
Volume-IX, Issue-I                                                    January 2023                                                                      9 

International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)            
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal  
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print) 
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print) 
Volume-IX, Issue-I, January 2023, Page No.09-15 
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711 
Website: http://www.ijhsss.com 

                  DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i1.2023.09-15 
 

মাস্টারদা সরূ্য সসন: এক বৈপ্লবৈক জীৈন কাবিনী 
 

সকৌবিক সসন 

স্নাতক রাষ্ট্র বৈজ্ঞান, ৈান্দায়ান মিাবৈদযালয়, পবিমৈঙ্গ, ভারত 
 

Abstract 
Sometimes there are people in the world who we remember even after their death. The 

revolutionary leader Masterda Surya Sen is a memorable For Ever. This Masterda Surya 

Sen was one of the youth leaders of the Chittagong Armory looting (1930) and the founder 

of the Indian Republic Army. According to Rameshchandra Majumdar, the first Indian 

commander in armed struggle against the British was Surya Sen and the last commander 

was Subhash Chandra Bose. His self-sacrifice deeply influenced India's freedom struggle. 

The research article in question has this little reflection on it. 
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মখুৈন্ধ: মাস্টারদার পুন্রা নাম সূর্য কুমার সসন, ডাক নাম কালু। সিন্র্াদ্ধার কান্ে ‘মাস্টারদা’ নান্ম অবিক 

পবরবিত বেন্লন।বিবিি বৈন্রািী আন্দালন্নর এক মিান ৈযবিন্ের অবিকারী এৈং িট্টগ্রাম আস্থাগার 

লুণ্ঠন্নর (১৯৩০) মিানায়ক এৈং ৈহুবৈি বৈপ্লন্ৈর অবিনায়ক বেন্লন বতবন। 
 

জন্ম ও বিিৈ জীৈন: সূর্য সসন ১৮৯৪ সান্লর ২২ মািয রাউজান থানার সনার়্াপাড়ার্ ়জন্মগ্রিণ কন্রন। তার 

বপতার নাম রাজমবন সসন, মান্র়্র নাম িিী ৈালা সসন। রাজমবন সসন্নর দুই সেন্ল আর িার সমন্র়্। সূর্য 

সসন তান্দর পবরৈান্রর িতুথয সন্তান। দুই সেন্লর নাম সূর্য ও কমল। িার সমন্র়্র নাম ৈরদাসুদরী, সাবৈত্রী, 

ভানুমতী ও প্রবমলা। ৫ ৈের ৈয়ন্স বপতার মৃতুযর পর তার ৈড় কাকা সগৌরমবন সসন্নর কান্ে প্রবতপাবলত 

িন্য়ন্েন। পরৈতযী সমন্য় জযাঠাতুন্তা দাদা িন্দ্রনাথ সসন তাাঁর অবভভাৈন্কর দাবর়্ে পালন কন্রন। 
 

বিক্ষা জীৈন: প্রাথবমক বিক্ষা গ্রিণ কন্রন্েন স্থানীয় দয়াময়ী বৈদযালন্য়। ১৯১২ সান্ল িট্টগ্রাম নযািনাল িাই 

স্কুল সথন্ক প্রন্ৈবিকা পরীক্ষার়্ উত্তীণয িন্য়, িট্টগ্রাম কন্লন্জ এফ.এ.সত ভবতয িন। িট্টগ্রাম কন্লজ সথন্ক 

এফ. এ. পরীক্ষার়্ সাফন্লযর সান্থ পাি কন্র বতবন একই কন্লন্জ বৈ.এ-সত ভবতয িন্র়্বেন্লন। বকন্তু তৃতীর়্ 

ৈন্ষযর সকান এক সামবর়্ক পরীক্ষার়্ ভুলক্রন্ম সিবৈন্ল পাঠযৈই রাখার কারন্ণ বতবন িট্টগ্রাম কন্লজ সথন্ক 

বৈতাবড়ত িন।পন্র ৈিরমপরু কৃষ্ণনাথ কন্লন্জ ভবতয িন এৈং ওই কন্লজ সথন্ক ১৯১৮ বিস্টান্ে বৈ.এ পাি 

কন্রন ।িট্টগ্রান্ম বফন্র বতবন গবণন্তর বিক্ষক বিন্সন্ৈ জাতীয় স্কুন্ল সর্াগ সদন। অসিন্র্াগ আন্দালন্নর 

সমর্ ় বৈদযালর়্বি ৈন্ধ িন্র়্ সগন্ল বতবন উমাতারা উচ্চ ইংন্রবজ বৈদযালন্র়্ অন্ের বিক্ষক বিন্সন্ৈ সর্াগ 

সদন। 
 

বৈৈাি: বৈপ্লৈী ভাৈিারার কারন্ণ মাস্টার দা সূর্য সসন বৈৈাি করার পন্ক্ষ বেন্লন না। তন্ৈ িন্দ্রনাথ সসন ও 

