
 

      POLITICAL SCIENCE. SEMESTER-II , CC-III 

 
            স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক  

 
        ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যব্াদ উদারনৈক্ততক ক্তিন্তাক্তব্দরা সামাক্তিক ও অর্থনৈক্ততক সাময এব্ং স্বাধীৈতার মধ্ধয ক্তব্ধ্রাক্তধতার কর্া 

ব্ধ্েধ্েৈ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যব্াদীরা ককব্ে স্বাধীৈতার উপর অক্তধক গুরুত্ব আধ্রাপ কধ্রধ্েৈ । Acton, Tocqueville, 

Herbert Spencer , Begehot, Lecky প্রমূখ ক্তিন্তাক্তব্দ সাময ও স্বাধীৈতার ধারণা ক্তক পরস্পর ক্তব্ধ্রাধী ব্ধ্ে মত প্রকাশ 

কধ্রধ্েৈ । Acton এর মত অৈুসাধ্র 'সাময অিথ ধ্ৈর আগ্রহ স্বাধীৈতার আশাধ্ক ব্যর্থ কধ্র'। 

 

                   সাময ও স্বাধীৈতার আদশথ পরস্পরক্তব্ধ্রাধী এটি ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত ক্তসদ্ধান্ত । স্বাধীৈতা ব্েধ্ত যক্তদ কখযােখুক্তশ িক্তরতার্থ 

করার অক্তৈযক্তন্ত্র্ত ও ক্তৈরঙ্কুশ ক্ষমতা কক কব্াঝায তাহধ্ে সাধ্মযর সধ্ে এই স্বাধীৈতার ক্তব্ধ্রাধী স্বাভাক্তব্ক, ক্তকন্তু এই স্বাধীৈতা সঠিক ৈয , 

এ হে কস্বচ্ছািাধ্রর ৈামান্তর। সমাধ্ির সামক্তগ্রক কেযাধ্ণর স্বাধ্র্থ ব্যক্তিক্তব্ধ্শধ্ের স্বাধীৈতা অক্তৈযক্তন্ত্র্ত হধ্ত পাধ্রৈা। ব্যক্তি স্বাধীৈতা 

সংরক্ষধ্ণর িৈয সাধ্মযর আদশথধ্ক সঠিকভাধ্ব্ উপেক্তি করধ্ত পাধ্রৈক্তৈ এই কেণীর ক্তিন্তাৈাযকগণ। আব্ার উদারনৈক্ততক গণতধ্ন্ত্র্র 

প্রব্িা সাময ও স্বাধীৈতার মধ্ধয ক্তব্ধ্রাক্তধতা কক অস্বীকার কধ্রধ্েৈ। 

 

         Rousseau's, Maitland, Laski, Barker, R. H. Tawney প্রমূখ ক্তিন্তাক্তব্দগণ ও 

মাক্সব্াদীগণ সুস্পষ্টভাধ্ব্ ক ােণা কধ্রধ্েৈ কয সাময ও স্বাধীৈতা পরস্পধ্রর পক্তরপূরক । উভধ্যর মধ্ধয সম্পকথ  ক্তৈক্তব্ড়। সাধ্মযর অক্তিত্ব 

ব্যক্ততধ্রধ্ক স্বাধীৈতার উপেক্তি অসম্ভব্। স্বাধীৈতার আদশথধ্ক ব্ািধ্ব্ রূপাক্তযত করার িৈয সাধ্মযর পক্তরধ্ব্শ প্রধ্যািৈ। 

 
        অধযাপক োক্তির মতাৈুসাধ্র স্বাধীৈতা ব্েধ্ত এক ক্তব্ধ্শে পক্তরধ্ব্শধ্ক কব্াঝায কয পক্তরধ্ব্ধ্শ মাৈুে তার ব্যক্তিধ্ত্বর কেষ্ঠ 

ক্তব্কাশ সাধৈ করধ্ত পাধ্র । সাময ব্েধ্তও প্রকৃতপধ্ক্ষ একটি পক্তরধ্ব্শ কক কব্াঝায কযখাধ্ৈ মাৈুে তার ব্যক্তিধ্ত্বর পক্তরপূণথ ক্তব্কাধ্শর 

সুধ্যাগ পায। সাময ও স্বাধীৈতা পরস্পধ্রর পক্তরপূরক পরস্পধ্রর সধ্ে অোক্তেভাধ্ব্ সম্পকথ যুি। R. H. Tawney র মতাৈুসাধ্র 

'সাময ও স্বাধীৈতার পক্তরপন্থী ৈয, স্বাধীৈতার স্বাধ্র্থ একান্ত প্রধ্যািৈ'। 
মাকথ সীয মতব্াদ অর্থনৈক্ততক সাময কক স্বাধীৈতার পূব্থশতথ  ক্তহধ্সধ্ব্ গণয করা হয এব্ং এই তর্য অৈুসাধ্র সমািতাক্তন্ত্র্ক সমাি ব্যব্স্থায 

প্রকৃত অর্থনৈক্ততক সাময প্রক্ততক্তষ্ঠত হধ্ত পাধ্র। 
অধযাপক োক্তি A Grammar of Politics এব্ং Liberty in Modern State শীেথক গ্রধ্ন্থ এ ক্তব্েধ্য ক্তব্িাক্তরত 

আধ্োিৈা কধ্রধ্েৈ। Acton, Tocqueville এর মত ক্ততক্তৈ স্বাধীৈতা ও সাময কক পরস্পর ক্তব্ধ্রাধী ব্ধ্েৈক্তৈ ক্ততক্তৈ স্বাধীৈতা ও 

সাধ্মযর সহাব্স্থাধ্ৈর প্রধ্যািৈীযতার কর্া ব্ধ্েধ্েৈ । 

 

 

 



 

