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Q. 1. জাহাঙ্গীরেে সাম্রাজয বিস্তাে আর াচনা করো।
1605 সালে স িংহাসনে বসার পর জাহাঙ্গীর তার শত্রূ ও প্রত দ্বন্দব
্ ী অভ জাতদের ক্ষমা করেন ও তাদের
পদমর্যাদা ফ র য়ে দেন। এই সময় জাহাঙ্গীরের চক্রান্তে আকবরের সভাসদ আবুলফজল ন হত হন। তবে
জাহাঙ্গীর আবুলফজলের পুত্র খান- ই-খানানকে সম্মাঞ্জনকপদ প্রদান করেন। এমনক মীর্জা আজ জ
কোকাকেও ত ন আগের পদেই বহাল রাখেন। মানস িংহকেও ক্ষমা করেন ও মনসব পদে বহাল রাখেন। এছাড়াও
জাহাঙ্গীর তাাঁর সমর্থকদের ব ভ ন্ন গুরত
ু ্বপূর্ণ পদে ন য়োগ করেন। এই সময় নূরজাহানের প তা মীর্জা গ য়াস
বেগকে 1500 মনসবদারের পদ প্রদান সহ ‘ইত মাদ্দোউলা’ ক্ষেতাব প্রদান করেন।
জাহাঙ্গীর প্রশাসন ক ক্ষেত্রে ন্যায় ব চার প্রত ষ্ঠার জন্য আগ্রা দুরগ
্ ের শাহ বুরুহ থেকে যমুনা
নদীর তীর পর্যন্ত 30 গজ লম্বা সোনার তৈর ঘন্টাযুক্ত শ কল প্রজাদের জন্য টান য়ে দেন। প্রজারা শীকল
ধরে টানলে সম্রাটের ঘরে ঘন্টা বাজত। সম্রাট আবেদনকারীর প্রার্থনা ন জে ব চার করতেন। তবে শ কলের
অপব্যবহার করলে কঠোর শাস্ত দেওয়া হত। যাইহোক জাহাঙ্গীরের এই জাতীয় পর কল্পনাকে একজন
স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায়-পরায়নতা ও প্রজাকল্যানকারী মানস কতার বহ িঃপ্রকাশ হ সাবেই গন্য করা যায়।
তাছড়াও জাহাঙ্গীর 12 ট আইন বা দস্তর
ু - উল- আলম জারী করেন। তবে এই আইনগুল কতটা সঠ কভাবে
প্রয়োগ করা হয়েছ ল তা সমসাময় ক তথ্য থেকে সঠ ক জানা যায় না। আসলে প্রশাসন ক দক্ষতার ক্ষেত্রে
আকবরের মতো ব রাট ব্যক্ত তের কাছে জাহাঙ্গীর অবশ্যই অনেকািংশে ম্লান। তবে ত ন একেবারে অপদার্থ
ছ লেন এমন মনে করার কোনো কারন নেই। এমনক জাহাঙ্গীর উদারতার সঙ্গে শাসন চালাতে ব ভ ন্ন আইন
জারী করেন, পাশাপাশ ত ন মোঘল কারাগারে বন্দী বহু মানুষকে মুকত
্ র আদেশ জারী করেন। তবে প তা পুতর
্ ের
মধ্যে সম্পর্ক খুব সুখকর ছ ল না। 1606 সালে জাহাঙ্গীর পুত্র খসরু শাহ আগ্রা দুর্গ থেকে পাল য়ে মথুরার
শাসক হুসেন বেগের সঙ্গে ম ল ত হয়ে ব দ্রওহ ঘোষনা করে। অন্যদ কে খসরু পাঞ্জাবের তরন-তারনে শ খগুরু
অর্জুনের আশীর্বাদ ধন্য হলে জাহাঙ্গীর ব চল ত হয়ে পড়েন এবিং ‘ভারোত্তয়ালের যুদ্ধে’ খসরুর বাহ নীকে
ব দ্ধস্ত করেন। খসরু কাবুলের দ কে পাল য়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে চেনাব নদী পার হওয়ার সময় মোঘল সেনার
হাতে বন্দী হন। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীর খসরুকে কারাবন্দীর ন র্দেশ দ লেও তাাঁর অন্যান্য সহযোগীদের
ন ষ্ঠর
ূ তার সঙ্গে হত্যা করার ন র্দেশ দেন।
অবশ্য ক ছুদ নের মধ্যে খসরুর প্রত সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনভাব প তৃসন
্ েহে পর বর্ত ত হয় এবিং
ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ভাবেন। 1607 সালে জাহাঙ্গীরের জীবন যাত্রায় এক চক্রান্তে খসরু জড় ত এমন

সম্ভাবনা তৈর হলে সম্রাটের ন র্দেশে মহবত খাাঁ রাজপুতর
্ খসরুর দুই চোখ অন্ধ করে দেন। পুত্র খসরুর প্রত
প তা সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই সন্দেহ বশত-ন ষ্ঠর
ূ তা তাাঁর চর ত্রে কাল মা করেছে। আসলে খসরু রাজপুতর
্
হ সাবে বহুগুনের অধ কারী ছ লেন। তাাঁর চর ত্র ছ ল ন র্মল, চ ন্তাধারা ছ ল উদার। এমনক জাহাঙ্গীরের বহু
সভাসদ মনে করতেন যে, খসরু তাাঁর প তামহ আকবরের ভাব্ধারা ও গুনাবলীর প্রকৃত উত্তরাধ কারী ছ লেন।
খসরুর জনপ্র য়তা দেখে প তা জাহাঙ্গীর ও অপর ভ্রাতা খুরম ( শাহাজাহান) আশঙ্ক ত ছ ল। তাই খুরম ন জের
উদ্দেশ্য স দ্ধ র জন্য 1622 সালে তাাঁর দায় তে রাখা বন্দী খসরুকে সফলভাবে হত্যার ষড়যন্তর
্ করে। এই ভাবে
ভাগ্যের পর হাসে হতভাগ্য খসরুর জীবনের ব য়োগয়ান্ত পর নত ঘটে।তবে জাহাঙ্গীরের ক্রোধের উপসম হলে
ত ন পুতর
্ ের জন্য দুিঃখ ত হন এবিং তাাঁর চোখের চ ক সার জন্য অদ্রা নামে একজন পারস ক হাক ম ন যুকত
্
করেন। তাাঁর চ ক সায় খসরু ক ছুটা দৃষ্ট শক্ত ফ রে পেলেও বন্দীশালায় তাাঁর সাস্থ্য ও মনোবল নস্ট হয়ে
যায়।
মেবার জয়িঃ প তা আকবরের মত জাহাঙ্গীর সাম্রাজ্য সম্প্রসারনের নীত গ্রহন করেন। বলা যায় প তার
অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূরণ
্ করাই ছ ল তাাঁর প্রাথম ক লক্ষ্য। প্রথমেই ত ন সাহজাদা পারভেজের নেতৃতে 20
হাজার সেনার ব রাট বাহ নী মেবারের ব রুদ্ধে পাঠান। ক ন্তু এক্ষেত্রে তাাঁর সাফল্য না আসায় 1608 সালে
মোঘল সেনাপত মহবত খাাঁর নেতৃতে পুনরায় মেবার রাজ্য আক্রমন করেন। তবে এই অভ জানেও জাহাঙ্গীরের
সাফল্য আসেন । এই পর স্থ ত তে সম্রাট জাহাঙ্গীর ন জের নজরদারীর মধ্য দ য়ে শাহজাদা খুররম

