
জ্যাঁ জ্যক রুশ য  

ফরাসি দার্শসিক, িমাজসিজ্ঞািী এিং আল াসকত যুলের অিযতম প্রিক্তা রুলর্া ১৭১২ 
িাল র ২৮ জুি জজলিভায় জন্মগ্রহণ কলরি। জন্মিূলে িুইজার যালের অসিিািী হল ও 
রুলিা সিল ি ফরাসি জ্ঞািাল াক আলদা লির অিযতম প্রসতসিসি এিং ইউলরালের 
প্রেসতিাদী ও েণতাসিক িমাজলেতিার প্রিাি েৃষ্ঠলোষক। জীিলির জিসর্র ভাে িময় 
সতসি ফ্রালে কাসিলয়লিি। তার দর্শলির সিষয় সি  রাজিীসত। স খলতিও ফরাসি ভাষায়। 
জন্মদািকাল  রুলর্ার মা মারা যাি। িািাই তালক িড় কলর জতাল ি। িািা জযমি একসদলক 
মাতৃহারা জিল সিলক জেহ ও আদর যলে আেল  রাখলতি আিার জন্মদািকাল  মা মারা 
যাওয়ায় তালক ‘অেয়া’ িল  ভৎিিশা করলতি। এভালি রুলর্ার িয়ি যখি দর্ তখি তার 
িািা তালক ঘলর জরলখ একসদি সেরকাল র জিয সিরুলের্ হল ি। এ ঘিিা রুলর্ালক 
জযমি জিদিাহত কলরলি জতমসি িারাজীিি এক িরলির োেলিািও তালক তাসড়লয় 
জিসড়লয়লি হি। আত্মীয়রা োসরিাসরক ঘসড়র িযািিায় তালক কালজ  াোলত োইল  ১৬ 
িির িয়লি রুলিা িাসড় জেলক োস লয় যাি এিং ভিঘুলরর মলতা সিসভন্ন স্থালি সিসেে 
জের্ায় জীসিকা উোজশি কলরি। ।  
১৭২৮ িাল র সদলক মাদাম দয ওয়ালরলির িংস্পলর্শ আলিি, েরিতশীকাল  যাাঁর িালে 
রুলিার প্রণয় িম্পকশও েলড় ওলে। সতসি ভদ্রমসহ ার অিুলপ্ররণায় কযােস ক িলমশ দীসিত 
হি। িয়-দর্ িির তার কালিই সিল ি রুলিা। তালদর মলিয একেযশালয় মলিামাস িয হল  
রুলিা স লয়াাঁ র্হলর েল  যাি ও জিখালি েৃহসর্িক সহিালি সকিুসদি কাজ 
কলরি।  ১৭৪২ িাল  েযাসরলি সিিাি েলড়ি। প্রেম সদলক স্বরস সে িক  কলর উোজশলির 
জেষ্টা কলরি। এরের মাদাম দুোাঁ িালমর জনিক অসভজাত মসহ ার িযসক্তেত িহকারীর 
োকুরী  াভ করল  আসেশকভালি খাসিকিা িচ্ছ  হি।  

