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সিরাজের সিেয় অসিযান 

  

[সিরাজের সিেয়-অসিযান দেিিাসিত্য কটুীজরর িাসষিকী পরশমসিজত্ প্রথম প্রকাসশত্ 

িয়।]  

  

। ।  এক । ।  

  

এই অঞ্চজেই আজে সিে প্রাচীন কিিিুিিি। ত্ারপর ত্ার নাম িয় মাকিিুািাে। ত্ারপর 

মুসশিোিাে। 

  

মিানেরী মুসশিোিাে। 

  

স্বাধীন িাাংোর দশষ রােধানী। সিস্ময়সিমুগ্ধ ক্লাইি যাজক দেজে ে্ডনজনর দচজয় দরেষ্ঠ  িজে 

িিিনা কজরসিজেন। 

  

আে দিোজন দেজে দেো যায়, ধুোয় ধূির িজয়জি ত্ার েজিিাদ্ধত্ সশর। দয ধুোর 

সিিানায় পজে আজি কঙ্কােিার মুসশিোিাজের েরােীিি মতৃ্জেি, দিই ধুোর িজগে  সক্ 

সমসশজয় আজি িুেূর এিাং সনকট অত্ীজত্র কত্ মানুজষর স্মৃসত্! 

  

সিন্দজুের িষিিধিন, শশাঙ্ক, মিীপাে, রাসন িিানী ও দমািনোে এিাং মুিেমানজের 

দিাজিন িা, মুসশিেকসুে োাঁ, আসেিসেি োাঁ, সমরমেন–  

  

এিাং সিরােজদৌো। 

  

সমরোফর ও সমরকাসিম িাাংোয় নকে নিাসির অসিনয় কজরসিজেন মাত্র। িাাংোর দশষ 

স্বাধীন নিাি িজেন সিরােজদৌো। 
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কয়সেনই িা সত্সন সিাংিািজন িিিার িুজযাে দপজয়সিজেন। ত্াাঁর মৃত্যু িয় মাত্র আাাজরা 

িৎির িয়জি। সক্ এর মজধযই ত্ার নাম কজরজি অমরত্ব অেিন। কারি  সত্সন সিজেন 

স্বাধীনত্া-যজের পুজরাসিত্। 

  

িােক সিরাজের সিে যজথষ্ট িােকত্া, প্রচুর দুিিেত্া। দিেজনয ত্ার নাজম দশানা যায় 

অজনক কৎুিা। সক্ দিই সনন্দার দোেি দথজক মুক্ত কজর সনজে আমরা দয সিরাজের 

দেো। পাই, সত্সন িজেন দিানার িাাংোর োাঁসট দিজে। দেশ মাত্ৃকার পাজয় পরািার েজনয 

যেন সফসরসগে  েিুযরা শৃঙ্খে প্রস্তুত্ করসিে এিাং যেন দিই অপকজমি ত্াজের িািাযয 

করিার েজনয এসেজয় এজিসিে সিন্দু ও মুিেমান দেশজরািীর েে, সিরাে ত্েন ত্াজের 

িাধা সেজয়সিজেন প্রািপজি। আমাজের দুিিােযক্রজম সত্সন পিরক্ষা করজত্ পারজেন না, 

ত্াাঁজক সেজত্ িে প্রাি। 

  

এই প্রািোন, এই আত্মোজনর েজনযই সিরাজের নাম আে মিনীয়, িরিীয় এিাং 

স্মরিীয়। স্বজেজশর েজনয সিরাে সেজয়সিজেন িুজকর দশষ রক্তসিন্দু। 

  

এই েজনযই সিরাজের িি দোষ িুজে দোজক আেও ত্ার েজনয দচাজের েে দফজে 

পরমাত্মীজয়র মজত্া এিাং এইেজনযই সিরাজের মৃত্জেি আেও দযোজন ধুোর িজগে  ধুো 

িজয় সমসশজয় আজি, একসেন আসম দিোজন িুজট সেজয়সিেুম ত্ীথিযাত্রীর মজত্া। 

  

দিোজন সেজয় কাজন রেষিি করেুম অত্ীজত্র দেৌরিিাসিনী িািী, প্রাজি অনুিি করেুম 

স্মৃসত্র সচত্াসিজ্বাো, মানিজচাজে েশিন করেমু পোসশর রক্তাক্ত দুুঃস্বপ্ন। 

  

আজে দিই কথা িেি। 

  

  
  

।। দুই ।। 

  

পজনজরা িৎির আজেকার কথা। 
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এক িাসিসত্যক িন্ধুর আমন্ত্রজি প্রথজম সেয়ােজে সেজয় উােমু। সেয়ােেজক মুসশিোিাজের 

শিরত্সে িো যায়। 

  

ত্ারপর দিোন দথজক েগে ােজে দনৌকা িাসিজয় চেেমু দোিিাজের সেজক, দিোজনই 

আজি সিরােজদৌোর িমাসধ। আমার িজগে  সিজেন স্থানীয় কজয়কেন যুিক। 

  

দনৌকা িািজি েগে ানেীজত্, না দকানও দিাজটা োজের েজে  স্থাজন স্থাজন সশুররাও পাজয় 

দিাঁজট েগে া পার িজয় যায়, এ আসম স্বচজক্ষ দেেেুম। দরাজত্র নাম-েন্ধও দনই। এ েগে ার 

একসটমাত্র গুি, কেকাত্ার মজত্া েে এোজন পসঙ্কে নয়। িমুরনীে স্বে েে, ত্ো 

পযিন্ত দেো যায়। স্পজের মজত্া দেেজত্ পুে পুে শযাওো িাজি। েগে ার ত্েজেজশ িার 

িার েৃসষ্টচােনা কজরও দকানও দিাজটা-িজো েেচর েীি আসিষ্কার করজত্ পারেমু না। 

ুরনেুম দকিে িষিাকাজেই এোনকার েগে া আিার িজয় ওজা দিেিত্ী দরাত্স্বত্ী। 

  

েগে াত্ীজরর সেজক ত্াকাজে দচাজে পজে ধ্বাংিস্তুপ আর ধ্বাংিস্তুপ আর ধ্বাংিস্তুপ। দকিে 

ত্ীজর নয়, নেীেজিিও ধ্বাংিািজশষ দেো যায় দযোজন দিোজন। দিাঝা দেে, দযোন সেজয় 

আমাজের দনৌকা িজয় যাজে, আজে দিোজনও সিে মানুজষর িিসত্। 

  

িগে ীরা দেসেজয় সেজেন—ওই েেৎ দশজার সিজট! 

  

েেৎ দশা  িারা িারজত্ অসিত্ীয় ধনকুজির িজে েযাসত্ যার িসেজয় পজেসিে, টাকার 

েরকার িজে যাাঁর কাজি িাত্ পাত্জত্ন নিাি-িােশারাও, যাাঁর প্রকাণ্ড প্রািাে সিে 

মুসশিোিাজের 

  

অনযত্ম প্রধান দেৌরি—দিই মিীয়ান েেৎ দশজার িাস্তুসিটা  

  

সক্ দকানও প্রািােই দচাজে পেে না। দকিে েগে াত্ীজর এিাং েগে ানীজর দেো দেে একটা 

িাঙা িুযজপর োসনক োসনক অাংশ। এোজন একটা দোরু, ওোজন একটা ককুুর এিাং এক 

োয়োয় চুপ কজর িজি আজি কী একটা পাসে। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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দেশজক সিজেসশজের িাজত্ ত্ুজে দেিার িমজয় সিন্দুজের মজধয প্রধান চক্রী সিজেন এই 

েেৎ দশা। সত্সন িার িার চক্রান্ত কজরসিজেন িাাংোর সত্ন নিাজির সিরুজদ্ধ—িরফরাে, 

সিরােজদৌো এিাং সমরকাসিম। অিজশজষ সিশ্বািঘাত্কত্ার শাসিস্বরূপ ত্াজক মুজগে জরর 

েগে ায় েুসিজয় মারা িয় দিটা িজে মানুজষর প্রসত্জশাজ ধ। ত্ারপর এোজন ত্ার প্রািােও 

েগে ােজিি োি কজরজি িসেেিমাসধ—এটা িজে প্রকসৃত্র প্রসত্জশাধ। েেৎ দশজার সনুঃস্ব 

িাংশধররা আে উেরাজের েজনয পরমুোজপক্ষী, ত্ার সিপুে সিজের এক কপেিকও আর 

সিেযমান দনই, সক্ ইসত্িাজি অমর িজয় আজি ত্ার সিশ্বািঘাত্কত্ার ঘৃিয কাসিসন। 

  

