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[বাংলার মুসিলম শাসেনর ইিতহাস আেজা িনরেপতার আেলােক আেলািচত বা িবেিষত হয়িন। ভাগজনক হেলও সিত য,
এ যাবৎকাল যা রিচত হেয়েছ তা একেদশদশী। উেেণািদত ও িবেশষ গাীর হীনাথ িবেবচনাসূত কিতপয় ইংেরজ
ঐিতহািসেকর সংকীণ জাতীয় ােথর ইিতহাসগত সংরণ এবং তােদর অসারী কেয়কজন দশীয় পিতেদর অিবরাম
অিনরেপতার কারেণ বাংলার মুসিলম শাসেনর ইিতহাস সেতর সাধারণ মানদড থেকও িবি হেয়েছ। বাংলার শষ াধীন
নবাব িসরাজউৌলার ে এই বদনাদায়ক উেদাগ িছেলা দূরসারী ও বাপক। িসরােজর পতেনর মধিদেয় যেহতু
উপমহােদেশ বৃিটশ সাােজর গাড়াপন হয় এবং তথাকিথত আযশির নবউােনর েযাগ সৃি হয়-সেহতু ইংেরজ এবং
ইংেরজ অগত ঐিতহািসকগণ াণপেণ বাংলা িবজেয়র কািহনী িনমাণ করেত িগেয় িসরােজর চির, যাগতা ও দশেমেক
অকােরর মেধ ঠেল িদেয়েছন।
ডঃ মাহর আলী বাংলার ইিতহােসর এই একেদশদশী অসােনর িবপরীেত থমবােরর মেতা িনরেপ ও মৗিলক দৃিভি
থেক ইিতহােসর তীয় িবেষণ কেরেছন। এই িবেষেণ িতিন সূণ আেবগহীন ও পপাতহীনভােব বাংলার মুসিলম শাসেনর
ইিতবৃ্ বণনা কেরেছন। ‘িহি অব িদ মুসিলমস অব বল’ নামক িবশাল ইিতহাসকােরর িবেষণেকও িনজ দৃিভি িদেয়
তুলনামূলক আেলাচনা কেরেছন। আমরা এখােন তাঁর ের থম খেডর শষাংশ থেক পলাশীর যু-পূববতী সংকট, িসরােজর
পতন-পরবতী বাংলার ইিতহােসর ধারা ও উপমহােদেশ বৃিটশ সাােজর সবাসী উান সিকত মূলায়ন তুেল ধরলাম।
াকার বতমােন সৗিদ আরেবর রাজধানী িরয়ােদ ইমাম মাহাদ ইবেন সউদ ইসলামীক িবিবদালেয়র দিণ এিশয়ায়
ইসলােমর ইিতহাস িবভােগর অধাপক।]
১৭৫৭ সােলর জুন মােস পলাশীর কণতম ােজডীর ফলাফল িহেসেব িসরাজৌলার পরাজয় ও হতার মধ িদেয় নবাব মীর
জাফেরর নতৃে একিট পুতুল সরকার িতিত হয়। াইেভর ত তাবধােনর শিশালী িভি। মাগল সাােজর অিমত
শির মাবনিত এবং সাাজবাপী আঃসংহিতর অভাব, ইউেরাপীয় জািতসমূেহর মেধ িববাপী বািণিজক ও ঔপিনেবিশক
িবেরােধর অিনবায় ফলাফলপ পৃিথবীর িবিভ ােন নতুন নতুন ভৗেগািলক অবােনর অসান, ১৭২৭ সােল মুিশদলী
খােনর মৃতুর পর বাংলায় িববান ও ভাবশালী একিট িহ বিণক ণীর উব এবং দিণ এিশয়ায় বৃিটশ ই ইিয়া
কাানীর বািণিজক ও ঔপিনেবিশক ভু িতার বার আকাংখা এেলার সিিলত িতিয়ার ফলাফল িহেসেবই
