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অপি ণ— 

আিার দুই জান্নাি খাসদজা ও িাফিাদ্ক  

পরি দয়ালু ও অিীি করুণািয় প্রভু িাাঁদ্দর উভয়দ্ক নিক িায়াি দাি করুি ও 

সিরাদ্ি মুস্তাসকদ্ির ওপর অটল রাখুি! আসিি।    
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আিার সকছু কথা 

িি প্রিংিা আল্লাি িাআলার জন্য। িালাি ও িালাি িসষি ি নিাক আিাদ্দর 

কসলজার টুকদ্রা হুজুর িাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়া িাল্লাদ্ির ওপর। আলিািদুসলল্লাি 

১৮৫৭ িাদ্লর উত্তাল সিপাসি সিদ্রাদ্ির চাক্ষুষ সিিরণ িম্বসলি আিদুল লসিদ্ফর 

ঐসিিাসিক নরাজিািচার অনুিাদ নিষ িদ্য়দ্ে। িান্দার অনূসদি এই িইটি ‘ডাদ্য়সর 

১৮৫৭’ িাদ্ি অসচদ্রই পাঠকদ্দর িাদ্ি যাদ্ি ইিিাআল্লাি। লাকাল িািদু 

ওয়ালাকাি শুকরু ইয়া আল্লাি।  

দায়িদ্ধিার কারদ্ণ িইটি পাদ্ঠর পূদ্িি  সকছু কথা পাঠকদ্দর কাদ্ে নপি করা 

অিীি জরুসর িদ্ি করসে। আিা করসে এই ভূসিকা পাঠকদ্দর িইটি পড়দ্ি িািায্য 

করদ্ি ইিিা আল্লাি।  

• মূল নরাজিািচাটি উঁচুিাদ্ির ফারসি ভাষায় সলসখি। জিাি খাসলক 

আিিাদ সিজািী িাদ্িি িইটির উদুি  অনুিাদ কদ্রদ্েি। আসি অনুিাদ্দর 

িিয় মূল ফারসি ও উদুি  অনুিাদ দুদ্টাই িািদ্ি নরদ্খসে।  

• নরাজিািচাটি নযদ্িতু নদড়িি িের পূদ্িি  মুঘল িািদ্ির নিদ্ষর সদদ্ক 

সলসখি। ফদ্ল নি িিদ্য়র সিসভন্ন পসরভাষা ও িাি এদ্িদ্ে। সুিরাং 

আিাদ্কও নলখদ্কর িাদ্থ সদসল্লর নিই রাজদরিাদ্র উপসিি থাকদ্ি 

িদ্য়দ্ে। নলখদ্কর িদ্ির ভাি বুঝার নচষ্টা করদ্ি িদ্য়দ্ে। 

• আসি অনুিাদ্দ নিই প্রাচীিদ্ের োপ রাখার নচষ্টা কদ্রসে। অনুিাদ্দ নি 

িিদ্য়র ব্যিহৃি পসরভাষাগুদ্লাদ্ক যথািাদ্ি নরদ্খ টিকাদ্ি িার ব্যাখ্যা 

সলদ্খ সদদ্য়সে। আর স্বাভাসিকভাদ্িই অনুিাদ্দ িাংলা ভাষায় ব্যিহৃি 

আরসি, ফারসি ও উদুি  িব্দগুদ্লা ব্যিিার কদ্রসে। ফদ্ল একইিাদ্থ 

অনুিাদ্দ প্রাচীিদ্ের োপ থাকদ্ি, আিার নরাজিািচার মূলভাি ফুদ্ট 

উঠদ্ি।  
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• ফারসি ও উদুি  ভাষায় ডাদ্য়সরর প্রসিিব্দ নরাজিািচা। িদ্ি নযদ্িতু আিরা 

িইদ্য়র িাদ্ি ডাদ্য়সর িব্দ যুক্ত কদ্রসে, িাই পুদ্রা িইদ্য় নকাথাও আিরা 

নরাজিািচা সলদ্খসে, আিার নকাথাও ডাদ্য়সর িদ্ব্দই উদ্ল্লখ কদ্রসে।  

• িইটি পাঠ করার পূদ্িি  অিশ্যই জিাি খাসলক আিিাদ সিজািী িাদ্িদ্ির 

সুসিস্তৃি ভূসিকাটি পাঠ করদ্ি িদ্ি। অন্যথায় িইটির প্রধাি িাকিাদ 

নথদ্ক পাঠক দূদ্র িদ্র যাদ্িি। িাই মূল ডাদ্য়সরদ্ি প্রদ্িদ্ির আদ্গ 

অিশ্যই ভূসিকাটি পাঠ কদ্র সিি!  

