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শ র রায় 
 
L¡mÑ j¡LÑ−pl jªaÉ¥nah−oÑ  q£−l¾cÊe¡b j¤−M¡f¡dÉ¡−ul HL¢V N−hoZ¡-p¾ciÑ "p¡j bVp Je j¡LÑp 
AÉ¡ä ¢l¢mSÉe' (eu¡ ¢cmm£−a  "j¡LÑp, j¡LÑ¢pSj AÉ¡ä C¢äu¡' −p¢je¡−l, 22-24 
H¢fËm,1983-H f¢Wa) ¢h‘¡e J djÑ−L j¡LÑph¡−cl cª¢ø−L¡e −b−L ¢hQ¡−l HL ea¥e ¢cN¿¹ 
E−eÈ¡¢Qa L−l¢Rmz fy¢Qn hRl f−l a¡l f¤eÑf¡W haÑj¡e c¤¢eu¡l c¡nÑ¢eL pwL−V HC fË¢a−hc−Ll 
L¡−R AaÉ¿¹ fË¡p¢‰L j−e q−u−Rz −pSeÉ HC pw¢rç lQe¡¢V q£−l¾cÊe¡b−L ¢e−h¢ca Ll¢Rz 
 
j¡LÑp djÑ pÇf−LÑ ¢hnci¡−h −m−Me ¢e, k¢cJ AÒf f¢lp−l a¡yl hš²hÉ −fn L−l¢R−mez HC 
üÒfa¡l S−eÉ djÑ pÇf−LÑ a¡yl d¡lZ¡ ¢hL«a J AfhÉ¡MÉ¡ Ll¡ quz ¢a¢e B¢Ù¹L−cl LM−e¡ −pC 
A−bÑ ¢hâ¨f h¡ hÉ‰ L−le ¢ez a¡yl L¾¢VÊhÉ¥nÉe V¥ ¢c ¢œ²¢VL Ag −q−Nm'p ¢gmS¢g Ag l¡CV- 
fËh−å ¢m−M¢R−me- "djÑ-¢ef£¢sa fË¡Z£l c£OÑnÄ¡p, BaÈ¡q£e BaÈ¡l ja q©cuq£e fª¢bh£l q©cuz 
SeN−Zl B¢gj'1z ¢a¢e Øfø i¡o¡u h−m¢R−me, djÑ j¡e¤−ol pª¢ø, djÑ  j¡e¤o N−s ¢ez djÑ 
j¡e¤−ol p−Qae¡, BaÀ-Efm¢ì, ¢L¿¹¥ H Efm¢ì ¢hnÄ−Qae¡−L E−ÒV¡ L−l cÉ¡−Mz d−jÑl ¢hl¦−Ü 
pwNË¡j HC E−ÒV¡ h¡ ï¡¿¹ Efm¢ì ¢elp−el S−eÉz ¢a¢e d−jÑl ab¡ djÑ…l¦−cl B¢df−aÉl ( 
LM−e¡ pM−e¡ fË¡L-p¡j¿¹h¡c£ ¢ef£se ) p¡j¡¢SL-AbÑ°e¢aL fËi¡h h¡ c§oZ ¢e−u E¢àNÀ ¢R−mez 
SeN−Zl fËL«a p¤¤M£S£he L¡−uj e¡ q−m djÑi£l¦ j¡e¤−ol L¥pwú¡l h¡ j¡u¡ (AbÑ¡v d−jÑC  p¤¤M) 
−b−L j¤š² q−he¡2 z 
 
fËμRæ f¢lq¡p a¡yl I fËh−å ¢Rme¡, a¡ −j¡−VC euz "ü−NÑl pj¡−m¡Qe¡ f¢lZa qu f¡¢bh 
pj¡−m¡Qe¡u, dja−aÆl pj¡−m¡Qe¡ l¡Se£¢al pj¡−m¡Qe¡u"z q£−l¾cÊe¡−bl j−a j¡LÑp H ¢e−u pju 
eø L−le ¢e, AbÑ¡v A−fr¡L«a …l¦aÆf§ZÑ ¢ho−u j−e¡¢e−hn L−l¢R−mez ¢X ¢h jÉ¡‚¡J−el (¢c 
LÓ¡¢pLÉ¡m j¡L¢pªØV ¢œ²¢VLp Ag ¢l¢mSÉe-j¡LÑp, H−‰mp, −m¢ee, L¡EVp¢L- NË−¿Ûl lQ¢ua¡) 
HLC jaz AbÑ¡w j¡LÑp  djÑ pÇf−LÑ −L¡−e¡ ¢hnc aaÆ¡ue L−l k¡e¢ez ¢L¿¹¥ j¡LÑph¡c −a¡ −L¡−e¡ 
Bç h¡LÉ euz j¡LÑp −l−M −N−Re j¡LÑp£u ab¡ −q−Nm£u ¢hQ¡l fÜ¢a (−q−N−ml pj¡−m¡Qe¡ 
Ll−mJ BS£he ¢a¢e ¢e−S−L −q−N−ml  ¢noÉ j−e Ll−ae), k¡ Bj¡−cl j¡LÑp£u cª¢ø−a djÑ-
¢hQ¡−ll fËd¡e Bu¤dz −p L¡l−ZC fË−u¡Se q−m "¢œ²¢VLÉ¡m j¡LÑ¢pSj'-Hl BnËuJ ¢e−a L¥¢˜a 
qJu¡ k¡−he¡3z −X¢iX LÉV-Hl j−a j¡LÑp djÑ−L N£SÑ¡l h¡ djÑk¡SL−cl −Q¡M ¢c−u −cM¡l 
                                                 
1 কাল মােkর pাসি ক udৃিতিট িছেলা –‘Religious distress is at the same time the expression of real distress and the 
protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, 
just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people’. 
2 The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The 
demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up the conditions which needs 
illusions” (Karl Marx: Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right). 
3 লিলন গািকেক িলেখেছন, “On the question of God, the Godlike and everything connected with it, there is a 
contradiction in your position…it is clearly reactionary and reactionary. Like the Christian socialists (the 
worst variety of ‘socialism’, and its worst distortion, you make use of a method which despite your best 



