
ভাৰ্ক্সীয় চচন্তাত ভতাদৰ্স অৰু নযানয চিছু প্ৰশ্ন 

চজততন বফজফৰুৱা 

  

সভৰ চহিী ফাাঁ-গণতাচিি সভাজ-চচন্তাৰ ৰম্পৰাত া বৰ্হতীয়া ফছৰসভূহত চমধৰতণ চনস্তৰংগ, 

এিতঘতয় তথা সংিীণস হহ চৰতছ তাৰ তাচিি-ৰাজননচতি িাৰণসভূহ চফতেষণ িৰাত া চততি 

জৰুৰী হহ চৰতছ। সভাজ-চচন্তাৰ ভাজত চমত া ফস্তুৰ অ াআতনি বাৱ চৰলচিত হহতছ বসআত া 

হ‖ল – সভাজচফজ্ঞান। চিন্তু সভৰ অত্মতুচিূণস বফৌচিি চৰসৰৰ চবতৰত এআ বফৌচিি-

ৰাজননচতি বাৱ তথা সংি ৰ স্বৰূ উলচি িৰাত া চততি িচিন িাভ – চিয়তনা আয়াত 

সভসযাত াৰ চস্তত্বআ বিাতন স্বীিাৰ নিতৰ। এতন সভসযাৰ িথা উত্থান িৰাত ািতহ তলা াআ 

ভ্ৰান্ত তথা থভ্ৰি চচন্তাৰ চৰচায়ি ফুচল প্ৰচতন্ন িচৰফনল বচিা িৰা হয়। ৱতৰ্য এ া িথা চিি 

বম চৰফচতসত সাভাচজি-ৰাজননচতি চৰচিচতত এতন িূভণূ্ডিতা ফৰ বফচছ চদননল চ িাআ ৰখাত া 

সম্ভৱ নহ‖ফ। চস চম নহি, অভাৰ উলচি এআত াতৱআ বম উক্ত বাৱ তথা সংি ৰ িথা 

স্বীিাৰ নিৰানলতি অৰু তাৰ চনতভসাহ চফতেষণৰ প্ৰয়াস নিৰানলতি সভাজ-চচন্তাআ তাচিি 

গবীৰতা অৰু সংগ্ৰাভী উদযতভতৰ ন-হি প্ৰাণ াআ উিাত া সম্ভৱৰ নহ‖ফ। বদৰ্ৰ সাম্প্ৰচতি 

প্ৰচতিূল চৰচিচততয় ফাাঁ-গণতাচিি চৰ্চফৰৰৰা িতিাৰ অত্মসভাতলাচনাতি দাফী িতৰ। 

 

ভতাদৰ্স সম্পতিস সংিীণস অৰু মাচিি ধাৰণা (চবন্নাথসত, থসনীচতফাদী ধাৰণা) সভৰ ফাাঁ-

গণতাচিি সভাজ-চচন্তাৰ বৰ্হতীয়া সংি ৰ এ া ঘাআ তাচিি িাৰণ। ভতাদৰ্স তথা ফাগধাৰা 

সম্পিসীয় অভাৰ এআ বচতলিা-চুফুৰা ব ািাত া অৰু নযত্ৰ এআ সম্পিসীয় ভন্তফযৰাচজ হ‖ল বসআ 

িাৰণত াৰ প্ৰচত অভাৰ নুসচিৎসাতৰ প্ৰিাৰ্। আয়াত ফাগধাৰা সম্পতিস চফতৰ্ষ এতিা অতলাচনা 

িৰা বহাৱা নাআ, ফৰং ভাৰ্ক্সীয় চচন্তাৰ ৰম্পৰাত ভতাদৰ্স ধাৰণাত া চিদতৰ ফযৱহৃত হহ অচহতছ 

তাৰ চিছু চচনাচি তথা ৱতহচলত চদৰ্তহ দাচঙ ধচৰফনল মত্ন িৰা হহতছ – চমত াতৱ 

অিীয়ানি ফাগধাৰা ধাৰণাত াৰ ৰততা চিছু অতলািাত িচৰতছ। ফহুতৰ দতৰ ভতাদৰ্স 



অৰু ফাগধাৰা ধাৰণাদু া সলনাসলচননি ফযৱহাৰ িচৰফ াচৰ ফুচল অভাৰ বাফ নহয়; চফশুি 

সভাজতাচিি ফযাখযাতৰ ভতাদৰ্সি ফাগধাৰাত চৰণত িৰাত া ফাঞ্ছনীয় নহয় – বসআত াতৱ 

ঐচতহাচসি ফস্তুফাদৰ ভভসভূলতত িুিাৰাঘাত িতৰ। অভাৰ ধাৰণা হ‖ল, অভাি ভতাদৰ্সৰ এতন এ া 

ফহল ভাৰ্ক্সীয় ধাৰণাৰ প্ৰতয়াজন চম ফাগধাৰাভূলি চফতেষতণ প্ৰদান িৰা ন্তদৃসচিসভূহ গ্ৰহণ িতৰ, 

চিন্তু চমত া এতি সভয়তত গণসংগ্ৰাভতৰা নুিূল। অচভ বততন এ া ূণসাংগ ধাৰণাৰ উচিচত 

গ্ৰাভচিৰ ভাজত বদখা াাঁ। অচভ বসআ সম্পিসীয় ধযান-ধাৰণাসভূহ ফুজাৰ বিত্ৰত চফচবন্নজনৰ 

বভৌচলি ৰচনাৰাচজৰ উচৰ ঘাআনি এআতিআখন ফযাখযাভূলি গ্ৰন্থৰ ৰত সফসাংতৰ্ ফা ংৰ্তঃ 

চনবসৰ িচৰতছা : Terry Eagleton, ―Ideology: An Introduction‖; Jorge Larrain, ―The Concept of 

Ideology‖ and ―Marxism and Ideology‖; Chantal Mouffe ed., ―Gramsci and Marxist Theory‖. 

 

অতলাচনানল বমাৱাৰ ূতফস দুআ া ধাৰণা সম্পতিস চত চভুনি অৰু সৰলনি দুষাৰভান হি লাঁ। 

ভতাদৰ্স ধাৰণাত া ঘাআনি ভাৰ্ক্সীয় ৰম্পৰাৰ হসতত জচ়িত। প্ৰতযি দভনৰ সহায় বনাতলাৱানি ফা 

নূযনতভ চৰভাতণ সহায় হল চিদতৰ সভাজত দভন তথা অচধতয ফতসাআ ৰখা হয় বসআ সম্পিসীয় 

চফতেষণ দাচঙ ধচৰফনল এআ ধাৰণাৰ ফযৱহাৰ িৰা হয়। অনহাতত, অধুচনি সাভাচজি তিৰ 

বাচষি  ানসত াি প্ৰচতচনচধত্ব িতৰ ফাগধাৰা ধাৰণাত াতৱ। বাষা অৰু নযানয ৰূৰ সাভাচজি 

সংতিত-ফযৱিাচফলাতি বিৱল সাভাচজি চবজ্ঞতাতি প্ৰিাৰ্ নিতৰ – চসতফাতৰ চফষয়ীসত্তাৰ 

চনভসাণত, বতাঁতলািৰ অন্তঃসম্পিসৰ ৰূ চনধসাৰণত তথা বতাঁতলাতি ফসফাস িৰা সাভাচজি 

বিত্ৰখনৰ গিনত চনণসায়ি বূচভিা ালন িতৰ। চফষয়ীসত্তাৰ চস্তত্ব তথা বতাঁতলািৰ চফচবন্ন 

