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চাল শাসন ব ব ার
আিদ মধ ভারেতর ইিতহােস আ িলক শি
অবদান রেখ গেছন।

চাল সা াজ ভু

ধান বিশ

িহেসেব দি ণ ভারেতর চাল রাজারা রাজৈনিতক
সু িব ৃ ত ভূ খে

ে

চাল শাসেকরা এক সু ঠ অথচ দ

তু েলিছেলন। চাল শাসন ব ব া স েক তথ সং হ থােক

এক

পূ ণ

শাসনব ব া গেড়

ধানত ওই বংেশর শাসকেদর লখ থেক। এ িলর মেধ

উে খেযাগ হেলা উ র ম র লখ, তাে ার লখ,িত বাল াডু তা শাসন, কাি পু রম লখ, লইেডন তা শাসন।
এছাড়াও সমসামিয়ক মু া এবং িশ ভা য থেকও আমরা উ ত শাসন ব ব া স েক অেনক তথ জানেত পাির।
পূ ণ উপাদান। চিনক লখক চৗ-জু -কুয়া

তৎকালীন সািহত ও এ িবষেয় আরও একিট

মু েখর রচনায় ও আরব

কারেদর িববরণ থেকও চাল শাসন ব ব া স েক মূ ল বান তথ পাওয়া যায়
ক ীয় শাসন: চাল নরপিত গণ
একিট সু

ওউ ত

ব ব ার সে

ধু মা

সা াজ

াপেন কৃিত

দশন কেরনিন, তারা দীঘিদেনর অিভ তা

শাসিনক ব ব া গেড় তু লেত স ম হেয়িছেলন। চাল আমেল রাজত

চিলত িছল। ক ীয় রা

কৃষকেদর িনিবড় যাগ িছল। অথাৎ রাজা ও কৃষেকর মেধ একটা যাগসূ

উপের িছল রাজার

িছল।

শাসেনর সকেলর

ান। রাজার ছেল রাজা হেতন। রাজপদ িছল বংশানু িমক। রাজা জাঁকজমকপূ ণ

করেতন এবং আড় রপূ ণ উপািধ হণ করেতন। চাল রাজারা

ারা

র লখ ত তােদর রাজে র

াসােদ বাস

ধান ঘটনাবলী িলিপব

করেতন। এর ারা শাসেকর পিরবিতত অব া স েক সেচতনতা পির ু ট হেয়িছল।
চাল রাজােদর শাসন প িতর সু িনয়ি ত ব ব ার উপর

িতি ত িছল। রাজা িছেলন সেবা

ও শি শালী আমলাতে র মাধ েম দশ শাসন করেতন। রাজা

শাসক িক একিট সু গিঠত

াচারী িছেলন না। মি পিরষেদর মতামত রাজােক

অেনক সময়

হণ করেত হেতা।

শাসন সং া

িবষেয় পরামশ দান করেতন। রাজ কমচারী িকভােব িনেয়াগ হেতা তা জানা না গেলও স বত যাগ তাই

িতিট

শাসন িবভােগর অিধকতা গণ রাজার সে

ঘিন

যাগােযাগ রাখেতন ও

িছল মানদ । কারণ একিট তথ থেক জানা যায় য যাগ তার মানদ কমচারীর উ িত িনভর করত।

ভাবতই বলা

যায় য চাল রাজগণ যাগ তােক অ ািধকার িদেয়িছেলন। কমচারীরা নগেদ বতন পেতন না, তােদর ভূ িম দওয়া
হেতা। ভূ িমর আয় থেক তােদর বতন হত। তেব চু ল শাসেনর সব থেক
ায় শাসন ব ব া থাকেলও

াম

র পয

ক ীয় এই আমলাতে র

পূ ণ িদক হল আমলাতাি ক ব ব া।

ভাব িছল। চ ক ল ী বেলেছন য চল যু েগর

াধীন াম সভা িল থাকেলও ক ীয় কমচারীেদর অেনকটাই িনয় েণ িছল। এই আমলাতে র
এই আমলাতাি ক শাসনব ব ার সবেথেক
ােদিশক শাসন: সম
শািসত অ ল ও রাজার

