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প্ৰস্তাৱনা 

চেহতীয়াবাতৱ চদেত চঘন্সৰজঙ, ফাও স্বাধীনতা, কণতাজিও অজধওাৰ আজদ জফষয়ও লৈ ফযাও জফতওস-

আতৈাঘনাৰ সজৃি লহতঙ। এতন চপ্ৰক্ষাটতত আজভ ওাৈস ভাৰ্ক্সৰ এই সম্পওসীয় জওঙুভান ধযান-ধাৰণা স্মৰণ ওৰাৰ 

প্ৰতয়াচন চফাধ ওজৰতৈা। ঊনজফিংে েজতওাৰ ভাচবাকত ভাতৰ্ক্স সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাও চওন্দ্ৰ ওজৰ চহাৱা 

ৰাচননজতও-চফৌজিও ফাদ-জফফাদৰ ভাচত অিংেগ্ৰহণৰ চজৰয়তত জওদতৰ এই প্ৰশ্নসভূহৰ জফঘাৰ ওজৰজঙৈ তাৰ 

জওঙু প্ৰাসিংজকওতা আজচৰ চপ্ৰক্ষাটততা থওা ফজুৈ আজভ অনুবৱ ওজৰতঙা। এই চৈঔাতটা প্ৰজসি ভাৰ্ক্সতত্ত্বজফদ হৈ 

চোৰৰ াাঁঘটা ঔণ্ডত জফবক্ত ‘Karl Marx’s Theory of Revolution’ (Hal Draper, ‘Karl Marx’s Theory of 

Revolution’; in 5 volumes, originally published by Monthly Review Press, 1977; the present edition 

published by Aakar, 2011) গ্ৰন্থৰ প্ৰথভ ঔণ্ডত অন্তবুসক্ত ‘The Political Development of the Young Marx’ 

েীষসও বাকতটাৰ জওঙু অিংেৰ সাৰািংেস্বৰূ। ইয়াত আভাৰ জনচা ফুজৈফনৈ জফতেষ এতওা নাই। চৈঔাতটাৰ 

চজৰয়তত আজভ চোৰৰ জওঙু জওঙু ফযাঔযাত্মও ফক্তফযৰ ৈকতত খাইনও সিংজিি জফষয়ত ভাৰ্ক্সৰ অজৰজচতনৈ 

ফক্তফযসভূহ দাজগ ধজৰফ ঔুজচতঙা, জমসভূহ ৰৱতসী সভয়ত ফহৈ আতৈাঘনাৰ ফাতফ, ফযাঔযা-জফতিষণৰ চওাঁঘাভাৈ 

জহঘাত ফযৱহৃত হ’ফ াতৰ। চসইফাতফ আজভ চতাঁৰ ফক্তফযসভূহ অনুফাদ ওজৰফনৈ ফা চওৱৈ জসতফাৰৰ 

ভূৈবাফতটা জৈজঔফনৈ ইচ্ছা নওজৰতৈা। 

 

ভাতৰ্ক্স সজিয় ৰাচননজতও চীৱনত প্ৰতফে ওজৰজঙৈ চঘৌজফঙ ফঙৰ ফয়সত এচন উদাৰ কণতাজিও সািংফাজদও 

জহঘাত, ৰাচননজতও কণতিৰ সভথসও জহঘাত। ৰাচননজতও চীৱনৰ প্ৰথভ মসায়তটা আৰম্ভ লহজঙৈ ১৮৪২ ঘনৰ 

প্ৰথভবাকত জৈঔা চতাঁৰ প্ৰথভতটা প্ৰওাজেত ৰাচননজতও প্ৰফন্ধৰ ভাতচজদ আৰু সাভৰজণ জৰজঙৈ জঙৰ ফঙৰৰ 

চেষবাকত চতাঁৰ সাভযফাদীনৈ চহাৱা ৰূান্তৰৰ ভাতচজদ। ইয়াৰ ভাচৰতঙাৱাত খটা জৰফতসনজঔজনৰ চওন্দ্ৰজফন্দু 

আজঙৈ ‘চৰইজনশ্্চ চচইটুিং’ (Rheinische Zeitung) নাভৰ ওাওতঔন। ১৮৪২ ঘনৰ অতটাফৰ ভাহত ভাতৰ্ক্স 

ওাওতঔনৰ সম্পাদওৰ দাজয়ত্ববাৰ গ্ৰহণ ওজৰজঙৈ, আৰু ইয়াও চওন্দ্ৰ ওজৰতয়ই এচন চৰজডতওৈ-কণতাজিও 

উদাৰতাফাদীৰৰা চতাঁৰ ৰূান্তৰ খজটজঙৈ এচন লফপ্লজৱও-কণতাজিও সাভযফাদীনৈ।  

 

এই মসায়ৰ আৰম্ভজণতত ভাৰ্ক্সৰ আওষসণৰ খাই জফষয় আজঙৈ দেসন। জওন্তু মসায়তটাৰ চেষনৈ চসই আওষসতণ 

প্ৰতফে ওজৰজঙৈ সাভাজচও আৰু ৰাচননজতও জফষয়ৰ ভাচত। কজততও, চোৰৰ বাষাত, চতাঁ আৰম্ভ ওজৰজঙৈ 



এচন চৰজডতওৈ দােসজনও জহঘাত আৰু সাভৰজণ ভাজৰজঙৈ এচন সাভাজচও জফপ্লৱী জহঘাত। এই ৰূান্তৰতটা 

চওৱৈ এটা দােসজনও প্ৰজিয়া নাজঙৈ, চওৱৈ দেসনৰ অধযয়নৰ ভাতচতৰ চসইতটা খটা নাজঙৈ। সভাচ আৰু ৰাষ্ট্ৰ 

সম্পতওস চহতকৈৰ ৰঘনাৰাজচৰ সভাতৈাঘনাৰ ভাতচতৰই চডওা ভাতৰ্ক্স সভাচৰ জফষতয় এও লফপ্লজৱও উৈজিত 

উনীত লহজঙৈ ফুজৈ সঘৰাঘৰ জফশ্বাস ওৰা হয়। জওন্তু প্ৰওৃতাথসত চহতকৈৰ ধাৰণাৰ সভাতৈাঘনা ভাৰ্ক্সৰ জঘন্তাত 

জফওজেত লহজঙৈ চডৰ ফঙৰওাৈ চুজৰ চতাঁ চীৱনৰ সাভাজচও আৰু ৰাচননজতও খটনাৰাজচৰ লসতত ওৰা অহৰহ 

মুাঁচ-ফাকৰৰ ভাতচজদতহ। এই মুাঁচ-ফাকৰ চতাঁ ঘৈাইজঙৈ তৎওাৈীন চাভসাজনৰ আটাইতনও ঘৰভ ফাাঁন্থী 

কণতাজিও ফাতজৰওাওতঔনৰ সম্পাদও জহঘাত। তদুজৰ সভসাভজয়ও ৰাচননজতও সাজহতযৰ অধযয়তন এই 

চক্ষত্ৰত ফৰগজণ চমাকাইজঙৈ। জস জম নহও, এই সভয়ফসত আজভ ভাৰ্ক্সও াাঁ এচন কণতাজিও ঘৰভন্থী 

জহঘাত।  

 

ভাৰ্ক্সৰ ৰাচননজতও ওভসৰাজচৰ চক্ষত্ৰঔন আজঙৈ চাভসাজনৰ ৰাইনতৈণ্ড, জমঔন ঠাই ভৈূ চাভসাজনৰৰা জফজবন্ন 

জদেত ভূৈকতবাতৱ ৃথও আজঙৈ। ১৭৯৫ ঘনত চনতাজৈয়নৰ চসনাফাজহনীতয় ঠাইঔন দঔৈ ওজৰজঙৈ আৰু 

তাও সাভাজচওবাতৱ সিংস্কাজৰত ওজৰফনৈ চঘিা ওজৰজঙৈ। ১৮১৫ ঘনত তাও প্ৰুজঙয়া, অথসাৎ চাভসাজনতয় দঔৈ 

ওজৰজঙৈ, জওন্তু সাভাজচওবাতৱ তাও প্ৰুঙীয় ৰূ জদফনৈ আৰু ফহু ফঙৰ ৈাজকজঙৈ। এতন ওাৰণতত ঠাইঔন ভূৈ 

চাভসাজনৰৰা ৃথও আজঙৈ, জওন্তু ফ্ৰান্সৰ লসতত জনওটাত্মীয় আজঙৈ। ঠাইঔনৰ সাভাজচও আৰু চফৌজিও 

ফাতাফৰণত ফ্ৰান্সৰ ফাৰুনওতয় প্ৰবাৱ আজঙৈ। সািংজফধাজনওতাফাদ, প্ৰজতজনজধত্বভূৈও কণতি, স্বাধীনতা-

সভতা-বাতৃত্ব আজদ ‘পৰাঘী’ ধাৰণাসভূহ তাত জঘনাজও আজঙৈ। আনজও পৰাঘী সভাচফাদী ধযান-ধাৰণাসভূতহা 

প্ৰতফে ওজৰজঙৈ। জফতেষনও আধুজনওীওৰণন্থী নতুন তদযাজকও চেণীতটাও আওষসণ ওজৰফ ৰা চঙইণ্ট 

ঙাইভনৰ ধাৰণাৰাজচৰ প্ৰসাৰ খজটজঙৈ। আনহাতত, ৰাইনতৈণ্ড আজঙৈ চাভসাজনৰ তদযাজকওবাতৱ সফাততানও 