অনযানয আত্মীর়্ন্দর িান্প বতবন ১৯১৯ সান্ল িট্টগ্রান্মর সৈার়্ালখালী উপন্জলার কানুনন্গাপাডা়র 
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নন্গন্দ্রনাথ দন্ত্তর সষাল ৈেন্রর কনযা পুষ্পকুন্তলা দত্তন্ক বৈন্র়্ কন্রন। বৈপ্লৈী িযান িারনায় দীবক্ষত 

মাস্টারদা বকেুন্তই এই বৈৈাি সমন্ন বনন্ত পান্রনবন। তাাঁর মন্ন িত বৈৈাবিত জীৈন তাাঁন্ক  আদিযিুযত 

করন্ৈ। তার ফন্ল স্ত্রীর সন্ঙ্গ বতবন একবদনও কথা পর্যন্ত ৈন্লন বন। বৈৈান্ির তৃতীর়্ বদন্ন বিদুন্দর মন্িয 

সর্ ফুলির্যার প্রথা প্রিবলত রন্য়ন্ে সমান্জ সসবিও বতবন পালন কন্রনবন। সসবদন বতবন তার সৈৌবদন্ক ৈন্লন 

সর্, বতবন স্বন্ে সদন্খন্েন স্ত্রীর সন্ঙ্গ সিৈান্স তার মৃতুয অবনৈার্য। সসবদনই গ্রান্মর ৈাবড় সেন্ড় িিন্র িন্ল 

আন্সন৷ ১৯২৬ সান্ল সূর্য সসন পলাতক অৈস্থার্ ়সকালকাতার আমিাস্টয স্ট্রীন্ির এক সমন্স পুবলন্ির িান্ত 

িরা পন্ড়ন। িরা পরার পর তাাঁন্ক সৈাম্বাইন্র়্র (মুম্বাই) রত্নবগবর সজন্ল পাঠান্না ির়্। সসই সময় তাাঁর স্ত্রী 

মৃতুযির্যায়। মাস্টারদান্ক র্খন পুবলি পািারার়্ রত্নবগবর সজল সথন্ক  িট্টগ্রাম আনা িয় তাাঁর স্ত্রী তখন সিষ 

বনশ্বাস তযাগ কন্রন্েন। রত্নবগবর সজন্ল থাকাকালীন সূর্য সসন পড়ন্তন িরৎিন্ন্দ্রর ‘পন্থর দাৈী’ ৷ 

িযাবরন্কন্নর আন্লায় রাত সজন্গ িলত ‘পন্থর দাৈী’ পড়া। রত্নবগবর সজন্ল ৈন্স িরৎিন্দ্র ও তাাঁর এই 

উপনযান্সর কথা খুৈ ৈলন্তন মাস্টারদা। আর ৈলন্তন, মিৎ সাবিতয মনন্ক সজীৈ রান্খ। ভালর প্রবত সলাভ 

জন্মায় এ সৈ ৈই পন্ড়। 
 

বৈপ্লৈীদল গঠন: ১৯১৬ সান্ল ৈিরমপরু কৃষ্ণনাথ কন্লন্জর োত্র থাকাকালীন সমন্র়্ সূর্য সসন রাজননবতক 

দন্লর সান্থ রু্ি িন। বতবন অিযাপক সতীিিন্দ্র িক্রৈতযীর সাবিন্িয আন্সন। বতবন রু্গান্তর দন্লর সন্ঙ্গ 

বেন্লন। সূর্য সসনন্ক বতবন বৈপ্লন্ৈর মন্ে দীক্ষা সদন। সূর্য সসন ১৯১৮ সান্ল বিক্ষা জীৈন সিষ কন্র 

িট্টগ্রান্ম এন্স সগাপন্ন বৈপ্লৈী দন্ল সর্াগ সদন। বতবন সেন্ড ় সদন বিক্ষকতা। সেন্ড় বদন্লন সংসার, সমস্ত 

বকেু তযাগ কন্রন সদন্ির স্বািীনতার জনয বৈপ্লৈী সূর্য সসন প্রতযক্ষ সংগ্রান্ম ঝাাঁবপন্য় পন্ড়ন। প্রথম 

বৈশ্বরু্ন্দ্ধর সিন্ষর বদন্ক অনুরূপ সসন, িারুবৈকাি দত্ত, অবম্বকা িক্রৈতযী, নন্গন্দ্রনাথ সসন প্রমখুন্দর সন্ঙ্গ 

বনন্র়্ িট্টগ্রান্ম সগাপন বৈপ্লৈী দল গঠন করা ির়্।িট্টগ্রান্মর বৈপ্লৈী দল একবিই বেল। তারা ৈাংলার প্রিান 

দু’বি বৈপ্লৈী দল “রু্গান্তর” এৈং “অনুিীলন”- সকানবির সান্থ এন্কৈান্র না বমন্ি বগন্র়্ স্বতেভান্ৈ কাজ 

