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Abstract 

Marxism, in its proper sense, first appeared in the middle of the nineteenth century in 

response to the oppressive conditions created by the capitalist system. Dialectical 

matrialism is the philosophy of Marxism which provides us with a scientific and 

comprehensive world outlook. The main element of Marxism is dialectical and materialism, 

so its overall consequence is dialectical materialism. Marxist dialectical emphasizes the 

importance of real-world conditions,int erms of class, labour, and socioeconomic 

interactions. Marxism ignores the mind and considers the inherent conflict of matter as the 

only source for the evolution of the material world. In Marxism, all the flows of events in 

the material world are explained in dialectical way. Historical materialism is the 

application of dialectical materialism to the history of the development of human society. 

The relevance of Marxism in the present century can be noticed. Analyzing the basic 

principles of marxism, we see that dialectical materialism is the important basic principle 

in Marxism. So, Dialectical materialism is an essential prerequisite in understanding the 

doctrine of Marxism. In this article I have tried to discuss that the basic foundation of 

Marxism is dialectical materialism. 
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মাককসবাদদর দাশকভনক ও রাজননভিক ভিন্তার সামভিক রূ ই হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। মানবজাভির ইভিহাস 

ভবদেষদে মাককসবাদ এক অখণ্ড ও সুসংগি ভবজ্ঞানসম্মি মিবাদ সূত্রাভয়ি কদর, যার িাভিক ভিভি হল 

দ্বাভন্দ্বকিা ও বস্তুময় দশকন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসাদর প্রকৃভি ও িার ঘটনাগুভলর মূল ভিভি হল বস্তু এবং 

দ্বন্দ্বমলূক  দ্ধভিদিই এই সিয বযাখযা করা হয়। মাককসীয় দশকদনর সবকদশ্রষ্ঠ ভদক হল দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদ। 

কারন, আমরা জাভন পয, মাককসবাদদর মুখয উ াদান হল দ্বন্দ্ব এবং বস্তুবাদ, যার সামভিক  ভরনভি হল 

দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদ। মাককসবাদদর মাধ্যদমই সবকপ্রথম ভবজ্ঞান ও দশকন ঐকযবদ্ধ হদয়দে এবং ববজ্ঞাভনক ভিভির 

উ র প্রভিভষ্ঠি হদয়দে। িাই মাককসবাদ হল বস্তুবাদী দশকন এবং ভবশ্বভবক্ষ্যা। জগি সপর্ভককি প্রনগুগুভলর 

মাককসীয় সমাধ্ান এই িিভট ভদদয় মাককসবাদীরা কদর থাদকন। মাককসবাদ হল সপর্ূনকরূদ  বস্তুবাদী দৃভিিভঙ্গ 

ও দশকন। এই মিবাদদর প্রধ্ান ভদকই হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। কালক মাককস িাাঁর রিনায় দ্বাভন্দ্বকিা ও বস্তুবাদ 

কথা দুভট বযবহার করদলও একসাদথ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কথাভট পকাথাও প্রদয়াগ কদরনভন। রুশভিন্তাভবদ 
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পেখানি মাককসীয় ভিন্তাদশকনদক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ভহসাদব প্রথম আখযাভয়ি কদরন। যাইদহাক দ্বন্দ্বমূলক 

বস্তুবাদ হল মাককসবাদদর দাশকভনক ও িাভিক ভিভি। 
 

    দ্বন্দ্বমূলক বা Dialectical কথাভট দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics এর ভবদশষে। দ্বন্দ্ববাদ বা Dialectics ইংদরভজ 

শব্দভট এদসদে িীক শব্দ Dialego পথদক। এর প্রকৃি অথক হল  ারস্পভরক আদলািনা বা িককভবিকক। বস্তু 

জগদির প্রভি মাককসীয় দৃভিিভঙ্গ হল দ্বন্দ্বমূলক। মাককসবাদদ দ্বন্দ্বমূলক  দ্ধভিদি বস্তুজগদির সম্ত  ঘটনা 

বযাখযা করা হয়। মাককসবাদ দ্বাভন্দ্বক মিবাদদর প্রবাহমানিা ও িলমানিাদক িহন কদরদে। সাধ্ারনিাদব 

দ্বাভন্দ্বকিা মাদন প্রভি দক্ষ্র বক্তদবযর অন্তভনকভহি স্বভবদরাধ্গুভলদক প্রকাশ কদর প্রকৃি সদিয উ নীি হওয়া। 

দ্বাভন্দ্বকিা হল ভবদরাধ্গুভলর ভমলনিি। অনযভদদক বস্তুবাদ বস্তুর গুরুত্বদক িরম ও  রম বদল মদন কদর। 

এখাদন বস্তুই হল আভদ এবং মন হল বস্তুর অনুবিকী এবং পসভট বস্তুর উ র ভনিকরশীল। বস্তু এই বস্তু জগদির 

 ভরবিকদনর উৎস। বস্তুবাদী িি অনুসাদর বস্তুর মাধ্যদম সব ভকেুর বযাখযা ভবদেষে করা যায়। বস্তুবাদদ এই 