আিার ুরনেমু-ওই নিাি আসেিসেির টাকশাে! ইসত্িাজি দেজে, নিাজির টাকশাজের 

অসিত্ব সিে েেৎ দশজার প্রািাজের দচৌিসদর মজধযই। দিোজন এেন োাঁসেজয় আজি 

দুসত্নজট েীিি দেওয়াে—ত্াজের উপজর দনই িাজের আিরি। 

  

আিার দশানা দেে—ওই সিরােজদৌোর প্রজমাশাো! সিরােজদৌো সিজেন িৃদ্ধ আসেিসেির 

নয়জনর মসি। োদুর কাজি আিোর ধজর রাসশ রাসশ টাকা দফজে সত্সন িােীরথীর পসচিমম 

ত্ীজর দয রময প্রািাে সনমিাি কজরসিজেন, সিরা সঝজের স্বে েজে দি দেেত্ ত্ার সনজের 

প্রসত্েসি। সিরাজের পত্জনর পজর ক্লাইজির িজগে  সমরোফর এজি এই প্রািাজের মজধযই 

িাাংোর মিনজে আজরািি কজরসিজেন। 

  

সক্ আে িুজে সেজয়জি দি সিরা সঝে। িাাংোর শূনয মিনে স্থানান্তসরত্। প্রজমােশাোর 

িেজে দেেেুম পুেীিূত্ রাসিশ! 

  

যদুপসত্র িজগে  িজগে  সেজয়জি মথুরাপুরী এিাং রেষীরামচজের িজগে  িজগে  সেজয়জি অজযাধযা 

ধাম। এোজনও িজয়জি দিই মিাকাে নাটজকর পুনরাসিনয়। 

  

  
  

।। সত্ন ।। 

  

দনৌকা সিেে কজূে। িূযি ত্েন অিেত্। দশষজিোর আজো করজি পাোই পাোই। 
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অন্তজরর মজধয আিে িন্ধযার সিষেত্াজক অনুিি করজত্ করজত্ অগ্রির িেুম দোিিাজের 

িমাসধমসন্দজরর সেজক। 

  

নেীর িােকুাশযযার পজরই িনেগে ে। ত্ার মাঝোন সেজয় চজে সেজয়জি এজোজমজো 

এিজো-জেিজো ধুজোয় ধুজোয় ধূসেময় িাংকীিি পথ। চাসরসেক সনেিন—েনপ্রািীর িাো 

দনই। দিসেন চত্ুেিশী–এেনও চাাঁজের উাঁসক মারিার িময় িয়সন। 

  

িরিন্ধযাজিোয় সিেন আজো-আাঁধাসরজত্ মজনর মজধয েজম উাে দকমন এক 

আনন্দিীনত্া। িারাক্রান্ত প্রাজি উপসস্থত্ িেমু িাাংোর দশষ নৃপসত্র দশষশযযােৃজির 

িামজন। 

  

দিাজটা একোনা সিজশষত্বিীন িাসে, দনই দকানও ঐশ্বজযির োাঁকেমক। আগ্রায়, েক্ষষজিৌজয় 

এিাং অনযানয স্থাজন নিাি-িােশা-এমনসক উসের ও রােকমিচারীজেরও িমাসধ-মসন্দজরর 

িমৃসদ্ধর ত্ুেনায় এ িাসেোসনজক নেিয িজেই মজন িয়। এোজন দযন আেষ্ট িজয় আজি। 

একটা করুি থমথজম িাি। সিরাজের রক্তাক্ত অসন্তম মুিূজত্ির কথা স্মরি িয়, দথজক 

দথজক সশউজর ওজা মন। 

  

চাসরসেজক মৃত্যুর িব্ধত্া। পাসেরাও নীজে সফজর দিািা িজয় আজি অন্ধকাজরর িজয়। 

িন্ধযার কাসেমা ঘন িজয় উাজে দকানও পসথকও দিাধ কসর এই শিস্থাজনর সত্রিীমানায় 

পোপিি কজর না। এমনসক িার িার ডাকাডাসক কজরও এোনকার প্রিরীরও িাো পাওয়া 

দেে না। দি-ও রাত্ িিার আজে এোন দথজক িজর পজে নাসক! এোন দথজক এজকিাজর 

সিেপু্ত িজয় যায় পৃসথিীর েীিজনর স্পন্দন! দকিে সচরন্তন সঝসির সঝমসঝম শজধ ধ্বসনত্ 

িজয় ওজা অষ্টােশ শত্াধীর একসট দশাকাত্ি সেজনর িি কণ্ঠস্ির !  

  

ফটজক ধাক্কা মারজত্ই সনিব্ধত্াজক িিিা মুের কজর ত্ুজে েুজে দেে েরোটা এিাং 

আমরা প্রজিশ করেুম দিই অরসক্ষত্ িমাসধমসন্দজরর সিত্জর। 
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এধাজর ওধাজর ফুেোিজের সিে, ত্ারই মাঝোন সেজয় পথ। অত্যন্ত িুেি ও িাধারি 

িি ফুেোি, আসিোত্য দনই িজে যারা ধনীজের িাোজন াাাঁই পায় না। দিাক ত্ারা িুেি 

ও িাধারি, ত্িু আসম ত্াজের অসিনন্দন সে। কারি এেনও ত্ারাই এোজন োসেজয় 

দরজেজি সিেত্ নিাসি িিিিািাজরর রসগে ো স্মৃসত্টুক।ু এই সিশ্বািঘাত্কত্ার দেজশ অমূেয 

ত্াজের কত্িিযপরায়িত্া। 

  

নিািিাংশীয় অনযানয িযসক্তজেরও দেি এোজন শাসয়ত্ আজি ধরাশযযায়। ত্াজের িমাসধ 

দেেেুম মুক্ত আকাজশর ত্োয়। 

  

িাইজর ত্েন ঘসনজয় এজিজি িন্ধযার ঘনোয়া। প্রধান িমাসধেৃজির মজধয প্রজিশ কজর 

দেেেুম নীরন্ধ্র অন্ধকার। 

  

এত্টা আশা কসরসন। ুরজনসি সিরাজের িাধ্বী িিধসমিিী েৎুফউসেিা যত্ সেন 

দিাঁজচসিজেন, প্রসত্সেন সনজে এজি স্বামীর িমাসধকজক্ষ স্বিজি দজ্বজে সেজয় দযজত্ন দিানার 

িন্ধযাপ্রেীপ। িাাংো দেজশর দকাসট দকাসট মানুজষর সিপুে েনত্ার মজধয একমাত্র ত্াাঁরই 

আত্মা সিরােজক স্মরি করত্ একান্ত রেষদ্ধািজর। 

  

েৎুফউসেিার পরজোকেমজনর পজরও িাাংোর দশষ নিাি সিরােজদৌোর িমাসধ যাজত্ 

অন্ধকারােে িজয় না থাজক, দিইেজনয পরম করুিাময় ইাংজরে িরকার প্রিূত্ োসক্ষিয 

প্রকাশ কজরসিজেন। রাজত্র আজো জ্বােিার েজনয িরাদ িজয়সিে মাসিক চাসর আনা 

ত্াম্রেণ্ড! 

