
 

 

 

 



১। বিপ্লিী কে? বিপ্লিী হচ্ছে কে, কে েমেযা কেচ্ছে অচ্ছযযর োচ্ছে েুচ্ছে োয় যা, বযচ্ছেই েমেযার 

েমাধায েচ্ছর এিং কযতৃত্ব বেচ্ছত পাচ্ছর। ১৯৬৩-৬৪ 

 

২। আমরা োে েরচ্ছত বিচ্ছয় ভুল েবর এিং তা কেচ্ছে বিক্ষা বযই, বেন্তু ভূচ্ছলর ভচ্ছয় েেচ্ছযাই 
োেচ্ছে ভয় েবর যা। ১৯৬৩-৬৪ 

 

৩। কে স্বপ্ন কেচ্ছে যা এিং অযযচ্ছে স্বপ্ন কেোচ্ছত পাচ্ছর যা, কে বিপ্লিী হচ্ছত পাচ্ছর যা। ১৯৬৩-৬৪ 

 

৪। আমাচ্ছের োেই হচ্ছলা মাযুষচ্ছে বযচ্ছয়, েন্ত্র বযচ্ছয় যয়। তাই কেই মাযষুচ্ছে বযচ্ছয় োেচ্ছি ভয়, 

বিধা, স্বােথপরতা, তিু কেই মাযুষই লড়াই েরচ্ছি এিং এই েি বেেুর বিরুচ্ছে লড়াইচ্ছয়র মধয 
বেচ্ছয় তাাঁচ্ছে েয় েচ্ছর হচ্ছয় উঠচ্ছি যতুয মাযষু, কে মাযুষ হচ্ছি বযিঃস্বােথপর, আত্মোচ্ছযর কেতযায় 

উিেু। বিপ্লিীরাও হচ্ছেয মাযুষ, তাাঁরা েন্ত্র যয, তাই তাাঁরা মাযুচ্ছষর েিুঃে কেচ্ছে োাঁচ্ছেয, আর 

োাঁচ্ছেয িচ্ছলই তাাঁরা পাচ্ছরয মাযুচ্ছষর েষুমযচ্ছে কিষ েরচ্ছত। বিপ্লিীচ্ছের মচ্ছধযও োচ্ছে বিধা, ভয়, 

িন্দ্ব, ভয় এিং স্বােথপরতা। বেন্তু লড়াইচ্ছয়র মধয বেচ্ছয় তাাঁরা এগুচ্ছলা োটিচ্ছয় ওচ্ছঠয; োরা পাচ্ছর যা 
তারা হয় িচ্ছে োয়, যা হয় প্রবতবিয়ািীল বিবিচ্ছর কোিোয েচ্ছর। এই েমস্ত েো মচ্ছয করচ্ছেই 
আমাচ্ছের োচ্ছে হাত বেচ্ছত হচ্ছি। হচ্ছে যা িচ্ছল হতাি হচ্ছল েলচ্ছি যা। মাযষু কোে কোে লড়াইচ্ছয়র 

মধয বেচ্ছয় েিুথলতা োটিচ্ছয় উচ্ছঠই কেিলমাত্র িৃহত্তর লড়াইচ্ছয়র বেচ্ছে পা িাড়াচ্ছত পাচ্ছর। তাই 
কলচ্ছি োোর অেথই বিেয়। ১৯৬৩-৬৪ 

 

৫। এই েবুযয়ায় েইু োচ্ছতর মাযষু আচ্ছে। এে োত িাধা কেেচ্ছল েুচ্ছে আচ্ছে অচ্ছযযর োচ্ছে 

োহাচ্ছেযর েযয; এরা েীযথ, এরা পরুাতয, এরা মতৃ। অযয আর এে োচ্ছতর মাযুষ আচ্ছেয োরা 
িাধা কেেচ্ছল অচ্ছযযর োচ্ছে োহাচ্ছেযর েযয েুচ্ছে োয যা, োহে ভচ্ছর রুচ্ছে োাঁড়ায তার 

কমাোবিলার েযয। এরা েীিন্ত, এরা প্রেৃত। ১৯৬৫ 

 

৬। কোয েোর মৃতুয হয় যা। আে আমরা ো িলবে হয়চ্ছতা মাযুষ আেই তা গ্রহণ েরচ্ছে যা; 
তাই িচ্ছল আমাচ্ছের কে প্রোর িযেথ হচ্ছে যা, েোগুচ্ছলা মাযুচ্ছষর মচ্ছধয কেচ্ছে োচ্ছে। ১৯৬৫ 

 



 

৭। অন্ধোর কেচ্ছে ভয় কপচ্ছয়া যা, বিবেন্নতা কেচ্ছে োহে হাবরচ্ছয়া যা, োয কপচ্ছত কিাচ্ছযা মহায 

োংসৃ্কবতে বিপ্লচ্ছির মহায কযতা কেয়ারমযাচ্ছযর অভয় িাণী- ‘েতয প্রায়িই অল্প েংেযে কলাচ্ছের 

মচ্ছধয বযবহত োচ্ছে।‘ িুঝচ্ছত কেষ্টা ের কেয়ারমযাচ্ছযর মহায উপলবি- ‘েযিণ বিপ্লি োয।‘ 
কতামাচ্ছের কোয প্রচ্ছেষ্টাই িযেথ হচ্ছি যা। পাহাচ্ছড়র িাচ্ছয় িরচ্ছের েুেচ্ছরাোচ্ছে েরাচ্ছত কিচ্ছল অচ্ছযে 

িযেথ আঘাচ্ছতর পরই কে হঠাৎ এে আঘাচ্ছত েম্পূণথভাচ্ছি ধচ্ছে পচ্ছড়; েঠিয ও েচ্ছঠার প্রচ্ছেষ্টা োড়া 
কোয োে েেল হয় যা। ১৯৬৭ 

৮। কোয কোয েময় আমাচ্ছের মচ্ছয হচ্ছি কে আমরা বিবেন্ন হচ্ছয় কিবে, েযিণ আমাচ্ছের েোয় 

োয বেচ্ছে যা; তা কেচ্ছে ভয় কপচ্ছল ভুল হচ্ছি; বিপ্লচ্ছির বিোচ্ছির বযয়মই হল তাই। অন্ধোচ্ছরর 

মচ্ছধয বেবয আচ্ছলার বযিাযা কেোচ্ছত পাচ্ছরয বতবযই হচ্ছলয প্রেৃত বিপ্লিী; আর এোচ্ছযই হচ্ছলা পাটিথ র 

েচ্ছেতয ভূবমো। ১৯৬৭ 

 

৯। বিপ্লিী েংিঠয িড়ার প্রধায বভবত্ত েী? েমচ্ছরড স্ট্যাবলয িচ্ছলচ্ছেয, বিপ্লিী েমী। বিপ্লিী 
েমী োচ্ছে িচ্ছল? বিপ্লিী েমী হচ্ছে কে, কে বযচ্ছের উচ্ছেযাচ্ছি ঘেযার বিচ্ছেষণ েরচ্ছত পাচ্ছর এিং 
কেই অযুোয়ী েমথপন্থা গ্রহণ েরচ্ছত পাচ্ছর। ২৮ োযুয়াবর, ১৯৬৫ 

 

১০। আচ্ছত্মান্নবতর এেমাত্র মােথ েিােী পে ো কলবযয এিং কেয়ারমযায মাও বিবেচ্ছয়চ্ছেয কেো 
হচ্ছলা কেণীেংগ্রাচ্ছমর পে। এেমাত্র কেণীেংগ্রাচ্ছমর আগুচ্ছয পুচ্ছড়ই েবমউবযস্ট্ োটি কোযা হচ্ছত 

পাচ্ছর। কেযীেংগ্রামই হচ্ছে েবমউবযস্ট্চ্ছের েতযোর সু্কল এিং কেণীেংগ্রাচ্ছমর অবভজ্ঞতাচ্ছেই 
মােথ েিাে-কলবযযিাে-মাওচ্ছেতুং বেন্তাধারার আচ্ছলাচ্ছে োোই েরচ্ছত হচ্ছি এিং বিক্ষা গ্রহণ েরচ্ছত 

হচ্ছি। তাই পাটিথ  বিক্ষার মূল েো হল মােথ েিাে-কলবযযিাচ্ছের মূল বিক্ষাচ্ছে কেণীেংগ্রাচ্ছমর কক্ষচ্ছত্র 

প্রচ্ছয়াি েরা এিং কে অবভজ্ঞতা কেচ্ছে আিার োধারণ যীবতচ্ছত আো এিং কেই যীবতচ্ছে আিার 

েযোধারচ্ছণর মচ্ছধয বযচ্ছয় কেচ্ছত হচ্ছি। এচ্ছেই িচ্ছল েযোধারচ্ছণর োচ্ছে বিচ্ছে আিার তা বযচ্ছয় 

েযিচ্ছণর মচ্ছধয বযয়া োওয়া(FROM THE PEOPLE, TO THE PEOPLE)। পাটিথ  বিক্ষার 

মূল েো হচ্ছলা এই। এবপ্রল, ১৯৬৭ 

 

১১। মােথ েিােী-কলবযযিােীরা আেিথিত আচ্ছলােযা েচ্ছর এেটি মাত্র উচ্ছেচ্ছিয, তা হচ্ছলা তাচ্ছের 

বযচ্ছের কেচ্ছির িাস্তি অিস্থায় কেই আেচ্ছিথর প্রচ্ছয়াি বেভাচ্ছি হচ্ছি তার েচ্ছযয। োধারণভাচ্ছি 

কোয আেিথিত আচ্ছলােযারই কোয বিপ্লিী তাৎপেথ কযই োরণ েচ্ছতযর োোই হচ্ছি বযবেথষ্ট কক্ষচ্ছত্র 

প্রচ্ছয়াি মারেত। ২৬ অচ্ছটাির, ১৯৬৭ 



১২। েবমউবযচ্ছস্ট্র েমস্ত োেথেলাপ হচ্ছি এেটি লক্ষয োধয এিং তা হচ্ছলা েযোধারচ্ছণর েলযাণ 

েরা। েবমউবযস্ট্ বিপ্লিী, োরণ বিপ্লি োড়া েযোধারচ্ছণর কেিা েরা োয় যা। কেচ্ছহতু 

েযতার েলযাণ েরার েযয বিপ্লি েরোর, তাই বিপ্লচ্ছির প্রচ্ছয়ােচ্ছয কে আন্তেথ াবতেতািােী। এই 
আন্তেথ াবতেতা বযিঃস্বােথ এিং েবমউবযস্ট্ োচ্ছয তার োে েহে যয়, োচ্ছেই তাচ্ছে োাঁত োমচ্ছড় 

এেো োচ্ছে কলচ্ছি োেচ্ছত হয়। এই িার িার কেষ্টা েরার োবয়ত্ব েবমউবযচ্ছস্ট্র আচ্ছে। ...... 

