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শ্রীরাজমাা কাব্বের ঐতিাতক পটভূতমকায় নারী জীবন
রূপশ্রী দেবনাথ
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Abstract
‘Rajmala’, the famous chronicle of Tripura dynasty, is a historical poem. This famous book
contains the legends of the reign of kings of the small hilly state Tripura. The main objective
of the paper is to explore the position of women in the medieval period which is portrayed in
the historical poem Rajmala. In that period women did not have the right to lead a life of
freedom as patriarchal society had many restrictions and limitation for the women. Women
position in society was deteriorated during the medieval period. Most of the time womens
were sexually exploited by the king. The pathetic picture of women of that period will be
given in details in main paper.
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(এক)
বাঙাত াআতিা তবমুখ জাতি, বাঙাতর াআতিা দনাআ—বতিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রব্মলচন্দ্র মজুমোর, নীাররঞ্জন রায়,
েীব্নলচন্দ্র দন প্রমুখ াততিেক, প্রাবতিক  ঐতিাতক িাাঁব্ের একাতধ্ক রচনায় এ জািীয় াঅব্েপ কব্রব্ছন। তকন্তু তিপুরা
রাজেতট এ বোপাব্র াবলোআ স্বািব্যের োবীোর। ‘াআতিা’ ম্পতকিি এ জািীয় াঅব্েব্পাতি এ রাব্জের দেব্ি বিাাংব্ল
প্রব্যাজে নয়। াআাংব্রব্জর াব্িাআ এব্েব্ল প্রথম াআতিা চচিার ূিপাি। তকন্তু িার বহু াঅব্গ মধ্েযুব্গ াথিাৎ ুেূর পঞ্চেল
লিাব্দীব্ি তিপুরা রাব্জের ‘মাতিকে’ উপাতধ্ধ্ারী রাজারা াআতিা চচিার শুভ ূচনা কব্র তগব্য়তছব্ন। িাাঁব্ের মািৃভাা বাাংা না
ব্ বাাংা ভাায় মস্ত রাজকাযি পতরচাতি ব্িা। রাজাব্েরাআ াঅগ্রব্ এ রাব্জের রাজভায় বাাংা ভাায় একময় রাজাআতিা রতচি ব্য়ব্ছ। পয়ার  তিপেী ছব্ে একাতধ্ক ভাকতব রচনা কব্রতছব্ন শ্রীরাজমাা কাব্বের এক- একতট র।
মধ্েযুব্গর মগ্র বাাংা াতিে দযখাব্ন দকাব্না না দকাব্না ভাব্ব ধ্মিীয় পতরমণ্ডব্ দবব্ে উব্েব্ছ, দাআ ময় তিপুরা রাব্জে
কাব্বের াঅধ্াব্র াআতিা রচনার এাআ প্রয়া একতট াতভনব তবয়। মধ্েযুব্গর রচনাশলী ানুরব্ি রতচি এাআ কাবে দকান
দেবী-মাাত্ম্ে প্রচাব্র রতচি নয়, বরাং রাজা  রাজবাংব্লর কীতিি-কাততন াথিাৎ রি-মাাংব্র বাস্তব মানুব্র কথা বার জনোআ
এ কাবে রচনার াঅব্য়াজন কব্রতছব্ন তিপুরার রাজাবৃে।
মধ্েযুব্গ রাজনে পৃষ্ঠব্পাকিায় বাাংা ভাাব্ি একাতধ্ক কাবে রতচি ব্ রাজপ্রলতস্তমূক কাবে দবতল দখা য়তন।
ানুবাে াতিে, দবষ্ণব াতিে এবাং মঙ্গকাবে এাআ তিন লাখাব্ি রাজনে পৃষ্ঠব্পাকিার িান পায়া যায়। িব্ব এব্েব্ি
বেতিক্রমী শ্রীরাজমাা কাবে। দকননা রাজবাংব্লর াআতিা রচনার প্রব্য়াজব্ন তিপুরার রাজভায় বাাংা ভাা  াতব্িের চচিা
দেখা তেব্ কতব শুধ্ুমাি াআতিাব্র া িাতরখ  যুদ্ধ বিিনার তববরিমাি রচনা কব্রন তন। ুবৃৎ এাআ গ্রন্থতটব্ি তিপুরার
রাজিব্যর ধ্ারাবাতক াআতিাব্র ফাাঁব্ক ফাাঁব্ক মকাীন বৃত্তর তিপুরার াঅথি“ামাতজক  াাংস্কৃতিক াআতিা বতিিি
ব্য়ব্ছ। াধ্োপক াতিকুমার বব্েোপাধ্োয় যথাথিাআ তব্খব্ছন- ‚রাজমাা তিপুরা রাজবাংব্লর বৃত্তান্ত াআব্ াআার ব্ঙ্গ উি

