: বা ৱবাদ স েক মৰেগনথ'ৰ ধাৰণাৰ এ িবশদ ব াখ া আগবেঢ়াৱা।
উঃ িবিভ সময়ত িবিভ িচ ািবেদ বা ৱবাদৰ িত সমথন আগবঢ়াইিছল যিদও, মৰেগনথ'কেহ বা ৱবাদৰ
ধান পৃ েপাষক িহচােপ অিভিহত কৰা হয়। তওঁ ৰ মেত আন আন ৰাজনীিতৰ িনিচনাৈক আ ঃৰা য়
স কও হেছ মতাৰ যু । আ ঃৰা য় স কৰ উে শ িযেয়ই নহওঁ ক িকয়, মতা লােভই ইয়াৰ তৎকালীন
উে শ । কু টনীিতিবদ আ দশৰ জনসাধাৰেণ াধীনতা, িনৰাপ া, মতা নাইবা উ য়নৰ ওপৰত
িদব
পােৰ। তওঁ েলােক ধম য় , দাশিনক, অথৈনিতক নাইবা সামািজক আদশৰ জিৰয়েত ইয়াক কাশ কিৰব পােৰ।
তওঁ েলােক আশা কিৰব পােৰ য দিৱক হ ে প নাইবা াভািৱক পিৰেবশৰ জিৰয়েত এই আদশ কাযকৰী
কৰা স ৱ হ'ব পােৰ। আ ঃৰা য় সংগঠনৰ সহেযািগতা আ আন অ ৰাজৈনিতক উপােয়েৰ এই উে শ
সাধন কৰাৰ ওপৰত
িদব পােৰ। িক আ ঃৰা য় িবষয়ত তওঁ েলােক িনজৰ উেদশ সাধনৰ ওপৰত
িদেয়, তিতয়াই তওঁ লােক মতা লাভ আ
মতা েয়াগৰ ওপৰত
িদেয়। মৰেগনথ'ৰ মেত
ৰাজনীিতৰ উেদশ হেছ মতা লাভ কৰা, মতা সংৰ ণ কৰা আ
মতাৰ েয়াগ কৰা। মতা লাভ কৰাই
হেছ আ ঃৰা য় স কৰ তৎকালীন উে শ । মৰেগনথ'ৰ বা ৱবাদী দশনৰ ছটা নীিতৰ িবষেয় তলত উে খ
কৰা হ'ল:
১) বা ৱবাদী ধাৰণা মেত ব ি আ সমাজ িকছমান িচৰ ন নীিত িনয়মৰ জিৰয়েত পিৰচািলত হয়।
আ ঃৰা য় স কও ইয়াৰ ব িত ম নহয়। মানুহৰ কৃ িত তথা আচৰণৰ মাজেতই এই নীিত িনয়ম তথা এই
িবিধ সমূহৰ উৎস িনিহত থােক। বা ৱবাদৰ পৃ েপাষকসকেল এই িচৰ ন নীিতসমূহক বুিজবৈল চ া কেৰ
আ ইয়াৰ পৰা যুি সংগত ত ত উপনীত হ'বৈল ই া কেৰ। বা ৱবাদীসকলৰ মেত মানুহৰ আচৰণ তথা
কৃ িতৰ িবেশষ পিৰৱতন নহয়। অথাৎ ৰাজৈনিতক আচৰণৰ মাজত ি ৰতা থােক আ ইয়াৰ পুনৰাবৃি ও
স ৱ। মানুহৰ বা ৱ ৰাজৈনিতক আচৰণ আ কায ৰ িভি ত বেদিশক নীিতৰ চিৰ ক উপলি কৰােটা স ৱ।
অথাৎ ৰাজৈনিতক ত ৰ সৃ ৰ কাৰেণ মানুহৰ অপিৰবতনীয় আচাৰ ব ৱহাৰ িবে ষণৰ েয়াজন।
২) মৰেগনথ'ৰ মেত েত ক ৰা ই জাতীয় াথৰ াৰ ওপৰত
িদেয়। মতা লাভৰ জিৰয়েত এই
