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লিটি-লফশযাধী স্বাধীনতা ংগ্রাশভ ভুলরভশদয বূলভওা 
বাযশতয প্রচলরত আলতাচচচ ায এওটা লফশল প্রফণতা র 

ভুলরভশদয লফশদী অক্রভণওাযী লাশফ বাফা এফং স্বাধীনতা ংগ্রাশভ 
বূলভওায লনযীশঔ তাাঁ শদয লফশ্বাখাতও লাশফ লফশফচনা ওযা। এয ওাযণ 
ভূরত দুশটা। প্রথভত, বাযশতয আলতা-চচচ ায় লনশফলও প্রবাফ, 
মায লওায শয় এভনলও ডঃ মদুনাথ যওায এফং ডঃ অয. ল. 
ভজুভদায-এয ভত আলতালফদযা ভুলরভশদয ংসৃ্কলতকত লদও থথশও 
অরাদা লাশফআ থবশফশেন এফং থল ফলধ ধশভচয লবলিশত ভানুলশও 
বাক ওযায লিটি াম্রাজযফাদী চক্রান্তশওআ এও লদও থথশও ফাস্তফালয়ত 
ওশযশেন। লিতীয়ত, বাযশতয স্বাধীনতা-যফতী াওশেণী স্পষ্টআ 
ফুঝশত থশযলের থম জাতীয় স্বাধীনতা ংগ্রাশভ ভুলরভশদয বূলভওা 
ঠিওবাশফ লফশেলণ ওযশর এওালধও লিটি-লফশযাধী েস্ত্র ংগ্রাভশও 
স্বীওৃলত লদশত শফ মাশত এওলদও থথশও তাশদয লনশজশদয প্রওৃত 
থেণী-চলযত্রটাআ ফায ওাশে স্পষ্ট শয় মাশফ। থআ ওাযশণ এভনলও 
ওংশগ্র- বাযশতয স্বাধীনতা ংগ্রাশভ ভুলরভশদয বূলভওায শুধুভাত্র 
থটুকুআ অশরাচনা ওশয থমটুকু লদশয় তাযা লনশজশদযশও বাযশতয 
ধভচলনযশক্ষতায যক্ষও লাশফ মশথষ্টবাশফ জালয ওযশত াশয। এআ 
ধযশণয দৃলষ্টবলঙ্গ স্ববাফতআ লিটি-লফশযাধী স্ত্র ওৃলও  কণ-ংগ্রাশভ 
ভুলরভশদয বূলভওাশও থোশটা ওশয থদঔায়। থচ এআ ংগ্রাভগুশরায 
উৎলি ওংশগ্রশয জশেয এও তও-এয থফী অশক, ষ্টাদ 
তাব্দীয লিতীয়াশধচ। প্রচলরত আলতাচচচ াশও চযাশরঞ্জ জালনশয় থআ 
থচশ যাঔা আলতাগুশরাশও প্রওাশয অনাআ অশরাচয প্রফশেয রক্ষয। 

ন্ন্যাী-পলওয লফশরা (১৭৬৩-১৮০০)  

১৭৫৭ াশর রাীয মুশে লড়মন্ত্র ওশয জয়রাশবয য থথশওআ 
লিটি আস্ট আলিয়া থওাম্পানী ফাংরায ফুশও লনলফচচাশয থালণ-লনীড়ন 
শুরু ওশয লদশয়লের। তাযয ১৭৬৪ াশর ফক্সায মুশে জয়ী শয় ফাংরা, 
লফায অয লড়ায যাজস্ব অদাশয়য লধওায (লদয়ালন) রাব ওশয 
থওাম্পানী এআভস্ত এরাওায় াঘাতালতও রুাাট শুরু ওশয থদয়। ভুখর 
াশনয ক্ষলয়ষু্ণ ফস্থায ুশমাক লনশয় থওাম্পানী ধীশয ধীশয বাযশতয 
ুশযাশনা গ্রাভ-থওলিও থচনীলতশও ধ্বং ওযশত থাশও। এয অশক 
যাজস্ব অদায় ওযা ত গ্রাভ-ভাশজয ওাে থথশও। লওন্তু ১৭৬৪ াশরয 
য থথশও থওাম্পানী ওৃলওশদয ওাে থথশও ফযলিকতবাশফ যাজস্ব 
অদাশয়য প্রথা শুরু ওশয এফং থটা শযয ফদশর যালয ভুরায 
ভাধযশভ। যাজস্ব অদাশয়য এআ ফযফস্থা মাশত স্বচ্ছশে চারাশনা মায় তায 
জনয থওাম্পানী এফং ওৃলশওয ভাশঝ, থচাৎ এআ স্তযলবলিও 
থালণফযফস্থায লযালভশডয ফশথশও উশযয অয ফশথশও নীশচয 
স্তশযয ভশধয লফলবন্ন্ স্তশয ততযী শয়লের লফলবন্ন্ ধযশণয থালও, থমভন 
– নালজভ, জলভদায, তারুওদায,  আতযালদ। এশদয ভশধয ফশথশও 
বয়ানও লের যিশচালা ভাজন। জলভদাযশদয জলভয ভালরও লাশফ 
থখালণা ওযা য় মাশত তাযা দলযর জনকণশও (প্রধানত ওৃলও এফং 
ওালযকয) লনলফচচাশয রুা ওশয তায ভশধয থথশও এওটা লনলদচ ষ্ট ং 
যাজস্ব লাশফ লিটি-থদয াশত তুশর থদয় থআ লধওায থদয়া য় 
তাশদয। পশর জলভয উয ফযলিকত ভালরওানা-য প্রবাফ ধীশয ধীশয 
অয ফৃলে ায়। ১৭৬৫-৬৬ াশর, থচাৎ যাজস্ব অদাশয়য প্রথভ 
ফেশযআ থওাম্পানী থভাট ২২০ রক্ষ টাওায যাজস্ব অদায় ওশয, থমটা 
তায অশকয ফেশযয তুরনায় প্রায় লিগুণ [১]। দলযর জনকশণয জীফন 
শয় শা দুলফচফ। এআ তীি থালশণয লযণাভ লাশফ থদঔা থদয় 
১৭৬৯-৭৩ াশরয ফাংরা-লফায এয দুলবচ ক্ষ, মা ফাংরায় লেয়ািশযয 
ভন্বন্তয নাশভ লযলচত। ফাংরা  লফাশযয প্রায় ১০০ রক্ষ জনকণ এআ 
দুলবচ শক্ষ প্রাণ াযান, মা ঐ থকাটা ঞ্চশরয থআ ভয়ওায থভাট 

জনংঔযায প্রায় এও-তৃতীয়াংশয ভান লের। উলন তশওয স্কটি 
আলতালফদ ডব্লু. ডব্লু. ান্টায এআ দুলবচ শক্ষয ফণচনা লদশয়লেশরন – 
“চালীযা লনশজশদয ফ কফালদ শু, চাশলয উওযণ, এভনলও লনশজশদয 
ন্তানশদয লফলক্র ওযা শুরু ওশযলের মতক্ষণ থক্রতা লাশফ ওাউশও 
না ওাউশও ায়া থকলের; শযয ফীজ, কাশেয াতা এফং ভাশায খা 
থঔশয় তাযা থশটয লঔশদ থভটাত; এফং ১৭৭০ াশরয জুন ভাশ 
দযফাশযয এও ফালো জালনশয়লের থম জীলফতযা লনশজশদয লস্তত্ব 
টিলওশয় যাঔায জনয ভৃতশদয ভাং ফলধ ঔায়া শুরু ওশযলের” [২]। 
এআ ভয় য়াশযন থলস্টং (লমলন ১৭৭৩ থথশও ১৭৮৫ ফলধ 
ভয়ওার বাযশতয কবণচয থজনাশযর লেশরন) থওাম্পানীয 
লডশযক্টযশদয উশদশয থরঔা এওটা লচঠিশত লনরচজ্জবাশফ থখালণা 
ওশযলেশরন থম – “প্রশদশয ভগ্র থরাওংঔযায এও-তৃতীয়াংশয 
ভৃতুয এফং তাায পরস্বরূ চাশলয চযভ ফনলত শে ১৭৭১ 
খ্রীষ্টাশব্দয নীট যাজস্ব অদায় এভন লও ১৭৬৮ খ্রীষ্টাশব্দয যাজস্ব 
শক্ষা লধও আয়াশে। থম থওান থরাশওয শক্ষ আা ভশন ওযা 
স্বাবালফও থম, এআরূ এওটা বয়ঙ্কয লফমচশয়য ভশধয যাজস্ব 
শক্ষাওৃত ল্প য়া উলচত লের। লওন্তু তাা না আফায ওাযণ এআ 
থম, ওর লি লদয়া যাজস্ব অদায় ওযা আয়াশে” [২]। 