‘েযিচ্ছণর কেিা ের’ কলোোয় কেয়ারমযায েীিয ও মতুৃয েম্বচ্ছন্ধ আচ্ছলােযা েচ্ছরচ্ছেয। এই 
কলোো অধযয়য েরচ্ছল কে প্রশ্ন স্বাভাবিেভাচ্ছি আচ্ছে এিং কেো মধযবিত্ত েীিযোত্রার েিচ্ছেচ্ছয় 

গুরুত্বপূণথ প্রশ্ন তা হচ্ছলা, এই েংগ্রাচ্ছম আমার েী হচ্ছি? আবম েী োই? আবম বে এই মুহূচ্ছতথ  েযতার 

স্বাচ্ছেথ মরচ্ছত রাবে আবে? েযতার স্বাচ্ছেথ মরাোই এেো মাযুচ্ছষর পচ্ছক্ষ েিচ্ছেচ্ছয় মহৎ োবয়ত্ব, কে 

মৃতুয বিপ্লচ্ছির কে কোয োচ্ছেই কহাে যা কেয। কেয়ারমযায িচ্ছলচ্ছেয, েংগ্রাম েরচ্ছল মতুৃয আচ্ছে, 

োচ্ছেই মৃতুযচ্ছে ভয় েরচ্ছল েলচ্ছি যা। 

....’ডািঃ যমথায কিেুয স্মরচ্ছণ’ কলোয় আন্তেথ াবতেতািাে বযচ্ছয় আচ্ছলােযা েচ্ছরচ্ছেয। বতবয 

িচ্ছলচ্ছেয, কে কেি পোযত, আর কে কেি পোযত েচ্ছরচ্ছে, তার েবমেচ্ছেণীর মচ্ছধয কোয বিচ্ছরাধ 

কযই এিং পোযত কেচ্ছির মুবি োড়া উন্নত কেচ্ছির মুবি কযই। এেো ডািঃ কিেুয িুচ্ছঝবেচ্ছলয 

িচ্ছলই েমুদ্র পার হচ্ছয় বতবয এচ্ছেবেচ্ছলয েীচ্ছযর মুি অঞ্চচ্ছল। েী প্রতযািা বেল তার বযচ্ছের েম্বচ্ছন্ধ? 

এেেয িড় োেথ য েী যা েরচ্ছত পারচ্ছতয ধযতাবন্ত্রে েবুযয়ায়। েি কেচ্ছড় েুচ্ছড় বতবয এচ্ছলয 

কেয? এই বযিঃস্বােথ তযাি তাাঁর এচ্ছেবেল এই রােনযবতে কেতযা কেচ্ছে। োচ্ছেই রােনযবতে 

কেতযার তাৎপেথ হচ্ছে এইোচ্ছয। বিতীয়তিঃ এই কলোয় কেয়ারমযায কেবেচ্ছয়চ্ছেয, েবমউবযস্ট্ েী 
ধরচ্ছযর োে েচ্ছর। স্বভািতই েিচ্ছেচ্ছয় েঠিয োে, েিচ্ছেচ্ছয় বযিঃস্বােথভাচ্ছি। শুধু তাই যয়, 

তোেবেত ‘েযােবযেযাল’ োে, োচ্ছে মধযবিত্তরা অতযন্ত ঘৃণার কোচ্ছে কেচ্ছে, কেই রেম 

‘েযােবযেযাল’ োে েরচ্ছত বিচ্ছয় ডািঃ যমথায কিেুচ্ছযর মত োেথ য েীিয বেচ্ছলয। োচ্ছেই যমথায 

কিেুয কেচ্ছে বিক্ষা কোয োে কোে যয়- েযতার েলযাচ্ছণ েি রেম োে িড় েমায মূলযিায। 

এই কলোয়, কেয়ারমযায েবমউবযচ্ছস্ট্র মুলযায়য েচ্ছরচ্ছেয। তাাঁর কলোয় বতবয িচ্ছলচ্ছেয, ভাল 

েবমউবযস্ট্ কে-ই কে েিচ্ছেচ্ছয় েঠিয োচ্ছের োবয়ত্ব কযয় এিং পণূথ েচ্ছর। কে েবমউবযস্ট্রা মুচ্ছে 

িড় িড় েো িচ্ছল এিং োচ্ছের েময় েিচ্ছেচ্ছয় েহে োবয়ত্ব কযয় তারা ভাল েবমউবযস্ট্ যয়। 

‘কে কিাো িুচ্ছড়া কলােো পাহাড় েবরচ্ছয়বেল’- এই কলোয় কেয়ারমযায মধযবিত্ত োলাবে ও 

িুবেমত্তার পবরহাে েচ্ছরচ্ছেয। ও িবুেমত্তার কোয োম কযই। িরঞ্চ এেো ‘মূেথ’ েৃষচ্ছের েুি েুি 

েবঞ্চত অবভজ্ঞতা েঠিে পে িাতলায়। িার িার এেো োে েরা মধযবিত্ত িুবেেীবির োচ্ছে 

অতযন্ত বিরবিের এিং কে- োে কে ঘৃণা েচ্ছর। এেেয েৃষে তাাঁর েীিচ্ছযর অবভজ্ঞতায় 

বিচ্ছেচ্ছে, িার িার এেো োে েরচ্ছত হয় েঢ়ৃতার োচ্ছে। কিবিরভাি কক্ষচ্ছত্র েেলতা পাওয়া োয় 

যা। বেন্তু এভাচ্ছি োে েরচ্ছলই এেবেয েেল হওয়া োয়। ৭ োযুয়ারী, ১৯৬৮ 



 

১৩। কিাষেচ্ছেণীর বিরুচ্ছে লড়াই েরচ্ছত পারাোই েবমউবযস্ট্ হিার এেমাত্র মাপোঠি যয়। 

কে প্রেৃত েবমউবযস্ট্? বেবয েযিচ্ছযর েযয আত্মতযাি েরচ্ছত পাচ্ছরয এিং এই আত্মতযাি কোয 

বিবযমচ্ছয়র প্রতযািা েচ্ছর যয়। েচু্ছো পে- হয় আত্মতযাি, যয় আত্মস্বােথ। মাঝামাবঝ কোয রাস্তা 
কযই। কেয়ারমযায মাওচ্ছয়র ‘েযিচ্ছণর কেিা ের’- কলািাচ্ছযর তাৎপেথ এোচ্ছযই। েযিচ্ছণর কেিা 
েরা োড়া েযিণচ্ছে ভালিাো োয় যা। েযিণচ্ছে কেিা েরা োয় এেমাত্র আত্মতযাি েচ্ছরই। 

প্রেৃত েবমউবযস্ট্ হচ্ছত কিচ্ছল এই আত্মতযাি আয়ত্ব েরচ্ছত হচ্ছি। েযিণচ্ছে কেিা েরার মাচ্ছয 

েযিচ্ছণর স্বাচ্ছেথ বিপ্লচ্ছির স্বাচ্ছেথ বিযা পাবরেবমচ্ছে েম(unpaid labour) কেওয়া। এই বিযা 
পাবরেবমচ্ছে েম কেওয়ার মধয বেচ্ছয়ই েযিচ্ছণর োচ্ছে বমচ্ছি োওয়া ঘেচ্ছি। কেিলমাত্র এই 
প্রবিয়ার মধয বেচ্ছয়ই েযিণচ্ছে ভালিাো োয়, েযিণচ্ছে কেিা েরা োয়। এই প্রবিয়ার মধয 
বেচ্ছয়ই বিপ্লিীর রুপান্তর(transformation) োবধত হয়। তাই বিপ্লি মাচ্ছয শুধু বিষবয়ে লাভ 

যয়। বিপ্লি মাচ্ছয এই রুপান্তর- উপলবির, আেচ্ছিথর, বেন্তাধারার রুপান্তর। বিপ্লি মাচ্ছয কেতযার 

আমূল রুপান্তর। েী কেই কেতযা? েযিণচ্ছে কেিা েরার কেতযা, আত্মতযাচ্ছি উিেু হওয়ার 

কেতযা, েযিণচ্ছে ভালিাোর কেতযা। বিপ্লি মাচ্ছযই এই রুপান্তর- বে েমাচ্ছের, বে িযবির। ১২ 

মােথ , ১৯৬৯ 

 

১৪। েংচ্ছিাধযিাচ্ছের েংচ্ছি বিপ্লচ্ছির প্রধায কভেো হচ্ছে এোচ্ছয কে, েংচ্ছিাধযিােীরা েংগ্রাম 

েরার পূিথ িতথ  বহোচ্ছি েয়লাচ্ছভর িযারাবি োবি েচ্ছর োচ্ছে, আর বিপ্লিীরা লড়াই েরচ্ছত োহেী 
হয়, বিেয় অেথ চ্ছয োহেী হয়। বিপ্লিীরা পরােয়চ্ছে ভয় পায় যা। কেয়ারমযায আমাচ্ছের 

বিবেচ্ছয়চ্ছেয, ‘লচ্ছড়া, িযেথ হচ্ছল আিার লচ্ছড়া, আিার িযেথ হচ্ছল আিার লচ্ছড়া- েতক্ষণ যা েয়লাভ 

েরচ্ছত পাচ্ছরা’। এই হচ্ছে েযিচ্ছণর েুবি ও তাাঁরা কোচ্ছযা েময়ই এই েুবির বিচ্ছরাবধতা েরচ্ছিয 

যা। এটি হচ্ছে আচ্ছরেটি মােথ েিােী বযয়ম’। অচ্ছটাির, ১৯৭০  

 

১৫। মধযবিত্ত েযাডারচ্ছের বিপে এইোচ্ছযই। তারা দ্রুত োতীয়- আন্তেথ াবতে 

পবরচ্ছপ্রবক্ষত(National International perspective) হাবরচ্ছয় কেচ্ছল এিং তাচ্ছের োমচ্ছয স্থাযীয় 

এমযবে পাবরিাবরে েমেযাোই েিচ্ছেচ্ছয় িড় হচ্ছয় কেো কেয়। এইোচ্ছযই কপবতিুচ্ছেথ ায়া 
েীমািেতা। েবমে িা েবরদ্র েৃষচ্ছের েংগ্রাচ্ছমর েো যা ভািচ্ছল েচ্ছল যা। োচ্ছেই তারা বিপ্লচ্ছি 

অবিেল(Consistent Revolutionary) োেচ্ছত পাচ্ছর। কেয়ারমযায েেয িচ্ছলয- েঢ়ৃপ্রবতজ্ঞ হও, 

কোচ্ছযা আত্মতযাচ্ছি ভীত হচ্ছয়া যা এিং েমস্ত িাধা অবতিম েচ্ছর বিেয় অেথ চ্ছয োহেী হও- এর 

তাৎপেথ অচ্ছযে িভীর। তযাি(Sacrifice) িযাপারো কোচ্ছযা বযবেথষ্ট(Particular)িযাপার যয়। 

কেো বেবযন্দয েীিচ্ছযর েমেযা। কেই েযযই কেয়ারমযায িচ্ছলচ্ছেয গ্রাচ্ছম কিচ্ছলই মধযবিত্ত েযাডার 



