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শীর কামিম।

ভক্ষযকুমার মৈত্রো, বি; এব

বনু প্রেখ, কলিরাত1)

মীর কাসিম ।

জয়ুক্ত পূর্ণচন্্র মতুমদার মহাশয়ের “মসনদ্ অব মুর্শিদাবাদ” গ্রস্থ হইতে পরিগৃহীভ)

হত এস্থাঝুলি। [২]
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মীর কাসিম।
“সিরাজন্দৌল।” প্রণেতা

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, প্রণীত।

হই খানি মানচিত্রও চারি খানি চিত্র সম্বলিত
লাস

তালসপার্াশিস্পিক্পাশি পপি

জি, সি, বস এড কোং
বন্থপ্রেস,
৬৩ নং বেছু চাটুষ্যের ষ্াট, কলিকাতা ।
.সন ১৩১২ সাল।

/1-755
মূল্য_কাগজের
জেরমলাট১ ১২ কাপড়ে বাঁধা ৯

এত্তিহাসিক চিত্র ।
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লি, পি, বৃন্থ এড কোং
কলিকাঠা

অবতরণিকা।
সাহিত্য ও ভারতী পত্রিকায়
মীর জাঁফর ও মীরকাসিম সম্বন্ধে যে
সফল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! সংশোধিত ও পরিবর্ধিত কলে-

ধরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পুস্তক সঙ্কলন করিতে গিয়া যে
সকল পুরাতন গ্রন্থের আলোচন! করিতে হইয়াছে, বারি তাহার
কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

মীর কাসিম যে যুগে বর্তমান ছিলেন, তাহ বঙ্গভূমির বিচিত্র ইতিহাসের বিশ্য়াবহ বি্লব-যুগ। পুরাতন খসিয়া৷ পড়িতেছে, নূতন
আূসিয়! তাহার স্থান অধিকার করিতেছে,--মীর কাসিম সেই সময়ে

পুরাতনকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাঁহা ভাল কি মন্দ,

তাহার সহিত এই গ্রন্থের সম্বন্ধ নাই। কিরূপে পুরাতন ভাসিয়া গেল;
কিরূপেই বা নৃতনের অত্যুদয় হইল

তাহারই কার্য্যকারণশৃঙ্খল!

প্রদর্শিত হইয়াছে।
"
ইতিহাস এবং ধীতিহাসিক চিত্রে পার্থক্য আছে। ইতিহাস পূর্ণাজ,
পঁতিহাসিক চিত্র পূর্ণাঙ্গ নহে। চিত্রে সকল অংশ সমানভাবে ফুটিয়।

উঠিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র চিত্রেমীরকাদিমের সকল
অংশফুটিযা
উঠিতে পারে নাই।
মীর কাসিমের অপরাধ ছিল না এমন নহে; তথাপি গুণাঁবলীরও

অভাব ছিল ন!। দ্বদেশের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর
না হইলে, মীর কাষিমের সর্বনাশ ইইউ না।

ই
বঙ্গবিহারউড়ি্যার শেষ স্থাধীন মুসলমান নবাব প্রজ +কষা
উদ্ভই আত্মবিনর্জন করিয়াছিলেন /--তাহাই মীর ফামিমের ইতিহাসের
গ্রধান কথা। দে কথাযথাধাধ আলোচিত হইয়াছে। অলমতিবিতারেখ।
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মুরশিদাবাদের মোবারক মঞ্জিল” নামক মু্লমান-রাজগ্রীসাদের
অনাবৃত চত্বরে একখানি পুরাতন -রাস্সিংহাসন গড়িয়া রহিয়াছে।
তাহা! অযড্ে*অনাদরে দিন দিন মলিন হইয়া উঠ্ঠিতেছে! . একদিন

দিলীত্বর শাজাহার দ্বিতীয় পুত্র স্থলতান স্বজা এই সিংহাসনে উ্পবেশন
করিয়া, বঙ্গদেশে মোগলরাজশক্তি জয়ুক্ত .করিয়াছিলেন। সেই দিন

হইতে এই রাজিংহাসন--“তখত মৌবারক্”--প্রথমে রাজমহল,
তাহার গর ঢাকা, এবং তাহার *্পর মুরশিদীবাদের. মোগল-রাজধানীর

সবিশেষ গোর বর্ন করিত ।.
র
৩:
-. :সিংহাসনখানি. অনতিবৃহৎ। . . গঠনগৌরবহীন ঈষছু্নত স্তত্তচতুটঘবপ্রতিঠিত সুসজ্জিত গ্রন্তরফলকের পার্শ্দেশে লিখিত আঁছে,
--*এই পরম মঙ্গলাম্পদ রাজসিংহাসন, নব! বিহারের, অন্তত মুঙ্গের
নগরে ১*৫২ সালের ২৭এ সাবান: তারিখে। ঘাসাহ্যাল খাজা নজর,

বোখারীকর্তৃকনির্শিতি হইয়াছিল।” * ইহার উপর. বহমূল্য বত
খচিত“মনূনর” স্ুরিস্ূত করিয়া, বঙ্গ-বিহীর-উড়িষ্যার নবাব-নাজিমগণ

জায়

শোরতত খোবারকবার,বলত ধারণ

ছা১.২

মীর কাসিম।

সগৌরবে উপবেশন.করিতেন; পার্থস্থ কনকদণ্ডে চারু চন্ত্রীতপ বলমল্ করিয়৷ মোগলের বিভবচ্ছটা উদ্ভাসিত করিত !

নবাব মন্স্থর-উল্মোল্ক সিরাজদ্দৌল! শাহকুলী মির্জা মহম্মদ
হায়বত্জঙ্গ বাছাছুর ইহাকে হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে সংস্থাপিত করিয়া,
ইহার উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। সেই শেষ!
'সত্যান্নকালমাত্র

আবার পর.কেহ আর “্তখতমোবারকের” গৌরব রক্ষার জন্য লালায়িত

হরনাই !

_ এখন অনাবৃত-দেহে প্রথর রৌদ্রতাপে পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া, সময়ে
এময়ে গল্তিপৈদ্ধিকধারা নিংস্থত
রেখাচিহ অঙ্কিত হইয়া

থাকে।

হইয়া, সিংহাসনগাত্রে
আশ্রীর

কতকগুলি

মোগল-রাজপ্রাসাদে

যে

বৃহদায়তন রাজসিংহাসন দেগিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও এইরূপ
রেখাচিহু অষ্কিত হইয়া রহিক্বাছে। মুরশিদাবাদ্দ অঞ্চলের মুস্নলমানদিগের

বিশ্বাস,--মুসলমানের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া, প্তখত মোবারক্”
এখনও নীরবে রোদন করিয়া থাকেন; গৈরিক রেখাগুলি

সেই নিভৃত

রোদনের অশ্রুলেখ।* !
এই বহুমানাশ্ব্র্দ মোগল-রাজসিংক্রসনের সঙ্গে মীর জাফরের কলঙ্ককাহিনী চিরসংযুক্ত হইয়! রহিয়াছে । কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই
মীর জাফরের কথ বিশ্বত হইতে পারেন নাই । মীত্র জাফর ইহলোক
হইতে জবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলমান-রাজ্য বিস্বৃতি-সাগরে
বিলীন হইয়া গ্রিয়াছে। সুসভ্য বুটিশ-শীসনে পুরীতন ভাসিয়া গিয়া

নৃতনের অভ্যুদয় হইয়াছে।- তথাপি মীর জাফরের কলম্ককাহিনী বিলুপ্ত
হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই !
* পু) 50176 1085 78001531575) 00010 1178. 1079857508 01 100 3

8770. 16 50015010065 58/5115 50 1000 0390 075 আয 01080650৩85
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22] ০6100181975 06 0096 50521922574 52247444-
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হিন্দু মুসলমান এবং ইংরাজ সকলেই মীর জাফরের কথা আলোচনা

করিয়া থাকেন। পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের সম্ম,খে কুর্ণীশ করিতে
করিতে হিন্দু-সস্তানের পক্ষে মুসলমান-শাসন অভাত্ত হুইয়। উঠিয়াছিল ;
তাহারা কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া, মুসলমানের দোহাই
দিয়া, শাসন ও শোষণকার্ধ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। স্থিরাজন্দৌল!

তাহার যূলোচ্ছেদের চেষ্টা করায়, সকলে মিলিয়! মীর জাফরের সহায়তায়
সিরাজদ্দৌলার উচ্ছেদ সাধন করেন; স্থতরাং হিন্দু কখনও মীর
দ্গাফরের কথা বিস্বত হইতে পারিবেন ন1!

|

মুদলমান অনেক দিনের নবাব । কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই

সে নবাব-দরবারে জানু পার্তিয়। উপবেশন করিতেন । যে নিতান্ত নগণ্য
মুলমান, তাহার পদভরেও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিত। মীর

জাফরের বারহারগুণেই মুসলমানের দে পুর্ব গৌরব বিনষ্ট হইয়া :
গিয়াচ্ছ! স্থৃতরাং মুদলমানও মীর জাফরের কথ! মু হইতে পারেন
নাই ।

ইংরাজের কথ! বিশেষ ভাবে আলোচনা করা নিশ্রয়োজন। বিদেশে
বাণিজ্য করিতে আসিয়া, যাহারও প্রসাদে এমন হবর্ণসিংহাসন কুড়াইর়া
পাইয়াছেন,

তীহার কথা ইংরাজগণ কোন্ লঙ্জায় এত অন্পদিনেই

বিস্বৃত হইবেন ?
ও
ইতরাজ-রাজ্যের স্তার় মুসলমান-রাজ্যেও গ্রাতিভার সমাদর ছিল।
সেই লমাদর লাত করিয়া কত

নগণ্য লোকে ইতিহাসে চিরশ্মরপীয়

হইয়াছেন। মুরশিদ কুলীর্খ! এইরূপ একজন নগণ্য লোঁক ৮__জাতিতে
্রাহ্মণ, ধর্শেমুসলমান,
অবস্থায় ক্রীতদাস । শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রতিভা

সমুজ্জল হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সম্রাট, আরঙ্গজীবের আদেশে হায়দরাবাদের প্রধান-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। , এই সময়ে খোরাশানদেশের আফশার-বংশীয় সুজাউদ্দীন থা! নামক আর একজন প্রাতিভা-

৪

মীর কাসিম

শালী তরুণ যুবক হায়দরাবাদে বাস করিতেন | কুলীর্খার একমাত্র

কন্তার সঙ্গে সেই তক্ষণ যুবকের বিবাহ হইয়াহ্ছিত্ম । উত্তরকালে মুরশিদ
কুলী খণ! বাঙ্গাল! বিহার উড়িষ্যার নবাব-নাঁজিমপদে নিযুক্ত হইলে,
জামাতা সুজ! খ। স্ব! উড়িষ্যা্ঘ শাঁসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন % তাহার
পদোনতির স্বন্ধান লাভ করিয়া, তাহার আত্মীয়-কুটুম্বগণও উড়িষ্যায়

উপনীত হইয়াছিলেন। এইবরূপে মিরজ! মহম্মদ নামক এক দরিদ্র
কুটুম্ব আসিয়া স্বজা খাঁর সহিত মিলিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়।
মিরজা মহম্মদের ছুই পুত্র; _হাঁজি আহম্মদ এবং আলিবদ্দী। উভয়
পুভ্রই বিদ্যাবুদ্ধি ও তীক্ষ প্রতিভায় বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবিধ কীর্ডিকাহিনী সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহারা উত্কলের নবাঁব-দরবারে

অল্পদিনেই সর্ব সর্ববা হইয়া “উঠিয়াছিলেন ৷ আলিবদ্দীর পুন্রসস্তান
ছিল নাঃ

তিনি তিন কন্তাকে ভ্রাতা হাজি আহম্মদের "তিন পুত্রের

সহিত বিবাহ দিয়া, দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্ররূপে "গ্রহণ
করিয়াছিলেন।

হাজি আহম্মদ্দের জামাত! আতাউল্যা এবং ভগিনীপতি

মীর জাফর খা! এই সময় হইতে আলিবর্দীর কণঠলগ্ন হন। আতাউল্যার
কথা অনেকেই বিস্থৃত হইয়াছেন) কিন্তু মীর জাফরের কথাচিরস্মরণীক়্
হইয়! রহিয়াছে ।

কুলী খর পুক্রসস্তান ছিল না । জামীতা স্থজ। খঁ! এবং দৌহিত্র
সরফরাজই তাহার অকৃত্রিম শ্লেহের পাত্র; কিন্তু নানা কারণে তিনি

জামতাকে ঠেলিয়া, দৌহিত্রকেই সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা' করিয়া
ইহলোক হুইতে অবসর গ্রহণ করেন । আলিবর্দীর বাহুবলে, হাজি
_আহম্মদের কুটিল কৌশলে, এবং সুজা খাঁর সৌভাগ্যগুণে স্থজা খাই
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ।' তাহাতে আলিবর্দীর পদোত্বতি হইলঃ
তিনিও পাউটনা'র নবাবীপদে আরোহণ করিলেন।
.
সুজ ধার মতা-ভষ্টলে. সরফরাজ সিংহাসনে আরোতণ করিরাস্িলেন :

প্রথম পরিচ্ছেদ
শস্পস্পি
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শপাংপাপশাত

কিন্ত তখ ত মোবারক্” অধিক দিন তাহার ভার বহন করেন নাই!

অমিদারদলের বড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া, স্থুচতুর আলিবদ্দী সিংহাসন
অধিকার করিবার. আশায়, সটন্তে মুরশিদাবাদের অভিমুখে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন । সরফরাজকে শান্ত করিবার. জন্য লিখিরা পাঠাইলেন, “আলিবর্ধী পদানত ভূত্যমাত্র, কতকগুলি অভিযোগ রাজসদনে
উপনীত করিবার জন্যই রাজবাটীতে আগমন করিতেছেন ৮ গিরিয়ার

প্রান্তরে প্রকাশ্য যুদ্ধে তাহার মীমাংসা হইল )--সরফরাজ নিহত
হইলেন; আলিবঘ্দী শুন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন !

মীর জাফর তরুণ যুবক। আলিবদ্দীর এই অসাধু ব্যবহারে মীর '
জাফর যাহা! শিক্ষা লাভ করিলেন, তাহা আর ইহজীবনে বিস্মৃত হইলেন
না।

তিনি বুঝিলেন,

সিংহাসন লাভের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা

বা

প্রভূহত্যা কর! নিন্দনীয় নহে ! বড়যন্ত্র*ও বাহুবলে একবার আ'খ্মকাধ্য

সাধন করিতে পারিলেই হইল? তাহার পর সে কথ! লইয়া লোকে
উচ্চবাচ্য করিবার অবসর পায় না। প্রজারঞ্জরন করিতে পারিলে,
সে কথা অতি অন্নদিনেই বিস্ৃত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়! সেকাঁলের অবস্থা

স্মরণ করিলে মনে হয়”_ঘে দেশে জন্মদাতা পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া

সিংহাসন অধিকার করিয়া, বাদশাহ আলমণীর ইনূলামের জয়ন্ত.
বলিয়া! ইতিহাসে প্রশংসিত, সে দেশে আশ্রয়দাতা সুজ খাঁরকুক্রিয়াসক্ত
অযোগ্য পুত্রকে সম্ুখসমরে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার কর!
এমন কি অন্যায় কার্য? মীর জাফর হয়ত তাহাই বুঝিয়াছিলেন।

ইতিহাস আলিবদ্দীকে ধর্মশীল নরপতি বলিয়া* সাধুবাদ প্রদান

করায়, মীর জাফরের এরূপ ধারণ! নিতাস্ত অসঙ্গত বলিয়া ভ€দনা করা

বায় না!

উপযুক্ত অরসরের অপেক্ষায় মীরজাফর নীরবে কালযাপন, করি-

তেন। বর্গার হাঙ্গামার তুমুলকোলাহলের
মধ্যেএকবার একটু অবসর

|

চু

মীর কাসিম ।

পাইয়া! আতাউল্যার সহায়তায় মীর জাফর বিদ্রোহঘোষণার চেষ্ট1 করিয়া-

ছিলেন । আলিবদ্দীর সুকৌশলে তাহা জয়যুক্ত হয় নাই। আলিবর্দীর
সময়ে যাহা বিফল হইয়! গিয়াছিল, সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাহাই সফল
হইল॥ মীর জাফর কর্ণেল ক্লাইবের হাত ধরিয়া একবার মাত্র “তথতত
মোবারকে” পদার্পণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে আর অধিক দিন উপবেশন
করিতে পাঁরিলেন নাঁ। সেই সময় হইতে এই পুরাতন রাজসিংহাসন
অযত্তে অনাদরে পড়িয়! রহিয়াছে ।
যে যুদ্ধের অমোঘ ফলম্বরূপ এই রাষ্টবিপ্রব সম্পন্ন হইয়া গেল, তাস!
পলাশীর উত্তরে তেজনগরের প্রান্তরে ১৭৫৭ খৃষ্টানদের ২৩শে জুন
বৃহস্পতিবারে অভিনীত হইয়াছিল। এখমও প্রতি বুহস্পতিবারে দে
যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক নরনারীর সমাগম হইয়া! থাকে ! যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাঁৎশ
চিহ্ন তাগীরর্থীগর্ভে বিলীন হইয়াছে; একটি সমাধিস্তুপ এখনও দেখিতে
পাওয়া যায় । তথায় লোকে দলে দলে সমবেত হইয়! শুদ্ধশীস্তচিত্তে

সমাধিস্তুপের পুজা করিয়া থাকে । সমাধি কাহার, সে বিষয়ে অনেক
মতভেদ । কিন্তু সকলেই বলে, তাহ! কোন প্রভৃভক্ত মুসলমান বীরের

সমাধি্তপ। তিনি অসি-হস্তে সন্মুখসূমরে দেহবিসর্জন করছিলেন
" বলিয়া, লৌকে এখনও তাহাকে পীরের ন্তায় পূজা করিয়া আসিতেছে!
পলাশী ভিন্ন বাঙ্গালার আর কোন স্থানে এরূপ বীর-পুজ। প্রচলিত আছে
কি না, জানি না।

|

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
মৌহমুদগর |
সিংহাসনে পদার্পণ করিয়! মীর$জাফর সুখী হইতে পারিচুলন না! যে
ইংরাঁজবণিকের সহায়ত! লাভ করিয়। সিংহাসনে আরোহণ করিলেন,

তাহাদের ব্যবহারে অন্তরাস্থ্া কাপিয়া উঠিল। পূর্বে যাহা নিতান্ত
অসম্ভব বোধ হইয়াছিল, তাহা! প্রত্যক্ষবৎ শ্রাতিভাত হইতে লাগিল; যাহা

সম্ভব বোধ হইয়াছিল, ভাঙা একেবারে অসম্তব হইসা গেল।

ইতরাজ বণিকৃ) লাভের গন্ধ পাইয়াই তাহারা গ্রীন্-প্রধান প্রাচারাঁজে।
পদার্পণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন | *এ দেশের সুখ দুঃখ বা উন্নতি

অবন্তির পক্ষেতখন তাহাদের কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল না। বে কোন
উপায়ে হউক, যতকিঞ্চিৎ কুক্ষিগত করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করা,

আর স্বদেশের শাস্তশীতল কুঙ্জটিকাবৃত নিভৃত নিকেতনে বমিয়! অপশিষ্ট
জীবন সেই সযত্ব-সঞ্চিত ধনভাগ্ার সম্ভোগ করা,__ইহাই তাহাদের লক্ষা

হইয়া! উঠিয়াছিল। ইহার* জন্য তাহারা দয়া ম্ম এবং কর্তবাবুদ্ধি
বিসর্জন দিতে ইতস্তত; করিতেন না! একালের ইৎরাম্র-লেখকেরা

সে কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন। সেকালের
স্টাহারী ইহাতে লজ্জাবোধ না করিয়া, কেহ কেহ পষ্টই বলিতেন,

“ভারতবর্ষ তো৷ আর স্থমভ্য ইউরোপ নহে) 'এখানে ব্লাম করিবার সময়ে,
ধর্মনীতির খুঁটিনাটি মানিয়! চলিবার শ্রায়োজন কি?” * সুতরাং
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অর্থই একমাত্র পরমার্থ হুইয়া উঠিয়াছিল।

অর্থোপার্জনের 'উপাক্র

উদ্ভাবন করিতে অনেকেরই কিছুমাত্র লজ্জা হইত না। মীর জাফর
সিংহাসনে পদার্পণ ' করিলে, তাহার নান! নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া
পড়িল।

|

মীর জাফরের সঙ্গে যে গুপ্ত সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়, সেই সন্ধিস্থত্রে
ইংরাজ-কোম্পানী, কোম্পানীর কর্মচারী এবং কলিকাতার অধিবাসিগণ,

কে কিরূপ পুরস্কার ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা যথারীতি নির্দিষ্ট
হইয়াছিল।
করিত।

সিরাজন্দৌলার সতর্ক গুপ্তচরগণ সর্বদা চারিদিকে বিচরণ
তজ্জন্য ইংরাজদিগের সঙ্গে মীর জাফরের কথাবার্তা চালাইবার

সময়ে ওয়াটন্ সাহেবের পক্ষে একজন মধ্যস্থ নিয়োগ করিবার প্রয়োজন
উপস্থিত হইয়াছিল । বণিক্-রাঁজ উমিটাদ সেই মধ্যস্থপদে নিবুক্ত
হইয়াছিলেন ৷ তিনি এদেশের ইতিহাসে ধূর্ত উমিটাদ* নামে পরিচিত |

অধিকতর ধূর্তইংরাজ-বণিক্ তাহাকে এই অকীর্তিকর উপাধি প্রদান
করিয়া! গিয়াছেন। তাহার প্রকৃত নাম আমিন্চান্দ ; তাহা লোকমুখে,
অমিটাদ, উমির্টাদ, আমিরটাঁদ, উমাঁচরণ ইত্যাদি নান! রূপান্তর প্রাপ্ত

হইয়াছিল । আমিন্চান্দ বাঙ্গালা-বিহারের বাণিজ্যাধিপতি হইয়া,
নিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থবলে"* ইতরাজ দরবারে এবং নবাব-দরবারে সবিশেষ

সম্মানের পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তিনি ইংরাজদ্িগের পৃষ্টরক্ষক
হইয়া! দেশের লোকের সঙ্গে তাহাদের বাণিজ্যসম্বন্ধ
দিয়াছিলেন

তাহার

যোগেই

সংস্থাপিত করিয়া

ইংরাজের1 প্দাঁদনের”

ব্যবসায়ের

সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি কথ্িয়াছিলেন ; কিন্তু লাভের অংশ লইয়া! মনোমালিন্ত
উপস্থিত হইলে, আমিন্চান্দ নবাবদরবারের
সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতা
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ন্.

স্থাপন করায়, কিছুদিনের জন্য ইতরাজদিগের বিরাগভাজন হই্াছিলেন ।
,
পু
উমিাদ ইত্রাজদিগের শক্রু বলিয়া পরিচিত হইলেও, একদিনের
জন্যও শক্রর ন্যায় ব্যবহার করেন নাই! ইংরাজের সন্দেহে পড়িয়!

তিনি কলিকাতার ইংরাজছুর্গে বন্দী হুইয়াছিলেন। ইংরাজসেনার
অত্যাচারভয়ে তাহার মহিলাবর্গ অকালে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন »

তাহার কলিকাতীর শ্ধীধবল রাঁজবাটী ইংরাজের কৃপায় অগ্নিদাহে ভন্মে
পরিণত হইয়াছিল। * কিন্তু উমিটাদের ইংরাজহিটতষণ! কিছুতেই

বিলুপ্ত হয় নাই। ইংরাজের! যখন কলিকাতা-ছর্গে অবরুদ্ধ, তৃখন
সদ্ধিসংস্থাপনের চেষ্টায় উমিষ্ঠাদই মাণিকটাদকে পত্র লিখিয়াছিলেন 11

কলিকাতাধ্বংসের পর ইংরাজ যখন অন্নাভাবে পথের কাঙ্গাল হইয়া
ক্রন্দন করিতেছিলেন, উমির্টাদ তখন অন্নবস্ত্রে ইতরাজের লজ্জা রক্ষা
করিয়াছিলেন ।% আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ইতরাজ যখন
আকুল হইয়৷ উঠিয়াছিলেন, উমিটাদ তখন বড়ই ব্যাকুল হৃদয়ে ইতরাজের
পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । $ সিরাজদ্দৌলা যখন ইংরাজের ছুষ্ট
বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, তাহাদিগকে ধনেবংশে. বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি

করেন, তখন উমিটাদই ক্রান্মণের পাদম্পর্শ করিয়া ইতরাজের সাধুস্বভাবের সাক্ষ্য দান করায়, ইংরাজ ধনে প্রাণে পরিত্রীণ লাভ করিয়!ক000515 11700050205 ০1১11,
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ছিলেন। * ইংরাজের অত্যাচারে শোকসন্তপ্ত হইয়া এবং ইতরাজের

ব্যবযারে ক্ষতিত্রস্ত হইয়া, উমিষ্টাদ যখন নীরবে অস্রাপ্লাবিত-নয়নে
ইহুলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখনও ইতরাজের কল্যাণ-কামনার়
দানপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন । 1

মীর জাফরের সঙ্গে যখন লাভের অন্ধ নির্দি্ট হয়, তখন যাহার!

আত্মপ্রকাশ না করিয়া গোপনে গোপনে বড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তাহার!
সকলেই কোন না কোন আকারে পুরস্কৃত হইবার তরস! পাইয়াছিলেন ।
'থন উমিষ্টাদও নিজের জন্য প্রস্তাব করেন।

তিনি নবাব-দরবারে

উপস্থিত থাকিয়! গুপ্তমন্ত্রণীর

সহায়তা করিবেন; বদ্দি কোন কথা
ব্যক্ত হুইয়া পড়ে, অন্তে না হয় পলায়ন ক্রিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে,
তাহাকে কিন্ত সর্বাগ্রে তপ্তূলে আরোহণ করিতে হইবে! এই সকল

বিবেচনা! করিরা, উমিাদ ওয়াটসূকে বলেন তীহাকেও অন্ততঃ ত্রিশ
লক্ষ টাক! পুরস্কার প্রদান করিতে হইবে ।
ইহীতেই উমিাদের সর্বনাশের স্ত্রপাত হইল! কলিকাতার শুপ্ু-

সমিতি বখন শ্ধূর্ত উমিচাদের* এই অমার্জনীয় ধুষ্টভার পরিচয় প্রাপ্ত
হইলেন, তখন ক্রোধে দ্বণায় সকর্টোই উদ্বেলিত হইয়! উঠিলেন!
তাহারা ইহাকে উমিটাদের বিশেব অপরাধ বলিয়াই স্থির করিলেন,

এবং তাঁহাকে পুরস্কার দান করা দুরে থাকুক, কলিকাতা! লুষ্ঠনের ক্ষতিপূরণের অংশদান করিতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।
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ইতিহাসলেখক বলেন, "পাঠক! হাস্ত সংবরণ করিতে পারিতেছ
না? কিন্ত সেকালের তীহারা এইরূপই ব্যবহার করিয়াছিলেন 1৮ *
গুৃহকলহে শীদ্ই সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া! পড়িবে, এই ভয়ে ক্লাইব
সকলকে শাস্ত করিয়! প্রস্তাব করেন,_“আপাততঃ সম্মত হও $ কার্যাকালে শ্রতিফল দিলেই হইবে 1” সকলে সম্মত হইলে, ক্লাইবের পরামর্শে

দুইখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল! একখামি লাল কাগজে
__সে খানি জাল। তাহাতে উমিঠাদদের ত্রিশ লক্ষের উল্লেখ ছিল!
আর এক খানি সাদ! কাগজে,সে খানি আদল ।॥ তাহাতে উদ্ষি"

টাদের নাম গন্ধও সন্নিবিষ্ট ছিল না! ওয়াটসন এই জাল সন্ধিপত্র
স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করায়, ক্লাইবের আদেশে লসিংটন সাহেব
শয়াটসনের নাম জাল করিরাছিলেন! &

এই করঙ্ক-কাহিনীর বর্ণন৷ করিতে গিয়া, ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ
নজ্জায় অধোবদন হইয়! থাকেন! মীর জাফর.সিংহাসনে পদার্পণ করিবার

পর, জগৎশেঠের বাঁটীতে এই সন্ধিণত্র সর্বসষক্ষে পঠিত হয়। তখন

উষিটাদ বলিয়া উঠিলেন, “তোমাদের ভুল হইতেছে; এ কোন্

সন্ধি পত্ধ পাঠকরিতেছ ? আম্মাকে যাহ! দেখান হইয়াছিল, তাহা যে

লাল কাগজের!” ক্লাইব সময় পাইয়া সগর্ধেরে কহিলেন, “তোমাকে

ক 0 হা) 5701056 21017505 616 11) 50010 2 502069 016 81656. 05108005
06 01010102170 50062760 (0006 15805£ আছ] 15080750065 016 116525115
290581) 2. 00005,

7555 5725 50550. 2, 0111706 7 2100. 50 81620 2. 01105,

58 (0 095675101১6 00171511809 1306 021 05 097021%08 টিয়া 0 211
হ৩৮/৪:০১ 1006 0910715106 0017) 01 0015 00106052000 ৮7138015725 56100012160
0০ 0 5৮1 ০০৭১--7৫৮//, 704 414. 274.
+ 0115, ০00 050500009 420510. 10 501860. 1315 [9910098, 225৮৪1
505৫ & 738৮, 01019055028 (0 0:588155 ৮10 11587 05964 32001

65 জাতে 00 মা 51850 7 0706) 10 স1১101 58035850000 00 00585000774

500901006 080510604. 00: 12151) 0001000180 5150013 58৩5. 20011051,
1090 310) 55008105177 1681165 €500660, 20 ৮71310201১5 2)১০013 701

৮5 0210550, পু*০ 115 1101300 06 1% 300%567) 4১৫2091 5150500 15055৫
$০ 92 2 0285 15 015 0590055, 0075 001৫3085150 0৬ 9156
0098০, 800 006 00250215665 007550 1015 02706.
|
.

১২.
পপ

মীর-কাসিম 1.

পসপপপিসাপাপাসাপাপাাাাাপপাপপপাশাপাপাসাপাপাপাা

পাশাপাশি

লাল কাগজের সন্ধিপত্রই -দেখান হইয়াছিল, কিন্তু এখানি সাদা
কাগজের 1” তাহার পর পার্থ ক্রাফটনের দিকে ফিরিয়া ক্লাইব

ইঙ্গিতে বলিলেন, “আর কেন?

প্রকৃত সংবাদ গুনাইয়া দেও।”

ক্রাফটন অবলীলাক্রমে বলিয়! 'দিলেন-_-“উমিাদ!

তোমাকে ফে

সন্ধিগত্র দেখান হইয়াছিল, তাহ! জাল; এখন যাহা পাঠ কর! হইল,
তাহাই আর্সল! তুমিএক কপর্দকও পাইবে না!”

ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, এই সংবাদে উমিটাদ সংস্ঞাশূন্য হইয়া
ভূতলে পতিত হইলে, সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনয়ন

করিয়াছিল। অতঃপর অন্নদিন জীবিত থাকিয়া, হততাগ্য বুদ্ধ উমিটাদ
ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; কিন্তু মৃত্যাপ্যযন্ত তাহার বুদ্ধি

বৃত্তি প্রত্যাবর্তন করে নাই! এইরূগে মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্ত
থে মোহমুদগরে উমির্টাদের মোহ ভাঙ্গিয়। দিল, তাহাতে পাত্রমিতবর্গেরও
অস্তরাত্ম! কম্পিত হইয়া উঠিল!

_ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।
“ভূতে পশ্যন্তি বর্ধবর121”
যে সকল অতিবিচক্ষণ হিন্দুমুসলমান দিরাজদ্দৌলার সর্বনাশ
সাধনের জন্য মোগলের রাজমিংহাসনের ভিততিমূল নির্প,ল করিতে উদ্যত

হইয়াছিলেন, তাহাদের বিশেষ অপরাধ ছিল না বলিয়া সম্প্রতি নৃতন
নূতন ইতিহাস-রচনার হুত্রপাত হইয়াছে। তাহাদের ধারণ! ছিল,

সিরাজদৌলাই সকল অনর্থের মূল; যে কোন উপায়ে তাহাকে
সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলেই আবার* রামরাজ্যের আবির্ভীব হইবে!
উদ্দেশ্য-সাধনের তীব্রতাড়নায় অন্ধ হইয়া, মীর জাফর এবং পাত্রমিত্রগণ

কৌন কথাই ভাল করিয়! ভাবিয়া দেখিতে পারেন নাই। সকলেই
তাড়াতাড়ি কারধযক্েত্রে ধাবিত ইয়াছিলেন। স্থচতুর ইংরাঙ্জ-সওদাগর

বাহা চাহিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া তাহাতেই “তথাস্ত” বলিয়! সন্ধিপ্র
সম্পাদন করিয়াছিলেন !

একদিন এই সন্ধিপত্র কার্যে পরিণত করিতে হইবে, একদিন এই
মন্ধিপত্রের প্রত্যেক কথ! অক্ষরে অক্ষরে দেশের লোকের শাঁসনক্ষমতা

মন্দীভূত করিবে, একদিন বিজয়োন্মত্ত বৃটাশ বণিক্ বীরপ্রতাপে

বাহু বিস্তার করিয়! মৌগলের গৌরব-পতাকা উৎখাত করিয়! ফেলিবে,-কেহই হয়ত এতঢুর ভাবিয়া দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সকলেই
ক 20 ঢাছাত। পাত ৪5 0086 005 5০-০৪1150 058068 ৩1৩ 00616
88716106005 70500608000. 1068৮ 06 2 15$0100100, [195 15021190
৮576 10 2. 09081010710 06109800875 001087 036 এব ০৪2-5060586
60910 761956 30201002, 00615 দাও5 000 560 8. 510200% 06021106187

697 7.0 00615 8725 109 00) 60 0022219 086 057005৮৮221) 28948
/ 40774751716) £..276,

১৪

মীর কাসিম ।
পানি

পাপা

ভাবিয়াছিলেন, যাহা হইবার হউক; তাহার পর আমর! তে! সকলেই
রহিলাম, দেখিয়া লইব |

যাহ) হইবার, হইয়া গেল । দেখিয়া লইবার আর অবসর হইল ন1।
পলাশীর যুদ্ধাভিনয়ের পরেই জগৎশেঠের সন্ত্রণাভবনে ইংরাজ-সেনাপভি
কর্ণেল ক্লাইব সদ্ধিপালন্র জন্য সকলকে আহ্বান করিম! পাঠাই-

লেন। তখম সকলেই বুঝিলেন,_কেবল ধে সিরাজদ্দৌলারই সর্বনাশ

হইয়াছে তাহা নহে; সন্ষিপত্রের ছত্রে ছত্রে যে প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি

নুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রবল পীড়নে মুসলমান-শাসনশক্তি ধুলিপরিণত হইবার স্ত্রপাতি হইয়াছে।

কে আর তাহার গতি রোধ

কবিবে?

মুসলমানগণ বাহুবলে সিন্ধু সম্তরণ করিয়া, তরবারি-হস্তে রাজসিংহাসন

অধিকার করিয়া, বহুশত বৎসর ভরিতবর্ষে বাস করিয়া, ভারতবাসী বলিয়াই
পরিগণিত হইয়াছিলেন ;-_আজ সহসা চাহিয়া! দেখিলেন, বিদেশের বণিক্সমিতি সেই স্থখের রাজসিংহাসন ক্ষণভন্কুর কাচ-পাত্রের স্তাঁয় চ্র্ণ

বিচুর্ণ করিবার অধিকার লাভ করিয়! সগর্ধে সিংহাসন-পার্খে দৃটপদে

দণ্ডায়মান !
ৃ
771
ইংরাজ ভাবিয়াছিলেন--গ্প্তসন্ধিস্থত্রে তাহাদের সম্মুখে অনস্তরত্বসমন্থিত. কুবেরভাগ্াঁর উন্ম্ত হইবে । তাহার লোভেই তাহার!
বূপোন্মন্ত পতন্নবৎ সমরানলে আত্মবিসঞ্জন করিতে সন্মত হইয়াছিলেন।
ইংরাজ-সেনাপাতির আজ্ঞামাত্রে সে কুবেরভাগ্ডার যখন সর্বসমক্ষে উন্মুক্ত

হইল, তখন তাহার প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া, ইংরাঁজ-সেনা-

পতিনিতাস্ত অসহিষু হয়! উঠিলেন। ধনরক্ষকদিগের উপর ভঙ্বন
গর্জধনের ক্রুটিহইল না) মীরজ্খফরের উপর কটাক্ষপাতের ক্রুটি হইল
না; পুনঃ পুন, “দেহি দেহি” রবেহস্কার করিবারও ভ্রট হইল না।
এত করিয়াও যখন অক্গীক্কৃতত অর্থ সংগৃহীত হুইল না, তখন ইংরাজ-

তৃতীয় পরিচ্ছে?

সেনাপতিও বুঝিলেন--অর্থলোভে

ধন্শীধর্দে জলাঞ্জলি

১৫.

দিয়া কলঙ্ক

উপার্জন করাই সার হইল! *
আর সে দিন নাই! ধাহারা নবাব আলিবন্দির সগ্মুথে সসম্ত্রমে
জ্ান্থু পাতিয়৷ করজোড়ে উপবেশন করিতেন, যাহারা শিশু সিরাজদ্দৌলার
নিকটেও উমিটাদ বা জগংশেঠের পক্ষপুট আশ্রয় করিয়া সম্তর্পণে
পদপঞ্চালন করিতেন, ধাহারা সেদিনও মুরশিদাবাদের রাজপথে

একাকী গমনাগমন

করিতে ইতস্ততঃ করিতেন,_আজ

বিধান্তার

বরে তাহারাই রাজমুকুট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অধিকার লাভ
করিয়া, সগর্ধে সঙ্গীন-সহায় শ্বেতাঙ্গসেনার অধিনায়ক হইন্বা! রাজপ্রাসাদে উপনীত হইরাছেন্! মীর জাফরের পাধ্য কি তাহাদের মুখের
উপর সন্ধিপত্র অস্বীকার করেন! কেবল সকলে মিলিয়! করুণ ক্রন্দনে

ক্লাইবের মনস্তপষ্টি সম্পাদনের চেষ্|! করিতে লাগিলেন । সবল উত্তমণ্

দ্বারে দণ্ডারমান ; অসমর্থ অধমর্ণ “কিস্তিবন্দী”” করিবার জন্য গল-:
লগ্বীক্কতবাসে
জানু পাতিয়া নতশিরে উপবিষ্ট । আর সে দিন নাই !
স্থবিখ্যাত ইতিহাসলেখক.জেমন্ মিল লিখিয়! গিয়াছেন :--“ভারতবর্ষের অধিপতিগণকে সর্বদ। যে সকল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত,
রাজকোষের অর্থাভাবই তন্মধ্যে প্রধান” ॥ ইহা নদীর জাফরের নিকট

পাষাণ হইতেও গুরুভার বলিয়! বোধ হইয়াছিল। পলাশির যুদ্ধের পূর্বে
মীর জাফরের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। নবাব আলিবন্দী'
দানশীল ছিলেন ।

বর্গার হাঙ্গামার গতিরোধার্থ বর্ষে বর্ষে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, ভিনি

সিরাজদ্দৌলাঁর
জন্তবিশেষ কোন অর্থসংস্থান রাখ্িয়! যাইতে পারেন

নাই। সিরাজদ্দৌলাও রাজকোবষের উন্নতিসাধনের অবসর পাইবার
পূর্বেই কলহ-কোলাহুলে লিপ্ত হইয়াছিলেন । এরপ ক্ষেত্রে মীর জাফর
00 02800900706 656 ভোর 06 006: 00065361900? 035 18154
0070570 01 000 55081150) 9025275000 05 0001067.-14811, 4,414. 25.
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ইতরাজদ্িগকে এত টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কেন ? রাজকোষে

এত টাকা থাকিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না ।

্

কেহ কেহ অনুমান করেন,_ মীর জাফর ভাবিয়াছিলেন, যাহারা

উত্কোচলোভে বিদ্রোহীদলে যোগদান করিতেছে, তাহাদের চেষ্টা সফল
হইলে তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার দ্দিলেই যথেষ্ট হইবে ; ইংরাজেরা"
যে কড়ায় গগ্ডায় সন্ধিপত্রের লিখিত ধনরাশি হস্তগত করিবার জন্য

নির্মম হৃদয়ে তর্জন গর্জন করিবেন, মীর জাফর এতদুর বিশ্বাস করিতে
প্রস্ততু ছিলেন না! এখন কিন্তুসকল কথাই বিশ্বাস করিতে হইল।

মীর জাফর অনন্টোপায়

হইয়া, ইংরাজ-মেনানায়কগণকে কিঞ্চিৎ

উৎকোচ প্রদান করিয়া, সন্ধিপত্রের কথা চাপা! দিবার চেষ্টা করিতে
ক্রটি করেন নাই। সে চেষ্টা সফল হইল না।
তখন কেহ কেহ উপদেশ দিলেন,_আর কেন? এখন তো কার্ষ্োদ্ধার

হইয়াছে; এখন আর জনকতক অর্থলোলুপ ইংরাজ-ভিখারীকে গলহস্ত
প্রদান করিতে ইতস্ততঃ কি?

কিন্তু মীর জাফরের কর্মদোষে সে পথ

পূর্ব্বেই অবরুদ্ধ হইয়াছিল ! তিনি রাজধানীতে উপনীত না হইতেই, সম্পন্ন

নাগরিকগণ লুষঠনভয়ে ধনরদ্ব 'লইয়| দুরস্কীনে পলায়ন করিয়াছিলেন।
যাহারা তখনও রাজধানী ছাড়িয়। পলায়ন করেন নাই, তাহারাও মীর
ভ্বাফরের তয়ে ক্লাইবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

বহুকাল বেতন ন!

পাইক়!, নবাবসেন! বিদ্রোহোনুখ হইয়া! উঠিয়াছিল; পলাশীর যুদ্ধাবসানে
বেতন পাইবার আশ! তাহাদিগকে এতদিন. নিরস্ত রাখিয়াছিল; এখন
শুভদিন উপস্থিত, 'তথাপি তাহারা বেতন পাইল না বলিয়। সকলেই

খড়াহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপবিদ্রোহী-সেনাদলবেষ্টিত অসহায়
মীর জাফর ইংরাজ-সেনাপতিকে উত্যক্ত করিতে সাহস পাইবেন কেন?
মনের ভাব. যাহাই হউক, ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া! মীর জীফরকে

নীরবে সকল গঞ্জনাই মহ্য করিতৈ হইল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৭

কর্ণেল ক্লাইব বুটিশ-বণিকের সৌভাগ্য-কেতু । প্রতিভায়, কার্ধ্যদক্ষতায়, অসমসাহমে তিনি এদেশের ইতিহাসে আপন নাম চিরম্মরণীয়

করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন সিরাজন্দৌলার রাজ-ভাঁওার শূন্য করিয়াও
১৭৬০০০০ রৌপাযুদ্রা, ২৩০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ছুই সিন্দুক স্বর্ণপাঁত, চারি

সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার এবং ছুইটিমাত্র ছোট ছোট সিন্দুকপূর্ণ
মণিমুক্তা ভিন্ন আর কোনও ধনরত্ব বাহির করিতে পাঁব্িলেন না, তখন
তাহাকে তাহাতেই আপ।ততঃ সন্তুষ্ট হইতে হুইল
কে কিরূপ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, তাহ! লইয়া ইতিহাসে

অনেক বাদ প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইংলগ্ডের মহাঁসভা তাহার
তথ্যান্থুসন্ধানের জন্য এক* অনুসন্ধানসমিতি গঠিত করিয়াছিলেন 1

তাহাদের নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়ে কর্ণেল ক্লাইব মুক্তকণ্ঠে বলিয়া
গিয়াছেন,_-“যখন সন্ধিপত্রের সকল কথা স্থির হইয়া গেল, তখন

গুপ্তসুমিতির' সদস্য বীচার সাহেব বলিলেন, “কোম্পানীই
লাভবান্ হইবেন কেন

কেবল

সেনাদল এবং গুপ্তসমিতির সদস্তদিগেরও

পুরস্কার পাইবার ব্যবস্থা হওয়া আবগ্তক।” তদন্ুসারে (মুরশিদাবাদে)
ওয়াটন্ সাহেবকে সে কথা লিখিয়। পাঠান হইয়াছিল) কিন্তু ওয়াটস্

ইহার কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ক্লাইব পলাণির যুদ্ধেরপূর্বে তাহার বিন্দু
বিসর্গ জানিতেন

না।

কেবল

এই পর্য্যন্ত জানিতেন--কাহাকেও

রিক্তহস্তে দীর্ঘনিঃশ্বীস পরিত্যাগ করিতে হইবে না! তিনি যখন
শুনিলেন, কে কত টাকা পাইবেন, তখন তিনিও ভাঁবিয়াছিলেন-_.
পুরস্কারের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইয়৷ পড়িয়াছে! তখন কোম্পানীর
অঙ্গে কর্মচারিদিগের কোন ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা ছিল, না) সুতরাং কোন

স্বাধীন নরপতির নিকট পুরস্কার গ্রহণ করা তাহার বিবেচনায় কিছুমাত্র
গহিত কাধ্য বলিয়া প্রতিভাত হয় নাই। আর গহিত হইলেইব|
মহাসভার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? কো্পানী-বাহাদুর
কোন আপত্তি

১৮

মীর কাসিম ।

করিলে শোভা পাইত।

কিন্তু তাহারা আপত্তি করা দূরে থাকুক,

আহ্লাদে এই কার্ষ্যের অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।৮%
বীচার সাহেব যে হিসাব দিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে এই লঙ্কাভাগে
সকলেই যথাযোগ্য পুরস্কার লাঁভ করিয়া, কোম্পানী বাহাছুরের পক্ষে

আপাততঃ সন্ধিপ্রাপ্য অদ্ধাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া, পশ্চার্ধ পরিশোধের
জন্য মীর জীফরকে তিন বত্সরের অবসর দান করিয়াছিলেন |?
পলাশির বুদ্ধাবসানে সেনাপতি ক্লাইৰ গভর্ণর ডে.ক সাহেবকে
যে পত্র প্রেরণ করেন, সেই পত্রে ২৫এ জুন কলিকাতার ইংরাজমণ্ডলী

এই দেবছুল্লভি বিজয়বার্তা

প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে

উন্সত্ত হই!

উঠিয়াছিলেন। গত বৎসর জুন মাসের শেষে কলিকাতাবানী ইংরাজগণ
ঘেমন অবসাদগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, এবার ঠিক সেই সময়ে
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১৯

৮৮৯ ৯াপিশি

পুরস্কারলাভের

সম্ভাবনায়

পপি

সকলেই

জয়ধ্বনি

করিতে করিতে রাজপথে ছুটিয়া বাহির হইলেন। সকলের মুখেই এক
কথা; সকলের হৃদয়েই এক আনন্দোচ্ছাঁস। সে উচ্ছ্বাসে কলহবিবাদ
বিশ্ব হইয়া, সকলেই ক্ষণকালের জন্য মাতোয়ারা হইয়! উঠিলেন ! *
কলিকাতার ইংরা'জ-দরবাঁর কাঁলক্ষয় ন! করিয়া, 'এক ত্বরিতগতি
জাহাজ সাঁজাইয়! মহ! সমারোহে ম্যানিংহাম সাহেবকে তাহাতে উঠ্ঠাটয়া
দিয়া বিলাঁতে বিজয়বার্তা প্রেরণ করিলেন । এদিকে সেনাপতি ক্লাইবের

অক্ষুণ্ন অধ্যবসায়ে সুরশিদাবাদের নবাব-দত্ত ধনরত্ব সাতশত সিন্দুকে
বোঝাই হইয়া, একশত সুসজ্জিত তরণী-সংযোগে বুটাশ বিজ্য়-বৈজযস্তী
স্ুবিস্তৃত করিয়া, বুটাশের *রণবাদ্যনিনাদে ভাগীরথীর উভয় তীর
প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নবদ্বীপে উপনীত হইল; তথা হইতে
ইতরাজবন্ধু রাজরাজেন্র কৃষ্টচন্দ্র ভূপবাহাছ্রের সেনাদল-পরিচালিত হইয়া,
যথাঁকাঁলে তাহা কলিকাতাঁর ইংরাঁজবন্দরে নিরাপদে তীরসংলগ্ন
হইল । 1

ইতিহাসে এরূপ অকন্মাৎ তাগ্যবিবর্ভনের বিবরণ অতি অল্পই
দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরোও বলিয়া থাকেন,_-এই উপলক্ষে

তাহাদের চিত্তবৃত্তি যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া. উঠিয়াছিল, অল্প যুদ্ধেই
সেরূপ আনন্দোচ্ছাস অনুভূত হইয়াছে । $
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২০

মীর কাসিম

০৯

০৫টি তিপিালপদ।

২৬ শে জুলাই খেলাঁত' বিতরণের সমারোহে মুর্শিদাবাদ, টলমল
করিয়া উঠিল! কর্ণেল ক্লাইব জর্ধময় কর্তা,_-তাহার কথ! আর কি

বলিব? সেনাপতি ওয়াটসন্ একটি সুসজ্জিত হস্তী, ছুইটি আস্তরণারৃত
ঘ্বোটক, একপ্রস্থ সুবর্ণ-খচিত পরিচ্ছদ ও শিরপেঁচ, এবং একটি মণিমুক্তা-

বিজড়িত উষ্তীষচুড়া লাভ করিয়া পরম সমাদরে মন্তকে ধারণ করিলেন!
যেখানে যত রণপতাক! ছিল, তদ্বারা রণতরণী সুসজ্জিত করিয়া, মহ?
কামানগর্জনে জলস্থল বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। জনঞ্রুতি ইংরাজসওদাগরের ভাগ্যোন্নতির কাহিনী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বহন ক্রিয়া
দ্রিখ্িজয় স্থুসম্পন্ন করিল।
অতঃপর মীর জাফরের চরিত্রসন্বন্ধে ইংম্মাজ-সেনাপতিদ্য় কে কিরূপ

মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাই সমালোচনার বিষয় হইয়া! উঠিল।
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্লাইব এবং ওয়াটসন্, ছুই বীর ছুই মতের

অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

শিরোপা পাইয়া ওয়াটসন্ লিখিয়া-

ছিলেন £-বিশেষ আহ্লাদের কথা এই থে, দেশের লোকে সকলেই

মীর জাফরের রাজ্যলাভে আনন্দ লাভ করিয়া যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন

করিতেছে! সিরাজদ্দৌলা এরূপভাবে জনসাধারণের শুভকামনা সম্ভোগ
করিতে পারেন নাই !”

|

এদিকে সেনাপতি ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন,_“বর্তমান
নবাব-বাহাছুরের কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি নাই) যে গুণে আত্ম-সামস্তবর্গের
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২১

৯৮াশশা্পি্টা্টপাস্িপিপাসিপাাশিসিস্পিন্িসিস্পিস্প্পীং

পি

বিশ্বাসও স্নেহমমতা আকর্ষণ কর! যায়, তাহার অত্যন্তাভাব! তাহার

শাসনে এই কয় মাসের মধ্যেই দেশ অরাজক হইয়া উঠিয়াছে; চারিদিকে

বিদ্রোহ-বহ্ি জলিয়া উঠিতেছে;

আমরা নবাবের

নিত্য-

শুভাকাজ্জী বলিয়াই মীর জাফরের রক্ষা !”
এই অযোগ্য অভিনব নবাব অধিকদিন বঙ্গ-বিহাঁর-উড়িষ্যার রাজপদ-

গৌরব সম্ভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধেও
ষড়যন্ত্রের সুত্রপাঁত হইল। এই ষড়যন্ত্রে নিপতিত হইয়া, নবাব সুজা-

উল্-মোল্ক হাসামোদ্দৌলা। মীর মহম্মদ জাফর আনিখ! বাহাছুর
, মহবতজন্গ প্রিযপুত্র মীরণের বাহুবলে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়া,
' ইতিহাসে “ক্লাইবের গর্দভ”্*নামে কলঙ্কিত হইলেন। তখন সকলেই
বুঝিল--“ভূতে পত্তান্তি বর্কারাঠ'|
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।
“ক্লাইবের গর্দভ',
মীর জাফর ইংরাজের জন্য চিরকলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়াও ইতরাঁজের
ইতিহাসে “ক্লাইবের গা্দভ” বলিয় উপহসিত হইয়াছেন। তাহার এই
অকীত্তিকর উপাধি কিন্তু ইংরাজ-দত্ত নহে। মীরজা সমসের উদ্দীন
নামক তাহার এক জন পরিহাস-রপসিক স্পষ্টভাষী বাঁলযসহচর

ছিলেন,

তাহার অন্ুচরবর্গের সহিত একদা ক্লাইবের “গোরা লোকের” বচসা,
হইয়াছিল। দে কথা মীর জাফরের কর্ণগোচর হয়। মীর জাফর
ক্লাইবের মনস্ত্টিসাধনের জন্য সর্বদা এরূপ তটস্থ থাকিতেন যে, তিনি

এই সামান্ত কারণেই মীরজ! সাহেবের উপর কুপিত হয়া প্রকাস্ত
দরবারে তাহাকে ভৎ্সন! করিয়া বলেন,_“তুমি কি এখনও কর্ণেল
সাহেবের পদমর্য্যাদা অবগত্ত হও নাই? তাহার বন্ধুগণের এরূপ অপমান
করিতে সাহসী হইয়াছ কেন?” মীরজা তৎক্ষণাৎ বিনয়াবনত রাজভূতে স্তায় কৃতরিন.কাতরতা প্রদর্শন করিয়া! বলিয়! উঠিলেন,_-“সে কি
কথা ? আপনি আমার প্রতিপালক! আমি প্রত্যহ গ্রাতঃকালে ক্লাইবের
গর্দভকেই তিনবার করিয়া বথীরীতি সেলাম করিয়া থাকি; আমি কি

কর্ণেল সাহেবের মুখের দিকে দৃঢ়নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহম
পাই?” * এই হ্ৃত্রে মীর জাফরের অভিনব উপাধি সর্বাত্র প্রচারিত

হা পড়িল!
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পাশাপাশি ৮পাতি

পাপা

পা

মীরজা সাহেব ব্ঙ্গচ্ছলে মীর জাফরকে যে অকীন্তিকর উপাধি
দন করিয়া গিয়াছেন, এতিহাসিক-সত্যান্সন্ধাননিপুণ সাহিত্য-সেবকগণ
সত্যের অন্থরোধে তাহাই মীর জাফরের প্ররুত পরিচয় বলিয়া লোকসমাজে ঘোষণ| করিয়াছেন । * গৃহস্তথের গর্দত যেমন স্র্য্যোদয় হইতে
সুর্য্যান্ত পর্যন্ত নানাবিধ ভারবহন

করিস, দিনাস্তে তণেদক

ভিন্ন

আর কিছুই উপভোগ করিতে পায় না ইংরাজের ভারবহর্স' করিতে
গিয়া, বাঙ্গাল।-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াও, মীর জাফর

নেইরূপ বিভৃম্বনা ভোগ করিতে লাগিলেন ! মীর জাফরের অদৃষ্ট-বিডম্বন।
তাহার স্বকৃতব্যাধি বলিয়া,--কি ইংরাজ,

কি

বাঙ্গালী,__কাহারও

সহানুভূতি আকর্ষণ করিল না!
সিরাজদ্দৌল! সিংহাসনরক্ষার্থ রাজকোষের অধিকাংশ ধনরত্ব অপাত্রে
্ন্ত করিয়া গিয়াছিলেন ; মীর জাফর যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়ছিলেন,
ইহংরাজের খণপরিশোধ করিতেই তাহ ফুরাইয়া গেল ;--সেনাদল বেতন
না পাইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। রাষ্টরবিপ্নবে কাহার ভাগ্যে |
কিরূপ দণ্ড পুরস্কার বিতরিত হইবে, বুঝিতে না পারিয়া, ভয়ে ভয়ে

্ার্থরক্ষার্থ অনেকে

অকার্ধ্য* কুকাধ্য করিতে লাগিল। স্থৃতরাং

বীর জাফরের পৃষ্টরক্ার্থ ্লাইবকে কিছু দিনের জন্ত সসৈত্তে রাজধানীতে
অবস্থান করিতে হইল।

এই সকল

ও অন্যান্ত অনেক

কারণে

ইংরাজেরাই সিংহাসনের মালেক হইয়া উঠিলেন। ইতিপূর্বে কেহ
ইংরাজদিগকে মুরশিদাবাদে গতিবিধি করিতে দেখিত না) কালে
ভত্রে কেহ বাণিজ্যাধিকারলাভের জন্য রাজধানীতে উপনীত হইলেও,
কত সন্তর্পণে, কত সতর্ক পাদবিক্ষেপে, মৌগলের রাজপথে পদার্পণ

করিত! পলাশির যুদ্ধাবসানে তাহারাই কি না! সুরশিদ্দাবাদের সর্বেসর্কা
ক 1111151715.055 06 371095 [5079) ₹০1. [1],

২৪

মীর কাসিম ।
০৮তাসতি এপাশ শত

* হুইয়া উঠিল! * লোকের আর অপরাধ কি? তাহার! দেখিল যে,
উতরাজেরাই প্রভৃ--মীর

জাফর

তাহাদের

দাঁসানুদাস ! স্থতরাং

তাহারা স্থার্থরক্ষার্থ ক্লাবের মনস্তষ্টির জন্যই ব্যাকুল হইয়! উঠিল। 1
প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান ওমরাহেরা পর্য্স্ত ক্লাইবের ক্পা-কটাক্ষের
ভিখারী হইয়া ইংরাজের পদমর্যযাদা সহসা শতগুণে বর্দিত করিয়া
তুলিলেন পি

লোকে মীর জাফরের আনৃষ্টবিড়ন্বনায় সমুচিত সহানুভূতি প্রদর্শন
না করিলেও, জ্বাপনার অবস্থ। হৃদয়ঙ্গম করিতে মীর জাফরের বিলম্ব

হইল নাঁ। কিন্ত তখন “পাশা হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে!” তিনি আত্মাবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর “পাইয়াও, তাহার প্রতিকার

করিবার অবসর পাইলেন না! সুদ্ধিপত্রের অঙ্গীক্কত খণ পরিশোধ করিতে
অসমর্থ হইয়া, রাজের নিকট “চোর” হইলেন । অনেকে বলিতে

লাগিল যে, মীর জাফর নবকৃষ্ণ মুন্সীর মন্ত্রণাবলে গুপ্তধনাগারের বহুমূলা
রত্বরাশি অপহরণ করিয়! ইংরাজদ্দিগকে প্রতারিত করিয়াছেন!+ সিপাহী-

দিগের পুর্ব্বেতন পরিশোধ করিতে না পারিয়া, মীর জাফর আত্মভূত্যবর্গের নিকট বিশ্বাস-ঘাতক শঠ প্রবঞ্জক বলিয়। প্রতিভাতি হইলেন ;
তাঁহাদের ভয়ে ধনমানজীবনরক্ষার্থ ইরাজসেনার কণ্ঠলগ্ন হইয়া উঠিলেন!
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।
সা

২৫
সি পাপিতিশা্ী প্িশাশিপিিসেশা পাস

বে সকল মুসলমান আত্মীয় অন্তরঙ্গ এতদিন প্রাণপণে তাহার সিংহামনলাভের সহায়ত! করিয়া আসিরাছেন, তাহারা এখন অবসর পাইয়। কেহ

পুর্িয়ার ফৌজদারী,_-কেহ পাঁটনার নবাবী,_-কেহ বাঁ মুরশিদীবাদের
দেওয়ানী প্রভৃতি যথাযোগ্য “রাজপদে, মন্ত্রিপদে” প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য
পুনঃ পুরঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন ।* হিন্দু অমাত্যবর্গ তাহ।র সন্ধান

পাইয়! আত্মাধিকার-রক্ষার্থ ক্লাইবের শরণাঁগত হইলেন ! ইংরাঁজেরা যথন
সন্ধিহ্থত্রে কলিকাতাঁর জমীদারী লিখাইয়! লইলেন, তখন মীর জাফরকে
স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়া সনন্দে লিখাইয়! দিতে হইল যে,_-"এতদ্বারা
চাকুলে হুগলীর জমীন্দার বর্গ, চৌধুরীবর্গ প্রভৃতি হরিয়েক ভূম্যধিকারিবর্গকে জানান যাইতেছে পে, তোমর! অদ্য হইতে কোম্পানীর শীসনাধীন
হইলে ১--তীাহারা ভাল মন্দ যেরূপ আচরণ.করুন না কেন, তোমব! তাহা
বিনা বাঁক্যবায়ে স্বীকার করিয়! লইবে, ইহাই আমার বিশেষ র|জাজ্ঞা” 1
জগৎশেঠের লাভের পথে কণ্টকরোপণ করিয়া, ইতরাজদ্িগকে

কলিকাতায় টঙ্কশাল! সংস্থাপন করিবাঁর সনন্ৰ প্রদান করিতে হইল । £

খোঁজ! বাজিদের লাভজনক সোরার ব্যবসায় উৎখাত করিরা, উৎরাজদিগকেই বেহারের সোরার ব্যবসায়ে একাধিপত্য প্রদান করিতে হইল 1$
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উপযুক্ত অবসরলাভ করিয়া, ইংরাজ-বণিক সদর্পে বাঁণিজ্যবিস্তারে অগ্রসর

হইলেন। * নানারূপে মীর জাফরের অর্থ শোষণ পূর্বক রাজকোষ শৃন্ত
করিয়াও, তাহাদের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হইল না। লবঙ্গের ব্যবসায়,
পান স্থপারীর ব্যবসায়,_-যাহাতে দেশের লোকের ছু” পয়সা উপার্জনের
পথ দেখিতে পাঁইলেন,”_সেই ব্যবসায়মাত্রই ইংরাজদিগের অবলম্বনীয়

হউয়া উঠিল !1 সিংহাসনে পদার্পণ করিবার “এক মাসের” মধ্যেই
মীর জাফরতে এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে হইল)
কিন্তু তাহার অভিযোগ কেবল আকুল আর্তনাদ ও অরণ্যরোদনে পরিণত

হইল।

তাহাতে রোগের কারণ নষ্ট হইল না; বরং ইহা হইতেই

ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সর্বনাশের স্থত্রপাত হইল ! 4

দেশের লোকের অন্নরক্ষার্থ ইংরাজু-বণিকের স্বাধীন বাণিজ্যের গতিরোধ
করিতে গিঁয়াই যে সিরাজদ্দৌলার সর্বনাশ হইয়াছিল, সে এ্ঁতিহাসিক
তত্ব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাঁগিল। “বাহারা সিরাজ-

দৌলার উচ্ছঙ্খলতায় এবং শাসনকার্য্যে অসহিষু হইয়া আশা করিয়াছিলেন যে, মীর জাফর হয় ত বর্ষায়ান্ আলিবব্দীর দৃষ্টান্তান্থমরণ করিয়াই
প্রজাপালন করিধেন; তীহারাও মীর জাফর ও মীরণের অসচ্চরিত্রতাস়
মন্ধপীড়িত হইয়া, সিরাজদ্দৌলার কথা ম্মরণ করিয়। আক্ষেপ করিতে
নাগিলেন।”$ দেশের দশ! বড়ই শোচনীয় হুইয়| উঠিল!
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ইতরাজের! মীর জাফরের ছুর্দশার কারণ উপলব্ধি করিয়া, তাহার

কল্যাণসাধনের জন্য উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিলেন।

রাজকোষের

অর্থহীনতাই যে সকল দুর্দশার মূল, তাহ! সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এখনও পুর্ণিরা ও বিহার প্রদেশ মীর জাফরের হস্তগত হয় নাই) তাহ!
হস্তগত করিতে না জানি কত অর্থব্যয় ও কত সেনাক্ষয়

করিতে

হইবে! এ অসময়ে রিক্তহত্তে দিংহাসন রক্ষা করা যে কত কঠিন,
তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। সুচতুর ক্লাইব উপযুক্ত অবসর
লাভ

করিয়া

মীর জাফরকে বুঝাইতে বসিলেন,_-“সেনাবিভাগেই

সর্বাপেক্ষা বায়বাহুল্য £আমরাই যখন সিংহাসনরক্ষার ভার গ্রহণ করি-

য়াছি, তখন আর বহুসংখ্যক্ট সিপাহী পুষিবার প্রয়োজন কি? অপ্দেক
সিপাহী বরখাস্ত করা হউক ।”* ব্যয়সংক্ষেপের পক্ষে ইহ! অপেক্ষা আর
সরল উপায়কি হইতে পারে ? কিন্ত বীর জাফর ভাবিলেন যে, তাহাকে

সম্পূর্ণরূপে করভলগত করিবার জন্ই সুচতুর ক্লাইব এইরূপ আপাতরমা
সছপদেশ বিতরণ করিতে অগ্রপর হইয়াছেন! তিনি ক্লাইবের উপদেশ
অবহেল! করিতে সাহপ পাইলেন না, গ্রহণ করিতেও অগ্রনর হইলেন
না। তাহার এইরূপ আচরণুরে কারণ কি, সে কথা কিন্ত সকলেই

বুঝিয়া ফেলিল। মীর জাফর যে আত্মাপরাধের পরিণাম চিন্তা করিয়া
শিহরিয়া উঠিয়াছেন, তিনি যে বন্ধু বলিয়। পরম শত্রুকে স্বগৃহের প্রবেশদ্বার
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দেখাইয়া! দিয়া, এখন বন্ধুবরকে

কোনরূপে তাঁড়িত করিবার জন্যই

সমধিক লালায়িত হইয়! উঠিয়াছেন,_ইংরাজেরা তাহ! আকারে ইঙ্গিতে
বুঝিয়া ফেলিলেন ! * এই সুত্রে মীর জাফর ও ক্লাইব, এই উভয় বন্ধুর

মধ্যে মনোভঙ্গের উপক্রম হইল। মৌখিক আদর অভ্যর্থনার ক্রুটি
রহিল না; কিন্তু উভয়েই আত্মগোপন করিয়! স্বকীয় অতীষ্টসাঁধনের
ণ
আয়োজন করিতে লাগিলেন ।

মীর জাফর কি কৌশলে সন্ধিপত্রের অবশিষ্ট দায়িত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া
ফেলিবেন, তাহার জন্য নাঁনারূপ অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ।

তাহ! বুঝিতে পারিয়! কর্ণেল ক্লাইবও আত্মপক্ষ প্রবল করিবার আয়োজন
করিতে লাগিলেন। সে আঙ্লোজন তীহাঞ্ষে নৃতন করিয়া শিখিতে

হইল না। কি কৌশলে সিরাজদ্দৌলার ন্তায় প্রবলপ্রতাপ তেজস্বী
ভূপতিকে এত সহজে ভূপাতিত করিয়াছিলেন, ক্লাইব তাহ। মীর জাফরের
নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন । এখন “গুরুদক্ষিণা” দিবার অবসর
উপস্থিত হইল! তখন রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিরক্ষণ_-এই সকল

উচ্চভাবে

অন্ন লোৌকেই পরিচালিত হইতেন;

সকলেই

স্থার্থ-

রঙ্গার্থ পরস্পরের গলায় ছুরি বসাইয়া দিব] সুযোগ অন্বেষণ করিতেন ।
পাত্রমিত্রগণের এইরূপ চরিত্রহীনতার ছিদ্রলাভ করিয়া, ক্লাইব তাহাদের

মধ্যে দলাদলি বাঁধাইয়! দিয়া এক দলের কর্তা হইয়া বপিলেন। * তখন
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মীর জীফরের গুপ্তমন্ত্রণার প্রত্যেক কথা৷ ক্লাইবের কর্ণগোচর হইবার

সুবিধা হইল ;--গৃহভেদী বিভীষণগণের যত্রান্ুরাগে ইংরাজের নবোদ্গত
রাজশক্তি মীর জাফরকে উত্তরোত্তর পদবিদলিত করিবার অবসর লাভ

করিল।

মীর জাফর দেখিলেন যে,__তীহার পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে!

