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ত্রিপুরায় রাজত্রি উৎব : ঐত্রিহ্ে  াত্রহ্িে
জীবনকৃষ্ণ পাি

হ্যাগী াধ্োপক, বাাংা ত্রবভাগ, ত্রব.ত্রব.এম.কহ্জ, াঅগরিা
Abstract
The novel ‘Rajarshi’ is one of the milestones of Rabindranath's soul bond with the royal
family of Tripura.The creator of ‘Rajarshi’, Rabindranath Tagore is remembered and
respected with a festival of remembrance and homage for three days in every year from 25 th
Baishakh (The birth day of Rabindranath) on the royal premises of Raja Govinda Manikya.
Tagore's World's Poet talent was first recognised by Maharaja Birchandra Manikya of
Tripura. Towards the end of life, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya honoured
Rabindranath Tagore with the title ‘Bharatabhaskar’. ‘Rajarshi’ festival has been held at
the premises of Bhuvaneswari Temple since 2002, with the active initiative taken by the
Information and Cultural Affairs department of Tripura. This festival of remembrance and
homage to Tagore has entered its 20th year in 2022. Tagore's novel ‘Rajarshi’ is the main
source of this festival in Tripura. ‘Rabimangal’ by Narendra Kishore Devbarman is
probably the first poem dedicated to Rabindranath Tagore, the creator of the novel
‘Rajarshi’ on the behalf of Tripura.
Key words: Rajarshi, Milestone, Soul bond, Recognised, Bharatabhaskar, Festival.

মমা  উৎহ্বর ববত্রচহ্িে পাবিিী ত্রিপুরা রাজে াননো, বাহ্রা মাহ্র মিহ্রা পাবিণ িার মকাহ্ ত্রনয়ি
াত্রি- পাত্রি হ্য় চহ্৷ বছহ্রর পর বছর াঅগমহ্নর াহ্ে াহ্ে মমা  উৎব িার ত্রপছু ত্রপছু ত্রবত্রভন্ন
ঋিুর াত্রজ ত্রনহ্য় ত্রবত্রচি উপকরহ্ণর ম্ভাহ্র উপত্রিি য়৷ মাআ রকম একত্রি  রাজত্রি উৎব৷ প্রত্রিবছর
২৫মল ববলাখ মেহ্ক ত্রিনত্রিন উিয়পুর লর মেহ্ক প্রায় ত্রিন ত্রকহ্াত্রমিার পূবি ত্রিহ্ক পুরািন রাজবাত্রি 
ভুবহ্নশ্বরী মত্রির প্রাঙ্গহ্ণ ানুত্রিি য় এাআ উৎব৷ কৃষ্ণচূিা ফুহ্র রত্রিম াঅভা, রামধ্নু মমহ্ঘর বণিচ্ছিা,
মগামিীর রুহ্পাত্র লীি জহ্র কু-ু কুুিান ‘রাজত্র’ি -র স্রষ্টা ত্রবশ্ববহ্রণে কত্রবহ্ক স্মরণ করায়৷ িাাঁহ্ক শ্রদ্ধা
জানাহ্ি রাজত্রি উৎহ্বর াঅহ্য়াজন করা য়৷ ‘রাজত্রি’---মক, মকন এাআ নাহ্মর মমা  উৎহ্বর
াঅহ্য়াজন---এাআ মস্ত প্রশ্ণ মাোয় প্রেম কীহ্ির মহ্িা িাংলায়৷ রাজত্রি মগাত্রবি মাত্রণকেহ্ক শ্রদ্ধা  ম্মান
জানাহ্ি িাাঁরাআ বাগৃহ্র উহ্ াহ্ন ‘রাজত্রি মুিমঞ্চ’-এ এাআ উৎহ্বর াঅহ্য়াজন, নাত্রক িা ‘রাজত্র’ি -র স্রষ্টা
রবীন্দ্রনাে াকুহ্রর প্রত্রি ত্রবহ্ল ম্মাননা? দুত্রি প্রশ্ণ দুাআ মমরুর ত্রিহ্ক াঅকৃষ্ট করহ্ াঅহ্ ‘রাজত্রি
উৎব’একত্রি রহ্রখা, ময মরখা পাবিিী ত্রিপুরার একজন াঅিলি নৃপত্রি মারাজা মগাত্রবি মাত্রণকেহ্ক স্পলি
কহ্র িাাঁর মহ্য়র প্রায় চারহ্লার াত্রধ্ক বছর পর এক উিীয়মান প্রত্রিশ্রুি কত্রব-স্রষ্টার ৃত্রষ্ট ‘রাজত্র’ি
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উপনোহ্র াহ্ে াঅত্রিক ম্পকি িাপন কহ্রহ্ছ৷ িাাআ রাজত্রি উৎব  রাজত্রি মগাত্রবি মাত্রণহ্কের উিার
মানবধ্হ্মির প্রত্রি শ্রদ্ধা জাত্রনহ্য় মানবিাবািী স্রষ্টা রবীন্দ্রনাহ্ের ‘রাজত্র’ি উপনোহ্ক স্মরহ্ণর উৎব৷ এ
উৎব রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরার াঅত্রিক ম্পহ্কির াহ্চ্ছিে মমবন্ধহ্নর উৎব, এ উৎব রবীন্দ্র-মেধ্নে
ত্রিপুরাবাীর হৃিহ্য় রবীন্দ্রনাহ্ের প্রত্রি শ্রদ্ধা  ম্মাননার উৎব৷ িাাআ রাজত্রি উৎহ্বর জনে াহ্পক্ষা
করহ্ি য়---বছহ্রর ত্রনত্রিিষ্ট ত্রিনত্রি ত্রিন কখন াঅহ্ব এবাং রবীন্দ্র-াঅগমহ্নর ানুভব ত্রনহ্য় কখন মকান
ভাবুক কত্রবর মাআ াঅহ্বগমত্রিি গাহ্নর পাংত্রি ুহ্রর মূছনি ায় াঅকাল-বািা মাত্রিহ্য় িুহ্ব---‘‘কৃষ্ণচূিা
া হ্য়হ্ছ ফুহ্,/িুত্রম াঅহ্ব বহ্’’৷
রবীন্দ্রনাহ্ের াহ্ে ত্রিপুরার ম্পকি প্রায় ছয় িলহ্কর৷ চার মারাজা--- বীরচন্দ্র মাত্রণকে,
রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণকে, বীহ্রন্দ্রত্রকহ্লার মাত্রণকে এবাং বিহ্ল মারাজা বীরত্রবক্রম ত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের াহ্ে
