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ূ১.১ ভিমকা :
 ভারতবেষর�  ইিতহাস আেলাচনার সুিবধােথ � কেয়ক� যুেগ িবভ� করা হেয়েছ । 

�যমন - �াচীনযুগ, মধ�যুগ, আধুিনক যুগ ।বত� মােন আধুিনক পরবত� যুগেক উ�র আধুিনক যুগ 

বলা হে� । যিদ এই িবভাজেনর �কান িব�ানস�ত ব�াখ�া �নই, তেব মূলত ভারতবেষ � মুসিলম 

শাসেনর সময়কলেলই মধ�যুগ বলা হয় । মহ�দ-িবন-কািশেমর িস�ুিবজেয়র হাতধের 

ভারতবেষ � মুসিলম িবজেয়র সূ�পাত । তারপর এেক এেক সুলতান মামুদ, মহ�দ �ঘারীর 
ুভারত অিভযান, ��দ �ঘারী িবিজত রাজ� তার িব�� অনুচর �তবউি�ন আইবেকর উপর 

শাসেনর দািয়� অপ�ণ কের ১১৯২ �ী�াে� �েদেশ �তবত� ন কেরন । ১২০৬ �ী�াে� মহ�দ 
ু ু�ঘারী হঠাৎ মৃত�বরণ কেরন । িদ�ীেত সুলতানী সা�ােজ�র �িত�া হয় । �তবউ�ীন �িতি�ত 

সা�াজ� দীঘ��ায়ী হেয়িছল । ১২০৬ �থেক ১৫২৬ �ী�া� পয�� তা ভারতবেষ � �েক িছল । এই 

সময়কােলর মেধ� ৫� রাজবংশ িদ�ীেত রাজ� কের তারমেধ� উে�খেযাগ� সুলতানরা হেলন - 
ু ু�িত�াতা �তবউি�ন আইবক, ইলতৎিমস, �থম মিহলা সুলতানা রািজয়া, িগয়াসউি�ন 

বলবন, জালালউি�ন িফেরাজ খলিজ (খলজী িব�েবর নায়ক) আলাউি�ন খলজী (�থম িযিন 
ু ুদি�ণ ভারত জয় কেরন), মহ�দ -িবন - তঘলক, িফেরাজ শাহ তঘলক এবং �শষ সুলতান 

ই�ািহম �লাদী (িযিন আফগান িচেলন) । উে�িখকত সুলতানরা �েত�েকই িবিভ� িবষেয় িনজ 

িনজ কম � কৃিতে�র �া�র �রেখ �গেছন যা ইিতহােস আজও আেলাচ� । িবেশষতঃ 
ুইলতৎিমসেক িদ�ী সুলতািনর �কৃত �িত�াতা বলা হয় । আলাউি�ন তার অথৈ� নিতক সং�ার 

ুএবং উ�রপি�ম সীমা� নীিতর জন� িবখ�াত । মহ�দ-িবন-তঘলেকর মেতা �িতভাবান 
ুসুলতান সুলতািনযুেগ আর িছেলন না । িফেরাজতঘলেকর জনিহতকর কায�াবলীর জন� আজও 

িবেশষভােব আেলািচত । তারপর উে�খেযাগ� শাসক না থাকেলও ১৫২৬ খৃ�া� পয�� িদ�ীেক 

�ক� কের সুলতািন শাসন �েক িছল ।

১.২ ল�� / উে�শ� 

 এই একক� পড়েল জানেত পারা যাবেন -

Ÿ মধ�যুেগর ভারেতর ইিতহােসর উপাদান ও ইিতহাস চচ� া িবষেয় সুলতািন ও �মাঘল যুেগ 

স�ে� িবিভ� ঐিতহািসক �দর ইিতহাস চচ� া িবষেয় ।

ুŸ িদি�েত �াধীন সুলতািন সা�ােজ�র �িত�া, ইলতৎিমস, রািজয়া ও বলবেনর স�েক�  ।

ু ুŸ আলাউি�ন খলজী, মহ�দ-িবন-তঘলক এবং িফেরাজ-শাহ তঘলেকর িবিভ� সং�ার এবং 

মূল�ায়ন
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Ÿ বলবন এবং আলাউি�ন খলজীর উ�র পি�ম সীমা� নীিত ।

১.৩ মধ�যুেগর ভারেতর ইিতহােসর উপাদান 

 ভারতবেষর�  ইিতহাস আেলাচনার সুিবধােথ � �াচীন যুগ, মধ�যুগ, আধুিনক যুগ 

এইভােব িবভ� করা হয় । যিদও এই িবভাজন িনেয় িবতক�  রেয়েছ । মধ�যুগ লেত 

মুসলমানেদর আগমন কাল �থেক ইংেরজ �দর �মতা দখেলর মধ�বত� কালেক �বাঝায় । 

ইিতহাস রচনায় �ধান িভি� হল উপাদান । মধ�যুেগর ভারেত সুলতািন যুগ ও �মাঘল যুগ �� 

যুেগর অি�� রেয়েছ । উভয় যুেগর ইিতহাস উপাদান িহসােব আমরা মুসিলম �লখকেদর নানা 

তথ� �পেয় থািক । মুসলমান পি�েতরা ��, কাব�, সািহত� এমনিক ইিতহাসমূলক অেনকল �� 

ও রচনা কেরেছন যা ইিতহােসর উপাদান িহসােব অিত মুল�বান । এছাড়াও রেয়েছ িবেদশী 

পয�টকেদর ভারত সং�া� �মণ বৃ�া� যা ইিতহােসর উপাদান সমৃ� । আবার মধ�যুেগর 

শাসকরাও অেনেক ইিতহাসিভি�ক �� রচনা করেতন । তা �থেকও অেনক তথ� পাওয়া যায় । 

মধ�যুেগর সূচনা �থেক সরকাির দিললপ� সুরি�ত করা হেয়েছ । িবেশষতঃ �মাঘল যুেগর 

ইিতহােসর উপাদান িহসােব সরকাির দিলল দ�ােবেজর ��� যেথ� । সব�পির মধ�যুেগর 

ইিতহাস রচনায় সহায়তা করার জন� রেয়েছ ��তাি�ক অেনক িনদ� শন যা কােলর সাি� হেয় 

আজও দাঁিড়েয় আেছ । সুলতািনও �মাঘল যুেগর ইিতহােসর উপাদান িব�ৃত ভােব আেলাচনা 

করা হল ।

১.৩.১. সুলতািন যুেগর ইিতহাস চচ� া ও তার উপাদান

ু ৃ �তবউি�ন আইবক কতক ১২০৬ �ী�াে� িদি�েত সুলতািন সা�ােজ�র �িত�া হয় । 
ৃ১৫২৬ �ী�াে� িদি�েত বাবর কতক �মাঘল সা�ােজ�র �িত�ার পূব� পয�� সুলতািন যুগ �েপ 

ধরা হয় । অথা� ৎ ই�ািহম �লািদ িছেলন �শষ সুলতান । ১২০৬-১৫২৬ এই সময়কােলর ইিতহাস 

চচ� ার জন� মূল উপাদান িহসােব িবিভ� মুসলমান পি�তেদর রিচত ��, কাব�, ইিতহাসমূলক 

��, সুলতানেদর জীবনচিরত, িবেদশী পয�টকেদর িববরণেক কােজ লাগােনা হয় । এছাড়াও 

আেছ িকছু সরকাির দিলল দ�ােবজ । এই সম� সািহিত�ক উপাদান ছাড়াও আর এক� 

���পূণ � উপাদান হল ��তাি�ক উপাদান । সূলতািন আমেলর িবিভ� �াপত�, ভা�য�, মু�া, 

রেয়েছ যার ইিতহাসমূল� অপিরসীম, সুলতািন যুেগর ইিতহাস চচ� ার উপাদান িনেয় সিব�াের 

আেলাচননা করা হল ।
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আিমর খস� (১২৫৪ -১৩২৫ খৃ�া�)

 সুলতািন যুেগর �খ�াত �লখক িছেলন আিমর খস� । �থেম কিব, পের ঐিতহািসক । 

তাঁর �কৃত নাম িছল আবুল হাসান ইয়ািমন-উদ-দীন খুসরভ । তার রচনার �ধান �বিশ�� কাব� 

মাধুয�� �ারা মানুেষর �দয়েক শা� করা । তার কােব�র িবষয়ব� িহসােব ঐিতহািসক ঘটনাও 

�ান �পেয়েছ ।

ৃ ১২৫৪ খৃ�াে� পা�য়ালী শহেরর খস�র জ� হয় । �মা�লগন কতক আ�া� হেয় 
ুখস�র িপতা �পিরবাের িদ�ীেত সুলতান ইলতৎিমেসর কােছ আ�য় পান । দীঘ� অিভ�তার 

মধ�িদেয় তার জীবেন অ�সর হয় ।দীঘ� ৪৮ বছর ধের িতিন িদ�ী সুলতািনর রাজৈনিতকল উ�ান, 

পতন, ষড়য�, সগঠন, উদারতা, সংকীন�তা ইত�ািদ �ত�� কেরিছেল ল ব�াি� জীবেন িতিন 

সুিফ সাধক িনজাম-উি�ন আউিলয়ার উদার মানবতাবাদী তে�র অনুরািগ িছেলন । কাব� রচনার 

পাশাপািশ যু�ে�ে� তরবাির চালানােতও িতিন িছেলন িস�হ� ।

 সভাকিব িহসােব িতিন রাজদরবাের দীঘ�িদন কমর� ত িছেলন । সুলতান কায়েকাবাদ 
ু�থেক মহ�দ - িবন-তঘলেকর আমল পয�� িতিন দরবাের ঘটাবলীর সে� যু� িছেলন । 

আলাউি�েনর ২০ বছেরর রাজ�কােল িতিন অসংখ� গজল, কািসদা বা মসনািভ এবং 

গদ�সািহত� রচনা কেরেছন । তার �য রচনা �িলক �থেক ইিতহাস মূলক তেথ�র স�ান পাওয়া 
ু ুযায় �স�িল হল - িকরান-উস-সাদাইন, িমফতা-উল-�তহ, নুহিসপহর, খাজাইন-উল-ফুতহ 

ুইত�ািদ । ইিতহাস ও ক�নায় রিচত �� �� হল ‘েদবলারািন িখিদরখান’ ও ‘তঘলকনামা’ । এই 

���িল যথা� থভােব িদ�ী সুললতািনর �ায় ৪০ বছেরর সুসংব� িববরণ �দান কের । খাজাইন-
ুউল-ফুতহ �ে�র িবেশষ ইিতহাসমূল� আেছ । এেত আলাউি�ন খলজীর ১৫ বছেরর ইিতহাস 

িবেশষত যু�ািভমােনর িববরণ �ান �পেয়েছ । দি�ণভারেত সুলতােনর রাজৈনিতক কায�াবলী 

এখােন সু�রভােব পিরেবিশত হেয়েছ । মহ�দ হািবেবর মেত, “বইটইেত �লখক �শংসনীয় 

�নপুেন� পু�ানুপু�ভােব সাজােনা তথ� স�ােরর মাধ�েম সমকালীন ইিতহাস িববৃত    

কেরেছন ।” বুগরা কাঁর সে� তার পু� কায়েকাবােদর স�েক�  িব�ািরত িববরণ পাওয়া যায় 
ুিফরান-উস-সািদন �ে� । িমফতা-উল-�তহ �থেক জালালউি�ন খলজীর যু� যাে�র িববরন 

ু ুজানা যায় । তঘলকনামা �ে� িগয়াসউি�ন তঘলেকর �মতালােভর �প�পট �থেক রাজ� 

অিভেষেকর িববরণ আেছ । খস� আলাউি�েনর পু� মুবারক খলজীর রাজ�কােলর �ধান ঘটা 

িলিপব� কেরেছন ‘নুহ িসপ� র’ �ে� ।

 ঐিতহািসক িহসােব আিমর খস�র মূল�ায়ন িনেয় ঐতহািসকেদর মেধ� িকছু িবত� ক 

রেয়েছ । িপটার হািড�  বেলেছন �য খস� কিবতা িলেখেছন, ইিতহাস �লেখনিন । ঐিতহািসেকর 
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কাজ হেলা তেথ� ওপর িভি� কের অতীেতর পুনিনমা� ন । তার যুগ িছল সুলতািন দরবাবেরর 

সােথ, তাই পৃ�েপাষক, শাষক, অিভজাতেদর সে�াষ িবধােনর জন� িতিন �য কাব� চচ� া 

কেরেছন, �সখােন ঐিতহািসক �ি�ভি�র �মাণ পাওয়া যায় না । মহ�দ হািবব বেলেছন -

“আিমর খস�  তার রচনায় �ায়ই ��ত চিরে� অিভনয় কেরেছন । িতিন মূলত ঐিতহািসক 

িক� তাই বেল সভাকিব বা সভাসদ পেদর দািয়� পাললেন অবেহলা কেরনিন ।” কাউেয়ল 

বেলেছন �য, আিমর খস�র রচনা অল�ার ও উপমায় ভারা�া� । তাছাড়া তার �ণন� া 

অতিরশেয়াি� ও অিতেলখ সমৃ� । তেব িতিন ইিতহােসর �যসব তথ� সরবরাহ কেরেছন 

�স�িলেক উিড়েয় �দওয়া যায় না । িজয়াউি�ন বারানী তাঁর সুিবখ�াত �� ‘তািরখ-ই-

িফিরজশািহেত’ িলেখেছ, “রচনার �াচুয� ও আদেশ�র �মৗিলকতার িদক �থেক আিমর খস� 

তুলনাহীন ।” সীমাব�তা সে�ও খস�র রচনাবলীেক �হন করা হয় । অতীত িববরণ  যিদ 

ইিতহােসর িবষয়ব� হয়, তা হেল খস�র রচনার ঘটনােকও ইিতহােসর উপাদান িহেসেব গণ� 

করা যায় ।

িজয়াউি�ন বারানী (১২৮৫ - ১৩৫৯)

 সুলাতানী যুেগর একজন অন�তম ��� ঐিতহািসক িছেলন িজয়াউি�ন আরানী । 
ুজ�গতসূে� িতিন িছেলন একজন অিভজাত । �ছােবলা �থেকই ‘তিক� ’ অিভজাতেদর 

ুসং�েশ� থােকর সুেযাগ তাঁর হেয়িছল । তাঁর পিরবার িতন �জ� ধের ইলেবির-তিক� , কলজী ও 

তুঘলকেদর অধীেন কমর� ত িছল । রাজপিরবােরর সােথ িছল তার আি�ক �যাগ । িতিন ১৭ বছর 
ুমহ�দ-িবন-তঘলেকর সভাসদ িছেলন । উ� রাজপেদ থাকার সুবােদ তঃকালীন রাজৈনিতক 

ঘটনাবলীর িতিন িছেলন �ত��দশ� । যার �ভাব তাঁর সু�� ছাপ �ফেলেছ ।

 ইিতহােসর িবষয়ব� স�েক�  তাঁর সু�� ধারনা িছল । মধ�যুেগর িশ�া ব�ব�া িছল । 

ধ�যুেগর িশ�া ব�ব�া িছল ধমে� কি�ক । তাই তার রাজৈনিতক িচ�ােচতনা ধমে� ক �ক� কেরই 

আবিত� ত হেয়িছল । িতিন মেন�ােণ িব�াস করেতন ইিতহাস চচ� া হল �ানচচ� ার এক�   

বড়িদক । ইিতহাস পাঠ কের মানুেষর বা�ববুি� সমৃ� হয় । বারানীর ইিতহাস দশ�েনর �� �ধান 

�বিশ�� িছল । যথা - (i) ইিতহােসর িভি� হল সত� অথা� ৎ ঐিতহািসেকর যত�র স�ব িনরেপ� 

থাকা উিচৎ এবং তােদর উিচত সত� ঘটনার উে�খ করা । (ii)  ইিতহােসর সে� হািদেসর িনকট 

স�� �াপন । এই কারেণ িপটার হািড�  বেলেছন �য, বারানীর ইিতহাস িচ�া হল ধমি� নভফর ; 

বারানীর ইিতহাস হল ধমশ� াে�র অ� । িক� অধ�াপক �ক. এ. িনজািম তাঁর সে� একমত হেত 

পােরনিন । তাঁর মেত বারানীর  ইিতহাস িচ�া ধম � িনভফর িছল না । ইিতহাস চচ� া ও হািদ� স চচ� ার 

িমল থাকার জন�ই বারানী আিদেসর উে�খ কেরেছন ।
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 ইিতহােস উপাদান সমৃ� বারানীর �� ���পূণ � রচনা হল ‘তািরখ-ই-িফেরাজশািহ’ 
ু ু ুএবং ‘ফেতয়া - ই - জাহা�ির’ মহ�দ - িবন -তঘলেকর মৃত্যর পর িফেরাজ তঘলক বারানীেক 

তার উ� সভাসেদর পদ �থেক বিহ�ৃত কেরন । এই সময় িতিন রচনা কেরন িবখ�াত ‘তািরখ - 

ই - িফেরাজশািহ’ । এই �ে� িগয়াসউি�ন বলবন �থেক িফেরাজ শােহর �থম ছয় বছেরর 

অথা� ৎ �মাট আট জন সুলতােনর �ায় একেশা বছেরর ইিতহাস িলিপব� কেরেছন । ফেতায়া - 

ই - জাহাি�র �ে�র িবষয়ব� হল সুলতািন রাে�র চির�, সুলতািনর আদশ�, রাজার দািয়� ও 

কত� ব� ইত�ািদ িবষেয় বারািনর অিভমত । সুলতািন �শাসেনর উ�পেদ থাকার দ�ন বারানী 

সরকাির দিলল দ�ােবেজর সে� এবং নিথপে�র সে� পিরিচত হবার সুেযাগ পান । ফেল রাজ� 

িবভােগর িবিভ� তথ� �থেক সরকােরর রাজ�নীিত স�েক�  জানা যায় । মহ�দ - িবন - 

তুঘলেকর সমকােলর ইিতহাস িতিন �ত��দশ�র অিভ�তা �থেক িলিপব� কেরন । তাই 
ু ূ�দখা যায় িতিন মহ�দ - িবন - তঘলেকর ভয়সী �শংসাও �যমন কেরেছন, �তমিন তাঁর 

���িলেক উে�খ করেতও ি�ধা কেরনিন । িতিন ইিতহাস িবেদর সত�তা র�ার �িত িন�াবান 

হেত বেলেছন ।

 এতসে�ও অিভজাত পিরেবেশর সাি�ধ� তােক তার ��ণীচির� অিত�েম বাধা 

িদেয়েছ । তার মেত ইিতহাস চচ� া সমােজর অিভজাত ��ণীর অিধকােরর থাকা বা�নীয় । 

এমনিক সাধারণ মানুষেক ইিতহাসচচ� ার উপজীব� িবষয় করেতও িতিন নারাজ িছেলন । এটাই 

�মাণ কের �য িতিন মধ�যুেগর ধ�ান ধারনার গি� অিত�ম করেত ব�াথ � হেয়িছেলন । প�িতগত 

ও িবন�াসগত �� তাঁর রচনায় পিরলি�ত । ইিলয়ট তাঁেক অসত� ভািষ এবং প�পাত �� 

ইিতহাসিবদ �লেছন । ঐিতহািসক ‘িফির�া’ তাঁর িব�ে� সত� �গাপেনর অিভেযাগ এেনেছন । 

অবশ� অধ�াপক সামসুল হক বারানীেক ‘একজন সত�িন� ঐিতহািসক’ বেল বণন� া কেরেছন । 

মহ�দ হািবেব মেত “িতিন �ধু ঘটনার িববরেণর মেধ� ইিতআসেক সীমাব� রােখনিন ; 
ুইিতহাসেক িতিন সমােজর দপ�ন �েপ তেল ধরেত �চ�া কেরেছন ।িনজামীর মেত, “েগাঁড়া ও 

র�নশীল হেলও বারানী �ীকার কেরেছন �য, ভারেতর রাজনীিতেত কেঠারভােব শিরয়িত 

আইেনর �েয়াগ স�ব নয় । রাে� �েয়াজেন সুলতােনর অনুশাসন বা ‘জা�িবৎ’ জািরেক িতিন 

অিনবায� বেলই �মেন িনেয়েছন । আসেল এক গভীর মানিসক ি�ধা ও �দা�ল�মানতা তাঁেক 

আ�� কের রাখত । তাই তাঁর রচননায় �বপরীত �দখা যাব ।”

 সীমা�তা সে�ও বারানীর রচনার ইিতহাসমূল� অন�ীকায� । িতিন তাঁর �লখায় 

অথৈ� নিতক জীবেনর ওপর �চুর তথ� সরবরাহ কেরেছন । তাঁর �লখা �থেক আলাউি�েনর 

রাজার দর িনয়�ন ব�ব�ার িব�ািরত িববরণ পাওয়া যায় । তাঁর জীবেন উ�ান-পতন, ঘাত-

�িতঘাত িছল । তা সে�ও িতিন ঐিতহািসেকর সততা র�া করার �চ�া কেরেছন ।খ এছাড়াও 
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তার ‘তািরখ-ই-িফেরাজশাহী’ সমকালীন যুেগর এক� ��� ঐিতহািসক �� এবং মধ�যুেগর 
ুখলিজ ও তঘলক রাজে�র ইিতহােসর ���প্ূন� উপাদান ।

অন�ান� ঐিতহািসকেদর ইিতহাসমূলক�� 

 সুলতানী যুেগর আরও �বশ কেয়ক� উে�খেযাগ� ইিতহাসমূলক �ে�র উে�খ করা 
ু�েয়াজন । মহ�দ ইসামী রচনা কেরন ‘ফুতহ-উস-সালািতন’ । িমনহাজ উি�েনর ‘তকৎ-ই-

নািসরী’, হাসান িনজামীর ‘তাজ-উল-মািসর ‘সামান-ই-িসরাজআিফেফর ‘তািরক -ই - 

িফেরাজশাঈ’ ইত�ািদ । এ�িল �থেক সুলতািন যুেগর অেনক ���পূন� তথ� পাওয়া যায় । 

এছাড়াও সুলতানেদর আ�জীবনীমূলক ��ও উে�েখ�র দাবী রােখ । �যমন - িফেরাজ শাহ 
ু ুতঘলেকর আ�জীবনীমূলক রচনা ‘ফুতহ-ই-িফেরাজশািহ ।

ুইবন বততা (১৩০৪ - ১৩৭৮ �ী�া�)

 সু�র �াচীন কাল �থেক বত� মান িদেনও ব� িবেদশী পয�টক ভারেত আেসন 

�বিচ�েক অবেলাকেনর উে�েশ� । অেনেকই ভারত�মেনর পর তােদর মূল�বান অিভ�তা 

িলিপব� কের �রেখেছন ল আর তােদর এই �মন বৃ�া� ভারত ইিতহােসর মূল�বান উপাদান 

িহসােব আজও �ীকৃত । এমনই একজন িবেদশী পয�টক িছেলনন উ�র-পি�ম আি�কার 
ুমরে�ার অিধবাসী ইবন বততা । তার আসল নাম আবু আব��াহ মহ� । ১৩০৪ �ী�া� মরে�ার 

আি�েয়র শহের তাঁর জ� হয় । তাঁর িপতার নাম আব��াহ ইবন মহ�দ । িবচার িবভাগীয় কাজ 

িছল তার পািরবািরক �পশা । ধম�য় �ান �মন করেত ভােলাবাসেতন এং সাধু, স�েদর স� 

লােভ আগরহী িছেলন ।

ু ু চতদ� শ শতেক িহ�ু�শ পব�ত �পিরেয় গজনী ও কাবুল হেয় ইবন বততা ১৩৩৩ 

�ী�াে�  ভারেত আেসন । ১৩৪৭ �ী�া� পযফ� িতিন ভারেত িছেলন । তখন মহ�দ-িবন-
ু ুতঘলক িছেলন িদ�ীর সুলতান । িতিন বততােক িদি�েত কাজীর পেদ চাকরী �দন । �ায় আট 

বছর িতিন এই পেদ িছেলন । ভারেত থাকাকােল িতিন অেনক সাধু ও দরবেনেশর সাি�েধ� 

আেসন । �শখ িশহাবুি�েনর সে� তার অ�র�তা িছল । সুিসদরেবশ িশহাবুি�েনর সে� িবন-
ু ু ুতঘলেকর িবেরাধ বাধেল বততােকও িবন-তঘলেকর �রােষ পড়েত হয় । যাইেহাক িতিন ভারত 

ছাড়াও শঈল�া, মাল�ীপ, চীন �মন কেরন । তার �মেনর অিভ�তা িতিন িলিপব� কেরন 

‘িকতাব-ইেরহানা’ �ত ।

ু ‘েরহালা’ �ত িদ�ী সুলতািনর �িত�া �থেক মহ�দ-িবন-তঘলেকর রাজ�কােলর 
ুইিতহাস বণন� া করা হেয়েছ । িদ�ীর �ধান কাজী কামালুি�েনর কােছ �থেক িবন-তঘলেকর 



পূেব�র সুলতানেদর কথা �েন িলিপব� কেরন । িক� ১৩৩৩ - ১৩৪২ �ীঃ তাঁর িনজ� 

অিভ�াতা �থেক �লেখ । িদ�ী দরবােরর সােথ সরাসির যু� থাকায় িতিন সহেজই অেনক 

খবনর সং�হ করেত �পরিছেলন । তাছাড়া সুলতােনর সে� সামিরক অিভযানেন যাবার সুবােদ 

যু�র ও �দেশর অথ-� সামািজক অব�া ও যু�প�িত জানার সুেযাগও িতিন পান । সুলতােনর 

সে� ব�াি�গত �মলােমশার ফেল অেনক ব�াি�গত তথ� �রহালােত �ান �পেয়েছ । তার 

রচনােত সমকালীন িদ�ীর এক অসাধারন বণন� া পাওয়া যায় । “িবরাট পাঁিচল িদেয় �ঘরা �যেকান 

মুসলমান শহেরর �থেক উিন বড় �লেছন।” (মধ�যুেগর ভারতীয় শহর -অিন�� রায় পৃঃ - ৪০) । 
ু ুতার বণন� ায় মহ�দ-িবন-তঘলেকর রাজদরবােরর িব�ৃত বণন� া পাওয়া যায় । িবন-তঘলেকর 
ু ুচিরে�র িবে�ষন কের বততা বেলেছন উদারতা িছল তাঁর চিরে�র িবে�ষণ কের বততা 

বেলেছন উদারতা িছল তাঁর চিরে�র মহৎ �ন ।

ু ইবনবততার ‘েরহালা’ সুলতািন যুেগর ইিতহােসর উপাদান িহেসেব খুবই  ���পূণ � । 
ুিবন-তঘলেকর রাজে� অেনক আথ-� সামািজক, রজৈনিতক, সামিরক এবং িবচার-িবভাগীয় 

ু�িত�ােনর কথাও জানা যায় । বততা বাংলােদেশও এেসিছেলন । তার িববরনী �থেক বাংলার 

মানুেষর স�ল জীবেনর ছিব জানেতও পারা যায় । তেব বাংলায় আবহাওয়া তার প�� িছল না 

। তাই িতিন বাংলােক ‘েদাজখ -প�-ই-িনয়ামত’ অথা� ৎ ‘উ�ম িজিনেস পূণ � নরক’ বেল বন�না 

কেরন । িতিন িছেলন �াধীন পয�টক শাসকেদর অনু�েহর �িত �লাভ বণন� া কেরন । িতিন 

িছেলন �াধীন পয�টক, শাসকেদর অনু�হর �িত �লাভ না থাকার কারেন তার বণন� ায় অেনক 

সত� তেথ�র স�ান পাওয়া যায় । যিদও ফািস� বা িহি� না জানার জন� তার �লখাব িকচু 

অসংগিতও �চােখ পেড় । এই সীমাব�তা ছাড়া তার িববরণ অিত মূল�বান । ঐিতহািসক 
ুআশরাফ ইবন বততার িববরনীেক িহ�ু�ােনর তৎকালীন জীবেনর জীব� ছিব বেল অিভিহত 

কেরেছন ।

অন�ান� পয�টকেদর িববরণ 

 ইতািলর পয�টক মােক� ােপােলা �েয়াদশ শতেকর �শেষ দি�ন ভারেত আেসন । 

ইউল মােক� ােপােলার �মণ কািহনী িলিপব� কেরন । যা �থেক তৎকালীন দি�ন ভারেতর কথা 

জানা যায় । প�দশ ও �ষাড়শ শতেক একািধক িবেদশী পয�টক দি�ন ভারেতর িবজয়নগের 
ুআেসন । এরা হেলন - ইতালীর িনেকােলা কি�, পারেস�র �র�াক, পত� িগেজর পােয়জ, 

মুলিনজ, বারেবাসা, আলবুকাক�  �মুখ । মধ� এিশয়া স�েক�  �র�ােকর িবখ�াত �� হল 

‘মাতলাউস-সাদাইন-ওয়া-মাজসুল-বাহিরন’ । এই সককল িবেদশী পয�টকেদর িববরনী �থেক 

িবজয়নগেরর আথ-� সামািজক জীবেননর ছিব যা পাঠ জানা যায় ।
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��তাি�ক উপাদান 

 মধ�যুেগর ইিতহাস রচনায় ��তাি�ক উপাদানেনর ��� অপিরসীম । তামা বা 

পাথেরর উপর উৎকীন� িলিপ এবং মু�া সমকালীন শাসক বংেশর ধারাবািহকতা, রােজ�র িব�ৃত, 

অথৈ� নিতক অব�া জানেত সাহায� কের । িলিপ, মু�া, �াপত�কীিত�  �থেক সুলতািন যুেগর আথ-�

সামািজক ও সাং�ৃিতক ইিতহাস জানা যায় । মু�ার ��� ব�াখ�া কের িবখ�াত ইিতহাসিবদ 

�লনপুল িলেখেছন �য - “এই মু�া�িল �থেক িনিদ� �কান সুলতােনর রাজ�কাল স�েক�  

�যমন জানা যায়, �তমিন তাঁর িসংহাসেন আেরাহেনর বছর, তাঁর রাজ�সীমা, �িতেবশী রােজ�র 

সােধ তাঁর স�ক� , তাঁর ধমদ� শ�ন ইত�ািদ স�েক�  ধারনা পাওয়া যায় ।” িবজয়নগর ও বাহমনী 

রােজ�র রি�ত মু�া �থেক অেনক মূল�বান তেথ�র স�ান পাওয়া যায় ।

 সুলতািন যুেগর িশ� �াপেত�র ���ও িছল যেথ� । এই সমেয় ব� �াসাদ, �গ�, 

মা�াসা, মসিজদ, �িতেসৗধ, খা� কা িনমা� ন করা হেয়িছল । �সই�িল আজও কােলর সাি� হেয় ৃ
দ�ায়মান । যা �থেক সুলতানেদর িশ�ভাবেন, িশ�ীেদর দ�তা ও সাং�ৃিতক ধারাস�কেফ 

তথ� পাওয়া যায় । ইিতহাস রচনায় এই উপাদান�িল খুব ���পূণ � ।

১.৩.২. �মাঘল যুেগর ইিতহাস চচ� া ও তার উপাদান 

 জিহরউি�ন মহ�দ বাবর ১৫২৬ �ীঃ �থম পািনপেথর যুে� জেয় মধ�িদেয় িদ�ীেত 

�মাঘল সা�ােজ�র �িত�া কেরিছেলন । অেনক বাধ৭আিবপি� অিত�ম কের ১৭০৭ �ীঃ 
ুঔর�ােজেবর মৃত� পয�� সব�ভারতীয় �ের তা �েক িছল । এই দীঘ� কালীন �মাঘল সা�ােজ�র 

ইিতহাসচচ� ার জন� মূল উপাদান িহসােব িবিভ� মুসলমান পি�তেদর রিচত ��, কাব�, 

ইিতহাসমূলক ��, মুঘল স�াটেদর জীবনচিরত, িবেদশী পযফটকেদর িববরন খুবই ���পূন� । 

আেছড়াও রেয়েছ অেনক সরকাির নিথপ� এবং দিলল দ�ােবজ । এই সম� সািহিত�ক 

উপাদান ছাড়াও আরও কেয়ক� ���পূণ � উপাদান হল ��তাি�ক উপাদান । �মাঘল 

আমেলর িবিভ� �াপত, ভা�য�, মু�া  রেয়েছ যার ইিতহাসমূল� অপিরসীম । �মাঘল যুেগর 

ইিতহাস চচ� ার উপাদান িনেয় সিব�াের আেলাচনা করা হল ।

আবুল ফজল 

 �মাঘল যুেগর অন�তম ��� ঐিতহািসক ও সািহিত�ক িছেলন আবুল ফজল । তার 

িপতা �শখ মুবারক । ১৫৫১ �ী�াে� আ�ােত আবুল ফজেলর জ� হয় । িতিন ১৫৭৪ সােল 

আকবেরর সে� পিরিচত হন ও তাঁর পৃ�েপাষকতা লকাভ কেরন । আবুল ফজেলর চির� 

ক�সিহ�ুতা, সহনশীেলাতা, �ধয�� ও উদারতার সম�য় ঘেটিছল ।
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�েম আবুল ফজল আকবেরর ব�ু হেয় ওেঠন । �থম ২০ সংখ�ার মনসবদারী িদেয় চাকির �� 

কের �শেষ পাঁচহাজারী মনসবদােরদ উ�ীত হন । আকবেরর রাজ�কাল স�েক�  আবুল ফজল 

রচনা কেরন ‘আকবর নামা’ । ��� িতন� খে� িবভ� । �থম খে� আকবেরর িপতা ও 
ৃপুইতামেহর আমেলর ঘটনাবলী । �ীিতয় খে� আকবেরর আমেলর ঘটনার িববরণ । ততীয় 

খে� আইন-ই-আকবরী’ শীষক�  উপনানেম �কািশত হয় । আইন-ই-আকবরী �থেক �মাঘল 

যুেগর শাসন ব�ব�া, এই, িবচার, অথন� ীিত ইত�ািদ িবষেয় জানেত পারা যায় ।

 যুি�বাদ ও ধমি� নরেপ�তা িছল আবুলফজেলর ইিতহাস চচ� ার মূল রীিত । িতিন কায� 

কারণ স�েক� র ওপর ��� �দান কেরন । এছাড়াও িতিন �য �� রচনা কেরন তা হল - 

‘েরায়াক� -ই-আবুলফজল’ এবনং ‘ইনসা-ই-আবুল ফজল’ । স�াট আকবর তথা �মাগল 

যুেগর ইিতহাসচচ� ার মূল�বান দিলল হল আবুল ফজেলর ���পূণ � রচনাবলী । তেব তার 

িনরেপ�তা ও উদারতা তার �ান সংশেয়র কারন হেয়িছল । আকবর পু� �সিলেমর অনুচর 

বীরিসং বুে�লা �গায়ািলয়েরর কােছ সরাই বীর নাম �ােন ১৬০২ �ীঃ আবুল ফজলেক হত�া 
ুকের । ব�ুর মৃত�েত �শাকাহত আকবর বেলিছেলন “েসিলম যিদ স�াট হেত �চেয়িছল তেব 

আবুল ফজলেক না �মর আমােক হত�া করেত পারত ।” �ক. এ. িনজামী িলেখেছন “িবরল 

উপমাসহ অলংকার িবিশ� ও জ�ল অথব� াহী গদ� রচনায় আবুল ফজল িস�হ� িছেলন ।” 

�মাগল যুেগর ��� ঐিতহািসক, সািহিত�ক িহসােব আজও িতিন �রণীয় ।

আ�ল হািমদ লােহারী :ু

 আ�ল হািমদ লােহারী িছেলন �মাঘলযুেগর একজন িবিশ� সািহিত�ক ও ইিতহািসদ । ু

িতিন স�াট শাহাজাহােনর সভার ঐিতহািসক িছেলন । শাহাজাহােনর পৃ�েপাষকতায় িতিন 

ইিতহাসচচ� া �� কেরন । তাঁর িলিখত �ে�র নাম ‘পাদশাহনামা ।’ এই �� �থেক 

শাহাজাহােনর রাজে�র ২০ বছেরর ইিতহাস জানা যায় । তার রচনায় িছল সাবলীল । 

শাহাজাহােনর �গৗরবময় কমক� াে�র ���পূণ � ও িনভ� রেযাগ� দিলল হল এই ‘পাদশাহনামা’ । 

তার �লখা �শষ করার পূেব�ই িতিন ১৬৫৪ �ীঃ লােহারী মারা যান । এরপর লােহারীর ছা� মহ�দ 

ওয়ািরশেক এই �� রচনার দািয়� অপ�ন করা হয় । ওয়ািরশ দািয়� সহকাের একাজ কেরন । 

�মাঘলযুেগর ইিতহাস রচনার আ�ল হািমদ লােহারীর ‘পাদশাহনামা’ িনঃসে�েহ ��� পূণ � ।ু

বদাউিন 

 মুঘলযুেগর িবিশ� সািহত �সবী এবং ইিতহাসবীদ িছেলন বদাউিন । তাঁর জ��ান িনেয় 

িবেশষ সংশয় রেয়েছ । �কউ �কউ মেন কেরন িতিন উ�র �েদেশর বদাউন অ�েল      
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১৫৫০ �ীঃ জ� �হন কেরন । আবার কােরা কােরা মেত বদাউিন �হন কেরন ফেতপুর িসি�র 

িনকটবত� �াম �টাভা নামক �ােন । �শ� মুবারেকর সাি�েধ� ধমত� � স�েক�  �ান অজ� ন  

কেরন । বদাউিনর আরব, ফরাসী ভাষােতও বুৎপি� িছল । মুবারােকর সাি�ধ� থাকা কািলন 

অব�ার মুবনারেকর পু� আবুল ফজেলর সে� গভীর স�ক�  গেড় ওেঠ । এরপর বদাউিন স�াট 

আকবেরর পৃ�েপাষকতা লাভকেরন এবং রাজদরবােরর িবিভ� কাজ কেমর�  সে� যু� হেয়  

যান ।

 বদাউিন �কান িদন ও আবেরর ধমি� নরেপ� রাজৈনিতক মতাদশ� এবং রাজনীিতেক 

মানেত পােরনিন । এরফেল উদারপ�ী স�াট এবনং �গারাপ�ী বদাউিনর মেধ� স�েক�  ফাটল 

ধের । স�াট আকবর বদাউিনর আচরেন �ু� হন , এর ফেল বদাউিন �শষ জীবেন িনঃ� হেয় 
ু১৫৯৬ সােল মৃত� বরন কেরন ।

 বদাউিন িবখ�াত �� হল - “মমু�াখাব-উত-ত�য়ািরখ” । এই �� রচনা �� হব 

১৫৯১ �ীঃ এবং �শষ হয় ১৫৯৬ �ীঃ । এই �ে� স�াট আকবেরর ব�াপক সমােলাচনা 

কেরিছেলন বদাউিন । যার ফেল “মু�াখাব-উত-ত�য়ািরখ” নামক ��� �কািশত ◌্য় 
ুআকবেরর মৃত�র পর ।

ু এই �ে� আকবেরর নতন ধমম� ত সুল-ই-�েলর ব�াপক সমমােলাচনা কেরেছন 

বদাউিন বলেত ি�ধা কেরনিন �য আকবেরর অনুগত সবাই ইসলােমর পু� ।

ু বাি�গতভােব �সএত বদাউন আকবরেক প�� করেতন না তাই তার নরচনাব 

আকবেরর সমােলাচনা ধরা পের । তাই তার রচনা ইিতহাস অেপ� �িতচারন মূলক �� হেয় ৃ
ুউেঠেছ । অবশ� অেনেকর মেত িতিন িনভ� েয় সব সত� তেল ধরেত �পেরিছেলন ।

 উপিরউ� রচনা�িল ছাড়াও আেরা �বশ িকছু সািহত� রেয়েছ যা �থেক �মাঘল 
ুযুেগর ইিতহােসর উপাদান সং�হ করা যায়। �যমন - বাবেরর আ�জীবনী ‘তজুক-ই-বনাবরী’ বা 

‘বাবরনামা’, �লবদন �বগম রিচত ‘�মায়ুন নামা’ , িমজ� া মহ�দ কািজম এর । আলমগীর-নামা’ 

মহ�দ কািফ খান এর ‘মু�াখাব-উ� -লুবাব’ ইত�ািদ । এছাড়াও ঐ সমেয়র আ�িলক ইিতহাস 

রচননার জন�ও িকছু সািহিত�ক উপাদান রেয়েছ । �যমন - িশবািজ স�েক�  জানেত পারা যায় 

কৃ�িজ অন� সভাসদ এর ‘িশব-ছ�পিত-েচন চির�’, দ�জী রিচত ‘কলনী বখর �থেক । বাংলা 

স�ক�  জানা যায় জয়ানে�র ‘�ৈচতন�ম�ল’ মু��রাম এর ‘চি�ম�ল’ বৃ�াবন দাস এর 

‘ৈচতন�ভাগবত’ ইত�ািদ �� �থেক ।
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�াঁেসায়া বািন�েয়র :

 �মাগল আমেল অেনক িবেদশী পয�টক ভারেত এেসিছেলন । 

অেনকেদেশর বিণকরাও এেসিছেলন ল এেদর িবরণ ও �মাঘল ইিতহাস রচনার 

উপাদান ইসােব �হণ করা হয় । যারা এেসিছেলন তােদর মেধ� উে�খ� �াফল িফ� , 

পাচ� াস, �টির মানিরক, ট�াভািন�েয়, বািন�েয়র, হিক�, টমাসােরা মানুিচ, �মুখ । 

এেদর মেধ� উে�খ �যাগ� িছেলন �াাঁেসায়া বািন�েয়র (১৬২০ - ৮৮ �ীঃ) । িতিন 

�াে� জ��হন কেরন । িতিন িছেলন একজন িচিকৎসক ল ১৬৫৬ �ীঃ িতিন �দশ 

�মেন �বিরেয় ১৬৫৯ �ীঃ ভারেতর সুরাট ব�ের এেস �পৗঁছান । িতিন �ায় সাত 

বছর ভারেত িছেলন । তার �মন কািহনী �থেক ভারেতর সমাজ, অথন� ীিত, 

ৃরাজনীিত, সং�িত িবষেয় সু�� িচ� পাওয়া যায় ।

 বািন�েয়র ঔর�েজেবর আধীেন িচিকৎসক িহসােব কাজ করেতন ।    

১৬৬৩ �ীঃ ঔর�েজেবর সে� কা�ীর �মন কেরন । ভারত �মণ কের িতিন �য 

�মন বৃ�া� �লেখন তা ১৬৭০ - ৭২ �ীঃ মেধ� ফরাসী, ইংেরজী ও ডাচ সং�রন 

�কাশ করা হয় । ১৮২৬ সােল ফরাসী �থেক ইংেরিজেত অনুবাদ করা হয় । িবেদশী 

পয�টকেদর বণন� া ব� ��ে� �শানা কথার ওপর িভি� কের রিচত । তাই তােদর 

�লখা �থেক ইিতহােসর উপাদান সং�হ করেত হেল অিতির� সতক� তা অবল�ন 

করা জ�রী ।

সরকারী নিথ ও িচ�প�

 �মাঘল যুেগর ইিতহােসর উপাদান িহসােব সরকাির নিথপ�, দিলল, 

দ�ােবজ, জামা� ন িচ�পে�র ��� উে�খেযাগ� । যিদও এই নিথ�িলর 

ু ু�বিশরভাগই ন� হেয় �গেছ । তবুও �যট� তথ� পাওয়া যায় �সটই� ইিতহাস চচ� ার 

উপাদান িহসােব ���পূন� ।

��তাি�ক উপাদান 

 �মাঘলযুেগর ইিতহাস রচনার উপাদান িহসােব ��তে�র ��� 
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অপিরসীম । �মাঘলযুেগ �া� মু�া, �াপত�, ভা�য�, িচ�কলার িনদ� শন �থেক �স 

যুেগর অেনক তথ� সং�হ করা যায় । মু�ােথেক �দেশর অথৈ� নিতক অব�া, 
ুধাতিশে�র অ�গিত ইত�ািদ জানা যায় । িশ�, �াপত� �থেক তখনকার মানুেষর 

ৃিশ�ৈনপুন�, সাং�িতক জীবেনর িচ� পাওয়া যায় । উদাহরণ ��প ‘তাজমহেলর’ 

উে�খ করা যায় । তার িশ� সুষমা আজও িব�বাসী অপলক �ি�েত অবেলাকন 

করেছ ।

১.৪. িদ�ী সুলতািনর �িত�া

 ি�তীয় তরাইেনর যুে� (১১৯২) সাফেল�র পর মহ�দ �ঘারী ভারতবেষ � তার িবিজত 
ুঅ�েলর শাসনভার তার িব�� অনুচর �তবউি�ন আইবেকর হােত ন�া� কেরন । ১২০৬ 

ুখৃ�াে� অপু�ক মহ�মদ �ঘারীর আকি�ক মৃত� হেল আইবক �ঘারীর ভারতীয় রােজ�র 
ুসেব�সব�া হেয় ওেঠন । �তবউি�ন আইক ১২০৬ খৃ�াে� িদ�ীেত �াধীন সুলতািন সা�ােজ�র 

ৃ�িত�া কেরন । ১৫২৬ খৃ�াে� বাবর কতক মুঘল সা�াজ� �িত�ার পূব� পয�� আইবক �িতি�ত 

এই সুলতািন সা�াজ� �েক িছল । এই দীঘ� সমেয় িদ�ীেত ৫� রাজবংশ রাজ� কেরিছল । যথা - 
ু ুইলাবাির তিক�  (১২০৬ - ১২৯০), খলজীবংশ (১২৯০ -১৩২০), তঘলক বংশ (১৩২০ - ১৪১৪), 

�সয়দ বংশ (১৪১৪ - ১৪৫১), �লাদী বংশ (১৪৫১ - ১৫২৬) ।

ু১.৪.১. �তবউি�ন আইবক (১২০৬ -১২১০ খৃ�া�)

ু মহ�দ �ঘারীর িবশ� অনুচর �তবউ�ীন আইবক ১২০৬ খৃ�াে� িদ�ীেত �াধীন 

সুলতািনর �িত�া কেরন । তার রাজ� কাল িছল খুব ��কালীন । তেব িসংহাসেন বেস তােক 

�বশিকছু সমস�ার সমুকীন হেত হয় । তেব িতিন দ�তার সােথ এ�িল সমাধান কেরন । �যমন - 
ৃঘুর রােজ�র তাজউি�ন ইল�জ গজনীর শাসকপেদ অিধি�ত হেয় িদ�ীর উপর কতে�র 

দািবেত পা�াব অিভমুেখ অ�সর হয় । আইবক ইল�েজর দািব অ�ীকার কেরন । বনাংলায় 

বখিতয়ার খলজীেক হত�া কের আিলমদ� ান খলজী �মতা �িত�া করেল �সখানকার আিমররা 

মানেত রািজ হয় িন । িক� আইবক আিমমদ� নেক বাংলায় �িত�া কেরন ।

 আইবক দ�তার সে� িদ�ীেত �াধীন সুলতািন �িত�া কেরন । ড. ঈ�রী�সাদ তাঁেক 

“ভারতবেষ � মুসিলম িবজেয়র অন�তম পিথকৃৎ িহেসেব বণন� া কেরেছন । িতিন িছেলন একজন 
ুদ� �যা�া, �টনীিতিবদ এবং নতন সা�ােজ�র সংগঠক । দানশীলতা, িশ� সং�ৃিতর 

পৃ�েপাষক িছেলন িতিন । �াননী ব�াি�েদর ��া করেতন । দানশীলতার জন� তােক ‘লাখব�’ 

��নী

ভারেতর ইিতহাস

12



বা ল�দাতা বলা হত । িতিন িশ�কলার পৃ�েপাষক িছেলন । িদ�ী ও আজমীের িতিন যথা�েম 

�কায়াত-উল-ইসলাম এবং �ই-িদন-কা �ঝাপড়া নামক �� মসিজত িনমা� ন কেরন । 
ু�তবিমনােরর িনমা� ন কাজ িতিনই �� কেরন । িক� ১২১০ খৃ�াে� �পােলা �খলার সময় 

ু�ঘাড়ার িপঠ �থেক পেড় �তবউি�ন হঠাৎ মারা যান ।

আরাম শাহ (১২১০ খৃ�া�)

ু ু �তবউি�ন আইবেকর আকি�ক মৃত�র পর তার পু� আরামশাহ িদ�ীর িসংহাসেন 

বেসন । িতিন আেদাও আইবেকর পু� িছেলন িকনা তা িনেয় ঐিতহািসকেদর মেধ� মতিবেরাধ 

রেয়েছ । তেব তাঁর অেযাগ�তার জন� িদ�ীর অিভজাতরা তােক সুলতান বেল �মেন �নয়িন । 
ু ু�তবউি�েনর জামাতা, বদাউেনর শাসনকত� া ইলতৎিমসেক তারা িদ�ীর িসংহাসেন বসার 

ুজন� আ�ান জানায় । ইলতৎিমস সৈসন� িদ�ী আেসন এবং ‘জুদ’ নামক �ােন আরাম শাহেক 

পরািজত ও িনহত কের িদ�ীর িসংহাসনা আেরাহন কেরন ।

ু১.৪.২. ইলতৎিমস (১২১০/১১ - ১২৩৬ খৃ�া�)

ু ু ইলতৎিমস ইলবাির তিক�  বংেশা�ত যুবক িছেলন । ভােগ�র পিরহােস িতিন �ীতদাস ু
�েপ জীবন �� কেরন । িক� িতিন �যাগ�তাবেল মহ�দ �ঘারীেক স�� কেরন । �ঘারী 

ু ু ুইলতৎিমসেক দাসে�র জীবন মুি� �দন । �তবউ�ীন িনজ কন�ার সে� ইলতৎিমেসর িববাহ 
ু ু�দন । �তবউি�েনর মৃত�র পর ১২১১ খৃ�াে� িতিন আরামশাহেক পরািজত কের িদ�ীর 

ুিসংহাসেন বেসন । িতিন সা� উি�ন উপািধ �নন । ইলতৎিমস নােমর শ�� িনিহত অথ � হ। 

‘সা�ােজ�র পালক’ । তার দীঘ� ২৬ বছেরর রাজ� কালেক আেলাচনার সুিবধােথ � িতন� পয�ােয় 

ভাগ কের আেলাচনা করা �যেত পাের ।

ৃ(ক) ১২১০ - ১২২০ খৃ�া� সময়কােল িতিন রা�কতে�র িব�� শি�েক �মাকািবলা কেরন ।

(খ) ১২২১ - ১২২৭ খৃ�া� সময়কােল �চি�স খাঁর উপি�িত সং�া� সমস�ার সমাধান কেরন ।

(গ) ১২২৮ -১২৩৬ খৃ�া� সা�াজ� সংগঠেনর কােজ ব�ায় কের ।

ু ইলতৎিমস িসংহাসন আেহারন কের অভ��রীন ও বিহরাগত একািধক সমস�ার 

স�ুখীন হেয়িছল । যথা - 

ু(১) আরামশােহর �ব�ল শাসন তিক�  অিভজাতেদর িবে�াহ কের �তােল ।

ৃ ৃ(২) জ�ােলার, �গায়ািলয়র, রনথে�ার, আজমীর �ভিত রােজ�র রাজপুত নৃপিতরা িদ�ীর কত� 
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অ�ীকার কের �াধীনতা �ঘাষনা কেরন । �দায়ার ও পূব� রাজ�ান এক�কার িদ�ীর হাত ছাড়া 

হেয় যায় ।

ু ু(৩) বাংলার শাসক আিলমদ� ান খলজী �তবউ�ীেনর মৃত�র পর �াধীনতা �ঘাষনা কেরন ।

ু(৪) মহঃ মুরীর �ীতদাস, গজনীর শাসক তাজউ�ীন �জ ইলতৎিমেসর বশ�তা দাবী কেরন ও 

িদ�ীেত অিধকার কােয়ম করার জন� �সন� বািহনী ��রন কেরন ।

(৫) ঘুরীর অন�তম �ীতদাস মূলতােনর শাসন কত� া নািসর উি�ন �বাচা িস�ু, পা�াব দখল 

কের �াধীনতা �গাষনা কেরন । এবং িদ�ীর অ�সর হন ।

ু(৬) ইলতৎিমেসর শাসনকােল �মা�ল আ�মন জিনত বিহরাগত সমস�া �দখা িদেয়িছল ।

সমাধান 

ু ৃ ইলতৎিমস িনজদ�তা ও �িতভায় িদ�ী ও অিধন� অ�েল কত� �িত�া কেরন ও 

সমস�া �িল সমাধান কেরন । �কৃত অেথ � �ড়ব� িভি�র উপের সা�াজ� �িত�া কেরন । 
ুইলতৎিমস �থেমই িদ�ীর িবে�াহী আমীর গনেক পরা� কের িদ�ী ও সি�িহত বদায়ুন, 

অেযাধ�া, �বননারস এবং িসবািলেকর উপর আিধপত� �িত�া কেরন । ডঃ ঈ�রী �সাদ ম�ব� 
ুকেরেছন �য, ইলতৎিমস সমস�া �িলর সামেন �ভে� পড়ার মানুষ িছেলন না । অত��� �ঢ় 

ব�তার সে� িতিন পিরি�িতর �মাকািবলা কেরন ।

ু ু �টৈনিতক চাতেয�র সে� ইল�জ স�িক� ত সমস�া সমাধান কেরন ইলতৎিমস ।

 ১২০৬ �ীঃ তাজউি�ন ঘুরীর উ�রািধকারী�েপ গজনীেত অিধি�ত হন । ঘুরীর 

উরািধকারী িহসােব গজনীর শাসক হেয় িতিন িদ�ীর ওপর অিধকার দাবী কেরন এবং ১২১০ �ীঃ 
ু ুইলতৎিমস এর িসংহাসন �াি�র পর তার বশ�তা দাবী কেরন। ইলতৎিমস তখন কার দািব �মেন 

ৃ�নন । এরপর তাজউি�ন পারেস�র আলাউি�ন মহঃ খারািজম শাহ কতক গজনীর �থেক 
ুিবআিরত হেয় পা�াব ও লােহার দখল কেরন । ইওলতৎিমস উঃ পঃ সীমাে� তাজউি�েনর 

উপি�িত ��� িদেয় সৈসেন� লােহার যা�া কেরন । ১২১৬ �ীঃ তরাউেনর যুে� ইলতৎিমস 

তাজউি�নেক পরা� কের বি� অব�ায় বদাউেন এেন তােক হত�া করা হয় ।

ু এই িবজয় ইলতৎিমস তথা সুলতানী সা�ােজ� ��ে� তাৎপয�পূন� এই ঘটনা গজনীর 
ুঅধীনতা �থেক মুি� ও সাব�েভৗমে�র সূচক । �কৃত অেথ � এরপর ইলতৎিমস িদ�ীর সুলতান 

ুহেলন । ডঃ আিববু�াহ এর মেত, এই ব�ব�ার �ারা ইলতৎিমস দ�ীর সুলতািনর পূন� �াধীনতার 

�িত�া কেরন । ভিবষ�েতর গজনীর দািব িদ�ীর সুলতািনেক রার �ব�ল করেত পােরিন ।
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ু ইলতৎিমস যখন সুলতানী সা�াজেক�র অভ��রীন সমস�া সমাধােন ব� �সই সময় 

�মা�ল �নতা �চি�স খাঁ জালাউি�ন ম�বনীর স�দ ধারন কের ১২২১ �ীঃ িস�ু নেদর তীের 
ুউপি�ত হেল বিহঃরা �মেনর স�বনা �দখা �দয় । ইলতৎিমস দ�রাজনীিত �ােনর পিরচয় 

িদেয় �মা�লেদর �রাষ �থেক সুলতানী সা�াজ�েক র�া কেরন । ম�বানীেক আ�য় দান করেল 

�মা�েলর ভারত আ�মেনর স�বনা িছল । ম�ব�নী িফের �গেল �চি�স ও �দেশ িফের যান । এই 
ুভােব ইলতৎিমেসর িবচ�নতায় িদ�ীর িশ� সুলতানী সা�াজ� র�া পায় ।

 উ� ও মুলতােনর শাসনকত� া নািসর উি�ন �বাচা আইবেকর মৃত�র পর পা�ােবর 

অংশ িবেশষ দখল কের �াধীনতা �ঘাষনা কেরন । ১২১৭ �ীঃ নািসর উ�ীেনর িব�ে� [িচনার 

নদীর তীের] মনসুরার যুে� �বাচােক পরা� কের লােহার দখল কেরন । �বাচা পা�াব ত�াগ 
ুকেরন । �মা�ল আ�মেণর পিরি�ি�েত ইলতৎিমস তার িব�ে� িস�ুর িদেক যাে� কেরনিন । 

সুতরাং মুলতান এবং উ� ১২২৭ পয�� নািসরউি�ন শাসন করেত থােকন । ১২২৭ �ীঃ �চি�স 
ুখাঁ মারা যাওয়ার পর নািসর উি�েনর িব�ে� ইলতৎিমস যু� যা�া কের । ১২২৮ �ী লােহার 

�থেক মুলতােনর উে�েশ� এবং িদ�ী �থেক উ� এর উে�েশ� �� �সনাদল নািসেরর িব�ে� 

�রন কেরন । পরািজত �বাচা ভা�ার �েগ� আ�য় �নন পের �সখান �থেক পালােত িগেয় 

স�বতঃ িস�ুনদীর পেল ডুেব িতিন মারা যান ১২২৮ �ীঃ ।

ু �বাচা ও তাজউি�ন িদ�ীর �ই �বল �িতপ�েক হািরেয় ইলতৎিমস সা�ােজ�র 

িনরাপ�া ও �ঢ়তা সুিনি�ত কেরন । আর এক িবে�াহী শাসক িগয়াসউি�ন আিমমদ� ান খলজীর 
ুিব�ে� ১২২৫ �ীঃ সৈসেন� যা�া কেরন । ইলতৎিমেসর পু� অেয�াধ�ার শাসক নািসর উি�ন 

বাংলা আ�মন কের ইয়াজকল পািজত ও হত�া কেরন । নািসর উি�ন ল�নাবত�র শাসক 
ু ুিনযু� হন । নািসরউি�ন এর মৃত�র পর ১২২৯ �ীঃ বাংলার আর এক� িবে�াহ হয় । ইলতৎিমস 

িনেজ ১২৩০ �ীঃ এক অিভযান �ারা িবে�াহ দমন কের বাংলা নিবহেরর উপর আিধপত� �িত�া 

কেরন ।

 ১২২৯ �ীঃ সুলতািনর ইিতহােস ���পূন� । এই বৎসর বাগদােদর খািলফা 
ু ূ ুইলতৎিমসেক অিভন�ন �াপন “সুলতান-ই-আজম” উপাধীেত ভিষত কের ইলতৎিমেসর 

ৃ ুিনউকট �ত �রণ কেরন । এর ফেল ইসলােমর সাব�েভৗম অিধপিতই কতক ইলতৎিমেসর 
ুশাসন অনুেমািদত হয় । তার ময�াদা বৃি�পায় খািলফার �িত কৃত�তা বশত ইলতৎিমস িনজ 

মু�ায় খািলফার �সনাপিত �েপ বণন� া কেরন ।

ু ইলতৎিমস তার শাসনকােল একািধক িবে�াহ দমন কেরন । বাংলার সমস�া 
ুসমাধােনর পর ইলতৎিমস আরামশােহর সমেয় সুলতানী সা�ােজ�র �থেক িবি�� অংশ 
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পুন��াের সেচ� হন । ১২৩২ �ীঃ িতিন রনথে�ার, আজমীর, �গায়ািলয়র দখল কেরন । ১২৩ 

�ীঃ বুে�ল খ� ও মালবেন ব�াপক লু�ন চালান । িভলসা �গ� দখল কেরন । এরপর িবয়ানা 

আ�মেণর সময় অসু� হেয় িতিন িদ�ী আেসন এবং ১২৩৬ �ীঃ মারা যান ।

কৃিত� 

 ��ুব উি�ন �িতি�ত সা�ােজ�র সংহিত ও �ঢ়তা িছল না । আরাম শােহর সমেয় 
ুসা�াজ� িছল িবশৃ�ল ও িবি�� । ইলতৎিমস সা�াজ�েক �ঢ়িভি� ও সংহিত দান কেরন । �য 

�বল সমস�ার রাজৈনিতক আবেত�  িতিন িবচরন কেরিছেলন �সখান �থেক সুলতানী সা�াজ� 

র�া করা ও �ঢ়তা দান করা বড় কৃিতে�র । িতিন আইবেকর সম� অসমা� কাজ হােত 

িনেয়িছেলন । �কৃত সামিরক শি�র উপের �িতি�ত �ক�ীয় সা�ােজ�র সূচনা কেরন 
ুইলতৎিমস । সা�ােজ�র �বল �িতদ�ীেদর পরািজত করার ��ে� িতিন দ� �টনীিতর পিরচয় 