এত করিয়৷ যে রাজসিংহাঁসন কাড়িয়া লইয়াছেন, যাহার জন্য দয়াধশ্মন

কর্তব্যবুদ্ধি স্নেহ মমত! অতল সলিলে বিসর্জন দিয়া ইস্লামের নামে
কলঙ্কলেপন করিয়াছেন, প্রিত্বপুভ্র মীরণের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া
ভগবানের পুণ্যনামে পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিতে
উতস্ততঃ করেন নাইঃ সেই সিংহাসন পদতলগত ! কিন্তু, হায়! তথাপি

সিংহাসনারূঙড

হ্জা-উলু'মোলক্

হাসামোদ্দৌল! মীর-মহম্মদ জাফর

আলি খাঁ-বাহাছুর মহবত্জঙ্গ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাঁব নহেন ;-_তনি কেবল কর্ণেল ক্লাইবের স্নেহান্ুর্পালিত ইঙ্গিত্তান্ুচালিত তৃণেদ কপুষ্ট

ভারবহনক্রিষ্ট কঙ্কালাবশিষ্ট ছুরদৃষ্ট গর্দিত !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।
কম্মফল।
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বঙ্গবিহারউড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাবের নাম মীর
কাসিম।*
তিনি এদেশের “ইতিহাসে কাসিম আলি নামেও

সুপরিচিত । তীহার অধঃপতনের

পর যাহারা মন্ূনদে ' উপবেশন

করিয়াছিলেন, তাহারা আর স্বাধীন ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন! করিতে

পারেন নাই। সেই জন্ত কাসিম আলির ইতিহাসই বঙ্গ-বিহাঁর-উড়িষ্যার
মুদলমান-শাঁসনের শেষ চিত্রপট !
পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ুসলমান-শাসনশক্তির ভিন্তিমূল উৎখাত হইবার স্ত্রপাত হয়। ইংরাজ সেনানায়ক মীর জাফরকে
মস্নদে বসাইয়া “নজর”
প্রদান করিয়া, বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার

পন্ুবাদীর” বলিয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেও, লোকে বুঝিয়াছিল-_

মীর জাফর নামমাত্র, নবাব; ইংরাজ সেনানায়ক এবং তাহার সঙ্গীনসহায়
সহচরগণই প্রক্কত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা,_বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা

প্রবল পুরুষ। উত্তরকাঁলে ইতিহাস রচন| করিয়া ইংরাজেরা লিখিয়!
* প্রকৃত নামকাসেম; ইতিহাসে কাসিম নাম সুপরিচিত বলিয়া, তাহ! জার
পরিবর্তিত হইল ন|।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

৮৯.

সু

৮
পপশাসাশিস্পিসপাসপিি

গিয়াছেন,_ভাহার! পলাশিক্ষেত্রে বাহুবলে বঙ্গবিজয় সুমম্পন্ন করিয়া

ভারতবর্ষে বৃটিশ-সাঁআাজ্যের ভিন্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। প্ররুতপক্ষে

ওপ্তসন্ধিপত্রই এই অভিনব সাত্্রাজ্য-সংস্থাপনের মূলভিত্তি। তাহাতে
বাহুবলের সংশ্রব বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজদরবারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার সময়ে, লোভান্ধ মীর জাঁফর প্রকাশ্যে
ও গোপনে ইংরাজগণকে যে আশাতিরিক্ত

করেন, তাহাই কালে মুনলমান-শাসন-শক্তি

পুরস্কারদানের অঙ্গীকার

শিথিল করিয়া বুটীশ-

সাআ্রাজ্/-বিস্তারের কারণ হইয়া উদ্ঠিয়াছিল। অধমর্ণের বাস্তভিটা যে
কারণে উত্তমর্ণের বিলাস-কাননে পরিণত হয়, ইহাঁও প্রায় সেইরূপ!

সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া মীর' জাফর খণমুক্ত হইতে পাঁরিলেন না;
অথচ সর্ধস্ব সমর্পণ করিয়া তীহার পক্ষে বিপ্লবময় রাজ্যশামন করাও

অসম্ভব হইয়া উঠিল! অবসর বুৰিয়া সুচতুর ইংরাজ-সেনানাক্মক প্রধান
প্রধান অমাত্যবর্গকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করায়, মীর জাফরের পক্ষে
নির্ধিবাদে রাজ্যশীসন করিবার সম্ভাবন। তিরোহিত হইতে লাগিল।
বিবাদে অগ্রসর হইবার সাহস ও অর্থবল যতই ক্ষীণ হইতে লাগিল,

মীর জাফরের রাজ্যাভিনয়ের উৎকট উচ্চাভিলাষ ততই বিষাঁদবিজড়িত

করুণ ক্রন্দনে পর্যবসিত ইইতে লাগিল! তাঁহার কর্মফল অতি
অল্পদিনের মধ্যেই ন্ুপক্ক হইয়! উঠিল !
কলিকাতাঁর ইংরাজ অধিবাসিগণ অকাতরে অর্থলাভ করিয়াও
শাস্ত হইলেন না; তীহারা জলে স্থলে প্রবল প্রতাপে স্বাধীন বাঁণিজ্য-

বিস্তারের নৃতন পন্থায় আরোহণ করিয়া দরি্র বঙ্গন্তাসীর ক্ষুধার অল্পে
হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ত করিলেন । নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর সময়ে এই
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মীর কাসিম
স্পার্পাশ

চেষ্টা সফল হয় নাই? মিরাঁজন্দৌলার সময়েও চেষ্টা করিতে গিয়া ইংরাজের
লাগুনার একশেষ হইয়াছিল।

এখন সময় পাইয়া, কোম্পানীর নিশান

উড়াইরা, সকলেই বিন! শুন্কে বাণিজ্য করিতে অগ্রসর হইলেন। *

. এইরূপ অন্তবণিজ্য ইংরাজের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল) তাহারা

বাণিজ্যে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করিলেই বাধা প্রাপ্ত হইতেন।

এরূপ

এখন ৰাঁধা

দিবার শক্তি ও সাহসের অভাবে দেশ অরাজক হইয়া! উঠিল। মুসলমান-শাসনশক্তি যে একেবারে চুর্ণহইয়! গিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও
ইতস্ততঃ রহিল না!

ধাহাদের বাহুবল এবং শাঁসন-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া
মুদলমান এতদিন বঙ্গভূমি উপভোগ করিয়া আপিয়াছেন, তাহারা মীর

জাফরের উপর বিশ্বাস হারাইয়া আপন আপন স্থার্থরক্ষার জন্যই ব্যাকুল

হইয়া উঠিয়াছিলেন ৷ তজ্জন্ত কখন বাহুবলে, কখন ছলে কৌশলে,
কথন ব| কেষল ভয় প্রদর্শনে অনেকেই নবাবের শাসনক্ষমতা

অস্বীকার

করিতে লাগিলেন ৷ পুর্ণো শক্র-সঙ্কুল, বিহার বিদ্রোহোনুখ, রাজধানী

হাহাকার পুর্ণ, রাজকোধ

ধনরত্ুহীন, বাদশাহজ[দা সিংহাসনাক্রমণে

সমুদ্যত__এক সঙ্গে এই সকল অদৃষ্টবিড়স্বনা মিলিত হইয়া, মীর
জাফরকে উত্তরোত্তর ইঁংরাঁজের ক্রীতদাস করিয়! ভুলিল! তিনি গলপাশ
মোচন করিতে পারিলেন না; প্রত্যেক ঘটনায় তাহা উত্তরোত্তর
গলদেশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া তাহাকে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া তুলিল! রাজমুকুট
বিড়ম্বন। বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; প্রকৃত শাঁসন-ক্ষমত|-বিস্তারে

একাস্ত অসমর্থ হুইয়া, শরীর জাফরের পলিত কেশ আরও জরাপলিত
হইস্। উঠিল) যাহারা মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান সহায়
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হইয়।ছিলেন, তাহারাও কেহ কেহ মীর জাফরকে প্রকাশ্তভাবেই দ্বৃণা
ফরিতে আরম্ভ করিলেন !
মীর জাফরের পক্ষে আত্মত্রম বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই তিনি
গোপনে ইতরাজবন্ধুর ম্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিবারও আয়োজন করিয়াছিলেন? কিন্তু ভাগ্যদোষে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। আডমিরাল
ওয়াট
সন্অকালে দেহ বিসর্জন করিলেন ? কর্ণেল ক্লাইব মীর জাফরের
কুৎসা রটনা করিয়া! বিলাতে পত্র লিখিভে লাগিলেন । এই সময়ে

যবদ্বীপের গুলন্দাজগণ ভাগীরথীবক্ষে যুদ্ধজাহাজ লইয় রাষ্টরবিপ্লব-সাঁধনের
চেষ্টা করায় ইত্রাজের! বুঝিলেন, ইহা বুঝি মীর জাফরের শ্বাধীনতা-লাভের
কুটিল কৌশল। * ওলন্দাঁজদিগের কলিকাতা আক্রমণের চেষ্টা সফল
হইল না।

মীর জাফর তাহার জন্য তিরস্কৃত হইয়া, এক হস্তে অশ্রসংবরণ

করিয়া, অপর হস্তে ক্লাইবের নামে এক বহুমূল্য জায়গীরের দানপত্র
লিখিয়। দিয়া, কোনরূপে সিংহাসন রক্ষা করিলেন । $ ইহার অল্পদিন

পরেই বজ্াঘাতে প্রিয় পুত্র মিরণের অকম্মাৎ মৃত্যু হইল !
মুরশিদাবাদকাহিনী নামক

এ্রতিহানিক

চিত্রে দেখিতে পাঁওয়!

যায়_-“মীরণের (বজাঘাতে)ৎমৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়! অনেকের

বিশ্বাস।” এরূপ জনরবের মূল কি, তাহা নিঃপন্দেহে নির্ণয় করা বায়
নাঁ। মীরণ সিরাজদ্দৌলার মতই উশৃঙ্খল যুবক বলিয়া পরিচিত ছিলেন;
কিন্তু তিনি অকম্মাৎ মস্নদের উত্তরাধিক!রী হইয়া, অধিকতর দুর্বৃত্ত ও

নিষ্ঠুর বলিয়! সর্বত্র ঘ্বশিত হইয়াছিলেন ! লোকে বলে, তাহারই আদেশে
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২1 পি পার্টির

পাপী ৭ তিশা

পিসিপা ০ িশিশার্পা পনি পস/১ীপাক্কল৯

ঘসেটি বেগম 'ও আমিনা বেগম ঢাকায় নৌকাসহ জলগর্ভে নিমজ্জিত

হইবার সময়ে মীরণের বভ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিশাপ দান
করেন;

তজ্জন্তই মীরণের বজাঘাতে মৃত্যু হয়। কিরূপে মীরণের

মৃত্যু হয় তৎসম্বন্ধে

নান! সন্দেহ বর্তমান থাকিলেও, তাহার কোন

বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না! বজ্াঘাতে মৃত্যুর কথাই
সমসাময়িক ইতিহাস-পেখক

গিয়াছেন।

গোলাম

হোসেন

লিপিবদ্ধ

করিয়!

রাজমহলে এই অশান্ত মুসলমান-বুবকের সমাধি অদ্যাপি

দেখতে পাওয়া যায় ।

মীরণের মৃত্যু বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি গ্রাসিদ্ধ ঘটনা । এই

দুর্ঘটনা হইতেই বাঙ্গালার ইতিহাসে নৃর্তন বিপ্লীবের স্ুত্রপাত হয়।
শোঁকসন্তপ্ত বুদ্ধ নবাবকে প্রবোধ দিবার কেহই রহিল না! যাহারা
মীর জাকরকে

সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, তাহাদেরও অনেকে নানা

দিশ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন ;- কেহ ৰ! বিলাতের বিস্ময়াপন্ন নাগরিক-

বর্গের কৌতৃহলোদ্দীপন করিরা, স্বদেশে “নূতন নবাব” সাজিয়া, পলাশিযুদ্ধের অলৌকিক বীরত্বকাহিনীর বর্ণনী-লালিত্যে বন্ধুজনকে অন্্রঞ্জিত
করিতেছেন !

এই সময়ে ধাহীরা কলিকাঁতার ইংরাজ-দরবারে সদস্তের আসন
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই নবাগত অর্থগৃপ, অলীক বন্ধু!

তাহারা আত্মোদর পূর্ণকরিবার আশায়, মীর জাফরের অধঃপতন চেষ্টা
করিতে লাগিলেন । ১৭৬০ খুষ্টান্ের ৮ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইব বিলাতযাত্রা করায়, কিছুদিনের জন্য হলওয়েল সাহেব সভাপতি হইলেন।
তাহার সভায় পিটার আমিয়ট, মেজর কেলড, সম্নার, এবং ম্যাগুয়ার
সদস্তের আসন গ্রহণ করিলেন।
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উ নিলা

উজ

হলওয়েল অল্প কয়েকদিনমাত্র ইতরাজ-দরবারের সভাপতি হইয়া,
“গভর্ণর হলওয়েল” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্প সময়ের
মধ্যেই হলগয়েল আপন নাম চিরম্মরণীয় করিয়৷ গিয়াছেন।

তিনি

প্রথমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করিবার আশায় ভারতবর্ষে
উপনীত হইয়াছিলেন ; শেষে সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়।, কলিকাতার
“কলেক্টর” অর্থাৎ জমিদার-পদে আরোহণ করেন | 'এই পদে নিুক্ত
থাকিবার সময়ে অর্থোপার্জনের ক্রি ছিল না) পদগৌরবেরগ অস্ত
ছিল না।

সিরাজদ্দৌলা! কলিকাতা

অবরোধ

করিলে,

কণিকাতার

গভর্ণর শ্রীল শ্রীবুক্ত ডে,ক সাহেব এবং প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ
প্রাণ লইয়া পলায়ন করায়; ছূর্গবাঁসিগণ হলওয়েলকেই সেনাপতি-পদে
বরণ করিয়াছিল।

হলওয়েল

ছুর্গত্যাগ

করেন »নাই।

তিনি ছুই

দিবস পর্য্যন্ত অক্লান্ত অধাবসায়ে হুর্গ রক্ষা করিয়া, অবশেষে নিতান্ত নিরু-

পাঁয় হইয়া, আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং “অন্ধকুপ হত্যা”
নিন্কৃতিলাভ করিয়া, মুরশিদাবাদে কারাকলেশ বহন করিয়াছিলেন।
এই সকল কথ৷ নানা লতাপল্লবে স্থুলজ্জিত করিয়া, বিলাতের কর্তৃপক্ষের

কর্ণগোচর করিয়া, কিছুদিনের জন্য হলওয়েল দশজনের

একজন

হইয়া উঠিয়ছিলেন। অবশেষে তাহার কীর্তিকাহিনীর পরিচয় পাইয়া,
বিলাতের কতৃপক্ষ গীড়াপীড়ি করার, হলগয়েলকে আত্মসন্মান-রক্ষার্থ
পদত্যাগ

করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হর।

পদত্যাগ-পত্রে

হলওয়েল লিখিয়াছিলেন,_-“কোম্পানীর স্বার্থ ও সন্ত্রম রক্ষার্থ তিনি
কি না করিয়াছেন; কিন্তু তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে অলীক অপবাদ লাভ করায়, তাহাকে শীগ্রই পদত্যাগ করিতে হইল” বাহার
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মীর কাসিম ।

সি

লেখনী-প্রস্থত

অন্ধকুপহত্য!-কাহিনী

ইতিহাসলেখকগণকে

বিচলিত

করিয়াছিল, তাহার ঞলেখনী-প্রস্থত এই করুণ বিলাপ ইতিহাসলেখকদিগের সমবেদন! আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই ।
হলওয়েল মুসলমান নবাবদ্িগের বধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন নাঁ।

তিনি সময়ে অসময়ে তাহাদের কত কুৎসা রটনা করিতেন ; এবং
অবসর পাইলেই, তাহাদের শাসনক্ষমতার প্রতি আন্তরিক অবজ্ঞা
প্রকাশের ব্রটি করিতেন না। ক্লাইবের স্বদেশগমনে ইহার হস্তে

কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের কতৃত্বভার স্থস্ত হইবামাত্র নান! গুপ্ত

ংকল্প প্রবুদ্ধ হইয়া

উঠিল।

তিনি “অন্ধকুপ-হত্যার” ককুণ

কাহিনীতে. সভ্যজগতে অশ্রুপ্নাবনের

স্থাষ্টি করিয়াছিলেন)

সহবোগিগপ লঙ্কাভাগের সময়ে তাহাকে
অংশ

দীন করেন

নাউ!

-হল৪য়েল

এক লক্ষ টাকর অধিক
তখন

নিরুপায়ঃ£ নিন্পপদস্থ

সদন্তমাত্র ! স্থুতরাং সে সময় তাহাকে নিতান্ত নীরবে
পরিপাক করিতে

হই্াছিল।

অথচ

সেই .হলঞয়েল

এখন

আত্মগ্লানি

সব্ধময় কর্তা

হইবামাত্র, প্রবল প্রতিহিংসা 'যে তীব্রভেজে উলিয়া উঠিবে, তাহা
সর্ধথ! স্বাভাবিক | হুলওয়েলের বিদ্বেষু-বহ্ছি জলিয়া উঠিল; হতভাগ্য
মীর জাফর তাহাতে পতঙ্গবৎ পতিত হইলেন !
মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া মুর্শিদাবাদের রাজদিংহাসন

পুনরায়

উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা এবং সেই সহজ উপায়ে আত্মোদর পরিপূর্ণ
করা ধাহাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিল, তাহাদের পক্ষে মীর জাফরকে
কলঙ্ককালিমায় অন্কুলিপ্ত করিয়া সিংহাসনচাতি সমর্থন করিবার জন্ত
য8
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৩৭
স্পা

পাদ

কাহিনী

রচনা

করা

কঠিন

হইল

না!

যিনি

স্বহস্তে

“অন্ধকৃপ-

হত্যার” অলৌকিক ইতিহাস রচনা করিয়! চিরম্মরণীয় হইয়াছেন,
তাহারই সিদ্ধহস্ত পুনরায় ইতিহাস রচনার ভার গ্রহণ করিল !

হলওয়েল পুনরায় স্থললিত বচনবিন্যাস-কৌশলে অশ্রবিগলিতনেত্রে
মীর জাফরের বিরুদ্ধে একটী হত্যাকাহিনী রচনা করিলেন। তাহার
নাম-_প্ঢাকাঁর হতাঁকাহিনীপ। হলওয়েল অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনে
ও তজ্জন্ নীতিশাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘনে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সে কথ!

সমসামরিক ইংরাজলিখিত বিবিধ প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে । *
“অন্ধকূপ-হত্যার* সত্য মিথ্য। লইয়া এখনও তর্ক বিতর্কের অবসান
হয় নাই। এখনও ইতিহাসের সরল সিদ্ধান্ত সর্বত্র স্বীকৃত হইবার সময়
ও উদারতা উপস্থিত হয় নাই। এখনও কলিকাতার রাজপথ-পার্থে

“অন্ধকৃপ-হত্যার” স্মৃতিস্তস্ত গঠনের অভিনব উদাম অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছে ; “অন্ধকৃপহত্যাঁর” সত্যতায় সন্দেহ করিলে, অনেকে
বিশ্ময়ে-অনেকে বিরাগে,কেহবা বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া, লেখককে
নান! প্রশ্রে ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তুলিতেছেন! কিন্তু হলওয়েল-লিখিত
“ঢাকার হত্যাকাহিনী” যে সর্ব্থা স্বকপোলকলিত, তদ্বিযয়ে আর
কোনরূপ বাগ্বিতগার পরিচয় প্রাপ্ত হয়া

যায়” না।

হলওয়েলের

স্বদেণীয় রাঁজকর্মমচারিবর্গই লিখিয়! গিয়াছেন,--“তাহা সর্কৈব মিথ্যা)
তাহাতে সত্যের লেশমাত্রও বর্তমান নাই !”1
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মীর কামিম।
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হলওয়েল কেবল কাহিনী রচনা করিয়াই নিরত্ত হইলেন না;

মীর জাফরকে পদচাত করিয়া কাহাকে মনূনদে উপার্ব্ট করাইবেন,
সেই ভাগ্যবরের ভাগ্যবিবর্তনের মৃলাস্বরূপ তাহার নিকট

হইতে

কোম্পানী বাহাছুর এবং ম্ন্তবর্গের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিবার জন
কি পরিমাণ পুরস্বার গ্রহণ করিবেন,_ইত্াদি সমস্ত কথাই স্থির

করিয়। ফেলিলেন। ক্লাইবের স্বদেশ-গমনে ভান্দিটার্ট কলিকাত।র
গভর্ণর পদে নিবুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার আগমন প্রতীক্ষায় সংকরসাধনে অগ্রসর হইতে সাহসী ইইলেন না; সতৃষ্ণনয়নে আশাপথ

চাহিয়৷ রহিলেন। যে সৌভাগ্যশালী মুদলমান রাজকম্মটারী এই

সকল কুটিল কৌশলবলে সিংহাসন-লাভাঁশায় কৌশলবলে উদ্গীব
হইয়া, মীর জাফরের অধঃপতনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, ভিনি মীর
জাফরের জামাতা ;_তাহারই নাম ইঠিহাস-বিখ্যাত মীর কাসিম!
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করির|, বৃটিণ-বণিক গুপ্ত-

মন্ত্রণায় মিলিত হইয়। সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সাধন কতবার পর,
চারিদিক হতে বঙ্গভূমির উপর সতৃর্চ-দৃষ্টি নিপতিত হইবার সুত্রপাত
হয়! ফরাপিরা প্রতিহিংস।-তাড়িত অশান্ত হৃদয়ে ইংরাঁজের উচ্ছেদসাধনার্থ ছিদ্রান্বেষণে

নিযুক্ত হন;

শাহজাদা গিতসিংহামন-বঞ্চিত

সাআজ্য-লালায়িত অতৃপ্ত অন্তঃকরণে -বর্গ-বিহার-উড়িষার স্ুবাদারী
হস্তগত করিবার আশায় সেনানংগ্রহে ব্যস্ত হন মারহান্ট। অশ্বসেন!

পুনরায় প্ব্গীর হাঙ্গামায়” গ্রাম নগর বিধ্বস্ত করিবার অবসর অন্বেবণে

নিযুক্ত হইতেছে বলিয়৷ জনরব প্রবল হইয়! উঠে।
বুটিণ-বণিক্ মীর জাফরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ সঙ্গীনস্কন্ধে বিনিদ্রনয়নে
নিয়ত প্রাসাদে শিবিরে ও রাজদুর্গে দণ্ডায়মান; তাহাদের কর্চারিবর্গ

কোম্পানীর বাঁণিজা-ব্যবসায়ে শিথিলযত্ব হইয়া, আজ্মোদর পূর্ণ করিবার
আশায় সওদাগরী করিবার জন্য লালায়িত ঃ মীর জাফরকে করতল-

গত রাখিয়া, তাহার নামে বঙ্গ-বিহীর-উড়িষ্যার ভাগ্যনির্ণয় ব্যাপারে
সর্বময়. ক্তৃপদদে আৰু হইবার আশায় ক্লাইব ছূর্গনিম্মাণে অবসর-

শন্য )__এই সকল অবস্থার মন্ধান লাভ করিয়! “বিলাতের বণিক্-

৪০

মীর কাসিম।

সমিতি শিহরিয়া উঠিলেন। তাহাদের অধিকাংশ মূলধন যে ইষ্টকপ্রাচীর-বেষ্টিত ছুর্গমূলে ভূগর্ভে নিহিত হয়, ইহা তাহাদের লক্ষ্য নহে। *
তাহারা ক্লাইবকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্ত
তীঁহার! ব্যাকুল হইলে কি হইবে? তাহারা বহুশত যোজন ব্যবধানে
থাকিয়া, বঙ্গীয় ইংরাজ-দরবারের কার্ধয-প্রবাহের গতিরৌধ করিতে
সমর্থ হইলেন না। কোম্পানীর কম্ধমচারিগণ রাজ্যাধিকার প্রতিষ্ঠা
করিবার উত্তেজনায় বাণিজ্যাধিকারের উন্নতি সাধনের জন্য আর
পূর্বববৎ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে সম্মত হইলেন না !

এই অভিনব নীতি-পরিবর্তনের অবশ্তস্তাবি অণ্তভ ফল ফলিতে
আরম্ভ করিল। হলওয়েল যখন ইংরাজন্ররবারের শাসনভার গ্রহণ
করেন, তখন কোম্পানীর তহবিলে তঙ্কার নিতাস্ত টানাটানি । তিনি
ব্যাকুল হৃদয়ে ধনকুবের জগৎ শেঠের নিকট খণগ্রহণের প্রার্থনা

জানাইতে বাধ্য হইলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংদের যোগে এই প্রার্থনা
জগৎ শেঠের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি খণদানে সম্মত হইলেন
না। সংবাদ পাইয়া গভর্ণর হলয়েল ভবিষাতে শেঠবংশের সর্বনাশ
সাধন করিবেন বলিয়া তর্জনগর্জনপূর্ণ পত্র লিখিয়াও খণগ্রহণে

সক্ষম হইলেন না।, হুলগয়েল ওয়ারেণ হেষ্টিংদকে লিখিয়া পাঠাইলেন,
. শ্এমন সময় আসিতে পারে যখন শেঠজিকে কোম্পানীর আশ্রয়লাভের

জন্য লালায়িত হইতে হইবে; সেদিন তীহারে সয়্তানের

হস্তে

সমর্পিত হইয়া! লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হুইবে--এ কথা তাহাকে ভাল
করিয়া শাসাইয়। রাখিবে !”$ এই সময়ে ইংরেজ-কোম্পানীর আর্থিক
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।
সকপিপচএই প৯পিপলা পাপা

৪১

প৯পাশ পাগলা পাসিকট পরিপাটি
পিপটপাএপাসিলী সি পাপাপাস

অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়। উঠিয়াছিল যে মীর কালিম বুঝিলেন__
ইহাই স্ুসময় |.
প্রথম রাষ্ট্রবি্লৰে শত্রু মিত্র সকলেরই দিবানেত্র প্রস্কটিত হইয়া-

ছিল। বাঙ্গালীর দুর্বলতার মূল কি, তাহা ইতরাজ বুঝিয়াছিলেন১
ইংরাজের ছুর্বলতার মূল কি, তাহাও বাঙ্গালীর নিকট প্রকাশিত হইয়া
পড়িয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও কোনরূপ ইতস্ত*ঃ করিবার
কারণ রহিল না। মীর কাসিম জানিতেন, উত্রাজ কর্ম্চারিগণের

সকলেরই মূলা আছে ;_মূলা নির্ণয় করিতে পারিলে, সকলকেই ক্রুয়
করা সম্ভব। শ্বশুর মীর জাফর একদলের মূল্য নিরূপণ করিয়া ক্রুয়
করিয়াছিলেন ১ জামাতা মীর কাসিম আর এক দলের মূল্য নির্ণয়
ও ক্রয় সাধনের

চেষ্টা করিতে

প্রবৃত্ত হঈলেন ৷ ইংরাজ-বাঙ্গালী

এইবপে স্বার্থের চরণতলে গুপ্ত সন্ধিপত্রের ধর্মপ্রতিজ্ঞা বলিদান করিয়া
পুনরায় গুপ্তমন্ত্রণায় লিপ্ত হইলেন !
ও
মীর জাফরের বিরুদ্ধে চক্রান্তজাল বিস্তৃত হঈল।

.
কি কৌশলে

সেই চক্রান্তে মীর জাফরের সিংহাসনে মীর কাদিম উপবিষ্ট হন, তাহা
নিরতিশয় কৌতূহলের ব্যাপার । যে সকল ঘটনা-জালে জড়িত হইয়া
মীর জাফর সিংহা সনচাত হইয়াঁছিলেন, তাহার এরতিহা সিক তথ্য বিশ্লেষণ
করিলে নানা রহস্য প্রকাশিত হইয়! পড়ে ।

মীর কাসিম ইংরাজকে বিশ্বাস করিতেন না। তিনিও সিরাজদ্দৌলার মত ইংরাজকে ত্বণা করিতে শিক্ষা করিয়াভিলেন । সিরাজদ্দৌল!
দেশের রাজা । তিনি হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া, শৈশবে প্রকাশ্যভাবে
ইতরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিতেন । মীর কাসিম রাজ কর্ম্চারীমাত্র। তাহার অনুরাগ বিরাগের পরিচয় প্রদানর প্রয়োজন হয় নাই।
স্থতরীং ইংরাজের! তাহাকে বন্ধু বলিয়াই জানিয়! রাখিয়াছিলেন $

তিনিও স্থার্থসিত্ধির আশায় ইংরাজবন্ধুর মতিভ্রম দর করেন: নাই,

৪২
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পাপা

পপাসপশাত পপ পস্পিস্পর্পাল্প পসরা

পাপা

সিসি

পিপিপি

পশাশিপাপিপাস্ক্ীটিশাশিশাস্টি

স্বয়ং কর্ণেল ক্লাইবও মীর কাসিমকে অকৃত্রিম ইংরাজবন্ধু মনে করিয়া!
তাহার পদোন্নতির জন্য স্থপারিশ-পত্র লিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

করিয়াছিলেন । ইহাই মীর কাসিমের পদোন্নতির প্রথম সোপান !
ক্লাইব বিলাত যাত্রা করায়, কেলড সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া,
গভর্ণর হলগষেলের প্রধান সদস্য হইয়াছিলেন ৷ এই পরিবর্তন সংঘটিত
হইবার তিন মাসের মধ্যেই মীর কাসিমের আশ! সফল হইবার স্বত্রপাঁত

হইল।

গভর্ণর হলওয়েল ৫ই মে তারিখে সেনাপতি কেলডের নিকট

লিখিয়া পাঠাইলেন £--“মীর কাসিমের জন্য কর্ণেল ক্লাইব যে অনুরোধ
জানাইয়া গিয়াছেন সে কথা এখানেই নিবেদন করিতেছি ;--এ সম্বন্ধে
নবাবকেও পত্র লিখিয়ছি । যেরূপ সময়* পড়িয়াছে, তাহাতে রাজা

রামনারায়ণের প্রতৃভক্তি এবং কার্য্যদক্ষতায় সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট

কারণ দেখা বাইতেছে। নবাব হয়ত শী্রই তাহাকে এবং তীহার
নিয়্পদস্থ রাজপুরুষগণকে পদচ্যুত করিবেন। আমার সঙ্গে এ বিষজ্কে
আপনার মতপার্থক্য না থাকিলে, আপনি কাসিম আলির পদোন্নতির

চেষ্টা করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব 1”
এই পত্রে কাসিম আলির পদোন্নতির জন্ত হুলওয়েলের ব্যপ্রীত!
দেখিয়া তাহার মূলান্ুগন্ধান করিবার জন্য কাহার না কৌতুহল হয়?
এ সময়ে প্রতিভার সমাদরের জন্য ইংরেজ-বণিক্ কাহারও পদৌন্নতির
চেষ্টা করিতেন না। তখন স্বার্থই সকল কার্ষ্যর প্রধান প্রবর্তক বলিয়া
পরিচিত ছিল। হুলওয়েল গভর্ণর হইবার পরই ঘটনাক্রমে মীর

কাসিমের সহিত' সাক্ষাৎ হয়।

মীর কাসিম তখন মহাঁরাষ্ট্রদলের

গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্তে সসৈন্ঠে মেদিনীপুর অঞ্চলে গমন করিতেছিলেন । হলওয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তিনি হলওয়েলের সাহায্যে

পাটনার নবাঁবী মস্নদে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং
চেষ্টা সফল হইলে, হলওয়েলকে যথাসাধ্য পুরস্কার প্রদান করিবার প্রলো-

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।
পিপিপি

ত১2৮৯৮৮৮০১০৯৮৬৯৯িসিিসিিিিসিিসিউিিি ৮
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ভন দিতেও ক্রুটি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

মীর কাসিম

কেবল প|টনার নবাবী পাইলেই নিরন্ত হইতেন, এরপ সিদ্ধান্ত সমীচীন
বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, চতুর মীর কাসিম সুচভুর হলগয়েলের
অভিদদ্ধির ভিত্তর প্রবেশ করিয়া বুঝিয়াছিলেন-__-ইংরেজেরা অনতিবিলঙ্ে

অকর্মণ্য মীর জাফরকে পদচাত করিয়।, শাহজাদাকেই দিল্লীর সিংহাসনে
বলাইয়া, তাহার ফরমানের দোহাই দিয়া অন্ত কাহাকেও নামমাত্র
নবাব নিয়োগ করিয়া, নিজেরাউ বঙ্গ-বিহার-উড়িষায় নবাবী করিবেন ।
ভহা কাপিন মালির নিকট প্রীভিকর বোধ হয় নাই; তাই তিনি যে
কোন উপায়ে উহার গতিরোধ করিবার জন্য বাকুল হইরা উঠ্িয়াছিলেন।
এই সময়ে পাটনার নবাবী হস্তগত করিতে পারিলে, তৎপক্ষে সুবিধা

হইবার কথা । কাসিম আলি প্রথমতঃ তজ্জন্ হুলওয়েলের শরণাগত
হন। ইংরেজ মীর জাফরকে পদচ্যুত করিতেছেন শুনিয়া, কাসিম
আলির আকাজ্র! আর উচ্চ গ্রামে আরোহণ করিল। তিনি হল-

ওয়েলের মূলা নির্ণয় করিয়াছিলেন ; হলওয়েলের যোগেই মীর জাফরকে

পদচ্যুত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন ।

এরূপ গুরুতর কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কোম্পানীর এবং কোম্পানীর
কম্মচারিবর্গের অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। মীর ঠীফরের স্যায় অকন্রণ্য
অহিফেনাসক্ত বৃদ্ধ নবাবকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে,

ইংরেজ-দরবারের সদস্তগণ তাহাতে সম্মত হইবেন কি ন!, তাহা নির্ণয়
করাই হলওয়েলের একমাত্র কার্ধ্য।

সদস্যবর্গের সম্মতি লাভ করিতে

পারিলে, মীর কাসিমের সহায়তায় বিনা রক্তপাতে এই রাষ্টর-বিপ্লব সাধন

করা যে বিশেষ কঠিন হবে নাঁ, তাহ! বুঝিতে হলওয়েলের বিলম্ব হল
না। কিন্তু এই কার্যে অগ্রসর হওয়ার পুর্বে ইংরেজ-সেনাপতি কর্ণেল
কেলডকে সপক্ষে টানিয়া আনা বিশেষ প্রয়োজন । হলওয়েল তজ্জন্য
কেলডহক লিখিলেন £--“অস্ততঃ ছুই দিনের জন্য একবার কণিকাভায়

৪৪

মীর কাসিম

বর্শা পাম্িপা্ীশিশার্পিপাশিিসার্শীশিেপীপাাসিসাশা্ি পাশিস্পাশাসশির্পাশিশি তি

আন্ুন। আপনার সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরামর্শের আবশ্যক|

শাহজাদ! স্যায়ান্মোদিত সআট। এ দেশ তাহার । অথচ তাহার
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছি । কাহার জন্য--মীর জাফর? তাহার
শাসননীতি যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আপনার প্রথম
আক্ষেপোক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতেছি। আপনি সত্যই বলিয়া
ছিলেন--”মীর জাফরের শাসননীতির অস্তঃস্তল পর্য্যস্ত জরাজীর্ণ ;
তাহার অধঃপতন, তাহার বংশের অধঃপত্তন অনিবাধ্্য | তাহার সহায়তা

করিয়া কি হইবে ?”

[ও

হুলওয়েলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কেলড সংগপ্রতি বিলাত হইতে
ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের কুট-নীতি তখনও সেনাপতির শিক্ষা দীক্ষা বিফল করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি হুলওয়েলের
পত্র পাইয়া, তাহার যুক্তিজাল যথেষ্ট প্রবল বলিয়া স্বীকার করিতে
পারিলেন না। তিনি সরলভাবের পত্র মনে করিয়া সরলতাবেই উত্তর
প্রেরণ করিলেন

“আপনার ২৪শে তারিখের পত্র পাইয়া অন্ুগৃহীত হইলাম । আঁমার
কলিকাতা-গমনের প্রয়োজন কি? আমরা এক্ষণে ধাহার পক্ষ সমর্থন

করিতেছি তিনি মন্দলেংক, তাহাতে সন্দেহ'নাই। কিন্তু তদপেক্ষা ভাল
লোক কোথায় পাইবেন ? সেজন্য চেষ্টা করিতে গিয়! হয়ত আরও কত
বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবে ! দেশে শাস্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেই

আমাদের

লাভ,--তদ্বারা

বাণিজ্যের শ্রীরৃদ্ধি হইবে! আমর!

রাষ্ীবিপ্রব আহ্বান «করিয়া আনিয়া, পুনরায় অশান্তির অবতারণ!
করিব কেন? অশান্তির অবতারণা «না করিয়া, রাষ্ট্রবিপ্রব সংঘটন
করা অসম্ভব। যদি আপনা আপন রাষ্ট্রবিপ্রব সংঘটিত হইবার
সুত্রপাত হয়, তাহা নীরবে সহা করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধির কাধ্য হইবে

না। একজনকে পদঢ্যুত করিয়। আর একজনকে মদ্নদে বসাইর!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

৪৫

লাভ কি? তিনিও হয়ত এইবূপই অকর্মণ্য শাসনকর্তা হইবেন!
তিনিও

হয়ত

এইরূপ

কুক্রিয়াসক্ত হইবেন!

কিন্ত তিনি হয় ত

মীর জাফরের স্তায় নির্বোধ ও কাপুরুষ না! হইলে, তাঁহাকে ইচ্ছামত

চালিত করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়! উঠিবে । মীর জাফরই যে
ওলন্দাজগণকে

আহ্বান

করিয়া

আনিয়াছিলেন,

তাহা

কদাপি

নিঃসন্দিপ্ধরূপে প্রমাণ হয় নাই। আর, মীর জাফরকে সন্দেহ করিবার
কারণ থাকিলেই বা কি? তাহাকে আমাদের ইচ্ছামত চালিত করিবার
আয়োজন করিলেই হইল। শাহজাদার জন্ত আমিও বিশেষ ব্যথিত ।
কিন্ত এ সকল মুহূর্তে সম্পন্ন করিবার মত প্রস্তাব নহে! মারহান্রা
এবং জাঠেরা অবোধযার উজীরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; আব্দালী
রণজয় করিয়া9 তাহ'দিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেছেন না । আমার

বোধ হইতেছে পাঠানদিগকেই ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইতে হইবে।” *
বাহার! স্বার্থ-প্রণোদিত না হইয়া, সরলভাবে এই সময়ের ঘটনাবলীর
আলোচন! করিবেন, তাহার কেলডের এই পত্রের প্রত্যেক কথা স্বীকার
করিতে বাধ্য হইবেন। কোম্পানীর !পক্ষে কেলডের পরামর্শহ গ্রহণ

কর! উচিত ছিল? তাহাতে বুণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইত, বিশ্বাসঘাতকতার
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মীর কাঁসিম।

55555545852
কলঙ্ক-কালিমায় ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না; মীর কাসিমও ইংরাজদলনের অবসর লাভ করিতেন নাঁ। কিন্তু কেলডের এই মত
শীঘ্রই পরিবর্তিত হইয়! গেল! তিনি হলওয়েলের আর একখানি পত্র পাইয়।

শান ৫ নাপাক পাপা

ি১্াশিশিিসিসি

পূর্বোক্ত সরল মতের বিরুদ্ধে পুনরায় হলওয়েলের দ্দিকে কিরৎপরিমাণে

আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

হলওয়েলের লিখিত এই দ্বিতীয় পত্রথানির

সন্ধান লাভ করা যায়
টানিয়। আনিয়াছিলেন,

না; কি তর্কে তিনি কেলডকে স্বপক্ষে
তাঁহাঁও বুঝিতে পারা যাঁয় নাঁ। কেবল

কেলডের প্রত্যুত্তরে তাহার আভাসমাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।
এইরূপঃ_

“ এইমাত্র আপনার
আপনি

২৫এ

তারিখের

যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদন্ুদারে

তাহ!

পত্রও হস্তগত হইল।
কার্য্য করিতে আপন্তি

নাই ;__হেষ্টিংদ একবার বৃদ্ধ নবাঁবকে বুঝাইয়া দেখুন। আমিও
ছোট নবাবের সঙ্গে (মীরণ) কথা! পাঁড়িয়া দেখিব। কিন্তু দেখুন,__
প্রতি আমরা! পাটনা পর্যন্ত গমন করি ন| কেন?

বর্ষাকালে ধীরে

সুস্থে পরামর্শ ঠিক করিয়! নিরাপদ পন্থায় গমন করিলেই হইবে । খন
আমর! সবিশেষ বিচার করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতে পারিব।

যাহাতে

আমাদের গৌরব নষ্ট না হয়, আমাদের দেশের ও নিয়োগকর্ভূগণের
সর্বাংশে স্ৃবিধা হয়, এমন উপায় অবলম্বন করাই সঙ্গত। কিন্ত-_
মীর জাফরকে যেন একেবারে ভাঁসাইয় দেওয়! না হয়!”

এই প্রত্যুত্তর পাঠ করিলে স্পষ্টই বৌপ য়,-_হলওয়েলের পত্রে
কর্ণেল কেলডের' মনে মীর জাফরের সম্বন্ধে নান! আশঙ্কা জাগিয়!
উহিয়াছিল; তিনি সাঁধারণৃভাবে হলওয়েলের প্রস্তাবে সম্মত হইলেও,

আত্মগৌরব নষ্ট করিয়া কোন কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না ।
পরে এ সংহ্কল্পও ভাসিয়! গিয়াছিল |

যুবরাজ মীরণ বৈদ্যরাজ1 রাজবলভতকে দেওয়ানী পদে বরণ করিয়-

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
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সি

২৯

ছিলেন । কায়স্থ রাজবল্লভ

ও

তাহার

পিতা

তিসিত

মহারাজ

পতি তা

হূর্নভরাম

মীর জাফরের অধঃপতন সাধনে অকৃতকার্ধয হইয়া, ক্লাইবের কৃপাস্
কলিকাতায় পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছিলেস। এই সময়

সহসা মীরণের মৃত্যু হইবামাত্র রাষ্বিপ্লব সাধনের স্থযোগ উপস্থি5
হইল।

রাজবললভ পাটনার নবাব হইবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন।

ছুর্ভভরাম শাহজাদার “ফারমান” আনাইয়া ইংরাজকে দেওয়ানী দিয়া,
স্বয়ং সেনান।রক হইবার মন্ত্র করিতে লাগিলেন। ভাম্সিটা্ট আসিয়া

কলিকাতার গভর্ণর হইলেও, এই সকল তুমুল বিপ্লব সন্মুখে দেখিয়া
কিছুদিন হলওয়েলকেই সকল কার্ষ্যের মূলাধার করিয়া রাখিলেন ;
স্থতরাং মীর কাসিম হলওর়েলের কণ্ঠলগ্র হইলেন। তাহার লিখিত
অনেক পত্র,গভর্ণর ও হলওলেয়ের হস্তগত হইতে লাগিল! তাহাতে

মীর কাসিম ইংরাজের

কল্যাণ-কামনায়

কায়মনোবাক্যে

নিবুক্ত

থ।কিবার কথ। পুনঃ পুনঃ লিখিরা পাঁঠাইতে লাগিলেন !*

এই মরে মুরশিদাবাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া! উত্ঠিয়াছিল।

পুত্রশোক বিষম শোক্লু।

নে শোকে

মীর জাফর

আরও

অকন্মরণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন ! ইংরাজের মদ্ধিপ্রাপ্য অর্থ প্রদত্ত হস

নাই ; ঢাকা! প্রদেশের রাজকর সংগৃহীত হয় নাই। ইংরাজ-বাণিজ্যের
অত্যাচারে শুক্কবিভাগের আয় বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে ) বেতন

না পাইয়া! অসন্ত্ট সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; এই সকল

ছর্দশীয় নিপতিত হুইয়া বুদ্ধ নবাব জামাতার উপরেই নির্ভর করিতে
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মীর কামিম।

বাধ্য হইয়া পড়িলেন। মীর কাসিম সময় বুঝিয়া হলওয়েলকে উত্তেজনা
করিতে ব্রটি।করিলেন না)
সংকল্প-সিদ্ধির জন্য কাসিম

আলির

কলিকাতায়

গমন

কর!

প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কলিকাতায়

গমন

করিলে,

বৃদ্ধ নবাবের মনে সন্দেহ প্রবেশ করিতে

তাহার

সমুচিত

পারে।

উপায় উদ্ভাবনের ভার হলওয়েলের উপর নিক্ষিপ্ত হইল । উদ্ভাবনীশক্তিবলে হলওয়েল সকলের নিকটেই স্থপরিচিত ছিলেন । তিনি সরকারী
পত্রে নবাবকে জীনাইলেন,_“স।মরিক পরামর্শের জন্ত কাসিম আলির
কলিকাতায় আগমন করিবার: বিশেষ .প্রয়োজন 1» উদ্দেস্ত সিদ্ধ
হইল। মীর জাফর ইহাঁতে.সহর্ষে সম্মতি দান করিলেন । *

কাসিম আলি কলিকাতায় উপনীত .হইলেন । কর্ণেল কেলডও
কলিকাতায় উপনীত হইলেন ॥ ইংরাজদরবারের কর্তব্য কি, তাহা নির্ণয়
করিবার জন্য হলওয়েল এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রস্তুত করিলেন । খোক্ষ!

পিদ্রর সঙ্গে কীসিম আলির বিশেষ. সৌহার্দ্য থাকায়, হলওয়েল
তাঁহাকেই কোম্পানীর পক্ষে মধ্যন্থ দালাল নিযুক্ত করিলেন। কাসিম
আলির সহিত কথাবাত্তীয় : হলওয়েল «সমস্ত তর্কঘিতর্কের মোটামুটি

মীমাংসা করিয়া" লইলেন)-_ভাহার পর দরবার বমিল.।
এই দরবারের আনুষ্টুর্্বিক'বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে

|
ইহাতে সকল

সভ্য উপস্থিত ছিলেন না; সকলকে উপস্থিত হইবারও. অবসর দেওয়া
হয় নাই।

বাহার! মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন না, হলওয়েল

তাহাদিগকে

ঘুণাক্ষরেও দরবারের কথা জানিতে দেন নাই। তজ্জন্ত বিলাতে
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যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

এই দরবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়ছিল।

৪৯

মহাঁসভায় সাক্ষ্য

দিবার সময় মেজর কর্ণাক বলিয়া গিয়াছেন_“সকলে উপস্থিত
থাকিলে, কখনই এমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয় হইতে পারিত ন11”

হলওয়েলের কৌশলেই ইংরাজের নাম কলঙ্কবুক্ত হইল” __নব্যভারতের
ইতিহাস মলিন হইয়া রহিল!

সংপ্রতি কলিকাতার রাজপথপার্খে

হলওয়েলের স্থৃতি-সমাদর-রক্ষার্থ যে “অন্ধকৃপহত্যার”

মর্র-মন্দির.

নির্মিত হইয়াছে, তাহা হলওয়েলের এই সকল কীর্তিকাহিনী চিরজীবী করিয়া রাখিবে। “হলওয়েল কে ?৮”--্ভবিষ্যদ্বংশ যখনই এই
কথা জিজ্ঞাসা করিয়! উত্তরের প্রত্যাশায় ইতিহাস উদঘাটন করিবে,

তখনই অন্ধকুপহত্যার কথা-ঢাঁকার হত্যার কথা--পলাশীর যুদ্ধের
কথা-_মীর জাফরের মুকুট-মোচনের কথ।-_হলওয়েলের
কথা

এবং

তীহার সমসাময়িক ইংরাজ-সহযোগিগণের

পদত্যাগের
লেখনীপ্রস্থত

হলওয়েলের অর্থোপার্জনের কথা জনসমাজের নিকট প্রকাশিত হইয়া
পড়িবে!

১৭৬৭ হুষ্টাব্ধের ১৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় এই ইতিহাস-বিখ্যাত
গুপ্ত-দরবারের অধিবেশন হয়। তাহাতে ভাম্িটার্ট সভাপতি, এবং
কর্ণেল কেলড, সম্নার, হলওয়েল”
এবং ম্যাগুয়ার স্নস্ত স্বরূপ উপস্থিত
ছিলেন। এই দরবারেও সকল কণা ব্যক্ত হয় নাই ; সভাপতি মহাশর মীর
কাসিমকে ইংরাজের অর্থকচ্ছুতার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহা! দুর
করিবার জন্যই মীর কাসিমের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ
করিবেন, ইত্যাদি সাধারণ ভাবের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছিন্্ |*
* এই দরবারের মস্তবালিপি
অবিকল উদ্ধত হইল ১--*
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মীর কাসিম

গুপ্ত-দমিতির সাদশ্তগণ তাহাদের সন্ভুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত দেখিয়',

কোন্ পথে ধাবিত হইবেন তাহা স্থির করিতে ন1 পারিয়!; সভাপতির
উপর মীর কাস্মের সঙ্গে পরামর্শের ভার

অর্পণ

করিয়াছিলেন

হুর্নভিরামের সঙ্গে পরামর্শের ভার হলওয়েলের উপর অর্পিত হইয়াছিল ৷
সে রজনীতে উভয়েই আপন আপন কার্ধ্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন ।
হলওয়েল দুর্নভরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন) ভান্সিট।ট ও মীর
কাসিমের সঙ্গে কথাবার্তী শেষ করিলেন । এই গুপ্তসন্র্শন শেষ হইলে,
শাহজাদার সঙ্গে সন্ধি-সংস্থাপনার্থ কলিকাতার ইংরাজ দরবারের পূর্ব

সংকল্প পরিবর্তিত হইয়৷ গেল; মীর কাসিমের পক্ষাবলম্বন করাই স্থির
হইল। ক্কৃতজ্ঞ মীর কাসিম সকলকেই যথাযোগ্য পুরস্কার বিভরণে সম্মত
হইয়াছিলেন; জদস্তগণ প্রথমে প্রাতিতহ-স্বীকারে অসম্মতি জ্ঞাপন

করিয়া, উত্তরকালে মীর কাসিমের সন্মান-রক্ষার্থ কিছু কিছু গ্রহণ করিতে
স্বীকৃত হইয়! ছিলেন । *
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ইংরাজ শ্বদেশভক্ত বলিক়্া ইতিহামে

চিরপরিচিত।

স্বদেশের

স্বাধীনতা রক্ষা 'বা গৌরববর্ধনের জন্ত অকাতরে জীবন;বিসর্জন করিয়া,
ইংরাজ ইতিহাসে অক্ষয়কীর্তি সঞ্চয় করিষাছেন। মীর জাফর তাহাদের
্বার্থরক্ষার জন্য শ্বদেশদ্োহে লিপ্ত হইয়া ইংরাজের ভাগ্যোন্তি-লাধন
করিলেও, ইংরাজের ভক্তি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই।

কি সেকালে, কি একাল, ইংরাঞ্জ কখনই স্বর্দেশদ্রোহী মীর জাফরকে
অদ্ধা করিতে পারেন নাই। এই অশ্রদ্ধা৷ সেকালে ত্বণীরূপে অভিব্যক্ত
ছিল। ইংরাজেরা মীর জাফরকে দ্বণা করিতেন; তাহার হস্তে
শাসন-ক্ষমত! প্র্নীন করিয়া তাহার অধীনে বার করিতে সম্মত না

হইয়া, তাহাকে নামমাত্র নবাব রাখিয়া, নিজেরাই বঙ্গ-তাগ্য শাসন

করিতেন। ন্ুতরাং মীর জাফরকে পদছ্যুত বি তাহাদের বিশেষ
মমত! হইবাঁর কথা ছিল না!

মীর জাফকে সিংহাসন দান করিয়া, আবার সে সিংহাসন

কাড়িয়া লওয়া হইল কেন? উত্তরকালে তাঁহার রহস্তোঘাটনার্থ
' হনওয়েল লিখিয়াছিলেন ;-_ধ্নীর জাফর এবং তৎপুত্র মীরণের কথা

৫২

মীর কাসিম।

স্পা

জিজ্ঞাসা করিও না। তাহাদিগকে সিংহাসন দান না করিয়া, ফাসিকান্ঠে ঝুলাইয়া দিলেই স্যায়সঙ্গত কার্ধ্য হইত !” * ইংরাজের! সাময়িক
স্বার্থরক্ষার জন্যই এই “ন্যায়সঙ্গত কাঁধ্য” না করিয়া, মীর জাফরের পক্ষে
ফাসিকাষ্ঠের পরিবর্তে রাজসিংহাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখন

লে সময় চলিয়া গিয়াছে ১--এখন আর সিংহাসন কাড়িয়। লইতে
কাহারও আপতি হইল না।
ইতরাজের কর্তব্যনির্ণয়ে অনেক বাগ্বিতগ্ার আবির্ভাব হইয়া থাকে ;
কিন্তু কর্তব্যনির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে,

সংকল্প-সাধনের সময় সমস্ত গৃহ-কলহ

শাস্তিলাভ করে । বৃটনকুমারগণ বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়! সংকল্পসাধনে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া

থাকেন।

এই গুণে

নখাগ্র-গণনীয়

বণিকতসমিতির ইংরাজ-সদস্তগণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মোগল-সিংহাসন
বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জন করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নচেৎ
সেকালে ইংরাজের বাহুবল এরূপ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস
পাইত না।

_ উত্তরকালে মীর জাফরের মুকুট-মোচনের রহস্ত-নির্ণন করিবার
জন্য বিলাতের মহাসভা অনেক আড়ম্বর

করিয়াছিলেন | *

কলি-

কাতার ইংরাজ-কর্মচারীরাও ছুই দলে বিভক্ত হইয়া, বাদান্থবাদপূর্ণ
পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করিয়া, রহস্যনির্ণয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন ; 1

কিন্তু মুকুট-মোচন সময়ে কেহই প্রকাশ্তভাবে বাধা প্রদান করেন নাই!
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সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

৫৩

কেহ কেহ বলেন, তখন গভর্ণর ও সেনাপতির গুপ্ত-সংকল্প অনেকের

নিকটেই অদ্ঞাত ছিল।

ধাহার! জানিয়াছিলেন, তাঁহারাও জানি-

তেন,_মীর জাফরই নবাব থাকিবেনঃ কেবল শাসনকার্ধ্যের শৃঙ্খলা

বিধানের জন্য জামাতা মীর কাসিম নাএব নবাব হইবেন ॥ মীরণ
এইরূপ নাএব নবাব ছিলেন ঃ ত্বাহার পদে মীর জাফরের জামাতার
নিয়োগে কাহারও সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেকালে

গভর্ণর দেখা সাক্ষাতের জন্য সটসন্তে মুরশিদাবাদে গমনাগমন করিতেন ? সৃতরাং মুরশিদাবাদের লোকের মনেও সন্দেহ জন্মিবার সম্ভাবন।
ছিল না।

গভর্ণর ভান্সিটা্ট এবং সেনাপতি কেলড কাশিমবাজারের ইতরাজ-

কুঠিতে উপনীত হইলে, নৃতন গভর্ণরের সম্মানরক্ষার্থ নবাব-বাহাছুরই
প্রথমে কাশিমবাজারে উপনীত হইলেন।

প্রথম সন্দর্শনে শিষ্টাচারের

একশেষ হইল) ইতরাজ-গভর্ণর গুপ্ত-সংকলপ দত্তদ্কট করিলেন না।
দ্বিতীয় সন্দর্শনে মীর জীফর শুনিলেন,_-তাহাঁর শাসনশৈথিল্যে বাঙ্গালা

বিহার-উড়িষ্যা উৎসম্গে যাইতে বসিয়াছে)

কাধ্য-কুণল কর্মচারী

নিয়োগ করিয়া, স্থশাসন সংস্থাপনের জন্যই বন্ধুগণ রাজধানীতে শুভা-

গমন করিয়াছেন।

তৃতীয় সঁ্দর্শনের পূর্ব প্রত্যুষে গাত্রোখান

করিবামাত্র-_-মীর জাফর প্রাসাদ-বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন,-_:

চারিদিকে কেবল ইংরাজের *লালকুত্তি,”--তাহার মধ্যস্থলে মীর কাপিমের রণ-পতাকা,__সিংহত্বারে গভর্ণরের পত্রহস্তে স্বয়ং সেনাপতি কর্ণেল
কেলড সশস্ত্রে দণ্ডায়মান ! * মীর জাফর বুবিলেন, ফ্রাহার কাল পূর্ণ

হইয়াছে । একবার বীরের স্তায় অসিহস্তে আত্মরক্ষা করিতে ঝ
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মীর কাঁসিম

তজ্জন্ত প্রীণবিসর্ন করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু পুত্র-শোঁকার্ভ বৃদ্ধ
নবাবের গুপ্ত-সংকর আবার পরিবর্তিত হইয়া গেল।
সেই ইংরাজ,-_

সেই কুটাল কৌশল,_-সেই রাজ-প্রাসাদ! মীর জাফর শিহরিয়া
উঠিলেন। জীবনের মমতা জাগিয়া৷ উঠিল; সিরাঁজদ্দৌলার ছুর্দশার
কথা বুঝি তাহাকে অতীতের আত্মপরাধ স্মরণ করাইয়। দিল! ?
তিন বৎসর পুর্বে, পলাশির সমরাভিনয়ের বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে, এক অঙ্কে
মীর জাফরের পদতলে উষ্জীষ রক্ষা করিয়া! বালক সিরাজদৌলাকে মুসল-

মান-সিংহাসন-রক্ষার্থ কাতর ক্রন্দনে সমুদ্যত দেখিয়।, বৃদ্ধ সেনাপতি
সিংহাসন-রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জনের প্রতিজ্ঞায় কোরাণ হস্তে দণ্ডায়মান ;-_

অন্য অঙ্কে সেই মীর জাফরই ইংরাজের সহায়তায় সিরাজদ্দৌলাকে প্রতারিত করিয়া তাহার সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্ত সটৈন্তে চিত্রাপি-

তের ন্যায় শত্রসেনার কল্যাণকামনার ধ্যানমগ্র! ঠিক সেই উপায়ে,
সেই মূল্যে, সেই বিপণিতে বিক্রীত হইবার সময়ে, মীর জাফরের ছুঃখছুর্দশা স্মরণ করিরা ইতিহাসলেখকগণ নানা কল্পনার অবতাঁরণ করিয়া,

তাহার মানসিক ভাব বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্ত

তখন তাহা বাক্যাতীত অদৃষ্টবিডম্বনায়
মীর জাফরের কণ্ঠরোঁধ করিয়া
মনের কথা মনের মধ্যেই বিলীন করিয়া দিয়াছিল ! তিনি মুকুট-মোচন
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করিয়া, ধীরে ধীরে সিংহদ্বারে আসিয়! বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন ।

এইস্থানে তৃতীয় সনর্শন সমাপ্ত হইল! এই স্থানে মীরজাফরের জন্য
কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে জীবন-যাপনের ব্যবস্থাও স্থিরীকৃত হইয়!

গেল! এই স্থানের বিচিত্র ঘটনাবলী বর্ণনু করিবার জন্য কলিকাতার

ইত্রাজ সদস্যের মধ্যে কেহ কেহ পুস্তক রচনা করিয়া বিলাতে লিখিয়া

পাঁঠাইলেন, “ইংরাজের ধন্ম-প্রতিজ্ঞা ও জাতীয় সম্মান চূর্ণ করিয়া»
ইংরাজ এঈরূপে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন !” *

মীর জাফর মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া,

ইত্রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত
ইতিহাসলেখকগণ ছুই দলে বিভক্ত “হইয়া কেহ মীর জাফরকে, কেহ
বা ইংরাজকে ভ€সনা করিয়া আসিতেছেন। একদল বলেন,_ইংরাজ

বাইবেল চুম্বন করিয়া, ঈশ্বর ও ীণু থৃষ্টের পবিত্র নামে মীর জাফরের

সঙ্গে যে ধর্শপ্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার সন্মান-রক্ষার্থ আমরা

সী জাঁফরের সিংহাসন রক্ষায় বাধ্য থাকিয়াও, অর্থলোভে নে সিংহাসন
অন্যের নিকট বিক্রয় করায়, ইংরাঁজ-কলঙ্ক ছুরপনেয় হইয়া রহিয়াছে 1
আর একদলের বিশ্বাস, প্যতু দোষ নন্দ ঘোষ,”__মীর জাফরই
সকল অপরাধে অপরাধী । তাহারা বলেন,_-“এই প্রভাতে'মীর জাফর
হয় ত পলাশীর কথা অবশ্যই ম্মরণ করিয়াছিলেন। পলাশিক্ষেত্রে তাহার

স্নেহভান?তরুণ নরপতি যেরূপ সকরুণ আবেদনে মুকুট-রক্ষার্থ উত্তেজনা

করিয়াছিলেন, সেদিন সে কথায় কর্ণপাত করিয়া রাজভক্তি প্রকাশ
করিলে, আজ হয়ত মীর জাফর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার উদ্ধট্রকর্ত! “সিপাহ
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মীর কাসিম

সালার” বলিয়া প্বদেশে কত সমাদরে

পদগৌরব বিস্তার করিতে

পারিতেন ;--তাহার দেশও সর্বতোভাবে সুরক্ষিত হইতে পারিত 1” *
দোষ

কাহার,_-তাহার ক্ষ

সেকালে কে কাহাকে বিশ্বাস করিত?

