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লরোকনোমক জমপ্রকো নোযোমণেয ফবোত্মক বফপ্লণফয ধোযেো0 এক ভযক্ োঠ 

স্বযোজ ফক্সী 

বক্ষক, যোষ্ট্রবফজ্ঞোন বফবোগ, চোডো ফোঙ্গোরবঝ ভোবফদযোরম, চোডো, নদীমো, বিভফঙ্গ, বোযত 

Abstract: 
Jayaprakash Narayan belief that for the reconstruction of socio-economic structure of Indian 

society, practice of self-discipline and the establishment of self- government in the country, which he 

often called a ‘participating democracy’ were essential, became more and more firm. The idea of 

‘total revolution’ aims at bringing about a complete change in the present structure and system of 

the Indian society. It may be regarded as a considerable development of the philosophy of 

Sarvodaya. Jayaprakash was a great humanitarian, and his socialism, gradually developed into the 

philosophy of ‘Total Revolution’ is not only a system of social and economic reconstruction of the 

Indian society, but it is also a philosophy of moral and spiritual rebirth of the Indian people. It is 

based upon Gandhi’s basic postulates and it envisages non-violent methods of changing society with 

non-violent techniques. Total Revolution is an all-enveloping process of change in the individual as 

well as in the society. The primary emphasis is on moral values, decentralisation of economic and 

political power and insistence on non-violent means to achieve good ends. 
 

Keywords: Total Revolution, Marxian Philosophy, Gandhian Philosophy, Sarvodaya, Democratic 

Socialism. 
 

    লরোকনোমক জমপ্রকো নোযোমে বোযতীম যোষ্ট্রবচন্তোয আবতোণ এক উজ্জ্বর লজযোবতষ্ক স্বরূ।বোযতীম যোজনীবতণত প্রফর 

অণরোডন ৃবিকোযী জমপ্রকো নোযোমণেয চোবযবিক বফবিয ততোয অণরোণক বযুেব বছর। এক চযভ ংকোযীন ফযবিণেয 

বধকোযী বছণরন জমপ্রকো।ভগ্র জীফনফযোী ভোনফ লফোম বনণজণক বনণমোবজত লযণেবছণরন বতবন, থচ যকোবয উচ্চদস্থ 

অবধকোবযণকয লকোন দ বতবন কেনও গ্রে কণযনবন। তোাঁয ফহুভুেী কভবজীফন ও বচন্তোধোযোয ভণধয উণেেণমোগয র ‘ফবোত্মক 

বফপ্লফ' ফো ‘Total Revolution' -এয ধোযেো ও কভবূচী। বোযতফণলবভোজফোদী গেতন্ত্র প্রবতষ্ঠোয উণেণয ভগ্র জীফন জণুড 

বতবন লচিো চোবরণম বগণমণছন। তোাঁয ধোযেো বছর োভোজফোদ ও গেতন্ত্র ৃথকবোণফ লকোনবিআ উমুি নম, একবিত বোণফ 

উমুি রূ রোব কযণত োণয এআ ভোজফোদএফং গেতণন্ত্রয ধোযেো। ফবোত্মক বফপ্লণফয ভণধয বদণম ভোজফোদী গেতন্ত্র 

প্রবতষ্ঠোয উণেণয জমপ্রকো নোযোমণেয কভবমজ্ঞ বফণেলণেয ূণফব তোাঁয কভবজীফন অণরোচনো কযো অফযক। কোযে, ফভোন 

কভবজীফণনয ভণধয বদণমআ প্রসু্ফবিত ণমণছ তোাঁয জীফনদবনএফং এআ জীফনদবনআ ফবোত্মক বফপ্লণফয ধোযেোয োণথম। 
 

    ১৯০২ োণর১১আ ণটোফয বফোণযয ছোযো লজরোয বতোফবদমোযো গ্রোণভয এক ভধযবফত্ত কোমস্থ বযফোণয জন্মগ্রে কণযন 

জমপ্রকো নোযোমে। ফোরযকোর লথণকআ বচন্তোীর ও দভয কভববি বছর তোাঁয চবযণিয স্বোবোবফক বফবিয। গোন্ধীবজ বযচোবরত 

ণমোগ অণদোরণনয নুগোভী লমোদ্ধো বণণফ তোাঁয যোজননবতক কভবজীফণনয ূিোত ঘণি। তৎকোরীন প্রথো নুোণয েুফ 

ল্প ফমণআ বতবন বফফো ফন্ধণন অফদ্ধ ন।তোাঁয স্ত্রীয বতো বছণরন তৎকোরীন একজন লনতৃে স্থোনীম ফযবিে। লআ ুফোণদ 

তোাঁয অভন্ত্রণে গোন্ধীবজ বফোণযমোন। অয এআ ভম লথণকআ জমপ্রকো গোন্ধীবজয োবিণধয অণন। ১৯২১ োণর বোযতফণলব 
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বিবি যকোণযয বফরুণদ্ধ ণমোগ অণদোরন শুরু ণর জমপ্রকো নোযোমনএপ. এ (First Arts) ডোণোনো োভবমকবোণফ 

ফন্ধ কণয অণদোরণন ঝোাঁবণম ণডন। অণদোরন লল ওমোয য বতবন এপ. এ যীক্ষোম প্রথভ লেেীণত কৃবতণেয ণঙ্গ 