াঞ্চব্র িোনীন্তন মাজ  াআতিাব্র ঘতনষ্ঠ দযাগাব্যাগ াঅব্ছ।...ব্াআ মব্য়র স্থানীয় রাজনীতি  াআতিাব্র উপাোন
তাব্ব এাআ াআতিাকাব্বের মূে স্বীকার কতরব্ি য়।‛১
প্রাচীন  মধ্েযুব্গ বঙ্গব্েব্লর নারীর াবস্থা দকমন তছ িা জানব্ি দগব্ একান্তভাব্ব তনভির করব্ি য় ঐ ময়কার
াতব্িের উপর। াঅবার তিপুরার নারীব্ের াবস্থা িখন দকমন তছ িা জানব্ি ব্ শ্রীরাজমাা উব্েখব্যাগে াঅকর গ্রন্থ
তাব্ব গিে য়। বাাংা াতব্িের ক্রমতববিিব্নর ধ্ারায় িথা িার তবতভন্ন লাখায় প্রতিফতি নারী চতরি দথব্ক শ্রীরাজমাার
নারী াব্পোকৃি স্বিয। কারি ধ্মি  কাল্পতনকিার াঅবরি দমাচন কব্র শ্রীরাজমাায় প্রতিফতি ব্য়ব্ছ বাস্তবানুগ
ঐতিাতক নারী জীবব্নর কথা। মধ্েযুব্গর কতবব্ের মাজব্চিনা  রাতিকব্চিনা উপযুি মািায় না থাকব্ এ কাব্বে
রাজনে াঅমব্র নারী জীবব্নর তবতবধ্ তেক তচতিি ব্য় াঅব্ছ। ুেীঘি রাজ-াআতিা দথব্ক মধ্েযুব্গ তিপুরার মাব্জ  রাজপতরবাব্র নারীর াবস্থাব্নর তচি বিিমান তনবব্ি কাব্বের ঐতিাতক দপ্রোপব্ট াঅব্াচনা করা ব্া।
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(দুাআ)
প্রথব্ম শ্রীরাজমাা কাবেতটর াংতেপ্ত পতরচয় জানা যাক। তিপুরার মারাজা বীরচন্দ্র মাতিব্কের লানকাব্র (১৯২৩১৯৪৭ তরাঃ) তবতভন্ন মব্য় কাীপ্রন্ন দন তবেোভূব্ির ম্পােনায় শ্রীরাজমাা কাব্বের রগুত প্রকাতলি য়। কাবেতট দমাট
চারতট ব্র তবভি। প্রথম র ধ্মিমাতিব্কের (১৮৩১-১৪৬২ তরাঃ) াঅব্েল ানুাব্র রতচি, িাব্ি রব্য়ব্ছ দেিে দথব্ক
মামাতিকে পযিন্ত তববরি। এাআ ব্রর রচতয়িা ব্ন পতণ্ডি ভ্রািৃদ্বয় শুব্ক্রশ্বর  বাব্িশ্বর, াঅর বিা ব্ন চিুেিল দেবিার
চন্তাাআ (পুব্রাতি) দুিব্ভন্দ্র। প্রিেেেলিী চন্তাাআ রাজপতরবাব্রর দেব দবার কাজ ছাো রাজ বাংলাবী  রাজব্ের াআতিা
কন্ঠস্থ রাখব্িন। িাাঁরাআ বিবে ানুাব্র রাজবাংব্লর ুেীঘি রাজকীয় কাততন পতণ্ডি শুব্ক্রশ্বর  বাব্িশ্বর এ কাব্বের প্রথম ব্র
ততপবদ্ধ কব্রব্ছন।
প্রথম ব্রর কতবদ্বব্য়র প্রকৃি পতরচয় ম্বব্ি পতণ্ডি মব্ মিব্ভে াঅব্ছ। কাব্রা মব্ি িাাঁরা তিপুরা দজার দাক, াঅবার
কাব্রা মব্ি িাাঁরা শ্রীব্ের াতধ্বাী তছব্ন। এ ম্পব্কি কাব্বের ম্পােক শ্রীকাীপ্রন্ন দন তব্খব্ছন-‚গ্রব্ন্থর ভাা

াঅব্াচনা কতরব্ বুঝা যায়, কতবদ্বয় তিপুরা, দনায়াখাী, তকম্বা শ্রীে াঞ্চব্র দাক তছব্ন। গ্রন্থভাব্গ দাআ ক দজায়
বেবহৃি াব্নক লব্দ পায়া যায়।‛২ তকন্তু াঅত্ম্পতরচয় জ্ঞাপক দকাব্না উতি কতবদ্বয় ততপবদ্ধ কব্র যান তন, ফব্ িাাঁব্ের
াঅতবভিাব তকাংবা জন্মস্থান ম্পব্কি তনতেিষ্ট কব্র তকছু বা যায় না।
মারাজা ামর মাতিব্কের (১৫৭৭-৮৬ তরাঃ) াঅব্েব্ল রতচি এাআ কাব্বের তদ্বিীয় ব্র ধ্মি মাতিকে দথব্ক জয় মাতিকে
পযিন্ত তববরি ততপবদ্ধ ব্য়ব্ছ। এাআ ব্রর বিা তব্ব্ব বৃদ্ধ দনাপতি রিচিুর িারায়ব্নর নাম পায়া দগব্ এাআ ব্রর
রচতয়িা দক িা এখব্না জানা ম্ভব য়তন। শ্রীরাজমাা ম্পােক তব্খব্ছন-‚রিচিুব্রর বিিনানুাব্র তনশ্চয়াআ দকাব্না ভাপতণ্ডি

