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প্াক-কো

এই বইএর অকনকগুম্ি অধ্যায় পূরক্সি বা অংশি থকান পম্ন্িমন্য পম্ত্রকায় 
বা থকান গ্রকন্থর অধ্যায় ম্হকশকব প্কাম্শি হকয়কে। িবডু থস সবগুম্ির ম্পেকন 
ম্েি একম্ট দশীঘক্স বইএর ভাবনা। এখাকন ম্বিিশীয় অধ্যায় সাকয়ন্স অ্যান্ 
থসাসাইম্ট-থি (খন্ ৭৩,২০০৯- প্ ৩৮৬-৪০২) প্কাম্শি ‘মার্ক্স ইন 
প্যাম্রসঃ ম্যানডু ম্্রিপ্টস অ্যান্ থনাটবডুর্ অে এইম্টিন েম্টক্সকোর’ এর পম্রবম্ধক্সি 
ও সংকশাম্ধি এক পূরক্সাঙ্ সন্ভক্স, ি্িশীয় অধ্যায় থসাশ্যাম্িরম অ্যান্ 
থডকমাক্র্যাম্সকি (খন্ ২৪, প্ ৬৬-১০০) প্কাম্শি ‘ম্দ েকমক্সশ্যন অে মার্ক্স’স 
ম্ক্রম্টক অে থপাম্িম্টক্যাি ইকনম্মঃ ফ্রম ম্দ স্াম্ডর অে এইম্টিন েম্টক্সম্রি 
টডু  ম্দ গ্রুম্্রিম্স’র সংকশাম্ধি ম্নবন্,্িডু েক্স অধ্যায় মাক্ক্সকিা মডুক্া সম্াম্দি 
‘োউকন্শ্যনস অে কািক্স মার্ক্স’র গ্রুম্্রিম্সঃ োউকন্শ্যন্স অে ম্ক্রম্টক অে 
থপাম্িম্টক্যাি ইকনম্ম ওয়ান হাক্রেড ইয়াসক্স থিটার; রাটকির ২০০৮) 
অন্তভডু ক্সক্ত ‘মার্ক্স’র িাইে অ্যাট ম্দ টাইম অে গ্রুম্্রিম্সঃ বাকয়াগ্রাম্েকাি 
থনাটস অে এইম্টিন ম্েেম্টকসকভন-এইট’(প্ ১৪৭-৬১)এর পম্রবম্ধক্সি ও 
সংকশাম্ধি সন্ভক্স, ষষ্ঠ অধ্যায় ম্ক্রম্টক-এ প্কাম্শি (খন্ ৪৬ ২০১৮, প্ 
১১-২৬) ‘ম্দ রাইম্টং অে ক্যাম্পটািঃ থরকনম্সস অ্যান্ স্টাক্ার অে মার্ক্স’স 
ম্ক্রম্টক অে থপাম্িম্টক্যাি ইকনম্ম’র সংকশাম্ধি ম্নবন্, আর সতিম,অস্ম 
ও নবম অধ্যায়গুম্ির ম্ভম্ত্ত মাক্ক্সকিা মডুক্া সম্াম্দি সংকিন ‘ওয়াকক্সাসক্স 
ইউনাইট! ম্দ ইন্ারন্যাশনাি ওয়ান হাক্রেড ম্েেম্ট ইয়াসক্স থিটার’ (ব্ডুমসকবম্র 
২০১৪।প্ ১-৬৮)। 

মাকর্ক্সর থিখা থেকক উধ্িম্িগুম্ি ১৯৭৫-২০০৫এ মূিি ৫০-খকন্ 
প্কাম্শি মার্ক্স-একঙ্িস সংগ্হশীি র্নাবিশী (এমইম্সডবিডু), থপ্াকগ্রস 
পাম্ব্শাসক্স, মক্া, িকরন্স অ্যান্ উইশাটক্স,িন্ন ও ইন্ারন্যাশনাি পাম্ব্শাসক্স, 
নডু ্য ইয়কক্স থেকক। থকাোও থকাোও িরক্সমা পম্রমাম্রক্সি হকয়কে মূি রমক্সন 
অনডুসরকর, গ্রুম্্রিম্স থেকক উধ্িম্ি মাম্টক্সন ম্নককািাউস-এর অনডুম্দি ১৯৭৩-
এর থপঙ্ডু ম্য়ন সং্রর থেকক, আন্তরক্সাম্িক শ্রমরশীম্ব সকঘের সময়কার 
মাকর্ক্সর ভাষরগুম্ি, বক্্তিাম্দ,প্্াবসমূহ মাক্ক্সকিা মডুক্া-সম্াম্দি ‘ওয়াকক্সাসক্স 
ইউনাইট! ম্দ ইন্ারন্যাশনাি ওয়ান হাক্রেড ইয়াসক্স ি্যাটার থেকক।িাোড়া 
থকান থকান রায়গায় ইংকররশীকি অনডুম্দি র্না সম্নিকবম্শি হকিও 
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এমইম্সডবিডু-থি অন্তভডু ক্সক্ত হয়ম্ন। ইংকররশীকি িরক্সমা হয় ম্ন এমন থটর্ট 
উকলেম্খি হকয়কে যা আকে মার্ক্স-একঙ্িস-র্নাসমগ্র২-থি (Marx-En-
gels-Gesamtausgabe-MEGA2ঃ Berlin: Dietz/Akademie/De 
Gruyter 1975) যার পম্রকম্পিি ১১৪ম্ট খকন্র মকধ্য ৬৫ম্ট মডুম্দ্রি হকয়কে। 
অ-প্ােম্মক র্নাম্দ, বই,,প্বন্ থেকক উধ্িম্ি, যা ইংকররশীকি প্কাম্শি হয় 
ম্ন, থস সব এই গ্রকন্থ আকে। উকলেম্খি সামম্য়কপত্র,সংবাদপত্রগুম্ির মূি 
নাম বন্নশীমকধ্য ইংকররপ্ম্িশব্দসহ থদওয়া হকয়কে।
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উপক্রমম্নকা