করার বসদ্ধান্ত গ্রিণ কন্রবেল। বৈপ্লৈী সনতা সূর্য সসন এৈং অবম্বকা িক্রৈতযী তখন িট্টগ্রাম িিন্রর 

সদওর়্ানৈাজার সদওর়্ানজী পুকুরপান্র ‘সাময আশ্রম’ প্রবতষ্ঠা কন্র ওখান্ন থান্কন। 
 

নাগরখানা পািাড ়খন্ডর্দু্ধ: ১৯২০ সান্ল শুরু ির়্ গান্ধীজী- কতৃযক অসিন্র্াগ আন্দালনন্ল এসমর্ ়অন্নক 

বৈপ্লৈী এই আন্দালন্ন সর্াগ সদন। গান্ধীজীর অনুন্রান্ি বৈপ্লৈীরা তান্দর কমযসূবি এক ৈেন্রর জনয ৈন্ধ 

রান্খন। সূর্য সসন সর্াগ বদন্লন অসিন্র্াগ আন্দালন্ন। তথন িট্টগ্রাম বমউবনবসপযাল স্কুন্লর দিম সশ্রনীর 

োত্র ও বৈপ্লৈী অনন্ত বসংি োত্র িমযঘি পবরিালনা করার জনয স্কুল সথন্ক ৈবিস্কৃত িন। মিাত্মা গান্ধী ১৯২২ 

সান্ল অসিন্র্াগ আন্দালন প্রতযািার করন্ল আৈার সবক্রর়্ িন্র়্ উন্ঠ বৈপ্লৈী দলগুন্লা। তখন িট্টগ্রাম 

সকান্িযর সেজারী সথন্ক পািাড়তলীন্ত অৈবস্থত আসাম সৈঙ্গল সরলওন্র়্ কারখানার শ্রবমক ও কমযিারীন্দর 

সৈতন বনন্র়্ র্াওর়্া িন্তা। ১৯২৩-এর ১৩ বডন্সম্বর িাইগার পাস এর সমান্ড ়সূর্য সসন্নর গুপ্ত সবমবতর 

সদসযরা প্রকািয বদৈান্লান্ক সৈতন ৈাৈদ বনন্র়্ র্াওর়্া ১৭,০০০ িাকার ৈস্তা বেনতাই কন্র। বেনতাইন্র়্র 

প্রার়্ দুই সপ্তাি পর সগাপন বৈঠক িলাকালীন অৈস্থার্ ়পুবলি খৈর সপন্র়্ বৈপ্লৈীন্দর আস্তানার়্ িানা বদন্ল 

পুবলন্ির সান্থ বৈপ্লৈীন্দর খন্ড রু্দ্ধ ির়্ র্া "নাগরখানা পািাড় খন্ডরু্দ্ধ" নান্ম পবরবিত। এর পর সগ্রফতার িন 

সূর্য সসন এৈং অবম্বকা িক্রৈতযী৷ পন্র সূর্য সসন এৈং অবম্বকা িক্রৈতযী এ মামলা সথন্ক োড়া সপন্র়্ র্ান। 
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ৈযার্া়মাগার স্থাপন: সূর্য সসন বৈপ্লৈীন্দর জনয িট্টগ্রান্ম একবি ৈযার়্ামাগার স্থাপন কন্রন এৈং তান্দর 

বনর়্বমত িারীবরক ৈযার়্ান্মর পািাপাবি সাাঁতার কািা, সনৌকা িালান্না, গান্ে ওঠা, লাবঠ সখলা, েুবর বনন্ক্ষপ, 

ৈবসং ইতযাবদ র্াত কন্র বৈপ্লৈীন্দর িারীবরক ও মানবসক বদক সজাগ থান্ক ৷ মাস্টারদা তান্দর বৈপ্লন্ৈর 

জনয বতবর িওর়্ার বৈন্িষ প্রবিক্ষণ সদন। অস্ত্র এৈং সগালাৈারুদ সঞ্চর়্ করার উন্দন্িয  বতবন িট্টগ্রান্ম একবি 

িাখা বিন্সন্ৈ 'ইবন্ডর়্ান বরপাৈবলকান আবময' প্রবতষ্ঠা কন্রন।  
 

ইবন্ডর্া়ন বরপাৈবলকান আবময: ইবন্ডর়্ান বরপাৈবলক আবময বেল একবি স্বল্পকালীন বৈপ্লৈী সসনাৈাবিনী৷ 

সংগঠনবি এন্কর পর এক বিবিি সরকান্রর প্রবত আনুগতযিীল দখল করন্ত থান্ক ৷ এই ইবন্ডর়্া বরপাৈবলক 

আবময নামক প্রবতষ্ঠান্নর সপেন্ন মলূ ভূবমকা রান্খন মাস্টারদা সূর্যন্সন ৷ এই অবিন্ৈিন্ন িট্টগ্রাম সথন্ক সর্ 