িদেয়েছন । উঃ পঃ সীমাে� তার অব�ান �ঢ়না কের �রবত� বাংলা িবহােরর িদেক নজর �দনিন । 
ুসিতশ চ� বেলন �য, ইলতৎিমস িদ�ী সুলতািনর সামি�ক ঐক� পুনঃউ�ার কেরেছন যা 

মহ�দ ঘুরীর �ারা �িত�া হেয়িছল এবং সমস�ার স�ুিখন হেয় �ভেঙ পড়ার উ�ব হেয়িছল ।

ু ইলতৎিমস ঘুর ও গজনীর �াব মু� �াধীন সা�াজ� �িত�া কেরন । সতীশচ�� 
ুিলেখেছন ইলতৎিমস এর অধীেন িদ�ীর সুলতািন রা� �কৃত �াধীন রাে� পিরনত হেয়িছল । 

এবং ইহা গজনী বা ঘুেরর মেতা �কােনা �বিদিশক সাব�েভৗম শি�র সে� যু� িছলনা । 

সাব�েভৗেমর আইনত �ীকৃিত িমেলিছল খািলফার প�েথেকও । ডঃ আর. িপ. ি�েপ� ম�ব� 
ুকেরেছন �য, ভারেত মুসিলম রাজে�র ইিতহাস �কৃত পে� ইলতৎিমস িদ�ীর িসংহাসেন 

বেসন এবং িবি��তাবািদ শি�েক �িতহত কের এক� �শাসিনক কাঠােমার মেধ� �াপন 
ুকেরন ও �র িভি� দান কেরন �সই পির�ি�েত অেনেক ইলতৎিমসেক িদ�ীর সুলতানীর 

ু�কৃত �িত�ঠাতা বেলেছন । ই�নরী �সাদ বেলেছন �য, ইলতৎিমস িদ�ী সা�ােজ�র 
ৃ�িত�াতা । খিলফা কতক ি�কৃিত ও রাজত� �বধতা দােনর কারেন S. R. Sharma 

ুইলতৎিমসেক িদ�ী সুলতানীর �কৃত �িতি�ত বেল মেন কেরন। ঐিতহািসক �লনপুল তােক 

“True founder” মেন কেরন ।

ু ঐক� পুন��ার ও �ঢ়তা দান ছাড়াও ইলতৎিমসই �থম সুলতািন সা�ােজ�র 

�শাসিনক ব�ব�ার ��া । অিভজাত ��নী সংগঠন, অসামিরক শাসেনর সূচনা, ই�া ব�ব�া, 
ুসামমিরক সংগঠন, �ক�ীয় রাজত� �িত�া ইলতৎিমেসরই কৃিত� । িতিন চি�শাচ� নােম 

তুক� দাস কমচ� ারী সংগঠন �িত�া কেরন । পরবত� সুলতান িহসােব রািজয়ােক মেনানয়েনর 
ুমেধ� তার �শাসিনক ও রাজৈনিতক দ�তার পিরচয় �মেল । ইলতৎিমেসর িবচার ব��া িছল 
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ু�শংসনীয় । ইন ততা িলেখেছন, পাথেরর িসংেহর কে� ঘ�া �ঝালােনা িছল, যারা িবচার 

চাইেতা ঘ�া বাজেল সুলতােনর সুিবচার �পত । এছাড়া কাজী, �ধান কাজী িবচােরর জন� 

িনযু� হেতন ।

ু রাজধানী সংহত ও সজইত করন ইলতৎিমেসর অন�তম কৃিত� । মধ� এিশয়া �থেক 
ুঅিভজাত, আমলা, পি�ত, কিব, সািহিত�ক, ধময� াজকরা িদ�ীেত আ�য় �নন । ইলতৎিমস 

ুিমনার মসিজদ, ম�ব, মা�াসা, খানকা �াপেনর �ারা িদ�ীর �সৗ�য�ায়ন কেরন । �তবউি�েনর 
ু ুঅসমা� �তবিমনার িনমা� ন কাজ সমা� কেরন ইলতৎিমস । মু�া �বত� েন িতিন পথ �দশ�ক । 

�সানা ও �পার টংকা �চলন তার কৃিতই� । তাই িবেজতা, সাব�েভৗমে�র র�ক, সদথক�  
ুিবচারক িহসােব অেনেকই ইলতৎিমসেক দাস সুলতানেদর মেধ� সেব�া�ম মেন কেরেছন ।

�ক� উি�ন িফেরাজ (১২৩৬ �ীঃ)

ু ইলতৎিমস জীিবত অব�ায় �থেম তার পু� নািসরউি�ন মহ�দেক উ�রািধকারী 
ু ুমেনানয়ন কেরন । িক� তার অকালমৃত্য হেল ইলতৎিমস ি�তীয়বার উ�ািধকারী মেনানয়ন 

কেরন । পু� বত� মান থাকা সে�ও �যাগ� কা রািজবােক িতিন উ�রািধকারী মেনািনত কেরন । 
ুতার এই িস�া� মধ� যুেগর ভারেতর ইিতহােস এক উে�খেযাগ� ঘটনা । ইলতৎিমেসর 

ু ুমেনানয়ন সে�ও তার মৃত�র পর আিমর মািলকগন ইলতৎিমেসর �জ��পু� �কনউি�ন 

িফেরাজ শাহেক িদ�ীর সুলতান পেদ বসান (১২৩৬�ীঃ) । িসংহাসেন বেসই িফেরাজ িবলাস-
ুব�সেন গা ভািসয়েন �দন । এই সুেযাগ তার মা শা� তক� েন �মতা দখল কের তার অপব�বহার 

�� কেরন । �দশজুেড় সুলতান িবেরাধী িবে�াহ আ�পরকাশ কের । তখন িন�পায় আিমররা 
ুরািজয়ােক সমথন�  করেল রািজয়া শাহ তফ� ানেক বি� কের �ক� উি�নেক হত�া কের িদ�ীর 

িসংহাসন দখল কেরন (১২৩৬ �ী�াে�) ।

১.৪.৩. সুলতানা রািজয়া (১২৩৬ -১২৪০ �ী�া�)

ু ইলতৎিমস সুলতান থাকাকালীন তার কন�া রািজয়ােক পরবত� শাসক িহসােব 
ু ু ুমেনানয়ন কের । িক� ইলতৎিমেসর মৃত�র পর তিক� র আিমরগন রািজয়ার দািবেক নসাৎ কের 

ুইলতৎিমেসর �জ��পু� �কন উি�ন িফেরাজেক সুলতান পেদ িনেয়াগ কেরন । �কন উি�ন 

িছেলন অেযাগ� শাসক । তাই তার িব�ে� একািধক �েদেশ িবে�াহ �দখা িদেল রািজয়া 

িবে�াহী আিমরেদর সহেযাগীতায় (১২৩৬ �ীঃ) �কন উি�নেক হত�া কের িদ�ীর সুলতান 
ু ুপেদ বেস �স�ত তিক�  আিমর বা উেলামােদর সে� আেলাচনা না কের ইলতৎিমস তার পরবত� 
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উ�রািধকারী িহেসেব রাজদরবাের রািজয়ার নাম �ঘাষনা কের । এই মেনানয়ন তাৎপয�পূণ � খ 
ু ুকারণ উেলমােদর সে� পরামশ� ব�াতীত ইলতৎিমস �াধীনভােব িস�া� িনেয়িছল । িক� তিক�  

মািলকরা একজন নারীর িসংআসন আেরাহন মানেত চানিন । এবং নারীর অধীননতাও �মেন 

িনেত চানিন । অবশ� ঘটনা�েম রািজয়াই ১২৩৬ �ীঃ �থম ও একমা� মিহলা শাসক িহসােব 

সুলতান পেদ বেসন । সুলতান পেদ রািজয়ার মেনানয়ন কত�িল িদক িদেয় ���পূন� ।

�থমত - রািজয়ার রাজৈনিতক দ�তা দখেলর প�ােত আংিশক গনসমথন�  িছল ।

ি�তীয়ত - তার মেনানয়ন এবং দ�তা দখল ‘ৈদব�ত’ খি�ত কেরিছল ।

তৃতীয়ত - আিমরেদর ষডয� ব�থ � কের িতিন �মতা দখল কেরিছেলন এবং শাসক িহেসেব 

িতিন �যাগ�তা অজ� ন কেরিছেলন ।

ুচতথত�  - িসংহাসেন নারীর বসার অিধকার �নই । উেলমােদর এই বকতব�েক �া� কের িতিন 

িসংহাসেন অিধি�ত হেয়িছেলন ।

ু ইলতৎিমস কন�া রািজয়ার শাসনকাল ১২৩৬ -১২৪০ �ীঃ �শাসক িহসােবও িতিন 

যেথ� �যাগ�তম িছেলন ল িক� কত�িল কারেন রািজয়া ব�থ � হয় এবং তার পতন অবশ��াবী 

হেয় ওেঠ ।

 মধ�যুগীয় পু�ষশািসত সমােজর মেনাভাব িছল রািজয়া িবেরাধী । তাই সুলতান 
ুইলতৎিমস রািজয়ােক উ�রািধকারী মেনানয়ন করেলও আিমর ও উেলমারা তার িবেরাধীতা 

কেরিছল । ঘটনা�েম রািজয়া িসংহাসন লাভ করেলও তার শাসেনর িব�ে� উেলমােদর 

িবেরািধতা এবং িবিভ� ষড়য� চলেত থােক ।

ূ রািজয়ার পতেন উেলমা স�দায় ইসলাম ধম�য় িবেশষ ভিমকা িছল । ইসলাম 

অনুযায়ী িসংহাসেন নারীর বসার অিধকার �নই, এই কথা �চার কের তারা রািজয়ার িবেরাধীতা 

করেত থােক, রািজয়ার পু�ষ সুলভ আচরণ, অ�পৃে�র আেরাহন, পু�ষেবেশ দরবাের 

উপি�ত হওয়া এবং নীচ বংেশা�ব কমচ� ারী ইয়া�ৎ এর সে� তার ঘিন� স�ক�  উেলমা ধম �

অনুযায়ী অনুেমািদত নয় এবং রািজয়া ধমি� বেরাধী কাজ কেরেছ এরকম কথা তারা জনগেনর 

মেধ� �চার কের এইভােব সা�ােজ�র মেধ� রািজয়া িবেরাধী মেনাভাব গেড় ওেঠ ।

ু রািজয়ার পতেনর অন�তম �ধান কারণ িছল তিক�  অিভজাত চে�র িবেরাধীতা, 

রািজয়ার ব�াি��, রাজনীিত ও �শাসনেনর �াধীন িস�া� �হন, সুলতানপেদর অিভজাত� 
ুর�া ও তিক�  অিভজাতেদর আিধপত� সব� করার জন� ব�ব�া �হন ইত�ািদ ৪০চ� �গা�ী 
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কােয়মী �ােথ � আঘাত কের । তারা �শাসনেন ���পূনণ � পেদ অিধি�ত িছেলন । রািজয়া 

�মতায় থাকেল তােদর অি�� সংকট �দখা �দেব এবং �াথ � িবি�ত হল এই িচ�া কের তারা 

রািজয়ার পতন ঘটেনার চ�াে� িনযু� হন ।

ু তিক�  অিভজাত �গা�ী রািজয়া িবেরাধীতা �শষপয��ত রািজয়া িবে�ােহ পিরণত হব । 
ুরািজয়ার জৈনক হািস জামাল উি�ন উয়া�ৎেক আ�াবেলর �ধান পেদ িনযুত করেল তিক�  

অিভজাতেদর ময�াদা আহত । এই অিভেযােগ রািজয়া িবেরাধী �জাট গঠন কের রািজয়ােক 

সুলতান পদ �থেক সরােনার চ�া� করা হয় । রািজয়া িবেরাধী �জােটর মধ�মিন িছেলন 

ৃইকিতয়ার উি�ন আইিতগীন । এেক এেক লােহার, ভািত�া, বদাউন, মূলতান, হানিস �ভিত 
ু�েদেশর তিক�  আমীররা রািজয়ার িব�ে� িবে�াহী হয় । রািজয়া িবে�াহ দমেনর জন� ইয়া�ৎ 

�ক িনেয় ভািত�ার উে�েশ� রওনা হয় । িক� ষড়যে� ইয়া�ৎ পিথমেধ িনহত হন । রািজয়া 
ু ু ৃআসতিনয়ার হােত বি� হয় ল রাইয়া বি� হেল িদ�ীর অিভজাতরা ইলতৎিমেসর ততীব পু� 

মুইজউি�ন বা� রাম শাহ �ক িদ�ীর িসংহাসেন বসান (১২৪০ �ীঃ) । রািজয়া মুি�র আশায় ও 
ুিদ�ী পুন��ােরর জন� আলতিনয়ােক িববাহ কের । তারা একে� িদ�ী অিভমুেখ রওনা হয় । 

িক� িদ�ী দখল স�বপর ◌্য়িন । ভােগ�র পিরহােস তারা �জেনই িনহত হন ।

 রািজয়া মা� চার বছর রাজ� কেরন । এই �� সমেয় িতিন তার �যাগভতা ও দ�তার 

�মাণ �দন । িতিন িছেলন িদ�ীর �থম মিহলা সুলতানা । অবশ� িতিন িনেজেক ‘সুলতান’ 
ু ুিহসােব তেল ধরেতন, ‘সুলতানা’ িহসােব নয় । তাই তার যথত� া এবং মৃত� সে�ও িতিন তার �� 

পিরসেরর রাজ�কােলর কম � কৃি�ে�র  জন�ই ইিতআেস �ায়ী আসন কের িনেয়েছন । ডঃ �ক. 
ুএ. িনজািম মেন কেরন �য, ইলতৎিমেসর উ�রািধকারীেদর মেধ� িতিন িছেলন ��� ।

মুইজউি�ন বাহরাম শাহ (১২৪০ - ১২৪২ �ীঃ)

ু ু ৃ রািজবােক হতভা করার পর িদ�ীর তক� আিমররা ইলতৎিমেসর ততীয় পু� বাহরাম 
ুশাহেক িসংহাসেন বসান । বাহরাম শাহ িছেলন সা্সী ও আড়�রহীন সুলতান । িক� তিক�  আিমর 

ুও আড়�নরহীন সুলতান । িক� তক� আিমর ও অিভজাতরা তােক নােম মা� সুলতান পেদ 

�রেখ সম� �মতা �ি�গত কের । অ�কােলর মেধ�ই সুলতান িবেরাধী ষড়য� মাধাচাড়া �দয় । 
ুবাহরাম শাহ এশ কেয়কজন তিক�  মািলকেক হতা করেল এবং ধম�য় �নতােক কেঠার দ� িদেল 

উেলমা এবং অিভজাতরা তার িব�ে� একি�ত হয় । ১২৪২ সােল বাহরাম শােহর িবেরাধীরা 

তােক হত�া কের । চি�শ চ� �কনউি�ন িফেরােজর পু� আলাউি�ন মাসুদ শাহেক 

িসংহাসেন বসায় ।
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আলাউি�ন মাসুদ শাহ (১২৪২ - ১২৪৬ খৃ�া�)

 চি�শ চে�র চ�াে� বাহরাম শাহ �াণ হারান এবং আলাউি�ন মাসুদ শাহ িদ�ীর 
ুিসংহাসেন বেসন । িতিন িছেলন চি�শ চে�র হােতর পুতল । তার হােত �কান �মতাই িছল না । 

চি�শ চ� �মতাশালী হেয় ওেঠ । িগয়াসি�ন বলবন চি�শচে�র মধ্ুযমিন িছেলন । �শষপয�� 
ু১২৪৬ খৃ�াে� বলবন আলাউি�ন মাসুদ শাহেক পদচু�ত কের ইলতৎিমেসর পু� নািসরি�ন 

মামুদ শাহেক িসংহাসেন বসান ।

নািসরি�ন মামুদ শাহ (১২৪৬ - ১২৬৫ খৃ�া�)

ু তিক�  আিমরেদর সহায়তায় মা� ১৬ বছর বয়েস নািসরি�ন মামুদ িসংহাসেন বেসন । 

ব�াি�জীবেন িতিন িছেলন সৎ, দয়ালু, ধমন��াণ ও ন�ায় পরায়ন মানুষ । িতিন অনাড়�র জীবন 

যাপন করেতন । িতিন িছেলন �জাবৎসল শাসক । �কারান নকল �ক িতিন অবসর সময় 

কাটােতন । চি�শচে�র অন�তম �নতা উলুঘ খাঁ (বলনবন) তার �ধানম�ী িছেলন । বলবন 

১২৪৯ খৃ�াে� িনজকন�ার সে� নািসরি�েনর িববাহ �দন । ১২৫৪-৬৬ খৃঃ পয�� নািসরউি�ন 

সুলতান থাকেলও পেরা�ভােব সব �মতার অধকারী িছেলন বলবন । অবশ� আভ��রীন 

শৃ�লা, �বেদিশক আ�মণ �মাকািবলার ��ে� িতিন দ�তার পিরচয় �দন । ফেল মা�         
ু৩৬ বছর য়েস হঠাৎ নািসরি�ন মামুদ শােহর (১২৬৬ খৃঃ) মৃত� হেল বলবন িসইংহসেন 

আেরাহন কেরন । শা�, ব�াি��হীন নািসর�ীেনর ২০ বছেরর রাজ�কােলর িবেষ ড. হিবউ�াহ 

ম�ব� কেরেছন - “মামুদ রাজ� করেতন শাসন করেতন না । তথািপ িতিন তােক িছেলন কারন 

তুিক� -অিভজাতেদ �মতার �ে� িতিন যথা� থ শি�র ওপর আ�াবান িছেলন । তাঁর নমনীয়তা 
ৃএবং �ঢ় ই�াশি�র অভাব অবশ�ই যুগপেযাগী িছল না । িক� বাহাউি�ন বলবেনর সুেনতে� 

নািসরি�েনর র�াকবেচর কাজ কেরিছল ।”

১.৪.৪. িগয়াসউি�ন বলবন (১২৬৬ -৮৭ খৃঃ)

ু ু �তবুি�ন আইবক ও ইলতৎিমেসর মেতা দাস� িদেয়ই লেনর জীবন �� হেয়িছল । 
ুতার বাল� নাম িছল বাহাউি�ন । ইলতৎিমস তােক দাস িহসােব �য় কেরন । তার কেম � মু� হেয় 

ুইলতৎিমস তােক চি�শচে�র সদস� মেনািনত কের িনেজর কন�ার সে� িববাহ �দন । চি�শ 

চে�র সদস� িহসােবই বলবন িজজ �যাগ�তায় িদ�ীেত িনেজর �ান কের �নন । নািসরউি�েনর 
ুরাজ�কােলই িতিন তিক�  অিভজাতেদর উপর গভীর �ভাব িব�ার কেরন । তাই তিক�  শাসেনর 
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ুঅিনবনায� পিরনিত িহসােবই নািসরউি�েনর মৃত�র পর ১২৬৬ খৃ�াে� িদলঈর িসংহাসেন 

আেরাহন কেরন িগয়াসউি�ন বলবন ।

 িদ�ীর সুলতানী সা�ােজ� ১২৩৬ -১২৯০ সময়কােল �ক�ীয় রাজত� �িত�ার জন� 

সং�াম চেলছল বেল সতীশ চ� মেন কেরন । আর এই পবরএর িসংহভাগ জুেড় িছল 

িগয়াসউি�ন বলবেনর কমে� দ�াগ । যিদও বলব ১২৬৬ �ীঃ িসংহাসন আেরাহন কেরন । তবুও 

১২৪৬ -১২৮৭ �ীঃ পয�� সময় বলবেনর যুগ বলা �যেত পাের । কারণ সতীশ চে�র মেত িতিনই 

িছেলন এই সমেয়র িদ�ীর �ভাবশালী বাি�� । িমনাহাস উি�ন িসরােজর তাবাকাৎ-ই-নািসির 

এবং বা�িনর তািরখ-ই-িফেরাজশাহী বলেবর রাজ�কাল স�েক�  অন�তম ঐিতহািসক 

উপাদান । 

ু বলবনেনর পূব� নাম িছল উলুখ খাঁ । িতিন জািতেত িছেলন ইলাবির তক� । �ছাটেবলায় 
ুতাঁেক �ীতদাস িহেসেব িবি� করা হয় । ১২৩২ -৩৩ �ীঃ িদ�ীেত আনা হেল ইলতৎিমস তাঁেক 

�য় কেরন । ১২৪৬ �ীঃ নািসরউি�ন মামুদ িদ�ীর সুলতান িনযু� হেলও �কৃত �মতা করায়� 
ুকেরন তক� অিভজাত �গা�ীর �নতা বলবন। অধ�াপক িনজামীর ভাষাব নািসর উি�ন রাজ� 

করেতন, শাসন পিরচালনা করেতন বলবন । িসংহাসন আেরাহেনর পর বলবনেক �য সমসভার 

স�ুিখন হেত হয় তা িন��প । 

সমস�াবলী ও তার সমাধান 

 িসংহাসন আেরাহেনর পর বলবন ব�মুখী সমস�ার স�ুখীন হেয়িছেলন । িদ�ীর 

�দায়াব সংল� অ�েল �মওয়া� দসু�র �দৗরা� ও আ�িলক শি�র িবে�ােহর ফেল িবশৃ�লা 

এলাকায় পিরণত হেয়িছল । ব�াবসা-বািণজ� চলাচেলর পেথর িনরাপ�া িবি�ত হেয়িছল । শাি� 

র�া ও িনরাপ�া আনয়ন ও উ� অ�েল সুশাসন �িত�া জিনত সমস�া �দখা িদেয়িছল ।

ু তক� অিভজাত �গা�ীর �মতা, িল�া, ষড়য�কারী, �াথা� ে�িষ হেয় উেঠিছল । 
ুতােদর উ�াকা�া দমন কর, শাি� শৃ�লা �িত�ার �েয়াজন �দখা িদেয়িছল । ইলতৎিমেসর 

ুমৃত�র পর সুলতান ওপ অিভজাতেদর িবেরাধ সুলতান পেদর ভাব মূিত� েক ন� কের । সুতরাং 

ুঅিভজাত �গা�ীর িনয়�ন ও সংগঠন কের রাজকীয় ময�াদা পুনঃ��ার করার �েয়াজন অনুভত 
ুহেয়িছল । রাজেকােষর অথা� ভাব জিনত সমস�া �িল সুলতা ব�ািতবয়� কের তেলিছল । বাংলার 

িবে�াহ জিনত সমস�ারও বলবনেক �মাকািবলা করেত ◌্েয়িছল । সে�� াপির এই সমস�া�িল 

ূসমাধান �ক�ীভত সু�ঢ় সা�াজ� �িত�া িছল বলবেনর িনকট ক�ন সমস�া ।

 অিভ� শাসক বলবন �ঢ় পদে�প �হন কের সমস�া�িল সমাধােনর �চ�া কেরন । 
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সুলতােনর �মতা �িত�ার সােথ সােথ সা�াজ� সংগঠন ও �ঢ় করেল মেনািনেবশ কেরন । 

িজয়া উি�ন বািরিনর িববরন অনুযায় বলেনর রাজে�র �থম বছর� িদ�ী ও িনকটবত� অ�েল 

আইনশৃ�লা �িত�ার কােজ ব�ায় কেরন । �মওয়া� দসু�েদর উপ�েব িবপ� িদ�ীবাসীর 

জনজীবেন শাি� আনার জন� অতিক� ত আ�মেণ ব� �মওয়া� দসু�েক হত�া করা হয় । গ�া-

যমুনার �দায়াব অ�েল িনরাপে�র জন� িতিন দ� ইকজতাদার িনেয়াগ কেরন । কাি�ল , 

�ভাজপুর, পািতয়িলেত �গ� িনমা� ন করা হয় , ফেল বািণজ� পেথ িনরাপ�া িফের আেস । 

কােটাহার অ�েল (েরািহলাখ�) িবে�াহ দমন করার জন� বলবন িনমম�  দমননিত �হন কেরন । 
ৃএই ভােব উপ�ত অ�েল শাি� শৃ�লা ও সুলতােনর কত� শাসন �িত�া হয় ।

 বলবন িছেলন চি�শচ� নােম পিরিচত �গা�ীর সদস� । এই �াথা� ে�ষ �গা�ীর 

�মতার �ে� �শাসেন িবশৃ�লা �তির হয় । িতিন উপলি� কেরিছেলন চি�শ চে�র �মতা 

খব� না করেল অনুগত শাসক �গা�ী গেড় �তালা স�ব নয় এবং রাজ�মতা বৃিে�া স�ব নয় ল 

তাই �মতায় আসার পর িতিন চি�শ চে�র �ভাব খব� কেরন । চি�শ চে�র �কান �কান 

�নতােক �রবত� �ােন বদিল করা হয় আবার কাউেক বা �কােশ� ফাঁসী �দওয়া হয় ।

ু �াথা� ে�ষী িবেরাধী �গা�ী দমেনর সােথ সােথ বলন �শাসেন নব� তক� অিভজাত 
ূ�গা�ী িনেয়াগ কেরন । বা�কিনর মেত বলবন শাসক �গা�ীর ব�াপাের তিক� েদর উপেরইিনভ� র 

কেরিছেলন এবং উ�পেদ িনচ ও অ�িলনেদর িনেয়াগ কেঠারভােব িনিষ� কেরন । �শাসেন 

তূক�েদর �াধান� িদেলও �যাগ� অনুগত শাসক ��িন গঠেন স�বত িতিন মনেযাগী   

হেয়িছেলন ।

 সুলতান পেদর ময�াদা পুনঃ��ার জিনত সমস�ার সমাধােনর জন� িতিন কতক�িল 

ব�ব�ার অবল�ন কেরিছেলন যার �ারা বলবেনর পৃথক রাজতাি�ক আদশ� গেড় ওেঠ । িতিন 

ইরািনয় রাজতে�র ত� �হন কেরন । এই ত� অনুযািয় রাজা ই�র �িণত । িতিন ই�েরর িনকট 

দায়ব�, জনগেনর িনকট দায়ব� নয় । বলবন িনেজেক আ�ার ছায়া বেল �চার কেরন । এই 

তে�র �ানরা সুলতান ও অিভজাতেদর �মৗিলক পাথক� � িচি�ত হয় ।

 রাজকীয় মিহমা �িত�ার জন� বলবন পারেস�র রাজদরবানেরর অনুকরেণ দরবাির 

আচার আচরেন আড়�নরপূণ,�  �জৗলুস�ন�, গা�ীয�পূন� প�েবশ সৃি� কের । িতিন িসজাদা অথা� ৎ 

নতজানু হেয় অিভবাদন এবং পাইবানস বা স�ােটর পদচু�নেনর �থা চালু কেরন । িতিন �সনা 

পিরেবিশত �শাভাযা�াসহ দবাের �েবশ করেতন ।

 অিভজাতেদর �পাযাক পির�েদর ব�বাহের চাকিচক� ও আড়�র আনা হয় । রাজ 

সভায় লঘু চপলতা বা পিরহাস, মদ�পান, নৃত�গীত িনিষ� করা হয় । �ােদিশক শাসক ও 



অিভজাতরা ব�াি�গত আলাপ চািরতার জন� সহেজ বলবেনর অনুমিত �পেতন না ।

 অথৈ� নিতক সমস�ার �মাকািবলা করার জন� িতিন সাংগাঠিনক িদেক নজর �দন । তেব 

�দায়াব অ�েল দসু�বৃি� দমন ও বািনজ�পথ িনরাপদ করার জন� বািনজ� বৃি� পায় । রাজেকােষ 

তথাগম ঘেট । ইকতা�িলর উপর �কি�য় িনয়�ন কেঠার কেরন । উদবৃ� রাজ� যােত 

রাজেকােষ জমা পের �স ব�ব�া কেরন ।

 �মা�ল আ�মন জিনত সমস�া সমাধােনর জন� িতিন �ঢ় ও সুিনিদ� � পদে�প �হন 

কেরন । �শর খাঁ, অমর খাঁ - এর মত দ� �সনানায়ক �ক সীমাে� িনেয়াগ করা হয় ।  ভািত�া, 

সামানা, �সনাম অ�েল একািধক �গ� িনমা� ন করা হয় । ��চেরর িনেয়াগ �ারা �িতপে�র উপর 

নজরদাির বাড়ােনা হয় ।

 অধ�াপক িনজািমর মেত, স�বত �মা�েলর সে� �শর খাঁর �গাপন �বাঝােপাড়া �তরী 

হয় তাই বলবন তাঁেক িদ�ীেত �ত�াবত� েনর আেদশ �দন । ১২৭০ �ীঃ �শর খাঁ সীমা� অ�লেক 

সামানা ও সুনাম �� পৃথক অ�েল ভাগ কের যথা�েম �ই পু� মহ�দ ও বুখরা খাঁ �ক িসমা� 

র�ার দািয়� অপ�ন কেরন । ১২৭৯ �ীঃ এক� �মা�ল আ�মন ঘেটিছল মহ�দ ও বুখরা তা 
ৃ�িতেরাধ কের । ১২৮৬ �ীঃ �তমুর খাঁর �নতে� বৃহ�র �মা�ল আ�মণ ঘটেল তা �িতেরাধ 

কােল সুলতান পু� মহ�দ �ান হারায় ।

কৃিত� 

 শাসন-শৃং◌্খলা ি��া, সা�ােজ�র িনরাপ�া এনং সা�ােজ�র সু�ঢ় করেন বলবন 

িবেশষ কৃিতে�র পিরচয় িদেয়েছন । বৃ� ইকতাদারেদর িনয়িমত �সনাবািহনী �ত �পান ও 

রাজ� আদােয়র শেত�  ইকতা �দান কেরন । রা� িবেরাধী কায�কলাপ ব� করেত বলবন দল� 

��চর বািহনী িনেয়াগ কেরন । “বািরদ” - নােম কমচ� ারী এই বািহনীেত িনযু� হল । ঐিতহািসক 

�লনপুল বেলেছন - বলেনর রােজ� এমন িকছুই িছল না যার খবর বািরদরা রাখত না ।

 শিরয়েতর িবধান অনুযািব িবচার এবং আইেনর �ি�েত সমতার নীিত রাজতাি�ক 

আদশ� িহেসেব বলবন �হণ কেরন । িতই �ক�ীয় রাজৈনিতক �মতায় িব�াসী িছেলন । তেব 

তার ��র �মতা সু-িবচােরর ওপর �িতি�ত িছল । অিভজাতেদর অপরােধর জন� কেঠার শাি� 

ৃিবধান ককেরন । গৃহভত �ক হতা করার অপরােধর জন� বলবন বদাউেনর শাসনকত� া মািলক 

বারবেক �কােশ� �ব�াঘােতর িনেদ� শ �দন । �জােদর �িত ন�ায় িবচার কত� ব� িহেসেব �হণ 

কেরন ।

 িবিভ� সমস�া সমাধান, রাজকীয় ময�াদা রকআ, সা�াজ� সু�ঢ় করেল বলবন 
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উে�খেযাগ� কৃিতে�র অিধকারী িছেলন । ডঃ হািবব উ�াহ উে�খ কেরেছন �য, িবি��তা বাদী 

এবং শ�তাভাবাপ� শ�েক �ংস কের এবং সা�াজ� সু�ঢ় করেনর মাধ�েম বলবন ইিতহােস 

�রনীয় িতিন সুলতািন সা�ােজ�র িব�ৃিতর পথ �শ� কেরন । ডঃ এ. এল �বা�ব, ডঃ িপ. শরন 

সা�ােজ� র�া ও সংহিত দােনর জন� বলবনেনর কৃিত� �রণ কেরেছন ।

ূ ূ ূ ূ অতক� মুিসিলমরা তক� িবেরাধী হেয় ওেঠ । বলবেনর তক� �ীিত ও অতক�েদর ঘৃণা 
ু�ত��ভােব খলিজ িব�েবর পথ �শ� কের । বলবেনর মৃত�র পর খলিজ িব�েব দাস বংেশর 

পতন ঘেট । ডঃ িনজাম ও হািবব উ�াহ বলবেনর রা���ার সীমাব�তা িদল বেল মেন কেরন । 

ভারেত অখ� ই�-মুসিলম সং�ৃিত গেড় উেঠিছল, বলবন তার স�ক ব�বহার না কের 

অ�জািত �চতায় আ�� িছেলন । বলবেনর �মা�লনীিত ও সমােলাচনার উে��  নয় । ভারতীয় 

মুসিলমরা ও অন�ান� �দর মেধ� �সন� সং�েহর �চ�া বলবন কেরনিন । অধ�াপক �বা�ব ম�ব� 

কেরেছন শাসন ব�ব�া স�েক�  বলবন �কান উ�ািন শি�র পিরচয় িদেত পাের িন ।

 উপেরা� আেলাচনার িভি�েত বলা যাব �য বলবেনর মেধ দ�তা ও সীমাব�তার 

সম�য় ঘেটিছল । আভ��রীন শৃ�লা িবধান কের িতিন যুেগর দািব িম�েয়এন । তার ◌্�া� 
ূনীিতর ফেল তক�জািতর �াথ � হয়েতা �ু� হেয়িছল িক� িদ�ীর সুলতািন িভি� সু�ড় হেয়িছল, 

তাই িদ�ী সা�ােজ�র অধী�র িহেসেব আলা্�ীন �য সাফল� অজ� ন কেরিছেলন, তার িভি� 

বলবন �তরী কেরিছেলন একথা অিত উ� হেব না ।

১.৪.৫. বলবেনর উ�রাধীকারীগণ 

 বলেবর জব�শায় তাঁর �জ�পু� মহ�দ �মা�ল আ�মন �িতহত করেত িগেয় �ান 

হারান । িতিন কিন�পু� বুগরা খাঁেক উ�রািধ করার ই�া �কাশ করেল বুগরা খাঁ রািজ হনিন । 

ফেল বলবন জীিবত অব�ায় মহ�েদর পু� কাইখস�েক উ�রািধকারী মেনািনত কেরন । িক� 
ুবলেনর মৃত�র পর িদ�ীর �কােতায়াল ফ�উি�ন ও অিভজাতরা বুগরা খাঁর পু� কাইেকাবাদেক 

িদললীর িসংহাসেন বসান ।

 কাইেকাবােদর রাজ�কলাল িছল ১২৮৭ -১২৯০ ি�ঃ । মা� ১৭ বছের সুলতান হেয় 

সম� দািয়� পালন �থেক সের এেস িবলাসব�ল ও আড়�রপূণ � জীবেন িনেজেক ভািসেয় �দন 
ু। এই সুেযােগ �মতােলাভী তক� মািলকররা িনেজেদর �াসাদ ষড়যে� িল� কের । িনেজরাই 

ষড়য� কের একর অপরেক হত�া করেত �উ� কের । ব�ািভচারী জীবন যাপেনর ফেল 

কাইেকাবাদ প�াঘাতন�� হেয় পেড়ন । এই সময় িতিন সামান �থেক মািসক িফেরাজ খলিজ 
ুএেন ‘আই - ই - মামািসক’ বা �সনািবভােগর ম�ীপেদ অিভিষ� কেরন । তক�েগা�ী 
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কাইেকাবনােদর িতননবছর পু� কায়ুমাসেক িদ�ীর সুলতান বেল �ঘাষনা কের । িসংহাসন িনেয় 

নানা ষড়� দানা বােধ । জালালউি�ন িফেরাজখলজী িনেজ কায়ুসাসেফর অিভবাবক িনযু� হন 

। িক� পিরি�িতর চােপ জালালউি�ন কাইেকাবাদেক হত�া কের কায়ুমাসেক ব�ী কেরন । 

�শষপয�� ১২৯০ �ীঃ কায়ুমাস�েক হত�া কের জালাল উি�ন িফেরাজ খলজী িদ�ীর সুলতািন 
ুিসংহাসেন আেরাহন কেরন । �ায় নয় দশক ব�ািপ িদ�ীেত �য তিক�  শাসন �ায়ী িছল তার 

অবসান ঘেট । ঐিতহািসকরা িদ�ীর �মতার এই পালাবদেলর ঘটনােক ‘খলজী িব�ব’ বেল 

অিভিহত কেরেছন ।

১.৫. খলজী িব�বব ও খলজী রাজবংেশর �িত�া 

 জালালুি�ন িফিরজ কলজী বংেশর মানুষ  িছেলন । িক� এই খলজীেদর আিদ 

বাসসআন �কাথায় ছল তা িনেয় ঐিতহািসকরা একমত নন । ঐিতহািসক িনজামউি�ন �ফির�া 
ু�মুেখর মতানুযায়ী খলজীরা তিক� জািতর অ�� গত । রেমশচ� মজুমদার ও এই মত �মেন 

িনেয়েছন । তারা বেলন মামুদ, মহ�দ �ঘারী এবং �মা�ল আ�মেনর সময় এরা মধ� এিশয়া 

�থেক আফগািনসআেনর আলম� উপতাকায় এেস বসিত �াপন কের দীঘ�িদন বাস কের । 
ু‘খলজ’ নােম ঐ এলাকায় বসবাসর জন� এেদর বলা হয় খলজী । িক� বারানীর মেত এরা তক� 

জািতর অ�� গত নয় । যাইেহাক দীঘ�িদন এেদর অেনেকই ভারেত বসবাস করার জন� িহ�ু�ানী 
ু ুমুসলমান িহেসেব পিরিচত । তিক�  শাসকরা এেদর তিক�  বেল মানেতা না । তাই এই খলজীরাও 

তুিক�  শাসেনর অবসান ঘটেয় িদ�ীেত খলজী রাজবংশ �িত�া কেরিছল (১২৯০ �ীঃ) ।

খলজী িব�ব (১২৯০ �ীঃ)

ু ু িগয়াসউি�ন বলবেনর মৃত�র পর �যাগ� উ�রািধ কারীর অভােব িদ�লীেত তিক�  

আিমর ও অিভজাতরা ন� ষড়যে� িল� হয় । এমতাব�ায় জালালউি�ন িফেরাজ খলজীেক 
ুবলবন পরবিত�  অেযাগ সুলতান কায়েকাবাদ ‘আরজ-ই-মামিলক’ পেদ িনেয়াগ কের । অতিক�  

ু ুজালালউি�ন �মেন িনেত না �পের তিক�  মািলকরা �াসাদ ষড়যে� িল� হয় । তিক�  অিভজাতরা 

�কানভােবই িহ�ু�ানী মুসলমানেদর �মতা �লাভেক �মেন িনেত রািজ িছল না । অন�িদেক 
ুঅতিক� রাও �মতা দখেলর সুেযাগ খঁুজিছল । িদ�ীর রাজৈনিতক জ�লতার সুেযাগ িনেয় 

জালাল উি�ন �ফােরাজ খলজী কায়বাদেক হত�া কের কায়ুমাস�েক ব�ী কের িনেঝেক িদ�ীর 

সুলতান বেল �ঘাষনা কেরন (১২৯০ �ীঃ) । ◌্ৈবিতহািসক আর. িপ. ি�পা� ও �ক. এস. লাল 

�মুখ এই ঘটনােক ‘খলিজ িব�ব’ বেল অিভিহত কেরেছন ।

 খলজীেদর �মতায় অিধ�ান সুলতািন শাসেনর ইিতহােস এক� ���পূন� ঘটনা । 
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এই ঘটনা সামািজক ও রাজৈনিতক জীবেন সূ�রপরসারী পিরবত� ন ঘেটেয়িছল । এর ফেল 
ু ুসুলতািনেত কলজী তিক� েদর ঐকািধপেত�র অবসান ঘেট । অতিক� , তািজক, িহ�ু�ানী, খলজী 

অন�ান� �গা�ীর �াধান� সুিনি�ত হয় । ডঃ �ক এসলােলর মেত “এই িব�ব �কবল এক� 

রাজবংশ �থেক অন� রাজবংেশর হােতএ �মতা হ�া�েরর সাধারণ ঘটনা িছল না । �� িছল 

তুিক�  একািধপেতর িব�ে� ভারতীয় মুসলমানেদর �জহাদ ও সাফেল�র িনদশ�ন ।” এতিদন 

িদ�ীকর সুউলতািন পিরচািলত হত মূওলত ধম � এবং উেলমােদর �ভােব । িক� িফেরাজ 

কলজী ধম�য় �ভাব মু� হেয় �মতা দখল কেরিছেলন । ডঃ আর. িপ ি�পা� বেলেছন “খলজী 

িব�েবর �ধান অ� িছল িফেরাজ খলজীর অ�শি�।” িদ�ী সুলতািন ধমা� �য়ী রা� না হেয় 

ধমি� নরেপ� রা� িহসােব গেড় ওঠার পথ �শ� হয় । পরবত� সুলতান আলা্ি�ন খলজী রা� 
ৃপিরচালনায় উেলমােদর ,কত� অ�ীকার কেরও িনেজেক দ� ও �যাগ� সুলতান�েপ 

�িতি�ত কেরিছেলন । এতিদন �যাগ�তা থাকেলও অতক�েদর িসংহাসেন বনসােনা হয়িন িক� 

খলজী িব�েবর ফেল �যাগ�তার জয়যা�া সুিচত হব । মধ�যুেগর সুলতািন িসংহাসন অলংকৃত 

কেরিছেলন আলাউি�ন খলজীর মেতা �যাগ�তাস�� শাসক িযিনই �থম দি�ন ভারত জয় 

কের সব�ভারতীয় সুলতািন সা�ােজ�র িভি� �াপন কেরন । এরফেল রাজনীিতেত সামিরক 

বনািহনীর �ভাব ও জনমেতর ��� বৃি� পায় । িবিভ� িবষয় িবে�ষেনর ��ি�েত বলা যায় �য 

সুলতািন যুেগর ইিতহােস খলজী িবপুলেবর তাৎপয� সু�র �সারী ।

১.৫.১ জালাউি�ন িফেরাজ খলজী (১২৯০ - ১২৯৬ �ীঃ)

 খল�বেনর তাৎ�িনক ফলাফল হল জালানউি�ন িফেরাজ খলজীর িসংহাসন 

আেরাহন (১২৯০ �ীঃ) । কায়েকাবাদেক হত�া এবং কায়ুমাস�েক বি� কের জালালউি�ন িদ�ীর 

সুলতান হন । িতিনক শাি�ি�য় মানুষ ছুইেলন । �মা এবং সহনশীলতা তার চিরে�র অন�তম 

�বিশ�� । তার এই �� রাজ�কােল িতিন এক� িবষয় বাদ িদেল বািক সব ইষেয়ই �মা সু�র 

�ি�েত িবচার কেরেছন । যিদও তার পিরণিত ভােলা হিন । একমা� িসিধেমৗলার �ে� িতিন 

কেঠারতা �দখান এবং তােক হত�া িনেদ� শ �দন । তার িব�ে� যত আভ��রীন ষড়য� হেয়েছ 

তা জানেত �পেরও িতিন ষড়য�কারীেদর �মা কেরেছন । এমনিক ঠগী দসু�েদর �তীও িতিন 

�মা �দশ�ন কেরন । তােদর হত�া না কের বাংলার সীমা� পা�েয় �দন ।

 জালালউি�েনর রাজ�কােল �মা�ল আ�মণ সংগ�ত হেল খুব �ঢ়তার সে� িতিন 

�সই আ�মণ �িতহত কেরন । ১২৯২ �ীঃ �মা�ল আ�মন �িতহতন কের তােদর িপছু হটেত 

বাধ কেরন । িক� এইসময় �মা�লরা ইসলামধম � �হন কের ভারেত বসবাস করেত চাইেল িতিন 

তােদর অনুমিত �দন । এমনিক �মা�লেনতা হলা�র সে� িনেজর ভিগনীর িববাহ �দন । এই 

ধমা� �িরত মুসলমানরাই ‘নব-মুসলমান’ নােম পিরিচত  হয় ।
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 তার সামিরক কমস� ূচী খুব একটা সফলতা পায়িন । িতিন মেন করেতন রাজ�জেয়র 

জন� �কান মুসলমােনর �াণ �কেড় �নওআ অথা� ৎ মুসলমানেক হত�া করা তার পে� অস�ব । 

তেব তার সমেয় আলাউি�ন খলজী িকছু সফল অিভযান কেরন । যথা - ১২৯২ �ীঃ আলাউি�ন 

মালব আ�মণ কের িভলসা �গ�লু�ন কেরন । ১২৯৬ �ীঃ আলাউি�ন দি�ন ভারেতর 

�দবিগিরেত সফল অিভযান কেরন । যিদও এই অিভযান িবষেয় জালালউি�ন িকছু জানেতন 

না । যখন জানেত পারেলন তখন আলাউি�ন িবপুল স�দ সহ িনজ এলাকা কারায় অব�ান 

করেছন । আলাউি�েনর �াতা সুলতানেক বেলন �য আলাউি�ন এই ঘটনায় অত� মমা� হত । 

িতিন (আলাউি�ন) সুলতােনর কােছ ল�ায় আসেত পারেছন না । সরল �দয় িফেরাজ িনেজ 

আলাউি�েনর সে� সা�াৎ করেত যান । ষড়য�কারী আলাউি�েনর অনুচর ইখিতআর উি�ন 

অ�াঘােত জালালউি�েনর মু�ে�দ কের ।খ তার অহংসনীিত �হশীল �দেয়র এটাই িছল 

নরম এবং তার অহংসনীিত, ��হশীল �দেয় এটাই িছল চরম এবং মমা� ি�ক পিরনিত । খলজী 

সা�াজ� �িত�ায় �য দ�তার পিরউচয় িতিন িদেয়িছেলন, সা�াজ� পিরচালনায় �স দ�তার 

পিরচয় িতিন িদেত পােরনিন । তেব �কৃতই িতিন িছেলন একজন দরদী মানুষ । অধ�াপক 

িনজামী িলেখেছন - “ �মৗয� স�াট অেশােকর মেতাই মানুেষর �িত ভােলাবাসা ও আ�ার ওপর 

িভি� কের িতিন রা�শাসন পিরচালনা কেরিছেলন ।”

১.৫.২. আলাউি�ন খলজী ; সং�ার ও মূল�ায়ন (১২৯৬ - ১৩১৬)

 খলজী বংেশর হত�া কের ১২৯৬ �ীঃ আলাউি�ন খলজী িসংহাসন আেরাহন কেরন । 

জালানউি�েনর �জ� �াতা িছেলন িশাবউি�ন । িশহাবউি�েনর পু� িছেলন আিল ��শা� । 

��মশাই ইিতহােস আলাউি�ন খলজী নােম পিরিচত । িতিন ১৩১৬ �ীঃ পযফ� রাজ�  

কেরন । িতিন জালাউি�েনর কন�ােক িববাহ কেরিছেলন । কিথত আেছ, দা�ত� জীবেন িতিন 

সুিখ িছেলন না । ফল��প রাজনীিতেকই িতিন জীবেনর �ধান ��� িহসােব �হন কেরিছেলন ।

 িসংহাসন আেরাহনেনর অেনক আেগই আলাউ�ীন খলজী কারা মািনকপুেরর শাসক 

পেদ অিধি�ত হন (১২৯১ �ীঃ) । উ�ািভলাসী আলাউ�ীন �ােদিশক শাসক থাকাকালীন 

দি�েনর �দবিগির অিভযান কের �চুর অথ � স�দ লাভ কেরন । �সই অথ � িবিলেয় িতিন িদ�ীর 

ূ ৃআিমর, মািলকেদর বশীভত কেরন । ষড়যে�র মাধ�মেম িপতব� জালাউি�নেক হত�াকের। 
ুকারােতই িনেজেক সুলতান বেল �ঘাষনা কেরন । জালালউি�েনর মৃত�র পর িদ�ীর 

রাজনীিতেত িবশৃ�লা �দখা �দয় । জালালউি�নেনর প�ী মািলকা জাহান তাঁর কিন� পু� কাদর 

খাঁেক ‘�কনউি�ন ই�ািহম’ উপািধ িদয়েন িদ�ীর সুলতান বেল �ঘাষনা কেরন । �ক� উি�েনর 

অপদাথত� ার সুেযােগ আলাইি�ন যমুনা নদী অিত�ম কের িদ�ীর িনকট িসিরই �েগ�র কােছ 
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�কনউি�েনর সে� যুে� অবতীন� হন । �কনউি�নেক পরািজত কের আলাউি�ন ১২৯৬ �ীঃ 

২১ �শ অে�াবর বলবেনর রাজ�াসাদ ‘কসর-ই-লাল’ এ তাঁর রাজ�ািভেষক স�� কেরন । 

িনেজর �মতা সু�ঢ় করার জন� �থম অব�ায়ন িতিন িদ�ীর অিভজাতেদর �তাষন কেরন । 

িক� িনজ �মতা সু�ঢ়করেনর পর িতিন এেক এেক অিভজাতেদর �মতা কব� কেরন ল 

মি�কাজাহান, আরকিল খাঁ, �কনউি�ন ই�ািহম �মুেখর �চাখ উপের িদেয় কারা�� কেরন ।

আলাউি�ন খলিজর রাজ�জয় 

ৃ আলাউি�ন খলিজ তার িপতব� জালালউি�নেক হত�া কের ১২৯৬ �ীঃ িদ�ীর 

িসংহাসন আেরাহন কেরন । িতিন সুলতান সা�ােজ�র িব�ার লাভ ঘ�েয়িছেলন । এই িব�ার 

লােভর িপছেন িছল দীঘ�কালীন যু� ও সম� ভারত জেয়র এক উ�াসা । আলাউি�ন খলিজ 

আেলকজা�ােরর মেতা িব�জেয়র �ে� মশ�ল িছেলন । সা�াজ�বাদী আেলকজা�ার সম� 

ভারতজেয়র মেধ� উ�র ও দি�ণ ভারত জন� িছেলা ���পূণ � ঘটনা । �ধু সা�াজ� িব�ার নয় 
ুসা�ােজ�র শি�বৃি� , অথৈ� নতইক শি�শালী করা �চ�া �দখা যায় ।

উ�র ভারত িবজয় 

 আলাউি�ন খলিজ িসংহাসন আেরাহেনর পেরই উ�র ভারত অিভযান �� কেরন । 

১২৯৭ �ীঃ িতিন �জরাট অিভযানন কেরন এবং িবখ�াত �সামনাথ মি�র িল�ন করা হয় । তখন 

�জরােটর রাজা িছেলন কণে� দব । নসরৎ খাঁ ও উলুখ খাঁ কণে� দবেক পরািজত কের �ী ও 

কন�ােক ব�ী কের । আলাউি�েনর পু� িখিজর খাঁ কন�েদেবর কন�া �দবলােদবীেক িববাহ 

কেরিছেলন । ১২৯৯ �ীঃ আলাউি�ন রনেথা�র আ�মণ কের �থমবাের পরািজত হয় । 

ুি�তীয়বার হািমরেদবেক পরািজত ও হত�া কের িনজ রাজ�ভ� কেরন । মুসিলম অত�াচাের 

রাজপুত মারীয়া �াণ ত�াগ কেরন । ১৩০৩ �ীঃ মেমবার আ�মণ কেরন সুদীঘ� সাতমাস যু� 

চেল। অবেশেষ রানা রতনেসেনর পতন ঘেট । কিব মহ�দ জায়গীর ‘প�াবৎ’ �থেক তা জানা 

যায় । ডঃ এ. �ক িনজািম , ডঃ এস �ক লাল �মুখ ঐিতহািসকগন এই সত�তা �ীকার কেরেছন । 

রনথা�র ��ে� িবে�াহ মুসলমানেদর �ান �দবার জন� আলাউি�ন হািমদ �দেবর রাজ� 

আ�মন কেরন । আর �কােশ� মুসিলম শাসন িবেরাধী হবার কারেন িমবার আ�মেণর মুেখ 

ুপেড়ন । তাছাডা উ�র ভারেতর - মােলাখ, মা�চাে�রী, উ�য়নী �গ�, মারওয়ার দখল কের 

মুসিলম �াপন কেরন ।

দি�ন ভারত জয় 



ু রামচ�েদেবর পু� শ�রেদব কর �দবার �ত�িত ভ� করেল আলাউি�েনর �সনাপিত 

ুমািলক কাফুর ১৩১৩ �ীঃ �দবিগির আ�মন কের পরািজত ও িনহত কের সুলতািন সা�াজ�ভ� 
ৃকরা হয় । ১৩০৬ -১৩০৭ মমািলক কাফুেরর �নতে� বনর�ল িবজয় স�� হয় । �তেল�ানা �থেক 

িফের আসার সময় মািলক কাফুর হািত, �ঘাড়া ধনর�, হীরা িনেয় �েদেশ �ত�াবত� ন কেরন । 

�তেল�ানা জেয়র পর ১৩১০ �ীঃ সমআট আলাউ� �ার সমুে�র �খারেসাল আ�মন কেরন । 
ৃআলাউি�েনর িনেদ� েশ মািলক কাফুর ততীয় বীর ব�ালেক পরািজত কেরন । এইভােব �ারসমু� 

এক� করদ রােজ� পিরনত হয় । এবং �ত�াবত� ন কােল �চুর হািত, �ঘাড়া, ধনর� সহ িফের আেস 

। ১৩১১ �ীঃ মািলক কাফুর পা��রাজ� আ�মন বীর পা�� ও সু�র পা��েক পরািজত কেরন । 
ুদি�ন ভারেত িবখ�াত রােম�র মি�র �ংস কের রােম�র �সত পয�� সুলতািন দখেল আেনন । 

পা� রাজ� জয় কের �য িবপুল ধনস�দ িনেয় এশেসিছেলন আিমর খশ�র বণন� ায় - মািলক 

কাফুর পা� রাজ� �থেক ২৭৫০ পাউ� �সানা, ৫০০০ �ঘাড়া, ৫১২ � হািত ও �চুর মিনমু�া িদ�ীর 

দরবাের িনেয় আেসন । আেলাচনা �থেক �দখা যায়া যায় দি�ন ভারেত �িত� রাজ� িছল 

ঔ�য��শালী । তােদর আ�মন কের �য ধনস�দ পাওয়া �গেছ তা �দেখ অনুমান করা যায় । 

 এইভােবই আলাউি�ন সব�ভারতীয় ঐক�ব� এক সা�াজ� জেয়র �� �দেখিছেলন তা 

পুরেনর িদেক িগেয়িছল , �চুর রাজ� তাঁর সুলতানিম শাসনাধীন কের সা�াজ� িব�ােরর আকা�া 

চিরতাথ � কেরিছেলন আলাউি�ন ।

আলাউি�ন খলজীর অথৈ� নিতক সং�ার 

 আলাউি�ন খলজী একিদেক িছেলন একজন সা�াজ�বনাদী শাসক এবং অন�িদেক িতিন 

িছেলন একজন সুদ� �শাসিনক সং�ার শাসন সং�াের �ে� আলাউি�নই িছেলন সুলতািন 

যুেগর �থম সুলতান িযিন অথৈ� নিতক সং�ার সাধন কেরন । তাঁর অথৈ� নিতক সং�ার সুলতািন 

যুেগর এক উে�খেযাগ� অধ�ায়, এ িবষেবর �ধান উপাদান হল বারানীর তািরখ-ই-িফেরাজশাহী 
ু ুফুতহ-ই-জাহা�াির এবং খস�র ‘খাজাইন-উল-ফুতহ’ । ��ানিল �লনপুল আলাউি�ন খলিজেক 

‘মহান রা�ৈনিতক অথন� ীিতিবদ’ বেল অিভিহত কেরেছন । আলাউি�েনর অথৈ� নিতক সং�ােরর 

�� িদক িছল । যথা (i)  রাজ�সং�ার ও (ii)  বাজারদর িনয়�ন নীিত ।

(i) রাজ� সং�ার 

 আলাউি�ন খলজীর অথৈ� নিতক সং�ােরর অন�তম িদক ◌্ল তার রাজ� সং�ার । এই 

সং�ার কায�াবলীর িপছেন তার �বশিকছু উে�শ�ন িছল । �জাকল�ান সীমা� র�া, সা�াজ� িব�ার 

ৃ ু�ভিতর জন� দরকার িছল িবশাল �সনা বািহনী, আর এরজন� দরকার িছল �চর অথ � । ভারেতর 

ূসরকাির আেয়র �ধান উৎস িছল ভিমরাজ� �থেক সংগৃহীত অথ � । তাই সুলতান রাজেকােষ 
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ূআয়বৃি�র জন� িতিন ভিম সং�ার ও রাজ� সং�ােরর িস�া� �নন ।

 রাজ� সং�ার নীিতেক বা�েব �পািবত করার জন� আলাউি�ন �বশ িকছু পদে�প 

�হন কেরন । �থেমই িতিন ভারতবেষর�  িবিভ� এলকাকার জিম জিরেপর িনেদ� শ �দন । যিদও 

সম� রাজ� এর আওতায় আনা স�ব হয়িন । তেব জিমজিরেপর মাধ�েম রাজ� িনধা� রন কের 

আলাউি�ন রাজ�ব�ব�ােক িব�ানস�ত �প দান কেরন, অধ�াপক সতীশচ� �ক. এস. লাল 

�মুখ মেন করন �য, আলাউি�ন খলজীই সব��থম জিম জিরেপর রীিত �বত� ন কেরন ।

ূ আলাউি�েনর রাজ�সং�ােরর পূেব� তার রােজ� পূব� �চিলত ভিমব��া �চিলত িছল । 

সবিকছুেক িতিন �ঢেল সাজােনার ব�বন�া কেরন । রাে�র �বিশরভাগ জিমেক ‘খািলসা বা 

সরকােরর খাস জিমেত পিরনত করা হব ল এই জিমর সব  রাজ� সরাসির রাজেকােষ জমা করা 

হত । পূেব� �ানী-�নী ব�াি�েদর উপহার িহসােব জিমদান করা হত । আলাউি�ন �সই জিমও 

রা�ায়� কের �দন । জিমজিরেফর পর ৫০শতাংশ হাের রাজ� িনধা� রন করা হয় ।

 আলাউি�েনর রাজ� সং�াের ফেল রাজেকােষ আয় বৃি� �পেয়িছল । তেব তার এই 

ব�বন�া সমােলাচনার উে��  িছল না । অেনেকই বেলন ৫০ শতাংশ রাজ� আদায় করার ফেল 

জনগনেমর অথৈ� নিতক অব�ায় চাপ �তরী হব । তেব এটাও �ক আলাউি�েনর আমেল সািব�ক 

ভােব আিথক�  উ�য়ন ঘেটিছল ।

(ii)  আলাউি�ন খলজীর বাজারদর িনয়�ন নীিত 

 ভারতবেষ � সুলতািন যুেগর সব�ে�� সুলতান আলাউি�ন খলিজ । �কবলমা� সামিরক 

�িতভাবেল ভারতবষ � ব�াপী িবশাল সা�াজ�ই গঠন কেরনিন । এই সা�ােজ�র উপেযাগী সুিনয়ি�ত 

শাসন ব�বন�া �নয়েনর ��ে�ও িতিন সমপিরমান কৃিতে�র পিরচয় িদেয়েছন । তার �বিত� ত অথ �

�নিতক সং�ার �িল, িবেশষত �ব�মূল� িনয়�ন তাঁর অনন� সাধারণ শাসনতাি�ক ও অথৈ� নিতক 

�িতভার পিরচায়ক ।

 অথৈ� নিতক সং�ােরর িভি� িহসােব �ব�মূল� িনয়ে�েনর কমস� ুচী আলউি�েনর 

রাজ�কােল এক উে�খেযাগ� ঘটনা । মূল� িনয়�ণ নীিতস�েক�   ঐিতহািসক িজয়নাউি�ন 
ুবারানীর ‘তািরখ-ই-িফিরজশাহী’ ও ‘ফতহা-ই-জাহা�ীর’ হেত �ধান তথ� পাওয়া যায়, এছাড়া 

ুসুফী স� �শখ নািসর উি�ন িচরােগর খেয়র-উল-মজিলস ও আিমর খস�র খাজাইন-উল-ফুতহ 

�থেকও িকছু তথ� পাওয়া যাব ।

 বারানীর রচনা �থেক �য তথ� �িল উেঠ আেস - 
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(i) রাজতে�র আদশ� কায�কর করার জন� এবং �সই সে� সা�ােজ�র িব�ার ও উঃ পঃ সীমাে� 