ফাংরা অয লফাশযয ওৃলও জনকশণয াভশন ভাত্র দুশটা থআ 
থঔারা লের। এও – লনঃশব্দ ভৃতুযয লদশও এলকশয় মায়া। দুআ – এআ 
লনীড়নভূরও যাজশত্বয লফরুশে লফশরাশ কশজচ  াা। তাযা লিতীয় 
থটাআ থফশে লনশয়লেশরন। লযণাভ স্বরূ ১৭৬৩ থথশও ১৮০০ াশরয 
ভশধয এওালধওফায লিটি-লফশযাধী স্ত্র লফশরা ংকঠিত শয়লের। 
ন্ন্যাী এফং পলওযশদয লফলবন্ন্ ম্প্রদায় এআ লফশরাগুশরাশত 
গুরুত্বূণচ বূলভওা গ্রণ ওযায় এগুশরা এওাশথ ন্ন্যাী-পলওয লফশরা 
নাশভআ থফী জনলপ্রয়। মলদ ফাস্তশফ লতনশট অরাদা অরাদা লি এআ 
লফশরাশ এওশত্র ংগ্রণ ওশযলের, থমভন – ১) ফাংরা এফং লফাশযয 
দুদচ ালিষ্ট ওৃলও  ওালযকয জনকণ, ২) ক্ষলয়ষু্ণ ভুখর াম্রাশজযয 
জীলফওাীন  লফলক্ষপ্তবাশফ খুশয থফড়াশনা তশনযয দর, এফং ৩) 
ন্ন্যাী এফং পলওযশদয লফলবন্ন্ ম্প্রদায় মাাঁ যা ওৃলও অয ওালযকয 
লাশফ ফাংরা  লফাশযআ ফলত স্থান ওশযলেশরন এফং ফযলিকত 
ধভীয় ফযাাশয স্তশক্ষ ওযায ওাযশণ (শমভন – লফলবন্ন্ ধভীয় লফলশয় 
ওয চাাশনা) মাাঁ যা লিটি াওশদয উয বয়ানও লক্ষপ্ত শয় 
উশালেশরন [১]। এআ লফশরাশয লধওাং থনতা এফং ংকাওযাআ 
ধশভচয লদও থথশও লেশরন ভুলরভ, মাাঁ শদয শনশও লিটি ফালনীয 
াশথ মুশে লনশজশদয প্রাণ মচন্ত লফজচ ন লদশয়লেশরন। থমভন – ভজনু 
াহ , ভুা াহ , থপযাগুর াহ , থচযাক অলর, নুরুর ভম্মদ, যাভজালন 
াহ , জহুলয াহ , থাবন অলর, অভুলদ াহ , লনয়াগু াহ , ফুধু াহ , 
আভান াহ  প্রভুঔ। তাাঁ শদয াশথ ওাাঁ শধ ওাাঁ ধ লভলরশয় থমভস্ত -ভুলরভ 
থনতাযা রড়াআ চালরশয় থকলেশরন তাাঁ শদয নাভ ওযা প্রশয়াজন, থমভন 
– বফানী াাও, থদফী থচৌধুযানী, যাভানে থকাাঁ াআ, াজালয লং, পটিও 
ফড়ুয়া প্রভুঔ [১, ৩]। এআ চায দও ধশয ফাংরা (লদনাজুয, ফগুযা, 
জরাআগুলড়, যংুয) এফং লফায (াশযঙ্গী, ূলণচয়া)-এয লফলবন্ন্ জায়কায় 
লফশরাী তনযযা লিটি কুঠি এফং স্থানীয় জলভদাযশদয উয অক্রভণ 
চারান, তাশদয ম্পলি রুা ওশযন – থম ম্পলি অশর এআ ওৃলও  
ওালযকযশদযআ েশভয পর। এভনলও স্ত্র লিটি ফালনীয াশথ তাাঁ যা 
ফীযশত্বয াশথ রড়াআ ওশযন। লতয ফরশত এআ লফশরাশ ধভচটা থওান 
ফযাাযআ লেরনা। ফযং লনশজশদয ধভচ-ম্প্রদায় আতযলদয উশেচ  উশা 
ওৃলও এফং ওালযকয জনকণ এওশত্র াভন্ত জলভদায  াম্রাজযফাদী 
লিটি-থদয বয়ানও থালশণয লফরুশে ংগ্রাশভ কশজচ  উশালেশরন। 
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এশওর পর এও এই লস্ত্র ংখষগুশাশে মজনু লাহ -র ভূলমওা 
লি লিশলভাশি গুরুত্বপূর্ষ। এওলিশও লেলন যযমন লিশন এওজন িক্ষ 
ংকঠও যেমলন অনযলিশও লিশন এওজন দুর্ষষ যযাদ্ধা। োাঁ র যনেৃশত্ব 
লিশরাী ওৃও সনয ১৭৬৯ াশর লিশম্বর মাশ ওযাশেন মযাশওলি 
এিং ওমান্ডার লওথ -এর যনেৃত্বার্ীন যযৌথ লিটিল িালনীশও যনপা 
ীমাশের ওাশি যমারাং-এর যুশদ্ধ পরালজে ওশর। এই যুশদ্ধ ওমান্ডার 
লওথ  লনে ন [৪]। ১৭৭১ াশর যেব্রুারী মাশ মজনু লাহ  য. 
যেশরর সনযশও োাঁ লও লিশ পালশ যান এিং মাস্থানকড়-এ লনশজর 
দূশকষ আশ্র যনন। যঔান যথশও লেলন পশর লিাশর পালশ যান এিং 
যঔানওার ওৃও আর ওালরকরশির ংকঠিে ওরশে শুরু ওশরন [১, 
৩]। ১৭৭৬ াশর ১৪-ই নশভম্বর আশরওো িীরত্বপূর্ষ ংগ্রাশম লেলন 
আর োাঁ র লিশরাী সনযি জাভ ওশরন। এই যুশদ্ধ লোলর্ও লিটিল 
সনয লনে  এিং ওমান্ডার য. রিােষ ন ভীর্ভাশি আে ন 
[৫]। এওথা লেয যয এই লিস্তীর্ষ মওাশ ওঔন ওঔন ন্ন্যাী 
এিং েলওরশির লিলভন্ন্ যকাষ্ঠীর মশর্য ঐশওযর অভাি যিঔা লিশলি। 
লওন্তু মজনু লাহ  িষিা যেষ্টা োলশ যকলিশন যাশে লিটিলশির লিরুশদ্ধ 
এওো ঐওযিদ্ধ ংগ্রাম কশড় যোা যা। যঔনই যওান লিশরাী 
যকাষ্ঠী পরালজে শ িত্রভঙ্গ শশি েঔনই লেলন পুনরা যোশও 
ংকঠিে ওরার যেষ্টা ওশরশিন। যল পযষে ১৭৮৬ াশ িগুড়া যজার 
মুংড়া গ্রাশম য. যিনান-এর সশনযর াশথ যুশদ্ধর ম কভীরভাশি 
আে শ এই লিশরাশর িশথশও গুরুত্বপূর্ষ নাও মজনু লাহ  প্রার্ 
েযাক ওশরন [৬]। োাঁ র মৃেুযর পর োাঁ র ভাই এিং ললয মুলা লাহ  
লিশরা পলরোশনর িালত্ব যনন। লওন্তু লিশরাশর ামলগ্রও প্রভাি 
অশনওো ওশম যা। ১৭৮৭ াশ ভিানী পাঠও এিং যিিী যেৌরু্রানীর 
যনেৃশত্ব িীরত্বপূর্ষ ংগ্রাশম মজনু লাহ -র অনয দুই ললয যেরাগু লাহ  
এিং যেরাক আল গুরুত্বপূর্ষ ভূলমওা গ্রর্ ওশরলিশন। রামজালন লাহ  
এিং জহুলর লাহ -র যনেৃশত্ব আশরওো যকাষ্ঠী আাশমর লিশও যা এিং 
যঔাশন লিটিল িালনীর াশথ লস্ত্র ংগ্রাশম োাঁ শির পরাজ । 
লিশরাশর যল পযষাশ (১৭৯৩-১৮০০) যলাভন আল এিং োাঁ র 
ওারীরা উত্তরিশঙ্গ এওালর্ওিার লিশরাশর যেষ্টা ওশরন। লওন্তু লিটিল 
সশনযর লনমষম িমন-পীড়শনর ামশন এই লিশরাগুশা যেমন যওান 
ােয াভ ওরশে পাশরলন [১, ৩]। 

াশরন যলটং এই লিশরাশও লনিওই ‘লনু্দস্থাশনর ভিখুশর’-
যির িাওালে লাশি িযাঔযা ওশরলিশন। প্রভুর পথ অনুরর্ ওশর 
ভারেী লাওশশ্রর্ী এই লিশরাশও ওৃওশির লস্ত্র লিশরা লাশি 
স্বীওৃলে যিলন, েশ এই র্রশর্র প্রওৃে স্বার্ীনো ংগ্রাশম মুলমশির 
গুরুত্বপূর্ষ ভূলমওা যথশও যকশি অস্বীওৃে। এই লিশরাশর যপ্রক্ষাপশে 
রলেে উপনযা ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২) এিং ‘যিিী যেৌরু্রানী’ (১৮৮৪)-
যে রেলো িলিমেদ্র েশটাপার্যা এই লিশরাশর াশথ লনু্দ র্মী 
এিং জােীোিািী অনুভূলের ওাল্পলনও ংলমশ্রর্ খটিশলিশন, যাশে 
পরস্পর-লিশরার্ী দুটি যশ্রর্ীর মশর্যওার যশ্রর্ী-ংগ্রাশমর ইলো এই 
ংলমশ্রশর্র নীশে োপা পশড় যা। 

 
েথাওলথে ‘াািী’ প্রভাি (১৮২০-১৮৭০) 

অষ্টািল লোব্দীর যলাশর্ষ িাংা ভূলম-িযিস্থা এিং রাজস্ব 
আিাশর িযিস্থাশও লখশর লিটিলরা এওালর্ও পরীক্ষালনরীক্ষা োা, যা 
১৭৯৩ াশ েূড়াে পলরর্লে াভ ওশর লিটিল ইট ইলন্ডা যওাম্পানী 
এিং িাংার জলমিারশির মশর্য ‘লেরস্থাী িশন্দািস্ত’ নাশম এও েুলির 
মার্যশম। এই েুলি অনুযাী জলমিারশির জলমর লেরেন এিং 
িংলানুক্রলমও মালও লাশি যখার্া ওরা  এিং জলম যওনা-যিোর 
অলর্ওার োশির যিা । েশি এই ুলির্ার িিশ িালষও 
রাজশস্বর ৮৯%-ই েুশ লিশে ে লিটিলশির াশে এিং জলমিারশির 
লনশজরা  যভাক ওরশে পারে িালও ১১%। যওান জলমিার যলি রাজস্ব 
লিশে না পারে োশ যই জলমিাশরর জলম শিষাচ্চ মূযিাোর ওাশি 
লিলক্র ওশর যিার ক্ষমো লি যওাম্পানীর াশে। এিাড়া, 
যওাম্পানীর রাজশস্বর িালিো লি এশওিাশর লনলদষ ষ্ট এিং যওান েরম 
দুরিস্থা যযমন ঔরা, িনযা িা অনযানয প্রাওৃলেও দুশযষাশকর যক্ষশত্র 
যওাম্পানীর ওমষওেষ ারা রাজস্ব খােলের যওান আশিিন মিুর ওরে 
না। েস্বরূপ, লীঘ্রই অশনও জলমিার জলম ারাশে শুরু ওশর, যয জলম 
েেলিশন জলমিারশির িযলিকে মালওানা পলরর্ে শশি  এিং 
যই জলমশও লখশর যিশড় ঠা ামেোলিও যলার্িযিস্থা জলমিারশির 
লিািহু জীিনযাত্রা টিলওশ রাঔার এওো মূ লভলত্তরূশপ আত্মপ্রওাল 
ওশরশি। োই লনশজশির জলম িাাঁ োশে প্রশাজনী রাজস্ব আিাশর 
জনয িলরর ওৃও িা ‘রাে’-যির উপর েরম লনপীড়ন নালমশ আন 
জলমিার যশ্রর্ী। এিাড়া, যিলী পলরমার্ রাজস্ব আিাশর জনয, 
যওাম্পানীর ওমষওেষ াশির মারেৎ প্রভালিে শ, োরা র্ান, কম ইেযালি 
ঔািয লশযর িিশ র্ীশর র্ীশর আলেং (যার উৎপািন লি লিটিলশির 
প্রেযক্ষ লনির্ার্ীন), েুশা, নী ইেযালি োশর লিশও ঝুাঁ ও যার 
লিলক্রমূয যিলী। উলনল লেশওর অলর্ওাংল দুলভষ শক্ষর ওারর্ই লি এই 
ঔািয-লয োশ খােলে। যযমস্ত জলমিারশির অিস্থা েুনামূওভাশি 
ভাশা লি োরা র্ীশর র্ীশর ওওাো লশর েশ আশে থাশও এিং 
যঔাশন এশ লিটিল অংলীিারশির াশথ নেুন নেুন িযিা শুরু ওশর। 
আর গ্রাশম ওৃওশির যথশও রাজস্ব আিাশর িালত্ব োরা েুশ যি 
অেযাোরী মর্যস্বত্বশভাকীশির াশে, যাশির এওমাত্র উশদলয লি 
রাজস্ব আিাশর মশর্য লিশ লনশজশির ভাশকর ভযাংল িৃলদ্ধ। এই 
উশদলয ার্শনর জনয োরা িলরর ওৃও জনকশর্র উপর নালমশ 
এশনলি অমানলিও অেযাোর। 