আকফঢা আৰু অথসননজতওবাতৱ উন্নততভ ঠাই, ম’ত সফাততানও সতঘতন উদাৰ ফুতচসাৱা চেণীতটাতৱ ফসফাস 

ওজৰজঙৈ। ১৮৪৮ ঘনৰ লফপ্লজৱও ঘৰওাৰৰ খাই চনতাসওতৈই আজঙৈ চৰইজনঙ, আৰু চসইসওৈৰ 

ফহুতওইচতনই আজঙৈ ‘চৰইজনশ্চ চচইটুিং’ ওাওতৰ ৃষ্ঠতাষও। কজততও ফ্ৰান্সৰৰা লফ অহা ধযান-ধাৰণাৰাজচ 

আৰু ৈকতত চৰইজনঙ উদাৰ ফুতচসাৱা সভাচঔতন জমতটা ৰাচননজতও-সাভাজচও চপ্ৰক্ষাট ৰঘনা ওজৰজঙৈ, তাৰ 

ভাচততই ভাৰ্ক্সৰ ৰাচননজতও ওভসৰাজচৰ অৱস্থান। এই চপ্ৰক্ষাটত স্বাধীনতা-সভতা-বাতৃত্বৰ ধাৰণা তথা 

ৰাচননজতও জসিান্ত গ্ৰহণত চনজপ্ৰয় অিংেগ্ৰহণৰ প্ৰশ্নতটা ঘঘসাৰ জফষয় লহ জৰজঙৈ।  

 

জফ্ৰডজৰঔ জৱৈতহভ ঘতুথস নাভৰ নতুন ৰচাচতন জসিংহাসনত আতৰাহণ ওজৰজঙৈ ১৮৪০ ঘনত। তাৰ ূতফস চতাঁ 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ সম্প্ৰসাৰণ খতটাৱা হ’ফ ফুজৈ ফহুত উচ্চ-ফাঘয ওজৰজঙৈ আৰু চতাঁৰ ফাতফ চসতয় 

উদাৰতাফাদীসওতৈ অধীৰ আগ্ৰতহতৰ ফাট ঘাই আজঙৈ। ১৮৪১ ঘনত চতাঁ চঘন্সৰজশ্ব সম্পতওস নতুন নীজত-

জনয়ভ (‘instructions’) চখাষণা ওতৰ। উদাৰতাফাদীসওতৈ আৰু মৱু চহতকৈফাদীসওতৈ এই দতক্ষও 

উৎসাতহতৰ আদৰজণ চনায়, আনজও ‘চৰইজনশ্চ চচইটুিং’-এ প্ৰথভাৱস্থাত চসইতটাতও ওজৰজঙৈ। ভাতৰ্ক্স দুঔন 



ৰঘনাৰ চজৰয়তত এই নতুন নীজত-জনয়ভৰ ভাচত ৈুওাই থওা ঙদ্ম-উদাৰতাফাদৰ স্বৰূ উতমাঘন ওতৰ, আৰু 

তাৰ ঠাইত ৰাচননজতও কণতিৰ ৰূত জনচৰ স্বাধীনতাৰ ধাৰণা দাজগ ধতৰ। আজভ ভন ওৰা বাৈ চম উক্ত 

জৰজস্থজতত ভকু্ত সিংফাদত্ৰ আৰু চঘন্সৰজশ্বৰ ইঙুযতটা জফজবন্ন উদাৰতাফাদী ইঙুযৰ জবতৰতৰ এটা ভাত্ৰ নাজঙৈ। 

উদাৰ কণতিফাদীসওতৈ সিংজফধানৰ ৈকতত ইয়াতওা ৰাচননজতও জৰফতসনৰ ঘাজফওাজঠ জহঘাত কণয ওজৰজঙৈ।  

 

এই আতৈাঘনাত ভাৰ্ক্সৰ দুঔন ৰঘনাৰ ৰত আতৈাওাত ওৰা হ’ফ। প্ৰথভঔন হ’ৈ ‘Comments on the 

Latest Prussian Censorship Instructions’। এয়া আজঙৈ ভাৰ্ক্সৰ চীৱনৰ প্ৰথভ ৰঘনা, ১৮৪২ ঘনৰ চানুৱাজৰত 

জৈঔা, জওন্তু প্ৰওাে াইজঙৈ জঙৰ ফঙৰততহ ঙুইচাৰতৈণ্ডত। জিতীয়ঔন হ’ৈ চৰইজনঙ ডাতয়ট (আইনসবা)ত 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাও চওন্দ্ৰ ওজৰ চহাৱা জফতওসও লৈ জৈঔা, ‘চৰইজনশ্চ চচইটুিং’-অত প্ৰওাজেত এইঔন চতাঁৰ 

প্ৰথভ ৰঘনা।  

 

জিতীয়ঔন ৰঘনাই প্ৰথতভ আতৈাঘনা ওজৰতঙ সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ জফৰুতি জথয় জদয়া ফক্তাসওৈৰ ফক্তফয। 

ডাতয়টত সভাচৰ জতজনটা এতিটও প্ৰজতজনজধত্ব ওৰা চডুজটসওতৈ দাজগ ধৰা মুজক্তৰাজচৰ জফতিষণ ইয়াত ওৰা 

লহতঙ : ৰাচওুভাৰসওৈ, বূসম্পজিোৈী বদ্ৰসভাচ, আৰু নকৰীয়া ফুতচসাৱাজচ। তাৰ াঙত জফতিষণ ওৰা লহতঙ 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ সভথসওসওৈৰ মুজক্তৰাজচ : এইসওৈ আজঙৈ নকৰীয়া ফুতচসাৱাজচ আৰু ঘতুথস এতিট, 

অথসাৎ ওৃষওসভাচৰ ভাচৰৰা অহা।  

 

এই সভয়তঙাৱাত ভাতৰ্ক্স সভাচ সম্পতওস ফুতচসাৱা-কণতাজিও দৃজিবিংকীৰ চফ্ৰভৱওসৰ জবতৰত থাজওতয় জঘন্তা-ঘঘসা 

ওজৰজঙৈ। উৎাদনত ফযজক্তকত সম্পজিও লৈ চতাঁ প্ৰশ্ন উত্থান ওৰা নাজঙৈ, জফতেষনও বূজভৰ চক্ষত্ৰত। 

এতওদতৰ চতাঁৰ সাভাজচও তত্ত্বতটা আজঙৈ এই চফ্ৰভৱওসতৰ জবতৰুৱা “ চতাঁৰ উতেেয আজঙৈ স্বাধীনতাও 

সুৰক্ষা জদয়া। চতাঁ জৈজঔজঙৈ চম স্বাধীনতাও চতাঁ ফুজচফ চঔাতচ তাৰ অন্তৈসীন ঘজৰত্ৰৰ ভাতচতৰ, তাৰ ফাজহযও 

সম্পওসসভূহৰ ভাতচতৰ নহয় “ এইতটা হ’ৈ ঘজৰত্ৰকতবাতৱ এও বাফফাদী ধাৰণা। জওন্তু আতভাদচনওবাতৱ, 

আতৈাঘয ৰঘনা দুঔনত ভাৰ্ক্সৰ জঘন্তা জমতটা জদেত কজত ওজৰতঙ জস এটা জফন্দুত উক্ত চফ্ৰভৱওসতটাৰ লসতত ঔা 

চনাতঔাৱা লহ জৰতঙ, আৰু চসই চফ্ৰভৱওস পাজৈ ৈাই মাফৰ উিভ ওজৰতঙ। মজদ চতাঁও দেসতন লওতঙ চম 

এটা জফষয়ও ফুজচফ ৈাজকফ ‘ফাজহযও সম্পওসসভূহ’ও এওাষৰীয়া ওজৰ লথ, প্ৰওৃতাথসত চতাঁৰ এই সভয়তঙাৱাৰ 

জঘন্তা-ঘঘসা দঔৈ ওজৰ আতঙ চসই সাভাজচও সম্পওসসভূতহই।  

 

আতৈাঘয ৰঘনা দুঔনত সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতা আৰু চঘন্সৰজশ্ব হ’ৈ অজঘৈা ভাত্ৰ, মাৰ ভাধযতভজদ ভাতৰ্ক্স 

স্বাধীনতা তথা কণতিৰ প্ৰশ্নতটাৰ জফতিষণ দাজগ ধজৰতঙ। জফশুিবাতৱ সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ লসতত চজডত 

অিংেসভূহৰ গুৰুত্ব চকৌণ। দুই-এটা উদাহৰণ জদফ াজৰ। ঘৰওাৰ-অনুতভাজদত চপ্ৰতঙ “lies without cease; it 



must give up even the consciousness of lying, and lose all shame.” সতযৰ অনুসন্ধান ওজৰফ চঔাচাসওৈৰ 

প্ৰথভ দাজয়ত্ব হ’ৈ “to make directly for the truth without looking right or left” – “Won’t I forget the heart 

of the matter if it is more important that I speak it in the prescribed form?” চঘন্সৰজশ্বত ভুওজৈ 

আতৈাঘনাৰ সওতৈা সম্ভাৱনা ভজষভূৰ ওজৰ চৈায়।  

 

