ও মাই ককালকাতা
ঘনার বচন
সাবর্ণ রায়চচৌধুরী- এই নামটা কক কচনা কচনা কেকচে? কচনা কেকচবই কতা! ককালকাতার ইকতহাস কতা এই পকরবারচক কঘচরই রচয়চে।
হাাংকর কেনাচরশচনর ককব মলয় রায়চচৌধুরী কতা এই পকরবাচররই সন্তান! মোর বযাপার হচে- এই নাচম ককাচনা বযকি কেচলন না!
এঁচের পূবপ
ণ ুরুষ হচেন, কেয়া গচগাপাধযায়! পচর ইকন কামচেব ব্রহ্মচারী নাচম ইকতহাচসর পাতায় স্থান কচর কনচয়চেন। রাো
মানকসাংহ এনার কাচে েীক্ষা কনন। তা থাক, কস সব ইকতহাচসর কচকচাকন!!!
আসল বযাপারটা হচে- কেয়া গচগাপাধযায় কেচলন ব্রাহ্মর্ আর তাঁর কগাত্র কেল- সাবর্ণ। এবার, রায়চচৌধুরী বা কচৌধুরী হচলা কমাঘল
আমচলর েকমোরচের কেতাব। পঞ্চানন গচগাপাধযায় কেচলন, কেয়া গচগাপাধযাচয়র উত্তরপুরুষ। এনার আবার আর একটা নাম কেলপাঁচু শকি োন! যাই কহাক, এই কমাঘল নথীচত এনাচের েকমোরীটা কগাত্র এবাং েকমোরচের উপাকধ- রায়চচৌধুরী কেচয় নথীভুি
হচয়কেল। তাই এঁরা সাবর্ণ রায়চচৌধুরী নাচমই পকরকচত কেচলন। ১৬৯৮ সাচলর ১০ নচভম্বর সুতানুকট, ককলকাতা ও কগাকবন্দপুর গ্রাম
কতনকটর সত্ত্ব সাবর্ণ রায়চচৌধুরী পকরবাচরর কাে কথচক ইোরা কনয় কব্রকটশ ইস্ট ইকডিয়া ককাম্পাকন। কত টাকায় োচনন? এক লাে
টাকায়! ইস্! তেন যকে আমাচের পূবপ
ণ রু
ু ষরা বুকি কচর োকনকটা েকম ককচন রােচতন, তা হচল কবচচ কবচচই টাকা কামাতাম। কষ্ট
কচর আর চাকরী- বাকরী করচত হচতা না!! কক বচলন? যাক! দুঃে কচর লাভ কনই! বরাং ককালকাতা কনচয় দ একটা োনা- অোনা
কথা বকল!
আপনারা কক োচনন- কোে ককালকাতায় কয ককান বচর্ণর কলাক এবাং ব্রাহ্মর্চের ভাত োওয়া বারর্? কারর্?মহারাো নন্দকুমাচরর
ফাঁকস। এবার মহারাো নন্দকুমার কেচলন – ব্রাহ্মর্। মুকশণোবােী এই ব্রাহ্মচর্র ফাঁকস সকচল কমচন কনচত পাচরন কন। কুকলবাোচরর
ননৠত ( েকক্ষর্- পকিম) ককাচর্ রাো নন্দকুমাচরর ফাঁসী হয়। আে পযণন্ত ঘুষ কনওয়ার অকভচযাচগ কারও প্রার্ এভাচব কনওয়া হয় কন,
মহারাো নন্দকুমার োড়া!!!!! ১৮৮৬ সাচল প্রকাকশত েয ট্রায়াল অব মহারাো নন্দকুমার গ্রচে উচেে রচয়চে কয, কমিলটচনর
পত্রালাপ োকেল করা হচল ওয়াচরন কহকস্টাংস ঘুষ কনয়ার অকভচযাচগ অকভযুি হচতন। ওয়াচরন কহকস্টাংস, তাঁর বন্ধু ইলাইো ইচম্পর
সচগ ষড়যন্ত্র কচর মহারাে নন্দকুমাচরর ফাঁকসর আচেশ কবর কচরন। মহারাে নন্দকুমাচরর ফাঁকস ওয়াচরডট কহকস্টাংচসর েীবন ও
কমণকাল এবাং ককালকাতার এককট কবতককণত অধযায়।
মাত্র ২৩ বের বয়চস কসরােউচদৌলা ১৫ একপ্রল ১৭৫৬ সাচল নবাবী লাভ কচরন। তার নবাবীর সময়কাল কেল মাত্র ১ বের ২ মাস ৮
কেন অথণাৎ ৪৩৪ কেন। এ সমচয়র মচধয নবাব কসরােউচদৌলা দ’দবার ইাংচরেচের কবরুচি কলকাতা অকভযাচন স্বয়াং কনতৃত্ব
কেচয়চেন এবাং ইাংচরেচের পরাকেত কচরচেন। পূকর্ণয়ার যুচি শত্রুচক পরাকেত কচরচেন। প্রধান কসনাপকত মীর োফর, কসনাপকত
রাো দলণভরাম, উকমচাঁে, রাো রায়বেভ, ইয়ার লকতফ, েগৎ কশে, ঘচসকট কবগম, ইাংচরে কসনাপকত ওয়াটসন, ওয়াটস, ক্লাইভ
প্রমুে কসরােউচদৌলার নবাবীর প্রথম কেন কথচক ষড়যন্ত্র ও চক্রাচন্তর মাধযচম কবশ্বাসঘাতকতা, রােচরাহ ও কেশচরাকহতায় কলপ্ত কথচক
নবাবচক বযকতবযস্ত কচর করচেকেল। তাচত এককেচনর েন্য তরুর্ নবাচবর বযকিগত েীবচন ককাচনা আরাম-আচয়শ কভাগ-কবলাচসর
সময়-সুচযাগ কেল না। ককন্তু পলাশীর প্রহসচনর যুচি ইাংচরেরা ক্ষমতায় আসার পর তাচের এচেশীয় চাকর-বাকর, বুকিেীবী ও
কলেকরা বাাংলার কশষ স্বাধীন নবাব কসরােউচদৌলাচক চকরত্রহীন লম্পট অপোথণ কহচসচব আেযাকয়ত কচরচে, ককন্তু তাচের বিবয
ইকতহাস ও েনগর্ ককাচনা কেন গ্রহর্ কচরকন।
নবাব কসরােউচদৌলার কবরুচি এসব অকভচযাচগর মূল কারর্ বাাংলার স্বাধীনতা হরচর্র চক্রান্তচক ধামাচাপা কেয়ার েন্য নবাব
কসরােউচদৌলার কবরুচি পকরককিত চকরত্র হনন ও অপপ্রচার। অন্ধকূপ হতযা, কযটা আেচত ঘচটই কন, নবাব কসরােউচদৌলার ওপর
কসটা চাকপচয় কেওয়া হচয়চে। ইকতহাস প্রমার্ কচরচে, নবাব কসরােউচদৌলা কেচলন এক তরুর্ কেশচপ্রকমক রােপুরুষ; কযকন কনে
কেচশর স্বাধীনতা রক্ষায় যুি কচর শহীে হচয়কেচলন। কেচশর স্বাচথণর কবরুচি ইাংচরেচের কাচে মীর োফরচের মচতা আত্মসমপণর্
কচরনকন, আপস কচরনকন। বাাংলার নবাব তেন ইব্রাকহম োন৷ নবাব বলচত কমাঘল সম্রাচটর কর আোয়কারী। তার আমন্ত্রচর্ ইষ্ট
ইকডিয়া ককাম্পানীর কমণাধযক্ষ কোব চানণক কফচর এচলন বাাংলায়৷ সুতানুকট( মতান্তচর,সুতালুকট) ককলকাতা ও কগাকবন্দপুর গ্রাম ইোরা
কনচয় কফাটণ উইকলয়াম বানাচত শুরু করচলন বযবসার প্রচয়ােচন৷ কগাড়াপত্তন হল ককলকাতা শহচরর৷ কেনকট কেল ১৬৯০ কিস্টাচের
২৪ আগস্ট রকববার৷ তচব ককলকাতা অবশ্য আচরা অচনক প্রাচীন৷ ১৫৯৬ সাচল সম্রাট আকবচরর রােস্ব আোচয়র নকশায়
প্রাচ্যের আন্তর্জাল পত্রিকা অত্রিবাস - www.japanbangladesh.com - www.ovibash.com

ককলকাতা বা ককলকাটা কেোচনা হচয়চে৷ ইাংচরেরা এর নাম কেচয়চে ‘কযালকাটা’৷ ইাংচরে আমচল ককলকাতা কেল রােধানী শহর৷