িসরােজর পতন অিতেরাধ হেয় ওেঠ। িসরাজউৌলা বত এই পিরিিতেলার িশকার হেয়িছেলন।
পলাশী যুের অববিহত পর থেকই িসরাজ চির হনেনর একিট অ বণতা তরী হেত থােক এবং যুে
পরাজেয়র সকল দায়-দািয় তার উপেরই িনেপ করা হয়। এটা সহেজই বাধগম য, িসরােজর িবেরািধরাই
পলাশী যু-পরবতী ায় ই শতাীকাল শাসন মতায় অিধিত থেকেছ এবং ত ও পেরাভােব িসরাজ
সিকত িসা ও মূলায়নেক ভািবত কেরেছ। সবেচেয় পূণ বাপার য, এই মূলায়ন ও িসা সেক
িসরাজউৌলার সমথকেদর কাছ থেক অদাবিধ আমরা কান ামাণ দিলল পাইিন। এ পয া সকল
দিললপ ও মূলায়ন িসরাজেক িবেরািধতা কেরই রিচত হেয়েছ সকল রচনা ও উৎেসর ওপর আমােদর
www.shoncharon.com

1/4

পলাশী ােজিডর একিট ঐিতহািসক মুলায়ন

অিতেরাধ িনভরতা ভাগবান নবাব সেক আমােদরেক একিট িবপরীতমুখী ভাবনায় অব কের তুেলেছ।
িসরাজউৌলার িবে অিভেযাগসমূহ উাপেনর িবিভ উৎেসর মেধ একিট অতম হে ১৭৫৭ সােলর পয়লা ম অিত
ফাট উইিলয়াম িসেল কিমিটর বঠেকর ধারা িববরণী। এই বঠেক িসরাজেক উৎখােতর জ পিরকনা ণয়ন করা হয়।
ষড়যকারীরা তােদর হীন পিরকার পে য সকল যুি দাঁড় করায় তা হে- (ক) িসরাজ অসৎ এবং ইংেরজেদর
িনযাতনকারী, (খ) িতিন ফরাসীেদর সে গাপন ষড়যে িল, যার অথ হে ইংেরজেদর সে চুিভ এবং (গ) িসরাজ
বাালীেদর কােছ তাঁর জনিয়তা হািরেয় ফেলেছন- যার ফেল একিট বিবক পিরবতন সহেজই ঘটেত পাের।
পিরারভােব িসরাজেক উৎখােতর জ ত এইসব যুি ইংেরজ চিরের বিশ অযায়ী, তােদরই কিত িবষয়।
িসরাজউৌলা কখেনা ইংেরজ বিণকেদর ওপর িনযাতন কেরনিন, এমনিক কািশমবাজার অবেরাধ করবার পরও ইংেরজ সি
লুন িকংবা িবন কেরনিন। াইভ এবং ওয়াটস-এর দয়া সা থেকও মািণত হেয়েছ য, িসরাজউৌলা ইংেরজেদর সম
িত পুিষেয় িদেয়িছেলন এবং ১৭৫৭ সােলর ৯ ফয়ারীেত সািদত চুির সকল শত িবতার সে মেন চেলেছন। এ
ছাড়াও িসরাজ ইংেরজ কতৃপের সে সাবিণক যাগােযাগ রা কেরেছন এবং সব সময় উেখ কেরেছন য, বাংলা থেক
ইংেরজেদর তািড়েয় দবার কান ইেই তাঁর নই। ইংেরজরা তাঁেদর বািণজ িবেধর অপববহার না করেল এবং নবােবর
সাবেভৗম অা না করেল িসরাজউৌলা ইংেরজেদর সে তােদর পুরেনা িবেধেলা বহাল রেখ সক পুনঃিতার
বাপােরও আহী িছেলন। িক কৃতপে, ইংেরজ বিণকরা তােদর াপ বািণজ িবেধেলােক বদূর পয সসািরত কের
অত পিরার ও পিতগতভােব বাংলায় রাজৈনিতক কতৃ িতার উেদাগ হণ করেত থােক সকল কার গ িনমাণ না
