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పెరిక 

ఆంగ్లేయ స్మామాజ్యము దమునచదేశవుందు వౌక్ట ప్రో పిణాలచిన విధమును గుతించి 

(గంథకర్త "క (వాయను దేశించిన |గంథమ అలో “*బక్స్పారు”” యుద్దమను సీపు స్తకమూ 

రెండవది. ఇందు “ ప్లాసీ” యుద్దము మొదలు “ బక్సారు” యుద్దమువరకు "ఆగిగిన 

నిషయములన్నియు "సమ్యగమముగ వర్తి ంపబడి యున్న వి. ఈ రెండుయుద్దములకు 

ముధ్యజరిగిన చర్మిత చాల ముఖ్యమైనది. షాసీయుస్టముమూలమున ఆంగ్లేయులకు 

రాజ్ససంపద అభఖించెను : బక్సారయుద్దముమూలమున అది వారికి స్టిరహడెను ఇట్లు 

స్టిరపడుటకు పూర్వము మీర్దాఫరు మీర్కాసీం ఆను బంగాళా సహక లిద్దరు 

అధికారమునుండి ఇంగ్షీ షువారిలి తొలగించుట కనేక [పయత్నముల హాపించిరి. 

మీర్జాఫరు. చేసిన [పయత్నములన్నియు రహస్యములయినవి బుద్దికుశలుడగు 

క యివు ఈ రహాస్యకుటల నన్నిటిని తెలుసుకొని వాటివలన (ప్రమాదము కలుగ 

కుండ ఆంగ్లేయుల అధికారమును కాపాడెను. మీర్కా-సీం నెన్యములను తయారు 

చేసి బహిరంగముగ ఇంగ్తీషువారిపై యుద్దముచే "నెను. ఊక యుద్దములో ఆతనికి 

అయోధ్యానవాణు తం. చకవ రి ర్యు "సహాయము చేసిరిం కాని, ఇంగ్షీము 

సేనానులు శ క్రిసామర్హ్యముల గలవారగుటచే నతనికి జయము రాకపోయెను, బక్సారు 

యున్దమందతడు సంపూక్షమగు నపజియమును పొందుటచే బంగాళారాజ్య మాంగ్లే 

వల! వళము చేసుకొనగలిగిరి. అది మొదలు బంగాశమందు ఇంన్షీ మవారి నెదిరింప 

గలవా లెవ్వరు లేరైరిం అసమౌాన్యమగు ధనధాన్య సమృద్దిగల “నీ రాష్ట్రము వారి 

స్వాధీన మైన కారణమున మనదేశములోని తక్కి-నభాగములను కూడ సులభముగ 

జయింసగలిగిరి. 

ఈః సెవిషయముల నన్నిటిని (గంథక ర్త విషలముగ వివరించియున్నారు. వారి 

ఆధి పాయముల నన్నిటిని సహేతుకముగ నిరూవించిరి. మృ కారో ఇంగ్లీషు 

వారికిని జరిగిన యుద్ధములలో నిరుపక్షములవా రెట్లు (పవర్తి ంచిరో, ఏ సందర్భములు 

ఇంగన్లీ షువాది కనుకాలించినవో, మీర్కా_ సీమునకు (పతికూలించిన సందర్భము 

తేవియా (గ్రంథమందు స్పష్టపరువబడియున్న వి. (గంథక ర రయొక్క శౌ లిసరళముగను 

పటుక్యము గలిగియునున్నది. ఈపు స్తకము సామాన్యజనుల కేగాక విశ్వవిద్యాలయ 

పరీక్షలకు చదువు విద్యార్భులకుగూడ ఉపయోగించగలదు. . 

మహోరాజాకా లేజి || 

మ్జయనగరం నూామిడిపూడి వెంక టరంగ య్య 



Books Consulted ; 

History of British India Mill and Wilson 

Decisive Batt'es of India Malleaon 

History of Hindustan Orme 

India under the Early British Rule R. C. Dutt 

British Dominios in India Sri A. Lyall 

Empire in Asia Torren M, P, 

The Oxford History of India VA. Smith 

Essay on Clive Macanlay 

Introduction io The Fifth Report 

of the Company 

History of India P. EH. Robertg 

India, Past and Present and Some Sri Valentine 

Others Chirol 

BATILE OF BUXAR: 

Approved by the Text Book Committee, 11-5-26. 



మీరాఫరు 
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ాందవచారిత్రమునందు *“స్తాసియుద్ధము మిక్కిలి (పథాన 

మెనది. అయ్యది హాందవ స్వాతంత్ర్య మంతరించుటకుC 

గారణము౫గం బరిణమిం చెను. ఆదిమభ్యాంతరహితే మగు భారత 

చారిత్రమున నొక నూతనయుగము (ప్రారంభ మగుట కయ్య]ది 

కారణ భూతమాయెను. తల్లీ, స్థ నేశ్వరయుద్ధము మహామ్ము 

దీయ విజృంభణమున కెట్లు దారిజూపెనో, అక్షే ఆంగ్లేయ 

విజ్బంభణమున కీ స్తానీయుద్ధము మార్గదర్శి యాయెను. 

కాని అంతవజకును గేవలము వ ర్శకులవలె సంచరించుచు 

లాభ మార్చించుచుండిన ఆంగ్లేయులు స్తాసయుద్ధమున విజయు 

తె నంతమాత్రమున, బంగళా బీహారు ఒరిస్సా చేశ 
ములు వారియథీనము కాలేదు. ఆంగ్లేయు అంతటి యాశాపరు 
అనను ఎంతటి సాహాసనంతు.లై నన్కు ఎంతటి యుపాయ 

ధురీణులై నన్కు తోడనే యా దేశములను స్వాధీనపబుచికొను 
నాసక్కిగాని సామర్థ్యముగాని వారి కా సమయమున లేదు. * 

ఆలివర్తీ ఖానువంటి రాజనీతి విశారదుండును రణవ్యాపారపారా 

యణు(డును ఆ సమయమున రాజ్యాధిపతియై యుండేెనేని, 

న Cf.—“Although they were conquerors defacto, they neithex could 
nor would assume the attitude of rulers dejure;...”...Lyall’s British 

Dominion in India, P. 142, 



2 జక్సారు యుద్దము 

ఆంగ్లేయులను నొక్కి_యుంచుటకునుు డేశస్యాతంత్రము నిలువ 

బెక్టుటకును నవకానశ ముండి యుండోను కాని, జార్భాగ్యుం 

డగు మోర్జాఫరు రాజ్యాధిపతి యగుటచే. నట్ట యవకాశము 

తొలంగేను. ఆశాపరులునుు  జలవంతులున్ను ఉపాయభురదీణు 

లును అగు నాంగ్న్లోయుల సాహాయ్యముచెే మయమరాథుండగు మోార్షా 

ఫరు సింహాసనమున నధిష్టింపంగోకెనేగాని, వారివలన దన శెట్టి 

గతి సంభపంపనుంజెనో గు రెంపంజాలం డాయను, పాపపుణ్య 

ములు గణింపక స్వామి దోవామున కొొడంయంబడి తానును తన 

సంతతివారును రాజ్యాధిపత్య్వమును ఇాశ్యతముగ ననుభవింప 

వలయుననివమూ[(తమే తూత. జొాసించెనుగాని, రాజ్య(పడాతలగు 

తన యాంగ్లమిత్రులే తదున్న_ తెసనమునుండి తనను దిగందోసి 

(కమము7గాం దన రాజ్య మా(కమింతురని యెటుంగ ల డాయెను. 

బంగళా హోరు ఒరిస్పా ేశములు (క్రమముగా నాంగ్లో 

యుల కెట్లు వశ మూయునో గమనింపవలసియున్నది. 

మోారన్హాఫరు దుర్చలుండై_ యుండుటయిగాక, (పుజాక ౦టు 

కుడు కూడని యుండెను. ఆ కారణమునేోతనుు తదితరకారణ 

ములశేతను, చేశము సెక్కు_ పరివ_ర్హనములకును విప్ప్రవముల 

కును రంగస్థల మాయెను. ఆంగ్లసేవకులు జలగలవలె జేశము 

నందలి ధనము బీల్చివై చుచుండుటణే భనవంతమూప బంగాళా 
జేన్షము దార్శ్మిడ్యమున కాలవాలమాయెను 5; రాజ్యాధికా 

రము విచ్చిన్న మాయను; బేశమున శాంతి యనునది 

శరాన్య మయమూయునుం -బావ్యూపరిస్టితులుకూడ ననుకూరలించుటే, 



మీరాఫరు క్రి 
em 

నుజాయశాలురును సాహాసవంతులును కార్యసాభనమునం దసా 

భారణ నై_పుణ్యము గలబూరును నగు నాంగోయు లా చేశము 

లను సాధినపటుచికొనయలిగిరి. 

అనేక కారణములచే మూరనాఫరు (పజాకంటకు.డై యుండెను 

ఆతం డొనరించిన స్వావిదోహమును (బత్య కము 7ాంచు 

చుండిన జను లాతని గారవింపయజాలైరి. తా నొనరించిన 

చోవమును గప్పివేయు ఘన కార్య "కనుల. జఊొనరింశూరాక్యా 

లేక వత్ యే తెలుంగుననో (ప్రజాహృదయ వూకర్షించు 

నైపుణ్య మాతం డెబుంగం డాయెను. 

మోాకాఫరును జను లేవగించుటకు వముజియొక కారణ 

ముండెను. రాజు దైవాంశసంభూతు. డనియు చై వసమానుం 

డనియు జనులు నుతింతురు. అట్టి రాజ్యాధిపతి పరేశాగళకు 

అగు. నాం్రేయులరై నాభణారపడియుండుటం గాంచు జను లెట్లు 

సహింపలలరు ? ఒక్కా సంవత్సరము (కెందట్క సురాజజాలా 

చతురంగజబల సమేతుడై కలక తృినగరముమె డాడి వెడల్సి 

వముదోన్నత్వులై యుండిన ఆంగ్లేయుల వీంచవుడంచి జయ జయ 
భ్యానములు ముందలుం బిణుంద నేలేర వువావె భవముతో 
నిజ రాజభాని కరుబెంచుట నా చేశస్థులుం కనులార: గాంచి 
యుండిరి, "కాను స్వామి([ద్రోహియగు మా లాకు 'రాజ్యాధె 

పతి మయొనంతనే రంగము కడు విషాదకరముగ మాటిబో యను. 

మిర్యార్థా ఫరునకు “విారాన్ యను నొక కువమూరుండుంజెన్ను 

తండ్రియొక్క లోపములను సవరించుకొని యప్రవుత్తుండై 
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మెలంగుటకు మూజుగు నాతండు మిక్కిలి దురును స్యభావులడె. 

శీవలము. నిరంకుశముగం. (బ్రవ_ర్తించుచుం (గౌార్యము లొన 
రించుచు, తండికంకు నక్కు_డు [పజాకంటకుడు కాజాెచ్చాను. 

రాజ్యాధిపతియె నదాది, మారా కురు సౌఖ్య మెట్టిదో యెజుం 

గండు. ధనాగారమునందలి ధనవుంతయు నాంశ్రేయులను 

దృ ్ప్పె వి పజఅచుట కీ చాలచా యును. న్లాస్యుద్ధమునం చాల్లానిన 

ఆంగ్ల సె నికులు అకక స ధనముతో 

దప్పు(దావ్స్ మెముజచ్చి దుర్వసనము అధికము లగుటడేం 

'బెక్క_ం[డు మరణించుచుండ,* తన్నాసె నికుల కొొనయపటు కొక్క 

కాసె నను మార్తా ఫరునకు 'లేజాయును. ఐడాటు మాసముల 

నుండియు వారికి జీతబ_క్రెములు సరిగా ముట్టుటలేదు. తవు 

+ “నబాబు కోశాగారము  నందుండిన ధనరాశినంతయు దిట్టమగు 
నేడువందల 'పెస్పెైలలో భచపఆచి ఆ పెస్పెైలను భదముగ నూరునావల 
కె_త్తించి, జనులెల్లరు ss చూచుచుండ, జయభేరులను (మోగిం 

చుచు తము జాతీయపతాకము లెగురవేయుచు, నాంగ్లనైనికులు మూర్షదా 
కాదునగరము న. ధన మొక్క_సొరి తరలుటచ్చే 
మూర్షదావాదునందలి బొక్కసము మాత్రము శూన్యమాయెను. ఆ కోళా 
గారమట్లు - శూన్యమైనను నవాబు చెల్లింపవబనిన చుకమంతయు( జెల్ల 
కుండుటచే ఆ కొజంతకు బదులుగం చిరకాలార్రితములబగు నాభరణాదులు 

గూడ నాతడు సమర్చించికొనవలనిన వాండాయెను.” 

ప్లాసీ యుద్ధము, పుం స Orme Vol, 11 P. 187. 

* Cfsuhils bb with the prize-money distributed among them 
in consequence of the battles of Plassey, had indulged in- such in— 

+teroperance, that many of the Huropeans had died...... 2 Mill—Vol, IIL 
వా 270. 
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యేలిక రాజ్యాధిపతిమయైనంతనే తవా “చారి ద్రల్ణము తీంకిపోవు 

నని చారాసించియుండ, నిలువయుండిన ధనము నాలో 
యులు గొంవోయిరి. అ కారణమున సెనికుల దురవస్థ 

ముజింత దుర్భరమాయిను. వారిని వాంతపఆఅచుట మోర్థాఫరు 

నకు (బుథానక_ర్హవ్య సూ యెను, 

"కాంబజట్లి  ధభననం[గవాణము మాకా ఫరున కావళ్యక 

మాయను. కాని ఆతండు రాజసితిజ్ఞాడును, కురిబాూలనాభురం 

థరుండును, ఆర్థిక శా(న్ర్రకోవిదుడును కాండాయను, కర 

వాలము కొని శృతు్ణూ న్యముల నుఖుమాడుటకున్కు పర 
దేశా౫తులగు నాంగ్లోయులః 6 గ్నుటులు సలిపి స్యామి(డోవా 

మునరించుటకును మతమే యాతడు బాలియుండాను. అట్టి 
మానాఫ రెక్టులె నను ధనము సంగహింపవలయునని సమకట్టి 
ముజింత టేజాకంటకః జాయన్సు _ చేశమును మజింత నికృష్ణ 
దశకు. దెచ్చిన వాం జాయిను, 

మారా ఫరునకు దోవాబుద్ది సహాజగుణమైనట్లు -కాన్సిం 
చును నురాజజాలాను రాజ్య భొము నరించు సందర్భము 

ననే గాక్క ఇతర సమయమనులందుం౧హాడ మోాశాభరునకు 
“రోయిమలుబ్ ” అనేక తెజంగుల నపహాకారియు, సాపు 

యుండెను, అట్టి మం(తిపుంగవునితోే సఖ్యముగ నుండి 

అటి యనుభావజ్ఞుని నాహాయ్యము వడసి వలయు రాజు జాం ple 
నంస్క_రణముల నొౌానరించిి జేశమున శాంతి నెలకొల్పి, ఆర్థిక 
పరి రిస్థితులను జక్క_€బలు-చికొనుటకు మాజు, మారా ర 
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మూూథులడె వాని భనమటుతా న నపహారింపవలయునని యెంచి 
వాని నెటుతై నను వంచింపవలయునని నిశ్చయించెను. వాత 
"జ్వేవముకూడ నొక కారణమై యుండునని చరితకారుం 
డు మిల్లు (వాసియున్నా డు. కాని *“ దోయిదులుబ్ ” 

ఆంగృ పక్షువాతి యని యుంచి మోనాఫ శాతేనిడుం 
గసవితంండె. యుండవచ్చునని పపం పంటే కుెశకేపావ 

కాశ మున్నది. వమైనను, విశ్యాసఘాతుకుండగు మారా 
పఫరుయొకయుిు, డుర్మ్జారుండగు కురూరాన్ యుక్క_.యు కుట్రలు 
శదింపయజాలక ఆంచ్లేయుల నాహాయ్యము వడి దోయిదులుజు' 

కలక తానగరమునకు నిద్దమింపం (బయత్ని ంచను. "కాని, 

పాపమాత(డు రయమ్మున పవాంతకులచేం చెగటాెెను. 

మోార్థాఫరుయొక్క_ జార్చల్యమున్సు అవివేక (ప్రవర్తన 
మును గాంచుచుండిన 'రాఖ్రాథధిపతు లాతని యధికారమును 

ధథిక్క_వెంప నారంభించిరి. ఎద యో వధమున వారిని లో? 

బజ-చచుకొని చేశమున శాంతి నెలకొొల్పుట (పథాన క _రృవ్వ 

వమూాయును. వారిపై దండెత్తి వారిని లోయబఅుచికొనవలయునని 
మారా ఫరు సంక ల్పీంచచెను. తన ౩ సె న్యముల నాతండు పూర్తిగ 

విశ్వాసింపంజూలని బాం డగససటచే నాతనికి నాంగ్ష టన 

నాహాయ్యా మయమువసర మాయెను, ఆ కారణమున, తన ంసె న్టమం 

లతోంచాటు ఆంగ్లము మసెన్యములను గూడ వెంటంగాని, బీహారు 
రాష్రాధిప సతి యగు రావునారాయణునిమై దంజెత్తుట కాతండు 
బయ లె చ లెను. 

క 
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దుర్చలుండగు మరా ఫరు శ్లేవ్మములోం బడిన యాలోవలెం 

గొట్టుకొనుచుండ, సూత్ముబుద్దియగు మాను పరిస్థితులు జక్కు_౫ం 

బరికీలించుచుండజెను, తన సాహాయ్యము లేకుండ మిీార్ధాఫరు 

ముందంజ వేయయజాలండని యాతడు గు _రృించెను. వారా 

ఫరును బీడించి మతింత ధనము (గ్రహించుట కదియే తరుణ 

మని కైను యోచించెను.*ః అట్లు యోచించి తవుకింకను 

ఇరువదిమూడులత్షల సరాబాయలు చెల్ల వలసి యుంజెననియయు, 

మెక మాతుణము వెల్లించినగాని తా నడుగు వేయువాండను 

గాననియును కఠినము” నాతడు  నవాబున  ఆకెజింగించెను. 

ప్రసిజ్ఞ నక్షుత్రకునిబోలిన శ్లేనును మోరాఫరు వారింపం 
జాలంజాయిను. వీహోరు రాష్ట్రాధిపతిని డండింపంగోరిన 
విార్ధాపరు _క్రైవును సంతృప్తిపఅచుట మిక్కిలి యవ 
సరై యుండెను. మూర్ష దాబాదునందలి కోశాగారమున 
సగము మైకము మా(త్రముంజడెను. కాని, నెను సగము సగ లా 

న్. ములతో సంతసించువాండు కాండ. కాయిట్టి, ఆసగము కైక 
మును (నవాసియిచ్చి మిగిలినపై కము[కిందం గొన్ని జిల్లాల శిస్తు 

లనుసూడ శాన్ర్రసమ్మతము౫ వ్రాసి నబాబు సమర్సింప,! కను 

సంతుష్టైంత రంగయాయను. 

* Of. “Clive perceived his opportunity; and refused to proceed 
with him, unless all the sums due upon the agreements with thea 
English were previously discharged’’. Mill—Vol. III, P. 272. 

+ “ Orders were signed upon the treasury for one half : and tuntawg 
thatis, orders to the local receivers to make payment out of the 
revenues as they come in, were granted on certain districts for the 
remainder.’ Mill—Yol. III P. 273. 
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కాఠిన్యము వహించి. యటుల నను ధనము సంగహింప 

వలయునని మాత్రమే _క్రైవు యాచించెనుగాని, మార్దాఫరున 

కపకార మునరింపవలయునని ఛావింపలేదు. కార్యము నెజ 

వేశినపిమ్ముట, ఎదైయో నెపమున వెనుకకు ముఅలవలయునని 

అయ్యాంగ్లనాయకుడు యోచించెను.. బీహారు శరాష్ట్రాధిపతి 
యగు రామనారాయణు (డు మిక్కిలి బలవంతుండనియు ఆత 

నికి నయోధ్య చేశాధిపతియును మహోరాస్ట్రులును. గూడం 

దోడ్చడుదుశేని ఆతని జయించుట కష్టతరమగుననియును 

నిరూవిుంచి, “రావునారాయణునితో సంధి గావింతునని యాం 

మపహోప్రు. జెతింగించెను. సర్వజ్ఞుండగు _క్షైవు శాసించునపుడు, 

అల్బజ్ఞా డగు మారా ఫ "రేవివేయలలయలకు ? (ఖంచ్చిసై నికుల 

యొక్క_యు మహాోరాష్టులయొక్క_యు సాహాయ్యము  వడసి 

అయోధ్య దేశాధిపతి యరుదేరనుండెననికూడ నాసమయము 

ననే తెలియవచ్చాను. అంతియేగాకు మహాోరాష్ట్రనాయకుం 

డొకండు నిజముగ నరుడెంచి తమకం చెల్ల వలసియుండిన 

యిరువదినాలుగనససలక్షల రూపాయల చాతును జెల్తి ంపవలయు 

నని కోరను. పరిస్థితు లటులుండుటచేే కైను చెప్పినచొప్పున 
పవర్శించుట తప్ప మోాన్జాఫరునకు మాగర్లాంతరము కానరా 

కుండౌను. కాంబట్ట్రి, అతనికిని రావునారాయణునకును ఎద్ది యో 

సంధి కుది చెను, 

"కాన్కి వా రిరువురకు సంధి కుదురునంతమూ[(తమున కెను 

నకుల గలుగు లాభ్మముమి ? అయ్య్యూంయివర్హక శిఖామణి యెద్ది 
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మైన లాభము (గహించినగాని సంతేసించుబాడు కాడు, 

మానా ఫరును వీడించి మాటుమాటాడుటె న నాతని కవకాళశ 

మునంగక ్యురువదిమూడులక్షల రూపాయలను నసంగహాంచది 

నన్కు శెవు సంతేసింసయణజాయిను. నబాబ ట్లసహాయుజై 

ముక ఆతనివలన వువాత్తరలాభ “వంక టి (గహాంప 

వలయునని క్లైవు నిశ్చయించిన. ఆ (ప్రాంతమున సుజేకార 
అ 

వ్యాపారము మిక్కి_లి లాభకరముగ నుంచెను, ఆవ్వాపారము 

వలని లాభము [క్రమముగా వేయి ముడుం/స లధికవుగునని 

వు గుర్తించెను తోడనే, అతని దృష్టి యా వ్యాపారముమై 

బాను. కాయిట్రి, సురేకారవ్వాపారము శాశ్యతముగను పూర్తి 

గను కంపెనీ యధీనము వేయవలయునని యాతడు కోరెను. 

అందుకు. (బతివలముగ నబాబున కాతండు మిక్కిలి లాభకర 

మగు షరతులను _బదర్శించెను. కాని, కైవుయుక్క_ యాడం 

బరము గాంచి మరా ఫరు (భమించుకాలము కునాజటియుం డెను, 

ఆంగ్లోయకంసెనీ సేవకులు విశ్యసనీయులు కారని యతేండు 
(కమముగా నరయుచుంజెిను, ఆ కారణమున నత. ణా 

వ్యాపారము వారె యథినము చేయరాదని  యూోఛచించెను. 

1 కాని ఆతం జెంత (ప్రయత్ని ంచినను కార్యము "లేకపోయెను. 

"Of: “ Heeven estorted from him another grant, .of ne small 
{importance to th: Guglish trersury’’—Mill-~Vol. 11}, p. 274. 

Fu ‘ but the Nabob knew that he could not demand from the 
English the regular present which he could derive from జ renter 
placed at his mercy ; he was not therefore inclined to ihe arrangement ; 
bnt after & variety of objections the necessity of his circumstances, 

compelled him to comply * —Mill— Vol. 11, p. 274. 
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ధ్ 

కార్యముపట్ల క్షైవు మోమోటము పడువాండుకాయడు. ఆతడు. 
కాశిన్వము వహించి యుండుటచేే దుర్చలుండగు విాశ్హాఫ 
రియ్యకొనవలసినవా౬ జాయిను. 