উত্তীেব ন এফং বফজ্ঞোন বনণম ডোণোনোয জনয ভনস্থ কণযন। বকন্তু আংণযজণদয প্রবত প্রফর ঘৃেোয কোযণে বতবন তৎকোরীন 

বোযণত আংণযজ োবত লকোন যকোবয বক্ষো প্রবতষ্ঠোণন ববতব নবন।তোছোডো লআ ভম বোযণত লফ-যকোবয লকোন 

বক্ষোপ্রবতষ্ঠোনও বছর নো।এআ কোযণেআ বতবন অণভবযকো োবড লদওমোয জনয প্রস্তুবতশুরু কণযন। 
 

     ১৯২২ োণর১৬ আ লভ বতবন অণভবযকো োবড লদন উচ্চতয বক্ষো রোণবয উণেণয। অযএআ অণভবযকোণত এণআ তোাঁয 

জীফন ও বচন্তোজগণত ঘণি মোম অভূর বযফতবন। প্রথণভআ বতবন কযোবরণপোবনবমো বফশ্ববফদযোরণময ধযোমন শুরু কণযন। বকন্তু 

প্রফর থব ংকণিয কোযণে তোণক বফববি জোমগোম কোণজয ন্ধোন কযণত ম এফং বফববি জোমগোম কণভব মুি থোকোয কোযণে 

একোবধকফোয বফশ্ববফদযোরম বযফতবন কযণত ম।কযোবরণপোবনবমো বফশ্ববফদযোরম লছণড এণক এণক বতবন বকোণগো, উআকনবন 

এফং ওোআও বফশ্ববফদযোরণম ডোণোনোয কণযন। অণভবযকো থোকোকোরীন ভণম বতবন ভোকবফোদী বচন্তোবফদণদয দ্বোযো প্রবোবফত 

ন।অণভবযকোয ভোক্সফোদী বফবি লনতো অিোোভ রযোবিয ণঙ্গ তোাঁয বযচম ঘণি।এছোডোও ভোনণফন্দ্রনোথ যোম, আফণন, 

লগোবকবপ্রভূে ভোক্সফোদী দোববনকণদয যচনো তোাঁণক প্রবোবফত কণয। এআ ভম বতবন ভোনণফন্দ্রনোথ যোণময দ্বোযো বফণলবোণফ 

প্রবোবফত ন। বতবন কর প্রকোয লোলণেয ফোন এফং োভয, স্বোধীনতো ও লৌভ্রোতৃণেয অদব ভোকবীম তণেয ভণধযআ েুাঁণজ 

োনএফং বতবন বোযণতয কর প্রকোয োভোবজক, যোজননবতক ও থবননবতক ভযো ভোধোণনয থ নুন্ধোন কণযন এআ 

ভোকবীম দবণনয ভণধযআ। এআ যোজননবতক ভতোদণবয প্রবত গোধ বফশ্বো ও থবোবোফ তোাঁণক বফজ্ঞোন ধযোমন আচ্ছো লথণক 

বযণম বনণম অণ এফং বতবন ভোজবফদযো ও থবনীবত ধযোমণন অগ্রী ন এফং ভোজতণে এভ. এ বডবগ্র রোব কণযন। 
 

    অণভবযকো লথণক ভোকবীম দবনঅত্মস্থ কণয১৯১৯ োণর বোযণত প্রতযোফতবন কণযন। বোযণত এণআ বতবন কবভউবনস্ট দণর 

লমোগ নো বদণম গোন্ধীবজয লনতৃণে জোতীম কংণগ্রণ লমোগদোন কণযন।ভোকবীম ভতোদণবয নুগোভী ণমও বতবন কবভউবনস্ট 

দণর লমোগদোন কণযনবন।কবভউবনস্ট দণর লমোগ নো লদওমোয কোযে বণণফ বতবন লরবনণনয অদণবয দ্বোযো প্রবোবফত বছণরন, 

লরবনন ফণরবছণরন যোধীন লদণকবভউবনস্ট দরণক জোতীমতোফোদী অণদোরণন লমোগদোন কযোয কথো, বকন্তু বোযতীম 

কবভউবনস্ট দর লআ জোতীমতোফোদী অণদোরণন লমোগদোন কণযবন।অফোয যোবমোয বফপ্লণফয োপণরয অত্মোযো জমপ্রকো 

নোযোমে েদ্ধো যোেণরও কবভউবনস্ট অন্তজবোবতণকয প্রবোফণক স্বীকোয কযণতন নো। তোআ কোরভোকব যবচত ‘যোবয কবভউন' -এয 

অদব তোাঁণক লফব প্রবোবফত কণযবছর। 
 

     জমপ্রকো নোযোমে বছণরন বোযণত ভোজফোদী অণদোরণনয নযতভ বথকৎৃ।তেন তোাঁয জোতীম কংণগ্রণয কোজকভব এফং 

ভোজফোদী বফলণম ধযমন ভোন বোণফ চরণত থোণক। ১৯৩৪ োণর কণমকজন ভভতোফরম্বী কংণগ্র লনতোণক ণঙ্গ বনণম 

বতবয কণযন কংণগ্র ভোজফোদী দর (Congress Socialist Party) এফং এআ দর গঠন কযোয ণঙ্গ ণঙ্গ বিবি যকোয 

