
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-5 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 38-45 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 38 of 45 
 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 38–45 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online) 
                                     __________________________________________________________________ 

বিশ্বযুদ্ধ আবিগ ও িাস্তিতার দ্বন্দ্ব : প্রসঙ্গ ম াক্ষদাবিনী 
 ুব াপাধ্যাবির ‘কল্যাণ-প্রদীপ’ 
 
তীর্থঙ্কর  ণ্ডল্ 
গবিষক, িাাংল্া বিভাগ 
যাদিপুর বিশ্ববিদযাল্ি 
ই-ব ইল্: tirthankar.raju@gmail.com 

____________________________________________________ 

Keyword 
কল্যাণ-প্রদীপ, প্রর্  বিশ্বযুদ্ধ, ইাংল্যান্ড-তুরস্ক যুদ্ধ, যুবদ্ধ অাংশগ্রহণকারীর বিবি, যুদ্ধবিবরাধ্ী  ানবিক িিান  

____________________________________________________ 

Abstract 
িাাংল্া সাবহবতযর ইবতহাবস প্রর্  বিশ্বযুদ্ধ সাংক্রান্ত সাবহতয এিাং আবল্ািনার সাং যা  ুিই ক । ম াক্ষদাবিনী 
 ুব াপাধ্যাবির ‘কল্যাণ-প্রদীপ’ প্রর্  বিশ্বযুবদ্ধর পটভূব বক অিল্ম্বন কবর রবিত জীিনী গ্রন্থ। আবশ িছর িিসী িৃদ্ধা 
বদবদ া তাাঁর নাবত কল্যাণকু ার  ু াবজথর জীিনকাবহবনবক গ্রন্থিদ্ধ কবরবছন। কল্যাণকু ার বিবল্ত মর্বক ডাক্তাবর পাশ 
কবর মদবশ বিবর প্রর্  বিশ্বযুবদ্ধর স ি শাসক ইাংবরজবদর হবি যুদ্ধকাল্ীন ডাক্তার বহসাবি ইাংল্যান্ড-তুরস্ক যুবদ্ধ মযাগ 
মদি। মশষ পযথন্ত যুদ্ধিন্দী অিস্থাি মরাগীর মসিা করবত করবতই টাইিবিড মরাগাক্রান্ত হবি  ৃতুয হি তার।  

ম াক্ষদাবিনী তাাঁর এই নাবতর জীিনকাবহনীবক শুধু্ াত্র জীিনীর গণ্ডীবত সী ািদ্ধ রাব নবন। জীিবনর ঘটনাপবি 
িণথনাবক অবতক্র  কবর প্রর্ব  িাাংল্ার অতীত-িতথ ান ইবতহাস বিবেষণ কবরবছন ও মসইসবঙ্গ পাবরিাবরক ইবতহাস ও 
জীিনিৃত্তান্তবক জুবে িযা যা কবরবছন। সিবশবষ কল্যাবণর যুদ্ধযাত্রা অনুসরণ কবর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবি ইাংল্যান্ড-তরস্ক 
যুবদ্ধর িণথনা কবরবছন বতবন। িতথ ান প্রিবে আ াবদর  ূল্ আবল্ািনা এই যুদ্ধিণথনা, তার পবরকল্পনা এিাং গ্রন্থ বধ্য 
প্রকাবশত যুদ্ধসাংক্রান্ত িাস্তিতার স্বরূপ বনবি।  

ইবতহাস-সবিতন ম াক্ষদাবিনী মদবশর যুিস াজবকও ইবতহাস, রাজনীবত, স াজ িাস্তিতার বিষবি সবিতন 
করবত মিবিবছন। দীঘথ অধ্যািসাবি নানান সূত্র মর্বক তর্যসাংগ্রহ কবর অতযন্ত দক্ষতার সবঙ্গ মসগুবল্বক যুদ্ধিণথনার 
মক্ষবত্র যুবক্তগ্রাহয ও িাস্তিসম্মতভাবি সবিত, গ্রবর্ত কবরবছন ম াক্ষদাবিনী। যুদ্ধিণথনার স ি ঐবতহাবসক, রাজননবতক, 
অর্থননবতক পটভূব  ময ন বিবেষণ কবরবছন, মত নই মভৌবগাবল্ক িা প্রাকৃবতক বিষবির বিবেষণাত্মক িণথনাও কল্যাণ-
প্রদীপ গ্রন্থবটবক সারিান কবর তুবল্বছ।  

তবি ময বিষিবট এই গ্রবন্থর যুদ্ধিণথনাবক অননযতা এবন বদবিবছ তা হল্ বিবির িযিহার। যুদ্ধবক্ষত্র মর্বক 
কল্যাণকু াবরর পািাবনা অবনকগুবল্ বিবি পািাবনার তাবর  এিাং স্থান সহ সরাসবর উদৃ্ধত কবরবছন ম াক্ষদাবিনী। আর 
মসই বিবিগুবল্ মর্বক যুবদ্ধর গবতপ্রকৃবতর পাশাপাবশ যুদ্ধবক্ষবত্র সরাসবর অাংশগ্রহণকারীর  ানবিক িিান তুবল্ ধ্বরবছ 
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আ াবদর সা বন। যুদ্ধবক্ষবত্রর আভযন্তরীণ ভিািহতা,  ৃতুযবরাত, কাতবরাবক্ত ইতযাবদ স্পষ্টভাবি সা বন এবস পবেবছ 
এই বিবিগুবল্র  াধ্যব । িাইবর মর্বক বনব থত যুদ্ধবিষিক আবিগ, মরা াবিকতার বিপরীবত শাবন্তকা ী, যুদ্ধবিবরাধ্ী 
 ানবিক িিান কল্যাণ-প্রদীপ গ্রবন্থর অনযত  গুরুত্বপূণথ বিষি হবি উবিবছ। 
ম াক্ষদাবিনীর গ্রন্থরিনার উবেশয বছল্ মদবশর ভবনাদয  যুিকবেবণবক উৎসাবহত করা। বিবির  াধ্যব  প্রকাবশত যুবদ্ধর 
প্রতযক্ষদশথীর  ানবিক বিিরণ গ্রন্থরিনার মসই উবেশযবক িযর্থ কবরবছ। আর এই আপাত িযর্থতাই বিশ্বযুবদ্ধর িাস্তবিক 
িিান বহসাবি গ্রন্থবটবক সার্থক কবর তুবল্বছ।  

