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দালশনিক দনৃিভনিতে মািবানিকার 

তুরানিৎ ঘঘা 

ঘেইট এইতডড কতি নলক্ষক, দলশি নবভাগ, মািকর কতি, পূবশ বিশমাি, পনিমবি, ভারে 

Abstract 

Human Rights are those rights that belong to every individual-men or women,girl or 

boy,infant or elder-simply because she or he is a human being.They embody the basic 

standards without which people cannot realize their inherent human dignity.Human Rights 

are both abstract and practical.They hold up the inspiring vision of free,just and peaceful 

world and set minimum standards for how both individuals and institution should treat 

people.They also empower people to take action to demand and defend their rights and the 

rights of others. In this paper I am going to discuss about the Philosophical perspective of 

Human Rights according to Thomas Hobbes,John Locke,Thomas Paine,Edmund 

Burke,Jeremy Bentham and Karl Marx.Thomas Hobbes,John Locke and Thomas Paine  are 

the supporters of Natural Human Rights Theory and Edmund Burke,Jeremy Bentham and 

Karl Marx are the rejectors of Natural Human Rights Theory. 
 

    পৃনিবীর বতেতে উন্নে িীব  মািু। পৃনিবীর ক মািুতর দুনট নবতে খুব তেেি ো প্রতোিি „একনট  

নিতির প্রনে অনিকার অপরনট  অপতরর প্রনে কেশবয। অনিকার  কেশবয তেেিো ঘয মািুতর িাতক িা ঘ কখতিা 

মািু তে উঠতে পাতর িা।  শুিতে অবাক াগত পৃনিবীর ঘবনলরভাগ মািুতর মতিয এই তেেিোর খুব অভাব আতেI  

নলক্ষানবীি  নলক্ষার আতা যাতদর আতানকে করতে পাতরনি োতদর মতিয এই অনিকার  কেশবয তেেিোর খুব অভাব 

আতেI আমার এই ক্ষুদ্র প্রোনটতে আনম দালশনিক দৃনিভিীতে মািবানিকাতরর নবতেণ করার ঘেিা করবI  
 

মািবানিকাতরর আইিী স্বীকনৃে: “১৯৪৮ াতর ১০ই নডতম্বর নিনে িানেপুতে মািবানিকার িদ গৃীে ে।”
(1)  

বেশমাি 

নবতে মািবানিকার একনট উতেখতযাগয েেশা  েযশা তে দাাঁনিতেতে। ১৯৯৩ াতর ২৮ঘল ঘতেম্বর মািবানিকার রক্ষা আইি 

পাল েI  মািবানিকার ম্পনকশে ঘবলনকে ু ঘঘাণা নবনভন্ন মে গৃীে ে। ঘযমি- ১) “১৯৪৮ াত গৃীে ে 

মািবানিকাতরর বশিিীি ঘঘাণাপত্র
”(2)

 ২) ১৯৮৬ াত গৃীে ে উন্নেতির অনিকার ম্পনকশে ঘঘাণাপত্র I  ৩) ১৯২৩ 

াত গৃীে ে নলশুর অনিকার ম্পনকশে ঘঘাণাপত্রI  ৪) ১৯৭৫ াত গৃীে ে প্রনেবন্ধী বযনিতদর অনিকার ম্পনকশে 

ঘঘাণাপত্র। ৫) ২০০৭ াত গৃীে ে ঘদলীে মািুতর অনিকার ম্পনকশে ঘঘাণাপত্রI  এোিা গৃীে ে ঘবলনকে ু

আন্তিশানেক েুনি। ঘযমি-১) ১৯৬৯ াত গৃীে ে বণশনবতে দূরীকরতণর িিয আন্তিশানেক েুনি ।  ২) ১৯৮১ াত গৃীে 

ে মনাতদর নবরুতে বশপ্রকার ববময দূরীকরতণর িিয আন্তিশানেক েুনি। ৩) ১৯৯০ াত গৃীে ে নলশুতদর অনিকার 