জমপ্রকো নোযোমেণক বিণিণনয ত্রু বণণফ লদেণত শুরু কণয এফং অআন রঙ্ঘনকোযী বণণফ বতবন বিবিণদয নজণয 

বফণফবচত ণত থোণকন। তণফ কংণগ্রণয ভণধয ৃথক ভোজফোদী দর গঠন কযো ণেও গোন্ধীবজয কোণছ ফযোফযআ বতবন বপ্রম 

োি বছণরন। এআ ভমকোণর বতবন কংণগ্রণয ভণধয ভোজফোদী বচন্তোবোফনো প্রচোয ও প্রোণয গুরুেূেব বূবভকো লনন এফং 

কংণগ্রণয ণনক লনতোণক এআ বোফধোযোম প্রবোবফত কযণত ক্ষভ ন।১৯৩৫ োণর তোাঁয „Why Socialism' গ্রন্থবি 

প্রকোবত ম। 
 

    ১৯৩৫োণরয যফতবীকোণর বফণল কণয ১৯৩৯ োণর বদ্বতীম বফশ্বমুদ্ধ শুরু ওমোয য লথণক জমপ্রকো নোযোমণনয 

বচন্তোজগণত এক অভূর বযফতবণনয ঞ্চোয ম। এআ ভমকোণর ভোকবফোদ ম্পণকব তোাঁয বচন্তো-বোফনো ক্রভ বযফবতবত ণত 

থোণক এফং বতবন ভোকবফোণদয বকছু ংণোধণনয প্রণমোজনীমতো নুবফ কযণত থোণকন। কোযে, ভোজফোদ বোযতফণলবয 

উিমণনয একভোি থ ণরও, ভোজফোদ অনমণনযযিক্ষমী থণক বতবন নুণভোদন বদণত োণযনবন। এয কোযে বণণফ 

বতবন বোযতীম বযতো - ংস্কৃবত, বোযতীম ভোজ বোফনো, ণফবোবয গোন্ধীবজয ‘বং নীবত’ ও ‘তযোগ্র নীবত’ দ্বোযো 

গবীযবোণফ প্রবোবফত ন।তোাঁয দৃবিণত যোবমোম ভোজফোদ প্রবতবষ্ঠত ণমবছর বংোত্মক ও নীবতীনতোয থ ধণয। এআ উোণম 

বজবত ভোজফোদ বোযতীম বযতোয ম্পূেব বফযীত। উণেযও উোণময ভণধযোভঞ্জয োধণনয প্রণমোজনীমতো বতবন নুবফ 

কণযন। ‘ভৎ উণেণয উনীত ওমোয জনয উোমবিও ভৎ ওমো অফযক।’ থবোৎ গোন্ধীবজয বোণরো উণেয োধণনয জনয 

বোণরো উোম গ্রে কযোয নীবত জমপ্রকো নোযোমণেয বচন্তোজগণত গবীয অণরোডন ৃবি কণয। তোআ বোযতফলবফযোী ভোজফোদ 
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প্রবতষ্ঠোয রণক্ষয বতবন বংোত্মক থ ফরম্বন কযোয বযফণতব গোন্ধীবজ প্রদববত বং গেঅণদোরণনয থণক গ্রে 

কণযবছণরন। 
 

     এভন ভম ১৯৪৮ োণর গোন্ধীবজয কোর ভোপ্রমোে ঘিণর কংণগ্রণয দীঘববদণনয নীবত ও ভূরযণফোধ বূরুবিত ম। 

এযয ধীণয ধীণয গোন্ধীবজয কোণছয ভোনুল বণণফ মোযো বযবচত বছণরন তোযো ও গোন্ধীবজয ভোণরোচনোম ভুেয ণরন। থচ 

একভম গোন্ধী দবন বনণমমোাঁয প্রবতবক্রমোীর ভণনোবোফ বছর লআ জমপ্রকো নোযোমে ধীণয ধীণয বনণজণক গোন্ধী ধোযোম বনবলি 

কযণরন। ঞ্চোণয দণকয লল বদণক বতবন োিোণতযয কণমকবি লদ ভ্রভে কণযন এফং লেোনকোয যোজননবতকও 

থবননবতক বযবস্থবতয ণঙ্গ বোযতীম যোজনীবতয গবীয বফণেলে কণযন।মোয পর র ১৯৫৯ োণর প্রকোবত “A 

Reconstruction of Indian Polity” নোভক গ্রন্থবি।বোযতীম যোজনীবতয ুনগবঠন ম্পণকব এআ গ্রণন্থ বফস্তোবযত ফেবনো 

যণমণছ। ংদীম গেতণন্ত্রয উয বতবন অস্থোযোেণত োণযনবন। ‚গেতন্ত্রণক পরপ্রূ কযণত ণর এণক গ্রোভযস্তয মবন্ত 

ম্প্রোবযত কযণত ণফ ফণর বতবন মুবি লদেোনএফং বতবন ফণরন লম ঞ্চোণমত ফযফস্থোয প্রফতবনআ বোযণত প্রকৃত গেতন্ত্র 

অনণত ক্ষভ। লকফর এআ ফণর জমপ্রকো বনিু থোকণরন নো।ঞ্চোণমত গবঠত ণফ দরীনবোণফ।বোযতীম যোজনীবত বফণেলে 