জওন্তু আতৈাঘনাৰ প্ৰওৃত জফষয়তটা ৰচাই প্ৰৱতসন ওৰা নতুন নীজত-জনয়ভৰ ইঙুযতটা নহয়। জফষয়তটা হ’ৈ ফহৈ 

অথসত কণতাজিও অজধওাৰ। আৰু ুৰজণ লস্বৰতিৰ সভথসওফৃন্দ নহয়, ফৰঞ্চ স্বাধীনতাৰ স্বয়িং উদাৰতাফাদী 

ৰক্ষাওতসাসওৈতহ “ ইয়াত ভাৰ্ক্সৰ আিভণৰ প্ৰধান ৈক্ষয।  

 

স্বাধীনতাৰ অঔণ্ড ৰূ 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্নতটাও চওন্দ্ৰ ওজৰ ডাতয়টত জমসভূহ জফতওস লহজঙৈ চসইসভূহৰ জফতিষণ আক ফঢাই 

ভাতৰ্ক্স জফতওসৰত ফক্তাসওতৈ প্ৰজতজনজধত্ব ওৰা চেণীসভূহৰ ঘজৰত্ৰৰ প্ৰজত দৃজি আওষসণ ওজৰতঙ। চমজতয়া 

ৰাচওুভাৰসওৈ, বূসম্পজিোৈী বদ্ৰসভাচ আৰু নকৰীয়া ফুতচসাৱা চেণীৰ ফক্তাসওতৈ সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাও 

আিভণ ওজৰজঙৈ “ চতজতয়া চসই আিভণ ফক্তা ফযজক্তসওতৈ ওৰা নাজঙৈ, ফৰঞ্চ চতাঁতৈাতও প্ৰজতজনজধত্ব 

ওৰা চেণীসভূতহতহ ওজৰজঙৈ। চততনহ’চৈ এই জফতওসসভূহৰ ফাতদ আন জওতহ ইয়াতনও অজধও জফশ্বাসতমাকয 

ৰূত ডাতয়টৰ প্ৰওৃত ঘজৰত্ৰ প্ৰজতপজৈত ওজৰফ াজৰফ? চতাঁ জৈজঔতঙ –  

 

“It is in the opposition to freedom in general that the spirit of a particular shere of people, the individual 

interest of a specific class, the natural one-sidedness of its character, manifests itself most crudely and 

harshly, and shows its teeth, so to speak.” 

 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতা হ’ৈ এটা জফতেষ জদে ভাত্ৰ, ই সওতৈা সভসযাৰ সভাধান ওজৰফ চনাৱাতৰ। ই স্বয়িং 

চওাতনা ূণসািংক ফস্তু নহয়, আৰু চসতয় ই অওতৈ ূণসািংকতা দান ওজৰফ চনাৱাতৰ। জওন্তু চসাাঁন্থীসওতৈ 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ ৰূত জমতটাৰ জফৰুতি জথয় জদতঙ চসয়া হ’ৈ ভানৱ স্বাধীনতা (“argues against in 

freedom of the press is human freedom”)। জওয়তনা চওাতনা এজফধ কণতাজিও অজধওাৰৰ ৰত আিভণ 

ওৰা ভাতনই সওতৈাধৰণৰ কণতাজিও অজধওাৰৰ ৰত আিভণ ওৰা। এইজঔজন ভুহূতসও ‘চৰইজনশ্্চ চচইটুিং’-

অৰ ৰঘনাঔনৰ েীষসজফন্দু ফুজৈ অজবজহত ওজৰফ াজৰ –  

 



“. . .  with the lack of freedom of the press, all other freedoms become illusory. Every form of freedom 

conditions the others, just as every bodily member affects every other. Every time one form of freedom 

is rejected, it is freedom that is rejected and deprived of any semblance of life; after that, pure chance 

will decide just what will be the butt of unfreedom’s overweening power. Unfreedom then becomes the 

rule, and freedom an exception to chance and arbitrariness. Thus there is nothing more topsy-turvy than 

to believe, when it is a question of a special existence-form of freedom, that this is a special question. It 

is the general question within a special sphere. Freedom remains freedom, whether it expresses itself in 

printer’s ink or land or conscience or a political assembly. . . . Thus the Sixth Rhenish Diet condemned 

itself in uttering its condemnation of the press.” 

 

উদাৰতাফাদী অৱস্থানৰ প্ৰতযাঔযান 

আজভ ইজতভতধয লও আজহতঙা চম ভাতৰ্ক্স এচন উদাৰ কণতিফাদী জহঘাতই ৰাচননজতও চীৱনৰ আৰম্ভজণ 

ওজৰজঙৈ। জওন্তু আৰম্ভজণতৰৰাই চতাঁ তাৰ ঘূডান্ত ফাাঁন্থী থতটাতহ গ্ৰহণ ওজৰজঙৈ; চওৱৈ জসভাতনই নহয়, 

তাও চতাঁ ভুওজৈনও আিভতণা ওজৰজঙৈ।  

 

চতাঁৰ চঘন্সৰজশ্ব সম্পওসীয় চানুৱাজৰ ভাহৰ ৰঘনাঔনতত চতাঁ উদাৰতাফাদীসওৈৰ চভৌজৈও দৃজিবিংকীও 

সভাতৈাঘনা ওজৰজঙৈ। চতাঁ জৈজঔজঙৈ চম চঘন্সৰজশ্বৰ চক্ষত্ৰত নীজত-জনয়ভজফৈাও ফা ওভসঘাৰীসওৈৰ সিংস্কাৰ 

সাধন ওজৰ চওাতনা ৈাব নাই, ওাৰণ “in the essence of censorship lies a basic defect which no law can 

correct.” কজততও চঘন্সৰজশ্বৰ ফযৱস্থাতটাও আিভণ নওজৰ ফযজক্তসওৈও, চঘন্সৰসওৈও আিভণ ওৰাতটা 

বুৈ। “It is this kind of pseudo-liberalism from which concessions are squeezed, to sacrifice individual 

persons, the tools, but maintain the heart of the matter, the institution.” চসইফাতফ, চঘন্সৰজশ্বৰ 

সভসযাতটাৰ প্ৰওৃত চৰজডতওৈ সভাধান হ’ৈ চঘন্সৰজশ্বৰ জফতৈা সাধন; জওয়তনা ফযৱস্থাতটাতৱই হ’ৈ 

কণ্ডতকাৈীয়া। 

 

ডাতয়টৰ জফতওস সম্পওসীয় ৰঘনাঔনত ভাতৰ্ক্স স্বাধীনতাৰ উদাৰতাফাদী সভথসওসওৈৰ ঘজৰত্ৰ চিষাত্মওবাতৱ দাজগ 

ধজৰতঙ। সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ জফতৰাধীসওৈতৰ বাৈ “ চতাঁতৈাতও এও কবীৰ ক্ষাজততাতৰ জফতওস 

ওজৰজঙৈ আৰু চসইতটাতৱ চতাঁতৈাওও জফষয়তটা সম্পওসত এও প্ৰওৃত অৱস্থান প্ৰদান ওজৰজঙৈ। জওন্তু তাৰ 

জফৰীতত সভথসওসওৈৰ –  

 



“have no real relationship to what they are defending. They have never felt the need for freedom of the 

press. For them it is an intellectual thing, in which the heart has no place. For them it is an ‘exotic’ plant, 

which they are concerned with simply as ‘hobbyists’.” 

 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ লসতত চতাঁতৈাওৰ চওাতনা কবীৰ সম্পওস নাই, আৰু চসইফাতফ চতাঁতৈাতও তাও 

উমুক্তবাতৱ সৰুক্ষা জদফনৈ সক্ষভ চহাৱা নাই। এচন নকৰীয়া ফক্তাই জফষয়তটাও এও ঔাৰািংঔাঘ 

ফযৱসায়ীসুৈব দৃজিতওাণৰৰা ফযাঔযা ওজৰফনৈ চঘিা ওজৰতঙ। ফক্তাচনৰ চানটীয়া-ভূতস জঘন্তাৰ লসতত 

উদাৰতাফাদী ফুজিচীৱীসওৈৰ অস্পি-জফভূতস সাধাৰণীওৰণজফৈাওৰ তুৈনা ওজৰ ভাতৰ্ক্স আৰু লওতঙ “  

 

“. . . we must recognize the unconditional advantage he has over the rambling and shambling 

argumentation lacking any standpoint which is put forward by those German liberals who think they are 

honoring freedom when they transport it into the starry heaven of the imagination instead of the solid 

ground of reality. It is to these theoriticians of the imagination, these sentimental enthuisiasts, who 

shun any contact between their ideal and vulgar reality as a profanation, that we Germans partly owe 

the fact that freedom has upto now remained a thing of the imagination and sentimentalism.” 

 

“The Germans are in general inclined to sentimentalities and extravagances; they have a fondness for 

music out of the blue. . . . Out of pure respect for ideas, they do not put them into practice. They devote 

a cult of worship to them, but they do not cultivate them. The speaker’s method, therefore, seems to be 

suitable one to familiarize the German with his ideas, to show him that involved here are not remote 

matters but his immediate interests, to translate the language of gods into the language of men.” 

