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রাজনৈতিক অর্ থৈীতি অধ্যয়ৈ করুৈ 

 

রাজনৈতিক অর্ থৈীতির তবষয়বস্তু  

মহান সভাপতি মাও বারংবার আমাদের বদেন তিছু রাজননতিি অর্ থনীতি তিখদি। এটা শুধ ুযে 

িতমউতনস্ট পার্টথ সেসয ও তবপ্লবী যিডারদের জনয প্রদ াজন িাই ন  বরং তিন তবরাট তবপ্লবী 

সংগ্রাদমর প্রতির্ট সসতনদির জনযও প্রদ াজন। রাজননতিি অর্ থনীতি যিখাটা মািথসবাে বুঝদি 

খুবই গুরুত্বপূন থ, সংদিাধনবাদের সারগভথ সমাদোচনা িরার জনয আর আমাদের তনদজরদের 

জনযই তবশ্ব েৃর্িভঙ্গীর রূপান্তর িরদি এবং তবদিষি সমগ্র সমাজিাতিি ঐতিহাতসি 

পে থা িাদের পার্টথর মূে োইন ও িম থনীতি গভীরভাদব বুঝদি। 

গ্রাদম ও িেিারখানা  সম্মুখ সাতরদি যে নবীন যোদ্ধারা সংগ্রামরি িারা আমাদের আিা আর 

সব থহারা তবপ্লবী প্রতিষ্ঠাদনর িারা উত্তরাতধিার। েড়াই ভােভাদব চাোদি আর স্বাস্থবানভাদব দ্রুি 

যবদড় উঠদি নবীনদের অবিযই রাজননতিি অর্ থনীতি তিখদি হদব। 

 

 



রাজনৈতিক অর্ থৈীতির তবষয়বস্তু হনে  

উৎপািৈ সম্পকথ 

রাজননতিি অর্ থনীতি িী ধরদের তবজ্ঞান? এটা অধয ন িরার তবষ বস্তু িী িা যর্দি আমাদের 

শুরু িরদি হদব। মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি অধয দনর তবষ বস্তু হদে উৎপােন সম্পিথ। 

এদঙ্গেস পতরষ্কারভাদব বদেন যে “অর্ থনীতি অনুসন্ধান িদর জজতনসপত্র ন , বরং জনগদের মদধয 

সম্পিথ এবং চূড়ান্তভাদব যেেীসমূদহর মদধয সম্পিথ।“[১] জনগদের মদধয উৎপােন সম্পিথ 

িীভাদব উে্ভূি হ ? আমাদেরদি মানুদষর উৎপােন িম থিান্ড যর্দি শুরু িরদি হদব। 

সভাপতি মাও বদেন, “মািথসবােীরা মানুদষর উৎপােন িম থিান্ডদি সব থাতধি যমৌতেি িাে থিোপ 

তহদসদব যেদখ ো অনয সব িম থিান্ডদি তনধ থারন িদর।“[২] তিন্তু এিি’ বছদরর যবতি আদগ েখন 

মািথসবাে জন্ম যন তন, জনগদের এই সবজ্ঞাতনি উপেতি তছেনা। যিাষি যেেীর তচন্তািীেরা 

সিদেই এই েৃর্িদিানদি তবদরাতধিা িদরদছ। হ  িারা এই তমর্যা বিবি িদর যে মানব সমাজ 

ঈশ্বদরর ইোনুসাদর গদড় উদঠদছ অর্বা তমর্যা বুতে আওড়া  যে বীদররা ইতিহাস সৃর্ি িদর। িারা 

এই সরেিম সি্ে চাপা তেদি চা  যে জনগদের রাজনীতি, তবজ্ঞান, তচত্রিো ও ধমী  িম থিাদন্ড 

েুক্ত হও ার আদগ তনদজদের খােয, বস্ত্র ও আবাসস্থে প্রদ াজন। জনগদের েতে খােয, বস্ত্র ও 

বাসস্থাদনর প্রদ াজন হ  িাদের উৎপােন িম থিাদন্ড েুক্ত হদি হদব। িাই, সবষত ি দ্রবয সামতগ্রর 

প্রিযি্ষ উৎপােন মানুদষর সামাজজি তবিাদির তভতত্ত গঠন িদর। যমহনতি যেেীর উৎপােনিীে 

িাে থিোপ বযতিি জনগে বা াঁচদি পাদরনা, আর সমাদজরও তবিাি হ না। মািথসই মানব 

ইতিহাদসর তবিাদির এই তন ম আতবষ্কার িদরন। 

উৎপােন িরদি হদে মানুষদি তিছু পারস্পতরি সম্পিথ সিতর িরদি হদব। তবজেন্ন বযজক্তবগ থ 

উৎপােদন তনেুক্ত হদি পাদরনা। যেমনটা মািথস যেতখদ দছনঃ “উৎপােদন েুক্ত হদি জনগে তিছু 

সংঘ ও সম্পিথ গঠন িদর। যিবে এইসব সামাজজি সম্পদিথর মদধযই প্রিৃতির সাদর্ মানুদষর 

সম্পিথ সিতর হদি পাদর আর উৎপােন হদি পাদর।“[৩] উৎপােন প্রজি া  জনগদের দ্বারা গর্ঠি 

এই সম্পিথগুতেদি বদে উৎপােন সম্পিথ। যেেী সমাদজ এই সম্পিথসমূহ চূড়ান্তভাদব 

যেেীসম্পিথসমূদহ প্রতিফতেি হ । 

উৎপােন সম্পিথ তিন উপাোদন গর্ঠিঃ  

(১) উৎপােদনর উপাদ র মাতেিানার ধরে;  