ఆ  తెజుంగసున నఛచాబజును వీడించి, 1755 చే 15 వ తాద్ 

ఖున న్రైవు మూర్చ దాబాదు నగరమునకు. బోయును. నవాబు 
రాజధాని కే తెంచువజుకునె న నిలచియుండకి 24 వ తారీఖున 
నతండు కలక తానగరమునకుం ([బయాణమా మెను. 

ఆ సమయమున. గర్లాటక' జేశమున నాం.గ్రేయులస్ట్రితి కడు 
(పమూదకరముగ నుండెను. అఆంయులవలఅెనే యాశాప 
వళ్ళుల్తై యుండిన _ఫెంచివారు తవు శృతువులగు నాంగ్రేయులను 
నిర్మూల మొనరించి రాజ్వాధథికారములను జిక్కించుకొన 

వలయునని సమకట్టిరి. ఆ కారణమున నాంగ్లోయుల స్థితి కోడు 
(ప్రమాద కరముగ నుండుటచ్రే, యై నములను వెంట బెట్టు 

కొని వెంటనే రావలయునని _శకెవునకు వారు వర్తమూన 
మంపిరి. ఆతడు నిజముగా జెన్న పురి యాంగ( ప్రభుత నేవ 

కుండ యుండెను, బంగాఖా డదేశథమునండలి సురాజజాలా 

ఇాూాకకుం డాళంయజాలక పలాయన మునరిం-దినదో తోడి యాంగ్ల 

సేవకుల సహోాయ్య్యూర్థ ము నెను వాట్సనులు నిషమమోగింప 
బడిన విషయమును పాఠకు అతింగియేయుందురు. బంగాళా 
"చేశమున  కరుబెంచిన కను ఎట సాహసకార్యములచేతను, 
ఎకి వక్ర మూార్షములచేతను సురాజజాలాను రాజ్య బష్టు 

నొనరించియుంజినో  మద్విరచిత నాసీయుడ్గమున వివరింప 
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బడియున్న ది. కార్యము చబివేజీనవెంటచే ఆ యాంగ్గనాయ 

కుడు తొంటిప్రబేశమునకు రావలయునని తత్ర్రభుత్యాధి 

కారు లాజ్ఞాపించియుండిరి. అంతియుకాక, ఆ సమయమున 

"ఇవు సాహాయ్యము వారికి మిక్కిలి యవసరముగ నుంజెను* 

ఆ కారణముచే నాతని రాకక వా రత్యుత్పాహముతో నిర్ 

క ంచుచుండరె. కాని క్లె నెట్లు (పవ ర్శించెనో ౫గమనింపం 

దగియున్నడి. _ ప్లాసీయుద్గకారణమున సురాజడాలా _ విగత 
ఇక్ వ్రు డై నంతనే, క్సెను ముపహాోాపురువు6 డాయెను. అతి విశాల 

ములును అతి సారవంతములును అగు బంగాళా బీహారు 

ఒరిస్పా చేశములను ఒజప3పాలించు నవా నవాతనిచేం (బతొక్టైంపం 

ఒడి అతనికి దాసానుడాసులై యుండెను, అభినవ 

కల్పనృతుమువలె, అభినవకావుఖేనువువలె నుండిన బంగాళా 

దేశ మూతని యధీనమై యుండెను. బంగాఖాబేశ మనెడు. 

కుబేరుని కోతాగారతాళ మూతని వా స్తముననుండెను. 

ఆతం డట్లు ముహావై భో వా(కాంతుంలడె. యుండ, బంగాళా చేక 

మెట్టు విజడలలండు ? కాంబట్రై, "చెన్నపురి (ప్రభుత్వవర్లము భంగ 

పడినను సరె, వైరులగు (ఫ్రెంచివా రావ్రాంతమున  రాజ్యాధి 

కారవై భవ సమన్నితుశా నను సరె తానువూ(టత్రము బంగాళా 

చేశముననే యుండవలయునని కవు నిశ్చయించెను.* 

* “Olive chose to remain in Bengal, where he was the master, rather- 
than ga సం Madras, where he would bs under command.....ccee Pm iri, 

Vol. ILL P, 279. 
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ఆ సమయమున నుత్తరసర్మా_రులు (ఫెంచివారి యధీన 
మున నుండెను ఉ త్రరనర్మా_రులండలి రాజ్యాధిపతులలో 
నెల్ల మీజయన౫ర రాజ్వ్యాధిపతియగు ఆనంద రాజు (పథాన 

పురుషు. యుండెను ఆసవమయమున, సుప్రసిద్ధ (ఇంచి 

నాయకుడు బుస్పీదొర హపాదరాబాదుజేశమునందలి రాజ 
కీయవ్యవవారములందు నిమగ్నుడై. యుండెను. అట్టి సమ 
యమునంచే, ఆంగాయులను "రావించి, (_ఫంచ్చిసై న్జములను 

బాఅందోలి తన రాజ్యము పెంపుజెయవలయునని ఆనంద 
రాజు యా-చించెను, కాని, ఆంగ్రేయులు (కమముగా డేశ్రము 
నంతయు నా(కమింతురనియు తన "రాజ్యమునకు లల స్వాతం 

తుము హరించి తనను సాభారణపు జమోాందారునిగా 
నొానరింతురనియు నా వెడంస జేయు కలనై నం దలంచి 
యుండలేదు, ఆంగమై న్వముల కగు ఖర్పులు రాజుగారు భారిం 
చుటకును వుస్టలములన్సు నదిముఖముల నుండు (గామము 
లను ఆంగ్లేయులు (గహీించుటకున్ను వా రుభ్యులుం గలసి 

జయించు రాజ్యము "రాజుగారికి. జందవలయుననియు వారొక 

సంధి గావించుకొనిరె, 

ఆనంద-రాజుయొక్క_ యాహోర్టనము -చెరినంత నే క్రై వానంద 
పరవశుండాయును. తోడనే హై న్వసమేతుండై. (ప్రయాణమొన 
రించి ఆనంద-రాజును గలసికొని, ఉత్తరసర్కారులను స్వాథెన 

కులుచికొన వలయునని క పెక నిశ్చయుండై తన నిశ్చ తాభి 

పాయము నాతండు తన యనుచరుల శెజింగించెను. “కాని, 
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బంగాళా టీశమునండలి పరిస్థితు లంకను గంద్రనోళముగనుం డెను. 

కంెపెస్ ఇసె_ నములు చేశాంతరము వెడలు టవివేక మని 

యెంచి. కంపెనీ సంఘ సభ్యు ెల్లరు నేకీవముగాం. దమ 
యసమ్ముతిని ఖచ్చితముగా చెతింగిందిరి.* బంగాళా జేశము. 

రమొక్కా.. చాహ్వాంతరప స్థితులను జక్క_గ గమనించు వారెల్లరు 

నటులే భావింతురు. కాని, శకైను మాత్రము చలింపలేదు. 
తాను మా(తవుట నిలిచి 500 సోల్లరులన్కు 2,100 సిపాయి 
లను 14 పిరంగులను సవుకూర్చ్చి కర్నలు ఫోర్తు అనువానిని 

మై న్యాధిపతిగ నియోగించ్చి వారిని బంపివై చెను. 

ఆ సనసవయమున  నజూాబునకును ఆంగ్నోయులకును గూడ 

గొప్ప యుషదవము సంభవించెను. రెండు మూడు సంవత్స 
రముల నుండియు బంగాళాబదేశమున  జరుూసచుండిన గండ్ర 
గోళములను జుట్రునుగల రాజ్యాధిపతులు పికి ంచుచుండిరి. 

అటి వారలలో  నలజహా బాటు సుజేడారుండగు ముహమ్మదు 

క డొకంయు. ఆ సమిాపముననుండిన రాజా నుందర 

మింగును "రాజూ బలవంతపింగును ఆతనికి సాహాయ్య మొనంగస 

లుకు సంసిద్దు ౭ యుండిరి. బలతవంతుం డస న యోధ్యాథధి 

శుడు కూడ  బంగాళాబేశముపై. దండె త్తంగోరి యుండెను. 
ఆ నమయమునచే  ఢిల్లీక్యరుని కుమారుడు కారణాంతరము 
లచే నిజరాజధాని పిడి రోహిల్లాచేశమునకుం బాటవలనసిన 

* Cf, “The project met with unanimous condemnation. 366 
Clive disregarding all opposition, prepared his armament. ”' —Mill, Vol, 
III P, 280. 
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బాం జాయును. యుద్దసన్న ద్దుల యుండిన రాజ్యాధిపతు "లఆల్లరు 

"అస్పగ విచారించి, తమ రణోడ్యమమునక సార్యభామ కుమా 

రుని నాయకునిగా నెర్పలుచిరి. సార్వభౌముని పక్షమున డాము 

దంజెత్తు నటులు (ప్రవర్తించినచో. దమ పలుకుబడి హాయ 

నుండునని (గహించియే వా రట్లొనరించిరి. ఢిల్లిశ్వరుని యథ 

కారము నానాం౭ంటేికి నన్న_గిలుచుండినను ఆతం డింకను సార్వ 

భాయుంరై. యుండ (పజాహృదయము నాకర్షి ంచుచుం డెను. 

ఒంగాళాథిపతి యాతనికింకను గప్పము చెప్తింపవలసినబాయడై 

యుంజెను. సార్వభాముండు దుర్పలుండైనన్సు. ఒక నబటాబును 

వఒవేయుటకునుు ఇంకొకని నియోగించుటకును దశత్త్వుండైై 

యుంజెనుం తనకు ల  యథధికారము ననుసరించి బంగాళా 

వీవారు దేశములకు దన కుమారు నాతండు నుబేదారుగా 

నియమించెను. మాఠ్రాఫర్నుప్ప దండో త్తి సార్టభామ కుమా 

రుని దద్రాజ్యాథిపతి నొనరింపవలయుననియు, తాము పెక్కు... 

లాభములను బడయ వలయుననియు నాసించది నమరకార వక 

తత్సరుశై, వారు డాడి వెడిలిరి, 

తనకు రానుండిన వమువోష్మదవము చెటింగి నంత నే మిాకా 

'ఫరు భయకంపితుం జాయెను. _ధనహీనునికంకు బలహీనుండు 

“తటాక. డుండయయ, ఆంచైయుల “కారణమున దఊారిద్యనివుగ్ను6 

జ నమార్చాఫరు జీవితము నిరర్ధక మైయుం డెను. తనకుమారుని 

దు(వ్వ్పువ_ర్త లో re (వజాభిమానమునకు వముతింత 

దూర వుగుచుండెను. కాన (పజల  వరోధియూధములు 
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దండే త్తనని తెలిసినంత నే, మోాడాఫరు న స టన 
నను. 

కప. రర నగా స్ట్ మాత్రము నబాజు స్టితికంకు 

శేమకరము* తను. తన తోడి యధికారు అల్హరు 

బంగాశాచోశమునందలి యాంగ్లమై న్యముల న్నుత్తరసర్కారు 

లకు బంపుట శే మకరము కాదని యంత చెప్పినను దుడుకు 

న్వభానవుజై దురాశాపరవళుండైై. యుండిన _క్షైవు సరకు 

నయము, ఆంగ్లేయుల సై నిజముగా మిక్కిలి (పమాదకర 

ముగ నుండెను. కాని ఆతని నిరంకుశ[పవ రనమేే ఆతని 

దుడుకుస్వ భావ మే, ఆతని మొండిసావాసమే, ఆతని నొక 

వమువోపురువు నొనరింపంజూలిన  వాయిను. అదృష్ట దేవత 

యంభు రాలను నార్యోక్సి సుప్రసిద్ధ్దముక డా. 

సౌర్వభౌమప్తుత్రుని యాజమాన్యము క్రిండ బంగాళా'జేక 

ముపై. దంజెత్తనోరిన నృపాలు శెల్లరు తత్కా_ర్య్యెకతత్ప 
రుత రణ మాచరించి యుండిచేని, ఆంగ్రేయులపై నాభార 

పడియుండిన మోరాఫరు పరాజితుండైై.  రాజ్వభమ్రండై 

యుంజెడివాంయడయు,. తో డనే, ఆంగ్లోయుల యాధిపత్య మంత 

రించి యుండెడిది 5 భావి హిందకూచేశవారిత్రము పూరి 
యూంకియుండేడిది. * 

* Of, ‘“ A blow like this, at so critical a period, would have shaken 
to’ such a degree tottering Government of Jaffer, that the inci- 
pient power of the Hinglish might havesdespaired of restoring it...... a 

Mill. Yok ILI. ౨, 266, 
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కాని, అయోధ్య దేశాధిపతి, మందబుద్ధియె, మత 

(దోహము దలపెట్టి కడు హీయముగం (బవర్త్హించుటచే, 

నాంగ్లేయులకు  రానుండిన యుపద్రవము తొలంౌను. 

సార్వభౌముని కుమారుడు ముఖ్యముగా నలపహాోబాదు 

'రాష్టాధిపతి యగు మవహామ్ముదు కూలీఖానుకై నాభారపడి 

యుండెను. _ బీహారురాప్ప్రరాజభానియగు పాట్నానగరమును 

ముందుగా వశపజచికొనవలయునని యుంచి వారిరువురు నా 

నగరమును ముట్రడించిరి. వ్రీపోళరు రాష్ట్రాధిపతియగు రావు 

నారాయణునకును మోాన్జాఫరునకును మైత్రి లేదని. పాఠక 

లెటజింగియున్నారు. కాయుట్టి రాజకుమారుని (ప్రయత్నము 

లకు రానునారాయణుడు దోహద విమొసంగుట సహజము 

రాజకుమాారుని సె న్యములకు దడాణతి యొనం౭గి, పెైన్యసమే 

తుజ యాత డుకూాడం దోడ్చడి యుండజెనేన్సి బంగళా 

దేశము నులభముగా వారి యధీనమై యుండెడది* 

అట్లుగాక, రాజకుమారుని వారించుటయే ఆచరణేయమని 

రామనారాయణు(డు యోాచించుటణే మహామ్ముదు కరాలమీఖాను 

పాట్నా నగరమును ముట్రడింపవలసినవాం డాయిను, ముట్టడి 

జయ(ప్రదముగా జరుగుచుండెను. పాట్నా నగరదుర్లము కూలి 

ఖానుని ఫిరంగులకు ఊారియొసంౌను, బీవోరు రాష్ట్ర రాజ 

ఛాని యగు పాట్నానగర ముతిశీఘ్రముగ నాతని యథినము 

కానుండెను. అట్టి మహాసమయమున నాతని కొక గొప్పు 

విపత్తు సంభవించెను. తో డసనే, సుళువుగా వశము కానుండిన 
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నగరరాజమును  వశపజణచుకొనక్యయి, దురదృప్రవంతుండగు 

ఖాను పరుగుపరుగున వెనుకకు మజలవలసినవా. జాయునుం 

అయోధ్య దేశాధిపతి సె న్యములను సమకూర్చుకొని తనకు 
సాహాయ్య  మొనరించునని కూలీఖాను  నిరీక్షించుచుండ, 

నాతండు పాట్నా నగరమును ముట్టడించునపుడజే, . యాతని 

"రాజధానియగ నలహోబాదు నగరము  వశపఆచుకొనవలయు 

నని యాసించి, అయోధ్య దేశాధిపతి యా నగరముకై. 
దాడి వెడలెను. ఆతం డట్లు సాయము మిత్ర దోవాము 

దలపెట్టుటజేతనే [పాట్నా నగరమును జయింపవలసిన కూలీ 
వాను నిజరాజ్య నంరక్షుణార్లము రయమున  నిక్షవింపవల 

సమినబాయణడాయెను. 

ఆం-గ్రేయులకును మారాఫరునకును -రానుండిన మహోోప 

(ద్రవ మా తేఅంగున న(పయత్న ముగా దెొలంగాను. నెను 

సాహాయ్యమువలననే తనకు 'రాజ్యముదక్కి_యుండెనని మీరా 

ఫరు (భ్రమించి _అయ్యాంగ్రపీరునకు “ఉమావ్*” యను బిరు 
దము నొసంగెను. కాని _కైవు వట్టి బిరుదములతో సంతసించు 

వాండు కాడు. కాంబట్రి ఆతని యభ్మిపాయమెజిల్సి. ఆతని 

యభ్మిపాయ మొక యాజ్ఞగా శిరసావహించ్చి 27 లక్షల రూపా 

యలు . సంవత్స్పరాదాయముగల జాగీరు నాతనికి మిార్హాఫ 

రొసంగెను, కను సంతుషప్రాంతరంగు. 'ఊాయును, 

కాని యాంగ్ల పాశబద్ధుండైన మోాన్జాఫరు దురవస్థ 

'నానాంటికి దుర్భరమగుయండెను. ఎటులతెనను వారి పాశముల 

వి 
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నుండి తప్పించుకొని స్వచ్చ్భ్చందముగ నుండవలయునని యతడు 

పరితకింప సాగాను. కాని, ఆతండు సావొర్ట్యముగల తంత్ర 
జాడు "కాకుండుటచేతను, అుడుగడుగసునకు నాం్రేయుల సాప్ 

య్య మే యవసర ముగుచుండుటచేతన్సు ఊఆక్కాల్లువిజిగిన పక్షి 
వలె విలపింపసాగెను. ఎవరా నను వచ్చి త న్ను ద్దరింతు రేస 
యని యాతండు సరళ వతు. ఆంమహాసము[ద్ర 
మధ్యమున లాడి, స్వచ్చందజీవనమున కై గి జగిజలాడు-చుండిన 
మోార్థాఫరున కాసమయమున డచ్చివారు నోచరించిరి. 

హోలండు టేశన్థులగు డచ్చివారికి బంగళాచేశమునందలి 
“చిన్నూరాి యను (గామమున నొక కర్మాగార ముండెను, 
వారి వ్యాపార మాదేశమున మిక్కిలి తక్కువగా నుండెను. 
బంగాళా దేశాధిపతి యాంగోయులడై నాొాభారపడియుంణు 

టఉచే వారి వర్తకము గాడ మిక్కిలి వృద్ధి జెందెను. వారి 
'యదృష్టము గాంచినంతనే డచ్చివా రసూయా పర్వులారి, 
సముచిత(పయత్వ్ను'ము లొానరించి తాము౫ణసాడ ధనార్దన మొన 
రింపవలయునని వారు' సమకట్టిరి. ఆ జేశమునందలి వరక 
వుంతయుం బా రి 'నారాగేయుల వశము కాకుండు “తెఆం 
సన వ న్స్ సౌక ర్యముల చేర ఎఆచికానుటయ్ వారి (ప్రధా 
నో దైశ మైనట్లు స్పష్ట మగుచున్నది.* ఆంగ్ల 'వీడనము 
ss మారాఫరుకూడ  వారికిం. దగు. (వోత్చావా 
మొసంగినట్లు చరి(కారులవలనం డదెలియవచ్చుచున్న ది. అంత 
ot అక గార్యకోచులా టు కరత రరనవానాాతాన్తాలాలు. 

* vide— Mul. Vol, 1H. ౨. 290. 
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కంకు స్యాతంతుమున్షౌ తత్శరపడుచుండిన మోాన్దాపరును 
ఆంకోయులనమై  నసూయాపరుకా యుండిన డచ్చివారును 
సహజము? నొకరి సాహాయ్యము నొక రచ్నేక్షించియుందురు. 
ఏది యుట్టున్ననుు, 200 డచ్చి సోల్జ్డరులును 800 సిపాయిలును 
1759 ఆగష్టు మాసమున వాుస్సీనడి |బ్రవేశించిరి. ఆంయుల 
కయది గాప్ప విపత్సమయచై యుంజెను, మెను సంసఘూభి 
(పాయ అర వగ నాంగసై న్యముల ను త్తరసర్మా_రులకుం 

బంపి యుండిన కారణమున బంగాళా దేశము కోలుకూలు 

తెబుచిన కోటవఆా నుంచెను, 

ఆనమయమున  నాంగ్లోయులకును డచ్చివారికిని వైరము 
లేదు.  కాలబట్టి, డచ్చిపైన్నము హాన్సీనది (బవేశించి 
వారికి. చెందియుండిన “దిన్ఫూరా” ను చేర బోనుట యొక 

నేరము కాదు. అట్టి సందర్భమున _ వారికై. నాంోయులు 
దంజెత్తుట ధర్శవిరుద్దము. కాని జబంగాళాటబేశమును దన 
"కాణా-చివ అతల జూచు-చచుండిన నెను డచ్చినారి యాగమనము 
సహింప-జాూాలడాయును. అతడు కడు నద ఏష్టవంతుండు కర్నలు 

ఖోర్లు 'ఉత్తరసర్కారులనుండి (ఫెంచివారిని చబాజు[దోలి సము 
యమున కరుదెంచెను. కాబంట్రి, ధర్మాభర్శవిముర్శ్నన మటుంచి 
నోరెత్తుటకై నను మిోర్ధాఫరున కవాకాశ ముసంగక, కవు 

తుత్తునియ లాయును. నెను విజయుండామును, తగుకారణము 
లేకుండ డచ్చివారిమై నాంగ్లేయులు దంజెత్తు టధర్శ్మమైనను 

'యుద్దసన్న ద్ధుండ్ర్రై డచ్చివారిపై 6 బడెను వాచిసు న్యము 
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బలవంతులు నాంకోయులతో ధర్మాధర్శముల సనుంకిం-ది 

చర్చించినచో, తవురు బంగాళా దేశమున నిలుచుటెకే యవకాశ 

ముండదని వెబుచి తాము చేరస్థులమని డచ్చి వారంగీకరించ్చి 

యుడ్లపుఖర్పులుగూడ నాంచైయులకు. జెల్నించిరి. తోడనే, 

-తా నొనరించిన యపరాధము నెజింగియుండిన _కెచు డచ్చి 

వారి నావలన్కు ధనమును సామ్మగినిశణూడ వారి కొనంగాను. 

బ్రయ్యది ఆంగాయులకు మిక్కిలి లాభకరముగ నుండెను. 

వై రులగు (్రంచివారు దురదృుష్టవశమున నింతకుంబూర్వ మే: 

స్టానళమహ్రలె యుండిరి, ఇపుడు, డచ్చివా రీతెజుంగున భంగ 

పడిరి. కావున, ఆంగ్లేయులు వుజింత నిరంకుశముగ.౬ (బవ 

ర్హించుట కవకాశ మాయును, 

-ఈస్టుఇండియాకంపెనిని ఉచ్చస్థితికిం దెచ్చి, మితిలేని ధన 

రాను లార్జంచి, తన కారణమున బంగాళా దేశమునకు 

గలుగు నరాజకమును దారి(ద్యమును దలంపక్త 1౯60 

ఫ్రిబవరి మాసమున క్రై వింగ్రాండు దేశమునకు బోయెను. 

ఆతం డొనరించిన భునకార్యములకుం బరవూనందభరితు_ల , 

ఆతం డొనరించిన దోవములను దలంపక్క ఇంగ్రాండునందఠి 

కంపెనీ డైరక్టర్లు నవరత్న ఖచితముగు ఖడ్లము నాతని కొసల్ 

బహుూకరించిరి. నా౭టి 'యాంగ్ల నృపాలుండగు మూడవ జార్షి 

-క్రైవును ప్రభువు నొనరించెను.. (ప్రతిభాశాలియగు. నాయి 
(ప్రధానమంత్రి -- పిట్టు -- పలు తేఆఅంగుల నమ్ముహోపిరు నభినందిం 
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చను. అన్యాయాచర్జితవి _త్తమును విరివిగవెచ్చించుచు న య్యాంగ్ల 

నాయకుడు మహావై భవముతోంాలము గడుపం దొడంగెను. 

కైన బంగాళా దేశమున నుండినపుడే, మోర్థా ఫరుస్థితి కడు 

చూాయముగను కడు విషవుముగను నుంజెనని పాఠకు ఆజం 

గయే యున్నారు. క్లైను నిష్క-మించిన విమ్హుట నబాబు స్ధితి 

యట్లు మాజెనో గమనింపవలసి యున్నది. 

బంగాళా దేశము ధనహీానమై కశావిహీన ముగసుచుండినను, 

ఆంగ్లేయుల భనాళ మూ[త్రము దిఅదా యును. నపాజబు 

(ద్రవ్యము డదినుకొలండది దారి (దవ్వావసరమధికమగుచుం డెను. 