 

ৰঘনাঔনৰ চেষৰজতন ভাতৰ্ক্স উদাৰতাফাদীসওৈও সম্পূণসৰূত প্ৰতযাঔযান ওজৰতঙ। সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ 

জফতৰাধীসওৈ আৰু সভথসওসওৈৰ ভাচত সাৰভভসৰ জনৰৰা চওাতনা াথসওয নাই, মজদ াথসওয আতঙ চসয়া 

হ’ৈ ভাত্ৰ প্ৰৱণতাৰতহ।  

 

“. . . Some want the priviledge for the government alone; some want a complete censorship, others only 

a half censorship; some want three-eights of freedom of the press, others none at all. God protect me 

from my friends!” 

 



দুই-এটা ফযজতিভৰ ওথা ঘভুনও উতেঔ ওজৰ ভাতৰ্ক্স জৈজঔতঙ চম ডাতয়টৰ জফতওসৈাজনতয় সাভজগ্ৰওবাতৱ এও 

‘জফষণ্ণতা আৰু অসুস্থতাতফাধ’ৰ বাফতহ চকাই চতাতৈ। জফতওসৈাজন াওখূৰজণ ঔাই আজঙৈ “between the 

willful callousness of priviledge and the natural impotence of a half-liberalism.”  

 

কণতিৰ ফুতচসাৱা ধাৰণাৰ প্ৰতযাঔযান 

ফুতচসাৱা-কণতাজিও চফ্ৰভৱওসৰ জবতৰত থাজওতয় ভাৰ্ক্সৰ জঘন্তাৰ আৰম্ভজণ খজটজঙৈ মজদ চান প্ৰথতভই চতাঁ 

ভুক্ত সিংফাদত্ৰৰ ইঙুযত কণতি সম্পওসীয় ফুতচসাৱা ধাৰণাৰ ৰত আিভণ ঘৈাইজঙৈ। ‘চৰইজনশ্্চ চচইটুিং’-

অৰ ৰঘনাঔনত ডাতয়টৰ জতজনচন ফক্তাৰ আতৈাঘনা প্ৰসিংকত এইতটা স্পি লহ উজঠতঙ।  

 

বূসম্পজিোৈী বদ্ৰসভাচৰ ফক্তাচতন ফ্ৰান্সত সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ জৰণাভসভূহ চওতনধৰণৰ লহতঙ চসইতটা 

চসাাঁৱৰাই জদতঙ। তাৰ প্ৰতুযিৰ জহঘাত ভাতৰ্ক্স ফ্ৰান্সত সিংফাদত্ৰৰ প্ৰওােওসওতৈ ফণ্ড জহঘাত ঘৰওাৰৰ ঘৰত 

ফৃহৎ জৰভাণৰ জঙজওউজৰজট-ভাজন চভা জদফৈকা চহাৱাৰ ওথানৈ আগুজৈয়াই জদতঙ। কজততও পৰাঘী সিংফাদত্ৰ 

জসভান ভুক্ত নহয়। তাত চফৌজিও চঘন্সৰজশ্ব নাথাজওতৈ জও হ’ৈ? ফৃহৎ জঙজওউজৰজট-ভাজনৰ ৰূত ফস্তুকত 

চঘন্সৰজশ্ব আতঙ। এই ফযৱস্থাই সিংফাদত্ৰও ফৃহদায়তন ফযৱসাজয়ও চক্ষত্ৰঔনৰ লসতত সাতগাৰ ঔুৱাই চৈাইতঙ। 

জমতহতু ফৃহদায়তন ফযৱসাজয়ও চক্ষত্ৰঔন ফৃহৎ ঘহৰসভূহতত সীভাফি, চসইফাতফ পৰাঘী সিংফাদত্ৰ চওইঔনভান 

ঠাইতত সীভাফি লহ জৰতঙ। কজততও প্ৰশ্ন হয় “ “. . . if material power concentrated in few places has a 

diabolical effect, how can it be otherwise with intellectual power?” 

 

নকৰীয়া ফুতচসাৱাজচৰ প্ৰজতজনজধচনৰ ওথা ভাতৰ্ক্স জফদ্ৰূততৰ লসতত উতেঔ ওজৰতঙ। প্ৰজতজনজধচতন লওতঙ চম 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতা হ’ৈ এটা বাৈ ফস্তু, চমজতয়ানৈতও চফয়া ভানুহ জওঙুভাতন আজহ চঔজৈতভজৈ নওতৰ। ভাতৰ্ক্স 

এইতটা এটা ফুতচসাৱা ভন্তফয ফুজৈ লওতঙ, আৰু প্ৰজতজনজধচনৰ আন জওঙুভান এতওধৰণৰ জপজৈিাইন 

সাধাৰণীওৰতণা উতেঔ ওজৰতঙ। জওন্তু ভাৰ্ক্সৰ সভাতৈাঘনাৰ খাই ৈক্ষয হ’ৈ সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ তথাওজথত 

সভথসওসওতৈ গ্ৰহণ ওৰা প্ৰস্তাৱতটা। চতাঁৰ ভতত, উক্ত প্ৰস্তাৱতটাৰ প্ৰওৃত ঘজৰত্ৰতটা এতনধৰণৰ “  

 

“The proposer wants the freedom of the press-business not to be excluded from the general freedom of 

business . . . ‘The labors of arms and legs are free, but those of the head are put under tutelage. . . ‘” 

 

অথসাৎ, সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাও ‘ফযৱসায়ৰ স্বাধীনতা’ৰ ভাচত অন্তবুসক্ত ওৰা লহতঙ। জওন্তু চসই ওৰাৰ ভাতন 

হ’ৈ এটা ভহাওায় দানৱও জকজভৰ খৰৰ জবতৰত সভুুৱাফনৈ চঘিা ওৰা। প্ৰজতজফধ স্বাধীনতাই (সিংফাদত্ৰ, 



আদাৈত, ধভস, ফযৱসায় আজদ জমহতৰ নহও) হ’ৈ জনচৰ গুতণতৰই স্বাধীনতা, জমতটাহাঁত এতও সভয়তত 

স্বাধীনতাৰ সাভজগ্ৰও ফযৱস্থাতৰা এতওা এতওাটা অিংে।  

 

“To put freedom of the press in a class under freedom of business is to defend it while killing it in the 

course of the defense; for do I not abolish the freedom of a character when I demand that it be free in 

the same way another character is? Your freedom is not my freedom, cries the press to business. I will 

obey the laws of my sphere as you do the laws of yours. To be free in your way is to me identical with 

unfreedom, just as the cabinetmaker would hardly feel pleased if he demanded freedom to carry on his 

trade and was given freedom to philosophize as an equivalent.”  

 

কজততও ভাতৰ্ক্স সিংফাদত্ৰও এও ফযৱসায়নৈ অৱনজভত চহাৱাতটাৰ জফতৰাজধতা ওজৰতঙ, জমতটাতৱ সিংফাদত্ৰৰ 

উচ্চ ঘজৰত্ৰও ওৈুজষত ওজৰফ। অনয অথসত চতাঁৰ মুজক্ততটা হ’ৈ এই চম কণতাজিও অজধওাৰসভূহও ফুতচসাৱাজচৰ 

স্বাথস ত্বৰাজিত ওৰাৰ জনঙও সাঁচুজৈনৈ অৱনজভত ওজৰফনৈ জদফ চনাৱাজৰ।  

 

জঘন্তাৰ আতভাৈাতাজিও জনয়িণৰ জফৰুতি 

কণতাজিও প্ৰজতষ্ঠানসভূহৰ ঐজতহাজসও জফওােৰ এইতটা মসায়ত চওাতনাফাই আইনৰ োসনৰ দাফী ওৰাৰ অথসই 

হ’ৈ চস্বচ্ছাঘাৰী ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইয়াৰ আতভাৈাসওৈৰ োসনৰ জফৰুতি জথয় জদয়া। ভাৰ্ক্সৰ আতৈাঘয ৰঘনাতওইঔনৰ 

ভাচত পুজট উঠা সাভজগ্ৰও ওামসিভৰ এয়া এও অজবন্ন অিংক।  

 

চঘন্সৰজশ্ব হ’ৈ ‚স্বাধীনতাৰ জফৰুতি ুজৈঘৰ এও প্ৰজততৰাধী ফযৱস্থা‛। তাৰ জফৰীতত, এঔন বাৈ সিংফাদত্ৰ 

আইনতহ ৈাতক। আইনত ফযাঔযা থওা অফযৱহাৰজফৈাওৰ জফৰুতিতহ আইন এঔনৰ প্ৰতয়াক ওজৰফ াজৰ; ইয়াত 

সাধাৰণবাতৱ স্বাধীনতাও সিংফাদত্ৰৰ ‘স্বাবাজৱও অৱস্থা’ ফুজৈতয় কণয ওৰা হয়। প্ৰওৃতাথসত স্বাধীনতাৰ ফাতফ 

আইনৰ প্ৰতয়াচন আতঙ, জওন্তু চস্বচ্ছাঘাৰী ক্ষভতাৰ প্ৰতয়াচন নাই। ‚কজততও এঔন সিংফাদত্ৰ আইন হ’ৈ 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ আইনকত স্বীওৃজত।‛ আনহাতত, স্বাধীনতাৰ অথস হ’ৈ জফৰুি ভত প্ৰওােৰ স্বাধীনতা। 

জফৰুি ভত চওৱৈ চম লফধ, চততন নহয় “ ই অজততও প্ৰতয়াচনীয়। আনজও বাৈ প্ৰোসনৰ দৃজিতওাণৰৰা ই 

অজৰহামস। চসইফাতফ চতাঁ জৈজঔতঙ –  

 

“Since a legal development is not possible without the development of laws; since a development of 

laws is impossible without a crtiticism of laws; since every criticism of laws sets the citizen’s heads, 

hence also hearts, at variance with the existing laws; since this variance is perceived as dissatisfaction: 



then a loyal participation by the press in the development of the state is impossible if it must not stir up 

dissatisfaction with the existing legal conditions.” 