�মা�লেদর �িতেরাধ করার জন� আলাউি�ন এক িবশাল �সনাবািহনী গঠন ও �পাষন করার 

�েয়াজন অনুভব কেরিছেলন । �েত�ক �সিনক �ক বাৎসিরক ২৩৪ ট�া হােরনগদ �বতন 

�দওয়ার এক �সনাবািহনীর অন�ান� ব�ায় িনব�ােহেয়র জন� �চুর অেথর�  �েয়াজন িছল । এই 

�েয়াজন মেমটােনার জন� অথৈ� নিতক সং�ার অপিরহায� হেয় ওেঠ ।

ৃ(ii) অন�িদেক শাসন িবভাগ, রাজ�িবভাগ, সামিরক িবভাগ, �ভিত �িত� িবভােগ ব� সংখ�ক 

কমচ� ািরর �বতন �দওয়ার জন� �চুর অেথর�  �যাগান �েয়াজন িছল ।

(iii) িফির�ার মেত আলাউি�নেক �ায় ৫০ হাজার �ীতদাস কমমচ� ারী ভরনেপাষেনর ব�ায়ভার 

বহন করেত হত ।

(iv) ১৩০৩ �ীঃ আলাউি�ন �বশ কেয়ক� ব�ায় ব�ল �সাদ িনমা� ন কেরন । এই সকল কারেণ তার 

�চুর অেথর�  �েয়াজন হয় ।

(v)  তাছাড়া িসংহাসনেরাহন কােল িদ�ীর নাগিরকেদর সমথন�  লােভর আশায় িতিন �দবিগির 

�থেক লুি�ত �চুর ধনর� িবতরন করায় মু�া �ীিত �দখা �দয় এবং রাে�র অথৈ� নিতক কাঠােমা 

ভাঙেনর মুেখ পেড় ।

(vi) িদ�ীর সি�ত ধনস�দ, �দবিগির �থেক লুি�ত ধনর�, উঃ ভারেতর রাজনবেগ�র কাছ �থেক 

ুআদায়কৃত অথ � ও অত�ািধক ভিম রাজ� বৃি� কেরও সরকােরর উ�� মুখী ব�ােয়র সে� পা�া �দওয়া 

স�ব িছল না । এমতা অব�ায় আলাউি�ন িব�াসভাজন ম�ীেদর পরামেশ� �সিনক ও 

রকমচ� ারীেদর �বতন না বািড়েয়, �ব� সাম�ীকমূল� িনয়�েন �রেখ অথৈ� নিতক সংকট �রীকরেন 

�তী হন । বারনীর মেত, সামিরক বািহনীর �ােথ � সুলতান মুল�িনয়�ন �চলন কেরন ।

 সুিফ স� �শক নািসরউি�ন িচরাকতার খেয়র - উল-মজিলেস আলাউি�েনর মূল� 

িনয়�ন নীিতর এক ি�তীয় ব�াখ�া িদেয়েছন । তাঁর মেত জনগেনর �াথ � র�াই িছল আলাউি�েনর 

�ত । িতিন মেন করেতন �য , ন�ায� অথবা িন�দােম �েয়াজনীয় �ব� স�ার জন সাধারনেক 

সরবরাহ করেত পারেল তাঁর �নিতক কত� ব� পালন করা হেব । এই উে�েশ� িতিন মূল� িনয়�ন 
ুনীিত �চলন কেরন । আমীরখস� তার রচনা খাজাইন-উল-ফুতহেতও �মাটামু� একই অিভমত 

িদেয়িছল । সকল মতামতই ইিতহাস ও বা�ব স�ত ।

 আধুিনক গেবষক �ক. এস. লাল সুিফ �লখকেদর ব�াখ�া িনভফর �যাগ� নয় বেল মেন 

কেরন । কারন জন�ূিত� র উপর িনভফর কের পরবত�কালীন রচনার সে� বারনীর মেত স�থূন� 

সাত�� আেছ । আর কিব আিমর খস�র রচনা �িত বচেনর িবেশষ �শংসা সূচক বাক� ।
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 সামিরক �েয়াজন ও মু�াি�িত জিনত মূল�বৃি� করার জন� আলাউি�ন উৎপাদন 

মমূেল�র সে� স�িতেরেখ মূল� িনয়�ন নীিত �চলন কের । বারিনর মেত এই ব�ব�া �কবল 

িদ�ীেত কায�করী হেয়িছল ।

 আলাউি�ন �ব�মূল� িনধা� রন ও বাজার িনয়�েনর জন� কয় এক� অথৈ� নিতক িনেদ� শ 

নামা জাির কেরন । �য�িল িন��প -

 (i) �থম আেদশ �ারা সেব�া�কার শস� ও �েয়াজনীয় �বেন�র দাম �বেধ �দওয়া হয় ।

 (ii) মূল�িনয়�ন কায�কারী করার জন� মািলক কাফুরেক সাহানা-হ-মাি� পেদ িনেয়াগ 

করা হয় । িতিন ব� কমা� চাির ও ��চেরর সাহােয� মূল� িনধা� রন ও তার �েয়াগ ও বাজােরর �খাঁজ 

খবর রাখেতন । যা িছল বা�বানুব বুি�র পিরচায়ক । 

 (iii) �কান �কান অ�েল পুন� রাজ� বা রজে�র অেধক�  ফসেলর �ারা আদায় কের 

সরকাির খাদ� ভা�াের মজুত করা হত । 

 (iv) �য সকল বিণক �কবল �ব� সাম�ী পিরবহেনর কাজ করত তােদর যমুনা নদীর তীের 

বসবাস করেত এবনং সময়মেতা খাদ� শস� যােত িদ�ীেত সরবরাহ হয় �সই ব�ব�া করেত হত । 

 (v) িনধা� িরত মূল� অেপ�া অেধক�  মূল� �হন িনিষ� হয় । এবং আেদশ ভ�কারীেক 

শাি�র জন� সুলতােনর সামেন হািজর করা হত । 

 (vi) �শাসিনক ও রাজ� কমমচ� ারীেদর িনেদ� শ �দওয়া হয় �য, তারা �যন কৃষক ফসল 

খামাের �তালার পূেব� িকেন �নয় ।

 (vii) সুলতান শস� বাজােরর ক�লার ও ��চরেদর মাধ�েম �িতিদন বাজাের সংবাদ 

পাওয়ার ব�ব�া কেরন ।

ু (viii) বিনকেদর নাম সরকাির খাতায় নিথভ� করার িনেদ� শ �দওয়া হয় ।

 (ix) ওজন ও মূল� ব�ািত�ম ঘটেল কেঠার শাি�র ব�ব�া হত ।

 বাজার দর িনয়�ন ব�ব�ােক কায�কির করার জন� �বশ কেয়ক� িনিদ� � মূেল�র বাজার 

�িত�া করা হয় । যথা - মাি� বা �ধান শস� বাজার,  ‘েসরা - ই - আদল’ ন�ায় - ভাবনা িছল ব�, 

িচিন, িঘ, মাখন, �কেনা ফল, �ালানী �তল ইত�ািদর বাজার ।

 আলাউি�ন তার সময়কােল �ব�ািদর মূল�মান িনিদ� � কের িদেয়িছেলন । এই �েব�র মূল� 
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তািলকা �দেশর সব�� �চার কেরন । মূল�তািলকা িন��প -

  গম  -  ৭.৫ িজতল  - �িতমন

  যব - ৪ িজতল  - �িতমন

  বািল� -  ৪ িজতল  - �িতমন

  চাল - ৫ িজতল  - �িতমন

  ডাল - ৫ িজতল  - �িতেসর

  লবন  -  ৫িজতল  - ২.৫ মন

  �তল -  ১িজতল  ২.৫ �সর

 উপিরউ� তািলকা ছাডা - ফল, সি�, কাপড়, মাছমাংস, �ঘাড়া, গ�, ছাগল, কৃতদাস, 

এবং অন�ান� সকল িজিনেসর িনিদ� � মূেল� িব�য় হত । উ�ত শাসন ব�ব�ার ল�ন এ� ।

 আলউি�েনর রাজ�কােল সরকাির �দাম �তির করা হয় । এখােন খাদ��ব� মজুত রাখা 

হত । যখন �দেশ অনাবৃি�, অনটন ও আপদকালীন সময় এই খাদ� িব�য় করা হত ।

িবপে� মতামত 

 উপকাের সীমাব�তা : �ব�মূল� িনয়�ন ও �রশিনং ব�বন�ার ফলাফল স�েক�  

ঐিতহািসকেদর মেধ� মতেভদ বত� মান ।

 বারনীর মেত - এই সকল ব�ব�ার ফেল জনসাধরেনর �কান উপকার হয়িন । তার মেত 

�সনাবািহনীর সুিবধােথ � এ ব�ব�া �নয়ন । 

 খাদ� শেস�র মূল� িনয়�ন �ধু িদ�ী ও তার পা�বত� অঙ�েল সীমাব� িছল । সমম� 

রােজ� তা কায�কর করা স�ব হয় িন । 

 এস. �ক. লাল এর মেত - আলাউি�ন ন�য� উৎপাদন ব�ায় অেপ�া অেনক কমদের 

খাদ� �েব�র মূল� ি�র কেরন । এর ফেল পণ� সরবরাহকারী বিণক স�দায় ও কৃষকগন �িত�� 
ুহণ । এই কারেন সুলতানেক বল �েয়াগ �ারা সচল রাখেত হেয়িছল । তাই তার মৃত�েত এই 

ব�ব�ার পকিরসমাি� ঘেট ।
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�পে� মতামত 

 জনগেনর উপকার : বারনীর মেন কেরন এই ব�ব�ায় িদ�ীর জন সাধারন ও �সনা 

উপকৃত হেয়িছল । এই অিভনব ব�ব�া স�েক�  সুিফ �লখকরা উ� �শংসা কেরেছন । এই 

ব�ব�ার মু�াি�িত �রাধ করা স�ব হেয়িছল । 

 �লনপুেলর মেত , সাধারন �জাবগ� উপকৃত হেয়িছল । স�াট �নপিলয়ােনর ন�ায় 

স�াট আলাউি�ন িব�াস করেতন �য, সকল ��নীর মানুষেক স�াদের খাদ� সরবরাহ করার 

উপেরই স�াট তথা সা�ােজ�র সাফল� িনভ� রশীল । তার মেত আলাউি�ন ধনীেদর বি�ত কের 

দির�েদর পালনকেরন ।

 �ফির�ার মেত, আলাউি�েনর রাজ�কােল �শষ পয�� পণ� সাম�ীর মূল� ি�িতশীল 

ূিছল এবং অনাবৃি� ওল �িভ� � সে�ও এর পিরবত� ন হয়িন । িতিন মূল� িনয়�ন ব�ব�ার ভয়সী 

ূম�ব� কেরেছন - এই ব�ব�া িছল অভত পূব� ।

সাফেল�র কারণ 

 বারনী মেন কেরন, আলাউি�েনর অথৈ� নিতক ব�ব�া সাফেল�র মূল কারণ িছল 

সুলতােনর িনেদ� েশর কেঠারতা, উ�হাের রাজ� ধায� । জনগেনর আিথক�  অনটন এবং িনরলস 

ও কেঠার আমলা তে�র সহেযািগতা । এছাড়াও আলাউি�েনর ব�াি�গত ত�ােবাধন ও 

�িতহা সাফেল�র অন�তম কারণ ।

 স�াট আলাউি�ন কেঠার িবিধ ব�ব�া �হন কেরন জীবন যা�ার মান িনয়�ন করেত ও 

এক িবশাল �সনাবািহনীর �পাষন করেত, সা�ােজ�র শাষন য� পিরচালনার ��ে� সমমথ �

হেয়িছেলন এর মেধ�ই আলাউি�েনর অথৈ� নিতক ব�ব�ার সাফল� ও সাথক� তা িনিহত আেছ ।

আলাউি�েনর কৃিত�

 আলাউি�েনর খলজী িছেলন িদ�ী সুলতািনর এবং খলজী বংেশর ��� সুলতান । িতিন 

(১২৯৬ -১৩১৬) �ীঃ এই �িড়বছর রাজ� কেরন । তার রাজ�কােল আলাউি�েনর কম � কৃিত� 

িবষেয় ঐিতহািসকেদর মেধ� মতিবেরাধ রেয়েছ । হ�ােভল, এলিফনি�ন, �ক. এস. লাল �মুখ 

আলাউি�নেক “সুলতািন যুেগ অন�তম ���� সুলতান” বেলেছন । আগা �মেহিদ �েসন 

বেলেছন “েশরশাহ শূর এবং আকবেরর মেতাই আলাউি�ন িছেলন ভারেতর একজন মহান 
ুশাসক ।” আবার পয�টক ইবব বততা মেন কেরন “িতিন িছেলন অন�তম ��� শাসক ।”
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 িক� আলাউি�েনর িবপে� অেনেক মত �কাশ কেরন । িভ. ি�থ আলাউি�নেক 

একজন “অসভ� ��রাচরী বেল আখ�া িদেয়েছন । গেবষক সুক�মার রায় িলেখেছন - “রাজা 

ুিহেসেব আলাউি�ন িছেলন িন�র ও �া�াচারী এবং মানুষ িহেসেব িব�াসঘাতক ও অকৃত� ।” 

ড. �ক. �ক. দ� িলেখেছন �য, “আলাউি�েনর সা�াজ� িছল �চারাবািলর ওপর �িতি�ত এবং 

তাই ভ�র ।”ু

 তেব পে� এবং িবপে�র মেতর সম�েয় একথা বলা যায় �য আলাউি�ন খলজী 

িছেলন মধ�যুেগর ভারত ইিতহােসর এক উে�খেযাগ� ব�াি�� । িদ�ী সুলতানী শাসকেদর 

মেধ� আলাউি�ন খলজীই িছেলন �থম সুলতান িযিন উ�র ভারেতর পাশাপািশ দি�ন 

ভারতজয় করেত স�ম হেয়িছেলন । তাঁর রাজ�সীমা উ�ের িহমালয় �থেক দি�েন 

কন�া�মািরকা এবং পূেব� বাংলােদশ �থেক পি�েম �জরাট ও িস�ু পয�� িব�ৃত িছল । �ধু 

রাজ�জয়ই নয় আলাউি�ন �ধষ � �মা�ল আ�মেনর হাতেথেক িদ�ী তথা সুলতািন সা�াজ�েক 

র� করার জন� িবিভ� সফল পদে�প �হন কেরন । িতিন পৃথকভােব উ�র পি�েম সমা� 
ুনীিত �নয়ন কেরন পুরাআেনা �গ� সং�ার কেরন, নতন �গ� িনমা� ন কেরন এবং �সসব �ােন 

ৃ�সন� �মাতায়েনন কের িনরাপ�া িবধান কেরন । িতিন �যং অেনক সফল অিভযােন �নত� 

িদেয়েছন । যারজন� ড. �বা�ব বেলেছন �য, “আলাউি�ন িছেলন একজন সাহসী �সিনক ও 

সফল �সনাপিত ।”

 আলাউি�ন িছেলন িদ�ী সুলতািনর �থম সুলতান িযিন ধম � তথা উেলমােদর �ভাব 

মু� হেয় রাজ� শাসেনর উেদ�গ �হন কেরন এবং সফল হন । িতিন অথৈ� নিতক সং�ােরর 

মাধ�েম �দশেক ও �জােদর র�া করার উেদ�ােগ �দন । খাসজিমর পিরমান বৃি� কের । জিম 

জিরেফর ব�ব�া কেরন । রাজ� আদায়কারী মধ�স�েভাগীেদর অনাচার, অত�াচার রদ করেত 

স�ম হন । তার অিভনব কৃিত� হল বাজারদর িনয়�ন নীিতর সফল �েয়াগ । এই কমস� ূচীর জন� 

ূঐিতহািসক �ল� পুল তাঁেক Political Economist’ উপািধেত ভিষত কেরেছন ।

 এছাড়াও আলাউি�ন মঅেনক কমক� ৃ িতে�র পিরচয় �দন । িশ�, �াপত�, িশ�ার 

পৃ�েপাষক িছেলন িতিন । তার আমেল ‘আলাই - দরওয়াজ�’ একািধক সু�শ� ও সংরি�ত �গ� 

িনিমত�  হয় । হাজার �েভর �াসাদ বা ‘হাজারিসতান’ তারই কৃিতে�র �না�র বহন কের িতিন ্

অেনক �ানীগউনী ব�াি�র সমাদর করেতন । �যমন - আিমর খস�, আিমর হাসান, �শখ 

িনজামউি�ন , �শখ �কনউি�ন �মুখ ।

 চাঁেদর �যমন কল� থােক �তমিন তার চিরে�ও িকছু কলে�র ছাপ পেড়িছল । 
ৃুবারানীর মেত িতিন িছেলন িন�র পাপী, এক�ঁেয়, চ�া�কারী আবার বলা যায় িপতব�েক হত�া 

��নী

ভারেতর ইিতহাস

35



কের িসংহাসন দখল করেতও িতিন দিবধা কেরনিন । তেব এই সম� ব�াখ�া িবে�ষেনর 

িভি�েত এটা বলা যায় �য সা�াজ� িব�ার, �মা�ল আ�মন �িতেরাধ, অথৈ� নিতক সং�ার, 

�জা-কল�ান সহ িবিভ� িবষেয় তার �য নিজরিবহীন কম � তা িনঃসে�েহ তােক সুলতািন যুেগর 

��� সুলতােনর আসেন �িত�া কেরেছ ।

১.৫.৩. আলাউি�ন খলজীর উ�রািধকারীগন

ু ৃ আলাউি�েনর মৃত�পূেব�ই মািলক কাফুর িনেজর কত� কােয়ম করার উে�শ� 
ুকিন�পু� নাবালক িশহাবুি�নেক উ�রািধকারী িনব�াচন কেরন, এবং মৃত�র পর (১৩১৬ �ীঃ) 

িশহাবুি�েনর অিভভাবক �সেজ �মতা দখল কেরন । আলাউি�েনর �জ��পু� ওশািদক 

খানেক অ�কার �গায়ািলয়র �েগ� ব�ী কের রােখন । অবেশেষ মািলক কাফুেরর অিভসি� 
ুসবাই বুঝেত �পের সেচতন হেয় যান । �তবউি�ন �মাবারক শাহ �সনা বািহনী ও ওমরাহেদর 

সাআয� িনেয় কাফুর হত�ায় ও �মতাচু�ত করেত সফল হন ।

ু�তবউি�ন মুবারক শাহ (১৩১৬ -১৩২০ �ীঃ)

ু কাফুর িনধেনর পর �তবউি�ন মুবারক িকছুিদন িশহাবুি�েনর অিভভাবেকর দািয়� 

পালন করার পর, অিভজাত স�দােয়র িনজ পে� এেন িশহাবুি�নেক ব�ী কেরন । 

িশহাবুি�নেক অ� কের �গায়ালীয়র �েগ� পাঠােনার পর িনেজেক সুলতান িহসােব �ঘাষনা 

কেরন (১৩১৬ �ীঃ) । তেব িতিন শাসক িহসােব িপতার মত দ� িছেলন না, এই িবশাল সা�াজ� 
ৃ ুধের রাখার মত - িপত��প �নাবলী তার িছল না বলেলই �ল । তাই �তবউইি�ন মুবাররক 

অিভজাত ও �সনাদলেক �তাষন মূলকনীিত �হণ করেলন । �সনােদর �বতনবৃি� ও ৬ মােসর 

আগাম �বতন �দান �ঘাষনা কের হ�গত করার �েচ�া �দখা যায় । িপতা আলাউি�েনর 

কেঠার নীিত �িল রদ করা হয় । দমনমূলক ব�ব�া ও ��চর ব�ব�ার রদ হেত �দখা যায় । এর 

ফেল জনগেনর মেন এই ধারনা গেড় ওেঠ �য এই সুলতােনর শাসন ব�ব�া খুবই �ব�ল তাই 

�দেশরর নানা অ�েল িবে�ােহর সু�পাত �� হয় ।

ু �তবউি�েন �ব�লতার সুেযােগ �জরাট, �দবিগির, রাজপুতানা ও �তেল�ানায় 

িবে�াহ �দখা �দয় । �জরােটর িবে�াহ দমন কেরন �সনাপিত আইন-উল-মূলক গআর 

�দবিগিরেত হরপালেদব িবে�াহী হেয় উঠেল স�াট িনেজ তা দমন কেরন । িতিন 

চ�া�কারীেদর  হত�া কের িনেজর মেনািনত ব�াি�েদর শাসনকত� া িনেয়াগ কেরেছন । িদন 

িদন তার অত�াচার অিভজাতরাও অিত� হেয় পেড় । অবেশেষ সুেযাগ বুেঝ তারই অনুচর 
ুমািলক খস� �� ঘাতেকর �ারা তােক হত�া কেরন (১৩২০) । �তনবউি�ন �মাবারক খলজীর 
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ুমৃত�র পর খলজী বংেশর অবসান ঘেট ।

নািস�ি�ন খস� শাহ 

 খস�শাহ নািস�ি�ন খস� শাহ নাম ধারন কের িনেজেক সুলতান বেল �ঘাষনা 

কেরন । িতিন িহ�ুধম � �থেক ধমা� �িরত হেয় খস� শাহ নাম িনেয় িসংহাসেন দখল কেরই 

িনেজর পিরিচত ব�াি�েদর উ�পেদ বসান । এেত অিভজাতবগ�রা ��াধাি�ত হেয় পা�ােবর 

�পাল পুেরর শাসনকত� া গািজ মািলেকর িনকট িগেয় তার সাআয� �াথন� া কেরন । খলিজ 
ুবংেশর �লাক ও অনুগতেদর িবনা অপরােধ নািস�ি�ন খস� শাহ হত�া কেরন । তক� ও 

আফগান অিভজাতরা ধমা� �িরতেক সুনজের �দেখন িন তারা তােক ‘��� �পৗ�িলক’ 

ইসলামেমর শ� বেল �ঘাষনা কেরন ।

 ১৩২০ �ীঃ ৬ই �স��র গাজী মািলেকর সে� নািস�ি�েনর িদ�ীর িনকট িতলপাল 

নামক �ােন �ঘারতর সংঘষ � �� হয় । নািস�ি�েনর �তির চি�শ হাজার অ�ােরাহী বািহনী 

�যাগদান কের িক� জয় আস� হেলও আলম খাঁ যু� ত�াগ কের মালেব পািলেয় যাব । 

�সনাপিত আলম খাঁ এর এমন হটকািরতা িব�া� নািস�ি�ন পরাজয় �ীকার করেত বাধ� হন । 

গািজ মািলক নািস��নেক পরািজত কের হত�া কেরন । পের অিভজাতেদর অনুেরােধ ু
ুিদপালপুেরর শাসনকত� া গািজ িসংহাসন আেরাহন কেরন । অিভেষেক নতক নাম ‘িগয়াসউি�ন 

তুঘলক শাহ গািজ’ এই নােমই িতিন িসংআসন আেরাহন কেরন ।

ুইলতৎিমস �থেক আলাউি�ন খলজী নরপিতে�র আদশ�

ু ভারতীয় সুলতািন যুেগর �যম পয�ােয় িবেশষ ইলতৎিমস �থেক আলাউি�েনর 

শাসনকােলর মেধ� িদ�ীর সুলতািন নরপিতে�র ধারনার কএম বা�বায়েনর মাধ�েম তা 
ু�শষপযফ� এক সুিনিদ� � �প পির�হ কের । ইলতৎিমস এবনং আলাউি�ন মধ�বত� সুলতািন 

�েত�ক শাসক এবং শািসকা �কান না �কান মাে�আয় আেলাচ� নরপিতে�র আদ� েশর িবব�তেন 
ুিনেজর িনেজর অবদান �রেখিছেলন । ইলতৎিমেসর রাজ�কাল সুলতািন নরপিতে�র আদ� েশর 

�য �� িচ� ল�� করা িগেয়িছল তা বলবেনর রাজ�কােল বা�ব এবং আলাউি�েনর 

রাজ�েল �সটা পিরপূন� �প পির�হ কেরিছল ।

ু িদ�ীর সুলতািনেদর মেধ� ইলতৎিমেসর এক� পৃথক �ান আেছ । জককারণ িতিন 

সব��থম িদ�ী সুলতানীেক এক� সুিনিদ� � সরকারী ব�বন�ার উপর �িতি�ত কেরন । সুিবন�� 

আমলাত� এবং �ত�� পিরিচিত িদেয়িছেলন । �ভাবতই নরপিতে�র আদেশ�র িবকােশর 
ু ু��াভ �ত�� না তেলও ইলতৎিমেসর ��� অবদান �থেক িগেয়িছল । স�ার উলিস �হেত 
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িলেখেছন সুিনিদ� � বৃহৎ �কান সা�ােজ�র িনিতক এবং ব�বহািরক সমথন�  লাভ না করা সে�ও 
ু ৃইলতৎিমস িক� সদ�জাত সুলতানীেক শাসন কতে�র এক� সুিনিদ� � সং�া দােন বািধত 

কেরিছেলন । ডঃ হািববু�া এই সূে� ম�ব� কেরেছন ইিতমেধ� আইবক রা�ীয় সাব�েভৗম� গেড় 
ু�তালার �য আশিরক উেদ�াগ �হন কেরিছেলন ইলতৎিমস �সই উে��াগেক ফল�সু কের 

�তালার জন� িনিদ� � িকছু ইিতবাচক পদে�প �হণ কেরন কারন িতিন সুলতািন শাসকেদর 
ৃ ুমেধ� সব��থম জনসাধারেনর মেধ� সুলতািন কত� স�েক�  সলীহ ও ভীিত গেড় তলেত সমথ �

ুহেবিছেলনল �ধু তাই নয় ইলতৎিমস সুলতািন সা�ােজ�র �শাসিনক ব�ব�ার �থম �পকার 

িছেলন, এবং িতিন চরম রাজতে�র �য �াথিমক িভি� রচনা কেরিছেলন । এেকই িভি� কের 

পরব��কােল সুলতািন ��রত� গেড় উেঠিছল । আইবক িনছক িদ�ীর সুলতানী এক� খসড়া 
ুএবং তার সাব�েভৗম অব�ােনর �রি�ক ��াবক িছেলন । িক� ��ািতত ভােব ইলতৎিমস 

ুিছেলন তার �কৃত শাসক । িমলহাজা উস িসরােজর সমকালীন �িতেবদন �থেক ইলতৎিমেসর 
ু ূনরপিত� স�েক�  ধারনার অ�� আভাস িমেল । ইলতৎিমস িনেজেক ঈ�র �দ� ভিমর 

ৃসংর�ক এবং ঐ�িরক ভত�েদর সহায়ক বেল �চার কেরিছেলন । এিদক �থেক িবচার করেল 
ু ুঅবশ�ই ইলতৎিমসেক রাজতে�র ঐ�িরক মতবােদর িব�াসী বলেল অত�ি� হয় না । �য �কান 

ৃমধ�যুগীয় শাসেকর মেতা িতিন ঐ�িরক ই�া এবং �গ�য় িবধানেক রা� কত� � এবং 

সাব�েভাম�র একমা� উৎস বেল গণ� করেতন । �কন-উি�-িফেরাজ শাহ এবং সুলতাননা 
ুরািজয়ার শাসনকােল আেলাচ� নরপিতে�র আদেশ�র তে� িবেশষ নতন �কান সংেযাজন  

ৃঘেটিন । রািজয়ার শাসন কততেবর িপছােন যতটা না ঐ�িরক তে�র �ীকৃিত িছল তার �থেক 

�বশী িছল জন সাধারেনর �তঃ�ূত�  সমথন�  । তেব িনজামী িলেখেছন জনসাধার বলেত অবশ�ই 

আপামর জনসাধারনেক �বাঝাত না । জনসাধারন বলেত �বাঝায় সানাবাহীনী, সুলতািনত� এবং 

উ�পদ� রাজকমচ� ারী এবং িদ�ীর অিধবাসীেদর । এিদ �থেক িবচার করেল রািজয়ার শাসন 
ৃকত� ঐ�িরক িবধােনর উপর নয় , বরং জন �ীকৃিতর উপর আধািরত িছল । 

 বাহারামশাহ (১২৪০ -৪২) এর স� কালীন শাসনকাল অথবা আলাউি�ন মাসুদ শােহর 

(১২৪২ -১২৪৬) শাসনকােল নরপিতে�র আদেশ�র িববত� েনর �কান িদক �থেকই উে�খেযাগ� 

নয় । নািসর উি�ন মাহমুদ (১২৪৬ -৬৬) �ই দশককাল সুলতান থাকা সে�ও তার রাজ�কােল 
ুনরপিতে�র তে�র নতন �কান সংেযাজন ল�� করা যায় না । সুলতান নািসরি�ন মূলত 

একজন ধমভ� ী� শাসক হবার কারেন তার �াত�িহক সমেয়র অিধকাংশই িতিন ধম�য় আচার 

অনু�ােন বভায় করেতন । এই কারনেন ডঃ হাইবু�া ম�ব� কেরেছন “�ায় ২০ বৎসর কাল 

নািসরি�ন মামুদ রাজ� করেলও শাসন কেরনিন । তার ধমভ� ী�তা এবং অত�ািধক সৎচারন তার 

�ব�ল মনঃ�� এবং িনেজেক পুেরাপুির �েয়াগ করেত তার অনীহা িসংহাসেনর উপর তার 

দাবীেক অিধকাংেশই �িত�� কেরিছল ।



বলবেনর রাজতাি�ক আদশ�

 সুলতান বলবন িনেজর শি�বৃি� ও রাজতে�র ময�াদা স�েক�  সব�দা িছেলন য�বান । 

�সরতাি�ক নীিতেত িতিন িব�াস করেতন । কারণ পদময�াদায় রাজাই ��� । �জােদর আনুগত� 

ও রা�শাসন চরম ��রতে�র মধ� িদয়াই একমা� স�ব বেল বলবন মেন কেরন । এটাই িছল 

বলবেনর রাজতাি�ক আদেশ�র সাম�ক �ি�ভি� ।

 রাজা হেলন ঈ�েরর �িতিনিধ এই মত বলবেনর আদশ�, তাই িতিন িনেজেক 

‘নােয়বৎ-ই-খুদাই’ বা ‘েখাদার নােয়ব’ এবং ‘িজিল�াহ বা ঈ�েরর ছায়া বেল �ঘাষনা করেত 

দিবধা করনিন । এসময় খিলফাতে�র পতন ঘটেলও িতিন রাজতে�র ��ে� খিলফার �ীকৃিতর 

কথা মােঝ মেধ� বলেতন । আেরা বলেতন অিভজাত ও সাধারন মানুষ �থেক রাজার অি�� 

ূস�ন� আলাদা । �কান �কান ঐিতহািসক বেলেছন রাজত� স�েক�  উ� ধারনার �পাষেনর 

িপছেন �� ব�াি�গত কারণ িছল । তার িনেজর হীনমন�তা �বাধ ও িবেবেকর দংশন ।

 রাজদরবাের সাধারেনর সে� কেথাপকেথান নীচু �চেখ �দখেতন । তাই সরকাির পেদ 

বংশেকৗিলন� �দেখ িনেয়াগ কেরন । রাজদরবাের পারিসক রীিতনীিত অনুসরেন আদব কায়দা 

চালু কেরন । সবসময় বলবন জাকজমকপূন� �পাশাক পিরিহত হেয় তরবাির হােত, রাজকীয় 

বািহনী পিরেবািধত�  হেয় জনসমে� �বেরােতন । কেঠারতার সে� দরবাের মদ�পান ও 

হািসঠা�ার উপর িনেষধা�া জাির কেরন । এছাড়া রাজদরবাের ‘িসজদা’ ও ‘পাইবস’ নােম �� 

�থা চালু করেলন । এই �থা হল ‘িসজদা’ - সুলতােনর সামেন অবতীন� হেয় নতজানু হওয়া । 

আর ‘পাইবস’ হল - দরবাের সুলতােনর পদচু�ন । দরবােরর িনয়ম কত ক�ন কেঠার িছল তার 
ু�মাণ পাওয়া যায় - বলবেনর পু� মুবারাজ মহ�েদর মৃত� ঘটেল �স খবর বলবেনর কােছ 

পীছেল দরবাের িতিন কাঁেদন িন, িনজ কে� িগেয় তােক কাঁদেত �দখা যায় ।

 বলবন সকল স�াদায়কেম বুিঝেয় িছেলন জনগেনর ই�ায় নয় , ঈ�েরর ই�ায় এ 

পদ লাভ কেরেছন । এজন� ঈ�েরর কােছই িতিন বাধ�, আিমর মািলক ও সাধারনেক একথা 
ু�� কের িদেয়েছন, �য �হত িতিন ঈ�েরর �িতিনিধ তাই ন�ায় িবচার �িত�া ও তার একটা 

কত� ব� । িনরেপ� িবচার ব�ব�া গেড় �তােলন, বলবেনর রাজ� কােল ষড়য�কারী ‘চ�ীশ 

চ�’েক িতিন িবন� কেরিছেলন । 

 বলবেনর তাৎ�িনক উ�রসূরী কািহেকাবাপ (১২৮৭-৯০) মূলত তার �ব�ল চিরে�র 

কারেণ িনেজর রাজ�কােল এক তী� আিভজাত তাি�ক �িতি�য়ার স�ুখীন হেয়িছেলন । তার 

শাসনকােল িনিদ� � িকছু অিভজাত িবেশষত িদ�ীর �কােতায়াল িনজামউি�ন পূন� শাসন �মতা 
ুহ�গত কেরন । �ভাবতই এই পিরি�িতেত নরপিতে�র আদেশ�র নতন �কান উ�িতর স�বনা 
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িছল না ।

ু িদ�ী সুলতািনেত নতন রাজবংেশর ি�িত�ঠাতা জালালউি�ন িফেরাজ খলজী 

(১২৯০ -৯৬) । আর. িপ. ি�পা� কিথত “খলিজ িব�েবর মাধ�েম �মতায় আেসন ।” 
ৃজালাউি�ন কতক সে�� া� শাসন �মতার জবর দখল িদ�ীর অিভজাতেদর সকেল িক� স�� 

ু ূিচে� �মেন িনেত পােরন িন । িদ�ীর উ�বংশজাত তক� আিমররা আফগান বংশভত খলজীর 

িন� বংশজাত বেল গন� করেতন । এর ফেল সুলতােনর উপর খলজী �শাসিনক কত� �াপন 

করেত জালালউি�নেক যেথ� �বগ �পেত হেয়িছল । ব�ত �ক. এস. লাল জালালউি�ন 

ূখলজীেক পূন�ত ব�াথ � অথচ ঐ�িরক িবধােনর �িত স�ন� আ�াশীল মানুষ িহেসেব িচি�ত 
ুকেরেছন । ত�িভি�ক নরপিতে�র ধারনায় তার রাজ�কাল নতন �কান তেথ�র সংেযাজন 

ঘটােত পাের িন ।

ু িক� তলনামূলক ভােব তাৎ�িনক উ�রসূির জালালউি�ন খলজী এ�ে� অেনক 

�বশী সফল িছেলন । ব�ত আলাউি�েনর নরপিতে�র আদশ� তার পূব�সূরী �য �কান সুলতানী 
ুশাসেকর তলনায় চির�গত ভােব পৃথক িছল । শাসনব�ব�ায় িতিন উেলমােদর হ�ে�প এবং 

িনয়�েনর �ঘার িবেরাধীিছেলন কিথত আেছ �য �করেলর কাজী মুিঘস উি�নােক আলাউি�ন 

একদা বেলিছেলন “সহ� মানুষ হত�াকারী িবে�াহেক দমন করার উে�শ� রা�কল�াণ এবং জন 

কল�ােনর জন� যা ভােলা বেল আিম িবেবচনা কির আিম তারই আেদশ িদই। আিম জািন নান তা 

কতটা আইনী বা �বআইনী । রা�ীয় কল�ােনর জেন� যা আমার স�ক বলেক মেন হয় 

আপত�কালীন অব�ায় তারই বা�বায়েনর জন� আিম ��ম জাির কির । যার জন� �শষ িবচােরর 

িদন আমােক আমার জন� িক অেপ� কের আেছ তা আিম জািন না ।

 সুতরাং এ স�েক�  �কান সে�েহর অবকাস �নই �য আলাউি�ন একজন সামিরক 

এবং বিহরাি�ক একজন ��রাতি� শাসক যা উেলখা ��িণরও হ�ে�েপর উে��  । তেব তার 

আথ � এই নয় �য িতিন ইসলামেক অস�ান করেতন । যিদও বারানী আলাউি�নেক ইসলাম 

ূিবেরাধী বেল িচি�ত কেরেছন । আিমর খস� িক� স�ন� িবেরাধীতা বব�ব� �রেখেছন । ব�ত 

আলাউি�ন বলবেনর নরপিত� স�েক�  তে�র পুন�জীবন ঘ�েয়েছন । বলবেনর মতই িতিন 

ূরাজার রাজকীয় িব�াসী িছেলন । এবং তারই মত িতিন সুলতানেক মেত�  ঈ�েরর �িতভ বেল 
ুিবেবচল করেতন । আর ি�র িব�াস িছল আপামর জনসাধারেণর তলনায় অেনক �বশী �ানী 

ৃবেলই িতিন তােদর সম� রাজকমচ� ারীেকই িতিন তার ব�াি�গত ভত� বেল গন� করেতন । 

বলবেনর মত আলাউি�ন �জা সাধারেনর �থেক রাজত�েক সুউ� ময�াদাপূন� �ান অধীি�ত 

�রেখিছেলন । এর ফেল হয়ত জনসাধারেনর সে� রাজতে�র �র� বৃি� �পেয়িছল । িক� 

আলাউি�েনর তার উে�শ�ন িস� করেত সমথ � হেয়িছেলন । কারণ এর ফেল সুলতািন সে�াচ�  
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ৃশাসন কত� স�েক�  জনসাধারেনর আ�া এবং সমীহ িফের আেস। অন�িদেক খিলফার িনকট 

�থেক ধম�য় �ীকৃিতও অজ� েনর মাধ�েম আলাউি�ন জনসাধারেনর �চােখ খলজী রাজবংশেক 

এক চরম ময�াদাপূন� আসেন অিধি�ত করেত স�ম হেয়িছেলন ।

ু১.৫.৪. তঘলক বংেশর শাসন �িত�া (১৩২০ -১৪১৪)

ু খলজী বংেশর অবসানেম ভারেত সুলতািন িসংহাসেন তঘলক বংেশর শাসন �িত�া 

হব । এর �ািয়�কাল িছল ১৩২০ �ঃ �থেক ১৪১৪ �ীঃ । �সয়দবংশ �িত�ার পূব�পয�� এই 
ু ুরাজবংেশর �িত�াতা গাজী মািলক, গাজী তঘলক নােম পিরিচত িছেলন । ‘তঘলক’ শ�� 

আসেল �কান জািত, জািতেগা�ী নািক ব�াি�গত উপািধ তা িনেয় ঐিতহািসেদর মেধ� িবতক�  
ুরেয়েছ । আিমর খস� মেত গাজী মািলেকর পূব� নাম িছল ‘তঘলক গাজী’ । �বিন �সাদ মেন 

ু ুকেরন তঘলক �কান বংেশর নয়, ব�াি�র নাম । �ফির�ার মেত - িগয়াসউি�ন তঘলেকর িপতা 
ুিছেলন বলবেনর এক তিক�  দাস কমচ� ারী এবং মাতা িছেলন এক ভারতীয় িহ�ু জাঠ রমনী । 

ুিগয়াসউি�েনর পরবত� সুলতানগন পদিব িহসােব এই ‘তঘলক’ কথা� ব�বহার কেরেছন । তেব 

তুঘলকেদর িসংহাসন লােভর জন� বংশেকৗিলন� অেপ�া �যাগ�তাই �বিশ দরকার ।

ু১.৫.৫. িগয়াসউি�ন তঘলক শাহগাজী (১৩২০ -১৩২৫ �ী�া�) 

 িগয়াসউি�েনর জীবন িছল �বিচ�ময় । জালালউি�ন িফেরাজ খলজীর সময় �থেকই 

িদ�ীর সুলতানেদর সে� তার �যাগােযাগ িছল ল িতিন জালালউি�েনর সময় �সনািবভােগর 

উ�পেদ চাকিররত িছেলন । তারপর িতিন আলাউি�ন খলজীর �াতা উলুখ খাঁর �সনাদেল 
ুচাকিররত হন । উলুখ কাঁর মৃত�র পর িতিন আলাউি�েনর অধীেন চাকির �নন । উ�র পি�ম 

সীমা�েত �মা�ল আ�মন সাফেল�র সে� �িতেরাধ করার জন� আলাউি�ন তােক দীপান 

পুেরর ই�া �দান কেরন, ১৩২০�ী�াে� িতিন িদ�ীর অিভজাতেদর আ�ােন িদ�ী আেসন এবং 

নািসরউি�ন খস� শাহেক হত�া কেরন । তারপর অিভজাতেদর অনুেরােধ িতিন ‘িগয়াসউি�ন 
ু ুতঘলক শাহ গাজী’ নাম িনেয় িদ�ীর িসংহাসেন বেসন এবং িদ�ী সুলতািনেত তঘলক বংেশর 

সূচনা ঘটান ।

ু িগয়াসউি�ন তঘলেকর িসংহাসন আেরাহন িবিভ� িদক �থেক ���পূন� । ড. িড. িব 

পাে�র মেত, (১) সুলতািন ইিতহােস এই �থম সুলতান সব�স�িত�েম মেনানীত হেলন, (২) 

জনগেনর �িত কত� ব�েবাধ �থেকই দ� ও �যাগ�ব�াি� িহেসেব তাঁেক �হন করা হল  এবং 

(৩) রাজতাি�ক �কান এিতহ� না থাকা সে�ও অিভউজাতগন তােক �মেন িনেলন তেব 

িসংহাসেন বেস তােক �বশ িকছু সমস�ার স�ুিখন হেত হয় । তার পূব�বত� সুলতানেদর 
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অেযাগ�তার জন� সা�ােজ�র িবিভ� অ�েল অরাজকতা চরেম �পৗঁছয় । িবিভ� �েদেশর 

শাসকরা কায�ত �াধীনভােব রাজ� শাসন �� কের । ফেল �াশাসিনক সংকট �দখা �দয় । নানা 

ুঅ�েল িবে�াহ �দখা �দয় । তেব র�ক িগয়াসউি�ন �ীরভােব অ�িতেরাধ� উদ�াম ও িনভ� ল 

িবচারেবােথর �ারা �ঢ় �ত�েয় সব সমস�ার সমাধান কেরন ।

 িসংহাসন আেরাহেনর পর �বশিকছু নীিত �হন কের িতিন িনেজর এক উ�ল ভাবমূিত�  

গেড় �তােলন । �যমন -অিভজাতেদর �িত িতিন নরম মেনাভাব �পাষন কেরন । িক� শ� 
ুহােত শ� দমন কেরন । অথৈ� নিতক ��ে� �বশিকছু নতন পদে�প �হন কেরন । 

আলাউি�েনর সমেয়র কর ব�ব�া বািতল কের িতিন উৎপ� শেষ�র এক প�মাংশ রাজ� 

আদােয়র ব�ব�া কেরন । তেব �য়জেন এই রাজে� ওপর আেরা একদশমাংশ বা এক একাদাংশ 

বৃি�র িনেদ� শ �দন । জিমজিরপ কের রাজ� িনধা� রেনর িতিন ব�ব�া কেরন ল ফেল কৃষকরা 

উৎপাদন বৃি�েত মেনােযাগী হয় । কৃষকেদর পাশাপািশ �দেশর রাজেকাষ আিথক�  িদক �থেক 

সমৃ� হয় । ডঃ সাে�না িলেখেছন, “এর ফেল রাজেকাষ এতইই সমৃ� হেয় ওেঠ �য, 

সুলতােনর পে� সামিরক কমস� ূচী �ারা রাজৈনিতক আিধপত� �সােরর পে� এেগােনা সহজ 

হেয় ওেঠ ।” এেছড়াও িতিন �বশিকছউ উ�য়নমূলক কাজ কেরিছেলন । �যাগেযাগ ব�ব�ার 
ুউ�য়ন কে� িতিন নতন রা�া িনমা� ন কেরন এবং পুেরােনা রা�ার সং�ার কেরন ।তারসমেয় 

ুডাক �যাগােযাগ ব�ব�ার আমূল পিরবত� ন সািধত হয় । ইবন বততা িলেখেছন �য তখন ২০০ 

মাইল �েরর িচ� চি�শ ঘ�ায় যথা�ােন �পৗঁেছ �যত । িবচার িবভােগও িতিন �ঢেল সাজান । 

ঐিতহািসকরা িলেখেছন �য, তার সমেয় িবচারিবভােগর সাফেল�র বড় উদাহরণ হল �নকেড়, 

�মষ শাবকেক আ�মন করেত ভয় �পত, হিরণ িসংেহর সে� ঝরনার জল পান করেত  পারত ।

ু িগয়াসউি�ন তঘলক তার রাজ�কােল �বশিকছু সফল সামিরক অিভযান ��রন 
ৃকেরন । তার �সনা বািহনী িছল যেথ� দ� । �বশিকছু অিভযােন তার পু� জুনা খাঁ �নত� �দন । 

১৩২৪ �ীঃ জুনা খাঁ জাজনগের সুলতােনরিব�ে� অিভযােন সফল হেল িগয়াসউি�ন তােক 

িব� �নতা বেল অিভিহত কেরন । এরপর িগয়াযউি�ন �য়ং বাংলার িব�ে� অিভযানকের 

সফল হন । বাংলা িবজয় �শেষ িদ�ী �ত�াবত� নকােল িতিন িতর�ত রাজ� জয় কেরন । �সখান 
ু�থেক তঘলকাবােদ �ফরার পেথ িগয়াসউি�েনর থাকার জন� জুনা খাঁ আফগান পুের এক� 

অ�ায়ী কােঠর �াসাদ িনমা� ন কেরন । �সখােনই সুলতান রাে�র আহারািদ �শষ কেরন । তারপর 
ু ুহঠাৎই কােঠর �াসাদ� �ভে� পেড় এবং িগয়াসউি�ন তঘলক মারা যান । তাঁর মৃত� িনেয় 

ঐিতহািসকেদর মেধ� মতেভদ রেয়েছ । বারানী বেলেছন �য ব�াঘােত অ�ায়ী ম�ব� �ভে� 
ুপেড়িছল । িক� ইবন বততা �ত��দশ�র িববরন �েন ম�ব� কেরেছন �য, জুনা খাঁ ই�াকৃত 

সুলতানেক হত�া কের । যাইেহাক িগয়াসউি�ন তার �� রাজ�কােল যেথ� কৃিতে�র �া� 
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�রেখ �গেছন একথা িনঃসে�েহ বলা যায় ।

ু১.৫.৬. মহ�দ িবন তঘলক : স�ার ও মূল�ায়ন (১৩২৫ -৫১)

ু ু িগয়নাসউি�ন তঘলেকর মৃত�র পর তার পু� জুনা খাঁ ১৩২৫ �ীঃ মহ�দ-িবন- 

তুঘলক নাম িনেয় িদ�ীর সুলতািন িসংহাসেন বেসন । িদ�ীর সম� সুলতানেদর মেধ� িতিন 

িছেলন সবেচেয় �বিশ �ানী, ও পি�ত ব�াি� । িতিন িছেলন কিব, দাশ�িনক, �ব�ািনক, 

গিণত�, উ�াক, সং�ারক ইত�ািদ । িতিন িছেলন �রদশ� সুলতান । তার অসাধরন ভাবনা িচ�ার 

ূজন� অেনেকই তােক বধর, িবকৃত মি��, দয়ার সাগর,  খামেখয়ািল ইত�ািদ িনেশষেন ভিষত 

কেরেছন । তার সমেয়ই িদ�ী সুলতািনর �ভৗগিলক সীমানা সবেচেয় �বিশ িব�ৃত লাভ কের । 

আবার ভাঙনও তার সমেয়ই �� হয় । যাইেহাক তার রাজ�কাল স�েক�  জানার জন� 
ু�বশিকছু উপাদান রেয়েছ । �যমন খস�র তঘলকনামা, বারানীর তািরখ-ই-িফেরাজ শািহ, ইবন 

ুবততার �রহালা ইত�ািদ ।

 তার রাজ�কাল িছল ঘটনাব�ল । িসংহাসেন বেস তােক �বশিকছু সমস�ার স�ুখীন 

হেত হয় । �স�িল িতিন �ঢ়তার সে� �মাকািবলা কেরন । তার সমেয় �মা�ল আ�মণও 

হেয়িছল । �স�িলেকও িতিন সাফেল�র সে� �মাকািবলা কেরন ।

ুমহ�দ-িবন-তঘলেকর গৃহীত সং�ার 

ু মধ�যুেগ ভারতবেষর�  ইিতহােস মহ�দ-িবন-তঘলেকর ন�ােয়র িবতিক� ত ব�াি�� 

অত�� িবরল।ল তার উ�াবনী শি� িছল অসীম । নানা শাে� পি�ত এই শীষক�  �চিলত ব�ব�ার 
ুগ�ীর মধ� �থেক দািয়�, কত� ব�, স�াদেনর পিরবেত�  িনত� নতরন পিরক�না �হন কের, তার 

শাষণ �িতভা �ক িবকিশত করেত অিধক আ�হী িছেলন । িজয়াউি�ন বারিন সুলতােনর 

সং�ারকামী পিরক�না িহসােব �য সব কমস� ূচীর উে�খ কেরেছন তার মেধ� উে�খ �যাগ� হল 

�দায়ােবর রাজ� বৃি�, িদ�ী �থেক �দবিগিরেত রাজধানী �ানা�র, তামার মু�ার �চলন, 

�খারাসান অিভযন ও কাবাচান অিভযান । এই পিরক�নার উে�শ� ও �যৗি�কতা িনেয় 

ঐিতহািসকেদর মেধ� িবতক�  রেয়েছ । িবিভ� িববরেনর মধ� িদেয় অনুমান করা যায় �য সুলতান 

১৩২৫ - ১৩৩৫ সােলর মধ�বত� কােল এই পিরক�না �িল �পািয়ত করেত সেচ� িছেলন ।

(i)�দায়াব অ�েল রাজ� বৃি�  

ু িসংহাসন আেরাহন কের মহ�দ িবন তঘলক �শাসিনক ব�ব�ােক সু�ড় কের 

ূ�তালার জন� নানা িবধ পদে�প �হন কেরন ,  িতিন ভিম সং�ার িবষয় গভীর আ�হ �কাশ 
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ূকেরন । আলাউি�েনর ন�ায় িতিন উপলি� কেরন �য সামিরক বািহনী �ক র�া করার পে� ভিম 

রাজ� �থেক �া� স�ত পয�া� িছল না । সুলতান সরকােরর আয় ও ব�ায় স�েক�  এক� 

�িতেবদন �তিরর িনেদ� শ �দন । �ােদিশক শাসকেদরেক তােদর বাৎসিরক আয় ও ব�ায় 

স�েক�  এক� �িতেবদন �তিরর িনেদ� শ �দন । সুলতান স�বত িবিভ� অ�েলর মেধ� �চিলত 

ভূিম রাজ� ব�ব�ার এক� সাম�স� র�ার উে�েশ� এই সকল ব�বসথা িনেয় িছেলন ।

ু রা�ীয় অেথর�  পিরমান বৃি� করার জন� মহ�দ িবন তঘলক গ�া যমুনা মধ�বত� �দায়াব 

ূঅ�েল ভিম রাজে�র হার বৃি� কেরন । �ফির�ার মেত কেরর পিরমান ৪�ন বৃি� করা হয় । 

িজয়াউি�ন বারিন িলেখেছন ১০ �থেক ২০ �ন রাজ� বৃি� করা হেয়িছল । গাড� নার �াউেনর 

মেত �দায়ােব আরিপত কর খুব �বিশ িছল না । ডঃ ঈ�রী �সাদ মেন কেরন বারিন িনজ� �জলা 

ুএই রােজ�র অ�ভ� িছল বেলই িতিন ঘটনার িববরেন মন গড়া �দ� শার ছিব এে�েছন । ডঃ 
ুআর. িপ. ি�পা� মেন কেরন তঘলক রাজস� �যভােব বৃি� কেরন িতিন আলাউি�েনর �মাট 

উৎপাদেনর ৫০ শতাংেশর িনয়মেক িন�য় অিত�ম কেরন িন ।

 �াউন মেন কেরন মহ�দ রাজ� বিধত�  হার জনগেনর মূল �দ� শার কারন িছল না । 

�ভ� াগ� বশত খাজনা সং�া� সুলতািন িনেদ� শ এমন এক� সমেয় �বিত� ত হেয়িছল যখন 

দীঘ��ায়ী অনাবৃি� �দায়াব অ�েল �িভ� � �ডেক আেন ফেল তার পিরক�না�ও সমােলাচনার 

স�ুিখন হয় । সরকাির রাজ� আদায়কারীরা অিতির� খাজনার জন� কৃষকেদর উপর চাপ 

�েয়াগ করেল তারা �াম �ছেড পালায় । অেনক জায়গায় �কােশ� িবরধ �দখা �দয় । কৃষক �দর 

িবপয�য় স�েক�  অবগত হবার সে� সে� সুলতান তােদর অথ,�  খাদ� এবং বলদ সাহায� িদেয় 

পিরি�িত �মাকািবলা করার �চ�া কেরিছেলন । জলাভাব �মটােনার জন� সরকাির খরেচ ব��প 

খনন কেরিছেলন । ডঃ মজুমদার িলেখেছন সুলতােনর পিরক�না �� তার কর ব�ব�ার 

ব�াথত� ার জন� যতটা দায়ী িছল, তার �্ভ� াগ� তার �থেক কম দায়ী িছল না । অধ�াপক এল. �বা� 

ূিলেখেছন �য ভিমরাজে�র ইিতহােস এক� অন�তম ��� পিরক�না �শষপয�� ব�াথ � ও 

পিরত�াজ� হেয়িছল ।

(ii) রাজধানী �ানা�র 

 সুলতােনর িবিভ� পিরক�নার মেধ� �য� সবেচেয় �বশী িবতেক� র সৃি� কেরিছল তা 

হল িদ�ী �থেক �দবিগিরেত রাজধানী �ানা�েরর িস�া� এবং পুনরায় �দবিগির �থেক িদ�ীেত 

িফিরেয় আনার �েচ�া । �দৗলতাবােদ (েদবিগির) রাজধানীর �ানা�েরর উে�শ� বন�না �সে� 
ুবারনী বেলেছন সুলতান মহ�দ িবন তঘলক ভারেত �ভৗগিলক পিরি�িতর িবচাের িদ�ীর 

তুলনায় অিধকতর এক� �ক�ীয় অ�েলর রাজধানী �ানা�েরর কথা িচ�া কেরন । সুলতােনর 
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িবচাের �দৗলতাবাদ িছল সা�ােজ�র �ক��েল অবি�ত । িনজািমর মেত, সুলতান িদ�ীর জনগন 

স�েক�  সি�হান উেঠিছেলন এবং তােদর �মতা খব� করার জন� রাজধানী �ানা�েরর িস�া� 
ু ৃ�নন । কাড� নার �াউেনর মেত মহ�দ িবন তঘলক কতক �দবিগিরেত রাজধানী �ানা�র িছল 

একা�ভােব আথ � রাজেনৗিতক িস�া� এবং অিনবনায� । ব�ত পে� দাি�নােত�র উপর 

সামিরক িনয়�ন ভােলাভােব �াপন করার জন� িতিন এই ধরেনর পিরক�না �হণ কেরিছেলন ।

 মহ�ম হািবব উে�খ কেরেছন �য, সমসামিয়ক �য �কান নরাজৈনিতক িবষয় 

তুলনায় িতিন দাি�নাত� স�েক�  িতিন �বিশ অিভ� িছেলন, �দবিগির অ�েল মুসিলম 

জনসংখ�া িছলনা বলেলই চেল । এরই পিরেপি�েত সুলতান �দবিগিরেত মুসিলম জনগেনর 

িকছু অংেশর �ানা�েরর িস�া� �নয় ।

ু বা�িনর এবং ইবন বততার রাজধানী �ানা�েরর প�িত ও �কৃিত স�েক�  িববরন 

িদেয়েছন । ইয়া িহয়া িশর িহ�, ডঃ িনজািমর �মুখ িলেখেছন �য, অ�ত ২ বছর আেগ �থেক 

সুলতান রাজধানী �ানা�েরর ��িত �� কেরিছেলন । িদ�ী ও �দৗলতা বােদর মােঝ �শ� 

রা�া, িব�ােমর জন� সরাইখানা, রা�ার �পােশ বৃ� �রাপন ইত�ািদ কাজ স�� কেরন । 

অতঃপর দেল দেল িবভ� হেয় �ানা�েরর কাজ �� হয় । বারনী িলেখেছন িদ�ীর পিরত�াগ 

করার মূহূেত�  �েত�কেক ি�তী ও উপহার �দান কের উৎসাহী কেরন ।

ু সুলতান সম� ��নীর মানুষ এমন কী ��র, িবড়ালেক ও নতন রাজধানীেত যাওয়ার 

িনেদ� শ িদেয়িছেলন ।�চ� �ীে� দীঘ� পথ অিত�ম কের িনিদ� �ােন অেনেক �পৗছেত  
ুপােরিন । পথকে� ব� মানুেষর মৃত� হয়, সুলতােনর রাজধানী �ানা�েরর প�িত ও ল�� এবং 

সময় কাল সুিনি�ত িছল না । িকছুিদেনর মেধ� সুলতানও বুঝেত পােরন �য তার পিরক�না 

যথা� থ � হয়িন । �শষ পয�� আবার সদল বদেল িদ�ী �ত�াবত� েনর িস�া� �নন । ব� সমােলাচনা 

অজ� অথ � ব�ােয় আর চরম �গ�িতেত পিরত�া� হয় সুলতােনর এই পিরক�না ।

 �দবিগিরেত ি�তীয় রাজধানী �াপেনর �েচ�া �শষ পয�� ব�াথ � হেলও এর সু�ঢ় �সারী 

সুফল ল�� করা যায় ।  অধ�াপক সতীশ চে�র মমেত, �যাগােযাগ ব�ব�ার উ�িত ঘটার ফেল 

উঃ ভারত ও দঃ ভারত পর�র িনকেট আেস এবং মুসিলম অিভজাত ধম�� �েদর 
ু�দৗলতাবােদর বসবােসর ফেল উ�র ভারেতর তিক�  সং�ৃিত, ধম�য় ও সামািজক ভাবধারা 

দি�ন ভারেত �সািরত হয় ।

ু এর ফেল উঃ ভারত ও দঃ ভারেতর মেধ� এক নতন সাং�ৃিতক �যাগসূে� রিচত হয় । 
ুডঃ িনজািম মেন কেরন মহ�দ িবন তঘলক কত� ক �দৗরলাবােদর মুসিলম জন সমােবেশ 

পেরা� ফলই হল বাহমিন রােজ�র সৃি� ।
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(iii)  তামার �িতকী মু�া �চলন 

ু মহ�দ তঘলেকর পরী�া মূলক সং�ার কমস� ূচীর এক� ���পূন� সংেযাজন িছল 

�িতকী মু�ার �চলন । মুধ�যুেগ এই ধরেনর অথ � ব�ব�ার �বত� ন মহ�মেদর উ�াবনী �িতভা ও 

�রদিশ�তা পিরচায়ক । �েয়াদয় শতেক চীন ও পারেস� �িতকী মু�ার �চলন করা হেয়িছল । 

চীেনর �বলাই খাঁ (১২৬০ -৯৪ �ীঃ) এবং পারেস�র কাঁই ঘাটু খাঁ, �িতিক মু�ার �চলন কের 
ুখ�াত হেয়িছেলন ।অতীত �থেক ��া� �হন কের িবন তঘলক ভারেত �থম �তীিক মু�ার 

�চলন কেরন ।

 ইিতপূেব� িবিনময়েনর মাধ�ম িহসােব �ন�মু�া িদনার, �রৗপ মু�া, টংকা, ও তা� মু�া 
ুিজতল চালু িছল । এখন টংকার সমমােন ��াে�র নতন মু�া িতিন চালু কেরন । বারিনর মেত 

সুলতােনর দানমখয়রাত ও �খারাসান জেয়র দ�ন রাজেকাষ শূন� হয় । তখন অথৈ� নিতক 
ু ুসংকট কাটাবার জন� িতিন �েন�র পিরবেত�  মু�ায় ধাতর ব�বহার কের নতন মু�া চালু করার �চ�া 

কেরন ।

ু গাড� নার �াউন মেন কেরন চতদ� শ শতেকর িব�ব�াপী �রৗেপেয়র ঘাটিত �দখা যায় । 

এই �রৗেপর ঘাটিত �মটােনার জন� িতিন িবক� তামা ও ��াে�র মু�া �চলন �� কেরেনন । 
ু ুএই নতন মু�ার ব�ব�ত ধাত স�েক�  �াথিমক িকছু মতেভদ আেছ । বারিন িলেখেছন মু�ায় 