¢h−l¡¢da¡ L−l¢R−mez −pS−eÉ ¢a¢e ¢œ²¢ÕQu¡e j§mÉ−h¡−dl fË¢a nËÜ¡n£m ¢R−me, −kje −i−eS¥−um¡l 
¢hfÔh£ −fË¢p−X¾V E−N¡ nÉ¡−iS ¢kö Mª−øl j¡ehd−jlÑ Lb¡ fË¡un E−õM L−lez  
 
j¡LÑp  J H−‰mp djÑ−L SjÑe cnÑ−el pj¡−m¡Qe¡l  C¢aq¡−pl f¢l−fË¢r−a ¢hQ¡l L−l−Re, 
Ae¤plZ L−l−Re a¡y−cl f§hÑp§l£−cl (kb¡ −X¢iX −éX¢lL ØVÊp J hË¥−Z¡ hu¡l)z "j¡e¤o−L S¿¹¥−cl 
−b−L fªbL Ll¡ k¡u −Qae¡−h¡d J djÑ ¢c−u, H Lb¡ −j−e ¢e−uJ h−m−Re −k a¡l p−‰ p−‰ N−s 
J−W B¢d−i±¢aL, l¡S°e¢aL, ¢hQ¡lhÉhÙÛ¡Na J °e¢aL −Qae¡ - Bl Hl phV¡C f¢lQ¡me¡ L−l 
djÑNa J djÑaaÆNa hÉhÙÛ¡fe¡ (j¡LÑp -H−‰mp : g−ulh¡M: Af¢SpÉe Ag ¢c −j−V¢lu¡¢mØV  
AÉ¡ä BC¢Xu¡¢mØV BEVm¤Lp , −fË¡−NËp f¡h¢mn¡pÑ, j−ú¡, 1976, fª 23-25)z H−‰mp ¢e−S 
AeÉi¡−h d−jÑl ¢hL¡n hÉ¡MÉ¡ L−l−Re, −Le djÑ−L j¡LÑp B¢gj h−m¢R−me a¡l f−l¡r  hÉ¡MÉ¡ 
−j−m4z  
 
 
−m¢eeJ djÑ pÇf−LÑ lQe¡u LM−e¡ k¡¢¿»La¡ h¡ −N¡ys¡¢j−L fËnËu −ce¢ez ¢L¿¹¥ ¢a¢e djÑ J 
djÑk¡SL−cl fË¢a¢œ²u¡l ¢hf‹eL pñ¡he¡ pÇf−LÑ nËjS£¢h−cl p−Qae b¡L−a hm−aezl¡¢nu¡e 
L¢jE¢eØV f¡¢VÑ (hm−n¢iL)-l Mps¡ LjÑp§¢Ql  djÑ pwœ²¡¿¹ Ae¤−μR−c ¢e¢cÑø L−l h−m¢R−me - 
"f¡¢VÑl E−ŸnÉ ¢ef£seL¡l£ −nËZ£l p−‰ pwN¢Wa djÑ-fËQ¡−ll pw−k¡N ¢Ræ Ll¡ Hhw nËjS£¢h 
SeNe−L djÑ£u L¥pwú¡l −b−L fËL«a j¤š² Ll¡z a¡l SeÉ °h‘¡¢eL ¢nr¡ J djÑ-¢h−l¡d£ fËQ¡l 
Ll¡z ah¤ −cM−a q−h k¡−a B¢Ù¹L−cl djÑ¢hnÄ¡−p BO¡a e¡ m¡−N, e−Qv djÑ¡åa¡ −h−s k¡−hz' 
(−m¢ee-pwNªq£a lQe¡hm£, Mä 29,fª 134)z 
 
 
−m¢ee J hm−n¢iL−cl ¢hl¦−Ü aMe Q¡QÑ J S¡−ll k¤Nmh¾c£ Hhw d−jÑl ¢hl¦−Ü ja¡cnÑNai¡−h 
Aes AhÙÛ¡e A¢eh¡kÑ ¢Rm, ah¤ ¢a¢e h¤T−a i¥m L−le¢e −k p¡d¡lZ djÑi£l¦ j¡e¤ol¡ ¢ef£¢sa 
−nËZ£i¥š²z AhnÉ ¢a¢e   B¢Ù¹LÉh¡−cl ¢hl¦−Ü ja¡cnÑNai¡−h pwNË¡−jl LahÑÉ −b−L LM−e¡ p−l 
k¡e¢ez −N¡¢LÑ−L −mM¡ L−uL¢V ¢Q¢W−a a¡ f¢log¨V z −N¡¢LÑ fËQ¢ma B¢Ù¹LÉh¡−cl hÉ¡MÉ¡u 
¢m−M¢R−me, "DnÄl EfS¡¢a J j¡ehpj¡S-Eá¥a hý d¡lZ¡l S¢Vm pjeÄu, k¡ p¡j¡¢SL Ae¤i¨¢a 
S¡N¡u J pwN¢Wa L−l, k¡l E−ŸnÉ hÉ¢š² J pj¡−Sl −k¡Np§œ ÙÛ¡fe J °S¢hL hÉ¢š²pš¡−L −hy−d 
−gm¡'z −m¢ee Hl ¢h−l¡¢da¡ L−l hm−me, HV¡ hNe¡ei£u i¡hh¡c£ d¡lZ¡ H pju DnÄl 
fË¢a¢œ²u¡l −k±¢š²La¡z hå¥ −N¡¢LÑ−L −lu¡v e¡ L−l hm−me I d¡lZ¡ fË¢a¢œ²u¡n£m, L¡lZ DnÄl£u 

                                                                                                                                                 
intention) repeats the hocus-pocus of the priests: you eliminate from the idea of God everything about it 
that is historical and drawn from real life (filth, prejudices, sacrificed ignorance and degradation, on the one 
hand, serfdom,monarchy, on the other), and instead of the reality of history and life there is substituted in 
the idea of God a gentle petty-bourgeois phrase(God= ‘ideas which awaken and organize social feelings’) – 
Lenin Coll Works, Vol 35, pp 127-28) 
4 eে লস ধেমর আেরকিট সংjা িদেয়েছন eভােব -: “the fantastic refection in man’s minds of those external forces 
which control the daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatutal 
forces. In the beginning of history it was the forces of nature which were the first so reflected and which in 
course of further evolution underwent the most manifold and varied personifications among the various 
peoples… But it is long before, side by side with the forces of nature, social forces begin to be active – 
forces which confront man as equally alien and at first inexplicable, dominating him with the same 
apparent natural necessity as the forces of nature themselves.” 



