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বাঙ্গালা শাসনের কল * 

  

পূর্ব্ববঙ্গবাসী ককান বর, কলিকাতালনবাসী একলি কনযা লববাহ কলরয়া গৃহহ িইয়া 

যান। কনযালি পরমাসুন্দরী, বুলিমতী, লবদ্যাবতী, কলমবষ্ঠা এবস সুলীিা। তাাহার লপতা মহা 

ধনী, নানা রহে ভূলিতা কলরয়া কনযাহক শ্বশুরগৃহহ পাঠাইহিন। মহন ভালবহিন, আমার 

কমহয়র ককান কদ্াি ককহ বালহর কলরহত পালরহব না। সহঙ্গর কিাক লিলরয়া আলসহি লতলন 

লিজ্ঞাসা কলরহিন, “ককমন কহ! বাঙ্গাহিরা কমহয়র ককান কদ্াি বালহর কলরহত পালরয়াহে?” 

সহঙ্গর কিাক বলিি, “আহজ্ঞ হাা—কদ্াি িইয়া বড় গণ্ডহগাি লগয়াহে।” বাবু লিজ্ঞাসা 

কলরহিন-“কস লক? লক কদ্াি?” ভৃতয বলিি, “বাঙ্গাহিরা বড় লনন্দা কলরয়াহে, কমহয়র 

কপাহি উলি নাই।” আমরা এই বঙ্গদ্লবহন কখনও সর্ ির্জব কাহেল্  সাহহব সেহধে  ককান 

কথা বলি নাই। যাাহার লনন্দা লতন বৎসরকাি বাঙ্গািাপহের িীবনস্বরূপ লেি, তাাহার 

ককান উহেখ না থাকাহত আমাহদ্র ভয় কহর কয, পাহে ককহ বহি কয, বঙ্গদ্লবহনর উলি 

নাই আমরা অদ্য বঙ্গদ্লবনহক উলি পরাইহত প্রবৃত্ত হইিাম। 

তহব এই উলি বড় সামানয নহহ। কয পে বা পলেকা (হকান গুলি পে আর ককান গুলি 

পলেকা, তাহা আমরা িালন না—লক কলরহি পে পলেকা হইয়া যায়, তাহাও অবগত নলহ) 

কয পে বা পলেকা একবার কপাহি এই উলি পলরয়াহেন, লতলন বঙ্গহদ্ল কমালহয়াহেন, 

মুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ তাাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ েুলিয়াহে এবস সােৎসলরক অলরিমম মূহিয 

বরণ কলরয়া তাাহাহক ঘহর তুলিয়াহে। কয এই উলি পহর, তাহার অহনক সুখ। 

এক্ষহণ সর্ ির্জব কাহেল্  এতহেল তযাগ কলরয়া লগয়াহেন—ইহাহত সকহিই দুঃলখত। 

এ পৃলথবীহত পরলনন্দা প্রধান সুখ—লবহলি যলদ্ লনলন্দত বযক্ত উচ্চহেণীস্থ এবস গুণবান 

হয়, তহব আরও সুখ। সর্ ির্জব কাহেল্  গুণবান হউন বা না হউন, উচ্চহেণীস্থ বহি। তাাহার 

লনন্দায় কয সুখ, তাহাহত এক্ষহণ বঙ্গহদ্হলর কিাক বলিত হইি। ইহার অহপক্ষা আর 

গুরুতর দঘবিনা লক হইহত পাহর? এই কয গুরুতর দলভবক্ষবলিহত কদ্ল দ্গ্ধ হইহতলেি, 
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তাহাহরও আমরা ককান মহত প্রাণ ধারণ কলরহতলেিাম, খবহরর কাগি চলিহতলেি, 

বাঙ্গািী বাবু গহের মিলিহস অশ্লীি গে োলড়য়া, সর্ িহিবর লনন্দা কলরয়া কবাতি 

কলি কলরহতলেহিন। লকন্তু এক্ষহণ? হায়! এক্ষহণ লক হইহব! 

