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হাজী শরীয়তুাহ
এক
যখন শা আবল আিজজ িদী মহানগরীেত উর ভারেতর মুসলমানেদর জাতীয় চতনায় উু ও সংঘব করিছেলন, সই
সময় বাঙলা দেশর মুসলমােনরাও চরম িবপযেয়র সুখীন হেয়িছল।
রাজৈনিতক ে ১৮৫৭ খৃাে ইংেরজ ঈ ইিয়া কাানী িবাসঘাতক মীর জাফর, রাজা রাজভভ, জগৎেশঠ, রাজা
কৃচ, মহারাজা নমার মুখ বিেদর সে ষড়য কের পলাশীর যুে নওয়াব িসরাজৌলােক েব বাঙলার মসনদ থেক
িবতািড়ত কেরিছল। তারপর  হেয়িছল কাানীর শাষণ। লড াইব থেক  কের কাানীর ছাট বড় কমচারীরা ঘুষ
িনেয় িনেজেদর তহিবল ভাির কেরিছল, তার উপর কাানীর তহিবলও ভিত কেরিছল। সেম উেখেযাগ য ইিতপূেব
নওয়াব আলীবদী খােনর আমেল মারাঠা বগীরা বারবার েব বাঙলা আমণ কের িবপুল পিরমাণ অথ আদায় কেরিছল এবং
জােদর সি বপেরায়া লুঠ কেরিছল। পলাশীর যুের পর পাশ বছেরর মেধ েব বাঙলায় ঈ ইিয়া কাানীর শাসন
িতিত হেয়িছল। আর সই সে মুসলমানেদর উপর চরম িনযাতন চেলিছল। বিনয়া ণীর িহেদর সহেযািগতায় ববসা
বািণেজর ও রাজ আদােয়র ে কাানীর ও সই সে িহ বিণকেদর পূণ আিধপত িতিত হেয়িছল। রাজ আদােয়র
অজুহােত জিমদাির ও আয়মাদাির সি, লােখরাজ, ওয়াফ সি মুসলমানেদর হচুত হয়। গাড়ােতই সামিরক িবভাগ
থেক মুসলমানেদর তািড়েয় দওয়া হেয়িছল। কাশ, পলাশীর যুের পর ঈ ইিয়া কাানী যখন েব বাঙলার িতরার
দািয় হণ কের, তখন কাানীর হােতর পুতুল মীর জাফেরর সে চুি অযায়ী আিশ হাজার মুসলমান সেক বরখা করা
হয়। এরাই তখন পূব ও উর বের দূর দূরাে জীিবকার অেষেণ িগেয়িছল। পরবতীকােল এেদির বংশধেররা সয়দ আহমদ
শহীদ, বলােয়ত আলী ও এনােয়ত আলী, হাজী শিরয়তুা ও িময়া এবং িততুমীেরর নতৃে হাজাের হাজাের মুি সংােম
যাগ িদেয়িছল।
ইংেরজ রাজ িতা  হেয়িছল েব বাঙলায়। েব বাঙলার অেথ কাানীর তহিবল পূণ হেয়িছল এবং সই সে এই
অেলর অেথর জাের উপমহােদেশ কাানীর শাসন িবার লাভ কেরিছল। এর জ পুেরা মাল িদেত হেয়িছল েব বাঙলার
মুসলমানেদর। েব বাঙলার মুসলমানেদর সামিরক ও শাসিনক মতা এবং জিমদারী, আয়মাদাির, লােখরাজ ও ওয়াফ
সি থেক বিত করা হেয়িছল। তার উপর কাানীর আমেল গাড়ার িদেক এই অেল য হাজার হাজার মব, মাাসা
ভৃিত মুসিলম িশা িতান িছল, সিলও ংস হেয় িগেয়িছল।
েব বাঙলার, িবেশষতঃ বাঙালী মুসলমানেদর ধমীয় ও সামািজক ে িবপযয় এেসিছল মুঘল আমল থেকই। নানা কার
ইসলাম িবেরাধী থা, আচার, আচরণ মুসিলম সমােজ েবশ কেরিছল। ই ইিয়া কাানীর কাযতঃ রাজ িতিত হওয়ার
পর যখন মুসিলম িশা িতান সমূহ ংস হেয় যায়, তখন কাারীহীন মুসলমান সমােজ অৈনািমক আচার-আচরণ আরও
অিধক পিরমেণ েবশ কের। অাদশ শতাীর শষ িদেক নানা কার িহ সংার ও রীিত মুসিলম সমােজ েবশ কের।
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সতঃ উেখেযাগ, অাদশ শতাীর গাড়া থেকই িনয়ার সব মুসিলম সমােজ নানা কার সংার ও ধম িবেরাধী থা
দখা িদেয়িছল। শা ওয়ালী উার কথায়, রােমর পতন যুেগ রামানেদর মেধ য সকল নীিত, িবলািসতা ইতািদ দখা
