিঙ্গব—আযুরনক শ্ররমক ফ্রশ্রণী—সবলহািা।        পত ৩৮ 

ফ্রয অনুপাঙ্গে বুঙ্গশলায়া অেলাৎ পুাঁরজ রবকরশে হয়, ফ্রসই একই অনুপাঙ্গে আযুরনক শ্ররমক ফ্রশ্রণী 
সবলহািাও রবকরশে হয়—শ্রমজীরবঙ্গদি একরট ফ্রশ্রণী যািা েেরদন ফ্রবাঁঙ্গচ োঙ্গক যেরদন োিা 
কাজ পায়, আি েেরদন োিা কাজ পায় যেরদন োঙ্গদি শ্রম পুাঁরজঙ্গক বারড়ঙ্গয় ফ্রোঙ্গর্। এই 
শ্ররমঙ্গকিা যািা রনঙ্গজঙ্গদি টুকঙ্গিা টুকঙ্গিা কঙ্গি ফ্রবাঁচঙ্গে বাযয হয় বারণঙ্গজযি অনয সামগ্রীি 
মেই োিা হঙ্গে পণয, ের্ে প্ররেঙ্গযারগোি সকর্ ওর্ট পার্ট আি বাজাঙ্গিি সকর্ 
উঠানামাি অযীন। 

যঙ্গিি বহুর্ বযবহাি আি শ্রম রবভাঙ্গগি কািঙ্গণ সবলহািা ফ্রশ্রণীি কাজ োি সকর্ বযরক্তগে 
ৈেি ববরশষ্টয হারিঙ্গয়ঙ্গে। আি োই কমলী হারিঙ্গয়ঙ্গে কাঙ্গজি প্ররে আকষলণ।  ফ্রস হঙ্গয় 
দাাঁরড়ঙ্গয়ঙ্গে যঙ্গিি ফ্রর্জুড়, োি কাঙ্গে চাওয়া হয়  অরে সির্, একান্ত একঙ্গঘঙ্গয় আি অরে 
সহঙ্গজ অজলনীয় ফ্রযাগযোটুকু। োই একজন শ্ররমঙ্গকি উৎপাদন খিচ সীমাবদ্ধ িাখা হঙ্গয়ঙ্গে 
প্রায় একান্তই োি ফ্রবাঁঙ্গচ োকাি আি বংশ িোি জনয যেটুকু অন্নবঙ্গস্ত্রি সংস্থান দিকাি 
েেটুকু পযলন্তই। রকন্তু পঙ্গণযি দাম, অেএব শ্রঙ্গমি দামও [টীকাঃ মাকলস ও এঙ্গের্স োাঁঙ্গদি 
পিবেলীকাঙ্গর্ি িচনাসমূঙ্গহ “শ্রঙ্গমি মূর্য”-এি জায়গায় “শ্রমশরক্তি মূর্য” এবং “শ্রঙ্গমি দাম”-
এি জায়গায় “শ্রমশরক্তি দাম” (প্রেম মাকলস কেত লক উত্থারপে)-এি অরযকেি সরঠক যািণা 
প্ররেস্থাপন কঙ্গিন] উৎপাদন খিঙ্গচি সমান। োই, ফ্রয অনুপাঙ্গে কাঙ্গজি জঘণযো বাঙ্গড়, 
ফ্রসই অনুপাঙ্গে মজুরি কঙ্গম। শুযু োই নয়, যঙ্গিি বযবহাি ও শ্রম রবভাগ ফ্রয অনুপাঙ্গে 
বাঙ্গড়, ফ্রসই অনুপাঙ্গে শ্রমভািও বতরদ্ধ পায় শ্রমঘন্টা বাড়াঙ্গনা, একটা রনরদলষ্ট সমঙ্গয় ফ্রবরশ 
কাজ আদায় কঙ্গি অেবা যঙ্গিি গরে বারড়ঙ্গয় প্রভত রে। 

আযুরনক রশল্প রপেতোরিক মারর্ঙ্গকি ফ্রোট কমলশার্াঙ্গক রশল্প পুাঁরজপরেি অরেকায় কািখানায় 
পরিণে কঙ্গিঙ্গে। কািখানায় রবপুর্ শ্ররমক জনগণঙ্গক ফ্রঢাকাঙ্গনা হয় রভড় কঙ্গি, বসনযবারহনীি 
মে সাজাঙ্গনা হয়। রশল্পবারহনীি বসনযদর্ রহঙ্গসঙ্গব োঙ্গদিঙ্গক অরেসাি ও সাঙ্গজলন্টঙ্গদি 
উচ্চপদস্থঙ্গদি কমাঙ্গন্ডি অযীন একরট খাাঁরট বহুযাপী বযবস্থায় সাজাঙ্গনা হয়। োিা বুঙ্গশলায়া 
ফ্রশ্রণী ও বুঙ্গশলায়া িাঙ্গষ্ট্রি দাসই শুযু নয়, োিা প্ররেরদন প্ররে ঘণ্টায় যঙ্গিি দাঙ্গস, পরিদশলঙ্গকি 
দাঙ্গস আি সঙ্গবলাপরি ৈেি বুঙ্গশলায়া মারর্ঙ্গকি দাঙ্গস পরিণে হয়। যে ফ্রখার্াঙ্গমর্াভাঙ্গব এই 
ফ্রৈোচাি মুনাোঙ্গক োি র্েয ও আদশল বঙ্গর্ ফ্রঘাষণা কঙ্গি েেই ো আঙ্গিা হীন, আঙ্গিা 
ঘতণয ও আঙ্গিা রেক্ত হঙ্গয় উঙ্গঠ। 

বদরহক শ্রঙ্গম যে কম দেো ও শরক্ত যে কম র্াগঙ্গে োঙ্গক, অনয কোয় আযুরনক রশল্প যে 
ফ্রবরশ রবকাশ র্াভ কঙ্গি, েেই পুরুষঙ্গদি জায়গায় নািীঙ্গদি শ্রম স্থর্ারভরষক্ত হয়[টীকাঃ পত ৩৯ 



ফ্রেব্রুয়ািী ১৮৪৮-এি জামলান সংস্কিঙ্গণ “নািীঙ্গদি শ্রম স্থর্ারভরষক্ত হয়” এি স্থঙ্গর্ আঙ্গে “নািী 
ও রশশুঙ্গদি শ্রম স্থর্ারভরষক্ত হয়”]। শ্ররমক ফ্রশ্রণীি জনয বয়স বা রর্ঙ্গেি পােলঙ্গকযি আি 
ফ্রকান সামারজক ফ্রযাগযো োঙ্গকনা। সকঙ্গর্ই শ্রঙ্গমি যি, বয়স ও রর্ে অনুসাঙ্গি ফ্রস যি 
বযবহাঙ্গিি খিচটুকু রকেু বাঙ্গড়-কঙ্গম মাে। 
শ্ররমঙ্গকি ওপি কািখানা মারর্ঙ্গকি ফ্রশাষণ খারনকটা ফ্রশষ হঙ্গেই, োি মজুরি হাঙ্গে আসা 
মােই োি ওপি ঝাাঁরপঙ্গয় পঙ্গড় বুঙ্গশলায়াঙ্গদি অনযানয অংশঃ বারড়অর্া, ফ্রদাকানদাি, মহাজন 
প্রভত রে।  
মযযঙ্গশ্রণীি রনমিি—েুঙ্গদ বযবসায়ী, ফ্রদাকানদাি, সাযািণে আঙ্গগকাি কািবািীিা সবাই, 
হিরশল্পী ও কত ষক—এিা সবাই িঙ্গম িঙ্গম সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গে ফ্রনঙ্গম আঙ্গস, কািণ োঙ্গদি 
সামানয পুাঁরজ আযুরনক রশল্প চার্াবাি মে যঙ্গেষ্ট বড় নয়, আি এখন প্ররেঙ্গযারগোয় বতহৎ 
পুাঁরজপরেিা োঙ্গদি রগঙ্গর্ ফ্রেঙ্গর্, অংশে এই জনয ফ্রয উৎপাদঙ্গনি নয়া পদ্ধরেি কাঙ্গে 
োঙ্গদি রবঙ্গশষ বনপুণযটুকু মূর্যহীন প্ররেভাে হয়। এভাঙ্গব জনগঙ্গণি প্ররেরট ফ্রশ্রণী ফ্রেঙ্গক 
আগে ফ্রর্াঙ্গকি িািা সবলহািা ফ্রশ্রণীি পুরষ্টর্াভ হঙ্গে োঙ্গক। 
সবলহািা ফ্রশ্রণী রবকাঙ্গশি নানা িঙ্গিি মযয রদঙ্গয় যায়। জঙ্গন্মি সাঙ্গে সাঙ্গে বুঙ্গশলায়াি সাঙ্গে 
োি সংগ্রাম শুরু হয়। প্রেঙ্গম ৈেি বযরক্ত শ্ররমঙ্গকি সাঙ্গে র্ড়াই বাাঁঙ্গয, োিপি একটা 
ফ্রগাটা কািখানাি শ্রমজীরবঙ্গদি সাঙ্গে, োিপি একরট রনরদলষ্ট এর্াকায় একটা ফ্রপশাি সকর্ 
কমলীঙ্গদি সাঙ্গে র্ড়াই বাাঁঙ্গয োঙ্গদি প্রেযেভাঙ্গব ফ্রশাষণকািী বযরক্ত বুঙ্গশলায়াি সাঙ্গে। োিা 
োঙ্গদি সংগ্রাম চার্ায় উৎপাদঙ্গনি বুঙ্গশলায়া বযবস্থাি রবরুঙ্গদ্ধ নয়, বিং উৎপাদঙ্গনি 
উপকিঙ্গণি রবরুঙ্গদ্ধ, োিা ফ্রসই আমদারনকত ে দ্রবযসামগ্রী ধ্বংস কঙ্গি যা োঙ্গদি শ্রঙ্গমি সাঙ্গে 
প্ররেিরন্দ্বোয় রর্প্ত, োিা যিপারে ফ্রভঙ্গঙ চূণল কঙ্গি, কািখানায় আগুন র্ারগঙ্গয় ফ্রদয়, 
মযযযুঙ্গগি রশল্পকমলীি হািাঙ্গনা ফ্রগৌিব ফ্রস বর্প্রঙ্গয়াঙ্গগ রেরিঙ্গয় আনঙ্গে চায়। 
এই পযলাঙ্গয় শ্ররমঙ্গকিা ফ্রদশবযাপী েরড়ঙ্গয় োকা পািস্পরিক প্ররেঙ্গযারগোয় েেভে অসংর্গ্ন 
জনগণ। যরদবা ফ্রকাোও োিা ঐকযবদ্ধ হঙ্গয় অরযকেি সুদতঢ় সঙ্ঘ গঙ্গড় ফ্রোঙ্গর্ ো োঙ্গদি 
রনঙ্গজঙ্গদি সরিয় সরম্মর্ঙ্গনি ের্ নয় বিং বুঙ্গশলায়াঙ্গদি একোবদ্ধোি ের্, ফ্রয ফ্রশ্রণী রনজ 
িাজননরেক র্েয অজলঙ্গন সমগ্র সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক গরেশীর্ কিঙ্গে বাযয হয়, েখঙ্গনা োিা 
রকেু রদঙ্গনি জনয ফ্রস ফ্রচষ্টায় সের্ও হয়। এই িঙ্গি োই সবলহািািা রনঙ্গজঙ্গদি শত্রুি 
রবরুঙ্গদ্ধ র্ঙ্গড়না বিং শত্রুি শত্রুি রবরুঙ্গদ্ধ র্ঙ্গড়, অেলাৎ রনিংকুশ িাজেঙ্গিি অবরশষ্টাংঙ্গশি 
রবরুঙ্গদ্ধ, জরমদাি, রশল্প বরহভূলে বুঙ্গশলায়া, েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ। এভাঙ্গব ইরেহাঙ্গসি পত ৪০ 

সমি গরেরট বুঙ্গশলায়াঙ্গদি হাঙ্গে ফ্রকন্দ্রীভূে োঙ্গক, এভাঙ্গব অরজলে প্ররেরট জয় হর্ বুঙ্গশলায়াি 
জয়। 

রকন্তু রশঙ্গল্পি রবকাঙ্গশি সাঙ্গে সবলহািা ফ্রশ্রণী সংখযায়ই শুযু বাঙ্গড়না, বযাপক সংখযায় ফ্রকন্দ্রীভূে 
হয়, োি শরক্ত বতরদ্ধ পায়, আি এই শরক্ত ফ্রস ফ্রবরশ ফ্রবরশ অনুভব কঙ্গি। ফ্রয অনুপাঙ্গে যি 
শ্রঙ্গমি মঙ্গযয পােলকয মুঙ্গে রদঙ্গে োঙ্গক আি প্রায় সবলে মজুরি একই রনম্ন িঙ্গি নারমঙ্গয় আঙ্গন, 
ফ্রসই অনুপাঙ্গে অরযক ফ্রেঙ্গক অরযক সবলহািা ফ্রশ্রণীি সারিি মঙ্গযয রবরভন্ন ৈােল ও জীবনযাোি 
অবস্থায় সমো আসঙ্গে োঙ্গক। বুঙ্গশলায়াঙ্গদি মঙ্গযয বাড়ন্ত প্ররেঙ্গযারগো এবং োি ের্ রহঙ্গসঙ্গব 
ফ্রয বারণজয সংকট ফ্রদখা ফ্রদয় ো শ্ররমকঙ্গদি মজুরিি ওঠানামা সঙ্গবলাচ্চ বারড়ঙ্গয় ফ্রোঙ্গর্। 
যঙ্গিি অরবিাম উন্নরে আি দ্রুেেম রবকাশ োঙ্গদি জীরবকা অরযক ফ্রেঙ্গক অরযকেি 
অরনরশ্চে কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্, বযরক্ত শ্ররমক ও বযরক্ত বুঙ্গশলায়াি মঙ্গযয সংঘষল অরযক ফ্রেঙ্গক 
অরযকেিভাঙ্গব দুই ফ্রশ্রণীি মঙ্গযয সঙ্ঘঙ্গষল রূপ ফ্রনয়। েখন শ্ররমঙ্গকিা রমরর্ে সরমরে (ফ্রট্রড 
ইউরনয়ন) গঠন শুরু কঙ্গি বুঙ্গশলায়াি রবরুঙ্গদ্ধ [টীকাঃ “ফ্রট্রড ইউরনয়ন” মূর্ জামলান-এ ফ্রনই]; 
মজুরিি হাি বজায় িাখাি জনয ফ্রজাট বাাঁঙ্গয; মাঙ্গঝ মঙ্গযয ঘটা এই রবঙ্গদ্রাঙ্গহি আঙ্গগ োকঙ্গে 
প্রস্তুরেি জনয স্থায়ী সংগঠন গঙ্গড় ফ্রোঙ্গর্। এখাঙ্গন ওখাঙ্গন িন্দ্ব পরিণে হয় দাোয়।  

মাঙ্গঝ মাঙ্গঝ শ্ররমকিা জয়ী হয়, রকন্তু ফ্রকবর্ অল্পরদঙ্গনি জনয। োঙ্গদি খণ্ডযুঙ্গদ্ধি সরেযকাঙ্গিি 
র্াভ োঙ্গদি আশু ের্ােঙ্গর্ নয় বিং শ্ররমকঙ্গদি িমবযলমান একোি মঙ্গযয রনরহে। এই 
ঐকয সাহাযয পায় আযুরনক রশল্প ফ্রেঙ্গক সতষ্ট ফ্রযাগাঙ্গযাগ বযবস্থাি উন্নরেি িািা আি োি 
মাযযঙ্গম রবরভন্ন এর্াকাি শ্ররমকিা এঙ্গক অপঙ্গিি সংস্পঙ্গশল আঙ্গস। একই চরিঙ্গেি অসংখযয 
স্থানীয় সংগ্রামঙ্গক ফ্রদশবযাপী এক ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গম ফ্রকন্দ্রীভূে কঙ্গি কিাি জনয রঠক এই 
ফ্রযাগাঙ্গযাগটাই দিকাি রের্। রকন্তু প্ররেরট ফ্রশ্রণীসংগ্রামই হর্ জােীয় সংগ্রাম। আি মযয 
যুঙ্গগি নাগরিকঙ্গদি োঙ্গদি সময়কাি ফ্রশাচনীয় িািাঘাঙ্গটি কািঙ্গণ ফ্রয ঐকয অজলঙ্গন শোব্দীি 
পি শোব্দী ফ্রর্ঙ্গগরের্ ো ফ্রির্পঙ্গেি কর্যাঙ্গণ আযুরনক সবলহািা ফ্রশ্রণী অজলন কঙ্গি কঙ্গয়ক 
বেঙ্গি।  

শ্ররমকঙ্গদি একরট ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব সংগরঠে হওয়া আি োি ের্ রহঙ্গসঙ্গব এক িাজননরেক 
পারটলঙ্গে সংগরঠে হওয়া শ্ররমকঙ্গদি রনঙ্গজঙ্গদি মযযকাি প্ররেঙ্গযারগোি িািা প্ররে মুহুঙ্গেল 
বাাঁযাগ্রি হয়। রকন্তু প্ররেবািই প্রবর্েি, দতঢ়েি ও আঙ্গিা শরক্তশার্ী হঙ্গয় সংগঠন মাো 
ফ্রোঙ্গর্। এিই চাঙ্গপ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি মযযকাি রবভরক্তি সুরবযা রনঙ্গয় োঙ্গদিঙ্গক বাযয কঙ্গি পত৪১ 



শ্ররমকঙ্গদি রনরদলষ্ট রকেু ৈাঙ্গেলি আইনগে ৈীকত রে রদঙ্গে। এইভাঙ্গব ইংর্যাঙ্গন্ড দশ ঘন্টাি 
আইন পাশ হঙ্গয়রের্।  

ফ্রমাঙ্গটি উপি পুঙ্গিাঙ্গনা সমাঙ্গজি ফ্রশ্রণীসমূঙ্গহি মঙ্গযয সংঘাে সবলহািা ফ্রশ্রণীি রবকাঙ্গশ 
নানাভাঙ্গব সাহাযয কঙ্গি। বুঙ্গশলায়ািা রনঙ্গজঙ্গদি এক অবযাহে যুঙ্গদ্ধ ফ্রদখঙ্গে পায়ঃ প্রেঙ্গম 
অরভজােঙ্গদি সাঙ্গে, োিপি রশঙ্গল্পি রবকাঙ্গশ যাঙ্গদি ৈােল ববি হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে বুঙ্গশলায়াঙ্গদি 
ফ্রসসব অংঙ্গশি সাঙ্গে, আি সবলদাই রবঙ্গদশী বুঙ্গশলায়াঙ্গদি সাঙ্গে। এসকর্ র্ড়াইঙ্গয়ই োঙ্গক 
সবলহািাি কাঙ্গে আঙ্গবদন কিঙ্গে হয়, সাহাযয চাইঙ্গে হয়, োঙ্গদিঙ্গক ফ্রটঙ্গন আনঙ্গে হয় 
িাজনীরেি প্রােঙ্গন। সুেিাং বুঙ্গশলায়ািা রনঙ্গজিাই সবলহািাঙ্গদি রনঙ্গজঙ্গদি িাজননরেক ও 
সাযািণ রশোি উপাদান ফ্রযাগান রদঙ্গে োঙ্গক [টীকাঃ মূর্ জামলান-এ “িাজননরেক ও সাযািণ 
রশোি উপাদান” এি স্থঙ্গর্ আঙ্গে “রশোি উপাদান”]। অনয কোয়, োিা সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক 
বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি রবরুঙ্গদ্ধ র্ড়াি অস্ত্র িািা সরজ্জে কঙ্গি।  