এইরূহপ সর্ব্বিনলনন্দাহব হওয়া সচরাচর কদ্খা যায় না। অহনহক বলিহবন, সর্ ির্জব 

কাহেহির অসাধারণ কদ্াি লেি, এই িনযই লতলন এইরূপ অসাধারণ লনন্দনীয় 

হইয়ালেহিন। আমালদ্হগর লবশ্বাস আহে, কয এইরূপ সর্ব্বিনলনন্দনীয় হয়, যাহার লনন্দায় 

সকহির তুলি িহে, কস হয় অসাধারণ কদ্াহি কদ্ািী বা অসাধারণ গুহণ গুণবান—নয় ত 

দইই। লিজ্ঞাসয, সর্ ির্জব কাহেল্ , অসাধারণ কদ্াহি কদ্ািী, না অসাধারণ গুহণ গুণবান 

বলিয়া তাাহার এই লনন্দালতলযয হইয়ালেি? 

তাাহার পূর্ব্বগামী লাসনকত্তবা সর্ উইলিয়ম্ করিম। সর্ উইলিয়ম্ করিমর নযায় ককান কিুঃ 

গবণবর প্রলতষ্ঠা প্রাপ্ত হহয়ন নাই। সর ির্জব কাহেল্  ও সর্ উইলিয়ম্ করিমর এই ভাগয-

তারতময ককান কদ্াহি বা ককান গুহণ? ককান গুহণ সর্ উইলিয়ম্ সকহির লপ্রয়, ককান 

কদ্াহি সর্ ির্জব সকহির অলপ্রয়? 

  

—————-  

*“সর্ উইলিয়াম করিম ও সর্ ির্জব কাহেল্ ” ইলত লীিবক একলি প্রবধে  ১২৮২ সাহির 

বঙ্গদ্লবহন প্রকাললত হইয়ালেি। তাহার এক অসল মাে এখাহন গৃহীত হইি। 

—————-  

  

যাাহারা এই কথার মীমাসসা কলরহত ইচু্ছক, তাাহালদ্গহক একিা কথা বুঝাইহত হয়। 

এই লিলিলভারতীয় লাসনপ্রণািী দূ্র হইহত কদ্লখহত বড় িাাক, শুলনহত ভয়ানক, বুলঝহত 

বড় কগাি—ইহার প্রকৃলত লক প্রকার? এক কিুঃ গবণবর কতৃ্তবক কয এই বৃহৎ রািয লালসত 

হয়, কস ককান রীলত অবিেন কলরয়া? 

কস রীলত দই প্রকার। একলি রীলত একলি সামানয উদ্াহরহণর দ্বারা বুঝাইব। মহন 

কর, বাাহধর কথা উপলস্থত। কলমলনাহরর লরহপাহিব হউক, কবাহডবর লরহপাহিব হউক, 

ইলিলনয়রলদ্হগর লরহপাহিব হউক, সোদ্পহে হউক, কিুঃ ির্জব িালনহিন কয, নদ্ীতীরস্থ 
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প্রাচীন বাাধসকি রলক্ষত হইহতহে না—তাহার উপায় করা কত্তববয। তখন কিুঃ গবণবহরর 

হুকুম হইি কয, লরহপার্টব তিব কর। এই হুকুহম যলদ্ ককান লবহলি গুণলালিত্ব বা কযাগযতা 

থাহক, তহব কস গুণলালিত্ব বা কযাগযতা কিুঃ গবণবহরর। কসহেিালর সাহহব হুকুম পাইয়া, 

কবাহডব লচলঠ লিলখহিন—তাাহার লচলঠহত কথািা একিু লবস্তৃলত পাইি—লতলন বলিহিন, ইহার 

লবহলি অবস্থা িালনহব—অধীনস্থ কমবচারীহদ্র অলভপ্রায় লক, তাহা লিলখহব, ইহার লকরূপ 

উপায় হইহত পাহর, তাহা লিলখহব। কবার্ডব, ঐ পেখালনর একাদ্ল খণ্ড অলত পলরকার 

অনুলিলপ প্রস্তুত কলরয়া, একাদ্ল কলমলনাহরর লনকি পাঠাইহিন। একাদ্ল কলমলযনর 

অনুলিলপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার ককাহণ কপনলসহি প্রালপ্তর তালরখ লিলখয়া বাহসে  কিলিহিন, 

তাাহার গুরুতর কত্তববয কাযবয সমাপ্ত হইি। বাসে  প্রাচীন প্রথানুসাহর যথাসমহয় চাপরালল-