লেরস্থাী িশন্দািস্ত-র যপ্রক্ষাপশে সেরী া এই পলরিলেষ ে অিস্থা 
এিং োর াশথ লিটিল নীওর াশিশির অওথয অেযাোশরর েশ 
িলরর ওৃও জনকশর্র মাত্র টিশও থাওাোই এওো প্রশের মু্মঔীন শ 
িাাঁ ড়া। েশ এর দুই িলশওর মশর্যই োাঁ রা জলমিার, মাজন, লিটিল 
নীওর াশি এিং এশির ওশর ামলরও লভলত্ত লিটিল লস্ত্র যনা-
র (ংশক্ষশপ যলাওশশ্রর্ী) লিরুশদ্ধ এওালর্ও লস্ত্র ংগ্রাম ংকঠিে 
ওরশে শুরু ওশরন, যযগুশা এওশত্র ১৮২০ যথশও ১৮৭০ – এই িীখষ 
৫০ িির ম র্শর েশ। 



 

সু্ফলঙ্গ, লিশল ংঔযা, ২০১৯ 

এই ংগ্রামগুশাশে অলিস্মরর্ী ভূলমওা পান ওশরলিশন সি 
আমাি িরশলভ (১৭৮৬-১৮৩১), মীর লনার আল (১৭৮২-১৮৩১), 
ালজ ললরােুল্লাহ  (১৭৮১-১৮৪০) এিং োাঁ র োন দুদু লমাাঁ  (১৮১৯-
১৮৬২) প্রমুঔ মুলম যনোরা। মক্কা জ ওরার মশ এাঁরা ওশ 
‘াালি’ মেিাি দ্বারা প্রভালিে শলিশন। মর্য আরশির নাজ ি-এর 
এওজন র্মষ ংস্কারও – মম্মি ইব ন আব ি আ-াাি ওেৃষ ও 
প্রোলরে এই ইামী মেিাি যই ম আরি মাশজ ভীর্ 
জনলপ্রো অজষ ন ওশরলি। যই ওারশর্ অশনও লিশলজ্ঞই এই 
মুলম যনোশির যনেৃশত্ব ংকঠিে লস্ত্র ংগ্রামগুশাশও ‚ভারশে 
াালি আশন্দান‛ লাশি লিশিেনা ওশরন। লওন্তু এই লিশের্ 
ওেো ঠিও যো লনশ যশথষ্ট লিেওষ  আশি। ‘াালি’ মেিাি 
লভলত্তকেভাশি াম্রাজযিাি-লিশরার্ী া এই মেিািশও লখশর 
াম্রাজযিািী ললিরা যশথচ্ছ যনলেিােও প্রোর োলশশি। েশ 
এইমস্ত প্রোশর প্রভালিে শ অশনও ঐলোলওই এই মুলম 
যনোশির যনেৃশত্ব কশড় ঠা ংগ্রামগুশাশও লনিও র্মষযুদ্ধ লাশিই 
োলশ যিার যেষ্টা ওশরশিন। এই ংগ্রামগুশার অেলনষলে 
াম্রাজযিাি-লিশরার্ী ত্ত্বাশও োাঁ রা স্বীওৃলে যিনলন। এই র্রশর্র 
লেোভািনা ওেো আশিৌ যুলিযুি ো লনিঃশন্দশ এওো গুরুত্বপূর্ষ 
এিং লিস্তালরে আশােনার িালি রাশঔ। যলি যো িেষ মান আশােয 
প্রিশের লি ন, ো ংশক্ষশপ এেুকু িা েশ যয এই 
ংগ্রামগুশা শুরুর লিশও র্মী ংস্কার আশন্দান লাশি আরম্ভ 
শ মোিলষকেভাশি যলাওশশ্রর্ীর স্বাথষ-লিশরার্ী া লীঘ্রই এই 
আশন্দান স্থানী জলমিারশির আক্রমশর্র মুশঔ পশড়। েশি, অল্প 
মশর মশর্যই যলালে ওৃও জনকর্ র্মী যভিাশভশির উশর্ষ উশঠ 
লিপু ংঔযা এই আশন্দাশন যুি ন এিং এই র্মী ংস্কার 
আশন্দানশও যলাওশশ্রর্ীর লনপীড়শনর লিরুশদ্ধ এওো ঐওযিদ্ধ লস্ত্র 
ংগ্রাশম পলরর্ে ওশরন। 

সি আমাি িরশলভ লিশন রাশিলরল-র এওজন লিপ্লিী 
যনো। লেলনই লিশন প্রথম িযলি লযলন অনুভি ওশরলিশন যয – 
‚এমন এওো আশন্দাশনর প্রশাজন যা এওই াশথ র্মী, ামলরও, 
এিং রাজননলেও‛ [৭]। এরম এওো আশন্দান ংকঠিে ওরার জনয 
লেলন অল্প মশর মশর্যই োাঁ র অনুকামীশির মশর্য যথশও এওালর্ও িক্ষ 
যনো সেরী ওশরন, এওো ংকঠন কশড় যোশন, এিং এওো 
ুরলক্ষে এাওা লাশি নথষ-শট ফ্রলিার প্রলভন্স (NWFP)-যও 
লেলন যিশি যনন যাশে যঔান যথশও লেলন লিটিল রাজশত্বর লিরুশদ্ধ 
‘যজাি’ যখার্া ওরশে পাশরন। যকাো যিল জুশড় োাঁ র াংকাঠলনও 
ওাজওমষ িলড়শ লি, যার দুশো ললিলাী যওদ্র লি উত্তর-পলিশমর 
আলিিাী অরু্যলে এাওার লথানা এিং লিার-এর পােনা। যযমস্ত 
এাওা োাঁ র ংকঠশনর ওাজ েে যঔাশন লেলন এওজন স্থানী 
যনোশও ‘ঔলো’ লাশি লনশাক ওরশেন এিং যই ঔলো-যও 
াাযয ওরার জনয থাওে এওো ওমীি। যই ি আিার কঠিে ে 
এওজন ওাউলন্সার এিং যুদ্ধ-ংক্রাে, অথষ-ংক্রাে ইেযালি লিলভন্ন্ 
লি পলরোনার জনয আািা আািা মিী-যির লনশ [৩]। েশি, 

লীঘ্রই লেলন িুঝশে পারশন যয লিটিল ইট ইলন্ডা যওাম্পানীর 
ওমষওেষ াশির াশথ লেিদ্ধ ললঔ মারাজা রলিে লং-যও যুশদ্ধ 
পরালজে ওশর ললঔ রাজশত্বর অর্ীন লেধ  -এর লনপীলড়ে মুলম ওৃও 
জনকর্শও মুি না ওরা পযষে োাঁ র পশক্ষ লিটিল রাজশত্বর লিশও এলকশ 
যাা ম্ভি ন। োই এই ক্ষয লনশ ১৮২৬ াশ লেলন এিং োাঁ র 
প্রা এও াজার অনুকামী এশ যপৌাঁিাশন যপলার উপেযওা। 
যঔাশন স্থানী পাশ েুন উপজালের জনকর্শও ংকঠিে ওরার যেষ্টা 
ওরশন লেলন। ঐ িিরই লিশম্বর মাশ লেলন এিং োাঁ র অনুকামীরা 
আশওারা-যে ললঔ সশনযর াশথ ংখশষ লপ্ত ন। যলি এই যুশদ্ধ 
এই দুই িশর ংখশষর যওান লনষ্পলত্ত না। সি আমাি 
াকাোর লজাি-এর যেষ্টা োলশ যান। যলশ ১৮৩০ াশ লেলন োাঁ র 
সনযামে শমে যপলার িঔ ওরশে মথষ ন। লওন্তু পশরর 
িিরই অথষাৎ ১৮৩১ াশ ললঔ সশনযর াশথ িাাশওাে-এর যুশদ্ধ 
লেলন লনে ন। োাঁ র অংঔয অনুকামী েথা সনয যুশদ্ধ প্রার্ ারান। 

