
নবাব কলকাতায়, িতিন অওেধ 
িতিন ওয়ািজদ আিল শােহর বগম । নাবালক পু েক নবাব ঘাষণা কের অওেধর মসনদ 

সামেলিছেলন, সাধারণ মানুষেক একেজাট কেরিছেলন ইংেরজেদর িব ে । আজ তাঁর মৃতু িদন। 

৭ এি ল, ২০১৯,  

সািবর আহেমদ 
 

 
সাহিসনী: লখনউেয়র মিণপাল পাবিলক ু ল হজরত মহেলর এই ছিবিট উপহার িদেয়িছেলন ওয়ািজদ 

আিল শােহর উ রসূির মনিজ়লাত ফিতমােক। নীেচ ১৯৮৪ সােল কািশত ডাকিটিকট 

পকথার গে  রাজকন ার কথা ভূির ভূির, িক  ইিতহােস শ পে র সে  একাকী রািনর 

লড়াইেয়র কািহিন হােত গানা। ইিতহাস রচনায় এই মহীয়সী ও সাহিসনীেদর ান হয় 

পাদটীকায়। এমনই এক রািন বগম হজরত মহল। সব ধেমর মানুষেক এক  কের িতিন 

নতৃ  িদেয়িছেলন ি িটশ সা াজ বােদর আ াসেনর িব ে । আজ থেক ১৪০ বছর আেগ, 

১৮৭৯ সােল আজেকর িদেনই মৃতু  হয় তাঁর। নপােলর কাঠমা ু েত তাঁর িনেজর হােত গড়া 

মসিজেদই দাফন করা হয় তাঁেক।  

হজরত মহেলর ছাটেবলা িনেয় ধাঁয়াশা আেছ। ১৮২০ সাল নাগাদ ফজাবােদ আি কান 

বংেশা ূত এক দাস পিরবাের জ  হয় তাঁর। জ তািরখ জানা যায় না। তাঁর পািরবািরক নাম 

িছল মাহা িদ খানম। আিথক অনটেনর কারেণই কেশাের তাঁর িপতা নতকী িহসােব অওেধর 

রাজপিরবাের িবি  কের দন তাঁেক। অিচেরই অওেধর নবাব ওয়ািজদ আিল শােহর নজের 

পেড়ন। অ রমহেল তখন িতিন ‘মাহাক পির’ বা সৗ েযর পির। ওয়ািজদ আিল শােহর 

আ জীবনীমূলক কিবতা ও িচ  স লন ‘ইশক-নামা’ থেক জানা যায়, এই ‘কােলা মেয়’র 



িত নবােবর বশ দুবলতা িছল। হজরত মহেলর েপর শংসাও আেছ সখােন। জ  নয় 

তাঁেদর একিট পু স ান, িবরিজস ক  র। ‘মাহাক পির’ হেয় ওেঠন ‘হজরত মহল সােহবা’ বা 

‘ বগম হজরত মহল’। 

অ াদশ শতেকর থম ভােগ অ গামী মুঘল সা ােজ র পতন অিনবায হেয় ওেঠ। তােদর 

শাসন মতা তখন এেকবােরই সীিমত। এই দুবলতার সুেযাগ িনেয় ভারতবেষর িবিভ  াে  

ছাট ছাট াধীন রাজ  গেড় ওেঠ। অন  িদেক ি িটশ ই  ইি য়া কা ািন সুেযাগ বুেঝ 

সুচতুর কৗশেল উ রািধকারীহীন বা দুবল রাজােদর হাত থেক তাঁেদর রাজ  কেড় নওয়ার 

পিরক না  কের।  

উ র ভারেতর অওধ সামিরক শি  ও াকৃিতক স েদর াচুেযর কারেণ তখনও িনজ তা 

হারায়িন। লখনউ িছল এই রােজ র াণেক । ১৮৪৭ ি াে  নবাব ওয়ািজদ আিল শাহ 

িসংহাসেন বসেল অওধও এক নতুন উ তায় প ছয়। িবেশষত িশ  ও কলািবদ ার চচা রােজ  

িব ার লাভ কের। অবশ  এই সুসময় দীঘ িদন ায়ী হয়িন। ই  ইি য়া কা ািন িবেলাপ 

নীিতর মাধ েম উ রািধকারীহীন রাজােদর হাত থেক রােজ র শাসনভার কেড় নওয়ার 

পিরক না কের। লড ডালেহৗিসর নতৃে  ঝাঁিস, উদয়পুর এবং অওধ-সহ ায় একুশিট 

রাজন বগ-শািসত রাজ  দখল কের নয় কা ািন। ি িটশেদর দওয়া সি র শত পছ  হয়িন 

