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Q.1. ফ্রান্সে অভিজাত ভিন্সরাহ পর্ যান্স াচনা কর। এর তাৎপর্ য ভক ভি ??  

 ফ্রান্সে পুরান্সনা সমান্সজর সংকট ষ াড়শ  ুইন্সের রাজন্সে ক্রমশ তীব্র হচ্ছি । চতুর্যশ 

 ুই-এর সমে রাজার ক্ষমতা িা অভিকার ভিন্সশ িান্সি প্রভতষ্ঠিত হন্সেভি । পঞ্চর্শ  ুই-

এর র্ীর্ য রাজেকান্স  এই ক্ষমতা ষমাটামুষ্ঠটিান্সি িজাে থাকন্স ও ক্রমাগত সামাচ্ছজক 

সংকট সমািান্সন তা াঁর িযথ যতা রাজতন্ত্রন্সক রু্যি  কন্সর ভর্ন্সেভি । ১৭৭৪-এ ষ াড়শ  ুই 

র্খন ভসংহাসন্সন িন্সসন তখন ষগাটা রাষ্ট্র ও সমাজিযিস্থা প্রাে ষিন্সে র্ািার উপক্রম 

হে।  

   চতুর্যশ  ুই-এর পন্সর ষগাটা অষ্টার্শ শতক জনু্সড় অভিজাত সম্প্রর্াে রাজার 

একিত্র ক্ষমতার ভিরুন্সে সংগ্রাম চাভ ন্সেভি । পা যমাঁ িা প্রান্সর্ভশক এন্সেটগুভ ন্সক 

কান্সজ  াভগন্সে তারা তান্সর্র ষর্-ষকান্সনা সুভিিান্সক খি য করার প্রযাসন্সক িািা ষর্িার ষচষ্টা 

কন্সরভি । অথ যাৎ কর িযিস্থার সংস্কার িা কর সাময চা ু করার ষচষ্টাে রাএো 

সংগষ্ঠিতিান্সি ভিরুেতা কন্সরভি । এ িযাপান্সর অভিজাত অ র্াজক সম্প্রর্াে সকন্স ই 

একন্সজাট ভি । ১৭৭৬ ভরিঃ পা যমাঁ তুন্সগ যার পতন র্টাে। রাজার ষকন্দ্রীে ক্ষমতার 

ভিরুোচারণ কন্সর ভনন্সজন্সর্র ক্ষমতা ও সুভিিা িজাে রাখার জনয অভিজাত সম্প্রর্াে 

ষর্ সংগ্রাম কন্সরভি  তান্সকই ঐভতহাভসক Georges Lefebvre “Aristocratic 

Revolution” িা অভিজাত ভিন্সরাহ িন্স ন্সিন। অভিজাত ভিন্সরাহ ভি  ফরাভস ভিপ্লন্সির 

প্রথম পর্ যাে।  

   ১৭৮৩ ভরিঃ Alexandre de Calonne ফ্রান্সের আভথ যক িযািস্থাপনার র্াভেে গ্রহণ 

কন্সর। ভতভন তা াঁর আভথ যক সংস্কার সংক্রান্ত্র প্রস্তাি ভিভিন্ন অভিজাত সম্প্রর্ােিুক্ত 

ষ ান্সকর একষ্ঠট সিাে ষপশ কন্সরন। তা াঁর প্রস্তান্সির মন্সিয ভি  সারা ষর্শ জনু্সড়  িণ ও 

তামান্সকর ওপন্সর সরকাভর একন্সচষ্ঠটো অভিকার ভিস্তৃত করা; 

“vingtieme”(িযা াঁভতন্সেম) এর ির্ন্স  একষ্ঠট প্রতযক্ষ িূভম কর সমস্ত জভমর মাভ ন্সকর 

ওপর িার্ য করা; খার্যশন্সসযর িযিসান্সক সমস্ত ভনেন্ত্রণ ষথন্সক মুচ্ছক্ত ষর্ওো; ভকিু 

পন্সরাক্ষ কর এিং অিযন্তরীণ শুল্ক-ষিড়া তুন্স  ষর্ওো। এিাড়া এই সমস্ত কর িার 

িণ্টন্সনর র্াভেে সম্প্রর্াে ভনভি যন্সশন্স  প্রান্সর্ভশক সিার ওপর থাকন্সি। র্াজক সম্প্রর্াে 

জভমর ওপন্সর সামন্ততাভন্ত্রক অভিকার ভিক্রে করন্সত পারন্সি। কা ন ষিন্সিভিন্স ন ষর্ 

অভিজাতন্সর্র সিা তা াঁর প্রস্তান্সি রাচ্ছজ হন্সি কারণ ভতভন সুভিিান্সিাগী ষেণীর ওপন্সর খুি 

ষিভশ কর চাপানভন। ভকন্তু সিা কা ন্সনর প্রস্তাি অনুন্সমার্ন কন্সর ভন। অভিজতন্সর্র 

কান্সি রাজার এই অনুন্সমার্ন চাওোন্সক অভিজাতরা রাজার আত্মসমপ যণ িন্স  মন্সন 

কন্সরভি । ফন্স  সামানয সংস্কার অভিজাতন্সর্র ভিরুেতার ফন্স  সফ  হ  না। ১৭৮৭ 

ভর রাজা কা নন্সক পর্চুযত কন্সরন।  

   কা ন-এর পন্সর এন্স ন তু াঁর আচযভিশপ Lomenie de Brienne। ভতভন প্রান্সর্ভশক 

সিান্সক প্রথাগত এন্সেন্সট ভিিক্ত রাখার এিং র্াজকন্সর্র সামন্ততাভন্ত্রক অভিকার 

অকু্ষন্ন রাখার প্রভতশ্রুভত ভর্ন্স ন। সম্ভ্রান্তন্সর্র সিার কান্সি ষেজাভর ভরন্সপাটয ও আে-

িযন্সের একষ্ঠট ভহসাি র্াভখ  করন্স ন। ভকন্তু ভতভন েযাম্পকর িাড়ান্সনার প্রস্তাি 

ভর্ন্স ন। সম্ভ্রান্ত্ররা ভিন্সরাভিতা িজাে ষরন্সখ ি ন্স ন ষর্ ক্র িাড়ান্সনার অভিকার তা াঁন্সর্র 

ষনই। ভব্রন্সেন তখন পা যমাঁর দ্বারস্থ হন্স ন। তা াঁরাও পন্সর প্রস্তান্সির ভিরুোচারণ কন্সর 
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স্পষ্ট জানান্স ন ষর্ কর িসান্সনার অভিকার ষেটস ষজনান্সরন্স র। ভব্রন্সেন রাজকীে 

অভিন্সিশন িা ‘’lit de justice” িযিস্থা কন্সর সংস্কার কার্ যকর করার ষচষ্টা করন্স ন। 

পা যমাঁ এই অভিন্সিশনন্সক অবিি িন্স  ষর্া ণা কন্সর কা ন-এর ভিচার শুরু কর । 

রাজাও অভিজাত সম্প্রর্ান্সের ভিরুন্সে অগ্রসর হন্স ন। সংর্ন্স যর সম্ভািনা ক্রমশ স্পষ্ট 

হ । ভব্রন্সেন আপাতত পশ্চার্পসরণ করন্স ন। ভতভন ঋণ সংগ্রন্সহর ষচষ্টা করন্স ন, 

ভকন্তু এখান্সনও ভিপভি ষর্খা ভর্ । ঋণ সংগ্রন্সহর জনযও পা যমাঁর সন্মভতর প্রন্সোজন। 

পা যমাঁ ষেটস ষজনান্সর  আহ্বান্সনর শতয আন্সরাপ কন্সর। ভব্রন্সেন চাইভিন্স ন ষর্ পা াঁচ 

িির িন্সর ১২ ষকাষ্ঠট ভ ভ্র ঋণ সংগ্রহ করা হন্সি; তার পন্সর ষেটস ষজনান্সরন্স র সিা 

ডাকা হন্সি। পা যমাঁ এ িযাপান্সর খুি আগ্রহ না ষর্খান্স ও; ভব্রন্সেন রাজকীে অভিন্সিশন্সন 

রাজ-অনুশাসন নভথিুক্ত করিার িযিস্থা কন্সরন। অন্স যোঁর ভডউক রাজকীে 

অভিন্সিশনন্সক অবিি ষর্া ণা কন্সরন। ষ াড়শ  ুই এর প্রতুযির ষর্ন ভডউক এিং অনয 

রু্ইজনন্সক ভনি যাসন্সন পাষ্ঠিন্সে।  

   ১৭৮৮-র ৩রা ষম পযাভরন্সসর পা যমাঁ একষ্ঠট ষর্া ণাপন্সত্র রান্সজযর ভকিু ষমৌভ ক আইন 

ষর্া ণা কর । এন্সত ি া হ  ষর্ রাজতন্ত্র িংশগত; কর িান্সর্ যর অভিকার ষেটস 

ষজনান্সরন্স র; ষকান্সনা ফরাভস নাগভরকন্সক ইিামন্সতা ষগ্রপ্তার ও কারারুে করা র্ান্সি 

না; ভিচারকন্সর্র অপসারন করা র্ান্সিনা; এিং প্রন্সর্শগুভ র ঐভতহযগত অভিকার 

অ ঙ্ঘনীে।  

   প্রতুযিন্সর রাজা ষজার কন্সর রু্জন সর্সযন্সক ষগ্রফতার কন্সরন এিং ৮ই ষম ষজার 

কন্সর ৬ষ্ঠট অনুশাসন নভথিুক্ত কন্সরন এিং পা যমাঁর হাত ষথন্সক আইন নভথিুক্ত করার 

ক্ষমতা িা রাজস্ব সংক্রান্ত অভিকার ষকন্সড় ষনন। ভিন্সরাি এিার প্রকাশয সংর্ন্স য 

রুপান্তভরত হে। রাজপ্রশাসন ভিন্সরািী সক ন্সক একত্র কন্সর অভিজাতরা সংর্ যন্সক 

জাতীে স্তন্সর ভনন্সে আন্সস। ভিন্সরাি প্রন্সর্শগুভ ন্সতও িযাপকিান্সি িভড়ন্সে পন্সড় এিং 

প্রােশই সভহংস রুপ পভরগ্রহ কন্সর। ফ্রা াঁস কাঁ ন্সত, ষর্াভফন্সন, প্রিাঁস প্রিৃভত জােগাে 

প্রভতন্সরাি িভড়ন্সে পন্সড়। আন্সদা ন ভিন্সরান্সহর রুপ ষনে। রাজার িাভহনীর সন্সে 

অভিজাতন্সর্র সংর্ যও হে। ষর্াভফন্সনন্সত সংগ্রান্সমর ষনতৃে ষর্ে িুন্সজযাোরা।  

   এই অিস্থাে ১৭৮৮-র ২১ ষশ জ ুাই অভিজাত সম্প্রর্াে ও র্াজকরা তৃতীে 

এন্সেন্সটর, প্রিানত িুন্সজযাো ষেণীর প্রভতভনভিন্সর্র সন্সে Vizille ষত সিা কন্সরন। এটান্সক 

ষেটস ষজনান্সরন্স র সিা আহ্বান্সনর একষ্ঠট প্রস্তুভত ি া র্াে। এখান্সন ষেটস 

ষজনান্সর  আহ্বান ও পার্ল্ যম্পাঁ পুনিঃপ্রভতিার র্াভি জানান হে। ভিচ্ছজই-এর ষর্া ণাপত্র 

ভি  খুিই গুরুেপূণ য। রাজার স্বস্বরতন্ত্র ও অপশাসন্সনর ভিরুন্সে এষ্ঠট ভি  জাতীে 

ঐন্সকযর ষর্া ণাস্বরুপ।  

   ষকা াগার শূনয ভি । সুতরাং ভব্রন্সেন পশ্চার্পসরণ কন্সর ১৭৮৯-এর ১ষম ষেটস 

ষজনান্সরন্স র সিা আহ্বান্সনর প্রভতশ্রুভত ভর্ন্স ন। পুনিঃপ্রভতষ্ঠিত পা যমাঁ র্াভি কর  ষর্ 

ষেটস ষজনান্সর  ভতনষ্ঠট সম্প্রর্াে ভনন্সে গষ্ঠিত হন্সি। প্রন্সতযন্সকর আ ার্া আ ার্া 

ভনন্সজন্সর্র ভসোন্ত গ্রহন্সণর ক্ষমতা থাকন্সি। প্রন্সতযক এন্সেন্সটর সমসংখযক প্রভতভনভি 

থাকন্সি। এই অিস্থাে র্াজক অ অভিজাতন্সর্র কতৃ যে িজাে থাকন্সি।  
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   অভিজাত সম্প্রর্াে প্রাথভমক সংর্ন্স য ভিজেী হে। ষ ন্সফির এষ্ঠটন্সক অভিজাত 

ভিপ্লি িন্স ন্সিন। ভিপ্লন্সির প্রাথভমক পর্ যান্সে এই সাফন্স যর তাৎপর্ য রু্ই ভর্ক ষথন্সক 

 ক্ষণীে, এক, রাজতন্সন্ত্রর স্বস্বরাচারী কতৃ যন্সের ভিরুন্সে সফ  প্রভতিার্। রু্ই, তৃতীে 

এন্সেট কতৃ যক সচ্ছিভ ত প্রভতন্সরান্সির কার্ যকাভরতা সম্পন্সকয ভশক্ষা াি। অভিজাত 

ভিন্সরান্সহর ফন্স  ষেটস ষজনান্সরন্স র কর িার্ য করার ক্ষমতা স্বীকৃত হে এিং অভিজাত 

আভিপতয িজাে থান্সক। রাজার স্বস্বরতাভন্ত্রক ক্ষমতাও খাভনকটা সংকুভচত হে। 

সংস্কান্সরর প্রন্সোজনীেতা অনুিি করন্স ও তা কার্ যকর করন্সত রাজা অসফ । ভকন্তু 

সুভিিান্সিাগী সম্প্রর্ান্সের সাফন্স যর অনয অথ য সামন্ততাভন্ত্রক িযিস্থা িা সামন্তপ্রিূর 

ভিন্সশ  অভিকার ষর্মন অিযাহত থাকন্সি, ষতমনই চ ন্সি করিান্সরর অসম িন্টন। 

অতএি রাজবনভতক এিং ষকৌশ গত ভর্ক ষথন্সকও অভিজাত ভিন্সরাহ প্রাে একষ্ঠট 

রাজবনভতক ভিপ্লন্সির সমতু । তন্সি রাজক্ষমতার সীমািেতার ভর্ন্সক অেুভ  ভনন্সর্যশ 

িাড়া এই ক্ষণস্থােী ভিপ্লি আর ভকিুই অজযন করন্সত পান্সরভন। ষকননা পুন্সরান্সনা 

সমান্সজর সিন্সচন্সে র্ণৃয সামন্ততাভন্ত্রক িযিস্থান্সক অিযহত রাখাই অভিজাত ভিন্সরান্সহর 

সি ষথন্সক িড় উন্সেশয ভি । তাই প্রথম ভর্ন্সক অভিজাত ভিন্সরাহ জনগন্সণর, ভিন্সশ  

কন্সর আইনজীিী ও অনযানয িভৃিজীিী িুন্সজযাোন্সর্র সমথ যন ষপন্স ও তান্সর্র 

ষেণীস্বান্সথ যর ভিন্নতা শীঘ্রই তান্সর্র রাস্তা পথৃক কন্সর ভর্ন্সেভি । সম্ভিত এই ভিন্সরান্সহর 

সি ষথন্সক িড় সাফ য এই ষর্ তৃতীে এন্সেন্সটর রাজবনভতক কতৃ যন্সের পথ 

অন্সচতনিান্সি অভিজাতরাই খুন্স  ভর্ন্সেভি ।  

 

 

 

Q.2. ১৮১৫ ভরিঃ ভিন্সেনা কংন্সগ্রন্সসর মূ নীভত গুভ  আন্স াচনা কর।  

 ষনন্সপাভ োন্সনর ভিরুন্সে ষশ  ইউন্সরাপীে শচ্ছক্তন্সজাট স্বতভরর সমে ইউন্সরান্সপর িভি ৎ 

ভনন্সে ইউন্সরাপীে শচ্ছক্তিন্সগ যর মন্সিয আ াপ আন্স াচনা শুরু হে। ফ্রান্সের পরাজন্সের 

পর ইউন্সরান্সপ শাভন্তস্থাপন খুি জরুরী ভি । এিাড়া ফরাভস ভিপ্লিী র্ুে ও 

ষনন্সপাভ েন্সনর সাম্রাজয স্থাপন্সনর পর ইউন্সরান্সপর পুরাতন রাষ্ট্রিযিস্থা ভিপর্ যস্ত হন্সে 

পন্সড়ভি । নতুন একষ্ঠট ইউন্সরাপীে রাষ্ট্রিযিস্থা প্রভতিা করার প্রন্সোজন ভি । 

ষনন্সপাভ েন্সনর ভিরুন্সে চূড়ান্ত অভির্ান্সনর পূন্সি যই ভমত্রশচ্ছক্তিগ য ১৮১৪-র মাচয মান্সস 

ষশামাঁর চুচ্ছক্ত (Treaty of Chaumont) সই কন্সরন। ষ্ঠিক হন্সেভি  ষর্ ষনন্সপাভ েনন্সক 

পরাচ্ছজত করার পর নতুন রাষ্ট্রিযিস্থা িজাে রাখন্সত তা াঁরা অন্তত কুভড় িির ঐকযিে 

থাকন্সিন। ষনন্সপাভ েন্সনর পরাজন্সের পর তারা ভিন্সেনা কংন্সগ্রস সংর্ষ্ঠটত কন্সর এিং 

১৮১৫ ভরিঃ জনু মান্সস ভিন্সেনা চুচ্ছক্ত সই কন্সর।  

   ১৮১৫ ভরিঃ ইউন্সরান্সপর প্রিান প্রিান রাজবনভতক িযচ্ছক্তিগ য ভিন্সেনান্সত ভমভ ত হে 

প্রাে পাঁভচশ িির িন্সর চ া ভিপ্লিী ও ষনন্সপাভ ভনে র্ুন্সের অিসান্সনর উন্সেন্সশয। 

অভিো, ষগ্রট ভব্রন্সটন, রাভশো, প্রাভশো ও ফ্রাে—এই পা াঁচষ্ঠট প্রিান শচ্ছক্তর 

রাষ্ট্রপ্রভতভনভিরা এই সন্সন্ম ন্সন গুরুেপূণ য িূভমকা পা ন কন্সরভি । রাভশোর প্রভতভনভি 
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ভিন্স ন জার প্রথম আন্স কজান্ডার, অভিোর ষনতৃে ষর্ন রক্ষণশী  চযান্সে ার 

ষমটারভনখ; প্রাভশোর রাজা তৃতীে উইভ োন্সমর প্রভতভনভি ভহন্সসন্সি উপভস্থত ভিন্স ন 

হান্সডযনিাগ য; ভব্রন্সটন্সনর প্রভতভনভিে প্রথন্সম কন্সরন কযান্সস ভর এিং পন্সর ভডউক অফ 

ওন্সেভ ংটন এিং ফ্রান্সের রাজা অোর্শ  ুইন্সের প্রভতভনভিরুন্সপ সন্সন্ম ন্সন উপভস্থত 

ভিন্স ন উইভ  ও টযাভ রান্ড। ষনন্সপাভ েন্সনর পতন্সনর পর অোর্শ  ুইন্সক ফ্রান্সের 

ভসংহাসন্সন িসান্সনা হন্সেভি ।  

   ভিন্সেনা সন্সন্ম ন্সন উপভস্থত প্রভতভনভিিন্সগ যর চভরন্সত্রও স্বিভচত্রয ভি  র্া সন্সন্ম ন্সনর 

চভরত্র ভনি যারন কন্সরভি । জার প্রথম আন্স কাজান্ডার উর্ারবনভতক সমন্স াতার ভি ন্সে 

কার্ল্ভনক আশািার্ী ভিন্স ন। ষমটারভনক অনযভর্ন্সক ভিন্স ন রক্ষণশী  ও ষর্ ষকান 

িরন্সনর উর্ারবনভতক মীমাংসার ভিন্সরািী। কযান্সস ভর ষচন্সেভিন্স ন সি যসন্মভতক্রন্সম 

একষ্ঠট সমন্স াতাে আসন্সত কারণ ভব্রন্সটন্সনর িাভণন্সজযর উন্নভতর জনয শাভন্তপূন য 

ইউন্সরান্সপর প্রন্সোজন ভি । সন্সন্ম ন্সন কূটবনভতক িুচ্ছের পভরচে ভর্ন্সেভিন্স ন 

টোভ রান্ড; তা াঁর উন্সেশয ভি  ফরাসী স্বাথ য রক্ষা করা। সন্সন্ম ন্সন ভতভন ভিন্স ন একষ্ঠট 

পরাচ্ছজত রান্সষ্ট্রর প্রভতভনভি ভকন্তু ভনন্সজর কূটবনভতক িুচ্ছের মািযন্সম সকন্স র 

মতপাথ যকযন্সক ভতভন িযিহার কন্সর সিার আস্থা অজযন কন্সরন এিং পভরন্সশন্স  তান্সক 

ভিজেীন্সর্র অিযন্তরীণ কাউচ্ছেন্স  অন্তিুযক্ত করা হে। এর ফন্স  পরাচ্ছজত ফ্রাে 

সন্সন্ম ন্সন ভনন্সজর িক্তিয ষপন্সশর সূন্সর্াগ পাে।  

   মূ ত ষপা যান্ড ও সযাক্সভনর িাগয ভনি যারন্সণ ভিজেী রান্সষ্ট্রর মত পাথ যকযন্সক টযাভ রান্ড 

িযািহার কন্সরভিন্স ন। ১৮১৩ এর পূন্সি য জার আন্স কজান্ডার অভিো ও প্রাভশোন্সক 

তান্সর্র অংশিুক্ত ১৭৯৫ ভরিঃ-এর সমেকার ষপাভ শ অঞ্চ  ভফভরন্সে ষর্ওোর প্রভতেূভত 

ভর্ন্সেভিন্স ন। ভকন্তু পন্সর ভতভন প্রস্তাি ষর্ন প্রাভশোন্সক ষপা যান্সন্ডর পভরিন্সতয সযাক্সভন 

ভর্ন্সত। প্রাভশো প্রস্তান্সি রাচ্ছজ হন্স ও ষগ্রট ভব্রন্সটন ও অভিো এই প্রস্তান্সির ভিন্সরািীতা 

কন্সর। ষশ  পর্ যন্ত টযাভ রান্ড ও কযান্সস ভরর উন্সর্যান্সগ একষ্ঠট মীমাংসাে আসা হে। 

প্রাভশো সযাক্সভনর একষ্ঠট অংশ এিং ষপা ান্সন্ডর ষপান্সজন পাে অনযভর্ন্সক রাভশো 

ষপা ান্সন্ডর িহৃৎ অংশ র্খ  কন্সর।  

   ভিন্সেনা সন্সন্ম ন ভতনষ্ঠট নীভতর উপর র্াভড়ন্সেভি -- (১) ভিজেীন্সর্র জনয ক্ষভতপূরণ, 

(২) স্বিি রাজিংন্সশর হান্সত ভসংহাসন অপ যণ এিং (৩) শচ্ছক্তসাময।  

   ক্ষভতপূরন্সণর িযাপান্সর ভসোন্ত ষনওো হন্সেভি  ষর্সি রাষ্ট্র ষনন্সপাভ েন্সনর পতন্সন 

গুরুেপূণ য িূভমকা পা ন কন্সরভি  তান্সর্র পুরসৃ্কত করা হন্সি। এই ভসোন্ত ষমন্সন ষগ্রট 

ভব্রন্সটন পাে ফ্রান্সের ষসন্ট  ুভসো ও ষটািান্সগা দ্বীপ, ও দাজন্সর্র উপভনন্সিশ েী ঙ্কা, 

র্ভক্ষণ আভফ্রকার ষকপ(  Cape of Good Hope ), ভগোনার ভকিু অংশ। ও দাজন্সর্র 

উপভনন্সিন্সশর ক্ষভতপূরন্সণর জনয এিং ফ্রান্সের সন্সে সীমান্তাঞ্চন্স  একষ্ঠট িাফার রাজয 

স্বতভরর জনয অভিোর ষনর্ার যান্সন্ডর অংশষ্ঠট তান্সর্র ভফভরন্সে ষর্ওো হে। অভিো 

পাে ষিন্সনভশো ও ভম ান। অভিোর হযাপসিাগ য িংন্সশর সর্সযন্সর্র টুস্কাভন, পাম যা ও 

মন্সডনার শাসক করা হে। রাভশো পাে ষপা ান্সন্ডর একষ্ঠট িড় অংশ এিং তুভকযর 

ষিসারাভিো ও সুইন্সডন্সনর ভফন যান্ড। ষডনমান্সকযর ষথন্সক নরওন্সে ভনন্সে তা সুইন্সডনন্সক 

ষর্ওো হে। এইিান্সি ষনন্সপাভ েনন্সক ক্রমাগত সমথ যন্সনর জনয ষডনমাকযন্সক শাচ্ছস্ত 
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ষর্ওো হে। ষনন্সপাভ েন্সনর স্বতভর করা ঐকযিে ইটাভ ন্সক পুনরাে ভিন্সেনা কংন্সগ্রন্সস 

ভিিক্ত করা হে; ভিক্টর ইমানুযন্সে  পাে সযিে, ভপডমন্ট ও ষজন্সনাো এিং িুাঁরন্সিা 

রাজা ফাভর্যনান্ডন্সক িসান্সনা হে ষনপ স্ ও ভসভসভ র ভসংহাসন্সন। জাম যানী ঐকযিে ও 

শচ্ছক্তশা ী ষহাক তা ভিন্সেনা কংন্সগ্রন্সসর প্রভতভনভিরা চােভন। তাই ৩৯ষ্ঠট কু্ষর ও স্বািীন 

জাম যান রাজয ভনন্সে Confederation of Rhine স্বতভর করা হে এিং তার শাসনিার 

অপ যণ করা হে অভিোন্সক; ফ্রােন্সক আ সাস ও ষ ান্সরন ষর্ওো হে।  

   ভিন্সেনা কংন্সগ্রন্সসর একষ্ঠট অনযতম নীভত ভি  ১৭৮৯ ভরিঃ এর পূন্সি যকার ইউন্সরাপীে 

রাষ্ট্রগুভ র সীমান্ত এিং রাজিংন্সশর পুনিঃস্থাপন। এন্সকই ি া হন্সেন্সি 

স্বিিতা( legitimacy)। ষস্পন, ফ্রাে ও ইতাভ র ভসংহাসন স্বিি রাজান্সর্র ভফভরন্সে ষর্ওো 

হে। এইিান্সি ভপডমন্ট সাভডযভনোর ভসংহাসন্সন সযিে িংশ এিং হ যান্সন্ডর ভসংহাসন্সন 

অন্সরঞ্জ িংন্সশর সর্সযন্সর্র িসান্সনা হে। ষ াড়শ  ুইন্সের িাই অোর্শ  ুই ফ্রান্সের 

ভসংহাসন্সন িন্সসন। ষপান্সপর রাজয ষপাপন্সক ভফভরন্সে ষর্ওো হে। ষিভশরিাগ আঞ্চভ ক 

মীমাংসাই আঞ্চভ ক মানুন্স র মতামতন্সক অগ্রাহয কন্সর ষনওো হন্সেভি ।  

   আন্তজযাভতক শাভন্ত িজাে রাখার উন্সেন্সশয ভিন্সেনা কংন্সগ্রন্সস শচ্ছক্তসাময নীভত ষনওো 