ఎక్కడి భనమైనను ఎంతటి ధనమైనన్సు అచటి కంపెనీ సేవ 

కుల కై ౦కర వ్రమున శే చాలకుం డెను, 

క్లైను వెడలునవుడు, “వాన్సిటార్టు యను నాతనిం దన 

స్థానమున గవర్న రు నియమించెను. -చీకటికొట్టుననుంపంబడే 

సజీవుణై నెలికివచ్చిన “హాల్ వెల్ ” యును తదితరులును 

కంపెనీ సంఘసభ్యు_లై యుండిరి. కైనుచే నియోాగింపయిడిన 

వాన్పిటార్టు వక్రమూానాస్వెహమణమున. గొంతవుట్టుకు గురు 

వును బోలియుండిననుు  ఆతనికిగల యద్భుత -మేధాశ క్రియును 

చాక-చచక్యములును వాన్పిటాధ్యయందుం గాన రావు. తల్ 

సురాజడా లాను 'రాజ్యభ ఘష్రునొనరించి విర్యార్థా ఫరును సీింకోస 

నాసీను నొనరించునపుడు ఆంగ్షకంపెనీ సంఘాసభ్యులగు కైన 

(పభ్బాతు లమిత ధనార్జన మునరించదిన వివయము “నాన్చి 
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టార్లుు  మొడలిస వారి మనసున శెలపుడు గోచరించూ 
చుండెను. వారుకూడ నట్టులేే హిందుదేశథమున నుండినపుడే,, 

భ నార్ధ న  మునరింప వలయునని యోచించిరి.* అట్లు 

యాచించి, దుర్భలుండగు మిార్రా ఫరును రాజ్య(భషు నొ"నరించి, 

ఆతని యబ్లుండగు “మోర్కాశిముిను సింహోాసనమురై. నిడి, 
ఆతా మొనరించిన ఘనకార్యమునకై యాతనివలన ధనరాసు 
లను జేపట్టవలయునని వారు నిశ్చయించిరి. తా మొక్కే 

లాభ మంతయు గబభించిన-చో౭ చదవు 'దెళస్టులు సహింపంజూాల 

రని యించి కంపెన్ీకిగాడ లాభమును జేర్పవలయునని వారు 
తూాచించికి. భావిరాజ్యాధిపతి యగు మిర్ కారిముతో 
నాంగ్షకంపెని సేవకు లొక సంధిగావించికి. అతి సారవంతేము. 

ఆశను ఒర్ల వాను, వుజ్నా పూరు, ఇట్లా కాంగు జిల్లాలను నవాబు 

ఆంగ్షకంపెసికి వూవ్హ్వాళము నొొసంగవలయును. ఇంకను మారా 

ఫరు చెప్తింపవలసియుండిన మై కముగూడ నాతడు ఇెళల్టింప 
వలయును. కర్నాటక ేశమున నాంగ్లేయులు కావించుచుండిన 
యుద్ధమున "కాతం డై దులక్షులు రూపాయల విరాళము చెల్తింప 

వలయును, 

* “The Vast sums, obtained by a few individuals, who had the- 
principal managemens of the former revolution, when Meer Jafir trode 
down Suraj-ad-dowla his master, were held in vivid remembrancae ; 
and the ypersuation that similar advantages, of which every man 
burned for a share, were now meditated by the Select Committee: 
excited the keenest emotions of jealousy aud envy.” 

Mill Vol. TIL. P, 809. 
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మణియు తనకు మహారాజ్య మోాయలోల యాంగ్ల కరన్ 

సంఘసభ్యూలకు. బదునెనివిది లకులరూపాయలు. జసూువమూాన 

పురస్పరముగా సవముర్పించుటకు౧హాడ నాతం డియ్యకా నెను. 

కట పూర్తియాయెను. కాని, మరా ఫరును రాజు 

(భష్టు నొనరించుట కొక కారణము నిరూవించు టవసరము, 

కావున నాతనిడై నెన్నియో నేరములు వోూపంబడెను, (ప్రసిజ్ల 
పూరుషు అందతో యాతనిచే వధింపంబడిరని నబాబుపై 
నొక నేర మూరోవించిరి. కాని ఆతడు నిజముగ నిర్లోష్. 

యనియు ఆతనికి నపకీర్తి తెచ్చు తలంపుననే నాంటి ఆంగ్ల 
కంపెనీ సేవకు అట్టి సచకార్యమునకుం గడంగిరనియును, 

ఆఅేండ్లు గడచిన పిమ్మట బంగాళా దేశమునందలి కంపెనీ సంఘ 

సభ్యులే వ్యక్తపజచిరి.* మిోర్దాఫరును 'రాజ్యభష్తు నొనరిం 
చుటకు నిరూవింపంబడిన రెండవాకారణ ముెద్దియన, రాజ్య పరి 

పాలనము  సనెజుంగని మిరార్హాఫరును (దోసివై చినగాని ేశ 
మున శాంతి నెలకొనడనియ్ము శాంతి నెలకొనినగాని కంపెసీ 

కింకను నెబాబువలన ముట్టవలసియుండిన ధనము ముట్టంజాల' 
దనియును కంపెసిసేవకులు నిరూపించిరి, కాంబట్రి స్వార్థపరు. 

లగు నాంసగసంఘుసభ్యులు మారా ఫరును రాజ్య భష్టు నన 

* Addressing the Directors on 80th September 1766, they say, ‘In 
justice to the memory of the late Nawab Mir Jaffir, we think it 
incumbent on us to acquaint you, that the horrible massacres where 
with he is charged by Mr. Holwell in :his address to the proprietors of 
Hast India Stock, are cruel aspertions on the character of the Prince 
which have not the least foundation in truth. ” —quoted by Torren, 
M. P.— * Empire in ఉంటు —P. కక, 
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రించు టావశ్యక మని వ రెం -ఈ సందర్భమున నొక వివ 

యము గమనింపవలయును. “ఎలీను మొదలగు కంపెసేసంఘ 

సభ్యులు కొందు మార్థాపరును దెలగింపరాదని వాదించిది. 

మార్మా_కిము వారిని నంభావించియుండండు, ఏమైనను, వారి 

ంెముఖ్యము ధర్హుబద్ధమనుట విస్పప్టము. గవర్నరు మొదలగ 

వారి సంకల్ప మథర్శ్మము, అనవసరము,* 

కాని కంపెనినేవకుల మనస్పాక్షి కొంచెము పీకు చుండెను. 1 

కావున వారొక మాఠాోూపాయ మూాలోచించిది. కంపెనీ 
గవర్నరగు వాన్సిటార్లు సైన్వసమేతుజై బయలుడేజి (2, 
అక్టోబరు, 1760), నబాబు రాజధానియగు మూర్ష డా బాదు 
నగరము జొచ్చి, యాతని దుర్లమునం జొరబడి, మోర్ధాపరు 
"వరునకు మాత్రము నభాబుగనుండి నిజరాజ్యాధికారమం 

తయుం దన యల్లుండగు వమిరార్మా_శొమున క ప్పగింపవలయునని 

నిర్భంధించెను. మిన్చాఫరు రాజ్యాధికారవై భవ విరహితుండై 
జీవచ్చవంబువలె నట మననొల్లక్క ఆంగ్ల సేవకులను దెట్టుచు, 
చారివెంటనే వారి రాజధానికి బోయెను. 

* (Of. “The removal of Jaffir was an illedvised measure; there 
was no absolute impossibility in his performing his engagements with 
the English, or paying his own troops, for both objects were spsedilys 
accomplished by his successor, and he createl no new res61r6రిజె...... శీ 
Wilson, Mill and Wilson, ౦1.000, bp. 810. 

శ్ ఆక An idsa, however, of fidelity to the counsction which they 
bad formed...... prevailed in the breasts of the Council; and ఇ middle 
course was chosen *’ Mill, Yol. III, P. 806. 
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మారా ఫరు 'రాజ్వ(భప్తుండై 'వెడలినంత వేే మోూర్క్మాశిము 

తత్సింహాసన వమూరోహించెను. కంపెనీ సేవకల సంకల్పము 

సలలను, వారికి ధనరాసులు లభింఛచినుం 

మిార్మా_శిము సింహాసనాసనుండైన పిదప నెట్టిపరిస్టితు 
లేర్పడెనో గవమునింప వలసియున్న ది. 

కొ 
I 

యి 

రం నా న న. 

ఆఅ రాజక వము 

సురాజడాలావంటి దుడుకుస్యభావుండును, మారా ఫరువంటి 

దుర్చలుండును గాక, సింహాసనారూథు(డై న మోర్ కాశిము పరి 

వాలనాధురంధరుడున్కు  ఆర్థికశ్యాన్రువేతృయున్కు శాంతి 
సంస్థాపనాయ త్త చిత్తుడును కార్వదీకూపరతంతుడునై. 

యుండెను. కాని తన [పజల దుర్చరడారి(ద్వమును, గర్తిత 

మగు నాంగ్త సేవకుల (ప్రవర్హనమును గు రించిన వాండగుటచే, 
నతివ్మ్ఘుముగ నాతనికిని ఆంగ్లోయులకును యుద్దము సంభపిం 
డెను, అయ్య బే బక్సారుయుద్దము, 

_ సమస్ధ్థుడగు కాళిము రాజ్యాధిపతియైనంతనే, రాజ్యమున 
శాంతి సెలకొల్పుటకు వలయుమాార్ల మనేవింపగడంగాను, 
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ధనసంచయ  మునరించినగాని శాంతి నెలకొనజూలదని 
(గ్రహించి, తీవ్యపయత్న ము లానరించి కొంత ద్రవ్యము గూడ ' 
డిసి, ఆంగృసై న్యములకుం జెప్టి ంపవలసియుండిన శు కమూాతండు 
చెన్స్ంచి వాని నాతండు వశపఅచికొచెను. ధనమునకై తల్ల 
డిలుచుండిన ఆంగ్ల కంపెనీకి. డానొడ యుడినట్లు ఆ జేడులకుల 
మ కముగసాడ జెలి చను, 

తన యధికారమును ధిక్కరించు జమోంచారుల గర్వ 
వుడంచుచు తనకు రావలయు పన్నులు నుంకములు ముదలను 
వానిని (శద్ధగా ఖచ్చితముగా వసూలువేయుచు, ఒక్క. కాసి 
నను అనవసరము* వెచ్చింపక్క మిక్కిలి _వివేకము౫ం (బవ 
_రెంచుమండిన మోార్మా..కిము ఆంగ్రేయులకు. జెక్షింపవలసి 
యుండిన 79 లక్షల మయా-పాయలనుజబూ ర్హిగాయ తెన్నించి.వై చెను, * 
అటు లొనరించి త సె న్యమును జక్క_గ సంస్కరించి, 
పరిపాలనాపిధానమునందు వలయు సంస్క_రణములను నాతండు 
(పవేశప్క్టైను. దేశము [క్రమముగా నుచ్చుాదశకు శానుండెన్ను 
కాని. భసాధికార బల గర్వములచేం ౧ సుక్సాన కంపెని సేవ 
కుల నిరంకుశ [పవర్హనముచే  నామహసీయుని (ప్రయత్న 
మంతయు బూదిలోయోయు నాజ్యమువలె నిరర్ధక మగుటయే. 
గాక తంద కాతండు 'రాజ్యభష్టుంు కూడ నాయెను. 

న్లాసీయుద్దమున జయించుటచేతను, మారా ఫరును తాజా 
థెపతీ నొనరింపంజాలుటథేతను, ఆనచఛాబు “కేవలము వారిపై. 
ననన న తనన 

“RR. Mill—‘Vol, III P. 825. 
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నాధారపడిి, కీలుబొమ్మువలె. దరుగుచుండుటవేతన్సు వారినే. 

విశ్వసించి వారిపై  నాధారపడీియుండెన మోర్చా ఫరును మాస 

గించి హూఠాత్తుగ రాజ్యభష్టు నొనరించి వముజియొకని రాజ్యాథి 

పతి నొనరెింపఠ6 జాలుటవేతను ఆంగ్లేయులు గర్య్వాంధులు 

"కాంజొచ్చిరి. మితిలేని ధనారన  యొనరింప. గలుగుటచే 

తాలాలు నా కంపెనీ సేవకులు వుదడాంధులుకాజాొచ్చినరిం 

Saas (ద్రవ్యముదినుచు మడించు కంపెస్తిసె యె న్యములు 

ద్దముగ నుండుటచే, రాజ్యాధెప పతియగు నవాబును డ్భ౫ీక 

సన అవమూయికులగు జనులను విండి వీడించుచు వారు 

నిరంకుశముగ భయంకరము బవర్హంపయజాొచ్చిరి._ 

దురవాంకార స్యభావులగు మన యాంగాకంపెని “నేవకు 

లలో “ఎల్హిస్” ౫ యను నాతేం డొకండు. మోర్ కాశీము 

'రాజ్యాధిపతిమమైన యనంతర మూతండు (ఎన్షిసు) పాట్నా నగ 

రమునండజలి క ర్మాగారమున కధికారి యాళ్యును. ఈతం 

డథికారము వహించినది ముదలు నబాబుయొక రాజ్యాంగ 

మణుమా(త మైనను గారవింపకుండుటయె గాక, రాజ్యాధిపతి 

యగు నవాబును సహితము గడ్డిపఆుకకంకు _హేయము 

జూడ నారంభించాను, 1 

* మీర్దాఫరును రాజ్య్యభమ్తునానధించి మీర్కా-శిమును రాజ్యాధి పతి నొనరిం' 

చుటకు ఎల్తిను బాధ్యుడు కాండు* కంపెసీపాలక వర్గములోని కందణిత (నాట 

నితండును. అందులకు6 (బితికూలుడై యుండెను. 

ఫ్ He treated the Nabob with the most insulting air of authority, 

and broke through all respcect for his government’’ —Mill Vol. IIL 
p. 322, 
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ఒకానొక సవుయమును కంపెసే సేవకుల డొకయడు నల్ల 
మందు గానిపోనుచుండెను. ఆనల్లమందు కంపెనీకి జెంది 
యుండినను నెపమున నబాబుయుక్కొ_ యధికారిని మాస 
గింది నుంకము చెల్తీంపకుండ డాటివేయవలయునని కంపెనీ 
సేవకుడు (ప్రయత్నించెను. కాని నవాబుయొక్క. యధికారి 
ఆ సోాసము గనిపెట్టి యాంగ్లసేవకుని వారింపలడంౌాను, 
తోడనే, యుకాయు కృములను విచారింపక, రాజోద్యోగిని 
వంటనే పటు బంధింపవలయునని మజాంథుడగు “ఎభ్లిసు” 
తన ఎసెన్యాధిపతి నాజ్ఞాపించెను. కాని ఎల్తిసుకంళు మె న్యాధి 
పతియే వివేకవంతుం డగుటవే నాతండు సరసము (బవంర్తిం 
చెను. వెంటనే ఎన్తినుస్వుభావము వేశొాకవిధమున వ్యక్త 
మాయెను. ఆం్రైయులపై మోర్రాఫరు పూర్తిగ నాభారపడి 
"యుండినపుడు కై వాతనిని వీడించి, నురేకారవ్యా సార 
మును సాథధీనపఆచికొనిన విషయము  పాఠకు అఆతింగిీ 
యున్నారు. నా౭కినుండియు నాంగ్రేయు లావ్యాపారమున 
మంచి లాభ మాార్దించుచుండిరి. కాని "తాను రాజ్యాధిపతి 
యూుసుటవనే నవాబు ఆంగ్లేయుల యడ్డంకి లేకుండ తనకు 
వలయు సురేకారము గోౌనిపోవుచుండౌడివాడు. నఖాబున 
కును ఆంగ్లోయులకును నాసండర్భమున నెట్టివివాదము రాకుండ 
కాలము గడుచచుండెను. కాని, గర్వాంధథుడూప ఎనల్లినుం 
జేకేరగనే రంగము మాతిపోయెను. ఒకనాడు వాడుక(పకా 
రము, నబాబుయుక్కా ఉన్న తో ద్యోగి యొకండు నబాబుతర 
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పున గొంత సులేకారము గొనెను. తోడనే ఎల్లిను. డాజ్హా 
వంపు కంపెన్నసై నికు లాతని బట్టి బంధించి నంకెలలువై చి నబా 
బున కావవయ మెజింగింపక్యయి, కలక తానగరమున కాతనిం 

ఆఎంవీవ వె చిరి. ఏపాప మెజుంగని ఆ మయోందవోన్న తోద్యోగిని 

కలకళత్తానగరమున బహీరంగముగా కొరడాలతో బాదవలయు 
ననియు ఆతని చెవుల నుత్తరింపవలయు ననియును ఆంగ్ల 
సంభఘసభ్యులు కొందణు తీవముగాం గోరిరి,* అట్రవారికిం 
జిక్కి_న చార్భాగ్వున కెట్టిగతి సంభవించెనో దైవ మెజుంగు.. 
ఎన్నీసుయొక్క_. దురవాంకార స్యభావముం డెలుపు వముజీయొక 
వవయముగూాడ నుదాహరింతము. ఆంగ్లేయ ౫ నికు లిరువురు 
పాతిపోయిరి. నా రిరువురును న్హాబునకుం చజెందియుండిన 
“మాం్యగ్మీరు?. దుర్లమున డాంచబడిరని ఎల్లిను. డనుమూ. 
నించెను. నిజముగా న య్యూూంగృపాజుబోతు లాదుక్షమున 
ఊజాగియుండిర్తా లేడా యని యతండు విచారింపబేదు. వారు. 
నిజముగా నంటు డాగియుండినను, రాజ్యాధి పతియగస నజబాబున 

కావివయము నివేదింపవలయును. కాని ధూరుడ/ప ఎల్లిను 
భర్మాభర్మములను కబచారించుబాడు కాండు, దాగియుండిన 

ఆంగ్లయై నికులను మాం గ్నీరుదున్లాధిపతి తక్షణము తన యద్. 
నము చేయం౭జేని, దుర్గమునం జొరబడి నలుబెసలు కోధింప 
వలయునని యాకజ్ఞ్ఞా పించి కంసెన్నీసైన్యము నొండు ఎల్హిను. 

‘“ Some of the council insisted that he should te publicly whip- 
ped at వ others, that he should have his ears cut off ** 

Mill, Vol. Til, p, 525. 
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పంపినవాం జాయను. ఆ ంసెన్యము మాం గ్లీరు జేరినంతచే, 

ఆ పురపాలకుండు వారి యుదంత మరస్కి తన దున్షమున 

నాంగేయు "లెవ్యరు లేరని వారి కెజింగించెను. కాని. ఆంగ్ల 

మై నికు లాతని మాటను వశ్వసింప్టరె ర. వారిని సమాధాన 

పట చుటకె యిరువురు సైనికోద్యోగులను లోనికి. గొంపో 

వుట కాపుర పాలకుడు సవ్ముతించెను. కాని, ఆంగేయులింకను 

సంతసింప్నరె ది. కాయబట్రై చేయునది లేక్క నవాబుయొక్క 

యనువుతి లేకుండ సాయుభుశా యే తెంచు నాంగ్ల మె నికులను 

లోన (బవేశెట్లు టవివేకవుని యెంచి తోడనే తలుపులు 

విగియించి,  సమోాపించు వారిపై ౯ దుపాకులు (ప్రయోగింతు 

నని పురపాలకు.డు తెలవియంజబఅ చెను. పుర పాలకుడు సమంజ 

నముగర (బవర్తించెననియు, ను బురాకిక ఇ యనువుతి 

వడయకుండ ఆతని దుర్గమున జొరయుడం గడంగు వారే 

"నేరష్టు అనియును ఎల్లరు ప్రహింపగలరు. "కాని ఎకి సువూ(త్రము 

"వేలుగ భావించెను. ఐనను మీర్ కాశిము తీవపడుట పాడి 

కాదనియెంచ్చి కలకత్తా నగరమునందలి వరక సంఘాధ్యుత్షున 

"కాపవయ మె౭కింగి ం-ఇెన్కు అపుడు నెబాబుయుొక్క.. యను 

_మొతిప్తై సాయాంగ్లనంభఘాధికారి మాంగీరు దుర్గమును 

శోధించుట కొక మె నికోద్యోగిని నియోగించెను. కాన్ని ఆంగ్ల 

కంపెస్సవకుండగసు ఎన్లిసు న్న్మవ్పుర్శనమే బహిర్షత మాయెను 

గాని దుర్గమునం జెవ్యరును గానరాై రి. 
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అధికారురై, ఛనికునై, బలవంతురా, గర్యాంధులై, 

వుడాంధ్యులైన కంపెనిసేవకులు పై నుదహరించిన "తెజం 
గున రాజ్యాధిపతియగు నబాబును దృణేకరించుటయీగాక, 

సస్య శ్యామాభిరామవుగు బంగాళా జేశమును నిస్పారముగ 

నిర్షనారణ్యముగ నొనరించిరి. మేట్ గలాయోా సామా 

జ్యమునందలి రాస్ట్రములలోనెల్ల వంగచేశము మిక్కి_న ధన 
వంతమెనదని ప్రసిద్దిగాంచి యుండెను. లశ బెవి తవు నివా 

కరాళ నం జేశజేశములను వెదకి బంగాళా దేశము తనకు 

నివాసయోగ్యవుని కనుగొనినట్టు లసాభారణమై భవముతో 
 నలరారుచుండిన యాదేశము భనాశాపరవశునా యుండిన 
కంెపిని సేవకుల దుష్పువ_ర్త రన దారిద్ర్య దేవత కాల 

వాల మాయును, నాటి జనులు పడిన, పాట్లు వాకే మయొజుంగ 

వలయు దేవ మెణుంగవలయు మనము మాత్రము చక్కగా 

గుర్శింపంజాలము, 

క ల్చవృతు,.మని 'సిద్ధిాగాంచిన పీూండదూజేశథముతో వ్యాపార 

"మొనరించి ధనాక్టన కుర ఆంగ్లేయు లేతెంచి 
యుండిరి. బంగాళా చబేశమునందలి ఆంగ్ల కంపెని సనంభఘూాభథి 

కారులు నాంటి ముగ~లాయీాసార్యభాముని దైన్యము వేడి 

శొనుటవే, చేశమున నుండు చాకీలకుం (ఆనీలు మెట్టులకు) 

నుంకములు చెల్లీ ంపకయే ఎనమతి వ్యా పారముల నొనరించు 

ఈకు చారి కోతం డనుజ్ఞ నొసంగాను, అందులకు కంపెనీవారు 

సంవత్సరమునకు మూడువేలరూపాయలు జెల్సించుట కయ్య 
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కొనిది. నాంటినుండియు కంపెనీ సంఘాధ్యత్వుని సంతకము 

గల యధికారపషత్రము కంపెనీసేవకులు (ప్రదర్శించుచు సుం 

కము జెల్ఫించు నవసరములేక నిర్విఘ్నుముగ  వ్యాపార్మున 

రింపుచు, కంపెనీకి విచేవలాభము గహార్పుచుండిరి, ఇట్టి సదు 

సాయము కంపెనీకి మాత్రమే చెందియుండజెననియు నావలవై 

నితరెజేశములనుండి దిగుమతియగు  సామానులకు బంగాళా 
"జేశమునుండి సై చేశముల  శెగువుతియగు సామాానులకును 

మాత్ర మన్యయించుననియు పాఠ కు లెణుంగవలయును. 

ఇట్టి సత్యము నాంగ్రేయులకు దయచేసి తానొక వివ. 
వీజమును నాటియుంటిననియు, బంగాళా దేశస్థులను దహించు 

వివవృక్షముగ  నయ్యది పరిణమించుననియును ఆ పాదుపూ 

ఊచుజుంగ జాలా యును, 

కంపెసేతరపున వ్యాపార మునరించుచుండిన ఆంగ్లేయులు 

తాముకూడ సాంతము వ్యాపార మొనరించి లాభవమాక్టింప 

వలయునని వాంభఖించిరి. ఆ చేనమున వ్యాపార మొనరించు 

యండిన వ ర్హకులవఆ సుంకములను జెన్మించుచు వారు లాభ 

మాక్షింపలడంగి శేని, ఒకవిధముగ ాగుండెడిది. అట్టుగాక 
సుంకము. లీయనిచో పాచ్చులాభ మొదవునని యొంచ్చి 

తమ సంఘాధికారియొక్క_ సంతకము (బదర్శింపుచు నబాబు 

యొక్క యధికారుల కండ్లు గప్పి వేయుచు, ఆంగ్ల సేవ 

కులు, ధనవంతులు కాయజొచ్చిరి. కాని వివేకవంతుండగు 

నవాబు. వారి వాసము గనిపెట్ట వారివలన6 దన (ప్రజలకు. 
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గలుగు నప్రము గుర్తించి ఆంగ్లేయుల. దురాచారములను 
వారించునపుడు మాత్రము తవు చ్య్యాపారము వారు త్యజింప 

వలసినబారగుచుండిరి. ేశాధిపతులను ధిక్కొ_రించి పె గర 

విహారమొనరించు కాల మింకను కెంతదూరమున నుండుటవేే, 

వారు (ప్రతీకార మొనరింపం జూలై రి. 