সাভাচজি চৰচচচতসভূহৰ উত্থানত বাষা অৰু অন সংতিত-ফযৱিাচফলাতি বিন্দ্ৰীয় িাৰি চহচাত 

িাভ িতৰ। ফাগধাৰা ধাৰণাত াৰ ভাধযতভতৰ সাভাচজি ফাস্তৱতাৰ এআসভূহ চদৰ্ৰ ৰত 

অতলািাত িচৰফ চফচৰা হয়। গচততি ি‖ফ াচৰ বম ভতাদৰ্স অৰু ফাগধাৰা দুআ া ধাৰণাতয়আ 

চবন্ন দৃচিতিাণৰৰা সাভাচজি ফাস্তৱতাতি ফযাখযা িচৰফ চফচাতৰ, অৰু বসআ চদৰ্ৰৰা ধাৰণাদু া 

আত া চসত াৰ চৰূৰি। তথাচ দুআ াৰ ভাজত বভৌচলি াথসিয অতছ। ফাগধাৰাআ ঘাআনি 

সাভাচজি সম্পিস তথা িভসৰ অবযন্তৰীণ অয়তনসভূহৰ ৰত অতলািাত িতৰ, চফতৰ্ষনি 

বাচষি অৰু সংতিত-জচ়িত (semiotic) অয়তনসভূহৰ ৰত। ফাগধাৰা এতিা া ফাচহৰৰ 



জগতখনৰ হসতত চিদতৰ জচ়িত, জীৱন-চনগসত চবজ্ঞতাৰ ফাচহৰত ৱিান িৰা ৰ্চক্তসভূতহ 

চিদতৰ বসআ চবজ্ঞতাসভূহি প্ৰবাচৱত িতৰ – বসআ সম্পতিস এআ ধাৰণাত এিপ্ৰিাৰ উদাসীনতা 

তথা সংৰ্য় ৱলম্বন িৰা বদখা মায়। অনহাতত, ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাআ ঘাআনি সাভাচজি সম্পিস তথা 

িভসৰ ফাচহযি অয়তনসভূহৰ ৰত অতলািাত িতৰ, অৰু বসআফাতফ আ ফাগধাৰাআ ৱজ্ঞা িৰা 

উক্ত চদৰ্সভূহ সাভচৰ লয়।  

 

ভাৰ্ক্সফাদী ৰম্পৰাত ভতাদৰ্স সম্পতিস ঘাআনি দু া ৰম্পৰা চৰলচিত হয়। আগল তন উক্ত গ্ৰন্থৰ 

অৰম্ভচণতত সংতিত এআ ধাৰা দু াি জ্ঞানতাচিি অৰু সভাজতাচিি ফুচল উতেখ িচৰ চলচখতছ : 

‗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 illusion, 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)  

 

আগল নৰ ফক্তফযত া আংচগতধভসীতহ, তথাচ ভাৰ্ক্সফাদী ৰম্পৰাত উক্ত দুআ া ধাৰাৰ তাৎমসৰ িথা 

আয়াত স্পিবাতৱ উতেখ িৰা হহতছ। (ৱতৰ্য লুিাচ্চি হল ফহুচখচন জচ লতা অতছ, বসআ 

জচ লতাচখচন অতলাচনা িৰাৰ ন্তত জজস বলতৰআতন বতাঁি আগল নতনি চিছু চবন্নধৰতণ 

উিান িচৰতছ।) ভতাদৰ্স সম্পতিস প্ৰচসি গতৱষি জজস বলতৰআতন (মাৰ বসআ সম্পিসীয় এখন 

গ্ৰন্থৰ চফষতয় আগল তন হিতছ : ‗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) ভাৰ্ক্সফাদী ৰম্পৰাত ভতাদৰ্স সম্পতিস দু া ধাৰাৰ 

উচিচতৰ িথা চফস্তাচৰতবাতৱ অতলাচনা িচৰতছ – এ া হ‖ল ঋণাত্মি ধাৰণা, অনত া হ‖ল 

ধনাত্মি ধাৰণা। এআ দু াি অচভ অন বাষাত ক্ৰতভ সভাতলাচনাত্মি অৰু সভাজতাচিি ধাৰণা 



ফুচল চবচহত িচৰফ াতৰা। খুফ সহজনি ি‖ফনল হ‖বল, ঋণাত্মি ধাৰণাত াতৱ ভতাদৰ্সি 

এিধৰণৰ চফিৃচতসাচধত চচন্তাৰ ৰূত উিান িতৰ, অনহাতত ধনাত্মি ধাৰণাত াতৱ ঘাআনি 

সাভাচজি বচতনাৰ চনভসাণৰ ৰত গুৰুত্বাতৰা িতৰ। ফহু সভয়ত এআ দু া ধাৰাৰ বিাতনাফা 

এ াতহ শুি অৰু ভাৰ্ক্সীয়, অনত া ভ্ৰান্ত তথা চসি – এতন ধাৰণা চলাফনল বচিা িৰা হহতছ। 

বিাতনাফা এ া প্ৰান্তৰৰা মচদ ধনাত্মি ধাৰণাত াি নসযাৎ িৰা হহতছ, তলা া প্ৰান্তৰৰা ঋণাত্মি 

ধাৰণাত াি নসযাৎ িৰা হহতছ। ভতাদৰ্সি বিৱল এিধৰণৰ থসৰ হসতত সাতঙাৰা অৰু বিাতনা 

চৰফতসনতি স্বীিাৰ নিৰা এতনধৰণৰ এিনৰ্চলি ধাৰণাি বতাঁ স্পিবাতৱ বুল ফুচল দৰ্সাআতছ। 

বতাঁ বদখুৱাআতছ বম ভাৰ্ক্সৰ ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাত া হ‖ল স্পিবাতৱ ঋণাত্মি অৰু সভাতলাচনাত্মি। 

ভাৰ্ক্সৰ ভাজত ধনাত্মি ধাৰণাৰ অচৱষ্কাৰ িৰা অৰু তাৰ ফাতফ বতাঁৰ জীৱনৰ দু া সভয়সীভাৰ 

ভাজত চিফা ―জ্ঞানতাচিি চফমুচক্ত‖ৰ উদ্ভাৱন িৰাৰ প্ৰতচিাি বতাঁ সভাতলাচনা িচৰতছ। চস চম 

নহি, ভাৰ্ক্সৰ ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাত া সাভাচজি ন্তৰ্দ্সন্দ্বৰ অচ্ছাদনৰ লগত জচ়িত। বমচতয়া ভানুতহ 

সভাজৰ ন্তৰ্দ্সন্দ্বসভূহ ফাস্তৱ বিত্ৰত বপ্ৰচিচৰ জচৰয়তত চনৰসন িচৰফনল সভথস হয়, বতচতয়া 

বতাঁতলাতি বসআসভূহি বচতনাৰ ভতাদৰ্সগত ৰূসভূহৰ ভাতজতৰ প্ৰিাৰ্ িতৰ – ভতাদৰ্সগত 

ৰূসভূতহ ন্তৰ্দ্সন্দ্বসভূহৰ চফশুি ভানচসি সভাধান দাচঙ ধচৰ ন্তৰ্দ্সন্দ্বসভূহৰ চস্তত্ব অৰু চচৰত্ৰি 