হন্সেভি । কংন্সগ্রন্সসর সর্সযরা পুনরাে ফরাভস আগ্রাসন ষরাি করন্সত ষচন্সেভি । তাই 

তারা ফ্রােন্সক র্তর্রূ সম্ভি পেু কন্সর রাখার ষচষ্টা কন্সরভি । ফ্রােন্সক তার ভিপ্লি পূি য 

সীমান্ত ভনন্সে খুভশ থাকন্সত হন্সেভি । ষনন্সপাভ েন সৃষ্ট The Grand Duchy of Warsaw 

এিং Westphalia ষক ইউন্সরান্সপর মানভচত্র ষথন্সক মুন্সি ষর্ওো হন্সেভি । ভিজেী 

রাষ্ট্রিগ য ফ্রােন্সক ভর্ন্সর ষরন্সখভি  র্ান্সত পুনরাে ফরাসী আগ্রাসন্সনর সম্ভািনা র্রূ হে।  

   ভিন্সেনা সন্সন্ম ন্সন এই নীভতগুভ  ষনওো হন্স ও তা প্রন্সোন্সগর ষক্ষন্সত্র সমসযা ষর্খা 

র্াে। িহৃৎ শচ্ছক্তিগ য ভিন্সেনা কংন্সগ্রন্সসর কতৃ যে িজান্সের ষক্ষন্সত্র আগ্রহ ষর্খােভন। এই 

কংন্সগ্রন্সস অংশগ্রহণকারী শাভন্তন্সপ্রমীরা স্বনভতকতা, আর্শ য এিং নযাে সংক্রান্ত িড় িড় 

কথা ি ন্স ও িস্তুত ভনন্সজন্সর্র এ াকা ভিস্তান্সরর জনয এন্সক অপন্সরর সন্সে ভিিান্সর্ 

ভ প্ত হন্সেভি । তািাড়া এই সন্সন্ম ন্সনর প্রিান িযচ্ছক্তিগ য রাজতন্ত্র পুনিঃপ্রভতিা করন্সত 

ভগন্সে রু্গিম যন্সক অস্বীকার কন্সরভি । তারা ফরাসী ভিপ্লন্সির িুন্সড় ষর্ওো চযান্স ঞ্জ 

অগ্রাহয কন্সর এিং জাতীেতািার্ ও গণতন্সন্ত্রর মতন আর্শ যন্সক িংস করন্সত চাে; র্া 

সম্ভি ভি  না। নরওন্সে, ভফন যান্ড এিং ষি চ্ছজোন্সমর মানুন্স র মতামতন্সক অগ্রাহয 

কন্সর এই ষর্শগুভ ন্সক িৃহৎ শচ্ছক্তিন্সগ যর ষিান্সড় ভহন্সসন্সি িযািহার করা হে। ভকন্তু এত 

সমান্স াচনা সন্সেও সিন্সশন্স  ি া ষর্ন্সত পান্সর ভিন্সেনা কংন্সগ্রস র্ুেভির্ধ্ যস্ত ইউন্সরান্সপ 

শাভন্ত এন্সনভি  র্া ষসই সমন্সের মানু  ষচন্সেভি । তাই এন্সক আিুভনক ইউন্সরান্সপর 

প্রিান চারষ্ঠট আন্তজযাভতক মীমাংসার মন্সিয গণয করা র্াে।  

 

 

 

Q.3. কনসাটয অফ ইউন্সরান্সপর( শচ্ছক্ত সমিাে) কার্ যাি ী সংন্সক্ষন্সপ আন্স াচনা কর।  
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 ষনন্সপা নীে র্ুন্সের অিসান্সনর পূন্সি যই ইউন্সরান্সপর চারষ্ঠট িহৃৎ শচ্ছক্ত—ষগ্রট ভব্রন্সটন, 

রাভশো, অভিো ও প্রাভশো ১৮১৪ ভরিঃ মাচয মান্সস ষশামাঁর চুচ্ছক্ত স্বাক্ষর কন্সরভি  র্া 

চতুিঃশচ্ছক্ত চুচ্ছক্তর( নন্সিম্বর,১৮১৫) ভিভি প্রস্তুত কন্সরভি । ভকন্তু চতুিঃশচ্ছক্ত চুচ্ছক্ত 

সম্পার্ন্সনর পূন্সি য ১৮১৫ ভরিঃ নন্সিম্বর মান্সস রাভশো, অভিো ও প্রাভশোর মন্সিয পভিত্র 

চুচ্ছক্ত সম্পাভর্ত হে। পভিত্র চুচ্ছক্তর উন্সেশয ভি  ইউন্সরাপ জনু্সড় উর্ারবনভতক ও ভিপ্লিী 

িািিারান্সক র্মন করা এিং এই প্রচ্ছক্রোে ষমটারভনন্সখর পাশাপাভশ জার প্রথম 

আন্স কজান্ডার গুরুেপূন য িূভমকা পা ন কন্সরভি । অভিোর চযান্সে ার জানন্সতন ষর্ 

অভিো, প্রাভশো ও তুভকযর মন্সিযকার ভিিার্ এিং অভিো, প্রাভশো ও ভপডমন্সন্টর 

মন্সিযকার ভিিার্ পুনরাে মাথাচাড়া ষর্ন্সি এিং ফরাভস কূটনীভত এই ভিিার্ন্সক ভনন্সজর 

স্বাথ যভসচ্ছের জনয িযািার করন্সি। তাই ষমটারভনখ ষচন্সেভিন্স ন এই িযািস্থার সুস্থ 

মীমাংসা। এই জনয প্রন্সোজন ভি  ইউন্সরাপীে শচ্ছক্তসমিাে। এই কারন্সণ ভিন্সেনা 

কংন্সগ্রস আহুত হে এিং ভব্রন্সটন, অভিো, রাভশো ও প্রাভশো কুভড় িির িন্সর এই 

কংন্সগ্রন্সসর নীভত িাস্তিাভেত করন্সত প্রভতশ্রুভতিে হে। িহৃৎ শচ্ছক্তিন্সগ যর মন্সিযকার এই 

পারস্পভরক সমন্স াতাই ইউন্সরাপীে শচ্ছক্ত সমিান্সের সৃষ্ঠষ্ট কন্সর। এই িহৃৎ শচ্ছক্তগুভ  

সংকন্সটর সমে একচ্ছত্রত হত। এই রকম চারষ্ঠট কংন্সগ্রস হ  আই- া-শান্সপ (১৮১৮), 

েপু(১৮২০),  াইিভনখ(১৮২১) এিং ষিন্সরানা(১৮২২)।  

   প্রথম কংন্সগ্রস অনুষ্ঠিত হে ১৮১৮ ভরিঃ আই- া-শান্সপন্স । এখান্সন জার প্রথম 

আন্স কজান্ডার তার আর্শ যিার্ী প্রস্তাি ষপশ কন্সরন ষর্খান্সন ভনরস্ত্রীকরণ, 

আন্তজযাভতক স্বসনযিাভহনী গিন, ভিপ্লিী কার্ যক ান্সপর ভিরুন্সে একষ্ঠট সািারণ ষজান্সটর 

কথা ি া হে। ভকন্তু ভব্রষ্ঠটশ প্রিানমন্ত্রী  ডয কযান্সস ভর এিং অভিোর চযান্সে ার 

ষমটারভনখ এর ভিন্সরািীতা কন্সর। ফ্রােন্সক িহৃৎ শচ্ছক্তিন্সগ যর সন্সে কূটবনভতক সমতা 

ভফন্সর পািার জনয ক্ষভতপূরণ ভর্ন্সত হে। ষস্পন্সনর রাজার জনয জার ষর্ৌথ সাহান্সর্যর 

আন্সির্ন করন্স ও ষকউ সমথ যন কন্সরভন। ষমান্সটর ওপর আই- া-শান্সপন্স র কংন্সগ্রস 

সফ  হন্সেভি । ফ্রাে ষথন্সক ভিন্সর্শী ষসনা সভরন্সে ষনওো হে এিং ফ্রােন্সক চতুিঃশচ্ছক্ত 

ষজান্সটর অন্তিুযক্ত করা হে।  

   রু্ই িির িান্সর্; ১৮২০ ভরিঃ ষস্পন ও ইতাভ  দ্বীপপুন্সঞ্জ ভিপ্লন্সির ষেউ আিন্সড় পড়ন্স  

িহৃৎ শচ্ছক্তিন্সগ যর ঐকয পুনরাে পরীক্ষার সন্মুখীন হে। তান্সর্র মন্সিযকার ভিিার্ 

প্রকান্সশয চন্স  আন্সস। প্রথম ভিন্সরাহ ষর্খা ষর্ে ষস্পন্সন। ১৮১৪ ভরিঃ সপ্তম ফাভর্যনান্ডন্সক 

ষস্পন্সনর ভসংহাসন্সন িসান্সনা হে; শতয ভি  ষস ১৮১২ ভরিঃ এর উর্ার সংভিিান্সনর দ্বারা 

শাসন পভরচা না করন্সিন। ভকন্তু ক্ষমতা ান্সির পর ভতভন ভনি যাভচত জাতীে সিা  ুপ্ত 

কন্সর এিং সংভিিানন্সক িাভত  কন্সরন। এই সমে মাভরন্সর্ একষ্ঠট সামভরক ভিন্সরাহ হে 

এিং ফাভর্যনান্ড পুনরাে ১৮১২ এর সংভিিান ভফভরন্সে আনন্সত িািয হে। জার প্রথম 

আন্স কজান্ডার এই সমে সংভিিান িাভতন্স র জনয আহ্বান জানান্স ও কযান্সস ভর তার 

ভিন্সরািীতা কন্সর এিং জানাে ষর্ ষস্পন্সনর এই ভিন্সরাহ ষস্পন্সনর অিযন্তরীণ ভি ে এিং 

এখান্সন িাইন্সরর হস্তন্সক্ষপ অিাভিত। ক্রন্সমই পতু যগা , ষনপ স ও ভপডমন্সণ্টও ভিপ্লি 

ষর্খা র্াে। এর ফন্স  ষমটারভনখ প্রমার্ ষগান্সণন কারণ এই ভতন রাজয ভি  অভিোর 

ভনেন্ত্রন্সণ।  ১৯২০ ভরিঃ েন্সপা কংন্সগ্রন্সস জার আন্স কাজান্ডার রাজতন্ত্র ভিন্সরািী এই 
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ভিন্সরাহ র্মন্সনর জনয কষ্ঠিন পর্ন্সক্ষপ ষনওোর কথা িন্স ন। ১৯২১ ভরিঃ জানুোভর মান্সস 

অনুষ্ঠিত  াইিভনখ কংন্সগ্রন্সস ভসোন্ত হে ষর্ শচ্ছক্তন্সজান্সটর পক্ষ ভমন্সে অভিোর একষ্ঠট 

িাভহনী ষনপ স এ পািান্সনা হন্সি। ভব্রন্সটন্সনর প্রভতিার্ সন্সেও ষমটারভনখ ভপডমন্ট ও 

ষনপ ন্সসর সংভিিান িাভতন্স  উন্সর্যাগী হন। ১৮২১ ভরিঃ অভিোর সামভরক িাভহনী 

ষনপ ন্সসর ভিন্সরাহ র্মন কন্সর ও ফাভর্যনান্ডন্সক পুনরাে ভসংহাসন্সন প্রভতষ্ঠিত কন্সর। এর 

পর এই িাভহনী ভপডমন্সন্টর ভিন্সরাহীন্সর্রও র্মন কন্সরন।  

   তুভকযর অিীনতা ষথন্সক গ্রীন্সসর স্বািীনতা র্ুন্সের পভরন্সপ্রভক্ষন্সত ১৮২২ ভরিঃ ষিন্সরানার 

কংন্সগ্রস অনুষ্ঠিত হন্সেভি । ভকন্তু ষমটারভনন্সখর কান্সি রাজতন্সন্ত্রর স্বাথ যরক্ষা ভি  

সিন্সচন্সে জরুরী ভি ে। তাই কংন্সগ্রন্সস গ্রীন্সসর সমসযা অন্সপক্ষা ষস্পন্সনর রাজতন্সন্ত্রর 

ভি ে অভিক গুরুে পাে। ইভতমন্সিয কযান্সস ভরর মৃতুয হে এিং জজয কযাভনং তার 

স্থ াভিভ ক্ত হন। কযাভনং ভিন্স ন কযান্সস ভর অন্সপক্ষা রৃ্ঢ়ন্সচতা এিং ভতভন অনয রান্সষ্ট্রর 

অিযন্তরীণ ভি ন্সে স্বসনযিাভহনীর হস্তন্সক্ষন্সপর ষর্ারতর ভিন্সরািী ভিন্স ন। ভব্রন্সটন্সনর রৃ্ঢ় 

ভিন্সরািীতার জনয ষস্পন্সন ষর্ৌথ কম যসূচী ষনওোর উন্সর্যাগ িাভত  করা হে। ফ্রাে একাই 

ষস্পন আক্রমণ কন্সর ফাভর্যনান্ডন্সক ভসংহাসন্সন প্রভতষ্ঠিত কন্সর। ভব্রন্সটন্সনর ষচষ্টাে তুভকয 

গ্রীন্সস ভকিু সংস্কান্সরর প্রভতশ্রুভত ষর্ে র্ার ফন্স  গ্রীন্সসর ভি ন্সে রাভশোর হস্তন্সক্ষপ 

এড়ান্সনা র্াে। গ্রীস ভিন্সরান্সহর সমে ষকান িাভহযক হস্তন্সক্ষপ হেভন। ষিন্সরানা কংন্সগ্রন্সস 

এইিান্সি ভব্রন্সটন্সনর সন্সে চতুিঃশচ্ছক্ত ষজান্সটর অনানয রান্সষ্ট্রর সম্পকয ভিন্ন হে। ১৮২৫ 

ভরিঃ জার আন্স কজান্ডার গ্রীন্সসর স্বািীনতা র্ুন্সের প্রন্সে ষসন্ট ভপটাস যিান্সগ য একষ্ঠট 

কংন্সগ্রন্সসর আহ্বান কন্সরন। ভকন্তু ভিন্সর্ন্সশর উর্ারবনভতক আন্সদা ন্সনর প্রভত জজয 

কযাভনং এর সহানুিূভত ভি । তাই ভব্রন্সটন কংন্সগ্রন্সস ষর্াগর্ান করন্সত অস্বীকার কন্সর। 

১৯২৫ ভরিঃ এর পর ষথন্সকই ইউন্সরান্সপ কংন্সগ্রস িযািস্থা তার কার্ যকাভরতা হারাে।   

   ইউন্সরান্সপর শচ্ছক্তসমিান্সের িযথ যতার প্রিান কারণ ভি  জার আন্স কজান্ডার ও 

ষমটারভনখ উিন্সেই এন্সক ষগাটা ইউন্সরাপ জনু্সড় স্বস্বরাচারী শাসন প্রভতিার হাভতোর 

রুন্সপ িযিহার করন্সত ষচন্সেভিন্স ন। ভকন্তু ভব্রন্সটন তান্সর্র ভিন্সরািী ভি  কারন ভব্রন্সটন্সন 

শচ্ছক্তশাভ  সংসর্ীে িযািস্থা ভি । তািাড়া ভব্রন্সটন্সনর িাভণচ্ছজযক স্বান্সথ যর জনয ইউন্সরান্সপ 

শাভন্ত িজাে রাখার প্রন্সোজন ভি । David Thompson র্থাথ যই িন্স ন্সিন ষর্, রক্ষণশী  

শচ্ছক্তরা শচ্ছক্তসমিােন্সক ভিপ্লন্সির ভিরুন্সে একষ্ঠট িা াঁি ভহন্সসন্সি ষর্ন্সখভি  ষর্খান্সন ভব্রন্সটন 

এন্সক ষর্ন্সখভি  একষ্ঠট স্ ুই ষগট ভহন্সসন্সি ষর্খান ভর্ন্সে  জাতীেতািার্ী ও উর্ারবনভতক 

িািিারা মুক্ত হওোর পথ পান্সি।   

 

 

 

Q.4. ইউন্সরান্সপ রক্ষণশী  িযিস্থা গিন্সন ষমটারভনন্সখর ভক অির্ান ভি ? ?  

 উভনশ শতন্সকর প্রথমান্সি য ইউন্সরান্সপর ইভতহান্সস সিন্সচন্সে উন্সেখন্সর্াগয রাজবনভতক 

িযচ্ছক্তে হন্স ন অভিোর চযান্সে ার িা প্রিানমন্ত্রী ভপ্রে ষেন্সমে ফন ষমটারভনখ। 

১৮০৯ ষথন্সক ১৮৪৮ ভরিঃ পর্ যন্ত র্ীর্ য চভেস িির ভতভন অভিোর প্রিানমন্ত্রী ভিন্স ন। ঐ 
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সমে শুিু অভিোর নে, সমগ্র ইউন্সরান্সপর কণ যিার ভিন্স ন ভতভন। এই কারন্সণ তা াঁন্সক 

“The Coachman of Europe” িন্স  অভিভহত করা হে। ভতভন ভিন্স ন অসািারণ 

কূটনীভতভির্্। ১৮১৫ ষথন্সক ১৮৪৮  ভরিঃ পর্ যন্ত ইউন্সরাপীে রাজনীভতন্সত ভতভন অিান্সি 

ভিচরণ কন্সর ভনেন্ত্রণ কন্সরভিন্স ন ইউন্সরান্সপর িাগযন্সক। এইজনয এই সমেন্সক 

ইউন্সরান্সপর ইভতহান্সস ি া হে ‘ষমটারভনন্সখর রু্গ’।  

   সি রকম প্রগভত ভিন্সরািী ও ষর্ারতর রক্ষণশী  রাজনীভতর অপর নাম হ  

ষমটারভনখ পেভত। প্রিানত ভতনষ্ঠট নীভতর প্রিান্সি গন্সড় উন্সিভি  এই পেভত। এক, 

ইউন্সরান্সপ প্রাক-ভিপ্লি রাজবনভতক িযিস্থা প্রিতযন করা। রু্ই , ষর্ ষকান উপান্সে 

ইউন্সরাপীে রাজনীভতন্সত অভিোর প্রিানয ও প্রিাি অকু্ষন্ন  রাখা এিং ভতন, ফরাভস 

ভিপ্লি প্রসূত উর্ারতন্ত্র, জাতীেতািার্ ও গণতাভন্ত্রক িািিারা র্ান্সত ইউন্সরান্সপ ভিস্তার 

 াি করন্সত না পান্সর ষসজনয প্রভতচ্ছক্রোশী  িযিস্থা গ্রহন করা। এগুভ ন্সক িাস্তিাভেত 

করার জনয ভতভন র্মনমূ ক নীভত গ্রহন্সণর পক্ষপাতী ভিন্স ন।  

   ষনন্সপাভ েন্সনর পতন্সনর পর রাজতন্ত্র ও রক্ষণশী  শচ্ছক্তর ভিরুন্সে প্রভতচ্ছক্রো ষর্খা 

র্াে। তন্সি এই প্রভতচ্ছক্রো শুিুমাত্র ভিশ্বভির্যা ন্সের িাত্র, সামভরক কতযা, উর্ারিার্ী 

অভিজাত ও িভণন্সকর একষ্ঠট কু্ষর ষগািীর মন্সিযই আিে ভি । ভশর্ল্ােন্সনর প্রচ্ছক্রো 

ভিস্তৃত না হওোে এই উর্ারিার্ী প্রভতন্সরাি গন্সড় ষতা ার মতন  মিযভিি ষেণীর 

সংখযািচৃ্ছে হে ভন। তা সন্সেও এই প্রভতচ্ছক্রোন্সক  র্ু কন্সর ষর্খার মতন ভকিু ভি  না। 

অভিো এই সমে ইউন্সরান্সপ উর্ারতািার্ ও জাতীেতািান্সর্র প্রিান শতূ্র। জাম যানী, 

ইতাভ  ও ষপা ান্সন্ড এই ভিপ্লিী িািিার প্রভতন্সরাি করন্সত অভিো িেপভরকর ভি ।  

   তার উন্সেশয চভরতাথ য করার জনয ষমটারভনখ অভিোে ভকিু র্মনমূ ক পর্ন্সক্ষপ 

ভনন্সেভিন্স । ভতভন একষ্ঠট শচ্ছক্তশা ী ষসনািাভহনী গিন কন্সরন; মত প্রকান্সশর স্বািীনতা, 

সংিার্পন্সত্রর স্বািীনতা ও মানুন্স র গণতাভন্ত্রক অভিকার িাভত  কন্সরন। রাজতন্ত্র ও 

র্াজক ভিন্সরািী রচনা ভনভ ে ষর্াভ ত হে। গনতাভন্ত্রক আন্সদা ন র্মন্সনর জনয র্ক্ষ 

পুভ শ িযিস্থা স্বতভর করা হে। ভকিু রক্ষণশী  র্াজকন্সর্র উপর ভশক্ষািযিস্থা সাজান্সনার 

র্াভেে ষর্ওো হে। ষমটারভনখ ভিশ্বাস করন্সতন িমীে ভশক্ষা িাত্রন্সর্র ষথন্সক ভিপ্লিী 

িযান িারনান্সক র্নূ্সর রাখন্সত সক্ষম। ষগাটা সাম্রাজয জনু্সড় ভতভন গুপ্তচর িভড়ন্সে 

ভর্ন্সেভিন্স ন র্ারা তান্সক রাজতন্ত্র ভিন্সরািী কার্ যক াপ সম্পন্সকয ভরন্সপাটয ভর্ত।  

   ১৮১৫ ভরিঃ মন্সিয জাম যানীর ভিশ্বভির্যা ন্সের িাত্রন্সর্র মন্সিয উর্ারবনভতক ও 

জাতীেতািার্ী ভচন্তািারার ভশকড় ভিস্তাভরত হন্সেভি । এই িাত্ররা ঐকযিে জাম যানীর 

স্বপ্ন ষর্খত। ১৮১৭ ভরিঃ জাম যানীর িাত্ররা মাষ্ঠটযন  ুথান্সরর ষপাপতন্ত্র ভিন্সরািী ভিন্সরান্সহর 

ভতনশততম িাভ যকী পা ন কন্সর। ১৮১৯ ভরিঃ একজন জাম যান িাত্র রক রক্ষণশী  

ঐভতহাভসক ও নাটযকারন্সক হতযা কন্সর। ষমটারভনখ এই সমে অভিোর সম্রাট প্রথম 

ফ্রাচ্ছেস ও প্রাভশোর সম্রাট ষফ্রডভরখ তৃতীে উইভ োমন্সক রাচ্ছজ করান ভকিু র্মনমূ ক 

পর্ন্সক্ষপ গ্রহন করন্সত। এই র্মনমূ ক নীভত কা যসিাডয ভডচ্ছক্র নান্সম খযাত। এই 

ভডচ্ছক্রর মািযন্সম সংিার্পন্সত্রর স্বািীনতা ও িাত্রন্সর্র সিা সভমভতর অভিকার িাভত  

হে। ভশক্ষকন্সর্র কার্ যক ান্সপর ওপর কড়া নজরর্াভরর িযিস্থা করা হে। ভশক্ষকন্সর্র 
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ভশক্ষার্ান্সনর সমে রাজতন্ত্র ও র্াজক ভিন্সরািী িক্তিয রাখার ভিরুন্সে সতকয করা হে। 

এইিান্সি ষমটারভনখ জাম যান রাজযগুভ র সাংভিিাভনকতান্সক রুে কন্সরন।  

   ষমটারভনখ ইতাভ ন্সতও একইরকম র্মনমূ ক িযিস্থা জাভর কন্সরন। হযাপসিাগ য 

শাভসত অঞ্চ  ষর্মন-ষিভনস ও  ম্বাভডযন্সত জাতীেতািার্ী ভিন্সরাহন্সক কন্সিারিান্সি 

র্মন করা হে। ১৮২০ ভরিঃ ষনপ স ও ভপডমন্সন্ট রাজতন্ত্র ভিন্সরািী ভিন্সরাহ ষর্খা ভর্ন্স  

ষমটারভনখ েন্সপা কংন্সগ্রন্সস(১৮২০) ভব্রন্সটন্সনর ভিন্সরািীতা সন্সেও এই ভিন্সরাহ র্মন 

করন্সত িহৃৎ শচ্ছক্তিগ যন্সক রাচ্ছজ করান। তা াঁর প্রস্তাি  াইিভনখ কংন্সগ্রন্সস অনুন্সমাভর্ত 

হে। ক্রন্সম অভিোর ষসনািাভহনী ইতাভ ন্সত প্রন্সিশ কন্সর ভিন্সরাহ র্মন কন্সর।  

   ১৮৩০ ভরিঃ ষপা ান্সন্ড ভিন্সরাহ ষর্খা র্াে। ষপাভ শ অভিজাত ও গযাভ ভসোর 

িুচ্ছেজীভিরা হযাপসিাগ য আভিপন্সতযর ভিরুন্সে প্রভতিার্ জানান্সত থান্সক। ষমটারভনখ 

এন্সক্ষন্সত্রও তার সুচতুর কূটনীভত প্রন্সোগ কন্সরন। ভতভন ষপাভ ড কৃ কন্সর্র ষপাভ শ 

জভমর্ারন্সর্র ভিরুন্সে ষ ভ ন্সে ষর্ন এিং ষপাভ শ অভিজাতন্সর্র ভিন্সরাহ র্মন কন্সরন। 

ষমটারভনন্সখর প্রভতষ্ঠট পর্ন্সক্ষপই ভি  সািারণ মানুন্স র স্বাথ য ভিন্সরািী। ভকন্তু 

ষপা ান্সন্ডর ষক্ষন্সত্র ভতভন জাতীেতািান্সর্র গভতন্সরাি করন্সত কৃ কন্সর্র জভমর্ারন্সর্র 

ভিরুন্সে ষ ভ ন্সে ভর্ন্সতও ভপিুপা হে ভন।  

   ১৯২১ ভরিঃ মাচয মান্সস তুভকযর সু তান্সনর ভিরুন্সে গ্রীন্সসর স্বািীনতা র্ুে শুরু হে। 

ষমটারভনখ ভিন্স ন গ্রীন্সসর ভিন্সরান্সহর ষর্ারতর ভিন্সরািী। ভতভন ষচন্সেভিন্স ন ইউন্সরাপীে 

শচ্ছক্ত সমিান্সের মািযন্সম ষসনা পাষ্ঠিন্সে গ্রীন্সসর স্বািীনতা র্ুেন্সক র্মন করন্সত। ভকন্তু 

ভব্রন্সটন্সনর ভিন্সরািীতার জনয ভতভন এই পভরকর্ল্না তযাগ কন্সরন। এন্সক্ষন্সত্রও ষর্খা র্াে 

রাজতন্সন্ত্রর স্বাথ য সুরভক্ষত করন্সত িম যভনি কযাথভ ক ষমটারভনখ একজন মুসভ ম 

সু তান্সনর পক্ষ সমথ যন কন্সরন্সিন। তা াঁর কান্সি রাজতন্সন্ত্রর স্বাথ য ভি  িম য অন্সপক্ষা িড়।  

   Frederick Engelis তার “Revolution and Counter-Revolution in Germany” গ্রন্সে 

িন্স ন্সিন; ষমটারভনন্সখর রু্ষ্ঠট উন্সেশয ভি —১) ভিভিন্ন জাভত-রাষ্ট্রন্সক হযাপসিাগ য 

শাসন্সনর অিীন্সন রাখা এিং ২) ভনরে্কুশ রাজতন্সন্ত্রর স্বাথ য রক্ষা করা। এই উন্সেশয 