আমস্টার্শাম জেলক প্রকাসর্ত হয় কা জয়ী রাষ্ট্রদর্শি িামাসজক েুসক্ত Du Contrat Social, 
Principes du droit politique (১৭৬২), এিং সর্িাদর্শি এসম  Émile (১৭৬২) । 
গ্রন্থদ্বয় প্রকাসর্ত হল  রুলিা একই িালে সেজশা ও রাজতলির জরাষািল  েলড়ি। ফরাসি 
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আইিিভা এসম  িইসি জোড়ালিার ও রুলিালক জগ্রফতালরর আলদর্ জদয়। হ যাে ও 
িুইজার যালেও সিসষদ্ধ জঘাসষত হয় গ্রন্থসি। 
রুলর্ালক ফরাসি সিপ্ললির মূ  কাসরের মলি করা হয়। সতসি তার জ খসির মািযলম ফরাসি 
সিপ্ললির অসিসু্ফস ঙ্গ জাগ্রত করলত িিম হি।সতসিই প্রেম উলেখ কলরি,"মািুষ 
জন্মেতভালি স্বািীি, সকন্তু িমাজ তালক রৃ্ঙ্কস ত কলর। “(Man is born free but 
everywhere he is in chains)" সতসি উলেখ কলরি েূলিশ মািুষ প্রকৃসতর রালজয স্বািীি 
সি । সকন্তু িযসক্তমাস কািার িারণা িৃসষ্ট হল  িমালজ বিষময িৃসষ্ট হয়। 
রুলিার রাজনিসতক সেন্তািারা ফরাসি সিপ্লিলক জযমি প্রভাসিত কলরলি, জতমসি 
েরিতশীকাল  জাতীয়তািালদর সিকালর্ও ভুসমকা জরলখলি। সতসি আত্মনজিসিক 
রেিানর্ ীলত আিুসিক িারার িূেোত কলরি এিং তার জ খিীলত মন্ময়ী (subjective) 
জেতিার সিকালর্র প্রভাি জহলে  ও ফ্রলয়র্িহ অিুিতশী অলিক সেন্তাসিলদর মালেই িুস্পষ্ট। 
তার রসেত উেিযািগুস  সি  একসদলক অষ্টাদর্ র্তলকর জিসপ্রয় জিস্টলি ার এিং একই 
িালে িাসহলতয জরামাসিকতািালদর অিযতম উৎি। তাসিক ও িুরকার সহিালি োশ্চাতয 
িঙ্গীলতও তার অিামািয অিদাি রলয়লি। 
জযাাঁ জযাক রুলর্ার রূে 

প্রকৃসতিাদী সর্িা  

রুলর্ার সর্িািীসতলক প্রকৃসতিাদী ি া হয়। তাাঁর মলত িয়স্ক জ াক জয সর্িার িযিস্থা 
কলরি তা িয়স্কলদর প্রলয়াজি অিুযায়ী করা হয়। রুলর্ার মলত সর্শুর িৃসিগুস র িিশাঙ্গীি 
সিকালর্র উেযুক্ত সর্িা সদলত হলি। সর্শু সেতা-মাতা িা সর্িকলদর সিকি হলত জয সর্িা 
 াভ কলর তা িমূ্পণশ িয় িরং জভজা েূণশ। সর্শুর আি  সর্িা  ালভর জিে হল া প্রকৃসত। 
তাাঁর মলত, “Nature is the best teacher”. প্রকৃতির দরবযর হশি ত শু হযশি-কলশে ত ক্ষয 
লযভ করশব। রুশ য ত শুশক সব ধরশের বন্ধন হশি েুক্ত রযখশি চযইশলন। ত শুশক ববত  জযেয-কযপড় 
পরযশনয চলশব নয। বস প্রশ যজন েি ঠযো পযতনশি ব যসল করশব, স্বযভযতবক চলযশেরয করশব। বস 
বকযশনযভযশবই অভ্যশসর দযস হশ  উঠশব নয। 



রুলর্ার প্রকৃসতিালদর জমৌস ক তি 

িৃসষ্টকতশার হাত হলত যা প্রেলম আলি তা তখি েসিে োলক। সকন্তু মািুলষর কালি িি সকিুই সিকৃত 
হলয় যায়। রুলর্ার মলত, জেতই একমাে িই, প্রকৃসতই একমাে সর্িক, ও তেযই একমাে সর্িা। 
এই সতিসির একলে িম্বিয় িা হল  সর্িজা জেলক যায় কৃসেম, অিমূ্পণশ ও ত্রুসিেূণশ। রুলর্া 
ক্রমসিকালর্র িীসতলত সিশ্বািী। সর্শুর মলির ক্রমসিকার্ অিুযায়ী সর্িার িযিস্থা করলত হলি। রুলর্ার 
মলত র্হর হল া মািি জাসতর জোরস্থাি। সর্শুর সর্িা হলি িািাহীি। 