প্রবতবনবিরা বেন্লন তার িন্লন সূর্য সসন, অবম্বকা িক্রৈতযী, অনন্ত বসং, বনমযল সসন, সলাকনাথ ৈল, 

তারন্কশ্বর দবস্তদার প্রমুখ। ১৯২৮ সান্ল কলকাতার পাকয সাকযান্স বনবখল ভারত কংন্গ্রস কবমবির ৈাবষযক 

অবিন্ৈিন্ন বগন্র়্ সনতাবজ সুভাষিন্দ্র ৈসুর সন্ঙ্গ তারা বৈঠক কন্রন ৷ এর পন্রর ৈের ১৯২৯ সান্ল 

মবিমিন্দ্র ও মাস্টারদা িট্টগ্রাম সজলা কংন্গ্রন্সর সভাপবত ও সািারণ সম্পাদক িন।  
 

      ১৯৩০ সান্লর শুরু সথন্কই আসকার খাাঁর বদবঘর পবিম পান্ড় অৈবস্থত কংন্গ্রস অবফন্স সূর্য সসন এৈং 

সিস্ত্র বৈপ্লন্ৈর রুপন্রখা বনন্র়্ বৈবভি সনতা কমযীন্দর সান্থ আন্লািনা করন্তন। আন্লািনার পর বঠক করা 

ির়্ শুিু িির না, ৈরং বৈবভি গ্রাম এৈং কসৈাজার সথন্কও বৈপ্লৈীন্দর সনর়্া িন্ৈ। আইবরি বরপাৈবলকান 

আবমযর বৈপ্লন্ৈর আদন্িয অনুপ্রাবণত িন্র়্ বনন্জন্দর দন্লর নাম পবরৈতযন কন্র রাখা ির়্ “ইবন্ডর়্ান 

বরপাৈবলকান আবময, বিিাগাং িাঞ্চ”।  ৈাংলার়্ “ভারতীর়্ প্রজাতাবেক ৈাবিনী, িট্টগ্রাম িাখা”। আইবরি 

বৈপ্লন্ৈর িাাঁন্ি একিা পবরকল্পনা বতবর করা ির়্ র্ার মলূ কমযসূিী বেল : 
 

      পবরকল্পনা অনুসান্র কান্জর জনয কন্র়্কিা দল গঠন করা ির়্। সূর্য সসন্নর দন্লর সদসয সংখযা বেল 

৩৫ জন, অবম্বকা িক্রৈতযীর ১৫ জন, অনন্ত বসং এৈং গন্ণি সঘান্ষর ২২ জন, বনমযল সসন্নর ৬ জন। এই 

দলগুন্লার মন্িয আৈার উপদল বেল। ইন্তামন্িযই িলবেন্লা অস্ত্র সংগ্রি এৈং সৈামা বতবরর কাজ। 
 

সমন্র্ন়্দর অংিগ্রিণ: সমন্য়ন্দর মন্িয বৈপ্লৈী সিতনা জাগ্রত কন্রন বৈপ্লৈ সপ্রবমক অমর িিীদ প্রীবতলতা 

ওয়াদ্দাদার ও কল্পনা দত্ত। তান্দর িান্ন অন্নক সমন্য়রাও এবগন্য় এন্সবেন্লন স্বতঃস্ফূতযভান্ৈ। বৈন্িষত 

কল্পনা দন্ত্তর আকযষন্ণ অন্নক মুসবলম সমন্য় অন্ধকার সথন্ক আন্লান্ক এন্সবেন্লন র্ান্দর মন্িয আন্য়িা 

ৈাণুর নাম উন্েখন্র্াগয। এোড়াও বৈপ্লৈী নারী সাবৈত্রী সদৈী, ইদমুতী বসংি, সুিাবসনী গাঙ্গুবল, কুন্দ্রপ্রভা 

সসনগুপ্তার নাম অবনৈযাণ। 
 

িট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন: আইন অমানয আন্দালন র্খন তুন্ঙ্গ ১৯৩০ বিস্টান্ে ১৮ই এবপ্রল মিযরান্ত অবম্বকা 

িক্রৈতযী, সলাকনাথ ৈল, গন্ণি সঘাষ, অনন্ত বসংি, কল্পনা দত্ত, প্রীবতলতা ওয়ান্দ্দদার প্রমুখ সঙ্গীন্ক বনন্য় 

সূর্য সসন অস্ত্রাগার আক্রমণ ও লুণ্ঠন কন্রন। উন্দ্দিয বেল সিবলন্ফান এৈং সিবলগ্রাম লাইন ধ্বংস করা 

ইউন্রাবপয়ান ক্লান্ৈ িামলা িালান্না। কন্য়কজন রু্ৈক রাত সান্ড় দিিায় িট্টগ্রাম অস্ত্রাগারবি আক্রমণ কন্র 

দখল কন্র সনন এৈং সমস্ত অস্ত্রাগারবি ধ্বংস কন্র সফন্লন। সূর্য সসন সসই রান্ত সঘাষণা কন্রন সর্, িট্টগ্রাম 