  

আমরা সক্ দিটুকু উোরত্ারও প্রমাি দপেুম না। িমাসধঘজরর মজধয দনই একসটমাত্র 

মাসটর সপসেজমরও সটমসটজম আজোর সশো! ঘুটঘুজট আাঁধার রাজত্ এই অশরীরী আত্মার 

স্মৃসত্জিৌজধ একো এজি োাঁোজে আমার মন িয়জত্া িত্ আত্ঙ্কগ্রি, িয়জত্া িািি িঞ্চয় 

কজর ঘজরর সিত্জর প্রজিশ করজত্ই পারত্ুম না, িয়জত্া িাসির দথজকই সিরাজের উজদজশ 

কসুনিশ োসনজয় এোন দথজক িজর পেত্ুম ত্াোত্াসে। 
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সক্ েজে আমরা িােকা সিোম না। এিাং আমাজের কারুর কারুর পজকজট সিে 

সেয়াশোইজয়র িাক্স। কাসার পর কাসা দজ্বজে অন্ধকারজক আাংসশকিাজি ত্াসেজয় যত্টা 

িম্ভি চাসরসেক দেজে সনেুম। 

  

একসেজক কতৃ্কটা উচ্চস্থাজন রজয়জি দেৌসিত্রজপ্রসমক মাত্ামি নিাি আসেিসেির 

অজপক্ষাকতৃ্ মযিাোেনক ও মমিরেসচত্ িমাসধজিসে। 

  

ত্ারই ত্োয় প্রায় িমত্ে োয়োয় দেো দেে, সিোসত্ মাসট সেজয় িাাঁধাজনা একসট েীন 

িমাসধ-যা দয-জকানও েসরি মুিেমাজনর দযােয িজত্ পাজর। ত্ার একসেজক উদুি িাষায় 

কার পসরচয় দেিার দচষ্টা িজয়জি িুঝজত্ পারেমু না, সক্ ুরনেুম দিইসটই িজে িগে , 

সিিার ও উসেষযার অধীশ্বর সিরােজদৌোর অনন্ত সনরার স্থান! িমাসধসট এত্ দিাজটা দয, 

ত্ার মজধয দিাধ কসর দকানও প্রমাি মনুষযজেজিরও স্থান িাংকুোন িয় না। ত্ারপরই মজন 

িে, এোজন িমাসধস্থ িজয়জি সনিত্ সিরাজের েণ্ডসিেণ্ড দেিািজশষ।  

  

সিরাজের পেত্জে পসত্ব্রত্া েৎুফউসেিার ও পাশ্বিজেজশ আজি সিরাজের কসন্ঠ  িজিাের 

মীেিা মাসের িমাসধ-সনষ্কণ্টক িজয় রােযজিাে করিার েজনয পাষণ্ড সমরন সিরাজের িজগে  

িত্যা কজরসিে ত্ার িজিােরজকও। 

  

কত্ৃিপজক্ষর সন্ুঠ র উোিীনত্া ও দস্বোকৃত্ অিজিো একো প্রিে পরাক্রান্ত িজগে শ্বজরর 

দশাচনীয় অপমৃত্যুর পজরও সিেপু্ত িয়সন, প্রায় দুই শত্াধীর কািাকাসি এজিও ত্া িমান 

োগ্রত্ দথজক ধুো-েোে ও অন্ধকাজরর মজধয সনত্ান্ত অসকসঞ্চৎকর িস্তুর মজত্া দফজে 

দরজেজি ত্ার পসিত্র িমাসধজকও। সযসন সিজেন িাাংো ত্থা িারত্িজষির স্বাধীনত্ার দশষ 

প্রত্ীক, আধুসনক যুে দযন ত্াজক এজকিাজর িুজে দযজত্ চায়। 

  

আধুসনক মানুষ িুেজত্ পাজর, সক্ প্রকৃসত্ দিাজে না। আকাজশর চাাঁে আধুসনক নয় িজেই 

িয়জত্া মজন কজর দরজেজি অত্ীত্ েসরমার কথা। 
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িগে ীজের একেন িিিা িমাসধেৃজির েরোটা দটজন িাজো কজর েুজে সেজেন। িজগে  িজগে  

দযন িারাসনসধর িন্ধান দপজয় ঘজরর সিত্জর িুজট এজি অন্ধকারজক েুপ্ত কজর সাক 

সিরাজের িমাসধর ওপজর ঝাসপজয় পেে চত্ুেিশীর প্রায়-পসরপূিি চেকরজেো! দরামাঞ্চ 

দেজে উাে আমার িিিাজগে । মানুষ দিাজে, প্রকসৃত্ দিাজে না। 

  

িাইজরর িাোন দথজক অেসে িজর ফুে ত্ুজে এজনসিেমু। আজোজকর আশীিিাজে িমু্জ্বলে 

সিরাজের িমাসধর উপজর রেষদ্ধািজর িসেজয় সেেুম দিই ফুেগুসে। 

  

  
  

।। চার ।। 

  

পরসেন পোসশর প্রান্তর সেজয় দরেোসে যেন ঊধ্বশ্বাজি িুজট চজেজি, কামরার োনোর 

কাজি িজি মানিজনজত্র দেেেুম এক মমিস্পশিী েৃশয….  

  

ধু ধু করজি পোসশর প্রান্তর। প্রিাত্িূযি করজি সকরি সিসকরি। েগে ার ত্রগে িজগে  উেসেত্ 

িজয় উাজি স্বিিাি দরৌর। আম্রকানন এক েক্ষ িৃজক্ষ পসরপূিি। ত্ারই িামজন ইাংজরেজের 

দিনােে। েজে ত্ারা িারী নয়—িাংেযায় সত্ন িাোর দুই শত্ েন মাত্র।  

  

পোসশ গ্রাজমর িামজন সিিীিি প্রান্তর। িাউসনর সিত্র দথজক কাত্াজর কাত্াজর িাাংোর 

সিনয প্রান্তজরর উপজর দিসরজয় আিজত্ োেে—িাংেযায় ত্ারা প্রায় পঞ্চাশ িাোর। 

প্রান্তজরর দুই মাইে িযাপী স্থান আেে কজর নিাসি সিনযরা রচনা করজে অধিচে নূযি। 

দিই িযি অগ্রির িজয় ইাংজরেজের দফৌেজক সঘজর দফেজত্ পাজর অনায়াজিই, ত্েন 

েগে ােজে ঝাপ দেওয়া িাো ত্াজের আর দকানও উপায় থাকজি না। ইাংজরেজের পজক্ষ 

িাধা দেওয়া অিম্ভি—পঞ্চাশ িাোজরর সিরুজদ্ধ সত্ন িাোর! 

  

দঘার সনজঘিাজষ দিজে উাে কাো-নাকাো, িেজপি উেজত্ োেে িাাংোর পত্াকা, আকাশ-

িাত্াি পসরপূিি িজয় দেে িাঙাসে িীরজের সিেয়হুঙ্কাজর। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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দচাজের িামজন দেজে উাে দুই নায়জকর অশ্বাজরািী ও অস্ত্রধারী েৃপ্ত মূসত্ি—সমরমেন ও 

দমািনোে। 

  

দেেেুম ত্রুি সিরােজক। সমরোফরজক সত্সন সমনসত্ করজিন এিাং সিশ্বািঘাত্ক 

সমরোফর ত্াজক সেজেন শূনযেিি দমৌসেক আশ্বাি। 

  

আম্রকানজনর িামজন দেেেুম মিীেীিী অসিধারী োসেয়াত্ ক্লাইিজকও। নিাজির িৃিত্ী 

িাসিনীর রিহুঙ্কার রেষিি কজর িক্ষ ত্াাঁর দকাঁজপ দকাঁজপ উাজি মুহুমুিহুুঃ। সিপক্ষ সিনযিােজর 

ত্ার নেিয দফৌে ত্সেজয় যাজি কু্ষর ত্সটনীর মজত্া। ত্ার একমাত্র আশা সিশ্বািঘাত্ক 

সমরোফজরর সনজচিমষ্ট। সমরোফর যসে সিরােজক িািাযয কজরন, ত্ািজে ত্ার িসিষযৎ 

অন্ধকার! 

  

িাাংোর দোেন্দােরা কামাজনর পর কামান োেজত্ ুররু করজে—ঘন ঘন িজ্রনাে, হু হু 

কজর িুজট আজি সনজরট অসিসপও, েসুটজয় পজে মরিািত্ ইাংজরে সিনয। আধ ঘণ্টার মজধয 

সত্রশেন ইাংজরে সিনয সনিত্ ও আিত্! 

  

ক্লাইি প্রমাে গুজি চার কজর হুকুম সেজেন—আর এ ফেিা োয়োয় োাঁসেজয় থাকা। নয়! 

সপসিজয় পজো—িিাই সপসিজয় পজে আম্রকুজে আরেষয় নাও! 

