
জাতীয়তাফ াদ, মতাদৰ্শ আৰু ফ াগধ াৰ া : আৰু এ টা প্ৰতততিয়া 

ত জততন বফজফৰুৱা  

‚Empty, dry, dogmatic formulas do indeed destroy the creative mood; not only that, they first destroy 

Marxism.‛ (ম াও বে ত  ুং, ড ০  হীতৰন বগ াহাাঁই ৰ ‘সাতহতয আৰু বেতন া’ৰ াত তনৰৰা উদৃ্ধত) 

(১) 

‘নত  ন দাতত ক ’ আতলােনীৰ এতপ্ৰল, ২০ ১৬ সুংখ্যাত আম াৰ ‘জয় ম ত ী, জাত ীয় ত াফাদ আৰু অসম ৰ 

বফৌতদ্ধক  সুংসৃ্কতত  : এক  প্ৰতততি য় া’ ৰ্ ীৰ্শক  ত্ৰ খ্ন প্ৰক াৰ্ াই তে। ই য় াৰ লগ তত  আতলােনীখ্নৰ 

সম্পাদক ৰ ত ৰপৰৰা এটা ‘সম্পাদক ীয়  বটাক া (২)’ও প্ৰক াৰ্ াই তে।  প্ৰথ তম  আতলােনীখ্নৰ 

তডতেম্বৰ, ২০ ১৫ সুংখ্যাত এটা ম ূলযায়ন ধম শী ‘সম্পাদক ীয়  বটাক া’ সুংত াতজত  হহ আম াৰ ‘জয় ম ত ী 

সম্পতক শ তক ে  ক থ া’ ৰ্ ীৰ্শক  প্ৰফন্ধতটা প্ৰক াৰ্ াই তেল।  ত াতৰ প্ৰতত তি য় াস্বৰূত আম াৰ উক্ত ত্ৰ খ্ন 

তলখ্া হহতেল।  এততয় া আতম তলতখ্ফল ল বলাৱা স্পষ্টীক ৰণমূলক  এই  প্ৰতততি য় াতটা েতল থ ক া তফত ক শতটাৰ 

ত ৃত ীয় তটা ফশ।  ই য় াত  আতম বক ৱল উক্ত প্ৰফন্ধতটাৰ ক থ াতত  আফদ্ধ নাথ াতক  আতলােনাৰ বেত্ৰ খ্ন 

ফহলাই  তনফল ল তক ে  বেষ্টা ক তৰম,  াতত  অতধক  বম ৌতলক  আৰু ফহল প্ৰশ্নৰ অৱত াৰণা হয়  আৰু ত াতিক  

স্তৰত ফাতশালাৰ এক  ফাট ম  ক তল হয় ।  আৰ্ া ক তৰা, তফজ্ঞ  সম াতজ আতম উত্থ ান ক ৰা প্ৰশ্নসম ূহ 

োতল-জাতৰ োফ।  তক ে  ফযতক্তগ ত  অস তফধাৰ ফাতফ ৰাই জক  আম াৰ প্ৰতততি য় া জতনাৱাত  তক ে  লম  

হ’ল।   

প্ৰথ তম ই  হক  ল’ফ খ্ তজতো ব  আম াৰ ‘জয় ম ত ী সম্পতক শ তক ে  ক থ া’ ৰ্ ীৰ্শক  বলখ্াতটা এটা বত তনই  

ম াম  তল বলখ্া।  জাত ীয় ত াফাদ সম্পতক শ বলখ্াতটাত আতম বক াতনা বৰ্ ৰ্ তফোৰ দাতি ধতৰফতত া ৰা 

নাতয়ই, বত তন এটা প্ৰতেষ্টাৰ ফাতফ প্ৰতয় াজনীয়  প্ৰাৰতিক    তক্তসম ূতহা সম যক  আৰু তনতটাল ৰূত  

উত্থ ান ক তৰফ ৰা ন াই ।  জাত ীয় ত াফাদৰ দতৰ এটা তফৰ্াল আৰু জতটল তফৰ্য় ত  ূণশাুংগ তফতে ৰ্ণ 

ক তৰফল ল ত ধৰণৰ প্ৰণালীফদ্ধ আৰু ফযাক   শাতলােনাৰ প্ৰতয় াজন, বসয় া আতম এই  শন্ত  আগ  ফঢাই  

তনফ ৰা নাই ।  ত াৰ ঠ াই ত  আতম জাত ীয় ত াফাদ সম্পক শীয়  তক ে  তক ে  তদৰ্  সাম তৰ হল সৰুস ৰাল ক  দুই-

এটা প্ৰফন্ধ ৰেনা ক তৰতো।  এই  তফৰ্য় ত  তলখ্া (লগ তত  আন আন তফৰ্য় তৰা) প্ৰফন্ধৰাতজ আম াৰ 

ফযতক্তগ ত  ব্লগতত (www.jitenbezboruah.wordpress.com) সকল োলৱ ঢ়িফ ৰোকক অলছ। উক্ত 

প্ৰফন্ধলটো ততলন প্ৰফন্ধসভূহলৰ এটো। ঢকন্তু এআ প্ৰফন্ধলটো সম্পলকে ভূ যোয়ন দোঢঙ ধঢৰফক  মোঁলত 

অল োচনীখনৰ সম্পোদক ভলহোদলয় ঢমধৰণৰ সৰ ীকৃত অৰু মোঢিক ফযোখযোৰ অশ্ৰয় ল লছ ঢসলহ 

http://www.jitenbezboruah.wordpress.com/


অভোক ঢফঢস্ভত কঢৰ তুঢ লছ। স্বয়ং সম্পোদকৰ এলন প্ৰঢতঢিয়োআ অভোক প্ৰশ্ন কঢৰফক  ফোধয 

কঢৰলছ – জোতীয়তোফোদ অৰু তৎসং গ্ন ঢফঢবন্ন সোভোঢজক প্ৰশ্নত ঢছঢৰয়োছ সভোজকফজ্ঞোঢনক 

অল োচনোৰ দুৱোৰডঢ ত বঢৰ ঢদফক লকো ততঁল োক নোৰোজ তনঢক? তোৰ ঠোআত সহজ পভুে োৰ 

ঢৰঢচত ফৃত্তৰ ভোজলত ঢনজক অফদ্ধ ৰোঢখফ তখোলজ তনঢক? গঢতলক এটো কথো স্পষ্ট তম এআ 

ফক্তফযসভূহৰ জঢৰয়লত অঢভ উক্ত প্ৰফন্ধলটোৰ ভহত্ত্ব ফো ভ্ৰোন্ততোৰ সলে কো ঢত কঢৰফক  ভুলঠআ 

তমোৱো নোআ। জোতীয়তোফোদ তথো তৎসং গ্ন ঢকছু সোভোঢজক প্ৰশ্ন সম্পকেত ঢকছুভোন সোধোৰণ অৰু 

জ জ -টট ধোৰণোলকো প্ৰঢতহত কঢৰফক  মত্ন কঢৰ সম্পোদক ভলহোদলয় ঢমধৰণৰ প্ৰঢতঢিয়ো 

দোঢঙ ধঢৰলছ, তোৰ তোঢত্ত্বক কোঠোলভোলটোত ঢকছুভোন সভসযো থকো তমন অঢভ নুবৱ কঢৰলছো। তসআ 

সম্পলকেলহ দুটোভোন ঢদশ চভুকক অঙুঢ য়োআ ঢদফক  আয়োত মত্ন কঢৰলছো। তকোৱো ফোহু য তম এআলটো 

ঢফষয়ত অভোৰ প্ৰথভলটো প্ৰঢতঢিয়োত প্ৰকোশ কৰো বোল ভোন মেলফেণ তম সতয, তসআলটো ঢিতীয়লটো 

সম্পোদকীয় তটোকোআ ঢনলজআ প্ৰঢতন্ন কঢৰলছ।  

সম্পোদক ভলহোদলয় ঢ ঢখলছ তম ততঁৰ সম্পোদকীয় তটোকো ঢ়ি অঢভ ‘ঢতশয় েুব্ধ তহোৱো ফুঢ  

জোঢন’ ততঁ স্বঢি োআলছ অৰু অঢভ মঢদ ঢকফো অঘোত োআলছো তোৰ ফোলফ ততঁ দুখ প্ৰকোশ 

কঢৰলছ। ততঁ তোৱো স্বঢি অৰু নুবৱ কৰো দুখৰ ফোলফ অভোৰ ঢনৰৰো দুখ প্ৰকোশ 

কঢৰল ো। ঢলছ অঢভ অভোৰ প্ৰঢতঢিয়োত উত্থোন কৰো প্ৰশ্নলফোৰ তোঢত্ত্বক-ৰোজকনঢতক প্ৰশ্ন। অভোৰ 

ফযঢক্তগত খং-তেোবৰ জঢৰয়লতলনো তসআ প্ৰশ্নলফোৰৰ ফযোখযো তকলনকক োফ োঢৰ, তসআ সম্পলকে অঢভ 

জ্ঞোত নহয় – ততলন ভনিোঢত্ত্বক ন্তদৃেঢষ্টৰ ঢধকোৰী সম্পোদক ভলহোদলয়লহ তসআলটো জনোফ  োঢগফ। 

অভোৰ কথো এআলটোলহ তম তকৱ  অভোৰ প্ৰঢতঢিয়ো ঢকয়, সম্পোদকীয় তটোকোসভূহলকো ততলন ফযোখযোৰ 

অতোক  অঢনফ  োলগ। ঢস ঢম নহক, ফোভন্থী ঢচন্তোৰ ধ্বজোধোৰী অল োচনী এখনৰ সম্পোদলক 

তোঢত্ত্বক-ৰোজকনঢতক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ফযঢক্তগত খং-তেোবৰ ভোজত ঢফচোঢৰফক  তমোৱোলটো ঢতলক 

দুবেোগযজনক ঘটনো। ফযঢক্তৰ ভনিোঢত্ত্বক ফযোখযোৰ জঢৰয়লত ঢফৰীলত ৱস্থোন কঢৰলয়আ অঢভ সভৰ 

তফৌঢদ্ধক সংসৃ্কঢতৰ প্ৰভূ যৰ তপ্ৰেোটত সম্পোদকীয় তটোকোৰ প্ৰসংগলটো অভোৰ অগৰলটো 

প্ৰঢতঢিয়োত উত্থোন কঢৰলছো। তসআ প্ৰঢতঢিয়োৰ অগলত অঢভ তফৌঢদ্ধক সংসৃ্কঢতৰ প্ৰভূ যৰ 

প্ৰসংগলটো একোঢধকফোৰ উত্থোন কঢৰলছো। অভোৰ ঢনজৰ খং-তেোবৰ কথো এঢতয়োলহ অঢহলছ 

(তকোলনোফোআ হংকোৰৰ কথো লকলছ)। কথো হ’ , সভৰ সোঢহঢতযক-তফৌঢদ্ধক জগতৰ ভোজত ঘঢট 



থকো নোনোন গণতোঢিক-ঢববোৱকত্বফোদী কোমেক োৰ ঢফষলয় খফৰ ৰখোসকল  অটোলয় জোলন 

অৰু অঢভ সকল োলৱ এআলফোৰ ফযোখযো কঢৰ অঢহলছো উক্ত কোমেক োৰ তকন্দ্ৰস্থ সোঢহঢতযক-তফৌঢদ্ধক 

ফযঢক্তসক ৰ ফযঢক্তগত ভনিত্ত্বৰ জঢৰয়লত (তফোল  এআজন ফৰ হংকোৰী, তসআজন তফোল  

তৰোনয়োগ্ৰি – গঢতলক ভুকলটো-তভুকলটো কঢৰফআ, তফয়ো োল  উোয় নোআ)। ঢকন্তু প্ৰকৃতোথেত 

প্ৰশ্নলটো ততলনকুৱো নহয় : অঢভ সকল োঢটলয় ঢভঢ  সভত ঢমলটো তফৌঢদ্ধক সংসৃ্কঢতৰ জন্ম ঢদলছো 

অৰু  ো ন কঢৰলছো, তোৰ ভোজত ন্তঢনেঢহত লহ অলছ সভৰ ফহ  সভোজখনৰ ঢফঢবন্ন প্ৰভূ যগত 

উোদোন – মোৰ ভোজত বোল ভোন দোনুিঢভক-গণতোঢিক প্ৰভূ য অলছ। সভৰ সোঢহঢতযক-

তফৌঢদ্ধক জগতৰ উক্তধৰণৰ গণতোঢিক-ঢববোৱকত্বফোদী কোমেক োৰ তপ্ৰেোলটো হ’  এআ 

প্ৰভূ যগত অধোৰলটোলৱআ। ঢকন্তু অঢভ সকল োলৱ উক্ত কোমেক োৰ ফযঢক্তগত ভনিোঢত্ত্বক ফযোখযোলত 

সলচতনবোলৱ ফো ৱলচতনবোলৱ সন্তুষ্ট থোঢক গবীৰ প্ৰশ্নলফোৰ এৰোআ চ োৰ কোৰণলটো হ’  অঢভ 

প্ৰলতযলকআ তসআলটো সংসৃ্কঢতৰ ংশীদোৰ। অলভোদজনক কথো এআলটোলৱআ তম অঢভ এলনধৰণৰ 

সভোল োচনো কৰো ফোলফ ল োটোআ এঢতয়ো অভোলৰ ভনিোঢত্ত্বক ফযোখযো দোঢঙ ধৰো লহলছ!! অঢভ কোভনো 

কলৰো তম গণতোঢিক প্ৰভূ যৰ ধ্বজোধোৰী অল োচনী ‘নতুন দোঢতক’ এলন তফৌঢদ্ধক সংসৃ্কঢতৰ ভোজত 

উজ্জ্ব  ফযঢতিভৰূল ঢথয় ঢদ থোকক। ঢকন্তু ভূ যোয়নধভেী সম্পোদকীয় তটোকোৰ ৰম্পৰোলৰ ঢস 

গণতোঢিক প্ৰভূ য তথো ভুক্ত ঢচন্তোৰ ঢৰন্থী অৰু ঢববোৱকত্বফোদৰ ঢমলটো ঢনদশেন দোঢঙ ধঢৰলছ 

তসআলটোলৱ তোৰ ঢফৰীত সোেযলহ তুঢ  ধঢৰলছ। অঢভ ুনৰ কঁ, ‚ঢছঢৰয়োছ ঢচন্তোৰ ঢফকোশত 

ভূ যৱোন ৱদোন অগ ফল়িোৱো ফুঢ  অঢভ সকল োলৱ জনো ৰোষ্ট্ৰীয় ফো অন্তঃৰোষ্ট্ৰীয় তকোলনোফো 

অল োচনী ফো ঢিকোত (উদোহৰণস্বৰূল ‘ভোন্থঢ  ঢৰঢবউ’ৰ কথোলক ক’ত ো) এলন ভূ যোয়নধভেী 

সম্পোদকীয় তটোকো ঢ খোৰ ঢনদশেন অঢভ োঁ তনঢক?‛ অঢভ বোলফো তম এলনধৰণৰ তটোকো ঢ খোৰ 

প্ৰশ্নলটোক তকজুলৱ  তথো  ঘু ৰূত উস্থোন কঢৰফক  তচষ্টো নকঢৰ নীঢতগত ৰূতলহ ঢফচোৰ কৰো 

দৰকোৰ, অৰু তসআফোলফ ৱধোঢৰতবোলৱ অঢহ ৰো অন অনুষংঢগক প্ৰশ্নলৰো উত্তৰ ঢফচৰো দৰকোৰ। 

তমলন, অন ঢমলকোলনো এখন অল োচনী ফো ঢিকো ফো ফোতঢৰকোকলত মঢদ এলকধৰলণ তটোকো 

ঢ ঢখফক  অৰম্ভ কলৰ অঢভ তোক ঢকদলৰ গ্ৰহণ কঢৰভ? ধঢৰ ত োৱো হ’  তম কোভলটো ঢনলজ 

গণতোঢিক-ঢববোৱকত্বফোদী হ’ত  সম্পোদকীয় তটোকোৰ জঢৰয়লত সোভোঢজক ঢফষয় এলকোটোৰ 

নোনোন ঢচন্তনীয় ঢদশ তোহৰক  অঢহলছ তথো তোৰ প ত োঠকসভোজৰ তফৌঢদ্ধক উকোৰ সোধন 



লহলছ। তথোঢ এটো সভসযো থোঢক মোয়। অল োচনী এখনৰ এটো ঢনঢদেষ্ট তথো সোভঢগ্ৰক  েয-উলেশয 

থোলক ফো থোঢকফ  োলগ, এআলটো সকল োলৱ জনো কথো। ঢকন্তু সম্পোদক ঢহচোল ঢনঢদেষ্ট ফযঢক্ত এজনক 

ফোঢছ উঢ ৱোলটোত তকৱ  ততলন  েয-উলেশযআ নহয়, ফহু তেিত সোংগঠঢনক অৰু নযোনয 

কোৰকলৰো ঢনণেোয়ক বূঢভকো থোলক। গঢতলক তকোলনোফো এজন ফো দুজন ফযঢক্ত তীক্ষ্ণধী ঢচন্তোঢফদ হ’ত আ 