বিোিলাভ(develop) েরচ্ছি, এময কোচ্ছযা মচ্ছন্ত্র আমরা বিশ্বাে েবর যা। গ্রাচ্ছম বিচ্ছয় কতামাচ্ছে 

েযিচ্ছণর োচ্ছে এোত্ম হচ্ছত হচ্ছি(integrated with masses) এিং েযিচ্ছণর োচ্ছে 

িনু্ধভািাপন্ন(friendly) হচ্ছত হচ্ছি এিং বিতীয়ত প্রবতবযয়ত েিথহারা েবৃষ্টভঙ্গী িারা বযচ্ছেচ্ছে 

পবরিবতথ ত(remould)েরচ্ছত হচ্ছি। তচ্ছিই তুবম বিোিলাভ েরচ্ছত পার। ১ এবপ্রল, ১৯৬৭ 

 

১৬। েযিণ েেয কোয অতযাোচ্ছরর বিরুচ্ছে প্রবতচ্ছরাধ েংগ্রাচ্ছম এবিচ্ছয় কেচ্ছত উচ্ছেযাি বযচ্ছেয 

তেয পাটিথ র েমচ্ছরডচ্ছের উবেৎ েত োেথেরীভাচ্ছি(effectively) তাাঁরা এই েংগ্রাম েরচ্ছত 

পাচ্ছরয, তার পেবত িচ্ছল কেওয়া। বেন্তু আমরা েরচ্ছিা িচ্ছল েযিণচ্ছে বযিৃত্ত েরা উবেত যয়। 

মচ্ছয রােচ্ছত হচ্ছি আমরা বিরাে বেেু েবর বয, েচ্ছরচ্ছেয েযিণ এই েযিণই েি বেেু েরচ্ছত 

পাচ্ছরয। এো েবে মচ্ছয রাো যা োয় তচ্ছি তাচ্ছত েযিচ্ছণর ওপর আস্থার ভাি োচ্ছে যা। েচ্ছল 

ঔেতযর(arrogance) েন্ম হয়। এই ঔেতযর েন্ম হয় এোয কেচ্ছেই এিং তার েচ্ছল েযিণ 

কেচ্ছে বিবেন্ন হচ্ছয় পড়চ্ছত হয়। বিযয়ী হওয়া এেেয েবমউবযচ্ছস্ট্র প্রধায গুয। বেবয বিযয়ী যয, 

বতবয উেত(arrogant)। োচ্ছেই বতবয েবমউবযস্ট্ যয। কেয়ারমযায মাও িারিার িচ্ছলচ্ছেয 

েবমউবযস্ট্চ্ছের বিযয়ী হচ্ছত। বিযয়ী হওয়া পারস্পবরে(reciprocal) যয়।  

 

১৭। কেয়ারমযায িচ্ছলচ্ছেয, ‘এেো ভাল োে েরা োচ্ছরা পচ্ছক্ষই েঠিয যয়, েঠিয হচ্ছে োরা 
েীিয ধচ্ছর ভাল োে েরা, েেচ্ছযা কোয োরাপ োে যা েরা , েিথো িযাপে েযোধারণ, 

েুিে ও বিপ্লচ্ছির েযয বহতের হওয়া, েচ্ছয়ে েিে ধচ্ছর এেোযা েচ্ছঠার েংগ্রাম েরা- এোই 
হচ্ছে েিচ্ছেচ্ছয় েঠিয োে।‘ েমচ্ছরড েচ্ছরাে েত্ত বেচ্ছলয এই রেমই এেেয েমচ্ছরড োর োরাো 
েীিয বিপ্লচ্ছির োচ্ছে িযবয়ত হচ্ছয়চ্ছে, তাাঁর কু্ষরধার কলেযীচ্ছে ভয় েরত যা এময কোয 

প্রবতবিয়ািীল িবি কযই। তাই পুবলিিাবহযী বিোচ্ছরর প্রহেয পেথন্ত েরার োহে কপল যা, কেই 

রাচ্ছত্রই তাাঁচ্ছে হতযা েরচ্ছলা। ...েমচ্ছরড েচ্ছরাে েত্ত পাটিথ র কযতা বেচ্ছলয এিং কযতার মতই বতবয 

িীচ্ছরর মতুৃয গ্রহণ েচ্ছরচ্ছেয। তাাঁর বিপ্লিী বযষ্ঠা এে আেিথ বহচ্ছেচ্ছি তরুণচ্ছের গ্রহণ েরচ্ছত হচ্ছি। 

েবমে ও েবরদ্র ভূবমহীয েৃষচ্ছের োচ্ছে এোত্ম হচ্ছয় এই হতযাোচ্ছের িেলা বযচ্ছত হচ্ছি।  

১৬ আিষ্ট, ১৯৭১ 

 

১৮। েমচ্ছরড, রি ঝরা পেই কতা এেমাত্র বিপ্লচ্ছির পে। মাযুচ্ছষর মুবির েযয মূলয কেি যা এ 

কতা হচ্ছত পাচ্ছর যা। আমাচ্ছের উপর প্রচ্ছতযেটি আঘাতই কিেযাোয়ে এিং কিেযা কেচ্ছেই েন্ম 

কযয় মহত্তর তযাচ্ছির েঢ়ৃতা এিং িত্রুর প্রবত তীব্রতম ঘৃণা- এ েচু্ছো বেবযে েেয কেয়ারমযাচ্ছযর 

বেন্তাধারার েংচ্ছি েুি হয় তেযই েৃবষ্ট হয় কেই যতুয মাযষু- কে মাযুচ্ছষর েচ্ছন্মর বেচ্ছে তাবেচ্ছয় 



আচ্ছে োরা ভারচ্ছতর অতযাোবরত, বযপীবড়ত মাযুষ, কেচ্ছির কোটি কোটি েবরদ্র ভূবমহীয েৃষে, 

এই েবরদ্র ও ভূবমহীয েৃষে কেবেয েন্ম কেচ্ছি কেই যতুয মাযষুচ্ছে তাচ্ছের বযচ্ছেচ্ছের মচ্ছধয, কেবেয 

েমস্ত কোচ্ছের েল মুচ্ছে োরা ভারতিচ্ছষথর মাযুষ কহচ্ছে উঠচ্ছি, কে েী প্রিল প্রাণিযযা িচ্ছয় োচ্ছি 

োরা ভারতিচ্ছষথ, উজ্জ্বল তারার মচ্ছতা জ্বচ্ছল উঠচ্ছি আমাচ্ছের কেি- োরা পবৃেিীচ্ছে েরচ্ছি 

আচ্ছলাবেত। কেই আমাচ্ছের স্বচ্ছপ্নর ভারতিষথ িাস্তি রুপ পাচ্ছি েত মাযচু্ছষর আত্মোচ্ছযর মধয 
বেচ্ছয়। এই প্রচ্ছতযেটি মতুৃয কে পাহাচ্ছড়র মত ভারী, োরণ তাাঁরা কে আমাচ্ছের োইচ্ছত অচ্ছযে িড় 

মাযুষ বহচ্ছেচ্ছি িচ্ছড় উচ্ছঠবেল, তাই তাচ্ছের মৃতুয লক্ষ লক্ষ েীিয েৃবষ্ট েরচ্ছি। তাই কতা এ পচ্ছের 

ধুচ্ছলা কোচ্ছের েচ্ছলই কভোচ্ছত হয়, রি বেচ্ছয়ই েঢ়ৃ েরচ্ছত হয়। 

আমাচ্ছের বে কোয ভুল হচ্ছয়বেল? ভুল হচ্ছি যা- এেো বে কেউ িলচ্ছত পাচ্ছর? বেন্তু তা বযচ্ছয় 

অযুচ্ছিােযার বেয কতা আে যয়- আে বেয আগুচ্ছযর মত জ্বচ্ছল ওঠার, রচ্ছির ঋণ রচ্ছির োচ্ছম 

কিাধ েরার। হাোর হাোর িের ধচ্ছর আমাচ্ছের কেচ্ছির েবরদ্র ও ভূবমহীয েৃষে রি ও েীিয 

বেচ্ছয় িচ্ছড় তুচ্ছলচ্ছেয আমাচ্ছের কেিচ্ছে; আমাচ্ছের কেচ্ছির েমাে, েংসৃ্কবত, েম্পে, ঐশ্বেথয, ঐবতহয 
েি বেেুই িচ্ছড় উচ্ছঠচ্ছে তাচ্ছের োচ্ছয- কে ঋচ্ছণর কিাঝা আমাচ্ছের োাঁচ্ছধ। কে ঋণ পবরচ্ছিাচ্ছধর 

োবয়ত্ব আমাচ্ছের...। ৬ েলুাই, ১৯৭০  

 

১৯। কলবযযচ্ছে যা কমচ্ছয োরা মােথ েিােী হচ্ছত কেচ্ছয়বেল তারা ইবতহাচ্ছের আিেথ যাস্তুচ্ছপ আেয় 

বযচ্ছয়চ্ছে। কতমবয আেও মােথ েিাে- কলবযযিাচ্ছের েচ্ছিথাচ্চ রূপ মাও কেতুচ্ছের বেন্তাধারা- এই 
আন্তেথ াবতে মােথ েিােী েতৃথ চ্ছত্বর োরা বিচ্ছরাবধতা েরচ্ছে, তাচ্ছের আেয় বযচ্ছত হচ্ছি োম্রােযিাচ্ছের 

কোচ্ছল। ২৬ অচ্ছটাির, ১৯৬৭ 

 

২০। বিপ্লি েরচ্ছত হচ্ছল বিপ্লিী েমীচ্ছে তযাি স্বীোর েরচ্ছত বিেচ্ছত হচ্ছি, তযাি েরচ্ছত হচ্ছি 

েম্পবত্ত ও স্বােন্দয, তযাি েরচ্ছত হচ্ছি পুচ্ছরাচ্ছযা অভযাে এিং যাচ্ছমর আোঙ্ক্ষা, তযাি েরচ্ছত হচ্ছি 

মৃতুযভয় এিং েহে পচ্ছে েলার বেন্তা; তচ্ছিই আমরা বিপ্লিীচ্ছের েমোধয েীঘথস্থায়ী েংগ্রাচ্ছমর েযয 
প্রস্তুত েরচ্ছত পারচ্ছিা; তচ্ছিই আমরা েযতাচ্ছে উিেু েরচ্ছত পারচ্ছিা মহত্তর তযাচ্ছি, োর আঘাচ্ছত 

োম্রােযিাে, েংচ্ছিাধযিাে এিং ভারতীয় প্রবতবিয়ািীল িবি ধ্বংে হচ্ছি এিং বিপ্লি েেল হচ্ছি। 

১৩ মােথ , ১৯৬৯  

 

২১। বিপ্লিী েুে েরার মালমিলা আমাচ্ছের বতবর েরচ্ছত হচ্ছি। এ মালমিলা বে? এ মালমিলা 
বডযামাইে যয়, বিচ্ছফারে পোেথ যয়, যয় আচ্ছেয় অস্ত্র। বিপ্লিী েুচ্ছের মালমিলা হচ্ছে মাযুষ। 