স্কহধে  আহরাহণ কলরয়া, ককরাণীর লনকি কপ ালেি। ককরাণী তাহার আর এক এক খণ্ড 

পলরকার অনুলিলপ প্রস্তুত কলরয়া, সাত লদ্হনর লময়াদ্ লিলখয়া লদ্য়া, কাহি্টররলদ্হগর লনকি 

পাঠাইহিন। কয পহথ মহািন যায়, কসই পথ,—কদ্ােবণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপালবিতত েীি েীযুক্ত 

কাহি্টরর বাহাদর, চুরুি খাইহত খাইহত লচলঠর ককাহণ লিলখহিন “সব লডলবসন ও 

কডপুলিগণ বরাবর।” লচলঠ এইরূহপ বড় ডাকঘর হইহত কমহিা ডাকঘহর, কমহিা ডাকঘর 

হইহত কোি ডাকঘহর, এবস তথা হইহত কলহি আিচািালনবাসী কবাতামলূনয চাপকানধারী 

কাি-হকাি নাদস-নুদস লডপুলি বাহাদহরর লেন্নপাদকামলণ্ডত েীপাদ্পমযুযুগহি মধুিধ 

ভ্রমহরর নযায় আলসয়া পলড়ি। লডপুলি বাহাদহররা উপরস্থ লনকি কিিহিার লরহপািব তিব 

কলরহিন—সবইন স্প্টরর পরওয়ানা কনহিবহির হাওয়ািা কলরি—কনহিবি কয রিমাহম 

বাাধ, কসইখাহন কাি ককাত্তবা, কাি দ্ালড় এবস কমািা রুি িইয়া দ্লবন লদ্য়া এক অন্নাভাহব 

লীণব লিি কচ লকদ্ারহক ধলরি। ধলরয়াই লিজ্ঞাসা কলরি কয, “কতাহদ্র গাাহয়র বাাধ থাহক 

না ককন কর?” কচ লকদ্ার ভীত হইয়া বলিি, “আজ্ঞা, িমীদ্াহর কমরামত কহর না, আলম 

গলরব মানুি লক কলরব?” কনহিবি তখন িলমদ্ারী কাোলরহত পদ্হরণু অপবণ কলরয়া 

কগামস্তাহক লকেু তেী কলরহিন। কগামস্তা িমীদ্ারী খাতায় পাাচ িাকা খরচ লিলখয়া 

কনহিবি বাবুহক কদ্ড় িাকা পালরহতালিক লদ্য়া লবদ্ায় কলরহিন। কনহিবি আলসয়া 

সব ইনস্প্টরর সমহক্ষ লরহপািব কলরহিন, “বাাধ সব কবহমরামত—িমীদ্ার কমরামত কহর 
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না—িমীদ্ার কমরামত কলরহিই কমরামত হইহত পাহর।” লডপুলি বাহাদর লিলখহিন, “বাাধ 

সব কবহমরামত,-িমীদ্াহররা কমরামত কহর না—তাহারা কমরামত কলরহিই হয়।” 

কাহি্টরর বাহাদর কসই সকি কথা লিলখহিন, অলধকন্তু “এক্ষহণ িমীদ্ারলদ্গহক বাাধ 

কমরামত কলরহত বাধয করা উলচত।” কলমলযনর কসই সকি কথা লিলখয়া কবাহডব লিজ্ঞাসা 

কলরহিন, “এক্ষহণ লক প্রকাহর িমীদ্ার বাাধ কমরামত কলরহত বাধয হইহত পাহর?” কবার্ডব 

তত্তদলক্ত পুনরুক্ত কলরয়া, একিা যাহা হয় উপায় লনলদ্বি কলরহিন। কসহেিালর সাহহব 

কসই সকি কথা সািাইয়া লিলখয়া এক লরিলিউসহনর পাণু্ডলিলপ প্রস্তুত কলরয়া 

পাঠাইহিন, কিুঃ গবণবর সাহহব সমত হইয়া তাহাহত দ্স্তখত কলরয়া লদ্হিন। আজ্ঞা কদ্হল 

প্রচালরত হইি; কিুঃ গবণবর বাহাদহরর যল কদ্হললবহদ্হল কঘালিি। যাহারা লমেপক্ষ, 

তাহারা গবণবর বাহাদহরর প্রলসসা কলরহত িালগি—লত্রুপক্ষ নানািাতীয় ইসহরিী 

বাঙ্গািায় তাাহাহক গালি পালড়হত িালগি। নহির কগাড়া কচ লকদ্ার লনলর্ব্বহনে  স্বহদ্হল 