িদেয়িছল, অাদশ শতাীেত মুসলমান তুকী সাােজ এবং মুঘল সাােজও সই অবার পুনরাবৃি হেয়িছল।
এই পটভূিমেত ও পিরেিেত ইসলােমর পুনজীবেনর েয়াজনীয়তা সব অভূত হেয়িছল। মা হে িচরকােলর িব মুসিলম
ক। পৃিথবীর সকল দশ থেক মুসলমােনরা হের সময় একবার জমােয়ত হয়। সই সময় মুসলমান আেলমগণও জমােয়ত
হেতন। তাঁরা সকেলই মুসলমানেদর পুনজাগরেণর িবষয় আেলাচনা করেতন। তাঁরা সাব কেরিছেলন, মুসলমানেদর ধমীয়
িচাধারা ও কাযকলাপ আবার সই ণ যুেগর মেতা িব ও অনািবল করা েয়াজন।
শা ওয়ালী উা িদী মহানগরীেত সই কায আর কেরিছেলন।
তাঁর পু শা আবল আিজজ পের যখন সংার ও সই সে জহােদর বাণী চার ও কাযকরী করার ববা অবলন
করিছেলন, সই সময় বাঙলার ফিরদপুেরর হাজী শিরয়তুা ও চিশ পরগনার মীর নসার আলী ওরেফ িততুমীর এই অেলও
সংার আোলন  কেরিছেলন।
ই
ফিরদপুর জলার মাদািরপুর মহমার শামাইল ােম হাজী শিরয়তুা জ হণ কেরন। তাঁর জ ও ইনিতকােলর সিঠক তািরখ
িনণয় করা যায় না। তেব, অমান করা যায় য, আাজ ১৭৭১ খৃাে (কােরা কােরা মেত ১৭৮০ বা ১৭৮১ সােল) তাঁর জ
হেয়িছল এবং ১৮৪০ সােল তাঁর ইনিতকাল হয়।
জৈনক আধুিনক লখেকর মেত আঠােরা বছর বয়েস িতিন হ ত সাদেনর জ মা িগয়ািছেলন এবং ায় িড় বৎসরকাল
মার শােফিয় মজহােবর তদানীন ধান শখ তােহর আস-সল আল মির িশেপ ধমীয় শা পাঠ কেরিছেলন। ১৮০২
খৃাের িদেক িতিন দেশ িফের আেসন। কান কান লখেকর মেত িতিন ১৮২০ খৃাে দেশ িফেরিছেলন। শেষা মত
া বেল মেন হয়। এই পয বলা যায় য ১৮০২ খৃাের পর িতিন বাধ হয় িতীয়বার হ কেরিছেলন।
কিথত হয় য, দেশ ফরার পেথ িতিন দেদর কবেল পেড়িছেলন। ডাকােতরা তাঁর সম বই-পুক ও সের অা বািদ
লুট কের ও তাঁেক দেল যাগ িদেত বাধ কের। অসহায় ও িনপায় অবায় িতিন বাধ হেয় ডাকাতেদর দেল যাগ িদেয়িছেলন।
িক তাঁর সরল জীবনযাা ও গভীর ইমান দেখ দরা ডাকািত ছেড় তাঁর অত অর িশ হেয়িছল।
এরপর হাজী শিরয়তুা বরেখালা ােম এেস ধম ও সমাজ সংাের বৃ হেয়িছেলন। অকােলর মেধই ফিরদপুর,
বােকরগ, ঢাকা, ময়মনিসং, নদীয়া জলার পিমাল এবং মুিশদাবােদর বলডাা অেল তাঁর ভাব িবার হয়। এই সকল
অেলর িবপুল সংখক অিধবাসী তাঁর অসারী হয়। পের চার কােযর িবধার জ িতিন বরেখালা থেক ঢাকা জলার
নয়াবাড়ীেত ধান ক াপন কেরিছেলন।
সবতঃ হাজী শিরয়তুা ঊনিবংশ শতাীর িতীয় দশেক বরেখালায় চার কায আর কেরিছেলন। বাঙলার িবেশষতঃ
পূববের মুসলমান সমােজর ভতর থেক সবকার ইসলাম িবেরাধী থা, আচার, আচরণ ইতািদ দূর করাই িছল তাঁর ধান
উে। এ সময় িহেদর মেতা মুসলমান সমােজও গীির-চলাগীির, অথাৎ পীর-মুিরিদ, খানকাির, কবরপূজা, হািল ও
গাপূজায় যাগদান, িববােহ পণথা, মহরম উৎসব পালন ইতািদ নানা কার থা দখা িদেয়িছল। ব তথাকিথত পীর এবং
বাউল, াড়ার ফিকর ইতািদর কবেল পেড় মুসলমােনরা ব ফরকায় িবভ হেয় পেড়িছল।
এই সকল থার িবে শিরয়তুা তী িতবাদ কেরন। িতিন পীর ও মুিরদ শের পিরবেত ওাদ ও শাগেরদ
শ ববহার করার িনেদশ দন। িতিন কান পীেরর অ অকরণ ও অসরেণর িবেরাধী িছেলন। েতক