(২) উৎপােদন জনগদের ভূতমিা আর তনদজদের মদধযিার পারস্পতরি সম্পিথ;  



(৩) উৎপােন বন্টদনর ধরে।  

মাতেিানার ধরে বেদি যবাঝা  যি উৎপােদনর উপা  (এর মদধয রদ দছ েদমর হাে হাতি ার 

যেমন েি, স্থাপনা, ভুতম আর েদমর বস্তুসমূহ যেমন িাাঁচামাে)-এর মাতেি। উৎপােন সম্পদিথ 

সব থাতধি গুরুত্বপূে থ তেি হে উৎপােদনর উপাদ র মাতেিানার ধরে। এ হদে উৎপােন সম্পদিথর 

তভতত্ত। উৎপােদনর উপাদ র মাতেিানার ধরে উৎপােন সম্পদিথর প্রিৃতি তনধ থারে িদর। মানব 

সমাদজর তবিাদি আতেম সমাজ, োস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুাঁজজবােী সমাজ ও সমাজিাতিি 

সমাজ তনজ তনজ মাতেিানার ধরে দ্বারা তবতিি হ । মাতেিানার ধরে উৎপােদন জনগদের ভূতমিা 

ও তনদজদের পারস্পতরি সম্পিথ তনধ থারে িদর আর এভাদব উিপােদনর বন্টদনর ধরেও তনধ থারে 

িদর। 

উৎপােন িরদি জনগদের তনদজদের মদধয সম্পিথ র্ািাই শুধু যে েরিার িাই ন  বরং মানুষ ও 

প্রিৃতির মদধযও সম্পিথ র্ািদি হদব। যে িজক্তর দ্বারা মানুষ প্রিৃতিদি জ  ও রূপান্তর িরদি 

পাদর িার নাম উৎপাতেিা িজক্ত। উৎপাতেিা িজক্ত মানুষ ও দ্রবযসামগ্রী (উৎপােদনর উপা ) তেদ  

গর্ঠি হ । উৎপতেিা িজক্তর মদধয উৎপােদনর হাে হাতি ারই সব থাতধি গুরুত্বপূে থ। উৎপােদনর 

জনয যে হাতি ার বযবহার হ  িার ধরে প্রতিফেন িযর মানুষ িিৃথি প্রিৃতিদি জ  িরার 

ক্ষমিার মাত্রাদি। তিন্তু আমরা উৎপােদনর হাতি ারদি উৎপাতেিা িজক্তর তনে থা ি তহদসদব 

ধরদি পাতরনা। “তনে থা ি উপাোন হদে মানুষ, দ্রবযসামগ্রী ন ।“(৪) “পতৃর্বীর সমস্ত জজতনদসর 

মদধয মানুষই সব থাতধি মূেযবান।“(৫) এর িারে হে েিপাতিদি মানুষ িিৃথি বযবহৃি, সৃষ্ট ও 

নবাত ি হদি হদব। মানুষ ছাড়া না হদি পাদর যিান েিপাতি না িার বযবহাদরর উপা । মানুষ 

ছাড়া সব থাতধি “স্ব ংজি ” েিপাতিও িখনই স্ব ংজি  ন ।“  

উৎপােন সম্পিথ ও উৎপাতেিা িজক্ত সামাজজি উৎপােদনর েুই তেি। সামতগ্রি ঐতিহাতসি 

তবিাদি উৎপাতেিা িজক্ত বহৃত্তম তনে থা ি উপাোন তহদসদব সাধারেি প্রিাতিি হ । উৎপােন 

সম্পদিথ যে যিান রূপান্তরই আবতিযিভাদব উৎপাতেিা িজক্তগুতের তবিাদির ফে। উৎপােন 

সম্পিথদি অবিযই উৎপাতেিা িজক্তর সাদর্ সামঞ্জসযপূে থ হদি হদব। েখন যিান উৎপােন সম্পিথ 

উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদির সাদর্ অসামঞ্জসযপূে থ হ , যসই উৎপােন সম্পিথদি প্রতিস্থাতপি হদি 

হদব অনয তিছু ন া উৎপােন সম্পিথ দ্বারা ো উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদির সাদর্ অতধিির 

সুসামঞ্জস হ । িাই বো ো , উৎপােন সম্পিথ মানুদষর আত্মগি ইো দ্বারা তনধ থাতরি হ না, বরং 

উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদির স্তর দ্বারা হ । উৎপােন সম্পিথদি অবিযই উৎপাতেিা িজক্তর 

তবিাদির সাদর্ সামঞ্জসযপূে থ হদি হদব। এ হদে এিটা তবষ গি তন ম ো জনগদের ইোনুসাদর 



পতরবিথদনর তবষ  ন । তিছু উৎপােন সম্পদিথর উদ্ভব, তবিাি ও তবদোপ হ  এর সাদর্ 

সামঞ্জসযপূে থ উৎপাতেিা িজক্তর দ্বদের তববিথদনর সাদর্। িাই, উৎপােন সম্পদিথর অধয দনর 

সাদর্ মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি উৎপাতেিা িজক্তরও অধয ন িদর। 

ইতিহাদসর সামতগ্রি তবিাদি, েতে উৎপাতেিা িজক্ত প্রধান তনে থা ি ভূতমিা পােন িদর, এটা তেদ  

