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থম পবঃ ১৮৫৭-এর থম াধীনতা সংােম উলামােয় করােমর ভূিমকা
১৮৫৭-এর িসপাহী িবোহ

আঠােরােশা সাতার িবোহেক ইংেরজরা িসপাহী িবোহ বেল চািলেয় দবার চা কেরেছ। িক আসেল এটা কবল িসপাহী
িবোহ িছল না, বরং িসপাহীেদর সােথ সােথ জনগেণরও িবোহ িছল। ভারেত ইংেরেজর শাসেনর িবে ধূমািয়ত আোেশর
এটাই িছল থম িবোরণ। এ িবোেহ মুসলমােনর সােথ বৃহর িহ সমােজর িবরাট অংশও যাগ দয়। তেব বাংলার িহরা
িছল বিতম। তারা ইংেরেজর প নয়। ইংেরেজর শাসনেক পরাধীনতার শৃংখেলর পিরবেত তারা ভগবােনর িবেশষ আশীবাদ
ও কৃপা আখািয়ত করেত থােক।
ইংেরেজর একেশা বছেরর শাসন জনগেণর মেধ িবোভ ও িসপাহী িবোেহর িবিভ কারণ সৃি কের িদেয়িছল। িসপাহীেদর
িবোেহর সবেচেয় বড় কারণিট িছল কারতুেজ েয়ােরর চিব ববহার সিকত জবিট। আর এ কারতুজ দাঁত িদেয় িছঁড়েত
হেতা। ফেল মুসলমান-িহ িনিবেশেষ সকল িসপাহীর এেত ি হওয়াই াভািবক িছল। তােদর মেধ অিরতা সৃি হেয়
িগেয়িছল। ১৮৫৭ সােলর ২ জায়ারী দমদম থেক এ অিরতার কাশ  হয়। ফয়ারীেত কালকাতা থেক ১৬ মাইল দূের
বারাকপুর সনািনবােস মংগল পাে নামক একজন িহ সিনক একজন ইংেরজ সােজট মজেরর ওপর লী চািলেয় এই
িবোেহর উোধন কের।
তারপর মীরােট সবেচেয় বড় সনািনবােস িবোেহর আন েল ওেঠ। িবোহী িববী সরা িদীর িদেক মাচ করেত 
কের। সখােন িছেলন মতাহীন শষ মাগল বাদশাহ বাহার শাহ জাফর। সারা দশ থেক একই আওয়াজ ওেঠ, ‘িদী
চেলা’।
ইনিকলাবী সনাদেলর িদীেত েবশ ১৮৫৭ সােলর ১১ ম থেক িবিভ িদক থেক ছাট বড় িবিভ দেল িবভ হেয়
ােসবক, মুজািহদ ও ইনিকলাবী সনাদল িদীেত েবশ করেত লাগেলা। তারা বাদশাহেক ারকিলিপ পশ করেলা। তার
েতই বলা হেলা, ‘সৃি আাহর, রাজ বাদশাহর, ম কাানীর।’ ইংেরেজর িবে দশবাসী বাদশােহর কােছ এেসেছ
ইনসােফর জ। িক বাদশাহ থেম ইংেরেজর িবে অবান িনেত অপারগতা কাশ করেলন। পরবতী পযােয় রাজী হেয়
গেলন।
ইনিকলাবী সনাদল ও মুজািহদগণ সারা দেশ ইংেরেজর িবে যু ঘাষণা করেলা। যখােন সনাছাউিন আেছ সখােন লড়াই
চলেত লাগেলা। মজলুম সিনকরা কবল ইংেরজ জািতসার িত ঘৃণা পাষণ করেতা না, তারা ইংেরজেদর িতিট িজিনস ও
িতিট িনদশনেক ঘৃণা করেতা। ঘৃণা ও আোেশর চূড়া পযােয় পৗঁেছ তারা ইংেরেজর িতিট িনশানী খতম কের িদেত চািল।
সনাবািহনীর ইংেরজ অিফসারেদর খতম কের িদেত লাগেলা। ইংেরজেদর বসিত আমণ কের ইংেরজ বািসােদর মের কেট