  

ইাংজরেরা দিজে আমিাোজনর সিত্জর পাসেজয় দেে—আত্মজোপন করজে িজো িজো 

োজির গুসের আোজে। 

  

ত্ারপজরই আচসিজত্ আকাশ দিজঙ িজ্রপাত্ এিাং ধারাপাত্। ঘনিষিজি পোসশর মাা িজয় 

উাে সিশাে েোিূসমর মজত্া। 

  

িমি িারুে সিজে িযাৎজিাঁজত্। নীরি িজয় দেে সিরাজের অসিিীন কামানগুজো!(১) 

সনজেজের কামানগুজো অকমিিয দেজে িীর সমরমেন সকিুমাত্র েমজেন না। সত্সন 

িািজেন, িৃসষ্টপাজত্র ফজে ত্াাঁজের মজত্া ইাংজরেজেরও িমি িারুে সিজে সেজয়জি। 
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অত্এি ত্ার আজেজশ নিাজির অশ্বাজরািী সিনযেে মিাসিক্রজম ইাংজরেজের আক্রমি 

করিার েজনয অগ্রির িে। 

  

সক্ না, ইাংজরেজের িারুে সিজে যায়সন, ত্ারা িুসদ্ধমাজনর মজত্া িারুজের ্ুপ াাকা 

সেজয় দরজেসিে। ত্াজের কামাজনর দোোগুজো ঝাাঁজক ঝাাঁজক আক্রমিাজ েযত্ নিাি 

সিনযজের উপজর সেজয় পেজত্ োেে। িাাংঘাসত্ক আঘাত্ দপজয় দিনানায়ক সমরমেন 

িীজরর মজত্া প্রাি সেজেন িম্মুেিমজর। 

  

ত্েনও ইাংজরেরা আমিাোন দিজে িাইজর মুে িাোজত্ িািি করজে না, কারি ত্েনও 

িযাঘ্র-সিক্রজম যুদ্ধ করজি কাশ্মীসর সিন্দ ুদমািনোজের অধীনস্থ সিনযেি এিাং নিাজির 

সিত্সনক ফরাসি সিসনকরা। 

  

সক্ অিজশজষ দিইমান সমরোফর ও রায়দুেিি প্রমুে শয়ত্ানরাই করজে িাাংোর 

িিিনাশ। প্রায় আটসত্রশ িাোর সিনয সনজয় এত্ক্ষি ত্ারা চুপ কজর োাঁসেজয়সিে অচে 

কাজার পুত্ুজের মজত্া। এেন চুসপচুসপ েূত্ পাসাজয় ক্লাইিজক আক্রমি করিার পরামশি 

সেজয় সিশ্বািঘাত্ী সমরোফর প্রিৃসত্ িসিজনয যুদ্ধজক্ষত্র দিজে ক্রজমই সপসিজয় পেজত্ 

োেজেন। 

  

ত্ারপর  

  

ত্ারপর আমার মানিজনত্র িে অশ্রুিাষ্পকুে, আর সকিু দেেজত্ দপেুম না। ত্ারপজরর 

কথা দেো আজি ইসত্িাজির পাত্ায়, সক্ ত্া আর এোজন পজে দশানািার েরকার দনই, 

কারি আে আসম িেজত্ িজিসি দিই িােক-িীর সিজেত্া সিরাজের কাসিসন, সযসন 

সিোত্ীয় সফসরসগে  িসিকজের স্পধিা িিয কজরনসন, ত্াজের কেকাত্া দথজক েূর কজর সেজয় 

ত্জি দিজেসিজেন। 

  

  
  

।। পাাঁচ ।। 
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দযমন অজনক োসে অপরাধী পুসেজশর দচাজে ধূজো দেিার েজনয িাইজর সনরীি দোকাসন 

দিজে দোকান চাোয়, সক্ সিত্জর সিত্জর কজর চুসর ও রািাোসন, এজেজশ এজি 

ইাংজরেরাও দিই নীসত্ই অিেিন কজরসিে। 

  

িাইজর ত্ারা সনসিিজরাধী িসিক িাো দযন আর সকিুই নয়। িাোজর সনজেজের মাে দিজচ 

সকিু োজির িাত্ িােজর পাসে সেজয় ত্ারা এ দেজশ আজি এিাং ধরনধারজি োসির কজর, 

দযন ত্ারা নিাি-িােশার োিানেুাি। 

  

সক্ ত্জে ত্জে ত্াজের আিে ফসন্দ সিে—িুাঁচ িজয় াুকি, ফাে িজয় দিরুি। 

  

একসট সিেযাত্ েল্প আজি। আরি দেজশর মরুিূসমজত্ ত্াাঁিু োসটজয় িাি করত্ এক 

দিদুইন। 

  

দুপুজরর ঝাঝাজো দরাজে পুজে মরুিােু আগুন িজয় উজাজি। এমন িমজয় একটা উট 

পুাঁকজত্ ধুকজত্ এজি িেজে, মিাশয়, দরাজের ত্াজপ প্রাি যায়। আপনার এই ত্ািুর িায়ায় 

মাথাটা একটু েসেজয় োসনকক্ষি সেসরজয় দনি সক  

  

দিদুইন েয়াপরিশ িজয় িেজে, আো। 

  

অল্পক্ষি পজর উট িেজে, মিাশয়, মাথা দত্া িাাঁচে, সক্ িুক দয জ্বজে যায়! ত্ািুর 

সিত্জর িুক পযিন্ত রােজত্ পারি সক  

  

দিদুইন িেজে, আো। 

  

োসনক িাজে উট িেজে, মিাশয়, মাথা আর িুক দত্া াা্ডনা িে, সক্ দেজির িাসক অাংশ 

দয ঝেজি যাজে। ওটকুুজক আর িাইজর রাসে দকন  

  

দিদুইন িেজে, আো সিত্জর এজিা। 
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উট সনজের দোটা দেি সনজয় ত্াাঁিুর সিত্জর াুকে। দিাট্ট ত্াাঁিু, একিজগে  উট আর 

দিদুইজনর াাাঁই িে না। অত্এি উটজক সিত্জর দরজে দিদুইনজকই দিসরজয় দযজত্ িে 

ত্াাঁিুর িাইজর। 

  

এ দেজশ এজি সফসরসগে  িসিকরাও অিেিন কজরসিে ত্থাকসথত্ উষ্ট্রনীসত্। 

  

প্রথজম ত্ারা সিসিধ পিয সনজয় এোজন পোপিি কজর। সকিু সকিু েসম ইোরা দনয়। মাথা 

রােিার েজনয ঘরিাসে িানায়। ত্ারপর নানা অসিোয় দুেি প্রিৃসত্ সনমিাি করজত্ থাজক। 

ত্ারপর ক্রজম ক্রজম সিে মূসত্ি ধারি কজর। 

  

সক্ ধূত্ি সফসরসগে  িসিকরা নিাি-িােশাজের দচাজে ধূজো সেজত্ পাজরসন। 

  

পত্ুিসেেরা যেন হুেসেজত্ অনযায় রূজপ প্রিে িজয় ওািার দচষ্টা করসিে, ত্েন ১৬৩২ 

সিস্টাজধ িম্রাট িাোিান সিনয পাসাজয় দেন ত্াজের উৎোত্ করিার েজনয। দমােে 

িাম্রাজেযর দিই পূিিজেৌরজির যুজেও পত্ুিসেেরা িিজে িাে মাজনসন। েেপজথ ও স্থেপজথ 

দমােেজের ত্ারা প্রািপজি িাধা দেয়। প্রায় সত্ন মাি ধজর েোই কজর দমােেজের 

দাসকজয় দরজে অিজশজষ পত্ুিসেেরা পরােয় স্বীকার কজর। ত্াজের িসন্দ কজর আগ্রায় 

িাোিাজনর কাজি পাসাজয় দেওয়া িয়। িসন্দজের দকউ দকউ মুিেমান ধমি গ্রিি কজর 

মুসক্ত পায়, সক্ অসধকাাংশই দিাে কজর যািজ্জীিন কারােণ্ড। এই িযাপাজরর পর দথজক 

িাাংো দেজশ শসক্ত সিিাজি পত্ুিসেেজের সিষোাঁত্ এজকিাজর দিজঙ যায়। 

  

পত্ুিসেেজের পর ইাংজরেজের পাো। সক্ অজনক আজেও ইাংজরেরা দোর যার মুিুক 

ত্ার নীসত্র অনুিরি করজত্ িাজেসন। ১৬৮৭ সিস্টাজধও শাজয়িা োাঁর আমজে ইাংজরেরা 

একিার সিেসে নামক স্থাজন দমােেজের সিরুজদ্ধ অস্ত্রধারি কজরসিে। ত্ারপর ১৬৯৮ 

সিস্টাজধ নানা েজযাজের িুজযাজে ত্ারা কেকাত্ায় পুরাত্ন দফাটি উইসেয়ম দুেি সনমিাি 

কজর। ত্ারপর নি মুসশিেকসুে োাঁ ১৭১৮ সিস্টাজধ ইাংজরেজের আর দকানও নূত্ন দুেি 

সনমিাি করজত্ সনজষধ কজর দেন। অষ্টােশ শত্াধীর মধযিাে দথজকই ইাংজরেরা িাাংো 

দেজশ প্রধান িজয় ওািার দচষ্টা কজর। দমােে িােশাজিি রােশসক্ত ত্েন যজথষ্ট দুিিে 
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িজয় পজেজি। দেজে ইাংজরেরা িািি দপজয় িাাংো দেজশ আিার দকিা সত্সর ও দফৌে 