কণয বতবন এআ বদ্ধোণন্ত এণবছণরন লম দরপ্রথো লদণয োধোযে ভোনুণলয ভণন নীবতীনতোয োোড বতবয কণযণছ। ভোনুণলয 

বনবতকতো, ভূরযণফোধ ও অদব জোবগণম তুরণত ও তোণদয ভণন এগুবরয প্রবতষ্ঠো কযণত ণর দরপ্রথোয বফণরোোধন একোন্ত 

প্রণমোজন। তোআ বতবন ফণরন গেতণন্ত্রয ণক্ষ লজোয ওকোরবত কণযন।"
১ 

 

    যফতবীকোণর১৯৭৫ োণর জুন ভোণ প্রধোনভন্ত্রী আবদযো গোন্ধীয ভম বযন্তযীে জরুবয ফস্থো লঘোবলত ণর জমপ্রকো 

নোযোমণেয কোযোফো ম এফং োযীবযক বদক লথণকও বতবন ধীণয ধীণয দুফবর ণম ডবছণরন, থচ ভোনবক বদক লথণক বতবন 

বছণরন বক্রম ও ক্ষভ। কোযোরুদ্ধ ফস্থোম বতবন দুনবীবতগ্রস্ত ও ক্ষভতোবরপ্সু বোযতীম দর ফযফস্থো ও যকোযী ফযফস্থোয স্বচ্ছতোয 

বফরুণদ্ধ দরীন গেতন্ত্র প্রবতষ্ঠোয উণেণয ‘ফবোত্মক বফপ্লফ'ফো „Total Revolution' -এয জনয প্রস্তুবত বনণত থোণকন। 

কোযোফো কোণর তোাঁয বরবেত লযোজনোভচো মো যফতবীকোণর „Prison Diary' নোণভ প্রকোবত ম। লেোণন বফপ্লণফয বযকল্পনো 

বফস্তোবযতবোণফ অণরোবচত ণমণছ। Prison Diary লত বতবন এক জোমগোম ফণরণছন: ‚ংগ্রোভ ও অণদোরন র ফবোত্মক 

বফপ্লণফয জনয। থবোৎ ভোজজীফণনযকর লক্ষণি এফং ভস্ত ংগঠণনআ বফপ্লফ। বফপ্লফ োবন্তূেব ওমোম এয অবফববোফ ঠোৎ ও 

গবত দ্রুত নম। বফপ্লফণত ভম রোগণফ। বকন্তু ভম বফপ্লবফক ফণর েুফ লফব ভম প্রণমোজন ণফ নো। ফযফস্থোগত লভৌবরক 

বযফতবনগুবর অণগ অণফ। ফযবি ও লগোষ্ঠী ণয এআ বযফতবণনয ণঙ্গ োমুজয বফধোন কণয লনণফ। োমুজয বফধোন প্রধোনত 

অণফ ভণনোগত বযফতবণনয লক্ষণি।‛
২
 ফবোত্মক বফপ্লণফয জনয বতবন বফোয লথণক অণদোরন ংগঠণনয ডোক বদণমবছণরন। 

 

    ভোভবমক ভোণজয প্রবত জমপ্রকো নোযোমণেয দৃবিবঙ্গী বছর ভোণরোচনোভূরক।বফদযভোন বোযতীম ভোণজ লোলে - 

ীডন, নযোম- বফচোয, ভূরযণফোণধয ফনভন,রোগোভছোডো দুনবীবত প্রবৃবত জমপ্রকো নোযোমনণক বীলে ফযবথত কণযবছর।তোাঁয 

ফবোত্মক বফপ্লণফয বনধবোযক বি বণণফ অযও ণনকগুবর বফলণম কোজ কণযবছর।‚এআ ভস্ত বফলণময ভণধয উণেেণমোগয 

র: বতভোিোম ক্ষভতোয লকন্দ্রীবফন, যকোযী ক্ষভতোয প্রণমোগ, অভরোতোবন্ত্রকতো, যোজনীবতক ভ্রিোচোয, যকোযী ও 

োভোবজক লক্ষণি বনবতকতোয ফভূরযোমন, রোগোভছোডো দুনবীবত, গ্রোভ-ণযয ফযফধোন, মন্ত্রবযতোয ত্রুবি-বফচুযবত, 

জনোধোযণেয ীভোীন ভযোবদ প্রবৃবত। ভকোরীন এআ ভস্ত ভযোয নুন্ধোণন জমপ্রকো নোযোমনঅত্মবনণমোগ কণযন। 

জনবক্ষোয ংগঠন এফং ভোজ ংস্কোয ও গঠনভূরক কভবূচীণক নফ উদযণভ কোমবকয কযোয উণেণয বতবন োভবগ্রকবোণফ 

উণদযোগ-অণমোজন গ্রে কণযন। এআ উণদযোগ-অণমোজণনযআ ববফযবি ঘণিণছ তোাঁয ফবোত্মক বফপ্লণফয ধোযেোম।"
৩
 ফবোত্মক 

বফপ্লণফয এআ ধোযেোণক প্রধোনত দুবি বদক লথণক বতবন ফযোেযো কণযণছন। বফপ্লণফয প্রথভ বদকবি রফযফস্থোগত অভূর 

বযফতবন।থবোৎ, যোজননবতক ও থবননবতক বফলণময বযফতবন। অয এআ ফযফস্থোগত বযফতবণনয োত ধণযআ অণফ বদ্বতীম 