বিচারে

জয়লাভ করা অসম্ভব ।

বিপ্লবে বিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া,

বঙ্গীয় শশ্তক্ষেত্রের স্তাঁয়, রাজনৈতিক পুণঃক্ষেত্র৪ কণ্টক-বনে সমাচ্ছন্ন

হুইয়া পড়িয়াছিল! সেরূপ সময়ে, সেরূপ দেশে, মীর জাফর কেন,
অতি অল্পলোকেই

দেশের কথা ভাবিয়।

দেখিতেন।

স্বার্থত্যাগ ও

আত্মবিসর্জনে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা করিয়া! মীর জাফর স্বদেশের
উদ্ধারকর্তা বলিয়। গৌরব লাভ করিতেন, কি অল্পদিনের মধ্যেই অন্য
বিপ্লবে, অথবা! অমূলক সন্দেহে পড়িয়! বিন! বিচারে পদবিচাত হইতেন,_তাহারও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা ছিল নাঁ। এরূপ ক্ষেত্রে জনসমাজ

দেশের জন্য খাটিতে, দেশের জন্য মরিতে, দেশের জন্য সর্বস্ব বিসজ্জন
করিতে খিক্ষা লাভ করে না।

মীর জাফরও

সেরূপ শিক্ষালাভের

অবপর প্রাপ্ত হন নাই। সেকালের ইংরাজের অপরাধ অধিক'হইলেও»
ইতিহাসে তাহা অতিরঞ্জিত হইবার ক্রটি হয় নাই। কে কাহাকে
বিশ্বাস করিত ; কে ধর্ধ প্রৃতিজ্ঞা-রক্ষার্থ ্থার্থ-বিসর্জরনে সম্মত হইত?
স্ময় ও সুযোগই সকল কার্য্যের নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল।
মীর জাঁফর

সন্কিপত্র

অস্বীকার

করিয়া,

প্রতিজ্ঞাভঙ্ষের সময় ও

স্থযোগ পাইলে, তাহা কদীচ পরিত্যাগ করিতেন না; বাহুবলে ইংরাঁজ
তাড়াইবার সমস্ন ও স্থষোগ পাইলে, ফদাচ ইধারজবন্ধুর কণ্ঠলগ্ন
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সপ্তম পরিচ্ছেদ ।
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হইয়া তাহাদের আদেশ-বহনের জন্য ইতিহাসে “ক্লাইবের গর্দত” নামে
পরিচিত হইতেন না । সময় এবং ম্থযোগের অভাঁবে যে বন্ধু

বন্ধুরূপে করমর্দন করিতেছে, সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র যে.
বন্ধু শক্ররূপে প্রাণ হরণ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না,
সে বন্ধুকে সেকালের ইংরাজ-বাঙ্গালী মৌখিক খিষ্টাচার-রক্ষার্থই
বন্ধু বলিয়! সম্ভাষণ করিত) কিন্তু সকলেই সকলকে বিলক্ষণ চিনিত ।
এরূপ অবস্থায়,

এতদিন

পরে, আমাদের পক্ষে স্থক্ষবিচার করিয়া,

ইতরাজকে অব্যাহতি দিয়া, মীর জাফরকে অপরাধী সাজাইয়া;
অথবা মীর জাফরকে অব্যাহতি দিয়া, ইতরাজকে অপরাধী সাজাইয়া,
ইতিহাস রচনা করা শোভা পায় না! উভয়েরই দোষ গুণ একরূপ
উভয়েই ইতিহাসের চক্ষে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত ! উভয়েই রাজবিদ্রে।হী ।
ইংরাজ সুযোগ লাভ করিলে, মীর জাফরকে নামমাত্র নবাব
রাখিয়া, এদেশের সর্কেসর্ববা হইয়া উঠিবেন ; সিংহাসনে পদার্পণ করিবার
পূর্বে মীর জাফর কেন,_প্রতিভাশালিনী

রাণী ভবাঁনী ভিন্ন_-মার

কেহই সেরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন নাই । সেকালে দিংহাসনলাভের

জন্ত সকলেই অর্থবলে ঠিকা লাহিয়ালের ন্তার ঠিকা সৈন্য সংগ্রহ
করিভেন।

মীর জাফরও সেইভাবে ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করিতে-

ছেন ভাবিয়া, ইংরাঁজকে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন|
সিংহাসনে পদার্পন করিবামাত্র ইতরাজবন্ধুর ক্ষমতাবিস্তারকৌশল পর্য্যবেক্গণ করিয়া, মীর জাফর নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাহার গতিরোধের চেষ্ট। করিতে সাহস পান নাই । মীরণ উত্তেজন! করিতেন।

মীর জাফরের পরবর্তী করুণ বিলাপে স্পষ্টই বোধ হয়, মীর৭ তাহাকে
সতর্ক করিতেও ক্রটি. করিতেন না। কিন্তু ভাগ্যদোষে মীর জাফরের
পক্ষে ভ্রমসংশোধনের সুবিধা ও স্থুযোগ নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। মীর

কাসিম ইহার জন্য নীরবে ওষ্ঠদংশন, করিতেন। কেহ জানিত না,

৫৮

মীর কাসিম ।

আকারে ইঙ্গিতেও অন্থুমান করিবার অবসর পাইত না,-কিস্ত মীর

কাসিম এই কলঙ্ক মোচন করিবেন বলিয়! নীরবে সময় ও স্থবিধার
প্রতীক্ষায় অধীর হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন ।

সরলভাবে সন্ুখ-সমরে বিদেশীয় বণিকৃ-সমিত্তির দর্প চুর্ণ করিয়!
শ্বশুরের সিংহাসন স্বাধীন করিয়! দিলে, কাদিম আলির স্তি কলঙ্কলিপ্ত

হইত না। তিনি শ্বশুরের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
হইয়া, কৌশলে সিংহাসন অধিকার করায়, কেহ তাহার গুপ্ত-সংকল্পের
বিচার করিতে চাহেন ন1; তাহাকেও মীর জাফরের ন্যায় নিন্দা করিয়!
থাকেন। কাসিম আলির এই কলঙ্ক অলীক বলিবার উপায় নাই ;_ইহা ছুরপনেয়!
তথাপি মীর জাফর এবং মীর কাঁসিমের অপরাধের তারতম্য দেখিতে

পাঁওয়! যায় । সিরাজদ্দৌলার সময়ে ইত্রাজ কেবল বণিক্, মুসলমানই
সিংহাসনের প্রত অধিকারী । সে সময়ে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচাত করিবার চেষ্টা মীর জাফরের পক্ষে--স্বজাতিদ্রোহ। কোরাণ স্পর্শ
করিয়া, সিংহাসন রক্ষা প্রতিজ্ঞা করিয়], কাধ্যকাঁলে বিপরীত ব্যবহার

কর1_স্বধর্মার্দোহ। মীর জাফরের সময়ে ইংরাজকে কেবল বণিক্
বল! যাঁয় না; তাহারাই ৩খন সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী । সে সময়ে
মীর কাসিমের পক্ষে তাহাদের কবল হইতে সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা,
মীর কাসিমের
পক্ষে স্বজাতি্রোহ বলিয়! নিন্দা করা যায় না। মীর
কাসিম কাহারও নিকট কোরাণ স্পর্শ করিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়া,
বিপরীত ব্যবহার কঞ্্রন নাই বলিয়া, তাহার কার্ষ) স্বধর্মাদ্রোহ নামেও
নিন্দিত হইতে পারে না। তথাপি শ্বশুর এবং জামাতার সিংহাসন-.

লাভের উদ্দেস্ত পৃথক্হইলে৪, পথ এক । সে পথ সর্ব! নিন্দনীয়9
কোরাণ স্পর্শ করিয়! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায়, মীর জাফরের পক্ষে তাহা
আরও নিন্দনীয় হইয়াছিল !

সপ্তম পরিচ্ছ্রে।
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মীরজাফর এবং মীর কাদিম এখন নিনাপ্রশংসার অতীতরাজো

গমন করিয়াছেন। যে মময়ে তাহাদের কার্যযকলাগের সমালোচনা

করিবার স্বাধীনতা ছিল না, মে সময় বহুদূরে পরিত্যাগ করিয়া,

গৌরবোজ্জল নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ইতিহাস এখন সমালোচনার স্বাধীনত| লাত করিয়া, মন্য-নমা্ধে প্রতিষ্ঠালাত করিয়াছে।

এখন এই সকল পু্বাকাহিনীর আলোচনার এ্রক্ত অবদঃ উপস্থিত
হইয়াছে ।

অফ্টম পরিচ্ছ্দে।
নূতন নবাব ।
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ইতরাজেরা কি উদ্দেশ্তে মীর জাফরকে সিংহাসন-চুত করিলেন,
সে কথার কেহ বিচার করিতে পারিল না। তাহারা যথাশাস্ত্র ধন্ম-শপথ
করিয়া, মীর জাফরের সঙ্গে সন্ধি-সংস্থাপন করিয়াছিলেন; হাতে

ধরিয়া মীর জাফরকে সিরাজন্দৌলার শৃষ্ঠ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন) সর্বাগ্রে মীর জাফরকে বাঙ্গালা-বিহা'র-উড়িষ্যার স্থ্বাদার
বলিয়া সর্ধ-সমক্ষে অভিবাদন করিয়! “নজর” দান করিয়াছিলেন। গোপনে

এবং

প্রঙ্কাশ্যে চিরসৌহার্দাজ্ঞাপনের কিছুমাত্র ক্রি হয় নাই।

তবাহারাই আবার মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করার, ইতিহাসে ইতরাজের

নাঁম কলঙ্কযুক্ত হইয়া উঠিল! তজ্জন্ত ইংরাজ-লেখকবর্গও সেকালের
ইংরাজগণকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়! গিয়াছেন !

এ দেশের লোক বাস্ততিটার সুখ ছুঃখ লইয়াইব্যতিব্যস্ত। ভারতবর্ষের জননমাজযে ভাবে নিভৃত পল্লী-নিকেতনে বাস করিতে শিক্ষা-

লাভ করিয়াছে, তাহাতে রাজধানীর রাজনৈতিক কূটকৌশলের সহিত
তাঁহাদের কিছুমাত্র সংশ্রব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা এ মূুকল

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

৬১

টি

বিপ্লবের ভাল মন্দের বিচার করিতে চাহিত না) রাজাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
জানিবারও অবসর প্রাপ্ত হইত না।

আপন আপন বাসগ্রামের জমি-

দ্রারকে কর প্রদান করিয়া, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নিশ্চিন্ত মনে সংসারযাত্রা নির্ধাহ করিত।

সনাতন
একজনের
তাহার
জাফরের

ইহাই এ দ্রেশের প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রার

পদ্ধতি হইয়! ঈড়াইয়াছিল। স্থতরাং বিদেশের বণিক্ আলিয়া,
পুরাতন সিংহাসনে আর এক জনকে বসাইতেছে কেন, কেহ
কোনরূপ কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বরং কেহ কেহ মীর
অধঃপতনে শান্ত্রবাক্য ম্মরণ করিয়া, সেকালের খধিবংশের

গুণান্ুকীর্ভন করিয়াই, এ বিষয়ের সমস্ত আলোচন।

সমাপ্ত করিয়!

রাখি । এই কারণে, বিনা রক্তপাতেই রাষ্টরবিপ্লব সুসম্পন্ন হইল।

কোন

কোন ইৎরাঁজ-লেখক ইহাকেই আমাদের কাপুরুষত্বের নিদর্শন বলিয়া

ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য ইংরাজের ইতিহাসে আমাদের চিরশান্তিপ্রর সরল স্বভাবও নিতাস্ত উপহাসের সামশ্ত্রী বলিয়া
পরিচিত !*

দেশের লোকে আপত্তি করিল ,না বটে, কিন্তু এই রাষ্ট্রবিপ্লবেই
ইত্রাজের রাজশক্তি শিথিল হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল! মীর জাফরের
পক্ষে ইংরাঁজশক্তি চূর্ণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না) মীর কাঁসিমের
পক্ষে ইংরাজদমনের চেষ্টা কর! সহজ হইয়া উঠিল!
|
মীর জাফর স্থার্থসিদ্ধির লোভে ইংরাজের সহায়ত! গ্রহণ করিতে
বাধ্য হইয়াছিলেন।
ইংরাজের সহায়তায় দিংহাসন লাভ করিয়া,

ইতরাজের সহায়তায় সিংহাসন রক্ষা! করিবেন বল্লিয়াই মীর জাফর
সাহস করিয়া! সিরাজন্দৌলার বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন!
সুতরাং তাহার পক্ষে প্রকাশ্তে বা গোপনে ইংরাজের উচ্ছেদসাধনের
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চেষ্টা করিবার সম্ভাবন! ছিল নাঁ। মীর কাসিমও শ্বার্থসিদ্ধির লোভেই
ইতরাজকে প্রভু-পদে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন | কিন্তু ইংরাজের
সহায়তার সিংহাসন লাভ করিয়া, বাহুবলে সিংহাসন রক্ষা করিয়া,
আত্মশক্তিতে রাজ্যশীসন করিবার জন্যই মীর কাসিম শ্বশুরের বিরুদ্ধে
ষড়যন্ত্রে লিগু হইয়াছিলেন । তীহার পক্ষে সিংহাসন লাভ করিবামাত্র
প্রাকান্তে ও গোপনে ইংরাজের উচ্ছেদ সাধনের সম্ভাবনা ছিল। এ কথ
তখনকার ইংরাজ-দরবার ভাল্ করিয়! ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহার!

মীর কাসিমকেও দ্বিতীয় মীর জাফর মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।
মীর জাফর ও মীর কাসিম উভয়েই স্থার্থনিদ্ধির লোভে গহিত

পন্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু উভয়ের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য
ছিল। মীর জাফরের স্বার্থ--সম্ভোগ ; মীর কাঁসিমের স্থার্থ-আত্মরিসর্জনে মোগল-রাজশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠ।! মীর জাফরকে স্থার্থসিদ্ধির
জন্* সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া, ইংরাজের কণ্ঠলগ্ন থাকিতে হুইয়াছিল। মীর কাসিমকে সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র গলপাশ
মোচনের জন্যই সচেষ্ট হইতে হইল। ইহাই যে মীর কাসিমের গুপ্তসংকল্প, তাহা উত্তরকালের ইতিহাসে সব্যক্ত হইলেণ, সেকালের

ইংরাজদিগের নিকট প্রথমে স্ুব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং তাহাদের
কারধ-প্রণানী যতই নিন্দার্ঘ হউক, তাহাদিগকে মূর্খ বলিক্া
অতিমাত্রায় তিরস্কার করা যায় না। তাহারা মীর জাফরকে সর্বাস্তঃঠকরণে
দ্বণা করিযাও, মীর জাফরের নিকট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন!
মীর কাতিষ ইংরাঁজকে সর্ধাস্তঃকরণে দ্বণ! করিয়াও, অনেক দিন
পর্যন্ত ইংরাজের নিকট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত থাকিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন। * তাহার গুপ্তসংকল্পের সন্ধান পাইলে, ইংরাজ-দরবার স্বজাতির
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উচ্ছেদ সাধনের সহায়তা করিতে কদীচ সম্মত হইতেন না।

ভাব্দি-

টার্টের কর্মফল কালে আত্মদ্রোহরূপে পরিস্ফট হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্ত তিনি আত্মদ্রোহে লিপ্ত হইবেন বলিয়া ইচ্ছাপূর্বক মীর কাসিমের
সহায়তা করেন নাই।

পুরাতন

নবাব

ইতরাজহস্তের

ক্রীড়াপুন্ধল

ছিলেন) নূতন নবাবের হস্তে ইংরাজেরাই ক্রীড়াপুন্তলে পরিণত হইবার

উপক্রম হইল। ইহার মূলে ইংরাজের অজ্ঞতা, মীর কাপিমের শাসনকৌশল!

ইহার সহিত ভান্দিটার্ট বা ইংরাজ-দরবারের স্থদেশত্রোহের

সংশ্রব ছিল ন1।

সিরাজদ্েলার অধঃপতন সাধন করিবার সমর ইংরাজের! ভাবিয়াছিলেন,_ রাষ্ট্রবিপ্রবে ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য সংস্থাপিত হইবে ;ইংরাজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে) ইংরাজের পদোন্নতির হ্ত্রপাত হইবে ;
বাঙ্গালা-বিহার-উভ্ভিষ্যায় রামরাজ্য স্তববিস্তুত হইবে। মীর জাফর
সিংহাসনে পদার্পণ করিতে না! করিতেই সে মোহনিদ্র! ভাঙ্গিয়! গিয়াছিল!

ইংরাজের! নহস! সুপ্তেখিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,--নির়ত সমরকোলাহলে লিপ্ত হইয়া, ইতরাজের বাণিজ্য বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ঃ

ইংরাজশক্তি ঢৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, অর্থাভাবে ইংরাজ-কুঠি উঠিরা যাইবার উপক্রম হইয়াছে; ইংরাজের পদোন্নতির স্ত্রপাত না হইয়া,
সর্ধনাশের স্ত্রপাত হইয়াছে; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যায় রামরাজ্য
স্থবিস্তৃত না হইয়া, অহিফেনাসক্ত বৃদ্ধ মীর জাফর ও তাহার কুক্রিয়াসক্ত

অশান্ত পুত্র মীরণের শাসনকৌশলে দেশের মধ্যে হাহাকার ধ্বনিত
হইয়। উঠিয়াছে!
ূ
তখন আত্মক্কার্য্যের পরিণাম চিন্তা কি অনেকেই শিহরিস্থা
উঠিয়াছিলেন ১--যে কোন ছল-ছুতায় ভ্রমসংশোধনের চেষ্টা কর!

প্রয়োজন হইয়। উঠিয়াছিল। সেনাপতি ক্লাইব নিজেও তাহা! আকারে

ইঙ্গিতে বিলাতের কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়্াছিলেন। মীর জাফরের

৬৪
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উপর অসন্তোষ যতই বর্দিত হইতে লাগিল, ততই মনে হইতে লাগিল,
মীর জাফরের অযোগ্যতাই সকল অনর্থের মূল) তাঁহাকে তাড়াইতে
পারিলেই, শাস্তি এবং কল্যাণ আসিয়! বুগপৎ ইংরাজ-বাণিজ্যের উন্নতি
সাধন করিবে! মীর জাফরকে তাড়াইয়! দেওয়া সহজ কথা! । ইংরাজের
মুখের কথা তাঁহাকে নবাব করিয়াছে, ইংরাজের মুখের কথা তাহাকে

ভিথারী করিতে কতক্ষণ ! কিন্ত নবীন নবাব মধিকতর অযোগা হইবেন
কিনা, --সে কথা কেহ ভাবিয়! দেখিলেন না! মীর কাসিম সময়

বুঝিয়া পুরফ্কারের প্রলোভন দিত, স্বার্থ-সাধন করিলেন ! ইংরাজের! একটি
ভ্রম অপনোদন করিবার আশায়, আর একটি ভ্রমে নিপতিত হইলেন ।
যোগল-শাঁসন-শক্কির প্র!ণ-প্রতিষ্ঠা করাই মীর কাঁদিমের প্রধান

ংকল্প? সুতরাং ইতরাজ-দমন করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল।

তখন ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই রাষ্ট্রবিপ্নবের অভ্যুদয় .হইয়াছে।
দিলীশ্বরের শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে !দাক্ষিণাত্যে,

অযোধ্যায়,__ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিষে,-সর্ধত্র বাহুবল ও ছল-

কৌশলের শ্রাধান্ প্রতিষ্ঠী লাভ করিয়াছে । এ সময়ে বাঙ্গালা-বিহাঁরউড়িয্যা হইতে ইউরোপীয় শক্তি নির্শুল,করিতে পারিলে, এদেশ যে
মুরর্শিদাবাদের নবাববংশের স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইতে পারে, আলিবদ্দী
ভাহ! পুনঃ পুনঃব্যক্ত করিয়াছিলেন । দে কথা সিরাজন্দৌলাকে উত্তেজিত

ও ইংরাজের সহিত কলহে লিপ্ত করিয়! সিংহাঁসনচ্যুত করিয়াছিল ১-পাত্র মিত্র অনুকুল থাকিলে, আলিবদ্ীর আশ! সফল করা যে অসম্ভব
নহে, এই বিশ্বাস দীর কাসিমকেও বিচলিত করিয়! তুলিল। স্থৃতরাং
ইতরাজ দমন করাই তাহার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি ইহার অন্য
সর্ধ প্রকার আত্মত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া, সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া

ছিলেন, এবং সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র লক্ষ্য সাধনের আশায় ন্যায়অন্যায়ের তুলাদও ততগা জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন! .

অষ্টম পরিচ্ছেদ!
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সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্বে মোগল-শাসন-শক্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠ

করা যত অনায়াসসাধ্য বলিয়! বোধ হইয়াছিল, সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া
তাহা আর তেমন বোধ হইতে পারিল না! মীর কাসিম বুঝিলেন,_যথাসর্ধন্থ পণ করিয়! যে রাজসিংহাসন ক্রয় করিয়াছেন, তাহা একখণও্ড
অকিঞ্চিৎকর প্রন্তরফলকমাত্র ! রাজকোষে অর্থ নাই।* সেনাদল

বেতনাভাবে বিপ্রোহোন্ুখ। পাত্রমিত্রগণ লুষঠন-পরায়ধ। ইরানের

ভয়ে কাহাকেও কিছু বলিতে ন! পারিয়া, “ক্লাইবের গর্দভ” মীর মহম্মদ
জাফর খ। বাহাছ্ুর মোগল-শাঁসন-শক্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন !
আর কি তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। হইতে পারে ?

এরূপ ক্ষেত্রে অন্য লোকে হয়ত নিতান্ত তগ্নমনোরথ হইয়া, অসম্ভবের
সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া আত্মবিসর্জরনের পথ প্রশস্ত !করিতেন না ।
কাসিম আলির প্রক্কতি সেরূপ নহে। সাংসারিক ব্যাপারে তাহার
কুশাগ্রবুদ্ধি নিতান্ত প্রখর ছিল; লোকচরিত্র সমালোচনায় নিরতিশক্প
সাফল্যলাভ করিয়াছিল । কার্য্যকুশলতায়, অকুতোভয়তায়, ক্ষিপ্রকারিতায়

, এবং উদ্দেস্তসাধনোপযোগী উপায়োস্ভাবনে তাহার শ্রতিভ! ভূয়োদদর্শন-

গুণে সমধিক বিকশিত হইয়] উঠিয়াছিল। বিপদে ধৈর্য, বৈর-.
নির্য্যাতনে কঠোরতা, সংকল্পসাধনে অক্ষুপ্ধ অধ্যবসায়, কাসিম আলির

সিদ্ধব্দ্যা বলিয়া সর্বত্র প্রৃতিষ্ঠী লাত করিয়াছিল।1 তিনি নিশি
হৃদয়ে দৃঢপদে সংকল্পসাধনে অগ্রীসর হইলেন!
'ইংরাজদ্দিগের গৃহকলহে মীর কানিমের।পথ সহজ হুইয়! উঠিল।
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মীর কাসিম ।

. মীরজাফর সিংহাসনচ্যত .হইয়া কলিকাতায় আসিবার পর ইংরাজদরবারে তুমুল তরঙ্গ সমুখিত হইল।

একদল মীর জাফরের জন

করুণ ক্রন্দনে মগ্র হইলেন ;আর একদল মীর কাসিমের প্রশংসাবাদে

সভাস্থল কম্পিত করিয়া তুলিলেন। ছুই দল পরম্পরের ভ্রম ক্রু
ও অপরাধ প্রমাণ করিবার জন্ত আত্মকলহে লিপু।হইবামাত্র, কার্য্যকুশল নৃতন নবাব

বুঝিলেন,--ইহাই

গভর্ণরের দলের শরণাপন্ন

হইলেন।

উপবুক্ত অবসর।

তখন সেই

সুতরাং মীর কাসিমের পক্ষে সংকল্পসাধনে

তিনি

দলেরই প্রাধান্ত৷

অগ্রসর

হওয়া

সহজ

রদ অহিফেনাশক্ত দুর্বলচিত্ত বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে

কেহই

হইয়! পড়িল।

সঙ্চরিঞজে্ আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন না।* তথাপি তাহার পদচ্যুতি
লইয়া ইংরাজমগ্ডলীতে গৃহকলহ উপস্থিত হইল কেন, তাহা এক
শ্রতিহাসিক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে । উভয় দলের বাদান্থবাদপূর্ণ
কটুকাটব্যে ইতিহাস ভারাক্রাস্ত হয়৷ রহিয়াছে; এতদিনের পর তাহার
ভিতর হইতে সত্যনিফাষণের চেষ্টা কর! পওুশ্রম মাত্র । মীরজাফরকে

পদচ্যুত করা আবশ্তক হইয়া উঠিয়াছিল,ইহা সত্য কথা। কিন্ত
তাহার সহিত পুরস্কারের গন্ধ না থাকিলে, ইংরাজবণিকের ছর্নামে

ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিত না!
গভর্ণর

তান্দিটার্ট ইংরাজবণিক-দ্রবাঁরের

নেতৃত্বভার গ্রহণ
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অষ্টম পরিচ্ছেদ!
করিবার পূর্বেই গভর্ণর হলওয়েল

এবং

৬৭
সেনাপতি

কেল্ড মীর

জাফরের সিংহাসনচ্যুতির সমুদায় বাবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন ।
হলওয়েলের মন্ত্রণাক্রমে ভান্দিটার্ট প্রকাশ্ত দরবারের আদেশ গ্রহণ
না করিয়া,অল্প কয়েক জন সদন্তের সহিত গোপনে পরামর্শ

করিয়া, মীরজাফরকে
অন্ন কয়েকজন

সিংহাসনচ্যুত করেন।

সদস্তকেই

পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

সুতরাং ইংরাঁজ-দরবাঁরের অন্যান্য

হইয়া! ঈর্্যাবশতই
অধিকাংশ

কাদিম আলি এই

যে গৃহকলহ

ইংরাজ-লেখকদিগের

সাস্তগণ

পুরস্কারলাভাশায় বঞ্চিত

উপস্থিত করিয়াছিলেন,
বিশ্বাস।*

ইহাই

যাহারা মীর জাফরের

পক্ষাবলম্বন করিয়া ভান্সিটার্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়্াছিলেন
তাহাদের নাম আমিয়ট$ ইলিসঙও মেজর কার্ণাক্, ন্মি২,. এবং
ভেরেলেষ্ট । ইত্রাজ সরকারের
তদানীন্তন সদন্তদিগের মধো

কেবল আমিয়টইহলওয়েলের কনিষ্ঠ ছিলেন; হলওয়েলের পদত্যাগে
তাহারই

গভর্ণর

হইবার

নবাগত ভান্দিটার্ট পদার্পণ

কথা।

তাহার অবশ্তপ্রাপা অধিকারে

করার, তিনি সবিশেষ তুদ্ধ হইয়া

উঠিয়াছিলেন । ইলিস, যদিও নবাগত, তথাপি তিনি পাটনার
গোমস্তাঁ হইবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন? ভান্দিটার্ট এ পদে
য্যাগুয়ারকে নিযুক্ত করায়, কোপনস্বভাঁব ইলিস্ অতিমাত্র অসস্তষ্ট

হইয়া উঠিয়াছিলেন। যেজর কার্ণাক্ সম্প্রতি বিলাত হইতে প্রধানসেনাপতি পদে নিযুক্ত হুইয়৷ ভারতবর্ষে গুভাগমন করিয়াছিলেন।
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মীর কাসিম।
সা্পাপপাপাসপামপাশিপা্পাসিপা

াপিপাস্পিপা্িি

কিন্তু ভান্সিটার্ট কিছু দিনের জন্য কেলডকেই পাটনায় সর্ধ্ময়-কততৃপদে
প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া মেজর কার্ণাককে উপেক্ষ! করায়, তিনিও সবিশেষ

অপমান বোধ করিয়াছিলেন। স্মিথ. এবং ভেরেলেষ্ট পুরাতন সন্ত,
কিন্তু তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া গোপনে সমুদয় পরামর্শ শেষ
করায়, তাঁহারাও ভান্দিটার্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হুইয়াছিলেন।* যাহার!
ভান্দিটার্টের পক্ষ সমর্থন না করিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন,
তাহারা! বলেন--ভান্সিটার্টের সমস্ত কার্ধ্যই অন্যায় ও অভদ্রোচিত,

কেবল উৎকোচলোভেই তিনি তাহাতে লিগ হইয়াছিলেন।
মীর কাঁসিমের সঙ্গে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে গুপ্তসন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়, তাহাতে ইংরাজের বিবেচনায় আপাততঃ
কোম্পানীর নানা উপকার লাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল। পলাশির

যুদ্ধের পুর্বে মীর জাফর ইংরাজগণকে যে ধনরত্ .দানের অঙ্গীকার
করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রদত্ত হয় নাই? শীগ্র যে প্রদত্ত হইতে
পারিবে এরূপ আশাও বিনষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গভূমির উপর আপতিত

শাহজাদা প্রবল পরাক্রমে

হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,

জাফরের ন্তায় অকর্মণ্য নবাঁব তাহার গতিরোধের

মীর

জন্য সেনাবল
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অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

৬৯

বা অর্থবল সংগ্রহ করিয়া ইংরাজের বাণিজ্যরক্ষায় কৃতকার্ধ্য
হইবার আশা ছিল ন1। কোম্পানীর কারবার অথাভাবে বায় ষ:এ
হইয়। উঠিয়াছিল। মীর কাঁসিমের সন্ধিস্থত্রে এই সুকল বিষয়ে

ইংরাজের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইল বলিরা, গভর্ণরের
দল বিশেষ দুটতার সঙ্গে রাঁগ্রবিপ্লবসীধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।
কোম্পানীর কল্যাণ সাধন করাই

তাহাদের

প্রধান লক্ষ্য ছিল;

কোম্পানীর সর্বনাশ করিয়া! আল্মোদর পূর্ণ করা কাহারও

লক্ষ)

ছিল না। কাগজ পত্র দেখাইয়া এই কথা! এদেশে এবং বিলাতে
বুঝাইয়া দিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করা কঠিন হইল না। সুতরাং
্রতিপক্ষকেই নিরস্ত হইতে হইল ।
কলিকাতার দরবারে গভর্ণরের পক্ষই প্রবল হইল; প্রতিবাদকারিগণ
লুদীর্ঘ মন্তব্যলিপি রচন| করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু বাঙ্গালা

বিহার উড়িষ্যায় ভান্দিটার্টের মতান্ুসারেই সমস্ত কাধ্য পরিচালিত
হইতে লাগিল। তিনি সকল কার্য্যেই কাসিম আলির পক্ষ সমর্থন
করিতে লাগিলেন।

নৃতন নবাব “নাসির-উলমোল্ক ইম্তিয়াঁজ.-উদ্দৌলা মীর মহম্মদ
কাসিম আলি খা নস্রৎ জঙ্গ বাহাছুর” সিংহাসনে পদার্পন করিয়াই

অর্থসঞ্চয়, বিদ্রোহদমন, শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ এবং প্রজারক্ষার. উপায় উদ্ভাবনার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার প্রত্যেক কার্ধ্যেই
ইংরাজের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়! ভাম্দিটার্টপ্রমুখ সদস্যগণ

কাদিম আলির পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিলেন) সুতরাং সুচতুর নুতন
নবাব এই সকল ছিদ্রপথেই আত্মসংকর্প সাধনের আয়োজন

লাগিলেন ।

|

|

করিতে

8.7.

: অর্থধংগ্রহের
জন্য কাসিম আলি যে সকল নূতন উপায় অবলম্বন

করিলেন তাহা কাহারও বিস্ময়োৎপাদন করিল না। নূতন নবাবের

৭5

মীর কালিম।

আদেশে মোগল রাজপ্রাসাদের ইতিহাস-বিশ্রুত বিলাসতরঙ্গ সহস!

তিরোহিত হইয়া গেল; নৃত্যগীত অর্ধপথে স্তম্ভিতপদে অবসন্ন হইয়া

পড়িল) হাস্ত কৌতুক রাজপ্রাসাদ হইতে দসন্ত্রমে বহুদূরে দণ্ডায়মান
হইল) শরষ্র্য্যচ্ছটা অপসারিত হইয়া! গেল; অগণিত দাস দাসীর সংখা

ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়। উঠিল;--বাহা৷ না থাকিলে সংসার চলে
না, কেবল তাহাই রহিল। অন্থান্ত সকল বিষয়েই ব্যয় সংক্ষেপ করিয়।
অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া! গেল! রাজপুত-রাজশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য
মহারাজা গ্রতাপমিংহ বৃক্ষপত্রে ভোজন ও তৃণশয্যায় শয়ন করিতেন!
মোগলরাজশক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার আশায় কামিম আলি আত্মস্থখসম্তোগের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তিরোহিত করিয়! ব্যয়সংক্ষেপ সাধন
করিলেন।

এ বিষয়ে কাসিম আলির সমকক্ষ নরপতি বঙ্গসিংহাসনে

পদার্পণ করেন নাই!

নবম পরিচ্ছেদ।
ইংরাজ-বণিকের জমিদারীলাভ |
3

[95511

85510060200

মীরজাফরের অসঙ্গত

01 00100 01506010060,
-:07997/25 292%227 4477,

বাৎসল্যবশতঃ

কয়েকজন

সামান্যপদস্থ

রাজানুচর বঙ্গবিহার-উড়িষ্যার সর্বসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা
মীর জাফরের ছুর্দশার দিনে স্ুবা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অপ্বিকাংশ
রাজকর কুক্ষিগত করিয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে কিন্তুরাম, মন্ল,লল

এবং চিকন 'লালের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহারা
সকলেই নিতান্ত নিম্শ্রেণীর ভূত্যরূপে নবাব-সরকারে প্রবেশ করে;

মীর জাফরের ভাগ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের এতদূর পদোন্নতি হইয়াছিল যে, সে সময়ে মন্ত্রমহাশয়দিগকেও এই সকল ভূত্যবর্গের নিকট
প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইত। স্মার্থসাধনই ইহার্দিগের একমাত্র লক্ষ্য;

স্থতরাং ইহার! মীর জাফরের খধঃপতন-সময়ে ধনরত্ব কুক্ষিগত করিয়া
নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িতেছিল। স্থচতুর নুতন নবাব ইহাদিগকে
কারারুদ্ধ করিয়া, হিসাৰ নিকাশ বুঝাইয়! দিবার জন্য আদেশ প্রচার

করিলেন।

সেকালের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়-_নরপুালদিগের কৃপা

নিপতিত হইলে, নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্কির উপরেও রাজ্যের সর্বাপেক্ষা
শুরুতর ভার নিক্ষিপ্ত হইত। মীর জাফরের শাদন-সময়েও তাহাই
হইয়াছিল। রাজস্বসংক্রাস্ত জটিল বিষয়ের ভার অপেক্ষারুত সুযোগ্য রাজকরদুচারীর প্রতি নিক্ষিপ্ত ন! হইস্লা,'এই সকল সামান্য ভূত্যবর্গের উপর

ণই

মীর কাসিম.

নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার!
আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দেওয়! দূরে
থাকুক, রাঁজস্বসংক্রাস্ত প্রধান প্রধান বিষয়েও সহুত্র প্রদান করিতে

পারিল না।

কামিম আলির আদেশে ইহাদিগের এবং ইহাদের অধীন

রাজকর্মচারীদিগের পদচ্যুতি হইল ) এবং ইহাদের মধ্যে যাহার যাহা কিছু
ছিল সমস্তই রাজভাগারে আনীত হইল। এই সময়ে অর্থের নিতান্ত টানাটানি ১-_মুর্শিদাবাদের নবাবসেনা বেতন না পাইয়া অধীর হইয়া
উঠিয়াছে ; শাহজাদার অভিযানের গতিরোধ করিবার জন্য পাটনা
শ্রদেশে কর্ণেল কেলডের অধীনে যে সকল গোরাট্সন্য ছিল, তাহার!
তন্থার জন্ত গীড়াপীড়ি করিতেছে ) বিহারের নবাবসেনা দীর্ঘকাল

বেতন না পাইয়! অশান্ত হইয়! উঠিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসবিখ্যাত

রাজকোঁষে কেবল পঞ্চাশ সহ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, কাসিম আলি অথীরহৃদয়ে ও দংশন করিয়াছিলেন স্বর্ণ রৌপ্যাদির তৈজস পান্র অথবা!
মণিমরকতাদি যাহ! কিছু হস্তগত হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়াছিলেন? এক্ষণে রাজন্বাপহারক রাজকর্ম্মচারিদিগকে কারারুদ্ধ করিয়!,

তাহাদের কুক্ষিগত অর্থতাওার উদ্ধার করিয়া! লইলেন।
কাসিম আলি অতি অন্গদ্দিনের মধ্যে এরূপ স্থকৌশলে অর্থসংগ্রহ
করিলেন যে, লিংহাসনারো হণের একমা্সির মধ্যেই তিনি মুর্শিদীবাদের
নবাবসেনাদলকে শ্াস্ত করিলেন; ইংরাজ বণিক্-সমিতিকে আড়াই

লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া, তাহাদের মাত্রীজের অর্থকষ্ট দুর করিয়া!
দিলেন; এবং পাটনা-প্রদেশের

নবাবসেনার জন্য পাঁচলক্ষ

এবং

রাজসেনার
জন্য,ছুই লক্ষ মোট সাত লক্ষ টাকা কর্ণেল কেলডের নিকট
প্রেরণ করিলেন 1

|

নুতন নবাবের অর্থসংগ্রহের পদ্ধতি অনেকেররাখে ক্ছু নৃতন
ধরণের বোধ হইতে, লাগিল |.পদচ্যুত রাজকর্মচারিবর্গ অসন্থষ্ট হইয়!
* ডনের

িাজিতগি। 0, ২5 বে০,

নবম পরিচ্ছেদ।

বত

উঠিলেন?বিদায়প্রাপ্ত দাসদাসীগণ পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিল ?

যাহাদের অবথা-সঞ্চিত এশখব্ধ্য রাজকোষে পুনরানীত হুইল, তাহারা
চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল ;--অতি অল্প দিনের :

মধ্যে কাসিম আলির বিরুদ্ধে ইংরাজদরবারে অনেক অভিযোগ উপস্থিত
হইল!

কাসিম আলির সিংহাসনারোহথে যাহারা প্রতিবাদ করিয়া

ছিলেন, তাঁহার! ইহার প্রত্যেক কাহিনী লইয়! আত্মমত সমর্থনের চেষ্টা
পাইতে লাগিলেন। গভর্ণরপ্রমুখ সদস্তগণ জানিতেন যে, এ সময়ে

অর্থসংগ্রহ করা কত শ্রয়োজন) স্তরাং তাহারা কোনরূপ প্রতিবাদ
করিলেন না । বরং গভর্ণর ভান্সিটার্ট স্পষ্টই বলিয়! উঠিলেন,--কাঁসিম
আলি দেশের দণ্মুণ্ডের কর্তা, এ দেশ তীহারই ;--তিনি কিরূপে অর্থ

গ্রহ করিতেছেন, বিদেশীয় বণিকৃ-সমিতি

তাহার ছিদ্রান্থসন্ধান

করিবার কে?

মীরজাফরের শাঁসন-সময় হইতে ইংরাজেরাই এ দেশের সর্বেসর্বা

হইয়া উঠিয়াছিলেন; রাজ্যশাঁসনের প্রত্যেক কার্ধ্যে তাহারা হস্তক্ষেপ
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহারাও বুঝিয়াছিলেন, এবং লোকেও

জানিয়াছিল,_ ইংরাজেরাই

প্রকৃত শাসনকর্তা । মীরজাফর ইহ!

প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া! লইয়াছিলেন।
দূর করিয়! মোগল

কাদিম আলি এই বিশ্বাস

সিংহাসন স্বাধীন করিবার জন্য অগ্রসর; সুতরাং

ইংরাজ-গভর্ণর
যখন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়! উঠিলেন--মীর কাদিমই দণ্ড-

' মুণ্ডের কর্তা, তিনি কিরূপে রাজকার্ধ্য সম্পাদন করিতেছেন বিদেগীয়
বণিক্সমিতি তাহার ছিত্রান্ুন্ধানের অধিকারী নহে+-তখন কাসিম

আলির পথ সহজ হইয়া উঠিল। পলাশির যুদ্ধের গর ইংরাজপক্তি
শনৈঃ শনৈহ বাংলা-বিহারউড়িষ্যার শাসনমার্গে
যেকয়েক পদ অগ্রসর

হইয়াছিল, ভান্দিটার্টের ব্যবহারে তাহা শ্খলিত হইয়! পড়িল| 'কাসিম,
আলি এইক্ধপ সুযোগ লাভ করিয়া» আপনাকে সর্বাংশে, শ্বাধীনও

৭৪

মীর কাঁসিম।

ইংরাজকে সর্বাংশে পদাশ্রিত বণিক্রূপে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন।

এই চেষ্টার মধ্যেই কাসিম আলির শাসন-কৌশলের পরিচয় নিহিত
রহিয়াছে। ইতরাজ-বণিক্ বাঁণিজ্যলোভে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়
মোগল-সিংহাসনের ছায়াতলে বসিয়া কথঞ্চিৎ উদদরান্নের সংস্থান

করিতেছিল।

দেশের সহিত, শাসনক্ষমতাঁর সহিত, বঙ্গবাঁসীর স্ুখ-

ভুঃখের সহিত, মোগল-গৌরবের উখাঁন-পতনের সহিত তাহাদের
কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল না। সে দিন, _-বড় অধিক দ্রিনের কথ! নহে,

তিন বৎসর পূর্বের নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলেও»-_মুর্শিদাবাদের
রাজপথে ভ্রমণ

করিবার সময়ে ইংরাজ-বণিকের অস্তরাতআ কাপিয়।

উঠিত ;কথায় কথায় ইংরাজ-গোমস্তাকে করযোঁড়ে রাজসদনে দণ্ডায়-

মান হইতে হইত! উচ্ছুজ্খল ব্যবহার করিলে, শৃঙ্খলিতচরণে নবাবের
অশ্বশালায় কারাক্লেশ বহন করিতে হইত। আর এই তিন বৎসরের মধ্যেই
কি ভাগন্র-বিবর্ভন ! মীর কাসিম দেখিয়াছিলেন, কেবল ছুইটি মতিভ্রমের
জন্য মোগলের স্কন্ধে ইংরাজ-বণিক্ জানু বিস্তার করিয়া চাপিয়া বসিয়া-

ছেন। মীর .জাফর কুক্ষণে তীহাদের,লেনাসহায়তা গ্রহণ করিবার জন্ত
ও তদর্থে মাসিক তন্থা প্রদান করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন ;
এবং কুক্ষণে রাজকোষে যাহা নাই ততোধিক উৎকোচ-দানে সিংহাসন
ক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। তাহার মতিভ্রমের ফলে ইংরাজের
খাণ অপরিশোধনীয় হুইয়! উঠিয়াছে; ইংরাজ-সেনার সহায়ত! ভিন্ন
রাজ্য রক্ষ!করা খসস্ভব হইয়া ঈীড়াইয়াছে। মোগলরাজশক্তির প্রাণ

প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ অমঙ্গলের গতিরোধ করিতে হুইবে।
ইংরাজের খণ কড়া ক্রান্তি পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে ; ইউরোপীক্
প্রণালীমতে দেশীয় মেনাদল গঠন করিয়া, ইংরাজসেনার সহায়তা -গ্রহথ
করিবার প্রয়োজন:
ঝুর ,রুরিয়া ফেলিতে হুইবে। ইহা! অবশ্বাইসময়

নবম পরিচ্ছেদ ।
এবং অর্থ-সাপেক্ষ।

৭৫

কাসিম আলি ধীরে ধীরে এই পন্থায় আরোহণ

করিবার জন্যই চেষ্টা আরপ্ত করিলেন ।
রাঁজকোষে আশানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত হইলে, মীর কাসিম ইংরাজের খণ
শোধ করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিতেন না । কিন্তু তিনি জানিতেন,

তাহার সে চেষ্টী সহস! সফল হইবে না। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, আয় বৃদ্ধি

করিয়া, কষ্টসঞ্চিত অর্থের প্রত্যেক কপর্দক ইংরাজের হস্তে তুলিয়! দিয়াও,
সহসা খণশোঁধ হইবার উপায় হইবে নাঁ।

যতদিন পর্যস্ত দেশীয়

সেনাদল গঠিত না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক অস্ত্র শস্ত্র এদেশে প্রস্তত
করিবার উপায় ন। হয়, ততদিন রাজ্যরক্ষার

জন্য নিতান্ত বাধ্য

হইয়াই মাসিক তন্থা দিয়া! ইংরাজ সেনা বসাইয়। রাখিতে হইবে।
এই তন্থা লইয়া সর্ধদাই কলহ হইবে, এবং আজি ইহা! কালি উহা!
বলিয়া ইংরাজ-সেনাপতিগণ তন্থখার অঙ্ক ক্রমেই বাড়াইয়৷ তুলিবেন।

এই সকল অস্থৃবিধা দূর করিবাঁর জন্য মীর কাসিম এক নুতন উপায়
উদ্ভাবন করিয়া
মীর জাফর
নদীয়! বর্ধমান
ইতরাজদিগকে

ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি-সংস্থাপন কবিয়াছিলেন ।
ইংরাজখণ পরিশোধ করিতে না! পারিয়া, সময়ে সময়ে
প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের রাজকর আদায়ের ভার
দিতেন । তাহারা ততৎস্থানের জমিদারদিগের উপর

তাড়ন! করিয়া, রাজকর আদায় করতঃ তাহ! হইতে প্রাপ্য মুদ্র! গ্রহণ

করিতেন।

ইহাতে সফল ফলিত না; দেশ উৎপীড়িত হইত, ইংরাজ-

শন্কি বিবর্ধিত হইত ) অথচ ইংরাঁজখণ আশানুরূপ পরিশোধিত হইত
না। এইরূপে ইংরাজখণের জন্য সমগ্র রাজ্য খণপ্পাশে আবদ্ধ থাক

অপেক্ষ! তিনটি মাত্র স্থান একেবারে ইংরাজকে সঁপিয়! দিয়া, অবশিষ্ট স্থান
সর্বাৎশে স্বাধীন করিয়া লইবার জন্য মীর কাসিম বর্ধমান, মেদিনীপুর
ও চট্টগ্রাম ইংরাজকে “ইজারা-বন্দোবস্ত” করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ।
এই তিন স্থান হইতে যাহা আদায় হইবে, তাহা ইংরাজের হইবে$

ধ্উ

মীর কাসিম

তত্তিন্ন তাছারা নবাবসরকার হইতে আর কপর্দক প্রাপ্ত হইবেন না;
এবং এই তিন স্থান হইতে রীতিমত রাজকর আদায় হউক বা, ন৷
হউক, তাহার জন্তও নবাব-সরকার দাধী- হইবেন না। ভাম্সিটারট-প্রমুখ
সদন্তগণ মীর কাসিমের অনুকূল থাকায়, ইংরাজদরবার এইরূপ ব্যবস্থায়
সম্মত হইয়াছিলেন ; এবং ইহা যে সর্বতোভাবে ইংরাজের কল্যাণপ্রদ
হুইল, তাহা! মনে করিয়া, সবিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।
ইত্রাজেরা যে এত সহজে এইকপ ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন, ইহাতে কাসিম
আলিও যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ।
ইংরাজের আহ্লাদের কারণ এই যে, এত দিনের পর তাহাদের

. একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইল। কাসিম আলির আহলাদের কারণ এই যে,
তিনটি মাত্র স্থানের বিনিময়ে সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ইতরাজ-কবল
হুইতে উদ্ধার-লাঁভ করিল।
কাসিম
আলির আহলাদের 'আরও কারণ ছিল। বর্গীর হাঙ্গামায়
মেদিনীপুর এবং বর্ধমান উৎস্ন্নে গিয়াছিল ;--অধিকাংশ গ্রাম নগর
জনশূন্য হইয়াছিল; বহুসংখ্যক শস্তক্ষেত্র বিজন বনে পরিণত হইয়াছিল;
এবং অরাজকতার অবসর লাভ করিয়া, রু'জা ও জমিদারগণ অবাধ) হইয়া

উঠিয়াছিলেন। তীহাদ্দিগকে বশে আনিতে, পুনরায় স্থশাসন সংস্থাপন
করিতে এবং যথাকালে রাজকর সংগ্রহ করিতে সময় ও অর্থব্যয়
আবশ্তক। সেনাক্ষয় করিয়া, অর্থব্যয় করিয়া, এই ছুই স্থান পদানত
করিতে পারিলেও১ তাহাতে সবিশেষ অর্থাগমের সম্ভাবন! ছিল না ।

আর চট্টগ্রীম,্ভাহার কথ! চিরদিনই স্বতত্ত্র।

(মাগল-শাঁসনের

সবত্রপাত হুইতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে যুদ্ধ কলহ ;--আরাকাণাধিপতির সহিত
কত যুদ্ধ যুঝিতে হইয়াছে; অবশেষে মগ এবং ফিরিঙ্গি দস্থ্যদল চট্টগ্রাম
অঞ্চলে থান! দিয়! বসিয়া, তথা! হইতে জলপথে ও স্থলপথে নিম বজ

লুষ্ঠন করিতে আরস্ত করিয়াছে | মগ-ফিরিন্দির অত্যাচারে চট্টগ্রামে

নবম পরিচ্ছ্ে।
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লসিপস্মিসপানপা সাজাতাতাত

শান্তি নাই, তথাকার শাঁসনকার্য্ের ব্যয় নির্বাহের উপযোগী অর্থও
তথায় রংগ্রই করিতে পারা যায় না। এরপ অবসথীয় উট্রগ্রাম হাতের
বাহির হইয়া! গেলে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই! ম্ৃতরাং ইংরাজের| এই তিনটি
স্থান লইয়া নবাবকে খণগাশ হইতে মুক্তিদীন করিতে সম্মত হওয়ায়,
কাদিম আলি সমধিক আনন্দ লাত করিয়াছিলেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিহ্থত্রেই এই সকল ব্যবস্থা মন্ধিপত্রে সনিঝিষ

হইয়াছিল।* কাদিম আলি সিংহাধনে আরোহণ করিয়া সন্ধিপালনের
জনয বর্ধমান মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম ইংরাজদিগকে সম্পরদান করিলেন ।

এই চৃত্ে ইত্রাজের সন্ধে বঙ্গদেশের তিনটি প্রধান বিভাগের সাক্ষাৎ
স্ন্ধ সংস্থাগিত হইল; এবং এই অময় হইতে এই তিনটি স্থানের
অরাজকতা! ক্রমে ক্রমে বিদুরিত হইবার পাত হইল
& 101 211 0187265 01016 00110877 দি 016 5810 21009, 200
010515005 0: 0016, 6610 &0 006 13803 01 121 ]1107400,
200 00102700022] 06 25512060) 200 5000005 10: 0181 081005
9001] 06 01067 200 2201607 006 (00081 15 10 91800 ৪11 105565

200 160806 211 (06 01015 01 101650 11786 000011165) 210 911

06178170110 17018 108] 006 10168 25510111600 210165910,--0/4%54
11 0111 11520 0%1%4 £//% 111.) 74%5/277, 8 £%112%
9%%6.5812 00/11/1674 46 71464 11% 1/210%/4 14501 441

1/4% 4 %% 21% 05/71/4816, 20০.

দশম পরিচ্ছেদ।
বিদ্রোহ-দমন ।
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মীরজাফরের শাদনশিথিলতার অবসর লাভ করিয়া, সীমান্তপ্রদেশের
শাসনকর্তা রাজা ও জ্মিদারবর্গ কিয়ৎ পরিমাণে সাবধান ও স্বতন্ত্র

হইয়! উঠিয়াছিলেন। এই সমম্মে শাহজাদ| শাহ আলম ভারতবর্ষের
সআাট পদবীতে আরোহণ করিবার আশায় সৈল্য-সামত্ত সমভিব্যাহারে
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়! বিহার প্রদেশে উপস্থিত

হওয়ায়, বিদ্রোহী জমিদারদলের পক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারকে
উপেক্ষা করিবার অধিকতর স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। মীর কাসিম
. সিংহাসনে পদার্পণ করিবার সময়ে বিহার প্রদেশের অধিকাংশ স্থান,
এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান“ওবীরভূম মুর্শিদাবাদের নবাঁব-দরবারের শাসন-

বহিভূত হয়! উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা মেদিনীপুর এবং বর্ধমান প্রাপ্ত
হইয়াও, নিরুদ্ধেগে রাজকর জংগ্রাহ করিতে পারিলেন ন!; স্থৃতরাং
বিপ্রোহদমন করিবার জন্য ইংরাজ

ও নবাব-সেনাদলকে সর্বাগ্রে

মেদিনীপুর প্রদেশে যুদধধাত্র! করিতে হইল।

ৃ

কর্ণেল কেলড পাটনাভিমুখে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই কাগ্ডান

মার্টিন হোয়াইটের অধীনে একদল গোরা ও কালাসিপাহী ও কতকগুলি

গোরন্াজ মেন, মেদিনীপুৰ অঞ্চলে গ্রেরিত হইল। মীর কাঁদিম স্য়ং

দশম পরিচ্ছেদ ।
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মিপাহী-সেনার অধিনায়ক হইয়া ইংরাজ-সেনানায়ক মেজর ইয়র্ক ও
তাহার সৈন্যদলের সহিত বর্ধমান অঞ্চলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ।*

কাপ্তান মার্টিন হোয়াইটকে মেদিনীপুর অঞ্চলে রীতিমত ধুদ্ধ কলহ
করিতে হইল না, ইংরাজসেনার পদার্পণ মাত্রেই বিদ্রোহীদল বনে জঙ্গলে

পলায়ন করিতে লাগিল। একরূপ নিরুদ্েগেই মেদিনীপুর বশীভূত
হইল।

তখন কাপ্তান সাহেব মেদিনীপুরে অল্প সংখ্যক

সেন!

স্থাপন করিয়া, অবশিষ্ট সেনাদল হইয়৷ বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইতে
লাগিলেন।

ৃ

|

বীরভূমের জমিদার আসদ জমান্ খ প্রকাস্তরূপে বিদ্রোহী হইয়|
উঠয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার আশায় সাধ্যান্গসারে সেনা সংগ্রহ করিয়া, আক্রমণাশঙ্ক/য় সতর্কভাবে রাজ্য রক্ষা!

করিতেছিলেন।

তাহার সেনাদল বীরভূমের ছুর্গম প্রদেশে কড়েয়া

নামক স্থানে গড়খাই করিয়া থান! দিয়া* বসিয়া ছিল।

আসদ জরমান্

খ৷ বুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন । তাহার প্রবল প্রতাপে বীরতূমির নাম
সার্থক হইয়াছিল।

তিনি বিংশতি সহম্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র

অশ্বারোহী লইয়া কড়েয়াতে ছাউনী ফেলিয়াছেন শুনিয়া, তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য, নবাব-সেন৷ কিছু দিনের জন্য বুধগ্রামে
ছাউনী ফেলিতে বাধ্য হইল । 1
মীর কাদিম ও মেজর ইয়র্ক বুধগ্রামে এবং কাপ্তান হোয়াইট,
বদ্ধমানের উত্তরে ছাউনী ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। শক্রসেনার গতি-

ধ স্ুনির্ণীত করিয়া উভয় সেনাদল লইয়া আসদ জান খাকে যুগপৎ
আক্রমণ করা৷ স্থির হইলে, কাপ্তেন হোয়াইটকে উত্তর পূর্বাংশ দিয়া

বীরভূমের. দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ করা হইল।
%.::501£ 01002120505 ডক], 756-528.
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ও

মীর কাসিম।

কাণ্তান হোয়াইট. দৃঢপদে অগ্রাসর হইতে লাগিলেন । আসদদ জমান্
খ যেখানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থান স্বভাবতঃ ছুর্গমঃ
সম্মুখদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং তিনি

সসৈন্যে একরূপ নিশ্চিন্ত হৃদয়ে কালযাপন করিতেছিলেন। এমন সময়ে
কান্তান হোয়াইটের সেনাদল সহসা তীহার শিবিরের পার্খদেশ ভেদ
করিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। সামরিক ব্যাপারে এইরূপ
অকন্মাৎ শক্রসেনা আপতিত হইলে যাহ! হুইয়। থাকে, আসাদ জামাল্

খাঁর সেনাদলের তাহাই হইল ;-_তাহার! ছত্রভঙ্গ হইয়! পলায়ন করিতে
জাগিল।

সেই সময়ে মেজর ইয়র্ক এবং মীর কাসিম সসৈন্তে অগ্রসর

হওয়ায়, পলায়নপর বিদ্রোহি-সেনাদলের পরাজয়-ব্যাপার সহজেই স্থুসম্পন্ন
হইয়া গেল।*

এইস্ত্রে বীরভূমি এবং বর্ধমান সহজেই পদানত

হইল) পুনরায় নবাবের শাসনক্ষমতা জয়বুক্ত হইল। .
এই বিদ্রোহ-দমনোপলক্ষে” নবাব-সেনাদ্দলকে যে সকল খগ্ডযুদ্ধে
লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে তাহার! নবাব-সেনার মুখোজ্জল করিতে

পারে নাই! মৌগলের ভাগ্যোদয়ের দিনে মোগল-সেনার বীরদর্পে
বঙ্গতূমি কম্পান্থিতা হইয়াছিল; মোগঢুলর সৌভাগ্যতপন যখন ধীরে

ধীরে 'মন্তগমন করিতেছিল, তখন মোঁগল-সেনার পূর্ব-গৌরব অবসন্ন
হইয়া পড়িয়াছিল। নিরস্তর রাষ্ট্রবিপ্রব উপস্থিত হইয়া, সেনাদলকে
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছিল ;--তাহাদের স্ুুশিক্ষার ব্যবস্থা তিরোহিত

হইয়া গিয়াছিল) রীতিমত বেতন পাইবার আশ! স্ুদুর-পরাহত হইয়া!

উঠিয়াছিল; কাঁহার জন্য, ফিসের জন্য যে তাহারা জীবনবিসর্ন
করিতে ছুটিয়াছে, হতভাগারা' অনেক লময় তাহাও ভাল করিয়!

বুঝিতে পারিত ন1! একবার তাঁহার! সিরাজন্দৌলাকে বীধিয়া আনিয়া:
মীর জাফরকে দিধহাদনে বসাইয়' দিতেছে? 'আবার মীর. জাফরকে
ক 59101809187) ০, [0,759

|

|

দশম পরিচ্ছেদ |

৮১

বাধিয়া রাখিয়া! মীর কাসিমকে মস্নদে উঠাইতেছে ;_-এরূপ অনিশ্চিত
ক্ষেত্রে সেনাদলের রীতি নীতি শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ ও চরিত্রবল সকলই
হীন হইয়! পড়িয়াছিল।
শায় কলের

তাহারা! লুঠন-লোতে ব! বাষ্রা পাইবার প্রত্যা-

পুতুলের মত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিত;

এবং

কখন

কখন গুলি গোল! ছুটিতে না ছুটিতেই, পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উপক্রম হইয়!
উঠিত!
মীর কাসিম শিবিরে শিবিরে পরিদ্রমণ করিয়া, মোগল-সেনার

প্রকৃত দুর্দশার কারণ গুলি একে একে বুঝিয়! লইলেন ;_বুঝিলেন,
ইহারা বীরচরিত্রের উচ্চ আদর্শ হইতে কত নিয়ে অবসন্ন হইয়া!

পড়িয়াছে। মোগল-রাজশক্কির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা দুরে থাকুক, এই
চরিত্রহীন আদর্শহীন অবসাদপ্রস্ত ছত্রভঙ্গ সেনাদল লইয়া একদিনের

জন্যও নিশ্চিন্তহৃদয়ে রাজ্যরক্ষা করা অসম্ভব । কাঁসিম আলির চরিত্রের
প্রধান গুপ__কর্মকুশলতা । তিনি যখনধ্যাহা প্রয়োজন বলিয়া উপলন্ধি
করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পাদনের জন্য যখাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।
সেনাদল গঠন কর! কত প্রয়োজন তাহা৷ বুঝিতে খন আর কিছুমাত্র
সন্দেহ রহিল না, তখন কাসিম আলি মোগল-সেনার আমূল
সংস্কারকাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন *।

এদ্দিকে কর্ণেল কেলড

মীর কাসিম-প্রদত্ত অর্থ-ভাগার লইয়!

পাটনায় পদার্পণ করিয়া, ইত্রাজ ও নবাব-সেনার পূর্ববেতনের কিয়দংশ
পরিশোধ করিয়! দিয়া, তাহাদিগকে লইয়া শাহজাদার অভিযানের গতিয়োধ করিবার আয়োজন করিতে লালিলেন। ইংরাক্জসেনার সমস্ত

পুর্ধবেতন পরিশোধিত হইল ॥ কিন্তু নবাব সেনার সমস্ত বেতন পরিক. 05 ০০070006606 015 0
6:0035, 08 1125 000891017. 607%120৩
81557 9910) 0782 01 00517 06610650150 200. 105 10000601216]

556 89026 & 5605 010005 জা], টিন
85784444255 757, 4 32০,
ঙ৬

2256 272 হিলের ০7 5
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মীর কাসিম
ও

সাপার্পাপিপাপিসপার্পাসি

র্

সল্প

পিসি

এসি

. শোধিত হইতে পারিল না । ইহাতে নবাব-সেনাদলের আস্তরিক অস-,

স্তোষ বিদুরিত না হইয়া, ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতে লাগিল।

. কর্ণেল কেলড পথিমধো মুজের ছুর্গে এন্সাইন্জন ষ্টেবল.সের অধীনে
একদল সেন! রাখিয়৷ আমিরাছিলেন।

পাটনায় উপনীত হুইয়» সেই

সেনাদলের পৃষ্টপোষণ জন্ত আরও একদল সেন! প্রেরণ করিলেন । এই
সেনাদলে সর্বসমষ্টিতে ৫৫০ জন যোছ্পুরুষ সম্মিলিত হইল; তন্মধ্যে
তিন পল্টন দিগাহী, পঞ্চাশ যাটজন ফিরিঙ্গী, এবং ছুই পল্টন মোগল
অশ্বারোহী ছিল *| মুঙ্গেরের নিকটবর্তী করকপুরের রাজার বিদ্রোহদমনের জন্য এই সেনাদলের উপর আদেশ হইল। বিদ্রোহী রাজা তৎসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ছুই সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে

আপন সেনা-নায়ককে অগ্রগামী হইয়া ইরাজ-শিবির আক্রমণ করিবার

আদেশ প্রচার করিলেন । রাজ-সেনা মুঙ্গেরের তিন মাইল দুরে আমিয়!
ছাউনি ফেলিল। পরদিন প্রভাতে ইংরাজ-শিবির আক্রান্ত হইবে, এইরূপ জনরব শ্রবণ করিয়া, ইংরাজ-সেনানায়ক রজনী এক ঘটিকার সময়ে

অলক্ষিত ভাবে বিদ্রোহী-সেনাদলের ্ুযুপ্ত শিবির সবেগে আক্রমণ
করিলেন।

বিদ্রেহী-সেনাদল সপ্তোখিত হইয়া*সহসা নিশীরণে আক্রমণকারিদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না! কিন্তু তাহারা রণে পলায়ন না

করিয়া, পুরাতন পরিথার পার্থ আসিয়া সমবেত-শক্তিতে দুঢ়পদে দণ্ডায়মান হইল; এইখানে উভয় সেনাদলের শক্তি পরীক্ষা! হইতে লাগিল ।
সে পরীক্ষায় বিদ্রোহী-সেনাদল ইৎরাজের সুশিক্ষিত গোরাসৈন্ঠের নিকট

পশ্চাদ্পদ হইল না। ফিরিঙ্গিদল তাহাদের অমিত বিক্রমের নিকট
অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে সিপাহী-সেন! দদর্পে অগ্রসর
* 15790257256 2%2 ৮2045 % £%৫8641 “41197 797. 220.

দশম পরিচ্ছদ ।

৮৩

হইল । এইবার তাহারা বীরের স্তায় বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া, ধীরে
দুটপদে অমিততেজে বিজ্রোহী-সেনাশিবির লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল।
শক্র সেনার প্রতিরোধ বশতঃ অনেকে ধরাশায়ী হইতে লাগিল;

কিন্তু

যাহার! জীবিত রহিল, তাহারা হটিল না; বীরবিক্রমে অগ্রনর হইয়া,
শিবির ভেদ করিয়া, শক্রবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়। ফেলিল।

বিদ্রোহিদল

প্রভাতের অরুণালোকের সহায়তায় করকপুরের রাজধানীর দিকে পলাযন করিতে লাগিল ;_-বিজয়োন্মন্ত মোগল-মশ্বারোহী তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিয়! চলিল।

করকপুরের রাজধানীর সন্দুখে প্রকাণ্ড প্রান্তরে বিদ্রোহী রাজা! সসৈন্যে
দণ্ডায়মান হইয়া আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; মোগল অশ্বসেন।

ও

তৎপশ্চাদ্বন্তী

সেনানায়ক

ষ্টেবল্সের

উপনীত হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পদাতিকগণ

করকপুরে

এই যুদ্ধে কেহ কাহাকেও

ক্ষম করিল না) জীবন পণ করিয়া, বিন্টোহী রাজা সসৈন্যে অস্ত্রগালন!
করিতে লাগিলেন । দ্গবশেষে মানুষের শক্তিতে যাহা হইবার তাহা

হইল; আর বুদ্ধজয্বের আঁশ] রহিল না) বিজয় মোগল-সেনাদল রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে,-_কুটারে, প্রাসাদে, বিপণীতে, বিনোদ-মন্দিরে-_

সর্ধত্র অগ্নিসংযোগ করিয়া, করকপুরের হাস্যময়ী রাজধানী শ্মশানভস্মে
পরিণত করিয়া ফেলিল ! বিদ্রোহ শীস্তিলাভ

ষ্রেবল্সের পদোন্নতির স্থত্রপাত হইল।

করিল।

সেনানাক়ক

যে মোগল-সেনার চরিত্রহীনতার

জন্য কাসিম আলি মর্-পীড়িত, মুসলমানের গৌরব অবসাদগ্রস্ত, ইতিহাস

কলঙ্ক ঘোষণাঁয় নিযুক্ত, অস্ততঃ এক বারের জন্য স্কেই মোগল-সেনার
বীরকীর্তির কথা ইংরাজদিগের মুখে মুখে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।
তাহাদের সে দবিংনর বীরত্ব-কাহিনী আজিও ইংরাজদিগের সামরিক

ইতিহাঁস-পৃষ্ঠায় উজ্জল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে * ৷
ক্ষ পুশ ও]থায। 9054৩ 51966011) 5701680) ৪1১0 176 (7:105180 9680195)
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ইহার পর প্রধান সেনাপতি কেলড আর অধিকদিন পাটনা অঞ্চলে

অবস্থান করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে ১৭৬১ থৃষ্টাবের প্রীরস্তেই
মেজর কার্ণাকের হস্তে সেশা-বিভাগের ভার সমর্পণ করিয়। মাদ্রাজ যাত্রা

করিতে হইল।
(00170 006 65105 56101515 95160 01067 00৮6] 06217 010. 60001670[70600 7 00606 010 00011651096 00 20900. 001 8100. 002119 50008806৭ 17027 22221121790 £%4 5//2%25 70010108206 08000 21 06
00106 01070 108)01160--5799725 2256 0%৫ 272574৫5527 £%৫ 22246
৫771) 701. 2321.