 

এইতটা অৱস্থান উদাৰতাফাদৰ ভাচত সৈুব। জওন্তু ইয়াৰ ৰত জবজি ওজৰ ভাতৰ্ক্স কজত ওজৰতঙ জঘন্তা তথা 

ভতাভতৰ ৰত জমতওাতনা জনয়িণৰ সফসাত্মও জফতৰাজধতাৰ জতন। এই চক্ষত্ৰত চতাঁ ওামসওৈাও 

ভতাভতৰৰা ৃথও জহঘাত জফতফঘনা ওজৰতঙ। চতাঁ প্ৰশ্ন ওজৰতঙ “ এচন জফঘাৰও আৰু এচন চঘন্সৰৰ ভাচত 

াথসওয জও? 

 

“The censor has no law except his master. The judge has no master except the law. . . . . . . If I am haled 

before a court, I am charged with contravening an existing law, and for a law to be violated it must first 

exist. Where no press law exists, none can be violated. The censorship does not charge me with violating 

an existing law. It condemns my opinion because it is not the opinion of the censor and his master. My 

public act, which stands before the world and its judgement, before the state and its law, is judged by a 

hidden and merely negative power which cannot constitute itself as law, shuns the light of day, and is 

not linked to any general principle.  

 

“A censorship law is an impossibility because it would punish not offenses but opinions, because it 

cannot be anything but a formularized censor.” 

 

এতন দতক্ষ এটা আতভাৈাই জনচৰ চস্বচ্ছাঘাৰী জসিান্তৰ ৰত জবজি ওজৰ চৈাৱাই হও ফা আইনৰ ৰত 

জবজি ওজৰ আদাৈতত চৈাৱাই হও “ ডাতয়টৰ ফক্তাচনৰ ভাতনওত জওন্তু এইজফৈাওৰ ভাচত চওাতনা াথসওয 

নাই। চসইফাতফ ভাৰ্ক্সৰ বাষাত, আওােত দৃজি জনফি লহ থওা উক্ত ফক্তাচতন তৈৰ ৃজথৱীঔনও চদঔা ায় এটা 

ভাত্ৰ চাফৰৰ স্তূ জহঘাত, আৰু চতাঁ পুৈৰ জফষতয় মজদ জওফা ও’ফ ৈাতক চততন্ত চতাঁ ভাত্ৰ এইতটাতহ ও’ফ 

াজৰফ চম পুৈজফৈাও ধূজৈতৰ ঢাও ঔাই আতঙ। জওন্তু উতৰাক্ত াথসওযজফৈাও স্বাধীনতাৰ চভৌজৈও অিংেস্বৰূ : 

“Freedom involves not only what but just as much how I live, not only that I perform a free act but that I 

perform it freely.” ইয়াৰ জফৰীততটা হ’ৈ লনৰাচযও উৎসাহ চমাতকাৱা। মজদ ভানুতহ স্বাধীনভনা চৈঔা-চভৈাও 

আইন-ফজচসত ফা আইন-জফতৰাধী ফুজৈ বাজফফৈকা হয়, চততন্ত চতাঁতৈাতও এতননওতয় বাজফফনৈ ৈ’ফ চম জমতটা 

আইন-ফজচসত চসইতটাতৱই স্বাধীন, চম স্বাধীনতা হ’ৈ আইন-ফজচসত, আৰু জমতটা আইনসমত চসইতটা হ’ৈ 

ৰাধীন। এতননওতয় চঘন্সৰজশ্বত সাভাজচও উদযভও হতযা ওতৰ। জওন্তু চঘন্সৰজশ্বৰ সফাততানও ডাগৰ 

অৰাধতটা হ’ৈ ই ভানুহৰ চঘতনাও ওতঠাৰ অনুোসনৰ জেওজৈ জন্ধায়। ই –  

 



“exercises tutelage over the highest interest of the citizens, their minds . . . [it] regulates the behaviour 

of the public mind, which is more than the Roman censors did . . .  

 

“You marvel at the delightfull diversity, the inexhaustible riches of nature. You do not ask the rose to 

smell like the violet; but the richest of all, the mind, is supposed to exist in only a single manner?” 

 

ৰচাই প্ৰফতসন ওৰা নতুন নীজত-জনয়ভসভূতহ দাফী ওজৰতঙ চম চৈঔা-চভৈাজফৈাও ‘সৎ উতেেযপ্ৰতণাজদত’ হ’ফ 

ৈাতক। ভাতৰ্ক্স চততন ওথাৰ আাঁৰত ৈুওাই থওা আইনৰ আঘৈ ঘজৰত্ৰ উদগাই চদঔুৱাইতঙ, আৰু আইনৰ 

দৃজিতওাণৰৰা ভতাভত আৰু ওামসওৈাৰ ভাচৰ চভৌজৈও াথসওয পাঁজহয়াই চদঔুৱাইতঙ এতনধৰতণ “  

 

“The writer is thus subjected to the most frightful terrorism, the jurisdiction of suspicion. Tendentious 

laws, laws that do not provide objective norms, are laws of terrorism such as were conceived by the 

state’s extremeties under Robespierre and the state’s rottenness under the Roman experors. Laws that 

make their main criterion not the act as such, but what is in the mind of the person acting, are nothing 

but positive sanctions of lawlessness . . .    

 

“Only insofar as I express myself by entering the sphere of the actual do I enter the sphere of the 

legislator. In the eyes of the law I have no existence, I am not its object, except in my acts. They are the 

only things the law has to hold me to . . . However, a tendentious law punishes not only what I do but 

what I think apart from my act . . . The law punishes me not for the wrong I do but for the wrong I do 

not do.” 

 

এইধৰণৰ আতভাৈাতাজিও চৰগুতৈঘনৰ এটা সভসযা হ’ৈ এইসভূতহ জফজধ-জনতষধৰ সীভাহীন সম্ভাৱনা ভুওজৈ 

ওজৰ ৰাতঔ স্পি ফযাঔযা দাজগ নধৰানও, জমতটাতৱ চঘন্সৰৰ হাতত অসণ ওতৰ অফাধ স্বাধীনতা। প্ৰওৃততত ইয়াত 

সওতৈাতও চঘন্সৰচনৰ চভচাচৰ ঘৰত দয়াৰ প্ৰাথসীত জৰণত ওৰা হয়। আনহাতত, উতৰাক্ত এতওজঔজন 

নীজত-জনয়তভই ‘সতযৰ কবীৰ আৰু সিংমত সাধনা’ৰ প্ৰজত সহানুবূজত প্ৰদেসন ওজৰতঙ। জওন্তু সতযৰ চততনওুৱা 

সাধনাও সিংজ্ঞাজয়ত ওৰা মায় চওতননও? সতযও চাতনা ইভান সৰৈবাতৱ ফুজচফ াজৰ চম জমতটা ঘৰওাতৰ 

পৰভান চাজৰ ওজৰ চনাই জদতয় চসইতটাতৱই সতয?  

 



“And how is a law of this kind to be carried out? Through means more revolting than the law itself, 

through spies, or through agreement in advance to consider whole literary tendencies suspect, in which 

case indeed it remains to ferret out to what tendency an individual belongs.”  

 

এইতটাতৱ অজপঘাৰ-আতভাৈাফকসৰ হাতত অসীভ ক্ষভতাৰ ুঞ্জীবৱন খটায়। নতুন নীজত-জনয়ভসভূতহ স্পিবাতৱ 

অজপঘাৰ-আতভাৈাফকসৰ ৰত থওা অসীভ জফশ্বাসৰ ওথা চখাষণা ওজৰতঙ । জওন্তু ফাজহৰৰ চনসাধাৰণৰ প্ৰজত 

থওা ৰাষ্ট্ৰৰ ঘৰভ অজফশ্বাসৰৰাই এইতটা সৃজি চহাৱা নাইতন? “. . . it flows from unlimited distrust of all 

nonofficials.” চততনহ’চৈ আজভতনা জওয় চততন নীজতও প্ৰশ্ন নওজৰভ? ফৰিং, আজভ চসই আতভাৈাতিতওই প্ৰথভ 

প্ৰশ্নৰ ওাঠকৰাত জথয় ওৰাফ ৈাজকফ। এতনধৰতণ ভাতৰ্ক্স চঘন্সৰজশ্ব সম্পতওস এটা সফসাত্মও জসিান্তত উনীত 

লহতঙ –  

 

“So the essence of censorship is in general based on the arrogant delusion of the police state about its 

officials. Even the simplest thing is considered beyond the understanding and good will of the public; but 

even the impossible is supposed to be possible for the officials. 

 

“This basic defect permeates all our institutions.” 