এই মুিূন্তয দুন্িা ৈেন্রর পরািীনতার িৃঙ্খল িূণয কন্রন্ে। এই মুিূন্তয িট্টগ্রাম স্বািীন। 
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জালালাৈান্দর মবুির্দু্ধ: বৈপ্লৈীরা জালালাৈাদ পািান্ড় আশ্রয় সনন। িট্টগ্রাম ৈদন্র সৈতান্রর খৈর শুন্ন 

পুবলি ৈাবিনী জালাৈাদ পািান্ড় ১৯৩০ বিষ্টান্ে ২০ এবপ্রল বঘন্র সফন্ল। বৈপ্লৈীরা বতন বদন না সখন্য় 

আত্মন্গাপন কন্র থান্কন। ২২ এবপ্রল বৈকাল ৫িার পর পুবলি আক্রমণ শুরু করন্ল বৈপ্লৈীরা সগবরলা রু্দ্ধ 

সকৌিল অৈলম্বন কন্র সমাকাবৈলা শুরু কন্রন। রাবত্র ৮িা পর্যন্ত প্রায় বতন ঘণ্টা গুবল বৈবনমন্য়র পর ৬৪ জন 

পুবলি ও কন্য়ক জন বৈপ্লৈীর সন্ঙ্গ ১৩ ৈেন্রর ৈালক িবরন্গাপাল ৈল বনিত িয়।  
 

পািাড়তলী ইউন্রাবপয়ান ক্লাৈ আক্রমণ: মাস্টার’দা বলন্খন্েন- 
 

“ৈাংলার়্ ৈীর রু্ৈন্কর আজ অভাৈ নাই। ৈান্লশ্বর সথন্ক জালালাৈাদ, কালারন্পাল পর্যন্ত এন্দর 

দৃপ্ত অবভর্ান্ন সদন্ির মাবি ৈান্র ৈান্র ৈীর রু্ৈন্কর রন্ি বসি িন্র়্ন্ে। বকন্তু ৈাংলার ঘন্র ঘন্র 

মান্র়্র জাবতও সর্ িবির সখলার়্ সমন্তন্ে, ইবতিান্স সস অিযার্ ় আজও অবলবখত রন্র়্ সগন্ে। 

সমন্র়্ন্দর আত্মদান্ন সস অিযার্ ়রবিত সিাক এই-ই আবম িাই। ইংন্রজ জানুক, বৈশ্বজগৎ জানুক, 

এন্দন্ির সমন্র়্রাও মুবির্ুন্দ্ধ সপেন্ন সনই”। 
 

      ২৪ সসপন্িম্বর পািাড়তবলর ইউন্রাবপর়্ান ক্লান্ৈর বভতন্র িলবেল জাাঁকজমক পূনয ভান্ৈ নাি - গান্নর 

আসর৷ সসবদন ক্লান্ৈ এন্সবেল ৈড় ৈড় পন্দর সান্িৈ এৈং তান্দর সমমসান্িৈরা। ক্লান্ৈর ৈাইন্র 

সাইনন্ৈাডয লাগান্না বেল তান্ত সলখা বেল — কুকুর ও ভারতীয় (সনবিভ) - সদর প্রন্ৈি বনন্ষি। 

ইংন্রজন্দর এরকম আিরন বৈপ্লৈীন্দর কান্ে বেল অসিয। প্রীবতলতার সনতৃন্ে ৮ জন বৈপ্লৈী এবগন্য় র্ান 

আক্রমন্নর পন্থ। সসবদন প্রীবতলতান্ক মবিলা ৈন্ল সিনাই র্াবিল না। পরন্ন বেল পার়্জামা-পাঞ্জাবৈ আর 

পাগবড ়আর সকামন্র বরভালৈার, কাাঁন্ি সৈামার ৈযাগ।  
 

      মাস্টারদার বনন্দযি প্রীবতলতা ওর়্ান্দ্দদার সনতৃন্ে বৈপ্লৈীরা ২৮ সস সসন্েম্বর রাবত্র ১০ িায় 

ইউন্রাবপয়ান ক্লাৈঘন্র িানা সদন। সস সময় সশ্বতাঙ্গ পুরুষ ও মবিলারা উদ্দাম নাি গান্ন সমন্তবেল। িঠাৎ 

ঘনঘন ৈুন্লন্ির িন্ে সকাঁন্প ওন্ঠ ক্লাৈঘর। বতন বমবনি এর মন্িয বৈপ্লৈীরা ১ জনন্ক বনবিত ও ১২ জনন্ক 

আিত কন্র। সৈাই িন্ল সগন্লও প্রীবতলতা পালানবন। বতবন পিাবিয়াম সায়ানাইড মুন্খ বনন্য় মৃতুযৈরণ 

কন্রন। ১৯৩২ সান্লর ২৩ সসন্েম্বর পিাবির়্াম সার়্ানাইড সখন্র়্ মৃতুযর আন্গর বদন মান্ক একবি বিবঠ 

বলন্খবেন্লন প্রীবতলতা৷। বিবঠবির ৈয়ান বেল, মান্গাতুবম আমায় ডাকবেন্ল? আমার সর্ন মন্ন িল তুবম 

আমার বিয়ন্র ৈন্স সকৈলই আমার নাম িন্র ডাকে ৷ আর সতামার অশ্রুজন্ল আমার ৈক্ষ সভন্স র্ান্ি! 