রবীন্দ্রনাহ্ের ম্পকি ামত্রন াঅিীয়িায় ম্পৃি ত্রছ৷ মাআ ূহ্ি রবীন্দ্রনাহ্ের প্রত্রি ত্রিপুরাবাীর শ্রদ্ধা 
ভাহ্াবাার ান্ত মনাআ৷ রবীন্দ্রপ্রয়াহ্ণর প্রায় াঅত্রল বছর পর রবীন্দ্রনাে ত্রিপুরাবাীর হৃিহ্য় উজ্জ্ব হ্য়
াঅহ্ছন৷ রবীন্দ্রনাহ্ের াঅত্রবভিাব  প্রয়াণ ত্রিপুরাবাীর হৃিহ্য়র পরহ্ি াঅাঁকা াঅনি  মবিনা, শ্রদ্ধা 
স্মরহ্ণর দুত্রি বণিময় ছত্রব৷ এাআ দুত্রি ত্রিন গ্রাম-লর  পাাি ত্রিপুরার জাত্রি-উপজাত্রি মানুহ্ির একূহ্ি
মবাঁহ্ধ্ মফহ্৷ ত্রনিান্ত াত্রকত্রঞ্চৎকর হ্ প্রত্রিত্রি মানুহ্র মহ্বি প্রয়াহ্ গ্রাম ত্রিপুরা রবীন্দ্রনােহ্ক
ত্রনিাভহ্র স্মরণ করহ্ি ত্রবিুমাি খামত্রি রাহ্খনা৷ লহ্রর কো াঅািা---এখাহ্ন রবীন্দ্রনােহ্ক স্মরণ করা
য় নাগত্ররক ববিহ্যে, াাংৃকত্রিক ঐত্রিহ্ে এবাং বণিময় মলাভাযািা াঅহ্য়াজন কহ্র৷ লর াঅগরিা 
প্রত্রিত্রি মজা মকুমা এবাং ব্লকস্তহ্র রবীন্দ্রস্মৃত্রি- িপিহ্ণ মানুহ্র াঅহ্বহ্গর ীমা োহ্ক না৷ উিয়পুহ্রর
পুরািন রাজবাত্রি  ভুবহ্নশ্বরী মত্রির প্রাঙ্গহ্ণ য়া ‘রাজত্রি উৎব’  রবীন্দ্র-স্মৃত্রির প্রত্রি শ্রদ্ধা জানাহ্নার
একত্রি াাংৃকত্রিক প্রয়া৷ এাআ উৎবহ্ক াধ্ারণভাহ্ব রবীন্দ্রজয়ন্তীর ানুিাহ্নর াহ্ে যুি কহ্র মফহ্
ত্রনিান্ত ভু করা হ্ব না বহ্ি, িহ্ব এ উৎহ্বর গভীরিা াহ্নক াহ্নক৷ রবীন্দ্রনাহ্ের াহ্ে রাজনে
ত্রিপুরার ম্পহ্কির কো উহ্েখ না করহ্ িার ি খুাঁহ্জ পায়া যাহ্বনা৷
া ১৮৮১, জুন মাহ্র ত্রিন িাত্ররখ, িখন রবীন্দ্রনাহ্ের বয় কুত্রি ছুাঁহ্য় একুহ্ল পিাপিণ করহ্ছ৷ এাআ
বয়হ্ ত্রিত্রন চারত্রি গ্রন্থ ত্রহ্খ মফহ্হ্ছন---‘কত্রবকাত্রনী’, (কাবে-১৮৭৮), ‘বনফু’ (কাবে-১৮৭৯),
‘বাল্মীত্রক প্রত্রিভা’ (গীত্রিনািে-১৮৮১) এবাং ‘ভগ্ণহৃিয়’ (কাবে-১৮৮১)৷ বকহ্লার াত্রিক্রম কহ্র মযৌবহ্নর
দ্বারপ্রাহ্ন্ত উপত্রিি মরামাত্রিক কত্রবর স্বপ্ণত্রবহ্ভার মচাহ্খ ধ্রা পিহ্ি চহ্হ্ছ মপ্রম  মৌিযি মচিনার মত্রণমাত্রণকেরাত্রজ৷ পূণিিার পহ্ে যািা করহ্ছন, ত্রকন্তু মকাোয় মাআ পূণিিা, মকাোয় মাআ াধ্রা াপ্রাপনীয়া
রহ্য়হ্ছ, ব ত্রমহ্ াঅনি-ত্রবাি িাাঁহ্ক ত্রঘহ্র মরহ্খহ্ছ৷ ত্রবরীর ত্রবণ্ণণ্ণিা  মবিনা িাাঁর কাবেপ্রিেয়হ্ক
কখহ্না কখহ্না াঅচ্ছন্ন কহ্র মফহ্ছ, মাহ্াচকরা িাাঁর ৃত্রষ্টকমিহ্ক কীভাহ্ব ত্রনহ্চ্ছ---এাআ মস্ত দ্বন্দ্ব 
াংলয়াকু াবিায় কত্রব যখন ত্রনহ্জর প্রত্রিভার ীমানা ত্রনধ্িারণ করহ্ি পারহ্ছন না, মাআ িরুণ কত্রবর কাহ্ছ
 াৎ মপৌাঁছহ্া াপ্রিোত্রলি াত্রভনিহ্নর বািিা৷ ত্রযত্রন বািিা পা াহ্ন, ত্রিত্রন ময ম মানু নন ত্রিত্রন মাপত্রিি,
ুরত্রক, ঙ্গীি-ত্রিকাত্রবি, কত্রব, িালিত্রনক ‘বাাংার ত্রবক্রমাত্রিিে’ ত্রিপুরার মারাজা বীরচন্দ্র মাত্রণকে
বাাদুর৷ রবীন্দ্রনাহ্ের ‘ভগ্ণহৃিয়’ কাবে পা কহ্র মারাজা বীরচন্দ্র মাত্রণকে িাাঁর পাত্ররি শ্রী রাধ্ারমণ
মঘাহ্ক ককািায় রবীন্দ্রনাহ্ের কাহ্ছ পা াহ্ন--‘‘মহ্ন াঅহ্ছ এাআ মখা বাত্রর াআবার ত্রকছুকা পহ্র কত্রকািায় ত্রিপুরার স্বগিীয় মারাজ বীরচন্দ্র
মাত্রণহ্কের মন্ত্রী াঅমার ত্রি মিখা কত্ররহ্ি াঅহ্ন৷ কাবেত্রি মারাহ্জর ভাহ্া াত্রগয়াহ্ছ এবাং কত্রবর
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াত্রিে াধ্নার ফিা ম্বহ্ন্ধ ত্রিত্রন উচ্চ াঅলা মপাণ কহ্রন, মকব এাআ কোিা জানাাআবার জনোআ ত্রিত্রন
িাাঁর ামািেহ্ক পা াাআয়া ত্রিয়াত্রছহ্ন৷’’(১)
ত্রিত্রন এাআ প্রবহ্ন্ধ ত্রহ্খহ্ছন--‘‘...‘ভগ্ণহৃিয়’ যখন ত্রখহ্ি াঅরম্ভ কহ্রত্রছাম িখন াঅমার বয় াঅ াহ্রা৷ বাে নয়, মযৌবন নয়৷
বয়িা এমন একিা ত্রন্ধ িহ্ মযখান মেহ্ক হ্িের াঅহ্াক স্পষ্ট পাবার ুত্রবধ্া মনাআ৷ একিু-একিু াঅভা
পায়া যায় এবাং খাত্রনকিা খাত্রনকিা ছায়া৷ এাআ মহ্য় ন্ধোহ্বাকার ছায়ার মহ্িা কল্পনািা ািেন্ত িীঘি
এবাং াপত্ররস্ফুি হ্য় োহ্ক৷ িেকার পৃত্রেবী একিা াঅজগুত্রব পৃত্রেবী হ্য় হ্ ৷ ...িার পত্ররমাণ জন
করবার মকাহ্না িে পিােি ত্রছনা, মকব ত্রনহ্জর মনিাাআ ত্রছ িাাআ াঅপন মহ্ন ত্রি িা হ্য় উ ি৷’’(২)
এাআ িরুণ মিাদুেমান কত্রব-প্রত্রিভাহ্ক বীরচন্দ্র মাত্রণকে জহুত্ররর মহ্িা ত্রচনহ্ি মপহ্রত্রছহ্ন৷ রবীন্দ্রনাহ্ের
‘ভগ্ণহৃিয়’ কাবেখাত্রন িেপ্রয়াি (১২৮৯ বঙ্গাহ্ে) ত্রপ্রয়িমা পত্নী ভানুমিী মিবীর মলাহ্ক মুেমান মারাজা