ম্পনকশে আন্তিশানেক েুনি।  ৪) ২০০৬ াত গৃীে ে  প্রনেবন্ধকোযুি বযনিতদর অনিকার রক্ষাতিশ আন্তিশানেক েুনি । 
 

মািবানিকাতরর ংজ্ঞা:  পৃনিবীর মস্ত প্রাণী স্বািীি তে িন্মগ্রণ করত মািুই ঘকব িযাে  মযশাদাতবাি নিতে িীবি 

পনরোিা কতর আর োই মািুতকই পৃনিবীর তবশাৎকৃি প্রাণী বা ে। মাি  রাষ্ট্র োরা স্বীকৃে  ংরনক্ষে দাবীই  

অনিকার।  অিযাপক Robert Niven বততেি,“Rights arise from the fact that man is a social being”.
(3) 
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অিযাপক Harold J. Laski বততেি,“Rights are those conditions of social life without which no man can 

seek, in general, to be himself at his best”.
(4)

 
 

    অিযাপক গ্রীতির মতে অনিকার  একপ্রকার স্বীকৃে দাবী। অিযাপক মযাকতডািাতের মতে অনিকার  ঘকাি িযাে 

দাবীর পতক্ষ একনট দৃনিভনি গ্রি করা।  
 

মািবানিকাতরর ববনলিয: 

১) বযানিতের ামনগ্রক নবকালািি  উপনির িিয প্রতোিিীে ুতযাগ ুনবিা বযানির অনিকার। ২) ামানিক িীব 

নততব মাতি ববা কতরই মািু োর অনিকার ঘভাগ করতে ক্ষম ে,মািবনভূশে তে অনিকার কখিই ম্ভব িে। 

৩) অনিকাতরর াতি যুি িাতক বযনি  মনি কযাণ। ৪)“রাষ্ট্র অনিকাতরর ংরক্ষক। ামানিক মািুতর ামনগ্রক 

নবকালািতির িিয  রাষ্ট্র আইতির মািযতম অনিকারতক স্বীকৃনে দাি  ংরক্ষণ কতর ”
(5 ) 

৫) ামানিক অবস্থার পনরবেশতির 

াতি াতি অনিকাতরর নবেবস্তু পনরবনেশে ে।  োই অনিকার পনরবেশিলী  আতপনক্ষক । 
 

মািবানিকাতরর প্রকারতভদ: 

“মািবানিকাতরর েেনট প্রকারতভদ”
(6),

 এগুন -১) ঘপৌর অনিকার (civil rights), ২) রািনিনেক অনিকার (political 

rights) ৩) অিশনিনেক অনিকার (economic rights), ৪) ামানিক অনিকার (social rights) ৫) াংস্কৃনেক অনিকার 

(cultural rights) ৬) ঘেনণগে অনিকার (group rights) I  
 

ঘপৌর অনিকার: 

১) ঘবাঁতে িাকার অনিকার (right to life) ।  

২) স্বািীিোর অনিকার (right to liberty) । 

৩) নিরাপত্তার অনিকার (right to security) । 

৪) ঘযাগাতযাতগর অনিকার (right to communication)। 

৫) ঘগাতপািীেোর অনিকার (right to privacy)। 
 

রািনিনেক অনিকার 

১) ঘভাটদাতির অনিকার (right to cast ones vote) । 

২) রানর নিবশানেে োর অনিকার (right to be elected) I  

৩) োকরীর অনিকার (right to job) । 

৪) স্বািীিভাতব রািনিনেক মেমে প্রকাতলর অনিকার (right to freely hold political opinion) । 

৫) স্বািীি  নিরতপক্ষ আদাতে িযােিে নবোর পাোর অনিকার (right to fair trial through an independent 

and impartial court for obtaining justice) । 
 

অিশনিনেক অনিকার:  

১) কাি করার অনিকার (right to work) I  

২) স্বািীিভাতব কমশতক্ষত্র নিবশােতির অনিকার (right to free choice of employment) I  

