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নানা অে ষণ, ব াপক িবিবধ িব াস, রীিত ও আচার এবং িভ িভ দৃি ভি র াচু য িনেয় গেড় ওঠা
িবপুল বিচে র দশ এই ভারত । িভ িভ দৃি ভি র াচু যতা ও বিচ ল করা যায় ভারতীয় ইিতহাস
চচার ধারােতও । কননা ইিতহাস পিরবতনশীল । সময় পিরবতেনর সােথ সােথ অথাৎ দশ কাল ভেদ এই
ইিতহাস চচার ইিতহাস ও পাে যায়, ফেল ইিতহােসর িভ দৃি ভি গেড় ওেঠ । এ সে উে খ করা যেত
পাের অগাথা ি ি র ‘The moving finger’ নামক রহস উপন ােসর কথা । যখােন এক ছাট মেয় তার
ু েলর অিভ তা সে উ া কাশ কেরেছ । তার কােছ মেন হয় ু েল অেনক িল বােজ িজিনস শখােনার
মেধ ইিতহাস হল এক িবষয় । ছাট মেয় র মেন হয় েত ক বইেত আলাদা বণনা, যটা তার কােছ
িবরি র কারন । অবশ এর উ ের মেয় র অিভভাবক বেলিছেলন – ‘That is its real interest’সিত কাের ইিতহাস চচার মজা এখােনই । ইিতহােসর িবেশষ , সীমাহীনতাই এর ান । যাই হাক ভারতবেষ
ইিতহাস অনুসি ৎসার সূচনা হেয় িছল ঔপিনেবিশক কাল পেব ি শ বুি জীবীেদর হাতধের । অধ াপক
রনবীর চ বত মেন কেরন য ‘ঔপিনেবিশক াথই য ইউেরাপীয় তথা ি শ দর ভারেতর অতীত চচায়
েনািদত কের িছল, স িবষেয় ি মত নই’ ১ তেব াক ঔপিনেবিশক কালপেব ভারতীয় ইিতহাস জানার ে
সবেচেয় বড়বাধা িছল িনিদ কালানু েমর অভাব । ফেল ভারতীয় অিতত ইিতহােসর কালগত কাঠােমা
পুনু
ােরর েচ ায় ইউেরাপীয় ঐিতহািসেকরা ও তােদর অনুকরেণ ভারতীয়রা াভািবকভােব রাজৈনিতক
ইিতহাস চচায় তী হেয়িছেলন ।ঐিতহািসক নের কৃ িসনহা মেন কেরন – “ এই সমেয় ি শ ঐিতহািসকগন
ও রাজৈনিতক ও সামিরক ইিতহাস িলেখেছন । সযুেগ ইিতহাস রচনার এই ধারাই িছল “ ।২
অবশ উনিবংশ শতা ীর ি তীয়ােধ ভারতবেষ অথৈনিতক ইিতহােসর িভি ািপত হেয়িছল দাদাভাই
নওেরািজ , রেমশ চ দ , এম িজ রানােড, এম এন জািশ, িজ ক গাখেল, িজ এস আয়ার, িদনশাহ ওয়াচা ,
সখারাম গেনশ দউ র , ভালানাথ চ , ভূ েদব মুখপাধ ায় এবং সেবাপির রাজা রামেমাহন রায় মুখ
জাতীয়তাবাদী তাি ক দর হাত ধের । বলা বা ল
পদী অথনীিতিবদগণ ভারেতর অথনীিত স েক যেথ
আ হী িছেলন। িতযশা অথনীিতিবদ অ াডাম ি থ ( িযিন মু প া ও অবাধ বািণজ তে র বতক) ি শ
ই ইি য়া কা ািনর একেচ য়া বািণেজ র কেঠার সমােলাচক িছেলন। এছাড়া কই , িরকােডার মত পদী
অথনীিতগণ ি শ ভারতীয় অথৈনিতক কাঠােমা িনেয় িবিভ িবচার িবে ষণ কেরিছেলন। বলা যেত পাের
অথনীিতিবদেদর অনুকরেণ ঐিতহািসেকরাও ভারেতর অথৈনিতক ইিতহাস িনেয় ব াপক চচা ও গেবষণা
কেরিছেলন। অথৈনিতক ইিতহােসর বশ
পূণ কাজ হয় িবংশ শতেকর থমােধ । যখােন ভারতীয় ও
ি শ ঐিতহািসেকরা
পূণ ভু িমকা িনেয়িছল । এ ে ডি উ এইচ মারল া , বােডন পাওেয়ল, জ িস
িসনহা, িড আর গ াডিগল, হাে ন ফারবার, সারদা রাজু, িভ ক আর িভ রাও, ভরা আনি
মুখ
ঐিতহািসক দর কথা উে খ করা যেত পাের ।এই পেব ১৯২৬ London School of Economicsএ
‘Economic History Society’ গেড় ওেঠ । যার অন তম ফল িত হল ‘Economic History Review’.