এেন ককলকাতা পকিমবগ প্রচেচশর রােধানী৷ আচগই বচলকে, সপ্তেশ শতােীর কশষ পচবণ কোব চার্ণক নাচম একেন ইাংচরে
কতনকট কিগ্ধ গ্রাম কগাকবন্দপুর, সুতানুকট আর কলকাতার তীচর কপৌঁচোচলন এবাং নবাচবর নসন্যেল কতৃক
ণ লুকিত তাঁর কমণস্থল
হুগকলচত আর কফচর কগচলন না। কতকন চাইচলন এই গ্রামগুকলচতই শুরু হওয়া বযবসা-বাকর্চেয আত্মকনচয়াগ করচবন। এইোন কথচকই
কক ভাচব কব্রকটশ সাম্রােযবাে শুরু হল- তার একটা নমুনা কপশ ককর। সুতানুকট, কগাকবন্দপুর ও ককলকাতা গ্রাম কতনকট কেল মুঘল
সম্রাচটর কেল োসমহচলর অন্তগণত। এই গ্রাম কতনকটর োয়কগরোকর সাবর্ণ রায়চচৌধুরী পকরবাচরর হাচত কেল। কব্রকটশ বসকত
অন্যান্যচের অধীচন থাকা আরও আটকত্রশকট গ্রাম কেচয় কঘরা কেল। ১৭১৭ সাচল কব্রকটশ ইস্ট ইকডিয়া ককাম্পাকন মুঘল সম্রাট
ফারুককশয়াচরর কাে কথচক এই সব গ্রাচমর েকমোকর সত্ব ককনার অকধকার অেণন করচলও, তৎকালীন েকমোরচের কাে কথচক তারা
এই গ্রামগুকল ক্রয় করচত পাচরকন। সাবর্ণ রায়চচৌধুরীরাও কব্রকটশচের এই কতনকট গ্রাম কেচড় কেওয়ার পক্ষপাতী কেচলন না। োনা যায়,
কব্রকটশরা মুঘল রােেরবাচর ঘুষ কেচয় এই গ্রাম কতনকটর ইোরা ককনার অনুমকত আোচয় সমথণ হন।
১৬৯৮ সাচল সাবর্ণরা ইাংচরেচের হাচত গ্রাম কতনকট তুচল কেন। ইাংচরেরা বাকষণক ১,৩০০ টাকা রােচস্বর কবকনমচয় গ্রাম কতনকটর
ইোরা ক্রয় কচর কনন। চুকিপত্রকট ফারকস ভাষায় কলো হচয়কেল। এর এককট নকল বকড়শার সাবর্ণ সাংগ্রহশালায় রকক্ষত আচে।
এইভাচব শুরু হল এক ইকতহাস। প্রথচমই কাঁচা বাকড়গুকল কভচে পাকা বাকড় উেচত কেো কগল, কব্রকটশরা ইোরা কনওয়া গ্রামগুকলচক
ধীচর ধীচর গচড় তুলল এক দচভণেয দচগণ। েরবাকর উত্থান-পতন আর ক্ষমতা কুকক্ষগত করার পর কথচক কলকাতা কবককশত হচত শুরু
করল দ্রুত। ককন্তু কসই সময়কার েকলল বলচে, এটা আেচপই ককাচনা প্রামার্য শহর কেল না। না কেল রাস্তায় আচলা, না কেল পাকা
রাস্তা, না কেল পকরশ্রুত েল বা পাকা নেণমা। অকালমৃতযু র হার কেল অতযকধক কবকশ। তবু এ শহর অচনকচক কাচে টানল। তার কারর্
একটাই! এই শহচরর অবস্থান! েলপচথ, বাকর্েয করবার সুকবধা! কশে আর বসাকরা আচগ কথচকই এোচন সুতার বযাবসা করচতন।
সপ্তেশ শতচকর মাঝামাকঝ সমচয় পতুণকগেচের বাকর্েযঘাঁকট কেল সুতানুকট। পরবতণীকাচল িাচ (ওলন্দাে) হুগকল নেী কথচক োল
ককচট এেনকার মধয কলকাতাচক সুরকক্ষত কচর। ইাংচরেচের সুরকক্ষত করচত নতকর হয় পুচরাচনা কফাটণ উইকলয়াম ১৬৯৬-এ।
১৭৫৬ সাচল বাাংলার নবাব কসরােচেৌো এই শহর অবচরাধ ও অকধকার করচল কোে ইাংলযাচডিও এই শহর েযাকতলাভ কচর।
ইাংচরে ঐকতহাকসকচের মচত কসরাে প্রায় ৪৩ েন কব্রকটশ বাকসন্দাচক এককট কোট গুোমঘচর গুমেুন করান। এই গিটা এচকবাচরই
বানাচনা!!!!রবাটণ ক্লাইভ পচরর বেরই কলকাতা পুনরুিার কচরন। হুগকল নেীর েলপচথ ইাংচরে যাত্রী এবাং বাকর্েযচপাচতর প্রসার
ঘটায়। ১৮৫০-এর েশচক করলপথ চালু হচল কেচশর অন্যান্য অঞ্চচলর সচগ কলকাতার কযাগাচযাগ বৃহত্তর মাত্রা পায়। এই শহর
কেচশর বৃহত্তম বাকর্েযস্থল এবাং পািাতয ঘরানার বযবসাকয়ক ঔপকনচবকশক এই শহচর কনকেণষ্টভাচব কঘকি আর অপকরককিত
এলাকায় কেশীয় বাকসন্দাচের েন্য আলাো পাড়া কেল মূল শহচরর পূবণ আর উত্তর কঘঁচষ। সুপকরককিত এবাং ফাঁকা োয়গায় বসকত
কেল ইউচরাপীয়ানচের েকক্ষর্ তথা েকক্ষর্-পূবণ কেচক। স্বাধীনতার পচর এই সাচহবপাড়াগুকল কেশীয় ধনীচের বাসস্থান বা পাকণ কিট
প্রভৃকতর মচতা বাকর্কেযক অঞ্চল হচয় ওচে। পাকণ কিচটর আচগর নাম কেল- বযাকরয়াল গ্রাউণ্ড করাি।
লক্ষ্মীকান্ত গচগাপাধযাচয়র েন্ম ১৫৭০ সাচলর ককাোগরী লক্ষ্মীপুচোর কেন। তাঁর েচন্মর তৃতীয় কেচন তাঁর মা, পদ্মাবতী মারা যান।
স্ত্রীর মৃতযু চত লক্ষ্মী কান্ত'র বাবা কেয়া গচগাপাধযায় কভচে পচড়ন, আর সাংসার তযাগ কচর তপস্বী হবার কসিান্ত কনচয় ফযাচলন। কেচল
লক্ষ্মীকান্ত'র ভার কতকন কনচের েীক্ষাগুরু আত্মারাম ব্রহ্মচারী'র হাচত সঁচপ, কবকরচয় পচড়ন তীথণ-পকরব্রােক হচয়, আর ধমণ প্রচারক
রূচপ কথতু হন কাশীচত। সন্ন্যাস কনবার পর তাঁর নামকরর্ হয় কামচেব ব্রহ্মচারী। কব্রকটশ ইকতহাসকারচের নকথচত কতকন এই নাচমই
পকরকচত। প্রকৃকত, বুকিতত্ত্ব, অহাংকার, পঞ্চভূত, ইকিয় ও পুরুষ ইতযাকে তত্ত্বমূলক েশণনশাচস্ত্র পাকণ্ডচতযর কারচর্ কামচেচবর েযাকত
কেল। লক্ষ্মীকান্তচক স্তন্যোচনর েন্য আত্মারাম ব্রহ্মচারী যাঁচক ধাত্রী কনচয়াগ কচরন, কতকন অব্রাহ্মর্ী কেচলন । বযাপারকট নবপ্লকবক কেল
কনিয়ই, ককননা কামচেচবর ঊধণতন একােশতম পুরুষ পীতাম্বর গচগাপাধযায়চক কুলীনত্ব কেচয়কেচলন বোল কসন। তাোড়া েকক্ষর্রাঢ়ীয় ব্রাহ্মর্-সমাচের কমলবন্ধন-কতণা কেবীবর ঘটক তেন এতই ক্ষমতাসম্পন্ন্ কয, কতকন ফচতায়া কেচল, একেন ব্রাহ্মর্ কুলীন
কথচক অকুলীন হচয় সমাচের আকধপতয-কাোচমায় কনচচর স্তচর চচল কযচত পারচতন।