কিৃক
ি রাজমাার এাআ াাংল রতচি াআয়াতছ, দাআ পতণ্ডব্ির নাব্মাদ্ধাব্র াকৃিকাযিব্িু তনিান্তাআ দুাঃতখি াঅতছ।‛৩

তিপুরার রাজা দগাতবে মাতিব্কের (১৬৬১-১৬৭৩ তরাঃ) ানুজ্ঞায় রাজমাার িৃিীয় র রতচি ব্য়তছ। াঅবার এ বা
ব্য় থাব্ক দয পরবিিী রাজা রামমাতিব্কের ময় ঐ র রতচি ব্য়। তদ্ধান্তবাগীল উপাতধ্ধ্ারী প্রাচীন দ্বারপতণ্ডি কিৃিক
রাজমাার িৃিীয় র রতচি ব্য়ব্ছ। িব্ব রচতয়িার নাম তকাংবা পতরচয় ূচক দকাব্না তববরি গ্রব্ন্থ দনাআ। এাআ ব্র মারাজ
ামর মাতিব্কের রাজেকা ব্ি কোি মাতিকে পযিন্ত তববরি বিিনা করা ব্য়ব্ছ।
াষ্টােল লিাব্দীব্ি রামগঙ্গা মাতিব্কের াঅমব্ (১৮১৩ “ ১৮২৫ তরাঃ) রাজমাা কাব্বের চিুথি র রতচি য়। এাআ ব্র
দগাতবে মাতিকে ব্ি কৃষ্ণ মাতিকে পযিন্ত নয় জন রাজার তববরি তন্নব্বতলি ব্য়ব্ছ। বৃদ্ধ, বহুেলিী  জ্ঞানবান জয়ব্েব উজীর
এাআ ব্রর বিা। এাআ ব্রর রচতয়িা িারাআ পুি দুগিামতি উজীর। চিুথি ব্রর বিা  রচতয়িা উভব্য়াআ রাজ েরবাব্র
‘উজীর’ পব্ে তনব্য়াতজি তছব্ন ।
প্রতিতট র াঅব্াচনা করব্ দেখা যায়, মারাজ ধ্মি মাতিব্কের াঅব্েব্ল রতচি প্রথম ব্র িাাঁর পূবিবিিী রাজার
রাজেকা পযিন্ত মব্য়র তববরি তন্নতবষ্ট ব্য়ব্ছ। তদ্বিীয় ব্রর দেব্ি ামর মাতিব্কের পূবিবিিী রাজা পযিন্ত তববরি পায়া
যায়। পরবিিী িৃিীয়  চিুথি ব্র এাআ পদ্ধতিাআ ানুৃি ব্য়ব্ছ। এর দ্বারা স্পষ্টিাআ প্রিীয়মান য়, দয রাজার াঅব্েব্ল দয
খণ্ড রতচি ব্য়ব্ছ, দ খব্ণ্ড িাাঁর তববরি প্রোন করা য় তন। ুিরাাং দেখা দগ, পঞ্চেল লিাব্দী দথব্ক উনতবাংল লিাব্দীর প্রথম
ভাগ পযিন্ত েীঘি ময় ধ্ব্র শ্রীরাজমাা কাব্বের চারতট র রতচি ব্য়ব্ছ।
(তিন)
ভারব্ির াঙ্গরাজে তাব্ব দযাগোব্নর পূব্বি তিপুরা রাজনে লাতি স্বাধ্ীন রাজে তছ। তকন্তু এাআ স্বাধ্ীন রাব্জে িখন নারী
স্বাধ্ীনিা তছ তক? তকাংবা রাজ-পতরবাব্র নারীর ভূতমকা বা গুরুোআ বা কিটুকু তছ? শ্রীরাজমাায় রাজবেনা থাকব্ প্রিেে
েলিীর তববরব্ির মধ্ে দথব্ক উব্ে াঅব্ িৎকাীন মাজতচব্ির েীি রূপব্রখা। াঅর িাব্িাআ নারী তনগ্রব্র দস্বরাচারী
াআতিাব্ক াঅতবষ্কার করব্ি াুতবধ্া য় না।
শ্রীরাজমাা কাব্বের ঐতিাতক দপ্রোপব্ট নারীর াবস্থানব্ক দুতট ভাব্গ ভাগ করা দযব্ি পাব্রাঃ
ক) রাজ-পতরবাব্র নারীর াবস্থান।
খ) িৎকাীন মাব্জ নারীর াবস্থান।
তিপুরার রাজ-পতরবাব্র নারীর তবব্ল উব্েখব্যাগে ভূতমকা তছ, এরূপ তচি রাজমাায় পায়া যায় না। রাজ-পতরবাব্র
রাজাাআ প্রধ্ান এবাং তিতন পুরু, ুিরাাং িাাঁর প্রাধ্ানোআ দয দবতল ব্ব এটাাআ স্বাভাতবক। িব্ব দুতট দেব্ি তিপুরার রাজবাংল
উব্েখব্যাগে তনেলিন স্থাপন কব্রব্ছ”
এক) রাজ-পতরবাব্রর তনয়ম ানুযায়ী রাজার নাব্মর াব্থ তম দরব্খ রাতনর নাম রাখা ব্িা।
দুাআ) মুদ্রায় রাজার নাব্মর পাব্ল রাতনর নাম দখা ব্িা।
এাআ দুতট প্রথা বা তনয়ম মধ্েযুব্গ ভারব্ির াঅর দকাব্না রাব্জে প্রচতি তছ না। তিপুরার রাজারা এ দুতট বোপাব্র তকছুটা
উন্নি মানতকিার পতরচয় তেব্য়ব্ছন। মধ্েযুব্গ যখন নারীব্ক মানু বব্ াব্নক দেব্ি গিে করা ব্িা না, বরাং িাাঁব্ক ন্তান
উৎপােব্নর যয তব্ব্ব তচতিি করা ব্িা, দাআ ময় তিপুরার মব্িা একতট প্রিেন্ত রাব্জে নারীব্ক এাআ ম্মান  ম্মতি
জানাব্না ঐ যুগ-দপ্রোপব্ট তিোআ ম্পূিি াতভনব বোপার।
রাজ-েরবাব্র রাতনর ন্মানব্ক রাজার মপযিাব্য় িুব্ ধ্রার ব্েোআ রাজার নাব্মর াব্থ তমতব্য় রাতনর নাম রাখার এাআ
প্রব্চষ্টা। প্রথাতট একময় এাআ রাজবাংব্লর ানেিম দপৌরাতিক াংস্কাব্র পতরিি য়। প্রথম ব্রর কতব তব্খব্ছনVolume-I, Issue-III
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াঅব্চাঙ্গ রাজার নাম াঅব্চাঙ্গ মা রািী।
িেবতধ্ রাজা রািী এক নাম জাতন।।৪ (প্রথম র, পৃ, ৪২)
কাব্বের িৃিীয় ব্র রব্য়ব্ছ মারাজা ামর মাতিকে  রাতন ামরাবিীর কথা। কতব তব্খব্ছন-