পূ ণ বিশ

হেলা কৃষকেদর সে

ণীিবভাগ িছল। তেব

যাগােযােগর ব ব া িছল।

চাল সা াজ ' চাল ম লম' নােম পিরিচত িছল। চল রাজ মূ লত দু িট ভােগ িবভ
ত

শাসনাধীন অ ল। রাজার

ত

শাসনাধীন রাজ কেয়কিট

িছল - সাম

েদেশ বা ম লেম িবভ
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িছল।

েদেশ

িছল। ক ম

িল আবার কােকা ম বা জলায় িবভ

অধীেন িছল কুররম বা কেয়কিট

ােমর সম েয় গিঠত

হত। নাড়ুর

িল কেয়কিট নাড়ু বা অ েল িবভ

াম-সমবায়।

াম িল িছল

-শািসত। চাল শাসন ব ব ার

সবিন একক িছল াম।
রাজ

িবভাগ: সরকােরর ভরণেপাষণ, সন বািহনীর র ণােব ণ, জনিহতকর কায স াদন ও জ ির পিরি িত

মাকািবলা করার ােথ সরকােরর রাজ

েয়াজন হেতা। চাল আমেল ভূ িম করই িছল আেয়র

ধান উৎস। ভূ িম রাজ

এর হার িছল স বত ফসেলর 1/3 ভাগ অথবা এই ফসেলর ভাগ এর মূ ল । এই কর নগদ অথ অথবা েব র মাধ েম
দওয়া যত। এছাড়া আমদািন র ািন
িছল। যু , মি র িনমাণ, বন া
ভৃ িত িকছু

ান করমু

িতেরাধ

, নগের

েবশ কর, িশ ও খিন থেক গৃ হীত রাজ

ভৃ িতর জন অিতির

কর ধােযর রওয়াজ িছল।

িহসােব থাকেতা। জিমর মািলকানা িছল ব ি র অথবা

ামসভা দািয় থাকত। পািরবািরক উৎসব অনু ান উপলে

আদােয়র জন

িদেত হেতা। সরকাির পু িরণী ব বহােরর জন

ও আেয়র এর উৎস
িত

াম স দােয়র।

েয়াগ করা হেতা। 1001 ি

াে

একবার রাজ

কার কর

িদেত হেতা। কডমই িছল এক ধরেনর

াম বা নগরবাসীেদর

সং েহর সময় সন রা মেহ

শান

ােমর রাজ

সরকারেক উ াপার নােম এক

আয়ম এক ধরেনর রাজ । কখনও কখনও অপরাধীেদর উপর জিরমানা ধায হেতা। রাজ
কখেনা বল

ােম মি র

।

সং েহর সময় কখেনা
মে ালম

েদয়

ােমর

সভার সদস েদর নানাভােব পীড়ণ কেরন। অত াচােরর সহ সীমা অিত ম করেল সদস রা তা াভু ের রাজার সে সা াৎ
কেরন। এবং তােদর দু দশার িবষয়িট তার গাচের আেনন।
িবচারব ব া: চাল যু েগ িবচােরর কাজ ানীয়ভােব করা হেতা। দওয়ানী ও ফৗজদাির মামলার পাথক িছল না। িবচােরর
কােজ

ামসভা

নাড়ুর ভার া
কারাদ

িলর ব াপক

মতা িছল। রাজু

ােহর িবচার রাজা

শাসেকর কােছ আেবদন করা যত। শাি

য়ং করেতন।

ামসভার িবচাের স

িহসােব সাধারণত অপরাধীেদর স ি

বােজয়া , জিরমানা-

ভৃ িতর িবধান িছল।

সামিরক সংগঠন: চাল রাজগেণর সামিরক অনু িবভাগ িছল সু গিঠত ও সু িনয়ি ত। চু ল সনা
-

না হেল

লবািহনী ও নৗ বািহনী।

থাকেতা। উপযু

ধান দু িট ভােগ িবভ

িতিট বািহনীর আলাদা নাম িছল। সনাবািহনীর িবিভ দু গ এবং সামিরক ছাউিনেত ছিড়েয়

সমর িশ া দবার ব ব া িছল। চাল বািহনী একিট সু গিঠত ও সমু ত বািহনীেত পিরণত হেয়িছল।

এই সু গিঠত ও শি শালী নৗবািহনী যিদও করম ল মালাবার উপকূল র ার কােজ িনেয়ািজত থাকেতা িক
শি শালী নৗবািহনী সাহােয ই রাজ রাজ ও রােজ
ঊর- সভা-নগর

