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৩য় অধ্যায় 

পুুঁতজবািী সমানজর তবনেষণ পণয লর্নক শুরু করনি হনব 

পণয, অর্থ, ও মূনলযর তৈয়ম 

সভাপতি মাও বযাখযা কনরৈঃ “মাকথস পুুঁতজবািী সমানজর অর্থনৈতিক কাঠ্ানমা তবনেষণ করনি সরলিম পুুঁতজবািী 
উপািাৈঃ পণয লর্নক শুরু কনরৈ।”(১) লকৈ মাকথস পুুঁতজবািী অর্থৈীতির তবনেষনণ পণয লর্নক িার তবনেষণ শুরু 
কনরৈ? কারণ পুুঁতজবািী সমানজর প্রতিতি উৎপন্নই পণয। উৎপািনৈর উপায় ও লভাগয দ্রবযসামগ্রীই শুধু্ লে পণয িা 
ৈয়, এমৈতক মাৈুনষর শ্রমও হনে পণয। এখানৈ সামাতজক সম্পি তবপুল পতরমাণ সতিি পণয তহনসনব প্রতিফতলি 
হয়। পণয পুুঁতজবািী অর্থৈীতির একনক পতরণি হয়। পনণযর মনধ্য পুুঁতজবানির সকল দ্বন্দ্বসমূহ মূিথ হয়। সুিরাাং, 
পুুঁতজবানির অধ্যয়ৈনক পনণযর তবনেষণ লর্নক শুরু করনি হনব। 



সকল পুুঁতজবািী দ্বন্দ্ব পণয সম্পনকথ মূিথ হয় 

পণয িুই উপািাৈ তৈনয় গতঠ্িঃ 

বযবহার মূলয ও তবতৈময় মূলয 

শ্রনমর ফসল পণয হনে তবক্রয় ও তবতৈমনয়র জৈয। জন্ম ও তবকানশর এক ঐতিহাতসক প্রতক্রয়ার মনধ্য তিনয় এিা 
লগনে। আতিম সমানজ মাৈুষ ঐকযবদ্ধভানব শ্রম কনরনে। লে উৎপন্ন পাওয়া লগনে িা আতিম কতমউনৈর সকল সিসযই 
লভাগ করি। এই পতরতিতিনি লকাৈ তবতৈময় অর্বা পণয উৎপািৈ তেলৈা। তবতৈময় ও পণয উৎপািৈ ক্রনম ক্রনম 
গনে উনঠ্নে িাস ও সামন্ত সমানজ। পুুঁতজবািী তবনে িানির তবকাশ চূুঁোয় লপৌঁনে। 

পুুঁতজবািী অর্থৈীতির একক পনণযর মূল ববতশষ্ট্য কী? 

লেনহিু পণয হনে তবতৈমনয়র জৈয শ্রনমর ফসল, িানির প্রর্নম মাৈুনষর বযবহারনোগয হনি হনব। উিাহারণস্বরূপ, 
ভাি আমানির লপি ভরানি পানর, কাপে আমানির উষ্ণ রাখনি পানর, ললাহা ও ইস্পাি তিনয় েন্ত্র বিতর হয় আর 
ট্রাক্টর চাষ করনি পানর। পনণযর এই বযবহারনোগযিানক বলা হয় বযবহার মূলয। অবশযই, েতি লকাৈ তকেুর 
বযবহারনোগযিা ৈা র্ানক, কানরা িা িরকার পরনবৈা। িাই, িা পনণযর লোগযিা পানবৈা। 

বযবহার মূলয হনে পনণযর এক আবতশযক শিথ, তকন্ত একমাত্র শিথ ৈয়। সকল বযবহারনোগয তজতৈসই পণয ৈয়। 
উিাহারণস্বরূপ, বািাস ও সূেথানলাক আমানির লবুঁনচ র্াকার লমৌতলক প্রনয়াজৈীয় তজতৈস, তকন্তু এগুনলা শ্রনমর ফসল 
ৈয়। এগুনলা মুক্ত দ্রবয, আর িাই পণয ৈয়। আবার, েতিও খািযশসয ও শাকসতি শ্রনমর ফসল, লসগুনলা েতি তৈজ 
লভানগর জৈয উৎপািৈ করা হয় িা পণয ৈয়। আবার কত ষক লে খািযশসয জতমিারনক খাজৈা তহনসনব লিয় েতিও িা 
কত ষনকর তৈনজর লভানগর জৈয ৈয়, জতমিার িার জৈয িাম লশাধ্ কনরৈা, িাই িানকও পণয বলা োনবৈা।  

শ্রনমর উৎপন্ন পনণয পতরণি হয় েতি িা তবতৈমনয়র মাধ্যনম অৈয মাৈুনষর কানে হস্তান্ততরি হয়। িাই, বযবহার মূনলযর 
সানর্ সানর্ পণযনক অৈয উৎপনন্নর সানর্ তবতৈময়নোগযও হনি হনব। পনণযর এই ববতশষ্ট্যনক বলা হয় তবতৈময় মূলয।  

তবতৈময় মূলযনক প্রর্নম এক বযবহার মূনলযর সানর্ আনরক বযবহার মূনলযর সাংখযাগি অৈুপাি তহনসনব প্রকাশ করা 
হয়। উিাহারণস্বরূপ, এক ঝ্যাঙ (এক ঝ্যাঙ সমাৈ প্রায় ৩.৬৪৫ গজ— বাাংলা অৈুবািক) কাপে তবতৈময় হয় িুই 
হাও (এক হাও সমাৈ প্রায় ৭.১৮ বগথফুি— বাাংলা অৈুবািক) চানলর সানর্। িুই হাও চাল হনে এক ঝ্যাঙ কাপনের 
বিনল মূলয।  

িুতি পলণযর সাাংতখযক তবতৈময় অৈুপাি িাৈ কাল লভনি তভন্ন হয়। তকন্তু একতি তৈতিথষ্ট্ সময় ও িানৈ এই অৈুপাি 
সামতগ্রকভানব একই। তবতৈময় অৈুপািনক কী তৈধ্থারণ কনর? অবশযই েতি বহুতবধ্ পণয তবতৈমনয়র প্রতক্রয়ায় তৈনজনির 
মনধ্য সাাংতখযক অৈুপাি প্রতিষ্ঠা কনর, িানির মনধ্য একিা সাধ্ারণ তজতৈস অবশযই আনে। লসই সাধ্ারণ ববতশষ্ট্য 



অবশযই িানির বযবহার মূলয ৈয়। বযবহার মূনলযর তিক লর্নক প্রনিযক পণযই তভন্ন প্রকত তির। উিাহারণস্বরূপ, কাপে 
তিনয় কাপে বাৈানৈা োয় আর ভাি আমানির কু্ষধ্া তৈবারৈ কনর। এই িুতি সমূ্পণথ তভন্ন বযবহার মূলয, আর এনিরনক 
িুলৈা করা োয়ৈা। পণযগুতলর মনধ্য সাধ্ারণ ববতশষ্ট্য িানির তবতৈময় মূনলযর মনধ্য পাওয়া োনব। আর, কাপে লহাক 
আর চালই লহাক েখৈ িানির বযবহার মূলযনক অগ্রাহয করা হয়, িখৈ লে ববতশষ্ট্যিা অবতশষ্ট্ র্ানক িাহনে িারা 
উভনয় শ্রনমর ফসল। িানির উৎপািনৈর জৈয শ্রম লিওয়া হনয়নে। এই মূিথ শ্রম মূলয বিতর কনর। মূলযনক িুলৈা 
করা োয়, আর িাই পণযসমূহনক পতরমাণ তহনসনব িুলৈা করা োয়। এক ঝ্যাঙ কাপেনক িুই হাও চানলর সানর্ 
িুলৈা করা োয় এই সিযিা এিাই িুনল ধ্নর লে িানির উৎপািৈ সম পতরমাণ শ্রম তিনয় হয়। ফলি, িানির মূলয 
সমাৈ। তবতৈময় মূলয িাই মূলয তিনয় তৈধ্থাতরি হয়। তবতৈময় মূলয হনে মূনলযর প্রকাশ। মূলয তৈনজই হনে তবতৈময় 
মূনলযর তভতি।  

বযবহার মূলয ও মূলয হনে পনণযর িুই ববতশষ্ট্য। িারা পনণযর িুই উপািাৈ গঠ্ৈ কনর। বযবহার মূলয হল মূনলযর 
বস্তুগি সামর্থয। লকাৈ পনণযর েতি লকাৈ বযবহার মূলয ৈা র্ানক, িার মনধ্য েি শ্রমই লিওয়া লহাক, লকাৈ মূলয গতঠ্ি 
হনবৈা। আর িা অৈয শ্রনমর উৎপানির সানর্ তবতৈমনয় পণযও হনবৈা। একইসানর্, শ্রম তিনয় সতষ্ট্ বযবহার মূলযই 
লকবল পনণযর বযবহাতরক মূলয হনি পানর। এমৈতক আমানির লবুঁনচ র্াকার জৈয পরম অপতরহােথ বািাস ও 
সূেথানলানকর মি তজতৈসও পণয হনি পানরৈা েতিৈা এর মনধ্য শ্রম প্রেুক্ত হয়। 