শাগেরদেক অতীত পাপকােযর জ তওবা করেত ও ভিবেত আার অেমািদত পেথ ধািমক জীবন যাপন করার
িনেদশ িদেয়িছেলন; পীর ও কবর পূজা িনিষ কেরিছেলন; পৗিলকতার সে সংি সকল কার কায ও
উৎসেব অংশহণ সূণ িনিষ ঘাষণা কেরিছেলন। উেখ থােক য, তৎকােল িহ জিমদারগণ দূগাপূজা ও
অা পূজা উপলে মুসলমান জােদর িনকট অথ আদায় করেতন।
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িতিন িনেদশ িদেয়িছেলন য তাঁর অসারীরা সকেল সমান ও এক ঐকব জমা-আতভু। সই হতু, তােদর মেধ কউ িবপ
হেল অ সকেল তােক সাহায করেত বাধ।
হাজী শিরয়তুা আেরা ঘাষণা কেরিছেলন য, যেহতু একমা মুসিলম শািসত রাে ঈদ ও জুম-আর নামাজ িস, এবং যেহতু
েব বাঙলা মুসিলম রা নয় সই হতু এখােন উ নামাজ পড়া িস নয়।
হাজী শিরয়তুার এই আোলনেক ফারাজী আোলন েপ অিভিহত করা হয়। হাজী সােহেবর কান কান মেতর সে অ
আেলমেদর মতিবেরাধ আেছ। িক তাঁর এই সংার আোলেনর ফেল বাঙালী মুসলমানেদর মেধ য এক নবজীবেনর উেষ
হেয়িছল এবং সূণ িতল অবার মেধও বাঙালী মুসলমােনরা য দীঘকাল সংাম চািলেয় িগেয়িছল, একথা অীকার করার
উপায় নাই।
িতন
হাজী শিরয়তুার এই আোলন গাড়ায় িছল সূণ ধমীয় ও সমাজ সংােরর অোলন। িক কাযেে এক ণীর মুসলমান
এই আোলেনর িবেরািধতা কের। হাজী সােহেবর ভাব িবােরর সে সে পীর সােহব ও তথাকিথত আেলমেদর মতা ও
িতপি াস হেত থােক। িনরর পীবাসীরাও িচরাচিরত সামািজক থা সমূহ তাগ করেত হেব বেল আতিত হেয় ওেঠ।
তপির, হাজী শিরয়তুার অসারীরা কান কান ে অ মুসলমানেদর িনেজেদর দলভু করার জ জার জুলুম করেত
থােক।
এতদসেও হাজী শিরয়তুার অসারীেদর সংখা ত বৃি হেত থােক। িক শষ পয িবেরাধ বাধেলা িহ জিমদার ও ইংেরজ
নীলকরেদর সে। ফারাজীেদর একতা দেখ এরা উি হেয়িছেলন এবং অরাল থেক ফারাজী-িবেরাধী মুসলমানেদর উৎসাহ
িদেয়িছেলন।
১৮৩১ খৃাে ফারাজী ও ফারাজী-িবেরাধীেদর মেধ এক সংঘষ উপিত হেয়িছল। উভয় প মারামাির, হাামা, লুঠপাট
কেরিছল। আদালেতর িবচাের হাজী শিরয়তুার দেলর ’জেনর এক বৎসেরর সম কারাবাস ও ’শ টাকা কের জিরমানা
হেয়িছল; আেরা কেয়কজেনর একশ’ টাকা কের জিরমানা হেয়িছল। হাজী সােহেবর িবে মাণ না থাকায় ঢাকার জলা
মািজেট কবল মুেলকা িনেয় তাঁেক খালাস দন।
এই ঘটনার ফেল হাজী শিরয়তুা ঢাকা জলার নয়াবাড়ী থেক ক আবার ফিরদপুেরর বরেখালা ােম ানািরত কেরন।
এর পর িতিন অত সাবধােন আোলন পিরচালনা করেত থােকন। সবতঃ ঊিনশ শতেকর চতুথ দশেকর কান সময় তাঁর
ইনিতকাল হেয়িছল। হাজী শিরয়তুার মৃতুর পর তাঁর পু মুহদ মাহেসন ওরেফ  িময়া এই আোলেনর নতৃ হণ
কেরিছেলন। তাঁর িবষয় পের বলা হেব। বরেখালা ােমর এক সাধারণ পিরবােরর জ হণ কের হাজী শিরয়তুা এক
দূরসারী সংার আোলন আর কেরিছেলন। িহ পৗিলকতার সংেশ এেস বাঙালী মুসলমানেদর মেধ য সকল
অৈনািমক থা ও সংার িশকড় গেড়িছল, সিলর িবে িতিন িনভীক িতবাদ জািনেয়িছেলন। ধু িতবাদ কেরই িতিন
া হন নাই। মতিবেরাধ যাই থাক, এ কথা অনীকায য, তাঁর সহজ, সরল, আিরকতাপূণ, ইমানদারী জীবনযাা দেখ হাজার