 

স্বাধীনতাৰ অথস হ’ৈ তৈৰ জনৰৰা কণতাজিও জনয়িণ 

ৰাষ্ট্ৰৰ আতভাৈাতিতটাতৱই চম চওৱৈ জনচতও চনসাধাৰণৰ জনয়িণৰ ঊৰ্ধ্সত অৱস্থান ওৰা ফুজৈ কণয ওতৰ চততন 

নহয়। ডাতয়টত থওা চনসাধাৰণৰ প্ৰজতজনজধসওতৈ চততননওতয় বাতফ। জওন্তু প্ৰজতজনজধসওতৈ চনসাধাৰণৰ 

সভূহীয়া ইচ্ছাও সাথসওবাতৱ প্ৰজতজনজধত্ব ওজৰফ াজৰফ ৈাজকফ। তাৰ অজফহতন প্ৰজতজনজধত্বভূৈও কণতি সপৈ 

হ’ফ চনাৱাতৰ। প্ৰজতজনজধসওতৈ জনচতও চনসাধাৰণৰৰা ৃথওীওৰণ ওৰাৰ প্ৰৱণতাৰ জফৰুতি সতওসফাণী 

শুনাই ভাতৰ্ক্স লওতঙ “  

 

“Certainly the development of parliamentary freedom in the old French sense, independence in respect 

to public opinion, stagnation of the caste spirit, may develop most completely through isolation; but it is 

precisely against this development that one cannot warn too early. A truly political assembly blossoms 

out only under the great protectorate of the public spirit, just as living things do only under the 

protectorate of the open air.” 

 



প্ৰজতজনজধত্বভূৈও কণতিৰ অথসূণসতা সম্পতওস এই মসতফক্ষণও জবজি ওজৰ চতাঁ আন এটা গুৰুত্বূণস জসিান্তৰ 

জতন কজত ওজৰতঙ। বূসম্পজিোৈী বদ্ৰসভাচৰ প্ৰজতজনজধ ডাতয়টৰ ফক্তাচতন সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাৰ জফতক্ষ 

মুজক্ত প্ৰদেসন ওজৰ লওতঙ “ ভানুহ প্ৰওৃজতকতবাতৱই অূণস আৰু অজৰক্ব, ভানুহৰ জফওােৰ সভগ্ৰ মসায়তটাত 

জেক্ষাৰ প্ৰতয়াচন হয়, চওৱৈ ভতৃুযৰ ৈতক ৈতকতহ চসই প্ৰতয়াচনৰ অন্ত তৰ। ইয়াৰ প্ৰতুযিৰ জহঘাত ভাতৰ্ক্স 

অওাটয আৰু ফজৈষ্ঠ মুজক্ত দাজগ ধজৰতঙ। তাৰ আৰম্ভজণ খজটতঙ এতনদতৰ “  

 

“To fight freedom of the press, one must maintain the thesis of the permanent immaturity of the human 

race . . .  

 

“If the immaturity of the human race is the mystical ground for opposing freedom of the press, then 

certainly censorship is a most reasonable means of hindering the human race from coming of age.” 

 

এইতটা হ’ৈ প্ৰথভতটা মুজক্ত : জৰক্ব নহয় ফুজৈ মজদ কণতাজিও অজধওাৰৰৰা ফজঞ্চত ওজৰ ৰঔা হয় চততন্ত 

চনসাধাৰতণ জনচও জৰঘাৈনা ওজৰফ ৰানও চওজতয়া ‘জৰক্ব’ লহ উজঠফ চনাৱাজৰফ। জেশু এটাই চমজতয়া 

চঔাচ ওাজঢফনৈ জেতও চতজতয়া জস জৰফনৈ জেতও। আঘৈতত ৰাৰ ভাতচজদতহ জস চঔাচ ওাজঢফনৈ জেতও। 

চঔাচ ওাজঢফ চনাৱাতৰ ফুজৈ জেশু এটাও চাতনা তৰতটা চীৱননৈ চদাৈনাৰ ভাচতত আফি ওজৰ ৰাজঔফ াজৰ? 

মজদ চদাৈনাৰ ভাচতত ৰাজঔফৈকা হয় চততন্ত চদাৈনা নঘুৱাফতনা চওাতন? মজদ আজভ সওতৈাতৱ চচ’ৈত ফাস 

ওজৰফ ৈাতক, চততন্ত চচ’ৈৰ ৰঔীয়াতনা হ’ফ চওান? এই ফযাঔযাই ‘জেক্ষাভৈূও’ এওনায়ওত্বফাদৰ সতক্ষ থওা 

সওতৈা মুজক্ত বুৈ প্ৰভাজণত ওতৰ। কণতাজিও অজধওাৰ জৰক্বতাৰ চওাতনা ঘাজটসজপতওট নহয় চম তাও আজভ 

এটা জনজদসি মসায় অজতিভ ওৰাৰ াঙততহ ৈাব ওজৰফ াজৰভ। চনসাধাৰতণ কণতাজিও অজধওাৰ আয়ি ওতৰ 

সিংগ্ৰাভৰ প্ৰজিয়াৰ ভাতচজদ “ তাৰ ফাতফ চনসাধাৰণ আকতীয়ানও ‘প্ৰস্তুত’ লহ নাথাতও, ফৰিং সিংগ্ৰাভত 

অিংেগ্ৰহণৰ ভাতচতৰ চতাঁতৈাতও স্বয়িংজিয়বাতৱ কণতাজিও অজধওাৰত উনীত হয়। তাৰ ফাতফ আন চওাতন 

চতাঁতৈাওও জৰক্বতাৰ ঘাজটসজপতওট প্ৰদান ওৰাৰ প্ৰতয়াচন নাই। ভাৰ্ক্সৰ এই অৱস্থানও আজভ ফুতচসাৱা 

কণতাজিও উদাৰনীজতফাদৰ জফঔযাত প্ৰফক্তা চন িুৱাটস জভৈৰ ধাৰণাৰ লসতত চথাৰতত জৰচাই ঘাফ াতৰা। চতাঁৰ 

ভতত স্বাধীনতাৰ ধাৰণাতটা চওৱৈ ভানজসও েজক্তৰ জদেৰৰা জৰক্ব ভানুহৰ চক্ষত্ৰততহ প্ৰতমাচয “ “only to 

human beings in the maturity of their faculties.” কজততও অনুন্নত সভাচসভূহত স্বাবাজৱওততই ইয়াৰ প্ৰতয়াক 

সম্ভৱ নহয়। এইদতৰ চতাঁ লস্বৰতিৰ নযামযতা প্ৰজতন্ন ওজৰফ জফঘাজৰতঙ। ‘On Liberty’ গ্ৰন্থত চতাঁ জৈজঔতঙ –  

 

“. . . Despotism is a legitimate mode of government in dealing with barbarians, provided the end be their 

improvement and the means justified by actually effecting that end. Liberty, as a principle, has no 

application to any state of things anterior to the time when mankind have become capable of being 



improved by free and equal discussion. Until then, there is nothing for them but implicit obedience to an 

Akbar or a Charlemagne, if they are so fortunate as to find one.”  

 

উক্ত সভয়ৰ ফুতচসাৱা উদাৰতাফাদৰ কণতি তথা স্বাধীনতা সম্পওসীয় ধাৰণাৰ সাৰভভসতটা জভৈৰ এই উজক্তৰ 

ভাচতত জনজহত লহ আতঙ। ভাৰ্ক্স-ওজথত ডাতয়টৰ ফক্তাচনৰ ফক্তফযৰ লসতত ইয়াৰ জভৈ আতঙ। ভাতৰ্ক্স জৈজঔতঙ 

চম এতন ধাৰণাই চম চওৱৈ চনসাধাৰণৰ জফওাে অৱৰুি ওজৰ ৰাতঔ চততন নহয়, ৈকতত ই চতাঁতৈাওও 

লনৰােযৰ কৰাহনৈ চঠজৈ জদতয়।  

 

“The government hears only its own voice, it knows it hears only its own voice, and yet hangs on to the 

illusion that it hears the voice of the people; and it demands that the people likewise hang on to this 

illusion. On its part, therefore, the people sink partly into political superstition, partly into political 

skepticism, or, withdrawn from political life, they become a privatized rabble.”  

 

এটা ওথা জঠও চম ভানুহ অূণস আৰু অজৰক্ব। জওন্তু তাৰৰা আজভ জও জসিান্তত উনীত হ’ভ চসইতটাতহ 

আঘৈ ওথা।  

 

“Man is by nature imperfect, individually or in mass . . . . What follows from this? Our speaker’s 

arguments are imperfect, governments are imperfect, Diets are imperfect, freedom of the press is 

imperfect, every sphere of human existence is imperfect. Hence if any one of these spheres is not to 

exist on account of this imperfection, then none of them has a right to exist . . . . 

 

“The imperfect needs education. Is not education also human, hence imperfect? Does not education 

[itself] also need education?” 

