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Abstract

Through the application of the Dialectical materialism of Karl Marx’s, the
essence of Dialectical materialism is created in literature. From this doctrine, it
can be understood that the writers have sympathetic attitude towards the
distressed and marginalized people of the society. Marxism is the essence of the
struggle to free people against exploitation and torture. Feudalism is divided into
two classes-one is exploited class, the other exploiting class or the owner of the
extender. The key word of Marx’s dialectical materialism is to build a society free
from exploitation, through comprehensive range of absorption and class struggle.
If we discuss the Manasamangala epic in the context of dialectical
materialism, it is easily seen that the effort of Manasa to be worshipped by the
feudal lord Cad was actually a fight for establishing marginalised people in the
society. If we discuss it from another angle, it is noticed that Manasa being a
daughter of feudal lord Mahadev exploited the human being Cad and in this way
it expresses the cheap aggressive attitude of rulers. In the conflict between
Manasa of Cad, Behula became victimized who has been utilized by Manasa for
her own interest and these sufferings of Behula compelled her to take step against
Manasa. In this epic Neta, the follower of Manasa showed the tactical intelligence
of the political leaders.
খবেবঙ। মাচ বববর্তবনর দ্বাবিও বনয়বমাআ ক্রমল
াবর্য বববয় দ্বাবিও বস্তুবাদ্ী ভাবনাবঘন্তার
াঅববভতাব খবেবঙ যলাণ বভবিও মাবচর। ফর্
পবরবি ার্যন্ত বযাপও। বলল্প াবর্য বববয় মাওত
মাচ ববভক্ত বয় যকবঙ দুবে স্পষ্ট ্রয়বর্দ্বিী
ানযানয বববয়র র্ুনায় ওম ববঔবঙন। বওন্তু
যকাষ্ঠীবর্। যার এওবদ্বও রবয়বঙ াযুর্ যলাবর্
মাওতীয় দ্বাবিও পদ্ববর্বও বববভ্ন  বদ্বও ্রয়বয়াবকর
মানু, ানযবদ্বও াস্ত্র-লস্ত্র  লবক্তর বব বীয়ান
পবরণবর্বর্ বাস্তব মনস্তবের যয ব ানাববস্কৃর্
স্বল্প াংঔযও যলাও যকাষ্ঠী। এাআ মাচ দ্ার্ন্ত্র,
মািাগুব নানা মবয় নানাভাবব াঈবমাবঘর্
ামন্তর্ন্ত্র ্রয়ভৃবর্র বববর্তবনর মািযবম াঈপনীর্
বয়বঙ, য ববর ্রয়ভাবব বলল্প  াববর্যর
বয়বঙ িনর্বন্ত্র।
চকবর্ বববঘিমুঔী মাবাঘনা িারার ূঘনা
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ওাত মাওত দ্বাবিও পদ্ববর্ াবম্বন ওবর ৃবষ্ট
ওবরবঙন দ্বাবিও বস্তুবাদ্। দ্বাবিও বস্তুবাদ্ী পদ্ধবর্
ববজ্ঞাবনও ভাবনাবও ্রয়ািানয বদ্বয়বঙ। এাআ মবর্র
্রয়বক্তাকণ মবন ওবরন বাস্তব পৃবিবীাআ ববওঙু,
বদ্বর্ীয়র্ বাস্তব পৃবিবীবর্ যা বওঙু খবেবঙ র্া
াইশ্ববরর বনবদ্তবল খেবঙ না, র্া খবেবঙ বাস্তব
্রয়ওৃবর্র ান্তবনতবর্ বনয়বম। র্ৃর্ীয়র্াঃ মানুবর মন
বাস্তব ম্পওত ববীন স্বর্ন্ত্র যওান বওঙু নয়, র্া