৩) মকাতি মতবেতির অনিকার (equal pay for equal work) I  

৪) েনমক ংগঠতি স্বািীিভাতব ঘযাগদাতির অনিকার (right to join trade unions in freely) I  

ামানিক অনিকার: 

১) নলক্ষার অনিকার (right to education) I  

২) স্বাতস্থযর অনিকার (right to health) I  

৩) নববাতর অনিকার (right to marriage) I  

৪) পনরবার গঠতির অনিকার (right to found family) I  

াংস্কনৃেক অনিকার: 
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১) ম্প্রদাতের াংস্কৃনেক িীবতি ঘস্বচ্ছাে ঘযাগদাতির অনিকার (right to freely participate in the culturalal life of 

the community)  

২) নলল্পকাে ঘযাগদাতির অনিকার (right to enjoyment of arts and culture) I  

৩) নবজ্ঞাতির অগ্রগনে এবং োর ঘিতক উদ্ভূে ুতযাগুনবিা ঘভাতগর অনিকার right to share in the scientific 

advancement and its benefits) I  

৪) ংখযাঘু ম্প্রদাতের নিিস্ব পনরনেনে ংরক্ষতণর অনিকার (right to minorities to preserve their cultural 

identity) I  

ঘেনণগে অনিকার 

১) লানন্তর অনিকার (right to peace) I  

২) আত্মনিিশারতণর অনিকার (right to self-determination) I  

৩) প্রাকৃনেক ম্পদ ঘভাতগর ঘক্ষতত্র মাি ুতযাগ  ঘযাগদাতির অনিকার (right to equal opportunity and 

participation in the sharing of environmental resources)  

৪) নস্থনেলী উন্নেতির অনিকার (right to sustainable development) I  
 

Thomas Hobbes „এর দনৃিতে মািবানিকার 

মািবানিকার একপ্রকার স্বাভানবক অনিকার।  Thomas Hobbes এই স্বাভানবক অনিকার েতের একিি লিতপাি মিশক। 

Hobbes স্বাভানবক অনিকার বতে নিতির অনস্তে রক্ষাতিশ প্রতোিিীে বযনিগে স্বািীিোতক বুনিতেতেি I  রািনিনেক 

বযবস্থা ৃনির আতগ পৃনিবীতে মািু ঘযভাতব ববা করে োতক ব প্রকৃনের রািয  বততেি I  প্রকৃনের রাতিয মািুতক 

কার বলবেশী তে বা করতে ে িা I  প্রকৃনের রাতিয মািু অিবরে ভে  নংািনিে মৃেুয ভতে নদি গুিরাি 

করেI  বতর মতে মািু কামিা বািাে নিমনিে তে ইনিে পনরেৃনির মািযতম দুুঃখ পনরার  ুখ অিশতি দা 

বযস্তI  বতর কাতে মািু  অংবশস্ববাদী  আত্মতকনিক িীব I  মািুতর মতিয ঘয নবোরবুনেে আতে ঘকিা স্বীকার 

করতে নকন্তু ব ঘভাতিনি I  েতব োাঁর মতে মািুতর নবোরবুনেে পনরোনে ে কামিা বািার ভাবাতবগ োরা I   
 

   প্রকৃনের রাতিয মািুতর ঘয একমাত্র অনিকার রতেতে ব োতক প্রাকৃনেক অনিকার বততেি I  এই প্রাকৃনেক অনিকার 

 আত্মরক্ষার অনিকার I  বতর মতে বদনক  মািনকভাতব একিি বযনির ম্পূণশ স্বািীিো রতেতে নিতিতক রক্ষা 

করার I  বতর মতে আত্মরক্ষার অনিকার এর দাবীদার বযনির প্রনে অপর বযনির ঘকাি কেশবয ঘিই,অপর বযনি যাতে 