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ছারখার কের িদল। ইংেরেজর িতিত বাংক আমণ কের টাকা-পয়সা লুটপাট কের িনেয় বাংক ািলেয় িদল। ইংেরেজর
িতিত স িদীর কািরী গেটর কােছ িদী গেজেটর িবিংেয় আমণ কের স ািলেয় িদল। েস কমরত ঈসায়ী
কোিজটারেকও রহাই িদল না। তারপর ইংেরেজর গীজার িদেক অসর হেলা। ওপের টাঙােনা ুশেক লীিব করেলা।
ঘার রিশ কেট িদল। দয়ােলর গােয় যসব ুশ সঁেট দয়া হেয়িছল সেলা টেন নািমেয় খড-িবখ কের দূের িনেপ
করেলা।
ইনিকলাবী ফৗেজর সংখা িদীেত পাশ হাজাের পৗঁেছ িগেয়িছল। চার মাস ধের তারা বীর িবেম ইংেরেজর মাকািবলা
করেলা। তােদর নতৃ িদিেলন সনাপিত বত খান। িক রসদ ফুিরেয় আসিছল। সেদর বতন দবার সামথ িছল না
কতৃপের। সের মাস আসেত আসেতই চারিদেক পরাজেয়র আলামত ফুেট উঠিছল। িদীর ও আশাপােশর উলামােয়
করাম একেজােট ইংেরেজর িবে িজহােদর ফেতায়া িদেয়িছেলন যার ফেল বাদশােহর কাষাগাের অথ ও খাদ না থাকেলও
শহেরর মুসিলম জনসাধারণ ইসলামী চতনা ও দশেেম উু হেয় মুজািহদেদর আহার জুিগেয় আসিছল। িক তােদরও সামথ
ফুিরেয় আসিছল। তাছাড়া ইংেরেজর ‘ওজীফােখার’ একদল অসৎ উলামার কমকাও ভতের ভতের ঘুণ ধিরেয় িদিল। ফেল
ইংেরজ সনাদল িবোেহর াথিমক ধাা সামেল িনেয় িনেজেদর শি সংব কের যখন িদীর ওপর চড়াও হেলা তখন
পিরিিত পালেট যেত থাকেলা।
মীরাট থেক 
১৮৫৭ সােলর ১০ম মীরােটর সশ সরা দশ ও িমােতর িত িনেজেদর  দািয় অভব কের াধীনতা যুের সূচনা
কেরিছল। মীরাট ও তার আশপােশর সম এলাকার জনগেণর সািবক সহায়তা তােদর উৎসাহ ও উীপনা আেরা বািড়েয়
িদেয়িছল। িকছুিদেনর মেধ সম মীরাট জলা াধীনতা সংােমর কেল পিরণত হেয়িছল। সখান থেকই তা ছিড়েয়
পেড়িছল রাজধানী িদীর আশপােশর মুজফফরনগর, সাহারানপুর, বুলশহর, আলীগড় ও রািহলাখ ইতািদ জলায় ও শহের।
মীরাট থেকই াধীনতা সিনকেদর িবশাল বািহনী িদীেত েবশ কের িদীেক ইংেরেজর শাসনমু কেরিছল। জনােরল বত
খােনর নতৃাধীেন িদীর জােম মসিজেদ শহেরর  উলামা ও মুফতীগণ ইংেরেজর িবে িজহােদর ফেতায়ায় ার
কেরিছেলন।
িদীর আেশপােশর এই এলাকােলায় মুসলমানরা সংখার িদক িদেয় িবপুল না হেলও িশা-দীা, ইসলামী তাহযীব-তমুন,
রাজ শাসন, আইন ও িবচার িবভাগ পিরচালনা এবং অা ণগত মােনর িদক িদেয় িসপাহী িবোহ-পূব িবগত আড়াইেশা
বছর সময় কােল  অজন কেরিছল। তাই ইসলামী চতনায় তারা িছল অবতী। থানাভূন, িকরানা, কালা, শােমলী,
পাহত, খাতুলী, জাঁ, ঝানঝানা, বুঢানা, দওব, নাতা, গাংেগাহ, মংগেলার, ড়কী, আীঠ, রায়পুর, রামপুর িমনহারান,