মার্ক্স-এর পডুনরুজ্শীবন

যম্দ থিখককর কাকে শ্বাশ্বি থযৌবকনর অেক্স নিডু ন নিডু ন ভাবনা সঞ্ার 
অব্যাহি রাখা, ম্নঃসকন্কহ কািক্স মার্ক্স ম্েকিন ম্্রযডুবা।

পডু ঁম্রবাকদর ২০০৮ সাকি উদূ্ি সাম্প্রম্িকিম সংকট মার্ক্সকক আবার 
থিমনই প্াসম্ঙ্ক ককর িডু কিকে।বাম্িক্সকনর প্া্শীর পিকনর পকর ম্িম্ন 
ম্বস্্ম্ির অিকি িম্িকয় যাকবন, এ ভম্বষ্যৎবানশী নস্যাি ককর মাকর্ক্সর 
ম্্ন্তামািা আবার ম্বকলেষর, ম্বকাশ ও ম্বিককক্সর ম্বষয় হকয় উকেকে। অকনককর 
কাকে নিডু ন ভাকব প্শ্ন থরকগকে থয একদা ‘প্ক্ি ম্বদ্যমান সমারিন্ত্র’ ও 
১৯৮৯ সাকি অপস্ি হওয়াকক ভ্ান্তভাকব এক ম্্ন্তাম্বকদর ভাবনার সাকে 
অম্বিি করা হকচ্ছ। 

ব্যাপক পােক সংখ্যার নামশীদামশী সংবাদপত্র ও সামম্য়কশী মার্ক্সকক প্বি 
প্াসম্ঙ্ক ও দূরদ্ম্টিসম্নি িত্বম্বদ ম্হকশকব িডু কি ধরা হকচ্ছ। প্ায় সবক্সত্র 
ম্বশ্বম্বদ্যািকয়র পােক্রম ও আন্তরক্সাম্িক সকমেিকন ম্িম্নই ম্বষয়বস্তু। দডু 
দশককরও থবশশী অবকহম্িি োকার পকর িাঁর র্নাবিশী পডুনমডু ক্সম্দ্রি বা নব 
সং্রর হকয় পডু্ক ম্বপম্র ও বইকয়র োক রডুকড় থবগবান হকয় উকেকে, 
কখকনা কখকনা গুরুত্বপূরক্স ও নূিন ম্দক উকন্মাম্্ি করকে।১ সবক্কয় উকলেখ্য 
মার্ক্স-একঙ্িস-থগরামট্আউসগাকব (মার্ক্স-একঙ্িস-র্নাসমগ্রর ঐম্িহাম্সক-
সমাকিা্নামূিক সং্রর বা থমগা-২)।

থসই র্নাসভিার প্্ার করা এক দশীঘক্স ও রম্টি কাম্হনশী। মাকর্ক্সর 
প্য়াকরর (১৮৮৩) পকর থফ্রডাম্রক একঙ্িস (১৮২০-১৮৯৫) প্েম থসই 
সডুকম্েন দাম্য়ত্বপািকন ম্নকরকক ম্নকবম্দি ককরন- কারর পান্ডু ম্িম্প, খািাপত্র 
ও থিখাকরাখা েড়াকনা-ম্েটকনা, দডুরূহ ভাষা ও দডুকবক্সাধ্য হ্াক্র-িাঁর বন্ডু র 
উত্তরাম্ধকার সম্াদনা।িাঁর র্নাবিশী থসই সংগ্হশীি মূি িে্য-অধ্যয়ন 
উপকরকরর ্য়ন ও পডুন ম্নক্সমাকন থক্রিশীভূি, অগ্রম্ন্থি বা অসমূ্রক্স পােম্িম্প 
প্কাম্শি, িাঁর ইম্িমকধ্য মডুম্দ্রি র্নাবিশীর অনডুবাদ পডুনপ্ক্সকাম্শি করা। 
অগ্রাম্ধকার ‘পডু ঁম্র’র কার সমূ্রক্স করা, যার প্েম খন্ মার্ক্স রশীবদেশায় 
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প্কাশ ককর থগকেন। 

িাঁর র্নাবিশী থসই সংগ্হশীি মূি িে্য-অধ্যয়ন উপকরকরর ্ য়ন ও পডুন 
ম্নক্সমাকন থক্রিশীভূি, অগ্রম্ন্থি বা অসমূ্রক্স পােম্িম্প প্কাম্শি, িাঁর ইম্িমকধ্য 
মডুম্দ্রি র্নাবিশীর অনডুবাদ পডুনপ্ক্সকাম্শি করা। অগ্রাম্ধকার ‘পডু ঁম্র’র কার 
সমূ্রক্স করা, যার প্েম খন্ মার্ক্স রশীবদেশায় প্কাশ ককর থগকেন।

একঙ্িকসর রশীবনাবসাকনর দডুবের বাকদ ১৮৯৭ সাকি ইিািশীয় সমারিন্ত্রশী 
আন্তম্নও িাম্রিওিা (১৮৪৩-১৯০৪) প্শ্ন িডু িকিনঃ “মার্ক্স ও একঙ্িকসর 
র্নাবিশীর সমূ্রক্স পাে ম্ক িাঁকদর ঘম্নষ্ঠ বন্ডু  ও অনডুগামশী োড়া থকউ 
ককরম্েকিন।” িাঁর মন্তকব্য থকান বি্যেক্সকবাধকিা ম্েি না। ‘এ যাবি ধবজ্াম্নক 
সমারিকন্ত্রর প্ম্িষ্ঠািাকদর র্নাবিশী অধ্যয়কনর প্াম্ধকার ম্েি থসই 
সূ্নাকারকদর;’ ম্েি ‘ঐম্িহাম্সক বস্তুবাদ’ প্্াররায় ‘অন্তহশীন বি্যেক্সকবাধকিা, 
ধাররাগি ম্দক, ম্কভূিি রদবদি, অদূ্ি প্চ্ছনিিা ও অপ্ম্িপনি আম্ব্ার।’২ 
বস্তুি, পকর ইম্িহাস গকবষরায় থদখা থগি থয মার্ক্স ও একঙ্িকসর র্নাবিশী 
অধশীি হকয়কে, এমন ম্মে্যা ধাররা িাঁকদর রশীবনশীর্নায়৩ থয সব পাে্যবস্তু 
মূি ভাষাকিও থমিা দডুস্পাপ্য।ইিািশীয় পম্ণ্ডকির ‘মার্ক্স ও একঙ্িকসর সমগ্র 
র্নাবিশীর সমাকিা্নামূিক সং্রর প্কাকশর’ প্্াব বা্ম্বক ম্েি। 