আত্মরক্ষাে বািা ৃনি িা কতর এমি দাবী আত্মরক্ষার দাবীদার ঘকাি বযনি করতে পাতর িা I   
 

    ব প্রাকৃনেক অনিকাতরর দুনট নদতকর উতেখ কতরতেি -১) রাষ্ট্র গঠতির পর বযনি ীনমে পনরতরর মতিয ঘিতক 

রাতষ্ট্রর কাতে আত্মরক্ষার দাবী িািাতে পারতব I  ২) প্রকৃনের রাতিযর নবলৃঙ্খার পনরমানির িিয বযনি মস্ত বস্তুর প্রনে 

োর ঘয বযনিগে অনিকার আতে ঘই অনিকারতক েযাগ কতর রাতষ্ট্রর াতে োতক লাতির অনিকার অপশণ করতব I  ব 

বতি,“By liberty is understood, according to the proper signification of the word ,the absence of 

external impediments, which impedements may of take away part of a man’s power to do what he 

would, but cannot hinder him from using the power left him according as his judgement and reason 

shall dictate to him”.
(7)

 
 

John Locke-এর দনৃিতে মািবানিকার 
 

    মািবানিকাতরর স্বাভানবক অনিকার েতের অেযন্ত প্রভাবলাী দালশনিক তি John Locke. প্রকনৃের রাতিয বা করার 

মে মািু রাতষ্ট্রর অিুপনস্থনেতে পনরপূণশভাতব স্বািীিো  াময ঘভাগ করে বত ক মতি কতরি I  ক বতি মািু 

নবোরবুনেম্পন্ন িীব এবং নবোরবুনেম্পন্ন িীব নততব মািু ম্পূণশ স্বািীিভাতব োর নিতির নোন্ত গ্রণ করতে এবং 

নোন্ততক কতমশ রুপান্তনরে করতে ক্ষমI  োাঁর মতে প্রকৃনের রাতিয মািু বযনি নততব অিযািয বযনির মে মাি 

ুতযাগ ুনবিা ঘভাগ করতে পাতর I  প্রকৃনের রাতিয মািু কার দাে বা বলযো স্বীকার কতর িা I  তকর মতে অনিকার 

নেিপ্রকার-১) িীবতির অনিকার ২) াময  স্বািীিোর অনিকার ৩) ম্পনত্তর অনিকারI  
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    ১) নিতির িীবতির ুরক্ষার িিয মািু যাবেীে মািযম বযবার করতে পাতর I িীবি ধ্বং করার অনিকার নকন্তু 

মািুতর ঘিইI  তকর মতে মািবম্পতদর উপর একমাত্র অনিকার ঈেতরর I  ক আর বতি ঘয,প্রতেযক বযনির ঘযমি 

অনিকার রতেতে নিতির িীবি রক্ষা করার ঘেমনি অপর বযনির িীবি রক্ষাে োতক াাযয করা আমাতদর কতর 

কেশবযI   

    ২) তকর মতে প্রকৃনের রাতিয ক মািুতর পদমযশাদা মাি I  এখাতি ঘকউ অতিযর েুিাে ঘেষ্ঠ এবং ঘকউ অতিযর 

েুিাে নিকৃি িে I  এখাতি ঘকাি বযনিতক লাি করার িিয ঘকাি কেৃশপক্ষ ঘিই I  এখাতি ক বযনিই পনরপূণশ 

স্বািীিভাতব িীবি অনেবানে করার ুতযাগ পাে I  েতব এই স্বািীিো কখতিাই অতিযর অনিকাতর স্ততক্ষপ কতর িা I  

    ৩) ক বতি,“Property which men have in their persons as well as goods”.অিশাৎ তকর মতে বযনিে  

োর অনিকাতর িাকা বস্তুই  ম্পনত্ত I  তকর মতে এই পৃনিবীর মস্ত বস্তুর উপর ক মািুতর মাি অনিকার রতেতে 

এবং আত্মরক্ষার োনগতদ ঘযতকাতিা বযনিই এই ম্পনত্তর অনিকারী তে পাতর I  আত্মরক্ষার োনগতদ প্রাকৃনেক অনিকার 