এই মাযুষ বিপ্লিী তচ্ছে অেথাৎ কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারায় উিেু হচ্ছল, কে হয় এে আবত্মে এেম 

কিামা- োর িবি হাোর হাোর এেম কিাচ্ছমর কেচ্ছয়ও কিবি। ২২ োযুয়াবর, ১৯৭০ 



 

 

২২। ভারচ্ছতর বিপ্লিী ঐবতচ্ছহযর উপর বিশ্বাে রাচ্ছো, কতামার কেচ্ছির ইবতহাে বেরোল িীরত্বপণূথ 
েংগ্রাচ্ছমর ইবতহাে। েযিচ্ছণর উপর বিশ্বাে রাচ্ছো, অতযাোর কিাষচ্ছণর বিরুচ্ছে বেরোল িযাপে 

েযিণ েংগ্রাম েচ্ছর এচ্ছেচ্ছে। বযচ্ছের উপর বিশ্বাে রাচ্ছো, তুবম এই বিপ্লিী েযিচ্ছযরই এেেয। 

কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারার উপর বিশ্বাে রাচ্ছো- এই বেন্তাধারাই আে পুচ্ছরাচ্ছযা পৃবেিী গুবড়চ্ছয় 

যতুয পৃবেিী িচ্ছড় তুলচ্ছে। ভারচ্ছতর েবমউবযস্ট্ পাটিথ (মােথ েিােী- কলবযযিােী)’র উপর বিশ্বাে 

রাচ্ছো, এেমাত্র এই পাটিথ ই কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারার প্রচ্ছয়াি েচ্ছর এময পে অযুেরণ েরচ্ছে কে 

পে হাোর হাোর িহীচ্ছের রচ্ছি বেবিত, তাই কে পাটিথ  েেচ্ছযা ভুল পচ্ছে কেচ্ছত পাচ্ছর যা। েুতরাং 
বিশ্বাে রাচ্ছো ভবিষযচ্ছতর ওপর। মােথ , ১৯৭০ 

 

২৩। বিপ্লিী পাটিথ র িা আমার তা কতা যয়। বিপ্লিো হচ্ছে েবরদ্র ও ভূবমহীয েৃষচ্ছের। তাাঁরাই এ 

েংগ্রাচ্ছমর কযতা, তাই তাাঁরাই েিচ্ছেচ্ছয় কিবি মুলয কেয় এই বিপ্লচ্ছির স্বাচ্ছেথ। তাাঁরা আমার েোয় 

েীিয বেচ্ছে যা। েীিয বেচ্ছে তাাঁচ্ছের বযচ্ছের েযয, বিপ্লচ্ছির স্বাচ্ছেথ। কোয েীিযোযই িযেথ হয় 

যা। ১১ কেচ্ছেম্বর, ১৯৭০ 

 

২৪। মধযবিত্ত কেণীর বিিৃঙ্খল েীিয তাাঁচ্ছে বিিঙৃ্খল েমাচ্ছলােযার পচ্ছে কেচ্ছয বযচ্ছয় োয়। অেথাৎ 

োংিঠবযে কেৌহবের কভতচ্ছর তারা েমাচ্ছলােযা েরচ্ছত োয় যা। এই বিেুযবত কেচ্ছে উোর কপচ্ছত 

হচ্ছল েমাচ্ছলােযা েম্বচ্ছন্ধ মােথ েিােী েবৃষ্টভবঙ্গ েম্পচ্ছেথ  আমাচ্ছের েতেথ  হচ্ছত হচ্ছি। 

মােথ েিােী েমাচ্ছলােযার বিবিষ্টয হচ্ছলািঃ 
১। পাটিথ  েংিঠচ্ছযর মচ্ছধয অেথাৎ পাটিথ  বমটিংচ্ছয় েমাচ্ছলােযা েরচ্ছত হচ্ছি। 

২। েমাচ্ছলােযার লক্ষয হচ্ছি িঠযমূলে অেথাৎ েমাচ্ছলােযার লক্ষয যীবতিতভাচ্ছি, েংিঠযিত 

ভাচ্ছি পাটিথ চ্ছে আরও এবিচ্ছয় বযচ্ছয় োওয়া এিং েি েময় লক্ষয রােচ্ছত হচ্ছি পাটিথ র মচ্ছধয কেয 

যীবতহীযভাচ্ছি কোয েমাচ্ছলােযা যা হয়’।  

 

২৫। ...বযবিথোচ্ছর হতযার োমচ্ছয বেেু কযতা আচ্ছেয োাঁরা ভয় পায, োাঁরা আড়াল কোাঁচ্ছেয। 

তাাঁচ্ছের েম্পচ্ছেথ  কেয়ারমযায মাও িচ্ছলচ্ছেয- ‘তারা ভীরু এিং বিপ্লিী কযতৃচ্ছত্বর অচ্ছোিয’। আর 

এেেল আচ্ছেয োাঁরা বযভথ চ্ছয় মতুৃযর কমাোবিলা েচ্ছরয, প্রচ্ছতযেটি হতযার িেলা কযওয়ার কেষ্টা 
েচ্ছরয। এাঁরাই বিপ্লিী, এরাই েযতাচ্ছে পে কেোচ্ছত েক্ষম। 



 

২৬। োরা ভারতিচ্ছষথ প্রচ্ছতযেটি রাচ্ছেয আে েৃষে বিকু্ষি, তাাঁচ্ছের োমচ্ছয েবমউবযস্ট্চ্ছের পে 

কেোচ্ছত হচ্ছি। কে পে েিস্ত্র েংগ্রাচ্ছমর রােযীবত আর িন্দেু েংগ্রচ্ছহর অবভোয। মুবির এই 
এেমাত্র পে আমাচ্ছের েঢ়ৃভাচ্ছি কেোচ্ছত হচ্ছি। েীচ্ছযর মহায েিথহারা োংসৃ্কবতে বিপ্লি েমস্ত 

রেম িুচ্ছেথ ায়া মতােচ্ছিথর স্তািেতার বিরুচ্ছে েেু কঘাষণা েচ্ছরচ্ছে, কেই বিপ্লচ্ছির জ্বলন্ত প্রভাি 

ভারতিচ্ছষথ এচ্ছে কপৌচ্ছেচ্ছে। কেই বিপ্লচ্ছির আহ্বায- ‘েঢ়ৃবেচ্ছত্ত েমস্ত রেম তযাি স্বীোচ্ছর প্রস্তুত হও, 

পচ্ছের িাধাচ্ছে এেো এেো েচ্ছর েরূ ের। েয় আমাচ্ছের হচ্ছিই’। োম্রােযিাে েত 

ভয়ংেরভাচ্ছিই আেুে যা কেয, প্রবতবিয়ািীল িবির বেয ঘবযচ্ছয় এচ্ছেচ্ছে, মােথ েিাে- 

কলবযযিাে- মাও কেতুং এর বেন্তাধারার উজ্জ্বল েেুথাচ্ছলাে েি অন্ধোরচ্ছে ধুচ্ছয় মুচ্ছে বযিঃচ্ছিষ েচ্ছর 

কেচ্ছি। এবপ্রল, ১৯৬৭ 

 

২৭। বিপ্লি েেযও েেল হচ্ছত পাচ্ছর যা বিপ্লিী পাটিথ  োড়া। কে পাটিথ  েঢ়ৃভাচ্ছি কেয়ারমযায মাও 

কেতুং বেন্তাধারার উপর প্রবতবষ্ঠত, আত্মতযাচ্ছি উিেু লক্ষ লক্ষ েবমে েৃষে ও মধযবিত্ত েুিেচ্ছের 

িারা িঠিত, কে পাটিথ র অভযন্তচ্ছর পুচ্ছরা িযতাবন্ত্রে অবধোর আচ্ছে েমাচ্ছলােযা ও 

আত্মেমাচ্ছলােযার এিং কে পাটিথ র েভযরা কস্বোয় ও স্বাধীযভাচ্ছি িৃংেলা কমচ্ছয বযচ্ছয়চ্ছে, কে পাটিথ  
শুধু উপচ্ছরর হুকুম কমচ্ছযই েচ্ছল যা, স্বাধীযভাচ্ছি প্রচ্ছতযেটি বযচ্ছেথিচ্ছে োোই েচ্ছর এিং ভুল 

বযচ্ছেথিচ্ছে অমাযয েরচ্ছতও বিধা েচ্ছর যা বিপ্লচ্ছির স্বাচ্ছেথ, কে পাটিথ র প্রচ্ছতযেটি েভয বযচ্ছের ইোয় 

োে কিচ্ছে কযয এিং কোে োে কেচ্ছে িড় োে েি বেেুচ্ছেই েমায গুরুত্ব কেয; কে পাটিথ র 

েভযরা বযচ্ছেচ্ছের েীিচ্ছয মােথ েিােী-কলবযযবববব আেিথচ্ছে প্রচ্ছয়াি েচ্ছরয, বযচ্ছেরা আেিথ 
প্রবতষ্ঠা েচ্ছর েযতাচ্ছে উিেু েচ্ছরয, আরও আত্মতযাি আরও েচ্ছমথােযম িাড়াচ্ছত, কে পাটিথ র 

েভযরা কোচ্ছযা অিস্থাচ্ছতই হতাি হয যা, কোচ্ছযা েঠিয পবরবস্থবত কেচ্ছেই ভয় পায যা, েঢ়ৃভাচ্ছি 

এবিচ্ছয় োয তার েমাধাচ্ছয- এরেম এেো পাটিথ ই পাচ্ছর কেচ্ছির বিবভন্ন কেণী ও মচ্ছতর মাযুচ্ছষর 

ঐেযিে কমােথ া িচ্ছড় তুলচ্ছত। এই রেম বিপ্লিী পাটিথ ই পাচ্ছর ভারতিচ্ছষথর বিপ্লিচ্ছে েেল েচ্ছর 

তুলচ্ছত। ২৬ অচ্ছটাির, ১৯৬৭ 

 

২৮। ......শুধু বিচ্ছদ্রাচ্ছহর পতাো ওড়াচ্ছলই মাওিােী পাটিথ  িচ্ছড় ওচ্ছঠ যা। কেই বিচ্ছদ্রাহী েমচ্ছরডচ্ছের 

কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারাচ্ছে িাস্তচ্ছি প্রচ্ছয়াি েরচ্ছত হচ্ছি এিং কেই প্রচ্ছয়াচ্ছির মারেত েবমে ও 

েৃষে েযাডার বতবর েরচ্ছত হচ্ছি। তচ্ছিই আমরা িলি এেো েঠিে মাওিােী পাটিথ  িড়ার পচ্ছে 

এচ্ছিাবে। পুরাতয রােনযবতে েমীরা অিিযই এই পাটিথ চ্ছত োেচ্ছিয, বেন্তু মূলত এই পাটিথ  িচ্ছড় 

উঠচ্ছি েবমে েৃষে ও কমহযবত মধযবিত্তচ্ছেণীর েুিেচ্ছের িারা, োাঁরা শুধু মুচ্ছে কেয়ারমযাচ্ছযর 

