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Abstract: 

The terms feminism’ has many different uses and its meaning are often contested. Generally we can 

say feminism is a movement which claimed political, economic. Cultural and' social equality for 

women. It aimed at defining, establishing and defending equal rights and equal opportunities for 

women. Feminism is both an intellectual commitment and a political movement that seeks justice for 

women. In the present text, feminism and its diverse sense and also Marxist theory of feminism will 

be discussed on the basis of authentic sources.  
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‘নাযীফাদ’ (Feminism) অখ্যাদি মদদ ফতকভানন ফহুর প্রচদরত, তথাদ নাযীফাদ ফরনত দির্ দর্ গফাঝা 

গ দফলন গধাোঁাা যন গ নে। এয পরস্বরূ নানা নতুর্ দফতনর্কয ৃদি ননে। নাযীফাদ- এয ভতাদক 

 র্ভকূদচ ম্পনর্ক দর্েু দফভ্রাদি যন গ নে। নননর্ ভনন র্নযন নাযীফাদ এয থক র মনথচ্ছ 

গস্বচ্ছাচাদযতা। অফায নননর্ নাযীফাদ ফরনত ািানতযয এর্ র্ল্পনাদফরাী ধযান ধাযণানর্ ফুনঝ থানর্ন। 

ফস্তুতঃ নাযীফাদ ম্পনর্ক এরূ এর্িা স্পিতায জার ভানুনলয ভননর্ অচ্ছন্ন র্নয গযনখ্নে। 
 

    নাযীফাদ ম্পনর্ক এর্দি ংত  ুস্পি ধাযণা গদা গফ র্দিন।  গর্ননা, নাযীফাদ গর্ান দনদদকি 

এর্র্ ধাযণা ন। তনফ াধাযণবানফ ফরা গম, নাযীফাদ র এভন এর্দি যাজননদতর্, থকননদতর্, 

াংস্কৃদতর্  াভাদজর্ দনক্ষ মা গআ ভস্ত দ্ধদত, ং িন এফং ভননাবাফনর্ ভুনে গপরনত চা 

গমগুদর ুরুল প্রবুত্বনর্ প্রদতারন র্নয ফা ফজা যাখ্ায গচিা র্নয। নাযীফাদ ুরুলতনেয গআ ভস্ত 

দচিাধাযানর্ ুনদফকচায ূফকর্ ংনাধন র্যনত চা গমগুদর নাযীয ননদতর্, াভাদজর্, থকননদতর্ আতযাদদ 

প্রা র্র প্রর্ায দবজ্ঞতা তথা দধর্াযনর্ ফভাননা র্নয। নাযীফানদয থক ভাজ-ংানযয দফরুনদ্ধ 

অনফ ভ উচ্ছঙৃ্খরতা ন, স্বাধীনতায মনথচ্ছাচায ন, নাযীফাদ র প্রথা ত (traditional) ুরুলতাদের্ 

দননভয দফরুনদ্ধ গাচ্চায া। নাযীফাদ ুরুনলয দফরুনদ্ধ অনদারন ন, ুরুলতাদের্ দননভয দফরুনদ্ধ। 

দিভফঙ্গ  ণতাদের্ ভদরা দভদতয (WBDWA) বাদত র্নর্ ভুনখ্াাধযা ফনরনেন- ‘নাযী 

অনদারন ুরুনলয দফরুনদ্ধ ন। গম ভাজ ফযফস্থা নাযীনর্ যাধীন র্নয গযনখ্ নাযীনর্ ুরুনলয দানত 

র্নয গযনখ্নে, গআ গেদণ দফবক্ত ভাজফযফস্থায দফরুনদ্ধ, গআ াভিতাদের্ ধনতাদের্ গেদণভানজয 
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গালর্ গেদণ ুোঁদজদত জদভদাযনদয দফরুনদ্ধ।’
১
 র্ানজআ নাযীফানদয প্রর্ৃত স্বরূ, এয ভতাদক  র্ভকূদচ 

ম্পনর্ক ফ ত নত নর এয  বীনয প্রনফ র্যনত নফ।  
 

   দনভান দয গফানবাা (Simone de Beauvoir) তাোঁয ‚The Second Sex‛ গ্রনে ফনরনেন ‚নাযী 

ন গর্উ জন্মা না, গর্উ গর্উ নাযী ন নি।‛
২
 থকাৎ প্রার্ৃদতর্ দননভ এর্ এর্জন দশু স্ত্রী-ঙ্গ দনন 