সি আমাি-এর মৃেুযর পর োাঁ র যনেৃত্বার্ীন এই আশন্দান 
ামলওভাশি লপিু শঠ। েশি লওিু িিশরর মশর্যই এই আশন্দান োর 
নেুন যনেৃত্ব ঔুাঁশজ যন পােনা-র ালিওপুর-এর আল ভাই-যির মশর্য 
(এনাশে আল এিং লিাশে আল) [৮]। এাঁরা দুজশনই লিশন 
সি আমাি-এর ললয। সি আমাি লনশজ এাঁশির িালত্ব 
লিশলিশন পােনা-র ওাজওমষ যিঔাশলানা ওরার জনয। এনাশে আল, 
লিাশে আল, যওরামাে আল, জাইনুলদন এিং অনযানয এওালর্ও 
যনোর যকাপন এিং দুিঃালও লিটিল-লিশরার্ী ওাযষওাশপর মার্যশম 
সি আমাি-এর অমাপ্ত ংগ্রাম পুনরা প্রার্িে শ উঠ। 
িাংা-র এশওিাশর পূিষ প্রাশের লশে, লত্রপুরা যজাশমে অনযানয 
এওালর্ও যজা এিং পােনা, িারার্ী, ওানপুর, লিল্লী, থাশনশ্বর, 
আম্বাা, অমৃের, লঝাম, রাালপলন্ড, আশটাও এিং যপলার-
এর মে এওালর্ও লশর োাঁ রা োাঁ শির লিপ্লিী ওাযষওাশপর যওদ্র স্থাপন 
ওশরলিশন [৩]। ারািাি-এ যঔাি নিাশির ভাই মুিালরজুদাল্লাহ  
লিটিল াম্রাশজযর লিরুশদ্ধ যুশদ্ধর ড়যি ওশরলিশন। ১৮৩৯-৪০ াশ 
লেলন যগ্রপ্তার ন এিং লিোশর যািজ্জীিন ওারািাশর াজা পান। 
যকাশওান্ডা যোশেষ  িন্দী অিস্থা লেলন লীিত্ব িরর্ ওশরন। ইঙ্গ-ললঔ 
যুশদ্ধর (১৮৪৫-৪৬, ১৮৪৮-৪৯) পশর যঔন পািাি লিটিল লাশনর 
প্রেযক্ষ লনিশর্র অর্ীন  েঔন যথশও লিাশে আল NWFP-যে 
এই আশন্দাশনর প্রোেীে যনো লাশি অনিিয ভূলমওা পান 
ওশরন। োাঁ র মৃেুযর পর ১৮৫২ াশ এনাশে আল যনেৃশত্বর ভার 
গ্রর্ ওশরন এিং ১৮৫৭ াশর মালিশরাশর প্রাক্কাশ যওরামে 
আল-র াশথ লেলন NWFP-র লিটিল লানার্ীন অঞ্চশ আক্রমশর্র 
যেষ্টা ওশরন। এমনলও মালিশরা োওাীন অশনও জাকা 
‚স্বাভালিওভাশিই স্থানী যনেৃত্ব এশলি াালি-যির ওাি যথশও‛ 
[৩]। লিল্লী, আগ্রা, ারািাি, এিং পােনা-র মে লিলভন্ন্ স্থাশন োাঁ রা 
স্থানী যনেৃশত্বর ভূলমওা পান ওশরলিশন। ১৮৫০ যথশও ১৮৫৭ া 
অিলর্ লিটিলরা NWFP-র ীমানা িরাির ৩৫,০০০ সনয মজুে যরশঔ 
১৬ িার লথানা িঔ ওরার যেষ্টা ওশর প্রলেিারই িযথষ । ১৮৬৩
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াশর পর লিটিল লাশনর ভীর্ িমনপীড়শনর প্রশওাশপ এই 
আশন্দাশনর েীিো র্ীশর র্ীশর হ্রা পা। ১৮৬৩-৬৫ াশর মশর্য 
পরপর এওালর্ও মামার পলরর্াশম এই ংগ্রাশমর প্রর্ান প্রর্ান যনোরা 
ওশই যগ্রপ্তার ন। আম্বাা মামা (১৮৬৪), পােনা মামা (১৮৬৫), 
মািা মামা (১৮৭০), রাজম মামা (১৮৭০), এিং াালি 
মামা (১৮৭০-৭১) – এই মস্ত মামাশেই লিপ্লিীশির লিরুশদ্ধ প্রর্ান 
অলভশযাক লি ‚রার্ী াম্রাজ্ঞী-র লিরুশদ্ধ যুশদ্ধর ড়যি এিং যুদ্ধ 
যখার্া ওরা‛ [৩]। যকাশন্দা লিভাশকর এও অলোর ইস লর প্রাি, 
লযলন াালি-যির ম্বশে ঔিরাঔির রাঔশেন, লেলন এও লরশপাশেষ  
জানান যয এই মস্ত মামার পশর লিপ্লিীরা ভূপা, পােনা, যরঙু্গন, 
এিং লাহ িাি-এ লিপ্লি ংকঠিে ওরার যেষ্টা ওশরন এিং অেেপশক্ষ 
১৮৮১ া পযষে লিটিল ভারেী সনয  রওারী ওমষওেষ াশির মশর্য 
প্রভাি লিস্তাশরর যেষ্টা ওশরন [৯]। এমনলও লিলপনেদ্র পা এিং ী 
সত্রশাওয েক্রিেী-র মে লিপ্লিীরা লিংল লোব্দীর শুরুশে লনশজশির 
লিটিল-লিশরার্ী ওাযষওাশপ াালি লিপ্লিীশির ড়াইশর প্রভাশির 
ওথা স্বীওার ওশরশিন। আন্দামাশন-র যুার যজশ াালি 
লিপ্লিীশির াশথ ংস্পশলষ আা লিপ্লিী ী সত্রশাওয েক্রিেীর ওথা – 
‚লওভাশি অনমনী স্পর্ষা এিং অিময ইচ্ছাললি িজা রাঔশে  
োর িাস্তি ললক্ষা আমাশির লিশলি াালি লিপ্লিী ভাইশরা, এিং 
উপশিল লিশলি যযন োশির ভুগুশা যথশও ললক্ষা লনশ আমরা 
এলকশ যাই‛ [৩]। ুেরাং, এই িীখষ আশন্দাশনর াম্রাজযিাি-লিশরার্ী 
ত্ত্বার লিশ প্রশের যওান অিওাল যনই। 

এো অেযে দুভষ াশকযর লি যয এই আশন্দাশনর মে এওো 
িীখষস্থাী লস্ত্র লিটিল-লিশরার্ী ংগ্রাম যওানলিনই োর প্রাপয মযষািা 
পালন। উশে লমথযা াম্প্রিালও প্রোশরর ললওার শশি এই 
আশন্দান। যাাঁ রা র্মী পক্ষপােশও াশথ লনশ এই িীখষ ংগ্রাশমর 
লিশের্ ওরশে োন োাঁ শির এওথা যিাঝা িরওার যয – ‚াালি ন 
এমন জনকশর্র িযাপও মথষন িাড়া লিরাে এাওা জুশড় পলরিযাপ্ত এই 
আশন্দান এে িীখষ ম র্শর টিশও থাওশে পারেনা‛ [৮]। এমনলও 
ঐলোলও িব্লু. িব্লু. ািার- এই লিরাে এাওা জুশড় লিসৃ্তে 
ংগ্রামগুশার ‚প্রলংনী লিেক্ষর্ো‛ স্বীওার ওশরশিন। োাঁ র মশে – 
‚এই যকাো ংগ্রাশমর পলরওল্পনা এিং যো িাস্তশি ম্পন্ন্ ওরা 
শলি িারুর্ উদ্ভািনী িক্ষোর াশথ; অওৃলত্রম আেলরও ওাজওমষশও 
এমনই রূ্েষ োর াশথ রওার-লিশরার্ী ওাজওশমষর াশথ লমললশ ম্পন্ন্ 
ওরা ে যয প্রলাশনর পশক্ষ দুশোশও আািা ওরাই লি এওো 
ভীর্ ওঠিন ওাজ‛ [৮]। এো দুভষ াকযজনও যয ভারশের প্রেলে 
ইলোেেষ ার াশথ যুি লিশলজ্ঞরা এই ংগ্রামশও এভাশি ওঔন 
িুঝশে োনলন। এমনলও মীর লনার আল, ালজ ললরােুল্লাহ , এিং োাঁ র 
যিশ দুদু লমাাঁ -র যনেৃশত্ব ংকঠিে মামলও আশন্দানগুশার 
প্রলে োাঁ শির প্রলেলক্রা লি এওই রওম। যলালে ওৃও জনকর্ এিং 
যলাও যশ্রর্ীর (জলমিার, মাজন, নীওর াশি এিং লিটিল সনয) 
মশর্যওার এই ক্ষযর্ী যশ্রর্ী ংগ্রামশও অস্বীওার ওরার যািেী যেষ্টা 
লাওশশ্রর্ী এঔন োলশ যাশচ্ছ। 

সি আমাি িরশলভ এিং োাঁ র াী অনুকামীরা যঔন লিটিল 
রাজশত্বর লিরুশদ্ধ ‘যজাি’-এর পূিষ-পিশক্ষপ লাশি যপশলাাশর ললঔ 
সশনযর াশথ ংখষ োলশ যালচ্ছশন েঔন আশরও গুরুত্বপূর্ষ িযলি 
মীর লনার আল িাংা- যলাওশশ্রর্ীর লিরুশদ্ধ দুিঃালও ড়াইশ 
যনেৃত্ব লিলচ্ছশন। িাংা-র মানুশর ওাশি লেলন লেেুমীর নাশম 
জনলপ্র। লেেুমীর ১৮২৭ াশ মক্কা যথশও যেশরন এিং লেশরই 
িাংা- লেলন এওো র্মষ-ংস্কার আশন্দান শুরু ওশরন। লীঘ্রই এই 
র্মষ-ংস্কার আশন্দান রূপােলরে  লনু্দ-মুলম উভ র্শমষরই 
িলরর জনকশর্র স্বাশথষর পশক্ষ এওো ামালজও-অথষননলেও 
আশন্দাশন। েস্বরূপ, ওশওলিশনর মশর্যই স্থানী জলমিার ওৃষ্ণশিি 
রা লেেুমীর এিং োাঁ র অনুকামীশির লিলভন্ন্ভাশি যনস্থা ওরা শুরু 
ওশরন। যই ম াালি-মোিম্বী মুলমরা লনশজশির র্মী 
অনুলাশনর অংল লাশি কাশ িালড় রাঔশেন। লওন্তু লনু্দ জলমিার 
ওৃষ্ণশিি রা এেোই লনষজ্জ লিশন যয াালি মুলমশির প্রভাি 

ঔিষ ওরার জনয লেলন কুঔযাে ‘িালড়-ওর’ যনা শুরু ওশরলিশন। 
স্বাভালিওভাশিই এশে স্থানী মুলম ওৃশওরা অেযে লক্ষপ্ত শ 
শঠন। প্রথমলিশও লেেুমীর এই র্রশনর অনযাশর মার্াশনর জনয 
প্রলালনও স্তশক্ষশপর আশিিন জানান। লওন্তু োশে ওাশজর ওাজ 
যো লওিু ই না, িরং োাঁ র অনুকামী ওৃওশির উপর জলমিাশরর 
লনপীড়ন আর িৃলদ্ধ পা। োই যল অিলর্ লেলন স্থানী জলমিার এিং 
মাজনশির লিরুশদ্ধ লস্ত্র অভুযত্থাশনর পথ যিশি যনন। নীওর 
াশিশির অওথয অেযাোর যথশও ওৃওশির রক্ষা ওরশে লেলন 
এওালর্ও নী-কুঠি আক্রমর্ ওশরন এিং ুঠ ওশরন। যযমস্ত র্নী 
মুলম লনশজশির যশ্রর্ীস্বাথষশও রক্ষা ওরশে এই অভুযত্থাশনর পশথ িার্া 
ৃলষ্ট ওরলি োরা লেেুমীশরর আক্রমশর্র াে যথশও লনস্তার পালন। 
এই অভুযত্থান লীঘ্রই এওো যশ্রর্ী ংগ্রাশমর রূপ র্ারর্ ওরা এই 
অভুযত্থানশও িমন ওরার জনয প্রলেলক্রালী যলাওশশ্রর্ীগুশা 
লনশজশির মশর্য াে যমা। 

 

