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pকাশেকর িনেবদন
sামী সত ানn সরsতী eবং তঁার pবিতত শিkবাদ ধম আমােদর জীবেনর
rবতারা। আমরা িব াস কির, যিদ ভারতেক আবার জগ সভায় hত আসন িফের
েপেত হয়, শিkবাদi eকমাt পnা। তাi sামীজীর রচনাবলীর রkণ o pসােরর
uেdে আমরা সামথ মত কাজ কের চেলিছ eবং ei লেk তঁার রচনাবলীর eক
িব d সংsরণ আমরা pকাশ করার uেদ াগ িনেয়িছ।
শিkবাদ gnাবলী আমােদর কােছ সািহত gn বা নীিতকথার পাঠ নয়, বরং eক
িবjান - মাnেষর িবকােশর িবjান। িবjান gেnর মত eর pেত কিট বােক র সত তা
ূ
িনরীkণপবক
মননi শিkবােদ pেবেশর eকমাt পথ। aব i মনেনর সীমােরখা
আেছ। তাi িনত bhনাDীর ধ ানসহ শিkবাদীয় uপাসনা eবং িনেজর জীবেন aধীত
সত েক pেয়াগ করার িনরnর pয়াস না থাকেল eকসময় শিkবাদ আমােদর জীবন
েথেক লুp হেত বাধ ।
েযেহতু e eক িবjান gn, তাi pথাগত সািহত -দৃি েত eেক মািজত করার েকান
pয়াস আমরা কির িন, বরং sামীজীর িলখনৈশলী o ভাষা আমরা যথাসmব aটু ট
েরেখিছ। pথাগত ব াকরণেক asীকার কের sামীজীর ভাষার েয েকান ৈবিচt আমরা
“আষpেয়াগ” িহসােব েমেন িনেত সmূণ pstত িছলাম। িকnt কােলর গহন গিতেত আজ
যাচাi করা aসmব, েকাnটা sামীজীর i াকৃ ত “আষpেয়াগ” আর েকাnটা বা “েpেসর
ভূত”। তাi েktিবেশেষ আমরা সামাn পিরমাজন o সmাদনা কেরিছ। সmাদনা o
পিরমাজন করার সময় যথাসmব কম কলম চালােনার নীিতেক anসরণ করা হেয়েছ।
ূ a d থাকেল, আমরা d
সমs ত সম o েktিবেশেষ তdব শেbর বানান মেল
কের িনেয়িছ। েযখােন িবভিkিচh সmূণ িভn aথ েবাঝাে বা aথহীন েঠকেছ
ূ (েযমন েসখােন আমরা যথাযথ পিরবতন কেরিছ। সবনাম পদ বাংলায় সmানসচক
iিন, iঁহােদর) o সাধারণ (েযমন - eরা, iহােদর) ei di রকম হেয় থােক।
িkয়াপদo েসiমত গিঠত হয়। ei ব াপাের েকানo aস িতেক আমরা যথাসmব
পিরমািজত কেরিছ। িkয়াপদ েযখােন কতৃবােচ র পিরবেত কমবােচ আেছ বা
কমবােচ র পিরবেত কতৃবােচ আেছ, erপ েkেt pেয়াজন িবধায় েকান েকান sােন
আমরা ব াকরণ মািফক পিরমাজন কেরিছ। িকছু sােন যিতিচেhর িকছু পিরবতনo
করা হেয়েছ।
eর বাiের আমরা েয েকান পিরবতন o পিরমাজন কেরিছ, সবi পাদটীকায়
“pকাশেকর িনেবদন” বেল pকাশ কেরিছ। “pকাশেকর িনেবদন” বলা না থাকেল েসi
ূ
সব পাদটীকা মলgেnর
anগত।
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sামীজীর দৃ িব াস িছল, শিkবাদ ভারেতর বুেক আবার pিতি ত হেব। সহs
বছেরর aনাচার দg ভারত আবার িনেজর কমেkt েবেছ িনেত পারেব। ei লেk
যিদ আমােদর pয়াস কণামাto সাহায কের, আমরা আমােদর সমs ম সাথক মেন
করব।
িবনীত pকাশক

শিkবাদ িক ?
১। েকndীয় শাসন (গভণেমN ) eমন eক নীিতর িভিtেত pিতি ত থাকা pেয়াজন
েয নীিতর লk হiেব pেত ক sেরর মাnেষর ব িkগত o সমাজগত িবকাশমুখী
ূ হoয়া eবং সbsেরর মাnেষর িবকাশিবrd েয
গিতেক agসর কিরয়া িদবার anকল
ূ হoয়া eবং েয শাসন নীিত eমন
েকান ব িkগত o সমাজগত আচরেণর pিতকল
েকান aনীিতর p য় েদয় না যাহােত েকানo sেরর মাnেষর an, বst, িশkা o কm
সমsার udব হiেত পাের uহা শিkবাদ। শিkবাদেক পণূ িবকাশবাদ নাম েদoয়া
যায়।
২। যাহারা শাসন নীিতেক ঐ ভােব পিরচািলত কিরবার জn, গিঠত কিরবার জn
eবং ঐ িদেক agসর কিরয়া িদবার জn কmপdিত gহণ কের তাহারা শিkবাদী।
শিkবাদী পণূ িবকাশবাদী।
৩। শিkবাদীগণ anায় িবেরাধী eবং আsিরক িবেরাধী মেনাবৃিtেত আপনািদগেক
গঠন কিরেব eবং aভয়, সত , েpম o শািnর aবলmন কিরেব।
৪। ভীrগণ শিkবাদ gহণ কিরেত পাের না, কােজi শিkবােদ ভীrতার sান নাi।
gNািম o আsিরকতা কিরেত যেথ dঃসাহেসর পিরচয় পাoয়া যায় o শিkবাদীর uহা
লk নেহ। েস বরং uহার িবেরািধতায় স সাহস ajন কিরেব।
৫। সত - সেত র pচারi সত , িমথ া কথা কlনা কিরয়া pচার করা আsিরক
কmনীিতর লkণ। যাহােদর কmনীিতেত মাnেষর মেনাজগেতর sাভািবক ৈনিতক
সমথন নাi তাহারা িমথ া pচার dারা িনেজর aনীিতেক িনেজর দেলর েলাক dারা
সমথন করাiবার জn িমথ া pচার কিরেত বাধ হয়। শিkবাদীরা ঐrপ কিরেব না।
কারণ মাnেষর ৈনিতক সমথেনর িভিtেত শিkবাদ pিতি ত।
৬। েpম - িবেdষ হীনতাi েpম (গীতার aিহংসা)। শিkবাদীরা েকান সমাজ, জািত,
ধm o ব িkেক িবেdষ না কিরবার নীিত মািনয়া লiয়া gNািম o আsিরকতােক p য়
িদেব না eবং ei নীিতর গিত বুিঝয়া iহার pিতকােরর জn eকটু কেঠার নীিতর
ূ েকান সমােজর gp বা pকা সমথন
anসরণ কিরেব। gNািম বা আsিরকতার মেল
না থািকেল pচার dারা সমােজর ঘৃণা জাগাiয়া ei aনীিতর pিতকার করা যায়, িকnt
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সমাজ িবেশেষর iহােত সমথন থািকেল ধু pচার dারা iহার pিতকার হiেব না।
েসখােন কেঠার নীিতর আ য় লoয়ার pেয়াজন। েয সব সমােজ eirপ aনীিতর
সমথন বুঝা যায় শিkবাদীগণ েকানopকার িবপেদi ঐ সমােজর a ীভূত কাহােকo
সাহায কিরেব না। aিধক িক uk সমােজর eকিট িভkু কেক পয n িভkা dারা
সাহায কিরেব না।
৭। শািn - িনজ িনজ িব াসাnসাের uপাসনার aিধকার মাnষ মােtরi আেছ।
ূ । শিkবােদর
uপাসনার an ান সব ধেmরi জঁাকজমকহীন o শািn লােভর anকল
iহাi শািn। iহা িভn ধেmর নানা pকার ৈনিমিtক o বািhক an ান আেছ। ধেmর
বাh an ানেক সামেন রািখয়া কতকgিল aকারণ gNািম eবং aশািnর udব
হiয়ােছ। iহােত sানীয় pচিলত নীিতর িবrd an ান dারা aশািnর সৃি কিরেল
uহােক gNািম বিলয়া মানা হiেব।
৮। আsিরকতা - েয শাসন নীিতর pভােব, usািনেত বা dbলতায় মাnেষর
ব িkগত o সমাজগত িবকাশ গিত বাধাpাp হয় eবং ব িkগত aনাচার বা gNামী,
সমাজগত aনাচার বা gNািম aথবা ে ণীগত aনাচার বা ে ণীগত gNািম p য় পায়
ূ
eবং েয শাসন নীিতর aদরদিশতায়
মাnেষর an, বst, িশkা o কm সমsার udব
হয়, uহা আsিরক শাসন। uহার pিতকােরর েচ া কিরেল আsিরক শাসন uহার
pিতকার না কিরয়া pিতকাের ু সমােজর uপর পীDন নীিত চালাiেত থােক।
৯। িবকােশর জn মাnষ আপন সমােজ িশkািবভাগ, িবচারিবভাগ, সমাজিবভাগ,
ধmিবভাগ, শাসনিবভাগ o ৈসnিবভােগর sাপনা কিরয়ােছ। iহার েয েকান িবভাগ
মাnেষর িবকােশ সাহায না কিরয়া িবকােশ বাধা িদবার েকানo pকার নীিতর সৃি
কিরেল uহা আsিরকতা বিলয়া জািনেত হiেব। আsিরক শাসেনi িবকাশপেথ বাধার
সৃি হiয়া থােক। নারী িনয াতন, িহংসা, েdষ, পর ীকাতরতার pভাব o শািnিন
pিতেবশী সমােজর uপর an সমােজর kমাগত আkমণ eiসব েকndীয় নীিতেত
আsিরক বা dbল মেনাবৃিtর লkণ।
১০। আsিরক মেনাবৃিt সmn মাnষ, সমাজ, েদশ বা ে ণী sিবধা হােত পাiেল
an মাnষ, an সমাজ, an েদশ o an ে ণীর uপর িবকাশ িবrd নীিতর pিত ায়
যtশীল হiয়া থােক। ঐ জn ঐrপ মেনাবৃিt সmn ব িkর শাসন নীিত aত n
aনীিতর শাসন হiয়া থােক। ei pজাতnt pিত ার যুেগ িনbাচন pািথগেণর কতকgিল
ূ না হiেল
িবেশষ স gণ থাকা pেয়াজন। েস স gণgিল শিk sেরর নীিতর anকল
ূ হiেত
তাহার পিরচািলত শাসন নীিত কখনo সকল সmpদায় o ে ণীর িবকাশাnকল
পাের না। যাহােত িনbািচত সদs শিksেরর নীিত ধিরয়া চিলেত বাধ হয় েসজn
যেথ আiেনর ব বsা থাকা pেয়াজন। েকndীয় শাসেন anদার মেনাবৃিtর পিরচয়
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পাoয়া েগেল েয েকান শাসেকর uপর uহা pেয়াগ করা চিলেব। েয aনীিতর
pিতকােরর জn রাজশাসেনর যুগেক ভাি য়া pজাশাসেনর যুেগ পিরণত করা হiয়ািছল
েস aনীিতর কেঠার pিতকার হoয়া pেয়াজন। sাs , িশkা, িবচার o শাসন িবভােগর
pেত কিট পেদ unত মিs o েমধা সmn েলােকর িনযুk হoয়ার নীিত pবtন না
ূ হoয়া sাভািবক। iহা
কিরেল জনিশkা o জনরkা িবভােগর কায িবকাশ pিতকল
আsিরক নীিতর পিরচায়ক।
১১। েদবাsর সংgাম - েকndীয় শাসন নীিতর সিদ া থািকেল সbsেরর
ূ কmিবjােন েকndীয় নীিতর সংেশাধন সহজ হiেব। যাহােত সমােজ
িবকাশাnকল
নারীর ময াদা বৃিd পায় েসিদেক িবেশষ নজর েদoয়া pেয়াজন। pেত কিট নারীর
িপছেন েকndীয় শিkর eতটা শিk েকndীভূত থািকেব েয েদেশর eক pাn হiেত an
pাn পয n eকজন নারী eকা িবচরণ কিরেত থািকেলo েকাথাo তাহার uপর
aময াদার ব বহার কিরেত েকহi সাহস পাiেব না। েদেশর েবকার সমsার সমাধােনর
পিরকlনা কিরয়া uহার ব বsা dারা েবকার সমsার সমাধান কিরেত হiেব। an, বst
o dg pেত কিট মাnেষর জn যাহােত sলভ হয় তাহার ব বsা কিরেত হiেব।
ূ
ূ কিরয়া িদেত হiেব।
বাধ তা মলক
pাথিমক িশkার ব বsা িবকাশবােদর anকল
pেত ক খN সমাজ বা সmpদায়েক শিkবােদর িবকাশ িভিtর uপর সংগিঠত হiবার
জn sাধীনতা িদেত হiেব। আবার যাহােত েকান সমাজi আsিরক মেনাবৃিtেত গিঠত
হiবার sেযাগ না পায় েসজn কেঠার আiন pstত কিরেত হiেব। যিদ সহেজ
শিkবাদীরা eiসব নীিত েকndীয় শাসন িবjােন ধরাiেত না পাের তেব uহার ফেল
ূ
সমােজ েদবাsর যুd আরm হiবার সtপাত
হiেব।
১২। েকndীয় নীিতর যিদ আsিরক লk হয় তেব anায়কািরগণ iহােদর সমথেনi
দঁাDাiয়া থািকেব। কােজi সbpকার aনীিতর িবেরািধতার uপর আেnালন o সংগঠন
দঁাD করাiয়া শিkবাদীগণেক agসর হiেত হiেব। aনাচারকারীেদর aনাচার
ূ
pিতেরােধ agসর হiেল, aনাচােরর মলs
েকndীয় আsিরক নীিতর সিহত সংঘষ
pত েk বা পেরােk আিসেব। মাnষ মাti নীিত o aনীিত বুিঝবার শিk রােখ।
sতরাং যিদ uপযুk বাধা পায় তেব আsিরক িচnা pভােব িদk াnগেণর সংখ া
kেমi কিমেত থািকেব। শিkবাদীগণ ei aনীিতর িবেরািধতা না কিরেল ei aনীিতর
সমথন িদন িদন বৃিdi হiেত থািকেব। েকndীয় নীিতo সmান eবং পদময াদা দােন
ei aনীিতর সমথকগণেক দৃ মলূ কিরয়া িদেব। aেনক al িবকিশত িচnার
কmনীিতেত pিতি ত কmীরi eirপ ধারণা হoয়া সmব েয েকndীয় নীিতর সিহত
িবেরািধতা কিরেত যাiয়া সমােজর মধ িsত ei aনাচারী িদগেক জDাiেল লk
ূ
দরবtী
হiেব ; িকnt শিkবাদী গণ eirপ ভাবpবণ কmীগণেক dbল কmী বিলয়া
জািনেব। iঁহারা যতবD নামী পুrষi হuন না েকন শিkবাদীরা iঁহােদর কথায় লk
হiেব না।
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১৩। কmিবjান - যঁাহারা শিkবােদর কmিবjান িবsািরত বুিঝেত চােহন তঁাহারা
ূ
আমােদর মলgn
(kম িবকােশর পেথ) পাঠ কrন। তাহােত মাnেষর মেনািবকােশর
েকান sর হiেত িকrপ চিরt সmn মাnষ আেস eবং েকান sর হiেত মানব
সভ তার েকান েকান িবভােগর u পিt হiয়ােছ তাহার আেলাচনা হiয়ােছ। িবচার
ূ েয মাnেষর
িবভাগ, িশkািবভাগ, সমাজিবভাগ, ধmিবভাগ o শাসনিবভােগর মেল
মেনা-িবjােনর সmnজিDত নীিত আেছ uহা বুিঝেত পািরেল কmীেদর কmপnা সহজ
হiেব। pেত ক শিkবাদী uk gেnর pেত কিট anে দ িবেশষ মেনােযাগ সহকাের
পাঠ কিরেবন। uহােত িবকােশর সেbা sরেক শিksর নাম েদoয়া হiয়ােছ। ei
sেরর কmিবjানেক aবলmন কিরয়া আমােদর ei শিkবাদ িলিখত। iহা েষাল কলা
িবকােশর েkt। জীব-জগত হiেত আরm কিরয়া সেbা িবকাশ সmn মাnেষ ei
েষাল কলা িবভােগ কাহার sান েকাথায় uহার িবsািরত আেলাচনা পাঠকগণ gেn
জািনেবন। eক কলায় uিdd জগt, di কলায় েsদজ, িতন কলায় aNজ, চার কলায়
জরায়ুজ। মাnষo জরায়ুজ কলার জীব। িনm sেরর মেনািবকাশ সmn মাnষ o unত
sেরর প েত েভদ খুবi কম।
১৪। মেনািবকােশর পঁাচ কলার (৪৷৷৹ হiেত aনdূ ৫৷৷৹ পয n পঁাচকলা, ৫৷৷৹ হiেত
aনdূ ৬৷৷৹ পয n ৬ কলা ; eirপ িবভাগ ধিরেবন) sর হiেত িবচার িবভােগর
u পিt হiয়ােছ। sাপত িবjান o জD-িবjানিবভাগ ei sর হiেতi আিসয়ােছ। ei
sেরর িবকাশ সmn মাnষ anায়িবেরাধী, ত াগিন , যুdিpয়, uদার মেনাবৃিtসmn,
eকটু eকgঁেয়, sেদশেpিমক, ক সিহ ু, nায়িন , দৃ ভাষী, সাহসী o জDিবjােন
িন াসmn হন। iঁহারা anিব াসী হন না। িবচারক, oভারিসয়ার, iি নীয়ার o
যুবকগেণর েনতা pভৃিত েkেt e sেরর মাnষ েবশী পাoয়া যাiেব। iঁহারা anােয়র
pিতিবধােন eকটু কেঠার hদয় হন।
১৫। পঁাচ কলার িচnার sর হiেত েয সব দশন শােstর u পিt হiয়ােছ েসgিল
নািsক দশন। জD িবjানেক pধান িভিt কিরয়া iঁহােদর দশনশাst pstত না হiেল
iঁহািদগেক uহা মানােনা যায় না। iঁহারা িব াসবাদ পছn কেরন না। e sেরর িচnার
িভিtেত বtমান যুেগর ধনসাম বােদর u পিt হiয়ােছ। e sেরর িচnািবjােন
িবচারিবভাগ pিতি ত। e sেরর িচnার যাহা দাশিনক িভিt তাহােত েয সব
কmিবjান o দশনশাst হiয়ােছ েসgিল e sেরর িবকাশসmnগেণর িpয় হiয়া থােক।
পাঠক eকথা মেন রািখেবন, েয, মাnেষর সমােজ anতঃ সাত কলার িবকাশ সmn
িচnা িবjান না হiেল uহা কােয পিরণত করা যায় না। যাহা হuক e sেরর
িচnািবjােনর িভিtেত কিমuিনজm sািপত। ভারেতর eকটা িবরাট aংশ (যুবক) ei
sেরর িচnায় িনেজেদর িচnা o কmিবjান িনয়িমত কিরবার জn আtিনেয়াগ
কিরয়ােছ। কােজi e সmেn িকছু িকছু আেলাচনা হiেব। e sেরর িচnার ৈবিশ ei
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েয iহা ভািবেত েবশ লােগ, িকnt al িবকিশত িচnার িবjােন িনয়িমত কmিবjান
বিলয়া iহা সমােজ চালান যায় না। ei sেরর িচnার ৈবিশ i ei েয ei sেরর
কmিবjােন েকবল যুd করাiেতi u সাহ িদেত পাের িকnt e িবjােন শাসনযnt চালান
যায় না।
১৬। ছয় কলার sর হiেত িশkািবভােগর u পিt হiয়ােছ। িচিক সািবভাগ,
pচারিবভাগ, েয েকান pকােরর সমাজ েসবার িবভাগ o েজ ািতষী িবভাগ ei sেরর
িচnার দান। ei sেরর মাnষ েকামল sভাব, ধীর-মৃdভাষী, িহসাবীpকৃ িত, েমধাবী,
যশsী, িব াসবাদী o ভাবpবণ হন। েমেয়েদর মেধ e sেরর িবকাশ খুব ভাল িবকাশ
বুিঝেত হiেব। পুrষ জািতর মেধ e sেরর িবকাশ সmnগেণর েচ া, চিরt, কথা o
েচহারা eকটু েমেয়িল ছঁােচর হiয়া থােক।
১৭। ei sেরর দশনশাst িব াসবােদর uপর pিতি ত। পঁাচ কলার দশন নািsক
দশন ; িকnt ছয় কলার দশনশাst িব াসবােদর দশন। আমােদর েদেশর ৈব ববাদ,
রামকৃ বাদ, bাh সমােজর ভগবানবাদ, iসলােমর ঈ র, আয সমাজীেদর ঈ র,
খৃে র ভগবান eবং pচিলত pায় সকল ধেmর ঈ রi ei sেরর দাশিনক িভিtর
uপর pিতি ত। iসলােমর সামািজক নীিত o আয সমাজীেদর সামািজক নীিত e
sেরর কmিবjান িভিtেক aিতkম কিরয়া সাত কলার কmিবjান aবলmন কিরয়ােছ।
কmিবjান o দাশিনক jােনর eirপ তারতেম র কারণ আেছ। uহার কারণ ei েয
ূ পb
ূ জnািjত িবকােশর িভিtেত sভাবতঃi আিসয়া
মাnেষর জnগত চিরt পb
যায়। তাহার কmgিল o চিরt েসi িবকােশর anrপ চিরেt pিতভাত হiেত
থািকেব ; িকnt anভূিতর jান ei জেnর সাধনা o তপsার uপর িনভর কের।
eকজন িবকােশ সাত কলার জীব হiেলo তাহার anভূিতর jান েয সাত কলার sেরর
হiেব eকথা বলা যায় না। ei জেn েয যতটা anভূিতর পেথ agসর হiয়ােছন, uহা
তঁাহার সৃি তtt বা ঈ রতtt িনrপেণ ধরা পিDেব। আবার সাত কলায় pিতি ত
বুিdমান ব িk aিত সহেজ ছয় কলার ঈ রতtt সmেn সামাn আেলাচনা কিরয়া েসrপ
দশেনর িভিtেত ঈ র সmেn মতবাদ দঁাD করাiেত পােরন। যাহা হuক eখােন ei
কথা বিলয়া রাখা আব ক েয, যঁাহার কm ৈবিশ েয কলার তঁাহার পেk েসi sর
পয n anভূিত লাভ করা সহজসাধ । anভূিতর jান িযিন েয কলােতi থাকু ন না
েকন - পঁাচ, ছয়, সাত kেমi আিসেব। তেব যঁাহােদর জnগত জািতsরt আেছ
তঁাহােদর anভূিতo জেnর সে সে আিসেব। e সব কথা িবsািরত আেলাচনার sান
iহা নেহ। ছয় কলার কmনীিতর uপর বtমান গািnবাদী কংেgেসর কmনীিত o
দাশিনক িভিt pিতি ত। e sেরর িবকাশ সmn ভাববাদীেদর িনকট iহার মলূ
থািকেত পাের, িকnt শিkবাদীরা eসেব সাবধান থািকেবন। iহা dারা সমাজ চেল না
eবং আsিরক লk সmn সমাজ p য় পায়।
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১৮। ei sেরর েলােকেদর মেধ যঁাহারা eকটু pিত া o pিতপিt পাiয়ােছন
তঁাহারা মােঝ মােঝ খুব বD বাণী িদেত ভালবােসন। যেশাভাগ ei sেরর িবকােশর
eকটা ৈবিশ । তাi ei sেরর যশsীগেণর ধারণা েয, iঁহারা িবে র সবেচেয় বD
jানী েলাক eবং তঁাহােদর কথার আকাশকু sম বা হাoয়াi বাণীgিল dারা eকিদন ei
পৃিথবী sেগ পিরণত হiেব। মরণকােলo iঁহারা িকছু িকছু বাণী িদবার েখয়াল রােখন।
ূ
aদরদশী
যুবকগেণর িনকট di eক িদেনর জn ei সব বাণী খুব ভাল লািগেলo iহার
dারা সমােজর িবেশষ েকানo uপকার হয় না। কারণ যঁাহারা সমােজর pকৃ ত কmী
তঁাহারা সাত কলার sর হiেত আেসন eবং তঁাহারা iঁহািদগেক খুব িচেনন। iঁহারা যিদ
জািনেতন েয iঁহারা িবকাশেkেt মাt ছয় কলার িবকাশ তেব an েকানo েদেশর না
হuক আমােদর ei েদেশর িবেশষ ম ল হiত। iঁহারা যেশর কাঙাল হiবার দrণ
যেশর হাoয়া েদিখয়াo বাণী ছােDন। iঁহারা পঁাচ কলার কmধারা o দাশিনক jানেক
কখনo anেরর সিহত মােনন না িকnt যেশর েলােভ sিবধা হiেল নািsক দশন o
ধনসাম বােদর পেko বাণী েদন। ei sেরর েলাক যিদ শিksর বুিঝেত েচ া কেরন
তেব iঁহােদর ei sdা িকছু কিমেত থািকেব। iঁহারা মেন কেরন iঁহারা েবশী uদার
িকnt শিkবাদীগণ iহা পির ার মেন রািখেবন েয, iঁহােদর uদারতার ভঁাoতায় পিDেল
আsিরক নীিতেত pিতি ত সমাজ dারা aিন সh কিরেত হiেব। ছয় কলার
যশিভখািরগণ dলভ যেশর aভাব হiেব বিলয়া েকৗশেল iহােদর মেনার ন কিরয়া
eমন আদেশর বাণী িদেত থািকেবন েয uহােক িভিt কিরয়া চিলেল gNামীর িনকট
আtরkা করা কিঠন হiেব।
ূ , sৃিতধর, েদাভাষী, ধm
১৯। েমধাবী ছাt, uিকল, েমাkার, িচিক সক, রাজদত
pচারক, বkা, সংবাদপtেসবী, পুেরািহত, গায়ক, কিব, েসবা ম ধmী, aিহংসাবাদী,
েরলoেয় কmচাির, সরকারী কmচাির o েজ ািতষীগেণর মেধ ei sেরর িবকাশসmn
মাnষ aিধক পাoয়া যাiেব।
২০। সাত কলার িবকাশ সmnগণ সমাজ কtৃ t লাভ কেরন। iঁহারা কtৃ tবুিdসmn,
তীk বুিdমান, গmীরsভাব, চkী, মেন o বােক di রকেমর, কথা o কােয di
pকার ভাবসmn হন। iঁহারা sভাবতঃi সিngিচt হন ; িকnt ei sেরর েলাক িকংবা
iহা হiেত unত sেরর েলাক িভn an েকহi uহা বুিঝেত পােরন না। সংগঠনশিkসmn েভাগী চিরt, েমােটi আদশবাদী নেহন।
২১। সাত কলার িবকাশ সmnগণেক di ভােগ ভাগ করা যায়। (১) ৈদবীসmদসmn
সাত কলার িবকাশ, (২) আsিরক সmদসmn সাত কলার িবকাশ।
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২২। ৈদবীসmদসmnগণ েকামল hদয়, সমাজ িহৈতষী, দাতা, uদারচিরt, িম o
গmীর ভাষী হন। আsিরক সmদসmnগণ িন রু hদয়, u পীDক, েশাষক o sিবধাবাদী
হiয়া থােকন। গীতার েষাDশ aধ ায় পাঠ কrন।
২৩। সমাজ মােti সাত কলার চিরt সmn েলাকেদর anrপ চিরt িবিশ আরo
eক pকার েলাক পাoয়া যায়। তাহারাo আsিরক কলা িবিশ েদর মত চিরt আয়t
কের। পঁাচ কলার কম িবকাশ সmn গণ o ছয় কলার িবকাশ সmnগণেক uহা আয়t
কিরেত েদখা যায়। iহািদগেক aপু আsিরক বলা হয়। iহারা আsিরক কলা িবিশ
েলাক হiেতo সমােজর aিন কারক। e সmেn িবsািরত িববরণ মলূ gেn* েদিখেবন।
আমরা মলূ gেn িবিভn কলার িবকাশেক িবিভn নাম িদয়ািছ।
২৪। পঁাচ কলার িবকাশ সmnগণেক গেণশ sেরর িবকাশ বলা হiয়ােছ। ছয় কলা
o সাত কলার িবকাশেক যথাkেম সযূ o িব ু বলা হiয়ােছ। পাঠকগণ নাম ধিরয়া বা
কলা ধিরয়া যঁাহার েযমন sিবধা আেলাচনা কিরেত পােরন।
২৫। সমাজ মাti সাত কলার িচnাপু গেণর dারা পিরচািলত হiয়া থােক। iহারা
আsিরক হiেল iহােদর dারা পিরচািলত সমাজo আsিরক মেনাবৃিt সmn হiয়া
থােক। আবার iহারা যিদ ৈদবীসmদ-সmn হয় তেব iহােদর dারা পিরচািলত সমাজo
েসrপ uদার মেনাবৃিt সmn হiেব। সমাজকtৃ t িকrপ েলাক কের uহা বুিঝেত
পািরেল তাহােদর পিরচািলত সমাজ িকrপ হiেব বুঝা যায়। আবার সমােজর
মেনাবৃিt েদিখেল বুঝা যাiেব সমাজকtারা িকrপ। সমাজ o সমাজকtার বাsব rপ
বুিঝবার iহা সbে পnা। iঁহারা যত শী eকটা সমাজ o রােTর িচnাধারা eকটা
ূ িবjােন বা সংsাের গিDয়া িদেত পােরন eমন েকান sেররi েলাক dারা হয় না।
নতন
বtমান জাপান o তুরs যঁাহােদর িচnাশিkেক িভিt কিরয়া গিDয়া uিঠয়ািছল তঁাহারা
সকেলi ei sেরর েলাক িছেলন। ভারেতর ভােগ e ভাগ হয় নাi। eখানকার রাTীয়
েনতৃt পঁাচ o ছয় কলার িচnার uপের দঁাDায় নাi। মুসলমানেদর মেধ যঁাহারা ei
sেরর িচnায় শিkশালী (িজnা pমুখ) তঁাহারা েকহi আজ পয n মুসলমান সমােজর
sােথর গNী ভাি য়া িনেজেদর িচnার িভিtেত রাT গিDবার জn রাT েkেt নােমন
নাi। িহndেদর মেধ যঁাহারা ei sেরর িচnায় শিkশালী (সাভারকর pমুখ) তঁাহারা
ূ
aদরদশী
পঁাচ কলার িচnাপু (কংেgস বামপnী) eবং ছয় কলার িচnাপু (কংেgস
দিkণপnী) গণdারা সাmpদািয়ক বিলয়া িনিnত। তাi তঁাহােদর pভাব েদেশর
যুবকগেণর মেধ sান পায় নাi। তঁাহারাo িনm sেরর িচnায় িনয়িমত কংেgস পতাকা
তেল আtসমপণ কিরেতেছন না। আমােদর মেন হiেতেছ কংেgসবাদ rপ ভঁাoতায়