সফ  করার জনয ষমটারভনখ রু্ষ্ঠট ষেণীর সমথ যন্সনর ওপর ভনিযর কন্সরভি —সামন্ত 

জভমর্ার ও র্া া  পুচ্ছজপভত। রাজতন্সন্ত্রর সমথ যক হওোর র্রুন ষমটারভনখ ষর্ ষকান 

িরন্সনর পভরিতযন্সনর ভিন্সরািী ভিন্স ন। এই ভর্ক ষথন্সক ভিচার করন্স  ি ন্সত হে 

ষমটারভনন্সখর িযিস্থা ভি  তূ্রষ্ঠটপূণ য।  

   ষমটারভনখ ইভতহান্সসর ষরান্সতর ভিপরীন্সত ষর্ন্সত ষচন্সেভি । ১৭৮৯ ভরিঃ ফরাভস ভিপ্লি 

মানি সিযতার ইভতহান্সস িযাপক পভরিতযন এন্সনভি । ইউন্সরান্সপর জনগন্সণর মন্সিয 

জাতীেতািার্, উর্ারন্সনাভতিার্ এিং প্রজাতন্সন্ত্রর িারণার ভিকাশ র্ন্সটভি । ভকন্তু 

ষমটারভনখ ি প্রন্সোন্সগর মািযন্সম এই ভিপ্লিী িারণার ভিকাশন্সক আটকান্সত ষচষ্টা 

কন্সরভিন্স ন। তা াঁর কান্সি স্বস্বরাচারী রাজতন্ত্রই ভি  আর্শ য িযিস্থা র্া ভতভন সারাজীিন 

রক্ষা করার ষচষ্টা কন্সরভিন্স ন। ভকন্তু ষমটারভনন্সখর িযিস্থার পতন ভি  অিশযম্ভািী। 

ভতভন র্ুগিম যন্সক অস্বীকার কন্সরভিন্স ন র্া ভি  তা াঁর িযিস্থার ষমৌভ ক তূ্রষ্ঠট। 

ি প্রন্সোন্সগর মািযন্সম ভিপ্লিী িযান িারণান্সক ক্ষভণন্সকর জনয আটকান্সনার ষগন্স ও র্ীর্ য 

সমন্সের জনয তা াঁর গভতন্সরাি করা সম্ভি নে। তাই ১৮৪৮ ভরিঃ এই িারণার চূড়ান্ত 
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প্রকাশ ষর্খা র্াে ১৮৪৮ ভরিঃ ষফবূ্রোভর ভিপ্লন্সি। এই ভিপ্লন্সির ফন্স  ষমটারভনখ িযিস্থার 

পতন হে এিং ষমটারভনখ িািয হন পাভ ন্সে ভগন্সে ষগ্রট ভব্রন্সটন্সন আেে ভনন্সত।  

 

Q.5.   ষনন্সপাভ োন্সনর অিযন্তরীন সংস্কার সম্পন্সকয আন্স াচনা কর।  

 ১৭৯৯ ভরিঃ প্রথম কনসান্স র পন্সর্ অভিষ্ঠিত হওোর পর ষনন্সপাভ োন ফ্রান্সের 

অিযন্তরীন পুন যগিন্সন মন্সনাভনন্সিশ কন্সরন। ১৭৮৯-১৭৯৯ ভরিঃ পর্ যন্ত টানা র্শ িির 

িন্সর চ া ভিপ্লিী ভিশঙৃ্খ ার ফন্স  ফ্রান্সের সংকট তখন চরন্সম ষপৌন্সিভি । প্রথম 

কনসা  ভহসান্সি ষনন্সপাভ োন্সনর তখন উন্সেশয ভি  ফ্রান্সের সমগ্র আইভন, আভথ যক ও 

প্রশাসভনক কািান্সমার পুন যগিন করা। ষনন্সপাভ োন তার এই উন্সেন্সশয সফ  

হন্সেভিন্স ন। তাই ঐভতহাভসক ষডভিড টমসন তান্সক অষ্টার্শ শতন্সকর ষশ  ভহবত ী 

স্বস্বরাচারী রাজা িন্স ন্সিন। তার ষিভশরিাগ শাসনসংস্কার হন্সেভি  ১৮০০-১৮০৩ ভরিঃ 

মন্সিয। এই সমে ভতভন ষ বূ্র, কযাম্বান্সসন্সরস এিং টযাভ র যান্সন্ডর মতন ভকিু র্ক্ষ মন্ত্রীর 

সহােতা ষপন্সেভিন্স ন। ভকন্তু তান্সর্র িূভমকা ষনন্সপাভ োন্সনর তু নাে ভি  নগনয। 

মূ ত ষনন্সপাভ োনই ভিন্স ন ফ্রান্সের অিযন্তরীণ সংস্কান্সরর প্রিান রুপকার।  

   ভিপ্লিী র্ুন্সগর ফ্রান্সের আভথ যক ও িযাচ্ছঙ্কং নীভত ভি  খুিই র্িূ য । ষনন্সপাভ োন্সনর রৃ্ঢ় 

শাসনকান্স  িযঙ্কাররা ফরাসী আভথ যক িযিস্থার প্রভত তান্সর্র ভিশ্বাস ভফন্সর পাে। 

ষনন্সপাভ োন উপ ভি কন্সরন পুরাতনতন্সন্ত্রর আভথ যক প্রশাসন ও কর িযিস্থা ভি  

কযাোর স্বরুপ। তাই ভতভন এই রু্ষ্ঠট ষক্ষত্রন্সক সংস্কার করন্সত উন্সর্যাগী হন। ১৮০০ ভরিঃ 

The Bank of France প্রভতষ্ঠিত হে। এন্সক্ষন্সত্র ভিখযাত িযাঙ্কার ষপন্সরন্সগার (Perregaux ) 

তান্সক সাহার্য কন্সর। প্রথম ভর্ন্সক এই িযান্সঙ্কর কাজ ভি  সরকারী ঋণ ও কন্সরর টাকার 

িযািস্থাপনা। ১৮০৩ সান্স  এই িযাঙ্কন্সক িযাঙ্কন্সনাট িাড়ার একন্সচষ্ঠটো অভিকার ষর্ওো 

হে। মুরা িযিস্থাও িীন্সর িীন্সর ভনেন্ত্রন্সণ আন্সস। ১৭৯৯-১৮১৪ ভরিঃ মন্সিয সান্সড় সাত 

ষকাষ্ঠট ফ্রাাঁ মূন্স যর স্বণ য ও ষরৌপয ফ্রাাঁ চা ু করা হে।  

   ষনন্সপাভ োন ফরাসী অথ যনীভতন্সক শচ্ছক্তশা ী করন্সত উন্সর্যাগ ষনন। ভতভন অিাি 

িাভণন্সজযর তু নাে অথ যনীভতন্সত রান্সষ্ট্রর হস্তন্সক্ষন্সপরই ষিভশ সমথ যক ভিন্স ন। 

ষনন্সপাভ োন্সনর মূ  উন্সেশয ভি  রান্সষ্ট্রর উৎসান্সহ কৃভ র অগ্রগভত, ফ্রান্সের পন্সক্ষ 

সুভিিাজনক িাভণজয এিং র্ন্সথি পভরমান্সণ িাতুর ষর্াগান। ইং যান্ড ষথন্সক আমর্ানী 

ভনেন্ত্রণ করার ভতভন পক্ষপাতী ভিন্স ন। রুষ্ঠট িা মাংন্সসর িযিসাে ভতভন ভগল্ড িযিস্থার 

পুনরািতযন অনুমভতও প্রর্ান কন্সরন। েভমকন্সর্র সংগিন স্বতরী করন্সত ভনন্স ি করা 

হে। ১৭৯৮-এর  য শান্সপভ ন্সের আইননুর্ােী ১৮০৩-এর এভপ্রন্স  এই ভনন্স িাজ্ঞা 

নতুন কন্সর ি িৎ করা হে। শাভন্ত ও শঙৃ্খ া িজাে রাখার জনয ষনন্সপাভ োন পর্ যাপ্ত 

খার্য সরিরান্সহর প্রন্সোজনীেতা অনুিি কন্সরভিন্স ন। তাই ভতভন শসয রপ্তাভনর ওপর 

কন্সিার ভনেন্ত্রণ চাপান। রুষ্ঠট ও মের্ার সন্সি যাচ্চ মূ যও ভনি যাভরত কন্সর ষর্ওো হে।  

   ষনন্সপাভ োন ভশক্ষা সংস্কান্সর উর্যীগী হন্সেভিন্স ন। ভকন্তু এন্সক্ষন্সত্র ভতভন সি যর্া 

ভিপ্লিী মতার্শ য দ্বারা প্রিাভিত হনভন। George Rude-r মন্সত ভশক্ষা সংস্কান্সরর মািযন্সম 

ষনন্সপাভ োন্সনর সামাচ্ছজক রৃ্ষ্ঠষ্টিভের পভরচে পাওো র্াে। ষমন্সেন্সর্র ভশক্ষার িযাপান্সর 



Chandan Poddar 
9903887859 Page 12 
 

তা াঁর ভিন্সশ  আগ্রহ ভি  না। কনন্সিনশন সৃষ্ট প্রাথভমক ভির্যা ে িা ecole 

communal-এর িার ষপৌরসিার ওপন্সর অভপ যত হে। চাচয পভরচাভ ত ভির্যা েসমূহ 

আিার খুন্স  র্াে। কনন্সিনশন প্রাে একশ মািযভমক ভির্যা ে স্থাপন কন্সরভি । এন্সর্র 

১৮০২-এর ষম মান্সসর আইন্সন স্বীকার কন্সর ষনওো হে এিং একজন ভশক্ষা 

অভিকতযার অিীন্সন আনা হে। ষনন্সপাভ োন্সনর ভনজস্ব সৃষ্ঠষ্ট ভি  ভ ন্সস িা “Lycee” 

নামক ভনি যাভচত সু্ক । এখান্সন সরকাভর অনুর্ান্সন ভনি যাভচত িাত্রন্সর্র ভিন্সশ  রকন্সমর 

ভশক্ষার্ান্সনর িযিস্থা করা হে। ‘’ভ ন্সস’’গুভ ন্সক কন্সিারিান্সি সরকারী ভনেন্ত্রন্সণ আনা 

হে। এর পািক্রম, রুষ্ঠটন, ভশক্ষক ভনন্সোগ সিই রান্সষ্ট্রর মািযন্সম হত। ষনন্সপাভ োন্সনর 

উন্সেশয ভি  ‘’ভ ন্সস’’গুভ ন্সক জাতীেতািান্সর্র নাস যাভরন্সত পভরণত করা। তা াঁর সমন্সেই 

িীন্সর িীন্সর এই ভ ন্সস”গুভ  ফ্রান্সের সি ষথন্সক ভিভশষ্ট ভশক্ষাপ্রভতিান্সন পভরণত হে। 

ষর্ন্সশর সি যত্র ভশক্ষান্সক্ষন্সত্র সামঞ্জসয আনার জনয ১৮০৮ ভরিঃ University of France 

প্রভতষ্ঠিত হে। এই ভিশ্বভির্যা ন্সে ভিজ্ঞান ও প্ররু্চ্ছক্ত ভশক্ষার ওপর ষজার ষর্ওো হে। 

ভিশ্বভির্যা ন্সের মািযন্সম ভশক্ষার ওপর ষনন্সপাভ োন রান্সষ্ট্রর কতৃযে আরও ষিশী রৃ্ঢ় 

কন্সরন এিং রান্সষ্ট্রর প্রভত অনুগত িাত্র স্বতরী কন্সরন।  

   আইন্সনর ভর্ক ষথন্সক এই সমন্সের সি ষথন্সক উন্সেখন্সর্াগয কীভত য ষকাড ষনন্সপাভ েন। 

১৮০৪ ভরিঃ ভসভি  ষকাড রুন্সপ প্রকাভশত হন্সে এষ্ঠট ১৮০৭ সান্স  ষকাড ষনন্সপাভ েন 

নান্সম পভরভচত হে। ষকাড ষনন্সপাভ েন ভিপ্লন্সির উর্ারবনভতক, প্রথাগত ও প্রাকৃভতক 

আইনতন্সের সন্সে ভডন্সরক্টভরর শাসনকান্স র ষরামান আইন্সনর সন্সে সামঞ্জসয ভিিান 

কন্সরন। George Rude-এর মন্সত এই ষকাড উিন্সের মন্সিয িারসাময িজাে ষরন্সখভি ; 

এর মািযন্সম ফরাসী ভিপ্লন্সির সামযিার্ী আর্ন্সশ যর সন্সে সম্পভির অভিকার এিং 

অভিিািক ও স্বামীর কতৃযেও প্রভতষ্ঠিত হে। এই ষকান্সড নারী ও পুরুন্স র মন্সিয সাময 

প্রভতিা কন্সরভন। ভিিাহ ভিন্সির্ন্সক কন্সিার িান্সি ভনেন্ত্রণ  করা হে। অবিি সন্তান্সনরা 

ষকি  ভিন্সশ  পভরভস্থভতন্সতই সম্পভি  াি করন্সত পারত। পুরাতনতন্সন্ত্রর নযাে 

সন্তান্সনর উপর অভিিািন্সকর কতৃযে িচৃ্ছে করা হে। সম্পভি পুত্র ও কনযান্সর্র মন্সিয 

সমানিান্সি িাগ করার িযিস্থা হে। অিশযই সন্ত্রাসকা ীন গণতাভন্ত্রক আর্শ য এন্সত 

স্থান পােভন। ভকন্তু সামন্ততন্সন্ত্রর ও সামন্ততাভন্ত্রক অভিকান্সরর অিসান্সনর র্টনা এন্সত 

স্বীকৃত হে। ভিন্সিন্সকর স্বািীনতা ও চাকভরর সমানাভিকারও একইিান্সি স্বীকৃত হে।  

    স্থানীে শাসনিযিস্থাে ষনপভ েন িুরন্সিা াঁ রাজন্সের ষকন্দ্রীে িযিস্থাই ভফভরন্সে 

আন্সনন। ভডপাটযন্সমন্টগুভ  একই রকম রাখা হে, ভকন্তু প্রন্সতযক ভডপাটযন্সমন্সন্টর িার 

ষর্ওো হে একজন ভপ্রন্সফক্টন্সক। ভপ্রন্সফক্টরা প্রথন্সম কনসা  দ্বারা মন্সনানীত হন্সিন। 

এিাড়া ভডপাটযন্সমন্ট, কযান্টন িা কভমউনগুভ র ভনি যাভচত পভর ন্সর্র ক্ষমতা পুন্সরাপুভর 

পরামশ যর্াতার হন্সে পন্সড়। এমনভক ষমন্সেন্সর্রও মন্সনানীত করার িযিস্থা করা হে। 

ষকন্দ্রীে সরকান্সরর ভনেন্ত্রণািীন ভপ্রন্সফক্টরা ভনজ ষক্ষন্সত্র প্রাে সি যমে কতযা ভিন্স ন। 

Alexis de Tocqueville তাই ভ ন্সখন্সিন ভপ্রন্সফক্টরা পুন্সরান্সনা িযিস্থার ইনন্সটডযান্টন্সর্র 

প্রতযািতযনই প্রাে সূভচত কন্সরভি ।  

    রান্সষ্ট্রর প্রন্সোজন্সনই ষনন্সপাভ েন ফ্রান্সে কযাথভ ক চান্সচযর সন্সে সমন্স াতাে 

আন্সসন। তা াঁর মন্সত “জনগন্সণর িন্সম যর প্রন্সোজন আন্সি। এই িম য সরকান্সরর হান্সত থাকা 



Chandan Poddar 
9903887859 Page 13 
 

র্রকার। ভতভন ১৮০১ ভরিঃ ষপাপ সপ্তম পাোন্সসর সন্সে Concordat চুচ্ছক্ত সই কন্সরন। 

এই চুচ্ছক্তর মািযন্সম ভিপ্লন্সির সমে ষথন্সক চন্স  আসা রাষ্ট্র ও চান্সচযর ভিিান্সর্র অিসান 

হে, ভিন্সরাহী র্াজকন্সর্র ভরপািভ ন্সকর অন্তিুযক্ত হে, চান্সচযর পুরান্সনা  জভমগুভ  

ভনরাপর্ করা হে। সরকার র্াজকন্সর্র ষিতনর্ান্সনর িযিস্থা কন্সর এিং চাচযন্সক এই 

ভি ন্সে আশ্বস্ত করা হে ষর্ কযাথভ ক িম য ফ্রান্সে পুনরাে মুক্তিান্সি প্রচার করা র্ান্সি। 

এইিান্সি কযাথভ  চাচয ও ফরাসী রান্সষ্ট্রর মন্সিয একষ্ঠট আন্সপান্স  আসা হে।  

    ষনন্সপাভ েন্সনর ভিভিন্ন  সংস্কারন্সক সািারণিান্সি রু্ইভর্ক ষথন্সক ষর্খা হন্সেন্সি। 

একভর্ক ষথন্সক ভতভন ভিপ্লিী নীভতন্সকই অনুসরণ কন্সরভিন্স ন। অনযভর্ন্সক ভতভন 

চুভপসান্সর পুরন্সনা িুরন্সিা াঁ িযিস্থার অন্সনক প্রভতিানই ভফভরন্সে এন্সনভিন্স ন। ভিপ্লন্সিাির 

ষিশ ভকিু নতুন িযিস্থান্সক ভতভন স্থাভেে প্রর্ান কন্সরভিন্স ন। সামাচ্ছজক সাময প্রভতিা 

করা হ । প্রশাসভনক ও আইনগত ঐকযন্সক আরও রৃ্ঢ় কন্সর জাতীে সংহভতন্সক 

পূণ যতর রুপ ষর্ওো হন্সেভি । এক অন্সথ য ষনন্সপাভ েন এিং ফ্রান্সের কৃ ক ও সািারণ 

মানুন্স র কান্সি ভিপ্লি প্রসূত সামাচ্ছজক ও প্রশাসভনক পভরিতযন িুন্সজযাো সম্প্রর্ান্সের 

রাজবনভতক স্বািীনতার  ন্সক্ষযর ষথন্সক অন্সনক ষিভশ ভপ্রে ভি । তাই তা াঁর মন্সত ১৮০০-

ষত ফরাসী ষর্ন্সশর সািারণ মানু  সামাচ্ছজক ও প্রশাসভনক ভিপ্লিন্সক সংহত করার 

প্রন্সোজন্সন রাজবনভতক ভিপ্লিন্সক পভরতযাগ করন্সত রাচ্ছজ হন্সেভি ।  

 

Q.6. মহান্সর্শীে অিন্সরাি প্রথা ভকিান্সি ষনন্সপাভ েন্সনর পতনন্সক তরাভিত কন্সরভি ।  

 ষনন্সপাভ েন্সনর জীিন্সনর সিন্সচন্সে িড় িূ  ভি  মহান্সর্শীে অিন্সরাি প্রথা, র্া তান্সক 

পতন্সনর ভর্ন্সক চাভ ত কন্সরভি । ভতভন র্ুেন্সক্ষন্সত্র ইং যান্সন্ডর ভিরুন্সে ষকানভর্নই 

সুভিিা কন্সর উিন্সত পান্সরনভন। ইং যান্ড ভি  তা াঁর ভচরশতূ্র। ভকন্তু ভমশর ষথন্সক শুরু 

কন্সর োফা গান্সরর র্ুে(১৮০৫) পর্ যন্ত ষনন্সপাভ েন িার িার ইং যান্সন্ডর হান্সত ভিপর্ যস্ত 

হন্সে িু ন্সত ষপন্সরভিন্স ন ষর্, ইং যান্সন্ডর সন্সে র্ুন্সে তা াঁর সাফন্স যর ষকান সম্ভািনা 

ষনই। তাই ইং যান্ডন্সক কািু করার জনয ভতভন পন্সরান্সক্ষ ষর্ অস্ত্র প্রেন্সহাগ কন্সরন, তাই 

হ  মহান্সর্শীে অিন্সরাি প্রথা।  

   রু্ষ্ঠট উন্সেশয ভনন্সে ষনন্সপাভ েন তা াঁর মহান্সর্শীে অিন্সরাি প্রথা ষর্া ণা কন্সরভিন্স ন। 

প্রথম উন্সেশয ভি  ইং যান্সন্ডর সি যনাশ করা। সরাসভর ষনৌরু্ন্সে ইং যান্ডন্সক পরাচ্ছজত 

করা অসম্ভি ভিন্সিচনা কন্সর ষনন্সপাভ েন ষচন্সেভিন্স ন ইং যান্সন্ডর অথ যনীভত এমনিান্সি 

পেু করন্সত র্ান্সত ষস ষশ  পর্ যন্ত তা াঁর কান্সি িশযতা স্বীকার করন্সত িািয হে। ভতভন 

জানন্সতন ইং যান্সন্ডর সমৃচ্ছের মূ  উৎস তার জগৎন্সজাড়া িাভণজয। ইংন্সরজন্সর্র ভতভন 

‘ষর্াকানর্ান্সরর জাত’ িন্স  অভিভহত করন্সতন। কান্সজই র্ভর্ তার িযিসা িাভণজয র্ধ্ংস 

কন্সর ষর্ওো র্াে, তাহন্স  ইং যান্সন্ডর সি যনাশ হন্সি। ইং যান্সন্ডর সি যনাশ িাড়া 

মহান্সর্শীে অিন্সরান্সির ভপিন্সন তা াঁর ভদ্বতীে উন্সেশে ভি  ইং যান্সন্ডর কাি ষথন্সক 

ইউন্সরান্সপর িাজার ষকন্সড় ভনন্সে ষসখান্সন ফ্রান্সের িাজার স্বতরী করা। এর ফন্স  

ফ্রান্সের ভশন্সর্ল্ান্সর্যান্সগর ষজাোর আসন্সি। ভতভন ষিন্সিভিন্স ন এর মািযন্সম ফ্রান্সের 
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িুন্সজযাো ষেণীর সমথ যন ভতভন পান্সিন এিং ভতভন তা াঁর একনােকতন্সন্ত্রর ভিতন্সক আরও 

শচ্ছক্তশা ী করন্সত পারন্সিন।  

   তাচ্ছেক রৃ্ষ্ঠষ্টন্সকাণ ষথন্সক ষনন্সপাভ েন্সনর এই পভরকর্ল্না অভ্রান্ত ভি । তন্সি এই 

পভরকর্ল্না িাস্তন্সি রুপাভেত করন্সত হন্স  রু্ষ্ঠট ভি ে ষখো  করা অতযািশযক ভি । 

প্রথমতিঃ ইং যান্সন্ডর স্বতরী চ্ছজভন  র্ান্সত ইউন্সরান্সপর িাজান্সর েুকন্সত না পান্সর তার 

জনয ইউন্সরান্সপর সমূ্পণ য তটন্সরখা জনু্সড় ফরাসী কতৃ যে সুভনচ্ছশ্চত করার প্রন্সোজন 

ভি । অথ যাৎ ষর্ সি অঞ্চন্স  ফরাভস কতৃ যে প্রভতষ্ঠিত হেভন, ষসগুভ ন্সক ফরাসী 

সাম্রান্সজযর অন্তিুযক্ত করন্সত হন্সি। ষসই সন্সে ইং যান্সন্ডর ষকান জাহাজ র্ান্সত 

ইউন্সরান্সপর ষকান িদন্সর েুকন্সত না পান্সর তার জনয নজরর্ারীর িযিস্থা করন্সত হন্সি। 

এর জনয প্রন্সোজন ভি  শচ্ছক্তশা ী ষনৌিহন্সরর। ভদ্বতীেত, অিন্সরান্সির ফন্স  

ইউন্সরান্সপর মানুন্স র র্ান্সত অসুভিিা না হে তার জনয ফ্রান্সের স্বতরী চ্ছজভন পত্র ভর্ন্সে 

ইউন্সরান্সপর চাভহর্া ষমটান্সনা। ভকন্তু রু্ষ্ঠট ভি েই ভি  একপ্রকার ফ্রান্সের সািযাতীত। 

সমগ্র ইউন্সরান্সপর তটন্সরখা পাহারা ষর্িার মত শচ্ছক্তশা ী ষনৌিহর ফ্রান্সের ভি  না 

এিং তা রাতারাভত গন্সড় ষতা াও সম্ভি ভি  না। ইং যান্সন্ডর ষনৌ-িহর ভি  ভিশ্বন্সসরা। 

সুতরাং ইউন্সরান্সপ ইং যান্সন্ডর িাজার নষ্ট করার কাজ এক প্রকার অসম্ভি ভি । 

অনযভর্ন্সক ফ্রান্সেও রাতারাভত ভশর্ল্ ভিপ্লি র্ষ্ঠটন্সে ফ্রান্সের স্বতরী রিযসামগ্রী ভর্ন্সে 

ইউন্সরান্সপর চাভহর্া ষমটান্সনার পভরকর্ল্নাও একপ্রকার অিাস্তি ভি ।  

   োফা হগান্সরর পর ষনন্সপাভ েন ইং যান্সন্ডর ভিরুন্সে ষনা-র্ুে স্থভগত রান্সখন। ভকন্তু 

১৮০৬ সান্স  প্রাভশোন্সক পরাচ্ছজত করার পর ইং যান্ডন্সক জব্দ করার জনয ভতভন ঐ 

িিন্সরর নন্সিম্বন্সর িাভ যন ভডক্রী ষর্া না কন্সর সমগ্র ভব্রষ্ঠটশ দ্বীপপুন্সঞ্জর উপর ষনৌ-

অিন্সরাি জাভর করা হে। এর মািযন্সম ি া হে ফ্রাে ও তার ভমত্রন্সর্ন্সশর িদরগুভ ন্সত 

ইং যান্সন্ডর ষকান জাহাজ প্রন্সিশ করন্সত ষর্ওো হন্সি না। এমনভক অনয ষর্ন্সশর 

জাহান্সজ আনা ভব্রষ্ঠটশ পণয িান্সজোপ্ত করা হন্সি। রাভশো ও প্রাভশো উিন্সেই এই 

ভনন্স িাজ্ঞা মানন্সত রাচ্ছজ হ । কন্সেক মাস পর অভিো, প্রাভশো ও রাভশো ইং যান্সন্ডর 

ভিরুন্সে র্ুে ষর্া ণা কর । এইিান্সি ষনন্সপাভ েন ইং যান্সন্ডন্সক ইউন্সরান্সপ ভমত্রহীন 

করন্সত সক্ষম হন্স ন। িাভ যন ভডচ্ছক্রর প্রতুযিন্সর ইং যান্ড “Orders in Council” জাভর 

কন্সর ফ্রাে ও ইউন্সরান্সপর ভিরুন্সে পাল্টা ষনৌ অিন্সরাি ষর্া ণা কর । ভনরন্সপক্ষ ষকান 

ষর্ন্সশর জাহাজ র্ান্সত ফ্রাে ও ইউন্সরান্সপ েুকন্সত না পান্সর, তার জনযই এই ষর্া ণাপত্র 

জারী করা হে। ষকান জাহাজ র্ভর্ এই ভনন্সর্যশ অমানয কন্সর তাহন্স  ষসই জাহাজ 

িান্সজোপ্ত করা হন্সি িন্স  ষর্া ণা করা হে। এর ভিরুন্সে ষনন্সপাভ েন ১৮০৭ সান্স  

Fontainbleau ও Milan ভডক্রী জাভর কন্সর ষর্া ণা কন্সর ষর্, ভনরন্সপক্ষ ষর্ন্সশর ষর্ সি 

জাহাজ অডযাস য-ইন-কাউচ্ছে  ষমন্সন ষনন্সি, তান্সর্র ভব্রষ্ঠটশ জাহাজ িন্স  মন্সন করা হন্সি 

এিং তা িান্সজোপ্ত করা হন্সি। সংন্সক্ষন্সপ এই হ  মহান্সর্শীে প্রথা।  

   মহান্সর্শীে অিন্সরাি ইং যান্সন্ডর উপর প্রি  চাপ সৃষ্ঠষ্ট কন্সরভি  ষস ভি ন্সে সন্সদহ 