তি এই যবাঝা  যে উৎপাতেিা িজক্তর িুেনা  উৎপােন সম্পিথ সমগ্রি তনজি ? অবিযই ন । 

েখন উৎপােন সম্পিথ উৎপাতেিা িজক্তর সাদর্ সামঞ্জসযপূে থ হ , িারা এিটা সজি  চাতেিািজক্ত 

হ  উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদি। েখন উৎপােন সম্পিথ উৎপাতেিা িজক্তর সাদর্ অসামঞ্জসযপূে থ, 

যস উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদি বা াঁধা হদ  ো াঁড়াদব। যেদহিু উৎপাতেিা িজক্ত উৎপােন সম্পদিথর 

পতরবিথন না ঘর্টদ  তবিতিি হদি পাদরনা, িাই উৎপােন সম্পদিথর রূপান্তর এখাদন প্রধান 

তনে থা ি ভূতমিা পােন িদর। েখন পুদরাদনা চীন সাম্রাজযবাে, সামন্তবাে ও আমোিাতিি 

পুাঁজজবাদের িাসনাধীন তছে, ভূস্বামী ও মুৎসুজিরা চীদনর সবচাইদি প্রতিজি ািীে ও পশ্চােপে 

উৎপােন সম্পদিথর প্রতিতনতধত্ব িরি। উৎপাতেিা িজক্তদি মারাত্বিভাদব তবতধতনদষধ ও 

নািিিাপ্রাপ্ত হদি হি। মুজক্তর পূদব থ চীদনর না তছে যিান েি সিতরর িারখানা না যিান গাতড় 

তনম থাে িারখানা বা ঊদড়াজাহাজ সিতরর িারখানা। উত্তরপূব থ চীদনর বাইদর বাতষ থি ইস্পাি 

উৎপােন তছে িদ ি েক্ষ টন । এমনতি তনিয প্রদ াজনী  জজতনসগুদোও তবদেি যর্দি আমোতন 

হি। িাপড়দি বো হি তবদেিী িাপড়, ছািাদি বো হি তবদেিী ছািা। এমনতি এিটা যছাট 

িারিা াঁটাদি বো হি তবদেিী িারিা াঁটা। এই পতরতস্থতিদি, সাম্রাজযবাে, সামন্তবাে ও আমোিাতিি 

পুাঁজজবাদের িাসদনর উদেে, আর মুৎসুজি-সামন্ত উৎপােন সম্পদিথর স্থদে সমাজিাতিি 

উৎপােন সম্পদিথর প্রতিষ্ঠা উৎপাতেিা িজক্তর তবিািদি এতগদ  তনদি গুরুত্বপূে থ ভূতমিা পােন 

িদরদছ।  

উৎপােন সম্পদিথর রূপান্তদরর পরই উৎপাতেিা িজক্তর বড় তবিাি ঘদট। এটা এিটা সাব থজনীন 

তন ম। পুাঁজজবােী সমাদজও বহৃৎ উৎপাতেিা িজক্তর বড় তবিাি ঘদটদছ বুদজথা া তবপ্লদবর প্রভাদব 

সামন্ত উৎপােন সম্পিথ যভদে তেদ  পুাঁজজবােী উৎপােন সম্পদিথ দ্রুি তবিাি ঘটার পরই। 

ইংেযাদন্ডর ির্া ধরা োি উোহারেস্বরূপ, এখাদন উৎপাতেিা িজক্তর তবরাট তবিাি ঘদটদছ সদির 

িিদির বুদজথা া তবপ্লব আর আঠাদরা িিদির যিদষর তেদির ও ঊতনি িিদির প্রর্ম তেদির 

তিল্প তবপ্লদবর উপর তভতত্ত িদর। ফ্রান্স, জাম থানী, মাতিথন েুক্তরাষ্ট্র ও জাপাদনর আধুতনি তিদল্পর 

দ্রুিির তবিাি ঘদটদছ পুদরাদনা উপতরিাঠাদমা ও উৎপােন সম্পদিথর তবতভন্ন রিম রূপান্তর 

ঘটাদনার পরই যিবে। উৎপােন সম্পিথ ও উৎপাতেিা িজক্তর বযাপাদর, মািথসবােী ও যসাতভদ ি 



সংদিাধনবােীদের মদধয এি সুেীঘ থ সংগ্রাদমর এিটা প্রধান তেি সব থোই এই তছে যে দ্বাজেি 

বস্তুবােী ঐদিযর েৃর্িদিাে নাতি প্রতিজি ািীে উৎপােন-প্রর্ম েৃর্িদিান যিানর্ট প্রধান। যচন 

যপা-িার সাদর্ এি হদ  তেন তপ াও বযে যে নবম িংদগ্রদসর পর প্রধান িাজ হদে উৎপােন 

বাড়াদনা। তেউ িাউতচ ও যচন যপা-িা অস্টম পার্টথ িংদগ্রদসর তসদ্ধান্তবেীর মদধয যে সংদিাধনবােী 

ভ্রাতন্ত ঢুতিদ  তেদ তছে, এটা িারই এিটা অনুতেতপ ো বদে যে “দ্বে হদে অগ্রসর সমাজিাতিি 

বযবস্থার সাদর্ পশ্চােপে সামাজজি উৎপাতেিা িজক্তর মদধয”। চীদন সমাজিাতিি উৎপােন 

সম্পিথ উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদির সাদর্ মূেি সামঞ্জসযপূে থ। এটা উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদির 

