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Theories of the Modern State
:: Bentham's Political Theory::

জেরেমি জেন্থাি উপর ামিতাে দৃমি জ ান জের
সতয াে আদর্শ হরে অমি তি

োষ্ট্রর

সংখ্যার

মেচাে

েরেন জ

োষ্ট্রর

ভারো ম

িন্দ তা মেচারেে িানদণ্ড হরে এটাই অেশাৎ োরষ্ট্রে েহু সংখ্য

মহতসািন এে ক্ষিতা। টিাস হেস -এে েযমি িােনার
হেস

োষ্ট্রর

জ

দানরেে র্মিরত ভূ মেত

জেন্থাি এে দৃমিরত োষ্ট্রী়ে মন়েন্ত্রণ
প্রামিরত । প্ররতয
সন্ধারন েযমি
আইন জ ন

সাহা য

রে তখ্ন েযমিে

জনমতোচ । োস্ট্র েক্ষয ন়ে, িানুরেে েীেনর
তাে স্বারেশই তাে

াাঁটা জ

সুখ্ী

ারে োষ্ট্র ো তাে
ারে োরষ্ট্রে

োে এ

জেন্থারিে পমেচ়ে উদাে োরষ্ট্রে প্রেিা মহরসরে ।
েযমিে প্রমত এে েযেহাে হরে উদাে। েযমির

োেননমত

সুখ্ জপরত সাহা য

োষ্ট্রতরে
ো , েযমিে

োই োরষ্ট্রে

াে ।

চু মি িতোদ জ

তশ েয ো োরষ্ট্রে

তৃশ ত্ব চু মি ো েনিরণে সম্মমতে ফে ন়ে । চু মি িানুের

োরষ্ট্রে

রেরে এ ো ঠি

ো িরন জেরখ্ই

োরষ্ট্রে অনুিত । োষ্ট্রর

িানয

উপর ারিে

োে সুমেিা অিানয
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িানরত

খ্রনা আিারদে েতশ িারন আরো

সিাে ো োষ্ট্র নািমের ে অমি াে ও

ন়ে । েতশ িারনে স্বােশ ো

ন্ত্রী।

উদাে োষ্ট্র এই অরেশই জ

জেন্থাি োরষ্ট্রে সৃমিে েযাপারে সািামে
জদখ্া়ে না।

ন্ত্র , েযামি

রেরে।

েনয সুরখ্ে পমেরের্ িরড জতাো এেং েযমি স্বােশ সুেমক্ষত

রেন অতীত

া শােেী

পন্থা িাত্র। োরষ্ট্রে

সমের়ে জদও়ো। োষ্ট্র জ ন

ারে োিরে েরেই েযমি োরষ্ট্রে সৃমি

োমে মেরেন না। জেন্থাি িরন

েরে তাে সুখ্

তা ভারোই োরন । সুরখ্ে

খ্রনাই োিা হর়ে না দাাঁডা়ে । জেন্থাি এে

াে েযমিে সুরখ্ে পরেে

িানুরেে

মতমন জিরন জনন ম ন্তু

েরে না , েযমির

মনর়োমেত

মহতসািন । োস্ট্র

েরত জচর়েরেন জেন্থাি তা চানমন।

েযমি মনরেে সুখ্ ও সুমেিা ম

খ্ন মনরের

রে

োে

ারে অনুিত

অসুমেিাে জচর়ে
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জেমর্ , এটা মহরসে

রেই িানুে োরষ্ট্রে

ারে আনুিতয প্র ার্

রে ।

জেন্থাি

এে জ াো়ে - " habit born of utility, and not contract is the basis of
the state " .
এে অেশ এই ন়ে জ

জেন্থাি োষ্ট্রর

সােশরভৌিরত্বে অমি াে

জদনমন । তাে িরত োষ্ট্র সােশরভৌি এে ক্ষিতা ও অসীি োরষ্ট্রে মেরুরে সেরচর়ে
েড োিা েনসািােরণে মেরোমিতাে অমি াে । তাে িরত োষ্ট্র
অনযা়ে

রে এেং েনসািােণ

মদ ভু ে

রে

মদ জোরে োরষ্ট্রে নযার়েে এে জচর়ে অনযা়ে জেমর্

তরে জসই োরষ্ট্রে মেরুরে মেরোিীতাে ননমত

অমি াে েনিরণে আরে ।

োষ্ট্র জের ই আইরনে প্ররে আরসন জেন্থাি । জেন্থাি োরকশ ে িরতা
ো ব্ল্যা রটান এে িরতা প্রচমেত মিটির্ র্াসন ও আইমন েযেস্থাে এ মনষ্ঠ সিেশ
মেরেন না ।