আমােদর জািতর যুবক সmpদায় oবং সাত কলা পু েনতৃগণ uভেয়i হাবুডুব ু
খাiেতেছন।
*

pকাশেকর িনেবদন - ei পুsেকর সবt “মূল gn” aেথ “kম িবকােশর পেথ” বুঝেত হেব।
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২৬। esেরর চিরt সmn মাnষ রাজা, জিমদার, শাসনকtা, রাজpিতিনিধ,
েগােয়nা, পুিলশ কmচাির, গহনার কারবাির, ব া ার, sখী কৃ ষক pভৃিতেদর মেধ েবশী
পাoয়া যাiেব।
২৭। esের pিতি ত কmীেদর দাশিনক িভিt সmেn আেলাচনার েকান pেয়াজন
মেন কির না। eকটা জািতর pাচীন িচnার সংsারi esেরর দাশিনকতার pধান
িভিt। iঁহারা েয েকান সংsারেক সামেন রািখয়া জািতেক নাচাiেত পােরন। esেরর
ভাল িবকাশসmn েলাক েয েকান pকার শিkশালী কmিবjান udাবন কিরবার শিk
রােখন eবং সমাজেক uহা ধরাiয়া uহা dারা সমােজর মহান uপকারo করাiেত
পােরন। iঁহারা আsিরক হiেল aত n দািmক হন। iঁহােদর কmনীিত দািmক হiেলo
পঁাচ o ছয় কলার িচnাপু কmিবjান হiেত বh শতgণ unত o শিkশালী জািনেত
হiেব। iঁহারা সমােজর খুব শিkশালী aংশ। সমাজ মাti eisেরর েলােকর কথায়
uেঠ o বেস। িহnd সমােজ বtমান সময় ei sেরর িচnার pভাব কম। iহার কারণ
pেয়াজন হiেল পের বিলব। iঁহােদর pভাব সমাজ হiেত uে দ কিরবার শিk েকহi
রােখ না। iঁহারাi সমাজকtা eবং iঁহারাi শাসনকtা। েয েকান মতবাদi পৃিথবীেত
লiয়া eস না েকন iঁহারাi শাসন কিরেবন। রাজশাসেনর যুেগ iঁহারাi শাসক, আবার
pজাতnt, গণতnt যাহাi sাপনা কর না েকন শাসকে ণীর েলাক ei sেরর িবকাশ
সmn হiেবনi। ei sেরর িবকাশসmn শাসক যিদ আট কলার িচnা না েবােঝন,
aথবা ei sেরর শাসকগণেক যিদ আট কলার sেরর jানীরা পরামশ না েদন তেব
iঁহারা pায়i দািmক হiয়া যান eবং আsিরক হন। e sেরর শাসকগণেক যিদ ছয়
কলার িবকাশ সmnগণ শাসনকােয র পরামশ েদন eবং iঁহািদগেক যিদ ছয় কলার
আদশ পাiয়া বেস তেব e sেরর শাসন dbল শাসন হয় eবং dbলতার দrণ
আsিরক মেনাবৃিtসmn সমাজকtা পিরচািলত সমাজdারা েদশেক aনাচার o u পাত
সh কিরেত হয়। ছয় কলার িবকাশসmnগণেক শাসেকর িঠক িঠক পরামশ দাতা না
বিলয়া েতাষােমাদ কারী বিলেলi িঠক হiেব। কােজi iহােদর পরামশেক শাসন
দািয়েtর পিরপnী জািনেত হiেব। সমােজ যিদ e sেরর েলােকর বা e sেরর িচnার
েবশী pভাব থােক তেব শাসকগেণর uহা না মািনয়া uপায়i থােক না। েস aবsায়
শাসকগেণর uিচt সমােজ সাত কলার িচnা gহেণর uপেযাগী েkt pstত করা, নiেল
তঁাহার শাসন দািয়t খb হiেব eবং তঁাহার শািসত সমাজo u েn যাiেব। সাত
কলার িবকাশসmn শাসকগণেক যিদ আট কলার িবকাশসmn jািনগণ পরামশ েদন
aথবা সাত কলার িবকাশ সmn শাসকগণ যিদ আট কলার jানশিk ajন কিরেত
পােরন তেব iঁহােদর শাসন শিksেরর নীিতর anrপ শাসন হiেব।
২৮। আট কলার িবকাশসmnগণi ঋিষsেরর মাnষ। েযাগী, ত াগী, তপsীগেণর
মেধ ei sেরর েলাক পাoয়া যাiেত পাের। বtমান সময় ei sেরর েলাক dlভ।
iঁহারা সাত কলার িবকাশসmn শাসকগণেক বা ভাবী শাসকগণেক ৈধয ধিরয়া
শিksেরর আদেশ গিDয়া িদেবন। iহাi iঁহােদর িন াম কm। iঁহারা েয িকrপ সমাজ
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িহৈতষী হন uহার পিরমাপ করা aসmব। iঁহারা পৃিথবীিsত মাnেষর সbে
বnু।
ূ
iঁহারাi pাচীন যুেগ রাজgr হiেতন। েবৗd যুেগর পেbi
ei sেরর মহাপুrষেদর
sােন পুেরািহত ে ণীর েলােকর dারা শাসক ে ণীর িশkা দীkা হiেতিছল। েবৗd
যুেগর বাদo ei sেরর মহাপুrষেদর কদর সমােজ o রাজিশkায় কখনo হiয়ািছল
বিলয়া মেন হয় না। iঁহােদর uপর সমােজর েয গভীর dা িছল েসটা পুেরািহত ে ণী
িনেজেদর জn কিরয়া লiয়ািছল ; iহার ফেল ভারেতর পতন হয়। ei sেরর েলাক
েভাগ, েমাহ eবং aিভমােনর পরপারিsত মহাপুrষ। iঁহারা pাকৃ িতক eবং সরল
জীবনযাপন কেরন। iঁহারা aত n েতজsী eবং aত n শাn। মূলgেn আমরা
iঁহািদগেক unতsেরর িশব আখ া িদয়ািছ। আট হiেত আরm কিরয়া েষাDশ কলা
ূ
পয n িবকাশ* রাজা বা ঋিষেদর মেধ i হiয়া থােক। িবsািরত মলgেn
েদখুন।
২৯। ঊd চার কলা eবং aনdূ পঁাচ কলা পয n িবকাশসmn েলােকর সংখ া ei
পৃিথবীেত খুব েবশী। iহারা সরল ধেm িব াসী, alবুিdসmn o pাকৃ িতক জীবন িpয়
ূ
হয়। মলgেn
আমরা iহািদগেক িনmsেরর িশব আখ া িদয়ািছ। মুেট, মজুর, েপয়াদা,
ূ , রঁাধুনী, চাoয়ালা, o সাধারণ েহােটলoয়ালা, েমথর, েpস
দpির, চাপরািশ, পজারী
কেmািজটর, সিহস, গােDায়ান, ঝাDুদার, aরণ িনবাসী মাnষ pভৃিত েkেt esেরর
িবকাশ সmn মাnষ েবশী পাoয়া যাiেব। iহািদগেক েয েকানo মতবােদ নাচােনা
যায়। কৃ ষকেদর বুিdর িবকাশ e sেরর েচেয় েবশী নেহ িকnt কৃ ষকেদর কmিবকাশ,
সাতকলার কmিবকােশর anগত হiবার দrণ কৃ ষকেদর মেনাবৃিt o iহােদর মেনাবৃিt
eক pকার নেহ।
৩০। সােD চারকলা পয n িবকাশসmn েলােকর সংখ া pিত ৩০০ েত ২৯৯ জেনর
েবশী হiেব। পঁাচকলার িবকাশসmn জনগেণর সংখ া pিত ৭০০ েত ১ জেনরo কম
হiেব। ছয়কলার িবকাশসmnেদর সংখ া pিত ৬০০েত ২ জন হiেত পাের।
সাতকলার িবকাশসmnগেণর সংখ া pিত সহেs eকজেনরo কম হiেব। আট হiেত
েষাDশ কলা িবকাশসmn মাnেষর সংখ া নাi বিলেলo চেল। iঁহােদর কমsেলর
ব বsা সমােজ আিসেল তঁাহােদর সংখ া pিত দশলেk eকজন হiেত পাের। বtমান
সময় পৃিথবীেত eবং আমােদর েদেশ িচnা o কmিবjােনর aপকষ হiবার দrণ ei
unততম মাnেষর সংখ া hাস পাiয়ােছ। পঁাচ eবং সাত কলার িবকাশসmnগেণর
সংখ াo aপকষ হiয়ােছ। ছয়কলার িবকাশসmnগেণর সংখ াo েপৗেরািহত বাদ,
ৈব ববাদ eবং গাnীবােদর pভােব েযrপ থাকা uিচt uহা না হiয়া ভারেত বৃিd
পাiয়ােছ। ভারত িভn anাn েদেশ ছয়কলার িচnার pভােব সমােজর মন েমেয়িল
ধরেণ গিDয়া যায় বিলয়া uহার p য় কম। তাi ঐসব েদেশ ছয়কলা পু মাnেষর
সংখ া কম। আমােদর েদেশর িচnার u কষ হiেল unততম িবকাশসmn মাnষ eবং
*
†

pকাশেকর িনেবদন - “িবকাশ” শbিট পূণতার খািতের আমােদর সংেযাজন।
pকাশেকর িনেবদন - “সংখ া” শbিট পূণতার খািতের আমােদর সংেযাজন।
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পঁাচ o সাতকলার িবকাশসmn মধ কলার মাnেষর সংখ া বৃিd পাiেব eবং িনmতম
কলার মাnেষর সংখ া কিময়া যাiেব। সাত কলার িচnাdারা িনয়িমত aপু িবকাশ
যাহােদর আেছ তাহােদর সংখ া বলা eবং না বলা সমান, কারণ uহা েকান িবকােশর
sর নেহ। বtমান সময় aপু িবকােশর সংখ া aত n বৃিd পাiয়ােছ। iহা মানব
সমােজর পেk aত n িবপেদর লkণ। যতিদন শিksেরর কmনীিত েকndীয় শাসন
লেk pিতি ত হiেব না ততিদন iহােদর সংখ া বৃিd হiেত থািকেব। iহািদগেক
আমরা পিতত কলার িবকাশ বিলেত পাির। iহােদর asাভািবক সংখ ািধক সমােজর
ূ
পতনi সচনা
কের। ছয় কলার িবকাশ হiেত যাহারা aপু কলা হয় erপ েলােকর
সে o আমােদর ভারেতর iিতহাস িবেশষভােব জিDত আেছ। পের আেলাচনা হiেব।
িনmsর হiেত যাহারা aপু সাতকলা হয় তাহােদর সে আsিরক শাসন o আsিরক
নীিতেত pিতি ত সমােজর সmn েবশী। iহারা েবশীর ভাগi েকndীয় নীিতেত আsিরক
শাসেনর ফেল বা dbল শাসেনর ফেল pstত হয়। িশkা eবং sসংsার দান o
ূ
কেঠার দমন নীিতর pেয়াগ কিরয়া iহার মেলাে
দ কিরেত হয়। সব sেরর েলােকর
an বেstর sিবধা করা eবং aনীিতর মলূ uে দ করা শাসেনর iহাi লk eবং
iহাi আদশ হoয়া uিচত। যতিদন শিkবাদ আিসেব না ততিদন iহা হoয়া aসmব।
eকমাt শিkবাদi ei পৃিথবীেক sেগ পিরণত কিরেত পাের eবং শিkবােদর aভােব
আজ পৃিথবীেত eত dঃেখর বৃিd পাiয়ােছ। আমােদর েকndীয় শাসেনর নীিত eirপ
হoয়া কtব যাহােত unততম িবকাশ সmn মাnেষর সংখ া সমােজ বৃিd পায় eবং
পিতত কলা কিময়া যায়।
৩১। মাnেষর সমােজ যিদ িবকােশর জn িবচার িবভাগ, িশkা িবভাগ, শাসন িবভাগ
o ধmিবভােগর sাপেনর pেয়াজন হiয়া থােক তেব েভাটবাদেক িভিt কিরয়া শাসন
কায চিলেত পাের না, কারণ িনm কলার মাnেষর সংখ া aত n েবশী eবং iহারা
stী, an o বেstর pেয়াজন মাt বুেঝ। শাসন কােয র an েকান িবষয়i iহারা িকছু
বুিঝবার শিk রােখ না। কােজi শাসন কােয iহােদর েভাট পাoয়া না পাoয়া eকi
কথা। iহােদর জn an বেstর pাচুয eবং েযৗন ঘিটত ব াপাের কেঠার শাসন নীিত
শাসন িবভােগ থািকেল iহােদর সমsা িমিটয়া যায়। শাসন চেল সাতকলার িচnার
িভিtেত pিতি ত েলােকর dারা, কােজi েভাটবাদ dারা শাসননীিতর েকান u কষ
আশা করা যায় না। শাসন নীিত unত কিরেত হiেল আটকলার িবকাশ সmn ব িk
eবং সাত কলার িবকাশ সmnগেণর িচnা িমিলত হoয়া pেয়াজন। eirপ হiেল
মানব সমােজ আগত o aনাগত সব সমsার সমাধান হয়। আটকলার িবকাশ
সmnগেণর পরামশ gহেণর ব বsা থািকেল সমs sেরর িবকােশর pেয়াজনীয় বst
িনরাপদ হয়। শিkবাদ iহােকi সbে শাসননীিত বিলয়া েঘাষণা কের। পঁাচ o ছয়
কলার িচnা মধ িবt ে ণীর িচnা। iঁহারা unত আদশবাদী eবং সমােজর pকৃ ত
ম লকারক কmী। সাত কলার িচnার sেরর মাnষ েবশীর ভাগ ধনীে ণীর হiয়া
থােক। iহারা আsিরক হiেল iহােদর পিরচািলত সমােজ পঁাচ o ছয় কলার িচnার
আদেশ েকানo কmেkt থােক না eবং aপু সাত কলার েলােকর dারা iহােদর মধ
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sেরর কাজটা সmn হয়। iহােদর সমাজিsত িনmsেরর েলাকgিল লুঠতরােজ যত
আনn পায় ভাল কােয েতমন পায় না। যঁাহারা সাত কলার িচnার ৈদবিবকাশ তঁাহারা
ূ হয়
সমােজ যাহা কিরেত চান তাহােত পঁাচ o ছয় কলার িবকাশsেরর কেmর anকল
eবং সমােজর kমিবকাশপথo মুk থােক। িকnt সাতকলার ৈদব িবকাশসmnগণ যিদ
আট কলার িবকাশসmnগণ dারা িনয়িমত না হন তেব iঁহােদর শাসন আsিরক নীিতর
িনকট পরাs হiেব। কােজi িবকাশিবjােনর িভিtেত শাসন চালাiেত হiেল শাসন
মntণায় আট কলার িবকাশসmn েলােকর সংেযাগ aপিরহায । ভারেতর pাচীন
iিতহাস পয ােলাচনা কিরেল েবাঝা যাiেব আট কলার িবকাশেক বৃিd কিরবার জn
রাজশিkর িক িবপুল লk িছল। আমরা বtমান পা াত রাজনীিতর সামাn eকটু
হাoয়া লাগাiয়া মাnেষর pকৃ ত ম লকারক মাnষ যঁাহােদর dারা pstত হiেত পাের
েসi েযাগী o সাধু ে ণীর pিত বীত d হiয়ািছ। আমােদর েনতৃিচnেন iহা পতেনরi
লkণ। সমs সাধুসমাজ িবকােশ কতটু কু agসর হiয়ােছ uহার িবচার না কিরয়া
uঁহারা েয unত লk পেথ আমােদর বালকগেণর িচnােক আকষণ কের uহা বুিঝবার
শিk আমােদর থাকা uিচত। যাহা হuক, শাসেনর লk যিদ িবকাশi হয় তেব
আsিরক মেনাবৃিtসmn েলােকর িবrেd eবং তাহােদর pভােব েয সব aপু কলার
েলাক pstত হiয়া সমােজ লুঠতরাজ, নারীহরণ o চুির কিরেত p য় পায়, তাহােদরo
িবrেd সমােজর o রাজদেNর কেঠার নীিতর ব বsা থাকা pেয়াজন।
৩২। আমােদর মেন হয় েভাটবােদর নীিত িকছু বদলাiয়া েদoয়া pেয়াজন।
sাধীনতার ভঁাoতায় iহােক আমরা সমােজ sান িদয়ািছলাম। iহার dারা আজ পয n
শাসন নীিতর aপকষi হiয়ােছ, unিত হয় নাi। iহা aত n ব য়সাধ শাসন নীিতo
বেট। েভাটবােদ ধনীরi sিবধা হiেত পাের। েভাটবাদ থািকেব িক যাiেব uহা লiয়া
আমরা eখনo ভািবেত চািহ না, কারণ ভারেতর sাধীনতার জn uহার pেয়াজন হiেত
পাের। েভাটবাদ dারা যিদ শাসন নীিতর লk িবপদgs হয় তেব শাসেন aনীিতর
p য় পাiেব। uহার ফেল আবার েদবাsর সংgােমর সtূ পাত হiেব। কােজi
শিkবাদীর লk েভাটবাদ নেহ, শাসন নীিতর সংsার।
৩৩। পঁাচ, ছয়, সাত o আট কলার িচnা িমিলয়া েয শাসন uহা utম eবং
শিkশালী শাসন। পঁাচ, ছয়, সাত িমিলয়া েয শাসন uহা dbল শাসন eবং পঁাচ, ছয়,
সাত িমিলয়া েয আsিরক শাসন uহা eকটু সবল হiেলo কাম নেহ। কারণ uহা dারা
শাসক o শািসত কাহারo িবকাশ agসর হiেত সাহায পায় না। iহােত শািn
aসmব। কােজi শিksেরর শাসন িভn েদবাsর সংgাম aিনবায । eখােন বিলয়া
রাখা pেয়াজন েয সাত কলার িকংবা েষাDশ কলার কmিবjান িভn পঁাচ িকংবা ছয়
কলার কmিবjােন িনয়িমত ে ট চিলেতi পাের না। কােজi শিkবাদীরা শিksেরর
লk িভn an েকান লেk িব াn হiেবন না।
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৩৪। ভারেত শাসকগেণর মেধ মােঝ মােঝ শিksেরর শাসন নীিতর pিত া
হiয়ািছল। iহা aব i রাজ শাসেনর যুেগরi কথা। ঋিষগেণর jান eবং শাসকগেণর
ূ
কmশিkর িমলেন iহা সmব হiয়ািছল। েবৗdযুেগর পেbi
ঋিষ sােন পুেরািহত
ে ণীর pাধাn বৃিd পাiয়ািছল eবং ঋিষsেরর িচnার sােন তাহােদরi িচnার pাধাn
হiয়া দঁাDায়। পুেরািহত ে ণীর pাধাn ঋিষ sােন হiবার দrণ রাজাগেণর িচnাজগেত
শিkহীনতার লkণ েদখা েদয়। েবৗd যুেগo রাজাগেণর কmশিkর সে pকৃ ত jানীর
jানশিk িমিলত হiেত পাের নাi। েবৗd িভkু কগেণর মেধ যঁাহারা রাজাগেণর
সংsেশ আিসয়ািছেলন তঁাহােদর িচnা কখনo ছয় কলার (সযূ sর) aিতkম কিরয়া
আট কলায় (unত িশবsের) দঁাDায় নাi। েবৗd যুেগর পেরo রাজাগেণর কmশিkর
সে jানশিkর সংেযাগ সািধত হয় নাi। iহােতo পুেরািহত ে ণীর pাধাn pধান
হiয়া দঁাDায়। শাstjােনর েশষ সীমা ছয় কলার িচnােক (সযূ sর) aিতkম কিরবার
শিk রােখ না। iহােদর শিk খুবi কম। আট কলার িবকাশসmn (unত িশবsেরর)
eকজন মহাপুrেষর েযrপ েতজিsতা, ত াগ, ঔদায eবং শািn থােক তাহা ছয়
কলায় aসmব। ছয় কলার jান শাstjান মাt, িকnt আট কলার jান তপঃলb jান।
েয শাসেনর িবjােন eক যুেগ সাত eবং আেটর িম ণ িছল uহা সাত eবং ছেয়র
ূ
মেধ আিসয়া দঁাDাiল। পেbi
বিলয়ািছ ei শাসন আsিরক আkমেণ িব s হiেত
বাধ ।
৩৫। পুেরািহত ে ণী ঋিষsােন িনজিদগেক দঁাD করান rপ কায dারা িনেজেদর
ূ কিরল। েয যাহা নেহ েস যিদ েসirপ িনেজেক দঁাD করাiেত চায়, তেব
পতেনর সচনা
uহা তাহােদর পতেনর লkণ বিলেত হiেব। েশষকােল রাজােদর েতাষােমাd করা eবং
সমােজর সামেন আপনািদগেক ঋিষ বিলয়া সাব s করা eবং সমােজর মেধ িনেজেদর
sাথ রkা করা িভn iহােদর েকান কাজ eবং দািয়t সমােজর uপর িছল না। ছয়
কলার কm eবং িচnাটা িনেজর দািয়t eবং কtব েশষ কিরয়া aপু সাত কলা
(aপু িব )ু আয়t কিরল। ei sাথপরেদর pভােব আমােদর সমাজ eবং রাজশিk
dii dbল হiয়া িগয়ািছল।
৩৬। আsিরক সাতকলার eবং aপু সাত কলার মাnষেক (ছয় হiেত aপু সাত)
aত n হীন মেনাবৃিt সmn বিলয়া জািনেত হiেব। আsিরক কলা eবং aপু কলা
িনেজেদর sাথ িভn an িকছুi ধারণা কিরেত পাের না। আsিরক কলা হiেত aপু
কলার িচnা আরo মিলন। iহারা িনেজেদর sাথ eমন েবােঝ েয an েকান sেরর
েলাকi তত বুিঝেত পাের না। েয েকান unত মতবাদ, unত িশkা aপু কলার
িবকাশসmnগণেক দাoনা েকন iহারা সবi anধাবন কিরেত পািরেব িকnt uহার মেধ
sাথ টু কু িভn iহারা আর িকছু gহণ কিরেব না। iহােদর sাথহািনর ভয় সব েচেয়
েবশী। aপু কলার েলাক sােথর সtূ ধিরয়াi agসর হয়। বtমান সময় পুেরািহত
ে ণী, পাNা ে ণী, গােDায়ান, কৃ ষক eবং িনmে ণীর পুিলেস aপু িবকােশর লkণ খুব
েবশী। আমােদর েদেশ েসািশয়ািল কmীরা কৃ ষকিদগেক যতটু কু sাথ িশখাiেত চােহন
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কৃ ষক ে ণীর েলাক uহার েচেয় েবশী sাথ বুিঝবার শিk রােখ। সমাজতntীরা
কৃ ষকেদর িনকট হiেত েদশেসবার নােম েয ত াগটু কু আশা কেরন কৃ ষকরা
েসািশয়ািল িদগেক সময়কােল sােথর িবিনমেয় ভঁাoতা িদয়া িবrdদেল সিরয়া পিDবার
শিk uহা হiেত েবশী রােখ। iিতহাস iহার pমাণ িদেব। বংশগত sাথরkার জn
পুেরািহতে ণী সমােজর িবেশষ kিত কিরয়ািছল। eiখােন iহাo বিলয়া রাখা pেয়াজন
ূ হiেত পাের না। মুসলমান
েয ei ে ণীর িচnাধারা কখনo সমােজর ম েলর anকল
আkমেণর সময় িহnd শাসকগণ eত aহ ারী হiয়ািছেলন েয তঁাহারা eক হiয়া
ূ ঋিষ sােন sাথাn o
আkমণকারীিদগেক বাধা িদেত পােরন নাi। ত াগ o তপঃপত
মিলন (পুেরািহত) িচnা রাজাগেণর grsান aিধকার কিরবার দrণ রাজাগেণর
মানিসক পতেনর pিতকার হয় নাi। েস যুেগ পুেরািহতিচnা সমােজর কণধার
হiয়ািছল। সমােজর িশkা, দীkা, যজন, যাজন iহােদরi হােত িছল। iহারা সমােজর
চেk আপনািদগেক কিরয়া লiয়ািছল েদবতা eবং iহােদর মেনাজগেত iহারা িছল
েঘার sাথাn। মুসলমান আkমেণ iহােদর pভােব আমােদর েকবল রাজশিkরi পতন
হয় নাi ; iহােদর pভােব আমােদর সমােজরo পতন হiয়ািছল। সমাজেক ভাগ করা,
সমােজর eকজনেক aেnর চেk হীন কিরয়া রাখা eবং িনেজেদর sাথ েদখা িভn
iহােদর িচnার েকান uদার িভিt নাi। আkমণকারীরা আমােদর সমােজর মেধ
তাহােদর সভ তাo pেবশ করাiয়া িদয়ািছল eবং uহার dারা সমােজর eকটা িবরাট
aংশেক েসi যুেগ মুসলমান শাসকগেণর সমথক কিরয়া গিDয়া লiয়ািছল। তাহােদর
বtমান সংখ া সাত েকাটীেত দঁাDাiয়ােছ। বh মহাপুrষ ছয় কলার (সযূ sর) িচnার
িভিtেত ধmsাপনা dারা সমাজ রkা কিরবার েচ া কিরয়ািছেলন। uহাdারা
েপৗেরািহত -বােদর pভােব আমােদর পতেনাnুখ সমােজর পতেনর গিত rd করা
সmবপর হয় নাi। মধ যুেগ grেগািবn িসংহ কতকটা শিksেরর িভিtেত সমাজ
গিDয়া eবং e যুেগ sামী দয়ানnজী সাত কলার sেরর িচnার িভিtেত সমােজর িভিt
িদয়া েপৗেরািহত বােদর pভাব eকটা সামাn aংশসমাজ হiেত দরূ কিরেত সkম
হiয়ািছেলন। িকnt সমােজর েয aংশ eখনo েপৗেরািহত বােদর মুখ তাকাiয়া দঁাDাiয়া
আেছ তাহারা আজ পয n েপৗেরািহত বােদর িনকট হiেত পতেনর গিতrd কিরবার
মত শিk লাভ কের নাi।
৩৭। ছয় কলার কাজ হiল শিksেরর িচnািবjানেক pচার করা। িশkায় আমরা
েলৗিকক aেলৗিকক যাহাi িশkা কির না েকন, শিksেরর িভিtেত িশkাদান হoয়া
pেয়াজন। আমােদর pচার o আেnালেনর লk থািকেব শিksেরর িচnাটা িকrপ
uহা জানাiয়া েদoয়া। পুেরািহতবােদর যুেগর মত গাnীবাদ e নীিতর aপলাপ
কিরেতেছ। pচারিবভাগ aিহংস থািকেব িকnt aিহংসা (ছয় কলার শিk) dারা েকndীয়
নীিত িনয়িntত কিরব erপ কথা aত n মারাtক eবং সbনাশকর। েকndীয় নীিতর
লk aিহংসা নেহ uহার লk শিksর। aিহংসা dারা asর দমন চেল না।
aিহংসার আেব নীর মেধ থািকয়া pচার শিkশালী হয়। ভারেত sাধীনতার astsrপ
aিহংসার aবলmন aেথ শিkবাদীর দৃি েত iহাi বুঝায় েয sাধীনতার জn শিkশালী
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ূ
দাবী করা যাiেতেছ। iহা েকান যুdনীিত নেহ, iহা দাবীরi নীিত। েয দাবীর মেল
মাnেষর মেনাজগেতর ৈনিতক সমথন আেছ, uহা aিহংসার dারা লাভ করা যাiেত
পাের (আsিরক শাসকেদর িনকট নীিত বিলয়া েকান বst থােক না)। iহা েয পণূ
sাধীনতার ast iহাo sীকার করা যায় না। ভারেতর বtমান িsিতেত দাবী করা িভn
হয়ত an েকান aবলmন নাi। কংেgস eখন দাবীর পেথi sরাজ পাiবার নীিত
মািনয়া লiয়ােছ। শিkবাদ iহােক েকান শিkশালী নীিত sীকার কের না।
aিহংসিবেdাহ েকান শিkশালী িবেdাহ নেহ। aিহংস িবেdাহেক েকndীয় নীিতর
সংেশাধন কিরবার astsrপ gহণ করা যায়। জনসাধারণ যিদ aিহংসার পেথ
আেnালেনর সtূ ধিরয়া েকndীয় নীিতেক সংেশাধেনর েচ া কের তেব uহা িঠকi
হiেব। িকnt বৃিটশ i া কিরয়া না িদেল iহার dারা sরাজলাভ aসmব। তেব
বৃিটেশর িবপেদ eকটু সামাn েবশী আদায় হয়ত হiেত পাের। iহা দাবীর নীিত হiেত
পাের িকnt iহা কখনo েকndীয় শাসেনর নীিত হiেত পাের না। েকান সমাজ যিদ
iহােক েকndীয় শাসেনর নীিত বিলয়া মািনয়া লয় তেব েসi সমােজর kিত হiেব।
৩৮। কংেgস শাসনতnt হােত লiবার দrণ তাহার নীিত আর ছয় কলার নীিতেত
pিতি ত থািকেত পাের না কারণ ঐ নীিতেত েকndীয় শাসন চেল না। তাহােক anতঃ
সাত কলার নীিত gহণ কিরেত হiেব। ei সাত কলার নীিতেক যিদ ছয় কলার নীিত
dারা পিরচািলত কিরবার েচ া হয় তেব uহা dbল শাসন হiেব। iহার dারা
সাmpদািয়ক আsিরকতা eবং নারীিনয াতন, gNামী, aশািn, aনাচার aত n বৃিd
পাiেব। eখােন আরo eকিট কথা বিলয়া রাখা pেয়াজন। কংেgসপnীেদর ধারণা েয
তাহারাi eকমাt sেদশেpমী eবং সমাজিহৈতষী। বtমান ভারতশাসনআiন েয
ূ সাiমন কিমশন কtৃ ক িনিd েদয়
গাnীবাদী আেnালেনর ফল নেহ, iহা েয বh পেb
শাসনতnt eবং গাnীবাদী আেnালেনর ফেল ei শাসনতেnt েয pকৃ ত sেদশকmীেদর
বাধা িদবার uপায় udািবত হiয়া কংেgেসর শিk খb কিরবার জn েদoয়া হiয়ােছ
iহা asীকার কিরবার uপায় নাi। গাnীবাদী ei আেnালন িহndসমােজর kিতরi
কারণ ঘটাiয়ােছ। iহা না কিরয়া কংেgস যিদ সাত কলার sেরর িচnার িভিtেত
ূ ভােব
দঁাDাiয়া iহােক gহণ কিরয়া পের iহােক কােজর uপেযাগী কিরবার জn নতন
আেnালেনর সৃি কিরত, েসi rেপ তেব েকndীয় শাসেন কংেgেসর শিk eখন হiেত
শিkশালী হiত। iহা dারা বাংলার িহndরা েযirপ kিতgs হiয়ােছ uহার পিরমাপ
কিরবার শিk গাnীবােদ নাi। আমরা iহাi বিলেত চািহ েয গাnীবাদ আমােদর kিত