বাস্তববরাআ ৃবষ্ট। ঘর্ুিতর্াঃ পৃবিবী রযময় ব
র্ার মস্ত রযবও াঈদ্খােন ওরা যায়। মাওত,
এঙ্গব, যবনন, ষ্টযাবন এবাং মা-য-র্ুাং ্রয়ভৃবর্
দ্ালতবনবওরা চকৎ  চীববনর স্বরূপ বা ্রয়ওৃবর্
বনণতবয়র বযাপাবর যয দ্বাবিও বস্তুবাবদ্র ওিা
বববঙন, যাআ দ্বাবিও পদ্ধবর্ াববর্যর মবিয
নানাভাবব রূপাবয়র্ বয়বঙ। এাআ পদ্ধর্ীবও
ববজ্ঞানীরা ্রয়র্যক্ষ ওবরবঙন বস্তুর ববওাল 
ববনাবলর ান্তবনতবর্ ওারণগুববওাঅাদ্া ওবর র্া
বববেণ ওরার মািযবম।
১৮৪৫ াব ‘The Holy Family’ এবাং
১৮৪৬ াব ‘The German Ideology’
গ্রবে মাওত এবাং এবঙ্গ যযৌিভাবব ঐবর্াবও
বস্তুবাদ্বও রূপ যদ্বার যঘষ্টা ওবরবঙন। মাবচও
াববঘার, াাময  যলাবণর মূ ওারণগুব যয
মানুবর ঐবর্াবও পবরব্রয়বক্ষর্বও াবম্বন
ওবরাআ ৃষ্ট, যাআ যবািোরাআ বস্তুবনষ্ঠ বযাঔযা
বদ্বয়বঙন র্াাঁরা এবাং ববর্ যঘবয়বঙন, াআবর্া
 ামাবচও াঈৎপাদ্ন বযবস্থায় বযবক্ত  র্ার
বস্তুবওবিও পবরবস্থবর্র ম্পবওতর ববওবলর্ রূপ।
‘দ্বাবিও বস্তুবাদ্ী মাবাঘনা যওবমাি
‘াববর্যর মাচর্ে’ নয়, বও ওবর রঘনাবে বর্বর
বয়বঙ এবাং যগুববর্ যলাবর্ ববির্ যেবণর
াঈবেঔ রবয়বঙ বওনা র্া াঅবাঘনা ওবর।
াবর্যওমতবও াঅবরা পূণতাঙ্গভাবব বযাঔযা ওরাাআ
র্ার ক্ষয।’
দ্বাবিও মাবাঘনার বঙ্গ যাাঁরা বওঙুমাি 
পবরবঘর্ নন র্াাঁরা য়বর্া চাবনন না যয র্া
বতারার ্রয়বর্ যঔবওর বলবল্পও ওবমতর দ্ায়বদ্ধর্া
দ্াবী ওবর।
মাওতীয় বস্তুবাদ্ মানুবর মাবচর এওবে
ববজ্ঞানমর্ র্ে এবাং মাচ রূপান্তবরর্ ওরার
ঘযতা। াঅবরা স্থূভাবব বব মাওতবাবদ্র মূ
ওিা যলাণ  পীড়বনর ববরুবদ্ধ মানুবর মুক্ত
য়ার াংগ্রাম। মাওতীয় মাবাঘনা এও বৃির
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যবৌবদ্ধও বববেবণর াঙ্গ, যা মর্াদ্লতগুববও বুছবর্
যঘষ্টা ওবর।
‘াঈৎপাবদ্ওা-লবক্ত  াঈৎপাদ্ন ম্পবওতর
পারস্পবরও ্রয়বর্বক্রয়া মাচ ববপ্লববর পি ্রয়লস্ত
ওবর। যওননা াঈৎপাদ্বনর াঈপওরণগুব ঐবর্াবও
ভাববাআ মুবষ্টবমবয়র ওুবক্ষকর্ িাওার ফব াঈৎপাদ্ন
ম্পওতবে বয় াঈবে ববরদ্বাবিও।’
াঈৎপাদ্বন রাবর বনযুক্ত ািঘ মাবও নয়
এমন দুাআ যেবণর মবিয শুরু য় দ্বি, যার াবনবাযত
পবরণবর্ যেবণ াংগ্রাম। যলাণীন, যেবণীন াঅদ্লত
ামযবাদ্ী বযবস্থার বক্ষয েবমও যেবণবও ুাংর্
 াংকবের্ ওরার দ্াবয়ত্ব র্াাআ ্রয়ওৃর্
মাওতবাদ্মর্।
মাওতীয় াবর্যর্বের বভবিবর্ াঅবঙ
মাওতবর াআবর্ার্ে।যয র্বে াআবর্াবও যদ্ঔা
বয়বঙ বস্তুবাদ্ী এবাং দ্বিমূও বববব। ফব
র্াাঁবদ্র াবর্য-র্ে মূর্ বস্তুবাদ্ী এবাং দ্বাবিও।
এাআ র্বের ্রয়িান ববয় বছে  াববর্যর বঙ্গ
যেবণর ম্পওত ওী, বাস্তব ওীভাবব াববর্য
্রয়বর্ফবর্ য় এবাং াববর্য বববছে ্ন র্াবাদ্
ওীভাবব ববয়বও রবির্ ওবর। মাচর্াবন্ত্রও
ববপ্লববর পবি রাষ্ট্র বযবস্থায় েবমও যেবণর ্রয়ািানয
্রয়বর্ষ্ঠাাআ বব মাওতীয় রাচনীবর্র ক্ষয। এরপর
চনমুঔী ামাবচও াগ্রকবর্র পি িবর মাচর্াবন্ত্রও
স্তর াবর্ক্রম ওবর ামযবাদ্ী,বেবণীন, যলাণীন,
াঈ্ন য়ণ ানুওূ মাচবযবস্থা ওাবয়ম ব মানুবর
চীবন-যাপন  চীবন-দ্লতবনর বতবর্া াঈ্ন বর্
খেবব। র্ঔন নার্নী িারনার ্রয়িাম্মর্