জগিদক সামভিকিাদব বস্তু ভহসাদব ধ্রা হয়। িাই আমরা বলদি  াভর পয, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল এমন 

একভট মিবাদ পযখাদন বস্তু জগদির ক্রমভবকাদশ মদনর পিদয় বস্তুর অন্তভনকভহি দ্বন্দ্বদকই একমাত্র উৎস মদন 

কদর। বস্তুর মদধ্যর দ্বদন্দ্বর ফদলই বস্তুর  ভরবিকন হয় এবং িারই ফলশ্রুভিদি বস্তুজগদিরও  ভরবিকন 

ঘদট।  
 

     দশকন সবসময় সামভিকিাদব  াভর াভশ্বকক জগিদক, িার প্রকৃভি ও অবস্থাদক বযাখযা করদি িায়। প্রভিভট 

ভবদশষ ভবজ্ঞান  াভর াভশ্বকক জগদির একভট সুভনভদকি এলাকা, িার কিগুভল সংদযাগ ও সপর্কক অধ্যয়ন কদর। 

দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদ হল ভবজ্ঞানসম্মি দৃভিিভঙ্গ, ববজ্ঞাভনক  দ্ধভিিদির ভিভি। ভবশ্বদৃভিিভঙ্গ ভহসাদব দ্বাভন্দ্বক 

বস্তুবাদদর সম্ত  নীভির একটা  দ্ধভিিিগি মাত্রা আদে।  দ্ধভিিি হল বা্ত দবর অবধ্ারো ও রূ ান্তদরর 

 দ্ধভিগুভল সম্বদে দাশকভনক মিবাদ। ববজ্ঞাভনক  দ্ধভিিি হল বুভনয়াভদ বযবহাভরক ও ববজ্ঞাভনক সমসযাগুভলর 

সমাধ্াদন প্রযুক্ত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ভবশ্ব দৃভিিভঙ্গ। আর এর ভব রীদি আদে অনবজ্ঞাভনক ভবশ্ব দৃভিিভঙ্গ, পযভট 

ভনিকরকদর মূলি ভবভিন্ন িাববাদী ধ্ারনার উ র। ভবজ্ঞানসম্মি ভবশ্ব দৃভিিভঙ্গর ভিভি হল দশকদনর বুভনয়াভদ 

প্রদনগুর বস্তুবাদী উির এবং  দ্ধভি হদব দ্বাভন্দ্বক।  াভর াভশ্বকক জগদি সম্ত  ভকেু হয় বস্তুগি, নয়ি িাবগি। 

মানব বিিনয বা মদনর বাইদর ও মন ভনরদ ক্ষ্ ভবষয়গুভল হল বস্তুগি  আর মানব বিিদনয এবং মানভসক 

ভক্রয়াকলাদ র সদঙ্গ সংযুক্ত ভবষয়গুভল হল িাবগি। সম্ত  দাশকভনক িদির সারমমক ভদকভট হল হয় বস্তুবাদী 

নয়দিা িাববাদী। দশকদনর বুভনয়াভদ প্রদনগুর দুভট ভদক আদে। প্রথমি, এই জগদি বস্তু না মন পকানভট মুখয? 

বস্তু মদনর জন্ম পদয় নাভক মন বস্তুদক জন্ম পদয়? ভদ্বিীয়ি,  ৃভথবী অবধ্ারোদযাগয ভক না? মানুষ 

 াভর াভশ্বকক জগিদক অনুধ্াবন করদি ও িার ভবকাদশর ভনয়মগুভল আভবষ্কার করদি  াদর কী না? পয 

দাশকভনকরা এই জগদি বস্তু মুখয আর মন পগৌে ও মন বস্তুগি সিার উ র ভনিকর কদর এবং বস্তু ভিরন্তন 

বদল মদন কদর িাাঁদদরদক বস্তুবাদী বলা হয়। অনযভদদক পয দাশকভনকরা এই জগদি বিিনয বা মন মুখয, 

বস্তুভনরদ ক্ষ্িাদব মদনর অভ্ত ত্ব রদয়দে এবং মন বস্তুজগিদক সৃভি কদরদে বদল মদন কদর িাাঁদদর 

িাববাদী বলা হয়। িাববাদীরা আধ্যাভিক ভিভির মাধ্যদম িাাঁদদর মিবাদ স্থা ন কদর। বস্তুবাদ ভবজ্ঞানসম্মি 

বযাখযা পদয়। সমাদজর প্রগভিশীল পশ্রেীগুভল সমি মানবজাভির প্রগভির স্বাদথক বযবহার কদর ভকন্তু িাববাদ 

অনবজ্ঞাভনক, সমাদজর প্রভিভক্রয়াশীল শভক্তগুভলর ভনজ স্বাদথক বযবহার কদর। মাককসীয় দশকন হল এক ভবজ্ঞান, 