d¡lZ¡ j¡e¤o−L O¤j f¡¢s−u l¡M−a Q¡u, "p¡j¡¢SL Ae¤i¨¢a"−L −i¡ya¡ L−l, pS£h−L jªahv L−l 
c¡p−aÆl ¢c−L −W−m −cuz 
 
¢L¿¹¥ −m¢ee djÑ-fËp−‰ nË¢jL−nË¢Zl cª¢ø−L¡e ¢L qJu¡ E¢Qa, −p ¢e−u BaÉ¢¿¹La¡l f¢lQu 
¢c−u¢R−mez j¡LÑph¡c −k−qa¥ hÙ¹¥h¡c-¢i¢šL, ¢a¢e h−m¢R−me, d−jÑl fË−nÀ  nË¢jL−nË¢Z−L ¢el¿¹l 
öd¤ ¢h−l¡¢da¡ Ll−mC q−he¡,nœ¥hv BQlZ Ll−a q−h(pw lQ, M™ 15 fª 403-4)z ¢a¢e 
Hlg¥VÑ LjÑp¤¤¢Ql (1891) Lb¡ (−p¡nÉ¡m −Xjœ²É¡p£l l¡S°e¢aL −L±nm fËp−‰) h−m¢R−me, ¢L¿¹¥ 
−pM¡−e hm¡ q−u¢Rm ,"¢l¢mSÉe CS B fË¡C−iV jÉ¡V¡l", djÑ¡Ql−Zl BcÉ¿¹ °hl, a¡ hm¡ qu¢ez 
I −mM¡u (hš²«a¡) −m¢ee ¢e−SC a¡ EÜa L−l¢R−mez   
 
ü¡j£ ¢h−hL¡e¾c EμQ−nËZ£-¢eu¢¿»a djÑ-hÉhÙÛ¡l a£hË ¢e¾c¡ L−l h−m¢R−me, "f¤−l¡¢qa-a¿» üi¡haC 
¢eù¥l J ¢e×Ll¦Z', k¡l SeÉ ¢q¾c¥ pj¡−Sl i¢hoÉv A¢e¢ÕQaz −pS−eÉ ¢a¢e ¢m−M¢R−me, 
"hË¡jqeS¡¢al LahÑÉ - i¡l−al AeÉ¡eÉ S¡¢al EÜ¡−ll −Qø¡ Ll¡z---- ¢a¢e k¢c öd¤ V¡L¡l 
−Qø¡u O¢lu¡ −hs¡e, a¡yq¡−L kb¡bÑ hË¡jqe hm¡ k¡ue¡" (f¤−l¡¢qa J A¢dL¡l)z hZ¢hi¡−Nl 
¢h−l¡¢da¡ L−l h−m¢R−me, "Eq¡ S¡¢al Eæ¢al fË¢ahåL" ( °hp¡cªnÉ c§l Ll)z ab¡Q ¢h−hL¡e¾c 
hË¡jqeÉ B¢df−aÉl f−r ¢R−mez je¤ pw¢qa¡ EvL¢ma L−l (hË¡jq−j¡ S¡uj¡−e¡ ¢q 
fª¢bhÉ¡j¢dS¡u−az/DnÄlx phÑi¨a¡e¡w djÑ−L¡opÉ …ç−u) k¤¢š² M¡s¡ Ll−me −k a¡y−cl L¡−R B−R 
"d−jÑl i¡™¡l"z ü¡j£¢S −a¡ djÑ¢h−l¡d£ (¢h−noa ¢q¾c¥ djÑ) ¢R−mee¡, Hhw hË¡jqeÉ B¢df−aÉl 
f−rJ, a¡ e¡ q−m ¢a¢e −k fËnÀ fËL¡−nÉ l¡M−ae, a¡ qm −k AeÉ¡eÉ h−ZÑl j¡e¤−ol¡ I i¡™¡l-
h¢¾Qa qm −Le? 
 
 
i¡l−al L¢jE¢eØV f¡¢VÑl p¡d¡lZ pjf¡cL A−dÑ¾c¤ i¨oZ hdÑe 1991 p¡−m (aMe ¢a¢e p¡d¡lZ 
pjf¡cL qe¢e) f¡¢VÑl Ad¤e¡-m¤ç j¡¢pL f¢œL¡ "f¡¢VÑ m¡Cg' H HL¢V fËh−å - 
j¡Lp¢ÑSj,¢l¢mSÉe ,¢q¾c¥aÆ -i¡la£u Efjq¡−c−nl f¢l−fË¢r−a −j±¢mL cª¢ø−a d−jÑl ¢haLÑ a¥−m 
d−lez −h±ÜdjÑ J p¡ÉMÉ cnÑ−e −k k¤¢š²h¡c J e¡¢Ù¹La¡l ü£L«¢a B−R a¡ f¢ÕQj£  f¢ä−al¡ ( 
j¡LÑph¡c£ a¡¢aÆLl¡J) QQÑ¡ L−le¢ez hdÑe −m−Me −k, −h±ÜdjÑ −L¡−e¡ InÄl£u X¢ƒÊe, phÑn¢š²j¡e h¡ 
phÑfË‘¡h¡e DnÄl fËi«¢a d¡le¡l Lb¡ h−me¢ez L¡lZ −N±aj h¤Ü B¢d−i±¢aL ¢LR¥ j¡e−ae e¡z 
B¢j j−e L¢l I fËhå¢V h¡Ém¡, Elc¤, ¢q¾c£, a¡¢jm, j¡mu¡¢m CaÉ¡¢c i¡o¡u Ae§¢ca J hým-
fËQ¡¢la qJu¡ E¢Qa, djÑ¡ed−cl (B¢j −j±mh¡c£ në¢V H−cl fË¢a fË−k¡SÉ eu j−e L¢l, L¡lZ 
g¡ä¡−j¾V¡m g¡ä¡−j¾V¡¢mSj në¢V ¢h‘¡−eC fË−u¡N Ll¡ E¢Qa) Hi¡−hC ¢ha−LÑ e¡j−a h¡dÉ Ll¡ 
k¡uz H fËp−‰ hm¢R −k "¢hnÄ¡−p ¢jm¡u hÙ¹¥, a−LÑ hýc§l", HC d¡lZ¡l pñha −L¡−e¡ n¡Ù»£u ¢i¢š 
−eC z Ef¢eo−c B−R, "fË−nÀe f¢lfË−nÀe'5