ামরমাতিকে রাজা দবব্ তাংান।।
ামরাবিী মাব্েবী িী পতিমতি।।৫ (িৃিীয় র, পৃ, ৩)
ানেতেব্ক ভারিবব্ির মব্ধ্ে একমাি তিপুরা রাব্জের মুদ্রাব্িাআ রাজার নাব্মর ব্ঙ্গ রাতনর নাম ততখি ব্িা। এভাব্ব
রাজারা িাাঁব্ের রাতনব্ের মযিাোর উচ্চ াঅব্ন াতধ্তষ্ঠি কব্রতছব্ন। রাজভা কতব রাজার স্তুতিগান করব্ি তগব্য় রাতনর
মতমা উচ্চকব্ন্ঠ দঘািা কব্র দগব্ছন। এব্ি দবাঝা যায় দয, রাজারা স্বীকৃতি তেব্য়তছব্ন বব্াআ রাজ-েরবাব্র রাতনরা এধ্রব্নর
ম্মান াব্ভ মথি ব্য়তছব্ন।
িব্ব এটা একটা াঅাংতলক বা খণ্ড তচি। রাজ-পতরবাব্রর মব্ধ্ে রাতনর দয াবস্থান, িাব্ি প্রিেে করা যায় একমাি রাজার
াঅগ্রব্াআ রাতনরা এধ্রব্নর ম্মান াভ করব্িন। তকন্তু এছাো পতরবাব্র িাাঁব্ের ানে দকাব্না তক্রয় ভূতমকা তছ না। রাজার
তনব্েিল মব্িাাআ রাতনব্ের চব্ি ব্িা। রাজার নাব্মর াব্থ তমতব্য় রাতনর নাম রাখা ব্ রাজ-েরবাব্র িাাঁর ম্মান য়ব্িা
বৃতদ্ধ দপব্িা, তকন্তু তচরকাব্র মব্িা ুপ্ত ব্য় দযি িাাঁর স্বকীয়িা। দয নাব্মর ব্ঙ্গ তিতন এিতেন পতরতচি তছব্ন, দয নাব্মর
ব্ঙ্গ িাাঁর দললব্বর স্মৃতি জতেি, দাআ তপিৃেত্ত নাম মুহুব্িি তমতব্য় দযি তবস্মৃতির গহ্বব্র। রাজাাআ ব্েন রাব্জের াধ্ীশ্বর,
মস্ত েমিা িাাঁর াব্ি, িাাআ রাজা চাাআব্াআ লাতস্ত-স্বরূপ রাতনব্ক তনবিান তেব্ি পারব্িন। রাজ-পতরমণ্ডব্ রাতনর ম্মান 
েমিার পতরমাি কিটুকু ব্ব িা পুব্রাটাাআ তনভির করব্িা রাজার াআো-াতনো াঅর মতজির পর। নারী কাব্ক তক বব্ব িা
াব্নক ময় তনধ্িারি কব্র তেব্িন রাজারা। প্রথম ব্রর কতব তব্খব্ছন-