সাথসিবাতৱ বগান িচৰ ৰাতখ ফা বুলবাতৱ উিান িতৰ। ন্তৰ্দ্সন্দ্বসভূহ বগান িৰাৰ জচৰয়তত 

ভতাদৰ্সগত চফিৃচততয় বসআসভূহৰ ুনৰুৎাদনত সহায় িতৰ অৰু তাৰ ভাতজতৰআ চস বৰ্াষণিাৰী 

বেণীত াৰ স্বাথস ৰিা িতৰ। ভাৰ্ক্সৰ এআ ধাৰণাৰ ূণসতভ প্ৰিাৰ্ ঘচ তছ বতাঁৰ ―The German 

Ideology‖ গ্ৰন্থত। এআ থসত ভতাদৰ্স হ‖ল এতি সভয়তত এি ঋণাত্মি অৰু সীচভত ধাৰণা। 

ঋণাত্মি এআফাতফআ বম চস সাভাচজি ন্তৰ্দ্সন্দ্বৰ চফিৃচতসাধন অৰু বুল উিানি সূচাআতছ। 

সীচভত এআফাতফআ বম চস সিতলাধৰণৰ ভ্ৰাচন্ত অৰু চফিৃচতি সাভচৰ বলাৱা নাআ। বসআফাতফআ িূল 

ভাৰ্ক্সফাতদ দাচঙ ধৰাৰ দতৰ ভাৰ্ক্সৰ ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাত াি ভ্ৰান্ত বচতনাৰ ধাৰণাত াৰ হসতত এিািাৰ 

িচৰফ বনাৱাচৰ।  

 

ভ্ৰান্ত বচতনাৰ চফৰীতত হগ, ধাৰণা ফনাভ ফস্তুৰ সৰল চফবাজনত াি প্ৰচতিান িচৰ এলথুজাতৰ 

ভতাদৰ্সৰ াচথসৱতাৰ চফষতয় হিতছ। ধাৰণা ফস্তুত া িল্পনাপ্ৰসূত নহয়, ফস্তুগত – চিয়তনা বসআসভূহ 



বখাচদত হহ থাতি চফচবন্ন সাভাচজি গাাঁথচন তথা বপ্ৰচিচৰ ভাজত অৰু বসআসভূতহ প্ৰিাৰ্ লাব িতৰ 

বাষা, অচাৰ-নুষ্ঠানাচদ ফস্তুগত সাভাচজি ৰূৰ ভাধযতভতৰ। বসআসভূহৰ চনচদসি প্ৰবাৱ অতছ। চিন্তু 

আয়াতি িচৰফনল হগ এলথুজাতৰ ভতাদৰ্সি চফষয়ীৰ বচতনাৰৰা স্বাধীন িচৰ বলাআতছ। বতাঁৰ 

ভতত, ভতাদৰ্স হ‖ল প্ৰচতচনচধত্বিৰণৰ এি ফযৱিা, চিন্তু সৰহ বিত্ৰতত আয়াৰ উিানাসভূহৰ 

হসতত বচতনাৰ বিাতনা বলনা-বদনা নাআ : আতভজৰ ৰূত অৰু ধাৰণাৰ ৰূত, চিন্তু সফসততাচৰ 

চিছুভান গাাঁথচন চহচাত বসআসভূহ সৰহসংখযি ভানুহৰ ৰত অতৰাচত হয়। চফষয়ীসিতল 

ধাৰণাৰ সৃচি নিতৰ, ফৰং ভতাদৰ্সআতহ চফষয়ীৰ সৃচি িতৰ (interpellates)। বততনহ‖বল ভতাদৰ্স 
ফাচহৰৰৰা ভানুহৰ বচতনাত অতৰাচত হয় বনচি? ভতাদৰ্সৰ াচথসৱতা চনিয় চৰ্ল এ া ফা 

ভানুহৰ ৰ্ৰীৰত াৰ দতৰ নহয়। বততনহ‖বল চফতৰ্ষবাতৱ বদখুৱাআ চদয়া প্ৰতয়াজন, এআ াচথসৱতাৰ 

চচৰত্ৰ বিতনিুৱা। তদুচৰ ফাস্তৱতাি বিৱল াচথসৱতা ফা িাচয়িতাৰ ভাজতত অফি ৰাচখফ 

াচৰতন? িূল ভাৰ্ক্সফাতদ চদয়া মাচিি ফযাখযাত চমদতৰ সভসযা অতছ, এতিদতৰ চফৰীত বভৰুৰ এআ 

ফযাখযাততা সভসযা অতছ। চিন্তু এআ সভসযাৰ সভাধান ভাৰ্ক্সৰ চনজৰ ৰচনাৰ ভাজততআ বাৱা মায়। 

―The German Ideology‖ গ্ৰন্থত বচতনা সম্পতিস চম জচ ল ধাৰণা দাচঙ ধৰা হহতছ বসয়া িূল 

ভাৰ্ক্সফাদৰ নুিূল ভুতিআ নহয়, ফৰং চফৰীততহ। উদাহৰণস্বৰূত এ া উিৃচত ল‖ফ াচৰ :  

 

‗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.‘  

 



–ভাৰ্ক্সৰ এআ ফক্তফযআ বচতনাৰ হসতত াচথসৱতাৰ এি ফহু অয়তনচফচৰ্ি সম্পিসৰ িথা হিতছ, 

চমত া িূল ভাৰ্ক্সফাদৰ মাচিিতা-সৰলীিৰণচফলাতি স্পৰ্স িচৰফ বনাৱাতৰ। বানতত বতাঁ 

াচথসৱতাৰৰা ৃথি এি চফশুি বচতনাৰ চস্তত্ব স্বীিাৰ িচৰতছ। চিন্তু বতাঁ চমত া াচথসৱতাৰ 

িথা হিতছ চস প্ৰািৃচতি ফা িাচয়ি ফস্তু এ াৰ াচথসৱতাতনি বফতলগ অৰু জচ ল। এ া িথা চিি 

বম বচতনাি এি ফাচহযি চদৰ্তৰা প্ৰতয়াজন হয় চমত াৰ জচৰয়তত তাৰ হসতত সংতমাগ সাধন িচৰফ 

াচৰ অৰু ফুচজফ াচৰ, এআ থসতত বাষাৰ িথাত া অচহতছ। বাষা হ‖ল িামসিৰী বচতনা, াচথসৱ 

ৰূত বাষাৰ ফস্তুগত ৰূান্তৰণ। চিন্তু বচতনাি বিৱল তাৰ বসআ ফস্তুগত উাদানত াৰ ভাজতত 

সীভাফি িচৰ ৰাচখফ বনাৱাচৰ – বিৱল ফাচহযি, ফস্তুগত ফাস্তৱতাআ বচতনাৰ সফসস্ব নহয়। বচতনাৰ 

অন অন অয়ততনা অতছ। প্ৰথভতত, বান প্ৰথভৰৰাআ বচতনা হ‖ল এি সাভাচজি উৎন্ন –

সাভাচজি সম্পিসৰ বন ৱিসসভূহৰ ভাজতত বচতনাৰ জন্ম অৰু বসআসভূহৰ ভাজতত তাৰ চস্তত্ব, 

সাভাচজি চফচনভয়ৰ প্ৰতয়াজনততআ তাৰ উদ্ভৱ হহতছ। চৰ্দ্তীয়তত, ভাতৰ্ক্স হিতছ বম ম‖বতআ এ া 