____________________________________________________ 

Discussion 
িাাংল্া সাবহবতযর ইবতহাবস বিশ্বযুদ্ধ পবরবস্থবত িা বিশ্বযুদ্ধকাল্ীন সাবহবতযর মক্ষবত্র সা বগ্রকভাবি বদ্বতীি বিশ্বযুদ্ধ বনবি 
িিথার পবরসর অবনক াবন ততবর হবল্ও প্রর্  বিশ্বযুদ্ধ সাংক্রান্ত সাবহবতযর সম্ভার এিাং আবল্ািনা দুই-ই অতযন্ত ক । 
অর্ি বিশ শতবকর বদ্বতীি দশক জুবে িাঙাবল্ জীিবন এই বিশ্বযুবদ্ধর প্রভািও  ুি বকছু ক  বছল্ না। িহু িাঙাবল্ এই 
বিশ্বযুবদ্ধ ইাংবরজবদর হবি প্রর্  বিশ্বযুবদ্ধ নানা বিভাবগ অাংশগ্রহণ কবরবছবল্ন। ১৯২৮ বিস্টাবে প্রকাবশত ম াক্ষদাবিনী 
 ুব াপাধ্যাবির (১৮৪৮-১৯৩০) কল্যাণ-প্রদীপ এ নই একবট প্রর্  বিশ্বযুবদ্ধ িাঙাবল্র অাংশগ্রহবণর কাবহবনবক আেি 
কবর রবিত জীিনী গ্রন্থ। আবশ িছর িিসী িাঙাবল্ গৃহিধু্ ম াক্ষদাবিনী তাাঁর আদবরর নাবত কল্যাণকু ার  ু াবজথর 
(১৮৮২-১৯১৭) জীিনকাবহবনবক আেি কবর বল্ব বছন কল্যাণ-প্রদীপ। এই কল্যাণকু ার  ু াবজথ বিবল্বত বগবি 
আই.এ .এস. পরীক্ষাি উত্তীণথ হবিবছ। তারপর মদবশ বিবর প্রর্  বিশ্বযুবদ্ধর আিবহ ইাংবরজবদর হবি যুদ্ধকাল্ীন িাঙাবল্ 
ডাক্তার বহসাবি ইাংল্যান্ড-তুরস্ক যুবদ্ধ মযাগদান কবরবছ এিাং মশষ পযথন্ত যুদ্ধিন্দী অিস্থাি বশবিবর র্াকাকাল্ীন টাইিবিড 
মরাবগ আক্রান্ত হবি তার  ৃতুয হবিবছ। মসই জীিনকাবহবনবক আেি কবর এই রিনা হবল্ও গুরুত্বপূণথভাবি ম াক্ষদাবিনী 
এই গ্রন্থবক শুধু্ াত্র জীিনী িণথনাি সী ািদ্ধ রাব নবন। জীিনীর সূত্র ধ্বর বতবন প্রর্ব  িাাংল্ার কবিকশ িছবরর ধ্ থীি-
রাজননবতক-ঐবতহাবসক পটভূব বক তুবল্ এবনবছন এিাং পবর কল্যাবণর যুদ্ধযাত্রার সবঙ্গ সবঙ্গ বিশ্বযুবদ্ধর বিস্তাবরত 
পুঙ্খানুপুঙ্খ িণথনাও বদবিবছন। অতীত, িতথ ান সি ধ্রবনর ইবতহাবসর  বধ্য সািল্ীল্ভাবি িল্ািল্ কবর, ধ্ থ-রাজনীবতর 
পাশাপাবশ প্রবিাজন বতা সা াবজক-প্রাকৃবতক-বভৌবগাবল্ক সবিতনতার পবরিি বদবি, আশ্চযথ, অবভনি এিাং নানান বদক 
মর্বক গুরুত্বপূণথ এই জীিনীগ্রন্থ রিনা কবরবছন ম াক্ষদাবিনী। গ্রন্থবট সম্পবকথ সা বগ্রকভাবি বিস্তাবরত আবল্ািনার 
অিকাশ র্াকবল্ও িতথ ান প্রিবে আ রা মস বিষবি অতযন্ত সাংবক্ষবপ আবল্ািনা কবর এই গ্রবন্থর  াধ্যব  প্রকাবশত 
বিশ্বযুদ্ধ পবরবস্থবত এিাং যুদ্ধ সাংক্রান্ত বিষবি আবিগ ও িাস্তিতার ময পার্থকয এ াবন ধ্রা পবেবছ— মসই বিষিবটই 
 ূল্ত ধ্রার মিষ্টা করি। 

ময মকানও কারবণই মহাক, ম াক্ষদাবিনী ও তাাঁর সৃবষ্টস ূহ িতথ াবন প্রাি বিসৃ্মবতর অতবল্ হাবরবি মযবত 
িবসবছ। িাাংল্া সাবহবতযর জগবত সাং যার বিিাবর  ুি গুরুত্বপূণথ না হবল্ও উবনশ শতকীি পটভূব বত নারীবশক্ষা, 
সশবক্তকরণ ইতযাবদর ইবতহাবস ম াক্ষদাবিনীর গুরুত্বপূণথ অিস্থান বছল্। িাাংল্া সা বিক পবত্রর ইবতহাবস প্রর্  সম্ভািয 
 বহল্া সম্পাদক বতবন। ১৮৭০ বিস্টাবে প্রকাবশত িঙ্গ বহল্া পবত্রকার সম্পাদকীিবত উবেব ত ‘ব বদরপুর বনিাবসনী 
জননক  বহল্া’-বক গবিষক ব্রবজন্দ্রনার্ িবন্দযাপাধ্যাি (১৮৯১-১৯৫২) ম াক্ষদাবিনী  ুব াপাধ্যাি িবল্ বিবিত কবরবছন। 
প্রর্   বহল্া পযারবডকাবরর সম্মানও ম াক্ষদাবিনীর প্রাপয। স কাল্ীন প্রবতবিত কবি মহ িন্দ্র িবন্দযাপাধ্যাবির (১৮৩৮-
১৯০৩) ‘িাঙ্গাল্ীর ম বি’ না ক নারীস াবজর প্রবত িযঙ্গ-আক্র ণ ূল্ক কবিতার প্রবতিাদ বহসাবি ‘িাঙাল্ীর িািু’ না ক 
পযারবড রিনা কবর বতবন নানান মক্ষত্র মর্বক প্রশাংসা মপবিবছবল্ন। এছাোও বনজ কনযাবক আত্মীি-পবরিারিবগথর িাধ্া 
উবপক্ষা কবর বিধ্িা-বিিাহ মদওিা, প্রর্  কািযগ্রবন্থ মদিী িা দাসীর পবরিবতথ শ্বশুরকুবল্র পদিী ‘ ুব াপাধ্যাি’ িযিহার 
কবর িঙ্গদশথন কতৃথক স াবল্াবিত হওিা ইতযাবদ ঘটনাও যুক্ত আবছ ম াক্ষদাবিনীর জীিবনর সবঙ্গ। সাবহতযবক্ষবত্র তাাঁর 
অিদান সাং যার বিিাবর বনতান্তই সা ানয। তবি রিনার বিষি িা পািক-প্রবতবক্রিা আবল্ািনার দাবি রাব । ১৮৮২ 
বিস্টাবে প্রকাবশত তাাঁর প্রর্  এিাং এক াত্র কািযগ্রন্থ িন-প্রসূন স কাবল্ যবর্ষ্ট স াদর মপবিবছল্। বিবশষত এই 
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কািযগ্রবন্থর অন্তগথত ‘িাঙাল্ীর িািু’ পযারবড-কবিতাবট নানান পত্র-পবত্রকাি আবল্ািনার বিষি হবি দাাঁবেবিবছল্। এ 
কািযগ্রবন্থ তাাঁর মিশ বকছু কবিতার বিষি বনিথািন স কাল্ীন পবরবস্থবতবত িাঙাবল্ গৃহিধু্র অিস্থান মর্বক যবর্ষ্ট 
িিথাবযাগয— ‘প্রণি’, ‘সীতাকুণ্ড’, ‘িাবল্কা বিধ্িা’, ‘সুরাপািীর িবনতার আবক্ষপ’, ‘বদশািার’, ‘স্বপ্ন’, ‘শারবদাৎসবি পবত 
বিরবহণী’, ‘ভবন বিদাি’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা (ঋতু পাল্ন)’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা (পূর্ব্থ সৃ্মবত)’, ‘বপ্রাবষত 
ভতৃথকা (বপ্রব ান্মাদ)’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা (িযাবধ্ বিকার)’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা (স্ববপ্নাবদ্বগ)’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা (আশা ভঙ্গ— 
সবঙ্গনীর প্রবত উবক্ত)’, ‘বপ্রাবষত ভতৃথকা (আশা ভবঙ্গ সবঙ্গনীর উত্তর)’ ইতযাবদ মসই জাতীি বকছু কবিতার বশবরানা । 
ম াক্ষদাবিনীর বদ্বতীি গ্রন্থ ১৮৮৪ বিস্টাবে প্রকাবশত ইবতহাস-আবেত উপনযাস সিল্ স্বপ্ন। উপনযাস বহসাবি রিনাবটবত 
বিবশষ পবরণবত প্রকাবশত না হবল্ও এই গ্রন্থবটও মিশ কবিকবট সাংস্করণ এিাং ভ্রাতুষু্পত্রী নবল্নী মেিার কতৃথক “The 
Dream Fulfilled” নাব  ইাংবরবজবত অনুবদত হি। “ ৃৃঃ ৭১৩ অবের প্রারবম্ভ, ময স বি বসেুবদশাবধ্পবত দাবহর যিন কতৃথক 
পরাবজত ও বিনষ্ট হবিন, তাহার অল্প বদন পূবর্ব্থর ঘটনািবল্ উপল্বক্ষ এই আ যাবিকার অিতারণা” ১ িবল্ জাবনবিবছন 
ঔপনযাবসক। বকন্তু এ াবন ইবতহাস আেি করবল্ও ইবতহাবসর িণথনা িা যুবক্তক্র  অবতক্র  কবর রূপকর্াধ্ থী কল্পনা, 
স স্ত বকছুবক মজার কবর ব বল্বি মদওিার প্রিণতা, যুদ্ধিণথনা িা িাস্তি পটভূব বক সবরবি নরনারীর মপ্র -অবপ্র , 
নানান সা াবজকতা, মযনবতন প্রকাবরণ প্রবিাজবন যুবক্তর িাইবর বগবি  ুসল্ ান সাংসগথ িাাঁবিবি বহনু্দ নারীর সতীত্ব রক্ষা 
ইতযাবদ বদকগুবল্ মজার মপবিবছ। ম াক্ষদাবিনীর তৃতীি তর্া মশষ গ্রন্থ আ াবদর আবল্ািয ১৯২৮ বিস্টাবে প্রকাবশত 
কল্যাণ-প্রদীপ। প্রকাশকাবল্র বদবক ল্ক্ষ করবল্ আ রা মদ ি, ১৮৮২-বত কািযগ্রন্থ প্রকাশ এিাং ১৮৮৪-বত  াত্র দু-
িছবরর  বধ্য উপনযাস প্রকাবশর পর দীঘথ ৪৪ িছবরর বিরবত মশবষ ম াক্ষদাবিনীর এই তৃতীি গ্রন্থপ্রকাশ। রুবি মিৌধু্রানী 
এর িযা যা বদবিবছন—  