অওেধর নবােবর। শত মানেত অ ীকার করায় ওয়ািজদ আিল শাহ িনবািসত হন কলকাতায়। 

তাঁর ে র শহর লখনউ ছেড় গেলন, িপছেন পেড় রইেলন অসংখ  ণমু  জা। নবােবর 

িনবাসন যা ায় বগম হজরত মহল স ী হনিন, িতিন লখনউেয়ই থেক গেলন। শানা যায়, 

কলকাতা যাওয়ার আেগই নবােবর সে  বগেমর িববাহিবে দ হেয় িগেয়িছল।  

এক িদেক নবােবর অপমান ও িনবাসন, অন  িদেক িবেলাপ নীিতর নােম কা ািনর 

স দ লুঠ ও আ াসেনর িব ে  জায়গায় জায়গায় অসে াষ ও িবে াহ দানা বাঁধিছল। ধমীয় 

িবভাজনেক অ  কের দশীয় রাজ িলেক আরও দুবল কের দওয়ার চ া  কেরিছল 

ইংেরজরা। ইিতমেধ   হয় িসপািহ িবে াহ। ব ারাকপুের ম ল পাে  এক িবেশষ ধরেনর 

কাতুজ ব বহার করেত অ ীকার কেরন। িবে ােহর আ ন মশ মরঠ থেক কানপুর হেয় 

িদি  প ছয়। অসে ােষর আঁচ এেস লােগ অওেধর গােয়ও। নবােবর িনবাসেনর পের 

নতৃে র য শূন তা দখা িদেয়িছল, তা পূরণ  করেত  এ বার এিগেয় এেলন বগম হজরত 

মহল। সমােজর সব ের ইংেরজিবেরাধী াভেক কােজ লািগেয় ছাটবড় জিমদার, শাসক, 



এমনিক কৃষকেদরও সংগিঠত কের ইংেরজেদর সমূেল ংস করার স  কেরন িতিন। গঠন 

কেরন িনেজর সন দল। 

ত গৗরব িফের পেত ১৮৫৭ সােলর জুন মােস বগম হজরত মহল চাে া বছেরর িশ পু  

িবরিজস ক  রেক অওেধর নবাব ঘাষণা কেরন। অনু ােন রাজকীয় আড় র তত িছল না, িক  

িবরিজস ক  র-এর অিভেষক উপলে  রাজপেথর শাভাযা ায় সব ধরেনর মানুেষর উৎসাহ 

িছল চােখ পড়ার মেতা। তা দেখ বগম হজরত মহেলর মেনাবল ব ণ বেড় যায়। 

সমকালীন তথ  থেক জানা যায়, এটা কবল একটা তীকী অনু ানই িছল না। ি িটশ-

িবেরাধী সব শি  ও দলেক এক সূে  বাঁধার কাজটাও কেরিছল। 

এই িমিলত শি র সামেন কা ািনর বািহনী দুবল হেয় পেড়। ৩০ জুন ১৮৫৭, লখনউ 

শহেরর অদূের যুে  ইংেরজ বািহনী বগম হজরত মহেলর সন দেলর হােত না ানাবুদ হয়। 

লখনউ ইংেরজেদর হাত থেক মু , এই ঘাষণা করা হয়। বগেমর অপিরসীম বুি ম া ও 

সাহেসর দৃ া  তৎকালীন ইউেরাপীয়েদর নজর এড়ায়িন। উইিলয়াম হাওয়াড রােসল তাঁর 

িবখ াত ‘মাই ইি য়ান িমউিটিন ডােয়ির’- ত িলেখেছন, ‘‘অভূতপূব শি  ও স মতা দশন 

কেরন বগম। িতিন তাঁর ছেলর রাজ  র ার াথেক সবজনীন কতব  িহসােব তুেল ধরেত 

পেরিছেলন। আমােদর িব ে  মরণপণ যু  ঘাষণা  কেরন িতিন।’’ বগেমর াধীনেচতা 

মানিসকতা িদি র দরবােরর শষ মুঘল স ােটর স ম ও ীকৃিত আদায় কের িনেয়িছল।  

াথিমক সাফেল র পর, বগম তাঁর পুে র নােম এেকর পর এক ঘাষণা জাির কেরন। 

ইংেরজেদর এই মািটেত আর ঘাঁিট গাড়েত না দওয়ার শপথ নন। ইংেরজেদর নানা ছল-

চাতুির মানুেষর সামেন তুেল ধেরন। ই  ইি য়া কা ািন কমন কের এেকর পর এক 

িত িত ভ  করেছ, মানুষেক শাষণ করেছ, তার অজ  উদাহরণ তুেল ধেরন সকেলর 