রাজাগব্ি তলখাাআ কততছ যাা।
রাজ াঅজ্ঞা ানুাব্র নারী কব্র িাা।।৬ (প্রথম র, পৃ, ৪৭)
রাজ-পতরবাব্রর ক নারীাআ এক ােৃলে কারব্ি রাজার কাব্ছ োয়বদ্ধ থাকব্িন। িাব্ক পান করব্ি ব্িা রাজ-াঅজ্ঞা।
িাাঁর স্বাধ্ীন ত্ত্বা তকাংবা াতভমি দকাব্না গুরুোআ দপি না বরাং নারীর তচন্তা-দচিনা ুপ্ত কব্র দেবার াতবিক াঅব্য়াজন তছ।
প্রব্য়াজন ানুাব্র বস্তুর প্রব্য়াজন যিটুকু, নারীর প্রব্য়াজন িখন দটুকুাআ তছ, াআতিা যার প্রমাি দরব্খ দগব্ছ। তচরকাব্র
তনয়ম মব্িা এ রাব্জে পুরুব্র (রাজাব্ের) াআো ানুযায়ী নারীব্ক (রাতনব্ের) তনাঃলব্ব্দ ব তকছু দমব্ন তনব্ি ব্য়ব্ছ।
দস্বোচারী পুরু দখয়া খুতল মব্িা িাাঁর েমিা প্রব্য়াগ কব্রব্ছ নারীর উপর। প্রব্য়াজব্ন বেবার কব্রব্ছ নারীব্ক। রাজকীয়
াঅেম্বর  তনষ্ঠুরিায় নারী ুণ্ঠন  াঞ্ছনার তচি রাজমাার বয়াব্ন প্রতিফতি য়।
বৃত্তর বঙ্গমাব্জ পুরুব্র বহুতববা  িীো ুেীঘি ময় ধ্ব্র প্রচতি তছ। তিপুরার রাজ-পতরবাব্র রাতনব্ের ভাব্গে
এ দুতট াতভলাব্পর কাব্া ছায়া পব্েতছ। পুরুব্র বহুতববা নারী জীবব্ন াতভলাপ স্বরূপ। একজন পুরুব্র কাব্ছ নারীর মূে
কম বব্াআ তিতন যি াআো তববা করব্ি পারব্িন। পুরুব্র েমিার বতাঃপ্রকাল ঘব্ট এাআ বহুতববাব্র মধ্ে তেব্য়। তিপুরার
রাজারা প্রায় কব্াআ একাতধ্ক তববা কব্রব্ছন। মারাজা উেয় মাতিব্কের ২৪০ জন স্ত্রী তছ বব্ জানা যায়। ম্পােক
কাীপ্রন্ন দন মালয় বব্ব্ছন-‚বহুতববাব্র ফ ভা না াআব্ দকান রাজাাআ িাা পতরিোগ কতরয়াব্ছন বতয়া মব্ন য় না,

াআা একরকম পাতরবাতরক প্রথার মব্ধ্োআ োাঁোাআয়াতছ।...দ কাব্র রাজাগি যি াআো তববা কতরব্িন...।‛৭

মধ্েযুব্গ তিপুরায় িীো প্রথার প্রব্কাপ াবোি তছ। রাজ-পতরবাব্রর বহু মতী এাআ প্রথায় বত ব্য়ব্ছন। রাতনরা
পূিে াজিব্নর াঅলায় তনব্বিাব্ধ্র মব্িা এাআ তবতধ্ততপব্ক মািা দপব্ি দমব্ন তনব্য়তছব্ন। রাতন ামরাবিীর গামী য়ার তচি
উপস্থাপন কব্রব্ছন কতব-

রাম নাম ততখব্খ লরীব্রর মাঝ।
চিুব্্িাব্ দবব্ রািী কতর বহু াজ।।
নৃপ ব্ঙ্গ মারািী গামী চব্।
*
*
*
যব্থাতচি োন ধ্ম্মি রািীব্য় কতরয়া।
তচিা প্রব্বতলব্ি যায় তর নাম দয়া।।
প্রেতেি কতর রািী তচিা প্রব্বতল।
দাআ কাব্ তরধ্বতন দাব্কব্ি কতর।।৮(িৃিীয় র, পৃ, ৪৭-৪৮)
মব্ির এরূপ তচি কাব্বের ানোনে ব্র জ ভে। াধ্ারি ঘব্রর নারীাআ দান তকাংবা রাজমতীাআ দান, কব্কাআ এাআ
প্রথায় বত ব্ি ব্য়ব্ছ। দকননা প্রব্িেকাআ দয নারী, জন্মূব্ি কব্াআ দিা একাআ তবতধ্ততপর াাংলীোর। ম্পােক কাীপ্রন্ন
দন জাতনব্য়ব্ছন-‚প্রজাাধ্ারব্ির মব্ধ্ে মরি প্রথার মতধ্ক প্রচন তছ।‛৯ (তদ্বিীয় র, মধ্েমতি ৯১) ভারিবব্ি
িীো প্রথা বি য়ার পর তিপুরায় িীো বি য়তন। ১৮৮৯ তরস্টাব্ব্দ মারাজা বীরচন্দ্র মাতিকে এ রাব্জে িীো
তনতদ্ধ কব্রতছব্ন। াঅবার এ রাব্জে ক্রীিো প্রথা প্রচতি তছ। াব্নক ক্রীিোী দুতবি জীবনযাপন করব্িা। বীরচন্দ্র
মাতিকে াআাংব্রজ রকাব্রর ায়িায় ১৮৭৭ তরস্টাব্ব্দ এাআ প্রথা রে কব্রতছব্ন।
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তিপুরা রাজে বতাঃলত্রুর দ্বারা বার বার াঅক্রান্ত ব্য়ব্ছ। যুদ্ধ, েযয, গুপ্তিো াআিোতে ঘটনা িখন মব্য়র গতির ব্ঙ্গ াতবরাম
ধ্ারায় চব্তছ। যুব্দ্ধ তবজয়ী দনেরা ানোনে ামগ্রীর মব্িা নারীব্ক ুে কব্র তনব্িা। এর মধ্ে তেব্য় নারীর দভাগো  পিো
রূপতটাআ প্রকতটি য়। যুদ্ধ পরবিিী দুরবস্থার বিিনায় কতব িুব্ ধ্ব্রব্ছন ঐতিাতক বাস্তব ছতব-