ি্যাম্রিওিার ম্বকব্নায় থকান সংকিন বা মরকনাত্তর বরক্সন নয়, বরং 
‘সমাকিা্নাত্মক সমারিকন্ত্রর দডুই প্ম্িষ্ঠািার সম্ রারননম্িক ও 
ম্বজ্ানম্বষয়ক কাযক্সকিাপ,সব ম্িম্খি সম্দ,শ্রমরশীম্ব মানডুষকদর কাকে িভ্য 
থহাক, এমনম্ক ধনম্মম্ত্তক হকিও...। কারর যাঁরা থসসব পড়কি আগ্রহশী, িারা 
বাগ্ময় হকয় উেকব।’৪ িারপকর ১২০ বের থককট থগকিও, থসই প্ি্যাশা পূরর 
হয়ম্ন। 

একঙ্িকসর প্য়াকরর পকর মার্ক্স ও একঙ্িকসর সমগ্র র্নাবিশীর স্বাভাম্বক 
ম্নবক্সাহক হ’ি রমক্সন সামাম্রক গরিাম্ন্ত্রক দি (এসম্পম্ড)। আক্ম্রকভাকব 
এগুম্ি ম্েি দডুই রকনর থহোরকি ম্েি-কািক্স কাউটম্্ (১৮৫৪-১৯৩৮) ও 
এদডুয়াদক্স বারক্স্াইন (১৮৫০-১৯৩২), থকন না এরাঁই ম্েকিন সকবক্সাত্তম ভাষাম্বদ 
ও িত্বম্বদ। িো্ দকির অভ্যন্তরশীর রারননম্িক সংঘাকির েকি মাকর্ক্সর 
ম্বপডুি অপ্কাম্শি র্নাবিশী মডুদ্রকরই ব্যাঘাি ঘটি না, পান্ডু ম্িম্পগুম্ি এিই 
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অম্বন্য্ হ’ি থয থসগুম্ির সডুসংবধি সং্ররও ব্যাহি হ’ি।৫ আর 
এসম্পম্ড-ও থকান উকদ্যাগ ম্নি না এবং মার্ক্স-একঙ্িকসর র্নাবিশীর 
উত্তরাম্ধকারও অম্িশয় অবকহম্িি থেকক থগি।৬ পাম্টক্সর থকান িত্বম্বদই 
িাঁকদর র্নাবিশীর িাম্িকা ম্নমক্সার বা িাঁকদর ম্বশাি ম্্ম্েপত্র সডুসংবধিভাকব 
সংগ্রহ করার উকদ্যাগ ম্নকিন, যা িাঁকদর র্নাবিশী উপিম্ধির মূি্যবান 
সহায়ক, এমনম্ক িাঁকদর ম্্ন্তাধারা এম্গকয় ম্নকয় থযকি পারি।  

মার্ক্স ও একঙ্িস-এর সমগ্র র্নাবিশী (থমগা) প্কাকশর প্েম প্য়াস 
হকয়ম্েি থসাম্বেকয়ি ইউম্নয়কন ১৯২০-র দশকক। এটা সভিব হকয়ম্েি 
দাম্ভদ ম্ররানকভর (১৮৭০-১৯৩৮) অক্ান্ত প্য়াকসর েকিই। িকব ১৯৩০-
এর দশকক ্াম্িনশীয় থর্কনর ম্শকার হকি হকয়ম্েি ঐ সং্রকরর সাকে 
যডুক্ত অকনক গকবষক-পম্ন্ি, আর রমক্সম্নকি নাৎম্সবাকদর উকন্মকষ থসই কার 
আকম্স্ক রুধি হকয় থগি। পূবক্স রমক্সম্নকি থয ‘ম্বিিশীয়’ থমগা প্কপি ১৯৭৫-এ 
শুরু হ’ি, িা ম্েি দডুই ম্্ন্তাম্বকদর র্নাবিশী এক পম্রব্যাতি সমাকিা্নামূিক 
কাোকমার মাধ্যকম পম্রকম্পিি। বাম্িক্সকনর প্া্শীর থভকঙ্ থদবার পকর িাও 
বাধাপ্াতি হ’ি। িারপকর এি পডুনসক্সংগেকনর এক কম্েন সময়। নূিন 
সম্াদকশীয় নশীম্িমািা গড়া ও অনডুকমাম্দি হ’ি, থমগা-২এর সডুপাম্রশ করা 
হ’ি ১৯৯৮ সাকি। িারপর থেকক ২৬ম্ট খন্ মডুম্দ্রি হকয়কে। অন্যান্যগুম্ির 
প্স্তুম্ি ্িকে,যাকি আকে মাকর্ক্সর র্নাবিশীর নূিন বয়ান; ‘পডু ঁম্র’র 
প্স্তুম্িমূিক পান্ডু ম্িম্প, িাঁর রশীবকনর গুরুত্বপূরক্স সমকয়র ম্্ম্েপত্র, িাঁকক 
থিখা ম্্ম্েপত্রও আর প্ায় ২০০ খািাপত্র। থশকষাক্ত ম্েি বেকরর পর বের 
মার্ক্স থযসব বইপত্র পকড়ম্েকিন, িাঁর উধ্িিাংশ ও থস সম্ককক্স মাকর্ক্সর 
মন্তব্য। থসগুম্িই ম্েি িাঁর সমাকিা্নামূিক ঔপপম্ত্তক কমক্সশািা, যা থেকক 
ম্িম্ন িাঁর ধাররা ম্নমক্সার ককরম্েকিন।৭ 