বা

শাহজাহানের নেতৃতে 1613 সালে রাজপুত রাজ্য মেবার আক্রমন করে এবিং এক্ষত্রে ত ন সাফল্য পান। আসলে
শাহজাহানের চরম অত্যাচার, অবরোধ, লুন্ঠন ইত্যাদ পদক্ষেপের সামনে রাজপুতদের ম্নোবল ভেঙ্গে পড়ে।
এইসময় মেবারের খাদ্যাভাব ও দুর্ভ ক্ষ দেখা দ লে রানা অমর স িংহ মোঘলদের সঙ্গে 1615 সালে সন্ধ করতে
বাধ্য হন। তবে এই সন্ধ র শর্তের ক্ষেত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীর যথেষ্ট ধৈর্য ও ব চক্ষনতার পর চয় দেন।
এইভাবে মেবার মোঘল অধ নতা স্বীকার করে নেয় এবিং প্রয়োজনে মোঘল সম্রাটকে সৈন্য সাহায্য দ তে
সম্মত হয়। অন্যদ কে এই শর্তের ব ন ময়ে রানা অমর স িংহ তাাঁর সমগ্র ভূখণ্ড ফ রে পান। এমনক রানা অমর
স িংহের পুত্র 5000 মনসবদার পান। জাহাঙ্গীর তাাঁর আত্মজীবনী “ তুজক
ু -ই-জাহাঙ্গীর তে” স্বীকার করেছেন যে
, “ মেবার আমার প তা বা হ ন্দুস্থানের কোন বাদশাহর কাছে মাথা নত করেন ন । প্রকৃত সত্য হল এই অসম্ভব
সম্ভব হয়েছে আমার রাজত্ব কালে।“ এমন ক ঐত হাস ক A. L. Srivastava বলেছেন, “ The treaty is a
landmark in the history of the relations between Mewar and Delhi. No ruler of the Sisodia dynasty even
before openly professed allegiance to any Mughal emperor.” বাস্তব কপক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তাাঁর
পুত্র খুররম এই সাফল্যের দাব দার ছ লেন। বলা যায় উভয়ের সম্মানহান না ঘট য়ে এই সাফল্য উভয়পক্ষের
মধ্যে দীর্ঘ দ নের শান্ত র সম্পর্ক তৈর করেছ ল। তবে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে মেবার কার্যত
স্বাধীনই ছ ল। অন্যদ কে রাজপুতদের সঙ্গে জাহাঙ্গীর যে ধরনের ব্যবহার করেন তা একাধারে যেমন
রাজপুতদের বীরত্বের প্রত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তেমন সম্রাট হ সাবে জাহাঙ্গীরের মহানুভবতা ও ব জ্ঞতার
পর চায়ক বলেই গণ্য হওয়া উচ ত।
বািংলা জয়িঃ আকবরের শাসনকালে বািংলা জয় সম্পূর্ণ রূপ লাভ না করায় বািংলার শাসনের ক্ষেত্রে মোঘল
আধ পত্য সেভাবে প্রত ষ্ঠ ত হয়ন । বািংলার ‘বার ভুইয়ারা’ কার্যত স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পর চালনা
করতেও থাকে। তার ইপর বহু আফগান সামন্ত রাজা শক্ত শালী হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মানস িংহ বািংলা থেকে
চলে যেতেই আফগানরদের তকালীন নেতা উসমান খান মোঘল আধ পত্যকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে ব দ্রোহ ঘোষনা
করেন। ফলে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনে নতুন সমস্য তৈর হয়। 1606 সালে জাহাঙ্গীর তাাঁর একান্ত
অনুগত অনুচর ইসলাম খাাঁকে ( সেল ম চ স্ত র পুত্র) বািংলার সুবাদার ন যুকত
্ করেন। এই সময় ত ন মুসা খানকে

( সোনার গাও-এর আফগান সামন্ত) পরাজ ত করেন। ইত মধ্যে কুলতু খান, ঈশা খান, সুল্মান খান ও যশোহরের
সামন্ত রাজা প্রতাপাদ ত্য সহ অনেকেই মোঘল কতৃতব
্ ের ব রুদ্ধে সিংঘবদ্ধ হলে ‘ কাগর ঘাটার’ যুদ্ধে রাজা
প্রতাপাদ ত্য এবিং শ্রীহট্টের যুদ্ধে ( 1612 খ্র স্টাব্দ) ওসমান খান মোঘলদের কাছে পরাজ ত হন। এর ফলে
বািংলায় আফগান ও হ ন্দু সামন্ত রাজাদের প্রত রোধের অবসান হয়। ক ছুদ নের মধ্যেই মোঘল সাম্রাজ্য
পূর্ব বািংলার সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত ব স্তত
ৃ হয়। এমন ক মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর বািংলার রাজধানী রাজমহল
থেকে ঢাকায় সর য়ে ন য়ে যান এবিং ঢাকায় জাহাঙ্গীরনগর নামে নগর প্রত ষ্ঠা করেন। তবে এ প্রসঙ্গে
আমাদের মনে রাখতে হবে অসমের অহোম রাজাদের প্রত রোধের মুখে মোঘল খুব একটা সফল হয় ন ।
ব চক্ষন জাহাঙ্গীর বািংলার ক্ষেত্রে উদারনীত গ্রহন করে পরাজ ত আফগান সামন্ত রাজা ও জম দারদের
মুক্ত দেন। বািংলার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর শান্ত বজায় রাখার নীত ই গ্রহন করেন। ত ন আফগানদের ব ভ ন্ন
উচ্চ অভ জাত পদ ব তরণ করেন। এই সব কাজ জাহাঙ্গীরের দূরদর্শী সামাজ্যবাদী নীত র পর চয়।
দাক্ষ নাত্য জয়িঃ ঐত হাস ক A. L. Srivastava তাাঁর গ্রন্থে দেখ য়েছেন জাহাঙ্গীর তাাঁর জীবনের প্রথম দ কে
সাম্রাজ্য ব স্তারের ক্ষেত্রে তাাঁর প তা আকবরের নীত কে গ্রহন করেন ও আকবরের অসম্পূরণ
্ কাজকে
সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন, দাক্ষ নাত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যত ক্রম হয় ন । দক্ষ ন ভারতের ক্ষেত্রে
আহমদনগর আকবরের ন কট পরাজ ত হয় এবিং তার একািংশ মোঘল সাম্রাজ্যভূক্ত হয় যা জাহাঙ্গীরের
রাজত্বের সূচনাতে অনেকািংশেই স্বাধীন মনভাবের পর চয় দেয়। জাহাঙ্গীর আহমদনগরের ব রুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা
করলেও সম্পূরণ
্ ভাবে সাফল্য ত ন কোনদ নই পান ন । তার কারন অবশ্যই আহমদনগরের ন জামশাহী বিংশের
উজ র বা মন্ত্রী মাল ক অম্বরের কৌশলী নীত । এই ব্যক্ত ছ লেন আব স নীয় বা হাবসী ক্রীতদাস। য ন
প্রথম জীবনে বীজাপুর ও মোঘল সাম্রাজ্যের অধীনে কাজ করে প্রচুর অভ জ্ঞতা অর্জন করেন। সুদক্ষ শাসক
ও কূটনীত ব দ এবিং সফল সেনা পর চালক বারবার জাহাঙ্গীরকে কঠ ন প্রত রোধের মধ্যে ফেলে দেন।
আসলে জাহাঙ্গীর স িংহাসন লাভের পর থেকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীন সমস্যা ন য়ে ব্যস্ত হয়ে
পড়লে সেই সুযোগে দক্ষ নের রাজ্য আহমদনগর ও খান্দেস এর ন জামশাহী বিংশের শাসকরা মাল ক অম্বরের
নেতৃত্বে মোঘল প্রভুতব
্ ের সম্ভাবনাকে শ থ ল করার চেষ্টা শূরু করেন।এই প্রচেষ্টা ব জাপুরসহ দক্ষ নের
অন্যান্য অিংশেও কমবেশ দেখা যায়। এর ফলে দক্ষ নের আহমদনগর ও ব জাপুরের মধ্যে ম ত্রের সম্পর্ক
তৈর হয়। এই পর স্থ ত তে মাল ক অম্বরের নেতৃত্বে আদ লশাহী ও ন জামশাহী বিংশের মধ্যে মৈত্রীর ব ষয়ট
জাহাঙ্গীর যথেষ্ট গুরত
ু ্ব দ য়েই উপলদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। তাই জাহাঙ্গীর 1608 সালে আব্দর
ু রহ ম খান – ইখানানকে আহমদনগরের ব রুদ্ধে পাঠান ক ন্তু ত ন সফল না হলে জাহাঙ্গীর পরবর্তীকালে 1610 সালে খান -ইজাহান লোদী ও মানস িংহকে একদ ক থেকে এবিং অন্যদ ক থেকে আবদুল্লা খানকে আহমদনগর আক্রমনের
ন র্দেশ দেন। ক ন্তু আবদুলল
্ া খানের ব চক্ষনতার অভাব এই অভ জানকে ব্যর্থ করে। তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন
করে মাল ক অম্বর মোঘল অধ কৃত অঞ্চল অধ কারভুকত
্ করার উদ্দ্যোগী হন।
এই সময় রাজপুত রাজ্য মেবারের ব রুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে সফল যুবরাজ খুররম দ ল্লীতে ফ রতে
সম্রাট জাহাঙ্গীর তাাঁকে দাক্ষ নাতে পাঠান এবিং ত ন স্বয়িং মান্ডত
ূ ে শ ব র তৈর করে সমস্তটা নজরে রাখেন।
1616 সালে মোঘল বাহ নী খুররমের নেতৃতব
্ ে আহমদনগর আক্রমন করে অধ কার করতে সক্ষম হন। তবে
যুবরাজ খুররম খান–ই–খানানসহ অভ জ্ঞ সেনাপত দের পরামর্শে আহমদনগরের সঙ্গে সন্ধ করতে উদ্দোগী
হন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষ সন্ধ তে আবদ্ধ হন। আবার এই ব জয়ের সুতর
্ ে খুররমের প্রভাব প্রত পত্ত
বৃদ্ধ পায়। কেননা সম্রাট জাহাঙ্গীর খুররমকে ‘শাহাজাহান’ ( ব শ্বের রাজা ) উপাধী প্রদান করেন। তবে বেশ র
ভাগ অইত হাস কেরা মনে করেন মোঘলদের এই জয় ছ ল ‘অল ক’ যার সঙ্গে বাস্তব কতার কোন যোগ ছ ল