……. মা! সবতয বক তুবম এন্তা কাাঁদে? আবম সতামার ডান্ক সাড়া বদন্ত পারলাম না—তুবম আমায় সডন্ক 

িয়রান িন্য় িন্ল সগন্ল ৷ ….. মা! আমায় তুবম ক্ষমা কর—সতামায় ৈড় ৈযথা বদন্র়্ সগলাম ৷ সতামান্ক দুঃখ 

সদওয়া আমার ইিা নর়্৷ আবম স্বন্দিজননীর সিান্খর জল সমাোৈার জনয ৈুন্কর রি বদন্ত এন্সবে৷ তুবম 

আিযীৈাদ কর, নইন্ল আমার মন্নাৈাঞ্ছা পূণয িন্ৈ না। 
 

      একবিৈার সতামায় সদন্খ সর্ন্ত পারলাম না৷ সসজনয আমার হৃদর়্ সক তুবম ভুল ৈুন্ঝা ৷ মান্গা তুবম 

এমন কন্র আর সকাঁন্দা না৷ আবম সর্ সন্তযর জনয, স্বািীনতার জনয প্রাণ বদন্ত এন্সবে — তুবম বক তান্ত 

আনদ পাও না? কী করন্ৈ মা ৷ সদি সর্ পরািীন ৷ সদিৈাসী সর্ বৈন্দবির অতযািান্র জজযবরত, সদিমাতৃকা 

িৃংখলভান্র অৈনতা, লাবঞ্ছতা, উংপীবড়তা৷ তুবম বক সৈই নীরন্ৈ সিয করন্ৈ মা? একবি সন্তানন্কও বক তুবম 

মুবির জনয উৎসগয করন্ত পারন্ৈ না? তুবম বক সকৈলই কাাঁদন্ৈ? আর সকাঁন্দা না মা! তুবম আর সিান্খর জল 

সফন্লা না ৷…. (এই পৃবথৈী সথন্ক) র্াৈার আন্গ আর একৈার তুবম আমায় স্বন্ে সদখা বদও৷ আবম সতামার 
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কান্ে জান ুসপন্ত ক্ষমা িাইৈ ৷ আবম সর্ সতামার মন্ন ৈড়ই ৈযথা বদন্য় এন্সবে মা ৷ তুবম আমায় ক্ষমা কন্রা, 

ক্ষমা কন্রা, মা ৷ 
          

ইবত সতামার রাবন 

প্রীবতলতা ওর়্ান্দ্দদার৷ 
 

এই সলখাবি পাথযবজৎ গন্ঙ্গাপািযার্ ়এর "আগুন্নর পরিমবণ" সথন্ক উদ্ধৃত৷ বৈপ্লৈী অনন্ত বসংন্ির ৈই সথন্ক 

পাওর়্া র্ার়্, পািাড়তলী ইউন্রাবপর়্ান ক্লাৈ প্রাঙ্গন্ণ প্রীবতলতার মৃতন্দন্ির সন্ঙ্গ বনম্নবলবখত সঘাষণাপত্রবি 

পাওর়্া বগন্র়্বেল। 
 

সরূ্য সসন সগ্রপ্তার: সূর্য সসন গইরালা গ্রান্ম ক্ষীন্রাদপ্রভা বৈশ্বান্সর ৈাবড়ন্ত আত্মন্গাপন কন্র থান্কন। 

অৈন্িন্স১৯৩৩ বিস্টান্ে ১৬ সফব্রুয়াবর রান্ত এক বৈশ্বাসঘাতকতার িক্রান্ন্ত বিবিিন্দর িান্ত িরা পন্ড়ন 

এৈং সগ্রফতার িন। ১৭ সফব্রুয়াবর রান্ত সূর্য সসন এৈং িন্জন সসনন্ক প্রথন্ম সজলা সগান্য়দা সদর দপ্তন্র, 

পন্র সকািয িন্য় িট্টগ্রাম সজন্ল সনয়া িয়। সূর্য সসন্নর সগ্রপ্তার িওয়ার খৈর সংৈাদপন্ত্র প্রকাবিত িয়। সূর্য 

সসন সগ্রপ্তার িৈার খৈর সংৈাদপন্ত্র প্রকাবিত ির়্। আনদৈাজার পবত্রকার়্ সলখা িন্র়্বেল “িট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 

লুন্ঠন সম্পন্কয সফরারী সূর্য সসনন্ক গত রান্ত পবির়্া িইন্ত ৫ মাইল দূন্র বগরলা নামক স্থান্ন সগ্রপ্তার করা 