এই অমূি্য উৎস উপকররসমূহ থেকক (যার অকনকগুম্ি থকবি রমক্সন 
ভাষায় থিখা, আর িাই এগুম্ি থোট থোট গকবষককদর মহকি িভ্য) আমরা 
থদখকি পাই থয একরন গ্রন্থকার ম্যম্ন অসংখ্য সমাকিা্ক বা স্ব-ম্নযডুক্ত 
অনডুসারশীরা এিকাি থদখা থিখককদর থেকক আিাদা। বস্তুি থমগা ২ থেকক 
পাওয়া নিডু ন পাে্য সভিার থেকক আমরা বিকি পাম্র থয রারননম্িক ও 
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দাশক্সম্নক ম্্ন্তার ধ্রুপদশী র্নাবিশীর মকধ্য মার্ক্স থসই থিখক যাঁর ভাবমূম্িক্স 
সাম্প্রম্িক কাকি সবক্কয় থবশশী পম্রবম্িক্সি হকয়কে। থসাম্বেকয়ি ইউম্নয়কনর 
অন্তম্বক্সক্ারকরর পর গকড় ওো রারননম্িক ম্্ত্রপট মার্ক্সকক রাষ্ট্র যন্ত্র-
অম্ধম্ষ্ঠি থপৌত্তম্িকিা থেকক মডুম্ক্ত ম্দকয়কে। 

গকবষরার অগ্রগম্ি আর িার সাকে পম্রবম্িক্সি রারননম্িক অবস্া িাই 
মার্ক্স ম্্ন্তাভাকষ্যর নবায়ন একনকে, যা এক নিডু ন প্পঞ্ স্ম্টি ককরকে।

 
গকবষরার নিডু ন পে

থমগা ২-এর মডুম্দ্রি ও আরও অমডুম্দ্রি ম্বষয় সূ্শীর এই গ্রন্থম্ট থিখার পডুম্ষ্ঠ 
যডুম্গকয়কে। আকরা অকনক সরম্র এখনও অনডুকন্মাম্্ি আর িাই মার্ক্স এমন 
এক থিখক যাঁকক ম্নকয় সব ম্কেডু বিা বা থিখা হকয় থগকে, এ ধাররা 
থমাকটই সি্য নয়।৮ বরং মার্ক্সবাদ প্ায়শ িাঁর ভাবনা ম্বক্ি ককরকে। 

‘সমারিাম্ন্ত্রক’ রারকত্বর মিাদকশক্সর সমেক্সকন প্ায়ই মাকর্ক্সর নাম আনা 
হয় ও িাকদর নশীম্ির দায় িাঁর ওপর বিক্সাকনা হয়।িাঁর ম্বশুধি সমাকিা্নামূিক 
িত্বকক বাইকবিশীয় পকদ্য সঙ্কডু ম্্ি ককর আধা-ধাম্মক্সক ভাকষ্য পযক্সবম্সি করা 
হকয়ম্েি। এর েকি সবক্কয় অসভিাব্য কূটাভাস উদূ্ি হ’ি। ‘ভম্বষ্যকির 
রন্নশািার রন্য ম্নকদক্সশনামা’৯ ম্দকয় যাবার িশীরি ম্বকরাধশী ম্েকিন থয 
ম্্ন্তাম্বদ, িাঁকক এক নূিন সমার ব্যবস্ার রনক বানাকনা হকয়ম্েি। ককোর 
যত্নশশীি থয ম্্ন্তাম্বদ কখকনা িাঁর উপিধি ম্সধিান্তসমূহ সম্ককক্স ম্নঃসংশয় 
ম্েকিন না, িাঁকক িডু কি ধরা হ’ি এক অন্ ম্বশ্বাকস ম্নমম্জ্ি িকত্বর উৎস। 
থয থকান গ্রন্থকাকরর থ্কয় ইম্িহাকসর বস্তুবাদশী ভাবনায় িম্নিষ্ঠ প্হরশীকক 
পম্রকপ্ম্ক্ি থেকক ম্বম্চ্ছনি ককর ম্বক্িভাকব উপস্াম্পি করা হ’ি। এমনম্ক 
‘শ্রম্মক থশ্ররশীকক িাকদর মডুম্ক্ত অরক্সন ম্নকরকদর করকিই হকব’১০ থসই ম্স্র 
প্ি্যয় এক মিাদকশক্স(ইম্ডওিম্র) বধি ককর থরার ককর রারননম্িক 
অগ্রগামশীকদর ও রারননম্িক দিগুম্িকক থশ্ররশী থ্িনা সঞ্ারর ও ম্বপ্লকব 
থনি্ত্বদাকনর শম্ক্ত ম্হকশকব রাম্হর করা হ’ি। মানম্বক ম্বকাশ ক্মিা 
প্্ূটকনর রন্য ধদম্নক কাকরর সময় হ্াকসর প্বক্তাকক ্াখানভবাকদর 



17

উৎপাদনবাদশী ম্বশ্বাকসর সমেক্সক বকি িডু কি ধরা হ’ি। রাকষ্ট্রর অবিডুম্তির দ্ঢ় 
প্ি্যয়শীকক ক্মিাবান রাকষ্ট্রর পক্াবিম্শী বিা হ’ি। ব্যম্ষ্ঠর মডুক্ত ম্বকাশপ্ি্যাশশী 
কম্িপয় ম্্ন্তাম্বকদর মি ম্িম্ন সওয়াি ককরম্েকিন থয শুধডু আইনশী সাকম্যর 
অন্তরাকি বডুকরক্সায়া অম্ধকার সামাম্রক অসাম্যকক আব্ি রাকখ, ‘অম্ধকাকর 
সাকম্যর থ্কয় অসাম্য বড় হকয় ওকে।১১ অে্ মার্ক্সকক ভ্ান্তভাকব এক ধাররার 
বাহক বিা হকচ্ছ যা িাঁর ম্নরবয়ব সডুষমিার থযৌে মাত্রার ঐশ্বযক্সকক মডুকে 
ম্দকচ্ছ। 