ড় এই এলাকার িবখাত থানা শহর।
থানভূেন উলামােয় করােমর িজহাদী মাচা চতুিদেক সনা িবোেহর কারেণ যখন আইন-শৃংখলার চরম অবনিত দখা িদেয়িছল
এবং ইংেরজ শাসকরাও ভীিত ও আতংেকর মেধ অবান করিছল তখন সাহারানপুেরর ইংেরজ কােলকটর িম. াংিকর একিট
চামূলক পদেেপর কারেণ ানীয় উলামা ও জনতা িবোেভ ফেট পড়েলা। কােলকটর সােহব িবনা দােষ থানাভূেনর
ভাবশালী ও সা রইেসর ছাট ভাই কাজী আবর রহীম ও তাঁর দলবলেক সাজােনা মামলায় ইংেরজ সরকােরর িবে
িবোহী ঘাষণা কের তিড়ঘিড় ফাঁিসকাে ঝুলােলা। এ ঘটনায় থানাভূন, নাুতা ও চারিদেকর থানােলার জনতা ি হেয়
উঠেলা। তাছাড়া এসব এলাকার সকল িতিত ও মশর আেলেমর মুরী ও মুরিশদ হযরত হাজী ইমদাাহ মুহািজর মীর
বাসানও িছল থানাভূন। শহীদ কাজী আবর রহীেমর বড় ভাই কাজী ইনােয়ত আলী খান এসময় জনগেণর িবোেভর নতৃ
িদিেলন।
এলাকার লাকেদর কােছ িদীর ইনিকলাব এবং ানীয় আইন-শৃংখলা পিরিিত যেথ জিটলতার সৃি কেরিছল। তাই পিরিিত
সামাল দবার এবং করণীয় সেক সিঠক িসা হণ করার জ উলামােয় করােমর জরী মজিলস শূরা আহবান করা হেলা।
কােজই মওলানা মুহাদ কােসমেক আহবান করা হেলা নাুতা থেক।১ মওলানা মুহাদ ইয়াব এসময় সাহারানপুের িছেলন।
তাঁেক সখান থেক ডেক আনা হেলা।২ রহমতুাহ িকরানভীেক িদীর সিঠক অবা জানার জ সখােন পাঠােনা হেয়িছল।
িতিন িফের এেস বৃ বাদশাহ ও তাঁর শাহজাদােদর অনিভতার িরেপাট পশ কেরিছেলন। তাঁর িরেপাট থেক জানা িগেয়িছল,
ইনিকলাবী ফৗজ বাদশাহর হােত নতৃ ছেড় িদেয়েছন িঠকই িক কােনা িচাশীল বি ও িনয়মতািক দেলর পে তাঁেদর
ওপর িনভর করা কিঠন।
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কােজই থম বঠেক সাইেয়দ আহমদ শহীদ বিতত এ যাবত য সংারমূলক ও রাজৈনিতক দলীয় ববাপনা চেল আসিছল
তােক একিট রাীয় ববাপনার প দবার িসা গৃহীত হেলা। হযরত হাজী ইমদাাহ সােহবেক এই রা ববার ‘আমীর’
িনবাচন করা হেলা। মওলানা মুহাদ কােসম, মওলানা রশীদ আহমদ, হােফজ যােমন, মওলানা মুহাদ মুনীেরর ায়
নতৃবৃেক সনাবািহনী, িতরা, আইন-শৃংখলা ও িবচার িবভাগ ইতািদ পিরচালনার দািয়ে িনযু করা হেলা।৩ এই সংেগ
বাদশাহর একা সহচর নওয়াব শর আলী মুরাদাবাদীেক বাদশাহর কােছ পাঠােনা হেলা যথাযথভােব আইন-শৃংখলা িতিত
রাখার এবং তাঁেদর সােথ সহেযািগতা করার বাতা িদেয়। মওলানা মানািযর আহসান গীলানী তাঁর মওলানা মুহা কােসেমর
জীবন কথার ২য় খের ১৩৭ পৃায় ারী মুহাদ তয়ব সােহেবর সূে একথাও িলেখেছন, ‘বাদশাহেক শােমলীর ওপর আমণ