জন্মা এিুর্ুআ তয। দর্ন্তু জন্মক্ষনণ গ জানন না গ নাযী থফা ুরুল। এযয ভাজ তায য ‘গর্াড 

ফ র্ন্ডাক্ট’ (Code of Conduct) এয দফদধদননলধ অনযা র্নয তানর্ প্রদতদনত ফুদঝন দদনত চা গ 

এর্জন নাযী। তানর্ দি দযন, ত্বর্ গর্াভর যাখ্ায জনয দফদবন্ন দিভ ভাদখ্ন, চুর গফোঁনধ দদন, ুতুর 

গখ্দরন, যান্নাফািনা ধদযন দদন, এর্া এর্া ফাআনয গমনত গনআ ফনর, চুর গখ্ারা গযনখ্ ফাআনয গফনযানত 

গনআ ফনর, এর্িু ফড় নর তায ফদযঙ্গ ম্পনর্ক নচতন র্দযন তানর্ াভাদজর্ বানফ গভনদর র্নয 

গতারা । এআবানফ মা দের নাযী-ুরুনলয দনের্ নজদফর্ ফা গমৌন প্রনবদ (biological or sex 

difference), তা র্ারিনভ দযণত ননে দরঙ্গ নফলনভয (gender difference)। 
 

    াদনতয, দকনন, ঙ্গীনত, ধভকনীদতনত, অচযনণ, অরা চাদযতা,  নল্প নাযী দফনেনলয গম দযচ 

াা মা তানর্ দনননাক্তবানফ উস্থান র্যা মাঃ 

১। প্রথা ত ভাজফযফস্থা নাযীয দধর্ায, ম্মান  স্বাথকনর্ ুরুনলয তুরনা ননর্ গোি র্নয গদখ্া 

ননে। 

২। নাযীয  ৃস্থাদর র্াজর্ভক, গমভন, যান্না র্যা, ঘয দযষ্কায-দযচ্ছন্ন যাখ্া এফং দশু, ফৃদ্ধ  ুস্থনদয 

গফা মত্ন র্যা আতযাদদ র্নভক নাযী গম েভ প্রদান র্নয তায ননদতর্  াভাদজর্ ভরূযনর্ স্বীর্ায র্যা 

ননে। 

৩। দচযাচদযত ফযফস্থা ভনন র্যা  গম, ুরুনলয তুরনা নাযী ননদতর্বানফ নগ্রয। 

৪। স্বাধীনতা, স্বদনেণ, ভানদর্ দৃঢ়তা, মুদক্তফুদদ্ধ, ংস্কৃত, স্বাদতিভন আতযাদদ র্দথত ুরুনলাদচত 

গুণগুদরনর্ দধর্ ভূরয প্রদান র্যা ননে, নযদদনর্ যস্পয দনবকযতা, এর্দিত া, প্রর্ৃদত দনবকযতা, 

াদিদপ্রতা, অনফ , মুথফদ্ধতা প্রবৃদত গুণনর্ গভনদর ফনর ফভাননা র্যা ননে। 

৫। ননদতর্ দফচানযয ুরুলাদর ধাযা মা দফদধ, াদফকর্তা  দনযনক্ষতায উয গজায দদন থানর্ তানর্ 

দধর্ ভথকন র্যা ননে। ক্ষািনয ননদতর্ দফচানযয গম ধাযা ম্পর্ক, দফনলত্ব, অদক্ত আতযাদদ 

গুণগুদরনর্ গুরুত্ব গদা  তানর্ গ প্রদতন্ন র্যা ননে। 
 

    উনযাক্ত দফনেলণ গচানখ্ অঙ্গুর দদন গদদখ্ন গদ, দতৃতাদের্ ভানজ নাযীনর্ র্তিা গোি র্নয 