প্রচমেত ইংরেে আইন ও মেচাে েযেস্থাে আিূে সংস্কাে জচর়েমেরেন

মতমন । আইন র্ারেে মেরর্েজ্ঞ জেরেমি জেন্থাি

া ম েু প্রাচীন িল্পিাাঁো

আনুষ্ঠামন তা তাে মেরুরেই মেররাহ

প্রাচীন এে প্রমত জ ান শ্রো তাে

রেরেন ।

মেে না । ডামনং মেরখ্রেন- " Among the venerable principles and practices
of conservative England's Law and

politics he become a veritable bull

in a China shop ". ঐমতহয আইন প্ররণতারদে িহান

ীমতশ োরপে িমহিা়ে

জিামহত, তখ্ন জেন্থাি েরেন জ ারনা প্রমতষ্ঠান ঐমতহয ো জ ান িানুরেে
খ্রনাই েড হরত পারে না । তাে

ীমতশ

ো়ে , " The Law of today mast be

shaped by the legislator of today in accordance with the needs of
today".

অেশাৎ জেন্থাি েেরত চান িত াে মদর়ে আের ে মেচাে হরে না,

আের ে ঘটনা ো প্রর়োেনর
এরক্ষরত্র প্রিান মনিশাে

সািরন জেরখ্ই চেরেন আের ে আইনমেরদো এেং

হে েহু জোর ে জেমর্

জক্ষরত্র আইরনে অেদান ম

রে উপ াে ।

এই উপ ারেে

জসটা মদর়েই মেচাে হরে আইরনে জ ৌমি তা । অতীত
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আইনর

ে়েস্ক ও েহসযি়ে েরে প্রতযাখ্যান

মেচাে

রেন আইনর

রে জেন্থাি উপর ামিতাে নীমত মদর়ে

। জেন্থারিে আইরনে তরে প্রর্ংসা পা়ে আরিমে া , ফ্রান্স ,

জেন ও পতুশ িারেে মেমপেে আইন েযেস্থা । ১৭৭৬ মিটারে আরিমে াে মেপ্লরেে
েেরে মেমখ্ত 'Fragment on Government' েইরত আইন ও আইন প্রণ়েরনে মেের়ে
জ

নেজ্ঞামন

দৃমিভমি মতমন উপমস্থত

রেন তা

রেিই তাৎপ শপূণশ । ব্ল্যা রটান

এে 'Commentaries on the Law of England' েইটিে মেরুরে প্রমতোদ ধ্বমনত
হ়ে জেন্থারিে এই পুস্তর