একাঁদশ পরিচ্ছেদ ।
শাহজাদ্ণার অভিযান ।
[16 ৮185 10050 0651009 60 [96150800 0126 75721151) 60
601107209 1)19 0181005) 800 50000110107) 10) &:100106 00
18016 1110] (9 ৪৫৮৪11০6 0001 1)011)1 2170 (৪10 10995293101)
06101508016] 2100 1015 60101006,-759799765 72242 44170.

মোগল-রাজশক্তির অধঃপতন সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি স্বাধীন
ও স্বতন্ত্র খগ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল )হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং

'অযোধ্যার উজির মোগল বাদশাহের বিশ্বস্ত কর্মচারী হইয়াও, স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নুগুজুমুবু
শাহের স্থবেদার হইয়াও, কর প্রদান করিতে বিশ্বৃত হইয়াছিলেন 7; ইউ-

রোগপীয়গণ সওদাগর হইয়াও, সর্বত্র পরাক্রান্ত হইয়। উঠিতেছিলেন ;

মহারাষ্ী সেনানায়কগণ মোগল্/রাজশক্তি সমূলে উৎখাত করিয়া, পুনরায়
হিন্দু-সাম্রাজ্য সংস্াপিত করিবার জন্য দেশলু্নে নিবুক্ত হইয়াছিল )-_
ভারতবর্ষের সকল গ্রদেশেই অরাঞ্জকতার প্রবল প্রতাপ বিস্তৃতি লাভ
করিয়াছিল; আত্যন্তরিক ছুর্মলতার সন্ধান লাভ করিয়া নাদিরশাহ

দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া! গিয়াছিলেন। আহমদ শাহ আবদ্রালী আসিয়া

পানিপথের শেষ সমরে মহারাষটরগ্রতাপ পদদলিত করিয়া, ভারতবর্ষকে
হীনবল করিয়! ফেলিয়াছিলেন !

এইরূপ তুমুল রাষ্টরবিপ্নবের সময়ে মীর কাসিম যেমন মোগলরাছ-

শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্ত উদ্ধাহ হইয়! উঠিয়াছিলেন, আর একজন মুসলমান
যুবকও সেইরূপ ছুরাকাঙ্ঞাতাড়িতযদয়ে
সেনাদল সংগ্রহ করিতেছিলেন।
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তাহার নাম শাহজাদা শাহ আলম।

দিলীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী

বলিয়া, শাহজাদার নামের গৌরব তথন পর্য্যস্ত৪ একেবারে তিরোহিত
হয় নাই।

তাহার উপ্র আবার আহমদশাহ আবদালীর ন্যায় একজন

পরাক্রাস্ত মুসলমান বীর এবং অযোধ্যার নবাবের ন্যায় একজন অর্থশালী
মুলমান ওমরাহ শাহজাদাকে অভয়দান করায়, তাহার পথ সহজ

হইয়া উঠিয়াছিল।

দিল্লী এবং আগরার মোগল-রাজধানী তখনও

শক্রকবলে ৷ সুতরাং শাহজাদা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দিকেই প্রথমে

দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন । পিরাজদ্দৌলার সময়েই ইহার স্থচনা হইয়াছিল ।
মীর কাসিম যখন সিংহাসনে পদার্পণ করেন, শাহজাদা তখন বিহারের

অধিকাংশ স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়া, শোণনদীর তীরস্থ দাউদ
নগরে এবং ফক্ততীরস্থ গয়াধামে সেনা! সমাবেশ করিয়া, পাটনার
অনতিদূর পর্য্স্ত দক্ষিণ-বিহারে নিরুদ্ধেগে করসংগ্রহ করিতেছিলেন *।
শাহজাঁদ! দীর্ঘকাল দক্ষিণ বিহারে অধিকার বিস্তার করায়, অনেক
বিদ্রোহী জমিদার তীহার পক্ষতভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এবং নবাব-

সেনাদল হইতে সিপাহী ও জমাদারগণ পলায়ন করিয়! তাহার সেনাশিবিরে আশ্রয় লাভ করিতেছিল।

শজাদা

সমআাট পদে অধিরোহণ

করিতে পারিলে, মীর কাসিম যে ব্গ-বিহার-উড়িষ্যার মস্নদ উপভোগ
করিতে পারিবেন, অথবা! তাহার ইংরাজ-বন্ধুগণই যে অবলীলাক্রমে
মোগল-সাআজ্যের বাণিজ্য-ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করিতে
পারিবেন, তাঁহার কিছুমাত্র স্থিরত। ছিল ন।। স্মুতরাং শাহজাদার অভি-

যানের গতিরোধ* কর! উভয়ের পক্ষেই অবশ্তকর্তব্য বলিয়। স্থিরীকৃত
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হইয়াছিল। কর্ণেল কেলড মাদ্রাজ গমন করিবার পর, তৎপদে মেজর
কার্ণাক্ প্রতিষ্ঠিত হইপ্লাই, শাহজাদাকে সসৈন্তে আক্রমণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন * |
মীর কাসিম আরও তিন লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দ্রিলেন) এবং

ভিসেম্বর মাসের মধ্যে পুনরায় ছয় লক্ষ টাকা পাঠাইয়া সেনাদলের
পূর্ববেতন পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাদের দেন! পাওনার
হিসাব প্রস্তত করিবার জন্য নহবৎ রায়কে পাটনায় €্ররণ করিলেন।

সিপাহীসেনা ইহাতেও সহজে বুদ্ধযাত্রা করিতে সম্মত হইল না; অবশেষে
ইতরাজসেনার দৃষ্টাস্ত দেখিয়া, এবং ইংরাজসেনাপতির ভতসনাবাক্যে
লজ্জিত হইয়া, তাহার অন্ুগমন করিতে সম্মত হইল।
কামগার থা! এবং রাজা বুনিয়াদ সিংহ সসৈম্ভে শাহজাদার শিবিরে

মিলিত হইস্াছিলেন ?কিন্তু শাহজাদীর দরবারে কামগার খাঁর আধিপত্য
প্রবল হওয়ায় ঈর্ধ্যাপরবশ হইয়া পালোম্াীন সিংহ এবং বলবস্ত সিংহ
প্রভৃতি অন্তান্ত জমিদারবর্থ শাহজাদার পক্ষাবলগ্বন করেন নাই। এরূপ
সময়ে শাহজাদীকে আক্রমণ কর! মীর কাসিমের ও ইংরাজদ্দিগের পক্ষে
স্বুদ্ধির কার্ধায হইয়াছিল ।

|

বিহার নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে সোয়ান নামক ক্ষত
পীর নিকটে মোহানী নদীর একটি ক্ষুদ্রশাখার তীরে শাহজাদা
মসৈন্যে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। মেজর কার্ণাক-পরিচালিত

বঙ্গসেনা এই ক্ষুত্রনদদীর অপর তীরে আলিয়া উপনীত হুইলে, উভয়
সেনাদলে যুদ্ধারস্ত হইল 11

এই যুদ্ধে শাহজাদার সেনাদল অমিত"
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ঁ দিলের ইতিহাষে এই)যুদ্ধ গয়ার যুদ্ধবলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃত

৮৮

মীর কাসিম।

বিক্রমে বঙ্গসেনার গতিরোধের আয়োজন

করিয়াছিল; কিন্তু একটি

আকস্মিক ঘটনায় যুদ্ধের গতি সহসা পরিবর্তিত হইয়া গেল।

শাহজাদা

একটি সুশিক্ষিত রণহস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধভূমিতে স্বয়ং সেনাচালনা
করিতেছিলেন । সহস! একটী গোল! আসিয়া! তাহার নিকটে পতিত
হইল)হস্তী আহত কলেবরে আর্তনাদ করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে
পলায়ন করিল ; ইহাতে বাদসাহী সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়। পলায়ন-পর

হুইল *।

মেজর কার্ণাক উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, প্রচণ্ডবেগে শক্রসেনার
পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া সহসা বাধা প্রাপ্ত হইলেন । ফরাসী-বীর

মনিয় লা সিরাজদ্দৌলার অধহপতনের পর শাহজাদার শিবিরে আশ্রয়
লাভ করিয়াছিলেন । তাহাকে ইংরাজসেনার গতিরোধ করিরার জন্ত

সটৈন্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া, মেজর কার্ণাক আর অগ্রীনর হইতে
পারিলেননা ।

মসিয় লার পিতার নাম জন লা । তিনি সবষ্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া,
চিরজীবন ফল্লাসিদেশে রাজকার্ষ্য নিযুক্ত থাকিয়া, ফরাসী বলিয়াই খ্যাতি

লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বীরপুত্র মূসিয় ল৷ ফ্রাব্দদেশের সামরিক
বিদ্যালক্বে শিক্ষা! লাভ করিয়া, ভারতবর্ষে আগমন করেন।

ইংরাজের

অত্যাচারে চ্দননগর হুইতে তাড়িত হই মসিয় ল! সিরাজদদৌলার
খআঁ্রয় গ্রহণ করিক্তাছিলেন । হতভাগ্য সিরাজন্দৌলা ইংরাজ-সেনাপতির

চক্রাস্তত্বালে
আবদ্ধ; মসিয় লার মত্ত অক্কত্িম বন্ধুকে বিদাঁয় দান

করিয়া, বিদ্রোহী” রাজকর্মরগারীদিগের কুটিল কৌপলে ডে
হইয়াছিবেন। মসিয়. লা ইংরাজদিগের চিরশক্র বলিয়া,

সবার আহা লে । ইংরাজ ইতিহাষলেখকদিগের য্যো কেবল ক্রম স্বকৃত। রি
ইতিহালে ইহার প্রন্কৃত স্থান নির্দেশ করিয়। গ্রিম্লাছেন।
ঈ। 1197251055 বথহ9058) 02
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৮৯

ইংরাজের! বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়! দিয়াছিলেন।

আজ

সেই সকল পূর্ব্ব কথা ম্মরণ করিয়া, মসিয় লা সম্মুখে অগ্রসর হইগ়্াছেন।
সকলে হটিয়৷ গেল। ইংরাঁজের গোল1 খাইয়! অনেকে পপৃষ্ প্রদর্শন”
করিল । কিন্তু গঞ্চাশজন সাহসী সেনা, তের.জন সেনানায়ক এবং
তাহাদদিগের অধিনায়ক মহাবীর লা পদদমাত্র বিচলিত হইলেন না *।

রাজ সেনাপতি এই অকুতোতষতা ও শৌ্ধ্য বীর্ষ্যের সন্থুখে দীড়াইয়।
ক্ষণকালের জন্ স্তস্তিত হইয়৷ রহিলেন।

পরক্ষণেই সেনাদল পশ্চাতে

রাখিয়া স্বয়ং মপিয় লার সম্মুখবর্তী হইয়া, তাহাকে বীরোচিত অভিবাদন
করিয়া, জীবনবিসর্জ্ন করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন ।

মসিয় লা অনেক অনুনয় বিনয়ে যুদ্ধভৃমি ত্যাগ করিয়! ইংরাজশিবিরে
আগমন করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু প্রাণ থাকিতে অস্ত্রত্যাগ করিতে
জন্মত হইলেন না। তখন ইংরাজ সেনানায়ক পরম সমাদরে ফরাসী-

সেনাদল-বেষ্টিত মহাবীর মসিয় লাকে স্ইংরাজ শিবিরে আবদ্ধ করিয়া,
বীরত্বের মর্ধ্যাদারক্ষা করিলেন

। এইরূপে

যুদ্ধজয় হইল। এইরূপে

' শাহজাদার সেনাদল পশ্চাৎপদ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে কেহ কোন
ফললাভ করিতে পারিলেন না। শাহজাদা পুনরায় সসৈন্যে সমবেত
হুইয়া পাটনাভিমুখে যাত্র! করিতে আরস্ত করিলেন ।
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মীর কাসিম

সি পাপা

দূত প্রেরণ করিয়াছিংলন ?এক্ষণে শাহজাদার পাটন। আক্রমণের সংবাদে

নগর রক্ষার জন্য তথায় সেনা প্রেরণ করিতে হইল।

যিনি রাজদূত হইয়া শাহজাদার শিবিরে গমন করিয়াছিলেন তাহার
নাম মহারাজ সিতাব রায়। তাহার নাম বাংলার ইতিহাসে চিরপরিচিত
হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যাবুদ্ধি সাহস ও রণশিক্ষায় সিতাব রায় সবিশেষ

খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । সেই জন্য ইংরাজ সেনাপতি তাহাকেই
দৌত্য-কার্ষ্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন ।
'সিতাব রায় শাহজাদাকে ইংরাজের প্রীর্থিত সন্ধি-সংস্থাপনে সম্মত
করিতে পারিলেন না! তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনেক অন্থুনয় বিনয়

করিলেন, এবং অবশেষে মন্্ীহত কণ্ঠে বলিয়৷ উঠিলেন,--“আজ ইংরাজ
যে নিয়মে সন্ধি প্রার্থনা! করিতেছেন, তাহ! শাহজাদা গ্রহণ করিলেন

না; কিন্ত শীঘ্রই শাহজাদাকে সন্ধিপ্রার্থী হইয়া, ইংরাজের শরণাগত
হইতে হইবে ;তখন ইংরাজ এই সকল নিয়মে সন্ধিসংস্থাপন করিতে
কাচ সম্মত হইবেন না * 1৮

সিতাব রায় যাহা! বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই হইল। অতি
অল্প দিনের মধ্যেই শাহজাদার স্ুখস্বপ্র ভাঙ্গিয়! গেল। সেনাদল বেতন
না পাইয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাঁগিল।

খরাজদিগের

অক্রীস্ত

অধ্যবসায় চিরপ্রসিদ্ধ'_তাহারা ক্রমাগত গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে শাহজাদার
পশ্চান্ধাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টানদের ২৯এ
জাস্থুয়ারী তারিখে শাহজাদাই দন্ধিপ্রার্থী হইয়া, ইংরাজ-শিবিরে বক্দী

ফয়েজউল্লা খাকে* দূত প্রেরণ করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি মেজর
কার্পাক বলিলেন, “তিনি স্থায়ী সন্ধিবিগ্রহের কর্তা নহেন;

তবে
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শাহজাদা যদি কুচক্রী কাম্গার খাকে পরিত্যাগ করিয় এখনই সটৈন্যে
শোণ নদীর অপর তীরে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হন, তবে মেজর
সাহেব তাহার প্রস্তাব কলিকাতার ইংরাঁজ-দরবারে পাঠাইয়া দিতে

পারেন ।”

ইংরাজের যুদ্ধ কলহে ক্ষান্ত হইলেন না। ২র! ফেব্রুয়ারী

তাহাদের সেনাদল শাহজাদার শিবিরের নিকটস্থ হইল । শাহজাদ। তখন

বুদ্ধার্থ সেনাদল সজ্জিত করিতে বাধ্য হইলেন) কিন্তু তখন তাঁহার
রণসাধ শান্ত হইয়াছিল।

তিনি ঘুদ্ধে বিরত হইয়া, সন্ধিসংস্থাপনাশীয়

ইতরাজ-শিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন । ইংরাজ সেনাপতি নিরস্ত হইলেন
না১-তিনি সসৈনো শাহজাদাকে আক্রমণ করিলেন । ইহার ফল

যাহা হইবার তাহাই হইল ;-__শাহজাদাকে পলায়ন করিতে হইল; এবং

কাম্গার খাকে পদচ্যুত করিয়া, সন্ধিপ্রার্থী হইয়া, বৃটাশ-শিবিরে স্বয়ং
শুভাগমন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে হইল *%।

গয়াধামের নিকট বাদসাহী এবং *ম্বাদারী শিবিরের মধ্যস্থলে
১৭৬১ খৃষ্টানদের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতবর্ষের মৌগল-রাজনিংহাসনের
উত্তরাধিকারী শাহজাদা শাহ আলমের সঙ্গে ইংরাজবণিক্-সমিতির সেনানায়ক মেজর কার্ণাকের শুভ-সম্মিলন সংঘটিত হইল । ইহাই প্ররুত পক্ষে

ভারতবর্ষে বূটীশ-রাঁজশক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার মূল্থত্র। ইহার পর দিবস
শাহজাদ! স্বয়ং ইংরাজ-শিবিরে শুভাগমন করিলেন । তাহাকে যথাযোগ্য
সমাদর প্রদর্শনের কিছুমাত্র ক্রটি হইল না।

তিনি ইংরাজদিগের

ব্যবহারে অতিমাত্র সত্তষ্ট হইয়া, ৮ই ফক্রয়ারী তারিখে স্থয়ং আসিয়।
ইতরাজ-শিবিরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন । এর্দল্লীর মোগলসিংহাসনের অধিপতি আসিয়া ইংরাঞ্জের আতিথ্য গ্রহণ করায়, সমস্ত

ক্ষকলহ শাস্তিলাভ করিল; এবং ইংরাজ-শিবিরে সর্বত্র তাহাকে
*.:2927425 252 42 বিরত £2%2 22725147727)
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স্বীর কাসিম |

£বাদদাহ” বলিয়! ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল।

রাজা রামনারায়ণ অতিথি-

সৎকারের জন্য দৈনিক সহশ্র মুদ্র। প্রদান করিতে লাগিলেন।
ভারতবর্ষের মোৌগল-রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাঁহজাদ! শা
আলমকে বশীভূত করিয়া, ইংরাঁজসেনাঁপতি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠি-

লেন; এবং তাঁহাকে লইয়! বিহারের রাজধানী পাটনায় গমন করিবার
আয়োজন করিতে লাগিলেন । আলেকজাগ্ডার চ্যাম্পিয়ন এবং রাজা!
ছল্লভরামের উপর সেনা-চালনা'র ভার সমর্পণ করিয়া, তাহাদিগকে গয়!
প্রদেশে রাখিয়া, সেনাপতি মেজর কার্ণাক বাদশাহ শাহ আলমকে লইয়া
পাটনাভিমুখে ধাবিত হইলেন ।

পাটনা অনেক দিনের পুরাতন স্থান। হিন্দু এরং বৌদ্ধ নরপালদিগের পাটলীপুত্র, মুসলমানের শাসন-সময়েও বিহারের

বলিয়া পরিচিত ছিল।

রাজধানী

এই মোগল-রাজধানীতে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ এবং

পরিখা-বেষ্টিত নগর-প্রাচীর "দৃষ্টিগোচর হইত।

নগরের একদিকে

ভাগীরথী বেলাভূমি চুম্বন করিয়া রহিয়াছেন, অপর তিন দিকে

দুডোন্নত প্রাচীর। এই প্রাচীরের বাহিরে নগরোপকণ্ঠে ইংরাজের!
একটা কুী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

শাহজাদ! আসিয়া বাকীপুরে

শিবির সংস্াপন করিলেন, ইংরাজেরা পাটনার পশ্চিমদ্বারের নিকট

ছাউনী ফেলিয়! রহিলেন,

এবং ২২এ ফেব্রুয়ারী শাহজাদা সমুচিত

সমারোহে নগর প্রবেশ করিয়! পাটন! ছুর্গে বাসস্থান প্রাপ্ত হইলেন ।

ইংরাজের সহিত শাহজাদার সৌহাদ্য দিন দিন পরিবন্ধিত হইতে
জাগিল। দিলীণ সিংহাসন অধিকার করাই শাহজাদার প্রধান লক্ষ্য।
তিনি ইংরাজদিগের ঘেনা-সহায়ত! গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্য সাধন করিবার

জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাহাকে দিংহাননে বসাইয়! দিতে
পারিলে যে ইংরাজের বাহুবল চির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহা! সকলেই

বুৰিয়া ছিলেন; কিন্তু কলিকাতায় ইংরাজ-দরবারের গৃহ-কলছে এবং

. একাদশ পরিচ্ছেদ ।

৯৩

ইংরাজদিগের আশানুরূপ সেনাবল না থাকায়, শাহজাদার আশা পূর্ণ
হইতে পারিল না। তিনি আপাততঃ দৈনিক ১০*০ মুদ্রার আতিথ্য-

সৎকার লইয়াই পরিতৃপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন * !
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মোগল-সআজ্যের অভ্যুদয় যেমন নিরতিশয় বিশ্ময়ের ব্যাপার, তাহার
অধঃপতন-কাহিনী? সেইরূপ। যে দিষাদ-কাহিনী অভিব্যন্ত করিবার
জন্ট সর্বশেষ মোগল-সম্রাট শাহ আলম, সে মর্গাথা রচন৷ করিয়াছিলেন,

তাহার অক্ষরে অক্ষরে অশ্রধারা ফাটিয়া বাহির হইতেছে! মুল কবিত|
পারস্য ভাষায় লিখিত।

তাহার ইংরাজী অনুবাদ এক সময়ে সর্ধত্র

সুপরিচিত হইয়াছিল। কালক্রমে মূল এবং অনুবাদ উভরই দুপ্রাপ্য
হইয়! উঠিয়াছে * |

মোগল-শাঁস চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধ্বংস-কাহিনীও বিশ্বৃতিগর্ভে বিলীন

হইতেছে!

মোগল-কীরবাহু

ভারতবর্ষে যে পরাক্রাত্ত

সাঘাজ্য-সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিল, একদিন তাহার সৌভাগ্য* মূকবিতা ও তাহার ইংরাহী অনুবাদ কাণ্ডন ্রা্ষলিন-রিরচিত “শাহ আলম

নামকগ্রন্থমুদ্রিতহইয়াছিল সেগ্রন্থএখনছুল্পাপা হই] উঠিযাছে।

হ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।
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গর্ব ইমুরোপকেও বিস্ময়ে অভিভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল । এখন

কেবল যমুনা-তর্টের জগদ্িখ্যাত মর্শর-মন্দির দে সৌভাগ)গর্ধের একমাত্র অতীত-সাক্ষী।

আর যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যাইত, সে সকল

ক্রমে ক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িতেছে !
বাদশাহদিগের চরিত্রহীনতাই মোগল-সমাজ্যের

অধঃপতনের

মূল

কারণ বলিয়া সুপরিচিত | কিন্তু বাদসাহমাত্রেই নিতাস্ত অপদাথ [ছিলেন
বলিয়! বোধ হয় না। মোগল:সাআ্াজ্যের গঠন-প্রণালীর মধ্যেই তাহার
ংসবীজ নিহিত ছিল। বাদশাহেরা তাহার ক্রম-বিকাঁশের গতিরোধ
করিতে পারেন নাই । তাহার! নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন না । অনেকে

বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া! বিছমমাজেও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন |.
শেষ সম্রাট শাহ আলম শিক্ষায়, চরিত্রবলে এবং অভিজ্ঞতায় সঙ্জনসমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তৃৎকালে ভারতবর্ষে যে সকল
ভাষ! প্রচলিত ছিল, তাহাতে বুযুৎ্পত্তি লাভ করিয়া, শাহ আলম রচনা-

লালিতো স্ুকবি বলিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন * | কিন্তু তাহার

সময়েই মোগলের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল!
তরবারি-বলে রাজ্য বিস্তার' করা কঠিন নহে। শীাসন-গৌরবে
মহাসাআজ্য দৃঢ়-গ্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। যতদিন শাসন-গৌরব অক্ষুণ্ন
ছিল, ততদিন উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়াছিল। যে দিন শাসন-গৌরব
অবসন্ন হইল, সেই দিন হইতে মোগলের অধঃপতনের গতিরোধ করা

অসম্ভব হইয়া উঠিল। শাহ আলমের জন্মগ্রহণের পুর্ব হইতেই আহার
পরিচয় প্রকাশিত হইয়! পড়িয়াছিল।
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টড

মীর কাসিম।
একটি মাত্র ঘটনায় এক দিনে মোগল-সামাজ্যের অধঃপতন সংঘটিত,

হয় নাই। : 'আরঙ্গজীবের জীবন সন্ধ্যায় যে অরাজকতাঁর অন্মিশিগা

প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেই মোগলের রাজ-সিংহাঁসন তক্বীতৃন্
হয়। আর্ঙ্গজীবের উত্তরাধিকারিগণ তাহার গতিরোধ করিতে পারেন
নাই।

' শুঁ্ধাহারী মোগল-সাআজ্যের রক্ষাকর্তা--আমীর ওমরাহ-_তাহাদের
বং সাতিকতার,গৃহবিবাদে এবংবার্থপরতা মোগলের গৌরব-পতাকা
দাক্ষিণাত্যে নিজাম, এবং অযোধ্যায় উজীর
তৃপতিতহইয়াছিল
্থাীনভাবে *রাজ্যসংস্থাপন কামনাক্স অগ্রসর হইয়াই বাদসাহের শাসন-

ক্ষমত! শিথিল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

উপযুক্ত অবসর লাভ করিয়া,

বিজয়োন্মত্ত মহাঁরা্ট্-বাহিনী লুষ্ঠনবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসি হস্তে
ধাহিত হইয়া মোগল-শাঁসনকে ছত্রভঙ্গ করিয়! তুলিয়াছিল। মৌগলশাসনের ছায়ীমাত্রই বর্তমান ছিল । নাদ্দির শাহের আক্রমণে তাহাও
তিরোহিত হইয়! গেল!
- দিল্লীর নাম-সর্ধন্ব মৌগল-বাদসাহ মহম্মদ শাহ কোনরপে নাদির
শাহের গতিরোধ করিতে পারিলেন না; নিতীস্ত অকীত্তিকর সদ্ধিসংস্থাপন করিয়া, মোগল সাআজ্যের অস্তঃসার শৃন্ত শোচনীয় দুর্ববলতার

পরিচয় প্রদান ক্রিতে বাধ্য হইলেন।

এই সন্ধিস্ত্রে আটক নদীর

পশ্চিম তীরের সমগ্র সম্পন্ন জনপদ নাদির শাহের রাজ্যতুক্ত হইল।
লাহোর, গুজরাট, মূলতান ও কাবুল প্রদেশের সমস্ত রাজকর নাদির
লাকের প্রাপ্য বরিয়! নির্দিষ্ট হইল ।
দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র সেন! ও নিজাম স্বাধীনতা লাভ করিস্সাছেল:$

বজ-বিহার-উড়িষ্যার স্থবাদার. কন প্রদান করিতে অসম্্ত হইক়্াছেন
দ্মযোধ্যার উজীর স্তন ক্লাজাগঠনে নিযুক্ত রহিয়াছেন ৫--এ সময়ে

ফি

উৎসর্গ করিয়াদিয়া,দিবীষ্মর মহম্মদ. শাহ

স্বাদশ পরিচ্ছেছ।

৯৭

স্বতসর্ধন্ব কাঙ্গাল গৃহস্থের স্তায় কারক্লেশে ধ্বংলাবশিষ্ট দিল্লীলগরে
দিনপাত করিতে লাগিলেন।
নাদির শাহের দেহাবসানে কিছুদিনের জন্য মহম্মদ শাহ আগন্ুক্ত
হইয়াছিলেন। তিনি পুনরায় মোগল-সাতাজ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আশায়
পশ্চিম-ভারতে আত্মশক্তি বিস্তার করিবার জন্ত উৎসাহ প্রদশন করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু তাহার রাজত্বের শেষ ধৎসরে ( ১৭৪৭ থৃষ্টাবে ) পুনরায়
সমরানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। আহমদ শাহ আবদ্রালী “শাহেনশাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার আশায়, লাহোর
প্রদেশে উপনীত হইলেন।
এবার আত্মরক্ষার জন্থ দিলীশ্বর সেনাসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন | নির্ধ্বাণোন্ুখ দীপশিখ! প্রজলিত হইয়। উঠিল। শাহজাদা! আহমদ শাহ, গ্রধান

অমাত্য কমর্ উদ্দীন ও কমর্ উদ্দীনেরঞ্পুত্র মহিমন্-মোল্ক: পেনাপতি-

পদে অভিধিক্ত হইলেন |ইহাদের রণপাগুত্যে আবদালী পরাভূত হইয়া
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন । কমর্ উদ্দীন নিহত হওয়ায়,

তাহার পুত্রকে লাহোরের স্থবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া, শাহজাদা নিয়
যাত্র। করিলেন ।

পাশিপথের নিকটে উপনীত হইয়া, শাহজাদা পিতার মৃত্যু সংবাদ
প্রাপ্ত হইলেন।

রাজধানীতে উপনীত

হইয়'খ তখত অধিকার

করিবামাত্র আহমদ শাহ পাত্রমিত্রগণকে রাঞ্পদ বিতরণ করিতে. আফন্ত

করিলেন।. বে মুললমান আমীর”“ওমরাহগণ স্বার্থান্ধ হইয়া মৌগল

সামত্ান্যের ভিত্তিমূল উৎখাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বাদশাছের
অন্থৃকম্পার তাহারাই প্রধান প্রধান রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন)

. অযোধ্যা মন্জুর জলি খা তৎকালে ওমরাহাদিগের মধ্যে সর্ধপ্রধান হুইয়! উঠিরাছিলেন।

তিনি “উজীরা* পদে অভিষিক্ত হইয়া,

র্

বীর কাসিম ।.
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পা্পপাসিস্পািসপিসিসপাপাসপাস্পি পাশ সপাসপাশ্পা্পাস্পিস্পিনপিস্পিসপাস্পিস্া

সপ

পাস্পিশান্া পাস পাস্পাস্পিস্পিস্পিনপ
সস পা সপ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার অনুগ্রহে গাজি উদ্দীন থা “মীর-বক্সী”
হইলেন । গ্রাকৃত পক্ষে দিলীশ্বরের সমস্ত শাসনক্ষমতাই ক্রমে ক্রমে

অযোধ্যার উজীর-সাহেবের করতলগত হইল; বাদশাহ তাহার তস্তের
ক্রীড়া-পুন্তলে পরিণত হইলেন
অন্যান্য আমীর €মরাহ ইহাতে অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া বাদশাভের
নিকট নানারূপ অভিযোগ উপাস্থৃত করিতে ক্রটি করিলেন না । উজীরসাহ্বও বাদশাহকে দন্্া তক্করের ন্যায় নিরন্তর প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া

তাহার সহিত শক্রু পক্ষের আলাপ পরিচয় সংঘটিত হইবার পথ রোধ
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রধান গ্রপান রাজকম্মচারী উজীর-সাহেবের
দাসানুদাস; শ্ব়ং সেনাপতি পর্যাস্ত তাহারই অনুগত অন্তরঙ্গ । এরূপ

অবস্থায় বাদশাহ মুখের কথায় উজীর-সাহ্েবকে পদচ্যুত করিবার আশা

করিতে পারেন নাঁ। তিনি আ.্ভ্রমের পরিণাম-চিস্তায় ব্যাকুল হইয়!
খুপ্ত মন্রণায় মুক্তিলাভের আশায় বড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । মোগল-

সামাজোর অধপেতনদিনে এইরূপে প্রবল গৃহ-কলহের হৃত্রপাঁত হইল ।
মৌগল-সাআজ্যে
অধিক আস্থা ছিল।

শাসন-কৌশল

অপেক্ষা . সেনা-বলের উপরেই

নিয়ত সেনাবলে" প্রজজা-শাসন করা সহজ নহে।

সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই প্রজাবর্গ ঘে কোন প্রবল পুরুষের উত্তেজনায় বাদশাহের শাসন ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া অভিনব নবাবের

পক্ষতুক্ত হইত । উজীর সাহেব এইরূপে অযোধা! প্রদেশে শ্বাধীন রাজা
স্থাপিত করিয়াছিলেন। দ্থতরাং ধনবল ও সেনাবল উভয় বলে
'বলীয়ান্ হইয়া» উজীর-লাছেব দিল্লীর নামসর্বস্ব মোগল-সজাট. অপেক্ষা

অধিত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র

ছিলেন নাট বাহুবলে সকল ফড়মব্র চূর্ণ করিবার জন্য অচিরে যুদ্ধ
ঘোষণা করিলেন | এই যুদ্ধে মোগলের শালন-গৌরব একেবারে
বর

কৃতি আজ

বরধীযনা |

দ্বদশ.পরিচ্ছেদ |

৯৯

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, দিলীশ্বর তাহার ফলভোগ করিতে পারলেন
না। মন্সুর আলি রণপরাজিত হইয়! জাঠ-রাজেয পলায়ন করিলেন.
ইন্তিমান্দৌলা উজীর-পদে অভিষিক্ত হইলেন। 'মন্ম্থর আলির রাজবিদ্রোহের দগ্ডদান করা দুরে থাকুক, ঘটন! চক্রে বাধ্য হইয়া, তাহ।কে

ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইল । ইহাতে গৃহকলহ শান্ত না হইয়া শুর্ববাপেক্ষা
প্রবল হইয়া উঠিল । মন্সথুর আলির অনুগ্রহেই গাজ উদ্দীন মার-বক্দী

হইয়াছিলেন।

তিনিই মন্সুর আলিকে ক্ষমা করিতে অসন্মতি প্রকাশ

কিয়া, জাঠ-রাঁজ্য আক্রমণ করিলেন!

প্রধান অমাত্য ইহাতে উত্যক্ত হইয়া

মীর-বকৃমীকে কামান ও গোল। বারুদ প্রেণ করিতে নিরস্ত হছলেন |

মীর-বকৃপী এইরূপ ব্যবহারে অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া মাহারাষ্্র-সেনার
'সহায়ত্া গ্রহণ করিলেন। এক বিদ্রোহীকে শাস্তি প্রমানের জঙ্ত অন্ত
বিদ্রোহীর আশ্রয় গ্রহণ কারতে [গয়। দিলীশ্বরের প্রধান সেনাপতি থে

মোগলের শামন-ক্ষমত। চুর্ণ করিতেছিলেন, নে কথা বিচার করিবার
সময় হুইল না। মহারাষ্্বী সেনানায়ক মল্হর রাও সটণন্তে গাজ্জি
উদ্ধানের সহিত মিলিত হইলেন । বাদশাহ এবং উজার-সাহেব

সসৈন্তে

যুদ্ধযাত্রা করিলেন । এই যুদ্ধে মোগলের শব্ধনাশ হুইল। বাদশাহ
দিলীহূর্গে অবরুদ্ধী হইলেন। বিজয়োন্সন্ত . গাঁজউদ্দীন তাহাকে
সিংহাসনচ্যুত করিয়া আজিমুদ্দীন নামক টতমুরবংশীয় কোন রাজ-

কুমারকে সিংহালনে সংস্থাপিত করিলেন।
উৎপার্টিত হইল!

১৭৫৫

আহম্মদ শাহের চক্ষুর

খুষ্টাব্ষের নভেম্বর মাস হইতে দিলীশ্বর

আত্মস্ৃতে)র গোলাম লাজিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন !

গাজি উদ্দীনের রূপার সিংহাসন লাভ করিলেও, তাহার মত
অকৃতজ্ঞ নরাধমের কথায় বাদশাহ আস্থ! স্থাপন করিতে পারিলেন
না। তিনি পাকে চক্ষে গাজি উদ্দীনকে পদড্যুত করিবার উপান

১৯০

মীর কাসিম।

শাশ্পািপাসিপাপিভা পপ

পণইপাসিপসিগগাপাসলীনিিই পাপা পাশাপাশি

পাতা উপ

তাপাপস্পাপপিপাস৫৯কসপাস্পীলিট পাপা

এইনূপে নিতাস্ত।অরাজক অবস্থার পতিত হইয়া, বাহুবলে মোগল-

শাসন পুনঃ সংস্থাপিত করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিয়া,
পাত্রমিত্রগণ আহম্মদশাহ আবদালীকে পুনরায় ভারতবর্ষে

উপনীত

হইবার জন্য আহ্বান করিতে প্রস্তুত হইলেন। ন্বয়ং দিলীশ্বর
পর্য্স্ত তাহাতে যোগদান করিলেন।
মহিমন্ মেল্কের জভাবে
তাহার বেগম লাহোরের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিন্ন। ব্হদ্বারর'
রমণী, বৃহাভ্যন্তরে গৃহকলহ ;__আহম্মদশাহ আব্দালী ভারতবর্ষের এইরূপ অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে,
অসম্মত ভইলেন না।
বেগম বীররমণীর ন্যায় প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্ট। করিয়াও আবদালীর
তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া,
গতিরোধ করিতে পারিলেন না।

গুক্ে উদ্দীনকে পদচ্যুত করিলে । দিল্ীস্বর্র আপন্থুক্ত হইয়া ইচ্ছামত
উজীর নিয়োগের ক্ষমতালাভ করিলেন ৷ আব্দ্ালী জাঠ-রাজা আক্রমণ"
করিবার জন্য সনৈন্যে ধাবিত হইলেন ।
|

বাদশাহ আপন পুত্র আলি গহরকে উজীরপরে নিধুক্ত করিলেন ।
আব্দালীর পক্ষে জাঃ-রাজ্য জয় করা হজ

পদে বিপর্যস্ত

হইয়া, কিংকর্তব্যবিমূড়

বুবিয়। পদবিচাত
করিলেন

না।

গাজি
গাজি

হইল না;

তিনি পদে;

ভুইয়া পড়িলেন!

সুযোগ,

উদ্দীন ভাহাকে প্রলুক্ব করিতে ক্রেটিউদ্দীনকে

পুনরায়

উজীর-পদে

নিঘুক্ত.

করিলে, তিনি জাঠ-রাঁজ্য জয় করিবার সহায়ত করিবেন,--এইরূপ

আভাস প্রাপ্ত হয়, আব্দালী সম্মতি জ্ঞাপন করিবামাত্র, গাজি উদ্জান
জাঠযুদ্ধে অগ্রসর হইয়! জয়লাভ করিলেন । দিীশ্বর ৩ৎকা.ল. আব-

দালীর গোলাম 1 আব্দরালীর জাদেশে গাজি উন্দীনকে. আবার 'উজীর-.
পদে নিধুক্ত করিতে হইল ) -শাহজাঁদ আলি গহর প্রাণ ইয়া পলারন
করিলেন

|

স্বাদশ পরিচ্ছেদ |

১৬১

মোগল-সাআজোর -ধ্বংসদশায় পিতৃসিংহাসন আপন্ুক্ত করিবার
আশায় শাহজাদী আলি গহর মহারাহ্ী সেনার শরণাগত হলেন)
দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এইরূপে দিলীশ্বরের গ্রাধান শত্রুর সহায়ত! ভিক্ষার্থ
মহারাট্-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করায় “মাগল-শাদনের ছায়া পর্ধ্যস্তগ
াস্তহিতি হবার উপক্রম হইল এই লময় হইতে আলি গহর ভারতবর্ষের
ইতিহাসে পরিচিত হইলেন ॥। সে ইতিহাসে হিনি কখন শাহজাদা]
কখন বা শাহ আলম নামে স্থুপরিচিহ ৷
মীর কানিম যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মোগল-শাসন স্থসংস্কাপিত
করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, শাহজাদা

শাহ আলম সেই সময়ে দিলীর সিংহ সনকে পূর্ববগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় কখন মহারাষ্ট্র সেনার, কখন অযোধ্যার উজীরের, কখন
বাইংরাজ

বণিকের সহায়তা

ভিক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত

হয়া

উঠিয়াছিলেন ।
এক সময়ে মোগল বাদশাহের প্রবল প্রতাপে

ভারতবর্ষের

জল স্থল

কম্পিত হইয়া উঠ্িয়ছিল। এখন পুমাগল বাদসাহের ছুদ্দশার দিনে
সকলেই স্বেচ্ছাচারী হয়! ভ্্ার্থরক্ষার্থ লালায়িত হইতে লাগিল।
শাহজাদাকে হাতে রাখিতে পারিলে, তাহার

নামের

দোহাই

দিয়

স্বার্থরক্ষা করা সহজ হইতে পারে-_-এই আশায় অনেকেই শাহজাদার
সভায়তাসাধনের জন্য প্রতিশ্রত হইতেছিলেন | ইংরাজেরাও তাহার
"সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। চতুর চুড়ামণি কর্ণেল ক্লাব সর্ধাপ্রে সে পথে

অগ্রসর হইবার আশায় বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলেন |” ক্লাইবের পরামর্শ
"গৃহীত হইলে, ইংরাজ-বণিক্ বহুপূর্বে দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিয়া বঙ্গবিহার-উড়িষ্যার শাঁসন-ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিতেন।

তখন

সে কথায় কেহ কর্থপাত ন! করার,-মীর কাসিম দ্বাীনভাবে রাজ্য পালের

চেষ্টা করিবার অবলর লাভ করিকাছিলেন।

১২

মীর কাসিষ।
পতিতা পপিসািসপাপিপিসপিসপপাস্পিপপাসিপিপসপিপদাসিপি
পিসিসাশিসিসিি

৯০৮

ইরাদ

ইতিহাসলেখক

আ্াঙ্চলিন্ বলো) _সযসাময়িক লোকে

শাহজাদ! শাহ আলমের মতি গতি এবং শক্তি-সামর্থয সম্যক উপলব্ধি
করিতে পারেন নাই ।” :* অন্যের কথ! যাহাই হউক, মীর কা্িমের
সম্বন্ধে এই উক্তি গ্য়োগ করা যাইতে পারে না।
মীর কাপিষ যেরূপ স্ুচতুর মানব-চরিত্রজ্ঞ কন্মকুশল নরপতি,
তাহাতে তাহার পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হইল না__ইংরাক্জদিগের সহায়তার
সিংহাসন লাভ করাই শাহজাদার একনাত্র উদ্দেষ্ঠ ৷ ইতাঁতে মীর কাসিস

সুখী হইতে পারিলেন না।

তিনি জানিতেন, সাময়িক স্বার্থসাঁধনের

জন্য শাহ আলম যাহার ভাহার নিকট আম্মবিক্রয় করিয়া বসিতেন।
এইরূপে আহমদ্ শাহ আব দালী, মহরাট্র; সেনাপতি, '্গথবা মুসলমান
৩মরাহগণ

শাহ আলমকে

আদিয়াছেন।

হুত্রান্থচালিত পু্ছলবৎ্ পরিচালনা করিয়া

শাহ আলম ইৎরাজ্জহন্তে আত্ম সমর্পশ করিলে, মীর

কাসিমের পক্ষে স্বাধীনত| সংগ্কাপন করা যে সহজ হইবে নাঁ, তাভা-

বুঝিতে পারিয়াই দীর কাসিম বিচলিত হুইয়া উঠিয়াছিলেন |
এইরূপ বিচলিত

পাটনায়

হইবার কারণের

পদার্পণ . করিয়াই

অভাব ছিল না|

ইংরাজদ্রিগকে

শাহ আজম:

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

“দেঞ্যানী-সনন্দ” দিবার জনা উৎসুক হইয়া উঠিয়া ছিলেন । তাহার,
ংকল্প আর কিছু নহে১উংরাজদিগকে উৎকোচ স্বরূপ “দেওয়ানীসনন্দ” প্রদান করিয়া, তাহাদের সেনাবল লইয়া দিল্লীর সিংহাসন

অধিকার করা। ইতরাজেরা “দেওরানী-সনন্দ” গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ'
করায়). তৎক্ষণাৎ গুহা কার্যে পরিণত হইতে পাঁরে নাই । একদিন যে
তাহা কার্যে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

সেদিন

মীর কাসিমের স্বাধীন-সিংহাননের পরিণাম কি হইবে ? সেদিন মীর
শ 16 %০0010 হাঠতহ? উিআতততাা (৮ কটিত 01705 015505107 20৫
081990105 1985 0৩67) 17006160010 800%156090 0) 105. 005৪
পি

৮2572255828

41051-.
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পিপিপি উজসািপাপাপিসিশিসাঘপি্াি।

৮০৩

৬

ফামিমের মুসলমান-শাসন-সংস্থাপনের গুপ্ত সংকল্প কোথায় ভাগিরা

যাইবে?

মীর কাসিম শিহরিয়। উঠিলেন !

বাহুবলে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মুসলমান-শাসন সংস্থাপিত করিয়া,
বিদেশীয় বণিক্দলকে পদ্দানত রাখিয়া, আত্মাধিকার বিস্তৃহ করিবেন

বলিয়াই মীর কাসিম গোপনে গোপনে আয়োজন করিতেছ্িলেন।
ঘটনাচক্র অন্য ভাবে আবর্তিত হইয়া গেল $--ই*রাজাদগের সঙ্গে
শাহজাদার সখা-সন্বন্ধ সংস্থপিত হইল | স্ৃতর!ৎ মীর কাসিমের পক্ষে

শাহ আলমের শরণাপন্ন হইয়া, তাহার নিকট সনন্দ গ্রহণ কর! ভিন
উপায়াস্তর রহিল না । ইহাতে আত্মাভিমানী মীর কাসিমের মস্তকে
আকাণ ভাঙ্গিরা পড়িল। তথাপি তাহাকে নীরবে মাথা পাভিয়া এই
সর্বনাশ বহন করিতে হইল!

মীর কাদিম বর্ধমান ও বীরভূম-অঞ্চলে শাস্তি সংস্তাপনের জন্য
সনৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিরাছেলেন। তথা হইতে তঁহাকে
পাটনাভিমুখে গমন করিতে হইল | ১৭৬) প্রীষ্টান্দের ১লা মার্চ তারিখে

পাটনার নিকটনন্ভীঁ বৈকুণ্ঠটপুরে আপিয়! মীর কাপিম ছাউনি ফেলিলেন।
ংরেজ-দেনাপতি মেজর কার্ণাকের সহিত মীর কাঁসিমের কলহ

বিবাদের স্ত্রপাত হইল। *" নবাক প্রথমতঃ স্বয়ং সেনাচালনার তান
গ্রহণ করিয়৷ আত্মধিকার সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া দ্েখিলেন; শাহ
আলমকে পাটনায় আনয়ন করা হইল কেন, তাহ! লইয়া! অনেক বাদান্ু-

বা করিলেন; __অবশেষে গন্যাস্তর না দেখিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে
শাহ আলমের নিকট খেলাত গ্রহণ করিতে সম্মত হুইলেন।
পরই কার্য্য সহজে সুুসম্পন্ন হইল না! । মীর কালিম সাধামত বা!

প্রদান করিতে ক্ররটি করিলেন ন! ; মেজর কার্ণাক তাহার আত্মাভিমানে
ক: 07 21715210005 ৮55৮1516৫09 01510 258 07৩ 1076 557৩5
81508551075 870 01500055 1101) 001101৩0577 100 :772%6 ০01
15110502158 চ50 15174575922 74228 44751)52101. 7,532. 1

১০৪

মীর কাসিম।

হি
নর

শিং

আগ্বাত করিতেও ক্রটি করিলেন ন!।

সত

অবশেষে ১২ই মার্চ পাটনার

ইংরাজ-কুঠিতে শাহজাদার সহিত মাঁর কাসিমের শুতসম্মিলন সম্পক্ন
হুইল।

মুদলমান-উত্চিহাসলেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন এই দরবারের
সমুজ্জল বর্ণনা রাখিয়া! গিয়াছেন।

ইংরাজদ্বিগের অনুষ্ঠানের ক্রটি নাই ?

_তীহারা লিংহাসনের অভাবে ছুইথানি খানার টেবিল" পাতিয়া,
তাহার উপর লাল বনাত বিছাইয়া দিলেন ) এব্বং গৃহতল গালিচায়

মগ্ডিত করিয়া, যথাসাধ্য সাজ সজ্জা সুুসম্পন্ন করিলেন | বাহিরে ইংরাজসেন! সারি বাধিয়! দণ্ডায়মান হইল। শাহজাদা তোরণম্বারে উপনীত

হউবামাত্র, ইংরাক্তসেনানায়কগণ পদত্রজে প্রতুাদগমন করিয়া তাহাকে
সসম্রমে সিংহাসনে বসাইয়! দিলেন । শাহজাদ। উপবেশন

দরবার আরম্ভ হইল।

উতরাজ সেনাঁপতিগণ

করিবামাত্র

পনজর” প্রদান করিয়

€ বথারীতি "কুর্ণীশ” করিয়া দরবারের মর্যাদা রক্ষা করিলেন।

এক

ঘণ্টা পরে মীর কাদিম উপনীত হইলেন । তাহাকেও যথারীতি নজর”

প্রদান করিতে হষ্টল। শাহজাদ| তাহাকে সিংহাসনের এক পার্ট
আসন দান করিয়া, যথাসাধ্য ”“খেলাত” সহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার
স্থবাদারপদে অভিষেক করিলেন । মীর কাঁসিম বাধিক ২৪ লক্ষ টাকা!

রাজকর প্রদান করিতে গ্রাতিশ্রুত ভইয়! স্ুবাদারী গ্রহণ করিলেন।
যথাসময়ে দরবার তরঙ্গ হইল | &
এই দরবারে কাহারও আশা পূর্ণ হইল না।

মীর কাসিমের মুখ

অবনত হইল। শাহ জালমের মুখও অবনত হইল | ষীর কাসিমকে
অধীনতা স্বীকার করিতে হইল
ইংরাজেরা শাহজাদাকে দ্দিলীর
সিংহাসনে বসাইয় দিতে সম্মত না হওয়ার, শাহ আলমকে অন্নদিনের
মধ্যেই ভগ্রন্থদয়ে পাটনা পরিত্যাগ করিতে হইল ।
ক 5৫7 ঈ10210700-79/61, 225 77০-474

ছ্থাদশ পরিচ্ছেদ ।
নাতাশা

পরও০০৮৮৬৯৯৯৩৬৯
তা

পাটনার দরবারের কথা

কীটদষ্ট হইঠেছে।

১০৫

তাকাল

আপাত

শা

এখন ইতিহামের জীর্ণদপ্তরে নীরবে

কিন্তু এই দরবারেই ইতরাজশক্তি বিশেষরূপে

প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল!

ভারতবর্ষের সর্ধত্র যখন এই সমাচার ব্যাপ্ত

হয়| পড়িল, তখন সকলেই চাহিয়া দেখিল ইত্রাজ-বণিকের ইচ্ছান্থুসারে
বাংলা-বিহার-উড়িষার নবাব কেন, ভারভবর্ষের অনীশ্বর পর্যাস্ত

পরিচালিত হইহেছেন !
ইত্রাজেরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার

দেগয়ানী-সননদ গ্রহণ করিয়া, সীর কাসিমকে প্রতারিত করিতে পারিতেন। তাহারা এইরূপ প্রতারণা করেন নাই বলিয়া, ইতিহাসে তাহাদের

'প্রশংসাবাদ হয়! দুরে,থাকুক' বরং কেহ কেহ লিখিয়৷ গিয়াছেন,-_
“হাতের কাছে দেওয়ানী সনন্দ পাইয়া এমন করিয়া! ছাড়িয়! দেওয়!
ভাল হয় নাই”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।
রাজা শানন।
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মীর কাসিমের বিচিত্র ইতিহাস বহুবিধ বুদ্ধকাহিনীতে পরিপূর্ণ
পে

হইয়! রহিয়াে ; সেইজন্তি কোঁন ইতিহাসেই মীর কাসিমের শাসনকাহিনী বিস্তৃতভানে আলোচিত হইতে পারে এই । মীর কাসিম অন্পদিনের মধো মমুদায় খণ পরিশোধ করিদ্লা রাজকোষে অর্থ সঞ্চর

করিয়াছিলেন । ইহাতে অনেকে মনে করেন, গ্রজগীড়ন ভিন্ন অন্ত
কোন উপায়ে এই কার্য স্ুসদ্ধ হইতে পারে নাহ। প্রকৃত প্রস্তারে
কিরূপে মীর কাঁসিম রাজাশাসন করিয়াছিলেন, তাহার বথাসাধা অন্বসন্ধান করা আবশ্তক

আমরা যে সময়ের কথ! বলিতেছি, তৎকালে অর্থোগার্জনের জন্য

ভারতবর্ষে নান! দেশের নানা শ্রেণীর লোক উপনীত

হইয়াছিল।

বসসুন্ধর! ধন ধান্য ভরা, বাঙ্গালী শিল্পকারগ্রণ বহুবিধ শিল্প দ্রব্য প্রণয়নে

সিদ্ধহস্ত ; দেশ অরাজক +_-এই সকল কারণে বাণিজ্যে অথবা সামরিক
বাপারে রাতারাতি বড় মানব হবার সম্ভাবনা ছিল।

ইউরোপীয়-

দিগের মধ্যে কেহ কেহ বাণিজ্ঞাবব্যাপারে, কেহ কেহ বা সামরিক:
ব্যাপারে অর্থে।পার্জনের অবদ* অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

শেষোক্ত

শ্রেণীর ঈউরোপীয়গণমীরকাপিমের বেতন গ্রাইণ করিয়া তাহার অধীনেসেনাচালনার ভার গ্রহণ করিতে ক্রি করেন নাই, .

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

ৃ

ঠথ

' এটিজপে যে সকল বিদেশীয় বীর-পুরুষ মীর কাসিমের সেনাশিবিরে
নিষ্বোগ প্রাপ্ত হন, তন্মধ্যে কেহ কেহ এ দেশের ইতিহাসে চিবশ্মরতীয়

হইয়া রহিয়াছেন | সম্রু, গগন এবং মার্কারের নাম লোকে এখনও
বিস্বত হইতে পারে নাই । তাহার] ইতংরাজ-দলনের জন্য মীর,
কাসিমকে উৎসাহ দান করিতেন । *
|
ইংসাজদিগের সহায়তায় সিংহাসন লাভ করিয়া, ংরাজদিগকে এনদুর
অবিশ্বাস করিবার কারণ কি ? ইহা কি মীর কালিমের পক্ষে নিতান্ত

অবাবস্থিত-চিত্ততার লক্ষণ নহে ? ইংরাজেরা বাঁছুবলে রাজাসংস্থাপনের জন্য

বাকুল ছিলেন না|

বরং শাহজাদা বাংলা-ধিহার-উড়িষ্যার দে?্য়ানী-

সনন্দ প্রদান করিবার জন্ স্বয়ং উপযাচক হুইরা€, ইংরাজদ্দিগকে তাহ

গ্রহণ করাইতে পাঁরেন নাই ! তবে আর ইংরাজদ্দিগকে সন্দেহ করিবার,
কারণকি?
মীর কাসিম এই সকল কথ! অন্যব্ূপে ব্যাখ্যা করিয়া'
লইয়াছিলেন। উতরাঁজেরা যে পতনোন্ুখ যোগ্বল-নাআজ্যের শাসনভার
গ্রহণ করিবার জন্ঠ লালায়িত নহেন, তাহা মীর কাসিম সহজেই হৃদয়ঙ্গম

করিয়াছিলেন । কিন্তু তিন্তি ইহাঁ9ও

হ্ৃদয়ঙ্গম

করিয়াছিলেন

যে,

ইংরাজ-সওদাগরেরা এ দেশের ধন ধান্য প্রকারাস্তরে কুক্ষিগত করিবার
আশায় স্বাধীন বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন 7) তাহাতে বাঁধা প্রদান
না করিলে, দেশ বাচিবে না; বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করিলে০,.

যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইবে ইতরাজ-সওদাগরদিগের স্বাধীন বাণিজ্যে
হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা না করিলে, মীর কাসিষকে* ফোনন্ধপ সাময়িক
* মীর ক!সিমের এই সকল ক্যা কলাপ পর্যালোচন! করিয়! লব্বপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসগ্েখক যালিসন লিখিয়া গিয়াছেদ:- 1856 17672978005, 015 170527606
০. 110108৩1, 1815
)2111188. 20 চর
00058, 10705980005৮১৪৭, 175০5 005 হা ৩1115 15৮৮705 5$5ায, 7001 05৩5 মিগুয়াতড

700 0778177015৩ --01507051 96076 078155ূ

74762526 18445 গা 1745 ০,

১৯৮

|
তীর,

আয়োজন

মীর কালিম!

পি সীসসিরি৯০৯০৯৯৯পা৯পাপা০র৯ পা াতারপীশিত পাল পাখি

করিতে হইত না।

কিন্তু যিনি সবলের উতৎপীড়ন হঈতে

ছূর্বলকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজার পক্ষ শ্রীহণ করিয়া, জ্মীদারদিগকে
দণ্ড দান করিতেন, তাহার পক্ষে স্বদেশের বাণিজানাশে ও অবশ্তন্তাবী
'হাহাকারে উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব | সেইজন্য মীর কাসিমকে
জানিয়। শুনিয়া অনলে হস্ত প্রসারণ করিতে হইয়াছিল । ইহাই তাহার
সর্ধনীশের মূল কারণ ? ইহাই আবার এ দেশে বৃটিশ রাজশক্তি সংস্থাপিত
হইবার এ্রতিহাসিক সুত্র । মীর কাসিম ইতরাঁজের সহিত কলহ বিবাদে

লিপ্ত না হঈলে, এ দেশের মোগলশাসন উৎখাত হইত না) বরং ইতরাজবণিক এবং মোগল-নবাবের যুগপৎ উত্পীড়নে এ দেশের নানারূপ
অকল্যাণ হইত ।

|

লোকে লাভের লোভে সহজেই অন্ধ হুইয়! পড়ে । সে কালের

ইংরাজ-সণদাগরেরা5 অন্ধ হইয়। পড়িয়াছিলেন । এ দেশ যে তাহাদের
শাসনাবীন নচে, সে কথ! তাহার! একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন |
তাহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হয়া, প্রজাবুন্দ অরণ্যে রোদন করিতে

বাধ্য হইত। মুসলমান ব৷ হিন্দু ফৌজদারগণ তাহার কোনও প্রতিকার
করিতে পারিতেন না । মীর কাসিম শ্রীতিদ্িন এই হাহাকার শ্রবণ
করিয়া উন্মন্তবৎ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। লাভের লোভে ইতরাজ
অন্ধ হইয়াছিলেন । রাজধর্্ম পালনের অক্ষমত। লক্ষ্য করিয়া আত্মগ্নানিতে

মীর ক!সিমও অন্ধ হইয়া! উঠিয়াছিলেন।
মুসলমান ইতিহ।স-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন, মীর কাসিমের
প্রশৎসাবাদের জন্ত ত্ীন্থ রচন! করেন নাই। কিন্তু তাহাকে9 সভ্যান্ুরোধে

লিখিতে হইয়াছে :--্ধাছারা মানব কার্ষোর ঘটনাবলী, লিপিবদ্ধ
করিবেন, তাঁহান্নিগকে সত্য রা ও হইবে. আমি মীর কাসিষের

অনেক অপকীত্তির উদ্নেখক

আুতরাং গাহার, সতরীর্ডিগুলির৪

উল্লেখ কর! কর্তব্য 1... কাসিমরে পেনানারক ও 'সিপাহীদলেক্ষ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

১৪৯

প্রতুতক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্ত কারণে
অনেকের প্রাণদও করিভেও ইতস্তত; করেন নাই। কিন্ত দেওয়ানী,

বা ফৌজদারী বিচারকার্ধ্যে অখব! সেনাদল ও নবাব দরবারের শাসন,
কার্ষোে অথবা পঞ্ডিত সমাজের মর্ধ্যাদারক্ষা-কার্ধ্ে তিনি যেরূপ ন্যায়"
বিচারের দৃষ্টাস্ত রাখিয়! গিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে তৎসমর়ের আদর্শ

নরপতি বলিলেও অতুক্তি হইবে না । তিনি সপ্তাহে হই দিবস যথারীতি,
বিচারাসনে উপবেশন করিতেন । নিষ্পদস্থ বিচারকগণের বিচারকার্ষের পর্যযালোচন! করিতেন: স্বয়ং অর্থী প্রতণর্থও তাহাদের সাক্ষিগণের বাদান্ুবাদ শ্রবণ করির1 বিচারকার্ধ্য সম্পাদন ক ৷ তাহার
আমলে কোন রাব্সকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়। পহা'কে “না করিয়া
দিতে পারিতেন না। জম্দারদিগের উৎ্পীড়ন হইতে ছূর্ববল প্রজা-গণকে রক্ষা কর! তাহার বিশেব প্রিয় ক্বার্ধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল ।'

সিরাজন্দৌলা বহু ব্যয়ে যে ইমামবাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার"

গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।”
মীর কাসিম সংকল্প সাধনের জন্য নান! উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া-

চা

সেই অর্থে ভোগ-ধিলাসের পথ উন্মুক্ত না করিয়া, শক্তি-

ংস্থাপনের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন ;-মুঙ্গেরের পুরাতন
কে সুসংস্কৃত করিয়া, তথায় রাজধানী সংস্থাপিত করিলেন) কর্ম্কুশল'

দেশীর শিল্পকার নিয়োগ করিয়া, গুলি গোল! বারুদ কামান ও বন্দুক:

প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন). এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে সেনাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, সামরিক শক্কি-মঞ্চয়ের সুব্যবস্থা করিলেন।'

সে কালের বাঙ্গালীর বাছবলের অভাব ছিল না;

কিন্ত ইউরে!পীয়'

প্রণালীর সমর-কৌশলের অভাব ছিল। মীর. জাফর সিংহাসনারোহণ
করিনা অরদিন পরে (সেনাগ'ত ক্লাইব তাহাকে 'লদল বলে নিমন্ত্রণ
৬
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মীরকামিম।
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করিয়! ইউরোপীয় সমর-কৌপল প্রদশন করেন। তাহাদের ত্বরিত গতি,

তাহাদের অপুর্ব মন্তরটালনা-কৌণণ, তাহাদের অঙুত রণশিক্ষা দেখিয়া
মীর জার বিশ্মত নয়নে মীর কাদিমকে বলিয়াছিলেন,_-“ইউরোপীয়

সমরকৌণল মর্ধধা অন্ৃকরণযোগা, দুর হইতে ইহাদিগকে আক্রমণ
কর! অনন্তর, নিকটে গাইলে একবার দেখ! যাইতে গারে!” কথা

গুলি মীর কাগিমের হায়ে মুত হইয়াছিল। তিনি মময় গাইয়া।

বাবরের মঙ্গে মমর-কৌণল মালত করিবার জন্য আয়োজন করতে
লার্গিলেন।
তীত্র প্রতিবাদ করিয়া ফল হইল না) কণিকাতার ইত্রাজ-দরবারে

সকরুণ আবেদন করিয়া কোন ফল হইল না-হেষ্টংফ এবং গতর
ভান্গিটা্ট ভিন্ন ইংরাজ মাত্রেই যে কোন উপায়ে অর্থোগার্জন করিবার

জন্য বাকুল। নু বাহুধলে ,বাণিজা রক্ষা করিবেন ঘণিয়াই মীর
কামিম এই মকল মামরিক অনুষ্ঠানে লিড হইতে লাগিলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
উদ্যোগ-পর্ধ্ব |
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ইউনোপীয়গণ যখন উন্তমাশা অস্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে

উপনীহ হইয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে নন্তাস্ত বণিকৃরূপেই ভারতবর্ষের

লোকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। 'উরোগীয়গণ অন্নদিনের মধোই
জলদন্ারূপে সব্ধত্র বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া আত্মসম্মান বিনষ্ট
করিয়াছিলেন । তাহার! তখন “ফিরিঙ্গি” নামে অভিচিত হইতেন।

এই নাম ভারতবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। লোকে
ফিরিঙ্গিকে ভয় করিত)_দ্বণ! করিত,--অদ্ধা করিত না। ইংরাজেরাও

ারতবর্ষে উপনীত হইয়া “ফিরিজি” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *'
কিন্তু তাহাদের বাছবলের ও মমরকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পর
ভারতবর্ষের লোকে প্রকাশ্তভাবে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ করিতে

মাহণ করিত না) বরং বিপদে পাড়লে তীহাদেক্ট শরণাপন্ন হইত।
“নেট” বলিলে) ভারতবাসীমাত্রেই অপমান বোধ করেন) শফরিজিগ

বলিলে ইংরাজমাত্রেই খড়াহ্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু মীর কাসিমের
সময়ে মুনলমানগণ ইংরাভ দগকে “ফিরি” বলিয়াই মনে করিত;
ক
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মীর কাসিষ।
বা

কেবল অন্তান্ত ফিরিঙ্গি অপেক্ষ! ইংরাজদ্দিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে শিক্ষা
করিয়াছিল।

মীর কামিম তাহা জানিতেন।

ইংরাজের সমর-শিক্ষার উৎকৃষ্ট

প্রণালীই ইংরাজের বাহুবলের মুল কারণ বলিয্। ই,মরকাসিমের ধারণা
ছিল।

কালের

ইংরাজ-বাঙ্গালীর পক্ষে পরস্পরের প্রকৃত দোষ গুণ

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সম্তাবন! ছল না।

ইংরাজের! বৎসামান্ত

কারণে সমগ্র বাঙ্গালীঞাতিরবিরুদ্ধে নানাবিধ কুৎসা রটনা করিতেন)
বাঙ্গালীরাও বৎসামান্ত কারণে সমগ্র ইতরাজজ্াতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটন।
করিতে ক্রটি করিত না। দে সকল কথা এ্রতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ,
উদ্ধৃত হইবার অবোগা | তথাপি সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে
হইলে, সেকালের ভ্রান্ত সংস্কারকেও একেবারে পরিত্যাগ করিবার
উপায় নাই।

লোকে ইংরাজদ্বিগকে ভয় করিত; ভক্তি করিত না।

লোকে ইংরাজদ্রিগের বাছবলের ও সমরকৌশলের প্রশংসা করিত
ধন্বনীতির শ্রেষ্টতা স্বীকার করিত না । কেহ ইংরাজ চরিত্রের অনুকরণ
করিবার প্রয়োজন উপলন্ধি করিত না; ইংরাজেরাহ

বিহার-বিলাস-বিভ্রমে

বরং আহার-.