পুরু ক যি প্রািীব্ক বতধ্।
থানাাংতছর গব্োপব্র রি নেী দ।।
নারী ব ুতটয়া াআ র্ব্িজন।
দেবগতি মাব্ব্কর বাক েি।।১০ (তদ্বিীয় র, পৃ, ১৯)
নারীর মানুী ত্ত্বার চাাআব্ি িার রূপ দযৌবন পুরুব্র কাব্ছ াতধ্ক দাভনীয় য়ার ফব্ বিিাআ িাব্ক দভাগেবস্তু তব্ব্ব
দেখা ব্য়ব্ছ। রাজাাআ ব্েন িাাঁর রাজে  প্রজা-াধ্ারব্ির রেক। তকন্তু দেখা দগব্ছ াব্নক রাজাাআ রেব্কর ভূতমকা দছব্ে
ভেব্কর ভূতমকায় াবিীিি ব্য়ব্ছন। উেয়মাতিকে তাংাব্ন াঅব্রান কব্রাআ বেতভচার শুরু কব্রতছব্ন, যার বিিনা তেব্য়ব্ছন
কতব এভাব্ব-

দুাআ ল চতেল নারী মব্ িাার।
দযাগোব্যাগে িেন্তর না কব্র তবচার।।
গৃব্স্থর কনো িাব্ক াঅব্ন বাৎকাব্র।
ভুতগয়া াব্নেব্র দেয় মব্ন ধ্ব্র যাব্র।।১১ (তদ্বিীয় র, পৃ, ৬৮)
উেয় মাতিব্কের রাজেকাব্ তিপুরা রাব্জে নারীব্ের াবস্থা দলাচনীয় ব্য় োোয়। তিতন ািোচারী লাক, িাাঁর মব্য় লান
যব্যর াবাধ্ ুব্যাব্গ রাজ-কমিচারীরা ািোচাব্র াতম য়। দকউ প্রতিবােী ব্ িাব্ক চরম লাতস্ত দভাগ করব্ি ব্িা।
কতবর দখনীব্ি দাআ াবস্থার বাস্তব তচি তনতমিি ব্য়ব্ছ-

াতরভীব্মর পুি গরুেধ্বজ তছ।
দাআ ব স্ত্রী ব্ঙ্গ বেতভচার দক।।
দাআ ব স্ত্রী রেক যি দনাগি।
ভয়ািুর দয়া কব্র রাজায় তনব্বেন।।
উেয়মাতিকে রাজা াতি উগ্রমতি।
কর পে নালা কিি কাব্ট লীঘ্রগতি।।১২ (তদ্বিীয় র, পৃ, ৬৮)
মারাজা তবজয় মাতিকে িাাঁর রাজেকাব্ নারীর প্রতি ুতবচার কব্রনতন। রাতনব্ক তনবিান তেব্য় তিতন পুনরায় তববা
কব্রতছব্ন। তাংাব্ন বার পর নারীর প্রতি িাাঁর দাভ-াা ক্রমল বৃতদ্ধ দপব্ি থাব্ক। প্রব্য়াজব্ন বপূবক
ি নারীব্ক িুব্
এব্ন াা পতরিৃতপ্ত করব্ি তিতন তদ্বধ্াতিি নতন। কতব তব্খব্ছন-