যা দশকদনর বুভনয়াভদ প্রদনগুর  বস্তুবাদী উিদরর ভিভিদি বস্তুগি  ৃভথবীর ভবকাদশর দ্বাভন্দ্বক ভনয়মগুভলদক, 

িার অবধ্ারো ও ববেভবক রূ ান্তদরর উ ায়দক প্রকাশ কদর। বস্তুবাদ সবকদা প্রগভিশীল পশ্রনীগুভলর 
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ভবশ্বদৃভিিভঙ্গ আর িাববাদ হল প্রভিভক্রয়াশীল পশ্রেীগুভলর ভবশ্বদৃভিিভঙ্গ। সমাদজ িাই িাববাদ ও বস্তুবাদদর 

মদধ্য সংিাম প্রািীনকাল পথদকই লক্ষ্য করা যায়। প্রািীনকাদল প্রকৃভির ভবরুদদ্ধ সংিাদম আভদম মানুদষর 

অক্ষ্মিা পথদক মূলি িাববাদী ধ্ারনার উদ্ভব হয়। িয়ানক প্রাকৃভিক বযা ারগুভলদক আভদম মানুষ ববজ্ঞাভনক 

জ্ঞাদনর অিাদব বযাখযা করদি  াদর ভন। িদব প্রািীন ভমশর ও বযাভবদলাভনয়ায় বস্তুবাদী অভিমি পদখা যায়। 

“প্রািীন ভমশর ও বযাভবদলাভনয়ায় পয আভদিম স্বিঃস্ফূিকিাদব বস্তুবাদী ও ভনরীশ্বরবাদী অভিমি গদে উঠদি 

শুরু কদরভেল, িা প্রিভলি ধ্মকীয়-িাববাদী অভিমদি আচ্ছন্ন থাকদলও, প্রািীন  ৃভথবীদি ভবজ্ঞান ও বস্তুবাদী 

ভিন্তার  রবিকী ভবকাদশর উ দর পসগুভলর ফলপ্রসূ প্রিাব ভনঃসদেদহ অিযন্ত িাৎ যক ূনক ভেল।”
১
 প্রািীন 

িারদি িাবকাক ন্থীরা বস্তুবাদী দাশকভনক ভেদলন। িাাঁরা  ৃভথবীদক বস্তুগি উ াদান ভহসাদব পদখদিন। িাাঁরা 

ঈশ্বর, আিার অমরত্ব ও  রদলাক সংক্রান্ত ধ্মকীয় ধ্ারনাগুভলর সমাদলািনা কদরভেদলন। ভিদন পমা িজু, 

লাও িজ,ু হসুন িজু, ওয়াং িুং প্রমুখগে বস্তুবাদী দাশকভনক ভেদলন। আবার প্রািীন ভিদস বস্তুবাদী দৃভিিভঙ্গ 

পহরাভিটাস, পেদমাভক্রটাস প্রমুখগদের হাি ধ্দর গদে ওদঠ। মধ্যযুদগর ফ্র্যাভিস পবকন, টমাস হবস, পরদন 

পদকািক প্রমুখগে িাববাদদর ভবরুদদ্ধ ভগদয়দেন। আধ্ুভনক যুদগও এই সংঘাি িলদে।  
 

   িীক দশকন পথদক প্রকৃি দ্বাভন্দ্বক  দ্ধভির উদ্ভব হদয়দে। পহরাভিটাস প্রািীন িীক দশকদনর দ্বাভন্দ্বক 

ভিন্তাধ্ারাদক সূত্রবদ্ধ কদরভেদলন। সদক্রভটস, পেদটা, অযাভরস্টটল দ্বাভন্দ্বক  দ্ধভি িহন কদরভেদলন। 

এদঙ্গলদসর মদি, “প্রািীন ভিক দাশকভনকরা প্রায় সকদলই স্বিাবগি ভদক ভদদয় ভেদলন দ্বাভন্দ্বক। এাঁদদর 

মদধ্য সবকাদ ক্ষ্া উদেখদযাগয ভেদলন রাষ্ট্রভিন্তার জনক অযাভরস্টটল।”
২
 দুই বযভক্তর  রস্পর ভবদরাধ্ী 

অভিমিদক প্রকৃি সদিয উ নীি হওয়ার জনয এই দ্বাভন্দ্বক  দ্ধভি বযবহার করা হি। প্রথম বযভক্তর ভববৃভি 

হি আদলািনার ভবষয় যাদক ‘বাদ’ বলা হয়। ভদ্বিীয় বযভক্ত পসই বাদদর ভবরুদদ্ধ যা ভকেু বদল পসটাদক 

‘প্রভিবাদ’ বলা হয়। এর র বাদ ও প্রভিবাদদর মদধ্য ভবদরাদধ্র ফদল একটা নিুন সদিযর উদ্ভব হয় যাদক 

‘সম্বাদ’ বলা হয়। এই সম্বাদ আবার দ্বদন্দ্বর  রবভিক  যকাদয় ‘বাদ’-এ  ভরেি হদয় ‘প্রভিবাদ’-এর জন্ম ভদদয় 

