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ভূবিকা 
 

এই বইটির কাে শুরু হজেবিে একটি টুইজের সূত্র ধজর রেখাজন োনজত চাওো 

হজেবিে আবি সকজের উপজোগী কজর একেন মুঘে সম্রাজের েীবনী বেখজত 

আগ্রহী বকনা। দ্রুতই ইজিইজে আিাজির রোগাজোগ হে এবাং আবি আওরঙ্গজেব 

আেিগীজরর উপর েীবনীগ্রন্থ বেখব বজে বির কবর। প্রর্জি বইটির প্রচারণার 

কাে হে রসাশ্যাে বিবডযার এবাং তার উপযুক্ত কারণ বিে। আওরঙ্গজেব জ্বর ো 

আধুবনক ভারতজক গ্রাস কজরজি টুইোর এবাং রফসবুজকর িজতা প্ল্যােফজিে  

সবজচজয িারাত্মকভাজব। এ সাংবিপ্ত েীবনীজত আবি পপুোর কােচাজর 

আওরঙ্গজেজবর সরব এবাং রনবতবাচক উপবিবতজক তুজে আনার রচষ্টা কজরবি। 

ইবতহাসববিজির িজত, দুঃখেনকভাজব আওরঙ্গজেবই প্রর্ি এবাং একিাত্র মুঘে 

রাো োর সম্পজকে  রববশরভাগ রোক খুব কি োজন। এ বইটি আওরঙ্গজেজবর 

সিস্ত েটিেতাসহ ইবতহাজসর বনবরজখ তাাঁজক ববস্তৃত পাঠজকর কাজি পবরচয 

কবরজয রিওযার প্রযাস। 

এ রিাে বইটি রেখার েন্য আবি অজনজকর কাজি কৃতজ্ঞ। আবি আিার 

অজনক সহকিীর প্রবত কৃতজ্ঞ োরা তাজির অপ্রকাবশত আটিে জকে রশযার 

কজরজিন, িবব বিজযজিন এবাং পাণ্ডুবেবপর খসডা পজড সাংজশাধজন সাহায্য 

কজরজিন। বইজযর সিস্ত িতািত, যুবক্ত এবাং ত্রুটি আিার একার। ভারতীয 

ইবতহাজসর অন্যতি ঘৃণ্য ব্যবক্ত আওরঙ্গজেব সম্পজকে  রেখার বসদ্ধান্ত সহে বিে 

না এবাং এর েন্য আবি একটি ববজশষ স্বীকৃবত আশা কবর। আিার আন্তবরক 

কৃতজ্ঞতা তাজির প্রবত োরা আিাজক বইটি রেখার পরািশে  বিজযবিজেন েখন 

আবি বইটির কাে করব বকনা তা বনজয বিধাবিত বিোি—আপবন োজনন আপবন 

রক—আবি অজনক কৃতজ্ঞ। 
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রক এই আওরঙ্গজেব? 
 

অববস্মরণীে আওরঙ্গজেব 

 

“এজসবিোি আগন্তুক হজে, োবিও আগন্তুক হজেই1” 

- মৃতুযশয্যাে রেখা এক বচঠিজত আওরঙ্গজেব 

 