্রয়বর্ষ্ঠাবনও রাষ্ট্র বযবস্থার াঅর ্রয়বয়াচন িাওববনা।
যাআ াবিতাআ মাওতবাদ্ র্িাওবির্ রাষ্ট্রনায়ও
লানযবন্ত্রর াবস্তে বববরািী। ুর্রাাং বা যযবর্
পাবর যেবণ াংগ্রাবমর ূি িবর বতারার
এওনায়ওর্ন্ত্র ্রয়বর্ষ্ঠার মািযবম, ‘Thesis’,
‘Anti-thesis’ এবাং ‘Synthesis’ এর ঘূড়ান্ত
পযতাবয় াঈ্ন ীর্ য়াাআ যেবণীন মাওতীয় ামযবাদ্ী
মাচ কেবনর স্বাভাববও ্রয়বক্রয়া।
ঐবর্াবও বস্তুবাদ্ যিবও দ্বিমূও বস্তুবাবদ্
াঈিরবণর বিক্ষবণ াআবর্াবর াঅিত-ামাবচও
ববঘার-বববেণাআ বঙ মাওতবর ওাচয়ী গ্রে
‚Das Capital”(১৯৬৭)-এর াঈপচীবয ববয়।
‘Das Capital’ এ াঈবেবঔর্ মাওতীয় ািতনীবর্
ামাবচও যলাণ ্রয়বক্রয়ার এও াবর্ বাস্তব যবৌবদ্ধও
বববেণ যা এওান্তভাববাআ বদ্ন বদ্বর দ্ব।বচ
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বভ যপ্লঔানভ(১৯৫৬-১৯১৮) াববর্য দ্বিমূও
বস্তুবাদ্ ওীভাবব ওাচ ওবর য বববয় াবনও যববল
াঅবাঘনা ওবরবঙন, যেবণ  াববর্যর ম্পওত
বনবয় র্াাঁর াঅবাঘনা দ্ীখতবদ্ন মাওতীয়
াবর্যর্বের বভবি বঙ। রাষ্ট্র ক্ষমর্া দ্ঔব
্রয়বয়াচন য় াংঔযাখুর দ্মনমূও রাচননবর্ও
ওর্ৃতে  যস্বছে াঘাবরর্ার বা বুবচতায়া
এওনায়ওর্বন্ত্রর াবান খোবনা। যেবণববভক্ত
মাবচ পুাঁবচপবর্রা ক্ষমর্ায় িাওব রাষ্ট্র-লবক্ত
যলাবণর াবর্য়াবর পবরণর্ য় এবাং াংঔযাখু
বুবচতায়া যেবণর াবাি মুনাফা যভাবকর পবরবি
ববস্তৃর্ ওবর।
মনামঙ্গ
ওাববযর
ববঔর্রূপ

পবরববলনকর্ রূবপর দ্বাবিও ম্পবওতর বস্তুবাদ্ী
বববেণ ওরবর্ বকবয় বা যায় যয, ু্রয়াঘীনওা
যিবও াঅচ পযতন্ত যয াআবর্া ঘব াঅবঙ র্া
যেবণদ্ববির াআবর্া। মিযযুকীয় াবর্যিারার
ান্তকতর্ মঙ্গওাবযগুববর্ বববল যেবণর ্রয়বর্
াবন্তা, যক্ষাভ, চীববনর বযািা-যবদ্নার
াবভমাবনর ওাববন াক্ষম াঅবক্রাবল ্রয়ওাবলর্
বয়বঙ। াঅবিতও ঙ্গবর্ ম্প্ন  ামাবচও াঈচ্চবণতীয়
ামন্ত্রয়ভু ঘাাঁবদ্র মনা পূচার স্বীওৃবর্র মািযবম
ার্যাঘারী লবক্তর পরাচয় খবেবয় ািারন মানু
াঅত্ম্রয়াদ্ াভ ওবরবঙ। যুক যুক িবর
ার্যাঘাবরর যচায়া বাআবর্ র্ারা বািয ব
যলাবণর হৃদ্য় ফাো যন্ত্রনাবও ্রয়ওাল ওবরবঙ এাআ
মস্ত মঙ্গওাবযগুববর্।
মনামঙ্গ ওাববয মর্তযবাী মানু ঘাাঁদ্
দ্াকবরর মবিয এওো ্রয়ভুত্ব ক্ষয ওরা যায়। য
ববণওওূবর ্রয়ভূর্ ম্পবির াবিওারী কনযমানয
বযবক্ত। বলবালী-পুষ্ট বযবক্তবত্বর াাংওারী 
মাজ্ঞাবনর াবিওারী ঘাাঁদ্ ওাাঈবও পবরায়া ওবর
না। র্ার মবিয এওো দ্ধর্য-বমবের্ যেবণবঘর্না
্রয়বভাবব যদ্ঔা বকবয়বঙ। াপরবদ্বও াবযাবনম্ভূর্া যদ্বী মনা চমগ্ন যিবওাআ াবববর্,
াবির্, াপমাবনর্ এবাং যদ্বওুব াপাাংবক্তয়,
যদ্বর্া বাবব স্বকত  মবর্তয ্রয়বর্ষ্ঠা পায়ার চনয
র্ার মবিয যেবণবঘর্নাববাি চম বনবয়বঙ। ফব
্রয়িবমাআ বর্বন মর্তযবাবও বনবচর ্রয়ভাব  াবস্তত্ব
ববস্তাবরর র্ীব্র াঅলায় ঘাাঁদ্বববণর বঙ্গ দুষ্ট
াংগ্রাবম বপ্ত বয়বঙবন। মবর্তযর নবরর দ্বারা
স্ববকতর যদ্বী মনার াপমান, যেবণবঘর্নায় রূপ
Volume-II, Issue-I

বনবয়বঙ। ফস্বরূপ যদ্বী ঘাাঁদ্বও চব্দ ওরার চনয
দ্মন-পীড়ন নীবর্র াঅেয় বনবয়বঙবন।
মনামঙ্গ ওাবযবে মূর্ াঅববর্তর্ বয়বঙ ঘাাঁদ্
দ্াকর  মনা যদ্বীর দ্বিবও যওি ওবর। ঘাাঁদ্