আি আমিা ইরেমঙ্গযযই ফ্রদঙ্গখরে ফ্রয শাসকঙ্গশ্রণীি ফ্রগাটা ফ্রগাটা এক একটা অংশ রশঙ্গল্পি 
রবকাশ মািেে সবলহািাি মঙ্গযয রনরেপ্ত হঙ্গে োঙ্গক অেবা অন্তে অরিঙ্গত্বি সংকঙ্গট পরেে 
হয়। এগুঙ্গর্াও সবলহািাঙ্গক জ্ঞানাঙ্গর্াক ও প্রগরেশীর্ সঙ্গেজ উপাদান সিবিাহ কঙ্গি [টীকাঃ 
মূর্ জামলান-এ “জ্ঞানাঙ্গর্াক ও প্রগরেশীর্ সঙ্গেজ উপাদান” এি স্থঙ্গর্ আঙ্গে “গণ রশোি 
উপাদান”]।  

ফ্রশষে ফ্রশ্রণীসংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহুঙ্গেল আঙ্গস, শাসক ফ্রশ্রণীি মঙ্গযয ভাঙন ঘটঙ্গে োঙ্গক। 
বস্তুে পুঙ্গিাঙ্গনা সমাঙ্গজি পুঙ্গিা কাঠাঙ্গমা জুঙ্গড় এই ভাঙন ঘঙ্গট। এই ভাঙন এেটাই সরহংস 
ও ফ্রচাখ যাাঁযাাঁঙ্গনা হঙ্গয় উঙ্গঠ ফ্রয শাসক ফ্রশ্রণীি এক ফ্রোট অংশ ফ্রসই ফ্রশ্রণী রেঙ্গড় ফ্রবরড়ঙ্গয় 
এঙ্গস রবপ্লবী ফ্রশ্রণীঙ্গে ফ্রযাগ ফ্রদয় ফ্রয ফ্রশ্রণীি হাঙ্গে িঙ্গয়ঙ্গে ভরবষযে। ফ্রযমন আঙ্গগকাি এক 
যুঙ্গগ অরভজােঙ্গদি একাংশ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি সাঙ্গে ফ্রযাগ রদঙ্গয়রের্, একইভাঙ্গব এখন বুঙ্গশলায়াঙ্গদি 
এক খণ্ডাংশ সবলহািাঙ্গদি পঙ্গে ফ্রযাগ ফ্রদয়, রবঙ্গশষে বুঙ্গশলায়া মোদশলীঙ্গদি এক অংশ যািা 
রনঙ্গজঙ্গদিঙ্গক েেগেভাঙ্গব ইরেহাঙ্গসি সমগ্র গরেঙ্গক উপর্রিি পযলাঙ্গয় উন্নীে কফ্রিঙ্গেন।  

বুঙ্গশলায়াঙ্গদি মুঙ্গখামুরখ ফ্রযসব ফ্রশ্রণী আজঙ্গক দাাঁরড়ঙ্গয় আঙ্গে, সবলহািা ফ্রশ্রণীই োঙ্গদি মঙ্গযয 
একমাে প্রকত ে রবপ্লবী ফ্রশ্রণী। অনয ফ্রশ্রণীসমূহ আযুরনক রশঙ্গল্পি সামঙ্গন েয়প্রাপ্ত হঙ্গে হঙ্গে 
ফ্রশষ পযলন্ত রবরু্প্ত হয়। োই, এই আযুরনক রশঙ্গল্পিই রবঙ্গশষ ও অপরিহাযল সতরষ্ট হর্ সবলহািা। 

                                                                                                                               পত ৪২ 

রনম্ন মযযঙ্গশ্রণী, েুঙ্গদ হিরশল্প মারর্ক, ফ্রদাকানদাি, কারিগি, কত ষক—এিা সকঙ্গর্ই বুঙ্গশলায়াি 
রবরুঙ্গদ্ধ র্ড়াই কঙ্গি মযযঙ্গশ্রণীি অংশ রহঙ্গসঙ্গব োঙ্গদি অরিত্বঙ্গক ধ্বংঙ্গসি হাে ফ্রেঙ্গক বাাঁচাবাি 
জনয। োিা োই রবপ্লবী নয়, িেণশীর্। শুযু োই নয়, ইরেহাঙ্গসি চাকাঙ্গক ফ্রপেঙ্গন 
ফ্রেিাঙ্গনাি ফ্রচষ্টা কঙ্গি বঙ্গর্ োিা প্ররেরিয়াশীর্ও। ফ্রসৌভাগযে োিা যরদ রবপ্লবীও হয় োিা 
ো হয় সবলহািায় োঙ্গদি আসন্ন রূপান্তঙ্গিি কািঙ্গণ, োই োিা োঙ্গদি বেলমাঙ্গনি ৈােল নয়, 
ভরবষযঙ্গেি ৈােল িো কঙ্গি, োিা রনঙ্গজঙ্গদি দতরষ্টভেী েযাগ কঙ্গি সবলহািাি দতরষ্টভেী গ্রহণ 
কঙ্গি।  

পুঙ্গিাঙ্গনা সমাঙ্গজি রনম্নেি িিগুরর্ ফ্রেঙ্গক রেটঙ্গক পঙ্গড় ফ্রযসব ফ্রর্াক রনরিয়ভাঙ্গব পচঙ্গে, 
ফ্রসই ‘রবপজ্জনক ফ্রশ্রণী’, ফ্রসই সামারজক আবজলনাটাঙ্গক [টীকাঃ মূর্ জামলান-এ “ফ্রসই 
‘রবপজ্জনক ফ্রশ্রণী’, ফ্রসই সামারজক আবজলনাটা”ি স্থঙ্গর্ আঙ্গে “ভ্রষ্ট সবলহািা”] এখাঙ্গন ফ্রসখাঙ্গন 
সবলহািা রবপ্লব ফ্রঝাঁরটঙ্গয় আঙ্গন্দার্ঙ্গন রনঙ্গয় আসঙ্গে পাঙ্গি; রকন্তু এি জীবনযাোি যিণটা 
এমনই ফ্রয ো প্ররেরিয়াশীর্ ষড়যঙ্গিি ভাড়াঙ্গট হারেয়াঙ্গিি ভূরমকাি জনযই োঙ্গদি অঙ্গনক 
ফ্রবরশ বেরি কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্। 

পুঙ্গিাঙ্গনা সমাঙ্গজি সাযািণ পরিরস্থরেটা সবলহািা ফ্রশ্রণীি জীবঙ্গন ইরেমঙ্গযযই প্রায় ফ্রর্াপ ফ্রপঙ্গে 
বঙ্গসঙ্গে। সবলহািা ফ্রশ্রণীি ফ্রকান সম্পরি ফ্রনই, স্ত্রী ও সন্তানঙ্গদি সাঙ্গে োি সম্পকল বুঙ্গশলায়া 
পারিবারিক সম্পঙ্গকলি সাঙ্গে ফ্রমঙ্গর্না; আযুরনক রশল্পশ্রম, পুাঁরজি প্ররে আযুরনক অযীনো, 
ইংর্যাঙ্গন্ড বা োঙ্গে, আঙ্গমরিকাঙ্গে বা জামলানীঙ্গে একই িকম, োি সকর্ জােীয় চরিে 
হারিঙ্গয়ঙ্গে। আইন, বনরেকো, যমল হঙ্গে োি কাঙ্গে বুঙ্গশলায়া কুসংস্কাি মাে যাি ফ্রপেঙ্গন ওাঁৎ 
ফ্রপঙ্গে আঙ্গে বুঙ্গশলায়া ৈােল।  

অেীঙ্গেি ফ্রয সব ফ্রশ্রণী কেত লত্ব ফ্রপঙ্গয়ঙ্গে, োিা সবাই অরজলে প্ররেষ্ঠা দতঢ়েি কিঙ্গে সঙ্গচষ্ট 
হঙ্গয়ঙ্গে ফ্রগাটা সমাঙ্গজি উপি োি দখরর্ি শেলটা চারপঙ্গয় রদঙ্গয়। ফ্রসখাঙ্গন সবলহািা ফ্রশ্রণী 
োি ওপি ফ্রচঙ্গপ োকা পূবলেন দখরর্ি পদ্ধরেই শুযু নয়, দখরর্ি প্রঙ্গেযকরট ভূেপূবল পদ্ধরেি 
অবসান না ঘরটঙ্গয় সমাঙ্গজি উৎপারদকা শরক্তি প্রভুত্ব র্াভ কিঙ্গে পাঙ্গিনা। োঙ্গদি 
রনঙ্গজঙ্গদি বর্ঙ্গে রকেু ফ্রনই যা রনিাপদ ও শরক্তশার্ী কিঙ্গে হঙ্গব। োি র্েয হর্ বযরক্তগে 
মারর্কানাি সকর্ পূবলেন রনিাপিা ও রনশ্চয়ো ধ্বংস কিা। 

অেীে ইরেহাঙ্গস প্ররেরট আঙ্গন্দার্ন রের্ সংখযাঙ্গল্পি আঙ্গন্দার্ন অেবা সংখযাঙ্গল্পি ৈাঙ্গেল 
আঙ্গন্দার্ন। সবলহািা আঙ্গন্দার্ন হঙ্গে রবিাট সংখযারযঙ্গক ৈাঙ্গেল রবপুর্ সংখযারযঙ্গকি 
আত্মসঙ্গচেন ৈাযীন আঙ্গন্দার্ন[টীকাঃ মূর্ জামলান-এ “আত্মসঙ্গচেন” শব্দরট ফ্রনই]। আমাঙ্গদি পত৪৩ 



বেলমান সমাঙ্গজি সবঙ্গচঙ্গয় রনঙ্গচি িি সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক নড়ঙ্গে বা উঙ্গঠ দাাঁড়াঙ্গে হঙ্গর্ োি 
ওপি ফ্রচঙ্গপ বঙ্গস োকা সিকািী সমাঙ্গজি ফ্রগাটা িিরটঙ্গক শুঙ্গনয েুাঁঙ্গড় ফ্রেঙ্গর্ না রদঙ্গয় উপায় 
ফ্রনই।   

সাঙ্গি না হঙ্গর্ও আকত রেি রদক ফ্রেঙ্গক বুঙ্গশলায়াি রবরুঙ্গদ্ধ সবলহািাি আঙ্গন্দার্ন প্রেমে এক 
জােীয় আঙ্গন্দার্ন। প্ররেরট ফ্রদঙ্গশি সবলহািাঙ্গক প্রেঙ্গম োি রনজ ফ্রদঙ্গশি বুঙ্গশলায়াি সাঙ্গে 
েয়সার্া কিঙ্গে হঙ্গব।  

সবলহািা ফ্রশ্রণীি রবকাঙ্গশি এঙ্গকবাঙ্গি সাযািণ পবলগুরর্ েুঙ্গর্ যিাি সময় আমিা ফ্রদখর্াম 
রবদযমান সমাঙ্গজ কমঙ্গবশী পদলাি আড়াঙ্গর্ এক গতহযুদ্ধ চর্ঙ্গে, এক পযলাঙ্গয় ফ্রয যুদ্ধ রবপ্লঙ্গবি 
আকাঙ্গি ফ্রোঁঙ্গট পঙ্গড়, ফ্রযখাঙ্গন বুঙ্গশলায়াি বর্পূবলক উঙ্গেদ সবলহািাি শাসঙ্গনি রভরি স্থাপন 
কঙ্গি।  

এযাবেকাঙ্গর্ি সমাঙ্গজি প্ররেরট রূপ গঙ্গড় উঙ্গঠরের্, ফ্রযমনটা আমিা ইরেমঙ্গযযই ফ্রদঙ্গখরে 
অেযাচািী ও অেযাচারিে ফ্রশ্রণীি মঙ্গযয ববরিোি রভরিঙ্গে। রকন্তু একরট ফ্রশ্রণীঙ্গক রনপীড়ণ 
কিঙ্গে হঙ্গর্ এমন পরিরস্থরে রনরশ্চে কিঙ্গে হঙ্গব যাঙ্গে রনপীরড়ে ফ্রশ্রণী োি দাঙ্গসারচে 
অরিত্ব অন্তে বজায় িাখঙ্গে পাঙ্গি। ভূরমদাসঙ্গত্বি কাঙ্গর্ ভূরমদাস রনঙ্গজঙ্গক করমউন [(১৮৮৮ 
ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ করমউন নামটা োঙ্গে উদীয়মান শহিগুরর্ িািা গতহীে হয় 
সামন্ত মরনব ও প্রভুঙ্গদি কাে ফ্রেঙ্গক “েতেীয় মণ্ডর্ী” রূঙ্গপ স্থানীয় ৈশাসন ও িাজননরেক অরযকাি 
জয় কিাি এমনরক আঙ্গগ। সাযািণভাঙ্গব বর্ঙ্গর্ বুঙ্গশলায়া অেলননরেক রবকাঙ্গশি একরট আদশল ফ্রদশ 
রহঙ্গসঙ্গব ইংর্যান্ডঙ্গক আি িাজননরেক রবকাঙ্গশি আদশল রহঙ্গসঙ্গব োেঙ্গক ফ্রনয়া হঙ্গয়ঙ্গে)। (১৮৯০ 
সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ সামন্ত জরমদািঙ্গদি কাে ফ্রেঙ্গক প্রােরমক আত্মশাসঙ্গনি 
অরযকাি িয় অেবা জয় কিাি পি ইোর্ী ও োঙ্গেি শহঙ্গিি অরযবাসীিা োাঁঙ্গদি শহি নগঙ্গিি 
এই নাম রদঙ্গয়রের্)] সদঙ্গসযি পযলাঙ্গয় েুঙ্গর্রের্ রঠক ফ্রযমন সামন্ত বৈিেঙ্গিি যাাঁোকঙ্গর্ি 
অযীঙ্গন েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া বুঙ্গশলায়ায় রবকরশে হঙ্গে সেম হঙ্গয়ঙ্গে। রবপিীঙ্গে আযুরনক শ্ররমক 
রশঙ্গল্পি রবকাঙ্গশি প্ররিয়ায় উপঙ্গি না উঙ্গঠ রনজ ফ্রশ্রণীি অরিত্ব বজায় িাখাি যা শেল, োিও 
রনঙ্গচ গভীি ফ্রেঙ্গক গভীিেিভাঙ্গব পরেে হয়। ফ্রস রনঃস হঙ্গয় যায়। আি রনঃসো জনসংখযা 
ও সম্পদ বতরদ্ধি ফ্রচঙ্গয় দ্রুেগরেঙ্গে বাঙ্গড়। সুেিাং এ ফ্রেঙ্গক এটা পরিষ্কািভাঙ্গব প্ররেপন্ন হয় 
ফ্রয বুঙ্গশলায়ািা সমাঙ্গজি শাসক হওয়াি ফ্রযাগযো আি িাঙ্গখনা আি রনঙ্গজি অরিঙ্গত্বি শেলঙ্গক 
সমাঙ্গজি উপি অপরিবেলনীয় আইন রহঙ্গসঙ্গব চারপঙ্গয় ফ্রদয়াি অরযকাি োঙ্গদি ফ্রনই। ফ্রস 
শাসন কিাি অঙ্গযাগ্য কািণ দাসঙ্গত্বি মঙ্গযয ফ্রস দাঙ্গসি অরিঙ্গত্বি              পত ৪৪ 

রনশ্চয়ো রদঙ্গে অেম। ফ্রস দাসঙ্গদি এমন অবস্থায় ডুঙ্গব ফ্রযঙ্গে না রদঙ্গয় পাঙ্গিনা ফ্রযখাঙ্গন 
োঙ্গদি িািা ভিণঙ্গপাষঙ্গণি বদঙ্গর্ োঙ্গদিঙ্গকই োি ভিণঙ্গপাষণ কিঙ্গে হঙ্গব। সমাজ এই 
বুঙ্গশলায়াি অযীন আি বাাঁচঙ্গে পাঙ্গিনা, অনয কোয়, োি অরিত্ব সমাঙ্গজি সাঙ্গে আি খাপ 
খায়না। 

বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি অরিত্ব ও আরযপঙ্গেি শেল হঙ্গে পুাঁরজি সতরষ্ট ও বতরদ্ধ [টীকাঃ মূর্ জামলান 
সংস্কিঙ্গণ এই বাকযরট এভাঙ্গব আঙ্গেঃ “বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি অরিত্ব ও আরযপঙ্গেযি শেল হঙ্গে ৈেি 
বযরক্তি হাঙ্গে সম্পঙ্গদি সঞ্চয়, পুাঁরজি সতরষ্ট ও বতরদ্ধ…”]; পুাঁরজি শেল হর্ মজুরি-শ্রম। মজুরি-

শ্রম সমূ্পণলভাঙ্গব শ্ররমকঙ্গদি প্ররেঙ্গযারগোি ওপি রনভলি কঙ্গি। বুঙ্গশলায়ািা যাি অরনেুক 
ফ্রপ্রিণাদাো ফ্রসই রশঙ্গল্পি রবকাঙ্গশি েঙ্গর্, প্ররেঙ্গযারগোঙ্গহেু শ্ররমকঙ্গদি রবরেন্নোি জায়গায় 
আঙ্গস সংঘবদ্ধোঙ্গহেু রবপ্লবী ঐকয। সুেিাং, বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী যাি ওপি দাাঁরড়ঙ্গয় উৎপাদন 
কঙ্গি ও উৎপন্ন সামগ্রী আত্মসাৎ কঙ্গি, আযুরনক রশঙ্গল্পি রবকাশ োি পাঙ্গয়ি ের্া ফ্রেঙ্গক 
ফ্রসই রভরিটাই ফ্রকঙ্গড় রনঙ্গে। োই বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী যা সতরষ্ট কিঙ্গে ো হঙ্গে সঙ্গবলাপরি োি 
রনঙ্গজি কবিঙ্গখাদাইকািী। বুঙ্গশলায়াি পেন আি সবলহািাি রবজয় সমান অরনবাযল।  
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২য় অযযায় 

সবলহািা ও সামযবাদীিা 
সমগ্রভাঙ্গব সবলহািাঙ্গদি সাঙ্গে সামযবাদীঙ্গদি সম্পকল কী? 