নততব ম্পনত্তর অনিকার আত ঈের প্রদত্ত এক অনিকার I  অবলয তকর মতে ঘকাি ম্পনত্তর নপেতি েম নিতোগ কতর 

েতবই ঘকাি বযনিতক ই ম্পনত্তর অনিকারী তে তব I  ক বতি,“That in the state of nature everyone has 

the executive power of the law of nature,I doubt not but it will be objected,that it is unreasonable for 

men to be judges in their own cases,that self love will make men partial to themselves and their 

friends,and on the otherside,that nature,passion and revenge will carry them too far in punishing 

others..I easily grant,that civil government is the proper remedy for the inconveniences of the state 

of nature”.
(8)

 
 

Thomas Paine-এর দনৃিতে মািবানিকার: 

      Thomas Paine োাঁর মািবানিকার েতে প্রাকৃনেক অনিকার িারণার উপর ামানিক  রািনিনেক িীবতির নভনত্ত 

স্থাপি করতে ঘেতেতেি। ঘপিীর মতে মাি মািুতর কাতে আলীবশাদস্বরুপ ত রকার মািুতর কাতে অনিবাযশভাতব 

অমিিিক। ঘপিী অনিকারতক ঈের প্রদত্ত স্বগশীে উপার বততেিI  ঘপিী মািবানিকাতরর দুনট প্রকারতভতদর কিা 

বততেি-১) প্রাকৃনেক অনিকার  ২) ঘপৌর অনিকার। 
 

    প্রাকৃনেক অনিকারতক ঘপিী বযনির একান্ত নিিস্ব অনিকার বত গণয কতরতেি। প্রাকৃনেক অনিকার প্রতোগ  ঘভাগ করার 

ক্ষমো বযনির করােে িাতক। এই অনিকারগুন নিেন্ত্রতণর ঘক্ষতত্র রকার অিবা মাতির ঘকাি ভূনমকা িাতক িা।  প্রাকৃনেক 

অনিকারগুন অপর বযনির অনিকারতক খবশ করতে পাতর িা বা অপর বযনির অনিকার ঘভাতগর পতি অন্তরাে তে দাাঁিাে িা। 

বুনেগে অনিকার,মািনক অনিকার,ুখ স্বাচ্ছতযযর অনিকারতক ঘপিী প্রাকৃনেক অনিকাতরর অন্তভুশি কতরতেি। 
 

    ঘপৌর অনিকারতক বযনির একান্ত নিিস্ব অনিকার বা যাে িা। ঘপিী বততেি ামানিক িীব নততব বযনিতক এইপ্রকার 

অনিকার রক্ষার দানেে মাি  রাতষ্ট্রর উপর অপশণ করতে ে।  ঘপিীর মতে রাতষ্ট্রর একমাত্র কাি  মাতি আইি 

লৃঙ্খা বিাে ঘরতখ বযনিতক োর অনিকার ঘভাগ,নিরাপত্তা দাি,স্বািীিো ঘভাগ এবং াতমযর আদতলশ িীবি অনেবানে 

করতে ােো করা। ঘপিী বতি,“ I have seen enough of the miseries of war,to wish it might never more 

have existence in the world,and that some other mode might be found out to settle the differences 

that should occasionally arise in the neighbourhood of nations.This certainly might be done if courts 

we are disposed to set honesty about it,or if countries were enlightened enough not to be made the 

dupes of courts”.
(9)

 
 

Edmund Burke-এর দনৃিতে মািবানিকার: 

Edmund Burke মািবানিকার ংক্রান্ত প্রাকনৃেক অনিকার েে েীব্রভাতব খণ্ডি করার ঘেিা কতরি। োাঁর মতে প্রাকৃনেক 

অনিকার  একনট অিশীি অমূেশ িারণা। Burke এর মতে প্রাকৃনেক নবনি প্রূে প্রাকৃনেক অনিকার প্রকৃনের রাতিয মািুতক 