 
hdÑe kb¡bÑ ¢mM¢R−me −k, L¢jE¢eØVl¡ djÑ −b−L ¢hla b¡L−h, ¢L¿¹¥ kMe a¡ p¡j¡¢SL l©f −eu - 
−kje, c¤NÑ¡f§S¡, Dc, ¢œ²pj¡p - −pM¡−e ¢jme-Ae¤ù¡e h¡ −j¡m¡L¡−a a¡yl¡ Awn ¢e−aC f¡−le6z 
                                                 
5 “Question, Counnter-question” 
6 বধন িলেখেছন, : “Marxists recognize that they must respect the individual’s religious belief. We seek no 
conflict between us and true devotees of all faiths. We respect the right to their beliefs …. 
What about Marx’s aphorism that ‘ religion is the opium of the people?’ I have indicated that the aphorism 
torn from its contect is interpreted one-sidedly.  



HM¡−e  −m¢e−el Lb¡ ¢a¢e Aåi¡−h e¡ −j−e ¢WLC L−l−Rez a¡−a ¢a¢e −j¡−VC  Aj¡LÑph¡c£ 
q−u S¡e¢ez L¡lZ j¡LÑph¡c ‡Kvb cqM¤^‡ii Bçh¡LÉ eu, L−jÑl ¢e−cÑnz 
 
−noa, ¢h‘¡e£−L ¢L e¡¢Ù¹L q−aC q−h? H ¢e−u  Z‡K©i  j£j¡wp¡ qu¢ez Bj¡−cl R¡œS£h−e 
(−p¾V −S¢iu¡pÑ L−m−S ¢h‘¡−el R¡œ qh¡l p¤¤h¡−c) −f−u¢R g¡c¡l −N¡−l h¡ g¡c¡l J−ulØVÊÉ¡¢V−el 
ja  ¢h‘¡e£−Lz a¡y−cl ¢h‘¡e-j¡ep −L¡b¡J djÑ£u c¡uhÜa¡u r¥æ q−u¢Rm ¢L? ¢eÕQuC e¡z ah¤ 
H ¢e−u ¢haLÑ Qm¤Lz A¢hiš² i¡l−al L¢jE¢eØV f¡¢VÑl ¢Lwhc¿¹£fË¢aj pwNWL J p¡d¡lZ 
pjf¡cL (1933-48) f§lZQ¡yc −k¡n£ hm−ae pªSen£ma¡ S¡¢la qu "LÓÉ¡−np Ag BC¢Xu¡S' 
−b−Lz GB ÔK¬¨v‡km Ae AvBwWqvRÕ Gi ‡c«¶vcU ZvB i“× K‡i ‡`Iqv DwPr bq, AvKvsw¶Z bq 
A‡b¨i gyL ‡P‡c aiv| ejc«‡qvM ‡Kvb c«MwZkxj wm‡÷g M‡o Zyjvi PvweKvwV bq| ej c«‡qv‡M 
‡PZbvi gyw³  N‡U bv| Avm‡j fyj hyw³i gvby‡liI Zv‡`i gZvgZ c«Kvk Kivi AwaKvi ‡`Iqv 
DwPr| wPš—v Kivi mvnm, c«kœ Kivi mvnm weZ‡K©i gva¨‡g fyj hyw³‡K civ¯— K‡i GwM‡q hvevi 
‡c«iYv wKš‘ my¯’ mvs¯‹…wZK Av‡›`vj‡biB AsM| AÜ AvbyM‡Z¨i g‡a¨ w`‡q, c«kœnxb AvbyM‡Z¨i ga¨ 
w`‡q ‡Kvb wm‡÷gB `xN©w`b ‡Rvi K‡i wUwK‡q ivLv hvq bv, Zv hZB 'mvg¨ev`x' wKsev 
ÔRbKj¨vbgyjKÕ e‡j c«PvwiZ ‡nvK bv ‡Kb, Avi Avgiv Zv c…w_exi BwZnvm we‡k−lY K‡i ‡R‡bwQ|  
fveg~wZ© c~Rvq Avc −yZ n‡q AÜ ¯—veKZv bq, eis c«wZwU ỳb©xwZ, Ab¨vq, AwePvi, eÂbv wKsev 
Kyms¯‹v‡ii wei“‡× we‡`«vn Ges m‡e©vcwi mvs¯‹…wZK msNl© - msNvZ Avi wbg©v‡Yi gva¨‡gB mf¨Zv 
GwM‡q hvK my¯’ ms¯‹…wZi w`‡K|    
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সmাদেকর নাট : কাল মাk uনিবংশ শতেকর aন তম  মানবতাবাদী দাশিনক, রাজৈনিতক 
aথনীিতিবদ eবং সমাজ িবেশষj।  ণীহীন শাসন ব বsা গেড় তুেল aথৈনিতক eবং রাজৈনিতক সাম  
pিত ার sp দিখেয়িছল eকসময় িবে র বh মুিkকামী মানুষেক।  ধম o িবjান িনেয় মাkীয় দৃি ভি  
থেক সুs আেলাচনা আেজা তাi pাসি ক।  স িহেসেব  e pবnিট বiেয় আলাদা uপেযাগ তরী করেব 
িনঃসেnেহ। 
 