।

আইন মেের়ে জেন্থারিে সািােণ দৃমিভমি হে :
১. আইন-আরদরর্ে আ ারে ইোে এ
া

তৃশ পরক্ষে িািযরি নযস্ত হ়ে এেং

আনুিতয আরে ।

আইন নতমে

প্র ার্ ।

োেননমত

সিারে জসটাই আইন

াে জপেরন সিারেে সদসযরদে অভযাসিত

ো এই

তৃশ পরক্ষে

াে । এই

তৃশ পক্ষই

সােশরভৌি।
২. স্বাভামে

আইন েরে ম েু জনই । প্র ৃ মত

সরেশাচ্চ ক্ষিতা ন়ে ,

ােণ তাো আইন নতমে

এ েন আইরনে সৃমি

তশ া

ো িানমে
োেননমত
মেচা শ

আইন ো

আইনও মনমিতভারে প্রতযক্ষ

সিারেে চেি

৩. সােশরভৌি

রে না । ঈশ্বে ো িানুে জ ান

ােণ এরদে িরিয ের়েরে ইো প্র ার্। ঐশ্বমে

আইনই জোিিিয প্রা ৃ মত

ভ্রান্ত । জ রহতু ঐশ্বমে

ুমিরোি ো ননমত তা োরষ্ট্রে
আইন

ুমিরোরিে আইন অেশহীন ও
ো

া়ে না িানমে

ইোই

তৃশ পক্ষ ।

তৃশ পক্ষ ও আইরনে সীিা হরো েনসািােরণে মেরোমিতা মেরোমিতা

তৃশ পক্ষ ও আইরনে নযা়ে-অনযার়েে িাপ াঠিরত । আইরনে নযা়ে-অনযা়ে

মেরেচয েযমিে সুখ্মেিারন তা
৪. উপর ামিতাে নীমতর

তটা উপর ািী তাে িানদরণ্ড ।

মেমিত

রে োষ্ট্রী়ে আইন দন্ড মেিারনে েযেস্থা

। দুুঃখ্ জদও়ো দণ্ডদারনে েক্ষয ঠি ই, ম ন্তু িাত্রামতমেি দণ্ডমেিান সািামে

েরেনা
সুরখ্ে

জক্ষরত্র োিা হর়ে দাাঁডারত পারে ।
ইংেযারন্ডে সংমেিারনে প্রমত জেন্থারিে অমভর াি প্রচু ে । এই
সংমেিান মেমপেে ন়ে ; এই সংমেিান ঐমতহয-তামডত, োস্তেতাে জচর়ে এখ্ারন
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আরেরিে স্থান জেমর্ । সংমেিান স্বাভামে
সােশরভৌি জ

সীমিত

োে জ

ভারে মে মর্ত এ োও ঠি

েযেস্থা সংমেিারন আরে জসটাও ঠি

ন়ে ।

ন়ে । সুতোং

এই র্াসন েযেস্থাে ো সংমেিারনে আিূে পমেেতশ ন প্রর়োেন ; এরক্ষরত্র জেন্থারিে
সুপামের্ গুমে হে প্রেিত :-

সংমেিান জ

মেমখ্ত , সহে ও সেে

মিতী়েত :- পুরুেরদে সামেশ
পমেিান

ে জদ়ে ,

ো দে াে ।

প্রািে়েরস্কে জভাটামি াে ো া দে াে । মনমদশ ি

মনমদশ ি স্থারন দীঘশ াে িরে োর

এেং অক্ষেজ্ঞানসম্পন্ন

েযমিরদেই জভাটামি াে ো া উমচত ।
তৃ তী়েত :- েেরে এ োে পােশারিন্ট েসরে । প্র ার্য অমিরের্নই ভারো ।
পােশারিন্ট হরে এ

ক্ষ মেমর্ি ।

চতু েশত :- আইনসভাে
অমি

মিটি ,

মির্ন , আইন িন্ত্রীে পদ সৃমি ও এরদে হারত

ক্ষিতা দান ।

পঞ্চিত :- মনেশাচনী এো াে িরিয নেেিয ো রে ।
েষ্ঠত :- প্রোতামন্ত্র

র্াসন েযেস্থা়ে জশ্রষ্ঠ েযেস্থা । েডশ সভা োেতরন্ত্রে অেসান

ঘটারনা প্রর়োেন ।
সিিত :- সােশেনীন সিান জিাপন েযােট ও প্রমতেেে মনেশাচন েযেস্থা ।
অিিত

:- সংোদপরত্রে স্বািীনতা ো রে ।

নেিত :- েনমর্ক্ষা েনস্বাস্থয েন ৃ তয

প্রভৃ মত আইনিত সংস্কাে এ ান্ত োঞ্ছনী়ে ।

মনুঃস্ব , দমের সন্তানরদে েনয প্রর়োেনী়ে েযেস্থা ও প্রমর্ক্ষণ ,
অনেি সুরদে
সুপামের্

ােোে েন্ধ , িেীে ও দুস্থরদে েনয েযাং

সংস্কারেে

রেরেন জেরেমি জেন্থাি ।

আইরনে সংস্কাে প্রসরি জেন্থাি েরেন জ
১.

প্রভৃ মতে

-

সিস্ত ভারো আইরনেই েক্ষয হে েনসািােরণে মহতসািন

২. জসই আইনই ভারো ,

া িানুের

ো ।

মনোপত্তা জদ়ে , োাঁচাে সুমেিা জদ়ে , প্রাচু শ

জদ়ে এেং সিান অমি াে জদ়ে ।
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৩. আইরনে প্রমত আনুিতয ই আইন জ
েযমিে সুখ্ ও সিারেে সুখ্ েিশরন
প্রমত আনুিতয জনই , শ্রো জনই,
৪. েনিরণে

স্থাম়েত্ব জদরে ,

আইনর
জসখ্ারনই

সাহা য

জ ািয

েরে ।

মেপ্লে ও মের্ৃঙ্খো

ারে আইরনে উরের্য সহে ও সেে ভারে উপমস্থত

জেন্থাি শুিু আইনিত সংস্কারেে
েযেস্থাে সিসযা ও তাে সংস্কাে
মেচাে ার শে জক্ষরত্র জ
মেিারনে জক্ষরত্র জ