শ্ররমকঙ্গশ্রণীি অনযানয পারটলগুরর্ি প্ররেপে রহঙ্গসঙ্গব সামযবাদীিা পতেক ফ্রকান পারটল গঠন 
কঙ্গিনা। 

সমগ্রভাঙ্গব সবলহািাঙ্গদি ফ্রেঙ্গক রবরেন্ন ৈেি ফ্রকান ৈােল োঙ্গদি ফ্রনই।  

সবলহািা আঙ্গন্দার্নঙ্গক রূপ ফ্রদওয়া ও পুনগলঠঙ্গনি জনয োিা রনজৈ ফ্রকান ফ্রগাষ্ঠীগে [টীকাঃ 
মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ “ফ্রগাষ্ঠীগে” এি জায়গায় আঙ্গে “রবঙ্গশষ”] নীরে খাড়া কঙ্গি না। 

সামযবাদীিা শ্ররমকঙ্গশ্রণীি অনয পারটল ফ্রেঙ্গক ফ্রকবর্ এই রদক ফ্রেঙ্গক আর্াদাঃ ১। রবরভন্ন 
ফ্রদঙ্গশি সবলহািাঙ্গদি জােীয় সংগ্রাঙ্গম জারে রনরবলঙ্গশঙ্গষ োিা সমগ্র সবলহািা ফ্রশ্রণীি সাযািণ 
ৈােলঙ্গক সামঙ্গন েুঙ্গর্ যঙ্গি ২। বুঙ্গশলায়াঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি সংগ্রামঙ্গক ফ্রয বহুরবয িঙ্গিি 
ফ্রভেি রদঙ্গয় ফ্রযঙ্গে হয়, ফ্রসখাঙ্গন োিা সবলদা ও সবলে সমগ্র আঙ্গন্দার্ঙ্গনি ৈােলঙ্গক প্ররেরনরযত্ব 
কঙ্গি। 

সামযবাদীিা োই বযবহারিকভাঙ্গব প্ররেরট ফ্রদঙ্গশি শ্ররমকঙ্গশ্রণীি পারটলগুরর্ি সবলারযক অগ্রসি 
ও দতঢ় অংশ যািা অনয সকর্ঙ্গক সামঙ্গন ফ্রঠঙ্গর্ ফ্রদয়, অনযরদঙ্গক েেগেভাঙ্গব সবলহািা ফ্রশ্রণীি 
অরযকাংঙ্গশি েুর্নায় োঙ্গদি এই সুরবযা আঙ্গে ফ্রয সবলহািা আঙ্গন্দার্ঙ্গনি সামঙ্গন এরগঙ্গয় 
যাওয়াি পে, শেল ও ফ্রশষ সাযািণ ের্ সম্পঙ্গকল োঙ্গদি পরিষ্কাি উপর্রি িঙ্গয়ঙ্গে। 

সামযবাদীঙ্গদি ও অনয সকর্ সবলহািা পারটলগুরর্ি আশু র্েয একইঃ সবলহািাঙ্গশ্রণীঙ্গক একরট 
ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব সংগরঠে কিা, বুঙ্গশলায়া আরযপেয উঙ্গেদ কিা, সবলহািা ফ্রশ্রণী কেত লক 
িাজননরেক েমো জয় কিা। 

সামযবাদীঙ্গদি োরেক রসদ্ধান্তগুরর্ ফ্রকানভাঙ্গবই এমন ফ্রকান যািণা বা মূর্নীরেি উপি 
প্ররেরষ্ঠে নয় যা রবঙ্গশষ ফ্রকান ভাবী রবশ্ব সংস্কািঙ্গকি িচনা বা আরবষ্কাি। 
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আমাঙ্গদি ফ্রচাঙ্গখি সামঙ্গন ফ্রয ঐরেহারসক আঙ্গন্দার্ন চর্ঙ্গে ফ্রসই রবদযমান ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি 
ফ্রেঙ্গক উরত্থে বািব সম্পকলগুরর্ঙ্গক সাযািণ সূে রূঙ্গপ োিা প্রকাশ যঙ্গিন। রবদযমান 
মারর্কানা সম্পঙ্গকলি উঙ্গেদটা ফ্রমাঙ্গটই সামযবাঙ্গদি একান্ত ফ্রকান ববরশষ্টয নয়। 

ঐরেহারসক অবস্থাি পরিবেলঙ্গনি সঙ্গে সঙ্গে অেীঙ্গেি সকর্ মারর্কানা সম্পঙ্গকলও 
ঐরেহারসক বদর্ ঘঙ্গটঙ্গে।  

েিারস রবপ্লব, উদাহািণৈরূপ, বুঙ্গশলায়া মারর্কানাি অনুকূঙ্গর্ সামন্ত মারর্কানাি উঙ্গেদ 
ঘরটঙ্গয়ঙ্গে। 

সাযািণভাঙ্গব মারর্কানাি অবসান নয় বিং বুঙ্গশলায়া মারর্কানাি উঙ্গেদই হঙ্গে সামযবাঙ্গদি 
ৈকীয় ববরশষ্টয। রকন্তু আযুরনক বুঙ্গশলায়া বযরক্ত মারর্কানা হঙ্গে ফ্রশ্রণীনবরিোি রভরিঙ্গে 
মুরষ্টঙ্গময় কেত লক অঙ্গনক ফ্রর্াঙ্গকি ফ্রশাষঙ্গণি উপি প্ররেরষ্ঠে উৎপাদন ও উৎপন্ন সামগ্রী 
আত্মসাঙ্গেি চূড়ান্ত ও পূণলাে বযবস্থাি প্রকাশ [টীকাঃ মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ “মুরষ্টঙ্গময় কেত লক 
অঙ্গনক ফ্রর্াঙ্গকি ফ্রশাষণ” এি জায়গায় আঙ্গে “এঙ্গকি িািা অপঙ্গিি ফ্রশাষণ”।  

এই অঙ্গেল সামযবাদীঙ্গদি েেঙ্গক একরট বাঙ্গকয সািসংকরর্ে কিা যায়ঃ বযরক্তগে মারর্কানাি 
উঙ্গেদ। 

আমাঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ—-সামযবাদীঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ—-অরভঙ্গযাগ এই ফ্রয আমিা বযরক্তি রনজ 
পরিশ্রঙ্গমি ের্ রহঙ্গসঙ্গব রনজৈ সম্পরি অজলঙ্গনি অরযকািঙ্গক উঙ্গেদ কিঙ্গে চাই যা হঙ্গে 
োঙ্গদি ভাষায় বযরক্ত ৈাযীনো, সরিয়ো ও ৈাবর্ম্বঙ্গনি মূর্ রভরি। 

কষ্টারজলে, রনজ অরজলে, উপারজলে সম্পরি! আপনািা রক েুঙ্গদ কারিগি ও েুঙ্গদ কত ষঙ্গকি 
সম্পরি মারর্কানাি কো বর্ঙ্গেন যা বুঙ্গশলায়া রূঙ্গপি আঙ্গগি সম্পরি মারর্কানাি রূপ? 
োঙ্গক উঙ্গেদ কিাি প্রঙ্গয়াজন ফ্রনই, রশঙ্গল্পি রবকাশ ফ্রবশ পরিমাঙ্গণ োঙ্গক ইরেমঙ্গযয ধ্বংস 
কঙ্গিঙ্গে আি প্ররেরট রদন এখঙ্গনা ধ্বংস কিঙ্গে। 

নারক আপনািা আযুরনক বুঙ্গশলায়া বযরক্তগে মারর্কানাি কো বর্ঙ্গেন? 

রকন্তু মজুিী-শ্রম রক শ্ররমকঙ্গদি জনয ফ্রকান সম্পরি মারর্কানা সতরষ্ট কঙ্গি? এক রবনু্দও নয়। 
এটা সতরষ্ট কঙ্গি পুাঁরজ অেলাৎ ফ্রসই যিঙ্গণি সম্পরি মারর্কানা যা মজুিী-শ্রমঙ্গক ফ্রশাষণ কঙ্গি, 
যা োজা ফ্রশাষঙ্গণি জনয মজুিী-শ্রঙ্গমি রনেয নেুন সিবিাহ সতরষ্টি শেল োড়া বাড়ঙ্গে পাঙ্গিনা। 
পুাঁরজ ও মজুিী-শ্রঙ্গমি মঙ্গযয ববরিোি রভরিঙ্গে সম্পরি মারর্কানাি বেলমান যিণ রটঙ্গক 
িঙ্গয়ঙ্গে। ববরিোি দুরট রদকই পিীো কঙ্গি ফ্রদখা যাক।                       পত ৪৭ 



পুাঁরজপরে হওয়া মাঙ্গন উৎপাদন-বযবস্থায় ফ্রেে বযরক্তগে নয় বিং এক সামারজক প্ররেষ্ঠা 
প্রঙ্গয়াজন। পুাঁরজ এক ফ্রযৌে সতরষ্ট, আি সমাঙ্গজি অঙ্গনক সদঙ্গসযি সরম্মরর্ে েৎপিোি 
মাযযঙ্গমই, আি ফ্রশষ পযলন্ত সমাঙ্গজি সকর্ সদঙ্গসযি সরম্মরর্ে েৎপিোঙ্গেই ো সরিয় 
হঙ্গে পাঙ্গি।  

পুাঁরজ োই ফ্রকবর্ বযরক্তগে নয় বিং এক সামারজক শরক্ত। 

োই, পুাঁরজঙ্গক যখন সাযািণ সম্পরি েো সমাঙ্গজি সকর্ সদঙ্গসযি সম্পরিঙ্গে রূপান্তরিে 
কিা হয়, বযরক্ত মারর্কানা ো িািা সামারজক মারর্কানায় রূপান্তরিে হয়না। মারর্কানাি 
সামারজক রূপটাই ফ্রকবর্ পরিবেলন হয়। ফ্রস োি ফ্রশ্রণী চরিে হািায়।  

এখন মজুিী-শ্রম রনঙ্গয় আঙ্গর্াচনা কিা যাক। 

মজুিী-শ্রঙ্গমি গড় দাম হঙ্গে নুযনেম মজুিী অেলাৎ শ্ররমকঙ্গক ফ্রেে এক শ্ররমক রহঙ্গসঙ্গব 
বাাঁরচঙ্গয় িাখঙ্গে ফ্রয পরিমাণ জীরবকাি উপকিণ পিমভাঙ্গব দিকাি। োই শ্রঙ্গমি মাযযঙ্গম 
একজন মজুিী শ্ররমক যা পায় ো রদঙ্গয় শুযু অরিত্ব রটরকঙ্গয় িাখা ও পুনরুৎপাদনই কিা 
যায়। আমিা ফ্রকানভাঙ্গবই উৎপন্ন দ্রঙ্গবযি এই বযরক্তগে ফ্রভাগদখর্ঙ্গক রবঙ্গর্াপ কিঙ্গে চাইনা, 
ফ্রয ফ্রভাগ বেরি হঙ্গয়ঙ্গে মানবজীবন বজায় িাখা ও পুনরুৎপাদঙ্গনি জনয, যা ফ্রেঙ্গক এমন 
ফ্রকান উিতি হয়না যা অঙ্গনযি শ্রঙ্গমি ওপি প্রভুত্ব কিঙ্গে পাঙ্গি। আমিা এই ফ্রভাগদখঙ্গর্ি 
ফ্রশাচনীয় চরিেটাঙ্গকই ফ্রকবর্ রবরু্প্ত কিঙ্গে চাই যাি অযীঙ্গন শ্ররমঙ্গকিা ফ্রবাঁঙ্গচ োঙ্গক শুযু 
পুাঁরজি বতরদ্ধ কিঙ্গে, আি েেেণ পযলন্ত বাাঁচঙ্গে পাঙ্গি যেেণ শাসকঙ্গশ্রণীি ৈােলরসরদ্ধি জনয 
প্রঙ্গয়াজন। 

বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজ জীবন্ত শ্রম সরঞ্চে শ্রম বাড়াঙ্গনাি উপায় মাে। সামযবাদী সমাঙ্গজ সরঞ্চে 
শ্রম শ্ররমঙ্গকি অরিত্ব প্রশি, সমতদ্ধ ও উন্নেেি কিাি উপায় মাে। 

োই, বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজ বেলমাঙ্গনি ওপি আরযপেয কঙ্গি অেীে। সামযবাদী সমাঙ্গজ বেলমান 
আরযপেয কঙ্গি অেীঙ্গেি উপি। বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজ পুাঁরজ হঙ্গে ৈাযীন আি োি ৈেি-সিা 
িঙ্গয়ঙ্গে, ফ্রযখাঙ্গন জীবন্ত বযরক্ত হঙ্গে অযীন, ৈেিসিারবহীন।  

আি এই অবস্থাি রবঙ্গর্াপঙ্গক বুঙ্গশলায়ািা বঙ্গর্ বযরক্তৈােিয ও ৈাযীনোি রবঙ্গর্াপ। আি 
সরেযই োই। বুঙ্গশলায়া বযরক্তত্ব, বুঙ্গশলায়া ৈােিয ও বুঙ্গশলায়া ৈাযীনোি রবঙ্গর্াপ 
সঙ্গন্দহােীেভাঙ্গব আমাঙ্গদি র্েয।                                           পত ৪৮ 

 

অবায বারণজয, অবায ফ্রবাঁচাঙ্গকনাই হঙ্গে উৎপাদঙ্গনি বেলমান বুঙ্গশলায়া বযবস্থাি অযীঙ্গন 
ৈাযীনোি অেল। 

রকন্তু ফ্রবাঁচাঙ্গকনাই যরদ ফ্রর্াপ পায়, অবায ফ্রবাঁচাঙ্গকনাও রমরর্ঙ্গয় যাঙ্গব। অবায ফ্রকনাঙ্গবাঁচা ও 
ৈাযীনো সম্পঙ্গকল আমাঙ্গদি বুঙ্গশলায়াঙ্গদি অনয সকর্ “আস্ফার্ঙ্গনি” যরদ ফ্রকান অেল োঙ্গক 
ো মযযযুঙ্গগি বাাঁযাগ্রস্থ বযবসায়ীঙ্গদি রবরযরনঙ্গষঙ্গয আবদ্ধ ফ্রকনাঙ্গবাঁচাি সঙ্গে েুর্নায়; 
উৎপাদঙ্গনি বুঙ্গশলায়া বযবস্থা ও ফ্রকনাঙ্গবাঁচাি আি ফ্রখাদ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি উঙ্গেঙ্গদি সামযবাদী 
কমলসূরচি ফ্রপ্ররেঙ্গে এি ফ্রকান অেলই ফ্রটঙ্গকনা। 

আমিা বযরক্তগে মারর্কানা রবঙ্গর্াপ কিঙ্গে চাই শুঙ্গন আপনািা আেরঙ্কে হঙ্গয় উঙ্গঠন। অেচ 
আপনাঙ্গদি বেলমান সমাঙ্গজ জনসংখযাি দশভাঙ্গগি নয় ভাঙ্গগি বযরক্তগে মারর্কানাঙ্গো 
ইরেমঙ্গযযই ফ্রশষ হঙ্গয় ফ্রগঙ্গে। অল্প রকেু ফ্রর্াঙ্গকি বযরক্তগে মারর্কানা োকাি একমাে কািণ 
হঙ্গে দশভাঙ্গগি নয়ভাগ ফ্রর্াঙ্গকি হাঙ্গে রকেুই না োকা। োই আমাঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ আপনাঙ্গদি 
অরভঙ্গযাগ আমিা এমন এক রূঙ্গপি সম্পরি মারর্কানা রবঙ্গর্াপ কিঙ্গে চাই যাি অরিঙ্গত্বি 
আবরশযক শেল হঙ্গে সমাঙ্গজি বযাপক অরযকাংশ ফ্রর্াঙ্গকি ফ্রকান সম্পরি মারর্কানা না োকা। 

এককোয় আপনাঙ্গদি অরভঙ্গযাগ আমিা আপনাঙ্গদি সম্পরিি উঙ্গেদ চাই। একদম োই, 
আমিা রঠক এটাই চাই। 

ফ্রয মুহুেল ফ্রেঙ্গক শ্রম আি পুাঁরজ, অেল, খাজনা, এমন একটা সামারজক শরক্তঙ্গে রূপান্তরিে 
হঙ্গে পাঙ্গিনা যাঙ্গক একঙ্গচরটয়ায় রূপান্তরিে কিা যায়, যখন ৈেি বযরক্ত মারর্কানা বুঙ্গশলায়া 
মারর্কানা েো পুাঁরজঙ্গে রূপান্তরিে কিা চঙ্গর্না েখনই আপনািা বঙ্গর্ন বযরক্ত ৈােিয ফ্রগর্ 
[টীকাঃ “পুাঁরজঙ্গে” কোরট মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ ফ্রনই]। 

োহঙ্গর্ আপনাঙ্গদি ৈীকাি কিঙ্গে হঙ্গব “ৈেি বযরক্ত” বর্ঙ্গে বুঙ্গশলায়া োড়া, মযযঙ্গশ্রণীি 
সম্পরি মারর্কঙ্গদি োড়া আি কাউঙ্গক ফ্রবাঝাননা। এঙ্গহন বযরক্তঙ্গক অবশযই পে ফ্রেঙ্গক 
ফ্রঝাঁরটঙ্গয় রবদায় কিঙ্গে হঙ্গব, োি অরিত্বঙ্গক কঙ্গি েুর্ঙ্গে হঙ্গব অসম্ভব। 

সমাঙ্গজি উৎপন্ন দ্রবয ফ্রভাগদখর্ ফ্রেঙ্গক সামযবাদ ফ্রকান মানুষঙ্গক বরঞ্চে কঙ্গিনা, দখরর্ি 
মাযযঙ্গম অঙ্গনযি শ্রম আত্মসাৎ কিাি েমো ফ্রেঙ্গক ফ্রকবর্ োঙ্গক বরঞ্চে কঙ্গি। 

এই অরভঙ্গযাগ ফ্রদওয়া হঙ্গে ফ্রয বযরক্তগে মারর্কানাি রবঙ্গর্াঙ্গপি সাঙ্গে সকর্ কাজ বে হঙ্গয় 
যাঙ্গব আি সাবলজনীন আর্সয আমাঙ্গদি ফ্রপঙ্গয় বসঙ্গব। 

                                                                                                                                পত ৪৯ 



োহঙ্গর্ রবিাট আর্ঙ্গসযি জনয ফ্রো বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি বহু পূঙ্গবলই ফ্রগাোয় যাওয়াি কো, কািণ 
এি সদসয যািা কাজ কঙ্গি োিা রকেুই পায়না আি যািা রকেু পায় োিা ফ্রকান কাজ 
কঙ্গিনা। এই সমগ্র অরভঙ্গযাগ এই কোিই পুনরুরক্তি সারমর্ঃ যখন ফ্রকান পুাঁরজ োকঙ্গবনা 
েখন মজুিী-শ্রমও োকঙ্গবনা। 