পনণযর বদ্বি চতরত্র পণয উৎপািনৈ প্রেুক্ত শ্রনমর বদ্বি চতরনত্রর দ্বারা তৈধ্থাতরি 
হয় 
পনণযর বদ্বি চতরত্র লকার্া লর্নক আনস? আমরা েখৈ উৎনসর তিনক িাকাই, আমরা লিখনি পাই লে পণয উৎপািনৈ বযবহৃি 
শ্রনমর রনয়নে বদ্বি চতরত্রঃ এিা একতিনক মূিথ শ্রম তিনয় গতঠ্ি, আনরক তিনক তবমূিথ শ্রম তিনয় গতঠ্ি। 

বহুতবধ্ বযবহার মূলয উৎপািৈ করনি মাৈুষনক বহুতবধ্ উনিযশযমূলক উৎপািৈ কমথকানে তৈনয়াতেি হনি হয়। উিাহারণস্বরূপ, 
েুিাররা লিতবল বিতর কনর, আর কত ষকরা ফসল ফলায়। িানির প্রনিযনকর তৈজ তৈজ হাতিয়ার, বস্তুসামগ্রী ও পদ্ধতি রনয়নে। 
কত ষকনির শ্রনমর মনধ্য রনয়নে বহুতবধ্ কত তষ েন্ত্রপাতি বযবহার কনর চাষ লিয়া, তৈোতৈ লিয়া, চারা লরাপৈ করা, ফসল কািা আর 
লশনষ খািযশসয প্রস্তুি করা। তবতভন্ন মূিথ রূনপ প্রেুক্ত এই শ্রমনক বলা হয় মূিথ শ্রম। মূিথ শ্রম বযবহার মূলয সততষ্ট্ কনর। পনণযর 
জৈয বহু তবতভন্ন বযবহার মূলয রনয়নে। লিমতৈ পণয উৎপািনৈ তবতভন্ন ধ্রনণর মূিথ শ্রম রনয়নে। বহুতবধ্ বযবসা ও লপশার মূিথ 
শ্রম তভন্ন তভন্ন, ো হনে শ্রনমর জতিল তবভাজনৈর প্রকাশ। 

বহুতবধ্ মূিথ শ্রম হনে তভন্ন তভন্ন প্রকত তির, আর িানির মনধ্য িুলৈা করা োয়ৈা। তকন্তু বাজানর বহুতবধ্ উৎপনন্নর মনধ্য িুলৈা 
চনল। িাই লিখা োয়, পণয উৎপািনৈ লে শ্রম লিয়া হয় িার মনধ্য পার্থনকযর তিক লেমৈ রনয়নে, লিমতৈ তমনলর তিকও রনয়নে। 

তমলিা কী? এিা এই সনিযর মনধ্য রনয়নে লে তভন্ন তভন্ন পণয উৎপািনৈ েতিও তভন্ন তভন্ন ধ্রনণর শ্রম রনয়নে, মূলি িা হনে 
বিতহক ও মাৈতসক শ্রনমর প্রনয়াগ। এর মূিথ ববতশষ্ট্য লর্নক তৈাংনে লৈয়া এই সমসত্ত্ব শ্রমনক বলা হয় তবমূিথ শ্রম। পনণযর মূলয 



তবমূিথ শ্রম তিনয় সতষ্ট্। আনগ আমরা বনলতে লে পনণয মূিথ শ্রমই মূলয সততষ্ট্ কনর। এখৈ, শ্রনমর বদ্বি চতরত্র তবনেষণ কনর আমরা 
মূনলযর অর্থ সম্পনকথ অতধ্ক স্পষ্ট্ তৈতিথষ্ট্ হনি পাতর। মূলয হনে পনণয মূিথ হওয়া তবমূিথ শ্রম। 

মূিথ শ্রম আর তবমূিথ শ্রম তভন্ন িুই ধ্রনণর শ্রম ৈয়। িারা লেফ একই শ্রনমর িুই তিক। বহুতবধ্ প্রনয়াজৈ লমিানৈার জৈয 
বহুতবধ্ বযবহার মূলয উৎপািৈ করনি মাৈুষনক বহুতবধ্ ধ্রনণর মূিথ শ্রনম তৈনয়াতেি হনি হয়। মূিথ শ্রম মাৈুষ ও প্রকত তির মনধ্য 
সম্পকথ প্রকাশ কনর। অৈযতিনক, তবমূিথ শ্রম হনে বহুতবধ্ পণয উৎপািনৈ প্রেুক্ত শ্রমনক িুলৈা করনি এক ঐকযবদ্ধ মাপকাতঠ্। 
িাই, তবমূিথ শ্রম লসই সামাতজক সম্পকথ প্রকাশ কনর োর মনধ্য পণয উৎপািনৈর পতরতিতিনি মাৈুনষর মনধ্য শ্রম তবতৈময় হয়।  

পনণযর মূলয সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর দ্বারা তৈধ্থাতরি হয়  

পনণযর মূলয শ্রনমর দ্বারা সতষ্ট্ হয়। এর স্তর তৈধ্থাতরি হয় পনণযর উৎপািনৈ প্রেুক্ত শ্রনমর দ্বারা। আর শ্রনমর পতরমাণ 
তৈধ্থাতরি হয় শ্রমসময় দ্বারা। একতি পনণযর উৎপািনৈ প্রনয়াজৈীয় শ্রম সময় েি িীর্থ হনব শ্রনমর পতরমাণও িি 
লবতশ, আর মূলযও িি উচ্চির। 

এর অর্থ তক এই লে, অলসির ও অতধ্কির অিক্ষ ললাক লে পণয উৎপািৈ কনর িা লবশী মূলযবাণ হনব? অবশযই 
িা ৈয়।  

একতি তৈতিথষ্ট্ পণয উৎপািনৈর জৈয অতৈবােথ কারনণ এনককজৈ পণয উৎপািনকর জৈয এনকক শ্রম সময় িরকার 
পনর। লকউ অৈযনির লচনয় লবশী িক্ষ। আবার লকউ অৈযনির লচনয় ভাল হালহাতিয়ার ও েন্ত্রপাতি বযবহার কনর। 
িুলৈামূলক অিক্ষ ও োরা িূল হালহাতিয়ার ও েন্ত্রপাতি বযবহার কনর িানির লচনয় োরা অতধ্কির িক্ষ ও 
িুলৈামূলক ভাল হালহাতিয়ার ও েন্ত্রপাতি বযবহার কনর িানির স্বাভাতবকভানব কম সময় লাগনব। িাহনল, লকাৈ 
শ্রমসময় বযবহার করা উতচি হনব পনণযর মূলয তৈধ্থারণ করনি? 

পণয উৎপািনৈ তভন্ন তভন্ন পণয উৎপািক লে শ্রম সময় লিৈ িানক বলা হয় স্বিন্ত্র বযতক্তগি শ্রম সময়। উিাহারণস্বরূপ, 
তকেু েুিার একিা লিতবল বাৈানি সময় লৈয় তত্রশ র্ন্টা, লকউ লকউ সময় লৈয় পুঁতচশ র্ন্টা, আর অৈযরা তবশ র্ন্টা। 
এগুনলা সবই স্বিন্ত্র বযতক্তগি শ্রমসময়। পনণযর মূলয স্বিন্ত্র বযতক্তগি শ্রমসময় দ্বারা তৈধ্থাতরি হয়ৈা, বরাং িা তৈধ্থাতরি 
হয় সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর দ্বারা। “সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রম হনে এমৈ শ্রমসময় ো উৎপািনৈর 
স্বাভাতবক পতরতিতিনি ঐ কানলর গেপরিা প্রচতলি িক্ষিা ও িীব্রিা দ্বারা লকাৈ বযবহার মূল্ে উৎপািনৈ প্রনয়াজৈ 
হয়।”(২) েতি স্বাভাতবক উৎপািৈ পতরতিতিনি ও গেপরিা িক্ষিা ও িীব্রিা দ্বারা লিতবলতি বিতর করনি পুঁতচশ 
র্ন্টা সময় লানগ িাহনল পুঁতচশ র্ন্টা হনে লিতবলতি বাৈানি সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রম। পুঁতচশ র্ন্টা শ্রম হনে 
লিতবলতির মূলয তৈধ্থারক সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রম। 

আমরা েখৈ মূলয তৈধ্থারক শ্রনমর কর্া বতল, আমানির শুধু্ স্বিন্ত্র বযতক্তগি শ্রম ও সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর 
মনধ্য পার্থকয করনলই চলনবৈা, সরল শ্রম ও জতিল শ্রনমর মনধ্যও পার্থকয করনি হনব। সরল শ্রম হনে লসইিা ো 
একজৈ স্বাভাতবক ও স্বািযবাণ বযতক্ত লকাৈ তবনশষ প্রতশক্ষণ োোই করনি পানর। জতিল শ্রম হনে লসই শ্রম ো  
তবনশষ প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত িক্ষ শ্রতমক কনর র্ানকৈ। িাই, একতি তৈতিথষ্ট্ সময়কানলর মনধ্য সরল শ্রনমর সতষ্ট্ মূলয জতিল 



শ্রনমর সতষ্ট্ মূনলযর লচনয় কম। জতিল শ্রম হনে সরল শ্রনমর গুতণিক। তবতৈময় প্রতক্রয়ায় স্বিসূ্ফিথভানব জতিল ও 
সরল শ্রনমর মনধ্য রূপান্তর করা হয়।  