বীরচন্দ্র মাত্রণহ্কের হৃিহ্য় ান্ত্বনার একমাি াঅশ্রয় জাত্রগয়ত্রছ৷ িাাআ মারাজা এাআ াজ্ঞািনামা িরুণ কত্রবহ্ক
ম্মান জানাহ্নার জনে বোকু হ্য় পহ্িন৷ বীরচহ্ন্দ্রর াহ্ে মজািাাাঁহ্কার াকুর পত্ররবাহ্রর মিমন প্রিেক্ষ
ম্পকি ত্রছ না৷ ত্রিত্রন একময় িাাঁর ত্রপিৃহ্িব মারাজা কৃষ্ণত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের মুহ্খ শুহ্ন ত্রছহ্ন--‘‘মারাজা কৃষ্ণত্রকহ্লার মাত্রণকে মকান গুরুির রাজননত্রিক মো াআয়া কত্রকািায় ত্রপ্রন্স দ্বারকানাে
াকুহ্রর াাযোেিী ন৷ ত্রপ্রন্স দ্বারকানাে (রবীন্দ্রনাহ্ের ত্রপিাম) িখনকার কত্রকািা মাহ্জর এবাং
রাজননত্রিক মক্ষহ্ির মনিা৷ িাাঁার-াআ ায়িায় মারাজ কৃষ্ণত্রকহ্লার ম যািায় ফকাম াআয়া স্বহ্িহ্ল
প্রিোগমন কহ্রন৷ মাআ ময় ত্রিপুর রাজ পত্ররবাহ্রর ত্রি মজািাাাঁহ্কার রাজপত্ররবাহ্রর প্রেম পত্ররচয়
য়৷’’ (৩)
মারাজা বীরচহ্ন্দ্রর মিয়া রবীন্দ্রনাহ্ের প্রত্রি এাআ ম্মাননা ত্রছ যোেিভাহ্ব কত্রব রবীন্দ্রনাহ্ের প্রেম
স্বীকৃত্রিাভ৷ মাআ ত্রিন মেহ্ক ত্রিপুরার মাত্রি-জ-াঅকাল-বািা-মানুজন এবাং রাজনেবগি রবীন্দ্রনাহ্ের
হৃিহ্য় একত্রি িায়ী াঅন মপ৷ রবীন্দ্রনাে াঅগ্রী হ্য় উ হ্ন ত্রিপুরা ম্পহ্কি৷ বীরচহ্ন্দ্রর াঅমন্ত্রহ্ণ ত্রিত্রন
িাাঁর াহ্ে কাত্রলিয়াাং যািার ঙ্গী হ্ন৷ কাত্রলিয়াাং-এ াবকাল মহ্য়--‘‘াঅমার মবল স্মরহ্ণ াঅহ্ছ৷ রাত্রি প্রায় িলিা বাত্রজয়া যাাআি, াত্রবশ্রামভাহ্ব মারাজ রবীন্দ্রনােহ্ক াআয়া
ঙ্গীি এবাং কাবে াঅহ্াচনায় মগ্ণ োত্রকহ্িন ববষ্ণব মাজন পিাবী প্রকাল কত্ররবার াংকল্প কাহ্যিে
পত্ররণি কত্ররবার উপায় উদ্ভাবন কত্ররহ্িন৷’’(৪)
ত্রপিৃিুে রাজা াঅর পুিিুে কত্রবর মহ্ধ্ে এাআ ম্পকি ত্রনত্রিিষ্ট বন্ধহ্ন বা ত্রবহ্লহ্ণ বাাঁধ্া ম্ভব নয়৷ ম্পহ্কির
ত্রনত্রবিিায় কত্রব রবীন্দ্রনাহ্ের মখনী মেহ্ক ভূত্রমি ---‘রাজত্র’ি উপনো, ‘ত্রবজিন’ নািক, ‘মুকুি’
মছািগল্প  নাত্রিকা৷ ত্রিপুরার মাত্রি, রাজ-পাি, ঐত্রিাত্রক মপ্রক্ষাপি কত্রবর মানপহ্ি একিা িায়ী ত্রচি
রচনা কর৷ ত্রিপুরায় পিাপিণ না কহ্রাআ ত্রিত্রন ‘রাজত্র’ি  ‘ত্রবজিন’ রচনা করহ্ন৷ রাজত্রি রচনার ময় কত্রব
ত্রপিৃপ্রত্রিম মারাজাহ্ক ানুহ্রাধ্ পহ্ি ত্রখহ্ন--‘‘মারাজ মবাধ্ কত্রর শুত্রনয়া োত্রকহ্বন ময, াঅত্রম ত্রিপুরা রাজবাংহ্লর াআত্রিা াবম্বন কত্ররয়া ‘রাজত্র’ি
নাহ্মর একত্রি উপনো ত্রত্রখহ্িত্রছ৷ ত্রকন্তু িাাহ্ি াআত্রিা রক্ষা কত্ররহ্ি পাত্রর নাাআ৷ িাার কারণ, াআত্রিা
পাাআ নাাআ৷ এজনে াঅপনার কাহ্ছ মাজিনা প্রােিনা ত্রবত্রি ত্রবহ্বচনা কত্ররহ্িত্রছ৷ এখন যত্রি াহ্নক ত্রবম্ব
াআয়াহ্ছ, িোত্রপ মারাজ যত্রি মগাত্রবি মাত্রণকে  িাাঁার ভ্রািার রাজত্ব মহ্য়র ত্রবহ্ল াআত্রিা াঅমাহ্ক
মপ্ররণ কত্ররহ্ি ানুমত্রি কহ্রন, িহ্ব াঅত্রম যোাধ্ে পত্ররবর্ত্িন কত্ররহ্ি মচষ্টা কত্ররব৷’’(৫)
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রবীন্দ্রনাে এাআ পহ্ি মারাজাহ্ক ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধ্ানী উিয়পুর এবাং ানোনে িাহ্নর ফহ্িাগ্রাফ
পা াহ্নার জনে ানুহ্রাধ্ কহ্রন৷ মারাজা াত্রবহ্ম্ব ‘রাজরত্নাকর,’ ‘রাজমাা’ প্রভৃত্রি গ্রহ্ন্থর প্রত্রিত্রত্রপ 
ত্রকছু ছত্রব পাত্র হ্য় ‘প্রণি’ ত্রনহ্বিহ্ন রবীন্দ্রনােহ্ক ত্রচত্র মহ্খন--‘‘াঅপত্রন ময ত্রিপুরার াআত্রিা াবম্বন কত্ররয়া নবনো ত্রত্রখহ্ি যত্ন কত্ররহ্িহ্ছন, াআাহ্ি াঅত্রম ত্রচর কৃিজ্ঞ
রত্রাম৷ ময ময িহ্ াআত্রিাহ্র ায়িা প্রহ্য়াজন য়---াঅত্রম াঅিহ্রর ত্রি পূহ্ববিাি নানা মূ াআহ্ি
িাা াংকন কত্ররয়া ত্রিহ্ি প্রস্তুত্রি াঅত্রছ৷’’(৬)
রবীন্দ্রনাে ১৮৯৬ ত্রিস্টাহ্ের ১১াআ ত্রিহ্ম্বর কাত্রলিয়াাং মেহ্ক ককািা মফরার পহ্ে মারাজা
বীরচহ্ন্দ্রর মৃিুেহ্ি গভীরভাহ্ব মলাকাি হ্ন৷ ভাবহ্ন, এাআ মৃিুে িাাঁর াহ্ে ত্রিপুরার রাজবাংহ্লর ম্পকি
ত্রছন্ন কহ্র ত্রি৷ িা য়ার ম্ভাবনা োক না, কারণ মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণকে িরুণ রবীন্দ্রনাহ্ের প্রত্রি
িাাঁর ত্রপিার মে  শ্রদ্ধাহ্ক মযিািা ত্রিহ্ন এবাং ত্রনহ্জাআ কত্রবর াহ্ে বন্ধুহ্ত্বর ম্পহ্কি বাাঁধ্া পিহ্ন৷
রবীন্দ্রনাে ত্রিপুরায় এহ্হ্ছন মমাি ািবার৷ িার মহ্ধ্ে মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের ময় পাাঁচবার৷