বঢৱষযতক  সম্পোদক দত ঢধঢিত প্ৰঢতজন ফযঢক্তলয়আ তম তফৌঢদ্ধকবোলৱ সদোলয়আ সলফেোৎকৃষ্ট হ’ফ 

ততলন অশো কঢৰফ োঢৰ জোলনো? ততলন তেিত সম্পোদক দত ঢধঢিত হ’ত  ততলন ফযঢক্তলয় 

ঢ খো উক্তধৰণৰ তটোকো ন্তদৃেঢষ্টসম্পন্ন তথো ভলনোগ্ৰোহী নহ’ফ োলৰ। অঢভ ‘নতুন দোঢতক’ৰ 

ঢনয়ভীয়ো োঠক, এলনকক ঢ়িফক  তনোলোৱো অল োচনীখনৰ ুৰঢণ বোল ভোন আছুয অঢভ 

অল োচনীখনৰ ঢপচৰৰো অঢন ঢ়িঢছল ো। গঢতলক অল োচনীখনত তকঢতয়ো তকলনকক সম্পোদকীয় 

তটোকো ঢ খো লহ অঢহলছ, তোৰ প্ৰকোঢশত-প্ৰকোঢশত ঢিয়ো-প্ৰঢতঢিয়োসভূহ ঢক ঢক লহলছ অঢদ ঢফষয় 

অভোৰ কভ-তফঢছ ঢৰভোলণ জ্ঞোত। এআসভূহ কথো ভনত ৰোঢখলয়আ, ভূ যোয়নধভেী সম্পোদকীয় তটোকো 

(‘ভূ যোয়নধভেী’ শব্দলটো ভনত ৰোঢখফ) ঢ খোৰ এআ ৰম্পৰোলটোলকআ অঢভ গণতোঢিক-

ঢববোৱকত্বফোদী ফুঢ  ঢবঢহত কঢৰলছো। ঢমধৰণৰ থেকনঢতক সভসযোৰ ভোলজলৰ সম্পোদনো 

সঢভঢতলয় অল োচনীখন চ োআ ৰোঢখলছ তোৰ ফোলফ কঢৰফ গো তহোৱো কষ্ট, তযোগ অৰু অদশেঢনিোৰ 

প্ৰঢত অভোৰ লশষ শ্ৰদ্ধো অলছ। তসআফোলফআ অঢভ উক্ত তোঢত্ত্বক-ৰোজকনঢতক প্ৰশ্নসভূহ উত্থোন 

কঢৰলছো। ফযৱসোঢয়ক অল োচনী এখনত ততলনধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থোন কঢৰফক  মোলভআফো ঢকয়? ঢমলহতু 

জনসোধোৰণৰ সংগ্ৰোভী ঢচন্তো অৰু তপ্ৰৰণো সজীৱ কঢৰ ৰখোআ অল োচনীখনৰ ঘোআ উলেশয, 

তসআফোলফআ উক্ত প্ৰশ্নসভূহ আয়োৰ ফোলফ ঢধক গুৰুত্বূণে। তসআফোলফআ ঢফঢবন্ন সোভোঢজক ঢফষয়ত 

সহজ পভুে োৰ ঢফৰীলত সৃঢষ্টশী  অৰু গবীৰ তোঢত্ত্বক-ৰোজকনঢতক চচেো তথো ঢফতকেৰ ঢতলক 

প্ৰলয়োজন। অন এটো কথো, গণসংগ্ৰোভৰ  গত জঢ়িত ঢহচোল ঢৰঢচত অল োচনী এখন তকোলনো 

ঢফলশষ  োআনত ঢফশ্বোসী তলোগোনধভেী অল োচনী হ’ফ োলৰ নতুফো তোঢত্ত্বক-ৰোজকনঢতক ঢফতকেক 

স্থোন ঢদয়ো ঢছঢৰয়োছ অল োচনী হ’ফ োলৰ। তকোৱো ফোহু য তম প্ৰথভঢফধৰ অল োচনীৰ প্ৰঢত অভোৰ 

ঢত ভোি অকষেণ নোআ। অঢভ ‘নতুন দোঢতক’ক ঢিতীয়ঢফধৰ অল োচনী ফুঢ  ঢফশ্বোস কলৰো অৰু 

তসআফোলফআ আয়োত ঢফঢবন্ন সোভোঢজক ঢফষয়ৰ ঢছঢৰয়োছ অল োচনো তহোৱোলটো অশো কলৰো। 



জোতীয়তোফোদ তথো তৎসং গ্ন ঢফঢবন্ন ঢফষয়লতো অল োচনীখনৰ বূঢভকো ততলন হ’ফ  োলগ ফুঢ  অশো 

কৰো ফোলফআ অঢভ সম্পোদকীয় তটোকো দুটোআ প্ৰকোশ কৰো নোকোংঢেত বূঢভকোত ঢফঢস্ভত লহলছো। 

দুআ-এটো খুচুৰো কথোৰ স্পষ্টীকৰণ ঢদয়ো দৰকোৰ। সম্পোদক ভলহোদলয় অভোৰ ‘ধযয়নৰ সীভোফদ্ধতো 

ধৰো ৰো’ৰ কথো ঢ ঢখলছ। তকলনকক? ‚তজযোঢতপ্ৰসোদৰ জয়ভতী অৰু ডোঢ ভীৰ অধোৰ  ক্ষ্মীনোথ 

তফজফৰুৱোৰ ‘জয়ভতী কুঁৱৰী’।‛ – এআ কথোলটো নজনো ফোলফ!! অভোৰ বোফ লহলছ তম অভোৰ 

ধযয়নৰ সীভোফদ্ধতো ঢনশ্চয় অলছ, ঢকন্তু তসআলটো তদখুৱোফক  তফল গ ঢকফো এটো উদোহৰণ  ’ফ 

 োঢগঢছ  – এআলটো উদোহৰণ ফৰ হোসযকৰ লহলছ। কথোলটো অঢহলছ জয়ভতী অৰু ডোঢ ভীৰ ফযোখযোক 

তকন্দ্ৰ কঢৰ। অগৰ তটোকোলটোত ততঁ ঢ ঢখঢছ  : ‚. . . ত খলক ঢফজ্জনকবোলৱ ভূ  োঠৰ ফৃহত্তৰ 

ঢৰসৰৰৰো দূৰক  গুঢচ লগলছ।  ’ৰো ৰজোৰ ৰোজত্ব এঢলন তমলনকক ঢহংসো, ঢখয় ো-ঢখয়ঢ , 

তথোকঢথত সবয ভোনুহৰ িূৰতোৰ প্ৰতীক, ডোঢ ভীত তোৰ ঢফৰীলত ঢনবোঁজ সহৃদয় ভোনৱতোৰ এটো 

কোল্পঢনক ৰূ ঢদয়ো লহলছ। আয়োত ভধযঢফত্ত তচতনোৰ ‘নয’ (other) ঢসভোন গুৰুত্বূণে নহয়।‛ 

ঢিতীয়লটো তটোকোত ততঁ ঢ ঢখলছ : ‚এঢতয়ো অঢহ  জনজোঢত সম্পলকে সভীয়ো ভধযঢফত্ত 

জোতীয়তোফোদৰ ভোজত থকো ন্তিেন্দ্বভুখৰ ভলনোবোফৰ প্ৰকোশ ঢহচোল ডোঢ ভী চঢৰিৰ ঢফললষণ। 

এঢলন তোৰ ফোলফ জনজোতীয়সক  সবয, সদোচোৰফঢজেত অৰু অঢদভ, অৰু অনহোলত সবযতোৰ 

কুঢট তোআ স্পশে নকৰো এক োঢথেৱ ঢনভে তো অৰু সৰ তোৰ প্ৰতীক। এআলটো প্ৰসংগ 

(context)ৰৰো ঢফঢিন্ন ফোগধোৰোভূ ক ঢফললষণৰ অন এক উদোহৰণ। ডোঢ ভীক মঢদ তফজফৰুৱোৰ 

‘জয়ভতী কুঁৱৰী’ৰ সোভঢগ্ৰক ঢৰলপ্ৰঢেতত ঢফচোৰ কৰো হয় ততলনহ’ত  লবয়োভৰ ৰজোঘৰীয়ো শোসন 

অৰু তথোকঢথত উন্নত সভোজ ফযৱস্থোৰ ভোনঢৱক ঢনিুৰ চঢৰিৰ ঢফৰীত এক স্বতঃসূ্ফতে সৰ তো 

অৰু ভোনৱীয়তোৰ কল্পৰূ ফুঢ  তোক ফুঢজফক  টোন নহয়। আয়োত সভীয়ো ভধযঢফত্ত জোতীয়তোফোদৰ 

প্ৰিন্ন জনজোঢত-ঢফৰোগৰ প্ৰশ্ন ফোন্তৰ। ফৰং এঢলন লবয়োভৰ সভোজখন মঢদ ৱদভলন তহঁচো ভোঢৰ 

ঢফকৃত কৰো ভোনৱতোৰ প্ৰঢতৰূ, ডোঢ ভী লহলছ ভোনুহৰ স্বোবোঢৱক অন্তঢৰকতোূণে ভোনৱীয় জীৱনৰ 

প্ৰঢত ধোউঢত অৰু তোৰ ফোলফ ঢফৰত উৎসোহ-উদযভৰ প্ৰতীক। ফোগধোৰোভূ ক ঢফললষণৰৰো তহোৱো 

ঢফকোৰ এলনককলয় ধৰো লৰ।‛ – এলনকক ততঁ ফোগধোৰোভূ ক ঢফললষণৰ ‘ঢফকোৰ’, ‘ঢফভ্ৰোঢন্ত’ অঢদৰ 

কথো তকআফোফোলৰো লকলছ। ঢকন্তু ‘ফুঢজফক  টোন নহয়’, ‘ঢসভোন গুৰুত্বূণে নহয়’-ধৰণৰ মুঢক্তলৰ 

অভোৰ ফযোখযোৰ বু  প্ৰঢতন্ন কঢৰফ ৰো নোমোয়। এআ ফক্তফয দুটোত জয়ভতী অৰু ডোঢ ভী সম্পলকে 



ঢমলটো ফযোখযো তদোহৰো লহলছ তসআলটো সহজলফোধয অৰু ঢৰঢচত ফযোখযো। অঢভ উক্ত ত খোলটোত তসআ 

ফযোখযোলৰ অঁৰত  ুকোআ থকো এক গবীৰতৰ সভোজতোঢত্ত্বক ফযোখযো দোঢঙ ধঢৰফক  মত্ন কঢৰলছো। 

ত খোলটোত ঢফিৃতবোলৱ অল োচনো নকঢৰল  এআলটো ঢনঢশ্চত তম অভোৰ ফযোখযো সভৰ আঢতহোসৰ 

ৰত অধোঢৰত। ঢকন্তু অভোৰ ফযোখযোলটোৰ সভোল োচনো কঢৰফক  লগ মঢদ ুনৰ তসআ সহজলফোধয-

ঢৰঢচত ফযোখযোলটোলক ফোলৰ ফোলৰ তদোহোঢৰ থকো হয়, ততলন্ত অল োচনো অগ ফোঢ়িফ তকলনকক? 

সম্পোদক ভলহোদয়ৰ ফযোখযোআ তসআফোলফআ ডোঢ ভীৰ ভোলজলৰ প্ৰকোশ তোৱো ‘ঢনবোঁজ সহৃদয় 

ভোনৱতোৰ’, ‘স্বতঃসূ্ফতে সৰ তো অৰু ভোনৱীয়তোৰ’ কল্পৰূলটোলনো তকলনকক ক’ৰৰো উদ্ভৱ হ’ , 

তৎকো ীন সভৰ সভোজজীৱনৰ তকোলনো স্পশে তনোলোৱোকক তকলনককলনো তসআ কল্পৰূলটো শূনযত 

ঢঙ থোঢক  – এআঢফ োক প্ৰশ্নৰ সভযক উত্তৰ দোঢঙ ধঢৰফ তনোৱোলৰ। ডোঢ ভী চঢৰিলটোলৱআ 

জনজোতীয় চঢৰি অৰু ঢস প্ৰঢতঢনঢধত্ব কৰো সভোজখন অেঢৰক থেলতআ জনজোতীয় সভোজ, থচ 

চঢৰিলটোৰ ঢনভেোণ-কল্পনোত সভীয়ো ভধযঢফত্তৰ জনজোঢতৰ প্ৰঢত দৃঢষ্টবংগীৰ তকোলনো বূঢভকো নোআ – 

এআলটো অলকৌ তকলনকুৱো কথো? অঢভ ঢ ঢখঢছল ো তম অঢভ উত্থোন কৰো স্বঢিকৰ প্ৰশ্নসভূহৰ 

ভুখোভুঢখ তহোৱোৰৰো তৰহোআ োফক  সম্পোদক ভলহোদলয় তচষ্টো কঢৰলছ। তসআ স্বঢিকৰ প্ৰশ্নসভূহলনো 

তকলনকুৱো? সভীয়ো জোতীয়তোফোদৰ জনজোঢতৰ প্ৰঢত দৃঢষ্টবংগীৰ এআ প্ৰশ্নলটো ততলন এটো প্ৰশ্ন। 

জোতীয়তোফোদী বোফধোৰোত নোৰীৰ ৱস্থোন তথো নোৰীৰ প্ৰঢত দৃঢষ্টবংগীৰ প্ৰশ্নলটো তসআসভূহলৰ এটো। 

এআসভূহ তকৱ  আঢতহোসৰ তকোলনোফো এটো মেোয়ত অফদ্ধ ঢনছক ঢফদযোয়তঢনক প্ৰশ্ন নহয়, ফৰং 

সোম্প্ৰঢতক সভয়লতো সভীয়ো জোতীয়তোফোদৰ ঢকছুভোন জ্ব ন্ত অৰু গবীৰ সোভোঢজক-ৰোজকনঢতক 

প্ৰশ্ন। (অভোৰ ‘সোম্প্ৰঢতক সভীয়ো গোন : দুটোভোন মেলফেণ’ শীষেক ত খোত সোম্প্ৰঢতক সভৰ 

জনঢপ্ৰয় সংসৃ্কঢতত জোতীয়তোফোদৰ এআ সভসযোসভূহ ঢকদলৰ ঢৰসু্ফট লহলছ তসআ সম্পলকে ঢকছু 

মেলফেণ দোঢঙ ধঢৰফক  মত্ন কঢৰলছো।) সম্পোদক ভলহোদলয় তকৱ  জয়ভতী অৰু ডোঢ ভীৰ 

ফযোখযোলত তম এআ প্ৰশ্নসভূহ এৰোআ চঢ ফ খুঢজলছ ততলন নহয়, তোৰ জঢৰয়লত ৱধোঢৰতবোলৱআ 

সোম্প্ৰঢতক সভৰ সভোজজীৱনলতো এআ প্ৰশ্নসভূহ এৰোআ চঢ ফ খুঢজলছ। তোৰ ঘোআ কোৰণ ঢনশ্চয়কক 

জোতীয়তোফোদ সম্পকেীয় ততঁৰ সংকীণে দৃঢষ্টবংগী।  

এটো কথো ঢঠক তম প্ৰগঢতশী -প্ৰঢতঢিয়োশী ৰ ধোৰণোলটো ফজেনীয় নহয়, তসআফোলফ অঢভ ঢনলজ 

অল োচয ত খোলটোলত তসয়ো ফযৱহোলৰো কঢৰলছো – ‚. . . এআ কঢফতোত জয়ভতী তকৱ  জোতীয় 



জোগৰণৰ প্ৰতীক লহ নোথোঢক দঢ ত-ঢনীঢ়িত জনগণৰ তশোষণঢফলৰোধী সংগ্ৰোভৰ প্ৰঢতভূঢতে লহ 

ঢৰলছ, জোতীয় বূখণ্ডৰ ঢৰসীভো ঢতিভ কঢৰ জয়ভতীলয়  োব কঢৰলছ বোৰতলজোৰো অৰু 

ঢফশ্বলজোৰো ফযোঢি। এলনককলয় প্ৰগঢতশী  জোতীয়তোফোলদ জোতীয় অত্মপ্ৰঢতিোৰ সভোন্তৰো বোলৱ 

তশোঢষত জনগণৰ ভোজত জগোআ ততোল  তশোষণভুঢক্তৰ স্বপ্ন।‛ ঢকন্তু এক জঢট  অৰু ফহুিৰীয় 

সোভোঢজক প্ৰঢিয়ো ঢহচোল জোতীয়তোফোদৰ ভোজত এলক সভয়লত বোল ভোন িযথে অৰু ন্তিেন্দ্ব 

ন্তঢনেঢহত লহ থোঢকফ োলৰ ঢমসভূলহ আঢতহোসৰ অন মেোয়ত ঢধক স্পষ্ট ৰূত প্ৰকোশ  োব 

কঢৰফ োলৰ। জোতীয়তোফোদক ফুঢজফক  হ’ত  তোৰ বযন্তৰৰ তসআ সভসযো-িন্দ্বলফোৰলৰো উভোন ত োৱো 

