
�াক ফরািস িব�ব �া�

�কা�না সমাজ ব�ব�া যখন জরাজীণ� এবং গিতহীন হ�য় প�ড়, তখন সমা�জর মধ�
�থ�ক এমন শি� �জ�গ ও�ঠ �য তার আঘা�ত পুরাতনত� তা�সর ঘ�রর ন�ায় �ভ�ঙ
প�ড়।�য়ধরা সমাজ�ক �ভ�ঙ পুরাতন ব�ব�ার ��ল নত�ন ব�ব�া গ�ড় ও�ঠ। সমা�জর
এই তৎ�ণাৎ �মৗিলক পিরবত� নই হল িব�ব। মা��বাদী ঐিতহািস�করা িব��বর একিট
িব�শষ অংশ �দ�খন। তা�দর ম�ত, সমা�জ দিুট ��িণ থা�ক। এক ��িণ সকল স�ুযাগ
সিুবধা �ভাগ ক�র এবং অপর ��িণ �শািষত হয়। �শািষত ��িণ �শষ পয��
অিধকার�ভাগী ��ণীর �থাগত রাজ�নিতক এবং আিথ�ক সকল অিধকার িব��বর
মাধ��ম �ংস ক�র। ��িণসং�ামই িব��বর বাহন। �যমনিট �দখা যায় ফরািস িব��ব,
�যখা�ন অিধকার�ভাগী অিভজাত ��িণ�ক উদীয়মান বু�জ�ায়া ��িণ �মতাচ� �ত ক�র।

১৭৮৯ সা�ল �া�� �য িব�ব �দখা যায়, তা �কা�না আকি�ক কার�ণ ঘ�টিন। দীঘ�িদন
ধ�র �া��র রাজনীিত, সমাজ ও অথ�নীিত�ত �য ব�ব�া চ�ল আসিছল, তার স��
�া��র বৃহ�র জনসমি�র �াথ� য�ু িছল না। �শষপয�� বু�জ�ায়া ��ণীর �নতৃ�� পুরাতন
ব�ব�া �ভ�ঙ নত�ন ব�ব�া গঠ�ন তৎপর হয় সাধারণ জনগণ।

�কা�না সমাজ ব�ব�া যখন জরাজীণ� এবং গিতহীন হ�য় প�ড়, তখন সমা�জর মধ�
�থ�ক এমন শি� �জ�গ ও�ঠ �য তার আঘা�ত পুরাতনত� তা�সর ঘ�রর ন�ায় �ভ�ঙ
প�ড়।�য়ধরা সমাজ�ক �ভ�ঙ পুরাতন ব�ব�ার ��ল নত�ন ব�ব�া গ�ড় ও�ঠ। সমা�জর
এই তৎ�ণাৎ �মৗিলক পিরবত� নই হল িব�ব। মা��বাদী ঐিতহািস�করা িব��বর একিট
িব�শষ অংশ �দ�খন। তা�দর ম�ত, সমা�জ দিুট ��িণ থা�ক। এক ��িণ সকল স�ুযাগ
সিুবধা �ভাগ ক�র এবং অপর ��িণ �শািষত হয়। �শািষত ��িণ �শষ পয��
অিধকার�ভাগী ��ণীর �থাগত রাজ�নিতক এবং আিথ�ক সকল অিধকার িব��বর
মাধ��ম �ংস ক�র। ��িণসং�ামই িব��বর বাহন। �যমনিট �দখা যায় ফরািস িব��ব,
�যখা�ন অিধকার�ভাগী অিভজাত ��িণ�ক উদীয়মান বু�জ�ায়া ��িণ �মতাচ� �ত ক�র।

১৭৮৯ সা�ল �া�� �য িব�ব �দখা যায়, তা �কা�না আকি�ক কার�ণ ঘ�টিন। দীঘ�িদন
ধ�র �া��র রাজনীিত, সমাজ ও অথ�নীিত�ত �য ব�ব�া চ�ল আসিছল, তার স��
�া��র বৃহ�র জনসমি�র �াথ� য�ু িছল না। �শষপয�� বু�জ�ায়া ��ণীর �নতৃ�� পুরাতন
ব�ব�া �ভ�ঙ নত�ন ব�ব�া গঠ�ন তৎপর হয় সাধারণ জনগণ।