তারপরo িকছু িজিনস আমােদর সবসময়i মাথায় রাখেত হেব।  মােkর pিতিট কথাi িকnt a াn নয়। 
eক সময় তার তেttর aনুরাগীরা িকnt সভােবi মাkেক দখেতন।  তারা ভাবেতন, ei মতবাদ eমন eক 
‘সেত র’ uপর pিতি ত যা থেক পদsলন কখেনাi সmব নয়। ঢালাoভােব তার সমs বানীেক ‘ বjািনক’ 
িহেসেব আখ ািয়ত করা হেয়িছেলা।  িকnt রািশয়া, পূব iuেরাপ eবং পরবতীেত সারা িব জুের  কিমuিনs 
িবে র পতেনর পর  স সমs বাণীর a াnতা িনেয় সংশয় সৃি  হেয়েছ।  পৃিথবী জুের পঁুিজবাদ বা ধণতnt 
থেক সমাজতেntর utেরােণর য  ‘আমূল ভিবষ dানী’ মাk কেরিছেলন, আজেকর িবে র pkাপট 
িবে ষেণ মেন হয় পৃিথবীর  গিত-pকৃিত সভােব যায়িন। মাk মেন কেরিছেলন য, ধনতািntক রা ব বsায় 



িমক নী বুিঝ কবল শাষণ আর ব নার িশকার হেব eবং eর ফেল িমক নীর িপঠ ‘ দoয়ােল ঠেক 
যাoয়ায়’ তারা ধণতািntক িসেsেমর পতন tরািnত করেব।  িবিcnভােব িকছু জায়গায় সফলতা eেলo 
ধনতেntর পতন হয়িন, বরং বলা যায় ধনতািntক বা পঁুিজবািদ ব বsা িনজs িসেsেমর dবলতার িবrেd যুd 
করেত করেত িববিতত হেয়েছ। পি মা িবে র ‘oেয়ল ফয়ার sট’ gেলা িমক sাথ সংরkেণর ব াপাের 
aেনক বশী মেনােযাগী। ড iuিনয়ন গঠেনর মাধ েম িমেকরা িনেজর sাথ সংরkণ করেত পারেছ 
aেনক ভালভােব ei পঁুিজবাদী সমােজi। তারা িকnt িবpেবর পেথ যােc না।  পঁুিজবাদী শাষেণর কারেণ 
‘ দয়ােল িপঠ’ ঠেক গেল যিদ িবpব হেয় যত, তাহেল িবগত িtেশর দশেক সারা dিনয়া জুের aথৈনিতক 
মnার dঃসমেয় কন কান িবpব হল না স ব াপারিট মােটi বাধগম  নয়।  eরকম uদাহরণ আেছ বh।  
 
মাk আেরা মেন কেরিছেলন পঁুিজবাদী সমােজ ‘kাস পালারাiেজশন’ তীb থেক তীbতর হেব eবং শাষণ 
– শািষেতর (মােkর ভাষায় বুেজায়া eবং pেলতািরেয়ত) মেধ  নীৈবষম  তীbতর হেব। িকnt আধুিনক 
পঁুিজবাদী ব বsায় য়ামরা দখিছ, নানান ধরেণর সমস ার িশকার হেয়o সমােজর eকিট িনিদ  নীর kয় 
kমতা o দনিnন জীবেনর মান unত থেক unততর হেয়েছ eবং সেবাপির মািলক eবং িমক ণীর 
মেধ  মধ বতী ণীভুk মানুেষর সংখ া utেরাtর বৃিd পেয়েছ।  িবেশষত আধুিনক িবে র সফটoয় ার 
inািs িকnt সনাতন িমক eবং কঁাচামােলর সংjাi পালেট িদেয়েছ।  epসে  কলকাতার আnজািতক 
খ ািতসmn সমাজতািttক ড রামকৃ  মুখািজর বkব  pাসি ক মেন হেত পাের। িতিন মেন কেরন, 
ধণতািntক ব বsা পিরশীিলত rপ gহণ করার ফেল মশিkর eক uেlখেযাগ  aংশ কািয়ক ম দােনর 
পিরবেত বুিdজিনত মদান ( মnাল লবার) করেছ eবং তারাi মধ িবtসূলভ জীবন জাপন করেছ।  
pিতবছরi তৃতীয় িবে র দশ থেক eiচ oয়ান িভসায় আেমিরকায় আসেছ আজার হাজার ‘ মnাল 
লবােরর’ দল, যারা তির কেরেছ eক দৃশ মান বিল  মধ িবt নী।   বলা বাhল , ei মধ িবt নীর 
বুিdমtা o মানিসকতা আপােমার জনগেণর কােছ সাধারণ মানদn িহেসেব পিরগিণত হেয়েছ eবং সমােজ 
তােদর আিধপত  িবsৃত হবার মধ  িদেয় তােদর sাথ aনযুায়ী সামািজক কাঠােমা পিরবিতত হেয়েছ। মােkর 
সনাতন ধারণায় সমg u�পািদকা শিkেক কবলমাt কািয়ক মদানকারী িমেকর মাধ েম মূল ায়ন 
কেরিছেলন – যা আজেকর dিনiয়ার সােপেk aেনকটাi বািতলেযাগ ।  
 
 
e ছাড়া মেন রাখেত হেব, ধু নীগত িকংবা aথৈনিতক dnd নয়, আজেকর dিনয়ার জিটল সমােজ আেরা 
নানা ধরেণর dnd eবং সংঘাত ( যমন, জািতগত, লি ক, ভাষাগত, সাংsৃিতক িকংবা ধমীয়) রেয়েছ যা 
পৃিথবীর গিতপথ িনধারেণ aেনক সময়i িনয়ামক ভুিমকা পালন কেরেছ – মাk সgেলা তমন grt িদেয় 
িবেবচনা কেরনিন, ধু ‘kাস কনি k’ কi pাধান  িদেয়িছেলন।  কােজi আজেকর িদেন মােkর ব াখ া 
কতটুকু বjািনক তা িনেমাহ িবে ষেণর দাবী রােখ। pখ াত aথনীিতিবদ aমত  সন দশ পিtকায় 
pকািশত ‘ভারেত ণীিবভােগর তাৎপয’ শীষক লখায় মnব  কেরিছেলন, ‘ ণী ছাড়াo আসেল aসােম র 
aেনক uৎস আেছ; aসুিবধা আর বষেম র সমs িকছু কবলমাt নী dারাi িনধািরত হেব – ei ধারণা 
ত াগ করেত হেব’।  িবjােনর দাশিনক কাল পপার  (1902-1994) তার ‘ফলেসফায়ািবিলিট’ বা ‘ভুল 
pমােণয়তা’ তেttর মাধ েম দিখেয়েছন য,  মািkজম eক ধরেনর ছdিবjান (pseudoscience)।  
পপােরর ভাষায় – 