కాని స్లాసేయుద్దకారణమున నొక గాప్పపరివర్శనము 
జరిగియుండెను డా. నౌ్వ్బాబులను (బసన్ను ల జేసికొనుటకై. 

ద_న్టము మాలంగుచుండిన ఆంగ్లేయులు వాంటగోఆ నచా 

జును గడ్రిపలుక కంక నిక్పుష్టముగం జూచుచు విచ్చులవడెగం 

(శబవర్హింపంజొచ్చిరి. రాజ్యాధిపతి వారి యధీనమున నుండు 

టక వారిని నిరదోధింపలలవారు లేకపోయిది. తోడనే, వారి 

థధనాశ విజ్బృభించెను. సుంకములు చెపి ంపకుండ వ్యాపార 

మొనరించి లాభమార్చించి కుబేరుకై నిజబేశమున కరగి, తమ 
చేశస్థుల కండైణ్ఞునగునట్లు వైభవసనమన్నిత్య్వూ సుఖజీవన 
మునరింపవలయునని వారు వాంశళశాంచిరి. బారట్లు దురాతా 

పరవశ్నుల యుండుటచ్కే తవమువలన హైందవ వ ర్లకులకునుు 
(పజలకున్కు నబాబునకును గలుగు నష్టము తలంపై రి, 

నిర్శలాకాశమున ముదట దృశ్వాద్భశ్వ్టము౫ దోచు 

"మేఘము [కమ[క్రవుముగాం జెరిగి పెరిగి యాకసవముంతయు 

నావరించిి భయంకరాకారము డార్సి, తుదకు సంతతభారా 
-పాతముగ ర్వుద్వేగమున వర్షించ్చి, మార్లమధభ్యమునం జక్క 

3 



శ్రీశ బక్పారుయుద ము 
ధ్ 

వడుపాంథులను (సారము "బాధించునట్లు; ఆంగ్లోయులు (పారం 

భమున భనార్హనము మితముగ నారంభించి, అన్యాయార్జితవి త్త 

మును జవింజూచుకొలడి వారి ధనతృష్ట్ర తీక్ష్రముగుచుండుటచ్చ్రే, 

న్యాయాన్యాయములను గణింపక్క శక్తివంచనలేకుండు,. ప్రతి 

వ్యాపారమునందును జొరయిడుచ్చు దేశమంతటను వ్యాపించి, 

చెవ్దింపవలనసిన సుంకము  అెగవేయుచు ధనవంతులు కాం 

జొచ్చిరి. తుదకు నూనె, చేపలు, వరిగడ్డి వెదుళ్ళు, బియ్యము, 

ఛాన్యము, తవులపాకులు, పోకలు లోనూగాలగల సమస్త 

పదార్థములతోడను (పతి జిలబ్లాయందున్కు (పతి (గామము 

నందును, వారుగాన్సి నారి యనుచరులుగాని వ్యావార 

జరింపందొతడతగన్వో నదులపై (బోను. (పతి నావయందును 

ఆంగ్రేయపతాక మెగురుచుండెను.. ఇంతటి వ్యాపారము సుంక 

ములు ఇెల్సింపకుండ ఇంత పిరివిగ నాం్లేయులు _ సాగించు 
చయుండుటచే, రాజ్యాధిపతియగ  నబాబున జంతటి నష్టము 

వాటిల్లునో పాఠకులు గుర్తింతురుగాక. వా నెట్లు ప్రవర్తించు 

-దుండినన్కు .. హాందవ వర్తకులు మూత్రము యథావిధిగ 

సుంక ములు శక్తి ంపవలసియుండుటడో, వాది వ. రంత 

దుర్భరముగ నుంజెనో గూడ పాఠకులు గుర్తింతురు గాక. 

సుంకము ఆ హపేయు నాంగ్ల సేవకులతో, నుంకములు చెల్లించు 

“మాందవులు నదిగా వ్యాపార మునరదింపం జాలరనియు, అట్టి 

పరిస్థ్రితులయందు 'బేకీయవ్యాపార  మాంగ్లోయుల వశమగు 
ననియు గూడ పాఠకులు [గహింతురుగాక. 
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ఆంగేయుల- (పవర్తన మా అతెజుంగున దుస్పహముగ 

నుండినన్కు వారి కింకను సంతుష్టి లేకపోయను. ధనము 

అభించుకొలంది వారి ధనాశ వముతింత తీక్షము కాయా చ్చెనుం 3 

భనాశచేం బారవశ్యు ల, ఆంభులె మిన్నువున్నుు గానక 

(పవర్సించు నాం కంపెసిసేవకు లొక ్యుపాయ మాలో 

చించిరి. తాము కొను సామానులు హీనకవుమునకు 

లభీంచునేన్సి లాభ మధికమగునని వారు కనిపెటైరి. 

అట్ల ధనాశకు. జక్కన కంపెనసీసేవకులు హేయము 
(బవక్రింప నారంభించిరి. తవుకు వలయు  సామూనులను 

సగము వెలకు నొసంగవలయుననియు నాల్లవవంతు! వెలకే 

సంగవలయుననియు నాంగ్లె సేవకులు జనులను నిర్బంధెంపం. 

దొడంగిరి. అటి మీన క్రయమునకుం దమ నామ్మగిని సమ 

ర్పింపవలసిన పనిబాం (డెట్లు జీవింపగలరు ?  నారికి జీవించు 

శుకు వలయు _ లాభయమెనను లేకుండుటయిగాక, నష్టము 

* Of, “The sudden affluence thrust upon the Calcutta community 

by the lavish compensation paid for the losses sustsined......... turned 

the heads of all, led to a scramble for riches which brought into 

painful prominence the evil features of human uature, Gentlemen...... 

were tempted to sell their souls for gain...’ V, A, Smith, వ 497, 

+ They forcibly take away the goods and commodities of the 

Reiats, -Merchants, etc., for జ fourth part of their value; and by 

ways .of violence and oppressions they oblige the Roiats, etc., to give 
{ive rupees for goods which are worth but one rupee...... కా 

_ Quoted by R. C. Datt (“ India under the early British ru'e”, p. 2౩) 
from Meer Kasim’s letter, May 62, 
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సహితము వారు భిరింపవలసినవా రగుచుండిరి. ఐనను 

దొరలకు వలయు సామానులను  దయారువ్రేసి దేశస్థులు 

' సమర్సింపవలసివా రి. ఆంగ్లేయుల వీడన మెంత 
దుర్భర ముగ నుండినను, జనులు _భఛారింపవలసియుండెను. 

పదార్లములు తయారుచేయుట మానివేయుటశే నను 

అవకాశము తేకపోయను! తవముకు వలయు పదార్థములను: 

దవుకు వలయు నతి చాకధరలకు నొసంగని జనులను. 

బట్టి బంధించి ఆంగ్లనేవకులు కొరడాలతో బాదం గడం: 
గిరి. అంతటితోవై నన్కు వారి ధనతృష్ట్ర తీరడాయిను. 

సామ్మగిని సగము ఖరీదునకును నాబ్లవవంతు ఖరీదునకును 

గానుటచేం గలుగు లాభము కూడ వారికి జాలదాయెను! 

సరుకును నాబ్లవవంతు ఖరీదునకు. గొనునట్టులే, నూనిసి: 

బజారుధరలకంెటు నాలు దురెట్లు ఖరీదునకు విక్రయించి 

నానో నమితముగు లాభము లభించునని ఆంగ్ల సేవకులు 

భానింది, అట్టు లాచరించిరి ! తాము చెప్పు ఖరీదులకు. 

దమ _ సామూనులను కొనని జనులను గూడ నారు పటి 

బంధించి శిక్షింపం నారంభించిరి. అంతటితోనై నను వారు విర 

మించిరా ? వారు షికయించు సామానుల నెవ్భరెన వక 

యింతుకేని వారినిగూడ బట్ట ఇిక్షింపమొదలిడిరి ! 

అట్ట యాగడము లొనరించు నాంగ్రసేవకులను నబాబు 

యొక్క. యధికారు అఆవరై నను వారింపం గడంగి లేని తదధి 
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కారులను సహితము పట్టి బంధించి థికేంచుచుండిరి.*- -ఈ 

తెజుంగున నబాబుయొక్క_ (ప్రజలును, ఆతని యధికారులును - 

మాతమే గాక్క చదేశమునందలి ఉన్న తవంశ సంజూతులగు 

జమహోందారులుగూడ్క నాంగ్ష "సేవకుల దురా(గ వానల జాల 

లకు నావాతి యగుచుండిరి. వారి నాతంబడీ పడరాని 

పాట్లు పడుచుండిన జనుల దుస్థితిం గాంచి భరింపంజాలక 

అడ్డుపడ (గడంగు జమోంచదారులను జడివించుచు, బంధం 

చుచు శిశ్షీంచుచు నారిపై నెద్దియా నిండ వై చుచు వారి 

వద్ద ధనము వపిండలగడంగిరి. + తుదకు నాంగ్యకంపెస్సేవకు 

లరుదెంచుచుండిరని తెవియునంతనే, గ్రామస్థులు భయ 

విహ్నలులె, (పాణములు దక్కిన చాలునని యెంచి రయమునం. 

బఅలాయన మొనరింప నారంధభిం-చిరి, + 

ఇ Of— “ When the collectors of these tolls, or transit duties. ques- 
tioned the power of the dustuck and stopped the goods; it was custom- 
ary to send a party of sepoys to seize the offender and carry him pri. 

soner to the nearest factory ””—Mill, Vol. III, p. 827. 

“Hinglish agents or gomastahs, not contented with injuring the 

people, trampled on the authority of government, binding and punish- 

ing the Notob’s officers whenever they pre sumed to interfere. This 

was the immediate cause of the war with Meer Kasim. ”— 

Quoted by Mill (Vol. TI, p. 829) from Verelst’s ‘View of Bengal.» 

f+ Cf.— “eee, they even pass santences on the Zamindars themselves, 

and draw money from them by pretended injuries క్ ఇఖ చాన శు 4 

Quoted by R. 0. Dutt—p. 24a nd Mill—Vol. III. p. 881. 

+Cf— “and most of the petty towns and Serais were deserted at 

our approach, and the shops shut up from the apprehensions of the 
same treatment from us” — Hastings. 

Quoted by Mill, Vol. III. p. 829, 
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నాటి యార్యుకంసపెనీ సేవకుల కారణమున జెలరేంిన 

యరాజకదావానలమునకు హెౌందవులు సహితము దోవాద 

రంకసతగరి; స్వార్థపరులును, కఠినాత్నులును, పాపాత్యులును 

"చేశ దోహూలును అగు హాందవవర్శకులు కంపెసీసేవకునకు 
లంచము లొసంగి, వాని యనువుతి వడసి వానిమేరున వ్యవ 

పారించుచు దీనులను జనులను (గూరము౫ చూాధింపయగడంగిరి. 

ఆచేశన్థులు కఠినులగు పాలకుల (క్రౌర్యము చవిచూచి 

యుండిరి ; కాని ణకు (కౌర్యమునకు మూత్రము వారెన్నడును 

గసజిమై యుండలేదు : అయ్యది కేవలము రాతన (పభుతంము 

వలె నుండెనని “ముకాలి (ప్రభువు (వాసి యున్నాడు. * 

తుదకు, ఆంధా కంసెనీ సంభఘాథికారెియగు వాన్సిటార్టున్ను 

ఆప అద జ జ ద i సంహముమునందలి యొక సభ్యు డగు వాస్రింగ్చును గూడ తవు 

"బెళస్టులు దుష్ట(ప్రవర్తనము గాంచి. సహింపంజూలక పోయిరి. 

క క శాంతము వహించుగాలది తమ చేశస్థులు చాల చేసు 

చుండుటచేే తుద కాతండు విసిగి వేసారి యుద్ధసన్న స్టుండగు 

నని వాన్సిటారక్టు శ్రావించచెను. కాబట్ట, ఆతని జంత కేగి 

సందర్శ్భొచితముగ ముచ్చటించి ఆతనిని శాంతపఅచ్చి. తమకు 

లాభాక రవుగు శాంతిని చెలకొల్ప వలయునని యెంచి, వాన్సిటార్టు 
ద ద అలా డాం 

=H. క కా had been accustomed to live under tyranny, but never 
under iyranny like this.” 

Macaulay—EHssay on ‘Clive’ 
R— “lt resembled the government of evil Genii, rather than the 

government of human tyrants”. 

Macaulay. 
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దవ ౨ స “9 అన దో మాగ్గుంగు లుభయులుం గలసి (పయాణమె మాం సీరు 

నగరమున నుండిన మోర్కాశిమును దర్శించిరి. 

-ఆంగ్లేయుల (పవ్రర్తనముచే దందహ్యూవూనమానసుం 
డయ్యు, కాశిము శాంతిస్థాపనాయ్త చిత్తుండై, యే తెంచిన 
ఆంగ్రనాయకలకు సగారవముళ, సవినయముగ నాతిథ్య ముసం 

గను. వారి నట్లు గారవించిన పిమ్మట, ఆంగ్ల సేవకుల దుష 

వర్శనముచేం దనకును తన (పజలకును కలిగిన మపహకోపద్ర 

వము నాతం డభీవర్షించెను, ఇంకనైనన్సు ఆంశక్లోయులు భర 

బద్ద్నుతె ములంగుట కిచ్చగింతుశేని వారొనరించిన జాష్ట్వము 

లను చాను స్థృరింపనని నవాబు తెలీయంబఅణచెను, ఆంగ్లో 

యులు చేశీయ వర్శకమునం బాల్లానుట కేవల మధర్శమని 
యాతం జెతింగించెను వ ధర్హుపథము దప్పి మొజకులై అంగ 
యులు దై శిక న ర్హకమునం జొఆఅంబడుటచేం దన "రాజ్యాంగ 
మనేక తెజుంగుల విచ్చిన్నమాయెనని ఆతండు వ్వ కీకటిం 
చెను. చేశమునందలి వ్యాపారమునం బాల్లానువాక్కు_ తమకు 
లేదని కంపెనీ గవర్నరగు వాన్సిటార్టు సహిత మంగీకరించాను. 
కాని అనుభవించుచుండిన హక్కును విడనాడుటకు మాత్ర 
మాతం డంగీకరింపండాయును.* అందలి పరమార్థ మేమన - తేమ 

ఇ Cf—“" Mr. Vansiittart. though fuily aware, as he himself declares 
that the interior trade, which had teen grasped by the company’s 
servants, was purely usurpation, was yet, he says, “ unwilling to 
give up an advantage which had been enjoyed by them, in a greater 
or less degree, for five or six years’ 

Mill, Vol. చా. 888. 
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(పవ ్రరృనము న్యాయవిరుద్ధముగ నుండినన్కు  లాభఖికరవుగు 

వ్యాపారము విడనాడుట కాతండు సమ్ముతింపడాయును.] కాయిట్ర, 

“ఆవిపషయ మై, ఆతండును నచాబును గలసి వాలదదూరము 

వీచారించిరి. తుదకు, ఆంచ్రేయులు కూడ బంగాళా దేశస్థుల 

వత సుంకములు -చెప్పించుచు బ్యా పార మొనరించుటకు నబాబు 

సమ్ముతించెను. ఆతండటు లొడంబడినను, వాన్సిటార్టు సంతుష్షు 

జైనట్లు కానరాదు. ఎట్టులై నను చేశమున శాంతి చెల 
కొారల్సి తన (ప్రజల నుద్దరించుటకై త_త్తరపడుచుండిన మిార్కా_ళి 

మూాం్లయులకు గొప్ప సదుపాయము చేయుట కియ్యకా నెను, 
బంగాళా దేశస్థులు మొత్తముమోంద 100కి 25 చొప్పున 

సుంకములు 'ెన్సీంచుచుండిరని చెప్పవచ్చును. కాని ఆంగ 
యులు 100 8 9 చొప్పున సుంకములిచ్చినం జాలునని నబాబు 
సమ్ముతించెను : ఆతని యా దార్యము గై వాస్పిటారు సంతు 

హ్రైంతరంగుడై. నవాబు సెలవు? కొని కలక తానగరమునకుం 

బోయెను. 

కాని బంగాశాదేశభనము దినుచు వుదించిన ఆంగ్వ కంపెని 

సంఘసభ్యులకు వాన్సిటబార్హు (పువర్శన మంతేయయు మిక్కిలి 

కంపెనీ యుద్యోగులందలు్ము నీ గర్హిత వ్యాపారమున( దాభొనుచుండిరి. 
సాధారణోద్యోగులే గాక కంపెనీ పభుత్వసంఘసభ్యులలో నధిక సంఖ్యాకులు 
గూడ నావిధమున ధనార్జన మొనరింపుచుండిరి. కాంబట్టి వాస్సిటార్డు అవస్థ విషమ 
యుగ నుండెను, ర ' 
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యసవ్య్యాక రము నుంజెను.* తాము నిర్ణయించు నతిచాకథన 

అకు సరకులు కొనుచు తాము నిర యి ంచు ఏపరీతపుభరలకు 

వానిని వి్మక్రయించుచు వోవిడిచేయు-చుండిన  మువాస్ యులకు 

సుంకము చార్సించుటయ్ కప్రము౫ నుండుటచే, వారు వాని 

టాష్టమె నాగహోావేశ పూరితుతైరి. _జెకిక వ్యాపారమునం 

"బాల్లొను వాక్కు. తేవుకుం గల దనియు తను సరకులుపై నుంక 

ములు విధించు నధికారము నబాబునకు తేడనియును నారు 

తీర్మానించిరి. రాజ్యాాథి కారియగు నెబాబునశకే సుంకములు 

వధించు నధికారము లేదని నియాపించుటయు, ఆంగ కంపెనీ 

సంభుసభ్యో లట్లు తీర్మానించుటయును మిక్కిలి సాహసము. 

కేవలము జోస్యాస్పదము. అట్లు తీర్మానించి, తొంటియట్లు 
నిరంకుశముగ సుంకముల  నెగచేయుచు.. న్యాపారములను 

సాగిెంప . వలయుననియు, తవు వ్యాపారమున శెట్టి యడ్డంకి 

ఊయొనను గలిగింప సావాసించూ నచెబుయొుక్క యుదొ్యుగు 

లను బట్టి బంధింపవలయుననియు "చేవనమున నుండు తవు కర్మా 

గా రాధ్యవుులకు వారు _తెలియం౭ంబలుదిరి 4 

గవర్న రగు వాన్పిటారక్టు మమొడంబడినట్లు ఆంగ్లేయులు (ప్రవ 

రక్రింతురని మోర్మా_శిము భావించెనేగాన్సి వారట్ర హాయ 

వగు తీర్మానము అమలు వేయుదురని  ఊమొజురగయజాల6 

ఊ'యిను. తవు దుర్వా వ్రవారములను నారింపలడంగసు ఉపాంద 

*df —“Greedy of gain, careless of the public interest, they 

refused to ratify the agreement...... స 
Col. Malleson’s “Decisive battles of India’’. P. 188. 
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వోద్యోగులను బట్టి, కంపెనీ యధికారులు తీ వతరముగా 

బాధింపందొడంగిరి. పరజబేశాగతులగు నాంైగ్రేయులును వారి 

సేవకులును సుంకములు సనెగవేయునపుడు సుంకములు ఛచచెన్లీం 

చుట తన (ప్రజలకు మిక్కిలి దుర్భరమని గుర్తించి వారు 

మాత్రము సుంకముల నేల చాల్హింపవలయునని వతర్కి_ంచ్చి. 

వారుకూడ  సుంకములను జెల్లింపనక్కారలేదని ఛాటించి, 

చాకీల నన్నింటిని మోర్కాశ్నము తీసిఐి చాను, ఆకారణమున 6- 

దనకు. జూల నష్టము కలుగునని యాతండెజింగం. యుండెను. 

ఐనను నహానరీలుడగు నవాబు కంపెనీసేవకులను శిక్షంప 

నొల్లక్క తనప్రజల దుర్భురస్థితి గాంచి సహింపంయజాలక  యటు 

లాచరించను, 

నెబాబు (ప్రవర్తనము మిక్కిలి యుడారముగ్క మిక్కిలి. 

స్తా ఫఘుసీయముగ నుండెనని యెల్హరు [గ్రహిెంపలలరు, కాని 

"కేవలము స్వార్థపరునై యుండిన కంపెసీనసేవకులు న్యాయ 

మును లజ్జను బూర్తిగ విజనాడిరని, చర్మితకారుడగు “మిల్దు 

(బాసియున్నా డు. ఆంగాయులకును తన (పజలకును లాభ 

నష్టములు నమానముగ నుండవలయునని యుంచి నాౌాబాబు: 

అట్లాచరించెను. కాని తమవతె హైందవులు కూడ సుంక 

ములు వెల్లింపకుండ బాషపారమునరింకుోని, తవు లాభ గ్ ఫ్రీ 
౩ ౯ “The conduct of ithe ecmpany’s servants, upon this 

occasion, furnishes one of tha most remarkable instances upon record . 

of the power of interest to extinguish all sense of justice, and evan 

of shame.” Mil— Yol, 1, p. ఇప. 
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ములు తగ్గును. "కావున వార లత్యుగ లై, తన పజల్షై. 

నబాబు నుంకములు విధింపవలయునని ఆంగ్లకంపెనీ సంఘ 
సభ్యు లాజ్ఞావించిరి. కంపెనీసేవకులు న్యాయపినుడ్డముగ సుంక 
నుర నెనవీసి వ్యాపార మొనరింపం బూనుటయే యధవుము; 
అభ్ర్రయెడ, నబాబు (ప్రజలు సుంకములనుం జెక్టి ంపవలయునని 

వాను శొసించుట అధవమూధవుము. 