ুবিি গ্রাব্মব্ি কি াঅতছ ুেরী।
বব্ব্ি ধ্তরয়া াঅব্ন িাাতর দয পুরী।।
কুীন দচৌধ্ুরী ব্বর ুেরী যার কনো।
দাআ ঘব্র নৃপতির পাি রাব্খ ধ্নো।।১৩ (িৃিীয় র, পৃ, ৫৬)
এখাব্ন রাজাব্কাআ াঅমরা রাতর দস্বরাচারী দলাব্কর ভূতমকায় দপব্য় যাাআ।
াঅবার রাজাব্েরাআ াতি প্রশ্রব্য় রাজ-কমিচারীরা নারীব্ের উপর ািোচার করার াবাধ্ ছােপি দপব্য়তছ। রাব্জের ীমানা বৃতদ্ধ
 ধ্ন বৃতদ্ধব্িাআ রাজাব্ের তছ াতি াঅগ্র। ফি কমিচারীরা প্রজাব্ের উপর এবাং তবব্ল কব্র নারীর উপর তকভাব্ব ািোচার
চাাব্িা, দ তবব্য় েৃতষ্টব্েপ করার দকাব্না াঅগ্র িাাঁব্ের তছ না। িাাআ দেখা যায় দনাপতি রায়কাচাগ নারীব্ের উপর াবাধ্
ািোচার চাায়, যাব্ক মব্ন য় িাব্কাআ ধ্ব্র াঅব্ন। কতব তব্খব্ছন-

বেুয়া ব্কর কনো মব্নারম যি।
ব্ম্ভাগ করব্য় দ দয নানাতবধ্ মি।।১৪ (তদ্বিীয় র, পৃ, ২১)
এখাব্ন নারীর াবব্তি  ানােৃি রূপতটাআ ফুব্ে উব্েব্ছ। নারীর কান্না, াঅিিনাে প্রাাে েযব্য তপষ্ঠ ব্য়ব্ছ বারবার।
রাজ-কমিচারীব্ের তবরুব্দ্ধ প্রজারা াতভব্যাগ করব্ িার দকাব্না প্রতিকার রাজা করব্িন না। ফব্ িাব্ের বেতভচার াঅর
দবব্ে তগব্য়তছ। বেতভচার করার এাআ াবাধ্ ুব্যাগ গ্রি কব্রাআ দুিভ নারায়ব্ির মি াৎ প্রবৃতত্তর দাক নারীব্ের উপর
াবাধ্ ািোচার চাতব্য় তনতশ্চব্ন্ত দভাগ তবাব্ তেন াতিবাতি করব্ি দপব্রতছ। িার াৎ কাব্জ দকউ বাধ্া দেয়ার তছ
না। িাাআ দযখাব্ন যাব্ক দপব্য়ব্ছ তবনা বাধ্ায় িাব্কাআ দজার কব্র এব্ন তনব্জর কামনা-বানা পতরিৃতপ্তর কাব্জ াতগব্য়ব্ছ, যার
প্রমাি রব্য়ব্ছ শ্রীরাজমাায়-