�া��র রাজ�নিতক অব�া



ফরািস রাজার ��রাচারী �মতা: স�দশ শত�কর ফরাসী রাজনীিত� ির�শলু� ও
ম�জািরন এবং �া��র রাজা চত�দ�শ লুই ফরািস রাজত��ক একিট ��রত�ী �িত�া�ন
পিরণত ক�রন। এই য�ুগর রাজারা ম�ন কর�তন �য ঈ�র রাজা�ক িনয�ু ক�র�ছন।
তারা ঈ�র ছাড়া আর কারও কা�ছ দায়ী নন। ঈ�র �দ� �মতা নীিতর উপর িভি�
ক�র চত�দ�শ লুই ফরাসী রাজত��ক সরবময় �মতার আধা�র পিরণত ক�রন। রাজার
এই �মতা �িত�ার জন� িতিন একসম�য় ম�ব� ক�রন- “The state, it is myself” –
রাজাই হ�লন রা�। রাজার �মতা�ক সব�ময় করার জন� �া��র পাল�া�ম� সভা ��ট
�জনা�র�লর অিধ�বশন ১৬১৪ সা�ল ব� ক�র �দয়া হয়। �য�হত� রাজা আ�ান না
কর�ল জাতীয় সভা বা ��টস �জনা�র�লর অিধ�বশন বস�ত পারত না, �স�হত� �া��র
বুর�বা রাজারা ��রত��ক িনরংকুশ করার জ�ন� জাতীয় সভার অিধ�বশন আ�ান
ক�রনিন। �িতিনিধ সভা না থাকায়, �া�� রাজার িনজ ই�া অনুসা�র শাসনকায�
চল�ত থা�ক। অ�াদশ শত�ক ইউ�রা�পর িবিভ� রাজারা �ানদী� ��রাচার নীিত �হণ
ক�রন। িক� �া��র বুর�বা বংশীয় রাজা প�দশ এবং �ষাড়শ লুই �কবলমা�
��রত��কই �হণ ক�রন। তাঁরা সমকালীন আ�লািকত ��রাচার�ক �ীকার কর�তন না।
ফরাসী রাজশি� �ধু অিধকা�রর কথাই ভাবত, কত� �ব�র কথা ভাবত না। এজন� �া��
�জা�দর স�� রাজশি�র �কান �যাগা�যাগ িছল না। বুর�বা রাজারা সকল �মতা িনজ
হা�ত িন�য় �জা�দর সকল চািহদা ও অিধকার অ�াহ� কর�তন। ঐিতহািসক �শিভল এ
ব�াপা�র ম�ব� ক�রিছ�লন-

“��টস �জনা�র�লর অিধ�বশন ব� থাকার কার�ণ সাধারণ �লা�করা তাঁ�দর অসিুবধা
ও অিভ�যা�গর কথা রাজার িনকট �পৗ�ছা�ত পারত না। এর ফ�ল বুর�বা রাজত� বৃহ�র
জনসাধারণ �থ�ক িবি�� হ�য় যায়’।

শাসনব�ব�ার দবু�লতা ও অিভজাত ��ণীর �ভাব: বুর�বা রাজত�আইনত সব�শি�মান
বা��ব রাজার �মতাই িছল সব�ািধক । �া��র সাম� অিভজাত ও যাজক ��ণী
রাজার তর�ফ সরকাির �মতা হ�গত ক�র স�ুযাগসিুবধা �ভাগ করত। ফরাসী
অিভজাতরা দািব করত, তারা রাজার সম��িণভ�� �লাক। সতুরাং, �দশ শাস�নর ����
একমা� তারাই রাজা�ক সাহায� করার অিধকারী। রাজবং�শর ম�তা তা�দরও
বংশ�কৗলীন� িছল। এই বংশ ময�াদার �জা�র তারা �দশ শাস�নর অিধকার �ভাগ করত।
�ল�ফভা�রর ম�ত, “ফরাসী রাজত� িছল ইংল�া��র িনয়মতাি�ক রাজত� এবং
ইউ�রাপ মহা�দ�শর ��রত��র মাঝামািঝ ব�ব�া।” চত�দ�শ লুই�য়র পর বুর�বা বং�শ
স�ুযাগ� শাস�কর অভাব �দখা যায়। প�দশ লুই িছ�লন “িবলাসী, রমণীর�ন, �জাপিত
রাজা” (Butterfly Monarch)। িতিন িছ�লন পির�মিবমখু এবং তার উপপ�ী মাদাম দ�ু
প�াদ�ু�রর �ারা �ভািবত। �ষাড়শ লুই সৎ এবং সিদ�াপরায়ণ হ�লও তার স�ুরী
গিব�তা প�ী অি�য়ার রাজকুমারী �মরী অ�ান�টা�ন�টর বশীভ�ত িছ�লন। বুর�বা



রাজা�দর এই ব�ি�গত অ�যাগ�তার ফ�ল রাজার তর�ফ সকল �মতা অিভজাত
��ণীর �লা�করা হ�গত ক�র।

যাজক ��ণীর �ায়�শাসন: �া��র িগজ�া (গ�ািলকান চাচ� ) �য়ং শািসত সং�া। রাজা
িগজ�ার অভ��রীণ শাস�ন হ���প কর�ত পার�তন না। ১৫৬১ সা�ল �পাইিসর চ� ি�
অনুসা�র যাজ�করা িগজ�ার ভ� -স�ি�র ওপর ���া কর িদত। রাজা �কা�না কর ধায�
কর�ত পার�তন না।