দ্াকর ামন্তর্াবন্ত্রও মাবচর লাবওর ্রয়বর্ভু।
র্াাআ নারীবদ্বর্া ািতাৎ বনম্নবেবণর মনাবও পূচা
ািতাৎ স্বীওৃবর্ যদ্য়া র্ার যপৌরু  ্রয়র্াবপর
বববরািী। দ্বিবে ্রয়ওে য় িীবর িীবর। বওন্তু
যলাবর্ ববির্ মনা র্ার এাআ াঅত্ম্রয়বর্ষ্ঠার দ্বারা
বনবচবও ্রয়বর্বষ্ঠর্ ওরবর্ বদ্ধপবরওর, র্ৎওাীন
মাবচর বনকৃীর্া, াবির্া  ববির্া নারীর
্রয়বর্ভু মনা। যদ্বী ব মনার াঅঘারণ ঘনবন াচ-জ্জা, রাক-ববরাক মস্তাআ ম্পুণত
মানববও। র্ৎওাীন র্িাওবির্ বনম্ন মাচ ান্ততভূক্ত
মানুবর ামাবচও স্বীওৃবর্ াবভর চনয ওরবচাবড়
ঘাাঁদ্ দ্াকবরর বনওে মনাবদ্বীর ্রয়ািতনা;
‘ঘান্দর যওাপ যদ্বঔ পদ্মার ভয় াবর্লয়।
যযাড় াবর্ ওব যদ্বী ওবরয়া ববনয়।।
**
**
**
যমার র্বর যওাপ এড় ািুর ওুমার।
যমার র্বর ফু যদ্ এওবার।।’
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-২৩৭ )
বওন্তু ঘাাঁদ্ দ্াকর বলববর ্রয়াদ্্রয়াপ্ত। এ
ওারবণ য ব্রাহ্মণয মাচ ববতভূর্ যাও যদ্বর্াবও
স্বীওার না ওবর, ভৎতনা ওবর পূচা ্রয়র্যাঔযান
ওবর।
মনামঙ্গবর ানযর্ম াঅওতণ নারীবদ্বর্ার
স্বীওৃবর্ ্রয়াবপ্তর ড়াাআ। মনা  ঘন্ডী ঘাাঁদ্
দ্াকরবও বদ্বয় পূচা াঅদ্াবয়র মািযবম য
স্বীওৃবর্ ্রয়াপ্ত বয় যদ্ব মাবচ ্রয়বর্ষ্ঠা পায়।
মনার পূচাবও যওি ওবর যয লবক্তর ড়াাআ শুরু
বয়বঙ র্াবর্ যবাছা যায় যময় ববণও ম্প্রদ্ায়
ামাবচও ্রয়বর্পবির াবিওারী বঙবন। র্াাআ
এবদ্রবও পূবতবর্তী ব্রাহ্মণয াংস্কৃবর্র িারও বা
যায়। র্াঙাড়া ানাযত যদ্বীর ান্তরাব াঅযতবদ্র
ওর্ৃতও ানাযতবদ্র মাবচও স্বীওৃবর্ বব এবও
যদ্ঔা বছে । মিযযুকীয় ামাবচও চীববনর াঔন্ড
বঘি এঔাবন াবির্।
যাওচীববনর ্রয়ান  ৃবষ্টিমতী লবক্তর বঙ্গ
পত-লবক্ত এওীভূর্ বয়বঙ মনার মবিয। র্ার
াঅত্ম্রয়বর্ষ্ঠা  স্বীওৃবর্ াবভর াংগ্রাবমর মবিয
বদ্বয় ামাবচও াঈচ্চববণতর ভাব  ভাবনার ববরুবদ্ধ
ামাবচও বনম্নববণতর ভাবনার াংগ্রাবমর ওাববনাআ

July 2013

32

প্রতিধ্বতি the Echo
ISSN: 2278-5264

পুনারাবৃি য়। নারায়ণ যদ্ববর ওাববয ঘাাঁবদ্র
বক্তবয ার্যন্ত স্পষ্ট;
‘ঘবন্ডর াআবঙ্গর্ পাাআয়া ওাবেমু পদ্মাবর।’
(নারায়ণ যদ্ব, পৃষ্ঠা-১০২)
ববচয় গুবপ্তর ওাববয এাআ াাংবল ঘাাঁবদ্র
হুিার াঅবরা র্ীব্র াঅওাবর ্রয়বর্বষ্ঠর্ বয়বঙ;
‘যযাআ াবর্ পূবচ াঅবম লির ভবানী।
যাআ াবর্ পূচা ঔাাআবর্ ঘাহু দুষ্ট ওানী।।’
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৪১)
মনাবদ্বীর এাআ দ্ীখত মবয়র াংগ্রাবমর পবর
স্বীওৃবর্ াভ ামাবচও ভাবিারাকর্ মন্ববয়র
াআবঙ্গর্বাী। নওা মনা পূচার বযবস্থা ওবর। ঘাাঁদ্
মনাবদ্বীবও কাব বদ্বয় র্ার পূচার খে যভবগ
যফব। ওারণ মান্তর্াবন্ত্রও ্রয়ভুবত্বর চনয য ীন
চাবর্র পূচার স্বীওৃবর্ বদ্বর্ পাবরনা;
‘বলব দুকতার পুি াঅবম র্ব্ত যদ্বব চাবন।
খুচাবর্ াআয়া াঅাআব পূচযমাবন।।
র্াাবর পূবচবর্ যমার মবন নাব য়।
ভাবঙ্গব র্াার মািা ওবাম বনশ্চয়।।
এর্ বব দ্াকর যক্রাি াআ াবর্।
খে ভাবঙ্গবর্ ািু ঘব লীঘ্রকবর্।।
দ্ন্ত ওরমড় ািু যর্া বাবড় যাবফ।
ািুর যওাপ যদ্বঔয়া পদ্মার ্রয়ান ওাবপ।।
ান্তরীক্ষ াআা পদ্মা নাকরবি ঘবড়।
