উইিলয়াম ডালিরেলর বই, ১৮৫৭’র লড়াই এবং সমকালীন সাাজবাদ (পব-২)
ফাহিমদ-উর-রহমান

থম পবঃ উইিলয়াম ডালিরেলর বই, ১৮৫৭’র লড়াই এবং সমকালীন সাাজবাদ
৪
১৮৫৭’র িবেবর একািধক কারণ আেলািচত হেয়েছ এবং ঐিতহািসকরা তােদর িনেজর দৃিভি িমিলেয় সসেবর িবচার করার
চা কেরেছন। তেব শষ পয এিট য িবেদশী আিধপতবােদর িবে আজাদীর লড়াই িছল স সে দশেিমক মােষর
মেন কান সেহ থাকার কথা নয়। বৃিটশরা ধু িনুর সাাজবাদীই িছল না, ওরা একই সােথ িছল ুেসডার ও সাদািয়ক।
েন মুসিলম শাসন অবসােনর পর রাণী ইসােবলা কলােসর নতৃে য সমুািভযান  কেরিছেলন তার অতম উে
িছল লুেনর পাশাপািশ খৃ ধেমর িবজয় ডা এিগেয় নয়া। এরপর ইউেরাপ থেক এিশয়া-আিফকার িদেক দেল দেল
অিভযানকারীরা ছুেট এেসেছ সমপ িচা-ভাবনা িনেয়ই। পিমা সাাজবােদর সােথ খৃ ধেমর সক গভীর এবং ইিতহােস
পরসেরর সহায়ক শি িহেসেব কাজ কেরেছ। জেমা কিনয়াার সই িবখাত উিিট আমরা মেন করেত পািরঃ When the
Europeans came to Africa, Europeans had the Bible in their hands and the Africans lands in their
hands. Europeans asked Africans to close their eyes and pray; when they opened their eyes the
Africans had the Bible in their hands and the lands in the hands of the Europeans.
এ দেশ ইংেরজ সাাজবাদী বিণকরা যখন আেস তখন তার সী হেয় আেস খৃান িমশনারীরা। ই ইিডয়া
কাানীর এেজডা িছল ভারতবষ লুেনর পাশাপািশ খৃ ধম চার করা। এসব িমশনারীেদর পৃেপাষকতা
করেতন ইংেরজ রাজ কমচারীরা। অেনক রাজকমচারী মেন করেতন ইংেরজ সাাজবাদ িতার লই হে খৃ
ধমেক ভারতবেষ শিশালী ও পরম কের তালা। লড সিলসেবির বেলিছেলন, ভারতীয়েদর সবাইেক খৃ ধেম
দীিত করা হয়িন বেলই িসপাহী িবোেহর মত ঘটনা ঘেট। সলার ইউেরােপর অুত চহারায় নয় িক?
িমশনারীরা হে পিমা সাাজবাদীেদর অবািহনী। থেম তারা কাথাও এেস হাজীর হয়, শাির কথা বেল,
পের সখােন একটা মজবুত িভি ও ভাবমূিত ত হেল সাাজবাদ সশরীের আিবভূত হয়। ভারতবেষ সাতশ’
বছর মুসলমানরা শাসন কেরিছল িক জার কের ধমােরর কান ঘটনা ঘেটিন। এ রকম হেল ভারতবেষর
জনসংখার ধান অংশ িহ থাকেত পারেতা না। ঔপিনেবিশক শাসেন িহ ও মুসলমান যুগপৎভােব ধম
হারােনার ভেয় আতিত হেয় ওেঠ। আমােদর মুী মেহাহ দীঘিদন ধের এই সাাজবাদী িমশনারীেদর
অপচােরর িবে লড়াই কেরিছেলন স কথা আমরা জািন। ইিতহােসর গিতেতই মুী মেহাহর মত মােষরা
সিদন দাঁিড়েয় পেড়িছেলন।
১৮৫৭’র িবেবর িপছেন তাই রাজৈনিতক, অথৈনিতক কারণ যমন আেছ তমিন আেছ ধমীয় কারণ। সিদন এই অভুান না