বাঙ্গালী চরিত্রের অন্থকরণ করিতে আলন্ত-

করিয়াছিলেন।
তাহারা আল্বোলায় তামাকু সেবন করিতেন
মধ্যাক্ু-ভোজনের পর দিবানিদ্রা অভ্যাস করিতেন ; রাজপথে বহির্গত
হইলে দোলারোহণ করিতেন) পদত্রজে যাত্রা করিতে হইলে ছত্রধর

ছত্র ধারণ করিয়া চলিত! মীর্ কাসিম ইং রাজের সমর-কৌশলের ্
করণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ।

র

যে উপায়েইরা সেনা বিশ্ববিজয়িনী বীরকন্ি লাভককিয়ে
সেই উপায়ে এ দেশের, লোক, কি.সমরকৌশলে ইংরাজের সমকক্ষ

হয়া উঠ্িতে পারে না? রই চিন্তা মীর কাসিমের মন্তি্ক অধিকার
আবিযীিল 8: ' অতি
কি আর ঝিল আযাস।

আআ

আজ

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

১১৩

কথ! ভাল করিয়া ভাবিয়! দেখিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া ধার না।

মীর কাসিম সংকল্প সাধনের জন্য অশ্ীসর হইলেন । এই কার্ধের জন্য
মীর কাসিমের স্থতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হইতে পায়ে নাই । তিনিই
প্রথষে' এ দেশের লৌককে সমর-কৌশলে ইংরাজের সমকক্ষ করিবার
আয্মোজন করিয়াছিলেন । তাহ! সর্বাংশে সফল হইলে, মীর কাসিমকে

সিংহাসন দাঁম করিবার জন্য ইংরাজকে অন্ৃতপ্ত হইতে হইত!
মীর কাসিমের জন্মগ্রহণের ছুইশত বদর পূর্বে ফিরিঙ্গিরাই প্রথমে

এদেশের লোককে ইউরোপীয় প্রণালীতে সমর-শিক্ষা প্রদান করিবার
স্বত্রপাতত করেন। সেকালে ইউরোপ হইতে বহু সংখ্যক স্থুশিক্ষিত সৈনিক
আনয়ন করিবার স্থবিধ! ছিল না । পর্ত,গীজগণ বাধ্য হইয়া এ দেশের লোক
লইয়া সেনাদল গঠন করিতে আরম্ভ করেন। তাহাদ্িগের অনুকরণে

ফরাসী এবং ইংরাজেরাও “সিপাহী পণ্টন” গঠন করিয়াছিলেন । ক্লাইবের
“লাল পণ্টন” বঙ্গদেশে তাহার স্মৃতি অদ্যাপি উজ্জ্বল করিয়! রাখিয়াছে।

উপফুক্ত শিক্ষক পাইলে এদেশের লোক অল্প সময়ে ইউরোপীয় সমর
শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া ইউরোপীয়গণের বাহুবল প্রবল করিতে পারে,”

মীর কাসিম তাহার অনেক প্রমাণু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষক
পাইলে, এদেশের লোক ইতরাজের বাহছুবলকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত
করিতে পারিবে যনে করিপ্কাই মীর কাঁলিম ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া
ছিলেন৷

_ মোগল-সেনার
শৌরধ্যবীর্যের অভাব ছিল না। তাহারা বহুবার

অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় সেনার নিকট পরাজিত হইলেও, শৌর্ধ্যবীর্ঘে

পরাভূত হয় নাই। তাহাদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই তাহারা পরাজিত

হইয়াছে। তাঁহার! উপযুক্ত বেতন পাইত নাও, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও

পরিচ্ছদ পাইত না ১ উপযুক্ত নায়কের দায় পরিচীলিত হইত না।
মদ্সবধায়গণ পদগৌরষ অস্থসাঁরে সেনাপতি হইতেন। সমগ্র লেনাদল:

১১৪

মীর কাসিম ।

পা

পাশাপাশি

পাটি পাসপিিাছি পা

একদল বলিয়াই গণ্য হইত। সমরক্ষেত্রে বহুসংখক সেনা সমবেত
হইয়া একমাত্র নায়কের ইঙ্জিত্রমাজরে পরিচালিত হইত। এই সকল,

কারণেই যে মোগল-সেনা! পরাভূত হইত, মীর কাসিম তাহা! পুনঃ

পুনঃ লক্ষ্য করিয়াছিলেন । তিনি এই সকল অস্থবিধা দুর করিয়া!
ইতরাজসেনার স্তায় মৌগলসেনার

সংস্কার

সাধনে অগ্রসর হইলেন।

ইহার জন্য তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ ও সেনাদিগের সমর-কৌশল
শিক্ষার বাবস্থ। করিতে হইল। মুঙ্ধের দুর্গ এই অভিনব শিক্ষার কেন্দ্র
স্থান হইয়া উঠিল।
শিক্ষকের অভাব হইল নাঁ।
সংকল্প সাধনে মীর কাসিমের
একাগ্রতা ছিল। তিনি অনন্তকন্া হইয়া সংকল্প সাধুর আয়োজন
করিতে লাগিলেন । অজ্্রশস্ত্র নির্মাণ করিবার জগ্য এন্রশালা নিশ্মিত

হইল; তখন ইউরোপীয় শিক্ষকের উপদেশে এদেশের লোকে শীন্ই
কামান বন্দুক প্রস্তত করিবার উংক্কষ্ট কৌশল শিক্ষা করিল। সেকালে
কামাঁনে অগ্থি সংযোগ করিতে হইত; বন্দুক ছরান্ডিতে হইলে চকৃমকি
পাথর

দিয়! অগ্্যৎপাদন

করিতে

হইত।

বন্দূকর নাল তাপসহ

কৰিত্ে হইলে উৎকৃষ্ট লৌহের প্রয়োজন হইভ1

রান্গনহলের চক্মকি

এ৭ৎ ছোট নাগপুরের লৌহ শীগ্রই বিখাত জর! উঠিল। এই সকল

বন্দক লইয়া উত্তরকালে ইংরাজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন,
.-কাম্পানীর বন্দুক অপেক্ষা মীর কাপিমের বন্দুক সর্ধাংশেই উৎকৃষ্ট

ইয়াছিল! কাঁমানগুলি পিল গলাইয়! টালাই করিবার প্রথা প্রবঠিত করিয়া মীর“কাসিম এক নূতন কীর্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।
ইংরাজদ্িগকে

প্রতারিত

করিয়। কোন

কোন স্বাধীন ইউরোপীয়

খণিক্ এদেশে বন্দুক কামান ও গুলি গোলার আমদানী করিতেন।
শীত কাসিমের অন্জাগারে তাহাও সংগৃহীত হইতে লাগিল।

এইবপে

মীর কাসিম যে সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত করিয়াছিলেন, সেকালের.

চুদদশ পরিচ্ছেদ।

১৯

হিসাবে তাহ! ইংরাজের অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশই নিকৃষ্ট ছিল

নাঃ বরং অনেক বিষয়ে উত্ষ্ট বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিল।
ধাহার! মীর কাসিমের

দেনাদল

ম্মুশিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ

করিয়াছিলেন, তাহাদের যধ্যে অতি অল্প লোকের কথাই ইতিহাসে
স্থানলাভ করিয়াছে।

8০০০

সেকালে কলিকাঁতার আদ্রমাম্ধমী বণিকগণের

মধ্যে খোজা পিদ্র নামক এক ব্যক্তি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি
ইংরাজ-মহলে এবং নবাব-দরবারে তুল্য রূপে সমাদর লাভ করিতেন।
তাহার ভ্রাতা গ্রেগরী মীরকাসিমের প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া
ছিলেন । গ্রেগরী এ£দশের হতিহাসে গরগিন খা নামে পরিচিত । তিনি
আমাদের উপন্যাসে স্থান লাভ করিয়া সব্ধত্র স্থপারচিত হইয়াছেন।

উপন্যাসে তাহার নাম গুর্গণ খা । তিনি সামরিক সকল বিভাগেই

কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায়, খোজ। পিদ্রর যোগে,
মীরকাসিম গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র *নংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া
ছিলেন । নানা ফারণে মীর কামিমের দরবারে গুর্গণ খার আধিপত্য
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্থত্রে অনেক আরমানী সৈনিক নবাব

সেনাদলে প্রবেশ লাত করে, তাহাদের কথা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া
গিয়াছে।

|

গুর্গণ খা বিশ্বাসী ও প্রভৃভক্ত বলিয়াই নবাব-দরবারে সুপরিচিত

ছিলেন। মীর কাসিম যখন অশান্ত হৃদয়ে ইংরাজ-দলন করিবার জন্য

ব্যাকুল হইয়া! উঠিতেন, সেনাপতি গুর্গণ তখন মীর কাসিমকে শাস্ত
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মার কাসম।

করিয়া কহিতেন৮-“এখনও সময় হয় নাই !”* এই আরমালী সেনাপতি তীক্ষ বুদ্ধির. ওন্য খ্যাতি লাত করিয়াছিলেন । * তিনি নবাবমেনাদলকে তিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ১--এক শ্রেণী অঙ্বারোহী,

এক শ্রেণী গোলন্দীজ, এক শ্রেণী পদাতি। পার্দাতি-সেন! নজীব
ও তেলেঙ্কা নামক ছুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল।

তেলেঙ্কাগণ ঠিক

কোম্পানীর পণ্টনের স্তায় সঙ্জীভূত হইয়াছিল। অস্থারোহীগণ মৌগলবংশোদ্ভুত

সেনানায়কদিগের অধীন ছিল ;--আরমানী, জার্মান

পর্তুগীজ ও ফরাসী সেনানায়কগণ কেহ গৌলন্দাজ, কেহবা পদাতি
সেনা'র পরিচালনাঁভার প্রাপ্ত হইগ্বাছিলেন।

গুরগণ খার অধীনে মার্কার নামক একজন আরমানী সেনানায়ক
বিশেষ প্রীতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। মার্কারের অধীনে তিন শ্রেণীর

সেলাই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্টন
হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া এএকটি বিশেষ দল গঠন করিয়াছিলেন।

মার্কার ইউরোপে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং হলাগ্ডের যুদ্ধে
ব্যাপৃত থাকির! বিশেষ অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার বিদ্যা-

বুদ্ধি ও সমর-কৌশলের কথা অদ্যাপি বঙ্গবাঁসীর স্মথতিপট হইতে,
অপস্থত হয় নাই৷

মীর কাদিমের দেনানায়কগণের মধ্যে সেনাপতি

সমরুর

নাম?

জগদ্ধিখ্যাত হইয়াছে । সমরু ইউরোপে কসাইখানাঁয় নিযুক্ত ছিলেন+
তগ্বা হইতে সুইস সেনাদলের সহিত ভারতবর্ষে উপনীত হুইয়া ফরাসি-

দ্লিগের অধীনে ,পেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন? ক্রমে তঞ্চা হইতে,
মীর কাদিমের সেনাদলে প্রেশ করিয়াছিলেন ।. সমরু :ইত্রাজজের
চিন্বশক্র বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত। তিনি রাক্ষসের স্যায় ক্রুরবর্থা
/ কয 05০8 200100188৮3
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ছিলেন ; প্রভূর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার হিতাছিত বিচার করিতেন

না। সমকুর প্রক্কৃত নাদ ওয়াল্টার রেনড,।

ৃ্

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পুর্বে মীর কাসিম নেনানায়কের

কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াই জীবিকা উপাজ্জন করিতেন । সামরিক
ব্যাপারে তাহার অভিজ্ঞতার অভাব

ছিল না।

তথাপি সিংহাসনে

আরোহণ করিবার পর মীর কাসিম যুদ্ধ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়!
বিশ্বাসী সেনানায়কগণের হুস্তেই সকল তার গ্ন্ত করিয়াছিলেন।

রাজ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তীহাকে এই কারণে
বরুণভীরু বলিয়াও বর্ণনা করিয়! গিকাছেন ।

মীর কীসিমের সেনানায়কগণ শৌর্যয-বী্ধ্য ও সমরকৌশলে ইংরাজ
সেনানায়কদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাহাদের উপর

নির্ভর করিয়াই মীর কাসিম ইংরাজের সুহিত ফলহ করিতে প্রবৃ্
হইয়াছিলেন | কাসিম আলি জানিতেম,২২দেশের লোকের বাণিজারক্ষার্থ

ইংরাঁজের উচ্ছজ্ঞল স্যব্হার দমন করিবার অন্ত চেষ্টা করিলে যুদ্ধ উপস্থিত
হইবে । তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তত হুইবার পূর্ব্বে নীরবে অনেক লাঞ্ছন! সন্থ
করিয়াছিলেন ।

মীর কাসিম

যে নীরবে সেনা সংগ্রহ করিতেছেন, সে ধথা

ইত্রাজপিগের অজ্ঞাত ছিল
না । ত্বাহারাঁও সাধ্যমত বাহুবলে বাহুবল

প্রতিহত করিবার জন্য আয়োজন করিতে ক্রেটি করেন নাঁই। বিষাদের
কারণ-পরম্পরার অভাব ছিল না৷ প্রতিদিষস নবাঁধ-দর্বারে ইংরাজ
গোমস্তার অত্যাচারকাহিনী মীর কাসিমকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত।
সময় হয় নাই বলিয়াই মীর কাসিষ হৃদয়ষেগ দমন করিতেন? বালক

সিরাজন্দৌল! হৃদয়েগে অদীর হই্পা অকালে কলহাঁনলে আত্মধিসর্জন
করিয়াছিলেন। প্রবীণ মীর কাসিম উপধূক্ত অধদরের প্রতীক্ষায়
'হায়ধেগ দমন করিতে বাধ্য ইইয়াছিলেন।

১১৮

মীর কাসিম

অস্ত্র শস্্র সংগৃহীত ও সেনাদল স্থশিক্ষিত হইলে, মীর কাসিম
বেতিয়'-রাজ্য জয় করিয়া নেপাল অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।
তৎকালে মোরঙ্গ নাঁমক নেপাঁলের “তরাই”” প্রদেশ লইয়া সর্বদা
কলহ উপস্থিত হইত। তিব্বতধাত্রী পর্ধ্যটকগণের নিকট নেপালের
প্রবেশপথের। সন্ধানলাভ করিয়া, মীর কাসিম গিরিস্কট উত্তীর্ণ হইয়া

নেপালরাজ্য আক্রমণ করিলেন।

ইউরোগীয় প্রণালীতে সুশিক্ষিত

নবাব-সেনা নেপালের স্ুবিখ্যাত বীরপুরুষগণকে সন্ুখবুদ্ধে পরাস্ত
করিয়াও গুপ্ত আক্রমণে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল। ইহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়! মীর কাসিম সসৈন্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । গুর্থণ

খাঁর শিক্ষাকৌশলে নবাবসেনাদল যে সম্মুখযুদ্ধে দুদর্য হইয়া উঠিয়াছে,
সে কথা সর্বত্র প্রচারিত হইয়া! পড়িল ।
_ মোগল-সেনার সংস্কার সাধনের জন্য মীর কাসিম মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয়
করিয়াছিলেন।

তাহার সেনাদলও নেপালযুদ্ধে আত্মশক্তির

পরিচয়

লাভ করিয়! ইউরোপীয় রণকৌশলের মাহাত্ব্য অনুভব 'করিতে সমর্থ
হইয়াছিল।
এই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা সর্কাংশেই মমুন্নতি লাভ করিয়াছিল।
রাজকোষে অর্থের অভাঁব ছিল না; নবাবসেন| স্থৃশিক্ষিত হইয়!

উঠিয়াছিল; শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গবাসী জগঘিখ্যাত হইয়া নানা দেশে
পণ্য্রব্য প্রেরণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মীর কাসিমের

্যায়-বিচারে অরাজকতা! দূর হইয়া দেশের সকল স্থানে নুবিচাঁর

প্রতিচালাভ করিয়াছিল। তথাপি এই সময়েই বঙ্গবাসীর হাহাকার,
সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।
দেশের লোকের পক্ষে বাণিজ্য ব্যাপারে অর্থোপার্জান করা অসম্ভব

হইয়াউঠিল). আড়ঙ্গে বেসকল পণ্যদ্রব্য আনীত হইত.ইতরাজেরাই

তা আস্মসি.করিতেন। তাহার! অনমূল্যে ক্রয় করিয়া অগ্রিমূলেট

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

১১৯

সিপা্িসপাাসিসপাসিসিপপিাপিিসাসপিশা পাস,

পাল

বিক্রয় করিয়! অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে গিয়! বঙ্গবাসীর সর্ধনাশ

সাধনে উদ্যত হইলেন। কোম্পানীর বাণিজো দেশের লোকের ক্ষতি
হইত না, . কোম্পানী এ দেশের পণ্যদ্রব্য বিলাঁতে বিক্রয় করিতেন,

কোম্পানীর কর্মচারিগণ বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়। দেশের লোকের সর্বনাশ
সাধন করিতে লাগিলেন । ইংরাজমাত্রেই প্রনল হইয়। উঠিলেন;
নবাবের কন্ধচারীগণ তাহাদিগের অত্যাচারের প্রতিকার সাধন করিতে
সমর্থ হইলেন না । ইংরাঁজ বণিক্ লাভের লোভে অন্ধ হইয়া নবাবের
শাসন ক্ষমতা] অস্বীকার করিতেও ইতস্তত? করিলেন না। ভাম্সিটার্ট তাহার
প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না । দৌঁষ
কাহার--তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গিন্া ইংরাজেরাও বলিয়া!

গিয়াছেন, নবাবের অপরাধ ছিল না; ইংরাজেরাই প্রধান অপরাধী ।

বন্ধু-বিচ্ছেদ।
রাঃ 12911) 985 ৪1080 068 91810 01051607600 015
06115 9010141045৭, 0০ 0115116 415005100 7110 82৫
81920 0119 19661 10 02180 0 621 05019155 00093100 (০
076 11 96105 150100980 10896575 010. 1206 251008 €9 15
090816--094, 22//450%,

ইতরাজের! মীর জাফরকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিতেন;
ইংরাজের সহিত কলহের কোনরূপ সম্ভাবনা উপস্থিত হইবামাত্র তিনি

ইংয়াজ-হস্তেই আত্মসমর্পণ করিতেন।

মীর কাঁসিমকে সেরূপভাবে

ইচ্ছামত পরিচালনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার চরিত্র স্বতন্ত্র

উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। দ্ুুতরাং রা উপস্থিত হইতে
বিলম্ব ঘটিল না।
দৌষ কাহার?তাহার আলোচনা না করিয়া, ্রতিহাসিক ঘটনা-

বলীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংরাঁজের সহিত কলহে ধিপ্ত
হইয়াই মীর কাসিম সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্ত
ইংরাজের সহিত কলহ উপস্থিত হইল কেন, তাহার মূল কারণ অন্বেষণ
করিলে বিন্ময়ে অত্বিভূত হইতে হয়।
এদেশ তৎকালে মুষলমানের অধীন ছিল। দেশের লোকের সুখ

£খের সহিত দেশের নবাবের সংশ্রব ছিল।

ইংরাজের| দেশের

লোকের ক্ষুধার অন্ন হত্তক্ষেণ ক্যার, মীর কালিমকে বাধ্য হইয়া প্রথা

ওয়ারেন হেষ্টিংদ্।

[ঈযুক পুর্ণচন্ত্র মুমা|র মহাশয়ের “মসনম্ অব মুশিদাবা?" এ হইতে পরিগৃহীত]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৷

১২১

কোম্পানীর কর্ণরচারিগণ রাতারাতি বড় মান্য হইবার আশায়
বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । কোম্পানির যৎসামান্ত বেভনে

কাহারও অভাব দুধ হইবার সম্ভাবনা! ছিল না। সুতরাং অভাব
মোচনের জন্যও কোম্পানীর কর্মচারিগণকে অন্য উপায়ে অর্থোপার্জলের
চেষ্ট! করিতে হইত।

তাহার! ইহার থে উপাঁয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন,

তাহাতে দেশের লোকের সর্ধনাশ ঘটিলে কি হইবে ? আত্মরক্ষার প্রবল

তাড়ন! -কোম্পানীর কর্ম্চারিগণকে সে কথা চিন্তা করিবার অবসর
দান করিত না।

তীহার! বিলাঁতে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়! বাণিজ্য

করিতে পারিতেন-না 3 তাঁহারা দেশের মধ্যেই জলপথে স্থলপথে বাণিজ্জা.
করিতেন! কোম্পানীর কর্ধচারিবর্গ কোম্পানীর মোহরাষ্কিত প“্দস্তক”
নামক অনুমতি পত্র দেখাইয়া বিনা শুকে বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে

যে কেবল রাঁজকোষের ক্ষতি হইত, তাহা নহে ॥দেশেরখলোকে শুনব
দ্বান করিয়া বাণিজ্য করিতে গিয়! কোম্পানীর কর্চারিদিগের প্রতি-

যোগিতাক়্ পরাভূত হইত ।
গবর্ণর ভান্িটার্ট এবং সদস্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভিন্ন: র্
ংরাজমান্রেই
কোম্পানীর কর্মগারিদিগের এই উচ্ছ,হল বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন ।
তাহাতে সকলেরই লাভের সংশ্রব ছিল। লাভের লোভে কর্তব্যবুদ্ধি

নুপ্ত হইয়াছিল | বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারত্বার নিষেধ করিয়াও কোম্পা-

নীর কর্মচারিগ্রণের
এই শ্রবৃত্তি নিরস্ত করিতে পারেন নাই । এই
স্বাধীন বাণিজ্যের অত্যাচারে দেশের লোকের হাহাকারে-নবাব-দরবার
পূর্ণহইয়! উঠিল । মীর কাসিম তাহাতে কর্ণপাত না করিলে, বন্ধুবিচ্ছেদ

সংঘটিত হইত না। কিন্ত মীর কাসিম যে দেশের শাসন ভারপ্র

করিয়াসত্য ও পরমেশ্বরের নিষ্ষট কর্তব্য পালনের জন্যদারী, সে.
কেপে শ্রজাপুজের হাহাকারে উপেক্ষা করিতে পাঁরিলেন না!| ইাতেই
পি
ইল |.

১২২

মীর কাসিম

মীর কাসিম যে ইংরাজ-বন্ধুর অন্যায় উৎ্পীড়ন হইতে প্রজা-রক্ষার
জন্ত তীব্র প্রতিবাদে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের লাভের পথ অবরুদ্ধ

করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়৷ কোম্পানীর কর্ণ্দচারিগণ কলহ উপস্থিত করিলেন।

মীর কাসিম বাহুবলে ইত্রাজ-

কর্ম্মচারির অন্যায় উৎ্পীড়ন নিবারণ করিতে পারিতেন।
করিলে উৎপীড়নকারিগণকে রাজদণ্ডে

তিনি ইচ্ছা!

দণ্ডিত করিতে পারিতেন।

তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, প্রতিকার লাভের আশায়" প্রথমে

ইংরাজ-দরবারের শরণাপন্ন হইলেন।

অভিযোগের মুল অনুসন্ধান

করিবার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রতি ভাঁর অর্পণ করিয়া গভর্ণর ভান্দিটার্ট মীর কাঁসিমকে আশ্বস্ত করিলেন । হেষ্টিংস নান! স্থানে পরিভ্রমণ
করিয়া যাহ! লিখিয়! পাঠাইলেন তাহাতে আর কোন কথা অস্বীকার
করিবার উপায় রহিল না| *

ঢাকার ইংরাজগণ শ্রীহট্ে সিপাহী পাঠাইয়! তথাকার একজন সন্ত্াস্ত
অধিবাসীকে খুন করিয়া জমিদারকে বলপুর্ধক ধরিয়া লইয়! গিয়াছিলেন।

যে কেহ কোম্পানীর কর্মচারিদিগের গুণ্তবাঁণিজ্যের অস্তরায়

হইত, কোম্পানীর কর্মচারিগণ ফৌজ পযুঠাইয়! তাহাকে এইরূপে শাসন
ফরিতে ক্রটি করিতেন না । |
নবাবের কর্ণচারিবর্গ এই সকল অত্যাচারের গতিরোধ করিতে

পারিতেন না) জমিদারগণ আতঙ্কে শিহরিয়া! উঠিতেন ; নিরীহ প্রজাগণ
ইংরাজ-গোমস্তার অত্যাচারভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিত।
এই সকল অত্যাচারের কথ! বিলাতের কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে,
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স্পাসপার্পিপা্পিশপিসপিসিপি্িস্পিসপাাি

তাহারা লিখিয়া পাঠাইলেন $--“আমরা স্পষ্টাক্ষরে আদেশ করিতেছি
যে, আমাদের অধীনে নিযুক্ত খাকিবাঁর ইচ্ছা থাঁকিলে, পত্র পাঠ মাত্র

আমাদের পক্ষ হইতে নবাবকে জীনাইবে-_আমরা এই সকল কার্ষোর
পক্ষ সমর্থন করি না। নিলজ্জভাঁবে “দস্তকের” অপব্যবহার করিয়া
নবাবের শুন্ধ নষ্ট ও তাহার পদমর্যাদা অস্বীকঃর কর! আমাদের ..
(

অভিপ্রেত নহে।”*

বিলাঁতের ডিরেক্টারগণের

সাধুসংকল্পও বিফল হইয়া গেল।

ইংরাজের অত্যাচার অক্ষুণ্ন প্রতাপে প্রজাপুঞ্জের সর্বনাশ সাধন করিতে

লাগিল। আত্মাপরাধ গোপন করিবার জন্ত ইংরাজের! নবাবের নামে অলীক

অভিযোগ স্থষ্টি করিতেও ক্রুটি করিলেন না। তখন কাসিম আলি
প্রজারক্ষার্থ ইংরাজ-গোমস্তার *মুচলিকা” লইবার আদেশ প্রচার করিতে

বাধ্য হইলেন ! সিরাজন্দৌল! *মুচলিকা” লইবাঁর চেষ্টা করিয়া সর্বস্বান্ত
হইয়াছিলেন ; সে চেষ্টা আবার সর্বনীশ আনয়ন করিবে ;--মীর কাসিম .

সে কথা চিন্তা করিয়াঁও, কর্তব্য পালনে পরাস্মুখ হইলেন না ।
সেকালে রাজসাহীর জমিদারীই সর্বাপেক্ষা বৃহ জমিদারী বলিয়!
পরিচিত ছিল। বজদেশেরু অধিকাংশ স্থান এই জমিদারীর অন্তর্গত

ছিল। প্রাতঃম্মরণীয়! রাণী ভবানীর শাসন-কৌশলে রাজসাহী শিল্পবাণিজ্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়া! উঠিয়াছিল। ইংরাজগণ ভারতবর্ষ

হইতে যে সকল পণ্য দ্রব্য বিল!তে প্রেরণ করিতেন, তাহার অধিকাংশই
রাজসাহী প্রদেশে উৎপন্ন হইত | এই প্রদেশের শিল্প বাণিজ্য যায় যায়

হইয়া উঠিল! মীর কাসিম ইংরাজ-গোমস্তাবর্গের মুচলিক! "লইবার”
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মীর কাসিম

আঁদেশ শ্রচীর করায়, ভাক্দিটার্ট প্রক্কৃত অবস্থান অনুসন্ধান করিবার জন্য

গর্জারাম মিশ্রকে রাজসাহী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন

র্

মিত্র মহোদয়ের দৌত্য সফল হইল না। দেশীয় বণিগ্র্গ ক্ষতিগ্রস্ত
হইতে লাগিলেন ; দেশীয় বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইল) রাঁজকোধের
সণৃহ ক্ষতি হইতে লাগিল? দেশের লোক ক্রমে কার্গাল
হুইয়৷ পড়িতে লাগিল। কাসিম জালি পুন: পুনঃ প্রতিবাদ করায়,
গভখর সাহেব ত্তাহীর সহিত দেখ! করিবার জন্ মুক্গের যাত্রা করিলেন ।
ইতরাজ-গোমন্তার স্বাধীন বাণিজ্যে এদেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়

হইয়া উঠিয়াছিল, সহ্য ইংরাজ লেখকগণ তাহার কথ! মুক্তকঠে
ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। সন্ত্রাস্ত দেশীয় মহাজন পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াসর্ধস্থাস্তহইয়াছিলেন ; পরগণাগুলি একেবারে বিপর্যস্ত হইয়!
পড়িয়াছিল ? সমগ্র দেশীয় বাণিজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়! উঠিয়াছিল। 1

কাসিম আলির সহিত ইংরাজ-গভর্ণরের অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

: ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের আশ্রয়লাভ করিয়া, তাহাদের নিফট “দত্তক”
. লইক্সা, কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া, অনেকেই বিনা শুন্কে বাণিজ্য
.
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করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ৷ ইংরাজ কর্চারিগণ কখন বাণিজ্যে
কখন বা “দস্তক” বিক্রয়ে অর্থোপার্জনে নিযুক্ত ছইয়াছিল্পেন। এদেশের

যেসকল লোক ছল প্রতারণার উপকার উপলদ্ধি করিয়া! ইংরাজের
অঙ্কৃকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা কখন কখন প্দস্তক” জাল করিয়া,

কখন সিপাহী সাজাইয়া, কখনবা ইংরাজ গোমস্তাফে উৎকোচ দান
করিয়! বিন! শুল্কে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । *

ইংরাঁজ গভর্ণর ইহার কোন কথা অস্বীকার করিতে পাঁর্ধিলেন না!
দেশ একেবারে

অরাজক

হইয়! উঠিয়াছে,-নবাবের

শাসনক্ষমত!

সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়! গিয়াছে,-জলে স্থলে বাঙ্গালীর আকুল
আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়! উঠিয়াছে! কেহ ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ
উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলে, ইংরাজ-গোমস্তার সিপাহীসেনা তাহাকে
দণ্ডদান করিতেও ইতস্তত করিতেছে না। কোন দেশের শীসনকর্ত
এরূপ অরাজকতা সহ করিতে পারেন ন! )--ইংরাজ-গভর্ণরকে . তাহ!

স্বীকার করিতে হইল |
কোম্পানী
ভিন্ন অন্ত কাহারও পক্ষে বিনা শুক বাণিজ্য করিবার

অধিকার ছিল না। ইংরাজ-গভর্ণর সেই প্রথ! পুনরায় গ্রবর্ডিত করিয়া
ইংরাজ-কম্্চারিগণের স্বাধীন* বাণিজ্যের উপর শুক্ক স্থাপনের প্রস্তাঁর
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উপস্থিত করিলেন।

এক “দস্তক” পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইতে না পারে,

অথবা! জ।ল “দস্তক" ব্যবন্থত হইতে না পারে, তজ্জন্ত ভান্দিটা্ট প্রস্তাব

করিলেন__ইংরাজ-গৌমস্ত! ও নবাব কর্মচারী স্বাক্ষর না করিলে, দত্তক
স্বীকৃত হইবে না । গভর্ণর এই সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, ইংরাজকন্মচারিগণের পক্ষে শতকরা নয় টঃকা শুল্ক দানে শ্বীরূত হইলেন ।
কাসিম আলি ইহার কোন কথাই স্বীকার করিলেন না। ইহাতে
ইতরাজ-গোমস্তার অত্যাচার দূর হইবে বলিয়! তাহার বিশ্বাম হইল না।
অবশেষে গভর্ণর সাহেবের অনুরোধে আপাততঃ এই ব্যবস্থায় সন্মত

হইয়া, কাপিম আলি দরবার ভঙ্গ করিয়া বলিলেন__“কিছুদিন দেখিব ;
প্রতিকার না হইলে, শুক্ক রহিত করিয়া ইংরাজ-বাঙ্গালীকে তুল্যভাবে
বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিব।”
ভান্দিটার্ট যাহ! স্বীকার করিয়া নবাবের নিকট ধন্মশপথ করিলেন,
কলিকাতার ইংরাজগণ তাহাও শ্বুকার করিতে সম্মত হইলেন না।
তাহারা শুক্ক দান করিয়! বাণিজ্য করিতে অসম্মত; তাহাদের পক্ষে

শুক দীনের সম্মতি প্রকাশের জন্য ভান্সিটার্টের অধিকার ছিল না;
তাহার কার্ষ্যে ইংগার্জীগণ বাধ্য হইতে পারেন না ;--এইরূপ

তর্ক বিতর্কে ইংরাজ-দরবার

কোলাহলমযা

হইয়া উঠিল।

নানা

সেদিন

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভিন্ন আর কেহই গভর্ণরের পক্ষ সমর্থন করিলেন না ।

হেষ্টিংদ পুনঃ পুরঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন,_-এরপ আচরণ করিলে,
ইংরাজের নাম স্বণার আধার হইয়া উঠিবে ! *
ইংরাজগণ লবণের বাণিজ্যে শতকরা ২॥০ টাকা শুন্ক দানে সম্মত
৯ 5001 ৪. 8091৩ 06 00৮6৮720506 022 101 নো 6০ 06810 10 005
ছ)1005 01006 %19:01)601701)212102005 20 508008051506 01 075 (08115
28076) 2100. 21010000101 8500 107 11] 10 05709391016 00: 005 12121),
17115 795 05210. 005. 00155.01 1015 05015 ৮7:00, 136 0812. 170 7501555
2006 60 15100 065 0170516 ঠি0ো28 20211721706 17107 930]505 ঢা ০
500) 10016701065 ১7427454265 247784, 21927757914 3 1765.
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১২৭

হইয়া অন্তান্য পণ্যদ্রব্য বিন! শুল্কে বহন করিবার প্রস্তাব করিলেন
গভর্ণর যে সকল কথা স্বীকার করিয়াছিলেন, কাসিম আলির অনুরোধে

তাঁহা লিপিবদ্ধ করিয়া নবাব-দপ্তরে দাখিল করিয়া! আংসিয়াছিলেন।
তাহার প্রতিলিপি সর্ধত্র প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরাজগণ শুন্কদানে

অসন্মতি জ্ঞাপন করায়, তাহাদের নৌকা আটক
সকল সংবাঁদে ইংরাঁজমাত্রেই অশান্ত হইয়। উঠিলেন।

হইয়াছিল।

এই

এদিকে ইংরাজ-

দরবারের অভিপ্রায় জ্:ত হইয়া, কাসিম আলিও ক্রোধ সংবরণ করিতে
পারিলেন না।

পুর্ব গ্াতিজ্ঞ স্মরণ করিরা কাঁসিম আলি দেশীয় বাণিজোর জীবনরক্ষার্থ শ্বেত-কৃষ্চে প্রভেদ বিলুপ্ত করিয়, সর্বপ্রকার বাণিজ্য-শুক্ক
রহিত করিবার জন্য ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিলেন। এই বিখ্যাত

ঘোষণাপত্র ১৯ সাঁবান তারিখে (১৭৬৩ খুষ্টান্দের ৫ই মার্চ) রাজা
নহবৎ রাঁয়ের বরাবর লিখিত হইল। ইন্জার গ্রাতি ছঞ্ুকালিম আলির
প্রক্কত চরিত্র পরিস্ফট হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজের সহিত কলহে পিপ্ত
হইলে, সর্বস্বত্ত হইবার আশঙ্কা আছে) এখনও, প্রকাশ্ত কলহে

লিপ্ত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই ;__-এই বিষপ্প.

কিছুমান্র চিন্তা না

করিয়া, কাসিম আলি রাজাজ্ঞা “প্রগারিত করিলেন । ইংরাজেরা এই
ঘোষণাপত্রের

যে ইতরাজী

অনুবাদ

করিয়াছিলেন,

তাহ! অবিকল

উদ্ধৃত হইল ।
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মীর কাসিম

৪02] 107 0

689 60 90109» ৮0 109 2911090, 80৫ 20

58504 28 90002017815 59706 69 8010705 16.

দেশের মধ্যে এইঘোষণাপত্র প্রচারিত হইতে না হইতে, ইংরেজমণ্ডলীতে .তুমুল কোলাহল উ্থিত হইল। তাহাদের ইচ্ছা-কেবল
াহারাই বিনা শুন্কে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপাজ্জন করেন।

সকল

শ্রেণীর গ্রজাকে বিনা শুক বাণ্জ্যি করিবার অধিকার দান করায়,

ইংরাজের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। ইংরাজের! বলিয়া উঠিলেন--কাঁসিম

আলির আদৌ এরূপ ঘোষথাপত্র প্রচার করিবার অধিকার নাই!
কাসিম আলি ইংরাজের সহিত যুদ্ধ কলহে লিগ হইয়া, উপযু্পরি
নরহত্যায় ব্গদেশের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া! গিয়াছেন। তাহার
জন্য বাঙ্গীলীমাত্রেই লঙ্জিত। তথাপি বাঙ্গালী কাসিম আলির এই
বিখ্যাত ঘোষণাপত্রের জ্বন্য অকুত্বিম শুদ্ধ গ্রকাশ করিয়া! আসিতেছে ।
ইতরাজ ইতিহাস লেখক ইহার উল্লেখ করিবার সময়ে, স্বজাতিকলম্ক স্মরণ.

করিয়া, অধোবদন হইয়া থাকেন।

একজন ইতিছাসলেখক

স্পষ্টই

লিখিয়! গিয়াছেন,_-মান্ুষ স্থার্থে অন্ধ হইয়া কতদূর অধোগতি লাভ

করিতে পারে, সেকালের ইংরাজেরাই

তাহার

প্রক্ষ্ট দৃষ্টাস্তরূপে'

উল্লিখিত হইতে পারেন! *
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ঈতরাজ-কণ্মচারিবর্গের স্বাধীন বাশিজ্যরক্ষার জন্য ইংরাজমাত্রেই
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ইংরাজ-গভর্ণর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া,

তাহাদের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য *হইলেন। তীহাদের বিচারে
মীর কাসিমের স্বন্ধেই সকল অপরাধ স্তস্ত হইল; তিনি সহজে সম্মত
না হইলে, তাহাকে বাহুবলে সিংহালনচ্যুত করিবার সংকল্পও স্থির
হইয়া গেল!
|
ংরাজদিগের বিচার-বিতণ্তীর সমালোচন! করিয়৷ একজন :ইতরার্জ
ইতিহানলেখক লিখিয়া গিয়াছেন ;----নবাঁব ইংরাজদ্িগের অন্ধু-

রোধে প্রজাবর্ের সর্বনাশ সাধনে অসম্বত হইলে, সকলেই একবাক্যে
স্থির করিলেন, বাহুবলই প্রতিকার সাধনের একমাত্র উপায়! *
তথাপি বাহুবল প্রয়োগের পূর্বে একবার তর্জন গর্জনে কার্ধ্ো-

দ্বারের আশায় নবাবের নিকট দত প্রেরণ করা স্থিরহইয়াছিল । তারনু৯ 06 200 211 85৫ 2005-$0 10050080105102 08৮ আভাত। আটা 2
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পাস

মী কাদিম ।
পাস্পাপিস্পিসপিশিসপিস্পিসটি

"সারে ৪ এপ্প্রিল তারিখে মিঃ আনিসট

এবং মিঃ ভে নামক ঢঈজন

সদস্য কলিকাতা হইতে মু:ঙ্দর শাত্র! করিলেন । যুদ্ধের আরোজন
চলিতে লাগিল।

পাটনার গোমন্তা ইপ্সিশ সাহেবের পরামর্শে কয়েক

নৌকা সিপাহী গ গুলি গোলা? পটনার অভিমুখে প্রেরিত হল ।
ইলিশ সাহেব এক্রূপে যুদ্ধের উপকরণ

আদেশে

বিহারপ্রদেশে

সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলে, তাহার

নবাবের কম্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে সিপাহী

কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন ।

এদিকে

দৌত্যকার্ধ্যের

বাহ

আড়ম্বর9

লমান ভাবে চলিতে লাগিল ।

মীর কাসিম স্বার্থনুন্ধ অকর্শাণ্য কংপুরুষ হইলে, কোন গোগ্যেঃগই
উপস্থিত হইত না। তান হংবাজদিগের সিপাহী ও গুলি-গালার নৌক!
আটক করিয়া, ইলিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ইংরাজ-দরবারে

অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন ।
. এই সকল কারণে ইত্রাঞ্জ-দুত নবাবদরবারে

ফললাভ করিতে

পারিলেন না । তাহাদের কথায় কে আস্থা স্থাপন করিবে? তথাপি
মীর কাসিম যুদ্ধকলহ পরিহার করিবার জন্ত বথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রি
করিলেন না। প্রজা রক্ষার জন্যই যে তাহাকে বাণজ্য শুন রঙ্িত

করিতে হইয়াছে, কাপিম আলি তাহা দৃস্বরে ব্যক্ত করিলেন।

প্র্গার

সর্ধনাশ করিয়া ইংর়াজ কর্খচারীর অর্থোপার্জনের সহায়তা সাধন করা

যে তাহার পক্ষে অসম্ভব, নে কথা৪ যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিলেন ॥কলিকাতা হইতে নবাবদুত প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্স্ত আমিয়ট.ও

হে সাহেব মুদ্গেরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন।

অনৃষ্ট বিড়ম্বনায়

ইহাতেও মীর কাসিমের শান্তি-পিপাসা চরিতার্থ হইতে পারিল না! *
705 60010010100 101156 টিগ19 15501560 19,2.017675 (0 1275 00110
[10005 05017150. ৮] 00036 0551606৮000 92500501015 [3911০ ০2798
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কর্িকাতার ইত্ব্রাজগণ একেবারে আগুন হইয়! উঠিলেন। আ'মিধট
এবং হে সাহেব ফিরিলেন না +_-সিপাহীর নৌকা আটক হইয়া রহল
নবাবের ঘোষণাপত্র বুহিত হইল না; ইভাতে উৎপাজমারেই বাহু
বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসংস্কল্প হলেন । আমিয়ট এশং হে
সাহেবকে গোপনে মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিবার জন্য পত্র |লখিত্ত

হইল।

তাহারা পলায়ন করিব!মাত্র বাহুবল প্রগোগ করিবার জন্য

ইলিশ সাহেবকে অনুমতি প্রদান করা হইল।

কোপনস্বভাব ইলিশ

সাহেব পাটনার ছুর্গ অক্রমণ করিবার আশায় আয়োজন করিতে
লাগিলেন।

দিন যায়, কলিকাতা হইতে নবাব-দুত প্রঙাগত তুর না। এরূপ
'অবস্থাক্স কাসিম আলি আমিয়ট সাহেবকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে
কৃতসংস্কল্ন হইলেন । হে সাহেবকে প্রতিতভূ শ্বরূপ নবাব-দরবারে রাখিয়া,
আমিয়টকে কণিকাভায় প্রেরণ করিশে, বুদ্ধ'কলহ পরিহার করিবার

উপাম্ব হইতে পারে,২-এই ভাবে আমিযটকে

অভিপ্রায়

জ্ঞাপন

করিবামাত্র, আমিয়ট মুক্সের ত্যাগ করিলেন। মীর কাসিম জানিতেন না
যে ইহাতেই সর্ধনাশ উপস্থিত হইবে ।
২৩ জুন তারিখের মধ্যে আমিয়ট ও হে সাহেব €ষেকোন

উপায়ে

হউক) মুগ্গর হইতে পলায়ন করিবেন, তাহার পর ইলিশ সাহেব
প।টনাছুর্গ অধিকার করিবেন,_-ইংরাজেরা এইক্প স্থির করিয়! রাখিয়াছলেন । ইলিশ তাহার জন্ঠ দিনগণনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হে সাহেবকে

প্রতিতু স্বরূপ নবাব-দরবারে রাখিরা আমিয়ট একাকী কলিকাতা যাত্রা

করিয়াছেন )--সে সংবাদ ইলিশ সাহেবের কর্ণগোচর হইবার পূর্বেই,
তিনি ধাহুবল প্রয়োগ করিলেন।

ইলিশ দাহেবের এইকূপ হটকারিতাই সকল অনর্থের মুল বলিয়া
প্রতিভাত হইতে পারে।

কিন্তু ইহাতে একাকী ইলিশ সাহেব অপরাধী

১৩২

"মীর কাসিম।

হইতে পারেন না। যুদ্ধউপস্থিত হইবার বহ্পূর্কে-_এশ্রিল ফাসৈর ১৪
তারিখের কলিকাতার দরবারে-স্থির হইয়াছিল, যুদ্ধ উপস্থিত হইবামাত্র

কোন্ সেনাপতিকে কোন্ পথে যাত্রা করিতে হইবে । * আমিয়ট এবং

হে সাহেবের দৌত্য শেষ হইবার পুর্কে--১৮ জুন তারিখের কলিকাতার
দরবারে-স্থির হইয়াছিল, সেনাপতিগণ সংকেতন্থানে সমবেত হইবেন।
তদন্ুসারে সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তত ছিলেন । 1

আমিয়ট এবং হে সাহেব ১৪ জুন তারিখে মুঙ্গের হইতে কলিকাতায়
ষে পত্র প্রেরণ করেন, তাহা ২৩ জুন তারিখে কলিকাতায় উপনীত হয়।
তাহাতে লিখিত ছিল,__প্পাটনায় সেন! সমাবেশ করায় নবাব অতিমাত্র
জুদ্ধ হইয়াছেন; সেনাদল স্থানান্তরিত ন! করিলে, শাস্তি সংস্থাপনের

সম্ভাবনা! নাই! গুর্গণ খাঁর ভ্রাতা কলিকাতায় আছেন; তাহার প্রতি
অত্যাচার না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই হে সাহেবকে মুজেরে রাখ!
হইতেছে!”
কাসিম আলি এইবূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া, পাটন|ছুর্গ স্থুরক্ষিত

করিবার আশায় সেনাপতি মার্কারকে পাটনাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইলিশ সাহেব দেখিলেন, মার্কার সসৈম্তে উপনীত. হইলে,
পাটনাছুর্গ অধিকার কর! সহজ হইবে না। আমিয়ট ও হে সাহেবের
২৩ জুন মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিবার কথ ছিল।

স্মৃতরাৎ ২৩শে
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51. 471.227 বল! বাহস্সা যে মীরকাসিম এ পর্যযস্ত কোম্পানীর আড়ঙ্গ বা জমীদারীর

. উপর কোনয়াপ হত্তক্ষেপন করেন নাই । কোম্পানীর কর্ম্চারিগণ আপনাদের স্থার্থরক্ষার
জন্ক কোম্পানীর বায়ে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত করিবার জন্তই এইরূপ. অলীক কথা

. কোম্পানীর দগ্তরে লিপিবদ্ধ করিগ্নাছিলেন। এ. সমজে যে নকল ইংরাজ-কর্মচারী

৯. কলিকাতায় কোম্পানীর বাধিা মক্ষা,করিতেন, ভাহাঁদের সতানিষ্ঠ।প্রবল ছিলনা।

'যোড়শ পরিচ্ছেদ ।
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পর্যাস্ত অপেক্ষা করিয়াই পাটনাছর্গ হস্তগত করিবার জন্য ইলিশ্ সাহেব
'অতিমাত্র ব্যপ্র হইয়! উঠিলেন ।

পান! ছুর্গ একরপ অরক্ষিত ডিল। . অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া
পাটনার নায়েব-নবাঁব মীর মেহেদী খ| নিরুহ্থেগে রাজকার্ধ্য সম্পাদন
করিতেন । নগন্প্রাচীরের অভ্যন্তরে পাটনার ছুর্গ,--আয়তনে বৃহৎ
লহে)_তাহা* আবার এইবপ অনক্ষিহ।
২৪ জুনের রজনীতে

সে ছুর্ধে সেনাপতি ও সেনাদল নিশ্চিন্ত্বদয়ে নিদ্রিত হইবার পর,

ইলিশ সাহেব নীরবে ইংরাজ কুঠিতে সেনা-সমাবেশ করিলেন। রজনী
. প্রভাত হইবার পূর্বেই ইংরাজ-সেন! ত্করের ন্যায় নগর-প্রাচীন উল্লজ্ঘন
করিয়া! সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়। দিল।

নগর লুন আরম্ভ হইল)

নুপ্তোথিত নবাব-সেনা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; শরীর মেহেদী
খা ভ্রতপদে মুঙ্গেরাভিমুখে পলায়ন করিলেন ; উলিশ সাহেব সহাসা-

বদনে প্রাতরাশের আশার ইংরাজ-কৃঠিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন;
পাটনার রাজপথ নিরীহ নাগরিকগণের শোণিত-শ্রোতে প্লাবিত হইতে
লাগিল ।

একজন হিন্দু
এবং একজন «মুসলমান সেনা-নায়ক এত বিপদের
অধোও মীর কাসিমের লবণের মর্যাদা রক্ষা করিতে ক্রটি করিলেন ন1।

হিন্দু লাল সিংহ ছত্রভঙ্গ সেনাদল সংগৃহীত করিয়া ছূর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া
দিলেন, এবং প্রাণপণে ছুর্গরক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন ৷
মুদলমান মহত্মদ আমীন ছূর্গতাগ করিয়া ”চেহেল সেতুন'” নামক

পুরাতন প্রাসাদ অবরোধ করিলেন । এই গ্রানাদে অন্তস্থ ইংরাজগণ
ভাক্তার ফুলারটনের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাতে ইলিশ

সাহেবের পাটনাবিজয় বার্থ হইয়। গেল;-ছূর্গ হস্তগত হুইল না

ইংরাজগণ অবরুদ্ধ হইলেন) ফেবল নগরধাদিগণ ইংরাজ-সেনার
অত্যাচারে জর্জরিত হইতে.লাগিলেন।

১৩৪

মীর কাসিম ।
পিসি

শাসন

পি্িসিপাশি
সিসি ৮ পি পাশশিশপসর পাপসিপি্পাগি।

৯৮৮

মার্কার সসৈন্যে পাটনার নিকটবর্তী হইয়া মীর মেহেদী খাঁর নিকট
পাটনার প্রকৃত

অবস্থ! অবগত

হইলেন । নগর

ইংরাজের হম্তগত

ভষ্ঈটলেও, ছুর্গ হস্তগন্ত হয় নাই; লাল সিংহ বীরবিক্রমে আত্মরক্ষা
করিত্ণেছেন ;--এই সংবাদে মার্কার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন ৷ মার্কারের
সেনাদল অবিলম্বে জয়ধ্বনি করিয়া নগর-নোরণ আক্রমণ করিল।
ইতরাজ সেনা-নায়ক সিংহদ্বার উত্মুক্ত করিয়া কামান স্লাতিয়! অক্রমণের

গতিরোধ করিবার জন্য গোলাবর্ষণ করিতে ক্রটি করিলেন না। কিন্ত
মীর কাসিমের সেনাদল মীর নসীর নামক সেনা-নায়কের চালনা-

কৌণলে শীঘ্তষ্ট ইংরাজকে পরাভূত করিয়া নগর অধিকার করিল;
পাটনার ক্ষুদ্র ছুর্গ লাল সিংহের সাহসে গু রণকৌশলে ইংরাজ-কবল
হইতে উদ্ধার লাভ করিল।

মীর নসীরকে নগরাক্রমণে নিযুক্ত করিয়া, মার্কার ইতরাজ-কুঠি
আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়ান্ডিলেন | রণশিক্ষার, শৌর্ধ্যনীধ্যে, সমরকৌশলে মার্কার সর্ধত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । তাহার আক্রমণবেগ প্রদ্তিহত করিয়! কুঠি রক্ষা করা ইংরাজদিগের পক্ষে অসস্তব হইরা

উঠিল।

চারিদিন এইরূপে 'বরুদ্ধ থাকিয়া, ইংরাজগণ 'আহারাভাঁবে

ক্রি্ট হইয়া, নৌকাপথে পলায়ন কারবার আয়োজন করিতে লাগিল।

ঈৎরাজ-কুঠি গঙ্গাতীরেত অবস্থিত ছিল।
হয় নাই । সুতরাং ইলিশ

সাহেব

সে পথে নবাবসেনা অশ্রীসর
নৌকাযোগে

ভাগীরদী উত্তীর্ণ

হইয়া পলায়ন কারবার স্থয়োগ প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু গঙ্গালোতে
ভাসমান হুইয়! কলিকাতাভিমুখে গমন করিবার উপার ছিল না; মুঙ্গের

দুর্গের নিকটবর্তী হইবামাত্র বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল | ইলিশ সাহেব
অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে আশ্রয় লাভের আপাযস প:শ্চমাভিমুখে ধাবিষ্ক

হইলেন। বর্ষার, প্রবল প্রতাপে গঙ্গাআোত প্রথর হইয়। উঠিয়াছিল ।
অদ্বিকদুর অগ্রসর না হইতেই মার্কারের সেনাগণ আসিয়া পথরোদ্ধ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৩৫

করিয়া দণ্ডায়মান হইল । ১ জুলাই তারিখে পলায়ন-পরায়ণ ইতরাজ
সেনা গত্যন্তর না দেখিয়া, সম্মুণযুদ্ধ আত্মরক্ষা করিবার আশায়

গঙ্গাতীরে বুহ রচনা করিল । নবাব-সেনার 'আসক্রমণ প্রতীক্ষায় কালক্ষয়
না, করিরা, আক্রমণ করিবার জন্তই ইংরীজ-সেনানায়কগণ

প্রচার করিলেন।

আদেশ

গোবাপল্টন আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত

তইয়া ৪, আগ্রাসন হইতে সম্মত হইল না সিপাহী-সেনা তাহাদের দৃষ্টাস্কেব অনুকরণ করিল।

সুতরাং উতরাজসেন! সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হঈল ।

ডাক্তার ফুলাবটন ও চারিজন সার্জেণ্ট ব্যতীত সকলেই শক্রহত্তে বন্দী

হষ্টলেন ; অনেকে যু্ধক্ষেত্রে প্রাণভ্যাগ করিলেন । এইরূপে ইলিশ
সাহেবের সামরিক লীলার অবসান হইল ।

ধথাকালে এই কল দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মীর কাসিম
মুরশিদানাদে পত্র লিখিয়! আমিয়ট সাহেবের গতিরোধের আদেশ প্রচার

করিয়াছিলেন| সৈয়দ মহম্মদ খা টুভৎকালে মুরশিদাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন।

হিনি কাসিমবাজারের ইংরাজকুঠি অবরুদ্ধ করিয়া,

আমিয়ট সাহেবের নৌকা আটক করিবার সং্বল্প করিয়াছিলেন।
হে এবং গলষ্টনকে প্রভিভূ শ্বরূপ মুঙ্গেরে রাখিয়া, আম্ফ্লেট, ওয়াল-

ঈন, ভচিন্সন* জোন্স, গর্ভ, কুপার এবং ডাক্তার কুকের সহিত

'আমিয়ট সাহেব নৌকাঁপথে কলিকাতাতিসুখে গমন করিতেছিলেন।
মুবশিদাবাদের নিকটবর্তী হইবা মাত্রনৌক! আটক হইল। তাহাদিগকে .
আটক রাঁথা ভিন্ন হত্যা করিবার কথা ছিল না।

আমিয়ট অনহিষ্ণু

হর সিপাহীগণকে বন্দুক ছাড়িতে আদেশ করিলেন। তাহারা বীরবিক্রমে নবাব-সেনার উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল।
একজন
হাবিলদার এবং ছুটএক জন সিপাহী পলায়ন করিয়া পরিভ্রাণ লাত

করিল) আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন !* আমিয়ট সিপাহী-সেনাকে
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অর ক্কাসিম।

রন্দুক ছাড়িতে আদেশ প্রদান করিয়াই এই হূর্ঘটন! উপস্থিত করিয়।
ছিলেন ) সামরিক ইতিহাস ভিন্ন অন্ত অন্ত গ্রস্থে তাহার কথা উল্লিখিত
হয়নাই।

বরং কোন কোন ইতিহাস-লেখক প্রস্কৃত অবস্থ! গোপন

করিয়া, ইহাকে হত্যাকা বলিয়াই রটনা করিয়া গিয়াছেন! অল্প
সংখ্যক পলায়নপরায়ণ ইংরাজ-সেনার পক্ষে

বহুসংখাক নবাব-সেনা

কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া হত্যাকাণ্ড মাত্র,__তাঁহাতে সংশয় নাই। কিন্তু
আমিয়ট সাহেবই তাহার জন্ত অপরাধী । হটকারিতার জন্ত ইলিশ

সাহেব বন্দী হইলেন )-_-হটকারিতার জন্তই আমিয়ট সাহেব সটৈস্তে
মাঁনবলীল! সংবরণ করিলেন !

ইংরাজ সওদাগরের এই সকল উচ্ছঙ্খল ব্যবহারে মীর কাসিম

বুঝিয়াছিলেন, বাহুবল ভিন্ন অন্য উপায়ে শাস্তি সংস্থাপনের আশ! নাই।
তিনিও সেনাদল সজ্জিত করিতে ত্রুটি করিলেন না) কিন্তু আত্মরক্ষা

ভিন্ন আক্রমণের জন্ত নবাব-স্বেনা আদেশ প্রাপ্ত হইলনা। তাহারা

রাজধানী রক্ষার্থ মুরশিদাবাদ অঞ্চলে সমবেত হইতে লাগিল। কাসিম
আলি এই সময়ে ইংরেজ-গভর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে

কাসিম আলির মনের ভাব স্থব্যক্ত হুইয়! রহিয়াছে । এই পত্র ৭ জুলাই
তারিখে গভর্ণরের হস্তগত হইল। * ইহাতে কাসিম আলি
লিখিয়াছিলেন ;__”আমি ইলিশ সাহেবকে পরম শক্র বলিয়াই সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করিতাম; এখন দেখিতেছি তিনি প্রকৃতপক্ষে বন্ধু

বলিয়াই গণ্য হইবার .যোগ্য।
হইয়া! পড়িয়াছে।

তাহার বিবিধ আচরণে তাহা ব্যক্ত

তিনি তন্করের স্ায় নিশাযোগে পাটনার কিনা
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আক্রমণ করিয়া বাজার লুণ্ঠন করিয়াছেন, প্রাতঃকাল হইতে ভূতীন্ব
প্রহর পর্য্স্ত কেবল লুঠন ও নরহত্যার মহাজন এবং নাগরিকগণকে
বিপর্যস্ত করিয়াছেন । ঝ্আামি এক সমন আপনার নিকট
ছুই তিন শত

বন্দুক চাহ্য়াছিলাম ;১--আপনি সে অনুনোধ রক্ষা করিতে পারেন
নাই। ছূর্ভাগ্য ইলিশ সাহেব, আমার সহিত আস্তরিক মিত্রতা বশতই,
এই হত্যাকাণ্ডে তাহার সেনাদলের সমস্ত বন্কৃক কামান আমাকে
সমর্পন কারয়াছেন এবং স্বয়ং ভারবহনের উতৎ্কট চিন্তা হইতে অবসর

লাভ করিয়াছেন।

এই ব্যক্তি আমায় যতই অনিষ্ট সাধন করুন ন।

কেন, আমার মনে কোম্পানীর অনিষ্ট সাধনের অভিপ্রায় না থাকার,
আমিসে সমস্তই উপেক্ষা করিলাম; কিন্ত কোম্পানীর যাহ ক্ষতি
হইল, তাহার জন্য আপনারাই দায়ী রহিলেন। আপনার! নিতাস্ত

অন্তায় করিয়া নির্দয়ন্ূপে নগর-লুষ্ঠন ও নরহত্যা করিয়া বন্লক্ষ

ুগ্রার দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ করিয়াছেন; কোম্পানীর পক্ষ হইতে
তাহার জন্ত সমূচিত ন্তায় বিচার করিয়া দরিদ্রগণকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ

অর্থদ্ান করা কর্তব্য। কলিকাতা লুঠনের পর (সিরাজন্দৌলার সময়ে)
তাহাই হইয়াছিল।

আপনার

বড় আশ্চর্য্য বন্ধু! সদ্ধি করিয়]--

সন্ধিপালনের জন্য বিশু থুষ্টের নামে ধর্ম শগথ করিয়া-_-আপনারা

সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আমার নিকট হইতে জমিদারী লইয়ছেন7--আপনাদের সেনাদল সর্বদা আমার নিকটে থাকিয়া আমার

উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রত আছেন । কার্যকালে
দেথতেছি--আপনারা আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্যই সৈন্য পোষণ
করিতেছেন।

আপনাদের সেনাদল

যখন

আমার

লহিত এরূপ

ব্যবহার করিতেছে, তখল আমার অভিপ্রার এই যে, আপনার! যে
জমিদারী তোগ করিতেছেন তাহার তিন বৎসরের রাজকর আমাকে
প্রেরণ করিবেন। গত করেক বৎসর ধরিয়! কোম্পানীর “শীমস্তাগণ

১৩৮

' মীর কাসিম।

সত আলাপ,

প্পাপসপি্পীপিশাপাশাশিশিশিসাস্পা পাস

শিশাশা্পি

৯

নিজামতের অধিকারে যত অত্যাচার করিয়াছেন, বলপুর্বক যত অর্থ
শোষণ করিয়াছেন, দ্বেশের লোকের যত ক্ষতি করিয়াছেন, এ সময়ে

তাহার প্রতিকার সাধন করা কোম্পানীর পক্ষে কর্তব্য বলিয়া স্বীকার

করিতে হইবে । আপনাদিগকে কেবল এইটুকু বিরক্তি সহা করিতে
হইবে" যে, আপনার! যেমন বদ্ধমান ও অন্যান্ত স্থানের অধিকার প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন, তাহা! সেরূপ ভাবেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবেই 1” *
ইতরাজেরা এই পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার গ্রামাণ
প্রপ্ত হওয়া বায় না| মীর কাসিম ইহাতে ইংরাজগণের বিরুদ্ধে
যে সকল অভিযোগ সন্নিবিষ্ট করিয়! গিয়াছেন, তাহা! যে একাস্ত অলীক
এপ সিদ্ধান্ত করিবার উপায় নাই। নরহতা-_-নগরলুষ্ঠন-__সন্ধিভঙগ-__
শপথ-ভঙ্গ প্রভৃতি সকল কথাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে। ইহার
কোন্ কথা মিথ্যা ইতিহাস তাহার বিচার করিতে সাহস করে নাই।
এতকাল পরে সে বিচারে হগ্রক্ষেপ করিয়া, কৃতকার্য হইবার আশা
নাই।

সিরাজদেোৌলা

ঠিক এই

ভাবেই ইংরাজদ্দিগকে পত্র লিখিয়া-

ছিলেন।
মীর কানসিমের পত্রে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাঁষ।
উন্িহাস-লেখকগণের শ্বকপোলকল্িত মতামত অপেক্ষা এই সফল
গ্ত্রেই লেকালের প্রকৃত চিত্র অধিক ন্ুব্ক্ত হইয়! রহিয়াছে । মীর

কাসিমের পত্রে অহঙ্কার নাই-_অভিমান আছে! ইংরাজ যে অলীক
বন্ধু তাহাই যেন প্রতি কথায় ধ্বনিত হইয়াউষ্টিংতছে 1 কিন্তু যাহাদের

ব্যবহার লক্ষ করিয়া মীর কাসিম এরূপ ভাবে হ্বদয় বেদনা বাক্ত করিয়া:
ভিলেন, তাহারা লাভের লোভে অন্ধ হইয়| ইংলগ্ের শুভ্রযশে কলঙ্প* মীর কাসিমের এই পত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ ভান্িটার্ট সাহেব প্রকাশিত
করিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত
.হইল। .যূল পত্র দেখিতে পাওয়া বায় না।

ইংরাজী অনুবাদ নানা গ্রস্থে উদ্ধত হইয়াছে ; মুল পত্র কি.হইল;কোন গ্রস্থেই তাহার
উল্লেখ নাই ।

'.

|

যোড়খ পরিচ্ছেদ ।
পসপিন্বিস্পিপাশিপিপসিতও পাশ্পাশপাশপাাসপিসপিউসিপটিপীসিাচি পাট তল পপি পিল ০৯ পার্পান্াপদিত শিস ও

১৩৯
পাস

সপাং পসিশ্পাসিতউিশিশিলট তিন এল

লেপনের জন্য বাগ্র হইয়। উঠিয়াছলেন। তাহাদের নিকট সুবিচার
লাভের আশা

ছিল না। উত্তরকালের ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকগণ

মীর কামিমের প্রতি স্থবিচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরাজ

দিগের দৌষেই যে যুদ্ধ কলহ উপস্থিত হইয়াছিণ, তাহা এক্ষণে সকলেই
একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন ।

ঘটনাচক্রে মুসলমান-শীপন ভাসিয়া গিয়াছে। ঘটনাচক্র ভিন্রভাষে
আবন্তিত হইলে, ঈতরাঁজদিগের বাবহারই বে ইংরাজশক্তির উচ্ছেদ

সাধনের মূলকারণরূপে ইতিহাসে নিদিত হইত, তাহাতে সংশয় নাই।
এতকাল পরে তাহ! সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন | সেকালের তাহার!