োন করজত্ চায়। 

  

সক্ নিাি আসেিসেিও সনজিিাধ নন। কারি ইসত্মজধযই সত্সন দেজেসিজেন, ফরাসি সফসরসগে  

দুজে সাক ওই উপাজয়ই োসক্ষিাজত্যর মুিেমান শািকজেরও দচজয় প্রিে িজয় উজাজি। 

ইাংজরেজের দডজক সত্সন িজেন, দত্ামরা িে িওোের, দত্ামাজের আিার দকিার 

েরকার কী  আসমই যেন দত্ামাজের রক্ষা করিার িার সনজয়সি, ত্েন আর দকানও 

শত্রুজকই দত্ামাজের িয় করিার েরকার দনই। 

  

আসেিসেির েীিদশাজত্ই সিরাে দযৌিরাজেয অসিসষক্ত িজয়সিজেন। অল্পিয়জিই সত্সন 

রােযচােনার কটূজকৌশে সকিু সকিু আয়ে করজত্ দপজরসিজেন এিাং মাত্ামজির িজগে  

উপসস্থত্ সিজেন একাসধক রিজক্ষজত্র। রীসত্মজত্া িােকিয়জিই সিরাে দপজয়সিজেন 

দিনাচােনার িার। মুত্াজক্ষরীন পাজা দিাঝা যায়, রিজক্ষজত্র শত্রুর িামজন সনিিীক িাজি 

োাঁসেজয় সিরাে যাজত্ সিনযচােনায় েক্ষ িজত্ পাজরন, দিই উজদজশই আসেিসেি ত্ার 

উেরাসধকারী দেৌসিত্রজক সেজয়সিজেন উপজযােী সশক্ষাোজির িুজযাে।  

  

িেওজয়ে িজেন, আসেিসেি ত্ার মৃত্যুশযযায় নাসক সিরােজক উপজেশ সেজয় সেজয়সিজেন, 

িাাংোজেশ দথজক ইাংজরেজের সিত্াসেত্ করজত্। আধুসনক ঐসত্িাসিক িজেন, এ উসক্তর 

দকানও প্রমাি দনই। প্রমাি থাক আর না থাক, আসেিসেি দয ইাংজরেজের িুনেজর দেেজত্ন 

না, এটা সিরাজের অসিসেত্ থাকিার কথা নয়। ত্ার উপজর িােযকাে দথজকই সফসরসগে রা 

সিে ত্ার দচাজের িাসে। সত্সন িেজত্ন, সফসরসগে জের শািন করিার েজনয েরকার দকিে 

একজোো চসটেুজত্া। 

  

এই সিরাে সিাংিািজনর অসধকারী িজয়জিন িজে কেকাত্ার ইাংজরেরা েস্তুরমজত্া ত্টস্থ 

িজয় উাে। 
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। ।  িয় । ।  

  

সিরাজের িজগে  ইাংজরেজের ঝেো িাধে দকন  এর উেজর দেোজনা যায় একাসধক 

কারি। 

  

রাো রােিিি সিজেন াাকার একেন পেস্থ রােকমিচারী। ত্িসিে ত্িরুপাজত্র 

অসিজযাজে সত্সন কারারুদ্ধ িন। দিই েির দপজয় ত্াাঁর পুত্র কষৃ্ণিিি সপত্ার িমি 

অস্থাির িম্পসে সনজয় দোপজন কেকাত্ায় পাসেজয় যান এিাং ইাংজরেরাও ত্াাঁজক আরেষয় 

সেজয় কজর অনযায়জক িমথিন। 

  

এই দি-আইসন কাজযির প্রসত্িাে কজর সিরাে কেকাত্ায় ইাংজরেজের কাজি েূত্ দপ্ররি 

কজরন। উদ্ধত্ ইাংজরেরা েূত্জক অপমান কজর ত্াসেজয় দেয়। 

  

সিত্ীয় অসিজযাে িজে অসত্শয় গুরুত্র। আসেিসেির সনজেিশ সিে, ইাংজরেরা আর দকানও 

নূত্ন দকিা সত্সর করজত্ পারজি না এিাং ইাংজরেরাও দমজন সনজয় সিে এই সনজেিশ। 

  

সক্ গুপ্তচজরর মুজে সিরাে েির দপজেন, ইাংজরেরা দকিে কেকাত্ার পুরাত্ন দুজেিরই 

িাং্ার করজি না, িােিাোজরর োজের ধাজর একসট নূত্ন উপদুেিও সনমিাি কজরজি। শত্ি 

অনুযায ী ইাংজরেরা এ কাে করজত্ পাজর না এিাং এটা িজে নিাজির ত্াাঁজিোর িজয়ও 

ত্ার প্রসত্ অিো প্রকাশ করা। দকানও স্বাধীন নৃপসত্ই এমন অপমান িিয করজত্ পাজরন 

না। 

  

দি-িমজয় সিরাজের িাত্ সিে দোো। ত্ার আত্মীয় পূসিিয়ার নিাি িওকত্ োং ত্েন 

সিজরািী িজয়জিন, সনজেজক িগে -সিিার-উসেষযার অধীশ্বর িজে দঘাষিা কজরজিন। আজে 

এই সিজরাি েমন করা েরকার। অত্এি শত্িিগে  করার েজনয প্রসত্িাে কজর ইাংজরেজের 

কাজি এক েূত্ পাসাজয় সিরাে মুসশিোিাে দথজক িসিজনয দিসরজয় পেজেন িওকজত্র 

নিাসির স্বপ্ন পণ্ড কজর দেিার েজনয। 
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যথািমজয় কেকাত্ায় সেজয় উপসস্থত্ িে সিরাজের েূত্। দেক সিজেন ত্েন কেকাত্ার 

েিনির। সনজিিাজধর মজত্া সত্সন দেোজেন দমোে। নিাজির অধীন িজয়ও িযিিার করজেন 

স্বাধীন রাোর মজত্া। সত্সন সপয়নজের হুকুম সেজেন নিাজির েূত্জক কেকাত্া দথজক েূর 

কজর োও। ত্াই িে। 

  

সিরাে ত্েন যুদ্ধযাত্রা কজর রােমিজের পথ ধজরজিন। েূত্ দয কেকাত্া দথজক েোধাক্কা 

দেজয় সফজর এজিজি, ত্ার কাজন উাে এ েির। 

  

সিরাজের দক্রাজধর আর িীমা রইে না। িাংেযায় মুসষ্টজময় একেে সিজেসশ িওোের পজে 

পজে যসে নিাজির আজেশ েঙঘন ও ত্াজক অপমান করজত্ িািি পায়, ত্জি ত্ার মান-

মযিাো থাজক দকাথায়  

  

িওকত্ োং দেেুক আরও দু-সেন নিাসির স্বপ্ন, আজে সফসরসগে জের েপিচূিি কজর ত্জি অনয 

কাে। 

  

সিরাে দিনানীজের হুকুম সেজেন, আপাত্ত্ দফৌজের মুে দফরাও। কেকাত্ায় চজো, 

আজে কেকাত্ায় চজো! 