 

কজততও ভানুহৰ অজৰক্বতাৰ সভাধান জফতেষ এওতেণীৰ তথাওজথত উচ্চতৰ ফযজক্তৰ ঘৰত আাঁঠু চৈাৱাৰ 

ভাচত নাই। জওন্তু চঘন্সৰজশ্বত চসইতটাতও ওজৰফনৈ জেওায়। ভাতৰ্ক্স ‘আতদে-ঘাজৈত প্ৰকজত’ৰ ধাৰণাতটাও 

নসযাৎ ওজৰতঙ আৰু তাৰ সভথসওসওৈও ওতঠাৰবাতৱ সভাতৈাঘনা ওজৰতঙ। চসইসওতৈ সাধাৰণবাতৱ ভানৱ 

চাজতৰ সক্ষভতা সম্পতওস সতন্দহ চাষণ ওতৰ, জওন্তু জফতেষ জওঙুভান ফযজক্তৰ ৰত ভাহাত্ময আতৰা ওতৰ। 

চতাঁতৈাতও ভানৱ ঘজৰত্ৰৰ এও ফীবৎস জঘত্ৰ দাজগ ধতৰ, জওন্তু এতও সভয়তত জওঙুভান জফতেষাজধওাৰপ্ৰাপ্ত ফযজক্তৰ 

জৱত্ৰ বাফভূজতসৰ ঘৰত সওতৈাতও আাঁঠু ৈ’ফনৈ ওয়। ইয়াৰ জফৰীতত ভাতৰ্ক্স লওতঙ চম ভানুহৰ অজৰক্বতাৰ 



সভাধান ৈুওাই আতঙ চনসাধাৰণৰ সিংগ্ৰাভৰ ভাচত। কণতাজিও অজধওাৰৰ ফাতফ ওৰা সিংগ্ৰাভৰ ভাতচতৰতহ 

জৰক্বতাৰ প্ৰশ্নতটা ভীভািংসা ওজৰফ াজৰ।  

 

এইজঔজনতত সিংফাদত্ৰৰ প্ৰশ্নতটাৰ আন এটা জদে উনুজওয়াফ াজৰ। ভাতৰ্ক্স স্পিবাতৱ চখাষণা ওজৰতঙ চম এতওটা 

মুজক্ততত চতাঁ চসাাঁন্থী ফাতজৰওাওতৰ ৰত জনতষধাজ্ঞাৰ জফৰুতি জথয় জদফ “ “. . . for the juridical 

position is not altered by the moral character of the individual case, let alone its political and religious 

views.” ভতাভতৰ ঘজৰত্ৰৰ ৰত মজদ সিংফাদত্ৰৰ অজস্তত্ব জনবসৰ ওজৰফনৈ হয় চততন্ত চসয়া চদঔতদঔনও 

স্বাধীনতাহীনতাতৰ নাভান্তৰ। আন এঔন ওাওতত ভাৰ্ক্সৰ এই ওথাতওইষাৰ বুৈবাতৱ উস্থান ওৰাত চতাঁ 

াঙত ুনফসাৰ ওথাতটাৰ ফযাঔযা দাজগ ধতৰ এতনদতৰ “  

 

“We counterpose the fact of bad opinions, for which there is no law-court, to the fact of bad actions 

which, if they are illegal, do have their law-court and their penal law.”  

 

জতজন ফঙৰৰ াঙত ভাতৰ্ক্স চতাঁৰ ‘Theses on Feuerbach’অৰ তৃতীয়তটা প্ৰতভয়ত জৰক্বতাৰ প্ৰশ্নতটা অজধও 

সম্প্ৰসাজৰত ৰূত দাজগ ধজৰতঙ। চতাঁ চদঔুৱাইতঙ চম (১) স্বয়িং জেক্ষাদাতাচনও জেক্ষা প্ৰদান ওৰাতটা চৰুৰী, 

আৰু (২) চমজতয়ানৈতও জেক্ষাদাতাচন জনতচ জেজক্ষত তথা জৰফজতসত লহ নুতঠ চতজতয়ানৈতও চতাঁৰ তক্ষ 

োসও আৰু োজসতৰ ভাচত থওা সভাচৰ জফবাচনও অজতিভ ওৰাতটা সম্ভৱ লহ নুতঠ।  

 

“The materialist doctrine concerning the changing of circumstances and upbringing [that men are 

products of circumstances and upbringing and that therefore changed men are products of other 

circumstances and changed upbringing] forgets that circumstances are changed by men [themselves], 

and that it is essential to educate the educator himself. Hence this doctrine must [necessarily have the 

effect to] divide society into two parts, one of which is superior to society. [For example, in Robert 

Owen] 

“The coincidence of the changing of circumstances and of human activity or self-changing can be 

conceived and rationally understood as revolutionary practice.”   

(অথস স্পিতৰ ওজৰফৰ ফাতফ ফৰ ফন্ধনীৰ জবতৰৰ ওথাজঔজন এিংতকৈতঙ ১৮৮৮ ঘনত ঔাাঁজচ জদয়া।) 

 

ভাৰ্ক্সৰ ৰাচননজতও দেসনৰ চক্ষত্ৰত এই ওথাজঔজনৰ চভৌজৈও গুৰুত্ব আতঙ। জেক্ষাদাতাও চওাতন জেক্ষা প্ৰদান 

ওজৰফ? এই প্ৰশ্নতটাৰ উিৰৰ ভাধযতভতৰ ভাতৰ্ক্স চওৱৈ উদাৰতাফাদতৰ সভাতৈাঘনা দাজগ ধৰা নাই, সভাচফাদ 



সম্পতওস এও ভূৈযৱান ধাৰণা দাজগ ধজৰতঙ। আজভ ভাৰ্ক্সৰ আতৈাঘয ৰঘনা দুঔনৰ লসতত পুতয়ৰফাঔ সম্পওসীয় 

প্ৰতভয়ৰ ধাৰাফাজহওতানৈ ৈক্ষয ৰাজঔতহ এই ওথাতটা লওতঙা “ অনযথা উতৰাক্ত প্ৰতভয়তটা সভাচফাদ তথা 

ফস্তুফাদৰ প্ৰসিংকততহ উত্থান ওৰা লহতঙ। জস জম নহও, অজ্ঞ চনসাধাৰণৰ ভাচনৈ উন্নত চঘতনাসম্পন্ন 

এওতেণী ফযজক্ততয় সভাচফাদ ওজঢয়াই আজনফ “ এতনধৰণৰ এজৈজটি ধাৰণাৰ প্ৰজত ভাৰ্ক্সৰ সভথসন নাই। 

এইতটাত চওাতনা সতন্দহ নাই চম উন্নত চঘতনাসম্পন্ন চেণীতটাতৱই চনসাধাৰণৰ সমুঔত সভাচফাদৰ ধাৰণাতটা 

তুজৈ ধজৰফ। এইধৰতণই হয়ততা সভাচফাদৰ আৰম্ভজণ খজটফ, জওন্তু চেষমসন্ত জস এটা জনঙও এওক্ষীয় সম্পওস 

লহ নাথাতওনক। ভাতৰ্ক্স প্ৰতভয়তটাত চসই ওথাতও সাফযস্ত ওজৰতঙ।  

 

জেক্ষাদাতাসওৈও চওতননও জেক্ষা প্ৰদান ওৰা হ’ফ, আৰু ৈকতত অজ্ঞসওৈ চওতননও জনতচ জেক্ষাদাতাত 

জৰণত হ’ফ “ আত্মজৰফতসনৰ এই জিাজক্ষও প্ৰজিয়াতটা চওতননও ঘাজৈত হ’ফ? ভাৰ্ক্সৰ উিৰ হ’ৈ : লফপ্লজৱও 

চপ্ৰজটঘৰ ভাধযতভতৰ। ফযজক্ততয় জনচৰ ৰূান্তৰ সাধনৰ ভাধযতভতৰই সভাচৰ ৰূান্তৰৰ ফাটত বজৰ জদফ; সভাচৰ 

ৰূান্তৰ সাধনৰ প্ৰতঘিাৰ ভাতচতৰই ফযজক্ততয় জনচতওা ৰূান্তৰ ওজৰফনৈ জেজওফ। এতনদতৰ এটা প্ৰজিয়াই 

আনতটাৰ ৰত জিয়া ওজৰফ। লফপ্লজৱও চপ্ৰজটঘৰ এই ধাৰণাই ভাৰ্ক্সফাদৰ দােসজনও জবজি আৰু ৰাচননজতও 

প্ৰতঘিাৰ ভাচত অিংকািংকী সম্পওস প্ৰজতষ্ঠা ওজৰতঙ। সিংগ্ৰাতভ সিংগ্ৰাভীচনৰ আৰু চতাঁৰ ৰাচননজতও তত্ত্বতৰা 

ৰূান্তৰ সাধন ওজৰফ। চোতৰ ভন্তফয ওজৰতঙ চম এয়া হয়ততা সভাচফাদী জঘন্তাত প্ৰথভতটা জৰজস্থজত চমজতয়া 

তত্ত্বই তাজত্ত্বওচনৰ ৰত ওতঠাৰবাতৱ দৃজিাত ওজৰতঙ। (আতৈাঘয গ্ৰন্থ, ৃ. ২৩৪)  

 

জস জম নহও, এইসভূহ ধাৰণাৰ অস্পি উাঁহ এটা ভাতৰ্ক্স ‘চৰইজনশ্্চ চচইটুিং’ ওাওতৰ সভয়ত জৈঔা আতৈাঘয 

ৰঘনা দুঔনত জৰৈজক্ষত হয়। সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতা তথা তৎতওজন্দ্ৰও ফহৈ প্ৰশ্নতফাৰৰ সম্পূণস ভাৰ্ক্সীয় ভীভািংসা 

উক্ত ৰঘনা দুঔনত নথওাই স্বাবাজৱও। পতুয়ৰফাঔ সম্পওসীয় উতৰাক্ত প্ৰতভয়তটাত তাতৰ জওঙু অিংেৰ 

জৰূণসতাপ্ৰাজপ্ত আজভ চদজঔফনৈ াতৈা। চততন ওাৰণতত অপ্ৰাসিংজকও চমন ৈাজকতৈ প্ৰতভয়তটা উতেঔ ওৰা 