দৰকোৰ। ততঢতয়োলহ তসআলফোৰৰ ঢনৰসনৰ ফোলফ ৰোজকনঢতক প্ৰলচষ্টো হোতত  ’ফ ৰো মোফ। অভোৰ 

উক্ত ত খোলটোলৱ ততলন ঢকছুভোন আংঢগলতআ ফহন কঢৰলছ। ঢকন্তু দুখৰ ঢফষয় তম ‘জোতীয়তোফোদক 

এটো িন্দ্বহীন তগোটো দোথে’ ঢহচোল ঢফলফচনো কঢৰলছো ফুঢ  ল োটোআ অভোকলহ সম্পোদক ভলহোদলয় 

সভোল োচনো কঢৰলছ। ঢস ঢম নহক, প্ৰগঢতশী -প্ৰঢতঢিয়োশী ৰ সৰ  লিত পভুে োলটো জোতীয়তোফোদ 

নো োলগ, তকোলনো গবীৰ সোভোঢজক ঢফষয়লৰ অল োচনোৰ উমুক্ত তেভৱকে হ’ফ তনোৱোলৰ। 

ততঢতয়োহ’ত  অঢভ ঢক সোভোঢজক ঢফষয়ঢফ োকৰ জঢট  অল োচনোৰ ভোজত ৱগোহন কঢৰ 

ৰোজকনঢতক ৱস্থোনৰ কথোলটো োহঢৰ থোঢকভ তনঢক – এলনকুৱো প্ৰশ্ন উঢঠফ োলৰ। তকোলনো 

সোভোঢজক ঢফষয়ত ভোৰ্ক্েীয় ৱস্থোন তকলনধৰণৰ হ’ফ তসআলটো ঢনণেয় কৰোলটো ঢতলক জৰুৰী। ঢকন্তু 

সোভোঢজক ঢফষয়ঢফ োকক ‘তসআলটো প্ৰগঢতশী ’, ‘এআলটো প্ৰঢতঢিয়োশী ’ ফুঢ  ঢচধোঢচঢধ সংজ্ঞোঢয়ত 

কৰোলটো টোন। তোৰ ফোলফ ঢসলফোৰৰ চঢৰি সম্পলকে তোঢত্ত্বক গবীৰতোক  প্ৰথলভ প্ৰলফশ কঢৰফ  োঢগফ। 

ঢকন্তু জোতীয়তোফোদৰ প্ৰসংগত সম্পোদক ভলহোদলয় তদখলদখকক ততলন প্ৰলচষ্টোৰ প্ৰলয়োজনলকো নসযোৎ 

কঢৰ প্ৰগঢতশী -প্ৰঢতঢিয়োশী  সৰ  পভুে োলটোলক ফোলৰ ফোলৰ দোঢঙ ধঢৰলছ। সভৰ সভৃদ্ধ ফোঁ-

গণতোঢিক তফৌঢদ্ধক ধোৰোত সভীয়ো জোতীয়তোফোদৰ ঐঢতহোঢসক মেোল োচনো-সভোল োচনো মলথষ্ট 

ঢৰভোলণ লহলছ। ঢকন্তু সোম্প্ৰঢতক সভয়ত কোভত হোকক জোতীয়তোফোদৰ ঢনলভেোহ তোঢত্ত্বক 

মেোল োচনো কঢৰফৰ ফোলফ ঢমধৰণৰ চচেোৰ তীফ প্ৰলয়োজন ততলন চচেো সভীয়ো বোষোত ততলনআ কভ 

নহয়লন ফোৰু? এলন কোৰণলত জোতীয়তোফোদ তথো তৎসং গ্ন ঢফষয়সভূহত আংৰোজী বোষোত ঢমধৰণৰ 

ঢফশো  অৰু সভৃঢদ্ধশো ী চচেো তদঢখফক  তোৱো মোয়, তকৱ  সভীয়ো বোষোত ়িো-শুনো কঢৰ থোঢকল  

ঢসলফোৰৰ তকোলনো উভ-ঘোলভআ তোৱো নোমোয়। অনঢক সভীয়ো জোতীয়তোফোদ তথো তৎসং গ্ন 



ঢফষয়সভূহ সম্পলকে আংৰোজীত ফহুঢখঢন ভোনসম্পন্ন চচেো লহলছ। ঢকন্তু তসআলফোৰ সম্পলকে অভোৰ 

কোলৰোলৱ ঢফলশষ উৎসোহ নোআ তমন  োলগ – ঢসলফোৰৰ তদোষ-গুণ ঢফচোৰ কঢৰ সভোল োচনো দোঢঙ 

ধৰোলতো দূৰৰ কথো। এণ্ডোছেন, তগ নোৰ অঢদৰ দৃঢষ্টলকোণ তথো তথযৰ উলেখ থকো বোল ভোন ৰচনো 

সভীয়োত ঢ খো লহলছ, ঢকন্তু ঢসলফোৰত তসআসক ৰ তোঢত্ত্বক গবীৰতো তথো জঢট তোৰ ভোজত প্ৰলফশ 

কৰোৰ ঢফিোঢৰত প্ৰলচষ্টো নোআ ফুঢ ল  হয়। ঢফঢবন্ন ঢফষয়ত আংৰোজী অৰু সভীয়োত তহোৱো ঢচন্তো-

চচেোৰ ভোজত ফতেভোন এক চীনৰ প্ৰোচীৰ গঢ়ি উঠো ফুঢ  ক’ফ োঢৰ। তকৱ  এআলকআটো ঢফষয়লত 

নহয়, ঢমলকোলনোধৰণৰ সোভোঢজক ঢফষয়লৰ চচেোৰ তেিত সভৰ সোম্প্ৰঢতক তফৌঢদ্ধক জগতখন ফৰ 

ঢনলিজ তমন  োলগ। আয়োৰ কোৰণ ঢক? সলতজ ঢচন্তো-চচেোৰ প্ৰঢত অগ্ৰহৰ স ঢন অঢভ সকল োলৱআ 

ঢৰঢচত অৰু ুৰঢণ এলকঢখঢন কথোলক ফোৰংফোৰ ুনৰোফৃঢত্ত কঢৰ অত্মসন্তুষ্ট লহ থোলকো তনঢক ফোৰু? 

এলন তফৌঢদ্ধক অত্মসন্তুঢষ্টৰ কোৰণ হয়লতো এলনকুৱো তম সভোজৰ সকল ো সভসযোৰ সঢঠক ফযোখযো 

অভোৰ প্ৰঢতঢিত ধযোন-ধোৰণোলফোৰৰ ভোজলত  ুকোআ অলছ ফুঢ  থকো অভোৰ দৃ়ি ঢফশ্বোস। এলন 

ঢৰঢস্থঢতৰ ৱসোন ঘটোফক  অভোক ঢনশ্চয় অত্মসভোল োচনোৰ প্ৰলয়োজন হ’ফ। প্ৰথলভআ অঢভ গঢভ 

চোফ  োঢগফ, অভোৰ তফৌঢদ্ধক অত্মসন্তুঢষ্টঢখঢন ঢকভোনক  ফস্তুঢনি অৰু ঢকভোনক  তপোঁলো ো। ঢস ঢম 

নহক, জোতীয়তোফোদৰ কথোলটো ফোৰু ক’ত ো। অভোৰ ত খোলটোৰ লসলত সম্পঢকেত অন দুটো 

গুৰুত্বূণে প্ৰসংগ হ’  ফণেফোদ অৰু ুৰুষতিৰ প্ৰসংগ। জোতীয়তোফোদৰ প্ৰসংগত মঢদ অঢভ 

এআসভূহ প্ৰশ্নৰ ঢিত্বআ স্বীকোৰ নকলৰো, ততলন্ত ঢসঢফ োকৰ সভোধোনৰ ফোট ভুকঢ  হ’ফ তকলনকক? 

জোঢতলবদ তথো ফণেফোদ ঢফষয়লটো উত্থোন হ’ত  ‘অঢভ ফযঢক্তগতবোলৱ ফণেফোদত ঢফশ্বোস নকলৰো’-

জোতীয় কথোৰ ফোলদ, ফণেফোদৰ ৰত গুৰুত্বোলৰো কৰো ফোলফ ফো তোক ল  ৰোজনীঢত কৰো ফোলফ 

তকোলনো তকোলনো ভহ ক কথোৰ  োচলত সভোল োচনো কৰোৰ ফোলদ – ফণেফোদ তথো জোঢতলবদ সভসযোলটো 

সম্পলকে অঢভ সভীয়োত ঢকফো চচেো কঢৰলছোলন? আয়োৰ কথো উত্থোন হ’ত  অঢভ  লগ  লগ তশ্ৰণীৰ 

গুৰুত্বৰ কথো উলেখ কঢৰলছো – ঢকন্তু তসআলটো সকল োলৱআ কলৰ, অনঢক জোতীয়তোফোদী-

উদোৰতোফোদীলয় ফণেফোদৰ কথো  োল  তশ্ৰণীৰ নোভ  য়। বোৰতফষেৰ ঢফঢবন্ন প্ৰোন্তত চঢ  থকো 

ফণেফোদ-ঢফলৰোধী অলদো ন তথো বোফধোৰোসভূহৰ তশ্ৰণী দৃঢষ্টলকোণৰৰো উমুক্ত সভোল োচনো অঢভ 

দোঢঙ ধঢৰলছোলন? সভৰ ঢফঢবন্ন জনজোঢতৰ প্ৰঢত ভূ সঁুঢতৰ সভীয়ো সভোজখনৰ ফণেফোদী 

ভলনোফৃঢত্তৰ সভোল োচনো অঢভ কঢৰলছোলন? ুৰুষতিক অঢভ ঢচন্তোৰ তকন্দ্ৰীয় ঢফষয় ঢহচোল গণয 



কঢৰলছোলন? তসআ সম্পলকে ঢফশ্বজুঢৰ তহোৱো ঢফশো  চচেোৰৰো অঢভ ঢকঢিৎভোলনো ঢচন্তো গ্ৰহণ 

কঢৰলছোলন? ঢফশ্বত তথো বোৰতত চঢ  থকো ঢফঢবন্ন নোৰীফোদী অলদো নসভূহৰ বো -তফয়োৰ 

সভোল োচনো দোঢঙ ধঢৰফ ৰোকক অভোৰ ঢচন্তোক গঢ়ি তুঢ লছোলন? তমৌনতোৰ প্ৰশ্নলটোক, ুৰুষতিৰ 

তমৌন ৰোজনীঢতৰ প্ৰশ্নলটোক অঢভ গুৰুত্বসহকোলৰ ঢফলফচনো কঢৰলছোলন? তমৌনকভেীসকল ো তম শ্ৰঢভক 

ততলন এটো কথো তকঢতয়োফো কল্পনো কঢৰলছোলন? এআ সকল োলফোৰ প্ৰশ্নৰ নঞথেক উত্তৰৰ কোৰণ 

হ’ , তসআলফোৰ অঢভ ততলনআ প্ৰলয়োজনীয় ফুঢ  বোলফো। ‘জোঢত, ফণে, ধভে, ঢ ংগৰ ঊধ্বেত’ লগ 

সকল ো ভোনুহৰ ভোজত সভতো অৰু নযোয় প্ৰঢতিো কৰোৰ তনহৰুফোদী তছকু োৰ জোতীয়তোফোদৰ সদৃশ 

নীঢতলক অঢভ খোলভোচ ভোঢৰ ধঢৰ অলছো। ‘জোঢত, ফণে, ধভে, ঢ ংগৰ ঊধ্বেত’ নীঢতৰ জঢৰয়লত উক্ত 

সোভোঢজক ঢৰঢচঢতসভূহ অভোৰ ঢনজৰ দৃঢষ্টৰৰোলহ নোআঢকয়ো কঢৰ ত োফ োঢৰ, সোভোঢজক 

ফোিৱতোৰৰো ঢসহঁতক ঢনভূে  কঢৰফ তনোৱোঢৰ। এলন ঢফঢবন্নধৰণৰ সোভোঢজক ঢৰঢচঢতলয় ফযোক 

জনগণৰ তশ্ৰণীলচতনোক অিন্ন ফো ঢনঢিয় কঢৰ ৰোঢখলছ। ততঁল োকক তশ্ৰণী ৰোজনীঢতৰ প্ৰঢত 

অকঢষেত কঢৰফক  হ’ত  প্ৰথলভ তসআ সোভোঢজক ঢৰঢচঢতসভূলহ তুঢ  ধৰো নযোময দোফীসভূহৰ 

সুভীভোংসো কঢৰ  ’ফ  োঢগফ ফো তোৰ ফোলফ ন্ততঃ প্ৰঢিয়োলটো অৰম্ভ কঢৰফ  োঢগফ – তসআ 

ঢৰঢচঢতসভূহৰ ‘ঊধ্বেত’ ৱস্থোন কৰোৰ ভোধযলভলৰ তসআ কোভলতো কঢৰফ তনোৱোঢৰলয়আ, ফৰং 

ততঁল োকক তশ্ৰণী ৰোজনীঢতৰৰো ঢধক দূৰক  তঠঢ  লঠোৱোলহ হ’ফ। ভোনুহৰ সোভঢগ্ৰক সোভোঢজক 

ঢৰঢচঢতলটো এককশঢ ক নহয় – ঢস জঢট । তশ্ৰণী তোৰ প্ৰধোন উোদোন হ’ত  একভোি উোদোন 

নহয়। অন সকল ো সোভোঢজক ঢৰঢচঢতলয় তশ্ৰণীৰ লসলত সোনঢভহঢ  লহ ভোনুহৰ সোভঢগ্ৰক সোভোঢজক 

ঢৰঢচঢতলটো ঢনভেোণ কঢৰলছ। ুঁঢজফোলদ এলন সোভোঢজক ঢৰঢচঢতলফোৰৰ লসলত তকঢতয়োফো শোঢন্তূণে 

সহোৱস্থোন কঢৰলছ, তকঢতয়োফো তসআসভূহক প্ৰতযেবোলৱ প্ৰলৰোঢচত কঢৰলছ, অৰু সোধোৰণবোলৱ 

ুঁঢজফোলদ ঢমলটো সোভোঢজক তেভৱকেৰ ঢনভেোণ কঢৰ ঢদলছ তোৰ ভোজলত এঢতয়ো এআ ঢৰঢচঢতসভূহ 

ঢিয়োশী  লহ অলছ। তসআ থেত ুঁঢজফোদৰ ঢফৰুলদ্ধ সংগ্ৰোভখনলকআ প্ৰধোন সংগ্ৰোভ ফুঢ  ঢনঃসলদলহ 

ক’ফ োঢৰ। ঢকন্তু তসআ সংগ্ৰোভখলন স্বয়ংঢিয়বোলৱ উক্ত সোভোঢজক ঢৰঢচঢতসভূলহ দোঢঙ ধৰো 

সভসযোসভূহ ঢনৰসন কঢৰফ তনোৱোলৰ – তোৰ ফোলফ ুঁঢজফোদ-ঢফলৰোধী সংগ্ৰোভৰ সভোন্তৰো বোলৱ অৰু 

তসআ সংগ্ৰোভৰ োছলতো উক্ত ঢৰঢচঢতজঢনত সভসযোসভূহ সভোধোনৰ ফোলফ স্বতন্তৰীয়ো সংগ্ৰোভ চঢ  

থোঢকফ  োঢগফ। গঢতলক অচ  সভসযোলটো হ’  উক্ত নযোময সংগ্ৰোভসভূহ তকলনকক ঘোআ সংগ্ৰোভখনৰ 



লসলত চোঢভ  কৰো মোয় – তোৰ উত্তৰ ঢফিৃত তোঢত্ত্বক ঢফতকেৰ ভোলজঢদলহ ঢনণেয় কঢৰফ ৰো মোফ 

(ঢমলটোৰ কথো সভীয়ো বোষোত ফতেভোন ভুহূতেত কল্পনো কঢৰফ তনোৱোঢৰ)। এআঢখঢনলত লক ত োৱো 

প্ৰলয়োজন তম উক্ত সোভোঢজক ঢৰঢচঢতলফোৰ এলকধৰণৰ নহয় – প্ৰঢতলটোলৰ চঢৰি ঢবন ঢবন। 

ঢকছুভোন ঢৰঢচঢতৰ স্বয়ং ঢিত্বআ ঢনবেৰ কঢৰলছ সভোজত তশোষণ অৰু লফষভয ফতেোআ ৰখোৰ 

ৰত, ততলন ঢৰঢচঢতসভূহক ঢফল ো কৰোলটোলৱআ ঘোআ উলেশয তহোৱো উঢচত। তমলন, ধভে, ফণে। 

ঢকন্তু অন ঢকছুভোন ঢৰঢচঢত ন্তঢনেঢহতবোলৱআ তশোষণভূ ক অৰু লফষভযভূ ক নহ’ফ োলৰ, ফৰং 

ঢফলশষ এক তশোষণভূ ক ফযৱস্থোৰ ভোজতলহ ঢস ততলন বূঢভকো ো ন কঢৰলছ। ততলন তেিত তোক 

তশোষণ-লফষভযৰৰো ভুক্ত কৰোলটোলহ হয়লতো উলেশয তহোৱো উঢচত। তমলন, ঢ ংগ। ঢকন্তু অঢভ প্ৰোক-