  

কেকাত্ার পজথ পজে কাসশমিাোর। দিোজন আজি ইাংজরেজের কসুা ও দকিা। ১৭৫৬ 

সিস্টাজধ ২৪দশ েুন ত্াসরজে দিইোজন সিরাজের প্রথম িাংঘষি িয় ইাংজরেজের িজগে । সক্ 

দি িাংঘষি নামমাত্র। নিাজির সিনযরা অিেীোক্রজম দকিা েেে কজর দফেজে। কসুা িে 

েসুণ্ঠত্। দিসশর িাে ইাংজরে িে দগ্রপ্তার। দকউ দকউ সেজে সপাটান—ত্াজের মজধয সিজেন 

ওয়াজরন দিসস্টাংশ। 

  

কাসশমিাোজর সিজেন কান্তিািু। দোজক ত্াজক কান্তমুসে িজেও ডাকত্, কারি ত্ার 

একোসন মুসের দোকান সিে। দিসস্টাংি চম্পট সেজয় ত্ার আরেষয় প্রাথিনা করজেন, সত্সনও 

ত্াজক সনজের িাসের সিত্জর েসুকজয় রােজেন। দিসস্টাংি এ উপকার দিাজেনসন। পজর 
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সত্সন যেন িন এ দেজশ ইাংজরেজের িজিিিিিা, কান্তিািুজক িহু িম্পসে সেজয় রাে-

উপাসধজত্ িূসষত্ কজরন। কাসশমিাোজরর মিারাোরা কান্তিািুরই িাংশধর।  

  

সিরাে দয রিনীসত্জত্ অনসিে সিজেন না, এইিাজর ত্ারও পসরচয় পাওয়া দেে। 

  

সত্সন িুঝজেন, িাংঘষি যেন দিজধজি, ত্েন শত্রুজের আর িাাঁপ িােজত্ দেওয়া উসচত্ নয়। 

কারি অিির দপজেই ত্ারা আটঘাট দিাঁজধ প্রস্তুত্ িজয় উাজি। ত্েন ত্াজের েমন করজত্ 

দেজে রীসত্মজত্া দিে দপজত্ িজি। 

  

কাসশমিাোর েেে করিার পর িাজরা সেজনর সিত্জরই িমি দত্ােজোে সাক কজর 

দফজে সিরাে দ্রুত্জিজে ধািমান িজেন কেকাত্ার সেজক। 

  

দিোন দথজক কেকাত্া িজে একজশা ষাট মাইে। ত্েন দরেোসেও সিে না, দমাটরও 

সিে না। সক্ িৃিৎ এক দিনািাসিনী এিাং আনষুসগে ক দোকেন ও প্রচুর েটিির সনজয় 

সিরাে সাক এোজরা সেজনর মজধযই দিই একজশা ষাট মাইে পথ পার িজয় উপসস্থত্ 

িজেন কেকাত্ার উপকজণ্ঠ। 

  

ইাংজরেজের িুক দকাঁজপ উাে। সিরাজের এমন িাংিার মূসত্ি, এমন ঝজের েসত্ ত্ারা 

কল্পনাও করজত্ পাজরনসন। 

  

কেকাত্ায় িাে িাে রি উাে। 

  

সক্ সশয়জর শত্রু, িােিার ফুরিত্ দকাথায়  

  

নিাি িেজত্ িুঝায় দত্া মূসত্িমান সিোসিত্া কােকজমি েেিরত্। নিাি দয এমন 

দেেিার-জিাঝিার আজে সচজের মজত্া হুি কজর কেকাত্ার উপজর দিাাঁ মারজিন, কারুর 

সিিাজি এটা আজিসন। ইাংজরেরা দিজিসিজেন, দচাে রাসঙজয় আর িাকযিীরত্ব দেসেজয়ই 

সিরােজক এজকিাজর েসমজয় দেজিন—সক্ এেন এ দয উেটা িুসঝসে রাম! 
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 হেজেন্দ্রকুোর রায়  ।  সিরাজের সিেয় অসিযান  

 17 

www.bengaliebook.com 
 

 

ইাংজরেজের সিনযিাংেযা দমাট চাসর শত্ সত্রশেন—ত্ার মজধয োসে ইাংজরে নয়, পত্ুিসেে, 

আজমিসনয়ান ও ইউজরসিয়ান িা টযাি-সফসরসগে রাও আজি। মত্ান্তজর ইাংজরেজের েজে সিে 

পাাঁচজশা পজনজরা েন দোক। 

  

ইাংজরেজের ত্েন াাে দনই, ত্জরায়াে দনই, সনসধরাম িেিাজরর মজত্া অিস্থা। পুরাত্ন 

দুজেির প্রাচীর নেিজে, ত্ারই উপজর িিাজনা আজি কত্কগুজো দিজকজে মরজচ ধরা 

কামান। িারুে িযাাঁৎজিাঁজত্ ও অজকজো। 

  

১৬ই েুন ত্াসরজে নিািসিনযরা িােিাোজর োজের ধাজর নূত্ন উপদুেি আক্রমি করজে, 

সক্ সিজশষ িুসিধা কজর উাজত্ পারজে না, ত্জি অজনক দিপাই নানা োয়োয় োে পার 

িজয় শিজরর সিত্জরর এজি পেে। 

  

ইাংজরেরা সস্থর করজে ত্ারা োসে িাজিিপাোয় (োেসেসঘর পূিি ও েসক্ষি সেক) দথজক 

নিািসিনযজের িাধা দেজি। ত্ারা আগুন ধসরজয় সেজে দেসশপাোয়, দি আগুন সনিজত্ 

দেজেসিে অজনকক্ষি। ইউজরাসপয়ানজের স্ত্রী-পুত্র ও কনযা প্রিৃসত্ও দুজেির সিত্জর সেজয় 

আরেষয় গ্রিি করজে। 

  

িি দচজয় কাসিে অিস্থা িে ইউজরশীয়ান িা ট্র্যাি-সফসরসগে জের। ইাংজরেরা ত্াজের আমে 

দেয় না এিাং িারত্ীয়জের েজেও ত্ারা সিেজত্ পায় না। কাজেই ত্াজের িাে িে 

অজনকটা সত্রশঙ্কুর মজত্া। 

  

অিজশজষ নিাসি দিপাইজের িজয় েজে েজে ইউজরশীয় স্ত্রী-পুরুষ দুেিিাজর সেজয় ধরনা 

সেজত্ িাধয িে। ইাংজরেরা দুেিিার েুজে ত্াজের আরেষয় সনজত্ নারাে। সক্ ত্াজের কাত্র 

ক্রন্দন এমন েেনজিেী িজয় উাে দয, অিজশজষ ত্াজের েজনযও দুেিার েুজে সেজত্ িে। 

  

ইসত্মজধয সিরােও কেকাত্ায় এজি উপসস্থত্ িজয়জিন। সিমো অঞ্চজে সিে আসমরাজের 

িাোন, ত্ার আিানা িে দিইোজনই। 
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দমজটিুরুজেও ইাংজরেজের থানা দফাটি নাজম এক দুেি সিে। ইাংজরেজের ত্াসেজয় নিাসি 

দফৌে দিই দুেি দকজে সনজে। 

  

১৮ই ত্াসরজে কেকাত্ার উপর প্রধান আক্রমি ুররু িে। নিাসি দফৌে এে দুই সেক 

দথজক সশয়ােো ও পূিি এিোজনড। ত্ারা ইাংজরেজের িারা পসরত্যক্ত িাসেগুজো েেে 

কজর দফাটি উইসেয়ম দুজেির উপজর এমন প্রচণ্ড অসিিৃসষ্ট ুররু করজে দয, ইাংজরেজের 

কামানগুজো িে নীরিত্ারা কামাজনর মায়া দিজে পাত্ত্াসে গুসটজয় এজকিাজর দুজেির 

অন্দরমিজে সেজয় আরেষয় সনজে। 

  

দিই রাজত্রই অসধকাাংশ নারীজক োিাজে পাসাজয় দেওয়া িে। দুেিরক্ষীজের অিস্থা 

শশাচনীয়, ত্াজের দেি রেষাত্ উপিািসক্লষ্টকারি পাচকরা পোয়ন কজরজি, োিার রাাঁধিার 

েজনয দকউ দনই। ত্ার উপজর দোো-গুসে-িারুেও ফুসরজয় এজিজি। দয েিনির দেজকর 

েজনয এই সিপে, সত্সন ত্সল্পত্ল্পা গুসটজয় েিা সেজত্ চাইজেন। 

  

পরসেজনর (১৯দশ েুন) অিস্থা আরও িগে ীন। আজমিসনয়ান ও ইউজরশীয়ান সিনযরা 

আত্ঙ্কগ্রি িজয় আর েোই করজত্ চাইজে না। ইউজরাপীয় সিনযজেরও প্রায় দিই অিস্থা, 

ত্ারা অস্ত্রধারি কজর রইে অত্যন্ত নাচার িাজিই। অজনজকই সেজশিারা িজয় দকিা দিজে 

োিাজে সেজয় উজা িিে। েিনির দেক ও দিনাধযক্ষ সমসঞ্চনও প্রমাে গুজি যুঃ পোয়সত্ 

ি েীিসত্ দিজি চটপট চম্পট সেজেন োিাজের উজদজশ।  

  