করা সংা নবােবর  িনেদশ অা কেরই তারা গাপেন গ িনমােণ অসর হয়। এমনিক, নবােবর িনেদশ অা কের
তারা পলায়নকারী অিভযুেদর আয়ও দয়। তথাকিথত ফরাসীেদর ভেয় ভীতস হেয় গ িনমােণর কান কারণই ইংেরজেদর
িছেলা না; এর উে িছেলা বাংলায় তােদরই কিথত ও কিত একিট িবব সাধন করা।
অপভােব, ফরাসীেদর সে িসরােজর গাপন আঁতােতর ইংেরজ অিভেযাগিটও িছেলা সূণ িভিহীন ও কাযকিত। একিট
াধীন, সাবেভৗম রােজর শাসক িহেসেব িসরাজ তাঁর রাজৈনিতক ধারণার িভিেতই রাজর মেধ িনরেপতার নীিত যথাসব
ত েয়াগ কেরন। িক াইভ নবােবর আেদশ অা কের চনানগের ফরাসীেদর ওপর িহংসাক আমণ চািলেয় তােদর
িঠেলা দখল কের নন। এই পিরিিতেত নবাব তাঁর আিলক অখতা ও সাবেভৗমের ে াইেভর আমণ িতহত
করেত উদত হন। িতিন ফরাসীেদর ফতার করেত ইংেরজেদর বাধা দন। দিণ ভারেত একজন ফরাসী জনােরেলর কােছ
নবােবর একিট িচিঠ ইংেরজেদর হগত হেল াইভ এর মেধ নবােবর শতার সূ আিবার কেরন। ভাগবশত িচিঠিট
ইংেরজেদর হােত পেড় যায় এবং ইংেরজরা এই িচিঠর মেধই নবাব-ফরাসী গাপন আঁতােতর সান পায়। সবেচেয় মজার
বাপার হে- প রণ সংা সূণ িবষয়িটই িছেলা ইংেরজ পিরকিত একিট হাকর ষড়য। পের িবষয়িট সত ঘটনা
হেলও নবােবর াইভ আমণ-পরবতী ভূিমকা দশীয় সাবেভৗমের ে সিঠক িছেলা। বাংলায় ফরাসীরা অত বল িছেলা
এবং অদাবিধ এমন কান মাণ পাওয়া যায়িন য, ফরাসীরা য-কান অবােতই ইংেরজেদরেক আমেণর পিরকনা কেরেছ।
িসরাজউৌলার সে িবেরােধর সূ উাবন করেত িগেয় এবং তাঁেক মতাচুত করার উেেই ইংেরজরা ফরাসী-নবােবর
মেধকার এইসব কািহনীর উব।
একইভােব, ইংেরজরা বাংলার জনগেণর মেধ িসরােজর জনিয়হীনতার উদাহরণ হািজর করেত িগেয় জগৎেশঠ-উিমচাঁদ েপর
দৃিভিেক কােজ লািগেয়েছ। মুশীদলী খােনর সময় থেকই এই প রােজর পূণ পদেলা অিধকার কের আসিছেলা।
িসরাজ কলকাতা শাসেনর জ মািনকচাঁেদর উপর িনভর করেতন। নবােবর রাজ ও শাসিনক িনভরতা রাজা রাম নারায়ণ,
নমার, রায় লভ রাম এবং মীর মদেনর ওপরও বলাংেশ বতমান িছেলা। িনিতভােবই নবােবর এই েপর সহেযািগতা
ছাড়া অিধকাংশ ে সাফল লাভ সব িছেলা না। এমন কান মাণ নই য, নবাব এই েপর িবিতা সৃিেত কান
উেদাগ হণ কেরিছেলন, িক এঁরা বািণিজক ও রাজৈনিতক কারেণ পূব থেকই ইংেরজেদর সে জাটভু হবার চা
কেরিছেলন। বত, এই জাটই িসরাজ পতেনর অতম কারণ।