বযফতবন থবোৎ, ভোণজয ভণধয োংস্কৃবতক ও অধযোবত্মক বযফতবন। এআ যোজননবতক ও থবননবতক বযফতবণনয ভণধয বদণমআ 

অণফ প্রকৃত ভনস্তোবেক বযফতবণনয মুগ।ফবোত্মক বফপ্লফ বফলণম জমপ্রকো নোযোমণেয এআ বচন্তোধোযোয বছণন লপ্রযেো বণণফ 

কোজ কণযবছর গোন্ধীবজ, বফণনোফো বোণফ, ভোনণফন্দ্রনোথ যোম, লরবনন প্রভূে ভনীলীণদয ভতোদব। বফণল কণয গোন্ধীবজয অদণবয 

ববফযবি ঘণিণছ জমপ্রকো নোযোমণেয ফবোত্মক বফপ্লণফয ভূর বচন্তোধোযোম।গোন্ধীবজয গ্রোভ স্বযোজ ও গ্রোভ ুনগবঠণনয ধোযেোয 

দ্বোযোআ নুণপ্রযেো রোব কণযবছণরন বতবন। ফবোত্মক বফপ্লণফয ভণধয বদণম লোলনীন গ্রোভীে ভোজ, গ্রোভ ুনগবঠণনয 

বযকল্পনো, দর ীন গেতন্ত্র প্রবতষ্ঠোয এক লভৌবরক উণেণয বতবন ধোবফত ন। 
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    জডতো, নীো, ণচতনতো প্রবৃবত বোযতীম ভোজণক ক্রভ ঙু্গ কণয তুণরবছর। জমপ্রকো নোযোমণেয ফবোেক বফপ্লণফয 

প্রধোন রক্ষয বছর ফযবিণক অত্মভমবোদোম্পি ুনোগবযক কণয গণড লতোরো। তোআ বোযতীম ভোণজ বনবত িোৎদতোয ফীজ 

উণড লপরণত লচণমবছণরন বতবন।এআ উণেয োধণনয জনয বতবন মুফকণদয তথো ছোিণদয উৎো উবেনোণক কোণজ 

রোবগণমএআ প্রবতফন্ধকতো দূয কণয নতুন বোযত গডোয ডোক বদণমবছণরন। তোাঁয ধোযেোম চীন, যোবমো ও ফ্রোণেযবফপ্লফ ভূ 

উি লদগুবরয যোজননবতক বযফতবন োধন কযণরও োভোবজক লভৌবরক লকোন বযফতবন োধন কযণত 

োণযবন।স্বোবোবফকবোণফআজমপ্রকো নোযোমণেয ভণত এআ বফপ্লফ গুবর ম্পূেব বফপ্লফ নম। ুতযোং ভোজ ফযফস্থোয অভূর 

বযফতবণনয জনয প্রণমোজন ধোযোফোবক বফপ্লণফয, মো লভৌবরক ও প্রগবতীর ভোজ ফযফস্থো গণড লতোরোয ভণধয বদণম ভোজণক 

ুস্থ, ুদয, ুলভ, ুংত ও গবতীর কণয লতোণর। 
 

    জমপ্রকো নোযোমণেয ধোযেো নুোণয োত প্রকোয বফপ্লণফয ভোধযণভ ভোণজয বযফতবন োধন কযো ম্ভফ। তোাঁয „From 

Behind the Bars in Independent India' নোভক গ্রণন্থ এআ োত প্রকোয বফপ্লণফয বযচম োওমো মোম। এআ োত ধযণনয 

বফপ্লফ র0 োভোবজক বফপ্লফ, থবননবতক বফপ্লফ, যোজননবতক বফপ্লফ, োংস্কৃবতক বফপ্লফ, বনবতক - অধযোবত্মক বফপ্লফ, লফৌবদ্ধক 

বফপ্লফ এফং বক্ষোগত বফপ্লফ।এআ োত প্রকোয বফপ্লণফয ভণধয বদণমআ কোবিত োভোবজক োপরয রোব কযো ম্ভফ। 
 

    োভোবজক বফপ্লণফয ভোধযণভ ভোজ ুনগবঠণনয কথো ফণরণছন জমপ্রকো নোযোমন। গোন্ধীজীয ণফবোদম ধোযেোয বফববি 

নীবতভূ মথো োভয, ততো, বষ্ণুতো, বংো প্রবৃবতয োত ধণয ভোজ বফপ্লণফয কোজ এবগণম চরণফ। ফবোত্মক বফপ্লণফয 

নযতভ র এআ োভোবজক বফপ্লফ। ভোজ বফপ্লণফয রক্ষয গুবর র: 

 ‚তোব্দীকোর ধণয চণর অোোভোবজক ও ধভবীম ংস্কোয গুবর বোযতীম ভোণজ জগের োথণযয ভণতো লচণ ফণ 

অণছ এফং এগুবর লম লকফর প্রগবতবফণযোধী তো নম, ফযবিভমবোদোয বযন্থী।এযো দৃবিববঙ্গণক স্বচ্ছ কণয তুণরণছ। তোআ 

জমপ্রকো ফবোত্মক বফপ্লণফ এগুবরয লেোরনরণচ োযে কযণত লচণমবছণরন। 

 জোতোণতয ৃিরো লবণঙ লপরোয জনয জমপ্রকো বফববি ধভবীম লগোষ্ঠী ফো জোবতয ভণধয বফফো প্রথো প্রফতবণনয কথো 