• ডাদ্য়সরদ্ি থাকা সিসভন্ন ব্যসক্তর পসরচয় িিকাদ্র নিি সকছু টিকা জিাি 

খাসলদ আিিাদ সিজািী িাদ্িি যুক্ত কদ্রসেদ্লি। সকন্তু িাংলাভাষী 

পাঠকদ্দর কথা সিদ্িচিা কদ্র িান্দা আরও সকছু টিকা যুক্ত কদ্রসে, এিং 

নিগুদ্লাদ্ি অনুিাদক সলদ্খ সদদ্য়সে। ফদ্ল পাঠক নকািটি আিার নদওয়া 

টিকা, আর নকািটি জিাি খাসলদ আিিাদ সিজািী িাদ্িদ্ির টিকা, িা 

িিদ্জই বুঝদ্ি পারদ্িি ইিিা আল্লাি।  

• িইদ্য়র নিষাংদ্ি ১৮৫৭ িাদ্লর ঐসিিাসিক ফিওয়ার মূলপাঠটির 

অনুিাদ (একটি িংসক্ষপ্ত ভূসিকািি) যুক্ত কদ্র সদদ্য়সে। এটি ইসিিাদ্ির 

অিযন্ত গুরুেপূণি  একটি দসলল। ফদ্ল িইটির নিৌন্দযি  বৃসদ্ধ নপদ্য়দ্ে িদ্লই 

প্রিীয়িাি িদ্ে।  

 

কৃিজ্ঞিা ও নদায়া কািিা 

প্রজন্ম পািসলদ্কিি নথদ্ক অিযন্ত যত্নিিকাদ্র িইটি প্রকাি করদ্েি আিার 

িম্মাসিি ভাই আিিদ মুিা। আল্লাি িাআলা আিিদ মুিা ভাই, িার পসরিার ও 

িার প্রকািিা প্রসিষ্ঠািদ্ক কবুল ও িাকবুল করুি। িাসিদ্িযর িয়দাদ্ি িসক্তিালী ও 

কল্যাণকর অিদাি রাখার িাওসফক দাি করুি। িালাল পদ্থ চলার ও িালাল 

উপাজি দ্ির িাওসফক দাি করুি। আসিি।  

ভূসিকার নিষ-পযি াদ্য় এদ্ি িান্দা িইটির পাঠক ও পাঠিকাদ্দর কাদ্ে িসিিয় 

সিিীি অনুদ্রাধ করসে:  

✓ িইটি পদ্ড় যসদ আপসি উপকৃি িি, িািদ্ল আপিার নদায়ায় আিাদ্ক, 

আিার পসরিারদ্ক ও িি মুিসলিদ্ক িসরক রাখদ্িি! 
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✓ িইটি যসদ আপসি উপকারী িদ্ি কদ্রি, িািদ্ল িইটির প্রচার-প্রিাদ্র 

িাধ্যানুযায়ী অিদাি রাখদ্িি!  

িিি দ্িষ িলদ্ি চাই- িান্দা িইটিদ্ক িিি াত্মক ভুলমুক্ত রাখার নচষ্টা কদ্রসে। িদ্ি 

আিার অদ্যাগ্যিা ও ইলসি দুিিলিার ব্যাপাদ্র আসি ভাদ্লা কদ্রই জাসি। িাই এই 

িইদ্ি ভাদ্লা যা সকছু আদ্ে, িি আল্লাির পক্ষ নথদ্ক, আর যসদ নকাদ্িা ভুল 

দৃসষ্টদ্গাচর িয় িািদ্ল িা িয়িাদ্ির পক্ষ নথদ্ক ও আিার ভুল। আসি আল্লাির 

কাদ্ে সিিঃিদ্িি  ক্ষিা চাই। আল্লাি িইটিদ্ক কবুল কদ্র সিি! আল্লাি িইটির িাদ্থ 

িংসিষ্ট িিাইদ্ক কবুল কদ্র সিি। িাদ্দর ওপর িন্তুষ্ট িদ্য় যাি। আসিি।  

 

সিিীি 

িান্দা মুিাম্মাদ মুসিউদ্দীি িাযিারী 

িঙ্গলিার 

১৫ রজি ১৪৪৪ সিজসর 

৭ নফব্রুয়াসর ২০২৩ সিস্টাব্দ 

 