�া�দিশক সভার �মতাঃ �া��র ��দশ�িল�ত �য সভা িছল �স�িলর স�িত ছাড়া
রাজার �কা�না িন�দ�শ ��দশ�িল�ত কায�করী করা �যত না। �া�দিশক সভা�িল�ত
�ানীয় অিভজাতরা �াধান� �ভাগ করত। রাজা �কা�না নত�ন আইন জাির কর�ল �থ�ম
পাল�া�ম� নামক িবচার সভায় নিথব� কর�ত হত। নত�বা এ আইন �বধ হত না।
পাল�া�ম� ই�া কর�ল রাজার ��ািবত আইন নাকচ ক�র িদ�ত পারত। পাল�া�ম��র
িবচার�করা িছ�লন অিভজাত ��ণীর।

�া�� পাল�া�ম��র সংখ�া িছল ১২িট । এ�দর ম�ধ� প�াির�সর িবচারসভা িছল এর ম�ধ�
সব�চ�য় �বিশ �িতপি�শালী। প�াির�সর পাল�া�ম��র অিভজাত ��ণীর িবচারক
সদস�রা এতই �মতাবান িছ�লন �য, তারা ম�ী ট�র�গার ��ািবত �মৗিলক সং�া�রর
ব�ব�া�ক কায�করী হ�ত �দয়িন। রাজা অবশ� Lit de Justice �থা �ারা পাল�া�ম��র
িব�রািধতা দমন কর�ত পার�তন। Lit de justice হ�লা রাজা িন�জ পাল�া�ম��র সভায়
সভাপিত� ক�র আইন পাশ কির�য় �নয়ার �থা। িক� পাল�া�ম��র িব�রািধতা রাজা
কায�তঃ অ�াহ� কর�ত সাহস কর�তন না। সতুরাং �া��র রাজারা ঐ�িরক �মতা
দািব কর�লও বা��ব তা�দর �মতা িছল সীিমত। ঐিতহািসক �ডিভড থমস�নর ম�ত,
“ফরাসী রাজত� আস�ল িছল সাম� রাজত�” – ‘The French monarchy was a
feudal monarchy’ .

িবচার ব�ব�ার দনু�িত: �া��র িবচারব�ব�া িছল �িটপূণ�। সরকাির কম�চারীরা িছল
দনু�িত�� ও অত�াচারী। Letters de Grass and Letters de Cachet �ারা
নাগিরক�দর িবচা�রর ���� রাজা হ���প কর�ত পার�তন। �থম �মতা ��য়াগ ক�র
িতিন আদাল�তর �ারা �দ� শাি� মাফ কর�ত পার�তন। ি�তীয় �মতা �ারা িতিন
�য�কা�না নাগিরক�ক িবনা িবচা�র কারাগা�র আটক রাখ�ত পার�তন।��দশ�িল�ত
রাজ� আদায়কারী ইন�টন�ডনটরা িছল �ুধাত� �নক�ড়র মত অথ��লালুপ।তারা ব�
�কার বাড়িত কর আদায় করত এবং এর বৃহৎ অংশ তারা আ�সাৎ করত। তা�দর
দনু�িত ও �তা�প তৃতীয় ��ণীর �লা�ক�দর দগু�িতর সীমা িছল না।

�ব�দিশক নীিত: এ���� প�দশ ও �ষাড়শ লুই �কা� ব�থ�তার নিজর সিৃ� ক�রন।



প�দশ লুই অি�য়ার উ�রািধকার য�ু� (১৭৪০-১৭৪৮ি�ঃ) এবং স�ব�ষ�র য�ু�
পরািজত হন। �ষাড়শ লুই এ পরাজয় �থ�ক িশ�া না িন�য় আ�মিরকার �াধীনতা য�ু� ইংল�া��র
িব��� �যাগ �দন। এই দীঘ� য�ু��লা�ত �া��র পরাজ�য় �া��র ময�াদা ন� হয়। এছাড়া জন�া�থ�র ব�াপক
�িত হয় ও রাজ�কাষ শূন� ক�র �দয়।

রাজ� নীিত: �থমত, যা�দর কর �দা�নর �মতা িছল যথা- অিভজাত ও উ� যাজক, তারা কর �দান �থ�ক
অব�াহিত �ভাগ করত। অন�িদ�ক যা�দর কর �দা�নর �মতা িছল না, যথা- কৃষক, পািত ব�ুজ�ায়া ও উ�
ব�ুজ�ায়া, তারাই ক�রর ভা�র িন��িষত হ�তা। রাজা অিভজাত ও যাজক�দর ওপর কর বিস�য় রাজ� ঘাটিত
দরূ কর�ত সাহস ক�রনিন। এজন� সরকার সব�দাই অথ�সংক�ট ভ�গত।