না। যদ ও 1617 সালের এই সন্ধ র শর্তানুসারে বালাঘাট অঞ্চল ও আহমদনগরের দুরগ
্ এবিং বার্ষ ক 12 লক্ষ
টাকা আহমদনগরের শাসকরা মোঘলদের দ তে রাজী হয়। ক ন্তু আহমদনগরের মন্তর
্ ী মাল ক অম্ভর এই
সন্ধ কে সাময় ক যুদধ
্ ব রত বলে গন্য করেন। ঐত হাস ক বেনী প্রসাদ বলেন, “এই সত্য কোনভাবেই গোপন
করা যাবে না যে, কোট কোট টাকা ব্যয় এবিং হাজার হাজার মানুষের প্রান বল দ য়েও দাক্ষ নাত্যে মোঘল
সীমানা 1605 সাল থেকে এক মাইলও প্রসার ত হয় ন ।“ তাই 1620 সালে মাল ক অম্বর সন্ধ র শর্ত অগ্রাহ্য
করে ব জাপুর ও গোলকুনড
্ ার সঙ্গে ম ত্রতা স্থাপন করে আহমদনগর দুরগ
্ আক্রমন করেন। মোঘলরা
আহমদনগর দুরগ
্ ত্যাগ করে বুরহানপুরে প্রাথম ক ভাবে আশ্রয় নেয়। এই সময় পুনরায় শাহাজাহানের
নেত্র ত্বে মোঘলরা আবার আহমদনগর আক্রমন করে এবিং মাল ক অম্ভরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য
করেন। পুনরায় মোঘল ও আহমদনগরের মাল ক অম্ভরের মধ্যে সন্ধ হয়। যার ফলে মোঘলরা আহমদনগরের
উপর আধ পত্য প্রত ষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশ আহমদনগর, ব জাপুর এবিং গোলকুডা যথাক্রমে 12
লক্ষ, 18 লক্ষ এবিং 20 লক্ষ টাকা কর দ তে রাজ হয়। ক ন্তু 1622 সালে ব জাপুর ও আহমদনগরের মধ্যেকার
মৈত্রী ভেঙ্গে গেলে দাক্ষ নাতে ব শৃঙ্খল পর বেশ তৈর হয়। আবার এই সময় প তা জাহাঙ্গীরের ব রুদ্ধে পুতর
্
শাহাজাহান ব দ্রোহ ঘোষনা করলে মাল ক অম্ভরের কাছে পুনরায় মোঘলদের ব রুদধ
্ ে প্রত রোধের সুযোগ
আসে এবিং 1624 সালে ‘The battle of Bhatvadi’ বা ভাতবাদ র যুদ্ধের মোঘল ও ব জাপুরের সম্ম ল ত বাহ নীকে
পরাস্ত করেন। আবার মোঘলদের দুরবলতার সু্যোগ ন য়ে ত ন আহমদনগর পুনর্দখল করেন। তবে 1626 সালে
মাল ক অম্ভরের মৃত্যু হলে অবস্থার ক ছুটা পর বর্তন হয়। ত ন যতদ ন বোঁচে ছ লেন ততদ ন মোঘলদের
ব রুদ্ধে সক্র য় প্রত রোধ আন্দোলন চাল য়ে যান। যা মাল ক অম্ভরের কৃত ত্বের সবচেয়ে বড়দ ক হ সাবে
গন্য হয়। অন্যদ কে জাহাঙ্গীরের সাফল্যকে প্রশ্নের মুখে দাড় করায়।
কািংড়া জয়িঃ মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাাঁর আত্মজীবন ‘তুজক
ু -ই-জাহাঙ্গীর’ গ্রন্থে তাব করেন যে, ত ন
প্রথম মুসলমান সম্রাট য ন প্রথম কািংড়া জয় করেন। যদ ও তাাঁর এ জাতীয় দাবীর সত্যতা ন য়ে প্রশ্ন থেকেই
যায়। তথাপ বলা যায় কািংড়া জয় জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ব রল কৃত ত্ব। আসলে ভৌগোল ক দ ক থেকে
চারদ কে পাহাড়- পর্বত ঘেরা কািংড়া দুরগট ছ ল সুরক্ষ ত। যাইহোক 1615 সালে জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের
শাসনকরতা মুরতাজা খানকে কািংড়া দুর্গ দখলের আদেশ দেন এবিং তার সহকারী হ সাবে পাঞ্জাবের মাওয়রা
রাজা বাসুর পুতর
্ সুরজমলকে পাঠানো হয়। তাদের এই অভ যান ক ন্তু ব্যর্থ হয়। এর কারন ছ ল সুরজমলের
সঙ্গে কািংড়ার রাজার বন্ধত
ু ব
্ ের ব ষয়। ফলে সুরজমল ন জেই চানন যে কািংড়ার পতন হোক । এমনক মুরতাজা
খানের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সুরজমলকে কািংড়া দুর্গ দখলের সম্পর
ূ ্ণ দায় ত্ব দ লে ত ন সম্রাটের ব রুদ্ধে
ব দ্রোহ করেন। এই অবস্থায় জাহাঙ্গীর সুনদ
্ রদাস য ন রাজা ‘ ব ক্রমাদ ত্য বাখেলা’ নামে পর চ ত তাাঁকে
দায় ত্ব দেন।ত ন 1520 সালে প্রায় এক মাস কািংড়া দুর্গট অবরোধ করার পর দুর্গের সৈন্যরা পরাজয়
স্বীকার করে। তবে এই অভ জানে মুসল ম কাজী, অন্যান্য ধর্মীয় লোকজনও ছ ল। দুর্গের মধ্যে ইসলামীয়
ধর্মীয় কাজ করার অধ কার দেওয়া হয়। এই সব কাজের মধ্যে ছ ল মোষ কাাঁটা, খুবা পাঠ, প্রার্থনার জন্য
আহবান ইত্যাদ । তবে ব জয় সূতর
্ ে জাহাঙ্গীর যে জাতীয় কাজ করেন তা একাধারে যেমন তাাঁর উদারনীত ব রোধী
তেমন মোঘল ঐত হ্য ব রোধী।

