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সবহারা িণর একনায়ক  

*** সমাজতাি ক িব েব তারা িনেজরাই গালার মেুখ পেড়। কৃিষর সমবােয় রপূা েরর সময় 
পা েত িকছু লাক িছল যারা তােক িবেরািধতা কেরিছল এবং যখন বেুজায়া ডানপ ােক সমােচালনার 
সময় এেলা, তখন তারা এেত ু  হেলা। আপনারা সমাজতাি ক িব ব করেছন, িক  এখনও 
জােনন না বেুজায়ারা কাথায়। বেুজায়ারা আর কাথাও নয়, খাদ পা েতই অব ান করেছ_ মতায় 
অিধি ত যারা পুিঁজবােদর পথ ধেরেছ। পুিঁজবােদর পথগািমরা এখনও পুিঁজবােদর পেথই রেয়েছ। ১৯৭৫ 
বা ১৯৭৬। িপপলস ডইিলর স াদকীয়েত উ তৃ । ১০ মাচ, ১৯৭৬। 

*** সংেশাধনবাদ কতৃক মতা দখল মােনই হে  বেুজায়া কতৃক মতা দখল। দশম পা  কংে েসর 
দিলেল উ ত ৃ (১৯৬৬) 

*** িবপলু িবশংৃখলার পর িবশাল শংৃখলা আেস। এবং এটা িত সাত বা আট বছর পর পরই 
হেব। দত  ও দানেবরা লািফেয় বিরেয় আসেব। তােদর িণ চির  ারা চািলত হেয় তারা বিরেয় 
আসেত বাধ । দশম পা  কংে েসর দিলেল উ ত ৃ (১৯৬৬) 

*** এই ব ি  িণ সং ামেক আঁকেড় ধের না; স কখনই এই চািবকা র কথা উে খ 
কেরিন। এখনও তার মতবাদ হে , “সাদা িবড়াল ও কােলা িবড়াল,” যা সা াজ বাদ ও
মাকসবােদর মেধ  কােনা পাথক  কের না। ১৯৭৫ বা ১৯৭৬। ‘তং িশয়াও িপং’-এর ২০ দফার

সমােলাচনােত উ তৃ । “অধ য়ন ও আেলাচনা”। ১৪ এি ল, ১৯৭৬। 

*** কী! “িতন  িনেদশনােক চািবকা  িহেসেব হণ করা! ি িতশীলতা ও ঐক  অথ
িণসং ামেক বািতল করা নয়; িণসং াম হে  চািবকা  এবং আর সব িকছুই এর উপর িনভর 

কের। সবহারা িণর একনায়ক েক সসুংব  করা, পুিঁজবােদর পনুরু ানেক রাধ করা ও সমাজত  
গঠেনর জন  বতমান মহান সবহারা সাং িতক িব ব একা ভােব েয়াজনীয় ও খবুই সমেয়াপেযাগীৃ । 
নবম পা  কংে েসর িরেপােট উ তৃ । 

*** অতীেত আমরা ামা েল, কারখানাগেুলােত, সাং িতক ে  সং াম চািলেয়িছ এবং আমরা ৃ
সমাজতাি ক িশ া আে ালন পিরচালনা কেরিছ। িক  এসবই সমস া সমাধােন ব থ হেয়েছ কারণ 
আমরা একটা প িত, একটা ধরন বর করেত পািরিন যােত আমােদর খারাপ িদকগেুলােক 
খালাখিুলভােব, সামি কভােব এবং িনেচ থেক উে াচেনর জন  ব াপক জনগণেক জাগিরত করেত 
পাির। ১৯৬৭; নবম পা  কংে েসর িরেপােট উ তৃ ।

*** আমরা মহান িবজয় অজন কেরিছ। িক  পরািজত িণ এখনও সং াম করেব। এই লােকরা 
এখনও চারপােশ আেছ এবং এই িণ এখনও রেয়েছ। সতুরাং, আমরা চূড়া  িবজেয়র কথা বলেত 
পাির না। এমনিক কেয়ক দশেকর জন ও নয়। লিননবািদ দিৃ ভি  মেত, এক  সমাজতাি ক দেশর 
চূড়া  িবজেয়র জন  শধুমুা  দিশয় ে  সবহারা িণ ও ব াপক জনগেণর েচ াই েয়াজনীয় 
নয়, বরং িব  িব েবর িবজয় এবং িব ব াপী মানষু কতৃক মানষুেক শাষেণর ব ব ার িবলিু ও 
েয়াজন যােত সম  মানব জািতই মিু  অজন করেব। তাই, আমােদর দেশর িব েবর চূড়া  িবজয় 
স েক হালকাভােব বলা ভুল; এটা লিননবাদিবেরাধী এবং বা বতার সােথ অসাম স পণূ। 
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একিদেক শৃ লােক ভয় করা ও অন িদেক তােক রঢ়ূভােব মাকািবলা করার মলূ হে  কারণ কােরা 
িচ াধারায় এই িবষয় েক ীকৃিত িদেত অ ীকার করা য, সমাজতাি ক সমাজ হে  এক  
িবপরীেতর এক , যােত , িণ ও িণসং াম বজায় রেয়েছ। ১৯৫৭; েদশ, িমউিনিসপ াল ও
ায় শািসত অ েলর পা  কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা।

*** সাধারণভােব, িতিব বী িববিৃত দানেক ভাবতই িনিষ  করেত হেব। িক  এগেুলা যিদ 
িতিব বী ধরেন না হেয় িব িব ছ াবরেণ হয়, তাহেল সগেুলােক আপনােদর অনমুিত িদেত হেব। 
এেত এই িববিৃতগেুলা কী উে েশ , তা বঝুেত এবং তােদর িবরেু  সং াম চালােত আমােদর সিুবধা 
হেব। দইু ধরেনর উি দ জ  নয়, ফসল ও আগাছা। িত বছর আগাছা অবশ ই সাফ করেত 
হেব, বা েব বছের কেয়কবারই ... ...। আগাছাগেুলা একভােব উপকাির; যখন উপেড় ফলা হয় 
তখন এগেুলা সাের রপূা িরত হয়। আপনারা িক বেলন এগেুলা কােনা কােজর নয়? ভাল কথা, 
অ েয়াজনীয়তােক েয়াজনীয়তায় রপূা িরত করা যায় ... ... এখন থেক দশ হাজার বছর পরও 
আগাছা জ ােব; তাই আমােদরেক অবশ ই স পয  সং াম চালাবার জন  ত থাকেত হেব। 
১৯৫৭; েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা  কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা। 

*** ... ... ... সং ােমর মধ  িদেয় সৃ  ঐক ই শধুমুা  শি শালী হেত পাের। কারণ সং ামটা 
হে  অনােপি ক, ঐক  হে  আেপি ক। কউ কউ বেল য িচনা জনগণ ধযশীলভােব শাি ি য়। 
আিম মেন কির না য তারা ততটা শাি ি য়। িচনা জনগণ হে ন লড়াইি য়। ১৯৬৭; মাও সতুং 
সাং িতক িব বেক ব াখ া করেলনৃ ।  

*** [স াট িচন িশহ-হুয়াং] আধিুনকতােক স ান করা ও পরুেনােক হয় করার ব াপাের একজন 
দ  ব ি  িছেলন ... ...[িলন িপয়াও বলেলনঃ “িচন িশহ-হুয়াং পু করািজ পিুড়েয় িদেয়িছেলন এবং
পি ত ব ি েদরেক জীব  কবর িদেয়িছেলন”]। তা িক পিরমােণ কেরিছেলন? িতিন মা  ৪৬০ জন
পি ত ব ি েক জীব  কবর িদেয়িছেলন। অথচ আমরা উৎখাত কেরিছ ৪৬,০০০ জনেক।
িতিব িবেদরেক দমন করার সময় আমরা িক িকছু সংখ ক িতিব বী বিু জীবীেক খতম কিরিন? 
গণতাি ক ব ি েদর সােথ আিম একবার িবতক কেরিছলামঃ আপনারা আমােদরেক িচন িশহ-হুয়াং-
এর মেতা আচরেণর জন  অিভযু  কেরন। িক  আপনারা ভুল কেরন; আমরা তােক ১০০ গণু 
ছািড়েয় গিছ। একনায়ক  চালােনার ব াপাের িচন িশহ-হুয়াং-ক অনকুরণ করার জন  আপনারা 
আমােদরেক ভতসনা কেরন। আমরা সগেুলা সবই ীকার কির। যা দঃুখজনক তা হে  আপনারা 
যেথ ভােব বেলনিন। আপনােদর জন  আমােদরেক তা বলেত হেয়েছ। ১৯৫৮; ৮ম পা  কংে েসর ২য় 
অিধেবশেন ভাষণ।  

*** তােদরেক বেল িদন, আমােদর মতা িমক, কৃষক ও সিনকেদর ারা দ , ব াপক 
জনগেণর ারা দ , যারা জনসংখ ায় শতকরা ন ই ভােগরও বিশ। কিমউিন  পা  এই 
রাজৈনিতক মতা িকেয় রাখার জন , যারা (আমােদর) মতা দখলেক িবেরািধতা কের তােদর 
উপর েয়াগ করেব; কখনও দাদলু মান হেব না। মতার জন  আকা াটা কী িজিনস? সবহারা 
িণর রেয়েছ মতার জন  সবহারা আকা া এবং তারা অিজত মতার এক কণাও বেুজায়ােদরেক 
দেব না। বেুজায়ােদর মতার আকা াটা কী? এটা হে  য, তারা তার এক কণাও সবহারা 
িণেক দেব না। আমরা তােদর থেকই এটা িশেখিছ, তেব আমরা িশেখিছ আেরা ভালভােব। ২৮ 

জনু, ১৯৭৬; চ াং চুন িচয়াও, “ দং িশয়াও িপং-ক সমােলাচনা ও ডান িবচু িতপূণ বাতা বাহেক িতহত করা”
স ে  আেলাচনােত উ তৃ ।  
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*** ১৯৪৯ সােল এটা িচি ত করা হেয়িছল য, দেশর মেধ  ধান  হে  সবহারা ও 
বেুজায়ােদর মধ কার । তর বছর পর িণসং ােমর পনুবার বলা হেয়িছল এবং এই 
সত েকও উে খ করা হেয়িছল য, পিরি িত ভােলার িদেক মাড় ঘরুা শরু ুকেরেছ। মহান সবহারা 
সাং িতক িব ব িকেসর জনৃ ? িণসং াম চালাবার জন । িলউশাওিচ িণসং াম শিুকেয় মরার 
ত  হািজর কেরিছল, িক  স িনেজ কখনও িণসং াম বাদ দয়িন। স তার িব াসঘাতক ও 