কামচেব ব্রহ্মচারীর োকুেণা পঞ্চানন গচগাপাধযায় কেচলন কাচটায়ার আমাকট গ্রাচমর কনবাসী। পচর কতকন হুগকল কেলার কগাহাটযকগাপালপুচর চচল যান, এবাং বাবা পরচমশ্বচরর অধযাপন, যােন ও মন্ত্রোচনর পাকরবাকরক কপশা গ্রহর্ না কচর, ক্ষকত্রয়বৃকত্ত গ্রহর্ কচর
হুমায়ুচনর নসন্যবাকহনীচত আফগান বাকহনীর স্হানীয় অকধপকতকহচসচব কযাগ কেন। এেন োয়গাকটর নাম কগাঘাট। পঞ্চানচনর সমচয়
কগারুর হাট বসত বচল কগাহট্ট। কবকভন্ন্ যুচি কঘাড়ায় কচচপ সাহসী লড়াইচত কবচশষজ্ঞ হচয় ওচেন, এবাং সমরনায়ক কহসাচব সম্রাচটর
কাে কথচক 'শকি োন' উপাকধ পান। পরবতণীকাচল আফগানচের আনুগতয কচয়ক প্রেন্ম পযণন্ত সহায়ক কেল। ইকতহাচস কতকন 'পাঁচু
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শকিোন' নাচম েযাত। তুককণ ভাষায় শেকট হল 'সেৎোঁ', অথণাৎ দধণষণ রােকুমার। নসন্যবাকহনী কথচক অবসচরর পর পঞ্চানন
গচগাপাধযায় হাকলশহচর বসত গচড়ন। কতকন কবক্রমপুর কথচক নবেয, ককান্ন্গর কথচক কায়স্থ, উকড়ষ্যা ও তাকমলনাড়ু কথচক যেুচবণেী
ব্রাহ্মর্ এচন সবাইচক আলাো-আলাো পেী বা পকট্টচত থাকার বযবস্হা কচর কেন। কসসব ওকড়কষ আর তাকমলচের আে আর আলাো
কচর কচনা যায় না। অন্যান্য কপশার কলাকেনও এচনকেচলন কতকন, যাঁচের মচধয পরবকতণকাচল েযাকত পান মাকটর কাচের কলাক বা
কুচমাচররা; ফচল হাকলশহর (প্রকৃতপচক্ষ 'হাচভকল শহর' ) কুমারহট্ট নাম কপচয় যায়। কষাল বেচরর কম বয়চসর কয-সমস্ত শূর
কেচলচের উকন যুিচক্ষচত্র বন্দী করচতন, তাচের অচনকচক কায়স্থ বচর্ণ উন্ন্ীত কচর প্রকতষ্ঠা কেচয়কেচলন। ওলন্দাে পযণটক ভান-করন
ব্রুক ১৫৬০ সাচল হাকলশহচরর প্রকতপকত্তচত কবশ অবাক হচয়কেচলন। হাকলশহচরর কাকলকাতলা ঘাট কথচক কেল পূবব
ণ চগ ভূষর্া যাবার
েলপথ।
পাঁচু শকি োচনর পর তাঁর কেচল শম্ভুপকত, এবাং নাকত কেয়া বা কামচেব ব্রহ্মচারী, হাকলশহরচক কশক্ষা এবাং বাকর্চেযর ককি কহচসচব
গচড় তুচলকেচলন। অষ্টােশ শতচক মহারাো কৃষ্ণচচির আমচল নবদ্বীচপর প্রকতপকত্তর আচগ, পাঁচু শকি োন প্রকতকষ্ঠত হাকলশহর
কশক্ষাচকি কহচসচব কনম্নবচগ সবণাকধক েযাকতপ্রাপ্ত কেল। বহু কটাল এবাং পকণ্ডতমশায় কেচলন কসোচন। এমনকক নচতন্যচেব কয
হাকলশহচরর েননক পকণ্ডতমশাচয়র কাচে কলোপড়া কশচেকেচলন, কস প্রসগ আচে নবষ্ণব সাকহচতয। সম্ভবত কামচেচবর সন্ন্যাস, আর
তাঁর কমাগল-কেতাব প্রাকপ্তর পর, লক্ষ্মীকান্ত হাকলশহচর বসবাস না-করায়, বসতকট ক্রমশ গুরুত্ব হাকরচয় ফযাচল। পঁয়কত্রশ বের বয়স
পযণন্ত কেয়া গচগাপাধযাচয়র ( ১৫৩৫- ১৬২০ ) ককানও কেচলপুচল হয়কন। তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর বয়স, লক্ষ্মীকান্ত'র েচন্মর সমচয় কেল
কুকড়। রেুঃস্বলা হবার সাত বের পরও পদ্মাবতীর সন্তান না হওয়ায়, আত্মীয়-স্বেনরা কবরি, ক্রুি আর হতাশ হচয় পচড়কেচলন। তা
সচত্ত্বও কেয়া আবার কবচয় কচরনকন, ককননা পদ্মাবতী সকতযই সুন্দরী কেচলন। অতীব সুন্দরী কেচলন বচলই, করাকত্রয় ব্রাহ্মর্কন্যা হওয়া
সচত্ত্বও তাঁচক কেচলর বউ কচর এচনকেচলন শম্ভুপকত। করাকত্রয় ব্রাহ্মর্রা কুকলচনর ঘচর কমচয়র কবচয় কেচত পারচতন, ককন্তু
কুলীনকন্যাচক কবচয় করচত পারচতন না।কুলগুরুর পরামচশণ কেয়া ও পদ্মাবতী দেচন তাঁচের পাকরবাকরক ঈশ্বরী কালীচক্ষচত্রর
কালীমূকতণর কাচে কতন কেন কতন রাকত্র সাষ্টাগ প্রাথণনা োনাবার পর, তৃতীয় রাচত, পদ্মাবতী, মকন্দর-সাংলগ্ন েলাশচয়র উপকরতচল,
মকন্দচরর পূবকণ েচক, ভাসমান কেযাকতমণডিলীর কেচক স্বামীর েৃকষ্ট আকষণর্ কচরন। পদ্মাবতী কেয়াচক োনান, কতকন স্বপ্নাচেশ কপচয়চেন
কয, েলাশয়কটচত আচলার বৃত্ত কেো কেবার পর তাচত িান করচল, তাঁর এককট কেচল হচব। পচরর কেন, েলাশয়কটচত িান করচত
কগচয়, পদ্মাবতী কেেচত কপচলন কয, েচলর কভতর কথচক এেকন মকহলার িান বাহু তাঁচক ইশারা করচে।কতকন ওই নারীর কনচেণশ
শুনচত কপচলন কয, ওই েলাশচয়র তলচেচশ সতীর িান পাচয়র অাংশকট আেও পচড় আচে, আর কস-কথা কযন তাড়াতাকড়
কসবাচয়তচের োনাচনা হয়। পদ্মাবতী কোচটাচবলায় শুচনকেচলন কয েক্ষযচজ্ঞর সমচয় কবষ্ণু তাঁর সুেশণন চচক্রর দ্বারা সতীচেচহর
একান্ন্কট টুকচরা কনেল কথচক ভারচতর কবকভন্ন্ োয়গায় েকড়চয় কেচয়কেচলন, যার এককট, িান পাচয়র কচড় আেুল, এচস পচড়কেল,
কালীচক্ষচত্রর কালীমকন্দর কয োয়গাকটচত, কেক কসোচন। পদ্মাবতীর কনচেণচশ কসবাচয়তরা পুকুচর কনচম একেন মকহলার অশ্মীভূত
িান পা আকবষ্কার কচরকেচলন। কসকট কালী মকন্দচরর কলাহার কসন্দুচক কচরকাচলর েন্য করচে কেওয়া হচয়কেল বচল ককাংবেকন্ত।
ঘটনাকটর এক বের পর ৯৭৭ বগাচে, আকশ্বন মাচসর লক্ষ্মী পূকর্ণমার কেন কবকাল চারচট পচনচরায় লক্ষ্মীকান্ত'র েন্ম হয়, আর কসকারচর্ই তাঁর অমন নামকরর্। তারপর কথচক েলাধারকটচত িান করচল কেচলপুচল হয়, এমন গি েকড়চয় পচড় সুচব বাাংলায়।
উচপিনাথ মুচোপাধযায় সাবণচভৌচমর কলো কালীঘাট ইকতবৃত্তগ্রচে ক্রমবধণমান িানাকথণনীচের কভচড়র কথা বর্ণনা করা হচয়কেল। উকন
গ্রেকটচত তাঁর কনচের কবশ্বাস এবাং িানাকথণনীচের সন্তানপ্রাকপ্তর সাফচলযর কাকহকন কলচে কগচেন। লক্ষ্মীকান্ত'র সমচয় অবশ্য কালীঘাট