পিরচালনা করেত উু করার জ শর আলী সােহবেক বাদশাহর কােছ পাঠােনা হেয়িছল।’ কারণ ইিতপূেব বাদশাহর
ইনিকলাবী ফৗজেক নতৃ দান কের শাহী জুলুস সহকাের ১২ ম িদী শহর পিরমণ কেরিছেলন। বড় বড় বাজার খালার
ববা কেরিছল এবং জনগনেক শাি ও িনরাপা দােনর ওয়াদা কেরিছেলন। কােজই শােমলীেত উলামা প যভােব মাচা গঠন
কের হাজী ইমদাাহর নতৃে াধীনতার ঝাা উঁচু কেরিছেলন তার ফেল িদী থেক বাদশাহর নতৃে ইনিকলাবী ফৗজ
এিদেক আমণ পিরচালনা করেল িদী থেক িনেয় এই পুেরা এলাকাটাই ইংেরজ দখল ও শাসনমু হেয় যেত পাের।
িদী িনকটবতী মুজফফরনগর জলার উলামােয় করােমর মেধ ইংেরেজর িবে এই িজহাদী চতনা আচানক
সৃি হয়িন, বরং তাঁরা িদীেত জনােরল বত খােনর নতৃে ইসলােমর িচরাচিরত িশা অযায়ী ইনিকলাবী
সনাদেলর সংগিঠত বািহনীর কথা নেলন এবং িদীর জােম মসিজেদর উলামােয় করােমর ইজিতমায় িজহােদর
ফেতায়া দােনর সময় তাঁেদর একজন িতিনিধ অথাৎ মওলানা রহমতুাহ িকরানভী সশরীের উপিত িছেলন।
এেে তাঁেদর মেধ িজহােদর চতনা ও িজহেদর জাশ সৃি হওয়াই াভািবক। কােজই তাঁেদর মতাযায়ী
িদীেত এসময় একিট সৎ ও সতিন ববা িতিত হেয় িগেয়িছল। সখােন উলামােয় করাম ও িমােতর
নতৃবৃ গভীর িচা-ভাবনা কের িজহােদর ফেতায়া জারী কেরিছেলন।
কােজই এখন শােমলী ও থানাভূেনর জামায়ােতর জ পথপিরার হেয় িগেয়িছল। এ এলাকার আমীর হাজী ইমদাাহর ওপর
দািয় এেস পেড়িছল আগামীর জ নতুন কমসূিচ হণ করার। কােজই আাহর িবধানঃ ওয়া শািবরম িফল আমর তথা
িনেজেদর িবষয়েলা পরামেশর িভিেত ফায়সালা করার জ উলামােয় করােমর সমােবশ করা হেলা। মূল এেজা িছল:
িজহােদর ঘাষণা।
অথাৎ িদীর মতই এখােনও আেলাচনার একই িবষয়ব িছল- বতমান অবায় আমরা ইংেরেজর সংগিঠত ফৗেজর িবে
িজহাদ ঘাষণা করেত পাির িকনা? এ বাপাের শরীয়েতর ফায়সালা িক?
শূরার আেলাচনা সভায় উপিত সবাই সামেন এিগেয় যাবার পদেপ নবার তাগাদা কেরন অথাৎ তাঁরা িদীর িজহােদর
ফেতায়ার সমথন কেরন। একমা মওলানা শায়খ মুহাদ থানবী িমত পাষণ কেরন।
মওলানা মুহাদ কােসম নাুতবী তাঁেক অত আদব সহকাের িজেস কেরন: হযরত, আমরা বুঝেত পারলাম না আপিন িক
কারেণ দশ ও দীেনর শমন ইংেরেজর িবে িজহাদেক ফরয তা দূেরর কথা, জােয়যও মেন কেরন না?
হযরত মুহািস মওলানা শায়খ মুহাদ বেলন, এজ জােয়য মেন কির না য, আমােদর কােছ যু করার মেতা অশ নই।
আমরা বলেত গেল এেকবাের খািল হাত।
মওলানা কােসম : আমােদর কােছ িক সই পিরমাণ অশও নই যা বদেরর যুে মুসলমানেদর কােছ িছল?