একগুেঁয় অনগুািম চ টােক র া করেত চেয়িছল। িলনিপয়াও সবহারা িণেক উৎখাত করেত
চেয়িছল এবং এক  - দতার চ া কেরিছল। (তাহেল) িণসং াম কী শষ হেয় গেছ? ১৯৭৫ 
বা ১৯৭৬; িপপলস ডইিলর স াদকীয়েত উ তৃ , ৬ এি ল, ১৯৭৬।  

*** সমাজতাি ক সমাজ এক  বশ দীঘ ঐিতহািসক সময়কাল ধের থাকেব। সমাজতে র 
ঐিতহািসক পযায়কাল জেুড় িণসমহূ, িণ  ও িণসং াম রেয়েছ, সমাজতাি ক পথ ও পুিঁজবািদ 
পেথর মধ কার সং াম রেয়েছ, এবং পুিঁজবােদর পনুরু ােনর িবপদ রেয়েছ। আমােদরেক অবশ ই এই 
সং ােমর দীঘ ায়ী ও জ ল চির েক ীকৃিত িদেত হেব। আমােদর সতকতােক অবশ ই বাড়ােত 
হেব। আমােদরেক অবশ ই সমাজতাি ক িশ া চালােত হেব। িণ  ও িণসং ামেক অবশ ই 
আমােদর স কভােব বঝুেত হেব ও মীমাংসা করেত হেব, আমােদর ও শ র মধ কার  থেক 
জনগেণর মধ কার গেুলােক পথৃক করেত হেব এবং তােদরেক স কভােব মীমাংসা করেত হেব। 

নেচৎ আমােদর আমােদর মেতা এক  সমাজতাি ক দশ তার িবপরীেত রপূা িরত হেব এবং
অধপিতত হেব; পুিঁজবােদর পনুরু ান ঘটেব। এখন থেক এটা আমােদরেক িত বছর, িত মােস ও 
িতিদনই রণ করেত হেব যােত এই সমস া স েক আমরা তুলনামলূকভােব ভাল ধারনা অজন 
করেত পাির এবং যােত আমােদর এক  মাকসবাদী-লিননবাদী লাইন থােক। ১৯৬২; ৮ম কি য় 
কিম র ১০ম নাির অিধেবশন, ৯ম পা  কংে েসর দিলেল উ তৃ । 

*** যখন প ারী কিমউেনর উ ান ঘটেলা তখন িতিন (মাকস) এেক সমথন করেলন, যিদও 
িতিন অনমুান কেরিছেলন য, এটা ব থ হেব। যখন িতিন বঝুেত পারেলন য, এটা হে  থম 
সবহারা একনায়ক , তখন িতিন ভাবেলন য, যিদ এটা মা  িতন মাসও েক থােক তাহেলও এটা 
একটা ভাল ব াপার হেব। যিদ আমরা অথৈনিতক দিৃ েকাণ থেক িবচার কির তাহেল এটা 
সমেয়াপেযাগী িছল না ... ...। ১৯৫৯; লসুান সে লেন ভাষণ। 

*** িব বেক আকঁেড় ধর, উৎপাদন বাড়াও। ৯ম পা  কংে েসর দিলেল উ তৃ ।

*** আমরা অ সর যিু  হণ করেবা, িক  তা একটা িনিদ  সমেয়র জন  প াৎপদ যিু র
েয়াজনীয়তা ও অপিরহাযতােক বািতল করেত পাের না। ইিতহােসর সচূনা থেক িব িব যেু  সবদাই 
তারাই জয়ী হেয়েছ যােদর হােত অ শ  িছল কম এবং যারা অ পািতর ে  সিুবধা পেয়েছ তারা 
পরািজত হেয়েছ। আমােদর গহৃযেু র সময়, জাপিবেরািধ িতেরাধ যেু র সময় এবং মিু যেু র 
সময়, আমােদর দশব াপী রাজৈনিতক মতা ও আধিুনক অ াগােরর অভাব িছল। যিদ সবেচেয় 
আধিুনক অ পািত না থাকার কারেণ যু  করেত কউ না পাের তাহেল তা িনেজেক িনর  করারই 
সািমল। ১৯৬১-৬২; ‘ সািভেয়ত ইউিনয়েনর রাজৈনিতক অথনীিত’র উপর নাট।  
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*** এবার আমােদর িতিনিধদল যখন সািভেয়ত ইউিনয়ন গল তখন আমরা বশ িকছু ে  
সরাসির আগালাম। আিম চৗ-এন-লাইেক টিলেফােন বললাম য, এই লাকগেুলা তােদর বষিয়ক 
সাফেল র জন  অ  হেয় গেছ এবং তােদর সােথ ব বহােরর সবেচেয় ভাল পথ হে  তােদরেক একটা 
ভালরকম ধালাই দয়া। তােদর বষিয়ক সাফল গেুলা কী? ৫ কা  টন ই াত, ৪০ কা  টন 
কয়লা ও ৮ কা  টন পে ািলয়াম ছাড়া আর িকছুই নয়। এই পিরমাণ িক খবু বিশ িকছু? 
এেকবােরই না। এখন এই াচুেযর জন ই তােদর মাথা ঘেুর গেছ অহংকাের। কী কিমউিন ! কী 
সব মাকসবাদী! আিম বিল, এসব িকছুেক আেরা দশগণু, বা এমনিক একশগণু কর, তবওু এটা খবু 
বিশ হেব না। তামরা যা সব করেছা তা হে _ পিৃথবী থেক িকছু িজিনস বর কের এেনেছা, 
এগেুলােক ই ােত রপূা িরত কেরেছা এবং িকছু সংখ ক গািড়, ন ও অন ান  িজিনস তির 
কেরেছা। এর মেধ  এমন অসাধারণ কী রেয়েছ? এবং তারপরও তামরা এসব িকছুেক তামােদর 
িপেঠ এমনই ভাির বাঝায় পিরণত কেরেছা য, তামরা এমনিক িব িব নীিতগেুলােক পয  ছঁুেড় 
ফেল দাও। এটা িক বষিয়ক সাফেল  অ  হেয় যাওয়া নয়? কউ যিদ উ পদ লাভ কের তাহেল 
স-ও বষিয়ক অজেনর ারা অ  হেত পাের। থম স াদক হওয়াটা এক ধরেনর বষিয়ক 
সাফল , যা একজেনর মাথা িবগেড় তােক অহংকারী করেত পাের, যখন একজন মানেুষর মাথা 
িবগেড় যায় তখন একভােব বা অন ভােব তােক আমােদর একটা ভালরকেমর ধাতািন দয়া উিচত। 
েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা  কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা (১৯৫৭)।  

*** বতমােন, িব েবর কাজ এখনও সমা  হয়িন; এটা এখেনা চূড়া ভােব িনধািরত হয়িন শষ 

পয  ক কােক উৎখাত করেব। সািভেয়ত ইউিনয়েন ু ে ভ িক মতায় নয়? বেুজায়ারাই িক
মতায় নয়? আমােদরও এমন দৃ া  আেছ যখােন রাজৈনিতক মতা রেয়েছ বেুজায়ােদর দখেল; 

উৎপাদন ি েগড, কারখানা ও “িসেয়ন” কিম  এবং জলা ও ােদিশক কিম েতও তােদর লাক
রেয়েছ; জনিনরাপ া িবভােগর উপ- ধানও রেয়েছ যারা তােদর লাক। ১৯৬৪; মাও উয়ান িশন-এর 
সােথ আেলাচনা। 

*** গণতাি ক িব েবর পর িমক এবং গরীব ও িন -মাঝাির কৃষকরা এক জায়গায় দঁািড়েয় 
থােকন না, তারা িব ব চান। অন িদেক িকছু সংখ ক পা  সদস  এিগেয় যেত চান না; কউ কউ 
পছেনও গিত িনেয়েছ এবং িব বেক িবেরািধতা কেরেছ। কন? কারণ, তারা বড় অিফসার হেয় 
বেসেছ এবং বড় অিফসােরর াথগেুলা তারা র া করেত চায়। ‘পুিঁজবােদর পিথেকরা হে  পুিঁজবাদী

উৎপাদন স েকর িতিনিধ’-ত উ তৃ ।

*** লিনন বেলিছেলন য “ েদু  উৎপাদন অিবরতভােব, িতিদন, িত ঘ ায় তঃ তভােবু

এবং ব াপকভােব পুিঁজবাদ ও বেুজায়ােদরেক জ  দয়।” তারা িমকে িণ ও পা  সদস েদর
একাংেশর মােঝও জ লাভ কের। সবহারা িণর কাতাের এবং রা  ও অন ান  যে র ব ি েদর 
মেধ _ উভয়ে ে ই এমন লাক রেয়েছ যারা বেুজায়া জীবনযাপেনর রীিত হণ কের। ১৯৭৫; 

“বেুজায়ােদর উপর সামি ক একনায়ক  েয়াগ সে ”-ত উ তৃ ।  

*** যসব নতৃ ানীয় কডার পুিঁজবাদী পথ হণ কেরেছ তারা িমকেদর র  শাষণ কের 
বেুজায়া উপাদােন পিরণত হেয়েছ বা হে । ১৯৬৪; “২০  িনবে র সারব  কী”_ ত উ তৃ ।   
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*** একিদেক আমলাতাি ক িণ এবং অন িদেক গরীব ও িন মাঝারী কৃষকসহ িমকে িণ হে  
পর েরর িত তী ভােব বির দেুটা িণ। 
আমােদর দেশ বতমােন পণ ব ব া চাল ুরেয়েছ, মজিুর ব ব াও অসম, যমন ৮  েডর মজিুর 
েল ও অন ান  ে  রেয়েছ। সবহারা একনায়কে র অধীেন এ িবষয়গেুলােক শধুমুা  সীমাব  করা 

স ব। তাই, যিদ িলনিপয়াও-এর মেতা ব ি রা মতায় চেল আেস, তাহেল তােদর পে  পুিঁজবাদী 
ব ব া তির কের নয়া খবুই সহজ হেব। সজন  আমােদরেক আেরা বিশ কের মাকসবাদী-
লিননবাদী বই-প  পড়েত হেব। ১৯৭৫; বেুজায়ােদর ওপর সামি ক একনায়ক  েয়াগ সে ।  

*** পুিঁজবােদর পথগামী অ সংখ ক বড় মতা করায় কারীেদরেক উৎখাত করেত হেল তা শধুু
সাংগঠিনকভােব করেলই চলেব না, বরং রাজৈনিতকভােব, মতাদশগতভােব এবং ত গত ে ও তা 
করেত হেব। দেশর জন  ও িবে র জন  এটা একটা অতীব গরুু পণূ । যিদ সংেশাধনবাদেক 