উত্তর-পশ্চ ম ভারত জয়িঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ব রল ঘটনা হল 1622 সালে মোঘল সাম্রাজ্যের উত্তর –
পশ্চ ম সীমান্তের সবচেয়ে গুরত
ু ্বপূর্ণ সামর ক ঘাট কান্দাহার মোঘলদের হাত থেকে পারস ক শাসক শাহ
আব্বাসের হাতে চলে যাওয়া। ক ন্তু গুরুতব
্ ের দ ক থেকে ব চার করলে কান্দাহার ছ ল ভারতের প্রবেশদ্বার। এই

পথ দ য়েই একদ ন তুর্কীরা ভারতে প্রবেশ করেছ ল এবিং তারা প্রথম দ ক থেকেই কান্দাহারকে গুরত
ু ্ব দ য়ে
ন রাপত্তা ব ধান করেছ ল। এমনক ব চক্ষন শাসক আকবরও কান্দাহার দখল করে তাাঁর ব শ্বস্ত সেনাপত
মানস িংহ ও টোডরমলকে দ য়ে কান্দাহারে স্থায়ী সামর ক ঘাট তৈর করেন। ক ন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে
পারস্যের শাসক হ সাবে শাহ আব্বাস যথেষ্ট দক্ষতার পর চয় দ য়েছ লেন। ত ন রাজনৈত ক ও অর্থনৈত ক দ ক
দ য়ে গুরত
ু ্বপূর্ণ কান্দাহারকে ন য়ন্ত্রনে রাখার ইচ্ছা মনে মনে পোষন করতেন। তাই 1606 সালে কান্দাহার
দখলের এক ব্যর্থ অভ যানও করেন। তারপর ত ন সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে রাজনৈত ক ছলনার কৌশল
অবলম্বন করেন। অন্যদ কে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ আব্বাসের এই রাজনৈত ক ছলনায় ব শ্বাস রাখায় ত ন
কান্দাহারের ন রাপত্তার প্রত সঠ ক দৃষ্ট দ তে পারেন ন । তার ফলে 1621 সালে মোঘলদের অভ্যন্তরীন
দ্বন্দব
্ ও অনৈক্যের পূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগ য়ে শাহ আব্বাস কান্দাহার অভ যান করেন। যদ ও সম্রাট
জাহাঙ্গীর এই সময় খুররমকে কান্দাহার দখলের ন র্দেশ দেন ক ন্তু রাজধানীতে পরবর্তী উত্তরাধ কার ন য়ে
চরম ব শৃঙ্খলা শুরু হয়। নূরজাহান পরবর্তী উত্তরাধ কারী খুররমের পর বর্তে শাহর য়ারকে মনোনীত করার যে
ষড়যন্তর
্ শুরু করেন, তা খুররমের মনে রাজধানীর বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন চ্ছার মনোভাব তৈর করে। ফলে
কান্দাহার যেমন মোঘলদের হস্তচ্যত
ু হল তেমন প তার ব রুদধ
্ ে পুতর
্ ের ব দ্রোহ মোঘল সাম্রাজ্যকে
ব্যত ব্যস্ত করে তুললো।
সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন ও সাম্রাজ্য ব স্তার প্রসঙ্গে আমাদের কতকগুল ব ষয় মনে রেখে তাাঁর
মূল্যায়ন করতে হবে তা হল, প্রথমতিঃ প তা আকবরের সাফল্যের ন র খে তাকে ব বার করলে আমাদের ভুল হবে।
দ্ব তীয়ত, ত ন প তা আকবরের নীত কে যে ভাবে তার রাজত্বকালে মর্যাদা দেওয়ার চেস্টা করেছেন তার ফলে
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্ত ও উদারতার যে পর বেশ তৈর হয়েছ ল সেই ব ষয়ট কেও আমাদের ভুলে গেলে
চলবে না। হয়ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুতর
্ খস্রর
ু প্রত ন ষ্ঠর
ু তার ন দর্শন রেখেছেন বা কািংড়া জয়ের পর
দুরগের ভেতরে যে অমোঘলোচ ত কাজ সিংগঠ ত হয়েছে তার দায় জাহাঙ্গীরকে অবশ্যই ন তে হবে। এই সমস্ত
দোষত্রুট বাদ দ লে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাফল্য খুব কম ছ ল না। কেননা তার পূরব
্ পুরুষরা যে কাজ করতে
ব্যর্থ হয়েছেন ত ন তা সাফল্যের রুপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, ক ছু সাফল্য ক ছু ব্যর্থতা হয়েছে এমনক
জীবনে শেষের দ কে হয়ত প্র য়তমা পত্নী নূরজাহানের দ্বারাও প্রভাব ত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেছেন।
ক ন্তু যোগ্যতাকে ত ন মান্যতা দ য়েছেন। ত ন মেবারের রানা, বািংলার জম দার, আফগান অধ পত ও
সাম্রাজ্যের পরবর্তী উত্তোরাধ কারী ন র্বাচনের ক্ষেত্রেও রাজনৈত ক ব চক্ষনতা ও দূরদর্শ তার আশ্চর্য
সমন্বয় তৈর করেছেন। ত ন এটাই প্রমান করার চেষ্টা করেছেন শুধু বাহুবল নয়, উদারতাও সাম্রাজ্য সিংগঠনের
ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োজন। আবার সািংস্কত
ৃ ক ক্ষেত্রে চ ত্র রস ক হ সাবে ত ন খ্যাত পেয়েছেন। তাই
ঐত হাস ক বেনীপ্রসাদ বলেছেন “সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ছ ল মোঘল সাম্রাজ্যের শান্ত র ও
স্ম্র দ্ধ র সূচক। শ ল্প বাণ জ্যে চরম উকর্ষের কাল। স্থাপত্যের অগ্রগত র সামান্য ঘটলেও চ ত্র শ ল্পে
গৌরবের কাল হ সাবে গন্য হয়।