যর্া বাবড় বদ্য়া ািু খে ওবর গুড়ী।।
ভাবঙ্গবও খে ািু াবর্ যক্রাি াআয়া।
যাবনওাবর াব পাবড় খে ভাবঙ্গয়া।।’
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮)
মনা র্ার াবস্তবত্বর াংওবে ববপযতস্ত। য র্ার
াপমাবনর ওিা বপর্া মাবদ্ববও চাবনবয়বঙ।
্রয়র্ুযিবর মাবদ্ববর ওিা যিবও যবাছা যায় ঘাাঁদ্
মাবচর ্রয়বর্বষ্ঠর্ ঐশ্বযতবাণ বযবক্ত।র্ার াবর্াআ
মাবচ মানযর্া দ্াবনর ক্ষমর্া। র্ার মানযর্া
যপবাআ মনার পূচা মবর্তযবাীর মবিয ্রয়ঘাবরর্
বব;
‘ঘান্দ যবদ্ যর্ামা পূচা ওবর এওবঘর্।
র্বব য যর্ামার পূচা বব পৃবিবীর্।।’
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫১)
্রয়বর্বাবদ্ পদ্মা ঘাাঁবদ্র পূচা ্রয়াবপ্তর
চনয বদ্ধপবরওর;
‘এবও এবও ও র্ার ওববর বনপার্।
ভয় পাাআয়া পূবচবব যর্ামা যচাড় ওবর ার্।’
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫১)
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মনা র্ার বযাকীবদ্র এ ওাবচ াাযয
ওরার াঅহ্বান চানায়। ওারণ বনঘু চাবর্ বাবব
বনবচর ্রয়াপয াঅদ্ায় ওরবর্ র্াবদ্র ড়াাআ ওবর
এবকবয় যযবর্ বব। যলাবওর ববরুবদ্ধ যলাববর্র
বমবর্ লবক্তবও ্রয়বয়াক ওবর র্াবও িীবর িীবর
লবক্তীন ওরবর্ বব। র্ববাআ র্ার ওাঙ যিবও
্রয়াপয াঅদ্ায় ওরা যাবব;
‘পদ্মা বব পুিকন বও ওবব যর্ামাবও।
ঘান্দর বাড়ী যকাম াঅবম পূচা ঔাাআবর্।।
ভওবর্ভাবব যানা বদ্ ফুপাবন।
ঘান্দ যমার খে ভাবঙ্গ াঅর বব ওাবন।।
ঘান্দর াপমান াঅর ববর্ না পাবর।
াঅচু ওাবেব চাাআয়া ঘান্দর গুয়া বাড়ী।।
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫২)
মনার নাকবদ্র বঙ্গ ঘাবফরার ফব র্াবও
বনঘু চাবর্ বাবব কনয ওরা বয়বঙ;
‘নাকওনযা এও চাবর্
বঙ্গ নাক াঈনবওােী
নন্দন বাড়ী ওবর ঙার ঔার।
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫৩)
মনাবও ‘খু’ ািতাৎ বনঘু চাবর্র বব াঈবেঔ
ওরা বয়বঙ;
‘নাকবাবওর মার্া য খুচাবর্ ওাবন।
ববদ্ৃবষ্ট ওবর য এবর্ও ািাবন।।
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-১৫৫)
ঘাাঁদ্ মনার দ্বি ওাববয ্রয়ওেভাবব ববণতর্
বয়বঙ। যাআ দ্ববির মবিয ওাববযর াঅঔযান
াঅববর্তর্ বয়বঙ;
‘াচ নাাআ পদ্মার এ মর্ যবাব বানী।
বলববর ভবক্তর াবর্ ঘাব ফু পাবন।।
স্বামী এ ঙাবড় িাবও যদ্বঔ ানাঘার।
যন চনা পূবচবার াআছে া াঅবঙ ওার।।’
(চকজ্জীবন যখাা, পৃষ্ঠা-১১৫)
যাআ দ্বিবও মনা বনবচবদ্র মবিয মািান
ওরবর্ যঘবয়বঙ। বওন্তু ঘাাঁদ্ র্ার লাবওর
লবক্তবব যাআ যুবক্তবও নযাৎ ওবর মনাাবও
ঘরম াপমান ওবর;
‘পদ্মা যবাব দ্াদ্া ওর্ বাড়াাআ দ্বি।
ভার বভর্বর যওবন যবা মন্দ ঙন্দ।।
এঔন াঅমাবও দ্াদ্া যদ্ পুষ্পচ।
খবর খবর দ্বি বাদ্ নববব ওুল।।
যক্রাি াআয়া যবাব ঘান্দ শুন ভার্ার ঙাবড়।
যাবঘয়া ঘাব নাবও যমর্াবর বাবড়।।’
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(চকজ্জীবন যখাা, পৃষ্ঠা-১১৬)
এর পবরব্রয়বক্ষবর্ মনা ঘাাঁবদ্র বতস্ব ধ্বাং
ওবর ঙয় পুবির ববনাল ওরার পবরওল্পনা বনবয়বঙ।
ািতাৎ স্বীওৃবর্ াঅদ্াবয়র চনয য বনবচর বতলবক্ত
্রয়বয়াক ওবর লাওবও বা ামন্ত্রয়ভুবও লবক্তীন