“নানা কাবযথয িযস্ত র্াকা প্রযুক্ত অবনক বদন বতবন আর বকছু বল্ব ন নাই। পাবরিাবরক নানা বিপদ-আপবদর 
দাবিবত্বর জনয বতবন বল্ব িার অিসর পাইবতন না। ১৮৯৩  ৃষ্টাবে তাাঁহার পুত্রপ্রবত  জা াতা মক্ষত্রব াহবনর 
 ৃতুয, ১৮৯৯  ৃষ্টাবে তাাঁহার স্বা ী শশীভূষবণর স্বগথাবরাহণ, ১৯০২  ৃষ্টাবে তাাঁহার কবনিভ্রাতা এটণথী সতযসাধ্বনর 
এিাং ১৯০৬  ৃষ্টাবে ইাংল্বণ্ড তাাঁহার মজযিভ্রাতা উব শিবন্দ্রর, ১৯১০  ৃষ্টাবে তাাঁহার ভ্রাতৃজািা মহ াবঙ্গনী মদিীর 
 ৃতুয তাাঁহার হৃদি ক্ষতবিক্ষত কবরিা বদিাবছল্।” ২ 

বকন্তু ম াক্ষদাবিনী তাাঁর কল্যাণ-প্রদীপ-এর এক অাংবশ জাবনবিবছন ময বনিব ত মল্ াবল্ব র ‘অভযাস’ তাাঁর বছল্। তাছাো 
পাবরিাবরক বিপদ-আপদ, সাাংসাবরক িযস্ততা প্রর্  অিস্থাবতও যবর্ষ্ট বছল্ এিাং মস স ি মসসবির  বধ্যই বতবন মল্ নী 
িাবল্বি মগবছন। মসবক্ষবত্র এত দীঘথ বিরবত মিশ আশ্চযথজনক। 

তবি এই বিরবতর কারণ যাই মহাক না মকন, বিরবতর িল্ািল্ অতযন্ত আশািযিক। কল্যাণ-প্রদীপ-এ এবস 
ম াক্ষদাবিনীর মল্ নীশবক্ত আশ্চযথ পবরণবত মপবিবছ। সিল্ স্বপ্ন-র মক্ষবত্র ইবতহাস আবেত উপনযাস রিনা করবত বগবিও 
বতবন ইবতহাবসর িাস্তিতার প্রবত, যুবক্তবিনযাবসর প্রবত ময উদাসীনতা মদব বিবছবল্ন, কল্যাণ-প্রদীপ জীিনী গ্রন্থ হবল্ও 
এ াবন আল্াদা পবরসর ততবর কবর ইবতহাস িণথনা, মসই ইবতহাবসর িাস্তিতা, যুবক্তক্র   ুিই দক্ষতার সবঙ্গ িজাি 
মরব বছন গ্রন্থকার। ৪২৯ পৃিািযাপী দীঘথ এই গ্রবন্থর বতনবট বিভাগ-পূিথাাংশ (প্রর্ –অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস),  ধ্য াাংশ (ঊনবিাংশ–
ঊনবত্রাংশ উচ্ছ্বাস) এিাং উত্তরাাংশ (বত্রাংশ-অষ্টিত্বাবরাংশ উচ্ছ্বাস)। এগুবল্র  বধ্য পূিথাাংবশ আবছ িাাংল্ার ‘নিষ্ণিী যুগ’, 
‘পতবনানু্ম   ুসল্ ানী যুগ’, ‘নূতন প্রিবত্তথত ইাংরাজী যুগ’ এিাং ‘ব্রাহ্ম-স াজ যুগ’- এই ইবতহাবসর িযা যা-বিবেষণ ও 
মসই সূবত্র কল্যাবণর িাংবশর বিবভন্ন জবনর অিস্থান।  ধ্য াাংবশ কল্যাণকু াবরর জন্ম মর্বক যুদ্ধযাত্রার আবগ পযথন্ত 
নানান ঘটনার িণথনা স্থান মপবিবছ। এিাং উত্তরাাংবশ আবছ ইাংবরজ-তুরস্ক যুবদ্ধর বিস্তাবরত িণথনা ও িযা যা বিবেষণ। 
প্রর্  বিশ্বযুবদ্ধর সূিনা, জা থান পবক্ষ তুরবস্কর মযাগদান, ইাংল্যান্ড-তুরস্ক যুবদ্ধর সূিনা, প্রর্ বদবক যুবদ্ধ ইাংবরজবদর 
একাবধ্ক জি এিাং তারপর মল্াভ ও আত্মম্ভবরতার িবশ আরও অগ্রসর হবত বগবি তুরবস্কর কাবছ পরাবজত ও িন্দী 
হওিা, দীঘথবদন িন্দীদশাি মর্বক ইাংবরজবদর অসহািভাবি আত্মস পথন ইতযাবদ ঘটনা সবিস্তাবর িণথনা করা হবিবছ এই 
মশষ অাংবশ। যুদ্ধিণথনার পাশাপাবশ যুদ্ধবক্ষবত্র কল্যাবণর অিস্থান ও সিবশবষ তাাঁর  ৃতুয বদবি এ গ্রবন্থর স াবি ঘবটবছ। 
সহজ-সরল্ িণথনাভবঙ্গ, ইবতহাবসর িযা যা-বিবেষণ, পবরবিত দৃবষ্টভবঙ্গর বিপরীবত বগবি স কাবল্ স ান্তরাল্ভাবি প্রিবল্ত 
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ইবতহাবসর বিকল্প দৃবষ্টভবঙ্গর যুবক্তপূণথ উপস্থাপন, পুঙ্খানুপুঙ্খ যুদ্ধিণথনা, যুদ্ধবক্ষবত্রর রাজননবতক পটভূব র পাশাপাবশ 
প্রাকৃবতক-বভৌবগাবল্ক পটভূব র বিবেষণ ইতযাবদ নানান বদক মর্বক ‘কল্যাণ-প্রদীপ’ ম াক্ষদাবিনীর মেি রিনা মতা 
িবটই, িাাংল্া সাবহবতযর আসবরও বিসৃ্মত, অিবিথত অর্ি অতযন্ত গুরুত্বপূণথ একবট গ্রন্থ।  