আজমিসনয়ান ও ইউজরশীয়ানজের িাে সেজেও দুজেির মজধয ত্েনও িক্ষম দশ্বত্াগে  দযাদ্ধা 

সিে একজশা িের েন। েিনির ও দিনাপসত্র কাপুরুষত্া দেজে ত্ারা োপ্পা িজয় উাে। 

িকজে সমজে ত্াজের পেচুযত্ কজর েিনির ও দিনাধযজক্ষর পজে সনযুক্ত করজে 

িেওজয়েজক। 

  

িেওজয়ে শত্রুজের িাধা দেিার দশষ দচষ্টা করজেন িজট, সক্ িফে িজেন না। নিাজির 

দিপাইজের অত্ুযগ্র অসিিৃসষ্টর িামজন দুেিপ্রাকাজর সত্্ঠ াজনই অিম্ভি, দশ্বত্াগে রা েজে েজে 

িে পপাত্ ধরিীত্জে। 
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দিই রাজত্র দুজেির চাসরসেককার িাসেঘর োউ োউ কজর জ্বেজত্ োেে। ইাংজরে সিনযরাও 

ত্েন আর দিনানীজের হুকুম মানজত্ রাসে িে না, ত্ারা মজের িাণ্ডার েজুট দিজিড 

মাত্াে িজয় িই িই কজর দিোজত্ োেে। অজনক ইউজরাপীয় সিনয দুেি দথজক দিসরজয় 

পজে সিরাজের পজক্ষ দযােোন করজে। 

  

পরসেন ২০দশ েুন রসিিার। িেওজয়েও িাে িােজত্ িাধয িজেন। েগে ার িুজক ত্েনও 

োিাজের উপজর েিনির দেক প্রিৃসত্ পোত্ক ইাংজরেরা সিরাে করসিজেন। িেওজয়ে 

িজঙ্কত্ কজর ত্াজের কাজি িািাযয প্রাথিনা করজেন। দেক ইো করজেই দনৌকা পাসাজয় 

িেওজয়ে প্রিৃসত্জক উদ্ধার করজত্ পারজত্ন। সক্ ত্েন ত্াাঁর আজক্কে গুড ুম িজয় সেজয়জি, 

আিার এই সিপজ্জনক স্থাজন এজি নিাসি গুসে িেম করিার িািি ত্ার িে না। ত্ারপর 

িীরির দিাধকসর চাচা আপন িাাঁচা প্রিাজেরই কথা স্মরি কজর োিাে সনজয় িজর পেজেন 

পেত্ার িন্দজরর সেজক। 

  

দিো চারজটর িমজয় নিাজির সিনযরা চাসরসেক দথজক পাাঁসচে টপজক দকিার সিত্জর 

োসফজয় পেে। যারা িাধা দেিার দচষ্টা করজে ত্ারা িে কচু কাটা। িেওজয়ে ত্েন 

আত্মিমপিি করজেন িেেিজে। কেকাত্ার পত্ন িে। 

  

কেকাত্ার ও িাাংোর অনযানয োয়োয় সিোসত্ কসুা সিরাজের িিেত্ িওয়ার ফজে ইস্ট 

ইস্ডনয়া দকাম্পাসনর সকিু কম এক দকাসট টাকার ক্ষসত্ িজয়সিে। িাধারি িযসক্তজেরও। 

িারাজত্ িজয়সিে এক দকাসট ষাট েক্ষ টাকা। ওেন্দাে ও ফরাসি িসিকরাও িজয় িজয় 

সিরাজের িাত্ ত্ুজে সেজয়সিজেন যথাক্রজম িাজে চাসর েক্ষ ও িাজে সত্ন েক্ষ টাকা। 

  

সত্ন সেন পজর কেকাত্া েয় ও সফসরসগে  েেন কজর সিরাে মুসশিোিাজে সফজর সেজয় 

সিেজয়াৎিজির আজয়ােন করজেন মিািমাজরাজি।(২)  

  

  
  

।। িাত্ ।। 
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পুত্রিীন আসেিসেির সত্ন কনযার িজগে  ত্ার সত্ন ভ্রাত্ুষ্পজত্রর সিিাি িজয়সিে। মধযম। 

ভ্রাত্ুস্পুত্র সিয়ে আিম্মে দপজয়সিজেন পূসিিয়ায় নিাসি করিার িার। সত্সন পরজোক েমন 

করিার পর ত্ার দিজে িওকত্ োং িজেন পূসিিয়ার নিাি (১৭৫৬ সিস্টাধ)। দিই িমজয়ই 

সিরাে কজরন মাত্ামজির সিাংিািজন আজরািি। 

  

দিাজটা মাসির দিজে সিরাে ত্ার দচজয় িজয়াকসন্ঠ  িজয়ও িজিন িাাংো-সিিার-উসেষযার 

িিিময় কত্িা, এটা িওকজত্র দমাজটই িাজো োেে না। ত্ার ধারিা িে আসেিসেির 

সিাংিািজনর উপজর ত্ারই োসি িিিাজগ্র। ত্ার উপর সিশ্বািঘাত্ক সমরোফর ত্েন দথজকই 

সিরাজের সিরুজদ্ধ চক্রান্ত ুররু কজরসিজেন। সত্সন িওকত্জক মুসশিোিাে আক্রমি করিার 

েজনয দোপজন প্রজরাচনা সেজত্ োেজেন। 

  

িওকত্ও দটাপ সেেজত্ দেসর করজেন না। সত্সন সেসির িােশার উসের ইমাে-উেমুল্কজক 

এক দকাসট টাকা উৎজকাচ সেজয় সনজের নাজম িাাংো-সিিার-উসেষযার নিাি িজে ফারমান 

আসনজয় মুসশিোিাে আক্রমি করিার েজনয প্রস্তুত্ িজত্ োেজেন এিাং সিরােজক 

দিাোিুসে োসনজয় সেজত্ কিরু করজেন না দয—িাজোয় িাজোয় িুেিুে কজর সিাংিািন 

দথজক দনজম পজো। াাকায় সেজয় আমার ত্জি দথজক চাকসর কজরা! 

  

িওকজত্র েম্ভ পূিি করিার েজনযই সিরাে িসিজনয দিসরজয় পজেসিজেন। সক্ িাাৎ 

ইাংজরেরা সনেমূসত্ি ধারি কজর িজে সপিজন শত্রু দরজে সত্সন পূসিিয়ায় দযজত্ পাজরনসন। 

েুন মাজি কেকাত্ার পত্ন ও ইাংজরে সিত্াসেত্ িে িজট, সক্ িজগে  িজগে  দনজম এে 

িােজের ঘনঘটা। ত্ারপর িষিাকাে কাসটজয় দিজেির মাজির দশজষর সেজক সিরাে 

আিার দিসরজয় পেজেন িেেিজে। 

  

িওকত্ সিে এজকিাজরই অপোথি েীি। ত্ার িামিো িাজির েজনয দকিই ত্াজক পিন্দ 

করত্ না। িিিোই সত্সন দনশায় চুর িজয় ইয়ারজের িজগে  নত্িকীজের নাচোন সনজয় দমজত্ 

থাকজত্ন। 
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সিরাজের দিনাপসত্ রাো দমািনোে িিিাজগ্র সনজের দফৌে সনজয় পূসিিয়ায় প্রজিশ 

করজেন। মসিিাসর নামক স্থাজনর কাজি িওকত্ও িসিজনয এসেজয় এজেন সিরােজক িাধা 

দেিার েজনয। 

  

সিনযিজে সিরাে সিজেন িওকজত্র দচজয় অসধকত্র িেীয়ান। সক্ পূসিিয়ার দফৌজের 

িামজন সিে এক সিিীিি েোিূসম, যা উেীিি িওয়া িিেিাধয নয়। কাজেই সিরাজের 

দোেন্দােরা েোিূসমর এপাজর োাঁসেজয়ই কামান োেজত্ োেে। িওকজত্র 

দোেন্দােজের দিনাপসত্র নাম শযামিুন্দর, োজত্ িাঙাসে কায়স্থ। সত্সনও োেজত্ 

োেজেন সনজেজের কামান। 

  

দুই পজক্ষ কামানযুদ্ধ চেজি, এমন িমজয় িওকত্ সনজের অশ্বাজরািী দিনােেজক অগ্রির 

িিার েজনয হুকুম সেজেন। 

  

প্রিীি দিনাপসত্রা নারাে। িেজেন, ওই অসিিৃসষ্টর মজধয দুেিম েোিূসমর েে-কাো 

পার িিার দচষ্টা করজে আমাজের িকেজকই মারা পেজত্ িজি। 

  