নফিবুক নপজ: fb.com/m.mazharee 

নফিবুক আইসড: fb.com/bandamuhiuddin 

নটসলগ্রাি চযাদ্িল: @m_mazharee 
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অসভিি 

খাসলক আিিদ সিজািী িাদ্িি অদ্িক নচষ্টা ও গভীর িদ্িাদ্যাদ্গর িাদ্থ আিদুল 

লসিদ্ফর ঐসিিাসিক ডাদ়্েসরটি িংকলি কদ্রদ্েি। ফারসি পাদ্ঠর পািাপাসি একটি 

উদুি  অনুিাদও উপিাপি করা িদ়্েদ্ে, যাদ্ি যারা ফারসি ভাষার িাদ্থ পসরসচি 

িি, িারাও সিষ়েিস্তু নথদ্ক উপকৃি িদ্ি পাদ্রি।  

১৮৫৭ সিদ্রাদ্ির নিি কদ্য়কটি নরাজিািচা রদ়্েদ্ে। িদ্ি নিগুদ্লার িদ্ধ্য 

আিদুল লসিদ্ফর ডাদ়্েসরর একটি সিদ্িষ গুরুে রদ়্েদ্ে। িাসিিয ও ঐসিিাসিক 

উভ়ে সদক নথদ্কই। আিদুল লসিফ িসণিি ঘটিাগুদ্লা িিার িািদ্িই ঘদ্টদ্ে। সিসি 

ঘটিাগুদ্লাদ্ক িঠিকভাদ্ি িণি িা কদ্রদ্েি। ঐসিিাসিক গদ্িষণার এই পদ্ধসিটি 

প্রািাসণক এিং গ্রিণদ্যাগ্য। িাই সিসি সিদ্জই এ কথা উদ্ল্লখ কদ্রদ্েি: 

“এখি আিাদ্ক রূপকথার পাঠক িলদ্িি িা! আিাদ্ক অদ্যৌসক্তক কথক িদ্ি 

করদ্িি িা! আসি রূপকথাও িদ্ল নিড়াই িা, আর সিথ্যা গল্পকারও িই! 

আিার এই সিষয়গুদ্লার িাদ্থ সকইিা িম্পকি  আদ্ে? আসি একজি সুভাষী 

এিং িৎ নলখক।” 

 

শুদ্ধিার এই বিসিষ্টয আবদুল লরতিয়ক অন্যান্য সমসামর়িক রিাজনামচা 

রলখকয়দি রথয়ক আলাদা কয়িয়ে। সকন্তু যিই িস্তুসিষ্ঠিা ও শুদ্ধিা ব্যিিার করা 

নিাক িা নকি, ঘটিা িণি িাকারীর রচিাশিলী িার অনুভূসি ও িিানুভূসি প্রকাি 

নপদ্য়ই যায়। আিদুল লসিদ্ফর নলখার ধরি নথদ্ক নিাঝা যা়ে, ওই সিপাসিদ্দর 

প্রসি সিসি িিানুভূসিিীল সেদ্লি িা, যারা সিদ্রাদ্ির জন্য সজম্মাদার সেল, এিং 

িািাদুর িািদ্ক িািদ্ি নরদ্খ ইংদ্রজদ্দর সিরুদ্দ্ধ দাাঁসড়দ্য় সগদ্য়সেল। এর একটি 

কারণ এটাও িদ্ি পাদ্র নয, ইংদ্রজদ্দর সিরুদ্দ্ধ সলখদ্ি সিদ্িষ কদ্র এিি 

পসরসিসিদ্ি যখি িারা রাজশিসিকভাদ্ি আসধপিয প্রসিষ্ঠা কদ্র নফদ্লসেল, ঝাঁ সক 

নিও়োর িািান্তর সেল। সুিরাং আিাদ্দর কাদ্ে প্রিাণ রদ়্েদ্ে নয ১৮৫৭ িাদ্লর 

িালাি িণি িাকারীরা সিদ্জদ্দর স্মৃসিচারণ গ্রন্থ সিসভন্ন ব্যসক্তর কাদ্ে সিসক্ষপ্তভাদ্ি 

রাখদ্িি, যাদ্ি িা এক জায়গায় থাকার ফদ্ল পুদ্রাটা নকাদ্িা ব্যসক্তর িাদ্ি পদ্র 

িা যায়। আিদুল লসিদ্ফর সিদ্রািীদ্দর প্রসি িিানুভূসি িয়দ্িা সেল িা, সকন্তু বৃদ্ধ 
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িািাদুর িাদ্ির প্রসি িার আন্তসরক িিানুভূসি সেল। সিসি নচদ়্েসেদ্লি নয িািাদুর 