উৎখাত না করা যায় তাহেল তা পনুরু ান ঘটেব। এটা একটা মহান ঐিতহািসক কতব ।
ভিবষ েতর িদেক তািকেয় বলা যায়, এটা স ূণ হেত বা েবই এখনও অেনক দির। ১৯৬৭; মাও 
সতুং সাং িতক িব বেক িবে ষণ করেলনৃ । 

*** এখন আিম আপনােদর একটা  িজ াসা করেবাঃ সাং ৃ িতক িব েবর ল  স েক 
আপনারা িক বেলন? [উপি তভােব কউ কউ উ র িদেলনঃ এটা হে  পা র মধ কার মতাসীন 
পুিঁজবােদর পথগামীেদর িবরেু  সং াম।] মতাসীন পুিঁজবােদর পথগামীেদর িবরেু  সং াম করা 
ধান কাজ, িক  এটা কােনাভােবই ল  নয়। ল  হে  দিৃ ভি গত সমস ার সমাধান করাঃ এটা 

হে  সংেশাধনবােদর িশকড়েক সমেূল উৎপা ত করার । 
কি য় কিম  বারংবার এর উপর জার িদেয়েছ য, জনগণেক অবশ ই িনেজরাই িনেজেদরেক 
িশি ত করেত হেব ও মু  করেত হেব। কারণ, িব  দিৃ ভি  তােদর উপর চািপেয় দয়া যায় না। 
মতাদেশর রপূা েরর জন  বািহ ক শতগেুলােক অভ রীণ িভি র মাধ েমই কাজ করেত হয় যিদও 
শেষরটাই ধান। যিদ িব  দিৃ ভি র পিরবতন না হয়, তাহেল কীভােব মহান সবহারা সাং িতক ৃ
িব বেক এক  িবজয় বলা যেত পাের? যিদ িব দিৃ ভি র রপূা রই না হয়, তাহেল যিদও মহান 
সাং িতক িব েব ৃ ২০০০ জন মতাসীন পুিঁজবােদর পথগামী হেয়েছ, পরবত েত ৪০০০ জন হেত 
পাের। ১৯৬৭; আলেবিনয়ার সামিরক িতিনিধদেলর িত ভাষণ।  

*** “ইিতহােস নিজরিবহীন” _এটাও স ক। শধুমুা  আিদম সাম বাদী ব ব ােক বদিলেয়

দাসব ব া িত ার, অথাৎ এক  শাষণহীন ব ব ােক বদিলেয় এক  শাষণমলূক ব ব া িত ার
িব বটা বােদ অতীেতর সম  িব ব এক ধরেনর শাষণমলূক ব ব া িত ায় সমা  হেয়েছ এবং 
িতিব বীেদর দমন করার কাজটা সামি কভােব চালােনাটা না িছল েয়াজনীয়, না িছল স ব। 
শধুমুা  আমােদর িব ব, সবহারা িণ ও কিমউিন  পা  ারা পিরচািলত ব াপক জনগেণর 
িব বই শাষণমলূক সকল ব ব ার ও সকল দৃ াে র চূড়া  লে  চািলত।... ১৯৫৫; “হুেফং িতিব বী

চে র উপর তথ াবলী” স েক স াদেকর নাট।   

*** বাদ অনযুায়ী একজন মানষু যমন অবশ ই িনি তভােবই মারা যােব, সমাজতাি ক 
ব ব াও এক  ঐিতহািসক ঘটনা িহেসেব একিদন শষ হেয় যােব, কিমউিন  ব ব া ারা বািতল 
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হেব। যিদ বলা হয় য, সমাজতাি ক ব ব া ও তার উৎপাদন স ক ও উপিরকাঠােমা িবলু  হেব
না তাহেল তা কী ধরেনর মাকসবাদ হয়? তা িক একটা ধম য় মতবাদ বা আধ া বােদর মেতাই 
হেব না যা িচর ায়ী ভগবােনর চার কের থােক। েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা
কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা (১৯৫৭)।  

*** কিমউিনজেমর সময় কােনা যু  না থাকেত পাের, িক  সং াম, জনগেণর িবিভ  অংেশর 

মধ কার সং াম অবশ ই থাকেব; এক িণ কতৃক অন  িণেক উৎখােতর কােনা িব ব না থাকেত
পাের, িক  িব ব তখেনা থাকেব। সমাজত  থেক কিমউিনজেম উ রণটা হে  িব বী। 
কিমউিনজেমর এক র থেক আেরক ের উ রণও তাই। যিু গত িব ব ও সাং িতক িব বও ৃ
রেয়েছ। কিমউিনজমেক অবশ ই বহু র ও বহু িব েবর মধ  িদেয়ই যেত হেব। ১৯৬১-৬২; 

সািভেয়ত ইউিনয়েনর ‘রাজৈনিতক অথনীিত’র উপর নাট।    

*** আমরা “আ জািতক” গেয় গিছ ৫০ বছর ধের, িক  লােক আমােদর পা  ভাঙেত চ া
কেরেছ দশবার। আিম এেক স ব মেন কির য, তারা এটা আেরা দশবার, িবশবার বা ি শবার 
করেব। তামরা িক এটা িব াস কর না? তামরা নাও করেত পাের, িক  আিম কির। আমরা 
যখন কিমউিনজেম পৗঁছেবা তখন িক কােনা সং াম লাগেব না? আিম তাও িব াস কির না। 
আমরা যখন কিমউিনজেম পৗঁছেবা তখনও সং াম থাকেব, িক  সগেুলা হেব নতুন ও পরুাতেনর 
মেধ , স ক ও ব েকর মেধ , এই-ই সব। ল  ল  বছর পেরও ভুলটা কােনা কােজ লাগেব না 
এবং তা পরািজত হেব। ১৯৭১; িলনিপয়াও-এর ঘটনার উপর আেলাচনা।  
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উপিরকাঠােমা

*** থেম এবং সব ধানভােব জনমত সিৃ  কর ও মতা দখল কর। তারপর মািলকানা 

সমস ার সমাধান কর। তারপর উৎপাদন শি েক িবপলুভােব িবকিশত কর। সাধারণভােব এটাই
হে  িনয়ম। যিদও এই ে  সবহারা িব ব ও বেুজায়া িব েবর মেধ  পাথক  আেছ [সবহারা 

িব েবর আেগ সমাজতাি ক উৎপাদন স ক সিৃ  হয় না, িক  সাম  সমােজ বেুজায়া উৎপাদন
স ক াথিমকভােব গেড় উেঠেছ], তবওু তারা মৗিলকভােব একই। সািভেয়ত ইউিনয়েনর রাজৈনিতক 
অথনীিতর উপর নাট, (১৯৬১-৬২)

*** এক  রাজৈনিতক মতােক উৎখাত করেত হেল সব থেম দরকার হে  জনমত সিৃ  করা,
মতাদশগত ে  কাজ করা। এটা িব বী িণ ও িতিব বী িণ উভেয়র জন ই সত । ৮ম কি য়
কিম র ১০ম নাির অিধেবশেন, নবম পা  কংে েসর দিলেল উ ত ৃ (১৯৬২)  

*** অ সর িণর িতিনিধ কারী িনভুল িচ ােক জনগণ একবার আয়  কের িনেত পারেলই তা 
ব গত শি েত পিরণত হয়, যা সমাজেক পিরবিতত কের ও দিুনয়ােক রপূা িরত কের। “মানুেষর
িনভুল িচ াধারা কাথা থেক আেস?” (ম ১৯৬৩) 

*** যিদও বেুজায়া িণেক উৎখাত করা হেয়েছ, তব ু স এখেনা শাষক িণগেুলার পরুেনা
ধারনা, সং িতৃ , রীিত ও অভ াসেক কােজ লাগােত চাে  জনগণেক কলিুষত করার জন , তােদর 
িচ াধারােক আ  করার জন  এবং স পনুরায় মতায় িফের আসার জন  বল চ া করেছ। 
সবহারা িণেক অবশ ই ক তার িবপরীতটা করেত হেবঃ তােক মতাদশগত ে  বেুজায়া িণর 
িতটা চ ােল েক অবশ ই মেুখামিুখ মাকােবলা করেত হেব এবং সম  সমােজর মানিসক দিৃ ভি  
পিরবতেনর জন  সবহারা িণর নতুন ধারনা, সং িতৃ , রীিত ও অভ াসেক কােজ লাগােত হেব। 
বতমােন আমােদর ল  হে  কতৃ ানীয় পুিঁজবােদর পথগামী ব ি েদর িবরেু  সং াম করা ও 

তােদরেক উৎখাত করা, িতি য়াশীল বেুজায়া ািত ািনক “কতৃপ ”ক এবং বেুজায়া ও অন
সকল শাষক িণর মতাদশেক সমােলাচনা ও বজন করা এবং সমাজতাি ক অথৈনিতক িভি র সােথ 
যগেুলা অসাম স পণূ এমন সব িশ া, সািহত  ও িশ কলা এবং উপিরকাঠােমার অন  সকল অংেশ 
রপূা র গঠন করা যােত সমাজতাি ক ব ব ার সসুংব করণ ও িবকাশসাধনেক সহজতর করা যায়। 
৮ আগ , ১৯৬৬; মহান সবহারা সাং িতক িব ব স েক িসিপিসৃ ’র কি য় কিম র িস া সমহূ।  

*** আজেকর পিৃথবীেত সকল সং িতৃ , সকল সািহত  ও িশ কলা কােনা না কােনা িনিদ  িণর 
এবং িনিদ  রাজৈনিতক লাইেনর অিধকাের রেয়েছ। বা েব, িশে র জন  িশ , িণর ঊে  িশ  বা 
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রাজনীিত থেক িবি  বা াধীন কােনা িশ  বলেত িকছু নই। ১৯৪২, সািহত  ও িশ কলার উপের 
ইেয়নান ফারােম ভাষণ।  

*** িলউশাওচী’র িনয় ণাধীন সািহত  ও িশ কলা িবভাগগেুলােক মাও সমােলাচনা কেরেছন
‘এখেনা ‘মতৃ’ দর াধান াধীন” বেল, সাং িতক ম ণালয়েক সমােলাচনা কেরেছন এই বেল যৃ ,
“যিদ এটা রপূা িরত হেত অ ীকার কের, তাহেল এর নতুন নামকরণ করা উিচত রাজা-বাদশা,
জনােরল ও ম ীেদর ম ণালয়, িতভা ও সৗ েযর ম ণালয়, অথবা িবেদিশ মিমর ম ণালয়” এবং
বেলেছন য, া  ম ণালেয়র নতুন নামকরণ করা উিচত “শহুের বড়েলাকেদর া  ম ণালয়”।
৯ম পা  কংে েসর দিললািদ থেক 