কিরয়ােছ। ছয় কলার িবকােশর কmনীিত েয আমােদর kিত কিরয়ােছ uহা জানা
সেtto যিদ কংেgসবাদীরা মেন কেরন েয তঁাহারা eকমাt sেদশেpমী o েদশo যিদ ঐ
ূ
কথা মািনয়া লয় তেব iহাo eক নতন
আেলােক আমােদর েদেশ েপৗেরািহত বােদর
আমদানী বিলেত হiেব। eক যুেগ রাজারা েযমন েপৗেরািহত বােদর হােতর পুতুল
হiয়ািছেলন eযুেগo কংেgসশািসত pেদশgিলর িঠক েসi দশা হiয়ােছ। ছয় কলার
িচnািবjােন pিতি ত কংেgস তাহািদগেক uঠায়, বসায় eবং নাচায়। রাজা েযমন
পুেরািহতগেণর aধীন হiেত বাধ হiয়ািছেলন, কারণ পুেরািহেতরা সমাজেক শােstর
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বচন dারা েযমিন খুসী েতমিন নাচাiেত পািরত েসirপ মntীমNল কংেgেসর হােতর
পুতুল হiেত বাধ হiয়ােছন। কারণ কংেgস জাতীয়তাবােদর শাst ধিরয়া েদশেক
েযমিন খুসী েতমিন নাচাiেত পাের। পুেরািহত েযমন সমােজর চেk েদবতা
হiয়ািছেলন িঠক েসirপ কংেgস ছয় কলার িচnায় বd থািকয়াo সমােজর চেk
েদবতা হiয়া িগয়ােছ। কংেgসীরা যিদ তাহােদর িচnার sর eবং কmনীিতর লk
পিরবtন না কের তেব iহারা িহndেদর সbনাশ কিরয়া ছািDেব। কংেgসকmীরা
aত n ভুল বুিঝেবন যিদ তঁাহােদর ঐrপ ধারণা হiয়া থােক েয তঁাহারাi েদেশর
eকমাt সbs। ছয় কলার sের দঁাDাiয়া মাnষ েযiটু কু কmিবjান আয়t কিরয়ােছ
তাহা হiেত সাত কলার sেরর (িব ু sেরর) কmিবjান ে । সাত+আট কলার
sেরর িচnা (িব ু+িশব) আরo unত। কংেgস aত l িবকােশর কmিবjান ধিরবার
দrণ েদেশর েয kিত হiয়ােছ uহা সংেশাধন কিরেত বhিদন লািগেব। েযটু কু শাসন
কtৃ t েদশ পাiয়ােছ uহােক িঠক িঠক শিksেরর কmিবjােন পিরচািলত কিরেত বা
করাiেত হiেব। শিkবাদীরা সbt eমন আেnালন সৃি কrন যাহােত শাসেনর
ূ মিt
ূ ধারণ কের। েকndীয় নীিত যিদ
েকndীয় নীিত পkপাতহীন হiয়া িবকােশর anকল
শিksেরর নীিত ধিরয়া চেল তেব জনসাধারেণর uহার িবrেd আেnালেনর কারণ
থােক না। িকnt ছয় কলার িচnার sের দঁাDাiয়া েকান কmীস i erপ আশা কিরেত
পাের না েয তাহােদর হােত সমs sেরর মাnেষর িবকাশ-নীিত িনরাপদ। জনসাধারণ
জািনয়া রাখুন বtমান কংেgসনীিতর dারা aনাচার eবং আsিরকতা বৃিd পাiেব।
৩৯। মুসলমান সমােজর eকটা শিkশালী aংশ ছয় কলার কmিবjােনর নীিতেক
aিতkম কিরয়া সাত কলার কmিবjােনর নীিত লiয়ােছ। িহndেদরo কtব ঐrপ
শিkশালী িহnd pিত ান গিDয়া িনেজেদর nায aিধকার o ভারতীয় কৃ ি রkা করা।
ছয় কলার কmিভিtেত pিতি ত কংেgস সাত কলায় pিতি ত মুি ম লীেগর দাবীর
চােপ িহndেদর aিধকার রkা কিরবার শিk রােখ না। মুি ম লীগ ei পয n মুসলমান
sাথরkা eবং েদেশর sাধীনতা আেnালেনর িবেরািধতা িভn আর েকান uেlখেযাগ
কায কের নাi। iহােদর কmধারা eযুেগ aত n িবsয়কর। iহােদর িনেজেদর সমােজ
eirপ আেnালন dারা েয বীজ বপন কিরেলন তাহার dারা ঐ সমােজ aপু সাত
কলার িচnা p য় পাiেব। কংেgসপnীরা কথায় ঐ নীিতর িবrেd মত pকাশ
কিরয়ােছন িকnt কােয uহার সমথেনর anrপ কায i কিরয়ােছন। iহা কংেgেসর
নীিতর dbলতা। িকnt কংেgস যতi েচ া কrক সাত কলার িচnািবjােন িনয়িমত ঐ
সমাজেক িনেজর মেধ পাiেব না। aেনেক হয়ত বিলেবন কংেgেসর মেধ o বh
মুসলমান সভ রিহয়ােছন; েস সmেn আমরা iহাi বিলেত পাির েয তঁাহারা িহnd
সমােজর েতাষােমাদ আদায় করা িভn িনজ সমােজ কংেgেসর sপেk েকানo শিkশালী
আেnালন সৃি কেরন নাi। িনেজর সমােজর মেধ তঁাহােদর েকানo সমথনo নাi।
তঁাহােদর মেধ aেনেক কংেgেসর শিkেত নাম বাগাiয়া পুনরায় িনেজর সমােজ সিরয়া
দঁাDাiয়ােছন। কংেgেসর মেধ থািকয়াo iঁহােদর মেনাবৃিt সাmpদািয়ক sােথর বািহের
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যাiয়া দঁাDায় নাi। iঁহােদর ত াগ খুবi কম। eিদেক বামপnী কংেgসীেদর pেরাচনায়
কংেgস েয েফডােরশেনর িবrেd লDাi িদবার কথা ভািবেতেছ, iহার ফেল বৃিটশ o
মুি ম লীেগর চােল কংেgস eমন িকছু পিরবtন েফডােরশেন লাভ কিরেব যাহার ফেল
কংেgস বtমান সময় যতটা শিkমান হiেত পাের তাহা হiেতo শিkহীন হiয়া
যাiেব। আমরা eকথা s বিলেতিছ েয রাজনীিত বুিঝবার মত শিk eখনo
কংেgেসর হয় নাi। কংেgস eখনo anতঃ সাত কলার িচnা বুিঝেত েচ া কিরেল
ভারেতর sিবধা হiেব। uহা কিরেত হiেল িহnd pিত ানgিলেক শিkশালী হiেত িদয়া
পের িহnd, মুসলমান o anাn সমােজর সামেন িনেজেদর pিত া সমান তােল ধরা
কtব হiেব। িহnd মহাসভা শিkশালী হiেল কংেgেসর শিk বৃিd িভn কিমেব না।
ূ
৪০। পেb
বিলয়ািছ েকndীয় শাসননীিতেত আsিরক সাত কলার িভিt থািকেল
সমােজ পঁাচ o ছয় কলার কmsল সে াচ হয়। িকnt বtমান যুেগর শিkশালী
সাmাজ বাদী রাTgিল সকেলi আsিরক আদশ gহণ কিরয়ােছ eবং তাহােদর েদেশ পঁাচ
o ছয় কলার িচnার an কষo হয় নাi। anেদশ আkমণ করা, anেদর েশাষণ
করা, e সব আsিরক েকndীয়নীিতর লkণ। য়ুেরােপর শিkশালী রাTgিলর iহাi
আদশ। তঁাহারা an েদেশর জn আsিরক হiেলo িনেজেদর েদেশর জn আsিরক
নীিতর sাপনা কেরন নাi। েসiজn তাহােদর েদেশ পঁাচ o ছয় কলার িচnা aটু ট
আেছ।
৪১। শিkবােদর লk i নেহ েয আsিরক নীিত sাপনা করা হয়। সাত কলার sেরর
আsিরক িবকাশ ei কলার পতেনরi লkণ। তাহা হiেলo eকথা s বিলয়া রাখা
pেয়াজন েয আsিরক িবকাশ apাকৃ ত নেহ। েকndীয় নীিতেত eবং সামািজক িচnােত
dbলতা থািকবার দrন iহার aত াচার সমাজেক সh কিরেত হয়। সমাজ েকndীয়
নীিতেক সংেশাধেনর কm gহণ কের না বিলয়া সমােজর uপর iহা pাকৃ িতক পীDন।
সমােজর দািয়t-হীনতার জn সমাজেক শািs েভাগ কিরেত হয়। pাকৃ িতক িনয়মi ei
েয েকndীয়-নীিতেত শিksেরর কmিবjান pিতি ত থািকয়া pেত ক sেরর মাnেষর
িবকাশপথ মুk থাকু ক। pকৃ িতর ei িনয়েম সাহায দান করাi শিkবাদীর লk eবং
কtব । ei লেk আমরা কায কিরয়া কতটা কৃ তকায হiলাম, িক না হiলাম, uহার
িহসাব কিরবার pেয়াজন আমােদর নাi। আিম েযখােন যতটু কু কmেkt পাiব uহােক
িঠক িবকাশিবjােন লাগাiয়া চিলব। আবার েয সব কmীেকnd dbল িচnািবjােন
িনয়িমত uহািদগেকo ভুল ধরাiেত েচ া কিরব। শিkবাদী িকছুেতi েকান dbল
কmিবjােনর সহায়ক হiেব না।
৪২। রাজ শাসেনর যুগ হiেত েভাটবােদর যুেগ শাসন নীিতর aপকষ হiয়ােছ। েয
uেdে রাজার হাত হiেত তাহা কািDয়া লoয়া হiয়ািছল েসi uেd iহা dারা সফল
ূ
হয় নাi। রাজার আsিরক শাসেনর ফেল েদবাsর যুেdর সচনা
হয় িকnt যঁাহারা ei
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ূ
সচনার
ঋিষ তঁাহারাo মেনািবjান eবং কmিবjান সmেn alj হiবার দrণ
তঁাহােদর pদt iিতহাসিবjান ভুল িছল। তাi েয sাধীনতা, সাম o ৈমtীর লেk
ূ
iহার সtপাত
হয় iহার েকানটাi ei িবpব dারা িসd হয় নাi। iহার ফেল আেস
সমােজ বিণেকর েশাষণ o ধিনেকর মmsশী aত াচার। সামnশাসেন েয aত াচার
িছল uহা হiেত ei aত াচার েবশী মmsশী o কrণ হয়। iহার ফেল ধনূ
সাম বােদর সtপাত
হয়। iহােক িমক-িবpব বলা হয়। ei িবpেবর যঁাহারা ঋিষ
তঁাহারাo িছেলন alদশী। কােজi েয লেk iহার আরm, uহাo সফল হiেত পাের
নাi। iঁহারা েয সব পিরকlনা কিরয়ািছেলন সব ব থ হiয়া িগয়ােছ মাnেষর
মেনািবjােনর সে টkর লািগয়া।
৪৩। পঁাচ কলার িবকাশ (গেণশ েকnd পু গণ) সmnগণi িবpেবর নােম নািচয়া
uেঠন। iহা ei sেরর মাnেষর aljতার sাভািবক চপলতা। িবpেবর ঋিষরা pথেম
ei sেরর েলােকেদর দীkা িদেত আরm কেরন। pেত ক িবpেব ei sেরর যুবেকরা
pথম দীkা লয়। iহােদর িচnার েখারাক জুটাiবার জn kেমi েলখকে ণী জুিটয়া
যান। েলখকে ণী (ছয় কলার কmজগt) ধু aেথর জn iহােদর মেনর মত িচnা
ছDাiেত থােকন। eiভােব িবpেবর pচার pবল হয়। aেথর েলােভ ei ে ণীর িচnার
ূ নাম gহণ কেরন।
p য় িদেত আরm কিরয়া iঁহারা pগিতপnী েলখক ei সmানসচক
eiভােব iঁহারা যশ eবং aথ dii বাগাiয়া লন। iহা না কিরেল iহােদর েপেটর an
েজােট না। kেম iহােদর শিkশালী (সাত কলা পু ) েনতাo জুিটয়া যান eবং িবpব
সফল হয়। িকছুিদন পের েদখা যায় মাnেষর মেনাজগেতর িযিন কtা েসi pকৃ িত না
জািন েকাn শিkবেল েকndীয় শাসেনর িযিন কণধার তঁাহােক সাত কলার মাnষ কিরয়া
গিদেত বসাiয়ােছন। pগিত েলখকে ণী িকছুিদন পের েদখা যায় sর বdলাiয়া আবার
েসi ‘েপটেকাoয়ােs’ তঁাহারi িচnার stিত আরm কিরয়ােছন। আমরা ei কথা বিলয়া
রািখেতিছ শিkবাদ িবpব সমথন কের না। pজাশিk, গণশিk, যুবশিk, সমাজশিk
সকেলরi মলূ মািন - যিদ েকndীয় নীিতেত আsিরক বা dbল নীিতর p য় থােক।
িকnt েকndীয় নীিতেত শিksর থািকেল, কাহারo সাধ নাi েয িবpব আিনেত পাের।
চার কলার েলাকেক তুিম িকছুেতi নাচাiেত পািরেব না যিদ তাহােদর েপট ভরা
থােক। পঁাচ o ছয় কলার েলাকিদগেক তুিম নাচাiেত পািরেব না যিদ নারী িনয াতন,
gNামী eবং সমােজর িবিভn শাখায় aনীিতর p য় না থােক eবং ei sেরর
েলাকেদর মেধ েবকারসমsা না থােক। শিksেরর শাসেন iহা থােক না। েকndীয়
শাসন আsিরক হiবার দrণ েদবাsর যুd আিসেত বাধ । আবার েকndীয় নীিতর
ূ েকndীয়
dbলতার জn asর সৃি হiেল েদবাsর সংgাম aপিরহায । িবpেবর মেল
নীিতেত আsিরকতার p য় থােক, iহােতi িবpেবর sp িবpেবর ঋিষ েদেখন। িকnt
ূ
িবpেবর ঋিষ aত n aদরদশী
, তাi িতিন সংেশাধেনর িনেdশ না িদয়া িবpেবর পথ
েদখাiেত চােহন। িবpব dারা সমsার জিটলতাi বৃিd হয়, িবpেবর লk o ব থ হয়।
কােজi সংেশাধনi pাকৃ িতক িনয়ম, িবpব নেহ। েকndীয় নীিতেক শিk sেরর নীিতেত
pিতি ত কিরবার জn kমাগত আেnালন o সংগঠন কিরেত হiেব। জনমত pবল

18

শিkবাদ

হiয়া যতkণ েকndীয় আsিরক শাসনেক ংস কিরবার জn pstত হiেব না ততkণ
শিkবাদীেদর কmনীিত iহােতi আবd রাখা pেয়াজন। iহােত েকndীয় নীিত সংেশািধত
হেত বাধ । যিদ না হয় তেব েকndীয় নীিতেক sতঃi িবেdাহ বা িবpেবর সmুখীন
হiেত হiেব। েকndীয় নীিত aনাsিরক হiেল আেnালন dারাi uহা সংেশাধন হiয়া
যাiেব। যিদ uহা আsিরক হয় তেব uহার পতন aিনবায - iহা শিkবাদ
ভালরকেমi pমাণ কিরেত পাের।
৪৪। িব ুsেরর (সাত কলার) কmনীিতর িভিtর uপরi সাmাজ বাদ, ধনতntবাদ o
ফ ািসজm sািপত। েসািশেয়িলজm গেণশ sেরর (পঁাচ কলার) কmিবjােনর িভিt লiয়া
দঁাDাiয়ািছল িকnt ঐ নীিতেত ে ট চেল না। কােজi ািলেনর rিষয়া eখন আর
েসািশয়ািলজেমর rিষয়া নাi। eজn ািলনেক েদাষ েদoয়া যায় না। ঐ েদেশর মাk
পnীেদর uপর ফঁািসর রjু ঝু িলেতেছ। ei জn েদাষী ঐ গেণশsেরর (পঁাচ কলার)
িচnািবjােন িনয়িমত কmিবjান। সাধারণ েলাক eসব তেttর সmেn কী জােন?
তাহারা eতিদন িনয়া আিসয়ােছ েদেশর বDেলাকেদর সমান aথ তাহািদগেক পাiেত
হেব। যিদ ািলন-রাজt uহা িদেত না পাের তেব uহােক ulাiয়া িদেত হiেব।
যঁাহারা েনতা তঁাহারা সব বুিঝেত পােরন িকnt pভুt o েনতৃt কিরবার েমাহ
তঁাহািদগেক erপ হীন কm কিরেত u সািহত কিরেতেছ। sতরাং তাহারা ঐ মৃত
িবjােন কাজ পাiবার জn বৃথা আেnালন o ষDযnt সৃি কিরেত sেযাগ পাiেতেছ।
ঐ েদেশর েসািশেয়িলজmেক eখন মাk বা েলিনেনর েসািশেয়িলজm বলা যায় না।
uহােক eখন আমরা মেsাবাদ নাম িদেত পাির। মেsাবাদেক িনত কার ফঁাসী ঘেরর
dার বn কিরেত হiেল uহােক েসািশেয়িলজm নামক কmিবjানেক বািতল বিলয়া
েঘাষণা কিরেত হiেব eবং anতঃ িব ু sেরর (সাত কলার) কmিবjােন িনয়িমত
েকান সমাজতtt তাহােদর বুিঝবার জn িদেত হiেব। যতিদন সমাজ পঁাচ কলার কmিবjােনর েমাহ ত াগ কিরেত পািরেব না ততিদন ঐ রkপােতর েশষ নাi। আমরা
রাজতnt, গণতnt, দলতnt, সবi মািন যিদ uহার নীিত শিk sেরর নীিত হয়। আবার
uহার েয েকান eকটােকi আমরা সংেশাধন কিরয়া লiেত পাির যিদ uহা আsিরক হয়
eবং pজাশিk o সংগঠন শিkর uপর আমােদর িব াস থােক। আমরা শিkবাদ
নামক সে র িভিt ei িবjােনi িদয়ািছ। ei সে র ব াপকt মntীসভার মntী হiেত
আরm কিরয়া মজুর পয n eবং বনবাসী েযাগী হiেত আরm কিরয়া বৃkতলিনবাসী
িভখারী পয n সbt ছDাiেত হiেব। শিkবাদ সংেশাধেনর পেথi আেnালন চালাiেব;
িবpেবর পেথ নেহ।
৪৫। মাnেষর সমাজ pগিতর পেথ চিলেত যাiয়া েশষকােল ে টহীন সমােজ পিরণত
হiেব iহা কিবরo কlনা হiেত পাের না। মn সমােজর iিতহাস erপ েকানo
pগিতর iিতহাস নেহ। u পাদেনর করণ o pণালী পিরবtন হoয়ার সে সে সমােজ
েকান পিরবtন আেস নাi। মাnেষর িবকাশিবjােনর তtt না জািনেল e কথা মুেখ বলা
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চেল িকnt কােজ uহা হয় না। কারণ িবকাশ িবjােন uহা খাপ খায় না। যাহা িবকাশ
িবjােন খাপ খায় না uহা কিরেত েগেল িবপরীত aশািn সh কিরেত হয়। েকndীয়
ূ
ূ ব বsা থাকা pেয়াজন।
শাসননীিতেত পণsর
পয n িবকােশর sেযাগ o anকল
আবার েকান sেরর পতনকলার (aপু িব ক
ু লার) aনীিতেক p য় িদেল চিলেব না।
মাnষ pথম যুেগ pাকৃ িতক শাসেন িনয়িমত িছল। েসi যুেগ পঁাচ, ছয় o সাত কলার
মাnষ জni লiত না। পের পঁাচ, ছয় o সাত কলার sেরর মাnেষর জn হiবার
সে যুেগর পিরবtন হiয়ািছল। যতিদন পঁাচ, ছয় o সাত কলার মাnেষর পৃিথবীেত
জngহেণর পেথ বাধা েদoয়া যাiেব না ততিদন ে টহীন সমাজ হoয়া aসmব। মাকs
পnীরা েযrপ ে টহীন সমােজর sp েদিখেতেছন uহার srপ আমােদর েদoয়া pথম
যুেগর শাসকহীন সমােজর anrপ নেহ। uহা an pকােরর। uহা aত n
মেনািবjােনর aিভjতাহীন সমাজ কlনা। erপ কlনা লiয়া যঁাহারা বঁািচয়া থািকেত
পােরন তঁাহািদগেক আমরা েদবতা বিলয়া dা কিরেত পাির না, কারণ uহার ফেল
সমােজ ৈদত নীিতর আমদানী হiেত বাধ ।
৪৬। মাকs পnীরা জnাnর মােনন না, মাnেষর sতnt ব িkto মােনন না। মাnষ
তঁাহােদর মেত কতকgিল সামািজক সmেnর সমি । তঁাহােদর মেত মাnষ মের, সমাজ
মের না। বানেরর মত েকান জীেবর সমাজ an সমsায় eক সময় েলজ কাটাiয়া
মাnষrেপ পিরণত হiয়ািছল। েস সমাজ পািরপাি ক িsিতর মেধ আtরkা কিরবার
জn নানা pকার টkেরর সmুখীন হয়। তাহােত েস তাহার u পাদন pণালী বdলাiেত
থােক। erপ হiবার পেথ eখন েস আমােদর বtমান সামািজক aবsায় আিসয়া
েপঁৗিছয়ােছ। iহা pগিতেত েশষ কােল ে টহীন সমােজ পিরণত হiেব। আমােদর
েদেশর যুবকেদর ঐrপ ৈবjািনক iিতহাসতtt নািক খুব ভাল লািগয়ােছ। তাi তাহারা
iিতহােসর গিতেক agসর কিরয়া িদবার জn কmেkেt আtিনেয়াগ কিরয়ােছ। aথ o
sূলেক িভিt কিরয়া eকটা udট কlনার আDােল সব িকছুর ব াখ া করা iঁহারা পছn
কেরন। iঁহােদর িনকট an েকান নীিত aনীিত নাi। iহারা মাnষেক প হiেত েবশী
িকছু ভািবেত পাের না। নারী িনয াতেনর pিতবাদ িনেল iহারা ‘আদশবাদী’ বিলয়া
হাততািল েদয়। যাহােদর নীিতটা পঁাচ কলার িচnা িবjােন িনয়িমত, তাহােদর িনকট
প েtর মেনািবjােনর ei aেভদ নীিতর সমথন sাভািবক। তাহারা eকবার তাহােদর
aিত িpয় rশ েদেশর হাoয়া খাiয়া আিসেল তাহােদর iিতহােসর pগিতটা িমলাiবার
sেযাগ পাiেব।
৪৭। শিkবাদীরা জnাnর মািনেব িক না মািনেব uহা লiয়া আমােদর ভািববার
িকছুi নাi। কারণ জnাnর সত হiেলo uহােক না মানা eকটা sেরর
িবকাশৈবিশ । মাnেষর মেনাজগেতর িবকাশ ধিরয়া েযrপ িবjান আমরা সাজাiয়ািছ
uহা ৈবjািনেকর কঁাটার মােপ akের akের সত । iহা েয েকহ পরীkা কিরয়া
েদিখেত পােরন। uহােত কlনার কথা eকিটo নাi। শিkবাদ েকndীয় নীিতেত iহােদর
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ূ sিবধা থািকেব iহা িভn আমােদর িকছুi বkব নাi।
pেত েকর িবকােশর anকল
মাnেষর pথম সমােজ আমরা di pকার মাnষ পাiয়ািছ। eক চার কলার মাnষ, an
আট কলার মাnষ। যতিদন সমােজ ধু ei sেরর মাnষ থােক ততিদন আমরা iহােক
আমােদর gেn িশেবর যুগ বা আিদ যুগ বিলয়ািছ। iহােদর জn শাসন ব বsার
pেয়াজন হয় না। iহার পর সামািজক শাসেনর যুগ (িব ুযগু ) আেস। সামািজক শাসেনর
ূ
যুেগর পর রাজশাসেনর যুেগর সচনা
হয়। রাজশাসেনর যুেগ শাসননীিত কখনo সাত
কলার নীিত িবjােন aনাsিরক, কখনo আsিরক eবং কখনo েষাল কলার নীিত
িবjােন পণূ নীিতর sের িনয়িমত শাসন-িবjান িছল। আিদযুগ হiেত মাnেষর
সমােজর পিরবtন, যাহা িবিভn pকােরর িবকাশ-সmn মাnেষর আিবভােব হiেত
বাধ হiয়ািছল eবং রাজশাসেনর যুেগর u পিtর পর শাসেনর ei নীিতর পিরবtন
o utানপতেনর কথাi মানব সমােজর iিতহাস। iহা েসািশেয়িলজেমর pগিতর
iিতহাস নেহ। িকpকার শাসন ব বsায় িকrপ িবকােশর েkt pstত হয় eবং িকrপ
দশন, রীিত, নীিত, িকrপ েকndীয় শাসেনর পিরণিতেত হoয়া sাভািবক e সmেn
িবsািরত আেলাচনা eiখােন হoয়া aসmব। ভারেতর jান েয eত unত হiয়ািছল
uহার কারণ আেছ। শিk-sেরর কmিবjােনর িভিtেত েকndীয় শাসন িনয়িমত থািকেল
ei শাসন ব বsা আsিরক নীিতর সিহত টkর িদবার জn শিkশালী হয় eবং unত
ূ হয়। শিksেরর নীিতেত
িবকাশসmn মাnেষর জngহেণর জn uহা anকল
শাসননীিত pিতি ত থািকেব, iহাi pাকৃ িতক িনেdশ। iহাi pকৃ ত জন ম লকর
েকndীয় নীিত। েয েকানভােব uহার ব িতkম হiেল আsিরক aনাচার আরm হয়।
যতkণ েকndীয় নীিত শিksেরর নীিত লiেব না ততিদন iহার sায়ী pিতকার হiেব
না। মাকs পnীেদর কথায়, ে ট হ’ে eকিট ে ণী dারা an ে ণীেক দাবাiয়া
রািখবার যnt িবেশষ। কােজi ে টহীন সমাজ না আসা পয n মাকs পnীেদর কােজর
িব াম নাi। আমরা বানেরর মত েকান জীেবর সমাজেক সমােজর আিদেত sীকার কির
না; আবার ে টহীন সমাজo sীকার কির না। ে ট যিদ eকটা সমাজেক েশাষণ কিরয়া
আর eকটা সমাজেক পু কিরয়া িদবারi যnt হiয়া থােক, তেব uহা আমােদর িবjােন
আsিরক শাসন। uহােক পিরবtন কিরয়া শিksেরর শাসননীিতর sাপনা কিরেত
হiেব। শিkবাদীর কmলk শিkবাদীগণেক িবকােশ সাহায কের; িকnt মাকs
পিnগণেক প বা প হiেত eকটু unত sেরর িচnায় আিনেলo uহােত তাহােদর
িবকাশ পঁাচ কলার uপের আসা aসmব। কmী িহসােব মাk পnীরা যাহা লাভ কেরন
তাহা iহাi। ািলেনর শাসননীিতেতo সাত কলার িচnা o কmিবjান ফু িটয়া
রিহয়ােছ। েয িবpব rিশয়ার েশাষণবাদেক েশষ কিরয়া বh মানবেক মুিk িদয়ােছ
uহােক আমরা সমথন কির, িকnt েয নীিত eকিদন ধনীর রেk েদশ রি ত কিরয়া
আবার ধনৈবষম sাপেন u সাহ িদয়ােছ uহােক আমরা িক বিলব? আবার েয নীিতেত
দৃ থািকয়া বীর কmীরা eকটা িবরাট িবpব আিনয়া িদয়ািছেলন েসi কmীরাi নূতন
শাসন ব বsায় িশরে েদর uপযুk িবেবিচত হiেলন, iহা িক েকান নীিতেjর নীিত
হiেত পাের? যাহা হuক পাঠক জািনয়া রাখুন পঁাচ কলার িচnািবjােন eবং
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কmিবjােন ে ট চিলেতi পাের না। ে ট চালাiেত হiেল anতঃ িব ুsের (সাত
কলায়) আিসেতi হiেব।
৪৮। সাত কলার আsিরক ে টেক aেনক aশািnর দৃ েদিখেত েদিখেত eবং িন ুর
আচরেণর মধ িদয়া চালাiেত হয় eবং নানা pকার বাধার সmুখীন হiেত হয়।
eiজn শিksেরর কm o নীিতিবjােন ে ট বা েকndীয় শাসন িনয়িমত করা pেয়াজন।
৪৯। গাnীবাদী কংেgেসর িচnার pাবেল আমােদর েদেশর কmীেদর নীিতjান
িন pভ হiয়া িগয়ােছ। ফেল gNােদর gNামী aত n বৃিd পাiয়ােছ। eিদেক
েসািশেয়িলজেমর pগিতর iিতহাস আমািদগেক বানর বানরীর বা কু কুর কু কুরীর মত
sাধীন জীবেনর েলাভ েদখাiয়ােছ। anিদেক গাnীবাদ কmীিদগেক নপুংসক কিরয়া
িদয়ােছ। iহার ফেল u ৃ লতা o gNামী িদেনর পর িদন বৃিd হiয়া চিলয়ােছ।
গাnীবােদর িভিtেত জাতীয়তাবাদ gNামীর p য় িদেতেছ eবং u ৃ ল কিরয়া
িদেতেছ েসািশেয়িলজেমর সমথক নানাrপ মেনািবjােনর কথা। যাহারা gNামী কের
তাহারা েবশীর ভাগ মুসলমান বিলয়া কংেgসপnীরা ঐ সmেn কাহােকo েকান কথা
বিলেত েদয় না। কংেgেসর সমথক কাগজgিলেত eiসব gNামীর েকান শিkশালী
pিতবাদ পয n হয় না। েয কংেgস সাmpদািয়ক মুি ম লীেগর সিহত িহndেদর পk
লiয়া সিn কিরেত ব s, েসi কংেgস জাতীয়তাবাদী েকাথায়? েয কংেgস জাতীয়
sােথর িবrd নীিতেত pিতি ত সাmpদািয়ক বাদীগণেক সnt কিরবার জn তাহােদর
asাভািবক আbদাের inন েযাগাiেতেছ uহােক আমরা জাতীয়তাবাদী pিত ান বিলয়া
sীকার কিরেত পাির না। জাতীয়তাবাদ বিলেত যিদ জািতর pেত ক sেরর নরনারীর
িবকােশর সহায়ক েকান pিত ান হয় eবং জাতীয়তাবাদ বিলেত জািতর pেত ক sেরর
মাnেষর মেধ gNামী o aত াচার uে েদর জn িন াসmn েকানo শিkশালী
pিত ান হয় তেব আমরা uহােক জাতীয়তাবাদী pিত ান বিলয়া মািনেত পাির, নiেল
নয়। iহা েকবল শিkবাদ িবjােন িনয়িমত েকান িচnাশীল মাnেষ সmব eবং
শিkবাদ িবjােন িনয়িমত েকানo শাসননীিত eirপ জাতীয়তাবাদী বিলয়া দাবী কিরেত
পাের। পিNত জহরলাল বেলন তঁাহার anের েকান সmpদােয়রi ছাপ নাi; তাহা হiেল
ূ ?