ুতামা ব�ব�ত হেয়িছল । ফ�ির�া বেলিছেলন এই ধাত িছল ��া� ।

ু তঘলক মহৎ উে�শ� িনেয় �িতকী মু�া চালু করেলও তার পিরনিত িছল খুবই 
ু�ৎখজনক সহজলভ� ধাত �ারা মু�া �তির হওয়ার ফেল �দেশ জাল মু�ায় ভের যায় । আসল 

��া� মু�ার �েভিদকরন সহজ িছেলা না বেল জন সাধারণ সহেজই তা �হণ কেরন । �াম 

�থেক �য সব রাজ� রাজেকােষ জমাপেড় তার �বিশর ভাগই িছল  জাল মু�া । পরবত� কােল 

সাধারণ মানুষ �দাইকানদার ও ব�বসায়ীরা এমন িক িবেদশী বিণকরাও তা� মু�ািনেত অস�িত 

ূজানা । সা�াজ� জুেড় অথৈ� নিতক সংকট ঘনীভত হয় । সুলতানন তার �িতিক মু�ার িনদা�ন 

পিরনিত ল�� কের িতন বছেরর মেধ� ��া� মু�ার �ত�াহার কের �নন । সম� তা� মু�ার 

পিরবেত�  �াহকেদর �ণম� ু�া বা �রৗপ মু�া �দান করা হয় ।

 অড� ওয়াড�  টমাস মেন কের �য অথৈ� নিতক পিরক�না িহসােব সুলতােনর �িতিক 

মু�ার �চলন অন�ন� িছল না । এই ব�ব� �য যথাথ � তার �মাণ বত� মান িবে� �িতিক মু�া 

(কাগজী �নাট) একছ� আিধপ�, তাই অথি� নিতর িবচাের সুলতােনর এই পিরক�ননা ও ব�থ �

হেয়িছল । এর কারণ িহসােব ইিতহাস িবদরা একািধক মত �দান কেরেছন । ��ান রাজেকােষর 

�দওয়ািলয়া অব�া ও সরকােরর অ�ায়ী�েক �িতকী মু�ার িবফলতার কারণ বেল উে�খ 
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কেরেছন ।

 ঈ�রী �সাদ মেন কেরন এই অিভমত যুি� নয় । কারণ সুলতান পরবত�কােল �ন�মু�া 
ুও �রৗপ� মু�ার িবিনমেয় সম� ��া� মু�া রাজার �থেক তেল িনেয়িছেলন উলসী �হগ 

িলেখেছন সুলতান এই �প �নাট �চলন এর কথা জানেতন িক� তার নীিত ও প�িত স�েক�  

�কানও ধারনা িছল না । ডাঃ রমেমশচ� মেন কেরন এই অিভনব ব�ব�া �হেনর পূেব� �কবল 

ত�গত িদেক নয়,  �ােয়ািগক িদেকও সুলতােনর সেচতন থাকা উিচত িছল ।

সামিরক পিরক�না 

ু মহ�দ িবন তঘলক িছেলন উ�াকা�ী শাষক । সা�ােজ�র পিরিধ িব�ােরর িদেক তার 

নজর িছল । এমন িক ভারেতর িচরাচিরত সীমানা অিত�ম কের পা�বত� পাব�ত� অ�েল 
ৃসুলতানী কত� স�সািরত করার �ঃসাহিসক পিরক�ননা ও িতিন �হন কেরিছেলন । সামিরক 

পিরক�নার ও িতিন �হন কেরিছেলন । সামমিরক পিরক�নার ��ে� সুলতােনর সাফল� ও 

অসাফ�ল� �ই - ই িছল িচ�া শি�র গভীরেত । সুলতানী কািহনীর অিভযােনর �ারা উ�র 

পি�ম সীমাে� অব�ান কারী �মা�ল �দর িবতািড়ত করেত স�ম হয় ।

(iv) �খারাসান অিভযান 

ু অ�কােলর মেধ� মহ�দ তঘলক �া� অি�য়ানা �খারাসান ও ইরাক জেয়র এক 
ুউ�কা�ী �ক� �হণন করেলন । �ফির�া িলেখেছন �য �খারাসান ও তরােণর �বশ িকছু 

অিভজাত সুলতােনর দরবাের অিতিথ িহসােব অব�ান কের িছেলন এবং এরাই �খারাসেনর 

অপদাথ � অত�াচাির শাষক আবু - �সয়েদর িব�ে� অিভযান পাঠােনার জন� সুলতানেক 

�েরািচত কেরিছেলন ফেল এই অ�েল রাজৈনিতক �ব�লতায় মহ�দ এ�প অিভযােনর 

�যৗি�কতা অনুভব কেরন ।

ু বারিন তঘলেকর এই কাজ�েক �া� িবেদশনীিতর আর এক� ��া� বেল উে�খ 

কেরেছন । একথা সত� �য পিরক�না �পায়েনর উে�শ� সুলতােনর রাজেকােষর ব� অথ � ব�ায় 

কেরন । এর জন� িতন ল�� স�র হাজার অ�ােরাহী সং�হ করা হেয়িছল । সম� ��িত স�� 

হওয়ার পর িতিন এই পিরক�না ত�াগ কেরন । আধুিনক ঐিতহািসকরা মেন কেরন এই� িছল 

সুলতােনর এক� হটকারী িস�া� । তার পির�পনা �পায়েনর আেগ িতিন �ভৗগিলক 

পিরি�িতেক িবচােরর মেধ� আেনন িন । তেব মে�র ভােলা এই �য সুলতান অ�ত 

পিরক�নান� বািতল করার িস�া� িনেত �দরী কেরন িন । না হেল িবপি� আেরা বৃি� �পত ।
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(v) কারাচল অিভযান 

ু ূ মহ�দ িবন তঘলক আনুমািনক ১৩৩৭ -৩৮ �ীঃ পাব�ত� ভিম কারাচেল দখেলর জন� 

এক� অিভযান ��রণ কেরন । এই �ান�র নাম িবিভ� ভােব িদেয়িছেলন �যমন - কারািচল, 

ৃ ু ৃকারাজল, �ভিত । বীন  তঘলক কত� ক কারাচল অিভযান স�েক�  মতেভদ আেছ । বারািন 

িলেখেছন সুলতান �খারাসান অিভযােনর পূব� ��িতই িহসােব কারাচল দখল করেত �চেয়িছল 

। িক� এই মত �হনেযাগ� নয় । �ফির�া িলেখেছন সুলতান চীন অিভযােনর অংশ িহসােব 
ু ুকারাচল অিভযান করিছেলন । ইবন বততা মেন কেরন মহ�দ বীন তঘলক চীেনর �াস �থেক 

এই অ�লেক র�া করার জন� কারাচল অিভযােনর িস�া� �নেন ।

ু ৃ বীন তঘলক ভাে� খস� মািলকেদর �নতে� কারাচল অিভযন ��িরত হয় । বাদা্িন ও 

হািজদাবী �বর মেত সুলতােনর �সন� সংখ�া িছল ৪০ হাজার ইসামীর মেতা �সন�ন সংখ�া এক 

লাখ । যাই �হাক সুলতানী বািহনী িজ�া নামাক সং�া দখল করেল সুলতান তােদর �সখােন 

অব�ার িনেদ� শ �দন । িক� সুলতােনর আেদশ অমান� কের �সনাদল িত�েতর িদেক অ�সর 

হয় । এরপর বষা�  এেল পেথ চরম িবপয�য় ও ��েগর আ�মেনর সুলতানী বািহনী �ংস হয় । 

বারিনর মেত িবপয�েয়র সুলতােনর সামিরক ময�াদা ন� হয় ও আিথক�  �িত হয় । �যই �হাক 

ূঅিভযান স�ন� িবফল হয় িন, কারণ পাব�তভ অিধবানসীরা ���ায় সুলতােনর কােছ কর 

�দােন স�ম হয় ।

ু মহ� িবন তঘলেকর মগৃহীত এইকসং�া�িল আপাত ভােব ব�থ � হেয়িছল �কই, 

সামিয়কভােব সমােলািচত ও হেয়িছল িক� বলা যায় িতিন �য ধরেনর পিরক�না �হণ 

কেরিছেলন মধ�যুেগ দাঁিড়েয় তা বা�বায়েনর জন� আমােদর আধুিনক যুগ পয�� অেপ�া 

করেত হেয়িছল । অথা� ৎ িতিন তার সমেয়র �থেক অেনক এিগেয় িগেয় িচ�া কেরিছেলন । 

এখােনই তার সাফল� ।

ুমহ�দ - িবন - তঘলেকর কৃিত�

ু মহ�দ িবন তঘলকক তার সম� রাজ�কােল ব�মুিখ �িতভার পিরচয় িদেয়িছেলন । 

তেব িদ�ীর সুলতানেদর মেধ� তার রাজ�কাল সবেচেয় �বিশ িবতেক� র সি� কেরেছ । 
ুসমকালীন ঐিতহািসক বারানী, বনতন ইসািম তার িবষেব �িবেরাথ ম�ব� �কাশ কেরেছন । 

আধুিনক কােলর ঐিতহািসক �দর মেধ�ও মতিবেরাধ রেয়েছ । ঐিতহািসক িভনেস� ি�থ 

�হনির এলিফনে�ান তার সমােলাচনা কেরেছন । িক� গাড� নার �াউন, ঈ�রী�সাদ, খািলফ 

আহমদ িনজািম, আগােমহিল �েসন, �বান�ব �মুখ ঐিতহািসকরা তার পে� মত �কাশ 



কেরেছন ।

ু মহ�মদ িবন তঘলেকর চিরে� সৎ�েনর সম�য় ঘেটিছল । িতিন িছেলন অসাধরন 

পাি�েত�র অিধকারী মধ�যুেগর ভারেত পাি�ত� ও �নাবলীেত তার সমক� �কউ িছল না  । 

নারীস� ও মদ�পান এর �িত তার �কান আ�হ িছল ননা । ভারেতর বাইের িবিভ� �দেশর সে� 

তার সাং�ৃিতক আদান �রদান িছল । তার ধমা� � িছল না । ধমি� নরেপ�তা আদশ� তার চিরে� 

�িতফিলত হেত �দখা যায় । অন�ান� িবিভ� ধেমর�  ��েদর সে� তার সরাসির �যাগেযাগ িছল । 

সরকাির িবিভ� উ�পেদ িতিন িহ�ুেদর চাকির িদেয়িছেলন । উেলমােদ আিধপত� িতিন �ীকার 
ৃকরেতন না । ডঃ িনজািমর মেত “ইিতপূেব� িদ�ী সুলতািনর কত� ও ময�াদা এমন উ�তা �শ� 

করেত পােরিন ।”

 ব� সৎ�েনর সম�য় �যমন তার চিরে� �তমিন িকছু নৃশংসতা ও খামেখয়ািলপনাও 

�দখা যায় তার িবিভ� িস�াে� । িভনেস� ি�থ, এলিফনে�ান �মুখ ঐিতহািসকরা বেলেছন 
ু�য তার চিরে� প�র িবেরাধী �েনর সংিম�েন ঘেটিছল । এলিফনে�ান িবন তঘলকেক 

উ�মাদ ও িবকৃত মি�� বেল বণন� া কেরন । িক� গাড� নার �াউন, �লনপুল �মুখ 

◌্ৈঝিতহািসকরা তার �নাবলীর উপর িবেশষ ��� আেরাপ কেরেছন । �লনপুল বেলেছন �য, 
ু ুমহ�দ তঘলেকর িচ�া ভাবনা িছল মধ�যুেগর তলনায় অেনক এিগেয় । তার পিরক�না সাধারন 

ুবুঝেত পােরনিন । আর সুলতােনর এই পিরক�না �পায়েনর প�িতও িকছু ভল িছল এবং 

�ধেয�র ও অভাব িছল । তাই সামিয়ক ভােব পিরক�না�িল ব�থ � হেয়িছল । ঈ�রী �সাদ ম�ব� 

কেরন �য, ভারেত মুসিলম িবজেয়র পর যতজন শাসক িদ�ীর িসংহাসেন আেরাহন কেরন 

তাৈদর সকেলর মেধ� িনি�তভােবই িতিন িছেলন সবচাইেত িশি�ত ও �যাগ� । ডঃ মজুমদার 
ুিলেখেছন, “মহ� তঘলক িবকৃত�িচ বা উ�াদ�� িছেলন না , িক� তার আচরেনর মেধ� 

�বপরীত� িছল ল�নীয় । তাঁর �দয় ও মি�ে� এমন ব� সদ�ন িছল, যা তাঁর অেনক আচরেনর 

সােথ সাম�স�পূন� িছল না । আ�িরক িছেলন �তমিন তাঁর কথা অমান� করার জন� নৃশংসভােব 

কাউেক হত�া করেতই িতিন ি�ধা করেতন না ।”

ু১.৫.৭. িফেরাজ শাহ তঘলক; সং�ার ও মূল�ায়ন (১৩৫১ -১৩৮৮ )

ু মহ�দ িবন তঘলক মারা যান ১৩৫১  �ীঃ ২০েশ মাচ�  । স�বত িতিন িছেলন িনঃস�ান । 
ুসুলতান িগয়াসউি�েনর �াতা রজেরর পু� িছেলন িফেরাজ । অথা� ৎ িবন তঘলেকর কাকার 

ু ু ু�ছেল । িফেরাজেক িবন তঘলক ��হ করেতন । হঠা৭ িবন তঘলেকর মৃত�র পর িস�ুর সামিরক 

িশিবের অব�ানমরত �সনাপিত ও অিভজাতরা িফেরাজেক িদ�ীর সুলতান িহসােব মেনানয়ন 
ুকেরন । িফেরাজ শাহ তঘলক নাম িনেয় িতিন িদ�ীর িসংহাসেন বেসন । তার রাজ�কােলর 
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���পূন� উপাদান হল বারানীর রিচত তািরখ-ই-িফেরাজশািহ, শাস� - ই- িসরাজ আিফেকর 
ুতািরখ - ই - িফরজশািহ, িফেরাজশােহর আ�জীবনী �তহৎ-ই-িফেরাজশািহ ইত�ািদ ।

 িসংহাসন আেরাহেনর সে� সে� �বশিকছু সমস�া �দখা যায় । যু� অিভযান �ারা 

এ�িল �মাকািবলা কেরন । তার উে�খেযাগ� অিভযান�িল হল - বাংলােদেশর িব�ে� 

অিভযান (১৩৫৩ - ৫৫, ১৩৫৯ �ীঃ), ওিড়শার জাজনগের অিভযান (১৩৫৯), নগরেকাট 

অিভযান (১৩৬১) িস�ুেদশ অিভযান (১৩৬২ -৬৪) ইত�ািদ । তেব �যা�া অেপ�া আভ��রীন 

সং�ারক িহসােবই িতিন �বিশ খ�ািত অজ� ন কেরিছেলন ল �জআকল�ােন ব� কাজ কেরেছন । 

তবেন িতিন উেলখা ও অিভজাতেদর �িত �তাষন নীিত �হন কেরন যার ফল তার পরবত� 

কােল ভােলা হয় িন । �জা িহৈতষী শাসক িহসােবই সকেল তােক িচি�ত কের থােকন । ডঃ 
ুরেমশচ� মজুমমদার বেলেছন �য - “িফেরাজ তঘলক স�বত ভারেতর মুসিলম শাসকেদর 

মেধ� �থম ব�াি�, িযিন যু� ও রাজ�জয় �থেকও �জােদর বা�ব কল�ােনর ��েক রাজার 

অিধকতর কত� ব� বেল মেন কেরন ।”

ুিফেরাজশাহ তঘলেকর আভ��রীন সং�ার বা জনিহতকর কায� াবলী 

ু িদ�ী সুলতািন শাসেনর ইিতহােস িফেরাজশাহ তঘলক িনঃসে�েহ উে�খেযাগ� । 
ুিফেরাজ তঘলক মূলত তার সং�ার মূলক কােয�র জন� �রনীয় হেয় আেছন । সতীশ চ�র মেত 
ুিফেরাজ তঘলেকর রাজ� �কলেক িদ�ীর সুলতািন শাসেনর ইিতহােস জল িবভািজকা বেল 

ুগন� করা �যেত আপের । �কননা িফেরাজ তঘলক �জােদর কল�ান সাধন এবং সািব�ক উ�িত 

উে�েশ� জালালউি�ন খলিজর গৃহীত নীিতেক বা�বািয়ত করার উে��গ �হন কেরিচেলন । 

সামিরক কায�কলােপর বদেল িফেরাজ �জা সাধারেনর কল�ান সাধনােকই �বিশ ��� �দান 

কেরিছল । তার �মাণ তার িবিভ� সং�ার মূলক কাজ�িল ।

 িদ�ীর িসংহাসেন অিধি�ত হেয়দ িফেরাজশাহ �জা কল�ানেমর �য িনদশ�ন �াপন 
ুকেরন তা ���পূন� । িবন তঘলেকর শাসন কােল �দায়াব অ�েল কৃিষ স�সারেনর জন� 

কৃষকেদর িবপুল পিরমান অথ � ধার িহসােব �দান করা হেয়িছল । িতিন এই িবপুল ধােরর অথ �

মু�ব কেরেছন । তাছাড়া ইিতপূেণ � ধািমক�  পি�ত, �লাকেদর খাজনা মু�ব করা হেয়িছল । িতিন 

�কারান অনুেমািদত কত�িল কর বজায় �রেখ বাকী �ায় ২৫ � কর বািতল কেরিছেলন । ফেল 

সাধারণ মানুেষর যেথ� উপকার হেয়িছল ল মানুেষর ক�লাঘব সা�ােজ�র িভতেক শ� করার 

নীিত িতিন �হন কেরন ।

 �দেশ কৃিষ স�সারেনর জন� িফেরাজ �সচ ব�ব�ার �সার ঘটােত উে��গ �হন 

কেরিছেলন । “The cambnridge Economic History of India” �ে�র �থম খে� 
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ৃইরফান হািবব কৃিষর উ�িত ও স�সারেন িফেরাজ কতক গৃহীত এই উে�শ� �লীর উপর 
ুিবেশষ ��� িদেয়িছেলন । িফেরাজ তঘলক আকািধক খাল খনন কেরিছেলন । �স�িল 

�যাগােযাগ সে� কৃিষরও যেথ� �সার ঘেটিছল । ৫� অিত���পূন� খাল খনন করা হেয়িছল 

�স�িল হল -

(১) ১৫০ মাইল দীঘ� এক� খাল,  �য�র মাধ�েম যমুনা নদী �থেক িহসাের জল আনা হয় ।

(২) শত� �থেক ঘঘ�রােত জল আনার জন� কাটা হয় ৯৬ মাইল দীঘ� এক� খাল । ঘঘ�রা �থেক 

এক� খাল কাটা হয় । হাি� পয�� । অন� �� খাল কাটা হয় যথা�েম ঘঘ�রা �থেক িফেরাজবাদ 

এবং যমুনা �থেক িফেরাজবাদ । এছাডা ১৫০ তেতািধক �প খনন কের কৃিষেসচ ও পানীয় 

জেলর সুরাহা কেরন । এই খাল �িলর মমাধ�েম বৃহ�ম �সচ �ক� �হন করা সহজতর হেয়িছল 

। ফেল কৃিষ উৎপাদন বৃি� পায় । 

ৃ জনিহতকর কায�াবলীর তার এক� ��া� িহসােব িফেরাজ কতক িবিভ� শহর ও নগর 
ৃিনমা� েনর িবষয়� উে�খ করা �যেত পাের । অিন�� রায় তার গেবষনায় িফেরাজ কতক গেড় 

�তালা এই সম� শহর এবং ননগর�িল িব�ািরত িববরণ এবং �ভােবর কথা আেলাচনা 

কমেরেছন । �বা�েবর মেত িফেরাজ জন �ােথ � িবিভ� আেলাচনা কেরেছন । �ফির�ার মেত 

িফেরাজ ৫০� বনাঁধ, ৪০� মসিজদ, ৩০ � কেলজ, ৩০� জলাধার, ২০� �াসাদ, ১০০� 
ুসরাইখানা, ২০০� শহর, ১০০� িচিকৎসালয়, ৫� সমািধ �সৗধ, ১০০ � �ানাগার, ১৫০� �সত� 

অসংখ� বািগচা, িবেনাদন গৃহ িনমা� ন কেরন । তাঁর িনমা� ন করা শহর�িল মেধ� উে�খেযাগ� হল 

িফেরাজাবাদ, ফেতয়াবাদ, িহসার, �জৗনপুর, ইত�ািদ । 

 িফেরাজ ইসলােমর আইন অনুযািয িবচার সং�া� �শাসন ব�ব�া পিরচালনা কেরন । 

রাজধানীেত একজন �ধান কাজী িছেলন এবং �েদশ�িলেত ব� অিবন� কাজী িছেলন, িবচার 

ুব�ব�ার ��ে� িফেরাজ কত�িল িন�র শাি� �দােনর �থার অবসান ঘটায় ।

ু �বকার ব�াি�েদর না িথভ� করার জন� িতিন এক� িবভাগ সৃি� কেরন । �� মুসিলম 

�মেয়েদর জন� �েয়াজনীয় অথ � িবধবা নারীেদর অথ � ইত�ািদ দােনর ব�ব�া কেরন । িবিভ� 

ধরেনর পন� উৎপাদেনর জন� কেয়ক� কারখানা �খালা হয় । িতিন �ান চচ� ার অ�গিতর 

ব�াপাের �েয়াজনীয় অথ � সাহােয�র ব�ব�া কের িছেলন । সুলতান ইিতহাস চচ� ায় উৎসাহী 

িছেলন ।

 সাম� �থার িভি�েত িতিন সামিরক সং�ার সাধন কেরন । �সিনক ও কমচ� ারীেদর 

পিরবেত�  িতিন ইজারা �ােনর ব�ব�া কেরন । তারফেল পরব��কােল নানা�েপ সমস�ার সৃি�  
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ঘেটেছ , �সই সে� শিররত� স�েক�  আমােদর গেবষণাও �ততােল এিগেয় চেলেছ । 

��া���প বলা যায় - যকৃৎ শরীেরর মেধ� ◌্ক� কাখানার কাজ কের, যকৃেতর মেধ� িবিবধ 

রাসায়িনক পদােধর�  উৎপাদন, �ায়িবক আেবেগর পিরবহণ পিরচালনার ব�াপার, রে�র সংযুিত 

(composition) সংর�েণ িকডিনর কৃিত�, মাংসেপশীর সংেকাচন, উি�দেদেহ আেলােকর 

মাধ�েম রাসািনক সংে�ষন (photosynthesis) ইত�ািদ ।

ু ু িচিকৎসািব�ান নতন নতন িদগে�র সূচনা কেরেছ : �দেহর পুি� স�িক� ত �ান, 

র�িবহীন �ি�র (Indocrine) িবকার, �রাগজীবানুর (bacteria) সং�মণ এবং �রােগাৎপাদক 

কেয়কজাতীয় িবেষর (virus) সং�মন, যােদর �িতেষধক প�িত হে� �কা �দওয়ার 

ূব�ব�ায় (vaccination) । বত� মােন িব�ানীেদর �েচ�া �ক�ীভত হেয়েছ সু�জনন 

(Genetic) �রােগর ��ে�, যার �ায় � হাজার রকম �রােগর মেধ� মা� দশ শতাংশ স�ে� 

আমরা অবিহত আিছ । তেব �ঃেখর িবষয় এই �য, ব� �রােরাগ� ব�ািধ স�েক�  িব�ানীরা 

এখনও ফল�সু িকছু আিব�ার করেত পােরন িন । মানবিজবেনর ভাগ�িলিপর রাসায়িনক িভি� 

স�ে� আমােদর �ান �য কত�র অ�সর হেয়েছ - এ� তারই িববরণ । িক� আমরা এখনও 

মি�ে�র �কাষরািজর অপূব� সমােবশ ও তােদর �ি�য়া স�ে� �ােনর উপলি�েত অ�সর 

হেত পাির িন ।

ু বত� মান যুেগ Computer যে�র উ�াবন ও ববহার গিণতশাে� এক নতন িদগে�র 

সূচনা কেরেছ । �কান জ�ল অে�র ফলাফল কেষ �বর করেত আেগ �যখােন �কান সুদ� 

িব�ানীরা সাত - আট িদন সময় লাগত, বত� মােন কমিপউটার যে�র সাহােয� তা কেয়ক 

িমিনেটর মেধ� জানা যায় ।

 িব�ােনর িবিভ� িদেকর সা�িতক অ�গিতর অিত সংি�� ধারাবািহক িববরণী 

উপের �দওয়া হেলা ।

 যিদও আমরা জািন, Scince for its own sake, অথা� ৎ �কবল �ান অঝ� েনর জন�ই 

িব�ােনর চচ� া, তবুও এই অিজ� ত �ানেক মানবকল�ােণ ও সমাজ উ�য়েনর িবিভ� �ের �েয়াগ 

কের আধুিনক জীবনযাপেনর মান উ�ীত করা হেয়েছ । এই িব�াস আজ �িত মানুেষর মেন 

�ঢ়ব� �য, কাল�েম একিদন িব�ান মানবজীবেনর �িত� ��ে� সব�া�ীণ উ�য়ন সাধন করেব 

: জন সাধারেণর �াে�র উ�িত, উ�ত উপােয় কৃিষকােম � খােদাৎপাদন, বাসগৃহ িনমা� েণর�  

উ�য়ন, উ�ত পিরবহণ, িশ�ািবিধর উ�িত সাধন, মানুষেযর �েমর লঘুকরণ ইত�ািদ । আধুিনক 

�েয়াগিব�ান বা �যুি�িবদ�া �ধু �য ব�বহািরক জগেত আমােদর জীবনযা�ার মােনা�য়ন 

কেরেছ তা নয়, মানুেষর বুি�বৃি�র পরম উৎকষ � সাধন কেরেছ ।
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হয় ।

ু জনিহতকর কায�াবলীর জন� অেনক সুলতান িফেরাজশাহ তঘলকেক সুলতািন 

আমানার আকবেরর উে�খ কেরন । এই মেতর সে� একমত হওয়া যায় না । �বনা�ব বেলেছন 

�য, িফেরােজর মেধ� আকবেরর �িতভার শতভােগর একভাগ ও িছল না । আকবর �কৃত অেথ �

একজন সা�াজ� �িত�াতা িছেলন । িতিন রাজসভায় স�িত সাধন ও �জািহৈতষী কায�াবলীর 

িদক িদেয় �িতভার পিরচয় িদেয়িছেলন িক� িফেরােজর �িতভার �কান িনদ� শন পাওয়া  যায় 

না ।

 এছাড়া �শাসিনক রাজৈনিতক ��ে� কত�িল সং�ার সাধন করেলও এই 

সং�ার�িল �শষ পয�� সুলতািন সা�ােজ�র �ব�লতার কারন হেয় দািড়েয় িছল । আকবর 

ধমি� নরেপ� শাসেকর ��ভি�র পিরচয় িদেয়িছেলন । িক� িফেরাজ একজন �গাড়া মুসিলম 

ূশাসিকএর নীিত �হন কেরিছেলন । আকবর �ক�ীভত সাব�েভাম ব�ব�া গেড় �তালার 

পদে�প �নন । অপরিদেক িফেরাজেদর সময় িবেক�ী করেনর শি�শালী মাথা চাড়া িদেয় 

উেঠিছল । তাছাড়া ও বলা হেয় থােক �য আকবর �য রাজৈনিতক ত� �বত� ন কেরিছেলন তা 

সমকালীন পিরবত� নশীল ব�ব�ার উপেযাগী িছল । ডগলাস ি�টমান তাঁর “The Formation 

Mughal Empire” নামক �ে� আকবেরর সাব�েভৗমে�র িবষয়�েক িবেশষ ��� সে� 

িবেবচনা কেরেছন । তার মেত, আকবেরর ধম � িনিব�েশেষ সব�ভারতীয় �ের শাসক হেয় ওঠার 
ুজন� �চ�া কেরিছেলন । িক� িফেরাজ শাহ তঘলেকর মেধ� এ জাতীয় �কান �েচ�া �দখেত 

পাওয়া যায় না ।

ুিফেরাজশাহ তঘলক �বিত� ত ৪� �ধান কর 

 িদি�র সুলতানগন ইসলাম ধম�য়মতবােদর ওপর িভি� কের রাজে�র বে�াব� 

করেতন । কৃিষ িছল ভারেতর রাজে�র পরধান উৎমস তেব একথা �� কের বলা যায় �য িদ�ীর 

ূসুলতানগন ভিমরাজ� িনধা� রেন ভারেতর িচরাচিরত বাজ� ব�াব�া বজ� ন কের আধুিনক রাজ� 

ব�াব�া �বত� েনর �চ�া কেরিছেলন ।

ু ু িফেরাজ শাহ তঘলক �জােদর করভার লাঘব করার জন� �থেম ২৫� ত�, 

�বআইিন ও অন�ান� কর বািতল কের �দন । বারিনর �ত িফেরাজ উৎপাদেনর িভি�েত কর 

ব�াব�া িনধা� রন কেরন । তার রাজ�েক �ঢ় িভি� িদেয় িছেলন । রাজেকােষ অথা� গেমর জন� 

িফেরাজ লিরয়ৎ এর িনেদ� শ অনুযায়ী মারাজ, খামস, িজিজয়া, জাকাত এই চার �কার কর বহাল 

রােখন । রাজে�র মাঝামািঝ সময় িফেরাজ উেলমােদর অনুেমাদন �েম এক� �সচ কর 

ুআেরান কেরিছল । সরকারী উেদ�েগ সকল জিম �সেচর অ�ভ� িছল �স�িল উৎপাদেনর 

��নী

ভারেতর ইিতহাস

53



এক দশমাংশ �সচ কর িহসােব িনিদ� � করা হয় । এছাড়াও গৃহকর, �গাচারন কর ইত�ািদর উে�খ 

পাওয়া যায় ।

ূখারাজ : খারাজ বা ভিমরাজ� িছল �কাষাগাের আয় এর �ধান উৎস । সাধারনভােব 

ূউৎপােদেনর এক দশমাংশ খারাজ িহসােব �হন করা হয় । আলাউি�ন কলিজর আমেল ভিম 

রাজে�র পিরমান িছল �মাট উৎপাদেনর অেধক�  । এই িবচাের িফেরােজর িস�াে� কৃিষ 

উৎপাদক ��নীর ক� অেনক লাঘব হেয়িছল ।

খাম�  : খাম�  িছল যুে�র �ারা শ�িশিবর বা শ� �দশ �থেক লুি�ত স�দ । আলাউি�ন �মুখ 

স�াটরা লুি�ত স�েদর ৩ এবং ৪ ভাগ সুলতােনর �াপ� িহসােব িনেতন বািক এক ভাগ �সনারা 

�পেতন । িফেরাজ শাহ এই িনয়ম পিরবত� ন কের ফিরয়ৎ এর িনয়মানুযায়ী লুি�ত সে�ােদর 
ুএক চতথা� ংশ সুলতােনর �াপ� িহসােব ধম � কেরন ।

িজিজয়া : িজিজয়া হল অমুসলমানেদর ওপর আেরািপত এক �কার ধমক� ার । বারানী, খস� 

ু�মুেখর রচনার িভি�েত একথা বলা যায় �য, অমুসিলমরা ভিমরাজ� ছাড়া আর �য কর িদত 

তােক িজিজয়া বলা হয় । মুসিলম রাে� অমুসিলমেদর িনরাপ�া দােনর িবিনমেয় িজিজয়া কর 

আিেরাপ করা হয় । ভারেত মহ�দ িবন কািশম িস�ু িবজয় পর সব��থম িজিজয়া কর ধায� কেরন 

। িতিন  �া�নেদর এই কর �থেক অব�হিত িদেয়িছেলন । িক�ই িফেরাজ শাহ �া�নেদর ওপর 

িজিজয়া আেরাপ কেরন । িদ�ীর সুলতানরা িনজু িনজ শাসন কােজ অথব� �বন�ার সােথ সংগিতক 

�রেখ নানা হাের িজিজয়া ধায� কেরন বেল আিফফ মেন কেরন ।

জাকাত : জাকাত মুসলমানেদর �দও স�ি�কর, মুসলমানেদর ওপর ২ �থেক আড়াই 

শতাংশ এই কর িদেত হত । সাধারনভােব এই অথ � দির� মুসলমানেদর ও ধেমর�  কােজ ব�য় করা 

হত ।

ু ু আলাউি�ন খলিজ, মহ�দ িবন তঘলক ছাড়াও িফেরাজ তঘলক রাজ� সং�া� 

ূব�াপাের িবেশষ �ি� িদেয়িছেলন । তেব িদি�- সুলতানী যুেগ ভিম রাজে�র পিরমােনর ওপর 

িবেশষ িবতক�  আেছ । সুলতানী যুেগ রাজ� ব�ব�ার পিরবত� ন ঘটান �ই মহান শাসক �শরশাহ ও 

ূ�মাঘল স�াট আকবর । তেব ভিমরাজ� সং�া� ব�াপাের িদি�র সুলতানী যুেগ আধুিনক 

�ি�ভি� িনেয় পরী�া িনরী�া �থম �� কেরিছেলন আলাউি�ন খলিজ ।

ুিফেরাজ তঘলেকর কৃিত� 

ু িফেরাজ শাহ তঘলক তার দীঘ� রাজ�কােল িবিভ� ধরেনর কাজ কেরেছন । যার 

মূল�ায়ন �সে� ঐিতহািসকরা একমত হেত পােরনিন । তার সমকালীন ঐিতহািসকরা �ায় 

��নী

ভারেতর ইিতহাস

54



সকেলই তােক “�জািহৈতষী আদশ� মুসলমান শাসক” বেল বণন� া কেরেছন । �হনির এিলয়ট, 

এলিফনে�ান �মুেখরা তােক ‘সুলতািন যুেগর আকবর’ বেল আখ�নািয়ত কেরেছন । আবার 

ি�থ, ঈ�রী �সাদ, রেমশচ�মজুমদার �মুখ এই মেতর তী� সমােলাচনা কেরেছন ।আর. িপ. 

ি�পা� এবং আেরা অেনেকই মেন কেরন �য পরবত�কােল িদ�ী সুলতািনর �ব�লতার কারণ 

হেয়িছল ।

 িসংহাসেন আেরাহেনর পর িতিন রােজ�র �বশিকছু িবে�াহ দমেনর জন� কেয়ক� 

সামিরক অিভযান কেরন । কিথত আেছ জাজনগর অিভযােনর সময় িফেরাজ পুরীর িবখ�াত 

জগ�াথ মি�র ভাঙচুর কেরন । অিভজাত ও উেলমােদর সব�ািধকার �িত�া কের িতিন িদ�ীর 
ুসুলতািনেক ধমা� �য়ী রাে� পিরনত কেরন । িতিন অেনক নতন নগর �িত�া কেরন । ই�া �থার 

পুনঃ�বত� ন কেরন । সামিরক ব�ব�ধায় পিরবত� ন সাধন কের �সনােদর �বতেনর পিরবেত�  

জায়িগর �দান কেরন । এই ব�ব�া বংশানু�িমক করা হয় । ব�বসাবািনজ� উদারণীিত �হেনর 

ফেল িনত��েয়াজনীয় �েব�র মূল� �াস পায় । এেত সাধারন মানুেষর সুিবধা হয় । িবচারিবভােগর 

সং�ার সাধন কের আমূল পিরবত� ন ঘটান । কৃিষর উ�য়েনর জন� �সচব�ব�ার উ�িত উ�িত 

ঘটান । �বশিকছু খাল খনন ও নল�প খনন করা হয় । �বকার সমস�ার সমাধােন ।কম � িবিনেয়াগ 

দ�র �াপন কেরন । গিরবেদর জন� ‘দার-উল-সাফা’ বা দাতব� িচিকৎসালয় এবং অনাথ ও 

গিরবেদর জন� ‘িদওয়ান-ই-খয়রাত’ বা সরকাির সাহায� ভা�ার গেড় �তােলন  । িশ�ার 

উ�য়েন অসংখ� মা�াসা �িত�া করা হয় ।

 �জািহৈতষী সং�ার িহসােব িতিন সফল িছেলন �কই িক� িদ�ী সুলতািন শাসন 

ব�ব�ােক �ঢ় িভি� দান করেত পােরনিন । �শাসিনক ��ে� তার গৃহীত নীিত�িল িদলঈ 

সুলতািনর িভতেক �ব�ল �থেক �ব�লতর কেরিছল । অিভজাত ও উেলমােদর দমেনর পিরবেত�  

ুিতিন �তাষন কের মারা�ক ভল কেরিছেলন । অিভজাতেদর �মতায় পুন�বহাল করার জন� 

এবং জায়িগরদারী �থা বংশানু�িমক করার জন� অিভজাতেগা�ী সুলতােনর মেতাই শি�শালী 

হেয় ওেঠ । সুলতািন রা� ধমা� �য়ী রাে� পিরনত হয় ।

১.৫.৮. িফেরাজ শােহর উ�রািধকারীগন :

ু িফেরাজ শাহ তঘলেক শাসন কােলই িদি� সুলতািন শাসেনর পতেনর সূ�পাত । 

ূশাসেকর �ব�লতার সুেযােগ অসে�াষ ঘনীভত হেয় উঠল তা শ� হােত দমন করার �মতা 
ু ুপরবত� শাসকগেনর িছল না । িফেরাজ শাহ তঘলেকর মৃত� হেল তার �পৗ� অথা� ৎ ফত খাঁর পু� 

ু ুতঘলক শাহ িদি�র িসংহাসন আেরাহন কের । ১৩৮৮ �ীঃ ২০ �সে��র তঘলক শাহ “ি�তীয় 
ুিগয়াসউি�ন তঘলক” নাম �হন কের িসংহাসন আিসন হেয় িছেলন ।িতিন িছেলন ইি�য় 
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পরায়ন ও পানাস� এই �ভাগাসি�ই তার পতেনর মূল কারন । অিভজাতরাও তার িব�ে� 

চেল যাব । এমন সময় জাফর খাঁর পু� আবুবকর তােক হত�া কের ১৩৮৯ �ীঃ িসংহাসেন আসীন 

হন । এর এক বছেরর মেধ� নািস�ি�ন মহ�দ খাঁ তােক ও হত�া কেরন ও িসংহাসেন বেসন । 
ু ুতাঁর মৃত� হেল পু� �মায়ুন শাহ �মতায় আসীন হন । তার মৃত� হেল তারই কিন� পু� 

ুনািস�ি�ন মাহমুদ তঘলক শাহ িদি� িসংহাসেন বেসন (১৩৯৪ -১৪১৩) । এর মেধ� িদি�র এই 

�ব�লতার সুেযােগ ১৯৩৮ �ীঃ �তমুর লঙ ভারত আ�মন কেরন ।

�তমুর লেঙর অিভযান

ু পাখতাই তিক�  �গা�ীর �লাক িছেলন আমীর তািখ� । িতিন সমরখে�র �কচ অ�েলর 

অিধপিত িছেলন । আমীর তািখ�র পু� �তমুর লঙ । ১৩৩৬ �ীঃ এিশয়ার সমরখে� তার জ� । 
ু ুিপতার মৃত�র পর সমর খে�র পাশাপািশ অ�া, আফগািন�ান, পারস�, িসিরয়া, তিক� �ধােনর 

অেনকাংশ এবং বাগদাদ দখল কেরন । িতিন িনজেজেক �যা�া ও সমরখে�র �নতা �েপ 

�িত�া কেরন । সা�াজ� িব�ােরর ই�াই তােক ভারত আ�মেনর সামেন এেন িদল । ভারেত 

তকন �ব�ল সুলতািন শাসন ব�ব�া । �সই সুেযােগ িস�ু, িঝলম ও রািভ নদী �পিরেয় তালা�া 

ৃশহের �পৗঁছান । এরপর িদি� অিভমুেখ যা�া �� কের ভাতনার, িদপালপুর, িসরসা �ভিত 

অ�লেক তছনছ কের �াশান �ায় কের �ফেলন । ১৩৯৮ �ীঃ িডেস�ের �তমুর লঙ 

নািসরউি�নেক পরািজত কের তার িব�ে� ষড়য� কারী ল�িধক িহ�ুেক হত�া কেরন । এবং 

িদি�েত লু�ন ছালানন । টানা ১৫ িদন িদি�েত লু�ন হত�া চািলেয় �েদেশ িফের যান ।

 িদি�র শাসক অ�ম নািসরউি�ন ঞহ�দ শাহ �তমুরলেঙর ভেয় �জরােট 

আ�েগাপন কেরিছেলন । লু�ন-গণহত�া িদ�ী শহরেক মৃেতর শহের পিরনত কের । এ স�েক�  
ু�তমুেরর আ�জীবনী ‘তজুক-ই-ৈতমুর’ �ত জানােলন -

 ‘তন �সনাবািহনী িছল আমার িনয়ে�েনর বাইের । হত�া, লু�ন ও বি� করা ছাড়া 

তােদর মাথায় আর িকছু কাজ কেরিন । �সয়দ, উেলমা ও মুসলমানেদর গৃহ ছাড়া �গাটা 

শহর�েক �ংস �েপ পিরনত হয় ।’

 �তমুেরর গনহত�ার পের িদ�ীেত �িভ� � ও মহামারীর কবেল পেড় । এর পেরই 

�ােদিশক রাজ��িলেত এক অরাজকতার সি� হয় যা সুলতািন শাসকগেনর �মতার ও 

�যাগ�তা িনয়�েন িছল অ�ম । �য সুলতািন সা�ােজ�র পতেনর পথ িনি�ৎ কেরিছল ।

�সয়দ বংশ (১৪১৪ -৫১)
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ু নািসরউি�ন মামুেদর মৃত�র পর �দৗলত খাঁেক অিভজাতরা িসংহাসেন বসােল ও তার 

�যাগ�তার অভােব তা ধের রাখেত স�ম হনিন । িদ�ীর অিভজাতেদর আম�েন �তমুর লেঙর 

�িতিনিধ িখিজর খাঁ িদ�ী আ�মন কেরন ও দখল কেরন । এই িখিজর খাঁেক মহ�েদর বংশধর 
ুবেল দাবী করা হল, �যেহত হজরত মহ�দ �বিত� ত বংশ �সয়দ বংশ তাই িখিজর খঠা (১৪১৪ -

২১০ সাত বছের �মতগায় অিধি�ত হেয় ম�ী তাজ-উল-মুলক এর সহেযািগতায় কা�হার, 

ৃ ু ুএটাওয়া, কাি�ল �ভিত অ�ল িনজ সষা�াজ� ভ� কের িছেলন । িতিন মৃত�র পূেব� পু� 

মুবারক শাহেক িসংহাসেনর �যাগ�ব�াি� িহসােব মেনািনত কেরন ।

মুবারক শাহ (১৪২১ -৩৪) 

 �থম আট বছর �তমুর রাজবংেশর �িত আনুগত� �রেখ শাসন কাজ স�াদন কেরন 

। �ক�ীশাসন ��েক সু�ঢ় করার লে�� অিভজাতেদর �মতা িনয়�েনর িবিভ� ব�ব�া �হন 

কেরিছেলন । �ােদিশক শাসন কত� ােদর িবেশষ কের কা�� হার, বদাউন �গায়ািলয়েরর িব�ে� 

কেঠার নীিত �হন কের বাৎসিরক রাজ� �দান বাধ�তামূলক কেরন । মুবারক শা�  ওয়ািজর 

সারওয়ার উল মুলেকর ষড়যে� আততায়ীর কােছ �াণ হারান । িতিন জীিবত অব�ায় �খা�র 

উপজািতেক দমন করেত পােরনিন ।

ু ু িনঃস�ান মুবারক শােহর মৃত�র পর সারওয়ার-উল-মুলকর মুবারক শােহর �াত�ু� 

মহ� -িবন িফিরদ �ক িসংহাসেন বসান । িতিন ‘সুলতান ঞহ�দ শাহ’ নােম ১২ বছর রাজ� 

কেরন । িক� ব-কলেম সারওয়ারই িছেলন �কৃত শাসক । মহ�দ শা� জ শাসক িহসােব িছেলন 

�ব�ল তাই এসময় িবি��তাবাদী শি��িল িবে�াহী হেয় ওেঠ । মালব ও �গায়ািলয়েরর 
ু ুশাসনকত� ারা িবে�াহ �ঘাষনা কের ১৪৪৫ �ীঃ মহ�দ শােহর মৃত� হয় । তাঁর মৃত�র পর তার 

�যাগ� পু� আলাউি�ন আলম শাহ (১৪৪৫--৫১) িদ�ীর িসংহাসেন বেসন । িতিন িছেলন 

অেযাগ� শাসক তাই িতিন িনেজ শাসন �মতা �ছেড় িদেয় হািমদ খাঁ ও পের বহলুল খাঁ 

�লািদেক শাসন ভার অপ�ন কেরিছেলন । আলমশাহ তাঁর ম�ী ও অন�ান�েদর িনয়�েন আনেত 

অ�ম িছেলন । অবেশেষ �মতা ধের রাখা স�ব নয় �ভেব �শষ জীবেন বাদাওেন কা�েয় �দন 
ু। ১৪৬৭ �ীঃ আলম শােহর মৃত�র মধ� িদেয় িদ�ীর �সয়দ বংেশর পতন হয় । আরেকান �যাগ� 

শাসক �সয়দ বংেশর িছল না এরপেরই �লাদী বংেশর উ�ান ঘেট িদ�ীেত ।

�লাদীবংশ (১৪৫১ -১৫২৬ �ীঃ) 

 �সয়দ বংেশর পতেনর পর �লাদীবংশ িদ�ীর �মতাশীন হয় । ১৪৫১ �ীঃ বহলুল খাঁ 

�লািদ িদ�ীর িসংহাসন দখেলর পর আফগান শাসেনরসূ�পাত ঘেট । �লাদী বংেশর �েত�েক 
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দরবােরই ষড়যে� যু� িছেলন । ব�ল িনেজ আফগান �গাি�র �লাকরা জাইিগর ও উ�পেদ 

�ান িদেয়িছেলন । �ােদিশক শাসকেদর �ড়হােত দমন কের সুলতািনেদর দখেল আেনন । 
ু�গায়ািলয়র অিভযােনর পের ১৪৮৯ �ীঃ বহ�ল �শষ িন�াস ত�াগ কের । তার মৃত�র পর 

িদ�ীেত অ��ে�র ফেল এ অি�র পিরি�িতর �তির হয় । বহলুেলর ি�তীয় পু� িনজাম খাঁ  

“িসক�র শাহ �লাদী” নাম িনেয় িদ�ীর িসংহাসেন বেসন । িতিন �মতা হ�া�েরর পর �জ� 

�াতা �রবেকর িব�ে� অিভযান �� কেরন । পের চ�া� বে�র জন� দমন  মূলক শাসেনর 

ব�ব�া �হন কেরন ।

ু িসক�র �লাদীর (১৫১৭ ) মৃত�র পের তার �জ� ই�ািহম �লাদী িদ�ীর িসংহাসেন 

বেসন । তেব িদ�ীর অিভজাত মহেল ��েভর �শমন ঘেটিন তাই আফগান অিভজাত রা 

িসক�র �লাদীর কিন� পু� জালাল খাঁেক �জৗনপুেরর �াধীন সুলতান িহসােব �ঘাষনা কেরন । 

এমন উ�ত পিরি�ত িদ�ীর শাসন �মতায় ি�ধািবভ� আ�া �কট হেয় ওেঠ । আফগান ু
সদ� াররা ও িবে�াহ �ঘাষনা কেরন । এিদেক পা�ােবর শাসন কত� া �দৗলত খাঁ ই�ািহম �লাদীর 

িব�ে� যুে� কাবুল অিধপিত মহ�দ জািহ�ি�ন বাবেরর সাহায� �াথন� া কেরন । ১৫২৬ �ীঃ 

পািনপেথর �থম যুে� ই�ািহম �লাদী িবধ� ও পরািজত হন । সুলতািন শাসেনর পতন ও 

�মাঘল শাসেনর সূ�পাত ঘেট । পািনপেথর �থম যুে�র পর ।

১.৬. উ�র পি�ম সীমা� নীিত 

ূ ভারতভিমর উঃ �থেক পঃ সীমা� সুরি�ত িছল না । এই রথপথ ধরই ভারতবষ �

বারবার িবেদশী আ�মেনর মুেখামুিখ হেয়েছ । মধ� এিশয়া �ধষ � �মা�ল জািত ভারত 

আ�মেনর �চ�া চািলেয়েছন । এই অংশ িদেয় আ�মন চািলেয় ব� জন বসিত ও শহের লু�ন 

ও হত�া লীলা চািলেয় তারা �েদেশ িফের িগেয়েছ । এমন �ধষ � আ�মন কারীেদর হাত �থেক 

ভারতবষে� ক বাঁচােনার জন� উ�র- পি�ম সমাে� আ�মন �িতহত করেত সুলতািন শাসক 

বলবন  ও পরবত�কােল আলাউি�ন �মা�ল নীিত �হন কের । �মা�ল আ�মেন �দেশর 
ু ু�াণহািন ও ব��য়�িত হত যার হাত �থেক �দশ �ক বাঁচােনার জন� নতন নতন �গ� �াপন । 

রনেকৗশেল অিভনব�, �যাগ� �সনাবািহনী এভােব সীমা� এলাকার �িত িবেশষ নজর �দওয়া 

�� করেলন । উ�র - পি�ম সীমা� নীিত তােদর �রদশ�তার পিরচায়ক ।

১.৬.১. বলবন ; উ�র পি�ম সীমা� নীিত 

 ভারতবনেষর�  িনরাপ�ার �াকৃিতক �য বলয় রেয়েছ তার �ব�ললতম অংশ হল উ�র 

�থেক পি�ম সীমা� অ�ল ।এই পেথ কােল কােল শক, �ন দল, পাঠান আ�মন কেরেছ । �ধু 
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আ�মন করা নয় এই জািতরা ভারতবৱেষ � সা�াজ� �াপন কেরেছ । ইিতহাসর িদেক �ি� 

িফরােল �দখেত পাব - বলবেনর রাজ�কােল মধ�এিশয়া �ধষ � �মা�ল জািত ভারেত অনু�েবশ 

করার আ�মন �� কেরন । �মতা শালী �মা�ল স�াট �চি�স খােনর আ�মেনর ফেল পারস� 
ুও বাগদােদ খিলফা তে�র পতন িনি�ত কেরিছল । �চি�স খােনর মৃত�র পর �মা�ল জািতর 

ু ুআ�াসন নীিতর �কান পিরবত� ন �দখা যায় িন । ইলতৎিমেসর মৃত�র পের �মা�লরা পা�ােবর 

িকছুটা অংশ দখল কের �নয় । এই সময় িদ�ীেত সুলতািন িসংহাসন অিধকার িনেয় আভ��রীন 

�গালেযাগ �� হেয়িছল �সই সুেযাগ �মা�লেদর এই আ�মন ।

 বাহরাম শাহ ও নািস�উি�ন মামুেদর রাজ� কােল চােহলগািনর উ� পদািধকারী 

বলবন �মা�লেদর মুেখামুিখ হন । ১২৪৫ �ীঃ �মা�লরা িস�ু ও মুলতানেনর িকছুটা অংশ দখল 

কের �নয় । িক� বলবন �ীয় দ�তা এই পিরি�িতর �মাকািবলা কেরন । ১২৪৫ �ীঃ পর ১২৪৭ 

�ীঃ �মা�ল �নতা সাউিদ লােহােরর িকছুটা অংশ দখল কের �নয় । বলবন িসংহাসন 

আেরাহেনর পর আভ��রীন িবশৃ�লা �দেখন �য উ�-পি�ম সীমাে� মুলতান, পূব� পা�াব ও 

িস�ু অ�ল ছাড়া সবই িদ�ীর হাতছাড়া হেয় �গেছ । তখন িতিন �মা�লেদর বারবার আ�ন 

�িতহত করার জন� �গ� িনমা� ন কেরন এবং দ� �সনা�ারা সামিরক বৃি� কেরন । উ�র - পি�ম 

সীমা� অ�ল শি�শালী করার জন� এই �রদশ� ও িবচ�নতা । �মা�ল �কান পেথ আ�মন 

করেত পাের �সই পেথই �সনা ঘা� িনমা� ন  নজর দািরর ব�ব�া করা হয় । এই অ�েলর দািয়� 
ুন�া� করা হয় িবখ�াত �যা�া �শরখান �ক । ১২৭০ �ীঃ �শরখােনর মৃত�র পর স�াট বলবন উঃ - 

পি�ম সীমা�েক �ভােগ িবভ� কের তার �ই পুে�র ওপর দািয়�ভার অপ�ন কেরন । তেব 
ু�শর খাঁর দ�তা ও মৃত� স�েক�  বারনী মেন কেরন �শরখান িছেলন িবশ� ও দ� �সনাপিত । 

ু ুতার মৃত�র পর বলবন �ই পু� মহ�দ ও বুঘরা খান এর হােতর উ�র - পি�ম এর দািয়� তেল 

িদেলও সবসময় তার �ি� থাকত এই অ�েলর উপর । ৩০ হাজার �সন� সকলসময় রাজধানীেত 

মজুত রাখার ব�ব�া কেরিছেলন । ১২৭৯ �ীঃ �মা�লরা �েবেশর �চ�া করেল পু�েদর যু� 
ৃবািহনী তােদর িবতািড়ত কের । পুনরায় �মা�ল বািহনী ১২৮৫ �ীঃ �তমুর খাঁ এর �নতে� 

আ�মন চালায় এেত স�ুখ সমের মহ�দ িনহত হন । বলবন এেত �শাকাহত হেয় পেড়ন এবং 

পু� বুঘরােক িসংহাসেন আেরাহন করেত আ�ান জানােল তা �ত�াখান কের তখন মহ�েদর 
ুপু� কাইখস�েক �সই�ােন িসংহাসেন অিভিষ�কেরন । ১২৮৭ �ীঃ বলবেনর মৃত� ঘেট ।

১.৬.২ আলাউি�ন খলজী ; উ�র পি�ম সীমা� নীিত 

ূ উ�র পি�ম সীমাে� �মা�ল জািতর আ�মেন ভারতবেষ � ভিম বারবার হেয়েছ 

র�ার� । �ধষ � �চি�ষ খানেনর সময় �থেক �মা�লেদর ভারত আ�মেন সু� হয় । স�াট 
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আলাউি�েনর রাজ�কােল এই �মা�ল আ�মন অব�াহত । ১২৯৬ �থেক �মা�লরা তােদর 

আ�মন আরও �জারদার কের । মােঝমেধ�ই আ�মন জনপদেক তছনছ করেত থােক । 

আলাউি�ন দািয়� �নবার পর সা�ােজ�র অন�ান� সমস�া �যমন িচল �তমিন �মা�ল আ�মন 
ৃতার িচ�ার কারন হেয় দাঁড়ায় । �মা�লরা আিফগািন�ান জেয়র পের কাদার খােনর �নতেত 

পা�াব ও িস�ু আ�মন কের এবং লােহার নগর লু�ন কের । এই সময় স�াট আলাউি�েনর �ই 

িব�� �সনাপিত জাফর খান ও উলুগ খান জল�র নামক �ােন যুে� �ধষ�  � কাদারেক পরা� 

কেরন । এই যুে� ব� �মা�ল �সন� িনহত হয় এবং সবাই ছ�ভ� হেয় িপছু হটেত বাধ� হয় । 

১২৯৮ �ীঃ �মা�ল �সনাপিত আিমর সলিদর িস�ু আ�মন করেল জাফর খান তােক হত�া 

কেরন ।

 এরপের ও �মা�লরা দেম যায়িন তারা তােদর য্ু� নীিত পিরবত� ন করেলা । সীমা� 

এলাকা বাদ িদেয় সরাসির িদি� আ�মেনর িস�া� িনল । ১২৯৯ �ীঃ নবরণেকৗশল িনেয় 
ৃদাবাখার পু� �তলঘ খাজার �নতে� ২ল� �সন� িনেয় িদ�ী আ�মন কেরন । পূেব� তােদর �য 

লু�ন িছল তা িক� িদ�ী আ�মেন �দখা �গল না । এখন �মা�লেদর উে�শ হল িদ�ী জয় কের 

সা�াজ� �াপন । িদ�ীর উপকে� ভীিতর আবহ �তরী হয় । িক� আলাউি�ন �টরনেকৗশল �হন 

কের । আলাউি�ন �কাতয়ালেক জানায় - “চ�ােলে�র �মাকািবলা না কের িদ�ীর রাজ� 

চালােনা যায় না ।” আলাউি�ন জাফর খাঁ, নুসরৎ খাঁ, উলুঘ খা �মুখ বীর �যা�ােদর িনেয় 

আলাউি�ন িকিলেত �মা�লেদর সে� স�ুখ সমের অবতীন� হন । জাফর খাঁ সুলতানেনর 

অনুমিত ছাডাই �মা�লেদর আ�মন �� কেরন । অগিনত �মা�ল �সৗন� হত�া করেল জাফর 

খাঁ িনেজেক র�া করেত ব�াথ � হয় । �তলঘ খাজা অন�ান� �সনােদর িনেয় িফের �যেত   বাধ� 

হন ।

 মেন হয় �মা�লেদর ভারত জেয়র �নশা �পেয় বেসিছল । তাই ১৩০৩ �ীঃ বীর ম�ল 

�নতা তারঘা ভারত আ�মন কের িদ�ীেত �পৗেছযান । �ক এই সময় আ�িব�াসী আলাউি�ন 

িচেতার িবজেয় ব�া� হেয় পেড় । �মা�ল আ�মেনর কথা �েন আলাউি�ন �ত�াবত� ন কেরন 

এবং আ�র�ামূলক �িতেরােধর িস�া� �হন কেরন । আিমদ কারঘা িদ�ী দখল কের সুলতানী 

অবসান ঘ�েয় িনজ শাসনাধীেন আনার �চ�া কেরন । িক� ৪০ িদন িদ�ী অবেরােধর পর 

সুলতানী �সনা �মা�লেদর িঘের �ফলার আবহ �তির করেল �মা�লরা তা বুঝেত �পের যু� 

জেয়র আশা ত�াগ কের িফের যান । এই সময় িদ�ীর সাধারণ মানুষ �িত�� হেয় পেড়িছল । 

ঐিতউহািসক বারিন বলেলন - “িদ�ীর দির� জনসাধারেনর কাতর আেবদন এবং শা� িনজাম-

উি�ন আউিলয়ার �থন� ার ফেল �মা�লরা িদ�ী �ছেড় �যেত রািজ হেয়িছল ।” এ িবষেয় ডঃ 

এস. �ক.লালা ম�ব� কেরন , আলউি�েনর িনি�য় �িতেরাধ �মাকািবলার জন� অিনিদ� � কাল 
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িদ�ীেত থাকা দরকার িছল । িক� মধ�এিশয়া �থেক দীঘ� িদন িবি�� থাকা �মা�লেদর পে� 

অস�ব, তাই ভারতবষ � ত�াগ করার িস�া� �হন কের । তেব িদ�ী পয�� �মা�লেদর অবােধ 

ঢুেক পড়া আলাউি�েনর বড় কারন হেয় দাঁড়ায় । ১৩০৫ এর পর �িতেশােধর �নশায় পেররর 
ৃবছরেষ �মা�ল বািহনী �ইিদক িদেয় ভারত আ�মন কেরন । �বােক�র �নতে� একদল 

ৃরাভানদীর তীর পয��ত চেল আেস । অপর দল ইকবাল ম�র �নতে� নােগৗের উপি�ত হয় । 

এবারও সুলতািন �সনােদর হােত তা পরািজত হয় । এরপর ১৩০৭-০৮ ও আ�মন করেত �দখা 

যায় �মা�লবািহনীর ।

 বারবার �মা�ল আ�মেনর ফেল আলাউি�ন �গ� র�া ও �সনাবািহর মেধ� সং�ার 
ুিনেয় আসেলন । িতিন িবশাল সামিরক বািহনী গেড় তলেলন । এরফেল রাজে�র পিরবত� ন 

সািধত হল ।েমা�লেদর সবক� আ�মন �িতহত কের তােদর পু� �ীেদর দাস িহসােব 

�রেখেছন । এেত তার জনসাধারেনর কােছ �ভাব�িতপি� �বেড় যায় । আলাউি�ন ‘র� ও 

�লৗহ’ নীিত ছাডাও ��চর িনেয়াগ কেরন উ�র �থেক পি�ম সীমা�েক সুরি�ত করার 
ুব�বন�া কেরন । �সনাসংখ�া বৃি�, অ�ােরাহীেদর সংখ�া বাড়ােনা সে� �গ� সং�ার ও নতন �গ� 

িনমমা� ন কেরন এেত �দশ আরও শি�শালী হেয় ওেঠ ।

১.৭ আদশ� ��ামালা 

অিতসংি�� ��

১. আিমর খস� �ক িছেলন ?