বযতক্তগি শ্রম ও সামাতজক শ্রনমর মনধ্য দ্বন্দ্ব হনে পণয উৎপািনৈর মূল দ্বন্দ্ব 

আমরা উপনর পণয উৎপািনৈ পনণযর বদ্বি চতরত্র, শ্রনমর বদ্বি চতরত্র আর পনণযর মূনলযর তবনেষণ কনরতে। আমরা 
পণয উৎপািনৈর দ্বন্দ্বনক আনরা তবনেষণ করনি পাতর। 

শ্রনমর উৎপনন্নর তবতৈময় তহনসনব পণয বযবহৃি হয়। পণয উৎপািকরা পণয উৎপািৈ কনর িানির তৈনজনির প্রনয়াজৈ 
লর্নক ৈয়, বরাং িানির লে পণয িরকার িার তবতৈমনয় তবক্রনয়র জৈয। লেমৈ, কামার তৈোৈী িার তৈনজর প্রনয়াজনৈর 
জৈয উৎপািৈ কনরৈা। তবতৈময় কনর িার লে ভাি ও কাপে প্রনয়াজৈ িার জৈয লে মূলয িরকার লসই মূনলযর 
তৈোৈী তবক্রয় করা িার উনেশয। পণয উৎপািনকর পরম তচন্তা হনে িার পণয তবতক্র হনব তক ৈা। 

পণয হনে িুই তবপরীি—বযবহার মূল্ে ও মূলয—এর একত্রীকারক। মূিথ শ্রম ও তবমূিথ শ্রমও পণয উৎপািনৈ 
তবপরীনির একত্ব। িারা পনণযর লভির ঐকযবদ্ধ, তকন্তু িারা তবপরীিও। পণয তবক্রয় হনল িানির আভযন্তরীণ দ্বন্দ্ব 
সমাধ্া হয়। েখৈ একতি তৈোৈী লসই কত ষনকর হানি লপৌঁোয় োর এিা প্রনয়াজৈ, িখৈ মূিথ শ্রম তবমূিথ শ্রনম 
রূপান্ততরি হয়, আর কামার িার তৈোৈীর মূলয পায়। তৈোৈীর বযবহার মূলয ও মূলযও ঐকযবদ্ধ হয়। তকন্তু েতি পণয 
তবক্রয় ৈা হনি পানর, বযবহার মূলয ও মূনলযর মনধ্যকার দ্বন্দ্ব, আর মূিথ ও তবমূিথ শ্রনমর মনধ্যকার দ্বন্দ্ব িৎক্ষণাৎ 
উনন্মাতচি হয়। েতিও তৈোৈী আবতশযকভানব বযবহার মূলয ধ্ারণ কনর, তবক্রী ৈা হনল এর মূলয বাস্তবাতয়ি হনবৈা 
আর তৈোৈী হনয় িাুঁোনব এক বজথয। লসনক্ষনত্র, কামানরর মূিথ শ্রম োতকৈা বিতহক ও মাৈতসক শ্রম, িানক তবমূিথ 
শ্রনম রূপান্ততরি করা োনেৈা। অৈযকর্ায়, িার শ্রম সমানজর দ্বারা স্বীকত ি হয়তৈ আর িাই তৈষ্ফলার মি হনয়নে। 
এই পতরতিতিনি, কামানরর উৎপািৈ করার জৈয কাুঁচা ললাহা ও কাঠ্কয়লা লকৈার লকাৈ উপায় র্াকনবৈা। িার 
লকাৈভানবই লবুঁনচ র্াকার জ্বালাৈী, চাল, লিল ও লবৈ লকৈার উপায় র্াকনবৈা। বযবহার মূলয ও মূনলযর মনধ্যকার 
দ্বন্দ্ব আর মূিথ ও তবমূিথ শ্রনমর মনধ্যকার দ্বন্দ্ব সরাসতর পণয উৎপািনকর উৎপািৈ ও জীবৈ-জীতবকার উপর চানপ। 

পণয উৎপািনৈ কীভানব এই দ্বন্দ্বসমূহ আতবভূথি হয়? িানির উৎস লকার্ায়? বযতক্তগি মাতলকাৈায় পণয উৎপািনৈ 
এক লমৌতলক দ্বন্দ্ব রনয়নে। িা হনে বযতক্তগি ও সামাতজক শ্রনমর মনধ্য দ্বন্দ্ব। লেনহিু পণয হনে তবতৈমনয়র জৈয 
শ্রনমর উৎপাি, আর লেনহিু উৎপািক কিত থক সতষ্ট্ বযবহার মূলয তৈজ চাতহিা লমিানি ৈয় বরাং সামাতজক চাতহিা 
লমিানি, িাই পণয উৎপািনকর শ্রম হনে সামাতজক চতরনত্রর। িা হনে সামাতজক শ্রনমর অাংশ। তকন্তু বযতক্তগি 
মাতলকাৈার পতরতিতির অধ্ীনৈ, লস কিিুকু উৎপািৈ করনব আর িার আনয়র আকার কিিুকু হনব িা উৎপািনকর 
বযতক্তগি বযাপার। িাই, পণয উৎপািনকর শ্রম বযতক্তগি শ্রনমর চতরত্রনকও ধ্ারণ কনর। বযতক্তগি ও সামাতজক শ্রনমর 
মধ্যকার এই দ্বন্দ্বই হনে বযতক্তমাতলকাৈায় পণয উৎপািনৈর সকল দ্বনন্দ্বর উৎস। েখৈ বযতক্ত উৎপািকনির উৎপন্ন 
পণয বাজানর তবক্রয় হয়, িা লিখায় লে িার বযতক্তগি শ্রম সমাজ কিত থক স্বীকত ি হনয়নে এবাং সামাতজক শ্রনমর অাংনশ 
পতরণি হনয়নে। েতি পণয তবক্রয় ৈা হয়, পণয উৎপািনকর বযতক্তগি শ্রম সমাজ কিত থক স্বীকত ি হনবৈা, আর িাই 



সামাতজক শ্রনম রূপান্ততরি হনবৈা, পণয উৎপািনকর মূিথ শ্রম তবমূিথ শ্রনম রূপান্ততরি হনবৈা, পনণযর মূলয িাই 
বাস্তবায়ৈও হনবৈা। 

মাকথনসর মূনলযর শ্রম িত্ত্ব হনে উদ্বতি মূলয িনত্ত্বর তভতি 

শ্রনমর বদ্বি চতরত্র তবনেষণ কনর মাকথস িতঢ়ভানব মূনলযর শ্রম িত্ত্ব সততষ্ট্ কনরৈ। এই িত্ত্ব ববজ্ঞাতৈকভানব লিতখনয়নে 
লে মূিথ শ্রম পনণযর বযবহার মূলয সততষ্ট্ কনর, লেখানৈ তবমূিথ শ্রম পনণযর মূলয সততষ্ট্ কনর, আর শ্রম হনে মূনলযর 
একমাত্র উৎস। মাকথনসর মূনলযর শ্রম িত্ত্ব হনে মাকথনসর উদ্বতি মূলয িনত্ত্বর তভতি, আর িা মাকথসবািী রাজনৈতিক 
অর্থৈীতির এক গুরুত্বপূণথ অঙ্গ। 

মাকথসবািী িনত্ত্বর পতরচালৈা পাওয়ার আনগ সবথহারা লশ্রণী িানির িুঃখকনষ্ট্র উৎস বুঝ্নি পানরতৈ আর িারা িানির 
সাংগ্রানমর লক্ষযও লবর করনি পানরতৈ। অনৈনক ভুলভানব মনৈ কনর লে িানির িুঃখকনষ্ট্র কারণ হনে লমতশৈ, আর 
সাংগ্রানমর এক পদ্ধতি তহনসনব একসময় িারা লমতশৈ ভাঙনি শুরু কনর। মাকথস সবথহারা লশ্রণীর সাংগ্রানমর িীর্থ 
অতভজ্ঞিার সারসাংকলৈ কনরৈ, আর উদ্বতি মূনলযর িত্ত্ব সততষ্ট্ কনর পুুঁতজবািী লশাষনণর লগাপৈ কর্া উনন্মাতচি কনরৈ। 
এিা সবথহারা লশ্রণীনক উপলতি করায় িার ঐতিহাতসক কিথবযকমথ আর এই সিয লে সতহাংস তবপ্লনবর মাধ্যনম 
সমাজিন্ত্র দ্বারা পুুঁতজবানির প্রতিিাপনৈর মাধ্যনমই লকবল িারা মুক্ত হনি পানর। মাকথনসর উদ্বতি মূলয িত্ত্ব মূনলযর 
শ্রম িনত্ত্বর উপর তভতি কনর প্রতিতষ্ঠি। মূনলযর শ্রম িত্ত্ব োো উদ্বতি মূলয িত্ত্ব প্রতিতষ্ঠি হনি পারিৈা।  