ুঁঢজফোদী সোভোঢজক গোঁথঢনসভূহৰ প্ৰঢত থকো অভোৰ সহজোত ঘৃণোৰ ফোলফআ হক ফো নযোনয 

ভতোদশেগত সংকীণেতোৰ ফোলফআ হক, অঢভ তশ্ৰণীক ফোদ ঢদ অন সকল ো সোভোঢজক ঢৰঢচঢতলক 

তযন্ত সৰ  ভতোন্ধতোলৰ অকোণ কঢৰ অঢহলছো। এআ সোভোঢজক ঢৰঢচঢতসভূহ উঢৰলসৌধত 

শূনযলত  ঢভ থকো নোআ ফো তকৱ  সোংসৃ্কঢতক কল্পনোলত সীভোফদ্ধ লহ থকো নোআ : তসআসভূহৰ 

ফস্তুগত অধোৰ অলছ। সভোজৰ ফস্তুগত অধোৰৰৰোআ তসআসভূহ উৎসোঢৰত লহ অঢহলছ অৰু ুনৰ 

তসআ ফস্তুগত অধোৰলটো সফ -দৃ়িলপ্ৰোঢথত কৰোত ৱদোন তমোগোআলছ। গঢতলক তশ্ৰণীৰ দলৰআ অন 

অন সোভোঢজক ঢৰঢচঢতসভূলহো সভোজফোিৱতোৰ ঢবন্ন অৰু শঢক্তশো ী ংশ। ধৰক, ধভেৰ 

প্ৰশ্নলটোলক। ধভেআ জীৱন অৰু সভোজ সম্পলকে ঢমসভূহ ফযোখযো দোঢঙ ধলৰ তসআসভূহ ততলনআ ভ্ৰোন্ত – 

ঢকন্তু তকৱ  তসআ ভ্ৰোন্ততোআ ধভেৰ তশষ কথো নহয়, কোৰণ ঢস এটো সোভোঢজক ফোিৱ। অঢভ ধভেৰ 

ফযোখযো তকৱ  ভ্ৰোন্ত তচতনোৰ ভোজলত অফদ্ধ ৰোঢখল  তোৰ সভোজফোিঢৱক শঢক্ত অৰু ঢফিোৰ সম্পলকে 

তকঢতয়ো সভযক ধোৰণো গঢ়ি তুঢ ফ তনোৱোঢৰভ। ফোগধোৰোৰ প্ৰশ্নলটো এআঢখঢনলত অঢহ লৰ। ফোগধোৰো 

এলকোটোআ তমঢতয়ো প্ৰতোী অৰু সফেফযোী সোভোঢজক-ৰোজকনঢতক শঢক্ত ৰূত ঢফৰোজ কলৰ, 

ততঢতয়ো অঢভ তোক তকৱ  ভ্ৰোন্ত ফুঢ  ঢবঢহত কঢৰলয়আ অত্মসন্তুষ্ট লহ থোঢকভলন? ধৰক, জনঢপ্ৰয় 

সংসৃ্কঢতৰ প্ৰশ্নলটো। তোক অঢভ ৱেঢয়ত প্ৰভূ যৰ ফজৰুৱো প্ৰকোশ ফুঢ  ঢবঢহত কঢৰলয়আ সন্তুষ্ট 

থোঢকভ? তন সোভোঢজক তপ্ৰেোটত তোৰ কোমেপ্ৰণো ীৰ চঢৰি ফুঢজফক , নফয উদোৰতোফোদী সোংসৃ্কঢতক 

ৃঢথৱীখনত তোৰ তভৌঢ ক গুৰুত্ব তথো ফহু ফযোী প্ৰবোৱৰ অঁৰৰ ৰহসয নুধোৱন কঢৰফক  মত্ন 

কঢৰভ? ঢহদু জোতীয়তোফোদৰ অগ্ৰোসনৰ ফতেভোন সভয়ত অঢভ তোৰ গণ অধোৰলটোৰ স্বৰূ উদ্ঘোটন 



কঢৰফক  তচষ্টো কঢৰলছো, তন তকৱ  তোৰ অঁৰৰ গণঢফলৰোধী থেকনঢতক তথো ষ়িমিভূ ক ৰূলটো 

তদখুৱোআ ঢদয়োলত সমূ্পণে ভলনোঢনলফশ কঢৰলছো? বোৰতীয় সভোজত ঢহদুত্বৰ ৰোজনীঢতৰ তোঢত্ত্বক 

মেোল োচনো কৰোৰ তচষ্টো অঢভ কঢৰলছোলন? অঢভ নফয উদোৰতোফোদৰ লসলত ঢহদুত্বৰ সম্পকে তত্ত্বগত 

িৰত ঢনণেয় কঢৰফক  তচষ্টো কঢৰলছো তন? নফয উদোৰতোফোদী সোংসৃ্কঢতক তচতনোৰ ঢমলটো ন্তঢনেঢহত 

ফুঢদ্ধভত্তো-ঢফলৰোঢধতো তোৰ ভোজলত তম ঢহদুত্ব ফো সদৃশ অদশেৰ ফোলফ নুকূ  ভনিোঢত্ত্বক টবূঢভ 

প্ৰস্তুত লহ অলছ তসআ সম্পলকে অঢভ অল োচনো কঢৰলছোলন? এআ প্ৰশ্নলফোৰ অভোৰ উক্ত ত খোলটোৰ 

লসলত তোনটীয়োকক জঢ়িত নহয়। ঢকন্তু অভোৰ বোফ এআলটোলৱআ তম ঢমলটো তোঢত্ত্বক তেভৱলকে 

অভোক সকল োলক এআ জৰুৰী সোভোঢজক প্ৰশ্নঢফ োকৰ প্ৰঢত সমূ্পণে অকণীয়ো কঢৰ ৰোঢখলছ 

তসআলটো এলকটোআ। তসআফোলফ অঢজ মঢদ সভীয়ো জোতীয়তোফোদক ল  ঢফতকে লহলছ, কোআক  হয়লতো 

ঢহদুত্বক ল  ঢফতকে হ’ফ োলৰ। ঢস ঢম নহক, তচতনো অৰু ফোিৱতো, ভতোদশে অৰু ফোগধোৰো তথো 

ভোৰ্ক্েফোদৰ প্ৰসংগ সম্পলকে থূ ভূ কক ঢকছু কথো অঢভ ক’ভ। ঢকন্তু তোৰ অগলত অন দুআ-এটো কথো 

লক ত োৱো মোক।  

সম্পোদক ভলহোদয়ৰ তটোকোত অভোৰ ঢচন্তোক সভৰ ফোভন্থী ঢচন্তোৰ ৰম্পৰোৰ  গত সংগঢতহীন 

ফুঢ  উলেখ কঢৰলছ। এআ তেিত অঢভ তৰ’ভণ্ড উআঢ য়োভছৰ এটো ফক্তফয অভোৰ উত্তৰলটো ঢফচোঢৰ 

োআলছো : ‚. . . It is a style that has persisted, in some corners, with confident assertions, that this 

or that is or is not a Marxist position. But now that I knew more of the history of Marxism, and 

of the variety of selective and alternative traditions within it, I could at last get free of the model 

which had been such an obstacle, whether in certainty or doubt: the model of fixed and known 

Marxist positions, which in general had only to be applied, and the corresponding dismissal of all 

other kinds of thinking as non-Marxist, revitionist, neo-Hegelian, or bourgeois. Once the central 

body of thinking was itself seen as active, developing, unfinished, and persistently contentious, 

many of the questions were open again, and as a matter of fact, my respect for the body of 

thinking as a whole, including the orthodox tradition now seen as a tendency within it, 

significantly and decisively increased.‛ (‘Marxism and Literature’, p. 3)  

সম্পোদক ভলহোদলয় ঢ ঢখলছ তম অঢভ ঢমধৰণৰ ঢচন্তো দোঢঙ ধঢৰলছো ‚ফোগধোৰো (discourse) ঢফললষণৰ 

এআ ধোৰোলটো অভোৰ ঢৰঢচত উত্তৰোধুঢনকতোফোদৰ এক প্ৰধোন ংগ।‛ আয়োত উলেখ থকো ‘অভোৰ 



ঢৰঢচত’ ফোকযোংশৰ গুৰুত্ব লনক। সুখৰ ঢফষয় তম সভীয়োত উত্তৰোধুঢনকতোফোদ সম্পলকে 

মলথষ্টঢখঢন অল োচনো-ঢফল োচনো লহলছ। ঢকন্তু দুখৰ ঢফষয় এআলটোলহ তম আয়োত উত্তৰোধুঢনকতোফোদ 
ফনোভ ভোৰ্ক্েফোদ – এলন এটো সৰ  পভুে ো ঢনভেোণ কৰো লহলছ ঢমলটো সহজবোলৱ ঢফঢবন্ন ঢচন্তোত 

অলৰো কঢৰফ োঢৰ। সভোজ সম্পলকে ফস্তুঢনি সতয অহৰণ কৰোৰ প্ৰলচষ্টোৰ প্ৰঢত সংশয় প্ৰকোশ 

কৰো তথো এন োআলটনলভণ্টৰ ছো থকো ঢমলকোলনো তফৌঢদ্ধক-ৰোজকনঢতক প্ৰলজক্ট তযোগ কঢৰফক  

প্ৰলৰোচনো কৰো উত্তৰোধুঢনকতোফোদী ঢচন্তোৰৰো স্বোবোঢৱকলতআ অঢভ দূৰত্ব নুবৱ কলৰো। ঢকন্তু 

তসআফুঢ  উত্তৰোধুঢনকতোফোদ ফনোভ ভোৰ্ক্েফোদ-ধৰণৰ সহজ পভুে োত অঢভ ঢফশ্বোস নকলৰো। ঢফঢবন্ন 

সোভোঢজক ঢফষয়ৰ জঢট তোক তকন্দ্ৰ কঢৰ ঢফশ্বৰ লফঢচিযূণে অৰু িন্দ্বভুখৰ ভোৰ্ক্েফোদী ৰম্পৰোৰ 

ভোজত সোম্প্ৰঢতক কো ক লক ঢমলফোৰ ঢফিৃত অল োচনো তথো ঢফতকে চঢ  অঢহলছ তসআ সম্পলকে ফৰ 

ঢফলশষ অগ্ৰহ সভত অঢভ তদঢখফক  নোোঁ। ঢকন্তু ততলন এটো তফৌঢদ্ধক ঢৰলফশত 

উত্তৰোধুঢনকতোফোদ সম্পলকে ঢতশয় তকৌতূহ ৰ কোৰণ ঢক তসআলটো অভোৰ ফোলফ এটো কঢঠন প্ৰশ্ন। 

ঢফশ্বৰ ভোৰ্ক্েফোদী ৰম্পৰোৰ ভোজত ঢমলফোৰ গুৰুত্বূণে ঢফতকে লহ অঢহলছ তসআলফোৰৰৰো অভোৰ 

ঢনশ্চয় ফহুলতো ন্তদৃেঢষ্ট অহৰণ কঢৰফ গো অলছ। সূ্থ  ভোৰ্ক্েফোলদ তদখুৱোৰ দলৰ তসআলফোৰ বোফফোদ 

ফনোভ ফস্তুফোদৰ নতুফো উত্তৰোধুঢনকতোফোদ ফনোভ ভোৰ্ক্েফোদৰ সৰ  লিতফোদী ঢফতকে নহয় – তসআফোলফ 

তকৱ  বোফফোদক ফো উত্তৰোধুঢনকতোফোদক অিভণ কঢৰ তসআলফোৰ ঢফতকেআ সন্ধোন ঢদয়ো 

ন্তদৃেঢষ্টসভূহৰ কোষ চোঢফ তনোৱোঢৰ। ঢকন্তু এটো কথো ঢঠক তম এআধৰণৰ সহজ লিত ধোৰণোআ 

ভতোদশেগত ঢফশুদ্ধতো ফজোআ ৰখোত সহোয় কলৰ। বোৰতৰ ঢফঢবন্ন প্ৰঢতঢিত ফোঁন্থী ভহ ত তদখো 

লগলছ তম সোম্প্ৰঢতক ঢফশ্ব ুঁঢজফোদৰ অথে-ৰোজকনঢতক তথো সোভোঢজক-সোংসৃ্কঢতক জঢট তোআ 

ঢমধৰণৰ তোঢত্ত্বক গবীৰতোৰ দোফী কলৰ, তোৰ কষেণ কঢৰ উমুক্ত ৰণনীঢত প্ৰস্তুত কৰোৰ স ঢন 

ততঁল োলক ঢনলজ একধৰণৰ ঢফশুদ্ধ ঢৰসৰ লতয়োৰ কঢৰ তোৰ ঢবতৰত ঢনৰোদ ৱস্থোন গ্ৰহণ 

কঢৰলছ – ম’ৰৰো সকল োলক সভোল োচনো কঢৰফ োঢৰ অৰু তফোকো-োনী খচঢকফ নো োলগ। ঢকন্তু 

অঢভ বোলফো তম ভোৰ্ক্েফোদ কঢৰফক  হ’ত  তফোকো-োনী খচঢকফআ  োঢগফ। ভোৰ্ক্েফোলদ অছুতীয়োকক 

ৱস্থোন ল  সীঢভত সভোন্তৰো  ধোৰোৰ সৃঢষ্ট কৰোলত অফদ্ধ থোঢকল আ নহ’ফ, ঢস সকল োধৰণৰ 

সোভোঢজক ঢফষয়লত ভোত ভোঢতফ োঢৰফ  োঢগফ, সকল োধৰণৰ সোভোঢজক প্ৰশ্নলত প্ৰলফশ কঢৰফ 

োঢৰফ  োঢগফ। অঢভ বোলফো তম ভোৰ্ক্েফোদৰ ফোলফ অচহুৱো ফো স্বঢিকৰ ফুঢ  তকোলনো ঢফষয় থোঢকফ 



নো োলগ। ততলন কোৰণলত অঢভ সংকীণে ভতোদশেগত ঢফশুদ্ধতোক সভথেন নকলৰো। উত্তৰোধুঢনকতোফোদ 

ফনোভ ভোৰ্ক্েফোদৰ সৰ  লিত ঢফবোজলন অন ঢক কঢৰফ োলৰ নোজোলনো, ঢকন্তু ভোৰ্ক্েফোদৰ চচেো সীঢভত 

অৰু মোঢিক গণ্ডীৰ ঢবতৰত অফদ্ধ ৰখোত তম প্ৰবূত ঢৰভোলণ সহোয় কঢৰফ োলৰ তসআলটো স্পষ্ট।  

এআঢখঢনলত এটো কথো লক  ’ফ খুঢজলছো তম অঢভ আভোন দীঘ কক প্ৰঢতঢিয়ো ঢ খোৰ কোৰণলটোলনো 

ঢক। সম্পোদক ভলহোদলয় ঢমলটো তোঢত্ত্বক তেভৱকেৰ ঢবঢত্তত ততঁৰ প্ৰঢতঢিয়ো ফযক্ত কঢৰলছ তসআলটো 

সভৰ তফৌঢদ্ধক জীৱনত ঢতলক গবীৰবোলৱ তপ্ৰোঢথত অৰু প্ৰবোৱশো ী। প্ৰঢতঢিত এটো তেভৱকেৰ 

গণ্ডীৰ ঢবতৰত থোঢক তফৌঢদ্ধক চচেো কঢৰফক  সহজ : তোৰ তভৌঢ ক প্ৰভূ যসভূহ আঢতভলধযআ 

সোফেজনীন লহ ঢৰলছ, গঢতলক তোৰ ঢবতৰত থোঢক প্ৰসংগ এটো ম’ৰৰোআ আিো ত’ৰৰোআ অৰম্ভ 

কঢৰফ োঢৰ, অংঢশক ফো সমূ্পণে কথো এটো জফোফঢদঢহ হ’ফ ন গোকক ক’ফ োঢৰ। ঢকন্তু তসআ 

তেভৱকেৰ লসলত খো তনোলখোৱো নতুন কথো ক’ফক  হ’ত  ঢফদ অলছ : কোৰণ শূনযৰৰো 

প্ৰণো ীফদ্ধবোলৱ অগ ফ়িোআ ঢনঢনল  তদধোৰ পোঁক থোঢক মোফ ফো প্ৰঢতলটো কথোলত জফোফঢদঢহ হ’ফ 

 োঢগফ। কথোলটো এলনকক ক’ফ োঢৰ তম তোঢত্ত্বক তেভৱকে এটো সমূ্পণে ৰূত প্ৰঢতঢিত লহ উঠোৰ 

োছতলহ তোৰ অধোৰত সহজ অৰু ঢনঢশ্চন্তবোলৱ ঢফঢবন্ন প্ৰসংগৰ অল োচনো-ঢফল োচনো কঢৰফ ৰো 

মোয়, বু  ফযোখযো ফো ঢছদ্ৰোলেষী সভোল োচনোৰৰো ভুক্ত লহ। ঢস ঢম নহক, সভৰ ফোঁ-গণতোঢিক 

তফৌঢদ্ধক ৰম্পৰোৰ হোৱো-োনী খোলয়আ অঢভ ঢচন্তো কঢৰফক  ঢশঢকলছো, ভোৰ্ক্েফোলদো ঢশঢকলছো। গঢতলক 