জনয এি নিুন তেগন্ত উদন্মাতচি িদর। তিন্তু এরও সীমাবদ্ধিার তেি রদ দছ। আর 

অসমূ্পে থিাগুতে উৎপাতেিা িজক্তর তবিাদির সাদর্ দ্বেরি। সমাজিাতিি তবপ্লদবর অতভজ্ঞিা 

আমাদের তিক্ষা যে  যে উৎিৃি সমাজিাতিি সমাজ বযবস্থাই সব থো উৎপতেিা িজক্তর তবিািদি 

এতগদ  যন । সব থোই উৎপাতেিা িজক্তর সাদর্ অসামঞ্জসযপূে থ উৎপােন সম্পদিথর যে তেিগুতে 

রদ দছ িার রূপান্তদরর পরই উৎপাতেিা িজক্তর তবিাি এতগদ  ো । “অগ্রসর সমাজিাতিি 

বযবস্থার সাদর্ পশ্চােপে সামাজজি উৎপাতেিা িজক্তর দ্বে” যিার্া  আদছ? তেউ িাউতচ, তেন 

তপ াও আর অনয এিই রিম প্রিারিদের দ্বারা উত্থাতপি ভ্রাতন্তর অপরাধী উদিিয তছে 

উৎপােনিীেিা-প্রর্ম েৃর্িদিােদি এিটা হাতি ার তহদসদব বযবহার িরা সব থহারা 

এিনা িত্বধীদন তবপ্লব চাতেদ  োও া আর সমাজিাতিি স্তদরর জনয সভাপতি মাও প্রেীি 

যমৌতেি পার্টথ িম থনীতির তবদরাতধিা িরার বরৃ্া যচিা িরা। এটা হদে িাদের অসম্ভব স্বপ্ন। 

উৎপােন সম্পিথদি উৎপাতেিা িজক্তর সাদর্ অবিযই সামঞ্জসযপূে থ হদি হদব। 

উৎপাতেিা িজক্তর তবিাি িার সাদর্ অসামঞ্জসযপূে থ পুদরাদনা উৎপােন সম্পদিথর ধ্বংস আর িার 

সাদর্ সামঞ্জসযপূে থ নিুন উৎপােন সম্পদিথর দ্বারা এর প্রতিস্থাপদনর প্রদ াজনদি িুদে ধদর। তিন্তু 

পুদরাদনা উৎপােন সম্পদিথর ধ্বংস আর নিুন উৎপােন সম্পদিথর উদ্ভদবর প্রজি া মসৃন হদি 

পাদরনা। পুদরাদনা উৎপােন সম্পদিথর রূপান্তর আর নিুন উৎপােন সম্পদিথর প্রতিষ্ঠা ও পূে থিা 

প্রা ি তবপ্লবী সংগ্রাদমর পদরই যিবে ঘদট র্াদি। িাই পুদরাদনা উৎপােন সম্পিথ িীভাদব 

রূপান্ততরি হ  আর নিুন উৎপােন সম্পিথ িীভাদব পূে থিা পা  িা বুঝদি উৎপােন সম্পদিথর 

সাদর্ উৎপাতেিা িজক্তর দ্বে বযাখযাই েদর্ি ন । অর্ থননতিি অবিাঠাদমার সাদর্ উপতরিাঠাদমার 

সম্পিথদিও বুঝদি হদব। 

উপতরিাঠাদমা বেদি যবাঝা  জািী  সরিার, বাতহনী, আইন এবং অনযানয রাজননতিি 

বযবস্থাসমূহ আর িার সাদর্ সঙ্গতিপূে থ মিােতি থি রূপ ের্া েি থন, সাতহিয ও তিল্পিো। অর্ থননতিি 



অবিাঠাদমা হদে উৎপােন সম্পিথসমূহ। “এই উৎপােন সম্পিথসমূহ তমদে সমাদজর 

অর্ থননতিি অবিাঠাদমা গঠন িদর-এই হদে সতিযিার তভতত্ত োর উপর আইনী ও রাজননতিি 

উপতরিাঠাদমা আর িার সাদর্ সঙ্গতিপূে থ যচিনার সামাজজি ধরেসমূহ গদড় উদঠ।“(৬) মািথদসর 

এই তববতৃি সবজ্ঞাতনিভাদব বযাখযা িদর উপতরিাঠাদমা ও অর্ থননতিি অবিাঠাদমার মধযিার 

সম্পিথদি। 

উপতরিাঠাদমা ও অর্ থননতিি অবিাঠাদমার মদধয দ্বদের যক্ষদত্র অর্ থননতিি অবিাঠাদমাই 

সাধারেভাদব তনে থা ি িজক্ত। অর্ থননতিি অবিাঠাদমা উপতরিাঠাদমাদি তনধ থারে িদর। 

অর্ থননতিি অবিাঠাদমা পতরবিথদনর সাদর্ “সমূ্পে থ উপতরিাঠাদমা ধীদর অর্বা দ্রুি রূপান্ততরি 