সাভাচজি সম্পিস অতছ চস ফযচক্তৰ ফাতফআ অতছ – অন বাষাত, বচতনা অভাৰ চনজৰ ভাজততা 

অতছ, আ হ‖ল ফযচক্তৰ ন্তজসীৱনৰ ফস্তু। বসআফাতফআ বচতনাৰ চস্তত্ব বিৱল বাষা অচদ ফাচহযি 

ৰূৰ ৰতত চনবসৰ নিতৰ, নতুফা ফযচক্তৰ ফাচহৰত ৱিান িৰা আ বিৱল সাভাচজি ফস্তু নহয় 

– বান প্ৰথভতৰৰাআ বচতনা হ‖ল ফযচক্তৰ ন্তজসীৱনৰ ফস্তু, চফষয়ীসত্তাৰৰা চফবাজয ফস্তু। 

গচততি বচতনা এতি সভয়তত সাভাচজি অৰু ফযচক্তৰ ন্তজসীৱনৰ হসতত সমৃ্পক্ত। আ চফষয়ীৰ 

ৰত জাচ চদয়া বিাতনা ফাচহৰা ফস্তু নহয়, চিয়তনা আ ফযচক্তৰ অবযন্তৰীণ। অন িথাত, ফাচহযি 

অৰু অবযন্তৰীণৰ ানী নসৰিা চফবাজতন অভাি সহায় নিতৰ, িাৰণ বচতনা হ‖ল এতি 

সভয়তত দুতয়া াআ। অনহাতত, ―Theses on Feuerbach‖ত িূল ফস্তুফাদৰ সভাতলাচনা প্ৰসংগত ভাতৰ্ক্স 

এষাৰ িথা হিতছ এতননি : ‗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.‘ 

আয়াৰৰা ফুচজফ াচৰ বম ফাস্তৱ হ‖ফনল ফাচহযি িাচয়িতা ফা প্ৰািৃচতি ফস্তু বহাৱাত া চৰহামস 

নহয়। গচততি বচতনা ফাস্তৱ হ‖ফনল ফাচহযি ফস্তুৰ ৰূত ৱতীণস বহাৱাৰ বিাতনা প্ৰতয়াজন নাআ। 

ভানৱীয় িভস চনতজআ হ‖ল এি ফস্তুগত িভস, অন থসত – মাি অচভ চফষয়ীগত ফুচল িাঁ চস 



ফস্তুগত অৰু ফাস্তৱ। (Jorge Larrain, ―Marxism and Ideology‖, p. 103-04) গচততি িূল ভাৰ্ক্সফাদৰ 

বাফ ফনাভ ফস্তুৰ সৰল হৰ্দ্ত ধাৰণাত া ব ািাত চনচ তি।  

 

চিন্তু এআ সৰল হৰ্দ্ত ধাৰণাৰ উদ্ভৱতৰা িাৰণ বনাতহাৱা নহয়। বসআ সম্পতিস বৰ‖ভণ্ড উআচলয়াভতছ 

―Marxism and Literature‖ গ্ৰন্থৰ সংচেি ািত াত ন্ততবসদী ফযাখযা দাচঙ ধচৰতছ। হৰহ 

বভ াচপচজৰ্ক্ৰ চফৰুতি চথয় চদফনল হগ ভাতৰ্ক্স চমত া বাষাৰ অেয় হলচছল বসআ বাষাত াতৱ বতাঁৰ 

চবতপ্ৰত গবীৰ থসত া  াচি বলাআচছল অৰু পলস্বৰূত ভাৰ্ক্সফাদৰ এি ―গবীৰ অৰু বদখাত 

ূৰণীয় িচত অৰু চফিৃচত‖ ঘচ চছল। ―reflexes‖, ―echoes‖, ―phantoms‖, ―sublimates‖ অচদ সৰল 

চৰবাষাৰ ুনৰাফৃচত্ততৰ গধুৰ ভাৰ্ক্সৰ বাষাত াতৱআ বসআ িচতৰ ফা  ভুিচল িচৰ চদচছল। 

‗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 themselves. 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) ফাচহযি ফাস্তৱতা অৰু বচতনাৰ এি 

চফবাজয প্ৰচক্ৰয়াৰ ধাৰণা দাচঙ চদফনল মত্ন িৰা ভাৰ্ক্সৰ চবতপ্ৰত থসত া বহৰাআ হগচছল। 

আয়াৰৰাআ িূল ভাৰ্ক্সফাদী ৰম্পৰাত বাফ ফনাভ ফস্তু, বাফফাদ ফনাভ ফস্তুফাদৰ সৰল হৰ্দ্ত 

ধাৰণাচফলাতি সাৰ-ানী াআচছল মাৰ পলত ভাৰ্ক্সফাদৰ চচসাত অচহ চৰচছল মাচিিতা অৰু 

সংিীণসতা।  

 

চস চম নহি, অচভ ভতাদৰ্সৰ প্ৰশ্নত ানল ঘূচৰ মাাঁ। ভাৰ্ক্সৰ ৰৱতসী সভয়তছাৱাত ভতাদৰ্সৰ থসৰ 

গুণগত চৰফতসন হয় অৰু চস ঘাআনি এি ধনাত্মি থস অহৰণ িচৰফনল ধতৰ। ―সফসহাৰাৰ 

ভতাদৰ্স‖ – এতন এ া ধাৰণা ভাৰ্ক্সৰ চচন্তাৰ বিাতনাভততআ সম্ভৱ নাচছল, চিন্তু বলচনতন স্পিনি 

বততন ধাৰণা ফযৱহাৰ িচৰচছল। ি‖ফনল গ‖বল, ধনাত্মি থসত ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাৰ প্ৰতয়াগ অচভ 

বলচনন অৰু লুিাচ্চৰ ভাজত বালনি বদখা াাঁ। ঊনচফংৰ্ ৰ্চতিাৰ বৰ্হৰ দৰ্িতিআ াৰৰা 

ভাৰ্ক্সীয় ৰাজননচতি অতদালনসভূহ অগ ফঢাৰ লতগ লতগ সংঘষসৰত বেণীসভূহৰ ধযান-ধাৰণাসভূতহ 



নতুননি গুৰুত্ব লাব িচৰফনল ধচৰতল অৰু তাৰ তিায়নৰ প্ৰতয়াজতন বদখা চদতল। বলচনতন 

ভতাদৰ্স ধাৰণাত াৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ভাতজতৰ বসআ িাভ সভাধা িচৰতল। (এআ বিত্ৰত ―The German 

Ideology‖ গ্ৰন্থৰ নুলিতাতয়া হয়ততা চিছু প্ৰবাৱ বলাআচছল, চিয়তনা গ্ৰন্থখন প্ৰথভ প্ৰিাৰ্ 

াআচছল ১৯৩২ চনত।) বেণী সংঘষসৰ চৰচিচত এ াত ভতাদৰ্স উদ্ভাচসত হহ উচিল চফচবন্ন বেণীৰ 

বেণীস্বাথসৰ হসতত জচ়িত ৰাজননচতি বচতনাৰ ৰূত, অৰু বসআ চনৰৰা ফুতজসাৱা অৰু 

সভাজফাদী ভতাদৰ্সৰ ভাজত চফতৰাধৰ ৰত গুৰুত্বাতৰা িৰা হ‖ল। গচততি সাভাচজি ন্তৰ্দ্সন্দ্বি 

বগান িৰা এি চফিৃচত ৰূত ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাত া বলা াআ তাৰ এি চনৰতি থসৰ সৃচি 

হ‖ল চমত াতৱ চমতিাতনা বেণীতৰ ৰাজননচতি বচতনাি সূচাফ াতৰ – েচভি বেণীতিা ধচৰ। 

লুিাতচ্চ ভাৰ্ক্সফাদি ―সফসহাৰাৰ ভতাদৰ্সগত প্ৰিাৰ্‖, ―মুিৰত সফসহাৰাৰ ভতাদৰ্স‖ ৰূত চচচত্ৰত 