ফণরণছন। 

 জোতোত ও ধণভবয বববত্তণত ভোজ লকোণনোযকভ বদ্ধোন্ত লনণফ নো। 

 জোবতগত প্রথো ভোনণত স্বীকৃবত জোনোণর কোউণক যোধী ফণর লঘোলেো কযো থফো বফদ্রু ফলবে কযো মোণফ নো। 

 জোতোণতয ফন্ধন মত তোডোতোবড ববথর কণয লতোরো মোম তোয জনয জনগণেয ভণধয ফযোক প্রচোয চোরোণত ণফ। 

 োযো বোযণত একবি ভোি জোবত অণছ এফং তো র ভোনফজোবত।এআ লফোধ জোবগণম লতোরো বফপ্লণফয কোজ।‛
৪
 

 থবননবতক বফপ্লফণক জমপ্রকো নোযোমে বফপ্লণফয প্রথভ োবযণত লযণেবছণরন। কোযে, থবননবতক দুদবো লথণক ভুবি 

লণত ণর থবননবতক বফকোণয প্রণমোজন।এআ বফলণম তোাঁয ুোবযগুবর বছর বনম্নরূ0 

 ‚থবফযফস্থোয লক্ষণি লম বফলভয বফদযভোন তোয ফোন ঘিোণনো। 

 ূেব বনণমোগ ফো পুর এম্প্প্লয়ণভন্ট ুবনবিত কযো। 

 প্রণমোজনবববত্তকভজুবয বনধবোযে ও বজবনণিয ভূরযভোণনয ঊর্ধ্বগবত লযোধ কযো। 

 বণল্প স্বোমত্তোণনয প্রফতবন কযো। 

 ফববনম্নস্তয মবন্তবযকল্পনোণক ম্প্রোবযত কযো। এেোণন বতবন বযকল্পনোয বফণকন্দ্রীকযণেয কথো ফণরণছন। 

 কৃবলজোত ও বল্পজোতদ্রণফযয ভূণরযয ভণধয োভঞ্জয অনো। 

 গ্রোভ বববত্তক বণল্পয উিবতয প্রবত মথোমথ নজয লদওমো। এয জনয গ্রোভীে বল্পোমণনয ফযফস্থো লক উৎোবত কযণত 

ণফ। কোযে গ্রোভবববত্তক বল্পবফকোপ্রোপ্ত ণরণফকোযভযো দূয ণফএফং স্থোনীমবোণফ লম ভস্ত ম্পদ োওমো মোম 

লগুবরয দ্বযফোয কযো মোণফ। 

 গ্রোভগুবরণক ণযয লোলে লথণক ভুি নো কযণর চরণফ নো। জমপ্রকো ূফবতন লোববণমত আউবনমন ও নযোনয 

কবভউবনস্ট যোষ্ট্রগুবরয কৃবলণক্ষণি োভূবকীকযণেয বফণযোবধতো কণযণছন। জবভয ভোবরকোনো গ্রোভগুবরয োণত তুণর লদওমো 

জরুবয। 

 লবোগয ণেযয উৎোদন গ্রোভীে ও কুবিযবল্প কযণফ। 



লরোকনোমক জমপ্রকো নোযোমণেয ফবোত্মক বফপ্লণফয ধোযেো0 এক ভযক্ োঠ                                                           স্বযোজ ফক্সী 
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 বোযত কৃবলপ্রধোন লদ।ফবোত্মক বফপ্লফ কৃবলয উিবতয প্রবত নজয লদণফ। 

 ুাঁবজ প্রস্তুণতয বনবভত্ত ঞ্চম গণড লতোরোও বফপ্লণফয কোজ। কোযে মবোপ্ত ুাঁবজ ফযবতণযণক বল্পোমন ম্ভফ নম। 

 ফৃৎ বল্পপ্রবতষ্ঠোণন োভোবজক ভোবরকোনো লোযোর ওনোযব নীবত প্রফতবন কযো লমণত োণয। 

 ুাঁবজফোদী বল্পফযফস্থোয লচণমোফবরক কণবোণযন ধযণনয বল্পপ্রবতষ্ঠোন স্থোণনয উণদযোগ বফপ্লণফোত্তয ভোজ 

লনণফ। কোযে এআ ধযণনয বল্প ংস্থোম জনগণেয বনমন্ত্রে ণজআ ুবনবিত কযো ম্ভফ।‛
৫
 

যোজননবতক বফপ্লণফয বযোমব স্থোন যণমণছ জমপ্রকো নোযোমণেয ফবোত্মক বফপ্লণফয ধোযেোম। এআ যোজননবতক বফপ্লণফয োত 

ধণযআ গেতন্ত্রণক তৃেভূর স্তয মবন্ত লৌাঁণছ লদওমো ম্ভফ ণফ। তৃেভূর স্তয লথণক গবঠত গেতন্ত্রআ ণফ ংগ্রেভূরক 

গেতণন্ত্রয প্রকৃত রূ এফং ক্ষভতোযপ্রকৃত বফণকন্দ্রীকযে এেোন লথণকআ শুরু ণফ। বতবন ফণরণছন0 