গ্রন্থবটর বিস্তাবরত বিবেষণ, পূিথাাংবশ িবণথত িাাংল্ার ধ্ থীি-সা াবজক-সাাংসৃ্কবতক ইবতহাবসর স্বরূপ িা এর 
জীিনী অাংবশর আবল্ািনাি আ রা যাি না। আ রা মদব  মনি উত্তরাাংবশর যুদ্ধ িণথনার মক্ষবত্র ম াক্ষদাবিনীর পবরকল্পনা 
এিাং িণথনার  বধ্য প্রকাবশত িাস্তিতার স্বরূপ মক ন বছল্। ত্রবিাবরাংশ উচ্ছ্বাবস ম াক্ষদাবিনী জাবনবিবছন—  

“আ াবদর যুিকবদর  বন যুদ্ধ-িযাপার বশক্ষা কবরিার ইচ্ছা উৎপাদন করানও আ ার উবেবশযর িবহভূথত নি। 
িাবরবদক ভাবিিা, বব্রবটশরা মক ন কবরিা তুরবস্কর সবহত যুবদ্ধর উবদযাগ, আবিাজন কবরিা তুবল্ল্ তাহা আ ার 
বিবিিনাি বিবশষ বশক্ষাপ্রদ। আ ার  বন হি আ াবদর যুিবকরা কাল্পবনক-বপ্রব র আবতশবযয িা িীভৎস-
িযাপাবর পূণথ কুৎবসত কুৎবসত নবভল্ নাটক পবেিা স ি নষ্ট না কবরিা যবদ মনবপাবল্িাবনর স িকার, িুিার 
যুবদ্ধর, িীন-জাপাবনর, রুবশা-জাপাবনর এিাং গত ইউবরাপীি যুবদ্ধর ইবতহাস পাি কবরন ত  ুি ভাবল্া হি।” 
৩  

ম াক্ষদাবিনীর এই ইবতহাস সবিতনতা, মল্ নী ধ্ারবণর উবেশয তাাঁবক ইবতহাবসর তর্যসাংগ্রহ, পবরবিশন ইতযাবদর 
িযাপাবর বনবিে গবিষণাধ্ থী এিাং বনভথরবযাগয কবর তুবল্বছ। মল্ নীর ময ৪৪ িছবরর দীঘথ বিরবতর কর্া আ রা উবে  
কবরবছ তার মশষ ১২-১৩ িছর স িকাল্ অর্থাৎ কল্যাবণর যুদ্ধযাত্রা (১৯১৫) মর্বক গ্রন্থপ্রকাশ (১৯২৮) পযথন্ত স িকাল্ 
ম াক্ষদাবিনীর এই তর্যসাংগ্রবহর এিাং গ্রন্থরিনার সম্ভািয স িকাল্ িবল্ আ রা বিবিত করবত পাবর। উত্তরাাংবশর 
যুদ্ধিণথনার বিস্তাবরত অাংবশর তর্য ম াক্ষদাবিনী সাংগ্রহ কবরবছন নানান জািগা মর্বক। যুদ্ধ সম্পবকথ প্রকাবশত বিবভন্ন 
সরকাবর বরবপাটথ, যুবদ্ধর ইবতহাস, যুদ্ধ িল্াকাল্ীন মদবশ প্রকাবশত বিবভন্ন সাংিাদ সা বিক পত্র, ময ন— সিীিনী, মডবল্ 
বনউজ ইতযাবদবত প্রকাবশত যুদ্ধ সাংক্রান্ত তর্যাবদ সাংগ্রহ কবরবছন। একবত্রাংশ উচ্ছ্বাবসর মশবষ তুরবস্কর ব বল্টাবর মহড 
অবিবসর এরক ই একবট বরবপাবটথর উবে  আবছ। উত্তরাাংশ শুরুর অল্প কবিক উচ্ছ্বাস পবরই ত্রবিাবরাংশ উচ্ছ্বাবস এই 
তর্যসাংগ্রহ সম্ববে জাবনবিবছন—  

“ইরাক  বণ্ড তুরস্ক-বব্রবটবশর যুবদ্ধর আভযন্তবরক অিস্থা ও িযাপারটা ময বক, তাহা এই উত্তরাাংবশর প্রর্  বতন 
উচ্ছ্বাবস বিষদভাবি িুঝাইিার মিষ্টা কবরিাবছ। মস স স্তই ঐবতহাবসক তর্য এিাং ভারত গভণথব বির প্রকাবশত 
ম বসাপবটব িার যুবদ্ধর ইবতহাস হইবত সঙ্কবল্ত।” ৪  

িবল্ ম াক্ষদাবিনীর যুদ্ধিণথনা অতযন্ত িাস্তিসম্মত হবিবছ। তুরবস্কর জা থান-পবক্ষ মযাগদান িা ইাংল্যান্ড-তুরস্ক 
যুবদ্ধর কারণ িযা যা করবত বগবি বতবন ময ন রাজননবতক পবরবস্থবতর িযা যা কবরবছন, অর্থননবতক তর্া িযিসাবিক বদক 
মর্বক এই যুবদ্ধ তুরস্ক িা ইাংল্যাবন্ডর সুবিধ্া-অসুবিধ্া বিবেষণ কবরবছন, মত নই মভৌবগাবল্ক অিস্থানগত কারণগুবল্ও 
বকভাবি সবক্রি বছল্ তার িযা যা কবরবছন এিাং গ্রন্থবশবষ সাংযুক্ত  যাবপর উবে  কবরবছন—  

“এই অাংবশর মশবষ একটী মছাট  ানবিত্র সাংবযাবজত হইল্। ইহাবত কারািী হইবত উক্ত সাগরদ্বি পার হইিা 
িাসরা, তর্া হইবত ম বসাবপাবটব িা পার হইিা িাঘদাদ এিাং িাঘদাদ হইবত িসবিারাস পযথযন্ত স গ্র ভূ বণ্ডর 
একটা ম াটা ুবট আন্দাজ পািকগণ পাইবিন। বিবশষভাবি উবেব ত স্থানগুবল্বত X এই ভাবি বিি মদওিা 
হইিাবছ। বব্রবটশ-তুরবস্কর যুদ্ধ িযাপার, এই  ানবিত্র দৃবষ্ট সহবজই মিাধ্গ য হইবি।” ৫  