মেেব্ধ

সািরনে

ো়ে ভারেনমন,

রে তু েরে ,
জ খ্ারন আইরনে
অমনো শ ।
ো়ে

ািয ।

প্রচমেত মেচাে

োও েরেরেন । মেচাের ো

রেন ো েঘু পারপ গুরু দণ্ড জদন ো র্ামস্ত

অসি নীমতে প্রর়োি

রেন তাে মেরুরে মতমন তীি প্রমতোদ

রেরেন। মেচাে রদে প্রমত তাে মেন্দুিাত্র শ্রো ও মেে না। সম্ভেত অিণতামন্ত্র
মেচােেযেস্থা জের
জহা

। অরন

িানুের

িুমি মদরতই মতমন জচর়েমেরেন েুমে েযেস্থাে প্রেতশ ন

মেচাের ে দাম়েত্বহীন মেচাে ার শে জচর়ে এ েন মেচাের ে জ ািয

ও দাম়েত্বপূণশ মেচাে অরন

া শ েী - এই মেে তাে মেশ্বাস । মেচাের ে দাম়েত্ব

েহু মেচাের ে উপমস্থমতরত

রি

মনরেে দাম়েত্ব পােন না

া়ে েরেই তাে মেশ্বাস,

ােণ এরক্ষরত্র প্ররতযর ই

রে তা অপরেে উপে চামপর়ে মদরত চা়ে । জেন্থাি

সে ামে অমভর াি তাে েযেস্থা সুপামের্

রেমেরেন ।

পােশারিরন্টে দুনীমতে মেরুরে েন্দীরদে েযেস্থাে উন্নমতে েনযও জেন্থারিে
সুপামের্ মেে এ ামি

।

জ িন ১. অপোি মনোেণই র্ামস্তে েক্ষয ।

মদ জদখ্া

প্রর়োেন এই অপোরিে র্ামস্ত মেিান েরুমে তরেই

া়ে েনস্বারেশই ো সিারেে
র্ামস্তে গুরুত্ব আরে ।

২. চেি র্ামস্ত োঞ্ছনী়ে ন়ে । তরে এরক্ষরত্র ওন উপর াি প্রিান মেচা শ

মেে়ে।

৩. জনও়ো র্ামস্ত দারনে উরের্য হও়ো উমচত ন়ে, অপোিীে অপোি মনোেরণ
সাহা য

ো, তার

৪. জেরেমি জেন্থাি

সংস্কাে

োই র্ামস্তে েক্ষয হরে ।

'Panopticon' প্র রল্পে িািযরিঅপোিীরদে মর্মক্ষত

েযেস্থাে

ো েরেন। এই েযেস্থা অপোিীর

হোে ও

সুনািমে

নতু ন েুমে গ্রহণ

হোে মর্ক্ষা জদরে ।
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সে াে েেরত মতমন প্রমতমনমিিূে

িণতরন্ত্রে

ো়ে প্রিানত েুরেরেন ।

েযমিে উপর ারিে িাপ াঠিরত এটিই জশ্রষ্ঠ সে াে । জেন্থাি অের্য আরে োন্ডাে
জপাপ এে িতই েেরত চান সে াে মনর়ে িাো ঘািারনাে প্রর়োেন জনই, আসরে
সে াে েযমিে সুখ্ েন েযাণ মেিারন সাহা য

রে ম না, সু পমেচামেত হ়ে

ম না, দুনীমতিুি ম না, সংস্কােিুখ্ী ম না এটাই েড
িণতামন্ত্র

ো । জেন্থাি িরন

র্াসরনে পমেচ়ে েযমিে সুখ্ প্রামিরত সহা়ে

েযমিে সুখ্ ও স্বািীনতার

সুেমক্ষত

ো়ে িণতামন্ত্র

ম না ো

রেন,

তটা সহা়ে ।

র্াসরনে েক্ষয ।

সেরর্রে জেন্থারিে মর্ক্ষাতেয ও আমেশ

মচন্তা ভােনাে প্রসি

আরোমচত হর়েরে। জেন্থারিে উদাে ভােনাে মে ারর্ এই দুটি মেে়ে অতযন্ত
গুরুত্বপূণশ তারত সরন্দরহে অে ার্ জনই। েযমিে সুখ্ সিারেে মহতসািন জেন্থারিে
উদাে োষ্ট্রতে
অেশনীমতর