িসংহাসন লােভর অববিহত পর থেকই নবাব সাহিসকতার সে ঘেষিট বগম ও শওকত জং-এর বাপাের সিঠক িসা িনেত
িবমা া কাশ কেরনিন। িক িতিন কলকাতায় ইংেরজেদর িবিভ ভূিমকার ে িবেশষ উেদাগ হণ করেত পােরনিন।
মািনক চাঁেদর জিটল আচরণ এবং অা িবিশ পিরষদ নবাবেক ইংেরজিবেরাধী ভূিমকার ে বাধা দান অবাহত রােখ।
ইংেরজেদর চনানগর আমেণর াােল নবাব তােদর িতেরােধ দৃঢ় িত িছেলন, িক িবপুল পিরমাণ ঘুেষর িবিনমেয়
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িতেরাধ বািহনীর নতা নমার িবাসঘাতকতা কেরন এবং ইংেরজেদর সে হাত মলান। একইভােব জগৎেশঠ, উিমচাঁদ
এবং রায় লভ রাম ইংেরজেদর িবে কেঠার নীিত হেণ িসরাজেক বাধা িদেত থােকন। মতা লােভর ছয মােসর মেধই তার
িবে ষড়যের জাল পিরপ হেয় ওেঠ। এই লাকেলার সহেযািগতায় াইভ খুব সহেজই নবাব শাসনেক ায় সূণভােব
িবকল কের ফেলন এবং নবােবর গাপন কাগজ ও িচিঠপ হগত কেরন। নবাব এসব ষড়যের সবিকছু জানেত পােরন। িক
বাপক িবৃত এই ষড়যের িবে তখন তাঁর িকছুই করার িছেলা না। কারণ, িতিন কাউেকই িবাসেযাগ িবেবচনা করেত
পােরনিন। পিরিিত সেক নবােবর সমক উপলি, সতকতা এবং তাঁর বাব ধারণার িেতই িতিন মীর জাফরসহ িবিশ
পিরষদবেগর িত দশেক িবেদশীেদর হাত থেক রার জ বার বার আল আেবদন জানােত থােকন। তাঁরা েয়াজেনর সময়
িবাসঘাতকতারই িতা কেরন।
জগৎেশঠ এবং তাঁর েপর অা সদেদর চেয় মীর জাফেরর ভূিমকা কান অংেশই কম লাকর িছেলা না। এখােন একিট
িবষয় উেখ করার মেতা য, ষড়যের অংশীদার িহেসেব নবাব মীর জাফরেক চাকিরচুত ও ফতার করেলও পরবতীকােল
পিরিিতর কান পিরবতন ঘটেতা না। অতুৎসাহী ও মতােলাভী ইংেরজরা ানীয় বিণক ণীর সহেযািগতায় িসরােজর পতন ও
একিট পুতুল সরকার গঠন না করা পয তােদর কাযম ব করেতা না। পলাশীর মমািক পিরণিতর পর ইংেরজ মেনানীত মীর
জাফরেক নবাব পেদ অিধিত করা হয়। িক অিচেরই এই নতুন, অম ও নতজা নবাব ইংেরজ এবং দশীয় ষড়যকারীেদর
াথ পূরেণ বথ হেল তাঁেক মতাচুত করা হয়। তােদর পরবতী িনবািচত নবাব মীর কািশম তা একইভােব াথ সংরেণ বথ
হেলও দেশর শাসন ও অথৈনিতক অবার উয়েন ত ববা হণ কেরন। িক অিচেরই িতিন াধীন ভূিমকা হেণর জ
ইংেরজেদর সে িবেরােধ জিড়েয় পেড়ন এবং অবেশেষ মতাচুত হন।
আলীবদী খান কতৃক িসংহাসন লাভ এবং আীয়-জনেদর কাছ থেক িবেরািধতা ও শতা লােভর ে িসরােজর িনজ