িইর়্ান্ে। সূর্য সসনন্ক িট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন্নর মামলার়্ প্রিান আসাবম ৈবলর়্া অবভবিত করা িইর়্ান্ে। গত 

১৯৩০ সাল িইন্ত সূর্য সসন পলাতক বেন্লন এৈং তাাঁন্ক িবরন্য় সদওয়ার জনয গভনযন্মন্ট দি িাজার িাকা 

পুরস্কার সঘাষনা কবরর়্াবেন্লন”।  
 

      ১৯৩৩ সান্লর সফব্রুর়্ারী মান্স সৈঙ্গল বিফ সসন্ক্রিারী কতৃযক লন্ডন্ন বিবিি প্রিাসন্নর কান্ে কান্ে 

পাঠান্না বরন্পান্িয সলখা ির়্ — 

“The outstanding event of the fortnight is the arrest on 17 February of Surya Sen of 

Chittagong Armoury Raid notoriety, who, as the Leader and brain of absconders, 

has been giving constant anxiety over the last three years. It was unfortunate that 

when Surya Sen and his companion were arrested, 4 others made good their 

escape.... But luck enters very largely into these night operations end it certainly was 

a great stroke of Luck that Surya Sen was Secured”  
 

সজন্ল মাস্টারদার সঙ্গী বেল ৈই: সজন্ল মাস্টারদার সঙ্গী বেল িারবি ৈই। গীতা, িণ্ডী, মিাভারত আর 

রৈীন্দ্রনান্থর ‘িয়বনকা’। খুৈ সভান্র উন্ঠ িহ্মসঙ্গীত গাইন্তন ৈা সস্তাত্রপাঠ করন্তন। সকাল সকন্ি সর্ত 

গীতা পান্ঠ, দুপুন্র পড়ন্তন মিাভারত। তাাঁর বিবঠগুবল সথন্ক জানা র্ায়, পড়ন্ৈন ৈন্ল সিন্য় পাবঠন্য়ন্েন 

জলির সসন, প্রভাতকুমার মুন্খাপািযায় এৈং অনুরূপা সদৈীর ৈই। 
 

সরূ্য সসন্নর ফাাঁবস: সূর্য সসন, তারন্কশ্বর দবস্তদারন্ক বৈিান্রর জনয ইবন্ডয়ান পযান্নল সকান্ডর ১২১/১২১ এ 

িারা অনুর্ায়ী সেিাল োইৈুনাল গঠন করা িয়। ১৯৩৩ সান্ল ১৪ অগাস্ট এই মামলার রায় সঘাষণা করা 

িয় োইৈুযনাল সূর্য সসনন্ক সদাষী সাৈযস্ত কন্র মৃতুযদন্ণ্ড দবণ্ডত কন্রন। তারন্কশ্বর দবস্তদারন্কও একই দণ্ড 

সদয়া িয়। 
 

বনমযম অতযািার: মৃতুযর আন্গর বদন বিবিি সসনারা মাস্টারদান্ক বনমযম ভান্ৈ অতযািার কন্রবেন্লন, িাতুবড় 

বদন্য় তার দাাঁত সভন্ঙ্গ সদওয়া িন্য়বেল। সদন্ির িাড় সভন্ঙ্গ সদয় বনষু্ঠর ইংন্রজ সসনারা। বনমযম সসই 
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অতযািান্র মাস্টারদা জ্ঞান িারান, তারপর বনষু্ঠরভান্ৈ তার অিযমৃত সদিবিন্ক ফাাঁবসন্ত ঝুবলন্য় সদওয়া িয়, 

১৯৩৪ সান্ল ১৪ জানুয়াবর লাি দুবিন্ক বনন্জর পবরৈার ৈা আত্মীয়ন্দর িান্ত িস্তান্তর না কন্র, বিদু 

সৎকার মন্ত দাি না কন্র সজলখানা সথন্ক োন্ক কন্র িট্টগ্রান্মর ৪নম্বর বস্টমার ঘান্ি এর পর বিবিি রু্দ্ধ 

জািাজ ‘THE RENOWN’ সসই মৃতন্দিবিন্ক তুন্ল বনন্য় র্াওয়া িয়। গভীর সমুন্ে বনন্য় বগন্য় 

মৃতন্দন্ির সান্থ সলািার িুকন্রা সৈাঁন্ি ৈন্ঙ্গাপসাগন্র ডুবৈন্য় সদওয়া িয়। 
 

সরূ্য সসন্নর সলখা বিবঠ: ফাাঁবসর আন্গর বদন বপ্রর্ ়সদিৈাসীর উন্দ্দন্িয সূর্য সসন একবি বিবঠন্ত বলন্খন্েন- 

“ফাবসর রজ্জ ুআমার মাথার ওপর ঝুলন্ে। মৃতুয আমার দরজার্ ়করাঘাত করন্ে। এইন্তা আমার মৃতুযন্ক 