২. আিমর খস�র �কৃত নাম িক িছল ?

৩. িহ�ু�ােনর �তাতাপািখ কােক বলাহয় ।

৪. আিমর খস�র রিচত �-খািন �ে�র নাম উে�খ কর ।

৫. িজয়াউি�ন বারািন �কিছেলন ?

৬. বারািনর �� �ে�র নাম �লখ ।

৭. সুলতািন যুেগর �জন ঐিতহািসেক নাম উে�খ কর ।

ু৮. ইবন বততা �ক িছেলন ? তাঁর আিদ িনবাস �কাথায় িছল ?

ু৯. ইবনবততার �কৃত নাম কিক িছল ? িতিন কার আমেল ভারেত আেসন ?

ু১০. ইবনবততা িবরিচত ���র নাম উে�খ কর ।
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১১. আবুল ফজল �কিছেলন ?: তার �লখা এক� �ে�র নাম কর ।

১২. বদাওিন �ক িছেলন ? তার �লখা এক� �ে�র নাম কর ?

১৩. আব�ুল হািমদ �লােহারী �কিছেলন ? তার �লখা �ে�র নাম িক ?

১৪. �মাঘল যুেগর �জন ঐিতহািসেকর নাম �লখ ।

১৫. বািণে� য়র �ক িছেলন ?

১৬. তরাইেনর ি�তীয় যু� �কান সােল কােদর মেধ� সংঘ�ত হয়িছল ?

১৭. িদি� সুলতািন সা�ােজ�র �িত�াতার নাম উে�খ কর । কত খৃীঃ িদ�ীেত �াধীন সুলতানীর 

�িত�া হয় ।

ু১৮. �তবিমনােরর িনমা� নকায� �ক �� কেরন ? �ক �শষ কেরন ?

১৯. ভারেত ই�া ব�ব�ার �বত� ক �ক ? ই�া বলেত িক �বাঝ ?

ূ২০. �ক, কােক সুলতান ই আজমম উপািধতা ভিষত কেরন ?

ু২১. ইলতৎিমেসর রাজ�কাল �কান �মা�ল �নতা িদ�ীর িনকেট এেস উপি�ত হন ।

২২. সুলতরািন আমেলর একমা� নারী শাসক �ক িছেলন ? তার রাজ� কাল উে�খ কর ।

২৩. ‘পাইবস’ ও ‘িসজদা’ িক ?

২৪. �মওয়া� কারা ? �কান সুলতান এেদর দমন কেরন ?

২৫. দাস বংেশর সুলতানেক িছেলন ? দাস বংেশর পর �কান বংশ িদ�ীর িসংহাসেন বেসন ?

২৬. খলজী িব�ব কীক ? কত সােল সংগ�ত হয় ? 

২৭. খলজী িব�েবর নায়ক �ক িছেলন ?

২৮. নব মুসলমান কােদর বলা হয় ?

ৃ২৯. �কা� সুলতান, কার �নতে� �থম দি�ন ভারত জয় কেরন ?

ু ু৩০. �ক তঘলক বনংেশর �িত�া কেরন ? কীভােব তাঁর মৃত� হব ?

ু৩১. মহ� িবন তঘলকক �বিত� ত �ধান সং�ার পিরক�না �িল িক িক ?

৩২. কােক, �কন পাগেল রাজা বলা হয় ?

ু৩৩. িফেরাজ তঘলেকর আমেল �চিলত �ধান চার� কেরর নাম কর ।

৩৪. িদ�ীর �কান সুলতানেক ‘সুলতািন যুেগর আকবর’ বলা হয় এবং �কন ?
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৩৫. �তমুর লঙ �ক িছেলন ? িতিন কেব ভারত আ�মন কেরন ?

৩৬. �সয়দ বংেশর �িত�াতা �কিছেলন এবনং �শষ সুলতান �কিছেলন ?

৩৭. �লািদ বংেশর �িত�াতা �ক িছেলন ? �লাদী বংেশর �শষ সুলতান �ক িছেলন ?

৩৮. কত �ী�াে�, �কান যুে� িদ�ী সুলতািন সা�ােজ�র পতন ঘেট ?

সংি�� বা �কাধম� ��

ু১. �কা �লখ - �তবউি�ন আইবক ।

২. সুলতাননা রািজয়ারা পতেনর কারন িক িছল ?

৩. আলাউি�ন খলজী িক উে�েশ� বাজারদর িনয়�ন নীিত �হন কেরন ?

৪. �কা �লখ - আিমর খস�  ।

৫. ঐিতহািসক িহসােব িজয়াউি�ন বারানীর মূল�ায়ন কর ।

ু৬. �কা �লখ - ইবন বততা ।

৭. �কা �লখ - রাজধানী �া�র ।

ু৮. মহ� - িবন- তঘলেকর তামার �নাট �চলন ব�াথ � হল �কন ?

৯. খারাজ, খামম� , িজিজয়া ও জাকাত বলেত িক �বাঝ ?

১০. �কা �লখ - আবুল ফজল ।

১১. �কা �লখ - বদাউিন ।

১২. �কা �লখ - বািন�েয়র ।

রচনাধম� ��

১. সুলতািন যুেগর ইিতহাস রচনার মূল উপাদান �িল িবষেয় আেলাচনা কর ।

২. �মাঘল যুেগর ইিতহাস রচনার মূল উপাদান�িল িবষেয় আেলাচনা কর ।

ু৩. িসংহাসন আেরাহনেনর পর ইলতৎিমস িক িক সমস�ার স�ুখীন হেয়িছল ? িকভােব িতিন 

তার �মাকািবলা কেরন ?

ু ু৪. তিম িক মেন কর �স ইলতৎিমস িছেলন িদ�ী সুলতািনর �কৃত �িত�াতা ।

৫. িসংহাসন আেরাহেনর পকর বলবন িক িক সমস�ার স�ুখীন হেয়িছল ? িকভােব িতিন তার 

সমাধান কেরন ?
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৬. খলজী িব�বন বলেত িক �বাঝ ? এর তাৎপয� িক িছল ?

৭. আলাউি�ন খলজীর রাজ�জয় নীিত আেলাচনা কর ।

৮. আলাউি�ন খলজীর অথৈ� নিতক সং�ার আেলাচনা কর ।

৯. আলাউি�েনর বাজারদর িনয়�ন ব�ব�া আেলাচনা কর ।

ু১০. মহ�দ-িবন-তঘলেকর সং�ার পিরক�নার�িলর িববরণ দাও ।

ু১১. িফেরাজ শাহ তঘলেকর জনিহতকর কায�াবলীর িববরণ দাও ।

১২. িগয়াসউি�ন বলবেন উ�র পি�ম সীমা� নীিত িবে�ষন কর ।

১৩. আলাউি�ন খলজীর উ�র পি�ম সীমা� নীিত িবে�ষন কর ।

ু১৪. ইলতৎিমস �থেক আলাউি�ন খলজী পয�� নরপিতে�র আদশ� বণন� া কর ।

১.৮. সহায়ক ��াবলী 

Ÿ  �ভাতাং� মাইিত ও অিসত �মার ম�ল : ভারত ইিতহাস পির�মা ।

Ÿ  জীবন�মমার মুেখাপাধ�ায় : ভারেতর ইিতহাস ।

Ÿ  সুেবাধ �মার মুেখাপাধ�ায় : আিদ মধ� ও মধ� যুেগর ভারত ।

Ÿ  সুেবাধ �মার মুেখাপাধ�ায় : �মাঘল সা�াজ� �থেক ি��শ রাজ ।

Ÿ �তসিলম �চৗধুরী : মধ�যুেগর ভারত ।

ুŸ  �গৗরীশ�র �দ । ভারেতর ইিতহাস : তিক�  আফগান যুগ ।

Ÿ �সৗিম� �মানী : সুলতািন রাজ�কালেক ভারত ।

Ÿ সতীশ চ� : মধ�যুেগর ভারত ।
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ূ২.১. ভিমকা 

 িতন শতা�ীর ও অিধককাল �ায়ী সুলতািন সা�ােজ�র আভ��রীন �ব�লতা একসময় 

�ক�ত হেয় ওেঠ । তারসে� যু� হয় �বদিশক আ�মন । যার অিনবায� পিরণিত হল িদ�ী 
ুসুলতািনর পতন । মহ�দ-িবন-তঘলেকর রাজ�কােল সুলতািন সা�ােজ�র ভাঙন �� হয় । 

ৃদি�ন ভারেত পরপর �� �াধীন রােজ�র উ�ান ঘেত । ১৩৩৬ �ীঃ হিরহর ও বু�র �নতে� 

দি�ণভারেত িবজয়নগর নােম এক� �াধীন িহ�ু রােজ�র �িত�া হয় । ১৩৪৭ �ীঃ হাসান গ�র ু
ৃ�নতে� দি�নভারেত আরও এক� �াধীন রাে�র উ�ান হয় । �য� হল বাহমনী রাজ� । এ� িছল 

এক� �াধীন মুসলমমান রাজ� । এই রাজ� �িলও দীঘ�সময় তােদর �াধীনন অি�� ন�িকেয় 

�রেখিছল । তেব পাশাপািশ অব�ােনর কারেণ এই �� রাজ� দীঘ� সময় ধের পর�েরর সে� 

সংঘেষ � িল� িছল । িবিভ� আ�িলক �াধীন রােজ�র উ�ােনর পাশাপািশ িবিভ� রকেমর 

আভ��রীন অচলব�া �কট হেল �বদিশক আ�মেনর পথ সুগম হয় । ফেল িদ�ী সুলতাইর 

পতন ঘেট ১৫২৬ �ীঃ বাবেরর হাত ধের িদ�ীেত �মাঘহল সা�াজ� �িতই�ঠা হয় । তেব 

িদ�ীেত সুলতািন শাসনকােল সাং�ৃিতক িজবেনও এক� আেলাড়ন ঘেট । যার মাধ�ম িছল 

ভি� আে�ালন এবং সুিফ আে�ালেনর উ�ব । তৎকালীন সমাজ, রাজনীিত, অথন� ীিত, 

সং�ৃিতর জগেত এক� আেলাড়ন সৃি� কেরিছল এই �� আে�ালেনর ��গন সাধারণ 

মানুেষর জীবেন, িচ�েন, মনেন এক িব�ব ঘ�েয় িদেয়িছল যার �ভাব িছল সূ�র �সারী ।

 �থমপেব�র �মাঘল শাসন িদ�ীেত �ায়ী�েপ লাভ করেত পােরিন । যার অন�তম 

কারণ হল ১৫৪০ �ীঃ আফগান �নতা �শরশােহর উ�ান । িতিন �মায়ুনেক পরািজত ও 
ৃিবতািডত কের িদ�ীেত পুনরায় ১৫৪০ �ীঃ আফগফান শাসন �িত�া কেরন । তার �নতনে� 

আফগানেদর উ�ান এক চমকপদ ঘটনা । তার মা� বছেরর (১৫৪০ -৪৫) রাজ�কােল িতিন 

�যসম� সং�ার কায� সাধন কেরিছেলন এবং কৃিতে�র �া� �রেখিছেলন । ইিতহােস তা িবরল 

ঘটনা । মধ�যুেগর ইিতহােসই �ধু নয় সমেয়র �বড়াজাল িছ�কের িতিন তার কৃিত�েক 

�ায়ী�প িদেত স�ম হেয়িছেলন । তার �শাসিনক সং�ার, �জািহৈতষী কাযফকলাপ আজও 

অনুসরনীয় ।

২.২.উে�শ� 

 এই একক� পাঠ করেল ছা�ছা�ীরা িন�িলিখত িবষয়�িল স�েক�  �ান লাভ করেব । 

যথা -

Ÿ  িক িক কারেন িদ�ী সুলতািনর পতন ঘেটিছল ।
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Ÿ  িদ�ী সুলতািনরন পতেনর পর িক িক আ�িলক রােজ�র উ�ান ঘেটিছল ।

Ÿ  িবজয়নগেরর ��� শাসক কৃ�েদব রায় স�েক জানেত পারেবা ।

Ÿ  িবজয় নগর রােজ�র কৃিষব�ব�া, কর ব�বন�া, িবেদশী পয�টকেদর িববরণ িবষয়েন জানেবা ।

Ÿ বাহমিন নগর রােজ�র গাওয়ান স�েক�  জানেত পারেবা ।

Ÿ  িবজয়নগর বাহমিন সংঘষ � িবষেয় ধারনা করেত পারব ।

Ÿ  বাহমিন রােজ�র পতন িবষেয় জানেত পারেবা ।

Ÿ  ভি� আে�ালেনর উ�ব, �বিশ��, ��গন ও এই আে�ালেনর �ভাব স�েক�  জানেত 

পারেবা ।

Ÿ  সুিফ আে�ালেনর উ�ব, �বিশ��, �চারক ও �ভাব স�েক�  জানেত পারেবা ।

Ÿ  �শরশােহর উ�ান, �শাসিনক সং�ার ও তার কৃিত� িবষেয় জানেত পারেবা ।

২.৩. িদ�ী সুলতািনর পতেনর কারন : 

 পৃিথবীর ইিতহােস �ি� করেল �দখা যায় সব সা�াজ�ই উ�ান ও িব�ৃিতর চরম িশখর 

�শ� করার পর কােলর অেমাঘ িনয়েম পতেনর দেক ধািবত হেয়েছ । িদ�ীর সুলতািন 

সা�ােজ�র ��ে�ও এর ব�ািত�ম ঘেটিন । ১২০৬ �ীঃ �িতি�ত সা�াজ� দীঘ� পথ অিত�ম 

করার পর ১৫২৬ �ীঃ পািনপেথর �থমযুদে� ই�ািহম �লাদীর পরাজেয়র মধ� িদেয় পতন 

ূস�ন� হয় । এর িপছেন িবিভ� আভ��রীন �বেদিশক কারন সি�য় িছল । যা িন��প -

(১) সা�ােজ�র আয়তন 

ু ৃ িদ�ীেক �ক� কের ১২০৬ �ীঃ �তবউি�ন আইবক কতক এক� �ছাট �াধীন 
ুসুলতািন সা�ােজ�র সূচনা হেয়িছল । পরবত�কােল ইলতৎিমস, আলাউি�ন খলজী, মহ�দ 

ুিবন তঘলক �মুখ সুলতানেদর সফল সা�াজ�বাদ নীিতর ফেল এই সা�াজ� সব�ভারতীয় �ের 

উ�ীত হয় । িবশালাকার সুলতান সা�াজেক�র মেধ� �যাগােযাগ ব�ব�ার উ�িত �যভােব গেড় 

ওেঠিন ফেল �ােদিশক শাসনকত� ােদর মেধ� িনত� িবে�াহ ও �াধীনতা �ঘাষনার �বনতা ল�� 

করা যায় । সা�ােজ�র িবশালতার ফেল শাসন য�েক স�কভােব পিরচালনার অভােবই এই 

সা�ােজ�র পতন হেয় ওেঠ অবধািরত ।
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(২) সামিরক �ব�লতা 

 সা�াজ� িব�ােরর সে� সে� আভ��রীন িবে�াহ �দখা �দয় । আভ��রীন িবে�াহ 

ছাড়া �বেদিশক আ�মন সুলতািন �সনােদর �ব�ল কের �তােল । আলাউি�ন পরবত� কােল 

বারবার �বেদিশক আ�মেনর ফেল �সনােদর মেনাবল তলািনেত িগেয় �ঠেক িছল । �সনা 

বািহনীেত �জন �পাষন ও অদ� �লােকর আমদািনেতই এই সামমিরক �ব�লতা যা পতনেক 

তরাি�ত কেরিছল ।

(৩) অিভজাতেদর অব�য় 

ূ িদ�ীর সুলতািন শামসেন অিভজাত ��ণীর ভিমকা অ�ীকার করার উপায় �নই । 

ুঅিভজাত ��িনর �লােকরা শাসন ব�ব�ােক সু�ভােব এিগেয় িনেয় যাওয়ার সহেযািগতা করত ।

 িবিভ� সমেয় তারা শাসকেদর িনয়�ন ও করত তা �দখেত পাই । পের শাসন �মতায় 

�ক বসেব তা অিভজাতরা িনব�াচন কের িদত । এই অিভজাতরা �েম হীন ষড়যে� ও �মতা 

পরবশ হেয় পেড় । সুলতািন সা�ােজ�র �শষলে� �ব�ল শাসকগন তােদর (অিভজাত) িনয়�ন 

করেত ব�থ � হেয় পেড়ন । অিভজাতেদর নীিতহীনতা সা�াজ�েক পরেনর িদেক িনেয় যায় ।

(৪) শাসকগেনর অেযাগ�তা 

 �াভািবক �ানায়ি�ত ভােব সা�াজ� পিরচালনা করার জন� দ� ও �যাগ� �শাসেকর 

�েয়াজন । তাঁর দ� সুচা� পিরচালনায় �দেশর সািব�ক শাসন স�ব । সুলতািন সা�ােজ�র 
ু��ে� ইলতৎিমস,আলাউি�ন ও িফেরাজ শােহর পের আর �কান দ� শাসক িদ�ীর 

িসংহাসেন অিধি�ত হন িন । পরবত� িদ�ীর শাসকরা আ�কলহ, িবলািসতা শাসন স�েক�  

ৃঅমেনােযাগী �ভিত �ব�লতা জিনতকারেন সুলতািন শাসন অব�েয়র িদেক এিগেয় যায় । এই 

অেযাগ� শাসকেদর পে� �বেদিশক আ�মন, আভ��রীন �গালেযাগ ও িবে�াহ দমন করা 

স�ব িছল ননা । শাসকগন িনেজর মেধ� উ�রািধকার িনেয় সবসময় �ে� িল� থাকত ফেল 

�দশ শাসন ও িবষেয় তােদর �কান রকম দ�তা �দখা যায় না ।

(৫) জনসমথ�েনর অভাব 

 জনসমথে� নর উপর িনভ� র কের এক� সা�ােজ�র সুশাসন ব�ব�া গেড় ওেঠ । সুলতািন 

শাসন ব�ব�া সামিরক শি�র উপর িনভ� র কের �িতি�ত িছল । সামিরক শি�ই �শষকথা । তাই 

সাধারণ জনগন এই সা�ােজ�র পােশ িছল না । সাধারন জনগেনর আনুগেত�র অভােব িবশাল 
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সা�াজ� ঐক�ব� হেত পাের িন । তাই সা�ােজ�র পরেনর কােল �ব�ল �সনা ও �শাসেকর 

সহেযািগতা সাধারণ জনগেনর উৎসাহ �দখা যায় িন ।

(৬) জায়িগরদাির �থা ও সংকট 

 জায়গািরদাির ব�ব�ার পুনঃ�বৃতন সুলতািন সা�াজ�েক সং�েটর মুেখ �ফেল 
ুিদেয়িছল । িফেরাশাহ তঘলক এই �থায় আবার �বত� ন করেল �িন�িতর আখড়া হেয় বেস । িক� 

ূিফেরাজশাহ সহ পরবত� শাসকরা এই �থা স�েক�  উদাসীন হওয়ার কারেন সমস�া ঘনীভত 

হেয় ওেঠ । অেযাগ� সুলতানরা জায়িগরদাির ব�ব�ােক িনেজেদর িনয়�েন িনেয় আসেল ব�থ �

হন । এই �থার �ফলই সুলতািন সা�ােজ�র র�া�তার কারন হেয় ওেঠ ।

(৭) ভারবািহ �ীতদাস �পাষন 

 সুলতািন শাসেন �ীতদাস শাসনকােয� িবেশষভােব সাআয� করত । িফেরাজশাহ 

তুঘলক �থম ব�াপক সংখ�ক �ীতদাস িনেয়াগ কেরিছেলন । যার ফল ��প রাজেকােষ টান 

পেড়িছল । তগােদর র�নােব�ন ভরনেপাষেনর জন� িবপুল সংখ�ক অেথর�  �েয়াজন হেয় 

পেড় এইভােব পরবত� শাসকেদর �বাঝা ��প হেয় ওেঠ । �ীতদাসরা সরাসির রাজকায� 

পিরচালনায় সংযু� হেত থাকা ফেল শাসন কােয� জ�ল আব�েতর সৃি� হয় । সুলতািন শাসেন 

�ীতদাসেদর ভরনেপাষন ও সরাসির রাজনীিতেত অংশ�হন সা�ােজ�র �িতসাধন কেরিছল । 
ু ুএকথা সত� এই �ীতদাসেদর মেধ� �থেকই �তবউি�ন আইবক, ইলতৎিমস মত দ� 

�মমতাসীন হেয়িছেলন ।

(৮) আ�রদশ� ধম�নীিত 

 সুিবশাল �বিচ�ময় ভারতবেষ � সুলতান শাসকেদর অ�রদশ� ধমঞ� নীিত পতনেক 

তরাি�ত কেরিছল । ভারতবষ � িছল িহ�ু অধু�িষত িক� শাসকগন এই ধমস� ম�েয়র �দেশ ধেমর�  

সিহ�ুনীিত ত�াগ কের অমমুসলীমেদর দমনমূলক নীিত চািপেয় িদেয়িছেলন । িহ�ুেদর �দবন 

�দবীর মি�র �ংস, লু�নািদ চািলেয় ধমা� �িরত কেরিছেলা যা মুসিলম িভ� অন� ধেমর�  
ুমানুষেক িনয�াতেনর সািমল কের তেলিছল । অমুসিলমেদর উপর ‘িজিজয়ার’ মত কর ও 

দমনমূলক নীিত �হন কের সাধারেণর কাছ �থেক শাসকরা �ের সের িগেয়িছেলন । শাসক 
ুিফেরাজশাহ তঘলক তাঁর সা�াজ�েক ‘ধমা� �য়ী’ রাে� পিরনত কেরিছল যা �জােদর কােছ 

সুেখর িছলনা । এমনই ধমন� ীিত সা�াজ�েক ঘুনেপাকার মেতা িবনি�র  পেথ িনেয় িগেয়িছল ।
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ু(৯) মহ�ত িবন তঘলেকর দািয়�ভার 

ু সুলতািন সা�ােজ�র পতেন মহ�দ িবন তঘলেকর িবেশষ জিকছু �া� কম � উেঠ 

আেস । কৃষেকর �কৃত আব�া না বুেঝ �দায়াব অ�েল রাজ�বৃি� । রাজধানীর �ানা�করন, 

�যমন - িদলঈ �থেক �দবিগিরেত িনেয় যাওয়া, আবার িদ�ীেত িনেয় আসা �া� িস�াে�র জন� 

িতিন দায়ী িছেলন । তামার মু�ার �চলন ও তা জাল হেয় যাওয়ার ��ে� শাসেকর �ঢ় 
ুপদে�েপর অভােবর জন� মহ�মদ িবন তঘলক দায়ী িছেলন । �ঘারসান জেয়র পর পিরক�না 

ও িস�া� চূড়া� না করা । অিভজাতেদর সুলতােনর িব�� িবে�াহ এবং �ােদিশক শাসকেদর 
ুিবে�াহ তাঁর সময়ই সা�াজ�েক �ব�ল কের তেলিছল ।

ু(১০) িফেরাজ শাহ তঘলেকর দািয়� 

ু িফেরাজ শাহ তঘলেকর অ�রদিশ�তা �যমন �ীতদােসর সংখ�া বৃি�, জায়িগরদার 

ব�ব�ার পুনঃ�বত� ন, ধেমর�  �িত অিত �ব�লতা সা�াজ�েক �ব�ল কের �তােল । এসময় 

রাজেকাষ তলািনেত এেস �পৗেচিছল, এবং  �জন �পাষন ও দাসেদর অংশ�হন সা�াজ�েক 
ুসমস�ামুখর কের তেলিছল । এ সময়ই শাসন ব�বন�ার িভত �ব�ল হেয় পেড়িছল । যার 

ুদািয়�ভার িফেরাজ শাহ তঘলকেকই দায়ী কের ।

(১১) �বেদিশক আ�মন 

 সুলতািন সা�ােজ�র পতেন �বেদিশক আ�মন িছল �ধান অ� । বারবার িবেদশী 
ুআ�মন সা�াজ�েক �ব�ল �থেক �ব�লতর কের তেলিছল । �ধুমা� তার িদ�ী দখল করার জন� 

ুআ�মণ কেরনিন, লু�ন হত�া লীলা চািলেয় সা�াজ� �শােন পিরনত কের তেলিছল । �ধষ �

�মা�ল �নতা �তমুর লঙ ভারত আ�মণ কের �দেশর অথন� ীিত জাতীয় ঐক�েক ধূিলসাথ কের 

�দয় । ১৩৯৮ �ীঃ �তমুর লেঙর ভারত আ�মন এবং ১৫২৬ �ী�াে� বাবর পািনপথ নামক 

�ােন ই�ািহম �লাদীেক পরা� কের সুলতািন সা�ােজ�র পতন িনি�ত কেরন এভােব িবেদশী 

শি�র আ�মেন সুলতািন শাসন িবপয�েয়র মুেখ পেড়িছল এই সুেযােগ �ােদিশক শি��িল 

�াধীনতা �ঘাষনা কের সুলতািন সা�ােজ�র আয়তন ভ�র হেয় পেড় ।ু

 উপিরউ� আেলাচনার ��ি�েত এই িস�াে� আসা যায় �য িবিভ� কারণ দীঘ�িদন 

ধের সি�য় হেয় দীঘ�কালব�াপী �ায়ী সুলতািন সা�রােজ�র পতেনর পথেক �শ� কেরিছল । 

আর তােত ই�ন যুিগেয়িছেলন �মাগত �মা�ল আ�মন । সেব�াপির �তমুরলেঙর �ধষ �

আ�মন । িদ�ীর সুলতািনর পতনেক চূড়া� �পদান কেরিছেলনম জািহরউি�ন মহ� বাবর । 

িযিন ১৫২৬ খীঃ পািনপেথর �থমমযুে� জয়লােভর মধ� িদেয় িদ�ীেত �মাগল সা�াজ� 
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�িত�ার মধ� িদেয় সুলতািন সা�ােজ�র পতনেক সুিনি�ত কেরিছেলন ।

২.৪. আ�িলক রাজ��িলর উ�ান 

ু ৃ �তবউি�ন আইবক কতক �িতি�ত িদ�ী সুলতািন সা�াজ� ৩০০ বছেরর 
ুঅিধককাল �েক িছল । ঞহ�দ িবন তঘলেকর সময় িদ�ী সুলতানী িব�ৃিতর সে�� া� িশখর 

সপশ� কের িছল । আবার মহ�েদর রাজ�কােলই সুলতািন সা�ােজ�র ভা�ন ও শূ� হেবিছল । 
ুিবন তঘলেকর একািধক পিরক�ননা ব�থ � হওয়ার কারেন সুলতািন শাসেন উ�ত অি�রতা ু

সুেযাগ  উ�াকা�ী �ােদিশক শাসকেদর �াধীনতা �ৃহা বৃি� �পেত থােক । সারা রােজ�র 

িবিভ� �াে� িবে�াহ �দখা �দয় । এইসময় দ�িন ভারেত �� আ�িলক �াধীন রােজ�র উ�ান 

ঘেট । সু�র দি�েন ১৩৩৬ �ীঃ �াধীন িহ�ুরাজ� িবজয়নগেরর উ�ান ঘেট । দি�ন ভারেত 

িবজয়নগর রােজ�র �ক উ�ের ১৩৪৭ �ীঃ �াধীন মুসিলম রাজ� িহসােব বাহমনী রােজ�র উ�ান 

ঘেট । িবজয়নগর ও বাহমিন রােজ�র উ�ান সুলতািন সা�ােজ�র ভাঙনেক সূিচত কের ।

২.৪.১. িবজয়নগর রাজ� 

ু মহ�দ - িবন -তঘলেকর রাজ�ককােল িবজয়নগর রােজ�র উ�ান ঘেট । �ক, কারা 

�কন এই রাজ� �িত�া কেরিছেলন তা িনেয় িবিভ� মত �চিলত আেছ ল তেব এ মত� �হন 

করা হয় �স� হল স�ম নােম এক ব�াি�র  ৫ জন পু� িছল । তারই �ই পু� হিরহর ও বু� 

তু�ভ�া নদীর দি�েন িবজয়নগর নােম এক� িহ�ু রাজ� �িত�া কের । অন�নতম হল 
ৃ ু�হায়শলরাজ ততীয়ন ব�াল ত�ভ�ার উ�নর তীের আন�ি� �গ� িনমা� ন কেরন । এই �গ� 

দখলকের হিরহর ও বু� িবজয়নগর রাজ� �িত�া কেরন । িবজয়নগর সা�ােজ�র ১৩৩৬ -১৬৭২ 

�ীঃ পয�� শাসনকােল পরপর চার� রাজবংশ রাজতব� কের যথা - স�মবংশ, সালুভ বংশ, 
ু ুতলুভ বংশ ও আরিবভ বংশ ।

২.৪.১.১ রাজৈনিতক ইিতহাস - কৃ�েদব রায় 

স�ম বনংশ (১৩৩৬ -১৪৮৬ �ীঃ) 

 িবজয়নগর রেজ�র �িত�াতা হিরহর ও বু�র িপতা স�েমর নামানুসাের এই 

রাজবনংেশর নাম হয় স�ম বংশ । এইবংশ ১৩৩৬ �থেক ১৪৮৬ �ীঃ পয�� রাজ� কের এই 

বনংেশ উে�খেযাগ� রাজারা হেল �থম হিরহর, বু�, ি�তীয় হিরহর, �থম �দবরায়, ি�তীয় 

�দবরায়, মি�কাজ� ু ন ও িব�পা� ।
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�থম হিরহর (১৩৩৬ -৫৬ �ীঃ)

 িসংহাসেন আেরাহনন কের িতিন আেন�ি� �েগ� তার রাজধানী �াপন কেরন । দীঘ� ৭ 

বছর পর িতিন এখান �থেক রাজধানী �ানা�র কেরন । ১৩৪৬ �ীঃ িতিন হায়সম রাজ�� দখল 

কেরন তার �িতি�ত শাসন দীঘ��ায়ী হেয়িছল ।

�থম বু� (১৩৫৬ -১৩৭৭ �ীঃ)

 িবজয়নগেরর িসংহাসেন আেরাহেনর পর বু� �ক�ীয় শাসনব�াবন�া �িত�া কেরন । 

িতিন মা�রা ও তািমলনাি�র িকছু অংশ দখল কেরন । তার আমল �থেকই রায়�র �দায়াব 

অ�েল আিধপত� �াপনেক �ক� কের িবজয়নগর বাহমিন রােজ�র মেধ� সংঘেষ � সূ�পাত হয় । 

িতিন ধম�য় উদারতার িনদ� শন িহসােব �বদমাগ�-�িত�াপক উপািধ �হন কেরন ।

ি�তীয় হিরহর (১৩৭৭ -১৪০৬)

 িবজয়নগেরর িসংহাসেন বেস িতিন মহারাজািধরাজ উপািধ �হন কেরন । িতিন 

দি�েন �বশিকছু অ�ল দখল কেরন । ল�ার রাজা তােক কর পাঠােতন । িতিন �কাি�ন সহ 

�গায়া ও চাভল ব�র �দখল কেরন।ফেল িবজয়নগেরর আিথক�  ও সামিরক শি� বৃি� পায় ।

�থম �দবরায় (১৪০৬ -১৪২২)

ু ি�তীয় হিরহেরর মৃত�র পর উ�রািধকার িনেয় িবেরাধ �দখা �দয় । �থেম �থম 

িব�পা� তারপরি�তীয় বু� এবং �শেষ �থম �দবরায় ১৪০৬ �ীঃ িসংহাসেন বেসন । বাহমিন 

সুললতান িফিরজশােহর কােছ পরািজত হেয় িতিন িনজ কন�ােক তার সে� িববাহ �দন ◌্এবং 
ু�চুর �িতপূরন �দন । তেব পত� গীজেদর বািনজ� সুিবধা কের �দন িতিন । নদী বাঁধ িনমা� ন কের 

জল �সেচর �ারা িতিন কৃিষর উ�য়েনর উেদ�াগ �নন । তার আমেল িবজয় নগর সং�ৃিত িশ�ার 

�কে� পিরণত হয় ।

ি�তীয় �দবরায় (১৪২২ -১৪৪৬)

ু স�ম বংেশর ��� রাজা িছেলন ি�তীয় �দবরায় । তিক�  িতর�াজ িনেয়াগ কের িতিন 

�সনাবািহনীর পুন�গঠেনর পাশাপািশ �নৗবািহনীেক শি�শালী কের �তােলন । িনেকােলা কি�, 

আ��র রা�াক তার রাজ�কােল িবজয়নগের এেসিছেলন ।

��নী

ভারেতর ইিতহাস

71



মি�কাজ� ু ন (১৪৪৬ -১৪৬৫)

 ি�তীয় �দবরােয়র পর তার পু� িবজয়নগেরর িসংহােন বেসন মি�কাজ� ু ন । তার কােল 

বাহমনী ও উিড়ষ�া �� রাজ�ই িবজয়নগর আ�মন কের । িতিন অবশ� এই আ�মন �িতেরাধ 

কেরন ।

ি�তীয় িব�পা� (১৪৬৫- ১৪৮৬)

 মি�কাজ� ু েনর পের তার �াতা ি�তীয় বী�পা� িবজয়নগেরর িসংহাসেন বেসন । তার 

অেযাগ�তার জন�ই স�ম বংেশর শাসেনর অবসান ঘেট । বাহমিন ও উড়ষ�া �যৗথভােব 

িবজয়নগর আ�মন কের । �দশজুেড় অরাজকতার সৃি� হয় । এই সুেযােগ চ�িগিরর সাম� 

নরিসংহ সালুভ িব�পা�েক হত�া  কের িবজয়নগেরর িসংহাসন দখল কেরন ।

সালুভ বংশ (১৪৮৬ -১৫০৫ �ীঃ)

 স�ম বংেশর �শষ রাজা ি�তীয় িব�পা� �ক হত�া কের নরিসংহ সালুভ ১৪৮৬ �ীঃ 

িবজয়নগের সালুভ বংেশর শাসন �িত�া কেরন । এই বংেশর �জন শাসক িছেলর নরিসংহ 

সালুভ এবং ই�ািদ নরিসংহ ।

নরিসংহ সালুভ (১৪৮৬ -১৪৯২)

 নরিসংহ সালুভ �যাগ� শাসক িছেলন । িতিন �ােদিশক শাসনকত� ােদর িবে�াহ দমন 

কেরন এবং শাসনব�ব�ার উ�িত ঘটান । িতিন তািমল রােজ�র িকছু অংশ জয় কেরন ।

ই�াদী নরিসংহ (১৪৯২ - ১৫০৫)

ু নরিসংহ সালুেভর কমৃত�র পর ১৪৯২ �ীঃ তার িশ�পু� ই�াদী নরিসংহ িবজয়নগেরর 

িসংহাসেন বেসন । এই সময় �সনাপিত নরস নায়ক কায�ত �মতাশালী হেয় ওেঠন । 
ুনরসনায়েক মৃত�র পর তার পু� বীর নরিসংহ �মতা দখল কেরন । িতিন ই�াদীেক হত�া কের 

িনেজেক িবজয়নগেরর রাজা বেল �ঘাষনা কেরন । ফেল সালুভ রাজবংেশর অবসান ঘেট ।

তুলুভ বংশ (১৫০৫ -১৫৭০)

ু বীেরনিসংহ ই�ািদ নরিসংহেক হত�া কের িবজয়নগের তলুভ বংেশর �িত�া    

কেরন । এই বংেশর রাজারা হেলন বীর নরিসংহ, কৃ�েদব রায়, অচু�ত রায়, সদািশব রায় ।
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বীর নরিসংহ (১৫০৫ -১৫০৯)

ু িবর নরিসংহ রায় িসংহাসেন বেসন ১৫০৫ �ীঃ । িতিন পত� গীজ �সনাপিত আলিমডার 

সে� চুি� কের আরব �থেক আমদািনকরা সব �ঘাড়া পাওয়ার ব�ব�া কেরন । িতিন �বশিকছু 

সাম�েদর িবে�াহ দমন কেরন । বাহমিন রােজ�র আ�মন ও িতিন �িতহত কেরন ।

কৃ�েদব রায় (১৫০৯ -১৫৩০�ীঃ)

ু বীর নরিসংেহর মৃত�র পর তার সৎভাই কৃ�েদব রায় িবজয়নগেরর িসংহাসন বেসন । 
ুিতিন িছেলন তলুভ বংেশর শহের� রাজা । অেনক মেন কেরন কৃ�েদব রায় িছেলন 

িবজয়নগেরর ��� রাজা । �ধু তাই নয় তার সমেয় িবজয়নগেরর সীমানা ব��র িব�ৃিত লাভ 

কেরিছেলন এবং উ�িতর চরম িশখর �শ� কেরিছল । িতউিন িছেলন সাহসী �যা�া, দ� 

�টনীিতিবদ, িবচ�ন, �জাদরদী, ন�ায়পরায়ন, দয়ািল, সং�ৃিতমন� । তার সমেয় িশ�া, 
ুসািহত� িশে� দা�ন উ�িত ঘেট । �পাত� গীজ পয�টক বেলেছন �য , িবজয়নগেরর রাজােদর 

মেধ� কৃ�েদব রায় িছেলন সব�ােপ� পি�ত এবং সে�� া�ম শাসক, সুিবচারক, সাহসী এবং 

সকল �েনর অিধকারী ।

 িসংহাসেন আেরাহন কেরই তােক �বশ িকছু সমস�ার স�ুখীন হেত হয় । এেক এেক 

িতিন এই সমস�া�িলর সমাধান কেরন । �থেমই িতিন আভ��রীন িবে�াহ�িল দমন কের 

িবজয়নগের শাি� �াপন কের । তারপর এেক এেক বিহরাগ সমস�ার মেনািনেবশ ককেরন । 

এইসময় বাহমিন রাজ� �ভে� পাঁচ�ই রােজ� (িবজাপুর, �গাল��া, আহ�দনগর, �বরার, 

িবদর) পিরনত হয় । �থেম িতিন িবজাপুর দখল কেরন । িবজাপুেরর ‘�লবগ�া’ �গ�� িতিন �ংস 
ুকেরন । �গাল��ার শাসক �িস�তবেকএ িতিন পরা� কেরন । কৃ�েদব িশবসমু�ম ও 

�র�প�ম �গ�� ও দখল কেরন । উিড়ষ�ার রাজােক পরা� �ক িতিন উদয়িগির ও �কা�ািবড়ু 

দখল কেরন । ১৫১৮ �ীঃ কৃ�েদব উিড়ষ�ার গজপিতরাজ �তাপ��রেদেবর কন� 

জগেমািহনী �দবীেক িববাহ কেরন । তার রাজ�িসমা উ�ের উিড়ষ�া �থেক দি�েন উপ�ল 

পয�� এবং পূেব� িবশাখাপ�নম �থেক পি�েম �ক�ন পয�� িব�ৃত িছল । সা�ােজ�র 

কৃিষব�ব�ার উ�য়েন িতিন ল�� �দন । িতিন একািধক �সচখাল খনন কেরন ও পূপ খনন কেরন 

�সচব�ব�ার উ�য়েনর জন� ।

 কৃ�েদব রায় িছেলন িশ� ও সািহেত�র পৃ�েপাষক । তার সময় দি�েনর সািহত� 

নবযুেগর সূচনা হয় । িতিন িনেজও �তেল� ও সং�ৃিত ভাষায় সািহত� রচনা কেরন । �তেল� 
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ভাষায় ভাষায় িতিন রচনা কেরন ‘আমু� মাল�দা’ । সং�ৃত ভাষায় ‘জা�িত-কল�ান�’ তার 

রচননা । িতিন দি�ন ভারেত সং�ৃত, কানািড় ও অন�ান� ভাষার চচ� ার উৎসাহ �দন । তার 

আমেল �তেল� ভাষার �ন�যুগ �েপ পিরগিনত হয় । ডঃ সতীশচ� িলেখেছন , “তাঁর 

রাজ�কােল �তেল� সািহেত� এক  নব যুেগর সূচনা হয় । কারণ এই সেয়ই সং�ৃত সািহেত�র 

অনুসরন না ককের �তেল� ভাষায় �াধীন রচনার সূ�পাত হয় ।”

 �াপত� িশে�ও কৃ�েদব রায় অসামন� কৃিতে�র অিধকারী, ব� মি�র, �গাপুরম, 

ম�প তার সমেয় িনিমত�  হেয়েছ । নাগালপুর নােম শহর ও িতিন িনমা� ন কেরন । তার সমেয় 

কৃ��ামী মি�র, হাজার �ামী মি�র, িবঠল �ামী মি�র ইত�ািদ িনিমত�  হয় । িতিন ধেমর�  িবষেয় 

উদার িছলেলন । িতিন িছেলন পরধমস� িহ�ু । িতিন িব�ুর উপাসনা করেত । সব িমিলেয় রাজা 

কৃ�েদব রায় িছেলন একজন সব��ন স�� এয সফল শাসক ।

ুঅচ�ত রায় (১৫৩০ -১৫৪২ �ীঃ) 

ু কৃ�েদব রােয়র মৃত�র পর তার �বমাে�য় �াতা অচু�ত রায় িবজয়নগেরর িসংহাসেন 

বেসন । কৃ�েদব রােয়র মত িতিন �যাগ� িছেলন না । ফেল িবজয়নগেরর শি� �াসেপেত থােক 

। বাহমিনর রায়পুর, �দায়াব ও মুদগল দখল কের �নয় । িবিভ� আ�িলক িবে�াহ রাজা �জরবার 
ু ুহেত থােক । এমনিক �পাত� িগজরা তিতেকািরেন �াধীন উপিনেবশ গেড় ওেঠ ।

সদািশবরায় (১৫৪২ ০১৫৭০)

 অচু�ত রােয়র পের িসইংহাসেন বেস তার পু� �থম �ভ�ট (১৫৪২ �ীঃ) আভ��রীন 

অরাজকতা সৃ� হেল অিধকাংশ অিভজাত তার িব�ে� �িতেরাধ গেড় �তােল । �শষ পয�� 

সদািশব রায় িসংহাসেন বেসন । িক� �কৃত শাসন �মতা িছল ম�ী রাম রােয়র হােত । রামরায় 

দি�েনর রাজ�গিলেত আ�াসন চালােল অিত� হেয় িবজাপুর, �গাল��া, িবদর, আহমদনগর 

�জাটথব� হেয় িবজাপুর আ�মন কের । ১৫৬৫ �ীঃ ২৩ �শ জানুয়ারী উভেয়র মেধ� 

তািলেকাটার যু� সংগ�ত হয় । এই যুে� িবজয়নগেরর বািহনী িব�� হয় । রামরায় িনহত হন । 

িবজয় নগেরর পতেনর পথ �শ� হয় ।

তািলেকাটার যুে�র ��� 

 ১৫৬৫ �ীঃ সংগ�ত তািলেকাটার যুে�র ��� অপরীসীম । এর ফল িছল সু�র  

�সারী । যুে� িবজয়নগেরর পরাজয় তার �পাতনেক �রািনত কেরিছল । এই র��য়ী যুে� ব� 

িহ�ু িনিহত হন । মুসলমান বািহনী িবজয়নগর লু�ন কের �ংস কের । ব� যে� সাজােনা শহর 
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ু ু�ংস�েপ পিরনত হয় । ডঃ ঈ�রী �সাদ এই যু�েক তলনা কেরেছন িবজয়নগেরর মৃত� ঘ�ার 

সে� ।

 যুে� জয়লােভর পের মুসিলমরা সমম� রােজ�র �চুর ধনস�দ লু�ন কের । ফেল 

িবজয়নগেরর অথন� ীিত �ভে� পেড ল ফেল রাজৈনিতক ভােব ঘুের দাঁড়ােলা আর �সইভােব 

ুস�ব হয় িন । যিদও আরিবভ রাজারা িকছুিদন শাসনকায� ধের �রেখিছল । িবজয়নগেরর পতেন 

দি�েনর িহ�ু রােজ�র পতন ঘেট । মারাঠােদর আেগ আর িহ�ু রাজ� গেড় ওেঠিন । এই 
ু�ংেসর হাত �থেক �পাত� িগজ বািনজ�ও �রহাই পায়িন । মুসলমান রাজ� �িলর পে�ও এই 

যু� �িতকারক হেয়িছল । িবজয় নগর �ব�ল হেয় যাওয়ার ফেল তারাও তােদর �মতা বৃি�র 

আর �চ�া কেরন িন । পের �মাঘলরা সহেজই তােদর পরািজত করেত �পেরিছল । সবিদক 

িবচার কের বলা যায় তািলেকাআর যুে�র ফলাফল িছল সু�র �সারী ।

ুআরিবভ বংশ (১৫৭০ -১৬৭২ �ীঃ)

 ১৫৬৫ �ীঃ তািলেকাটার যুে� সদািশব রােয়র ম�ী রামরায় িনহত হন । এরপর 

রামবরােয়র ভাই িত�মল সদািশব রােয়র ম�ী হন । িতিন সম� �মতা দখল কেরন এবং ১৫৭০ 

�ীঃ সদািশব রায় �ক পদচু�ত কের িবজয়নগেরর িসংহাসন দখল কেরন । এইসময় �থেক 

ুআরািবভ বনংেশর শাসন �� হয় । িত�মল তার রাজধানী �পনুেগা�ায় �ানা�িরত কেরন । 

িত�মেলর পর এেক এেক ি�তীয় ব� এবং ি�তীয় �ব�জকট (১৫৮৬ -১৬২৪ �ীঃ) িসংহাসেন 

বনেসন । তােদর সময় এেক এেক িবিভ� অ�ল �াধীন হেয় �যেতথােক । ফেল িবজয় নগেরর 
ৃ ৃ ুভাঙন সু�� হয় । িবজয়নগেরর �শষ রাজা িছেলন ততীয় র� । ১৬৭২ �ীঃ ততীয় রে�র মৃত�র 

সে� সে� রােজ�র পতন ঘেট ।

২.৪.১.২. িবজয়নগেরর কৃিষব�ব�া 

 িবেদশী পয�টকরা িবজয়নগেরর সমৃ� অথ � নীিতর বণন� া িদেয়েছন । িবজয়নগেরর 

অথন� ীিতর মূল িভি� িছেলা কৃিষ । পি�ত নীলক� শা�ীর মতানুযায়ী িবজয়নগেরর  �বিশরভাগ 

মানুষ �ােম বাস করেতা এবং কৃিষিছল তােদর �ধান জীিবকা । �ােম বসবাসকারীেদর মেধ� 

ূ ূ�ছাট বেড়া ভ�ামী, মাঝাির কৃষক, অসংখ� ভিমহীন �খতমজুর িছল । তেব সব�হারা কৃষকরাই 

কৃিষ উৎপাদন ব�ব�ােক ধের রাখমেতা ।

 অতীতকাল �থেকই এই অ�েল কৃিষকেযাগ� জিম �ামেমর অিধবাসীেদর মেধ� 

সময়িভি�ক ভাগকের �দওয়া হত । পের অবশ� জিমদার ��ণী, অমর নায়ক,িবিভ� মঠ ও 

ূমি�র এই জিমর উপর আধপত� �াপন কের । ফেল কৃষকরা �মাগত ভিমদােস পিরনত হয় । 
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তেব এখােন িদনমজুরেদর উৎপ� শেষ� মজুির �দওয়া হত ।

 িবজয়নগের িবিভ�ধরেনর শস� উৎপাদন করা হত । ধান, গম, যব, কলাই ইত�ািদ 
ুখাদ�শস� ও ডাল জাতীয় শস� উৎপাদন হত । এছাড়া তেলা, আখ, িবিভ� মশালা ইত�ািদ 

অথক� ারী ফসল চাষ হত । আবদউর র�াক িবজয়নগের �গালাপ চােষর ব�বকতার উে�খ 

কেরেছন । এর পাশাপািশ �গাপালন ও ��জাত �ব� উৎপাদন ও হত ।

 কৃিষে�ে� উৎপাদন বৃি�র লে�� িবজয়নগের জললেসচ ব�ব�ার উ�য়েন ��� 

আেরাপ করা হয় । নদী খােলর ওপর বাঁধ িনমা� ন কের কৃিষে�ে� জলেসেচর ব�ব�া করা হয় । 

এছাড়া জলাশয় খনন কেরও জল �সেচর ব�ব�া হয় ।

 িবেদশী পয�টকেদর িববরন বা �দেশর কৃিষব�ব�ার িবে�ষন �থেক অথৈ� নিতক 

সমৃি�র আভাস পাওয়া �গেলও তা সমােজর িনিদ� � ��ণীর মেধ�ই সীমাব� িছল । আপামমর 

ূজন সাধারেণর আিথক�  অব�া মেতাও ��ল িছল না । সাধারন কৃষকেক ভিমদােসর ন�ায় জীবন 

যাপন করেত হত । ফেল কৃষকরা মােঝ মেধ�ই িবে�াহ করেতা ।

২.৪.১.৩. িবজয়ননগেরর কর ব�ব�া 

ূ িবজয়নগেরর অথন� ীিতর মূল িভি� িছল কৃিষ । তাই করব�ব�ার িভি� িছল ভিমরাজ� 

। অথা� ৎ জিমেত উৎপািদত ফসেলর ওপর িনধা� িরত কর । তাছাড়াও স�দ কর, িন�য় কর, 

যু�কর, �পশাকর,িববাহকর, �বগার �ম ইত�ািদ আদােয়র �চলন িছল ।

 িবিভ� িবষয় িববেনচনা কের জিমেত কর িনধা� রন করা হত । �যমন - জিমর পিরমাণ, 

ুউৎপািদকা শি�, �সচ এলাকভ�িকনা ইতভািদ । সাধারনতঃ সরকার উৎপােদেনর ছয় 

ভােগর এক ভাগ রাজ� িহসােব িনত । �া�ণেদর �দওয়া জিমেত ২০ ভােগর ১ ভাগ এবং 

মি�েরর জিমেত ৩ভােগর ১ভাগ রাজ� �নওয়া হত । নুিনজ উে�খ কেরেছন �য সাধারন 

কৃষকেদর কাছ �থেক অমর নায়করা ১০ভােগর ৯ ভাগ রাজ� িনত । এরেথেক �বাঝা যায় 

কৃষকরা করভাের জজ� িরত িছল । �ধু তাই নয়ন বৃি� কর, সামািজক করিদেত হত । �মাড়ল, 

�মষপালক, �ধাপা, নািপত, �কােমার ইত�ািদ রবৃি�র জন� কর িদেত হত । এছাড়া �বগার �েমর 

�চলন িছল । রা�া িনমা� ন ও স�সারন, খলখনন ইত�ািদর জন� �বগার �ম িদেত হত ।

২.৪.১.৩. িবেদশী পয�টকেদর িববরণ

 িবজয়নগর রােজ� িবিভ� সমেয় অেনক িবেদশী পযফটকরা এেশেছন । �ধু তাই নয় 
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তারা িবজয় নগের বসবাস কেরেছন এবং �সই সময়িকআর িবিভ� িদক স�েক�  নানা তথ� 

িলিপব� কেরেছন তােদর �মণ বৃ�া� তাঁেদর মেধ� উে�খেযাগ� হেলন নুিনজ, পােয়জ আ�র ু

র�াক, িনকেকালা কি� �মুক । তােদর িববরণ �থেক তৎকালীন িবজয়নগেরর সামািজক, 

অথৈ� নিতক ও সাং�ৃিতক জীবেনর এক� সু�� পিরচয় পাওয়া যায় ।

িবজয়নগেরর সামািজক জীবন 

 িবজয়নগের জািতেভদ বা বণ�� থা �চিলত িছল । মানুষ সমােজ �া�ণ, �ি�য়, 

�বশ�ও �� এই চার বেণ � িবভ� িছল । রাে� ও সমােজ �া�নেদর আিধপত� �ীকৃত িছল । তারা 

িছল িনরািমষাশী, উদার, ধম � সিহ�ু । ডঃ �রািমলা থাপার বেলেছন �য, �া�ণরাই রাজার 

�ধানম�ী হেতন । �া�নেদর স�েক�  নুিনজ বেলেছন �য তারা �মধািব, সৎ, দ�, িহসাবশাে� 

পারদশ�। বারেবাসার িববরনী �থেক জানা যায় �য, �াম�িলেত িহ�ুেদর সংখ�া �বশীিছল এবং 

মুসলমান িছল খুব কম । জািতেভদ থাকেলও �মেলােমশাও িছল অবাধ ।

 িবজয়নগেরর সমাজজীবেন নারীর িবেশষ স�ােনর অিধকারী িছল ।তারা �াধীন জীবন 

যাপনকরেতা । তারা সমাজ, রাজনীিত, সামিরক, সাং�ৃিতক ��ে� সি�য় অংশ �হন করেতা । 

নঞৃত�, গীত, সািহত�চচ� া, শা�চচ� া, অিসচালনা সবন ��ে� তারা সমান দ� িছল । এই সমেয় 

িত�মালা�া, �হনা�া, গ�ােদবী�মুখন উে�খেযাগ� নারী । নুিনজ িলেখেছন “িবজয়নগেরর 

রাজা নারী -ম�েযা�া, নারী �ারর�ী, নারী �জ�ািতষী, ও নারী িহসাবর�ক িনেয়াগ করেতন ।” 

এই আেলার পােশ সমােজ অ�কার িদকও িছল । �যমন �সং�ােরর আিধ�� । নারীেদর 

বাল�িববাহ, পন�থা, সতীদাহ �থা, �দবদাসী, ইত�ািদর পএচলন িছেলা । নুিনজ িলেখেছন 

“রাজা অচু�ত রােয়র প�ীর সংখ�া িছল ৫০০ ।” অিভজাত �মেয়রা �দবদাসী হবার �চলন িছল ।

 িবজয়নগেরর রাজারা ধমি� নরেপ� িছেলন, ব�াি�জীবেন তারা িব�ুর উপাসনা 

করেলও সমােজ �া�নেদর আিধপত� িছল । এছাড়া �বৗ�, �জন, ইসলাম সবাই িনরাপেদ 

বসবাস করেতা ।

িবজয়নগেরর অথ�ৈনিতক জীবন

 িবেদশী পয�টকেদর বণন� ায় জানা যাব �য িবজয়নগেরর অথৈ� নিতক সমৃি� িছল এবং 

ঐ�য�শালী িছল । অথন� ীিতর মূল িভি� িছল কৃিষ, িশ�প ও বািণজ� ।

 কৃিষ �ধান ভারতবেষ � িবজুয়নগেরর �বিশরভাগ মানুেষর �ধান জীিবকা িছল কৃিষ । 

কৃিষেত িবজয়নগর সমৃ� িছল । উৎপািদত পেণ�র মধ� িছল খাদ�শষ� ও অথক� ারী শষ� । তেব 
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কৃষকেদর উপর কেরর চাপ �বিশ থাকায় সাধারণ কৃষকেদরজীবনযাে�র মান খুব একটা উ�ত 

িছল না । কৃিষর পাশাপািশ �বশিকছু িশ� ও গেড় উেঠিছল । তারমেধ� উ�েখ� হল ব� িশ�, 
ুমঞৃৎিশ�, তধাতিশ�, য�িশ� ইত�ািদ । এছাড়া বারেবাসা বেলেছন �য জাহাজ �তরীর 

কারখানাও িছল ।

 কৃিষ ও িশে�র পাশাপিশ আভ��রীন ও �বেদিশক বািনেজ�ও িবজয়নগেরর উ�িত 

ঘেটিছল । �গা�, �ঘাড়া ইত�ািদ গািযর সাহােয� এবং জলপেথ �নাকার সাহােয� আভ��রীন 

বািনজ� চলেতা । আব�র র�াক িলেখেছন �য, িবজয়নগের ৩০০� ব�র িছল এবং এ�িল 
ু�থেক আি�কা, চীন, পারস�, �পাত� গাল, মালব ইত�ািদর সে� বািণজ� চলত । র�ািন করা হত 

চাল, িচিন, কাপড়, �লাহা, গ�ক, মশলা ইত�ািদ । আর আমমদািন করা হত হািত, �ঘাড়া, 

�রশমব�, �বাল, তামা, পারদ ইত�ািদ । িবজয়নগের �সানা, �পা, তামার মু�ার �চলন িছল 

ূ।ভিমরাজ� িছল আেয়র �ধান উৎস ল এছাড়াও িবিভ� �কার কর আদায় করা হত ।

 িবেদশী পয�কেদর িববরনী �থেক িবজয়নগেরর সমৃ� অথন� ীিতর িচ� উেঠ আেস। 

তবেন তারা নগর ও শহের ঘুেরেছন, �থেকেছন, অনুভব কেরেছন । তাই তােদর রচনায় �ত�� 

�ামা�েলর সাধারন মানুেষর �ঃখ �দ� শার ছিব �সভােব ��ু�ত হয়িন । 

ৃিবজয়ননগেরর সাং�িতক জীবন

ূ িবেদশী পয�টকেদর িবজয়নগেরর সাং�ৃিতক জীবেনর ভয়সী �শংসা কেরেছন । 

সুলতািন আমেল িবজয়নগর িছল একমা� �াধীন িহ�ু রা� । এখােন িহ�ু সভ�তা ও সং�ৃিতর 

ৃচচ� া হত । সং�কৃত ভাষা, তািমল ভাষা, �তেল�, ক�ড �ভিত ভাষার চচ� া বৃি� পায় । �তেল� 

কিব �পা�ন এবং রাজা কৃ�েদব  রায় �য়ং সং�ৃত ও �তেল� ভাষায় সািহত� রচনা কেরন । 

কৃ�েদব রােয়র রাজ�কােল সাং�ৃিতক িদকক �থেক উ�িতর চরম িশখের আেরাহন   

কেরিছল । তাঁর রাজসভায় ‘অ�িদগগজ’ িবরাজ করেতা । এছাড়া দশ�ন, ব�করন, তক� শা� 

ইত�ািদ িবষেয় নানা �� এই সময় রিচত হয় ।

 িবজয়নগের সংগীত চচ� া ও িচ�িশলেপ উ�য়ন ঘেট । িবজয়নগের নাট�িশ�ও গেড় 

ওেঠ । এই সময় �াপতভ ও ভা�েয� যেথ� উ�য়ন ঘেট ল অেনক মঠ, মি�, �গাপুরম, উদ�ান 

গেড় ওেঠ ল এখাকার �াপত� িশে� ইে�া-পারিসক িশ�রীিতর সংিম�ন ঘেটিছল ল এছাড়া 

িহ�ু মুসিলম সং�ৃিতরও িমলন ঘেট । রাজারা িছেলন ধমি� নরেপ� তাই সব ধেমর�  মানুষ সা�শ� 

এখােন বসবাস করেতন ।

 িবজয়নগেরর সাং�ৃিতক জীবেনর �য উৎকষত� ার িচ� িবেদশী পয�টকেদর িববরেন 



উেঠ এেসেছ তার সে� সরাসির উ�ে�ণীর যু� িছল । সাধারন মানুেষর জীবন কাটােতা 

আ�া� �েমর মধ� িদেয় । তারা সািহত�, িশে�র উৎকষফতার সে� �সভােব যু� িছল না ।

২.৪.১.৪ িবজয়নগর - বাহমনী সংঘষ�

ু মহ�দ িবন তঘলেকর রাজ�কােল দি�ন ভারেত পরপর �� �াধীন রাজ� �িত�া  

হয় । ১৩৩৬ �ীঃ িবজয়নগর নােম এক� িহ�ুরাজ� এবং ১৩৪৭ �ীঃ বাহমনী নােম এক� মুসিলম 

রাজ� �িতি�ত হয় । দীঘ�কালব�াপী নানা কারেণ এই �ই রােজ�র মেধ� সংঘষ � চলেত থােক ।

 ধমম�য় আদশেশ�র িদক �থিকএ িবজয়নগর ও ববাহমনী রাজ� �� িছল পৃথক । 

িবজয়নগর িহ�ু জাগরনবােদ িব�াসী িছল । তাই �বিশরভাগ সময় তারা মুসিলম শাসনাধীন 

বাহমনী রাজেভর �ংস সাধেন �য়াসী হত । আবার বাহমনী রাজ� িছল মুসিলম আদেশ� িব�াসী । 

তাই তােদর িহ�ুিবে�ষ িছল �াভািবক ঘটনা । ফেল ধম�য় আদশ�গত িবেভদেক �ক� কের 

উভয় রােজ�র মেধ� �� অবশ��াবী হেয় উেঠিছল ।

 িবজয়নননগর ও বাহমনী রােজ�র দীঘ��ায়ী সংঘেষর�  িপছেন অথৈ� নিতক কারন সি�য় 

িছল বেল অেনেক মেন কেরন । বউভয় রাঝেভর িনকটবত� �বশকিলকছু অ�লিছল �য�িল 

অথৈ� নিতক িদক �থেক সমৃ�শালী । এই অ��িলর আিধপত� যার থাকেব �সই রাজ� আিথক�  

িদক �থেক �লাআভবান  হেব । �যমন -েকা� উপ�ল ও �গায়না ব�র িছল কৃিষ ও বািণেজ�র 

���পূন� �ক� । �বেদশ �থেক �গায়া ব�র িদেয় �ঘাড়া আমদািন হত । কৃ�া ও �গাদাবরী 
ুনদীর ব-�ীপ অ�ল িছল কৃিষেত উ�ত । কৃ�া ও ত�ভ�া নদীর মধ�বত� রায়চুেরর �দায়াব 

