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জ্ঞানদীপ্ত / আেলাক প্রাপ্ত স্বৈরশাসেনর বিশষ্ট্য



জ্ঞানদীপ্ত / আেলাক প্রাপ্ত স্বৈরশাসেনর বিশষ্ট্য
আধুিনক ইউেরােপর রূপেরখা কমন হেব তা সপ্তদশ 
শতেকর শষ িদেক অেনকটা স্পষ্ট হেয় িগেয়িছল । স্থান, 
কাল, পাত্র ভেদ এর রূপ িছল িভন্ন িভন্ন । প্রেটস্ট্যান্ট 
ধমর্যমেতর ‘আধুিনকতা’, পুিঁজবােদর প্রসার, িবজ্ঞান ও 
প্রযুিক্তি িবদ্যার অগ্রগিত, ধমর্যিনভর্য র িবশ্বােসর পিরবেতর্য  
যুিক্তিবােদর িবকাশ অষ্টাদশ শতেকর মানেুষর মেনাজগেত 
এবং দনিন্দিন কাজকেমর্য য পিরবতর্য ন এেনিছল এক কথায় 
তােক ‘জ্ঞানদীিপ্ত (Enlightenment)’ বলা যেত পাের ।



এর দ্বিারা প্রভািবত হেয় প্রািশয়ার রাজা িদ্বিতীয় ফ্রেডািরক, 
রািশয়ার জািরনা িদ্বিতীয় ক্যাথািরন, অিষ্ট্রেয়ার রাজা িদ্বিতীয় 
যােসফ প্রমখু এক প্রজাকল্যানকামী শাসনব্যবস্থা প্রিতষ্ঠা 
কেরিছেলন । তেব তােদর শাসনব্যবস্থার মলূ চিরত্র িছল 
স্বৈরতািন্ত্রিক । সইজন্য তােদর শাসনব্যবস্থা ‘জ্ঞানদীপ্ত 
স্বৈরশাসন (Enlightened Despotism)’ নােম 
পিরিচত । এর বিশষ্ট্যগুিল িছল িনম্নরূপ :



এ সময় মানষু িকছুটা অনসুিন্ধিৎসু, যুিক্তিবাদী এবং 
প্রাকৃিতক িনয়েম িবশ্বাসী হেয় উেঠিছল ।

➢জ্ঞানদীিপ্ত / আেলাকপ্রাপ্ত দশর্যেনর িভিত্তি িছল িবজ্ঞান 
িবপ্লব । প্রচিলত ধমর্যিভিত্তিক িবশ্বােসর পিরবেতর্য  সমস্ত 
ঘটনা পরীক্ষা-িনরীক্ষা এবং পযর্যেবক্ষেণর িভিত্তিেত গঠিত 
যুিক্তির দ্বিারা ব্যাখ্যা শুরু হয় ।



❖জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা িনেজেদর রােষ্ট্রের প্রিতিনিধ মেন করত । 
তােদর কােছ রাষ্ট্রে ও রাজার িভন্নতা িছল না । তােদর মেত, 
দহেক যমন মিস্তষ্ক চালনা কের, তমন রাষ্ট্রেেক চালনা 
কের রাজা । তােদর মেত, দহেক যমন মিস্তষ্ক চালনা কের, 
তমন রাষ্ট্রেেক চালনা কের রাজা । আবার দহ থেক 
মিস্তষ্কেক যমন পৃথক করা যায় না, তমন রাজা রােষ্ট্রের 
একটি অিবেচ্ছেদ্য অংশ ।



➔জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা প্রজােদর কান মৗিলক অিধকার দয়িন 
। তারা িনবর্যাচেনর মাধ্যেম বা প্রিতিনিধত্বমলূক শাসন 
গঠেনর প্রিক্রিয়াও এিড়েয় িগেয়িছল । শাসনব্যবস্থায় 
প্রজােদর অংশগ্রহেণর বা জনমত প্রিতফিলত হওয়ার কান 
ব্যবস্থা িছল না । ফেল তারা এই নীিত নয় “প্রজােদর জেন্য 
সংস্কার করা হেলও প্রজােদর সংস্কার করা হেব না ।”



★জ্ঞানদীপ্ত শাসকরা মেন করত, রাষ্ট্রে সবিকছুর ঊের্য । এর 
জন্য রাজা প্রজা সবাইেক কাজ করেত হেব । রােষ্ট্রের অিস্তত্ব 
অকু্ষন্ন থাকেল রাজার অিস্তত্ব বজায় থাকেব, আর রাজার 
অিস্তত্ব বজায় থাকেল প্রজােদর িনরাপত্তিা এবং সুখ-সমিৃদ্ধি 
বজায় থাকেব  ।



❏ জ্ঞানদীপ্ত শাসকেদর মেত শুধু রাষ্ট্রেশাসন এবং রাজস্বৈ 
সংগ্রহ করা রাজার একমাত্র কাজ নয়, প্রজােদর 
মঙ্গলসাধন এবং সমিৃদ্ধির জন্য কছু িকছু সংস্কার ও 
জনকল্যানমলূক কাজ করাও তােদর কতর্য ব্য । সই অেথর্য 
তারা িনেজেদর রােষ্ট্রের তথা প্রজােদর সবক মেন করত । 
প্রািশয়ার রাজা িদ্বিতীয় ফ্রেডািরক িনেজেক ‘রােষ্ট্রের প্রধান 
ভৃত্য’ বেল অিভিহত কেরিছল ।



❖শাসকরা প্রজােদর জন্য এমন সব সংস্কার কেরিছল বা 
উেদ্যাগ িনেয়িছন যা কানভােবই রাজপেদর এবং ক্ষমতার 
পিরপন্থী না হয় । যমন-পথঘাট সংস্কার, জলেসেচর 
ব্যবস্থা করা, কৃষকেদর শস্যবীজ িবতরণ, ফসেলর ক্ষিত 
হেল কর হ্রাস করা ইত্যািদ ।



এই আেলাচনা থেক বলা যায় য, অষ্টাদশ শতেকর ইউেরাপীয় 
শাসকরা প্রজােদর মঙ্গেলর জন্য িকছু িকছু িহতকর সংস্কারকমর্য 
করেলও তারা কানভােবই তােদর স্বৈরতািন্ত্রিক ক্ষমতা ছাড়েত 
বা িশিথল করেত রাজী িছল না । িকন্তু এর পর থেকই 
ইউেরােপর মানষু িনেজেদর অিধকার, ক্ষমতা এবং শাসেকর 
কতবর্য্য সম্পেকর্য  আরও বিশ কের সেচতন হেয় উঠেত থােক, 
শষ পযর্যন্ত ফরািস িবপ্লেবর মনস্তািত্ত্বিক িভিত্তি প্রস্তুত কেরিছল ।
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