উপবরাবেব ত  যাপবট ছাো ইরাক যুবদ্ধর আরও একবট  যাপ, অর্থাৎ ম াট দুবট  যাপ গ্রন্থবশবষ সাংযুক্ত কবরবছন 
ম াক্ষদাবিনী। এই  যাপগুবল্বত স্থান বিবিত কবর মসই অনুযািী যুদ্ধিণথনা এবগবিবছন এিাং  াবঝ াবঝই  যাবপর উবে  
কবর যুদ্ধবক্ষবত্রর প্রাকৃবতক-বভৌবগাবল্ক অিস্থান সম্পবকথ সবিতন মরব বছন পািকবদর। যুদ্ধিণথনার শুরু অর্থাৎ 
উত্তরাাংবশর প্রর্  উচ্ছ্বাবসই (বত্রাংশ উচ্ছ্বাস) যুদ্ধবক্ষত্র ইরাক তর্া ম বসাপবটব িার ইবতহাস, মস াবন বিবভন্ন স ি 
রাজত্বকারী বিবভন্ন সাম্রাবজযর সাংবক্ষি ইবতহাস, মভৌবগাবল্ক অিস্থান, প্রাকৃবতক পবরবিশ ইতযাবদর িণথনা বদবি তবিই 
যুদ্ধিণথনাি অগ্রসর হবিবছন বতবন। এই দুরূহ িণথনা ম াক্ষদাবিনী কত সহবজ  বনাগ্রাহী ও যুবক্তগ্রাহী কবর তুবল্বছন তা 
বত্রাংশ উচ্ছ্বাস মর্বক উদৃ্ধত কবর মদ াবনা মযবত পাবর— 
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‘উচ্চ আর বনম্ন’ দুই ইরাবকর আিহাওিা  ুিই  ারাপ; কবল্রা, মেগ মতা ল্াবগিাই আবছ। ভাল্ পানীি জবল্র 
বিবশষ অভাি।  াবটর উপর বদিা যাতািাবতর ভাল্ রাস্তা নাই। িৃবষ্ট মস াবন  ুি ক ই পবে। নদীদ্ববির 
 ধ্যিত্তথী স্থানস ূবহর বভতর ময সকল্ প্রািীন মকনাল্ বছল্ তাহা িদ্ধ হইিা বগিা শুষ্ক জঙ্গল্ী অিস্থাি পবেিা 
র্াবক। এক এক শুষ্ক মকনাবল্ মকাবট মকাবট িযাবঙর িাসা। ...এ সকল্ অসুবিধ্া সবেও ইউবরাপীি যুদ্ধ িাবধ্িার 
িহু পূর্ব্থ হইবত িযিসা িাবণজয ও কারিার কবরিার জনয অবনক ইাংরাজী প্রজা ও ভারতিষথীি প্রজা িাগ দাবদ 
ও িাসরাি িসিাস কবরিা আবসবতবছবল্ন। ...“শাবটল্-আরাি” নদীর ম াহানা “িাওবত” ঢুবকিা অল্প কবিক 
 াইল্ উত্তরিাবহনী হইবল্ই ঐ নদীর িা  কূবল্ “আিাদান” িন্দবরর না   যাবপ মদব বত পাইবিন। ও ান 
হইবত ১৫০ শত  াইল্ উত্তবর, পারসয রাবজযর  বধ্য, বকন্তু সবে ও করদসূবত্র ইাংরাজবদর দ ল্ী মপ্রবরাবল্িাব র 
অবনক  বন আবছ। মকাবট মকাবট টাকা িযি কবরিা ইাংরাজ মস াবন ঐ মপ্রবরাবল্িা  মতাল্াই সািাই ও িাল্ান 
কবরিার সুিৃহৎ কল্কার ানা বনম্মথাণ কবরিাবছন। ১৫০  াইল্ ল্ম্বা পাইবপ কবরিা ঐ ততল্ আিাদাবন িে িে 
গুদাব  মপৌঁবছ আর ঐ ততবল্র িে িে জাহাজ িন্দবর মপৌঁবছবল্ উহা ভবত্তথ কবরিা ঐ ততল্ িাল্ান মদওিা হি। 
ইাংরাজরাবজর স স্ত রণবপাত নাবক ঐ ততবল্ িাবল্ত হি। আিাদাবনও ইাংরাজ ও ভারবতর প্রজার অবনক 
িসবত। ঐ ততল্ বিনা বিবে ও রীবত তভাবি পাইিার জনয ইাংরাজ রাজ অিশযই মদব বত িাধ্য যাহাবত জগৎ 
মজাো যুবদ্ধর অনল্ তুরবস্ক আর পারবসয প্রবিশ না কবর; আর যাহাবত শাবটল  আরাবি যাতািাবতর পর্ 
পবরষ্কার র্াবক। ঐ পর্ মরাধ্ কবরবত তুরস্ক মিষ্টা কবরবল্ই ইাংরাজ তুরবস্ক ময যুদ্ধ হইবি তাহা বনবশ্চত। আর 
তাহাই ঘবটল্।” ৬  

এভাবিই প্রাকৃবতক, মভৌবগাবল্ক, অর্থননবতক, রাজননবতক নানান বিষিবক যুবক্তগ্রাহযভাবি উপস্থাপন কবরবছন, বিবেষণ 
কবরবছন ম াক্ষদাবিনী। 