অ�ল িছল �াকৃিতক স�েদ সমৃ� । ফেল উ� অ�ল �িলর উপর আিধপত� িব�ারেক �ক� 

কের িবজয়নগর  ও বাহমনী সংঘষ � অিনবায� হেয় উেঠিছল ।

 ধম�য় এবং অথৈ� নিতক কারন ছাড়াও এই সংঘেষর�  িপছেন রাজৈনিতক কারণ ও 

সি�য় িছল সা�ােজ�র সীমােক �সািরত করার জন� উভয় রাজ� সংঘেষ � জিড়েয় পেড় । এই 

সংঘেষর�  সূ�পাত  হেয়িছল ১৩৬৭ �ীঃ যখন  িবজয়নগেরর রাজা বু� রায় চুর �দায়াব অ�েলর 

মদগল �গ� আ�মণ কের ভয়াবহ হত�াকা� �ংস ও লুঠপাট কেরন । এই ঘটনার �িতেশাধ 

নেনবার শপথ �নয় বাহমনী সুলতান মহ�দ শাহ । িহ�ু িনধেনর উে�শ� িতিন িবজয়নগেরর 

িব�ে� যু� যা�া কের এবং যু� কের মদগল �গ� পুন��ার কের । যুে� উভয়প�ই কামােনর 

ব�বহার কের । উভেয়র �চুর �য়�িত হয় । �শষপয�� �কউই  চূড়া� জয়লাভ করেত না 

�পের সি� �াপেনর মাধ�েম রায়চুর �দায়াব ভাগ কের �নয় । পের অবশ� বাহমনী রাজ� �ভে� 

পাঁচ� রাজ� �তরী হয় । ১৫৬৫ �ীঃ �বারার বােদ বািক চার� রাজ� একি�ত হেয় িবজয়নগেরর 
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িব�ে� যুে� আিব�িতত হয় যা তািলেকাটার যু� নােম খ�াত । যুে� িবজয়নগর চূড়া�ভােব 

পরািজত হয় । বাহমনী সুলতান দীঘ�িদন ধের িবজয়নগরেক লু�নকের ও �ংস�েপ পিরনত 

কের । এই ধা�া িবজয়নগর সামলােত না �পের �মাগত পতেনর িদেক এিগেয় যায় ।

ু ডঃ ঈ�রী�সােদর মেত তািলেকাটার যু� িছল িবজয়নগেরর ‘মৃত�ঘ�া’ ��প ল 

এরপর ধীের ধীের িবজয়নগেরর পতন ঘেট । তেব বাহমনী রাজ��িল এরপর �মাগত িনেজেদর 

মেধ� সংঘেষ � জিড়েয় পের । ফেল আে� আে� তােদরও পতন ঘেট, দি�নভারেত �মাঘলরা 

�বশ সহেজই তােদর আধপত� �িত�া কের । 

২.৪.২ বাহমনী রাজ� 

ু মহ�মদ িবন তঘলেকর রাজ�কােল দি�নভারেত �য �� �াধীন রােজ�র উ�ান 

ঘেটিছল তারমেধ� এক� হল বাহমনী রাজ� । িদ�ীকর সুলতানরা দ�েনর �শসেনসাদাহ 

আিমরেদর িনেয়াগ কেরন । একেশা� �ােমর দািয়ত�া� আিমরেদর বলা হত ‘সাদাই’ । এরা 
ুখুব �ভাবশালী িছল । মহ�দ িবন তঘলেকর িব�ে� এরা িবে�াহী হেয় �দৗলতাবাদ দখল কের 

�নয় । িবে�াহীরা ইসমাইল মুখ নােম এক জৈনক আিমরেক �াধীন সুলতান বেল �ঘাষনা কের 

*১৩৪৬ �ীঃ) । িতিনরাজী না হেল িবে�াহীরা হাসান নােম এক ব�াি�েক সুলতান বেল মেনানীত 

কেরন । ১৩৪৭ �ী�াে� হাসান গ� আলাউি�ন বাহমন শাহ উপাধী িনেয় িসংহাসেন বেসন । ু

তার নামানুসাের এই রােজ�র নাম হয় বাহমনী গএবনং রাজবংেশর নাম হয় বাহমনী রাজবংশ ।

২.৪.২.১. উ�ান ও মামুদ গাওয়ান এর অবদান 

ৃ ১৩৪৭ �ীঃ আলাউি�ন বাহমান শাহ কত� ক �য বাহমনী রােজ�নর �িত�া হেয়িছল তা 

দীঘ�িদন �েক িছল । ধারাবািহকভােব ১৫১৮ �ীঃ পয�� এই রােজ� �য সম� শাসক রাজ� কেরন 

তােদর িবষেয় নীেচ আেলাচনা করা হল ।

আলাউি�ন বাহমান শাহ (১৩৪৭ -১৩৫৮ �ীঃ) 

 আলাউি�ন বাহমন শাহ িছেলন বাহমনী রােজ�র �িত�াতা ল িতিন তার রাজ�জয় 

নীিতর �ারা সা�ােজ�র িব�ার ঘটান । তার রাজ�সীমাউ�ের গ�া �থেক দি�েন কৃ�ানদী এবং 

পি�েমেদৗলতাবাদ �থেক পূেব� �ব�ী পয�� িব�ৃত িছল ।তার রাজ�েক িতমিন ৪ � �েদেশ ভাগ 

ুকেরন । যথা - �লবগ�া, �দৗলতাবাদ, �বরার ও িবদর । সাম��ভরা �েদেশর শাসনকত� া িছেলন 
ু। আলাউি� বাহমান শাহই রিছেলন �থ মুসিলম শাসক িযিন িহ�ুেদর ওপর িজিজয়া কর তেল 

�দন । সবিমিলেয় বলা যায় িতিন িছেলন একজন �যাগ� শাসক ।
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�থম মহ�দ শাহ (১৩৫৮ -১৩৭৭)

ু আলাউি�ন বাহমান শাহ মৃত�র পর তার পু� �থ মহ� শাহ িসংহাসেন বেসন । 

বাহমনী রােজ�র �� িহ�ু �িতেবশী রাজ� িছল িবজয়নগর ও বর�ন । মহ�দ শাহ এই �� 

রােজ�র সে� দীঘ��ায়ী যুে� জিড়েয় পেড়ন । তার আমল �থেকই দীঘ�কলালী িবজনগর বাহমনী 

সংঘেষর�  সূ�পাত । িতিন িবজয়ননগেরর রাজা বু�েক পরািজত কের । মহ�মদ  শাহ বর�ল 

রাজােক পরািজত কের �গাল��া দখল কেরন ও �চুর �িতপূরন আদায় কেরন । মহ�মদ 

শাহ িছেলন সফল �যা�া, সুশাসক ও িশ� সং�ৃিতর পৃ�েপাষক ।

মুজািহদ শাহ (১৩৭৭ -১৩৭৮ �ীঃ) 

 মহ�দ শােহর পর তার পু� মুজািহদ শাহ িসংহাসেন বেসন । িতিন িবজয়নগর 
ুআ�মণ কের �বার পরািজত হন । �শসেন িবেদশী তিক�  ও পারিসক আমীেদর �িত 

প�পািত� করেল �দশীয় মুসলমমানেদর সে� িবেরাধ �দখা �দয় । এই িবেরাধ পরবত�কােল 

বাহমনী রােজ�র পতনেক �নরািনত কের । ১৩৭৮ �ীঃ মুজািহত শাহেক হত�া কের তার 

�ািতভাই দাইদ শাহ ।

দাউদ শাহ (এি�ল -েম ১৩৭৮ �ীঃ) 

 মুজািহদ শােক হত�া কের দাউদ শাহ িসংহাসেন বেসন । তােক �কউ �মা কেরিন । 

মুজািহদেদর অনুচররা দাউদেক হত�া কের ।

ি�তীয় মহ�দ শাহ (১৩৭৮ -১৩৯৭)

ু দাউেদর মৃত�র পর তার ভাই ি�তীয় মহ�দ শাহ িসংহাসেন বেসন । িতিন িছেলন 

শাি�ি�য় শাসক । িশ�, সািহেত� ও তার অনুরাগ িছল । �জাকেল�েনর িবষেয় তার নজর িছল । 
ুতার সমেয় বাহমনী রােজ�র িকছু অংশ িবজয়ননগর দখল কের �নয় । তার মৃত�র পর (১৩৯৭) 

তার �ই পু� িগয়াসউি�ন ও সামসুি�ন কেয়ক মােসর জন� িসংহাসেন বেসন ।

তাজউি�ন িফেরাজ শাহ (১৩৯৭ -১৪২২ �ীঃ)

 সামমসুি�েনর পর বাহনী িসংহাসেন বেসন তাজউি�ন িফেরাজ শাহ । িতিন িচেলন 

সুপি�ত । তার সমেয় িবজয়নগেরর রাজা �থম �দবরায় পরািজত হন । তার আমেল সং�ৃিত, 

�বদিশক বািনেজ�র �সার কের । ব� িহ�ুেক িতিন তার রােজ� চাকির �দন । িতিন আসেল 

ধমস� িহ�ু িছেলন ।
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আহ�দ শাহ (১৪২২ -১৪৩৫ �ীঃ) 

 িফেরােজর পর তার ভাই আহমদ শাহ বাহমনী িসংহাসেন বেসন ল িতিন 

িবজয়নগেরর রাজা ি�তধীয় �দবরায়েক পরািজত কেরন । �কা�ন ও বর�েলর িকছু অংশ দখল 

কেরন । িতিন তার রাজধানী �লবগ� �থেক িবদের �ানা�িরত কেরন ।িতিন ধমি� নরেপ� শাসক 

িছেলন না । তার সমেয় অিভজাতেদর �গা�ীদ� বাহমনমী শাসনেক �ব�ল কের �তােল ।

ি�তীয় আলাউি�ন শাহ (১৪৩৫ -৫৭ �ীঃ)

 আহ�দ শােহর পর তার পু� ি�তীয় আলাউি�ন শাহ বাহমনী িসংহাসেন বেসন । 

িবজয়নগেরর রাজা ি�তীয় �দবরাজেক যুে� পরািজত কের । এছাড়া খাে�শ ও �কা�েনর িহ�ু 

রাজােদর িবে�াহ দমন কের । িতিন ও িবদ�া ও িবদ�াবােনর পৃ�েপাষক িছেলন । �জা কল�ােনর 

জন�ইও িতিন অেনক পদে�প �হন কেরন ।

�মায়ুন শাহ (১৪৫৭ -১৪৬১ �ীঃ) 

 ি�তীব আলাউি�ন শােহর পর তার পু� �মায়ুন শাহ বাহমনী িসংহাসেন বেসন । িতিন 

িছেলন অত�াচারী শাসক । তার এই ক’বছর রাজ� কােল �জারা অিত� হেয় ওেঠ । তারা তােক 

‘জািলম’ নাম �দয় ।

িনজাম শাহ (১৪৬১ -৬৩�ীঃ)

 �মায়ুন শােহর পর নাবালক িভজাম শাহ িসংহাসন বেসন । এই সময় উিড়ষ�া ও 
ু�তেল�ানার রাজারা বাহমিন রাজ� আ�মন কের । ১৪৩৬৩ �ীঃ তার মৃত� হয় ।

তৃতীয় মহ�দ শাহ (১৪৬৩ -৮২)

ৃ অকােল িনজাম শাহ মারা �গেল তার ভাই ততীব মহ�দ শাহ বাহমনী িসংহাসেন 

বেসন । সবরকম খারাপ �েনর সম�য় ঘেটিছল তার চিরে� । িতিন িছেলন সুরা ও নারীেত 

আস� । তার ম��ী মামুদ গাওয়ান িছেলন দ� । তাই িতিন শাসন ব�ব�ােক র�া কেরন । িক� 

মহ�দ শাহ পরামেশ�র বনসবত� হেয় মামুদ গাওয়েনর �াণদ� �দন ।

মামুদ শাহ (১৪৮২ - ১৫৮১)

ৃ ততীয় মহ�দ শােহর পর তার পু� মামুদ শাহ বাহমনী িসংহাসেন বেসন । রাজ� শাসন 
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করার �যাগ�তা তার িছল না ল তার সমেয় দি�নী ও বিহরাগত অিভজাতেদর �� চরেম ওেঠ । 
ুমামুদ শাহ জৈণক তিক�  অিভজাত কািশম বািরেদর হােত রােজ�র সকল �মতা �ছেড় �দন ।

মামুদ গাওয়ান (১৪৬৪ -১৪৮১ �ীঃ) 

 ১৪৬৪ �ীঃ মহ�দ শাহ মামুদ গাওয়ানেক �ধানম�ী িনযু� কের ‘খাজা-ই-জাহান’ 

ূ ুউপািধেত ভিষত কেরন । এই সময়  �থেক মৃত�র পূব� পয�� গাওয়ান বাহমনী রােজ�র �ধানম�ী 

পদ অলংকৃত কের স�ক দািয়� পালন কেরিছলন ।

 ব�াি�জীবেন মামুদ গাওয়ান িছেলন ব�বসাবী । িনজকমক� ৃ িত� �ারা িতিন বাহমনী 

রােজ�র �ধানম�ীর পদ অলংকৃত কেরিছেলন । সুলতান অমেযাগ� িছললেকন কায�ত সম� 

�মতাই িছল মামুদ গাওয়েনর হােত । িতিন রাজৈনিতকক �ীতাব�া �াপন কেরন, �ভৗগিলক 

এবং সাং�ৃিতক ��ে� উ�য়ন ঘটান । িতিন সুদ� �যা�া িছেলন ।

 মামুদ গাওয়েনর ত�াবধেন বাহমনী রাজ� অথৈ� নিতক িদক �থেকও উ�য়ন ঘটােত 

স�ম হেয়িছল । �বশিকছু ব�র দখেলর ফেল �বদিশক বািনজ� �সার লাভ কের । কা�ী �ংস 

কের �সখান �থেক অেনক ধনর�, হািত, �ঘাড়া দাসদাসী িনেয় আসা হয় । শাসন ব�বন�ােকও 

িতিন সং�ার সাধনন কেরন । রাজ�েক আটিত �জরেদেশ ভাগ কের �ােদিশক শাসক িনেয়াগ 

কেরন । িতিন িশ�ার অনুরাগী িছেলন । গিণত ও িচিকৎসা শাে� আ�হী িছেলন । তার সমেয় 

এক� িবখ�াত মা�াসা ও এক� পাঠভবন িনমা� ন কেরন ।

 মামুদ গাওয়ান িছেলন বিহরাগত মুসিলম, িতিন পারস� �থেক এেসিছেলন । তার 
ৃ�নতে� বাহমনী রােজ�র উ�য়ন ঘটার ফেল গাওয়ােনর জনি�য়তা বৃি� পায় । তার এই 

জনি�য়তা দি�নী অিভজাতা সহ� করেত পেরনিন । তাই অিভজাতরা মামুদ গাওয়েনর িব�ে� 
ৃিমথ�া অিভেযাগ কের । সুলতান ততীয় মহ�দ শাহ অ�-প�াৎ িবচার না কের গাওয়েনর 

ু ুমৃত�দ� �দন ১৪৮১ �ীঃ । মামুদ গাওয়েনর মৃত�র পর বাহমনী রােজ�র �ত পতন ঘেট ।

২.৪.২.২. বাহমনী রােজ�র পতন

ু মামুদ গাওয়েনর মৃত�দে�র পেরর বছর ১৪৮২ �ীঃ মহ�দ শাহ মারা যান । বাহমনী 

রাজ� �ত পতেনর িদেক এিগেয় যায় । ১৫১৮ �ীঃ মামুদ শাহ মারা যাবার পর ঐ বংেশর চারজন 

িসংহাসেন বেসন । বাহমনী রােজ�র �শষ রাজা িছেলন কিলমু�াহ । ১৫৩৮ �ীঃ িতই মারা �গেল 

বাহমনী রােজ�র পতন ঘেট । আর এর জন� দায়ী িছল বাহমনী সুলতানেদর অেযাগ�তা ও 

�ব�লতা, দি�নী ও িবেদশী আমরেদর মেধ� �মতার লড়াই, �ােদিশক শাসেদর �াধীনতা  
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�ৃহা । বাহমনী রাজ� �ভে� ৫� �াধীন রােজ�র জ� । এই ভােবই বাহমনী রােজ�র অবসান 

িনি�ত হয় ।

২.৫. ভি� আে�ালন উ�ব এবং �বিশ��

 �ীে�র প�দশ �ষাড়শ শতা�ীেত কবীর, রামান�,নানক, দা� ও �চতন� �মুখেদর 

�য ধম�য় উদার আে�ালন জনগনেক �ভািবত কেরিছল তাই ভি� আে�ালন । এেদর মধ� 

িদেয় ভি� আে�ালন সব�ভারতীয় আে�ালেনর �প �পেয়িছল । �ী�ীয় ষ� শতেক আলয়ার 

ও নায়নার স�রা ভি� সংগীেতর মধ� িদেয় আে�ালেনর সূ�পাত কেরন । পরবত�কােল 

রামানুেজর হাত ধের ভি� আে�ালেনর সূ�পাত কেরন । দি�ন ভারেত রামানুজ, িন�ািদত�, 

ব�ভাচায�, মাধবাচায� �মুখ দাশ�িনকেদর ধম�য় ব�াখ�া ও ভি�র মধ� িদেয় ভি�বােদর উ�ব ও 

�চার ও �সার িব�ােরর জন� উ�র ভারেত উপি�ত হেলন এবং ভি�র বন�া বইেয় িদেলন ।

 ভ� এবনং ভগবােনর মেধ� সরাসির ভালবাসার কথা ভি� বাদীেদর মেধ� �চািরত 

হেত থাকল । ভি�বােদর �য�াচীন আদশ� িছল তা িহ�ুশাে�ই বত� মান । জীবা�া ও পরমা�ার 

িমলন মূলকথা, �সখােন ঈ�র ও ঈ�র সৃ� মানুেষর মেধ� �কান জাত পাত, বণ � িছল না । 

সব�ভারতীয় ভি� আ্েদালেনর উ�েব এক উদার মানিবক �বাধ �যমন আেছ �তমিন ইসলােমর 

এেক�রবাদ ও �গাড় ভি�র �ভাব লি�ত হয় । ঈ�েরর িনকট আ�সমপ�ন, অিতি�য় 

ৃউপলি� �ভিত িছল সুিফ স�েদর একা� িবষয় তা ভি�বােদ সংিমি�ত হেত থােক এবং 

ভি�বাদ এক সব�সাধারেনর �দেয়র স�েফ সমৃ� হেয় পেড় ।

ূ দি�ন ভারেত দাশ�িনক রামানুজ ভি� আে�ালনেনর �চাের অ�নী ভিমকা 

িনেয়িছেলন । উ�রভারেত িহ�ুধেমর�  উ�ােন ও ভি�বােদর �চাের রামানে�র হাত ধের 

িশষ� ভ�েদর মধ� িদেয় ব�াপক �ভাব িব�ার কের । ঈ�ের �বল ভি� - তার �থেক মুি� যার 

মেধ� িছল এেক�র বােদর ধারনা যা রামান�-কবীর �চার কের মানুেষর মেধ� ভি�র ��াত 

আনয়ন কেরিছেলন ।

 ভি� আে�ালেনর �ব�া ও �চারকগন �ধু ধমা� ে�ালেনর নয় এই আে�ালনেক 

সমাজিব�েবর �ের নািমেয় এেন িছেলন । ভি�ধেমর�  �সাের অথৈ� নিতক ওও সামািজক িদক 

িদেয় �দখেল �দখেত পাব িনপীিড়ত অসহায় দির� ও িন�ে�ন�র মানুষরা ভি�ধমে� ক সাদের 

�হন করল । মানুেষর মেধ� �য �কান �েভদ �নই তা ভি� আে�ালেনর মুখ�িবষয় হেয় উঠল । 

সকল ��নীর মানুষ �যন মুি�র িদশা �দখেত �পল তাই ভি� আে�ালন সব��ের সমাদর লাভ 

করল । এই আে�ালেন উ�-নীচ �ভদােভদ ঘুেচ িগেয়িছল �তমিন িহ�ু-মুসলমান �ভদােভদ 
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ও িছল না, িছল এক উ�মানিবক সুর ।

২.৫.১. ভি�আে�ালেনর ��গন

 ভি�বাদ �চােরর মেধ� রামানুজ, রামান�, কিবর, নামমেদব, � �চতন�েদব ও 

নানক িবশিড� �ােন অিধকা কের আেছন ।

রামানুজ 

 ভি� ধমা� চায�নেদর মেধ� আিদ �চারক �খ�াত দাশ�িনক ও সাধক রামানুেজর নাম 

�থম �রণেযাগ� । অে�র িত�পিতেত তাঁর জ� । িতিন বঙ�ব আলয়ার মমেতর সে� 

�বদাে�র সাম�স� কেরন । িতিন বলেতন ভি� �যােগর �ারাই �কৃত মুি� লাভ স�ব ।কােয�র 

ব�ন �থেক জীবন মুি� লাভ স�ব । রামানুজ ঈ�েরর �মন জেয়র অিধক ��� আেরাগ কেরন 

। িতিন জািতেভদ ও অ�ৃশ�তা িন�া কেরন । 

রামান�

ু চতদ� শ শতেক �ধান ভ�ীবানদী ধমা� চায� ও �ব�ব ধেমর�  �বনত� ক রামান� । 

এেলহাবােদর �া�ন পিরবাের জ��হন কলরেলও উঃ ভারেত ভি�বাদ �চাের তার অবদান 

িছল িবশাল । িতিন জািতেভত �থােক ঘৃনা করেতন এবং রােমর �িত অকৃি�ম ভি�ই মুি�র 

একমা� পথ বেল �চার করেতন । তার ১২ জন �ধান িশেষ�র মেধ� িন�বেণর�  নািপত, মুিচ 

ৃ�ভিত িছেলন । তার অন�তম �ধান িশষ� িছেলন মাধব কবীর । রামান� িহি� ভাষােক তার 

ধম�� চােরর বাহন কেরন ।

কবীর (১৪২৪ -১৫১৮)

 রামানে�র �ধান িশষ� কবনীর িছেলন �জালা বা ত�বায় জািতর মানুষ । বাল�কাল 

�থেক তার মেন িদব� গ�ােনর উদয় হয় । িহ�ু দশ�ন এবং সুফী স�ান ও কবীেদর �ভাব তােক 

গভীর ভােব �ভািবত কের । কবীর িহ�ু মুসলমান ধমেমর�  মেধ� �কান বািধক� �ীকার করেতন 

না এবং উভয় স�দােয়র মেধ� স�ীিত �াপন করাই তার ধেমর�  �ধান ল�� িছল । িতিন মেনর 

পিব�তা ও আ�িরকতা ওপর �জার িদেতন । িহ�ু-মুসলমান উভয় ধমা� ল�ীরা তার িশষ�� �হন 

কেরন । 
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নামেদব (১২৭০ -১৩৫০ �ীঃ)

 মারাঠা ধমা� চায� নামেদব মহারা� ভি�ধম � �চার কেরন । িতিন িছেলন িব�ুর উপাসক 

। িতিন এেক�র বােদ িব�াসী িচেলন এবং মূিত� পূজা ও ধেমর�  বািহ�ক অনুদােনর �ঘার িবেরাধী 

িছেলন । তার ধমম� েতর মূল কথা িছল সূিচতা, ভি� ও হিরর �নকীত� ন। িহ�ু ও মুসলমানেদর 

মেধ� ঐক� �াপেনর �চ�া ইিনও কের �গেছন ।

�ৈচতন� (১৪৮০ -১৫৬৩) 

 �ব�ব ধেমর�  �চারকেদর মেধ� �চতেন�র িছেলন সব�ে�� । বাংলেদেশর নিদয়া 

�জলার এক �া�ণ পপিরবাের জ��হন কেরন । ২৪ বছর বয়েস স��াস ধম � �হন কেরন । দঃ 

ভারত পির�মন কের ১৮ বছর িতিন পুরীধােম অিতবািহত কেরন । পি�ত-মুখ�, উচ-নীচ 

িনিব�েশেষ তার ভি�ধম � �চার কেরন ।

 জীেব দয়া ঈ�র ঐকাি�ক ব�াি� �সই ভি� নাম সংধীন এর উপর �চতন� �বিত� ত 

ধম � �িতি�ত । জািতেভত �থাব �ঘার িবেরাধী িছেলন । তাঁর �চািরত ধেমর�  মূল কথা িছল 

�বরাগ� এবং �কৃ� অথা� ৎ ভগবােনর �িত গভীর ��ম । বাংলােদশ তার ধেমর�  বাঈ জািত ধম �

িনিব�েশেষ সকল মানুেষর মেধ� গভীর �ভাব িব�ার কেরিছেলন ।

নানক (১৪৬৯ -১৫৩৮ �ীঃ)

 িশখ ধেমর�  �বত� ক নানক মধ�যুেগর অন�তম ��� ধম�� চারক িছেলন । কিতিন 

লােহােরর িনকট তালবুি� �ােম জ��হন কেরন । ��নানেকর ধেমর�  �ধান �বিশ� এক ঈ�র । 

এই ঈ�েরর ��প বণন� া িকের িতিন বলেলেছন ঈ�র সত�, ��া । িতিন সবজনীন সহনশীলতা 

বানী �চার কেরন । এবং িহ�ু ও মুসলমােনর জ�গত ও সামািজক িমলেনর �চ�া কেরন ।

২.৫.২. ভি� আে�ালেনর �ভাব 

 ভি� আে�ালেনর উ�র �থেক দি�ন ভারত সমানভােব সাধারন জনগনেক 

আেলািডত কেরিছেলন । �বৗ� আে�ালেনর পর ভারতবেষর�  বুেক গভীর ও ব�পকভােব ভি� 

আে�ালেনই �ভাব িব�ার কেরছীল । আচার সব�� ধমা� � ভারতবেষর�  বুেক ভি�বােদর 

এেক�রবাদ ঈ�েরর সে� জীেবর �য ��েমর স�ক�  তা �চািরত হেল মানুষ সাদের এই 

আে�ালেন সািমল হন । 

 ভি� আে�ালেনর ফেলধম�য় সামািজক অিবচােরর িব�ে� সকল মানুেষর মেধ� 
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�ািত� ও সােম�র বানী �চািরত হল । এর ফেল সমােজ ও ধেম � �য �সং�ার �িল িছল তার 

উপর ব�াপক আঘাত আসল । অবেহিলত দিলত মানুষরা মুি�র আেলা �দখল যার �ভাব িছল 

সু�র �সারী । কিবর, নানক, �চতন� �মুখ ধম�ব �নতারা সমােজর িনয�ািতত অবেহিলত, 

�শািষত মানুষেদর বাঁচার �� �দখােলন । ঈ�েরর মহৎ আদশ� ও ��মভি� আেলাক �পেয় 

তােদর তািপত �দয় জুড়ােলা ।

 ভি� আ�েলর ফেল �ধু ধম � নয়, �ােদিশক ভাষা ও সািহেত�র উ�িত সাধন 

ঘেটিছল । ধমস� ং�ারগন সং�ৃত ভাষার পিরবেত�  সব�জন �বাধ� আ�িলক ভাষােত ভি�গীিত 

ও ��রিচত হল । মহৎজেনর জীবনী ���িলও সাধারনেনর পাঠ� ও �বাঝার সুিবধােথ � আ�িলক 

ভাষায় রচনা করা হল এবং উৎকৃ� ককথ� ভাষার উপর �জার �দওয়া হল । যারা ধম � �চারক 

তারা �লাকভাষার মধ�িদেয় ঈে�র অিময়বানী �চার করেলন । িবিভ� ভজনগীিত, ভি�গীিত 

�যমন রিচত হেত থাকল । �তমিন বাংলায় সৃি� হল পদাবলী সািহত�, �চতন� জীবনী �� । 

বৃ�াবন দােসর �চতন�ভাগবত যা ভি��ােনর আকার এবং �চতন� িদবজীবেনর লীলা স�িলত 

�� । � � কৃ�দাস কিবরােজর ‘� � �চতন�চিরতামৃত’ �য �� সমাজ, দশ�ন ত� ইিতহােসর 

এক �ামান� �� । কবীেরর �দাহা, ��মুখী ভাষায় নানেকর ভজন, মারাঠা সাধক নামেদব ও 

তুকারােমর ‘অভ�’ িবেশষ �ভাব িব�ার কেরিছল । �চতন�েদেবর পষদ� েদর পাশাপািশ 

সীতােদবী, শা�ােদবী সংগঠক হেয় উেঠিছেলন ফেল ভি�বাদী আে�ালেন নারী-পু�েষর 

�ভদােভদ িছল না । ধমস� ভায় �যাগদােনর ব�াপাের নারীেদর অিধকার �বেড় �গল যার ফেল 

ভি� আে�ালেন নারীর ময�াদা বৃি� �পল ।

 ভি� আে�ালন ভারতবেষর�  সমাজ সং�ৃিতেক ব�াপক ভােব �ভাব িব�ার 

কেরিছেলন যা ইিতহাস পৃ�ায় �ান কের িনেয়েছ । জািত ধম � বণ � িনিব�েশেষ এক মহৎ সম�েয়র 

সুর �শানা �গল ভি�বাদী আে�ালেনর মেধ� যা সমাজ ও মানবকেল�েনর পথেকই সূিচত 

করল ।

২.৬.সুিফ আে�ালন : উ�ব এবং �বিশ�� 

 মধ�যুেগর ভারতবেষ � �য সং�া মূলক ধমা� ে�ালন সংগ�ত হেয়িছল িসিফ নামক 

ধমা� ে�ালন িছল ���পূন� । �কারােন িব�াস কের অ�েরর সু�তা ও �মভি�র মধ�িদয়া 

আ�াহেক পাওয়া স�ব বেল সুিফ সাধকরা মেন কেরন । সুিফ হল রহস�ময় মরিময়া সাধনা । 

ূযােত মানবধেমর�  গভীর অনুভিতর �কাশ িবপদগামী মুসলমােদর অব�েয়র হাত �থেক 

বাঁচােনার জন�ই সুিফ আে�ালেনর উ�ব ।
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 সুিফ মতবােদর উে�খ�েযাগ� িদক�িল হল �কৃত সুিফরা আ�ােহর িনেড� শ অণুসরন 

করেতন । তােদর জগঃ িছল  ঈ�রময় । সুিফ মতবােদর �চারকগন ত�াগ �বরােগ�র মধ�িদেয় 

জীবন িনব�াহ করােকই ��� বেলেছন । আ�াহ ��েমর �তীক তাই তারা আ�াহেক পাওয়ার 

জন� অনাড়া�র সহজ সরল জীবন �বেছ িনেয়িছেলন । সুিফেদর ��েক বলা হয় ‘িপরবা খাজা’ 

আর অনুগামীেদর  বলাহয় ‘ফিকর’ বা ‘দরেবশ’ ।

২.৬.১. সুিফ আে�ালেনর ��গন

ু �াদশ শতেকই সুিফ আে�ালন �� হয় । �েয়াদশ -চতদ� শ শতেক ব�াপক িব�ৃিত 

ঘেট । িব�ৃিতর সে� সে� িবিভ� মতাদশ� �দখােদয় । মতাদেশ�র িভি�েত ১২ � িসলিসলায় 

িবভ� হেয় পেড় । স�দা �িল মেধ� িবিভ� অ�েল যাআ �ভাব িবসতার কেরিছল তােদর 

ৃমেধ� - িচশিত, সুরাবিদ� , কােদির, িফরেদৗিস, কালা�ির, সা�াির, মাদাির �ভিত িছল 

উে�খেযাগ� । িচশিত ও সুরাবিদ�  স�দায়ই সবেচেয় �বিশ �ভাব িব�ার কেরিছল ।

 সুরাবিদ�  স�দােয়র �িত�াতা হেলন �শখ িশহাবুি�ন সুরাবদ� । আরেবই এর সূচনা। 

ভারেত এই স�দােয়র �িত�া কেরন �শখ বাহাউি�ন । এই স�দােয়র �লােকরা ভারেত 

ধমস� ং�া� পেদ �যাগদান করেতন । সকল সময় গএরা শাসক �গা�ী ও অিভজাতেদর সে� 

�যাগােযাগ �রেখ চলেতন িক� সাধারন জনগেনর সে� এেদর �তমন ঘিন�তা ল�� করা যায় 

না । সুরাবদ� স�দােয়র সুিফ স� �শখ জালাললুি�ন বাংলােদেশ খিনকা �াপন ও িহ�ুেদর 

ইসলাম ধেম � দী�ীত কেরিছেলন ।

 িচশিত স�দায়েনর �িত�াতা হেলন খাজা �মনুি�ন িচশিত (১১৪২ -১২৩৬) িতিন 

ভারেত এেস িদ�ী , লােহাের বসবাস করার পর আজমীের �ায়ী বসবাস �� কেরন । সম� 
ুভারেত তার �ভাব �চুর খিনকা গেড় ওেঠ । তাঁর সাংগঠিনক শি� িছল অসাধারন । তাঁর মৃত�র 

পর �শখ হাইদউি�ন নােগরী (১১৯২-১২৭৪) খুব  সাধারন জীবনযাপেনর মধ� িদেয় সাধারেনর 

কােছ জনি�য় হেয় উেঠছীেলন । অনাড়�র জীবন যাপেনর সে� িনরািমষ �ভাজন ও রাজনীিত 

�থেক �ের থাকেতন । িতিন �থম িহি� ভাষায় সুিফ ধম � দশ�ন �চার কেরন ।

 িচশিত স�দােয়র ��� স� হেলন �শখ িনজামউি�ন আওিলয়া (১২৩৮ -১৩২৫) । 

িদ�ীেকই িতিন �ধান কমে� ক� িহসােব �বেছ িনেলন । সাধারেনর সে� তােদর স�ক�  �াপ 

হেয়িছল । জনগেনর ভাষায় অথা� ৎ িদ�ীেত িহি� ভাষায় সুিফমত �চার করেতন । িনজামুি�ন 

�যাগ সাধনা ও সমাগান গাইেতন । তাঁর িশষ� �শখ নািস�ি�ন িচরাগ িছল �যাগ� উ�রািধকারী । 

িনজামউি�ন সুলতানেদর কাচ �থেক ব��ের অব�ান করেতন �কান ভােব সুলতানরা তােক 
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�ভািবত করেত পােরিন । �কানিদন �মতা বা িবলািসতার পে� ডুেব যানিন । িচশিত 

স�দােয়র খানকায় িন� শ�দােয়র এবং গিরব আনুেষর যাতাযাত িছল অবাধ ।

২.৬.২. সুিফ আে�ালেনর �ভাব 

 ভারেত সুলতাই আমেল সুিফ আে�ালন গেড় ওেঠ । ইসলাম ধেমর�  �সংং�ার ও 

�গাঁড়ািমর অ�কার �থেক মুি�র জন�ই সুিফ মতাদেশ�র ব�াপক িব�ার হেয়েছ । সুিফ �রা 

ভারতীয় সমাজ ও জীবনেক নািড়েয় িদেয়িছেলন । িনেজরা সহজ সরল অনাড়া�র জীবন 

যাপেনর মধ� দেয় সাধারেণর কােছ ��া� হেয় উেঠিছল । সুিফরা �সবামূলক কােজ ব�া� 

�থেক মানুেষর মেন �ান কেরিনেয়িছল । এেদর জীবন চচ� ায় আকৃ� হেয় সাধারন মুসিলম ও 

সহনশীলতা ও উদার মেনাভাব �যমন িছল �তমিন িছল অতীি�য় মরিময়ার �চতনা ।সাং�ৃিতক 

আদান �দােন ও �দবেদবীর ক�নায় িবেশষ কের �লৗিকক �দবেদবী �দর উপর সুফী �ভাব 

�দখা যায় । এককথায় সব�ভারত ব�াপী সুিফ আে�ালেনর �ভাব পিরলি�ত হয় ।

২.৭. �শরশােহর উ�ান(১৫৪০ - ১৫৪৫ �ীঃ) 

 �থম পািনপেথর যুে� জয়লােভর মধিদেয় ১৫২৬ �ীঃ আবর িদ�ীেত �মাঘল সা�াজ� 

�িত�া কেরিছেলন । ১৫২৯ সােল বার ও আফগা শাসক মামুদ �লাদীর মেধ� সংগ�ত ঘঘ�রার 

যুে� বাবর জয় লাভ কেরছল । তেব বাবেরর রাজ�কাল িছল খুব সীিমত (১৫২৬ -৩০) সমেয়র । 

বাবের পর �জ��পু� �মায়ুন িসংহাসেন বেসনল তার রাজে�র �থম পেব� �শরশােহর সে� 

সংঘষ � বােধ । �থম পেব� ১৫৩০ -৪০ �ীঃ পয�� িদ�ীেত রাজ� কেরন ।

 �শর খাঁর বাল�নাম ফিরদ । তার িপতা িবহােরর সাসারােমর জায়িগরদার িছেলন । �শর 

খাঁর ই�া িছল িদ�ীেত পুনরায় আফগান শাসন �িত�া করা । এই উে�শ�েক সামেন �রেখ 

�শরখাঁ তার �মেত বৃি�েত য�বান হন । বাংলার িদেক অ�সর �হ িকছু অ�ল দখল কেরন । 

�মায়ুন �শরশাহেক দিমত করার এ�া কেরিছেলন �কই িক� তার �া� রননীিত সমেয়র 

অপববহার এবং অলসজীবন যাপন তােক খাঁর কােছ পরা� হেত বাধ� কের । �থেম ১৫৩৯ �ীঃ 

�চৗসার যুে� �মায়ুন �শর খাঁর কােছ পরািজত হন । ি�তীয় বার ১৫৪০ �ীঃ িব��ােমর যুে� �শর 

খাঁর কােছ পরািজত হেয় রাজচুত ও �দশত�াগ কের ।িদ�ীেত পুনরায় শাসন �িতি�ত হয় । 
ুমিদ�ীর িসংহাসেন বেস �শর খাঁ নতন উপািধ �নন ‘েশর শাহ’ । মা� ৫ বছেরর রাজ�কােল 

�শরশাহ সম�িদক িদেয় তার কমক� ৃ িতে�র �া�র �রেখ �গেছন । ১৫৪৫ �ীঃ ২২েশ �ম 
ুকিল�র �গ� অবেরাধ কােল আকি�ক এক �বামা িবে�ারেন তার মৃত� হয় ।
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২.৭.১. �শরশােহর �শাসিনক সং�ার 

 ভারত এর মধযুেগর ইিতহাস �শরশাহ িছেলন অন�তম ���পূন� ও আকষন� ীয় 

ব�াি�� । ডঃ �কেক কানুন �গা তােক আফগান সব�ে�� �শাসক ও সামিরক �িতভা বেল 

বণন� া কেরেছন । অিত অ� সমেয়র জন� িতিন ই�-মুসিলম ইিতহােস এক উ�লতারকা �েপ 

ুআবিনভ� ত হন । মা� ৫বৎসর রাজ� কের িতিন শাসন ব�ব�ার �য উ�িত সাধন কেরন তা ভারত 

ইিতহােস �শরশাহেক অমর� দান কেরেছ । 

 শাসন ব�াপাের �শরশােহর কৃিততএর সুফল তার রাজ� কােল পিরলি�ত হয় । 

তাচাড়া তার শাসন নীিত পরবত� কােল আকবর �মুখ ভারেতর ক�ািত স�� শাসকেদর 

ৃ�ভািবত কেরিছল ল তার শাসকেদর �ভািবত কেরিছল । তার শাসন �ভিতর �শংসা করেত 

িগেয় ঐিতহািসক কীন� বেলেছন �কান সরকার এমন িক ি��শ সরকার ও পাঠান সুলতান 

�শরশােহর ন�ায় িবচ�নতার পিরচয় িদেত পােরন িন ।

 �শরশাহ তার পূব�সূরী মুসলমান শাসকেদর ন�ায় মধ�যুগীয় সামিরক সঐরতে� িব�াসী 

িছেলন না । তার নরপিতে�র আদশ� িছল �জােদর ম�েলর জন� সব�শি� িনেয়াগ করা । তাঁর 

শাসন বব�ায় জনগেনর অংশ �হেন �কান সুেযাগ িছল না সত�, তেব জনকল�ান সাধনাই িছল 

তার শাসন ব�ব�ার মূল নীিত । মুসলমান শাসেনর ইিতহােস �শরশাহই �থম জন সাধারেনর 

কল�ান ও তােদর সমথে� নর িভি�েত সা�াজ� ও শাসন ব��া গঠেনর �চ�া কেরিছেলন । িতিন 

িছেলন �কৃত �জািহৈতসী শাসক ।

 �শরশাহ �ােদিশক শাসনকায� চালনার �েয়ােজ ৪৭ � সরকাের িবভ� কেরন । 

িশকদার ই িশকদারবান নােম �যাগ� ও �মতাশালী কমচ� ারী শাসন ভার পিরচালনার দািয়ে� 

ৃিছেলন । �দওয়ািন  মামলা, জিমর জিরপ �ভিতর জন� মুনেসফ-ইমুনিসফান িনযু� িছেলন 

আর তােদর সাহােয�র জন� �ফােতদার, করিনক, আমন িনযু� িছেলন।

 �শরশাহ িছেলন একজন দ� �াশাসক । তাঁর�বিত� ত রাজ� নীিত তার কৃিতে�র 

�া�র । �দেশর রাজ� িনধা� রন, রাজ� আদাব সং�া� িবভাগ ও নীিত িতিন �ঢ়েল সাজােলন । 

সাধারন কৃষকেদর সে� সরকােরর �ত�� সংেযাগ �শরশাহ উৎসাহী িছেলন । 

মধ�স�েভাজগীেদর িতিন সুনজের �দেখন িন । িতিন মূলত রায়তওয়ারী বে�াব� মাধ�েমই 

রাজ� সং�া� ব�ব�া কেরিছেলন ।

ু পুিলিশ ব�ব�ােক নতন কের সাজােলন । �দেশর আইনশৃ�লা র�ােথ � এইপুিলিশ 

ব�ব�ার উ�য়ন । �দেশর পুিলশ বাহীনীেত �চার, ডাকাত, খুিন অপরাধীেদর িনযু� কের অপরাধ 
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কমােনার ব�ব�া করেলন । মহতািলব নােম কমচ� াির পুিলশ ও আউন শৃ�লা র�ার কােজ 

সাহায� করেতন ।

 �শরশাহ দেশর িবিভ� �া্েত �যাগােযােগর সুিবধােথ � �শ� রা�া িনমা� ন করেলন । 

�া��া� �রাড় তার মেধ� উে�খেযাগ� । রা�া� বাংলার �সানারগাঁও �থেক িস�ুনেদর তীর 

পয�� দীঘ� িছল ।এছাড়া �দেশর িবিভ� �ােন ববসা বািনজ� ও যাতাযােতর সুিবধােথ � �চাট ও বড় 

রা�া িনমা� ন কেরিছেলন যা �রদশ� �শরশােহর কৃিত� বহন কেরেছ ।

 �শ� রা�া িনমা� েনর পর মােঝ মেধ� িতিন সরাইখানা িনমা� ন করেলন । রা�ার উভয় 

িদেক বৃ�েরাপন করেলন । ১৭০০ সরাইখানার �দখভােলর জন� একদল কমা� চারী িনেয়াগ 

কেরন ফেল �দেশ �যাগােযাগ ব�ব�ার পাশাপাশী সরকারী কমচ� ািরও িনেয়াগ হল ।

 শাসক �শরশােহর আর একক অন�ন� উ�াবন হল দাক ব�ব�ার সূ�পাত । িতিনই 

সব��থম �ঘাড়ার িপেঠ কের ডাক ব��ার �চলন �� কেরন । সা�ােজ�র িবিভ� �াে� সংবাদ 

আদান �দােনর িনয়িমত ব�ব�া হল । �শরশােহর ব���চরও িনেয়াগ কেরিচেলন যােত স�ক 

সংবাদ তার কােছ �পৗঁছায় । এই ��চর িবভােগর �ধান হল দােরাগা-েয়-ডাক । িতিন �য 

সরাইখানা �তির কেরিছেলন �স�িলেক ডাক �চৗিক িহসােব ব�বহার করেলন । �সখােন �� 

�ঘাড়া সকল সময় মজুত রাখা হত ল �শরশাহ সাধারন ও দির� �জােদর িনিমে� দাতব 

িবভােগর ব�ব�া কেরন । এছাড়া অ�, বৃ�ধ ও িবধবােদর জন সরকাির সাহােয�র ব�ব�া কের 

ইিতহােসর পৃ�ায় জনিহতকর �জানু�ক শাসেকর িশেরাপা অজ� ন কেরন ।

২.৭.২. �শরশােহর কৃিত�

 মধ�যুেগর ভারতবেষর�  ইিতহােস �শরশাহ একজন ��� শাসক । িতিন ব�মুখী সং�ার 

সাধন ও জন িহৈতষী কােজর মধ� িদেয় মহান স�ােটর নিজর গেড়েছন । �শরশাহ িছেলন 

সুদ� শাসক । সব�ে�ে� নবনব নীিত ও সং�ার সাধন কের �দশেক উ�িতর িশখের িনেয় 

যাওয়ার �ে� িছেলন িবেভার ।কৃষকেদর �াথর� �ার জন� জনকল�ান মূলক ব�ব�া �হন �দান 

করেত পাের এমন রাজ� আদােয়র বভব�া, �� ব�ব�া এং �দেশ জনসাধারেনর 

যােত�াভািবক জীবনযাপন করেত পাের তার যাবতীয় পুিলশ-�শাসন-ডাকব�ব�া, ডা�াির 

ব�ব�া �ণয় কেরিছেলন যা তার কৃিতে�র িনদশ�ন ।

 সম� ভারত স�াট �শরশােহর মহৎ িচ�া ভাবনা �জানুর�ন �ন�িল পরবত� 

স�াটেকব�াপকভােব �ভািবত করেত �দখা যাব ল মা� ৫ বছর শাসন �মতায় এেস িতিন 

ূভারতবেষর�  �ভিত উ�িত সাধেন িনেয়ািজত িছেলন এবং সং�ােরর মধ�িদেয় উ�ত সা�াজ� 
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�তিরর �� �দেখিছেলন ।

 ধম,�  সং�ৃিত, রাজনীিত, সা�াজ� পিরচালনার জন� উ�ত ব�ব�া ও পিরক�না  �দেখ 

িবচার করেল �শরশাহেক আকবেরর পূব�সূরী বলেতই হেব । এমন সং�ার মু�, সুিবশাল 

ভারেতর �� যিদ না �দখেতন �শরশাহ তা হেল আকবেরর পে� এত সহেজ মহামমিত 

আকবের উ�ীত হওয়ায় স�ব হত না । ভারতবেষর�  ইিতহােস �শরশাহ ও আকবরর রাজ�কাল 

�জািহৈতষী শাসন ব�ব�ার ��� িনদশ�ন । 

২.৮. আদশ� ��মালা 

অিতসংি�� ��

১. কত �ীঃ িদ�ী সুলতািনর পতন ঘেট ?

২. �কানযুে� �ক িদ�ীরেশষ সুলতানেক পরািজত কেরন ?

৩. সুলতািন সা�ােজ�র পতেনর পর িদ�ীেত �কান সা�ােজ�র �িতি�ত হয় ?

ু৪. মহ�দ-িবন-তঘলেকর রাজ�কােল দি�নভারেত �কান �� �াধীন রাে�র উ�ান ঘেট ?

ৃ৫. কত �ী�াে� কার �নতে� িবজয়নগর রােজ�র �িত�া হয় ?

৬. িবজয়নগেরর ��� রাজা �ক িছেলন ?

৭. �কান �কান পয�টক িবজয়ননগর �মন করেত আেসন ?

৮.েক, �কন ‘েবদমমাগ�-�িত�াপক’ উপািধ �হন কেরন ?

৯. িবজয়নগের �কান চার� রাজবংশ রাজ� কেরিছল ?

১০. িবজয়নগেরর �কান রাজা ‘মহারাজািধরাজ’উপািধ �হন কেরন ?

১১. স�ম বংেশর ��� রাজা �ক িছেলন ?

ু১২. তলুভ বংেশরে�� শাসক �ক িছেলন ?

১৩. কৃ�েদব রােয়র রিচত �� �ে�র নাম কর ।

১৪. কার রাজসভায় ‘অ�িদগগজ’ িবরাজ করেতা ?

১৫. কৃ�েদবন রায় কার উপাসনা করেতন ?

১৬. কত �ী�াে� কােদর মেধ� তািলেকাটার যু� সংগ�ত হয় ?

১৭. বাহমিন রােজ�র �শষ রাজা �ক িছেলন ।

১৮. কবীর �ক িছেলন ?
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১৯. �জন  সুিফ সাধেকর নাম কর ।

২০. �শরশােহর বাল� নাম কী িছল ?

২১. কত সােল, �কাথায় �শরশাহ মারা যান ?

সংি�� ��

১. �কা �লখ - কৃ�েদব রায় ।

২. �কা �লখ - তািলেকাটার যুে�র ��� ।

৩. �কা �লখ - িবজয়নগেরর কর ব�ব�া ।

৪. িবজয়নগেরর সামািজক জীেব মিহলােদর অব�ান �কমন িছল ?

৫. িবজয়নগেরর অথন� �িতক জীবন �কমন িছল ?

৬. িবজয় নগেরর সাং�ৃিতক জীবন �কমন িছল ?

৭. �কা �লখ - মামুদ গাওয়ান ।

ূ৮. িবজয়নগর - বাহমনী সংঘেষ � ধেমর�  কী ভিমকািছল ।

৯. ভি� আে�ালেনর �বিশ�ভ কী িছল ?

১০. �কা �লখ - �� নানক ।

১১. �কা �লখ - �ৈচিতন�েদব ।

১২. �কা �লখ - কিবর ।

১৩. �কা �লখ - সুিফ িশলসলা ।

১৪. �কা �লখ - �জন সুিফ �� স�েক�  ।

রচনাধম� ��

১. িদ�ী সুলতািনর পতেনর কারণ�িল আেলাচনা কর ।

২. কৃ�েদব রােয়র কৃিত� আেলাচনা কর ।

৩. িবজয়নগেরর ককৃিষব�ব�া িবষেয় আেলাচনা কর ।

৪. িবজয়নগেরর অথৈ� নিতক ও সাং�ৃিতক জীবন �কমন িছল তা বণন� া কর ।

৬. িবজয়নগর ও বাহমনী রােজ�র সংঘেষর�  কারন �িল ব�াখ�া কর । এর ফল� কী হেয়িছল ?

৭. বাহমিন রােজ�র উ�ান ও পতেনর রাজৈনিতক ইিতহাস বন�না কর ।

৮. িবজয়নগেরর কৃিষব�ব�া ও কর বব�ার পিরচয় দাও ।
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৯. কৃ�েদব রােয়র কৃিত� আেলাচনা কর ।

১০. ভি� আে�ালেনর উ�ব ও �বিশ�� আেলাচনা কর ।

১১. ভ ি� আে�ালেনর �চারক ও ততার �ভাব আেলাচনা কর ।

১২. সুিফ আে�ালেনর িবষেয় এক� িনব� �লখ ।

১৩. সুিফ আে�ালেনর �ভাব আেলাচনা কর ।

১৪. �শরশাএর �শাসিনক সং�ার আেলাচননা কর ।

১৫. �শরশােহর কৃিত� আেলাচনা কর ।

২.৯. সহায়ক ��াবলী

১. �গাপালকৃ� পাহাড়ী : মধ�কালীন ভারত

২. �ভাতাং� মাইিত : ভারত ইিতহাস পির�মা ।

৩. জীবন �মার মুেখাপাধ�ায় :আিদমধ� ও মধ�যুেগর ভারত ।

৫. জীবন �মার মমুেখাপাধ�ায় : মুঘল সা�াজ� �থেক বৃ�শ রাজ । 

৬. �তসিলম �চৗধুরী :মধ�যুেগর ভারত ।

ু৭. গীরীশ�র �দ : ভারেতর ইিতহাস : তক�  আফগান যুগ ।

৮. �সৗিম� �মানী : সুলতািন রাজ�কােল ভারত ।

৯. শতীশ চ� : মধ�যুেগর ভারত ।

১০. �গাপাল কৃ� পাআড়ী : �মাঘল রাজ �থেক �কা�ানী রাজ ।

১১. �ভাতাং� মাইিত এবং অিসত �মার ম�ল : ভারত ইিতহাস পির�মা ।
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ূ৩.১. ভিমকা 

 জিহরউি�ন মহ�দ বাবর ১৫২৬ �ীঃ �থম পািনপেথর যুে� জয়লােভর মধ� িদেয় 

িদ�ীেত �য �মাঘল সা�াজ� �িত�া কেরিছেলন �থম পয�ােয় তা �ায়ী হেয়িছল মা� ১৫৪০ �ীঃ 

পয�� । �মায়ুনেক িবতািড়ত কের �শরশাহ ১৫৪০ �ী�াে� িদ�ীেত �য আফগান শাসন �িত�া 

কেরন তা �ায়ী হেয়িছল মা� ১৫৫ �ীঃ পয�� । ১৫৫ �ী�াে� �মায়ুন পুনরায় ভারতবেষর�  িকছু 

অংশ পুনন��ার কের িক� ১৫৫৬ �ী�াে� ি�তীয় পািনপেথর যুে� জয়লাভ কের আকবর 

িদ�ীেত পুনরায় িমঘল সা�াজ� �িত�া কেরন । ি�তীয় পেব�র �মাঘল শাসন দীঘ��ায়ী হেয়িছল । 
ৃআকবেরর �নতে� িদ�ীেক �ক� কের সমম� ভারতবষেফ �মাঘল শাসন সু�িতি�ত  

হেয়িছল । স�াট আকবর তার কমমক� ৃ িতে�র মধ�িদেয় �মাঘলযুেগর ��� স�ােটর আসন 

অলংকৃত কেরিছেলন । তারপরবত� সুলতানগন তার �দিশ�ত পেথ রাজ� শাসন কেরিছেলন । 

িক� ঔর�েজব স�াট হবার পের িতিন আকবেরর অনুসারী িছল না । ফল��প ঔর�েজেবর 
ুসময়েথেকই সা�ােজ�র আভ��রীন কলহ চরম পযফােয় ওেঠ । তার মৃত�র পের �মাঘল 

সা�ােজ�র ভাঙন িনি�ত হয় । তেব স�ক উ�য়নন সে�ও কােলর অেমাঘ িনয়মেম এই িবশাল 

সা�ােজ�রও একিদন পতন ঘেটিছল ।

৩.২. উে�শ�

 এই একক� পাঠ করেল ছা�ছা�ীরা জানেত পারেব িন�িলিখত িবষয়�িল স�েক�  -

Ÿ  আকবর িকভােব িদ�ীেত �ায়ী �মাঘল সা�াজ� পুনঃ�িত�া করেলা �স িবষেয় জানা যােব ।

Ÿ  আকবেরর রাজ�জয়, সু�ঢ় �শাসিনক ব�ব�া �িত�া, আকবেরর রাজ�ব�বসথার সং�ার 

ইত�ািদ িবষেয় ধারনা লাভ করেব ।

Ÿ  স�াট আকবেরর রাজপুতনীিত এবং ধমন� ীিত িবষেয় �ান লাভ করেব ।

Ÿ  স�াট ঔর�েজেবর রাজপুতনীিত এবং ধমন� ীিত িবষেয় জানেত পারেব ।

Ÿ  �মাঘল আমেলর সাং�ৃিতক উ�য়ন িবেশষত িচ�কলা, �াপত� ও সািহেত�র উ�য়ন িবষেয় 

জানেত পারেব ।

Ÿ  সব�পির িক ক কারেনর সম�েয় �মাঘল সা�ােজ�র পতন ঘেটিছল �স িবষেয় জানেত 

পারেব ।
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ৃ৩.৩. আকবর কত� ক �মাঘল সা�ােজ�র পুনঃ�িত�া

 জিহরউি�ন মহ�মনদ বাবর ১৫২৬ �ীঃ পািনপেথর �থম যুে� সুলতািন সা�ােজ�র 

�শষ সুলতান ই�ািহম �লাদীেক পরািজত ও িনহত কের িদ�ীেত �মাঘল সা�াজ� �িত�া  

কেরন ।১৫২৭ �ীঃ বাবর ও �মবােরর রানা সং�াম িসংেহর মেধ� খানুয়ার যু� হয় । এই যুে� 

বাবনর জয়লাভ কের । ঐিতহািসকরা মেন কেরন �থম পািনপেথর যুে� জয়লাভ অেপ�া 

খানুয়নার যুে� জয়লাভ অেনক �বিশ ���পূন� িছল । ১৫২৯ �ী�া� বাবর ও আফগান শাসক 

মামুদ �লাদীর মেধ� ঘঘ�রনর যু� হয় । এই যুে�ও বাবর জয়লাভ কের । বাবেরর �� 
ু ুরাজ�কােলর উপাদান িহসােব রিচত তজুক-ই-বাবিরর নাম করা যায় । এ� তিক�  ভাষায়  রিচত 

ু।১৫৩০ �ী�াে� ২৬ �শ িডেস�র বাবেরর মৃত� হয় ।

ু বাবেররমৃত�র পর তার �জ��পু� �মায়ুন িদ�ীর িসংহাসেন বেসন । ‘�মায়ুন কথার 

অথ � হ। ‘েসৗভাগ�বান’ ল িক� তার জীবন মেমােটই সুেখর িছল না । ১৫৩০ �ী�াে� ৩০েশ 

িডেস�র �মায়ুন িসংআসেন বেসন । �থম পেব� িতিন ১৫৪০ �ী�া� পয�� রাজ� কেরন । ১৫৮০ 

�ী�াে� �মমায়ুন কেনৗজ বা িব��ােসর যুে� �শরশােহর কােছ পরািজত হেয় �দশ �ছেড় 

পারেস�র উে�েশ� রওনা হন ।

 �মায়ুন যখন অেন�র আ�েয় রেয়েছন ১৬৪২ �ীঃ ১৫ইঅে�াবর অমরেকােট এক� 

ুিহ�ু গৃেহ হািমদাবানু �বগেমর �কাল আেলা কের মত� �ধামেম আিব�ভত হন এক আেলাকময় 

তথা �াচীন, মধ�, আধুিনক যুেগর ভারেতর অন�তম ��� নরপিত জালাউি�ন আকবর । খুব 

অ� বয়েসই িতিন িবিভ� িবষেয় পারদিশ� হেয় ওেঠন । ১৫৫৫ �ীঃ সরিহে�র যুে� �মাবুন 

জয়লাভ কের আকবরেক পা�ােবর শাসনকত� া িনযু� কেরন । �মমায়ুেনর িবশ� ব�ু �বরাম 

খাঁেক আকবেরর অিভভাবক িনযু� করা হয় । ১৫৫৫ �ীঃ �মায়ুন পুনরায় িদ�ী দখল কের 

�মাঘল সা�াজ� পুনঃ�িত�া কেরন ।

ু ১৫৫৬ �ীঃ ২ৎেশ জানুয়ারী �মায়ুেনর মৃত� হয় ল তারপর �বরামখাঁ নাবালকজ 

আকবরেক �মাঘল স�াট বেল �ঘাষনা কেরন । �বরাম খাঁ আকবেরর �ধানম�ী বা উিজেরর 

দািয়� �হন কেরন । িদ�ীর িসংহাসনেক ক�কমু� করবার জন� আকবরেক আেরা বড় যুে�র 

মুেখামুিখ হেত হয় । আকবর ও �বরাম খাঁ একে� িদ�ীআ�া দখেলর জন� যুে� অবতীন� হন । 

১৫৫৬ �ীঃ ৫ই নেভ� আফগান �সনাপিত িহমুর সে� পািনপেথর ��ের আকবেরর সে� �য 

যু� হয় তা ি�তীয় পািনপেথর যু� নােম খ�াত । যুে� আকবর জয়লাভ কেরন । �বরামখাঁ 
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আকবেরর িব�াসভাজন �ধানম�ী িছেলন । িক� তা সে�ও িতিন চ�াে�র �ীকার হন । 