১৯৫০ সােল িতি ত হয় ‘Economic History Association’. এখান থেকই কািশত হয় –Journal Of
Economic History. বলা বা ল ভারতবেষর ইিতহাস চচার নুতন িদগ দখা যায় ১৯৫০ এর দশক থেক ।
যখােন ঐিতহািসক নের কৃ িসনহা ইিতহাস চচার এক নুতন ধারা িনেয় এেলন ( Historian as an
Archivist). তাঁর িতন খে Economic History Of Bengal (1757-1848). কািশত হয় ১৯৫৬ থেক
১৯৭২ সােলর মেধ , যােক ইিতহাস চচার এক মাড় বলা যেত পাের । িতিন অথৈনিতক ইিতহােসর গেবষণার
নুতন ধারা তির কের উদবু করেলন পরবত জ েক। যখােন ঐিতহািসক অমেলশ ি পা , তপন রায়
চৗধুরী , অশীন দাশ
, নীলমিণ মুেখাপাধ ায়, িবনয় ভূ ষণ চৗধুরী , অ ন দাশ
, কীিত নারায়ণ চৗধুরী
, মুেখর নাম উে খ যাগ । উে খ অথৈনিতক ইিতহাস চচার এই কাল পেব মাকসীয় দৃি ভি গেড় উেঠ

িছল । বলাবা ল জাতীয়তাবাদী তাি ক দর িবপরীত ম েত িগেয় মাকস বাদী ঐিতহািসকরা অথৈনিতক
ইিতহােসর নুতন ব াখ া এই পেব দান কেরন ।
স ত বলা যায় য, ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশেক ইিতহাস চচার জগেত এক ধরেনর ফর বদল ল
করাযায় । ইংলে র বামপি ঐিতহািসক ি ে াফার িহল, এিরক হবসবম, এবং সেবাপির ই িপ থমসন,এর
‘The Making of The English Working Class’ নতু ন সামািজক ইিতহাস (New Social History) এর
য ধারা গেড় তু েল িছল, সখােন ইিতহাস ক ‘History From Below’- এই দৃি েকােন দখার বণতা ল
করা যায় । পাশাপািশ কাল মাকেসর ভােব ইিতহােসর ফর বদেলর িপছেন অথৈনিতক কারন খুজ
ঁ বার একটা
ঐিতহািসক ধারাও িছল । ( The possibility of historical change depends upon the changes in
the means of production) যার অন তম িতিনিধ িছল রজনী পাম দ ( India Today). এছারা ভু েপ
নাথ দ , এ আর দশাই, মানেব নাথ রায় মুখরা মাকসীয় দৃি ভি র এক আি ক গেড় তালার চ া কেরন
। ঔপিনেবিশক শাসেনর িকছু িনিদ ঝাঁক বা বনতােক সমােলাচনা করার য জাতীয়তাবাদী ঐিতহ
দাদাভাই নওরিজর Poverty and un-British rule in India (1876) ত িবধৃত , মাকস বাদী
ঐিতহািসেকরা িবেশষত রজনী পাম দ তাঁর India Today ে তাঁেক অেনকটাই সমৃ কের িছল । অন
িদেক ইিতহাস চচার ফরবদল এবং সখােন মাকসীয় মতাদেশর ঐিতহািসক ি ত িবষেয় ঐিতহািসক সুিমত
সরকার ম ব কেরেছন য – “The change in historical sensibilities emerged from the
‘conjuncture of the 1950s and 1960s, marked by a strong and apparently growing left
presence in Indian political and intellectual life…it was not mainstream British or
American historiography, not even writings on South Asian themes, but a journal like
past and present, the transition debate, and the work of historians like Hill, Hobsbawm
and Thomson…appeared most stimulating to Indian scholars exploring new ways of

ঐিতহািসক ইরফান হািবব মেন কেরন মাকসীয় মতাদশ ১৯৩০ এর দশেক