তবি শুধু্ াত্র সরকাবর বরবপাটথ, সরকার প্রকাবশত যুবদ্ধর ইবতহাস িা সাংিাদ-সা বিকপবত্র প্রকাবশত যুবদ্ধর 
 িরা ির মর্বক প্রাি যুদ্ধিণথনাই নি, ম াক্ষদাবিনীর এ গ্রবন্থর যুদ্ধিণথনা অনযতর উচ্চতাি মপৌঁবছবছ সরাসবর যুদ্ধবক্ষত্র 
মর্বক পািাবনা কল্যাবণর অবনকগুবল্ বিবির সাংবযাজবন। উত্তরাাংশ শুরুর অিযিবহত আবগ কল্যাবণর যুদ্ধযাত্রা মর্বক শুরু 
কবর স গ্র উত্তরাাংশ জুবে কল্যাবণর  ৃতুযর আবগ পযথন্ত িে বিবি এিাং মপাস্টকাডথ ব বল্বি কল্যাবণর ম াট ২১বট বিবি 
তাবর  ও অিস্থানসহ সরাসবর উদৃ্ধত কবরবছন ম াক্ষদাবিনী। এছাোও মশষ পবিথ যুদ্ধিন্দীবদর বনি  অনুযািী  াবস 
 াবস পািাবনা িার ল্াইবনর মিশ বকছু মপাস্টকাডথ বিবির কর্া উবে  কবর একবট সার  থ মগাবছর বিবি উদৃ্ধত কবরবছন। 
সিবশবষ কল্যাবণর  ৃতুযসাংিাদ সম্ববল্ত কল্যাবণর িেু ডাৃঃ পুরীর বিবি উদৃ্ধত কবর গ্রন্থস াবির বদবক এবগবিবছন বতবন। 
উত্তরাাংবশ যুদ্ধিণথনার ঐবতহাবসক বদবকর সবঙ্গ কল্যাবণর জীিনী অাংবশর ম ল্িেন ঘবটবিবছ এই বিবিগুবল্। বিবিগুবল্ 
বনৃঃসবন্দবহ এ গ্রবন্থর অতযন্ত  ুল্যিান সম্পদ। যুদ্ধিণথনা অাংবশ নানান তর্যাবদর  বধ্য বদবি যুবদ্ধর ঐবতহাবসক-
রাজননবতক-প্রাকৃবতক-বভৌবগাবল্ক বদকগুবল্ উবি এবল্ও মসসবির পাশাপাবশ যুবদ্ধর ভিািহতা, অসারতা, দুরিস্থা 
ইতযাবদর  ানবিক বদকগুবল্, কল্যাবণর  ানবসকতা ও তার পবরিতথন, প্রাবিস্বীকার অাংবশর সূবত্র িাবেবত কল্যাবণর  াবির 
ও পবরিাবরর বিবভন্নজবনর  ানবসক অিস্থান ইতযাবদ কল্যাবণর এই বিবিগুবল্বত অবনক াবন বিবত্রত হবিবছ। যুদ্ধযাত্রার 
শুরুবত করািী মর্বক মল্ া প্রর্  বিবিবতই জাহাবজ  চ্চর িা ব উল্ মতাল্ার হৃদিবিদারক িণথনার  বধ্য বদবি আসন্ন 
যুবদ্ধর সম্ভািয ভিািহতার কল্পনা কবরবছ কল্যাণ। িতুর্থ বিবিবত নাবসবরিা মর্বক কুবতল্-আ ারা যাওিার স ি যুদ্ধবিধ্বস্ত 
 রা  ানুবষর স্তুবপর উপর বদবি দুগথ  পবর্ সুনাইিাট যাত্রার িণথনা স্থান মপবিবছ। যাত্রাপবর্  ৃতুয ু ী সাবহিবক কল্যাবণর 
মসিা ও তার প্রবতদাবন সাবহবির  ৃতুযর আবগর  ুহুবতথ কল্যাবণর পাবি িুম্ববনর মিষ্টার   থস্পশথী িণথনা কল্যাবণর িিাবন 
উবি এবসবছ। এরক  আরও অবনকগুবল্ বিবিবত যুবদ্ধর ভিািহতার বিবভন্ন ধ্রবনর  র ী িণথনা আ রা পাই। পঞ্চদশ 
ও মষােশ বিবিবত কল্যাবণর িা  কনুইবি গুবল্ ল্াগার িণথনা ময ন এ বিষবি উবে বযাগয, মত নই এবকিাবর মশষ 
পবিথ যুবদ্ধ পরাবজত ও তাবেত হবি কুবতল্-আ ারাবত এবস ৫  াস মঘরাও অিস্থাি র্াকার িুোন্ত দুদথশার ছবিবত 
অষ্টাদশ বিবি গুরুত্বপূণথ—  

“প্রাি ১  াস তসনযরা অবদ্ধথক র যাসান ম বি আসবছ, প্রাি ১৫ বদন মর্বক র যাসান কব  কব  বসবক হবি 
দাাঁবেবিবছ, এত কব বিও আর বতন বদবনর  াত্র রসদ আবছ। ২।৩  াস আধ্বপটা ও তারপর বসবকবপটা ম বি 
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সি তসনয দুবভথক্ষ-পীবেত  ানুবষর  ত মদ বত হবিবছ। হাাঁসপাতাবল্  ৃতুয সাং যা  ুিই মিবেবছ। গত ১৫ বদন 
মর্বক মল্াবক না ম বত মপবি  রবি। ওষুবধ্ আর বক হবি?  ািার বকছুই মনই। না ম বত মপবি দুর্ব্থল্ হবি 
মল্াক হাাঁসপাতাবল্ আসবছ। তাবক বক কবর  ািার অভাবি ভাল্ করা যাি! তা ছাো ওষুধ্ও সি িুবরবি 
মগবছ।” ৭  

যুদ্ধবক্ষবত্রর এ ভিািহ  ানবিক বদকগুবল্ তুবল্ ধ্রার মক্ষবত্র এই বিবিগুবল্র ভূব কা অপবরসী । 
যুদ্ধ সম্পবকথ িাইবর মর্বক আবরাবপত মরা াবিকতা, আবিগ-উৎসাবহর সবঙ্গ যুদ্ধ-পবরবস্থবতর িাস্তিতার 

কত াবন তিাত মস বিষিবটও ধ্রা পবেবছ উদৃ্ধত বিবিগুবল্বত। কল্যাণ মপ্রবরত বিবিগুবল্ যবদ ক্র ান্ববি পাি করা যাি, 
তাহবল্ যুদ্ধ সম্পবকথ কল্যাবণর  ানবসকতার পবরিতথবনর বদকবট সহবজই মিাব  পেবি। যুদ্ধযাত্রার আবগ দাাঁবেবি 
যুদ্ধবক্ষবত্র মযবত বনবষধ্ করা আত্মীি-িেুবদর সা বন কল্যাণ িীরত্বিযিক উত্তর মদি— 

“য ন িাঙ্গাল্ী হইিাও স্পধ্থা কবরিা ইাংরাজবদর হাত হইবত সম্মাবনর িা ল্োই কবরিার অর শর, তবরািাল্, 
িনু্দক পাইিাবছ— য ন আব  ল্োবি রাজ-আজ্ঞা পাল্ন কবরি িবল্িা শপর্ কবরিাবছ ত ন— আব  মপছ-পা 
হইিা, কুবণা হইিা কাজ ছাবেিা লু্কাইিা িবসিা র্াবকবত পাবরি না। আর আ ার একটা প্রাবণর জনয স স্ত 
িাঙ্গাল্ী জাবতবক, ভীরু কাপুরুষ মন ক-হারাব র িদনা   াওিাইবত পাবরি না। আ াবদর জাবতর মস িদনা  
ত আবছই— তিু মসটা কাবটবি আ রাও যাবত িীরজাবতর বভতর গণয হইবত পাবর, আ ার মসবদবকও ত দৃবষ্ট 
রা া দরকার। মতা রা বক িল ছ? একটা প্রাবণর জনয আ ার ইিৎ ম ািাইি? তাহবল্ ত আ ার গল্াি দবে 
বদবি এ বন কবেকাবি ঝুবল্ পো উবিত। বছ! বছ!” ৮  

মসই কল্যাণই যুদ্ধ অগ্রসর হওিার সবঙ্গ সবঙ্গ ধ্ীবর ধ্ীবর যুদ্ধ সম্পবকথ নানান মনবতিািক  ন্তিয করবত র্াবক, যুদ্ধবক্ষত্র 
মর্বক মকাবনারকব  মদবশ বিবর বরসাবিথর কাবজ মযাগ মদওিার ইচ্ছাপ্রকাশ কবর, এিাং মশষ পযথন্ত ইাংবরজ মসনা বিপক্ষ 
তুরবস্কর সা বন আত্মস পথন করবল্ ডাক্তার বহবসবি মস িা তারা যুদ্ধিন্দীবদর তুল্নাি বকছুটা মিবশ সুবযাগ-সুবিধ্া পাবি 
মসই আশাি আত্মস পথবনর প্রার্থনা কবর। এ াবন পরপর বিবিগুবল্ অনুসরণ কবর আ রা কল্যাবণর এই  ানবসকতা 
পবরিতথনবক মদব  মনি— প্রর্  বিবিবত জাহাবজ  চ্চর মতাল্ার  বধ্য বদবি যুবদ্ধর ভিািহতার আভাস পাওিা কল্যাণ 
তার মদ া প্রর্  যুদ্ধ অর্থাৎ নাবসবরিা যুবদ্ধর পর মল্ া তৃতীি বিবিবত যুদ্ধবক্ষবত্র মগাল্াগুবল্র  বধ্য সাহবসকতার সবঙ্গ 
ডাক্তাবর কবর যাওিার বিস্তাবরত িণথনা বদবিবছ। উৎসাহিযিক মস িণথনার পাশাপাবশ রিীন্দ্রনাবর্র বিসজথন নাটবকর 
‘এত রক্ত মকন’ অাংশ উদৃ্ধত কবর যুবদ্ধর িাস্তবিক অ ানবিক বদকবক আভাবসত কবরবছ মস—  