 দর অনয নিুন ‘সম্বাদ’-এ  ভরেি হয়। দ্বাভন্দ্বক ভববিকন পকান একভট ভনভদকি  যকাদয় পথদম থাদক না। এই 

প্রািীন  দ্ধভিদক জামকান দাশকভনক পফ্র্েভরক পহদগল প্রথম বযা কিাদব আধ্ুভনককাদল প্রদয়াগ কদরন। ভিভন 

িীক দাশকভনক পেদটার ভনকট হদি দ্বন্দ্বিদির ধ্ারো িহন কদরভেদলন ভকন্তু পেদটার দ্বন্দ্বিদির ভিভন 

ভবদরাভধ্িা কদরভেদলন। পহদগদলর দ্বন্দ্ববাদ ভেল িাববাদদর অন্তগকি। ভিভন মানবসমাজ ভবকাদশর পক্ষ্দত্র 

 রম সিা বা  রম িাদবর ইচ্ছাদক গুরুত্ব ভদদয়দেন এবং দ্বাভন্দ্বক  দ্ধভির সদঙ্গ  ৃভথবী সম্বদে িাববাদী 

অভিমিদক এক কদরভেদলন। িাাঁর মিানুসাদর পদখা যায় পয, মানব সমাদজর ক্রমভবকাদশর ইভিহাস দ্বাভন্দ্বক 

 থ ধ্দরই এভগদয় িদলদে। মনই আভদ সিা, ভবশ্বপ্রকৃভির উদদ্ধক সবকশভক্তমাদনর ভনদদকদশই জগৎ আবভিকি 

হয়। পহদগল িাাঁর দ্বন্দ্বিদি বদলদেন, “ভবশ্ব ব্রহ্মাদণ্ডর পকান ভকেুই ভনিল নয়। বস্তুজগৎ ও িাবজগদির 

সম্ত  সিা ও ধ্ারোই এক অিীন্দ্রীয়  রমািার দ্বাভন্দ্বক প্রভক্রয়ার আিপ্রকাদশর  ভরেভি।”
৩
 মদনাজগদির 

 রস্পর ভবদরাধ্ী ভিন্তাধ্ারার দ্বদন্দ্ব বস্তু সমাদজর  ভরবিকন ঘদট িদলদে। ভিভন মদন করদিন পয, মানুদষর 

মদনর প্রভিভট িাব সবকদাই িার ভবদরাধ্ী িাদবর জন্ম পদয়। এই িাব ও ভবদরাধ্ী িাদবর মদধ্যকার দ্বন্দ্ব 

িূোন্ত হদয় উঠদল অ র একভট িৃিীয় িাব এদস এদদর দ্বদন্দ্বর অবসান ঘটায়। 
 

    কালক মাককস পহদগদল োত্র ভেদলন ভকন্তু “ভিভন পহদগদলর দ্বাভন্দ্বকিার যুভক্তভসদ্ধ ভদকভটদক িহে কদর িার 

িাববাদী ভদকভট  ভরিযাগ কদর ববজ্ঞাভনক আদলাদক ভবিার-ভবদেষন কদরভেদলন।”
৪
 মাককস প্রথম দ্বন্দ্ববাদদর 

িাববাদী পখালসদক বজকন কদর বস্তুবাদী ভদদকর কথা বদলদেন। “আদগকার বস্তুবাদী ও দ্বাভন্দ্বক িিগুভল 
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অসংগভি ূনক ভেল; বস্তুবাদ ভেল হয় স্বিঃস্ফূিক, না হয় আভধ্ভবদযক ও অভধ্যন্ত্রবাদী, আর োয়াদলকভটকস 

ভেল িাববাদী।”
৫
 মাককসবাদ বস্তুবাদদক অভধ্ভবদযা পথদক মুক্ত কদর এবং দ্বন্দ্ববাদদক িাববাদ পথদক মকু্ত 

কদর দুভটদকই সৃভিশীলিাদব  ুনভবকিার কদরভেদলন। এখাদন বস্তুবাদদক দ্বন্দ্ববাদ সমদৃ্ধ কদর এবং দ্বন্দ্ববাদদক 

বা্ত ব ভিভির উ র স্থা ন করা হদয়দে। “দ্বাভন্দ্বক বস্তুবাদদ বস্তুর প্রিযয়ভট প্রভিফভলি কদর বাভহযক  ৃভথবীর 

বস্তুভনিয় ও প্রভক্রয়াসমূদহর এক সাভবকক গুন-ধ্মক, পযমন ভবষয়গি অভ্ত ত্ব, অথকাৎ, মানুদষর বিিদনযর বাইদর 

ও িা পথদক স্বিন্ত্রিাদব অভ্ত ত্ব।”
৬
 “প্রভিভট স্বিন্ত্র বস্তুর অভ্ত দত্বর আভদ ও অন্ত আদে, ভকন্তু পসভটর  ূবকগামী 

ভেল এক অসীম সংখযক অনযানয বস্তু এবং পশষ  যকন্ত পসভট প্রভিস্থাভ ি হদব অনযানয বস্তুর দ্বারা, এবং এই 