 ‚বনফবোচণনয জনয প্রোথবী ফোছোআণময কোজ ংগঠণনয লকন্দ্রীম কবভবি ফো ংস্থো কযণফনো, কযণফ স্থোনীম গেকবভবি। 

 বনফবোচন ফযফস্থোণক ত্রুবিভুি কযোয জনযবরস্ট ফযফস্থো (list system) এফং ংেযোগবযষ্ঠ ফযফস্থো (majority system) 

প্রফতবণনয কথো ফণরণছন। 

 দরতযোগ বোযণতয যোজনীবতণক বমংকযবোণফ করুবলত কণযণছ। ুতযোং দরতযোগ লযোধ ফো ফন্ধ কযণত ণর ফবোত্মক 

অআবন ফযফস্থো গণড লতোরো একোন্ত প্রণমোজন। এভন প্রবতবনবধ বনফবোচন কযণত ণফ মোণদয ভণধয ভূরযণফোধ ও বনবতকতো 

থোকণফ। 

 জনপ্রবতবনবধযো দু'ফোণযয লফব বনফবোবচত ণত োযণফন নো। 

 ংদ, বফধোনবো, বফশ্ববফদযোরম প্রবৃবতণত মোাঁযো কোজ কণযন তোাঁণদযণক বফণল কণয উচ্চ দোবধকোযীগেণক বনবদবি 

ভমোন্তয স্থোফয ও স্থোফয ম্পবত্তয বযভোে দোবের কযণত ণফ। 

 গুরুেূেব যকোবয বদ্ধোন্ত গ্রে কযোয অণগ যকোয জনভত মোচোআ কণয লনণফ। ংেযোগবযণষ্ঠয ভতোভত মণথি নম। 

ংেযোগবযণষ্ঠয োন লকফর ংেযোতণেয লধোাঁকোফোবজ। জনভণতয স্থোন এেোণন বঠকবোণফ প্রবতপবরত ম নো। ভযোয 

ভোধোনও ুদূযযোত। 

 প্রোবনক ও যোজনীবতক বফপ্লণফয এক জোমগোম লজ. ব. একবি তযন্ত ‚বফজ্জনক" কথো ফণরবছণরন।যকোণযয 

লম ভস্ত বনণদব ুস্পিরূণ লফঅআবন ও বনণদবোল জনগেণক তযো কযোয জনয জোবয কযো ম লনোফোবনী ও ুবর লআ 

বনণদবগুবরণক গ্রোয কযণফ।"
৬
 

োংস্কৃবতক বফপ্লণফয প্রণমোজন অথব - যোজননবতক বফপ্লফণক ংগবঠত কযোয জনয।ভোনুণলয অত্মজোগযণেয স্বোণথব োংস্কৃবতক 

বফপ্লণফয গুরুে বযীভ। োংস্কৃবতক বফপ্লণফয জনয বতবন কতবফয োধন এয উয গুরুে অণযো কণযণছন। 

 ভোনুণলয চোবদো োধোযেত দুআ প্রকোয ফস্তুগত এফং অধযোবত্মক। ফস্তুগত চোবদো লভৌবরক প্রণমোজন বণণফ বযগবেত 

ম। এআ চোবদো ূযে কযো তযন্ত অফযক। এআ ফস্তুগত প্রণমোজন ূযণেয ণঙ্গ ণঙ্গ অধযোবত্মক উিবতও তযন্ত প্রণমোজন 

ফণর জমপ্রকো নোযোমে ভণন কযণতন।তোআ ভোনুণলয েোদয, ফস্ত্র, ফোস্থোণনয প্রণমোজনূযণেয ণঙ্গ ণঙ্গ বনবতকতো ও ততোয 

ণথ থব উোজবন, লরোব এফং বফরোবতো দূয কযোয ফযফস্থো গ্রে কযণত ণফ। োভোবজক বফববি কতৃবক্ষণক এআ উণেণয 

বনবতক অদব ভূ ফযোকবোণফ প্রচোণযয ফযফস্থো কযণত ণফ।কণরয ভণত বোণরোফোো ও ম্প্রীবতয বযণফ বতবয কযো 

প্রণমোজন। 
 

     ভোনুণলয দৃবিববঙ্গ ও বচন্তো-লচতনোম বযফতবণনয জনয লফৌবদ্ধক বফপ্লণফয প্রণমোজন যণমণছ। এআ লফৌবদ্ধক বফকোণয োত 

ধণযআ তয ও বংোয অদণবয ফোস্তফোমন ম্ভফ। ধযোকড0 বফশ্বনোথ বোভবো ফণরণছন0 “The aesthetic and ethical 

values of culture should be imbibed also by the people .... some perspective moral ideals and 

standards may be deemed to be almost absolute and universally applicable to promote good life in 

the world."
7 

 

    জমপ্রকো নোযোমে বক্ষোগত বফপ্লণফয লক্ষণি বক্ষোফযফস্থোণক প্রোথবভক স্তয লথণক গণড লতোরোয কথো ফণরণছন এফং বক্ষো 

ফযফস্থোয ণঙ্গ থবননবতক বযকল্পনো জুণড লদওমোয প্রণমোজনীমতো বতবন নুবফ কণযবছণরন। বতবন বনবতক, অধযোবেক এফং 