জাতীয় াথক কাশ কিৰব পািৰ। অথাৎ বেদিশক নীিত ৰচনা কৰাৰ
ত মতা লাভৰ ওপৰত
িদয়া হয়। মতা লাভৰ জিৰয়েত বেদিশক নীিতৰ কৃ তকাযতাক িবচাৰ কৰা হয়। সেয়েহ বেদিশক নীিত ৰচনা
কৰাৰ িবষয়ত দুটা িবষয়ৰ ওপৰত সাৱধানতা অৱল ন কৰা উিচত। এই দুটা িবষয় হেছ বেদিশক নীিতৰ
উেদশ আ ব ি গত আদশ।
৩) বা ৱবাদৰ পৃ েপাষক সকেল ৰাজৈনিতক বা ৱবাদৰ কােনা সাবজনীন সং া আগবেঢ়াৱা নাই।
তওঁ েলাকৰ মেত ভৗেগািলক পিৰেবশ, ৰাজৈনিতক আ সাং িতক পিৰেবশ আিদেয় ৰা ৰ াথৰ ওপৰত
ভাৱ িব াৰ কেৰ। িক এই পিৰেবশ সদায় এেক ধৰেণ নাথােক। উপেৰা পিৰৱিতত পিৰেবশৰ লগত সংগিত
ৰ া কিৰ ৰা ৰ াথ িনধাৰণ কিৰব লগা হয়।
৪) ৰাজৈনিতক বা ৱবতাই নিতকতাৰ ওপৰত
িদেয় যিদও দশৰ কাযাৱলীৰ িবষয়ত এই নীিত
েয়াগ কৰােতা সকেলা সময়েত সমথন নকেৰ। যিতয়া লেক নিতক আদশই দশৰ াথত ব াঘাত নজ াই
তিতয়াৈল নিতক নীিত িনয়ম মািন চলাত আপি নাথােক। ৰাজনীিতত দূৰদশ তাৰ ওপৰত অিধক
িদয়া
হয়; সেয়েহ ৰা ই পালন কৰা কায সমূহক সাবজনীন নিতক নীিতৰ জিৰয়েত িবচাৰ কৰা উিচত নহয়।
৫) ৰাজৈনিতক বা ৱবাদত কােনা িনিদ দশৰ নিতক আশাক সাবজনীন নিতক নীিতৰ সমাথক
িহচােপ িবেবচনা কৰা নহয়। ৰা ই স াদনা কৰা কাম কাজ সমূহক সাবজনীন নিতক নীিত িনয়মৰ আধাৰত
ব াখ া কিৰবৈল চ া কৰা হয়।
৬) ৰাজৈনিতক বা ৱবােদ ৰাজনীিতৰ ত তা ৰ াৰ ওপৰত
িদেয়।বা ববাদী সকেল মতাৰ
জিৰয়েত বণনা কৰা ৰা য় াথৰ দৃ েকাণৰ জিৰয়েত সকেলা িবষেয় িবচাৰ কেৰ।
মৰেগনথ' য় িব াস কিৰিছল য পিৰয়ালৰ পৰা ৰা ৈল সকেলা সংগঠনেত আনৰ ওপৰত ভাৱ িব াৰ
কৰাৰ চ া থােক। ক সইদেৰ আভ ৰীণ আ বেদিশক ৰাজনীিতেটা মতা েয়াগৰ চ া দখা যায়। এই
ত পিৰেবশৰ িবষয়তেহ েভদ দখা যায়।
মৰেগনথ' য় কিছল য েত ক ৰাজৈনিতক কায ৰ উেদশ হেছ মতা সংৰ ণ কৰা, মতা বৃি কৰা
আ
মতা েয়াগ কৰা। এই িতিনওটাক ি তাৱ া বাহাল ৰখা নীিত (policy of status quo), স সাৰণবাদী
নীিত (policy of imperialism) আ স ান ৰ াৰ নীিত(policy of prestige) িহচােপ অিভিহত কিৰব পািৰ।