এআ ৰম্পৰো অভোৰ জীৱন অৰু ঢচন্তোৰ ঢফলিদয ংগ, অৰু অঢভ তোৰ ংগ। ঢকন্তু 

তশহতীয়ো সভয়লছোৱোত এআ ৰম্পৰোৰ ভোজত অঢভ ঢকছুভোন বোৱ নুবৱ কঢৰলছো। তসআকোৰলণ 

অভোৰ দৃঢষ্টবংগী ঢকছু ঢবন্ন লহলছ। অৰু ঢবন্ন তহোৱো কোৰলণআ অঢভ দুটোভোন কথো তফঢছকক ক’ফ গো 

লহলছ। তথোঢ অভোৰ এআ থূ ভূ  প্ৰঢতঢিয়োৰ ভোজত ফহুলতো সমূ্পণেতো অৰু পোঁক লৰ তমোৱোলটো 

স্বোবোঢৱক। অশো কলৰো তম নোগত সভয়ত অঢভ ফহ োআ ঢ খো ৰচনোসভূহত তসআসভূহ ঢকছু 

ঢৰভোলণ দূৰ হ’ফ।  

সম্পোদক ভলহোদলয় উলেখ কঢৰলছ তম অভোৰ ধোৰণোত তফোল  ‘জোতীয়তোফোদ এটো সংকীণে তএফ 

ঢৰহোমে ভতোদশে।’ ততঁৰ ঢনজৰ ফক্তফযলটো হ’  এআ তম ‚অঢভ আিো কঢৰলয়আ জোতীয়তোফোদক 

নোকচ কঢৰফ তনোৱোলৰো . . . ‛। ততলন কথো অঢভ উক্ত ত খোলটোলত নো োলগ, ক’ততোলৱ তকোৱো নোআ। 



ত খোলটোত অভোৰ অল োচনো মোৰ ধযোন-ধোৰণোৰিোৰো ঘোআকক নুলপ্ৰঢৰত তসআ এন্থঢন ঢস্ভথ, জয়ীতো 

শভেোৰ অল োচয ঢকতোখন (ম’ৰৰো অঢভ ঢকছু দৃঢষ্টলকোণ অৰু তথয দুলয়োটোআ গ্ৰহণ কঢৰলছো) 

ঘোআকক মোৰ ধযোন-ধোৰণোৰ ৰত অধোঢৰত অৰু মোৰ ঢকছু প্ৰবোৱ অভোৰ ঢচন্তোলতো ঢৰলছ তসআ 

তফলনঢডক্ট এণ্ডোছেন – এআসক লৰো তকোলনোলৱআ ততলন কথো তকোৱো নোআ। এণ্ডোছেলন স্পষ্টকক লকলছ : 

‚. . . I must be the only one writing about nationalism who doesn’t think it ugly. If you think 
about reaserchers such as Gellner and Hobsbawm, they have quite a hostile attitude to 

nationalism. I actually think that nationalism can be an attractive ideology. I like its utopian 

elements. . . .‛ (Umut Ozkirimli, ‘Theories of Nationalism: A Crtical Introduction’, p. 107) 

ততলনহ’ত  সম্পোদক ভলহোদলয় ঢকয় ততলন বু  ফযোখযো অগ ফ়িোআলছ? তোৰ কোৰণ ঢনঃসলদলহ 

জোতীয়তোফোদী ফৃত্তৰ ঢবতৰত ততঁৰ ঢস্থঢত। তসআফোলফআ অঢভ জোতীয়তোফোদৰ চঢৰি সম্পলকে ঢমঢখঢন 

ঢফললষণ দোঢঙ ধঢৰলছো তসআঢখঢনক ততঁ জোতীয়তোফোদৰ ঢফৰুলদ্ধ অঢভ কৰো অিভণ ফো ঢবলমোগ 

ফুঢ  গণয কঢৰলছ, অৰু জোতীয়তোফোদক তোৰৰো সুৰেো ঢদফক  মত্ন কঢৰলছ। এআলটো কথো সতয তম 

ন্ধ নুৰোলগ নুৰোগৰ তকন্দ্ৰঢফদুলটো সম্পলকে ফস্তুঢনি জ্ঞোন অহৰণত ফোধো প্ৰদোন কলৰ। তঢৰ 

এণ্ডোছেলন তগ নোৰৰ তত্ত্বআ জোতীয়তোফোদৰ অলৱঢগক শঢক্তক ফযোখযো কঢৰফক  সেভ তনোলহোৱোৰ 

কোৰণ ফযোখযো কঢৰ ঢ ঢখলছ তম ‚Where Weber was so bewitched by its spell that he was never able 

to theorize nationalism, Gellner had theorized nationalism without detecting the spell.‛ এণ্ডোছেলন 

তৱফোৰৰ ঢফষলয় ঢমলটো কথো লকলছ তসআলটো ঢবন্ন ঢৰলপ্ৰঢেতত সম্পোদক ভলহোদয়ৰ দৃঢষ্টবংগীৰ 

তেিত প্ৰলমোজয ফুঢ  ঢনঃসলদলহ ক’ফ োঢৰ। অঢভ বোলফো তম সকল ো অবযন্তৰীণ সভসযোলৰ লসলত 

জোতীয়তোফোদৰ সোথেক তত্ত্বোয়লনো হ’ফ  োঢগফ অৰু তোৰ ভোজত জোতীয়তোফোদৰ অলৱঢগক শঢক্তৰ 

স্বীকৃঢত তথো ঢফললষলণো থোঢকফ  োঢগফ। এআঢখঢনলত অন এটো কথো উনুঢকয়োঁ। অঢভ প্ৰথভলটো 

প্ৰঢতঢিয়োৰ ফক্তফযৰ  গত সংগঢত ৰোঢখ কঁ তম উগ্ৰজোতীয়তোফোদ ফো chauvinism শব্দলটো বু  ফো 

ফজেনীয় নহয়, ঢকন্তু জোতীয়তোফোদ সম্পকেীয় ঢছঢৰয়োছ চচেোত এলন শব্দৰ প্ৰলয়োগ কৰো নহয় – 

অচ লত তসআ তেিত আয়োৰ প্ৰলয়োলগ nationalism সম্পলকে তোঢত্ত্বক গবীৰতোৰ বোৱলক সূচোয়। 

 

(২) 



ফোগধোৰো তথো ভতোদশে সম্পলকে ঢত চভুকক দুটোভোন কথো তকোৱো মোক। সম্পোদক ভলহোদলয় 

ফোগধোৰো সম্পলকে ঢমধৰণৰ সৰ  ধোৰণো দোঢঙ ধঢৰলছ তসয়ো অচ লত ভতোদশে সম্পকেীয় ততঁৰ 

মোঢিক অৰু সংকীণে ধোৰণোৰৰো উদূ্ভত। অভোৰ ধোৰণো হ’ , অভোক ভতোদশেৰ এলন এটো ফহ  

ভোৰ্ক্েীয় ধোৰণোৰ প্ৰলয়োজন ঢম ফোগধোৰোভূ ক ঢফললষলণ প্ৰদোন কৰো ন্তদৃেঢষ্টসভূহ গ্ৰহণ কলৰ, ঢকন্তু 

ঢমলটো এলক সভয়লত গণসংগ্ৰোভলৰো নুকূ । অঢভ ততলন এটো ূণেোংগ ধোৰণোৰ উঢস্থঢত গ্ৰোভঢশ্চৰ 

ভোজত তদখো োঁ। (ভতোদশে অৰু ফোগধোৰো সম্পলকে দূৰ বঢৱষযলত ফহ োআ ঢ খোৰ আিো অলছ। 

অঢভ তসআ সম্পকেীয় ধযোন-ধোৰণোসভূহ ফুজোৰ তেিত ঢফঢবন্নজনৰ তভৌঢ ক ৰচনোৰোঢজৰ উঢৰ 

ঘোআকক এআলকআখন ফযোখযোভূ ক গ্ৰন্থৰ ৰত সফেোংলশ ফো ংশতঃ ঢনবেৰ কঢৰলছো : Terry 

Eagleton, ‘Ideology: An Introduction’; Jorge Larrain, ‘The Concept of Ideology’ and ‘Marxism and 

Ideology’; Chantal Mouffe ed., ‘Gramsci and Marxist Theory’) ভোৰ্ক্েফোদী ৰম্পৰোত ভতোদশে 

সম্পলকে ঘোআকক দুটো ৰম্পৰো ঢৰ ঢেত হয়। আগ টলন উক্ত গ্ৰন্থৰ অৰম্ভঢণলত সংলেল এআ 

ধোৰো দুটোক জ্ঞোনতোঢত্ত্বক অৰু সভোজতোঢত্ত্বক ফুঢ  উলেখ কঢৰ ঢ ঢখলছ : ‚Roughly speaking, one 

central lineage, from Hegel and Marx to Georg Lukacs and some later Marxist thinkers, has been 

much preoccupied with ideas of true and false cognition, with ideology as illussion, distortion and 

mystification; whereas an alternative tradition of thought has been less epistemological than 

sociological, concerned more with the function of ideas within social life than their reality or 

unreality. The Marxist heritage has itself straddled these two intellectual currents, and that both 

of them have something interesting to tell us will be one of the contentions of the book.‛ (p. 3) 

আগ টনৰ ফক্তফযলটো আংঢগতধভেীলহ, তথোঢ ভোৰ্ক্েফোদী ৰম্পৰোত উক্ত দুআটো ধোৰোৰ তোৎমেৰ কথো 

আয়োত স্পষ্টবোলৱ উলেখ কৰো লহলছ। (ৱলশয  ুকোচ্চক ল  ফহুঢখঢন জঢট তো অলছ, তসআ 

জঢট তোঢখঢন অল োচনো কৰোৰ ন্তত জজে ত লৰআলন ততঁক আগ টনতকক ঢকছু ঢবন্নধৰলণ 

উস্থোন কঢৰলছ।) ভতোদশে সম্পলকে প্ৰঢসদ্ধ গলৱষক জজে ত লৰআলন (মোৰ তসআ সম্পকেীয় এখন 

গ্ৰন্থৰ ঢফষলয় আগ টলন লকলছ : ‚For those looking for an excellent book-length introduction to the 

topic of ideology, Jorge Larrain’s ‘The Concept of Ideology’ is difficult to match in historical scope 

and analytic power.‛ Eagleton, ibid., p. 233) ভোৰ্ক্েফোদী ৰম্পৰোত ভতোদশে সম্পলকে দুটো ধোৰোৰ 

উঢস্থঢতৰ কথো ঢফিোঢৰতবোলৱ অল োচনো কঢৰলছ – এটো হ’  ঋণোত্মক ধোৰণো, অনলটো হ’  



ধনোত্মক ধোৰণো। এআ দুটোক অঢভ অন বোষোত িলভ সভোল োচনোত্মক অৰু সভোজতোঢত্ত্বক ধোৰণো 

ফুঢ  ঢবঢহত কঢৰফ োলৰো। খুফ সহজকক ক’ফক  হ’ত , ঋণোত্মক ধোৰণোলটোলৱ ভতোদশেক 

একধৰণৰ ঢফকৃঢতসোঢধত ঢচন্তোৰ ৰূত উস্থোন কলৰ, অনহোলত ধনোত্মক ধোৰণোলটোলৱ ঘোআকক 

সোভোঢজক তচতনোৰ ঢনভেোণৰ ৰত গুৰুত্বোলৰো কলৰ। ফহু সভয়ত এআ দুটো ধোৰোৰ তকোলনোফো 

এটোলহ শুদ্ধ অৰু ভোৰ্ক্েীয়, অনলটো ভ্ৰোন্ত তথো ঢসদ্ধ – এলন ধোৰণো চ োফক  তচষ্টো কৰো লহলছ। 

তকোলনোফো এটো প্ৰোন্তৰৰো মঢদ ধনোত্মক ধোৰণোলটোক নসযোৎ কৰো লহলছ, ল োটো প্ৰোন্তৰৰো ঋণোত্মক 

ধোৰণোলটোক নসযোৎ কৰো লহলছ। ভতোদশেক তকৱ  একধৰণৰ থেৰ লসলত সোলঙোৰো অৰু তকোলনো 

ঢৰফতেনলক স্বীকোৰ নকৰো এলনধৰণৰ এককশঢ ক ধোৰণোক ততঁ স্পষ্টবোলৱ বু  ফুঢ  দশেোআলছ। 

ততঁ তদখুৱোআলছ তম ভোৰ্ক্েৰ ভতোদশেৰ ধোৰণোলটো হ’  স্পষ্টবোলৱ ঋণোত্মক অৰু সভোল োচনোত্মক। 

ভোৰ্ক্েৰ ভোজত ধনোত্মক ধোৰণোৰ অঢৱষ্কোৰ কৰো অৰু তোৰ ফোলফ ততঁৰ জীৱনৰ দুটো সভয়সীভোৰ 

ভোজত ঢকফো ‘জ্ঞোনতোঢত্ত্বক ঢফমুঢক্ত’ৰ উদ্ভোৱন কৰোৰ প্ৰলচষ্টোক ততঁ সভোল োচনো কঢৰলছ। ঢস ঢম 

নহক, ভোৰ্ক্েৰ ভতোদশেৰ ধোৰণোলটো সোভোঢজক ন্তিেন্দ্বৰ অিোদনৰ  গত জঢ়িত। তমঢতয়ো ভোনুলহ 

সভোজৰ ন্তিেন্দ্বসভূহ ফোিৱ তেিত তপ্ৰঢক্টচৰ জঢৰয়লত ঢনৰসন কঢৰফক  সভথে হয়, ততঢতয়ো 

ততঁল োলক তসআসভূহক তচতনোৰ ভতোদশেগত ৰূসভূহৰ ভোলজলৰ প্ৰকোশ কলৰ – ভতোদশেগত 

ৰূসভূলহ ন্তিেন্দ্বসভূহৰ ঢফশুদ্ধ ভোনঢসক সভোধোন দোঢঙ ধঢৰ ন্তিেন্দ্বসভূহৰ ঢিত্ব অৰু চঢৰিক 

সোথেকবোলৱ তগোন কঢৰ ৰোলখ ফো বু বোলৱ উস্থোন কলৰ। ন্তিেন্দ্বসভূহ তগোন কৰোৰ জঢৰয়লত 

ভতোদশেগত ঢফকৃঢতলয় তসআসভূহৰ ুনৰুৎোদনত সহোয় কলৰ অৰু তোৰ ভোলজলৰআ ঢস তশোষণকোৰী 

তশ্ৰণীলটোৰ স্বোথে ৰেো কলৰ। ভোৰ্ক্েৰ এআ ধোৰণোৰ ূণেতভ প্ৰকোশ ঘঢটলছ ততঁৰ ‘The German 

Ideology’ গ্ৰন্থত। এআ থেত ভতোদশে হ’  এলক সভয়লত এক ঋণোত্মক অৰু সীঢভত ধোৰণো। 

ঋণোত্মক এআফোলফআ তম ঢস সোভোঢজক ন্তিেন্দ্বৰ ঢফকৃঢতসোধন অৰু বু  উস্থোনক সূচোআলছ। 

সীঢভত এআফোলফআ তম ঢস সকল োধৰণৰ ভ্ৰোঢন্ত অৰু ঢফকৃঢতক সোভঢৰ ত োৱো নোআ। তসআফোলফআ সূ্থ  

ভোৰ্ক্েফোলদ দোঢঙ ধৰোৰ দলৰ ভোৰ্ক্েৰ ভতোদশেৰ ধোৰণোলটোক ভ্ৰোন্ত তচতনোৰ ধোৰণোলটোৰ লসলত একোকোৰ 

কঢৰফ তনোৱোঢৰ।  

ভ্ৰোন্ত তচতনোৰ ঢফৰীলত লগ, ধোৰণো ফনোভ ফস্তুৰ সৰ  ঢফবোজনলটোক প্ৰঢতস্থোন কঢৰ এ থুজোলৰ 

ভতোদশেৰ োঢথেৱতোৰ ঢফষলয় লকলছ। ধোৰণো ফস্তুলটো কল্পনোপ্ৰসূত নহয়, ফস্তুগত – ঢকয়লনো তসআসভূহ 



তখোঢদত লহ থোলক ঢফঢবন্ন সোভোঢজক গোঁথঢন তথো তপ্ৰঢক্টচৰ ভোজত অৰু তসআসভূলহ প্ৰকোশ  োব কলৰ 

বোষো, অচোৰ-নুিোনোঢদ ফস্তুগত সোভোঢজক ৰূৰ ভোধযলভলৰ। তসআসভূহৰ ঢনঢদেষ্ট প্ৰবোৱ অলছ। ঢকন্তু 