লনভীও লেেুমীর লিশও নারশওশিলরা গ্রাশম সেরী ওশর 
যেশশিন িাাঁ শলর সেরী এওো দূকষ, িাংা-যে যযো ‘িাাঁ শলর যওল্লা’ 
নাশম ইলো-প্রলদ্ধ। এিাড়া, আন্ন্ আক্রমর্শও রুঔশে লনু্দ এিং 
মুলম উভ র্শমষরই ওৃও যুি-ম্প্রিাশও লনশ লেলন কশড় 
েুশন এওো সনযিালনী। ওযাওাো লমলললা-র এওো লিরাে 
িালনীশও লেেুমীশরর এই সনযরা দু’িার যুশদ্ধ পরাস্ত ওশর। এই ওৃও 
অভুযত্থাশনর ক্রমির্ষমান ললি লিটিল রাজশও লেো যেশ যি। োই 
লিটিল রওার এরপর যিলী সশনযর িলো যরলজশমি এিং লওিু 
িনু্দও আর দু’যো ওামান শমে এওো যখারার-যির ি লনশ 
কঠিে লিরাে িালনীশও যুশদ্ধ পাঠা। ১৮৩১ াশর ১৯-এ নশভম্বর 
নারশওশিলরা গ্রাশম এই লিটিল িালনীর াশথ িীরশত্বর াশথ 
ড়াইশ যল পযষে লীি ন িীর লেেুমীর। লিটিল ওামাশনর যকাা 
লিন্ন্লভন্ন্ শ যা ঐলোলও িাাঁ শলর যওল্লা। লেেুমীশরর যনাপলে 
যকাাম মাুি এিং ৩৫০ অনুকামীশও িন্দী ওরা । যকাাম মাুি 
যজশর মশর্যই লীি ন এিং অনযানযশির যািজ্জীিন ওারািাশর 
লালস্ত যিা । লেেুমীর এিং ভারশের স্বার্ীনো ংগ্রাশম োাঁ র 
িীরত্বপূর্ষ অিিানশও এঔন িাংা-র পাাকান  যাওঙ্গীশে স্মরর্ 
ওরা শ থাশও [১, ৩]। 

ইলোশর অশকােশর যথশও যাা এই মশর আশরও গুরুত্বপূর্ষ 
িযলি লিশন েিানীেন িাংা প্রশিশলর েলরিপুর যজার (িেষ মাশন 
িাংাশিল-এর অর্ীন) িাাদুরপুর গ্রাশমর ালজ ললরােুল্লাহ । লেলন 
১৮২০-র িলশও েরালজা আশন্দান শুরু ওশরলিশন। িীখষ ম র্শর 
লেলন পূিষ-িাংার গ্রামগুশাশে খুশর যিলরশলিশন এিং ইামী 
নযা এিং াশমযর িার্ী প্রোর ওশরলিশন। োাঁ র প্রোশর আওৃষ্ট 
শলিশন লিপু ংঔযও লনপীলড়ে ওৃও জনকর্। োাঁ র ার্ালশর্ 
জীিন যাপন এিং লনপীলড়ে জনকশর্র স্বাথষরক্ষা োাঁ র আশত্মাৎশকষর 
জনয লেলন িলরর জনকশর্র ওাশি অেযে লপ্র এওজন িযলি লিশন। 



 

সু্ফলঙ্গ, লিশল ংঔযা, ২০১৯ 

 
লনশজশির িািা-যও যযমন ওশ শ্রদ্ধা ওশরন যেমনই ওশর ওাশি 
শ্রদ্ধার পাত্র লিশন লেলন [৩]। োাঁ র ক্রমির্ষমান জনলপ্রোর ওারশর্ লনু্দ 
 মুলম উভ ম্প্রিাশর জলমিাশররাই োাঁ র লিরুশদ্ধ প্রলেলক্রা 
জানা এিং লিটিল ওমষওেষ াশির াশথ াে লমলশ োাঁ র লিরুশদ্ধ র্মী 
অপপ্রোর শুরু ওশর। ালজ ললরােুল্লাহ -র মৃেুযর পর োাঁ র পুত্র মম্মি 
মলন দুদু লমাাঁ - লনশজর িািা-র পথ অনুরর্ ওশরন। আর এওর্াপ 
এলকশ এশওিাশর ামেোলিও যলার্-িযিস্থার যকাড়াশেই আখাে 
াশনন দুদু লমাাঁ । লেলন যখার্া ওশরন – ‚এই জলম আমাশিরশও 
লিশশিন আল্লাহ ; িযলিকে িযিাশরর জনয এিং জলমর উপর ঔাজনা 
যনার জনয যই জলমশও জশের পর জে র্শর িঔ ওশর রাঔার 
অলর্ওার ওার যনই‛ [১]। যিলী অস্ত্রলস্ত্র শমে এওো সনযিালনী 
কশড় েুশ লেলন যলাওশশ্রর্ীর লিরুশদ্ধ এওালর্ও লস্ত্র ংগ্রাশম যনেৃত্ব 
যিন। ১৮৪৬ াশ োাঁ র যনেৃত্বার্ীন ওৃও িালনী পাাঁ েেশরর নী-কুঠি 
ধ্বং ওশর যি। োাঁ র যনেৃত্বার্ীন আশন্দানশও দুিষ ওশর যিার 
জনয লিটিল িালনী এওালর্ওিার োাঁ শও ভুশা অলভশযাশক যগ্রপ্তার 
ওশরশি। যযমন – ১৮৩৮ াশ েুলরর অলভশযাশক, ১৮৪১ াশ ঔুশনর 
অলভশযাশক, ১৮৪৪ াশ অনুমলে িাড়া প্রওাশলয জনকশর্র াশথ 
লমটিং-এর অলভশযাশক, ১৮৪৬ াশ অপরর্ এিং ঔুশনর অলভশযাশক 
োাঁ শও লিটিল পুলল যগ্রপ্তার ওশর। প্রলেিারই লেলন লনশিষ া প্রমালর্ে ন 
এিং োাঁ শও যিশড় লিশে িার্য  পুলল। এমনলও োাঁ র ভীর্ 
জনলপ্রোর ওারশর্ ১৮৫৭ াশর মালিশরাশর মশ োাঁ শও 
যগ্রপ্তার ওরা শলি। েশি যোই লি যল িার। ১৮৫৯ াশ লেলন 
মুলি পান। ভগ্ন স্বাশস্থযর ওারশর্ ১৮৬০ াশর ২৪-এ যশেম্বর লেলন 
মৃেুয িরর্ ওশরন। োাঁ র খন খন যগ্রপ্তারীর ুশযাক লনশ ইলেমশর্যই 
যলাওশশ্রর্ী োাঁ র যনেৃত্বার্ীন আশন্দানশও দুিষ ওশর লিশে 
যপশরলি। োাঁ র মৃেুযর পর পুশরাপুলরভাশিই এই আশন্দানশও িমন 
ওরা  [১, ৩]। 

১৭৯৩ াশর লেরস্থাী িশন্দািস্ত এওলিশও যযমন গ্রামীর্ ওৃও 
জনকশর্র জীিনশও দুলিষ ওশর েুশলি যেমনই এওই াশথ এই 
লনমষম যলাশর্র লিরুশদ্ধ লস্ত্র ওৃও ংগ্রাশমর পথ প্রলস্ত ওশরলি। 
অেীশের ওৃও অভুযত্থাশনর র্ারািালওো লাশিই এই ংগ্রামশও 
লিশিেনা ওরা যযশে পাশর, ওারর্ লিপরীে স্বাশথষর পরস্পর-লিশরার্ী 
দু’যো যশ্রর্ী মাশজ যেলিন থাওশি েেলিন এই দুই যশ্রর্ীর মশর্য 
যশ্রর্ীংগ্রাম অলনিাযষ। েশি অংঔয ওৃও জীিশনর লিলনমশ এওো 
লর-যওলদ্রও নেুন অলভজাে জলমিার যশ্রর্ীর জে লিশলি এই 
লেরস্থাী িশন্দািস্ত। েথাওলথে ‚িাংার নিজাকরর্‛-এর যনেৃিৃন্দ 
যযমন – রাজা রামশমান রা (১৭৭২-১৮৩৩), দ্বারওানাথ ঠাকুর 
(১৭৯৪-১৮৪৬) এিং োাঁ শির উত্তরূরীরা ওশই এই নেুন অলভজাে 
যশ্রর্ীর প্রথম ালরর প্রলেলনলর্ লিশন। এো এওো রূঢ় িাস্তি যয 
লেেুমীর এিং োাঁ র সনযামেরা যঔন লনভীওভাশি লিটিল ওামাশনর 
ামশন িাাঁ ড়ালচ্ছশন েঔন এই নেুন অলভজাে যশ্রর্ী োাঁ শির লিটিল 
অংলীিারশির াশথ নেুন নেুন িযিা শুরু ওরশে িযস্ত লিশন। 

এওলিশও গ্রাশমর িলরর ওৃও জনকর্ যপশে লঔশি লনশ মৃেুযর লিশও 
এলকশ যালচ্ছশন, আর অনযলিশও লনশজশির যশ্রর্ী স্বাথষশও েলরোথষ 
ওরশে এই লহুশর অলভজাে যশ্রর্ী লিটিল াম্রাজযশও আমির্ 
জানালচ্ছশন যাশে এশিশল পাওাপালওভাশি লিটিল উপলনশিল স্থালপে 
। আর অজুাে লাশি ‘নিজাকরর্’-এর এই পলথওৃৎরা যখার্া 
ওশরলিশন যয ভারশের মৃলদ্ধ নালও লনভষ র ওরশি লিটিশলর াশথ োর 
ম্পশওষ র উপর। লওন্তু, আমাশির যিশলর প্রেলে র্ারার িুলদ্ধজীিীশির 
িষিাই যিঔা যা যয োাঁ রা এই ‚িাংার নিজাকরর্‛-যও মলমালিে 
ওরশিন এিং মামলও লস্ত্র যশ্রর্ীংগ্রাশমর োৎপযষশও অস্বীওার 
ওরশিন। এো শুরু্ই দুভষ াকযজনও ন, িরং এো এওো লনষজ্জ দৃলষ্টভলঙ্গ 
যা আমাশির প্রেলে ইলোেেষ ার উপর এঔন প্রভাি লিস্তার ওশর 
যরশঔশি। 

িারু-উুম যিিান্দ-এর ভূলমওা (১৮৫৭-১৯২০)  