১৮৯৭ াহ্র মাচি মাহ্র ৫ িাত্ররখ রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণকে ত্রিপুরার রাজত্রাংাহ্ন াঅহ্রান করহ্ন এবাং
রবীন্দ্রনােহ্ক াঅন্তত্ররকভাহ্ব াঅমন্ত্রণ জানাহ্ন ত্রিপুরায় রাজ-াঅত্রিেে গ্রহ্ণর জনে৷ রবীন্দ্রনাে ১৮৯৯ াহ্
মাচি মাহ্ বাত্রন্তক পত্ররহ্বহ্ল ত্রিপুরায় প্রেম পিাপিণ করহ্ন৷ মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের
রাজোত্রভহ্ক য়ার ময় মেহ্ক িাাঁর রাজত্বকাহ্ ত্রিপুরা ত্রছ ােিলূনে, রাজপত্ররবাহ্র এবাং পাত্ররিবহ্গির
মহ্ধ্ে ত্রছ মানত্রক ত্রবহ্রাধ্, ভূত্রমকহ্ম্প রাজপ্রাাহ্ির হ্য়ত্রছ ত্রবরাি ক্ষত্রি---এাআ মস্ত ত্রবহ্য় রবীন্দ্রনাে
মারাহ্জর পাহ্ল িাাঁত্রিহ্য়হ্ছন, মানত্রক হ্যাত্রগিা কহ্রহ্ছন এবাং ত্রবত্রভন্ন রাজননত্রিক  ববত্রয়ক ত্রবহ্য়
ত্রিত্রন মযাগে পরামলি ত্রিহ্য়হ্ছন, এমনত্রক মজািাাাঁহ্কাহ্ি ুহৃি মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণকেহ্ক াঅমন্ত্রণ
জাত্রনহ্য় রাহ্জাত্রচি ম্মান  মযিািা ত্রিহ্য়হ্ছন৷ মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের াকা প্রয়াহ্ণর দুত্রিিহ্ন
রবীন্দ্রনাে ত্রিপুরার রাজপত্ররবাহ্র াত্রভভাবহ্কর ভূত্রমকা পান কহ্রহ্ছন৷ যুবরাজ বীহ্রন্দ্র ত্রকহ্লারহ্ক
রাজোত্রভহ্ক কত্ররহ্য় রাজভ্রািা ব্রহ্জন্দ্র ত্রকহ্লাহ্রর াহ্ে মধ্ুর ম্পকি িাপহ্নর মাধ্েহ্ম যাহ্ি ত্রিপুরা
রাহ্জের প্রলাত্রনক কাযিাত্রি ুির এবাং ুচারুরূহ্প ম্পন্ন য়, ম ত্রবহ্য় রবীন্দ্রনাে াত্রভভাবহ্কর ভূত্রমকা
পান কহ্রত্রছহ্ন৷ মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার  মারাজা বীহ্রন্দ্রত্রকহ্লাহ্রর ময় ত্রিপুরা রাহ্জে ােিননত্রিক
াংস্কারক ত্রহ্হ্ব ত্রিত্রন ‘মকৌত্রিহ্ের ভূত্রমকা’ পান কহ্রত্রছহ্ন৷ শুধ্ু িাাআ নয় রাজপুিহ্ির পিাশুনা,
রাজপত্ররবাহ্রর ান্তাঃপুত্ররকাহ্ির ত্রলক্ষািান ত্রবহ্য় ত্রিত্রন ত্রনয়ত্রমি পরামলি ত্রিহ্য় মগহ্ছন, এমনত্রক ত্রনহ্জাআ
মযাগে ত্রলক্ষক-ত্রলত্রক্ষকা ত্রনযুি করার বেবিা কহ্রত্রছহ্ন৷ ত্রকন্তু বীহ্রন্দ্রত্রকহ্লাহ্রর াঅকত্রস্মক মৃিুে
রবীন্দ্রনােহ্ক বেোি কহ্র ত্রি৷ মারাজা বীহ্রন্দ্রত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের পর ত্রিপুরার রাজত্রাংাহ্ন াত্রভহ্ক
করহ্ন মারাজা বীরত্রবক্রম ত্রকহ্লার মাত্রণকে বাাদুর, ত্রযত্রন ত্রপিা, ত্রপিাম এবাং প্রত্রপিামহ্র াত্রন্নধ্েপুষ্ট
রবীন্দ্রনােহ্ক ািহ্র শ্রদ্ধার াঅহ্ন বাহ্ন এবাং িাাঁহ্ক ত্রবত্রভন্নভাহ্ব ম্মাত্রনি করহ্ন, ত্রবিুমাি ত্রুত্রি
রাখহ্ন না৷
রবীন্দ্রনাে ত্রিপুরার রাজপত্ররবাহ্রর াহ্ে একান্তভাহ্ব যুি মেহ্ক মযমন ম্মাত্রনি হ্য়হ্ছন, মিমত্রন
ত্রবত্রভন্ন মক্ষহ্ি রাজানুক
ূ ে মপহ্য়হ্ছন, িা াবলে ত্রনহ্জর জনে নয়৷ ত্রবহ্ল কহ্র মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার
মাত্রণকে চরম ােিননত্রিক াংকহ্ির মহ্ধ্ে মেহ্ক রবীন্দ্রনাহ্ের মানত্রকিার ানুকূহ্ মযভাহ্ব মুি হ্স্ত িান
কহ্রত্রছহ্ন াত্রবিক কোহ্ণর জনে, িা বণিনার ািীি৷ রবীন্দ্রনাে িা স্বীকার কহ্রহ্ছন৷ ‘রত্রব’ পত্রিকা, ২য়
বি, ৪ে াংখো ১৩৩৫ ত্রিপুরাহ্ে রবীন্দ্রনাহ্ের মখা ‘কত্রব-ম্রাহ্ির বাণী’-মি াঅমরা পাাআ, ‘‘রাধ্াত্রকহ্লার
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মাত্রণহ্কের মি এি বি নীরব িািা পায়া বিাআ কত্র ন’’৷ রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের ীমাীন াবিাহ্নর ত্রকছু
াাংল উহ্েখ করা মযহ্ি পাহ্র--‘‘একো ত্রিে রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণকে রবীন্দ্র-াত্রন্নহ্ধ্ের চারজন মারাজার মহ্ধ্ে একজন, ত্রযত্রন ত্রনহ্জর
রাহ্জের ােিননত্রিক াংকহ্ির মহ্ধ্ে মেহ্ক ত্রলক্ষা-াংৃকত্রি-জ্ঞান  ত্রবজ্ঞাহ্ন প্রভূি উন্নত্রির স্বাহ্েি নীরহ্ব
এবাং াকািহ্র িান কহ্র মগহ্ছন৷ িাাঁর িান গ্রীিার মহ্ধ্ে রবীন্দ্রনাে একজন, ত্রযত্রন কত্রব মমচন্দ্র
বহ্িোপাধ্োহ্য়র ান্ধত্ব প্রাত্রির কারহ্ণ িাাঁর ভরণ-মপাণ বাবি মাত্রক ৩০ িাকা কহ্র রাজানুক
ূ ে
ত্রনহ্য়হ্ছন৷ াঅচাযি জগিীলচন্দ্র বুর ত্রবজ্ঞান গহ্বণার জনে ত্রবাি যািা উপহ্ক্ষে ২০ াজার িাকা এবাং
পরবিিীকাহ্ একাআ উহ্েহ্লে াঅর হ্যাত্রগিা ত্রনহ্য়হ্ছন রাজানুক
ূ ে প্রাত্রি ত্রহ্হ্ব৷ রবীন্দ্রনাে
রাজানুক