আয়োলক কঢৰফক  লগ এ থুজোলৰ ভতোদশেক ঢফষয়ীৰ তচতনোৰৰো স্বোধীন কঢৰ ত োআলছ। ততঁৰ 

ভলত, ভতোদশে হ’  প্ৰঢতঢনঢধত্বকৰণৰ এক ফযৱস্থো, ঢকন্তু সৰহ তেিলত আয়োৰ উস্থোনোসভূহৰ 

লসলত তচতনোৰ তকোলনো ত নো-তদনো নোআ : আলভজৰ ৰূত অৰু ধোৰণোৰ ৰূত, ঢকন্তু সফেলতোঢৰ 

ঢকছুভোন গোঁথঢন ঢহচোল তসআসভূহ সৰহসংখযক ভোনুহৰ ৰত অলৰোঢত হয়। ঢফষয়ীসকল  

ধোৰণোৰ সৃঢষ্ট নকলৰ, ফৰং ভতোদশেআলহ ঢফষয়ীৰ সৃঢষ্ট কলৰ (interpellates)। ততলনহ’ত  ভতোদশে 
ফোঢহৰৰৰো ভোনুহৰ তচতনোত অলৰোঢত হয় তনঢক? ভতোদশেৰ োঢথেৱতো ঢনশ্চয় ঢশ  এটো ফো 

ভোনুহৰ শৰীৰলটোৰ দলৰ নহয়। ততলনহ’ত  ঢফলশষবোলৱ তদখুৱোআ ঢদয়ো প্ৰলয়োজন, এআ োঢথেৱতোৰ 

চঢৰি তকলনকুৱো। তদুঢৰ ফোিৱতোক তকৱ  োঢথেৱতো ফো কোঢয়কতোৰ ভোজলত অফদ্ধ ৰোঢখফ 

োঢৰলন? সূ্থ  ভোৰ্ক্েফোলদ ঢদয়ো মোঢিক ফযোখযোত ঢমদলৰ সভসযো অলছ, এলকদলৰ ঢফৰীত তভৰুৰ এআ 

ফযোখযোলতো সভসযো অলছ। ঢকন্তু এআ সভসযোৰ সভোধোন ভোৰ্ক্েৰ ঢনজৰ ৰচনোৰ ভোজলতআ তোৱো মোয়। 

‘The German Ideology’ গ্ৰন্থত তচতনো সম্পলকে ঢম জঢট  ধোৰণো দোঢঙ ধৰো লহলছ তসয়ো সূ্থ  

ভোৰ্ক্েফোদৰ নুকূ  ভুলঠআ নহয়, ফৰং ঢফৰীতলহ। উদোহৰণস্বৰূল এটো উদৃ্ধঢত  ’ফ োঢৰ :  

‚Only now, after having considered four moments, four aspects of the primary historical 

relationships, do we find that man also possess ‘consciousness’, but, even so, not inherent, not 

‘pure’ consciousness. From the start the ‘spirit’ is afflicted with the curse of being ‘burdened’ with 

matter, which here makes its appearance in the form of agitated layers of air, sounds, in short, of 

language. Language is as old as consciousness, language is practical consciousness that exists also 

for other men, and for that reason alone it really exists for me personally as well; language, like 

consciousness, only arises from the need, the necessity, of intercourse with other men. Where 

there exists a relationship, it exists for me. . . Consciousness is therefore, from the very beginning 

a social product, and remains so as long as men exist at all.‛  

–ভোৰ্ক্েৰ এআ ফক্তফযআ তচতনোৰ লসলত োঢথেৱতোৰ এক ফহু অয়তনঢফঢশষ্ট সম্পকেৰ কথো লকলছ, 

ঢমলটো সূ্থ  ভোৰ্ক্েফোদৰ মোঢিকতো-সৰ ীকৰণঢফ োলক স্পশে কঢৰফ তনোৱোলৰ। তোনলত ততঁ 

োঢথেৱতোৰৰো ৃথক এক ঢফশুদ্ধ তচতনোৰ ঢিত্ব স্বীকোৰ কঢৰলছ। ঢকন্তু ততঁ ঢমলটো োঢথেৱতোৰ 



কথো লকলছ ঢস প্ৰোকৃঢতক ফো কোঢয়ক ফস্তু এটোৰ োঢথেৱতোতকক তফল গ অৰু জঢট । এটো কথো ঢঠক 

তম তচতনোক এক ফোঢহযক ঢদশলৰো প্ৰলয়োজন হয় ঢমলটোৰ জঢৰয়লত তোৰ লসলত সংলমোগ সোধন কঢৰফ 

োঢৰ অৰু ফুঢজফ োঢৰ, এআ থেলত বোষোৰ কথোলটো অঢহলছ। বোষো হ’  কোমেকৰী তচতনো, োঢথেৱ 

ৰূত বোষোৰ ফস্তুগত ৰূোন্তৰণ। ঢকন্তু তচতনোক তকৱ  তোৰ তসআ ফস্তুগত উোদোনলটোৰ ভোজলত 

সীভোফদ্ধ কঢৰ ৰোঢখফ তনোৱোঢৰ – তকৱ  ফোঢহযক, ফস্তুগত ফোিৱতোআ তচতনোৰ সফেস্ব নহয়। তচতনোৰ 

অন অন অয়তলনো অলছ। প্ৰথভলত, তোন প্ৰথভৰৰোআ তচতনো হ’  এক সোভোঢজক উৎন্ন –

সোভোঢজক সম্পকেৰ তনটৱকেসভূহৰ ভোজলত তচতনোৰ জন্ম অৰু তসআসভূহৰ ভোজলত তোৰ ঢিত্ব, 

সোভোঢজক ঢফঢনভয়ৰ প্ৰলয়োজনলতআ তোৰ উদ্ভৱ লহলছ। ঢিতীয়লত, ভোলৰ্ক্ে লকলছ তম ম’ততআ এটো 

সোভোঢজক সম্পকে অলছ ঢস ফযঢক্তৰ ফোলফআ অলছ – অন বোষোত, তচতনো অভোৰ ঢনজৰ ভোজলতো 

অলছ, আ হ’  ফযঢক্তৰ ন্তজেীৱনৰ ফস্তু। তসআফোলফআ তচতনোৰ ঢিত্ব তকৱ  বোষো অঢদ ফোঢহযক 

ৰূৰ ৰলত ঢনবেৰ নকলৰ, নতুফো ফযঢক্তৰ ফোঢহৰত ৱস্থোন কৰো আ তকৱ  সোভোঢজক ফস্তু নহয় 

– তোন প্ৰথভলৰৰোআ তচতনো হ’  ফযঢক্তৰ ন্তজেীৱনৰ ফস্তু, ঢফষয়ীসত্তোৰৰো ঢফবোজয ফস্তু। 

গঢতলক তচতনো এলক সভয়লত সোভোঢজক অৰু ফযঢক্তৰ ন্তজেীৱনৰ লসলত সমৃ্পক্ত। আ ঢফষয়ীৰ 

ৰত জোঢ ঢদয়ো তকোলনো ফোঢহৰো ফস্তু নহয়, ঢকয়লনো আ ফযঢক্তৰ অবযন্তৰীণ। অন কথোত, ফোঢহযক 

অৰু অবযন্তৰীণৰ োনী নসৰকো ঢফবোজলন অভোক সহোয় নকলৰ, কোৰণ তচতনো হ’  এলক 

সভয়লত দুলয়োটোআ। অনহোলত, ‘Theses on Feuerbach’ত সূ্থ  ফস্তুফোদৰ সভোল োচনো প্ৰসংগত ভোলৰ্ক্ে 

এষোৰ কথো লকলছ এলনকক : ‚The chief defect of all hitherto existing materialism (that of 

Feuerbach included) is that the thing, reality, sensuousness, is conceived only in the form of the 

object or of contemplation, but not as sensuous human activity, practice, not subjectively.‛ 

আয়োৰৰো ফুঢজফ োঢৰ তম ফোিৱ হ’ফক  ফোঢহযক কোঢয়কতো ফো প্ৰোকৃঢতক ফস্তু তহোৱোলটো ঢৰহোমে 

নহয়। গঢতলক তচতনো ফোিৱ হ’ফক  ফোঢহযক ফস্তুৰ ৰূত ৱতীণে তহোৱোৰ তকোলনো প্ৰলয়োজন নোআ। 

ভোনৱীয় কভে ঢনলজআ হ’  এক ফস্তুগত কভে, অন থেত – মোক অঢভ ঢফষয়ীগত ফুঢ  কঁ ঢস 

ফস্তুগত অৰু ফোিৱ। (Jorge Larrain, ‘Marxism and Ideology’, p. 103-04) গঢতলক সূ্থ  ভোৰ্ক্েফোদৰ 

বোফ ফনোভ ফস্তুৰ সৰ  লিত ধোৰণোলটো তঢোকোত ঢনঢটলক।  



ঢকন্তু এআ সৰ  লিত ধোৰণোৰ উদ্ভৱলৰো কোৰণ তনোলহোৱো নহয়। তসআ সম্পলকে তৰ’ভণ্ড উআঢ য়োভলছ 

‘Marxism and Literature’ গ্ৰন্থৰ সংঢলষ্ট োঠলটোত ন্তলবেদী ফযোখযো দোঢঙ ধঢৰলছ। হৰহ 

তভটোঢপঢজৰ্ক্ৰ ঢফৰুলদ্ধ ঢথয় ঢদফক  লগ ভোলৰ্ক্ে ঢমলটো বোষোৰ অশ্ৰয় ল ঢছ  তসআ বোষোলটোলৱ ততঁৰ 

ঢবলপ্ৰত গবীৰ থেলটো ঢোঢক ত োআঢছ  অৰু প স্বৰূল ভোৰ্ক্েফোদৰ এক ‘গবীৰ অৰু তদখোত 

ূৰণীয় েঢত অৰু ঢফকৃঢত’ ঘঢটঢছ । ‘reflexes’, ‘echoes’, ‘phantoms’, ‘sublimates’ অঢদ সৰ  

ঢৰবোষোৰ ুনৰোফৃঢত্তলৰ গধুৰ ভোৰ্ক্েৰ বোষোলটোলৱআ তসআ েঢতৰ ফোট ভুকঢ  কঢৰ ঢদঢছ । 

‚Consciousness is seen from the beginning as part of the human material social process, and its 

products in ‘ideas’ are then as much part of this process as material products themeselves. This, 

centrally, was the thrust of Marx’s whole argument, but the point was lost, in this crucial area, by 

a temporary surrender to the cynicism of ‘practical men’ and, even more, to the abstract 

empiricism of a version of ‘natural science.’‛ (p. 60) ফোঢহযক ফোিৱতো অৰু তচতনোৰ এক 

ঢফবোজয প্ৰঢিয়োৰ ধোৰণো দোঢঙ ঢদফক  মত্ন কৰো ভোৰ্ক্েৰ ঢবলপ্ৰত থেলটো তহৰোআ লগঢছ । 

আয়োৰৰোআ সূ্থ  ভোৰ্ক্েফোদী ৰম্পৰোত বোফ ফনোভ ফস্তু, বোফফোদ ফনোভ ফস্তুফোদৰ সৰ  লিত 

ধোৰণোঢফ োলক সোৰ-োনী োআঢছ  মোৰ প ত ভোৰ্ক্েফোদৰ চচেোত অঢহ ঢৰঢছ  মোঢিকতো অৰু 

সংকীণেতো।  

ঢস ঢম নহক, অঢভ ভতোদশেৰ প্ৰশ্নলটোক  ঘূঢৰ মোঁ। ভোৰ্ক্েৰ ৰৱতেী সভয়লছোৱোত ভতোদশেৰ থেৰ 

গুণগত ঢৰফতেন হয় অৰু ঢস ঘোআকক এক ধনোত্মক থে অহৰণ কঢৰফক  ধলৰ। ‘সফেহোৰোৰ 

ভতোদশে’ – এলন এটো ধোৰণো ভোৰ্ক্েৰ ঢচন্তোৰ তকোলনোভলতআ সম্ভৱ নোঢছ , ঢকন্তু ত ঢনলন স্পষ্টকক 

ততলন ধোৰণো ফযৱহোৰ কঢৰঢছ । ক’ফক  গ’ত , ধনোত্মক থেত ভতোদশেৰ ধোৰণোৰ প্ৰলয়োগ অঢভ 

ত ঢনন অৰু  ুকোচ্চৰ ভোজত বো কক তদখো োঁ। ঊনঢফংশ শঢতকোৰ তশহৰ দশকলকআটোৰৰো 

ভোৰ্ক্েীয় ৰোজকনঢতক অলদো নসভূহ অগ ফ়িোৰ  লগ  লগ সংঘষেৰত তশ্ৰণীসভূহৰ ধযোন-ধোৰণোসভূলহ 

নতুনকক গুৰুত্ব  োব কঢৰফক  ধঢৰল  অৰু তোৰ তত্ত্বোয়নৰ প্ৰলয়োজলন তদখো ঢদল । ত ঢনলন 

ভতোদশে ধোৰণোলটোৰ সম্প্ৰসোৰণৰ ভোলজলৰ তসআ কোভ সভোধো কঢৰল । (এআ তেিত ‘The German 

Ideology’ গ্ৰন্থৰ নু ব্ধতোলয়ো হয়লতো ঢকছু প্ৰবোৱ ত োআঢছ , ঢকয়লনো গ্ৰন্থখন প্ৰথভ প্ৰকোশ 

োআঢছ  ১৯৩২ চনত।) তশ্ৰণী সংঘষেৰ ঢৰঢস্থঢত এটোত ভতোদশে উদ্ভোঢসত লহ উঢঠ  ঢফঢবন্ন তশ্ৰণীৰ 



তশ্ৰণীস্বোথেৰ লসলত জঢ়িত ৰোজকনঢতক তচতনোৰ ৰূত, অৰু তসআ ঢনৰৰো ফুলজেোৱো অৰু 

সভোজফোদী ভতোদশেৰ ভোজত ঢফলৰোধৰ ৰত গুৰুত্বোলৰো কৰো হ’ । গঢতলক সোভোঢজক ন্তিেন্দ্বক 
তগোন কৰো এক ঢফকৃঢত ৰূত ভতোদশেৰ ধোৰণোলটো ত ো োআ তোৰ এক ঢনৰলে থেৰ সৃঢষ্ট 

হ’  ঢমলটোলৱ ঢমলকোলনো তশ্ৰণীলৰ ৰোজকনঢতক তচতনোক সূচোফ োলৰ – শ্ৰঢভক তশ্ৰণীলকো ধঢৰ। 

 ুকোলচ্চ ভোৰ্ক্েফোদক ‘সফেহোৰোৰ ভতোদশেগত প্ৰকোশ’, ‘মুদ্ধৰত সফেহোৰোৰ ভতোদশে’ ৰূত ঢচঢিত 

কঢৰল । ফুলজেোৱো ভতোদশে মঢদ ভ্ৰোন্ত ততলন্ত তসয়ো ভতোদশে তহোৱো ফোলফ নহয়, ফুলজেোৱো তহোৱো ফোলফলহ। 

ঢকন্তু ততঁল োকৰ ধোৰণোৰ ভোজত এটো ডোঙৰ তোঢত্ত্বক সভসযো থোঢক গ’ । ত ঢনলন ‘What is to be 

done?’ গ্ৰন্থত স্বতঃসূ্ফতেতোৰ অল োচনোৰ ভোলজলৰ থেনীঢতফোদৰ সভোল োচনো দোঢঙ ধঢৰলছ। ততঁৰ 

ভলত, শ্ৰঢভক তশ্ৰণীৰ ঢমলটো স্বতঃসূ্ফতে তশ্ৰণীলচতনো ঢস তকঢতয়ো থেনীঢতফোদক ঢতিভ কঢৰফ 

তনোৱোলৰ, ঢস সদোয় তেড আউঢনয়নফোদী অলদো নৰ ভোজলত অফদ্ধ থোঢকফ। থেোৎ, শ্ৰঢভক তশ্ৰণীৰ 

স্বতঃসূ্ফতে তশ্ৰণীলচতনোআ ফুলজেোৱো ভতোদশেৰ গণ্ডী ঢতিভ কঢৰ লফপ্লঢৱক ৰূ ঢৰগ্ৰহ কঢৰফ 

তনোৱোলৰ। ততলনহ’ত  ঢফপ্লৱ অঢহফ তকলনকক? তোৰ ফোলফ ফোঢহৰৰৰো ভোৰ্ক্েফোদৰূী ঢফজ্ঞোনৰ 

অভদোঢন কঢৰফ  োঢগফ ঢমলটোৰ প্ৰঢতঢনঢধত্ব কলৰ সভোজ-গণতোঢিক োঢটেলয়। ত ঢনলন সভোজফোদী 

ভতোদশে অৰু স্বতঃসূ্ফতে তচতনোৰ ভোজত োথেকয তদখুৱোৰ দলৰ  ুকোলচ্চ শ্ৰঢভক তশ্ৰণীৰ 

‘ভনিোঢত্ত্বক তশ্ৰণীলচতনো’ অৰু ফোঢহৰৰ ঢফজ্ঞোনসন্মত ‘অলৰোঢত তশ্ৰণীলচতনো’ৰ ভোজত োথেকয 