১৮৫৭ াশর মালিশরাশ লিলভন্ন্ ম্প্রিাশর জনকর্ ঐওযিদ্ধ 
শ ড়াই ওশরলিশন লিটিল াম্রাশজযর লিরুশদ্ধ। যই ড়াইশে 
লিশল ওশর মুলম ম্প্রিাশর উশল্লঔশযাকয ভূলমওার ওথা ওার 
অজানা ন। যলি লনু্দ  মুলম উভ ম্প্রিাশর মশর্যই যয নেুন 
অলভজাে যশ্রর্ীর উদ্ভি শলি োশির েরে যথশও লিশরালর্োর 
মু্মঔীন শলি এই মালিশরা। প্রথমলিশও যমওশ প্রিলেষ ে ললক্ষা-
িযিস্থা লললক্ষে লনু্দ অলভজাে ম্প্রিা যওানরওম রাজশরামূও 
ওাজওশমষর র্ারওাি লিশ যযেনা। িযলেক্রম লাশি উনলিংল 
লেশওর যল িলশও এশির মশর্য যথশওই এওো অংশলর উদ্ভি  
যাাঁ রা াঙ্ঘালেও লিপ্লিী ওাজওশমষ লপ্ত ন। অনযলিশও মুলম লললক্ষে 
ম্প্রিাশর মশর্য এওো অংল িেষ মান লি যাাঁ রা শুরু যথশওই দৃঢ়ভাশি 
াম্রাজযিাি-লিশরার্ী অিস্থান গ্রর্ ওশরলিশন। পরিেীওাশ যার 
সি আমাদ্  ঔান এিং োাঁ র মে লওিু অনযানয মুলম অলভজাে 
িযলিরা যযমন লিটিল াম্রাশজযর প্রলে আনুকেয প্রওাশলর পথ গ্রর্ 
ওশরলিশন োর যথশও এই অংশলর লেোভািনা লি মূ্পর্ষ লভন্ন্। 
আনুকশেযর িিশ এাঁরা লিটিল রাজশত্বর লিরুশদ্ধ লস্ত্র ংগ্রাশমর পথ 
যিশি লনশলিশন। লওন্তু োাঁ শির লেোভািনা র্মী প্রভাশির 
উপলস্থলের অজুাে লিশ োাঁ শির ভূলমওাশও যওানলিনই যথাযথ 
স্বীওৃলে যিা লন। অথে প্রেলে র্ারার ইলোলিিরা লিংল 
লোব্দীর যকাড়াশে অরলিন্দ যখা এিং োাঁ র অনুকামীশির যনেৃশত্ব 
পলরোলে লিটিল-লিশরার্ী ওাজওশমষ আর্যালত্মও প্রভাশির গুর্কান 
কাইশে ওঔন লদ্বর্া যিার্ ওশরন না। এো যই মওাশর এওো 
পক্ষপােদুষ্ট মূযানই শুরু্ ন, োর াশথ আমাশির স্বার্ীনো ংগ্রাশম 
মুলমশির ভূলমওাশও ইচ্ছাওৃেভাশি যিাশো ওশর যিঔাশনার এওো 
যনাংরা প্রশেষ্টা িশে। এই প্রশঙ্গ লস্ত্র লিটিল-লিশরার্ী ংগ্রাশম 
যিিান্দ-এর উশমা-যির অার্ারর্ ভূলমওার ওথা আশােনা না 
ওরশ যো অেযে অনযা এওো ওাজ শি। 

 



 

সু্ফলঙ্গ, লিশল ংঔযা, ২০১৯ 

১৮৫৭ াশর মালিশরাশও নৃলংভাশি িমন ওশরলি লিটিল 
িালনী। েশি লিটিল-লিশরার্ী ংগ্রাশম এও নেুন অর্যাশর ূেনা 
শলি এই মালিশরাশর পর, যযঔাশন যমৌানা ওালম নানাউোলভ 
(১৮৩৩-১৮৮০), মামুি আ-াান (১৮৫১-১৯২০), যমৌানা 
শিইদুল্লা ললে (১৮৭২-১৯৪৪) এিং অনযানয এওালর্ও মুলম যনোর 
িীরত্বপূর্ষ ভূলমওার ওথা অনস্বীওাযষ। ১৮৫৭ াশর মালিশরাশর মশ 
যয অংঔয যমৌানা াম ল-র যুশদ্ধ গুরুত্বপূর্ষ ভূলমওা অিেীর্ষ 
শলিশন োাঁ শির মশর্য এওজন অনযেম লিশন যমৌানা ওালম 
নানাউোলভ [১০]। াম ল-র যুশদ্ধ লিপ্লিীরা পরাস্ত ার পর লিটিল 
িালনী মুলমশির উপর ওশঠার লনযষােন নালমশ আশন। এমনলও 
মুলম ললক্ষা প্রলেষ্ঠানগুশাশও যয িৃলত্তিান ওরা ে যো িে ওশর 
যিা শলি [১১]। এমনই এওো যপ্রক্ষাপশে ১৮৬৬ াশর ৩০-এ 
যম যিিান্দ-এ িারু উুম (ললক্ষাাশভর স্থান) স্থাপন ওরশন 
ওালম নানাউোলভ। এই ললক্ষা প্রলেষ্টান লনশজর যাত্রা শুরু ওশরলি 
প্রথম ললক্ষাথী মামুি আ-াান যও লনশ, লযলন পরিেীওাশ ‘লল্ক 
যোর ওন্সলপশরল’-র এওজন মান নাও লাশি পলরলেলে াভ 
ওশরলিশন [১২]। ১৮৭৭ াশ পড়াশলানার ওাজ যল ওশর মামুি 
আ-াান ‘ামারাে-উ-োরলিাৎ’ (প্রললক্ষশর্র ে) নাশম এওো 
লিপ্লিী ি সেরী ওশরলিশন। এই যকাপন লিপ্লিী িশর প্রাথলমও 
উশদলয লি লিটিলশির লিরুশদ্ধ লস্ত্র অভুযত্থাশনর জনয প্রস্তুলে 
যনা। িীখষ ওশও িলশওর অক্লাে পলরশ্রশমর পর যল পযষে ১৯০৯ 
াশ ‘জালমাে-উ-আনার’ স্থাপশনর মার্যশম মামুি াান ঐ 
িশও এওো যথাযথ াংকাঠলনও আওার লিশে যপশরলিশন। 
যিিান্দ-এ জালমাে-এর ম্পািশওর িালত্ব যনার জনয লেলন োাঁ র 
িশথশও লিশ্বস্ত অনুকামী যমৌানা শিইদুল্লাহ  ললে-যও যিশও 
পাঠিশলিশন। ১৯১২ এিং ১৯১৩ াশ জালমাে এওালর্ও জন-
মাশিল এিং কর্-লিশক্ষাভ ংকঠিে ওশর যাশে লমরাে এিং লমা 
যথশও াজার াজার জনকর্ অংলগ্রর্ ওশরলিশন। যওৌলকে 
পিশক্ষপ লাশি লেলন লিল্লীশে ‘নাজারাৎ-উ-মালরে’ নাশম আশরওো 
ংকঠন স্থাপন ওশরলিশন যার উশদলয লি জনকশর্র মশর্য 
জােীোিািী লেোভািনার জাকরর্ খোশনা [১০, ১২]। 

১৯১৪ াশ প্রথম লিশ্বযুদ্ধ শুরু । ভারশে লিটিল পলনশিললও 
লাশনর উশচ্ছি খোশনার জনয যই ম লিটিলশির লরুপকপক্ষ অথষাৎ 
অক্ষললি-র ওাি যথশও াাশযযর এওো প্রেযালা ওরা শলি। নথষ 
শট ফ্রলিার প্রলভন্স-এর (NWFP) এওো যিাশটা এাওাশও 
ওাজওশমষর যওদ্র লাশি যিশি যনা শলি। যঔাশন সি 
আমাি িরশলভ-র অনুকামীরা েঔন লিটিল াম্রাশজযর লিরুশদ্ধ 
োাঁ শির ‘লজাি’-এর পরম্পরা িজা যরশঔশিন। লিটিল রাজললির 
লিরুশদ্ধ লস্ত্র অভুযত্থাশনর পলরওল্পনা ওরা  যঔাশন। আফ্কালনস্থান-
এর ‘আলমর’ াাশযযর াে িালড়শ যিশিন এমন এওো প্রেযালার 
াশথ মামুি আ-াান শিইদুল্লাহ -যও ওািু-এ পাঠাশন। মুলম 
যিলগুশা যথশও যাশে লক্র ামলরও াাযয পাা যা োর িযিস্থা 

ওরশে লেলন পালর লিশন মক্কা-। লিটিল-যির লিরুশদ্ধ ড়াই-যে 
োাঁ শও াাযয ওরার আশ্বা লিশন অশোমান ঔলো-র কভর্ষর। 
ভারশের মশর্য এই যকাো পলরওল্পনার প্রর্ান ওাযষা লি যিিান্দ-এ 
এিং লিল্লী, লিনাপুর, আমশরাে ইেযালি স্থাশন ওাজওশমষর যওদ্র স্থাপন 
ওরা শলি। ১৯১৫ াশর লিশম্বর মাশ এওো ইশন্দা-জামষান-
েুলওষ ল লমলশনর াশথ যিঔা ওশরন শিইদুল্লাহ । আেকালনস্থান যাশে 
অক্ষললি-র পক্ষ লনশ যুশদ্ধ যযাকিান ওশর এিং োরপর লিটিল ভারে 
আক্রমর্ ওশর োর জনয আেকালনস্থান-এর ‘আলমর’-যও প্রভালিে 
ওরশে অক্ষললি-র েরে যথশও এই কূেননলেও লমলন-যও যঔাশন 
পাঠাশনা শলি এিং এো লি লিঔযাে ইশন্দা-জামষান ড়যশির 
এওো অংল। আেকালনস্থান-এর ‘আলমর’-এর যথশও যওান াাযয না 
পাা যকশ ‘আলমর’-এর ওারী নারুল্লাহ  ঔান-এর 
শযালকো ১৯১৬ াশ ওািু-এ স্থাপন ওরা  ভারশের 
প্রাশিললও রওার। এই রওাশরর রাষ্ট্রপলে শলিশন রাজা মশদ্র 
প্রোপ, প্রর্ানমিী শলিশন যমৌানা িারওােুল্লাহ , ভারে-মিী 
শলিশন শিইদুল্লাহ  ললে, যুদ্ধমিী শলিশন যমৌিী িললর এিং 
লিশিল-মিী শলিশন েম্পাওরর্ লপল্লাই। পলনশিললও লাশনর 
লিরুশদ্ধ আেজষ ালেও াাযয াশভর জনয ‘জুনুি-উর-রাব্বালনাহ ’ 
(ভকিাশনর সনয) নাশম এওো আেজষ ালেও ংকঠন কশড় যোা 
শলি। এই মস্ত লিশ ঔির যিার জনয শিইদুল্লাহ  ললে মক্কা-
 মামুি আ-াান যও ওািু-এ লনশজর ওাজওমষ এিং ভলিযৎ 
পলরওল্পনার ওথা জালনশ এওো লেঠি পাঠান। এই লেঠিো যঔা শলি 
এওো পলশমর ওাপশড়র েুওশরার উপর। এিাড়া ঐ প্রাশিললও 
রওাশরর লিলভন্ন্ পিালর্ওারী ওমষোরীশির ম্বশে লিস্তালরে েথয এিং 
জুনুি-উর-রাব্বালনাহ -র ভলিযৎ পলরওল্পনার ওথা জালনশ যমৌানা 
মম্মি লমাাঁ  আনালর আশরওো লেঠি এর াশথ পাঠিশলিশন। 
দুভষ াকযিলে এই লেঠিগুশা কেিযস্থাশন যপৌাঁিাশনার আশকই লিটিল 
গুপ্তের িালনী এগুশার োন যপশ যা [১০, ১২, ৩]। এই যকাো 
পলরওল্পনা ম্বশে ১৯১৮ াশর ললিলন ওলমটি লরশপােষ -এ িা 
শলি – ‚এই িালনীর [জুনুি-উর-রাব্বালনাহ ] উশদলয লি ভারে 
যথশও আর সনয ংগ্র ওরা এিং অনযানয ইালমও লাওশির 
াশথ লনশ এওো ঐওযিদ্ধ যজাে সেরী ওরা। ... মলিনা-যে এর প্রর্ান 
ওাযষা স্থাপন ওরা এিং মামুি আ-াান যও এর িষালর্নাও 
লাশি লিশিেনা ওরার পলরওল্পনা ওরা শলি। স্থানী যনার্যক্ষশির 
অর্ীশন ওনটযালিশনাপ, যেরান এিং ওািু-এ লওিু অনুলঙ্গও 
ওাযষা স্থাপন ওরার ওথা শলি। ওািু-এর যনার্যক্ষ শেন 
শিইদুল্লাহ ।‛ [১৩] 