শায়খ মুহাদ : আপনার সম কথা মেন িনেলও তবুও িজহােদর সবেচেয় বড় শত িজহােদর ইমাম নই যাঁর নতৃে িজহাদ
অিত হেব।
মওলানা মুহাদ কােসম: ইমাম িনবাচন কােনা কিঠন বাপার নয়। মুরিশেদ বরহক হযরত হাজী ইমদাাহ সােহব এখােন
উপিত আেছন। আন, আমরা সবাই তাঁর হােত িজহােদর জ বাইআত কির।
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১৮৫৭-এর থম াধীনতা সংােম উলামােয় করােমর ভূিমকা (পব-২)

হােফয যােমন সােহব: মওলানা, বস! আপনার কথা বুঝেত পেরিছ।
এরপর সবাই হযরত হাজী সােহেবর হােত িজহােদর বাইআত করেলন অথাৎ থেম হাজী সােহবেক আমীর করা হেয়িছল
এলাকার শাসন পিরচালনা করার জ। এবার তাঁর হােত বাইআত করেলন জানমাল রবানী করার জ।
এখন  িছল: এ িজহাদী বািহনী কানিদেক যােব? িদীর িদেক মাচ করাই িছল াভািবক। কােজই দীন ও েদশভূিমর এই
াণ উৎসগকারী দল জীবন বািজ রেখ একিট সংগিঠত শির সােথ মাকািবলা করার জ িনেজেদর বািড়ঘর ছেড় বর হেয়
পড়েলা। তােদর গব িছল িদী। এ উেেশ তারা শােমলী হেয় িদী যাবার জ এিগেয় চলেলা। িন উঠেলা, িদী চেলা।৪
শােমলী হেয় যাবার আর একিট কারণও িছল। সিট িছল, শােমলীর িহ জিমদার মাহার িসং ইংেরেজর িবে াধীনতার ঝাা
বুল কেরিছল। তােক সাহায করার েয়াজন িছল। মাহার িসং পের মাধেম িদীর দরবােরর সােথ সক াপন কেরিছল।
শােমলী স সময় সাহারানপুর জলা হডেকায়াটােরর সােথ সিকত িছল।
জলা ইংেরজ শাসক াংিক (Spankee) সােহব শােমলীর অবান দৃঢ় করার জ সখােন খা ফৗেজর একিট বাটািলয়ান
রণ করেলা। ফৗিজ কমাডার এডওয়াড খা সের সহায়তায় শােমলী পুেরাপুির অিধকার কের িনল। একজন িব সনা
অিধনায়ক ইবরাহীেমর অধীেন সামা সংখক স রেখ ১৮৫৭ সােলর ১৪ সের িনেজ সামেনর িদেক এিগেয় গেলা।
কাজী ইনােয়ত আলী সােহব ও তাঁর সহেযাগীরা এই েযােগ শােমলী আমণ কের বসেলা। ায় একশত তর জন স িনহত
হবার পর ইবরাহীম অ সমপণ করেলা। এডওয়াড িফের এেলা িক ১১৩ জ স েয়র কারেণ ােধ ফেট পড়েলা।
অিদেক এ সময় মুজফর নগেরর অবাও শাচনীয় হেয় পেড়িছল। ফেল এডওয়াড সখােন চেল গেলা। সখান থেক
কােন িথ ও লফেটাট িকউল েসর নতৃে িশখ ও খা বািহনী থানাভূেন রণ করেলা। মুজািহদরা তােদরেক
চরমভােব পরা কের ভািগেয় িদল। ফেল এবার পূণ ইংেরজ সনাবািহনী পাঠেনা হেলা কেণল ডানলেপর নতৃে। তারা থেম
থানাভূন দখল করেলা। তারপর শােমলী দখল কের তােক িব ও ংস করেলা।৫
থানাভূেনর ংেসর কািহনী ১৮৫৭ সােলর ১৯ সের বাদশাহ বাহার শাহ যাফর ফতার হেয় গেলন। িদী পুেরাপুির