ূ ে মপহ্য়হ্ছন লাত্রন্তত্রনহ্কিহ্ন প্রত্রিত্রিি ত্রবজ্ঞান গহ্বণার যন্ত্রাত্রি মকনার জনে৷ ঐ ত্রবিোহ্য়র
উন্নত্রিকহ্ল্প বাৎত্ররক ধ্াযি ১০০০ িাকা ত্রনয়ত্রমি গ্রহ্ণর মাধ্েহ্ম ত্রিত্রন রাজানুকূে মপহ্য়হ্ছন৷ রাজানুক
ূ ে
ত্রিত্রন িখন মপহ্য়হ্ছন যখন মেহ্ক ত্রনয়ত্রমি বৃত্রর্ত্ ত্রিহ্য় রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণকে ত্রিপুরার ছািহ্ির পা গ্রহ্ণর
জনে লাত্রন্তত্রনহ্কিহ্ন পাত্র হ্য়হ্ছন৷’’ (৭)
বত্রিমচহ্ন্দ্রর ‘বঙ্গিলিন’ পত্রিকার িাত্রয়ত্ব ত্রনহ্য় রবীন্দ্রনাে মারাজা রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের মেহ্ক
হ্যাত্রগিার মস্ত াঅশ্বা মপহ্য়হ্ছন৷
রাজত্রি উৎব ূহ্ি রবীন্দ্রনাহ্ের াহ্ে ত্রিপুরার ম্পহ্কির ত্রবরাি াধ্োহ্য়র াঅহ্াচনা মল হ্বনা৷
িবু ত্রবহ্ল ত্রবহ্ল মক্ষহ্ির কো উহ্েখ না করহ্ াঅহ্াচনা খত্রিি হ্য় যাবার ম্ভাবনা মেহ্ক যায়৷ মযমন,
ত্রবাংলত্রি বহ্ির ‘উিীয়মান  প্রত্রিশ্রুি’ কত্রবহ্ক াত্রভনিন  ম্মাননা জাত্রনহ্য় ত্রছহ্ন ভূহ্য়ািলিী মারাজা
বীরচন্দ্র৷ রবীন্দ্রনাে ময ভত্রবেহ্ি একজন মান কত্রব হ্য় উ হ্বন, িা ক্রান্তিলিী মারাজা বীরচন্দ্র প্রিেক্ষ
কহ্রত্রছহ্ন৷ িাাআ পাবিিী ত্রিপুরা রাজোআ রবীন্দ্রনােহ্ক কত্রব ত্রহ্হ্ব রাজত্রক ম্মান প্রেহ্ম ত্রিহ্য়ত্রছ৷
বহ্চহ্য় মজার কো রবীন্দ্রনাহ্ের মৃিুের পূহ্বি িাাঁর জন্মত্রিহ্নর শ্রদ্ধাঘিে াপিণ উপহ্ক্ষে ২৫মল ববলাখ
১৩৪৮ াহ্ ত্রিপুরার মল মারাজা বীরত্রবক্রম ত্রকহ্লার মাত্রণকে রবীন্দ্রনােহ্ক ‘ভারিভাস্কর’ উপাত্রধ্হ্ি
ত্রবভূত্রি করার ত্রদ্ধান্ত ত্রনহ্য়ত্রছহ্ন ত্রিপুরার রাজিরবাহ্র রবীন্দ্রনাহ্ের জন্মত্রিন পাহ্নর ময়৷ ত্র ক
পাাঁচত্রিন পর ৩০মল ববলাখ লাত্রন্তত্রনহ্কিহ্নর উর্ত্রায়হ্ণ াঅহ্য়াজন করা য় একত্রি ত্রবহ্ল ানুিান৷ ত্রিপুরার
মারাজা কত্রবহ্ক ‘ভারিভাস্কর’ ম্মাননা প্রিান কহ্র মগ্র ত্রিপুরাবাীহ্ক কৃিজ্ঞিার জাহ্ রবীন্দ্রনাহ্ের
কাহ্ছ মবাঁহ্ধ্ ত্রিহ্ন এবাং ত্রনহ্জাআ ম্মাত্রনি হ্ন৷ ‘ভারিভাস্কর’ প্রাত্রির কৃিজ্ঞিা স্বরূপ রবীন্দ্রনাে ময ভাণ
(রবীন্দ্রনাহ্ের পুি রেীন্দ্রনাে পা কহ্রত্রছহ্ন) ত্রিহ্য়ত্রছহ্ন, িার ামানে াাংল এ প্রহ্ঙ্গ উহ্েখ করা
মযহ্ি পাহ্র--‘‘ত্রিপুরার রাজবাংল মেহ্ক একিা াঅত্রম ময াপ্রিোত্রলি ম্মান মপহ্য়ত্রছাম, াঅজ িা ত্রবহ্ল কহ্র স্মরণ
করবার  স্মরণীয় করবার ত্রিন উপত্রিি হ্য়হ্ছ৷ এরকম াপ্রিোত্রলি ম্মান াআত্রিাহ্ দুিভ৷ মযত্রিন
মারাজ বীরচন্দ্র মাত্রণকে এাআ কোত্রি াঅমাহ্ক জানাবার জনে িাাঁর িূি াঅমার কাহ্ছ মপ্ররণ কহ্রত্রছহ্ন ময
ত্রিত্রন াঅমার িৎকাীন রচনার মহ্ধ্োআ একত্রি বৃৎ ভত্রবেহ্ির ূচনা মিহ্খহ্ছন ম ত্রিন একোত্রি ম্পূণি
াঅশ্বাহ্র ত্রি গ্রণ করা াঅমার পহ্ক্ষ ম্ভব ত্রছ৷ ... বুঝহ্ি পারুম িাাঁর বাংলগি রাজ উপাত্রধ্ াঅজ
বাাংাহ্িহ্লর বিজহ্নর মহ্ন ােিকির হ্য় মুত্রিি হ্া৷ এর হ্ঙ্গ বঙ্গক্ষ্মীর করুণ াঅলীববিাি
ত্রচরকাহ্র জনে িাাঁর রাজকুহ্ক শুভ লঙ্খধ্বত্রনহ্ি মুখত্ররি কহ্র রাখ৷ ... মাআ উজ্জ্ব মুূহ্িি রাজস্ত
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মেহ্ক াঅত্রম ময পিবী  াঘিে মপাম িা হ্গৌরহ্ব গ্রণ কত্রর এবাং াঅলীববিাি কত্রর এাআ মাপুহ্ণের ফ
মারাহ্জর জীবনযািার পেহ্ক উর্ত্হ্রার্ত্র নবির কোহ্ণর ত্রিহ্ক মযন াগ্রর করহ্ি োহ্ক৷’’ (৮)
এাআ প্রহ্ঙ্গ বহ্ রাখা প্রহ্য়াজন ময রবীন্দ্রনাে স্বয়াং ২২মল মপৌ ১৩৪৫ বঙ্গাহ্ে লাত্রন্তত্রনহ্কিহ্নর াঅম্রকুহ্ে
মারাজা বীরত্রবক্রমহ্ক ম্বধ্িনা জ্ঞাপন কহ্রত্রছহ্ন৷ মাআ ম্বধ্িনাবাণীহ্ি ত্রিপুরার রাজ পত্ররবাহ্রর প্রত্রি রত্রবকত্রবর ত্রবনয়, শ্রদ্ধা, কৃিজ্ঞিা প্রকাল মপহ্য়হ্ছ ৷ ত্রিত্রন ািেন্ত মগৌরবাত্রিি হ্য়হ্ছন এবাং রাজ পত্ররবাহ্রর
মঙ্গ কামনায় িাাঁর াঅলীবিাি বিান্তাঃকরহ্ণ প্রিান কহ্রহ্ছন--‘‘াঅজ মিামার াঅগমহ্ন মত্রিনকার ুখস্মৃত্রির িত্রক্ষণ মীরণ িুত্রম বন কহ্র এহ্নছ৷ াঅজ িুত্রম বর্ত্িমান
ত্রিনহ্ক মাআ ািীহ্ির াঘিে এহ্ন ত্রিহ্য়ছ, এাআ উপহ্ক্ষে িুত্রম াঅমার ত্রেয হৃিহ্য়র মাআ িান গ্রণ কহ্রা
যা মিামার ত্রপিামহ্ির াপিণ কহ্রত্রছুম, াঅর গ্রণ কহ্রা াঅমার ববিান্তাঃকরহ্ণর াঅলীববিাি৷’’ (৯)
এবার াঅত্র রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরার াঅত্রিক বন্ধহ্নর প্রিীক ‘রাজত্রি উৎব’ প্রহ্ঙ্গ৷ উিয়পুর ত্রছ
ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধ্ানী৷ ৫৯০ ত্রিস্টাে মেহ্ক ১৭৬০ ত্রখস্টাে পযিন্ত ত্রিপুরা রাহ্জের রাজধ্ানী ত্রছ উিয়পুর৷
নানা রকহ্মর াুত্রবধ্া, মমাঘ াঅক্রমণ, মগহ্ির বার বার ানা মিয়া প্রভৃত্রি কারহ্ণ মারাজা
কৃষ্ণত্রকহ্লার মাত্রণকে িাাঁর রাজধ্ানী িানান্তত্ররি কহ্রন বিিমান পুরািন াঅগরিা (াহ্ভী)মি৷ ফহ্ প্রায়
১২মলা বছহ্রর উিয়পুর িার রাজধ্ানীর মকৌত্রণে ারায়৷ রাজধ্ানী িানান্তত্ররি য়ার পর রাজবাত্রি হ্য়
মগ জঙ্গাকীণি, াপ  শ্বাপিিু৷ উপযুি পত্ররচযিার াভাহ্ব রাজবাত্রি, রাধ্ামাধ্ব মত্রির, ভুবহ্নশ্বরী
মত্রির ত্রিহ্ন ত্রিহ্ন য় প্রাি হ্ি শুরু কর৷ এছািা মাহ্ঝ মাহ্ঝ ঘহ্ি যায়া ভূত্রমকম্প পুরািন
রাজপ্রািহ্ক প্রায় ধ্বাংস্তূহ্প পত্ররণি করার মচষ্টা কর৷ ময িান এক ময় বনে-ামন্ত, মন্ত্রী, কহ্িায়া,
পাত্ররি, রাজানুগ্রপ্রাি গুণীজন, ত্রবত্রভন্ন রাজকমিচাত্ররর উপত্রিত্রিহ্ি মামাহ্রাহ্ ভহ্র মযি াঅর াহ্ের
ঝন্-ঝনাত্রন, রিপাহ্ি পত্ররপূণি হ্য় োকি মাআ িান হ্য় মগ এহ্কবাহ্র ত্রনজিন এবাং প্রায় পত্ররিেি৷
মযখাহ্ন এহ্ক এহ্ক াঅক্রমণ-প্রত্রিাঅক্রমণ, ত্রবহ্িা-ত্রবহ্িা িমন, লাি-ববষ্ণহ্বর াংঘাহ্ি রিাি হ্িা
এবাং মযখাহ্ন চিুিিল মিবহ্িবীর কাহ্ছ এমন কী ভুবহ্নশ্বরী মত্রিহ্র ত্রবত্রজি বনেহ্ক বিী কহ্র মরহ্খ বত্র
মিয়া হ্িা, মাআ িান হ্য় মগ এহ্কবাহ্র ছন্নছািা! াআত্রিাহ্র কী ত্রনমিম পত্ররা! ময িান রবীন্দ্রনাহ্ের
কাহ্ছ স্বপ্ণপুরী ত্রছ, ত্রিপুরায় প্রেম পিাপিহ্ণর প্রায় মিহ্রা বছর াঅহ্গ ম িানহ্ক কল্পনার মচাহ্খ মিহ্খ
িাাঁর ‘রাজত্র’ি উপনো ত্রখহ্ন এবাং ান্তহ্রর শ্রদ্ধা মকাো ম্লান হ্য় মযহ্ি পাহ্র মভহ্ব চমিহ্চাহ্খ ময
িানহ্ক না মিখার বানা প্রকাল করহ্ন---মাআ িান হ্য় মগ এহ্কবাহ্র ধ্ূেবুত্রিি! রবীন্দ্রনাহ্ের
‘রাজত্র’ি উপনোহ্র মপ্রক্ষাপি এাআিান৷ এাআিানহ্ক কত্রব স্বহ্প্ণ মিহ্খ িাাঁর উপনোহ্র পত্ররকল্পনা করহ্ন৷
ূচনা  উপাংার  ৪৪ত্রি পত্ররহ্চ্ছহ্ি িাাঁর ‘রাজত্রি’ ভূত্রমি  স্বহ্প্ণর কল্পনা জাহ্৷ যত্রি
পরবিিীকাহ্ ত্রিত্রন মারাজা বীরচহ্ন্দ্রর হ্যাত্রগিা ত্রনহ্য়ত্রছহ্ন, িবু িাাঁর স্বপ্ণব্ধ ৃত্রষ্ট ‘রাজত্র’ি
উপনোহ্র ূচনা াাংহ্ল ত্রিত্রন জানাহ্চ্ছন ময, ‘বাক’ পহ্ির ত্রনয়ত্রমি মখকহ্ক প্রত্রিত্রি াংখো মখায়
ভরাহ্ি হ্ব৷ একিু ময় মপহ্াআ িাাঁর মন ‘কী ত্রত্রখ?’ ‘কী ত্রত্রখ?’ ভাবনায় িুহ্ব োহ্ক৷ একত্রিন মিঘহ্র
রাজনারায়ণ বুহ্ক মিখহ্ি যাবার জনে মেহ্ন চাপহ্ন ত্রিত্রন৷ মেহ্ন পাহ্লর াোাংহ্া াআত্রিয়ান যািীর
কারহ্ণ িাাঁহ্ক জাগহ্ি ৷ ভাবহ্ি াগহ্ন---গহ্ল্পর প্লহ্ির কো৷ এমন ময়--‘‘ঘুম এহ্ মগ৷ স্বহ্প্ণ মিখুম---একিা পােহ্রর মত্রির৷ মছাহ্িা মমহ্য়হ্ক ত্রনহ্য় বাপ এহ্হ্ছন পুহ্জা
ত্রিহ্ি৷ ািা পােহ্রর ত্রাঁত্রির উপর ত্রিহ্য় বত্রর রি গত্রিহ্য় পিহ্ছ৷ মিহ্খ মমহ্য়ত্রির মুহ্খ কী ভয়! কী
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মবিনা! বাপহ্ক ম বার বার করুণ স্বহ্র বহ্ি াগ, বাবা, এি রি মকন! বাপ মকাহ্না মহ্ি মমহ্য়র মুখ
চাপা ত্রিহ্ি চায়, মমহ্য় িখন ত্রনহ্জর াঅাঁচ ত্রিহ্য় রি মুছহ্ি াগ৷ মজহ্গ উহ্ াআ বুম, গল্প পায়া
মগ’’ (১০)
‘রাজত্র’ি উপনো পা কহ্র াঅমরা রবীন্দ্রনাহ্ের মাআ স্বহ্ের প্রত্রিফন প্রিেক্ষ কত্রর৷ এক াঅাঢ়
মাহ্র কা মবা াঅকাল ঘন মমহ্ঘ াঅচ্ছন্ন হ্য় াঅহ্ছ৷ বৃত্রষ্ট পিত্রছ না, ত্রকন্তু ঝিবািা য়ার
পূবিপ্রস্তুত্রি চত্রছ৷ িূহ্র মকাো ময বৃত্রষ্ট হ্চ্ছ, িা মবাঝা যাহ্চ্ছ বৃত্রষ্ট কণায় ভরা লীি বািাহ্র
বমানিায়৷ মগামিী নিীর উভয়িীহ্রর বনভূত্রমর ান্ধকার াঅকাহ্লর ছায়া মগামিী নিীর জহ্ পহ্িহ্ছ৷
গিকা রাত্রির ামাবোর পুহ্জা ভুবহ্নশ্বরী মত্রিহ্র মাপন হ্য়হ্ছ৷ এমন এক কাহ্ রাজা োন করহ্ি
চহ্ছন াত্র  িািার াি ধ্হ্র--‘‘যো মহ্য় াত্র  িািার াি ধ্ত্ররয়া রাজা োন কত্ররহ্ি াঅত্রয়াহ্ছন৷ একত্রি রিহ্স্রাহ্ির
মরখা মশ্বিপােহ্রর ঘাহ্ির মাপন বাত্রয়া জহ্ ত্রগয়া মল াআয়াহ্ছ৷ কা রাহ্ি ময একহ্লা এক
মত্র বত্র াআয়াহ্ছ িাারাআ রি৷
াত্র মাআ রহ্ির মরখা মিত্রখয়া া এক প্রকার াংহ্কাহ্চ ত্ররয়া ত্রগয়া রাজাহ্ক ত্রজজ্ঞাা
কত্রর, ‘এ ত্রকহ্র িাগ বাবা’ রাজা বত্রহ্ন, ‘রহ্ির িাগ মা!’
ম কত্র, ‘এি রি মকন!’’