হ ।“(৭) িাই বো ো , পুদরাদনা অর্ থননতিি অবিাঠাদমা ধ্বংস হদে এর উপর গদড় ওঠা 

উপতরিাঠাদমাও অবিযই ধ্বংসপ্রাপ্ত হদব। তিন্তু এর ভােদনর হার িমদবিী হদি পাদর। 

প্রতিজি ািীে রাষ্ট্রেি রূপান্ততরি হদেও প্রতিজি ািীে যেেীসমূহ পুদরাদনা অর্ থননতিি 

অবিাঠাদমা তবদোদপর সাদর্ যস্বো  ইতিহাদসর মঞ্চ যর্দি যনদম োদবনা। িারা অগ্রসর 

যেেীসমূদহর তবরুদদ্ধ রাজননতিি, মিােতি থি ও সাংসৃ্কতিি যক্ষদত্র েীঘ থদম ােী ও মতর া সংগ্রাদম 

অতনবাে থভাদব তনদ াতেি হদব। তনতেথি িদর বেদে, উৎখাি হও া যেেীসমূদহর সাদর্ সম্পতিথি 

পুদরাদনা মিােতি থি রূপসমূহ েীঘ থ িাে বজা  র্াদি। 

উপতরিাঠাদমা তনধ থাতরি হ  অর্ থননতিি অবিাঠাদমা দ্বারা। এিবার এটা প্রতির্ষ্ঠি হদে িা 

অর্ থননতিি অবিাঠাদমার উপর প্রচণ্ড যনতিবাচি প্রভাব যফদে। স্তাতেন বদেন, “অবিাঠাদমা 

িার উপতরিাঠাদমা সৃর্ি িদর তনজ প্রতিষ্ঠা ও সংহিিরেদি যসবা িরদি আর পুদরাদনা 

অবিাঠাদমা ও উপতরিাঠাদমাদি ধ্বংস িরদি।“(৮) এটা বযাখযা িদর যিন উপতরিাঠাদমা সব থো 

তনজ অর্ থননতিি অবিাঠাদমার যসবা িদর। সমাজিাতিি উপতরিাঠাদমা এর সমাজিাতিি 

অর্ থননতিি অবিাঠাদমার যসবা িদর, আর পুাঁজজবােী উপতরিাঠাদমা এর পুাঁজজবােী অর্ থননতিি 

অবিাঠাদমার যসবা িদর। 

পুাঁজজবােী সমাদজ, উৎপােদনর সামাজজিীিরে আর উৎপােদনর উপাদ র বযজক্তগি মাতেিানার 

মদধয দ্বে িীব্রির হও ার সাদর্ সাদর্ পুাঁজজবােী বযজক্ত মাতেিানাদি সমাজিাতিি গে মাতেিানার 

দ্বারা প্রতিস্থাপদনর জরুরী প্রদ াজন উপতস্থি হ । তিন্তু বুদজথা ারা প্রতিজি ািীে রাষ্ট্রেি তন িে 

িদর এবং পুাঁজজবােী অর্ থননতিি অবিাঠাদমা বজা  রাখদি এদি বযবহার িদর। েতে সব থহারা যেেী 

প্রর্দমই পুাঁজজবােী রাষ্ট্রেি চূে থ না িদর, পুাঁজজবােী অর্ থননতিি বযবস্থা ধ্বংস িরা অসম্ভব। নিুন ও 



পুদরাদনা সংদিাধনবােীদের “পুাঁজজবাে িাতন্তপূে থ ভাদব সমাজিদি রূপান্ততরি হদি পাদর” োবী 

হদে তমর্যার এি ফুেঝুতড়। 

সমাজিাতিি সমাদজ, উপতরিাঠাদমা আর অর্ থননতিি অবিাঠাদমা যমৌতেিভাদব সামঞ্জসযপূে থ। 

তিন্তু বুদজথা াদের ও এর মিােতি থি ধরেসমূদহর অজস্তত্ব আর রাদষ্ট্রর অঙ্গসমূদহ তিছু 

আমোিাতিি িাদজর রীতি ও রাষ্ট্রিাঠাদমার তিছু অংদি ত্রুর্টর অজস্তদত্বর িারদে সমাজিাতিি 

অর্ থননতিি অবিাঠাদমার সংহিিরে, পূে থিা ও তবিাি বযহি অর্বা সংিুতচি হদ দছ। 

আমাদেরদি সমাজিাতিি উপতরিাঠাদমা এমনভাদব সিতর িরদি হদব োদি িা সমাজিাতিি 

অর্ থননতিি অবিাঠাদমাদি আদরা ভােভাদব যসবা িরদি পাদর। আমাদেরদি উপতরিাঠাদমা  

েৃঢ়ভাদব সংগ্রামদি আাঁিদড় ধরদি হদব এবং উপতরিাঠাদমা  সমাজিাতিি তবপ্লবদি যিষ পে থন্ত 

এতগদ  তনদি হদব। 

রাজননতিি অর্ থনীতি তবতবধ যেেী ও স্তদরর সব থাতধি বযবহাতরি ও আশু স্বার্ থদি িুদে ধদর। এটা 

যেেীসংগ্রাদমর প্রচণ্ডিম ও িীব্রিম সমসযাসমূদহর বযখযা যে । মািথসবােী েি থদনর মিই 

মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি প্রিাদিয োবী িদর যে যস সব থহারা রাজনীতির যসবা  তনদ াতেি। 

রাজননতিি অর্ থনীতি হদে যেেীসংগ্রাদমর এি তবজ্ঞান। 

 

রাজনৈতিক অর্ থৈীতি হনে পার্েথর 

টমৌতলক লাইৈ প্রণয়নৈর িাত্ত্বত্ত্বক তভতি 

মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি জন্ম তনদ দছ আধুতনি সব থহারা যেেী ও বহৃৎ উৎপাতেিা 