এই সরল কথা বুঝিতে পারেন নাই| ত্রাহারা বাহছবলকেই একমাত্র
আশ্রয়স্থল বলিয়া! বুবিয়াছিলেন। সুতরাং বাহবলেরই প্রাধান্য প্রতিঠিত
হইয়াছিল।

সেকালের বান্ৃবল কেবল বাহুকলের উপরেই নির্ভর করিত না;
লোকে ভাহার সহিত ছলকৌশল নংঘুক্ত করিবার জন্টও লালায়িত হই ।
একালেও স্চাহা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। মীর কাসিমের পত্র
পাইয়া, ইতর'জগণ কেবল বাস্ছবলের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চি্ত হইতে
পারিলেন ন1 ;-বাহুষলের সহিত ছলকৌশল মংযোগের চেষ্ট! প্রবস্তি

হঈল। যে উপায়ে সিরাজদ্দৌলার অধপেতন সম্পাদিত হইয়াছি
মীর কাসিমের অধঃপতন বাঁধনের জন্য সে উপায় অবলম্বন করবা
বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না) তথাপি যাহা ছিল, ত্াহাও উপেক্ষিত
£ইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।
আবার মীর জাফর!
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আধার মীর জাফর! আবার সন্ধিপত্র! আবার ইত্রাজ সওদাগর

মীর জাফরকে ন্ববেদার বলিয়! সেলাম করিয়। তাহার নামের দোহাই
দিয়া সমরঙ্গোত্রে ধাবমান? আবার নৃতন সন্ধিপত্রে পুরাতন সান্ধিপত্র

তিরোহিত !
_. একবার মীর জাফরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, ইংরাজবণিক্

বালক সিরাজন্দৌলাকৈ,এসিংহাসনচযুত করিয়াছিলেন। আবার মীর
জাফরের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, স্বাধীনচেত! মীর কাসিমকে
দিংহাঁসন্চুত করিবার আয়োজন আরন্ধ হুইল। সেবার এনং এবার
উভয় পক্ষের অবস্থা! ঠিক এককূপ ছিল না। সেবার বাঙ্গালীর উত্তেজনায়

উতরাজ,_এবার ইংরাজের উত্তেজনায় বাঙ্গালী, বঙগবিপ্লবসাধনে
অগ্রসর | সেবার মীর জাফর কেবল প্রতুষিত্রোহে লিগ হইয়াছিলেন)

সগুদশ পরিচ্ছেদ ।

১৪১

এবার সমগ্র বাঙ্গালীজাতির শক্রতাসাধনে অগ্রসর হইলেন । সেবার,
সিংহাসন পাইলে শ্বাধীন হইবার আশা ছিল 7; এবার কেবল ইংরাজের
আত্র! পালনের জন্যই সিংহাসনে আরোহণ করিবার ব্যবস্থা হইল ।

মীর জাফর তাহাতেই ক্ৃতন্তার্থ।

যে কোন উপায়ে হউক,

সিংহাসন লাভ করাই তীহার পরম লাভ। ইংরাজকে বিন! শুক্কে
বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিয়া, বাঙ্গালীকে শুন্কভারে শ্রপীড়িত
করিলে বাঙ্গালীর সর্বনাশ হুইবে ;--তাহা কে না বুঝিতে পারিয়াছিল?

মীর জাফর তাহা বুঝিতে পারিয়াঁও, সিংহাসনের লোভে তাহাতেই সম্মত
হুইলেন।

মীর জাফরকে

একবার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়! ইংরাজের!

বুঝিয়াছিলেন সিংহাসন অপেক্ষা ফসিকান্ঠই তাহার পক্ষে উপঘুক্ত
হইত) হলওয়েল তাহাই লিখিয়৷ গিয়াছেন। সেই ধুয়া ধরিয়! অল্পদিনের

মধ্যে ইংরাজেরা মীর জাফরকে সিংহাসমচ্যুত করিয়াছিলেন। আবার
সেই মীর জাফরকে সিংহাসনে" প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজ-বণিক্
ব্যাকুল হইলেন কেন?

তখনও সম্পূর্ণরূপে রাজশত্তিকে উপেক্ষা করিবার সাহুন জন্মে নাই ৯
তখনও ইংরা্র বাণিক্ মাত্র।' দেশের লোকের সহারতা ভিন্ন মীর

কাসিমকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশ! ছিল না। দেশের লোকে
সহদা রাজশক্তির বিরুদ্ধে--কাসিম আলির বিরুদ্ধে--ইংরাজের সহায়ত!
সাধন করিবৈ' কেন? মীর জাফরকে, মুর
শৃদ্া সিংহাসনে

গ্রতিঠিত করিতে পারিলে, দেশের লোক; তাহার নাঁমে ৯১০ হইতেপারে-সেই আশায় ইংরাজবণিক্ মীর জাফরকে হস্তগত করিহলদ:।
বাহার! স্বার্থপর, তাহারা অগ্রপম্চাৎ বিচার. করিয়া দেখিল না। মীর

কাবিম দূরে,_মীর জাফর নিকটে।--তাহার! মীর জাফরকে নবাব বলিয

সন্তব্যগ্রহইয়া, উঠিল। দেখিতে ন! দেখিতে মীরসেলাম করিবার

১৪২

স্বীর কাসিম ।

সাপাস্পান্পিসপা
এ৯পাপাি।

জাফরের পক্ষেও অনেক গণ্ামান্ত লোকে জয়ব্বনি করিয়া উঠিল । ষে
দেশে জননাপারণের জরব্বান এরূপ স্ুলত, মীরপ্রাফর

সেই দেশেই

জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তীহার জরাপলিত দেহ্বষ্টি সহসা সবল হইয়।

উঠিগগ। তিনি ইংরাজ-শিবিরে উপনীত হুইবামাত্র ইংরাজসেনা ভঙ্কা
বাঙ্গাই়া তুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল।
ইতরাঞেরা এই যুদ্ধের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন,
তাহা পাঠ করিলে ইংরাজের সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করা যায় না। কিন্ত
অধিকাংশ বুদ্ধঘোষণপত্রই এইব্ূপ,__তাহাতে ইতিহাস লঙ্ভিত হয় না)
ইখাতঠ৪ ইতিহাস লজ্জিত হয় নাই।

মীর কাপিম উত্াজ জাতির ও

হংরাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধ কছুমাত্র অত্যাচার করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত
হওয়া যায় না।

কর্মচারীর

তিনি কেবল ইতরাজ-কোম্পানীর জনকতক

স্বার্থপর

অন্যায় উৎপীড়নের গতিরোধ করিয়াছিন্েন।

তাহার

স্থাবীন বাণিজ্যনীতি জয়বুক্ত হইলে, সেই সকল স্বার্থপর ইতরাজের
ব্যক্তিগ
হস্বার্থ বিনষ্ট হইত, ইংরাজজ।তির'বাঁ ইংর।জ-কোম্পানীর কিছু-

মাত্র অনিষ্ট হতত না) বরং কোম্পানীর কম্মচারিগণের গুপ্ত বাণিজ্য
তিরোহিভ হইলে, €কোম্পানার বাঁণজ্োন্নহি সাধিত হইতে পারি5।
এরূপ অবস্থায়

ইংরাজজাতি ও ইংরাজ-কোম্পানীর নামের দোহাই

দিয়া মীর কাসিমের বিরুদ্ধে বুদ্ধ-ঘাষণ| করিয়া, ইংরাজ-কোম্পানীর
তহবিলের অর্থব্যর করা কলিকাতার ইতরাজদিগের পক্ষে কতদঘুর
স্তার়সঙ্গত কার্ধা, ইতিহাস তাহার বিচার করিবার চেষ্টা করে নাই।

যুদ্ধের পরিণাম অন্তরূপ হইলে, ইংরাজ কোম্পানীর কর্গারিবর্গ এই
ঘোষণাপত্রের জন্ত অবশ্যই দণ্ডিত হইতেন ।
,
ইংরাজের সাহসের কথ! জগৎ্বিখ্যাত। সে কাহিনী পাঠ করিতে

করিতে তাহাকে অতিসাহস- বলিয়াও শ্বীকার করিতে হয়। এবার,
ইংরাজেরা যাহা করিলেন,

তাহা! কেবল অতি সাহস নহে-_-অদম্য

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।
পপি পাস্িাসাতাশাসিি৯৯।
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পাসিপাভি নিসা

তিসিলাসিদপাসিপিত ৫৯৯

পাল

উন্মত্ততা ৷ উপযুক্ত সেনাবল নাই-_তহবিলে দশ সহত্রের অধিক মুন্র!
নাই--তথাপি মেজর আদামসূকে সসৈম্ে যুদ্ধধাত্রা করিতে হইল ।
যে সকল

ইংরাজ বীরপুরুষের নাম জগ দ্বখ্যাত হইয়াছে তীহারা

কেহই একপ অসহায় অবস্থায় আত্মবিসর্জনের জন্ত আদেশ লাভ
করেন নাই | মেজর আদামন্ এরূপ অবস্থায় পত্তিত হইয়া? ইতস্ত5
করিলেন না। সকলেই বুঝিযাছিলেন মীর কাসিমের সাহত শত্রুতার
পরিণাম

সর্ধনাশ )-যুদ্ধ

ঘোষণা

করিলেও যাহা, নীরবে বসিয়া

থাকিলে? তাহা । অগত্যা আশা মাত্র সম্বল করিয়াই ইংরাজ সওদাগরকে বুদ্ধ ঘোবণা কারতে হইল।

আশা আর কিছু নহে, একমাত্র আশা--মীর জাফর। ব্জদেশে
মীর জাফরের স্তায় স্বদ্বেশদ্রোহীর অভাব ছিল ন1; মীর জাফরের ন্যায়

বিষৃড়চিত্ত সমাদর-লোলুপ অকর্মনণ্য জমিদারেরও অভাব ছিল না। মীর
জাফরকে কায়ক্লেশে মুরশিদাধাদের জন্নদে বসাইয়। দিতে পারিলে,
এই সকল গণ্যমান্য বাঁজালী তাহার পক্ষাবলম্বন করিবার আগ! ছিল।

হখন সমগ্র দেশ দুই দলে বিভক্ত" হুইয়া পাড়বে ১--এক দল কাসিম
আলির, এক দল মীর জাফরের ৷ ইহার মধ্যে এক দলের নেতা হইয়া
ইংরাজ শনৈঃ শটনঃ উদ্দেস্ত সিদ্ধি করিতে পারিবেন । কর্ণেণ ক্লাইব এই
নীতির পথ প্রদর্শন করিবার পর হইতে ইংরাজবণিক্ তাহার অমোঘ

উপকারের পরিচয় লাভ করিয়া বিপদে পড়িয়া এই নীতি অবলঙ্বন
করিত্রেই বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদেশে শক্তি-বিস্তার করিবার পক্ষে

এই নীতিই অব্যর্থ নীতি । ইহা! বাঙ্গালার ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত
হইয়াছে । ইংরাজবণিক্ বুঝিয়াছিলেন-__বাঙ্গালী মনুষ্যত্বহীন ; তাহারা

স্বদেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াও আত্মোন্নতি সাধন করিবার জন্য

লালায়িত। হ্ত্রাং এই নীতি অবলম্বন করিবার সময়ে ইংরাজকে!
বিশেষ ইতত্ততঃ করিতে হইল না
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ষীর কালিয।

/ বাঙ্গালীর বাণিজ্য রক্ষার জন্য মীর কাসিষ সর্বন্থ বিসঙ্জন করিতেও

প্রস্তুত ছিলেন । তথাপি বাঙালী মীর কাসিমকে ভুলিয়া মীর জীফরের
পক্ষাবলম্বী হইল কেন? যাহার! সিরাজদ্দৌলা'র সিংহাসনে শওকতজঙ্গকে
বসাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া, তাহান্তে বিফলমনোরথ হইয়া,
অবশেষে মীর জাফরের ন্যায় স্থপাত্রকে দেশের শাসনকর্তা মনোনীত
করিয়াছিল, স্বার্থ ভিন্ন অন্য কোন চিস্তা তাহাদের চিতক্ষেত্রে উদ্দিত

হইত না। মীর কাসিমের কঠোর শাসন তাহাদিগকে উত্যক্ত
করিয়া তুলিয়াছিল, মীর কালিমের ন্যায়দণ্ড তাহাদিগকে নিয়ত
সমস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, মীর কাসিম ইংরাজদমন করিয়া নিশ্বাস
ঞ্েলিবাশ্ন অবসর পাঁইলেই প্রজারক্ষার্থ জমিদার দমন করিবেন বলিয়!
আশঙ্কা বাড়িয়। উঠিয়াছিল। সুতরাং যাহার! প্রজাপীডক তাহারা
মীর কাসিমের অধঃপতন আকা! করিত। যাহার! ইতংরাজশ্োমস্তার

গুপ্ত বাণিজ্যের অংশীদার হইয়!" অর্থোপা্জরন করিত, যাহারা ইতরাঁজ-

গোমস্তার্কে উৎকোচ দান করিয়া! কোম্পানীর দন্তক লইয়া বিনা শুল্কে
বাণিজ্য করিয়! অর্থশালী হইয়া উঠিঠ, যাহারা লাভের লোভে ইংরাজ্জ

কোম্পানীর দস্তক জাল করিয়া ভূতাগণকে কোম্পানীর বরকন্দাজ
সান্জাইয়া নষাবের শুক্কসংগ্রহকারী কর্ধচারীগণকে প্রতারিত করিত,
যীর কাদিমের স্বাধীন বাণিজ্যের স্থবিখ্যাত ঘোষণাঁপত্রে তাহাদের

সকলের অন্নেই কাঠি পড়িয়াছিল। তাহার! ম্বরং সবল হইলে মটর

কালিমকে পিংহাসনচ্যত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিত না) ইংরাজেরা
ভাহান্ে ঝগ্রপর হইবামান্র এই শ্রেণীর লোকে প্রচ্ছুরচিন্তে হং়াজের
সহান্তা সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মুসলমান অপেক্ষা খই

প্রবৃতি হিন্দুর মধ্যেই লমহিক প্রন্থল হ্ইয়! উদ্টিয়াছিল।.মুদতমানন
রি হে সেনাছলেপেশকরিতহল কর শ্যউৎপাবনকিক,

“কেহব!সঞ্চিত এ্বর্ধ্য লইয়া আলগ্তে বিধাসেস্বীবৰ আতিবাহ্ছিত করিত,

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ!
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অল্প লোকেই বাণিজ্য করিয়! অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিত। ইউরোপীন
বণিকৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়! ধাহারা. অর্থোপার্জনের অভিনব উপার

অন্বেষণকরিতেন, তাহারা হিন্দু মীর কাসিম বুঝিয়াছিলেন, এই শ্রেণীর
্বার্থলুব্ধ হিন্দু ধনাঢ্যগণের ইংরাজভন্কি সর্ধবীপেক্ষা অধিক।

তিনি

সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্ট। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান কর্ম্মচারির
হস্তেই রাজশক্তি স্ান্ত করিয়াছিলেন।

ইহাতেও অনেকে মীর কাসিমের

শক্র হইয়া উঠিয্লাছিলেন | এ্ররূপ দেশে, এরূপ ক্ষেত্রে, মীর জাফরুকে
নবাব বলিয়া ঘোষণা, করিবামাত্র, ইতরাজের স্তার় অনেকেই যীর-

জীফরকে নবাব বলিয়া সেলাম করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল বলিয়া
বিম্মিত হইবার কারণ নাই।
ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবামাত্র মীর কাসিম বুবিয়াছিলেন, নর
জাফরকে লইয়! ইংরাজ-সেন মুরশিদাবাদে উপনীত হইলে, এই সকল

স্বার্থপর বঙ্গবাসী মীর জাফরের পদাল্ত হইবে।

সুতরাং সর্বাশ্রে

মুরশিদাবাদ সুরক্ষিত করিবার কথা মীর কাসিমের হৃদয়ে বদ্ধমূল
হইয়াছিল। মুরশিদাবাদ অরক্ষিত 'অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তাহাকে
্থুরক্ষিত

করিবার

জন্য

বহুসংখ্যক

নবাবসেন!

মুরশিদাবাদ

অঞ্চলে প্রেরিত হইল। তাহার। রাজধানী: সুরক্ষিত করিবে,-কাসিমবাজারের ইংরাঁজ-কুঠি অবরোধ করিবে,_প্রয়োজন হইলে
ইংরাজ-সেনার .গতিরোধ করিয়া ইংরাজশক্কি চূর্ণ বিচুর্ণ করিবে ১-এই আশ! মীর কাঁসিমের হৃদয় ক্ষেত্রে অস্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল?
তিনি তাহার জন্ত আদ্নোজনের ত্রুটি করিলেন না। সেনানায়ক
দিগের মধ্যে ধাহারা প্রতৃভক্ত তাহারাই মুরশিদাবাদ অঞ্চলে

প্রেরিত হইলেন । মুরশিদাবাদের শাসনকর্তা সৈয়দ মহম্মদ খা. একাকী

কাসিমবাজারের ইতরাজ-কুঠি খুলি পরিণত করিতে পারিতেন ;তথাপি
জাফর খা, আলম .খ! ও সেখ হায়বৎ উল্লা নামক তিনজন বিখ্যাত
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মীর কাদিম
পাশ্পাসিসিসিতিসিসিস পাস

সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের সহিত মিলিত হুইবার জন্য মুরশ্দাবাদ
অভিমুখে প্রেরিত হইলেন | তাহারা রাজধানীভে উপনীত হইতে না
হইতেই কালিমবাজারের উতরাঁজ-কুঠি অবরুদ্ধ হইল ।

এত বিপুল বাহিনীর তুলনায় কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠি অরক্ষিত
শ্ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় নাঁ।

ছুই ভিন

পণ্টন শিক্ষিত সৈন্, ছুই

এক পল্টন অর্ধ শিক্ষিত বরকন্দাজ এবং অল্প সংখ্যক ইংরাজ ভিন্ন
কাসিমবাজারের ইংরাজ-কুঠিতে আর কোন রক্ষক বর্তমান ছিল না ।
তাহারা আর কি করিবে, ঘুদ্ধের প্রথম

উপক্রমেই পরাভব স্বীকার

করিতে বাধ্য হইল! ইত্রাজগণ মুঙ্গেরে প্রেরিত হুইয়া তথা হইজে,
পাটনায় নীত হইলেন; পাটনার ইংরাজ-বন্দিদিগের দল পুষ্ট হহয়!

উঠিল! কাসিমবাজারের সেনাদল মীর কাসিমের পণ্টনভূক্ত হইল ;
বাহার।-তাহাতে সম্মত হইল না, তাহার1 বিদায় লাভ করিল।

কলি-

কাতার ইংরাজবাহিনী অধিক দুগ্ধ অগ্রসর হইবার পূর্বেই কাসিমবাজাঁর,
ভইতে এইব্ধপে ইতরাজের নাম লুপ্ত হইয়া গেল!

মীর কাসিমের সুশিক্ষিত অর্বীরোহী সেনাদল বীরভূমি প্রদেশে
অবস্থিত ছিল।

তাহার

কর্তব্যনিষ্ঠায়, রণকৌশলে,

নায়কের

নাম মহম্মদ তকি খা।

সাহসে,

তকি খাঁসকল দেশেই জনসমাজের

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেন।
মোগল-সাআজোর
অধঃপতন বুগে তকি খাঁর স্ায় প্রসৃভক্ত মুসলমান সেনাপতি অধিক:
থাকিলে, ইতিহাসে মুসলমানের নাম. কলঙ্কলিগ্ত হইত না । মীর.

কাসিম তাঁহাকেও যুরশিদাবাদে প্রেরণ করিলেন।

স্বয়ং যুলের ছুর্গে অবস্থিতি করিয়া মীর কাসিম এই সকল সেনাপতির
উপরে সম্মুখ সমরের: ভার স্থন্ত' করায়, অধিকাংশ ইংরাঁজ ইতিহাস-*

লেখক
মীরকাসিমকে রণভীরু বলিয়া বর্ণন1 করিয়া গিয়াছেন। মীর'
কসিমকি.জন্য, স্বরংসেনাচিলনার-ভার গ্রহণ করেন নাই, ইতিহাসে,

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

১৬৭,

পাশাসপিিপাাশিপিপাসপিসিপাপাট
পাশপাশি শপাসিস্পাস্পাাসপিস্ী, শা পাপা ০১

তাহার স্মব্যক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায় না।

তিনি প্রধান সেনাপতি

গর্গিণ খাঁর সহিত ুঙ্গেরে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন ; যখন
যেখানে যেরূপ সেনাদল প্রেরণ করা কর্তবা তাহার ব্যবস্থা করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার জন্ত সেন! ও
-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন ।
এদিকে ইংরাজ-সেনা নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অগ্রসর তইতে
লাগিল। তাহাদের সেনাপতির অসীম সাহস এবং অপরাজিত
অধাবসায় ভিন্ন অন্য সম্বল অধিক ছিল নাঁ। রসদ ও অস্ত্র শক বহন

করিবার উপযোগী যান ও বাহনের অভাবে সেনাদলকে অনেক অতিরিক্ত

পরিশ্রম করিতে হইল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খএরূপ অবস্থায়, ঘৃদ্ধযাত্রা
করা সহজ নহে »__প্রতিদিন সেনাদল পরিশ্রান্ত হুয়া পড়িতে লাগিল ।

পলাশির যুদ্ধের পুর্ধবে যে পথে সেনাপতি ক্লাইব সতর্ক পদবিক্ষেপে
শটৈঃ শনৈঃ অগ্রসর ভইয়াছিলেন, এবাঘও সেই পথ।
জাফরের সেনাদলের সহায়তা লাভের আশা

সেবার মীর

ছিল, এবার কেবল স্ব:

মীর জাফর ৷ তথাপি মীর জাফরের নায়ের দোহাই দির! ইত্রাজ-সেনা
অনেক উপকার লাভ করিতে লাগিল ]
ইতরাজ-শিবিরে উপনীত হইয়া! বুদ্ধ মীর জাফর নামসর্বাস্থ নবাধের
মত অভিনয়

করিতে

লাগিলেন।

তিনি যে সন্ধিপত্রে আত্মবিক্রুয়

করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালীর স্বাধীনতার ছায়! পর্যান্তও বিলুপ্ত হইয়া

গেল।

ফে সকল পাত্রমিত্র সিরাজদ্দৌলাকে পদবিচ্যুত করিয়া মীর,

জাফরকে- সিংহাসন দান করিয়াছিলেন, তাহারা

নবাব বলিয়া অভিবাদন.করিলেন।

আবার মীর জাফরকে'

আবার স্বার্থপর বাঙ্গালী স্বদেশের

বৃদ্ধির জন্ত' লালায়িত হইল । মীর
.ঝখা.বিস্বাত হইয়া, স্বকীয় পদগৌরব
জাফর এই সকল পাত্রমিত্রের সহায়তা লাভ, করির! ইংরাজশিবিরে বাল
করিতে লাগিলেন)
নী
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ীর কালষ ।

এই সময়ে

সকল প্রকার

বিপজ্জালে পরিবেষ্টিত হুইয়া ইংরাজ-

বশিক্ মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণে শক্তি প্রয়োগে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।
অর্থাভাবে ইংরাজের সকল আশ! আকাশ কুন্থমে পরিণত হইত|
মীর জাফর যুদ্ধের ব্যয় নির্ববাহার্থ ত্রিশ লক্ষ টাক! প্রদ্দান করিতে
প্রতিশ্রুত. হইয়া, ইংরাজবণিকের বাহুমূলে শক্তি সঞ্চারিত করিয়! দিলেন ?
__বুঁটিশ বাহিনী বিপুল বিক্রমে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল!
মীর কাসিম স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই কেন,
তাহার স্থবাক্ত প্রমাণ না থাকিলেও, সমসাময়িক ইংরাজ-লেখকগণ্ের
গ্রন্থে কিছুকিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংকল্পসাধনের জন্য মীর

কাসিষকে বিদেশের সেনানায়কদিগের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল ।
তাহার! সকলেই নবাবের প্রিম্পপাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন । তথাপি
মীর কাসিম ভাহাদ্দিগকে আস্তরিক বিশ্বাস করিতেন বলিয়৷ বোধ
হয় না। সেনাপতি গর্গিণ খ। তাহার দক্ষিণহত্ত বলিয়া পরিচিত

অভাব

ছিলেন।

তথাপি গর্গিণ খার সহিত ইংরাজের ঘনিষ্ঠতার

ছিল না

মীর কাসিম ইতরাজের গতিরোধের জন্য মুসলমান সেনা-

নার়কগণকে সম্মুখে সংস্থাপিশ করিয়াছিলেন। গর্গিণ খা মুজেরে
বসিয়া! নবাবকে উপদেশ দিবার আদেশ ,শ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার
মধ্যে কি কিছু মাত্র

গুপ্ত সংকল্প লুক্কীয়িত ছিল না৷? একজন

সমসাময়িক ইংরাক্-লেখক লিখিয়া গিয়াছেন,_মীর কাসিম সমরক্ষেত্রের সকল প্রকার কষ্টই সহ্য করিতে পারিতেন; তাহার সাহস

ও সমরকৌশলেরও অভাব ছিল না। কিন্ত স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত
হুইলে কৃতগ্র সেনানায়কগণ তাহাকে শক্র-তন্তে সমর্পণ করিতে পারেন

বিলিয়াই মীর কাসিম যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই ! * সেকালের
ক 2071 ওজোন
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সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।
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সকল কথার বিচার করিয়া দেখিলে, সমসাময়িক ইংরাজ-লেখকের
এই সিদ্ধান্ত অলীক বলিয়া প্রত্যাখান কর! যায় না। ইংরাজের!

কেবল বহিবলের উপর নির্ভর করিয়াই মীর কামিমের বিরুদ্ধে বুদ্ধযাতরা
করিতে সাহসী হুইয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয় না। যাহাদের অর্থ নাই,

সেনাবল নাই, তাহারা কি সাহসে যুদ্ধ ঘোষণা করিগাছিলেন, পরবন্থী
ঘটনায় তাহার 'কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল ।
11166 1015 00067577181 17890 1020 8.710710 0 00361 08908011
৫201070 0101.--774%590/97%8 2% 2%1/270/2 7756 49 477,

1

আদশষ পরিচ্ছেদ!
কাটোয়ার যদ্ধ।
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সিংহাসন লাভ করিবার আশায় মীর জাফর ইংরাজ বণিকের বৃহিত
দ্বিতীয় বার যে সন্ধিপত্রের আদান প্রদ্দান করিয়াছিলেন, তাহাতে
ইত্রাজ-বণিক্ আশাতীত উৎসাচ্ু লাভ করিয়াছিলেন । মীর কাসিম
ইংরাজদ্রিগের

অনুকূলে যে সকল

আদেশ

প্রচার করিয়াছিলেন

তাহা স্থির থাকিবে; মীর.কাদিম ইংরাজদিগের গ্রতিকূলে যে সকল
আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা স্থির থাকিবে না ;-_-ইতরাজ ভিন্ন

আর সকলকেই বাণিজ্য-শুক্ক প্রদান কধিতে হইবে; ইংরাজ ভিন্ন আর

কোন ইউরোপীয় বণিক্ ছুর্গ নির্মাণ করিতে পারিবে না)-যুদ্ধের
ব্যয় নির্ববাহের জন্য কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিতে হইবে,
ভবিষাতের জস্তও সেনারক্ষার ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে )-_ইংরাজ-

সেনা পচিশ লক্ষ টাকা ও ইংরাজ নৌ-সেন! সাড়ে বার লক্ষ টাক!
পুরষ্কার প্রাপ্ত হইবে । এরূপ সন্ধি সংস্থাপনে ইংরাজবণিক্ উৎফুল্ল
হইবেন না কেন?
|

জুলাই মাসগ্রীষ্মকাঁল। প্রচণ্ড মার্ভগ-তাড়নে চরাঁচর দগ্ধ হইবার
উপক্রম হয়। এসময়ে সহসা যুদ্ধযাত্র! কর! সহজ নহে। তথাপি

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ!
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সপোসপিটিপাপ?
লটপাইপাশ

এই সময়েই ইরাজ সেনা বুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। তাহার!
ভ'জয়তীরে উপনীত হইয়! সহসা বাধ! প্রাপ্ত হইল। জাঁফর খাঁ, আলম
খাও সেখ হায়বতুল্যার সেনাদল উংরাজসেনার গতিরোধ করিবার
জন্য বীরগব্বে দণ্ডায়মান হইল।

মহন্মদ্দ তকি খ। স্বয়ং উপস্থিতনা

থাকিলে, নবাব-সেনা অকুতোভগ়ে ইতর/জ-সেনার উপর আপতিত হইল।
উতরাজ

সেনানারক

লেপ্টেনাণ্ট গ্লেন অনংখা

নবাব-সেনা কর্তৃক

এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, গোল্ন্রাজ ও সিপাহীদিগের সাহসেই আত্মরক্ষার্থ আয়োজন

করিতে লাগিলেন । নবাব-মেনার সহিত কামান

ছিল নাঃ ইংরাজ-সেনার কাঁঘ/ন মুহ্ুর্নুছ অনল বর্ষণ করিয়া! নবাবসেনাকে বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

তথাপি চারি ঘণ্টা পর্যাস্ত নবাব

সেনা অতুল বিক্রমে বু সংখ্যক ইংরাজের নিধন সাধন করিয়া, ঘুদ্ধভূমি পরিভাগ করিতে !বাধ্য হইল। গ্লেন জয় লাভ করিয়া স্গুখী

হইলেন নাঃ তাঁহার ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও সার্জেপ্টদিগের মধ্যে,
অপ্পিকাঁংশই প্রাণত্যাগ করায়, ইংরাজশিবিব্ে হাহাকার উখিত
হুইল | নবাব-সেনা তিন বার ইত্রাজের কামান কাড়িযা লইয়াছিল;
তিনবারই ইংরাজের বেশুন্ভুক্ সিপাহী-সেনা কামানগুলির উদ্ধার

সাধন করিয়া! ইংরাজের লজ্জা' রক্ষা করিয়াছিল । এই বুদ্ধে গ্লেন
দেখিলেন,ভ্যুরতবর্ষের লৌকেই ভারতবর্ষের
লোকের পরাজুয় সাধন
কুত্রিল্র;সিপাহী না থাকিলে, ইংরাঁজের পক্ষে কেবল গোরা পল্টন

লইয়। সদলে বিনষ্ট হইতে হইত !
ঈতরাজ-সেনাপতি জয়লাভ করিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপন
করিতে পারিলেন না; মেজর আদাম্সের সেনাদলের সহিত মিলিত

হইবার আশায় সম্মুখে অগ্রদর হইতে লাগিলেন । কাটোয়ার ছুর্গে অতি
অল্পসংখ্যক সিপাহী বর্তমান ছিল) তাহার! ইতরাজ-সেনার গতিরোধ

করিতে পারিল না। গ্লেন দারংকালে হূর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া রসঘাদি,
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মীর কাসিম),

হস্তগত করিলেন। তকি খাঁর সেনানায়কগণ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়! দূরে
শিবির সংস্থাপন নাকরিলে, ইংরাজসেনার পক্ষে জয়লাভ কর! সহজ

হইত না। * তকি খাঁ একাকী ইংরাজের আক্রমণ প্রতীক্ষায় ব্যহ রচনা!
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৯শে জুলাই তকি খার সহিত ইংরাজসেনার

যুদ্ধ আরম্ত হইল । এই যুদ্ধ ইতিহাসে “কাটোয়ার যুদ্ধ” নামেই পরিচিত।
কিন্ত প্রকৃত যুদ্ধভূমি পলাশির নিকটে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ১
কাটোয়া হইতে কিয়ন্দ,রে অবস্থিত |
হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর প্রতাপ সপ্ত স্থানে আহত হইয়াও
যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাঢালনা করিয়াছিলেন; পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে
সেরূপ অদ্ভুত রণপাগ্ডিত্যের নিদর্শন অধিক নাই | কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেও

মহন্মদ তকি সেইরূপ বীরত্বের বীত্তিস্তন্ত সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।
তাহার

রোছিলা ও আফগান

পণ্টনের সিপাহীর! যেরূপ বীরত্ব ও

সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল) তদপেক্ষা কোন দেশের কোন সেনা-

লই অধিক সাহসের পরিচয় দিতে পারিত নাঁ। বহুক্ষণ পর্ধ্যস্ত রণকোলাহল চলিতে লাগিল, কে হারিবে, কে জিতিবে,_কেহই তাহ!

অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন না । তকি খা আভ্ত হইলেন ; তাহার

অশ্ব নিহত হইয়া গেল)

তথাপি ভ্রক্ষেপ নাই । একটি অশ্ব নিহত

_হুইবামাত্র অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া, আহত মহম্মদ তকি সেনাতরলের
সর্ধাশ্বর্তী হইয়া, মার মার রবে শকত্র দলনে অতীসর হইলেন । ইংরাঁজপক্ষ সে তীব্রবেগ সহা করিতে পাঁরিল না)

তাতাদের সেনাশ্রে

পশ্চাদ্পদ হইতে লাগিল! তকি খাঁর ক্ষতস্থান দিয় শোণিতস্ত্রোস্ত

ছুটিয়া চলিয়াছে?তিনি, তাহা সংদ্রে বন্াচ্ছাদিত করিয়া, সহাস্যমুর্খে.
পুনরায় অস্থারোহণ করিয়া, সেনাচালনার আয়োজন করিতেছেন, এ.
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বন

সময়ে তাহার পার্চর বলিলেন,_“আর

কেন, শোণিত্রাব প্রবল
হইতেছে, এখন যুদ্ধভূমি- হইতে প্রত্যাবর্তন করুন!” তকি খাঁ ভ্রকুটি
করিয়া উঠিলেন। “ফিরিব? কিসের জন্তঃ ফিরিব?” অন্ুচরের দিকে
চাহিয়া কহিলেন,

দেখাইব?

“ফিরিয়া গিয়! মীন কাসিমকে কোন্ যুখে এই কষ্ণশশ্র

চল, অগ্রাপর হও!”

ইন্নিতে সেনাদল

অগ্রসর হইল।

ইংরাঁজেরা নদীখাতের মধ্যে ঝৌপের আড়ালে পলায়ন করিয়াছিলেন ;
মুহূর্ত” মধো তকি খশ সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন।

অমনি

লুকায়িত শত্রসেনা হইতে বন্দুকের শব্দ হইল; তাহার গুলি মস্তিষ্ক
ভেদ করিয়া তকি খাঁর বলিষ্ঠ দীরকলেবর ভূপাতিত করিল, তাহাকে
আবরণ করিয়া তাহার শত শত অন্গ5র সম্মুখ সমরে মৃত্যুশয্যায় শন
করিতে লাগিল! ইংরাজের জয় হইল। বাহারা যুদ্ধজয়করিত, ত্কি

খার আকম্মিক মৃত্যুতে তাহারাই রণ-পরাজিত হইল! *
ইংরাজ সেন! বায় বাক়--এমন সময়ে সহস। মন্তিফে গুলি প্রবিষ্ট
হইয়া মহম্মদ তকি খ। বাহাছুর পরলোকগমন

করেন।

ইহা উপন্যাস

নহে_-ইতিহাস | মুতক্ষরীণ নামক পারসাগ্রস্থে এবং তাহার ইত্রাজী

অনুবাঁদে ইহার বিস্তৃত বিবর্ঙা প্রদন্ত হইয়াছে। *উত্ত পারসাগ্রস্থের
উর্দৎ এবং উংরাঁজী অন্বাদপুস্তকে কান্টাযার বুদ্ধের কথা এইরপ
লিখিত রহিয়াছেঃ-“অহম্ম্র তকিখ| বাহাছুর ছুম্রে ইয়া তিসরে রোজ পঞ্চম্ মানে
মোহরম্ সন ১১৭৭ হিজ-্লীকো আপনে জমিয়াৎ হাম্রাহিকে সাৎ
সওয়ার হো কর্ ময়দান্ কার্জার্মে বা আজমে ওত্তওয়ারিযো ইস্
আজিজ, ইয়া গায়রাৎকি উমর্ সোঁবক্ রণ্ডায় খি আয়া।
* এইযুদ্ধের
বিবরণ গোলাম হোসেনের মুতক্ষরীণে, মুস্তাক খারবকা ক্ষটের
ও অনান্ত সমসাময়িক লেখকগণের প্রস্থ বিস্তৃত ভাবে
ইতিহাসে
ও ম্যালিসনেক্র

).
উল্লিখিত আছে 1 মুতক্ষরীণের উর্দ ও ইংরাস্ধি অনুবাদ মাজ এস্থলে উল্লিখিত হ্ইল।
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ইনি আর্ছামে মহম্মদ তকিরখখাকে পায়ের্মে গোলী লাগি। ঘোড়া

ফসে আদম্ পর্ লোট. গেয়!। ইয়া জয়া মর্দিছুন্রে রাহওয়র্ পর্সওয়ার্ হয়| নেহায়েৎ মভ্তাসেল্ মোখালেফসে সা প'গ | গাণিম্কি

ফৌন্জ আহেম্তা আহেস্ত পিছে হটভিখি।

লেকিন্ হমূবে জাবেত!

জঙ্গ কাঁণা ত| আশাকে দোস্রী গোলী ।মহম্মদ তকিথাকে ঘোড়ে কো!

আ লাগি; আগ্র্ উস্ রাহগয়ারণেভি

আর্ছা আদম্কা

বাট়ায়া! আব. তেন্রে ঘোঁড়েকি বারি আমি আগর
বাঁটা। কাজার| খা মজকুরকে পাহালুই দিনাম়ে গোলী

নিকল গেয়ি।

কদম

আঁগেকো
অ! কর্

উদ্ দেলাওর্ বাহাদ্ুরণে দামান্ কাহারম্ কর্.ক

কন্ধে 'পর ডালা; নজরে মোখালেফসে পর্দা কিয়া, আগে
কদম্ বাড়ায়!! ইয়া ইংলিসিকোনে আইন্নে_ পস্পায়মে ফৌজকো
নালামে

বাতঞর্ কমিকে কায়েম

কিয়া।

নালাকে

সেরি পর

ইউরদ্ থা। চুণাকে দরিয়চা

মতওয়াঙ্জা

আওর

মহম্মদ তকি খ৷

পর্*বুর না হুয়া) ইয়া কোই বাত তজ বিজ. কর্ রহা থা;
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ইহাই তকি খার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইহাই মীর কাসিমের সর্বনাশের
প্রথম সোপান ! মুতক্ষরীণেই হউক, আর অন্যান্য “সচরাচর প্রচলিত”
ভারতবর্ধায় বা বাঙ্গালার ইতিহাসেই হউক, _সর্ধত্রই এই কথা।

কেবল উপন্তাঁসে উঠিয়া এই কথ! আমূল পরিবন্তিত হয়! গিয়াছে !
ইতিহাসের মীর কাসিম স্বত্বং যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ না করায় এবং
তকিখার ন্যায় 'প্রভৃভক্ত প্রধান সেনানায়ক প্রথম যুদ্ধেই পরলোকগমন

করায়, ইংরাজদিগের

পক্ষে মীরকাসিমের পরাজয়সাধন করা সহজ

হইয়াছিল * উপন্যাসের মীর কাসিম কিন্তু উধূয়ানালার সমর-শিবিরে
* গিরিয়ার যুদ্ধে মীর কাদিমের পরাজয় হইল কেন, তাহা বুঝাইব।র অন্য মালিনন লিখিয়! গিয়াছেন ঃ-_
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সশরীরে বর্তমান।

কেবল তাহাই নহেইংরাজেরা যখন নবাব-শিবির

আক্রমণ করে, সে সময়ে “তাম্তুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তর্ক বসিয়া”
রহিয়াছেন ।

তার পর কি হইল? উপন্যাসে লিখিত রহিয়াছে,_-“সেই সময়ে
কামানের গোল! আসিয়া তান্ুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই
সময়ে শ্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিক্ষোধিত করিয়া, তকির বক্ষে

স্বহত্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তান্বুর বাহিরে গেলেন 1”
বলা বাহুপ্য, ইহার এক বর্ণও সত্য নহে,--সটর্ঝবব শ্বকপোলকল্পিত !
মহম্মদ তকির মত প্রভুভত্ত বীরপুঙ্গবের নামে এমন অকীর্তভিকর অলীক
কল্পনার অবতারণ! করা হইল কেন? মীর কাদিমের মত স্বদ্দেশবৎ্সল
মুসলমান নরপতির নামে এমন ছুরপনেয় কলঙ্কলেপন করিবার প্রয়োজন

হইল কেন?
উপন্যাসবর্ণিত
বোঁধ হয় সেই
ধীতিহাসিক

উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা না হইলে,
অনেকগুলি সরস ক্রল্পনা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত!
জন্য_-উপন্যাসের খাতিরে--সৌ ন্দর্ধ্য স্থষ্টির অনুরোধে__
পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে । ইতিহাঁস পরিত্যক্ত

' হউক, উপন্যাস বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! উপন্যাসে দেখিতে
পাওয়া যায়,_দৌলত উন্নিসা ওরফে “দলনী বেগম” নামী মীর কাসিমে:

এক “সপ্তদশবর্ষীয়া” সহ্ধর্শিণী নাকি সহস! ইংরাজ-হস্তে বন্দিনং
হইয়াছিলেন। তকিখা! নাকি সে সময়ে মুর্শিদাবাঁদের রাজকর্ম্মচারী | *

গাই তাহার উপরেই নাকি বেগম্ উদ্ধীরের ভারা্পণ হয়। উপন্যাসের
,স্ককিখ? অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন। তিনি নবাবের নিকট সরফরাঞ্জ
খাকিবার'জনা, দলনীর সন্ধান না করিয়াই, মিথ্যা করিয়া লিখিয়!
পাঠাইলেন,_“সন্ধান ত মিলিয়াছে, কিন্ত বেগমকে আর রাজসদনে
* তকি খা"মুর্গিদাধানের রালকর্দাচারী ছিলেন ন1; খিনি এই সময়ে উক্ত রাজপদে
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,কাহার নাম সয়ের মুতক্ষরীণ-পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

অষ্টানশ পরিচ্ছেদ ।

পাঠাইব কি? বেগম আমিয়টের
করিতেন।
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উপসত্বীস্বরূপ নৌকায় বাস

উভয়ে এক শব্যায় শয়ন করিতেন।

বেগম স্বয়ংএ

সকল কথা স্বীকার করিতেছেন” কাসিম আলি আর ইহার পর কোন্
লজ্জায় বেগমকে পাঠাইতে লিখিবেন

তিনি লিখিলেন,-_না, এখানে

পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; পাপীরসীকে বিষদ'ন করিও। ইতিমধ্যে
পতিগতপ্র।ণ। সরলা! বালিকা ঘটনাক্রমে মুক্তিলাভ করিয়া, নানাক্লেশে
অবশেষে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া, তকিখার শরণাপন্না হইলেন।
তখন তকির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল! দলনী একবার কাসিম

আলির

মন্পুখবর্তিনী হুইবামাত্র তকি খশার পূর্বগ্রতারণা প্রকাশিত

হইয়া পড়িবে ;--এখন উপায় ? উপায় উদ্ভাবন করিতে বিলম্ব হইল ম1।

তকিখার হস্তে, দলনীবেগমের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পরোয়ানা ছিল; তিনি
সেই রাজভ্ত। পালন করিবার জন্য প্রস্তৃত হইলেন। বাঁজাজ্ঞা পালনের
জন্য রাজাজ্ঞা পালন নহে ;-_দলনীক্ে হত্যা করিয়! আত্মাপরাঁধ গোপন

করিবার জন্যই তকিথণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। “গোঁ-হত্যাকারীক্ষৌরিতচিকুর” * মুপ্লমানদিগের আমলেও ফৌজদারগণকে স্বহস্তে প্রাণ|

গাক্তা কাধ্যে পরিণত করিতে হইত নাঃ তাহার

জন্য ঘাতকের

প্রয়োজন হইত। কিন্তু তবিখ'। উপন্যাসের রসভঙ্গ না করিয়া, “শ্যহস্তে
বিষের পাত্র লইয়! দলনীর নিকট উপস্থিত” হইলেন !
তকিখা! জানিতেন না, দলনী কি অপূর্ব সুন্দরী! তাই দলনীর

সন্ভুখে দীড়াইরা তির হৃদয়ে এক নূতন প্রতারণা জাগিয়া উঠিল!
“মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিলেন।

স্ুন্দরী--নবীন(-"

সবেমাত্র যৌবনবর্ধায় রূপের নদী পুরিয়৷ উঠিতেছে--ভর! বসস্তে অঙ্গমুকুল সব ফুটির়া উঠিয়াছে। * * এই সে কাতর! বালিকা-_
* বন্ধিম বাবু উতিহানিক প্রবদ্ধ লিখিবার সময়েও মুসলমান ইতিহাসলেখকের নামোল্লেখ
করিতে হইলেই লিখিয় গিয়াছেন,-_“গোহত্যাকারী. ক্ষৌরিতচিকুর অথবা 'াস্ন্বাতি'
_ শৌরবান্ধ হিন্দু্বেধী মিথ্যাবাদী মুসলমান 19
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মীর কাম ।
পাপা

পিসি

বাত্যাতাড়িত, প্রন্ফটিত কুস্থম_-তরঙ্গোৎপী।ড়তা প্রমোদ নৌকা-ইহাকে লইরা কি করিব--কোথায় রাখিব? সয়তান আসিয়া তকির
কাণে কাণে বলিল--"হৃদয় মধ্যে” |
“তকি বলিল, শুন সুন্দরি--আমাকে ভজ--বিষ খাইতে হইবে ন1।

“শুনিয়া! দলনী-লিখিতে লজ্জা করে--মহম্মদ তকিকে পদাধাত
করিলেন | মহম্মদ তকির বিষদান করা হইল না-_মহম্মাদ তকি দলনীর

প্রতি, অর্দনৃষ্টিতে চাহিতে চা হিতে ধীরে, ধীরে, ধীরে, ফিরিয়া গেল ।”
দলনী কিন্তু ঝাচিলনা।

উপন্যাসের নায়িকা--রঙ্গমঞ্চের নয়না-

নন্দদায়িকা__পাঠক পাঠিকার বিম্ময়োৎ্পাদনকারি কা--স্থন্দরী, নবীনা,
যুবতী, অথচ “কাতরা বালিক! !” বিশেষ সে যখন এত বড় একজন

মোগল মহাবীরকেশরীকে কুন্থমলোভনীয় “পদপন্নবমুদারং” তুলিয়া! লাখি
মারিতে সাহস পাইয়াছিল, তখন সেকি না পারিত? সে গোপনে বিষ
আনাইয়া ভোজন করিল।

দল্নী মরিল!

এ সকল কথা অধিক দিন গোপন রহিল ন11

বাদী কুল্সম

সময় পাইয়া আমদরখারে সব্ধজনসমক্ষেই এক এক করিয়া সকল কথা,
নবাবের

কর্ণগোচর

করিয়া বলিলেন )-_

করিয়া দ্িল।

নবাব ওষরাহদিগকে সম্বোধন

|

“তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে | এই বাদী যাহা

বলিল, তাহা সত্য-_বাঙ্গালার নবাব মূর্থ। তোমরা পার স্থবা রক্ষা
কর, আমি চলিলাম।

আমি রুহিদাসের গড়ে ভ্ত্রীলৌকদিগের মধ্যে

লুকাইয়! থাকিব, অথব! ফকিরি গ্রহণ করিব”--বলিতে বলিতে নবাবের

বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহ মধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাপিতেছিল-_
চক্ষের জল সন্বরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাঁগিলেন,-_“শুন বন্ধুবর্গ!
যদি আমাকে সিরাজদ্দৌলার নায়, ইৎরেজে বা৷ তাঁহাদের অন্ুচর মারিয়া

ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দল্নীর ক্বরের

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।
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ক।ছে আমার কবরদিও। আর আমিকথা কর্হতে পারিনা.এখন
যা) কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞাপালন কর--মআমি সেই
তকিখাকে একবার দেখিব__
আলি হিক্রাহিমথ"া 1,

হিব্রাহিমখা1 উত্তর দিলেন, নবাব বলিলেন, “তোম'র ন্যায় আমার
বন্ধু জগতে নাই--তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষ। _-তকিখশাকে আমার
কাছে লইয়া আইস ।”

|

ইহার পর উপন্যাসের হিনাবে মী? কাসিমের স্বহস্ত-নিফোষিত

অসিবিদ্ধ হইয়া ত'কখ'ার অপনৃত্যু সংঘটন কিছুমাত্র 'অগাজগ্” হর নাই!
উপন্তাস বেশ মুখরোচক

হইয়াছে । রঙ্গমঞ্চ অভিনীত হইয়া সহঙ্ত

করতালি ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে! “ঞগা-হত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর”
মুসলমানের প্রতি হিন্দু্ঘরয়ে আস্তরক

অবঙ্ঞাও সবিশেষ পরিষ্ফউ

হুইয়া উঠিরাছে। কিন্তু হায়! তকিঞ্জীা? বা মীর কানিম,-কাহাকেও
আর এ্রঠিহানিক ব্যক্তি বলিন্না চিনিয়া লওয়া যাইতেছে না !
বুটাশবীরকেশরীদিগের কর্তব্যনিষ্ঠার জরঘেষণা করিবার জন্ত ইংরাজ
সাহিত্যসেবকগণ কাব্যে ইতিহা-স নাহিত্যে উপন্তাসে- নর্ধবত্র_তাহাদের

এতিহাসিক চরিত্র অক্ষু্র রাখিয়া, তাহাদের আদর্শে জাতীয় জীবন
সমুন্ন5করিয়া তুলিতেছেন। নন্যবঙ্গের সাহিত্যাগুর কি খার হ্যায়

বঙ্গবাণী মুমলম;নবীরের কর্তন্যানিষ্। ও আত্মণবসঙ্জ-নর আনুপুর্বিক
ইতিহাস পাঠ করিয়াও,উপন্ত।স রচন। করিবার সময়ে,সে ্রতিহাসিক

চরিত্রের শ্বতাবিক সৌনর্ধ্য ঢাকিষ্ব। ফেলিয়া, তাহাতে প্রতারণা,
বিশ্বাসঘাতকতা

এবং কাপুরুষত্বের কলঙ্ক কালিম! ঢালিয়! দিয়াছেন!

ফরাপি সআট. মহাবীর নেপোলিয়ন দেশবহিষ্কত ও চিরনির্ববাসিত
হইলেও, তাহার শ্বদ্রেশের সাহিত্যসেবকগণ তাহার প্রারিহাসিক চরিত্র

অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন।

বাঙ্গালার শেষ হ্বাধীন মুসলমান নরপতি দ্শচক্রে
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মীর কালিম

চিরনির্বাদিত হইয়াছিলেন ; নব্যবঙ্গের সাহিত্যগুরু তাহাকে স্ত্ৈ
কাপুরুষ সাজাইক়! বিদায়দান করিয়াছেন !
এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে, ইংরাঁজেরা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে

পারিতেন না ; সে হিসাবে কাঁটোয়ার যুদ্ধ ইংরাজদিগের অশেষ কল্যাণের
আকর বলিয়! সম্মানাহ। ম্যালিসন বলেন বে, যাহারা মহম্মদ তকির
অন্থুগমন করিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহারা বদি সম্মত হইত, তবে

এ বুদ্ধে ইংরাজের পরাজয় হইত) কিন্তু এমন ন্বদেশপ্রোহ ভারতবর্ষের

ইতিহাসে এই নৃতন নহে ।*
মাঁলিসন বীর পুরুষ; তভীহ!র লেখনীপ্রস্ুত সামরিক ইতিভাসের

সমালোচনা করা বাঙ্গালীর পক্ষে ধৃষ্টতার কার্য । তথাপি মনে ভয়,
মালিসনের সকল সিদ্ধান্ত ইতিভাসানুযায়ী ঘটনাপরম্পরা দ্বারা সমর্থন

করা যায় না । যাহা এঁতিহাসিক ঘটনার বিপরীত সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত
ধাহারই হউক, তাহাকে অপসিদ্ধান্ত বলিতে ক্ষতি কি?
যুদ্ধে জয় আছে, পরাজয় আছে; জয় পরান্গয়ের সহিত যেখানে
দেশের সংস্্র, সেথানে অন্য কথা ঃ কিন্তু যেখানে জয় পরাজয়ের, সঙ্গে

ব্যক্তিগত সংশ্রব, সেখানে বীরত্ব কদাচ উন্নতি লাভ করিতে পারে ন! ।

মোগলের অধঃপতন সময়ে সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত ব্যাকুল
হইয়া উঠিয়াছিল ;দেশের যা হয় হক, আমার উদরপূর্ভি হইলেই
হুইল,_ইহাই সেকালের রীতি হয়! ফাড়াইয়াছিল! তজ্জন্য লোকে
স্বার্থসিদ্ধির প্রলোভনে কি করিত, আর কি না! করিত,_-এদেশের
* মালিসন বলেন £02 106501217015271605 ৮700 02020102100 016200 106 99%
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।
সাপ

১৬১
শপাপিপিসপিপিল

লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, _-ইংরাজেরাও তাহার কত হাস্টোন্দীপক

নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন ! যে মীর জাফরকে একবার অকর্ধণ্য শাসনকর্তা বলিয়। সিংহাসনচ্যুত কর! হইয়াছিল, তাহাকেই আবার নবাব
সাজাইয়া! সেলাম করিতে করিতে ইংরাজ-শিবিরে টানিয়া আনা
হইয়াছিল কেন? যৃদ্ধে জয় আছে, পরাজয় আচে। যাঁদ মীর কাপিমের

পরাজয় হয়, তবে তাহার পক্ষভূক্ত লোকের পক্ষে মীর জাফরের অন্তগ্রঃ
লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে ;১-_-এ কথা কে না জানিত ? সুতরাং অনিশ্চিত
ক্ষেত্রে মীর কাসিমের অনাক্ষাতে, মীর জাফরের সম্মুখে, নবাব সেনা€ নায়কগণ যে মীর জাফরের মনন্তষ্টি সাধনের জন্য কর্তব্পালনে অবহেলা
করেন নাই, তাঁহী কে বলিতে পারে?

অল্পসংখ্যক স্থশিক্ষিত উতরাজ-

সেনার পক্ষে বহুনংখ্যক অশিক্ষিত নবাবসেনার পরাজয় ঘটিতে পারে ।
কিন্তু মীর কাসিমের সুশিক্ষিত সেনাদলের পক্ষে এইরূপে পরাস্ত হইবার

।সম্ভাবনা ছিল নাঁ। কি শৌধ্ধ্য বীর্যে, কি, সমরকৌশলে মীর 'কাদিমের
সেনাদল সর্বাংশেই ইংরাজসেনার সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহারা

যদ্ি স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া! কর্তব্যপালনের জন্ত বদ্ধপরিকর হইত

উতরাজসেনার পক্ষে তাহাদের পরাল্নয় সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিত।
তথাপি প্রথম যুদ্ধেই নবাব-সেনা পরাভূত হইল কেন? সেকালে
সেনাদল যুদ্ধ করিত না) সেনানায়কেরাই যুদ্ধ করিতেন । প্রধান পুরুষ
পলায়ন

করিলে ব! নিহত হুইলে, সেনাদপ পলাক়ন্ন করিত।

তকি খাঁর

আকম্মিক মৃত্যুতে কাটোয়'র যুদ্ধেওতাহারই পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল ।
বাহাদের স্বদেশপ্রেম ছিল না, তাহাদের শ্বদেশপ্রোহ কোথায় ?

তাঁহারা কেবল আত্মপ্রেমেই উন্মত্ত ছিল। তাহার জন্য তাহারা আত্মকলছে লিপ্ত হ্ইয়! স্বদেশের কথা বিস্বত হইত। তকি দ্বার পরাজয় যে
:লমগ্র বাঙ্গালী জাতির পরাজয়, সযোগী লেলানার়কগণ সে কথা চিন্তা

রেন নাই। তীহারা ব্যজিগভ হিংসাদ্বেষে আক্ষুহার! হইয়া, শ্দেশের

১৬২

|
পপি

কথ বিশ্থৃত হইয়াছিলেন।

মীর কাঁদিম।
স্পা

যাহার! ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আন্ত্রধারণ

করিত, তাহারা রা স্বার্থের জন্ত অননদীতার কণ্ঠনালিতে৪ ছুরিকা
বসাইয়৷ দিতে পারিত
ছুই এক জন টা বীরপুরুষ এই হীন আদর্শ অতিক্রম করিয়া,

প্রকৃত বীরত্বের মর্যাদা রক্ষ/ করিতে শিখিয়াছিলেন।

সিরাজন্দৌলার

অগণ্য সেনানায়কের মধ্যে মোহনলাল, মীরম্দন প্রভৃতি ছুই একজন
ভিন্ন এমন লোক অধিক ছিল না।

মীর কাসিমের

একজন মাত্র এমন

সেনানায়ক ছিল,_-তাহার নাম মহম্মদ তকি খা।

প্রথম যুদ্দেই তকি

থার মৃত্যু হইল বলিয়া, মীর কাসিদের অধঃপতনের গতিরোধ করা
অসম্ভব হুইয়। উঠিল।
ূ্
বাঙ্গালার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ককাহনীতে

পরিপূর্ণ হইয়| রহি

মাছে ! রাজ।, প্রজা, সভাসদ্, সেনাপতি--কাহার কথা বলিব? সকলের্

ললাটেই ছুরপনেয় কলঙ্করেখা! যে ছুই এক জনের ললাটপট কলঙ্বমুক্ত
তাহাদিগের কথাও এদেশে সহজে বিশ্বৃত হইয়া গিয়াছে! নচেৎ মহ

তকি খার হ্যায় কর্তৃব্যনিষ্ট বীর পুরুষের নামে উপন্থাপে কলঙ্ক সংষে .
গের সাহস হইত না । এরূপ বীরচরিত্রে অলীক কলঙ্কলেপন

কার্ট ;

লেও ধাহাদের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিত হয় না, সেই দেশেই জনদাধ ,
রণের নিকট উপন্তাস অকৃত্রিম উৎসাহ লাভ করিয়াছে; সেই দেশেই
রঙ্গমঞ্চ করতালিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই দেশেই কবিকুলের নিরক্কুশ অধিকার সংস্থাপনের জন্য লোকে ধতিহাসিকের সহিত

কলহ করিতে সাহসী হইয়াছে! তথাপি নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক ইহাকে

বাঙ্গালির ছুরপনেয় কলঙ্ক বলিয়াই ঘোঁষণা করিবেন । ইহা কেবল এই
দেশেই সম্ভব হইয়াছে। মুসলমান-সমাঁজের প্রাণ থাকিলে, এদেশেও

ইহা সম্ভব হইত না! তকি খাঁর শরীরে বহুজনসমক্ষে বাঁরবনিতার
পদাঘাত্ত.--বঙ্গরঙ্গভূমির ছুরপনের কলঙ্ক !!

উনবিত্শ পরিচ্ছেদ ।
গিরিয়ার যুদ্ধ |
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কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত ভইবাঁর গর, মীর কাদিমের সেনাদল
ছত্রভঙ্গ হয়! পলায়ন করিতে আরন্ত করিল। ইরাজেওা সেই সুযোগে

কাটোরার ক্ষুদ্র দুর্গ হস্তগত কারিয়া, তাহার ফখ(সন্তর পংক্কার মাধন করিলেন; এবং তাহার রক্ষাকার্য্যে একদল সিপাহী নিযুক্ত করিয়া, মুরখি-

দাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পলাশিক্ষেত্র হইতে যে?পথে কর্ণেল
ক্লাইব মুরশিদাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন, ইংরাজ-সেনা সেই স্বপরিচিত
পথেই অগ্রসর হইল ।

মুরশিদাবাদে বহুলংখাক নবাব-সেনা প্রেরিত হইয়াছিল।

ভাহার!

নগর-রক্ষার বথাবোগ্য আরোঞ্জন করিলে, ইংরাজ-দেন:র পক্ষে নগর-

প্রবেশ কর! সহজ হইত না। কিন্তু মতিঝিলে অন্নসংখ্যক দিপাহী

রাখিয়া, অধিকাংশ নবাঁব-সেন| ইতস্তত ছাউনী ফেলিয়া অমতর্ক ভাবে
অবস্থিত ছিল। মতিঝিলের সিপাহীগণ প্রাসাদ রক্ষার্থ যথাসাধ্য যত

করিয়াও, ইংরাজ-ষেনার গতিরোধ করিতে পারিল না। দেখিতে
না. দেখিতে, কামান-চালনাক্--মতিঝিলের ইতিহাস-বিখ্যাত রমণীয়
প্রাসাদীবলী ্রীহীন হইয়া পড়িল!

১৬৪

মীর কাসিম

মতিঝিলের পূর্র্ব গৌরব আর প্রত্যাবর্তন করে নাই।

মতিঝিল

ধবংসমুখে পতিত হইয়া, অতীতের বিষাদ-কাহিনী কীর্ভন করিবার জন্য
অদ্যাপি শ্রীহীন অবস্থায় বর্তমান আছে । ইংরাজ-কন্মচারিগণ কিছু দিন
মতিঝিলে বাস করিয়াছিলেন) এখন লোকসমাগমও তিরোহিত হইয়া!
গিরাছে ! এই প্রাসাদ একদিন মোগলের অনুপম বিভবচ্ছটায় মুরশিদা-

বাদের মোগল-রাজধানীর নাগরিক সৌন্দর্য্য বিদেশের পর্ধাটকবর্গের
বিস্ময় উতৎ্পীদন করিত। সেবিস্ময় এখন অন্তরূপ বিস্ময়ে পর্যবসিত

হই'াছে | নবাব-সেন! নগররক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে বর্তমান থাকিতে,
এত অল্লীয়াসে ইংরাজসেনা

একটি

কিরূপে নগর অধিকার

এ্রতিহাসিক বিন্ময়ের ব্যাপার

করিল, তাহ।

হইয়া রহিয়াছে । বাঙ্গালার

ইতিহাসের এই সকল ঘটন! পর্যযালোচন। করিয়া, বিদেশের

লেখকবগ

বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন ।

এই নকল ঘটনার মূলে ন্বাব-সেনানায়কগণের কর্তব্য লজ্বনের সংশ্রব
লা থাকিলে, সেই সিদ্ধান্তই সর্বত্র স্বীকৃত হহত। নবাবসেনানায়কগণ কর্তব্পালন করিলে, বাঙ্গালা ইতিহাস ভিন্নভাবে

লিখিত

হইত । ইংরাজসেন! মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী হইবামাত্র, নবাব-সেন!

গিয়া নামক স্থানে যুদ্ধভৃমি নির্দিষ্ট করিয়া, রাজধানী রক্ষার্থ
চেষ্টা করিতে অসম্মত হইয়াছিল।

তাহাতেই এত সহজে মুরশিদাবাদ

ইংরাঁজসেনার করতলগত হয় !
নগররক্ষায় অসমর্থ হইয়া, মুরশিদাবাদের শাসনকর্তা পলায়ন কর্রিবা"

মাত্র কামিমবাস্তারের ইংরাজকুি ইংরাজ-সেনার হস্তগত হইল। মীর জাফর

বখন পাত্রমিত্র দমতিব্যাহারে লমুচিত্ত সমারোহে নগর প্রবেশ করিয়া,
'আলিবর্দির পুরাতন প্রাসাদে বাসস্থাৰ গ্রহণ করিলেন, মুরশিদাবাদের

রাজপথ- তখন শ্রশীনের যত শ্রাহীন হইয়। পড়িয়াছিল। সেনা-দলের
নহিত নাগরিকগণের কলহ উপস্থিত হইল ;যে যাহ! পারিল, সে তাহা

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।
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লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ক্ষমতাশৃহ্য নামপর্ধস্ব নৃতন নবাব ইংরাজের
ক্ুপায় আবার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন? কিন্তু তাহার রাজাভিনয় যেন অনুষ্টের উপহাসরূপেই প্রতিভাত হইল !

আর সে দিন নাই। মীর কাসিম স্বুঝিয়াছিলেন, মুরশিদাবাদ
বুনলমানের রাজধানী হইলে, সে রাজপানীতে

ধনকুবের

জরগত্চশেসের

প্রাপ্ধান্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল। জগৎশেঠের নিকট খণ গ্রহণ করিরা,
আমির-ওমরাহ রাজা জমিদার ও বণিথ্রর্গ জগৎ্শেঠের অনুগত হইয়া
মুরশিদাবাদে বান করিতেন।. জগতশেঠ উৎরাজের অকৃত্রিম বন্ধু।
্ুগহপেঠ না থাকিলে, মীন জাগ্রের পঙ্ষে০ সিরাজদেশীলার বিচে
বড়বন্ত্রে লিপ্ত হইবার সাহস উপস্থিত হহত না।
হুদ্ধের আশঙ্ষ

উপস্থিত হইবামাত্র, জগৎশেঠ, রাজবল্লত, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ইংরাজবন্ধুগণ মুক্ষেরে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। মীর জাফর মুরশিদাবাদে

প্রবেশ করিবার সময়ে মুরশিদাবাদের গণামাহ্য লোকে যেন দাস্থপরে্র

বসানে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! আশ্বস্ত হয়া উঠিলেন ! কখন্ কাহার
কপালে কি ঘটিবে ভাবিয়া, ধাহারা মীর কাসিমের ভয়ে জীবন্ম,
অবস্থায় দিন গণনা করিতেন, তাহারা, গুভদিন প্রাপ্ত হইলেন। আমীর

গমরাহগণ এই অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবে উৎফুল না হইলেও, মীর জাফরের
ৰরবারের শৌভ! সংবর্ধনের জন্য সসম্্রমে জান্থু পাতিয়া উপবেশন

করিলেন | বাণিজ্যলুন্ধ সগদাগরগণ যে কোন উপায়ে লাভের আশ
প্রাপ্ত হইলেই উৎফুল্ল হইয়! থাকেন। তীহারাও মীর জাফরকে প্রাপ্ত

হইয়া, আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মীর কাসিম হিনুদিগের প্রতি

মন্দেহমূলে অত্যাচার করিতে পারিতেন ; সুতরাং হিন্দুদিগের মনেও

আশঙ্কা! ঘনীতৃত হইয়া উত্ঠিয়াছিল। তাঁহারাও মীর জাফরকে পাইয়া

যে রাজ! হয় হউক) তাহাতে সমগ্র দেশের
উৎফ্্ইইয়ালে
লোকের তাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে কথা অতি অন্ন লোকেই চিন্ত/
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মীর কাসিম

করিতেন।

ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া-

ছিলেন।

মীর কাসিমের পরাজয়ে, মীর জাফরের অভ্যুদয়ে, স্বাধীন

বাণিজ্যের সর্বনাশে, ইংরাজবণিকের পদোননতিতে, মুরশিদাবাদের
গণ্যমান্য লোকের স্বার্থসিদ্ধির স্থযোগ উপস্থিত হুইবামাত্র, তাহার!
সকলেই ধীরে ধীরে মীর জাফরের পক্ষতৃক্ত হইয়া পড়িলেন !* দেশের
লোকের স্ুখদ্রঃখে উদানীন হইরা, ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য লালায়িত
হইলে, দেশের কিরূপ সর্ধনাশ সাধিত হইতে পারে, বাঙ্গালার ইতিহাসে

তাহার শোচনীয় দৃষ্টাস্তের অভাব নাই। , মীর জাফরের অভ্যুদয় তাহা
পুনরায় প্রত্যক্গীভূত হইল !