িচৰতল। ফুতজসাৱা ভতাদৰ্স মচদ ভ্ৰান্ত বততন্ত বসয়া ভতাদৰ্স বহাৱা ফাতফ নহয়, ফুতজসাৱা বহাৱা ফাতফতহ। 

চিন্তু বতাঁতলািৰ ধাৰণাৰ ভাজত এ া ডাঙৰ তাচিি সভসযা থাচি গ‖ল। বলচনতন ―What is to be 

done?‖ গ্ৰন্থত স্বতঃসূ্ফতসতাৰ অতলাচনাৰ ভাতজতৰ থসনীচতফাদৰ সভাতলাচনা দাচঙ ধচৰতছ। বতাঁৰ 

ভতত, েচভি বেণীৰ চমত া স্বতঃসূ্ফতস বেণীতচতনা চস বিচতয়া থসনীচতফাদি চতক্ৰভ িচৰফ 

বনাৱাতৰ, চস সদায় বেড আউচনয়নফাদী অতদালনৰ ভাজতত অফি থাচিফ। থসাৎ, েচভি বেণীৰ 

স্বতঃসূ্ফতস বেণীতচতনাআ ফুতজসাৱা ভতাদৰ্সৰ গণ্ডী চতক্ৰভ িচৰ হফপ্লচৱি ৰূ চৰগ্ৰহ িচৰফ 

বনাৱাতৰ। বততনহ‖বল চফপ্লৱ অচহফ বিতননি? তাৰ ফাতফ ফাচহৰৰৰা ভাৰ্ক্সফাদৰূী চফজ্ঞানৰ 

অভদাচন িচৰফ লাচগফ চমত াৰ প্ৰচতচনচধত্ব িতৰ সভাজ-গণতাচিি াচ সতয়। বলচনতন সভাজফাদী 

ভতাদৰ্স অৰু স্বতঃসূ্ফতস বচতনাৰ ভাজত াথসিয বদখুৱাৰ দতৰ লুিাতচ্চ েচভি বেণীৰ 

―ভনস্তাচিি বেণীতচতনা‖ অৰু ফাচহৰৰ চফজ্ঞানসন্মত ―অতৰাচত বেণীতচতনা‖ৰ ভাজত াথসিয 

বদখুৱাআতছ। বতাঁতলাি দুতয়াজতনআ এআ চফৰীত ধাৰণাসভূহৰ ভাজত, চবন্নাথসত দৰ্সন অৰু িভন 

বছন্সৰ ভাজত, তাচিি ভীভাংসা িচৰফনল সিভ নহ‖ল। এপাতল থাচিল চনবুসল অৰু ূণসাংগ 

চফজ্ঞান, অৰু অনপাতল থাচিল চফিৃত অৰু খচণ্ডত স্বতঃসূ্ফতস বচতনাৰ ৃচথৱীখন। গচততি 

ভাৰ্ক্সফাদৰ চচসা থাচিল েচভি বেণীৰৰা ফাচহৰত ৱিান িৰা আতেচলতজচন্সয়াৰ হাতত। চিন্তু 

ফাচহৰৰৰা অভদাচন িৰা চফজ্ঞানৰ এআ ধাৰণাৰ ভাজত বাতলভান িচতিৰ সম্ভাৱনা লুিাআ অতছ। 

ে চিতয় এআ প্ৰসংগত এি ―substitutism‖ৰ িথা হিতছ : েচভি বেণীতয় হফপ্লচৱি বেণী চহচাত 



চনজৰ চচন্তাৰ ৰত চনবসৰ িচৰফ বনাৱাতৰ, তাৰ ফাতফ অন এি ফাচহৰা বগাষ্ঠীৰ ৰূত এ া 

ফদচলৰ প্ৰতয়াজন চমত াতৱ েচভি বেণীি প‖চস চহচাত িাভত লগাফ। আয়াৰ ভাজততআ 

চববাৱিত্বফাদ, বভচনুতলচন অৰু অতভালাতিৰ চফদ ন্তচনসচহত হহ অতছ। আয়াত অন 

চিছুভান ফদচলতৰা সম্ভাৱনা অচহ তৰ – াচ সৰ ফদচল াচ স মিত া, অৰু বৰ্ষত, বিন্দ্ৰীয় িচভচ ৰ 

ফদচল এজন এিনায়ি।  

 

দৰ্সন অৰু িভন বছন্সৰ ভাজৰ এআ সভসযাত াৰ, অৰু বসআফাতফ ভতাদৰ্স অৰু ফাগধাৰাৰ ভাজৰ 

সভসযাত াৰ সভাধান অচভ াাঁ গ্ৰাভচিৰ ভাজত। আয়াত অচভ চত চভুনি দু াভান িথাতহ 

উনুচিয়াফ খুচজতছা। এ া িথা চিি বম ভাৰ্ক্সফাদৰ চফিাৰ্ ফুচিজীৱীসিলৰ হাতততআ হ‖ফ, চিন্তু 

তাৰ হসতত অন চিছুভান চদৰ্ জচ়িত হ‖ল। প্ৰথভ, হজচৱি ফুচিজীৱীসিলি সংচেি বেণীত াতৱআ 

জন্ম চদতয়, অৰু বসআ চদৰ্ৰৰা, ফুচিজীৱী অৰু সাধাৰণ জনতাৰ ভাজত বিাতনা চৰভ াথসিয 

থাচিফ বনাৱাতৰ। চৰ্দ্তীয়, বেণীত াৰ ভাজত ৰূ্নযৰৰা এ া চফজ্ঞান উচিত িতৰাৱাৰ প্ৰশ্ন আয়াত 

নাআ : আচতভতধয প্ৰচচলত ধযান-ধাৰণাি সংহত অৰু চক্ৰচ তিল চচৰত্ৰ দান িচৰ নৱৰূ দান 

িৰাত াতহ ভাৰ্ক্সফাদৰ দাচয়ত্ব। তৃতীয়, ভাৰ্ক্সফাদ ফা সফসহাৰাৰ ভতাদৰ্স স্বতঃসূ্ফতসবাতৱ সফসাসাধাৰণৰ 

ভাজত চফশ্বাস চহচাত, ―গুড বছন্স‖ চহচাত জীৱন-চবজ্ঞতাৰ ংগাংগী হহ তৰ। বসআফাতফ 

গ্ৰাভচিতয় ভাৰ্ক্সফাদৰ ―সাভাচজিীিৰণ‖ৰ িথা হিতছ। সৰলীিৃত এআ িথাতিআ া গ্ৰাভচিৰ গবীৰনল 

প্ৰতফৰ্ িচৰতলতহ িংচক্ৰ  ৰূত উদ্ভাচসত হহ উচিফ।  

 

বলচননৰৰা মতথি উাদান গ্ৰহণ িচৰতল ভাৰ্ক্সফাদৰ ৰম্পৰাত থসনীচতফাদ তথা 

মাচিিতাৰৰা ভুক্ত ভতাদৰ্সৰ এি সৃচিৰ্ীল সংজ্ঞা দাচঙ ধচৰ গ্ৰাভচিতয় বভৌচলি ৱদান 

বমাগাআতছ। ভতাদৰ্স হ‖ল এি চফশ্বদৃচি চমত া ন্তচনসচহত হহ থাতি িলা, অআন, থসননচতি িভস 

অচদতি ধচৰ ফযচক্তগত অৰু সভূহীয়া জীৱনৰ সিতলাধৰণৰ চবফযচক্তৰ ভাজত। চিন্তু ভতাদৰ্স 

বিৱল এ া ধাৰণাগুচ্ছআ নহয়, আ ভানুহৰ ভতনাবাফি গঢ চদতয় অৰু িভসৰ ফাতফ বপ্ৰৰণা বমাগায়। 