ষনই। পূন্সি য ইং যান্সন্ড প্রস্তুত পন্সণযর এক-তৃতীোংশ এিং উপভনন্সিশ ষথন্সক 

আমর্ানীকৃত পন্সণযর ভতন-চতুথ যাংশ ইং যান্ড ইউন্সরান্সপর িাজান্সর ভিচ্ছক্র করত। এই 

িাজার িন্ধ হন্সে র্াওোে ইং যান্ড তীব্র অথ যবনভতক সংকন্সটর মুন্সখ পন্সড়। ১৮১১-১২ 
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সান্স  এই সংকট তীব্রতর হে। অডযারস-ইন-কাউচ্ছে  কার্ যকর করা সহজ ভি  না। 

আন্সমভরকা, ষডনমান্সকযর মন্সতা ষনৌশচ্ছক্তির ষর্শ অডযারস-ইন-কাউচ্ছে  মানন্সত 

অস্বীকার করন্স  ইং যান্ড িািয হন্সে আন্সমভরকার কন্সেকষ্ঠট িদর ও ষডনমান্সকযর 

রাজিানীন্সত ষগা াি যণ কন্সর। অনযভর্ন্সক অভিো, হ যান্ড, ইতাভ , রাভশো 

মহান্সর্শীে অিন্সরাি ষমন্সন ভনন্সেভি ।  

   ভকন্তু ষশ  পর্ যন্ত মহান্সর্শীে অিন্সরাি িযিস্থা িযথ যতাে পর্ যিভসত হে। ইং যান্ড রূত 

তার প্রাথভমক সংকট কাষ্ঠটন্সে ওন্সি। ফ্রান্সের র্ন্সথি ষনৌিহর না থাকাে অিন্সরাি 

কার্ যত িযাথ য হে। ইং যান্সন্ডর অথ যনীভতর প্রকৃত শচ্ছক্ত ও তার ভশন্সর্ল্র অগ্রগভত সম্পন্সকয 

ষনন্সপাভ েন্সনর সষ্ঠিক িারণা ভি  না। ভব্রষ্ঠটশ পণযসামগ্রী িযতীত  ইউন্সরান্সপর িযিসা 

িাভণজয অচ  হন্সে পন্সড়। ষনন্সপাভ েন ফ্রান্সে ইং যান্ডজাত পণয আমর্ানীর জনয 

ফরাসী িভণকন্সর্র অনুমভত ভর্ন্সত িািয হন্সেভিন্স ন। ভতভন স্বেং ষসনািাভহনীর জনয 

প্রন্সোজনীে ষপা াক ঈ জনু্সতা ইং যান্ড ষথন্সক আমর্ানী কন্সরভিন্স ন। তািাড়া ভশর্ল্ 

ষক্ষন্সত্র ফ্রাে কখন্সনা ইং যান্সন্ডর সমকক্ষ হন্সে উিন্সত পান্সর ভন। ভনরন্সপক্ষ ষর্ন্সশর 

জাহাজ চ াচন্স র উপর ভনন্স িাজ্ঞা থাকাে ফরাসী ভশন্সর্ল্ কাাঁচামান্স র অিাি ষর্খা 

র্াে। অনযভর্ন্সক ষচারাপন্সথ ইং যান্সন্ডর পণয ইউন্সরান্সপর িাজার ষিন্সে র্াে। এই ষচারা 

কারিার িন্ধ করা ষনন্সপাভ েন্সনর পন্সক্ষ সম্ভি হেভন।  

   এই িযিস্থা ইউন্সরান্সপ এক িযাপক অথ যবনভতক সংকন্সটর সৃষ্ঠষ্ট কন্সর। অভিমূ য 

ফরাসী পণয ভকনন্সত িািয হওোে অনানয ষর্ন্সশর মানু  ষনন্সপাভ েন্সনর ভিন্সরািী হন্সে 

ওন্সি। এমনভক তা াঁর ভনন্সজর ষর্ন্সশর প্রজারাও তা াঁর ভিরুন্সে িীতেে হন্সে ওন্সি। এই 

িযিস্থা কার্ যকর করন্সত ভগন্সে ভতভন ইউন্সরান্সপর উপকূন্স  প্রাে রু্ই হাজার মাই  এ াকা 

জন্সের ষচষ্টা কন্সরন। ফন্স  একভর্ন্সক ষর্মন ষসনািাভহনীর উপর চাপ পন্সড় ষতমভন 

অপরভর্ন্সক তা াঁর জনভপ্রেতা ও ভিপ্লিী জাতীেতািার্ী িািমূভত য নষ্ট হে। ষর্ন্সশ ষর্ন্সশ 

তা াঁর ভিরুন্সে ভিন্সরাহ ষর্খা ষর্ে। ইং যান্ডন্সক পর্ানত করন্সত ভগন্সে ভতভন ভনন্সজই নতুন 

নতুন সংকন্সটর সন্মুখীন হন। এই িযিস্থা ষনন্সপাভ েন্সনর রাজবনভতক জ্ঞান্সনর চরম 

িযথ যতার পভরচে র্া তা াঁর পতন ষডন্সক আন্সন।   

 

 

Q.7.  ১৭৮৯ ভরিঃ ফরাসী ভিপ্লন্সির পথ স্বতরী করার ষক্ষন্সত্র র্াশ যভনকন্সর্র অির্ান্সনর মূ যােন কর।  

 ফরাভস ভিপ্লন্সির ষক্ষন্সত্র অষ্টার্শ শতকীে র্াশ যভনকন্সর্র িূভমকা ভনন্সে ঐভতহাভসক মহন্স  

ভিতন্সকযর ষশ  ষনই। র্াশ যভনকরা ষকউই গণঅিুযত্থান্সন ষনতৃে ষর্নভন িা অংশ ষননভন। ভকন্তু 

তা াঁরা তা াঁন্সর্র ষ খনীর ষজান্সর মানুন্স র িািনা ভচন্তাে পভরিতযন আনন্সত প্রোসী হন্সেভিন্স ন। 

ফরাভস র্াশ যভনকরা িমীে অসহনশী তা ও কযাথভ ক ভনন্স িাজ্ঞান্সক তীব্র আক্রমণ 

কন্সরভিন্স ন। ফ্রান্সের র্াজক সম্প্রর্াে তা াঁন্সর্র কতৃ যন্সের জনয পাভথ যি শাসক তথা 

শাসকন্সেণীর ওপর খুি ষিভশ ভনিযর করন্সতন। ষস কারন্সণই র্াশ যভনকরা চান্সচযর ভিন্সশ  

সূন্সর্াগসুভিিা, র্াজকন্সর্র অিক্ষে ও অন্ধ অনুশাসন্সনর ভিরুন্সে তীব্র কটাক্ষ কন্সরভিন্স ন। 

ি ন্সটোর, মন্সন্টসু্ক ও রুন্সশা ষর্ৌচ্ছক্তক এন্সকশ্বরিার্ী (Deist) ভিন্স ন। অথ যাৎ তা াঁরা ভিশ্বাস 

করন্সতন ঈশ্বর ভিশ্বজগৎ সৃষ্ঠষ্ট কন্সরন্সিন, ভকন্তু মানিজীিন্সনর ওপর তা াঁর ষকান্সনা ভনেন্ত্রণ িা 
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প্রিাি ষনই। ি ন্সটোন্সরর ভিখযাত মন্তিয ভি —ঈশ্বন্সরর অচ্ছস্তে র্ভর্ নাও থাকত তন্সি তা াঁন্সক 

আভিষ্কার করন্সত হত। অনযভর্ন্সক ভডন্সডন্সরা ভিন্স ন নাচ্ছস্তক। মন্সন্টসু্ক, ি ন্সটোর, ভডন্সডন্সরা  

এিং রুন্সশা—এই চারজন মহান অষ্টার্শ শতকীে ফরাভস র্াশ যভনক তান্সর্র অননযসািারণ 

ভচন্তা িািনার মািযন্সম জগতন্সক আন্স াভকত কন্সরভিন্স ন এিং সমাজ, িম য ও রাজনীভতন্সত 

অসামানয প্রিাি ষফন্স ভিন্স ন।  

   ফ্রান্সের সাভহন্সতয ও সমাজ জীিন্সন সামযিার্ী আর্ন্সশ যর প্রভতফ ন ভি  স্পষ্ট। জ্ঞানর্ীপ্চ্ছত্রর 

র্ুন্সগর উপন্সরাক্ত মননশী  িযচ্ছক্তন্সেরা স্মান্সজর উচ্চিন্সগ যর মানুন্স র ভি াসিহু  জীিন এিং 

সামাচ্ছজক ষকৌভ ন্সনযর অনযাে র্াভিগুভ ন্সক তীব্র িা াে ভনদা কন্সরভিন্স ন। তা াঁরা সমান্সজর 

সাভি যক উন্নভতর জনয “কার্ যকর জ্ঞান”-এর ওপর গুরুে আন্সরাপ কন্সরভিন্স ন। তা াঁরা সকন্স ই 

প্রি িান্সি ভিশ্বাস করন্সতন ষর্, সামাচ্ছজক অিস্থান ভনভি যন্সশন্স  প্রভতষ্ঠট মানুন্স রই জনমন্সতর 

র্রিান্সর অংশগ্রহণ করার অভিকার আন্সি। রাজার স্বস্বরতাভন্ত্রক ক্ষমতা ষথন্সক শুরু কন্সর 

সামাচ্ছজক স্বি ময –এ সমস্ত ভকিুর ভিরুন্সেই তা৬রা আক্রমণ চাভ ন্সেভি ।  

   মন্সন্টসু্ক(১৬৮৯-১৭৫৫) ভিন্স ন জ্ঞানর্ীভপ্তর আর্ন্সশ যর অনযতম উজ্জ্ব  প্রিক্তা। তা াঁর 

“Persian Letters” নামক গ্রন্সে ভতভন র্াসপ্রথার ভিরুন্সে তীব্র আক্রমণ চা ান। তা াঁর ভস্থর 

ভিশ্বাস ভি , র্াসিযিস্থা একষ্ঠট স্বস্বরতাভন্ত্রক িযিস্থারই সম্প্রসারণ এিং র্াসপ্রথা প্রাকৃভতক 

আইন্সনর পভরপেী। তা াঁর রভচত “The Spirit of Laws” গ্রন্সে ভতভন রাজার স্বস্বরাচার ষরান্সি 

ভিচারিযিস্থা, আইনসিা ও শাসনভিিান্সগর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন্সণর কথা িন্স ন। ভতভন মন্সন 

করন্সতন, রাজার সাি যন্সিৌম ক্ষমতার আিার ঈস্বর ন্ন, জনগণ। ি ন্সটোর(১৬৯৪-১৭৭৮) 

একজন ষর্ৌচ্ছক্তক এন্সকশ্বরিার্ী ভহসান্সি ভিশ্বাস করন্সতন, ঈশ্বর ভিশ্ব ব্রহ্মান্সন্ডর রষ্টা; ভকন্তু 

ভিশ্ব ষিহ্মান্ড পভরচাভ ত হে কতগুভ  স্বিজ্ঞাভনক ভনেন্সমর দ্বারা। ষডভনস ভডন্সডন্সরা (১৭১৩-

১৭৮৪) প্রাে ২৫ িির িন্সর ভিশ্বন্সকা  রচনা কন্সরভিন্স ন। তা াঁর এই ভিশ্বন্সকান্স র মন্সিয রাজকীে 

কতৃ যে ভিন্সরািী িক্তিয অন্তভন যভহত ভি । তা াঁর িভ ি ভিশ্বাস ভি  ষর্ ষকান্সনা ভকিুই 

সমান্স াচনার উন্সর্ধ্ য নে। ফরাভস জ্ঞানর্ীভপ্তর আর এক কা জেী প্রভতভনভি র্াশ যভনক জা াঁ 

জযাকস রুন্সশা(১৭১২-১৭৭৮)। তা াঁর ভিখযাত গ্রে—“Discourse on the origin of Inequality” 

ষত র্ুচ্ছক্তর মািযন্সম ষর্ভখন্সেন্সিন ষর্, সমস্ত মানিসমাজই র্ুনীভতগ্রস্ত, কারণ ষসখান্সন এন্সক 

অপন্সরর ওপর প্রিুে করন্সত চাে। ১৭৬২ সান্স  প্রকাভশত হে রুন্সশার ভিখযাত গ্রে “Social 

Contract”। এখান্সন ভতভন ষ ন্সখন—“মানু  জন্মগত স্বািীন এিং সি যত্রই ষস শঙৃ্খন্স  আিে”। 

এই গ্রন্সে ভতভন একষ্ঠট গুরুেপূণ য সমসযার সমািান্সন প্রোসী হন। তা হ  মানু  তার 

িযচ্ছক্তস্বািীনতা ভিসজযন না ভর্ন্সেও কীিান্সি সমান্সজ সংর্িেিান্সি সুরক্ষা ও নযাে ভনচ্ছশ্চত 

করন্সত পান্সর। রুন্সশা কর্ল্না কন্সরভিন্স ন ষর্, এমন একষ্ঠট “সামাচ্ছজক চুচ্ছক্ত” সম্পাভর্ত হন্সি, 

র্ার মািযন্সম িযচ্ছক্ত তার স্বািাভিক অভিকার “সািারন্সণর ইিা”র (General Will) কান্সি সমপ যণ 

করন্সিন। রুন্সশার কান্সি ‘সিারন্সণর ইিা’ ভি  সমান রাজবনভতক অভিকার ষিাগকারী 

নাগভরকন্সর্র মন্সিয ঐকযমতয। রুন্সশা ভিশ্বাস করন্সতন ষর্, একমাত্র প্তযক্ষ গণতন্সন্ত্রর ওপর 

ভনিযরশী  রাজবনভতক িযিস্থাই ষশা ণ ও ভনপীড়ন্সনর সাি যজনীন প্রিণতার পথ রুে করন্সত 

পান্সর। একথা অনস্বীকার্ য ষর্, “মানিাভিকার ও নাগভরক অভিকান্সরর ষর্া ণাপন্সত্রর” মন্সতা 

ভিপ্লিী র্ভ   অিশযই রুন্সশার ভচন্তািারার কান্সি ঋণী। তািারা আন্সি ভসন্সে ষথন্সক ষরািসভপোর 

পর্ যন্ত ফরাভস ভিপ্লন্সির িহু ষনতার ষ খাে ও িক্তৃতাে রুন্সশার রাষ্ট্রভচন্তার প্রিাি ভি  স্পষ্ট।  

   সমসামভেক ইংন্সরজ র্াশ যভনক এডমন্ড িাকয তাাঁর ফরাভস ভিপ্লি সংক্রান্ত আন্স াচনাে মত 

ভর্ন্সেন্সিন ভিপ্লি ভি  একর্  ভশভক্ষত মানু  ও র্াশ যভনন্সকর কুচক্রান্সন্তর পভরণভত। তাাঁর মন্সত 

ফরাভস ভিপ্লি ভি  হান্সত ষগানা ভকিু িুচ্ছেজীভির  ড়র্ন্সন্ত্রর ফস । এই  ড়র্ন্ত্র তন্সের আরও 
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ভিশর্ িযাখযা ভর্ন্সেন্সিন আন্সি িারুন্সে । অষ্টার্শ শতন্সকর ফ্রান্সের ভস্থতািস্থা ষিন্সে ভর্ন্সে 

একষ্ঠট স্বিপ্লভিক অিুযত্থান র্টান্সনার জনয ভতভন র্াশ যভনকন্সর্র র্ােী কন্সরন্সিন।  

   ১৮৪০-এর র্শন্সকর এক অসামানয ঐভতহাভসক জনু্স  ভমন্সশ  ভিপ্লিীন্সর্র প্রভত 

সহানুিূভতশী  ভিন্স ন। তাাঁর কান্সি ফরাভস ভিপ্লি ভি  রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্সন্ত্রর ভন ্িুরতা 

ও অনযান্সের ভিরুন্সে জনতার এক স্বতিঃস্ফূতয অিুযত্থান। তন্সি ভতভন র্াশ যভনকন্সর্র 

অির্ানপন্সক ষিাট কন্সর ষর্ন্সখনভন কারণ র্াশ যভনকরাই মানু ন্সক স্বস্বরতন্সন্ত্রর ভিরুন্সে সন্সচতন 

কন্সরভি । তকভি  মন্সন কন্সরন—সরকাভর ষর্া  তূ্রষ্ঠট তৎকা ীন ফ্রান্সে এক রাজবনভতক 

ভিন্সরাভিতার ষক্ষত্র প্রস্তুত কন্সরভি । ভকন্তু এই রাজবনভতক ভিন্সরাভিতার প্রাথভমক 

িভহিঃপ্রকাশ র্ন্সটভন। তখন সরকার ভিন্সরাভিরা হান্সত ক ম তুন্স  ষনন এিং ক্রন্সম ষনতৃে উন্সি 

আন্সসন। তাাঁন্সর্র উন্সেশয ভি —ষর্ন্সশর র্ািতীে সামাচ্ছজক ও রাজবনভতক প্রভতিানগুভ ন্সক 

সমূন্স  উৎপাষ্ঠটত করা। তকভিন্স র কান্সি র্াশ যভনকন্সর্র িূভমকা গুরুেপূণ য হন্স ও িান্সকযর নযাে 

ভতভন এন্সক  ড়র্ন্ত্র ভহসান্সি ষর্ন্সখনভন। তাাঁর কান্সি এষ্ঠট ভি  স্বি ময ও অপশাসন্সনর এক 

ভিরুে প্রভতচ্ছক্রো।  

   মাকযসিার্ী ঐভতহাভসক এ িাটয সিু  ভকন্তু জ্ঞানর্ীপ্ত র্াশ যভনকন্সর্র িূভমকান্সক গুরুেহীন 

িন্স  মন্সন কন্সরনভন। সিুন্স র মন্সত জ্ঞানর্ীপ্ত ভি  একান্তই িুন্সজযাো ষেণীর মতার্শ য। সমান্সজর 

আভথ যক ভিভি পভরিভতযত হিার সন্সে সন্সে মতার্ন্সশ যর ষক্ষন্সত্রও পভরিতযন এন্সসভি । তন্সি 

ফরাভস ভিপ্লন্সি র্াশ যভনকন্সর্র অির্ান্সনর এক অসামানয িযাখযা ভর্ন্সেন্সিন ঐভতহাভসক জজয 

রুন্সর্। তাাঁর মন্সত অথ যবনভতক র্রূিস্থা, সামাচ্ছজক অসন্সন্তা  এিং রাজবনভতক 

উচ্চাকাঙ্খাজভনত হতাশা ইতযাভর্ এককিান্সি ভিপ্লি র্টান্সত পারত না। ভিভিন্ন িািিারান্সক 

একীকরন্সণর প্রন্সোজন ভি । প্রন্সোজন ভি  আশা ও প্রভতিান্সর্র একষ্ঠট সািারণ িা া স্বতরী 

করার। তািাড়া ভিভিন্ন িরন্সনর স্বাথ য জভড়ত ভিভিি সামাচ্ছজক ষেণীর অসন্সন্তা  ও হতাশান্সক 

এক সূন্সত্র ষগাঁন্সথ ষফ ার জনয একষ্ঠট “ভিপ্লিী মনস্তে” স্বতভররও র্রকার ভি । রুন্সর্র মন্সত, 

এই অতযািশযক র্াভেেগুভ  পা ন কন্সরভিন্স ন অষ্টার্শ শতকীে ফরাভস র্াশ যভনকরা। রুন্সর্ 

ভ ন্সখভিন্স ন—আমান্সর্র সমন্সে ভিপ্লন্সি মতার্শ যগত ভিভি স্থাপন কন্সর রাজবনভতক র্ন্স র 

অচ্ছস্তে ভি  না। ষস ষক্ষন্সত্র ি া র্াে, জ্ঞানর্ীপ্ত ষ খন্সকরা ভিপ্লন্সির ষক্ষত্র প্রস্তুত করার 

ষক্ষন্সত্র প্রাথভমক িান্সি একষ্ঠট অতযন্ত তাৎপর্ যপূণ য িূভমকা পা ন কন্সরভিন্স ন। রুন্সর্ন্সক 

অনুসরণ কন্সর ি া র্াে—অষ্টার্শ শতকীে র্াশ যভনকরা পূি যতন িযিস্থার মতার্শ যগত সমথ যন 

র্ুি য  কন্সর ভর্ন্সেভিন্স ন।   

 

 

Q.8. ফরাভস ভিপ্লন্সির প্রাক্কান্স  ফ্রান্সের অভিজাত ও র্াজন্সকর অিস্থা আন্স াচনা কর।  

 ভিপ্লি পূি যিতী ফ্রান্সে ফরাভস সমাজ ভতনষ্ঠট এন্সেন্সট ভিিক্ত ভি । প্রথম এন্সেন্সটর অন্তগ যত 

ভিন্স ন র্াজক সম্প্রর্াে, অভিজাত ষেণীন্সক ভনন্সে গন্সড় উন্সিভি  ভদ্বতীে এন্সেট এিং 

জনসংখযার িাভক অংশ অথ যাৎ িুন্সজযাো ষেণী, কৃ ক,  ুন্সর র্ভরর জনতা প্রিৃভত সকন্স  

ভিন্স ন তৃতীে এন্সেন্সটর মানু । প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সে প্রথম র্ুই এন্সেন্সটর প্রভতভনভিরা অথ যাৎ 

র্াজক ও অভিজাত ষেণী ভি  সুভিিান্সিাগী। তৃতীে এন্সেন্সটর মানু রা ভি  র্ািতীে সুভিিা 

ষথন্সক িচ্ছঞ্চত।  

   ফ্রান্সে জনসংখযার অভত সামানয অংশ ভিন্স ন র্াজন্সকরা। এন্সর্র সংখযা ভি  ষমাটামুষ্ঠট ১ 

 ক্ষ ৩০ হাজার। তা াঁন্সর্র মন্সিয অন্সি যক পাভথ যি কার্ যাি ীর সন্সে র্ুক্ত ভিন্স ন। অনযানযরা িমীে 
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প্রভতিান্সনর ভিভিন্ন স্তন্সরর সর্সয ভিন্স ন। ফ্রাে ভি  একষ্ঠট কযাথভ ক রাষ্ট্র। ফন্স  জীিন্সনর 

ভিভিন্ন ষক্ষন্সত্র র্াজন্সকরা অসম্ভি প্রিািশা ী হন্সে ওন্সিন। িম য িাড়াও নানা সামাচ্ছজক ও 

অথ যবনভতক ষক্ষন্সত্র তা াঁন্সর্র প্রিাি ভিস্তৃত হন্সেভি । উচ্চিন্সগ যর র্াজন্সকরা ভিন্স ন অতযন্ত 

সম্পর্শা ী। চান্সচযর িূসম্পভি ষথন্সক তান্সর্র আে ভি  ভিশা  অন্সঙ্কর। তািাড়া িম যকর িা 

টাইথ িাির্ও চাচয প্রচুর আে করত। চাচযগুভ  হন্সে উন্সিভি  সম্পর্, সুন্সর্াগ সুভিিা ও ক্ষমতার 

ষকন্দ্র। অিযন্তরীণ শাসন পভরচা নার ষক্ষন্সত্রও চান্সচযর র্াজন্সকরা র্ন্সথি ক্ষমতা ষিাগ 

করন্সতন। ভকন্তু তা াঁরা রাষ্ট্রন্সজ প্রাে ভকিুই ভর্ন্সতন না। র্াজন্সকরা রাজান্সক সামানয ভকিু 

অবিতভনক উপহার ভর্ন্সত স্বীকৃত হন্সেভিন্স ন এিং তার জনয তা াঁরা সািারণ মানুন্স র ষথন্সক 

টাকা আর্াে করন্সতন। ফ্রান্সের র্াজন্সকরা ভিন্স ন একষ্ঠট ভিন্সশ  িমীে সম্প্রর্াে, স্বতন্ত্র ষকান 

ষেণীর মানু  তারা ভিন্স ন না। র্াজকন্সর্র মন্সিয অভিজাত ও সািারণ মানু  র্ইুই ভিন্স ন। 

ষকি মাত্র অভিজাত পভরিান্সরর ষ ান্সকন্সর্রই ভিশপ ভহসান্সি ভনর্ুক্ত করা হত। প্রাক ভিপ্লি 

ফ্রান্সে ১৩৯ জন ভিশপই ভিন্স ন অভিজাত পভরিান্সরর সন্তান। ফরাভস চান্সচযর ভনম্ন স্তরিুক্ত 

র্াজন্সকরা ভিন্স ন অতযন্ত র্ভরর।  

   র্াজকন্সর্র মন্সতা অভিজাতন্সর্র সংখযাও ভি  ফ্রান্সের জনসংখযার অনুপান্সত ষিশ কম। 

আন্সি ভসন্সের ষর্ওো পভরসংখযান অনুর্ােী প্রাক ভিপ্লি ফ্রান্সে অভিজাতন্সর্র সংখযা ভি  ১ 

 ক্ষ ১০ হাজার। তন্সি এই প্রসন্সে ঐভতহাভসক জজয ষ ন্সফিার িন্স ন্সিন—আন্সি ভসন্সে সম্ভিত 

এখন্সহন্সত্র অভিজাত পভরিান্সরর প্রিানন্সর্র িন্সরন্সিন এিং র্ারা িযচ্ছক্তগতিান্সি অভিজাততন্সন্ত্রর 

সর্সয হন্সেভিন্স ন তান্সর্র িার্ ভর্ন্সেভিন্স ন। সাম্প্রভতক গন্সি ণা ষথন্সক জানা র্াে প্রাক-ভিপ্লি 

ফ্রান্সে অভিজাতন্সর্র সংখযা ভি  প্রাে ৪  ক্ষ। অভিজাততন্ত্র ভি  িংশানুক্রভমক। নীভতগত 

িান্সি ফ্রান্সের মানু  ষকি  জন্মসূন্সত্রই আভিজাতয অজযপ্ন করন্সত পারত। অভিজাতরা 

ভিশ্বাস করন্সতন ষর্ তা াঁরা তুি সািারণ মানুন্স র তু নাে জাভতগতিান্সি উৎকৃষ্ট। ফরাভস 

অভিজাতরা রাজতন্সন্ত্রর সন্সে র্ভনি সম্পকয গন্সড় তুন্স ভিন্স ন। তা াঁন্সর্র অভিকাংশই িাস যাই 

শহন্সর িাস করন্সতন। প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সের ষমাট জভমর এক-পঞ্চমাংশ ভি  অভিজাতন্সর্র 

মাভ কানািীন। সমান্সজ তা াঁরা ষিশ ভকিু সুন্সর্াগ সুভিিা ষিাগ করন্সতন। অভিজাতরা তন্সর্র 

কৃ কন্সর্র ওপর কতকগুভ  সামন্ততাভন্ত্রক ও মযানরীে অভিকার ষিাগ করন্সতন। িািযতামূ ক 

কর িা “টাই ” ষথন্সক অভিজাতন্সর্র অিযাহভত ষর্ওো হন্সেভি । শাসক ইন্সি করন্স  তা াঁর 

ষকান ষক অভিজাততন্সন্ত্র স্থান ভর্ন্সত পারন্সতন। ভতভন তা াঁর রাজস্ব িারান্সনার জনয 

শাসনতাভন্ত্রক, ভিচার ভিিাগীে, আভথ যক ও সামভরক পর্ ভিচ্ছক্র করন্সত পারন্সতন। অভিজাতরা 

চড়া মনূ্স যর ভিভনমন্সে এই সমস্ত পর্ ক্রে করন্সতন। র্ুনীভত ও অবিি ষ নন্সর্ন্সনর মািযন্সম 

একর্  নতুন অভিজাতর সৃষ্ঠষ্ট হন্সেভি  প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সে। এন্সর্র ি া হত “Nobility of the 

Robe”। এই িরন্সনর অভিজাতরা সািারণত শাসনতন্ত্র ও ষপৌর কার্ যাি ীর সন্সে র্কু্ত 

থাকন্সতন। এই সমস্ত অভিজাতরা স্বিিাভহক ও ষপশাগত সংহভতর ভিভিন্সত একষ্ঠট স্বতন্ত্র 

ষগািীন্সত পভরণত হন্সেভিন্স ন। ভিশা  সম্পর্ ও প্রিান্সির ওপর ভিভি কন্সর ফরাভস 

অভিজাততন্ত্র একষ্ঠট ক্ষমতাসম্পন্ন ষেণীন্সত পভরণত হন্সেভি । শাসনতন্সন্ত্রা ও রু্ে সন্সমত 

নানা ভি ন্সে রাজা অভিজাততন্সন্ত্রর ওপর ভনিযরশী  ভিন্স ন। তন্সি রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্সন্ত্রর 

মন্সিযকার সম্পকয সি সমে মসৃণ ভি  না। প্রিািশা ী ও ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাততন্ত্র প্রােই 

রাজার ভনরে্কুশ ক্ষমতার ষক্ষন্সত্র রাজবনভতক প্রভতিন্ধকতা সৃষ্ঠষ্ট করত। এ িাটয গুডউইন 

ভ ন্সখন্সিন—‘’সপ্তর্শ-অষ্টার্শ শতন্সক ফরাভস রাজা চতুর্যশ  ুই এিং তাাঁর র্ুই ষর্াগয মন্ত্রী 

ভরশ ুযওপ মযাজাভরন্সনর রাজতন্ত্রন্সক শচ্ছক্তশা ী করার প্রি  প্রোস সন্সেও সামন্ততন্সন্ত্রর 

অচ্ছস্তেশী  স্মারক রাজতন্সন্ত্রর ক্ষমতাে িািা সৃষ্ঠষ্ট কন্সরভি ।“  
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Q.9. ফরাভস ভিপ্লন্সির প্রাক্কান্স  তৃতীে এন্সেন্সটর ভিভিন্ন সামাচ্ছজক ষগািীর অিস্থা ভক ভি ?  