*** পরী া চালােনার আমােদর বতমান প িত হে  শ র সােথ আচরেণর জন  প িত, জনগেনর
সােথ আচরেণর জন  প িত এটা নয়। এটা হে  আকি ক আ মেণর প িত,.....তীযক ও অ তু
সব  িজ াসা করার প িত। এখেনা এটা পেুরােনা অ -পদী রচনার মেতাই একটা প িত, এটা 
আিম সমথন কির না। এেক স ুণভােব বদেল ফলা উিচত। আমার মেত গেুলা আেগই কাশ 
করা উিচত এবং ছা েদরেক তা অধ য়ন করেত দয়া উিচত ও বইেয়র সাহায  িনেয় উ র িদেত 
দয়া উিচত। উদাহরণ রপূ    “লাল ঠুিরর ”র উপর যিদ কউ িবশ   ক কের এবং িকছু
ছা  এর অেধকগেুলার উ র দয় ও উ রগেুলা ভােলা হয় এবং যিদ উ রগেুলার িকছুিকছু খবু ভােলা 
হয় ও সজৃনশীলতােক ধারণ কের, তাহেল তােক স শতকরা ১০০ ন র িদেত পাের। যিদ অন  িকছু
ছা  িবশ র সবগেুলা ে রই উ র দয় এবং স কভােব দয় িক  যিদ তা হয় শধুমুা  তােদর বই 
ও ব ৃ তা থেক উ তৃ  কের, কােনা সজৃনশীল ধারনাবিজত, তাহেল তােদরেক শতকরা ৫০ বা ৬০ 
ন র দয়া উিচত। পরী ার সময় এেক অেন র কােন কােন কথা বলা এবং অেন র জায়গায় বসােক 
অনেুমাদন করা উিচত। যিদ তামার উ র ভােলা হয় এবং আিম তা নকল কির তাহেল আমারটাও 
ভােলা বেল গণ  করা উিচত। অেন র কােন কােন কথা বলা এবং অেন র নােম পরী া দয়া 
গাপনভােব চলিছেলা। এেক এখন কাশ ভােব করেত দয়া হাক। যিদ আিম িকছু করেত না পাির 
এবং তুিম উ র িলেখ ফেলা, যা পেড় আিম নকল কেরিছ, এটা হেল ভােলাই। এভােব একটা পরী া
কের দখা যাক। আমােদরেক অবশ ই জীব ভােব কাজ করেত হেব, িনজ ব ঢং-এ নয়। িকছু িশ ক
আেছন যারা যখন ব ৃ তা দন তখন শধু ুএেলােমেলা আেলাচনা করেত থােকন; তােদর উিচত তােদর 
ছা েদরেক িঝেমােত দয়া। যিদ তামার ব ৃ তা ভােলা না হয়, তাহেল কন অন েদরেক তা 
শানােনার জন  িজদ কর? চাখ খালা রেখ িবরি কর ব ৃ তা শানার চেয় বরং নব শি স ারক 
একটা ঘমু দয়া ভােলা। আেজবােজ িজিনস শানার েয়াজন নই। বরং তুিম তামার মি েক 
িব াম িদেত পার। বস  উ সেব ম ব , ১৯৬৪ 

*** িচেনর া ব ব া সািভেয়ত ইউিনয়েনর া ব ব ােক িত ি তা করেছ। িক  ডা াররা 
যা বেলন তা আিম পেুরাপিুর হণ করেত পাির না। আিম আমার ডা ােরর সােথ ভ েলােকর মেতা 
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একটা চুি  কেরিছঃ যখন আমার র হেব তখন আিম আপনােক ডাকেবা, আর যখন আমার তা 
হেব না তখন আিম আপনােক িবর  করেবা না, আপিনও আমােক করেবন না। আিম বললাম য 
যিদ আমােক সারা বছের তার সােথ দখা করেত না হয় তাহেল তা তার িবরাট গেুণর মাণ হেব। 
আমরা যিদ িতমােসই তােক িবর  কির তাহেল মাণ হেব য, িতিন তার কােজ ব থ হেয়েছন। 
ডা ার যা বেলন আিম তার মা  অেধক অনসুরণ কির এবং আশা কির য, বািক অেধেক িতিন 
আমােক অনসুরণ করেবন। ডা ার যা বেলন সবই যিদ আমরা মেন চিল তাহেল অসু তা 
কেয়কগণু বেড় যােব এবং জীবন অস ব হেয় উঠেব। আিম আেগ কখেনা এতেবিশ পিরমােণ 
উ র চাপ ও যকৃেতর দােহর কথা শিুনিন। একজন ব ি  যিদ ব ায়াম না কেরন, আর শধু ুভাল 
খান, ভাল পেরন, আরােম জীবনযাপন কেরন এবং সব ই গািড় চেড় যান, তাহেল িতিন চুর 
পিরমােণ অসেুখ আ া  হেয় পড়েবন। খাদ , ব , বাস ান ও যাতায়ােতর উপায় স ে  অত িধক 
মেনােযাগ হে  উ  পযােয়র কডারেদর মেধ  অসু তার চার  মলূ কারণ। আমােদর া ব ব া 

সািভেয়ত ইউিনয়নেক িত ি তা করেছ। সাধারণ িচিকৎসকেদর থেক এটা িবেশষ  তির করেছ।
তােদরেক অবশ ই সকল ধরেনর অসু তােক দখেত হেব এবং িনেজেদরেক উ ত করেত হেব। ১৯৬৪, 
া  ব ব ার উপর আলচনা।  

*** িবখ াত ব ি  ও পি তেদর ারা ভীত ভািবত হেবন না। আমােদরেক িচ ায়, কথা বলায় 
ও কােজ অবশ ই সাহসী হেত হেব। িচ া করেত, কথা বলেত ও কাজ করেত আমােদর ভীত হেল 
চলেব না। আমােদর হাত ও পা বাঁধা পড়ার পিরি িত থেক আমােদরেক অবশ ই িনেজেদরেক মু  
করেত হেব। মজীবী জনগেণর উেদ াগ ও সজৃনশীলতা সবদাই চুর। অতীেত, পরুেনা ব ব ার 
অধীেন তােদরেক দিমত কের রাখা হেয়িছল। এখন তারা মু  হেয়েছ এবং ফল দখােত শরু ুকেরেছ। 
আমােদর প িত হে  ঢাকনাটা খেুল দয়া, সং ার ভেঙ দয়া এবং মজীবী জনগেণর উেদ াগ ও 
সজৃনশীলতােক িবে ািরত হেত দয়া। ১৯৫৮; ৮ম পা  কংে েসর ২য় অিধেবশেন ১ম ভাষণ।   

*** মানেুষর রেয়েছ িশরা ও ধমনী, যার মধ  িদেয় ৎিপ  র  স ািলত কের। এবং কাবনডাই

অ াইড ত াগ কের ও তাজা অি েজন হণ কের। অথাৎ বাসীটা বজন কের ও টাটকাটা হণ
কের স তার ফুসফুস িদেয় িনঃ াস াস চালায়। এক  সবহারার পা েকও অবশ ই বাসীটা বজন 
করেত হেব ও টাটকাটা হণ করেত হেব, তাহেলই স াণ াচুেয ভরপরু থাকেব। আবজনাগেুলা 
পিরত াগ ও টাটকাটা হণ না করেল পা র কােনা াণশি  থােক না। ১৯৬৯; ৯ম পা  কংে েসর 
দিলেল উ তৃ । 

*** ইিতহােসর সাধারণ িবকােশ যখন আমরা ীকার কির য, ব গত ব াপার িনধারণ কের 
মানিসকতােক এবং সামািজক বা বতা িনধারণ কের সামািজক চতনার, তখন আমরা ব গত 
িজিনেসর উপর মানিসকতার, সামািজক বা বতার উপর সামািজক চতনার এবং অথৈনিতক িভি র 
উপর উপিরকাঠােমার িতি য়ােকও ীকার কির_ এবং তা অবশ ই করেতও হেব। এটা ব বােদর 
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িবপরীেত যায় না, বরং িবপরীতভােব এটা যাি ক ব বাদেক পিরহার কের, এবং দঢ়ৃভােব াি ক 
ব বাদেক তুেল ধের। ১৯৩৯;  স েক।  

*** মতাদশগত ও রাজৈনিতক লাইেনর স কতা-ব কতাই সবিকছু িনধারণ কের।পা র লাইন 
স ক হেল, সবিকছুই কমত চলেব। যিদ তার কােনা অনগুািম না থােক তাহেল অনগুািম হেব, 
যিদ ব কু না থােক তাহেল ব কু অিজত হেব, রাজৈনিতক মতা না থাকেল তা অিজত হেব। 
আর লাইন যিদ ভুল হয়, তাহেল অিজত ফলও খায়া যায়। লাইন হে  জােলর রিশর মেতা। যখন 
এেক ধের টান দয়া হয়, তখন সম  জালটাই খেুল যায়। িলনিপয়াও-এর ঘটনার উপর আেলাচনা। (১৯৭১) 

*** এক মা  শ  এক  দশেক পনুরু ীবন িদেত পাের, আবার এক মা  শ  দেশর ংস 
ডেক আনেত পাের। এটা হে  চতনা-য ব েক পিরবতন কের তার ঘটনা। মাকস হে  এক মা  
শ  যা বেল য, সবহারা িব ব ও সবহারা একনায়ক  অবশ ই থাকেত হেব। এটা িক এক মা  
শে র ারা পনুরু ীবেনর ঘটনা নয়? ু ে ভও হে  আর এক  শ , যা িণসং াম ও িব ব 
চায় না। এটা িক এক  শে রই দৃ া  নয় যা ংস ডেক আেন? হ াংেচৗ সে লেন ভাষণ (১৯৬৩) 
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যু  ও িব ব 

*** পুিঁজবাদ ও পুিঁজবািদ ব ব া হে  “অ গািম, যা শষ িন াঃস িনে  এবং যা য কােনা
মহুূেত মারা যােব।” অন িদেক কিমউিনজম ও কিমউিন  সামািজক ব ব া সম  পিৃথবীেত ছিড়েয়

যাে  িবশাল ঢউ ও বে র মেতা এবং এগেুলা রেয়েছ তােদর জীবেনর চমৎকার সচুনায়। ওয়াং হুং
ওেয়ন কতৃক কি য় িশ া ােসর িরেপােট উ ত ৃ (১৯৭৪) 

*** এেত কােনা সে হ নই য, িচেন বা পিৃথবীর অন ান  দেশ শতকরা ন ই ভােগর চেয় বিশ 
জনগণ শষ পয  মাকসবাদ-লিননবাদেক সমথন করেবন। বতমান পিৃথবীেত এখনও বহু লাক 
আেছন যারা সাশ াল ডেমা া ক পা , সংেশাধনবাদী, সা াজ বাদী ও িবিভ  দেশর িতি য়াশীল 
উপাদােনর ারা ভুলপেথ চািলত হে ন, যারা এখনও জাগিরত হনিন। িক  শষ পয  একটু একটু 
কের তারা জাগিরত হেবন, তারা মাকসবাদ-লিননবাদেক সমথন করেবন। কসবাদ-লিননবাদ হে  
সত ; এেক িতহত করা স ব নয়। জনগণ িব ব চান, িব িব ব শষ পয  িবজয়ী হেব। ১৯৬২; 
বিধত কি য় কম  সে লেন আেলাচনা।  