শেকটর উদ্ভব হয়কন। বলা হচতা-কালীচক্ষত্র কালীপীে। েকক্ষচর্ কবহালা কথচক উত্তচর েকক্ষচর্শ্বর পযণন্ত কবস্তৃত কেল কালীচক্ষত্র
এলাকাকট। ইাংরােচের আঁকা মানকচত্র কথচক অনুমান করা যায় কয লক্ষ্মীকান্ত'র কেচলচের নাকতনাতকনচের সমচয়ও আকেগগা, যা
এেন অতযন্ত কনাাংরা টাকলর নালায় রূপান্তকরত হচয়চে, তা হুগকল নেীর কচচয় চওড়া কেল। অথণাৎ, ককাংবেকন্তকটর পকবত্রতা বহাল কেল
বহুকাল পযণন্ত। পাঁচু শকিোন, শ্যামরায় এবাং কালী, দকট সম্পূর্ণ পৃথক ভাবকচির পুোর প্রচলন কচরন পাকরবাকরক স্তচর।
নচতন্যচেচবর প্রভাচবর কারচর্ শ্যাম রায় আর কযািা কেচলন বচল কালী। কালীঘাচটর বতণমান কবগ্রহকট প্রকতষ্ঠা কচরকেচলন কেয়া
গচগাপাধযায়, লক্ষ্মীকান্ত'র েচন্মর কারচর্। সাংলগ্ন ঘাটকট বাঁকধচয় কেচয়কেচলন লক্ষ্মীকান্ত'র কমে কেচল কগৌরীর (১৬০০-১৬৬৯) নাকত
ককশবরাম (১৬৫০-১৭২৬) এবাং কসই সূচত্র কালীঘাট আেযাকটর উদ্ভব। মকন্দরকট নতকর করাচনা আরম্ভ কচরন ককশবরাচমর কেচল
কশবচেব (১৭১০-১৭৯৯), আর তা ১৮০৯ কিস্টাচে সম্পূর্ণ কচরন তাঁর উত্তরাকধকারী রােীবচলাচন । েরচ হচয়কেল কতকরশ হাোর
টাকা।তাঁর বাংশধর, বকড়শা-কনবাসী কালীকান্ত, উকনশ শতচকর কশষাচশকষ পযণন্ত মকন্দরকটর পুচো এবাং অন্যান্য কাে কনয়ন্ত্রর্
করচতন। কবড়লাচের কহন্দুস্তান চযাকরকট ট্রাস্ট মকন্দরচক সাকরচয় কতাচল কেশভাচগর পর। পুচো কেচত উকনশ শতক কথচকই বহু কলাক
আসচতন বচট, ককন্তু পকরচবশ এেনকার মতন বীভৎস কেল না, যা কটর পাওয়া যায় সূযণকুমার চচট্টাপাধযায় কলকেত কালীচক্ষত্র েীকপকা
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গ্রডহকট কথচক। লক্ষ্মীকান্ত'র প্রকত রিায় কালীঘাচট েকক্ষর্া কাকলকা কাকতণকী অমাবস্যার রাচত লক্ষ্মীরূচপ পূকেত হন। পরবতণীকাচল
অব্রাহ্মর্রা মহালয়ার পরবতণী কাকতণকী অমাবস্যার রাচত কালীপূোর প্রচলন কচরন। লক্ষ্মীকান্ত'র েচন্মর কতন কেন পর মারা কগচলন
পদ্মাবতী। সতীর মরচেচহর পাচশ বচস কেয়া তাঁর সেয-ভূকমষ্ঠ কেচলর ভকবষ্যচতর কথা কচন্তা করকেচলন যেন, তেন হোৎ োচের
ককড়কাচের কফাকর কথচক এককট কটককটককর কিম তাঁর সামচন পচড় কফচট যায়। ফাটা কিমকট কথচক কবশ কসরৎ কচর কবকরচয় আচস
কটককটককর েুচে বাচ্চা। ককন্তু কবচরাবার পর সামান্য একগচয় কটককটককর োনাকট মৃতপ্রায় পচড় থাচক চুপচাপ। একটা কোট্ট কপঁপচড়
একগচয় যায় কটককটকককটর কাচে। সেয কিম ফুচট কবচরাচনা কটককটকক পাশ কফচর গপ কচর কগচল ফযাচল কপঁপচড়টাচক। ঘটনাকটচত
নেববাতণা েুঁচে পান কেয়া, কয, কেচলর ভকবষ্যৎ কনচয় কচন্তার ককেু কনই। তালপাতার একটা শুকচনা পাতায় নীচচর এই কটা কথা কলচে,
স্ত্রীর োহ-সাংস্কাচরর পর, তা কশশুকটর বুচকর ওপর করচে, কবকরচয় পচড়ন বাকড় কেচড়:
”কাকুঃ কৃষ্ণুঃ কৃচতা কযন হাংসি ধবলীকৃতুঃ।
ময়ূরকিকত্রচতা কযন কতন রক্ষাং ভকবষ্যকত।।”
অথণ:-কযকন, কাকচক কাচলা কচরচেন, হাঁসচক সাো কচরচেন, ময়ূরচক কচত্রকবকচত্র কচরচেন, কতকনই এচক রক্ষা করচবন।
কেয়া কনচেই কনচের সন্ন্যাস নাম কনন কামচেব, কনচেচক কাম কথচক মুি রাোর অকভপ্রাচয়।চযচহতু আত্মারাম ব্রহ্মচারী কেচলন তাঁর
েীক্ষাগুরু, তাই সন্ন্যাসেীবচন পকরকচত হন কামচেব ব্রহ্মচারী কহসাচব। কিরা কনন কাশীর মকর্ককর্ণকা ঘাচট। করলগাকড়হীন তেনকার
কেচন পাচয়চহঁচট বা কনৌকায় কাশী কপৌঁোচত কতকেন কলচগকেল, কসসব কথা কশচবিনারায়র্ শাস্ত্রী তাঁর বাগালার পাকরবাকরক
ইকতহাসগ্রচডহ বা অতুলকৃষ্ণ রায় তাঁর এ শটণ কহসকট্র অব কযালকযাটা গ্রচে কলচে যানকন। কেয়ার সন্ন্যাস কনবার পর, লক্ষ্মীকান্তর
োয়োকয়ত্ব কনচলন কালী মকন্দচরর কসবাচয়ত আত্মারাম ব্রহ্মচারী আর তাঁর সহায়ক আনন্দ কগকর।লক্ষ্মীকান্ত নামকট আত্মারাম-এর কেয়া,
যকেও আনন্দ কগকর তাঁচক লক্ষ্মীনারায়র্ বচল িাকচতন, আর নকচশার পযণন্ত কতকন লক্ষ্মীনারায়র্ নাচমই পকরকচত কেচলন। আত্মারাম
ব্রহ্মচারী তাঁর েন্য সাংস্কৃত সাকহতয, ন্যায় শাস্ত্র, ফারকস, আরকব ও গকর্ত কশক্ষার বযবস্হা কচরন। কসই সচগ শরীর গেন, বযায়াম আর
কুকস্ত কশোবার কলাক রাচেন।
সরকার সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম রােস্ব কবভাচগ অনায়াচস চাককর কপচয় যান লক্ষ্মীকান্ত, মূলত গকর্চত সড়গড় আর কবকভন্ন্ ভাষা বলচতকলেচত োনার েন্য।এেন হুগকল কেলার কত্রশকবঘা করলচস্টশন কযোচন, তার কাোকাকে কেল সপ্তগ্রাম বাকর্েয বন্দর বা সাতগাঁ, যা
ক্রচম গুরুত্বহীন হচব যায় ১৬৩২ সাচল সরস্বতী নেীর করাত শুককচয় যাবার েরুন। সাতগাঁ কেল রীহকর গুহ, ওরচফ রাো
কবক্রমাকেচতযর োকগচরর অধীন। এই োকগর অবশ্য কনণওয়াকলচসর েকমোকর প্রথার েকমোকর নয়। রীহকর গুহ এবাং তাঁর োো
োনকীবেভ কেচলন কগৌড় অকধপকত োউে োঁ'র কবশ্বস্ত মন্ত্রী। োয়ুে োঁ'র কাে কথচক কতকন কবক্রমাকেতয উপাকধ এবাং পচর
কটািরমচলর কাচে যচশাহচরর েকমোকর পান। েুলনা তেন যচশাহচরর অন্তগণত কেল। ১৫৭৬ কিস্টাচে রােমহচলর যুচি আফগান