লিটিল াম্রাজয এই যকাো খেনার এওো িযাপও েিশের লনশিষ ল 
লিশলি, যা ইলোশ ১৯১৬ াশর ‘লল্ক যোর ওন্সলপশরল’ নাশম 
পলরলেে। েিশে জানাশনা  যয ারা যিল যথশও এই ড়যশি যমাে 
২২০ জন জলড়ে লিশন, যাাঁ শির অলর্ওাংলই লিশন উশমা। এাঁরা 
ওশই যগ্রপ্তার ন এিং িীখষশমালি ওশঠার ওারািাশর াজা পান। 

 



 

সু্ফলঙ্গ, লিশল ংঔযা, ২০১৯ 

মামুি আ-াান, শিইদুল্লাহ  ললে, যমৌানা আনালর এিং এই 
লিরাে ওমষওাশন্ডর াশথ যুি অংঔয অনযানয ওমশরিরা ওশ 
যগ্রপ্তার ন। প্রথম লিশ্বযুশদ্ধ অক্ষললি পরালজে । িারা-যে ২০০-
র যিলী লিশরাী মুলম সনয-যও গুল ওশর েযা ওরা  [১২, 
৩]। যল অিলর্ িযথষ শ এই িীর লিপ্লিীশির এই র্রশনর এওো 
লিরাে যনোওষ  এিং োর এশওর পর এও ওাজওমষ লনিঃশন্দশ এোই 
প্রমার্ ওশর যয ভারে-যও লিটিল পলনশিললও লাশনর ওি যথশও 
মুি ওরশে োাঁ রা লনশজশির িষস্ব উৎকষ ওরশে লপিপা নলন। 

নেুন উপলির পশথ (১৯১৫-১৯৩৪) 

পালীর যুদ্ধ যথশও শুরু ওশর ক্ষমো স্তাের পযষে প্রা দুই 
লেও র্শর লিটিল লান লনরলিলচ্ছন্ন্ ভাশি লস্ত্র প্রলেশরাশর্র মু্মঔীন 
শশি, যার অলর্ওাংশলরই যনেৃত্ব লিশলিশন ভারশের ওৃও 
জনকর্। পলনশিললও লনপীড়শনর লিরুশদ্ধ ার্ারর্ জনকশর্র 
অশোশর েরম প্রওাল খশে ১৮৫৭ াশর মালিশরাশর মশর্য লিশ। 
েশি এওো মােরা এিং লিপরীে প্রির্ো এই ম যিঔা 
লকশলি। ১৭৯৩ াশর লেরস্থাী িশন্দািশস্তর ে লাশি উলনল 
লেশওর প্রথমাশর্ষ এওো নেুন লর-যওলদ্রও ভূ-ম্পলত্তর অলর্ওারী 
অলভজাে যশ্রর্ীর উদ্ভি । এাঁরা লিশন িয প্রেলে যমওলান 
ললক্ষা িযিস্থা লললক্ষে যিলী লললক্ষে এওো যশ্রর্ী, যাাঁ রা লিটিল 
ওেৃষ পশক্ষর যিাশেই লনশালজে থাওশেন এিং যই ওারশর্ 
স্বভািেই যযশওান প্রওার লিটিল-লিশরার্ী লস্ত্র কর্-অভুযত্থাশনর 
লিশরালর্ো ওরশেন, যযমনো োাঁ রা মালিশরাশর যক্ষশত্র ওশরলিশন। 
এমন এওো মশ ‚এওো ঠাৎ কর্-অভুযত্থান‛ এিং ‚এওো জােী 
লিশরা‛-র আলিা অযাান অক্টালভান লউম নাশম এও লিটিল 
রাজনীলেলিি িষ  িােলরন-এর পৃষ্ঠশপাওো ইলন্ডান নযালনা 
ওংশগ্র (INC) নাশম এওো ি সেরী ওরশন। নেুন উদ্ভূে যিলী 
লললক্ষে যশ্রর্ীর িযলিরা এই িশর িয শন। ক্রমির্ষমান কর্-
অশোশও াংলির্ালনও যেৌলদর মশর্য লওিু ির-ওাওলশে পলরর্ে 
ওরার যয উশদলয লউম-এর লি োশে লেলন লওিুমাত্রা ে 
শলিশন। লওন্তু লীঘ্রই এই লললক্ষে যশ্রর্ীর এওো অংল INC-র 
িযাপাশর যমামুি ন এিং লিটিল াম্রাশজযর লিরুশদ্ধ যকাপশন লস্ত্র 
লিপ্লিী ওাজওমষ শুরু ওশরন। 

িঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) এিং স্বশিলী আশন্দাশনর যপ্রক্ষাপশে লিংল 
লোব্দীর এশওিাশর শুরুর লিশওর মো এশওর পর এও লস্ত্র লিপ্লিী 
ওাজওশমষর াক্ষী যথশওশি, যযগুশার অলর্ওাংলই ংকঠিে শলি 
অনুলীন লমলে এিং যুকাের িশর িত্রিাা। েরম লিটিল 
িমনপীড়ন শত্ত্ব প্রথম লিশ্বযুশদ্ধর মশ এইমস্ত লিপ্লিী ওাজওমষ 
এওো েরম ীমার যপৌাঁিা। যিশলর অভযেশরর এই াী লিপ্লিীরা 
এিং িালষন ওলমটি  কির পাটিষ -র াশথ যুি লিশিশল িিাওারী 
ভারেী জােীোিািীরা এওশযাশক পলরওল্পনা ওশরন যয লিটিল 
ভারশের লস্ত্র সনযিালনী লিটিল লাশনর লিরুশদ্ধ ারা ভারে জুশড় 
এওো লনলদষ ষ্ট লিশন (২১-এ যেব্রুারী ১৯১৫, যা পশর ১৯-এ যেব্রুারী-
যে পলরিেষ ন ওরা ) লিশরাশ কশজষ  উঠশি। দুভষ াকযিলে, এমন 
এওো ুংকঠিে পলরওল্পনা যল পযষে িযথষ । লওন্তু ১৯১৫ াশর 
১৫-ই যেব্রুারী লঙ্গাপুর-এ লেফ থ াইে ইনেযালি লিটিল লাশনর 
লিরুশদ্ধ লিশরা যখার্া ওশর। এই লিশরাশ প্রা ৮০০ যনা অংলগ্রর্ 
ওশরলিশন। ােলিন র্শর ো এই লিশরাশও লিটিল রাজললি যল 
অিলর্ লনমষমভাশি িমন ওশর। লঙ্গাপুশর প্রা ২০০ সশনযর লিোর , 
যার মশর্য ৪৭ জনশও প্রওাশলয গুল ওশর েযা ওরা  এিং িালওশির 
 যািজ্জীিন ওারািা নশো াে যথশও কুলড় িিশরর জনয 
ওারািাশর াজা যিা । র্শমষর লভলত্তশে এইমস্ত সনযশির 
অলর্ওাংলই লিশন মুলম। এই খেনা এও উশল্লঔশযাকয ভূলমওা 
পান ওশরলিশন কির লিশরাশর যনো মুজশেিা হুশন [১৪, ৩]। 
রাুল্লাহ  ঔান, ইমলোজ আল এিং রুওনুলদন নাশম লেনজন সনযশও 
১৯১৫ াশর মােষ  মাশ মৃেুযিন্ড যিা । লনশজশির জনয 
প্রার্লভক্ষা োইশে রালজ নলন এই লেন িীর যনা। ঐ এওই মাশ ১৫ 

জন নন-ওলমন ি অলোর (NCO) লঙ্গাপুশর লিশরা ওশরন। এাঁশির 
মশর্য ালিিার ুশমান, নাশও মুলন্স ঔান, নাশও জাোর আল 
ঔান, নাশও আবু্দ যরজ্জাও এিং োাঁ শির আর ােজন ললঔ 
ওমী প্রওৃে লিপ্লিীর মে মৃেুয িরর্ ওশরন [১৩]। 

১৯১৭ াশর অশক্টাির মাশ রাললা িশললভও লিপ্লশির 
ােশযর াশথ াশথ সস্বরাোরী জারেশির উশচ্ছি খটিশ রাষ্ট্রক্ষমো 
িঔ ওশরন শ্রলমও যশ্রর্ীর জনকর্। এই খেনা লিটিল-লানার্ীন ভারশে 
সিপ্ললিও ওাজওশমষর র্ারা এওো গুর্কে পলরিেষ ন আশন। অলর্ওাংল 
যকাপন লিপ্লিী িই মাজোলিও লেোভািনা অনুযাী লনশজশির 
ওাজওশমষর র্ারাশও পলরিেষ ন ওশর। এর এওো উৎওৃষ্ট উিারর্  
লনু্দস্তান লরপািলওান অযাশালশলান (HRA) ংকঠনোর লনু্দস্তান 
যালালট লরপািলওান অযাশালশলান (HSRA)-এ পলরিেষ ন। 
অনুলীন লমলে-র লিপ্লিী ওাজওমষশও উত্তর ভারশে অনয নাশম 
পলরোনা ওরার উশদশলয ১৯২৪ াশ HRA ংকঠনো সেরী ওরা 
। অনযানয অশনশওর মশর্য লাহ জাানপুশরর আোওউল্লাহ  ঔান 
লিশন এই ংকঠশনর এওজন িীর নাও। ১৯২৫ াশর ৯-ই আকট 
োলরশঔর লিঔযাে ওাশওারী যেন ুশঠর খেনা রাম প্রাি লিলম, 