আকবর তােক ১৫৬০ �ী�াে� পদচু�ত কের ম�ায় হজ করেত যাবার কথা বেলন । িক� �ভ� াগ� 
ুবশত পেথ এক অ�াত আঁততায়ীর হােত তার মৃত� হয় ।

 আকবর �বরামখাঁর অিভবাক� �থেক মু� হবার পর পুনরায় এষড়যে�র �ীকার হন। 

তার ধা�ীমাতা মমহান আ� গা এবং অন�ান�রা আকবেরর ওপর িব�ােরর �নশায় �মেত ওেঠন । 

১৫৬০ -৬৪ �ঃ �মাঘল অ�ঃপুের এক চে�� চেল তাই ডঃ ি�থ এই সময়েক অ�ঃপুিরকের 

শাসন বেল অিভিহত কেরেছন । আকবর এটা বুঝেত �পের যান । আদম খাঁ ১৫৬২ �ীঃ 

�ধানম�ী আতগা খাঁেক হত�া কের এবং স�াটেক হত�ার �চ�া কের । ফেল আকবর �সই 

মুহূেত�  আদম খাঁেক হত�ার িনেদ� শ �দন । �ােসদর ওপর �থেক নীেচ ছুঁেড় ফেল তােক হত�া 

করা হয় । এর �দড় মাস পের মহান আন�  মারা যান । ফেল অ�ঃওউিরকার শাসেনর �থেক 

আকবর মুি� পান ।

৩.৩.১. আকবেরর রাজ�কাল (১৫৫৬ -১৬০৫ �ীঃ) এবং রাজ�জয় 

 ি�তীয় পািনপেথর যুে� জয়লাভ কের ১৫৫৬ �ীঃ আকবর িদ�ীর স�াট হন । তার 
ুরাজ�কােল িছল সুদীঘ� । ১৬০৫ �ী�াে� তার মৃত�র পূব� মুহূত�  পয�� িতিন �মাঘলক স�াট 

িছেলন । এই দীঘ� রাজ�শাসনকােল িতিন �চুর রাজ�জয় কেরেছন । িতিন িছেলন একজন 

সা�াজ�বাদী ল আকবেরর �থম জয় িছল ১৫৫৬ �ীঃ ি�তীয় পািনপেথর যুে� । ১৬০১ �ী�াে� 

দাি�নােত�র অিসরগড় �গ� িছল তার �শষ জয় । আকবেরর সা�াজ�� সব�ভারতীয় সা�ােজ� 

�পা�িরত হেয়িছল ।

 যুে�র মাধ�েম িতিন মূলত তার সা�ােঝ�র স�সারন ঘটেয়িছেলন । তেব 

রাজপুতেদর ��ে� যু� ছাড়াও উ� পেদ িনেয়াগ এবং �ববািহক স�ক�  �াপেনর মধ� িদেয়ও 

তােদর আনুগত� লাভ করিছেলন । িদ�ীেক �ক� কের সম� ভারতবেষ � রাজৈনিতক ঐক� ও 
ৃসংহিত �াপেনর উে�েশ� আকবর রাজ�জয় মেনািনেবশ কেরন । এছাড়া �পতক রাজ� ্

পুনঃ��ার করাও তার উে�শ� িছল । এছাডা ভারতবেষ � অনেনক �ু� রাজ� িছল যারা সব�দা 

িনেজেদর মেধ� িববােদ িল� থাকেতা । এ�িলেক জয় কের শাি� �াপন করাওতার উে�শ� 

িছল । ১৫৬১ �ীঃ �মাগলবািহনী মালব জেয়র উে�েশ� রওনা হয় । তেব তার �মাঘল শাসনাধীেন 

আেস ১৫৬৪ �ীঃ । ১৫৬৪ �ী�াে� নগাে�ায়ান দখল কেরন । ১৫৬৮ �ীই�াে� িচেতার এর 

পতেনর পর এেক এেক রনথে�ার (১৫৭০), কািল�র (১৫৬৯), িবকানীর (১৫৭০) জয়সলিমর 

ৃ(১৫৭০), মারওয়াড় (১৫৭০) �ভিত রাজ� আকবেরর বশ�তা �মেন �নয় ।
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 তেব �মবােরর রানা �তাপেক বেস আনা �বশ ক�ন িছল । পরতাপ �শষ পয�� 

�মাঘলেদর িব�ে� যু� চািলেয় যান । ১৫৭৬ �ীঃ আকবেরর প� �থেক মানিসংেহ আসফ 

খাঁেক এক বািহনী িদেয় পাঠােনা হয় । মানিসংএ বািহিণও �তােপর বািহনীর মেধ� ১৫৭৬ �ীঃ 

হলিদঘােটর যু� হয় । এেত আকবেরর বািহনী জয়লাভ কের। �তাপ পািলেয় �াণর� কের । 

এরপর ১৫৭২ �ীঃ আকবর  �জরােটর িব�ে� অিভযান কের ১৫৭৩ �ীঃ সুরাট দখল কেরন । 

িতিন বনাংলা-িবহার উিড়ষ�াও জয় কেরিছেলন এবং এখােনও �মাঘল শাসন �িত�া হয় । 

ভারেতর িনরাপ�ার জন� উ�র পি�ম সীমা� জয় করা খুব দরকার িছল । ১৫৮৫ �ীঃ আকবর 

ুকাকবুল দখল কেরন, ১৫৮৬ �ীঃ কা�ীর �মাঘল সা�াজ�ভ� হয় । ১৫৯১ �ীঃ িস�ুেদশ ১৫৯৫ 

ুএ �বলুিচ�ান এবং তারপর কা�াহার �মাঘল সা�াজ�ভ� হয় । এেক এেক সম� উ�র ওক 

ুউ�রপি�ম ভারত িমঘল সা�াজ�ভ� হয় ।

 উ�র ভারেতর পর আকবর দি�ন ভারত জেয়র িদেক �ি� িনব� কেরন । �সই সময় 

খাে�শ, আহ�দনগর, িবজাপুর ও �গাল��া এই চার� উে�খ �যাগ� রাজ�  িছল দি�ন 

ভারেত । আকবর িবননাযুে� �ধু আনুগত� ও কর লােভর মাধ�েম এই রাজ��িলেক করদ 

রােজ� পিরণত করার জন� �ত পাঠান ১৫৯১ �ীঃ । খাে�শ রাজ�� আকবেরর আনুগত� �মেন 

�নয় । আহ�দনগেরর আভ��রীন �ে� হ�ে�েপর মাধ�েম ১৫৯৫ �ীঃ আহ�দনগর 

িমঘলেদর �িত বশ�তা �ীকার কের �নয় । এরপর িবজাপুর, �গাল��া আহ�দননগেরর সে� 

একি�ত হেব �মাঘলেদর িব�ে� যু� �ঘাষনা কের । িক� আহ�দনগর বশ�তা �ীকার কের 

১৬০০ �ীঃ । ১৬০১ সােল অিসরগড় �মাঘলেদর দখেল আেস । এইভােবই দি�নভারেত 

�মাঘল শাসনব�ব�া, রাজ�নীিত, িবচারব�ব�া, ধম�য় নীিত �বত� ন করা হয় । সম� �দশ একই 

শাসন ব�ব�ার ছ�তেল আেস ।

৩.৩.২. আকবেরর �শাসিনক ব�ব�া 

ূ আকবর একিদেক �যমন সম� ভারতবষ � জয় কের �মাঘল সা�ােজ�র অ�ভি� 

কেরিছেলন অন�িদেক �তমিন এই সুিব�ৃত সা�ােজ� স� শাসনব�ব�া �বনত� ন কেরিছেলন । 

তার শাআসন ব�ব�ার মূলল �বিশ�� িছল উদারতা, ধম � সিহ�ুতা, �জা কল�ান ইত�ািদ ।

 তার শাসন ব�ব�ার �কে� িছল �ক�ীয় শাসন অথা� ৎ স�াট িছেলন �মমতার 

অিধকারী । িতিন সাব�েভৗমে�র নীিতেত িব�াসী িছেলন । জনকল�ানই িছল যার মূলক ম� । 

স�াটেক সাহােয�র জন� ম�ীরা িছেলন । �যমন - ভকীল বা �ধানম�ী িযিন সম� ব�াপাের 

স�ােটর �ধান পরামশ�দাতা িহসােব কাজ করেতন । িতিন চাকিরেত িনেয়াগ, বদিল সবই 

�দখা�না করেতন । রাজ� িবভােগর দািয়� থাকেতা �দওয়ান বা অথম� �ীর ওপর । সা�ােজ�র 
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আয়, ব�ায়, রাজ�, অথন� ীিতর িনয়�ন সবই �দখা�নার দািয়� তােক পালন করেত হত । 

স�ােটর �থান িবচারপিতেক বলা হত �ধান কািজ বা কািজ-উল-কাজাঃ । ধমম � সং�া� 

িবষয়েনর দািয়� থাকেতা সদর-উস-সু�েরর হােত । স�ােটর গৃহ ও আভ��রীন ব�াপার 

�দখেতন িমর সামান । জনগেনর ধম�য় জীবন র�ার দািয়� থাকেতা মু�তািসব এর হােত । এই  

সকল ম�ীরা ছাড়াও আেরা অেনক কমচ� ারী রাজকায� �দখােশানা করেতন ।

 শাসনব�ব�া সুিবধার  জন� আকবর তার সা�াজ� �ক কেয়ক� সুবা বা �েদেশ িবভ� 

কেরন । সুবার �ধানেক বলা হত সুবাদার । িতিন িছেলন সামিরক ও �বসামমিরক উভয় 

কােজরই �ধান । সুবার রাজ� সং�া� �ধান িছেলন ‘েদওয়ান’ । িতিন অথন� ীিত সং�া� িবষেয় 

�দকা�না করেতন । এছাড়াও িছল িমরব� সী, কািজ, সদর-উস-সু�র ইত�ািদ কমচারী । 

�েদশ�িল আবার �জলা বা সরকাের িছল । এর �ধান �ফৗজদার । িতিন সামিরক িদক  �দখেতন 

। রাজে�র িবষয় �দখেতা ‘আমাল �জার’ নামক কমচ� ারী তােক সাহায� করেতা িবিত� িচ, 

খাজনাদার ইত�ািদ কমমচ� ারী, �জলািভি�ক িছল পরগননায় । পরগনার সামিরক �ধান িছল । 

‘িশকদার’ রাজ� িবভাগ �দখেতা আিমল ।

ূ ভিমরাজ� ছাড়াও পথকর, জলকর, বািণজ�কর, বনকর ইত�ািদ �থেক রাজ� আদায় 

করা হত । রাজ� ব�ব�ার �বত� ক িছেলন রাজা �ঠৗঙরমল । িতন ধরেনর প�িতেত রাজু� 

সংন�হ করা হত । যথা - জারিত, গ�াব� স এবং না� স প�িত । এওয়ান িছেলন রাজ�িবভােগর 

ম�ী ।

 �মাঘল আমমেল স�াটই িছেলন সব�পরধান িবচারক । িবচার িবভােগর �ধান কমচ� ারী 

িছেলন কাজী িহ�ু-মুসলীম আইনানুসাের িবচার করা হত । লঘু অপরােধ লঘুদ� �দওয়া হত । 
ুরাজার িব�ে� িবে�াহ করেল রাজা মৃত�দ� িদেতন ।

 স�াট আকবেরর �সনাবািহনী িছল সুসি�ত । তেব আকবর �বিত� ত মনসবদাির 

�থাই িছলই সামমিরক ও �বসামিরক শাসনব�ব�ার মূলনভীি� । মনসবদারেদর কাছ �থেকই 

মূলত স�াট �সনা সং�হ করেতন । রীিত অনুযায়ী সব মনসবদারেক িনিদ� � সংখ�ক �সনা 

রাখেত  হত পদািতক, অ�ােরাহী, �গাল�াজ, �নৗবািহনী সবরকমম �সনা িনেয় আকবেরর 

�সনাবািহনী গেড় �তালা হয় । �সনাবািহনীর �ধান িছেলন স�াট �য়ং । তার অধীেন অেনক 

�সনাপিত থাকেতা । যুে� অ� িহসােব মূলত িতর ধনুক, ব�ুক, কামান, �গালা-বা�দ, গদা, বশ�া 

ইত�ািদ িছল ।
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৩.৩.৩. আকবেরর রাজ� সং�ার 

 মুঘলযুগ ভারেতর ইিতহােস সবিদক �থেক তাৎপূয� সবিদক �থেক তাৎপয�মূন� । আর 

�মাঘল স�াট আকবেরর রাজ� কাল সবিদকেথেক সফলতায় পূন� বলা যায় । তার সব ব�বআর 

মূল উে�শ�ই িছল �জাকল�ান । আকবেরর রাজ� সং�ারও তার ব�ািত�ম ছুইল না । 

ূকৃষকেদর �ােথ � িতিন কল�ানমূলক ও �িন�িতমু� ভিমরাজ� ব�ব�া গঠেনর �চ�া কেরন । এই 

উে�েশ� �থেমই খাস জিমেক জায়িগর জিম �থেক আলাদা করা হয় । ১৫৮২ �ীঃ �দওয়ান 
ু�টাঙরমল রাজ� সং�েহর জন� নতন ব�ব�ার কথা বেলন যা �টাঙরমল ব�ব�া নােম পিরিচত । 

এই ব�ব�া অনুযায়ী িতন ধরেনর রাজ� চালু করা হয় । যধা জারিত, গ�াব� স ব�ব�া ও না� ক 

ব�ব�া ।

 জাকিত �থা অনুযায়ী �থেমই জিমজিরপ করা হত । জিমেত ফসল উৎপাদেনর 

িভি�েত জিমেক চারভােগ ভাগ করা হত । যথা ‘েপালাজ’ অথা� ৎ �য জিমেত �িতবছর আবাদ 

হত এবং কখেনা অনাবািদ থাকেতা না । ‘পেরৗিত’ অথা� ৎ �য জিমেত সবসময় আবাদ হত না । 

‘চাচর’ অথা� ৎ �য জিম িতন - চার বছর অনাবািদ থাকত । ‘বানজুর’ অথা� ৎ �য জিম পাঁচ বা তার 

�বিশ সময় অনাবািদ থাকত । 

ূ ু আকবর তাঁর ভিম রাজ� সং�ােরর জন� �চর �শংসা �পেয়েছন । তার এই ব�ব�ার 

�ারা কৃষকরা উপকৃত হেয়িছল । সরকােরর আয়� বৃি� �পেয়িছল । জিমেত কৃষেকর �� 

ূ�ীকার, সরাসির ককৃষকেদর সে� রাজার ভিমরাজ� বে�াব� ইত�ািদর �ারা কৃষকরা চােষ 

অনু�ািনত হেয়িছল । এছাড়াও �িভ� � ও অজ�ার সময় কর মু�ব ও কৃষকেক অথ � সাহায� 

�দওয়া হত । এেতও কৃষক উপকৃত হয় । ঐিতহািসক ি�থএর মেত আকবেরর রাজ� ব�ব�া 

িছল বা�ব ও সুিনি�ৎ ।

৩.৪. আকবেরর স�াট রাজপুতনীিত 

 �মাঘল স�াট আকবর তার �র�ি�র মাধ�েম অনুভব করেত �পেরিছেলন 

রাজপুতেদর �েয়াজনীয়া । সব�ভারতীয় �মাঘল সা�াজ�েক সু�ঢ় িভি� দান করার জন� িতিন 

রাজপুতেদর সে� সুস�ক�  �াপেনর �েয়াজন অনুভবকেরন । আকবেরর রা�ৈনিতক �িতভার 

পিরচয় পাওয়া যায় তার রাজপুত নীিতর মেধ� িতিন একথা বুেঝিছেলন �য, �কবলমা� সামিরক 

শি�র �ারা �কান সা�াজ�েক �ায়ী করা যােব না । পূব�বত� স�াট �শরশােহর ন�ায় আকবর 

অবশ�ই উপলি�ক কেরন �য, শাসক ও শািসকার মেধ� (মুসিলম ও িহ�ু) আ�া ও �ীিতর 

স�ক�  গেড় �তালার ওপরই সা�ােজ�র �ায়ী� ও সমৃি� িনভ� রশীল । সুতরাং রাজপুত তথা 
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সম� িহ�ুেদর সহেযাগীতা ও সমথন�  অত�াবশক ।

 জাতীয় স�াট িহসােব িনেজেক �িতি�ত করার ই�াও তােক রাজপুত জািতর �িত 

িবেশষ আ�হী কের �তােল । িবশাল সা�াজ� �িত�ার িল�ায় �রদশ� স�াট রাজপুত জািতর 

রন �নপুনেক কােজ লাগেত চাইেলন । সা�ােজ�র িনজরাপ�া ও শাি� শৃ�লা অটুত রাখার 

��ে� এই জািতর সাহােয�র অপিরহায�তা স�াটট উপলি� কেরন । ভারেত �মাঘলেদর �ধান 

�িত��ী িছল আফগান শি� । পািনপেথর �থম ও ি�তীয় যুে� আফগান শি� পরািজত 

হেলও আফগানরা তখনও শি�শালী িছল । বাংলা, িবহার �জরাট, মালব সব�� আফগাননরা 

রাজ� করত । নভারতবাসীরা �চােখ তখনও �মাঘলরা িছল �বেদশী আ�মন কারী এবং 

আফগানরা ভারতীয় । আকবর রাজপুতেদর অনুগত� লাভ কের �মাঘল শাসনেক ভারতীয় 

চির� িদেত �চ�া কেরন । এরফেল আফগানরা বৃহ�র ভারতীয় জনসমাজ �থেক িবি�� হেয় 

পেড় ।

 আকবেরর অধীন �মাঘল �সনাপিতেদর মেধ� অেনেকই তার �িত যেথ� অনুগত ও 

দািয়�শীল িছেলন না । বরং তার কােছর মানুষরাই �মাগত ষড়যে� িল� হেয় পেড় । আর 

আকবর �সটা জানেত �পের যায় । িতিন উপলি� কেরিছেলন �য, স�াট ও সা�ােজ�র �াথ �

অেপ�া ব�াি� ও �গা�ী �াথ � তােদর কােছ অিধক ���পূণ � । তাই এেদশীয়েদর সাহােয�, 

�যাগীতার একা� �েয়াজনীয়তা িতিন উপলি� কেরন। অপরিদেক রাজপুত জািতর �সৗম, বীয�, 

সত�িন�া, শ�র িব�ে� মরনপন সং�ামী মানিসকতা িমে�র জন� অকাতের �ান দান করার 

আদেশ�র কথা িচ�া কের আকবর এই জািতর স��তা (িম�তা) অজ� েন উেদ�াগী হেয়িছেলন ।

ু আকবর রাজপুতেদর সে� িম�তা গেড় তলেত ব� রাজপুত পিরবােরর সে� 

�ববািহক স�ক�  �াপন কেরিছেলন । ১৫৬২ �ীঃ আকবর আজমীর যা�ার পেথ সব��থম 

অ�েরর রাজপুতরাজ িবহারী মেলর কন�ােক িববাহ কের রাজপুত মুঘেলর আ�ীয়তার এক 

নবযুেগর সূচনা কের । এ �সে� ডঃ �বিন�সাদ বেল “It symbolized the drawn of a new 

era in Indian politics” 

 ১৫৭০ �ীঃ আকবর িবকানীর রাজকন�ােক িববাহ কেরন । ১৫৪৮ �ীঃ িতিন ভগবান 

দােসর কন�ার সে� যুবরাজ �সিলেমর িববাহ �দন । পের �যাধপুেরর উদয় িসংেহর কন�া 

�যাধাবাই এর সে� পু� �সিলেমর িববাহ �দন ।

 িবহারীমেলর পু� ভগবান দাস এবং �পৗ� মানিসংহ আকবেরর মনসবদাের িনযু� হন 

। মানিসংহ িনজ �যাগ�তায় অত�� উ�পেদ িনব�ািচত হন এবং সা�ােজ�র এক �ে� পিরনত 

হন । এদর ফেল মুঘল সা�ােজ�র �িত অিধকাংশ রাজপুত নৃপিতবেগ�র �ধু �য িবেরাধীতারই 

��নী

ভারেতর ইিতহাস

101



অবসান হেয়িছল এমন নয় । তােদর সাহােয� সম� ভারেত �মাঘেলর সাব�েভৗমম� সু�িতি�ত 

হয় ।

 রাজপুতানারা ��� রাজ� �মবার �াধীনতা র�ার জন� �মাঘল শি�র সে� সংমেমর�  

পথ �বেছ িনেল আকবর তার িব�ে� পূন� শি� �েয়াগ কেরন । রানা উদয় িসংেহর �সনাপিত 

জয়ম� ও �ে�র অসম সাহিসকতা, রণৈনপুন� ও যু�ে�ে� �ানেদন সে�ও১৫৬৭ �ী 

িচেতােরর পতন ঘেট । উদয় িসংেহর পু� রানা �তাপ িসংহ আকবনেরর সে� মরনপন সং�ােম 

অবত�ন হন । ১৫৭৬ �ীঃ হলিদঘােটর যুে� পরািজত হেয় িতিন অরন�চারী হেলও �মাঘেলর 

অধীনতা �ীকার কেরনিন । রাজপুতানা অিধকার কের আকবর �কান মি�র �ংস কেরনিন বা 

িব�েহর �কান অপমান কেরনিন । রাজপুত রাজ��িলর সে� চুি� তার মানিসক উদারতা ও 

রাজৈনিতক �রদশীতার পিরচয় বহন কের ।

 আকবেরর রাজপুতনীিত তার �শাসিনক �রদিশ�তার পিরচয় �ন কের । এর ফেল মুঘল 

সা�ােজ�র সািব�কক লাভ হেয়িছল । আকবর সব ব�াপাের রাজপুতেচর সািব�ক সহেযাগীতা লাভ 

কেরিছল । রাজ� িব�ার, শাসনব�বন�া সু�ঢ়করণ, �দেশ সািব�ক শাি� �িত�া সব ব�াপাের 

আকবর রাজপুতেদর অ�� সমমথন� ও সহেযািগতা লাভ কেরিছল । রাজপুতেদর সে� 

সুস�ক�  সম� ভারতব�াপী িহ�ু সমােজ স�ােটর ভাবমূিত�  উ�ল কেরিছল । আকবেরর 

রাজপুত নীিত �থেক একটা িবষয় �� �য সা�ােজ�র �েয়াজেন স�াট এই নীিত িনেয়িছেলন 

�কই তার পাশাপািশ স�ােট ধম�য় উদারতার পিরচয়ও �মেল । একারেনই িতিন জািত-ধম-� বণ �

িনিব�েশেষ সম� ভারতবাসীর �দয় িসংহাসেন িনেজেক �মাঘল স�াট �েপ �িত�া করেত 

স�ম হেয়িছেলন ।

৩.৪.১. আকবেরর ধম�নীিত

 �মাঘল স�াট আকলবেরর ধমন� ীিতেত তার ব�াি�গত জীবেনর �ভাব �� । তার 

গৃহিশ�ক আ�ল লিতফ এবং মাতা হািমদাবানু �বগেমর কােছ আকবর বাল�কাল �থেকই ু

উদার ধেমর�  িশ� �পেয়িছেলন । ব�াি�জীবেন িন�াবান মুসলমান িছেলন । িক� ধম�য় �গাঁড়ািম 

কখনেনা আকবরেক �শ� কেরিন । উদারতার �� ছাপ রেয়েছ তার গৃহীত ধমন� ীিতেত ।

 স�াট আকবের ধমন� ীিতর �কৃিত িবে�ষন করেল �দখা যােব �ধান রাজৈনিতক 

কারণ ছাড়াও অন�ান� কারণও বত� মান িছল । তাই আকবেরর ধমন� ীিত ধম�য় আেবগ �ারা 

পিরচািলত না হেয় রাজৈনিতক তািগদ �ারা পিরচািলত হেয়েছ । আসেল িতিন �কবল মা� 

িদ�ীর �কৃত শাসক িহসােব িনেজেক �িতি�ত করেত চানিন । িতিন িনেজেক ভারেতর �কৃত 
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শাসক িহসােব �িতি�ত করেত �চেয়েছন । স�াট আকবর উপলি� করেত �চেয়িছেলন �য 

তােক ভারেতর মহান স�াট হেত �গেল িহ�ু সংখ�াগির� রাজপুতেদর সমথে� নর �েয়াজন । 

তাঁর এই উে�শ� সাধারেনর জন� ধমে� ক রাজৈনিতক হািতয়ার িহসােব ব�বহার করেছন । 

আসেল আকবেরর মূল উে�শ� িছল ভারেত িহ�ু ও মুসিলম  স�াদােয়র মেধ� ঐক�সাধন 

করা । এ নীিত অবল�েন শি� �যমন বিধত�  হেব �তমিন ঐক�ব�ভারত গেড় উঠেব ।

ু তৎকালীন আিলগেড়র ঐিতহািসক ইকতার আলমখান ধমন� ীিত স�েক�  নতন ব�াখ�া 
ুিদেয়েছন । তাঁর মেত আকবেরর এই নতন ধম�য় ভাবনার িপছেন উদারতাবাদ ও �বৗি�ক 

ুভাবনার �কান �ভাব িছল না । িতিন মেন কেরন আকবনেরর এই নতনন ধমন� ীিতর িপছনেন 

রাজৈনিতক উে�শ� িছল মূল উে�শ� / সমকালীন ঐিতহািসক এস. এ. এ. িরজাভ, মাখনলাল 

রায় �চৗধুরী, িহেরন মুেখ�াপাধ�ায় �মুখ তাঁর এইমমতেক সমথন�  কেরেছন । িবেশষত ইরানী ও 
ু ুতরানী অিভজাতেদর উ�াকা�া, �মতা িল�া স�াট আকবরেক িবি�� কের তেল িছল । 

তাই িতিন িহ�ু  রাজপুত এবং ভারতীয় মুসলমানেদর �শখ সমথন�  লােভর জন� মুঘল দরবােরর 

অিভজাতেদর সে� যু� কের অিভজাতেদর মেধ� সমতা আনার �চ�া কেরন । এছাড়া িতিন 

অিভজাতেদর িনেজর িনয়�নেন আনার জন� ১৫৬৩ �ীঃ িহ�ুেদর তীথয� া�া কর এবং ১৫৬৪ 

�ীঃ িজিজয়া কর রদ কেরন । রাজপুত শি�েদর মুঘল রাজদরবাের �ােথ � কােজ লাগােনার 

জন�ব তােদর সে� �ববািহক স�ক�  �াপন কেরন ।

 স�াট আকবর ১৫৭৮ �ীঃ ইবাদৎ খানার �িত�া কেরন । এই ইবাদাঃ খানার �িত�ার 

িপছনেন আকবেরর এক� রাজৈনিতক উে�শ� িছল । এই ইবাৎ খানায় ভারতীয় মুসিলম 

ধমা� বল�ীেদর মেধ� মমত পাথক� � �দখা িদেল স�াট িনেজেক ধম�� � অথবা ইশন-ই-আদীল 

বেল �ঘাষনা কেরন এবং ১৫৮২ �ীঃ �ু� হেয় ইবাদাৎ খানা ব� কের �দন । এর িপছেন তার 

�মাঘলশাসনেক সু�ঢ় কের �দশ চালনা করার �েচ�াই কের �গেছন ।

 স�াট আকবর তাঁর ব�াি�গত ইেজর জীবেন ব� পিরবত� ন আেনন । িতিন সুিফ এবং 

ূ�ী�ান ধেমর�  �িত সহানুভিত এখান । এর ফেল উেলমারা তােক উসলাম িবেরাধী বেল �ঘাষনা 

কেরন । এরপর উেলমােদর সমথন�  �নওয়ার জন� ১৫৭৯ �ীঃ ২২েশ জুন ফেতপুর িসকিরর 

মমসিজেদর ইসলামেক তাঁর ইসলামী পদ �থেক িবতািড়ত কের িনেজ �সই �ান দখল কেরন । 

ও �ফৗেজর খুৎবা িনেজর নামেম পাঠ কেরন ।ল এই খুবার অথ � হল ‘ঈ�র মহান’, আকবর   

ঈ�র । এেত ধম�য় উেলমামরা �ু� হেল অ� সমেয়র মেধ� ১৫৭৯ �ীঃ মহাজরবামা জাির কেরন 

এবং �কারােনর মূল ব�াখ�া িনেজ �ি�গত কেরন । আসেল এই নীিতর মূল উে�শ� িছল ধম�য় 

উেলমােদদর �মতা খব� করা ।
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 ১৫৮০ �ীঃ আবার িহ�ুেদর সমথন�  িফের পাবার জন� িতিন িজিজয়া কর বািতল কেরন 

এবং মহাজর ও উে�দ কেরন ও যােত সকল ধেমর�  মানুষ শাি� ও শৃ�েলর মেধ� থােক । 
ু১৫৮২ �ীঃ স�াট আকবর সকল ধেমর�  সারসংকলন িহসােব িদন-ই-ইলাহী নামক নতন 

ধমম� েতর �চলন কেরন । স�ােটর মূল উে�শ� িছল সমােজ ধম�য় অনাচােরর সংঘােতর 
ুপিরবেত�  শাি�পূন� সমাজ ব�ব�া গেড় �তালা । আকবর তার নতন ধমম� ত �ারা রাজৈনিতক 

উে�শ� চিরতাথ � করেত �চেয়েছন । এ� মহান স�ােটর মহৎ উে�শ� । মাইেকল �উিডল 

ম�ব� কেরেছন �য স�াট আকবর িবেদেশর মা�েত তাঁর শাসন ব�ব�া জনি�য় করার জন� 
ুনতন ধমম� েতর তারনা কেরন ।

 স�াট আকবর ধমে� ক রাজৈনিতক হািতয়ার িহসােব ব�বহার কেরেছন । একথা বলা 

যায় �য স�াট আকবেরর ধমন� ীিত তাঁর রাজৈনিতক ধারনা ও রা� িচ�ার নীিতেতই পিরচািলত 

হেয়িছল । যা িছল কল�ানকামী ও ভাবী ভারতবষে� ক ঐক�ব� কের �তালার আদশ� �য়াস ।

৩.৪.২. ঔর�েজেবর রাজপুত নীিত 

 ঔর�েজব তার রাজ�কােল রাজপুতনীিত �হন করেরন । তার রাজ�তনীিত স�েক�  

ঐিতহািসকেদর মেধ�মত পাথক� � আেছ । অিধকাংশ ঐিতহািসক মেন কেরন �য, স�াট 

আকবেরর স-যে� লািলত মুঘল রাজ�ত স�িতর �সৗধ ঔর�েজেবর আমেল �ভে� পেড় । 
ৃস�াট আকবর কত� ক অনুসৃত রাজপুত নীিতর �রদশ�তা উপল�ী করার মত রাজৈনিতক �ান 

ও উদারতা ঔর�েজবেনর িছল না । �য �ধষ � রাজপুত জািতেক �ম�ী ব�েন আবন� কের স�াট 

আকবর �মাঘল সা�াজ� িব�ার ও �মাঘল সা�ােজ�র িভি� সু�র কেরিছেলন ঔর�েজেবর অ-

�রদশ� ধমা� �নীিত �সই রাজপুত জািতেক �মাঘল সা�ােজ�র �বল শ�েত পিরনত কের ।

 উ�রািধকার যুে�র সময় রাজপুত �সনাপিতেদর অিধকাংশ দারার প� �নওয়ার 

ঔর�েজব রাজপুতােদর �িত অস�জ� হন । অেনেক মেন কেরন �য, ইসলামীয় রা� ব�ব�া 
ুগেড় তলেত �চেয়িছেলন বেলই ঔর�েজব �মাঘল রাজপুত �ম�ীর উপর ��� �দন িন । 

ঔর�েজব অনুভব কেরন �য িহ�ুেদর িব�ে� তার পিরক�ত আইন�িল �েয়ােগর ��ে� 

রাজপুতরাই িছল �ধান বাধা । রাজপুতরা িহ�ু সমােজর মুখপা� । তারাই িছল সামিরক ও 

রাজৈনিতক �মতার অিধকারী এবং সমােজর র�ক ।

 রাজপুতেদর �িত আকবননেরর উদারতা ঔর�েজেবর না থাকেলও নরাজে�র 

�রথম ২০ বছর ঔর�েজব রাজপুতেদর �িত �মতামূলক নীিত �হন কেরন িন । এবং এই 

সমেয়র মেধ� িতিন �বশ িকছু সংখ�ক রাজপুতেক মনসবদার পাদ িনেয়াগ কলেরন । তেব 
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ু ৃএইসব নতন রাজপুত মনসবদােরর অিধকাংশ িচল �পশকামী জিমদার । এরা �মাঘলেদর কত� � 

ও িনয়�নন সব��ভােব �মেন চলেত �মােটই ��ত িছল না ।

 মাড়ওয়ার িছল শি�শালী রাজ� এবং �য়ংশািসত িদি� টেথেক পি�ম ভারেত ব�ের 

�যাগােযােগর পথ িছল মাড়ওয়ােরর িনয়�েন । এছাড়া এেকদা যেশাবে�া িসংহ িছেলন 

দারািসেকার �বল সমথক�  এবনং এই কারেন তার আনুগত� স�ে� ঔর�েজেবর যেথ� সে�হ 

িছল । মাড়ওয়ার স�েক�  ঔর�ােজেবর উে�শ� িছল যেশাব� িসংহেক হত�া কের তার 

ধমন� ীিতর িবেরাধী িহ�ু শি�েক �ব�ল করা এবং মাড়ওয়ােরর ন�ায় এক�  ���পূন� রাজ� �াস 

করা ।

 িতিন যেশাব�েক িদ�ী �থেক ব��ের উ�র পি�মম সীমা� জাম�েদ িনেয়া কেরন । 
ুএইখানেন ১৬৬৮ �ীঃ সে�হজনকভােব যেশাবে�র মৃত� হয় । �সনা পা�েয় িতিন মাড়ায়র 

দখল কের িনজ মেনানীত ব�াি�েক িসংহাসেন বসান । মামড়ওয়ােরর মি�র�িল �ংস কেরন 

এবং ১২ এি�ল১৬৭০ খী্রীঃ সকল িহ�ুেদর ওপর িজিজয়া কর �িত�া কেরন । এরপরও 

ঔর�েজবেক রাজপুতেদর িব�ে� যুে� িল� থাকেত হয় ।

 এরপর ঔর�েজব �মবার আ�মন কেরন । �মাঘল বািহনী উদয়পুর ও িচেতার 

অিধকার কের �ায় ২০০ মি�র �ংস কের রাজিসংহ আরাব�ী পাব�ত� অ�েল আ�য় �হন 

কেরন । আকবেরর ওপর িচেতার র�ার দািয়� অপ�ন কের ঔর�জব আজিমর আ�মন কেরন । 

ইিতমেধ� রাজিসংেহর অধীেন রাজপুতরা �মবার ও মারওয়ােড় অবি�ত �মাঘল িশিবেরর ওপর 

আ�মন চািলয়েন �মাইঘলেদর িব�ত কের �তােল । ঔর�েজব আকবরেক িচেতার �থেক 

বদিল কের মাড়ওয়াের পাঠান এবং যুবরাজ আজম �মবাের �মাঘল বািহনীর ভার�া� হন ।

 এই ব�ব�ায় অপমািনত হেয় যুবরাজ আকবর িপতার িব�ে� িবে�াহী হন । এবং 

িসংহাসন লােভর আশায় রাজপুতেদর সে� �যাগদান কেরন । ঔর�েজব �টেবৗশেল তার 

পুে�র �িত রাজপুতেদর িবিষেয় �দন ।

 এিদেক ঔর�েজব দীঘ�কালন রাজপুতেদর িব�ে� যু�চািলেয়ও জয়লাভ করেত 

পােরন িন । �শষ পয�� ১৮৬১ �ী ঔর�েজেবর সে� রাজিসংেহর পু� জয়িসংেহর সি� �ািপত 

হয় । এই সি�র শত� ানুযায়ী -

(১) জয়িসংহ িজিজয়া কেরর পিরবেত�  কেয়ক� পরগনা �মাঘলেদর হােত সমমপ�ন কেরন ।

(২) �মাঘলরা িচেতার পিরত�াগ কের ।
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(৩) জয়িসংহ �মবােরর মহারাণা িহসােব �ীকৃত হন ।

রাজপুতনীিতর ফলাফল 

 ঔর�েজেবর রাজপুতনীিত সব�েতাভােবই ব�থ � হয় । রাজপুতেদর সে� �ে�র ফেল 

�চুর �লাক�য় ও অথ�� েয়র িবিনমেয় সা�ােজ�র �কান�প লাভ হয় িন । উপর� আর ফেল 

স�ােটর রাজৈনিতক, সামািজক ময�াদা িবেশষভােব �ু� হয় । ডঃ য�নাধ সরকােরর মতেধ 

রাজৈনিতক ময�াদাই �কবলমা� �ু� হয়িন, ঔর�েজেবর রাজপুতনীিতর ফেল সা�ােজ�র 

�বষিয়ক �িতি�য়াও মারা�ক হেয়িছল । আকবেরর সময় �থেক �মাঘল রাজতে�র �িত 

রাজপুতেদর �য বংশানু�িমক সমথন�  িছল, ঔর�েজেবর �া� নীিতর ফেল তা �ু�জ হয় �লা 

এবং রাজপুতেদর সমথন�  িচরতের িবন� হয় । য�নাথ সরকাের মেত ঔর�েজেবর ি�ত �মবার 

ও মারওয়ােড়র রাজপুত �গা�ীর অসে�ােষর ফেল �মাঘল বািহনী তার সব�ািধক সুগ�ত ও 

অনুগত �সেন�র সাহােয� �থেক বি�ত হয় ।

 সব�েশেষ বলা যায় আকবেরর �রদশ� রাজপুত নীিতর ফেল রাজপুত শি� �মাঘল 

সা�ােজ�র সামমিরক ও �শাসিনক �ে� পিরণত হেয়িছল ল িক� তার উ�রািধকারী অ�রদশ� 

নীিত রাজপুত জািত শ�তা অজ� ন কের �মাঘল সা�ােজ�র ভাঙন �রাি�ত কের ।

৩.৪.৩. ঔর�েজেবর ধম�নীিত

 ভারতবেষ � �মাঘল যুেগর ইিতহােস অধশ� তা�ী ব�াপী স�াট ঔর�েজেবর 

রাজ�লকাল িবিশ� লাভ কেরেছ । তার রাজ� কােল ভারতবেষ � মুঘল সা�ােজ�র সব�ািধক 

িব�ার ঘেটিছল । ��� মুঘল স�াট আকবেরর রাজ�কােল ধেমর�  ��ে� �স চরম উদারতা ও 

সিহ�ুতার নীিত রা�ীয় নীিত িহসােব গৃহীত হেয়িছল । অন�তম ��� মুঘল স�াট ঔর�েজব ধম �

িবষেয় �সই উদারনীিত �থেক সের আেসন ।িতিন ধম � িবষেয় সংকীন� ও অসিহ�ু িণিত কের 

ধেমর�  �ার িনেজর রাজৈনিতক �ি�ভি�েক আ�� কের, সংখ�া গির� িহ�ু জনগেনর 

িবরাগভাজন হেয় মুঘল সা�ােজ�র িভি�েক �ব�ল কেরেছন এবং তার পরেনরপথ �শ� 

কেরেছন ।

 ব�ি�গত জীবেন ঔর�েজবন �গাঁড়া সুি� মুসলমান সুলভ আচার-আচরন �মেন 

চলেতন । িন�াবান মুসলমান িহসােব আড়�র ও বলাস �বভব ত�াগ লকের িতিন সরল ও 

অনাড়�র জীবন যাপন করতান। তার �নিতক চির� িছল ঊঁচু মােনর । িবলাস �বভেব সময় ন� না 

কের রাে�র �সবায়ন সব�দা কমব� �� থাকেতন । শিরয়েতরিনয়মমাবলকীেকিতিন 

ব�াি�জীবেনসব�দা পালন করেতন । �যমন - নামাজ পড়া, �রাজা পালন ইত�ািদ ।
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 ঔর�েজেবর ব�াি�গত ধমি� ব�াস রা�পিরচালনায় ��ে��িতফিলত হেয়িছল । 

আচায��  য�নমাথ সরকার ম�ব� কেরেছন �য, - আকবর রা� নীিত ও অ-মুসললমানেদর সে� 

স�েক� র �ে� �স সমদশ�তার নীিত অনুসরন করেতন, ঔর�েজব তারও পিরবত� ন কেরন যা 

মুঘল সা�াজ�েক �ত অব�েয়র িদেক �ঠেল �দয় । িতিন রা� পিরচালনার ��ে� ইসলামীয় 

অনুশাসন �িল কেঠার ভােব �েয়াগ করেত থােকন । ঔর�েজবেনর আমেল মুঘলরা� 

অেনককটা ধমা� �য়ী রাে� পিরনত হয় ।

 ঔর�েজব �কােনা �বষিয়ক উ�িতর আশায় ইসলামীয় শাসন �বত� ন কেরনিন । 

ইসলােমর একিন� �সবক িহসােব িতিন রা� য�েক ইসলামেমর �ােথ � ব�বহার কেরন । এজন� 

�চ� িবে�ােভর স�ুখীন হেয়ও আপন িব�াস ও নীিতেত অটল থােকন ।

 ঔর�েজব মুসিলম শা� িবেরাধী সকল আচার আচরন িনিষ� করার িনেদ� শ �দন । িতিন 

�মাঘল দরবাের �চিলত ব� অনু�ান ও রীিত নীিতর পিরবত� ন সাধন কেরন । �ন� ও মিনমু�ার 
ু�ারা স�ােটর �দহ ওজন করার ‘তলাদান’ �থা িনিষ� কেরন ও িহ�ুেদর দশহারা অনু�ােন 

স�ােটর �যাগদােনর পূব�তন �থা রদ কেরন । ঝােরাখা-ই দশ�ন �থা রদ কেরন । �জ�ািতশা� 

ইসলাম িবেরাধী বেল �জ�ািতষীেদর িদ�ী �থেক বিহ�ার কেরন । রাজে�র একাদশ বঙসের 

নৃত�গীত িনিষ� করা হয় ল দরবাের িনযু� গায়ক ও বাদকেদর পদচু�ত করা হয় । অিধকাংশ 

গায়ক বাদক িদ�ী �থেক বিহ�ৃত হেয় লে�ৗেত আ�য় �নয় ।মদ, ভাং বা অন�ান� মাদক �ব� 

ব�বহাের িনিষ� এবং জুয়া �খলা িনিষ� হয় ।

 �গাড়া সুি� মুসলমান ঔর�েজব িহ�ুেদর ধেমর�  �িত আঘাত কেরন তার িবিভ� 

নীিতর মাধ�েম । যথা িহ�ুেদর �হালিলই, �দইয়ািল ও সম� উৎস িনিষ� হয় । ১৬৬৮ �ীঃ িহ�ু 

ধমে� মলা ও ধময� া�া িনিষ� হয় । ১৬৬৯ �ীঃ িতিন এক ফরমান �ানরা িহ�ুেদর মি�র ও 

িবদ�ালয় �িল ভা�ার জন� �ােদিশক শাসন কত� ােদর িনেদ� শ �দন । এই আেদশ�িল কায�কর 

হে� িকনা �দখার জন� �মাহতািময় নােম  এক ��নীর কমচ� ারী িনেয়াগ কেরন । িসংহাসন 

আেরাহেনর ১৭ বছেরর ঔর�েজব অমুসিলমেদর ওপর িজিজয়া কর ধায� করন । এছাড়া 

ৃমুসলমান �ারা িহ�ু �করািন, �ভিত চা�ির �লেক বিহ�ার কেরএই সকল পেদ মুসিলম 

কমচ� ারী িনেয়াগ করা হয় । িহ�ুেদর সতীদাহ �থা িনিষ� করা হয় । 

 ঔর�েজব িহ�ুেদরিব�ে� ধম�য় অনুশাসন�িল কাগেজ কলেম সীমাব� রােখনিন । 

আেত কলেম �েয়াগ করন । তাঁর ফরমান অনুসাের ব� িহ�ু মমি�র �ভে� �ফলা হয় । ব� 

সংখ�ক অখ�াত মি�র ছাড়া ও �জরােট িনখ�াত �সানমাগ� মি�র বারানসীর িবখ�াত িব�নাথ 

মি�র এবং মথুরায় �কশবরাম মি�র �ংস করা হয় । মথুরার নাম পিরবত� ন কের ইসলামাবাদ 
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রাখা হয় । মি�র ভা�ার কাজ তদারিক করার জন� দােরাগা িনেয়াগ করা হয় । ঔর�েজব হ�ু 

বিণকেদর পন� সামি�র ৫% এবং মুসিলম বিনকেদর ২.৫% ��জ ধায� কেরন । পের 

মুসিলমেদর ওপর �� �লাপ করা হয় ।

 ঔর�েজব সাধারনভােব িহ�ু িবে�ষী িছেলন না । তাঁর সমেয় ও যেশাব�িসংহ, রাম 

িসংহ, জয়িসংহ �মুখ িহ�ুরা উ�পেদ আসীন িছেলন ।তাঁর সমেয় ��ু মনসবদারেদর সংখ�া 

আকবেরর আমেলর �থেক �বিশ িছল । ঔর�েজেবর িজিজয়া কর পুনঃ �বত� েনর ��ে� 

ধমা� নূতা অেনেক সমথন�  কেরন না ।

ৃ৩.৫. �মাঘল আমেলর সং�িতক উ�য়ন 

  �মাঘলেদরশাসন কােল যু�-িব�হ ভারতবেষ � িব�ৃিত �শষ কথা নয় । িশ�, সািহত�, 

�াপত�, িচ�কলার মধ�িদেয় তােদর সৃজনশীল মানিসকতার পিরচয় পাওয়া যায় । তােদর 

পৃ�েপাষকতায় সংগীত, সাইত� সৃি�র িবপুল আেয়াজন ও ইিতহাস রচনার িদক� ও নজর 

কােড় । �মাঘল শাসন িবখ�াত কিব, সািহিত�ক, ইিতহাসিবদ, �াপত� কািরগর ও িশ�ীেদর 

আবভ� াব ঘেট । লালেক�া, জামামসিজদ, আ�ারেক�া, তাজমহেলর মত িব�মােনর �াপত� 

িনিমত�  হল �মাঘল আমেলিহ । ঐিতহািসক সতীশচ� �মাঘল যুেগর �য সাং�ৃিতক িবকাশ 
ুঘেটিছল তা �� যুেগর সে� তলনীয় বেল মেন কেরন ।

৩.৫.১. �মাঘল আমেলর িচ�কলা 

 ভারেত  িচ�কলার িবকাশ সাধন অেনক আেগ �থেকই চেল আসিছল । �মাঘল 

যুেগস�াটেদর আ�েয় ও িবিভ�রীিতইর সংিম�েণ িচ�িশে�র িবকাশ সাধন ঘেট । �মাঘল ও 

ভারতীয় িচ�কলার সংিম�ন জিনত �প হল �মাগল িচ�িশ� । স�াটগন িচ�কলার িবকােশ 

যেথ� উৎসাহ �দান কর কৃিতে�র পিরচয় িদেয়েছন ।

 আকবর িহ�ুধম � �ে�র ফরািস অনুবাদ কেরন । এই অনুবাদ �িলর সােথ িচ� সংযু� 
ুহয় । এক� িচ� আকবেরর রাসভােক ইে�র রাজসভার সােথ তলনা কের এই শাসন �মতােক 

িনেয় রাজপুত ও সভাসদেদর কােছ আনুগেত�র সমস�া তী� হেয় ওেঠ না । ‘তািরখ-ই-খা�ার-

ই-িতমুিরয়া’ নামেম �ে� আকবেরর সমেয়ই �লখা হয় ও তােত িচ� সংযু� হয় । এই 

িচ��িলর মেধ� রয়েনেছ �তমুেরর বাল�কােলর ঘটেন, �তমুেরর যুে�র বণন� া ও বাগাদ 

অিভযােনর কািহনী, মুঘল পূব�পু�ষেদর িবরে�র কািহনী অ�েনর মাধ�েম তার শাসনেক 

মিহমাি�ত করার মেনাভােবর �িতফলন ঘেটেছ ।
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ু িপতা �থেক পুে� �মতা লােভর �য িচরািয়ত �থা �স� তেল ধরা হেয়েছ বাবর, 

�মায়ুন ও আকবেরর নানা ঘটনাবলীর মেধ� ।িচ�ৈশলীর গিত কীভােব সমসামিয়ক মতাদ� েশ 

�ভািবত হেয়েছ তার বড় উদাহরণ আবুল ফজেলর ‘আকবার নামা’ ১৫৯০ সাল �থেক 

‘আকবর নামর’ িচ�ন �� হয় । আকবেরর মুেখর �চহারায় �� আদল ধরা পেড় । আকবর 

জীবনেনর কেয়ক� নাটকীয় মুউেত� র উপর িশি�রা �জার িদেয়েছন । দরবাের আতকা খানেক 
ুহত�া ও আধমখানেনর মৃত�র অনণ� ছিব এঁেকেছন িমশািকন ।

 �গাঁড়া ইসালামীয় অনুশাসেনর িব�ে� আকবর �য ধম�য় নীিত চালু কেরিছেলন তার 

�কাশ সমকালীন িচে�র মেধ� পাওয়া যায়ন ল একিদেক িতিন আ�াহর কােছ �াথন� া কেরেছন 

তার সােধ ‘ইবাৎ খানা’েত আেলাচনা রত িচ� ও সংযু� হেয়েছ । এছাড়া এই সমেয় মুঘল িচ� 

অ�লেনর মেধ� �যমনরেয়েছ রামায়ন, মহাভারেতর িচ�াবলী �তমিন �মরী ও িয�র ছিব 

ূপাওয়া �গেছ । মুঘল িশ�ীরা আকবরেক �দবতার �িতভ িহসােব উপ�ািপত কেরন । �কান 

িচে� �দখা যায় আেলাকময় বৃ� স�ােটর মুখম�েলর চািরপাশ িঘের রেয়েছ । 

 জাহা�ীেরর আমেল �িতকৃত অ�ন িবেশষ পারদিশ�তা লাভ কের । এই ধরেনর 

�িতছিব করার �পছেন িবিভ� রাজৈনিতক �িয়ওজন কাজ করত । এর মাধ�েম স�াট িনেজেক 

ূরাে�র �িতভ িহসােব �দখান । আকবেরর মত জাহা�ীেরর জীবেনর �শষ িদেক িতিন যখন 

অসু� িক� িশ�ীরা জাহ�ীেরর �িতকৃিতেক নানা �িতেকর মাধ�েম বড় কের �দখােনার �চ�া 

কেরন । এক�ছিবেত িতিন পারিসক স�াট শাহ আ�াসেক আিল�ন কেরেছন । যিদও 

জাহা�ীেরর সােথ আ�ােসর �কানিদন সা�াৎ হয়িন । িচ�কর আবুল হাসান জাহা�ীেররঅিত 
ুমানব �চহাের তেল ধেরেছন । ইউেরাপীয়েদর স�ে� মুঘলেদর �য অব�ার মেনাভাব িচ� 

ু�সটাও মুঘলরা সেচতন ও অবেচতন ভােব ফু�এ তেলেছন তা বলা বা�ল� ।

 শাহাজাহােনর মেনাভাব  ও িচ�িশে��� হয় িতিন িনেজেক পৃিথবীর অথী�র বেল 

�িতকৃিতরেত �দখােনা প�� করেতন । ছিবেত �দখা যায়ন তােক জমকােলােপাষাক 

পরহীত । পরীরা �গ� �থেক আর  জন� মু�ট িনেয় আসেছ রাজসভায় তার আসন সকেলর 

�চুেত । এক� ছিবেত �দকা যায় শাহাজাহান আকবর ও জাহা�ীরেক । �যখােন আকবর তােক 

মু�ট িদে�ন । িচ�া�েন রাজকীয় পৃ�েপাষককতােযমন িছেলা �তমিন দরবারী িচ�কলায় 

শাসক ��নীর মতাদশ� �িতফিলত হেত এখা যায় । িশ�ীরা ক�নায় �ান িছল । দরবারী �ভাব 

ব�ািতেরেক িকছু িচ�িশলজপ গেড় িবেশষত �ােদিশক িশ�কলায় তার ��া� খঁুেজ পাওয়া  

যায় ।

 �মাঘল যুেগরিশ�কলায় বাসতবতার �শ� �যমন পাওয়া যাব �তমিন গাছ, পালা, 
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ৃপ�পািখ �ভিত �াকৃিতক িচ� িশকােরর িচ� ও রাজৈনিতক িবষয় িচি�ত হেয়েছ । �মাঘলেদর 

িচ�কলায় ভারিতব রীিতর সে� �বৗ�, ইরািনয়, চীনা িশ�রীিত সংিম�ন ঘেটিছল । িচ��িল 

িবে�ষন করেল �দখা যায় বাবর ও �মায়ুেনর সময় পারিসক রীিতর �ভাব আকবেরর সময় 

আরতীয় রীিত ও জাহা�ীেরর সময় �মাঘল ঘরানার রীিত সৃি� হল যা �াতে�� ভা�র । একথা 

�ীকার করেতই হেব �মাঘল স�াটেদর পৃ�েপাষকতায় �মাঘল যুেগর িচ� িশ�কলা ভারতীয় 

রীিতেক অনুসরন কেরিছল ।

৩.৫.২.েমাঘল আমেলর�াপত� 

 �মাঘল যুেগর �গৗরেবা�ল িদক িশ�, সািহত� ও �াপেত �মাঘল শাসন কােল 

স�াতগন �াপেত�র িনমা� েন উৎসািহ িছেলন যা আেজা ভারতবেষর�  বুেক দ�ায়মান হেয় বহন 

কের চেলেছ তাঁেদর �িত । এই �াপত� িশে� পারিসক �ভাবন পড়েলও মূল িছল ভারতীয় ৃ
রীিতর গিভের । 

 স�াট বাবেরর সময়কােলব� �াসাদ ও �গ� িনমা� ন হেয়িছল । পািনপেথর ‘কাবুলবাগ 

মসিজদ’ স�েলর ‘জামামসিজদ’ । উদ�ােনর মেধ� কা�ীের ‘িনসাৎবাগ’ লােহর ‘শািলমার’ 

পা�ােব ‘িপে�ারবাগ’ িছল িবখ�াত । 

 �মায়ুেনর রাজ� কােল �াপত� �িলর মেধ� ব�ািত�মী �িল হল িদ�ীেত ‘িদনপনাই’ 

ফেতহাবাদ ও আ�ায় �� মসিজদ িনিমত�  হয় । মহামিত আকবেরর রাজ�কােল �চুর পিরমােন 

�াপত� িশ� �তির হেয়িছল । �মায়ুেনর ‘সমািধ �সৗধ’ মম � ��ের �তির হেয়িছল । আ�া, 

লােহারল এলাহাবাদ �গ� িনম � হল তার মেধ� আগরার লকাল পাথের িনিমত�  �গ�ছ� আকষফন 

কের । ‘ফেতপুর িসি�, ‘েদওয়ািন-ই-আম’, ‘েদওয়ান-ই-খাস’ প�মহল, খাসমহল, 

জািমমসিজদ, বীরবেলর�াসাদ, �যাধাবাই এর �াসাদ, বুল� দরওয়াজা িছল উে�খেযাগ� 

�াপত� ।

 স�াট আকবর পরবত� বাদসাহেদরমেধ� �াপেত�র �িত জাহা�ীেররঅনা� 

�কাশপায় । জাহা�ীর পরবত� শাজাহান �াপত� িশে�রকদর িদেলন । তার রাজ�কােল�াপত� 

িশ� �গৗরেবর উ� িশখের �পৗছায় সম� ভারত জুেড় �াপেত�র িনদশ�ন রেয়েছ  যার অল�রন 

অন�ন� । শাজাহান আ�ায় �য �িল িনমা� ন কলেরন �স�িল হল - �দওয়ান-ই-আম, �দওয়ান-

ই-খাস, িশখমহল, �মািতমসিজদ, নােমা�খ করাযাব। িদি�েত �য�াপত� কাজ কেরিছেলন তার 

মেধ� উে�খেযাগভ লালেক�া, হােরম, �দওয়ান-ই-আম, এওয়ান-ই-খাস, িবখ�াত ময়ূর 

ৃিসংহাসন �ভিত । লালেকে�র পােশ িনমা� ন কের জােম মসিজদ ।
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 শাহাজাহেনর জীবেনরঅনন� কীত� প�ী মমতােজর �িত র�ােথ � আ�ার যমুনানদীত ৃ
তীের একঅপূব� �িতেসৗধ ‘তাজমহল’ িনমা� ন করেলন । যা িবে�র অন�তম িব�য় ও ৃ
শাহজাহােনর �েমর �তীক হেয় িচরিবরহীর �ঃখ �বদনার সাি� এতাজমহল । মমর�  ��ত 

��ের অপূব� কা� কায�মি�ত তাজমহল । শাহাজাহােনর পরবত�কােল ঔর�েজেবর 

শাসনাধীেন  কেয়ক� �াপত� িনিমত� হেত �দখা যায় ।

 �মাঘল আমেল�চুরপিরমােন�াপত� িশে�রিবকাসও�সার ল�� করা যায় �ধম 

িদকেয �াপেত�র�� হেয়িছল পারিসক�ভাব িদেয় তা ধীেরধীের ভারতীয় ধারার সে� িমেশ 
ুনতন সৃি� হেয় উেঠেছ । ভারতবেষর�  �াপত� িশে�র িনদশ�ন গেড় �গেছন �মাঘল স�াট গন । 

৩.৫.৩. �মাঘল আমেলর সািহত� চচ� া 

 �মাঘল শাসনকােল সািহত� ও সং�ৃিত ব�াপক উ�য়ন ঘেটিছল । সৃি�শীল �িতভা 

উ�য়েন �মাঘলশাসকগেনর পৃ�েপাষকতা �দখা যায় অেনক সময় স�াটরা িনেজরাও 

সািহিত�ক �িতভাধর হেয় উেঠিছেলন । �মাঘল শাসেন ব� কিব সািহিত�ক, ঐিতহািসক, 

দাশ�িনেকর আিব�ভাব ঘেটিছল । এ সময় নানা ভাষার কিব ও সুেলখকেদর আমরা পাি�- �যমন 

�ফজী, রিহমখান খানান �হােসন নািজির �মুখ । এরা জাতীয় �েরর কিবও সািহিত�ক িছেলন । 
ু ুবাবর িছেলন ব�ভাষািবদ সুেলখক ও �তভাধর ।আরিব, ফারসিষ ও তিক� ভাষায় িতিন 

ুিছলেলনপারদশঞ� । বাবর রিচত ‘তজুক-ই-বাবরী’ িব�সািহেত�র অন�তম আ�জীবী। 

ঐিতহািসক আবুল ফজেলর �াতা �খজী িছেলন আকবেরর সভাকিব । ভারতীয় ভাষায় ও 

সািহত� চচ� ার ধারা িছল অব�াহত তাঁেদর পৃ� �পাষকতায় - রামায়ন, মহাভারত, অথব� েবদ, 
ুলীলাবতী সহ অন�ান� �� ফারািস ভাষায় অনুিদত হেয়িছল । স�াট জাহা�ীর ও ‘তজুক - ই- 

জাহা�ীর’ নােম আ�জীবনী রচেন কেরিছেলন । দারার ছ�ছায়ায় সং�ৃত ��ািদ ফরািসভাষায় 

অনুিদত হেয়িছল ।

 সব�ভারতীয় চচ� ার পাশাপািশ আ�িলক সািহত� সং�ৃিত ধারা িছল সচল । উ��, 

অসিময়া, িহি�, মারা�, বাংলা, পা�াবী, �জরা� ভাষায় সািহত� সৃি�র নমমুনাপাওয়া যায় । 
ুআকবেরর শাসনকােল িবখ�াত মানুষেদর আবভ� াব ঘেটিচল �যমন - িহি� সািহেত� তলসীদাস 

রচনা করেলন ‘রামচিরতমানস’ । সভাসদ বীরবল ভগবান দাস, মানিসংহ �মুেখরা সািহত� 

রচনা কেরন । উ�� সাহীেত�র িবখ�াত সািহিত�করা হেলন - িমর তািকর, মহ�দ �িল নামকরা 

�যেতপাের । অসিময়া সািহেত� শ�র �দব ও মাধব �দেবর নামকরা যায় । নিবজয় �সন ও �ধর 

�জরা� সািহেত�র �মতাধর সািহিত�ক । বাংলা সািহত�েন মধ�যুেগর িবখ�াত কিবেদর 

আবনভ� াব ঘটল ।অনুবাদ সািহেত� নামকরা যায় -মহাভারেতর রচিয়তা কাশীরাম দােসর 
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আেছড়া মম�লকােব�র �িতভাধর কিবেদর আবভ� াব ঘটল । �যমন -কিবক�ন মু�� চ�বত�র 