প্রাকৃসতক ফ াফ  তি 
সর্শু কাজ কলর জদলখ, জেলক ও জস্বচ্ছাপ্রলণাসদত হলয় সর্খলি। তাাঁর বিসতক সর্িালতও মািুলষর জকাি 
হস্তলিে োকলি িা। প্রকৃসতই তার একমাে সর্িক। রুলর্ার এই তিসির িাম প্রাকৃসতক ফ াফ  
তি। সর্শুর ভা -মদ কালজর েুরষ্কার মািুষ সদলি িা, সদলি প্রকৃসত। সর্শু জকাি কাজসি ভাল া, জকাি 
কাজসি মদ তা উে সি করলি। এসিই প্রাকৃসতক তি।  

রুলর্ার সর্িািীসত 

১। সর্শুর সর্িা প্রকৃসত অিুযায়ী হলি। প্রকৃসত অেশ হল া স্বভািজাত িমতা, রুসে, িুসদ্ধ, 
প্রিণতা। 
২। সর্িা হল া সর্শুর িহজ সিকার্, িাসহর হলত তাাঁর সিকালর্ িািা িৃসষ্ট কাময িয়। 
৩। সর্িার অেশ জ্ঞাি অজশি িয়। সর্শুর স্বভািজাত র্ক্তগুল ার েুসষ্ট ও উৎকষশ িািি। 
৪। সেতা-মাতা িা িয়স্কলদর োসহদা অিুযায়ী সর্িার প্রকৃসত সিিশাসরত হলি িা, সর্শুর 
প্রলয়াজি অিুযায়ী সর্িািীসত সিিশাসরত হলি। 
৫। প্রকৃসত প্রদি র্সক্তর জিে সর্শুলত সর্শুলত জয তফাৎ তা সিলিেিা কলর সর্িািীসত 
প্রণীত হলি। 
৬। সর্শুর িসক্রয়তা ও স্বাস্থয ভাল া রাখা সিলর্ষ সর্িার অঙ্গ। 
৭। সর্িা আিলি ইসিলয়র মািযলম অসভজ্ঞতার সভসিলত। 
৮। সর্িলকর কাজ অন্তরা  জেলক সর্শুলক িাহাযয করা।  
 
 



রুলর্ার সর্িািীসতর স্তরলভদ 
রুলর্া সর্িােশীর জীিিলক বর্র্ি হলত েসরণত িয়ি েযশন্ত োরসি জেসণলত সিভক্ত 
কলরলিি। যো- 
প্রেম স্তর: জন্ম হলত োাঁে িির 
প্রেম স্তলরর োাঁে িির েযশন্ত সর্িার  িয হলি কী কলর সর্শুলক িুস্থ িি  ও কষ্টিসহষু্ণ 
কলর জতা া যায়। এই িয়লি সেতা স্বাভাসিক সর্িক ও মাতা িােী। রূলর্া প্রেম হলতই 
প্রাকৃসতক েসরলিলর্ সর্শুর স্বভাি অিুযায়ী সিকালর্র েিোসত। সর্শুলক িি রকম 
কৃসেমতা হলত দূলর রাখলত হলি। এই িয়লি সর্শু িি রকম স্বািীিতা জভাে করলি। 
জকালিা র্ািলির কড়াকসড় োকলি িা। সর্শু উমু্মক্ত আল া-িাতালি জখ লি। জখ ার িামগ্রী 
হলি িািারণ, প্রকৃসত হলত িংগ্রহ করা। জযমি োলির ফু , ফ , িীজ ইতযাসদ। এই স্তলর 
জি কো ি া সর্খলি। তার িলঙ্গ িহজভালি কো ি লত হলি। এই স্তলরর সর্িা মূ ত 
বদসহক। জকালিা রূে েুস্তলকর জিাো তার ওের োোলিা যালি িা িা উেলদর্ জদয়া হলি 
িা। আর জদহ হলি িি , িুষু্ঠ, কমশে, জি হলি িাহিী এিং িুসদ্ধ হলি অসিকৃত ও েুষ্ট।  
সদ্বতীয় স্তর: োাঁে হলত িালরা িির 
এই িয়ি মািি জীিলির িিলেলয় জসি  িংকলির িময়। এই িমলয় সর্শুলক জিসতিােক 
সর্িার দ্বারা সিয়সিত করলত হলি। রুলর্ার মলত, সর্শুর মািসিক েেলির জিয জকালিা 
সর্িার দরকার জিই। কীভালি েড়লি তাও সর্িার প্রলয়াজি িাই। জখা া জোখ, জখা া 
মি সিলয় প্রকৃসতর সিকি হলত জি িাস্তি সর্িা  াভ করলি। সর্শুরা অতযন্ত েঞ্চ  ও 
জকৌতূহ ময়। সর্শু তার কৃতকলমশর ফ াফল র মিয সদলয় সর্িা  াভ করলি। এই িময় 
সকিু সকিু সর্িা শুরু হয়। জযমি- োসরোসশ্বশক প্রকৃসত হলত িণশ, বদঘশয, প্রস্থ, ঘি্ব,, ে্ধ,, 
স্পর্শ ইতযাসদ সর্খলি। রুলর্া িল ি, েূিশ হলতই েসরকসিত সর্িা িযিস্থা সর্শুলক জাসিলয় 
জদয়া ে লি িা। সর্িা েলড় তু লত হল  সর্শুর প্রলয়াজি অিুিালর অেশাৎ সর্শু সর্িালক 
অিুিরণ করলি িা, সর্িাই সর্শুলক অিুিরণ করলি। 
 