মুি mলীেগর সিহত িহnd হiয়া িহnd-মুসলমান সমsার মীমাংসা কিরেত যান েকান সেt
কংেgেসর কাগজgিল েমেয়েদর uপর স বd gNািমেক িহndসমােজ িবধবার পুনিববাহ
না হoয়া o বণেভেদর েদােষর নাম িদয়া আেলাচনা কিরেত েচ া কিরয়া ঐ aনীিতেক
ঢািকেত েচ া কের। আমরা aত n ঘৃণার সিহত ঐসব মnেব আসল বstেক ঢাকা
িদবার নীিতেক িনnা কির। িহnd সমােজর েকান pথা যিদ েমেয়েদর িবকাশ িবrd
হiয়া থােক েসজn আiন dারা িকংবা সামািজক আেnালন dারা uহার সংেশাধন
আমরা সমথন কিরব। িকnt েমেয়েদর uপর যিদ gNামীর সমথন আরm হয় তেব uহা
জাতীয়তাবােদর নীিত হiেত পাের না। েমেয়রা িক জািতর বািহেরর েকান বst?
িবকাশিবjােন িচnা কিরয়া েদখুন iহা eকজন নারীর পেk িকrপ িবকাশ িবrd
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নীিতর p য়। জাতীয়তাবােদর যিদ েকান শিkশালী িভিt থােক তেব uহার সbpথম
ূ কিরয়া আiন eবং সমােজর িচnা ধারা িনয়িমত
কtব হiেব নারীর িবকােশর anকল
কিরবার জn সbশিk pেয়াগ করা। আমরা ভািবেতi পাির না, নারীরা eখনo িক
কিরয়া ei নপুংসক জাতীয়তাবােদর আ েয় জাতীয় পতাকা uেtালন কেরন।
গািnবাদীরা িহnd মহাসভার নাম িনেল ভেয় আঁtকাiয়া uেঠন। যুবকরা uঁহােদর
pভােব পিDেল পােছ কংেgেসর েনতৃt uিপয়া যায় েসi ভেয় েনতারা ভীত। আমরা
কংেgেসর বh কায কলাপ o নীিতেক িবে ষণ কিরয়া pমাণ কিরয়া িদেত পাির েয
iহা েকান জাতীয়তাবাদী pিত ান নেহ। iহা ভাববাদী o সাmpদািয়ক eবং iহার বh
ূ
িচnা িবজাতীয় িচnার িভিtেত sািপত eবং aদরদশী
নীিতর dারা িনয়িমত।
ূ
কংেgসবাদীরা ভারতীয় িচnার মেলর
কােছo েঘেষন নাi। ভারতীয় িচnায় বh
শিkশালী জাতীয় িচnার িভিt আেছ। uহা যিদ জাতীয়তাবাদী pিত ান বিলয়া মািনয়া
লoয়া যায় তেব আমরা বিলব শিkবাদ ঐrপ জাতীয়তাবাদ চােহ না। কংেgস eখন
পঁাচ o ছয় কলার নীিতর dারা পিরচািলত িহnd pিত ান। iহা েয aসাmpদািয়ক
pিত ান নেহ, iহা iহার বh কেm পিরsুট হiয়া িগয়ােছ। iহার কmনীিত হiেত িহnd
মহাসভার কmনীিত o িচnাধারা aেনক unত। uহােত সাত কলার িচnার িভিt আেছ
eবং ঐ িচnায় শিksেরর িচnার িভিt িবপদgs হয় নাi। uহার আ েয়
জাতীয়তাবাদ েবশী িনরাপদ। হয় কংেgস তাহার নীিত বদলাiেব aথবা েদশবাসীর eক
pকাN aংেশর িচnা হiেত কংেgেসর pভাব kু N হiয়া যাiেব। কংেgস েয শিkবাদ
gহণ কিরবার শিk রােখ eকথা আমরা িব াস পয n কিরেত পািরেতিছ না। আমরা
িহnd মহাসভার েনতৃগণেক শিkবাদ gহণ কিরয়া eবং ei ভােব িহnd মহাসভােক
aসাmpদািয়ক pিত ােন পিরণত কিরয়া জাতীয় মুিkর পথ েদখাiবার জn agসর
হiেত বিলেতিছ।
৫০। েয সব pেদেশ িহndরা সংখ ায় al েসi সব pেদেশ পঁাচ eবং ছয় কলার
িচnার dারা িনয়িমত কংেgেসর pভােব sাধীনতার আেnালন িবেশষ dbল হiেব।
কংেgস েযসব pেদেশ মিntt gহণ কিরয়ােছ েসi সব pেদেশ কংেgেসর িভতেরর নীিত
সাত কলার কmিবjান লiেত বাধ হiেব। িকnt েয সব sােন িহndরা সংখ ায় al
বিলয়া কংেgস মিntt gহণ কিরেত পাের নাi, েসখােন িহndরা যিদ সাত কলার িচnায়
িনয়িমত িহnd মহাসভার আ েয় িনেজেদর কৃ ি o sাথরkা না কের তেব েসখােন পঁাচ
o ছয় কলার িচnায় িনয়িমত কংেgস তাহার সমথক িহnd সmpদােয়র সbনাশ কিরয়া
ছািDেব।
শিkবােদর দৃি েত ভারেতর sাধীনতা
৫১। (ক) শিkবাদ রাজতnt asীকার কের না। রাজতেntর dারাo শিkবােদর নীিত
েকndীয় শাসন নীিতেত pিতি ত হiেত পাের, iহা শিkবাদ sীকার কের। aতeব
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বৃিটশ পািলয়ােমN েযমন বৃিটেশর শাসন ব বsা সmােটর aধীেন বৃেটনবাসীর
ূ পিরচালনা কের, an েদেশর েকান মিntসভার তাহােত হsেkপ
pিতিনিধt সেt
ূ
কিরবার aিধকার নাi িঠক েসirপ ভারেতর মিntসভা ভারেতর pিতিনিধt সেt
সmােটর aধীেন ভারেতর আভ nরীণ শাসনকায eবং ৈবেদিশক নীিতর পিরচালনা
কিরেত sাধীন থািকেব। ভারেতর মিntসভা erপ aবsায় িsত হiেল ভারত sাধীন
হiল বিলয়া শিkবাদ sীকার কের।
ূ ভারতীয় মিntসভােক পরামশ িদেত পািরেব; eবং
(খ) বৃিটশ মিntসভা বnুt সেt
ভারতীয় মিntসভা যখন i া বৃিটশ মিntসভার সmn িছn কিরয়া ধু সmােটর aধীেন
ভারতীয় আভ nরীণ eবং ৈবেদিশক নীিত sাধীনভােব পিরচালনা কিরবার জn sাধীন
থািকেব। ভারতীয় মিntসভার eirপ িsিত আিসেল শিkবাদ uহােক sাধীন ভারত
বিলয়া sীকার কিরেব।
(গ) ভারত বৃিটেশর সmn িছn কিরয়া আভ nরীণ eবং ৈবেদিশক ব াপাের সmূণ
sতnt রােT পিরণত হiেব eবং sাধীন মিntসভা গিDেব। erপ sাধীনতােক শিkবাদ
sাধীন ভারত বিলয়া sীকার কের।
ভারত কী uপােয় sাধীন হiেত পাের
৫২। বৃেটেনর িবপেদর সময় ভারেতর জনগেণর পরাধীন িবেরাধী মেনাবৃিt eবং
শিkর pাচুয েদিখয়া বৃেটন িনেজর pেয়াজেন ভারতেক লাগাiবার জn যিদ মেন কের
ভারতেক সnt করা pেয়াজন তেব ভারত (ক) o (খ) িচিhত pকােরর sাধীনতা লাভ
কিরেত পাের। (গ) pকােরর িচিhত sাধীনতা ভারত বৃিটেনর িবপেদর সময় েকান
ভীষণ যুেd বৃেটেনর পরাভব ঘিটেল eবং ভারত েসi সময় শিkশালী িচnায় pিতি ত
থািকেল লাভ কিরেত পািরেব।
৫৩। ভারত যিদ শিkবাদ বুিঝেত না পাের eবং ভারত যিদ পঁাচ o ছয় কলার
িচnার sের বd থােক তেব ভারত বৃেটেনর িবপেদo তাহার pাপ আদায় কিরেত
পািরেব না। িবপদকােল িকছু আদায় কিরবার পেk ছয় কলার িচnা েকান শিkশালী
িচnাi নয় eবং পঁাচ কলার িচnার dারা ভারত যিদ বd থােক তেব ভারেতর শিk
diটা িবrd পnী দেল িবভk হiয়া যাiবার দrণ ভারত sেযাগ পাiেলo sেযাগ
হারাiেব। পঁাচকলার িচnািবjােন লDাi বাধাiেল েদেশর eকটা শিkশালী বৃহtর
ূ
aংশ সাmাজ বাদীেদর পতাকা তেল দঁাDাiয়া ei লDাiেয়র মেলাে
দ কিরেব। বৃিটশ
যিদ িবপেদ না পেD তেব ভারত কখনo পণূ sাধীন হiেত পািরেব না। আর বৃেটন
যিদ িবপেদ পেD তেব বtমান পঁাচ o ছয় কলার িচnাপু কংেgস শিkশালী িকছুi
আদায় কিরেত পািরেব না। erপ aবsায় ভারত যিদ লDাi বাধায় তেব েকবল
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ূ িবেশষ dbলতার বীজ বপন কিরেব। eখন
পরািজতi হiেব না, জাতীয় শিkর মেল
ূ েকান ব িতkম হiবার ভয়
বৃেটন িবপেদ পিDেলo তাহােদর পেk ভারেতর সmn সেt
ূ আেছ।
তাহােদর নাi। তাহারা জােন ভারেতর বtমান িচnািবjান তাহােদর anকলi
কংেgস যিদ ছয় কলার িচnািবjােন pিতি ত থািকয়া সাmাজ বােদর সিহত েকান
সংঘষ চােহ তেব শিkবাদী uহােত েযাগদান কিরেব না। কারণ শিkবাদী জােন ঐ
িবjােন সংঘষ বাধাiেল ভারেতর sাধীনতাকা kী aংশ dbল হiয়া যাiেব। শিkবাদ
জােন বtমান িচnািবjােন pিতি ত মুসলমান-সমাজ ভারতীয় মুিkযুেd েযাগদান
কিরেব না। কােজi কংেgস শিk-িবjান না বুিঝয়া বtমান িচnার িভিtেত যিদ সংঘষ
বাধায় তেব কংেgেসর িবেশষ ভুল হiেব। সংঘষ বাধাiেত হiেল শিkশালী িভিt
লiয়া সংঘষ বাধান কtব । aিহংস সংঘষ aেপkা আেবদন িনেবদন ে । e সmেn
আমরা িবেশষ িকছু বিলেত চািহ না। আমরা দৃ তার সিহত বিলেত পাির ভারেতর
ূ কিরেতেছ। ei মতবাদ মুিছয়া
মুিk যুেd ei aিহংস কmিবjান িবেশষ িবপদ সচনা
েগেলi ভারেতর ম ল হiেব।
শিkবােদর কmপdিতর িবিভn িদক
৫৪। শিkবাদ িবjান eমন snর o uদার িচnািবjােন িনয়িমত কm-িবjান েয
iহােক eকমাt আnjািতক রাTীয় নীিত বলা যায়। iহােক যিদ েকান রাT, েদশ,
জািত, সমাজ বা ব িk, রাTগত, েদশগত, জািতগত, সমাজগত eবং ব িkগত ভােব
gহণ কের তাহা হiেলo aসাmpদািয়ক শিkবাদীয় কmিবjােন o িচnািবjােন pিতি ত
কmীর সিহত uহােদর কm o িচnার েভদ হiেব না। aতeব pেত ক রাT, েদশ,
জািত, সমাজ, সmpদায়, ে ণী o ব িk iহােক েয েকান গNীবd ভােব gহণ কিরেলo
ূ
iহার ফেল তাহােদর কm েকান দিষত
কm হiেব না। েকহ যিদ গNীবd ভােব ei
শিkবাদ gহণ কিরেত চায় তাহা হiেল মলূ শিkবাদী স তাহািদগেক আরo সাহায
o u সািহত কিরেব। বলা pেয়াজন iহার dারা সমােজর ম ল িভn aম ল হiেব না।
৫৫। শিkবাদিবjােন ে ণী-সংঘষ o েসািশেয়িলজm আsিরকতার জnদাতা।
পৃিথবীর বtমান iিতহাস পয ােলাচনা কিরেল েদখা যাiেব iহার dারা েকান েদেশরi
ম ল সািধত হয় নাi। েয েকান েদেশi iহার pিত া েচ া করা হiয়ােছ েসi সব
েদেশi - েদেশর েলাকেক diটা িববাদমান িবrd দেল পিরণত কিরয়ােছ। ভারতেকo
ei িচnা diটা িবrd দেল িবভk কিরয়া িদেব। আমরা িবেশষ কিরয়া বাংলা েদেশর
সমাজতntীিদগেক eকটা িবষেয় সাবধান কিরয়া িদেত পাির েয তঁাহারা বাংলার
কৃ ষকিদগেক যিদ িনেজেদর মতবাদ ধরাiেত েচ া কেরন তেব তঁাহারা িন য় িবফল
হiেবন। কৃ ষক ে ণীেত সাত কলার aপু িচnা sভাবতঃi েবশী psুিটত থােক।
বাংলার কৃ ষকগণ েবশীর ভাগ মুসলমান সmpদােয়র eবং মুি ম লীগ সাত কলার
িবjােন িনয়িমত িচnাধারা gহণ কিরবার দrণ বাংলার মুসলমানগণেক সমাজতািntকগণ
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িকছুেতi সাmpদািয়কতার গNীর বািহের আিনেত পািরেবন না। পঁাচকলার িচnা o
কmনীিতর সbpকার pেচ া সাতকলার িচnায় িনয়িমত মুি ম লীগ ব থ কিরয়া িদেব।
মুি ম লীগ সাতকলার িচnা লiবার দrন তাহােদর কmধারা eমন সাম s িভিt লiয়া
agসর হiেতেছ েয তাহারা িনেজেদর সmpদােয়র ধনী, মধ িবt eবং গরীেবর
ূ
িচnাধারােক eকi েরখায় িনয়িমত কিরয়া চিলয়ােছ। আমরা পেbi
pমাণ কিরয়ািছ
ূ নেহ। aতeব বাংলার সমাজতািntকগণেক ঐ নীিত
‘িবpব’ কmীর কm লেk র anকল
ত াগ কিরয়া শিkবাদ gহণ কিরবার জn আhান করা যাiেতেছ।
শিkবােদর aথনীিত
৫৬। শিkবােদর মেত সব sেরর মাnেষর জn an, বst o dেgর pাচুয হoয়াi
সbে
aথনীিত। েকndীয় শাসেন pিতি ত শিkবাদ erপ ব বsার জn যাহা করা
pেয়াজন তাহাi কিরেব। uহা যিদ েকndীয় নীিত না কের তেব ঐ জn শিkশালী
আেnালন করা শিkবােদর কm নীিতর anগত। শিkবাদ ে ণী-সংঘষ সমথন কের না,
কারণ uহা আsিরকতার সমকk। ধনতntবাদ eবং ধনসাম বােদর নােম মজুরতntবাদo
শিkবাদ সমথন কের না। ধনতntবাদ ৈব শাসন eবং মজুরতntবাদ শdূ-শাসন।
শিkবাদ iহােদর েকানটােকi সমথন কের না। শিkবাদ u পাদেনর করণgিলেক
ে েটর সmিt করা eবং ে ট dারা uহােক িনয়িntত কিরয়া uহােত শাসকেদর দেলর
ূ বিলয়া েঘাষণা কের। iহা dারা ে ট
েলাকেক pিতপালন করার নীিতেক িবকাশ pিতকল
আsিরক ে েটর সমকk হiেতi sেযাগ লাভ কিরেত পাের। গরীবেদর an বst o
েবকােরর কেmর সংsােনর জn েদেশর pেয়াজেনর anrপ িশl u পাদেনর পnা
ে ট pিতি ত কিরেব। iহা কতকটা কু টীর িশেlর anrপ হoয়া pেয়াজন। যাহােত
মাnষ যািntক sিবধা gহণ সহ gাম জীবন o সামািজক জীবেনর sেখর মেধ an o
কm সমsার সমাধান কিরয়া লiেত পাের, ে ট e সব িদেকi েবশী েদিখেব। eজn
বািহেরর িশl যাহােত েদেশর মেধ pেবশ কিরয়া েদেশর িশl- ী ন কিরেত না পাের
ে ট েসrপ ব বsা কিরেব। জলিস েনর pিত া dারা েগাপালন o কৃ িষর িবরাট
পিরকlনা udাবন কিরবার pেয়াজন। eiজn pথমটায় েসi সব pাni বািছয়া লiেত
হiেব েযখােন pচুর জিম চাষ o আবােদর aভােব পিDয়া আেছ। েস সব sােন
uপিনেবশ sাপন কিরবার মত কায করী পিরকlনা কিরবার pেয়াজন। েদেশর সbt
েগাপালন কিরবার জn pচুর েগাচারণভূিমর ব বsা কিরেত হiেব। বtমান কংেgস
কmীরা কৃ ষকিদগেক usািন িদয়া জিমদারেদর িপছেন লাগাiবার নীিত gহণ কিরয়ােছ।
iহােদর কmনীিতেত জিমদারেদর kিত করা eবং sখী কৃ ষকেদর sখবৃিd করা িভn
pকৃ ত েবকার eবং গরীবেদর েকানi sিবধা হiেত পাের না। ei জn শিkবাদ uহা
সমথন কের না। জিমদারিদগেক ei ভােব kিতgs না কিরয়া তাহােদর dারা pচুর
েগাচারণভূিমর ব বsা কিরয়া লiেল তাহােত েবকারগণ েগাপালেনর dারা an
সংsােনর sেযাগ কিরেত পািরত eবং iহার dারা সমাজo িবেশষ uপকৃ ত হiত।
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ূ
শিkবাদ gাম িশl o gাম জীবন, েগাপালন o চােষর মধ িদয়া িনত নতন
পিরকlনার ব বsার জn eবং েকndীয় শাসন যntেক চাপ িদবার জn চািরিদক হiেত
আেnালন কিরেত বিলেতেছ। েকndীয় িবভােগ eirপ পিরকlনার udাবন কিরবার
জn eকিট শিkশালী pিত ান থাকা দরকার। ei পিরকlনােক কােয পিরণত কিরবার
জn ধনী ে ণীর uপর আয়কর শিkবাদ sীকার কিরেব। িমলoয়ালাগণ মজুরেদর
বাসsােনর sব বsা যাহােত কিরয়া েদয় েসi লেk আiন করা eবং মজুরগণ যাহােত
িমলoয়ালাগণেক eবং িমলoয়ালাগণ যাহােত মজুরগণেক aকারণ িবরk কিরেত না
পাের েসজn ব বsা করা pেয়াজন। কmীরা ে ণীিবেdষ pচার dারা েদেশর িচnার
েkt িবষাk কিরয়া েদয়, iহা শিkবাদ সমথন কের না। িবেdষ pচাের aপু
সাতকলার িচnা p য় পায়। েদেশর েবকারেদর তািলকা pstত করা pেয়াজন eবং
তাহােদর কােয র পnাo িsর কিরবার জn েকndীয় নীিতেক চাপ িদবার আেnালন
aথনীিত। ভারেত
শিkবাদ সমথন কিরেব। dg, an eবং বেstর pাচুয i সbে
খুব সহেজ uহা সmব। iহা ধু শিkবােদরi aথ-নীিত নেহ; iহা pােচ র সbে
িচnার ৈবিশ । পা ােত র িবেষর ধারা আিনয়া pােচ র িচnা িবষাk কিরেল
আমােদর সামািজক sখ িবপn হiেব; শিkবাদ uহা সমথন কের না। pাচ িচnায় বh
snর uপাদান আেছ। মাnেষর sেখর জn uহার িবেশষ pেয়াজন। িবকাশিবjােন
ৈবষম aপিরহায । আমরা iহাi জািন, eকজন সাধারণ মজুর হiেত আরm কিরয়া
eকজন রাজা পয n eবং eকজন িভখারী হiেত আরm কিরয়া unত sের pিতি ত
েযাগী পয n সকেলর শরীর, মন o jানপুি র মত সbpকার uপাদান an eবং
dেgর মেধ িবদ মান। uহার স লতাi pকৃ ত aথনীিত। ধনসােম র নােম aকারণ
িবেdষ udগীরণ েকান unত আদেশর লkণ নেহ। যঁাহারা েকndীয় শাসনযেnt pেবশ
কিরয়ােছন তঁাহারা eিদেক নজর িদয়া িবেদেশর েশাষণজাল িক pকাের িছn করা যায়
েস সmেn িচnা কrন। কmীেদর কtব েদেশর মেধ েভদ-বুিdর িচnােক p য় না
িদয়া েদেশর মেধ িচnাধারার ঐক রkা কিরয়া চলা eবং েদেশর েবকার o
anসমsার সমাধানেক সামেন রািখয়া িবেদশী েশাষেণর uপর চাপ িদেত েচ া করা।
গাnীবাদ o শিkবাদ
৫৭। গাnীবাদ িক তাহা আজ পয n েবাধ হয় েকহi িঠক বুিঝেত পােরন নাi।
শিkবাদ-িবjােন ভাগ কিরয়া uহা আমরা যথাsােন বুঝাiয়ািছ। uহা আমােদর েদেশর
জাতীয়তা বাদীেদর sীকৃ ত মতবাদ - যাহারা eকিদেক শৃ লাবd সাmাজ বােদর িবrেd
লDাi কেরন eবং anিদেক gNােদর aনীিতর p য় েদন। uহা মুি ম সাmpদািয়কতার
inন েযাগাiয়া uহার শিk বৃিd কিরেত u সাহী। আবার িহndরা ঐ kমবdমান
ূ সতক হiেত চািহেল uহােক সাmpদািয়ক বিলয়া
আbাের েপিষত হiয়া যাiবার পেb
ূ রািখবার যntিবেশেষ পিরণত মতবাদ। iহা eমন eক
েঘাষণা কিরয়া যুবকগণেক দের
চম কার মতবাদ যাহা নারীগণেক পdা ত াগ কিরয়া পেথ আিসেত িনেdশ েদয় eবং
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gNাগণেক aত াচার কিরবার sেযাগ েদয় eবং ei uভেয়র সাম s িক uহার িবjান
িদেত পাের না। uহা dারা িনয়িমত কংেgস eমন eক pিত ান যাহা জিমদারগণেক
uে দ কিরবার জn কৃ ষকেদর িপছেন কmীগণেক usকািনর সmিত েদয় eবং
ধনীগণেক িনেজর েকােল আDাল িদয়া রােখ। iহা eমন eক মতবাদ যাহার aথনীিত,
শাসননীিত o সমাজনীিতর েকানo sিনিd িবjান নাi। iহা dারা ভারত eক
চম কার রামরাজেt পিরণত হiয়ােছ। uহা েচােরর দলেক চুির কিরেত p য় েদয়
eবং ভাল গৃহsেক uহার দেল নাম িলখাiেত িনেdশ েদয়। uহার dারা িনয়িমত
কংেgস eকটা আ য রকেমর aসাmpদািয়ক pিত ান যাহা মুসলমান সাmpদািয়ক
আbােরর িনকট িহndেদর পk হiয়া কথা কিহেলo uহা সাmpদািয়ক হয় না। uহা eমন
eক চম কার মতবাদ যাহা মুসলমান শািসত েদশীয় রােজ sাধীনতার আেnালন
কিরেত ভয় পায়, আবার িহndশািসত েদশীয় রােজ sাধীনতার েপৗেরািহত কিরেত
পাের। গাnীবােদর জাতীয়তা eকটা eমন মতবাদ যাহা বীরt o ভীrতার নমুনা eকi
চিরেt pিতভাত কিরেত সbে
নীিতর সমথক। ei মতবােদর সবেচেয় মজার
ৈবিশ ei েয iহা হািরয়া যাoয়ােক িবজয় বিলয়া েঘাষণা কের। সত o aিহংসার
ei িবজয়ী মতবাদ িকrপ িমথ া কথা বিলয়ােছ o ভঁাoতা িদয়ােছ o জাতীয় sাথ
িহংসা কিরয়ােছ iহার pমাণ শত শত আেছ। uহা শিkবােদর দৃি েত “না gহণ না
বjন” নীিত না হiয়া পির ারrেপ “বjন নীিত” হiেলi েবশী ভাল হiেব।
ভারেতর বুক হiেত iহার pভাব মুিছয়া না েগেল ভারত আর eক পাo agসর হiেত
ূ
পািরেব না iহা আমরা িনঃসেnেহ বিলেত পাির। ei িচnা েনতাগণেক eমন aদরদশী
কিরয়া িদয়ােছ েয বtমান সাmpদািয়ক বঁােটায়ারােক িভিt কিরয়া iহারা আমােদর
জািত o ভাষােক পা াত করেণর কm হােত লiয়ােছ। আমরা েনতাগণেক iহাi
বিলেত পাির েয, কামাল আতাতুক হiবার যিদ eতi সাধ তেব শিkবাদ বুিঝেত েচ া
কrন। বtমান শাসনপdিতেক িভিt কিরয়া পি মীকরেণর েখয়াল শী i মুি মলীেগর
পদাঘােত চুণ হiেব। iঁহােদর আিব ৃত িহndsানী ভাষা িহnীর eকটা চম কার
ছুnতকৃ ত সংsরণ। iঁহােদর pেত কিট কায i শিkবাদীগেণর uিdেgর কারণ হiয়ােছ।
ূ
কংেgস চায় আমােদর ভাষার বণ বdলাiয়া আমােদর পbিচnা
হiেত আমােদর
ভিব t বংশধরগণেক বি ত কিরেত eবং িহndsানী ভাষার নােম িহndর জাতীয়
িচnােক মkা-মুখী কিরেত। শিkবাদীরা iহার িবেরািধতা কিরেবন; কারণ েকান িচnাi
েয ভারতীয় িচnার সমকk হiেত পাের না, iহা শিkবাদীরা জােনন।
ূ
৫৮। পেb
আমরা বিলয়ািছ গাnীবাদ ছয় কলার িচnা হiেতi আিসয়ােছ। iহার
pেয়াগ েkto আেছ। জগেত iহার pেয়াজনo আেছ। iহার sােন iহােক রািখেল
সমাজ iহার dারা িবেশষ uপকৃ তi হiেব। িকnt গাnীবাদেক িনেজর sর aেপkা unত
ময াদা িদেল ভারেতর িবেশষ kিত হiেব। ভারেতর জাতীয় িচnায় ei dbলনীিত
pেবশ কিরবার জni ভারত আজ pােদিশকতার িবেষ িবি n দশাpাp হiেত
চিলয়ােছ। ei নীিতর েদাষi ei েয iহা কথায় আnjািতকতার আদশ েদখায় িকnt
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কােয iহা মাnষেক aত n সংকীণ কিরয়া েদয়। ভারেত বtমােন িহndরাi ei নীিতর
dারা িবেশষ kিতgs হiয়ােছ। pােদিশকতা িহndগণেক িবি n কিরয়ােছ। দিkণপnী,
বামপnী o মহাসভাপnী, সবi িহndেদর জাতীয় শিkর িবি n সংsরেণর নমুনা।
eকযুেগ েপৗেরািহত বাদ ভারতেক েয ভােব ভাগ কিরয়ািছল eযুেগ গাnীবাদ uহা
হiেতo িবি n দশার কারণ ঘটাiেব। ei িব াসবাদ o আশাবােদর আেলয়ার িপছেন
েদৗDাiয়া ভারত যিদ শিkিবjান না বুেঝ তেব ভারেতর সbনাশ েকহ rd কিরেত
পািরেব না।
৫৯। গািnবাদেক “আnjািতকতার ভঁাoতাবাদ” নাম েদoয়া যায়। যঁাহারা জগdুr,
আnjািতক মহাপুrষ নােম পিরিচত হiবার sp েদেখন তঁাহারা iহা gহণ কিরয়া
পৃিথবীিsত আsিরক সমাজgিলর সমথক হiবার জn agসর হiেবন। িকnt যঁাহারা
িনেজর জাত o িনেজর সমােজর ম ল কিরেত চােহন তঁাহারা িন য়i iহা ত াগ
কিরেবন।
েসািশেয়িলজm o শিkবাদ
৬০। iেয়ােরােপ সামn তািntক যুেগ pজাসাধারেণর uপর aত াচার o u পীDেনর
দrণ িবpব আেস। েসi িবpেব রাজতেntর uে দ o pজাতেntর pিত া আরm হয়।
াn েদেশ iহার pথম িবpব আেস। iহােত েভাটবােদর sাপনা হয়। েভাটবােদর
ৈবিশ i ei েয, iহার dারা ধনী ে ণীর রাজt আরm হয়। iহার ফেল েশাষণবাদ
pবল আকার ধারণ কের eবং েবকােরর u পিt o মজুরকৃ ষেকর ক বৃিd হয়।
মাnেষর ক u পিt হiবার দrণ ধনসাম বােদর আিবভাব হয়। rশ েদেশ iহার
ূ
pথম িবpব আেস। ei িবpেবর ফেল দলতnt রাজt আরm হয়। পেb
বিলয়ািছ
ূ
িবpেবর ঋিষর aদরদিশতার
জn িবpেবর লk ব থ হয়। েভাটবােদর েভাটারগণ
েবশীর ভাগ মজুর o কৃ ষক ে ণীর হiয়া থােক। uহারা িবকােশ িনmতম িবকােশর
মাnষ। uহােদর সংখ া সব sেরর মাnষ aেপkা বh শতgণ েবশী। iহারা al
িবকিশত, তাi কম বুিdমান। কােজi iহারা েভাটi েদয়, িকnt মজা লুেট ধনীে ণী।
িবpব যখন pথম আেস তখন জিমদার ে ণী েকndীয় শাসেন িছল। কােজi যত েদাষ
iহােদর নীিতর uপর pযুk হiয়া িবpব আরm হয়। iহােদর িচnা ধনীে ণী হiেত
unত হiেলo পৃিথবীেত iহােদর বদনাম সবেচেয় েবশী। sতরাং েভাটবােদ iহােদর
sান না হiয়া ধনীেদরi pাধাn েবশী হiেত বাধ । ধনসাম বােদর নােম েয িবpব
আেস uহােত েভাটতnt যাiয়া দলতnt sািপত হয়। iহােত েবকার সমsার সমাধান
ূ
হয়। ei িবpেবর পেbi
iহােদর মতবাদ সমs পৃিথবীেত ছDাiয়া পেD। uহার ফেল
সমs পৃিথবী ব ািপয়া েবকারসমsা o মজুরপীDেনর বnা যাহা েভাটবােদ আিসয়ািছল
uহার গিত বুিdমান রাজনীিতj েদেশ মnীভূত হয়।
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৬১। ফরাসী িবpেবর aিভjতা dারা রাজনীিতj রাজারা pজাতেntর আবরেণ
আtরkা কেরন। িকnt েয সব রাজা রাজনীিতjতার aভােব কম বুিdমান িছেলন
ূ
তঁাহারা pজাশিkর িনকট পরাs হiয়া যান। rশ িবpেবর পেb
eবং পের
রাজতািntক, eবং রাজাpজা িম তািntক eবং pজাতািntক েদেশ িবিধ ব বsার
পিরবtন হয়। uহার ফেল iহাi দঁাDায় েয েবকার o গরীব সমsা যাহােত ভীষণ
আকার না ধারণ কের েসi িদেক সবার নজর পিDয়া যায়। কােজi মজুর িবpেবর
গিতrd হiবার পথ হয়। pজািবpব eবং মজুর িবpেবর সপেk নানা pকার ৈবjািনক
iিতহাস যুবক েkপাiবার জn আিবভাব হiয়ােছ। আমরা e সmেn েকান আেলাচনা
কিরয়া aকারণ সময় ন কিরেত চািহ না। ei সব িবjান িভিtহীন কাlিনক কথা।
ূ
uহার pমাণ িবpব dারা pিতি ত নতন
শাসননীিত িদয়ােছ। আমােদর কথা, িবpব
বিলয়া েকান বsti নাi। বাsিবক িবpব হয় না। েকndীয় শাসেনর aনীিতর জn
েদবাsর সংgামi আসল কথা। েকndীয় শাসন তাহার িবকাশনীিতর দািয়t পালন
কিরেল েদবাsর সংgাম আেস না। তাi শিkবাদ সংেশাধন মােন, িবpব মােন না।
িবpব েয আsিরক শাসেনর পতন আিনয়ােছ iহাi িবpেবর বাহাdির িকnt িবpব dারা
ূ
pিতি ত শাসন আবার আsিরক হiেতেছ iহাi িবpেবর aদরদিশতার
pমাণ।
শিkবাদ িবpব চােহ না, িকnt আsিরক শাসনেক শাসাiয়া িদবার শিk রােখ। েকndীয়
নীিত দািয়tহীন হiেল uহার পতন aিনবায ।
ূ েস
