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�াট� ার শাসনকাঠােমার িবিভ� িদক আেলাচনা কেরা।

ি�েসর নগররা��িলর মেধ� �ধান দু’িট নগররা� িছল এেথ�

ও �াট� া। �াট� ায় সুসংগিঠত নগরজীবন নয়, �ামজীবনই

�াধান� �পেয়িছল এবং এখানকার রাজৈনিতক ব�ব�া িছল

রাজত�েকি�ক। তাই �াটায় শাসনকাঠােমা তথা

শাসনতে�র �বত� ন হয়।

�াট� ার শাসনকাঠােমা 

�াট� ার শাসনকাঠােমার চারিট অংশ িছল। রাজা, শাসন

পিরষদ (Gurusia) রা�ীয় পিরষদ (Apella) ও ইফর (Ephors)।

রাজা : �াট� ায় �চিলত িছল দুই রাজার শাসন।

�থমত, একজন রাজা এিজড �কাম �থেক এবং অন�জন

রাজা ইউিরপনিটড �কাম �থেক মেনানীত হেতন। �থম

রাজার �ান ও ময�াদা িছল অেপ�াকৃত �বিশ। রাজপদ িছল

বংশানু�িমক।

ি�তীয়ত, রাজােদর িতন ধরেনর �মতা িছল। যথা— ধম�-

সং�া� ও িবচার িবষয়ক কাজকম� এবং যু�-সং�া� �মতা।

যু�কােল একজন রাজা অভ��রীণ শাসন পিরচালনা

করেতন, অপর রাজা �সনাপিত�েপ যু� পিরচালনা

করেতন।

তৃতীয়ত, �াট� ায় একজন রাজা অন� রাজােক িনয়�ণ

করেতন।

শাসন পিরষদ

�াট� ার শাসন পিরষদ �গ�িসয়া নােম পিরিচত িছল। দুইজন

রাজা সহ জনগণ �ারা িনব�ািচত ২৮ জন সদস� িনেয় এই

পিরষদ গিঠত হেতা। এই পিরষেদর কায�াবিল হেলা –

�থমত, রাে�র অভ��রীণ ও �বেদিশক নীিত িনধ�ারণ, আইন

�বত� ন, যু� �ঘাষণা করাও িছল এই পিরষেদর কায�াধীন।

ি�তীয়ত, নরহত�াজিনত �ফৗজদাির মামলার িবচােরর ভারও

এই পিরষেদর হােত ন�� িছল। স�ােটর িবচারও এই আদালেত

হেতা।

তৃতীয়ত, শাসন পিরষদ সদস�েদর সে� আেলাচনার মাধ�েমই

রাজা �কােনা ���পূণ � িস�া� �হণ করেতন।

রা�ীয় পিরষদ 

�াট� ায় রা�ীয় পিরষদ িছল শাসন পিরষদ অেপ�া অেনক

�বিশ গণতাি�ক। সামিরক িশ�া�হণকারী ি�শ বছর ও তার

অিধক বয়িস �িতিট নাগিরকই এই পিরষেদর সদস� হেত

পারত। �িতমােস অ�ত একবার এই সভার অিধেবশন

বসত। এই সভার কায�াবিল হেলা –

রাজা অথবা শাসনপিরষদ অথবা ইফরগেণর �ারা ��িরত

িবষয় রা�ীয় পিরষেদ আেলাচনা হেতা। অ�াির�টেলর মেত,

�কােনা ��াব সংেশাধেনর �মতাও রা�ীয় পিরষেদর িছল না।

�বেদিশক নীিত িনধ�ারণ, যুে� �নতৃ�দােনর জন� রাজােক

িনব�াচন, রাজপদ স�িক� ত িবতেক� র মীমাংসা করার

অিধকারী িছল রা�ীয় পিরষদ।

ইফর বা ম�ািজে�টগণ

�াট� ার শাসনতে�র সব�ািধক উে�খেযাগ� �বিশ�� হেলা

ইফরগেণর অি��। পাঁচিট �ডিম বা �াম িনেয় গিঠত �াট� ায়

�িতিট �ডিম �থেক একজন কের �মাট পাঁচজন ইফর

একবছেরর জন� িনব�ািচত হেতন।



�থমত, ইফর বা ম�ািজে�টগণ িছেলন জনগেণর �ারা

িনব�ািচত, তাই তারা রা�ীয় পিরষেদর অিধেবশন আ�ােনর

অিধকারী িছেলন।

ি�তীয়ত, �িতমােস রাজা ও ইফরেদর মেধ� শপথ িবিনময়

হেল।

তৃতীয়ত, রাে�র িনয়মশৃ�লার র�ণােব�ণ এবং �দওয়ািন

মামলার িবচার করাই িছল ইফরেদর মূল কাজ।

উপসংহার

উপেরা� আেলাচনা �থেক �দখা যায় �য �াট� ার সংিবধান

িছল। রাজতাি�ক ও অিভজাত তাি�কতার সংিম�ণ।

��তরাজার উপি�িত, পিরষদ ও রা�ীয় পিরষেদর অিভজাত

�িতিনিধেদর িনব�াচন ব�ব�ার মধ� িদেয় অিভজাত চির�

�িতফিলত হেয়িছল।