ওবর পূচা ািতাৎ স্বীওৃবর্ াঅদ্ায় ওবরবঙ।
ুর্রাাং বা যায় মনামঙ্গবর ঘাাঁবদ্র
মানবওর্া ্রয়ভুবত্বর। ার্যাঘারী ্রয়ভু বাবব
ামানযা নাকচাবর্র যদ্বী মনাবও বওঙুবর্াআ বর্বন
স্বীওৃবর্ যদ্ববননা। র্ার মবনাভাব াঈচ্চবকতীয়
মাচ্রয়ূর্। মনা এঔাবন যলাবর্  ববির্
মানুবর ্রয়বর্বনবি।য াংগ্রাবমর মািযবম বনচ
াবিওারেুওু চয় ওরবর্ ্রয়বর্স্পিতী। র্াাআ এঔাবন
ঘাাঁদ্-মনার দ্বিবও বা যায় যলাও  যলাববর্র
দ্বি, এাআ দ্ববি মনা পরাচয় বরণ ওরবর্ ঘায় না।
র্াবও াংগ্রাম ওবর বনচ ক্ষমর্া াঅদ্ায় ওরবর্ য়।
এাআ ক্ষমর্ার ড়াাআবয় াাংঔয ক্ষবর্ বয়বঙ। র্বু
যলাবর্বও মস্ত লবক্ত বদ্বয় ্রয়াপয াঅদ্ায় ওরবর্
য়। ঘাাঁবদ্র বাাঁ াবর্ মনা পূচার স্বীওৃবর্ র্ারাআ
্রয়র্ীও।
ািতননবর্ও ওাোবমা যবদ্ য় বযবক্ত মাবওানা
বভবিও র্াব মাচ বব বযবক্ত মাবওানা
বভবিও। বযবক্ত মাবওানা বভবিও মাবচ মানুবর
বঙ্গ মানুবর যয ম্বি কবড় বে য ম্বি 
যেবণ ববমযমূও ম্বি, ্রয়ভু  ভৃবর্যর ম্বি,
যলাও-যলাববর্র ম্বি। ওারণ াঈৎপাদ্ন যন্ত্র
বযবক্তর ািীবন িাওার ফব এও যেবণর মানু য়
মাবও এবাং চনকণ য় বতারা। বযবক্ত
মাবওানাবভবিও িনর্াবন্ত্রও মাচবও বা যায়
মাবও যেবণ ওর্ৃতও যলাবর্ যেবণবও লান ওরার
যন্ত্র। যলাণবও াবযার্ রাঔার দ্রুন যেবণববভক্ত
মাবচ যলাবর্  যলাও যেবণর ম্পওত যমাবোআ
মিুর নয়। বববলর্াঃ যলাবর্ যেবণ বযবক্ত
মাবওানাবভবিও মাচ বযবস্থার বববরািী। র্ারা
এাআ বযবস্থার াবান ঘায়। ুর্রাাং এাআ বযবস্থায়
যলাবর্ যেবণ মাবও যেবণর বববরািী। যলাবর্
যেবণবও বনয়ন্ত্রবন রাঔার চনয এবাং বযবক্তকর্
মাবওানা বেবওবয় রাঔার চনয যলাববর্র ামযতাদ্া
ওরা য়। াবর্য শুিুমাি বাস্তববর বা মাবচর
ািতনীবর্র ্রয়বর্ফন নয়,যওিা মাওত এবঙ্গ
বারবার বববঙন। াববর্যর বনবচর এওো ববশ্ব
াঅবঙ, র্ার াঈপাদ্ান ভাার এওো বনচস্ব কবর্
াঅবঙ। মানুবর মন ওীভাবব ওাচ ওবর, এাআব
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বববয় মাওত যযব াআবঙ্গর্ বদ্বয় বকবয়বঙবন র্ার
পর বভবি ওবর পরবর্তী মাওতবাদ্ীরা বববভ্ন  র্ে
বর্বর ওবরবঙবন।দ্বাবিও বস্তুবাদ্ী াবর্যর্ে র্ার
মবিয ানযর্ম এওবে র্ে।
াবভচার্ যেবণর বঙ্গ যঔন যমনর্ী ভূবমদ্া
মানুবর াংগ্রাম র্ীব্রর্র বয় াঈেবা। যঔন
যমনর্ী মানুবর েমবও াঅত্মাৎ ওবর াবভচার্
যেবণ ম্পবদ্র বযবক্তকর্ মাবও বয় াঈবেবঙ
যারা যওানবদ্ন েম না ওবর, যমনর্ী মানুবও
ববির্ ওবর ববিবান মাবও বয় াঈেবা, র্ঔন
র্াবদ্র বঙ্গ যমনর্ী মানুবর ম্পওত  যলাওযলাববর্র ম্পওত, ্রয়ভু  ভৃবর্যর ম্পওত,
ার্যাঘারী  ার্যাঘাবরবর্র ম্পওত ািতাৎ যমনর্ী
মানুবর যঘাবঔ ববিবাণ মাবও যেবণ বয় াঈেবা
দুমন, ানযায়ওারী, ার্যাঘারী, দুষ্কৃবর্ওারী।
ানয এওবে দ্ৃবষ্টভবঙ্গ বদ্বয় ববঘার ওরব বা
যায় মনা লবক্তমান বস্বরাঘারী  ানাঘারী বযবক্তর
ওনযা। ওারণ যপৌরাবণও মবমাবন্বর্ যদ্বর্া বলববও
মনামঙ্গবর ওববকণ ওামূও  াঅনাঘারী ওবর
বঘবির্ ওবরবঙন। ঘাাঁবদ্র বঙ্গ বববাবদ্ ঘাাঁদ্বও
ানযায় ার্যাঘাবর চচতবরর্ ওবর মনা এঔাবন
বস্বরাঘারী াঅগ্রাী মবনাভাববর পবরঘয় বদ্বয়বঙ।
পবদ্ পবদ্ মনা র্ার বদ্বলবক্তবও ্রয়বয়াক ওবর