সুলতান োউে োঁ কহচর কগচল বগচেশ কমাগল সাম্রাচেযর অগরাচেয পকরর্ত হয়। ককন্তু স্থানীয় সামন্তরা আকবচরর হুকুম মানচতন না,
কবচশষ কচর আফগান সামন্তরা। রীহকর গুহ কনচের েকমোকরর সত্তর শতাাংশ কেচল প্রতাপাকেতযচক আর কতকরশ শতাাংশ ভাই বসন্ত
রায়চক ভাগ কচর কেচয়কেচলন। প্রতাপাকেতয কচচয়কেচলন পুচরা েকমোকর তাঁচকই কেয়া কহাক। ককন্তু রীহকর গুহ বসন্ত রাচয়র কাচে
কৃতজ্ঞ কেচলন ককননা বসন্ত রায় বাাংলার সুচবোর রাো কটািরমলচক রােস্ব কনধণারচর্ সাহাযয কচরকেচলন। এোচন, একটা কথা বলা
েরকার! এই কটািরমচলর সম্বচন্ধ একটু বলা েরকার। রাো বসন্ত রাচয়র সহায়তায় কটািরমল ভারচত রােস্ব আোয় কক ভাচব
আোয় করা উকচত, তার ওপচর এককট রূপচরো নতরী কচরকেচলন। তার কভকত্তচত এেনও ভারচত এবাং সারা পৃকথবীচত কমাটামুকট
কসই ভাচবই রােস্ব আোয় করা হয়! আমাচের পকিম বচগর প্রািন রােযপাল- মরহুম নসয়ে নুরুল হাসান, এর সম্বচন্ধ এককট বই
কলচে কগচেন। কে করকভকনউ কসচষ্টম অফ কটািরমল ।
আবার কফচর আকস, মূল কথায়।ভাষা এবাং গকর্চত সড়গড়, কমণক্ষম, আর প্রতুযৎপন্ন্তার কোচর সহচেই কবক্রমাকেচতযর নেচর পচড়ন
লক্ষ্মীকান্ত। কবক্রমাকেচতযর কেচল প্রতাপাকেতয তেন বাবার আয়-বযচয়র কহসাবরক্ষক আকধকাকরক কেচলন। কবক্রমাকেতয লক্ষ্মীকান্তচক
কনচয় এচলন তাঁর কেচলর কবভাচগ যাচত দেনার বন্ধুত্ব কথচক প্রতাপাকেতয আর রােচস্বর লাভ হয়। ভুঁইঞা কথচক োকগরোর হচয়
কবক্রমাচেচতযর ঝঞ্ঝাট কবচড় কগচয়কেল। বয়চস প্রতাপাকেতয েশ বেচরর বড় হচলও, লক্ষ্মীকাচন্তর সচগ তাঁর কনকট বন্ধুত্ব গচড় ওচে।
কবক্রমাকেচতযর কেচল প্রতাপাকেতয তেন বাবার আয়-বযচয়র কহসাবরক্ষক আকধকাকরক কেচলন। কবক্রমাকেতয লক্ষ্মীকান্তচক কনচয় এচলন
তাঁর কেচলর কবভাচগ যাচত দেনার বন্ধুত্ব কথচক পপতাপাকেতয আর রােচস্বর লাভ হয়। ভুঁইঞা কথচক োকগরোর হচয়
কবক্রমাচেচতযর ঝঞ্ঝাট কবচড় কগচয়কেল। বয়চস প্রতাপাকেতয েশ বেচরর বড় হচলও, লক্ষ্মীকাচন্তর সচগ তাঁর কনকট বন্ধুত্ব গচড় ওচে।
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তার মাত্র কচয়ক বের আচগই সম্রাট আকবর সুচব বাাংলার েেল কনচয়কেচলন। এবাং যকেও সম্পূর্ণ বগচেশচক বাচগ এচন শাকন্ত
প্রকতষ্ঠা কচর উেচত পাচরনকন, কবকভন্ন্ ভূেচডির সামন্ত, যাঁরা ভুঁইঞা (কভৌকমক) নাচম েযাত কেচলন, কমাগল েেলোকরর আচগ প্রায়
স্বাধীন কেচলন, এবাং ককবল নাম-কা-ওয়াচস্ত কমাগল কনয়ন্ত্রর্ কমচন কনচয়কেচলন।কবক্রমাকেত ্চযর পচক্ষ অতযন্ত ককেন হচয় উচেকেল
এই সামন্তরােচের কাে কথচক রােস্ব আোয়, আর কসই সচগ তাঁচের এলাকা কথচক কমাগল নসন্যবাকহনীর েন্য বাোকল নসন্য এবাং
েরচােরচ কযাগাড় করা।সমতট এলাকাকট প্রায় সরকাকর কনয়ন্ত্রচর্র বাইচর চচল কগচয়কেল। ভুঁইঞাচের কেোচেকে কোটোট সামন্তরাও
সরকাকর পাওনা কমটাচত অস্বীকার করচত লাগচলন। পচর, কবক্রমাকেচতযর কনচেরই কেচল যচশাহচরর প্রতাপাকেতযসহ বাচরােন
সামন্ত েযাত হন বাচরা ভুঁইঞা নাচম। বাকক এগাচরােন হচলন কবক্রমপুচরর ককোর রায়, ভাওয়াচলর ফেল বাহাদর গাকে,
কেকেরপুচরর ইশা োঁ, সানতচলর রাো রামকৃষ্ণ, চাঁেপ্রতাচপর চাঁে গাকে, ভূষর্ার মুকুন্দ রায়, চিদ্বীচপর বা বকরশাচলর কন্দপণনারায়র্
রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মর্মাকর্কয, পুঁকটয়ার রাো, তাকহরপুচরর রাো এবাং কেনােপুচরর রাো। এঁচের মচধয সবচচচয় শকিশালী সমরনায়ক
কেচলন ইশা োঁ; যাঁর রােয কবস্তৃত কেল ঢাকা কেলার অধণাাংশ, ময়মনকসাংহ, পাবনা, রাংপুর কেলার ককেু অাংশ কথচক কত্রপুরার সারাইল
পযণন্ত।
লক্ষ্মীকান্ত'র কেৌতয ও পকরকিনায় প্রতাপাকেতয ভুঁইঞাচের কনয়ন্ত্রচর্ আনচলন, যচশাহচরর যচথষ্ট রীবৃকি করচলন, এবাং প্রোকহতকর
কাচে হাত কেচলন। লক্ষ্মীকাচন্তর কেৌচতয বােরগচির রাো রামচচির কমচয়র সচগ কনচের কেচলর কবচয় কেচয় প্রকতপকত্ত বাড়াচলন
প্রতাপাকেতয। কমাগল সুচবোর ইসলাম োঁর সচগ প্রতাপাকেচতযর সকন্ধ করাচলন লক্ষ্মীকান্ত। ক্রচম পাশ্ববতণী রাোচের হাকরচয় কনচের
কনয়ন্ত্রচর্ আনচলন েুলনা আর চকিশ পরগর্ার কবস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রতাপাকেতয এবাং লক্ষ্মীকান্ত কনচেরা কেকে কগচয় আকবচরর সচগ কেো
কচর পুচরা বচকয়া কমকটচয় কেচয় এচলন। তার প্রকতোচন আকবর প্রতাপাকেতযচক কেচলন মহারাোর সনে এবাং লক্ষ্মীকান্তচক
মেুমোর উপাকধ। কমৌোর ভূস্বামীরা 'মেমুয়াোর' অকভকহত হচতন। ফারকস মেমুয়াোর বাাংলায় হচয় কগচে মেুমোর। মহারাোর
কেতাব, পকরবতণন ঘকটচয় কেল প্রতাপাকেচতযর চকরচত্র। কমাগল সুচবোচরর সচগ সকন্ধভগ করচলন। লক্ষ্মীকান্ত'র পরামশণ অগ্রাহ্য
করচত লাগচলন কতকন।
সম্রাচটর প্রকতকনকধ কহসাচব বগচেচশর তেচত কশর োঁ আসার পর, তেচতর আকধকাকরকচের মচধয কোচ্চুকর, কেচয়াচেকয় আর
কেৌরাত্ময এমন কবচড় কগল কয নসন্যচের আর সম্রাচটর কমণচারীচের মাইচন কেয়া প্রায় বন্ধ হচয় কগল। কভচে পড়ল শাসন-বযবস্থা।