এই গ্রকন্থর উকদেশ্য মার্ক্স র্নানিশীর নানা ভাকষ্যর পযক্সাকিা্না িািন 
করা। পােককর সামকন িার েিােি ম্বনশীিভাকব থপশ করা হকিও িা 
অসমূ্রক্সঃ ম্বনশীি এ কারকর থয মাকর্ক্সর ম্বপডুি সমাকিা্নাত্মক র্না সভিার 
মানব প্জ্ার নানা শাখায় ব্যাপ্ি,যা পম্রশ্রমশী পােককদর পকক্ও সংকলেষর 
দডুরূহ, এবং অসমূ্রক্স। থকন না এই গ্রন্থ মাকর্ক্সর রশীবকনর ম্িনম্ট কািপবক্সকক 
ম্নকয় থিখাঃ প্েম রশীবন। ‘পডু ঁম্র’র ম্বষয়ম্বব্ম্ি ও আন্তরক্সাম্িক শ্রমরশীম্ব 
সম্মম্িকি রারননম্িক কাযক্সকিা। িাোড়া প্কি্যক কািপকবক্স ম্কেডু ম্কেডু 
পােসম্দ থবকে ম্নকয় আকিা্না করা হকয়কে,বাম্ক অংশ অম্নবাযক্সভাকব বাদ 
ম্দকি হকয়কে।বইম্টর শব্দ সংখ্যার উচ্চ সশীমার বাধ্যকিাও ম্েি, থয কারকর 
মাকর্ক্সর রশীবকনর নানা অধ্যায় আকিা্না সভিব হয় ম্ন।থযমন ১৮৪৮ সাকির 
ধবপ্লম্বক ঘটনাবিশী সম্ককক্স িাঁর ম্বকলেষর,নডু্য ইয়কক্স ম্রিবডু্যকন দশীঘক্সকাকির 
সাংবাম্দকিা-শ্রম, ১৮৭০ দশককর রারননম্িক ও ঔপপম্ত্তক প্ম্িভাস এবং 
থশষ রশীবকনর গকবষরা।১২ ভম্বষ্যকি এ ম্নকয় থিখার বাসনা রইি।এইসব 
সশীমাবধিিা সম্ককক্স অবম্হি হকয়ও, পােককর সমেডুকখ যোসম্নি গকবষরার 
েিােি অম্পক্সি করা হ’ি, ম্কন্তু এর বাইকর গভশীরির ্্ক্সার অবকাশ 
আকে। অন্য ম্বকলেষর করা ম্বষয়গুম্ির মকধ্য,প্েম খকন্ মাকর্ক্সর প্েম 
ম্দককর থিখাগুম্ি ও পরবিক্সশী কাকি রারননম্িক অেক্সশাক্রের সমাকিা্নার 
মকধ্য থয ভাষািাম্ত্বক ধবপরশীি্য থদখাকি ্ায়(প্েকমাক্তকক অগ্রাম্ধকার ম্দকি 
আগ্রহশী) ‘সংকশাধনবাদশী’ মার্ক্সবাদশীরা ও থগাঁড়া কম্মউম্নস্রা িা ম্ভম্ত্তহশীন। 
এরা পম্ররি মার্ক্সকক প্াধান্য থদয় ও আিাদাভাকব ‘িরুর মার্ক্স’থক িডু কি 
ধরকি ্ায় বা এক ঔপপম্ত্তক থেদ থরার ককর থদখাকি ্ায়।

উপক্রমম্নকা
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মাকর্ক্সর ১৮৪৩-৪৪এর থিখাগুম্ি ও পান্ডু ম্িম্পসমূহ থকৌিূহিশী দ্ম্টিকি ও 
িাঁর সমাকিা্নাত্মক আবক্র পকের প্ারম্ভিক ্র ম্হকশকব থদখকি হকব।

ম্বিিশীয় খকন্ মাকর্ক্সর রারননম্িক অেক্সশাক্রের সমাকিা্না সম্ককক্স 
ম্বদ্যমান গকবষরার ঐশ্বযক্স,যাকি িার ম্বকাকশর ম্নম্দক্সটি কাি পযক্সায় ম্বকবম্্ি 
হকয়কে, প্ায়ই ১৮৪৪-এর অেক্সননম্িক ও দাশক্সম্নক পান্ডু ম্িম্প থেকক 
গ্রুম্্রিম্সকি ও িা থেকক পডু ঁম্র-র ১ম খকন্ ম্ব্রর করা হকয়কে। এই বইকি 
সাম্প্রম্িক প্কাম্শি প্ধান প্ধান পান্ডু ম্িম্পগুম্ি ্্ক্সার েকি মার্ক্স-এর 
ম্্ন্তকনর ম্নমক্সাকরর ম্ব্্ি ম্ববরর ম্বধ্ি আকে।  

ি্িশীয় খকন্ আকে ১৮৬৪ থেকক মাকর্ক্সর রারননম্িক কমক্সকাকন্র ব্ত্তান্ত। 
‘আন্তরক্সাম্িক’-এর রশীবকন িাঁর অপম্রহাযক্স অবদাকনর অস্বশীকার না ককরও 
এটা থদখাকি থ্স্া করা হকয়কে থয থসই সংগেন ‘একক’ থকান ব্যম্ক্তর 
অকনক উপকর, দশীঘক্সম্দন ধকর ‘মার্ক্সবাদশী-থিম্ননবাদশী ম্কংবদন্তশীর ম্বপ্িশীপ। 
িাোড়া ম্নকরকক শ্রম্মকা/শ্রম্মককদর সংগ্রাকম প্ি্যক্ভাকব ম্িতি ককর মার্ক্স 
িাঁর ম্্ন্তাধাররার ম্বকাশ উদেশীম্পি ককরম্েকিন ও মাকে মাকে িাঁর ভাবনা 
সংকশাম্ধি ককরকেন, আকিা্নায় সাকবক ম্নশ্চয়িাসমূহ উপস্াম্পি 
ককরকেন, নিডু ন নিডু ন প্শ্ন সামকন একনকেন এবং পডু ঁম্রিকন্ত্রর সমাকিা্নায় 
শান ম্দকয় সাম্যবাদশী সমাকরর ম্ব্্ি রূপকরখা ধিম্র ককরকেন।