রকম িলদব অন্তহীনিাদব।”
৭
 মাককস পহদগদলর দ্বন্দ্বিিদক িহে কদর বস্তুজগদির পপ্রক্ষ্া দট ভবদেষে 

কদরদেন। মাককসবাদদ বস্তুই হল  ভরবিকদনর মূল শভক্ত। বস্তুময় জগদি বস্তু সবকদাই গভিশীল এবং 

প্রভিভনয়ি  ভরবিকনশীল। িাবজগি বস্তুজগদির উ র ভনিকর কদর। মাককদসর দ্বন্দ্বিদির সদঙ্গ পহদগদলর 

দ্বন্দ্বিদির  াথককয রদয়দে। এভবষদয় মাককস বদলদেন, “আমার দ্বন্দ্বিি পকবলমাত্র পহদগদলর দ্বন্দ্বিদির 

প্রভক্রয়া হদি  ৃথকই নয়, ভঠক িার ভব রীি। পহদগদলর িদির ‘িাব’, আমার িদি ‘বস্তু’ োো অনয ভকেু 

নয়। িাব বস্তুজগদির প্রভিফল মাত্র।”
৮
 মাককস পহদগদলর  াশা াভশ ফদয়রবাদখর বস্তুবাদী ভিন্তাধ্ারায় 

প্রিাভবি হদয়ভেদলন। ফদয়রবাদখর বস্তুবাদদর অন্তভনকভহি সারাংশটুকু িহে কদর িাাঁর আনুষভঙ্গক িাববাদী 

এবং ধ্মক ও নীভি সপর্ভককি জঞ্জাল মাককস বজকন কদরদেন। িাই মাককস িাাঁর  ূবকবিকী বস্তুবাদদক যাভন্ত্রক, 

অভধ্ভবদযামলূক মদন কদর িাববাদ ও অভধ্ভবদযামলূক বস্তুবাদদর সীমাবদ্ধিা অভিক্রম কদর বস্তুবাদী 

দশকনদক এক নিুন পপ্রক্ষ্া দট ভবদেষে কদরদেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসাদর পদখা যায় পয প্রকৃভিগি 

কারদন এই ভবশ্ব বস্তুময়। জগদির সকল বস্তু গভিশীল এবং  রস্পর ভনিকরশীল। প্রভিভট বস্তুর উৎ ভি 

ভ েদন বা্ত ব কারন থাদক এবং বস্তুর উদ্ভব ও ভবকাশ প্রকৃভির গভির সাধ্ারে ভনয়ম অনুসাদর ঘদট। এদক 

বযাখযা করদি পকান অভিপ্রাকৃি শভক্তর প্রদয়াজন হয় না। বস্তুজগদির স্বিন্ত্র অভ্ত ত্ব আদে এবং িার ভনজস্ব 

ভনয়ম আদে। বস্তুজগি অখণ্ড ও সামভিকিাদব সুসংহি। এখাদন বস্তুই মুখয; মন, পিিনা, অনুিুভি, কল্পনা 

প্রিৃভি পগৌে। মানুদষর সামাভজক অবস্থান িার পিিনাদক ভনধ্কারন কদর। মন ভনরদ ক্ষ্ বস্তুর বা্ত ব অভ্ত ত্ব 

আদে। ভবশ্বপ্রকৃভির সম্ত  জ্ঞান মানুষ আয়ি করদি  াদর। এই জগদির পকান ভকেুই মানুদষর অদজ্ঞয় নয়।  
 

    আমরা মলূি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদদ ভিনভট প্রধ্ান সুত্র পদখদি  াই। প্রথম সূত্র হল, বস্তুর  ভরমােগি 

রূদ র গুেগি রূদ  রূ ান্তর। বস্তুর  ভরবিকন পকমনিাদব ঘদট এই সূদত্রর দ্বারা জানা যায়। এই সূত্র 

অনুসাদর ভবশ্ব প্রকৃভির প্রভিভট বস্তু অভবরাম  ভরবিকন বা ভবকাদশর মদধ্য রদয়দে। এই ভবকাশ হল উন্নি 

পথদক উন্নিির ্ত দর ভবকাশ,  ূবকবিকী  ভরমােগি  ভরবিকদনর অবস্থা পথদক উন্নিির গুনগি  ভরবিকদনর 

অবস্থার রূ ান্তর।  ভরবিকনশীল বস্তুজগদি বস্তুর মদধ্য ভনভহি গভিশীলিা সবকদাই বস্তুর  ভরমােগি 

 ভরবিকন ঘভটদয় গুনগি রূ ান্তদর  ভরেি কদর। ভবদশ্বর পয-পকান বস্তুদি িার পিির বা বাইদর পথদক 

প্রযুক্ত শভক্ত বা গভির  ভরমাে ক্রমাগি বােদি বা কমদি থাকদল এমন এক অবস্থার সৃভি হয়, যখন বস্তুভটর 