িাি সিদ্জদ্ক সিদ্রািকারীদ্দর নথদ্ক আলাদা রাখদ্িি।  

ঐসিিাসিকদ্দর িাপকাঠি িিদ়্ের িাদ্থ িাদ্থ পসরিিি ি ি়ে। আজ যাদ্দরদ্ক 

আিরা স্বাধীিিাযুদ্দ্ধর মুসক্তদ্যাদ্ধা িসল, আিদুল লসিফ সিিঃিদ্কাদ্চ িাদ্দরদ্ক 

িাগী িা সিদ্রািকারী িলদ্িি। ইসিিাি যিই িস্তুসিষ্ঠ নিাক িা নকি, িার 

প্রািসঙ্গকিা নকাদ্িা িা নকাদ্িা রূদ্প থাকদ্িই। অিএি এ িক্তব্য সচন্তা করার িদ্িা 

নয, ইসিিাি সিদ্জদ্ক পুদ্রাপুসর িস্তুসিষ্ঠ করদ্ি িক্ষি িদ্ি িা। 

খাসলক আিিদ সিজািী িাদ্িি আিদুল লসিদ্ফর নরাজিািচা িংকলি কদ্র 

যারা ১৮৫৭ িাদ্লর সিদ্রাদ্ির ইসিিাি িম্পদ্কি  আগ্রিী, িাদ্দর জন্য দরকাসর 

উপকরণ একসিি কদ্র সদদ্য়দ্েি। িাবুল িািাি অিযন্ত পসরশ্রি ও উদ্যদ্ির িাদ্থ 

িম্পাদিার দাস়েে পালি কদ্রদ্েি। আিা করা যা়ে জ্ঞািীরা এই প্রদ্চষ্টার প্রিংিা 

করদ্িি। 

 

ড. ইউসুফ হুিাইি খাি 

ভাইি চযাদ্েলর 

মুিসলি ইউসিভাসিি টি, আলীগড় 
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খারলক আিমাদ রনজামীি ভূসিকা 

 

এক 

১৮৫৭ িাল ভারদ্ির রাজশিসিক ও িাংস্কৃসিক ইসিিাদ্ি একটি িাইলফলক। এটিই 

প্রাচীি ও আধুসিক ভারদ্ির িধ্যিিী িাি, নযখাি নথদ্ক অিীদ্ির োপও পড়া 

যা়ে এিং ভসিষ্যদ্ির িম্ভািিার মূল্যা়েিও করা যা়ে। মুঘল িাম্রাদ্জযর পাদদ্দদ্ি 

এিি একটি িভযিা প্রসিপাসলি িদ়্েসেল, যা িণি , িংি, ধিি  এিং জািী়েিার 

িিস্ত বিষম্য ও বিসিদ্ষ্টর ঊদ্বি উদ্ঠসেল; এিং দীঘি কাল ধদ্র ভারদ্ির 

রাজশিসিক ঐদ্কযর গ্যারাসি সেল। এখাদ্ি নপৌাঁদ্ে এর সিিঃশ্বাি িন্ধ িদ্য় যায়। এর 

িাদ্থ ইসিিাদ্ির একটি যুগ নিষ িদ়্ে যা়ে।  

পুরদ্িা িিাজব্যিিা ও পুরদ্িা ধ্যাি-ধারণা িিদ়্ের িতুি দাসি ও িাকাজার 

িািদ্ি অিিি িস্তক িদ্য় যায়। িতুি িািাসজক িসক্ত শুধু সচন্তাধারা ও দৃসষ্টভসঙ্গ 

ভাঙার িদ্ধ্য িীিািদ্ধ থাদ্ক িা, িরং িদদ্ল নদ়ে জীিদ্ির িিগ্র অক্ষ। িাস্তিিা 

িল, ১৮৫৭ িাদ্ল শুধুিাি একটি রাজশিসিক ব্যিিাই বংি ি়েসি, িরং ভারিী়ে 

িধ্যযুদ্গর িিগ্র িাংস্কৃসিক মূলধিও বংি িদ়্ে সগদ্য়সেল। নয সদসল্ল িিাব্দীর পর 

িিাব্দী ধদ্র জ্ঞাি ও নযাগ্যিার নকন্দ্র এিং িভযিা-িংস্কৃসির নদালিা সেল, িা 

এিিভাদ্ি বংি িদ়্েদ্ে নয, এর দিি করা অিিা়েভাদ্ি নেঁদ্দ উদ্ঠদ্ে: 

 ےئگ ریتے اٹمےن

ٹ

اں یھب اب م

ش
 

وت  ےک ن  

رگ 
 
ا ہ

 

 اے کلف! اس ےس زی ادہ ہن اٹمی

এখি নিা নিািার সিটিদ্য় নফলার সচহ্নও মুদ্ে নগদ্ে, 

নি আিিাি! এর নথদ্ক নিসি আর কখদ্িা সিটিদ্য় সদও িা! 