 
‘ বjািনক pিkয়ার aিst ততkণi থাকেব যতkণ তttgেলােক কিঠন pােয়ািগক পরীkেণর মধ  িদেয় 
চালােনা হেব। যখন কান তttেক পরীkেণর চেয় বরং সুরিkত কের রাখার চ া করা হয়, তখন বুঝেত 
হেব eর মেধ  গলদ রেয়েছ’। 

 
মােkর তেttর িবrেd eিট eকিট grতর aিভেযাগ সবসময়i।  যখন মােkর aনুরাগীরা দখেলন পৃিথবীর 
গিত-pকৃিত মােkর দখােনা পেথ যােc না, তখন তােদর দরকার িছল ei তttেক বািতল কের নতুন 
তেttর খঁাজ করা। তা না কের তারা পুেরান তttেকi তারা আঁকেড় ধের রiেলন, eবং তttেক জাড়া তািল 
িদেয় eকধরেণর যথাথতা দoয়ার চ া করেলন। পপােরর মেত e ধরেণর কমকাn িবjানমনsতার 
পিরপিn।  সিত  বলেত িক, e ধরেনর মেনাভাবi তির কের an sাবেকর eবং eকিট তttেক ঠেল দয় 
িবjান থেক aপিবjােনর িদেক।  কাল পপার ছাড়াo মােkর ‘ লবার িথoরী aব ভ ালু’র সমােলাচনা 
রেয়েছ eকােডিময়ায়।  আধুিনক aথনীিতেত তার তttেক  pিতsাপন করা হেয়েছ ‘মািজনাল iuিটিলিট’ 
তtt িদেয়।  eছাড়া uiিলয়াম s ানিল জেভান,  কাল ম ার িকংবা বাম ব াoয়ােকর সমােলাচনাgেলা 
পড়া যেত পাের।  
 
লুiস ফুেয়র, বা াn রােসল, িগবন pমুখ দাশিনক eবং িবjানী, eবং ঐিতহািসেকরা সময় সময় 
দিখেয়েছন  মােkর তেttর সােথ িবjােনর চেয় ধেমর সাযুজ i বশী।  য ভােব কিমuিনজম সাম বােদর 
sp দিখেয়িছল তা ধমgngেলােত বিণত ঈ র কতৃক পরকােল sেগর spময় আেবদেনর কথা মেন কিরেয় 
দয়।  ধািমকরা যমন কারান, বদ, বাiেবল, হািদস pভৃিত ধমgেnর মেধ  মহাসত  খুেঁজ পান, eবং 
মুহmদ, যী  eবং aন ান  ধমpচারকেদর বানীেক িশেরাধায কের রােখন, eবং তােদর দখােনা পেথi 
িনেজেদর চািলত করেত চান- িঠক সভােবi  কিমuিনsরা aেনকটা মাk, লিলন, s ািলন, টিs, মাo 
eবং তােদর লখা লাল বigেলােক দখেতন। ধেমর aনুসারীরা যভােব িনজ িনজ ধম pিত ার নােম 
ঢালাoভােব িবধমীেদর uপর aত াচার কেরেছ, িঠক তমিন কিমuিনজম pিত া eবং িবpেবরর নােমo লk 
লk মানুষেক হত া করা হেয়েছ, gলােগ pরণ করা হেয়েছ aেনক pগিতশীল মানুষেক, ‘ নীশtr’ িকংবা 
‘পঁুিজবােদর দালােলর’ তকমা eঁেট িনযাতন করা হেয়েছ িকংবা  পৃিথবী থেক িনি h কের দয়া হেয়েছ।  
িবjানী, দাশিনক, সািহিত ক eবং রাজনীিতিবদেদর িনযাতন, িনবাসন, কারাগাের িনেkপ, মিশিবের 
pরণ, মিss ধালাi iত ািদ সi মধ যূগীয় ধেমর কৃ  iিতহাস ছাড়া আর কাথাo পাoয়া যােব িকনা 
সেnহ।  ‘কােফর িনধন’, িকংবা ‘িনযবন কেরা সকল ভুবেনর’ মত ‘বুেজায়ােদর খতম কর’ িন িদেয় 
নীহীন সমাজ গড়বার pরণা িছেলা কিমuিনজেমর aপিরহায াগান। kুেসড, িjহাদ ধমযুেdর মতi 

িছেলা তােদর ei নীসংgােমর লড়াi। গণহত ার গেবষক rেমেলর মেত সািভেয়ত রািশয়া pায় ছয় 
কািট লাকেক কিমuিনজেমর নােম হত া eবং িনযাতন করা হেয়িছেলা, চীেন 1949 সাল থেক 

‘সাংsৃিতক িবpেবর’ সময় পযn দশ লk লাক িনহত হেয়িছল।  কেmািডয়ায়  পলপেটর সন বািহনীর 
হােত চার বছের িনহত হয় pায় িবশ লk লাক। rেমেলর সংখ াতtt িনেয় িবতক সৃি  করা যেত পাের 
সহেজi িকnt তারপরo বলা যায়, eকিট ‘ বjািনক’ সমাজব বsা বাsবায়েনর জন  ঢালাoভােব eত 
মানুেষর pাণহানী কন ঘটােত হেব স p  utাপন মােটi aসমীচীন নয়। আসেল ‘কিমuিনজম  িনেজi 



eকিট ধম’ িকনা ঢালাoভােব e িবতেক না িগেয়o বলা যায়  eর মেধ  ধেমর uপাদান রেয় গেছ – 
pcnভােবi।  
 