হেল ভারতবেষর ভাগ হয়েতা অ রকম লখা হেতা- এিট একিট ন বা িফিলপাইেনর মেতা খৃান দেশ পিরণত হেতা।
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বৃিটশরা ধু জার কের ধম চার করার চাই কেরনিন, তারা িচরায়ী বোবের মাধেম এ দেশর সমাজ ববােক ভে
চুের ফরেত উদত হয়, তমিন িনুরভােব খাজনা আদায় কের জনগণেক পেথ বসায়। এই খাজনা আদেয়র কৃিত এতই িনুর
িছল য, তার ফলিতেত ’৭৬’র মেরর মত িবষহ ঘটনা ঘেট। একিদেক জার কের খাজনা আদায়, অিদেক দশীয়
িশ, বািণজ ংস কের ভারতবষেক বৃিটেশর বাজাের পিরণত কের সাধারণ মােষর দশােক সীমাহীন কের তালা হয়।
এইভােব খাজনা আদায় থেক  কের যত কার অতাচার-অিবচার সব ইংেরজা দেশর মােষর উপর িনিববােদ চািলেয়
যায়। ফেল ইংেরেজর উপর তােদর াভ ধূমািয়ত হেয় ওেঠ। অিদেক দশীয় রাজা ও নওয়াবরাও ই ইিডয়া কাানীর
নানা অজুহােত তােদর রাজেলা াস করার টচােল অস হেয় ওেঠ। এমিন কের ১৮৫৭’র পিরিিত যখন উপিত হয় তখন
রাজা-জা িনিবেশেষ সকেল বৃিটশ ঔপিনেবিশক শির িবে লড়াইেয় জিড়েয় পেড় এবং গালামীর বন কাটবার জ সবাই
এক হয়।
৫
বাংলা ভাষীেদর মেধ ১৮৫৭’র িববী ঘটনা িনেয় ভুেল বুঝাবুিঝর একটা কারণ অবই ইংেরজেদর অচার। িক তার চেয়
ভয়াবহ কারণ হে িচরায়ী বোবের ফেল এেদেশ একিট দাসলভ, িবধাবাদী মধিব ণী সৃি করেত সমথ হয়
ইংেরজরা। এেদর ১৮৫৭’র াধীনতা আোলেনর িত কান সহাভূিত িছল না। বৃিটশ শাসেনর বােদ এই মধিব ণী
সিদন কলকাতােক ক কের বাংলার সামািজক-সাংৃিতক নতৃ দয়ায় তারা িনিবচাের ১৮৫৭’র মত িববী ঘটনােক
কািলমািল করার চা কের। এই মধিব ণী একিদেক যমন িছল বৃিটশ অগত, অিদেক সাদািয়ক ও মুসলমানিবেষী।
এরা পিমা ান-িবােনর সাবনা আঁচ করেত পারেলও ভারতবেষর মুির জ ধম িনিবেশেষ জাতীয় ঐেকর কথা ভাবেত
পােরনিন এবং সিতকার অেথ দেশর জনজীবন থেক তারা িছেলন িবি। বৃিটেশর কেলািন িবাের এরা িছেলন িব সহায়ক
শি। এরাই ইংেরেজর ভারত জয়েক ভগবােনর মলময় িবধান এবং ইংেরজ শাসনেক ঈেরর শাসন িহেসেব তয়নপ
িদেয়িছেলন। ১৮৫৭’র অভুােনর সময় কলকাতােকিক ইংেরজী িশিত বুিজীবী ও জিমদার ণীর ভূিমকােক দাসবৃির
িনকৃ দৃা িহেসেবই উেখ করা যায়। এেদর ভূিমকার সােথ মীর জাফেরর ভূিমকার কান তফাৎ নই।
ইংেরেজর উপর ভরসা কেরই এই মধিব কলকাতায় বাংলার রেনসাঁর জ িদেয়িছল। ইংেরজরও সহেযািগতা িদেয়িছল যােত
মধিব ণীর আগত ধের রাখা যায়। যুের সময় িহ মধিব ণীর সহেযািগতার পুরারপ বৃিটশরা কলকাতা
িবিবদালয় িতা কেরিছল।