... একত্রি মছাহ্িা মমহ্য়র প্রশ্ণ শুত্রনয়া িাাঁার মহ্ন উত্রিি াআহ্ি াত্রগ, ‘এি রি মকন!’’ (১১)
াঅহ্ রবীন্দ্রনাহ্ের উহ্েলে ত্রছ িাাঁর মানবিাবািী াঅিলি ত্রনহ্য় একত্রি ঐত্রিাত্রক উপনো মখার৷ মাআ
ূহ্ি ত্রিত্রন াআত্রিাহ্র একত্রি াঅিলি াধ্োয় খুাঁহ্জ মপহ্ন ত্রিপুরার প্রাচীন াআত্রিাহ্৷ এাআ উপনোহ্
ঐত্রিাত্রকিা বজায় রাখার জনে ত্রিত্রন খাাঁত্রি ঐত্রিাত্রক চত্ররি---যাাঁরা এাআ উপনোহ্র গুরুত্বপূণি ভূত্রমকা
পান কহ্রহ্ছন, িাাঁহ্ির উপিাপন করহ্ন৷ িাাঁরা হ্ন---মারাজা মগাত্রবি মাত্রণকে, মারাত্রন গুণবিী,
রাজভ্রািা নক্ষি রায়, লাুজা, াঅরাকান রাজা প্রমুখ৷ াআত্রিাহ্ক হ্িের াঅহ্াহ্ক প্রত্রিিার জনে ত্রিত্রন
কহ্য়কত্রি গুরুত্বপূণি াননত্রিাত্রক চত্ররিহ্ক এহ্নহ্ছন, িাাঁরা হ্ন---মকিাহ্রশ্বর, জয়ত্রাং, ত্রবল্ন াকুর,
াত্র, ধ্রুব, িািা, াপণিা, রঘুপত্রি প্রমুখ৷ রবীন্দ্রনাে মপ্রম  িেধ্হ্মির পূজা ত্রনহ্বিন কহ্রহ্ছন এাআ
উপনোহ্র প্রধ্ান চত্ররি মগাত্রবি মাত্রণহ্কের মাধ্েহ্ম৷ মানবিাবািী রবীন্দ্রনাে িাাঁর ত্রপ্রয় ঐত্রিাত্রক
বেত্রিপুরু মগাত্রবি মাত্রণহ্কের মধ্ে ত্রিহ্য় রাজধ্হ্মির প্রকৃি াঅিলিহ্ক প্রত্রিফত্রি কহ্রহ্ছন৷ জীব িো নয়,
ভ্রািৃদ্বন্দ্ব নয়, ত্রাংা  ত্রনিুরিা নয়, মক্রাধ্  াত্রষ্ণুিা নয়---াঅমাহ্ির প্রহ্য়াজন মপ্রম, বমিী, ভ্রািৃত্ব 
িোহ্গর াঅিলি৷ ক্ষমা, করুণা  ামেভাবনার মধ্ে ত্রিহ্য় প্রকৃি রাজধ্মি িার গত্রিময়িা পায়৷ রবীন্দ্রনাহ্ের
‘রাজত্র’ি উপনোহ্ াঅমরা এাআ মস্ত ভাবনার প্রত্রিফন মিত্রখ৷ মারাজা মগাত্রবি মাত্রণহ্কের মহ্ধ্ে প্রাচীন
ভারহ্ির ঋত্র  রাজার প্রকৃি মত্রিি রূপ াঅমরা মিখহ্ি পাাআ, িাাআ ত্রিত্রন হ্ন রাজত্র৷ি এাআ ‘রাজত্র’ি -াআ
রবীন্দ্রনাহ্ের ‘রাজত্র’ি উপনোহ্র নায়ক, িাাঁর মানবিাবািী ভাবনার প্রত্রিত্রনত্রধ্৷
ত্রিপুরাবাী এাআ ‘রাজত্র’ি র স্রষ্টা ঋত্র-কত্রবর াত্রন্নহ্ধ্ে ধ্নে৷ িাাঁরা কত্রবর প্রত্রি কৃিজ্ঞিা স্বরূপ িাাঁহ্ক মনহ্ন
জাগ্রি রাখহ্ি িাাঁর াঅিলি  ৃত্রষ্টকমিহ্ক শ্রদ্ধারাহ্ে ম্মান ত্রিহ্য় চহ্ন৷ াঅর িা না হ্ প্রায় াবহ্ত্রি
উিয়পুহ্রর প্রাচীন রাজবাত্রি  রাজবাত্রির িাপিেনলী াঅজ নবরূহ্প রূপাত্রয়ি হ্িা না, রাজবাত্রির পাহ্ল
‘রাজত্রি মুিমঞ্চ’ প্রত্রিিা কহ্র রবীন্দ্র-াংৃকত্রিহ্ক মানেিা মিয়া হ্িা না াঅর এাআ মুি মঞ্চ  িার
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ত্রন্নত্রি াঞ্চ প্রত্রিবছর রবীন্দ্রজয়ন্তী উপহ্ক্ষে ত্রিনত্রিন াহ্জা াহ্জা হ্য় উ হ্িা না, মাহ্ক মাকারণে
হ্য় উ হ্িা না, মানুহ্ মানুহ্র ত্রমন, ম্প্রীত্রি  ভ্রািৃত্বহ্বাহ্ধ্র একত্রি াাংৃকত্রিক প্রয়া ‘রাজত্রি
উৎব’ হ্য় উ হ্িা না৷
উিয়পুহ্রর পুরািন রাজবাত্রির প্রাঙ্গহ্ণ রবীন্দ্রনাহ্ের াঅত্রবভিাব ত্রিব উপহ্ক্ষে াহ্নক াঅহ্গ মেহ্ক
ত্রনিান্ত ািা-মািা হ্ িানীয় রাজনগর ব্লহ্কর াধ্ারণ মানু রবীন্দ্রজয়ন্তী পান করহ্িন৷ এাআ ািামািা উৎব রাজকীয় াঅত্রভজািে পায় ত্রিপুরা রকাহ্রর রাত্রর হ্যাত্রগিা পায়া মেহ্ক৷ ২০০২ াহ্
িৎকাীন ত্রিপুরা রকাহ্রর িেে  াংৃকত্রি মন্ত্রী াত্রন রকাহ্রর াআচ্ছা  ঐকাত্রন্তক মচষ্টায় প্রেম রাজত্রি
উৎব-এর াঅহ্য়াজন য়৷ মাআ ত্রহ্হ্ব ২০২০ াহ্ ১৮িম বহ্ি রাজত্রি উৎব পিাপিণ কর৷ মন্ত্রী
মালহ্য়র উহ্েলে ত্রছ রবীন্দ্রস্মৃত্রিধ্নে ত্রিপুরাবাী মযন রবীন্দ্রনােহ্ক না ভুহ্ বহ্ন৷ কারণ, রবীন্দ্রনাহ্ের
াহ্ে ত্রিপুরার ম্পকি ত্রনত্রবি  ান্তিীন৷ িাাআ প্রত্রিবছর িানীয় মজা প্রলাহ্নর উহ্িোহ্গ, ত্রিপুরা
রকাহ্রর িেে  াংৃকত্রি িিহ্রর াঅত্রেিক হ্যাত্রগিায় রাজত্রি উৎব য়৷ িাছািা ভগ্ণপ্রায় রাজনে
কীত্রিিমূহ্ক পুরহ্না ঐত্রিহ্ে নিুন রূহ্প গহ্ি মিাার জনে ত্রিত্রের একত্রি Architect াংিা ত্রনরন্তর প্রয়া
চাত্রহ্য় নবরূহ্প রাজকীয় কীত্রিিমূ াঅমাহ্ির ামহ্ন প্রত্রিভাি কহ্রহ্ছন---এিা ািেন্ত াঅনহ্ির কো৷
রবীন্দ্রনাে শুধ্ু ‘রাজত্র’ি , ‘ত্রবজিন’ ‘মুকুি’ ত্রহ্খ ত্রিপুরার মপ্রক্ষাপিহ্ক ীমাবদ্ধ রাহ্খন ত্রন, ত্রিত্রন িাাঁর
ুহ্রর ােত্র ত্রনহ্বিন কহ্রহ্ছন ত্রিপুরাবাীর উহ্েহ্লে িাাঁর ছয়ত্রি গান রচনা কহ্র৷ মাআ গাহ্নর প্রেম
পাংত্রিগুত্র উহ্েখ না করহ্ মন ািৃি মেহ্ক যায়৷ গানগুত্রর প্রেম পাংত্রি  :
১৷ ‘‘াঅপনারা মাহ্িায়ারা াঅত্রছ মিামার াঅলা ধ্হ্র---’’
২৷ ‘‘মিাহ্ মপ্রহ্মর মিান-চাাঁপা হৃিয় াঅকাহ্ল,---’’
৩৷ ‘‘ফাগুহ্নর নবীন াঅনহ্ি গানখাত্রন গাাঁত্রোম ছহ্ি৷৷’’
৪৷ ‘‘এহ্া াঅমার ঘহ্র এহ্া
বাত্রর হ্য় এহ্া িুত্রম ময াঅছ ান্তহ্র৷৷’’
৫৷ ‘‘বহ্ন যত্রি ফুি কুুম মনাআ মকন মাআ পাত্রখ৷’’