হাজার মুসলমান তাঁর অসারী হেয়িছল। ‘এনসাইোেপিডয়া অব ইসলােম’ বলা হেয়েছ য, তাঁর অসারীরা তাঁেক িপতার মত
া করেতা, িতিন তােদর িদেন পরামশ িদেতন এবং ঃেখ সানা িদেতন। অীকার করার উপায় নাই য, ত অধঃপতনমুখী
মুসলমান সমাজ আবার যন আ হওয়ার েযাগ লাভ কেরিছল; িনজীব মুসলমান আবার াণ িফের পেয়িছল। এই কারেণই
সয়দ আহমদ শহীদ ১৮২১ সােল যখন কলকাতায় আেসন তখন চাম থেক চিশ পরগণা এবং চিশ পরগণা থেক
িদনাজপুর পয সকল অেলর বসংখক মুসলমান মুজািহদ সীমাের মুি সংােম যাগদান কেরিছল।
 িময়া
চার
হাজী শিরয়তুার ইনিতকােলর পর তাঁর পু মুহদ মাহিসন ওরেফ  িময়া ফারাজী সদােয়র নতৃ হণ কেরন।
কান কান লখেকর মেত  িময়ার জ হেয়িছল ১৮১৯ খৃাে। িক এই কাল িনণয় িঠক িক না স িবষেয় সেেহর
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অবকাশ আেছ। ১৮৬০ খৃাে তাঁর মৃতু হেয়িছল, এ িবষেয় মতাৈনক নাই। তরাং দখা যায় য, মা ৪১/৪২ বৎসর বয়েস
তাঁর মৃতু হেয়িছল। িক অসূে কাশ, ১৮৫৭ খৃাে িসপাহী িবেবর সময় তাঁেক আলীপুর সাল জেল বী কের রাখা
হেয়িছল। িসপাহী িবেবর হাামা িমেট যাওয়ার পর বাঙলা েদেশর তদানীন ধান শাসনকতা জলখানা পিরদশন কােল
ত ও কশ সমিত এক বৃেক দেখ কৗতুহেলর বশবতী হেয় পিরচয় িজাসা করায় জানেত পােরন য, ইিনই  িময়া।
একচিশ বা িবয়ািশ বছেরর বির এ রকম চহারা হেত পাের না। তা ছাড়া ১৮৩৮ সােল তাঁর িবে দতা ও ঘর ালািনর
এক মাকমা ফৗজদারী আদালেত দােয়র হেয়িছল। ১৮১৯ খৃাে জ হেল, এই মাকমার সময় তাঁর বয়স িছল মা ঊিনশ
বছর। অথচ ইিতমেধই িতিন তাঁর িপতার ান অিধকার কের িবপুল িতপিশালী হেয়িছেলন, একথা বশ িকছুটা অবাাব মেন
হয়। সম অবা পযােলাচনা কের মেন হয়, ঊনিবংশ শতাির গাড়ার িদেক হাজী শিরয়তুা ১৮০২ সােল মা থেক িফের
আসবার িকছুিদন পের (১৮০৪/৫ হেত পাের)  িময়া জ হণ কেরিছেলন।
 িময়া তাঁর িপতার িনকট িশা লাভ কেরিছেলন এবং অ বয়েস-সবতঃ হাজী শিরয়তুা যখন িতীয়বার মা যান সই
সময় হত স কেরিছেলন।
১৮৩১ সােল হাজী শিরয়তুা ও তাঁর অসারীেদর ফৗজদাির মাকমা হওয়ার পর হাজী সােহব িবেশষ সতকতার সে
আোলন পিরচালনা করেত থােকন। এই সময় থেকই  িময়া আোলনেক জারদার কের িতানেক মজবুত করার কােজ
আিনেয়াগ কেরন। এ-কােজ িতিন এত িবপুল সাফল অজন কেরিছেলন য, অ িদেনর মেধই ফারাজী আোলন পূব ও উর
বের ায় সব ছিড়েয় পেড়।
সংগঠেনর েই িতিন সবািধক সাফল লাভ কেরিছেলন। সম পূববেক িতিন কেয়কিট অেল িবভ কের এক একজন
খিলফা বা িতিনিধ িনযু কেরন।
হাজী শিরয়তুার আমেল য আোলন কবল ধম-সংােরর মেধ সীমাব িছল,  িময়ার আমেল তা সামািজক
ও অথৈনিতক আোলেনর প হণ কেরিছল।
ধমীয় ে িপতার সে  িময়ার মেতর িবেশষ কান পাথক িছল না। কবল ওাদ ও শাগেরদ সেকর বদেল িতিন পীর ও
মুিরিদ থার পুনঃবতন কেরিছেলন। মুিরদগেণর ধারণা িছল য, তাঁর খাদাদ অেলৗিকক মতা আেছ। অসারীেদর মেধ
সাম ও একতা যােত সূণেপ রিত হয় স িদেক িতিন ও তাঁর খিলফাগণ িবেশষ সতক দৃি রাখেতন। িবপ মুিরদেদর
সবকার সাহায দওয়া অ সকেলর পে বাধতামূলক িছল। তাঁর উৎসাহী মুিরেদরা দলভু করার জ মারধর ও জুলুম