৬২। astধারী েয ast ধারণ কিরয়া েকndীয়নীিতর জn যুd কের uহার মেল
জােন েয মাnেষর িবকােশর দািয়t পালন কিরেতেছ। েস জােন iহা তাহার িবকােশর
ূ eবং aিখল মানেবর িবকােশর anকল
ূ । েস যিদ বুিঝত েয তাহার েকndীয়
anকল
ূ ,
শিk আsিরক তেব েস iহাo বুিঝেত পািরেব েয iহা তাহার দািয়েtর pিতকল
ূ eবং aিখলমানেবর িবকােশর pিতকল
ূ । তখন কাহার সাধ
তাহার িবকােশর pিতকল
তাহার dারা ast ধারণ করায়! eirপ pেত ক িবভােগi আমরা শিkনীিত aিত
সহেজi ধরাiয়া িদেত পাির eবং েকndীয়নীিত আsিরকতা ত াগ না কিরেল তাহার
সমs শিk ব থ কিরয়া িদেত পাির।
৬৩। েকndীয়নীিত pজার dঃখ বৃিd কিরয়া িনেজর দািয়t ন কিরয়া আsিরক
ূ
হiয়ািছল। iহার ফেল ফরাসী িবpেবর সtপাত
হয়। েকndীয়নীিত েশাষণ o পীDেনর
নীিতর p য় িদয়ািছল। uহার ফেল ধনসাম বােদর u পিt হয় eবং rশেদেশ ঐrপ
িবpব হয়। ফেল সমs েদেশi েকndীয় শিk সজাগ হiয়া িগয়ােছ। েসািশয়ািলজm
পৃিথবীেত যাহা আিনয়ােছ uহােত পৃিথবীেত দলতেntর pিত া হiয়ােছ eবং েবকােরর
uপর েকndীয়নীিতর দািয়t বৃিd পাiয়ােছ। দলতািntক েদেশ েবকারসমsা নাi, িকnt
ধনতািntক েদশ e ব াপাের িপছেন পিDয়া আেছ। ধনতািntক েদেশ যাহােত িবpব না
আিসেত পাের eজn েবকােরর an-pািpর ব বsা আেছ। ধনসাম aসmব। িবকােশর
জn ধনসােম র েকানi pেয়াজন নাi। িবকাশবাদী জােন েয an, বst o িশkা িবকাশ
লেk aত n pেয়াজনীয় বst। েকndীয় নীিত যিদ i া কের uহার সমাধান সহজ আর
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েকndীয় নীিত যিদ uহা না কের তেব uহার পতন কিঠন নেহ। শিkবাদ েকndীয় নীিতর
সংেশাধেনর জn েজার িদেব, িবpেব নেহ।
শিkবাদ o ফ ািসবাদ
৬৪। রাজতািntকতার sােন েভাটবাদ sািপত হয়। েভাটবােদ ধিনেকর শাসন
আিসেত বাধ । iহাi ধনসাম বােদর u পিtর মলূ। ধন-সাম বােদর নােম েশষকােল
মজুর-তািntকতার সৃি হয়। ধন-সাম বােদর নীিত মজুর-তািntক রাজেto ভািঙয়া যায়।
aিধকnt ঐ rষেদেশ eকi মতবােদ diটা শিkশালী দল কলেহ pবৃt হiয়া িনেজেদর
শিk ন কিরেত থােক। eিদেক মজুর-তািntকেpমীরা pেত ক েদেশi pবল হiয়া uেঠ
eবং ধন-তািntক o মজুর-তািntক িভিtেত aেনক েদেশ diটা শিkশালী িবrd দেলর
আিবভাব হয়। মুেসািলনী ধন-তািntকতায় েবকার সমsার aসমাধান eবং
েসািসেয়িলজেমর pাবেল eকi েদেশ diটা িবrd শিkশালী দেলর আিবভাব লk
ূ । িতিন
কেরন। iহা েয েকান েদেশর শtrর জn anকূ ল eবং েদেশর শািnর pিতকল
দল-তািntকতার সবলতা gহণ eবং েসািশেয়িলজেমর dbলতা বjন dারা ফ ািসজm
ূ
নামক eক দলতািntক মতবােদর িভিt েদন। ei নতন
মতবাদ ধনতািntকতা eবং
ূ হয়। ধনতািntকতা
মজুর-তািntকতার েব নীর বািহের জািতেক লiয়া যাiবার anকল
ূ শাসন eবং মজুর-তািntকতা ধনীর uে েদর শাসন হiবার িনিমt ei
ধনীর anকল
uভয় pকার শাসন তঁাহার চেk dbল বিলয়া ধরা পেD। িতিন ধনী eবং মজুেরর
েমােহর uপর দঁাDাiয়া জাতীয়তাবােদর িভিtেত ফ ািসজেমর জn েদন। iহাo দলতািntকতা। iহােত ৈব -আsিরকতার uপর েযমন তীk ast সাজান আেছ েতমিন
মজুর আsিরকতার uপরo কDা নজর আেছ। ফ ািসজm েভাটবাদ uে দ কিরয়া
ূ
পেbাk
di pকার সমাজব বsা aেপkা unত sেরর িভিt লiয়ােছ। rেষর নীিত
eবং iহােদর নীিতর ফেল iহাi েভদ েয ফ ািসজেম iটালী বা জাmানীর মত eকটা
েদেশর মেধ rষেদেশর মত পরsর িবেরাধী diটা দেলর sান নাi। rষেদেশ েযমন
েবকার সমsা নাi েতমিন ফ ািস েদেশo েবকার সমsা নাi। rেষর শাসনিবেরাধী
খঁািট েসািশেয়িল -পnীরা আজ যিদ িবল ুp হয় তেব কালi rষেদেশর নীিত o ফ ািস
নীিত eকi েরখায় আিসয়া দঁাDাiেব। ািলন eখন েসািশয়ািল পnী দলতntী *
হiয়ােছন। ফ ািস -পnীরা েসািশেয়িল -পnী aেপkা unত নীিতর িভিt লiয়ােছ।
eকথা সত হiেলo uহারা েয িবেদেশর জn আsিরক uহা sীকার কিরেতi হiেব।
দল-তntী eবং েভাটবাদী েদেশ iহাi েভদ েয েভাটবাদীেদর েদেশ েবকার সমsা আেছ
িকnt দল-তািntক েদেশ uহা নাi। ফ ািস নীিতর সিহত যিদ আমরা িশবsেরর
(আটকলার) jান-শিk িমলাiয়া লiেত পাির তেব uহা শিkবােদর সমকk নীিত
হiেব। িকnt েসািশেয়িল নীিতর সিহত আট কলার নীিত েযাগ কিরবার েকানi পথ
নাi। কারণ েসািশেয়িল নীিত aত n aপু কলার dারা িনয়িমত মতবাদ। uহা
*

pকাশেকর িনেবদন - মূেলর “সমাজতntী” sােন “দলতntী” গৃহীত হল।
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আপিনi িবল ুp হiেব। েভাটবাদী বা ধন-তািntক, মজুরদল-তািntক বা েসািশেয়িল eবং
kাt-দল-তািntক বা ফ ািস ei িতন pকার মতবােদর মেধ ফ ািস পnীরা েবশী
শিkশালী। েসািশেয়িলজm িনেজর েদেশ আsিরকতার জnদাতা। iহা aত n িবেdষ
মেনাবৃিtর জnদাতা মতবাদ। েসািশেয়িলজmেক িবেdষবাদী মতবাদ বলা যায়। iহা
শিkবাদীর কাম হiেত পাের না। ফ ািস রা aত n দািmক। iহার সিহত আট কলার
jানশিk িমিলত হiেল iহােত ei dbলতাটু কু থািকত না। েসািশেয়িলজেমর আDােল
থািকয়া ািলন যাহা চালাiেত চােহন, uহােতo শিkবাদ আিসেত পাের িকnt খঁািট
েসািশেয়িলজেমর সিহত শিkবাদ খাপ খাiেত পাের না। ফ ািসজm জাতীয়তাবাদী
হiেতo an জািতর sাধীনতা ন কিরবার পkপাতী। iহােক জাতীয়তাবােদর আদশ
বলা যায় না। শিkবােদ uহা হয় না।
শিkবােদ নারীর sান
৬৫। শিkবাদ নারীর পdা pথা সমথন কের না। uহা ভারতীয় কৃ ি র িবেরাধী।
সামািজক জীবেন নারীগেণর িবকােশর িtিবধ ভাবধারা আেছ। কnা ভাব, stীভাব eবং
মাতৃভাব। পি েমর ভাবধারা নারীেক stীেt পিরণত কিরয়ােছ। নারীর কm-জীবেন
ূ নেহ। uহা নারীেদরo
stীtেক ব াপক কিরয়া েদিখবার রীিত ভারতীয় িচnার anকল
ূ নেহ। পি েমর িচnা নারীেক aত n সংেকাচ sােন আবd কিরয়া
িবকােশর anকল
েফিলয়ােছ। মাতৃেtর েসৗnয eবং গাmীয di েবশী। ei িtিবধ ভাব জগেতর
পেরo নারীর sান আেছ। uহা jান o িন ামকেmর জগt। নারীর েসখােনo aিধকার
আেছ। শিkবাদ সামািজক জীবেন নারীর pেয়াজন পুrষ হiেত eকটু anrপ বিলয়া
sীকার কের। েসi সে শিkবাদ iহাo sীকার কের েয রাTীয় জীবেন নারীর ময াদা
পুrেষর সমান। শিkবাদ সহিশkার pেয়াজন sীকার কের না। নারীর িবকােশর
ূ সামািজক ময াদা বৃিd কিরবার জn নারীর aেথাপাjেনর pেয়াজনীয়তা
anকল
sীকার কের। নারীেদর জn িবিশ কতকgিল িবভােগর কাজ সংরিkত রাখার
pেয়াজন হiেত পাের। শিkবাদ যntিমি ত gাম কু িটরিশেlর মধ িদয়া নারীর
ূ বিলয়া সাব s কের।
aেথাপাjনেক সমােজর িবকােশর েবশী anকল
৬৬। কংেgেসর বtমান িচnাধারা dbল হiবার দrণ জািতর ei জাগরেণর িদেন
নারীর ময াদা aত n কদয ভােব িবপদgs হiেত চিলয়ােছ। eকজন iংরাজ মিহলা
eকাকী আমােদরi েদেশর eক pাn হiেত an pাn পয n িনভেয় মণ কিরেত
পাের, িকnt আমােদর েদেশর েমেয়িদগেক gNারা ঘর হiেত টািনয়া লiয়া যাiেত
সাহস পায়। gNারা জােন আমােদর েদেশর জাতীয়তাবাদীরা নারীর ময াদা জােন না।
িকnt eকিট iংরাজ মিহলার িপছেন তাহারা তাহােদর জাতীয়তার স বd শিk eকমুখী
কিরয়া রািখয়ােছ। নারীর পdাpথা রিহত কিরবার জn যঁাহারা আেnালন কেরন তঁাহারা
সমােজ o আiেন gNািবেরাধী েকান নীিত sাপেনর েচ া কেরন নাi েকন, iহা
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আমােদর িনকট আর aপিরsুট নাi। েদেশর pেত ক নারীর কtব সbt শিkস
ূ সামািজক িচnা o আiেনর জn আেnালন
sাপনা কিরয়া িনেজেদর ময াদার anকল
সৃি করা। নারীর ময াদা সbt মােয়র মত পিবt হiেব। ধু ei জni eখন
নারীেদর আেnালন করা কtব । an, বst, িশkা o সামািজক ময াদার aিধকারী
হoয়াi sাধীনতা। iহা িভn sাধীনতা কাহােক বেল uহা শিkবাদ জােন না। নারীর
জn gNার pাধাn কখনo sাধীনতা হiেত পাের না। কংেgস uহার p য়দাতা। iহা
শিkবাদ eকবােক pচার কিরেতেছ। eকজন নারীর ময াদার জn সমs নারীেক
eকমত হiেত হiেব। মুসলমান সমাজ েনতৃেt সাত কলার িচnার িভিt আেছ, sতরাং
েসখােন নারীরা aত িবপদgs নেহ। িকnt কংেgস িহndগণেক ছয় কলার িচnায়
নামাiয়া েদoয়ার দrণ িহndনারীরা aসহায় হiয়া িদয়ােছ। িহnd মহাসভা গভণেমN
sীকৃ ত pিত ান। ei pিত ােনর আ েয় না আিসেল িহnd নারীর আেnালন শিkশালী
হiেত পাের না। শিkবাদ িবjােনর iহাi িনয়ম েয িবকােশর পথ কিরবার জn েয
িদক হiেত শিk পাoয়া যায় েসiিদেকi ঝু ঁিকেত হiেব। জাতীয়তাবােদর বুিল
আoDাiয়া যাহারা নারীর aপমােনর পথ কিরয়া িদয়ােছ তাহােদর কথায় eখন না
ভুিলয়া pথম gNােদর হাত হiেত িনেজেদর মুিkর পথ কিরেত হiেব। শিkবাদ gহণ
কিরেল সাmpদািয়কবাদ কাহােকo মিলন কিরেত পাের না।
শিkবাদ o মুসলমান সমাজ
৬৭। ঋিষর িনেdেশর sােন পুেরািহতিনেdশ েয যুেগ ভারেতর শাসক o সমােজর
ূ কিরয়ািছল, েসi যুেগ ভারেত মুসলমান আkমণ আরm হয়। সমাজ নীিত
পতন সচনা
ূ
পেbi
েপৗেরািহত বােদর কেঠার পীDেন শিkহীন হiয়ািছল। মুসলমান শাসকবগ েসi
sেযাগ gহণ কিরয়া eকটা pকাN aংশ েদশবাসীেক িনেজেদর সমথক কিরবার জn
িনেজেদর সমাজভুk কিরয়া লয়। শাসকগেণর িশkা o দীkায় iহারা মুসলমান
শাসকগেণর সমথক হiয়া দঁাDায়। মুসলমান সভ তা পৃিথবীর েয েকান েদেশi pচািরত
ূ eবং
হiয়ােছ, েসi েদেশরi eক aংশ েলাকেক তাহারা মুসলমান শাসকেদর anকল
ূ কিরয়া গিDবার জn আরবী akর o আরবীয়
েসi েদেশর জাতীয় সভ তার pিতকল
ভাষার সিহত সmn sাপেনর েচ া কিরয়ােছ। ভারেত মুসলমান শাসেনর pভােবর
সে o তাহােদর ei নীিতর aপলাপ হয় নাi। আমােদর েদেশর মুসলমান শাসকগণ
বhিদন আরবীয় akর o কৃ ি র ভk হiবার দrণ তাহােদর জাতীয়তাবােদ dা কম।
তাi তাহারা ভারতীয় কৃ ি o সভ তােক িনেজেদর সmদ বিলয়া gহণ কিরেত শিk
পায় না। মুsিলm লীগ মুসলমানেদর eকটা শিkশালী pিত ান। iহা eেদশবাসী
মুসলমানগণেক জাতীয়তাবােদর হাoয়া হiেত বঁাচাiয়া রািখবার জn শিkশালী
uদ েমর আ য় লiয়ােছ। ভারেতর জাতীয় েনতারা eতi dbল িচnায় মুg েয
iহািদগেক জাতীয়তাবােদর হাoয়া িদবার জn iহােদর যত pকার সাmpদািয়ক আbদার
মািনয়া লiয়ােছ। তুরs বীর কামাল আতাতুেকর মত বীর জাতীয়তাবাদী েকান
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শিkমান পুrষ আমােদর েদেশর মুসলমান সমােজ যিদ জngহণ কেরন তেব ei
আরবমুখী সmpদােয়র িচnাশিk িনেজেদর জাতীয় কৃ ি র িদেক ঘুরাiয়া িদেত পািরেবন।
কংেgসবাদীেদর মেধ কাহারo েসi শিk নাi। আতাতুক েদেশর জাতীয় িচnার
আরবমুখী গিত িফরাiয়া িদবার জn eকিদেন িনেজর েদশ হiেত আরবী akেরর
বিহ ার কিরয়ািছেলন eবং িবজাতীয় আরবীয় কৃ ি েক িনেজর জাতীয় কৃ ি র তুলনায়
তু jান কিরয়া িনেজর আরবীয় নাম ‘কামালপাশা’ ত াগ কিরয়া ‘কামালআতাতুক’
নাম gহণ কেরন। আমােদর েদেশর মুসলমানেদর মিতগিত o িচnাশিk কত dbল
eবং পৃিথবীর anাn েদেশর তুলনায় o ভারেতর anাn সmpদােয়র তুলনায়
সbিবষেয় iহারা কত প াdপদ iহার সমােলাচনা কিরেত চািহ না। iহারা
আপনািদগেক ভারতীয় কৃ ি o jান হiেত আলগা কিরয়া aথাt িনেজেদর জাতীয় কৃ ি
ত াগ কিরয়া আরবীয় কৃ ি o jান সmেদর সিহত যুk হiেত চােহ। েয জােতর কৃ ি
o jান সমুেdর মত aনn ei জাত uহা ত াগ কিরয়া িবndর জn লালািয়ত হiয়ােছ।
iহারা iহােদর পরবtী পুrেষর কী kিত কিরল iহার pমাণ পরবtী পুrষi িদেত
পািরেব। aব i ভারেতর বুেক শিkবােদর কmনীিত না দঁাDাiেল eবং গাnীবাদi যিদ
ভারেতর জাতীয় িচnার িভিt থােক তেব, বtমান পিরিsিতেত থািকয়াo iহারাi
রাজৈনিতক ভারেতর শিkশালী aংেশ পিরণত হiেব। iহারা যতিদন আপনািদগেক
sতnt জািত বিলয়া আলগা কিরয়া রািখেত চােহ, ততিদন তাহােত বাধা িদবার নীিত
শিkবাদীরা ত াগ কিরেবন। iহােদর সmpদােয় পঁাচ o ছয় কলার িচnার pভাব
বtমােন কম থািকবার দrণ েকান unত িচnাশীেলর িচnাi iহােদর সমােজ সহেজ
pেবশ কিরবার sেযাগ পায় না। সাmpদািয়ক হoয়া েকানi খারাপ বst নয় িকnt েকান
সmpদায় যিদ an সmpদায় aেপkা েবশী sিবধার জn ঝগDা বাধাiেত চায় তেব
uহােক শিkবােদর দৃি েত আsিরক নীিত বিলেত হiেব। েকান সmpদােয়রi তাহার
nায pােপ র aিতিরk দাবী মানা dbল নীিতর anগত। uহা শিkবাদী নীিত নেহ।
আমরা মুসলমান সমাজেক iহাi বিলেত পাির েয তাহারা যিদ শিkবােদর িচnা gহণ
ূ i হiেব eবং তাহােদর িচnার
কের তেব uহা তাহােদর সmpদােয়র িবকােশর anকল
েয dbলতা - an সমােজর জn ভািবেত পাের না - uহাo iহার pভােব দরূ হiেব।
আমােদর মেন হয় মুসলমান সমাজ েকান unত িচnা o কৃ ি gহণ কিরবার মত শিk
eখনo যেথ ajন কের নাi। কােজi eiজn েবশী শিk kয় না কিরয়া শিkবাদীরা
agসর হiয়া চিলেবন। যখন eকটা সংখ াগির সmpদায় শিkবােদর িভিt লয় তখন
সংখ ালিঘ সmpদায় uহা না লiয়া দঁাDাiেতi পাের না। eকটা সংখ ালিঘ সmpদায়
eকটা সংখ াগির শিkবাদী সmpদােয়র িনকট আsিরক নীিত ধিরয়া বঁািচয়া থািকবার
শিk রােখ না। কােজi মুসলমান সমাজ হয় শিkবাদ gহণ কিরেব aথবা েদেশর েকান
annত সmpদােয়র মত sান gহণ কিরয়া বঁািচয়া থািকেব।
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শিkবাদ o annত িহnd সmpদায়

৬৮। unত o annত ে ণীর িহndিদগেক di ভােগ ভাগ কিরয়া িদবার জn
সাmাজ বাদীরা েয সব iিতহাস িলিখয়ােছন uহা আমােদর pাচীন েকান শাsti সমথন
কের না। আেয রা পি ম েদশ হiেত ভারেত আিসয়ােছ eবং েদেশর আিদম
aিধবাসীেদর পরাজয় কিরয়া তাহািদগেক aছু ত কিরয়া রািখয়ােছ, erপ iিতহাসেক
শিkবাদ িমথ া o কাlিনক বিলয়া েঘাষণা কের। unত o annত ে ণীর িহndরা eবং
eেদেশর মুসলমােনরা সকেলi আয সnান eবং ভারতসnান। unত বা annত ে ণীর
িহnd, আয বা aনায নাম সব eকi আয সভ তার a ীভূত কথা। আিদ যুেগ েয
আট কলার িবকাশসmn o চার কলার িবকাশসmn মাnেষর কথা বলা হiয়ােছ
iহােদর uভেয়রi সভ তা pায় eক pকােরর। a ম কলার িবকাশ হiেতi মানেবর
u পিt। ei মানবi আিদ মানব। iহািদগেক ঋিষ বলা হiয়ােছ। পৃিথবীর সমs
মানবi ei ঋিষসnান। ঋিষর pথম আিবভাব ভারেত হiয়ািছল। eখান হiেত সমs
পৃিথবীেত তঁাহােদর বংশধরগণ ছDাiয়া পিDয়ািছল। ভারেত ঋিষসnান বhিদন ei
আিদ সভ তার কাঠােমা ধিরয়ািছেলন। ei যুগটাi আমােদর ৈবিদক যুগ বা িশেবর যুগ।
সামািজক যুেগ সামািজক সভ তার িsিত o ভ লiয়া ঋিষসnানগণ di ভােগ িবভk
হয়। যাহারা সামািজক সভ তা ধিরয়ািছল তাহািদগেক আয বলা হiত eবং যাহারা
সামািজক সভ তা ভ কিরয়ািছল তাহািদগেক aনায বলা হiত। সকেলর সিহত সকেল
িমিলয়া িমিশয়া থািকেব iহাi সামািজক সভ তার িবjান। uহা না কিরয়া যাহারা
aকারণ aশািn বাধাiত তাহারা েস যুেগর jািনগেণর ভাষায় aনায বিলয়া িতরsৃত
হiত। সামািজক সভ তার যুেগ সমােজর গঠন eবং সমাজপিতর সৃি আয eবং
ূ
হiত।
aনায di িদেকi হiয়ািছল। iহােদর মেধ কখনo কখনo ঝগDারo সtপাত
iহার ফেল পরবtী সময় কেmর ভাগ বঁােটায়ারার sাভািবক পিরণিতেত চার বেণর
u পিt হয়। eপয n ঋিষ সnান পঁাচ ভােগ িবভk হiল; iহারা bাhণ, kিtয়, ৈব ,
শdূ o aনায । iহারা সকেলi eকi ৈবিদক সভ তার anগত। iহার পর
সমাজব বsা সmিলত শােstর (sৃিত শােstর) u পিt হয়। uহার নীিত aমাn হiবার
দrণ আয সমাজ আরo বhpকার ভােগ িবভk হiয়ািছল। িববাহ eবং বৃিtব বsা
ল ন কিরেল সামািজক শাসেনর ব বsা িছল। িববাহ pথার eকটা pধান কথা িছল,
িবেলাম িববাহ হiেত পািরেব না। uহা ভ হiয়া প ম জাত হয়। iহািদগেক eবং
aনায ে ণীর ঋিষসnানগণেক বtমান sাথপর সাmাজ বাদীdারা েপািষত ঐিতহািসকগণ
eেদেশর আিদম িনবাসীর থােক েফিলয়ােছন। আমরা erপ iিতহাসেক িমথ া কlনা
ূ
বিলয়া েঘাষণা কিরেতিছ। ভারেতর iিতহাস নতন
কিরয়া িলিখবার েচ া হiেতেছ।
কংেgেসর িচnা আমােদর জাতীয় িচnােক িভিt কিরয়া িবেদশীয় িভিt লiয়ােছ।
aতeব ei iিতহাস সংেশাধেনর জn আমরা িহnd মহাসভােক আেnালন কিরবার জn
আhান কিরেতিছ। সামািজক শাসেনর ফেল asৃ জািতর u পিt হiয়ােছ। iহার
ূ
মলূ িবjান eirপ : bাhণ কnা o kিtয় বা ৈব বা শেdর
পুt িমিলত হiেল uহা
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ূ
প ম জাত। bাhণ o kিtয় কnা eবং ৈব বা শেdর
িমলেন প ম জাত। bাhণ,
ূ
kিtয় বা ৈব কnা eবং শেdর
পুt িমলেন প ম জাত। bাhণ, kিtয়, ৈব বা
ূ
শdকnা
o প মজাত পুt িমলেন প ম জাত। প ম জােতর পুt o প ম জােতর
কnা িমলেন প ম জাত। ভারেত ঋিষসnানগেণর সামািজক েভেদর iহাi iিতহাস।
iহােত সামািজক শাসেনর েয সtূ আেছ uহােত েকান শােsti বtমান annতগণেক
আয সভ তার বািহেরর েকান জাত বলা হয় নাi। aনায বিলয়া েয সব ঋিষসnান
িতরsৃত হiয়ােছ তাহােদর সকেলi kিtয় বা bাhণ ে ণীর বিলয়া মানা হয়।
সকেলরi েগাt আেছ, ৈবিদক সংsােরর aিধকার আেছ। সকেলi েবদ o ঋিষ মােন।
শাsto iহার সমথন কের। সামািজক শাসেনর ফেল যাহারা সমাজ dারা পিরত k
হiয়ািছল তাহারা eবং সভ শাখার ঋিষসnানগণ di জাত নেহ। iহােদর di
সভ তাo নেহ। pথম যুেগ যাহারা পৃিথবীর চািরিদেক ছDাiয়া পিDয়ািছল তাহােদর
ূ
মেধ যাহােদর সে মেধ মেধ িমলেনর সtপাত
হiত তাহােদর সে আমােদর
সভ তার বh িবষেয় আদান pদান হiয়ািছল। eখন uহার িচh srপ বh pমাণ
আমরা বািহর কিরেত পাির। িকnt যাহােদর সে িবি n হiয়া যাiবার পর বh যুগ
িমলন ঘেট নাi তাহােদর ভাষা o ভােবর সিহত আমােদর ভােবর sাভািবক সmক
কম। যাহা হuক সামািজক শাসেনর যুেগ eবং eখনo সামািজক শাসেনর ফেল annত
ে ণীর u পিt হiেত পাের। u বংেশর কnা eবং হীন বংেশর পুt হiেল েকান
নীচতার লkণ iহা মানা যায় না। শিkবাদo uহা sীকার কের না। আমরা iহাi
বিলেত পাির uহা আমােদর eক সমেয়র সভ তার রীিত িছল। annত ে ণীর aেথর
স লতা িফিরয়া আিসেল তাহারা িনেজরাi iহা সকলেকi বুঝাiেত পািরেব eবং
িনেজরা iহা বুিঝেত পািরেব। সামািজক শাসেনর পর রাজশাসেনর যুেগ েযrপ শাসন
হiয়ািছল uহােক সাত কলার (িব ু sেরর) dbল শাসন, িব ুsেরর আsিরক শাসন
eবং শিksেরর শিkশালী শাসন; erপ িতন ভােগ িবভk কিরয়ািছ। শাসন dbল বা
আsিরক হiেলi নানা pকার েগালমাল হয়। পৃিথবীর সমs েদেশর iিতহােস iহার
pমাণ আেছ। iহাi েদবাsর যুেdর iিতহাস। েদব, asর, আয o aনায iত ািদ
শb ধিরয়াi বািহেরর জাত, িভতেরর জাত pমাণ হয় না। আমােদর শিksেরর
কmিবjােনর িভিtেত েয কm িবjান pিতি ত uহার সিহত annত ে ণীর েয িক
সmক uহা সকেলi বুিঝেত পািরেবন। েসi মেত আমরা বিলেত পাির unত eবং
annত ে ণীর েলাক eকi সভ তা, কৃ ি , ধm o সমােজর েলাক। ধmsােন o
ধmকােয iহােদর সিহত unত সমােজর সমান aিধকার শিkবাদী মােti পালন
কিরেব। িববাহ সমাজব বsার কথা, anচলন sাs ব বsার কথা; uহা লiয়া
শিkবাদীরা uদাসীন থািকেব। মিnরpেবশ ব াপাের eবং সমােজ iহােদর uপর
aপমানকর ব বহারেক আiন dারা pিতকার করা pেয়াজন। unত o annত ে ণীর
িহndরা পরsেরর sেখ dঃেখ eবং আপেদ িবপেদ uভেয় uভেয়র পাে দঁাDাiেব
eবং eেক aেnর জn লDাi িদেব eবং ধmsােন সমান aিধকার পাiেব, শিkবাদীর
মেত িহndর eকতা বিলেত iহাi বুিঝেত হiেব। শিkবাদ anচলন o িববাহেক
eকতার েকানo সtূ বিলয়া মােন না। eকi িবjােনর কmনীিত gহণ কিরয়া eকi
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আদেশর লেk লDাi েদoয়া pকৃ ত eকতা। eকi কৃ ি , সভ তা o ধেmর aধীেন থাকা
eকতার িdতীয় aংশ। িববাহ o an চলেনর eকতােক েকান eকতাi sীকার করা
যায় না। iহা লiয়া যাহারা কচাকিচ কিরেত চােহন কrন; শিkবাদী uহােত ভাগ
লiেব না।
শিkবাদ o েদশীয় রাজ
৬৯। শিkবাদ রাজতেntর pশংসাi কের কারণ uহা খুব সহেজ শিksেরর শাসেন
পিরণত হiেত পাের; িকnt বtমান যুগ pজাতািntক যুগ। pজারা চােহ িকছু কtৃ t
কের। iহােক েদশীয় রাজাগণ u সািহত কিরেল িনেজেদর শিk বৃিd হiেব। েদশীয়
রাজাগণ িনেজেদর মিntসভায় pজাতেntর sাপনা কিরেল রাজােদর শিk o িsিত
িবেশষ শিkশালী হiেব। বtমান সমেয় রাজারা সাmাজ বাদীেদর কৃ পার কা াল হiয়া
aবsান কিরেতেছন। pজার সমথন তঁাহােদর িপছেন থািকেল তঁাহারা িনেজেদর ৈনিতক
শিk বৃিd কিরেত পািরেবন। কংেgেসর নীিতেক ত াগ কিরয়া েদশীয় pজাগণ রাজতnt
িমি ত pজাতেntর জn আেnালন কrন। আমরা িহnd মহাসভা o মুি ম লীগ uভয়
pিত ানেকi েদশীয় pজােদর ম েলর জn o িনজ িনজ সmpদােয়র sাথ o কৃ ি
রkার জn শিkবাদিবjােন েদশীয় pজােদর িচnা িনয়িntত কিরবার জn anেরাধ
কিরেতিছ। েদশীয় রাজnবগ o pজােদর মেধ শিkবাদ pচােরর েচ া কrন। iহাdারা
রাজা pজা di িদেকi uপকৃ ত হiেবন।
শিkবাদ o িহndমহাসভা
৭০। িহndমহাসভােক সাmpদািয়ক বিলয়া কংেgস েনতারা েকাণঠ াসা কিরয়া
রািখয়ােছন। আমরা িহndমহাসভােক শিkবাদ gহণ কিরেত anেরাধ কিরেতিছ।
শিkবাদ েকান সাmpদািয়ক কm-িবjান নেহ। iহা ভারতীয় কৃ ি o িচnার uপর
pিতি ত ভারেতর pকৃ ত জাতীয়তাবাদ। iহা gহণ কিরয়া েয েকান সmpদায় an
সmpদােয়র nায aিধকার ন না কিরয়া িনেজর সmpদােয়র nায aিধকার রkা
কিরেত পাের। িহnd মহাসভােক েকাণঠ াসা কিরবার দrণ কংেgস িনেজ িহndেদর
সাmpদািয়ক pিত ােন পিরণত হiয়া িগয়ােছ। িহnd মহাসভা িনেজর গঠনতািntক িনয়েম,
“ভারত যাহােদর জnভূিম o পুণ ভূিম তাহারাi িহnd” eirপ িনেdশ িদয়ােছ। িকnt
েকান মুসলমান যিদ মহাসভার সভ হiেত চােহ তেব তাহােক সভ করা যায় না।
eকাধাের ei uদারতা eবং anদারতার িবrd িনয়ম েবাধ হয় গাnীবাদীগণেক
মহাসভায় pেবেশ বাধা িদবার জni আিবsৃত হiয়া থািকেব। গাnীবােদর dbল িচnা
যাহােত মহাসভােকo আnjািতক ভঁাoতাবাদীেদর eকেচিটয়া রাজেt পিরণত কিরেত
না পাের eজn মহাসভার ei িনয়মতািntক বঁাধন uপযুki হiয়ােছ। কারণ
আnjািতক ভঁাoতাবাদীরা আপনািদগেক eত কু লীন মেন কেরন েয সাmpদািয়ক (?)