গদখ্া । গভনযা এযর্ভ নফ, অয গেনরযা যর্ভ নফ এয এতিুর্ু নযথা নরআ গ দফচুযত, ৃদিোড়া, 

এরূ এর্দি ধাযণ র্নর্ স্র ফেয ধনয ভদস্তনষ্কয ভনধয গপ্রাদথত র্নয গদা ননে। এআ বানফ 

ুরুলতনেয প্রবাফ নাযীয প্রদত াভয  ফঞ্চনায এর্ অাত দৃয গচাযাফাদর ৃদি র্নযনে। নাযী 

দফনেনলয এআ গম অাত দৃয গচাযাফাদর তায প্রর্তৃ স্বরূদি ফুঝনত নর গমৌন দযচ (Sex-

identity)  দরঙ্গ দযচ (gender identity) এআ দুদি দফলনয ভনধয াথকর্য ফঝুনত নফ। ফতকভানন 

নাযীফাদীযা এআ দুদি দফলনর্ ফভ অরাদা র্নয গদনখ্ন। গমৌন দযচ র জীফনফজ্ঞাদনর্ র্াযণ-

যভযায দনফামক দযণদত, মা জন্মূনি প্রাপ্ত দর্েু ঙ্গ তথা নফদনিযয োযা দনধকাদযত ।  জননাঙ্গ  

তায ম্পদর্কত দর্েু াযীদযর্ নফদিয এফং দজননয  িননয োযা নাযী-ুরুনলয দযচ দস্থয ন থানর্। 
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যরনক্ষ দরঙ্গ দযচ গর্ান নজদফর্ (biological) দফল ন, এদি র াভাদজর্ ৃদি। প্রদতদি ভাজ 

নাযী  ুরুনলয র্ানে দফনল র্তর্গুদর অচযণ প্রতযাা র্নয এফং তদুনেনয নাযী  ুরুনলয জনয 

ৃথর্ ৃথর্ অচযণ  র্ভকনীদত (Code of Con-duct) দস্থয র্নয গদ। জনন্ময য গথনর্আ এআ দরঙ্গ 

দযচ শুরু ন মা। াধাযণ অরাচাদযতা, অচযনণ, াদনতয, দকনন, র্ানফয, ঙ্গীনত দরঙ্গ 

দযচনয এআ ভাজ র্দল্পত নফলভয চরনত থানর্ প্রদতদনত। 
 

    ুরুলতাদের্ ভানজয ৃি এআ গম র্ৃদিভ দরঙ্গ দফবাজন প্রর্ল্প তায ফ গথনর্ ংর্ীণক দদর্দি র ভাজ 

গমগুদরনর্ ুরুলাদর নফদিয ফনর ভনন র্নয তায দফযীত নফদিযভূ নাযীনত্বয জ্ঞার্ । নযা ুরুল 

প্রাধাননযয দিভ পরস্বরূ ফধূ তযায র্থা ফরা মা। রুুনলয দফনেলূচর্ অচযনণয গচাযািা গম র্খ্ন 

 দত দযফতকন র্নয তা গভননদয গখ্ার থানর্ না। তীদা গ নর ফধূতযা, ফধূতযা গ নর র্ভকনক্ষনি 

গমৌন রাঞ্ছনা, এআবানফ এর্িায য এর্িা এনআ মা। নাযীয প্রদত এআ নফলভযভূরর্ অচযণ র্খ্ন স্পি, 

র্খ্ন প্রচ্ছন্ন। এআ নফলভযভরূর্ অচযণ প্রধানত দতনদি স্তনয র্াজ র্নয। স্তযগুদর রঃ (১) গমৌন দফনেলফাদ 

(Sexism), (২) ুরুলতে (Patriarchy) এফং (৩) ুরুলনর্দির্তাফাদ (Phallocentrism)। 
 

    প্রথভ স্তনযয নাযী-দফনেল র্াজ র্নয ুরুনলয অচায ফযফানযয ভধয দদন। র্থা ফাতকা, অচায-অচযণ, 

ভননাবাফ, তত্ত্বযচনা আতযাদদয ভাধযনভ নাযীদনদায গম গর্ৌর তাআ গদিজভ (Sexism) ফা 

গমৌনদফনেলফাদ। গভননদয ারীন ভিফয র্যা, াযীদযর্  ভানদর্ বানফ গনস্থা র্যা, স্ত্রীনর্ নতুর্ 