తుదకు నిరు జెగలవారును యుద్ధసన్నద్టు ౭ ర. ఈసందర్న 

మున నొకవిషయము గమనింపవలసియున్న ది. మోూార్మా_శిము 
సింపహోసనాహాథు.8 న సందర్భమున, జహూుఎువమూానముల నెప 

మున లంచములు కుడిచిన యాంగ్వి కంపెని సంఘసభ్యూలు. 
కొండు  తమవేశ్రమున కరగియుండిరి. వాడె స్థానమున 

నాసంభఘమునం. (బవేకించిన వారలు తమౌోకెన్న డు ధనరా 
సులు లభించునో, తామున్న (డు నబాబును వోచుకొనలాలుగు 
దుమా యని త_త్తరపడసాగిరి, అట్లు ధనాశాపరవశుకా 
యుండిన యాంస్హ సేవకులకు కాశిముయయొక్క_ సత్పరిపాలనము 
కడు నసహ్య్యాకరముగ్క కడు దుస్పపాముగం గాన్పించెనుం 
ఆవమపహాసియుండు "రాజ్య భష్ట్యుడె నం గాని తమదురాశలు ఫలింప 
నేరవని యుంచి వేయి విధంబుల నాతనిగారించి యాతని 
నెట్టుకై నను యుద్దరంగమున కిడవలయునని పరిపాలనాథురం 
భరులగు నాసభ్యులు నిశ్చయించిరి, ౫ మతియుు మోర్మా_కి 

ముతో యుద్ధము సంభవించునేని,  ఆతేనితోడి సంధికి మాత్ర 

* Cf —Malleson’ క “Desisive batiles ”~— Dp. 148, ఈ. 
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మొడంబడరాదనియు, వానిని రాజ్య భనకు నొనరించి ముజ్ 
యొకని రాజ్వాభిపి క్ళ నొనరింపవలయు ననియును వారలు 
కృృతనిశ్చయ్యులై యుండిరి * సస్యముల మధ్యమునన్సు. ఫల 
వృతుముల వుధ్యమునను + దిష్టిబొమ్మ ను ('జేలాడలాట్టి దృష్ట 
దోవమును డౌలగించిి ఫలసాయమును బూ _ర్హిగ ననుభవించు 
కర్త కునివల్కె మూనవ విగహాము నొండు సింహాసనముపై ఈ 
'ఆ(తిఫ.ంచి, జనుల కండ్తుకప్పి, నిరంకుశముగ ధనార్టన మున 
రింపంగోరిన ఆంగకంపెనీ సేవకులకు, శాఘయుసీయవుగు "కావిము 
యొక్క నత్పరిపాలనము కడుంగడు దుస్సవాముగ నుంజెనే! 
"కాంబట్ర్ర తవువేం  బరాభవింపయిడిన మిోార్ధాఫరునే మఆఅల 
రాజ్యాధిపతి నొనరింపవలయునని వారు యోా-చించిది, 
మోరాఫరు బలహీనుండును ముదుసలియు నై యుండుటవ్తే, 
తమ దుర్యా వ్రవారములు నిరాఘాటముగ సాగునని వారు 
గహాంచియుండిరి. వారు విధించిన పురతులకన్ని ంటికిని 
ఆ -చీకుంజేడు ఒడంబడాను, ఈస్సుమో౭డ మాత్రము 
1008 2౩ చొప్పునతప్ప, ఆంనృవ_ర్తకులవడ్డ _ సుంకములు 
వసూలు చేయకుండుటకున్తు తన (పజలుమ్మాత  మెప్పటి 
యట్లు సుంక ములు ెల్నింసవలయునని శాసించుటకును ఆతండు 
సవ్వాతించెను. 12,000 ఆళ్వికదళమును, 12000 కాల్చ్బలమును 
ఎల్ల ప్పుడు భరెంచుటకు సహిత మాతం డంగీకరించాను. మారా... 
'శిము రాజ్యాధిపత్యము వహించినపుడు, ఆంగయై న్టములక?స 

*R.— Mill, Vo,. IY, p, 843. 
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ఖర్పులనిమి_త్తము, సారవంతములగు బర్జవాన్సు  చిట్లకాంగు,. 
మిజ్నా పూరు జిల్లాలు వారి యధీనమె అరక. శాలిని 
మోన్తాఫరు కాయపణుచుటయేగాక, యుద్ధము ముగియువజు 
కును మూసమునకు 5,00,000 హాపాయలు చెప్పించుటకు 

గాడ నాతం డొడంబడ వలసిన నాండయాయను, యుద్ధపుఖర్వ్పుల 

(క్రిందన కంపెనీకి. గలుగు నష్ర్టము[కిందను 80,00,000 దాబా 

యలు చెప్పి ంచుటకుగాడ నాతండొెడంబడెను, కంపెనీే 

గాక్క కంపెనీసేవకులకు సపాతము కలిగిన నష్టమును భరించు 
కుకుం గూడ నాతం డియ్యకొొనవలసిన వాం డాయెను ఆవివ 
యమ యాతడు చెట్సి ంపవలనసిన మైకము 10,00,000 కాపా 

యలకు మించి యుండదని కంపెనీ సంఘసభ్యు లాసవోయ 

మున దెలియంయబజు చిరి; కాని, మారా ఫరు రాజ్యాధిపతిమైన 

విదప్క తమకు రావలసిన మెకము 20,00,000 రూపాయ 
అనియు విమ్ముట 50,00,000 అనియు, అటుపిమ్మట 40,00,000. 
అనియును నిరూపించి తుదకు 53,00,000 రూపాయలని 
చారు నిక్ట్యయించిరి. * ఈ ము త్తములుగాక, మై న్యమునకుం 

(అ క్యేకముగా 25,00,000 చాపాయలును అందు సగము 

త గ That demand, however, was goon after stated at 20,00,000 
then at ౪0,00,000, afterwards at 40,00,000, and at last was fixed at 
fifty three lakhs of rupees. We are assured by the director of the 
company, “That all delicacy was laid aside inthe manner in which 
the payment was obtained for this sum, of ‘which ‘seven-eights was 
for losses sustained or, said to be sustained, in an illicit monopoly: 
ef the necessaries of 16.” Mill—Vol, III—yp.855} 
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చెకము నావికాదళమునకును నొనంగటకు. గాడ నావ్బజ్ల 

రా జంగీకరదించెను, 

తః తనకులాలిని న భంగ పాటును దలంపక, చార్భాశ్వుం 

డగు మోాధాఫరు నుదహారించిన వివముషరతుల కొడం 
'బడ్కె మలుల సింహాసనము నారోహింప నుద్యు క్రుడాయెను. 

నే 

క ల. 

బక్సారు యుద్ధము 

ఆంగృకంపెస్నేవకుల సాహాయ్యమునేం " చాను వంగేశ 
సింహోసన మారోహించినప్పుడే, చారి గై జము మార్యా 
శిము చక్కగ . గుర్తించియుంజెను వారు దురాశాపరు 
అనితయు, విశ్వసనియులు కారనియు నాతల జెతీంగయుంజెనుం 

బారిన విశంసించి వారిమాందనే  యాభారవడియుండిన 
విరాకాఫరున +ెట్టి దురవస్థ (సావ్హీించెనో, (ప్రత్యతముగ గ 
చించుచుండుటచేత చా నట్టి యవివేక మునరింపరాదని 
యాతడు నిశ్చయించుకొెనియుంజెను. వాతకములలో నెల్ల 

బుణపాతక- మతి: దారుణయెనదని యెంచి, ఆ పాతకము 

"చేతనే మోర్దాఫరు దుర్భరాంగ్లపాశబద్ధుం డాయెనని గ్రహించి 
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“తన రాజ్యాంగము సంస్క._రించుకొని, వారికిం శజెల్లవలనసి 

యుండిన సెకమును బూరిగ మారుకాశం చెప్రించివ చెను, 

పరాస్నము సహింపయాలని పోటుమానిసియగు కాకిము 

నకు ముఖ్యముగ సైన్య మవసర్యమయుండెను. పాళ్చాత్యళిక్ష. 

వడసిన కంపెనీ హైందవ. నములు రణరంగములయందు. 

బదక్భించిన కౌశల్యమును గాంచియుండినవాండ/గసుటచే నాతండు 

సాశ్చాత్వ సేనానులను జేరదీసి వారికి. (బత్వేక సాక రముల 

నేర్పణుచ్చి బారి సాహాయ్యముచేం దన సైన్యము నుచితభంగి 

"సంన్క_రించెను. మజియ్ముు నాతడు లోకానుభవము గల 

కార్యళశూరుం డగససటచ్రేత్క విరంగులను దయారు చేయుట కొక 

క ర్మాగారము కూడ నిర్మించెను. 

నిరంకుశ విహోర మొనరించు నాంగ్లకంపెనీ చెవకులకు 

దూరముగ నుంకుటయ్ే శేమకరముని యుంచి చిరకాలము 

నుండి రాజభానిగనుండిన మూర్త డదాబాదునగరము పెడ 

యాతు మాం as రునగరమును దన రాజధానిగా నొనరించు 

శకాాసనెనుం 

మోర్కా_శిము సంగ్రామువీయుండని 'భావింపరాదు. ఆతం 

రణవ్యాపార పారంగతు.ండని నిరగచించుటకు మూత్రము సంది 

యములేదు, ఆతడు మహోభిమానియనియు (పజూభివూని 

యని యు, స్వాతంత్ర (ప్రియు (డనియు నెల్లరు నంగీకరింప 

వలయు. పరడదేశా౫గతులగు నాంశ్లేయులను విశ్వసించి, నారి 

కురాదచే యాభారపడియుండిన తన మామగారి "ఇట్టి దురవస్థ 
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(పాప్పి ంచానో గాంచినవా. డగసటచతే నాతం డాత్శనంరక్షు 

ణార్భమే యట్టి (పయత్న ము లానరించెను. ఆంగ్ల్షకంపెనీ సేవ 

కుల కారణముననే తనకు రాజ్యాధిపత్యము (పొ ప్రించియుండు 

టే. చా నొడంబడినట్లు వూరికి జెలింపవలసిన ధనరాసుల 

నెల్ల జెల్టించి యాతడు బుణావిముక్కు జాయిను, కాని 

వర్శకమున్నకె యే తెంచిన కంపెనీసేవకులు తాము గడించిన 

హాక్కు_లను ననుభవించు వర్శకము మూోందనే దృష్టి నిలుప 

వల యును గాని తను వారు స్వారిెచేయుట కవకాశ ముసంగ 

రాదని యాతండు కృతనిశ్చయు.డై యుండెను... కాని, 

రాజ్యాధిపతికి నుచితముగు స్వాతంత్ర్యము నిలివికైౌనలడంగు 

నవాబునకున్హు ధనాతాపరవశ్సులై నిరంకుశవివోర మొన 

రించు కంసపెనీసేవకులకును సఖ్య మెట్లు కుదురును ? 

మోార్కాశిము నలుబదివేల హె న్యమున _ కధినాథుండ్రై 

యుండెను. అందలి పెక్కు. సై నములు పాశ్వాత్యశికు వడి 

యుండెను. ధూర్తులగు నాంగ్షకంపెనీసేవకులవలనం దన కన్న 

డైనను ముప్పు వాటిల్లునని (గ(గహించినవాం డగుటచే, నాత్మ 

సంరత్షుణార్డ మాతం జెల్ల పుడు మలకువగనే యుండెను. 

మె న్యవ్యవస్థ్టలయం ' ఊజాతండు మిక్కిల్ కుశలుం డసుటచె, 

యుడ్డరంగమున జు న్యాధిపత్యము వహించుటకులహూాడ జాలి 

యుండెను ఐనను చివరవణుకు నాతం డతి సహనము 

నుంచెను. “కొని తాను సహిం-చుకొలం.దిె ఆంగ్ల సేవకులు చెల 
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"తేసచయండుటచే నాతండు చేయునది లేక రణ మూాచరింప 

వలసినవనాం౭ం ఆకజాయుొును, 

శ్ర 

భూ ర్రుడగు ఎర్హిసుయొక్కొ_ (పవర్శనము పాఠకులు మ 

నించియె యున్నారు. ఈ కంపెనీ సేవకుని కారణముననే 

యుదముగూడ [పారంభ మూయెను (29కి జూను, 176కి). థు స్త > 

పరిస్థితులు మోూార్మా_శిమునకు (బతికూలముగ నుండినట్లు 

గోచరించును. ఆతనిరాజభాని కడుదూరముగ నొక మూల 

నుండుట మొకటి వ కంపెనీసేవకుల గర్భితనిరంకుశ (పవ రన 

ముచే నాతని "రాజ్యాధి కారము పిచ్ళున్న మై యుంజెను, -ఈ 

"“కారణమునన్నుు చివరవబకు నాతండు శాంతి నెలకొల్పవలయు 

ననియే తత్తరపడుచుండుటచ్రేతను యుద్ధ మాకస్కికముగ 
నారంభమగుటచెతను. మతంత సైన్యము గూడదీయుట. 
కాతని కవకాశము తేకపోఈును. మెజియు, నాంగ్లేయులు 

మోార్హాఫరును సింహాననానీను నొనరించుట గూడ -కాశిము 
నకు మిగుల హానికరము నుండెను, 

ఐనను మోర్మా_శిమ  జయ్మపదముగ నారంభించెను. 
ఎల్హిసు ముదలగువారల మడ మడంది వారి సె న్యములను 

తుత్తునియ లొనరించ్హి వార లా(కమించిన స్థలముల నాతండు 

స్వాధీనపజచికా నెను. -ఈలోపున, చేశ ద్రోపాులలో నెల్ల న 

గణ్యుండని చెప్పందగు మీర్జా ఫరున్కు ఆతనిం గీలుబామ్మువ ఆం 
(దెప్పుచుండీన ఆంగ్రైయులును యుద్గసన్నద్ధులై బయాక్యుడలిః, 

4. 
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మోకా ఫరు తమ చెంతనుండిన కారణమున. గలుగు పలుకుబడి 

తన్కు పాత్చాత్యళితు సవాజవముగా గోహతరమైన దగుట 

చతను నాం₹ేయులు ఒజలనంతుల. యుూండిరని చెప్పవచ్చును. 

ఛీరథినదీతీరమున నుస్న “అగరీవి” సమీపమున నిరు 
ర 

“తెగలవారును యున్షమునకుం దలపడిరి. అసాధారణ (ప్రతిభా 

“శాలీయుగస సె మె న్య్వాధిపలతోయని ఆంగ్ల చరిత్రకారుల మన్న న 

వడసిన మహామ్ముదు ఆాషకఖాయ కాశిము తరపున నాయ 

కతంము వహించి యుం చైను, జానా, 19 వ తారీఖు 
Oo 

సూర్యోడయానసరమున యుద్దము (పారంభమాయెను. కొంత 

కాలము, ఆంస్తమోాందవ పై నములు డెండును జరోరాహకోరి 

భోరాడుతండుటుహో, జయాపజయంజు అనుమూనంజుగ ' 

నుండెను. కాని [కవముముగా నాంగ్నవై సె న్యము చలింపనారం 

భీించెను. అనుభవజ్ఞా డను  “తాఖిఖానుం  డాప్ావయమును 

వెంటనే గుర్తించి శత్రునేనావచ్చదన మొనరించి మహో 

జయము బడయుట కయ్యుబే తరుణమని యెంచి తన పత్వే 

కాశ్చికదళముతోో నాతడు శరవేగమున ముందుకుబోయును. 

ఆ సమాూాసపమునసే కాచిముయొక్కా ఊపన్వభాగ కుంంకాకటా. 

రముంకోను, సామి యన్న ము దినుచుండినందులకు చంక 

ముగా రణరంగంబున విజృంభించి శృతుజన దున్నరీక్షుండై న 

-తాఖీఖానునకు ఆ హా న్నాధిపతికూజడ నా మహాసమయమునం 

దోడ్చడి యుండౌనేని, *ఆంగ్రేయులకు నపజయము (పాకించి 



౨ కా, దుయుద ము ఫ్! 
ళీ థి 

యుండెడిడి. తోడనే సంగామముకాడ. ముగిసియుం జోడిడి. * 
క ర్యా క శ్ దా యై క మ. న్యాథిపతి యటు లాచరెంసక్క “తాఖిఖానుాపె 6 పొనకు6 

గల వినోధమాత్స్పర్యములను చాతించి, యవమ్ముహామూహాూ ర 

మున మిన్నకుండి స్యామిదోహినా, 'డెశళదోహివా సంచ 
దర 

~~“ 
రించనుు. ఆలె. న్వాధిపతి ఆడముుకూాడ, "ఆాఖఘానువత 

నద్భుతముగు jr ర్య రము టం గల మహాోదియుం డఊససటవేల డన 

త కోకు (పవరాదకరమునగ౫నుండినను, ఇంచు కెని చకొంపక్, 

సూటిగా గుతిమాచి, ముహాసంరంఛభముతో దూంకుచుండిన 

వాతవులపై జాటునుండి తునాకులు నదళను. తోడస్కే వీరా 

నగరా లను, ఆంగాయులు మజయు ౩ దె, 
(ఉం షక 

చాదు నగరమును సాగధినపఆజుచుకొొనిరి, 

లో ములునారు మహుత్యాస ఆకా 
(౮ 

G p19 
~ 

చ్ 

మూ రాక మింకను బలవంతుల యుంజౌను, అతని, 

సాశ్చాత్వయు న్యాధిపతులును, ఇతర మహామ్ముదీయ మెన్యాధె 

పతులును జీవించి యుండిరి. ఆతని ఫిరంగిదళముకూడ 

ఛభద్రముగనే యుండేను. పాశ్చాత్యశిక్షు ౫అిచిన  పటాలము 

లును వన్ని గాంచిన యాశ్యక దళములును ఇంక న్ననేకము 

ష్ న్ సె చంకా < లుండెను. -కానున, ఆగ్బువ్మివాంతె మున. దన ఎసెన్యవ భాగము 

నకు వాటిల్లీన భంగము నెతింగినంతన్సే సువూరు పాతికవేల 

* The irregular horsemen... .. who might have dezsid-l the victory 

and with it the war, in favour ఆ Mir Kasim, 031 no part .n the 
action and retircd afterit nad heed decided.” 

|| Mafleson.—p. 149. 
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మె న్యమును సముచితసన్నా హాములతో ౪ కాశిము. పంవినవాఠ€ 

డాయిను. ఈసనమయమునం దనకు విజయము (పాషప్తించునని 

యాతడు విశ్వసించి యుండెను 

మవూర చాబాదు నగరమునకు సుమారు 40 మైళ్ళ దూర 

మున నుండిన “*గిరియా [ప్రాంతమున మోార్కా శిమూ 

మై నము విడిసియుం డెను. పర్యతమయమె స సహాజముగ దృఢ 

ముగ నుండిన యూ (పదేశమును మార్మా_కిము మజింతే 

బలపలజ-చెను. పై న్యసంరతు ణార్భ మూతండు  రణకఘ్రుడలు: 

(త్రవ్వించి, తదితర సన్నాహములగూడ నొ్ననరించెను, అట 

సురక్ష తప్రచెశ మున నాతని ౫ సైన్యము చక్కని వ్ల్యూహముల 

బన్ను కొని నిలవిచియుం జోను. “సమూ, “మూార్మా-_ర్” నావు 

ధేయులగు కాశిము పాశ్చాత్య సై న్యాధిపతులు తము సేనా 

విభాగములతో  వధ్యప్రచేశమున _ నిలిచియుండిరి. విది 

గాంచిన యాశ్నికదళముతోడను తగు కాల్బ్పలముతోడను 

“అసదుల్లాఖాను” "దక్ ఇభాగమున నుం డెను. ఆ యాశ్వక 

దశమున కెడమవై పునం దుపాకివాండ్రున్కు వారికి వెనుక భాగ 

న వా. సెన్వన మేతు డో ఫ్ ఆలీఖానుండును నుండిరి. 

ఆగను, 2వ “తారీఖున నాం-గైయులు కూడ యుద్దసన్న_ 

జు యరతుదెంచిరి. వారె మైన్యమునందు 1000 సోబ్దరులును 

4000 పిపాయిలును నుండిరి. వముందుగుండు సామాను ముద 

లను పరికరములు విరివిగ నుండాను, బహాుసమరుండగు. 

“అడవమ్బు” త కేనాధిపత్యము వహిం-చియుం జెను, కతు నేనా 



బక్సారు యుద్ధము 5కి 

వ్ల్యూూహమును లస్పగం బరిలీలించి, ఆంగ్లమై న్యాధిపతికూడ 

తనుచితపయత్నేము లొనరించుకొనెను. వారి కొకవె పున 

“భాగీరథి యున్సు శెండవైపున “'భాన్సిలి యును (పవ 

కూంంచుచుంటజెను. -ఈచెండు (పనావాములు నారి వెనుక భాగ 

మునే గలిసియుండౌను. ఇట్టు (పవావాపరిర క్షి తమను. (ప్రదేశ 

మాంగ్లేయులకు మిక్కిలి శేమకరమైనట్కే కాని అపజయము 

బా స్తించునేన్సి శతువుల చనాడికెదువుల కరయగటయో, 

"లెక -చుభ్రిముట్రై (పవహాంచుచుండున నద్మపవాహాములంజఒడి 

వురణించుట చనా తప్పు గత్వంతర యుండదు. క 

ధెపతి క్షైవువలెనే యపారథ్రై న ర్యములు గలవాండనుటకు 

సందియముబేనదు. కాని *బంగాళాదిబేనంబులను  బాలించు 

వార్పు ఆంగ్లోయులా?  మార్కాళశివూ?””” యను తీవ్రసమన్వను 
స a 

పరిష్కరించు యుజ్జ మట్టి (ప్రమాదకరమగు (ప్రదేశమున 

నాచరింపం. గడంగు సైన్వాధిపతికూడ మాటు సాహసము 
గల వూనిసియనియే చవెప్పవలయు, 

ఆర న్వమభ్య భాగమున యూూరపియను దళముంజెను. గసై 
“ఊపాందవై నికులు వారికికుజై పుల నుండిరి. జారి సంయన నచ్చ 

టచట ఫీరంగు లవుకియుం జెను. ఒక్క సిపాయిదళమునూ[త్రము 

"వనుక  నుంచలయితెను, ంసెన్యమున కిరువై పుల నదులు (వవ 

హకాంంచుచుండెనని పాఠకు అతింగియే యున్నారుగజా. 

ఇరుపత్షృములవారును సర్వసన్నాహము లొనరించుకొని 

యుండుటచే నిరువురును దవుతవు ఫిరంగులు (మోగించుచు, 



ర్కీ బక్ప్సారుయుద ము 
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యుద్దమునకు. దలపడిరి, ఆ కోలాపాలములో, నాంగ్ష కాల, 

లము ముందుక నడచను, తోడనే, "కాశాము పాశ్చాత్య 

సైన్యాధిపతుల సె న్టవిభాగములును, కంపెనీ యూరపియను 

దళమును నాండొరుల డాకెను. యుద్దము (వారంభమగుటు 

గాంది ద్లీకా పార్ణ (మున నుండిన అసదుల్లాఖాను తన (పసి. 

ద్దాశ్విక దళముతో నటు దిరిగి, వాయువేగమున నతి సావా 

సముగ వెరిపై లంఘేంచెను. వపికుగువఖెం బడిన సైరిని 

వారింపయజాలకుండుటచ్చే  నాంస్త పెన్న నామభాగము ముత్తు 

నియ లాయెను. అచ్చటి యాంసన్పసిపాయిలు ఛై గర్వముతో 

తా రం: “కాస్స కార్యము చతేకపోయిను. క్రాానుయొక సై ని 

కుల కరబాలమువేం గొందణు నజకలుడిరి. కొందతు నమోప 

ముననుండిన “వాన్సలి నడిలోనికిం డరుమంబడిరి. తోడనే, 
సంభవించిన నాహకోేషదనవము గుర్తించి వెనుకనికి-చి యుండిన 

సిపాయి పటాలమును వారి. సాహాయ్యమునై యారు 
ఎసెన్యాథిపతి పంపలాడంగను. కాని, ఈలోన, అసదుల్తాఖాను 

వలెనే తానుశూడ పర్మాకవోూజంలుండై. వెలుంగవలయునని 

యాసించ్చి ఒదరుద్లీన్ ఖాన్ యను నాయకుండు నిజాశ్వికనేనా 
ముఖంబున6౬ “బాత్. “స్వమరా” “మార్మా_రుి లఅతోం బోరాడు 

చుండిన ఆంగ్లమై న్యమువై ౧ జిచ్చర పీడుగువలెం బడ్ వారికి 
వెపు గాొాఠిప్కి రెండు ఫిరంగులను వశపబుచికొచనాను. ఆ సవు 

యమునసే, (ప్రసిద్ధ సెన్యాధిపతియగు “నజీరుఖాన్” కూడ 

వహూుంకరించి వెరిపె శరవేగమున లంఘించెను, ఇట్లు జావా 



బఐక్సారుయుద్ధ్దము క్ 

నలమువఠలె నలుడెనలను "కాజు[కవ్య్శన విరోధి యాధముల 

ఇాకకుం గంపెన్నిసై న్యములు నిలువంజాలకుం డెను. బారి వాము 

భాగము ముందుగనే తుత్తునియ లాయిను. మధ్య భాగమునకు. 