আেরা িকছু নমুনা পশ করা যাক। মািkজেমর দৃি ভি  থেক লিলন uপংহার টেনিছেলন ei বেল য,  
সাmাজ বাদ বা ‘iেmিরয়ািলজম’ হেc পঁুিজবাদী সমােজর uপেঢৗকন। পুিজবাদী িব  য সাmাজ বাদ সৃি  
কের না তা নয়, বhলাংেশi কের িকnt, কথা হেc, মাkীয় ধারণায় যমন মেন করা হেয়েছ ‘ স াশািলs’ 
দশ gেলা যেহতু পঁুিজবাদ থেক মুk থাকেব, স িবে  সাmাজ বাদ থাকেব না। িকnt আমরা দেখিছ 
সমাজতািntক িব  পঁুিজবাদী িবে র মতi সমান আgাসী। হাে রী (1956), চেকা াভািকয়া (1968), 
আফগািনsান (1979)-eর uপর রািশয়ার আgাসেনর iিতহাস কােরা aজানা নয়, aজানা নয় তীbেতর 
pিত চীেনর মেনাভাবo।  কােজi সাmাজ বাদ কবল পঁুিজবাদী িবে র eকেচিটয়া ভাবেল ভুল হেব।  
 
রািশয়া eকসময় জেনিটেkর গেবষণায় শীষsােন িছেলা, aথচ s ািলেনর আমেল রািশয়ায় ' জেনিটk' eর 
uপর গেবষণার লালবািত িকভােব jেল িগেয়িছল আমরা তা সবাi আজ জািন। বাম ঘরণার aেনেকi eকটা 
সময় জেনিটk বা বংশগিতেক পাtা না িদেয় কবল পিরেবশ িনণয়বাদেক আদশ িহেসেব করেতন,  কারণ 
তা তােদর 'সাম বােদর বাণী' pচাের সহায়তা কের। আর e কারেণi মাk্  িকংবা তার পরবতী তািttক 
কিমuিনsরা তােদর aেনক বাণীেতi eটাi জােরর সােথ বেলিছেলন য মানুেষর সকল বিশ i 
পিরেবেশর ফল, eর সােথ বংেশর কান যাগ নi। লিলন eবং তার সমসািময়ক নতারা ভাবেতন, 
সািহত , িবjান সব িকছুi ‘মািkজেমর ছাকুিন’র মধ  িদেয় যেত হেব, নiেল পির d হেব না! যমন 
লিলেনর মাkবাদী িনেদশ িছল –‘Literature must become party literature... Down with non 

partisan literatures.’ পূবতন সািভেয়ত রািশয়ায় s ািলন মাkসীয় মতবােদর সংেগ সংগিতপূণ করার 
লেk  বংশাণুিবদ ােক িবকৃত করেতo িপছপা হনিন । ei uেdেশ  িতিন লাiেসে া নামক eক ঠগ 
িবjানীেক িনেয়াগ কেরন। যখন ভািভলভ pমুখ িবjানীরা লাiেসে ার তেttর ভুল ধিরেয় দন তখন 
s ািলন তােদরেক gলেগ পািঠেয় দন। তারপর তােক gিল কের হত া করা হয়। s ািলনeর pিতিহংসার 
sীকার হেয় আেরা pাণ হারান কােপেচে া, সালেমান লিভট, ম াk লিভন, isােয়ল আগেলর মত 
িবjানী।  ধু লাiেসে া নয়, s ািলন জামানায় লিপিশ ায়া নােমর আেরক ঠগ িবjানীেক pেমাট করা 
হেয়িছল – সi 'পঁুিজবাদী' জেনিটk সরােত। আiনsাiন আেপিkক তtt pদান করার পর, ব াপারটা 
'মািkজেমর সােথ সংগিতপূণ' মেন না করায় ‘ সািভেয়ত enাiেkািপিডয়া’ pকাশ করা হয় িরেলিটিভিটেক 
'নস াৎ' কের। eর pিতবাদ করায় পদািথিবদ জজ গ ােমােক পালােত হেয়িছেলা রািশয়া ছের। নােবল 
পুরsার িবজয়ী আঁেd শাখারভ eবং সলঝিনৎসেনর  কপােলo জুেটিছল s ািলনীয় জামানার aত াচার আর 
িনযাতন ।  পাsারনাক ‘ডkর িজভােগা’ রচনা কের 1957 সােল নােবল পুরsার aজন কেরন; s ািলন 
চাপ pেয়াগ কের ei মহান কিবেক িদেয় s ািলেনর stিত করােত চেয়িছেলন। পাsারনাক রাজী হনিন। 
লাং-ক াnাের পাsারনােকর মৃতু র পর তার শষকৃেত  uপিsত লাকজনেক s ািলন সরকার gফতার 
কের। eর মেধ  িসন ভিs eবং দািনেয়েলর মত িচnাশীল মানুেষরাo িছেলন। eেদরেক িবনা িবচাের 
কারাদn দoয়া হয়।  ei দৃ াngেলা আসেল বhল pচািরত ‘ বjািনক সমাজতেntর’ াগােনর িবrেdi 
যায় বেল মেন হয়।  