ককাদ্ালি পালড়হত িালগি। 

  

বাস্তলবক কয এইরূপ ককান প্রকৃত ঘিনা ঘলিয়াহচ, এমত নহহ। একলি কলেত ঘিনা 

অবিেন কলরয়াই এ সকি কথা লিলখিাম। এইরূপ কয সচরাচরই ঘলিয়া থাহক, এমত 

নহহ। লকন্তু অহনক সমহয় ঘহি। কস ভাগযেহম যাাহারা সুহযাগয লাসনকত্তবা, তাাহারা এ 

প্রথা অবিেন কহরন, অহযাহগযরা কলরয়া থাহকন। এইরূপ কাযবযপ্রণািীহক “কহি লাসন” 

বিা যাইহত পাহর। ধহমবর কহির নযায় লাসহনর কিও বাতাহস নলড়য়া থাহক; ককান লদ্ক 

হইহত ককান কমবচারীর লরহপাহিবর বাতাস বা অনয প্রকার িালপ উলঠয়া কাহি িালগহি 

কি চলিহত আরম্ভ কহর; তদ্হের হুকুম হইহত কহির দ্ম আরম্ভ হইয়া কবাডব কলমলযনর 

প্রভৃলত অহধাধুঃ পযবযায়েহম ঘুলরয়া আবার কিুঃ গবণবর পযবযে আলসয়া সলহ কমাহহরর 

মিুলর মুলিত কলরয়া লদ্য়া বধে  হয়। কযমন কহির ধুলত, কহির সূতা প্রভৃলত সামরিমী আহে, 

কতমলন কহির ততয়ালর রািাজ্ঞাও আহে। 

কয কিুঃ গবণবর এইরূপ কহি লাসন কহরন, লতলন সুমানুি হইহি হইহত পাহরন; 

তলিন্ন তাাহার বুলিমত্তা, কযাগযতা বা অনয গুহণর প্রলসসার কারণ কদ্খা যায় না। লতলন 

কখন আপন বুলির চািনা কহরন না , ককান লবিহয়র সলধে হবনা কলরবার িনয তাাহাহক 
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লনহি কি পাইহত হয় না। লতলন পলরেম স্বীকার কলরয়া কখনও ককান নূতন লবিহয় প্রবৃত্ত 

হহয়ন না; পলরেম স্বীকার কলরয়া ককান লবিহয়র যথাথবয স্বয়স মীমাসসা কহরন না। লতলন 

লাসনযহের একলি অসল মাে—যখন রাহিযর কি বাতাহস নলড়ি, তখন লতলনও নলড়হিন, 

কহি চালিত হইয়া মিুলরলিলপ সহমত সলহহমাহর কলরয়া লদ্য়া িহি থালমহিন। কসইরূপ 

ঘণ্টা পূণব হইহি, ঘলড়র মুরদ্, বালহর হইয়া, ঠসঠস কলরয়া ঘণ্টা বািাইয়া আবার কহি 

লমললয়া যায়। 

সর্ উইলিয়ম্ করিম ও সর্ িিব কাহেহি প্রধান প্রহভদ্ এই কয, সর্ উইলিয়ম্ করিম কহি 

লাসন কলরহতন, সর্ িিব কাহেি তাহা কলরহতন না। 

কহি লাসহনর অহনক গুণ আহে। তাহার িি ভাি হউক, মন্দ হউক, কিাহকর 

অসহোহির সম্ভাবনা অলত অে। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আলসহতহে, তাহা লনতাে 