িজক্তসমূহ ের্া বহৃৎ তিদল্পর আতবভথাদবর সাদর্। মািথস িার সমদ র যেেীসংগ্রাদম অংি তনদ দছন। 

পুাঁজজবােী সমাদজর তবদেষদে তিতন তবপ্লবী বস্তুবােী দ্বেবাে বযবহার িদরদছন। পুাঁজজপতিরা 

িীভাদব েতমিদের যিাষে িদর িার যগাপন ির্ার্ট তিতন উদন্মাচন িদরদছন এবং উৎপােদনর 

সামাজজিীিরে ও পুাঁজজবােী মাতেিানার মধযিার দ্বেসমূহদি তিতন সবজ্ঞাতনিভাদব প্রেি থন 

িদরন। এই দ্বেসমূহ প্রিাতিি হ  সব থহারা যেেী ও বুদজথা া যেেীর মদধয িীব্র সবতরিা তহদসদব। 

পুাঁজজবােী সামাজজি দ্বে তেন তেন তবিতিি হও ার সাদর্ পুাঁজজবােী বযবস্থার িবর যখাোইিারী 

তহদসদব িম থরি সব থহারাও প্রতিতেন িজক্তিােী হ । “িীঘ্রই পুাঁজজবােী বযজক্ত মাতেিানার তবো  ঘন্টা 

যবদজ উঠদব। উদেেিারীরা উদেে হদব।“(৯) এখান যর্দি সমাজিাতিি বযবস্থা দ্বারা পুাঁজজবােী 

বযবস্থার আর সব থহারা এিনা িত্ব দ্বারা বুদজথা া এিনা িদত্বর অতনবাে থ প্রতিস্থাপদনর তবপ্লবী ও 



সবজ্ঞাতনি উপসংহার আদস। “মািথস এই উপসংহাদর আদসন আধুতনি সমাদজর অর্ থননতিি 

গতি প্রিৃতির তন মানসুাদর।“(১০) এভাদব মািথসবােী েি থন ও সবজ্ঞাতনি সমাজিিসদমি 

মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি হদ  ো াঁড়া  সব থহারা রাজননতিি পার্টথ িিৃথি তনজস্ব যমৌতেি 

নীতিমাো সূত্রা দের িাজিি তভতত্ত । মািথসবাদের িাজিি তভতত্তর উপর ো াঁতড়দ  এবং পুাঁজজবাদের 

পতরতস্থতির যভির সব থহারার তবপ্লবী যনিারা সব থহারা পার্টথর জনয যমৌতেি রাজননতিি োইনঃ 

রাজননতিি ক্ষমিা েখদে তবপ্লবী সতহংসিার বযবহাদরর সূত্রা ে িদরন। িা াঁরা সব থহারা যেেীদি 

সংগ্রাদম পতরচাতেি িদরন বুদজথা া যেেীর ও সিে যিাষি যেেীসমূদহর পূে থ উদেে, বুদজথা া 

এিনা িত্বদি সব থহারা এিনা িত্ব দ্বার প্রতিস্থাপন, পুাঁজজবাদের উপর সমাজিদির তবজ  এবং 

সামযবাদের বাস্তবা দন।  

সমাজিাতিি সমাদজ, এখদনা মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি সব থহারা যেেীর যমৌতেি 

োইনসমূদহর সূত্রা দের িি্ি্বগি তভতত্ত যোগান যে । সমাজিাতিি উৎপােন সম্পিথসমূহ ও 

উৎপাতেিা িজক্তসমূদহর মদধযিার আর উপতরিাঠাদমা ও অর্ থননতিি অবিাঠাদমার মদধয দ্বেদি 

সভাপতি মাও সারগভথ তবদেষে িদরন এবং সমাজিাতিি পে থা িাদে যেেীসংগ্রাম ও োইনগি 

সংগ্রাদমর েীঘ থিােীন বযতপ্ত ও জর্টেিা যেখান। এই িিগি তভতত্তদি সমগ্র সমাজিাতিি 

পে থা িাদের জনয আমাদের পার্টথর যমৌতেি োইনও তিতন সূত্রা ে িদরন। এই যমৌতেি োইন 

আমাদের বদে “সমাজিাতিি সমাদজর সুেীঘ থ ঐতিহাতসি পে থা িাে রদ দছ। এই সমগ্র পদব থ 

যেেী, যেেীদ্বে, যেেীসংগ্রাম তবেযমান র্াদি, সমাজিাতিি পর্ ও পুাঁজজবােী পদর্র মদধয সংগ্রাম 

তবেযমান, পুাঁজজবাদের পুনরুত্থাদনর তবপে তবেযমান আর সাম্রাজযবাে ও সামাজজি সাম্রাজযবাে 

িিৃথি েখে ও আগ্রাসদনর হুমতিও রদ দছ। এই দ্বেগুদো সমাধা হদি পাদর যিবে সব থহারা 

এিনা িত্বধীদন তবপ্লব অবযাহি রাখার িি ও এর পতরচােনাধীদন অনুিীেদনর মাধযদম।“(১১) 

পার্টথর যমৌতেি োইন চীনা জনগেদি পতরচােনা িদর সব থহারা এিনা িদত্বর অধীদন তবপ্লব 

অবযাহি রাখা, সব থহারা এিনা িত্বদি সুসংহিিরদে সংগ্রাম িরা, পুাঁজজবাদের পুনরুত্থানদি 