জীফনভুেী বক্ষোয ওয লজোয বদণমণছন।বোযতীম লপ্রক্ষোণিআ এআ বক্ষোদোণনয কথো বতবন ফণরণছন। তোাঁয ভতোনুোণয বক্ষো 

ভোনুণলয ভণধয অত্মবফশ্বো ও ফরম্বন ৃবি কযণফ। জীফন উণমোগী ফো োণত করণভ বক্ষোয ফযফস্থো কযণতণফ। উচ্চ - বক্ষো 
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ফযফস্থোম স্বজনণোলেএফং দুনবীবতণত বযেত ণমণছ। এয পণর প্রকৃত দক্ষতো ও লমোগযতো বূরুবিত ণচ্ছ। মোয পরস্বরু 

বক্ষো ও গণফলেোয ভোন ক্রভ বনম্নভুেী। এআজনযআ উচ্চবক্ষো ফযফস্থো লথণক ভস্ত প্রকোয ক্ষোবতে ভূণর উৎোবিত কযণত 

ণফ। 
 

     পযোব বফপ্লফ, রু বফপ্লফ এফং চীণনয বফপ্লফজমপ্রকো নোযোমে প্রতযক্ষ কণযবছণরন এফং নুধোফন কণযবছণরন। এআ বফপ্লফ 

ভূ লথণক বতবন নুধোফন কণযন লম, োভোবজক, যোজননবতক, থবননবতক, অধযোবত্মকতো লফোধপ্রকৃবতয বযফতবন োধন কযণত 

ম্ভফ মবন।বফপ্লণফয ভম ভোণজয প্রোম কর ভোনুণলয স্বতঃসূ্ফতব ংগ্রে থোকণরও বফপ্লফ যফতবী ভোজ ফযফস্থোম ক্ষভতো 

ভুবিণভম কণমকজন এয োণত কুবক্ষগত ম। এআ প্রফেতো ভোনুলণক বফপ্লফ লথণক ণনক দূণয বযণম লদম। বফপ্লফ ম্পণকব 

আবতো লথণক এআ বক্ষো বনণম জমপ্রকো নোযোমেবোযতীম বযবস্থবতণত নতুন বফপ্লণফয ললোগোন তুণরবছণরন।  
 

     ুস্থ, ুংত, ুলভ ও োবন্তূেব লদ গডোয রণক্ষযজমপ্রকো নোযোমে লোলে দুনবীবত লথণক ংস্কোয োধণনয জনয ফবোত্তক 

বফপ্লণফয ডোক বদণমবছণরন। জীফণনয লল মবোণম এণ বতবন বোযতফলবণক োবফবক ক্ষণময োত লথণক ভোজণক ভুি কণয 

ভোজফোদী োভয ও গেতোবন্ত্রক বধকোয প্রবতষ্ঠোয রণক্ষয ছোি-মুফকণদয োত ধণয ফবোত্মক বফপ্লফ ংগবঠত কযোয ডোক 

বদণমবছণরন। ম্পূেব োবন্তূেব উোণম ধোযোফোবকবোণফ বতবন এআ বফপ্লফ ংগবঠত কযণত ণচি বছণরন। এআ ভূরযণফোধ বববত্তক 

ফবোত্মক বফপ্লণফয োত ধণযআএক ুলভ োবন্তূেব বোযতীম ভোজ গডোয স্বপ্ন বতবন লদণেবছণরন। গোন্ধীজীয ণফবোদণময 

অদণবয বববত্তণত জমপ্রকো নোযোমে কর বোযতফোীয ভযক উিবতয স্বপ্ন লদণেবছণরন। O. P. Ga u b a  তোাঁয 

“Indian Political Thought” গ্রণন্থ ফণরণছন0 “JP sought to develop the idea of true socialism by 

combining it with Mahatma Gandhi's idea of Sarvodaya. Sarvodaya implies uplift of all, that is the 

welfare of everyone although it is especially inclined toward amelioration of the condition of the 

underprivileged. When a policy caters to everybody's good, it leaves no scope for the clash of 

interest between different sections. Hence there is no place for the Marxian idea of class conflict in 

JP‟s model of socialism. On the contrary, it is intended to promote the Gandhian of class 

cooperation.”
8 

 

     

     গোন্ধীবজয ভতোদব এফং ভোকবীম দবনণক োণথম কণয জমপ্রকো নোযোমে রূ বদণমবছণরন ফবোত্মক বফপ্লণফয। এআ 

ভতোদবগত লপ্রক্ষোণি বতবন উণদযোগী ণমবছণরন বোযত ও বোযতফোীয োবফবক উিমণনয রণক্ষ অন্তবযক উণদযোগ 

গ্রণে।ফবোত্মক বফপ্লণফয ভধয বদণম বোযতীম ভোণজয োবফবক বযফতবণনয ুদয, ুস্থয, ুংত ভোজ উোয লদওমোয 

প্রণচিো বনঃণদণ কৃবতণেয দোবফ যোণে।বোযতীম ভোণজয যোজনীবত, থবনীবত, ংস্কৃবত, অধযোত্মণচতনো কর লক্ষণিআ 

বফপ্লণফয োত ধণয ভূরযণফোণধয ফবোত্মক বযফতবন োধন কযণত এফং বোযতীম ভোজ জীফনণক োবন্তূেব ও মথোমথ ভোনবফক 

ভোণজয ভবভোম প্রবতষ্ঠো কযণত লচণমবছণরন। 
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