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pিত ােন pেবশ কিরয়া iঁহারা েয িকছুেতi িনেজেদর েকৗিলn ময াদা ন হiেত
িদেবন না iহা sতঃিসd কথা। িকnt মহাসভার গঠনতািntক িনয়েম যিদ শিkবাদেক
sাপন করা যায় তেব মহাসভার ঐ anদারতােক সহেজi পুঁিছয়া েদoয়া যায়।
মহাসভার মেধ যখন নানা রকম িবrd আচার িবচাের aভ s বh সmpদায় sান
পাiয়ােছ তখন িহndsানী মুসলমােনরাo uহােত sান পাiেত পািরত। শিkবাদ gহণ
কিরয়া মহাসভার i া হয় েতা সব িদেকi সাম s কিরেত পাের। aব i eজn
পীDাপীিD কিরবার েকান pেয়াজন নাi। মহাসভা sতnt pিত ান হiয়াo শিkবাদ gহণ
ূ হiেব।
কিরেল জাতীয় কল ােণর anকল
৭১। িহnd মহাসভােক সাmpদািয়ক pিত ান বলা যায় না। বাsিবক িহndধm েকান
ূ eবং
সাmpদািয়ক িব াসবাদ নেহ। মুসলমান ধm আমােদর েদেশ pচািরত হiবার পেb
পের যত pকার মতবাদ o ধm u পn হiয়ােছ সকেলর sান iহােত আেছ। িহnd
সমােজর সামািজক ব বsার সে ধmিব ােসর েকানi সmn নাi। iহা বৃিtিবভাগ o
িববাহpথার েভদ লiয়া aবিsত eকটা িবরাট রােTর দািয়েtর িভিtেত pিতি ত ধm।
িহndরা eেদেশর সbpকার কৃ ি o সভ তার uপাদান লiয়া দঁাDাiয়া আেছ। কংেgস
িবেদশীয় িচnার িভিtেত জাতীয়তাবােদর িভিt িদেত যাiয়া আমােদর জাতীয়তাবােদর
িভিt dbল কিরয়া িদয়ােছ। কংেgেসর eকটা pকাN dbলতা ei েয iহারা
পি েমর িচnার িভিt ধিরয়া eখােন সমsার সৃি কের eবং পি েমর িভিtেত ঐ
সমsার সমাধান কিরেত চায়। কংেgেসর িচnা ভারেতর eকটা pকাN uপকার iহাi
কিরয়ােছ েয iহা আমােদর জাতীয় িচnা হiেত েপৗেরািহত বােদর pভাব িন pভ
কিরয়া িদয়ােছ। eiজn িচnাশীল মােti iহার pশংসা কিরেব। িহndমহাসভার eকটা
ৈবিশ ei েয iহা আজ পয n কখনo জাতীয় আেnালেনর বািহের যায় নাi। iহা
সব সময় সাmাজ বােদর aনীিতর িবেরািধতা কিরয়ােছ। িকnt iহােদর িপছেন েকান
শিkশালী িচnািবjান না থািকবার দrণ iহারা েয পেদ পেদ ভুল কিরেব iহােত েকান
সংশয় নাi। কােজi শিkবাদীরা িহnd, মুসলমান, কংেgস iত ািদর েমাহ ত াগ কিরয়া
শিkবােদর পথ ধিরয়া সকলেক সংেশাধেনর েচ া কিরেবন। কংেgস সব েkেti
aিহংসার আদশ রkা িভn জািতর pিত েকান শিkশালী দরদ েদখায় নাi। িহndর
uপর gNামী, aনাচার, aত াচার, নারীর aপমান সবi iঁহারা p য় িদয়াi
চিলয়ােছন। আজ বাংলােদেশ িহndরা িকrপ aসহায় হiয়া িদয়ােছ iহা pেত কিট
ূ
বা ালী মেm মেm anভব কিরেতেছ। কংেgস বাংলার aসহায় aবsার মেল
aবিsত। আজ বারেদৗলীেত মহাtাজী aিহংসার িবজয় sm sাপনার আেয়াজন
কিরেতেছন। eিক eকটা জাতীয় িবজয় িচh? েকান িবজয়ী জািতেক তাহার িবজেয়র
পুরsার srপ erপ কিমuেনল a াoয়াড েকহ িদেত পাের িক? যিদ iহা সত i িবজয়
তেব িবিজত িবজয়ীেক eirপ কনি িটuসন িদেত পাের িক? সীমােn িহndেদর uপর েয
aনাচার হiেতেছ, iহার জn oখান হiেত িহndগণেক সিরয়া আিসবার িনেdশ িভn ei
িবজেয়র পুেরািহত েকান শিkশালী আtরkার পরামশ ঐখােনর কংেgসী সরকারেক
িদয়ািছেলন িক? িবজেয়র যিদ iহাi নমুনা হয় তেব আt ব না কাহােক বেল?
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কিমuেনল a াoয়াড কখনo pজাতেntর আদশ হয় িক? iহার িবেরািধতা করা হiল না,
িকnt েফডােরশেন েদশীয় রাজগেণর pিতিনিধরা pজার dারা িনbািচত নয় বিলয়া uহা
বদলাiবার জn সংঘেষর েজাDেতাD েকন? eকজন েমmারেক eক সmpদায় িনbািচত
কিরল িকnt an সmpদায় িনbািচত কিরবার aিধকারi পাiল না; িকnt েস pধানমntীর
পেদ বিসল, eমন মntীেক েদেশর সbসাধারেণর মntী বিলয়া gহণ করা যায় িক? যিদ
iহাo pজাতnt হয় তেব পািলয়ােমেNর মntীরাi আমােদর েদেশর মিntt কিরেল
আমােদর kিত িক িছল? আমরা কংেgেসর ভNামীর সমােলাচনার ভাষা পাi না। িমঃ
ফজল ুল হk যিদ বাংলােদেশর িহndেদর dারা িনbািচত না হiয়াi িহndেদর তরফ
হiেত মিntt কিরেত পােরন তেব িমঃ েচmারেলনi বা িহndেদর তরফ হiেত মিntt
কিরেত েকন পািরেবন না? আমরা iহাi বিলেত পাির “জাতীয় মুিkর পেথ গাnীবাদীরা
aত n িবপdজনক হiয়া দঁাDাiয়ােছ।” আমরা কংেgস, মহাসভা, লীগ o anাn সকল
pিত ানেকi শিkবাদ gহণ কিরেত বিলেতিছ। আমরা েয েকান গভণেমN েকi dbল
sেরর শাসন নীিত o আsিরক শাসননীিত ত াগ কিরয়া শিkবাদ gহণ কিরয়া েলাকিpয়
pিত ােন পিরণত হiেত বিলেতিছ। কংেgস যিদ শিkশালী কmিবjান gহণ কিরত
তেব িহnd মহাসভার কখনo রাজনীিত েkেt আিসবার pেয়াজন হiত না।
ূ থািকবার দrণ িহndরা িবেশষ kিতgs
৭২। িহnd মহাসভা রাজনীিত হiেত দের
হiয়ােছ। বtমান শাসনতেnt েযভােব িহndেদর ঠকান হiয়ােছ uহার pিতকােরর জn
শিkশালী আেnালেনর িভিt িহnd মহাসভার লoয়া কtব । যিদ েকান সmpদায়
ভারতীয় জাতীয়তার িভিt ত াগ কিরয়া েকান সংখ ালিঘ সmpদােয়র সৃি কিরয়া পণূ
ূ কু ঠারাঘাত কিরেত চায়, তেব িহndমহাসভার কtব সংখ াnসাের
sাধীনতার মেল
তঁাহািদগেক িনিd sােন েকাণঠ াসা কিরয়া রািখবার জn uিঠয়া পিDয়া লািগয়া যাoয়া
eবং েশষ পয n ঐ লk হiেত চু ত না হoয়া। সাmpদািয়ক বঁােটায়ারা যিদ eেদেশর
শাসননীিতর মলূ সtূ i হiয়া থােক তেব uহােত সmpদায়gিলেক সংখ াnপােত আসন
িদবার ব বsা কিরেত হiেব। মহাসভার কtব dbল িচnাপু কংেgেসর কথায় কান
না িদয়া শিkশালী িভিt লiয়া কmেkেt নািময়া আসা। ছয় কলার িচnায় িনয়িমত
কংেgসেক সাmাজ বাদ ধু মুি ম লীগেক দঁাD করাiয়া িদয়া তাহার দঁাত ভাি য়া
ূ
িদয়ােছ। ei aদরদশী
, ভাবpবণ pিত ােনর আর শিk নাi েয iহা সাmাজ বাদীেদর
সিহত েকান যুেগ সংঘষ বাধাiেত পাের। eখন ei pিত ান সাmাজ বাদীেদর সিহত
িমতালী কিরয়া চিলেত বাধ । iহােদর মধ িsত বাম পnীগণেক iহারা জিমদার o
েদশীয় রাজােদর সিহত লDাiয়া হােত রািখেত চায়। iহােদর মেত iহাi নািক
সাmাজ বাদীর িবrেd লDাi। আমরা িচnাশীল কংেgস কmীিদগেক শিkবাদ িবjান
ূ
বুিঝেত বিলেতিছ eবং তাহােদর পুরাতন নীিত ত াগ কিরয়া েকান নতন
িবjােন
সংঘষিবjান আিব ার কিরেত বিলেতিছ। iঁহারা aত n ভাবpবণ হiয়া িগয়ােছন।
iঁহােদর কtব , িকছুিদন নীরেব থািকয়া িকছু বুিঝেত েচ া করা। বtমান সমেয়
ভারেত যত pকার রাজৈনিতক pিত ান আেছ uহােদর মেধ িহnd সভাi শিkবাদ
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লiেত সবেচেয় েবশী uপযুk, কারণ iহারা েকান সmpদােয়র nায aিধকার খb
কিরেত চায় নাi।
৭৩। কংেgস-পnীগণেক আমরা জাতীয়তাবাদী বিলয়া sীকার কির না। কংেgস
সাmpদািয়কবাদী মুি ম লীেগর ভেয় জাতীয়তা বােদর সbpকার uপাদান ত াগ
কিরয়ােছ। মুি ম লীগ eমন কায়দায় সাmাজ বাদীেদর pভােব নািচেতেছ েয জাতীয়
শিk o কৃ ি র েকান pকার uপাদান gহণ কিরেত কংেgস আর শিk রােখ না। iহারা
জাতীয়তাবােদর জn পি েমর িচnা o নীিত িভn জাতীয় েকান pকার িচnা লiেত
চািহেলi মুি ম লীগ eকিট দN দশন করাiয়া iহােদর মাথা নীচু করাiয়া েদয়।
িবজাতীয় uপাদােন ধু িহndর িচnােক িবজাতীয় করণেকi বtমান কংেgস
জাতীয়তাবােদর িভিt কিরয়ােছ। েয জািতর মেধ শিkবােদর মত শিkশালী িচnা
রিহয়ােছ েস জািত uহা gহণ কিরেব িক না iহা িহnd মহাসভা মাথা তুিলেলi pমািণত
হiয়া যাiেব। বৃথা কতকgিল আদেশর িপছেন েদৗDাiেত যাiয়া কংেgস aশািn বৃিd
eবং জাতীয় শিk kীণ কিরেতেছ। কংেgস eখন সংঘেষর কথা আoDাiয়া
যুবকগণেক নানা pকাের ভঁাoতা িদেতেছ। কংেgস যিদ মেন কের eirপ ভঁাoতার
মধ িদয়া জাতীয় মুিkর পথ কিরেব তেব তাহারা aত n ভুল কিরেব। সব সময়
সংঘষ dারাo শিkবৃিd হয় না। সংঘেষর সময় আেছ eবং uহার িবjানo আেছ।
আমরা েদশবাসীেক iহাi বিলেত পাির েয ভঁাoতা-িবjান eবং শিk-িবjান eক নেহ।
ূ হয় না।
েকndীয় শিkর সিহত লDাi েদoয়া সব সময় শিk-স েয়র anকল
ভারত বৃেটন সmn o শিkবাদ
৭৪। বৃেটেনর সে ভারেতর সmn aেনক িদেনর। বৃেটেনর রাজা ভারেতর সmাট।
সmােটর সে আমােদর সmn খুবi কম। বৃেটেনর মিntসভাi আমােদর সিহত সmােটর
সmnযুk সকল কাজ কেরন। ei মিntসভা সmাট aেপkা বৃেটেনর জনসাধারেণর িনকট
েবশী দায়ী। eক কথায় সmাট আমােদর সে pত kভােব েকান সmni রােখন না।
eেদেশ তঁাহার pিতিনিধ বDলাট। িতিন সmাট o মিntসভার িনিd আiন রkার ভার
লiয়া eেদেশ আেসন eবং uহা কিরয়া চিলয়া যান। pায় di শত বষ আমরা বৃেটেনর
শাসনাধীন থািকয়া sােs , িশkায়, aেn, বেst, গৃেহ, িশেl, বািণেজ aত n হীন
দশাgs হiয়া িগয়ািছ। সmােটর কtব pজার ei সব dঃেখর মলূ িছn কিরয়া
pজাগণেক sখী করা। ভারতশাসন আiন anসাের ভারেত মিntসভা গিঠত হiয়ােছ,
কােজi মিntসভার কtব psাব dারা ভারেতর ei ddশার pিতকার করা eবং
বDলাট সmত না হiেল uহা সmাটেক জানাiবার পথ বািহর করা। বৃেটেনর
জনসাধারেণর িনকট দায়ী মিntসভা ভারতেক ভীষণ ddশাgs aবsায় uপিsত
করাiয়ােছ। ভারত ei মিntসভার সিহত সbpকার সmn িছn কিরেত চায়।
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৭৫। বৃেটেনর মিntসভা বৃেটনবাসীর pিতিনিধ হiবার দrণ ei মিntসভা ভারতশাসন
ব াপাের েয নীিত চালায় তাহােত ভারেতর সbিবধ sখ সmদ বৃেটেনর ধনী, গরীব,
েবেণ, মজুর, জিমদার, মহাজন, ঔষধoয়ালা, কারখানাoয়ালা pভৃিত সকল ে ণীর
েলােকর পিরপুি র জn িনেয়ািজত হয়, eবং ভারেতর ধনীগরীব েশািষত হয়। ঐ
েদেশর জিমদােরর েছেলরাi সাধারণতঃ eেদেশ বD বD aিফেসর েমাটা মািহয়ানার
বD কmচারীrেপ আেসন। আমােদর েদেশর গভণেমেN র যত আয় uহার eকটা বৃহt
aংশ aথ ঐ েদেশর েগারাৈসnিদগেক eেদেশ েপাষণ কিরেত বািহর হiয়া যায়। e
েদেশর সbিবধ িশl ঐ েদেশর িমলoয়ালােদর sােথর জn ংস কিরয়া েদoয়া
হiয়ােছ। ঐ েদেশর ঔষধoয়ালাগণেক ধনী কিরবার জn ei েদেশর েদশীয়
িচিক সােক আiন anসাের সরকার dারা aসমিথত িচিক সার sের রাখা হiয়ােছ।
আমােদর েদেশর েবকারেদর কােজর সংsান নাi, িকnt ঐ েদেশর ৈসn, িসিভিলয়ান
pভৃিতেক আমািদগেক েপাষণ কিরেত হয়। ব বসায় বািণেজ র সbpকার ঘাটীgিল
িবেদশীেদর দখেল। েদেশর দািরd o েবকারীর জn দায়ী ঐ েদেশর মিntসভা কtৃ ক
পিরচািলত শাসননীিত। e সব aনীিতর pিতবাদ কিরেলo আiনতঃ দNgহণ কিরেত
হয়। বলা বাhল erপ বhমুখী েশাষণ েকান িবকাশবাদী রাজশিkর নীিত হiেত পাের
না। িbিটশ-ভারত সmেnর েয েকান aংশ আেলাচনা করা যায় সবi িনরাশাপণূ o
িবরিkকর। iহার pিতকার হoয়া pেয়াজন। িbিটশ মিntসভার সিহত সmnসtূ িছn না
হiেল ভারেতর ei ব াপক দািরd o েবকার সমsার সমাধান aসmব। েয নীিতেত
ভারত শািসত হয় uহা েকান িবকাশনীিত বিলয়া sীকার করা যায় না। iহা িনছক
আsিরক নীিত। iহার সtর pিতকার হoয়া pেয়াজন।
কিমuেনল a াoয়াড o শিkবাদ
৭৬। কিমuেনল a াoয়াড িক uহা pেত ক শিkবাদীরi জানা pেয়াজন। েকndীয়
শাসননীিত েবাঝা eবং uহােক শিksেরর আদেশর িদেক agসর হiেত বাধ করার
সিহতi শিkবাদীর কmলেk র মলূ সmক িবদ মান। কােজi ‘গভাণেমN aব iিNয়া
a াk’ না পিDেল শিkবাদীর কােজর sিবধা হiেব না। ei কনি িটuসনেক gহণ
কিরয়া iহােত েকান sােন িক ভােব আঘাত কিরয়া iহােক কােয র uপেযাগী করা যায়
e সmেn িবsািরত আেলাচনা হoয়া pেয়াজন িছল। বলা pেয়াজন iহা কংেgেসরi
কtব িছল। কংেgস uহা কের নাi। কংেgস uহার শিk সmেn েকান আভাসi
েদশেক েদয় নাi বরং সbদা uহার িবপরীত আচরণ কিরয়ােছ। কংেgস বিলয়ােছ eক
eবং কিরয়ােছ anrপ। কংেgস dbলsেরর িচnািবjান gহণ কিরবার দrণ eirপ
ভুল হoয়া sাভািবক। গাnীবােদর dbলতা ei েয uহা শিkিবjান বুিঝেত বাধা েদয়
eবং কতকgিল বঁাধা বুিলর চkের মাnষেক খািব খাoয়ায়। কনি িটuসন যতi dbল
হuক না েকন uহা ত াগ করা aেপkা শিkহীন গাnীবােদর জn uহা gহণ করা
ে য়sর। iহা pেত ক শিkবাদী মেন রািখেবন। গাnীবাদী-কংেgস dbল কmিবjান
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gহণ কিরবার দrণ uহা িবগত িবশ ব সর েকবল ভুলi কিরয়া আিসেতেছ। sতরাং
শিkবােদর utান eখন aপিরহায ।
৭৭। গভণেমN aব iিNয়া a াk diভােব িবভk। iহার eকিদেক pিভিnয়াল
aেটানমী, anিদেক েফডােরশন। েফডােরশেনর সিহত েদশীয় রাজ gিলর সmn আেছ।
pিভিnেয়ল aেটানমীেত pােদিশক মিntসভার যতটা শিk আেছ uহা হiেত েদশীয়
রাজারা aেনক শিkশালী। ei েদশীয় সামnগণ যিদ শিkিবjান বুিঝেত পােরন তেব
তঁাহারা িনেজেদর pজাশিkেক িনেজেদর শিkর pাচুয করণ কােয লাগাiেত পােরন।
েদশীয় pজারা বৃিটশ ভারতীয় কংেgেসর সে েযাগদান কিরয়া aত n ভুল কিরয়ােছ।
তাহােদর কtব শিkবাদ েবাঝা eবং িনজ িনজ রাজােদর সিহত িমিলয়া িমিশয়া
িনেজেদর শাসন ব বsার unিত করা। েকহ েকহ েদশীয় রাজ gিলেক pােদিশক
মিntসভার aধীন কিরবার জn আেnালন কিরেতেছ। iহা েদশীয় pজাগেণর পেk
aত n aম লকর ব াপার হiেব। যিদ েদশীয় রােজ র pজারা eirপ আেnালেন
সহাnভূিত েদখায় তেব iহা aত n িবsয়কর ব াপার হiেব। আমরা iহা aত n
দৃ তার সিহত বিলেত পাির বh েদশীয় রােজ র pজারা বৃিটশ ভারতীয় pজা হiেত
বh িবষেয় sেখ আেছ। েসখানকার pজারা যিদ েচ া কের তেব েসখানকার শাসন
ূ হiেব। কংেgস
ব বsা বৃিটশ ভারতীয় শাসন ব বsা হiেত unত o sেখর anকল
চায় েফডােরল ব বsাপক সভায় েদশীয় রােজ র েভাট পাiয়া সংখ াগির হiেত।
eজn সামnতnt ভাি য়া তাহারা েসখােন pজাতnt sাপনার dারা িনেজেদর sাথ পণূ
কিরেত চায়। েদশীয় রােজ র pজাগেণর জn দরদ েদখাiবার কারণ eiখােনi
িবদ মান। েদশীয় রােজ র pজাগণেক আমরা pােদিশক কংেgসী মিntসভা eবং িলগী
মিntসভার কায াবলী িবচার কিরয়া সাবধান হiেত বিলেতিছ। গাnীবাদ eকটা pেদশেক
শাসন কিরবার জn সmূণ anপযুk কmিবjান iহা েযন তঁাহারা বুিঝেত েচ া কেরন।
আবার মুশিলম pাধাn যুk বাংলার মিntসভার কু কীিt ‘ক ালকাটা িমuিনিসপ াল
আiন’ pভৃিত সংখ া গির িহndেদর uপর আiন কিরয়া gNামী pিত ার সমকk
বিলয়াi িবেবিচত হiবার েযাগ । পঁাচ বছেরর জn িনbািচত েকান মntীi eকজন
রাজার সমকk হiেত পােরন না। আমরা দৃ তার সিহত বিলেত পাির ভারেতর পেk
eখন eকজন আsিরক রাজার aিst sীকার করা খুবi কিঠন। রাজারা যাহােত dbল
িচnা gহণ কিরয়া dbল না হয় eবং দািmক হiয়া আsিরক না হয় eজn pজার
হােত মিntসভার কাজ যেথ ছািDয়া েদoয়ার নীিত pেত ক রাজােক gহণ কিরেত
হiেব। সামn pজাসাধারণেক আমরা iহাi বিলেত পাির েয গাnীবাদীরা ভারতশাসন
আiেনর eকটা akর পিরবtন কিরেত পাের নাi; তাহারা রাজােদর িকছুi কিরবার
শিk রােখ না। সামnরােজ রাজতnt ulাiয়া pজাতnt sাপনার dারা pজার েভােট
েফডােরশেন কংেgস সংখ াগির হiেব, iহাo বৃিটশ রাজেt aসmব। কংেgস েদশীয়
রােজ র pজাগণেক usকাiয়া েফডােরসেনর ব বsাপক সভায় সংখ ালিঘ দেল
পিরণত হiবার পথ কিরেতেছ। িহndর েভােটর েজাের pােদিশক মিntসভা gহণ কিরয়া
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কংেgস িহndগেণর uপেরi aিবচার o িব াসঘাতকতা কিরয়ােছ। eিদেক রাজাগেণর
িবrেd িবেdােহর usানী িদেত যাiয়া তঁাহােদরo সহাnভূিত হারাiয়ােছ, কােজi
ভিব েত েয কংেgস েফডােরসেন সংখ াগির হiেত পািরেব eirপ আশা করা যায়
না।
৭৮। ভারতশাসন আiেনর uভয় ভােগi কংেgসেক ঠকাiবার জn িহndগণেক
ঠকােনা হiয়ােছ। িহndরাo গাnীবাদী কংেgেসর ভঁাoতায় পিDয়া িনেজেদর
aিধকারসে াচ মািনয়াi লiয়ােছ। িহndেদর ei aিধকার-খbতা pিতকােরর েচ া
যাহােত rd হয় eজn কংেgস pথেমi সংখ ালিঘ সmpদােয়র সপেk oকালিত
কিরবার জn “সংখ ালিঘ সmpদােয়র দাবীরkার দািয়t” gহণ কিরয়ােছ। িহndরা
গাnীবাদrপ জাতীয়তাবােদর ভঁাoতায় িকrপ খািব খাiয়ােছ uহা ঐ iিNয়া a াk
ূ
pstত হiবার পেbর
iিতহাস পয ােলাচনা কিরেলi বুঝা যাiেব। আমরা কংেgসেক
kমা কিরেত পাির, কারণ uহা িছল শিkহীন eকদল ভাববাদীর আDা; িকnt
মহাসভােক kমা কিরেত পাির না, কারণ uহা dারা ভারেতর বৃহtম সmpদায় kিতgs
হiয়ােছ। eবং ei কারেণi ভারেতর জাতীয়তাবাদ kিতgs হiয়া পিDয়ােছ। ধু
িহndর সংখ াnসাের িহndগণেক না ঠকাiেলi ভারেতর জাতীয়তাবাদ শিkশালী থােক।
কংেgস যিদ ei িদেক নজর েদয় তেব তাহার গাnীবাদo িবপদgs হয়। েস সব
ছািDেত পাের িকnt গািnবাদ ত াগ তাহার পেk aসmব। কােজi তাহারা eসব
ব বsাপক সভার আসেনর জn লDাi না কিরয়া কৃ ষক o মজুরেদর িপছেন লািগয়ােছ।
তাহােতo েদখা েগল মু ীম লীেগর সামেন আঁটা দায়। iহােতo তঁাহারা িনরাশ হন
নাi। কারণ iহা dারা জাতীয়তাবােদর pধান সমথক িহndগণেক diভােগ ভাগ কিরয়া
িদবার আেলা তঁাহারা নািক পাiয়ােছন! iিতমেধ গাnী বাবা o তঁাহার েচলারা বhবার
মুি ম লীেগর grেদব িমঃ িজnার পেদ ৈতল মdন কিরয়া আিসয়ােছন, তেব grেদব
নািক pসn হন নাi। িতিন েয pসn হiেবন না iহা িকnt শিkবাদীরা জােন। যাহা
হuক দিkণ o বামপnী কংেgসীগণ সমেয় aেনক িকছু বুিঝেবন। শিkবাদীরা eখন ঐ
diটা িদক বাদ িদয়াi চিলেবন। শিkবাদীরা জািনেবন ভারতমুিkর জn সংখ াnসাের
pদt ঐ িহnd সীটgিলেক বৃিd করার িবেশষ pেয়াজন আেছ। হয় বঁােটায়ারা সমিnত
কনি িটuসন বদলাiয়া লiেত হiেব aথবা সংখ াnসাের pেত ক সmpদায়েক আসন
িদবার নীিতসহ iহােক সংেশাধন কিরেত হiেব। যঁাহারা ভারেতর মুিk চান তঁাহােদর
জn iহা aত n আব কীয় বst। কারণ আদশবােদর ছDা
নাiয়া
জাতীয়তািবrdবাদীগণেক জাতীয়তাবাদী করা যাiেব না। আবার কংgসেক iহাo মেন
রািখেত হiেব িহndর uপর িব াসঘাতকতা কিরয়া িহndেদর েভাটo আর েবশীিদন
পাiেত হiেব না। েকndীয় শাসননীিতর anায় o aনীিতর িবrেd লDাi িদবার িবjান
dারাi eকটা জািতেক শিkশালী করা যায়। েয েদেশর জাতীয়তাবাদেক dbল কিরবার
জn eত বD eকটা aনীিত েসi েদেশর কনি িটuসােন রাখা আেছ েসi জািতেক
শিkশালী কিরবার জn iহা eকটা aেলৗিকক বরদান জািনেত হiেব। মহাসভার
কmীরা eiিদেক নজর িফরাiয়া িদয়া তুমলু আেnালন আরm কrন eবং গাnীবাদেক
ভারেতর বুক হiেত িবসjন িদয়া শিkশালী জাতীয়তাবাদ sাপন কিরেত সাহায
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কrন। মহাসভা শিkশালী নীিত gহণ কিরেল কংেgস িনেজর নীিত পিরবtন কিরেত
বাধ হiেব, aথবা iহার েকান sতnt aিsti থািকেব না। মহাসভা কতটা িকrপ
agসর হiেব uহা আমরা জািন না। sতরাং শিkবাদীরা কাহারo uপর aকারণ
িব াস sাপন করার নীিত ত াগ কিরয়া িনেজেদর sাধীন মতবাদ লiয়া agসর
হiেবন। ভারত শাসন আiেন েয aিধকারটু কু েদoয়া হiয়ােছ uহােত ভারেতর