সামযবাদী উৎপাদন আি উৎপন্ন সামগ্রী দখরর্ি পদ্ধরেি রবরুঙ্গদ্ধ ফ্রযসব অরভঙ্গযাগ ফ্রদয়া 
হঙ্গয়ঙ্গে ফ্রসই একই অরভঙ্গযাগ ফ্রদয়া হঙ্গয়ঙ্গে বুরদ্ধবতরিক সতরষ্টি সামযবাদী উৎপাদন ও দখরর্ি 
রবরুঙ্গদ্ধ। বুঙ্গশলায়াি কাঙ্গে ফ্রযমন ফ্রশ্রণী মারর্কানাি অবসান মাঙ্গন উৎপাদঙ্গনি অবসান, 
একইভাঙ্গব ফ্রশ্রণী সংস্কত রেি রবঙ্গর্াপ মাঙ্গন োি কাঙ্গে সকর্ সংস্কত রেি রবঙ্গর্াপ।  

ফ্রসই সংস্কত রে যাি রবঙ্গর্াপ রনঙ্গয় ফ্রস কান্নাকারট কঙ্গি ো বযাপক সংখযাগরিঙ্গষ্ঠি কাঙ্গে যঙ্গিি 
মে খাটাি একটা োরর্ম মাে। 

বুঙ্গশলায়া মারর্কানা উঙ্গেঙ্গদ আমাঙ্গদি সংকঙ্গল্পি রবচাঙ্গি আপনািা যরদ ৈাযীনো, সংস্কত রে, 
আইন ইেযারদি বুঙ্গশলায়া যযানযািণাি আশ্রয় ফ্রনন োহঙ্গর্ আমাঙ্গদি সাঙ্গে েকল কিঙ্গে 
আসঙ্গবননা। আপনাঙ্গদি বুঙ্গশলায়া উৎপাদন ও বুঙ্গশলায়া মারর্কানাি পরিরস্থরে ফ্রেঙ্গকই 
আপনাঙ্গদি মেযািা সতষ্ট হঙ্গয়ঙ্গে, রঠক ফ্রযমন আপনাঙ্গদি আইনশাস্ত্র হঙ্গে আপনাঙ্গদি ফ্রশ্রণীি 
ইোআকাঙ্খা যাঙ্গক সকঙ্গর্ি উপি আইন রহঙ্গসঙ্গব চারপঙ্গয় ফ্রদয়া হঙ্গয়ঙ্গে, ফ্রয ইো আকাঙ্খাি 
চরিে ও র্েযও আবাি রনযলারিে হয় আপনাঙ্গদি ফ্রশ্রণীি অরিঙ্গত্বি অেলননরেক পরিরস্থরে 
িািা।  

আপনাঙ্গদি বেলমান উৎপাদন পদ্ধরে ও সম্পরিি রূপ ফ্রেঙ্গক ফ্রয সামারজক রূপ উরত্থে 
হয়—উৎপাদঙ্গনি রবকাঙ্গশি যািায় ফ্রয ঐরেহারসক সম্পকলসমূহ উরত্থে হয় ও ফ্রর্াপ পায়—
োঙ্গক প্রকত রেি ও যুরক্তি রচিন্তন রনয়ম রহঙ্গসঙ্গব রূপান্তঙ্গি উিুদ্ধ কঙ্গিঙ্গে ফ্রয ৈােলপি ভ্রান্ত 
যািণা ো আপনাঙ্গদি আঙ্গগকাি সব শাসকঙ্গশ্রণীিই রের্। প্রাচীন সম্পরিি ফ্রেঙ্গে 
পরিষ্কািভাঙ্গব আপনািা যা ফ্রদঙ্গখন, সামন্ত সম্পরিি ফ্রেঙ্গে আপনািা যা ৈীকাি কঙ্গিন, োই 
আপনাঙ্গদি রনজ বুঙ্গশলায়া রূঙ্গপি সম্পরিি ফ্রেঙ্গে অবশযই আপনাঙ্গদি ৈীকাি কিা মানা। 
পরিবাঙ্গিি উঙ্গেদ! সামযবাদীঙ্গদি এই গরহলে প্রিাব শুঙ্গন উগ্র চিমপেীিা পযলন্ত ফ্রেঙ্গপ 
ওঙ্গঠ। 
বেলমান পরিবাি, বুঙ্গশলায়া পরিবাি কীঙ্গসি রভরিঙ্গে গরঠে? পুাঁরজি রভরিঙ্গে, বযরক্তগে র্াঙ্গভি 
রভরিঙ্গে। পূণল রবকরশে রূঙ্গপ এই পরিবাি ফ্রকবর্ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি মঙ্গযয অরিত্বমান। রকন্তু এিই 
                                                                            পত ৫০ 

পরিপূিকভাঙ্গব সবলহািাঙ্গদি মঙ্গযয ফ্রদখা যায় পরিবাঙ্গিি কার্যে অনুপরস্থরে আি প্রকাশয 
পরেোবতরি।  

বুঙ্গশলায়া পরিবাি োি পরিপূিঙ্গকি রমরর্ঙ্গয় যাওয়াি সাঙ্গে রমরর্ঙ্গয় যাঙ্গব, আি পুাঁরজি 
অবরু্রপ্তি সাঙ্গে উভঙ্গয়ই রবরু্প্ত হঙ্গব। 

আপনািা রক আমাঙ্গদি এই অরভঙ্গযাগ রদঙ্গে চান ফ্রয আমিা রপোমাো কেত লক সন্তাঙ্গনি 
ওপি ফ্রশাষণ বে কঙ্গি রদঙ্গে চাই? এই অপিায আমিা ৈীকাি কিরে।  

রকন্তু আপনািা বঙ্গর্ন আমিা সবঙ্গচঙ্গয় পরবে সম্পকল ধ্বংস কঙ্গি রদরে যখন আমিা 
পারিবারিক রশোি স্থাঙ্গন বসাই সামারজক রশোঙ্গক। 

আি আপনাঙ্গদি রশোটা! ফ্রসটাও রক সামারজক নয়? আি ফ্রসই সামারজক পরিরস্থরেি িািা 
রক ো রনযলারিে নয় যাি অযীঙ্গন আপনািা রশো ফ্রদন রবদযার্য় ও ইেযকাি প্ররেষ্ঠাঙ্গনি 
মাযযঙ্গম প্রেযে বা পঙ্গিাে সামারজক হিঙ্গেপ মািেে? রশোয় সামারজক হিঙ্গেপ 
সামযবাদীঙ্গদি উদ্ভাবন নয়, োিা শুযু হিঙ্গেঙ্গপি চরিেটা পার্ঙ্গট রদঙ্গে চান এবং রশোঙ্গক 
শাসকঙ্গশ্রণীি প্রভাব ফ্রেঙ্গক উদ্ধাি কিঙ্গে চান। 

আযুরনক রশঙ্গল্পি রিয়ায় সবলহািাঙ্গদি মঙ্গযয সকর্ পারিবারিক বেন যে ফ্রবরশ মাোয় রেন্ন 
হঙ্গে োঙ্গক আি োঙ্গদি সন্তাঙ্গনিা হঙ্গয় দাাঁড়ায় ফ্রকনাঙ্গবচাি সামগ্রী ও শ্রঙ্গমি যি, পরিবাি 
ও রশো রনঙ্গয় আি মাোরপোি সাঙ্গে সন্তাঙ্গনি পরবে সম্পকল রনঙ্গয় বুঙ্গশলায়া নারককান্না ঘতণয 
ফ্রেঙ্গক ঘতণযেি হঙ্গে োঙ্গক। 

বুঙ্গশলায়ািা সমৈঙ্গি রচৎকাি কঙ্গি উঙ্গঠঃ রকন্তু আপনািা সামযবাদীিা ফ্রয নািীঙ্গদি সাযািণ 
সম্পরি বারনঙ্গয় ফ্রের্ঙ্গে চান। 

বুঙ্গশলায়া োি স্ত্রীঙ্গক ফ্রেে উৎপাদঙ্গনি এক যি মঙ্গন কঙ্গি। ফ্রস যখন শুঙ্গন ফ্রয উৎপাদঙ্গনি 
যিগুরর্ঙ্গক সমঙ্গবেভাঙ্গব বযবহাি কিা হঙ্গব, আি ৈাভারবকভাঙ্গব এই উপসংহাঙ্গি না এঙ্গস 
পাঙ্গিনা ফ্রয নািীঙ্গদি কপাঙ্গর্ও োই হঙ্গবঃ অনয সবরকেুি মে সকঙ্গর্ি ফ্রভাগয হঙ্গে হঙ্গব। 

ঘুণােঙ্গিও োি মঙ্গন সঙ্গন্দহ জাঙ্গগনা ফ্রয আসর্ র্েয হঙ্গে নািীঙ্গদি ফ্রেে উৎপাদঙ্গনি যি 
দশা ফ্রেঙ্গক মুরক্তসাযন। 

সামযবাদীিা নািীঙ্গদি প্রকাঙ্গশয ও আনুষ্ঠারনকভাঙ্গব সাযািণ সম্পরি বারনঙ্গয় ফ্রের্ঙ্গব, এই ভান 
কঙ্গি বুঙ্গশলায়ািা ফ্রয এে যমলঙ্গিায ফ্রদখায় োি ফ্রচঙ্গয় হাসযকি আি রকেু হঙ্গে পাঙ্গিনা।   পত ৫১ 

 



নািীঙ্গদি সাযািণ সম্পরি বানাঙ্গনা সামযবাদীঙ্গদি ফ্রকান প্রঙ্গয়াজন ফ্রনই; প্রায় স্মিণােীেকার্ 
ফ্রেঙ্গক এ প্রোি প্রচর্ন আঙ্গে। 

সাযািণ পরেোঙ্গদি কো না হয় ফ্রেঙ্গড়ই ফ্রদয়া হর্, সবলহািাঙ্গদি স্ত্রী কনযাঙ্গদি হাঙ্গে কাঙ্গে 
ফ্রপঙ্গয়ও আমাঙ্গদি বুঙ্গশলায়ািা সন্তুষ্ট নয়, এঙ্গক অপঙ্গিি স্ত্রীঙ্গদি েুসরর্ঙ্গয় আনাঙ্গেই োঙ্গদি 
পিম আনন্দ।  

বুঙ্গশলায়া রববাহ হঙ্গে আসঙ্গর্ সকঙ্গর্ রমঙ্গর্ সাযািণ স্ত্রী িাখাি বযবস্থা, োই সামযবাদীঙ্গদি 
প্ররে বড়ঙ্গজাি এই অরভঙ্গযাগ আনা ফ্রযঙ্গে পাঙ্গি ফ্রয ভন্ডামীি আড়াঙ্গর্ ফ্রঢাঁঙ্গক িাখা হঙ্গয়ঙ্গে 
নািীঙ্গদি উপি ফ্রয সাযািণ মারর্কানা, ফ্রসটাঙ্গক োিা প্রকাঙ্গশয আইনসম্মে রূপ রদঙ্গে চান। 
এটুকু োড়া এটা ৈেঃরসদ্ধ ফ্রয উৎপাদঙ্গনি বেলমান বযবস্থাি রবঙ্গর্াপ ো ফ্রেঙ্গক উরেে 
নািীঙ্গদি উপি সাযািণ মারর্কানািও অবসান ঘটাঙ্গব, অেলাৎ প্রকাশয ও ফ্রগাপন দুই প্রকাি 
পরেোবতরিই ফ্রশষ হঙ্গয় যাঙ্গব। 

সামযবাদীঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ আঙ্গিা অরভঙ্গযাগ আনা হয় ফ্রয োিা ৈঙ্গদশ ও জারেসিা রবঙ্গর্াপ 
কিঙ্গে চান। 

শ্রমজীরব মানুঙ্গষি ফ্রকান ফ্রদশ ফ্রনই। োিা যা পায়রন োঙ্গক আমিা ফ্রকঙ্গড় রনঙ্গে পারিনা। 
ফ্রযঙ্গহেু সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক সবলাঙ্গগ্র িাজননরেক আরযপেয অজলন কিঙ্গে হঙ্গব, ফ্রদঙ্গশি 
পরিচার্ক ফ্রশ্রণীি পঙ্গদ উঠঙ্গে হঙ্গব [টীকাঃ মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ “ফ্রদঙ্গশি পরিচার্ক ফ্রশ্রণী”ি 
জায়গায় আঙ্গে “জােীয় ফ্রশ্রণী”], রনঙ্গজঙ্গকই জারে হঙ্গয় উঠঙ্গে হঙ্গব, োই ফ্রসরদক ফ্রেঙ্গক 
সবলহািা ফ্রশ্রণী রনঙ্গজই জারে, যরদও ো বুঙ্গশলায়া অঙ্গেল নয়। 

বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি রবকাশ, মুক্ত বারণজয, রবশ্ববাজাি, উৎপাদন পদ্ধরে আি োি সাঙ্গে 
সামঞ্জসযপূণল জীবন যাপঙ্গনি মঙ্গযয একটা সাবলজনীন ভাব--এ সঙ্গবি কািঙ্গণই জনগঙ্গণি 
মঙ্গযয জারেগে পােলকয ও ববরিো রদঙ্গনি পি রদন িঙ্গমই রমরর্ঙ্গয় যাঙ্গে। 

সবলহািা ফ্রশ্রণীি আরযপেয এসঙ্গবি আঙ্গিা দ্রুে অবসান কিফ্রব। ঐকযবদ্ধ েৎপিো, অন্তেঃ 
অগ্রণী সভয ফ্রদশগুরর্ি রমরর্ে প্রঙ্গচষ্টা সবলহািা ফ্রশ্রণীি মুরক্তি অনযেম প্রেম পূবলশেল। 

ফ্রয অনুপাঙ্গে এক বযরক্ত কেত লক আঙ্গিক বযরক্তি ফ্রশাষণ ফ্রশষ কিা যাঙ্গব, ফ্রসই অনুপাঙ্গে এক 
জারে কেত লক আঙ্গিক জারেি ফ্রশাষণও বে হঙ্গব। জারেি মঙ্গযযকাি ফ্রশ্রণীসমূঙ্গহি মঙ্গযয 
ববরিো ফ্রয অনুপাঙ্গে ফ্রশষ হঙ্গব, ফ্রসই অনুপাঙ্গে এক জারেি প্ররে অনয জারেি শত্রুোও 
ফ্রশষ হঙ্গব।                                                                পত ৫২ 

যমলীয়, দাশলরনক ও সাযািণভাঙ্গব এক মোদরশলক দতরষ্টঙ্গকাণ ফ্রেঙ্গক সামযবাঙ্গদি প্ররে ফ্রয 
অরভঙ্গযাগ ফ্রদয়া হয় ো গুরুত্ব পাওয়াি ফ্রযাগযো িাঙ্গখনা।  

মানুঙ্গষি বস্তুগে অরিঙ্গত্বি অবস্থা, সামারজক সম্পকল ও সমাজ জীবঙ্গনি প্ররেরট বদঙ্গর্ি 
সাঙ্গে সাঙ্গে োি যািণা, মোমে, রবশ্বাস, এককোয় মানুঙ্গষি ফ্রচেনা ফ্রয বদঙ্গর্ যায়, একো 
বুঝঙ্গে রক গভীি অন্তদত লরষ্ট র্াঙ্গগ? 

বস্তুগে উৎপাদঙ্গনি ফ্রয অনুপাঙ্গে পরিবেলন ঘঙ্গট, বুরদ্ধবতরিক সতরষ্টি চরিঙ্গেিও ফ্রসই অনুপাঙ্গে 
পরিবেলন ঘঙ্গট, রচন্তাি ইরেহাস এোড়া আি কী প্রমাণ কঙ্গি? প্ররেরট যুঙ্গগই ফ্রয সব যািণা 
আরযপেয কঙ্গিঙ্গে োিা রচিকার্ই রের্ েখনকাি শাসকঙ্গশ্রণীিই যািণা। 

ফ্রর্াঙ্গক যখন এমন যািণাি কো বঙ্গর্ যা সমাঙ্গজ রবপ্লব আনঙ্গে, েখন োিা এই সেযই 
প্রকাশ কঙ্গি ফ্রয পুঙ্গিাঙ্গনা সমাঙ্গজি মঙ্গযয নেুন সমাঙ্গজি উপাদান সতরষ্ট হঙ্গয়ঙ্গে, আি অরিঙ্গত্বি 
পুঙ্গিাঙ্গনা অবস্থাি রবঙ্গর্াঙ্গপি সাঙ্গে োর্ ফ্রিঙ্গখ রবরু্প্ত হঙ্গে পুঙ্গিাঙ্গনা যািণা। 

প্রাচীন পতরেবী যখন অরন্তম মুহুেল অরেিম কিরের্, েখন খতষ্ট যমল প্রাচীন যমলঙ্গক জয় কঙ্গি। 
যখন আঠাি শেঙ্গকি যুরক্তবাদী রচন্তাি কাঙ্গে খতষ্টীয় ভাবযািা পিারজে হর্, সামন্ত 
সমাঙ্গজিও মতেুয সংগ্রাম চর্রের্ ফ্রসরদঙ্গনি রবপ্লবী বুঙ্গশলায়াি সাঙ্গে। যমলমঙ্গেি ৈাযীনো ও 
রবঙ্গবঙ্গকি মুরক্ত শুযু জ্ঞাঙ্গনি িাঙ্গজয অবায প্ররেঙ্গযারগোি আরযপেযটাঙ্গকই রূপ রদর্ [টীকাঃ 
১৮৪৮ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ “জ্ঞাঙ্গনি” জায়গায় আঙ্গে “রবচািবুরদ্ধ”। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও 
১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণি মে “জ্ঞাঙ্গনি” শব্দরট বযবহৃে হঙ্গয়ঙ্গে]। 

বর্া হঙ্গব, “সঙ্গন্দহ ফ্রনই যমলীয়, বনরেক, দাশলরনক ও আইনী যািণাসমূহ ঐরেহারসক 
রবকাঙ্গশি প্ররিয়ায় পরিবরেলে হঙ্গয়ঙ্গে, রকন্তু এই পরিবেলন সঙ্গেও রনয়ে রটঙ্গক ফ্রেঙ্গকঙ্গে 
যমল, বনরেকো, দশলন, িাজননরেক রবজ্ঞান ও আইন।” 

“োোড়া ৈাযীনো, নযায় ইেযকাি রচিন্তন সেয িঙ্গয়ঙ্গে যা সমাঙ্গজি সকর্ অবস্থাঙ্গেই 
রবদযমান। রকন্তু সামযবাদ রচিন্তন সেযঙ্গকই রবঙ্গর্াপ কঙ্গি ফ্রদয়, যমল ও সকর্ বনরেকোঙ্গক 
নেুন রভরিঙ্গে পুনগলরঠে না কঙ্গি যমল ও বনরেকািই উঙ্গেদ কঙ্গি; োই ো ইরেহাঙ্গসি 
সকর্ অেীে অরভজ্ঞোি পরিপেী।” 

এই অরভঙ্গযাগ ফ্রকাোয় এঙ্গস দাাঁড়ায়? সকর্ অেীে সমাঙ্গজি ইরেহাস ফ্রশ্রণীনবরিোি 
রবকাঙ্গশি মঙ্গযয গঙ্গড় উঙ্গঠঙ্গে; ফ্রস ববরিো এঙ্গকক যুঙ্গগ এঙ্গকক রূপ রনঙ্গয়ঙ্গে।     পত ৫৩ 

 