“বতনটা নাগাত একদল্ িন্দী ও শত্রুপবক্ষর আহত এবস উপবস্থত হল্। আব ত সাবে ছ’টা মভার মর্বক ১টা 
পযথযন্ত বনশ্বাস মিল্বত অিসর পাইবন। রবক্তর নদী, ল্াল্— িাবরবদবক— বনবজ রবক্ত  া া াব  আব । কাবক— 
মরব  কাবক মদব । বিসিথবনর ধ্রুবির “এত রক্ত মকন”  বন হি। মকন এত রক্ত পাত!! বক আর িণথনা 
করি? জীিবন ক নও এ দৃশয ভুল্ি না।” ৯  

এরপর িতুর্থ, পঞ্চ  বিবিবত আরও বকছু দুরিস্থার িণথনা মপবরবি ষি বিবিবত স্ববদশবপ্র  িা স্বজাবতবপ্রব র নাব  যুবদ্ধর 
আিহ সৃবষ্টর সরাসবর তীব্র বিবরাবধ্তা কবরবছ কল্যাণ। মসই সূবত্র মদবশ সবদযাবিত ‘Patriotism’-এর বনন্দািাদও 
কবরবছ। সি  বিবিবত একটানা  ািথ করার ক্লাবন্ত িণথনার পাশাপাবশ তার  বতাই যুদ্ধ সম্পবকথ মরা াবিক, আবিগী 
 বনাভাি বনবি িাাংল্া মর্বক আসা ৩২ জবনর ‘বিঙ্গল্ অযামু্ববল্ন্স’ নাব র ভবল্বিিার দবল্র আশাভঙ্গ, দুদথশা, সাবহিবদর 
কাছ মর্বক প্রাি দুিথযিহার ইতযাবদর িণথনা কবরবছ কল্যাণ। এরপর যবদও  া য ন তাাঁর আবগর বিবিবত ‘িদবল্র 
আবিদন’ করার অনুবরাধ্ কবরন, তার প্রতুযত্তর বদবত বগবি অষ্ট  বিবিবত যুবদ্ধর আিবহ কু্ষদ্র গৃহস্বার্থবক উবপক্ষা করার 
িীরত্বিযিক ব্রতর মঘাষণা কবরবছ কল্যাণ, তবি তার সা ানয পবরই সরকাবর Despatch-এ না  mentioned হওিার 
মসৌভাবগযর মল্াভ প্রকাশ মস ব্রতবক দুিথল্ কবর বদবিবছ—  

        “রাবশ রাবশ মল্াক— কত ল্ডথ িযারবণর মছবল্ সদয বিবি কবর এবস মতাবপর  ুব  প্রাণ বদবচ্ছ। আর আব  মস 
ওজর কবর যুদ্ধ মক্ষত্র মর্বক পাল্াি? মতা ার মকান ধ্ারণাই মনই। গুবল্ িৃবষ্ট মগাল্া িাটার  বধ্য মর্বকও ময ল্াবগবন— 
এই ভাবগয। শুনল্া — এিারকার যুবদ্ধ, িাবরবদবক মগাল্ার  বধ্য জ ব বদর মেস কবরবছ— তা আ ার বব্রবগবডর মজনাবরল্ 
মদব বছন ও মদব   ুসী হবিবছন। যবদ এই “কুত”এর যুবদ্ধর বিিরবণ (বডসপযাবি) আ ার না  মদন তাহবল্ মসটা  ুি 
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 ানয। ...দুভথাগয ক্রব  আব  ম াবট দুবটা যুবদ্ধ মযাগ বদবিবছ। তাছাো অবনকটা ‘কপাল্’ র্াকা িাই। মকান মজবনরাল  
জাতীি মল্াবকর িবক্ষ না পেবল্ মতা আর mentioned হওিা যাি না।” ১০  

মিাঝাই যাবচ্ছ যুদ্ধ সম্পবকথ মরা াবিকতা, আবিগ পবরণত হবিবছ প্রবিাজন অর্িা স্বার্থর যুবক্তবত। নি  বিবিবত আিার 
Patriotism-এর স াবল্ািনা বিবর এবসবছ। এিার মসই সূবত্র এসবির সূত্রপাতকারী বহবসবি ইাংল্যান্ডবক বিবিত কবর 
তাবদর স াবল্ািনাও করবত বদ্বধ্া কবরবন কল্যাণ। দশ  বিবিবত যুদ্ধবশষ হওিার  বনািাসনা প্রকাবশত হবিবছ। 
শত্রুপবক্ষর প্রাি মদাষহীনতা এিাং বনবজবদর অকারণ মল্াভ-ল্াল্সার কর্া  াবক জাবনবিবছ কল্যাণ—  

“জাবননা আস বছ বতন  াবসর বভতর মদবশ বিরবত পারি বকনা— মদ  মদব  বক অনাবছবষ্টর যুদ্ধ— িবল্ইবছ। 
মকার্াি আই. এ . এস হবি, শান্ত ভাবি মদবশ মর্বক বকছু রীসাবিথর কাজ করবিা; মতা াবক একটু শাবন্ত 
বদি— না এই াবন পবে রবহল্া । ...আ রা মতা অবনক এবগবি এবসবছ— আর মকন? আ রাইত জিী হবি 
শত্রুর সি মকবে বনবচ্চ; শত্রুত এ নও বকছু কবরবন।” ১১  

মিাঝা যাি যুদ্ধ সম্পবকথ ‘িীরত্ব’ ‘সম্মান’ ইতযাবদর মরা াবিকতা মর্বক  ানবসকভাবি ধ্ীবর ধ্ীবর অবনক াবন দূবর িবল্ 
এবসবছ কল্যাণ। একাদশ বিবিবত অকারণ যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গ মপবরবি দ্বাদশ বিবিবতও একই সুর- ‘যুদ্ধ র্াব িার মকানও 
ল্ক্ষণ’ ময মস মদ বছ না মসই হতাশা প্রকাশ মপবিবছ বিবির শুরুবতই। এরপর আরও বকছু যুদ্ধ সাংক্রান্ত  িরা ির, 
প্রবিাজনীি দ্রিয মিবি পািাবনা মপবরবি ল্াজ গ্রা  মর্বক পািাবনা মপাস্টকাডথ বিবিবত (কল্যাবণর পঞ্চদশ বিবি) তার িা  
কনুইবি গুবল্ ল্াগার সাংিাদ জানাি কল্যাণ। পরিতথী বিবিবত এই গুবল্  াওিার ঘটনা বিস্তাবর িণথনা করার স ি—  

“নাব   াত্র গুবল্ মল্বগবছ। একটু মিশী রক  ল্াগবল্ ইবণ্ডিা যািার জবনয ছুটী িাইবত পারতা ।” ১২ 
এ উবক্ত তার যুদ্ধযাত্রার আবগর উবক্তর প্রাি বিপরীত অিস্থাবনর পবরিিিাহী। সিদশ বিবিবত  াবির অনুবরাবধ্র উত্তবর 
িদবল্ ময অসম্ভি মসই অসহািতা িুবট উবিবছ। এরপর কল্যাবণর বিবি মল্ াি ৫  াবসর দীঘথ স ি বিরবত পবেবছ। 
যুদ্ধবক্ষবত্রর ঘটনা পরম্পরা অনুযািী এই পাাঁি  াস তারা ‘কুবতল্-আ ারা’-বত মঘরাও অিস্থাি বছল্। মঘরাও অিস্থার 
দুদথশা িণথনার পাশাপাবশ অষ্টাদশ বিবিবত যুদ্ধ সম্পবকথ প্রার্ব ক ধ্ারণার সমূ্পণথ বিপরীত ম রুবত মপৌঁবছ মগবছ কল্যাণ— 