নােম বাংলার রেনসাঁস হেলও এটা িছল মূলত িহ পুনীবনবােদর উৎকৃ নমুনা। এই পুনীবনবােদর পথ
ধেরই তথাকিথত বাংলার রেনসাঁর পুেরাধারা িহ জাতীয়তাবােদর িবকাশ ঘটান কােল যা সবভারতীয় বিশ
অজন কের। বিম, িবেবকান, ঈর , নবীন সনেদর জাতীয়তাবাদ সলার িছল না। সত কারেণই তােদর
কময অসাদািয়ক ও বৃিটশিবেরাধী হেত পােরিন। এই িহ রেনসাঁর তম র রবীনাথও বৃিটশ শাসকেক
শষ পয ঈেরর শাসেনর বাইের অ িকছু ভাবেত পােরনিন। কেলািন িবােরর এমন িবিচ বাখায় কৗতুক
বাধ করা ছাড়া আমােদর উপায় নই। বৃিটেশর সহেযািগতায় কলকাতায় সাদািয়কতার য িবষফল রািপত
হেয়িছল তাই কােল কােল মহীেহ পিরণত হয় এবং ভারতবষ জুেড় দাবানেলর মত ছিড়েয় পেড়। মেন রাখা
দরকার িমঃ িজাহ ও মুসিলম লীেগর জাতীয়তাবােদর িবকাশ একিদেন ঘেটিন। আন মেঠর অভী
জাতীয়তাবােদর িতিয়ায় তির হয় মুসিলম জাতীয়তাবাদ স কথা যন আমরা ভুেল না যাই। আজকাল বাালী
জাতীয়তাবােদর নােম নানা রকম সময় পার কথা শানা যায় িক আন মেঠর জাতীয়তাবােদ এর আেদৗ কান
ান িছল িক? এই রকম সাদািয়কতার তােড় একিদন ভারতবষই ’টুকেরা হেয় যায়। হয়েতা বৃিটশ
সাাজবােদর অভীও িছল তাই।
১৮৫৭ সােল বিমচ, ঈরচ, নবীন সন, ঈর িবদাসাগর ও তােদর সমেগাীয়রা এ লড়াইেক সমথন কেরনিন। কারণ
তারা মেন কেরিছেলন এেত আবার মুসলমান শাসন িতিত হেব। মহািবোেহর সমথেন ও মুসিলমিবেরািধতায় এ ণীর
লখােলিখ, বৃতা-িববৃিত রীিতমত লাজনক। সাদািয়কতা য িচাশীল মাষেদরও কতখািন কলুিষত কের দয় এ তার বড়
মাণ। মুসিলমিবেষ, বৃিটেশর দালািল ও সাদািয়কতা যন এক সােথ গলাগিল করেছ!
একটা উদাহরণ নয়া যাকঃ এেকবাের মারা যায় যত চাঁপ দেড় (দািড়ওয়ালা)। হাঁসফাঁস কের যত পাঁজেখার নেড়।। িবেশষতঃ
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পাকা দািড় পট মাটা ভুঁেড়।। রৗ িগয়া পেট ঢােক নড়া মাথা ফুঁেড়। কািজ কাা িময়া মাা দাঁিড়পাা ধির।। কাছা খাা
তাবাতাা বেল আাহ মির। (ঈর )
এই সাদািয়কতার পিরণাম য ভারতবেষর ইিতহােস মােটই ীিতকর হয়িন তােতা ইিতহাস অরাগী পাঠকবৃের জানা।
ভারতবেষ বৃিটশ সাাজবােদর সবেচেয় বড় অবদান য এই সাদািয়কতা তা বলাই বাল।
৬
১৮৫৭’য় িদী, লাখেনৗ, িমরাট, বুেলখে যা ঘেটেছ আজ তার পুনরাবৃি হে বাগদাদ, বসরা, কাবুল, কাাহাের।
সাাজবােদর মুেখাশ পিরবতন হেয়েছ, চিরের পিরবতন হয়িন। সিদন বৃিটশরা ভারতবেষ ঝাঁিপেয় পেড়িছল লুন করেত, খৃ
ধম চার করেত আর াধীনতা কেড় িনেত। একােল তােদর জায়গায় আেমিরকা বেসেছ। এরা ইরােক, আফগািনােন, হানা