আভ nরীণ শাসন ব াপাের কতকটা aিধকার েদশবাসীর হােত আিসয়া িগয়ােছ। ei
ূ
কনি িটuসনেক েফডােরসেনর eক ধাপ বলা যায়। গাnীবাদীরা eমন সব aদরদশী
রাজনীিত jােনর পিরচয় িদেতেছন েয ভারতেক iিNয়া a াke েদয় েফডােরসেনর
aংশ আদায় কিরেতo যেথ সময় লািগেব। কংgস যিদ শিkবাদ না লয় তেব ei
েলাকিpয় pিত ান আভ nরীণ শাসন ব াপাের েলাকচেk aত n েহয় pিতপn হiেব
eবং পণূ েফডােরসন আদায় কিরেত বh সময় ন কিরেব।
৭৯। eেদেশ eসময় িনয়মতািntকবাদী o পণূ sাধীনতাবাদী ei diটা লk সmn
মতবাদ আেছ। িনয়মতািntকতার লk েডািমিনয়ন ে টাs। েডািমিনয়ন ে টােস সmােটর
aধীেন আভ nরীণ শাসনব বsা, ৈবেদিশক ব াপােরর ব বsা o ৈসn িবভােগর uপর
কtৃ t সবi থােক। সmােটর aধীনতা মানা িভn “েডািমিনয়ন ে টােসর” সিহত “পণূ
sাধীনতার” িবেশষ েকানi েভদ নাi। কােজi েডািমিনয়ন ে টাস o পণূ sাধীনতা
শিkবােদর দৃি েত eকi বst। শিkবাদ রাজতnt মােন িকnt েকndীয় শাসেন dbল
নীিত eবং আsিরক নীিত মােন না।
ূ aিহংসাবাদ ত াগ কিরেবন।
৮০। যঁাহােদর লk পণূ sাধীনতা তঁাহারা ei মুহেt
তঁাহারা eকিদনo ei aিহংসাবােদর sপেk oকালিত কিরেল ei oকালিত তঁাহােদর
আশা o আকা kার শtr rেপi পুি লাভ কিরেত থািকেব। ধু কৃ ষক o মজুর
িবpেবর dারা িকছু হiেব না। কারণ eভােব আেnালন বা লDাi বাধাiেল iহা হiেত
আেরা aিধক eকিট শিkশালী স িবপরীতপেk েযাগদান কিরেব। sতরাং পণূ
ূ
sাধীনতাবাদীগণেক সমাজতািntকতার ei আদশবাদ ত াগ কিরেত হiেব। eকটা পণা
সমাজ েয েকান িবpবী শিkর িপছেন থাকা চাi। eirপ সমাজ বtমান ভারেত েকবল
িহndরাi হiেত পাের। কােজi গাnীবাদীেদর সে sর িমলাiয়া িদয়া যাহারা িহndেদর
শিk o sাথ ন কিরবার জn েকামর বঁািধয়ােছ iহািদগেক uহা ত াগ কিরেত হiেব।
িহndেদর sাথ িবkয় কিরয়া মুসলমানেদর মেনার ননীিতেত মুসলমানেদর সমথন
ূ পাoয়া যাiেব না। িহndগণেক িব াসঘাতকতার িবিনমেয় ধু পণূ
জাতীয়তার anকেল
sরাজলােভর ভঁাoতা dারা sপেko রাখা যাiেব না। শী i েদিখেত পাiেবন সকেলর
চkু খুিলেত আরm কিরয়ােছ। পণূ sাধীনতার মতবাদীরা সকেল িহnd বা মুসলমান বা
an েকান েদশ বা সমােজর েছেল uহা আমরা জািনেত চািহনা, িকnt iহােদর িপছেন
েগাটা িহnd সমােজর সমথন থাকা চাi eকথা েযন iঁহারা মেন রােখন। e পেথর
ূ হiেল চিলেব না। ei পেথ যঁাহারা চিলেবন তঁাহােদর
পিথকরা িহnd সমােজর pিতকল
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িপছেন ব বsাপক সভার সমথন aত n aপিরহায বst। গাnীবাদীরা ব বsাপক সভার
কণধার থািকেল uহা aসmব sতরাং iঁহািদগেক েদেশর িচnা হiেত গািnবােদর pভাব
ভাি বার কােজ হাত িদেত হiেব। েয শিkর িবrেd িবpব করা যায় েসi শিkর
সিহত শtrতায় িনযুk েকান শিkর astবল েপছেন থািকেল ভাল হয়। ৈসn িবভাগ
িবpবী না হiেল িবpব সফল হয় না। কােজi eসব িদেক িচnা o কm লk িনেয়াগ
না কিরয়া iঁহারা যিদ িনয়মতািntকগণেক aকারেণ েদাষ িদেত থােকন তেব uহা েকান
বুিdমােনর কাজ হiেব না। eirপ সমs pকার শিkলােভর sেযাগ পাiেলo বৃিটেশর
িবপেদর িদন না আসা পয n iহািদগেক aেপkা কিরেত হiেব। iহােদর কmধারার
আরo eকটা িদক আেছ। uহা হiল িবpেবর িদেন সমােজর uপর gNার uপdব দমন
কিরবার জn pstত থাকা। আজ ভারেতর eক pাn হiেত an pাn পয n সমােজর
uপর gNােদর েয িকrপ uপdব আরm হiয়ােছ uহােদর িবrেd ei পnীেদর
কmধারার িবেশষ সংেযাগ থাকা pেয়াজন। iহািদগেক েটেরািরজm ত াগ কিরেত হiেব
eবং pকাে িনেজেদর কmধারার কথা আেলাচনা কিরয়া তাহােদর কmিবjানi েয
েবশী শিkশালী iহা pমাণ কিরয়া চিলেত হiেব। e পথ বtমান সময় সmব িক
aসmব iহা পণূ sাধীনতাবাদীগণ িবচার কিরয়া িsর কিরেবন।
৮১। aিহংস িবেdাহ কখনo পণূ sাধীনতার িবেdাহ হiেত পাের না। iহা খঁািট
িনয়মতািntক িবেdাহ। aতীেত ei িনয়মতািntক িবেdাহেক পণূ sাধীনতার িবেdাহ
বিলয়া চালাiবার দrণi ভারেতর sাধীনতার pধান aবলmন িহndরা ভারতশাসনআiেন
নানা pকাের শিkহীন হiয়া িগয়ােছ। বৃিটশ সরকার বh ব সর ei aিহংস িবেdােহর
শিk পরীkা কিরয়া কিমuেনল a াoয়াড pদান কিরয়া ei আেnালেনর agগিত
িচরতের rd কিরয়া িদয়ােছ। কংেgস িহndেদর sাথ িবkয় কিরয়াo মুি ম লীেগর
গিত কংেgসমুখী কিরবার েচ া সফল কিরেত পাের নাi। যিদ পািরত তেব ভারতশাসন
আiন গাnীবাদ dারা নূতন rপ ধারণ কিরত। িক িনয়মতািntক, িক িবেdাহ েকান পেথ
আর গাnীবাদী কংেgেসর জn পথ েখালা নাi। তবুo eপেথ যঁাহারা সময় ন কিরেত
চােহন তঁাহােদর কােয শিkবাদীরা সহায়ক হiেবন না। তঁাহারা eকিদন িনরs হiেবন
িকnt aেনক kিত কিরবার পর।
৮২। িনয়মতািntক পেথ িক কিরয়া চিলেত হiেব uহার আেলাচনা সংেkেপ করা
যাiেতেছ।
(ক) ei পেথ যঁাহারা যাiেবন তঁাহারা গাnীবাদ ত াগ কিরয়া শিkবাদ gহণ
কিরেবন। েযেহতু সমেয় pেয়াগ কিরেল সত াgেহর dারাo িকছু ফল pাp হoয়া যায়
aতeব শিkবাদীর পেk তঁাহােদর বh aেstর মেধ iহাo eকিট pেয়াজনীয় ast
হiেব।
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(খ) িহnd সমােজর পণূ সমথন aটু ট ভােব পাiবার জn িহnd sাথরkা o ভারতীয়
কৃ ি রkার নীিত মািনয়া লiেত হiেব। eবং ব বsাপক সভােত iহােদর িনিd
সংখ ার আসন udার কিরবার জn সমs শিk pেয়াগ কিরেত হiেব। ব বsাপক
সভায় pেত ক সmpদােয়র nায aিধকার রkাo শিkবাদীর কm নীিতর aপিরহায
aংশ।
(গ) ে ণীসংঘষবাদ ত াগ কিরয়া গরীবেদর aবsার unিত o েবকারেদর কm
সংsােনর আদশ gহণ কিরেত হiেব।
ূ হয় eজn
(ঘ) েদশীয় নৃপিতেদর েভােটর সমথন যাহােত জাতীয়তার anকেল
তঁাহােদর িবrেd pজা আেnালন ত াগ কিরেত হiেব। eবং তঁাহােদর রােজ যাহােত
শাসন নীিত unত হয় eজn রাজা o pজার মেধ শিkবাদ pচার কিরয়া রাজা o
pজা িম শিkবাদী শাসন নীিত sাপনায় সাহায কিরেত হiেব।
ূ আিসবার
(ঙ) সমs সংখ ালিঘ সmpদায়gিলেক িবনা সেt শিkবােদর anকেল
জn আhান করা হiেব। যাহারা আিসেত চািহেব না তাহােদর সংখ াnসাের nায
pাপ িদবার নীিত মািনয়া লiেত হiেব eবং তাহােদর কৃ ি সmেn sাধীনতা েদoয়া
হiেব eবং েকান সmpদায় সংখ াnসাের nায pাপ হiেত েবশীর জn লDাi বাধাiেল
uহােক আsিরক নীিত মািনেত হiেব।
(চ) সmােটর aধীনতা sীকার কিরেত হiেব eবং সmােটর aধীেন ভারতীয় মিntসভা
বৃিটশ পালােমেN র সমকk aবsায় আিনবার লk রািখেত হiেব।
(ছ) বৃেটন ভারেতর uk pকার লেk যত িদন সহমত হiেব না ততিদন
িনয়মতািntক িবেরািধতা চালাiয়া চিলেত হiেব।
(জ) িনয়ম তািntকগণ িহndsািন ভাষা চালাiবার েচ া ত াগ কিরেবন। েফডােরল
a ােসmিbেত iংরাজীভাষা আiেন pিতি ত ভাষা। uহা eখন চালাiেতi হiেব।
িহndsানী ভাষা পিDয়া না udূ ভাষার সািহত বুঝা যায়, না েকান pােদিশক ভাষা
ূ
আেলাচনা করা যায়। iহা বিলেল িহnীভাষীরাo েবােঝ না udভাষাভাষীরাo
েবােঝ
না। iহা dারা েদেশর েলাকেক aতীত, বtমান o ভিব তহীন adুত রকেম িশিkত
কিরবার pেচ া েকান কােজi আিসেব না। পণূ sাধীনতা লাভ কিরবার পর েকndীয়
ব বsাপক সভােত iংরাজী চালাiবার pেয়াজনীয়তা না থািকেল েকান শিkশালী
pােদিশক ভাষা চালাiবার েচ া করা যাiেত পািরেব।
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৮৩। শিkবােদর আ েয় িনয়মতািntক o পণূ sরােজর আদশ dii gহণ করা যায়।
শিkবােদর আ েয় িনয়মতািntকতা eত বD শিkশালী ast েয uহা বুিঝেত পািরেল
ূ সাDা o শিk আিসেব।
েদেশর মেধ eকটা নতন
ভারতশাসন আiেন কতকgিল সংরিkত িবভাগ আেছ। িনয়মতািntকগণ ঐ িদেক
িনেজেদর েলালুপ দৃি pসািরত কিরেবন। সংরিkত aংেশ ৈসn িবভাগ, পররাT
িবভাগ, বৃেটেনর বািণজ sাথ o েরলoেয় iত ািদ আেছ। ৈসnগণেক সmূণrেপ
ভারতীয় করণ সmেn psাব আনা, পররাT িবভােগ ভারেতর sাথিবrd কায হiেত
বাধা িদবার জn psাব করা, বৃেটেনর বািণজ sােথর িবিনমেয় ভারেতর বািণজ sাথ
unত কিরবার েচ া করা, েরলoেয়র মাল ভারত হiেত লiবার েচ া করা,
েরলগাDীেত aিতিরk যাtী লoয়ার িনয়ম eেকবাের রিহত কিরবার েচ া করা iত ািদ
নানা pকার psাব পাস করাiয়া uহােক কােয পিরণত কিরবার জn বাধ করাiেত
হiেব। গভণেমN েযখােন িনেজর kমতাবেল জনমত agাh কিরেবন েসখােনi িনয়ম
তািntক িবেdাহ আিনেত হiেব। িনয়ম তািntকগণ eকিদেন পণূ sাধীনতার দাবী আিনয়া
েগালমাল বাধাiেবন না। iহােত শিkহীন হiবার সmাবনা থােক। eিদেক মুি ম লীেগর
ূ
িদক হiেত ভারতেক নানা pকার েজােন (Zone) ভাগ কিরয়া িনত নতন
ভারতশাসেনর পিরকlনার কায চিলেতেছ। ei পিরকlনাgিলর eকটা মজার ৈবিশ
ei েয iহােত সংরিkত িবষয়gিলর uপর আিধপত বৃিdর েকানi কথা থােক না।
িকnt হsাnিরত িবষয়gিলেক িকভােব সাmpদািয়ক মুি ম sােথ লাগােনা যায় েসi
িদকটায় েচ া েবশ থােক। eসব পিরকlনা েযন েকহ হাsাsদ বিলয়া uDাiয়া না
েদন। iহার uেd আেছ, েকান সময় eসব পিরকlনার ছায়া কােজ আিসেত পাের।
কােজi িনয়মতািntকবাদীরা e সেবর েদাষ েদখাiয়া iহার pিতবাদ কিরেবন। ভারতূ aংশ
শাসন-িবিধ িনয়ম-তািntকগণ িন য় gহণ কিরেবন। iহােত েয সব পkপাতমলক
আেছ uহার সংেশাধন পের আরm কিরেবন। iহােক ulােনা পাlােনার sীমেক
সbথা সমােলাচনাসহ বjন কিরেবন। aিহংসাবাদীরা কখনo িনয়মতািntকতার বািহের
যাiেত পােরন না। iঁহারা দিkণ বা বামপnী যাহাi হuন না েকন aিহংসাবাদীরা
িনয়মতািntক e কথা eকবােক মািনয়া লiেত হiেব। aিহংসাবাদী হiয়া যঁাহারা পণূ
sাধীনতার কথা বেলন তঁাহারা হয় িনেজর কmিবjােনর শিk জােনন না aথবা তঁাহারা
িমথু ক eবং েধঁাকাবাজ। eirপ েনতােদর pশংসা করা বা iঁহােদর anসরণ করা
dii শিkবাদীরা ত াগ কিরেবন। শিkবােদর দৃি েত eirপ েনতােদর চিরেtর েকান
aংশi pশংসার েযাগ হiেত পাের না। যঁাহােদর কmনীিতেত িহংসা বা aিহংসার
েকান ভNামী নাi, aথাt যঁাহারা শিkবাদী তঁাহারা িনয়ম তািntক eবং পণূ sরাজবাদী
dii হiেত পােরন।
ূ
৮৪। কংেgেসর aদরদশী
লDাiেয়র sেযাগ লiয়া মুি ম লীগ ভারত শাসন আiেন
eকটা শিkশালী aংশ আদায় কিরয়ােছ। iহা eখন িনছক জাতীয়তািবেরাধী শিkেত
পিরণত হiয়ােছ। ভারতশাসন আiেন সংখ ালিঘ গেণর sাথরkা কিরবার ভার
গভাণরেদর হােত সংরিkত রািখবার পরo eেসmিbেত লিঘ সmpদায়gিলেক
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সংখ ািতিরk আসন িদবার ব বsার সাথকতাi থােক না। iহা unততর সভ তায়
pিতি ত িহndগণেক ঠকাiবার হীন চাল মাt। িহndগেণর জn iহা aত n aপমানকর
িবধান। মুি ম লীগ sেযাগ খুঁিজেতেছ িক কিরয়া গাnীবাদী কংেgসেক আবার বৃিটশ
সরকােরর িবrেd লDােনা যায় eবং েসi sেযােগ িক কিরয়া ভারেতর জাতীয় শিk
dbল কিরয়া সাmpদািয়ক শিk বৃিd করা যায়। কংেgস েয িবjােন লDাiেয়র সmুখীন
হiবার জn ভািবেতেছ eবং েয িবjােন লDাi বাধাiয়া aতীেত kিতgs হiয়ােছ
uহার pিতফেল iহাi দঁাDাiেব েয eকদল জাতীয়তাবাদী মহাসভার আ য় লiয়া uহা
আদায় কিরবার জn আরo eকটা লDাi িদেত বাধ হiেব। কংেgস aকারণ
জাতীয়তাবােদর সামেন কতকgিল সমsা সৃি কিরেতেছ। কংেgেসর কtব ei
নারীজেনািচত গাnীবাদ িবjােনর শিk সmেn jানলাভ কিরবার জn শিkবাদ
আেলাচনা করা eবং eirপ aিভমােনর লDাi ত াগ করা।
৮৫। সংেkেপ আমরা কিমuেনল a াoয়াড আেলাচনা কিরলাম। পাঠকগেণর pিত
iহা আমােদর েশষ কথা - তুিম িনয়মতািntক হo বা পণূ sরাজবাদী হo, যিদ তুিম
েতামার েদেশর ম েলর জn িকছু কিরেত চাo তেব তুিম শিkবাদিবjান gহণ কিরয়া
ূ
uহা কিরo, aথবা eকটা িবরাট জািতর ভাগ লiয়া িছিনিমিন েখলা হiেত দের
থািকo। iহা পািbক a াDিমিনেTসেনর যুগ। e যুেগ তুিম বৃkতলবাসী িভখারী হo বা
বনবাসী েযাগী হo aথবা aথহীন কাঙাল হo বা িবtশালী মহাজন হo, e যুেগ
ূ যুেগর মত িনি েn জমীদারী বা রাজ েভাগ কিরেত
জমীদার বা রাজাগণেক iিতপb
েদoয়া চিলেব না। সকলেকi নািমেত হiেব, ভািবেত হiেব eবং কm কিরেত হiেব।
সকলেকi পািbক a াডিমিনেTসেন ভাগ লiেত হiেব। ei a াডিমিনেTশেন তুিম িকছুi
কিরেত পার বা নাo পার েতামােক শিkিবjান বুিঝেতi হiেব। সামাn sিবধা sেযাগ
লiবার জn যাহারা ভারতীয় সংখ ালিঘ সmpদােয়র মিলন েবশ পিরধান কিরয়া
িবেদশীর কৃ পাকা ােলর েবশ ধারণ কিরয়াছ, তাহারা ঐ মিলন েবশ ত াগ কর eবং
শিkবােদর আ েয় জাতীয়তার aংশ gহণ কিরয়া েগৗরব ajন কর। যিদ uহা না
কর তেব েতামরা শিkহীন সংখ ালিঘ sান gহণ কিরেত বাধ হiেব। েতামােদর
ৈদেn শিkবােদর দীনতা হiেব না। তুিম িনয়মতািntক বা পণূ sরাজবাদী যাi হo না,
েতামার জn িনয়মতািntকতার কাঠােমা gহণ aপিরহায । iহা যিদ তুিম শিkিবjােন
gহণ কিরেত পার তেব iহা েতামার লেk কােজ আিসেব aথবা iহা েতামার েঘার
শtrর কাজ কিরেব।
সংেkেপ শিkবােদর কmলk o কেmর িবিভn িদক
৮৬। িনেজর মাতৃভূিমেক পণূ sাধীন কিরেত হiেব। ei লেk েপঁৗিছবার জn
েযrপ শিk আয়t করা pেয়াজন শিkশালী িচnার sের দঁাDাiয়া uহা আয়t কিরেব।
ei লk পথ সহজ কিরবার জn েডািমিনয়ন ে টাsেক eখনকার মত লk ধিরেব eবং
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ূ থািকয়া pstত হiয়া চিলেব। শিkবাদ ভারেতর েগৗরেবর
যথাশিk বৃেটেনর anকল
যুেগ রাজিষগেণর িচnায় sান পাiয়ািছল; িকnt জাতীয়তার িভিtেত ei িচnা
সমি সমােজ sান িদবার েচ া না হiবার দrণ ei শিkশালী িচnার pিত া সমােজ
sািয় হয় নাi। সমি সমােজ ei শিkশালী িচnার pিত া থািকেল, েপৗেরািহত বাদ
ভারেতর বুেক pিত া জমাiেতi পািরত না। iহার ফেল ei পৃিথবীর uপর o
ভারেতর uপর বh aত াচার o aনাচােরর তাNব লীলা হiয়া চিলয়ােছ। ভারেতর
বুেক বh pকােরর unত িবjানসmত যntাবলীরo আিব ার হiয়ািছল, িকnt সমি
জীবেন uহার sান না হiবার দrণ uহার সবgিলi লুp হiয়া িগয়ােছ। eসব ভািবয়া
শিkবাদীরা সাবধান হiেব eবং শিkবাদেক সমি জীবেন sান িদবার জn সbেতাভােব
agসর হiেব।
৮৭। েপৗেরািহত বােদর pভােব ভারত তাহার আয িচnার েখi হারাiয়া
েফিলয়ািছল। uহার ফেল লুNন o লুটতরােজর আদশ লiয়া ভারেতর পি ম েদশিsত
মুসলমানগণ ভারতেক আkমণ কিরেল ভারেতর পতন হয়। বhশত ব সর ধিরয়া
ভারেতর uপর লুNন o gNামীবােদর রাজt চেল। েশষকােল ভারত ei aনাচার
হiেত মুিk পাiবার আশায় পি েমর েশাষণবাদেক eেদেশ pিতি ত হiেত পথ কিরয়া
েদয়। বtমান সময় ভারত ei diটা aনীিতর সmুখীন হiয়ােছ। ei diটা aনীিত
eখন পরsরেক আঁkDাiয়া ধিরয়ােছ। eকমাt শিkবাদী ভারত ei লুNন o েশাষণ
ূ
সভ তার মেলাে
দ কিরেত সkম। ei পেথ গািnবাদ o সমাজতntবাদ pধান বাধার
কারণ হiেলo ভাবনার কারণ নাi, লুNনবাদীরাi সমাজেক চkু ফু টাiেত সাহায
কিরেব।
৮৮। dbল (৫ eবং ৬ কলার) কmিবjান aত n তাি েল র সিহত ত াগ কিরেব।
আsিরক কm-িবjান o aপু কলার কm-িবjান হiেত আtরkার শিkশালী uপায়
aবলmন কিরেব। আsিরক কmিবjান o dbল কmিবjানেক eকi পদাথ জািনেব।
৮৯। eকটা েদেশর aধীেন যেথ সাmাজ না থািকেল েকান েদেশi ধিনেকর শাসন
(েশাষণবাদ) েবশী িদন চিলেত পাের না, আবার লুNন o gNামী কিরয়াo eকটা
শাসনতnt sায়ী হiেত পাের না। শিkবােদর শাসন-নীিত ei diেয়র েঘার িবেরাধী।
iহা জানা সেtto eকদল হতভাগ যুবক e েদেশ পাoয়া যাiেব যাহারা শিkবাদেক
ধিনক শাসেনর বাহক বিলয়া pচার কিরেত েচ া কিরেব। কmনীিতর ei sাভািবক
পিরণিতর িবjােন aনিভjিদগেক সমাজ যাহােত শী িচিনেত পাের েসirপ ব বsা
কিরয়া নীরেব থািকেব।
৯০। েপৗেরািহত বােদর আ য় ত াগ কিরয়া সমs আয িচnা o ভারতীয়
মহাপুrষগণেক িনেজর কিরয়া আঁকDাiয়া ধিরেব। ভারত হiেত gNামীবাদেক uে দ
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কিরবার জn সমাজেক o শাসন-আiনেক িবেশষ শিkশালী কিরেব। erপ িsিতেত
pিতি ত হiবার পর েদিখেত পাiেব aভারতীয় েয েকান সভ তােকi ভারত িনেজর
মেধ িবলীন কিরয়া লiয়ােছ। বtমান সমেয় aেনেকi মুsিলm সমsার জn িচিnত
হiয়ােছন। আমরা দৃ তার সিহত বিলেত পাির লুNনবাdেক ভাি য়া িদেল ধু নমাজ
পিDয়া o মসিজd েমরামত কিরয়া আযিচnার সাmেন iহা েবশীিদন দঁাDাiয়া থািকবার
শিk রােখ না। ei দাশিনক িভিtহীন মতবাদেক ভারেত sান কিরয়া িদয়ােছ
েপৗেরািহত বাদ। িবধmী o িবজাতীয় রাজশিk e েদেশ রাজt কিরবার জn iহােদর
মেধ gNামী নীিতর p য় িদয়া iহােক eতিদন জীয়াiয়া রািখয়ােছ, নiেল iহা বhিদন
ূ
পেbi
ভারতীয় সভ তায় asিমত হiত। বtমান ভারত-শাসন-আiনo যিদ গাnীবাদী
ূ
o সমাজতntীেদর aদরদিশতার
জn েকান িবrপ rপ লাভ না কের তেব শিkবাদ
uহার মধ িদয়াi eমন শিk লাভ কিরেত পািরেব যাহােত ভারেতর সামািজক o
রাজৈনিতক মুিkর পথ সহজ কিরেত পািরেব।
শিkবাদেক িচnাজগেতর লDাi জািনেব। িচnা-জগেতর ei শিkশালী শিkর সিহত
জD-শিk িমলেনর িবেশষ pেয়াজন আেছ। যিদ েদেশ েশাষণবাদ. gNামীবাদ o
নারীহরণবােদর aিst থােক eবং েপৗেরািহত বােদর পীDেনর pভাব থােক তেব
শিkবাদ e েদেশ সহেজi িনেজর আসন কিরেত পািরেব।
৯১। জািত-বণ-িনিbেশেষ সবেচেয় েমধাসmn, চিরtবাn o sাs বাn sেদশবাসীেক
সরকারীপেদ gহণ কিরবার নীিত িভn an েকান pকার সাmpদািয়ক ভাগ বঁােটায়ারার
নীিতর aত n তীb pিতবাদ কিরেব। সরকারী কায anপযুk েলাক dারা কখনo
sসmn হiেত পাের না। েকান সmpদায়েক erেপ সামাn p য়o সমথন কিরেব না।
iহার dারা সাmpদািয়ক িববাদ বh মুেখ pবািহত হiবার পথ পাiেব eবং ভারতশাসন-আiন aচল হiেব; aথবা েদেশর শাসনশিk anপযুk েলােকর হােত িগয়া
পিDেব। ei ব াপাের গাnীবােদর ফল srপ প াkবাদীরা েয aনেল inন িদয়ােছ uহা
dারা লুNনবাদ o ৈবেদিশক েশাষণবাদেক দীঘকাল sায়ী হiেত p য় েদoয়া হiয়ােছ।
৯২। শিkবােদ িহnd, মুসলমান, ঈশাi, বা u নীেচর p নাi। iহােত আেছ
ূ
মাnেষর রাTীয় o সামািজক জীবেনর আsিরকতা, dbলতা o পণশিkমtা
নামক
িtিবধ িদেকর িচnা-ধারা o কmিবjান। মাnেষর রাTীয় o সামািজক জীবেনর
dbলতা টু কু কািটয়া েগেল েয টু কু বাকী থােক uহার নাম ‘আsিরকতা o শিkবােদর
সংঘষ’। বৃেটন eবং েদেশর eক ে ণীর েনতাগণ যিদ শিkবাদীিদগেক erপ সংঘেষর
sেযাগ েদয় তেব ei সংঘষi ভারতেক শিkশালী o মুk কিরেব। িহnd-মুসলমান
িমলন বা িবে দ বিলয়া েকান কথাi শিkবােদ uেঠ না, eখােন মাnষ সব সমান;
eখােন সংঘষ েকবল েদবতায় o asের। কােজi িহnd-মুসলমান িমলন-ৈবঠেকর জn