প্রায, ধলকণ, ফধূতযা আতযাদদ ফ দর্েুআ গদিজনভয থ।  
 

    গদিজভ ফা গমৌন দফনেলফানদয ভরূ দনদত অনে গআ ুংফদ্ধ ফা তেফদ্ধ নাযী দফনেনলয স্তনয, মা 

‘ুরুলতে’ ফা ‘যাদিাযদর্’ ফনর দবদত ন থানর্। প্রচদরত াভাদজর্ যীদত নীদত, প্রদতষ্ঠান, যাজনীদত 

 দযফানযয এর্িু  বীনয প্রনফ র্যনর গদখ্া মানফ গম, এগুদর ফআ ুরুলনর্ প্রাধানয গদায রনক্ষযআ 

 নড় নি। ুরুনলয ফভ র্তৃত্বআ ুরুলতনেয রক্ষণ। ুরুল যক্ষর্, নাযী যদক্ষতা এিাআ র ুরুলতনেয 

র্ানরাভুনখ্া। ুরুলতাদের্ দযনফন তাআ গানা মা। ফউ এয গযাজ ানয গম ুরুল খ্া গ অফায ুরুল 

নাদর্, ুরুল ভানুল ন ফউ এয র্াজ (নমভন তযর্াদয র্ািা, জাভার্াড় র্াচা) র্যনে আতযাদদ ভিফয। এয 

গথনর্ এিা দযষ্কায গম, রুুলতনেয গচানখ্ দযফায ফা  ৃনয ভনধয ুরুনলযআ র্তৃত্ব থার্নফ ফা থার্া 

উদচত এফং নাযীয র্তৃত্ব র্যায দফদভুাি দধর্াযআ গনআ। শুধু দযফায ফা  ৃনয ভনধযআ ন ভানজয 

প্রদতদি স্তনযআ যন গ নে ুরুলতনেয গ ান াতোদন। 
 

    তৃতী স্তনযয নাযী-দফনেল র্াজ র্নয প্রচ্ছন্নবানফ। নাযী দফনেনলয এআ স্তযদি রুুলনর্দির্তাফাদ ফা 

পযানরানদিজভ (phallocentism) নানভ দবদত , মা দচিাবাফনায স্তনয ুরুল প্রাধানযনর্ প্রদতষ্ঠা 

র্যনত চা। াদতয, দকন, ধভক প্রবৃদত গক্ষনি গম মুদক্ত  তত্ত্বদচিা যননে তায ভনধয নযাক্ষ বানফ ুরুল 

ক্ষাদতত্ব যন গ নে। যাদযস্টির, গেনিা, র্ান্ট, এভনদর্ নেতনফদািী ঙ্কযাচামকয প্রভুখ্ দাকদনর্ নণয 

তত্ত্বভূ ুরুলনর্দির্তাফানদয দর্ায ফনর অজনর্য নাযীফাদীযা ভনন র্নযন। 
 

    উনযাক্ত অনরাচনায গপ্রদক্ষনত গদখ্া মানচ্ছ গম াভাদজর্ দনভ-র্ানুন, যীদতনীদত, অচায-ফযফায, 

এভনদর্ াদতয, দকন, ধভক ফকি নাযীয প্রদত এর্িা দফনেলূচর্ দৃদিবঙ্গী যন গ নে। আদতানয দফদবন্ন 

স্তয দফনেলণ র্যনর গদখ্া মা গম, ুরুলনর্দির্ ভানজ নাযী মু মু  ধনয াযীদযর্  ভানদর্ বানফ 

ফনদরত  তযাচাদযত ন এননে। ভাজ-বযতায গ্র দতয নঙ্গ নঙ্গ নাযী ুরুনলয এআ 
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নফলভযভরূর্ ম্পর্ক  নাযীয প্রদত দফচানযয দদনর্ এখ্ন ভাজ- ংস্কাযর্নদয গচাখ্ নড়নে। গভননদয 

ভথকনন নননর্আ এদ ন এননেন ফা অনেন। এয পনর াভাদজর্ দচিা  গচতনায স্তনয নাযীয প্রদত 

দৃদিবদঙ্গয ননর্খ্াদন যদফদর ননে। দক্ষা, যাজনীদত, চার্দয  াভাদজর্ র্ভকনক্ষনি নাযীযা এখ্ন 

ননর্িা এদ ননে। ুরুলনদয দীঘকদদননয এর্চ্ছি অদধতয এখ্ন ননর্নক্ষনিআ গভননদয দানিয 

নঙ্গ দফচযণ র্যনত গদখ্া মানচ্ছ। দর্ন্তু এতদনত্ত্ব নাযী ুরুল ম্পনর্কয নফলভয এখ্ন ফতকভান। অজ 