ৈন্ধুর মন্তা আবলঙ্গন করার সমর্।় আমার জীৈন্নর একন্ঘন্র়্বমন্ক সতামরা সভন্ে দাও, আমান্ক উৎসাি 

দাও। এই আনদমর়্, পবৈত্র ও গুরুেপূণয মুিূন্তয আবম সতামান্দর জনয বক সরন্খ সগলাম, শুি ুএকবি মাত্র 

বজবনস, তা িল আমার স্বে। একবি সসানালী স্বে। এক শুভ মুিূন্তয আবম প্রথন্ম স্বে সদন্খবেলাম। উৎসাি 

ভন্র সারা জীৈন তার সপেন্ন উন্মন্ত্তর। মন্তা েুন্িবেলাম। জাবন না, এই স্বেন্ক কতিুকু সফল করন্ত 

সপন্রবে।… 
 

       আমার আসি মৃতুযর েিয র্বদ সতামান্দর মনন্ক এতিুকুেিয কন্র, তন্ৈ আমার এই সািনান্ক 

সতামরা সতামান্দর অনুগামীন্দর মন্িয েবড়ন্র়্ দাও সর্মন আবম েবড়ন্র়্ বদন্র়্বেলাম মন্িয। 
 

     ৈন্ধুগণ, এবগন্র়্ িন্লা। কখন্না বপবেন্র়্ সর্ও না। দাসন্ের বদন িন্ল র্ান্ি। স্বািীনতার লগ্ন আগত 

ওন্ঠা জান্গা জর়্ আমান্দর সুবনবিত। 
 

      ১৯৩০ সান্লর ১৮ এবপ্রন্লর িট্টগ্রাম বৈন্োন্ির কথা সকানবদনও ভুলনা৷ জালালাৈাদ, জলুিা, 

িদননগর ও িলঘান্ির সংগ্রান্মর কথা সৈসমন্য়ই মন্ন সরন্খা৷ সর্ সৈ ৈীর বসবনক স্বািীনতা সংগ্রান্ম 

জীৈন উৎসগয করন্েন, তান্দর নাম মন্নর গভীন্র রিাক্ষন্র বলন্খ সরন্খা৷ আমার একান্ত অনুন্রাি এই 

সংগঠনন্ক সতামরা সকান বদনও সভন্ঙ্গ বদওনা সজন্লর ৈাইন্র ও সভতন্র সৈার জনয আমার আিীৈযাদ ও 

ভান্লাৈাসা রইল। বৈদায়! 

 

আমান্দর উপলবি: ইবতিাসবৈদ বৈবপন িন্দ্র 'ভারন্তর স্বািীনতা সংগ্রাম: ১৮৫৭- ১৯৪৭' ৈইবিন্ত 

বলন্খন্েন- 

“সূর্য সসন, একজন উজ্জ্বল এৈং অনুন্প্ররণামূলক সংগঠক, একজন নবজরবৈিীন, মৃদুভাষী 

এৈং স্বিভান্ৈ আন্তবরক ৈযবি বেন্লন। অসীম ৈযবিগত সািন্সর অবিকারী, বতবন তাাঁর 

দৃবষ্টভবঙ্গন্ত গভীরভান্ৈ মানবৈক বেন্লন,”  
 

ৈাংলার প্রবতবি ঘন্র ঘন্র জন্ম বনক মাস্টারদার সপ্ররণায় অনুপ্রাবণত িাজান্রা অবগ্নপরুুষ। সাম্রাজযৈাদীতা, 

পরািীনতার সোৈল সথন্ক মুবির সূর্যান্লাক উদ্ভাবসত িন্ৈ রু্ন্গ রু্ন্গ। আর সস সৈ রু্ন্দ্ধ, সংগ্রান্ম আর 

বৈপ্লন্ৈ অনুন্প্ররণা ও সািস রু্বগন্য় র্ান্ৈ মাস্টারদা বদন্নর প্রথম সূর্য িন্য়। 

 

তথযসূত্র:- 

1. “রাত সজন্গ পড়ন্তন ‘পন্থর দাৈী’”, www.anandabazar.com, সংগ্রন্ি র তাবরখ ২০২১-০২-

২৬। 
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2. পূন্ণযদ ুদবস্তদার (২০০৯), স্বািীনতা সংগ্রান্ম িট্টগ্রাম, কলকাতা: অনুপম প্রকািনী, পৃষ্ঠা ১৮। 

3. পূন্ণযদ ুদবস্তদার (১৯৬৭), স্বািীনতা সংগ্রান্ম িট্টগ্রাম, িট্টগ্রাম: ৈইঘর, পৃষ্ঠা ২২, ৫১, ৭৩। 

4. পাল, রুপমর়্ (১৯৮৬), সূর্য সসন্নর সসানাবল স্বে, কলকাতা: দীপার়্ন, পৃষ্ঠা ৪৫। 
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