గొప్ప యుషదవము సంభవింపనుండెను. అపాొాయసమయ 

మున వినియోగించుటై దాచి యుంచిన మె న్టముకాడ 

వ్యయమై. పోయెను. అట్టి మహాసమయమున విశేవయై న్య 

సమేతు.డె. నిలిచియుండిన అలీఖానుకూడ, తోడి మెన్యాథి 

పతులవలెన్మే విజ్బంభించెనెన్న, ఆంగ్నోయులకు సంపూర్ల పరా 

భవము సంభవించుట తథ్యము : కాశిముయుొక్కొ_ మహో 

(ప్రయత్నము అన్నియు. ఫలప్రదము లాయిడివి: ముందువెనుక 

లాలోచింపక, కడు (పమాదకరమగు (పబేశమున రణ మాచ 
రింప సావాసించిన కంపెని మైన్యాథపతికిం దన యపరాధము 

దారుణాము౫గం చెబ్లుమి యుండేడిడి. కాని, అట్టి ముహాసముయ 

మున, తదుచితముగ విజృంభించి, తనస్యామికి ముహోవిజ 

యము “”హార్పుటకు మాణుగ్క, నా ఖాను వముందమతియ యతి 

మందము” మెలంగాను, అక్టసమయ మున నాంగ్హమై న్యాధిపతి 

వ్య_కృపటుచిన ఛై ర్యస్థెర్యములు వర్ష నాతీతములు. తన మై న్య 

మునకుం (బా పంపనుండిన ముహాసంకటమును ఏ గించి, డేగ 

వలె నలుదెసలం బరికించి పరికించి, ఆలీఖానుని బుద్ధిమాంద్యము 

గనిపెట్టి,  ఆతనివలనం దనె*ెట్టి యుష్మద్రవము సంభవింపదని' 

గ్రహించి యచటి తేనమై న్యమునందలి రకు తా ద్సు 

కొని, వీజపీఆఅ పోయి, శ్మ్యతంజనపరివృతులై తవాతపహా లాడు 
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చుండిన యా మై న్యవిభాగమునకు సమయోచిశముగం దోడ్చ 

డెను ఇంతలో, తెగిపోయిన ఆంగ్లేయ వావుభాగముకూడ 

నర్జుకొని మణుల (కేణులు డీర్పుకొనను. సాహోయ్య మరు 

దెంచుటచే కంపెనీ యూరపియను దళము 'ెవ్పిజిల్సీ తొంటి 

ధైర్యము ధరించి, కోల్పోయిన విరంగులను మజుల వశపఅచి 

కొ నెను, ఇట్ల్టుండ, యుద్దము. వే ఫీ ఇముముగా ముగిం-ది మపహోవిజ 

యము స తక యంచు పరాక్రమువంతుండగు అస 

దుల్లాఖాను రయమున ముందుకు కూత కతా నః "కాని, 

ఆలీఖాను కారణమున యుడ్డ మక్టుతిరుగుటణే నాతడు. వెను 

కంజ ప3యవలసినవా. డాయిను. అట్టిసమయమున కే ఆంగ్ 

మె న్యాధిపతి నిరీక్షి ంచుచుండెను. అపజయమువలనం గలుగు 

మవోోపదవము నెజింగిన యా హైన్యాధిపతి, తనై నము 

నంతటిని చలించిన వెకిపె నాతు,ఇఆము వద ను, అంతవణ 

కును బాగనే పోరాడుచుండేన మూర్కాశిము పాశ్చాత్య 

మై న్యాధిపతుంలు తవు పాణములొడ్డ వెంటనే విజ్బంభించు 

టకు మూజుగ నువేక్షించికి. ఇట్లు వీరున్కు అట్లు ఆలీఖానును 

(శవ ంచుటడే నస దు ల్లాఖాను, (ప్రతాపవంతుడయ్యు, నాంగ్ల 

యురీ(పవాహామున కడు నిలువనేరక రణరంగమునుండి తొలం 

గను.  ఆంగోయుల కా తేఅంగున విజయము చేకూతాను 

(2, ఆగష్టు, 1763). 

గిరియా యుద్ధమున. నకు నంపూర్లవిజయ  మలవడు 

ననియే కాశిము విశ్గసించియుండెను. ఐనను జయాపజయ 
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ములు దై నాధినములని యెజీంగి, “ఉండాంనలా? యను కొండ 

లోయలో  వుజిమమొక సైన్యము నాతడు భదపబణచి 

యు చెను, పాశ్చాత్వశి క్షు కలుచిన నాలుగువేల పటాల 

ముుకటియు, ఇతర కాబ్బలము అశ్విక దళము వీరంగిదళమును 

గలసి యునిముదెవేుు సంఖ్యగల  పటాలములును నందుంజెను, 

అనుభొవజ్ఞాలగు ఎసన్యాధిపతులుకూాడ నంరడుండిరి.. "సహాజముగా 

నా (ప్రదేశము  మిక్కి_లి దృశముగ నుండెను. అవసరమగు 

నలా లలితా రణఘుడలు తీయించి,  అంబరచుంబితంబులను 

(అాకారంబులను నిర్భ్శించి, నూరు పిరంగుల నుచిత లలల 

నిలిపి యుదానిని శృతుజన దు రథము నొనరించెను. ఆ 

దుర్గమునకు ముందుగా నజణువదియడుగుల వెడల్పుగల గంభీర 

మగు నగ్దణూడ దీయించెను. డాటుటకు వీలులేని యూబి 

(పదెశ వూ యగ ను రక్షించుచుండెను. మతియు చొర 

రాని యా(పదేశమున కొక వైపున గంగానదియు, రెండవ 

'వెసున ఉందా( యను [పవాహమును గూడ త్రవ్యని 

పెఖు లా, (పవహాంచుచుండేౌను. అ లు నేక తజఅంగలు (పకృతి 

చుతనుు మానవునిచేతను భదపటుపంబడి యుండిన యాదుర్ల 

రాజము పరాథినమాసటు  యసనంభ్వవమని న్యాయము? 

భావించి, తన కుటుంబమును ధనాగారమును మూత్రము 

“దగిటూన్ ’ యను దుర్లముననుంచ్చి మూర్కాశిము మూంన్నిరు 
Os) 

దుర్లమున నిలిచియుం౦జెను. 
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గొదియా యుద్ధమున, బలాయన మునరదించిన సైన్యములు 

కరాడ “ఉంద్యానలా” దుర్ల్షమునకే యేతెంచెను. ఆ దుర్గమును 
ముట్రడించుట._క్రై యరు దెంచను మజ ఎస నమును వారించుటుకు. 

గొలందిమందడి ఎసి నికులు మా।తమే కాలును. అంత బలవంత 

ముగ్గ నుండిన యా దుర్లరాజమును రక్షింపలడంగిన మహో 
ఒసే నమునండలి బార లెల్ల రు సాామిభా క్షి పరాయణునా, 

చై_ర్వవంతు్యూూ, స్థీరచిత్తుకై, య్యపవాత్తులై మెలంగి శేనిం 
ఆంగేయు లా పొలిచురం గా లిడుటకు నై న నవకాశ ముండ 

జాలదు. 

గొదియా యుడ్డమున జయించిన యాంగ యె న్య మా మహో 

మర్లమును కీభుముగా సమీపించి. డానిని ముట్టడించుటుకు 

వలయు సన్నావాముల నొనరించెను. కాని వారి యవస్ట 

కడు (పమాదక రము నుండెను. భయంకరము” వైరి దుద్ల 

మును సాధించుటకు నారెట్స్టి ప్రయత్నము లొనరించినను, 
విఫషలము/”సచుం జెను. ముందుగానుండిన (పదెశమంతయు. 

నూవియగుటచేతను, (పాకారములపై నుండిన  విరంగుల 

నోరులు తెజచికొని పఏక్షించుచుండుట చేతను, నమోవించు 
టకు ఏలుబేకుంజెను. కాశిముయొక్క. దళము లప్పుడపు డాక 

సిక ముగాం బడి బాధించుచుండుటపై్రే, నాంచ్రేమముల యవసష్ష 

దుర్భరముగ నుండెను, అట్టి (వ్ర చెశమున ద్ర్హ ముగా నిలిచి 

నను నసిలువంజాలక వన్నిచ్చినన్తు అపాయము తప్పక సంభ 

వించును. కాని దురదృష్టవశమున నొక్క_వై పరీత్యము సంభ 
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వించుటచే, కాశిముయొక్చ_ మహోా(పయత్న మంతయు భగ్న 

మాయెను 

కంపెని సైనికుడొకడు పొాజ్వచ్చి, కాశిమయు ఎసి నము - 

నందు. (బవేళించియుంజెను. దుర్గమునండలి మై నికుత్నారు 

స్యామిభ కిపరాయణునైా, కడు జాగరూకతతో దుర్గమును 
రక్ష ంచుచుండ, ఈ నరాధముండు సెక్షైంబరు నాబ్లవ తారీఖు 

నితీభమునం దన యనుచరుల క ండ్డుగప్పి, క్రమం మ మైనము 

నసనమోావీించి, అశభిద్యమగు నాటుర్షమునం జెరంబడు మూరక్షము. 

దాను జూవింతునని వారికిలం  ెలియం.బఆఅచెను. bee 

యాం్య మై పై న్వాథిపతి పరమాన ందభరితుంై, వలయు సనా. 

హాము తొనరించి, ఒకయెు ఎసి న్వవిభాగము నాముచ్చుతోం జంవి, 

ఇతర  సేనాపొభాగములను సముచిత స్థలములందు సముచిత. 

ముగా నివీపియుంచచెను. 

కక నతు కారణమున నెట్టి మహశోషదనము సంభ 

వించును | ఆ పాపాత్నుం డట మూర  మొునరించునని 

యెజుంగ జాలని మో ర్మా_శిము చె నికు కోమరియుండ, కంెపెనీ 

వన నికులు భదముగాం. |బవేెకించిక._ వారిని. గాంచదినంతశే 

జెంజాడుటకు మాటు, దుర్లర క్షుకులు కలవరపడి యిటువటు * 

దిరుగాడ నారంభించిరి. తోడనే, కంపెనీ మితర ె మె న్వవభాగ 
ములు కూడ సాయుధముగం జొరంబజెను. లం కలవ 
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రము వెంటనే నవా(స్రాధిక మాయెను. తోడనే, ఆ దుర్షరాజ 

మాంై్రేయుల వరమా యెను. ౫ 

ఆంగైయుల నగుణదోవములను మోార్మా_కి మొుక్కాంటే 

చక్కగ “స ర్హించి యుండెను. దురంతరవుగు వారి ధనతృవ్లను, 

నిరంకుశ (పవ_ర్హనమును గూడ నాతం డనుభవించి యుండెను, 

వారి వలన . బేసీయ నృపాలురకు రానుండిన విపత్తుగూడ 

నాతయ చక్కగ గు రించియుండౌను. ఎను న్వ్యవ్వవస్థ్టలయందడు 

గూడ నత్యంతానుభానముగల ఏరుంయయాసటచే నతి భయంకర 

ముగ జెైలెదేసచుండిన ఆంగ్లోయ మహోాపవాహము నరి 

కట్టుట కాతండు వాలియుండెను. కాని ఒకొ_క్క_ సమయ 

మున నొకొ_క్కు_ తెఅంగునం బరిస్టితులు వివమించుచుండు 

టచ్కే నావుహాసీయుని [ప్రయత్నము లన్నియు నిరర్థకము 

లతాయను. బంగాళా బేన స్వాతంత్ర్యము నిలుపషంగడంన్న న 

యమ్ముహామాన్కి పైనుదవారించిన తెజుంగున, భగ్న మనో 

* ఈ యుద్రమున మీర్కాశిమునకుల గలిగిన నష్ట మశ్యధికము, అనంతము. 

ఆ దుక్షబిునుండి యవ్వలకేగుట కొక వారధియుండెను. సుర్షరక్షేకు ల(వమర్రులై 

పోరాడవలయుననియు, త్మవసడి పలాయన మొనరింపరాదనియు నెంచి, మీక్యా_శి 

మొక యేర్చాటు గావించెను. ఆ వంతెనపై బలమగు పటాలము నిల్చి, చుర్గము 

పడరగడంగు నెనికులను గాల్పవలయునని యత(డు కఠినముగ నాజ్ఞాపించెను. 
తదాజ్ఞాబడ్డులై యానసెనికు లట్టుల యొనరించిరి. ఒక వంక వైైరులు, రెండవవంక 

మతులు = తదుభయ దావానలమున కాహుతియై పదునైదువేల నెన్యము (మగ్గెను. 
మీర్మా_శిము వెన్ను వితీగిపోయెను. స్మృమూ, మార్కారుల సేనలు మొతము 

నిరపాయముగాః బలాయన మొనరింపంగలిగాను. 
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రథుం జాయెను. తుద కాతండు తనచేశమున నిలువంజాలక, 
అయరాధ్య "జఊేశాధిపతి నా(శ్రయిం చెను. 

అయోధ్య దేశాధీశుడగు సుజాజన్ జాలా మాోార్కా_ళి 

మున కాశయ మొసలౌను. బంగాళా చేళమునందలి యాంగ్ల 
కంపెని విజృంభణము గాంచి, దిక్టముగ వచారించ్చి కావ్మయు. 
నకు. దోడ్సడుట కతండు సంసిద్దుశాయెను, అయోధ్యాథి 

పతిని వుజవించియు వెజపించియు విడదీియవలయునని. 

కంపెన్సేవకు అంత (పయత్నించినన్తు ఆతండు చలింపకేదు. 
ఆ సమయమున నచటనే యుండిన ఢిల్లీ శ్వరుండు కూడ సుజా 

ఉక్షాలాశో ౮బాటు యుద్ద సన్న ద్దు ఊజాయెను, 

అట్లు వారందజు 'సకముగసటచైే, నాంచ్లాయుల వి కడు 

(పమాదకరముగ  నుండెనని వేజుగం జెప్పనక్క_రలేదు. 
మజియు మోర్మా_శిము బంగాళా దేశమున నలుచుటుకె న 

నవకాశ మొసంగక, ఆతని. బాజ్మదోలీిన మహాయోాభథుడు - 

“ అఆడవమ్చ్పు * మరణించెను. తదనంతరము మెన్యాధిపత్యము 

వహించిన వారలు దుర్చలులును, జడస్వ ఖావులు నె యుండిరి. 

మణియు తన సైనికులు (పాణములైై నాసవదలి, జ్ఞా ర్వ 

ముగ బోరాడ్కి తనకు మహావిజయము సముపార్షించుటచ్చే, 
బూరికి బహూుమానముల నొసంగుదునని మోారాఫరు జూన 

జేసి యుండేను, కాని, కలక ఈాయందలి కోశాక సంఘపభ్యులు 

“కేవల స్వార్థృపనులై యుండుటచే. జాత సిద్దముగా నుండి. 
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నన్కు సైనికులకు ముట్టనలసిన జహాువూనము లందలేదు.* 

'ఆకారణమున నాసెనికులు విముఖుతా, కుపితుల, తిరుగ. 

బాటు సలుపనారంభించికి. (ప్రత్వక సముక్టులును విశేష్నసె న్య 
సమన్వితులును నగు మువామ్మదియ _ మిత్రులు విజయల కని 

బడయుట కట్టు పరిక్ష స్థితులు పెంకి. యనుకూలముగ నుంజెను. 

"కాసి, "వంగలాంయానార్వభ "ముండు వాలా బలహాను6ండు. 

"అయోధ్య బేశాధిపతి మై నాతడు పూర్తిగ నాథారపడి 

యుండెను, సామాజ్యపదభ్రష్తుండై. అయనకు దింశున యయా బాదుహా 

'ఆంగేయుల సఖ్యము గూడ కోరుచుండెను. నుజీయ్యుు నతి 

'న్నీభుముగ నాంచశ్లేయులవలన రానుండిన మహోపద్రవమును 
సుజాఉద్ జాలా--అయోధ్య దే శాధిపతికూడ సరిగ గుర్తంచి 

"నట్లు కానరాదు. ఆంగ్లేయుల నౌకప్పుడు నిరసించుచు మజి 
చమొకపుడు వారి నెయ్యమునే యాత. డవేక్షంచుచుంజెను. 

మణియు వై రులు నాంగేయులను శిక్షించి శరణాగతుం 

డగు మీార్కా-శిము నుద్గరించుటకంకు తన రాజ్యమున కంటి 

“యుండిన బీహారు దేశము నాక్రమించుటెకే యాతు రణ 

రంగము (బవేశించినట్లు కాన్సించును. ఐనన్సు వలయు సన్నా 

పాములను నముచితముగా నోనరించుకొని, యాతండు యుద్ద 

"నన్న ద్దుం జాయెను, 

వట Mir Jafar wasready enough to pay is, buts his finances were 

under the virtual control of the Caleutta Council, and its members 

always ready to help themselves, closed their ears to tbe just de. 
‘3aaands of their soldiers,” Mailleson,—P 154, 
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అత (ప్రసిద్దిగాంచిన “-పాక్ట్రరు వునో యను 
నాతండు కంపెనీ పక్షమున యెన్నాథిపత్వము వహొం వెను, 

ఆతండు బహాసముక్టుండును, దయారహితుండనసస రికుకుకును 
నగసటచే మె సైన్యమున నుద్బవంచిన తిరుగలచాటును కఠినము 
నణచువ చి వలయు విభంబున సంస్కరించి, యుద్ధ్దసన్న జులై. 

ష్ L764 అక్టోబరు 2? వ తారీఖున, (పసిసిణగాంచిన 

"భశ్వార ? (గామము సమోకించాను, తోడే, ఉచితము 

(పదేశమరసి తన సె న్టవిభాగములను సరిగా సవరించుకొని, 
యపమతుడై యతండు విడిసియుండెను జారి యజమ 
వఎెపున గంగానదియు, అనుక టెస టబక్స్పారు (గామయమమున్సు 

అందలి దుర్గమును నుండెను. 

సుజాజద్ చాలాకూడ సర్వసన్నా హాంబు లొనరించుకొన్ని 
బక్సారు. సమోవించ్కి. నురక్షితవముగు (పబేశము నెదక్తి 
యెడ్రానిని మతింత బలపజుచి శతుజన దుర్ఫద్యంబుగ నొన 
రించి యట విడిసి యుంజెను. 

నలుబదివేల ము న్యమున కధినాథుడై, సాధింపఏలులేని 
'ఈఠబేశము నాక్రమించి చక్కని వ్యూహము పన్ని విడిసి 
యుండిన అయోధ్య చేశాధిపతిని భంగపలు-నుటు యనాధ్య 

మని గుర్తించి, ఆంగ న్యాధిపతి యాలోచనాపరు.లడైె నిశా 

సమయమున  వెరై్వై€ల బడవలయునని నిశ్చయించుకొని 

ఇముండేను. కాని అట్లు తటస్థము కాలేదు 
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సూర్యోదయ మైనంత నే, సుజూడఉద్ చాలా యై నములు: 

కేకులు గట్టుకొని, ధరణి వడంకునట్లు బయ ల్వెడలి, ఆంగ్లేయ 

మైన్యమును సమిీావించెిను. అచటి భూమిని బరివ్లించి,. 

యనుకూలముగ (ప్రజేశమున జక్కని వ్యూహము: బన్ను కొని 

వాను యుడ్రాభిముఖ్యులె యుండిరి. ఎడమవె పున గంగానది 

వణకు వ్యాపించి, బక్ప్చారు దుర్లము నాక మిం-దియుండిన 

మై న్యవిభాగమునకు “శాహ్నీ బవాదూరు ” అనువాడు అధి 

నాథుడొ యుండెను. ఆ సమోపమునసే కొంత "కాల్బలము 

తోడను, చక్కని యాశ్వికదళముతొ డను ౫ులామ్ఖాదర్” 

అను సెన్వాధిపతి యుండెను. “సమూ “మాడక్ ” అను 

పాశ్చాత్యయై న్యాధిపకులు తమ మేటి పటాలములతోడను, 

ఎనిమిది. పెద్ద ఫీరంగులతోడను వముధ్యుభాగమున  నుండిరె. 

వారికి సాహాయ్య్వకరముగ హూజా కాలీఖాన్ అను వాడు 

ఆలు వేల యాశకికపచాతులతో డ నుండెను, పాశ్చాత్య 

సె న్యాధిపతుల పటాలముల కిరువై పుల భయంకరములగు 

శతమ్ను లవురి యుండెను. కాశీరాజు సైన్యము రోహిల్లా 

మెన్యనులు, (ప్రసిద్దిగాంచిన ఆ ఫనుల యాశి౦క దళమును 

దక్షిణభాగవమున నుండెను, కొంత యాశళి(క బలము (పత్యేక 

ముగా వెనుకనుండెను. అట్ల వివిభ సవ్నావహాము లొానరించి 

సర్భయై న్యాధిపత్యము -తాసే వహించి సుజాఉద్ చాలా 

దశకి ణాభాగనముననే యుండెను, 
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ఆంగమై న్వవాధ్యభాగమున నేడు సోల్టరు పటాలము 

లుండౌను. వారి కిరువై పులను చెండు సిపాయి దళము లుండెను. 

ఆయా "నేనావభఫాగముల సందున  విరంగు లవురియుంతేెను, 

-ఈ మాందవపాశ్బాత్యదళములకు డౌండువమై పులను గూడ 

దృఢ మగు పిరంగులు భ్మాదపరుపంబడ్ యుండెను, వారివినుక్క 

రెండవపంక్సి యేర్పడి యుండెను. మధ్యభాగమున నొక 

పాశ్చాత్వదళమును, డాని కిర్నువు పుల సిపాయిడశళములును, 

వారి నడువు వపిరంగపలును  నమరియుండెౌను. ఆళ్వక దళము 

కూడ నచటనే యుండెను. అందు మొదటి కేణికి. బాపుగా 

నాకభాగమున్కు వారి సామిని రక్షించుట కొకిభాగమును 
సముచితముగా నవురియుండెను. వారి మై న్యమంతయు 

"వంుత్తముమోంద నేడువేలకు పై గానుండెను. కంపెన్న్సై న్యము 

నందలి (పథమ్మేకికి నెడవువై పునన్కు ముందుగను విశాల 

మగు నూబి (ప్రదేశ ముండెను. ఆపై నొక (గామ ముండెను. 

కుడిభా౫మునకు ముందుగా నొక విశాల మిన తోట 

యుండెను. ఆ గ్రామమునకున్కు తోంటకును మధ్యగా నుండిన 
(ప్రజేశమంతేయు సమముగా నుండెను. ఆ తోంటకు కుడివె పున 
వంఆతిదమొక (గామ ముంజెను, ఆ (గామమునుు ఆ తోటను 

గాడ  నుజాఉద్ డాలాయుక్యా న్య మా[క్రమించుకొని 

యుండెను, 

ఇట్లు, ఇరు తెఅంగులవారును సరగసన్నా వాము లొానరిం-చూ 

కొని పరస్పర వినాశము దలపెట్టి సవురోత్స్పాహూలై , నికి 

5 
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థీ ంచుచుండిరి. సై న్యాధిపతు లిర్వురు ననుభొవజ్ఞులును, కార్య 

దిశా పరతంతులు నై యుండిరి. అపజయమువలనం లుగు 
మజవాోనంకటుమును గురించిన వారలగుటచేే వార లిర్యురు 

జయింసవలయు ననియే సృృతనిశ్చయ్యులె యుండిరి. 

సుమారు, త 'మ్మెిదిగ ౦టలకు యుద్దము bs 

శతు న్టమును సూత్ముముగాం బరితీలించి, తన న్నసై న్యవిభా౫ 

మును ముందుకు నడిపించి, రిపు సెనామధ్యమును గుణజి చాచి, 

తన పిరంగులను సుజాఉఆద్డాలా (మోగించానుు. అచటి 

యూంగ్లపిరంగు లంతదూరము బోజూలని "కారణమున, వారు 

(ప్రత్యుత్తర -వంిసంగవేరక ్హహోయిది, తోడనే, ఆంగ సె న్యాథధె 

పతి యా మైన్య విభాగమును ముందుకు. దోయగడంౌను. 
కాని ఉఊబిపచేశము వారి క్యుగా నుంజెగదా. శతు 

శతఘ్నులకు గుజీయె, ఆ యూబి ప్రదేశము చుట్టి ముందున 
కిసట మిగుల క పము నుండినను, క్పుతకృత్యు_ ల, బారు 

కూడ తమ ఫిరంగులను (బయోగించిరి. వా ర క్షు విరంగులను 

(యోాగించుచు, (జేణులు గట్టుకొని, ముందుకు సాాసచుండ 

నొక యపాయము సంఛావించెను, శ్యాతవులగు నావను 

రాతులు పరుగుపరుగున పజ తెంచి ఆంగ్ల బామభా౫మును 

-వేదింపలడంగి భగ్న మనోరభుకా, తిన్రుంన దిరిగి, ఆంగ్లో 

“యుల సామ్మగిని రశక్షించుండేిన స్తై న్యముప్రై బడి చెండాడి 

ఆ సామ్మగి పూర్తిగా వశపలుచి కొనిరి, 
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గులామ్ఖాదర్ యాకిక దళము కూడ నాభనులకుం 

'చోడ్పడియుండెను. అట్లు విజయుకా నంతన్తే నారు ద్యెగసణే 

'కృతోత్పాహముతో వనరవేసమున బోంభ్క ఆంగ్లేయుల 

"వనుక (కేణిము ని వికుగులనరోం బుడిరి, ఆంకోయు లత్వంత 

"పరాక్రమము (బడర్శించిరి. అవితోత్పాహీమొ యాశళ్యిక 

దళమును నడపించుచుండిన వమువాము చేయ నాయకుడు నిహాతుం 

“-డాయెను. ఐనను, వారి యుత్పాహము తఅగకండెను. 