ইংেরেজর দখেল চেল এেলা। িবজয়ী ইংেরজ সনারা িদীর আশপােশর এলাকােলা পুনদখল করেত  করেলা। কেয়ক িদন
পেরই সনাদল এিগেয় চলেলা থানাভূেনর িদেক। একিদন রােতর অকাের ইংেরজ সনাদেলর আগমেনর খবর শহেরর
লাকেদর মেধ উেজনা সৃি করেলা। এখন তা পরাজয় িনিত! এরপরও ইংেরেজর মাকািবলার জ সবাই ত হেয়
গেলা। থানা শহেরর চারিদেক উঁচু দওয়াল িছল। তার গটেলা ব কের দয়া হেলা। ইিতপূেব যুের েত ইংেরজেদর কাছ
থেক একিট তাপ িছিনেয় নয়া হেয়িছল। সিট বসােনা হেলা একিট উঁচু ােন। ঘটনােম তােপর থম গালা যখন িনেপ
করা হেলা তা িগেয় পড়েলা শপের তােপর িঠক মুেখর ওপর। ইংেরেজর একিট তাপ ংস হেলা। জবােব তােদর িদক
থেক তােপর গালা িনি হেত থাকেলা এেকর পর এক। তােদর তাপ িছল সাতিট। আর চুর রাইেফল ও উত পযােয়র
যুা। আর মুসলমানেদর িছল দানলা বক আর কেয়কটা গাদা বক। আর িছল ামীণ হািতয়ার অথাৎ তীর, ধক, সড়িক,
বম। কােজই মাকািবলা ’ঘার বিশ িটকেলা না। বেহ সািদেকর সময় পূব িদক থেক থানাভূেনর ওপর চ গালা বষণ
 হেলা। নগর াকার ভেঙ ঁিড়েয় দয়া হেলা। কেরািসন ঢেল িদেয় বািড়ঘর সব পুিড়েয় ফলা হেলা। যােক সামেন পেলা
তােক হতা করা হেলা। মূলবান মালসামান ইংেরজ সরা িনেজেদর বােগ ভের িনল। আর বািক যা িছল আশপােশর ােমর
লােকরা লুটপাট কের িনেয় গেলা। থানাভূন একিট িব নগরীেত পিরণত হেলা।
কাজী ইনােয়ত আলীসহ পূেবািিখত চার নতা কানেম ংসপ থেক বর হেয় জীবন রা করেত পারেলন। ইংেরেজর
ভাষায় থানাভূেনর এই আেলম নতৃবগ ইংেরেজর িবে িবোহ করার ে এমন কােনা অপরাধ নই যা কেরিন। তাঁরা
থানাভূেন শর আলীর বাগােন হামলা কের ইংেরজ সনাদলেক পরািজত কের। তােদর কমাডারেক হতা কের। তাপখানা িছিনেয়
নয়। তারপর শােমলীর তহশীেলর ওপর আমণ কের সখােন সনাবািহনীেক পরািজত কের। সরকাির ইমারত ভেঙ ঁিড়েয়
দয়। সরকাির িজিনসপ মালসামান জ কের। িসপাহীেদর মারিপট কের। িনেজেদর াধীন সরকার িতিত কের। িবোহী
বাদশাহর িত আগত কাশ কের ইতািদ ইতািদ। মাটকথা এমন কােনা অপরাধ নই যা এই াধীনতাকামীরা কেরিন।
তােদরেক হািতর পদতেল িপেষ মারার বা সাগর পােড় দশােরর শাি দবার চাইেত কম এমন কােনা শাি িছল না যার
অিধকারী তারা হয়িন। িক এই সম িবোহাক কমকা সেও তােদর ােণ বঁেচ যাওয়াটা অেনকটা অেলৗিকক বাপার মেন
হেত পাের। অব পের তাঁেদর কউ কউ ফতার হেয়েছন। তাঁেদর িবে মামলাও হেয়েছ। কউ কারা হেয়েছন। কউ