হ’ৈ।  

 

প্ৰসিংক : জৰণাভ আৰু উায় 

চন িুৱাটস জভতৈ লস্বৰতিৰ সভথসনত আক ফতঢাৱা মুজক্তজঔজনৰৰা ফুচা মায় চম সভসযাতটা জৰক্বতাৰ 

প্ৰশ্নতটাৰ লসতত জনজফডবাতৱ চজডত। চস্বচ্ছাঘাৰী, লস্বৰতাজিও, সাফসতবৌভ ঘৰওাৰ ফা সাধাৰণবাতৱ, ৰৰৰা 

জনয়িণ “ অথসাৎ ৰাধীনতাও নযাময প্ৰজতন্ন ওজৰফ জফঘৰা হয় এটা বাৈ উতেেযৰ প্ৰসিংকতৰ। চওাৱা হয় চম 

চনসাধাৰণৰ দীখসভযাদী স্বাথস তথা ওৈযাণৰ ফাতফই এই ৰ-কধুৰ ৰাচননজতও ফযৱস্থাসভূহ প্ৰতয়াচনীয়। 

সিংফাদত্ৰৰ স্বাধীনতাও চওন্দ্ৰ ওজৰ চহাৱা আতৈাঘনাত ভাতৰ্ক্স এই ধাৰণাতটাও তীব্ৰবাতৱ আিভণ ওজৰতঙ। 



 

‚জৰণাতভ উায়ও নযাময প্ৰজতন্ন ওতৰ‛ “ এই ধাৰণাৰ স্থৈূ ফযাঔযাৰ চভৌজৈও ত্ৰুজট ভাতৰ্ক্স চানুৱাজৰ ভাহৰ 

আতৈাঘয ৰঘনাঔনতত উতমাঘন ওজৰতঙ। চতাঁ লওতঙ চম চঘন্সৰজশ্বৰ সতক্ষ মুজক্ত দাজগ ধজৰফনৈ লক স্বয়িং 

সতযৰ ধাৰণাতটাতও সম্পূণস উল্টা-ুল্টা আৰু জফভূতস ৰূত দাজগ ধৰা লহতঙ। এটা জফষয়ৰ ঘজৰত্ৰই অনুসন্ধানতওা 

প্ৰবাৱাজিত ওতৰ, আৰু “not only the result, but also the way to it, belongs to the truth. The inquiry into 

truth must itself be true . . . .” আন বাষাত, জৰণাভ আৰু উায়ও জসহাঁতৰ াৰস্পজৰও জিয়া-প্ৰজতজিয়াৰ 

জবজিততহ জফঘাৰ ওজৰফ ৈাজকফ। এইধৰতণই ভাতৰ্ক্স চঘন্সৰজশ্বৰ প্ৰশ্নতটা জফঘাৰ ওজৰতঙ –  

 

“But the censorship itself admits that it is not an end in itself, that it is not a good in and of itself, that it 

is therefore based on the principle that ‘the end sanctifies the means’. But an end that needs unholy 

means is not a holy end.” 

 

তদুজৰ ভাতৰ্ক্স মুজক্ত জদতঙ চম জৰণাভ-উায়ৰ এই নীজততটাও তৈাটা জনৰৰাততা প্ৰতয়াক ওজৰফ াজৰ : 

ভহৎ উতেেযৰ ওথা লও মজদ চঘন্সৰজশ্বৰ অনযায়সভূহও নযাময প্ৰজতন্ন ওজৰফ াজৰ, চততন্ত ঘৰওাৰ-জফতৰাধী 

সিংফাদত্ৰতয়া এতওদতৰ জনচৰ জনচৰ ভহৎ উতেেযৰ ওথা ও’ফ াতৰ। আনহাতত, এও প্ৰজততৰাধী দতক্ষ 

জহঘাত চঘন্সৰজশ্বৰ নযামযতাতওা ভাতৰ্ক্স আিভণ ওজৰতঙ “  

 

“You consider it wrong to catch birds. Isn’t  a cage a preventive measure against birds of prey, bullets, 

and storms? You consider it barbaric to blind nightingales, but you don’t think it a piece of barbarism to 

jab out the eyes of the press with the sharp pens of the censorship? You consider it despotic to cut a 

free man’s hair against his will, but the censorship daily carves the flesh of thinking people, and only 

puts the stamp of approval on the health of bodies without a heart, bodies that do not react, bodies that 

are respectfully submissive!” 

 

চঘন্সৰজশ্ব চওৱৈ এটা ুজৈঘী ফযৱস্থাই নহয়, ই এটা চফয়া ুজৈঘী ফযৱস্থা। জওয়তনা ই জমতটা ওজৰফ জফঘাতৰ 

চসইতটা চওজতয়া সাধন ওজৰফ চনাৱাতৰ, আৰু ই জমসভূহ জৰণাভৰ চম জদতয় চসইসভূতহা ই গ্ৰহণ ওজৰফ 

চনাতঔাতচ। ই ওজৰফ ৰা এওভাত্ৰ ওাভতটা হ’ৈ এই চম ই চঘন্সৰজশ্বৰ বুক্ততবাকীসওৈৰ ৰত ঙজহজদ আৰু 

ৰহসযৰ চভাজহনী েজক্ততহ আতৰা ওতৰ। ওথাতটা আনধৰতণ এতননও ও’ফ াজৰ : উায়ৰ নযামযতা চওৱৈ 

চখাজষত উতেেযৰ ভাচত জফঘাজৰতৈই নহ’ফ, ফৰিং জফঘাজৰফ ৈাজকফ তাৰ ফাস্তৱ জৰণাভসভূহৰ ভাচত। জৰণাভ 

ভাতন জনঙও জফষয়ীকত অজবপ্ৰায় ভাত্ৰ নহয়, ফৰিং ফস্তুকত পৈাপৈৰ ৰূততা তাও ফজুচফ ৈাজকফ। কজততও মজদ 

এটা ‘অসাধ’ু উায়ও এতওৰাতহ ওাভত ৈতকাৱা হয় চততন্ত জস চম চওৱৈ ‘ফস্তুকত পৈাপৈ জহঘাত’ ‘অসাধ’ু 



জৰণাভৰ চম জদফ চততন নহয়, জস এতও সভয়তত ‘অজবপ্ৰায় জহঘাত’ জৰণাভতৰা ৰূান্তৰ সাধন ওজৰফ ফা 

তাও আত্মসাৎ ওজৰ চৈাফ।  

 

ভাতৰ্ক্স ইজতভতধযই জৈজঔতঙ চম চঘন্সৰজশ্বত চস্বচ্ছাঘাৰী ক্ষভতাও সাৰ-ানী চমাকায়। এজতয়া চতাঁ চমাক জদতঙ 

চম এটা প্ৰজততৰাধী ফযৱস্থা জহঘাত চঘন্সৰজশ্বত প্ৰজততৰাধ ওজৰফ ৰা জমতওাতনা ফস্তুতনও জস জনতচ ফহুগুতণ চফজঙ 

বয়ানও –  

 

“There is no danger it can prevent which is greater that it itself. For every living thing the main danger 

consists in losing itself. Unfreedom is therefore the real deadly peril for men. Leaving aside the ethical 

consequences for the moment, keep in mind that you could not enjoy the advantage of a free press 

without tolerating its inconveniences. You could not pluck the rose without its thorns!  And what do you 

lose in losing a free press? 

 

“. . .  It [a free press] is the intellectual mirror in which a people beholds itself, and self-examination is 

the first condition of wisdom. It is the public spirit which can be spread to every cottage more cheaply 

than can material gas. It is universal, omnipresent, omniscient. It is the ideal world which springs 

unceasingly out of the actual world and then, ever enriched in spirit, flows back into it, to animate it 

anew.” 

 

উচ্জাসূণস বাষাতটা মজদ আওাণ ওৰা মায় চততন্ত চদঔা মাফ চম ইয়াত ভাতৰ্ক্স জৰণাভৰ ধাৰণাতটা ুনকসঠন 

ওজৰতঙ “ চওৱৈ তাৎক্ষজণও ৰাচননজতও জদেৰৰাই নহয়, ফৰিং ভানৱ চঘতনাৰ দীখসভযাদী উন্নজত ফা সভৃজিৰ 

জদেৰৰা।  

 

অজততও জৰহাসৰ জফষয় এতয় চম ‚জৰণাতভ উায়ও নযাময প্ৰজতন্ন ওতৰ‛ চফাৈা চমঙুইট ভতফাদতটা ভাৰ্ক্সৰ 

ৰত ঔাডাই ঔাডাই আতৰা ওৰা সখতন চদজঔফনৈ চাৱা মায়। এতনধৰণৰ স্থূৈতা ভাৰ্ক্সৰ ৰঘনাৱৈীৰ 

ও’চতাতৱই াফনৈ নাই। এই চক্ষত্ৰত ভাৰ্ক্সৰ অৱস্থান স্পি ওজৰফনৈ আৰু এটা সৰু উদাহৰণ জদফ াজৰ। 

১৮৫২ ঘনত ওৰা এটা তীমসও ভন্তফযত চতাঁ লওতঙ এতনদতৰ “ এ. জৰউতচ বাতফ চম “he has the right to 

allow himself every kind of base action because he knows that his baseness springs from honest 

motives.” (ৃ. ৫৪)  

(সভাপ্ত। ১৮-০৬-২০১৬)  