করেতা। স কথা পের বলা হেব। কৃত পে যারা তাঁর দেল যাগ িদত না, তােদর উপরই জুলুম চলেতা।  িময়ার বাড়ীর
য়ার সকেলর জ িছল অবািরত। য-কান বি সখােন িগেয় আহার ও িবাম করেত পারেতা।
িক কােলর মেধ জিমদার ও নীলকরেদর সে  িময়া ও তাঁর অসারীেদর িবেরাধ উপিত হয়। ফেল, কাানীর
তৎকালীন শাসকেদর সহেযািগতায় নীলকর ও জিমদােররা ঐকব হেয়  িময়া ও তাঁর অসারীেদর িবে ব মামলা
মাকমা কের।
পাঁচ
উপেরা িবেরােধর কারণ বুঝেত হেল তৎকালীন পিরিিতর িত ল করা েয়াজন। নওয়াবী আমল কাযতঃ শষ হেয়
িগেয়েছ। ঊনিবংশ শতাীর থম িতন দশেকর মেধ ইংেরজ ঈ ইিয়া কাানীর হােত দেশর কৃত শাসন মতা চেল
িগেয়েছ। লড কনওয়ািলেসর িচরায়ী ভূিম বোব এবং পরবতীকােলর সূযা আইন, ওয়াফ ংসনীিত ইতািদর ফেল বাঙলা
দেশ এক নতুন িহ বিনয়া জিমদার ণীর উব হেয়েছ। তার উপর ইংেরজ নীলকরেদর আিবভাব হেয়েছ। েতক জলায়
ইংেরজ মািজেট-কােলর ও জজ এবং দশী পুিলশ থাকা সেও িবেশষ কেয়কিট শহেরর বাইের শাসন ও িবচার, শাি ও
শৃলা বেল িকছু িছল না। জিমদার ণী িনেজরাই িছল ডাকােতর সরদার। জােদর িনকট থেক অথ আদােয়র উেে বআইনী পা অবলন করেত তােদর সোচ বা িধা িছল না। িবিভ পূজায়, পু-কার অাশেন, পতায়, িববােহ এমন িক
অা িহ ধমীয় অােন জিমদােররা জােদর িনকট থেক অথ আদায় করত। কান জা অথ না িদেল তােক ধের এেন তার
উপর িনমম অতাচার করা হত। মারধর ছাড়াও অতাচােরর আর একিট পা িছল, জন জার দািড় একে বঁেধ নােক লার
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ঁেড়া দওয়া হত। এর ফল সহেজই অেময়।
অিদেক ইংেরজ নীলকরেদর খৃান ও িহ কমচারীরা জুেরর ম মাতােবক জােদর ভাল আবাদী জিম নীল চােষর জ
দখল করত। কান জা ায় জিম িদেত রাজী না হেল, তার উপর অমািষক অতাচার ত হতই, উপর তােদর িনমমভােব
মারধর করা হত; নীলকর ও ব জিমদােরর কবল থেক পীর ী যুবতীেদর উার পাওয়ার উপায় িছল না। অব এই কার
অতাচার য িহ কৃষকেদর উপর হত না, তা নয়। সাধারণভােব িহ কৃষেকরা িছল িনেণীর এবং কতার বা ‘জুেরর’ ম
মাথা পেত নওয়া তােদর মাগত হেয় িগেয়িছল। িহ জিমদারগণ তাই তােদর অে রহাই িদেতন। নীলকররা অব
কাউেকই রহাই িদত না। িক মুসলমান কৃষকেদর সংখা বশী হওয়ায় অতাচােরর েকাপ তােদর উপরই বশী পেড়িছল।
তৎকালীন মুসলমানেদর ধমীয় ও সামািজক অবার িকছুটা ইিত পূেবই দওয়া হেয়েছ। ইসলােমর মুলনীিত িবেরাধী ব থা ও
আচার-আচরণ মুসিলম সমােজ েবশ কেরিছল। অিভজাত সমাজও এর থেক বিতম নয়। ইসলাম খাঁ, শােয়া খাঁ থেক মীর
জুমলা পয েতক মুঘল েবদার রাজকােয এত ব থাকেতন য, ধমীয় বা সামািজক ে দৃি দওয়ার অবসর থাকেতা
খুবই কম। অাদশ শতাীর মাঝামািঝ েব বাঙলায়, অথাৎ বাঙলা ও িবহাের নানা কারেণ অৈনািমক থাসমূহ সমােজ েবশ
কেরিছল। পীরপূজা, িশবপূজা এমনিক মনসাপূজায় অংশহণ করেতও ব মুসলমান সোচ বাধ করত না। আলীনগেরর সির
পর নওয়াব িসরাজৌলা মনরগের াসােদ িগেয় হািল খলা কেরিছেলন। নওয়াব মীরজাফর গাবে নৗকািবহার কের