িছল

:-

চাল একিট সামু ি ক সা াজ

াপন করেত স ম হেয়িছেলন।

াম - সিমিত িছল দু 'ধরেনর। যথা - ঊর এবং সভা। তাছাড়া

জন নগরম নামক এক ধরেনর সিমিত িছল। কমসূ িচ

এই

ধু মা

ব বসায়ীেদর

াথ দখার

পায়েণ ামসভা িলর পূ ণ াধীনতা িছল।

ঊেরর গঠনত :- সাধারণভােব ােমর করদাতােদর িনেয় ঊর গিঠত হেতা।

েয়াজন অনু সাের ঊর এককভােব বা সবার
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সােথ সােথ যৗথভােব কাজ পিরচালনা করত। রাজারা তােদর দােনর ারা ব ম লম সৃ ি কেরিছেলন।
সভার গঠন

ণালী:- িবিভ

ােমর কু

ু বা পাড়া থেক

থেম যাগ ব ি েদর মেনানীত করা হেতা।

িত কু

ু

থেক মেনানীত ব ি েদর মধ থেক লটািরর মাধ েম একজনেক মেনানীত করা হেতা। একিট লখা থেক জানা যায়
ু িছল। এেদর মেধ থেক যাগ তম 12 জনেক িনেয় সামবাৎসিরক সিমিত গিঠত হেতা। অবিশ

এইরকম ি শিট কু

12 জন উদ ান সিমিত এবং 6 জন পু িরণী সিমিত গঠন করেতন। ঢাল বািজেয় মহাসভার অিধেবশন আ ান করা
হেতা। সাধারণত মি র

া েণ এই সভা বসত।

নগর :- নগরম নােম চাল যু েগ এক
ব বসায়ীরা

িছল। দশীয় পণ
মধ

ানীয় সিমিত বলা যেত পাের।

গেড় তু লত তােকই অেনেক নগরম বেল মেন কেরন। িহসাব পরী া ও র ন

ানীয়ভােব য বাজার ক

দাকান িলর উপর

কােরর সিমিত িছল। এেক ব বসায়ীেদর

আেরাপ ও আদায় কেরন এবং ব বসা বািণজ িনয় ণ ও পিরচালনা করা নগরেমর
েব র বদেল িবেদশী পণ

ব

য় িব য় ও নগরেমর মাধ েম হত।

,করন ার:- চাল যু েগ ামীণ শাসন ব ব ার সােথ সংি

এবং করণ ার। মধ

স বত

ধান কাজ

দু জন কমচারীর উে খ পাওয়া যায়। এরা হেলন মধ

ামসভার অিধেবশেন পযেব ক িহেসেব উপি ত থাকেতন।

তেব তারা আেলাচনায়

অংশ িনেতন না। করন ার িছেলন িহসাব পরী ক। স বত ভূ িমর রাজে র িবষেয়ও তারা নজর রাখেতন। তােদর
পাির িমক সভা কতৃ ক িনধািরত হেতা।
উপেরা

আেলাচনার পিরে ি েত বলা যায় য চাল রােজ

ামীণ

ায় শাসন প িত িছল অিত সু র। চাল রােজ

ক ীয় শাসন খু ব শি শালী িছল বেল মেন হয় না। চাল রাজারা অবশ সাম
এবং

ামীণ

ায় শাসন এর ফেল রাজৈনিতক ব ব ােত কৃষকেদর সে

উেঠিছল। চাল রােজ

াম িলেক যেথ

রাজােদর িনয় েণ রাখেত পেরিছল

রাজ সরকােরর িনয়ি ত স ক গেড়

াধীনতা দওয়া হেয়িছল। রাজ কমচারীরা

ামীন শাসন ব ব ায় িনয় েকর

ভূ িমকা না িনেয় পরামশদাতার ভূ িমকা হণ করেতন। বতমােন প ােয়ত রােজ র উপর য এত
ধারণা িক

নওয়া হেয়েছ চালেদর

ামীণ

দওয়া হে

ায় শাসন প িত থেক। সু তরাং বলা যায় য চাল বংেশর

ানীয় শাসন

পূ ণ - এই িবষেয় কান সে েহর অবকাশ নই।

ব ব া িছল যেথ
:
১) চাল রাজতে

ক ীয় শাসন ব ব া িক প িছল ? ২) আমলাত িক ?

৩) চাল শাসনব ব ার

ােদিশক শাসন এর িবভাগ িল লখ। ৪) চাল রাজােদর রাজে র উৎস িক িছল ?

৫) ঊর, সভা, নগরম িক ? ৬. মধ

তার

ও করণ ার এর কাজ িক িছল?
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