Q. 2. মনসবদার ও জায়গীরদার বযবস্থার বববর্তন পর্ালয াচনা কল া।
কল া।

মোঘল আমলের প্রশাসন ক পদব ন্যাসের একট উল্লেখযোগ্য এবিং গুরত
ু ব
্ পূর্ণ নাম হল মনসবদার।
মনসবদার প্রথার উদ্ভব মধ্য এশ য়ায়। আকবর ব শাল সাম্রাজ্য গঠনের ফলশ্রত
ু হ সাবে মনসবদারী
ব্যবস্থার প্রচলন করেছ লেন। আবুল ফজলের ‘আইন-ই- আকবরী’ এবিং সপ্তদশ শতকের ‘ জাতব ত’ থেকে
প্রাপ্ত তথ্যের ভ ত্ত তে মনসবদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে পন্ড তরা একটা ধারনা পাওয়ার চেষ্টা করে। W.H.
Moreland তাাঁর ‘Rank in the Mughal State Service’ প্রবন্ধে এবিং আবদুল আজ জ ‘ Mansabdari System of
the Mughal Army’ গ্রন্থে মনসবদারীর মৌল ক বৈশ ষ্ট্যগুল ব্যাখ্যা করার প্রথম চেস্টা করেন।
পরবর্তীকালে এম, আতাহার আলী M. Athar Ali ‘ The Mughal Nobility under Aurangzeb’ গ্রন্থে এবিং
Irfan Habib তাাঁর ‘The Mansab System’ প্রবন্ধে পূরব
্ বর্তী অভ মতের পর মার্জন ও সিংশোধন করেন।
আকবর প্রবর্ত ত মনসবদারী ব্যবস্থার মূল নীত গুল সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাজায় ছ ল। সুতারািং প্রায় 250
বছরের মোঘল শাসন কাঠামোর একট প্রধান স্তম্ভ ছ ল এই মনসবদারী ব্যবস্থা। তবে এই প্রথা বহু পূর্ব
থেকেই মুসল ম ব শেষ করে আব্বাস দ খল ফাদের সময়ে, এমনক চেঙ্গ স খাাঁ ও তৈমুরের সময়েও প্রচল ত ছ ল।
ভারতে সুলতান যুগে এই প্রথা ভ ন্ন অর্থে চালু ছ ল। ক ন্তু মোঘল যুগে যে ‘মনসব’ প্রথা চালু হয়, তা ছ ল
একান্তই সম্রাট আকবরের ন জস্ব উদ্ভাবন। সাধারণভাবে ‘মনসব’ কথাট র অর্থ ছ ল পদমর্যাদা বা র্যাঙ্ক।
এর সঙ্গে মোঘল যুগের ক ছু দায় ত্ব ও কর্তব্য এবিং ন য়ম-কানুন যুক্ত হয়ে সামগ্র কভাবে মনসব বোঝাত।
আসলে যে কোন সরকারী কর্মচারীই মোঘল যুগে মনসবদার হ সাবে গন্য হতেন। বৃহত্তর অর্থে নগদে যারা
বেতন পেতেন তারাই ছ লেন মনসবদার। তবে সম্রাট আকবর প্রচল ত মনসবদারী ব্যবস্থা পরবর্তীকালে নানা
ধরনের পর বর্তনের মধ্য দ য়ে মোঘল প্রশাসনের ধারা এগ য়ে ন য়ে যায়। ব শেষ করে আকবরের পুত্র
জাহাঙ্গীরের ও তার পুত্র শাহজাহানের শাসনকালে মনসবদারের সিংখ্যা, তাদের দায় ত্ব ও কর্তব্য, বেতন,
ঘোষ ত বেতনের ওপর দায় ও জর মানার ক্ষেত্রে পর বর্তন আনা হয়।
জাহাঙ্গীরের আমলে মনসবদার ব্যবস্থার ব বর্তনিঃ
ঐত হাস ক মোরল্যান্ডের তথ্য অনুসারে যানা যায়, সম্রাট আকবারের রাজত্বকালে মনসবদারের
অধ নে সওয়ার পদ যা ন র্ধার ত ছ ল তার অনেক ক্ষেত্রে পর বর্তন করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের এই
পর বর্তনের কারন ছ ল আকবরের সময়কালে অনেক নতুন মনসব পদের সৃষ্ট করা। আর এই ধরনের প্রশাসনের
উপর ন য়ন্তর
্ ন তৈর করতে জাহাঙ্গীরকে সওয়ার পদের বেতন কাঠামোতেও অনেক অনেক রদবদল করতে হয়।
ফলে আকবরের সময়কার মত অশ্বারোহীদের বেতন জাহাঙ্গীরের সময় দেওয়া হত না। জাহাঙ্গীরের আমলে
দু,আসপা ও শ হ-আসপা পদের সিংযোজন ঘটেছ ল। একজন মনসবদার তাাঁর অনুমোদ ত ‘সওয়ার’ পদের একািংশ
দু,আসপা ও শ হ-আসপা হ সাবে দেখানোর অধ কার পেতেন। এই ‘আসপা সিংখ্যক ‘ সওয়ারের জন্য দ গুন
দায় ত্ব ও বেতনের অধ কারী হতেন। আবার শাহজাহানের আমলে এই দু,আসপা ও শ হ-আসপা পদ প্রদানের
সিংখ্যা অনেক বেড়েছ ল। তাাঁর আমলে প্রায় 60 জন মনসবদার এই পদের অধ কারী হয়েছ লেন। ‘আসপা’ পদের
অবশ ষ্ট সওয়ার ‘বর ওয়াদ ’ নামে অভ হ ত। ঐত হাস ক ইরফান হাব ব সমসাময় ক পর্যটক হক ন্সের দেওয়া
তথ্যের ভ ত্ত তে দেখ য়েছেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাাঁর রাজত্বের শুরর
ু দ কে একজন মনসবদারকে সওয়ার
প্রত 9600 দাম বা 240 টাকা ন র্দ ষ্ট করেন। ক ন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই মনসবদার

ব্যবস্থায় বেতন কাঠামোতে আমূল পর বর্তন করা হয়েছ ল। সম্রাট আত্মজীবনী তুজক-ইজাহাঙ্গীর তে এই ব ষয়ট উল্লেখ করেছেন। এমনক 1616 সালে টমাসরো প্রদত্ত তথ্য থেকেও জানা
যায় জাহাঙ্গীরের শাসনকালে একজন মনসবদার-সওয়ার প্রত বছরে বেতন পেতেন 4000 দাম বা 200
টাকা। যদ ও ডিঃ হাব বের মতে, অর্থের পর মান ছ ল 4400 দাম বা 220 টাকা অর্থা 1620 সালের