নিেনন্ত্রে করে। এই অনিকার ঘকাি িনট ামানিক  রািনিনেক অনভজ্ঞোর ফ নততব উদ্ভূে িে, এই অনিকার 

অপরীনক্ষে রািনিনেক প্রস্তাব।  

    Burke মতি কতরি প্রাকৃনেক অনিকার ক্রমবিশমাি ামানিক  রািনিনেক পনরবরেি িারার াতি ামেয বিাে 

রাখতে অক্ষম। োই ঘযতকাতিা ামানিক  রািনিনেক পনরনস্থনেতে এই অিশীি অমূেশ প্রাকৃনেক অনিকাতরর িারণার প্রতোগ 
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মািুতর নতের পনরবতেশ অনে ঘডতক আতি। Burke বতি মািু ঘযতেু ামানিক িীব োই মািুতর অনিকার ামানিক 

 রািনিনেক পটভূনমতে নিিশানরে োই ঘেে I  

   “Burke  এর মতে রািনিনেক দৃনিতকাণ ঘিতক প্রাকৃনেক অনিকার নবপিিক তে পাতর।  ঘকিিা এই িারণার প্রতোগ 

উত্তরানিকার ূতত্র  রাষ্ট্রীে আইি এবং অনিকার মূতক ধ্বংতর মুতখ দাাঁি করাতে পাতর, যুগ যুগ িতর প্রেনে অনিকার 

মূতর গনে রুে তে ঘযতে পাতর I  োাঁর মতে,উত্তরানিকার ূতত্র প্রাি এবং প্রিাগে অনিকাা্রমূ প্রকৃেপতক্ষ মাতির 

নভনত্ত এবং ঘগুন যনদ অনিকাতরর মে কেকগুন অমূেশ িারণার প্রতোতগর ফত নিমূশ তে যাে োত মাতির নভনত্তই 

দুবশ তে পিতব। ”
(10) 

 

    Burke বতি, “I have little to recommend my oppions but long observation and much impartiality. 

They come from one who has been not tool of power,no flattere of greatness,and who in his last acts 

does not wish to belief the tentor of his life.They come from one almost the whole of whose public 

exertion has been a struggle for the liberty of others.”
(11)

 
 

Jeremy Bentham এর দনৃিতে মািবানিকার 

Jeremy Bentham প্রাকৃনেক অনিকারতক “অিশীি ভাা” বত মতি কতরি। প্রাকৃনেক অনিকার িীনে োাঁর কাতে একনট 

ঘস্বচ্ছাতবী িীনে। োাঁর মতে আইি বা অনিকার কখতিাই প্রকৃনে ঘিতক অিুৃে তে পাতর িা,ো বশদাই মিুযৃি।  

ঘবন্থাতমর মতে, অনিকার বশদাই আইিৃি,ুংে এবং উপতযানগোর আদতলশ প্রনেনষ্ঠে তব। ঘবন্থাতমর মতে রািনিনেক 

বযবস্থা ৃনি োর আতগ অনিকাতরর ঘকাি অনস্তে নে িা।  রাষ্ট্রীে আইি নিরতপক্ষভাতব অনিকার লব্দ অিশীি I  ঘবন্থাম 

বতি শুিুমাত্র আইতির মািযতমই অনিকার ৃনি করা ম্ভব।  ঘয অনিকার আইতির োরা ৃি িে ঘ অনিকার আত 

নপোীি পুতত্রর মতোই অিশীি াযকর  অম্ভব। ঘবন্থাম বতি মািু কখতিাই িন্মূত্র তে স্বািীি িে, 

স্বািীিোর,াতমযর অনিকার নিোন্তই অমূেশ িীনে। ামানিক  রািনিনেক ঘপ্রক্ষাপতটই মািুতর অনিকাতরর িীনেমূ 

প্রতোগ করা উনেে বত ঘবন্থাম মতি কতরি।  আইতির াে িতরই মািবানিকার রাষ্ট্র ঘিতক িন্মাভ কতর বত ঘবন্থাম মতি 