ঘাাঁবদ্র ববড়ম্বনাবও দ্ীখতাবয়র্ ওবরবঙ। ঘাাঁবদ্র
মাজ্ঞান রবণর মবিয বদ্বয় লাও লবক্তর
যওৌলব যলাববর্র মস্ত বওঙুবও ািতাৎ যল
ম্ববও রণ ওরার মানবওর্া ফুবে বে।
মনা ামন্তর্াবন্ত্রও লবক্তর াবিওারী বলববর ওনযা।
র্ার ওাবঙ রবয়বঙ বদ্ব লবক্ত। যাআ লবক্তবব য
মানু ঘাাঁদ্ দ্াকরবও যলাণ ওবর র্ার বতস্ব রণ
ওবর র্াবও বনাঃস্ব ওবরবঙ। ঘাাঁবদ্র যল ম্ববও
মনা যল ওবর বদ্বর্ ঘায়। াবনওবক্ষবি যবহুা
মনার এাআ ার্যাঘারবও যমবন বনবয়বঙ। বওন্তু
স্বামীবও বাাঁঘাবর্ বকবয় য ্রয়বর্বাদ্ী বয়বঙ।
নারায়ণ যদ্ববর ওাববয মনা বক্ষন্দবরর ্রয়াণ
রবণর ববয়বে যদ্ব ভায় াস্বীওার ওবর। র্ঔন
মনাবও যদ্ারূপ ওরা য়;
‘িবরর ওনযা র্ুবম নাম পদ্যাববর্।
বর্ও যদ্া িাওীবর্ যর্ামরা বড় ুবর্।।
বড় মনবযর যদ্া াআব যদ্াান না চায়।
মা পক্ষ াআব ওী ুওায়।।’
(নারায়ণ যদ্ব, পৃষ্ঠা-১৫৫)
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ামন্তর্াবন্ত্রও লাবওর বর্ব্তাচ্চ ক্ষমর্ার
াবিওারী মাবদ্ববর ওনযা বববব মনার
ওাবঙ রবয়বঙ বদ্ব লবক্ত। াঅিুবনও ওাব যাবও
বববেণ ওরা য় লাবওর াপবরীম যলাণ
লবক্তর বঙ্গ। যাআ লবক্তবব য মানু ঘাাঁদ্বও
ঘরম ববড়ম্বনা বদ্বয়বঙ। বনবচর পূচা ্রয়ঘাবরর চনয
এর্ো াঅগ্রাী মবনাভাব  বাঃস্রর্া মনার
যদ্বীত্ববও ীন মানববত্ব নমনীয় ওবরবঙ। এবও
এবও ঘাাঁবদ্র মস্ত লবক্ত রণ ওবর র্াবও বনাঃলবক্ত
ওবরবঙ। ঙয় পুিবও ্রয়াণনাল ওবর, যঘৌদ্দবিঙ্গা
িুবববয় র্ার াঅবিতও  মানবও ববও াঅখার্
ওবরবঙ। যলম্ব ওবনষ্ট পুি বক্ষন্দরবও
বববারাবি যমবর এবওবাবর বনাঃস্ব ওরবর্ যঘবয়বঙ।
র্বু ঘাাঁদ্ াদ্ময বযাবক্তবত্বর পবরঘয় বদ্বয়বঙ। মনা
পূচার স্বীওৃবর্ য যদ্ববনা। াববলব যবহুার
যেবর বিবনর ওাবঙ ঘাাঁদ্বও ার মাবনবয়বঙ।
ািতাৎ পুি বিূ যবহুার াঅওূবর্র ওাবঙ র্াবও ার
মানবর্ বয়বঙ। এ ভাববাআ মনা বনবচর বাংস্রর্ার
মািা ঙাবড়বয় ামন্তর্াবন্ত্রও াঅগ্রাী মবনাভাববর
পবরঘয় বদ্বয়বঙ। বওন্তু ঘাাঁদ্বও চীববর্ যরবঔ
স্বীওৃবর্ াঅদ্ায় ওরা র্ার াঈবদ্দলয।
মনার াঅগ্রাবনর ানযর্ম লবক্ত বাবব
বযবহৃর্ বয়বঙ যবহুা। র্াবও মনা বনচ
ওাযতববদ্ধর চনয বযবার ওবরবঙ। যবহুা ্রয়িবম
মস্ত য ওবরবঙ। িীবর িীবর র্ার মবিয
্রয়বর্বাদ্ ধ্ববনর্ বয়বঙ। বনবচর দুরাবস্থার চনয
মনাবও দ্ায়ী ওবরবঙ। মনা এঔাবন বদ্বলবক্তর
বা
লান
বববল
লবক্ত
(Special
Power)্রয়বয়াবকর াবিওারী;
‘বাী যবাব যদ্বকণ শুন বঘন।
মনা যবর্ও যমার ওবর ববড়ম্বন।।
র্য না ওব পদ্মা বমিযার খর।
যন পাবপষ্ঠাবও চম বদ্ মবশ্বর।।’
(চকজ্জীবন যখাা, পৃষ্ঠা-৩০৭)
এঔাবন যবহুার ্রয়বর্বাদ্ যযন লাও লবক্তর
ববরুবদ্ধ ক্রমাকর্ যলাবণর ফব ববধ্বস্ত যলাববর্র
পুবিভূর্ যক্ষাবভর ববাঃ্রয়ওাল।
যনর্া  পদ্মার যুবক্ত পরামলত াঅিুবনও মাবচ
রাচননবর্ও যনর্াবদ্র ্রয়বর্রূপ। মনা যদ্বীর মস্ত
ওাযত ম্পাদ্বনর যপঙবন রবয়বঙ র্ার যবান যনর্ার
বুবদ্ধ। যাআ বুবদ্ধববাআ মনা ঘাাঁবদ্র বঙ্গ দ্ববি বপ্ত
বয়বঙ। এবও এবও মস্ত ওাযত ম্পাদ্বনর
যপঙবন রবয়বঙ ুঘর্ুর যনর্ার বঘন্তািারা। এাআ
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বঘন্তািারার ্রয়ভাববাআ মনা বনচ ওাযতববদ্ধ ওরবর্