ভতাদৰ্স হ‖ল সাভাচজিবাতৱ সফসফযাপ্ত। ভতাদৰ্স হ‖ল বসআখন বিত্ৰ ম‖ত ভানুতহ চক্ৰয়ািভস িতৰ, 



চনজৰ ৱিান সম্পতিস বচতনা অহৰণ িতৰ, সংগ্ৰাভ িতৰ। গচততি ভতাদৰ্সগত বিত্ৰত অৰু 

ভতাদৰ্সৰ জচৰয়ততআ এ া বেণীতয় অন বেণীসভূহৰ ৰত অচধতয চফস্তাৰ িচৰফ াতৰ। 

গ্ৰাভচিতয় ভতাদৰ্সৰ চাচৰ া স্তৰ চচচিত িচৰতছ : দৰ্সন, ধভস, িভন বছন্স অৰু বলািিৃচি।  

 

দৰ্সন এিপ্ৰিাৰ অচহুৱা অৰু জচ ল ফস্তু চমত া চফতৰ্ষজ্ঞ ফা প্ৰতপছতনল দাৰ্সচনিসিতলতহ চচসা 

িচৰফ াতৰ ফুচল থিা ফহুলপ্ৰচচলত িচফশ্বাসত া গ্ৰাভচিতয় খণ্ডন িচৰতছ। সভাজৰ প্ৰচতজন 

ভানুতহআ এজন দাৰ্সচনি, িাৰণ প্ৰততযিতৰ ভনত এ া ―স্বতঃসূ্ফতস দৰ্সন‖ থাতি। এআ দৰ্সনত া 

বিআফা া উাদাতনতৰ হতয়াৰী : প্ৰথভ, বাষা ফস্তুত া চনতজআ চফচবন্ন চিৰীিৃত বাফ অৰু ধাৰণাৰ 

এি সাভচগ্ৰি ৰূ, বিৱল ৰ্ব্দৰ সভচি নহয়; চৰ্দ্তীয়, িভন বছন্স অৰু গুড বছন্স; তৃতীয়, জনচপ্ৰয় 

ধভস, অৰু লগতত – চফশ্বাস, িচফশ্বাস, ভতাভত, দৃচিবংগী অৰু চক্ৰয়ািভসৰ ধৰণ-িৰণৰ সভগ্ৰ 

ফযৱিাত া মাি বলািিৃচি ৰ্ব্দতৰ ফুতজাৱা হয়। িভন বছন্স ভাতন হ‖ল এ া মুগত িভন হহ ৰা 

চফশ্বখনি বচাৱাৰ অৰু ফুজাৰ -সভাতলাচনাত্মি অৰু ঘাআনি সতচতন দৃচিবংগী। অনহাতত, 

গুড বছন্স হ‖ল বপ্ৰচিতিল-এচম্পচৰতিল িভন বছন্স। িভন বছন্সৰ চফষতয় বতাঁ হিতছ : 

 

‗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)  

 



অনহাতত, বাষাৰ বিন্দ্ৰীয় গুৰুত্বৰ িথা বতাঁ এিাচধি িাআত স্বীিাৰ িচৰতছ। আয়াৰ চচৰত্ৰ 

সম্পতিস বতাঁ হিতছ : ‗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 এিাআত বতাঁ হিতছ : 

‗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)  

 

–িভন বছন্স অৰু বাষাৰ ফযাখযাৰ জচৰয়তত গ্ৰাভচিতয় প্ৰিৃততত ফাগধাৰাৰ িথাতিআ চবন্ন ৰূত 

উিান িচৰতছ। সতচতন ভানচসি বযাস গঢ চদয়াত, চফষয়ীসত্তাৰ চনভসাণত ফাগধাৰাৰ 

বূচভিাৰ ৰত বতাঁ অতলািাত িচৰতছ। চফশ্বাস, দৃচিবংগী, ূফসধাৰণা অচদতফাৰ বখাচদত হহ 

থিা বাচষি বপ্ৰচিচ এতিা া অচভ সতচতনবাতৱআ অয়ত্ত িতৰা। বসআসভূহ আভাতনআ স্বাবাচৱি 

অৰু সহজ ৰূত ধৰা চদতয় বম ৰীিা িৰাৰ প্ৰতয়াজন বিচতয়া নুবৱ িৰা নামায়। িভন 

বছন্স ফা জনচপ্ৰয় ফাগধাৰাআ এতি সভয়তত সাভাচজি চক্ৰয়ািভসৰ ভাধযভৰূত িাভ িতৰ অৰু 

বসআসভূতহ উৎাদন িৰা সাভাচজি সম্পিসসভূহৰ ংৰ্ চহচাত িাভ িতৰ। চিন্তু িভন বছন্স 

সদাতয়আ এিনৰ্চলি অৰু চৰফতসনীয় নহয় – তাৰ ভাজত চৰফতসনৰ সম্ভাৱনা চনচহত থাতি। 
গুড বছন্সৰ ধাৰণাত াতৱ সূচায় বম চস সিতলা সভয়তত প্ৰচতচক্ৰয়াৰ্ীল ফা ৰম্পৰাগত নহ‖ফ 

াতৰ। অনহাতত, বতাঁ িভন বছন্সৰ ফহুত্বৰ িথা হিতছ। বতাঁ হিতছ : 

 

‗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) 

 

গ্ৰাভচিতয় বিৱল িভন বছন্সৰ বিন্দ্ৰীয় গুৰুত্বৰ িথাআ বিাৱা নাআ, তাৰ সভাতলাচনাৰ িথা হিতছ, 

ৰৰ ফক্তফযসভূহতত বসআত া স্পি। চিন্তু িভন বছন্সৰ সভাতলাচনা ভাতন ফাচহৰৰৰা তাৰ ভ্ৰান্ততা 

ফা সাৰতা উদঙাআ বদখুৱা নহয়। তাৰ চফৰীতত বতাঁ ―জনচপ্ৰয় চফশ্বাসসভূহৰ ছচলচডচ ‖ৰ িথা 

চবন চবন বাষাত এিাচধি িাআত হিতছ – চমসভূহৰ িামসিভতা ―ফস্তুগত ৰ্চক্তসভূহৰ চিি 

সভাতনআ‖। বসআফাতফ বতাঁ িভন বছন্সি সৃচিৰ্ীলবাতৱ চৰফচতসত ৰূ চদয়াৰ িথা হিতছ : ‗. . . 
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) দৰ্সন অৰু িভন বছন্সৰ ভাজৰ তথা ফুচিজীৱী অৰু 

সফসসাধাৰণজনৰ ভাজৰ সংতমাগ সাধনৰ প্ৰশ্নত া চতৰ্য় গুৰুত্বূণস প্ৰশ্ন, তিৰ অৰু বপ্ৰচিচৰ 

ভাজৰ সংতমাগৰ প্ৰশ্নত াৰ দতৰআ অৰু তাৰ হসতত সম্পচিসত। ৰৰ ফক্তফযত গ্ৰাভচিতয় তাৰ 

আংচগত চদতছ। দাৰ্সচনি অতদালন এ াি অচভ সাথসি ফুচল বিচতয়া ি‖ভ : বমচতয়া চস এ া 

সীচভত বফৌচিি বগাষ্ঠীৰ ভাজত এি চফতৰ্ষীিৃত সংিৃচতৰ সৃচি িৰাত ভতনাচনতফৰ্ িতৰ, বন িভন 