working at history” ৩ । অবশ
িত া লাভ কের িছল এবং ি তীয় িব যুে র মধ বত পযােয় সামািজক কাঠােমা ও অথৈনিতক ইিতহােস
নতু ন উপাদান ও মা া যাগ কেরিছল।
যাইেহাক আমরা যিদ াচীন ভারতীয় ইিতহাস তথা অথৈনিতক ইিতহােসর িদেক তাকাই, দখেবা
সখােনও মাকসীয় িচ া ধারার অবদান অন ীকায যখােন মাকসীয় িচ া ধারা াচীন ভারতীয় অথনীিতেক
এিশয় উৎপাদন ব াব ার ত অথাৎ পিরবতন িবমুখ, আব ও জড়বৎ সমাজ ব াব ার কথা বলা হেয়েছ।
ামীন সমাজ সখােন রা ীয় কতৃ াধীন এবং জিমেত ব াি গত মািলকানার অনুপি িত আমরা ল
কির ।
উে খ মাকসীয় মতাদেশর ভােব ভারতীয় ঐিতহািসেকরা ইিতহােসর ব বাদী ব াখ ার িদেক নজর িদেয়
িছেলন। এে ে ভু েপ নাথ দ , অতী নাথ বাস, রামশরন শমা এবং সবপির িড িড কাশাি র নাম
িনধান যাগ । াচীন ভারেতর আথ- সামািজক ইিতহাস পুন
ার ভু েপ নাথ দ মাকসীয় মতাদেশর ারা
অনু ািনত হেয়িছেলন, িতিন তাঁর – ‘Studies in Indian Social Polity’ এবং ‘ Dialectics of land
Economics in India’ ে সাম থার উ ব ও িবকাশ এবং িবিভ র িনেয় আেলাচনায় মাকসীয় মতাদশ
অথাৎ ণী সংঘেষর কথা উে খ কেরেছন িতিন মেন কেরন য সাম তাি ক ব াব ার কারেন ভারতীয়
কৃ ষকরা সবদা শািষত হত । এমনিক অিত নাথ বসুর –‘Social and Rural Economy of Northern
India’ ে র কথাও বলা যেত পাের । যখােন িতিন মাকসীয় মতাদশ ারা াভািবত হেয়িছেলন । মাকসীয়
মথডলিজ ব াবহার কের াচীন ভারতীয় ইিতহাস চচা ক সমৃ কের িছেলন বাদ িতম ঐিতহািসক
দােমাদর ধমান
কাশাি তাঁর কােছ সকল ইিতহাসই িছল মূলত অথনীিতর ইিতহাস ।ঐিতহািসক রনবীর
চ বত র মেত –“ উৎপাদেনর উপকরণ ও উৎপাদন স েকর ে যুেগ যুেগ য বদল ঘেট তাই কাশাি র

কােছ ইিতহাস “।৪ বলােযেত
পাের ঐিতহািসক িড িড কাশাি
ধু মাকসীয় দৃি ভি
ারা ইিতহাস ক
দখেলন না , িতিন াচীন ভারতীয় ইিতহােসর পিরবতনশীল চির িবষেয় তু েল ধেরন । এমনিক িতিন নৃত ,
গিণত, সংখ া তে র েয়াগ ারা ভারতীয় ইিতহােসর ব বাদী িবে ষন কেরিছেলন ।
পূণ িবষয় এই য
মাকস বােদ িব াসী হওয়া সে ও মাকেসর সব িসধা িতিন সমথন কেরনিন । ‘ভারতীয় সমােজর কান
ইিতহাস নই, অ ত জানা এমন কান ইিতহাস নই ‘- মাকেসর এই ধারনােক কাশাি
া
মাণ কেরন ।
সেবাপির এিশয় উৎপাদন ব াব া ােচ র গিতহীনতা বেল মাকেসর ব ব িতিন হন কেরনিন । িতিন মেন
কেরন য লা েলর ব াবহার মাণ কের য, উৎপাদন ব াব া জড়বৎ িছলনা, পিরবতনশীল িছল । তাঁর দশ

অধ েয় িবভ -‘An Introduction to the study of Indian History’ভারতীয় ইিতহাস চচার নতু ন
মথডলিজর জ িদেয়িছল । এমনিক Historical materialism ব বহােরর পুরাধা ব াি ও িতিনই িছেলন ।
তাঁর মুল ব ব হল – কান রাে র বা সা ােজ র রাজা স েক জানার থেক বিশ জ ির হল সই অ েলর
মানুেষরা লা েলর ব াবহার জানত িকনা । িতিন মেন কেরন রাজতে র ধরন িনভর কের স ি স েকর
উপর (উ ৃ উৎপাদন), এর িবপরীত টা কখনই নয় । বলা যেত পাের ইংলাে র জােশপ িনডহাম বা জজ