 ভিপ্লি পূি যিতী ফ্রান্সে ফরাভস সমাজ ভতনষ্ঠট এন্সেন্সট ভিিক্ত ভি । প্রথম এন্সেন্সটর অন্তগ যত 

ভিন্স ন র্াজক সম্প্রর্াে, অভিজাত ষেণীন্সক ভনন্সে গন্সড় উন্সিভি  ভদ্বতীে এন্সেট এিং 

জনসংখযার িাভক অংশ অথ যাৎ িুন্সজযাো ষেণী, কৃ ক,  ুন্সর র্ভরর জনতা প্রিৃভত সকন্স  

ভিন্স ন তৃতীে এন্সেন্সটর মানু । প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সে প্রথম র্ুই এন্সেন্সটর প্রভতভনভিরা অথ যাৎ 

র্াজক ও অভিজাত ষেণী ভি  সুভিিান্সিাগী। তৃতীে এন্সেন্সটর মানু রা ভি  র্ািতীে সুভিিা 

ষথন্সক িচ্ছঞ্চত। ১৭৮৯ সান্স র জানুোরী মান্সস আন্সি ভসন্সে “What is the Third Estate” নান্সম 

প্রখযাত একষ্ঠট ইস্তাহার প্রকাশ কন্সরন। এই ইস্তাহান্সর ভতনষ্ঠট প্রে তুন্স  ভতভন সুভিিান্সিাগী 

র্াজক ও অভিজাত ষেণীন্সক আক্রমণ কন্সরন। প্রে ও তার উিরগুভ  ভি —তৃতীে এন্সেট 

কী? সিভকিু। রাজবনভতক ষক্ষন্সত্র িতযমান্সন তার অিস্থান কী? ভকিুই না। তৃতীে এন্সেট কী 

হন্সত চাে? সামানয ভকিু।  

   তৃতীে এন্সেন্সটর অন্তগ যত ষেণীগুভ র মন্সিয সিন্সচন্সে সম্পর্শা ী, ভশভক্ষত ও অগ্রসর ষেণী 

ভি  িুন্সজযাো ষেণী। অষ্টার্শ শতন্সকর অথ যবনভতক পভরিতযন িুন্সজযাো ষেণীন্সক অসম্ভি 

শচ্ছক্তশা ী কন্সর তুন্স ভি । প্রাথভমক িান্সি িুন্সজযাোরা উন্সি এন্সসভি  ষসই সমস্ত কাভরগর ও 

কৃ কন্সর্র মিয ষথন্সক, র্া াঁরা িযিসা িাভণন্সজয ভ প্ত হন্সেভিন্স ন। কন্সিার পভরেম এিং 

ভমতিযভেতার মািযন্সম তাাঁরা ভিপু  সম্পর্ অজযন কন্সরভি । আিার অন্সনন্সকই ফাটকা 

কারিান্সরর সূন্সর্াগ ভনন্সে িনী হন্সে ওন্সিন। চতুর্যশ  ুই-এর িযেসান্সপক্ষ অভির্ানগুভ  

ষ্ঠিকার্ার, িভণক ও  ভিকারীন্সর্র সামন্সন িড়ন্স াক হন্সে ওিার সনু্সর্াগ উন্মুক্ত হন্সে কন্সরভি । 

অষ্টার্শ শতকীে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীভতর অনযতম উন্সেশে ভি  িাভণজয ও  ভির মািযন্সম িনী 

হন্সে ওিা িযচ্ছক্তন্সর্র রান্সষ্ট্রর কান্সজ িযিহার করা। অষ্টার্শ শতন্সক িনী িুন্সজযাোরা িন্সড়া িন্সড়া 

িাভড় স্বতরী কন্সরভিন্স ন, মযনন্সরর প্রিু হন্সে িন্সসভিন্স ন এিং তাাঁন্সর্র িূসম্পভির ওপর 

জভমর্াভর অভিকার কান্সেম কন্সরভিন্স ন। জাাঁ জন্সরস মন্সন কন্সরন, অষ্টার্শ শতন্সকর অভন্তম 

 ন্সি পযাভরস শহন্সরর অভস্থর উন্নভতর জনয অন্সনকটাই র্ােী ভিন্স ন িুন্সজযাো ষেণী। 

িুন্সজযাোন্সর্র মন্সিয সামানয কভতপে িযচ্ছক্ত “ফাম যার ষজনান্সর ” ভহসান্সি আত্মপ্রকাশ 

কন্সরভিন্স ন। তাাঁরা সরকাভর রাজস্ব এিং অিযন্তরীণ শুল্ক িযিস্থার ওপর ভনেন্ত্রণ কান্সেম কন্সর 

ভনন্সজন্সর্র অিস্থার প্রিূত উন্নভত সািন কন্সরভিন্স ন। ভিপু  অথ য ভিভনন্সোগ কন্সর তাাঁরা ভিচার 

ভিিাগীে ও প্রশাসভনক পর্গুভ  ভকনন্সত উৎসাহী হন্সে উন্সিভিন্স ন। িুন্সজযাো ষেভণর এই অংশ 

রাষ্ট্রন্সক ঋণ ভর্ত। র্তভর্ন পর্ যন্ত ফরাভস রাষ্ট্র ঋণ ষশাি করার মন্সতা সম্পন্ন অিস্থাে ভি , 

ততভর্ন িাভণজয ও  ভির সন্সে রু্ক্ত িুজযোরা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্সন্ত্রর সন্সে আন্সপাস কন্সর 

চন্স ভি । ভকন্তু ১৭৮০-র র্শন্সক চরম আভথ যক সংকন্সটর পভরন্সপ্রভক্ষন্সত অথ য উপাজযন্সনর 

ভিভিন্ন সূন্সর্াগ সংকুভচত হে। িুন্সজযাো ষেণী তখন আরও ষিভশ সনু্সর্াগ সুভিিা ও অভিকান্সরর 

র্াভিন্সত ষসাচ্চার হে, র্া অিশযই ১৭৮৯ সান্স র ফরাভস ভিপ্লিন্সক েরাভিত কন্সরভি ।  

   িাভণজয ও  ভির সন্সে র্কু্ত িযচ্ছক্তরা িাড়াও িুন্সজযাো ষেণীর অতযন্ত গুরুেপূণ য অংশ ভিন্স ন 

আইনজীিী, অিযাপক, ষ খক, ভচভকৎসক প্রমুখ। িভৃিজীিী মানু  ফরাভস জনগন্সণর মন্সিয 

সিন্সচন্সে অগ্রসর ও আন্স াকপ্রাপ্ত অংশ ভিন্স ন তাাঁরা। তাাঁরাই ফ্রান্সের সািারণ মানুন্স র কান্সি 

র্াশ যভনকগণ প্রচাভরত জ্ঞানর্ীভপ্তর িাতযা িহন কন্সর ভনন্সে এন্সসভিন্স ন। িুন্সজযাো ষেণীর এই 

অংন্সশর ষ্ঠিক নীন্সচ অিস্থান ভি  কাভরগর ও ষর্াকানর্ারন্সর্র। তাাঁরাও িুন্সজযাো ষেণীর অন্তগ যত 

ভিন্স ন। িুন্সজযাোরা ভনন্সজন্সর্র তৃতীে এন্সেন্সটর ষনতৃন্সে প্রভতষ্ঠিত কন্সরভিন্স ন এিং ১৭৮৯-এর 

ভিপ্লন্সি তাাঁন্সর্র িূভমকাই ভি  সিন্সচন্সে গুরুেপূণ য।  
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   জজয রুন্সর্ ভ ন্সখন্সিন—‘ষর্ন্সহতু  প্রাক ভিপ্লি ফ্রান্সে সম্পন্সর্র প্রিান উৎস ভি  কৃভ , 

কৃ করাই ভিন্স ন সম্পন্সর্র প্রকৃত উৎপার্ক ও ষমহনভত মানু ।‘ ফ্রান্সের ষমাট জনসংখযার 

শতকরা ৮০ িাগই ভিন্স ন কৃ ক পভরিান্সরর মানু । সম্ভিত এক-চতুথ যাংশ কৃ কন্সর্র ভনজস্ব 

জভম ভি । তাাঁন্সর্র অিস্থা ভি  অন্সপক্ষাকৃত সমৃে। কৃ কন্সর্র অনযানয অংশ ভিন্স ন র্ভরর ও 

র্ুর্যশাগ্রস্ত। সমসামভেক ইংন্সরজ পর্ যটক আথ যার ইেং-এর িণ যনাে তান্সর্র র্াভরর ও র্ুর্যশার 

কথা ভিিতৃ আন্সি। এন্সর্র অন্সি যক অংশ ভিন্স ন র্ভরর িাগচা ী, র্ান্সর্র “ষমটাোর” ি া হত। 

এন্সর্র ভনজস্ব ষকান পুাঁচ্ছজ ভি  না এিং তাাঁরা তাাঁন্সর্র উৎপাভর্ত পণয জভমর মাভ ন্সকর সন্সে 

িাগ কন্সর ভনন্সতন। ফরাভস কৃ কন্সর্র এক-চতুথ যাংশ ভিন্স ন িূভমহীন চা ী। ফ্রান্সে ষিশ ভকিু 

স্থান্সন তখনও িুভমর্াস প্রথার অচ্ছস্তে ভি ।  

   ফরাভস কৃ ন্সকরা ভিন্স ন করিান্সর জজযভরত। তান্সর্র চাচযন্সক িম যকর িা টাইথ ভর্ন্সত হত। 

তািাড়া টাই , ভিংষ্ঠটন্সম, কযাভপন্সটশন, গযান্সি (  িন্সণর ওপর কর) ইতযাভর্ নানাভিি কর 

তান্সর্র রাষ্ট্রন্সক ভর্ন্সত হত। তার ওপর িূস্বামীরও কৃ কন্সর্র কাি ষথন্সক নানা িরন্সনর পাওনা 

ভি । কৃ ন্সকরা তাাঁন্সর্র িূস্বামীন্সর্র কান্সি ষিগার খাটন্সত িািয হন্সতন। এই িযিস্থান্সক ি া হত 

কভিয প্রথা। তর্ুপভর কৃ করা িূস্বামীন্সর্র সাঁস(Cens) িা নগর্ টকাে খাজনা, 

শযাম্পাটয(Champart) িা পন্সণযর মািযন্সম খাজনা,  ডস এট ষিন্সন্টস(Lods at ventes) িা 

সম্পভি হস্তান্তন্সরর জনয প্রন্সর্ে অথ য ভর্ন্সত িািয থাকন্সতন। র্ভর্ কৃ ন্সকর ভনজস্ব জভম না 

থাওকত তন্সি তান্সক সামন্তপ্রিুর ভম , ষিকাভর ও মর্ স্বতভরর িা াঁষ্ঠটখানা ইতযাভর্ িযিহান্সরর 

জনয টাকা ভর্ন্সত হত। ঐভতহাভসক  াব্রনূ্সস ভহসাি কন্সর ষর্ভখন্সেন্সিন ষর্, একজন কৃ ন্সকর 

আন্সের ৯৫ শতাংশই কর ভর্ন্সত চন্স  ষর্ত। তন্সি ফ্রান্সের ভিভিন্ন স্থান্সন কন্সরর ষিা ার 

তারতময ভি । খারাপ ফ ন্সনর িিরগুভ ন্সত ভকন্তু কৃ কন্সর্র অিস্থা ষশাচনীে হন্সে উিত 

এিং মারাত্মক করিার তা াঁন্সর্র জীিন অভতি কন্সর তুন্স ভি ।  

 

 

Q.10.  ফরাসী ভিপ্লন্সির প্রাক্কান্স  ফ্রান্সের সামাচ্ছজক পভরভস্থভত ভিচার কর।  

 ভিপ্লি পূি যিতী ফ্রান্সে ফরাভস সমাজ ভতনষ্ঠট এন্সেন্সট ভিিক্ত ভি । প্রথম এন্সেন্সটর অন্তগ যত 

ভিন্স ন র্াজক সম্প্রর্াে, অভিজাত ষেণীন্সক ভনন্সে গন্সড় উন্সিভি  ভদ্বতীে এন্সেট এিং 

জনসংখযার িাভক অংশ অথ যাৎ িুন্সজযাো ষেণী, কৃ ক,  ুন্সর র্ভরর জনতা প্রিৃভত সকন্স  

ভিন্স ন তৃতীে এন্সেন্সটর মানু । প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সে প্রথম র্ুই এন্সেন্সটর প্রভতভনভিরা অথ যাৎ 

র্াজক ও অভিজাত ষেণী ভি  সুভিিান্সিাগী। তৃতীে এন্সেন্সটর মানু রা ভি  র্ািতীে সুভিিা 

ষথন্সক িচ্ছঞ্চত। ১৭৮৯ সান্স র জানুোরী মান্সস আন্সি ভসন্সে “What is the Third Estate” নান্সম 

প্রখযাত একষ্ঠট ইস্তাহার প্রকাশ কন্সরন। এই ইস্তাহান্সর ভতনষ্ঠট প্রে তুন্স  ভতভন সুভিিান্সিাগী 

র্াজক ও অভিজাত ষেণীন্সক আক্রমণ কন্সরন। প্রে ও তার উিরগুভ  ভি —তৃতীে এন্সেট 

কী? সিভকিু। রাজবনভতক ষক্ষন্সত্র িতযমান্সন তার অিস্থান কী? ভকিুই না। তৃতীে এন্সেট কী 

হন্সত চাে? সামানয ভকিু।  

   ফ্রান্সে জনসংখযার অভত সামানয অংশ ভিন্স ন র্াজন্সকরা। এন্সর্র সংখযা ভি  ষমাটামুষ্ঠট ১ 

 ক্ষ ৩০ হাজার। তা াঁন্সর্র মন্সিয অন্সি যক পাভথ যি কার্ যাি ীর সন্সে র্ুক্ত ভিন্স ন। অনযানযরা িমীে 

প্রভতিান্সনর ভিভিন্ন স্তন্সরর সর্সয ভিন্স ন। ফ্রাে ভি  একষ্ঠট কযাথভ ক রাষ্ট্র। ফন্স  জীিন্সনর 

ভিভিন্ন ষক্ষন্সত্র র্াজন্সকরা অসম্ভি প্রিািশা ী হন্সে ওন্সিন। িম য িাড়াও নানা সামাচ্ছজক ও 

অথ যবনভতক ষক্ষন্সত্র তা াঁন্সর্র প্রিাি ভিস্তৃত হন্সেভি । উচ্চিন্সগ যর র্াজন্সকরা ভিন্স ন অতযন্ত 
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সম্পর্শা ী। চান্সচযর িূসম্পভি ষথন্সক তান্সর্র আে ভি  ভিশা  অন্সঙ্কর। তািাড়া িম যকর িা 

টাইথ িাির্ও চাচয প্রচুর আে করত। চাচযগুভ  হন্সে উন্সিভি  সম্পর্, সুন্সর্াগ সুভিিা ও ক্ষমতার 

ষকন্দ্র। অিযন্তরীণ শাসন পভরচা নার ষক্ষন্সত্রও চান্সচযর র্াজন্সকরা র্ন্সথি ক্ষমতা ষিাগ 

করন্সতন। ভকন্তু তা াঁরা রাষ্ট্রন্সজ প্রাে ভকিুই ভর্ন্সতন না। র্াজন্সকরা রাজান্সক সামানয ভকিু 

অবিতভনক উপহার ভর্ন্সত স্বীকৃত হন্সেভিন্স ন এিং তার জনয তা াঁরা সািারণ মানুন্স র ষথন্সক 

টাকা আর্াে করন্সতন। ফ্রান্সের র্াজন্সকরা ভিন্স ন একষ্ঠট ভিন্সশ  িমীে সম্প্রর্াে, স্বতন্ত্র ষকান 

ষেণীর মানু  তারা ভিন্স ন না। র্াজকন্সর্র মন্সিয অভিজাত ও সািারণ মানু  র্ইুই ভিন্স ন। 

ষকি মাত্র অভিজাত পভরিান্সরর ষ ান্সকন্সর্রই ভিশপ ভহসান্সি ভনর্ুক্ত করা হত। প্রাক ভিপ্লি 

ফ্রান্সে ১৩৯ জন ভিশপই ভিন্স ন অভিজাত পভরিান্সরর সন্তান। ফরাভস চান্সচযর ভনম্ন স্তরিুক্ত 

র্াজন্সকরা ভিন্স ন অতযন্ত র্ভরর।  

      র্াজকন্সর্র মন্সতা অভিজাতন্সর্র সংখযাও ভি  ফ্রান্সের জনসংখযার অনুপান্সত ষিশ কম। 

আন্সি ভসন্সের ষর্ওো পভরসংখযান অনুর্ােী প্রাক ভিপ্লি ফ্রান্সে অভিজাতন্সর্র সংখযা ভি  ১ 

 ক্ষ ১০ হাজার। তন্সি এই প্রসন্সে ঐভতহাভসক জজয ষ ন্সফিার িন্স ন্সিন—আন্সি ভসন্সে সম্ভিত 

এখন্সহন্সত্র অভিজাত পভরিান্সরর প্রিানন্সর্র িন্সরন্সিন এিং র্ারা িযচ্ছক্তগতিান্সি অভিজাততন্সন্ত্রর 

সর্সয হন্সেভিন্স ন তান্সর্র িার্ ভর্ন্সেভিন্স ন। সাম্প্রভতক গন্সি ণা ষথন্সক জানা র্াে প্রাক-ভিপ্লি 

ফ্রান্সে অভিজাতন্সর্র সংখযা ভি  প্রাে ৪  ক্ষ। অভিজাততন্ত্র ভি  িংশানুক্রভমক। নীভতগত 

িান্সি ফ্রান্সের মানু  ষকি  জন্মসূন্সত্রই আভিজাতয অজযপ্ন করন্সত পারত। অভিজাতরা 

ভিশ্বাস করন্সতন ষর্ তা াঁরা তুি সািারণ মানুন্স র তু নাে জাভতগতিান্সি উৎকৃষ্ট। ফরাভস 

অভিজাতরা রাজতন্সন্ত্রর সন্সে র্ভনি সম্পকয গন্সড় তুন্স ভিন্স ন। তা াঁন্সর্র অভিকাংশই িাস যাই 

শহন্সর িাস করন্সতন। প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সের ষমাট জভমর এক-পঞ্চমাংশ ভি  অভিজাতন্সর্র 

মাভ কানািীন। সমান্সজ তা াঁরা ষিশ ভকিু সুন্সর্াগ সুভিিা ষিাগ করন্সতন। অভিজাতরা তন্সর্র 

কৃ কন্সর্র ওপর কতকগুভ  সামন্ততাভন্ত্রক ও মযানরীে অভিকার ষিাগ করন্সতন। িািযতামূ ক 

কর িা “টাই ” ষথন্সক অভিজাতন্সর্র অিযাহভত ষর্ওো হন্সেভি । শাসক ইন্সি করন্স  তা াঁর 

ষকান ষক অভিজাততন্সন্ত্র স্থান ভর্ন্সত পারন্সতন। ভতভন তা াঁর রাজস্ব িারান্সনার জনয 

শাসনতাভন্ত্রক, ভিচার ভিিাগীে, আভথ যক ও সামভরক পর্ ভিচ্ছক্র করন্সত পারন্সতন। অভিজাতরা 

চড়া মনূ্স যর ভিভনমন্সে এই সমস্ত পর্ ক্রে করন্সতন। র্ুনীভত ও অবিি ষ নন্সর্ন্সনর মািযন্সম 

একর্  নতুন অভিজাতর সৃষ্ঠষ্ট হন্সেভি  প্রাক-ভিপ্লি ফ্রান্সে। এন্সর্র ি া হত “Nobility of the 

Robe”। এই িরন্সনর অভিজাতরা সািারণত শাসনতন্ত্র ও ষপৌর কার্ যাি ীর সন্সে র্কু্ত 

থাকন্সতন। এই সমস্ত অভিজাতরা স্বিিাভহক ও ষপশাগত সংহভতর ভিভিন্সত একষ্ঠট স্বতন্ত্র 

ষগািীন্সত পভরণত হন্সেভিন্স ন। ভিশা  সম্পর্ ও প্রিান্সির ওপর ভিভি কন্সর ফরাভস 

অভিজাততন্ত্র একষ্ঠট ক্ষমতাসম্পন্ন ষেণীন্সত পভরণত হন্সেভি । শাসনতন্সন্ত্রা ও রু্ে সন্সমত 

নানা ভি ন্সে রাজা অভিজাততন্সন্ত্রর ওপর ভনিযরশী  ভিন্স ন। তন্সি রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্সন্ত্রর 

মন্সিযকার সম্পকয সি সমে মসৃণ ভি  না। প্রিািশা ী ও ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাততন্ত্র প্রােই 

রাজার ভনরে্কুশ ক্ষমতার ষক্ষন্সত্র রাজবনভতক প্রভতিন্ধকতা সৃষ্ঠষ্ট করত। এ িাটয গুডউইন 

ভ ন্সখন্সিন—‘’সপ্তর্শ-অষ্টার্শ শতন্সক ফরাভস রাজা চতুর্যশ  ুই এিং তাাঁর র্ুই ষর্াগয মন্ত্রী 

ভরশ ুযওপ মযাজাভরন্সনর রাজতন্ত্রন্সক শচ্ছক্তশা ী করার প্রি  প্রোস সন্সেও সামন্ততন্সন্ত্রর 

অচ্ছস্তেশী  স্মারক রাজতন্সন্ত্রর ক্ষমতাে িািা সৃষ্ঠষ্ট কন্সরভি ।“  

   তৃতীে এন্সেন্সটর অন্তগ যত ষেণীগুভ র মন্সিয সিন্সচন্সে সম্পর্শা ী, ভশভক্ষত ও অগ্রসর ষেণী 

ভি  িুন্সজযাো ষেণী। অষ্টার্শ শতন্সকর অথ যবনভতক পভরিতযন িুন্সজযাো ষেণীন্সক অসম্ভি 

শচ্ছক্তশা ী কন্সর তুন্স ভি । প্রাথভমক িান্সি িুন্সজযাোরা উন্সি এন্সসভি  ষসই সমস্ত কাভরগর ও 

কৃ কন্সর্র মিয ষথন্সক, র্া াঁরা িযিসা িাভণন্সজয ভ প্ত হন্সেভিন্স ন। কন্সিার পভরেম এিং 
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ভমতিযভেতার মািযন্সম তাাঁরা ভিপু  সম্পর্ অজযন কন্সরভি । আিার অন্সনন্সকই ফাটকা 

কারিান্সরর সূন্সর্াগ ভনন্সে িনী হন্সে ওন্সিন। চতুর্যশ  ুই-এর িযেসান্সপক্ষ অভির্ানগুভ  

ষ্ঠিকার্ার, িভণক ও  ভিকারীন্সর্র সামন্সন িড়ন্স াক হন্সে ওিার সনু্সর্াগ উন্মুক্ত হন্সে কন্সরভি । 

অষ্টার্শ শতকীে ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীভতর অনযতম উন্সেশে ভি  িাভণজয ও  ভির মািযন্সম িনী 

হন্সে ওিা িযচ্ছক্তন্সর্র রান্সষ্ট্রর কান্সজ িযিহার করা। অষ্টার্শ শতন্সক িনী িুন্সজযাোরা িন্সড়া িন্সড়া 

িাভড় স্বতরী কন্সরভিন্স ন, মযনন্সরর প্রিু হন্সে িন্সসভিন্স ন এিং তাাঁন্সর্র িূসম্পভির ওপর 

জভমর্াভর অভিকার কান্সেম কন্সরভিন্স ন। জাাঁ জন্সরস মন্সন কন্সরন, অষ্টার্শ শতন্সকর অভন্তম 

 ন্সি পযাভরস শহন্সরর অভস্থর উন্নভতর জনয অন্সনকটাই র্ােী ভিন্স ন িুন্সজযাো ষেণী। 

িুন্সজযাোন্সর্র মন্সিয সামানয কভতপে িযচ্ছক্ত “ফাম যার ষজনান্সর ” ভহসান্সি আত্মপ্রকাশ 

কন্সরভিন্স ন। তাাঁরা সরকাভর রাজস্ব এিং অিযন্তরীণ শুল্ক িযিস্থার ওপর ভনেন্ত্রণ কান্সেম কন্সর 

ভনন্সজন্সর্র অিস্থার প্রিূত উন্নভত সািন কন্সরভিন্স ন। ভিপু  অথ য ভিভনন্সোগ কন্সর তাাঁরা ভিচার 

ভিিাগীে ও প্রশাসভনক পর্গুভ  ভকনন্সত উৎসাহী হন্সে উন্সিভিন্স ন। িুন্সজযাো ষেভণর এই অংশ 

রাষ্ট্রন্সক ঋণ ভর্ত। র্তভর্ন পর্ যন্ত ফরাভস রাষ্ট্র ঋণ ষশাি করার মন্সতা সম্পন্ন অিস্থাে ভি , 

ততভর্ন িাভণজয ও  ভির সন্সে রু্ক্ত িুজযোরা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্সন্ত্রর সন্সে আন্সপাস কন্সর 

চন্স ভি । ভকন্তু ১৭৮০-র র্শন্সক চরম আভথ যক সংকন্সটর পভরন্সপ্রভক্ষন্সত অথ য উপাজযন্সনর 

ভিভিন্ন সূন্সর্াগ সংকুভচত হে। িুন্সজযাো ষেণী তখন আরও ষিভশ সনু্সর্াগ সুভিিা ও অভিকান্সরর 

র্াভিন্সত ষসাচ্চার হে, র্া অিশযই ১৭৮৯ সান্স র ফরাভস ভিপ্লিন্সক েরাভিত কন্সরভি ।  

   িাভণজয ও  ভির সন্সে র্কু্ত িযচ্ছক্তরা িাড়াও িুন্সজযাো ষেণীর অতযন্ত গুরুেপূণ য অংশ ভিন্স ন 