ুরুল প্রাধাননযয গ ান াতোদন  তায পরস্বরূ নাযী দফনেল ফযাত। দফদবন্ন ংফাদভাধযভগুদরয দদনর্ 

দননক্ষ র্যনরআ নাযী দফনেনলয াম্প্রদতর্ দচিদি দযস্কায ন মা। খ্ফনযয র্া নজয াতা প্রা 

দনতযদদননয খ্ফয-ভুর্ নাযী ধদলকত ননে। অজ ভদদনয গদফদাী দানফ গোি গোি গভননদয উৎ ক 

র্যায অড়ানর তানদয গদফযফান নাভাননা । এখ্ন যাস্তাঘানি, াড়াগ্রানভ, াভাদজর্ প্রদতষ্ঠানন 

গভননদযনর্ গমৌন দনগ্রনয দর্ায নত । াভাদজর্ গচতনায দফর্া না নর এফং গআ নুমাী 

উমুক্ত নচতন াভাদজর্ দনক্ষ না গনা মকি গভননদয নক্ষ দফদবন্ন অআন শুধু পাোঁর্া র্রীয 

অাজ গথনর্ মানফ ভাি। এআ প্রনঙ্গ অভযা S.C Dube-এয Indian Society ফআদি গথনর্ র্নর্দি 

র্থা উদ্ধৃত র্যনত াদয- ‚Even after four decades of Independence one frequently reads of 

bride burning and dowry death. Other forms of lesser violence are: heaping indignities on 

the wife and her relation on the paternal side, making the wife do too much work with little 

rest, failing to provide her adequate nutrition, and mentally torturing her on several scores. 

Even highly educated and well-piaced women are not immune from such maltreatment, 

although the situation is changing‛
৩
 এখ্ানন ভনন যাখ্া দযর্ায গম অনরাচয উদ্ধৃদতদি বাযনত নাযী 

দফনেল প্রনঙ্গ ফুঝনত নফ। মদদ এআ র্থাগুদর নয যানেয গক্ষনি ননর্খ্াদন প্রনমাজয, তথাদ এগুদর 

প্রধানত বাযতী ভানজ নাযী নফলভযনর্ রক্ষয র্নযআ ফরা ননে। 
 

    দফদবন্ন ভতফানদ নাযী নফলনভযয দফলদিনর্ দফদবন্নবানফ ফযাখ্যা র্যা ননে এফং তদনুমাী তায ভাধান 

ূনিয আদঙ্গত গদা ননে। দস্তফাদ (Existentialism), ভানফতাফাদ (Humanism), জীফতত্ত্বফাদ 

(Biologism), ভনঃভীক্ষণফাদ (Psycho-analysis theory), উদাযনীদতফাদ (Liberalism), অভরূ 

দযফতকনফাদ (Radicalism)  ভার্কফাদ (Marxism) প্রবৃদত ভতফানদ নাযী নফলভযনর্ দফদবন্নবানফ গদখ্া 

ননে এফং দর্বানফ এআ নফলনভযয ফান ম্ভফ গ দফলন দদক দকন র্যা ননে। অভযা এখ্ানন 

ভার্কী তনত্ত্বয (Marxist theory) দৃদিনর্াণ গথনর্ নাযী নফলনভযয দফদবন্ন দদর্  তায ভাধানূি দফলন 

অনরার্াত র্যায গচিা র্যফ। 
 

    ভার্ক এয েন্দ্বাত্মর্  ঐদতাদর্ ফস্তুফাদ নুমাী নাযী-দফনেনলয ভযাদিনর্ গাদলত ফকাযা গেদণয 

ভযায নঙ্গ এর্াত্ম র্নয ফুঝনত নফ। ভার্কী ঐদতাদর্ দফনেলনণ গদখ্াননা ননে গম, গেদণ 

ংগ্রানভয ভধয দদনআ ভানজয গ্র দত ম্ভফ এফং গেদণ ংগ্রানভয ভধয দদন ফযদক্ত ত ভাদরর্ানায 

উনচ্ছদ নর তনফআ াভযফাদী ভাজ প্রদতদষ্ঠত নফ, গমখ্ানন গর্ান গেদণ  নফলভয থার্নফ না। আদতানয 