থমসন এর মত ব াি
চিনক বা ীক ইিতহাস চচার
ে মাকসবাদ েয়ােগ য ভারসাম এেনিছল,
ভারতবেষর
ে সই কৃ িত িছল ঐিতহািসক িড িড কাশাি র । ঐিতহািসক রািমলা থাপার কাশাি র
াকরিনক কৗশল (methodological innovation) এর অনন তা স েক অিভমত পাষণ কেরন য, “
The outstanding expononent of the Marxist interpretation of Indian history in all its
complexities and the one, who ushered in a paradigm shift in the study of ancient
history, was D.D. Kosambi”৫

ঐিতহািসক িড িড কাসাি ভারতীয় সাম থা িবষেয়
পূণ িবে ষণ দােনর মাধ েম ভারেতর
আিদ মধ যুেগর ইিতহাসেক সমৃ কেরিছল। তারই ফল িত পাওয়া যায় রামশরণ শমার িবখ াত
‘
Indian feudalism’( 300-1200 AD) । ভারতীয় অথনীিতর াচীন আমেল গিতহীন িছল না, তােত উ ান
পতন ও িবকাশ উপি ত িছল, টা ধানত কাসাি ও শমার কৃ িত । সাম থার উ ব িবষেয় শমার মত
হল- ভারতীয় ইিতহােস আিদপেবর অবসান ঘ েয় আিদ মধ যুেগর আিবভাব ঘটায়৬। স ত উে খ ভারতীয়
সাম তে র িবকাশ িনেয় য তী িবতক
হেয়িছল ১৯৬৫ সােল ইি য়ান িফঊডািলসম(Indian
কােশর পর তা ঐিতহািসক হরবনস মুিখয়া ইিতহাস কংে েসর অিধেবশেন তাঁর
Feudalism) বই
সভাপিতর ভাষেণ শমার আিদ-মধ যুেগর ভারত(৬০০-১২০০ ী) স েক সাম তে র ধরনা েক সমস ািয়ত
কেরন, যা ১৯৮১ সােল জানাল অফ পেজ স ািডস এ কািশত হয়। িতিন মূলত ইউেরাপীয় সাম তে র
সে আিদ-মধ যুেগর ভারতীয় ভূ িম স েকর একটা বড় পাথক ল কেরিছেলন। ইউরপীয় সাম ত য অেথ
এক ম ানর থা, স অেথ ভারেত কােনা তু লনীয় িত প পাওয়া যােব না। ইউেরাপীয় ম ানাের ভূ িমদাসেদর
বাধ তামূলক মদােনর য ব ব া িছল তা ভারতীয় ব ব া িছল না৭। ইরফান হািববও ইউেরাপীয় সাম তে র
অন তম বিশ িহেসেব Labour Rent ক দেখেছন, ভারতীয় ব ব া যার পিরবেত কৃ ষক সরাসির খাজনা
িদত, Labour Rent এর কােনা েয়াজন িছল না। এমনিক িতিন মেন কেরন ভূ িমদাস এেকবাের অনুপি ত
না হেলও ভারতীয় কৃ িষ ব ব ায় তা কখেনাই খুব বড় ব াপার িছল না।
অন িদেক মধ যুেগর ভারত িবষেয় মা য় ঐিতহািসক ইরফান হািবেবর ইিতহাস চচায় কৃ ষক, কৃ িষ
অথনীিত, যুি ও ামীণ জীবন াধান পেয়েছ। মা য় মতাদশ ারা মধ যূগীয় ইিতহাস চচার য
পিরবতন সূিচত হেয়িছল তাঁর অন তম িদক হল শাসক ণী কতৃ ক Material Condition এর উপর বিশ
আেরাপ। তাঁর রিচত ‘ The Agrarian system of Muhgal India’(1963)
মাগল যুেগর কৃ িষ
অথনীিত ও গাম সমাজ স েক এক মাইল ফলক িহেসেব ীকৃ িত পেয়েছ। মুঘল যুেগ কৃ িষ কাঠােমা িনেয়
আেলাচনায় ইরফান হািবেবর মূল ব েব র িনিহত অথ হল মা কতৃ ক ‘অপিরবতনশীল গামসমাজ’ এর
ব েব র িবেরািধতা। বািণেয়র মত ইউেরাপীয় পযটকরা মেন করেতন রাি িছল সব জিমর মািলক। সে ে
কৃ ষকেদরেক রা েক ভাড়া িদেত হত। ইরফান হািবেবর মেত rent বা ভাড়া মুঘল রা নগদ অেথ চাওয়ার
কারেণ খাদ শস যমন কৃ ষকেদর িবি করেত হত তমিন বািনিজ ক ও নগিদ ফসেলর উৎপাদনও বেড়িছল।