বছন্সতনি ৰ স্তৰৰ অৰু হফজ্ঞাচনি স্তৰত সুসংহত দাৰ্সচনি চচন্তাৰাচজ সম্প্ৰসাচৰত িৰাৰ 

প্ৰচক্ৰয়াত াত সিতলা সভয়তত সফসসাধাৰণৰ হসতত সংতমাগ ৰাতখ অৰু বসআ সংতমাগৰ ভাজতত 

ধযয়ন িচৰফলগা তথা সভাধান চফচাচৰফলগা সভসযাৰ উাঁহ চফচাচৰ ায়? এিভাত্ৰ এআ সংতমাগৰ 

ভাতজতৰতহ এ া দৰ্সন ―ঐচতহাচসি‖ হহ উচিফ াতৰ, চস চনজৰ ভাজৰৰা ফুচিভত্তাসফসস্ব 

উাদানসভূহ অাঁতৰাআ িাফ াতৰ অৰু চস চনতজআ ―জীৱন‖ত চৰণত হ‖ফ াতৰ। আয়াৰ ভাজততআ 



লুিাআ অতছ িভন বছন্সৰ সীভ গুৰুত্বৰ িথা। ভতাদৰ্সগত চফশুিতা ৱলম্বন িচৰ দৰ্সনৰ চচসা 

এ া বঘ ‖ৰ চবতৰত সুভুৱাআ ৰাচখতল নহ‖ফ – বততন চফশুিতা এিপ্ৰিাৰ থসনীচতফাদ, ৱতৰ্য 

বলচননীয় থসত নহয়। ফৰং তাৰ চফৰীতত, সপলিাভ হ‖ফনল হ‖বল সভাজফাতদ চনতজ এি 

―জনচপ্ৰয় ধভস‖হল ৰূান্তচৰত হ‖ফ াচৰফ লাচগফ।  

 

গ্ৰাভচিৰ ভতাদৰ্স তথা িভন বছন্স সম্পিসীয় ধাৰণাৰাচজ সভযি ৰূত ফুচজফনল হ‖বল অচধতযৰ 

ধাৰণাত া ফুজা প্ৰতয়াজন। উৎাদন সম্পিসৰ চমতিাতনা এ া বভৰুত ৱিান িৰা বেণীত াহাঁতি 

বতাঁ বভৌচলি বেণী ফুচল চবচহত িচৰতছ – এপাতল ফুতজসাৱা বেণী অৰু অনপাতল সফসহাৰা বেণী 

হ‖ল বভৌচলি বেণী। অচধতয প্ৰচতষ্ঠা িচৰফ াতৰ বিৱল বভৌচলি বেণীতয়তহ। গচততি অচধতয 

ধাৰণাত া বতাঁ সাধাৰণবাতৱ ৰ্াসি বেণীৰ বপ্ৰচিচসভূহি ফুজাফনল অৰু সফসহাৰাৰ ৰণনীচতি 

ফুজাফনল – এআ দুআ থসতত ফযৱহাৰ িচৰতছ। অচধতযআ অআনী হফধতা জসন ফা বেণীগত 

হভত্ৰীফিন ফা জনসাধাৰণৰ বভচনুতলচনি নুফুজায়। সফসহাৰাৰ ঐচতহাচসি প্ৰতজিত া হ‖ল এতন 

এখন সভাজৰ চনভসাণ িৰা ম‖ত অচধতয অৰু নাগচৰি সভাজৰ বিত্ৰখন, থসাৎ সন্মচতৰ 

বিত্ৰখন সম্প্ৰসাচৰত হ‖ফ, অৰু তাৰ চফৰীতত ৰাজননচতি সভাজৰ বিত্ৰখন, থসাৎ 

ফাধযফাধিতাৰ বিত্ৰখন সংিুচচত হ‖ফ। আয়াৰ ফাতফ সন্মচতৰ বিত্ৰখনৰ চফৰত সম্প্ৰসাৰণৰ এি 

প্ৰচক্ৰয়াৰ সূচনা িচৰফ লাচগফ চমত াতৱ চফচবন্ন সতগাত্ৰীয় বগাষ্ঠীৰ স্বাথসৰ সভন্বয় সাধন িচৰফ এি 

নতুন ঐচতহাচসি ব্লিৰ ৰূত। চফচবন্ন জনচপ্ৰয় ধাৰণা অৰু বপ্ৰচিচৰ প্ৰণালীফিিৰণ তথা 

সভাতলাচনাত্মি ৰূ প্ৰদান এআ ৰণনীচততৰ গুৰুত্বূণস ংৰ্চফতৰ্ষ। 

 

চাোল ভুতপআ ―Hegemony and Ideology in Gramsci‖ (―Gramsci and Marxist Theory‖) ৰ্ীষসি চফখযাত 

ৰচনাখনত চফস্তাচৰতবাতৱ বদখুৱাআতছ বম গ্ৰাভচিতয় অচধতয ধাৰণাত াৰ ভাধযতভতৰ ভূলগতবাতৱ 

থসনীচতফাদৰৰা ভুক্ত ভতাদৰ্সৰ এি বভৌচলি ধাৰণা দাচঙ ধচৰতছ। গ্ৰাভচিৰ চচন্তাৰ চফচবন্ন ংৰ্ৰ 

ভাজত উমুক্ত সংতমাগৰ বাৱ তথা বসআ ংৰ্সভূহ সাভচগ্ৰিবাতৱ ভাৰ্ক্সফাদৰ হফপ্লচৱি দৰ্সনৰ 

হসতত খা বখাৱাচফধৰ নহয় ফুচল থিা ধাৰণাতিা বতাঁ খণ্ডন িচৰতছ। গ্ৰাভচিতয় ভতাদৰ্সি বিন্দ্ৰ 



িচৰ থিা সিতলা সভসযাৰ সভাধান দাচঙ ধচৰফ ৰা নাআ অৰু ৰৱতসী মসায়ত চফষয়ত াৰ 

অতলাচনাৰ ফাতফ চধি উন্নত ধাৰণাগত সাঁজুচল তথা ফযাখযাৰ প্ৰচলন হহতছ। চিন্তু চতচন া 

চদৰ্ৰৰা বতাঁৰ চচন্তাৰ বভৌচলি গুৰুত্ব অতছ। প্ৰথভ, ভতাদৰ্সৰ ফস্তুগত চচৰত্ৰৰ িথা ূণস মসায়ত 

বিাৱা বতাঁ হ‖ল প্ৰথভ ফযচক্ত। সিতলা সাভাচজি গাাঁথচনৰ এি অৱৰ্যিীয় স্তৰ চহচাত ভতাদৰ্সৰ 

চস্তত্বৰ িথা, বপ্ৰচিচৰ ভাজত ভতাদৰ্স বখাচদত হহ থিাৰ িথা অৰু প্ৰাচতষ্ঠাচনি সজ্জাৰ ভাতজতৰ 

ভতাদৰ্সআ ফস্তুগত ৰূ চৰগ্ৰহ িৰাৰ িথা বতাঁ হিতছ। চৰ্দ্তীয়, ফাস্তৱৰ চফিৃত উিানৰ ৰূত 
ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাত াৰৰা বতাঁ বৰচডতিচল অাঁতচৰ অচহতছ, িাৰণ বসআত া উৎাদন সম্পিসত 