‘চ�ীম�ল’ ভারতচে�র -’অ�দাম�ল’ ও িবদ�াসু�েরর মত কাব� রিচত হল । 

 �মাঘল আমেল সািহত� রচনার পাশাপিশ ইিতহাস রচনা হেয়িছল । বাবর কন�া 

�লবদন �ব�াম রিচত ‘�মায়ুন নামা’, আবুল ফজল রিচত ‘আকবর নামা’, ‘আইন-ই-আকবরী’ 

িনজামউ�ীেনর ‘তবাকৎ-ই-আকবরী’ বদাউিনর ‘মু�াখাব-উল-তািরখ, �ফজীর আকবর নামা, 

আব�ল হািমেদর ‘পাদশাহানামা । যা িবিভ� রাজ�কােলর মূল�বান ইিতহােসর দিলল ।

৩.৬. �মাঘলসা�ােজ�র পতেনর কারন

 এক� িবশাল সা�ােজ�র পতন সামান� কারেন ঘটেত পাের না এর িপছেন থােক 

অ�ঘ�াত, িবিভ� ধরেনর অথঃপতন, �ব�লতা, নীিতহীনতা, �বেদিশক আ�মণএবং িবশাল 

সা�াজ�েক িনয়�েন রাখার অ�চমতা �থেকই পতন ঘেট । সুিবশাল �মাঘল সা�ােজ�র পরেনর 

জন� �ক একই কারণ িছল বেলই মেন হয় ।

 �মাঘল সা�ােজ�র পতেনর জন� �য িবষয়�িল অন�তম তা িন��প -

�মাঘল সা�ােজ�র িবশালতা 

 �মাঘলসা�ােজ�র পতেনর এক� ���পূন� কারণ হল সা�ােজ�র িবশালতা । 

সা�াজ�বাদী নীিতরসূ�পাত আকেররসময়কাল �থেকই । ঔর�েজব ভারতবষ � িবজেয়রমধ� 

িদেয় তা স�� হয় । এই িবশালতাই �মাঘল সা�ােজ�র পতেনর জন� দায়ী । এত বড সা�াজ� 
ুযােক িনয়�ন করা সিত�ই ��হ । তাছাড়া �যাগােযাগব�ব�ার উ�তই সাধন �সভােব গেড় 

ওেঠিন এবং িদন িদন িদ�ীেথেক �েরর �েদিশক শাসন কত� ােদর শাসন করাস�ব হত না । 

�িতিনয়ত �ােদিশক শাসনকত� ারািবে�াহ কের িনেজেদর �মতা পিতপি�র জানআন িদত, 

িক� তােদর দমন করা িদি� মসনদ �থেক অস�ব িছল ।

অিভজাত স�দােয়র চির�গত পিরবত� ন 

 সুলতািন যুেগর মেতা �মাঘল সা�ােজ�র অভ��ের অিভজাত স�দায় িছল 

িভি��ে�র মত । অিভজাতরা স�াটেদর পরামমশ� দান এবংেকান �কান সময় তােদর িনেদ� েশ 
ুস�াট িনব�াচন পয�� হত । বৃহত ভারত স�ােজ�র অধী�র ঔর�েজেবর মৃত�েত �মাঘল রাজ 

দরবােরর �ব�লতার সময় অিভজাত স�দায় অবনিত চরেম �পৗঁছায় । তারা িনজ�াথ � িসি�র 

জন� �গা�ী�� ও হীন ষড়যে� িল� হেয় পেড়। �মাঘলস�ােজর অিভজাতেদর মেধ� 

��নী

ভারেতর ইিতহাস

112



উে�খেযাগ� হেলন - �বরাম খাঁ, আ�র রিহম, িমরজুমলা, মানিসংেহর নাম করা �যেতপাের । ু

উ�রািধকার িনেয় �াি�ক পিরেবশ 

 �মাঘল স�াটেদর মেধ�উ�রািধকার িনেয় ��সংঘােত সৃি� হেত �দখা যায় । �কান 
ু ৃস�ােটর মৃত� হওয়ার পের পু�েদর িসংআসন দখল িনেয় �� �� হত যা �াতঘাতী হেয় 

দাঁড়াত । ইিতহােসর হলুদ পৃ�ার িদেক িফের তাকেল �দখেত পাব শাজাহােনর জীিবত 

অব�ায়তারস�ানেদর র��য়ীযু�েদেখেছন । তারপু� ঔর�েজব িনজ �াতােক হত�া কের  । 
ুিসংহাসন দখল কেরিছেলন । আবার তার মৃত�র পর ষড়য�, �াতী ঘাতী �� চরম পয�ােয় 

�পৗাঁছায় । এই �ে� ও ষড়যে� কমচ� ারীরাও যু� ছীেলন যার ফেল জ�ল আবেত� র সৃি� হয়  

এবং �দেশর শাসন ব�ব�া িবপয�েয়র স�ুিখন হয় । �য িসংহাসন দখল কের তার অনুগত আমীর 
ুওমরাহ ও কমচ� ারীেদর �িতপি� বৃি� পায় । স�াট হেয় যায় তােদর পুতল মা� ।

অেযাগ� �ব�ল উ�রািধকার

 �মাঘল সা�াজ� �ক�ীয় শি�র উপর িনভ� রশীল িছল । সা�াজ� পিরচালনা �ঙরাচারী 

ও সামিরক শি� িছল অপিরহায� । তাই শাসককেক ব�াি�� ও দ�তা িদেয় এশ চালােত হত । 

�মাঘল সা�ােজ�র পতেনর জন� অেযাগ�, �ব�ল ব�াি��, িবলাসব�সন ি�য়তা স�াটেদর দায়ী 

করা যায় । ঔর�েজেবর পরবত� শাসকগন িছল অেযাগ� ব�ি��হীন অিভজজােতর �ীড়নক 

মা� । িবশাল �মাঘল সা�াজ� স�েক�  তােদর উদাসীনতাই সা�াজ�েক ধীের ধীের পতেনর 

িদেক িনেয় িগেয়িছল।

জায়িগরদাির সং�া� সংকট 

 জায়িগরদাির ব�ব�ার ফেল �মাঘল সা�ােজ� জ�ল �প ধারন কের । মানসবদারেদর 

নগদ �বতন �দওয়ার ব�ব�া িছল । জায়িগরদার ব�ব�া জাহা�ীেরর আমেল সমস�ার মুেখামুিখ 

পেড়িছল  যাঔর�েজেবর সময় চরম আকারেনয় । এই সয় �চুর পিরমােন মনসবদােরর বৃি� 

ঘেট িক� তােদর �দওয়ার মত জিম িছল না, ফেল অেপ�ায় �থেক তারা �িন�িত পরায়ন হেয় 

পেড়ন । ভারতবেষর�  �িত� �া�ের জায়িগরদারস�কভােব রাজ� আদায় িদেত পারত না । 

ূিবেশষ কের দা�নােত� এই সমস�া চরেম �পৗছায় । জায়িগররা �েত�েক উব�র ভিম আকা�া 

করেত থাকল । তােদর চািহওদা �মটােনা স�ােটর পে� স�বিছল না । এমতাব�ায় 

মনসবদারেদর মেধ� জাত-পাত ধেমর�  লড়াই চলেত থাকল । িদন িদন তা চরম আকার 

ধারনকের �দেশর ঐক� �ক �ংস কের �ফলেল ।

��নী

ভারেতর ইিতহাস

113



অথ�ৈনিতক িদক িদেয় িবপয�য়

 এক� �দশ তার অথৈ� নিতক কাঠােমার উপর িভি� কের �সসংগ�ত ও উ�ত হেয় 

ওেঠ। অথৈ� নমিতক িবপয�য়ই �মাঘল সা�ােজ�র পতেনরঅন�তম কারণ । �মাঘল স�াটেদর ও 

ৃরাজ পিরবােরর িবলািসতা, জাঁকজমক, কমচ� ারীেদর �বতনবৃি�, �ভিত করেতিগেয় এই িবশাল 

সা�ােজ�র এ িবশালেসনাবািহনীর ব�ায়ভার একসময় অসহ� হেয় ওেঠ ।তার সে� যু� হেয়িছল 

ঔর�েজেবর দাি�নাত� নীতিত যার ফল��প �দেশর অথন� ীিত িবপয�েয়র মুেখ এেস পেড় । 
ুঔর�েজেবর মৃত�র পর সা�ােজ�র �দউিলয়াপনা �কট হেয় ওেঠ । যা পরবত�কােল অেযাগ� 

স�াটেদর পে� স�ব িছল না �বল আিথক�  িবপয�েয়র ।

কৃষক ��িণর িবে�াহ 

 �মাঘল আমেল মনসবদারেদর �য জায়িগর �দওয়া হেয়িছল তােত তােদর আয়বৃি� 

পায়িন ফেল তারা রাজ� আদােয়র �িত বেনশী অনুরাগী হেয় উঠল রাজ� আদায় ।অ� সমেয় 

�বিশ রাজ� আদােয়র ফেল সাধারন কৃষকেদর উপর অত�াচার ও �শাষণ হেত থাকল । এমন 

এক পিরি�িতর উ�ব হলেয কৃষকরাও িবে�াহ �� করল । �মাঘল আমেলর �শষ িদেক 

জিমদার ও কৃষকেদর আে�ালন সা�ােজ�র পতেনর কারণ হেয় দাঁড়াল ।

সামিরক ��ে� অদ�তা 

ু তিক� , আফগান, রাজপুত িবিভ� জািতর �লাকিনেয় �মাঘল বািহনী গেড় উেঠিছল 

িক� তােদরমেধ� সংহিত সম�য় ও �দশা�েবাধ সমান িছলনা । সামিরক সংগঠেনর এই �� বা 

�ব�লতা কখেনাই �দশেক র�া করার প� যেথ� নয় । বিহঃশ�েদর �িতহত করা তােদর 

পে� খুবই শ� িছল। 

িশে�াবািনেজ�র অবনমন

 �দেশর আিথক�  ব�ব�ার উি� সাধনন ঘেটকৃিষও িশ� বািনেজ�র উি�েত । 

ঔর�েজেবর পরবত�কােল আইন শৃ�লার অবনিতর সে� ব�বসা বািনেজ�র ও ম�া �দখা �দয় । 

�মাঘল স�াটেদর এিদক �কান নজর �দওয়ার �েয়াজন মেন কেরন িন । বিণক ও কািরগরেদর 

উপর অত�ােচর ও জুলুম চলেত �দখা �গল । িশ� ও বািনেজ�র আধুিনকরেনর অভাব 

পিরলি�ত হয় । স�াট ফা�কিশয়র িবনা�ে� ই� ইি�য়া �কা�ানীেক অবাধ বািণেজ�র 

অিধকার িদেয় কাল �কেট �িমর আনয়ন করেলন ।
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স�াট ঔর�েজেবর দায়-দািয়�  

 �মাঘল সা�ােজ�র পতেনর জন� ঔর�েজব ব�লাংেশ দায়ী । পূব�সূরী আকবর বা 

অন�ান�রা �য উদার সিহ�ু ধমন� ীিত �হন কেরিছেলন ঔর�েজব তা �হন না কের সম� 

ভারতেক মুসিলম রা� বানােনার িস�া� �হন কেরন । ভারতবেষর�  িহ�ুস�দােয়র কােছ তা 

ু�হন �যাগ� হেয় ওেঠিন । এমন �শ�কাতর �ােন িতিন আঘাত কের ভল কেরিছেলন । ব� ধম,�  

ব�জািতরেদশ ভারতবষ � এ �বিচে��র কথা স�াট �যন িব�িত হেয় িছেলন । �মাঘলস�ােটর ৃ
িব�ে� জাঠ, রাজপুত �বাে�লা,সৎনাসীরািবে�াহ �গাষনা কের।

 ঔর�েজব রাজপুতনীিত �হন নাকর �াথ � চিরতাথ � করেত �চেয়েছন । রাজপুতরাও 

�মাঘল িবরাঔঈ হেয় ওেঠ । ঔরহংগেজেবর অ�রদশ�তা ও সহনশীলকতাত অভােব 

রাজপুতরা �ের সরা যাব । কারন যেশাব� িসংেহর উপকার  িতিন িব�ত  হেয় িগেয়িছেলন । ৃ
রাজপুত নীিতর মত মারাঠা নীিত ও িছল �া� যার ফেল ঔর�েজেবর শি� খব� হেত থােক । 

১২৫ বছর ধের দাি�নােত� কা�েয় িছেলন স�াট ঔর�েজব । িতিন �� �� �দখেতন 

ুদাি�নােত�র শি�শালী �� রাজ�েক িনজ সা�াজ�ভ� করেবন । তাই িবজাপুর ও 

�গাল��ােক িনেজর অধীেন আনার জন� অিভযান �� কেরন । িশবাজীর উ�ান রনরীিত 

স�াটেক �থম িদেক িবচিলত না করেলও পের তােক িনেয় সমসভায় পড়েত হেয়িছল । এই 

সময় উ�র পি�ম সীমমাে� পাঠানেদর িবে�াহ �দখা �দয় ফেল দাি�নােত� িশবাজীেক রাজা 

করা ছাড়া �কান উপায় িছল না । এভােব ব�সময় অপব�ােয়র ফেল সম� �দশ ব�াপী িবে�াহ 

�� হয় । যা �িতহত করা ঔর�েজেবর পরবত� স�াটেদর িছল না । এই দাি�নাত� নীিত 

�মাঘল সা�ােজ�র অ�� িবলুি�র অন�তম কারন ।

ূ �মাঘল সা�ােজ�র �শষ িদেক এমনই নানা ব�ািধ এেশ দানা �বঁেধ িছল যা �রীভত করা 

স�ব হয়িন অেযাগ� স�াট �দর ।ঔর�েজব দাি�নাত� নীিত রাজপুত নীিত, ও ধম�য় ভারসাম� 

বজায় রাখেত পােরনিন, �গাড়া সুি�  হওয়ায় িশয়া ও অন�ান�েদর সুনজের �দেখন িনই িতিন 

এমন এক পিরি�িতেত ভারতবেষর�  মানুষ �মাঘল সা�াজ� �থেক সের িগেয়িছল । পরবত� 

কােল অেযাগ� স�াটরা িবলাস ব�সেন জীবন কা�েয় �দশেকসামমিরক, অথৈ� নিতক ও সকল 

িদক িদেয় চরম িবনােশর পেথ �ঠেল িদেয়িছল যার প� �থেকেমাঘল স�াজ�েক বাঁচােনা স�ব 

হয়িন । �মাঘল পতেনর জন� অন�তম কারণ িহসােব ঐিতহািসক য�নাথ সরকার মতামমত 

িদেলন - “The Empire fell because of the decline of the peerage.”
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৩.৭. আদশ� ��মালা 

অিত-সংি�� ��

১. ভারেত �মাঘল সা�ােজ�র �িত�াতা �ক ?

২. পািনপেথর �থম যু� কবেন কােদর মেধ� সংঘ�ত হয় ?

৩. পািনপেথর �থ যুে� �ক পরািজত হয় ?

৪. খানুয়ার যু� কত সােল কােদর মেধ� হয় ?

৫. খানুয়ার যুে� �ক জয় লাভ কের ?

৬. ঘঘ�রার যু� কত সােল কােদর মেধ� হব ?

৭. ঘঘ�রার যুে� �ক জয়লাভ কেরএবংেক পরািজত হয় ?

৮. বাবর কত বছর রাজ� কেরন ?

৯. বাবেরর পর �ক �মাঘল স�াট হন ?

ু১০. ‘তজুক-ই-বাবর’ �ক �কান ভাষায় রচনা কেরন ?

১১. ‘�মায়ুন নামা’ �ক রচনা কেরন ?

১২. �মায়ুন কত �ী�াে� িদ�ীর িসংহাসেন বেসন ?

১৩. �মায়ুন শে�দর অথ � িক ?

১৪. �চৗসার যু� কেব কােদর মেধ� হয় ?

১৫. কেনৗজ বা িব��ােমর যু� কেব কােদর মেধ� হয় ?

১৬. �চৗসার যুে� �ক পরািজত হয় ?

১৭. কেনৗজ এর যুে� �ক জয়লাভ কের ?

১৮. �মায়ুন ি�তীয়বার কত খৃ�াে� িদ�ীর িসংহাসন লাভ কের ?

১৯. আকবেরর জ� কত �ীঃ হয় ?
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২০. �মায়ুন কেব মারা যান?

২১. আকবর কত �ী�াে� �মাঘল স�াট হন ?

২২. ি�তীয় পািনপেথর যু� কােদর মেধ� এবং কত �ীঃ হয় ?

২৩. �ীতীয় পািনপেথরযুে� �ক জয়লাভ কের?

২৪. সরিহে�র যু� কত �ীঃ হয় ? �ক জয়লাভ কেরন ?

২৫. আকবেরর �শষ িবজয় কতসােল এবং �কাথায় ?

২৬. হলিদঘােটর যু� কতসােল �কাথায় হয় ?

২৭. �মাঘল শাসনব�ব�ায় �ধানম�ীেক িক বলা হত ।

২৮. দীন-ই-ইলাহী �ক �বত� ন কেরন ?

২৯. চাচর ও বা� জার বলেত িকক �বাঝ ?

৩০. �পালাঝ ও পেরৗিত বলেত ক �বাঝ ?

৩১. �টাডরমল ব�ব�া কী ?

সংি�� ��

১. পািনপেথর �থম যুে�র (১৫২৬ �ী�া�) ফলাফল �লখ ।

২. খানুয়ার যুে�র ফলাফল আেলাচনাকর ।

৩. ি�তীয় পািনপেথর যুে�র তাৎপয� �লখ ।

৪. অ�ঃপুিরককার শাসনবলেত িকেবাঝ।

৫.আকবেরর দাি�নত� জয় আেলাচনা কর ।

৬. �কা �লখ -জারিত ব�ব�া ।

৭. �কা �লখ - গ�াবকস ব�ব�া ।

৮. �কা �লখ - না� ক ব�ব�া ।
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৯. �কা �লখ - দীন-ই-ইলাহী ।

১০. �কা �লখ - সুলহ-ই-�ল ।

১১. �মাঘল িচ�কলার সংি�� বণন� া দাও ।

রচনাধম� �� 

১. িকভােব আকবর ভারতবেষ � �মাঘল সা�ােজ�র পুনঃ �িত�া কেরিছেলন ? 

আকবেরররাজ�জয় িব�ািরত আেলাচনা কর ।

২. আকবেরর শাসনব�বন�ার ��প ব�াখ�া কর ।

৩. আকবেরর রাজপুতনীিত আেলাচনা কর ।

৪. আকবেরর রাজ�সং�ার আেলাচনাকর।

৫.আকবেরর ধমন� ীিত ব�াখ�া কর ।

৬. ঔর�েজেবর রাজপুত নীিত আেলাচনা কর ।

৭. ঔর�েজেবর ধমন� ীিত ব�াখ�া কর ।

৮. �মাঘল আমেলর িচ�কলািবষেয় আেলাচনাকর ।

৯. �মাঘল যুেগর �াপত� কলার িবে�ষন কর ।

১০.েমাঘল যুেগর সািহত� িবষেয় এক� �ব� �লখ ।

১১. �মাঘল সা�ােজ�র পতেনরকারন�িল আেলাচনাকর ।

৩.৮. সহায়ক ��াবলী 

১. �গাপাল কৃ� পাহাড়ী : মুঘল রাজ �থেক �কা�ানীরাজ

২. সতীশ চ� : মধ�যুেগর ভারত 

৩. �তমশিলন �চৗধুরী : মধ�যুেগর ভারত ।

৪. অিন�� রায় : �মাঘল যুেগর উ�ান ও পতেনর ইিতহাস ।

৫.�ভাতাং� মাইিত এবং অিসত �মারম�ল : ভারত ইিতহাস পির�মা ।
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ু৪.১. ভিমকা

 ভি� আে�ালেনর সময়কােল �� নানেকর হাতধের িশখ ধেমর�  উ�ব এবং িব�ার 

ঘেট । তারপর এেক এেক দশম �� পযফ� িশখেদর অব�ান আেরা সু�ঢ় হয় । �মাঘল 

স�াটেদর সে� তােদর স�ক�  িছল অ�মমধুর । এই ভােবই দীঘ� পথ অিত�া� হয় । িশখরাও 

এক সময় �মাঘল সা�ােজ�র িভতেক নািড়েয় িদেয়িছল । ঔর�েজেবর শাসন কােল দি�ন 
ৃভারেত িশবাজীর �নতে� মারাঠা সা�ােজ�র উ�ান ঘেট । মারাঠােদর সে�দীঘ��ায়ী 

সং�ােমরসূচনা হয় । �মাঘল সা�ােজ�র পতেনর পেব� �বশিকছু �াধীন আ�িলক রােজ�র 
ৃউ�ান ঘেট । তারমেধ� অন�তম হল মুিশ�দ�িল খাঁর �নতে� �াধীন বাংলায় স�ক �শাসিনক 

ব�ব�া �িত�া কেরন । তার রাজ�সং�ার এক� উে�খেযাগ� িবষয় । �মাঘল স�াট জাহা�ীেরর 

রাজ�কােল ইংল�া� �থেক আগত ই�ইি�য়া �কা�ানী ভারতবেষ � বাণীজ� করেত আেস । 

�েম তােদর বািণজ� সব�ভারতীয় �ের িব�ার লাভ কর । মুিশ�দ�িল খােনর সময় �থেকই 

ই�ই�ীয়া �কা�ানীর সে� নানা িবষেয় মতিবেরাধ হেত �� কের । পরবত� নবাব আিলবিদ�  

খান বয়� এবং অিভ� মানুষ িছেলন । িতিন বুি� বেল ইংেরজ �কা�ানীর সে� িববাদ এঢ়ােত 

পারেলও তার পরবত� বাংলার নবাব িসরাজউদেদৗলা �শষ র�া করেত পােরনিন । িসরােজর 

রাজে�র সূচনা �থেকই (১৭৫৬) নানা কারেন ইংেরজ ই�ইি�য়া �কা�ানীর সে� িববােদদর 

পিরেবশ �� হয় । যার অিনবায� পিরনিত হল ১৭৫৭ �ীঃ পলাশীর যু� । এই যুে� িসরােজর 

পরাজেয়র মধ� িদেয় বাংলার সআবধীন নবাবীর পতন �� হয় । �শষ পয�� তা ভারেতর 

�াধীনতা হরণ কের । �� হয় দীঘ��ায়ী ি��শ শাসন ।

৪.২. উে�শ� 

 এই একক� পাঠ করেল ছা�ছা�ীরা জানেত পারেব িন�িলিখত িবষয়�িল -

Ÿ  �মাঘল সা�ােজ�রেশেষর িদেক উ�র পি�ম সীমাে� িশখেদর উ�ান এবং �মাঘলেদর 

সে� তােদর স�ক�  �কমন িছল।

ৃŸ  ঔর�েজেবর আমেলদি�নভারেত িশবাজীর �নতে� মারাঠােদর উ�ান এবং �মাঘল 

মারাঠা স�ক�  িছল তা জানেবা ।

Ÿ  �মাঘল সা�ােজ�র পতেনরসমেয় পূব� ভারেত বাংলায় মুিশ�দ�িল খাঁর উ�ান, তার 

ভূিমরাজ� ব�ব�া এবং �শাসিনক সং�ার িবষেয় �ান লাভ করেব ।
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Ÿ  বাংলংর নবাব আিলবদ� খাঁর এবং িসরাজ উদ- �দৗলার সে� ইংেরজ -ই� ইি�য়া 

�কা�ানীর স�ক�  জানেত পারেব ।

Ÿ  পলাশী যু� িবষেয় জানেত পারেব । 

৪.৩ িশখ স�দােয়র উ�ান 

 িদ�ীেক �ক� কের যখন ভারেত �মাঘল সা�াজ� স�ক পথ খঁুেজ পায়িন তার 
ৃআেগই ��নানেকর �নতে� িশখ ধেমর�  �সার �� হয় । তারপের এেক এেক ��েদর হাত 

ধের িশখেদরউ�ান ঘেট । ঐসময় তােমাঘলেদরসে� �ে�র �প �নয়।

ু ��নানেকর িশষ�রা (১৪৬৯ -১৫৩৮) িশখ নােম পিরিচত । নানকেকর মৃত�র 

ু ুপরেথেকই িশখ স�দােয়র �ধান ‘��’ আখ�ায় ভিষত হন । নানেকর মমৃত�র পর তাঁর 

ি�য়তম িশষ� অ�দ িশখ �র (১৫৩৮ -৫২) পেদ আসীন হন । িশখকেদর মেধ� ঐক��াপেনর 

অন�তম উপায় িহসােব িতিন িবনামূেল� খাদ� সরবরােহর জন� ‘ল�রখান’ �িত�া কেরন । পের 

অমরদাস (উমরদাস) নামক একজন ধম�� াণ কমঠ�  িশষ�েক ��পেদ উ�ীত কেরন । �� 

অমরদাস (১৫৫২ -৭৪) এর ব�াি�� সংগঠনী �িতভা ও �চার কােয�র জন� িশখ স�দায় 

ঐক�এর পথা অেনকটা এিগেয় যায় । �য়ং স�াট আকবর ও �� অমর দােসর বানী ��ার সে� 

�বন করেতন । িতিন িশখ এর ২২ � মি�েত িবভ� কেরন । �িত� মি�েতর দািয়� একজন 

ধমা� �া িশেখর ওপর অপ�ন কেরিছেলন যােত স�ক ভােব পিরচািলত হেত পাের ।

 অমরদাস পরবিত�  �� হেলন অমর দােসরজামাতা রামদাস (১৫৭৮ -৮১) । স�াট 

আকবর রামমদাসেক িবেশষ ��া করেতন । মহান আকবর সামান� অেথর�  িবিনমেয় রামদাসেক 

এক� পু�িরনী ও ৫০০ িবঘা জিম �দান কেরিছেলন । �সখােনই িতিন ‘অমৃতসেরাবর’ খনন 

কেরন । এই সিরবেরর তীের িতিন িশখেদর �ধান ধমম� ি�েরর িভি� �াপন কেরন । এ� 

আকবেরর পরধম � সিহ�ুতার পিরচায়ক ।১৫৮১ �ীঃ রামদােসরপু�অজ� ু ন (১৫৮১ -১৬০৬) 

��পেদ অিভিস� হন । �� অজ� ু েনরতে�েবাধেনিশখধম � �ত �সার লাভ করেত । িতিন 

অমৃতসরেক িশখধেমর�  �ধানতীেথ � পিরনত কেরন । িনিমত�  হয় ‘অনুপমম মি�র’ ধম�� ান িশখ 

স�দােয়র কােছ ঈ�র উপাসনার �ক� হেয় উঠল ।

 �� অজ� ু ন ��নানেকর বানী�িল সংর�ন কেরন । এই বানী সংককলনই ��সােহব 

নােম খ�াত । অজ� ু নও জাহা�ীেরর সময় মুঘলেদর সে� সংঘােতর সূ�পাত । অজ� ু েনর মানিসক 

পিরবত� েনর ফল ��প জাহা�ীর তােক ব�ী কেরন । অজ� ু েনর পু� হরেগািব� (১৬০৬ -৪৫) 
ৃিপতহত�ার �িতেশাধ �নওয়ার জন� �বল মুঘল িবে�ষী কের �তােল । িতিন িছেলন ধািমক� ও 
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শি�শালী �যা�া ।

৪.৩.১. �মাঘল-িশখ স�ক�

 �� অজ� ু েনর সামমিরকশি� বৃি�র পিরক�না �থেক �মাঘলেদর সে� তার 
ৃস�েক� রঅবনিত ঘেট । হরেগািব� িফতহটভার�িতেশােধর জন� �মাঘলেদদর সে� 

সংঘষেফ জিড়েয় পেড়ন । হরেগািবে�র পু� হর রায় (১৬৪৫-৬৯) ��র আসেন বেসন ।ধীর 

শা� �কৃিতর মানুষ িছেলন িতিন । �মাঘলেদদর গৃহ যুে� সমথে� নর সূে� িতিন জিড়েয় 
ুপেড়িছেলন । হর রােয়র মৃত�র পর ও ��পদ িনেয় �ই পুতএর িবেরাধ চরেমেপৗঁছেল এই 

িনব�াচেনর ভার ঔর�েজেবর উপর ন�া� করা হেয়িছল ।  হরিকেষন ব�াি��িতভা উপি�ত 
ুবুি�র �জার �দেখ তােক �� মেনািনত করা হয় । হরিকষেনর মৃত�র পর হরিেগািব� এর কিন� 

পু� নেতগবাআ�র িশখ স�দােয়র নবম �� িহেসেব দািয়� লাভ কেরন । তেব িপতার মত 

তার বুৎপি� ওপ সামমিরক �িতভার �ুরন �দখা যায় িন । রামরায় তােক িব�ত করেত থাকেল 

শত� ও হা�ীর �কান এক �গ�ম �ােন আ�েগাপন কেরন । পের �তগবাহা�েরর �িতপি� 

বৃি�েত ঔর�েজব আশি�ত হেয় পেড়ন । �সনাবািহনী িদেয় তােক িদ�ীেত িনেয় আসা হয় এবং 

�ানদে� দি�ত করা হয় ।

 ঔর�েজেবর পরবত� বাহা�র শাহ ও জাহা�ার শাহ িশখ বাহীনীেক দমেন ব�াথ � হণ । 

ফা�ক  িশয়ােরর সময় লােহােরর শাসক আব�ল সামাদ বা�ােক পরািজতও িনহত কেরন । 

�মাঘলরা িশখেদর ওপর অত�াচােরর মা�া বািডেয় �দয় ফেল অেনক িহ�ু ধম � �হন কেরন ।এই 

পয�ােয় এেশ িশখ শি� �যনছ�ভ� হেয় পেড় । দীঘ�িদন পর কাপুর িসং িশখ সামমির বািহনী 

একি�ত করেত এিগেয় আেসন । িশখরা আবার পুনগ�ত হেত হােক ‘দালওয়াল’ নামক �ােন 

তার �গ� �ধাপন কেরন । আবার �মাঘলেদর সে� িশখেদর সংঘঢ়� �� হয় ।িশখ -েমাঘল সংঘেষ �

উয়ািহয়া খাঁ িশখেদর পরািজত ও হত�া  পব��� কেরন তােদর লােহাের িনেয় এেস হত�াকা� 

চালান । ইয়ািহয়া কাঁর নৃসংশতায় িশখেদর �িতেশাধ�ৃহা কের �তােল যশা িসং ক�াল নামন 
ৃ�সনানায়েকর �নতে� তারা উ�� হেয় �মাঘল আ�মেনর িব�ে� �েখ দাঁড়ায় । এই সময় ু

ুমীরম�ুর িশখ দমেনর দািয়� �হন করের । তার মৃত�র পর িশখরা আবার একি�ত হেয়শি� বৃি� 

ুকরেল আবদালী পা�াব ও তৎসংল� �ােন আ�মন চািলেয় দখল কের িনজ সা�াজ�ভ� 

কেরন । তেব এই সময় িশখ ও মারাঠাশি� এক হেলও িশখেদর লু�ন মারাঠা �থেক �ের সিরেয় 

�দয় ।  ১৭৬২ সােল আবদালী পা�ােব উপি�ত হেয় িশখেদর পরািজত কেরন । ১৭৬৭ সােল 

আবদালী আবার আ�মন কের িশখ শি�র িব�ে� �কান আঘাত হানেত পােরিন । দীঘ�িদন ধের 

িশখ �মাঘল স�েক�  �াি�কতার �পই ফুেট ওেঠ ।
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৪.৪. িশবাজীর উ�ান 

 স�দশ শতা�ীর ি�তীয়ােধ � মহারাে� মারাঠা শি�র উ�ান ভারত ইিতহােস এক 

যুগা�কারী ঘটনা ।মহাসি�ধর �মাঘল সা�ােজ�র চূড়া� িবকােশর যুেগ �মাঘল শি� ��ি� 

িহসােব মারাঠাশি�র উ�ান ওদীঘ� জীবন - মরন সং�ােমর মাধ�েম মারাঠা �নতা িশবাজীর 
ৃ�নতে� এক শি�শালী িহ�ু রাজ� গঠেনর �েচ�া মারাঠা তথা ভারতবেষর�  �রনীয় হেয়  

আেছ ।

 মহারাে�র পুনার িনকটবত� িশবনীর পাবত� � �েগ� ১৬২৭ �ীঃ ১০ই এি�ল জ��হন 

কেরন । িশবাজীর মাতা জীজাবাই িছেলন তার িপতা সাহজী �হােসলর অবেহিলতা প�ী । 

বাল�কােল সাধারন িশ��হেনর সুেযাগ না �পেলও িশবাজী মানিসক �মতার �য পূণ � িবকাশ 

হেয়িছল তা তার জীবেনর কায�াবললী ও শাসন দ�তা �থেক �মািনত হয় । যু�িবদ�া, 

অ�চালােনা এবং অনু�প কােয� িতিন অসাধারন দ�তার অিধকারী িছেলন ।সাংগঠিনক শি�র 

সব��ম �কাশ আমােদর মু� কের । �ছােট �থেকই িশবাজীর মেধ�ই �য অদম� �ানশি� ও 

�দশ�ম িছল তা আদেশ�র সে� �ঃসাহিসকতা �দিহক শি�র সম�েয় সািধত হেল �য উদ�াম 

ও উে�জনা সৃ� হয় , িশবাজীর ��ে�ও তাই ঘেট িছল । ১৬৪৭ �ীঃ অিভভাবক দাদাজী 
ুপা�েদেবর মৃত�র পর িশবাজী িনজ পিরকি�ত পেথ অ�সর হয় । 

চার�পয� ায় 

(১) ১৬৪৭-৫২ �ীঃ ৬বছর িতিন �সনাবািহনীর সংগঠনও মারাঠা সদ� ারেদর ওপর আিধপত� 

�াপন কেরন । এ ব�ব�ার �ারা িতিন তার রাজৈনিতক �মতার িভি� �তির কেরন এবং ভাবী 

কােলর িশবাজী হেয় ওঠারপথ গেড় ওেঠ ।

(২) ১৬৫২-৬২ �ীঃ এই ১০বছর িতিন মারাঠা জাতীয়তাবাদেক সু�ঢ় কেরন । এবং �িতেবশী 

িবজাপুর রােজ�র সে� সংঘেষ � িল� হন । এই ভােব তার রােজ�র িব�ার ঘটেত থােক ও 

মেনাবল বৃি� পায় ।

(৩) ১৬৫২ -৭২ �ীঃ এই সময় িতিন দাি�নােত� �মাঘল শি�র সে� �ে� িল� হন এবং 

আংিশক সফলতা লাভ কেরন । এই বৃহৎ শি�র সে� সংঘষ � তারকােছ িছল এক সামমিরক 

ওসাংগঠিনক শি�র �িতেযািগতা।

ু(৪) ১৬৭২ -৮০�ীঃ তারমৃমত�কাল পয�� িশবাজীমুগলেদর হাত �থেক তার রােজ�র ব� অংশ 
ুউ�ার কেরন এবং নতন অ�ল জয় কের িনেজর রাজ�সীমা কেরন । এই সময় তার অিভেষক 
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স�� হয়। এবং িতিন “িশবছি�পিত” উপািধ �হন কের এবং মারাঠা একছ� অিধপিত হেয় 

ওেঠন ।

িশবাজীর রাজ� জয়

 িশবাজী সব��থম দাি�নােত� অবি�ত িবজাপুর সুলতােনরিব�ে� অ�সর হন । ঊঃ 

ভারেত মুঘল স�ােটর কমব� ��তা ও িবজাপুর সুলতােনর অসু�তার সুেযােগ অব�ব�া �দখা 

িদেল িশবাজী পুনায় ি�ন পি�েম �তারনা নামক �গ�� অিধকার �কন । এছাড়া �তারনা �ৈগর 

িনকটব�� রায়গড় �গ��ও অিধকার কেরন । এরপর িতিন চকন �গ� এবং বড় মিতর ও ই� পুেরর 

সামিরক ঘঙা� �িল অিধকার কেরন । পের িতিন িসংহগড়, ��ন ও পুর�র �গ� �িল অিধকার 

কের িনজ কমে� ক� পুনার িনরাপ�া িবধান কেরন ।িবজাপুর সুলতান িশবাজীেক দমন করার জন� 

তার িপতা সাহজীেক িজি� �েগ� বি� করেল িশবাজী িতন� �ছেড় িদেয় িপতােক কারামু� 

কেরন ও ভিবষ�েত �ত�গমেনর পিরক�না কেরন । 

৪.৪.১. �মাঘল মারাঠা স�ক�  

 িশবািজর উ�ােন �মাঘল স�াট িছল িচ�ানীত তােক দমন করাই িছল ঔর�েজেবর 

মূল  উে�শ� । এই পেব� �মাঘল মারাঠা স�ক�  আেলািচত হেব ।

 ১৬৫৬ �ীঃ ঔর�েজব িবজাপুর রাজ�আ�মন করেল শীবািজ �সই সুেযােগ জাগিল 

নামক মারাঠা রাজ� অিধকার কের িনেজর শি� বৃি� কেরন । পেররবছর িতিন আহমমদ নগের 

মুঘল অিধকৃত জুনার ও অপরএক� �ান অিধকার করেল ঔর�েজব িশবাজীর িব�ে� �মাঘল 

বািহনী ��রন কেরন এই যুে� িশবাজী পরািজত হেলও শাহাজাহােন অসু�তার সংবাদ �পেয় 

ঔর�েজব দাি�নাত� ত�াগ করায় িশবাজীর �কান �িত করেত পােরন িন । পরবত� �বছেরর 

মেধ� িশবাজী উ�র ক�ন ও অপরাপর কেয়ক� �ান অিধকার কেরন । 

 �মাঘল আ�মেনর ভয় �থেক মু� হেয় িবজাপুর সুলতান িশবাজীকেক দমন 
ৃকরারজন� �সনাপিত আফজল খাঁর �নতে� এক িবসাল বািহনী ��রন কেরন । আফজল খাঁর 

উে�শ� িছল জীিবত অথবা মৃত �য �কান ভােব �হাক িশবাজীেক সুলতােনর সামেন উপি�ত 

করা । আফজল খাঁ অিভমুেখ অ�সর হেল িশবাজী �তাপগেড়উপি�ত হন । িশবাজীেক 

�কৗশেলিনেজর িশিবের িনেয় আসার জন� আফজাল খাঁ মমারাঠা �া�ন কৃ�জীভা�র নােম 

এক �েতর মাধ�েম শি� �াপেন ��াব পাঠােলন । তবেন িশবাজী আফজল খাঁর �রিভসি� 

স�েক�  �ত এর মাধ�েম ইি�ত �পেয়িছেলন । যার ফেল িতিন ও �টৈনিতকক  চাল চালেলন । 

এরপর আফজল খাঁও িশবাজীর আেলাচনার জন� এক িশিবর �াপন করা হয় । িশবাজী ও 
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আফজল খাঁ এই িশিবের আেলাচনার জন� উপি�ত হেল আফগান খাঁ পূব�পিরক�না অনুযায়ী 

িশবাজীেক ছুিরর আঘােত হত�া করার �চ�া কেরন িক� িশবাজীর �লৗহবেম � এই আঘাত 

�িতহত হয় । এক িব��ত গিততা িশবাজী “বাগনখ’ নামেমঅে�র �ারা আফগান খাঁেক হত�া 
ুকেরন । �সনাপিত আফজল খাঁর মৃত�েত িবজাপুের িবশাল �সনাবািহনী ছ�ভ� হেয় পেড় । 

িশবাজী অনায়ােসই তােদর পরািজত কের িবজাপুর রাজ� �থেক �কালাপুর দঃ �কাে�ন 

অিধকার কের ।

 ঔর�েজবন বৃ�িপতা স�াট শাহজাহানেক িসংহাসন �থেক অপসািরত কের �য়ং 
ুস�াট হেয়িছেলন । িতিন িশবাজীেক দমন করার উে�েশ� িনজ মাতল সােয়�া খাঁেক 

দাি�নােত�র শাসনকত� া িনযু� কের পাঠােলন । শােয়�া খাঁ পুনা ও চকন এবং উ�র ক�ন ও 

কল�ান অিধকার করেল পিরসইিত িবেবচনা কের িশবাজী িবজাপুর রােজ�র সে� �ম�ী �াপন 

কেরন । এবং সম� শি� িনেয় মুঘল িবেরাধীতায় আবত�ন হন । �মাঘল িবিরধীতা উে�েশ�ই 

িতিন পা�বত� রাজ��িলেক সে� িনেয় িনেয় িছেলন যােত সহেজ হল লাভ স�ব । 

 এই সময় দঃসাহসী শীবাজী একিদনন রােতর অ�কাের পুনা িশিবের অবি�ত সােয়�া 

খাঁেক আকি�কভােব আ�মন কেরন । সােয়�া খাঁ পলায়ন কের �ান বাঁচােলও তারপু� ও �ায় 

৪০জন �দহর�ী িশবাজীর হােত িনহত হয় । সােয়�া খাঁ পরাজেয় অস�� ঔর�েজব অেযাগ� 

সােয়�া খাঁেক শাসন কত� ার পদ �থেক বরখা� কেরন ।

 �রদশ�, সমর�ধান িশবাজী সুেযাগ বুেঝ সুরাট  ব�র লু�ন কের �ায় ১েকা� মু�া 

সং�হ কেরন । এইজ ঘটনায় �ু� ঔর�েজব তার �সনাপিত জয় িসংহ ও িদ�ীর খাঁেক 

িশবাজীেক দমন করার জন� দাি�নােত� পাঠান । জয় িসংেহর �টেকৗশেলর ফেল অ�কাল 

মেধ� িশবাজী মুঘল বাহীনীর হােত পরািজত হন । এরপর উভয় পে�র মেধ� ১৫৬৬ �ীঃ 

পুরে�র সি� সা�িরত হয় । �কৗশেল িশবাজী শত�  সােপ� সি� হেল ও �কৃত উে�শ� বুঝেত 

স�ম হন িন ।

 এই সি�র শত�  অনুযায়ী িশবাজী তার ৩৬ �র �েগ�র মেধ� ২৩ �মাঘলেদর িনকট ত�াগ 

কেরন এদবং অবিশ� ১৩� �গ� িশবাজীর অিধকাের থাকেলও তা �মাঘল সা�ােজ� বশ�তা 

�ীকার করেত হয় এছাড়া �টেকৗশলী জয় িসংহ িশবাজীেক িমথ�া আ�াস িদেয় ঔর�েজেবর 

সে� সা�ােতর জন� তােক আ�েয় িনেয় যান । ১৬৬৬ �ী ১২ই �ম িশবাজী আ�ায় 

ঔর�েজেবর দরবাের উপি�ত হেল তােক ৫০০০ �সৗিনেকর মনসবদােরর ময�াদা �দওয়া হয় । 

এেত িশবাজী �কােশ� �িতবাদ করেল িতিন পু� শ�ুজী সহ মুঘল কারাগাের ব�ী হন । িক� 

িশবাজী �কৗশেল মুঘল �হরীেদর সত� ক �ি� এিড়েয় িনজ পু�সহ িদ�ী �থেক পলায়ন করেত 
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স�ম হন । �েদেশ �ত�বত� ন কের িতিন িনজ রােজ� পুনগঠনেন মনিনেবশ কেরন । �েত�ক 

মারাঠাবাসীেক একি�ত কের সাংগঠিনক শি� �জারদার কেরন । এেক এেক সম� �ান 

পুনরধ�ার কেরন এবং সম� দাি�নাত� িনজ �মতা কােয়ম কের রায়গড় �েগ� ১৬৭৪ সােল 

‘ছ�পিত �গা-�া�ন� �জাপালক’ উপািধ িনেয় িসংহাসন আেরাহন কেরন । দীঘ�দীন ধের 

মমারাঠা -েমাঘল �� চলেত থােক । �শষ পয��  �মাঘল �তােপর িব�ে� �াধীনতা �ঘাষনা 

কের মারাঠা শি�র সাফল� আেস ।

ূ৪.৫.মুিশ�দ�িলখাঁর ভিমরাজ� ব�ব�া 

 মুঘল যুেগরঅি�ম অথা� ৎ অ�াদশ শতেকর সূচনায় মুঘল সাে�েজ�র অব�েয়র যুেগ 

�য সম� আ�িলিক রােজ�র উ�ব ঘেটিছল তােদর মেধ� সবনেচেয় ��� পূন� িছল বাংলা, 
ৃঅেযাধা এবং হায়�াবাদ । মুিশ�দ�িল খাঁ (১৭১৩-১৭২৭�ীঃ) �নতে� বাংলায় গেড় উেঠিছল 

এক� Vibrant আ�িলক �শাসিনক ব�বন�া । ১৭০০ সােল িতিন বাংলা সুবাদার ও �দওয়ান 

পেদ �যাগেদন বাংলার রাজ� ব�ব�ােক সংহত করার জন� ।

 বলা যায় �য ঔর�েজেবর আমেল মুিশ�দ�িলর সং�ার আি�নােত� রাজ� ধায� ও 

সং�েহর মুঘল প�িতর �সারণ �� কেরিছেলন । ১৭১৩ সােল িতিন একাধাের বাংলার 

�দওয়ার ও সুবােদের �� পদই �হন কেরন ।ঢাকা �থেক রাজধানী সিরেয় আেনন মুশ�দাবােদ 

বাংলার রাজ� ব�বন�ার কাঠােমা িতিন বদায়িন অধচ রাজে�র পিরমান িবপুলক ভােব বৃি� 

কেরিছেলন, যা সাধারেনর জীবনয�নার কারন হেয় উেঠিছল । 

ূ মুিশ�দ�িল খাঁ এই জিমদাির ব�ব�া �থেক সের আেসনিন । তাঁর আমেলই ভিমরাজ� 

বৃি�র সুসংগ�ত �েচ�া িছল সরল িক�  সুনিদ� � ও কায�কাির । কেয়ক� পয�ায় এই �ক� চালু 

হেয়িছল ।

১ম পয� ায় 

ূ �দেশর সম� কৃিষ �যাগ� জিম জায়গীরেদর মেধ� বি�ত হবার ফেল ভিম রাজ� 

�থেক সরকােরর �কােনা আয় হত না । মুিশ�দ�িল তাই জায়গীর নাম জিম �িলেকরা�ায়ত 
ুকরননা । যােদর জায়িগররা�ায়� হল তােদরেক উিড়ষভার নতন জায়গীরদানকরাহল ।

২য় পয�ায় 

ু আধীক গৃহীত িবপুলপিরমানজিমেত মুিশ�দ�িল নতন একধরেনর কমচ� ারী িনেয়াগ 

কেরন যােদর বলা হত আিমন । এরা িছল �কাদার, রাে�র কােছর িনিদ��  জািমপ� �া�র কের 
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এরা রাজ� আদােয়র অিধকার লাভ করত । এইভােব পরাকক অি�কার পাওয়ার জন� �দেশর 

রাজ� িনি�ত হত । যা কাগেজ কলেম সু�� হল ।

৩য় পয�ায় 

 এই পয�ােয় রাজ� আদােয়র খরচ কমােনার �চ�া হল । যখন �কান জিমদার রাজ� 

�দান ব�থ � হত তখন তার জিমদাির িনকটবত� �কােনা বড় স�ল ও বিধ�� ু  জিমদািরর 

চারপােশর অস�ল জিমদাির �িলেক ��ব� কের একটা জিমদাির পু�গঠন করা হত ।এটা 

িছল যুথব� তার নীিত রাজ� সব�ািধকারেনর জন� মুিশ�দ�িল কেয়ক� নীিত �হন কেরন এ�িল 

হল �শাসেনর অপব�ায় �রাধ । রাজ� �শাসেনর খঁু� না�র ওপর তী�ন নজরদাির, হ�বুদ 

ব�ব�ার আ�য়�হন এবং সে�� াপির িনমম�  িনেপষেনর নীিত �হন । যােতজিমদােররা যথা সময় 

কৃষেকর কাছ �থেক খাজানা আদায় কের রাে�র তহিবেল তারাজ� �েপ জমা �দয় ।

 নবাব মুিশদ� �িলর সময়িক পিরমান জিম জিরপ করা হেয়িছল �সটা িনেয় িবতক�  আেছ 

। �গালাম �হােসন এর মেত সম� জিম জিরপ করা স�ব হয়িন ।েযসব জিমদার যথা সমেয় 

রাজ� �দান করেতন তােদর জিমদার পুন ব�েনর �েয়াজন হয়িন । �পশকািশ িমদােরর 

অিধকােরও হ��প করাহয়িন । র� �লখা রায় �দিখেয়েছ �য মুিশ�দ �িলর সময় পূব� িনিদ� � 

শেত�  ব� পুরােনা জিমদার তােদর িনদ� � জিমদার �ভা গদখল করেতন । বাংলার নবাব মুিশ�দ 

ূ�িলর ভিমরাজ� ব�ব�া স�েক�  অত�� িবতিক� ত িবষয়� হল রাজে�র পিরমান িতিন �ক 

কতটা বৃি� কেরিছেলন । �জমস ��া� িলেখেছন �য �টাঙর মেলর (১৫৮২ �ীঃ) সময় �মাট 

বে�াব� িছল ১ �কা� ৬ ল� ৯ হাজার টাকা ৭৬ বছর পর সুলতানসুজার সময় (১৬৬৮ �ীঃ) 

�সটা �বেড় হয় ১ �কা� ৩১ল� ১৬ হাজার টাকা । আর ৫৪ বছর বােদ ১৭২২ সােল মুিশ�দ�িলর 

সময় �সটা �বেড় দাঁড়ায় ১ �কা� ৮২ ল� ৮৮ হাজার টাকা । অথা� ৎ �টাঙর মেলর বে�াব� 

�থেক সুজার বে�াবে�র সময় কােলর রাজ� বৃি� �পেয়িছল বছের গেড় ৩৪ হাজার টাকা আর 

সুজার সময় �থেক মুিশ�দ�িলর সময় রাজে�র �য বৃি� ঘেট গেড় ৩৫ হাজার টাকা এক কথায় 

�কােনা বেড়া মােপরপিরবত� ন ঘেটিন ।

 খালসা রাজে�র �াব পুেরাটটািদ�ীেত পা�েয় �দওয়া হত । ইংেরজ �শাসক 

ঐিতহািসকরা�ায় সবাই মেন করেতন �যিনে�ঢ়েনর দ�নইমুশ�দ�িল সাফল� �পেয়িছেলন । 

রাজ� আদােয়র ব�াপাের মুিশ�দ�িল কেঠার িছেলন �কই িতিন জিমদারেদর সে� �য চুি�প� 

ূকেরন তার মুলকথা িছল ১লা �বশােখর িদন স�ণ � খাজনা �দবার অ�ীকার । স�বত এর 

�কােনা ব�ািত�ম িছল �দখা যায় না । 

 �শেষ বলা �যেত পােরেয মুিশ�দ�িল বাংলার রাজ� ব�ব�ার মেধ� একটািনি�ত 
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ব�ব�া কেরিছেলন । তার সময়ই �তির হেয়িছল রাজ�পিরচালনারনীিত, রাজে�র গিত ও 

�বনতা এবং রাজে�র স�য় ও ব�ায় এর পিরমান �িল িতিন িনিদ� কের িদেয়িছেলন । তার 

উ�রািধকািররা �ধু আলওয়ার এর পিরমান বৃি� কেরিছেলাএন । বাংলংর রাজ� ব�বন�ায় বড় 

মােপর পরবত� ন ◌্েয়িছল। ১৭৬৫ সােলর পর । তার আেগ পয�� নবাব মুিশ�দ�িলখাঁর িনয়ম 

ূ�মেনই ভিম রাজ� ব�বন�া পিরচািলত হত । যথা সমেয় রাজ� আদায় তার অংশ িদ�ী পাঠােনা 

কৃিত� মুিশ�দ�লু খাঁর । এই নীিত �নয়েন কেঠার শাি�, িনয�াতন আই �হাক না �কন রাজে�র 

�দােনর সময় অিত�া� হত না যােত �দেশর আিথক�  উ�িত সাধন ঘেটিছল ।

৪.৫.১. মুিশ�দ�িল খাঁর �শাসিনক ব�ব�া 

 �ত �মাঘল সা�াজেভর অব�য় সািধত হে� এমন সময় বাংলায় মুিশ�দ �িল খাঁর 
ৃ ূ�নতে� িনয়ি�ত থােক । িতিন ভিম রাজে�র সং�ার সাধন �যমন করেলন �তমিন �শাসিনক 

অব�ার উনি� সাধন ঘটােলন । সুবাদার আিজম-উস-শােনর সে� তার িবেরাধ সামেন 

চেলআেস । উপি�ত বুি�র �জাের িনেজেক বাংলার �াধীন নবাব পিরনত হন । ১৭১৭ সােল 

�দওয়ােনর পদ �থেক বাংলার সুবাদার পেদ িনযু� হন । িতিন বাদশােহর আনুগেত� থাকেলও 

িতিন �াধীন রাজার মত িছেলন ।

ু ঔর�েজেবর মৃত�র পর িতিন বাংলারদািয়� িনজ হে� আেনন এবং িনেজর �ীয় 

�িতভার বেল িনয়�েন  রােকন । ব�ায় সংেকাচেনর মধ� িদেয় �কাষাগার অথ � স�য় কেরন এই 

শহর সি�ত করেন মেনািনেবশ কেরন । বাংলায় সরকািরপদ �িলেত বিহরাগতেদর িনেয়াগ � 

কের �দন । িতিন বাঙালী িহ�ু ও মুসলমানেদর সরকাির পেদ িনেয়াগ কেরিছেলন । এই সময় 

উ�বেন�র িহ�ুরা ফাস� িশ�া �হন কের চাকিরেত �যাগ �দন । এই সময় বাংলকায় ৩� এবং 

িবহাের ৩� জিমদাির গঠন কেরন । �ছাট �ছাটজিমদাির ও িছল এছাড়া ১৩ � চাকলা বা িবভােগ 

িবভ� কেরিছেলন । কমচ� ারীেদর হাত �থেক �জােদর র�া, কৃিষঋন �দওয়ার ব�ব�া 

ককেরিছেলন । ব�বসা বািণজ� ও সািহত� সং�ৃিতর �বৃ� ঘেট িছল ।

৪.৬. আিলবিদ� র সে� ইংেরজ ই� ইি�য়া �কা�ািনর স�ক�  

 মুিশ�দ�িল খাঁর পর বাংলার নবাব হন সুজাউি�ন । তার রাজ�কাল ১৭২৭ -১৭৩৯ �ীঃ । 

তারপর নবাব হলআিলবিদ�  খাঁ । তার রাজ�কাল ১৭৪০ -৫৬ �ীঃ পয�� । ইংেরজেদর সে� 

স�েক� র ��ে� এরাও এেদর পূেব�র শাসেকর নীিত অবল�ন কেরন । বয� আিলবিদ�  যেথ� 

বা�বুি� স�� নবাব িছেলন । তাই িতিন কখেনা ইংেরজেদর সে� িবেরােধর পথ �হন কেরনিন 

। তেব িতিন মােঝ মােঝইংেরজেদর কাছ �থেক অিতির� অথ � আদায়করেতন । িতিন জানেতন 
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এেদর বািণজ� ব� করেত �গেল চরম পিরি�িত সৃি� হেব তেব িতিন  কখেনা ইংেরজেদর তার 

সাব�েভৗম� হ�ে�প করার সুেযাগ �দনিন । তার সমেয় ইংেরজরা বাংলায় �গ� িনমা� ন করেত 

পাের িন । িতিন বেলিছেলন �তামরা বিণক, �তামােদর িনরাপ�ার দািয়� নবােবর । তেব িতিন 

িসরাজেকও ইংেরজেদর স�েক�  সতক�  থাকেত বেল িছেলন । 

৪.৬.১ িসরাজ-উদ-েদৗলার সে� ইংেরজ ই� ইি�য়া �কা�ািনর 

স�ক�

 ভারত তথা দি�ন-পূব� এিশয়ার বািণেজ�র উে�েশ� আগত ইংেরজ ই� ইি�য়া 

�কা�ািনর �থম রাজৈনিতক কায�কলাপ ল�� করা যায় দি�ন ভারেত । ই�ফরাসী 

�িত�ি�তা ও আ�িলক রাজনীিতেত তারা জিড়েয় পেড় । তেব ইংেরজ ই� ইি�য়া �কা�ািন 

�কৃত �মতা দখেলর �ি�য়া �� হেয়িছল বাংলায় । বাংলায় �কা�ািনর ঘা� িছল  

কলকাতায় । বাংলায় নবাব িসরাজ-উদ-েদৗ�ার সে� ইংেরজ �কা�ািনর স�েক�  িবিভ� 

কারেন অবনিত ঘেট এবং তা �শষ পয�� সংঘােত পিরণত হয় । 

 পলািশর যু� 

 ই�  িসরাজ �ে�র অিনবায� পিরনিত িছল পলাশীর যু� । একিদেক বাংলার নবাব 

িসরাজ অন�িদেক ইংেরজ �কা�ানী । ১৭৫৭ সােলর২৫েশ জুনমুিশ�দাবােদর পলািশর �া�ের 

�পে� যু� হয় । �সনাপিত মীরজাফেরর িব�াসঘাতকতায় বাংলার নবাব যুে� পরািজত হন । 

যু�ে�ে� রবাট�  �াইভ মীরজাফরেক বাংলার নবাব বেলেঘাষনা কেরন ।

 এইজ যুে� ফল হেয়িছল সু�র �সারী মীরজাফর নবাব হেলন িক� আড়ােলেথেক 

রাজ� পিরচালনা করেলা ইংেরজ �কা�ানী । নবােবর পরাজয় বাংলার সামিরক �ব�লতা �কাশ 

করেলা । মীরজাফর �চুর অথ �  উউপেঢৗকন িদল �কা�ানীেক, বাংলার অথন� ীিত �ভে�পরেলা 

। বিণেকর মানদ� পিরনত হল রাজদে� । পলাশীর জেয়র মধ�া িদেয় বাংলায় আধপত� 

িব�ােরর �য সূ�পাত হয় তা পিরপূন� �প লাভ কের ১৭৬৪ �ত �দওয়ানী লােভর ফেল তা 

আেরা �ায়ীহয় এবং আইনত হয় । পলাসীেত �য �াধীনতার সূয� অ�িমত হয় তা উিদত হেত 

সময় লােগ ১৯০ বছর । অথা� ৎ ১৯৪৭ সােল ভারতবষ � �াধীনতা লাভ করেল ইংেরজ 

আিধপেত�র অবসান ঘেট ।
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৪.৭. আদশ� ��মালা 

অিত সংি�� �� 

১. িশখ ধেমর�  �িত�াতা �ক?

২. িশখ শে�র অথ � কী ?

৩. �� অজ� ু ন �কিছেলন?

৪. �শষিশখ ��েক ?

৫. ঔর�েজব �কান িশখ ��েক হত�া কেরন ?

৬. িশবাজীর উ�ান হয় �কাথায় ?

৭ িশবাজীর রাজ�ািভেষক কব, �কাথায় হয় ?

৮. পুর�েরর সি� কেব কােদর মেধ� হয় ?

ু৯. িশবাজীর মমৃত� হয় কেব ?

ু১০. ঔর�েজেবর মৃত� হয় কেব ?

১১. মুিশ�দ�িল খাঁ কেব বাংলার নবাব হন ?

১২. িসরাজ কেব বাংলার নবাব হব ?

১৩. পলাশীর যু� কেব কােদরমেধ� হয় ?

সংি�� �� 

১. �কা �লখ - ��নানক ।

২. �কা �লখ - অমরদাস ।

৩. �কা �লখ - �তগ বাহা�র ।

৪. �কা �লখ - অজ� ু ন ।
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৫. �কা �লখ - পুর�েরর সি� ।

৬. �কা �লখ - আিলবিদ�  খাঁ ।

৭. �কা �লখ - পলািশর যু� ।

রচনাধম� ��

১. িশখেদর উ�ান ব�াখ�া কর । �মাঘল-িশখ স�েক� র িবষেয় িব�ৃত আেলাচনা কর ।

ু২. িশবাজীর উ�ানেক তিম িকভােবা? ব�াখ�া কর ।

৩. �মাঘল মারাঠা স�ক�  আেলাচনা কর ।

ূ৪. মুিশ�দ�িল খাঁর ভিমরাজ� ব�ব�া আেলাচনা কর ।

৫. ই�-িসরাজ�ে�র কারন িবে�ষন কর ।
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