*** বতমান মু েত বহু জায়গায় আেছ িচনিবেরািধ, যা দেখ মেন হয় যন আমরা িবি । 
বা েব তারা িচনিবেরািধ কারণ তারা িচেনর ভাবেক ভয় পায়, মাও সতুং-এর িচ াধারােক ভয় 
পায় এবং মহান সাং িতক িব বেক ভয় পায়ৃ । তারা তােদর িনেজেদর দেশর জনগণেক দািবেয় 
রাখা এবং তােদর শাসেনর িবরেু  জনগেণর অসে াষেক িবপেথ চালােনার জন  িচনেক িবেরািধতা 
কের। এই িচন িবেরািধতা মািকন সা াজ বাদ ও সািভেয়ত সংেশাধনবােদর ারা যৗথভােব 
পিরকি ত। এটা মাণ কের য, আমরা িবি  নই, বরং িব  জেুড় আমােদর ভাব ব াপক বিৃ  
পেয়েছ। যতই তারা িচনেক িবেরািধতা করেব, ততই তারা জনগেণর িব বেক রাি ত করেব। 
এইসব দেশর জনগণ বােঝন য িচেনর পথ হে  িব েবর পথ। িচনেক শধু ুিব িব েবর রাজৈনিতক 
ক  হেলই চলেব না। এেক িব িব েবর সামিরক ও যিু গত ক ও অবশ ই হেত হেব। ১৯৬৭; 
মাও সতুং সাং িতক িব বেক িবে ষণ করেলনৃ ।  

*** িব যু  স েক বলেত গেল বলা যায়, দু  স াবনা রেয়েছঃ হয় যু  িব বেক ডেক 
আনেব, অথবা িব ব যু েক ঠকােব। ১৯৬৪; ৯ম পা  কংে েস উ তৃ ।  

*** মািকনী পারমাণিবক াকেমইেল িচনা জনগণ ভীত হেবন না। আমােদর দেশর জনসংখ া হে  
৬০ কা , আর এলাকা হে  ৯৬ ল  বগ িকেলািমটার। মািকন যু রা  তার পারমাণিবক বামার 
ছা  স য় িদেয় িচনা জনগণেক ংস করেত পাের না। এমনিক মািকন পারমাণিবক বামা যিদ 
এমন শি শালীও হেতা য, িচেন িনি  হেল সগেুলা পিৃথবীর মধ  িদেয় সাজা একটা গত সিৃ  
কের ফলেতা, বা এমনিক পিৃথবীটােক উিড়েয় িদত, তাহেল তাও সম  িব  াে র জন  তমন 
িকছু ঘটনা হতও না; যিদও তা সৗরজগেতর জন  একটা বড় ঘটনা হেত পারেতা। 
আমােদর একটা কথা িছল, জায়ার ও রাইেফল। যু রাে র জন  তা হে  ন ও পারমাণিবক 
বামা। যােহাক, যু রা  তার ন+পারমানিবক বামা িদেয় িচেনর িবরেু  আ ািস যু  চালায় 
তাহেল িচন তার জায়ার ও রাইেফল িনেয়, িনি তভােব িবজয়ী হেব। সারা িবে র জনগণ 
আমােদরেক সমথন করেবন। ১ম িব যেু র পিরণিতেত জার, রািশয়ার জিমদার ও পুিঁজপিতরা 

উৎখাত হেয়িছল; ২য় িব যেু র ফল িতেত িচয়াং কাইেশক ও জিমদাররা িচেন উৎখাত হেয়িছল
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এবং পবূ ইউেরাপীয় দশসমহূ ও এিশয়ার আেরা কতকগেুলা দশ মু  হেয়িছল। মািকন যু রা  যিদ 
তৃতীয় িব যু  বাধায়, এবং আট দশ বছর চালায়, তাহেল ফল হেব এই য, মািকন যু রা , 

বেৃটন ও অন ান  সহেযাগী দশগেুলােত শাসকে ণীরা উৎখাত হেয় যােব এবং িবে র বিশরভাগই
কিমউিন  পা র নতৃ াধীন দেশ রপূা িরত হেব। িব যু  যেু া াদেদর পে  নয়, বরং সকল 
দেশই কিমউিন  পা  ও িব িব জনগেণর পে ই শষ হয়। যিদ যেু া াদরা যু  বাধায়, তাহেল 

আমােদরেক তারা িব ব সাধেনর জন  বা “ ংসা ক তৎপরতা”য় িনেয়ািজত থাকার জন
দাষােরাপ করেত অবশ ই পারেব না, যা তারা সবদাই বেল থােক। তারা যিদ যু  থেক িবরত 
থােক, তাহেল তারা এ পিৃথবীেত একটু বিশ িদন বেঁচ থাকেত পারেব। িক  যত তাড়াতািড় তারা 
যু  বাধােব তত ত তারা পিৃথবী পৃ  থেক মেুছ যােব। তারপর এক  জনগেণর জািতপু  গ ত 
হেব, হয়েতা সাংহাইেত, বা ইউেরােপর কােনা অথবা এটা িনউইয়েকও হেত পাের, তেব মািকনী 
যেু া াদরা িবলু  হেল পের। ১৯৫৫; িচনা জনগণেক পারমাণিবক বামা িদেয় ভীত করা যােব না।   

*** কােনা মহান িব বেক অবশ ই গহৃযেু র মধ  িদেয় যেত হয়। এটা একটা িনয়ম; এবং যেু র 
িতই শধু ু দখা ভালটা না দখা হে  একতরফা মতভি । যেু র ংসকািরতা স েক 

একতরফাভােব বলেল জনগেণর িব েব কােনা লাভই হেব না। ১৯৬১-৬২; সািভেয়ত ইউিনয়েনর 
রাজৈনিতক অথনীিতর উপর নাট। 

*** আমরা সবদাই মািকন সা াজ বাদেক একটা কাগেুজ বাঘ মেন কেরিছ। দঃুেখর িবষয় য, 
এক  মা  মািকন সা াজ বাদই আেছ; এমনিক তােদর যিদ ১০ ও থাকেতা তােতও আমােদর 
সমস া হতও না। আজ হাক, কাল হাক, তা ংস হেবই। 
িপিকং-এর জাপানীরা আমার কােছ দঃুখ কাশ কেরিছেলন আমােদরেক আ মণ করার জন । আিম 
বললামঃ আপনারা একটা ভাল কাজই কেরিছেলন। িবেশষভােব আপনােদর িচন আ মণ ও িচেনর 
অেধেকর বিশ দখেলর কারেণই আমরা ঐক ব  হেত স ম হই এবং িপিকং-এ আসেত পাির। 
আমরা যখন ইেয়নােন িছলাম, তখন ভাবতাম কেব আমরা মইলানফ াং ও চংইয়ান িচউ-এর 
অেপরা দখেত পােবা। কউ কউ ভাবেতা তারা তােদর জীবেন আর কখেনা সেুযাগ পােব না। 
যােহাক, আমরা অেপরাগেুলা দখেত পারলাম। িব িব পিরি িত ত পিরপ  হেয় উঠিছল। সাত 

বছের সম  পা  ঐক ব  হেলা এবং িচয়াংকাইেশকেক উৎখাত করেলা। ১৯৫৮; ৮ম পা  কংে েসর

২য় অিধেবশেন ২য় ভাষণ। 

*** িত  িজিনসই পিরবিতত হয়। বড় িয় ু শি গেুলা, ছাট িক  নবজ লাভকাির 
শি সমেূহর জন  ান ছেড় দেব। ছাট শি গেুলা বড় শি েত রপূা িরত হেব, কারণ সংখ াগির  
জনগণ এই রপূা র চান। মািকন সা াজ বািদ শি ও বড় থেক ছাটেত রপূা িরত হেব। কারণ 
আেমিরকান জনগণও তােদর সরকােরর ব াপাের অস । মািকন সা াজ বাদ হে  এক  কাগেুজ বাঘ 
(১৯৫৬) 

*** িচেনর নতৃ  যিদ ভিবষ েত শাধনবািদেদর দখেল চেল যায় তাহেল সকল দেশর মাকসবাদী-
লিননবািদেদর উিচত হেব দঢ়ৃতার সােথ তােদর মেুখাশ উে াচন ও িতেরাধ করা এবং িচেনর 
মহনিত মানষু ও জনগণেক সই শাধনবােদর িবরেু  লড়াইেত সাহায  করা। ‘িচেনর কিমউিন  পা র

িনকট িচিলর িব বী কিমউিন  পা র খালা িচ েত’ত উ তৃ ; ১৯৬৫   
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দশন

*** মাকসবাদ হাজার হাজার সেত র সমি , িক  এগেুলা সবই কি ভুত হয় এক মা  বােক _ 
“িবে াহ করা ন ায়স ত”। হাজার হাজার বছর ধের, এটা বেল আসা হি ল য দািবেয় রাখাটা
ন ায়স ত, শাষণ করাটা ন ায়স ত এবং িবে াহ করাটা অন ায়। এই পেুরােনা িস া  শধুমুা  
মাকসবােদর উ েবর পরই উে  গল। এটা একটা মহান অবদান। সং ােমর মধ  িদেয়ই সবহারা 
িণ এই সত  িশেখেছ এবং মাকস এই উপসংহার টেনেছন। এবং এই সত  থেকই তারপর আেস 
িতেরাধ, সং াম, সমাজতে র জন  লড়াই। ািলেনর ষাটতম জ বািষকী পালন উপলে  ইেয়নােন সব েরর

জনগেণর সমােবেশ এক  ভাষণ থেক।

*** আমােদর এই জগেত কীভােব কােনা হ-হ েগাল ও িবতক না থাকেত পাের? মাকসবাদ যেহতু
 ও সং ামেক িনেয়ই কাজ কের, সজন  এটা হে  হ-হ েগাল ও িবতেকর মতবাদ।  সবদাই

আেছ, এবং যখােনই  আেছ সখােনই সং াম আেছ। েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা
কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা (১৯৫৭)। 

*** যখােন িণসং াম আেছ, শধুমুা  সখােনই দশন থাকেত পাের। অনশুীলন থেক িবি  
ানত  আেলাচনা হে  সমেয়র অপচয় ... ... ... িনপীড়করা িনপীিড়তেদর িনপীড়ন কের, আর 