శతుసంహోర మొునరించుటతకై , నవాబు -- నుజాజడాలా 

"కాల్చ్పలముకూడా త్మీవపయత్నము ఎనానరింపగడలెొనుు ఆంగ 
౧ 

(వేణి దత్నిణభాగమున  కంటియుండిన  (గావమమునకు దృఢ 
తవుంబులగు పిరంగులను నవాబు నడిపించి, శ్మతంమై.న్వముపై c 

న. 

(ఒబయాగ.ంచచెను. తో ఆనా అయా్యాంగ సై నము చరిం చెను, 

'సవ్మాసనయనములతోం బరీక్రీంచుచుండిన ఆంగ్ల నాష్గధిపతి 
యూ విషయము గాంచి అందువలనం గలుగు నుషద్రవము 

గుర్తించి ఆ(గామముడై నొక సిపాయిదళమును బంపెను, 

ఆ సిపాయిలు వేటొక మార్గమున శరవేనమునం బోయి కర 

వాలములు పూని పహాఠాత్తుగ రిపుల "లంఘించి, వారిని గల 

వరపఅచి యా [గ్రామమున నా(క్రమించిరి. అచటి తోటను 

గూడ. న్మాకమింపవలయునని యాానసించి, ఆంగ్హసెన్యాధిపతి 

వుజియొక సిపాయిదళమును బంెపెను. కాని అంతలో, 

వుహమ్మాదియులు సర్దుకొని థై ర్వము వహేంచ్చి తాత 

వరిని డాశి, వూ రగ భంగపబుచి పాణబువోవిరి, 
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వార అట్లు లే ర్యమువహించి, ఆతోటయంచే నిలిచి 

యుందు నేని నవాబు జయించుట తథ్యము. ఆతని యాశ్యిక 

దళ మాంగేయుల "రెండవ్మకేణిని జిందరవందర జేయు 

చూండెను. ఆతని పాశ్చాత్య సై న్యాధిపతులు మధ్య భాగమున 

పోళోేరాపహళోేది పోరాడుచుండిరి. న్హబు నా [కిందనుండిన 

దక్షిణఫాగము, ఇంచుకేని చలింపక్క డౌ ర్వముగా. బోరాడు. 

చుంజెను. అట్ట సమయమున, నాతోటలోనున్న మైన్యవిభఛా 
గముకూడ, మోాపింపనుండిన శతు ై న్యమును జేరనీ యక 

సమూన దైర్యముతో బోరాడునేని, నభాబునకు విజయము. 

చేకూజుట నిక్కు_వము. 

అనుభవజ్ఞుడు. నాంగ్లమై న్యాధిపతి యాతోయ (పాము 
ఖ్యుము చక్కగ గసర్హించి యుండెను. తానాప్రజేశము నాక 
మించినకాని జయించుట యసంభ్వమని యాతడు (హాం. 

చను. ఎట్టులై నను క్విశ తుడు నము నా(పదేశమునుండి చాజు 

(దోలినగాని, రణరంగమునం చాను నిలుచుట కల్ల యని 

. యాతం శ₹ెజింగియుండెను. కావున, ఆవెపుననే తన దృష్టి 

నిల్పి, స్వయ నేనావిభాగము నంతయు నటు పంపను, వోడన్సే 

(0 

was 

రెండు న్యములును యుద్దమునకు డక నను, యుద్ద మతి 

తీ వముళ నశొతక్ష్షై ముం? నలిణారుణముల' అదతెణపెంంచెన్సు. 

మోాందవస్యాజందత్ర్వ్వము నిలుపలడంగిన అయోభ్యాధిపతికిని, 

దాంనవ స్యాతేంత్య్వము మారించుచుండిన  ఆరలగ్యయులకును 
సా జు రు 

జరుగుచుండిన  సంగావముముయొక్కా  జయాపజయములు నిర్ణ 
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'యించు మహాముపహూ ర్హ మే తేంచియుండెను. కాని హమాందవ 
సత ంక్వాంత ము సమాపించుటచే, మవముహూవు )దియులు 

వెనుకకు తేగ్నిరి ; ఆంైశ్రేయు లాతోంట నా(క్రమించిది. 

ఆంగేయుల అనుస కొంత నుకరమయుగ నుండిననుల ఉజయాప 

జయము లమింకను అనువానముగనే యుండొను. శోంలలో 

నుండి వుజువిన మహామ్ముదయా్యై నము "వెంటనే (వేణులు గళ్లు 

శని అచలాకతి డాల్చృను. ఇంకను నభబాబు జయించు నవ 

కాన ముండోను. కాని ఆతని సైనికులు (పాాములవై నాన 

వడలి, ్రైర్యోత్పాహములు వహించి, వై వరితో హోోరావోళోరి 

పోరాడుచుండ్క వాకాత్తుళ నొక నొప్పపవమూదము సంభ 

కుం-చెను. 

నబాబుయొక్క_ పాశ్చాత్య సై న్యాధిపతులకు కూలఖాను 
'డనువాంయడయ (పాపుగానుండెగదడా! ఆతోంటలో  జరూసచుండిన 

సంకులసవమురమును దూరమునుండియెే గాంచి దిక్కులు. పిక్క 

టిబ్రునట్లు గన్టంచు ఫిరంగుల భూ౭భాగనంబుల నాలించ్చి 

యుకాయు కృములను విచారింపక్క తనజారలు జయించిరనియే 

నిశ్చయించి, వైరిని సఐపూవ్హై ముగా ఖభంగపఅు-చచి ' మువావిజ 

యము నడయుకట కయ్యు బే తరుణమని యంచు తన  యఖి 

(పాయము నెవ్యరికి నెజింగింపక్క నిజసైన్యసమేతుండై. యదుట 

నుండిన యూవీ (పచేశమును తిన్హునం జుట్ట వైకెమై లం 

ఫీంంచి అతి త్మ వము తోడు. గొడవతరనుంకిన యాంగ్ల 

ఎసైన్టమును ఫేదింపంజాలక యా ఖాను వురణించెను. ఆతం 
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డొనరించిన మహాపరాధ మాతని మరణముతో  దిరునది: 

కాను. జయింపయజాలిన సుజాణడ్డాాలా పరాజితుండగుటకు 

గాత నయ్య టే కారణభూాతమా మును, 

అతి సాహాస మునరించిన కూలిఖానుం డట్లు మరణింప 

గనే వాని సై న్వవభాగమంతీయు రయమున వెనుకకు వముజలి 

పోయెను. తోడనే ఆంగ్లేయులు సింహనాదము. బొనరించ్చి. 
పగతుర వెన్నాడం దొడంగిరి. 

కరాలీఖాను కారణమున నట్ట ఘోరము సంభవించినను,, 

ఏరా్యాగసరుండగు సుజాఆడ్డా లా చలింపలేదు. చెదరిన ేణుల'. 

నాతండు సరిజేసికొన్హి మఅల వై రినిండాంకకవలయుననియెంచి: 

తీ వతరపయత్న ము నానదింపంగడంగను, రది వేగమూన 

నరు దెంచుచుండిన వరుల పరాభవించుట యసంభావమైనన్యు, 

వారిని చారించ్చి యుద్ధరంగమునుండీ శ్షవాముగా మణులు 

టకు నైన నవకాశ ముండెను. అట్టి సమయమున, వడుగు 

వంటి [ప్రమాదము వేజొకటి డాపరించెను. 

“జెహానీబహూదూరుి అను మెన్వాథధిపతి బక్సారు (గ్రామ 

మున్ను అందరి దుర్గమును న్నాకమించి యుండెను.  ఆతండు 

దూరమున నుండుటచే, యుడ్డరంగమున చబుజరుస-దుండెనో' 

స్పహ్థ్వము౫ జెలియకుండెను. కూలిఖానుని తివరపాటుచే నూ 
బునకు సంభవించిన యుషదవము నాడ  నాతం డెజుంగం 

జాలకపోయను. ఎజుంగనివాండు అపమత్తు డై యుండక 

నబాబు విజయము గాంచె ననియు దృఢ ముగ పిశ్వసించ్చి 
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గర్వించి, నిర్వెచారముగ చేమరియుండెను. ఆతని సెనికులు 

కూడ (కేణులు పిడి యిటునటు దిరుగగచు రానుండిన 

మహోోేషదవము నెజుంగని మూణాతుు3 హపోయిగ నుండ 

నాంగ్లనసై న్యము పాఠాత్తుగ నోచరించెను. తోడనే, యా 

సైనికులు భయవిహాలులె పలాయన  మునరించిరి. యుడ్ల 

రంగముగం దంతటను హోహోకారములు జనింిను. అంత 

వజకును ెర్యముగా నివిచియుండిన  నవాబుకూడ రయ 

మయమున6 దొలలువలసినవా6 జాయెను. 

అయోభ్యాధిపతియగు వజీరునకుం గలిగిన నష్ట మత్యధి 

కము. రణరంగమున ఆరెండువేలమై నము వుడసెను. విజయో 

త్పావులగు పగతురకు వెజచిి నాకావినిర్శత నేతువుపై 

గాంతసేనతోడ వడివడి పాటి యవ్యలిదరి జేరినంతన్సే భయా 

తురంబున నా వారధి నాతడు నాశనము చేయించెను. విెపేవ 

సెన్వ మింకను బక్పారువంక నుండిపో యెను. మృత్యువువఅ వెను 

దజుము చై రిని వారింపంజూలక, పాతివోవుటకు వం తెనగానక్, 

తడవసర విపరీతభయావేశమున నయాభ్యాథధికుని మై నికులేగాక 

గజాసారది ఆజంతుజాలములునగూడ నిట బడి యసంఖ్యాక ముగ 

మురణించచెను. అట్ట మృతక ఫబరములు వమరాడువందల గజముల 

పాడవున వం తెనగా నేర్పడు తక్కుంగల అయోాధ్యపై నికులు 

తన్యూలమునం బలాయన మొనరింపయాలిరి. ఆంగ్లేయులకు నూట 
ముప్పదిమూూడు. ఫిరంగులుదొరశెను. వై రిశిబిరము పూర్తిగ 
వారి యథధినమూయొను. ఇట్ల, ఆంగ్లేయులకు మహాోవిజయ 

మును వజీరునకు మహోాపజయమును (పా వ్హించెను. 
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జక రంతముదై అరం జరిగిన ముజటుచటి యుదయముననే, ఢిల్లీ 

యి అద్య సార్వభౌముం ఉాంగైయుల నెయ్య వా పక్ష ౦చి వారి పంచజే చెను. 

తోడే, అయోధ్య చేశాధిపతియగు సుజాఉతాలా కూడా 

నాంై్రేయులతా* సంధి గావించుకొనవలయునని (పుయత్నీ ౦చెను, 

యుదము ముగిసిన యుతరక్షణము నుండియు, నాం 
నో ఐం ఉం 

యులు ధనముకొఅుకు మోాన్హా ఫరును బాధింపందొడంగిడి, 

అతి సారవంతము లగు బర్హబాన్కు మిడ్నాపూరుు, చిట్టకాంగు 

జిల్లాలను కంపెని కొసంగి మెగా వారికి నెలవక్కాంటి కౌ దు 

లకుల మై కముగసూడ సమర్పింపవలసినవాం డగుటచే నబాబు 

నకు సగము రాయబడి నహ్రమాయెను. మిగిలిన సగముపై కము 

మూత్ర మూాతనికి దక్కియుంటజెనా ? బవుమానములని కొల్ల 

గొను నాంగ్షకంపెనీ సేవకులు కోరునంతనే ధనము ఇెల్లింప 
5 అద ఇండ వలసిన  పురాబునల మార్థాప రుండేౌనని నను వర్షించి 

యున్నా ౧డు* ఆంగ్ల కంపెనీ సేవకుల సాంతవ్యా పారముచెే 

కా. రా అద బా య్, A నాబాబుయొక ఆర్దిక స్టైల్ నిక్భష మూ యిను, కంపెని నసెవకల 

ఇ సి 5 జ : దు[వృవ రృనముచైే “జీలీయ పరి[శ్రములన్నియు ససిరప హయాతల 

= Cf.—“ By the revenues of the three ceded districts, added to the 
monthly paymen‘, for the war, “ihe Comrany’’ we are informed by 

Cilve, “ became possessad cf one half of the Nabob’s revenues. He 

was allowed, says that gieat informant, ‘‘to collect the other half for 

himself ; but in fact he was nn more then a banker for the Company’s 

servants, who could draw upon him” (meaning for presents }) “as 

often, and to as great an amount as they pleased....-. The importuuities 

to which he was subjected only conspired, with the infirmities 
of age and of ia body worn out with pleasure, to hurry him to 
his grave, *” 

Mill. Vol. TI—P. 8358. 
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"కంచెను. వ యోవృద్దుండై, దుర్పలుండై యుండిన మర్యార్థా పురు 

ఆంగ్ల కంపెనీ సేవకుల పీడనము భఛారింపయాలకి, నీ శుతరము౫ 

మరణించెను (జనవరి 1765), 

ఆతండు మరణించినను ఆశని జీవిత వృత్తాంతము మాత 

'మాంగేయులు సపాందూ దేశమును జయించిన యద్భుతవివ 

యమును వ్య క్షేకరించు “సణపాఠమువలె శాశతము౫ జర్మిత క 

—0 

యందు నిఠలిచియుండును. 

మోర్తాఫరు మరణించినంతనే, మజియొకని నా సింహాసన 

'ముపై నిలుపుట యవసర మాయెను నూపు శేఖావిలాన 

ములు లేని యుక విలాఫాగమున కెద్దిరారా పవిితనామ 

మునంగిి, యాడంబరముగా. (బతిస్థించి, అల్పజ్ఞులగు జను 

లను మోసగించి, థనాక్షన మొనరించు టక్క_రి పూజారుల 

వల నాంగ్లసేవకులు మెలలసచుండిన కారణమున, “నాబాబుి 

ఒకడు వారికిం గావలసి వచ్చాను. జంగాఖళా వీవోరు ఒరెస్వా 

దేశముల రాజ్యాధథిపత్యమును వారు బహిరంగముగ వహించి 

నను వారి నధిశ్నేసించువారు లేము.  అట్లుగాక్క వ్మగహము 

నొండు నింహాననముె నిలివ్తి నిక్కాంసపు రాజ్యాధికారమును 

చేంజిక్కి_ం౦ంచుకొని, నిరంకుశముగ మతికొంతకాలము భనార్లన 

మునరింపవలయుననియె చాను యోాచించిరి,* | 

‘Cf.—‘“ But the modesty of the English, stlill alarmed at the 
thonght of declaring themselves soversigns of FHengal, grasped power- 

‘fully at the reality, though it desired to shun the appearance ef 
power,”’ Mill, Vol. ర, yp. తీర్. 
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నబాబును తయారు చేయుటకంఈు లాభకరముగు విను 
యము కంపెనీనేవకులకు జేజాకటి వేదు. "కాని 'రాజ్యాధి 
పతిని నికయించుటలాశ మారు గవునింపవలనిన ముఖ్యాంశ 
ములు _రెండుండెను. రాజ్యాధిపతి యగునంతనే యాత. 
డాంగికంపెని సేవకులై ధనవ్బష్టి. గురెయింపవలయును. తమ 
కెట్ట యడ్డైంకి ముం గలిగింపక నవాబు జఉవచ్చవంబునలె నుండ 

వలయును. వాది దృుక్పుథమున నట్రవాండే రాజ్యారుడు. 
కాంబభ్ర్ర కంపెనీ నేవకులు దిర్హముగ వారించి మూరాన్ 
కుమారుని విసరించి,* ఆతనిసోదరుండగు నజీముడ్జాలాను 
రాజ్యాధిపతి నొనరించిరి. ఆత డపు డిరువదియెంక (పాయంపు 
వాడో యుంజెను. ఆతనితో నాంగ్లేయు లెట్ట సంధి గావించి 
యుండికో అరయుడము. ఆతని తండియగు మోార్డా ఫరు 
కావించియుండిన తొంటి హమొడంబడిక మొదట క్ర్యాయపజు 6 
బజెను మై రాషస్టాధిపతుల వలన భయము చేకుండ దేశ 
మును సంరశక్షీంచు భారమంతయు దాచే పూ తాగ వహింతు 
మని ఆంగ్లేయులు తెేదియంబలుదిరి, రాజునకుగల గారనము 

నిలిపికొనుటకును, న్యాయ(పడానమునకును, శస్తులు వగా 
రాలను వసూలు శోయుటకును వలయు స్వల్ప సె న్వమును 

మాత్రమే నబాబు కలిగయుండవలయువని వారు భాపించిరి. 

' =మీరాన్కుమారుం డాజేశ్ల బాలుడు, వానికి రాజ్య మొసంగినచో వరిపాల కా 
భారమంతయు కంపెనీ వహింపవలయును : అంతటి బాధ్యత వహించుట కష్మము : 

ళు చ 

మతియు కంపెని సంఘసభులకు బహుమానములు దక్కవు. 
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ఆ కారణమున దమ కగు నధిక వయమును నబాబే భ్రారింప 

నలసినవా.  డాయెను. సై న్యమంతయు నాంగ్లాయుల యథిన 

మున నుండుటచే నతండు పూర్తిగ నాం్లేయులపై నాధార 

పడియుండ వలయును, 

వా రెట్లు |(పవర్శించినను నాతని చెట్టు బాధించినను. 

నవాబు (ప్రతీకార మొనరించుట శెట్టి యవకాశము నుండదు. 
యె నికాధికారమేకాక్క, “సివిల్” పరిపాలనము గూడ వారు 

వశపజచికొనిరి. తాము సిఫార్పుచేయు వానిని దివానుగా 

నవాబు పరిగహింపవలయుననియు, అట్టి టెవానునకుం దన 

రాజ్యాధికారము నంతయు  నప్పగింపవలయుననియు అట్లు 

సర్యాధికారము వహించు దినవానును తమ  యనుమతి 

లేకుండ నవాబు తెలగింపరాదనియు గూడ నాంగ్లేయులు 

శాసించిరి. ఇంతకంకు విషవువుగు వరతు వేశొకటియుండదు. 

అన్ని వరతులకంకు నవాబున కియ్య బే మిక్కి_ర  బాధకరయమైన 

దని చరిత్రకారుండగు స్ట మిల్లు స్ (నాసియున్నాండు.* 

ఈ మరతులనుబట్లి న బాబుస్టితి యెట్టుండునో పరిశీలింతము. 

"మొదట నే, సగమురాజ్య మూడిపోయెను,. మిక్కిల కష్టము 

మాడ వసూలణగు ధనము ఆంగ్లేయులకు సవుర్పించుట కే 

చాలకుంటజెను. సె నికాధికారవుంతయు నాతండు కోల్చోవు 

టవే నాతడు పూర్తిగ నాంగేయుల్ము నాధారపడియుండ 

వలెను. తుదకు, “సివిల్ ” యధికారముగూడ  నాంగ్లోయుల 

*R, Mill, Vol. 111, p, 359. 
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కిష్టుండగు దివానున కప్పుగింపవలసినవాం డగుటచేే నట్టి నబా 
బునకున్కు ఒక ముక్టివిగవహామునకును నెళట్లభేదవెంనను నుండదని వై స) = men 

'స్పృష్టమణగును, 

బంగాశళాదేశమును నిరంకుశముగా. బరిపాలింపవలనసిన 
నవాబు లీతెజఅంగున సంపూన్ష్హముగాం స్యాతం(త్ర్వవిరహితు 

తై పోంలురి, 

"or 

ఆంగ్లకంపెనీ సేవకుల (ప్రవర్శనము హౌందవుల శెట్లు దుర్భ 
రము నుండెనో, ఎంత వుస్సవాముగ నుంజెనో పాఠకులు 
కగహాంచియుస్నా రు. హిందూ చేశస్టులే గాక,  ల్రంగ్లాండు 

“జేళన సులకం సహితము తము సేవకుల (పవర్శనము  కడుంగడు' 

దుర్వరమాయను. కారణములు మూత్రము వేజబుగ నుండెను. 

'అయ్యవి గమనింపందగొయున్న వి. 

స్తాసీయున్లము. జరిగినది మొదలు, ఇంగ్లాండునందథలి 
చూాంగ్రసంఘమునందు నద్భుతమగు [కాత సంచలన మున 

యించెనుు. కాసైనను వెలలేని జనులు హిందూ వేశమున 

గాలదికాలముండి, లమైాధికారులా, ఇంగ్రాండు దేశమునకు 

బోవుచుండిరి. అట్టివారి రాక మొదట సంభుమమునకును 



దివాసే నగ. 

కదప విస్తయమునకును తుదకు మత్సరమునకును గారణ. 

మాయెను. తోడనే, . ఇంగ్రాండుటేశస్టుల  ధనతృవ్హతీజ్ల్యము౫ 
విజృంభించెను. తాము ధనికులమగు మార్గమును (క్రెను కని 

పెక్పైనని యెంచి, వారాతేని నభినందింపదొడంగిరి. ఆయాస 

పడు నవసరములేక, భనరాసులను వడయు మార్లము గోచర 

మూయునని బాకెంతయు సంతేసించిరి. ఒక్కసారి హిందూ, 

"దేశమున శేగినచో డారిద్య విచ్చిన్నమూసననియు తాము. 

శాశ్షత ము భోగ భాగసమన్నితుుల యుండనగుననియు. 

భావించి వా రానండపరవశులై ర. ఆంగోయులు భనాశాపర 

వశుల హిందూ దేశమునకు. బోవలయునని త_త్తరపడసాగిరి.. 

పరపతిఇెడి దివాలా తీయువారున్తు నతి సాహాసికులగు మైని 

కులున్కు లాభకరమగు జీవనోపాధి దొఅుకడని వెజచు నడం 

న జులగు “నగస్క్వ౦ంభాతలును తమ కదన, నుద్యోగము 

నొసంగి పంపుడు” అని అచటి కంపెని సంఘాధథికారులను 

(్రాక్టీంపం. గడంగిరి. తుదకు (ప్రాచ్వదేశ ధనారన మొక 

యంటురోగమువతా నింగ్హాండు దెశమునందు వ్యాపించెను. * 

నిజువేదలగు జనులు హిందూ చేశమునుండి కుజేరుా 

బ్రంగ్లాండు దేశమున శే తేంచుయండిరి. వారి ధనము కప్టాన్ట 

తముకాకుండుటడే, విరివి వెచ్చించుచుు తుహ్యోవై భవముతోే 

నారు కాలము గడుప నారంభీంచిరి, కోర ఇయెశర్యమును. 

గాంచి మత్పరపడువారును, వారి _యాడంబరముగాంచి. 