মাধ্বিার াব্ট এক দয ুেরী ।
নানাতবধ্ লাক দবব্চ েতরব্দ্রর নারী ।।
দোাব্ি চতেয়া যায় দুিভ নারায়ি ।
দেতখয়া ধ্তরয়া তন ুেরী িখন ।।১৫ (তদ্বিীয় র, পৃ, ৪০)
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(চার)
ঐতিাতক কাবে শ্রীরাজমাায় নারী জীবব্নর দয াতবিক তচি প্রতিতফতি য়, িাব্ি দেখা যায় নারী জীবন এখাব্ন দমাব্টাআ
তনরাপত্তায় তছ না। প্রিেে েলিীর বিিনা ানুাব্র রতচি এাআ গ্রব্ন্থ িৎকাীন মাব্জর বাস্তবম্মি তচিাআ াঅমরা দেখব্ি পাাআ।
ফি বা যায় দয, নারীর উপর ািোচার  াঞ্ছনার তচি পৃতথবীর প্রায় ক স্থাব্নাআ একরকম তছ। বিিাআ িাব্ক দভাগেবস্তু
তকাংবা পিেবস্তু তব্ব্ব দেখা ব্য়ব্ছ, বেবার করা ব্য়ব্ছ। াঅর তিপুরা এর দথব্ক বাে যায় তন। মধ্েযুব্গ তিপুরা যিাআ
স্বাধ্ীন রাজে দাক না দকন, নারী জীবন এখাব্ন দমাব্টাআ স্বাধ্ীন তছ না।
মধ্েযুব্গ দখা বাাংা াতব্িের প্রায় প্রতিতট লাখা দথব্কাআ াঅমরা মাব্জ পতরবাব্র নারীর একাআ াবস্থাব্নর তচি পাাআ।
িখনকার মব্য় নারীর দকাব্না স্বিয াতস্তে মাজ, পতরবার দমব্ন তনব্িা না। পুরুব্র ািোচার, াঞ্ছনা, াবমাননা তনব্য় এক
গতরমাীন জীবন াতিবাতি করব্িা মগ্র নারী মাজ। রাজনে লাতি তিপুরার রাজ-পতরবার  মাব্জ নারীর দয াবস্থান
কাব্বে তচতিি, িাব্ি স্পষ্ট প্রিীয়মান য় দয, রাজ-পতরবাব্র নারীর ামানে মযিাো থাকব্ মাব্জ নারীর াঅব্েৌ দকাব্না
ম্মান তছ না, তছ না উপযুি তনরাপত্তা। History of Women’s Suffrage গ্রব্ন্থ একজন দমব্য়র স্থান তচতিি ব্য়ব্ছ
এভাব্ব-“She was not a person, not recognised as a citizen, was little better than a domestic servant.”
১৬
াঅব্াচে শ্রীরাজমাা গ্রব্ন্থ ানুরূপভাব্ব াতি ামানে  িুচ্চভাব্ব নারীব্ক উপস্থাপন করা ব্য়ব্ছ। শুধ্ু লারীতরক াতস্তে
ছাো নারীর মগ্র মানুী ত্ত্বা এখাব্ন াস্বীকৃি।
ূিতনব্েিলাঃ
১) াতিকুমার বব্েোপাধ্োয়, বাাংা াতব্িের াআতিবৃত্ত, িৃিীয় খণ্ড, তদ্বিীয় পবি, পৃ-১৪৪
২) শ্রীকাীপ্রন্ন দন তবেোভূি (ম্পােক), শ্রীরাজমাা, প্রথম র, মধ্েমতি পৃ-৭৭
৩ ) ঐ, তদ্বিীয় র, মধ্েমতি পৃ-৮২
৪ ) ঐ, প্রথম র, পৃ-৪২
৫) ঐ, িৃিীয় র, পৃ-৩
৬ ) ঐ, প্রথম র, পৃ-৪৭
৭ ) ঐ, িৃিীয় র, মধ্েমতি, পৃ-১৫৬
৮ ) ঐ, িৃিীয় র, পৃ-৪৭-৪৮
৯ ) ঐ, তদ্বিীয় র, মধ্েমতি, পৃ-৯১
১০ ) ঐ, তদ্বিীয় র, পৃ-১৯
১১ ) ঐ, তদ্বিীয় র, পৃ-৬৮
১২ ) ঐ, তদ্বিীয় র, পৃ-৬৮
১৩ ) ঐ, িৃিীয় র, পৃ-৫৬
১৪ ) ঐ, তদ্বিীয় র, পৃ-২১
১৫ ) ঐ, তদ্বিীয় র, পৃ-৪০
১৬ ) াতনতেিা বব্েোপাধ্োয়, লরৎচব্ন্দ্রর েৃতষ্টব্ি ‘নারীর মূে’ দ্র. ারুি দঘা, বাাংা তবভাগীয় পতিকা(পঞ্চেল
াংকন) বধ্িমান তবশ্বতবেোয়, জুাাআ ২০০৮, পৃ-৮৮।
গ্রন্থঋিাঃ
াঅকর গ্রন্থাঃ
১) দন তবেোভূি কাীপ্রন্ন (ম্পােক): শ্রীরাজমাা (তিপুর-রাজনেবব্গির াআতিবৃত্ত), (প্রথম, তদ্বিীয়, িৃিীয়, চিুথি
র) উপজাতি াংস্কৃতি গব্বিা দকন্দ্র, াঅগরিা, তদ্বিীয় াংস্করি, ২০০৩
২) তাং দকাচন্দ্র, রাজমাা বা তিপুরার াআতিা, াের পাবতব্কলন, াঅগরিা, তদ্বিীয় াের াংস্করি, ১৪০৫
ায়ক গ্রন্থ
১) চব্োপাধ্োয় জয়ন্তী, নব্বেু দন (ম্পােক), াষ্টােল লিাব্দীর বাাংা াতিে পুনপিাে  পুনতবিব্বচনা, াতিেব্াক,
ককািা, প্রথম প্রকাল, ২০০৬
২) বব্েোপাধ্োয় াতিকুমার, বাাংা াতব্িের াআতিবৃত্ত, িৃিীয় খণ্ড, তদ্বিীয় পবি, মিািি বুক এব্জতি প্রাাআব্ভট
ততমব্টি, িৃিীয় মাতজিি াংস্করি, ২০০১
৩) দবব্ব াঅগস্ট, নারী: ািীি-বিিমান ভতবেব্ি, কনক মুব্খাপাধ্োয় (ানুবােক) নোলনা বুক এব্জতি প্রাাঃ তাঃ,
ককািা, প্রথম াংস্করি, ১৯৮৩
৪) বব্েোপাধ্োয় দেবনাথ, রাজভার কতব  কাবে, বঙ্গীয় াতিে াংে, ককািা, িৃিীয় াংব্লাতধ্ি াংস্করি, ২০০১
৫) ভোচাযি স্বপ্না, রাজমাায় নারী  ানোনে প্রবি, মানবী প্রকালনী, াঅগরিা, প্রথম প্রকাল, ২০০৯
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রূপশ্রী দেবনাথ

৬) াা াঅতেিে কুমার, মনামঙ্গ কাবে, জীবন েৃতষ্টর তবতচি েপিব্ি, কোিী পাবতব্কলন, ককািা, তদ্বিীয় াংস্করি,
২০১০
৭) দন প্রব্বাধ্চন্দ্র, বাাংার াআতিা াধ্না, ভবব্িা েত্ত (ম্পােক), পতশ্চমবঙ্গ বাাংা াঅকাব্েমী, ককািা, প্রথম
াংস্করি, ১৯৯২
*****
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