মাকথনসর মূনলযর শ্রম িত্ত্ব সবথহারা তবপ্লবী আনদালনৈ িাতত্ত্বক পর্ প্রিশথৈ কনরনে লেখানৈ বুনজথায়া অর্থৈীতিবীিরা 
ের্াসাধ্য বযর্থ লচষ্ট্া চাতলনয়নে মূনলযর েিরকম তবজ্ঞাৈতবনরাতধ্ িত্ত্ব আতবষ্কার করা োয় োনি মূলয ও শ্রমনক তবতেন্ন 
করা োয়, মাকথনসর মূনলযর শ্রম িনত্ত্বর তবনরাতধ্িা করা োয় আর পুুঁতজবািী লশাষণনক লেনক রাখা োয়। 

িূল অর্থৈীতিবীিনির মনধ্য মূনলযর উৎপািৈ খরচ িত্ত্ব একিা খুব প্রচতলি তেল। এই িত্ত্ব বনল লে উৎপািৈ করনি 
লে খরচ হয় (উৎপািনৈর উপানয়র মূলয ও শ্রনমর মজুরী) তিনয় পনণযর মূলয তৈণথীি হয়। েতি সতিযই উৎপািৈ 
খরনচর দ্বারা তৈণথীি হয়, িাহনল পণয তবক্রয় হনল পুুঁতজপতিরা লকবল উৎপািৈ খরচিাই তবতৈমনয় পানব। এইভানব 
লস কীভানব ধ্ৈী হনব? শ্রতমকনির লশাষণ লকার্ায়? সুিরাাং, ঐ িূল অর্থৈীতিবীনিরা োরা প্রস্তাব কনর লে মূলয তৈণথীি 
হয় উৎপািৈ খরনচর দ্বারা, িারা আবতশযকভানব বযাখযা কনর লে মুৈাফা হনে এক উচ্চির ধ্রনণর মজুরী, সাংেনমর 
পুরষ্কার আর ঝু্ুঁতক লৈয়ার পুরষ্কার। এিা বুনশথায়ানির লফতরওয়ালা তহনসনব িানির কুৎতসি ভূতমকা পুনরাপুতর উনন্মাতচি 
কনর লিয়। 

বুনশথায়া িূল অর্থৈীতিবীিনির মনধ্য আনরকতি িত্ত্বঃ উপনোতগিা িত্ত্ব একসময় প্রচতলি তেল। এই িত্ত্বমনি, পনণযর 
মূলয তৈণথীি হয় এতি লে পতরমাণ উপনোতগিা ধ্ারণ কনর িা দ্বারা। িাহনল “উপনোগ” কী? িা হল পনণযর বযবহার 
মূলয। আমরা আনগই বনলতে লে তভন্ন তভন্ন পনণযর তভন্ন তভন্ন বযবহার মূলয রনয়নে ো িুলৈীয় ৈয়। একর্া বলা সমূ্পণথ 
অনেৌতক্তক লে পনণযর মূলয িার বযবহার মূনলযর দ্বারা তৈণথীি হয়। মূনলযর উপনোতগিা িত্ত্বতবনিরা বুতদ্ধ দ্বারা বযাখযা 



করনি পানরৈা লকৈ মাৈব জীবনৈর লবুঁনচ র্াকার জৈয জরুরী বািাস ও সূেথানলানকর মি তজতৈস লকাৈ মূলয ধ্ারণ 
কনরৈা, আর িা পণয তহনসনব তবক্রীও করা োয়ৈা। 

বুনশথায়া িূল অর্থৈীতিতবিনির মনধ্য আনরকতি জৈতপ্রয় িত্ত্ব তেল মূনলযর চাতহিা-লোগাৈ িত্ত্ব। এই িত্ত্ব অস্বীকার কনর 
লে পনণযর লকাৈ উনেশয আর অন্ততৈথতহি মূলয আনে, আর মনৈ কনর লে পনণযর মূলয তৈধ্থাতরি হয় বাজানরর চাতহিা-
লোগাৈ পতরতিতি দ্বারা। েখৈ লকাৈ পনণযর চাতহিার লচনয় লোগাৈ লবতশ হয়, অৈয পনণযর সানর্ িার তবতৈময় মূলয 
হয় কম, আর িার মূলয হয় কম। আর েখৈ লোগানৈর লচনয় চাতহিা লবতশ হয়, অৈয পনণযর সানর্ িার তবতৈময় মূলয 
হয় লবতশ, িাই িার মূলযও হয় লবতশ। এই িত্ত্ব তৈতিিভানব ভ্রান্ত। মূনলযর চাতহিা-লোগাৈ িত্ত্বতবনিরা এই বযাখযা 
লকাৈভানবই তিনি পানরৈা লে েখৈ চাতহিা ও লোগাৈ সমাৈ হয় িখৈ পনণযর মূলয কী তিনয় তৈণথীি হয়। আর এিাও 
িারা বযাখযা করনি পানরৈা লে তবতবধ্ পনণযর চাতহিা ও লোগানৈর পতরবিথৈশীল সম্পনকথর পতরতিতিনি লকাৈ লকাৈ 
পণয লকৈ অবযাহিভানব অৈযগুতলর লচনয় লবশী মূলযবাণ হয়।  

বুনশথায়া অর্থৈীতিবীনিরা মূনলযর শ্রম িত্ত্বনক লৈতিকরণ করনি সনবথাচ্চ লচষ্ট্া চালানলও সিযনক কখনৈা লৈতিকরণ 
করা োয়ৈা। বহুতবধ্ েদ্ম বুনশথায়া িনত্ত্বর তবরুনদ্ধ সাংগ্রানম মূনলযর মাকথসবািী িত্ত্ব একমাত্র সতঠ্ক িত্ত্ব তহনসনব 
প্রমাতণি হনয়নে। 

অর্থ হনে পণয উৎপািনৈর তবকানশর স্বাভাতবক ফল 

অর্থ হনে সাবথজৈীৈ িুলযাাংক তহনসনব কােথকর তবনশষ পণয 

অর্থ পনণযর সানর্ সম্পতকথি কারণ প্রািযতহক জীবনৈ পনণযর মূলয অর্থ তহনসনব প্রকাতশি হয়। আর পণয অর্থ তিনয় 
লকৈা হয়। তকন্তু পনণযর মূলয শুরুনিই অর্থ তহনসনব প্রকাতশি হয়তৈ। পণয উৎপািৈ ও তবতৈমনয়র তবকানশর ফল হল 
অর্থ।  

পণযসমূনহর প্রিযক্ষ তবতৈময়কারী তহনসনব পণয তবতৈময় শুরু হয়। শুরুনি োোবর উপজাতি ও কত তষ উপজাতিরা 
িানির উদ্বতি উৎপন্ন তবতৈময় করি। উিাহারণস্বরূপ চানলর সানর্ লভো তবতৈময় করা হি। লসসময়, পনণযর তবতৈময় 
হি মানঝ্ মানঝ্ আর িা হি লগাত্র কতমউৈগুতলর মনধ্য। তবতৈমনয়র প্রতক্রয়ায়, হঠ্াৎ কখনৈা লিখা লগল একতি পনণযর 
মূলয অৈয পনণযর সানর্ সম্পতকথিভানব প্রকাশ করা হল। উিাহারণস্বরূপ, িুইতি লভো এক বযাগ চানলর সমাৈ। 
লভোর মূলয তৈনজর সানর্ তৈনজর িুলৈা কনর লবর করা লেিৈা, বরাং েখৈ চানলর সানর্ লভোর তবতৈময় হল, চানলর 
সানর্ িুলৈা কনর লভোর মূলয প্রকাশ করা লগল। এই সমীকরনণ চানলর মি পণযসমূহ একতি “িুলযাাংক” এর তবনশষ 
ভূতমকা তৈল। িারা এক আয়ৈার মি কাজ করল, আর িানির মনধ্য অৈযাৈয পনণযর মূলয প্রতিফতলি হল। 

উৎপাতিকা শতক্তর তবকাশ আর শ্রনমর সামাতজক তবভাজনৈর সানর্ তৈিযতিৈ পনণযর তবতৈময় বােল। লবতশ লবতশ 
পতরমাণ ও বহুতবধ্ ধ্রনণর পনণযর তবতৈময় বােল। তবতৈমনয়র প্রতক্রয়ায়, একিা পনণযর সানর্ অৈয বহু পনণযর বাতণজয 
করা সম্ভব হল। এর মূলয অৈয বহু পনণযর মাধ্যনম প্রকাশ করা সম্ভব হল। একইসানর্, পনণযর তবতৈমনয়র তবকানশর 



সানর্ সানর্, লখাি পণয বৈাম পণয তবতৈমনয়র অসুতবধ্া লবতশ লবতশ লিখা তিল। প্রিযক্ষ তবতৈময় িখৈই হি েখৈ 
একপনক্ষর িরকার পরি আনরকপনক্ষর তজতৈস। উিাহারণস্বরূপ, লভোর মাতলক খািযশনসযর মাতলনকর সানর্ 
খািযশনসযর সানর্ লভো তবতৈময় করনি চাইল, তকন্তু খািযশনসযর মাতলনকর িরকার তেল খািযশনসযর বিনল একিা 
তৈোৈী। তৈোৈীর মাতলনকর িরকার বস্ত্র, লভো বা খািযশসয ৈয়। আবার বনস্ত্রর মাতলনকর িরকার লভো, িাহনল 
লভোর তবনক্রিানক খািযশসয লপনি প্রর্নম লভো তিনয় কাপে তৈনি হনব, িারপর কাপে তিনয় তৈোৈী তৈনি হনব। 
আকাতিি তবতৈময়তি অনৈক জতিলিার মধ্য তিনয় বাস্তবাতয়ি হল। েতি কাপনের মাতলনকর লভো িরকার ৈা পরি, 
িখৈ েিই উতৈ লচষ্ট্া করুৈ তিতৈ ো চাইনিৈ িা লপনিৈৈা। িাই, পণয উৎপািৈ েখৈ অতধ্ক লর্নক অতধ্ক বােল, 
প্রিযক্ষয তবতৈময় এনকবানরই কতঠ্ৈ হনয় িাুঁোল। 