তদখুৱোআলছ। ততঁল োক দুলয়োজলনআ এআ ঢফৰীত ধোৰণোসভূহৰ ভোজত, ঢবন্নোথেত দশেন অৰু কভন 

তছন্সৰ ভোজত, তোঢত্ত্বক ভীভোংসো কঢৰফক  সেভ নহ’ । এপোল  থোঢক  ঢনবুে  অৰু ূণেোংগ 

ঢফজ্ঞোন, অৰু অনপোল  থোঢক  ঢফকৃত অৰু খঢণ্ডত স্বতঃসূ্ফতে তচতনোৰ ৃঢথৱীখন। গঢতলক 

ভোৰ্ক্েফোদৰ চচেো থোঢক  শ্ৰঢভক তশ্ৰণীৰৰো ফোঢহৰত ৱস্থোন কৰো আলণ্টঢ লজঢন্সয়োৰ হোতত। ঢকন্তু 

ফোঢহৰৰৰো অভদোঢন কৰো ঢফজ্ঞোনৰ এআ ধোৰণোৰ ভোজত বোল ভোন েঢতকৰ সম্ভোৱনো  ুকোআ অলছ। 

েটঢস্কলয় এআ প্ৰসংগত এক ‘substitutism’ৰ কথো লকলছ : শ্ৰঢভক তশ্ৰণীলয় লফপ্লঢৱক তশ্ৰণী ঢহচোল 

ঢনজৰ ঢচন্তোৰ ৰত ঢনবেৰ কঢৰফ তনোৱোলৰ, তোৰ ফোলফ অন এক ফোঢহৰো তগোিীৰ ৰূত এটো 

ফদঢ ৰ প্ৰলয়োজন ঢমলটোলৱ শ্ৰঢভক তশ্ৰণীক প’চে ঢহচোল কোভত  গোফ। আয়োৰ ভোজলতআ 

ঢববোৱকত্বফোদ, তভঢনুল চন অৰু অলভো োতিৰ ঢফদ ন্তঢনেঢহত লহ অলছ। আয়োত অন 



ঢকছুভোন ফদঢ লৰো সম্ভোৱনো অঢহ লৰ – োঢটেৰ ফদঢ  োঢটে মিলটো, অৰু তশষত, তকন্দ্ৰীয় কঢভঢটৰ 

ফদঢ  এজন একনোয়ক।  

দশেন অৰু কভন তছন্সৰ ভোজৰ এআ সভসযোলটোৰ, অৰু তসআফোলফ ভতোদশে অৰু ফোগধোৰোৰ ভোজৰ 

সভসযোলটোৰ সভোধোন অঢভ োঁ গ্ৰোভঢশ্চৰ ভোজত। অঢভ ঢত চভুকক দুটোভোন কথোলহ উনুঢকয়োফ 

খুঢজলছো ত খোলটো অৰু ঢধক দীঘ  তহোৱোৰ বয়ত। এটো কথো ঢঠক তম ভোৰ্ক্েফোদৰ ঢফকোশ 

ফুঢদ্ধজীৱীসক ৰ হোতলতআ হ’ফ, ঢকন্তু তোৰ লসলত অন ঢকছুভোন ঢদশ জঢ়িত হ’ । প্ৰথভ, লজঢৱক 

ফুঢদ্ধজীৱীসক ক সংঢলষ্ট তশ্ৰণীলটোলৱআ জন্ম ঢদলয়, অৰু তসআ ঢদশৰৰো, ফুঢদ্ধজীৱী অৰু সোধোৰণ 

জনতোৰ ভোজত তকোলনো চৰভ োথেকয থোঢকফ তনোৱোলৰ। ঢিতীয়, তশ্ৰণীলটোৰ ভোজত শূনযৰৰো এটো 

ঢফজ্ঞোন উঢস্থত কলৰোৱোৰ প্ৰশ্ন আয়োত নোআ : আঢতভলধয প্ৰচঢ ত ধযোন-ধোৰণোক সংহত অৰু 

ঢিঢটলক  চঢৰি দোন কঢৰ নৱৰূ দোন কৰোলটোলহ ভোৰ্ক্েফোদৰ দোঢয়ত্ব। তৃতীয়, ভোৰ্ক্েফোদ ফো 

সফেহোৰোৰ ভতোদশে স্বতঃসূ্ফতেবোলৱ সফেোসোধোৰণৰ ভোজত ঢফশ্বোস ঢহচোল, ‘গুড তছন্স’ ঢহচোল জীৱন-

ঢবজ্ঞতোৰ ংগোংগী লহ লৰ। তসআফোলফ গ্ৰোভঢশ্চলয় ভোৰ্ক্েফোদৰ ‘সোভোঢজকীকৰণ’ৰ কথো লকলছ। 

সৰ ীকৃত এআ কথোলকআটো গ্ৰোভঢশ্চৰ গবীৰক  প্ৰলফশ কঢৰল লহ কংঢিট ৰূত উদ্ভোঢসত লহ উঢঠফ।  

ত ঢননৰৰো মলথষ্ট উোদোন গ্ৰহণ কঢৰল  ভোৰ্ক্েফোদৰ ৰম্পৰোত থেনীঢতফোদ তথো 

মোঢিকতোৰৰো ভুক্ত ভতোদশেৰ এক সৃঢষ্টশী  সংজ্ঞো দোঢঙ ধঢৰ গ্ৰোভঢশ্চলয় তভৌঢ ক ৱদোন 

তমোগোআলছ। ভতোদশে হ’  এক ঢফশ্বদৃঢষ্ট ঢমলটো ন্তঢনেঢহত লহ থোলক ক ো, অআন, থেকনঢতক কভে 

অঢদলক ধঢৰ ফযঢক্তগত অৰু সভূহীয়ো জীৱনৰ সকল োধৰণৰ ঢবফযঢক্তৰ ভোজত। ঢকন্তু ভতোদশে 

তকৱ  এটো ধোৰণোগুিআ নহয়, আ ভোনুহৰ ভলনোবোফক গ়ি ঢদলয় অৰু কভেৰ ফোলফ তপ্ৰৰণো তমোগোয়। 

ভতোদশে হ’  সোভোঢজকবোলৱ সফেফযোি। ভতোদশে হ’  তসআখন তেি ম’ত ভোনুলহ ঢিয়োকভে কলৰ, 

ঢনজৰ ৱস্থোন সম্পলকে তচতনো অহৰণ কলৰ, সংগ্ৰোভ কলৰ। গঢতলক ভতোদশেগত তেিত অৰু 

ভতোদশেৰ জঢৰয়লতআ এটো তশ্ৰণীলয় অন তশ্ৰণীসভূহৰ ৰত অঢধতয ঢফিোৰ কঢৰফ োলৰ। 

গ্ৰোভঢশ্চলয় ভতোদশেৰ চোঢৰটো িৰ ঢচঢিত কঢৰলছ : দশেন, ধভে, কভন তছন্স অৰু ত োককৃঢষ্ট।  

দশেন একপ্ৰকোৰ অচহুৱো অৰু জঢট  ফস্তু ঢমলটো ঢফলশষজ্ঞ ফো প্ৰলপছলন  দোশেঢনকসকল লহ চচেো 

কঢৰফ োলৰ ফুঢ  থকো ফহু প্ৰচঢ ত ন্ধঢফশ্বোসলটো গ্ৰোভঢশ্চলয় খণ্ডন কঢৰলছ। সভোজৰ প্ৰঢতজন 



ভোনুলহআ এজন দোশেঢনক, কোৰণ প্ৰলতযকলৰ ভনত এটো ‘স্বতঃসূ্ফতে দশেন’ থোলক। এআ দশেনলটো 

তকআফোটো উোদোলনলৰ লতয়োৰী : প্ৰথভ, বোষো ফস্তুলটো ঢনলজআ ঢফঢবন্ন ঢস্থৰীকৃত বোফ অৰু ধোৰণোৰ 

এক সোভঢগ্ৰক ৰূ, তকৱ  শব্দৰ সভঢষ্ট নহয়; ঢিতীয়, কভন তছন্স অৰু গুড তছন্স; তৃতীয়, জনঢপ্ৰয় 

ধভে, অৰু  গলত – ঢফশ্বোস, ন্ধঢফশ্বোস, ভতোভত, দৃঢষ্টবংগী অৰু ঢিয়োকভেৰ ধৰণ-কৰণৰ সভগ্ৰ 

ফযৱস্থোলটো মোক ত োককৃঢষ্ট শব্দলৰ ফুলজোৱো হয়। কভন তছন্স ভোলন হ’  এটো মুগত কভন লহ ৰো 

ঢফশ্বখনক তচোৱোৰ অৰু ফুজোৰ -সভোল োচনোত্মক অৰু ঘোআকক সলচতন দৃঢষ্টবংগী। অনহোলত, 

গুড তছন্স হ’  তপ্ৰঢক্টলক -এঢম্পঢৰলক  কভন তছন্স। কভন তছন্সৰ ঢফষলয় ততঁ লকলছ : ‚In 

acquiring one’s conception of the world one always belongs to a particular grouping which is that 

of all the social elements which share the same mode of thinking and acting. We are all 

conformists of some conformism or other, always man-in-the-mass or collective man. . .  To 

criticize one’s own conception of the world means therefore to make it a coherent unity and to 

raise it to the level reached by the most advanced thought in the world. It therefore also means 

criticism of all previous philosophy, in so far as this has left stratified deposits in popular 

philosophy. The starting point of critical elaboration is the consciousness of what one really is, 

and is ‘knowing thyself’ as a product of the historical process to date which has deposited in you 

an infinity of traces, without leaving an inventory.‛ (‘Selection from Prison Notebooks’, p. 324) 

অনহোলত, বোষোৰ তকন্দ্ৰীয় গুৰুত্বৰ কথো ততঁ একোঢধক ঠোআত স্বীকোৰ কঢৰলছ। আয়োৰ চঢৰি 

সম্পলকে ততঁ লকলছ : ‚If it is true that every language contains the elements of a conception of 

the world and of a culture, it could also be true that from anyone’s language one can assess the 

greater or lesser complexity of his conception of the world.‛ (p. 325) অন এঠোআত ততঁ লকলছ : 

‚We have established that philosophy is a conception of the world and that philosophical activity 

is not to be conceived solely as the ‘individual’ elaboration of systmetically coherent concepts, but 

also above all as a cultural battle to transform the popular ‘mentality’ and to diffuse the 

philosophical innovations which will demonstrate themselves to be ‘historically true’ to the extent 

that they become concretely – i.e. historically and socially – universal. Given all this, the question 

of language in general and of languages in the technical sense must be put in the forefront of our 

enquiry.‛ (p. 348)  



–কভন তছন্স অৰু বোষোৰ ফযোখযোৰ জঢৰয়লত গ্ৰোভঢশ্চলয় প্ৰকৃতলত ফোগধোৰোৰ কথোলকআ ঢবন্ন ৰূত 

উস্থোন কঢৰলছ। সলচতন ভোনঢসক বযোস গ়ি ঢদয়োত, ঢফষয়ীসত্তোৰ ঢনভেোণত ফোগধোৰোৰ 

বূঢভকোৰ ৰত ততঁ অল োকোত কঢৰলছ। ঢফশ্বোস, দৃঢষ্টবংগী, ূফেধোৰণো অঢদলফোৰ তখোঢদত লহ 

থকো বোঢষক তপ্ৰঢক্টচ এলকোটো অঢভ সলচতনবোলৱআ অয়ত্ত কলৰো। তসআসভূহ আভোলনআ স্বোবোঢৱক 

অৰু সহজ ৰূত ধৰো ঢদলয় তম ৰীেো কৰোৰ প্ৰলয়োজন তকঢতয়ো নুবৱ কৰো নোমোয়। কভন 

তছন্স ফো জনঢপ্ৰয় ফোগধোৰোআ এলক সভয়লত সোভোঢজক ঢিয়োকভেৰ ভোধযভৰূল কোভ কলৰ অৰু 

তসআসভূলহ উৎোদন কৰো সোভোঢজক সম্পকেসভূহৰ ংশ ঢহচোল কোভ কলৰ। ঢকন্তু কভন তছন্স 

সদোলয়আ এককশঢ ক অৰু ঢৰফতেনীয় নহয় – তোৰ ভোজত ঢৰফতেনৰ সম্ভোৱনো ঢনঢহত থোলক। 
গুড তছন্সৰ ধোৰণোলটোলৱ সূচোয় তম ঢস সকল ো সভয়লত প্ৰঢতঢিয়োশী  ফো ৰম্পৰোগত নহ’ফ 

োলৰ। অনহোলত, ততঁ কভন তছন্সৰ ফহুত্বৰ কথো লকলছ। ততঁ লকলছ : ‚Every social stratum 

has its own ‘common sense’ and its own ‘good sense’, which are basically the most widespread 

conception of life and of man. Every philosophical current leaves behind a sedimentation of 

‘common sense’: this is the document of its historical effectiveness. Common sense is not 

something rigid and immobile, but is continually transforming itself, enriching itself with scientific 

ideas and with philosophical opinions which have entered ordinary life. ‘Common sense’ is the 

folklore of philosophy, and is always half-way between folklore properly speaking and the 

philosophy, science, and economics of the specialists. Common sense creates the folklore of the 

future, that is as a relatively rigid phase of popular knowledge at a given place and time.‛ (p.326) 

গ্ৰোভঢশ্চলয় তকৱ  কভন তছন্সৰ তকন্দ্ৰীয় গুৰুত্বৰ কথোআ তকোৱো নোআ, তোৰ সভোল োচনোৰ কথো লকলছ, 

ৰৰ ফক্তফযসভূহলত তসআলটো স্পষ্ট। ঢকন্তু কভন তছন্সৰ সভোল োচনো ভোলন ফোঢহৰৰৰো তোৰ ভ্ৰোন্ততো 

ফো সোৰতো উদঙোআ তদখুৱো নহয়। তোৰ ঢফৰীলত তত ঁ‘জনঢপ্ৰয় ঢফশ্বোসসভূহৰ ছঢ ঢডঢট’ৰ কথো 

ঢবন ঢবন বোষোত একোঢধক ঠোআত লকলছ – ঢমসভূহৰ কোমেেভতো ‘ফস্তুগত শঢক্তসভূহৰ ঢঠক 

সভোলনআ’। তসআফোলফ ততঁ কভন তছন্সক সৃঢষ্টশী বোলৱ ঢৰফঢতেত ৰূ ঢদয়োৰ কথো লকলছ : ‚. . . 
every philosophy has a tendency to become the common sense of a fairly limited environment 

(that of all the intellectuals). It is a matter therefore of starting with a philosophy which already 

enjoys, or could enjoy, a certain diffusion, because it is connected to and implicit in practical life, 

and elaborating it so that it becomes a renewed common sense possessing the coherence and the 



sinew of individual philosophies. But this can only happen if the demands of cultural contact with 

the ‘simple’ are continually felt.‛ (p. 330) দশেন অৰু কভন তছন্সৰ ভোজৰ তথো ফুঢদ্ধজীৱী অৰু 

সফেসোধোৰণজনৰ ভোজৰ সংলমোগ সোধনৰ প্ৰশ্নলটো ঢতশয় গুৰুত্বূণে প্ৰশ্ন, তত্ত্বৰ অৰু তপ্ৰঢক্টচৰ 

ভোজৰ সংলমোগৰ প্ৰশ্নলটোৰ দলৰআ অৰু তোৰ লসলত সম্পঢকেত। ৰৰ ফক্তফযত গ্ৰোভঢশ্চলয় তোৰ 

আংঢগত ঢদলছ। দোশেঢনক অলদো ন এটোক অঢভ সোথেক ফুঢ  তকঢতয়ো ক’ভ : তমঢতয়ো ঢস এটো 

সীঢভত তফৌঢদ্ধক তগোিীৰ ভোজত এক ঢফলশষীকৃত সংসৃ্কঢতৰ সৃঢষ্ট কৰোত ভলনোঢনলফশ কলৰ, তন কভন 