মার্ক্সকক থকবি অ্যাকাকডম্মককদর রন্য সডুবাম্সি ধ্রুপদশী গ্রন্থ সভিাকর 
নাম্মকয় আনা ম্ বড় ভডু ি, যা ‘প্ক্ি ম্বদ্যমান সমারিকন্ত্র’ িত্বান্ উৎকস 
রূপান্তকরর সমান। কারর বা্কব আর িাঁর ম্বকলেষকরর প্াসম্ঙ্কিা 
অিশীকির থ্কয় সি্য।

এই গ্রকহ বারার অেক্সনশীম্ির প্সাকরর েকি পডু ঁম্রিন্ত্র প্ক্িই এক 
ম্বশ্বব্যাপশী ব্যবস্ায় পম্ররি হকয়কে, মানব অম্্কত্বর সম্ থক্কত্র আগ্রাসন 
ও পম্রবিক্সন বিক্সাকচ্ছ। িা শুধডু আমাকদর কাকরর সমকয়র রশীবন ম্নধক্সারর 
ককর না, সমার ব্যবস্া ক্রমাগি পডুনম্বক্সন্যাস ককর ্কিকে। পডু ঁম্রিন্ত্র িার 
ম্বরুধিবাদশীকদর পরা্ ককরকে,রারননম্িক থক্কত্র িাকদর মধ্যস্িার অবসান 
ঘম্টকয়কে, িার ম্নকরর ম্নয়কম মানব সম্কক্স নিডু ন োঁক্ বদকি ম্দকচ্ছ। 
িদডুপম্র আকগর থ্কয় অকনক থবশশী ভয়ঙ্কর সামাম্রক অন্যায় ও অম্স্ম্িশশীি 
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পম্রকবশ ধ্ংস ঘটাকচ্ছ।

অবশ্য থদড়কশা বের আকগ থিখা মাকর্ক্সর র্নাবিশীকি আরককর দডু ম্নয়ায় 
যা ঘটকে িার অনডুপডুঙ্খ বরক্সন প্ি্যাশা করা যায় না। ম্কন্তু িৎসকত্বও 
অন্তবক্সিক্সশী কাকি থয সব গভশীর পম্রবিক্সন ঘকট থগকে পডু ঁম্রিকন্ত্রর প্ক্ম্ি ও 
ম্বকাশ অনডুধাবকনর অকনক সরজিাম ম্দকয় থগকেন। 

গি ম্িম্রশ বের ধকর ম্বপরন সমাকরর থগৌরবগাঁোর পকর মানব মডুম্ক্তর 
পকক্ সওয়াি করার পকক্ ক্রমবধক্সমান মানডুষরকনর পাকশ আকে মাকর্ক্সর 
ভাবনা। মানব কি্যার রাগরকর িাঁর ‘থপ্িাত্মা’ সারা ম্বকশ্ব সঞ্রমান।

 
মাকর্ক্সর র্নাবিশীর কািপম্জি

 
মাকর্ক্সর ম্বপডুি থবৌম্ধিক ম্নকবকশর ম্নম্রকখ, শুধডু িাঁর সবক্কয় িাৎপযক্সময় 
ম্নম্নরূপ র্নাবিশীর কািপম্জি থশ্রয়, যার উকদেশ্য মাকর্ক্সর অকনক অসমূ্রক্স 
পাে্যপম্জি ও থসগুম্ির প্কাশনার বরক্সময় ইম্িহাস িডু কি ধরা।

প্েম কিাকম থকান বেকর থকান র্না থিখা হকয়ম্েি, ম্বিিশীয় কিাকম 
ম্শকরানাম। থ্ৌককা বন্নশীকি োপাখানায় মাকর্ক্সর অকপ্ম্রি র্নাবিশী, যাকি 
থবাো যায় এগুম্ির সাকে সমাতি ও মডুম্দ্রি বই ও প্বকন্র পােক্সক্য। এর 
েকি ম্বিিশীকয়াকক্তর িডু িনায় প্েকমাকক্তর গুরুত্ব ড্ু ট হয়। ি্িশীয় কিাকম 
আকে এগুম্ির প্কাশনার ইম্িহাস, ম্বকশষি থয পাে্যবস্তুগুম্ির প্েম প্কাশ 
িাঁর মরকরাত্তর কাকি ও িার প্কাশনা বষক্স, গ্রন্থ-পম্জি সূত্রম্নকদক্সশ, সম্াম্দি 
হকি সম্াদককদর নাকমাকলেখ; মূিপাকে পম্রবিক্সনগুম্ির ম্নকদক্সশ; থয সব 
র্না বা পান্ডু ম্িম্প রমক্সকন থিখা নয়, িাও পম্রজ্াপন।

সারম্রকি ম্নম্নম্িম্খি শব্দসংকক্প ব্যবহৃি হকয়কে। MEGA (MarxEn-
gels-Gesamtausgabe, 1927–1935); SOC (K. Marks i F. Engel’s 
Sochineniya, 1928–1946); MEW (Marx-Engels-Werke, 1956–
1968); MECW (Marx-Engels Collected Works, 1975–2005); 
MEGA 2 (Marx-Engels-Gesamtausgabe, 1975–...).

উপক্রমম্নকা
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মাকর্ক্সর র্নাবিশীর কািানডুক্রম্মক পম্জি

পােককদর সডুম্বধাকেক্স এই অংশম্ট অনডুবাদ করা হ’ি না। ম্কন্তু সারম্রর 
প্কাকর নয়। 

Table 1 Chronological table of Karl Marx’s writings
 Year  Title(Information about editions in parenthesis)

Di! erence Between the Democritean and Epi-
curean Philosophy of Nature (1902: in Aus dem  
literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich 
Engels und Ferdinand Lassalle, ed. by Mehring 
(partial version). 1927: in MEGA I/1.1, ed. by 
Ryazanov.)

Articles for the Rheinische Zeitung -Rhenish 
Newspaper (Daily published in Cologne.)

Critique of Hegel’s Philosophy of Right. (1927: in 
MEGA I/1.1, ed. by Ryazanov.)