১৭০৭ সাজে ৮৮ বির বেজস, বৃদ্ধাবিাে প্রতাপশােী আওরঙ্গজেব েীবজনর 

বিজক বফজর বনজেজক ব্যর্ে  িজন কজর িীঘে শ্বাস রফেজেন।  

বনজের মৃতুযশয্যাে আওরঙ্গজেব তাাঁর সন্তানজিরজক অজনকগুজো িিে স্পশী 

বচঠি বেজখন। আল্লাহর বেজ্ঞাসাবািজক বতবন সবজচজে রববশ ভে করজতন। ববজশষ 

কজর, একেন সম্রাে বহজসজব তাাঁর ভুেত্রুটিগুজোর ব্যাপাজর বতবন দুঃখপ্রকাশ 

করজতন। বতবন ইজন্তকাে করজে তাাঁর অবফসার ও রসনাজিরজক ঠিকঠাক িেে ািা 

ও অবধকার রিওো হজব না বজে বতবন তাাঁর রিাে রিজে কাি বাকজশর কাজি 

উজিগ প্রকাশ কজরজিন। বতবন তাাঁর তৃতীে সন্তান আেি শাহজক িজনর কজষ্টর 

কর্া বজেজিন, “আবি রােয চােনা ও েনগণজক রিার কাজে পুজরাপুবর ব্যর্ে  

হজেবি। আিার মূল্যবান েীবন আবি নষ্ট কজরবি। আল্লাহ র িবহিা সািজন র্াকা 

সজেও আিার ম্লান রচাখ তা রিখজত পােবন।2”  

 
1. Ruqaat-i Alamgiri (Kanpur, 1870–90), 23; Ruqaat-i Alamgiri, trans. 
Jamshid Bilimoria (Bombay, 1908), 71. 
2. Ruqaat-i Alamgiri, Persian Kanpur ed., 24–25; Ruqaat-i Alamgiri, 
trans. Bilimoria, 73–74. 
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১৫০ বিবেেন িানুজষর এ রিশজক ৪৯ বির ধজর শাসন কজরজিন 

আওরঙ্গজেব। তাাঁর রনতৃজত্বই মুঘে সাম্রােয সবজচজে রববশ ববস্তার োভ কজরজি। 

িানব ইবতহাজসর প্রর্িবাজরর িজতা প্রাে পুজরা ভারতীে উপিহাজিশই এক 

রাজেযর অধীজন এজসবিে। বতবন আইজনর ব্যাখ্যা এবাং অনুশীেজন িীঘেিাযী 

অবিান ররজখবিজেন। তাাঁর ন্যােববচাজরর েন্য বতবন সকে োবত ও ধজিে র িানুজষর 

কাজি সিাদৃত বিজেন। বতবন সম্ভবত তাাঁর সিজের সবজচজে ধনী িানুষ বিজেন। 

তাাঁর রকাষাগার রেিস, মুজক্তা, রসানা এবাং পৃবর্বীববখ্যাত রকাবহনুর ডােিজন্ড ভজর 

বিে। এতিসজেও রশষেীবজন বতবন রােননবতক েীবন বনজে আফজসাসই কজর 

বগজেজিন।  

আেি শাহ ও কাি বকশ—উভজের কাজিই আওরঙ্গজেব বনজের িীজনর 

প্রবত িাবেত্ব ের্াের্ পােন করজত না পারার আজিপ এবাং হাশজরর 

েবাববিবহতার ভজের কর্া উজল্লখ কজরজিন। একেন ধাবিে ক মুসবেি বহজসজব 

তাাঁর িজন হজেবিে বতবন দবনো ও আবখরাজত আল্লাহর রর্জক দূজরই রজে রগজেন। 

দবনোজত বনষ্পাপ বহজসজব এজেও তাাঁর িজন হজতা বতবন পাজপর রবাঝা বনজে 

এখন কবজর োজিন। বতবন আেজির কাজি তাাঁর বচঠি রশষ কজরজিন আজবগঘন, 

দুঃখ ভারাক্রান্তভাজব বতনবার ‘ববিাে, ববিাে, ববিাে’3 বোর িাধ্যজি।  

 

 

〜 

 

 

৩০০ বিজররও রববশ সিে আজগ ১৭০৭ সাজের এক শীজতর বিজন আওরঙ্গজেব 

দবনো রিজড় চজে োন। তাাঁজক িহারাজের খুেিাবাজি একটি সাধারণ রখাো িাজঠর 

কবরিাজন িাফন করা হে। বিল্লীজত পূবেসূরী হুিায়ূজনর োে পার্জরর স্তম্ভ, বকাংবা 

শাহোহাজনর আগ্রাে ততবর করা অসম্ভব ববোসী তাে িহজের িজতা বকছুই 

আওরঙ্গজেব কজরনবন। তাাঁর অবসেত বিে খুব সাধারণ। বতবন সুবফ কবরিাজনর 

পাজশ একটি সাধারণ কবর রচজেবিজেন োজক আোিা কজর রচনাও োজব না। 

 
3. Ruqaat-i Alamgiri, Persian Kanpur ed., 23–24; Ruqaat-I Alamgiri, 
trans. Bilimoria, 70–72. 
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পরবতী শতকগুজোজত তার কবজর িাজবে জের রিজঝ রিওো হে। এিাড়াও িাজবেে 