আগেই ঘোড় সওয়ার ক ছু মনসবদারের বেতন হ্রাস করা হয়। জাহাঙ্গীর তাাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ
করছেন যে, মনসবদার আব্দুল্লাহ খানকে 2000 সওয়ার পদ বারাওয়াদ হ সাবে প্রদান করার সময়ে
স -অস্প ও দো-অস্পা ক্ষেত্রেও বেতন ন র্দ ষ্ট করা হয়। অর্থা জাহাঙ্গীরের সময় মনসবদারের
বেতন কাঠামো যে, পর বর্তন করা হয় তা ত ন ন জেই স্বীকার করেছেন। তাছাড়া স্যার টমাস রো ও
এডওয়ার্ড টোর র তথ্য থেকেও যানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর 1613 সালের অথবা তার আগেই
বারাওয়াদ পদেরও পর বর্তন ঘটান এবিং ত ন মনসবদারদের ঘোষ ত সওয়ার সিংখ্যার এক- তৃতীয়ািংশ
রাখার স্বাধীনতা দ য়েছ লেন।
জাহাঙ্গীরের আমলে একজন মনসবদারের জাটপদ অপর বর্ত ত রেখে সওয়ার পদের মর্যাদা
বাড়ানো হয়েছ ল। এর ফলে দায় ত্ব ও বেতন বৃদ্ধ করা দরকার হয়। এইভাবে যে সব মনসবদার 1000
অশ্বারোহী পোষন করতেন , যার মধ্যে 300 স -আসপা, 600 দো-আসপা এবিং 100 ইয়াক-আসপা
অর্থা মোট 2200 অশ্ব থাকত, তাকে 12 মাসের বেতন লাভের ( হাস ল) উপযোগী জায়গীর দেওয়া
হত। এইভাবে 800 দো-আসপা, 200 ইয়াক- আসপা সম্পন্ন মনসবদার ( মোট অশ্ব 1800) 10 মাসের
বেতন পেতেন। এই হ সাবে কেবল 1000 ইয়াক আসপা সম্পন্ন 1000 অশ্বারোহীর পর পোষক
মনসবদার পেতেন 5 মাসের বেতন। তবে বেতনের অর্থ মূল্য ক ভাবে ন র্ধার ত হত সে ব ষয়ে তেমন
তথ্য নেই। তবে জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে সওয়রের এককের বেতন ক্রমশ কমতে থাকে। 1616
সালে সওয়রের এককের বেতন 9600 থেকে কমে 8800 দাম হয়েছ ল। শাহজাহানের আমলে তা আরো
কমে দাাঁড়ায় 800 দামে। মনসবদের বেতন কাঠামো মোঘল যুগে বারে বারে পর বর্ত ত হয়েছে। ইরফান
হাব ব দেখ য়েছেন যে, জাট পদের বেতনের হার খুব বেশী কমে যায় 1616-1630 সালের মধ্যে।
জাহাঙ্গীরের প্রথম দ কে সওয়ার পদের এককের যে বেতন ন র্দ ষ্ট করা হয়েছ ল, তা 1610-1616
সালের মধ্যে কমে যায়। শাহজাহানের সময়ে প্রত এককের 8800 দাম থেকে কমে 8000 দামে এসে
দাাঁড়ায়। যদ ও দো-আসপা, স - আসপার ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের সময় যে বেতন বৃদ্ধ করা হয়েছ ল তা
শাহজাহানের সময়ে আরও বৃদ্ধ পেয়েছ ল। 1615 সালে জাট পদের সিংখ্যা পূর্বেকার থেকে দ্ব গুণ করা
হয়। 1615-32 সালের মধ্যে জাট পদের সিংখ্যা 1/3 বেড়ে যায়। অন্য দ কে 1621-37 সালের মধ্যে এই
সিংখ্যা 1/2 বেড়ে যায়।
‘জাট’ ও ‘সওয়ারের’ পদের ভ ত্ত তে মনসবদারদের বেতন ন র্দ ষ্ট করা হত। মনসবদারদের
বেতন দুভাবে দেওয়া হত, এদের বলা হত ‘মনসবদার-ই-নগদী’। অধ কািংশ মনসবদার ক ছু ন র্দ ষ্ট জম
বরাদ্দ পেতেন এবিং জম থেকে ন র্ধার ত খাজনা ভোগ করতেন। জম থেকে আদায়কৃত খাজনা হল
‘জমা’ এবিং যে পর মান খাজনা আদায় হত তাকে হাস ল বলা হত। বহু ক্ষেত্রে জমা ও হাস লের মধ্যে
ব্যাপক ফারাক ঘটত এবিং সেই কারনে অর্থনৈত ক ব্যবস্থায় জট লতার উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে
দেখা যায়, জমা অনুপাতে হাস ল বহু পর মানে কম। কারন মনসবদারের সিংখ্যা বৃদ্ধ র সাথে তাল
মেলানোর জন্য তুলনামূলকভাবে কম পর মান জম তে ‘জমার ‘ পর মান বেশী দেখ য়ে জায়গীর বন্টন
করা হয়েছ ল। স্বভাবতই ‘হাস ল’ আদায় অসম্ভব হয়েছ ল। ফলে জমা ও হাস লের এই পার্থক্য
সাম্রাজ্যের অর্থনৈত ক ভাঙ্গনের সূত্রপাত করে। 1608 সালের পর মোঘল সাম্রাজ্যে জায়গীর
ব্যবস্থার ক ছু পর বর্তন লক্ষ করা যায়। সমকালীন লেখক মীর্জা নাথান ‘বাহার স্তান-ইযাইবীতইতে’ এর ব বরণ দ য়েছেন। তার মতে, যে সকল জম দাররা মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে
বশ্যতা স্বীকার করেছেন, তাদের জম দারী হায়গীর হ সাবে ফ র য়ে দেওয়া হয়। অর্থা সাধারন অর্থে
তাদেরকে মোঘল মনসবদার করে নেওয়া হয়। ( অন রুদ্ধ রায়, সম্পাদনা, মধ্য যুগের ভারত, পৃষ্ঠা- 37)
যুদ্ধে পরাজ তদের জম দারীর একটা অিংশ ‘ভরণ-পোষণ’ জায়গীর হ সাবে তাদের ফেরত দেওয়া হয়

এবিং বাকী অিংশ ন য়ে নেওয়া হয়। আবার এই ন য়ে নেওয়া জায়গীর তনখাজায়গীর হ সাবে অন্য
মনসবদারদের দেওয়া হয়। (অন রুদ্ধ রায়, সম্পাদনা, মধ্য যুগের ভারত, পৃষ্ঠা- 37)
শাহজাহানের আমলে মনসবদার ব্যবস্থার ব বর্তনিঃ
শাহজাহানের আমলে এই সমস্যা প্রকট হয়েছ ল। ডিঃ নোমান আহম্মদ স দ্দ ক দেখ য়েছেন যে,
এই সমস্যা সমাধানের জন্য শাহজাহান মাস ক বেতনের স্তর ব ভাজন করেছ লেন। এই ব্যবস্থা
অনুসারে, একজন মনসবদার যত মাসের বেতন সিংগ্রহে সক্ষম, তাকে তত মাসের জন্য ন য়োগ করার
ব্যবস্থা করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দ কে (1655 খ্র ষ্টাব্দ ) এক ন র্দেশ নামা জার করে
ঘোষনা করা হয় যে, নগদী মনসবদাররা সবচেয়ে বেশী আট মাসের বেতন পাবার অধ কারী হবেন।
যুবরাজদের এই বেতন হবে দশ মাসের। অবশ্য দু-একট ক্ষেত্রে এর ব্যত ক্রম দেখা যায়। তবে
শাহজানের সময়কালে মনসবদারের সিংখ্যা অনেক অনেক বৃদ্ধ পায়। আবুল ফজলের আকবরনামা
গ্রন্থের ভ ত্ত তে দেওয়া পর সিংখ্যান অনুযায়ী 1595-96 সালে মোঘল রাষ্ট্র 3,09,200 পদ সিংখ্যার
জন্য বেতন প্রদান করত। আবার শাহজাহানের রাজত্বকাল প্রসঙ্গে 1646-47 সালে আবদুল হাম দ
লাহোরী যে পর সিংখ্যান প্রদান করেন তা থেকে যানা যায় যে, শাহজাহান রাজকোষ থেকে 7,40,000 পদ
সিংখ্যার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছ লেন। এই পর সিংখ্যান থেকে এটা স্পস্ট যে, মনসবদারী পদ সিংখ্যা
আকবরের আমলের থেকে শাহজাহানের সময়কালে অনেকটাই বৃদ্ধ পেয়েছ ল। আবার ডিঃ আতাহার আলী
দেখ য়েছেন যে, আকবরের সময়কালে রাজত্বের ৪০তম বছরে যে 5000 হাজারী ও তার ঊরধে
মনসবদারের সিংখ্যা ছ ল 29, তা শাহজাহানের আমলে রাজত্বের 30 তম বছরে বেড়ে দাাঁড়ায় 49-এ। এই
সিংখ্যা 1658-74 সালে দাাঁড়ায় 51-এ। একই ধরনের পর বর্তন 3000-4500-এর মধ্যেকার মনসবদার
এবিং 1000-2700 মনসবদারদের সিংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধ চ ত্র সমসাময় ক আইন-ই-আকবরী ও আলমই-সালে তে তুলে ধরা হয়েছে। ঐত হাস ক মোরল্যান্ড দেখ য়েছেন যে, শাহজাহান মধ্য এশ য়ার বালখ ও
বাদাখসান অভ যানের সময় থেকে সওয়ার পদের একক কম য়ে দ য়েছ লেন। যদ ও সাম্প্রত ক কালে
একট প্রবন্ধে ইরফান হাব ব মোরল্যান্ডের এই মত গ্রহন করেন ন ।
শাহজাহানের আমলে মনসবদারেরা তার পদমর্যাদা অনুযায়ী কত সিংখ্যক সৈন্য রাখবেন তা
ন র্ধারণ করা হয়। আইনের বলে 1/5 অিংশ সৈন্য রাখবে বলে স্থ র হয়। এরপর সওয়ারের সিংখ্যাকে 40
টাকা দ য়ে গুন করা হয়। বারো মাসের মাহ নার স্তর হলেও এটা ছ ল মাস ক মাহ না। এই ন য়ম ছ ল বেশ
জট ল। ঐত হাস ক আতাহার আল দেখ য়েছেনযে, জায়গীরের জমা ও হাস লের মধ্যেকার ফারাকের জন্য
শাহজাহান মনসবদারদের মাস ক বেতনের স্তর শুরু করেন। অর্থা মনসবদার জায়গীর থেকে যত
মাসের বেতন সিংগ্রহ করতে পারছে, তত মাসের জন্যই তাকে ন য়োগ করা হয়। এইসব জায়গীরগুল র
নামকরন ছ ল এইরূপ-যেমন, শশমাহা ( ছয় মাসের), স মাহ (ত ন মাসের) ইত্যাদ । এই প্রথা যে কেবল
জায়গীরের বেলায় প্রয়োগ করা হয়েছ ল তা নয়। শাহজাহানের রাজত্বের 27 তম বছরে একটা ফরমানে
আদেশ দেওয়া হয় যে নগদ অর্থে যারা বেতন পাবে, তারা আট মাসের বেশী বা চার মাসের কম পাবে না।
তবে যুবরাজরা দশ মাসের বেতন পেতেন। এই ন য়মের ব্যত ক্রম করা হয়েছ ল মাত্র দুজন অভ জাতের
জন্য। অধ্যাপক অন রুদ্ধ রায় তার ‘মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান –পতনের ইত হাস’ গ্রন্থ-এ
দেখ য়েছেন যে, নগদী মনসবদারদের বেলায় যেমন প্রত মাসের বেতন সহজেই করা যায়, জায়গীরের
রাজস্ব সিংগ্রহ থেকে করা কঠ ন। এর ফলে জায়গীর থেকে মনসবদাররা তাদের পাাঁচ মাসের বা সাত
মাসের মতই রাজস্ব সিংগ্রহ করতে পারতেন। আর এট প্রয়োগ করা হয়েছ ল প্রধানত দুট পদের
মনসবদারদের বেতনের ক্ষেত্রে। অবশ্য সওয়ার পদের জন্য শাহজাহান একট ভ ন্ন প্রথা গ্রহন
করেন। শাহজাহানের রাজত্বের 27 তম বছরের ঐ ফরমানের মধ্যে একট সারনী তৈর করেছেন, যা এই
ব ষয়ের সমস্ত সমস্যাকে পর স্কার করে দেয়। এই সারনীকে ব শ্লেষণ করে ঐত হাস ক আতাহার আল