অবস্থাগি এবং গুনগি পক্ষ্দত্র  ভরবিকন ঘদট।  ভরমােগি  ভরবিকন হয় অদ ক্ষ্াকৃি ধ্ীর গভিদি ভকন্তু  

গুনগি  ভরবিকন ঘদট আকভিকিাদব বা উেম্ফদনর মাধ্যদম।  ভরমােগি  ভরবিকন পথদক গুনগি 

 ভরবিকদনর এই প্রভক্রয়াদক দ্বাভন্দ্বক উেম্ফন বদল। এই প্রভক্রয়াদিই  দাথকভবজ্ঞান জগদি গদবষোর মাধ্যদম 

নিুন নিুন আভবষ্কার কদর িদলদে। উদাহরেস্বরূ  জল ১০০ ভেভি পসভিদিদে বাদে এবং শূনয ভেভি 

পসভিদিদে বরদফ রু ান্তভরি হয়। এই  ভরবিকন আকভিকিাদব ঘদট িাই জল কখদনা িরল  যকাদয়, 
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কখদনা বাদের  যকাদয়, আবার কখদনা বরদফর  যকাদয় ভবরাজ কদর। বাে ও বরদফর অবস্থাগি ও গুনগি 

ধ্মক জল পথদক ভিন্ন। বাে ও বরদফর এই অবস্থাগি গুনগি  ভরবিকন ভকন্তু আদ্ত  আদ্ত  হয় না; 

 ভরবিকদনর একভট ভনভদকি ভবেুদি এদস িার ববেভবক রু ান্তর হয়। অনুরূ িাদব, মানব সমাদজর  ভরবিকন 

এই ভনয়মনীভির দ্বারা উেম্ফদনর মাধ্যদম ঘদট থাদক। সমাজ ভববিকদনর পক্ষ্দত্রও সমাজবযবস্থার আিযন্তরীে 

গভিশীলিা ও দ্বদন্দ্বর ফদল গন-অসদন্তাষ সামাভজক অথকননভিক বযবস্থার ভবরুদদ্ধ  ুঞ্জীিূি হদি থাদক ও 

উেম্ফনিাদব ভবদস্ফাভরি হদয় সমাজবযবস্থার গুনগি  ভরবিকন ঘভটদয় থাদক। এই উেম্ফনদকই 

মাককসবাদীরা ‘ভবেব’ বদলদেন। ববেভবক  ভরবিকদনর ফদল  ুরািন সব ভকেু সামাভজকিাদব বাভিল হদয় 

যায় না।  ূবকবিকী সমাদজর যা ভকেু নিুন ভবকাদশর  দথ বাধ্া হদয় দাাঁোয় িা বাভিল হদয় যায়। িদব 

 ূবকবিকী সমাদজর সজৃনশীল ও গঠনমূলক সবভকেু বজায় থাদক। ভবকাদশর ধ্ারায় নিুন কালক্রদম  ুরািদন 

 ভরেি হয় এবং িখন িার  ভরবিকন অ ভরহাযক হদয় ওদঠ। এিাদবই সমাদজর  ভরবিকন ঘদট ও সমাদজর 

ভবকাশ সাভধ্ি হয়। 
 

    ভদ্বিীয় সূত্র হল, বব রীদিযর ঐকয ও সংঘাদির িি যাদক পলভলন “দ্বন্দ্বিদির পমৌল সিা”
৯
 বদলদেন। 

বস্তুজগদির  ভরবিকন বা ভবকাশ পকন ঘদট িার উির এই িদির ভদদয় জানা যায়। বস্তুজগদির 

গভিশীলিার উৎস ভবষদয় মাককদসর  ূবকবিকী িাববাদী ও বস্তুবাদী দশকন পকান সদন্তাষজনক উির ভদদি 

 াদরভন। একমাত্র মাককসীয় দ্বাভন্দ্বক বস্তুবাদ বস্তুর  ভরবিকনশীলিার উৎসদক বস্তুর মদধ্য ভিভিি কদরদে। 

এই সূত্র অনুযায়ী জগদির প্রভিভট বস্তুর মদধ্যই  রস্পর ভবদরাধ্ী প্রবেিার ঐকয ভনভহি আদে। ঐদকযর 

মদধ্যই দ্বন্দ্ব রদয়দে। িাই প্রদিযক বস্তুর মদধ্য ইভিবািক ও পনভিবািক উ াদান আদে এবং এই উ াদান 

প্রভিমুহুদিকই দ্বাভন্দ্বক প্রভক্রয়ায় এক একভট নিুন সিার জন্ম পদয়। স্টযাভলদনর মদি, “প্রকৃভির সকল 

প্রিীয়মান বস্তুর মদধ্য আিযন্তরীে বব রীিয বিকমান।”
১০
 ভবজ্ঞান প্রমান কদরদে পয, একভট িুম্বকদক খণ্ড খণ্ড 

করদলও পদখা যায় প্রভিভট খদণ্ডর মদধ্য দভক্ষ্ে পমরু ও উির পমরু সহাবস্থান করদে, যভদও িা দ্বন্দ্বরি 