ররইবোং এবাং ফেক যুক্ত করা হে। এ সকে ববোসীতা যুক্ত করার পজরও 

আওরঙ্গজেজবর এ সিাবধিে রেন বড় বড় পার্রগুজোর স্পষ্ট ববজরাবধতা োবনজে 

রিে এবাং শবক্তশােী কজে পূবেপুরুজষর সিাবধিে এবাং পাবর্ে ব উত্তরসূরী হবার 

রঘাষণা রিে।  

আওরঙ্গজেব হেজতা িানুজষর িন রর্জক মুজি রেজত পারজেই রববশ খুবশ 

হজতন। বকন্তু পৃবর্বী তাাঁজক সহজে রিজড় রিজব না। আে একববাংশ শতাবিজত 

এজসও উপিহাজিজশর িানুজষর স্মৃবতজত বতবন এখনও একেন প্রাণবন্ত 

ঐবতহাবসক ব্যবক্ত বহজসজব সিা োগরুক হজে আজিন। ভারজতর অজনজকই এখনও 

তাাঁর রােত্ব বনজে অজনক তজকে র েন্ম বিজি এবাং প্রােই তাাঁজক বহন্দুজির উপর 

বনেে াতন চাোজনা এক ভোবহ োবেি বহজসজব আখ্যা বিজি। রেখাজন 

আওরঙ্গজেব তাাঁর ররজখ োওো পিবচহ্ন বনজে সবিহান বিজেন, রসখাজন আে 

অজনক ভারতীে নাগবরজকর রকাজনা সজিহই রনই রে আওরঙ্গজেব বিজেন এক 

বহাংসুক কট্টর শাষক রে বকনা তরবাবরর সাহাজয্য শাসন কজরজি ও অসাংখ্য সাধারণ 

বহন্দুর অশ্রুর কারণ হজেজি। বতে িান ভারত প্রশাসন রেজকাজনাভাজব 

আওরঙ্গজেবজক আধুবনক ভারজতর বুক রর্জক সবরজে বিজত চাজি। এ কারজণই 

তারা বিল্লীজত আওরঙ্গজেব ররাজডর নাি পবরবতে ন কজরজি। প্রশাসজনর এ 

কােগুজোই সম্রাে আওরঙ্গজেব এবাং ইসোিী শাসজনর ব্যাপাজর ববতজকে র 

আগুজন আবার বঘ বিজেজি। পাজশর রিশ পাবকস্তাজন আওরঙ্গজেবজক ভারজতর 

রচজে একটু ভাজোভাজব রিখা হে। রকউ রকউ ভারতীেজির িজতাই 

আওরঙ্গজেবজক রসাোসাপ্টা কট্টরপন্থী রগাাঁোর ভাজব। আবার অজনজকই তাাঁজক 

আজগর ইসোিী শাসজনর আল্লাহ ভীরু ন্যােপরােণ মুসবেি শাসক ভাজব।  

এ ধরজনর আধুবনক বচন্তাভাবনার রপিজন খুব রববশ যুবক্ত ও পড়াজশানা রনই। 

বরাং এগুজো হজো িবিণ এবশোে আওরঙ্গজেজবর ববরুজদ্ধ প্রচাবরত অবভজোগ 

ও বিথ্যা তজথ্যর ররাজতর ফজে ততবর হওো ববভ্রাবন্ত। আওরঙ্গজেব তাই এখজনা 

একেন রহস্যিে চবরত্র।  

 