হািল উৎসব পালন কেরিছেলন। িব সূে জানা যায়, িতিন মৃতুর পূেব িকরীেটরী িতমার পােদাদক পান কেরিছেলন।
১৭৫৭ সােল পলাশীর যুের পর রাজৈনিতক অিনয়তা, বাহােরর মর, কাানী ও নতুন ভূঁইেফাঁড় বিনয়া জিমদার ও
নীলকরেদর অতাচার, িচরায়ী ভূিমববা, সূযা আইন ও িরজাসন আইন ভৃিতর কলােণ এবং সেবাপির ায় অধ
শতাীরও অিধককাল িশার কান ববা না থাকায় েব বাঙলা িবেশষতঃ বাঙলার পী অল থেক িশিত মওলবী,
মওলানার সংখা ায় শূ হেয় িগেয়িছল। অথচ ইংরাজী িশার ববা ধানতঃ কলকাতা ও িনকটতী কেয়কিট ােন সীমাব
থাকার ফেল পূব বের মুসলমানেদর পে নতুন িশা হণ করাও সব িছল না। তাই এরা শািষত, বিত, িনপীিড়ত ও
অতাচািরত হেয়ই রইেলা। ফেল পী অেল অিশিত বাউল, াড়ার ফিকর, খানকারেদর াধা দখা িদল। এই সকল
অিশিত মাার দল তাই শিরয়তুা ও  িময়ার আোলেনর শমন হেয় দাঁড়ােলা। মূলতঃ িনেজেদর াথহািনর আশায়
এরা সংার আোলেনর িবেরািধতা কেরিছল। কবল িবেরািধতা করেলও হয়েতা কথা িছল না। পর এরা জিমদার ও
নীলকরেদর সে যাগ িদেয়িছল।
ছয়
পূব-বিণত সামািজক, অথৈনিতক ও শাসিনক পিরিিতর পিরেিেত দূ িময়ার আোলন ধম সংােরর পযায়
অিতম কের অথৈনিতক সংােমর পযােয় উপনীত হয়। গাপূজা ও পৗিলকতা সংি অা সবকার
অােন চাঁদা দওয়া ও অংশ হণ করা হারাম বেল  িময়া ঘাষণা কেরন। তাছাড়া, জিমদারগণ কতৃক
বআইনী কর ও অথ আদােয়র িবে দাঁড়ােনার জ িতিন তাঁর অসারীেদর কেঠার িনেদশ দন। িতিন আরও
ঘাষণা কেরন, ভূিমর মািলক আাহ, বি িবেশষ নয় এবং ভূিমর বাবদ কর আদােয়র অিধকার বি িবেশেষর
নাই। নীলকরেদরও জার কের কােরা জিম দখল করার অিধকার নাই। িতিন কৃষকেদর সহকারী খাস জিমেত বসিত
াপন ও চাষাবাদ করার উপেদশ দন, তােত কবল সরকারেক ভূিমরাজ দওয়া ছাড়া জিমর জ অ কান কর
িদেত হেব না।
জিমদার ও নীলকরেদর অতাচাের জজিরত কৃষকরা  িময়ার দেল যাগ িদেয়িছল। িনেণীর িকছু সংখক িহ তাঁর দেল
যাগদান কেরিছল। এমন িক, তাঁর বিগত কমচারীেদর মেধও কেয়কজন িহর নাম পাওয়া যায়।  িময়ার তখন িবপুল
তাপ। জৈনক ইংেরজ লখেকর মেত  িময়ার অধীেন ায় আিশ হাজার কমী িছল। পরবতীকােল ১৮৫৭ সােল যখন তাঁেক
আলীপুর সাল জেল বী করা হয়, তখনও িতিন নািক বেলিছেলন, তাঁর এক ডােক পাশ হাজার লাক জমােয়ত হেব। এই
জই তােক খালাস দওয়া হয় নাই।
যাই হ’ক,  িময়ার িনেদশ মাতােবক তাঁর অসারীরা সবকার অায়, অৈবধ ও ধম-িবেরাধী কর ও চাঁদা িদেত অীকার
কের। অেনেক নীলকরেদর অতাচার থেক রা পাওয়ার জ সরকারী খাস জিমেত বসিত াপন ও চাষাবাদ আর কের।
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জিমদার ও নীলকেররা তখন ঐকব হেয়  িময়ার িবে দাঁড়ায়। আর জলার ইংেরজ শাসেকরা নীলকরেদর প অবলন
করেব তােত সেহ করার কারণ নাই। এইেপ যা আর হেয়িছল কবল ধমীয় আোলন েপ, তাই পযবিসত হ’ল অথৈনিতক
সংােম।
এখােন উেখেযাগ, ঊনিবংশ শতাীর তৃতীয় ও চতুথ দশেক পূব বাঙলার কৃষেকরা য আোলন  কেরিছল, এক শতাীরও
অিধককাল বংশ পররায় তারা সই সংাম চািলেয় এেসেছ। আজও য তােদর সমার সূণ সমাধান হেয়েছ, একথা িনিত