তৃতীয় স্তর: িালরা হলত েলিলরা িির 
এই িময়লক সর্শুর ইসতিােক সর্িার যুে ি া হয়। এই িয়লিই েম, সিলদশর্ েড়া ও 
অিল াকলির দ্বারা জ্ঞািশাজলির িময়। রুলর্া িল ি, সর্শু েসরেূণশ মািুষ িয়, জি েূণশ 
মািুলষর িফ  িংস্করণ মাে। সর্শু জযি সিলজর ইচ্ছায় সিসিি সিষয় সর্িা কলর। সর্শু 
যালত সর্খলত আগ্রহী হয় জি জিয তালক িুলে সর্িকলক উেযুক্ত েসরলির্ িৃসষ্ট করলত 
হলি। এই েলিশ একসি মাে েুস্তক োেযরূলে সিসদশষ্ট তা হলচ্ছ রসিিিি কু্রলর্া। 
েতুেশ স্তর: েলিলরা হলত সির্ িির 
মলিাসিজ্ঞািীলদর মলত বকলর্ার ও জযৌিলির িস্ধ, ি মািি জীিলির অসতর্য় তাৎেযশেূণশ। 
প্রেম সতিসি স্তলরর উলের্য সি  সর্শুর আত্মসিকার্। আর এই স্তলর সর্শুর অিুভূসত, 
িমাজলিাি ও িীসতজ্ঞাি সিকার্  াভ করলি। মািুষ িামাসজক জীি। জি িমালজ িাি 
কলর, মািুলষর িালে সমল সমলর্, তালদর িুখ-দুুঃলখর িালে জসড়ত হলয়, মািুষলক 
ভা িািলত সর্খলি। 
িারী সর্িা 
জমলয়লদর সর্িা িম্পলকশ রুলর্ার মতিাদ জািা যায় এসম  (১৭৬২) গ্রলন্থর েঞ্চম খলে। 
এসম  িামক একসি সর্শুর জন্ম হলত জযৌিি েযশন্ত সিসভন্ন স্তলরর সর্িা িযিস্থা সির্দরূলে 
েুস্তকসিলত িসণশত হলয়লি। এই িইসিলত সর্িার সতিসি সিষলয়র উের দৃসষ্ট জদিার কো 
ি া হলয়লি। যো- প্রাকৃসতক ও জিসতিােক সর্িা, িামাসজক ও বিসতক সর্িা এিং 
িােসরক ও রাজনিসতক সর্িা। এলত জিাসফর সর্িা িযিস্থা আল ােিা কলর িারীলক 
েুরুলষর জীিি িসঙ্গিী হিার জিয সর্িা গ্রহণ করলত হলি। রুলর্ার মলত, িংসৃ্কসতিাি 
িারী তার স্বামী, িন্তাি, েসরিার তো িকল র জিয অ ংকার। স্বামীলক িুখী রাখার জিয 
জয িি গুলণর প্রলয়াজি তা জািা ও িন্তাি ো লির উেযুক্ত িােী সিদযা অজশি করাই 
হলি জমলয়লদর সর্িা। 