সক্ িওকত্ িজেন মিিজো িিোন্তা—যুদ্ধ না কজরও দিরা দযাদ্ধা। সত্সন মিা োপ্পা। 

িজয় দিনাপসত্জের যা মুজে আজি ত্াই িজে োোোসে সেজত্ োেজেন। 

  

দি োোোসে েীঘিকাে ধজর িিয করজত্ না দপজর দিনানীরা রাজের মাথায় অশ্বাজরািী 

দফৌে সনজয় েোিূসমর সিত্র সেজয়ই িাাংোর সিনযজের আক্রমি করজত্ চেজেন। 

  

িািো িওকত্ োনজত্ন না, কত্ ধাজন িয় কত্ চাে! সত্সন িািজেন, আমার 

দঘােিওয়াররা যেন িামো সেজত্ িুজটজি, ত্েন েোই দত্া ফজত্ িজয় সেজয়জিই! আসম 

আর এোজন োাঁসেজয় সমজি মাথা ঘাসমজয় মসর দকন  

  

সনজের ত্ািুর সিত্জর াুজক সত্সন িেজেন, দে আও িাাং। নাজচা, োও, ফুসত্ি কজরা! 
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ত্াাঁিুর সিত্জর চেজি যেন নিাসি ফুসত্ির হুজিাে, েোিূসমর উপজর ত্েন সিরাজের 

কামানগুজো ঘন ঘন হুমসক সেজয় হু হু কজর িুসটজয় সেজয়জি অসিময় মৃত্যুঝে! পূসিিয়ার 

অশ্বাজরািীরা েজে েজে িত্ািত্ িজয় েোিূসমজক কজর ত্ুেজে রক্তরাঙা! অিজশজষ ত্ারা 

আর অিম্ভজির সিরুজদ্ধ োাঁোজত্ পারজে না, িত্রিগে  িজয় সেজক সেজক পোয়ন করজত্ 

োেে। 

  

দিনাপসত্রা ত্েন পোয়মান সিসনকজের আিার উৎিাসিত্ করিার েজনয ত্াাঁিুর সিত্র 

দথজক িওকত্জক িাইজর দটজন আনজেন। সক্ নিাি িািাদুজরর ত্েন শশাচনীয় অিস্থা 

দনশার দচাজট আর দুই পাজয় ির সেজয় োাঁোজত্ পারজিন না। িকজে সমজে ধরাধসর কজর 

ত্াজক িাসত্র উপজর ত্ুজে সেজে। সক্ কাজক সত্সন উৎিাসিত্ করজিন  রিজক্ষজত্র ত্েন 

উপসস্থত্ আজি মাত্র পজনজরা-জষাজো েন পূসিিয়ার সিসনক। 

  

শত্রুপজক্ষর এক গুসেজত্ িওকত্ ইিজোক ত্যাে করজেন দিই দিহুাঁি অিস্থাজত্ই। মাসটর 

উপজর পজে দেে নিাজির রত্নেসচত্ উষ্ণীষ। 

  

মসিিাসরর যুজদ্ধ েয ী িজয় সিরাে িযথি কজর সেজেন সমরোফজরর প্রথম ষেযন্ত্র। 

  

১৭৫৬ সিস্টাধ িজে সিেয ী সিরাজের েীিজন িিজচজয় মসিমময়। সফসরসগে রা পোত্ক, 

প্রসত্িন্দ্বী িওকত্ পরাসেত্ ও সনিত্, সিশ্বািঘাত্ক সমরোফজরর দথাত্া মুে দিাাঁত্া— 

সিরােজদৌো িজেন িগে -সিিার-উসেষযার একাসধপসত্। 

  

————— 

  

(১) অনুরূপ দুঘিটনা ঘজটসিে ইউজরাজপর ওয়াটােি যুদ্ধজক্ষজত্র দযোজন ফরাসি দনজপাসেয়ন 

িাজরন, ইাংজরে ওজয়সোংটন দেজত্ন। সিক্টর সিউজো িজেন—ফরাসিরা দিজর সেজয়সিে 

োসে কজয়ক দফাাঁটা িৃসষ্টর েজনয। িাাৎ িষিা দনজম যসে ফরাসিজের িারুজের োো সিজে 

না দযত্, ত্জি োমিান দিনাপসত্ কচুার নূত্ন সিনয সনজয় যুদ্ধজক্ষজত্র উপসস্থত্ িিার অজনক 

আজেই ওজয়সোংটন দিজর িূত্ িজয় দযজত্ন। দনজপাসেয়জনর প্রচণ্ড আক্রমজি কািু িজয় 
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প্রায় িাে দিজে ওজয়সোংটন আকুেিাজি িজে উজাসিজেন—িয় রাসত্র আিুক, নয় আিুক 

ব্লচার, দি িেিান  এিাং ব্লচার এজি ইাংজরেজের মান ও প্রাি রক্ষা কজরসিজেন। ক্লাইিও 

পাসেজয় সেজয় আমিাোজন েসুকজয় রাসত্র সকাংিা সমরোফজরর িািাজযযর েজনয িাগ্রজি 

অজপক্ষা কজরসিজেন। পোসশজত্ও িৃসষ্ট এজি সিরাজের িারুজের োো সিসেজয় না সেজে 

এিাং সমরোফর সিশ্বািিন্তা না িজে ইাংজরেজের েয়োজির দকানও আশাই সিে না। 

  

(২) আমাজের িক্তিয সিষয় িজে—সিরাজের সিেয়-অসিযান। িুত্রাাং অন্ধকপূ-িত্যার 

প্রিগে  এোজন অিান্তর। এিাং ওই প্রিগে  সনজয় আজোচনা না করিার আর একটা কারি 

িজে, ও িযাপারটা সনজয় ঐসত্িাসিকরা পরস্পর সিজরাধী মত্ দপাষি কজরন। অিরুদ্ধ 

কেকাত্ার েিনির িেওজয়ে িজেন, ঘটনাটা ঘজটসিে—১৪৬ েন ইাংজরে কারারুদ্ধ 

িজয়সিে অন্ধকূজপর মজধয। অক্ষয়কুমার সমজত্রয় এিাং আরও দকউ দকউ (জযমন সমুঃ 

সেটে) প্রমাি করিার দচষ্টা কজরজিন, অন্ধকূপ-িত্যার কাসিসন এজকিাজরই অমূেক। এই 

মত্ অনুিাজরই সব্রসটশ েিনিজমন্ট পযিন্ত অিজশজষ কেকাত্ার োেসেসঘ দথজক অন্ধকূপ-

িত্যার স্মৃসত্িম্ভ িসরজয় দফেজত্ িাধয িজয়সিজেন। িযার যদুনাথ িরকার এিাং আরও 

কারুর কারুর মত্ানুিাজর, অন্ধকূপ িত্যা-কাসিসন িয়জত্া এজকিাজরই সিসেিীন নয়। সক্ 

িেওজয়ে অত্ুযসক্ত কজরজিন, কারি অন্ধকজূপর ২৬৭ িেি ফুট আয়ত্জনর মজধয ১৪৬ েন 

ইাংজরজের স্থান িাংকেুান িওয়া অিম্ভি। েুি িম্ভি িসন্দ ইাংজরেজের িাংেযা ষাটেজনর 

দিসশ সিে না। 

  

এোজন আর একটা কথা উজিেজযােয। অন্ধকূপ িা ব্লযাক দিাে িজে ইাংজরেজেরই িারা 

সনসমিত্ কারাোর। সিরাে কেনও ত্া দচাজেও দেজেনসন, ত্ার আয়ত্জনর কথাও োনজত্ন 

না। িসন্দ ইাংজরে সিসনকরা মাত্াে িজয় রক্ষীজের মারধর করজত্ থাজক। রক্ষীরা সিরাজের 

কাজি সেজয় অসিজযাে কজর। সিরাে সেোিা কজরন, এোজন সফসরসগে জের দকানও 

কারাোর আজি  ত্ারা অন্ধকূজপর নাম কজর। সিরাে হুকমু দেন, মাত্াে সফসরসগে গুজোজক 

দযন ত্ার সিত্জর আটক কজর রাো িয়। দয ডাজে িজিসিে মাত্োসম কজর দিই ডাে 
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কাটজত্ সেজয় দুিিে ইাংজরেজের ঝাপ সেজত্ িজয়সিে স্বোত্ িসেজেই। অন্ধকপূ িত্যা 

আাংসশকিাজি িত্য িজেও সিরাজের উপজর দকাজনাই দোষাজরাপ করা যায় না।  
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