বলা যায় না।
 িময়ার িনেদশ অযায়ী তাঁর অসারীরা সবকার অায়, অৈবধ ও ধমিবেরাধী কর িদেত অীকার করার ফেল জিমদার ও
নীলকেররা একেযােগ তােদর িবে অসংখ মামলা-মাকমা দােয়র কের। ১৮৩৮ খৃাের িদেক জৈনক নীলকর ায় ৭/৮’শ
সশ পাইক ও লািঠয়াল সহ  িময়ার বাড়ী আমণ কের লুটতরাজ কের ও পুিড়েয় দয়। তা’রা তাঁর ায় বােরা ল টাকা
মূেলর সি লুট কেরিছল। সরকারী কতৃপ এর কান িতকার কের নাই। নীলকর পুিলশেক ঘুষ িদেয় হাত কেরিছল। জলার
মািজেট নীলকেরর সে খানা খাওয়ার পর, অথাৎ ইংেরজ নীলকেরর েরাচনায় ইংেরজ মািজেট িবনা তদে  িময়ােক
ফতার ক’র আদালেত িবচােরর জ (অথবা শাি দওয়ার জ) পািঠেয় দয়। উো  িময়ার িবে লুটতরােজর
অিভেযাগ আনা হয়। ১৮৪৪ সােল অনিধকার েবশ ও বআইনী জমােয়ত হওয়ার অপরােধ তাঁেক অিভযু করা হয়। আবার
১৮৪৬ সােল মাষ ম ও লুটতরােজর অিভেযাগ আনা হয় তাঁর িবে। িক মাণাভােব িতিট মাকমায় িতিন খালাস
হেয়িছেলন। তাঁর িতপি এত বশী িছল য, কউ তাঁর িবে সা িদেত রাজী হ’ত না। সরকােরর িনকট বারবার আেবদন
করা েও িবচার না পাওয়ায় এই সময় িতিন িনজ এলকার সকল িবেরােধর িবচার িনেজই করেতন। িহ বা মুসলমান য
কান বি কৃষেকর িনকট খাজনা আদােয়র জ তাঁর িনকট িবচার াথী না হ’য় আদালেত নািলশ করেল, িতিন তােক শাি
িদেতন। দূর দূরাের পী অেলও  িময়ার মই িছল একমা ম।
বারবার অতাচািরত হওয়ায় অথচ সরকােরর িনকট আেবদন িনেবদন েও িবচার না পাওয়ার ফেল,  িময়া শমনেদর
উিচত িশা দান করার িসা হণ কেরন। পাঁচচুর নীলকর কাছািরর মািলক ডানলেপর সাহােয অা জিমদারগণ অবােধ
অতাচার করেতও মামলা মাকমা চালােত সম হ’ত। সই জ িতিন সবাে ডানলেপর িবে ববা অবলন করা দরকার
মেন কেরিছেলন। ১৮৪৬ সােলর ৫ই িডেসর তািরেখ তাঁর লােকরা ডানলেপর কাছাির পুিড়েয় দয়; ডানলেপর সকল েমর
ধান সহকারী কমচারী িহ গামােক হতা কের এবং সই সে আরও কেয়কজেনর ঘরবাড়ী ািলেয় দয়। এই ঘটনা
সিকত মাকমা বিদন চেলিছল। ব সাী সাবুদ লওয়ার পর ফিরদপুেরর জজ  িময়া ও তাঁর বাষিজন অসারীেক দ
দন। সদর আদালেত আপীল করার ফেল  িময়া খালাস পান, িক িকছু সংখক আসামীর দ বহাল থােক।
সাত ১৮৪৬ সােলর মাকামা ায় ’বছর চেলিছল। এই মাকমায় শষ পয  িময়া খালাস হেলও তাঁর এবং তাঁর
আোলেনর উপর সরকােরর তী দৃি পেড়িছল। তবু তৎকালীন রাজৈনিতক অবার পিরেিেত কৃষক আোলেনর তীতা
াস হয় নাই। কারণ এই সময় একিদেক বৃিটশ শাসকবগ যমন তােদর অিধকার িবার করিছল, অিদেক বাঙলায় জিমদার
িবেশষতঃ নীলকেররা েযাগ লাভ কের জােদর উপর আরও অিধক অতাচার করিছল।
এই সময় অথাৎ ১৮৫০ সােলর িদেক আরও একিট তাৎপযপূণ ঘটনা অিদেক হিল। ১৮৩১ খৃাে উর-পিম সীমাের
মুি সংােমর ধান নতৃবৃ শহীদ হেলও কৃত পে সংােমর সমাি হয় নাই। বালােকােটর যুে সয়দ আহমদ শহীদ
হওয়ার অকাল পের পাটনার মওলানা বলােয়ত আলী ও মওলানা এনােয়ত আলী নতৃ হণ কেরিছেলন। মওলানা বলােয়ত
আলীর ধান কমে িছল এই বাঙলা অল।
ইংেরজ সরকার  িময়ার কৃষক আোলনেক মওলানা বলােয়ত আলীর সংামী আোলেনর অংশেপ গণ কেরিছল। পুিলশ