রকন্তু োিা ফ্রয রূপই রনকনা ফ্রকন, অেীে সকর্ যুঙ্গগি এক সাযািণ ববরশষ্টয রের্ঃ সমাঙ্গজি 
এক অংশ কেত লক অনয অংশঙ্গক ফ্রশাষণ। োই এটা আশ্চযল নয় ফ্রয অেীে যুঙ্গগি সামারজক 
ফ্রচেনায় যে রভন্নো ও ববরচেযই প্রকাশ পাক না ফ্রকন, ো কঙ্গয়করট সাযািণ রূপ বা 
সাযািণ যািণাি মঙ্গযযই আবদ্ধ ফ্রেঙ্গকঙ্গে, ফ্রশ্রণীনবরিোি সমূ্পণল রবঙ্গর্াপ োড়া ো পুঙ্গিাপুরি 
রমরর্ঙ্গয় ফ্রযঙ্গে পাঙ্গিনা। 

সামযবাদী রবপ্লব হর্ রচিাচরিে সম্পরি সম্পঙ্গকলি সাঙ্গে ফ্রমৌরর্ক রবঙ্গেদ; োই এি রবকাঙ্গশ 
ফ্রয রচিাচরিে যািণাি সাঙ্গেও ফ্রমৌরর্ক রবঙ্গেদ রনরহে, োঙ্গে আি আশ্চযল রক। 

রকন্তু সামযবাঙ্গদি প্ররে বুঙ্গশলায়া অরভঙ্গযাঙ্গগি প্রসে যাক। 

আমিা উপঙ্গি ফ্রদখর্াম, রবপ্লঙ্গব শ্ররমক ফ্রশ্রণীি প্রেম যাপ হর্ গণেঙ্গিি যুঙ্গদ্ধ জয়ী হঙ্গে 
সবলহািা ফ্রশ্রণীঙ্গক শাসকঙ্গশ্রণীি পযলাঙ্গয় উন্নীে কিা।  

বুঙ্গশলায়াঙ্গদি কাে ফ্রেঙ্গক িঙ্গম িঙ্গম সমি পুাঁরজ ফ্রকঙ্গড় রনঙ্গয় উৎপাদঙ্গনি সকর্ যিঙ্গক 
ফ্রকন্দ্রীভূে কিঙ্গে হঙ্গব িাষ্ট্র অেলাৎ শাসকঙ্গশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব সংগরঠে সবলহািাি হাঙ্গে এবং 
সামরগ্রক উৎপারদকা শরক্ত যে দ্রুে সম্ভব বতরদ্ধ কিঙ্গে সবলহািাঙ্গশ্রণীঙ্গক োি িাজননরেক 
আরযপেযঙ্গক বযবহাি কিঙ্গে হঙ্গব। 

অবশযই শুরুঙ্গে এটা কাযলকি কিা অসম্ভব হঙ্গব সম্পরিি অরযকাি ও বুঙ্গশলায়া উৎপাদন 
বযবস্থাি উপি বৈিাচািী আিমণ না চারর্ঙ্গয়; এমন বযবস্থা মািেে ো কিঙ্গে হঙ্গব যা 
অেলনীরেি রদক ফ্রেঙ্গক অপযলাপ্ত ও অঙ্গযৌরক্তক মঙ্গন হঙ্গব, রকন্তু যাোপঙ্গে এিা রনঙ্গজ সীমা 
োরড়ঙ্গয় যাঙ্গব এবং পুঙ্গিাঙ্গনা সামাজ বযবস্থাি ওপি আঙ্গিা আিমণ প্রঙ্গয়াজনীয় কঙ্গি েুর্ঙ্গব 
[টীকাঃ “পুঙ্গিাঙ্গনা সামাজ বযবস্থাি ওপি আঙ্গিা আিমণ প্রঙ্গয়াজনীয় কঙ্গি েুর্ঙ্গব” বাকযরট মূর্ 
জামলান সংস্কিঙ্গণ ফ্রনই]; উৎপাদন পদ্ধরেি সমূ্পণল রবপ্লবীকিঙ্গণি উপায় রহঙ্গসঙ্গব যা 
অপরিহাযল। 

এই বযবস্থাগুরর্ ফ্রদঙ্গশ ফ্রদঙ্গশ রভন্ন হঙ্গব অবশযই। 

োসঙ্গেও সবঙ্গচঙ্গয় অগ্রসি ফ্রদশগুরর্ঙ্গে রনম্নরর্রখেগুরর্ ফ্রমাটামুরট ভার্ভাঙ্গব প্রঙ্গযাজয হঙ্গবঃ 

১। ভূরমি মারর্কানা রবঙ্গর্াপ; জরমি সমি খাজনা জনসাযািঙ্গণি রহোঙ্গেল বযয়। 

২। উচ্চমাোি িমবযলমান হাঙ্গি আয়কি। 

৩। সকর্ উিিারযকাি রবঙ্গর্াপ। 

৪। সমি ফ্রদশেযাগী ও রবঙ্গদ্রাহীঙ্গদি সম্পরি বাঙ্গজয়ারপ্ত।                      পত ৫৪ 

৫। িাষ্ট্রীয় পুাঁরজ ও রনিংকুশ একঙ্গচরটয়া সহ একরট জােীয় বযাংক মািেে সকর্ ফ্রিরডট 
িাঙ্গষ্ট্রি হাঙ্গে ফ্রকন্দ্রীকিণ। 

৬। সকর্ ফ্রযাগাঙ্গযাগ ও পরিবহঙ্গণি উপায় িাঙ্গষ্ট্রি হাঙ্গে ফ্রকন্দ্রীকিণ। 

৭। িাষ্ট্রীয় মারর্কানাযীঙ্গন কর্কািখানা ও উৎপাদঙ্গনি উপকিঙ্গণি প্রসাি; পরেে জরমি 
আবাদ এবং এক সাযািণ পরিকল্পনাযীঙ্গন সমগ্র জরমি উন্নরেসাযন। 

৮। সকঙ্গর্ি পঙ্গে সমান শ্রমবাযযো। রশল্পবারহনী গঠন, রবঙ্গশষে কত রষি জনয। 

৯। কত রষি সাঙ্গে যিরশঙ্গল্পি সংযুরক্ত; জনসংখযাঙ্গক সািাঙ্গদঙ্গশ আঙ্গিা ফ্রবরশ সমভাঙ্গব বন্টন 
মািেে িমান্বঙ্গয় শহি ও গ্রাঙ্গমি মঙ্গযয পােলকয দূি কিা [টীকাঃ “জনসংখযাঙ্গক সািাঙ্গদঙ্গশ 
আঙ্গিা ফ্রবরশ সমভাঙ্গব বন্টন মািেে” কোরট মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ ফ্রনই। ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি জামলান 
সংস্কিঙ্গণ “পােলকয” শফ্রব্দি জায়গায় আঙ্গে “ববপরিেয”। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সাঙ্গর্ি 
জামলান সংস্কিঙ্গণ ইংঙ্গিজী অনুবাঙ্গদি মেই “পােলকয” শব্দ বযবহৃে হঙ্গয়ঙ্গে]। 

১০। সিকািী রবদযার্ঙ্গয় সকর্ রশশুি রবনামূঙ্গর্য রশো। বেলমাঙ্গন ফ্রয যিঙ্গণি কািখানা 
রশশুশ্রম িঙ্গয়ঙ্গে োি রবঙ্গর্াপ। রশঙ্গল্পাৎপাদঙ্গনি সাঙ্গে রশোি সংযুরক্ত। ইেযারদ ইেযারদ। 

রবকাঙ্গশি যািায় যখন ফ্রশ্রণী পােলকয দূি হঙ্গব, সমগ্র জারেি রবশার্ এক সরমরেি হাঙ্গে 
সকর্ উৎপাদন ফ্রকন্দ্রীভূে হঙ্গব, সিকািী শরক্তি িাজননরেক চরিে আি োকঙ্গব না। সরঠক 
অঙ্গেল, িাজননরেক েমো হঙ্গে এক ফ্রশ্রণী কেত লক অপি ফ্রশ্রণীঙ্গক অেযাচাি চার্াঙ্গনাি এক 
সংগরঠে শরক্ত মাে। বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি সাঙ্গে োি র্ড়াইঙ্গয় অবস্থাি চাঙ্গপ যরদ সবলহািা ফ্রশ্রণী 
রনঙ্গজঙ্গক এক ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব সংগরঠে কিঙ্গে বাযয হয়, যরদ রবপ্লঙ্গবি মাযযঙ্গম ফ্রস রনঙ্গজঙ্গক 
শাসকঙ্গশ্রণীঙ্গে পরিণে কঙ্গি ও শাসকঙ্গশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব যরদ ফ্রস উৎপাদঙ্গনি পুঙ্গিাঙ্গনা বযবস্থাঙ্গক 
ফ্রঝাঁরটঙ্গয় রবঙ্গদয় কঙ্গি, োহঙ্গর্ ফ্রসই পুঙ্গিাঙ্গনা অবস্থাি সঙ্গে সঙ্গে ফ্রশ্রণীনবরিো ও সাযািণভাঙ্গব 
ফ্রশ্রণীিও রবঙ্গর্াপ কিঙ্গব, আি এি ের্ রহঙ্গসঙ্গব ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব রনজ আরযপঙ্গেযিও অবসান 
ঘটাঙ্গব। 

ফ্রশ্রণী ও ফ্রশ্রণীনবরিো সম্বরর্ে পুঙ্গিাঙ্গনা বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি স্থান ফ্রনঙ্গব এক সরমরে যাঙ্গে 
প্রঙ্গেযঙ্গকি ৈাযীন রবকাশ হঙ্গব সকঙ্গর্ি ৈাযীন রবকাঙ্গশি শেল।                পত ৫৫ 

 



৩য় অযযায় 

সমাজোরিক ও সামযবাদী সারহেয 

১। প্ররেরিয়াশীর্ সমাজেি 

ক) সামন্ত সমাজেি 

রনঙ্গজঙ্গদি ঐরেহারসক অবস্থাঙ্গনি কািঙ্গণ োে ও ইংর্যাঙ্গন্ডি অরভজােঙ্গদি একটা কাজ 
হঙ্গয় দাাঁড়ায় আযুরনক বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি রবরুঙ্গদ্ধ প্রচািপে ফ্রর্খা। ১৮৩০ সাঙ্গর্ি জুর্াই 
মাঙ্গসি েিাসী রবপ্লব আি ইংঙ্গিজ সংস্কাি আঙ্গন্দার্ঙ্গন [টীকাঃ রনবলাচনী আইঙ্গনি সংস্কাি 
আঙ্গন্দার্ঙ্গনি কো বর্া হঙ্গে যা রব্ররটশ হাউজ অব কমে ১৮৩১ সাঙ্গর্ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি চাঙ্গপ 
অনুঙ্গমাদন কঙ্গি এবং ১৮৩২ সাঙ্গর্ হাউজ অব র্ডল কেত লক চূড়ান্তভাঙ্গব গতহীে হয়। এই সংস্কাি 
রের্ ভূৈামী ও র্গ্নী অরভজােেঙ্গিি একঙ্গচরটয়া শাসঙ্গনি রবরুঙ্গদ্ধ, আি ো সংসঙ্গদ রশল্প 
বুঙ্গশলায়াঙ্গদি প্ররেরনরযঙ্গদি অংশগ্রহঙ্গণি দিজা খুঙ্গর্ ফ্রদয়। না সবলহািা না েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া ফ্রভাঙ্গটি 
অরযকাি পায়, যরদও োঙ্গদি ফ্রসই প্ররেশ্রুরে ফ্রদয়া হঙ্গয়রের্]। এই অরভজাঙ্গেিা ঘতণয 
ভুইঙ্গোাঁড়ঙ্গদি হাঙ্গে আবাি পিারজে হর্। োিপি ফ্রেঙ্গক োঙ্গদি পঙ্গে প্রচণ্ড িাজননরেক 
সংগ্রাম চার্াঙ্গনা সব রমরর্ঙ্গয় প্রশ্নােীে হঙ্গয় দাাঁড়ায়। সারহরেযক সংগ্রামই ফ্রকবর্ সম্ভব িইর্। 
রকন্তু এমনরক সারহঙ্গেযি ফ্রেঙ্গেও, পুনপ্ররেষ্ঠাি পঙ্গবলি পুঙ্গিাঙ্গনা আওয়াজ েখন অচর্ হঙ্গয় 
ফ্রগঙ্গে [১৮৮৮ এি ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ ইংঙ্গিজ পুনরুত্থান (১৬৬০-১৬৮৯) 
নয়, বিং েিাসী পুনরুত্থান (১৮১৪-১৮৩০)]।  
সহানুভূরেি উঙ্গদ্রগ কিঙ্গে অরভজােবগল বাযয হর্ বাহযে রনঙ্গজঙ্গদি ৈােল ভুঙ্গর্ ফ্রকবর্ 
ফ্রশারষে শ্ররমকঙ্গশ্রণীি ৈাঙ্গেলই বুঙ্গশলায়াঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ োঙ্গদি অরভঙ্গযাগ সূোরয়ে কিঙ্গে। 
এভাঙ্গব অরভজােেি োঙ্গদি প্ররেঙ্গশায ফ্রনয় োঙ্গদি নেুন প্রভুঙ্গদি নাঙ্গম রটটকারি রদঙ্গয় 
আি োঙ্গদি কাঙ্গন কাঙ্গন রবড়রবড় কঙ্গি আসন্ন প্রর্ঙ্গয়ি ভয়ংকি ভরবষযেবাণী শুরনঙ্গয়। 

                                                                                                                               পত ৫৬ 

এভাঙ্গব উদ্ভব ঘঙ্গট সামন্ত সমাজেঙ্গিিঃ আযা রবর্াপ, আযা রটটকারি; আযা অেীঙ্গেি 
প্ররেধ্বরন, আযা ভরবষযঙ্গেি হুমরক; কখঙ্গনা োঙ্গদি রেক্ত, বযাোত্মক ও সুেীক্ষ্ণ সমাঙ্গর্াচনা 
বুঙ্গশলায়াঙ্গদি হৃদয় চূণল কঙ্গি ফ্রদয়; রকন্তু আযুরনক সমাঙ্গজি অগ্রগরে অনুযাবঙ্গন সামরগ্রক 
অেমো কাযলে ো হাসযস্পদ কঙ্গি ফ্রোঙ্গর্। 

অরভজােবগল, জনগণঙ্গক োঙ্গদি পঙ্গে সমাঙ্গবরশে কিঙ্গে সবলহািাি রভোি েরর্ সামঙ্গন 
বযানাি রহঙ্গসঙ্গব ফ্রঝার্ায়। রকন্তু যািা মাঙ্গঝসাঙ্গঝ োঙ্গদি দঙ্গর্ রভঙ্গড় োিা োঙ্গদি রপেন 
রদকটায় সামন্ত দিবািী চাপিাশ ফ্রদঙ্গখ অশ্রদ্ধাি অট্রহারস ফ্রহঙ্গস ফ্রভঙ্গগ যায়।  

েিাসী ববযোবাযী ও “নবীন ইংর্যান্ড”ফ্রদি একাংশ এই প্রহসনটা ফ্রদখায়। [টীকাঃ 
ববযোবাদীিা ১৮৩০ সাঙ্গর্ উঙ্গেদ হওয়া বুবলন িাজবংশঙ্গক সমেলন ফ্রদয় যা বংশানুিরমক বড় 
জরমদািঙ্গদি ৈাঙ্গেলি প্ররেরনরয রের্। অরভজাে যনী ও বড় বুঙ্গশলায়াঙ্গদি িািা উরত্থে অিরর্ে 
িাজবংঙ্গশি রবরুঙ্গদ্ধ সংগ্রাঙ্গম ববযোবাদীঙ্গদি একাংশ প্রায়শই সামারজক গর্াবারজ কঙ্গি আি 
বুঙ্গশলায়াঙ্গদি ফ্রশাষঙ্গণি রবরুঙ্গদ্ধ শ্রমজীরব মানুঙ্গষি িেক হওয়াি ভাণ কঙ্গি। নবীন ইংর্যান্ড রের্ 
িাজনীরেবীদ ও গণযমানয বযরক্তঙ্গদি এক গ্রুপ যািা ফ্রটারি পারটলি সাঙ্গে যুক্ত রের্। এটা ১৮৪০ 
এি দশঙ্গক প্ররেরষ্ঠে হয়। নবীন ইংর্যাঙ্গন্ডি প্ররেরনরযিা বুঙ্গশলায়াঙ্গদি বাড়ন্ত অেলননরেক ও 
িাজননরেক শরক্তি রবরুঙ্গদ্ধ অরভজাে ভূৈামীঙ্গদি অসঙ্গন্তাঙ্গষি প্ররেের্ন ঘটাে]  
বুঙ্গশলায়াঙ্গদি ফ্রেঙ্গক োঙ্গদি ফ্রশাষণ পদ্ধরে আর্াদা রের্ এটা ফ্রদখাঙ্গে রগঙ্গয় সামন্তবাদীিা 
ভুঙ্গর্ যায় ফ্রয োিা সমূ্পণল রভন্ন এক পরিরস্থরে ও অবস্থায় ফ্রশাষণ কিে যা এখন অচর্। 
োঙ্গদি শাসঙ্গন আযুরনক সবলহািাঙ্গশ্রণীি কখঙ্গনা অরিত্ব রের্না—এটা ফ্রদরখঙ্গয় োিা ভুঙ্গর্ 
যায় ফ্রয বুঙ্গশলায়ািা োঙ্গদি রনজ যিঙ্গণি সমাঙ্গজিই অরনবাযল সন্তান। 

োোড়া অনয সব বযাপাঙ্গি রনঙ্গজঙ্গদি প্ররেরিয়াশীর্ রূপটা এিা এে কম ঢাঙ্গক ফ্রয বুঙ্গশলায়া 
ফ্রশ্রণীি রবরুঙ্গদ্ধ এঙ্গদি প্রযান অরভঙ্গযাগ দাাঁড়ায় এই ফ্রয, বুঙ্গশলায়াঙ্গদি শাসনাযীঙ্গন এক ফ্রশ্রণী 
গঙ্গড় উঠঙ্গে ফ্রয অরনবাযলভাঙ্গব সমাঙ্গজি পুঙ্গিাঙ্গনা বযবস্থাঙ্গক আগাঙ্গগাড়া রনমূলর্ কঙ্গি ফ্রের্ঙ্গব। 

বুঙ্গশলায়াি রবরুঙ্গদ্ধ োঙ্গদি এে রনন্দাি কািণ এই নয় ফ্রয ফ্রস সবলহািা সতরষ্ট কিঙ্গে বিং এই 
ফ্রয ফ্রস রবপ্লবী সবলহািা সতরষ্ট কিঙ্গে। 

িাজননরেক অনুশীর্ঙ্গন োই োিা শ্ররমকঙ্গশ্রণীি রবরুঙ্গদ্ধ সকর্ দমনমূর্ক পদঙ্গেঙ্গপ ফ্রযাগ 
ফ্রদয়; আি বযরক্তজীবঙ্গন, োঙ্গদি সকর্ গার্ভিা বুরর্ সঙ্গেও োিা ঝাাঁপ ফ্রদয় রশল্পকািখানা 
ফ্রেঙ্গক পড়ন্ত ফ্রসানার্ী আঙ্গপর্ যিাি জনয আি পশমী সুো, রবট রচরন ও আরু্ি মঙ্গদি   পত ৫৭ 