যরাধ িরা, সমাজিি তবতনম থাে আর সামযবাদের তবশ্ববযাপী বাস্তবা দনর মহান আেদি থর জনয 

সংগ্রাম বজা  রাখা । 

সমাজিদির রাজননতিি অর্ থনীতির মূে িিথবয হদে সমাজিাতিি উৎপােন সম্পিথ যর্দি 

সামযবােী উৎপােন সম্পদিথ রূপান্তদরর তন ম অধয ন ও সংজ্ঞাত িিরে। রাজননতিি 

অর্ থনীতির তিছু উপেতি সমাজিদির অর্ থননতিি গতি প্রিৃতির বস্তুগি তন ম এবং তবতবধ 

উৎপােন সম্পিথসমূদহর এিজত্রি হও া, মূি থ হও া ও তবিাদির অতনবাে থিা বুঝদি আমাদের 



সাহােয িদর। এটা পার্টথর মূে োইন উপেতি বাড়াদি আর এর প্রদ াদগ আমাদের সদচিনিা 

বজৃদ্ধদি সাহােয িরদব। 

পার্টথর মূে োইদনর ওপর যজার যেও া যমৌতেি গুরুদত্বর তবষ । এটা যসাজা ির্া  “মািথসবােদি 

প্রদ াগ িরা, সংদিাধনবােদি ন ।“ মািথসবােদি প্রদ াগ িরদি আমাদের প্রর্দম মািথসবােদি 

জানদি হদব। সংদিাধনবােদি তবদরাতধিা িরদি আমাদের বেদি সক্ষম হদি হদব সংদিাধনবাে 

িী। তিন্তু মািথসবাে েি থন, রাজননতিি অর্ থনীতি ও সবজ্ঞাতনি সমাজিি তনদ  গর্ঠি। আমরা 

েতে মািথসবােদি বুঝদি চাই, আমাদের অবিযই গুরুত্ব সহিাদর মািথসবােী েি থন ও সবজ্ঞাতনি 

সমাজিি অধয ন িরদি হদব, শুধ ু িাই ন , আমাদেরদি গুরুত্ব সহিাদর মািথসবােী 

রাজননতিি অর্ থনীতিও অধয ন িরদি হদব। 

মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি সিে বুদজথা া ও সংদিাধনবােী রাজননতিি অর্ থনীতির তবদরাধী, 

আর এটা গদড় উদঠদছ বুদজথা া ও সংদিাধনবােী রাজননতিি অর্ থনীতিদি চযাদেদঞ্জর প্রজি া । 

মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতির অধয ন পার্ থিয িরদি সাহােয িদর মািথসবাে ও 

সংদিাধনবাদের মদধয, সমাজিি ও পুাঁজজবাদের মদধয, এবং সব থহারা ও বুদজথা ার মদধয। এটা 

তবচুযতির প্রবেিাদিও সংদিাধন িরদব আর আমাদের মিােতি থি সদচিনিা বাড়াদব।  

সংদক্ষদপ, আমরা েতে পার্টথতবদরাধী ও মািথসবােতবদরাধী তচন্তাদি েরূ িরদি চাই, সমাজিদির 

পদব থ পার্টথর মূে োইনদি ভােভাদব এতগদ  তনদি চাই, তেন তপ াওদ র প্রতি সমাদোচনা ও 

িম থপদ্ধতির শুজদ্ধিরে অতধিির সারগভথ িরদি চাই এবং মহান সমাজিাতিি তবপ্লব ও 

সমাজিাতিি বযবস্থার নব নব ও বহৃত্তর তবজ  অজথন িরদি চাই আমাদেরদি অবিযই তিছু 

রাজননতিি অর্ থনীতি অধয ন িরদি হদব।  

 

ভালভানব রাজনৈতিক অর্ থৈীতি জাৈনি তশখনি 

িত্ত্বনক অৈুশীলনৈর সানর্ যুক্ত করুৈ 

রাজননতিি অর্ থনীতি দ্বাজেি ও ঐতিহাতসি বস্তুবাদের প্রেি থন ও প্রদ াগ। রাজননতিি অর্ থনীতি 

তিখদি হদে আমাদেরদি দ্বাজেি বস্তুবাে ও ঐতিহাতসি বস্তুবাদের পতরচােনাদি অনুসরে িরদি 

হদব। “দ্বাজেি পদ্ধতি প্রতির্ট আিৃতি তবনযাসদি তনজ অবযাহি গতি ও অস্থা ী প্রিৃতির সাহাদেয 

বুঝদি যচিা িদর। যস িাদরা পুাঁজা িদরনা, যস সমাদোচনামূেি আর তবপ্লবী চতরদত্রর“(১২)। এই 

সব থহারা তবশ্ব েৃর্িভঙ্গী ভাববাে ও অতধতবেযার সরাসতর তবদরাধী। আমরা েখন দ্বাজেি বস্তুবাে ও 



ঐতিহাতসি বস্তুবাে পুদরাপুতর আত্মস্থ িতর এবং যসগুদোদি পুাঁজজবােী সমাজ ও অর্ থনীতির গতির 

তন মদি বুঝদি ও তবদেষে িরদি বযবহার িতর যিবে িখনই আমরা বুঝদি পাতর যিন 

পুাঁজজবাদের ধ্বংস আর সমাজিদির তবজ  অতনবাে থ। আর েখন আমরা সমাজিাতিি সমাদজর 

গতির তন মদি বুঝদি ও তবদেষে িরদি যসগুদোদি বযবহার িতর, যিবে িখনই আমরা 

সমাজিাতিি সমাদজর যভিরিার যেেীসংগ্রাম ও োইনগি সংগ্রাদমর সম  বযতপ্ত ও জর্টেিাদি 

বুঝদি পারব, যিবে িখনই আমরা সমাজিি যর্দি সামযবাদে তবিাদির সাধারে প্রবেিদি 

বুঝদি পারব আর এও যে যিন িা মানুদষর ইো দ্বারা এড়াদনা ো না। পূে থ েৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহদোদগ 