 

এই রাজশিসিক ও িাংস্কৃসিক বংদ্ির কাসিসিদ্ক ঐসিিাসিকরা সিসভন্ন দৃসষ্টদ্কাণ 

নথদ্ক সিন্যস্ত কদ্রদ্েি। নকউ নকউ এটিদ্ক সিেক সিপাসিদ্দর িাঙ্গািা সিদ্িদ্ি 

অধ্য়েি কদ্রদ্েি; নকউ আিার পুদ্রা আদ্ন্দালদ্ি কদ়্েকটি প্রসিসি়োিীল 

উপাদাদ্ির কাযিকলাপ নদদ্খদ্েি; এিং সকছু নলখক এটিদ্ক একটি ক্ষস়েষ্ণু 
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িািন্তিাসিক ব্যিিা দখদ্লর প্রদ্চষ্টা সিদ্িদ্ি ব্যাখ্যা কদ্রদ্েি। এই ধরদ্ির িি 

ব্যাখ্যা িাস্তিিার শুধুিাি একটি সদক িািদ্ি সিদ্য় আদ্ি, িাই আংসিকভাদ্ি িা 

িঠিক িদ্লও িািসগ্রক সদক নথদ্ক ভুল।  

সিদ্শ্বর নয নকাদ্িা আদ্ন্দালিদ্ক যসদ সিরদ্পক্ষভাদ্ি অধ্য়েি করা ি়ে, 

িািদ্ল এই সিষ়েটি পসরষ্কার িদ়্ে যাদ্ি নয, আদ্ন্দালদ্ি অংিগ্রিণকারী িি 

িানুদ্ষর লক্ষয ও আকাঙ্খা এক িয় িা। ফ্রাদ্ে যখি কযাসি়োর ফরাসি জিগদ্ণর 

অসভদ্যাগ-দাসিগুদ্লা িম্পদ্কি  নখাাঁজ ও অনুিন্ধাি করার নচষ্টা কদ্রসেদ্লি, িখি 

নদখা নগদ্ে- আদ্ন্দালদ্ি অংিগ্রিণকারী সকছু নলাক নেফ বস্বরাচারী 

একিায়কিাসিক িরকাদ্রর প্রসি অিন্তুষ্ট সেল। ওখাদ্ি সকছু নলাক এিিও সেল, 

যারা নকিল অসভদ্যাগ কদ্রসেল নয, িাদ্দর িিল্লায় আদ্লার নকাদ্িা উপযুক্ত 

ব্যিিা নিই:  

 ببیں تفاوت ره از کجاست تا یکجا

নদখুি! পদ্থর ব্যিধাি নকাথা নথদ্ক নকাথায় সগদ্য়দ্ে! 

 