মনে করেন যে, উচু নগদী মনসবদারদের মাস ক বেতনের স্তর নীচু নগদী মনসবদারদের থেকে বেশী
ছ ল। অথচ এই ফরমানের আগে এদের অবস্থা বেশী ভাল ছ ল। তবে যুবরাজ হ সাবে ঔরঙ্গজেব
দাক্ষ নাত্যের প্রাদেশ ক শাসনকর্তা থাকাকালীন এই আদেশ বদলানোর আবেদন করলে শাহজাহান
দাক্ষ নাত্যের নীচু স্তরের মনসবদারদের জন্য ছাড় দ য়েছ লেন। এমনক ঔরঙ্গজেব সম্রাট হয়েও
শাহজাহানের আদেশ বলবত রাখেন এবিং ক ছু পর বর্তন করেন।
তাই বলা যায় আকবর প্রবর্ত ত মনসবদারী প্রথা জাহাঙ্গীরের সময় ক ছুটা গোষ্ঠীদন্ধ অ
রাজনৈত ক পর স্থ রত র কারনে ঠ ক মত পাল ত হচ্ছে ক না তা দেখা সম্ভব হয় ন । তবে শাহজাহান
আকবররী ন য়মের ক ছু পর বর্তন করে কঠোরভাবে তা অয়ালন করার চেষ্টা করেন। সমসাময় ক
লেখক আবদুল হামদ লহোরী ওই সময়ের 1/3 অিংশ ন য়ম প্রচলনের উল্লেখ করেছেন যা পরবরতীকালে
কাবুলের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কাজেই আকবর প্রবর্ত ত মনসবদারী ব্যবস্থার ব বর্তনের
ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের থেকে শাহজাহানের ভুম কা ছ ল অনেক বেশী। তবে ত ন রাজপুত মনসবদারদের
ক্ষেত্রে আকবরের রাজপুত নীত বজায় রেখেছ লেন। যা শুধু সাম্রাজ্যের সিংহত র ক্ষেত্রে বড়
পদক্ষেপ ছ ল।মনসবদারী প্রথার গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে ডিঃ অন ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ল খেছেন,
“সুলতান আমলের সামর ক ব্যবস্থার তুলনায় মনসবদারী ব্যবস্থা ছ ল উন্নত ব্যবস্থা”। বস্তুত এই
ব্যবস্থার ফলে মোঘল সম্রাটেরা অল্প আয়াসে এবিং সামান্য প্রশাসন ক পর কাঠোময় এক ব শাল
সেনা বাহ নী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছ লেন। সম্রাট আকবরের আমলে সাম্রাজ্যের ক্ষমতাও
প্রত পত্ত বৃদ্ধ করলেও পরবর্তীকালে মনসবদার ব্যবস্থার মধ্যে নানা প্রত ক্র য়াশীল শক্ত র
উদ্ভব এই ব্যবস্থাকে অকার্যকরী করে তুলেছ ল।

Q. 3. জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে জায়গীরদারী ব্যবস্থার
ব বর্ত  ।
সাধারণত অবস্থান। স্থানে কোন বা দখল অর্থ শব্দের ’জায়গীর‘আরব শব্দ জায়গীর এাঁর
প্রয়োগ মোঘল যুগে আকবরই প্রথম সূচনা করেনবলে অধ কািংশ ঐত হাস ক মনে করেন। তবে ডিঃ
ইরফান হাব বের মতে মধ্যে দুত র শব্দ জায়গীর যুগের মোঘল আর ইক্তা প্রচল ত যুগে সুলতান ,
ছ ল পার্থক্য ব শেষ না। ইরফান হাব বের মতে রূপ প্রায়োগ ক প্রথা ইক্তা প্রচল ত যুগে সুলতান ,
ন । হয় অধ কারভুক্ত বিংশানুক্রম ক কখনই ব্যবস্থা জায়গীরদারী তবে পেয়েছ ল। 
      
        
         
       ,  
        
       
         
       ,   
‘’        
  ‘’   ‘’  ‘’  

     ,  
     
     
       
       
        
       ,   
       





        ,
        
       
      
         

      
      
      
       
     
,        
       
    ,   
      
        
       
      ‘ ’  ‘
’




    ‘ ’  
          
        
     ‘ ’  ‘‘ ’
       
      
       
       
          
         
         
      
       
    1648-49      
         
অধ্যাপক অন রুদ্ধ রায় তাাঁর ‘মোঘল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইত হাস’ গ্রন্থের দ্ব তীয়
খন্ডে দেখ য়েছেন, আকবরের একত্র শ বছর রাজত্বের সময়ে দ ল্ল , অযোধ্যা ও এলাহাবাদ
প্রদেশের খল সায় জমা ছ ল মোট জমার 1/4 অিংশ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে জায়গীরের সিংখ্যা

অনেক বেড়ে যায় বা প্রচুর মনসব তথা জায়গীর ব তরণ করার ফলে খল সার আয় সাম্রাজ্যের আয়ের
5%   ।     
      ‘’ 
 ,     1/15   ।  
    1/11   20    
 -      
   1/5    ।




      
         