অবস্থায়। পিমভন মাককসবাদ অনুসাদর পদখা যায়,  ুাঁভজবাদী সমাদজ বুজকয়া ও সবকহারা এই দুই পনভিবািক ও 

ইভিবািক উ াদান  রস্পর সপর্ভককি অবস্থায় ভবদযমান রদয়দে। “বুজুকয়া পশ্রভে পযমন সবকহারা পশ্রভের শ্রমদক 

পশাষে না কদর ভবদযমান থাকদি  াদর না, পিমভন সবকহারা পশ্রভেও বুজুকয়া পশ্রভের ভনকট ভনদজদদর শ্রম ভবভক্র 

না কদর ভবদযমান থাকদি  াদর না।”
১১
   ুাঁভজবাদী সমাদজ  ুাঁভজ ভি ও শ্রভমকদদর মদধ্য পশ্রভেদ্বদন্দ্বর ফদল 

 ুাঁভজবাদী সমাদজর অবসান হদব এবং পশাষেহীন সমাজিাভন্ত্রক সমাজবযবস্থা গদে উঠদব। সামজিাভন্ত্রক 

সমাজবযবস্থা ক্রদম সামযবাদী সমাদজ রু ান্তভরি হদব। পলভলন বদলদেন, “বস্তুর প্রকভৃিগি ও অন্তভনকভহি 

এই স্বভবদরাদধ্র আদলািনাই হল দ্বাভন্দ্বকিা।”
১২
 দ্বদন্দ্বর ববর ও অনবর রূ  মূলি রদয়দে।  ুাঁভজবাদী সমাদজ 

 ুাঁভজ ভি ও শ্রভমকদশ্রভের মদধ্যর দ্বন্দ্বভট হল ববর দ্বন্দ্ব ভকন্তু সমাজিাভন্ত্রক সমাদজ পয দ্বন্দ্ব পসভট অনবর দ্বন্দ্ব 

কারন এখাদন পশাষক ও পশাভষদির ববর সপর্দককর অবসান ঘদট। দ্বন্দ্বদক আবার আিযন্তরীে ও বাভহযক এই 

দুভট ভদক পথদকও ভবদেষে করা যায়। বস্তুর অন্তভনকভহি  রস্পর-ভবদরাধ্ী শভক্তগুভলর দ্বন্দ্ব হল আিযন্তরীে 

দ্বন্দ্ব। অনযভদদক একভট বস্তুর সদঙ্গ ও র একভট বস্তুর বা বস্তুর সদঙ্গ  ভরদবদশর দ্বন্দ্বদক বাভহযক দ্বন্দ্ব বলা 

হয়। বস্তুর  ভরবিকন বা ভবকাদশর মূল কারন আিযন্তরীে দ্বন্দ্ব ভকন্তু বাভহযক দ্বন্দ্ব বস্তুর ভবকাশদক ত্বরাভিি বা 

বযাহি করদি  াদর। পযমন রাভশয়ার সমাজিাভন্ত্রক ভবেদবর মূল কারন িৎকালীন রাভশয়ার আিযন্তরীে 

স্বভবদরাধ্ ভকন্তু জার সরকাদরর দুবকলিা, সাম্রাজযবাদী যুদ্ধ প্রিৃভি বাভহযক উ করেগুভল ভবেবদক সফল 

করার বযা াদর দায়ী ভেল। আবার দ্বন্দ্ব মুখয এবং পগৌেিাদবও ভবদেষে করা যায়।  ুাঁভজ ভি সমাদজ 
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 ুাঁভজ ভি ও শ্রভমদকর মদধ্য দ্বন্দ্ব হল মুখয দ্বন্দ্ব, আর শ্রভমকদদর সদঙ্গ কৃষদকর বা পোট  ুাঁভজ ভির সদঙ্গ 

বদো  ুাঁভজ ভির দ্বন্দ্ব হল পগৌে দ্বন্দ্ব। 
 

    িৃিীয় সূত্র হল, পনভির পনভিকরদের িি। এই িদির মাধ্যদম বস্তুর সাধ্ারে গভিপ্রকৃভি সপর্দকক ইভঙ্গি 

 াওয়া যায়। বস্তুর পনভিকরে োো িার রূ ান্তরকরে সম্ভব নয় ভকন্তু পনভিকরদের স্বাদথক বস্তুর  বূকাবস্থাদক 

অস্বীকার করা হয় না। এদঙ্গলস বদলদেন, “পনভিকরদের অথক  ুরদনাদক  ুদরা ুভর ‘না’ কদর পদওয়া 

নয়।”
১৩
  ুরািন অবস্থার যা ভকেু পশ্রষ্ঠ ও উৎকৃি িার সব ভকেুদকই বহন ও িহে কদর নিুন সৃভির সাদথ 

সংযুক্ত করা হয়। িাই দ্বাভন্দ্বক পনভিকরে বলদি পকান বস্তু বা বযবস্থার ভনেক ধ্বংস বা অবলুভি পবাঝায় না, 