যঁাহারা ব s েসiসব ভdেলাকগণেক েদেশর ম েলর পেk সয়তােনর মত িবপjনক
জািনেব। aতীেত মুসলমান সমােজর eকটা বৃহt aংশ েযrেপ আtপিরচয় িদয়ােছ

50

শিkবাদ

তাহােত শিkবাদীরা িহndগেণর মেধ pচুর পিরমােণ শিkবাদী pstত কিরয়া না লiেল
aত n ভুল হiেব। বtমান সাmpদািয়ক শাসেনর আমেল aসাmpদািয়কতার আদশবােদ
কােজ িদেব না। যতিদন সাmpদািয়ক বঁােটায়ারা চিলেব ততিদন সাmpদািয়ক ভােবi
শিkবােদর িভিt িদেত হiেব। যখন বঁােটায়ারা সংেশাধন হiেব তখন শিkবােদর সে
সাmpদািয়কতার pেলপo pেয়াজন হiেব না। শিkবাদ ব িkগত, সমাজগত বা েদশগত
েয েকান গিNেতi eকrপ থােক। গাnীবাদ, কংেgসবাদ বা সমাজতntবােদর মত
iহােত জাত যাoয়ার p েনi। যাহােদর কmনীিত আsিরক নেহ তাহােদর সে
শিkবােদর কখনo সংঘষ হiেব না। dbলsেরর কmনীিতi আsিরকতার p য়দাতা;
eজn uহা শিkবাদীরা aত n ঘৃণার সিহত পিরত াগ কিরেব।
৯৩। েকান কmেকi েহয় বিলয়া ধারণা কিরেব না। কm মাnষেক an েদয় eবং
ani জীবন। aতeব কm মাti শিkবাদীর জn aত n পিবt o gহণীয় বst।
যাহােত যুবকগণ েবকার বিসয়া না থািকয়া মজুেরর কাজ, কু িলর কাজ, কৃ ষেকর কাজ,
িববােহর বাজনা, মিnেরর বাজনা, চুলকাটা, কাপD কাচা, sতােরর কাজ, খনেনর
কাজ, রাজ িমstীর কাজ, দpিরর কাজ, আতসবাজী pstত করণ, মাছ ধরা, গােDায়ােনর
কাজ, জল েতালার কাজ, ঘরামীর কাজ, ঝালােয়র কাজ, জুতা pstতকরণ, তরকারী
িবkয় iত ািদ েছাট খােটা নানা pকার কােজ আtিনেয়াগ কিরয়া d-পয়সা uপাjন
কিরেত পাের eজn সbt সংগঠন দঁাD করাiেব। েমাটা কােজর মধ িদয়াi েকান
সংগঠেনর শিk o pিতভা েবশী শিkশালী হয় iহা মেন রািখেব।
৯৪। েদেশর pেত কিট বালক যাহােত snর sাs , sিশkা, স সাহস o চিরtবল
লাভ কিরেত পাের eবং তাহারা যাহােত সbpকার েমাটা পাতলা কােজর uপেযাগী
হiয়া গিঠত হiয়া uিঠেত পাের eজn সকেল সেচ হiেব। েখলা-ধুলার সে pেত কটী
যুবকেক সামিরক িশkা েদoয়ার ব বsা কিরেব। eসব যুবকগণ যাহােত হাlকা িচnায়
aভ s েনতাগেণর pেরাচনায় eকরােt sরাজ লােভর আশায় dঃসাহিসক d ােয রত
না হয় eজn সতক কিরয়া িদেব। বলা pেয়াজন যুবকগণ লুNনবাদীগেণর aত াচােরর
সময় সমাজরkায় সাহিসকতার সিহত আtিনেয়াগ কিরেব o সbদা gNার হাত হiেত
নারীরkায় যtশীল হiেব।
৯৫। েমেয়রা যুবকগণ হiেত সmূণ sতnt হiয়া snর sাs , চিরtবল, gNা হiেত
আtরkায় স সাহস o েকৗশল িশkা কিরেব। সকেল বুিdমতী o িবলািসতাহীনা
হiেব। নানা pকার কলািবদ া o গৃহিশkায় sিশkা ajন কিরেব; িকছু িকছু
িচিক সািবদ া, sাs তtt o শরীরতtt সmেn আেলাচনা রািখেব। বৃহtর জীবেনর কথা
ভািবেব। েদখা যায় নারীরাi নারীেদর sেখর িবেশষ িবেরাধী হয়, কােজi ঈষা dারা
pেরািচত না হiয়া পরsর পরsেরর িহৈতিষণী হiেব।

শিkবাদ

51

৯৬। শিkবাদীরা গৃেহ o বািহের সbt সকেলর সিহত সd বহার কিরেব, িকnt
আsিরকতা, gNামী o dbলিচnার িবrেd eকটু শk হiেব। eকটী েলাকেকo pstত
কিরবার জn aসীম ৈধয aবলmন কিরেব। anায় o aিবচার না েদিখেল িবনা কারেণ
েকndীয়-শাসন-তntেক কখনo িবbত কিরেব না।
১৯৩৯ সােলর যুd o শিkবাদ
ূ
ei ব সেরর িtপুরা কংেgেসর পেb
আমােদর ei “শিkবাদ” েলখা হiয়ািছল।
ei aত lসমেয়র মেধ আnjািতক o ভারতীয় িচnায় বh পিরবtন সািধত
হiয়ােছ। ei যুd ব াপাের ভারতবাসী রাজনীিত েkেt েয িশkা লাভ কিরেব তাহােত
ূ aধ ায় আরm হiেব। iuেরােপর যুd েয eত শী আরm
ভারেতর িচnায় eক নতন
হiেব iহা ধারণা করা যায় নাi। কারণ বৃেটেনর নীিত জাmানীেক খুসী কিরবার
ূ
anকেলi
িছল। জাmানীর লk িছল iuেরােপর anাn কেয়কটী (iটালী o ফরাসী)
শিkশালী জািতর সহায়তায় বৃিটেশর সbনাশ করা। জাmানী েসi েচ ায় ফরাসীেক
বhিদন হiেত িনেজর দেল পাiবার েচ া কিরেত িছল। জাmানী ei লেk িকছুটা েয
agসর হiেত িছল iহা asীকার কিরবার uপায় নাi। ফলতঃ বৃেটেনর যিদ ােnর
বnুেt িব াস aটু ট আেছ বিলয়া মানা যায় তেব বৃেটেনর eতশী ei যুেd নািময়া
পিDবার েকানi কারণ থােক না। বাsিবক iহা িভn বৃেটেনর যুেd নািমবার েকানi
কারণ নাi। ei যুেd বৃেটনেক েবশী kিত সh কিরেত হiেব, iহা িকnt তাহারাo
জােন। ei যুেd eপয n বৃেটন খুব বুিdমtার সিহত আtশিk রkা কিরয়া যুd
কিরবার নীিত ধিরয়ােছ, িকnt তবুo ফল িক হiেব বলা যায় না। iuেরােপর
আnjািতক িsিত েকাn ভােব কখন পিরবিtত হiয়া েকাn পেk সbনাশ কিরেব iহা
বলা বD কিঠন। e যুdেক িযিন েয ভােবi েদখুন না েকন iহা েয sােথর স াত তাহা
asীকার কিরবার uপায় নাi। শিkবােদর দৃি েত iহা diটী আsিরক শিkর টkর
িভn iহােত বুিঝবার আর িকছুi নাi। বৃেটন যতিদন ভারত হiেত তাহার েশাষণনীিত
িঢলা কিরয়া েদয় নাi ততিদন ভারতবাসী েয বৃেটনেক বD আদশবাদী o uদার েদশ
বিলয়া মািনয়া লiেব iহা আশা করা বৃথা। ei uপলেk কংgসশািসত pেদেশ
িনয়মতািntক িবেdাহ (aসহেযাগ) েঘাষণা করা হiয়ােছ। iহার পিরণিতেত ভারেতর েয
েকান sিবধা হiেব iহা eখনo িব াস করা যায় না বরং িহndেদর শিkখbতার আরo
ূ
eকটা aধ ােয়র সtপাত
করা হiল। aব i iংেরেজর িবপদটা আরo ঘনীভূত হiেল
iংেরজ sর নরম কিরেব; কারণ েদেশর িচnা গািnবাদ হiেত বদলাiয়া যাiেতেছ।
ei গাnীবাদী িবেdাহ যিদ আেরা agসর না হয় তেবi ম ল, নiেল iহার ফেল
সমােজর িবেশষ kিত হiেব। ei সময় গািnবাদী কtৃ পk পদত াগ না কিরয়া an
েকান িনয়মতািntক uপােয় িনেজেদর aসেnাষ jাপন কিরেল ভাল হiত। aতীেতর
aিভjতা হiেত iহা pমাণ হiয়া িগয়ােছ েয ব াপক িবেdাহ আরm হiবার সে সে
মুsিলm gNামী বৃিd পায়, িকnt গাnীবাদী o সমাজতািntক েনতারা আজ পয n iহার
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pিতকার কিরবার েকান পথ আিব ার কের নাi। কােজi e সময় েনতারা সাবধান
হiয়া ব াপক িবেdােহর inন না িদেলi ভাল হiেব। মহাসভার িচnা শিkহীন থাকা
পয n েদশ েয েকানo pকার িবেdাহ কিরেত গিDয়া uেঠ নাi, iহা িচnাশীল মাti
বুিঝেত পােরন। িবগত প াশ ব সর িকrপ ব থ কmিন ায় আমােদর জািতর মন
আ n িছল তাহার pমাণ ei যুd কিরয়া িদেব। কংেgস েয জাগরণ েদেশ আিনয়ােছ
বিলয়া দাবী কের uহা যুেগর জাগরণ; uহােত কংেgেসর েকানo কৃ িতt নাi। িকnt ei
ূ
প াশ ব সর, িবেশষ কিরয়া িবগত িবশ ব সর েযrপ aদরদিশতার
সিহত কংেgেসর
েনতারা েদশেক ািnর পেথ পিরচািলত কিরয়ােছন িচnাশীলেদর িনকট uহার kমা
নাi। যতিদন গাnীবাদ o সমাজতািntকতার আদশ িন pভ হiেতেছ না eবং শিkশালী
িচnা দৃ িভিt লiেতেছ না ততিদন েদেশ িবেdাহ আনা o আtহত ার an ান eক
জািনেত হiেব। ei মহাযুd uপলেk আমরা িবলােতর দpর হiেত েয সব েঘাষণার
বাণী বণ কিরয়ািছ তাহােত iহাi বুঝা যায় ভারত e যুেd িবেশষ িকছুi পাiেব না।
বৃিটশ জােন ভারেতর েনতারা ভারতেক বhিদেনর জn শিkহীন কিরয়া রািখয়ােছ।
ূ ,
মুsিলm লীেগর aত n sাথপরতা, গাnীবাদীেদর িহndsাথ খb কিরয়া মুsিলm পজা
েসািশেয়িল েদর গাnীবাদীগণেক e aপেচ ায় সমথন eবং েসািশেয়িলজেমর ে ণীিবেdষ pচার dারা sাধীনতার pধান সমথক িহndসমাজেক diটা িবিভn িচnায় িবি n
করণrপ aপকায ভারতেক ei sেযােগ হীনবল কিরবার inন িদয়ােছ। ei সময়
কংgস িবেdাহ বাধাiেলo শিkবাদ তাহার uপযুk sােন pিত া লাভ কিরবার sেযাগ
পাiেব eবং িবেdাহ না বাধাiেলo গাnীবাদীকংেgস তাহার pিত া হারাiয়া শিkবােদর
জn পথ কিরয়া িদেব। ১৯৩৯ সেনর ei iuেরাপীয় যুd েয ভারেতর িচnাজগেত eক
ূ aধ ােয়র সtপাত
ূ
নতন
কিরেব েদশবাসী kেমi uহা বুিঝেত পািরেব। যিদ শিkশালী
না হiয়া ei সময় কংেgস ব াপক িবেdাহ েঘাষণা কের তেব iহার ফেল gNামীর
িঠেকদারগণo েয িনেজেদর কু কm আরm কিরেব, iহা sিনি ত। শিkবাদীেদর কtব
হiেব gNােদর আkমণ হiেত নারী o িশ গণেক রkা কিরবার জn pstত হoয়া
ূ থাকা। েয সমাজ e ভারেতর
eবং গাnীবাদী কংেgেসর সংঘষ হiেত সাবধােন দের
বুেক লুটতরাজ, নারীর aপমান o িশ হত ার জn pিসd হiয়া রিহয়ােছ তাহােদর
uপর আমােদর ঘৃণা েয কত গভীর uহার িচh ভারেতর েগৗরেবর িদেনর iিতহােস
িলিখত থািকেব। আজ েয সাmpদািয়ক ঝগDা সৃ হiয়া ভারেতর হাoয়া িবষাk
কিরেতেছ uহা শী i িমিটয়া যাiেব iহা সত , িকnt iিতহােসর পাতা e gNািমর
কল যুগযুগাnর বহন কিরেব। েয গািnবাদ ei aনীিতর inন িদয়ােছ তাহারo sৃিত
iিতহাস হiেত মুিছয়া যােব না। ei মহাযুd যিদ দীঘ িদন sায়ী হয় তেব শিkবাদ
ভারেতর জn aমৃেতর কাজ কিরেব।
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rেষর ভারত আkমণ (?)
aেনেকর anমান েয আফগািনsােনর মধ িদয়া rষ ভারতেক আkমণ কিরেব।
েসi সময় ভারেতর িক কtব হiেত পাের e সmেn p uিঠয়ােছ। rেষর
রাজ িবsারিলpা েযrপ বৃিd পাiতেছ eবং বৃেটেনর aধীনs ভারত েযrপভােব
েশািষত o শাসেনাdব anকলেহ জjিরত হiেতেছ erপ aবsায় rেষর ভারত
আkমণ eবং eকদল শিkশালী aংশ ভারতবাসীর rেষর anগমন asাভািবক নেহ।
erপ সমেয় শিkবাদীরা িক কিরেব iহা খুব িচnনীয় িবষয়। েকান েদেশi ধনসাম বাদ
sািপত হiেত পাের না। rেষo uহা sািপত নাi, িকnt rষ রাজ িবsােরর জn গরীব,
কৃ ষক o মধ িবেtর eক বD aংশেক হােত পাiবার eকটা শিkশালী কmিবjান
আিব ার কিরয়া লiয়ােছ। েকndীয় শাসন কখনo েসািশয়ািল কmিবjােন চিলেত পাের
না। rষ রাT-নায়কগণ ei sাভািবক সত জােনন eবং িনেজেদর শাসন-নীিতেক
‘T ানিজটারী ে জ’ বিলয়া চালাiবার েচ া কিরয়া pকৃ ত সত েক ঢাকা িদেতেছন।
ূ
িকছুিদন পেbo
rষ েদেশ গভণেমN িবrd ভীষণ শিkশালী eকটা খঁাটী েসািশেয়িল
পnীর aিst িছল। pিত ব সর ei সে র সহs সহs েলােকর মৃতু দN হiত। rেষর
রাজ িবsােরর কায আরm হiবার পর e দেলর কায কলাপ sভাবতঃi িন pভ হiেত
বাধ , কারণ েয সব জািত শিksেরর িচnার সnান রােখ না তাহােদর জn an
জািতর uপর আিধপত কিরবার েলাভ থাকা sাভািবক। বলা বাhল iহা আsিরক
মেনাবৃিtরi লkণ।
েসািশয়ািলজেমর eকটা মজার ৈবিশ ei েয, েয েকান শাসনতেntরi pিতdndী ei
নামধারী eকটা দেলর sাপনা েয েকান েদেশi হiেত পাের। aব i বh
সাmাজ েশাষক e শাসক iংলN o াn েদেশ iহােদর aিsেtর েকান কায করী
pেয়াজনীয়তা নাi; যতkণ iহারা eেসmিbেত সংখ ালিঘ থােক ততkণ iহারা শাসননীিতর তীb িবেরাধী হয়। iহারা যখন সংখ া-গির হয় তখন iহােদর েনতা
ূ
বাগাDmেরর আদশ ত াগ কিরয়া িনেজর দেলর eকটা বD aংশ লiয়া eক মুহেt
রkণশীলদেল িভিDয়া যান। rষ রাজ িবsাের মন িদবার পর ঐ েদেশর শাসন যেntর
িবrdপnী খঁাটী েসািশয়ািল রাo eকিদন iংলN o ফরাসীেদেশর েসািশয়ািল পnীেদর
মত মেনাবৃিt লাভ কিরেব। সাmাজ বাদীেদর েদেশ েসািশয়ািল দেলর aিst iহােদর
aধীনs েদেশর eকদল যুবেকর জn আেলয়ার মত িবপjনক। ei আেলয়া aধীনs
সাmােজ জাতীয় িচnােক diটা pিতdndী দেল ভাগ কিরয়া ঐ েদেশর শিkেক খb
কিরয়া েদশেক িবপদgs কিরবার জn েয িবদ মাn uহা শিkবাদীরা জািনয়া রািখেবন।
ভারেত েসািশয়ািল গেণর aিst থািকবার বh কারণ িবদ মান। iহােত আমােদর
েদেশর েনতারাi েদাষী নেহন। ei ব াপাের iংলN, ফরাসী, rষ সকেল alািধক ব য়
কিরয়া িনেজেদর sাথ-রkার জn iহার aিst বজায় রািখেতi যtশীল।
rেষর রাজ িবsার o রাজ শাসেনর নীিতর সিহত iংলেNর রাজ িবsার o
রাজ শাসেনর আদেশর েভদ আেছ। rষ রাজ িবsার কিরয়া uহােক আি ত রাজ
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কিরয়া রােখ। iংলN হsগত রাজ েক যুগ যুগাnর ধিরয়া েশাষণ কিরয়া েসi জািতেক
িন pভ কিরয়া বঁাচাiয়া রােখ। rষ রাজ িবsার কিরয়া aিধকৃ ত েদেশর sাধীন o
সেতজ aংশেক বুjুয়ােদর দেল েফেল o তাহােদর মsক েছদন কিরয়া েস েদেশর
মজুর, কৃ ষক o মধ িবt ে ণীর eক aংশেক হােত কিরয়া েদেশর pভুt িনেজেদর
হােত কিরয়া লয়। শিkবাদীরা rেষর ei নীিতেক ঘৃণা কের। ei নীিতর বেল rষ যুগ
যুগাnর ধিরয়া েয েকান unত সভ তায় pিতি ত েদশেক aধীন কিরয়া রািখেত সমথ।
েশাষণবাদ হiেত ei িশরে দ-নীিত কম িবপjনক নেহ। eকটা জািতর মধ হiেত
সাহসী, ত াগী, ধীর o unত িচnায় aভ sগণেক ংস কিরয়া েসi জািতর মধ িsত
প sেরর মাnেষর রkা dারা রাজt করার নীিতেক আমরা িক বিলব? rেষর রাTনীিত
o েসািশেয়িল নীিত eক নেহ, iহা আমরা pমাণ কিরেত পাির; িকnt rষরাTনায়কেদর বh রােTর sাধীনতা হরণ কিরয়া িনেজর pভুtশিkর বৃিdেক বtমান
যুেগর সাmাজ বাদী o ধনতািntকগেণর সাmাজ িবsােরর সিহত তুল ভােব তুলনীয় না
হiেলo মধ যুেগর pভুtবাদী সmাটগেণর নীিতর সিহত uহা তুল পিরমাণ তুলনীয় o
িনnনীয়। ভারেতর uপর লুNনবাদ o েশাষণবাদ িক ভােব আিধপত জমাiয়া
বিসয়ােছ, iহা আমরা মেm মেm anভব কিরেতিছ। rেষর রাজ িবsােরর সীমা
ভারতসীমা aিতkম কিরেল uহার ফেল ভারেতর unত িচnা o আদেশর সিহত eকটা
ভীষণ টkর আিসেব বিলয়াi আমােদর মেন হয়। iহােত rষেক ভারেত ডািকয়া আনা
aেপkা আমােদর মেত শিkবােদর আ েয় লুNনবাদেক েশষ কিরবার শিk ajন
কিরয়া েশাষণবাদেক uে দ করা সহজ o স ত হiেব।
rষ যিদ ভারত aিধকার কিরয়া লয় eবং rেষর যিদ িনেজর েসািশেয়িল দাশিনক
িভিtর uপর সামাno আsা থােক তেব rেষর নীিত িন য় ভারেতর শিkবােদর
িনকট পরািজত হiেব। ফেল েকবল ভারেতi শিkবাদ pিতি ত হiেব না, rেষo
শিkবােদর pিত া হiেব। িকnt মাnেষর pভুেtর েলাভ eবং alবুিdমাnেদর দলেমাহ
aত n িবপjনক বst। কােজi আমােদর েদেশর েসািশেয়িল পnীরা দলেমােহ rেষর
রাTনায়কেদর pভুেtর সহায়ক েয হiেব না, iহা িক কিরয়া িব াস কিরেত পাির?
মুসলমােনরা জািতেত o রেk িহnd হiয়া আজ দলেমােহ ভারেতর িকrপ সbনােশর
কারণ হiয়ােছ iহা আমরা িনত pত k কিরেতিছ। rেষর aথব বsা eমনi
ূ েয েকান দলেক aনাহাের মািরয়া েফিলেত সkম।
শিkশালী েয rষ িনেজর pিতকল
ূ হiবার লkণ
rষ আkমেণ ভারেতর eকটা শিkশালী aংশ যিদ rেষর anকল
েদখা যায় তেব rেষর আkমণ pিতহত করা aসmব হiেব। iংলেNর েশাষণশৃ ল
ূ
যিদ iহার পেbi
িছn হiয়া যায় তেব শিkবাদ আশা কের েয rষ আkমেণ ভারেতর
ূ হiেব না। ভারত iংলেNর েশাষণজাল হiেত
েকান শিkশালী aংশ rেষর anকল
মুk হiবার পর rষ dারা আkাn হiেল েস সময়o যিদ েদখা যায় েকান eকটা aংশ
ূ দঁাDাiয়ােছ তখন শিkবাদীর কtব হiেব ঐ সব যুবকেদর জn
rেষর anকেল
কেঠার নীিতর সমথক হoয়া eবং সিmিলতভােব rেষর আkমণেক বাধা েদoয়া।
পূেbi বিলয়ািছ iংলN যিদ েশাষণ-শৃ ল ভারত হiেত খুিলয়া লয় তেব শিkবাদী
ূ o সmােটর aধীনতা-সেt
ূ আবd থািকেলo শিkবােদর
ভারত iংলেNর িমtতা-সেt
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ূ
িবচাের ভারেতর sাধীনতার েকান ব ত য় ঘিটেব না। iংলNo ভারেতর সখ -সেt
আবd থািকেল iংলেNর পরম কল াণ হiেব। eখােন iহাo বলা pেয়াজন েয
iংলেNর সামিরক শিk o েকৗশল ভারেতর িপছেন না থািকেল িনরstীকৃ ত ভারত
আভ nরীণ কmনীিত িবjােন eক হiেলo rেষর আkমণ pিতহত কিরেত পািরেব না।
ভারেতর জাতীয় িচnা যাহােত diভােগ ভাগ হiয়া না যায়, ভারেতর শাসনকtৃ t
যাহােত িবেদশীর হsগত না হiয়া ভারতীেয়র হােতi থােক eবং ভারেতর
িচnাশীলগণেক বুjুয়াদেল েফিলয়া িশরে েদর নীিত যাহােত যুগযুগাnেরর জn sািপত
িহেত না পাের, e সব িদক িবচার কিরয়া শিkবাদীরা কmেkেt দঁাDাiেবন। েদশেক
ajাতকু লশীল rেষর হােত তুিলয়া েদoয়া aেপkা ei যুেd iংলেNর েশাষণ-জাল
িছn করা সহজ বিলয়া আমােদর মেন হয়। শিkবাদীরা জািনয়া বুিঝয়া িকছুেতi েদেশর
kিত কিরেব না; িকnt সবটাi িনভর কের iংেরেজর ব বহােরর uপর। দীঘ যুেd
ূ
ভারেতর িচnা শিkশালী হiেত সময় পাiেব eবং aসnt ভারতi বৃেটেনর pিতকেল
যাiেত u সাহ পাiেব।
যুেdর আরেm ভারেতর রাজৈনিতক িচnা
মহাযুেdর ৪ মাস কািটয়া িগয়ােছ। জাnয়ারী (১৯৪০) যুেdর প ম মাস। ei
চারমাস ভারত aেনক িকছু িশিখবার sেযাগ লাভ কিরয়ােছ। ভারেতর sাধীনতার
uপাসকগণ িতনটা শিkশালী দেল িবভk - গািnবাদী, বামপnী o মহাসভাপnী।
ভারেতর sাধীনতার িবrdবাদীেদর মেধ িবলােতর রkণশীল দল o eেদেশর
লীগপnীেদর নাম িবেশষভােব uেlখেযাগ । sাধীনতার uপাসকগেণর ei dieর
কmনীিত o িচnাধারা সেnেহর চেk েদখা কtব । sাধীনতার uপাসক দলgিলর
িচnা-িবjান o কmধারা িবিভn pকােরর হiেলo iঁহারা sাধীনতার িব s uপাসক
বিলয়া iঁহােদর কায ধারা eকমুেখ pবািহত হiেত বাধ । আমরা গািnবািদগণেক শী
মুsিলm েতাষণনীিত o বামপnীগণেক ে ণী-িবেdষ ত াগ কিরেত বিলেতিছ। মহাসভা
ূ থািকয়া স বd থািকেত চায় েদিখয়া েকহ েকহ iহােক পছn কের
বৃেটেনর anকেল
ূ
পিরচয়
না। িকnt মহাসভা ei সময় eirপ নীিত gহণ কিরয়া খুব দরদিশতার
িদয়ােছ। মহাসভা শিkশালী না হiেল েকবল মুsিলm gNামী dারাi ৫০ ব সর
ভারেতর মুিk েঠকাiয়া রাখা যাiেব। লীগপnীরা চায় িহndরা sাধীনতা ajন কrক
eবং uহার ফলটা মুসলমােনরা েভাগ কrক। যিদ ভারেত সিরয়েতর শাসনi sাপন না
হয় তেব iহারা বৃেটেনর শাসনেক কােয়ম রািখবার জn সমs শিk pেয়াগ কিরেব।
ei জni েবাধ হয় ‘সিরয়t’ তুরs বীেরর aিpয় হiয়ািছল। iহারা গািnবািদগণেক
েযrপ gNািমর চােপ দাবাiয়া রািখেত চায়, মহাসভােক েসi ভােব দাবান যাiেব না।
iহারা িহndগণেক যতটা ভীr o স বdহীন মেন কের, িহndরা িকnt ততটা ভীr o
স বdহীন নয়। মুসলমানেদর শাসন সভ সমােজর জn েয কতটা aেযাগ uহার
pমাণ বাংলার হk িমিনTীর আiেনর খাতােত িলিপবd আেছ। হk িমিনTীর শাসেনর
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যুেগ eেসmিbর aিধেবশনgিল পিDেল মেন হiেব uহা আiন সভা নেহ; uহা িহndেদর
uপর সাmpদািয়ক gNামীর মntণার আDা। ei gNামীেত দিkণ o বামপnী কংgসo
যেথ inন িদয়ােছ। িবলােতর রkণশীলেদর সমথক e াংেলা iিNয়ান পিtকাgিল
পিDেল iহাi বুঝা যায় েয, eকটা শিkশালী ষDযnt সমs ভারত জুিDয়া লীগপnী o
e াংেলা iিNয়ানেদর মেধ চিলয়ােছ। ei পিtকাgিল িনলেjর মত মুsিলm aনীিতর
p য় েদয় eবং িহndগণেক গািnবােদর েমােহ েফিলয়া যুগ যুগাnর ধিরয়া দাবাiেত
চায়। সব aনীিতরi সীমা হiেব, যিদ ভারত শিkবাদ বুিঝেত পাের। ei ভােব
ভারেতর sাদীনতা েঠকাiয়া, iংেরজo েয মহাযুd aিতkম কিরয়া আs বািহর হiয়া
আিসেব, iহােত সেnহ আেছ। বtমান যুd েয iংেরেজরi aনীিতর পিরণিত, uহা
ঐিতহািসক মাti জােনন। শিkবাদ গািnবাদী, বামপnী o মহাসভাপিnগণেক শিkশালী
o eক কrক eবং মহাসমর দীঘজীবী হuক, তেবi pকৃ িত aেনক িকছুর মীমাংসার
সহায়ক হiেব।