কতরি I  
      

   Amartya Sen বতি,“…the French declaration of the right of man asserted that“men are born and 

remain free and equal in rights”.But it did not take Jeremy Bentham long,in his Anarchial Fallacies 

to claims.Bentham insisted that natural rights are simple and nonsense”.
(12)

 
 

Karl Marx- এর দনৃিতে মািবানিকার 

Karl Marx মািবানিকাতরর পাাঁেনট প্রকারতভতদর কিা বততেি- “১) মোমে প্রকাতলর অনিকার ২) স্বািীিোর অনিকার 

৩) াতমযর অনিকার ৪) ম্পনত্তর অনিকার ৫) নিরাপত্তার অনিকার ”
(13)

 
     

   মোমে প্রকাতলর অনিকার বতে মার্ক্শ িমশীে স্বািীিোতক বা নবতবতকর স্বািীিোতক বুনিতেতেি।  মার্ক্শ মতি কতরি িমশ 

মািুতক োর ামানিক ত্তা ঘিতক পৃিক কতর োতক বযনিগে স্বাতিশর ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবে কতর রাতখ।  রাষ্ট্রীে িীবতি 

িতমশর ঘকাি ভূনমকা ঘিই। বযনিগে অনিকার নততব মাতি এই অনিকার মািুতক িীবিীলনি দাতি ােো কতর I  
 

    মাতর্ক্শর কাতে বযনি স্বািীিোর ঘক্ষত্র একনট দুতগশর মে, ঘযখাতি অপর বযনির প্রতবল নিনে।  িিী মাতি প্রতেযক 

বযনির কমশ ম্পাদতির ঘক্ষত্রনট আইতির মািযতম নস্থর ে।  এখাতি বযনি স্বািীিোর অনিকার মািুত মািুত ঐতকযর 

নভনত্ততে প্রনেনষ্ঠে িে, প্রনেনষ্ঠে নবতভতদর নভনত্তর উপর।  
 

    মাতর্ক্শর মতে বুতিশাো মাতি মািু অম ম্পনত্ত  অম ম্পতদর অনিকারী। োই ামানিক ুতযাগ ুনবিা ঘভাতগর 

ঘক্ষতত্র মািু অাতমযর নলকার।  মাতির প্রতোনরতেে ঘেিী পুাঁনিপনে মানক ঘেিীর োরা ঘলানে ে  দাে ঘভাগ 

কতর।  োই মাতির াতমযর অনিকারতক মার্ক্শ নিোন্তই আিুষ্ঠানিক বা Formal বত উতেখ কতরতেি।  
 

    মাতর্ক্শর মতে একিি বযনিগে ম্পনত্তর মানক অপরাপর বযনির ম্পনত্তর কিা িা ঘভতব ঘকব নিতির ম্পনত্ত নবনক্র বা 

ঘভাগ দখ করতে পাতর। ম্পনত্তর বযনিগে মানকািা একিি বযনিতক স্বািশপর বযনিতে পনরণে কতর বতই মাতর্ক্শর 

নবো I  মার্ক্শ োই মতি কতরি ম্পনত্তর বযনিগে মানকািা অপর বযনির স্বািীিো ঘভাতগর পতি অন্তরাে তে দাাঁিাে। 
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    নিরাপত্তার অনিকার বতে মাতির ক বযনির িীবি,স্বািীিো  ম্পনত্তর নিরাপত্তার ুনিনিনেতক ঘবািাে। মাতর্ক্শর 

মতে এই নিরাপত্তার অনিকার বুতিশাো মাতি আত বযনি স্বাতিশর মতিয েন্দ্ব  নবলৃঙ্খাতক ুনিনিে কতর। 
     

      Luis Kutner বতি,“Marx has been accused of having more respect for the right of a whole class 

than for the rights of individuals.Defenders of Marx,however,have argued that this tends toward an 

extension of rights to all and that this influence helped to abolish the old assumption of a graduated 

society with graded enjoyment of rights”.
(14).
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