চফষয়ীৰ ৱিাতনতহ চনধসাৰণ িতৰ। তদুচৰ বতাঁ চফষয়ীসত্তাৰ চনভসাণ িৰা বপ্ৰচিচ চহচাত (a 

practice producing subjects) ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাত াৰ আংচগত চদতছ। তৃতীয়, বতাঁ reductionism – 

থসাৎ, চমত া প্ৰৱণতাআ সিতলাধৰণৰ ভতাদৰ্সগত উাদানতৰ চনফামসবাতৱ বেণী-সংতমাগ থাতি 

ফুচল চফশ্বাস িতৰ বসআ সম্পতিস এ া সাভচগ্ৰি ফযাখযা দাচঙ ধচৰফনল মত্ন িচৰচছল। আয়াতৰ প্ৰথভ 

দু া আে ৰৱতসী িালত চফতৰ্ষনি এলথুজাতৰ চফিচৰ্ত িচৰচছল। চিন্তু ভুতপআৰ ভতত, তৃতীয়ত া 

চদৰ্ সম্পতিস (ৰচনাখন ১৯৭৯ চনৰ) সভযিধৰতণ চচন্তা-চচসা বহাৱা নাআ অৰু গ্ৰাভচিৰ ৱদানতিা 

স্বীিৃচত চদয়া বহাৱা নাআ। চস চম নহি, গ্ৰাভচিতয় ভতাদৰ্সৰ ধাৰণাৰ ভাতজতৰ ভাৰ্ক্সফাদী ঐচতহযৰ 

এ া গবীৰ সভসযাৰ সভাধানৰ আংচগত দাচঙ ধচৰতছ। সভসযাত া হ‖ল, বিতননি ঐচতহাচসি 

ফস্তুফাদৰ সীভাৰ ফাজ বনাতহাৱানি থসনীচতফাদি চতক্ৰভ িচৰফ াচৰ। ভতাদৰ্সগত বপ্ৰচিচৰ 

প্ৰিৃত স্বায়ত্ততা অৰু িামসিচৰতা চিভানচখচন, বসআত া চনণসয় িৰা দৰিাৰ অৰু অনহাতত, বৰ্ষ 

থসত থসননচতি চনধসাৰণৰ নীচতত া (determination in the last instance by the economic) ধচৰ 

ৰখা দৰিাৰ। ফহুতত থসনীচতফাদৰৰা ভুচক্তৰ সভাধানত া চদতছ ঐচতহাচসি ফস্তুফাদৰ চৰতযাগৰ 

ভাধযতভতৰ। বতাঁতলাতি বৰ্ষ থসত থসননচতি চনধসাৰণৰ নীচতত াি থসনীচতফাদৰ হসতত এিািাৰ 

িচৰ বলাআতছ অৰু ভতাদৰ্সগত বপ্ৰচিচৰ সমূ্পণস স্বায়ত্ততাৰ ধাৰণাৰ ভাজত সভাধান থিা ফুচল 

হিতছ। গ্ৰাভচিৰ অচধতযৰ ধাৰণাআ এআ সভসযাৰ সভাধানৰ ফাতফ এি ৰূতৰখা দাচঙ ধচৰতছ। 

(―Gramsci and Marxist Theory‖, p. 200) 

 



ভতাদৰ্স অৰু ফাগধাৰাৰ সভসযাত াি ফুচজফৰ ফাতফ অৰু তাৰ সভাধানৰ ফাতফ অন বাতলভান থ 

থাচিফ াতৰ। গ্ৰাভচিৰ অতলাচনাৰ ভাতজতৰ অচভ বততন এ া থৰতহ আংচগত চদফনল মত্ন 

িচৰতছা। ৱতৰ্য এআ বিত্ৰত ফহল অতলাচনা তথা চফতিসৰ প্ৰতয়াজন অতছ, গ্ৰাভচিৰ সভসযা-

সম্ভাৱনাসভূহতৰা মসাতলাচনা হ‖ফ লাতগ, লগতত চবচত্ত অৰু উচৰতসৌধৰ ধাৰণাত াতৰা অতলাচনাৰ 

প্ৰতয়াজন। চিন্তু ভূল প্ৰশ্নত া হ‖ল থসনীচতফাদৰৰা ভুক্ত সৃচিৰ্ীল ভাৰ্ক্সফাদৰ চচসা – চমত াতৱ ন ন 

তাচিি অচৱষ্কাৰ িৰাত অভাি সহায় িচৰফ াতৰ অৰু এতি সভয়তত চমত া গণসংগ্ৰাভতৰা 

নুিূল। বলচনতন বিাৱা বেড আউচনয়ন-ধভসী থসনীচতফাতদআ থসনীচতফাদৰ এিভাত্ৰ ৰূ নহয়, 

ভতাদৰ্সগত চফশুিতা এি থসনীচতফাদ – চমত াৰ প্ৰবাৱ সভৰ ফাাঁ-গণতাচিি সভাজ-চচন্তাত 

ফযাি ৰূত চৰলচিত হয়। 

   

এআচখচনতত অন এ া িথা বমাগ চদফ াচৰ। সংিৃচতৰ চচন্তাি জীৱন্তবাতৱ সাভচৰ ল‖ফ ৰানি 

তাচিি অধাৰৰ সৃচি িচৰফ বনাৱাচৰতল ভাৰ্ক্সফাদতৰ িচত হয়, চিয়তনা বতচতয়া বততন চচন্তাৰ চচসা 

তাৰ চৰসৰৰ ফাচহৰত হ‖ফ অৰু চস হয়ততা সংিৃচতফাদৰ ৰূ চৰগ্ৰহ িচৰফ। থসনীচতফাদৰ 

চফৰীতত সংিৃচতফাদৰ এ া ৃথি ধাৰাৰ সৃচি হ‖বল সভাজ-চচন্তাৰ বচৱষযততআ সংি ান্ন হ‖ফ। 

চিন্তু এতন সভসযাৰ সভাধান ভাৰ্ক্সফাদৰ জীৱন্ত চচসাৰ ভাজতত অতছ ফুচল অচভ নুবৱ িতৰা। 

সভত চছচৰয়াছ সভাজ-চচন্তাৰ চফিাৰ্ৰ ফাতফ, ভাৰ্ক্সফাদৰ জীৱন্ত চচসাৰ ফাতফ এআ প্ৰশ্নসভূহ 

চনিয়নি চততি গুৰুত্বূণস প্ৰশ্ন।  

 

বৰ্ষত গ্ৰাভচিৰ ফক্তফয এ াতি উিৃত িচৰতলা : ‗. . . 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) 

বসআফাতফআ ভাৰ্ক্সফাতদ প্ৰথতভ চফশুিতাফাদ তযাগ িচৰ ফতসভান সভাজখনৰ ভানুহৰ ভনস্তি, নুবৱ, 

চচন্তা অৰু জীৱন-চবজ্ঞতাৰ বযন্তৰনল প্ৰতফৰ্ িচৰফ লাচগফ। নহ‖বল ভাতৰ্ক্স বিাৱা বসআ 



ূণসাংগ ভানুহজন বিতননি সৃচি হ‖ফ? মাৰ চফষতয় ভাতৰ্ক্স হিতছ – ‗The cultivation of all the 

qualities of the social human being, production of the same in a form as rich as possible in needs, 

because rich in qualities and relations—production of this being as the most total and universal 

social product for, in order to take gratification in a many-sided way, he must be capable of many 

pleasures, hence cultured to a high degree.‘ (quoted in Sean Sayers, ―Marxism and Human Nature‖, 

p. 4-5) 

(০৯-০৬-২০১৬)   