িনপীিড়তেদর দরকার হেয় পেড় এেক সং াম করা এবং এজন  এক  পথ খুেঁজ পাওয়া, তখনই 
তারা দশেনর খাঁজ শরু ুকের। যখন মানষু এটােক সচূনা-িব  ু িহেসেব হণ করেলা, মা  তখনই 
মাকসবাদ-লিননবােদর উ ব ঘটেলা এবং জনগণ দশন আিব ার করেলন। ১৯৬৪; দশন স েক এক  
আেলাচনা। 

*** “আ জািতক” এবং লিনেনর িনব টা আগােগাড়া একটা মাকসবাদী অব ান ও দিৃ েকাণেক
কাশ কেরেছ। এগেুলােত যা বলা হেয়েছ তা হে  দাসেদর জেগ উঠেত হেব এবং সেত র জন  
সং াম করেত হেব। কােনা পরম াণকতা কখেনাই িছল না, এবং আমরা ভগবান বা স াট, 
কােরার উপরই িনভর করেত পাির না। আমােদর মিু র জন  আমরা স ণূভােব িনেজেদর উপরই 
িনভর কির। মানেুষর এই পিৃথবী ক সিৃ  কেরেছ? আমরা মজীবী জনগণ। ১৯৭১; িলনিপয়াও ে  
এক  আেলাচনা।  

*** পবত ও উপত কা থেক দশন চািরত হেয়েছ............. শধুমুা  িত লতা ও সং ােমর 
মােঝই দশেনর উ ব ঘটেত পাের। িত ল পিরি িত থেক দশেনর উ ব ঘেট। ১৯৬৩; হ াংেচৗ 
সে লেন ভাষণ।  

*** িত  িজিনসই হে  দইু-এ িবভ  এক। ব ি গতভােব আিমও হি  দইু-এ িবভ  একজন। 
আিম একজন াইমাির ল িশ ক িছলাম এবং যখন আিম কমবেয়িস িছলাম তখন আিমও আ ায় ু
িব াস করতাম। আিম আমার মােয়র সােথ দরু দরু মি ের যতাম দবতােদর উে েশ ধপু 
পাড়ােনার জন । মাকস নােম য একজন ব ি  িছেলন, অথবা মাকেসর পর যা ঘেটিছল তার 
িকছুই অে াবর িব েবর পেূব আিম এমনিক জানতামও না। 
মাকস িছেলন দইু-এ িবভ  একজন। হেগল ও ফেয়রবাখ থেক মাকস দশন িশেখিছেলন, তার 
অথনীিত িছল ইংল াে র িরকােডা ও অন ান েদর থেক, এবং া  থেক কা িনক সমাজত  িতিন 
অধ য়ন কেরন। এগেুলা সবই িছল বেুজায়া। এ থেক এক দইু-এ িবভ  হেয় গল এবং মাকসবােদর 
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সিৃ  হলও। আপনােক িজ াসা কির, মাকস যখন কমবেয়িস িছেলন তখন িক িতিন কােনা মাকেসর 
লখা পেড়িছেলন? ১৯৬৪; এক  আেলাচনার সময় ম ব । 

*** বা েব ল  ল  বছেরর (িববতেনর) মধ  িদেয় যাওয়ার পরই মানেুষর এক  বড় মি  
ও একেজাড়া হাত গেড় উেঠেছ। ভিবষ েত ািনরা িবকিশত হেতই থাকেব। আিম এটা িব াস কির 
না য শধুমুা  মানষুই দেুটা হােতর অিধকাির হেত সমথ। ঘাড়া, গর,ু ভড়া িক িবকিশত হেত 
পাের না? ......... ঘাড়া, গর,ু ভড়া এবং পাকামাকড়_ সবই বদেল যােব। উি দ থেক ািণর 
উ ব ঘেটেছ, তােদর উ ব ঘেটেছ সমু ৈশবাল থেক, ..... পািনরও ইিতহাস আেছ। থমাব ায়, 
এমনিক হাইে ােজন ও অি েজনও িছল না। হাইে ােজন ও অি েজন সিৃ র পরই মা  এ দেুটা 
পদাথ িমেল পািন সিৃ র স াবনা আসেলা। আমােদরেক অবশ ই াকৃিতক িব ােনর ইিতহাস অধ য়ন 
করেত হেব, এই িবষয় েক অবেহলা করেল চলেব না। িকছু বই আমােদরেক অবশ ই পড়েত হেব। 
আমােদর বতমান সং ােমর েয়াজন থেক পড়া, আর উে শ হীনভােব পড়ার মেধ  িবরাট পাথক  
রেয়েছ। ১৯৬৪; দশেনর উপর আেলাচনা। 

*** বােদর মলূ িনয়ম িবপরীেতর একে র িনয়ম অনযুায়ী, িবপরীতগেুলার মােঝ একই সােথ 
সং াম ও ঐক  রেয়েছ যারা পর র ব িতেরকী ও স কযু  এবং যারা িনিদ  শেত এক  
অন েত িনেজেদরেক রপূা িরত কের... ...। যিদ জীবন ও মতুৃ _ এক  অন েত পিরবিতত হেত 
না পাের তাহেল দয়া কের আমােক বলনু দিখ জীব  িজিনসগেুলা কাে েক আেস। আিদ অব ায় 

পিৃথবীেত শধুমুা  জড় পদাথই িছল এবং পের জড়ব , অথাৎ মতৃ পদাথ থেক পিরবিতত না হওয়া
পয  জীব  ব  সিৃ  হয়িন। সকল জীব  ব েতই িবপাক ি য়া চেলঃ এটা বােড় পনুরৎুপাদন
কের এবং ংস হয়। যখন জীবেনর িবকাশ হে , তখন জীবন ও মতুৃ  সবদাই সং ােম ব াপতৃ 
এবং সবদাই তারা এেক অেন  রপূা িরত হে । ১৯৫৭; েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা  
কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা। 

*** িচনা জনগণ িবেয়েক রি ম আনে র ঘটনা ও অে ি ি য়ােক শু  সেুখর ঘটনা িহেসেব গণ  
কের। আিম এেক খবু যিু যু  বেল মেন কির। িচনারা াি কতা জােনন। িবেয় হেল স ান হয়। 
একটা স ান মােয়র শরীর থেক িবযু  হেয় সিৃ  হয়। এটা একটা আকি ক পিরবতন, একটা 
আনে র ঘটনা। একটা এ  ব ি  দটুা বা িতনটা এমনিক দশটােত িবভ  হেয় যায়, িবমানবািহ 
জাহােজর মেতা। 
সাধারণ লাক নতুন পদােথর আিবভাব, পিরবতন ও িবলিু েক আনে র ঘটনা িহেসেব দেখন। যখন 
একজন লাক মারা যায়, তখন রণসভা অনিু ত হয়। যখন শাকস রা শােক কঁােদ, তারা 
অনভুব কের য এটা একটা সেুখর ঘটনা। বা েবও এটা তাই। শধু ু ক না করনু, কনফুিসয়াস 
এখেনা বেঁচ আেছন এবং হুয়াই জন হল-এ এই িম ং-এ উপি ত আেছন! তাহেল তার বয়স হেতা 
দহুাজােরর বিশ এবং এটা খবু ভাল হেতা না। কউ যিদ াি কতােক সমথন কেরন ও মতুৃ েক 
অ ীকার কেরন তাহেল তা হেব অিধিবদ া। িবপযয় হে  সামািজক ঘটনা, াকৃিতক ঘটনা। 
আকি ক পিরবতনগেুলাও হে  িবে র এেকবাের মৗিলক িনয়ম। জ  হে  আকি ক পিরবতন; 
মতুৃ ও তাই। জ  থেক মতুৃ র মােঝ দশকগেুলােত মা িয়ক পিরবতন হয়। যিদ িচয়াং কাইেশক 
মারা যায়, তাহেল আমরা খিুশেত হাততািল িদেয় উঠেবা। যিদ ডােলস মারা যায়, তাহেল আমােদর 
মােঝ কউই একেফঁাটা অ  ফলেব না। এটা এজন ই য, পরুেনা সমােজর ব গেুলার মতুৃ  হে  
ভাল ব াপার, েত েকই যা আশা কের। নতুন িজিনেসর জ  যেহতু ভাল, তাই তােদর মতুৃ  
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ভাবতই ভাল নয়।১৯০৫ সােলর রশু িব েবর ব থতা এবং আমােদর দি েণর ঘাঁ  হাতছাড়া 
হওয়াটা হে  িশলাবিৃ  ও ঢেল চারাগােছর ংেসর মেতা ঘটনা। াভািবকভােবই এটা ভাল নয়। 
এবং িত  চারাগেুলােক িত াপন করার সমস াটাও তখন আেস। আমরা কিমউিন রা 
পিরবতেনর আশা কির। কিথত ল  িদেয় অ গিতর অথ হে  অতীত থেক পিরবতন ... ... 
আকি ক পিরবতন পিরমাণগত পিরবতেনর চেয় ভাল। িক  পিরমাণগত পিরবতন ছাড়া আকি ক 
পিরবতন হেত পাের না। পিরমাণগত পিরবতন অপিরহায এবং এেক অ ীকার করেল হঠকািরতা 
হেব। ভারসােম র ংসসাধন করেত হেল ল  িদেয় অ গিত েয়াজন, এবং এই ংসসাধন 
ভারসােম র চেয় ভাল। ভারসাম হীনতা ও মাথাব থা ভাল িজিনস ... ... ভারসাম তা, পিরমাণগত 
পিরবতন, এবং ঐক  হে  সামিয়ক ও আেপি ক; ভারসাম হীনতা, আকি ক পিরবতন ও অৈনক  
হে  অনেপ  ও ায়ী। বহু অৈনক েক কাটােনা গেছ এবং ঐেক  পিরবিতত করা গেছ। অৈনেক র 
কারেণই ঐক  সাধেনর কথা আেস। ১৯৫৮; ৮ম পা  কংে েসর ি তীয় অিধেবশেন তৃতীয় ভাষণ।  

*** এটা বলা হেতা য াি কতার িতন  ধান িনয়ম আেছ, তারপর ািলন বলেলন চার ।
আমার মেত এক মা  মলূ িনয়ম আেছ এবং তা হে  ে র িনয়ম। গণু ও পিরমাণ, ইিতবাচক ও
নিতবাচক, বািহ ক চহারা ও সারমম, সারব  ও রপূ, েয়াজনীয়তা ও াধীনতা, স াবনা ও
বা বতা ভৃিত...... সবই হে  িবপরীেতর একে র দৃ া । “১৯৬৫; হ াংেচৗ-এ ভাষণ।” (১৯৬৫)