ইসিিাি িাক্ষী, একটি িসক্তিালী রাজশিসিক ব্যিিা পসরচালিার জন্য নয 

আদ্ন্দালিই গদ্ড় উদ্ঠদ্ে, িাদ্কও গন্তদ্ব্য নপৌাঁেদ্ি অদ্িক খাড়া উপিযকা পাসড় 

সদদ্ি িদ়্েদ্ে। কখিও কখিও, িািস়েক আদ্িগ এিং ক্ষণিা়েী আিন্দ নিৌসলক 

লক্ষয ও প্রকৃি উদ্দ্দশ্যদ্ক পরাসজি করদ্ি নদখা নগদ্ে। অদ্িক িি়ে এিিও ি়ে 

নয, আদ্ন্দালি এিি ব্যসক্তদ্দর িাদ্ি চদ্ল যা়ে, যারা সিদ্জদ্দর সচন্তা-ধারণা ও 

চসরদ্ির দুিিলিার কারদ্ণ নিতৃে সদদ্ি িক্ষি ি়ে িা। সকন্তু িিিািস়েকদ্দর হৃদদ্য় 

আদ্ন্দালদ্ির লক্ষয ও উদ্দ্দদ্শ্যর নয সচি প্রসিসষ্ঠি ি়ে, এটিই িার প্রকৃসি ও 

ধরিদ্ক সিধি ারণ কদ্র; এিং িার িাফল্য িা ব্যথি িা সিধি ারণ কদ্র। ফরাসি সিপ্লদ্ির 

উদ্দ্দশ্য সেল রাজিদ্ির সিলুসপ্ত এিং এিি একটি ব্যিিার গঠি, যার ইিারাি 

স্বাধীিিা, ভ্রাতৃে এিং িাদ্ম্যর দৃঢ় সভসত্তর উপর প্রসিসষ্ঠি িদ্ি। সকন্তু ফরাসি 

সিপ্লদ্ির ইসিিাদ্ি এটিই সক িিিদা এিং প্রসিটি নশ্রণীর একিাি নকন্দ্রী়ে দৃসষ্টভসঙ্গ 

সেল?  

ঐসিিাসিকরা স্বীকার কদ্রদ্েি, সিপ্লদ্ির িি়ে নিি সকছু ব্যসক্ত ক্ষিিা়ে 

এদ্িসেল, যারা আদ্ন্দালদ্ির নিতৃে সদদ্ি িক্ষি সেল িা, সকন্তু িবুও আদ্ন্দালদ্ির 
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ধাওয়া িার লাল-িাদা িি নশ্রণীর নলাকদ্ক (Scum Red Scum White) সিদ্জর 

িাদ্ঝ গ্রিণ কদ্র স্বীয় লদ্ক্ষযর সদদ্ক অগ্রির িদ্ি থাদ্ক। 

১৮৫৭ িাদ্ল সিপাসিদ্দর সিদ্রািও িদ়্েসেল; এিং ঐসিিযিাদী প্রসিসি়োিীল 

ব্যসক্তরাও িাদ্দর লক্ষয অজি দ্ির জন্য িংগ্রাি কদ্রসেল। সকন্তু আদ্ন্দালদ্ির প্রকৃসি 

িািসগ্রকভাদ্ি সিদ্দিী িসক্তর সিরুদ্দ্ধ একটি জািী়ে আদ্ন্দালি সেল। এটি ইংল্যাদ্ের 

িিিািস়েক িাংিাসদক ও সচন্তাসিদরাও উপলসি কদ্রসেদ্লি। এোড়াও লডি  

স্যাসলিিাসর িাউি অি কিদ্ে িক্তৃিা করদ্ি সগদ়্ে সজজ্ঞািা কদ্রসেদ্লি- এি 

সিিাল এিং িসক্তিালী আদ্ন্দালি নকিল কাতুি দ্জর কারদ্ণই িদ়্েসেল, িা কীভাদ্ি 

নিদ্ি নিওয়া যা়ে?  

লেদ্ির একটি িংিাদপি একই িিদ়্ে সলদ্খসেল: 

“যসদ অিদ্ন্তাষ শুধুিাি সিপাসিদ্দর িদ্ধ্য িীিািদ্ধ থাদ্ক; এিং িাধারণ 

িানুষ আিাদ্দর িাদ্থ থাদ্ক, িািদ্ল ভারি িরকার নকি িারিার ইংদ্রজ 

সিপাসিদ্দর ডাকদ্ে, এিং এদ্কর পর িারিািি া পাঠাদ্ে, িা আসি বুঝদ্ি 

পাসর িা। জিগণ যসদ িরকাদ্রর িাদ্থ থাদ্ক, নযিিটি িিী এিং নকাম্পাসির 

পসরচালকরা িক্তৃিা কদ্র নিড়ায়, িািদ্ল িারা নিখাি নথদ্কই দিটি 

বিন্যিাসিিী প্রস্তুি করার জন্য যদ্থষ্ট নলাক নপদ্ি পাদ্র।” 

 