তছন্সতকক ৰ িৰৰ অৰু লফজ্ঞোঢনক িৰত সুসংহত দোশেঢনক ঢচন্তোৰোঢজ সম্প্ৰসোঢৰত কৰোৰ 

প্ৰঢিয়োলটোত সকল ো সভয়লত সফেসোধোৰণৰ লসলত সংলমোগ ৰোলখ অৰু তসআ সংলমোগৰ ভোজলত 

ধযয়ন কঢৰফ গো তথো সভোধোন ঢফচোঢৰফ গো সভসযোৰ উঁহ ঢফচোঢৰ োয়? একভোি এআ সংলমোগৰ 

ভোলজলৰলহ এটো দশেন ‘ঐঢতহোঢসক’ লহ উঢঠফ োলৰ, ঢস ঢনজৰ ভোজৰৰো ফুঢদ্ধভত্তোসফেস্ব 

উোদোনসভূহ অঁতৰোআ ঠোফ োলৰ অৰু ঢস ঢনলজআ ‘জীৱন’ত ঢৰণত হ’ফ োলৰ। আয়োৰ ভোজলতআ 

 ুকোআ অলছ কভন তছন্সৰ সীভ গুৰুত্বৰ কথো। ভতোদশেগত ঢফশুদ্ধতো ৱ ম্বন কঢৰ দশেনৰ চচেো 

এটো তঘট’ৰ ঢবতৰত সুভুৱোআ ৰোঢখল  নহ’ফ – ততলন ঢফশুদ্ধতো একপ্ৰকোৰ থেনীঢতফোদ, ৱলশয 

ত ঢননীয় থেত নহয়। ফৰং তোৰ ঢফৰীলত, সপ কোভ হ’ফক  হ’ত  সভোজফোলদ ঢনলজ এক 

‘জনঢপ্ৰয় ধভে’ল  ৰূোন্তঢৰত হ’ফ োঢৰফ  োঢগফ।  

গ্ৰোভঢশ্চৰ ভতোদশে তথো কভন তছন্স সম্পকেীয় ধোৰণোৰোঢজ সভযক ৰূত ফুঢজফক  হ’ত  অঢধতযৰ 

ধোৰণোলটো ফুজো প্ৰলয়োজন। অঢধতয ধোৰণোলটো ততঁ সোধোৰণবোলৱ শোসক তশ্ৰণীৰ তপ্ৰঢক্টচসভূহক 

ফুজোফক  অৰু সফেহোৰোৰ ৰণনীঢতক ফুজোফক  – এআ দুআ থেলত ফযৱহোৰ কঢৰলছ। অঢধতযআ 

অআনী লফধতো জেন ফো তশ্ৰণীগত লভিীফন্ধন ফো জনসোধোৰণৰ তভঢনুল চনক নুফুজোয়। সফেহোৰোৰ 

ঐঢতহোঢসক প্ৰলজক্টলটো হ’  এলন এখন সভোজৰ ঢনভেোণ কৰো ম’ত অঢধতয অৰু নোগঢৰক সভোজৰ 

তেিখন, থেোৎ সন্মঢতৰ তেিখন সম্প্ৰসোঢৰত হ’ফ, অৰু তোৰ ঢফৰীলত ৰোজকনঢতক সভোজৰ 

তেিখন, থেোৎ ফোধযফোধকতোৰ তেিখন সংকুঢচত হ’ফ। আয়োৰ ফোলফ সন্মঢতৰ তেিখনৰ ঢফৰত 

সম্প্ৰসোৰণৰ এক প্ৰঢিয়োৰ সূচনো কঢৰফ  োঢগফ ঢমলটোলৱ ঢফঢবন্ন সলগোিীয় তগোিীৰ স্বোথেৰ সভেয় 

সোধন কঢৰফ এক নতুন ঐঢতহোঢসক ব্লকৰ ৰূত। ঢফঢবন্ন জনঢপ্ৰয় ধোৰণো অৰু তপ্ৰঢক্টচৰ 

প্ৰণো ীফদ্ধকৰণ তথো সভোল োচনোত্মক ৰূ প্ৰদোন এআ ৰণনীঢতলৰ গুৰুত্বূণে ংশঢফলশষ। 



চোণ্টো  ভুলপআ ‘Hegemony and Ideology in Gramsci’ (‘Gramsci and Marxist Theory’) শীষেক ঢফখযোত 

ৰচনোখনত ঢফিোঢৰতবোলৱ তদখুৱোআলছ তম গ্ৰোভঢশ্চলয় অঢধতয ধোৰণোলটোৰ ভোধযলভলৰ ভূ গতবোলৱ 

থেনীঢতফোদৰৰো ভুক্ত ভতোদশেৰ এক তভৌঢ ক ধোৰণো দোঢঙ ধঢৰলছ। গ্ৰোভঢশ্চৰ ঢচন্তোৰ ঢফঢবন্ন ংশৰ 

ভোজত উমুক্ত সংলমোগৰ বোৱ তথো তসআ ংশসভূহ সোভঢগ্ৰকবোলৱ ভোৰ্ক্েফোদৰ লফপ্লঢৱক দশেনৰ 

লসলত খো তখোৱোঢফধৰ নহয় ফুঢ  থকো ধোৰণোলকো ততঁ খণ্ডন কঢৰলছ। গ্ৰোভঢশ্চলয় ভতোদশেক তকন্দ্ৰ 

কঢৰ থকো সকল ো সভসযোৰ সভোধোন দোঢঙ ধঢৰফ ৰো নোআ অৰু ৰৱতেী মেোয়ত ঢফষয়লটোৰ 

অল োচনোৰ ফোলফ ঢধক উন্নত ধোৰণোগত সঁজুঢ  তথো ফযোখযোৰ প্ৰচ ন লহলছ। ঢকন্তু ঢতঢনটো 

ঢদশৰৰো ততঁৰ ঢচন্তোৰ তভৌঢ ক গুৰুত্ব অলছ। প্ৰথভ, ভতোদশেৰ ফস্তুগত চঢৰিৰ কথো ূণে মেোয়ত 

তকোৱো ততঁ হ’  প্ৰথভ ফযঢক্ত। সকল ো সোভোঢজক গোঁথঢনৰ এক অৱশযকীয় িৰ ঢহচোল ভতোদশেৰ 

ঢিত্বৰ কথো, তপ্ৰঢক্টচৰ ভোজত ভতোদশে তখোঢদত লহ থকোৰ কথো অৰু প্ৰোঢতিোঢনক সজ্জোৰ ভোলজলৰ 

ভতোদশেআ ফস্তুগত ৰূ ঢৰগ্ৰহ কৰোৰ কথো ততঁ লকলছ। ঢিতীয়, ফোিৱৰ ঢফকৃত উস্থোনৰ ৰূত 
ভতোদশেৰ ধোৰণোলটোৰৰো ততঁ তৰঢডলকঢ  অঁতঢৰ অঢহলছ, কোৰণ তসআলটো উৎোদন সম্পকেত 

ঢফষয়ীৰ ৱস্থোলনলহ ঢনধেোৰণ কলৰ। তদুঢৰ ততঁ ঢফষয়ীসত্তোৰ ঢনভেোণ কৰো তপ্ৰঢক্টচ ঢহচোল (a 

practice producing subjects) ভতোদশেৰ ধোৰণোলটোৰ আংঢগত ঢদলছ। তৃতীয়, ততঁ reductionism – 

থেোৎ, ঢমলটো প্ৰৱণতোআ সকল োধৰণৰ ভতোদশেগত উোদোনলৰ ঢনফোমেবোলৱ তশ্ৰণী-সংলমোগ থোলক 

ফুঢ  ঢফশ্বোস কলৰ তসআ সম্পলকে এটো সোভঢগ্ৰক ফযোখযো দোঢঙ ধঢৰফক  মত্ন কঢৰঢছ । আয়োলৰ প্ৰথভ 

দুটো আণ্ট ৰৱতেী কো ত ঢফলশষকক এ থুজোলৰ ঢফকঢশত কঢৰঢছ । ঢকন্তু ভুলপআৰ ভলত, তৃতীয়লটো 

ঢদশ সম্পলকে (ৰচনোখন ১৯৭৯ চনৰ) সভযকধৰলণ ঢচন্তো-চচেো তহোৱো নোআ অৰু গ্ৰোভঢশ্চৰ ৱদোনলকো 

স্বীকৃঢত ঢদয়ো তহোৱো নোআ। ঢস ঢম নহক, গ্ৰোভঢশ্চলয় ভতোদশেৰ ধোৰণোৰ ভোলজলৰ ভোৰ্ক্েফোদী ঐঢতহযৰ 

এটো গবীৰ সভসযোৰ সভোধোনৰ আংঢগত দোঢঙ ধঢৰলছ। সভসযোলটো হ’ , তকলনকক ঐঢতহোঢসক 

ফস্তুফোদৰ সীভোৰ ফোজ তনোলহোৱোকক থেনীঢতফোদক ঢতিভ কঢৰফ োঢৰ। ভতোদশেগত তপ্ৰঢক্টচৰ 

প্ৰকৃত স্বোয়ত্ততো অৰু কোমেকঢৰতো ঢকভোনঢখঢন, তসআলটো ঢনণেয় কৰো দৰকোৰ অৰু অনহোলত, তশষ 

থেত থেকনঢতক ঢনধেোৰণৰ নীঢতলটো (determination in the last instance by the economic) ধঢৰ 

ৰখো দৰকোৰ। ফহুলত থেনীঢতফোদৰৰো ভুঢক্তৰ সভোধোনলটো ঢদলছ ঐঢতহোঢসক ফস্তুফোদৰ ঢৰতযোগৰ 

ভোধযলভলৰ। ততঁল োলক তশষ থেত থেকনঢতক ঢনধেোৰণৰ নীঢতলটোক থেনীঢতফোদৰ লসলত একোকোৰ 



কঢৰ ত োআলছ অৰু ভতোদশেগত তপ্ৰঢক্টচৰ সমূ্পণে স্বোয়ত্ততোৰ ধোৰণোৰ ভোজত সভোধোন থকো ফুঢ  

লকলছ। গ্ৰোভঢশ্চৰ অঢধতযৰ ধোৰণোআ এআ সভসযোৰ সভোধোনৰ ফোলফ এক ৰূলৰখো দোঢঙ ধঢৰলছ। 

(‘Gramsci and Marxist Theory’, p. 200) 

ভতোদশে অৰু ফোগধোৰোৰ সভসযোলটোক ফুঢজফৰ ফোলফ অৰু তোৰ সভোধোনৰ ফোলফ অন বোল ভোন থ 

থোঢকফ োলৰ। গ্ৰোভঢশ্চৰ অল োচনোৰ ভোলজলৰ অঢভ ততলন এটো থৰলহ আংঢগত ঢদফক  মত্ন 

কঢৰলছো। ৱলশয এআ তেিত ফহ  অল োচনো তথো ঢফতকেৰ প্ৰলয়োজন অলছ, গ্ৰোভঢশ্চৰ সভসযো-

সম্ভোৱনোসভূহলৰো মেোল োচনো হ’ফ  োলগ,  গলত ঢবঢত্ত অৰু উঢৰলসৌধৰ ধোৰণোলটোলৰো অল োচনোৰ 

প্ৰলয়োজন। ঢকন্তু ভূ  প্ৰশ্নলটো হ’  থেনীঢতফোদৰৰো ভুক্ত সৃঢষ্টশী  ভোৰ্ক্েফোদৰ চচেো – ঢমলটোলৱ ন ন 
তোঢত্ত্বক অঢৱষ্কোৰ কৰোত অভোক সহোয় কঢৰফ োলৰ অৰু এলক সভয়লত ঢমলটো গণসংগ্ৰোভলৰো 

নুকূ । অভোৰ এআ ত খোৰ তৰপোলৰন্স উক্ত সম্পোদকীয় তটোকোলটোৰ তোঢত্ত্বক তেভৱকেলটো 

থেনীঢতফোদৰৰো ভুক্ত নহয়। ুনৰ লকলছো, এআ থেনীঢতফোদৰ ভভে ত ঢনলন তকোৱোৰ ঢনঢচনো নহয়, 

ঢস হ’  ভতোদশেগত ঢফশুদ্ধতো।   

অভোৰ এআ ত খোৰ প্ৰঢত হ’ফ গো সম্ভোফয সভোল োচনোসভূহৰ দুআ-এটো ঢদশ উনুঢকয়োআ থঁ। প্ৰধোন 

কথোলটো হ’ , অভোৰ ‘জয়ভতী সম্পলকে ঢকছু কথো’ প্ৰফন্ধলটোৰ লসলত এআ ত খোৰ ফহুলফোৰ কথোলৰ 

তোনটীয়ো সম্পকে নোআ। অঢভ ত খোৰ প্ৰথভলতআ লকলছো তম অভোৰ প্ৰফন্ধলটো জোতীয়তোফোদ 

সম্পলকে এটো ততলনআ ভোভুঢ  প্ৰফন্ধ। ঢকন্তু অভোৰ তশহতীয়ো সভয়লছোৱোৰ সভগ্ৰ প্ৰফন্ধৰোঢজৰ 

(এআলটো তসআলফোৰলৰ এটো) ভোজত ঢকছু ঢস্থৰ ৰূত হ’ত  অভোৰ সোভঢগ্ৰক ধযোন-ধোৰণো তথো 

ৰোজকনঢতক ৱস্থোনৰ প্ৰকোশ ঘঢটলছ, অৰু তসয়ো এআ ত খোত উত্থোঢত তোঢত্ত্বক প্ৰশ্নসভূহৰ লসলত 

ংগোংগীবোলৱ জঢ়িত। তসআ ঢনৰৰো অঢভ ঢনঃসলদলহ সভৰ ফোঁন্থী ৰম্পৰোৰ ভোজলত ফোস 

কঢৰলছো, ঢকন্তু তোলৰ ঢকছুভোন উোদোনৰ লসলত একোত্ম তফোধ কঢৰফ ৰো নোআ। অনহোলত, সংসৃ্কঢতৰ 

ঢচন্তোক জীৱন্তবোলৱ সোভঢৰ  ’ফ ৰোকক তোঢত্ত্বক অধোৰৰ সৃঢষ্ট কঢৰফ তনোৱোঢৰল  ভোৰ্ক্েফোদলৰ েঢত 

হয়, ঢকয়লনো ততঢতয়ো ততলন ঢচন্তোৰ চচেো তোৰ ঢৰসৰৰ ফোঢহৰত হ’ফ অৰু ঢস হয়লতো সংসৃ্কঢতফোদৰ 

ৰূ ঢৰগ্ৰহ কঢৰফ। থেনীঢতফোদৰ ঢফৰীলত ঢচন্তো কঢৰফক  লগ সংসৃ্কঢতফোদৰ প্ৰঢত ঢকছু অকষেণ 

অঢভ ঢনলজ নুবৱ কঢৰঢছল ো। ঢকন্তু এলন সভসযোৰ সভোধোন ভোৰ্ক্েফোদৰ জীৱন্ত চচেোৰ ভোজলত 



অলছ ফুঢ  অঢভ নুবৱ কলৰো। এআলফোৰ অভোৰ ফযঢক্তগত নুবৱ, ঢকন্তু এলক সভয়লত তোৰ 

ৰোজকনঢতক অয়তন এটো অলছ ফোলফআ উলেখ কঢৰলছো। এটো কথো ঢঠক তম সম্পোদক ভলহোদলয় 

অভোৰৰো তকোলনো জফোফ ঢফচৰো নোঢছ । ঢকন্তু ঢমলহতু ততঁৰ সভোল োচনোঢখঢনলয়আ অভোক নতুনকক 

ঢকছু কথো ঢ খোৰ ফোলফ নুলপ্ৰঢৰত কঢৰল  তোৰ ফোলফ ততঁক অন্তঢৰক ধনযফোদ জনোআলছো। ঢস ঢম 

নহক, এটো কথো ঢঠক তম সম্পোদকীয় তটোকোলটোলৱ দোঢঙ ধৰো তোঢত্ত্বক তেভৱকেলটোৰ ভোজত তদখো 

তোৱো দুটোভোন সভসযো আয়োত দোঢঙ ধঢৰফক  মত্ন কঢৰল ো। তসআকোৰলণআ তদখোত প্ৰলয়োজনীয় তমন 

 োঢগল  এআ ত খোৰ সকল োঢখঢন কথোআ তসআ গুঢৰলটোৰ লসলত গবীৰবোলৱ জঢ়িত। সভত 

ঢছঢৰয়োছ সভোজঢচন্তোৰ ঢফকোশৰ ফোলফ, ভোৰ্ক্েফোদৰ জীৱন্ত চচেোৰ ফোলফ এআ প্ৰশ্নসভূহ ঢনশ্চয়কক 

ঢতলক গুৰুত্বূণে প্ৰশ্ন। অঢভ অঢজ উত্থোন নকঢৰল  কোআক  হয়লতো অন তকোলনোফোআ উত্থোন 

কঢৰফ। অশো কলৰো, নযোনয োঠকসকল  কথোলটো ভনত ৰোঢখফ।   

তশষত গ্ৰোভঢশ্চৰ ফক্তফয এটোলক উদৃ্ধত কঢৰল ো : ‚. . . This revolution also presupposes the 

formation of a new set of standards, a new psychology, new ways of feeling, thinking and living 

that must be specific to the working class, that must be created by it, that will become ‘dominant’ 

when the working class becomes the dominant class.‛ (‘Selections from Cultural Writings’, p. 41) 

তসআফোলফআ ভোৰ্ক্েফোলদ প্ৰথলভ ঢফশুদ্ধতোফোদ তযোগ কঢৰ ফতেভোন সভোজখনৰ ভোনুহৰ ভনিত্ত্ব, নুবৱ, 

ঢচন্তো অৰু জীৱন-ঢবজ্ঞতোৰ বযন্তৰক  প্ৰলফশ কঢৰফ  োঢগফ।  

(১৪ তভ’, ২০১৬)   

     

               