*** অ সর বলেত আমরা কী বিুঝ? অ সর হওয়ার অথ হে  প াৎপদেদর কাজগেুলা করা,
আমােদর চারপােশ যা আেছ তার িবে ষণ করা, তদ  কােজ দঢ়ৃ সংক  হওয়া এবং আমরা 
যখােনই যাই না কন সখােনই ব  সিৃ  করাু । আমােদর যবু স দায়েক অবশ ই বাদেক 
অধ য়ন করেত হেব এবং সমস ার িবে ষেণ াি কতার ব বহারেক আয়  করেত হেব। 
উদাহরণ রপূ আমার কথাই ধর। আিম অন েদর থেক মােটই বিশ বিু মান নই, িক  আিম 

বাদ বিুঝ এবং আিম জািন সমস ার িবে ষেণ কীভােব এেক ব বহার করেত হয়। যিদ আমরা 
একটা অ  সমস ার িবে ষেণ বাদ ব বহার কির সমস াটা মু েতর মেধ  পির ার হেয় যায়। 
তামােদরেক অবশ ই অধ বসােয়র সােথ াি কতা অধ য়ন করেত হেব; এর কাযকরীতা খবুই বিশ। 
১৯৬৬; মাও উয়ান িলন-এর সােথ আেলাচনা। 

*** একটা ব  অন টােক াস কের, বড় মাছ ছাট মাছেক খেয় ফেল_ এটা হে  সংে ষণ। 
বইেয় এভােব কখনই বলা হয়িন। আিম পেূব আমার বইগেুলােত এেক এভােব তুেল ধিরিন। ইয়াং 
িশেয়ন চন তার প  থেক িব াস করেতন য, দইু িমেল এক হয় এবং এই সংে ষণই দইু 
িবপরীেতর মােঝ অে দ  ব ন। এ-পিৃথবীেত কান অে দ  ব ন রেয়েছ? ব েক একে  বেধ রাখা 
যেত পাের, িক  তারা শষ পয  তারা অবশ ই পথৃক হেয় যােব। পথৃক করা যায় না এমন 
িকছুই থাকেত পাের না। ১৯৬৪; দশেনর উপর আেলাচনা। 

*** লিনন বেলিছেলন সম  ব েকই িবভ  করা যেত পাের। িতিন উদাহরণ রপূ পরমাণুর দৃ া  
িদেয়িছেলন এবং বেলিছেলন য, শধুমুা  পরমাণুই নয়, ইেলক নেকও িবভ  করা যেত পাের। 
যােহাক, পেূব এটা মেন করা হেতা য, এেক িবভ  করা যােব না; পারমাণিবক িনউি য়াসেক 
ভাঙার কােজ িনেয়ািজত িব ােনর শাখা এখনও খবুই নতুন, মা  িবশ বা ি শ বছেরর। সা িতক 
দশকগেুলােত ব ািনকরা পারমাণিবক িনউি য়াসেক তার উপাদানসমহূ, যমন_ াটন, এ াি  
াটন, িনউ ন, এ াি  িনউ ন, িমসন ও এ াি  িমসন-এ ভেঙেছন ... এখেনা ইেলক ন ভাঙা 
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যায়িন, িক  একিদন না একিদন ব ািনকরা অবশ ই এেক ভাঙেত সমথ হেবন। চুয়াং জ ু
বেলিছেলনঃ “এক ফুট দঘ , যােক িতিদন অেধক করা হয়, কােনা িদনই শেূন  পিরণত হেব না”
(চুয়াং জ,ু চ া ার, ৩৩িজ, ‘িবিভ  মতবােদর লু , ংসনু লংু-এর উ িতৃ ) এটাই হে  সত ।
আপিন যিদ এটা িব াস না কেরন, তাহেল িবেবচনা করেত পােরন। যিদ এেক শেূন  নািমেয় আনা 
যত, তাহেল িব ান বেল িকছু থাকত না। হাজার হাজার িজিনস অিবরতভােব ও সীমাহীনভােব 
িবকিশত হয় এবং তারা অসীম। সময় ও ান হে  অসীম। ােনর ে , দরুবী িণকভােব অ 
অণুবী িণকভােব_ উভয়ভােব দখেলই দখা যােব, এটা অসীম, এেক অ হীনভােব িবভ  করা যােব। 
তাই, ল  বছর পেরও ব ািনকেদর করার মেতা কাজ থাকেব ... ... ...। ১৯৬৪; দশেনর উপর 
আেলাচনা। 

*** াি কতার মলূ িবষয় হে  িবপরীেতর িদেক অিবরাম গিত। মানব জািতও শষ পয  ংস 
হেব। ঈ রবািদরা যখন মহা লেয়র িদেনর কথা বেল, তারা হয় হতাশাপণূ এবং তারা জনগণেক 
ভীত কের।  আমরা বিল য মানবজািতর িবলিু  হে  এমন িকছু যা মানব জািত থেক আেরা 
অ সর িকছুেক সিৃ  করেব। মানব জািত এখেনা তার শশবাব ায় রেয়েছ। এে লস েয়াজেনর 
রাজ  থেক াধীনতার রােজ  অিবরাম গিতর কথা বেলেছন এবং বেলেছন য েয়াজেনর উপলি ই 
হে  াধীনতা। এই বাক  স ণূ নয়, এেত মা  অেধক বলা হেয়েছ এবং বািকটা বলা হয়িন। 
মা  উপলি ই িক আপনােক মু  কের ফেল? াধীনতা হে  েয়াজেনর উপলি  এবং েয়াজেনর 
রপূা র। একজন ব ি েক িকছু কাজও করেত হেব। ১৯৬৪; দশেনর উপর আেলাচনা। 

*** ব েক চতনায় রপূা িরত করা যায়, এবং চতনােক ব েত......। স ক ধারণা কাথা থেক

আেস; ১৯৬৩ 

*** আমােদর সবদাই নতুন িজিনসেক সামেন আনেত হেব। এছাড়া আমরা এখােন কন আিছ? 
আমরা বংশধরেদর জন  িক চাই? বা বতােতই নতুন িজিনস পাওয়া যায়, আমােদর অবশ ই 
বা বতােক আঁকেড় ধরেত হেব। ১৯৬৪; দশেনর উপর আেলাচনা। 

*** আমােদর আিব ার, উ াবন, সিৃ  ও অ গিতর জন  চ া করেত হেব। এক জায়গায় ি র 
থাকা, হতাশা, অহংকার ও আ তৃি র মেনাভাব হে  সবই ভুল। ১৯৭৪; ওয়াং হুং ওেয়ন কতৃক কি য় 
িশ া ােস আেলাচনায় উ তৃ । 

*** জেলা ােস ভীত হওয়ার কােনা যিু  নাই। মানব সমাজ ‘জেলা াস’ হেত সৃ । িপপলস

ডইিলর স াদকীয়, ২৬ জলুাই, ১৯৬৬। 

*** সত , িমথ ার িবপরীেত দঁাড়ায় এবং তার সােথ সং ােমর মধ  িদেয়ই িবকিশত হয় ... ... 

জনগণেক িমথ া, ৎিসত ও বির ব , ভাববাদ ও অিধিবদ া এবং কনফুিসয়াস, লাওজ ু ও
িচয়াংকাইেশক-এর বােজ ব িনর সং েশ আসেত বাধা দয়াটা হে  একটা িবপদজনক কমনীিত। 
এটা মানিসক অবনিত, একেপেশ মানিসকতা এবং পিৃথবীর মেুখামিুখ হওয়া ও চ ােল  মাকািবলা 
করার ে  অ িতর িদেক িনেয় যায়। ১৯৫৭; েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা  
কিম গেুলার সে টািরেদর এক সে লেন আেলাচনা।   
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*** ংস ছাড়া গঠন হয় না। ংস অথ হে  সমােলাচনা ও বজন, এর অথ িব ব। এেতই 
রেয়েছ যিু র মাধ েম কৃত সত  বর কের আনা, যা হে  গঠন। ংসেক থম ান দাও, এবং 
এই ি য়ােতই তুিম গঠন করেত পারেব। ১৯৬৬; ১৬ ম সা লার। 

*** সত , সকল সত ই সবসময়ই শরুেুত সংখ ালঘরু হােত থােক। তােদর উপর সবদাই সংখ াগরু ু
কতৃক আেরািপত চাপ থাকেব। চারশ’ বছর আেগ, একজন মহান পািলশ জ ািতিব ানী
কাপািনকাস আিব ার কেরন য পিৃথবী ঘাের। চ -সযূ-ন রািজ পিৃথবীর চারিদেক ঘাের_ এই 
ত  জ ািতিব ােন রাজ  কের এক হাজার বছেররও বিশ সময় ধের। কাপািনকােসর জীবনকােল 
তার সবেচেয় মহান অবদান িছল এই ত েক পিৃথবী সেূযর চারিদেক ঘাের_ এই িব ানস ত ত  
ারা অপসািরত করা। স সময়কার ধম য় গা ীরা তােক আ মণ করার জন , তােক িবেরািধতার 
জন  এবং তােক ধমিবেরািধতার দােয় অিভযু  করার জন  একি ত হয়। সম  িদক থেক িতিন 
অত াচািরত হন। িতিন মতুৃ শয ায় যাওয়ার [১৫৪৩] পবূ পয  তার “িড িরভিলশািনবাস”
কািশত হয়িন। এেত িতিন উৎফু  হন। স সময়কােলই ইতািলেত িতভাবান পদাথিবদ ও

জ ািতিব ানী গ ািলিলও (১৫৬৪-১৬৪২) কাপািনকােসর “সৗরেকি ক ত ”-ক সমথন কেরন।
১৬০৯ সােলর থম িদেক এক  ঘের তির দরূবীেনর সাহােয  ন  ঘাের িকনা এটা দখার জন  
িতিন মহাকাশ পযেব ণ কেরন। িক  স সময়কার ধম য় গা ীগেুলা ারা িতিন চরমভােব 
িনযািতত হন, এবং িতি য়াশীল রামান আদালত ারা শাি া  হন। অন  এক ব ি েক পিুড়েয় 
মারা হয়। একজনেক পিুড়েয় ফলাটা িকছু নয়। সত  তার হােত ন  নয়। কাউেক পিুড়েয় ফলেলও 
পিৃথবী িক  ঘরুেতই থােক। ১৯৬৪; এক  আেলাচনায় ম ব ।  

*** রণাতীত কাল থেক কােনা গিতই থেম সহেজ গহৃীত হয়িন এবং িত  গিতশীলতােকই 
ব িত মহীনভােব দবু বহােরর ল  হেত হেয়েছ। মাকসবাদ ও কিমউিন  পা েক থম থেকই 
গালাগাল শনুেত হেয়েছ। এখন থেক ১০,০০০ বছর পেরও, গিতশীল িবষয়গেুলােক তার সূ পােত
িবেরািধতার স খীন হেত হেবু । েদশ, িমউিনিসপ াল ও ায় শািসত অ েলর পা  কিম গেুলার সে টািরেদর
এক সে লেন আেলাচনা (১৯৫৭)।