এআ ফস্তুফাদী ধাযণা এফং ভানফভানজয গ্র দতয এআ ঐদতাদর্ দফনেলণ নুমাী গালর্নেদণ 

(ফুনজকাা) র্তৃর্ ফকাযা গেদণনর্ (প্রনরতাদযনৎ) গালনণয দফলদি দীঘকস্থাী ন, নুরূবানফ 

ুরুলতাদের্ ভানজ নাযীয ফনদরত ফস্থা ক্ষণস্থাী। গেদণংগ্রানভয ভধয দদন ভানজ গেদণনালনণয 

ম্পূণক ফান নর ফকাযা গেদণয ানথ ানথ নাযীয ফনদরত ফস্থা  যাধীনতায ফান নফ। 
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    ভার্কফাদআ র এর্ভাি তত্ত্ব মা নাযীয ফনদরত ফস্থায ঐদতাদর্  নফজ্ঞাদনর্ দফনেলনণয ভধয 

দদন গদখ্া গম, এর্ভাি গেদণ গালণীন াভযফাদী ভানজআ নাযীয ণূকভুদক্ত ম্ভফ। তাআ দব.আ. গরদনন 

ভার্কী তত্ত্বনর্ ‘ফকদক্তভান’ (omnipotent) ফনর অখ্যাদত র্নযনেন।
৪
 এআ ফকদক্তভান ভার্কফাদী 

তত্ত্বআ ঐদতাদর্ দফনেলণ ূফকর্ গদদখ্ন গদ গম, ভনুলয ভানজয ূচনা গথনর্আ নাযী ুরুনলয যাধীন 

দের না। তাআ গ াড়া গথনর্আ গম ভানফভাজ দতৃতাদের্ দের, ভানুনলয এআ ধাযণা ম্পূণক ভ্রাি। আদতানয 

 দতথ দফনেলণ র্নয ভার্কী তত্ত্ব গদদখ্ননে গম, বযতায প্রাক নফক দফফা  দযফায প্রথায দবদিনর্ 

অাতবানফ ননদতর্ ফনর ভনন নর গখ্ানন দরঙ্গ নফলনভযয গর্ান স্থান  দের না, ফযং এভন দযফায 

ফযফস্থায প্রচরন দের গমখ্ানন ুি ফা র্নযায াভাদজর্ ফস্থান দনণকনয ভানদণ্ড দের ভাতৃদযচ এফং 

ভাতৃতেআ দের ভানজয ভরূ দবদি। এয পনর গদখ্া মা গম, তথার্দথত অদদভ ভানজ নাযী খ্ুফ উোঁচু  

ভমকাদা ম্পন্ন স্থানন দধদষ্ঠত দের। দফদবন্ন গদনয র্াফয, ভার্াফয  প্রাচীনমুন য বাস্কমকদনল্প গদফীজূা, 

গদফীভূদতয অদধর্য ভাতৃতাদের্ তাযআ আদঙ্গত ফন র্নয। 
 

    ভাতৃতাদের্ ভাজ  দযফায ফযফস্থা দর্বানফ ুরুলতাদের্র্তা মকফদত  এফং যফতকীর্ানর দরঙ্গ 

নফলনভযয র্াযণ  ভার্কী তনত্ত্ব এয এর্িা ুস্পি দযচ গভনর। আদতানয  দতথ দফনেলণ র্নয 

ভার্ক গদদখ্ননেন গম, বযতায গ্র দত গমভন ভানজয উন্নননর্ ফাদড়ননে, নযদদনর্ গতভদন ভানজ 

গালণ, তযাচায  নফলনভযয গচাযাফাদর নতদয র্নযনে। থকাৎ দর্না, ভাজ  বযতায স্বরূদি এর্নন 

ফা এর্ভাদির্ ন, এয চদযিদি োদন্দ্বর্ এর্আ নঙ্গ গমা াত্মর্  দফনা াত্মর্। বযতায এআ দেভাদির্ 

োদন্দ্বর্ চদযিআ ভানজয ংর্নিয র্াযণ। অদদভ াভযফাদী ভানজ ফযদক্ত ত ভাদরর্ানা ফনর দর্েু দের না। 