এ হল এক নিুন অবস্থার উন্নির অিগভি। নিুদনর আভবিকাব পকবল ববেভবক উ াদয় সম্ভব। সমাজিাভন্ত্রক 

ভবেব  ুাঁভজবাদদর পনভিকরদের িূোন্ত রূ ।  ুাঁভজবাদ পযমন সমান্তিদন্ত্রর যা ভকেু িাদলা ও মূলযবান িা 

িহে ও সংরক্ষ্ে কদরভেল, পিমন সমাজিন্ত্র  ুাঁভজবাদদর সাভহিয, ভশল্প, সংস্কৃভি, ভবজ্ঞান জগদির যা ভকে ু

িাদলা ও পশ্রষ্ঠ অবদান পসগুভল িহে কদর  ুভজবাদদক বজকন কদর। সমাজিন্ত্র িাই  ুাঁভজবাদদর িুলনায় 

অদনকগুদন পশ্রষ্ঠির। 
 

    মাককসবাদদর মমকবস্তু বা ভিভি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যা মানব সমাদজর উদ্ভব ও ভবকাদশর ইভিহাস 

ভবদেষদের সদঙ্গ সদঙ্গ মানুদষর ভিন্তার জগিভটদকও ভবিার ভবদেষে কদরদে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদদর দ্বারা বস্তু 

জগদির  ভরবিকন ও ভবকাশ জানার  াশা াভশ সমাজ  ভরবিকদনর মূল উৎস, ঘটনার আিযন্তরীে 

স্বভবদরাদধ্র মদধ্য ভনভহি িাভলকাশভক্ত প্রিৃভিদকও প্রকাশ কদর। বস্তু সমাদজর  ভরবিকদনর ইভিহাসদক এই 

িি ভবজ্ঞানসম্মিিাদব িথা বা্ত বসম্মিিাদব িুদল ধ্দরদেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদদক পলভলন মাককসবাদদর 

‘অন্তরািা’ বদল অভিভহি কদরদেন। এই িি সমাজপ্রগভির সামভিক গভিমুদখর  যকাদলািনা কদর এবং 

 ুাঁভজবাদ পথদক সমাজিদন্ত্রর উিরদনর মধ্য ভদদয় শ্রভমদকর ঐভিহাভসক কমকব্রি, িার প্রগভিশীল আদশকগুভল 

ও সমাজিাভন্ত্রক ভবেদবর মাধ্যদম পশাষেমলূক বযাবস্থার ভবলুভি যথাথক প্রভি াদন কদর। স্টযাভলদনর মদি, 

“দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদ হল মাককসবাদী পলভলনবাদী  াভটকর ভবশ্বভবক্ষ্া।”
১৪
 দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদদর সাধ্ারে ভনয়মগুভল 

এবং শ্রভমকদশ্রভের ববেভবক ভক্রয়াকলা গুভল মূলি মাককসবাদী-পলভলনবাদী  াভটকর রেনীভি ও রেদকৌশদলর 

িিগি ভিভি স্থা ন কদর। এই বস্তুবাদ ভদদয় শ্রভমকদশ্রভেসহ অনানয শ্রমজীবী জনগদের সামাভজক, 

রাজননভিক আদশক, লক্ষ্য ও স্বাথকদক ববজ্ঞাভনক ধ্ারায় সুত্রাভয়ি কদর পিালা সম্ভব। এই দশকদনর দ্বারা 

শ্রভমকদশ্রভন সংগভঠি হদয় নিুন সমাজ গঠদন ববেভবক  দথ উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদদর গুরুত্ব প্রসদঙ্গ 

এভমল বানকস বদলদেন, “মানুদষর যুগ যুগ ধ্দর সভিি জ্ঞানিাণ্ডার ও অভিজ্ঞিার ভিভিদি গদে ওঠা 

দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদদর সাহাদযয ভবজ্ঞাদনর প্রভিভট পক্ষ্দত্র সকল িথয ভনিুকলিাদব জানা সম্ভব হয়।”
১৫
 

স্টযাভলদনর মদি, “মাককদসর ঐভিহাভসক বস্তুবাদ আর অনয ভকেু নয়, সমাজ জীবদনর অনুশীলদন দ্বন্দ্বমূলক 

বস্তুবাদদর মলূনীভিসমূদহর প্রদয়াগ।”
১৬ 
দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদ মাককদসর সমি িদির ভিভি রিনা কদরদেন, 

ঐভিহাভসক বস্তুবাদ ও পশ্রভে সংিাদমর িি িার বাভহযক প্রদয়াগ। দ্বন্দ্বমলূক বস্তুবাদদর অংশ হল ঐভিহাভসক 

বস্তুবাদ। দ্বেমূলক বস্তুবাদদর িি মানবসমাদজর ইভিহাদসর পক্ষ্দত্র প্রযুক্ত হদল িাদক ঐভিহাভসক বস্তুবাদ 

বলা হয়। িাই পদখা যায় মাককসবাদদর ভিভি হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যা মাককসবাদদর অনযানয সূদত্র প্রদয়াগ 

হদয়দে। 
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