বেন্তাধারাচ্ছে মাযচ্ছিয যা, েীিচ্ছয তার প্রচ্ছয়াি েরচ্ছিয, িযাপে েযতার মচ্ছধয প্রোর ও প্রোর 



েরচ্ছিয এিং গ্রামাঞ্চচ্ছল েিস্ত্র েংগ্রাচ্ছমর ঘাাঁটি িাযাচ্ছিয। কেই যতুয পাটিথ  শুধু বিপ্লিী পাটিথ ই হচ্ছি 

যা; তারা হচ্ছি েযতার েিস্ত্র িাবহযী এিং েযতার রাষ্ট্রিবি। এই পাটিথ র প্রচ্ছতযেটি েভযচ্ছে 

েংগ্রাম েরচ্ছত হচ্ছি োমবরে, রােনযবতে, অেথনযবতে ও োমবরে কক্ষচ্ছত্র। ১৬ কম, ১৯৬৮ 

 

২৯। বিপ্লিী পাটিথ  িড়ার প্রােবমে িতথ  হচ্ছে গ্রামাঞ্চচ্ছল েংগ্রাম িচ্ছড় কতালা। এ োচ্ছে হাত যা 
কেওয়া পেথন্ত বিপ্লি শুধু মুচ্ছে স্বীোর েরা হল। েতুরাং কেয়ারমযাচ্ছযর ভাষায় তাাঁরা হচ্ছলয েোয় 

বিপ্লিী(revolutionary in words)। আমাচ্ছের বিপ্লিী পাটিথ  িচ্ছড় উঠচ্ছি েমথচ্ছক্ষচ্ছত্র 

বিপ্লিী(revolutionary in deeds)-এর িারা। এভাচ্ছি যা কেেচ্ছল পাটিথ  হচ্ছি এেটি েেেবের 

আড্ডাোযা(debating society)। ১৬ কম, ১৯৬৮ 

 

৩০। েবমউবযস্ট্চ্ছের োবয়ত্ব কেণীেংগ্রাম িচ্ছড় কতালা- োতীয় েংগ্রাম যয়। কেণীেংগ্রাচ্ছম বিচ্ছভে 

েরূ েরার েযয েবমউবযস্ট্চ্ছের কঘাষযা েরচ্ছত হচ্ছি- প্রচ্ছতযেটি োবতেত্তার আত্মবযয়ন্ত্রচ্ছণর 

অবধোর, এময বে বিবেন্ন হিার অবধোর রচ্ছয়চ্ছে। এই আওয়াে েে োবতগুবলচ্ছে এেো 
কিাষয কেচ্ছে আর এেো কিাষচ্ছণর েপ্পচ্ছর পড়বে যা – এই বিশ্বাে কেচ্ছি এিং তেযই কেিল তারা 
কেণীেংগ্রাচ্ছম অংিগ্রহণ েরচ্ছত পাচ্ছর। আমরা েবে োতীয় আচ্ছন্দালচ্ছযর কযতা হিার কেষ্টা েবর 

তাহচ্ছল আমরা কে কযতা হচ্ছত পারি যা; আমরা বিবভন্ন োবতেত্তার কপটি- িুচ্ছেথ ায়ার কলেচু্ছড় 

পবরণত হি। এই েংগ্রাচ্ছমর পর কেণীেংগ্রাচ্ছমর কযতা বহোচ্ছি আমরা েতই এবিচ্ছয় োি ততই 
বিবভন্ন োবতেত্তার েংগ্রাচ্ছমর েবরত্র পবরিবতথ ত হচ্ছত োেচ্ছি; এিং বিেচ্ছয়র পূিথ মহূুচ্ছতথ  প্রচ্ছতযেটি 

োবতেত্তার আচ্ছন্দালয কেণীেংগ্রাচ্ছম রুপান্তবরত হচ্ছি। ২০ কম, ১৯৬৮ 

 

৩১। বিপ্লচ্ছির স্বাচ্ছেথ আমরা এেবত্রত হচ্ছয়বে। োচ্ছেই েমাচ্ছলােযা আমাচ্ছের ভয় েরচ্ছল েলচ্ছি যা 
এিং আত্মেমাচ্ছলােযার পরাঙ্মেু হচ্ছল আমরা আমাচ্ছের গুণিত পবরিতথ য োধয েরচ্ছত পারি যা, 
বিপ্লিী েবমউবযস্ট্ বহোচ্ছি আমাচ্ছের কে োবয়ত্ব কে োবয়ত্ব পালয েরচ্ছতও অেমেথ হি। এই 
েমথধারায় অভযস্ত হচ্ছল কে যতুয বিপ্লিী পাটিথ  েন্ম কযচ্ছি কেই পাটিথ  বিপ্লিী িুবেেীিী েম্প্রোচ্ছয়র 

উপর বযশ্চয়ই বযভথ রিীল োেচ্ছি যা। েবমেচ্ছেণীর মচ্ছধয অবিরাম েৃবষবিপ্লচ্ছির রােযীবত- 

কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারার প্রোর োবলচ্ছয় কেচ্ছত হচ্ছি। তার েচ্ছল েবমেচ্ছেণীর কে অগ্রণী অংি 

কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারা ও তাাঁর েমথধারায় অভযস্ত হচ্ছি তাচ্ছে েবিয়ভাচ্ছি েৃবষবিপ্লি েংিঠিত 

েরিার েযয গ্রামাঞ্চচ্ছল পাঠাচ্ছত হচ্ছি এিং এভাচ্ছিই েৃবষবিপ্লচ্ছির উপর েবমেচ্ছেণীর কযতৃত্ব 

োেথেরী রুপ কযচ্ছি। ১৯৬৮ 



 

৩২। পাটিথ র বভতচ্ছর লড়াই অবযিােথ,এেো অস্বীোর েরা ভািিােী বিেুযবত। কেয়ারমযায মাও 

আমাচ্ছের বিবেচ্ছয়চ্ছেয ‘পাটিথ র মচ্ছধয েিথক্ষণ বিবভন্ন ধরচ্ছণর বেন্তাধারার মচ্ছধয বিচ্ছরাবধতা ও 

েংগ্রাম েচ্ছল; েমাচ্ছের বিবভন্ন কেণীর মচ্ছধয এিং যতুয ও পুরাতচ্ছযর কে িন্দ্বগুবল েচ্ছল পাটিথ র মচ্ছধয 
তার প্রবতেলয হয়। পাটিথ র মচ্ছধয েবে কোচ্ছযা িন্দ্ব যা োচ্ছে এিং কেগুবলচ্ছে েমাধায েরার েযয 
কোচ্ছযা মতােিথিত েংগ্রাম যা োচ্ছে, তা হচ্ছল পাটিথ র েীিয কিষ হচ্ছয় োচ্ছি’। অতীচ্ছত আমরা 
েংচ্ছিাধযিােী ভুল েচ্ছরবে; তাই পাটিথ র কভতর ও িাইচ্ছর উভয় কক্ষচ্ছত্রই েংচ্ছিাধযিাচ্ছের বিরুচ্ছে 

লড়াই োলাচ্ছত হচ্ছি। িতথ মায েুচ্ছি েংচ্ছিাধযিাে প্রবতবিপ্লিী মতােিথ। এই েযয আন্তিঃপাটিথ েংগ্রাম 

বিপ্লিী মতােিথ ও প্রবতবিপ্লিী মতােচ্ছিথর েংগ্রাম েলাচ্ছত হচ্ছি। ঐেয-েংগ্রাম-ঐেয অেথাৎ 

প্রবতবিপ্লিী েংচ্ছিাধযিাচ্ছের বিরুচ্ছে লড়চ্ছত হচ্ছি এিং তাচ্ছে পরাবেত েরচ্ছত হচ্ছি। কেিলমাত্র 

এইভাচ্ছিই ঐেয েম্ভি , বেন্তু কে ঐেযও স্থায়ী যয়। যতুয িন্দ্ব কেো কেচ্ছি, েংচ্ছিাধযিাে যতুয 

যতুয রুচ্ছপ আত্মপ্রোচ্ছির কেষ্টা েরচ্ছি। এই েযযই যতুয স্তচ্ছরর েংগ্রাম োলাচ্ছত হচ্ছি। ২০ মােথ , 
১৯৬৯ 

 

৩৩। ভািিাচ্ছের প্রভািিচ্ছিই জ্ঞাতোচ্ছর িা অজ্ঞাতোচ্ছর আমরা োইবে এময এেটি পাটিথ  
প্রবতষ্ঠার েযয েংগ্রাম োলাচ্ছত, ো েুবিধািাে ও েংচ্ছিাধযিাে কেচ্ছে মুি। এ হল েম্পণুথ 
ভািিােী েবৃষ্টভবঙ্গ োর েংচ্ছি িাবন্দ্বে িস্তুিাচ্ছের কোয েম্পেথ  কযই। অবিরাম েংগ্রাচ্ছমর মধয 
বেচ্ছয়ই- কেময িাইচ্ছরর িত্রুর বিরুচ্ছে কতমবয কভতচ্ছরর বিরুে কঝাাঁচ্ছের বিরুচ্ছে েংগ্রাচ্ছমর মধয 
মধয বেচ্ছয়ই পাটিথ  িবি েঞ্চয় েরচ্ছি, েযতার কেিা েরার েযয বিপ্লচ্ছির অগ্রণী িাবহযীর োে 

েরচ্ছি, বযচ্ছেচ্ছে রূপান্তবরত েরচ্ছি, রূপান্তবরত েরচ্ছি েমস্ত েমােচ্ছে। ২০ মােথ , ১৯৬৯ 

 

৩৪। ইউবযয়চ্ছযর কযতা েবমউবযস্ট্ হচ্ছলই ইউ্বযয়চ্ছযর েভযরা েবমউবযস্ট্ হয় যা, বিপ্লিী 
রােযীবত অেথাৎ েৃবষবিপ্লিী রােযীবতর িারা েবে েবমে কেণীচ্ছে উিেু েরচ্ছত হয়, তা হচ্ছল 

স্বাধীযতার পাটিথ  ইউবযেগুবলর বিপ্লিী রােযীবত প্রোচ্ছরর োবয়ত্ব অচ্ছযে কিবি এচ্ছে পচ্ছড়, োরণ 

েবমে কেণী তার অেথযীবতর োিীর আচ্ছন্দালচ্ছযর মারেচ্ছত েৃবষ বিপ্লচ্ছির প্রচ্ছয়ােযীয়তা কোচ্ছযা 
বেযই িুঝচ্ছি যা। েৃবষ বিপ্লচ্ছির রােযীবত তাচ্ছে কিাঝাচ্ছত হচ্ছি কেড ইউবযয়চ্ছযর আচ্ছন্দালচ্ছযর 

িাইচ্ছর কেচ্ছে। এর েযয োই রােযীবতর বিক্ষায় বিবক্ষত, কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারায় বিবক্ষত 