পণয তবতৈমনয়র প্রতক্রয়ায়, মাৈুষ ক্রমান্বনয় অৈুধ্াবৈ করল লে িারা েতি প্রর্নম তবতৈময় করি এমৈ একতি পণয 
(লেমৈ লভো)-এর সানর্ ো সকনলরই প্রনয়াজৈ হয় আর িারা িানির প্রনয়াজৈীয় তজতৈস লৈয়ার জৈয তবতৈময় কনর, 
িাহনল িানির উনেশয বাস্তবাতয়ি হি মাত্র িুতি তবতৈমনয়। িাই, পণয তবতৈমনয়র িীর্থকালীৈ তবকানশর ধ্ারায় লভোর 
মি পণযগুতল অৈযাৈয পণয লর্নক আলািা হনয় লগল আর এমৈ ভূতমকা তৈল ো অৈযগুতল তৈনি পানরৈা। িখৈ লর্নক 
সকল পনণযর মূলয লভোর িুলৈায় প্রকাতশি হনি র্াকল। আর লভো পণয তবতৈমনয় “সাবথজৈীৈ িুলযাাংক”-এর 
ভূতমকা গ্রহণ করল। 

পণয তবতৈমনয়র তবকানশর িীর্থ প্রতক্রয়ায়, তবতভন্ন লিশ তবতভন্ন ধ্রনণর তবতৈমনয়র মাধ্যম বযবহার কনরনে োর মনধ্য 
রনয়নে লভো, মতণমুক্তা, কাপে ও ধ্ািু। লশনষ িারা অর্থ তহসনব লসাৈা ও রূপার মি মূলযবাণ ধ্ািু বযবহার করার 
তসদ্ধান্ত তৈল কারণ এগুনলা আকানর লোি তকন্তু অনৈক মূলযবাণ, সহনজ বহৈ করা োয়, েখৈ িখৈ তবভক্ত করা োয় 
আর ৈষ্ট্ হয়ৈা। িাই িারা তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব উপনোগী। িাই, লসাৈা ও রূপা মুদ্রা তহনসনব সাধ্ারণভানব 
গ্রহণনোগয। লক্ষযৈীয় লে, লসাৈা ও রূপার মুদ্রা হওয়ার লকাৈ সহজাি গুণ লৈই, বরাং িা অতজথি হয়। লসাৈা ও রূপা 
তকেু ঐতিহাতসক উৎপািৈ সম্পনকথর অধ্ীনৈ মুদ্রায় পতরণি হয়।  

অনর্থর উৎস লর্নক আমরা বুঝ্নি পাতর এর ববতশষ্ট্যনক। তবতৈমনয়র এক মাধ্যম তহনসনব অর্থ হনে এক তবনশষ পণয 
োনক অৈযাৈয পণয লর্নক আলািা করা োয়।     

অনর্থর পাুঁচ কােথক্রম ধ্ানপ ধ্ানপ গনে উনঠ্ 

অনর্থর তক্রয়াকলানপর মনধ্য িার ববতশষ্ট্য প্রকাতশি হয়। অনর্থর পাুঁচতি কাজ রনয়নে ো পণয তবতৈমনয়র প্রতক্রয়ায় গনে 
উনঠ্। এই পাুঁচতি কাজ হনেঃ ১। মূনলযর একক তহনসনব কাজ কনর ২। তবতৈমনয়র এক মাধ্যম ৩। পতরনশানধ্র এক 
মাপকাতঠ্ ৪। মূনলযর এক মজুি ৫। এক সাবথজৈীৈ মুদ্রা তহনসনব কাজ করা। এর মনধ্য মূল হনে মূনলযর একক 
তহনসনব আর তবতৈমনয়র এক মাধ্যম তহনসনব কাজ করা। তকন্তু অনর্থর উদ্ভনবর সানর্ই এ সনবরই উদ্ভব হনয়নে। 



অনর্থর প্রর্ম কাজ হনে মূনলযর একক তহনসনব কাজ করা। লেমৈ একতি রুলার লকাৈ তজতৈনসর বির্থয মাপার কানজ 
বযবহৃি হয়, অর্থও পনণযর মূলয পতরমানপর কানজ বযবহৃি হয়। মূনলযর পতরমাপ তহনসনব বযবহৃি অর্থ হনে ধ্ারণাত্মক 
মুদ্রা। িার মানৈ হনে, পনণযর মূলয মূলযায়ণ করনি লে মুদ্রা বযবহার করনি হনব িা হানি ৈা র্াকনলও চলনব। 
উিাহারণস্বরূপ একিা লিতবনলর িাম িশ ইউয়াৈ (ইউয়াৈ চীনৈর মুদ্রা— বাাংলা অৈুবািক)। লসজৈয িশ ইউয়াৈ 
লিতবনলর উপর রাখনি হনবৈা। েখৈ পনণযর মূলয অনর্থর সাহানেয প্রকাশ করা হয়, িা হনে পনণযর িাম। পনণযর 
িাম হনে মুদ্রা তহনসনব মূনলযর প্রকাশ। পনণযর িাম িুই উপািানৈর দ্বারা তৈণথীি হয়। এক, পনণযর তৈনজর মূলয, িুই, 
মুদ্রা (লসাৈা, রূপা)র মূলয। পনণযর িাম পনণযর তৈনজর মূনলযর সমাৈুপাতিক আর অনর্থর মূনলযর বযস্তাৈুপাতিক। 
উিাহারণস্বরূপ, একতি মতহনষর মূলয পাুঁচশি র্ন্টার সামাতজক শ্রম, আর এক আউন্স লসাৈার মূলয পাুঁচশি র্ন্টার 
সামাতজক শ্রম। িাহনল মতহষতির িাম হনে এক আউন্স লসাৈা। স্বণথখতৈর উৎপািৈশীলিা েতি তদ্বগুণ হনয় এক 
আউন্স লসাৈার মূলয িুইশি পিাশ র্ন্টা সামাতজক শ্রম হয়, লসনক্ষনত্র মতহনষর মূলয ৈা বােনলও িার িাম তদ্বগুণ 
হনয়নে। 

অনর্থর তদ্বিীয় কাজ হনে তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব কাজ করা, ের্া লস পনণযর সিালনৈর মাধ্যম তহনসনব কাজ 
কনর। পণয সিালৈ হনে অনর্থর মারফি পনণযর তবতৈময়। অনর্থর আতবভথানবর আনগ পণয তবতৈময় হি সরাসতর। 
সূত্রাতয়ি করনল িাুঁোয়, পণয = পণয। অনর্থর উদ্ভনবর পর, সকল পণয অনর্থর মাধ্যনম তবতৈময় হি। সূত্র দ্বারা প্রকাশ 
করনল িাুঁোয়ঃ পণয = অর্থ = পণয। পণয সিালনৈ অনর্থর ভূতমকা হনে তবতৈমনয়র মাধ্যম হল অর্থ। 

তবতভন্ন আকত তি ও ওজনৈর খণ্ড খণ্ড লসাৈা ও রূপা তেল প্রর্ম তিনক তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব অর্থ। পনর িা ধ্ািব 
মুদ্রা (পয়সা) দ্বারা প্রতিিাতপি হয়। পয়সা তেল লেফ পতষ্ঠ লিনশ োপ লিওয়া রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকত ি সুষম আকত তির, খাতিত্ব 
ও ওজনৈর ধ্ািব খণ্ড। তবতভন্ন লিনশর ধ্ািব মুদ্রাসমূহ তেল তভন্ন তভন্ন। চীনৈর শযাঙ রাজবাংনশর রাজত্বকানলর 
লশষাাংনশ কপার তিনয় ধ্ািব মুদ্রা বাৈাৈ শুরু হয়। সবনচনয় প্রাচীৈ ধ্ািব মুদ্রা তেল কপারতৈতমথি োর আকত তি তেল 
কত তষ েন্ত্রপাতির মি। লসগুনলা পু তচনয়ৈ ৈানম পতরতচি তেল। লচৌ রাজবাংনশর রাজত্বকানল, পু তচনয়ৈ োোও তেল 
িাও তচনয়ৈ ও ইউয়াৈ তচনয়ৈ। ইৈ ইউয়াৈ (রূপার ডলার) প্রর্ম তৈতমথি হয় তচাং রাজনত্বর কুয়াঙ-শু সময়কানল। 
প্রতিতি ইৈ ইউয়াৈ ০.৭২ আউন্স রূপা তিনয় গো তেল।   