                   োক্তি র মত অৈুসাধ্র সাময ৈা র্াকধ্ে স্বাধীৈতা কু্ষণ্ন হয।োক্তিএ ক্তব্েধ্য অর্থনৈক্ততক কক্ষধ্ে সাধ্মযর ওপর কিার 

ক্তদধ্যধ্েৈ। ধৈব্ন্টধ্ৈর কক্ষধ্ে ব্যাপক বব্েময স্বাধীৈতার পধ্র্ প্রক্ততব্ন্ধকতার সৃক্তষ্ট কধ্র। অর্থনৈক্ততক কক্ষধ্ে কতৃথ ত্ব রািনৈক্ততক ক্ষমতা 

অিথ ধ্ৈ সাহাযয কধ্র। যাধ্দর হাধ্ত অর্থনৈক্ততক ক্ষমতা র্াধ্ক রািনৈক্ততক ক্ষমতা ও তাধ্দর হাধ্ত র্াধ্ক । সম্পধ্দর অক্তধকার কর্ধ্ক 

ব্ক্তিত সমাধ্ির অব্ধ্হক্তেত অব্স্থায ক্তদৈ কাটাধ্ত হয, ব্স্তুত অর্থনৈক্ততক কক্ষধ্ে সাময োড়া স্বাধীৈতার অক্তিত্ব অসম্ভব্। 

 

    

            Earnest Barker তাাঁ র Principle of Social and Political Theory শীেথক গ্রধ্ন্থ 

স্বাধীৈতা ও সাধ্মযর মধ্ধয সম্পকথ  প্রসধ্ে আধ্োিৈা কধ্রধ্েৈ তার মত অৈুসাধ্র ককাৈ ক্তব্ক্তচ্ছন্ন ৈীক্তত ৈয স্বাধীৈতা ও কসৌভ্রাতৃধ্ত্বর ৈীক্ততর 

পাশাপাক্তশ সাধ্মযর অব্স্থাৈ এই দুই এর সধ্ে এব্ং ক্তব্ধ্শেত স্বাধীৈতার সধ্ে সাধ্মযর সামঞ্জসয ক্তব্ধাৈ আব্শযক কারণ সাময ও স্বাধীৈতা 

গুরুত্বপূণথ । তধ্ব্ Barker এর মধ্ত স্বাধীৈতা হে অক্তধকতর গুরুত্বপূণথ। কারণ স্বাধীৈতা ব্যক্তিধ্ত্বর সধ্ব্থাচ্চ মূধ্েযর সধ্ে অক্তধকতর 

ও গভীরভাধ্ব্ সম্পকথ যুি। তাোড়া ব্যক্তিধ্ত্বর অন্তক্তৈথক্তহত সামধ্র্থর স্বতঃসূ্ফতথ  ক্তব্কাধ্শর সধ্েও স্বাধীৈতা ক্তৈক্তব্ড় ভাধ্ব্ সম্পক্তকথ ত। 
Barker স্বাধীৈতাধ্ক মহত্তর ব্ধ্েধ্েৈ। এর কারণ ক্তহধ্সধ্ব্ ব্ধ্েধ্েৈ কয স্বাধীৈতার সধ্ে সাময এধ্স পধ্ড়। তাাঁ র মধ্ত স্বাধীৈতা দাক্তব্ 

কধ্র কগধ্েই সাময ৈাগাধ্ের মধ্ধয এধ্স যায।  

 

            Barker এর অক্তভমত অৈুসাধ্র কযাগযতার মুক্তি সাধৈই হে মাৈুধ্ের প্রধাৈ েক্ষয। এব্ং এর িৈয সুধ্যাধ্গর 
কক্ষধ্ে সাময র্াকা দরকার। মাৈুধ্ের প্রধাৈ ও িূড়ান্ত েক্ষয হধ্ো কযাগযতা ব্া সামধ্র্থর অক্তভব্যক্তি ব্া প্রকাশ। সকে সামধ্র্থর স্বাধীৈ 

ক্তব্কাধ্শর িৈয একান্তভাধ্ব্ অপক্তরহাযথ হধ্ো সুধ্যাগ-সুক্তব্ধার সমতা। Barker এর মধ্ত মযথাদা ও ক্তব্েয - সম্পক্তত্তর কক্ষধ্ে অক্তধকতর 

অক্তভধ্প্রত। ক্ততক্তৈ অর্থনৈক্ততক আদশথধ্ক ও প্রধাৈত মুক্তি সাধধ্ৈর আদশথ ক্তহসাধ্ব্ই প্রক্ততপন্ন কধ্রধ্েৈ। তাাঁ র মতাৈুসাধ্র এধ্ক্ষধ্েও 

স্বাধীৈতার িৈয সংগ্রাধ্মর আধ্গ মযথাদা ও সম্পধ্দর কক্ষধ্ে অক্তধকতর ও সাধ্মযর প্রক্ততষ্ঠা অপক্তরহাযথ । তধ্ব্ এধ্ক্ষধ্েও প্রধাৈ িূড়ান্ত 

েক্ষয হধ্ো অব্াধ অংশীদার ক্তহসাধ্ব্ কমথ সম্পাদধ্ৈর উধ্েধ্শয সকধ্ের মুক্তি সাধৈ। কসখাধ্ৈ মিুক্তর ও কাধ্ির ক্তৈযমকাৈুৈ ক্তৈধথারধ্ণর 

কক্ষধ্ে সকধ্ের ব্িব্য গুরুত্ব পাধ্ব্। কসখাধ্ৈ সকধ্ে সাধারৈ আইৈ প্রণযধ্ৈর কক্ষধ্ে স্বাধীৈতা পাধ্ব্ । এই আইৈ অৈুযাযী সকধ্ে 

কাি করধ্ব্। 
 

 