বিপ্লিী েবমে েযাডার এিং এই েযাডার বতবর েরা োয় এেমাত্র কিাপয পাটিথ  েংিঠচ্ছযর 

মাধযচ্ছম। কেড ইউবযয়য েবমে কেণীর বিক্ষা কক্ষত্র হয় তেযই েেয কেচ্ছি বিপ্লিী পবরবস্থবত যাই, 
ধবযে কেণীর িবি অচ্ছযে কিবি িচ্ছল মচ্ছয হয় এিং েবমে কেণী বযচ্ছেচ্ছে অতযন্ত েিুথল মচ্ছয েচ্ছর। 

কেই েমচ্ছয় কেড ইউবযয়য আচ্ছন্দালয েবমচ্ছের মচ্ছধয আত্মবিশ্বাে েৃবষ্ট েচ্ছর এিং মাবলেচ্ছে ণীর 



বিরুচ্ছে েংগ্রাচ্ছমর মাধযচ্ছম কে েংগ্রামী কেৌিল কিচ্ছে এিং েংগ্রাম েম্পচ্ছেথ  তার বিশ্বাে িাচ্ছড়। 

...বিপ্লিী পবরবস্থবতর েুচ্ছি েবমে কেণীর কেণী েংিঠয হচ্ছে পাটিথ  েংিঠয। বিচ্ছিষ েচ্ছর 

ভারতিচ্ছষথর মচ্ছতা কেচ্ছি, কেোচ্ছয মূল কেন্দ্র হচ্ছে গ্রামাঞ্চচ্ছল, কেোচ্ছয পাটিথ র োবয়ত্ব আরও কিবি 

এিং েবমে কেণীর মচ্ছধয পাটিথ  েংিঠয িচ্ছড় কতালা অতযন্ত েরুরী। োরণ এই পাটিথ  েংিঠয 

োড়া তার কযতৃচ্ছত্বর ভূবমো কে পালয েরচ্ছত পাচ্ছর যা। তাই ভারতিচ্ছষথর বিপ্লিী পবরবস্থবত 

মাযচ্ছল এেোও মাযচ্ছত হচ্ছি, ভারতিচ্ছষথ আেচ্ছের োে কিাপয বিপ্লিী েংিঠয িচ্ছড় কতালা, 
িণেংিঠয যয়। এই কিাপয পাটিথ  েংিঠযই কেণী েংগ্রাচ্ছমর কযতৃত্ব কেচ্ছি। কম, ১৯৬৯ 

 

৩৫। কেয়ারমযায মাও আমাচ্ছের বিবেচ্ছয়চ্ছেয কে, জ্ঞাচ্ছযর উৎে- উৎপােচ্ছযর েংগ্রাম ও 

কেণীেংগ্রাম এিং বিজ্ঞাবযে পরীক্ষা। প্রেম েটুি উৎেই িুবেেীিী েম্প্রোচ্ছয়র কযই, িরং আচ্ছে 

েবমে ও েৃষে েযতারই। ...তাই ক্ষমতা েেচ্ছলর রােযীবত, গ্রামাঞ্চচ্ছল ঘাাঁটি বতবরর রােযীবত, 

েবমে এিং েবরদ্র ভূবমহীয েৃষচ্ছেরাই কিাঝাচ্ছল েিচ্ছেচ্ছয় ভাল কিাচ্ছঝয। োরণ এই েমােিযিস্থার 

উৎপীড়য ও কিাষণ তাচ্ছের উপরই েিচ্ছেচ্ছয় কিবি। বিপ্লি তাচ্ছেরই স্বােথ িহয েচ্ছর। ৪ কেচ্ছেম্বর, 

১৯৬৯ 

 

৩৬। ‘িুচ্ছেথ ায়া মতােচ্ছিথর প্রভাি আমরা আরও কেবে মাযুচ্ছষর কেচ্ছয় অচ্ছস্ত্রর উপর আমাচ্ছের কিবি 

বযভথ রিীলতায়। আমাচ্ছের স্মরণ রােচ্ছত হচ্ছি, কেয়ারমযায মাও কেতুংচ্ছয়র বিক্ষা। েমচ্ছরড বলয 

বপয়াওচ্ছয়র বিক্ষািঃ ‘অচ্ছস্ত্রর কেচ্ছয় মাযুষ িড়’। অতযাোবরত উৎপীবড়ত েৃষে োবল হাচ্ছতই এিং 
হাচ্ছতর োচ্ছে ো পায় তাই বেচ্ছয়ই িােে কেণীর বিরুচ্ছে েংগ্রাচ্ছম যাচ্ছম এিং েংগ্রাচ্ছমর প্রচ্ছয়ােচ্ছয, 

বিপ্লচ্ছির তাবিচ্ছে, কে অস্ত্র বেবযচ্ছয় কযয় িােেচ্ছেণীর হাত কেচ্ছে। এইভাচ্ছিই িচ্ছড় ওচ্ছঠ েযতার 

েিস্ত্র িাবহযী। ...উন্নত অস্ত্র বেচ্ছলই কিবরলা েুে শুরু েরা োয় যা। কেই অস্ত্র ধারণ েরার মত 

মাযুষ বতবর েরচ্ছত হয়। েতবেয কেই মাযুষ বতবর যা হুচ্ছে, ততবেয কে অস্ত্র অেথহীয। কে মাযুষ 

বতবর হয় এেমাত্র বিপ্লিী কেণীেংগ্রাচ্ছমর মারেচ্ছত, কেণী িত্রুচ্ছের েতম েরার মারেচ্ছত। এ োে 

কে কিবরলা ইউবযে েচ্ছরবয, কেই ইউবযে িন্দেু বযচ্ছয়ও বেেু েরচ্ছত পাচ্ছর যা। ৪ কেচ্ছেম্বর, 

১৯৬৯ 

 

৩৭।‘…কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারার েংচ্ছি েিস্ত্র িাবহযীর কোিাচ্ছোি এে েেুথমযীয় িবির 

আধার, ো বেচ্ছয় কে কোচ্ছযা িবির কমাোবিলা েরা োয়। তাই পাটিথ  েভযচ্ছের প্রবতবযয়ত 

রােনযবতে প্রোরচ্ছে উন্নত েরার প্রচ্ছেষ্টায় রত োেচ্ছত হচ্ছি এিং এই োে আমরা েরচ্ছত োইি 



তেযই- েেয আমরা েবরদ্র ও ভূবমহীয েৃষেচ্ছের বেন্তা ভািযাগুচ্ছলা িুঝচ্ছত বিেি এিং িণ লাইয 

প্রোচ্ছরর কভতর বেচ্ছয় তাচ্ছের োচ্ছে এোত্ম হচ্ছত পারি। ৪ কেচ্ছেম্বর, ১৯৬৯ 

 

৩৮। পৃবেিীর মাযুচ্ছষর পবিত্রতম োবয়ত্ব েেল েচ্ছর কতালার এেো মহৎ অংিগ্রহণ েরচ্ছত পাবর 

আমরা ভারতিচ্ছষথর বিপ্লিীরা, েবে আমরা বিবে কেয়ারমযাচ্ছযর কে মহায আহ্বায।, ‘প্রবতটি বেয 

প্রবতটি মহূুতথ চ্ছে িি হাচ্ছত েচ্ছষ ধর’। আমরা োবয কিাষচ্ছণর বিরুচ্ছে েংগ্রাচ্ছম, ভারতিষথচ্ছে মুি 

েরার েংগ্রাচ্ছম ভারতিচ্ছষথর মাযুষ তযাি স্বীোচ্ছর কোযবেয বপেপা হয় বয। লক্ষ লক্ষ মাযষু 

েংগ্রাম েচ্ছরচ্ছেয, েীিয বেচ্ছয়চ্ছেয বেন্তু েেল হচ্ছত পাচ্ছরযবয। ভারতিষথ োপুরুচ্ছষর কেি যয়। 

আমাচ্ছের কেচ্ছির মাযুষ মহৎ আেচ্ছিথ কোচ্ছযা বেয েীিয বেচ্ছত ভয় পায় যা। পৃবেিীর মহত্তম 

পবিত্রতম োবয়চ্ছত্বর েো ভারতিচ্ছষথর গ্রাচ্ছম গ্রাচ্ছম েবড়চ্ছয় কেচ্ছি লক্ষ লক্ষ িহীেচ্ছের েন্মোতা 
ভারতিচ্ছষথর েৃষেচ্ছেণী, অবযিােথভাচ্ছি ইবতহাচ্ছের মচ্ছঞ্চ েঢ়ৃ পেচ্ছক্ষচ্ছপ এবিচ্ছয় োচ্ছি, প্রমাণ েরচ্ছি 

তাাঁরা ইবতহাচ্ছের বযয়ন্তা। েবমে কেণীর কযতৃচ্ছত্ব কেণীিত্রুচ্ছের ধ্বংে েচ্ছর ধ্বংে েরচ্ছি এই 
অতযাোরী রাষ্ট্রেন্ত্রচ্ছে, ভারতিচ্ছষথর মাটিচ্ছতই। েির রেযা েরচ্ছি োম্রােযিােী েুেিােচ্ছের।  

২ অচ্ছটাির, ১৯৬৯ 

 

৩৯। েবমউবযস্ট্ পাটিথ (মােথ েিােী- কলবযযিােী)-র েভয ও েরেীরা আপযারা কস্বোয় োবয়ত্ব 

বযচ্ছয়চ্ছেয ভারতিষথচ্ছে মুি ও স্বাধীয েরার। আপযারা োবয়ত্ব বযচ্ছয়চ্ছেয েবমেচ্ছেণীচ্ছে উিেু 

েরার। োবয়ত্ব বযচ্ছয়চ্ছেয েৃবষবিপ্লিচ্ছে েেল েরার। োবয়ত্ব বযচ্ছয়চ্ছেয েিস্ত্র েংগ্রাচ্ছমর আগুয 

োরা ভারতিচ্ছষথ েবড়চ্ছয় কেিার। েৃষচ্ছের কিবরলা েুেচ্ছে েংিঠিত েচ্ছর বিপ্লিী বেযযিাবহযী 
িচ্ছড় কতালার, গ্রামাঞ্চচ্ছল মুিাঞ্চলচ্ছে েুেঢ়ৃ েচ্ছর বিপ্লিচ্ছে েেল েরার। োবয়ত্ব বযচ্ছয়চ্ছেয 

ভারতিষথচ্ছে মুি স্বাধীয েযিণতাবন্ত্রে রাচ্ছষ্ট্র পবরণত েরার। োবয়ত্ব বযচ্ছয়চ্ছেয েমােতচ্ছন্ত্রর 

মাধযচ্ছম কিাষণমুি ভারতিষথ িচ্ছড় কতালার। বিেয় অেথ য েরার, মৃতুযচ্ছে েয় েরার, েিুথার 

োহে আপযাচ্ছের আচ্ছে। োরণ আপযারা হচ্ছলয লক্ষ লক্ষ িহীচ্ছের উত্তরোধে। আে আপযাচ্ছের 

েংগ্রাম এে হচ্ছয় কিচ্ছে হাোর হাোর িেচ্ছরর মাযচু্ছষর স্বপ্ন ও োধযার োচ্ছে। আপযাচ্ছের েংগ্রাম 