* Of, Torren's “Empire in Asia” p, 52. 
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'యసహ్యాూపడువారును. గూడ నయ్యాంగ్యకం పెసి నేవకులను 

శక నూలు * లని పదివాసింపదొడంగిది, 

హిందూ దేశమునుండి ధనవంతుకై. స్వచేశమునకుం. జేరు 
వారిలో. గొంద ఇంత (ద్రవ్వమైనను వెచ్చించి, "పొర్ష మొలటు' 

లోల బొరబడుచుండిరి. కొందణబు కంపెని “పేరులు” నాను 

“నుండిరి. ము త్తముమోంద నెద్దియోా “తెజింగున 6 దమయన్యా 

యాన్చత  విత్తమును (బడర్భింపుచు నాంగ్లకంపెనీ సేనకు 

'లాంగ్వ[పజాద్భష్థ్ర నాకర్ది ంచుచుండిరి, 

ఐనను ఆంగ్లకంపెనీ సంఘాధికారు లాయా యత్య్యాచార 

ములను సరకుంబజేయువారుకారు.ః కాని  మయోందవజనులను 

హింసించి, ధననంగవామునరింవం గడంగిన కంపెనీసేవకులు 

"కేవల స్వార్ధృపరులై యుండిరి. మానవునకు సవాజగుణములగు 
 దయాదాక్షీణ్యాములను భనాశా పారవశ్వ్యమున మలు-చిపోయి 

నట్టులే, కంపెని లాభొశేమములను గూడ బారు వముజచి 

పోయిరి. తమకు రావలసిన లాభములు సరిగా ముట్టకుండు 

టచే కంపెనీ “డై రక్టరులు న్కు “పొప్రయిటరూ లును ఆగవాపర 

పకుర్రరి. అపుడు, తమసేవకులయుొక్క_ అత్యాచారములును 

దుర్వాాపపారములునుు [కూూర్యపవర్హనమును వారికి గోచరము 

కాం జొచ్చెను. సొంత వ్యాపార మునరిం-ది కుబేరులు కాలో 

రిన తమ కంపెనినేవకులు (ప్రదర్శించిన (శార్యమునకు వ యుగ 

* Ct, “ర్తారట్రా took no heed of the enormous perqluisites often am- 
assed by individual officials, so long as there was no public scandal”, 

V. A. Smith. p. 502. 
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మునందే నను ఏ చేశమునం.దె నను సాటియుండడని కంపెనీ జై ర 

కన్ను అపుడు గుడ్కించిరి." అట్టి సౌంత వ్యాపారమునేగాక, బహూు 

మూానములను నెపమున నబాబులను వడించి ధనార్జన మునరించు 

దురశావారమును గూడ కంపెనీసేవకులు పూర్తిగ మానివేయ 

వలయునని జై రెక్టద్లు అపుడు శాసించికి. బంగాళా చేశమున 

"శాంతి సలకొల్పుట (పభానక _ర్రవ్వమని ఇరోరికి పుకు వ్వ క్త 

మూయును. బంగాఖాబేనమున నిరంకుశవిపోర  ముునరించు 

చుండిన. తవు సేవకులను గఠినముగ దండించినగాని దవు 

చుర్న యములను మూానరనియు వారి దుపష్పువర్హ్శనము తుద 

మ్య్యూనగాని దేశమున వాంతియు, (ప్రభుత్యమును నతకోౌస కని 

యును అటుశా నగాన్సి తమ లాభములు సరిగా రావనియును, 

ఇంగ్రాండునందతి కంపెన్ సంఖఘూధికారులు (గహించిరి. 

అంతటి మహా త్మా_ర్వ ఫ "రము వహిాంపంయజాలిన నాయకు 

నికే వారు (చషయత్నించిరి. కాని ఆయుగమున నుక ంకు 

'సమష్టుడగు నాయకుండెవండు? దక్షిణ హిందూ దేశమున 

గ్రైంచివారు మహారాజ్యనిర్మాతృ్నలై , మహ్మావై భనసమన్విత్వులై 
'విరాజిల్లుచుండ, నాంగాయులు నిలుచుటకు నిడ్వయనను లేక 

'తవాతవహాలాడుచుండిన సమయమున, వారిని క్లెవే యాలుద్లరిం 

వను, సురాజజ్రాలాకు వెటచ్కి తవు సర్వస్వమును విడిచి, 

7 Cf. “......YWe think tbs vast fortunes acquired in the inland 

trade have been obtained by ascene of the most tyrannic and oppressive 

sonduct that ever was known in any age or county.” ల 
quoted by Mill—Yol. II], p. 890. 
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పంద్నల. -పాఆజియుండిన ఆంచ్రేయులను శకెవే యుద్ద రిం ెను.. 

నవాబును దవ్వున గాంచునంతనే వంగివంగి చోజోరు లొన 

రించు నాంగ్గయులను వే గర్యాధికారజలసమన్వితుల వాన 

రించాను. సకలజనభ్యంక రము” శాసించు నబాబులను కవే 

జీవచ్చవంబుల నౌనరించెను,. ఇంగ్లాండు దేశన్థు లనాయాస. 

ముగ  ధనవంతులగు మర మునుగూడ కవే క నిసెట్టి 

యుంజెను. అట్టి క్షైనుపభువు తప్ప మటియివ్యరు బంగాళా దేశ 

మున శాంతి (బతిఫ్టింపంలరు ? కాబట్టి, కంపెనీ సంభాధి. 

-కారులజే నాతడు ప్రార్థితుండై, 1764 జూను మాసమున 

నింగ్రాండుప్డి 1765 మే సెలలో కలకతానగరము. చేరను. 

'కార్యళూరుండగు ను అధికారము వహించినంత నే. 

కంపనీ సెవకుల దురావారముల నడంచుటకు వలయు తీవ 

(పయత్నయము లొానరించెను. అమాయికులగు పోాందవులను 

కీడించి భనార్థన మొునరెంచు నాంగ్గ సేవకులు సులభముగ 

లోంబడువారుకారు. కాని _కెవు ల రాం కారె స్థక 

తత్పరుండును నగుటచేే నాతండు వలయు కాఠిన్యము వహించి, 

వారిని లోంబణజ-చికొనలోల్”ను. అనంతర మాతండు సె నికో 

దో్య్యోగులను గూడ లోంబఅచికాొ నెను, అయ్య్యది మిక్కిలి కష 

ముగ నుండెను. ఆసందర్భమున నాతడు వ్య క్కపటుచిన కార్య 

దశ్షతయు కార్యెకతత్పరతయా, ఛై DE వర్ణనా 

తీత్రములు. = 



దివానీ ర! 

బంగాళా 'దేశస్థులకు (బాణ్ణణనంకటమై, తవు కెంతయు నహ 

కరము యుండిన కంపెనీ సేవకుల సాంతవ్యాపారమును నిలిపి 

వేయవలయునని కంపెనీ జై రక్టర్లు ఆజ్ఞాపించియుండిరి. ను 

కొన్ని సంస్క_రణములు (ప్రవేశపెట, శాంతి నెలకెల్పం గడం 

గెను. కాని మిక్కిలి లాభికరముగ”గ నుండిన సాంతవ్యాపార 

యును మూత మయూతండు నిర్మూలింపలేదు. ఎవనికి. దోచు 

నట్టు వాడు విచ్చలవిడిగ దోపిడిశేయు  దురాచారమును 

మాత మాతండు మాగ్చెను. అట్లు సంస్కరించి కంపెనీ సేవ 

కలను సంఘోపనంభఘములుళ విభజించి, శాసనసమ్ముతముగ 

నాతండు వారిచే వ్వా వారము చేయింపదొడంౌను.* తన 

తోడి నేవకలు లాభములు గససుడుచయునపుడు తా నన్యభా 

(పవ ర్రించుట థర్హముకాదని యుంచి, కైనుకూడ నందు6 

బాల్లా చెను. లాభమంతయు ముప్పదియదు వాటాలుగ విభ 

జొంపయబడాను. వారివారి తావాతుల ననుసరించి, కంపెనీసేవకు 

* కంసెసీడైరక్షర్ల ఆజ్ఞను గుజీంచి తన యనుచరులతో క్రైవు విచారించెను. 

తాభకరముగ నుండు వ్యాపూరములను మాత్రము విపర్షింపరాదనియు ; తమ యజ 

మానుల యాజ్ఞను మన్నించుటకొజకు లాభములవేని వ్యాపారములను పీనర్టింపవలయు 
నసీయును వారు నిశ్చయించిరి. (2) లాభము నంతయు దామే తిననచో, కంసెసియఢి 

కోరులు సహింపరని యేంచీ తమ లాభములో సాలుకు సుమారు !0,00,000 

రూపాయలు కంసెసీకి చెల్లింప వలయునని వారు తీర్మానించుకోనిర్హి శ్ 

(a) ‘“ And it was resolved that all the branches of the trade, which 

it was worth while tocarry on, Ehould atill be steadfasily retained: 
but that proper respéct should be shown to the commands of their 
asters; and what was 6f no value to keep should be irmimediately ఇడ 
completely resigned, Mill, Vol, యాల ఉం 0. 4195, 



ర్రీ2 బక్సారుయుడము 
ho 

లందణు పంచుకొనిరి. అందు క్షైవున కై దువాటాలు (ప్రత్యే 
కింపంబణెను. ఈ వ్యాపారమువలన నాతని కెంత లాభము 
లభించియుంజెనో “తెలియదుగాని 1767 లో తన వాటాల 

నాతడు సుమారు మూడులక్షల రూపాయలకు విక్రయింప 

గలి సను, * 

ఆంగాయులు బంగాళా దేశమును జయించిన క థ పూర్తి 

కావచ్చినది. వాసీయుద్ద కారణము? (పారంభమన -ఈవిపూదో 
పాఖ్యానము బక్సారుయుప్ర ముతో బరిపూ_ర్హియెనది.* దుర్చు 
లుండగు  మొగలాయాపాదుపాను వీడించి, బంగాళా బీజూరు 

ఒరిస్సా బేశముల *దివాసీి పదవిని బరిగహించి న్తైవు (ప్రభువు 
(ప్రసిద్ధ పూరువు€ల ఉజాయొును. 

పాదుపూయును, అయోధ వ్ర దేశాధిపతియును బక్పారు 
యుద్ధమున  నోటువడి ఆంగ్లేయులతో సంధి గావించికొన 
నుండిరిగ దా. కాని, యుద్దము ముగి సినతోడనే, మారా ఫరును 
వేడించి థన దాసులను 'రాంబబ్ర కార్యమున కంపెని సెనకులు 

నిముగన్న్హ_్ల రి, అచద కాలమున వృద్దు డును రోగవీడితుండును 
తం ద మ కానాల. త దాకా బాయలు. 

®R. V. 4A. Smith, p. 50%. 

tof.—‘“Thea victory,” i.e. at Buxar, “which was absolutely 
decisive, completed the work of Plassey.” 

‘ The battle of Buxar in 1764 had clsoed the story of military 
Gonquest of Bengaland Bihar, which from that date were substantially 
British territory, however the fact might be obscured by confused 
legal fictions concerning the Padshah of Delhi, the Subadar of Bengal 
and 00088 personages whose real position diflered widely from that 
aeffigially ascribed to them.’ 

V. మ, Smith, పై, 5౮1, 



దివానీ గ్ర 

నగు విరారా ఫరు మరణించెను. తోడనే, నవాబును |బతి 

పించు మిక్కిలి లాభకరమగ మహానసమయము కంెపెసీసేవకు 
లకు దొరశెను. కాని బవహ్యుమానముల నెపమున నవాబు 

లను కీడించి ధనారన మొనరించు దురాచారమును విసన్టింప 
వలయునని కంపెని జై రక్టృర్లు తత్పూర్యమే కఠినము శాసించి 
యుండిరి. కాని వారియాజ్టను వున్నింతు చేని కంపనీ చేవకు 
అకు గొప్ప యావాభాంగము కలుసును. కాంబ్ట, ఎ.రక్షర్ల 

శాననముల నుల్లంఘించి, తాము (పతిఫ్టించిన నవాబు నజీ 
ముడ్జాలా వద్ద యథోచితముగా  బహుమూనములు వడసిి, 
1765 ఫ్రిబవరి మాసమున నాతనితోం గావించిన యుడంబడి 
కను వెనుకటి (పకరణమున గాంచి యు జిమి. 

ఆంగ్రసంఘసభ్యు లట్టి మహా త్కార్యములతో నిమగ్న కై 
యుండుటచ్రే, న యోధ్య బేశాధిపతియగు వజీరు మలల యుద్ద 
సన్నద్దుడగుటకు నవకాశము కలిగెను. నిజముగ సమయ 
మాతని కనుకూలముగనే యుండెను. కాని, హపాందవ (ప్రము 
ములు కొంద ఆాంై్రేయులకు. వదోడ్పడుటవేతను, వారు సవా 

జము బలవంతులును, నిపుణులును అుసటవేతనము రంగములం 

'దెల్లడల నాంయ్లైయులే జయించుటౌే, సంధి ఒకె వజీరు తత్తర 
పడెను. ఆసమయమున కే క్లైనుపభు వరుటెంచెను. 

రీటువడిన ఆ యోభ్యాధిపతి అలహాబాదు కోరా జిల్లా 

లను గోల్వో యును. ఆతండు యుడ్దపు ఖుర్పుల( కింద నాంగ్లేయుల 

శకేంబుడిలతుల రూపాయలను సమర్పింపవలసినవాండా యను. 
7 



a4 బక్సారు యుద్ధము 

వజీరుతోడి వ్యవహార మా తెఅుింగునం దీటినపిమ్హృట్క, తన 
దృష్టి ఢిన్సీసార్వభామునిమై క్షైవు “కేంద్రీకరించాను. ఆతడు 
సార్యభఫొాముండై న కారణమున, బంగాశాదేశపు నబాబు లాత 
నికి కప్పము చెన్నించుచుండిరి, కాని కడపటి నభాబును ఆరో 
యులు పూర్తిగ నధికార విరహితు నొనరించుటచే, కప్పము 
జెల్సించుటకు మారే బాధల రి. ఆవివయమున ముప్పది 

బకులయానసాయలు ప జెల్ల వలసి  యుంజెనుః 

ఆంోయు లావై కమును పమ 1 ఇగవేసి౬ి. జంగాఖా బేశపుం 

గప్పముతోంబాటు ఆజా లఅశ్నుల సంవత్స-రాజడాయము 

గల జాగీరులను గూడ నార్యభొాముండు కఠిగియుండెను. కాని, 

ఆతండు పరాజతుంగై న కారణమున నా జాగీరులను గూడ 

నోల్యో యెను. 

ఈ సందర్భమున జరిగిన ముఖ్యాంశ ముక కి యున్న ది. 

ముర్చలుండును, దురదృష్టవంతుండును ఆగం సార (భాముయడు 

బంగాళా బీహారు ఒరిస్పాజేశముల “డివానీ” పదవినిసాడ 
నాంగేయులకు సమర్సింపవలసినబాం ఉజయెను. (192 ఆగను 

1765 ) అట్టి మహో త్వా? కుయునరిం-చిన సార్ఫభామునకు 

అయాధ్యాధిపతిన సర్భంధించి సంగహోాంచిన అలహాబాదు 

కోరా జలాలను క్లే వొసంగాను, 

“దివానీ? యనగా “* రివిన్యూ ” వసూలు చేయు నధి 
కారము. ఆంగ్రేయచరితకారు రు లేలకో యీ “డివానీ” యధథి 

"కూర. క యక ర్వ ముక  మహావిమయమునఆా నభీనన్షంతురు. 



లా 
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దేవానా శక్ 

ఆంగ్ల కంసెనిసేవకు లంతకుప్తూరము “ డిబానులు” కాకపోయి 

నను అంతకంకు 'వేయివుడుంగు లధికవుగు నధికారము చెలా 

యించుచుండిన విషయమును సాఠకులు గు ర్తించియేయున్నా రు. 
ఐడారు మాసముల  [కిందటనే, బంగాళా చేశ నవా 
బుతో వారు” కాపించియుండిన సంధిని గమనింతుమేని 

'రాజ్యాథికారము అన్నియు మ. ఇ నాంాయుల హా స్తగత 

మాయినని  స్పృష్షమగుచున్న ది. * అధికారముసాశములను 

చేజిక్కి_౦ంచుకొనియుండిన కంపెనీకి ఈ డవావీ యుద్యోగ మనవ 
సరై యుండుబయెగాక, దుర్భరమూప ద్వంద్వ్యపభుత్వమున 
కెయ్యది వూాత్చృక్యమై, బంగాళా దేశస్థులు పదిెహీను సంవ 

త్ప్సరములు నన్షనాతీతముగు బాధల ననుభవించుటకుం గారణ 
భూత మాయెను, 

దివాసీయథి కార మనవసరమనుట తభథ్యమే మొనను, 
ఆ కారణమున నాంగ్ల్గకంపెనికిం నలుగు లాభమును గవునిం 

తము. మేరున కింకను డిల్లీశ్యురుయ సార్యభాముయటై యుండు 
ఉచ నావంతు దయచేసిన * దావాసీ* యధికార పభావ 

* సంవత్సరమున కిరువదియోయు అకీల రూపాయలు కప్పము చెల్టీంచుటకుగూడ 
క్ష్రయివ సమ్మఉఆఉంచెను, 

* (సాగ్ The theory that the vession of the Diwani or revenus 
administration to the company in 1765, left the Nawab in his full 
possession as Subahdar or Nizam has, therefore, to be counters 
balanced hy the very meterial consideration that the Treaty of 
February, 1౧౧౦5, deprived the, Nawab of any independent military అక 
financial support for his executive,’ — 

The fifth Report on the East Indian aflairs—introductiony పై, & 
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ముదే నాంగ్లకంపెనీకి నొకవిధముగు (పతిపు యలనడెను, 
తెలియనివారిని గనుచూముట కీ దివానీ యిధికారము 
మిక్కిలి యనుకూలముగ నుంజెను. నిజానూాథధికారము నిజ 
ముగ నబాబునశకే చందియుండినను, ఆతండాంగ్ర పాశబద్ధుండై. 
యుండుటచే నాంగ్లైయులకుల. గల  యధికారమును నిర్ల 
యించుటకు పఏలులేనిదిమొ యుండెను. 

ఉపాందవ రాష్ట్రములలో నెల్లు భ నవంతవుగు బంగాళా 

జేశము దివానీ యధథి కార పభావముచే కంపెనీ యధీన మాప 
తట య్ు7గాక, (ప్రభుత్వపరిపాలనాధికారములు గూడ పూర్తిగ 
వారి హా స్తగత మూయెననియు, అట్టి వికోపాధికార సమన్ని 
తుల కంపెనీ సేవకులు _ప్రారంభదశయందు దురదృష్టవంతు 
అగు దేశస్థుల 'యోగశ్షైేమవము లరయకుండ గఠినముగ వ్యవ 
వారించి యుండిరనియు దివానీయధికార. _క్షేంకర్యముచే 
నాంగ్లోయుల "ఇట్ట మహాలాభములు చేకూరినన్కు చేకీయులకు 
మాత్ర మెట్ల లాభామైనను గలుగ లేదనియును “సక్ వాలం 

మున్ చిఠరాలు” (నాసియున్నాా (డు * 

చలానా 

అ The grunt of Diwan to tha rcénpany by the Titular Hmpéeror 
sf Delhi gave the company not only the wealthfof Bengal, the richest 
province in India, but fuil rights of government and administration, which were at first ruthlessly exarcised with little or no regard for thé interests of the unfortunate population, who alone gained nothing 
by the change.*"— 

FB. 70. ‘India, Past and Present’, Sir Valentine Chirol, 
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వృజాగీరొకవిచితకథ శ్ 

కవు సాహాయ్యమున విశాల రాజ్యాధిపత్యము 

వహింపంజూలిన మోరాఫరు ధనహీనుండ్రై బలహీనుల, 

గారవహీనుండై, సర్భజనకంటకుండై యెట్టి హైన్యమునకు 

చాల్పజెనో "కాంచియుంటిమి. అడుగడుగునకు నార్మ్య 

సాహాయ్య మవసర మగుటయు, తుద కాజె(డు కైవుమోందం 

' జబూరక్తిగ నాధారపడియుండుటయు నర సియుంటిమి, అట్ట యస 

హాయత్యము సహింపంజూలని తదాస్థానసభ్యు లే మిోర్రాఫరును 

“క్ల వుయుక్క. గార్లభమా !?? యని నిరసింపందొడంగిరి, 

ఈ సందర్భమున నొక గాథ ప్రసిద్ద మాయెను, 

మీార్జాఫరు ఉద్యోగులలో నొకని యనుచరులు 

ఇవు మైనికులతోం గలహించిరి: అవిషయ మెబజింగి, 
నవాబు నిండోలగంబున నా యుద్యోగిని నిహంర ము ముంద 

లీంచెనుు వాడు కరములు జోడించి, యిట్లు సమాధాన 

ముసలాను - “మహీపాలా ! నా కంతేటి సాహాసమా ! క్షైవు 

రమొక్క.. గార్డ భమునకు సవినయముగ మూడు (ప్రణామము 
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పక  యేపొన్లును లేవనివాండను శె వుతోడనే ౫ల 
fon 5 

పిాంతునా 3 

తను రాజ్యాధిపతి నొనరించిన క్వెనునకు మాకా ఫరు 
కృతజ్ఞ తాపూర్గకముగా  నిరువదిలక్షలు సమర్సించుటయే 
గాక) “ఉఊబమాన్ ’ అము బరుదముగూడ  నొసంౌను. 

(పు. ౧౮) నాంటి బిరుదములు నేంటి బిరుదములవత “శోవల 
గారన భూయిష్టములుగావు. బికుడముతోరాబాటు నొక జాగీరు 
కూడ నాం భూపాలురు దయవేైయు-చుండిది, కాని, మారా 

ఫరుమాతము నేం చందముననే కనును. వృథాబిరుడము 

తోడ డస బక్హురుం. . జూశాను, జహా బహ్ఫూుమయానములు 

వడసియుండిన యాం నాయకు. డట్లు సహించుసన  యతండు 

భావించెను. కాని కౌ వు జాగీరు గోరుటచేత, మోార్తాఫ రకు 

లా-చచరింపవలసినవా.6 జాయను. “ఈస్టిండియా కంపెని” కలకత్తా 

నగరమునకు డక్నుణమున నున్న జిల్లాల  ననుభవింపుచు, 

నందులకుంగాను న్లబాబునకు సంవత్సరమునకు ముప్పదివేల 

ఫానులు  చెల్పించుచుండిరి. ఆ జల్లాలనే మారా ఫరు క్షెవునకు 
జాగీరుగా. (బభాన మెునరిం చెను, తే ద్చావ "మేమున, ఆంగ్ల 

కంపిసీసేవకుడగు శకెను కంపెనీ యధినాథుం డాయిను. 

ఆతండు కోంతకాల స రనుభావిం చెను, 

కాని సై వు భాగమును ఆతని ఛౌొర్శ ప్టమును 

సహీంపక, కంపెసీ . డైరక్టర్లు ఆ జాగీరునై క మూతనికిం జెల్లిం 
చుటుకు పశాకకంటం. 
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సారమంతా చంకా నింగ్రాండునం చే యుం జెను, 

తనకులల సతగవ ఎఎ పిడనొల్లక, యతంకు తన తాకా రంుతా. 

నభ యోగము దెచ్చానుం 

క్ స. వ్యా శమము తేలులోప నవ్య (గంథమున వస్తి 0 

చ మురన ఒంగాళా చేశ పరిస్థి తులు  దారుణముగ ఖ్ 

మించెను. కంపెస్లాూఛములు కువ జెను. అట్ర సమయమున, 

సన్ను ప్రండగు కవే శరణు. జాయను. కంపని యధికారు 

ఆ ఓ సుద Sous, ee రనుభవింపవచ్చునని సమ్మ 

తించిరి. కవు (ప్రభుః కౌొనవనముసాడ. గడించి బంగాళాజోశము 

నకు నుగుడ నరుటెంచెను (1765). ఆతయు రెంకుసంవత్స 

రములువూ[త మటనుండి తదనంతరము తన చేశమునకుం 

బోయొును. కంపెనీ యధికారు లాతని సేవకు నంతసించి, 

కె.వుప్రభువు మతి పది సంవత్సరము లాజాగీ రనుభవించు 

కుకు సమ్మృతించిరి, 

కంపనీ యధికారుల యౌడార్యము శాఘనీయముం 

'కాన్సి కె వ్వువభువు ౌండునంవత్సరములు మాత్రము. జీవిం 

చెను. (పజాదూవపణముి దుష్టరోగవేదనయు భిరెంపజూలక, 

యా ముపానాయకు. జేబజేండ [(పాయముననే (1774) 

యయా ృహాత్య ణావించుకొనుట కరము విపూదకరము. 
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