পািরনেটনেডট ডািয়ার তার উপরওয়ালােদর িনকট িরেপাট কের য, তদানীন শাসন কতৃপ অথাৎ ইংেরজ িবতাড়ন কের
মুসিলম শি িতাই ফারাজীেদর উে এবং সই কারেণ ফারাজীেদর নতা  িময়ােক িনবািসত করা দরকার। সরকার
ডািয়ােরর উ সাপােরশ অেমাদন কেরন নাই।  িময়া তখন আোলেনর তীতা বৃি কেরন। উেখেযাগ য, ইংেরজ
িবতাড়ন  িময়ার উে িছল, বা িতিন সই উে িনেয়ই আোলন করিছেলন, একথা িনিত বলা যায় না। ১৮৫০ সােলর
িদেক উর ভারেত অতঃ েব বাঙলায় ইংেরজ শাসন ায় িতিত হেয়িছল। িহ মুসলমান জিমদােররা ইংেরেজর প
সমথন করিছল। নতুন ইংেরিজ িশিত ণী িহেদর মেধ গেড় উেঠিছল। এরা ইংেরেজর শাসন ববােক পূণ সমথন করিছল।
এই পিরিিতেত  িময়ার মেতা বুিমান বি ইংেরজ সরকারেক উৎখাত করার চা করেবন, এ কথা িবাস করা কিঠন।
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কৃতপে, িতিন জিমদার, মহাজন ও নীলকেরর অতাচােরর িবে অসহায় দির কৃষকেদর প অবলন কেরিছেলন।
সবতঃ এই কারেণই মওলানা বলােয়ত আলী পিরচািলত উর-পিম সীমাের সংামী আোলেনর সে  িময়ার ত
যাগ িছল না। িক িবেরাধী িছেলন, এপ মাণও পাওয়া যায় না। েব বাঙলায় তখন সশ সংাম পিরচালনার েযাগ
সাবনা িছল না একথা  িময়ার িনয়ই উপলি কেরিছেলন।
১৮৫৭ সােলর িসপাহী িবেবর সময় ফিরদপুেরর জলা মািজেট লুটতরাজ, হাামা করা ইতািদ অিভেযােগ তাঁেক ফতার
কেরন। িক তখেনা তাঁর ভাব এত বশী িছল য, মাকমায় উপযু সাী-মাণ সংহ করা সব িছল না। সাী-মােণর
অভােব মামলায় তাঁেক দ দওয়া অসব দেখ, িসপাহী িবব  হওয়ার সে সে তাঁেক আলীপুর সাল জেল বী কের
রাখা হয়। ায় ’িতন বৎসর জেল বী থাকার পর তাঁেক খালাস দওয়া হয়।
১৮৬০ খৃাে তাঁর ইিকাল হয়। ঢাকায় মাতটুিলেত তাঁর নর দহ দাফন করা হেয়িছল। মুহদ মাহিসন ওরেফ  িময়ার
আোলনেক সয়দ আহমদ শহীদ ও মওলানা বলােয়ত আলীর সশ সংােমর পযায়ভু করা যায় না। পূেবই উেখ করা
হেয়েছ য, েব বাঙলার তৎকােলর পিরিিতেত এই অেল সশ সংাম পিরচালনা সব িছল না।  িময়ার আোলন িছল
িনপীিড়ত সাধারণ মােষর মুির সংাম। যিদও ধম ও সমাজ সংােরর মূখ উে িনেয় এই আোলেনর আর হেয়িছল,
তথািপ শষ পয  িময়ােক িহ জিমদার, ইংেরজ নীলকর ও িহ মহাজনেদর অতাচােরর িবে দাঁড়ােত হ’য়িছল।
ইংেরজ সরকার মতা িতার উেে ইংেরজ নীলকরেদর প সমথন ত’করতই, তা ছাড়াও িহ জিমদার ও মহাজনেদরও
সমথন করত। ১৭৫৭ থেক ১৮৬৭ ীা পয কবল মুসলমােনরাই ইংেরেজর িবে সংাম কের এেসেছ। আর লণীয় য
মুসলমানেদর সংাম নওয়াবেদর মেধ সীমাব িছল না। তােদর সংাম িছল সাধারণ মােষর সংাম। সই কারেণ ইংেরজ
সরকারী কতৃপ কবল মুসলমানেদর শমন গণ করত। ১৮৫৭ ীাের িসপাহী িবেব নানা সােহব, ঝাীর রাণী ও তািতয়া
টািপ মুখ কেয়কজন িহ রাজা িবেব যাগ িদেয়িছেলন সত; িক ইিতহাস সাী এই িবব িছল মূলতঃ ও ধানতঃ
মুসলমানেদর িবব এবং এরা িছল সাধারণ মুসলমান, আমীর ওমরাহ নওয়াব নয়।
ঃ 'বাংলােদশ সংৃিত চচা ক' কািশত ‘ফরােয়জী আোলনঃ আসার রাজনীিত’ 
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