শুধু ভারতিচ্ছষথর োতীয় েংগ্রাম, যয়, মযষুযোবতর বিশ্বিযাপী অগ্রিবতর আপযারা হচ্ছলয 

অযযতম অগ্রিাবহযী। আন্তেথ াবতে োবয়ত্ব োতীয় োবয়চ্ছত্বর োচ্ছে এমযভাচ্ছি বমল হওয়া পৃবেিীর 

ইবতহাচ্ছে কিাধ হয় বয। কেয়ারমযাচ্ছযর কযতৃচ্ছত্ব বিচ্ছশ্বর বিপ্লিী েংগ্রাম আে এে মহাবমলচ্ছযর কক্ষচ্ছত্র 

এচ্ছে োাঁবড়চ্ছয়চ্ছে। আমরা তারই অংিীোর, তারই েহচ্ছোো। েুতরাং যষ্ট েরার মত এেটি 

মহূুতথ ও আমাচ্ছের হাচ্ছত কযই। আপযারা েমস্ত িবি বযচ্ছয় এবিচ্ছয় োয। েয় আমাচ্ছের হচ্ছিই। মুি 



পৃবেিীচ্ছত মুি ভারতিষথ আে বেিচ্ছন্ত েীিন্ত হচ্ছয় উচ্ছঠচ্ছে। কেই শুভবেযচ্ছে স্বািত োযাচ্ছত 

আপযারা েমস্ত িবি বযচ্ছয় এবিচ্ছয় েলযু। ২ অচ্ছটাির, ১৯৬৯ 

 

৪০। আমাচ্ছের কেচ্ছির িযাপে ভূবমহীয ও েবরদ্র েৃষে বলেচ্ছত পড়চ্ছতও োচ্ছযয যা। অেে আে 

েৃষচ্ছের বিপ্লিী েুচ্ছের বিোি ঘোচ্ছত হচ্ছল এিং েংগ্রাচ্ছম েঢ়ৃতা ও অবিেলতা আযচ্ছত হচ্ছল 

প্রচ্ছয়ােয ‘কেয়ারমযাচ্ছযর’ উেৃবত েৃষেচ্ছের মাচ্ছঝ প্রোর ও প্রোর েরা, তাাঁর ‘বতযটি কলো’- কে 

িারিার পড়াচ্ছিাযা ও তা কেচ্ছে বিক্ষা গ্রহণ েরাচ্ছযা এিং েংগ্রামীচ্ছের ‘িঙৃ্খলার বতয বিবধ’ এিং 
‘কে আেটি বিষচ্ছয় মচ্ছযাচ্ছোি বেচ্ছত হচ্ছি’ এগুবল বেযবন্দয তাাঁচ্ছের পড়াচ্ছযা। আেচ্ছের বেচ্ছয 

িুবেেীিী েম্প্রোয়চ্ছে এই োচ্ছের ভার বযচ্ছত হচ্ছি। তা োড়া মচ্ছয রােচ্ছত হচ্ছি, এই েয়টি কলো 
আে কে শুধু েৃষে েযতার েংগ্রাম িচ্ছড় কতালার েযযই প্রচ্ছয়ােয তাই যয়, েবমে- েৃষে- 

মধযবিত্ত, োরাই বিপ্লিী বেন্তায় বেবন্তত তাচ্ছের এই কলো েয়টি িারিার অধযয়য েরচ্ছত হচ্ছি এিং 
তা কেচ্ছে বিক্ষা গ্রহণ েরচ্ছত হচ্ছি। তচ্ছিই েংগ্রামী মাযুচ্ছষর রােনযবতে কেতযার মায উন্নত হচ্ছি। 

...শুধু েৃষে েযতা যয়, অযয েমস্ত কেণীর বিপ্লিী েযতার মচ্ছধয এই কলো েয়টির মেথাো িৃবে 

েরা এিং এর কেচ্ছে বিক্ষা গ্রহণ েরার আগ্রহ েবৃষ্ট েরার োবয়ত্ব বিপ্লিী িুবেেীিীচ্ছের রচ্ছয়চ্ছে। 

এই োে েরার মধয বেচ্ছয়ই তাাঁরা কেয়ারমযাচ্ছযর বেন্তাধারার েৃবষ্টিীল প্রচ্ছয়াি েরচ্ছত পারচ্ছিয 

এিং এইভাচ্ছি ভাল েবমউবযস্ট্ বতবর হচ্ছি। আচ্ছরেটি োবয়ত্বও িুবেেীিীচ্ছের পালয েরচ্ছত হচ্ছি। 

কে োবয়ত্ব হচ্ছে, পৃবেিীর কেচ্ছি কেচ্ছি কে বিপ্লিী েেু েলচ্ছে তাাঁর অবভজ্ঞতা েৃষে েযতার মচ্ছধয 
প্রোর েরা; মহায েীয বিপ্লচ্ছির বিক্ষাচ্ছে েৃষে েযোধারচ্ছণর মচ্ছধয প্রোর ও প্রোর েরা। এই 
োেগুবল েরার মধয বেচ্ছয়ই বিপ্লিী িবুেেীিীরা েবরদ্র ও ভূবমহীয েৃষেচ্ছের োচ্ছে এোত্ম হচ্ছত 

পারচ্ছিয। তচ্ছিই তাাঁরা ভাল বিপ্লিী হচ্ছত পারচ্ছিয। ৪ বডচ্ছেম্বর, ১৯৬৯ 

 

৪১। আমাচ্ছের মচ্ছয রােচ্ছত হচ্ছি ভারতিচ্ছষথর বিপ্লিী েযতা েবমউবযস্ট্ আচ্ছন্দালচ্ছয িারিার 

েংগ্রাম েচ্ছরচ্ছেয, অেীম আত্মতযাি স্বীোর েচ্ছরচ্ছেয, েীিয বেচ্ছয়চ্ছেয। পুন্নাপ্রা- ভয়ালার িীর 

িহীেরা, কতচ্ছলঙ্গাযার িীর েংগ্রামীরা, ভারচ্ছতর প্রচ্ছতযেটি প্রচ্ছেচ্ছির েবমে ও েৃষে েংগ্রামীরা 
িহু েীিয োয েচ্ছর কে ঐবতহয প্রবতষ্ঠা েচ্ছরচ্ছেয, কেই ঐবতহয িহয েচ্ছর বযচ্ছয় কেচ্ছত হচ্ছি 

আমাচ্ছের, আমরা তারই উত্তরোধে। কে েবমউবযস্ট্ পাটিথ র যাম েচ্ছর োয়ুচ্ছরর িীচ্ছররা োাঁবের 

মচ্ছঞ্চ উচ্ছঠবেচ্ছলয, কেই েবমউবযস্ট্ পাটিথ রই প্রবতবযবধ আমরা, কেই েবমউবযস্ট্ পাটিথ ই আেচ্ছের 

ভারচ্ছতর েবমউবযস্ট্ পাটিথ (মােথ েিােী- কলবযযিােী)। কেই মহায ঐবতহযচ্ছে িহয েরার েযযই 
আে আমাচ্ছের প্রচ্ছয়ােয কেই মহায অবভজ্ঞতার োরেংেলয েরা এিং ভুল বেন্তাগুবলর বিরুচ্ছে 

তীব্রতম কেণী ঘণৃার েৃবষ্ট েরা। ৪ বডচ্ছেম্বর,১৯৬৯ 



 

৪২। ভারতিচ্ছষথর েমচ্ছরডরা েমস্ত েিুথলতা োটিচ্ছয় কেলুয, েবড়চ্ছয় বেয আপযাচ্ছের েংগ্রাম 

প্রবতটি গ্রাচ্ছম গ্রাচ্ছম, ভুচ্ছল োয আত্মরক্ষার েো। এো আত্মতযাচ্ছির েিু। এো বিচ্ছশ্বর মুবির েিু; 

কেচ্ছি কেচ্ছি কিাবষত বযেথাবতত মাযষু অতযাোর আর কিাষচ্ছণর হাত কেচ্ছে পাচ্ছিয মুবি। কেই 
পবিত্র োবয়ত্ব বযচ্ছয় েমস্ত আত্মরক্ষার েো ভুচ্ছল আঘাত েরুয, ধ্বংে েরুয িত্রুচ্ছে। কোটি 

কোটি মাযুচ্ছষর বিপুল অভুযত্থায আপযার েিুথল হাতচ্ছে িবিিালী েচ্ছর তুলচ্ছি। েিুথার িবতচ্ছত 

আপবয এবিচ্ছয় োচ্ছিয ভারতিচ্ছষথর মুবির পচ্ছে, বিচ্ছশ্বর মুবির পচ্ছে। আমাচ্ছের পাটিথ েংচ্ছগ্রে 

ভারতিচ্ছষথর গ্রাচ্ছম গ্রাচ্ছম কেণীেংগ্রামচ্ছে েবড়চ্ছয় কেিার কে েতথ িয বযচ্ছয়চ্ছে তাচ্ছে োেথেরী 
েরিার েযয েিথিবি বযচ্ছয় এবিচ্ছয় েলুয। কেয়ারমযাচ্ছযর িাণী আপযার মন্ত্র হউে; ‘েঢ়ৃ হও, 

আত্মিবলোচ্ছয ভীত হচ্ছয়া যা, েমস্ত িাধা- বিঘ্ন অবতিম েচ্ছর বিেয় অেথ য ের।  ২১ কম, ১৯৭০ 

 

৪৩। আমাচ্ছের পাটিথ চ্ছে কেো িযাপেভাচ্ছি োল ুেরচ্ছত হচ্ছি কেো হল েমাচ্ছলােযার পেবত। 

আত্মেমাচ্ছলােযা োধারণ েমী ও েযোধারচ্ছণর উচ্ছেযািচ্ছে েবমচ্ছয় কেয়। আত্মেমাচ্ছলােযা েচ্ছরও 

বিটি রণবেচ্ছভর মচ্ছতা কলাে কযতা হচ্ছয় িেচ্ছত পাচ্ছর। েমাচ্ছলােযার পেবতর মচ্ছধয েমাচ্ছলােেচ্ছের 

রােনযবতে মায এিং বিপ্লিী েতেথ তা িাচ্ছড় িচ্ছল পাটিথ র বিপ্লিী েবরত্র অকু্ষন্ন রােচ্ছত িভীরভাচ্ছি 

োহােয েচ্ছর। আমাচ্ছের েটুি বিষয় েম্পচ্ছেথ  েিথো েতেথ  োেচ্ছত হচ্ছি। আত্মবযভথ রতা িাড়ায় 

আত্মতুবষ্টর মচ্ছযাভাি আর আত্মবিশ্বাে এেেযচ্ছে উেত েচ্ছর কতাচ্ছল; েুতরাং এই েটুি বিেুযবতর 

বিরুচ্ছে পাহারাোচ্ছরর োে েরার েযয আমাচ্ছের েমাচ্ছলােযার আহ্বায েরচ্ছত হচ্ছি। এই 
েমাচ্ছলােযা আিার বিচ্ছভে িাড়াচ্ছযার োচ্ছে োহােয েরচ্ছত পাচ্ছর। আমাচ্ছের কযতৃত্ব ও েযাডাররা 
েবে িান্তভাচ্ছি তা গ্রহণ েচ্ছরয এিং েমাচ্ছলাবেত হওয়ার েযয মাযবেে বেে কেচ্ছে প্রস্তুত োচ্ছেয 