অবান ও ভূিমকার কান দাষই িছেলা না। মা চৗ মােসর শাসনামেল িতিন শতার িবে সংাম কের িনজ অবান
সংহত করেত চেয়িছেলন। িতিন খুব াভািবকভােবই সাফল লাভ করেতন, িক তাঁর কেয়কজন আীয়েদর িবাসঘাতকতায়
তা সব হয়িন। পিরিিতর িেত িসরাজ তাঁর িনেজর িদক থেক এবং দেশর িদক থেক ইংেরজ এবং ফরাসী উভেয়র
কােছই সমান থাকার চা কেরিছেলন। বিগত অদূরদিশতা ও অেযাগতার জ িসরাজ বথ হনিনঃ বথতার কারণ িনিহত
িছেলা তাঁর লাকজনেদর চািরিক িট ও তাঁর িবপরীেত চলমান সমেদর িতিয়ার মেধ। নবােবর িনজ লাকজনেদর
বিরতা ও িবাসঘাতকতা, ভাভশালী বাঙালীেদর াথপরতা, মাগল সাােজর অংশ িহেসেব বাংলার বলতর অিবেদতা,
বাংলার অিবকিশত নৗবািহনী, িববাপী দশ জেয়র ইউেরাপীয় উাদনা এবং ঔপিনেবিশক আিধপত িবােরর ফলাফল
িহেসেবই িসরাজউৌলার পতন ঘেট। িসরােজর পতেনর মধ িদেয়ই পাােতর কােছ পােচর, ইউেরােপর কােছ এিশয়ার
পরাজয় ঘািষত হয়।
নবােরর সংাম এবং পরাজয় াভািবক পিরণিতর সূচনা করেলও এিট িছেলা পিমা শি ও আিধপেতর িবে ােচর বথ
িতেরাধ। াধীনতা, সাবেভৗম রায় নবাব িসরাজউৌলা সাফল লাভ কেরনিন, িক িতিন েদশেক তুেল দনিন
সাাজবােদর হােত। দশই তাঁেক এর মািটর সােথ আব রাখেত বথ হেয়েছ। একজন ইংেরজ ঐিতহািসেকর মূলায়ন এ
সেক িণধানেযাগঃ ‘িসরাজউৌলার য সকল দাষই থাক না কন, িতিন কখেনা তাঁর ভুর সে িবাসঘাতকতা কেরনিন,
কখেনা দশেক িবিকেয় দনিন, পলাশীর ােরর মমািক নাটমে একমা িতিনই িছেলন মূল নায়কলাশী। যুের সাফেলর
কৃিত াভািবকভােবই ইংেরজেদর পেই যায়। নবােবর িবিে ইংেরজেদর অিভেযাগসমূহ িছেলা কম-বশী তােদর টৈনিতক
ও রাজৈনিতক আমেণর হািতয়ার। যুে ইংেরজেদর িবজয় ধুমা ানীয় শাসেকর িবেই িছেলা না, এর মাধেম তারা
তােদর আজািতক িতী াের িবেও জয়লাভ কের।
বাংলায় িসরােজর পতন উপমহােদেশ ই শতাীকাল বৃিটশ শাসেনর উােনর সূচনা কের। বাংলা িবজেয়র মধিদেয় বৃিটশ
সাাজবাদ ঊনিবংশ এবং িবংশ শতাীর অেধক সময় ধের িমসর, সৗিদ আরব, তুর, ইরান এবং আফগািনােন এর
দূরসারী ভাব ফলেত সম হয়। এ পিরেিেত িবচার করেল দখা যায়, িসরাজউৌলার পতন এবং মুসিলম শাসেনর
অবসান বিক পিরসের এবং আজািতক ইিতহােস এক নতুন অধােয়র সূচনা কের।
সূঃ পলাশী ােজিডর ২৪০তম বািষকী ারক
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