    । 
   ‘ ’   
      
 ।     
,    ।   
 ,      
        
     ।  
       । 
      
        ।
    ।    
     ,     
        
।
      
      ।
      
  ।     
         
       ,   
  ।     
        ।
        ।
       
        
।      ।
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টীকা লেখিঃ
Q. 1. দারাশ কো/ Darashukho ( 1615-1659):
মোঘল সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজ মহলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছ লেন দারাশ খো বা দারাশুকো।
1615 সালে 20ই মার্চ আজমীরে তার জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই উদার চ ত্তের অধ কারী দারাশ কো
আকবরের মতই সমন্বয়বাদে ব শ্বাসী ছ লেন। ত ন সুফ ও স য়া মতের অনুরাগী হলেও হ ন্দু
উপন ষদের ফার্স অনুবাদ করেন। নম্র ও উদার প্রকৃত র দারাশ খোকেই সম্রাট শাহজাহান
ভব ষ্যতের মোঘল সম্রাট হ সাবে ভাবতেন ও তাকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। সম্রাটের প্র য়
পাত্র দারাশ খো ব ভ ন্ন ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করার পাশাপাশ সুফ সন্ত ম য়া ম রের শ স্য
শাহজাদা দারার সঙ্গে হ ন্দু যোগী ও মুসল ম ফক রদের আত্মীক যোগাযোগ ছ ল। ইসলাম ছাড়াও
অন্যান্য ধর্মের মহ আদর্শ গ্রহন ও প্রচারের ক্ষেত্রে ত ন ছ লেন উদার মনস্ক। যা তকালীন
রক্ষনশীল মুসল মদের মনে তার সম্পর্কে ব রূপ ধারনা তৈর করে। যার প্রত ক্র য়া লক্ষ্য করা যায়
উত্তরাধ কারের যুদ্ধের সময়। সম্রাট শাহজাহান তাকে এতটাই পছন্দ করতেন যে সব সময় তাকে
দ ল্ল তেই দরবার কেন্দ্র ক পর মন্ডলে আবদ্ধ রাখতেন। উপযুক্ত বয়সে শাহাজাদা দারাশ খো
নাদ রা বানু বেগমকে ব বাহ করেন। শ ক্ষা, সিংস্কৃত সহ ষ্ণুতার অনুরাগী হলেও দারাশ খোর রাজকীয়
বহুগুন থেকে ছ লেন বঞ্চ ত।
আসলে সম্রাট শাহজাহানের অত র ক্ত স্নেহ ও ভালবাসা বাস্তবে দারার দুর্বলতার কারন হ সাবেই
প্রত পন্ন হয়। মোঘল প্রশাসন ক ক্ষেত্রে দারাশ কো পাঞ্জাব, মুলতান ও এলাহাবাদের সুবেদার
হ সাবে স্বীকৃত হলেও প্রত্যক্ষভাবে শাসন পর চালনার কোন অভ জ্ঞতাই দারার ছ ল না। তথাপ
মোঘল সম্রাট তাাঁকে ‘পাদশাহজাদা-ই-বুজুরগ মারতাবা’ বা ‘Padshahzada-i-Buzurg Martaba’ নামক
উপাধ প্রদান করেন।
আসলে বাস্তবতা থেকে অনেকটা দূরে সুসজ্জ ত প্রাসাদের মুখ-সমৃদ্ধ র জীবনে অভ্যস্ত
দারাশ কো শ্রেষ্ঠ সময়কে অবহেলাভরে কাট য়েছেন। তাাঁর হয়ে রাজ্য শাসন করেছেন তার অনুগত
প্রত ন ধ রা। এমনক 60 হাজার জাটের মনসবদার ভোগ করলেও বাস্তব ক অর্থে যুদ্ধ ক্ষেত্রে
ত ন যেমন কোন অভ জ্ঞতা সঞ্চয় করেনন তেমন কৃত ত্ব প্রদর্শনের কোন নজ র স্থাপন
করেনন । তাাঁর কাছে তাাঁর গুনগ্রাহী বা স্তাবকরা ছ ল অত প্র য়। সমসাময় ক সময়ে মানুচ ও
দারাশ কোর স্বভাব প্রসঙ্গে ল খেছেন, “ ন জের বুদ্ধ -বৃত্ত সম্পর্কে ছ ল তাাঁর অহিংকার,

পরামর্শদাতাদের প্রত ছ ল চরম অবজ্ঞা। হ তকারীদের প্রত ও ত ন হঠাত ক্ষুব্ধ হতেন, শান্তও
হতেন সঙ্গে সঙ্গে। ফলে বাস্তব সত্য অনুসন্ধানে আন্তর ক হলেও সত্য দর্শনে তাাঁর কুন্ঠা ছ ল
সীমাহীন”। তবে মানুচ র বক্তব্যের সত্যতা যাইহোক না কেন শাহজাহান 1657 সালে গুরুতর অসুস্থ
হলে তাাঁর চার পুত্রের মধ্যে স িংহাসন কেন্দ্র ক প্রত দ্বন্ধ তা যে সুচনা হয় তাতে শেষ পর্যন্ত
দারাশ কোর প্রান দ তে হয় 1659 সালের 30শে আগষ্ট। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় মোঘল পর বার
প্রসঙ্গে যে প্রবাদ প্রচল ত ছ ল “ তখত আউর তখতী” অর্থা “ হয় স িংহাসন অথবা কফ নের
কাঠ”। এই প্রবাদ শাহজাহানের পুত্র ঔরঙ্গজেব ছাড়া বাক সুজা, মুরাদ ও দারাশ কোর জীবনে সত্য
হয়েছ ল।

Q.2. শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত েীতি:
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Q.3. নকশ-বন্দী স লস লািঃ
ইসলাম ধর্মেও এক শ্রেনীর অত ন্দ্র য়বাদী ও রহস্যময় মানুষের উপস্থ ত লক্ষ্য করা যায়, এরা ‘
তাসায়ফ’ বা সুফী নামে পর চ ত। ঐত হাস ক ইউসুফ হোসেন মনে করেন ইসলামের বক্ষদেশ থেকেই
সুফীবাদের জন্ম। আসলে হজরত মহম্মদ যখন ইসলামের মর্ম কথা প্রচার করেন, সেই সময় বেশ ক ছু
জ্ঞানী অথচ ন র্ব বাদী ও ভাববাদী মানুষ এই ধর্মের অনুগামী হয়েছ লেন। ঐত হাস ক ফ ল প কে
হ ট্ট তাাঁর ‘ History of Arab’s’ গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম ধর্মে অত ন্দ্র য়বাদ যে
ব শেষ রূপ ধারন করছ ল তাকেই সুফ বাদ বলা হয়। তবে একে ঠ ক ক ছু উপমহাদেশাবল র সমষ্ট বলা
যায় না বরিং সুফ বাদ হল ধর্ম সিংক্রন্ত ব শেষ চ ন্তা ও অনুভব করার একট ব শেষ পদ্ধত । আসলে
অন্যান্য মুসল ম ধর্ম আন্দোলনের মত সুফ মতবাদের উস ও হল কুরান ও হাদ স। তবে খ্র স্টীয়
দ্বাদশ শতকের শেষ দ ক থেকে সুফ বাদীদের মধ্যে স্থায়ী ও সুন র্দ ষ্ট নীত র ভ ত্ত তে সিংগঠন গড়ে
ওঠে। ক ছু দ নের মধ্যে ব ভ ন্ন দেশে কয়েকট স্বাধীন সিংগঠন গড়ে ওঠে এগুল কে স লস লাহ বলা হয়।
এই সকল সুফ সিংগঠনগুল ছ ল ইসলাম ধরমের এক মাত্র যাজয়ীয় সিংগঠন। এদের সদস্যরা দরবেশ
বলে পর চ ত হতেন।
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