“িন্দী হবল্ মতা াবদর আর মকানও ভািনার কারণ র্াকবি না। প্রর্ তৃঃ যুদ্ধবক্ষত্র মর্বক দূবর র্াকি। কাবণর 
পাশ বদবি ২৪ ঘণ্টা মগাল্া গুবল্ িল্বি না, যুদ্ধ মর্বক বনস্তার পাওিা যাবি। তারপর ডাক্তাবররা মস রক  িন্দী 
নি। ময াবনই রা ুক আ রা ঘুবর মিোবত পারি। তুবকথরা তাছাো অবিসারবদর  াবতর করবি। এ ন বক 
ডাক্তারবদর শীঘ্র মছবেও বদবত পাবর। ...এক একিার  বন হি— য ন গুবল্ মল্বগবছল্ ও আহত হবি িসরাি 
যািার সুবযাগ বছল্, ত ন মকন  রবত যাইবন।” ১৩  

যুদ্ধ সাংক্রান্ত িৃহত্তর স্বাবর্থর তে, আবিগ, মরা াবিকতা সমূ্পণথ  ুবছ িাস্তিতার আঘাবত িযবক্তগত তর্া স্বাভাবিক  ানবিক 
স্বাবর্থর বিষি প্রধ্ান হবি দাাঁবেবিবছ কল্যাবণর এই িিাবন। এর পবরর িাবক বিবিগুবল্বত অসহাি অিস্থাি ইাংবরজবদর 
আত্মস পথবণর  ির ও মসই  িবর সবিথাতভাবি  ুবশ হওিা কল্যাণ (উবনবিাংশ বিবি), আত্মস পথবণর পর তুরবস্কর 
ক ান্ডাবরর সুিযিহার,  াবক বিন্তা দূর করবত িবল্ িাবে মিরার ইচ্ছাপ্রকাশ (বিাংশ বিবি), ভাবল্া  াওিা-দাওিা এিাং 
সুস্থ হবি ওিার সাংিাদ (একবিাংশ বিবি) ইতযাবদ কল্যাবণর যুদ্ধ পরিতথী মসই নতুন  ানবসকতারই সম্প্রসারণ।  
ল্ক্ষ্য করি ‘কল্যাণ-প্রদীপ’ রিনার উবেশয বহসাবি ম াক্ষদাবিনী উৎসগথপবত্র বল্ব বছবল্ন— 

“কল্যাবণর আনশশি জীিবনর  ধু্রতা, মযৌিবনর অোন্ত উদযব র, মপ্ররণার, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার, িে হইিার, 
কম্মথী হইিার, কৃতয হইিার, অদ য উৎসাবহর ও সদ গুবণর গল্প যবদ আ াবদর মদবশর সহর সহর বশবক্ষত ও 
দুভথাগযিশতৃঃ ভবনাদয  যুিবকরা জ্ঞাত হবিন তাহা হইবল্ তাাঁহারা বনশ্চি উপকৃত হইবিন— এই বিশ্বাবস ভর 
কবরিা আ ার অশীবত িবষথর মল্ া এই মশষ িই াবন আব  তাাঁহাবদরই কর-ক বল্ অপথণ কবরল্া ।  
 কল্যাণকু াবরর জীিনী পাবি যবদ মদবশর একটীও ভবনাদয  যুিক পুনরাি নিশবক্তবত মদবশর 
কল্যাণকর কম্মথবক্ষবত্র জীিন উৎসগথ কবরিার স্পহৃা বনজ-হৃদবি জাগাইিা তুবল্বত পাবর তাহা হইবল্ই আ ার 
এই “কল্যাণ-প্রদীপ” মল্ া সার্থক হইিাবছ জ্ঞান কবরি।” ১৪ 

এ নবক গ্রন্থবশবষও একই মঘাষণা কবরবছন বতবন। বকন্তু গ্রবন্থর স াবি পবিথ এবস যুবদ্ধর করুণ পবরণবত এিাং কল্যাবণর 
এই  ানবসকতার পবরিতথন মসই মঘাবষত উবেবশযর সমূ্পণথ বিপরীত ম রুবত দাাঁে কবরবি মদি পািকবক। এই পবরণবত, 
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এই মশবষাক্ত স্বাভাবিক  ানবিক স্বাবর্থর িাস্তবিক  ানবসকতাি মকাবনা ‘ভবনাদয  যুিক’-এরই যুদ্ধবক ‘বদবশর কল্যাণকর 
কম্মথবক্ষত্র’ িবল্  বন হবত পাবর না, মস াবন ‘জীিন উৎসগথ কবরিার সৃ্পহা’ মজবগ উিবত পাবর না। কাবজই ম াক্ষদাবিনী 
এ াবন তাাঁর মঘাবষত উবেশয িা ল্ক্ষয মর্বক ময গ্রন্থবশবষ সমূ্পণথ বিপরীত অিস্থাবন মপৌঁবছ মগবছন মসকর্া িল্া মযবতই 
পাবর। আপাতভাবি ময মকাবনা গ্রন্থকাবরর পবক্ষ এই ল্ক্ষযিুযবত বনৃঃসবন্দবহ িুোন্ত িযর্থতার পবরিিিাহী। আর এ াবনই, 
এই িযর্থতাবতই এ গ্রবন্থর সার্থকতা। ম াক্ষদাবিনী মকাবনা পূিথপবরকবল্পত কাল্পবনক কাবহবন বন থাণ করবত এ গ্রন্থরিনা 
কবরনবন। িাস্তবি ঘবট যাওিা কল্যাবণর জীিন, িাংশপবরিি ও ইবতহাবসর ঘটনািল্ী তর্য ও প্র ানসহ উপস্থাবপত 
কবরবছন। বনবজর বিবেষণীক্ষ তা, বশক্ষা-দীক্ষা, ঐবতহাবসক-রাজননবতক-অর্থননবতক-প্রাকৃবতক-বভৌবগাবল্ক মিাধ্, 
 তাদশথ ইতযাবদ নানাবিধ্ বিষি মস উপস্থাপনাবক সবিত করবল্ও কল্যাবণর বিবিগুবল্ সরাসবর উদৃ্ধত করাি মস াবন 
ম াক্ষদাবিনীর বনজস্ব দৃবষ্টভবঙ্গর পাশাপাবশ যুদ্ধবক িাস্তবি প্রতযক্ষ করা কল্যাবণর দৃবষ্টভবঙ্গও সরাসবর উবি এবসবছ। আর 
মস াবনই এ-গ্রন্থ িইবি-পো িা অবনযর প্রভাবিত  তাদশথগত মরা াবিকতার গণ্ডী অবতক্র  কবর িাস্তিতার কবিন 
 াবটবত প্রবতবিত হবিবছ। যুদ্ধ সম্পবকথ রাষ্ট্রবনব থত আবিবগর, মরা াবিকতার িাণীপ্রিার নি, িরাং শাশ্বত  ানিতার 
যুদ্ধবিবরাধ্ী, শাবন্তকা ী  ানবসকতাি স াি হবিবছ ম াক্ষদাবিনী  ুব াপাধ্যাবির ‘কল্যাণ-প্রদীপ’। 
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