[১৮৮৮ সাঙ্গর্ি ইংঙ্গিজী সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ এটা প্রযানভাঙ্গব জামলানীি ফ্রেঙ্গে প্রঙ্গযাজয 
ফ্রযখাঙ্গন অরভজাে জরমদাি ও গ্রামীণ ফ্রোট জরমদাঙ্গিিা ফ্রগামিাঙ্গদি মাযযঙ্গম অরযকাংশ জরম চাষ 
কিাে, আি অরযকন্তু োিা রের্ রবট রচরন ও আরু্ি মদ উৎপাদক। আঙ্গিা যনী রব্ররটশ 
অরভজাঙ্গেিা এখন পযলন্ত বিং এি ফ্রচঙ্গয় উপঙ্গি আঙ্গে, োিা জাঙ্গন ভাগযাঙ্গন্বষী ভবঘুঙ্গিঙ্গদি 
কমঙ্গবশী েরয়ষু্ণ ফ্রশয়ািবাজাঙ্গিি ফ্রকাম্পানীগুরর্ঙ্গে রনঙ্গজঙ্গদি নাম ভাড়া রদঙ্গয় কীভাঙ্গব পড়ন্ত 
সুদঙ্গক ফ্রমাকাঙ্গবর্া কিা যায়] সাঙ্গে সেয, ফ্রপ্রম ও মযলাদা রবরনমঙ্গয়ি জনয [টীকাঃ মূর্ জামলান 
সংস্কিঙ্গণ “রশল্পকািখানা ফ্রেঙ্গক পড়ন্ত” কোটা ফ্রনই]।  

জরমদাঙ্গিি সাঙ্গে পুঙ্গিারহে ফ্রযমন রচিকার্ হাঙ্গে হাে যঙ্গি চঙ্গর্ঙ্গে, ফ্রেমরন সামন্ত 
সমাজেঙ্গিি সাঙ্গে জুঙ্গটঙ্গে পাদ্রীঙ্গদি সমাজেি। 

খতষ্টীয় সাযুত্বঙ্গক সমাজেিী িঙ ফ্রদয়াি ফ্রচঙ্গয় সহজ রকেু আি ফ্রনই। খতষ্টবাদ রক বযরক্তগে 
মারর্কানা, রববাহ ও িাষ্ট্রঙ্গক রযক্কাি ফ্রদয়রন? এি স্থঙ্গর্ রক ো দান ও দারিদ্ি, ফ্রকৌমাযলব্রে 
ও রিপু দমন, সনযাস জীবন ও রগজলাি কো বঙ্গর্রন? খতষ্টীয় সমাজেি হঙ্গে ফ্রসই পরবে 
জর্ যা রদঙ্গয় পাদ্রীিা অরভজােঙ্গদি হৃদয়জ্বার্া রমরটঙ্গয় োঙ্গক [টীকাঃ ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি জামলান 
সংস্কিঙ্গণ “খতষ্টীয়” এি জায়গায় আঙ্গে “পরবে ও আজঙ্গকি”। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সাঙ্গর্ি 
জামলান সংস্কিঙ্গণ ইংঙ্গিজী অনুবাঙ্গদি মে “খতষ্টীয়” শব্দরট বযবহৃে হঙ্গয়ঙ্গে]। 

 

 

 

 

 

 

                                                                       পত ৫৮ 

 

খ) েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া সমাজেি 

সামন্ত অরভজােই একমাে ফ্রশ্রণী রের্না বুঙ্গশলায়াঙ্গদি িািা যাি সবলনাশ হঙ্গয়ঙ্গে, এটাই 
একমাে ফ্রশ্রণী নয় যাি অরিঙ্গত্বি শেল বাাঁযাগ্রস্থ ও অবরু্প্ত হঙ্গয়ঙ্গে আযুরনক বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি 
পরিঙ্গবঙ্গশ। মযযযুগীয় নাগরিক দর্ ও েুদ্র ৈত্বারযকািী কত ষক রের্ আযুরনক বুঙ্গশলায়াঙ্গদি 
অগ্রদূে। রশল্প ও বারনজয উভয়ে অরে অল্প রবকরশে ফ্রদশগুরর্ঙ্গে এখঙ্গনা এই দুই ফ্রশ্রণী 
উদীয়মান বুঙ্গশলায়াি পাশাপারশ অরিত্বমান িঙ্গয়ঙ্গে। 

ফ্রযসব ফ্রদঙ্গশ আযুরনক সভযো পুঙ্গিাপুরি রবকরশে হঙ্গয়ঙ্গে, েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি এক নয়া ফ্রশ্রণী 
ফ্রসখাঙ্গন জন্ম রনঙ্গয়ঙ্গে, ফ্রয সবলহািা ও বুঙ্গশলায়াি মঙ্গযয ফ্রদার্ খায়, আি রনঙ্গজঙ্গক সবলদা নবায়ন 
কিঙ্গে বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি এক উপজাে রহঙ্গসঙ্গব। এই ফ্রশ্রণীি বযরক্ত সদসযিা অবশয 
প্ররেঙ্গযারগোি চাঙ্গপ অবযাহেভাঙ্গব সবলহািাি িঙ্গি ফ্রনঙ্গম যায়, আি আযুরনক রশঙ্গল্পি 
রবকাঙ্গশি সাঙ্গে োিা এমনরক ফ্রদখঙ্গে পায় ফ্রসই মুহুেল আসঙ্গে যখন আযুরনক সমাঙ্গজি 
একটা ৈাযীন ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব োিা সমূ্পণল রবরু্প্ত হঙ্গব; রশল্প, কত রষ ও বারণঙ্গজয োি জায়গা 
ফ্রনঙ্গব যোিঙ্গম পরিদশলক, ফ্রগামিা ও ফ্রদাকান কমলচািী।  

োঙ্গেি মে ফ্রদঙ্গশ ফ্রযখাঙ্গন কত ষঙ্গকিা জনসংখযাি অঙ্গযলঙ্গকিও ফ্রবরশ, ফ্রসখাঙ্গন বুঙ্গশলায়াি 
রবরুঙ্গদ্ধ সবলহািা ফ্রশ্রণীি পে রনঙ্গয়রের্ ফ্রয ফ্রর্খঙ্গকিা োিা বুঙ্গশলায়া িাজঙ্গত্বি সমাঙ্গর্াচনায় 
বযবহাি কিঙ্গব কত ষক ও েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া মাপকারঠ, আি এইসব অন্তবলেলী ফ্রশ্রণীসমূঙ্গহি 
দতরষ্টঙ্গকাণ ফ্রেঙ্গক শ্ররমকঙ্গশ্রণীি পঙ্গে অস্ত্র হাঙ্গে েুঙ্গর্ ফ্রনঙ্গব, এটাই ৈাভারবক। এভাঙ্গব েুঙ্গদ 
বুঙ্গশলায়া সমাজেি জন্ম ফ্রনয়। রসসমরন্দ রেঙ্গর্ন এ যািাি প্রযান, শুযু োঙ্গেই নয়, 
ইংর্যাঙ্গন্ডও।  

সমাজেঙ্গিি এই মেযািারট আযুরনক উৎপাদঙ্গনি পরিরস্থরেি মযযকাি িন্দ্বঙ্গক েীক্ষ্ণভাঙ্গব 
উঙ্গন্মাচন কঙ্গি ফ্রদরখঙ্গয়ঙ্গে। অেলনীরেবাদীঙ্গদি ফ্রেরি কিা ভণ্ড বকরেয়ঙ্গেি ৈরূপ োাঁস কঙ্গি 
রদঙ্গয়ঙ্গে এিা। োিা েকলােীেভাঙ্গব েুঙ্গর্ যঙ্গিঙ্গে যিপারে ও শ্রমরবভাঙ্গগি মািাত্মক 
ের্াের্; মুরষ্টঙ্গময়ি মারর্কানায় পুাঁরজ  ও জরমি ফ্রকন্দ্রীভবন, অরেউৎপাদন ও সংকট, েুঙ্গদ 
বুঙ্গশলায়া ও কত ষকঙ্গদি অরনবাযল সবলনাশ, সবলহািাঙ্গশ্রণীি দুঃখদুদলশা, উৎপাদঙ্গন বনিাজয, 
সম্পঙ্গদি বন্টঙ্গন েীব্র ববষময, রবরভন্ন জারেি মঙ্গযয পািস্পরিক ধ্বংসাত্মক রশল্পযুদ্ধ, সাঙ্গবকী 
বনরেক বেন, পুঙ্গিাঙ্গনা পারিবারিক সম্পকল ও জারেসিাি ভাঙঙ্গনি রদঙ্গক অেুরর্ রনঙ্গদলশ 
কঙ্গিঙ্গে োিা।                                                             পত ৫৯                                                        



ইরেবাচক র্ঙ্গেযি ফ্রেঙ্গে অবশয সমাজেঙ্গিি এই রূপরট হয় উৎপাদঙ্গনি ও রবরনমঙ্গয়ি 
পুঙ্গিাঙ্গনা উপায়, আি ফ্রসই সাঙ্গে পুঙ্গিাঙ্গনা মারর্কানা সম্পকল ও পুঙ্গিাঙ্গনা সমাজ রেরিঙ্গয় 
আনঙ্গে চায়, অেবা পুঙ্গিাঙ্গনা মারর্কানা সম্পঙ্গকলি কাঠাঙ্গমাি মঙ্গযয উৎপাদন ও রবরনমঙ্গয়ি 
নেুন উপায়ঙ্গক ফ্রচঙ্গপ ঢুকাঙ্গে চায়, যা এই সব নেুন উপাঙ্গয়ি চাঙ্গপ ফ্রেঙ্গট চুিমাি হঙ্গয় 
ফ্রগঙ্গে, হওয়া অরনবাযল। উভয় ফ্রেঙ্গেই ো প্ররেরিয়াশীর্ ও ইউঙ্গটাপীয়। 

এি ফ্রশষ কো হর্ঃ রশঙ্গল্পাৎপাদঙ্গনি জনয সংঘবদ্ধ রগল্ড প্ররেষ্ঠান; কত রষঙ্গে রপেতোরিক 
সম্পকল।  

ফ্রশষ পযলন্ত যখন ইরেহাঙ্গসি কঙ্গঠাি বািবো আত্মপ্রবঞ্চনাি ফ্রনশা ফ্রকঙ্গট যায়, সমাজেঙ্গিি 
এই রূপ ফ্রশাচনীয় নারককান্নায় পযলবরসে হয় [টীকাঃ জামলান মূর্ সংস্কিঙ্গণ এই বাকযরট 
এভাঙ্গব আঙ্গেঃ “রবকাঙ্গশি যািাবারহকোয় এই যািারট ফ্রশাচনীয় নারককান্নায় পযলবরসে হয়]। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     পত ৬০ 

 

গ) জামলান অেবা “সরেযকাি” সমাজেি 

োঙ্গেি সমাজোরিক ও সামযবাদী সারহঙ্গেযি জন্ম হঙ্গয়রের্ েমোসীন বুঙ্গশলায়াি চাঙ্গপি 
অযীঙ্গন এবং এই েমোি রবরুঙ্গদ্ধ সংগ্রাঙ্গমিই অরভবযরক্ত রহঙ্গসঙ্গব। ফ্রস সারহঙ্গেযি সাঙ্গে 
জামলানী পরিরচে হর্ এমন একটা সময় যখন ফ্রসঙ্গদঙ্গশি বুঙ্গশলায়ািা সামন্ত বৈিেঙ্গিি রবরুঙ্গদ্ধ 
র্ড়াইটা সঙ্গব শুরু কঙ্গিঙ্গে। 

জামলান দাশলরনঙ্গকিা, হবু দাশলরনঙ্গকিা আি ফ্রসৌরখন ভাবুঙ্গকিা এই সারহেয রু্ঙ্গে রনর্, োিা 
ভুঙ্গর্ ফ্রগর্ শুযু এই রজরনসটা ফ্রয োে ফ্রেঙ্গক যখন এই সারহেয জামলানীঙ্গে আমদারন হঙ্গয়ঙ্গে, 
েিারস সামারজক পরিরস্থরে ফ্রসইসাঙ্গে আমদানী হয়রন। জামলান সামারজক পরিরস্থরেি 
সংস্পঙ্গশল এই েিারস সারহেয োি সকর্ প্রেযে বযবহারিক োৎপযল হািার্ আি োি 
ফ্রচহািা হর্ রনেক সারহরেযক[টীকাঃ মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ এি পি আঙ্গিকরট বাকয রের্ঃ 
“বািব সমাজ সম্পঙ্গকল আি মনুষঙ্গত্বি বািবায়ন সম্পঙ্গকল এটা রনেক কল্পনারবর্াসী োড়া আি 
রকেু হঙ্গে পািেনা”। ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ এই বাকযরট রের্ঃ 
“মনুষঙ্গত্বি প্ররেষ্ঠায় এটা রনেক কল্পনারবর্াসী োড়া আি রকেু হঙ্গে পািেনা”]। োই আঠাি 
শেঙ্গকি জামলান দাশলরনকঙ্গদি কাঙ্গে প্রেম েিাসী রবপ্লঙ্গবি দারবগুরর্ রের্ ফ্রেে সাযািণভাঙ্গব 
“বযবহারিক প্রজ্ঞাি” দারব মাে, আি রবপ্লবী েিাসী বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীি অরভপ্রায় ফ্রঘাষণাি 
োৎপযল দাাঁড়ার্ রবশুদ্ধ অরভপ্রায়, অরনবাযল অরভপ্রায়, সাযািণভাঙ্গব সরেযকাি মানরবক 
অরভপ্রাঙ্গয়ি আইন। 

জামলান পরন্ডেঙ্গদি একমাে কাজ হঙ্গয় দাাঁড়ার্ নেুন েিাসী যািণাগুরর্ঙ্গক রনঙ্গজঙ্গদি সনােন 
দাশলরনক ফ্রচেনাি সাঙ্গে খাপ খাওয়ান, রনঙ্গজঙ্গদি দাশলরনক দতরষ্টভেী েযাগ না কঙ্গি েিাসী 
যািণাগুরর্ঙ্গক আত্মসাৎ কিা। 

ফ্রযমনভাঙ্গব একটা রবঙ্গদশী ভাষাঙ্গক আয়ি কিা হয়, অেলাৎ অনুবাঙ্গদি মাযযঙ্গম এই 
আত্মসাঙ্গেি কাজ চঙ্গর্রের্। 

সনযাসীিা কীভাঙ্গব প্রাচীন ফ্রপগান রচিায়ে সারহঙ্গেযি পুাঁরেগুরর্ি ফ্রর্খাি ওপি কযােরর্ক 
সাযুঙ্গদি রনঙ্গবলায জীবনী রর্ঙ্গখ িাখে ফ্রস কো সুরবরদে। অপরবে েিাসী সারহঙ্গেি ফ্রেঙ্গে 
জামলান পরণ্ডঙ্গেিা এই প্ররিয়াঙ্গক উর্ঙ্গট রদর্। েিাসী মূর্টাি অভযন্তঙ্গি োিা োঙ্গদি 
দাশলরনক আবজলনা রর্ঙ্গখ িাখর্। উদাহািণৈরূপ োিা মদ্রাি অেলননরেক রিয়াি েিাসী  পত ৬১ 



সমাঙ্গর্াচনাি েঙ্গর্ রর্খর্ “মানবোি রবরেন্নো”, এবং বুঙ্গশলায়া িাঙ্গষ্ট্রি েিাসী সমাঙ্গর্াচনাি 
নীঙ্গচ োিা রর্খর্ “সাযািণ প্রেযঙ্গয়ি রসংহাসনচুযরে” আি এিকম আঙ্গিা রকেু। 

েিাসী ঐরেহারসক সমাঙ্গর্াচনাি রপঙ্গঠ োিা োঙ্গদি দাশলরনক বুরর্গুরর্ জুঙ্গড় রদঙ্গয় োি নাম 
রদর্ “কঙ্গমলি দশলন”, “খাাঁরট সমাজেি”, “সমাজেঙ্গিি জামলান রবজ্ঞান”, সমাজেঙ্গিি 
দাশলরনক রভরি” ইেযারদ। 

েিাসী সমাজোরিক ও সামযবাদী সারহেয এভাঙ্গব পুঙ্গিাপুরি রনবলীযল কঙ্গি ফ্রোর্া হর্। 
জামলানঙ্গদি হাঙ্গে যখন এ সারহেয এক ফ্রশ্রণীি সাঙ্গে অপি ফ্রশ্রণীি সংগ্রাঙ্গমি অরভবযরক্ত 
হঙ্গয় আি িইর্ না, েখন োঙ্গদি যািণা হর্ ফ্রয “েিাসী একেিোবাদ” অরেিম কিা 
ফ্রগঙ্গে, সরেযকাি প্রঙ্গয়াজন নয় বিং প্রকাশ কিা ফ্রগঙ্গে সেয-এি জনয যা দিকাি ো। 
সবলহািা ফ্রশ্রণীি ৈােল নয় বিং মানব প্রকত রেি ৈােল, সাযািণভাঙ্গব মানুঙ্গষি ৈােল—ফ্রয মানুঙ্গষি 
ফ্রকান ফ্রশ্রণী ফ্রনই, ফ্রকান বািবো ফ্রনই, যািা ফ্রকবর্ দাশলরনক কল্পনাি ফ্রযাাঁয়াশাি মঙ্গযয বাস 
কঙ্গি। 

এই জামলান সমাজেি ফ্রয োি সু্কর্ পড়ুয়া বার্ঙ্গকি কাজটা এমন গুরুগম্ভীি ভারিক্কী চাঙ্গর্ 
গ্রহণ কঙ্গি সামানয পশিাটা রনঙ্গয়ই কযানভাসাঙ্গিি মে গর্াবারজ শুরু কঙ্গিরের্, ইরেমঙ্গযয 
োি রশশুসুর্ভ সির্ো হারিঙ্গয়ঙ্গে। 

সামন্ত অরভজােেি ও রনিংকুশ িাজেঙ্গিি রবরুঙ্গদ্ধ জামলানঙ্গদি রবঙ্গশষে প্রুরশয়ান বুঙ্গশলায়া 
ফ্রশ্রণীি র্ড়াইটা, অনয কোয়, উদাি আঙ্গন্দার্ন েখন অরযকেি উদযমী হঙ্গয় উঠর্। 