সিালনৈর প্রতক্রয়ায়, পয়সা জীণথ হনয় োয়, িার আাংতশক মূলয হাতরনয় োয়। িারপরও পয়সার পুনরা মূলযই িখনৈা 
গতহীি হি। এর কারণ হল তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব মুদ্রার কােথকাতরিা তেল িৎক্ষণাৎ। মাৈুষ লেফ িার প্রনয়াজৈীয় 
পণযসামগ্রী তকৈনি তৈনজনির পণয তবতৈময় কনর। পণয মাতলনকর মূল তচন্তা হল মুদ্রার পূণথ মূলয আনে তকৈা িা ৈয় 
বরাং লসিা তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব বযবহার করা োনব তকৈা। লসকারনণই, জীৈথ পয়সা তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব 
বযবহার করা োয় িাই শুধু্ ৈয়, এমৈতক কাগনজর লৈানির রূনপ মূনলযর প্রিীক িার িাৈ িখল করনি পানর।  

লেনহিু পণয তবতৈমনয় ধ্ািব মুদ্রার জায়গায় কাগনজর মুদ্রা তবতৈমনয়র মাধ্যম তহনসনব কাজ করনি পানর, িাই 
কাগনজর মুদ্রার পতরমাণ সীমাবদ্ধ র্ানক পণয সিালনৈর জৈয েিিুকু ধ্ািব মুদ্রা প্রনয়াজৈ হয় িিিুকু। মাকথস 
বনলৈঃ “ইসুযকত ি কাগনজর মুদ্রা, ো হনে প্রকত ি মুদ্রার লিানকৈ অর্বা প্রিীক, িার মূলয হনে পণয সিালনৈর জৈয 



প্রনয়াজৈীয় লসাৈা (অর্বা রূপা)র সমাৈ।”(৩) ইসুযকত ি কাগনজর মুদ্রার মূলয পণয সিালনৈর জৈয প্রনয়াজৈীয় ধ্ািব 
মুদ্রার সমাৈ হনল, কাগনজর মুদ্রা ধ্ািব মুদ্রার একই সমাৈ ক্রয়ক্ষমিা ধ্ারণ করনব। েখৈ পণয সিালনৈ প্রনয়াজৈীয় 
ধ্ািব মুদ্রার পতরমানণর লচনয় কাগনজর মুদ্রা লবশী ইসুয করা হয়, িখনৈা উক্ত লমাি কাগনজর মুদ্রার মূলয ঐ পণয 
সিালনৈর প্রনয়াজৈীয় ধ্ািব মুদ্রার মূনলযর সমাৈ, িনব প্রতিতি কাগনজর মুদ্রার একক মূলয ধ্ািব মুদ্রার িুলৈায় 
ৈীনচ লৈনম োনব। লসনক্ষনত্র, কাগনজর মুদ্রার মূলয কমনব আর পনণযর িাম বােনব। উিাহারণস্বরূপ, েতি একতি 
তৈতিথষ্ট্ সময়কানল, সিালনৈর জৈয ধ্ািব মুদ্রা প্রনয়াজৈ ১০ লকাতি ইউয়াৈ, তকন্তু কাগনজর মুদ্রায় িার প্রনয়াজৈ ২০ 
লকাতি ইউয়াৈ, িাহনল কাগনজর মুদ্রার মূলয অনধ্থক হনয় োনব। িাহনল, এক ইউয়াৈ কাগনজর মুদ্রার ক্রয়ক্ষমিা 
হনব ০.৫ ইউয়াৈ ধ্ািব মুদ্রার সমাৈ।  

সিালনৈ প্রনয়াজৈীয় ধ্ািব মুদ্রার লচনয় লবশী পতরমাণ কাগনজর মুদ্রা োোর পতরণতিনি কাগনজর মুদ্রার অবৈতিনক 
বলা হয় মূলযস্ফীতি। পুুঁতজবািী সমানজ মূলযস্ফীতি হনে এক গুরুত্বপূণথ উপায় ো দ্বারা বুনশথায়ারা জৈগণনক লুন্ঠৈ 
কনর। মূলযস্ফীতির পতরণতি হনে কাগনজর মুদ্রার মূলয সাংনকাচৈ আর তজতৈসপনত্রর িামবততদ্ধ। অৈযতিনক, শ্রতমকনির 
িাকায় মজুতরর বততদ্ধ তজতৈসপনত্রর িানমর অনৈক লপেনৈ পনর র্ানক, োর ফল তহনসনব প্রকত ি মজুতর আর িানির 
জীবৈোত্রার মানৈর র্নি অবৈতি। লসইসানর্, বুনশথায়ানির লশাষণমূলক আয় বানে দ্রুিগতিনি।  পুনরানৈা চীনৈ, ববধ্ 
িরপনত্রর ইসুয আকাশনোুঁয়া হনয় িাুঁোয়, ফল হয় বােন্ত মূলযস্ফীতি আর িানমর তবরাি উলম্ফৈ। তকেু ললাক একবার 
তহনসব কনর লিনখনেৈ লে ১৯৩৭ সানলর ১০০ ইউয়াৈ িরপনত্রর ক্রয়ক্ষমিা তেল িুতি মতহষ, ১৯৩৮-এ একতি মতহষ, 
১৯৪১-এ একতি শুকর, ১৯৪৭-এ এ এক বাক্স তিয়াশলাই আর ১৯৪৮-এ এক বানক্সর তিৈ ভানগর একভাগ 
তিয়াশলাই লকৈার সক্ষমিাও তেলৈা। 

অনর্থর িতিীয় ববতশষ্ট্য হনে লস হনে সিনয়র উপায়। পনণযর অর্থ সম্পনকথর তবকাশ অতধ্ক লর্নক অতধ্কভানব অর্থনক 
সামাতজক সম্পনির এক প্রিীনক পতরণি কনর। েখৈ প্রাকত তিক অর্থৈীতি এক আতধ্পিযকারী ভূতমকা পালৈ কনর 
িখৈ সম্পনির পুঞ্জীভবৈ খািযশসয, বস্ত্র ও লরশম দ্রবযসামগ্রীর রূপ লৈয়। পনণযর অর্থ সম্পকথ গনে উঠ্ার পর, 
লেনহিু অর্থনক লেনকাৈ পণয লকৈায় কানজ লাগানৈা োয়, সম্পনির পুঞ্জীভবৈ লবতশ লবতশ অর্থ সিয় (লসাৈা ও রূপা)-
এর রূপ গ্রহণ করল। এই লে অর্থ ো অিায়ীভানব পণয সিালৈ লর্নক লবতরনয় এনস িার মাতলক কিত থক সতিি 
হনয়নে িাই হল সতিি অর্থ। এিা সিনয়র একিা উপায় তহনসনব কাজ কনর। 

অনর্থর চিুর্থ কাজ হনে এিা পতরনশানধ্র এক উপায়। পণয উৎপািৈ ও তবতৈমনয়র তবকানশর সানর্, ধ্ানর ললৈনিৈ 
লবতশ লবতশ বােনি র্ানক। েখৈ লকাৈ পতরনশাধ্নোগয ঋণ আনে িানক অর্থ দ্বারা পতরনশাধ্ করনি হি। তকন্তু লসসময় 
পণয তবতৈময় ইতিমনধ্য সম্পন্ন হনয়নে, এখানৈ অর্থ আর তবতৈমনয়র মাধ্যম ৈয় বরাং পতরনশানধ্র একিা উপায়। 
পতরনশানধ্র উপায় তহনসনব পণয উৎপািকনির মনধ্য অর্থ প্রর্ম বযবহৃি হয় ঋণ লশাধ্ করার জৈয। পনর এর বযবহার 
পণয সিালনৈর লক্ষত্রনক োতপনয় োয়। এই কােথকাতরিা খাজৈা, সুি ও কর পতরনশানধ্র জৈযও তেল তৈধ্থারক।  



অনর্থর পিম কাজ হনে ববতেক মুদ্রা তহনসনব এর বযবহার। পণয তবতৈময় রানষ্ট্রর পতরতধ্ োতপনয় আন্তজথাতিক 
বাতৈনজযর জন্ম তিল আর অনর্থর ৈিুৈ কােথকতরিা জন্ম তিল ো হনে ববতেক মুদ্রা তহনসনব কােথকতরিা। লসাৈা ও 
রূপাই লকবল ববতেক মুদ্রা তহনসনব কাজ করনি পারি।  

তবেবাজানর, লসাৈা প্রর্নম আন্তজথাতিক তহসাব তৈকাশ করার জৈয পতরনশানধ্র উপায় তহনসনব কাজ কনর। ববতেক 
মুদ্রার এিা তেল প্রধ্াৈ কাজ। িারপনর, তবেবাজানর লসাৈা বহুতবধ্ পণযসামগ্রী তকৈনি পতরনশানধ্র উপায় তহনসনবও 
কাজ কনর। সবনশনষ, লসাৈা এক লিশ লর্নক আনরক লিনশ িাৈান্তর করা হয় সামাতজক সম্পনির প্রিীক তহনসনব। 
উিাহারণস্বরূপ, এক লিশ লর্নক আনরক লিনশ েুনদ্ধর ক্ষতিপূরণ, পুুঁতজ রপ্তাৈী আর লসাৈা ও রূপার অৈযাৈয িাৈান্তর 
এই কাজ কনর।   