াভািবকভােবই Asiatic mode of production এর ধারণা া
মািণত হয়। মূলত পণ বাজারজাত (
commodification) হায়ার ফেল সমােজর রায়ন- ধনী, গিরেবর ভদ বেড়িছল। এমনিক িতিন কৃ িষ
উৎপাদন বৃি র জন যুি ব বহােরর কথা বেলেছন।৮ যাই হাক তার মেত মাগল রা
েক িছল রা ও
কৃ েষােকর এক সমেঝাতার মেধ দাঁিড়েয়। িক শাসক নীর মবধমান চািহদার সােথ খাজনার যাগােনর
মবধমান ফারাক য জায়িগরদাির স ট সৃি কেরিছল, ফেল এই সমেঝাতা ভেঙ যায়। তাই মুঘল রা
ব ব ার শষ পযআেয় কৃ ষক িবে াহ দখা িগেয়িছল যা মুঘল পতনেক রাি ত কেরিছল।

১৯৬০ ও ৭০ এর দশেকই ‘ Economic and political weekly’ ত কৃ িষ অথনীিতর সােথ স ৃ
একািধক ব েত জ রী িকছু স ইরফান হািবব উ াপন কেরিছেলন। এ লর মেধ অন তম িছল- ‘ The
Agrarian causes of the downfall of the Muhgal empire’, ‘The distribution of zambad
property in pre-British India’,’ The potentialities of capitalist development in Muhgal

িলেত একিদেক যমন িতিন ‘Asiatic mode of production’ এর িব ে
India’ ইত ািদ িনব
সমােলাচনা কেরেছন তমিন ি শ ভারেতর পুিঁ জবােদর িবকােশর িতব কতা িলেক িচি ত কেরেছন। তাঁর
ব ব িছল য মুঘল যুেগ বািণজ পুিঁ জর যেথ িবকাশ ঘটেলও বািণজ পুিঁ জ রাে র সােথ অ া ীকভােব
স ৃ থাকার কারেণ তাঁর পরজীিব ভূ িমকা পিরত াগ করেত পােরিন। ফেল মুঘল রাে র পতন ঘটেল বাণ জ
পুিঁ জও শীণতা া হয়।
অন িদেক আধুিনক ভারতবেষর আথ-সামািজক ইিতহােসর ে ও মা য় মতাদেশর িবেশষ ভাব
ল
করা যায় যখােন mode of production debate, এর পাশাপািশ
Industrialization,
আেরাপ করা হেত থােক।৯
De-industrialization, Economic Drain ভৃ িত িবষেয়র উপর অিধক
এিবষেয় ঐিতহািসক রেমশচ দ , দাদাভাই নৗরজী, এম িজ রাণােড ভৃ িত জাতীয়তাবাদী ব ােদর
রচনাবলী
পূণ িছল। ঐিতহািসক িবপানচ
তাঁর ‘The Rise and growth of economic
Nationalism in India’ (1966) ে এইসব জাতীয়তাবাদী তাি কেদর অথৈনিতক মতাদশ পযােলাচনা
কেরেছন। তাঁর মেত –“ The main point of their economic ideas was the economic drain,
which in simple words implied the constant flow of wealth from India to Great Britain in
the form of excess of exports over imports”.১০ অবশ ১৭৮৯ সােল সয়দ গালাম েসন তাঁর িসয়ার
উল মুতাখািরন –এ থম স দ িন াশেনর িবষেয় আমােদর দৃি আকষণ কেরিছেলন। ১৯০৩ সােল মা াজ
থেক কািশত সু ন আইয়ার –এর ‘Some Economic Aspects of British Rule in India’ ে
সরাসির দাির সীমার কথা তু েল ধেরেছন। িবপান চ
তাঁর অপর রচনা ‘ Nationalism and
colonialism in India’ (১৯৮৭) ত দিখেয়েছন উিনশ শতেকর ি তীয়াধ থেক ভারতবেষ আধুিনক
পুিঁ জবােদর িত া হয় এবং থম িব যুে র পর এই পুিজবাদ আেরা শি শালী হেয়িছল। যার সােথ িবেদশী
পুিজবােদর লজুরবৃি দখা যায় না, অন িদেক ১৯৪০ সােল কািশত ‘India Today’ ে ঐিতহািসক রজনী