ইংদ্রজরা িাদ্দর িািি প্রসিষ্ঠার পর নয সিংেিা ও িিি রিার িাদ্থ ভারিী়েদ্দর 

িাসস্ত সদদ়্েসেল; এিং প্রসিদ্িাদ্ধর জন্য িাজার িাজার সিরপরাধ িানুষদ্ক িিযা 

কদ্রসেল, িা নদদ্ি প্রচণ্ড ভ়ে ও আিদ্কর সৃসষ্ট কদ্রসেল। নি িিয় ভারিী়েদ্দর 

আদ্ন্দালদ্ির ধরি িম্পদ্কি  একটি িব্দও উচ্চারণ করার িািি সেল িা। ইংদ্রজরা 

আদ্ন্দালিদ্ক ‘দ্দিদ্রাি’ িদ্ল অসভসিি করল। এরপর িারা সিদ্জরাই এদ্ক 

নদিদ্রাি িলা শুরু কদ্র। 

হৃদ়ে নথদ্ক ভদ়্ের আিরণ উদ্ঠ যাও়োর িাদ্থ িাদ্থ আদ্ন্দালদ্ির প্রকৃি 

স্বরূদ্পর একটি নিাধ ফুদ্ট উঠদ্ি শুরু কদ্র; এর িাদ্থ দৃসষ্টভসঙ্গর পসরিিি ি ঘটদ্ি 

থাদ্ক। ‘গাদ্দাসর’ নথদ্ক ‘অিথি ক দাঙ্গা’ িল। এরপর ‘অিথি ক দাঙ্গা’ নথদ্ক 

‘১৮৫৭-এর সিদ্রাি’ এিং স্বাধীিিার পদ্র ‘স্বাধীিিার প্রথি যুদ্ধ’ িা ‘জািী়ে 

আদ্ন্দালি’ িল। নকিি নযি এ িি কথাই পসরিসিি ি রাজশিসিক পসরদ্িদ্ির 
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দপি ণ। সকন্তু িিিািস়েকরা নয ১৮৫৭ িাদ্লর সিদ্রািদ্ক জািী়ে আদ্ন্দালি িা 

স্বাধীিিার িংগ্রাি সিদ্িদ্ি ব্যাখ্যা কদ্রিসি, িাদ্ি নকাদ্িা িদ্ন্দি থাকার কথা ি়ে। 

এ কথা িিয নয, নিই িি়ে জািী়েিািাদ্দর িিি িাি ধারণা সিদ্যিাি সেল 

িা, সকন্তু গদর িা নদিদ্রাদ্ির িহু আদ্গ নথদ্কই িিগ্র ভারিিষি দ্ক ইংদ্রজদ্দর 

সিরুদ্দ্ধ ঐকযিদ্ধ করার ভািিা কাজ করদ্ি শুরু কদ্রসেল। িাইসয়দ আিিাদ িিীদ 

সিন্দু রাও1-নক নয সচঠি সলদ্খসেদ্লি, িাদ্ি সিদ্দিীদ্দর ভারি দখদ্লর অসভদ্যাগ 

কদ্রসেদ্লি! নযি িারা একই িাসড়র নলাকদ্দরদ্ক অসভন্ন িত্রুর সিরুদ্দ্ধ িিদ্যাসগিা 

করার আিিণ জািাদ্েি। ‘সরিালাদ্য় আিিাদ্ি িাগাওয়াদ্ি সিন্দ’-এ (ভারদ্ির 

সিদ্রাদ্ির কারণ) নি িিদ্য়র িািলািাি ও স্বাদ্থি র প্রিক্তারা সকছু সকছু জায়গায় 

স্যার িাইদ্য়দ্দর কলি ধদ্রদ্েি, সকন্তু িারপরও িারা আদ্ন্দালদ্ির ধরি স্পষ্ট 

করদ্ি পুদ্রাপুসর ভুলও কদ্রিসি। সিসি এক সদদ্ক সলদ্খদ্েি: 

“িহুসদি ধদ্র অদ্িক সকছু িানুদ্ষর হৃদদ়্ে জদ্ি সেল; এিং িাদ্ি অদ্িক িড় 

সিদ্ফারক জিা িদ়্ে সগদ্য়সেল। শুধুিাি িার স্ফুসলদ্ঙ্গ আগুি জ্বালাদ্িাই 

িাসক সেল। গি িের নিিািাসিিীর অভুযত্থাি নযি নি আগুি লাসগদ্য় 

সদদ্য়দ্ে।2”  
 

আিার অন্য সদদ্ক িদ্লদ্েি: 

“প্রদ্িযদ্কই নিদ্ি সিদ্েি নয, শৃঙ্খলা, নিৌন্দযি  এিং সিসিিীলিার জন্য 

িরকাদ্রর িস্তদ্ক্ষপ প্রজািাসিক নদদ্ির অন্যিি কিি ব্য। প্রজািাসিক নদদ্ি 

িস্তদ্ক্ষপ িা করা পযিন্ত এগুদ্লা অসজি ি িদ্ি িা। সুিরাং এটা িদ্ে এিি 

একটি সজসিি, যা ভারদ্ির িিস্ত ফযািাদ্দর নগাাঁড়া। অন্যান্য আরও নয িি 

সজসিি জিা িদ়্েদ্ে, নিগুদ্লা িদ্ে িার িাখা-প্রিাখা।3”  