অনর্থর উপনরনেতখি কােথকাতরিা মূলগিভানব এর ববতশনষ্ট্যর সানর্ সম্পতকথি ও িার তবতভন্ন প্রকাশ। পণয সিালনৈর 
তবকানশ সাবথজৈীৈ িুলযাাংক লে তবতভন্ন ভূতমকা গ্রহণ কনর এগুনলা িারই প্রকাশ।  

মূলযিত্ত্ব হনে পণয উৎপািনৈর অর্থনৈতিক তৈয়ম 

মূলযিনত্ত্বর তবষয়গি প্রনয়াজৈ হনে তবতৈমনয় সমিুলযিা 

মূলযিত্ত্ব হনে পণয উৎপািৈ ও তবতৈমনয়র অর্থনৈতিক তৈময়। এই তৈয়নমর মূল সার হনেঃ পনণযর মূলয তৈণথীি হয় 
সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর দ্বারা। পণযনক অবশযই িার মূলয অৈুসানর তবতৈময় করনি হনব। অর্থাৎ তবতৈমনয় 
সমিুলযিা র্াকনি হনব। লেখানৈ েখৈ পণয অর্থৈীতি তবিযমাৈ, লসখানৈই মূলযিনত্ত্বর ভূতমকা আনে। মাকথস বনলৈ, 
“বযতক্তগি শ্রম উৎপনন্নর বৈরাতজযক ও অবযাহি পতরবিথৈশীল বযবসাতয়ক সম্পনকথর মনধ্য উৎপািনৈর সামাতজকভানব 
প্রনয়াজৈীয় শ্রমসময় প্রকত তির এক পতরচালক তৈয়ম তহনসনব বলপ্রনয়ানগ তৈনজর পর্ পতরষ্কার কনর, লেমৈ েখৈ 
কানরা মার্ার উপর র্র লভনঙ পনে, অতভকষথ বল বলপূবথক তৈনজর পর্ পতরষ্কার কনর লৈয়।”(৪) অৈযকর্ায়, পণয 
তবতৈমনয় েতিও চাতহিা-লোগাৈ সম্পনকথর প্রভানব পণয তবতৈমনয়র অৈুপাি অবযাহিভানব পতরবতিথি হনি পানর োনি 
তবতৈময়রি িুতি পনণযর মনধ্য মূিথ সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রম (মূলয) এনকবানর সমাৈভানব তবতমময় ৈাও হনি 
পানর, িনব লশষ পেথন্ত, পণয তবতৈময় আবতশযকভানব তবতৈমনয় সমিুলযিা আনৈ। তবতৈময়রি মূলযগুতলনক অবশযই 
সমিুলয হনি হনব।   

লকৈ তবতৈমনয় সমিুলযিা পণয তবতৈমনয় এক বস্তুগি প্রবণিা? কারণ পণয উৎপািনকরা তচন্তায় র্ানক িানির পনণযর 
সানর্ অৈযনির কিিুকু পণয তবতৈময় হনব। চাতহিা-লোগাৈ সম্পনকথর প্রভানবর কারনণ পণযগুতলর তবতৈময় অৈুপানি 
অবযাহি পতরবিথৈ র্নি। মাৈুষ লাভজৈক পনণযর উৎপািৈ বাোয় আর কম লাভজৈক পনণযর উৎপািৈ কমায়। 
ফনল লাভজৈকগুতলর লোগাৈ চাতহিানক োতপনয় তবতৈময় মূলয কতমনয় লিয়, আর কম লাভজৈকগুতলর লোগাৈ চাতহিার 
লচনয় কনম তবতৈময় মূলয বাতেনয় লিয়। লে অৈুপানি পণয তবতৈময় হয় িার এই অবযাহি পতরবিথৈ তবতৈমনয় সমিুলযিা 
প্রিশথৈ কনর—এিা হনে একিা বস্তুগি তৈয়ম ো মাৈুনষর ইো তৈরনপক্ষ। 



অনর্থর উদ্ভনবর সানর্, সকল পণয তবতৈময় মাধ্যম তহনসনব অনর্থর উপর তৈভথর কনর। মূলয িানম প্রকাতশি হয়। মূনলযর 
তৈয়নমর প্রনয়াজৈ হল তবতৈমনয় সমিুলযিা। অৈযকর্ায়, িার প্রনয়াজৈ হল মূলয ও িানমর সমিুলযিা আৈয়ৈ। বলার 
অনপক্ষা রানখৈা লে মূলয ও িানমর মনধ্য সমিুলযিানক একিা িীর্থনময়ািী প্রবণিা তহনসনব লিখনি হনব। বস্তুি, 
বযতক্তগি মাতলকাৈার তভতিনি পণয অর্থৈীতি, লেখানৈ উৎপািৈ সমন্বয়হীৈ, বাজানর পনণযর চাতহিা ও লোগানৈর মনধ্য 
অবযাহি ভারসামযহীৈিা র্ানক ো িানমর অবযাহি উঠ্াৈামা র্িায়। েতিও চাতহিা-লোগাৈ সম্পনকথর পতরবিথৈ িানমর 
উঠ্াৈামা র্িায়, সবথিাই এই উঠ্াৈামা মূনলযর ভারসামযনকন্দ্রীক হয়। িাই, চাতহিা ও লোগাৈ সম্পনকথর প্রভানব িাম 
ও মূনলযর অসমিুলযিা মূনলযর তৈয়নমর লৈতিকরণ কনরৈা, বরাং এিা হনে একিা প্রনয়াজৈীয় ধ্রণ োর মাধ্যনম 
মূনলযর তৈয়ম কাজ কনর।  

মূলযিনত্ত্বর তিৈ কাজ ো বাজানরর প্রতিনোতগিার প্রতক্রয়ায় উদূ্ভি হয় 

বযতক্তগি মাতলকাৈাধ্ীৈ পণয উৎপািনৈ মূনলযর তৈয়নমর তিৈ কােথকাতরিা আনে। এই কােথকাতরিা বাজানরর 
প্রতিনোতগিার স্বিসূ্ফিথ শতক্তর মাধ্যনম বাস্তবাতয়ি হয়।  

প্রর্ম, মূলযিত্ত্ব উৎপািনৈর তৈয়ন্ত্রক। িা উৎপািনৈর তবতভন্ন শাখাপ্রশাখার মনধ্য সামাতজক শ্রম ও উৎপািনৈর উপানয়র 
বন্টৈনক তৈয়ন্ত্রণ কনর। বযতক্তগি মাতলকাৈার তভতিনি পণয উৎপািৈ সাংর্তিি হয় প্রতিনোতগিা ও বৈরানজযর 
পতরতিতিনি। সমানজর কিিুকু কী প্রনয়াজৈ িা লকউ জানৈৈা। তকন্তু তকেু ক্রম, তবৈযাস ও বরাে প্রনয়াজৈ হয় 
সামাতজক উৎপািৈ চাতলনয় লেনি। এই বরাে ও তবৈযাস মূনলযর তৈয়নমর দ্বারা তৈয়তন্ত্রি হয় আর বাস্তবাতয়ি হয় 
বাজার িানমর উঠ্াৈামার স্বিসূ্ফিথ প্রভানব। েতি লকাৈ পনণযর লোগাৈ চাতহৈুসানর ৈা হয় িনব িার িাম িার মূনলযর 
লচনয় লবশী হনব, আর উক্ত পনণযর উৎপািৈ তবনশষভানব লাভজৈক হনব। এই পনণযর উৎপািৈ এভানব বােনব। এর 
তবপরীি েতি র্নি, িনব িার িাম িার মূনলযর লচনয় কম হনব, আর িার উৎপািৈ কনম োনব। তঠ্ক এভানবই মূনলযর 
তৈয়ম পণয উৎপািকনির কমথকােনক পতরচাতলি কনর, আর বহুতবধ্ উৎপািৈ লসক্টনরর মনধ্য শ্রম ও উৎপািনৈর 
উপানয়র বন্টৈ তৈয়ন্ত্রণ কনর। 

বযতক্তগি মাতলকাৈাতভতিক পণয অর্থৈীতিনি েতিও মূনলযর তৈয়ম দ্বারা সামাতজক উৎপািনৈর তৈয়ন্ত্রণ তকেু ধ্ারা 
আনরাপ কনর, লসসব ধ্ারা বৈরানজযর পতরতিতিনি অতজথি হয়। অন্ধ প্রতিনোতগিা দ্বারা িা অবযাহিভানব ধ্বাংসপ্রাপ্ত 
হয়, আর পুৈরায় ৈিুৈ একতি ধ্ারা স্বিসূ্ফিথভানব গতঠ্ি হয়। এই ধ্রনণর ধ্ারা তবপুল শ্রনমর অপচনয়র মাধ্যনম 
প্রতিতষ্ঠি হয়। লেমৈ মাকথস বনলৈ, “এই ধ্ারাহীৈ গতিই হনে এর ধ্ারা।”(৫) 

তদ্বিীয়, মূনলযর তৈয়ম উৎপািৈ লকৌশল ও শ্রনমর উৎপািৈশীলিা বাোনি উেীপৈা লিয়। একক সমনয় লে পতরমাণ 
উৎপন্ন হয় িার দ্বারা শ্রম উৎপািৈশীলিা মাপা হয়। এই সূত্রতির মাধ্যনম িানক প্রকাশ করা হয়ঃ  