প্রোচের মচধয কেো কেল তীব্র অসচন্তাষ। সুচযাগ বুচঝ কশর োঁচক অগ্রাহ্য করচত লাগচলন প্রতাপাকেতয। কশর োঁ আক্রমর্ করচত
পাচরন আঁচ কচর, পতুণকগে রর্কুশলী েলেসুয করাদা'র সহায়তায় এক শকিশালী কনৌবহর গচড় তুলচলন প্রতাপাকেতয। কশর োঁ তার
আধেযাঁচড়া আধাচপটা নসন্যবাকহনী কনচয় আক্রমর্ করচলন প্রতাপাকেচতযর কসনাচের, যার কনতৃচত্ব কেচলন লক্ষ্মীকান্ত, এবাং কহচর
নাস্তানাবুে হচয় কফচর কগচলন। লক্ষ্মীকান্ত, প্রতাপাকেচতযর মহারাো কেতাব পাবার সমচয়, কমাগল সম্রাচটর কাে কথচক মেুমোর
কেতাব পান বচল, এসমচয় লক্ষ্মীকান্ত গচগাপাধযায় মেুমোর কহসাচব েযাত হন। বারবার সম্রাচটর কসনার আক্রমর্ প্রকতহত করা
সম্ভব হচব না আঁচ কচর প্রতাপাকেতয তাঁর কাকা োনকীবেভ গুহ, কযকন রাো বসন্ত রায় নাচম েযাত কেচলন, এবাং সুন্দরবচনর কবশ
ককেুটা অঞ্চল পকরষ্কার কচর বসত গচড় তুচলকেচলন, তাঁর সচগ থাকা কনরাপে মচন করচলন।কারর্ একটাই।সুন্দরবচনর নেী, োঁকড়,
নালার অকলগকলচত পতুণকগে নাকবক করাদা'র কিকেচনৌকা আর পালচতালা োহাচের কচারাচগাপ্তা আক্রমর্ সামচল প্রতাপাকেচতযর
কাচে কপৌঁোচনা সম্রাচটর বাকহনীর পচক্ষ সম্ভব কেল না।
রাো বসন্ত রায় কেচলন ধমণপ্রার্ নবষ্ণব, প্রোবৎসল, এবাং তাঁর সাহাচযযই যচশাহর রােচত্বর কগাড়াপত্তন হচয়কেল। তাঁর সামান্য
সম্পকত্তর অকধকাচরর কলাচভ প্রতাপাকেতয এবার বসন্ত রায়চক হতযার ষড়যন্ত্র করচলন। রােয শাসচনর বহু বযাপাচর বসন্ত রাচয়র
পরামশণ কনচতন লক্ষ্মীকান্ত, এবাং অগাধ রিা করচতন তাঁচক। হতযার ষড়যচন্ত্রর কথা োনচত পারা মাত্র চাককরচত ইস্তফা কেচলন
আতকিত লক্ষ্মীকান্ত, এবাং কফচর কগচলন হাকলশহচর, স্ত্রী আর কেচল-কমচয়চের কনচয়। বসন্ত রায়চক হতযা করার পর প্রতাপাকেতয তাঁর
কেচলচকও েুন করচত কেচয়কেচলন, কযকন মানকচুর বচন কচয়ককেন লুককচয় কথচক কবঁচচ যান। কলাকমুচে তাঁর নামকরর্ হয় কচু রায় ।
লক্ষ্মীকান্ত ককান সাচল ককান পকরবাচর কবচয় কচরকেচলন, এবাং তাঁর স্ত্রী বা স্ত্রীচের নাম-ধাম-কপতামাতা সম্পচকণ কবচশষ তথয
জ্ঞাচনিনাথ কুমার রকচত বাংশ পকরচয়,সতীশচি কমত্র কলকেত যচশাহর েুলনার ইকতহাস বা কগারাচাঁে রায়চচৌধুরী সম্পাকেত
লক্ষ্মীকান্ত-- এ চযাপটার ইন কে কসাশাল কহকি অব কবগল গ্রচডহ পাওয়া যায় না। এটুকু োনা যায় কয তাঁর একাকধক স্ত্রী কেল, এবাং
প্রথমা স্ত্রীর নাম ভগবতীরানী। তচব তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সচগ তাঁর বয়চসর পাথণকয কয কবচশষ কেল না, তা অনুমান করা যায়, ককননা তাঁর
সাত কেচল আর চার কমচয়র মচধয প্রথম সন্তান রাম-এর েন্ম কয সমচয় হয়, যেন লক্ষ্মীকান্তর বয়স মাত্র কুকড়। সবচচচয় কোট কেচলর
েন্ম যেন হয় তেন কতকন ষাট কপকরচয় কগচেন, এবাং সুচব বাাংলার একেন কবেযাত োকগরোর। তাঁর কেচলরা হচলন রাম, কগৌরী,
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কগাপাল, বীচরশ্বর, কৃষ্ণ, কগাপী ও মহাচেব। সমস্ত নামই পাকরবাকরক কেবী-কেবতা শ্যামরায় ও কালীচককিক। উকনশ শতচকর
প্রথমাধণ পযণন্ত নামকরচর্র অমন পাকরবাকরক ঐকতহ্য বোয় কেল।
প্রতাপাকেচতযর সাংস্পচশণ থাকচল তাঁর কয ক্ষকত হচতা তা হাকলশহচর বচস ককেুকাচলর মচধযই কটর কপচলন লক্ষ্মীকান্ত। প্রথচম আকেম
োঁ, এবাং তার ককেুকাল পচর ইব্রাকহম োঁ'র কনতৃচত্ব আকবর কয নসন্যবাকহনী প্রতাপাকেতযচক কাবু করার েন্য পাোচলন, তারা
সুন্দরবচনর োঁকড়, েগল আর মযাচলকরয়ায় কবধ্বস্ত হচয় কগল। অমন আধমরা কসনাচের কমচর তাড়াচত কবচশষ কবগ কপচত হল না
করাদা'র নসন্যচের। প্রকতোচন, করাদা'র অনুচরাচধ, পতুণকগে কমশনাকর যােক ফাোর ফনচসকাচক প্রতাপাকেতয তাঁর রােধাকন
যচশাহচর কয কিস্টান কগেণা নতকরর অনুমকত কেন, কসইকটই বাাংলার প্রথম কগেণা। এর পর কবশ ককেুকাল বাাংলার ওপর সম্রাচটর
কনয়ন্ত্রর্ প্রায় কেল না। ইশা োঁ ও তার কেচল মুসা োঁ প্রথচম কমাগল কসনাপকত শাহ বরকে কক, ও পচর হুচসন কুকল োঁ'র কসনাচের
কনচের এলকা থাচক কমচর তাড়ান।
শাহোো কসকলম, ১৬০৫ সাচল নুরুকদন মুহম্মে োহাকগর নাচম সম্রাচটর তেচত বসার পর, বগচেশ কথচক রােস্ব, নসন্যেরচ, ও
কসনা সরবরাহ প্রায় বন্ধ হচয় কগচে কেচে কসনাকধপকত মান কসাংহচক কবপুল বাকহনীসহ কনচেণশ কেচলন, যাচত প্রতাপাকেতয এবাং
অন্যান্য ভূস্বামী যাঁরা কমাগল সাম্রােযচক অবজ্ঞা কচর চচলচেন, তাঁচের কবচরাহ েমন করা যায়। মান কসাংহ বগচেচশর উচদচশ্য পচথ
ও কনৌকায় কবশাল কসনাবাকহনী কনচয় রওনা কেচলন। পচথ মৃত নসন্যচের োহ ও ক্লাকন্ত অপচনােচনর েচন্য কতকন কচয়ককেন কাশীচত
অবস্থান কচরন।কাকশচত বাোকল সাধু-সন্ন্যাসীচের আকধচকয মান কসাংহ সুকবধা পান। কতকন বাাংলার সম্পচকণ কবস্তাকরত তথয সাংগ্রহ
কচরন; কসোনকার আয়ুচবণকেক গােপালা যা আহতচের েন্য প্রচয়ােন হচব তার তথয সাংগ্রহ কচরন। সন্ন্যাসীচের সচগ কথাবাতণার