 
‘ বjািনক সমাজতেntর’ কথা বলা হেলo সিত কার িবjােনর সােথ সমাজতেntর মাtাগত পাথক টুক ু
পিরsার না করেল aন ায় হেব।  য কান ‘iজম’ আসেল বjািনক সাবজনীনতার anরায়। eকজন 
পদাথিবদ  কখেনাi িনেজেক ‘িনuেটািনs’ িকংবা ‘আiনsাiিনs’ িহেসেব পিরিচত কেরন  না।  কারণ  
িনuটেনর মাধ াকষণ সূt িকংবা আiনsাiেনর আেপিkকতtt পদাথিবjােনরi aংশ। কােজi আলাদা 
কের কােরা ‘আiনsাiিনজম’ চচা করার িকছু নi। eকi কথা জীবিবjােনর kেto খােট।  ডারuiেনর 
িববতনবাদ িকংবা মেnেলর বংশগিতর তtt pিতি ত হবার পর থেক egেলা জীবিবjােনরi aংশ। স 
িহেসেব  pিতিট জীবিবjানীi িকnt িববতনবাদী।  ল ামােকর মতবাদ ভুল pমািণত হoয়ার ফেল সটা 
জীবিবjােনর aংশ হেত পােরিন, সটা aপাংেkয় হেয় আেছ ‘ল ামািকজম’ aিভধায় aিভিসk হেয়।  
কােজi সাজা কথায়  য কান ধরেণর ‘iজম’ বjািনক ধারণার পিরপিn।  aথচ মািkজম বা 
কিমuিনজেম সব িকছু ছািপেয় ‘iজম’টাi যন বড় হেয় uেঠ।  eেক তা সকল পদাথিবjানীi যমন 
‘আiনsাiিনs’, সরকম সকল aথনীিতিবদেদর সবাi য ‘মািks’ তা িকnt বলা যােব না।  বh িবখ াত 
aথনীিতিবদ আেছন যারা মািkজমেক াn মেন কেরন।  কােজi eিট বjািনক মতবাদ িহেসেব  
সাবজনীন তা বলা যােব না। আবার eকi মািksেদর মেধ o আমরা দিখ শতভাগ। কu লিলিনs, 
কu s ািলিনs, কu টিss, কu বা মাois।  সবাi য যার মত িনেজেদর আবার ‘সিত কার 
মািks’ মেন কেরন। বাংলােদেশ ভাসানী, ন াপ, িসিপিব, oয়াকাস পািট, সবহারা পািট, পূববাংলা 
কিমuিনs পািট – eরকম নানা নােমর বধ, aৈবধ কিমuিনs পািটর aিst রেয়েছ।  eেদর aেনেকi 
eকসময় সমাজতnt কােয়েমর নােম ঘাট পািকেয় ণীশtr মেরেছন, কখেনা ড. hমায়ুন কিবেরর মত 
বেরণ  বুিdজীিবেক হত া কেরেছন, কখেনা বা  বাংলােদেশর sাধীনতা যুdেক আখ ািয়ত কেরিছেলন ‘di 
কুকুেরর লড়াi’ বেল।  eমনিক eকাtের কান কান grপ পৃথক সায়tসািসত ‘সরকার’ গঠণ কের  
মুিkেযাdােদর িবrেd  যুেd িলpo হেয়িছেলন বেল সাk  পাoয়া যায়।  তারা egেলা যখন করিছেলন, 
তারা মাkীয় দৃি ভংগীর মাধ েমi egেলা জােয়জ করেতন।  পের যখন তােদর ei সমs গণিবেরাধী 
কমকাn িদেনর আেলায় uেঠ eেসেছ, তখন তারা সাফাi গেয়েছন ei বেল – ‘ মােkর তেtt কান ভুল 
নi - eটা sফ পািটর লাiনগত ভুল’!  aবশ  সব কিমuিনsi য ei ‘খতেমর লাiন’ ক সিঠক মেন 
করেতন তা নয়, িসিপিবর মত িকছু ‘মডােরট কিমuিনs’ দেলর কমীেদর দেখিছ খতেমর লাiেন না িগেয় 
বরং গণতািntক পেথi  আেnালন করেতন।  eখােনo ধমবাদীেদর সােথ িমল লk নীয়।  চরmিn 
iসলােমর aনুসারীরা িবন লােদেনর সntাসী কমকাnেক ‘িজহাদ’ িহেসেব আখ ািয়ত কের কারান হািদেসর 
আেলােক aেনেকi বধতা দন, আবার aেনক ‘মডােরট মুসিলেমরা’  e ধরেণর চরমপিn কাযকলাপেক 
দেখন ঘৃণার চােখ – বেলন, eেদর কমকােnর সােথ ‘শািnপূণ iসলােমর’ কানi সmক নi।  
ধমবাদীেদর মতi কিমuিনs সাmােজ  চরমপিn, মডােরটপিn, মধ পিn সব ধরেণর aনুসারীi আেছন। 
eজন i ড. ফজলুর রহমান তার ‘iসলাম’ (1966) gেn বh আেগi বেলিছেলন, ‘iসলাম sভােব 
কিমuিনজেমর মতi’।   কথাটা ঘুিরেয় বেলo সমানভােবi pেযাজ । আবার eর পাশাপািশ আমরা পেয়িছ 
‘ধেমo আিছ িজরােফo আিছ’ গােtর ঈদ, পুেজা, িমলােদ aংশ নoয়া  eবং egেলােত িব াস করা 
মাkবাদী। জ ািতষীেদর রtপাথর হােত পরা, ভুত-ভবান-শয়তান, রািশফল, uদৃে  িব াসী মাkবাদীরাo 
সংখ ায় িবরল নয়। eেদর aেনেকi গেণেশর dধ খাoয়া িনেয় সারা ভারেত গণিহেsিরয়ার সময় বjািনক 
বাsবতার পেk না থেক বরং গেনেশর aেলৗিককতার সাফাi গেয়েছন। eেদরi eকাংশ মুসিলমেদর 



ভাটব াংক akুn রাখেত তসিলমা নাসরীেনর িবrdাচরণ কেরেছন।  egেলা সবi আবার তারা কেরেছন 
মাkবােদর দাহাi িদেয় – ‘dািndক পdিতেত’ সমাজ িবে ষণ কের।  কােজi, eেদর তtt eবং কমকাn 
আসেলi কতটুকু ‘ বjািনক’ তা সিঠক িবে ষেণর দাবী রােখ।  
 
eতদ সেtto, মাkবােদর তাৎপয eখেনা aেনেকর কােছi pাসংিগক।  সনাতন মাkবােদর পরবতী 
মাkবাদীরা, যমন - gামিs, eলথুজার িকংবা দিরেদা য সমs পাs মডািনs ব াখ া হািজর কেরেছন 
সগূেলা আমােদর জানা pেয়াজন।  e ছাড়া ভুেল গেল চলেব না য, সমg তৃতীয় িব  সহ লািতন 
আেমিরকা o আি কার িবিভn দেশ য সমs মানুষ মুিkসংgােম সািমল, তােদর aেনেকর কােছi মাkবাদ 
eখেনা আেলাকবিতকা।  সmpিত নপােল মাoবাদীরা যভােব দীঘিদেনর রাজতntেক uতখাৎ কেরেছ তা 
aেনক মািksেকi udীp  কেরেছ।  আিম শ র রায়েক ei pাসি ক লখার জন  ধন বাদ জানাi। 
 
 
 