যপবরবঙ। ািতাৎ যনর্া  মনার বম্মবের্
বঘন্তাভাবনাবও যলাববর্র াাংকেবনও পবরওাোবমা
ঘাাবনার ্রয়বওৌল বাবব িরা যায়;
‘যনবর্া যবাব পদ্যা বনবশ্চন্ত াঅঙ যওবন।
াঅপনার বুব র্ুবম না বুছ াঅপবন।।
যাার খর বাবি াঅবঙা ঘাবন্দা দ্াকর।
পুিবিু িুাআয়াবঙ র্াার বভর্র।।
ওারাবি বমবদ্ধ চবদ্ না মবর ঔাাআ।
াআবাবও বক্ষিবরর াঅর বমিুত নাাআ।।
যচনমবর্ ওাযত ববদ্ধ য় াঅপনার।
ানুরূপ ওাযতয বঘন্ত ্রয়ওার।।’
(নারায়ণ যদ্ব, পৃষ্ঠা-৭০)
ববচয় গুবপ্তর ওাববয যাআ বনভতরলীর্ার বঘি
াঅবরা স্পষ্ট;
‘যনর্া যনর্া বব পদ্মা িাবও ববস্তর।
বও বুবদ্ধ ওবরব যনর্া ব াঈির।।’
(ববচয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-২৭৮)
ঘাাঁবদ্র বিঙ্গািুববর পর মস্ত বিঙ্গা 
বচবনপি গুবঙবয় রাঔার চনয যনর্া মনা যদ্বীবও
পরামলত বদ্বয়বঙন। ওারণ এগুব না যপব ঘাাঁদ্
মনার পূচার স্বীওৃবর্ যদ্ববনা। এঔাবন যনর্ার
যওৌলী বুবদ্ধর পবরঘয় বদ্বয়বঙ এবাং মনার যযাকয
বুবদ্ধদ্ার্ার ভূবমওা পান ওবরবঙ;
‘যনবর্া বব পদ্মাবর্ী যলান ওব ওিা।
ঘাবন্দার িন ভাবয়া যকব যলব পাবা যওািা।।
ঘাবন্দার িনচন যঔন ঘাব যর্ামার োাআ।
র্ঔবন যওািাবয় পাবা বববর াঅাআ।।
িনচন যকাঙাাআয়া যিায় কঙ্গার োাআ।
র্িা িুাআয়া ঘ লীঘ্রকবর্ যাাআ।।
যাআঔাবন রাবঔয়াঙ ঘাবন্দার ঙি যপা।
যাআ ঔাবন িনচন কঙাাআয়া যিা।।’
(চকজ্জীবন যখাা, পৃষ্ঠা-২৮৮)
বক্ষন্দর বচয়ান ্রয়বঙ্গ মনা যদ্বী যনর্ার
বুবদ্ধর দ্বারা ঘাবর্। ঘাাঁদ্বও বদ্বয় মবর্তয পূচা ্রয়ঘার
যিবও শুরু ওবর িন্বন্তরী র্যা পযতন্ত ও বববয়াআ
মনা যদ্বী যনর্ার বুবদ্ধর দ্বারা ঘাবর্। যনর্া
মনামঙ্গ ওাববয দ্ক্ষ, যওৌলী এবাং ুবযাকয
যনিীর ভূবমওা পান ওবরবঙ। ামন্তর্াবন্ত্রও
লাবওর ওনযা মনার যযাকয যািী
যনর্া।মনার মস্ত যলাণ ওাবযত যলাবর্বও ািতাৎ
ঘাাঁদ্বও বতস্ব বনাঃস্ব ওবর স্বীওৃবর্ াঅদ্াবয় াাযয
ওবরবঙ যনর্া।
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মাওতবাদ্ী দ্বাবিও বস্তুবাদ্ী াবর্য বঘন্তা াঅচ
বযবপ্ত  কভীরর্ায় ুদ্রূ ্রয়াবরর্। বলল্প বা
াববর্যর মূ াঈপাদ্ান ঘারবে- বলল্পবস্তু, বলল্পী বা
যঔও, চকৎ এবাং াঈপবভাক্তা বা পােও-দ্লতও।
মাওতবাদ্ী ভাবনায় বলবল্প বাস্তববাদ্বও যবিষ্ঠ
গুরুত্ব যদ্য়া বয় িাবও।মূর্ মিযযুকীয়
মনামঙ্গবর ওববকণ যদ্বর্ার মবমা ্রয়ঘাবরর
চনযাআ ওাবয রঘনা ওবরবঙবন। র্াাঁবদ্র াঈবদ্দলয
বঙ যৌবওও যদ্বী মনার বঙ্গ যপৌরাবণও
যদ্বর্াবদ্র ম্পওত স্থাপন ওরা। র্া ওরবর্ বকবয়
যদ্বর্াবদ্র বাংস্র রূপবেবওাআ এঔাবন ্রয়ওাবল গুরুে

যদ্য়া বয়বঙ। ঘাাঁদ্ দ্াকরবও যববল াাংওারী
ওবর বঘবির্ ওরা বয়বঙ। যাআ বদ্ওবেবও মাওতীয়
াবর্য ভাবনার মািযবম ্রয়ওাবলর মিয বদ্বয়
বববেণ ওরা বয়বঙ। এাআ পদ্ধবর্র বঙ্গ
রাচননবর্ও মর্াদ্বলতর ম্পওত ার্যন্ত কভীর। র্াাআ
াববর্য এর বববেণ ম্পবওত পবির্কণ বদ্বিাবন্বর্
বয় পবড়ন। বওন্তু রাচননবর্ও মর্াদ্বলতর াঈবদ্ধত
াঈবে ম্পূণত নর্ুন দ্ৃবষ্টভবঙ্গবর্ ববঘার বববেবণর
ওরার ্রয়য়া ওরা বয়বঙ।
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