আইনজীিী, অিযাপক, ষ খক, ভচভকৎসক প্রমুখ। িভৃিজীিী মানু  ফরাভস জনগন্সণর মন্সিয 

সিন্সচন্সে অগ্রসর ও আন্স াকপ্রাপ্ত অংশ ভিন্স ন তাাঁরা। তাাঁরাই ফ্রান্সের সািারণ মানুন্স র কান্সি 

র্াশ যভনকগণ প্রচাভরত জ্ঞানর্ীভপ্তর িাতযা িহন কন্সর ভনন্সে এন্সসভিন্স ন। িুন্সজযাো ষেণীর এই 

অংন্সশর ষ্ঠিক নীন্সচ অিস্থান ভি  কাভরগর ও ষর্াকানর্ারন্সর্র। তাাঁরাও িুন্সজযাো ষেণীর অন্তগ যত 

ভিন্স ন। িুন্সজযাোরা ভনন্সজন্সর্র তৃতীে এন্সেন্সটর ষনতৃন্সে প্রভতষ্ঠিত কন্সরভিন্স ন এিং ১৭৮৯-এর 

ভিপ্লন্সি তাাঁন্সর্র িূভমকাই ভি  সিন্সচন্সে গুরুেপূণ য।  

   জজয রুন্সর্ ভ ন্সখন্সিন—‘ষর্ন্সহতু  প্রাক ভিপ্লি ফ্রান্সে সম্পন্সর্র প্রিান উৎস ভি  কৃভ , 

কৃ করাই ভিন্স ন সম্পন্সর্র প্রকৃত উৎপার্ক ও ষমহনভত মানু ।‘ ফ্রান্সের ষমাট জনসংখযার 

শতকরা ৮০ িাগই ভিন্স ন কৃ ক পভরিান্সরর মানু । সম্ভিত এক-চতুথ যাংশ কৃ কন্সর্র ভনজস্ব 

জভম ভি । তাাঁন্সর্র অিস্থা ভি  অন্সপক্ষাকৃত সমৃে। কৃ কন্সর্র অনযানয অংশ ভিন্স ন র্ভরর ও 

র্ুর্যশাগ্রস্ত। সমসামভেক ইংন্সরজ পর্ যটক আথ যার ইেং-এর িণ যনাে তান্সর্র র্াভরর ও র্ুর্যশার 

কথা ভিিতৃ আন্সি। এন্সর্র অন্সি যক অংশ ভিন্স ন র্ভরর িাগচা ী, র্ান্সর্র “ষমটাোর” ি া হত। 

এন্সর্র ভনজস্ব ষকান পুাঁচ্ছজ ভি  না এিং তাাঁরা তাাঁন্সর্র উৎপাভর্ত পণয জভমর মাভ ন্সকর সন্সে 

িাগ কন্সর ভনন্সতন। ফরাভস কৃ কন্সর্র এক-চতুথ যাংশ ভিন্স ন িূভমহীন চা ী। ফ্রান্সে ষিশ ভকিু 

স্থান্সন তখনও িুভমর্াস প্রথার অচ্ছস্তে ভি ।  

   ফরাভস কৃ ন্সকরা ভিন্স ন করিান্সর জজযভরত। তান্সর্র চাচযন্সক িম যকর িা টাইথ ভর্ন্সত হত। 

তািাড়া টাই , ভিংষ্ঠটন্সম, কযাভপন্সটশন, গযান্সি (  িন্সণর ওপর কর) ইতযাভর্ নানাভিি কর 

তান্সর্র রাষ্ট্রন্সক ভর্ন্সত হত। তার ওপর িূস্বামীরও কৃ কন্সর্র কাি ষথন্সক নানা িরন্সনর পাওনা 

ভি । কৃ ন্সকরা তাাঁন্সর্র িূস্বামীন্সর্র কান্সি ষিগার খাটন্সত িািয হন্সতন। এই িযিস্থান্সক ি া হত 

কভিয প্রথা। তর্ুপভর কৃ করা িূস্বামীন্সর্র সাঁস(Cens) িা নগর্ টকাে খাজনা, 

শযাম্পাটয(Champart) িা পন্সণযর মািযন্সম খাজনা,  ডস এট ষিন্সন্টস(Lods at ventes) িা 

সম্পভি হস্তান্তন্সরর জনয প্রন্সর্ে অথ য ভর্ন্সত িািয থাকন্সতন। র্ভর্ কৃ ন্সকর ভনজস্ব জভম না 

থাকত তন্সি তান্সক সামন্তপ্রিুর ভম , ষিকাভর ও মর্ স্বতভরর িা াঁষ্ঠটখানা ইতযাভর্ িযিহান্সরর জনয 
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টাকা ভর্ন্সত হত। ঐভতহাভসক  াব্রূন্সস ভহসাি কন্সর ষর্ভখন্সেন্সিন ষর্, একজন কৃ ন্সকর আন্সের 

৯৫ শতাংশই কর ভর্ন্সত চন্স  ষর্ত। তন্সি ফ্রান্সের ভিভিন্ন স্থান্সন কন্সরর ষিা ার তারতময ভি । 

খারাপ ফ ন্সনর িিরগুভ ন্সত ভকন্তু কৃ কন্সর্র অিস্থা ষশাচনীে হন্সে উিত এিং মারাত্মক 

করিার তা াঁন্সর্র জীিন অভতি কন্সর তুন্স ভি ।  

 

 

Q.11. “ফ্রান্সের প্রাক-ভিপ্লি শাসনিযিস্থার প্রিান  র্ুি য তা ভি  তূ্রষ্ঠটপূণ য অথ যিযিস্থা”  (গুডউইন)। 

উপন্সরাক্ত মন্তন্সিযর র্থাথ যতা ভিচার কর।  

 প্রাক-ভিপ্লি ফ্রােন্সক ি া হত পূি যতন িযিস্থার ফ্রাে। প্রকৃতপন্সক্ষ ফরাভস ভিপ্লন্সির আন্সগর 

ইউন্সরাপন্সকই ি া হত পূি যতন িযিস্থার ইউন্সরাপ। ১৭৮০-র র্শন্সকও ফ্রান্সের রাজতন্ত্র ভি  

অসম্ভি ষকন্দ্রীিুত। অথ যনীভত, িমীে নীভত, পররাষ্ট্রনীভত ভনি যারন্সণ রাজতাভন্ত্রক কতৃ যেই ভি  

ষশ  কথা। তৎকা ীন ফরাভস রাজা ষ াড়শ  ুই স্বেং র্ািতীে শাসনতাভন্ত্রক ভি ন্সে ভসোন্ত 

ভনন্সতন। অষ্টার্শ শতক জনু্সড় ফরাভস রাজারা ভব্রষ্ঠটশ সাংভিিাভনক রাজতন্ত্র ও মহান্সর্শীে 

স্বস্বরতন্সন্ত্রর মা ামাচ্ছ  একটা পথ গ্রহণ কন্সরভিন্স ন। ইং যান্সন্ডর রাজতন্সন্ত্রর মন্সতা ফরাভস 

রাজতন্ত্র ভকন্তু অভিজাতন্সর্র সন্সে রাজবনভতক ক্ষমতা িাগ কন্সর ষনেভন। আিার প্রাভশো িা 

রাভশোর রৃ্ষ্টান্তও অনুসরণ কন্সরভন। ফরাভস রাজারা কৃ কন্সর্র পুন্সরাপুভর অভিজাত ষেণীর 

হান্সত ষিন্সড় ষর্নভন। তা াঁরা ফরাভস অভিজাতন্সর্র র্ন্সথষ্ট সুন্সর্াগ সুভিিা ভর্ন্সেভিন্স ন, আিার 

একই সন্সে িুন্সজযাোন্সর্র আভিজাতয অজযন্সনর পন্সথ তা াঁরা ষকান্সনা প্রভতিন্ধকতা সৃষ্ঠষ্ট কন্সরনভন।  

   ১৭৮০-র র্শন্সক এক তীব্র আভথ যক সংকট ফ্রােন্সক গ্রাস কন্সরভি । এ িাটয গুডউইন 

িন্স ন্সিন—ফ্রান্সের প্রাক-ভিপ্লি সরকান্সরর প্রিান র্ুি য তা ভি  ভ্রান্ত আভথ যক নীভত। 

প্রকৃতপন্সক্ষ এই ভ্রান্ত আভথ যক িযিস্থাই ফ্রান্সের সংকটন্সট তীব্র রূপ ভর্ন্সেভি । ষগাটা অষ্টার্শ 

শতক জনু্সড়ই ফরাভস ফ্রান্সের আভথ যক র্াটভতর পভরমাণ ভি  ক্রমিি যমান। রাজা চতুর্যশ  ুই-

এর র্ুেনীভত রাজন্সকা ন্সক ভিপন্ন কন্সর ষতান্স । পরিতীকান্স  িযে কভমন্সে এিং রাজস্ব 

িাভড়ন্সে এই িোিহ উিরাভর্কার ষথন্সক ফ্রােন্সক মুক্ত করা সম্ভি হেভন। ১৭৮০-র র্শন্সকর 

তীব্র আভথ যক সংকট ভি  রাজর্রিান্সরর অভমতিযভেতা এিং ভিভিন্ন ষক্ষন্সত্র কর িাড় ষর্ওোর 

অভনিার্ য পভরণভত। তন্সি এই আভথ যক সংকতন্সক তীব্রতর করার ষপিন্সন সিন্সচন্সে গুরুেপূণ য 

িুভমকা পা ন কন্সরভি  অষ্টার্শ শতন্সকর একাভিক রু্ে। চতুর্যশ  ুই-এর সমে ষথন্সকই 

ফরাভস রাজতন্ত্র ঋণিান্সর জজযভরত হন্সত শুরু কন্সর। তারপর অষ্ঠষ্ট্রোর উিরাভিকার র্ুে, 

সপ্তি যিযাপী র্ুে এিং আন্সমভরকার স্বািীনতা র্ুে ফরাভস রাজতন্সন্ত্রর ওপর মারাত্মক আভথ যক 

ষিা া চাভপন্সে ষর্ে। র্নু্সের ভিপু  িযেিার রাজন্সকান্স র অিস্থা ষশাচনীে কন্সর ষতান্স । 

পরিতীকান্স  িযে কভমন্সে এিং রাজস্ব িাভড়ন্সে এই িোিহ উিরাভিকার ষথন্সক ফ্রােন্সক মুক্ত 

করা সম্ভি হেভন। ১৭৮০-র র্শন্সক তীব্র আভথ যক সংকট ভি  রাজর্রিান্সরর অভমতিযভেতা ও 

ভিভিন্ন ষক্ষন্সত্র কর িাড় ষর্ওোর অভনিার্ য পভরণভত। তন্সি এই আভথ যক সংকটন্সক তীব্রতর 

করার ষপিন্সন সিন্সচন্সে গুরুেপূণ য িুভমকা পা ন কন্সরভি  অষ্টার্শ শতন্সকর একাভিক র্েু। 

র্ুন্সের ভিপু  িযেিার রাজন্সকান্স র অিস্থা ষশাচনীে কন্সর ষতান্স ।  

   আন্সমভরকার স্বািীনতা র্েু ফরাভস অথ যনীভতর ওপর ভিরূপ প্রিাি ষফন্স ভি । এই র্নু্সে 

ভনন্সজন্সক জভড়ন্সে ষফ ার ফন্স  ফ্রান্সের িযে হন্সেভি  প্রাে ২০০ ভিভ েন ভ িার। এই ভিপু  

পভরমাণ অথ য ফ্রাে ষথন্সক ভনষ্ক্রান্ত হন্সে র্াে। অথ যমন্ত্রী ষনকার তরুণ ষ াড়শ  ুইওন্সক সতকয 

কন্সরভিন্স ন—এইিান্সি চ ন্স  ষর্শ ষর্উভ ো হন্সে র্ান্সি। ষনকান্সরর আভথ যক নীভতও পভরভস্থভত 
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সামা  ভর্ন্সত পান্সরভন। ষনকার ভিন্স ন একজন র্ক্ষ িযাংকার, র্রূরৃ্ষ্ঠষ্টসম্পন্ন অথ যনীভরভির্ 

ভিন্স ন না। ১৭৭৬ সান্স র অন্সক্টাির মাস ষথন্সক ১৭৮১ সান্স র ষম মাস পর্ যন্ত ভতভন ভিন্স ন 

ফরাভস অথ যনীভতর ভনেন্ত্রক। ষর্ পেভতন্সত ভতভন আন্সমভরকার স্বািীনতা র্ুন্সের জনয িযে 

কন্সরভিন্স ন, তা ভি  তূ্রষ্ঠটপণূ য। সমস্তটাই িার কন্সর ভতভন র্ুন্সের জনয িযে ভনি যাহ কন্সরভিন্স ন। 

চড়া সুন্সর্র হার ফরাভস অথ যনীভতন্সক ক্ষভতগ্রস্ত কন্সরভি । পূি যতন িযিস্থার অভন্তম ন্সি িাভ যক 

রাষ্ট্রীে ষিযযর ভতন-চতুথ যাংশ খরচ হন্সে ষর্ত প্রভতরক্ষা খান্সত এিং র্ুন্সের জনয ষনওো ঋন্সণর 

সুর্ ভর্ন্সত।  

   ফরাভস সরকার কন্সরর হার িচৃ্ছে কন্সর আভথ যক সংকট ষমাচন করন্সত প্রোসী হে। ভকন্তু 

িভি যত কন্সরর ষিা ার ষিভশটাই ভগন্সে পড়  কৃ কন্সর্র ওপর। এই িভি যত কন্সরর মন্সিয “টাই ”-

এর মন্সতা প্রতযক্ষ কর এিং “গযান্সি ”-এর মন্সতা পন্সরাক্ষ কর।  িণ িাভণন্সজযর ওপর ফরাভস 

সরকান্সরর একন্সচষ্ঠটো অভিকার  িন্সণর র্ান্সমর কৃচ্ছত্রম িচৃ্ছে র্টাে। ১৭৭০-এর র্শন্সক 

অথ যমন্ত্রী ত্ররন্সগা মুক্ত িাজার অথ যনীভত ও নযার্য করনীভত চা ু করন্সত প্রোসী হন। ভকন্তু 

ফরাভস অভিজাততন্ত্র এিং ভগল্ডগুভ  তা াঁর পভরকর্ল্নার চূড়ান্ত ভিন্সরাভিতা কন্সর। তারপর 

ষনকার আরও ষিভশ ঋণ গ্রহন্সণর নীভত কার্ যকর কন্সরন। ১৭৮০-এর র্শন্সক ফ্রান্সের আভথ যক 

সংকট ভকিুটা হন্স ও শুরু হন্সেভি  ভশন্সর্ল্র অতযভিক সম্প্রসারণ ষথন্সক। ১৭৮৬ সান্স  

সম্পাভর্ত ভব্রন্সটন্সনর সন্সে আিাি িাভণজয চুচ্ছক্ত এই সংকট তীব্রতর কন্সরভি । এই চুচ্ছক্তর ফন্স  

ফরাভস ভশর্ল্ ক্ষভতগ্রস্ত হন্সেভি । অথ যবনভতক মদার ফন্স  কর িাির্ রাজস্ব আর্াে কন্সম 

ভগন্সেভি । ভিপ্লন্সির ষ্ঠিক প্রাক্কান্স  ফরাভস রাজন্সস্বর অন্সি যন্সকর ষিভশ ঋণ ষশাি করন্সত খরচ 

হন্সে ষর্ত।  

   আভথ যক অসুভিিার সমািান ভহসান্সি ফরাভস রাজারা অষ্টার্শ শতক পর্ যন্ত সর  ও পুন্সরান্সনা 

র্ুন্সটা পেভত গ্রহণ করন্সতন—১০ রাষ্ট্রন্সক ষর্উভ ো ষর্া ণা করা এিং ২০ সমস্ত ঋণ িাভত  

করা। ভকন্তু প্রাক-ভিপ্লি রু্ন্সগর পভরিভতযত সাংসৃ্কভতক পভরমন্ডন্স র সন্সে এ িরন্সনর সমািান 

সংগভতপূণ য ভি  না। ষনকার রাষ্ট্রীে ষকা াগান্সরর একষ্ঠট অিাস্তি ও ভিভিহীন ভহসাি 

ভর্ন্সেভিন্স ন এিং র্াভি কন্সরভিন্স ন ষর্ রাষ্ট্রীে িযন্সের ষথন্সক রাজস্ব িাির্ আে অন্সনকটাই 

ষিভশ। ফরাভস িযঙ্কাররা ভকন্তু ষনকান্সরর িক্তন্সিযর ওপর আস্থা রান্সখনভন। অন্সনন্সকই রাষ্ট্রন্সক 

নতুন কন্সর ঋণ ভর্ন্সত অস্বীকার কন্সরন এিং আভথ যক সংস্কান্সরর জনয রাজতন্সন্ত্রর ওপর চাপ 

সৃষ্ঠষ্ট কন্সরন। ১৭৮১ সান্স  ফরাভস রাজা ষ াড়শ  ুই ষনকারন্সক পর্চুযত কন্সরন। পর্তযান্সগর 

ষ্ঠিক আন্সগ অথ যমন্ত্রী ষনকার একভত প্রভতন্সির্ন ষপশ কন্সরন, র্ান্সত সরকান্সরর আভথ যক 

র্রূিস্থার প্রকৃত স্বরুপ উর্র্াষ্ঠটত হে। পরিতী সাত িিন্সর ষনকান্সরর রু্ই উিরসূভর, কন্স ান 

এিং ভব্রনী, ষনকার কতৃ যক ভনভর্যষ্ট সমসযাগুভ  র্রূ করার প্রি  প্রেসা চা ান। রান্সষ্ট্রর 

আেিযন্সের ভহসাি ভনপুণতর কন্সর তা াঁরা আভথ যক সংকন্সটর প্রশমন ষচন্সেভিন্স ন। তৎকা ীন 

ফ্রান্সের করিযিস্থার আম ূ সংস্কার সািন্সনর জনয তা াঁরা জনমত গিন্সনও উন্সর্যাগী হন। 

ভকন্তু কন্স ান ও ভব্রনীর প্রস্তািগুভ  কন্সিার ভিন্সরাভিতার সিুখীন হন। এন্সক্ষন্সত্র অভিজাতন্সর্র 

ভিন্সরাভিতা ভি  প্রি  ও তীব্র। ফন্স  পভরভস্থভতর ক্রমািনভত র্টন্সত থান্সক। ফ্রান্সের তীব্র 

আভথ যক সংকট রাজবনভতক সংকন্সটর জন্ম ষর্ে। কন্স ান ও ভব্রনীর প্রন্সচষ্টার পভরন্সপ্রভক্ষন্সত 

ফ্রান্সে এক নতুন পভরভস্থভতর সৃষ্ঠষ্ট হে। ষকান্সনা ষকান্সনা ঐভতহাভসক এই পভরভস্থভতন্সক “ফরাভস 

প্রাক-ভিপ্লি” িন্স  আখযাভেত কন্সরন্সিন।  
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Q.12.  সংভিিান সিার সাফ য আন্স াচনা কর। এই সিা ভক পুরন্সনা িযিস্থার তূ্রষ্ঠট-ভিচুযভতগুভ  র্রূ 

করন্সত সক্ষম হন্সেভি ।  

 ১৭৮৯ ভরিঃ জানুোরী মান্সস ভনি যাচন্সনর পর ৫ই ষম িাস যাইন্সত ১৭৫ িির পর আিার জাতীে 

সিার অভিন্সিশন িন্সস। সংখযাগভরি তৃতীে এন্সেন্সটর প্রভতভনভিরা সমস্ত সর্সযন্সর্র একন্সত্র 

িসার ও মাথাভপিু একষ্ঠট ষিান্সটর র্াভি জানান্স  তা নাকচ হন্সে র্াে। এমনভক তান্সর্র জনয 

ভনভর্যষ্ট সিাকন্সক্ষ প্রন্সিন্সশ িািা ষর্ওো হে। ২০ ষশ জনু কু্ষি তৃতীে এন্সেন্সটর সর্সযরা ষটভনস 

ষকাটয শপন্সথর মািযন্সম ফ্রান্সের জনয একষ্ঠট সংভিিান রচনার র্াভেে গ্রহণ কন্সর। আিন্সশন্স  

২৭ ষশ জনু রাজা তান্সর্র র্াভি ষমন্সন ষনন এিং নতুন সংভিিান রচনার জনয ৯ই জ ুাই ষথন্সক 

“জাতীে সিা” সংভিিান সিাে রুপান্তভরত হে।  

   ৪িা আগে রাচ্ছত্রন্সি া তীব্র গ্রামীণ ভহংসা িন্ধ করার তাভগন্সর্ এিং কৃ কন্সর্র খুভশ করার 

উন্সেন্সশয জাতীে সংভিিান সিা কতকগুভ  গুরুেপূণ য সংস্কান্সরর কথা ষর্া ণা কন্সর। সংভিিান 

সিা জভমর্াভর অভিকার সন্সমত  সামন্ততাভন্ত্রক আভিপন্সতযর অিসান র্টাে। এরজনয ভকন্তু 

ষকান্সনা রকম ক্ষভতপূরণ ষর্ওো হেভন। পন্সরর সপ্তান্সহ আরও কতকগুভ  চমকপ্রর্ 

পর্ন্সক্ষন্সপর কথা ষর্াভ ত হেভন। ষর্গুভ র মন্সিয উন্সেখন্সর্াগয ভি —স্বািীন িম যাচারন্সণর 

অভিকারন্সক স্বীকৃভতর্ান এিং সরকাভর অভফস ভিচ্ছক্র, জভমর্াভর ভিচার এিং অভিজাতন্সর্র 

ভশকার করার ভনরে্কুশ অভিকার ইতযাভর্র ভিন্স াপ সািন। তন্সি উপন্সরাক্ত পর্ন্সক্ষপগুভ  

ভকন্তু সংভিিান সিার সর্সযন্সর্র স্বতিঃস্ফূতয উর্ারতার পভরণভত ভি  না। গুডউইন্সনর 

িা াে—“িীভত, পভরকর্ল্না ও সন্সদহ তা াঁন্সর্র একাজ করন্সত অনুপ্রাভণত কন্সরভি ।  

   তারপর সংভিিান সিা ষর্ন্সশর সংভিিান রচনার র্াভেেিার গ্রহণ কন্সর। কাজষ্ঠট ভি  

অতযন্ত কষ্ঠিন ও জষ্ঠট , কারণ গণতাভন্ত্রক মূ যন্সিান্সির সন্সে রাজতাভন্ত্রক সাি যন্সিৌমন্সের 

নীভতর সমিে সািন ষমান্সটই সহজ ভি  না। তন্সি রাজবনতক কািান্সমার গিীন্সর প্রন্সিশ করার 

আন্সগ সংভিিান সিা মানিাভিকার ও নাগভরক অভিকান্সরর ষর্া ণাপত্র( ‘’Declaration of the 

Rights of Man and of the Citizen”) জাভর কন্সর। এই ঐভতহাভসক র্ভ ন্স  ি া হন্সেভি —১) 

মানু  জন্মগত স্বািীন এিং ভচরভর্ন স্বািীন থাকন্সি, ২) সক  মানুন্স র সমান অভিকার এিং 

৩) সংভিিান সিা ভিন্সশ্বর সমস্ত ভনর্ যাভতত মানুন্স র প্রভত ষসৌভ্রাতৃন্সের িাতযা জ্ঞাপন করন্সি। 

এিান্সিই জন্ম ভন  ফরাভস ভিপ্লন্সির ভতনন্সট মূ তন্ত্র—স্বািীনতা, সাময এিং ষসৌভ্রাতৃে। 

ঐভতহাভসক অ াডয িন্স ন্সিন—এই ষর্া ণাপত্র ভি  নতুন সংভিিান্সনর প্রস্তািনা এিং একই 

সন্সে পূি যতন িযিস্থার “মৃতুযর শংসাপত্র”। জজয রুন্সর্ মন্সন কন্সরন, এই ষর্া ণাপত্র ভি  ভিপ্লিী 

িুন্সজযাো ষেভণর ইস্তাহার, র্া পূি যতন িযিস্থার মৃতুয র্ন্টা িাচ্ছজন্সেভি ।  

   সংভিিান সিা ষিশ ভকিু সংস্কার সািন্সন অগ্রসর হ । শাসনতাভন্ত্রক ক্ষমতা অভপ যত হ  

একজন িংশানুক্রভমক রাজার ওপর। একই সন্সে তাাঁর ভনরে্কুশ ক্ষমতা প্রভতহত করার জনয 

ভকিু সতকযতামূ ক িযিস্থা গহৃীত হ । ষ াড়শ  ুই “ফরাভস জাভতর রাজা” ভহসান্সি ষর্াভ ত 

হন্স ন। ভকন্তু ভতভন ফ্রান্সের িংশানুক্রভমক ও সাি যন্সিৌম শাসক হন্স ন ফরাভস সাংভিিাভনক 

আইন অনুর্ােী, ঐশ্বভরক ক্ষমতািন্স  ি ীোন হন্সে নে। কূটবনভতক র্ািতীে ভসোন্ত গ্রহন্সণর 

অভিকার রাজার ওপর নযস্ত হে। তািাড়া সামভরক ষনতা, ভিভিন্ন রান্সষ্ট্র ষপ্রভরত রাষ্ট্রর্তূ এিং 

তাাঁর ভনজস্ব পিদ অনুর্ােী ৬ জন মন্ত্রীন্সক ভনর্ুক্ত করার ক্ষমতা ভতভন ষপন্স ন। তর্ুপভর 

রাজান্সক ‘’সাসন্সপনভসি ষিন্সটা” প্রন্সোন্সগর ক্ষমতা ষর্ওো হ , র্ার মািযন্সম রাজা আইনসিাে 

প্রভণত ষকান্সনা আইন র্ুষ্ঠট আইনসিাে মু তুভি রাখন্সত পারন্সিন।  

   ৭৪৫ জন সর্সয ভনন্সে গষ্ঠিত এককক্ষভিভশষ্ট এই নতুন আইনসিা তার কার্ যিার গ্রহণ 

কন্সর। সম্পভির ভিভিন্সত ষিাটাভিকান্সরর মািযন্সম এই প্রভতভনভিরা ভনি যাভচত হন্সেভিন্স ন। ফন্স  
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ফরাভস নাগভরকরা র্ুিান্সগ ভিিক্ত হন্সে পন্সড়ন। ষর্ সমস্ত সম্পভিশা ী ষিাটর্ান্সনর অভিকার 

ষপন্স ন তাাঁন্সর্র ি া হত সচ্ছক্রে নাগভরক। ষর্ সম্পভিহীনরা ষিাটাভিকার ষথন্সক িচ্ছঞ্চত হন্স ন, 

তাাঁরা ভনচ্ছষ্ক্রে নাগভরক নান্সম পভরভচত। ফ্রান্সের জনসংখযার মাত্র ১৫% ষিাটাভিকার অথ যাৎ 

সচ্ছক্রে নাগভরকে অজযন করন্স ন। ভকন্তু প্রভতভনভিন্সর্র চূড়ান্ত ভনি যাচন হ  ভদ্বস্তরীে ভনি যাচন 

িযিস্থার মািযন্সম, ষর্খান্সন ষিাটার্াতান্সর্র সংখযা মাত্র ৫০০০০ এ সীমািে হ । এ িাটয 

গুডউইন ভ ন্সখন্সিন—“ফন্স  ফ্রান্সের রাজবনভতক িভি ৎ মিযন্সেণীর সম্ভ্রান্তর হান্সত নযস্ত 

হ ”। সংভিিান সিার ভসোন্সন্তর মািযন্সম ফ্রাে ভনরে্কুশ রাজতন্সন্ত্রর পভরিন্সতয সাংভিিাভনক 

রাজতন্ত্র প্রভতষ্ঠিত হ ।  

   সংভিিান সিার অনযতম স্থােী অির্ান ভি  স্থানীে শাসন্সনর সংস্কার। ভিন্সকন্দ্রীকৃত 

শাসনিযিস্থার গন্সড় ষতা ার প্রভত স্পষ্ট ষ া াঁক পভর ভক্ষত হন্সেভি । ষগাটা ফ্রােন্সক ষমাটামুষ্ঠট 