িনভ ভানজয এর্দি স্তনয ফযদক্ত ত ভাদরর্ানায উদ্ভফ নর েভদফবাজননয প্রনাজনীতা গদখ্া গদ। 

েভদফবাজননয পনর দ্রুত উৎাদন  প্রদতনমাদ তায ভানদর্াতায ৃদি । এয দিভ পর স্বরূ 

এতদদননয স্বীর্ৃত ভাতৃতাদের্তা  ভাতায দধর্ায (mother right) ৃত , তায জা া প্রদতস্থাদত 

 ুরুল প্রাধানয  িনভ িনভ ুরুলতাদের্ নুান, অয এবানফআ দরঙ্গনফলনভযয ৃদি । 

াভিতাদের্  ুোঁদজফাদী ভাজ ফযফস্থা দরঙ্গ নফলনভযয প্রার্িয গদখ্া গদ। নাযীয দধর্ায  ভমকাদানর্ 

ুরুলতাদের্তায গ ানপাোঁনদ অফদ্ধ র্যা  এফং ভানজয ফযফাদযর্ গক্ষি গথনর্ নাযীয িাদাযণ 

ঘনি  ৃনয বযিনয। 
 

    ঐদতাদর্ দফনেলণ োযা ভার্কফাদ গদদখ্ননে গম, নাযী জাদতয যাধীনতায ভরূ র্াযণ গেদণনালণ 

ফযফস্থা। গেদণনালনণয দফদবন্ন মকানয ভধয দদন নাযীয যাধীনতা  গালণ নানারূন গদখ্া দ ননে। 

অয এআ গেদণনালনণয ভূনর যননে ফযদক্ত ত ভাদরর্ানায প্রফতকন। ফযদক্ত ত ভাদরর্ানায উদ্ভনফয পনর 

এর্ গেদণয ুরুল ঐ ভাদরর্ানায দধর্ায দেদনন দনর এফং নযনেদণয ুরুলনদযনর্ তানদয দারূন 

গালণ র্যনত গালণ র্যনত থার্র, াযীদযর্  ভানদর্বানফ। আ ভআ নাযীনদয গিনর গদা র 

ুরুলাধীন দযফাযগুদরয  ৃর্নভকয ভনধয। নাযী তায বযণনালনণয জনয ুরুনলয ধীন ন ড়নরা। 

পনর গাদলত ুরুল গেদণয নঙ্গ নাযীজাদতয বা য এর্াত্ম ন গ র। গেদণদফবক্ত ভানজয দফদবন্ন স্তনয 

গাদলত ুরুলনেদণ ফা েদভর্ গেদণয ানথ নাযী ম্প্রদা দফদবন্নবানফ গাদলত ন এননে। দা ভাজ, 

াভিতাদের্ ভাজ  ুোঁদজফাদী ভানজ গাদলত ুরুল ফা েদভর্ গেদণ  ভস্ত গেদণয নাযীনর্ গর্ান না 

গর্ান বানফ গালণ র্যা ননে। অয ুোঁদজফাদী ভাজ ফযফস্থা এআ গালনণয ভািা চযভ মকান চনর মা। 

তাআ ভার্কী তত্ত্বানুানয ুোঁদজফাদী ভানজয র্ািানভানর্ উনচ্ছদ র্যনত না াযনর নাযী ুরুনলয ুলভ, 
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স্বাবাদফর্, অদত্মর্ ম্পর্কনর্ প্রদতষ্ঠা র্যা ম্ভফ ন। নাযীয ূণকভুদক্তয জনয প্রনাজন ভাজতাদের্ 

প্রনরতাযী ফযফস্থা। ভাজতাদের্ ভানজআ নাযীয ূণকভুদক্ত ম্ভফ। অয এখ্াননআ ফকাযা প্রনরতাদযনৎ 

গেদণয ভুদক্তয নঙ্গ নাযী জাদতয ভুদক্তয ভযাদি দফদচ্ছন্নবানফ জদড়ন অনে।  
 

    ভার্কী দফনেলণ গদদখ্ননে গম, ুোঁদজয উয ফযদক্ত ত ভাদরর্ানা দফনরা নর তনফআ গেদণ গালনণয  