সূচত্র কতকন েননক জ্ঞানী সন্ন্যাসীর কবপুল জ্ঞানভাডিার দ্বারা অকভভূত হন। কতকন অবাক হন কেচে কয সাংস্কৃত, ফারকস, আরকব ও স্থানীয়
অওকধভাষা োনা মানুষকট পাঁচু শকি োচনর বাংশধর। সন্ন্যাসীকট কেচলন কামচেব ব্রহ্মচারী। কযচহতু শকিপূেকচের আক্রমর্ করচত
যাচেন, তাই কতকন কামচেব ব্রহ্মচারীর কনকট কালীমচন্ত্র েীক্ষা কনন ।
কমাগল কসনাপকত মান কসাংচহর সচগ সালকা ও মগরাঘাচট প্রতাপাকেচতযর নসন্যচের তুমুল যুি হয়। ইকতমচধয ভাওয়াচলর ভুইঞা
বাহাদর গাকে কমাগল পচক্ষ কযাগ কেচয়কেচলন ও মান কসাংহচক কনচের বাোকল কসনা সরবরাহ কচরকেচলন। এবার প্রতাপাকেতয কহচর
যান। তার প্রধান কারর্ ভবানন্দ মেুমোর নাচম একেন তালুকোচরর কবশ্বাসঘাতকতায়। ভবানন্দ বধণমাচন কগচয় মান কসাংচহর সচগ
কেো কচরন ও কী ভাচব প্রতাপাকেতযচক কঘচর কফলা যায় তার ষড়যন্ত্র কচরকেচলন। ভবানচন্দর বাংশধররা পরবতণীকাচল েযাত হন
নেীয়ার রাো নাচম। পরাকেত প্রতাপাকেতয আত্মসমপণন কচরন। তাঁচক বকন্দ করা হয়। নবেীকক্ষত মান কসাংহ প্রতাপাকেচতযর আরাধযা
যচশাচরশ্বরীচক এবাং তাঁর বাোকল পুচরাকহতচের কনচের সচগ কনচয় যান, এবাং কবচশষ মকন্দর গচড় প্রকতষ্ঠা কচরন রােস্থাচনর অম্বচর।
আচরা বহু বন্দীর সচগ প্রতাপাকেতযচক কেকে কনচয় যাবার োকয়ত্ব মান কসাংহ কেচয়কেচলন ইসলাম োঁচক । ককন্তু ইসলাম োঁ
প্রতাপাকেতযচক োচনায়াচরর মতন কলাহার োঁচায় বকন্দ কচর কনচয় যান। বন্দী অবস্থায় েীঘণ যাত্রা সহ্য হয়কন প্রতাপাকেচতযর। পচথ,
১৬১০ সাচল, কতকন মারা যান এবাং তাঁর কেহসাংস্কার হয় কাশীচত। মান কসাংহ কেকে কপৌঁচে প্রতাপাকেচতযর মৃতযু র সাংবাে পান।
আকবচরর সামচন বকন্দ প্রতাপাকেতযচক হাকের করা হচয় ওচেকন তাঁর, এবাং কসকারচর্ ইসলাম োঁর কাচে কক্রাধ ও সম্রাচটর কাচে
ক্ষমা চান।
যুচি সাফচলযর পর মান কসাংহ মকর্ককর্ণকা ঘাচট রিা োনান কামচেব ব্রহ্মচারীচক। মান কসাংহ কামচেচবর কাচে োনচত চান কয
সম্রাট তাঁর েন্য কী করচত পাচরন !!!!কামচেব তাঁচক োনান কয লক্ষ্মীকান্তচক যকে কমৌোস্তচরর ভূস্বামী কথচক উন্ন্ীত করা হয় তাহচল
তার ও তার সন্তান-সন্তকতচের সুকবধা হয়। নেীয়ারাচের পূবে
ণ ভবানন্দ কানুনচগাচক, কযকন কবশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ
প্রতাপাকেচতযর এলাকার মাকলকানা কপচলন, মান কসাংহ তাঁচক কনচেণশ কেচলন কয, লক্ষ্মীকান্তচক কযন যচথষ্ট ধনসম্পকত্ত কেয়া হয়। মান
কসাংহ কমাগল সম্রাচটর কাচেও কামচেব ব্রহ্মচারীর বাতণা কপৌঁচে কেচলন। কমাগল সম্রাট এককট ফরমান োকর কচর বাঁশচবকড়য়ার
শূরমকর্ রাোর সাহাচযয লক্ষ্মীকান্তচক হাকলশহর কথচক সম্রাচটর কাচে কনচয় কগচল কমাগল সম্রাট লক্ষ্মীকান্তচক "রায় মেুমোর কচৌধুরী"
উপাকধ ও কসই সচগ োকগরোচরর পতাকা, নাকাড়া এবাং ঝালরোর পালকক উপহার কেচলন। 'রায়' উপাকধকট অস্থাবর সম্পকত্তর েন্য
এবাং 'কচৌধুরী' উপাকধ স্থাবর সম্পকত্তর েন্য। আসচল ফারকস বয়াচনর 'কচৌধাকর' বােলায় কচর কনয়া হচয়কেল 'কচৌধুরী'। লক্ষ্মীকান্ত তাঁর
নাচমর আচগ রায় এবাং নাচমর পর মেুমোর কচৌধুরী বযবহার করচতন। কমাগল েরবাচর লক্ষ্মীকান্তচক বলা হচতা 'রায় লক্ষ্মীকান্ত
মেুমোর কচৌধুরী'। কমাগল সম্রাট কদ্বতীয় শাহ আলম ১৭৬৫ সাচল ইস্ট ইকডিয়া ককাম্পাকনচক কেওয়াকন কেবার পর লক্ষ্মীকান্ত'র
বাংশধররা কনচেচের নাম কথচক মেুমোর শেকট তযাগ কচরন। কব্রকটশ শাসন বযবস্থায় তাঁচের উপাকধকট হচয় োঁড়ায়- পেবী।
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মান কসাংহ কামচেব ব্রহ্মচারীচক গুরু-মহাত্মা সচম্বাধন করচতন বচল, উত্তরভারচত কতকন মহাত্মা কামচেব ব্রহ্মচারী নাচম েযাত হন।
কসসমচয়র কবকভন্ন্ ধমণপুস্তচক তাঁর উচেে আচে।
নূতন বযবস্থায় লক্ষ্মীকান্ত'র বাৎসকরক আয় োঁড়াল বাচরা লক্ষ করৌপযমুরা। কমাগল সম্রাট লক্ষ্মীকান্তচক রাো উপাকধ কেচত কচচয়কেচলন
ককন্তু কেবীবর ঘটচকর কুলীন প্রথা প্রচয়াগ ও অপবযবহাচরর কপ্রকক্ষচত, ব্রাহ্মচর্র নাচম রাো শেকট োপ োচব না অনুমান কচর কতকন
কনচত সকবনচয় অস্বীকার কচরকেচলন। তাোড়া প্রথচম পাঁচু শকি োন আর পচর লকেষ্মীকান্ত কনচে অকসচযািা হচয় ক্ষকত্রয়বৃকত্ত কনচয়
প্রকতপকত্তসম্পন্ন্ ব্রাহ্মর্চের মচধয ঈষণা ও কহাংচস করার আচবগ োকগচয় তুচলকেচলন। কয োয়কগর লক্ষ্মীকান্ত কপচয়কেচলন তা হল
কবহালা কথচক েকক্ষচর্শ্বর পযণন্ত সমগ্র কালীচক্ষত্র, পরগর্া মাগুরা, োসপুর, কলকাতা, নপকান, আচনায়ারপুর, আকমরাবাে,
হাচভকলশহর, হাকতগড় এবাং লাচগায়া সুন্দরবচনর কবস্তীর্ণ অঞ্চল। এই কলকাতা কেল চকিশ পরগর্ার এককট পরগর্া এবাং
কালীচক্ষচত্রর কিকহকলকাতা-সুতানুকট-গকবন্দপুর কথচক আলাো এেনকার কবৌবাোর, কমেণাপুর, কসমলা আর োনবাোর কেল কিকহ
কলকাতার অন্তভুণি।।
কগাকবন্দপুচরর অন্তগণত কেল এেনকার কহকস্টাংস, ময়োন এবাং ভবানীপুর। এেনকার কচৎপুর, বাগবাোর, কশাভাবাোর আর
হাটচোলা কেল সুতানুকটর অন্তগণত। ক্ষমতা কবন্যাচসর প্রচয়ােচন, লক্ষ্মীকান্ত হাকলশহচরর বাইচর কবকভন্ন্ োয়গায় কাোকরবাকড় নতকর