〜 
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আওরঙ্গজেব বিজেন ষষ্ঠ মুঘে সুেতান, োর ববরাে অাংশজুজড় বিে রােনীবত। 

এ উপিহাজিজশর বাইজরর িানুষ েবিও মুঘে সাম্রােযজক খুব রববশ িজন রাজখবন, 

বকন্তু তাজির সিেকাজে তাজিরজক বনজে ববশ্ববাসীর এক মুগ্ধতা ও ববস্মে কাে 

করত। ১৬০০ সাজের বিজক মুঘে সাম্রাজেযর েনসাংখ্যা ইউজরাপ িাবড়জে োে। 

তাজির সম্পি বিে পৃবর্বীর রে কাজরা রচজে রববশ। আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ সাজে 

এক রক্তিেী িিতার যুজদ্ধর িাধ্যজি িিতাে আজসন। রস যুজদ্ধ তাাঁর দই ভাই 

িারা োে, এক ভাই বািে াে বনবে াসজন োে এবাং তাাঁর বাবাজক রগ্রফতার করা হে। 

আওরঙ্গজেব বনজের নাি রিন ‘আেিগীর’ (ববশ্বববেেী)। বতবন তাাঁর ৪৯ বিজরর 

েীবজন এজকরপর এক রােয েে করার িাধ্যজি বনজের নাজির স্বার্ে কতা রিা 

কজরজিন। 

বনজের েীবনকাজে আওরঙ্গজেব ববশ্ব বনজে স্বপ্ন রিখজতন। ইাংল্যাজন্ডর 

কববজির প্রধান েন িাইজেন ১৬৭৫ সাজে আওরঙ্গজেবজক বনজে রেজখন। 

রসখাজন ফুজে ওজঠ মুঘে সাবে জভৌিজত্বর এ বীরত্বপূণে  ট্রাজেবডর বিক। রসসিে 

অগবণত ইউজরাপীেরা ভারত ভ্রিণ কজর। তাজির অজনজকই ববখ্যাত আওরঙ্গজেব 

আেিগীজরর রিখা রপজত িবরো বিে। বিটিশ, ডাচ, পতুে বগে এবাং রেঞ্চ 

ব্যবসােীরা উপিহাজিজশর বববভন্ন িাজন ব্যবসা শুরু কজর এবাং মুঘেজির সাজর্ 

চুবক্ত করজত চাে। সতয বেজত মুঘেজির দৃবষ্টজত ইউজরাপীেরা বিে রিাে িাি। 

আওরঙ্গজেব তাাঁর পূবেপুরুষজির িজতাই এিন রােয শাসজন ব্যস্ত বিজেন ো বিে 

প্রাে ৩.২ বিবেেন স্কোর বকজোবিোর4 (প্রাে আেজকর আধুবনক ভারজতর 

সিান) এবাং ো বিে তাাঁর সম্পি, উন্নেন এবাং ধিীে ও সাাংস্কৃবতর সহাবিাজনর 

েন্য ববখ্যাত। 

আজগর মুঘে শাসকজির ব্যাপাজর ইবতহাসববিরা অজনক রেখাজেবখ 

করজেও, তাজির কেজি আওরঙ্গজেব বিজেন ম্লান। এিন একেন সম্রাজের 

েীবন বণে না করা োর সম্পজকে  আিরা প্রাে রতিন বকছু োবন না বেজেই চজে, 

েজর্ষ্ট কঠিন। আওরঙ্গজেব বিজেন একেন েটিে চবরত্র। তাাঁর েীবজনর মূে ইিা 

ও অনুজপ্ররণা বিে িিতা, ন্যােববচার, ধাবিে কতা ও রাোসুেভ িাবেজত্বর রবাঝা। 

এ ধরজনর একেন িানুষ ইবতহাজসর রেজকাজনা সিজের েন্যই চযাজেবিাং। তাাঁর 

 
4. John Richards, The Mughal Empire (Cambridge, 1993),1. 