৬৷ ‘‘ানহ্ন্তর বাণী িুত্রম, বহ্ন্তর মাধ্ুরী উৎহ্ব’’
৬ াংখেক গানত্রির ‘রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরা’ গ্রহ্ন্থ উহ্েখ মনাআ, ত্রকন্তু ত্রিীপ মচৌধ্ুরীর ‘রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরা--একত্রি বহুমুখী ম্পহ্কির াংত্রক্ষি াআত্রিা’ গ্রহ্ন্থ উহ্েখ াঅহ্ছ৷
রবীন্দ্রনােহ্ক ত্রনহ্য় ত্রিপুরাবাীর াঅহ্বহ্গর ান্ত মনাআ৷ রবীন্দ্র-ত্রচন্তা-মচিনা চচিার পালাপাত্রল ত্রিপুরা
রাহ্জের ত্রলল্পী ত্রত্রিেকগণ রবীন্দ্রনােহ্ক ত্রবত্রভন্ন াঅত্রঙ্গহ্ক শ্রদ্ধা ত্রনহ্বিন কহ্রহ্ছন এবাং কহ্র চহ্ছন৷
এখাহ্ন বত্রকছু উহ্েখ করা াম্ভব হ্য় পহ্ি৷ রবীন্দ্রনােহ্ক ত্রনহ্য় ত্রিপুরা রাহ্জে প্রেম একত্রি কত্রবিা রচনা
হ্য়ত্রছ বহুকা াঅহ্গ---এখন ম কত্রবিাত্রির পািুত্রত্রপ দুিভ৷ মাআ কত্রবিাত্রির নাম ‘রত্রব মঙ্গ’৷ এখাহ্ন
কত্রবিাত্রির খত্রিি াাংল উহ্েখ না করহ্ রাজত্রি উৎব ত্রবহ্য় াঅহ্াচনা মযন াপূণি মেহ্ক যায়৷ বাাংা
১৩১২ াহ্ রাধ্াত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের াঅমন্ত্রহ্ণ ত্রিপুরা াত্রিে ত্রম্মনী ভায় রবীন্দ্রনাে ভাপত্রির াঅন
ািৃি কহ্রত্রছহ্ন৷ এাআ াত্রিেভা িায়ী রূহ্প প্রত্রিিা পায় মারাজা বীহ্রন্দ্রত্রকহ্লার মাত্রণহ্কের ময়
‘ত্রকহ্লার াত্রিে মাজ’ গ হ্নর মধ্ে ত্রিহ্য়৷ ‘ত্রকহ্লার াত্রিে মাজ’-এর বেবিাপনায় প্রকাত্রলি ‘রত্রব’
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পত্রিকার প্রেম াংখোয় রবীন্দ্র-ানুরি কত্রব শ্রী নহ্রন্দ্রত্রকহ্লার মিববমিা ‘রত্রবমঙ্গ’ কত্রবিা মহ্খন৷ িাাঁর
মচাহ্খ রবীন্দ্রনাে মযন মিবিূি, এখাহ্ন কত্রবিাত্রি উহ্েখ কত্রর--‘‘জয় জয় জয় াম উজ্জ্ব
উিয়াচহ্র রত্রব৷
মিামার াঅহ্াহ্ক ুি াঅাঁধ্াহ্র
মিখা’ম ত্রবত্রচি ছত্রব৷
নবীন উোহ্ ত্রনত্রখ াঅকাহ্ল
উহ্ শুধ্ু কুরণ৷
ত্রঞ্চি ত্রিত্রমহ্র ত্রকরণ মকৌিুহ্ক
ত্রক ুির জাগরণ!
ত্রবশ্বভারিী ধ্ত্ররয়া মূরত্রি
মমহ্ াঅাঁত্রখ মকৌিূহ্৷
জ্ঞানী গুণী যি ত্রবনয়াবনি মিামার াঅত্রঙনা িহ্৷
কাাঁত্রিয়া উত্র  াঅত্রি কত্রবগুরু
মক্রৌঞ্চবধ্ূর াত্রগ
ম বারিা দ্রুি পুক াঅত্রন
মিামার ত্রকরণ াত্রগ৷
কাত্রিা কত্রব চিী ভারত্রব
গাত্র কি ময গান
াত্রয়া কাাঁত্রিয়া, কাাঁত্রিয়া াত্রয়া
যি ত্রবত্রচি াঅখোন৷
িুত্রম দ্বন্দ্বীন, বাহ্র ফুিাহ্
াঅপন মজোত্রির মাহ্ঝ,
যি ুখ-দুাঃহ্খ াপার মগৌরহ্ব
মিামার ভািার রাহ্জ৷
পত্রিম গগহ্ন মযো যা িুত্রম
ম ত্রচর উিীয়মান,
মান াঅহ্াহ্ক ত্রবপু পুহ্ক
ভত্রর বার প্রাণ৷
মত্রর মিামাহ্র মাআ মিলবাী
ত্রবস্মহ্য় মকৌিুকময়,
ভত্রি াঘিে ত্রিয়া কত্রর মিামাহ্র
গাাআ মিামার জয়৷
উিয় মিামার উজত্রহ্ি ধ্রা
রত্রহ্ব ত্রচর উজ্জ্ব,
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উিয়াচহ্র নাত্রহ্গা ীমানা...৷’’
এাআ কত্রবিাত্রি পা করহ্ রবীন্দ্রনাে ম্পহ্কি ত্রিপুরাবাীর াঅহ্বগ কিখাত্রন িা স্পষ্ট য়৷ এাআ কত্রবিায়
রবীন্দ্রনাে মযন কত্রবর িৃত্রষ্টহ্ি এক পত্ররপূণি মানব, যাাঁর মস্ত ৃত্রষ্টকমি হ্য় উহ্ হ্ছ কাবেরহ্র হ্রাবহ্র
এক একত্রি প্রস্ফুত্রিি কম, মযগুত্রর মৌরভ পূবি বা পত্রিম ত্রিগন্ত শুধ্ু নয়, মানব হৃিহ্য়র পরহ্ি পরহ্ি
ছত্রিহ্য় পহ্ি৷ িাাঁহ্ক শ্রদ্ধা জানাহ্নার যোেি ম্মাননা ানুিান  ‘রাজত্রি উৎব’৷
িেেূি :
(১) াকুর, রবীন্দ্রনাে, জীবনস্মৃত্রি (ম্পা. বাত্ররিবরণ মঘা), পৃ.১৫৩
(২) িহ্িব, পৃ.১৫৩
(৩) মিববমিা, কহ্ণি মত্রমচন্দ্র, মিলীয় রাজে, পৃ.৮৩
(৪) িহ্িব, পৃ.৮৩
(৫) াকুর, রবীন্দ্রনাে,মারাজ বীরচন্দ্রহ্ক ত্রচত্র , রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরা, পৃ.২৯৭
(৬) িহ্িব, পৃ.২৯৮
(৭) পাি, জীবনকৃষ্ণ, াত্রিে ত্রচন্তাহ্াক, পৃ.১৯
(৮) াকুর, রবীন্দ্রনাে,াত্রভনিনপি, রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরা, পৃ.২৭৬
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ায়ক গ্রন্থ  পিপত্রিকা :
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(৩) ত্রিপুরা াঅঞ্চত্রক রবীন্দ্র লিবাত্রিকী ত্রমত্রি ম্পাত্রিি---রবীন্দ্রনাে  ত্রিপুরা, ত্রিপুরা রকার, ৩য়
মুিণ, ২০১১
(৪) পাি, জীবনকৃষ্ণ, াত্রিে ত্রচন্তাহ্াক, নয়া পুস্তক ম, াঅগরিা, ত্রিপুরা, ২০১৮
(৫) াঅগরিা বাআহ্মা স্মরত্রণকা, িেে  াংৃকত্রি িির, ত্রিপুরা রকার, ২০১১
(৬) রাজত্রি উৎব স্মরত্রণকা, উিয়পুর, িেে  াংৃকত্রি িির, ত্রিপুরা রকার, ২০১৬
িেে ায়িায় :
(১) শ্রী পােিপ্রত্রিম চক্রবিিী, উিয়পুর, মগামিী, ত্রিপুরা
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