িদেয়েছ একইভােব লুন করেত, াধীনতা কেড় িনেত আর খৃ ধেমর জয়ডা বাজােত। িসেডট বুশ বেরেছন, িতিন যীর
রণায় ুেসেড নেমেছন। তেব হানাদাররা সারা িনয়ােক যতই বাকা বানাবার চা কক না কন, ঔপিনেবিশক যু শষ
পয ঔপিনেবিশক যু বেলই ধরা পড়েব।
ল করার িবষয় হে, সকােলর মত একােলও সাাজবােদর দাস আর গালােমর কান অভাব হয়িন। সকােলর মত
একােলও শীল সমাজ আেছ যারা মােটই তখনকার তুলনায় সাাজবােদর কম নগান করেছ না। িচরকালই পিমা িশিত
মধিব ণী উদার নীিতর মুেখাশ পের সাাজবােদর দালািল ও মাসােহবী কের। ১৮৫৭’র িববীেদর িবে যারা সিদন
দাঁিড়েয়িছল, তােদর বব িববৃিতর সােথ আজেকর িদেনর সাাজবাদী সমথকেদর মতামেতর িক আয িমল এবং যুগপৎভােব
তা অীল ও হাকর। ১৮৫৭ আমােদর জ একটা পেথর িদশা রেখ িগেয়িছল। সিট পুেরাপুির সাাজবাদ ও
আিধপতবাদিবেরাধী। কান সেহ নই আজও মানব জািতর ধান সংকট সাাজবাদ এবং তার থেক মুির জ ১৮৫৭’র
িশা সমান পূণ। ১৮৫৭’র িবব পরা হেয়িছল, তার অেনক কারণ িছল, বল নতৃ, বল সাংগঠিনক িভি, অসমিত
পিরকনা, াযুিক অনসরতা েতকিট ১৮৫৭’র িবপযেয়র জ দায়ী। তারপরও বলেত হেব ১৮৫৭’র চতনা সাাজবাদ
উৎখােতর সংােম অন রণা হেয় আেছ।
১৮৫৭’র সাধ শতবািষকীেত ডালিরেলর বই পড়বার পর মেন হেয়েছ সাাজবােদর ঔিচত িতার জ িতিন উিনশ
শতেকর গালাম বুিজীবীেদর ভাষণেক পিরহার কের শাভন, সন ও শরীফ ভেলাকেদর মজাজ ও যুিেক হণ কেরেছন।
িক তােত িক সাাজবােদর ঔিচত ভাবার েয়াজন ফুিরেয় গেছ? এর একটাই উর, না।
সূঃ বীপ কাশন কািশত “মহািবোহ ১৮৫৭” 
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ফাহিমদ-উর-রহমান একজন মননশীল াবিক ও বুিজীবী। পশায় মেনােরাগ িবেশষ হেলও
ইিতহাস, সংৃিত, ধম, সমাজ ইতািদ িবষয় িনেয় িতিন িলখেছন। সমাজ ও সংৃিত সেচতন
িবধায় িতিন আধুিনকতার সমা িনেয় িলেখেছন। আধুিনকতা ও সাাজবােদর সমা থেক
উরেণর পথ িনেয়ও িতিন কথা বেলেছন। তার ঋ লখােলিখ নতুন আিেক বাঙািল মুসলমােনর
জািতসার উপের আেলাকপাত কেরেছ। তাঁর কািশত ের নামঃ ১। ইকবাল মনেন অেষেণ
(১৯৯৫) ২। অ আেলায় দখা (২০০২) ৩। উর আধুিনকতা (২০০৬) ৪। সলািরজেমর সত
িমথা (২০০৮) ৫। উর আধুিনক মুসিলম মন (২০১০) ৬। সাাজবাদ (২০১২) ৭। বাংলােদশ
িজাবাদ (২০১৩) ৮। সাংৃিতক আাসন ও বাংলােদশ (২০১৪) পাশাপািশ তাঁর সাদনায়
কািশত হেয়েছ ১। জামাল উীন আফগানী: নব ভােতর সূয পুষ (২০০৩) ২। মহািবোহ
১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরােয়জী আোলন : আসার রাজনীিত (২০১১)
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