আর আত্মিযাদগ ও বা াঁধাতবদে তনভীি যর্দি সামযবােী বযবস্থার চূড়ান্ত তবজদ র জনয সংগ্রাদম 

আমাদের আস্থাদি িা িজক্তিােী িরদব। 

রাজননতিি অর্ থনীতি তিখদি আমাদের যিখার তবপ্লবী রীতির উপর যজার তেদি হদব ো িিদি 

অনুিীেদনর সাদর্ েুক্ত িদর। সভাপতি মাও আমাদের তিক্ষা যেন “আমাদের মািথসবােী িিদি 

পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব জানদি হদব এবং িাদি প্রদ াগ িরদি সক্ষম হদি হদব। পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব এটা 

জানার উদিিয হে এদি প্রদ াগ িরা।“(১৩) িি ও অনুিীেদনর েুক্তিরে হদে তবপ্লবী িংৃখোর 

তবষ  এবং পার্টথর চতরদত্রর এিটা তবষ । আমাদের রাজননতিি অর্ থনীতির অধয নদি আধুতনি 

সংদিাধনবাদের প্রতি সমাদোচনার সাদর্ েুক্ত িরদি হদব, তেউ িাও-তচ, তেন তপ াও ও এদের মি 

প্রিারিদের দ্বার চাতেি প্রতিজি ািীে ভ্রাতন্তর সমাদোচনার সাদর্, যেেীসংগ্রাম, উৎপােন সংগ্রাম 

ও সবজ্ঞাতনি পরীক্ষা তনরীক্ষার তিন মহান তবপ্লবী অনুিীেদনর সাদর্ আর তবশ্ব েৃর্িভতঙ্গর 

রূপান্তদরর সাদর্। “মািথসবােী েি থন বদে যে সবদচদ  গুরুত্বপূে থ প্রশ্ন বস্তুগি জগদির তন মদি 

বুঝদি সক্ষম হও ার মাধযদম এদি বযাখযা িরদি পারা ন , বরং এই উপেতিদি তবদশ্বর রূপান্তদর 

বযবহার িরদি সক্ষম হও া।“ (১৪) 

মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি যিখা তি ির্ঠন? হযা াঁ। পুাঁজজর প্রর্ম সংস্করদের ভূতমিা  মািথস 

বদেনঃ “প্রতির্ট জজতনস শুরুদি ির্ঠন র্াদি। প্রতির্ট তবজ্ঞানই এইরিম।“ বস্তুগি প্রপদঞ্চর মূি থ 

তবদেষদে মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি উপতরিে যভে িদর যভিদর যঢাদি, সারদি আাঁিদড় 

ধদর আর সবজ্ঞাতনি তবমিূ থিরে ঘটা । এভাদব আমরা েখন শুরু িতর, আমরা তিছু পতরভাষা ও 

ধারোর মধয তেদ  োই ো যবাঝা ির্ঠন। তিন্তু মািথসবােী রাজননতিি অর্ থনীতি সব থহারা যেেীর 

জনয যেখা হদ তছে আর িা সব থহারা তবপ্লব তনদ  ির্া বদে। আমরা গুরুত্ব সহিাদর এদি অধয ন 

িরদেই যিবে আমরা িমান্বদ  এি বুঝদি পাতর।“ ‘ির্ঠন যিান জজতনস যনই, যিবে মানুষ 



পে থাপ্ত সমাধান পা না’। েতে শুরু িরদি ির্ঠন না হ  িাহদে এর আদরা উন্নি অধয ন সম্ভব। 

ো প্রদ াজন িা হে যিখার জনয েৃঢ় প্রতিজ্ঞা আর সক্ষমিা।“(১৫) 

মািথস এিবার বদেতছদেন, “তবজ্ঞাদন মসৃন যিান পর্ যনই। োরা পব থদির উচ্চ তিখদর যবদ  উঠদি 

ভীি ন  যিবে িারাই প্রতিভার তিখদর ওঠার আিা িরদি পাদরন।“(১৬) সব থহারা তবপ্লবী যনিারা 

িাদের সমগ্র জীবন বয  িদরদছন মািথসবােী িি প্রতিষ্ঠা ও গদড় যিাো । িাদের আদোিজ্জ্বে 

উোহারে অনুসরে িদর আর মািথস, যেতনন ও সভাপতি মাওদ র রচনা অধযবসাদ র সাদর্ 

অধয ন িদর আমাদের সংগ্রাম িরদি হদব এই মািথসবােী িিগি অদস্ত্রর ওপর েক্ষিা অজথন 

িরদি, সমাজিাতিি তবপ্লদবর জনয, সমাজিাতিি বযবস্থার তবতনম থাে িরদি আর সারা েুতন া  

সামযবাে বাস্তবা ন িরদি। 

 

প্রধ্াৈ প্রধ্াৈ অধ্যয়ৈ টরফানরন্স 

মািথস, “রাজননতিি অর্ থিাদস্ত্রর সমাদোচনা এর মুখবন্ধ” 
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