পাম দ মা য় মতাদশ ভারতবেষর উপর ঔপিনেবিশক শাসেনর ভাব স েক য িবে ষন কেরেছ তাঁর
পিরবধণ কের ঔপিনেবিশক অথনীিতর শাষেণ িতন
র দখান- মহাজনী বা বশ পুিঁ জর যুগ(১৭৫৭-১৮১৩
ী), মু বািণেজ র যুগ (১৮১৩-১৮৫৭ ী), বািণজ পুিঁ জর যুগ(১৮৫৮-১৯৪৭ ী)১১। উে খ বািণজ পুিঁ জর
যুেগ( finance capital) হামচাজ ছাড়াও রলপথ িনমাণজিনত পুিঁ জর উপর সুদ, সরকাির ঋণ ভৃ িত বাবদ
িবপুল পিরমাণ পুিঁ জ ইংল াে িনেবিশত হেয়িছল।রজনী পাম দ মেন কেরন িবংশ শতেক যখন ইংল াে র
িশ জাত পণ ভারেত তাঁর বাজার হারাি েলা, তখন এটাই িছল সা াজ বাদী শাষেণর নতু ন তািরকা।
মা বােদ অথনীিত বা উৎপাদন স েকর িভি র উপেরই মতাদেশর কাঠােমা দাঁিড়েয় থােক, সই কারেণই
রজনী পাম দ বা অন ান সােবক মা বাদী ঐিতহািসেকরা মেন করেতন য আধুিনক িশ িভি ক সমাজ তির
হেল আিদম যুথমন (যার থেক সা দািয়ক মতাদশ জ নয়)- তার অবসান ঘটেব । এইভােব অথনীিতর
িত পিরবতেনর সােথ মতাদেশর সরাসির সাদৃশ খাঁজােক ‘economism’ বলা হেয় থােক।
অন িদেক ঊনিবংশ শতেকর অবিশ ায়ন িবতক িবষেয় য মা বাদী িবে ষন দখা যায় তাঁর
অন তম ধান িছেলন অথনীিতিবদ অিময় মার বাগিচ । বুকানন-হ ািম ন িরেপােটর উপর িভি কের ‘The
industrialization in gangetic Bihar 1809-1901’ শীষক িনবে িতিন গাে য় িবহােরর কেয়ক জলায়
১৮০৯-১৯০৯ এই সময়সীমার মেধ অবিশ ায়ণ ি য়া িবে ষন কের দিখেয়েছন য অবিশ ায়েনর ধান
কারণ হল তাঁত িশে র অবনিত এমনিক অেনক
পূণ িশ ও সং িচত হেয় িগেয়িছেলা এই পেব। িবংশ
শতেকর তাঁর িশ ায়ণ স েক তাঁর িবখ াত রচনা হল ‘ private investment of India 1900-1939’
(১৯৭২ সাল)। কইনেসর মাইে া ইেকানিমে র ারা িবংশ শতেকর িশ ায়ন সং া আেলাচনায় দিখেয়েছন
য ---“…before the first world it was the governmental policy of free trade, and after the
war it was the general depression in the capitalist system combined with the halting and
piecemeal policy of tariff protection adopted by the Government of India, that limited the
rate of investment in modern industry”১২। ১৯৬০ ও ৭০ এর দশেক মা য় ভাবধারায় ভারতীয় সমু
বািণেজ র ইিতহাস িনেয় নতু ন পথ দখান ঐিতহািসক অশীন দাশ ।

যাই হাক ১৯৫০ ও ৬০ এর দশেক ইিতহাস চচার য ফর বদল ঘেটিছল, সখােন জাতীয়তাবাদী
অথৈনিতক ইিতহাস ও মা য় অথৈনিতক ইিতহােসর মেধ একধরেনর ধারাবািহকতা ল করা িগেয়িছেলা,
যােক ঐিতহািসক সুিমত সরকার ‘Left Nationalist- Marxist consensus’ বেলেছন। তাঁর মেত-“…the
example of economic history indicates, there was considerable scope in modern Indian
history for a kind of left nationalist Marxist consensus which at least in retrospect,
seems to have characterized middle class Indian intellectual life during those
decades”.১৩
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