শ্রম উৎপািৈশীলিা = উৎপনন্নর পতরমাৈ ÷ শ্রম সময় 



শ্রম উৎপািৈশীলিা বহু উপািানৈর সাহানেয তৈণথয় করা হয়। সবথাতধ্ক গুরুত্বপূণথ হনে শ্রনমর িক্ষিা, প্রেুতক্তর অবিা 
ও উৎপািনৈ িার প্রনয়াগ, আর শ্রম তবভাগ ও সহনোতগিার পতরমাণ। মূনলযর তৈয়নমর বস্তুগি প্রনয়াজৈ অৈুসানর, 
পণয তবক্রয় হয় সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর দ্বারা তৈধ্থাতরি মূনলযর অৈুসানর। িাই, লে লবশী িক্ষ ও কােথকর 
আর সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর লচনয় কম বযবহার কনর, লস লবশী মুৈাফা পানব। এিা পণয উৎপািকনক িার 
উৎপািৈ লকৌশল ও শ্রম উৎপািৈশীলিা উন্নি করার তিনক মনৈানোগ তিনি উদু্বদ্ধ কনর। তকন্তু বযতক্তগি মাতলকাৈার 
অধ্ীনৈ, পণয উৎপািক িার উৎপািৈ লকৌশল উন্নি কনর উচ্চির মুৈাফা অজথৈ করনি। োরা ৈিুৈ লকৌশল ধ্ারণ 
করনব স্বাভাতবকভানব িা িারা লগাপৈ করনব। এই পতরতিতির অধ্ীনৈ, সামাতজক উৎপাতিকা শতক্তর তবকাশ বযাহি 
হয়। 

িতিীয়, মূনলযর তৈয়ম পণয উৎপািকনির মনধ্য লমরুকরণ র্িায়। এর কারণ হল তভন্ন তভন্ন পণয উৎপািকনির 
উৎপািৈ পতরতিতি তভন্ন তভন্ন। এনককিা পণয উৎপািনৈ এনককজনৈর শ্রম সময় বযাপকভানব তভন্ন হয়। তকন্তু মূনলযর 
তৈয়ম িাতব কনর পণয তবক্রয় হনি হনব সামাতজকভাব প্রনয়াজৈীয় শ্রনমর দ্বারা তৈণথীি মূলয অৈুসানর। এভানব, 
িুলৈামূলক ভাল উৎপািৈ সুতবধ্াতিেুক্ত আর সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রমসমনয়র লচনয় কম শ্রম সময় োনির 
লানগ এমৈ পণয উৎপািকনির অতধ্কির লাভ হনব আর দ্রুিগতিনি উন্নতি হনব। আর িুলৈামূলক খারাপ উৎপািৈ 
সুতবধ্াতি আনে ও সামাতজকভানব প্রনয়াজৈীয় শ্রমসমনয়র লচনয় লবশী শ্রমসময় োনির লানগ এমৈ পণয উৎপািনকরা 
প্রতিনোতগিায় তিকনি পারনবৈা। এভানব, পণয উৎপািকনির মনধ্য লমরুকরণ অতৈবােথ। 

পণয পুুঁজার রহসয উনন্মাচৈ করুৈ 

পুুঁজা উৎসগিভানব ধ্নমথর সানর্ জতেি োনি মাৈুষ এমৈ তজতৈনসর আরাধ্ৈা কনর োর রহসযময় ক্ষমিা আনে বনল 
িারা তবোস কনর। েখৈ সামাতজক উৎপাতিকা শতক্তর স্তর তেল তৈচু আর প্রকত তির উপর মাৈুনষর তৈয়ন্ত্রণ তেল িূবথল, 
িারা প্রাকত তিক শতক্তনক রহসযময় বাতৈনয় লফনল। িারা বজ্র, আনলা, পাতৈ, আগুণ ইিযাতি প্রাকত তিক শতক্তনক মনৈ 
কনর এরা তকেু লিবিার দ্বারা তৈয়তন্ত্রি হয়, িাই িানির পুুঁজা কনর। বযতক্তগি মাতলকাৈার অধ্ীনৈ পণয অর্থৈীতিনিও 
এিা র্নি। পণযসমূহ মাৈুনষর দ্বারা বিতর হনলও, এরা লিবিা তহনসনব পুুঁতজি হয়, আর মনৈ করা হয় লে এলির 
হানি রনয়নে মাৈুনষর ভাগয। মাকথস এই বযাপারিানক বনলৈ পণয পুুঁজা। 

কীভানব পণয পুুঁজা জন্ম তৈল? 

বযতক্তগি মাতলকাৈার অধ্ীনৈ পণয উৎপািনৈ, মাৈুনষ মাৈুনষ সম্পকথ পণয সম্পনকথ প্রকাতশি হয়। পণযনক এমৈভানব 
লিখা হয় লেৈ িারা মাৈুনষর উপনর, িানির প্রভু। পণয উৎপািকনির ভাগয পনণযর ভানগযর সানর্ সমূ্পণথভানব জতেি। 
িার ভাগয সমূ্পণথভানব তৈধ্থাতরি হয় পণযগুনলা আনিৌ তবক্রয় হনব তকৈা বা হনল কি ভালভানব িা হনব িা দ্বারা। 
েতি এই পণযগুনলা লাভজৈক িানম তবক্রয় হয়, পণয উৎপািনকরা ধ্ৈী হলয় োনব। আর েতি িা তবক্রয় ৈা হয় অর্বা 
খুব কম িানম তবক্রয় হয়, িাহনল িারা গতরব হনয় োনব। পণয উৎপািনকর আনগ লর্নক জাৈার লকাৈ উপায় র্ানকৈা 
লে িার পনণযর চাতহিা আনে তকৈা অর্বা িার পণয ভাল িানম তবতক্র হনব তকৈা। পনণযর িাম স্বিন্ত্র বযতক্ত উৎপািনকর 



দ্বারা তৈধ্থাতরি হয়ৈা, বরাং বাজানর মূনলযর তৈয়নমর কােথকতরিার স্বিসূ্ফিথ শতক্তর দ্বারা িা তৈধ্থাতরি হয়। এই লসই 
পতরতিতি ো পণয উৎপািকনক এিা মনৈ করায় লে িার ভাগয িার তৈজ তৈয়ন্ত্রনণর বাইনর, আর িা বাজানর িার 
পণযসমূনহর ভানগযর দ্বারা তৈধ্থাতরি হয়।  

সকল পনণযর সানর্ মুক্তভানব তবতৈময় হনি পানর এমৈ এক সাবথজৈীৈ িুলযাাংক তহনসনব অনর্থর আতবভথানবর পর, 
একিা তবভ্রনমর উদ্ভব র্িল লে অনর্থর তৈনজরই লেৈ এক তবনশষ োিু ক্ষমিা আনে ো মাৈুনষর ভাগযনক তৈয়ন্ত্রণ 
করনি পানর। িাই, পণয পুুঁজা অতৈবােথভানব অর্থ পুুঁজায় তবকতশি হয়।  

মাকথসই প্রর্ম পণয পুুঁজার রহসয উনন্মাচৈ কনরৈ। পণয ও অনর্থর সম্পনকথর উপর মাকথনসর িত্ত্ব মাৈুনষর মনধ্যকার 
সম্পনকথর উনন্মাচৈ কনর লেখানৈ বুনশথায়া অর্থৈীতিবীনিরা দ্রবযসামগ্রীর মনধ্যকার সম্পকথই লিখনি পায় আর িার 
মনধ্যকার সামাতজক সম্পকথ তজতৈনসর তৈনচ ধ্ামাচাপা পনে। মাকথনসর িত্ত্ব অখণ্ডৈীয়ভানব লিখায় লে পণয ও অনর্থর 
মনধ্য সম্পকথ তচরিায়ী ৈয়, বরাং তবনলানপর ঐতিহাতসক এক প্রতক্রয়া। িাই, পণয োর একক লসই পুুঁতজবািী অর্থনৈতিক 
বযবিাও তচরিায়ী ৈয়। তৈতিথষ্ট্ ঐতিহাতসক পতরতিতি লে তজতৈসগুনলার জন্ম তৈনয়নে িা উক্ত ঐতিহাতসক পতরতিতির 
পতরবিথনৈর সানর্ সানর্ তবলুপ্ত হনব। এ হনে মাৈুনষর ইো তৈরনপক্ষ এক বস্তুগি তৈয়ম। 

প্রধ্াৈ প্রধ্াৈ অধ্যয়ণ উদ্ধত তি 

মাকথস, পুুঁতজ, খণ্ড ১, অধ্যায় ১, ৩ 

এনঙ্গলস, এতন্ট-ডুযতরাং, খণ্ড ২, অধ্যায় ৫ 

ললতৈৈ, কালথ মাকথস (“মাকথনসর অর্থনৈতিক িত্ত্বাবলী”) 

লৈাি 

১। “পাতিথ কানজর রীতির শুতদ্ধকরণ”, মাও লসিুনঙর তৈবথাতচি রচৈা 

২। মাকথস, পুুঁতজ, খণ্ড ১ 

৩। ঐ  

৪। ঐ 

৫। মাকথস, মজুতর, শ্রম ও পুুঁতজ।। 