াে উপে দাাঁমডর়ে আরে তাে মে ারর্ তাে মর্ক্ষা জচতনা ও

ভােনা গুরুত্বপূণশ প্রভাে জফরেরে। জেন্থাি িরনপ্রারণ মেশ্বাস

েরতন

িানুরেে সুরখ্ে সন্ধারন এেং িানমে তাে মে ারর্ মর্ক্ষাে ভূ মি া অসািানয। জেন্থাি
এ মদর

এ টি োতী়ে মর্ক্ষা েযেস্থাে সুপামের্

অপোিীরদে সংস্কাে

রেরেন এেং অনযমদর

োে উরেরর্য তারদে েনয এ টি মর্ক্ষা মর্ক্ষন প্রণােী চােু

েরত েরেরেন । দাম়েত্বর্ীে ভূ মি া জনও়োে

ো েরেরেন মতমন। মর্ক্ষাে উরদযারি

সে জশ্রণীে েনয মর্ক্ষাে উপ ুি েযেস্থা ো রে এেং মনুঃস্ব দমের িানুেও এরের
েমঞ্চত হরে না । মনুঃস্ব দমের অমভভাে হীন মর্শুে অসহা়েরত্বে
রে জেন্থাি েরেরেন োষ্ট্রর ই এরদে দাম়েত্ব মনরত হরে ,

ো মেরেচনা

অমভভাের ে

াে

েরত হরে।
অিযাপ

ডর়েে েরেরেন জ

- " Jeremy Bentham stood out

as the the dominating political philosopher of the radical reform group.
He did not Seek like Rousseau to escape from grim actualities into
mysticism. He approached his problem in the spirit of a scientist firmly
convinced

that the wrongs of the people were commensurable , that
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there happiness could be assured when once its measurement were
ascertained".
জেরেমি জেন্থাি এে প্রিান পমেচ়ে মতমন উদােনীমতে োেননমত
েযাখ্যা াে এ ো জিরন মনর়েও েো

া়ে মতমন অেশননমত

উদােোরদেও এ েন

প্রেিা । Adam Smith এে মচন্তা়ে োমেত হর়ে মতমন অোি োমণেয জ
রেরেন । সীিাহীন প্রমতর ামিতার
ে রিে এ রচটি়ো

ােোে জ

মতমন সিেশন

।

োমণরেযে জক্ষরত্র জদরর্ জদরর্ নেেিয জহা

মতমন

খ্রনাই পেন্দ

রেনমন।

, জদও়ো-জনও়োে সািােণ নীমত ক্ষমতগ্রস্ত

এটা মতমন চানমন । ১৮২৮ মিটারে মতমন

খ্সডা েচনা

রেরেন সে

রোমন োমনর়ে তারদে সম্পদ শুরে মনর়ে মনরেে

জদরর্ে োমণেয ও সম্পদ েৃমেে প্রেণতা জ
জহা

রেরেন এেং মনন্দা

ানাডাে হর়ে এ টি আরেদনপত্র

রেমেরেন জস জদরর্ে স্বািীনতা জচর়ে। পেেতী ারে অের্য

গুমেে আত্মমন়েন্ত্ররণে অমি াে োকু

সিেশন

ম ন্তু তাো সাম্রারেযে অিীরন োকু

মতমন মেরেন। জেন্থাি সম্পমত্তে অমি াে জ

রোমন
এটা

িানুরেে সুখ্ েৃমেেই হামত়োে মহসারে

জভরেরেন এেং এরক্ষরত্র োরষ্ট্রে অনমি াে প্ররের্ জ

মনন্দা

রেরেন।

রোপ ুি

ক্ষমতপূেণ না মদর়ে োষ্ট্র েযমিে সম্পমত্ত জ রড মনরত পারে না - এটা মেে তাে
অমভিত।
মচন্তা জ

'Defence of usury' (1787) গ্ররন্থই জেন্থাি প্রিানত তাে আমেশ
প্রমতষ্ঠা

রেন ।
:: প্রশ্নাবলী::

১. জেরেমি জেন্থাি োষ্ট্র সম্পর শ ম েেরত জচর়েরেন ?
২. জেন্থারিে িরত আইন জ িন হও়ো উমচত ?
৩. সংমেিান সম্পর শ জেন্থারিে িােণা ম মেে ?
৪. িণতন্ত্র সম্পর শ জেন্থাি ম েুমের়েরেন ?
৫. েযামিস্বািীনতাে প্রে সম্পর শ জেন্থারিে েিেয মনরূপণ রো ।
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