Essays for the DeutschFranzösische Jahrbüch-
er - German-French Yearbooks (Including ‘On 
the Jewish Question’ and ‘A Contribution to the 
Critique of Hegel’s Philosophy of Right’. Only one 
issue, published in Paris. " e majority of copies 
were con# scated by the police.)

Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 
(1932: in Der historische Materialismus, ed. by 
Landshut and Mayer, and in MEGA I/3, ed. by 
Adoratskii, the editions di! er in content and 
order of the parts. " e text was omitted from 

1841

1842–43 

1843

1844

1844 
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1845

1845
 

1845–46  

1847

1848

 
1848

1848–49  

 

1850

the numbered volumes of MEW and published 
separately.)

"e Holy Family -(with Engels (Published in 
Frankfurt- am-Main.)

"eses on Feuerbach (1888: appendix to repub-
lication of Ludwig Feuerbach and the End of 
German Classical Philosophy by Engels.)

"e German Ideology,with Engels (1903–1904: 
in Dokumente des Sozialismus, ed. by Bernstein 
-partial version with editorial revisions. 1932: in 
Der historische Materialismus, ed. by Landshut 
and Mayer, and in MEGA I/3, ed. by Adoratskii: 
the editions di! er in content and order of the 
parts.)

Poverty of Philosophy (Printed in Brussels and 
Paris. Text in French.)

Speech on the Question of Free Trade (Published 
in Brussels. Text in French.

Manifesto of the Communist Party, with Engels 
(Printed in London. Began to circulate widely in 
the 1880s.)

Articles for the Neue Rheinische Zeitung. Organ 
der Demokratie,New Rhenish Newspaper: Organ 
of Democracy, (Daily appearing in Cologne. In-
cludes Wage Labour and Capital.)

Articles for the Neue Rheinische Zeitung. Poli-
tisch-ökonomische Revue,New Rhenish
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1851–62  

1852

1852

1853 

1853–54 

1854

Newspaper: Political-Economic Review. (Monthly 
printed in Hamburg in small runs. Includes " e 
Class Struggles in France, 1848 to 1850).

Articles for the New-York Tribune (Many of the 
articles were written by Engels.)

"e Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte 
(Published in New York in the # rst issue of Die 
Revolution. Most of the copies were not collected 
from the printers for # nancial reasons. Only a 
small number reached Europe. " e second edition 
– revised by Marx – appeared only in 1869.)

Great Men of the Exile, with Engels (1930: in 
Arkhiv Marksa i Engel’sa (Russian edition). " e 
manuscript had previously been hidden by Bern-
stein.)

Revelations concerning the Communist Trial in 
Cologne (Published as an anonymous pamphlet in 
Basle; nearly all two thousand copies were con#s-
cated by the police. And in Boston. Republished 
in 1874 in Volksstaat,with Marx identi#ed as the 
author, and in 1875, in book form.)

Lord Palmerston Text in English. (Originally 
published as articles in the New-York Tribune and 
" e People’s Paper, and subsequently in booklet 
form)

" e Knight of the Noble Consciousness (Pub-
lished in New York in booklet form.)
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1856–57 

1857

1857–58 

1859

1860

1861–63

1863–64
 

1863–67

Revelations of the Diplomatic History of the 18th 
Century Text in English. " ough already pub-
lished by Marx, it was subsequently omitted from 
his works and published in the ‘socialist’ countries 
only in 1986, in MECW

Introduction (1903: in Die Neue Zeit, ed. by Kaut-
sky, with various discrepancies from the original)

Grundrisse: Outlines of the Critique of Political 
Economy (1939–1941: edition with small print 
run. 1953: republication allowing wide circula-
tion.)

Contribution to the Critique of Political Economy 
(Published in Berlin in a thousand copies.)

Herr Vogt (Published in London with little reso-
nance.)

Contribution to the Critique of Political Economy: 
manuscript of 1861–1863 (1905–1910: Economic 
Manuscript of 1861–63, ed. by Kautsky -in re-
vised version. A text conforming to the original 
appeared only in 1954-(Russian edition and 1956 
-German edition. 1976–1982: manuscript pub-
lished in full in MEGA 2 II /3.1–3.6.)

On the Polish Question (1961: Manuskripte über 
die polnische Frage, ed. by the IISH.)

Economic manuscripts of 1863–1867 (1894: Cap-
ital, Volume III. "e Process of Capitalist Produc-
tion as a Whole, ed. by Engels, who also
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1864–72 

1865

1867

1870

1871

1872–75

I. Unpublished Chapter VI, in Arkhiv Marksa i 
Engel’sa. 1988: publication of manuscripts of Vol-
ume I and Volume II, in MEGA 2 II /4.1.)

Addresses, resolutions, circulars, manifestos, 
programmes, statutes of the International Working 
Men’s Association (Texts mostly in English, in-
cluding the Inaugural Address of the International 
Working Men’s Association and " e Fictitious 
Splits in the International, with Engels).

Wages, Price and Pro#t (1898: ed. by Eleanor 
Marx. Text in English.)

Capital, Volume I. " e Process of Production of 
Capital (Published in 1,000 copies in Hamburg. 
Second edition in 1873 in 3,000 copies. Russian 
translation in 1872.)

Manuscript of Volume Two of Capital(1885: Capi-
tal, Volume II. " e Process of Circulation of Capi-
tal, ed. by Engels, who also used the manuscript of 
1880–1881 and the shorter ones of 1867–1868 and 
1877–1878, published in MEGA 2 II /11).

"e Civil War in France (Text in English. Numer-
ous editions and translations in a short space of 
time.)

Capital, Volume I, " e Process of Production of 
Capital :French edition. (Text reworked for the 
French edition which appeared in instalments. 
According to Marx, it had a ‘scienti#c value inde-
pendent of the original’)
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 1874–75 

1875

1875

1877

1879–80 

1879–80

1880–81

1881–82

Notes on Bakunin’s Statehood and Anarchy (1928: 
in Letopisi marxisma, with a preface by Ryazanov 
-Russian edition. Manuscript with excerpts in 
Russian and comments in German.)

Critique of the Gotha Programme (1891: in Die 
Neue Zeit, ed. by Engels, who altered a few passag-
es from the original.)