সামেন। সতক কেরন, ইংেরজ মিরয়া হেয় ধমীয় আচার-আচরেণর উপেরও আঘাত করেত 

পাের। 

১৮৫৭ সােলর শষ িদেক পিরি িত বদলােত থােক। য জায়গা েলায় িবে াহ  হেয়িছল, 

ইংেরজরা স েলা দখল কের নয়। িবে াহী সনােদর মেনাবল ভেঙ ফলেত অকথ  

অত াচার  কের কা ািন। লখনউেয়র কােছ আলমবাগ প ােলেস জমস উ াম-এর 

নতৃে  ইংেরজেদর একটা ছাট দল ঘাঁিট তির কেরিছল। ব  বার আ মণ চািলেয়ও সই 

ঘাঁিট ভেঙ দওয়া স ব হয়িন। অন  িদেক িসপািহ িবে াহেক দমন করেত লড ক ািনং 



কৗশলী চাল চালেত  কেরন। ও িদেক কিলন ক া েবল উ ত সামিরক অ শ  িনেয় 

অওধ আ মণ কেরন। বগম হািতর িপেঠ সামেন থেক লড়াই চািলেয় যান। সে  যাগ দন 

ইংেরজেদর াস িব বী আহমদু াহ। নানাসােহেবর সে ও বগম হাত মলান। 

অদম  চ া সে ও হার মানেত হয় বগমেক। িবিভ  া  থেক িসপািহেদর িবপযেয়র 

সংবাদ আসা  হয়। আহমদু াহেক হত া কের ইংেরজ বািহনী, দুভােগ র িশকার হন 

নানাসােহবও। বগেমরও দুভাগ , অেথর লােভ রাজা লালমাধব িসংহ ও বণীমাধব 

িব াসঘাতকতা কেরন। বগেমর সনার মেনাবলও ভেঙ পেড়। তবুও িতিন ায় এক বছর 

ধের িতেরােধর লড়াই চািলেয় গেলন। চাইেলই িতিন কা ািনর শত মেন িনেয় নবােবর 

মেতা পনশনেভাগী হেয় ভিবষ ৎ জীবন কাটােত পারেতন। িক  িতিন তা করেলন না। 

পরাধীন ভােব এ রােজ  জীবন কাটােত  চান না বেল, িবপেদর ঝুিঁক িনেয় নপােলর 

কাঠমা ু েত আ য় নন িতিন। লখনউ ছেড় নপাল যাওয়ার পেথও রাজ  উ ােরর চ া 

চািলেয়িছেলন। 

তাঁর জীবেনর শষাংশ িনেয়ও খুব বিশ িকছু জানা যায় না। ১৮৭৯ সােল মৃতু  হয় তাঁর। 

বােস অবেহলায় কবের েয় আেছন, অথচ কাথায় তাঁর কবর তা জানা িছল না দশবাসীর। 

াধীনতার কেয়ক বছর পের পিরবােরর সদস েদর দািবেত তৎকালীন ধানম ী জওহরলাল 

নহ র িনেদেশ এক অনুস ান কিমিট এই ৃিতেসৗধ খু ঁেজ বার কের।  

বগেমর ৃিতেত লখনউেয় একিট উদ ােনর নামকরণ করা হেয়েছ। ১৯৮৪ সােল ভারত 

সরকার তাঁর রেণ ডাকিটিকট কাশ কেরেছ। সংখ ালঘু মেয়েদর পড়ােশানায় উৎসাহ িদেত 

ক ীয় সরকার চালু কেরেছ বৃি — ‘ বগম হজরত মহল ন াশনাল লারিশপ’। ইংেরজ 

আমেলর সূচনাপেব য ভােব দশে ম ও াধীনতার বীজ বপন কেরিছেলন িতিন, স তুলনায় 

ীকৃিত পেয়েছন কমই।  

তেব তাঁর ৃিতর ায় কাজ কের চেলেছন তাঁর উ রসূিররা। বগেমর বংশধর তালাত ফািতমা 

রাজৈনিতক ভূিমকার পাশাপািশ দুঃ  ও দির  মানুষেদর জন  বগেমর অবদান িনেয় 

গেবষণামূলক কাজ কেরেছন। তাঁর রেণ এই পিরবােরর আর এক সদস  মাি লাত ফািতমা 

কেয়ক বছর ধের আেয়াজন করেছন আেলাচনাসভার। তাঁর মৃতু বািষকীেত মিটয়াবু জ 

িসবতানাবাদ ইমামবাড়ােতও আেলাচনা হেব বগেমর জীবেনর নানা িদক িনেয়। 

 