কাটোয়ার যুদ্ধে ইতরাঁজদিগের বলক্ষয় হইয়াছিল । তাহার! মুরশিদাবাদ অধিকার

করিবামাত্র

বলপঞ্চয়ে

যত্ুশীল হইলেন । ধাহারা

কাটোয়ার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, সেই সকল ইতরাজদিগের চিকিৎসার
জন্য কানিমবাজারের কুঠীতৈ চিকিতৎসালয় সংস্থাপিত হইল, তীহাদের
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একদল দিপাহীসেনাও কাসিমবাজারে প্রেরিত হইল।

কাপ্তান ক্যান্বেল এই সকল কার্য স্থুসম্পন্ন করিয়া, একদল নূতন সিপাহী"

পণ্টন্ সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন । কলিকাতার সহর-কোতোয়াল
কাণ্তান আইরণনাইডও একদল নূতন সিপাহী-পণ্টন সংগ্রহ করিবার
আদেশ প্রাপ্ত হইলেন । এই দুইজন ইংরাঁজ-সেনাপতি অতি অল্প সময়ের

মধ্যেই মুরশিদাবাদে এবং কলিকাতায় বস্সিয়! অনায়াসে ছুই পণ্টন সিপাহী .
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কলিকাতা ব! মুরশিদাবাদে এত :
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সহজে-_-এত অল্প সময়ের মধ্যে-_সিপাহী-সেনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা না

থাকিলে, এরূপ ঘটিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, সেকালে বাঙ্গালাদেশে
অর্থব্যয় করিতে পারিলে, সেনাসংগ্রহে বিলম্ব ঘটিত না । আজ যাহার!
অস্ত্র ধারণে অসমর্থ_আজ যাহার! অস্ত্রশিক্ষায় অনতান্ত--আজ যাহার!

অস্ত্র ব্যবহারে অধিকারবিচ্যত__সেকাঁলে তাহাদের অবস্থা অগ্তরূপ ছিল ।
বিহবময় অর'জকতার মধ্যে বাহুবলই প্রীধান্ত লাভ করে । জমিদারগণকে

বাহুবলে আত্মরক্ষ! করিতে হইত্ত ; পল্লী-নিবাসিকে বাহুবলে দস্থ্যতঙ্করের
আক্রমণ প্রতিহত করিতে হঈত; ষাহার! নিরীহ নাগরিক,তাহা দিগকেও
সময়ে সম: ধনমানরক্ষার্থ সিপাহী নিযুক্ত করিতে হইত।
ত্রাহ্মণকায়স্থের মধ্যে অনেকে

সেনাঁচালনা!

করিতেন।

বাঙ্গাণী
ইতরাজের!

তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই বিপদে পড়িয়া! বাঙ্গালীর বাভ্বলের সাভাঁষা
গ্রহণ করিতেন।
ক্লাবের ইতিহাস-বিখ্যাত “লালপণ্টনের ” কথ!

যাহার! বিস্বৃত হইয়া গিনাছেন, তাহারাই বাঙ্গালী-পণ্টনের নাম শুনিয়া
নাপিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী “লালপণটনে”
নিয়োগ ল/ভ করিয়া, উত্তরকালে কোম্পানী বাহাছুরের (নিকট জারণীর
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ মালদহের কালেক্টারীতে সেরূপ জাষ়গীরের পরিচয়
ভদ্যাপি গ্রাপ্ত হ€য়া বায়। এইঃসকল ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র জায়গীরের সাধারণ নাম

*ইংলিশ”। তাহা প্রথমে কাহার জন্য স্থষ্ট হইয়াছিল, তাহার তথযান্সন্ধানে
প্রবৃত্ত হইলে, বাঙ্গালী-পণ্টনের পরিচয় প্রকাশিত হুইয়৷ পড়িবে ৷ সেকালে
বাঙ্গালী বলিয়া কোন বিশেষ পার্থক্য বর্তমান ছিল না । রাজধানীতে

নূতন সেনাগঠন করিবার সময়ে, যে কেহ তাহাতে প্রবেশ করিতে চাহিত,
তাহাকেই গ্রহণ করা হইত। জাতিগত বা দেশগত পার্থক্য প্রচলিত
ছিল না, সুতরাং ইত্র'জেরা কলিকাতা! এবং মুরশিদাবাদে বসিয়া অতি

অন্নসময়ের মধ্যেই নূতন সিপাহী-পণ্টন সংগ্রহ করিতে লমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার1ও অতি অল্প দ্রিনের মধ্যেই সমরক্ষেত্রে প্রেরিডু হই-
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মীর কাসিম ।

সপাশার্পাসা

বার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এইরূপে মুরশিদাবাদে

একসহত্র

গোরা শু চারিসহম্ব দিপাহী সম্মিলিত হইবার পর যুদ্ধযাত্রার
আয়োজন হইল ।
: নবাবসেনা গিরিয়ার নিকটে সমবেত হইয়াছিল। মার্কার এবং সমরু

এবং মীর আসাদ্দৌলা খশ৷ তাহার সহিত মিলিত হইয়া, সতর্ক ভাবে
ইংরাজ-সেনার আক্রমণ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন । এইখানেই শেষ

ঘুদ্ধ ,-_হয় ইত্রাজ চিরদিনের মত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে ; না হয় এই
শেষ!

এইরূপ ভাবেই মীর কামিম সেনা-সমাঁবেশ করিয়াছিলেন

বলিয়া বোধ হয়? অন্ততঃ ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ তাহাই লিখিয়া
গিয়াছেন!

মীর কাসিম যেখানে সেনা! সমাবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে সহিষ্ণু
হইন্না ইংরাজসেনার আক্রমণ-প্রতীক্ষায় অবস্থ্িতি করিলে, ননাব-সেনা
পরাজিত হইত না। ইংরাজুধিগের সামরিক ইতিহাসে এই কথা

স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে । মুরশিদাবাদ হইতে স্ৃতী পর্য্যস্ত গজাতীরে
একটা পুরাতন রাজপথ প্রচলিত ছিল। তাহার এক স্থানে বাশলী-নালা
নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রণাঁলী ভাগীরখীর সহিত মিলিত ছিল । নবাবসেনা! প্রথমে সতী নামক স্থানে ছাউনী ফলিয়াছিল। ছাউনীর সম্মুখে
স্ুবৃহত্ মৃদ্প্রাচীর নির্মীণ করিয়া, নবাঁবসেন! তাহাদের সন্মুখভাগ
স্থিরক্ষিত করিয়াছিল। এখানে অবস্থিতি করিয়া, মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী
প্রেরণ করিয়া, ইংরাজগণকে ব্যতিব্যস্ত করিবার স্থুবিধা ছিল; তাহাদের

রসদপত্র লুঠন করিয়া, তাহাদিগকে বিপধ্যস্ত করিবারও সম্ভাবন!
ছল । নবাব-সেন! তাহা! করিল নাঁ।

লা আগষ্ট তারিখে ইংরাহ্ছ-

সেন! বাঁশলী উত্তীর্ণ হইবাঁমাত্র, নবাবসেন! তাহাদের সুরক্ষিত ছাউনা

ছাড়িয়া ইংরাজদলনের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ।

ইরাজেরা 'গৌরাপন্টনকে মধ্যস্থলে রাঁখিক্া! সিপাহীগণকে উভয়

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

১৬৯

পার্খে সংস্থাপিত করিয়া, সেকালের স্থপরিচিত সমরপ্রণালীতে ব্হরচনা করিলেন ২রা আগষ্ট প্রতযুষে উভয় পক্ষের কামানগর্জনে যুদ্ধঘোষণার হ্াত্রপাত হইল । তাহাতে কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হইভ
না ;--কাহারও

কামান কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারিত না।

কিন্তু

প্রভাতের কামানগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষই সম্বাথে অগ্রীসর হইয়া,
পরস্পরের নিকটবর্তী হয়া পড়িল | তখন যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল ।

এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্মৃতক্ষরীণ” ও অন্যান্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হুইয়াছে।

সমস্ত গ্রন্থ একএ

সমালোচনা

করিলে

দেখিতে

পাওয়]

যায়»এই যুদ্ধে মীর কাসিমের মুসলমান-সেনানায়কগণ রণপাগ্ডিত্যের

পরাকাষ্ঠ। গ্রাদর্শন করিয়াছিলেন;

মার্কার এবং সমরু দেরূপ রণ-

পাণ্ডিতোর পরিচয় প্রদীন কবিতে পারেন নাই ।

মীর আশাদ্দৌলার অশ্বারোহী দলে মীর বদরুদ্দীন নামক একজন

সেনানায়ক ছিলেন । তাহার
করিয়া ভুলিল।

শোৌর্কাবীর্যা ইংরাজদিগকে

বাতিবান্ত

তিনি ইংরাজব্যহের বামপার্্ ভেদ করিয়া, কাপ্তান

টিবার্টের সেনাদলের উপর বিছ্যত্েগে আপতিত হইয়া, অধিকাংশ ইতরাজ-

সেনাকে ভূপাতিত করিলেন।

কাণ্তান সাহেবের সেনাদল যায় যাক্স

হইয়া উঠিল। তাহারা অনষ্ঠোপায় হইয়া, বাশলীর জলে ঝ"পাইয়া
পড়িতে লাগিল; অনেকে জলমগ্ন হইবা| প্রাণত্যাগ করিল। মেজর
কার্ণাক সাহাধ্যার্থ উপনীত না হইলে, কাণ্তান ই্টিবার্টের সেনাদলের
একজনও জীবিত থাকিত না। কিন্তু তাহাতেও ইংরাজসেনার পরা”

জয়ের গতিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। বদকদ্দীন পশ্চাতে, মীর নসির

সম্মুখে, উভয়দিক হইতে উভয় মুসলমান বীর এরূপ প্রবল প্রতাপে
ইংরাজ ব্যহের বামপার্্ব ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন যে,

ইংরাজসেন!

শক্রহস্তে ছুইটি কামান সমর্পণ করিয়া পলায়মপর হুইল। এই সময়ে

সের আলী খ'"! প্রবলবেগে ইংরাজব্হের দক্ষিণপার্খ্ব আক্রমণ করিকেই

১৭০

মীর কাসিম

যুদ্ধজয় সুসম্পন্ন হইত। তাহা হইল না।

বদরুদ্দীন আহত হইবামাত্র

তীহার সাহসী অশ্বীরোহিগণ রশ্মি সংযত করিল; আশাদ্দৌল। সহসা এইরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; এই অবসরে মেজর আদামন্
সদলবলে নবাব-্সেনাকে বিপুলবেগে আক্রমণ করায়, যাহারা বাহুবলে
জয়লাভ করিয়াছিল, তাহার ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।
সমরু ও মার্কার স্থশিক্ষিত সেনাদল লইয়! পশ্চাৎপদ্র হইলেন ৷ এই সময়ে

মীর নসির খাঁ, পলাশিবুদ্ধের মোহন লালের ন্যায়, বীর-বিক্র
অগ্রসর হইয়া, ইংরাঁজসেনার গতিরোধের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য
হইলেন না!
কাটোরা-বিজয়ী লেপ্টেনাণ্ট গ্লেন পঞ্চত্ব লাভ করিলেন ; কাপ্তান

্টিবার্ট সেনারক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে গিয়/, শরীরের আটম্থানে আঘাত
প্রাপ্ত হইয়া, আহ হইয়! পড়িলেন।

তথাপি ইংরাজের জয় হইল!

নবাবসেনা উপথুক্ত সমরশিক্ষায়, সুশিক্ষিত হইয়া, সমক্ক ও মার্কারের
স্তায় ছুদ্ধর্য বীরপুক্রষগণের চালনা-কৌশলে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও,

পরাভূত হইল কেন,-_তাহা! চিরবিস্ময়ের ব্যাপার হইয়! রহিল। এতকাল্
পরে, তাহার রহস্যভেদ করিবার উপায় নাই | ইতরাজেরা বলেন»_

গিরিয়ার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য । এই যুদ্ধে ইংরার্জ
সেনানায়কগণের কর্তব্যপরায়ণতায় ইংরাজের মুখ উজ্জল হইয়া রহিয়াছে '
মুসলমান পরাজিত হইলেও, এই যুদ্ধে মুসলমান-সেনানায়কগণের

মুখ মলিন হয় নাই।

বদরুদ্দীন, মীর নদির, আসাদ্দৌলা, এই যুদ্ধে

যেরূপ শৌর্যাধীর্ধ্য ও সমরকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়।ছেন, সমরুও
মার্কার তাহার মর্ধাদা রক্ষা করিলে, গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রই ইংরাজসেনার

সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইত।
গিরিয়ার নামের লহিত বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিরসংযুক্ত হইক্স!

রহিয়াছে ! একবার গিৰিয়ার সমরক্ষেত্রে আলিবদ্দীর বিশ্বাসঘাতকতা

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।
পিসি

১৭১
সিপি পথ

সরফরাজ খা নিহত হইয়াছিলেন। আবার সেই ক্ষেত্রেই মীর কাসিম
পরাভূত হইলেন!

ইহার পর উধুয়ানাল! ভিন্ন অন্ত কোন স্থানে ইংরাজ-মেনার গতি,
রোধের সন্তাবনা ছিল না। মীর কাসিম তাহা জানিতেন। তিনি জয়
অপেক্ষা পরাজয়ের কথাই বিশেষ ভাবে ভাবিয়। রাখিয়া! ছিলেন।

গিরিয়া জয় করিলে, উতংরাজমেন! উধ্য়ানালা জয় করিতে পারিবে
বলিয়া কাহার বিশ্বাম ছিল না। মীর কামিম তাহাকে সর্ধগ্রকারে
'ন্ুরক্ষিত করিয়াছিলেন ।
পানি সি

বিংশ পরিচ্ছেদ ।
উধুয়ানালাঁর যুদ্ধ ।
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উধূয়ানালার বুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়! যালিসন্ লিখিয়া,

[ছেন,--"ইংরাজ সেনাপতি মেজর আদাম্স পাঁচ সম সেনা লইয়া
শ সহস্র সিপাহী-সুরক্ষিত সূ শক্রব্যহ ভেদ করিয়া, পঞ্চদশ সহত্র
তি নিধন করিয়া, শক্র-শিবিরে এরূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া
ছিলেন যে, উদ্বশ্বাসে পলায়ন কর! ভিন্ন তাহাদের মনে অন্য চিন্তা

ত হইতে পারে নাই”!
সমসাময়িক ইতিহাসে এই যুদ্ধের যেরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,
তে বাহুবল অপেক্ষা সমর-কোশলেরই প্রাধান্ত হৃচিত হইয়াছে
ফলের লম্যান্থসারে পলাশির যুদ্ধযেমন ভারতীয় মহাযুদ্কের পর্যয়াতুক্ত

ছে, উধ্য়ানালার যুদ্ধও সেইরূপ! এই যুদ্ধে
মীরকাঁদিমের আশা!
1 জলবুদ্,দবৎ বিলীন হইয়া গ্রিয়াছিল এই যুদ্ধে ইংরাজের প্রাধান্য

গে সংশ্থাপিত হইয়াছিল$ এই যুদ্ধে মোগলরা-রর্য চিরদিনের

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

১৭৩

িশসিপাশ।

অন্য অন্তগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল!

এই হিসাবে উধুয়ানালার

যুদ্ধ ভারতীর মহাদ্ধের অগ্রগণ্য ।
ভাগীরথীতীরে, উধুয়ানালার গিরিসঙ্কটের

একটি ক্ষুদ্র কেল্লা! নিশ্মিত হইয়াছিল।

পার্খে, নবাবী-আমলে

তাহার একপার্থখে ভাগীরথী,

অন্ত পার্খে উধুয়া। এইস্থান সুদৃঢ় প্রাচীর-নেষ্টিত বলিয়া ছুরধিগম্য

ছিল। কেল্লার নিকট দিয়া ঘুরশিদাবাদ হইতে পাটন। পর্যান্ত বাদশাহী
রাক্পথ প্রচচালত ছিল। ভাগীরথীতীরে সরল রাজপথ, তাহার পার্শদেশেই গভীর জলগণ্ড বা! প্দামস্” ; তাহার অপর পার্শ্ব দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
পব্বতনালা ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে দেহ বিস্তার করিয়! স্থান্টিকে সহজেই

ছুরধিগম্য করিয়া রাখিয়াছিল।

মীরকাসিম এই স্থানে নৃতন ছুর্গ-প্রাচীর

বচন করিয়া, তদ্পরি সারি সারি কামান সাজা ইয়া, শক্রসেনার গতিরোধ

করিব।র জন্য বনুসংখ্যক সিপাহী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । গিরিয়ার

বুদ্ধে যাহারা পরাজিত হইন্লাছিল, তমুহারাও এই স্থানে আতিয়া নবাব
শিবিরে সম্মিলিত হইয়াছিল।

এইরূপে উধুয়ানালার নবাব-শিবির বন-

সুত্র সিপাহীর আশ্রযস্থান হইয়া উঠ্ঠিয়াছিল। এই সুদৃঢ় হুর্গপ্রাচীর
দার্ঘকাল গোলাবর্ষণেও ভেদ করিবার সম্তাবন। ছিলন৷ । বাহুবলে

বা সংগ্রাম-€কৌশলে ইহা ধে ক্দাপি শক্রকবলে নিপতিত হইবে, এমন
কথা স্বপ্রেগ লোকে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

মেজর আদাম্স এইখানে উপনীত হইয়া, পান্ধীপুব নামক দু ক্রোশ
দুরবর্তী গ্রামে শিবির সংস্থাপিত করিয়া, ছুর্গাবরোধের আয়োজন করিতে
লাগিলেন । সম্মুখে অগ্রসর হুইবার সথবিধ! নাইঃ নবাধ-লেনাও পর্ববদ1
গুলিবর্ষণ করিয়! ইংরাজের গতিরোধ করিতে তৎপর রহিয়াছে ;--এরূপ

অবস্থায়, ইংরাঁজ-সেনাপতি

ভাগীরথী-তীরে তিনটি তোপমঞ্চ বীধিয়া,

তথ! হইতে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
_. তোপমঞ্চ বাধিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়ন!9*বুশিক্ষিত
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মীর কাসিম |
শিশির

পপি

পরা

সি

শিল্পকারগণ অতাল্প সময়ের মধোই তাহা স্থুম্পন্ন করিতে পারে। তথাপি
মেঞ্জর আদাম্স তিন সপ্তাহে. তিনটি মাত্র তোপমঞ্চ রচনা করিতে
সমর্থ হইলেন।

ইহাতেই বুঝিতে পার! যায়, নবাবসেন। 9
দৃষ্টিতে গুলিবর্ষণ করিতেছিল !

সতর্ক

চতুর্বিংশতি দিবসে ইংরাঁজের তোপমঞ্চ হইতে গোলাবর্ষণ আস্ত
হইল। তাহার তোপমঞ্চে ছর্গাবরোধের উপযোগী পরাক্রান্ত কামান
উত্তোলন করিতে ক্রটি করেন নাই? কিন্তু তাহার প্রচণ্ড পীড়নেও দুর্গ-

প্রাচীরের কিছুই হইল না! *

ছুর্গাবরোগের সমর-কৌশল চিরদিনই একনপ )__-যথাসাধ্য ছুর্গমূলের
দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা।

সে চেষ্টা সাধন

করিবার জন্য তোপমঞ্চ

হইতে নিরস্ত্র গোলাবর্ষণ করিয়! ছুর্গপ্রাণীর ভেদ করিতে হর, এবং
সেনাবল লইয়া সেই রন্ধ,পথে অথব! প্রাচীরারোহণে ছুর্গমধ্যে প্রবেশ

করিতে হয়। উধুয়ানালায় আলিয়া মেজর আদাম্স ইভার কোন
পথেরই সুবিধা করিয়! উঠিতে পারিলেন না! জলগণ্ড অতিক্রম করিতে

না পারিলে, সটপন্ত দ্বগমুলে সমবেত হগয়া অসম্ভব; ছূর্গপ্রাচীর ভেদ
করিতে না পান্ধিলে, ছুগপ্রবেশ কর! সহজ নহে! মেজর আদাম্স
বখন উভয়দিকেই নিরাশ হইয়া পড়িলেন, ৬খন তীহার শক্তি সামর্থ্য
আশা ভরসা, সকলই যেন একেবারে অবসন্ন হয়! পড়িল ! স্বর মালি-

সনও ইহা! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গয়াছেন। 1
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এইরূপ পন যযৌ ন তঙ্থো অবস্থায় অবস্থান করাই কিন্তু ইংরা

পেনাপতির সৌভাগ্যের কারণ হ্ইয়। উঠিল। কিছু দিনের উর
নবাব-সেন! বুঝিতে পারিল, উধুয়ানাল৷ জর করা ইংরাজের কার্ধ্য নে ।
তখন তাহার৷ ছুর্গরক্ষায় শিখিলযত্ব হইয়া, নৃত্যগীত্তে চিত্রবিনোদন করিতে
লাগিল। * এ দিকে ইংরাজ-পেনাপতি কেবল ছূর্গজয়ের চিন্তা লইয়াই

নিপুণভাবে সুযোগের অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন ।
ইতরাজ-সেনাপতির পসৌভাগা বলে অল্পদিনের মধ্যেই *গোয়েন্দ!”
মিলিল। মীর কাসিমের পণ্টনভূক্ত এক বাক্তি নিশাযোগে নিঃশব-

পদসঞ্চারে ছুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া, ইংরাজশিবিরে উপনীত হইল । এই
ব্যক্তি ইতিপূর্বে কোম্পানীর সরকারে চাকরী করিত)
কামিমের পণ্টনভূক্ত হইয়াছিল ।
তাহার সব্নাঁশ করিতে সম্মত হইল!

পরে মীর

সে মীর কামিমের লবণ থাইয়াও,
ইহার নাযকইতিহাসে স্বানলাত

করে নাই; কিন্তু ইহার পরিচয় দিবার মনুময়ে সকলেইনহাকে *ইংরাজসৈনিক” বলিয়! পরিচয় দিয়! গিয়াছেন !
মেজর আদাম্স উৎকুল্প চিন্তে বিশ্বাসঘাতক নবা্ট্রসৈনিকের গুপ্ত

বাদ শ্রবণ করিলেন ;_-জলগণ্ডের সকল স্থান সমান গভীর নহে,
একস্থান পারাপারের যোগ্য 1 তাহার সন্ধান লইস্া, সৈনিকের কথায়
আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না । 1

আর মুহূর্তমারও বিলম্ব করা হইল না। সেই রাত্রিতেই ইংরাজসেন।
অস্ত্রশস্ত্র মাথায় বহিয়া, বহুকষ্টে জলগণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া, নিঃশবে ছূর্গমূলে
সমবেত হইতে লাঁগিল। প্রাচীরের বাঁহিরে যে ছুই চাঁরিজন নবাবসেন।

নিকুদ্ধেগে নিদ্রামগ্নছিল, তাহার! প্রবুদ্ধ হইবার পূর্বেই সঙ্গীণের আঘাতে

দেহত্যাগ করিল! ইংরাজ-সেন। নিরুদ্ধেগে অপ্রতিহতগতিতে প্রাচী* 525 21501 2 92%4%/.
শী 44.
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মীর কাসিম।
পেপসি,

পেপসি

রারোহণ করিয়া, ছুর্গদবার উন্মুক্ত করিবামাত্র সহ সহজ ইংরাজসেনা জলশোতের স্থায় ছুর্গাভ্যস্তরে পরিব্যাপ্ত হুইয়া পড়িল । নবাবসেনা

নিদ্রা

ভঙ্গে উঠিয়া দেখিল, ছূর্গমধ্যে শক্রসেনা । তাহাদের বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া
গেল! বিন! যুদ্ধে কেমন করিয়া ছুর্জয় হুইল, তাহা বুঝিতে না
পারিয়া, সকলেই পলায়নপর হইল। মীর কামিমের সেনানায়কগণ
অনন্যোপায় হইয়! নবাবঃসেনাকে প্রত্যাবর্তন করাইবার আশায় পলায়নপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন | যে পলায়ন করিবে তাহাঁকেই

গুলি করিয়া! মারিব,-_ুদ্ধ করিব, প্রত্যাবর্তন করিব না,--প্রাাস্তে
পলায়ন করিব না ”_-এই সংঙ্কল্পে তাহারা বদ্ধপরিকর হইলেন, | কিন্ত
কেহ সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তীহারা আত্মসেনার উপরেই

গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন!

পলায়ন-পথ রুদ্ধ হইয়া! গেল।

শেনার

উপর সেনা আসিয়। স্তপে স্তংপে পতিত হইতে লাগিল । এ5বধপে

পঞ্চদশ সহম্র নবাব-সেনা উধুয়টনালার ছূর্গে স্বপক্ষীয় সেনানায়কের
কঠোর আদেশে নিহত হইল! * ইহার পর ইংরাজদিগকে আর
দুর্গজয়ের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সুম্র, মারকার,
আরাটুন প্রভূত বিদেশীয় দেনাপতিরা যুদ্ধ করিলেন না। তাহারা

ইংরাজের হস্তে বিজয়মুকুট সমর্পণ করিয়া,* মীর কাসিমের, জন্য একমুষ্টি
চিতাভন্ম লইয়! উধুয়ানালা হইতে পলায়ন করিলেন!
ইংরাজলিখিত সামরিক ইতিহাসে ইছাকেই অশ্রতপূর্ব্ব মহাসমর
বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে! 1 মীর কাসিম কিন্তু ইহাকে অন্য রূপে
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বর্ণনা করিয়া গিরাছেন। তিন যখন এট কলঙ্ক কাহিনী শ্রবণ করিলেন,
তখন

আর

আত্মসংবরণ

করিতে পারিলেন
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উধ্যানাধার' যুদ্ধেই মীর কাসিমের সর্বনাশ সপম্প্ন হয" তিনি
নিজে তাহা! অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলে কি হইবে? অভঃপর
নবাব-ঙেনা আর ইংরাজের গতিরোধ করিতৃত সমর্থ হইলনা

বীরকাসিমের অনুগ্রহে আরমানী ফেন্নানার়কগণ সবিশেষ শালী
.

সা৪33510505 হেড
১

চ০1 [015 458-73595

চন

মারকাসষশস্

হইয়! উঠিয়াছিলেন। আরাটুন অথব! খোজা! শ্রেগরী নামক আরমানী
সেনাপতি মীরকাসিমের দরবারে গর্গান খা নামে সবিশেষ খ্যাতি লাভ
করিয়াছিলেন । মীর কাসিম তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাদ করিতেন বলিয়া,
ততোপখানার সমস্ত ভার তাহার হস্তেই নাস্ত হইয়াছিল।

কোন কে'ন

ইতিহাসলেখক বলেন, তিনি বীরোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেন নাই

বলিয়'ই, যীর কাসিমের পরাভব হইয়াছিল । কিন্তু গান খা আত্মকর্তন্য

পালন করিতে শিখিলত! করিলেন কেন, প্রচলিত ইতিহাসে তাহার
কোন উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।
গন খাঁর ভ্রাতা খোজ। পিদ্র' বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপরিচিত । তিনি
সিরাজদৌল্লার সময় হইতেই ইংরাজের হিতাকাজ্জায় নিধুক্ত হইর়াছিলেন ।
এক ভ্রাতা ইংরাজ পক্ষে, অপর ভ্রাতা নবাব-দরবারে বর্তমান থাকায়,

মেজর আদাম্স খোজ! পিদ্র'র সহায়তায় গর্গান খাকে হস্তগত করিবার
চেষ্টা করিয়াছিলেন । এ কথ! অন্য লোকে জানিত না ॥ মেজর সাহেব
খোঁজা পিদ্রুর উপর কোন ক্ষারণে অত্যাচার করায়, তিনি কলিকাতস্ব

ইতরাজদরবারে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতেই ইহ! প্রকাশিত
হইয়া পড়ে । * ইহা! লোৌক-পরম্পরায় মীর কাসিষেরও কর্ণগোচর হইয়ঃ-

ছিন। গর্গান খ। তজ্জন্ত নির্দয়রূপে নিছত হইয়া ছিলেন | গর্ীন খার
সঙ্গে ইত্রান্বদগের যেরূপ আত্ম তারহুত্রপাত হইয়াছিল, তন্বারা তাহার
সহায় হায় উন্তরকালে আরও অনেক উপকার লাভেই সম্ভাবনা ছিল,

বিস্ক তাহার হত্যাকাণ্ডে সে পথ রুদ্ধ হইয়া গ্রিক়্াছিল।1
মীর কাসিমের একাস্ত বিশ্বাসভাজন খোজ! গ্রেগরী ওরফে গগ্গাঁন খা!
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যে সত্য সত্যই ইংরাজদ্িগের সহারত! সাধন করিয়াছিলেন, ঘেজর

আদাম্দ যখন কলিকাতায় তাহার হতা! সংবাদ প্রেরণ করেন, তৎকাতল
তাার আভাস প্রদান করিয়াছিলেন ! মেজর সাহেবের সেই পত্রথানি
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এই সকল ঘটনা! সংঘটিত না হইলে,--কেবল বাহুবলে উধুয়ানালার

সমর জয় করিলে, মেজর আদাম্স পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্থিতীয় বীষ
বলিয়া জয়মাল্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি সীমান্ট সেনাদল লইয়া, প্রতিক স
অবস্থায্ব পতিত হইয়া, যে সকল যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হ্য়াছিলেন,
ভাহাতে নবাবের সেনানায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাঘাতকনা

করিয়! থাঁকিলেও, মেজর আদাম্সের যশঃ কলঙ্কিত হইতে পারে না।

"মারি অরি পারি ষে কৌশলে”-_ইহা! একালেরও যুদ্ধনীতি হইয়! দবাড়াইযাছে। সুতরাং আৰরমাণী বণিকের সহায়তায় সমর জয় করিয়! থাকি-

লেও, তাহাহে আরমালী সেনাপতিরই কলঙ্ক হইতে পায়ে? ইতরাজসেনাপতির পক্ষে তাহা! ইতিহাসে গৌরবের কারণ বলিয়াই পরিচিত
হইয়াছে।
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একবিংশ পরিচ্ছেদ !
পাটনার হত্যাকাণ্ড।
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উধৃয়ানালার যুদ্ধ পরাজিঠ হইয়া, মীর কাসিম উন্মন্তের ন্যায়
হিতাহিত ভ্ঞানশূন্য ও দৃদর্ম হঈগী উঠিলেন! তাহার সরল হৃদয় কুটিল
পন্থা ঘবলম্বন করিল। দুষ্ট চারি জন বিশ্বীস-ঘাতকের আচরণে প্রচারিত
হষ্য়া, সকলকেই সন্দেহের পাত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ;

লোকচরিত্র অনুধাবন করিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল! তিনি পাটনার
ইতরাজ-বন্দিগণকে হত! করিবার জন্যই কৃহসংকল্প হইলেন।
ইংরাজ-দেনাপাতি তাহাকে এই পাপ সংকল্প হইতে নিরস্ত করিবার
জন্য পত্র লিখিলেন; প্রধানামাত্য আলি ইক্রা'হম খা সমুচিত হিতবাক্যে

মতিপরিবর্তনের।চেষ্টা করিতে লাগিলেন 7কিন্ত সকল চেষ্টাইবিফল
হইয়া গেল!

মীর কাসিমের ফানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে, তাঁহাকে
উদ্মা্ত বলিয়া ক্ষমা করিতেই ইচ্ছা হয়। খাহাদের বাছবলের ভরসায়
তিনি স্বয়ং সেনাচালনা'র ভার গ্রহণ করেন নাই, তাহারা যখন -একে

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

১৮১
পম্পা্পাসিশ সস

একে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, তখন আর
আত্মনংধরণ

করিতে পারিলেন

না! '

মীর কাদিম

প্রতি দিবসের ঘটনা-প্রবাহে

তাহার সন্দেহ প্রবল হইতে প্রবলন্চর হইতে লাগিল !

|

আরাব আলি খাঁ নামক একজন বিশ্বাসী সেনানায়কের উপর
যুঙ্গের দুর্গের শাসনভার সমর্পণ করিয়া, মীর কাদিম পাটনাভিমুখে গমন

করিতেছিলেন।

ইংরাজেরা ১লা

অক্টোবর মুঙ্গেরে উপনীত হইলে,

নবম দিবস ছূর্গীবরোধের পর, কেল্লাদার আরাব আলি খর
বিশ্বাসঘাতকতায় উতরাঁজেরা কেল্লা! জয় করিয়া, ছুই সহস্র স্পাহী
কারারুদ্ধ করিলেন ! 1

মু্েরের নবাব-সেন! ইতরাজ-পল্টনে প্রবেশ করিয়া, নবানের বিরুদ্গে
খডা ধারণ করিতেও ভ্রুটি করিল সা! £ এই সকল সংবাদ যখন মীর
কাসিমের কর্ণগোচর

হইল, তখন আর

সম্মথে অগ্রদর হইতে পারিল না।

কেহই সাহস করিয়! তাহার

তিনি তৎক্ষণাৎ হত্যাকাণ্ডের

আদেশ প্রচার করিলেন !

এই হত্যাকাণ্ডে মীর কাদিমের সীরচরিত্র কলঙ্কি হইয়! রহিয়াছে ।
ইভাতে এসিয়। এবং ইউরোপের লোকচরিত্রও বিশেষভাবে অভিব্যক্ত
হইয়াছে । ইলিশ সাহেবের অপরাধের অন্ত ছিল না তথাপি তিনি

এবং তাহার সহযোগিগণ যখন জ।নিতে পাঁরিলেন, তাহাদের প্রাণক্ষার
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১৮২

মীর কাসিম

২০ পাাপা্িপিপপস্পিসসিপাপাসপাস্পিপাপিপার্পি

েস্পোাশিসপার্শিশিলিাছি

ত্রতম লিখিয়া পাঠাইলেন,_ "তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে ; তাহারা পুকুঘেচিত ধীরতার সহিত শ্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবেন) তাহাদের একমাত্র
শ/এন1 এই যে,-তাহাদিগকে রক্ষা করিবার আশায় ইংরাজ-সেনাপতি
থেন মুহূর্তের জন্যও তাহার

সমরপ্রণালীর কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে

সম্মত না হন |” * জীবনের শেষ মুহুর্তেগএইরূপে ত্বদেশের ও স্বজাতির
কলাণ-কামনাকে

সর্কশ্রে্ঠ কামনা বলিয়! ব্যক্ত করিয়া, কত ইংরাজ

নরনারী ইংলগ্ের মুখ উজ্জল করিক্পা গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ
পরম্পরার অভাব নাই * ইহাতে ইলিশ সাহেবের সকল পাপ ধৌঁ
হুইয়। গিয়াছে, তিনি ইতিহাসলেখকগণের
অহর হইয়! রহিষাছেন !

অকৃত্রম শ্রদ্ধালাভ করিয়।,

রাজা রামনারায়ণ, জগৎশেঠ, স্বরূপটাদ, রাজনগর-নিবাসী নৈদারাজ।

।বাজঝ্ললভ প্রভৃতি মান্যগণ্য ইংরাজভিটৈষী পাব্রমিত্রগণ পূর্বেই নির্দয়রুপে নিহত হইয়াছিলেন! গর্গীন খা পটমণও্পের মধ্যে স্বকীয় শরীররক্ষকদিগের অন্ত্রাঘাতেই পঞ্চত্বলাভ করিয়।ছিলেন । সেনানায়কদিগের
মধো বছুলোকে এইরূপে নিধন প্রাপ্ত হইলে, ইংরাজ বন্দীদিগের
মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ হইল। সমরু ভিন্ন কেহ তাহাতে অগ্রানর হইল

না। সুমর থুষ্টীয়ান,__সে নরাধম দর্থা তন্রকেও বর্ধরতায় পরাজিত
করিয়া, নিশ্মম হ্বদয়ে বন্দীদিগের হত্যাকাণ্ডে অগ্রীসর হইল ! 1
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পাটনার লোমহর্ষণ হত্যাকাহিনী বর্ণনা করিবার ভাষা! বোধ হয়
আজি আবিষ্কৃত হয় নাই! একমাত্র ডাক্তার ফুলারটন ভিন্ন ইংরাজ
নরনারী বালক-বালিক। কেহই পরিত্রাণ লাভ করেন নাই! ডাক্তার
ফুনারউন কিছুমাত্র রচনা-কৌশল বিকাশ ন! করিয়া, সরল ভাষায় যাহা
লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণ হইতে আজিও
অশ্রুকণ।

ফাটিয়া

বাহির হইতেছে!

যেন

নবাবের কন্মচারীদিগের মধ্য

সাহারা হিন্দু অথবাযুনলমান, তীহার! যে এই পাঁশব কার্যে বীরবাহু
কলঙ্কিত করিতে সম্মত হন নাই, তাহাই একমাত্র সাম্বনার সংবাদ !
স্ম্রুর সেনাদল যখন পাটনার কারাকক্ষের নিকট এই অমানুষিক

কার্ধা লম্পাদনের জন্য সমবেত হইল, তখন প্রভাতের তরুণ তপন
পুৰ্বগগনে লোহিত বর্ণে সমুদিত হইয়াছে ; সাহেবেরা কেবল চা-পান
করিয়াছেন 1 সেই সমরে মরু আসিয়া! ইলিশ, হে, এবৎ লসিংটন
সাহেবকে আহ্বান করিল। যিনি বাহহরে, আনিতেছেন, তিনিই পঞ্চ
প্রাপ্ত হইতেছেন ; অল্পক্ষণের মধ্যেই" সে কথা অভান্তরে ব্যাপ্ত

হয়! পড়িল

ইতরাজেরা তখন যাহ! নিকটে পাইল্লেন,__শিশি, বোতল,

চেয়ার, কোচ, ছুরি, কীটা,--কিছুই পরিত্যাগ করিলেন না; তন্বার!
যথাসম্ভব আত্মরক্ষার আয়োজন, করিলেন।

আদেশ প্রদত্ত হইল।

তখন

সেনাদলের

প্রতি

তাহারা আদেশ পালন করিবার জন; অগ্রনর

হুইল বটে, কিন্তু তাহারাগু শিহুরিয়া উঠিল? তাহারাও নিরন্তর দেহে
ন্ত্াঘ্ধাত করিতে ইতস্ততঃ করিরা বলিতে লাগিল ;-“এ কি বীরোচিত

ব্যরহার,-এ ষে কেবল কশাইখানার হত্যাকাও,--বন্দীদিগকে অস্ত্র শস্ত্
প্রদান কর; যুদ্ধ না করিলে কাছারও অঙে অস্ত্রাঘাত করিছে
পারিবনা!!”
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এধিক্কারে নরাধম সম্রুর হদয় বিচলিত হইল না। সে রোষ-

কষারিত-লোচনে গর্জন করিয়া উঠিল; 'যে সৈনিক ধিক্কার দিয়াছিল,
তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে ভূপাতিত করিয়া, পুনঃ পুনঃ উত্তেজনাপূর্ণ বচনে
আদেশ প্রদান করিতে লাগিল। *

তখন আর

কেহ কাহারও মুখের

দিকে চাহিতে পারিল না! ! পরদিন প্রভাতে এই সকল
দেহ কুপমধ্যে

নিপাতিত

হইল।

তখন

পর্য্স্ত৪

স্ত,পাকার মৃতগলষ্টন

আহত-

কলেবরে জীবিত ছিলেন। দিপাহীরা তাহাকে রক্ষা করিবার. পরামর্শ

করিতেছিল? কিন্তু তাহা প্রার্থনায় তীহাকেও জীবিত অবস্থায় কুপে
নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল!

যাহার! পীড়ত ছিল, তাহারাও রক্ষা

পাইল না। ইলিশের শিশু সন্তানের প্রফুল্প-কুস্থম-তু্া স্থকুমার
মুখচ্ছবিও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না !1
এই হত্যাকাহিনী যখন কলিকাতার

ইতরাজ-দরবারের

কর্ণগোচর

হইল, তখন সমস্ত কলিকাতা যেন গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া
পড়িল! ইত্রাজ-দরবারের অধিধেশনে কেহ সহসা হুদয়-বেগ

প্রকাশ

করিতে পারিলেন ন!; রুদ্ধ কণ্ঠে, বাপ্পাকুললোচনে, হৃদয়-নিহিত
প্রতিহিংসা-সাধনেচ্ছায় সকলেই কিয়ৎকাল হাহাকার করিয়া, অবশেষে
স্থির করিলেন,_-“সে মধ্যাহ্ন কেহ জলবিন্দ্ু9 স্পর্শ করিবেন না, সকলে
সায়ংকালে

ধর্মমন্দিরে সমবেত হইবেন;

ছূর্গপ্রাকারে, রণতরণীতে,

ভাগীরখীতীরে, সর্বত্র শোকম্থচক কামানধ্বনি হইবে ; চতুর্দশ দিবল
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ক্ছন্

শা

ঈতরাঁজ-মাত্রেই শোকচিহ্ ধারণ করিবেন, এবং যে কেহ মীরকাসিমকে
ইংরাজ-হন্তে সমর্পণ করিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ. মুদ্রা পারিতোষিক
প্রদান করা হইবে 1৮ *

ধাহারা মীর কাসিমের নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞায় এইরূপে অকালে জীবন
বিসঙ্জন করিয়া, ইংরাজ-রাজণক্তি-বিস্তারের উৎসাহ দান করিয়াছিলেম,
তাহাদের

শবরাশির উপর

উত্তরকালে স্মতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়া,

অদ্যাপি লষত্তে রক্ষিত হইয়া আমিতেছে ! উক্ত স্থৃতিচিহ্কে যে ফলকলিপি
তযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ কাঁরতে করিতে এখনও হৃদয় মন অবসন্ন
হুয়া পড়ে; এখনও মীর কাসিমের অমানুষিক অত্যাচার যেন প্র্াক্ষ
ভাবে জাগরিত হইয়া উঠে ;--এখনও

যেন মনে হয়, হায়! কতদিনে

ধরাপৃষ্ঠ হইতে এই সকল পাশবশক্তির উচ্ছুঙ্খল অত্যাচার চিরদিনের
মত বিদুরিত হইবে!
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মীর কাসিম যতদিন রাজধর্ম পালন করিবার জন্ধ ইংরাজ-বণিকৃসমিতির অস্ায় উৎ্পীডন হইতে প্রজারক্ষার আশায় প্রাণপণে দেশরার
আয়োজন করিয়াছিলেন, ততদিন ইংরাজ গভর্ণর এবং ওয়ারেণ হোষ্টিংস.

গর্ধ্স্তৎ তীহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা

করিয়াছিলেন।

মীর কানিমের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত স্থবিচার লাভ

করিবার কিছুমাত্র বাদা ছিল না।

ভারতবর্ষের আভ্তান্তরীণ অবস্থার

সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, বিলাতের কোর্ট অব-ডিরেক্টারগণ মীর কাসিমেরই
পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন । তাহার! ইলিশ, আমিয়িট প্রভৃতি কলহপরারণ ছুদ্র্ষ ই্রাজ কর্মুচারিগণকে পদচাত করিয়া, মী কামিমের সঙ্গে

পুনবায় সখা সংস্থাপনের জনাই আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন । *
আময়টের হত্যাকাণ্ডে সহণা যুদ্ধানল প্রজ্লিত না হইলে,__পাটনার
হত্যাকাণ্ডে মীর কাসিমের নৃণংসস্বভাব পরিব্যক্ত না হঈলে,_ভান্সিটার্টের
স্তায় গুভানুধ্যায়ী ইংরাজ গবর্ণরের কল্যাণে মীর কাসিমের সকল আশাই.
পুর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু ডি রেক্টারগণের উক্ত আদেশ ভারতবর্ষে উগ-

নীত হঈবার পু.্বই মীর কাসিমের জীবন-নাট্টের যবনিকা পতন সমাপ্ধ
হইয়া গেল!
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বিলাতের

কোর্ট-অব-ডিরেক্টারগণ রাজাবিস্তারের জন্য লালায়

ছিলেন না। রাজালোভে লক্ষাত্র্ট হঈলে, বাণিজ্য বিনষ্ট হবে ;__কই্সঞ্চিত অর্থে কেবল সেনাদলের মনস্কামনা পূর্ণহইবে) হয়ত রণপরাণ্জত
হইলে, ইত্রাজের ভারতবাণিজ্য চিরদিনের মত বিনাশপ্র/গত হইবে!

এ আশঙ্কায় বিলাতের কর্তৃপক্ষ প্রথম হইতেই রাজ্য-বিস্তা!রের-বিরোধী
ছি,লন।

মীর কামিমের সমপয়ও তাহার! লিখিয়! পাঠাইর়াডিলেন,-

প্রাজা বিস্তার কর! তাহাদের লক্ষ্য নহে; বঙ্গদেশে বাণিজাবিজ্তারের

যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতে
পারিলেই তাহারা পরিতৃপ্ত *থাকিবেন।” কিন্তু এদেশের ইংরাজ*
মাত্রেই মীর কাসিমকে সমুচিত শিক্ষাদান করিবার জন্য,-সস্তভক হইলে

তাহাকে সশরীরে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জনা_-এতদুর ৃঢ়নংকল্প হইয়া
উঠিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-দেন| মীর জাফরকে সিংহাসনে সংস্থাপিত
করিয়াই নির্ত হইতে পারিল ন1) মুনঙ্গের হইতে পাটনা। এবং পান!
হইতে কণ্মনাশ! পরাস্ত মীর কাসিমের পশ্চান্ধাবন করিবার আয়োজন,
ফরিল।

১৭৬৩ খুষ্টাবের ৫ই অক্টোবর তারিখে পাটনার লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড

যংঘটিত হয়! ইংরাজ-সেন! তখনও মুঙ্গেরে অবস্থিত ছিল। তাহার!

১৮৮

মীর কাসিম 1

১৫ই অক্টেবর তারিখে মুঙ্গের হইতে বাত্র। করিয়! ২৮ অক্টোবর তারিখে
পাটনার নগরোপকষ্ঠে স্উপনীত হইল। সহস1 নগর আক্রমণ করিবার উপায়

ছিল না! মীর কাদিমের আদেশে নগর রক্ষার জন্য স্থশিক্ষিত সিপাহীসেনা প্রস্তত হইয়াছিল। মেজর আদামস্ অনন্যোপায় হইয়া, নগরাবরোধ করিয়া, তৌপমঞ্চ নিন্্মাণ করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। এই কার্ধ্যে
বাধা দিবার জন্য নবাঁৰসেনা ছুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, পুনঃ পুনঃ ইংরাজসেনার উপর আপতিত 'হইতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণকৌশলে
ইতরাজ-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইস্বা উঠিল। অবশেষে ইতরাজ-সেনাপতি
সকলকে

সমর-সভায় সম্মিলিত করিয়া, কর্তব্যনির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল

হইয়৷ পড়িলেন।

সকলেই অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া, সহিষ্ণু হইবার

পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিলেন । 'অগ্রপশ্চাৎৎ বিচার করিবার বিশেষ

প্রয়োজন উপস্থত হইয়াছিল। ইংরাজ-সেন! উপনীত হইবার পুর্ব্বেই,

যীর কাসিম সুশিক্ষিত অশ্বারোহী লইয়া, দূরে পলায়ন করিয়াছিলেন ।
যাহারা দ্র্গ রক্ষায়

ব্াঁপূৃত ছির্ল, তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল না।

যাহার! মীর কাসিমের সহিত হুর্গত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা ইংরাজসেনার পশ্চাস্তাগ আক্রমণ করিবার আশঙ্ক! ছিল । উভয় সেনার মধ্যস্থলে

অবস্থিত হইয়!, ইংরাজ সেনাপতি সহস। ছূর্থু আক্রমণ করিতে সাহসী

হইলেন না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে আশক্ষা দুরীভূত হইল।

যে

অস্থারোহী-দল মীর কাসিমের সহিত ছুর্গত্যাগ করিয়াছিল, তাহার!
ইংরাজদ্িগকে আক্রমণ করিতে আসিয়! আক্রমণ করিত না) দূর হইতে
প্রত্যাবর্তন করিত! কেবল হুর্গসেনাই বীরবিক্রমে যুদ্ধ, করিতে অগ্রসর

হইত। সুতরাং ইংরাজ-সেনার. পক্ষে সন্মুখে ভিন্ন পশ্চাতে আকস্ত
হইবার বিশেষ আশঙ্কা! ছিল না৷ শক্রুপক্ষের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া,
ইংরাজ-সেনাপতি. ছূর্গ 'আক্ষমণ করিবার আয়োজন করিতে

লাগিলেন।
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পাটনার কেল্লা, নগরের পুর্বোভতরাংশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল।
ছুর্গপ্রাীর ৩২ ফিট উচ্চ ছিল? মীরকাদিম তাহুর পার্থে মৃত্প্রাচীর
শির্শম!ণ করিয়া, তাহাকে যথাসাধ্য সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

প্রাচী-

রের পাদমু:ল ৫” ফিট প্রস্থ একটি পরিখা বর্তমান ছিল) হুর্গরচনার
পারিপাট্য না৷ থাকিলে, ছুর্গরক্ষক সেনাসকলের রণকৌশলের পারিপাটা ছিল। তাহার। সিংহদ্ব।র অবরুদ্ধ করিয়া, তাহার পার্খে প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিয়াছিল; দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইলে,
একসঙ্কে অক লোক হুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার উপায় ছিল না । প্রাচীবরের উপর স্থাপন স্থানে কামান সংস্থাপিত করিয়া, ছুর্গসেনা সতর্কভাবে

দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। নভেম্বর মাসের প্রথমেই ইংরাজ-সেনার
গোলার আঘাতে ছূর্গপ্রাচীরের ছুটি স্থান ভগ্ন হইয়। যায়। নই:
পথে হূর্গ প্রবেশের আশা করিয়া, ংরাজ সেনাপতি ৬ই নবেম্বর তারিখে
হুর্গ আক্রমণ করিলেন।
নবাবসেন| ছূর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য যস্তব
করিয়াও, ইংরাঁজের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপুল বাছবলে
ছুগে প্রবেশ করিয়া, রণোন্সন্ত

ইংরাঞ্সেনানায়কগণ একে একে জীবন

বিসর্জন করিতে লাগিলেন; তথাপি

ইংরাজট্সেনা চত্রভঙ্গ হইল ন1।

অবশেষে অধাবসায় জয়ঘুক্ত হইল; নগর ছুর্গ ইংরাজ সেনার করতল-

গত হইল; পাটনার মোগলরাজশক্তি চিরদিনের জন্য বিলুগত হইয়া
গেল।

মীর কাসিম ছুর্গাক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাহার ভ্রাতুপ্প,তর মীর

আবু আলি খাঁ এবং -বক্নী.রোসন আলি খে অশ্বারোহী সেনাদল

লইয়া! পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ॥

তাহার পাটনার নিকটবর্তী হইয়া জানিতে পারিলেন, পাটনার মোগলদুর্গে ইংরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছে!

ইতরাজসেনার যাত্রাপথে,_কাঁটোয়ায়, মুরশিদাবাদে, গিরিয়ায়,

উধুয়ানালায়, নুজেরে এবং পাটনায়,-মীর কাসিম যে সকল গ্বল বাধার

.০৮৯সপা

পসিসমীি্সি

স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা একে একে অতিক্রম করিম, ইংরাজ মখশ
পাটনা পর্যন্ত অধিকার করিলেন, তখন মীর কাসিমের আর
দাড়াইবার স্থান রহিল না! তখনও তীহার শিবিরে ত্রিশ সহজ দেহরক্ষক সুশিক্ষিত নবাব-সেন। বর্তমান ছিল; তখনও সযরুর সেনাদল
এবং মোগল অস্বারোহীর্দল মীর কাসিমের আজ্ঞাপালনের জন্য প্রস্তত
ছিল। কিন্তু কি সেনাপতি,_-কি সেনাদল, কাহার আর পুর্ব
উৎসাহ বর্তমীন ছিল ন্বা।

তাহারা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, একেবারে

হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল! তাহাদের বান্ুবল যেন অবসন্ন হইয়া
পড়িয়াছে )-_-তাহাদের রণকৌশল যেন বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে ;-_
হাহাদের সকল আশ! যেন তিরোহিত হইয়াছে )--সেনাদলের এইরূপ
' অবস্থার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, মীর কাসিম

দেশত্যাগ

করিতে

বাধ্য

হইলেন! ভিপি মহিলাবর্গকে রক্ষা করিবেন বলিয়া, তাহাদিগকে
রঙোোভাসের কেল্লায় প্রেরণ করিয়াছিলেন' ;--তথা হইতেও তাহাদিগকে

স্থানাস্তরিত করিতে হইল।

ত্বাবশেষে স্বয়ং সসৈন্ত দেশত্যাগ কর!

ভিন্ন উপায়াস্তর রহিল না!
মীর কাসিমের বিচিত্র কাহিনীর সমালোচনা! করিয়া, কোন কোন

ইংরাজ ইতিহাঁস-লেখক লিখিয়! গিয়াছেন,_-"পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া,

মীর কাসিম নিজেও হতাশ হুইয়! পড়িয়াছিলেন 1” * এই সিদ্ধান্ত
সমীচীন বলিয়া! বোধ হয় না।

মীর কাসিম কখনও মনে করেন নাই.

--তিনি বাহুবলে ইৎরাঁজের নিকট পরাভূত হুইয়াছেন। প্রতি যুদ্ধের
পুর্বে তিনি আত্মরক্ষার

যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াই সেনাসমাবেশ

করিয়াছিলন) তাহার সেনাদল যাহাতে বাহুবলে পরাভূত হইতে না
পারে, তাহার কোন ব্যবস্থারই ক্রটি ছিল না। গিরিয়ায়, উধুয়ানালায়,
* 0095৮ [29170 নাত 0৮67০০0175৮ 0015 ০01/0006৫56755 0
01589057589 ,1010750100 107 008 €005100020 00901070077 1050
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মুঙ্গেরে, পাটনায়, নবাব-সেনার সম্মুখভাগ বিশিষ্ট ব্যবস্থায় সুরক্ষিত
ছিল; যথেষ্ট গোলাবারুদ ও রসদ

সংগৃহীত হঈয়ছিল;

একদলের

সাহায্য করিবার জন্য অন্য দল অদুরে সঙ্জীভূত থাকিয়া, নবাব- সেনার

ষটরক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কোন ব্যবস্থাই তাহার
পরাজয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না।

তাহা কি কেবল ইংরাজের

বাহুবলের বীরবীর্তি? মীর কাসিম তাহা স্বীকার করিতেন না। তিনি
ংরাজদ্িগকে

যে শেবপত্র লিখিয়াছিলেন, ,তাহাতেও

উল্লিখিত আছে।

সেই কথ

সত্য হউক, মিথ্যা! হউক, মীর কাদিম বুঝিয়া-

ছিলেন, মিরাজন্দৌলার

সময়েও যাহা! ঘটিাছিল, তাহার সময়েও

তাহাই ঘটিতেছে! সেই ইত্রাজ বণিক--সেই মীর জাফর--সেই

জগংশেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্্র--সেই কুটিলকৌশলময় ড়মন্ত্! মীর
কাসিম ইহাতেই জ্ঞানশৃনা, হইয়া, হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছিলেন ! ফড়্মন্ত

চূর্ণকরিয়া, কেবল বাহুবলে ইংরাঁজের সহিত শক্তি পরীক্ষার অবসর
অন্ুনন্ধীন করিয়া, এক স্থান হইত্তে অন্য স্থানে মেন সমাবেশে

ব্যাপৃত: হইয়াছিলেন। যখন মকল স্থানই ইংরাজকবলে নিপতিত
হইল, তখন

অযোধ্য| প্র-দশে আত্রয় গ্রহ্ণ করিয়া তথা হইতে

রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবার আশায় মীর কাসিম দেশত্যাগ করেন৷
সিরাজদ্দৌলা যেমন পাটনাঁভিমুখে গমন করিবার দময়ে পথিমধ্যে
সহসা ধৃত হইয়, পলায়নপর।য়ণ বলিয়া অযথা নিন্দিত হইয়াছেন; মীর
কাদিমের অবস্থাও সেইরূপ। তিনি পলায়নের জন্য দেশত্যাগ করিলেন

না) দেশোম্বারের জন্যই দেশত্া।গ করিতে বাধ্য হছইলেন।

দেশে

দাঁড়াইবার স্থান থাকিলে, দেশত্যাগ করিতেন না!
প্রাণভয়ে পলায়নপর হলে, ইংরান্র-সেনাপতি মীর কাসিমের

. পশ্টান্ধাবনের জন্য বান্ত হইতেন না। তখন যুদ্ধাড়ম্বর বর্ধিত কর!

ইংরাজের পক্ষে অসম্ভব হইয়। উঠিয়াছিল। রংজ্য অরাজক; রাজকোষ

চ্মদ্য্

সস

ক্ষা।শন|

অর্থহীন, মহারাষ্্-সেনা! আক্রমণোনুখ ; বুদ্ধ মীর জাফর নামপর্ববস্ব
নবাব! এরূপ অবস্থায় ইংরাজের পক্ষে অকারণে বুন্ধাডম্বর বদ্ধত
করিবার সম্ভাবন| ছিল না।
প্রেরণ

করায়,

মীর কাঁদিম মহিলাবর্গকে রহোতাসগড়ে

ইংরাজ-সেনাপতি

মনে

রহো তাসগড়ই মীর কাদিমের রাজবানী হইবে;

করিয়াছিলেন,_-অতঃপর

স্থতরাং মীর কামিমের

পশ্চান্ধাবনের নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল ।

ৃ

মীর কাসিমের পদ্টনতুক্ত অনেক সেনা এবং সেনাপতি ইংরাজশিবিরে আশ্রয় লাভ করিয়া, ইংরাজের বেতন গ্রহণ করায়, ইংরাজসেনাপতির পক্ষে মীর কাসিমের গতিবিধির সন্ধানলাভের সুবিধা

উপস্থিত হইয়াছিল । মীর কাসিম সহস৷ র.হাতাসগড়
ংরাজ-সেন! তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না
ছিল না»_চেষ্টারও অভাব ছিল না; কিন্তু সামর্থ্যের
সেনাপতি মীর কাসিমের গতিরোধ করিতে পারিলেন

পরিত্যাগ করায়,
। ইচ্ছার অভাব
অভাবেই ইংরাজনা!

১৭৬৩ খুষ্টান্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে পাঁটনার কেল্লা ইংরাজ্মষেনার
হস্তগত হয়। ভগ্ন শ্রাচীরের যথাযোগা সংস্কার সাধন করিয়া, দর্গরক্ষার্থ

যথোপযুক্ত সেনাসমাবৈশ করিয়া, সেনাদলের রসদপত্রের যথাসাধ্য
স্থৃব্যবন্থা করিয়া, মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল
১৩ নভেম্বর ইংরাজ-সেনা বাকিপুর হইতে ছাউনী ভাঙ্গিয়া, রহোতাস-

গড়ের দিকে দ্রুতপদে যাত্রা কারবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। ১৯শে নভেম্বর
তারিখে দ্বাউদনগরের নিকটবর্তাঁ হয়|, ইংরাজ-সেন! সংবাদ পাইল-_মীর কামিম রহোতাঁসগড় হইতে ধনরত্ব '9'মহিলাবর্গকে স্থানাস্তরিত
করিয়াছেন। কাণ্তান শ্মিথ তৎক্ষণাৎ মীর কাসিমের গশ্চান্ধাবনের

-আশায় বর্ননাশা-অভিমুখে ধাবিত হইলেন »-_সাসিরাঁম পর্য)ও গঙ্জন

ক্ষরিয়া) কাণ্ডান সাহেব হতাশ হইয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য
স্লেন!

|

|

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

১৯৩

পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া, মীর কাপিম বুঝিয়াছিলেন,--তিনি

যাহাদের বীর-বাহুর উপর নির্ভর করিয়া, মুসলমান-শাসনের স্থাধীনতা রক্ষার আয়োজন

করিয়াছিলেন, তাহারা

কেহই

মুদলমান-

শাসন রক্ষা! করিবার জন্য লালায়িত ছিল না। তাহার কেহ কেহ

প্রকাশ্তভাবে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হইয়াছিল ) কেহ ধা সঙ্গোপনে

ইংরাজের কল্যান সাধন করিয়া, আত্মোন্নতির পথু উন্মুক্ত করিতে বাস্ত

হইয়। উঠিয়ছিল। যাহারা প্রাণপনে মুদলমান-শাসন রক্ষ। করিবার
জন্ত বীরের ন্যায় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার! কেহ মৃত, কেহ

ব| জীবন ত। এনপ ক্ষেত্রে বিহার প্রদেশে বসিয়া থাকিল, সিরাজদ্দৌলার স্তায় নিহত হইবারই সম্ভাবনা ছিল। তবে কি মুসলমান-শাসন রক্ষা
করিবার আশ। নাই? মীর কাসিম সহসা সকল আশা বিসঙ্জন দিতে

পারিলেন না ৷ এখনও দিলীর নাম বিলুপ্ত হয় নাই; এখনও বাদশাহের
নামে মুনলমান-হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া থাকে) এখনও অযোধ্যার উজীর
মুসলমান-শ্াসনের শেষ আশা সফল করিয়া, অযোধধ্যা-রাজ্যের শ্যাতন্ত্রা

রক্ষা করিতেছেন |

উজীরের শরণাপন্ন হইয়া, উজীরের যোগে বাদশাহের সাহায্য
লইয়া, মুসলমান-শাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায় মীর কাসিম

বহুমূল্য উপঢৌকন সহ উজীরের নিকট দত প্রেরণ করিয়াছিলেন।
অযোধ্যার উদ্দীর নুজাউদ্দৌল! বীর-পুরুষ বলিয়াই সুপরিচিত ছিলেন |

তিনি কি বীরের মর্যাদা রক্ষা করিবেন না? স্থজাউন্দৌলা বীর
হইলেও, স্বয়ং দিলীর মুসলমান-শক্ি চূর্ণ কিছুর্ণ করিয়া»

অযোধ্যা-

রাজ্যে আত্মশক্তি গ্রতিঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন । ইহাতে থে

মুসলমানশক্তি শিথিল হুইয়া পড়িয়াছিল, মীর কাসিম €দ কথা ভাল

করিয়া! ভাবিয়া দেখেন নাই । ইংরাক্গ. শিবিরের অতিথি হইয়া, যে.

বাদশাহ ইংরাজবণিককে বাগলা-বিহারপ্উড়িষ্যার ”দেওয়ানী সমন্দ”

১৯৪

মীর কাসিম

প্রদান করিবার জন্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি যে সময় ও
সুযোগ পাইবামাত্র মীর কাঁসিমকে পরিত্যাগ করিয়। স্বার্থসাধন করিবেন

না, সে কথা মীর কাসিমের মন্তিফে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়
না। উপর্যমপরি বিপর্যস্ত হইয়া, নদীতোতে ভাসমান অসহায় মন্কুষোর
হ্যায়, মীর কাসিম সামান্ত তৃণ খণ্ডের আশ্রয়কেও প্রবল আশ্রয় বলিয়া

মনে করিয়াছিলেন ! সুজাউন্দৌলার ব্যবহারেই মীর কাসিমের আশ!

গ্রবল হইয়া উন্িয়াছিল |

ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।
মিত্রলাভ ।
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: কর্্নাশাতীরে উপনীত হইয়া, মীর কাদিম অযোধার উজীরের
প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি একখানি কোরাণের আবরণ-পৃষ্ঠায়

ত্বহত্তে মীর কাসিমকে ধর্মভ্রাত। বিলয়া স্নেহ-সম্বোধন করিয়া, তাহাকে
আশ্রয়দানের কথ! লিখিয়! পাঠাইয়ছিলেন। মীর কাসিম ইহাতে
অতিমাত্র আশাম্বিত হইয়া, সপরিবারে অযোধ্যারাজো আশ্রস্স গ্রহণের
অভিলাষে নদীপাঁর হইবার জন্ত কৃক্সংকল্প হুইলেন'। পাত্রমিত্রগণ এই
সংকল্প হইতে মীর কাদিমকে .নিরস্ত করিবার অন্য চেষ্টা করিয়াও
কতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না মুলমান যে কোরাণ ম্পর্ণ করিয়া
মিথা প্রৃতিজ্ঞায় কাহাকেও প্রচারিত করিতে পারে, তাহাতে আস্থা

স্থাপন করিতে অনম্থহ হুইরা, বালক সিরাছন্দৌল! প্রতারিত হয়
ছিলেন! যীর কাসিমও উজীর সাহেবের নিকট হইতে, কোরাণ প্রাপ্ব
হইয়া, প্রতারিত হইলেৰ!