সমআেতন সম্পন্ন ৮৩ ষ্ঠট ভডপাটযন্সমন্ট িা প্রন্সর্ন্সশ ভিিক্ত করা হে। ভডপাটযন্সমন্টগুভ ন্সক 

আিার কতকগুভ  ষজ াে, কযান্টন্সন ও কভমউন্সন িাগ করা হ । ভডপাটযন্সমন্টগুভ ন্সক  াািার 

কতকগুভ  ষজ াে, কযান্টন্সন ও কভমউন্সন িাগ করা হ । কযান্টনগুভ  ভি  ভনি যাভচত সংস্থা, 

ষর্গুভ র ভিন্সশ  শাসনতাভন্ত্রক কতৃযে ভি  না। ষাকর্ম ত া ষথন্সক সংস্কান্সরর কাজ শুরু কন্সর 

কভমউনগুভ ন্সক সসুংগষ্ঠিত করা হ  ১৭৮৯-এর ১৪ই ভডন্সসম্বর প্রণীত একষ্ঠট আইন্সনর 

মািযন্সম। ২২ ভডন্সসম্বর প্রভণত একষ্ঠট আইন্সনর মািযন্সম প্রভতযষ্ঠট ভডপাটযন্সমন্সন্ত ৩৬ জন সর্সয 

ভিভশষ্ট একষ্ঠট সািারণ পভর র্ ও একষ্ঠট ডাইন্সরক্টভর রাখা হ । ষপৌরসািাগুভ র হান্সত প্রিূত 

ক্ষমতা ষর্ওো হ  এিং ষসগুভ র কান্সজ অভিকতর গণতাভন্ত্রক ষচতনা প্রভতফভ ত হ ।  

   সংভিিান সিার ভিচারভিিাগীে সংস্কারও ভি  তাৎপর্ যপূণ য। শাচ্ছস্ত ভহসান্সি স্বর্ভহক অতযাচার 

তুন্স  ষর্ওো হে। মৃতযর্ন্সন্ডর মািযন্সম ভহসান্সি ফাাঁভস রর্ করা হে। িযচ্ছক্ত স্বািীনতা রভক্ষত 

করার ভি ন্সে সংভিিান সিা “ মানিাভিকার ও নাগভরক অভিকান্সরর ষর্া ণাপত্রিঃ-ষক মানযতা 

ভর্ । একমাত্র অপরাভিন্সক হান্সত নান্সত িরা িাড়া কাউন্সক আর্া ন্সতর ভনন্সর্যশ িাড়া ষগ্রপ্তার 

করা ভনভ ে হে। ভিচারকরা অপরাি ভচভিত করার অভিকার হারান্স ন। জভুর প্রথার প্রচ ন 

করা হ । সুভিচার পাওোর সমান অভিকার সকন্স র জনয স্বীকৃত হ । ষপৌরসিা, ভডপাটযন্সমন্ট 

এিং জাতীে স্তন্সর অন্সনকগুভ  ভিচারা ে গিইত হ  এিং ষসগুভ র মন্সিয পারস্পভরক 

ষর্াগসূত্র গন্সড় ষতা া হ ।  

   সংভিিান সিার কান্সি সিন্সচন্সে িন্সড়া সমসযা ভি  অথ য। প্রকৃতপন্সক্ষ আভথ যক সংকট 

সমািান্সন রাজা ষ াড়শ  ুই-এর িযথ যতা ফরাভস ভিপ্লিন্সক অভনিার্ য কন্সর তুন্স ভি । সংভিিান 

সিার সামন্সন সিন্সচন্সে সহজ সমািান ভি  জাতীে ঋওণ িাভত  করা। ভকন্তু সর্সযরা ষস 

পথ গ্রহণ কন্সরনভন। তার অনযতম িন্সড়া কারণ ভি —সংভিিান সিার সর্সযরা সকন্স ই 

ভিন্স ন সম্পভিশা ী; তাাঁন্সর্র অন্সনন্সকর কান্সিই সরকার ঋণী ভি । তাই ভিকর্ল্ ষকান্সনা িযিস্থা 

গ্রহন্সণ তাাঁরা উন্সর্যাগী হন্স ন। তাৎক্ষভণক প্রন্সোজন ষমটান্সনার জনয িূভমকর িসান্সনা হ  । 

তািাড়া িযচ্ছক্তগত আে, অস্থাির সম্পভি, িাভণজয ও ভশর্ল্পন্সণযর ওপর কর িার্ য করা হ । 

ভমরান্সিা “ষর্শন্সপ্রভমক কর”-এর প্রস্তাি ভর্ন্সেভিন্স ন। ষসই কন্সররও প্রচ ন করা হ । ভকন্তু 

ক্রমিি যমান ঋণ, ক্ষভতপূরণ র্ান ও মাত্রভতভরক্ত প্রশাসভনক িযন্সের ভনভরন্সখ এই পর্ন্সক্ষপগুভ  

আন্সর্ৌ র্ন্সথি ভি  না।  

   চান্সচযর সংস্কার ভি  ষর্ন্সশর আভথ যক সংকন্সতর সন্সে ওতন্সপ্রাতিান্সি জভড়ত। ১৭৮৯-এর 

আগে প্রভণত একষ্ঠট আইন্সনর মািযন্সম চাচযন্সক প্রন্সর্ে অভপ্রে “টাইথ” িা িম যকর িাভত  করা 

হ । তারপর রান্সষ্ট্রর তীব্র আভথ যক সংকট ষমটান্সনার জনয সংভিিান সিা চাচয সম্পভির ভর্ন্সক 

নজর ভর্ । চাচয সম্পভি ষকনান্সিচার জনয “এভসগন্সনট” নান্সম কাগচ্ছজ মুরার প্রচ ন করা 

হ । রাষ্ট্র চান্সচযর জভম িান্সজোপ্ত কন্সর ষসগুভ  ভন ান্সম ভিচ্ছক্র কর । এই ভিচ্ছক্রর প্রচ্ছক্রো 
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ষথন্সক সিন্সচন্সে ষিভশ  ািিান হন্স ন িনু্সজযাো ও সম্পন্ন কৃ ন্সকরা। ভকিুভর্ন্সনর মন্সিয 

‘’এভসগন্সনট” িযাঙ্কন্সনান্সটর মর্ যার্া পাে এিং ১৭৯০-এর পর রূত অিমূ যােন র্টন্সত থান্সক। 

সরকার তার র্াে ষমটান্সনার জনয অভিক পভরমান্সণ এভসগন্সনট ষনাট িাপন্সত থান্সক। এর ফন্স  

তীব্র মুরাস্ফীভত ষর্খা ষর্ে। চান্সচযর মর্ যার্ার ষক্ষন্সত্রও িযাপক পভরিতযন এন্সনভি  সংভিিান 

সিা।  ১৭৯০-এর ১২ জ ুাই সংভিিান সিা “ভসভি  কনভেষ্ঠটউশন অফ র্য োচ্ছজয” নান্সম 

একষ্ঠট আইন পাশ কন্সর। এই আইন্সনর মািযন্সম চাচযন্সক রান্সষ্ট্রর একষ্ঠট র্প্ন্সত্র পভরণত করা হে 

এিং র্াজকন্সর্র ষিতন র্ান, পূজা আচযা সংক্রান্ত িযে ভনি যাহ ও র্ভররন্সর্র ত্রান িন্টন্সনর 

র্াভেে চান্সচযর ওপর নযস্ত হে। সংভিিান সিা ফ্রান্সে র্াসপ্রথার উন্সির্ সািন কন্সরভি । 

   ১৭৯১ সান্স র ৩০ ষসন্সেম্বর সংভিিান সিার কার্ যাি ীর পভরসমাভপ্ত র্ন্সত। একষ্ঠট নতুন 

আইনসিা স্বতভরর ষক্ষত্র প্রস্তুত হে। একথা সভতয ষর্, সংস্কান্সরর প্রভতষ্ঠট ষক্ষন্সত্র সংভিিান 

সিা সাফ য  াি কন্সরভন। সাভি যক প্রাপ্তিেন্সস্কর ষিাটাভিকান্সরর ভিভিন্সত একষ্ঠট র্থাথ য 

প্রজাতন্ত্র গন্সড় ষতা া সম্ভি হেভন। সাসন্সপনভসি ষিন্সটা সন্সমত িহু গুরুেপুণ য ক্ষমতাই রাজার 

হান্সত ষথন্সক ভগন্সেভি । তথাভপ ফ্রাভস ভিপ্লন্সির ইভতহান্সস সংভিিান সিার অির্ান অস্বীকার 

করা র্ান্সি না। এই সিা সামন্ততাভন্ত্রক সুন্সর্াগসুভিিার উন্সির্ সািন কন্সরভি  এিং কযাথভ ক 

চান্সচযর ভিরুন্সে ষিশ ভকিু সাহসী ও কন্সিার পর্ন্সক্ষপ ভনন্সেভি । স্বািীনতা ও সান্সমযর নীভতর 

ওপর গন্সড় ওিা এর ভিচার ভিিাগীে সংস্কারগুভ  আমান্সর্র সমন্সের নাগভরক আন্সদা ন্সনর 

ভিভিপ্রস্তর স্থাপন কন্সরভি । সংভিিান সিা মানুন্স র মর্ যার্ার কথা ষর্া না কন্সর ফ্রােন্সক 

স্বািীনতার ষকন্দ্র িূভমন্সত পভরণত করন্সত ষচন্সেভি  এিং এই আর্শ য ক্রন্সম ফ্রান্সের সীমান্ত 

অভতক্রম কন্সর, অনযানয অঞ্চ গুভ ন্সকও প্রিাভিত কন্সরভি ।  

 

 

 

Q.13. ফরাসী ভিপ্লন্সি সা াঁ-কুন্স াৎন্সর্র িূভমকার মূ যােন কর।  

 িহু ভির্গ্ধ ঐভতহাভসকই ফরাসী ভিপ্লন্সি শহুন্সর জনতার ভিন্সশ ত পযাভরন্সসর জনতার িূভমকা 

ভনন্সে গুরুেপূণ য আন্স াচনা কন্সরন্সিন। এ িাটয সিু  তা াঁর “The Sansculottes” গ্রন্সে 

ভ ন্সখন্সিন—ভিপ্লি অন্সনকাংন্সশ ভি  তাাঁন্সর্রই সৃষ্ঠষ্ট। ভিপ্লিন্সক সফ  করার তাভগন্সর্ শহুন্সর 

জনতা তাাঁন্সর্র পুণ য শচ্ছক্ত ভনন্সোগ কন্সরভিন্স ন। তাাঁরা ভিপ্লন্সির জনয ষিাঁন্সচভিন্স ন এিং ভিপ্লন্সির 

ফন্স  ক্ষভতগ্রস্তও হন্সেভিন্স ন।  

   পযাভরন্সসর ভিপ্লিীরা ক্রন্সম সা াঁ কুন্স াৎ নান্সম পভরভচত হন্সেভিন্স ন। কুন্স াৎ ভি  হা াঁটু পর্ যন্ত 

এক িরন্সনর ষশৌভখন পযান্ট, র্া ষকি মাত্র অভিজাতরাই িযিহার করন্সতন। এই িরন্সনর পযান্ট 

পরন্সত পারন্সতন না িন্স ই র্ভরর শহুন্সর জনতা ষে াত্মক িভেন্সত ভনন্সজন্সর্র সা াঁ কুন্স াৎ িন্স  

পভরচে ভর্ন্সত। সা াঁ কুন্স াৎরা ভিন্স ন ষিান্সটা ষর্াকানর্ার, কাভরগর এিং মজরু। তাাঁরা িযচ্ছক্তগত 

সম্পভির ভনরে্কুশ ভিন্সরািী ভিন্স ন না। ভকন্তু র্ারা অনযার্য পোে সম্পভি অজযন 

কন্সরভিন্স ন, তাাঁন্সর্র তীব্র ভিন্সরািী ভিন্স ন। ভিশা  সম্পভির অভিকারীন্সর্র এিং সম্পভির 

িাড়া িাির্ আে ষথন্সক জীভিকাভনি যাহকারীন্সর্রও তাাঁরা ভতক্ত ভিন্সরাভিতা করন্সতন। সা াঁ 

কুন্স াৎরা র্ািী করন্সতন ষর্ তাাঁরা জনতার ভিপ্লন্সির পন্সক্ষ। সা াঁ কুন্স াৎ ষেণীর িা াই ভি  

তাাঁন্সর্র পভরচন্সের ইভেতিাহী। তাাঁরা সক ন্সক নাগভরক ি ন্সতন এিং সক ন্সক সমতািার্ী 

িভেন্সত সন্সম্বািন করন্সতন। সা াঁ কুন্স াৎ ষেণীর রাজবনভতক মতার্ন্সশ য ষ াকােত সাি যন্সিৌমন্সের 

িারণার প্রভতফ ন ষর্খন্সত পাওো র্াে।  
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   এ িাটয মযাভথন্সেজ মন্সন কন্সরন অথ যবনভতক স্বািীনতা ও ভনেন্ত্রণ ভি  সম্পর্শা ী ষেণী ও 

সা াঁ কুন্স াৎ ষর্র মন্সিয সংর্ান্সতর মূ  ভি ে। সা াঁ কুন্স াৎরা অতযািশযক পন্সণযর সন্সি যাচ্চ র্াম 

ষিাঁন্সি ভর্ন্সে অথ যবনভতক ভনেন্ত্রণ, এমনভক অথ যবনভতক সন্ত্রান্সসরও পন্সক্ষ ভিন্স ন। অনযভর্ন্সক 

িুন্সজযাো ষেণী স্বািীনতার আর্ন্সশ য অনুপ্রাভণত হন্সে ষর্ ষকান্সনারকম অথ যবনভতক ভনেন্ত্রন্সণর 

তীব্র ভিন্সরািী। তা াঁরা ভিন্স ন অিাি ও মুক্ত অথ যনীভতর উগ্র সমথ যক। শহুন্সর অিুযত্থান্সনর 

পভথকৃৎ ভিন্স ন পযাভরন্সসর সা াঁ কুন্স াৎরা।  

   এ কথা স্পষ্ট ষর্, সা াঁ কুন্স াৎরা সি যর্াই অভিজাততন্ত্র ও ভনরে্কুশ রাজতন্সন্ত্রর ভিরুন্সে 

প্রভতন্সরাি আন্সদা ন্সন শাভম  হন্সেভিন্স ন। পুি যতন িযিস্থার পতন র্টান্সনার জনয ভিপ্লিী 

িুরজোন্সর্র তা াঁরা ষ াকি  ভর্ন্সে সাহার্য ষক্রভিন্স ন এিং ভিপ্লন্সির সাফন্স যর জনয এই সাহার্য 

ভি  অপভরহার্ য। িহু ষক্ষন্সত্র তা াঁরা আিার িুন্সজযাো ষেণীর ভিন্সরািীতা করন্সতও কুষ্ঠিত হনভন। 

অভিজাততন্সন্ত্রর পতন্সনর সন্সে সন্সে সা াঁ কুন্স াৎরা ভকন্তু ভিপ্লন্সির অগ্রগভতন্সক 

আকচ্ছস্মকিান্সি রুে করন্সত চানভন। তা াঁরা ভিপ্লিন্সক আরও অগ্রসর কন্সর র্ভরর মানুন্স র 

স্বাথ যরক্ষাকারী একতা িন্সদািস্ত স্বতভর করন্সত ষচন্সেভিন্স ন।  

   ১৭৮৯-এর ১৪ই জ ুাই হাজার হাজার পযাভরসিাসী িাচ্ছস্ত  র্ুগ য আক্রমণ করন্স ন। জনতার 

একতা িন্সড়া অংশ ভিন্স ন ষিান্সটা িযিসােী, কাভরগর ও ভর্নমজরু অথ যাৎ সা াঁ কুন্স াৎ। এমনভক 

সংভিিান সিার সমেকান্স ও (১৭৮৯-৯১) পযাভরন্সসর সা াঁ কুন্স াৎরা তা াঁন্সর্র অসন্সন্তান্স র কথা 

িার িার জানান ভর্ন্সেভিন্স ন। িহু ঐভতহাভসকই স্বীকার কন্সরন্সিন ষর্, সা াঁ কুন্স াৎ ষেণীর 

হস্তন্সক্ষপ ১৭৮৯-এর ভিপ্লন্সির সাফ যন্সক ভনচ্ছশ্চত কন্সরভি । ভকন্তু এই সাফ য তা াঁন্সর্র 

রাজবনভতক িা অথ যবনভতক ষকান্সনা ভর্ক ভর্ন্সেই খুি একটা উপকৃত কন্সরভন। ষিাটাভিকান্সরর 

রাজবনভতক অভিকার ষথন্সক তা াঁরা িচ্ছঞ্চত হন্স ন, কারণ সংভিিান সিার সর্সযরা ভনি যাভচত 

হন্স ন সম্পভির ভিভিন্সত ষিান্সটর মািযন্সম। অথ যবনভতক ষক্ষন্সত্রও অভিক মজভুর ও সস্তাে খার্য 

তা াঁরা ষপন্স ন না। ক্রমশ সা াঁ কুন্স াৎ ষেণী ভনন্সজন্সর্র গুরুেপূণ য একষ্ঠট রাজবনভতক শচ্ছক্তন্সত 

পভরণত করন্স ন এিং ভিপ্লন্সির গভত িামভর্ন্সক ভনন্সে ষর্ন্সত আগ্রহী হন্স ন।  

   ১৭৯১-এর জনু্সন রাজা ষ াড়শ  ুই-এর িান্সরন্সন পা ান্সনার র্টনান্সক ষকন্দ্রন্সক কন্সর ফ্রাে 

ভিন্সক্ষান্সি উিা  হন্সে ওন্সি। সা াঁ কুন্স াৎরা প্রজাতাভন্ত্রক কন্সর্যভ োরন্সর্র সন্সে হাত ভমভ ন্সে 

রাজতন্সন্ত্রর অিসান ও একষ্ঠট প্রফজাতন্ত্র গিন্সনর র্াভিন্সত ষসাচ্চার হন। ১৭৯১-এর ১৭ জ ুাই 

র্ন্সটভি  শা াঁ র্য মান্সরর রু্িযাগযজনক হতাকান্ড। িহু প্রভতিাভর্ মানু  জাতীে রক্ষী িাভহনীর 

গুভ ন্সত প্রাণ হাভরন্সেভিন্স ন। ভনহত জনতার একভত িন্সড়া অংশ ভিন্স ন সা াঁ কুন্স াৎ। ইভতমন্সিয 

জযান্সকাভিন ষনতা ষরািসভপোর সংভিিান সিাে অতযন্ত গুরুেপূণ য িূভমকা পা ন করন্সত শুরু 

কন্সরভিন্স ন। ষকি  সংভিিান সিার অিযন্তন্সরই নে, িাইন্সর গণ-আন্সদা ন সংগষ্ঠিত করার 

ষক্ষন্সত্রও ষরািসভপোর সন্সমত জযান্সকাভিন ষনতান্সর্র িূভমকা ভি  উন্সেখন্সর্াগয। তা াঁরা হন্সে 

ওন্সিন িামপেীন্সর্র প্রোতীত ষনতা। জযান্সকাভিন, কন্সর্যভ োর োন্সির গণতন্ত্রী ও সা াঁ কুন্স াৎ 

ঐকযিে হন্সে সংভিিান সিার ষনতৃেন্সক আক্রমণ করন্স ন এিং র্ভরর মানু ন্সক 

ষিাটাভিকার ষথন্সক িচ্ছঞ্চত করার এিং শা াঁ র্য মান্সরর ভনর্যে ও রক্তাক্ত হতযাকান্সন্ডর জনয 

তা াঁন্সর্র সরাসভর র্ােী করন্স ন।  

   ১৭৯২-র ষফব্রূোরী মাস নাগার্ ফ্রান্সের আভথ যক অিস্থার চরম অিনভত র্ট । এভসগন্সনন্সটর 

রতু অিমূ যােন হন্সত থান্সক। খার্যরিয ও ষমামিাভত ও সািান্সনর মন্সতা অতযািশযক পন্সণযর 

মূ য মাত্রাভতভরক্ত হান্সর িচৃ্ছে পাে। ২৫ ও ২৬ ষফ্রিূোরী পযাভরন্সসর ভিভিন্ন স্থান্সন সা াঁ 

কুন্স াৎন্সর্র দ্বারা মভুর্র ষর্াকান অগুভ  আক্রান্ত হে। তা াঁন্সর্র প্রভতিার্ আইনসিান্সক Law of 

the Maximum প্রণেন কন্সর মূ য ভনেন্ত্রণ করন্সত িািয কন্সর। রুষ্ঠট ও মের্ার ষজাগান পর্ যাপ্ত 

রাখার জনয ভিভিি পর্ন্সক্ষপ গহৃীত হে। ১৭৯২-এর মান্সচয “এনন্সরজ” নান্সম একষ্ঠট উগ্রপেী 
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ভিপ্লিী ষগািী একষ্ঠট জভে অিুযত্থান্সনর পভরকর্ল্না কন্সর। “এনন্সরজ” ষগািীর সন্সে সা াঁ কুন্স াৎ 

ষেণীর র্ভনি সম্পকয গন্সড় উন্সিভি ।  

   সান্স র এভপ্র  মান্সস পযাভরন্সসর র্াভরর কিভ ত ষজ াগুভ র সািারণ মানু রা রাজিানীর 

মন্সিয ভিরাট ভমভি  ষির কন্সরন। তাাঁন্সর্র র্াভি ভি  সািারণ মানু ন্সক অস্ত্র িহন করার 

অভিকার ভর্ন্সত হন্সি। ঐ িিন্সররই ২০ জনু ভিকু্ষব্বি জনতা রাজপ্রসার্ আক্রমণ কন্সরন। 

১৭৯২-র ১০ আগন্সের অিুযথান, র্া “ভদ্বতীে ফরাভস ভিপ্লি” ভহসান্সি আখযাভেত, সংগষ্ঠিত 

কন্সরন সা াঁ কুন্স াৎ ষেভণ। পযাভরন্সসর সা াঁ কুন্স াৎরা তুভ ন্সের রাজপ্রসার্ আক্রমণ কন্সর িহু 

সংখযক রক্ষীন্সক হতযা কন্সরন। ১৭৯২ সান্স র ষসন্সেম্বর  মান্সসর আক্রমণ কন্সর িহু সংখযক 

রক্ষীন্সক হতযা কন্সরন। ১৭৯২ সান্স র ষসন্সেম্বর মান্সসর প্রথম সপ্তান্সহ ভনম্নস্তন্সরর সা াঁ কুন্স াৎরা, 

ভিন্সশ  কন্সর একর্  ভর্নমজরু ও ষিান্সটা কাভরগর, এক ভিরাট ভিন্সক্ষাি ভমভি  সংগষ্ঠিত কন্সর 

রুষ্ঠটর পর্ যাপ্ত ষর্াগান র্াভি কন্সরন। গণভিন্সক্ষান্সির চান্সপ জাতীে কনন্সিনশন “Maximum 

General” আইন পাশ করন্সত িািয হে। এই আইন্সনর মািযন্সম অতযািশযক পন্সণযর মূ য ষকি  

ষিাঁন্সি ষর্ওোই হ  না, ষমহমভত মানুন্স র মজভুর প্রাে অন্সি যক হান্সর িচৃ্ছে করা হ ।  

   ১৭৯৩-এর ২ রা জনু জাতীে কনন্সিনশন ষথন্সক চ্ছজরচ্ছন্ডনন্সর্র িভহষৃ্কত করা হে। সা াঁ কুন্স াৎ 

ষেণীর প্রভতভনভিরা ক্ষমতা র্খ  কন্সর এিং জযান্সকাভিন প্রজাতন্ত্র প্রভতষ্ঠিত হে। সন্ত্রান্সসর 

শাসন্সনর র্ুন্সগ এই ভিপ্লিী সরকান্সরর মািযন্সম সা াঁ কুন্স াৎ ও জযান্সকাভিনন্সর্র মন্সিয একষ্ঠট 

র্ুক্তফ্রন্ট গন্সড় ওন্সি। সরকান্সরর নীভত ভি  স্পষ্টতই িাম ষর্াঁ া। জযান্সকাভিন ষনতৃোিীন ভিপ্লিী 

সরকারন্সক সমথ যন জাভনন্সে সা াঁ কুন্স াৎ ষেণী র্ন্সথি  ািিান হ । রাজবনভতক ষক্ষন্সত্র তাাঁরা 

ষিাটাভিকার ষপন্স ন এিং অথ যবনভতক ষক্ষন্সত্র ভনেভন্ত্রত মূন্স য খার্য সরিরান্সহর ভি ন্সে ভনচ্ছশ্চত 

হন্স ন। তািাড়া সা াঁ কুন্স াৎ ষেভণ ষস সমে হন্সে ওন্সিন শাসক র্  ও ষ াকােত ভমত্রন্সর্র মন্সিয 

এক কার্ যকর ষর্াগসূত্র। তন্সি এই সখযতা র্ীর্ যস্থােী হেভন। চরমপেী ষনতা ষহন্সি যট-এর মতুৃর্ন্ড 

সা াঁ কুন্স াৎ ও পযাভরন্সসর কভমউন্সনর মন্সিয র্ািতীে ষর্াগান্সর্াগ ভিচ্ছিন্ন কন্সর। ১৭৯৪-এর 

গ্রীষ্মোএর মন্সিযই সা াঁ কুন্স াৎ ষেণী ও জযান্সকাভিন প্রজাতন্সন্ত্রর মন্সিয ভমত্রতার অিসান র্ন্সট, 

এিং উিেই ভিপন্ন ষিাি কন্সর। ১৭৯৪-এর জ ুাই মান্সস ষরািসভপোন্সরর পতন্সনর পরই সা াঁ 

কুন্স াৎ রাজবনভতক সচ্ছক্রেতা ষশ  হন্সে র্াে। তাাঁন্সর্র ক্ষমতা ও ষিাটাভিকার আিার ষকন্সড় 

ষনওো হে।  

   থাভম যডরীে সংভিিান্সনর ফন্স  ষক্ষাি প্রসাভরত হে এিং তারই পভরণভত ভি  ১৭৯৫-এর 

অন্সক্টািন্সরর র্ো। মারাত্মক রিযমূ য এিং স্বর্ল্ মজভুরর ফন্স  ক্ষভতগ্রস্ত র্ভরর সা াঁ কুন্স াৎরা 

এই আন্সদা ন সংগষ্ঠিত কন্সরন। পুরন্সনা জযান্সকাভিনরা পভরভস্থর সূন্সর্াগ ভনন্সত এভগন্সে 

আন্সসন। ভকন্তু ভিন্সরাহ কন্সিার হান্সত র্মন করা হে। ভিন্সরান্সহর র্ুজন ষনতান্সক মৃতুযর্ন্ড 

ষর্ওো হে এিং িাভকন্সর্র ভনি যাভসত করা হে। জজয রুন্সর্ ভ ন্সখভিন্স ন—ষগাটা র্টনার 

অনযতম উন্সেখন্সর্াগয স্বিভশষ্টয ভি  সা াঁ কুন্স াৎন্সর্র আচরণ। থাভম যর্রীে কনন্সিনশন্সনর দ্বারা 

অনাহারভেষ্ট ও ভনপীভড়ত হওো সন্সেও তাাঁরা রাজতন্ত্রী ভিন্সরাহীন্সর্র ষকান্সনা রকম সমথ যন 

ভর্ন্সত অস্বীকার কন্সরভিন্স ন। ডাইন্সরক্টভরর ভিরুন্সে ষিভিউন্সফর ভিন্সরাহ ভি  ভিপ্লন্সির র্শক সা াঁ 

কুন্স াৎ ষেভণর সি যন্সশ  প্রভতন্সরাি। ষিভিউফ ষনতৃোিীন ষসাসাইষ্ঠট অফ ভর্ পযাভেেন ভিপ  

সংখযক সা াঁ কুন্স াৎ ও প্রাক্তন জযান্সকাভিনন্সর্র আকৃষ্ট কন্সরভি । ষিভিউন্সফর উন্সর্যান্সগ 

সংগষ্ঠিত “সমতািার্ীন্সর্র  ড়র্ন্ত্র” ভন ্িুর হান্সত র্মন করা হে।  

   ষশ  ভিচান্সর ি া র্াে, ফরাভস ভিপ্লন্সির সমে সা াঁ কুন্স াৎ কার্ যাি ীর মন্সিয সমান্সজ সাময 

প্রভতিা করার এক উর্গ্র িাসনা প্রভতফভ ত হন্সেভি । এ িাটয সিু  র্থাথ যই িন্স ন্সিন—

সান্সমযর িারনা তাাঁন্সর্র মন্সিয ভিপ্লিী উেীপনা সষৃ্ঠষ্ট কন্সরভি  এিং ষসই উেীপনা প্রথন্সম 

অভিজাততন্সন্ত্রর ভিরুন্সে ও পন্সর িুন্সজযাো ষেভণর ভিরুন্সে পভরচাভ ত হন্সেভি ।  
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Q.14. তুভম ভক মন্সন কর “সন্ত্রান্সসর শাসন” নযােসেত ভি ? ?  