েদ্রশলঔর আজাি এিং অনযানয অশনশওর াশথ লেলন যুি লিশন। 
পশর লিল্লী যথশও োাঁ শও যকপ্তার ওরা  এিং যল পযষে ওাশওারী 
ড়যি মামা লেলন এিং োাঁ র লেন লিপ্লিী ওমী মৃেুযিন্ড পান। 
অনযানয লিপ্লিী ওমীশির ম্বশে ামানয লওিু স্বীওাশরালি ওরশই 
লেলন মূ্পর্ষ মুলি যপশ যযশেন। লওন্তু লেলন এই র্রশনর প্রশাভন 
দৃঢ়ভাশি প্রেযাঔযান ওশরলিশন। োাঁ লর আশকর লিন োাঁ র ভাইশপাশও 
সেজািাি যজশ লেলন িশন – ‚পলরপূর্ষ মযষািা আর দৃঢ়োর াশথ 
যলি আলম এই পলিত্র অলগ্নপরীক্ষার িষশল অনুষ্ঠানোর াক্ষী না শে 
পালর োশ যই অনুষ্ঠানোর পলিত্রোই ওলিে শি। মােৃভূলমশও 
লৃঙ্খমুি ওরার পলিত্র  মান িালত্ব যয আমার ওাাঁ শর্ অলপষে 
শশি যই আলা লনশ আজশও আলম লনশজশও ম্মাশনর যযাকয মশন 
ওলর। যোমাশির ঔুলী আর কলিষে া উলেে যয যোমাশির মশর্যরই 
এওজন যই যৌভাকযিান যয আজ লনশজর জীিন উৎকষ ওরার ুশযাক 
যপশশি। যোমাশও মশন রাঔশে শি যয কু্ষলিরাম আর ওানাইা-
এর মে মান জীিন উৎকষ ওশরশি লনু্দ ম্প্রিা। আমার ওাশি এো 
এওো যৌভাকয যয মুলম ম্প্রিাভুি শ আলম এই মান 
লীিশির পিলেহ্ন অনুরর্ ওরার ুশযাক যপশলি।‛ [১৫] – এই লি 
আোওউল্লাহ -র যল জিানিন্দী। আমাশির যিশলর স্বার্ীনো 
ংগ্রাশম োাঁ র সিপ্ললিও ভূলমওাশও এিং রাম প্রাি লিলম-এর াশথ 
োাঁ র কভীর িেুশত্বর ম্পওষ শও প্রজশের পর প্রজে মশন যরশঔশি এিং 
ভলিযশে মশন রাঔশি। োাঁ শির লনশজশির িযলিকে র্মী অভযাশর 
উশদ্ধষ  উশঠ োাঁ শির এই িেুত্বপূর্ষ ম্পওষ  লি এওোমাত্র উশদশলযর 
প্রলেই লনশিলিে – আর যো  মােৃভূলমর স্বার্ীনো। 

 



 

সু্ফলঙ্গ, লিশল ংঔযা, ২০১৯ 

অনযানয মুলম লিপ্লিীশির মশর্য উশল্লঔশযাকয লিশন আবু্দ 
যমালমন এিং আবু্দর যরজাও ঔান। এাঁরা দুজশনই অনুলীন লমলে-র 
াশথ ওাজ ওরশেন এিং িশললভও লিপ্লশির পশথ শ্রলমও যশ্রর্ীর 
জনকর্ মারেৎ রাষ্ট্রক্ষমো িঔশর লিশ উৎাী লিশন। আবু্দ 
যমালমন পরিেীওাশ ওলমউলনট পাটিষ র এওজন লক্র িয ন। 
এিাড়া হুকীর যরাজু ও আর ালমদু ও, যনশত্রাশওানা-র 
মুওুলদন আশমি, যমৌিী লকাুলদন আশমি, নালরুলদন আশমি 
আর োাঁ র যমশ যরলজা ঔােুন এিং জামাপুর-এর আবু্দ ওাশির 
এিং োাঁ শির মে অশনশওই যুকাের ি-এর াশথ যুি লিশন। োাঁ শির 
মশর্য অশনওশওই আন্দামান-এ িীখষওা িন্দী জীিন যাপন ওরশে । 
ঢাওা লশরর আশলপাশল এওালর্ও লিপ্লিী যওদ্র কশড় যোার যক্ষশত্র 
অনিিয ভূলমওা গ্রর্ ওশরলিশন আলমুলদন (মাটার াশি)। এই 
যওদ্রগুশা পরিেীওাশ ‘যিঙ্গ ভুযনটিাষ’ নাশম এওো স্বেি ি 
লাশি আত্মপ্রওাল ওশর। অনুলীন লমলে-র আশরওজন িয – 
যিাকরা-র িিঃ েজু ওাশির যেৌরু্রী – আন্দামান-এর যুার যজশ 
িীখষওা িন্দী জীিন ওাোন। এিাড়া, েটগ্রাম-এর িীর লিপ্লিীরা, যযমন 
– ূযষ যন (মাটারিা), ওল্পনা িত্ত, অলম্বওা েক্রিেী, অনে লং এিং 
োাঁ শির অনযানয ঙ্গীরা িহু করীি মুলম ওৃও পলরিাশরর ওাি 
যথশও এওালর্ওিার আশ্র, ঔািার এনং অনযানয অশনও াাযয 
যপশলিশন [৩]। 

উপংার 

প্রেলে র্ারার ভারে ইলোেেষ া যয লনু্দ পক্ষপালেত্ব আর 
মুলম লিশরার্ীোর মযা জজষ লরে য িযাপাশর যওান শন্দ 
যনই। প্রাথলমওভাশি ওৃলেত্ব িেষ া লিটিল লাওশির উপর, যারা ইচ্ছা 
ওশর এমন ভাশিই ভারশের ইলো রেনা অিেীর্ষ শলিশন যাশে 
োশির ‚লিশভশির মার্যশম লান‛-এর উশদলয লদ্ধ । লালেম রা 
যথাথষই লশঔশিন – ‚লনু্দ প্রজাশির উপর মুলম রাজত্ব এিং 
রাজপুে আর মারাঠাশির প্রলেশরার্ – এোই োশির [লিটিল লাওশির 
স্বাথষরক্ষাওারী ইলোলিিশির] পিশন্দর লিশ পলরর্ে শলি‛ 
[৩]। এই র্রশনর লেোভািনা এিং োর াশথ মশনর লভেশর িাা যিাঁশর্ 
থাওা িাক্ষ্মর্যিািী দৃলষ্টভলঙ্গ-ই ভারেী ইলোেেষ া প্রভাি লিস্তারওারী 
িযলিত্ব পনযালও িলিমেদ্র েশটাপার্যা যথশও শুরু ওশর িিঃ 
যদুনাথ রওার, িিঃ আর. ল. মজুমিার-যির মে ভারেী 
ইলোলিিশির মানলওোশও কশড় েুশলি। লনশজর ‘আনন্দমঠ’ 
(১৮৮২) এিং ‘যিিী যেৌরু্রানী’ (১৮৮৪) উপনযাশ লনু্দ জােীোিািী 
উদীপনা সেরী ওরার জনয যঔও িলিমেদ্র েশটাপার্যা (১৮৩৮-
১৮৯৪) ন্ন্যাী-েলওর লিশরাশর প্রওৃে ঐলোলও যপ্রক্ষাপেশও 
লিওৃে ওশর িযিার ওশরশিন। দুজন িাস্তি ঐলোলও েলরত্র ভিানী 
পাঠও এিং যিিী যেৌরু্রানী িলিমেশদ্রর ওল্পনা শ উশঠশি িলরাকে 
অ-লনু্দশির আক্রমশর্র লিরুশদ্ধ লনু্দ প্রলেশরাশর্র প্রেীও। মজনু লাহ , 
মুা লাহ  এিং এই লিশরাশর অনযানয উশল্লঔশযাকয মুলম যনোরা 
োাঁ র ওল্পনা লিনু্দমাত্র স্থান পানলন। স্বাভালিওভাশিই োাঁ র ওল্পনা এই 
িীর মুলম যনোশির উপলস্থলে এশওিাশরই োাঁ র উশদলয পূরর্ ওরে 
না। িলিমেশদ্রর পর যই এওই ঐলেয িজা যরশঔলিশন 
ইলোলিি িিঃ যদুনাথ রওার (১৮৭০-১৯৫৮), লযলন মুখ রাজশত্বর 
পলনশিললও িযাঔযা-যও (লনু্দ প্রজাশির উপর মুলম রাজত্ব) আর 
লিসৃ্তে ওরার জনয ১৯২১ াশ লিটিল রওাশরর যথশও নাইে উপালর্ 
াভ ওশরলিশন। এওইভাশি আমরা আশরও ঔযােনামা ভারেী 
ইলোলিি িিঃ আর. ল. মজুমিাশরর (১৮৮৪-১৯৮০) উিারর্ 
যিঔশে পাই। াম্প্রিালও মশনাভাি লনশ যযমস্ত ইলোলিি 
ভারশের ইলোশও িযাঔযা ওশরশিন োাঁ শির মশর্য লেলন শন 
এওজন অনযেম। লেলন োাঁ র মশনাভাি লনশ এেোই অওপে লিশন 
যয এমনলও RSS-এর পলত্রওা অকষানাইজার-এর ১৯৬৯ াশর িীপািল 
ইুযশে লেলন স্পষ্টই লনশজর লিশ্বা প্রওাল ওশর জালনশলিশন যয 
ভারশের জটি াম্প্রিালও মযার এওোই মার্ান, আর যোর 
জনয মস্ত মুলম জনকশর্র উলেে পালওস্তাশন েশ যাা [৩]। 

আজ ১৩০ িির পর, এই লিওৃে ইলো-েেষ ার মাশু গুনলি 
আমরা। যমনেী যশ্রর্ীশও র্শমষর লভলত্তশে লিভি ওরার উশদশলয 
িেষ মাশনর BJP-লালে রওার াম্প্রিালও দৃলষ্টভলঙ্গ লনশ ইলোশর 
িযাঔযা যথশও শুরু ওশর ঐলোলও খেনার মূ্পর্ষ লিওৃলে পযষে 
যযশওান উপাশ ভারশের ইলোশও পুনরা যঔার এওো লিরাে 
যপ্রাশজক্ট াশে লনশশি। োই, আমাশির জােী ইলোশর অল্প-
েলেষ ে লিগুশাশও েুশ র্শর এই র্রশর্র যযশওান অৎ 
উশদলযশও েযাশি জানাশনা অেযে প্রশাজন। লিটিল-লিশরার্ী 
ংগ্রাশম মুলমশির উশল্লঔশযাকয ভূলমওার ওথা েুশ র্রার এওো 
ংলক্ষপ্ত প্রশেষ্টা িেষ মান প্রিশে ওরা শশি। েশি, এই লিশ িযাপও 
যিাঝাপড়ার জনয ভলিযশে আর যেষ্টা োাশনা প্রশাজন। 
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