তচ্ছি েমাচ্ছলােযার পেবত বিচ্ছভেপন্থার বেচ্ছে এচ্ছিাচ্ছি যা। মচ্ছয রােচ্ছত হচ্ছি েমাচ্ছলােযা েিেময় 

েুষু্ঠ, েুন্দর ও মাবেথ ত যাও হচ্ছত পাচ্ছর। কেন্দ্রীয় বেোন্ত যা হওয়া পেথন্ত েযাডারচ্ছের যাম যা েচ্ছর 

তাাঁচ্ছের লাইচ্ছযর েমাচ্ছলােযা এচ্ছেিাচ্ছর এলাোর স্তচ্ছর ও িযাপে বিপ্লিী েযিচ্ছণর স্তর পেথন্ত বযচ্ছয় 

কেচ্ছত হচ্ছি। এো েি েময় মচ্ছয রােচ্ছত হচ্ছি েমাচ্ছলােযা যা হওয়ার কেচ্ছয় বতি েমাচ্ছলােযা 
অচ্ছযে ভাল। অচ্ছটাির, ১৯৭০ 

 

৪৪। কিাপয পাটিথ চ্ছত েি েময়ই উচ্চতর েবমটির োচ্ছে পাটিথ র োধারণ েভয ও ইউবযচ্ছের 

বিবেন্নতা ঘচ্ছে। এর েচ্ছল উচ্চতর েবমটিচ্ছত আমলাতাবন্ত্রে মচ্ছযাভাি কেো কেয়। হুকুম , বযচ্ছেথি, 

মযাযচ্ছডে ইতযাবের িারা পাটিথ  েংিঠয োলাচ্ছযার এেো কঝাে আচ্ছে। এগুচ্ছলা েিই পুচ্ছরাচ্ছযা পাটিথ  
কেচ্ছে বযচ্ছয় আো পাপ। আমরা কোচ্ছযা োে বযচ্ছেথি বেচ্ছয় েবর যা। আমাচ্ছের েি োে হচ্ছি 

বযম্নতর ইউবযচ্ছের োচ্ছে আলাপ আচ্ছলােযার বভবত্তচ্ছত এিং োচ্ছের তৎপেথ িুবঝচ্ছয়। ...এই পচ্ছেই 



পাটিথ  তার বিপ্লিী ক্ষমতা িাড়াচ্ছত পাচ্ছর ও পাটিথ - ঐেয েঢ়ৃ হয়। ...বযম্নতর ইউবযেগুবলচ্ছে উচ্চতর 

েমাচ্ছলােযা েরায় োহােয েরচ্ছত হচ্ছি এিং প্রবতস্তচ্ছর বযম্নতর ইউবযচ্ছের মতামত গ্রহণ েরচ্ছত 

হচ্ছি। পাটিথ র মচ্ছধয েইু লাইচ্ছযর েংগ্রাম আচ্ছে এিং েিথোই োেচ্ছি। কেই েংগ্রাম যীবতেম্মতভাচ্ছি 

োলাচ্ছত হচ্ছি। এইভাচ্ছিই পাটিথ র কেবন্দ্রেতা িবিিালী হচ্ছি।  

৪ অচ্ছটাির, ১৯৭১  

 

৪৫। এেো মাযুচ্ছষর েটুি বেে আচ্ছে, এেো ইবতিােে বেে আচ্ছে, এেো কযবতিােে বেে আচ্ছে, 

......ইবতিােে বেেো োর কিবি োচ্ছে, তাাঁচ্ছে আমরা ভাচ্ছলা কলাে িলচ্ছিা। আর কযবতিােে বেে 

োর কিিী স্বভািতিঃই আমরা তাাঁচ্ছে োরাপ বেে কলাে িলচ্ছিা। ......এই েচু্ছো বেে আমাচ্ছের 

োোই েচ্ছর কেেচ্ছত হচ্ছি। এোই হচ্ছে িাবন্দ্বে বযয়ম। ...৬০%-৪০% েবে হয় তচ্ছি ৬০% কেই 
কযি। িযবিিত কেোচ্ছিাযা(individual care)- প্রচ্ছতযেটি িযবিচ্ছে ধচ্ছর তার ইবতিােে বেে 

বিোি েরার কেষ্টা েরচ্ছিা। িযবিিত কোিাচ্ছোচ্ছির মাধযচ্ছম পাটিথ  িঠচ্ছযর েো িলা কে হয় তার 

উচ্ছেিয হল এই, তার েীিন্ত ধারণা(living idea)- কে ধরচ্ছত হচ্ছি।...েংগ্রাম- েমাচ্ছলােযা- 
রূপান্তর। েংগ্রাম কেময েরচ্ছিা েমাচ্ছলােযাও েরচ্ছিা ও রূপান্তর েরচ্ছিা। এিং এো রূপান্তর 

েরাচ্ছযা োয়। ৫ এবপ্রল, ১৯৭২ 

 

৪৬। েিেময় মচ্ছয করচ্ছো কেয়ারমযাচ্ছযর বিক্ষা: ভুল রােনযবতে লাইয ও ভুল বমবলোবর লাইচ্ছযর 

বিরুচ্ছে েংগ্রাম েচ্ছরই এেমাত্র েঠিে লাইয প্রবতবষ্ঠত হচ্ছত পাচ্ছর। অেথাৎ এই েইু লাইচ্ছযর বিরুচ্ছে 

েংগ্রাম েচ্ছরই েযাডাররা কোযো েঠিে কোযো কিঠিে তা িুঝচ্ছত বিেচ্ছি। িাবন্দ্বে বযয়চ্ছমই এে 

েিেময় েইুচ্ছয় বিভি হচ্ছি এিং িন্দ্ব স্থায়ী োেচ্ছি। তাই আমাচ্ছের ঐেয, েংগ্রাম ও উন্নত 

পেথাচ্ছয়র ঐেয এই পেবত বযচ্ছয়ই েলচ্ছত হচ্ছি। েত উেু কেচ্ছেই ভুল লাইয আেুে যা কেয তার 

বিচ্ছরাবধতা েরচ্ছত ইতস্তত েচ্ছরা যা। তচ্ছি েংগ্রাচ্ছমর উচ্ছেিয হচ্ছে িযাপেতর ঐেয, এ েোটিও 

ভুচ্ছলা যা। আেচ্ছের ঐেয োল কভচ্ছঙ্গ োচ্ছি এো ঐবতহাবেে বযয়ম। তাই যতুয িবির েমাচ্ছিি 

ও তার োচ্ছে ঐেয আমাচ্ছের েি েময় লক্ষয হচ্ছি। .........যতুয ও পুরাতচ্ছযর মচ্ছধয বিচ্ছরাচ্ছধর 

কক্ষচ্ছত্র যতুযচ্ছে েমেথয েরচ্ছত ইতস্তত েচ্ছরা যা। অিিয যতুযচ্ছে তার বেন্তা েিতচ্ছে পবরিতথ য 

েরচ্ছত হচ্ছি।এিং িন্দ্বমূলে িস্তুিােী েবৃষ্টভবঙ্গ আয়ত্ব েরচ্ছত হচ্ছি। এিং বেন্তােিচ্ছতর 

বিপ্লিীেরচ্ছণর োচ্ছে যতুযরা েেল হচ্ছত পাচ্ছর। ১০ েলুাই, ১৯৭১  

 

৪৭। পাটিথ র মচ্ছধয েইু লাইচ্ছযর েংগ্রাম আচ্ছে এিং ভবিষযচ্ছতও োেচ্ছি। েইু লাইয েেয আমরা 
িবল তেয এেো েঠিে এিং এেো কিঠিে। আমাচ্ছের কেচ্ছি কিঠিে লাইয মাচ্ছয েংচ্ছিাধযিাে 



ো আেচ্ছের েুচ্ছি এেটি প্রবতবিয়ািীল মতিাে। এই েংগ্রাচ্ছমর মধয বেচ্ছয় পাটিথ  েমী এিং 
োধারয মাযুষ কোযো ঠিে এিং কোযো কিঠিে তা িুঝচ্ছত বিেচ্ছিয। েুতরাং এই েংগ্রাম 

যীবতেম্মত উপাচ্ছয় পবরোলযা েরার উপরই পাটিথ র িবি এিং আঘাত েরার ক্ষমতা িাড়চ্ছি। 

আেচ্ছের েবুযয়া কিাঝার েযয এিং কোযো েঠিে লাইয তা কিাঝার েচ্ছযয েমচ্ছরডচ্ছের মহায 

েীচ্ছযর েবমউবযস্ট্ পাটিথ  েতৃথ ে প্রোবিত ‘েযেচু্ছের েয় েীঘথেীবি কহাে’ এিং মহায েীচ্ছযর 

েবমউবযস্ট্ পাটিথ র ‘যিম েংচ্ছগ্রচ্ছের বরচ্ছপােথ ’ এই েইুটি বিচ্ছিষভাচ্ছি অযুিীলয েরার 

প্রচ্ছয়ােযীয়তা রচ্ছয়চ্ছে। এই েইুটি কলোচ্ছতই আেচ্ছে কে প্রশ্নগুচ্ছলা উঠচ্ছে তার েিাি আচ্ছে। এিং 
এই েইুটি কলো অযুিীলয েরচ্ছলই কোযো েঠিে ও কোযো কিঠিে তা কিাঝা োচ্ছি। তাই আবম 

েমচ্ছরডচ্ছের োচ্ছে বিচ্ছিষভাচ্ছি আচ্ছিেয োযাবে কে, এই েইুটি কলো েীিন্তভাচ্ছি পড়া এিং োচ্ছে 

লািাচ্ছযার েচ্ছেতয প্রচ্ছেষ্টা তাাঁরা োলাচ্ছিয। ৪ আিষ্ট, ১৯৭১ 

 

 

 

৪৮। োচ্ছের োচ্ছে আমরা ঐেযিে হচ্ছিা- 

 

১. োরা কেয়ারমযায মাওচ্ছে বিশ্ববিপ্লচ্ছির কযতা বহচ্ছেচ্ছি মাচ্ছযয এিং তাাঁর বেন্তাধারাচ্ছে িতথ মায 

েুচ্ছির েচ্ছিথাচ্চ মােথ েিাে- কলবযযিাে বহোচ্ছি স্বীোর েচ্ছরয। 

২. োরা বিশ্বাে েচ্ছরয ভারতিচ্ছষথর েিথত্রই বিপ্লবিে অিস্থা বিেযমায। 

৩. োরা বিশ্বাে েচ্ছরয কে এলাোবভবত্তে ক্ষমতা েেচ্ছলর েংগ্রাচ্ছমর মধয বেচ্ছয়ই এই বিপ্লচ্ছির 

বিোি ও অগ্রিবত েম্ভি। ১৯৬৫ 

 



 