অলনিকর হইহিও কিাহক তাহাহত সন্তুি; পূর্ব্বপ্রচলিত রীলত অতযে অলনিকারী হইহিও 

কিাহক তাহার সসহলাধহন অসন্তুি। পুরাতহনর মন্দও ভাি, নূতহনর ভািও মন্দ। কহির 

লাসন লাসনই নহহ; লযলন কহি লাসন কহরন, লতলন লকেু কহরন না, বলিহিই হয়। অতএব 

কহির লাসহন পুরাতহনর লকলিোে সসস্করণ লভন্ন নূতন কখন ঘহি না। যাহা আহে, 

তাহাই প্রায় বিায় থাহক, যাহা নাই অথচ আবলযক, প্রায় তাহা ঘলিয়া উহঠ না। এিনয 

কিাহকও অসহোি িহে না; লবহলি এহদ্লীয় কিাক পুরাতহনর অতযে অনুরাগী, নূতহন 

অতযে লবরক্ত। 

সর্ উইলিয়ম্ করিম, কহি লাসন কলরহতন, সুতরাস কিাহকর বড় লপ্রয় লেহিন। সর্ 

ির্জব কাহেল্  কহি উহেলয কলরহতন না, এিনয কিাহকর বড় অলপ্রয় হইয়া উলঠয়ালেহিন। 

রািযলাসন উভহয়রই উহেলয; লকন্তু সর্ উইলিয়ম্ করিমর উহেলয লেি ককবি লাসহনর 

কি চািান; সর্ িিব কাহেল্  কস উহেলয, লসি কলরয়ালেহিন। তাাহার লাসহন সুিি 

িলিয়াহে, সর্ উইলিয়ম্ করিমর লাসহন কুিি িলিয়াহে, এ কথা বিাও আমাহদ্র 

অলভপ্রায় নহহ। ককবি বলিহত চাই কয, সর্ িিব কাহেল্  আপন বুলিহত চলিহতন, এ বৃহৎ 

রািযলাসন িনয লচো কলরহতন; উহেলযগুলি লস্থর কলরয়া, তাহার সাধহন প্রাণপহণ যে 

কলরহতন; কয কাযবয কত্তববয এবস সাধয বলিয়া বুলঝহতন, লকেুহতই তাহা হইহত লবরত 
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হইহতন না। সর উইলিয়ম্ করিম এ সকি লকেুই কলরহতন না। যাহা হয়, আপলন হউক; 

ককহ কি লিলপয়া কদ্য় ত কি চিুক—আলম লকেুর মহধয থালকব না। লনহির বুলি, করিম 

সাহহব প্রায় খরচ কলরহতন না; িমার অহে লকেু লেি লক না বিা যায় না। লনহির যে 

প্রায় তাাহার ককান লবিহয় লেি না। তাাহার দ্বারা কয লকেু সৎকাযবয লসি হইয়াহে—তাহা 

কহি; তাাহার দ্বারা কয লকেু অলনি ঘলিয়াহে, তাহা কহি। লতলন উচ্চ ললক্ষার কপািক লেহিন 

বলিয়া বাঙ্গািীমহহি বড় প্রলসলসত; লকন্তু বাঙ্গািীবাবুলদ্হগর মত, আসি কথািা লক, তাহা 

বুহঝন নাই; ককবি আর্ট লকন্সন সাহহব কি লিলপয়া লদ্য়ালেহিন বলিয়া কহির পুত্তিী সর্ 

উইলিয়ম্ করিম উচ্চললক্ষার কপািকতা কলরয়ালেহিন, ঘলড়র মুরদ্ ঘলড় লপলিয়া লদ্য়া কহি 

িুকাইয়ালেহিন। 

এমন নহহ কয, সর্ িিব কাহেহির সময় কহি লাসন এহকবাহর লেি না। লাসহনর 

কি লচরকাি বিায় আহে, লযলন ইচ্ছা, লতলন লাসনকত্তবা হউন, কস কি মহধয বাতাহস 

নলড়হব; সকি লাসনকত্তবাহকই লাসহনর কি চািাইয়া কতকগুলি কাযবয সপন্ন্ন কলরহত 

হইহব। তহব সর্ ির্জব কাহেল্  কহি লসি তত্ত্বগুলি অবলযরিমাহয মহন কলরহতন না; 

ইচ্ছানুসাহর তাহা তযাগ কলরহতন; ইচ্ছানুসাহর তত্তৎস্থাহন নূতন লসিাে আলদ্ি কলরহতন। 

সর্ িিব কাহেল্  কি লনহি চািাইহতন, স্বয়স কহির অসল লেহিন না। 
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