Relationship between Rate of Surplus-Value and 
Rate of Pro#t Developed Mathematically (2003: in 
MEGA 2 II /14.)

‘From Kritische Geschichte’ :a chapter in An-
ti-Dühring by Engels. (Published in part in Vor-
wärts and then in full in the book edition.)

Notes on Kovalevskii’s Rural Communal Property 
(1977: in Karl Marx über Formen vorkapitalis-
tischer Produktion, ed. by the IISH)

Marginal Notes on Adolph Wagner’s Textbook of 
Political Economy (1932: in Das Kapital (partial 
version). 1933: in SOC XV :Russian edition.)

Excerpts from Morgan’s Ancient Society (1972: in 
" e Ethnological Notebooks of Karl Marx, ed. by 
the IISH. Manuscript with excerpts in English.)

Chronological excerpts 90 bc to approx. 1648 
(1938–1939: in Arkhiv Marksa i Engel’sa -partial 
version, Russian edition. 1953: in Marx, Engels, 
Lenin, Stalin Zur deutschen Geschichte : partial 
version).
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ম্টকা ম্নকদক্সশ

১। গকবষরা-সাম্হকি্য প্ধান সাম্প্রম্িক সংকযারন সমশীক্ার রন্য দ্রস্ব্যঃ 
‘Marx’s Global Reception Today’, in Marcello Musto (ed.), 
Marx for Today. London: Routledge, 2012, pp. 170–234. Cf. 
also Marcello Musto (ed.), Th e Marx Revival. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2019.

২। Antonio Labriola, Socialism and philosophy. Chicago: 
C.H. Kerr & Company, 1907, pp. 16–18.

৩। মাকর্ক্সর রশীবনশীকার বম্রস ম্নককািাকয়ভম্্ ও অকটা থম্যনকশন-
থহিকেন যোেক্স িাঁকদর বইকয়র ভূম্মকায় ম্েকই বকিকেন, ‘ককয়ক হারার 
প্ম্ি সমারিন্ত্রশীকদর গকড় একরন মাকর্ক্সর অেক্সননম্িক র্না পকড়কেন আর 
ককয়ক হারার প্ম্ি মার্ক্সবাদম্বকরাধশীর একরনও মার্ক্স পকড়ন ম্ন। দ্রস্ব্যঃ. 
Karl Marx: Man and Fighter.Philadelphia/London: J.P. 
Lippincott Company, 1936, p. v.

৪। দ্রস্ব্যঃ Labriola, Socialism and philosophy, pp. 22–3.

৫। দ্রস্ব্যঃ. Maximilien Rubel, Bibliographie des oeuvres 
de Karl Marx. Paris: Rivière, 1956, p. 27.

৬। দ্রস্ব্যঃ David Ryazanov, ‘Neueste Mitteilungen über 
den literarischen Nachlaß von Karl Marx und Friedrich 
Engels’, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung, vol. 11 (1925), see esp. pp. 385–6.

৭। দ্রস্ব্যঃ Marcello Musto, ‘Th e Rediscovery of Karl 
Marx’, International Review of Social History, vol. 52 (2007), 
n. 3, pp. 477–98.

৮। মার্ক্স ম্নকয় ম্বপডুি সাম্হি্য সভিাকরর মকধ্য আকে িাঁর বহুসংখ্যক 
রশীবনশী।িাকদর মকধ্য সবক্কয় সম্ধি John Spargo, Karl Marx: His 
Life and Work. New York: B. W. Huebsch, 1912; Franz 
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Mehring, Karl Marx. Geschichte seines Lebens. Leipzig: 
Leipziger Buchdruckerei AG, 1918; Otto Rühle, Karl Marx. 
Leben und Werk. Hellerau bei Dresden: Avalun-Verlag, 
1928; Karl Vorländer, Karl Marx. Leipzig: F. Meiner, 1929; 
Marx-Engels-Lenin-Institut, Karl Marx. Chronik seines 
Lebens in Einzeldaten. Moscow: Marx-Engels- Verlag, 1934; 
Boris Nikolaevskij and Otto Maenchen-Helfen, Karl Marx: 
Man and Fighter, op. cit. 1936; Isaiah Berlin, Karl Marx : His 
Life and Environment. London: Th ornton Butterworth, 
1939; Maximilien Rubel, Karl Marx. Essai de biographie 
intellectuelle. Paris: Librairie M. Rivière et Cie, 1957; Institut 
für Marxismus-Leninismus, Karl Marx. Biographie. Berlin: 
Dietz, 1968; David McLellan, Karl Marx: His Life and His Th 
ought. London: Macmillan, 1973; Francis Wheen, Karl Marx: 
A life. New York: Norton, 2000. Mary Gabriel, Love and 
Capital: Karl and Jenny Marx and the Birth of a of a 
Revolution. New York/Boston/London: Little, Brown and 
Company, 2011; and most recently Gareth Stedman Jones, 
Karl Marx: Greatness and Illusion,London: Allen Lane, 2016. 
অকনক দশকব্যাপশী এ ম্নকয় ম্বপডুি অবদান সকত্বও, আর অবম্ধ মাকর্ক্সর 
এখনও থকান পূরক্সাঙ্ থবৌম্ধিক রশীবনশী থিখা হয় ম্ন।

৯। The eimmense literature on Marx includes numerous 
biographies. Among the most important are: Despite the 
many contributions made during decades of scholarship, to 
date a complete intellectual biography of Marx still has to 
be written.

১০। Karl Marx, ‘Aft erword to the Second German Edi-
tion’, in MECW, vol. 35, p. 17.
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১১ Karl Marx and Friedrich Engels, ‘General Rules of the 
International Working Men’s Association’, in Marcello Mus-
to (ed.), Workers Unite! Th e International 150 Years Later. 
New York: Bloomsbury, 2014, p. 265. 

১২। Karl Marx, Critique of Gotha Programme, in MECW, 
vol. 24, p. 87. 

১৩। এ সম্ককক্স দ্রস্ব্য For this last topic see Marcello Mus-
to, Th e Last Marx (1881–1883): An Intellectual Biography. 
London: Oxford University Press, 2018.