করাচলন, যার মচধয অন্যতম কেল বকড়শাগ্রাম ও কিকহকলকাতা। কিকহকলকাতার কাোকরবাকড়র সামচন সাবর্ণ কচৌধুরীচের কুলচেবতা
শ্যামরাচয়র মকন্দর কেল। শ্যামরায় কবকশরভাগ সময় থাকচতন কালীঘাচট আর কোচলর সমচয় কযচতন কাোকরবাকড়র মকন্দচর।
কোচলর সমচয় সামচনর পুকুর লাল হচয় কযত রে কেলার েরুর্। কসই কথচক পুকুরকটর নাম লালকেকঘ। সাবর্ণ কচৌধুরীচের এই কাোকর
বাকড়চত ককরাকন কেচলন অযাডটকন কফকরকগর োদ, যাঁর নাচম অযাডটকন বাগান কলন। আর কাোকরবাকড়র প্রধান কহসাবরক্ষক কেচলন
নবকৃষ্ণ কেচবর বাবা রুকিনীকান্ত। বতণমাচন হাকলশহচর শ্যামরায় পূকেত হন অরুর্ককরর্ রায়চচৌধুরীর বাকড়চত। উত্তরপাড়ায়
শ্যামরায় পূকেত হন কবশ্বনাথ রায়চচৌধুরীর বাকড়চত। অন্যান্য কোলমঞ্চ ও প্রকতমার হকেশ পাওয়া যায় না। কসরােচদৌলার পরােচয়র
পর ( সাবর্ণ কচৌধুরীরা কসরাচের পচক্ষ কেচলন), সম্ভবত ককাম্পাকনর সাংগ্রাহকরা কব্রচটচন কনচয় কগচয় থাকচবন।
কমাগল সম্রাচটর ফরমাচন এককট কবস্তীর্ণ এলাকার োকগরোকর লক্ষ্মীকান্ত কপচলন বচট, ককন্তু ভবানন্দ কানুনচগা কবচে-কবচে ঘন েগল
ও েলাভূকমর অাংশকট তাঁর ভাচগয বরাদ কচরকেচলন, কয অঞ্চচল উচ্চবচর্ণর মানুষ কবচশষ কযচতন না। কয কয়কট গ্রাম এই অঞ্চচল কেল,
তাচত বাস করচতন সেচগাপ, কপৌডরক্ষকত্রয়, মাকহষ্য, নকবতণ, বযগ্রক্ষকত্রয়, ঝেক্ষকত্রয়, উগ্রক্ষকত্রয়, কশৌডিকক্ষকত্রয় রমেীবীরা। কব্রকটশ
শাসকচের প্রথম কলাকগর্নায় এই সমস্ত বাোকল ক্ষকত্রয়চের শূর কহসাচব বর্ণীকরর্ কচর কেয়া হচয়কেল। েশ বেচরর মচধয সমতচটর
এই অঞ্চচল লক্ষ্মীকান্ত বন-েগল সাফ ককরচয়, েলােকম ভরাট ককরচয়, কবকভন্ন্ কপশার পকরবার এচন, তাচের েকমেমা ও কাে কেচয়,
বসবাসচযাগয গ্রামসমূচহর পত্তন করচলন। অবশ্য অ-কুলীন ব্রাহ্মর্ পকরবার ও বসাক, কশে, েত্তরা তাঁর বাংশধরচের অধীন কালীচক্ষত্র
অঞ্চলকটচত আরয় কনচত আরম্ভ কচরন মারাো ভাস্কর পকণ্ডচতর েকক্ষর্বগ আক্রমচর্র পর।চবৌবাোচর কসানার কবচনচের কচয়ককট
পকরবারচক লক্ষ্মীকান্ত হাকলশহর কথচক এচন ১৬১০ সাচলই বসত গচড় কেচয়কেচলন। নারেপুরার্-এর গ্রডহকার ককব কৃষ্ণোস কনচের
আত্মপকরচয় এইভাচব কলচে কগচেন: "সুবর্ণ বকর্ক কূচল উৎপকত্ত আমার। সাককন ককলকাতা বহুবাোচরচত গ্রাম। েশ েশ শত
কনরানিই সাচল। মাহ নেযষ্ঠ মাচস এই পুস্তক রকচচল।"
সাবর্ণ কচৌধুরী অকভধাকটর পাশাপাকশ, ভগকুলীন হবার কপ্রকক্ষচত, আচরককট কাে কচরকেচলন লক্ষ্মীকান্ত। ১৬১০ সাচল বকড়শার
কাোকরবাকড়র পাচশ এককট আটচালা নতকর কচর প্রকতবের শরৎকালীন দচগণাৎসচবর সূত্রপাত কচরন কতকন। সপকরবাচর দগণা, অথণাৎ
লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাকতণক, গচর্শসহ, এইকটই সম্ভবত সুচব বাাংলার প্রথম শরৎকালীন পুচো।এই পাকরবাকরক পুচোকটচতই প্রথম
কাকতণক আকবভূণত হচলন বাোকল েকমোররূচপ। তার আচগ কাকতণক পূকেত হচতন বমণ-পরা যুচির কেবতারূচপ, সম্রাট সমুরগুচপ্তর
আেচল। কতনপুরুষ পযণন্ত কযচহতু তাঁর সম্পকত্তর কবভােন হয়কন, তাই প্রোচের অঘণযোচনর েন্য শারচোৎসবকটর োঁকেমক কেল
বহুকাল পযণন্ত। আওরেচেচবর কপৌত্র আকেম-উস-শাচনর হুকুচম ১০ নচভম্বর ১৬৯৮ সাচল যেন সাবর্ণ কচৌধুরীচের বাধয করা হচলা
কলকাতা, সুতানুকট, কগাকবন্দপুর গ্রাম কতনকটর প্রোস্বত্ত্ব ইস্ট ইনকিয়া ককাম্পাকনচক হস্তান্তর করচত, তেন কথচক লকক্ষ্মকান্ত'র বাংশধররা
আকথণক দবণলতায় আক্রান্ত হচলন।তারপচর তাঁরা বাধয হচলন, কভন্ন্ েীকবকার সন্ধাচন, বগচেশ ও ভারতবচষণ েকড়চয় পড়চত।
হস্তান্তচরর সমচয়ও, অতবড় কবপচের মুচে, তাঁরা ককন্তু ফারকস েকললকটচত বগচেশচক েন্ন্ত অথণাৎ স্বগণ বলচত কভাচলনকন।
লক্ষ্মীকান্ত'র বাংশধরচের কগৌরব অবসাচনর আচরককট কারর্ হল কয েগৎচশে, রাো মচহি, রাো রামনারায়র্, রাো রােবেভ,
রাো কৃষ্ণচি, দলণভরাম, গগারাম োকুর, নকুড়চি সরকার, কগাকবন্দরাম, রঘুকমত্র, কশাভারাম বসাক, শুকচেব মকেক, েয়ারাম বসু,
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হকরকৃষ্ণ োকুর, দগণারাম েত্ত, নচতন্য োস, দলণভচরর্ বসাক, চূড়ামকর্ কবশ্বাস, রাোরাম পাকলত, নীলমকর্ কচৌধুরী প্রমুে কহন্দু ভূস্বামী
আর বকর্করা যেন কসরােচেৌলার কবরুচি েল কবঁচধ ইস্ট ইনকিয়া ককাম্পাকনচক সাহাযয করা আরম্ভ কচরকেচলন, তেনও সাবর্ণ
কচৌধুরীরা নবাচবর পক্ষ তযাগ করচত পাচরন কন। কেশচপ্রম তাঁচের কেল বাংশগত। নাচটাচরর রার্ী ভবার্ী ককন্তু কসরােচেৌলার কবরুচি
কযচত চান কন। রাো কৃষ্ণচি ইাংচরেচের কাে কথচক প্রায়ই টাকা ধার করচতন। তাই কসরাচের কবরুচি যাওয়ার মূল প্রচরাচনা কেল
তাঁরই। ফচল ইাংরােরা সাবর্ণ কচৌধুরীচের আর োঁড়াচত কেয়কন। ইাংরােচের নতুন ক্ষমতানকশায় তাঁরা এচকবাচর অপাাংচিয় হচয়
যান।ধীচর ধীচর, ইাংচরেচের মানেণ্ড পকরর্ত হয় রােেচণ্ড।
নগর ককালকাতার সাচথ সাবর্ণ পকরবাচরর অকবচেদ সম্পকণ কেল। তাই এত কথা কলেলাম।
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