এি মাযযঙ্গম িাজননরেক আঙ্গন্দার্ঙ্গনি সামঙ্গন সমাজেঙ্গিি দারবগুরর্ েুঙ্গর্ যিবাি দীঘল 
আকারঙ্খে সুঙ্গযাগ এঙ্গস হারজি হর্ “খাাঁরট” সমাজেঙ্গিি কাঙ্গে, হারজি হর্ উদাি নীরে, 
প্ররযরনরযত্বমূর্ক সিকাি, বুঙ্গশলায়া প্ররেঙ্গযারগো, সংবাদপঙ্গেি বুঙ্গশলায়া ৈাযীনো, বুঙ্গশলায়া 
আইন, বুঙ্গশলায়া মুরক্ত ও সাঙ্গমযি রবরুঙ্গদ্ধ রচিাচরিে অরভশাপ বষলন কিাি সুঙ্গযাগ, আি 
জনগঙ্গণি প্ররে এই প্রচাঙ্গিি সুঙ্গযাগ ফ্রয এই বুঙ্গশলায়া আঙ্গন্দার্ঙ্গনি িািা োঙ্গদি ফ্রকান রকেু 
অজলন কিাি ফ্রনই বিং সবরকেু হািাবািই সম্ভাবনা। রঠক সময় জামলান সমাজেি ভুঙ্গর্ 
ফ্রগর্, ফ্রয-েিাসী সমাঙ্গর্াচনাি ফ্রস মূঢ় প্ররেধ্বরন মাে ফ্রসখাঙ্গন আযুরনক বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি 
অরিত্ব আঙ্গগই প্ররেরষ্ঠে, োি সাঙ্গে রের্ সামঞ্জসযপূণল অেলননরেক অবস্থা ও েদুপঙ্গযাগী 
িাজননরেক সংরবযান, অেচ জামলানীঙ্গে আসন্ন সংগ্রাঙ্গমি র্েযই রের্ রঠক এইগুরর্ই। 

                                                                                                                       পত ৬২ 

জামলান বৈি সিকাি ও োি অনুসািী পুঙ্গিারহে, অযযাপক, গ্রাময মােব্বি ও কমলকেলািঙ্গদি 
কাঙ্গে আিমঙ্গণাদযে বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণীঙ্গক ভয় ফ্রদখাবাি চমৎকাি জুজু রহসাঙ্গব ো কাঙ্গজ র্াগর্। 

রঠক একই সমঙ্গয় এই সিকািগুরর্ জামলান শ্ররমক ফ্রশ্রণীি রবঙ্গদ্রাহসমূহঙ্গক চাবুক ও গুরর্ি 
ফ্রয রেক্ত ওষুয ফ্রগর্ারের্, এটা রের্ োি মযুি পূণলো।  

এই “খাাঁরট” সমাজেি এরদঙ্গক এইভাঙ্গব সিকািগুরর্ি কাঙ্গজ র্াগরের্ জামলান বুঙ্গশলায়া 
ফ্রশ্রণীি রবরুঙ্গদ্ধ র্ড়াি এক হারেয়াি রহঙ্গসঙ্গব, আি একইসাঙ্গে ো রের্ প্ররেরিয়াশীর্ ৈােল, 
জামলান কূপমণূ্ডকঙ্গদি ৈাঙ্গেলি প্ররেরনরয। জামলানীঙ্গে প্রচরর্ে অবস্থাি সরেযকাি সামারজক 
রভরি রের্ েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী, ফ্রষার্ শেঙ্গকি এই অবরশষ্টাংশরট েখন ফ্রেঙ্গকই নানা মূরেলঙ্গে 
বািবাি আরবভূলে হঙ্গয়ঙ্গে।    

এই ফ্রশ্রণীঙ্গক বাাঁরচঙ্গয় িাখা মাঙ্গন জামলানীি রবদযমান বেলমান অবস্থাটাঙ্গকই রজইঙ্গয় িাখা। 
বুঙ্গশলায়াঙ্গদি রশল্প ও িাজননরেক ফ্রশ্রষ্ঠঙ্গত্ব এই ফ্রশ্রণীি রনঘলাে ধ্বংঙ্গসি আশংকা—একরদঙ্গক 
পুাঁরজি ফ্রকন্দ্রীভূেকিঙ্গণি মাযযঙ্গম; অনযরদঙ্গক সবলহািা ফ্রশ্রণীি উত্থাঙ্গনি মাযযঙ্গম। “খাাঁরট” 
সমাজেি এই দুই পারখঙ্গক এক রঢঙ্গর্ মািঙ্গে চায়। মহামািীি মে েরড়ঙ্গয় পড়র্ ো।  

জল্পনাকল্পনাি মাকড়সাি জাঙ্গর্ি ফ্রপাশাক, োি উপি বাকযার্ঙ্কাঙ্গিি নক্সী েুর্, অসুস্থ 
ভাবারু্োি িঙ্গস রসক্ত এই ৈগলীয় আোদঙ্গন জামলান সমাজেিীিা োঙ্গদি অরস্থচমলসাি 
ফ্রশাচনীয় ‘রচিন্তন সেয’ফ্রক সারজঙ্গয় পরিঙ্গবশন কির্ এই যিঙ্গণি ফ্রর্াকসমাঙ্গজ োঙ্গদি 
মাঙ্গর্ি অসম্ভব কাটরে বাড়াঙ্গে। 

আি রনঙ্গজঙ্গদি রদক ফ্রেঙ্গক জামলান সমাজেিীিা রনঙ্গজঙ্গদিঙ্গক ফ্রবরশঙ্গবরশ কঙ্গি রচরেে 
কঙ্গিঙ্গে েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়া কূপমনূ্ডকঙ্গদি বাগাড়ম্বিী প্ররেরনরয রহঙ্গসঙ্গব। 

োিা ফ্রঘাষণা কির্ জামলান জারে হর্ আদশল জারে, কূপমণূ্ডক জামলান মযযঙ্গশ্রণীই হর্ আদশল 
মানুষ। এই আদশল মানুঙ্গষি প্ররেরট শয়োনী নীচুোি ফ্রস এক ফ্রগাপন, উচ্চেি, 
সমাজোরিক বযাখযা ফ্রদয়, োি আসর্ চরিঙ্গেি একদম রবপিীে। সামযবাদ-এি “পাশরবক 
ধ্বংসাত্মক” প্রবণোি রবরুঙ্গদ্ধ ফ্রস অঙ্গনক দূি এরগঙ্গয় যায়, সকর্ ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি প্ররে োি 
সঙ্গবলাচ্চ ও পেপােহীন ঘতণা ফ্রঘাষণা কঙ্গি। আজঙ্গক(১৮৪৭)ি জামলানীঙ্গে যে েোকরেে 
সমাজেিী ও সামযবাদী প্রকাশনা প্রচরর্ে, দু একরট বযরেিম োড়া বারক সবই এই করু্রষে 
ও ক্লারন্তকি সারহঙ্গেযি মঙ্গযয পঙ্গড় [১৮৯০-এি জামলান সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি টীকাঃ ১৮৪৮ সাঙ্গর্ি 
রবপ্লবী ঝড় সমগ্র েরয়ষু্ণ যািািঙ্গক ফ্রঝরটঙ্গয় রবঙ্গদয় কঙ্গি আি এি ফ্রকন্দ্রীয় চরিেঙ্গদি          পত ৬৩ 



সমাজেি রনঙ্গয় হার্কারম কিাি আকাঙ্খা দূি কঙ্গি। এই যািাি প্রযান প্ররেরনরয ও ধ্রুপদী 
যিণ হঙ্গে জনাব কার্ল গ্রুঙ্গয়ন]। 

২। িেণশীর্ অেবা বুঙ্গশলায়া সমাজেি 

বুঙ্গশলায়া সমাঙ্গজি অরিত্বঙ্গক িমাগে বজায় িাখাি জনয বুঙ্গশলায়াঙ্গদি একরট অংশ সামারজক 
অভাব অরভঙ্গযাঙ্গগি প্ররেকাি চায়। 

এই অংঙ্গশি মঙ্গযয িঙ্গয়ঙ্গে অেলনীরেবীদ, ফ্রর্াকরহনেষী, মানবোবাদী, শ্ররমকঙ্গশ্রণীি অবস্থাি 
উন্নয়নকািী, দােবয সংগঠক, প্রাণীি প্ররে রনষু্ঠিো প্ররেঙ্গিাযক সমাঙ্গজি সদসযগণ, 
মাদকরবঙ্গিাযী ফ্রগাাঁড়া প্রচািঙ্গকিা, সম্ভাবয সবিকম যিঙ্গনি খুচঙ্গিা সংস্কািকিা। সমাজেঙ্গিি 
এই রূপরট পরিপূণল মেযািা রহসাঙ্গবও গঙ্গড় উঙ্গঠঙ্গে। 

আমিা প্রুঙ্গযাাঁি দারিঙ্গদ্রি দশলন উদ্ধত ে কিঙ্গে পারি এই রূঙ্গপি একটা উদাহািণ রহঙ্গসঙ্গব।  

সমাজোরিক বুঙ্গশলায়ািা আযুরনক সামারজক পরিরস্থরেি সুরবযাটা পুঙ্গিাপুরি রনঙ্গে চায়, চায় 
না েৎপ্রসূে অবশযম্ভাবী সংগ্রাম ও রবপদটুকু। রবপ্লবী ও ধ্বংসকািী উপাদান বাঙ্গদ োিা 
রবদযমান সামারজক অবস্থাঙ্গক কামনা কঙ্গি। োিা সবলহািা োড়া বুঙ্গশলায়া কামনা কঙ্গি। 
বুঙ্গশলায়া ৈাভারবকভাঙ্গব দুরনয়াঙ্গক এমনভাঙ্গব ফ্রদঙ্গখ ফ্রযখাঙ্গন ফ্রসই ফ্রশ্রষ্ঠেম; আি বুঙ্গশলায়া 
সমাজেি এই আিামদায়ক যািণাঙ্গক অঙ্গনকগুঙ্গর্া ফ্রমাটামুরট পূণলাে মেবাদ বানায়। এই 
মেবাদঙ্গক কাঙ্গজ পরিণে কঙ্গি সবলহািাঙ্গশ্রণী নেুন সামারজক ফ্রজরুজাঙ্গর্ঙ্গমি রদঙ্গক এরগঙ্গয় 
যাক, এই বঙ্গর্ আসঙ্গর্ এিা এটাই চায় ফ্রয সবলহািাঙ্গশ্রণী এই রবদযমান সমাঙ্গজি সীমাি 
মঙ্গযয আটঙ্গক োকুক আি বুঙ্গশলায়া সম্পঙ্গকল সকর্ ঘতণাভিা রচন্তা েযাগ করুক। 

এই সমাজেঙ্গিি রিেীয় আি অরযক বযবহারিক রকন্তু কম সুসংবদ্ধ একট রূপ আঙ্গে; োঙ্গে 
শ্ররমকঙ্গশ্রণীি ফ্রচাঙ্গখ রবপ্লবী আঙ্গন্দার্নঙ্গক ফ্রহয় প্ররেপন্ন কিঙ্গে চায় এটা ফ্রদরখঙ্গয় ফ্রয ফ্রেে 
িাজননরেক সংস্কাি নয় বিং অরিঙ্গত্বি বস্তুগে অবস্থাি অেলননরেক সম্পঙ্গকলি পরিবেলনই 
ফ্রকবর্ োঙ্গদি জনয র্াভজনক হঙ্গব। অরিঙ্গত্বি বস্তুগে অবস্থাি পরিবেলন বর্ঙ্গে এই যিঙ্গণি 
সমাজেি অবশয ফ্রকানভাঙ্গব উৎপাদঙ্গনি বুঙ্গশলায়া সম্পঙ্গকলি উঙ্গেদ ফ্রবাঙ্গঝনা, ফ্রয উঙ্গেদ 
ফ্রকবর্ রবপ্লঙ্গবি মাযযঙ্গমই সাযন কিা যায়, বিং ফ্রবাঙ্গঝ এই সম্পকলগুরর্ি অবযাহে অরিঙ্গত্বি 
রভরিঙ্গে প্রশাসরনক সংস্কাি। অেলাৎ এঙ্গহন সংস্কাি যা পুাঁরজ ও শ্রঙ্গমি মযযকাি সম্পঙ্গকল  পত ৬৪ 

ফ্রকান রদক ফ্রেঙ্গকই আঘাে কঙ্গিনা, বিং ফ্রবশী হঙ্গর্ বুঙ্গশলায়া সিকাঙ্গিি খিচ কমায় ও 
প্রশাসরনক কাজ সহজেি কঙ্গি। 

বুঙ্গশলায়া সমাজেি ফ্রকবর্ েখনই পযলাপ্ত মূেল রূপ র্াভ কঙ্গি যখন ফ্রসটা ফ্রেে গর্াবারজঙ্গে 
পরিণে হয়। 

মুক্তবারণজযঃ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি উপকাঙ্গিি জনয, সংিেণশুল্কঃ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি উপকাঙ্গিি জনয, 
ফ্রজর্ সংস্কািঃ শ্ররমকঙ্গশ্রণীি উপকাঙ্গিি জনয। এটাই হঙ্গে বুঙ্গশলায়া সমাজেঙ্গিি ফ্রশষ ও 
একমাে গুরুত্বপূণল কো। 

এটা এই বুরর্ঙ্গে সািসংকরর্ে হয়ঃ বুঙ্গশলায়ািা সবলহািাঙ্গশ্রণীি উপকাঙ্গিি জনযই। 
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৩। সমাঙ্গর্াচনামূর্ক-কল্পনাশ্রয়ী সমাজেি ও সামযবাদ 
আমিা এখাঙ্গন ফ্রসসব সারহঙ্গেযি কো বর্রেনা যা প্ররেরট মহান রবপ্লঙ্গব সবলদাই 
সবলহািাঙ্গশ্রণীি দাবীঙ্গক ভাষা রদঙ্গয়ঙ্গে, ফ্রযমন বাঙ্গবে ও অনযঙ্গদি ফ্রর্খা। 

রনজ র্েয অজলঙ্গন প্রেম প্রেযে প্রঙ্গচষ্টা সবলহািাঙ্গশ্রণী চারর্ঙ্গয়ঙ্গে সাবলজনীন উঙ্গিজনাি সময় 
যখন সামন্ত সমাজ উঙ্গেদ হরের্, আি ো আবরশযকভাঙ্গব বযেল হঙ্গয়ঙ্গে সবলহািাঙ্গশ্রণীি 
অরবকরশে অবস্থাি কািঙ্গণ, ফ্রসইসাঙ্গে োি মুরক্তি অেলননরেক শঙ্গেলি অনুপরস্থরেি কািঙ্গণ, 
ফ্রয পরিরস্থরে েখঙ্গনা সতরষ্ট হয়রন আি ফ্রকবর্ বুঙ্গশলায়া যুঙ্গগই ো সতরষ্ট হঙ্গে পািে। সবলহািাি 
প্রেম আঙ্গন্দার্নগুরর্ঙ্গে োঙ্গদি সােী হঙ্গয়রের্ ফ্রয সারহেয োি প্ররেরিয়াশীর্ একটা চরিে 
োকা রের্ অরনবাযল। ফ্রস সারহেয প্রচাি কিে সাবলজনীন কত েসাযন ও সূ্থর্ সামারজক 
সমোঙ্গক। 
প্রকত েপঙ্গে যাঙ্গক সমাজোরিক ও সামযবাদী মোদশল বর্া চঙ্গর্, অেলাৎ সাাঁ-রসঙ্গমাাঁ, েুরিঙ্গয়, 
ওঙ্গয়ন প্রমুখঙ্গদি মেবাদ, জন্ম ফ্রনয় উপঙ্গি বরণলে সবলহািাঙ্গশ্রণী ও বুঙ্গশলায়াঙ্গশ্রণীি মযযকাি 
সংগ্রাঙ্গমি প্রােরমক অপরিণে যুঙ্গগ। (প্রেম অযযায় ‘বুঙ্গশলায়া ও সবলহািা’ দ্রষ্টবয)  
এই মঙ্গেি প্ররেষ্ঠািা ফ্রশ্রণীনবরিো এবং প্রচরর্ে সমাজ বযবস্থাি রবধ্বংসী উপাদানগুঙ্গর্াি 
রিয়াটা ফ্রদঙ্গখরেঙ্গর্ন। রকন্তু েখঙ্গনা নবজােক সবলহািাঙ্গশ্রণী োঙ্গদি কাঙ্গে এমন এক ফ্রশ্রণী 
রহঙ্গসঙ্গব ফ্রদখা ফ্রদয় যাি ফ্রকান ঐরেহারসক উঙ্গদযাগ ফ্রনই, না আঙ্গে ফ্রকান ৈাযীন িাজননরেক 
আঙ্গন্দার্ন। 
ফ্রযঙ্গহেু ফ্রশ্রণীনবরিো রশঙ্গল্পি রবকাঙ্গশি সাঙ্গে োর্ ফ্রিঙ্গখ বাঙ্গড়, োই োিা ফ্রয অেলননরেক 
পরিরস্থরে ফ্রপঙ্গয়ঙ্গেন ো োঙ্গদি কাঙ্গে সবলহািাঙ্গশ্রণীি মুরক্তি বস্তুগে শেলগুরর্ েুঙ্গর্ যঙ্গিরন। 
োই োিা খুাঁজঙ্গে র্াগঙ্গর্ন ফ্রস শেল সতরষ্ট কিাি মে নেুন সামারজক রবজ্ঞান, নেুন সামারজক 
রনয়ম।  
োাঁঙ্গদি বযরক্তগে উদ্ভাবন-রিয়াঙ্গক আনঙ্গে হর্ ঐরেহারসক রিয়াি স্থাঙ্গন; মুরক্তি 
ঐরেহারসকভাঙ্গব সতষ্ট শঙ্গেলি বদঙ্গর্ োঙ্গদি করল্পে শেল, আি সবলহািাি িরমক, ৈেসূ্ফেল 
ফ্রশ্রণীসংগঠঙ্গনি বদঙ্গর্ এই উদ্ভাবকঙ্গদি রনঙ্গজঙ্গদি বানাঙ্গনা সমাজ সংগঠন। োাঁঙ্গদি ফ্রচাঙ্গখ 
ভরবষযে ইরেহাস োঙ্গদিই সামারজক পরিকল্পনাি প্রচাি ও বযবহারিক বািবায়ন। 