দশারী হেয়েছন। ইিতমেধ ১৮৫৮ সােলর ১ নেভর মহারাণী িভোিরয়ার সাধারণ মা ঘািষত হয়। তাঁেদর মেধ যাঁরা
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দশারী হেয়িছেলন তাঁরা দেশ িফের আেসন।
ফাঁিসকাে তেরা হাজার আেলম পলাশী যুের একেশা বছর পর ১৮৫৭ সােল উপমহােদেশর মুসলমানরা
ইংেরেজর গালামী থেক মু হবার জ তােদর থম াধীনতা সংাম পিরচালনা কের। িসপাহী িবোহ িছল
একিট উপল মা। আসেল শাহ অিলউাহর নতুন ও িববী ববাপ অযায়ী সম উপমহােদেশ ইসলামী
পুনীবেনর য কাযম  হয় এবং যােত নতৃ দন তাঁর েযাগ পু শাহ আবল আযীয মুহািস
দহলবী। তারই সূ ধের সারা ভারেত আেলম সমােজর মেধ ইসলামী ান চচা বৃি পায়। ইসলামেক তারা উিনশ
শতেকর ভারতবেষর জািত-বণ িনিবেশষ সকল মােষর জ রাজতের পিরবেত একিট পরামশিভিক যথাথ
সামািজক ও অথৈনিতক ইনসাফপূণ িনয়ম িহসােব িতিত করার েচা চালািেলন। এ উেেশ সাইেয়দ
আহমদ শহীেদর নতৃে িজহাদ আোলনও  হয়। িক ১৮৩৭ সােল বালােকােটর যুে সাইেয়দ আহমদ ও
তাঁর িব অচরেদর শাহাদত বরেণর ফেল এ আোলন একটা বড় রকেমর ধাা খাওয়ার পর খতম হেয় যায়িন,
বরং অিলউাহী িচােক ও আযীযী িশা কেলা থেক অজ আেলম দেশর চতুিদেক ছিড়েয় পেড়। ১৮৫৭
সােলর িসপাহী িবোহ এই আেলমগেণর িজহাদী রণােক উীিবত কের। িজহাদ ও সংঘেষ ইংেরেজর িবে
সব তাঁরা জিড়েয় পেড়ন।
িক সময় তােদর অল িছল না। সাত সমু তর নদী পার হেয় আসা ইংেরেজর কাযম, শি, ানবা ও তােদর পিরচািলত
ববা সেক উলামােয় করােমর আেরা গভীর ান ও পযােলাচনার েয়াজন িছল। বলা যায়, শর মতা সেক অেনকটা
অকােরই িছেলন তাঁরা। যার ভয়াবহ পিরণিত ভাগ করেত হেয়েছ। অিদেক ইংেরজ তার আসল শেক িঠকমেতা িচনেত ভুল
কেরিন। ফেল সারা দেশ ায় তেরা হাজার আেলমেক ফাঁিসকাে ঝুলােনা হয়। এডওয়াড টমাস িদী শহেরর দয়িবদারক
ঘটনাবলীর িবািরত িববরণ িদেয় িলেখেছন : একমা িদী শহের পাঁচেশা  আেলমেক লিব করা হেয়িছল। জাদেদর
বাধ করা হেতা যােত তারা বিশ সময় পয লাশ শূেলর ওপর টািঙেয় রােখ। ময়দােন িতিত শূলদেলা থেক বারবার লাশ
নামােনা হিল। আর তা দেখ সাাজবাদী শাসক ইংেরজেদর কিলজা ঠাা হিল।
তথসূ ১। সাওয়ােনেহ কােসমী, ২য় খ, ১০৫ পৃঃ। ২। সাওয়ােনেহ উমরী মওলানা মুহাদ কােসম, লখক মওলানা মুহাদ
ইয়াব। ৩। উলামােয় িহ কা শানদার মাযী, ৪য় খ, ২৬৬ পৃঃ। ৪। সাওয়ােনেহ কােসমী, ২য় খ, ১২৯ পৃঃ। ৫। ১৮৫৭-এর
মুজািহদ, ১৬৭ পৃা।
সূঃ বীপ কাশন কািশত "মহািবোহ ১৮৫৭" 
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