ফান নফ। অয গআ গেদণ গালনণয ফাননয ভধয দদনআ নাযী জাদতয গালনণয ফান নফ। েদভর্ 

গেদণয দফেনফয ভাধযনভ ুোঁদজফানদয দফরুদপ্ত  ভাজতনেয প্রদতষ্ঠা নর তনফআ গাদলত নাযী ভানজয ূণক 

ভুদক্ত ম্ভফ। গাদলত নাযী ভানজয ূণকভুদক্তয রূদি গদখ্া মা যাদায ১৯১৭ ানরয ননবম্বয দফেনফয 

য ভাজতাদের্ ফযফস্থা প্রদতদষ্ঠত নর। গরদনন প্রথভ গথনর্আ প্রনরতাদযনৎ গেদণয ভুদক্তয নঙ্গ নাযীভুদক্তয 

প্রশ্নদি তুনরনেন। তাোঁয বালাঃ ‚প্রনরতাদযনৎ গেদণ র্খ্নআ ূণকভুদক্ত রাব র্যনত ানয না, মদদ না তা 

নাযীনদয জনয  এনঙ্গর ফফকযমু  (barbarism) ফনরনেন। এআ মকান নয-নাযীয দফফানয গক্ষনি ফং 

জাদত গ াি আতযাদদয দবদিনত দর্েু ফাধাদননলধ  নড় নি এফং গমৌথ দফফা প্রথায দফনরা নত শুরু র্নয। 

তৃতী মকান ভানফ ভাজ বযতায মুন  (Civilisation) প্রনফ র্নয। এআ ভ গথনর্ ভানুল দল্প 

ংস্কৃদত চচ্চকায দদনর্ গ্রয নত শুরু র্নয। এআ মুন  এর্দফফাপ্রথায উদ্ভফ  এফং ফহু াদভতা ফা 

ফহুবতৃকপ্রথা ভানজ নীদতদফরুদ্ধ ফনর দফনফদচত নত শুরু র্নয। 
 

    ভাজ দফফতকননয এনঙ্গর-এয উনযাক্ত দফনেলণ নত গফাঝা মা গম, ভানফ ভানজয অদদভ স্তনয 

নাযী  ুরুনলয ভানাদধর্ায দের। দর্ন্তু ফতকভানন অভযা বয ভাজ ফযফস্থা গমখ্ানন ুোঁদজফাদ প্রাধানয 

গন গথনর্, গখ্ানন ম্পদিয দধর্ায, দতৃতাদের্তা  দরঙ্গনফলনভযয ুনমা  দনন অআননয দৃদিনত 

এর্দফফা প্রথানর্ নুযণ র্যা নর র্ামকতঃ ফহু াদভতা ুরুনলয স্ববাফদদ্ধ ফনর দয দত । এয 

পনর নাযী অদথকর্,  নদদর্  ভানদর্ দদর্ নত ফদদভত । নযদদনর্ ুোঁদজফাদী ভানজয এআ দনষু্ঠয 

 থকননদতর্ ফযফস্থায প্রদতফাদ র্নয নাযীভাজ ুদফচায া না। অফায নাযী মদদ এয দফর্ল্প উা 

নুন্ধাননয উনেনয অআনদদ্ধ নফফাদর্ ম্পনর্কয ফাআনয মা তানর গ ভানজয র্ানে া দনদা  

বৎকনা। এআবানফ ুরুলাদত ভানজ তথা ুোঁদজফাদী ভানজ নাযীয দস্তত্ব দফন্ন ন নড়। তাআ নাযী 

ভানজয ূণকভুদক্তয জনয প্রনাজন ুোঁদজফাদী ভাজ ফযফস্থায দফনরাাধন  াভযফাদী ভাজ প্রদতষ্ঠা। 

ভার্কী ঐদতাদর্ দফনেলণ নত অভযা গদখ্নত াআ গম, এর্ভাি ফকাযা গেদণয দফেনফয ভধয দদনআ 

ুোঁদজফাদী ভাজ ফযফস্থায উনচ্ছদ ম্ভফ। অয ুোঁদজফাদী ভানজয উনচ্ছদ নর গেদণ গালণীন াভযফাদী 

ভাজ প্রদতদষ্ঠত নফ। অয ঐ গেদণনালণীন াভযফাদী ভানজ ফকাযা েদভর্ গেদণয ানথ নাযীজাদতয 

যাধীন ফস্থা গথনর্ ভুদক্ত নফ। 
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