                                                                          পত ৬৬ 

পরিকল্পনা প্রণয়ন কিাি সময় োিা সবলারযক দুদলশাগ্রস্থ ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গব শ্ররমকঙ্গশ্রণীি 
ৈােলিোয় প্রযানভাঙ্গব যেবান হওয়াি বযাপাঙ্গি সফ্রচেন রেঙ্গর্ন। সবলহািাঙ্গশ্রণী োঙ্গদি কাঙ্গে 
সবলারযক দুদলশাগ্রস্থ ফ্রশ্রণী রহঙ্গসঙ্গবই ফ্রকবর্ অরিত্বশীর্ রের্। 
ফ্রশ্রণীসংগ্রাঙ্গমি অপরিণে অবস্থা ও ফ্রসইসাঙ্গে রনঙ্গজঙ্গদি চািপাঙ্গশি পরিঙ্গবঙ্গশি দরুন এই 
যিঙ্গণি সমাজেিীিা মঙ্গন কিঙ্গেন ফ্রয োাঁিা সকর্ ফ্রশ্রণীনবরিোি অঙ্গনক ঊঙ্গধ্বল। োিা 
ফ্রচঙ্গয়রেঙ্গর্ন সমাঙ্গজি সকর্ সদঙ্গসযি, এমনরক সবলারযক সুরবযাঙ্গভাগীঙ্গদিও জীবন মান উন্নে 
কিঙ্গে। োই ৈভাবেই সমগ্রভাঙ্গব সমাঙ্গজি প্ররে আঙ্গবদন কঙ্গি ফ্রশ্রণী রনরবলঙ্গশঙ্গষ, এমনরক 
শাসকঙ্গশ্রণীি প্ররে আঙ্গবদন-রনঙ্গবদন রের্ এাঁঙ্গদি পেন্দ। ফ্রকননা মানুষ যখন োঙ্গদি বযবস্থা 
একবাি বুঝঙ্গে পািঙ্গব েখন রক োিা োি মঙ্গযয সম্ভাবয উৎকত ষ্টেম সমাঙ্গজি সম্ভাবয 
সবঙ্গচঙ্গয় ভার্ পরিকল্পনা না ফ্রদঙ্গখ পািঙ্গব? 
োই োিা সকর্ িাজননরেক ও রবঙ্গশষে সকর্ রবপ্লবী েৎপিো বজলন কিঙ্গর্ন। োিা 
োঙ্গদি র্েয অজলন কিঙ্গে চান শারন্তপূণল পঙ্গে যা অরনবাযলভাঙ্গব বযেলোয় পযলবরসে হঙ্গব, 
অেবা উদাহািণ সতরষ্টি ফ্রজাঙ্গি নেুন যমলবাণী িচনাি জনয এরগঙ্গয় ফ্রযঙ্গে চান োিা। 
ভরবষযে সমাঙ্গজি এমন উদ্ভট রচে এমন সময় রচরেে হঙ্গয়ঙ্গে যখন সবলহািাঙ্গশ্রণী েখঙ্গনা 
অরে অপরিণে অবস্থায় আি রনঙ্গজি অবস্থান সম্পঙ্গকল োঙ্গদি যািণাও রের্ উদ্ভট; সমাঙ্গজি 
সাযািণ পুনগলঠণ সম্পঙ্গকল এ ফ্রশ্রণীি প্রােরমক ৈেসূ্ফেল আকাঙ্খাি সাঙ্গে এ যিঙ্গনি েরবি 
রমর্ ফ্রদখা যায় [টীকাঃ ১৮৭২, ১৮৮৩ ও ১৮৯০ সাঙ্গর্ি জামলান সংস্কিঙ্গণ এই বাকযরট এভাঙ্গব 
রের্ঃ “সমাঙ্গজি সাযািণ পুনগলঠণ সম্পঙ্গকল এ ফ্রশ্রণীি প্রােরমক ৈেসূ্ফেল আকাঙ্খা ফ্রেঙ্গক এ যিঙ্গণি 
েরব উদূ্ভে হঙ্গয়রের্”]।  
রকন্তু এই সমাজেিী ও সামযবাদী প্রকাশনাগুরর্ি সমাঙ্গর্াচনামূর্ক উপাদানও আঙ্গে। োিা 
বেলমান সমাঙ্গজি প্রঙ্গেযকরট নীরেঙ্গকই আিমণ কঙ্গি। োই োিা সবলহািাঙ্গশ্রণীি 
আঙ্গর্াকপ্রারপ্তি সবঙ্গচঙ্গয় মূর্যবান অঙ্গনক উপাদাঙ্গন পরিপূণল। ফ্রসসঙ্গব ফ্রযসব বযবহারিক 
প্রিাব কিা হঙ্গয়ঙ্গে [টীকাঃ মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ এই বাকযরট এভাঙ্গব রের্ঃ “ভরবষযে সমাজ 
সম্পঙ্গকল োঙ্গদি ফ্রযসব ইরেবাচক প্রিাবনা রের্”] ফ্রযমন শহি ও গ্রাঙ্গমি পােলকয রবঙ্গর্াপ [টীকাঃ 
মূর্ জামলান সংস্কিঙ্গণ “পােলকয” এি স্থঙ্গর্ রের্ “ববপরিেয”], পরিবাি প্রোি রবঙ্গর্াপ, বযরক্তগে 
র্াঙ্গভি জনয রশল্প কািখানা পরিচার্নাি রবঙ্গর্াপ আি মজুিী প্রোি রবঙ্গর্াপ; সামারজক 
ভািসাঙ্গমযি ফ্রঘাষণা আি উৎপাদঙ্গনি অরযকেি েদািক রহঙ্গসঙ্গব িাঙ্গষ্ট্রি কাযলকরিো 
ফ্রঘাষণা—এসকর্ প্রিাবনাই সমূ্পণলরূঙ্গপ ফ্রশ্রণীনবরিো রবঙ্গর্াপ কিঙ্গে ফ্রচঙ্গয়ঙ্গে ফ্রয ফ্রশ্রণীনবরিো 
েখন ফ্রকবর্ জন্ম রনরের্, আি এসব এই প্রকাশনাগুরর্ঙ্গে আরদ, অস্পষ্ট ও         পত ৬৭ 



অমূেল রূঙ্গপ ো যিা পঙ্গড়রের্। এই প্রিাবনাগুরর্ োই রের্ খাাঁরট কল্পনাশ্রয়ী (ইউঙ্গটাপীয়) 
চরিঙ্গেি। 
সমাঙ্গর্াচনামূর্ক ইউঙ্গটাপীয় সমাজেি ও সামযবাদ ঐরেহারসক রবকাঙ্গশি রবপিীে সম্পকল 
যািণ কঙ্গি। ফ্রয অনুপাঙ্গে আযুরনক ফ্রশ্রণীসংগ্রাম রবকাশ র্াভ কঙ্গি ও মূেল রূপ র্াভ কিঙ্গে 
োঙ্গক, রঠক েেই এই উদ্ভট সংগ্রাম পরিহাঙ্গিি, ফ্রশ্রণী-সংগ্রাঙ্গমি রবরুঙ্গদ্ধ এইসব উদ্ভট 
আিমঙ্গণি সকর্ বযবহারিক মূল্য ও োরেক নযাযযো হািায়। োই, যরদও এই মেবাঙ্গদি 
প্রবেলঙ্গকিা বহু রদক ফ্রেঙ্গকই রবপ্লবী রের্, োঙ্গদি রশষযিা প্ররেরট ফ্রেঙ্গে ফ্রকবর্ 
প্ররেরিয়াশীর্ ফ্রগাষ্ঠীঙ্গেই পরিণে হঙ্গয়ঙ্গে। সবলহািাঙ্গশ্রণীি প্রগরেশীর্ ঐরেহারসক রবকাঙ্গশি 
রবপিীঙ্গে োিা রনজ গুরুঙ্গদি আরদ মেগুরর্ঙ্গকই আাঁকঙ্গড় যঙ্গি আঙ্গে। োিা োই 
ফ্রশ্রণীসংগ্রামঙ্গক রনঙ্গিজ কঙ্গি ফ্রের্ঙ্গে ও ফ্রশ্রণীরবঙ্গিাযঙ্গক আঙ্গপাঙ্গষ রমরটঙ্গয় ফ্রের্ঙ্গে অবযাহে 
প্রঙ্গচষ্টা চার্ায়। োিা োঙ্গদি সামারজক ইউঙ্গটারপয়াি পিীোমূর্ক বািবায়ন 
“েযার্ােঙ্গটঙ্গিস”, “গতহ উপরনঙ্গবশ” অেবা “েুঙ্গদ আইঙ্গকরিয়া”[(১৮৮৮-এি ইংঙ্গিজী 
সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি ফ্রনাটঃ “েযার্ােঙ্গেঙ্গিস রের্ শার্ল েুরিঙ্গয় করল্পে সমাজোরিক উপরনঙ্গবশ; 
আইঙ্গকরিয়া রের্ কাঙ্গব কেত লক োি ইউঙ্গটারপয়াঙ্গক ও পঙ্গি োি আঙ্গমরিকারস্থে সামযবাদী 
উপরনঙ্গবশঙ্গক ফ্রদয়া নাম”)। (১৮৯০ এি জামলান সংস্কিঙ্গণ এঙ্গের্ঙ্গসি ফ্রনাটঃ ‘”ৈঙ্গদশী ফ্রেে’ রের্ 
যাঙ্গক ওঙ্গয়ন োি সামযবাদী আদশল সমাঙ্গজি নাম রদঙ্গয়ঙ্গেন। েযাঙ্গর্েোঙ্গিস রের্ েুরিঙ্গয়ি করল্পে 
গণ প্রাসাঙ্গদি নাম। আইঙ্গকরিয়া রের্ কাঙ্গব করল্পে ইউঙ্গটাপীয় ভূরমি ফ্রদয়া নাম যাি সামযবাদী 
প্ররেষ্ঠানগুরর্ রেরন কল্পনায় এাঁঙ্গকঙ্গেন”)] প্ররেষ্ঠাি ৈপ্ন এখঙ্গনা ফ্রদঙ্গখ—নয়া ফ্রজরুজাঙ্গর্ম এি 
নব সংস্কিণ রহঙ্গসঙ্গব—আি োঙ্গদি আকাশ কুসুম বািবায়ঙ্গনি জনয বুঙ্গশলায়াঙ্গদি আঙ্গবগ ও 
টাকাি েরর্ি কাঙ্গে আঙ্গবদন জানায়। উপঙ্গি ফ্রয প্ররেরিয়াশীর্ [অেবা] িেণশীর্ 
সমাজেঙ্গিি রচে ফ্রদয়া হঙ্গয়ঙ্গে, যীঙ্গি যীঙ্গি োিা ফ্রসখাঙ্গন ডুঙ্গব যায়, োঙ্গদি পােলকয শুযু 
আঙ্গিা প্রণার্ীবদ্ধ পারন্ডঙ্গেয, আি োঙ্গদি সামারজক রবজ্ঞাঙ্গনি অঙ্গর্ৌরকক প্রভাঙ্গব োঙ্গদি 
অে কুসংস্কািােন্ন রবশ্বাঙ্গস। 
োই োিা শ্ররমকঙ্গশ্রণীি েিে ফ্রেঙ্গক সকর্ িাজননরেক েৎপিোঙ্গক ভয়ংকিভাঙ্গব রবঙ্গিারযো 
কঙ্গি, ফ্রয েৎপিোঙ্গক নয়া সতষ্ট যমলগ্রঙ্গে অে অরবশ্বাস ফ্রেঙ্গক এঙ্গসঙ্গে বঙ্গর্ োিা মঙ্গন কঙ্গি। 
ইংর্যাঙ্গন্ড ওঙ্গয়নপেীিা আি োঙ্গে েুরিঙ্গয়িপেীিা যোিঙ্গম চারটলস্ট ও সংস্কািবাদীঙ্গদি রবঙ্গিাযী 
[টীকাঃ সংস্কািবাদীিা রের্ সংস্কাি (র্া রিেঙ্গমল) পরেকাি অনুসািী। এই পরেকারট ১৮৪৩ ফ্রেঙ্গক 
১৮৫০ সার্ পযলন্ত পযারিস ফ্রেঙ্গক প্রকারশে হয়। োিা এক প্রজােি প্ররেষ্ঠা আি গণোরিক ও 
সামারজক সংস্কাি পরিচার্নাি কো বঙ্গর্]।                                  পত ৬৮ 

চেুেল অযযায় 

বেলমান নানা সিকাি-রবঙ্গিাযী পারটলি সঙ্গে 
সামযবাদীঙ্গদি সম্বে 

২য় অংশ পরিষ্কাি কঙ্গিঙ্গে সামযবাদীঙ্গদি সাঙ্গে রবদযমান শ্ররমকঙ্গশ্রণীি অনযানয পারটলি সাঙ্গে 
যো ইংর্যাঙ্গন্ড চারটলস্টঙ্গদি আি আঙ্গমরিকায় কত রষ সংস্কািবাদীঙ্গদি সাঙ্গে সম্পকল। 

সামযবাদীিা শ্ররমকঙ্গশ্রণীি আশু র্েয অজলন আি োৎেরণক ৈাঙ্গেলি বািবায়ঙ্গনি জনয র্ড়াই 
কঙ্গি, রকন্তু বেলমাঙ্গনি আঙ্গন্দার্ঙ্গনি মঙ্গযয োিা ভরবষযঙ্গেি ৈাঙ্গেলি প্ররেরনরয ও িেক। 
োঙ্গে সামযবাদীিা সমাজ গণেিী [টীকাঃ এই পারটলঙ্গক পার্লাঙ্গমঙ্গন্ট প্ররেরনরযত্ব কিে ফ্রর্দ্রু-
িরর্ন, সারহঙ্গেয রু্ই িযাংক, বদরনক সংবাদ মাযযম সংস্কাি (রিেমল)-এ। সমাজ গণেিী নামটা 
জরড়ঙ্গয় আঙ্গে প্ররেষ্ঠাোঙ্গদি সাঙ্গে, গণেিী (ফ্রডঙ্গমািযাট) অেবা প্রজােিী (রিপাবরর্কান) পারটলি 
এক অংশ সমাজেঙ্গিি িঙ্গঙ িরঞ্জে রের্ (এঙ্গের্স, ইংঙ্গিজী সংস্কিণ ১৮৮৮)]-ফ্রদি সাঙ্গে 
রমেো কঙ্গি িেণশীর্ ও ি যারডকযার্ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ, রকন্তু মহান েিাসী রবপ্লব ফ্রেঙ্গক 
ঐরেহয রহঙ্গসঙ্গব ফ্রযসব বাাঁযা বুরর্ ও ভ্রারন্ত চঙ্গর্ এঙ্গসঙ্গে োি সম্পঙ্গকল সমাঙ্গর্াচনাি 
অরযকািটুকু বজলন না কঙ্গি। 

সুইজাির্যাঙ্গন্ড োিা ি যারডকযার্ঙ্গদি সমেলন ফ্রদয়, রকন্তু এই রবষয়টা ফ্রভার্া হয়না ফ্রয এই 
পারটল পিস্পিরবঙ্গিাযী উপাদান রনঙ্গয় গরঠে, অংশে েিাসী অঙ্গেল গণোরিক সমাজেিী, 
অংশে ি যারডকযার্ বুঙ্গশলায়া। 

ফ্রপার্যাঙ্গন্ড োিা ফ্রসই পারটলঙ্গক সমেলন কঙ্গি যািা জােীয় মুরক্তি প্রযান শেল রহঙ্গসঙ্গব কত রষ 
রবপ্লঙ্গবি ওপি ফ্রজাি ফ্রদয়, ফ্রসই পারটল যািা ১৮৪৬ সাঙ্গর্ি িযাঙ্গকাভ রবঙ্গদ্রাহ জারগঙ্গয় 
েুঙ্গর্রের্।  

জামলারনঙ্গে োিা বুঙ্গশলায়াি সাঙ্গে রমঙ্গর্ র্ঙ্গড় যখন োিা রবপ্লবী পঙ্গে র্ড়াই চার্ায় রনিংকুশ 
িাজেি, সামন্ত জরমোিেি ও েুঙ্গদ বুঙ্গশলায়াঙ্গদি রবরুঙ্গদ্ধ। 

                                                                            পত ৬৯ 



রকন্তু বুঙ্গশলায়া ও সবলহািাি মযয ফ্রয ববি রবঙ্গিায বেলমান োি যোসম্ভব স্পষ্ট ৈীকত রেটা 
সঞ্চাি কিাি কাজ ফ্রেঙ্গক োিা এক মুহুঙ্গেলি জনযও রবিে হয়না, যাঙ্গে বুঙ্গশলায়া ফ্রশ্রণী রনজ 
আরযপঙ্গেযি সাঙ্গে ফ্রয সামারজক ও িাজননরেক অবস্থা রনঙ্গয় আসঙ্গে বাযয, জামলান শ্ররমঙ্গকিা 
ফ্রযন েৎেণাৎ োঙ্গকই বুঙ্গশলায়াি রবরুঙ্গদ্ধ অস্ত্র রহঙ্গসঙ্গব বযবহাি কিঙ্গে পাঙ্গি; এইজনযই 
যাঙ্গে জামলানীঙ্গে প্ররেরিয়াশীর্ ফ্রশ্রণীগুরর্ি পেঙ্গনি পি বুঙ্গশলায়াি রবরুঙ্গদ্ধই অরবর্ঙ্গম্ব র্ড়াই 
শুরু কিা যায়। 

সামযবাদীিা োঙ্গদি মঙ্গনাঙ্গযাগ প্রযানভাঙ্গব জামলানীি রদঙ্গক রদঙ্গে কািণ ফ্রস ফ্রদঙ্গশ একরট 
বুঙ্গশলায়া রবপ্লব আসন্ন, ইউঙ্গিাপীয় সভযোি অরযকেি অগ্রসি পরিরস্থরেি মঙ্গযয ো ঘটঙ্গে 
বাযয, আি ঘটঙ্গব সঙ্গেি শেঙ্গকি ইংর্যান্ড ও আঠাি শেঙ্গকি োঙ্গেি ফ্রচঙ্গয় অঙ্গনক রবকরশে 
সবলহািা ফ্রশ্রণী রনঙ্গয়। এবং এই কািঙ্গণ ফ্রয, জামলানীঙ্গে বুঙ্গশলায়া রবপ্লব হঙ্গব অবযবরহে পিবেলী 
সবলহািা রবপ্লঙ্গবি ভূরমকা মাে। 

সংঙ্গেঙ্গপ, সামযবাদীিা সবলেই রবদযমান সামারজক ও িাজননরেক বযবস্থাি রবরুঙ্গদ্ধ প্ররেরট 
রবপ্লবী আঙ্গন্দার্নঙ্গক সমেলন কঙ্গি। 

এসকর্ আঙ্গন্দার্ঙ্গনি প্রঙ্গেযকরটঙ্গে োিা সামঙ্গন আঙ্গন প্রযান প্রশ্ন রহঙ্গসঙ্গব মারর্কানাি প্রশ্ন, 
োি রবকাঙ্গশি মাো যাই ফ্রহাক না ফ্রকন। 

ফ্রশষ কো, োিা সকর্ ফ্রদঙ্গশি গণোরিক পারটলসমূঙ্গহি ঐকয ও সংহরেি জনয সবলে কাজ 
কঙ্গি। 

আপন মোমে ও র্েয ফ্রগাপন িাখঙ্গে সামযবাদীিা ঘতণা ফ্রবায কঙ্গি। োিা প্রকাঙ্গশয ফ্রঘাষণা 
কঙ্গি ফ্রয রবদযমান সামারজক পরিরস্থরেি বর্পূবলক উঙ্গেঙ্গদই ফ্রকবর্ োঙ্গদি র্েয অরজলে 
হঙ্গে পাঙ্গি। সামযবাদী রবপ্লঙ্গবি আেঙ্গঙ্ক শাসকঙ্গশ্রণীিা কাাঁপুক। শতংখর্ োড়া সবলহািাি 
হািাঙ্গনাি রকেু ফ্রনই। জয় কিাি জনয আঙ্গে সািা দুরনয়া। 

দুরনয়াি সবলহািা এক হও! □ 

 

 

                                                        পত ৭০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      