তিনি ইতস্ততঃ না, করিয়া, পাত্রমিত্রের

রা কর্ণপাত না! করিয়া, সপরিবারে অযোধ্যারাঁজো আশ্রয় গ্রহণের
শায়, বারাশসী-রাজ্যে উপনীত হইলেন। বারাণসীরাজ বলবস্ত সিংহ.
অযোধার উজীরের প্রধান, সামস্ত বলিক্না পরিচিত ছ্থিলেন। তিনি

মীনকাসিমফে বথাযোগ্য সমাদরপরর্শনকরিতেআর্টকরিলেননা!*
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মীর কাসিম ।

সেকালে স্বার্থচিস্তাই সর্বত্র প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

মীর কাসিম

বনু ধনরত্ব লইয়া! সপরিবারে পলায়নপর হইয়াছিলেন । তাহার দেহ-

রক্ষক সুশিক্ষিত সেনাদল না থাকিলে, তাহার ভূত্যবর্গই তাহার সর্বস্থ

লুণ্ঠন করিয়৷ লইত।

সকলেচ্গ লুঠনের স্থুযোগলাভের প্রশীক্ষায়

মীর কাসিমকে নানারূপ পরামর্শ প্রাদা্ঘ করিয়াছিলেন । তাহা যে

বার্থপ্রণোদিত অলীক পরামর্শ, মীর কাদিম তাহা বুঝিতে পারিয়াই,
পাত্রমিত্রের কথায় কর্ণপাত করেন নাই । তিনি ভাবিয়াছ্িলেন, হজাউদ্দৌলা, কখনই প্রতারণা করিতে পারিবেন না। সু্চরাৎ মিত্রলাভে

নিরতিশয় উৎফুল্ল হুয়াই, মীর কাসিম মিত্র-সন্দর্শনে যাত্র! করিলেন ।
উতরাজ-সেনাপতি মেজর আদাম্স ইহার সন্ধান লাভ করিয়া, নিশ্চিন্ত
হইতে পারিলেন না। তিনি সহসা অযোগ্যারাজ্য আক্রমণ করিতে
সাহসী না হয়,

হুর্গতি নদীতীরে

শিবির সন্গিবিষ্ট করিয়া, স্থজা-

উদ্দৌলাকে [লখিয়া পাঠাইলেন_-“মীরজাফরই বঙগ-বিহার-উড়িষ্যার
প্রকৃত নবাব; মীর কাসিম রাজবিদ্রোহী _ইংরাঁজহত্যার অপরাধী,_ত্বাহাকে আশ্রপ্রদান করিলে, সুজা-উদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের কলহ

উপস্থিত হইবে'” স্থজা-উন্দৌলা দে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।
ইহার পর মেজর আদমস্ অধিক দ্দিন জীবিত সিলেন না!
সর্বদা শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া, তাহার স্বাস্থ্য হইয়াছিল। তিনি পাটন! ও মুন্ধের পরিদর্শন করিয়া, কলিকাতায় উপনীত

হইবার অন্পকালের মব্যেই, তাহার জীবন"বাঘুর অবসান উপস্থিত হল ।

ইংরাজমগ্ডলীতে হাহাকার পাঁড়িয় গেল! বে বীরবাছ ইংগাজশক্তি
শ্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বত্র গৌরবলাস, করিয়াছিল, তাহ! অকালে অবসন্ন

হইয়া পড়িল।
মীর, কাসিম সটগজে অযোধ্যা আশ্রয় লাভ করিয়া,

খবাহাবাদে শিবিরস বিষ্টকরিয়াছিলেন। বাদশাহ তৎকালে উর্্ীরের

অভয়োবংশ পারচ্ছেণ।

চা

আশ্রয়ে লক্ষৌ নগরে বাস করিতেন । নুজ|-উদ্দৌলাহি সর্বেরসর্বা হইয়া
উঠিয়াছিলেন।

স্বয়ং বাদশাহ খাহীর কৃপাভিখারী হইয়া আতিথ্া

স্বীকার করিয়াছেন, তাহার প্গৌরব সর্বত্রই জয়ধুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। '
রোহিল! নীরগণ বাদশাহের পক্ষ সমর্থন করিতে গ্রাতিশ্রুত ছিলেন ; সুজা-

উদ্দৌলাঁও বাদশাহকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন । কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের
রাজ! কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই । তাহাকে দমন
করিতে না পারিলে, বাঁদশাহের

সিংহাসন

লাভের

আশা

ছিল না।

স্ুজা-উদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী বেণী বাহাছুরের প্রতি বুন্দেলখগ্ডের বিদ্রোহ
দমনের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। এই সময়ে মীর কামিম সটৈন্তে এলাহাবাদে উপনীত হইয়া, মিত্র-সন্দর্শনের আশায় যথাযোগ্য আয়োজন করিত্তে

প্রবৃত্ত হইলেন ।
স্জা-উদ্দৌলা এলাহাবাদে উপনীত হইয়! মীর কাসিমের শিবিরে পদাপদ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র, অতার্থনার আড়ম্বর প্রাবল হইয়া

উঠিল।

বিচিত্র কারুকার্যাথচিত

অভ্যর্থনার

ভন্য পিংহাপন

মহার্ছ পটমণ্ডপে

সংস্থাপিত হইল)

স্জা-উদ্দৌলার

সিংহাসন পার্থে মীর

কাপিমের পাত্রমিত্রগণ সমুচিত সমারোহে সম্জ্ীভঁতহইয়। উজীর সাহেবের
গুভাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । পটমণ্ডপের দ্বারদেণ হইতে
বহুদূর পর্য্যন্ত মীর কাসিমের সুশিক্ষিত দৈনিকগণ উভয় পার্খে দণ্ডায়মান

হইয়া, বীরোচিত পরিচ্ছদচ্ছটায় আগমন-পথ উজ্জ্বল করিয়া! তুলিল।
সেই

পথে সেনাবুন্দের জয়ধ্বনি শ্রবণ

করিতে করিতে, দণ সহ

অশ্বারোহী সেনাৰ্ অশ্বশ্রেণীর খরখুরোখিত ধুলিপটলে দিগ্মমগ্ুল সমাচ্ছ্

করিয়া, মহাবীর )স্বজা-উদ্দৌলা মীর কাসিমের পটমণ্পে উপনীত
হইলেন। তাহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া, মীর কাসিম বহুমূলা
উপচৌঝু দ্রব্যলইয়া তাহার সন্ববধীন হইলেন। উন পক্ষে শিষ্টাচার
প্রদর্শনের ক্রটি হইল ন1। বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন
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বি

মীর কাসিম

সপ

মুসলমান-নবাবের বিভবঙ্ছটায় স্জ! -উদ্দোলাবিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া, তাহাকে
ধর্মত্রাত! বলিয়া সর্বজন সমগ্ষে আলিঙ্গন করিলেন) মীর কাসিমের

রাজোদ্ধারের আশা! প্রবল হইয়া উঠিল ।কথাবার্ভার পর, উভয় নবাব

একটি সমলজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বাদশাহের শিবিরে ' উপনীত
হয়া, বখাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন করিয়া, উপচৌকন দ্রব্যে, দিলীশ্বরের

মর্ধাদা রক্ষা করিলেন । তৎকালে যে তিন জন মুসলমান বীর আর্ধ্যাবর্তে মুললমান-শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, তীহারা এইটরূপে
একত্র মিলিত হইয়াছেন শুনিয়া, রা মগ্ডলীতে আশঙ্কা প্রবল হইয়া

উঠিল।

ট

এই সময়ে ইংরাজদিগের অনৃষ্ট-গগন মেখাচ্ছ্্ হটয়! উঠ্িয়াছিল।
মেজর আদম্সের পরলোক গমনের পর, ইত্রাজ-সেনামগুলী বিদ্রোহ
ঘে।ষণা করিয়াছিল। বিহ্বার-বিজয় সুসম্পন্ন হইবামাত্র, মীর জাফর

ইংরাজ লেনাদলকে পুরস্কার দানের জন্ত প্রতিশ্রুত ছিলেন| বিহার-বিজয়'
হুসম্পন্ন হইয়া গেল;

মীর কাসিম গৃহতাড়িত হইয়া! অযোধ্যারাজ্যে

পলায়নপর হইখেন ; বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্ার সকল স্থানে মীর জাফরই
একমাত্র নবাব বলিয়া ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল ;--তথাপি ঈতরাজ

_সেনাদল প্রতিক্রত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল,না। ইহাতে প্রথমে, “গোরা
জোগণ, তাহার পর “কালা সিপাহী,” বিদ্রোহ ঘোষণা করিল ইহাই

প্রথম মিপাহী-বিদ্রোহ। এই বিজ্রোহ দমন করিতে মীর জাফর

ইংরাজ বণিক ব্যতিব্যস্ত হইয় পড়িলেন। যখন প্রতিক্রত পুরস্কায়
বিভরণ করিয়! কোনরূপে বিদ্রোহ শীস্ত করা হইল, তখনও ইংরান্মসেনার প্রতি স্নোনায়কগণের অবিচলিত বিশ্বাস পুনরাগনত হইল না।
তাহারা সেনাদলকে নানাপ্রকারে বিভক্তকরিয়া,তাঙ্া্দিগকে নানাস্থানে

সংস্থাপিত: কক) একত্র িলিত হবার অবসর দূর করিয়াকদিন।

এই বিশ্বাসঘাতক +সেনাদলঞে স্বপক্ষে আকর্ষণ, করিহার জনয বীর

কাসিমের গুপতচরগণ নানা ছদ্মবেশে ইংরাজ-শিবিরে গতিবিধি করিয়া,
ইংরাজ-সেনাপতির বিতীষিক! প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিল। এরূপ
অবস্থায় মীর জাফর ভিন্ন ইংরাজের অকৃত্রিম স্বহৃদের সংখ্যা অধিক ছিল
না।

যে-বিদ্যাক্» মীর জাফর ইতিহাস__বিখাত, সেই বিদ্যাই এক্ষণে

ইংরাজ-রক্ষার একমাত্র উপায় বলিল স্থিরীকুত হইল।

মীর জাঞ্কর স্বদেশদ্রোহী বলিয়া চিরকলক্ষিত হইয়া রহিয়াছেন।

তাহাতেই তাহার রণকৌশল ও মন্ত্রণাকৌশল রিস্বৃত হইয়া গিয়াছে ।
কৌশল প্রয়োগে মীরজাফর সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাহার মন্ত্রণাদাভ!
মহারাজ নন্দকুমার কুটিল কৌণলের উষ্ণ প্রত্রবণ বলিয়াই ইতিহাসে
সুপরিচিত | স্থতরাং'কৌশল প্রয়োগের ক্রি হইল না। 'যে কৌশল
উদ্ভাবিত হইল, দেশকালপাত্রের বিচার করিলে, তাহাকে অব্যর্থ কৌশল
বলিয়াই ব্যক্ত করিতে হইবে।

যীরজাঁফর গোপনে স্থজা-উদ্দৌলার

নিকট দত প্রেরণ করিলেন; মীর সমসৃউদ্দীন নামক গুপ্তচরের
যোগে মীরজাফর এবং শুঙ্গা-উদ্দৌলার গ্মধো পত্র বিনিময়ের শ্ৃত্রপাত
হইল। ইহাতে বেশী বাহাদুর নিরতিশয় ঈর্ধান্ধিত হইয়া, বাদণ?:হর
ধ্রবারে নানা বড়যন্ত্ের স্থ্টি করিয়া, বাদশাহকে মীরজাফরের পক্ষতুক্ত
" করিয়া তুলিলেন। মীর কাসিম রাজ্যত্রট ; মীরজাফ্ত্র রাজ্য লাভে
উৎসাহযুক্ত;মীর কাসিম একাকী; মীরঞজীফর ইংরাঞ্জমেনার বাহুবলে
দুদবর্ব। স্ুতরাৎ মীর কাসিমকে পরিত্যাগ করিয়া, মীরজাফরের
সহায়তা সাধন করিলেই বাদশাহের পক্ষে সহজেজ পিতৃমিংহাসন অধিকার

করিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইতে পারে। মীরজাফরেন এই ষকল

প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, বাদশাহ এক সনন্দ দান,ও থেলাত দান

করিয়া, রাজ! সিতাব রায়কে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিলেন ।

মীরজাফর সক্ষল।যুদ্ধেই ইংরাজদিগের সাহায্যে উপধুগপরি বিজয়লাত

করিয়াছেন,তাহাতে যে বাদশাহ অতিমা্র আনন্দলাত করিয়াছেন,

সে কথাও পত্রমধ্যে উল্লিখিত হইল । এদিকে মীর কাসিমের সহিত
শিষ্টাচারও পুর্ববৎ চলিতে লাগিল । মীর কাপিম মিত্রলাভ করিয়াও,
এইরূপে প্রতারিত হইয়া? কৌশলজাল বিস্তার করিতে ক্রুটি করিলেন
না। তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, দরবারের পাত্রমিত্রগণকে
হস্তগত করিতে লাগিলেন । মীরজাফরের মুখের কথা, মীর কাসিমের
স্থব্ণমুদ্রা ;_ওমরাহগণ মুখের কথায় প্রলুব্ধ হইয়াও, সুবর্ণমুদ্রার

মর্্যাদারক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

বাদশাহের দরবারে আপাততঃ মীর কাপিষের পক্ষই প্রবল হইয়!
উঠিল। তাহার জন্ত মীর কাদিমকে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে
হইল, তাহাতে তাহার রাজকোষ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া, মীর
কাসিম কৃপণত! করিলেন না। আশায় উৎফুল্ল হইয়া, যে যাহা বলিতে

লাগিল, মীর কাসিম তাহাতেই সম্মত হইলেন । অবশেষে স্থির হইল,
বুন্দেলখও পরাভূত না হইলে, বাদশাহ বা উজীর কাহারও পক্ষে মীর
কাসিমের রাজ্যোন্ধারের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করা, অসম্ভব । অবসর প্রাপ্ত
হইলে, বুন্দেলথগ্ডের রাজ! অযৌধ্যা-রাজ্য আক্রমণ করিতে পারেন। অগ্রে

তাহার ব্যবস্থা না করিয্না, মীর কাসিমকে সাহাষা দান কর! অসম্ভব"
ইহাতে মমাধিক কাল বিলম্ব ঘটিধার আশঙ্কা ছিল) কুচক্রী বেণী
বাহাছুর যে সহজে বুন্দেলখণ্ড পরাভূত করিতে পারিবেন, তাহারও বিশেষ
সম্ভাবনা ছিল নাঁ। মীর কাসিম দেখিলেন,--তিনি শ্বয়ং সসৈম্তে

বুন্দেলখও্ আক্রমণ করিলে, সহজেই বিজয় লাভ করিতে পারেন।
সুতরাং তিনি. বুন্দেলখণ্ড জয় করিয়া! দিবার ভা গ্রহণ করিতে সম্মত

হইবা মাত্র, বাদশাহ তাহাকেই সেনাপতি পদে নির্বাচিত করিলেন।
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সিংহাপনে আরোহণ করিবার পূর্বে, মীর কাসিম অসি হস্তে সেন।
চালন! করিতেন) সিংহাসন-বিচাত হইয়। আবার অসি হস্তে সেনা

চালনায় অগ্রীদর হইলেন। মীর কামিম ইংরাঁজের ইতিহাসে রণতীরু
বলিয়া পরিচিত হইলেও, রণভীরু ছিলেন নাঁ। তিনি অনি অল্পকালেই

বুন্দেলখণ্ডে জয়লাভ করিয়া, বাদশাহের নিকট উপনীত হইলেন ।
তখন আর মীর কাসিমকে প্রন্যাখ্যান করিবার উপার রাহল ন!।

অগত্যা তহার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়া, স্ুজ/"উদ্দৌল! বিহার
বিজয়ের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবাব-সেন| গঙ্গা উত্তীর্
হইয়া, বিহারে পদার্পণ করিবামাত্র। মীর কাদিম প্রতি মাপে একাদশ

.লক্ষ মুদ্রা "তন্থা” প্রদান করিবেন; স্বরাজ্যে প্রতিঠিত হইলে, বাদশাহের

গ্রাপা রাজকর প্রদান করিবেন; উজীর সাহেবকে প্রয়োজন অনুমারে
সেনা সাহাযা প্রদান করিতে বাধা থাকিবেন ;--এই মর্দে উভয় পক্ষে

সন্ধিসংস্থাপিত হইলে, বিহার প্রদেশ আক্রমণ করিবার জন্ঠ 'মায়োজন
আরন্ধ হইল । তজ্ন্ত নবাব-সেনা ঝ্ররাণনী অভিমুখে অগ্রদর হইতে
লাগিল।

চতুত্বিংখ পরিচ্ছেদ।
বিজয়-যাত্রা ।
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মেনর কার্ণাক প্রধান-সেনাপতি-পদে নিয়োগ লাভ করিয়া ইংরাজ- :
শিবিরে উপনীত হইবামাত্র, ইংরাজ-সেব্বার সংস্কারদাধনে কৃতসংকল্প
হইয়াছিলেন।

অধ্বারোহী মোগল-সেনাই সেকালের ইংরাজ-সেনার

মুখপাত্র বলিয়া পরিচিত ছিল।

ইতরাজ-সেনানায়কগণ স্বভাব-নুলত

উদ্ধত্য বশতঃ অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি অকারণে অসম্বাবহার
ক্ষরিতেন। . তাহারাও তাহার যথোপধুক্ত প্রত্যুত্তর দানে শৈথিলা করিত

81 ইহাতে ইংরাজশিবিরে সর্ধদা কলহ উপস্থিত হইত। মেজর কার্ণাক
হার প্রতিকার সাধনের অভিগ্রায়ে মীর মেহেদী খীঁকে মোগল অস্থা

রোহীদলের অধিনায়ক নিবুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন ।
_ মীর মেহেদী খা পাঁটনার শাসনকর্তা ছিলেন । তিনি মীর কাসিমের
বেতন গ্রহণ করিয়াও, মীর কাগসিমের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মীর জাফরের
পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই কারখে কলিকাতার ইংরাছ দরবার তাহার

নিয়োগে আপত্তি উত্থাপিত করিলে, মেঞ্জর কার্ণাককে নিরম্ত হইতে.
হইল। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি ইংরাজ-_সেনানায়কগণের উদ্ধৃত

শ্বভাবের বিরুদ্ধে খাহ! লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে স্থান
প্রাপ্ত হইয়া, চিরশবরণীয়হইয়া রহিয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

. মেজর

২০৩

কার্ণাক বক্পীরের নিকট শিবির সংস্থাপিত করিয়া

্

আক্রমণ্ের "প্রতীক্ষায়, রসদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন ;রসদ্দের অভাবই

প্রধান অভাব বলিয়। প্রতিভাত হইল । বলবস্ত সিংহ নবাবসেনার জন্ত

রসদ সংগ্রহ করায়, ইংরাজ-সেনাপতির পক্ষে রসদ সংগ্রহ করা সহজে
হইল না। হুতিক্ষের আশঙ্কায় খাদ্য্রবা অত্যন্ত ছুরুল্য হইয়া উঠিল।

মীর কালিমের 'অনুচরগণ মৃল্যবৃদ্ধির ত্রুটি করিল ন1) মহারাজ নন্দকুমার
অতিরিক্ত লাভের লোভে ইংরাজ-সেনার' খাঁদান্রব্য রম্য করিয়া
তুলিলেন

৷

[ও

এরূপ অবস্থায় সহদা সম্মুখে অগ্রপর হইয়। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার
উপায় রহিল না। নবাবসেনা অগ্রসর হইতে লাগিল; ইতরাজ-সেনা
[শিবিরে বসিয়া দিন গণনা করিতে লাগিল । কলিকাতার ইংরাজ-দরবার
অযোধ্যার উজীরকে বিশ্বীস করিতেন না। তিনি ধে মীর কামিমের
রাজ্যোদ্ধারের জন্ত ইংরাজের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে

আস্থা! স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিরী, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার

লিখিয়৷ পাঠাইলেন,--“উজীর সাহেব রত্য সত্যই সমরলোনুপ হইয়া
থাকিলে, তিনি বিহারে পদার্পণ করিবার পূর্কেই ঘেন তাহার রাজ্য
আক্রমণ করা হয়) ”

|

4

ইংরাজ-সেনাপতি অনন্যোপায় হইয়া, সমরসভার শরাণাপন্ন হইলেন, সে সভায় ধাহার। উপস্থিত ছিলেন, কেহই রসদ সংগ্রহ না করিয়

শক্ররাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন ন! । তাহার! বরং পাটনাক্তি

মুখে প্রত্যাবর্তন করিবার অন্ই ব্যাকুল হইয়াউঠিলেন। এই সকল
কারণে, এপ্রিলমাসের প্রথমেই ইংরাজ-দেনা পাটনাভিমুখে ধাবিত,
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বীর কীসিম

ল। ইহাতে ইংরাজ-শিবিরের সিপাহীগণ ইতরাজ-সেনাপতিকে রণভীক
বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। পাটনায় শিবির সংস্থাপন করিবার
পর একটি ঘটনায় মেক্গর কার্ণাক সিপাহীদিগের নিকট নিরতিশয় লঙ্জা
প্রাপ্ত হইলেন । সে দিন সেনাপতি মহাশয় .
প্রাতরাশের পর পটমও্পে
বলিয়া তাসক্রীড়ায় লিপ্ত ছিলেন) এমম সময়ে শক্রসেনা তাহার

পটমগ্ডপের সম্মুখে উপনীত হুইবামাত্র, সেনাপতি মহাশয়, উর্ধশ্বাসে
পলায়ন করিয়! সিপাহীদিগের পটমণ্ডপে প্রবেশ করায়, সিপাহীগণ
হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ইহার জন্য সেনীপতি মহাঁশয়কে

যথেষ্ট গঞ্জনাভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি গুপুচরনিয়োগের জন্
মাসে মাসে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইতেন। তথাপি শত্রসেনা এরূপ
অলক্ষিতভাবে তাহার পটমও্পের সম্মুখীন হইল কেনছ ইহাতে কেহ
কেহ মনে করিয়াছিলেন, “সেনাপতি মহাশয় গুপ্তচরের বেতনের তক্কা
গোপনে আত্মসাৎ করিতেন ।

ইংরাজ-সেনাপতি যুদ্ধের গধথম উপক্রমেই পাটনাভিমুখে প্রত্যাবর্ভন করায়, মীর কাঁসিমের সেনাদলের পক্ষে অগ্রনর হইবার অবসর

উপস্থিত হইল।

তাহার! পাটনা পর্য্যস্ত অগ্রদর হইয়া, ইংরাজ-শিবির

অবরোধ করিপ। পাটনার পশ্চিমগ্থ সমস্ত প্রদেশ বিনা ুদ্ধেই
মীর কানিমের করতলগত হুইল ।
প্রায় একমাস কাল নবাব-সেন! ইংরাজ- শিখি অবরোধ করিয়!
বসিয়া! রহিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেহ কাহারও পরাজয় সাধন

করিতে পারিলনা। একদিন সুজা-উদ্দৌল। সষ্টদন্যে ইংরাজ-শিবির

আক্রমণ করিলেন। সেদিন বড়বিষম দিন। প্রভাত হইতে সায়াহ্ন
পর্ধ্যস্ত রণকোলাহল শাস্ত হইল না। উভন়্ পক্ষের বীরবৃন্দ রণকৌশলের
.পরাকান্ঠা প্রদর্শন করিল; সিপাহীসেনার প্রবলপ্রতাপে ইংরাজের

লজ্জা রক্ষা হইল। সেদিন স্বন্বাউদ্দৌল! যেধপ বীরশ্রভাপে পুনঃ পুনঃ

চতুবিংশ পারচ্ছেদল

ইতরাজ-শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন, মীর কাসিম সেইরূপ প্রবল
প্রতাপে সহায়তা সাধন করিতে পারিলে, সেই দিনই পানা মীর

কাদিমের করতলগত হইত) ইংরাজ-শক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইত। কিন্ত
ঘটনাচক্রে সমস্ত শ্রম বার্থ হইয়া গেল। অবশেষে বর্ষাকাল সমুপস্থিত
হইলে, মীর কাসিমকে বক্সারে আসিয়া! শিবির সন্নিবেশ করিতে
হইল । *

মীর ফাসিমের অর্থবলই ষে প্রধান বল, ইংরাজগণ তাহা বুঝিতে
পারিস্বা, নানা কৌশলে মীর কাস্মিকে অর্থহীন করিবার চেষ্টা করিয়া"

ছিলেন । দিল্লীশ্বর অর্থাভাবে অবসন্ন । তীহাঁকে অর্থের সন্ধান প্রদান

করিলে, তিনি ছলে বলে কৌশলে মীর কালিমের নিকট অর্থ শ্রীহণ
করিতে পারিবেন ;--এই আশায় ইংরাঁজ গভর্ণর দিদ্লীশ্বরকে প্রথমেই
এক পত্র লিখিয়াছিলেন 11 তাহা

মীর কাসিমের আপাততঃ

কোন

অনিষ্ট ঘর্টিল না। বরং দিলীশ্বর সন্ধিসংগ্থাপনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ব
ফরিলেন।

কিন্তু ইংরাজ-সেনাপর্তি সমরু ও মীর কাসিমকে প্রাপ্ত

না হইলে কিছুতেই সন্ধি করিবেন না| বলিয়া ক্লৃতসংকল্প হবার জন্তাই
৬ এই যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। .মেজর কার্ণাক কলিকাভার. ইংপাজ-দর়বারে
বেপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এইরূপ:...
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গান

সন্ধি হইল" নাঁ। দিঙ্গীশ্বর বাঁ অযোধ্যার উজীর . শরণাগত ব্যক্তিকে.

পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিলে, সহজেই সন্ধি হইতে পারিত | .
.সথজা-উদ্দৌল! পাটনা পরিত্যাগ করিলেও, ইংরাজ-সেন তাঁহার
পশ্চান্ধাবন করিল না । মেজর কার্ণাক অতিমাত্র ভীত হইয়া, কলিকাতার
ইতরাজ-দরবারের আজ্ঞাপালনে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। একে "
বর্ধাকাল, তাহাতে দেনার সংখ্যা অধিক নহে; তাহাতে আবার দেনা
দলের বিদ্রোহোম্ুখ অবস্থা ;--এই সকল কারণে মেজর কার্ণাক অগ্রসর
হইতে অসম্মত।

না।

কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাহাতে কর্ণপাত করিলেন

তাহার! সম্ুথে অগ্রসর হইবার জন্তাই পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রচার

করিতে লাগিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরূপায় হইয়া, মেজর কার্নাক

সমরসভা আহ্বান করিলেন ;) এবং অধিকাংশের অভিমতে যুদ্ধ-যাত্রার
জন্যই আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন । তাহাকে কিন্তু যুদ্ধ করিতে

হইল না। শীদ্রই পদত্যাগ করিয়া, মেজর মনরে! নামক বীর পুরুষের
জন্য বিজয়কীর্তি চিরসঞ্চিত রাখিয়া, কলিকাতায় গমন করিতে হইল ।

মেজর মন্রো৷ যখন ইংরাজ-শিবিরে উপনীত হইলেন, স্থজা-উদ্দৌলা
তখন বকৃসারে বর্ষাাপনের আয়োজন করিয়াছেন ৷ সে সময়ে সহসা
তাহাকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। একে বর্ধাকাল, তাহাতে

খাদ্াদ্রব্যের অসস্ভাব, তাহাতে আবার বাক্টর! লইয়া সেনাদল বিদ্রোহোম্মুখ।, কি গোরা কি.সেপাহী ষকলেই ইহাতে লিপ্ত ছিল।

সিপাহী-

দিগের অসস্কোষের কারণ আরও গরবল হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে

শ্রাণ
অথচ
না।
এবং

বিসর্জন করিবার. সময়ে তাহারাই সর্বাগ্রে সংস্থাপিত হইয়া থাকে ).
বারা পাইবার সময় উপস্থিত হইলে তাহারা স্থবিচার লাভ করে
মেজর মনুরো বিদ্রোহের খুল কারণ বিদুরিত করিয়া, শিক্ষায়,
সুঁপাসনে সেনাদলকে যুদ্ধোপযোগী করিবার জন্য পাটনাযু বধিয়াই

বর্ধা অতিবাহিত করিলেন?

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।
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এ দিকে নবাব-শিবিরেও বর্ধাকাল সুখের কাল বলিয়া পরিচিত
হইতে পারিল না । বর্ষার প্রবল প্রতাপে সমরকোলাহল নিরন্ত হইলেও,

নবাব শিবিরের কলহকোলাহল প্রবল হইয়। উঠিল । একটি মাত্র সংকীর্ণ
শিবিরে তিনজন প্রবল পরাক্রান্ত 'শ্বাধীন নরপন্তির দীর্ঘকাল একত্র
অবস্থান ন্থথকর হইবার পক্ষে বাঁধা বিদ্বের অভাব ছিল না। সকলেরই

কুচক্রী পাত্রমিত্র সর্বদা তুচ্ছ বিষয় লইয়া পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত
হইয়া শাস্তিতঙ্গ করিতেন । যুদ্ধকালে গৃহকলহ নীরবে ঘনীভূত হইতে-

ছিল। বর্ষাকালে তাহাই প্রবলবেগে ঈর্ষাদ্বেষ বর্ষণ করিতে লাগিল।
এক পটমগুপ হইতে অন্য পটমণ্ডপে কত তুচ্ছ কথা বিপুলাকার ধারণ

করিয়া মুখে মুখে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল । অবশেষে হুজা-উদ্দৌল!

শুনিলেন,--মীর কাসিম না কি পাটনার যুদ্ধে আশ্রয়--দাতা সুজাউদ্দৌলাকেও হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন!

এমন মিথ্যা

কথায় অন্য কেহ আস্থা স্থাপন করিত না; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সমর

এই কথ! ব্যক্ত করায়, উজীর সাহেব মীর কাঁসিমের প্রতি মনে মনে
বিলক্ষণ অসন্তষ্ট হইয়া উঠিলেন। শাহজাদা শাহ আলম স্ভুধিক দিন

সমর-শিবিরে (অবস্থান করিয়া অসহিষ্ণু হই উঠিয্াছিলেন। তিনি
গোপনে গোপনে ইংরাজ-সেনাপতির

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সহিত সন্ধিসংস্থাপনের চেষ্টা

মীর কাসিমের শেষ আঁপ! এইরূপে সমূলে

উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইল। তিনি তাহার সন্ধান লাভ না করিয়া
বর্ধাকালে শিবিরে বসিয়া সুখম্বপ্রে বিভোর হইয়া রহিলেন!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।
ভাগ্য-বিপর্য্যয় |
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কি উদ্দেশ্যে স্ুজা-উদ্দৌল! মীর কাসিমকে ধর্ধত্রাতা বলিয়া গ্নেহ
সম্বোধন করিয়৷ পরম সমাদরে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, তাহ! অধিক

দিন লুক্কারিত থাকিতে পারিল না। তিনি যে লাভের লোভেই এতদুর
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহ৷ ক্রমশ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

প্রথমে

মনোমালিন্য, তাঁহার পর অবহেলা, অৰশেষে প্রকাশ্যভাবে ভৎ্সনার
ছুত্রপাত হইল । মীর 'কাসিম সেনাদলকে তন্থা প্রদ্দান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, তখন প্রতিশ্রুতি

পালনের সামর্থ ও সম্তাবন! ছিল; তখনও রাজকোষ অর্থশূন্য হয় নাট,

তখন পাটনা অধিকার করিবামাত্র বিহার-প্রদেশের রাজকর প্রাপ্ত
হইবার আশা ছিল। পাটন! অধিকার করিতে না পারায়, সে আশা
নির্ধূল হইয়! গিয়াছিল'১-_বাদশা
হকে,উদ্ধীর সাহেবকে, উভয়ের পাত্র"

মিত্রগণকে উৎকোচ দান করিতে গিয়ারাজকোষ শুন্য হইয়া পড়িয়াছিল।
যাহ! কিছু অবশিষ্ট ছিল, ত্রাছথাও মীর সোলেমান নামর বিশ্বাস"ঘাতক

ধনরক্ষক অপহরথ করিযা, স্থজা-উদ্দৌলার শিবিরে আশ্রয়গ্রহণ করিল।

নিকট বিচারপ্রার্থী
মীর কাদিম অনন্যোপায় হইয়া, হুজা-উদদৌলার

হইলেন। তিনি অগস্তুত ধনরত্বের অংশ্ গ্রহণ ক্রিয়া, সোলেমানের

পা

পেপার

বিচার করিলেন ন1 ; বরং তন্থার টাকার জন্য মীর কাসিমকেই ভতৎদনা
করিয়া বিদায় দান করিলেন। মীর কাসিম সন্ত্ান্ত--শরণাগত-_অতিথি--

ধর্মৃভ্রাতা । সুজ1 উদ্দৌলা' স্থার্থচিন্তায় মতিভ্রান্ত হইয়া, ইহার কোন
কথাই ভাবিয়া দেখিলেন না । আপন পটমগুপে প্রত্যাগত হইয়া, মীর
কাসিম আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না; অভিমানে-_মন্মবেদনায়”-- হতাহ্বাসে, তাহার

হ্ৃদয়বল ভাঙিয়া

পড়িল। তিনি

অন্থুগত তৃত্যবর্গের সহিত ফকিরের জীর্ণকস্থা! পরিধান করিয়া, দীনবেশে

পটমণ্পের দ্বারদেশে উপবেশন করিলেন । ' ষে দেখিল, কেহই অশ্রু

ংবরণ করিতে পারিল না; সকলেই সুজা উদ্দৌলাকে ধিষ্কার করিতে
লাগিল।

অগত্যা স্বয়ং মীর কাসিমের নিকট উপনীত হইয়া সুজা

উদ্দৌল। তাহাকে বেশ পরিবর্তন করিতে বাধা করিলেন ॥। কিন্তু
অধিক

দিন

লজ্জা রক্ষা করিবার উপায় রহিল না।

কপদ্দকশূন্য

সিংহাসনবিচাত নাম-সর্বস্ব নবাব সাজিয়া, মীর কাসিম শান্ত ভইতে
পারিলেন না।
হইলেন

তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিস! অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় প্ররুন্

।

মীর কাসিম সমরুর

সেনাদলকে বিদায় *দ্ান করিতে প্রস্তত

হইলেন । ইউরোপীয় প্রণালীতে সম্রশিক্ষায় স্থশিক্ষিত হইলে, এদেশের
লোক ইউরোপের লোকের সমকক্ষ হইতে পারে কি নাঃ তাহার

পরীক্ষা

করিবার জন্ত মীর কাদিম কত যত্রে, কত অর্থব্যয়ে যে সেনাদল
স্থশিক্ষিত করিয়! তুলিয়া! ছিলেন, তাহাদিগকে অর্থাভাবে বিদায় দান
করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল )-_ছ্ুরাচার সম্রু তাহাতে

বিচলিত হইল

না) লে পুর্ধেই গোপনে গোপনে স্থজ! উদ্দৌলার

শরথাগত হইয়াছিল ; মীর কাসিম বিদায় দান করিলে, অস্ত্র শ্ত্র লইয়া

সুজা উদ্দৌলার শিবিরে আশ্রয় লাভ করিবার ব্যবস্থ। করিয়! রাখিয়াছিল॥

বে আন্ত শস্্রগ্রত্যপণি করিতে স্বীক্কৃত হইল না উদ্ধত বাক্যে বলিঙ্ক
২

চর

উঠিল,__ণযে রাখিতে ন! পারে, অন্ত্রশস্ত্র তাহার হস্তে শোভা পায় না 1”
মীর কাসিম সর্জলনয়নে চাহিয়া দেখিলেন,_তীহার

শিবির হইতে

ছাউনী উঠাইয়! সমরুর সেনাদল সুজ! উদ্দীলাঁর শিবিরে ছাউনী ফেলিতে
আরম্ভ করিল )--একজন পদাতিক, কি এক জন ভেরীবাদকও
কাসিমকে সেলাম করিতে চাহিল ন|!

মীর

ইহার পর ভত্রতার সুক্ম আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। সুজা উদ্দৌলার
আদেশে সমরুর সেনাদল আসিয়া মীর কাসিমের পটমণ্ডপ অবরুদ্ধ
করিল। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল; কেহ তাহাতে
কর্ণপাত করিল না। সকলে মিলিয়া মীর কাসিমকে বন্দিবেশে টানিয়া

লইয়া গেল -__পটমণ্ডপ লুস্তিত হইল--মহিলাবর্গের বস্ত্াভান্তরেশু

তঙ্করের কঠোর হস্ত প্রপারিত হইল ১-_দেখিতে না দেখিতে, মীর
কাদিমের সর্বস্ব অপহৃত হইয়া! গেল। এই লুষ্ঠন-ব্যাপারে একজন ভিন্ন
মীর কাসিমের অক্গত ভূত্যবর্গও বিশ্বাসঘাতকতা! করিতে জ্রুটি করিল
না।

কেবল একজন,_-তাহায় নাম ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে__

কেবল একজন,_:সেখ মহম্মদ অস্থর-_কিছু ধনরত্ব লইয়া গোপন

পথে রোহিলাখণ্ডে.. পলায়ন করিয়া, মীর কাসিমের পরিবারবর্গের
গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া, তাঁহার মুক্তিলাভের প্রতীক্ষা করিতে
লাগিল ।

৫

পা

এদিকে সুজা উদ্দৌলা বক্্সারে বদিয়। নৃত্যঈীতে চিত্তবিনোদন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মেজর কার্ণাকের ব্যবহারে ইংরাজশক্তির

ছুর্বলতা লক্ষ্য করিক্া, সুজ! উদ্দৌলা আত্মরক্ষার জন্ত ব্যস্ত হইলেন ন1।

মেজর মন্রে! তাহার সন্ধান লাভ করিয়া,যুদ্ধযাত্রা করিলেন।
আবার নিকটে উপনীত, হুইবামাত্র ইংরাঁজবাহিনী বাধ! প্রাপ্ত
হইল। : নবাবের অঙ্থসেনার প্রবল পরাক্রমে ইংরাজ-সেনা ব্যতিবাস্ত
চুইব। পাঁডিল। ছন্মুখে তগ্রসর হুওয়! দূরে থাকুক, পশ্চাতে. প্রত্যাবর্ভম

পঙ্কাবহদ লারচ্ছেদা

ত১১

করাও কঠিন হইয়া উঠ্ভিল। ইতরাঞ্-সেলানায়কগণ, অশ্ব-সহ নালা
উল্লজ্বন করিয়া, কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিলেন $__উল্লজ্বনে অনভ্যন্ত
মোগল-অস্বারোহী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না! ! বিজয়গর্ষে
উৎফুল্ল হুইয়াই নবাব-সেলার সর্বনাশ হইল। ইংরাজ-সেন! লাঞ্চিত
হইর়া, সমধিক সতর্কভাবে অগ্রীপর হইতে লাগিল। তাহারা ব্যহ রচনা

করিয়া যুদ্ধোন্মুখ ভাবে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হুইয়ী বক্সরের মিকটবর্ভা
হইল। সে দিন পরিশ্রান্ত ইংরাজ-সেনাকে আক্রমণ করিতে পারিলে)
ইংরাজের সর্ধনাশ হইত। স্থুজা উদ্দৌল! সষ্টসন্তে অগ্রপর হইতেছেন
দেখিয়া, ইংরাজ-সেনাদলে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল? কিন্তু সুজা:
উদ্দৌল| সে দিন আক্রমণ না, করিয়া শিবিরে

প্রত্যাবর্তন করায়,

ইতরাজ-সেমা বিশ্রাম লাভের অবপর প্রাপ্ত লইল। সে রঙ্জনীতে
ইতরাজশিবিরের সেনানাক্ঈকগণ বিশ্রামস্থখ উপভোগ করিতে পারিলেন
না)--সমরসতায় মিলিত হইয়া, তর্কাবতর্কে কর্তব্য নির্ণয় করিতেই;
রজনী প্রভাত হইয়৷ গেল।
১৭৬৪ খুষ্টাব্বের ২৩এ অক্টোবর তারিখে, রজনী প্রভাত হইব! মাত্র;
মবাব-সেন! দলে দলে শিবির হইতে বহির্গত হইত্তে লাগিল । সেদিন

ইংরাজ সেন! যুদ্ধের জন্য প্রস্তত ছিল না) কিন্তু সেনাপতির আদেশে

তাহাদিগকে সজ্জীভূত হইতে হইল। প্রথমে উভয় পক্ষ দূর হইতে
কামান ছাভিয়া বুদ্ধ ধোষণা করিল । পরে শত্রু মিদ্র পরস্পরের সম্মুখীন
হইয়া) মহা সমরে মিলিত হইয়া গেল।

আশায় উৎফুল্ল ছিলেন

বলিয়্াই

ন্ুুজা উদ্দৌলা বিজয়-লাভের

বোধ হয়। তাহার পটমণুপ;,

ধনরত্ব, মহিলাবর্গ সমস্তই শিবিরে রাখিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত সদরে
ঘুন্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হুইয়াছিলেন | কেবল কি ভাবিয়া মীর কাসিমকে .

মুক্তি দান করিয় ছিলেম, তাহা জদ্যাপ্চি বিস্ময়ের বিষয় হই!

রহিয়াছে । শরীর কাসিম মুক্তি লাভ করিয়া) শিবির ত্যাগ কনার পরষ'

ঙ্হ

মাত কা।পন।
২৮৯৮৯০৯৯৫৯৯

কামার:জনের, স্ত্রপাত হয় । সেদিন মোগল-সেনানায়কগণ বীরত্বের:

পরাকান্ঠী প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; ইংরাজ”সেনানায়কগণও রণকৌশলের
পরাকান্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ৷ ইত্রাঁজসেনার জয় লাভ করিবার
সম্ভাধনা ছিল ন1)-কিন্. ইংরাজসেনাই জয়লাভ করিল। মোগল
সেনা-নায়কগণ নিহত হইবামাত্র, তাহাদের সেনাদল পলায়ন করায়,

ইংরাজের জয় লাভের পথ সহজ হইয়া! উদ্রিল।
মেজর মনরে বুদ্ধক্ষেত্র হইতেই কলিকাতায় বিওয়বার্তা প্রেরণ করেন

পরে বিস্তৃতভাবে যুদ্ধ বর্ণন] করিয়া “রিপোর্ট” করিয়াছিলেন ৷ তাহাই
বক্সরের যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ বলিয়া ইংরাজদ্িগের. সামরিক ইতিহাসে
স্থান লাভ্ করিয়াছে ৷ এই যুদ্ধে ইংরাজ.পক্ষে গোর। অপেক্ষা সিপাহীরাই

সমাধিক শৌর্ধ্য বীর্ষের পরিচুয় প্রদান করিয়াছিল; কিন্তু ইতিহাসে
ভাভাদের নাম: বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। মেজর সাহেবের
“রিপোর্টে” যে হতাহতের, সংখ্যা-লিপিবদ্ধ হইয়াছিল. তাহাতে দেখিতে
পাওয়া যায়” গোরা পণ্টনেন হতাহতের সংখ্যা ১০১ জন মাত্র-_
সিপাহীদিগের হৃতাহতের সংখ্যা ৬৮৫.জন ; গোরা পণ্টনের মধো ৩৯.
জন মাত্র নিহত এবং ৬২ জন আহত হইয়াছিল) সিপঃহীসেনার মধো
২৫” নিহত আবহ ৪৩৫ আহত হইয়াছিল'। ইহার প্রধান কারণ এই যে,
এই যুদ্ধে যে সকল দৈনিক অন্ত্রধারণ করিয়াছিল তন্মধ্যে গোরার, সংখ্যা

৮৫৭ জন, সিপাহীর সংখ্যা ৭০৭২.জ্বন।

সিপাহীদ্িগের বাহুরলেই ফে

বক্পারের যুদ্ধে ইংরাজদিগের ভয় হইয়াছিল, তাহ! ইংরাজের ইতিহাসেসৃক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয় বাই।
|

একটি অসাৰধানতার জন্তাই বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা- ইংরাজের
নিকট, পরাদধিত হইলেন, তিনি শিবিরে, সর্বস্থ' রাখিয়া ঘুদ্ধক্ষেত্রে মেনা-,

নায় নিবুকত হইরাছিছেনু। তাঁহার কোন কোন লেনানাক্ক নিহত

হ্ইকাঁযাজ। তাহাদের সেনাদল:শিবিরে, পলায়ন, করিয়া, শিবির বুনে

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।
নিধুক্ত হইতে লাগিল।

২১৩

ইহাতে সকলেই যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে শিবিরাভি-

দুখে পলাধ্বনপর 'হইল। স্জাউদ্দৌল! যাহা পারিলেন তাহা লইয়াই
নাল! পার হইয়া, সেতু ভগ্র করিয়া দিলেন ; যাহারা নাল! পার হইত্ডে
পারিল না, তাহারা ইংরাজ-সেনার সঙ্গিনবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।
যুদ্ধ শেষ হুইধার পর সম্তাহ মধ্যে আহতগণের চিকিৎসার, ব্যবস্থা হইতে

পারিল নাঃ ইংরাজদ্দিগের আহত সেনাগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়িয়া রহিল ।
সেনাপতি প্রত্যহ তাহাদিগকে পরিদর্শন করিয়া অন্ন জল শ্রাদান
করিতেন, কিন্ত অনেকের পক্ষেই অচিকিংসায় ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা অপহৃ,
হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে ,অতিকষ্টে ভাহাদিগের চিকিৎসার
বাবস্থা হইয়াছিল।
সম্রাট শাহ আলম ঘুদ্ধতৃমির নিকটেই শিবির সংস্থাপিত করিয়া,
নিরপেক্ষ দর্শকের হ্টায় বক্সারের যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন,ইংরাজপক্ষ
জয় লাভ করিবাখীত্র তিনি তাহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন, এবং
আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ইঁংরাজের হিতাকাজ্ধী বলিয়া ঘোষণ| করিতে ক্রি

করিলেন না। তিনি ইংরাজদিগকে বঙ্গ-বিহান্-উড়িষ্যার দেওয়ানী
এবং অযোধ্যার উজীরি প্রদান করিতে চাহিলেন ৷ মেজর মন্রো তাহার
রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া, কলিকাতায় সংবাদ প্রেরণ করিলেন ।

যে তিন জন মুসলমান নরপতি মুসলমানশাসন স্ুদুচ় করিবার জন্য ধর্ম
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে নিরুপায় হইয়া, মীর
কাসিম ফকিরি গ্রহণ করিলেন ; শাহ আলম ইংরাঁজ হস্তে আত্মসমর্পণ

করিলেন; হ্জাউদ্দৌল। রণপরাজিত হইয়! শ্বরাজ্যে পলায়ন করিতে

ব্যন্ত হুইয। উঠিলেন। সকলই যেন শ্বপ্রের মত অক্ম্মাৎ্থ সংঘটিত
হইয়া গেল।
অীর কাঁসিমের কি হইল? সে করুণ কাহিনীবর্ণনাকরিবার উপযুক্ত

ঈতিহীসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। তিনি দুজাউদ্দৌরার

২১৪

মীর কাসিফ।

শিবির হইতে মুক্তিলাভ করিয়!, অধিক দূর গমন করিবার পূর্বেই,
বকৃসার যুদ্ধের পলায়ন-পরায়ণ সেনাদল: চারিদিকে ব্যাপ্ত হুইয়! পড়িয়াছিল। সুজাউদ্দৌল! মীর কাঁসিমের প্রতি দয় করিয়া ত্ৰাহাকে একটি
হস্তী দান করিয়াছিলেন । হম্ত্রীটি খঞ্জ, তাহার, হতভাগ্য আরোহী
কপর্দক শৃন্ঠ | তাহাকে ধরিয়! দিতে পারিলে, লক্ষটাকা পুরস্কার পাইকার,
আশা ছিল.। পঁলায়ণ-পরায়ন নবাবসেন! সেই উপায়ে অর্থোপার্জনের
চেষ্টা করিতে ক্রটি করিল না । অগত্য! মীর কাসিম খঞ্জ হস্ত্রী পরিত্যাগ,
করিয়া, দন্ত) তক্করের ম্ায় লোকালয় ছাড়িয়া, অরণ্যপথে পদব্রজে অগ্রসর.

হইতে লাগিলেন.। ক্ষুৎপিপাঁসায়, পথশ্রুমে, ভ্রাগ্যবিপর্ধ্যয়ে তাভার দশা.)
এমন শোচনীয় হইয়! উঠিল যে. তাহাকে আর. সহস বঙ্গবিহবার-উদ্ভিষযার,
নবাব বলিয়! চি্িয়া লইবার, উপায় রহিল না । তাহাই মীর কাসিমের,
ভ্বীবন, রক্ষার কারণ হইল.)

কিন্তু জীবন রক্ষা স্ুসম্পন্ন, হইলেও, জীবন;

ধারণের সুব্যবস্থা হইল ন1। বহুক্লেশে রোহিলাখণ্ডে উপনীত হইয়া,
প্রভৃভক্ত সেখ মহম্মদ অন্থরের যত্ধেমীর কাঁসিফ'অল্পদিন মাত্র গরাসাচ্ছাদন
লাভ করিয়া, আবার সন্বলহীন হইয়া! পড়িলেন। তাহার. হূর্দশায় ব্যথিত

হইয়া, নজিফউদ্দৌল| কিছুদিন, তাহাকে বৃত্তিদান করিয়াছিলেন ॥, “তাহ!র;
পর মীর কামিমের কি হইল, কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারিলনা ।

১৭৭৭ খুষ্টাব্ধের
৬ই জুন দিল্লীর নগরোপকণ্ঠের একটি জীর্ণ কুটারপ্রাঙ্গণে এক অজ্ঞাত পুরুষের মৃতদেহ ধুঁলিবিলুষ্টিত হইতেছিল ; তাহা
সমাধিস্থ, করিবার সম্বল ছিল না। নাগরিকগণ কুটার মধ্যে একখানি,

অীর্ণ শার এণ্ড হইয়া, তাহাই বিজ্ঞ করিরা, অস্তে্টিক্িয়া সম্পন্ন করিতে
বাঁধা হইলেন। যখন সেই মৃতদেহ সমাধি'নিহিত হয়, তখন কে যেন:

অকল্মাৎ কীদিরা উঠ্টিকা প্রকাশ, করিরা দিল--এই সেই মীর কাসিয.

;

ররর আকাশ বিলীন হই গিক্াছে।
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বকৃসারের যুদ্ধের পর দিবস ইংরাজ-সেনাপতি মেজর মন্রো!৷ শাহজাদা!
শাহ আলমের নিকট হইতে একখানি
পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই

পত্রই কোম্পানী বাহাছরের অসাধারণ সৌভাগ্যলাভের এঁতিহাসিক
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শিবিরে বন্দিভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন; এখন ইংরাজ-কোম্পানীকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিয়া, তাহাদিগের

আশ্রয় গ্রহণ করিতে কৃতসম্থলন হইয়াছেন ।” * যে তিন.জন মুসলমান
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মীর কাসিম।

নয়পতি একত্র মিপিত হইয়া মুসলমান-শাসন রক্ষা করিবার জন্ভ বুদ্ধ-

ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্থজা উদ্দৌলার উৎ্পীড়নে
মীর কাসিম ফকিরি গ্রহণ করায়, সুজা উদ্দৌল! রণ-পরাজিত হইয়া
পলায়ন করায়, শাহ আলম বিজয়ী ইংরাজ-সওদাগরের আশ্রয় গ্রহণ
করিতে লালায়িত হুইয়াছিলেন ;-_-এই সকল কারণে ইংরাজ-সওদাগর
বজ-বিহার-উড়িষ্যার

দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিয়া, ভারতবর্ষে রাজ্য-

বিস্তারের অবসর প্রান্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পূর্বেও শাহ আলম ইংরাঁজ-সওদাগরকে

দেওয়ানী-সনন্দ

প্রদান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কর্ণেল ক্লাইবের
তাহাতে অসম্মতি ছিল না। কিন্তু বিলাতের ডিরেক্টারগণ তখনও
ভারতবর্ষের গরকৃত অরাজকতার কাহিনীতে আস্থা স্থাপন করিতেন না;
রাজ্য-শাসনে হস্তক্ষেপ করিলে বাণিজ্য বিনষ্ট হুইতে পারে,_এই

আশঙ্কাই প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল।

এবার শাহ আলম আবার সেই

পুরাতন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, মেজর মন্রে! সহস! তাহাতে সম্মতি
জ্ঞাপন করিতে পারিল্লেন না। কলিকাতার ইংরাঁজ-দরবারে ইহার

বাদান্থবাদ চলিতে লাগিল; শাহ আলম ইংরাজ-শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ
করিলেন ।

|

১৭৬৪ থুষ্টাবের ১৯এ নভেম্বর তাঁরিখে কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের
সম্মতি প্রাপ্ত হইয়াঃ তাহার পর দিবসেই ইংরাজ-সেনাঁপতি দিল্লীশ্বরের
অভ্যর্থনার আয়োজন করিলেন । ২৪শে ভারিখে ইংরাজ-সেনানায়কগণ

বাদশাছের সম্মুখে উপনীত হইয়া, তাহাকে বথারীতি কুর্নীশ করিয়া
“নজর” প্রদ্দান করিলেন। * তাহার পর চুনার-ছূর্গ আক্রমণ করিবার
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জন্য আয়োজন আরন্ধ হইল।

২১৭

ন্ুুজ! উদ্দৌলার সেনাপতি মহম্মদ বুসীর

খা চুনার-দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য ঘত্্ করিয়াছিলেন । ইংরাজসেন! দুর্গ
জগ্ন করিতেঞ পারিল না। পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়া, বহুশত

ইংরাজসেনা পঞ্চত্ব লাভ করিল ;-_চুনার-ছুর্গপরাভূত হইল ন1। ইংরাজেরা
বারাণসীর নিকটে যে শিষিরসংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাও আক্রান্ত

হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। অগত্যা ইংরাজ-সেনাপতি চুনার ত্যাগ
করিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতীর ইংরাজ-দরধার ও স্থজ| উদ্দোলার

সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্ত ব্যাকুল হুইয়! উঠিলেন।

সুজ! উদ্দৌলা সন্ধিসংস্থাপনে অসম্মত ছিলেন না। বেণী বাহাছুরের সহিত ইংরাজ-সেনাপতির কথাবার্তা চলিতে

লাগিল;

কিন্তু

ংরাজ-সেনাঁপতি পুনঃ পুনঃ মীর"কাসিমফে ও সম্রুকে ধরিয়া আনিমা

দিবার জন্ত উত্তেজনা করায়, স্থজা উদ্দৌল!

তাহাতে সম্মত হইতে

পারিলেন না। তখন স্থুজ! উদ্দৌল| সপরিবারে রোহিলথন্ডে আশ্রর
গ্রহণ করিয়া, হাফেজ রহমত খার সহিত*সদ্ধি সংস্থাপিত করিয়া, রোহিলা

বীরগণের বাসুবলে বিজয়-লাঁভের আশায় এলাহাবাদে শিবির সংস্থাপিত
করিলেন । রোঁহিলাদিগের পরামর্শে মহারাষ্্র-সেনানায়ক মলহুর রাও

হোলকারের সহায়ত! গ্রহণ করিবারও আয়োজন হইল।

এইরূপে শস্তি-

সঞ্চয় করিয়া সুজ! উদ্দৌলা গ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।
দেশের দশা কি হইল? যে দেশের অসহায় প্রজাপুঞ্জের শিল্পবাণিজ্য রক্ষার জন্য মীর কাসিম সর্বস্বাস্ত হইয়। ফকিরি গ্রহণ করিতে
বাধ্য হইলেন, তাহার কথ! লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া ইংরাজ-লেখকবর্গও

সমবেদন! প্রকাশ করিতে ক্রর্ট করেন নাই। দেশ অরাজক হইয়।
উঠিল; ইংরাজমাতরেই ছৃ্ধর্য হইয়! উঠিল ; মীর জাফর নাম-সর্ধশ্ব নবাব
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২১৮

মীর কফকাপিম ।
পাপী

আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে পারিলেন ন।। তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়!

পড়িয়াছিল।

তিনি কলিকাতায় প্রভ্যাগত ' হইবামাত্র কলহ-কোলাহলে ৷

ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন। টাকা--টাকা-টাব্মু; আর কিছুই নহে,
কেবল টাকা! তখন টাকার অভাবে কোম্পানী বাহাদুর ক্ষিপ্ত হইয়া
উঠিয়াছেন । দেশ অরাজক )-_রাজকর সংগৃহীত হয় না! রাজকোষ
শৃন্ত,_মীর জাফরের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহেরও সহুপায় হয় না।
ইতরাজ সওদাগরগণ জলেস্থলে বিন! শুক্কে শ্বাধীন বাণিজ্যে লিপ্ত
হইয়া, শুক্কের আয় সঙ্কুচিত

করিয়া

দিয়াছেন;

দেশের

লোকের.

শিল্পবাণিজ্য যায় যায় হুইপ! উঠিয়াছে $'এমন সময়ে ইংরাজদিগের
অর্থলালসা দ্দিন দিন বাড়িয়া! উঠিতে লাগিল। * মীর কাসিষের
অত্যাচারে যে সকল ইংরাজ-সওদাগরু ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন, মীর
জাফর তাহাদের ক্ষতি পুরণ করিবেন বলিক্! প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ।

ইহার জন্য পাচ লক্ষ টাকার অধিক দিতে হইবে ন৷ শুনিয়া, মীর
জাফর সহজেই সম্মত হইয়াছিলেন্ন। সেই পাঁচ লক্ষ ক্রমে দশ লক্ষে,
দশ. লক্ষ কুড়ি লক্ষে, কুড়ি
লক্ষত্রিশ লক্ষে, এবং ত্রিশ লক্ষ তিগ্লান্ন লক্ষে

পরিণত হইল! মীর কাসিম স্বাণীন বাণিজ্যের ঘোষণা পত্র প্রচার
করায় দেশের লোকের বাণিজা বর্ধিত হইয়া ইংরাজদ্দিগের ক্ষতি হইয়াছে,

-_শই ধুয়া ধরিয়া ইংরাজমাত্রেই ক্ষতির ফর্দ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ।
ইহার সহিত কোম্পানীর সংস্রব ছিল ন1।

কর্ম্চারিগণের অনস্তপ্টি

সাধনের জন্ত কোম্পানীর টাকা বাকী রাখিয়া, মীর জাফর কর্ম্মচারিগণের

কাল্পনিক ক্ষতি পৃরণের জন্ত পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়াও খণ শোধ .করিতে
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৭১৭,

পারিলেন ন1। * ইংরাজ বর্মচীরিগণ এইর্ূপে অর্থ মৌষণ করিয়।

তাহা গতকরা আট টাকা স্থদে কোম্পানীকে খণ দান করার, মীর
জাফরের স্বন্ধে কোম্পানীর খণভার ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল।

হতভাগ্য মীর জাফর ! খন তার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন
কোম্পানীর কর্থচারিগণ তাঁহাকে কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থের জন্ত
উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন! সবাফটন্ লিখিয়া গিয়াছেন,-এই সময়ে ইত্রাজ-কর্ম্চারিগণ মীর
তুলিয়া ছিলেন !?

জাফরকে 24০৪ করিয়া

এই্টরূপে কলিকাতাক্স বিড়ন্থিত হইয়া, গলিত কুষ্টরোগগ্রস্ত হতভাগা
মীর জাফর মুরশিদাবাদে আসিয়া, ১৭৬৫ খ্ুষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাসে,
মানবলীল! সংবরণ করিলেন! মৃত্যুকালে পাপক্ষালনের জন্ঙ মহারাজ

নন্দকুমার শ্রীশ্রী করীটীম্বরী দেবীর চরণাফত, আনাইয়! মীর জাফরের
কণ্ঠশোষ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন ।

মীর জাফর ফে উপায়ে বঙ্গ-বিহীর-উড়িষ্যার মক্নদে আরোহণ
করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের ইতিহাসে পুনঃ. পুনঃ ধিকৃকৃত হইয়াছে!

তিনি যে উদ্দেশ্যে আত্মবিক্রয়$করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসে প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই। একজন ইংরাজ-লেখক স্পষ্টই. লিখিন্লা
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'মীর ঝাঁসিম

গিয়াছেন,_-“এদেশের লোকে ষদ্দি কখনও বিদেশীয় শাসনে মন্ম্রপীড়িত
হইয়া উঠে, তখন তাহারা মীর জাফরকেই তাহার 'ুলকারণ বলিয়!
ভর্খদনা

করিবে ১-মীর জাফর নবাবীর বাহ্যাড়ম্বর বিস্তার করিতে

পারিবেন বলিয়াই তাহার দেশকে বিক্রয় করিয়া গিগ্বাছিলেন !” * এই

এতিহাসিক সিদ্ধান্তের সহিত আরও একটি সিদ্ধান্ত সংযুক্ত হইতে পারে 9
_মীর জাফর যে কোনও উপায়ে আত্মবংশের প্রাধান্য স্থাপিত করিষেস বলিয়াই এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে লালায়িত হইরাছিলেন !

সে প্রাধান্ত নামসর্ধন্
॥প্রাধান্যে পরিণত হইল ;--তীহার যাহা কিছু
শাসনক্ষমত! ছিল, সাহার উত্তরাধিকারী তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন $
যাহারা জয়-পরাজয়ের চিরসহচর হুইধেন বলিয়া সন্ধি সংস্থাপিত
করিয়াছিনেন, তাহারাই দেওয়ানী-সনপ্দ গ্রহণ করিয়! মীর জাফরের
পুত্রকে “নবাব নাজিম” করিয়া! তুলিলেন !
নবাব-নিবর্বাচনে দেশের লোকের বাঙনিষ্পন্তি ফরিধার অধিকার

ছিলনা । অধিকার থাকিলে, তাহার! হন্গত ছুই জন উৎপীড়নকারীর
পরিবর্তে একজনকে চিরবিদায় প্রর্দান করিবার জন্য ইংরাজ-কোম্পানী*

কেই নবাব নির্বাচন কারত। শাহ আলম প্রওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিতে

প্রস্তুত থাকিতেও, ইতরাজ ইতিহাসলেখকগণ অনেক কৌতৃহলোদ্দীপক
গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। একজন লিখিয় গিয়াছেন,
»-অর্থ মোষণের জন্য একজন মামসর্ধবস্থ নবাব না থাকিলে চলে না বলি-

ব্বাই, ইংরাজ-দরবার একজন নবাব রাখবার জন্য লালায়িত ছিলেন ।
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পুত্র ছয় বৎসরের বালক ) মীর জাফরের অন্য পুত্র

নজমুদ্দৌলা বালক ছিলেন না। ইংরাজ-দরবার
সংস্থাপিত করিলেন।
ছিলেন।
নাই।

তীহাকেই মন্নদে

বিলাত্ের ডিরেক্টারগণ ইহাতে অসস্তষ্ট হইয়া-.

এরূপ হইল কেন, তাহার রহস্যভেদের জন্য চেষ্টার ক্রি হয়
মিল্ লিখিয়া গিয়াছেন__“মীরণের শিশু পুত্র উৎকোচ দান

করিতে অশক্ত বলিয়াই এরূপ টিয়া থাকিবে 1” * ইংরাজ্-দরবারের
সদসাগণ এই উপলক্ষে প্রায় বার লক্ষ টাকা পুরক্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1
স্থুতরাং ইতরাজ ইতিহাসলেখকের এই সিদ্ধান্ত নিতাস্ত অলীক বলয়!
প্রত্যাখান করিবার উপায় নাই।

কিন্তু সেকালের ইৎরাজ-দরবারের

সদসাগণ কেবল অর্থলোভেই ষে দেওয়ানী-দনন্দ গ্রহণ করিতে অসম্মত
হইয়াছিলেন, তাহা! স্বীকার করিলে অবিচার করা হয়। তাহাদের সাহসে
কুলায় নাই বলিরাই তাহারা ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; বিলাতের

ভিরেক্টারগণ ইতস্ততঃ করিয়! কলিকাতার ইংরাজ দরবারকে এবিষয়ে
পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিয়াছলেন!, দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিলে,
বাদশাহের প্রাপ্য রাজকর প্রদান করিতে হইবে; অরাজক দেশে সহজে

রাজকর সংগৃহীত ন! হইলে, বাঁদশাহের খণ পরিশোধ করিবার জন্য
বাণিজ্জোর তহবিলে হজ্জার্পণ করিতে হইবে). কোম্পানীর প্রধান, লক্ষ্য

বাণিজা_শাহার সমূহ ক্ষতি হইবে।

এই সকল কারণেই কলিকাতার

ইত্রাজ-দরবার দেওয়ানী-সনন্দ গ্রহণ করিতে ইতন্ততঃ করিয়া থাকিতে
পারেন। অবশেষে লর্ড ক্লাইব আসিয়া! সাহস করিয়া সনন্দ গ্রহণ

করিলেন।

অল্পদিনের মধোস্ট “কোম্পানী বাহাদুরের” নাম সর্বত্র

তে হইয়া উঠিল। এখনও এদেশের লোকে বিপদে পড়িলে,
সই *কোম্পানী বাহাছরের'” নামের “দোহাই” দিয়! থাকে।
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