*** জায়ােরর িবরেু  দঁাড়ােনা হে  এক  মাকসবাদী- লিননবািদ নীিত। দশম পা  কংে েসর উ িতৃ । 

*** সামািজক সং ােম অ গািম িণর িতিনিধ কাির শি গেুলা কখেনা কখেনা পরািজত হয়, 
তােদর পরাজেয়র কারণ এ নয় য, তােদর িচ াধারা ভুল, বরং তার কারণ এই য, সং ামরত 
শি গেুলার পার িরক ভারসােম  িতি য়ািশল শি গেুলা যতটা শি শািল, অ গািম শি গেুলা 
আপাতত ততটা শি শািল নয়; তাই তারা সামিয়কভােব পরািজত হয়, িক  একিদন না একিদন 
তারা জয়ী হেত বাধ ।“মানুেষর িনভুল িচ াধারা কাথা থেক আেস?” (ম ১৯৬৩) 

*** পিৃথবীেত সকল িজিনসই আকঁাবাঁকা পেথ িবকিশত হয়, উদাহরণ রপূ, যখন আপিন হঁােটন, 
তখন আপিন কখেনা সরলেরখায় হঁােটন না। আপিন িক কখেনা মাকান পবেত িগেয়েছন? এর 
উপের উঠেত আঠার  জ ল বাঁক রেয়েছ। ব িত মহীনভােব সমাজও সামেনর িদেক এেগায় 
সিপলভােব। বেুজায়া ডানপ ীেদর আ মণেক িতহত করনু, ১৯৫৭ 
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*** িত ল ােতর িবরেু  নদীেত সাঁতরােল ই াশি  ও সাহস গেড় উেঠ। সবহারা িণ হে  
িব বী আশাবািদ-ত উ তৃ , িপিকং, ১৯৭৬ 

*** এক ধরেনর অিত কায় জীব আেছ যােদরেক জীবাণু বলা হয়ু । যিদও আকাের ছাট, তব ু
এক িদক থেক তারা মানেুষর চেয়ও শি শািল। তােদর কােনা সং ার নই এবং তারা াণ াচুেয 
ভরপরু। তারা উ তর লে  উপনীত হেত এবং মহ র, ততর, আেরা ভােলা ও আেরা বিশ 
অথৈনিতক ফল পেত চ া কের। তারা গ বা মেতর ভয় কের না। তারা কাউেক াও কের 
না। তারা যিদ মানষুেক খেত চায় তাহেল তুিম ক _ তা পেরায়া না কেরই তারা মানেুষর মেধ  
িগেয় ঢুেক পড়েব। এমনিক যিদ তামার ওজন ৮০ িকেলা ামও হয় তবওু তারা তামােক ংস 
করেত পাের। তােদর ব াপাের যতটু  হওয়া উিচত কউই ততটা মেনােযাগ দয় না। তােদর িনভ ক 
মেনাভাব িক িকছু ব ি র চেয় শি শািল অেনক নয়? ৮ম পা  কংে েসর ২য় অিধেবশেন ১ম ভাষণ, 
(১৯৫৮) 

*** পরুাদ র ব বািদরা হে ন িনভ ক। চার কায স েক িসিপিসর জাতীয় কংে েস ভাষণ। (১৯৫৭) 

*** ভাববাদ ও অিধিবদ া হে  দিুনয়ার সবেচেয় সাজা িজিনস, কারণ ব গত বা বতার উপর 
িভি  না কেরই বা তােত যাচাই-এর িভি  ছাড়াই তারা মানষুেক যা ই া তাই আেজবােজ বকেত 
অনেুমাদন দয়। অপরিদেক ব বাদ ও াি কতা পির ম দািব কের। তােক অবশ ই ব গত 
বা বতার িভি েত ও তােত যাচাইেয়র িভি েত িনেজেক দঁাড় করােত হেব। কউ যিদ পির ম না 
কের, তাহেল স ভাববাদ ও অিধিবদ ায় চািলত হেত বাধ । জনমেতর একরপূ েক খ ন। (১৯৫৫) 

*** পিৃথবীেত িকছুই অস ব নয়, যিদ পাহাড় অিত েমর দঃুসাহস থােক। িচং ফাং শােন পুনবার 
(১৯৬৫) 

*** ভিবষ ত উ ল, িক  পথটা আঁকাবাঁকা। চুংিকং আেলাচনার উপর (১৯৪৫) 

*** িনভুল সবদাই ভুেলর সে  সং াম কের িবকিশত হয়। সত , ম ল ও সু র সব সময়ই

িমথ া, অম ল ও ৎিসেতর সে  তুলনার মধ  িদেয় কাশ পায়, এবং সগেুলার সে  সং াম কের
সার লাভ কের। মানবসমাজ যখনই কােনা অসত েক নাকচ কের িদেয় কােনা একটা সত েক 
ীকার কের নয় তখনই নতুন সত  আবার নতুন িমথ ার িবরেু  সং াম আর  কের। এই সং াম 
কােনািদনই শষ হেব না। জনগেণর ভতরকার ে র স ক মীমাংসার সমস া স েক (২৭ ফ য়াির, 
১৯৫৭)

*** িবষয়ীবাদ, সংকীণতাবাদ ও ছেক বাঁধা পা গত রচনা_ এই িতন ই মাকসবাদিবেরািধ এবং
এইগিুল িমকে িণর নয়, শাষকে িণসমেুহরই াথসাধন কের। ৮ ফ য়াির, ১৯৪২; ছেক বাধা পা গত 
রচনার িবেরািধতা করুন। 

*** দিুনয়ার সব িজিনেসর মেধ  মানষুই সবেচেয় মলূ বান। কিমউিন  পা র নতৃে  যতিদন 
জনগণ থাকেবন ততিদন য কােনা িব য়কর ব াপার ঘ েয় দয়া যাব। .... িব ব সব িকছু পালেট 
িদেত পাের। ইিতহােসর ভাববািদ ধারণার দউিলয়াপনা থেক; ১৬ সে র, ১৯৪৯।  
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*** মতা তাবাদ ও সংেশাধনবাদ উভয়ই মাকসবােদর পিরপ ী। মাকসবাদ অবশ ই এিগেয় যােব, 
অনশুীলেনর িবকােশর সংেগ সংেগ অবশ ই িবকাশ লাভ করেব, এটা অচল থাকেত পাের না। িন ল ও 
অপিরবিতত থাকেল এটা হেয় পড়েব াণহীন। িক  মাকসবােদর মৗিলক নীিতেক অবশ ই ল ন করা চলেব 
না, অন থায়, ভুল করা হেব। আিধিবদ ক দিৃ েকাণ িদেয় মাকসবাদেক দখা এবং এটােক অনড়-অটল িকছু 
একটা বেল ভাবাই হে  মতা তাবাদ। চারকায স েক িচনা কিমউিন  পা র জাতীয় সে লেন দ  ভাষণ, ১২ 
মাচ, ১৯৫৭  

*** গালেযােগর সিৃ  করা, ব থ হওয়া, আবার গালেযােগর সিৃ  করা, আবার ব থ হওয়া, সবনােশর
আগ পয _ এটাই হে  জনগেণর কােযর িত সা াজ বািদেদর এবং িবে র সম  িতি য়াশীলেদর
যিু  এবং কােনা িদনই তারা এ যিু  ল ন করেব না। এটাই হে  একটা মাকসবাদী িনয়ম। যখন 
আমরা বিল, “সা াজ বাদ খবুই িহং ” তখন আমরা অথ কির য, ওেদর ভাব কখেনা বদলােব
না, সা াজ বািদরা িনজেদর ংস অবিধ তােদর কসাইেয়র ছুির কখেনা ছাড়েব না, কখেনা তারা
বু েদব হেব না। 
সং াম করা, ব থ হওয়া, আবার সং াম করা, আবার ব থ হওয়া, আবার সং াম করা, িবজয়
অবিধ_ এটাই হে  জনগেণর যিু , তঁারাও কখেনা এই যিু  ল ন করেবন না। এটা আর একটা
মাকসবািদ িনয়ম। রািশয়ার জনগেণর িব ব এই িনয়ম অনসুরণ কেরিছল, িচনা জনগেণর িব বও
তাই করেছ। ম ত াগ কেরা, সং ােমর জন  ত হও; ১৪ আগ , ১৯৪৯। 
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সদর দফতের কামান দােগা

___ মাও সতুং

আমার থম বড় হরেফর পা ার 

িচেনর থম মাকসবাদী-লিননবািদ বড় হরেফর পা ার এবং ‘িপপলস ডইিল’-ত এর উপর 

ভাষ কােরর িনব _এগেুলা বা িবকই চমৎকারভােব িলিখত। কমেরডগণ, এগেুলা পনুরায় পড়ুন। িক
িবগত প াশ িদন বা অনরুপূ সমেয় ক  থেক শরু ুকের িনেচ ানীয় র পয  িকছু নতৃ ানীয় 
কমেরড পেুরাপিুর উে াভােব কাজ কেরেছ। বেুজায়ােদর িতি য়াশীল অব ান হণ কের তারা এক 
বেুজায়া একনায়ক  চািপেয় িদেয়েছ এবং সবহারার মহান সাং িতক িব েবর উ াল তর ময় ৃ
আে ালনেক আঘাত কেরেছ।  
তারা তথ গেুলােক উে  িদেয়েছ এবং কােলা ও সাদােক গিুলেয় ফেলেছ, িব বীেদরেক ঘরাও কেরেছ ও 
দমন কেরেছ, তােদর িনেজেদর থেক িভ  এমন মতামতগেুলােক রু  কেরেছ, ত স াস চািপেয় 
িদেয়েছ, এবং িনেজেদর িনেয় খবু স ি েত ভুেগেছ। তারা বেুজায়ােদর ঔ ত েক চা া কেরেছ এবং 
সবহারা িণর মেনাবলেক চুপেস িদেয়েছ। কী ভীষণ িবষা  িজিনস!  
১৯৬২ সােলর ডান িবচু িত এবং ১৯৬৪ সােলর ভুল বণতা, যা িছল আকৃিতেত ‘বাম’ িক  
সারব েত ডান, সসেবর সােথ যু ভােব দখেল, মানষুেক িবরাটভােব জা ত করা এর িক উিচত নয়?  

৫ আগ , ১৯৬৬ 

িব. ঃ এ  হেলা মাও সতুেঙর লখা ছাট এক  দিলল, যা লখা হেয়িছল িচনা কিমউিন  পা র
৮ম ক ীয় কিম র ১১তম পণুা  অিধেবশন চলাকােল_ ৫ আগ , ১৯৬৬ সােল। এ  ঐ িদনই
কিমউিন  পা র সরকাির পি কা ‘িপপলস ডইিল’_ত কািশত হেয়িছল। 
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