এদ্ি স্পষ্ট নিাঝা যা়ে িারা আদ্ন্দালদ্ির পািসলক অিিা িম্পদ্কি  িম্পূণি  

ও়োসকিিাল সেদ্লি। এই আদ্ন্দালিদ্ক দিি করার জন্য ইংদ্রজরা সিদ্জরাই নয 
 

1. রাজা সিন্দু রাও সেদ্লি একজি িারাঠা রঈি। নগা়োসল়েদ্রর িিারাজা নদৌলি রাও সিসন্ধ়োর শ্যালক এিং 

সিটিি ভারদ্ির স্বাধীি রাজয নগা়োসল়েদ্রর রাজ-প্রসিসিসধর ভাই। ১৮৫৭ িাদ্ল স্বাধীিিা যুদ্দ্ধর পর সিসি 

সদসল্লদ্ি চদ্ল আদ্িি, নযখাদ্ি সিটিিদ্দর িাদ্থ িার িন্ধুেপূণি  িম্পকি  সেল। –অনুিাদক 

2. সরিালাি আিিাদ্ি িাগাওয়াি, পৃষ্ঠা: ৩ 

3. সরিালাি আিিাদ্ি িাগাওয়াি, পৃষ্ঠা: ১১-১২ 
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পদ্ধসি অিলম্বি কদ্রসেল; এিং ভারিী়েদ্দর নযভাদ্ি িাসস্ত সদদ়্েসেল িা নথদ্কও 

নিাঝা যা়ে, িারা এই আদ্ন্দালিদ্ক একটি ‘জািী়ে আদ্ন্দালি’ সিদ্িদ্ি সিদ্িচিা 

কদ্রসেল;4 এিং নি অনুযায়ীই িারা এটির নিাকাদ্িলা কদ্রসেল। ভারিী়েরা এই 

সিদ্রািদ্ক নযভাদ্ি নদদ্খসেল; এিং যারা এদ্ি অংিগ্রিণ কদ্রসেল, িাদ্দরদ্ক 

জািী়ে ইসিিাদ্ি কী িযি াদা সদদ়্েসেল, িা অনুিাি করা যা়ে মুিীর সিদ্কািািাদীর 

কসিিা নথদ্ক। যা সিসি ফররুখািাদ্দর িিািবৃন্দ এিং নিৌলভী মুিাম্মাদ িাসকদ্রর 

ফাাঁসি সিদ়্ে সলদ্খদ্েি: 

ر  

 

ارخی اُن ےک لتق یک اکیف یہ م

 

 ی

دں دیہش راوندو

 

 ا آہ آہ اہےئہ خ

িাদ্দর িিযার ইসিিাি যদ্থষ্ট নি মুসির! 

িায়, িারা উভদ্য়ই নখাদার পদ্থর িিীদ, আি! 

 

ر اکر 

 

دا یک راہ ںیم وتقمل وہ ےک آخ

 

 خ

 اہجن ےس وہ وسےئ روہض روضاں

ارخی 

 

ر ےن ہی ان یک رمگ یک ی  

 

 یہک م

و م اہنں دیہشو یقتم
عل
 اعمل 

নিষ পযিন্ত আল্লাির পদ্থ সিিি ব্যসক্ত 

জগি নথদ্ক িন্তুসষ্টর রওজায় গিি কদ্রি! 

মুসির িদ্লি, এটিই িদ্ে িার িািাদাদ্ির ইসিিাি, 

সিসি িদ্লি িসিদ, মুত্তাসক ও নগাপি ইলিিমূদ্ির আসলি। 
 

সিেক িাস্তিিা িল, যারা ১৮৫৭ িাদ্লর উত্তাল সিদ্রাদ্ির িধ্য সদদ্য় সগদ্য়সেল, 

িাদ্দরদ্ক আল্লাির পদ্থর মুজাসিদ এিং আল্লাির পদ্থ িিীদ্দর িযি াদা নদও়ো 

িদ়্েসেল। এটিই আদ্ন্দালদ্ির প্রসি ভারিী়েদ্দর গভীর অঙ্গীকার নিাঝার জন্য 

যদ্থষ্ট! 

 
4. নদখুি- ‘ইসে়োি নস্টটিম্যাি-ব্রুি িটিি টসপকি’। এখাদ্ি এই সদকটি সিদ়্ে অদ্িক সিস্তাসরি আদ্লাচিা 

করা িদ়্েদ্ে। 