 জযান্সকাভিন একনােকতন্সন্ত্রর প্রভতিা ফ্রান্সে এক ভিপ্লিী সরকান্সরর জন্ম ভর্ন্সেভি । 

জযান্সকাভিন একনােকতন্ত্র ১৭৯৩-এর জ ুাই ষথন্সক ১৭৯৪-এর জ ুাই পর্ যন্ত এক িির স্থােী 

ভি । জযান্সকাভিন একনােকতন্সন্ত্রর এই স্বর্ল্ স্থাভেেকান্স  “সন্ত্রাস”-এর িাড়িাড়ন্ত ষর্খা 

ভগন্সেভি  এিং ভিপু  সংখযক মানু  ভগন্স াষ্ঠটন্সন ভনহত হন্সেভিন্স ন। তাই জযান্সকাভিন 

একনােকতন্সন্ত্রর সমেকা ন্সক ঐভতহাভসকরা ‘সন্ত্রান্সসর শাসন’ নান্সম অভিভহত কন্সরভি ।  

   ভিপ্লন্সির শত্রুন্সর্র র্মন করার জনয জযান্সকাভিন ভনিঃসন্সদন্সহ মারাত্মক সন্ত্রাস চাভ ন্সেন্সিন। 

িভহিঃশতূ্রর আক্রমণ এিং প্রভতভিপ্লিী অিুযত্থান ষমাকাভি া করার জনয জাতীে কনন্সিনশন 

তার ভিন্সরািীন্সর্র সন্ত্রস্ত করন্সত ষচন্সেভি । জযান্সকাভিন শাসন্সকরা আতচ্ছঙ্কত ভিন্স ন ষর্, 

িাইন্সরর ও ষিতন্সরর শতূ্ররা ষর্ ষকান্সনা সমে ভিপ্লিী নীভতগুভ  পরাস্ত কন্সর ফ্রান্সে পুনরাে 

রাজতাভন্ত্রক িযিস্থা কান্সেম করন্সত পান্সর। এই আশঙ্কা ষথন্সকই জযান্সকাভিনরা সন্ত্রান্সস আেে 

ভনন্সেভিন্স ন। সন্ত্রান্সসর সমথ যকরা তীব্র িান্সি ভিশ্বাস করন্সতন ষর্, ভিপ্লন্সির শতূ্রন্সর্র সন্ত্রস্ত 

কন্সরই তা াঁরা ভিপ্লিন্সক তা াঁরা ভিপ্লিন্সক রক্ষা করন্সত সমথ য হন্সিন।  

   ভিপু  সংখযক মানু  সন্ত্রান্সসর শাসন্সনর িভ  হন্সেভিন্স ন। ঐভতহাভসকন্সর্র ষর্ওো তথয 

ষথন্সক অনুমান করা হে ষর্ ১১০০০ ষথক ১৮০০০ মানু  গণভনরাপিা কভমষ্ঠটর ভনন্সর্যন্সশ ভনহত 

হন। প্রাে ৩  ক্ষ রাজতন্ত্রী, চ্ছজরচ্ছন্ডন ও ভিপ্লন্সির অনযানয শতূ্ররা কারারুে হন। সন্ত্রান্সসর 

শাস্নকান্স  র্তজনন্সক হতযা করা হন্সেভি  তার ১৫ শতাংশ ভি  অভিজাত ও র্াজক। এমনভক 

িহয কাভরগর ও কৃ কন্সক ভিপ্লিী ভিচারা  ষর্া ী সািযস্ত কন্সর ভগন্স াষ্ঠটন্সন মতৃযর্ন্ড ভর্ন্সেভি । 

গণভনরাপিা কভমষ্ঠট র্া াঁন্সতা ও তা াঁর অনুগামীন্সর্র মন্সতা ভিপ্লিীন্সর্র প্রভতও নরম মন্সনািাি 

ষর্খােভন। র্া াঁন্সতা সন্সমত তা াঁর ষিশ ভকিু অনুগামী ভিপ্লন্সির একটা পর্ যান্সে ভগন্সে মন্সন 

কন্সরভিন্স ন সন্ত্রান্সসর আর ষকান্সনা প্রন্সোজন ষনই। এই িরন্সনর ভচন্তা িািনার জনয তা াঁন্সর্র 

‘প্রেের্াতা’ ভহসান্সি ভচভিত করা হন্সেভি । তা াঁন্সর্র ভিরুন্সে ভনদা প্রস্তাি এন্সন তা াঁন্সর্র 

ভগন্স াষ্ঠটন্সন হতযা করা হে। সন্ত্রান্সসর শাসন্সনর র্নু্সগ ষকি মাত্র প্রভতভিপ্লিী ও পূি যতন িযিস্থার 

সমথ যকন্সর্রই ভগন্স াষ্ঠটন্সন হতযা করা হেভন; ভিপু  সংখযক ভনরপরাি নাগভরকরাও সন্ত্রান্সসর 

ভশকার হন্সেভি । একথা অনস্বীকার্ য ষর্, জযান্সকাভিন স্বস্বরতন্সন্ত্রর ভর্নগুভ ন্সত সন্ত্রান্সসর িান্স া 

রকম িাড়ািাভড়  ক্ষ করা ভগন্সেভি ।  

   সন্ত্রান্সসর শাসন্সনর গুরুন্সের গিীন্সর প্রন্সিশ করার আন্সগ সন্ত্রাস সংগষ্ঠিত করার মূ  নােক 

ষরািসভপোরন্সক ভনন্সে কথা িন্স  ষনওো জরুভর। জজয রুন্সর্ সষ্ঠিক িান্সিই মন্তিয কন্সরন্সিন—

ষরািসভপোরন্সক মূ যােন্সনর ষক্ষন্সত্র ঐভতহাভসকরা র্ন্সথষ্ট রুক্ষ ও ককযশ। তা াঁন্সক ষর্খান্সনা 

হন্সেন্সি একজন রক্তভপপাসু স্বস্বরাচারী ভহসান্সি।  ডয একটন ষরািসভপোরন্সক িন্স ন্সিন—

“ইভতহান্সসর সামন্সনর সাভরন্সত থাকা সিন্সচন্সে র্ৃণয চভরত্র”। ভিশ শতন্সকর ষগাড়াে িন্সস ফরাভস 

ভিপ্লন্সির ইভতহাস ভ খন্সত ভগন্সে ঐভতহাভসক ভপটার মযাভথন্সেজ প্রথম ষরািসভপোন্সরর সমথ যন্সন 

এভগন্সে আন্সসন। মযাভথন্সেন্সজর মন্সত ষরািসভপোর ভিন্স ন ভিপ্লন্সির অনযতম ষেি গণনােক ও 

একজন আন্সপাসহীন গণতন্ত্রী। জজয রুন্সর্ মন্সন কন্সরন—সংভিিান সিার(১৭৮৯-১৭৯১) র্ুন্সগ 

ভতভন ভনন্সজন্সক একজন উর্ারপেী, গণতন্ত্রী ও মানুন্স র অভিকান্সরর একভনি প্রিক্তা ভহসান্সি 

প্রভতষ্ঠিত কন্সরভিন্স ন। একই সন্সে ভতভন ভিন্স ন িাক স্বািীনতা ও সংিার্পন্সত্রর স্বািীনতার 

উগ্র সমথ যক। ভকন্তু র্ুে ও ভিপ্লন্সির অভিজ্ঞতার ষপ্রভক্ষন্সত ভতভন তা াঁর উর্ারপেী ভিশ্বাসগুভ  

পভরতযাগ করন্সত িািয হন। রুন্সর্ আরও ভ ন্সখন্সিন—ভিন্সর্শী শচ্ছক্তগুভ র মর্তপুষ্ট প্রভতভিপ্লিী 

অিযত্থান্সনর পভরন্সপ্রভক্ষন্সত ষরািসভপোর ভিশ্বাস করন্সতন ষর্—সশস্ত্র সা াঁ কুন্স াৎ সমথ যনপুষ্ট 

একষ্ঠট শচ্ছক্তশা ী ষকন্দ্রীে সরকার গষ্ঠিত হন্স  অভিজাততন্সন্ত্রর র্ধ্ংসািন্সশ  ও িনীন্সর্র র্ম্ভ 



Chandan Poddar 
9903887859 Page 31 
 

প্রভতহত করা র্ান্সি এিং ষস িান্সিই ভিপ্লিন্সক অিযন্তরীণ ও িভহরাগত শতূ্রন্সর্র হাত ষথন্সক 

রক্ষা করা সম্ভি হন্সি। ষরািসভপোর ও তা াঁর র্ুই র্ভন থ সহন্সর্াগী ষসন্ট জাে ও কুন্সথা াঁ 

সন্ত্রান্সসর শাসন্সনর সমথ যন্সন িন্স ভিন্স ন—একষ্ঠট র্থাথ য সাংভিিাভনক সরকার গিন্সনর 

অিশযম্ভািী পূি যশতয ভি  এই ভিপ্লিী সরকান্সরর প্রভতিা।  

   ঐভতহাভসক অ াডয স্বিন্সর্ভশক ও গহৃরু্ন্সের ষপ্রক্ষাপন্সট সন্ত্রান্সসর উত্থান িযাখযা কন্সরন্সিন। 

মযাভথন্সেজ মন্সন কন্সরন সন্ত্রান্সসর শাসন ভি  একষ্ঠট অসম্পূণ য ও অসমাপ্ত সি যহারার 

একনােকতন্ত্র। অসম্পূণ য, কারণ আিান্সরা শতন্সকর িযচ্ছক্তস্বাতন্ত্রযিার্ী র্শ যন্সনর প্রিাি সি যহারার 

ভিপ্লন্সির ষক্ষত্র পুন্সরাপুভর প্রস্তুত করন্সত পান্সরভন। অসমাপ্ত, কারণ এই ভিপ্লন্সির ষনতৃন্সে 

ভিন্স ন মিযভিি ষেভণর মানু । জযাকস ষগার্ন্সসা িন্স ন্সিন—সন্ত্রান্সসর শাসন ভি  রাজবনভতক 

উন্সেশযপ্রন্সণাভর্ত ও অতযাচারী। ষকান্সনা সামাচ্ছজক ষেভণন্সক মনু্সি ষফ ার জনয সন্ত্রান্সসর পো 

অি ম্বন করা হেভন। ষর্শন্সক িা াঁচান্সনার জনয এভত ভি  একষ্ঠট রক্ষনাত্মক পর্ন্সক্ষপ। 

সন্ত্রান্সসর স্থপভতরা প্রজাতন্ত্রন্সক রক্ষা করার অজহুান্সত একষ্ঠট স্বস্বরাচারী শাসন প্রভতিা 

কন্সরভিন্স ন।  

   ভকন্তু সম্পূণ য ভিপরীত িক্তিয ষরন্সখন্সিন জজয ষ ন্সফিার। তা াঁর মন্সত ফ্রান্সের সন্ত্রান্সসর 

শাসন জাতীে রু্ন্সের আরও ষিভশ ভকিু ভি  এষ্ঠট ভি  সুন্সর্াগপ্রাপ্ত প্রথম রু্ষ্ঠট এন্সেন্সটর 

ভিরুন্সে তৃতীে এন্সেন্সটর অভিকার আর্ান্সেরত ষজহার্। এভরখ হিসিন্সমর মন্সত, ফরাভস জাভত 

সন্ত্রান্সসর শাসনন্সক “জনতার প্রথম প্রজাতন্ত্র, পরিতী ভিন্সরাহগুভ র অনুন্সপ্ররণা” ভহসান্সি 

ষর্ন্সখভিন্স ন। সাম্প্রভতক কান্স র ভকিু ঐভতহাভসক, ভিন্সশ ত ফুন্সর, পযাষ্ঠেস গুন্সেভনন্সফ, সাইম 

স্খামা প্রমুখ সন্ত্রান্সসর “মানভিকতা”-র ওপর গুরুে আন্সরাপ কন্সর িন্স ন্সিন—১৭৮৯-এর ষম 

মান্সস ভিপ্লন্সির সূচনা পি য ষথন্সকই এই মানভসকতার অচ্ছস্তে  ক্ষ করা ভগন্সেভি  এিং ১৭৯৩-

৯৪ সান্স র র্টনাে ভিন্সশ  ভকিু নতুনে ভি  না। সাইমন স্খামা স্পষ্ট িা াে িন্স ন্সিন—ভহংসা 

ভি  ভিপ্লন্সির ষর্ৌথ শচ্ছক্তর উৎস।  

   ১৭৯৩-৯৪-এর র্টনািভ  ভনন্সে ঐভতহাভসক ভিতকয ভিপ্লন্সির ইভতহাসন্সক অিশযই ভচিাক যক 

কন্সর তুন্স ন্সি। অভিকাংশ ঐভতহাভসক, মাকযসিার্ী িা উর্ারপেী, মন্সন কন্সরন সন্ত্রাস ভি  

পভরভস্থভতর ফ , এিং প্রভতভিপ্লি ভিপ্লিন্সক ভহংন্সর কন্সর তুন্স ভি । অনযভর্ন্সক অপর একর্  

ঐভতহাভসক মন্সন কন্সরন—১৭৯৩-৯৪-এর ভিপ্লিী ভহংসা ভি  প্রভতভিপ্লিী আশঙ্কার ভিরুন্সে 

মাত্রাজ্ঞানহীন প্রভতচ্ছক্রো।    

 

 

Q.15.  ফরাসী ভিপ্লন্সি রুন্সশার অির্ান ভক ভি ?  

 ফরাসী জ্ঞানর্ীভপ্তর এক কা জেী প্রভতভনভি জা াঁ জযাক্স রুন্সশা (১৭১২-১৭৭৮)। ভতভন 

সমসামভেক সামাচ্ছজক িযিস্থার এক ভতক্ত সমান্স াচক ভিন্স ন। তা াঁর ভিখযাত গ্রে—Discourse 

on the Origin of Inequality” প্রকাভশত হে ১৭৫৫ সান্স । এই গ্রন্সে ভতভন িভ ি র্ুচ্ছক্তর 

মািযন্সম ষর্ভখন্সেভিন্স ন ষর্, সমস্ত মানিসমাজই র্ুনীভতগ্রস্ত, কারণ ষসখান্সন মানু  এন্সক 

অপন্সরর ওপর প্রিুে করন্সত চাে। এমনভক ফ্রান্সের মন্সতা অগ্রসর সমান্সজও মানুন্স র প্রকৃভত 

নষ্ট কন্সর ভর্ন্সেন্সি তার অহংকার ও স্বাথ যপরতা। ১৭৬২ সান্স  প্রকাভশত “Discourse on the 

Arts and the Science” গ্রন্সে রুন্সশা ভ ন্সখভিন্স ন ষর্, সিযতার অগ্রগভত মানুন্স র স্বািাভিক 

িান্স ােন্সক নষ্ট কন্সরন্সি; আর এটাই রাষ্ট্রবনভতক ভচন্তার ষমৌভ ক নীভত। রুন্সশা আন্তভরক িান্সি 
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ভিশ্বাস করন্সতন ষর্, মানুন্স র িযচ্ছক্তগত সম্পভি িচৃ্ছের প্রি  আকাঙ্খা ও তীব্র প্রোস সমান্সজ 

সম্পন্সর্র স্বি ময িাভড়ন্সে ষতান্স , আর ষসটাই মানিসামান্সজর সমস্ত খারান্সপর উৎস।  

    ১৭৬২ সান্স  প্রকাভশত হে রুন্সশার ভিখযাত গ্রে “Social Contract”। এখান্সন ভতভন ষ ন্সখন—

“মানু  জন্মগত স্বািীন এিং সি যত্রই ষস শঙৃ্খন্স  আিে”। এই গ্রন্সে ভতভন একষ্ঠট গুরুেপূণ য 

সমসযার সমািান্সন প্রোসী হন। তা হ  মানু  তার িযচ্ছক্তস্বািীনতা ভিসজযন না ভর্ন্সেও কীিান্সি 

সমান্সজ সংর্িেিান্সি সুরক্ষা ও নযাে ভনচ্ছশ্চত করন্সত পান্সর। রুন্সশা কর্ল্না কন্সরভিন্স ন ষর্, 

এমন একষ্ঠট “সামাচ্ছজক চুচ্ছক্ত” সম্পাভর্ত হন্সি, র্ার মািযন্সম িযচ্ছক্ত তার স্বািাভিক অভিকার 

“সািারন্সণর ইিা”র (General Will) কান্সি সমপ যণ করন্সিন। রুন্সশার কান্সি ‘সিারন্সণর ইিা’ 

ভি  সমান রাজবনভতক অভিকার ষিাগকারী নাগভরকন্সর্র মন্সিয ঐকযমতয। রুন্সশা ভিশ্বাস 

করন্সতন ষর্, একমাত্র প্তযক্ষ গণতন্সন্ত্রর ওপর ভনিযরশী  রাজবনভতক িযিস্থাই ষশা ণ ও 

ভনপীড়ন্সনর সাি যজনীন প্রিণতার পথ রুে করন্সত পান্সর। একথা অনস্বীকার্ য ষর্, “মানিাভিকার 

ও নাগভরক অভিকান্সরর ষর্া ণাপন্সত্রর” মন্সতা ভিপ্লিী র্ভ   অিশযই রুন্সশার ভচন্তািারার কান্সি 

ঋণী। তািারা আন্সি ভসন্সে ষথন্সক ষরািসভপোর পর্ যন্ত ফরাভস ভিপ্লন্সির িহু ষনতার ষ খাে ও 

িক্তৃতাে রুন্সশার রাষ্ট্রভচন্তার প্রিাি ভি  স্পষ্ট।  

 

 

Q.16.   ফরাসী ভিপ্লন্সি মন্সন্টসু্কর প্রিাি কী ভি ?  

 মন্সন্টসু্ক (১৬৮৯-১৭৫৫) ভিন্স ন জ্ঞানর্ীভপ্তর আর্ন্সশ যর অনযতম উজ্জ্ব  প্রিক্তা। ভতভন ষিান্সর্যা 

ষথন্সক পযাভরন্সস র্ান এিং ভকিুভর্ন্সনর মন্সিযই “Persian Letters” প্রকাশ কন্সরন। এই গ্রন্সে 

মন্সন্টসু্কর িক্তিয ভি —প্রকৃভতর ভিচান্সরর একষ্ঠট সি যজনীন মান রন্সেন্সি এিং তা স্থানকা  

ভনভি যন্সশন্স  সি যন্সক্ষন্সত্রই প্রন্সর্াজয; ইস াভমক পারসয িা ভরোন ফ্রান্সে তার প্রিাি একই রকম। 

এই গ্রন্সে র্াসপ্রথার ভিরুন্সে তীব্রা আক্রমণ চা ান্সনা হন্সেভি । মন্সন্টসু্কর ভস্থর ভিশ্বাস ভি , 

র্াসিযিস্থা একষ্ঠট স্বস্বরতাভন্ত্রক িযিস্থারই সম্প্রসারণ এিং র্াসপ্রথার অচ্ছস্তে স্বািীনতার 

িারণান্সকই নাকচ কন্সর ষর্ে।  

   মন্সন্টসু্ক রভচত “The Spirit of Laws” প্রকাভশত হে ১৭৪৮ সান্স । জ্ঞানর্ীভপ্তর আন্স াচনাে 

এষ্ঠট একষ্ঠট অসামানয সাভহতযকম য ভহসান্সি স্বীকৃত। এই গ্রন্সে ভতভন রাষ্ট্রিযিস্থার সামাচ্ছজক ও 

রাজবনভতক ভিভি স্থাপন্সনর ষক্ষন্সত্র পর্ যন্সিক্ষণ, পরীক্ষা-ভনরীক্ষা এিং ভিন্সে ন্সণর নীভতর ওপর 

গুরুে আন্সরাপ কন্সরভিন্স ন। ভিজ্ঞনসিত অনুসন্ধান্সনর ওপর তাাঁরা আস্থা ভি  অট । ভতভন 

মন্সন করন্সতন আইনও সমান্স াচনামূ ক ভিন্সে ন্সণর উন্সর্ধ্ য নে। ১৭২৯ সান্স  মন্সন্টসু্ক 

র্ুিিন্সরর জনয ইং যান্সন্ড র্ান। ইং যান্সন্ডর রাজবনভতক িযিস্থান্সক ভতভন প্রশংসা কন্সরভিন্স ন। 

ইং যান্সন্ডর পা যান্সমন্ট িা আইনসিা তাাঁন্সক মুগ্ধ কন্সরভি । মন্সন্টসু্কর ভস্থর ভিশ্বাস ভি  ষর্, 

ইংন্সরজ পা যান্সমন্টই সপ্তর্ শ শতন্সকর গহৃরু্ন্সের সমে ইং যান্ডন্সক স্বস্বরতাভন্ত্রক রাজতন্ত্র ও 

প্রজাতন্ত্র উিন্সের হাত ষথন্সকই রক্ষা কন্সরভি । তাাঁর কান্সি প্রজাতন্ত্র ভি  ভিশঙৃ্খ ারই 

সমাথ যক। তাাঁর আশঙ্কা ভি  ষর্, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীভত না ষমন্সন চ ার জনযই ফ্রান্সের 

রাজতন্ত্র ক্রমশ স্বস্বরাচারী হন্সে উিন্সি। ভতভন র্াভি কন্সরন ষর্, ইং যান্সন্ড ভতভন ক্ষমতা 

স্বতন্ত্রীকরন্সণর নীভতর প্রন্সোগ ষর্ন্সখভিন্স ন। ভিচারিযিস্থা, আইনসিা ও শাসনভিিান্সগর ক্ষমতা 

পথৃক করন্স ই রাজতাভন্ত্রক স্বস্বরাচান্সরর হাত ষথন্সক ভনষৃ্কভত পাওো র্ান্সি। মন্সন্টসু্ক রৃ্ঢ়তার সন্সে 

ভিশ্বাস করন্সতন, রাজার সাি যন্সিৌম ক্ষমতার আিার ঈশ্বর নন, জনগণ।  
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Q.17. ভফচ্ছজওক্রাটস কারা ভিন্স ন?  

 রাজবনভতক ভচন্তার িাইন্সর অথ যবনভতক ভচন্তাও অষ্টার্শ শতন্সকর ফ্রান্সে উন্সেখন্সর্াগয প্রিাি 

ষফন্স ভি । সপ্তর্শ শতন্সক ও অষ্টার্শ শতন্সকর ষগাড়াে অথ যবনভতক তন্সের মূ  ভিভি ভি  

মান্সকযন্টাই িার্। মান্সকযন্টাই িার্ী তে সংরক্ষণিার্ী অথ যনীভতন্সক সমথ যন করত। ভকন্তু নতুন 

প্রজন্সন্মর অথ যনীভতভির্রা মান্সকযন্টাই িার্ী তেন্সক খাভরজ কন্সর ধ্রূপর্ী অথ যবনভতক 

উর্ারিান্সর্র ভিভি প্রস্ত্র স্থাপন কন্সরভি । স্কষ্ঠটশ অথ যনীভতভির্ এডাম চ্ছস্মথ র্ািতীে িািাভনন্স ি 

ষথন্সক অথ যনীভতন্সক মুক্ত করার কথা িন্স ন। অথ যবনভতক ষক্ষন্সত্র ভতভন নূনযতম রাষ্ট্রীে 

হস্তন্সক্ষন্সপর পক্ষপাতী ভিন্স ন এিং মুক্ত িাজার প্রভতন্সর্াভগতা ও অিাি িাভণজযন্সক সমথ যন 

জাভনন্সেভিন্স ন। তা াঁর অথ যবনভতক ভচন্তা “Laissez-faire” নান্সম পভরভচত।  

   সমকা ীন ফ্রান্সেও একর্  অথ যবনভতক ভচন্তাভির্ও একই িরন্সণর অথ যনীভতর কথা 

িন্স ভিন্স ন। তা াঁন্সর্র ি া হত ভফচ্ছজওক্রযাট অথ যনীভতভির্। ভফচ্ছজওক্রাট ভচন্তাভির্রা প্রচার 

কন্সরভিন্স ন, সম্পন্সর্র উৎস ষসানা িা রুপা নে; একমাত্র জভমই সম্পন্সর্র উৎস। তা াঁরা 

কৃভ ন্সত ও কৃভ পন্সণযর িাভণন্সজয রাষ্ট্রীে হস্তন্সক্ষন্সপর তীব্র ভিন্সরািী ভিন্স ন। ফ্রান্সে ভফচ্ছজওক্রাট 

ভচন্তািারার ষেি প্রভতভনভি ফ্রান্সঙ্কান্সেস কুইসন্সন (১৬৯৪-১৭৭৪)। ভতভন রাজতন্সন্ত্রর কান্সি 

খার্যশসয িাণীজয মুক্ত করার র্াভি জাভনন্সেভিন্স ন। ফরাসী সরকার অন্সনক সমে আইন-

শঙৃ্খ া রক্ষার উন্সেন্সশয রিযমূন্স যর ওপর ভনেন্ত্রণ আন্সরাপ করত। এই নীভতর তীব্র ভিন্সরািী 

ভিন্স ন কুইসন্সন। ভফচ্ছজওক্রাষ্ঠটক মতার্ন্সশ য অনুপ্রাভণত হন্সে ষ াড়শ  ুই-এর অথ যমন্ত্রী তুন্সগ যা 

১৭৭০-এর র্শন্সকর ষগাড়াে খার্যশন্সসযর অিাি িাভণজয নীভত ষর্া ণা কন্সরভিন্স ন। খারাপ 

ফ ন্সনর সন্সে মজতুর্ারী রু্ক্ত হিার ফন্স  খার্যরন্সিযর মূ য অস্বািাভিক হান্সর িচৃ্ছে ষপন্সেভি । 

ফ্রান্সের নানা স্থান্সন খার্য র্াো ষর্খা ষর্ে। তখন ফরাসী সরকার পুনরাে পণয মনূ্স যর ওপর 

ভনেন্ত্রণ আন্সরাপ করন্সত িািয হে। তথাভপ একথা অস্বীকার করা র্াে না ষর্, অথ যবনভতক 

ষক্ষন্সত্র রাষ্ট্রীে হস্তন্সক্ষন্সপর তীব্র ভিন্সরািীতা কন্সর ভফচ্ছজওক্রাট ভচন্তাভির্রা ভনরে্কুশ 

রাজতন্ত্রন্সক আক্রমণ কন্সরভিন্স ন।  
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