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ি েকেটর জনক iং াে র থম িবশব্কাপ জয়  
 াচ টাi, সুপারoভারo টাi- েবিশ বাu াির মারার কারেণ িজতল iংিলশরা ॥ সমানতােল লেড়o িনuিজ াে র 

দুভ র্াগয্জনক হার 

িমথুন আশরাফ ॥ িবশব্কােপ eবার েয দলেক েফভািরট মেন করা হেয়েছ, েয দল চয্াি য়ন হেব ধরা হেয়েছ, েসi iং া i 
িবশব্চয্াি য়ন হেয়েছ। চরম িতদব্ি তাপূণ র্, uে জনাকর, u াদনাময় ােচ িনuিজ া েক হািরেয় থমবার িবশব্কােপর িশেরাপা 
ঘের তুেলেছ iংিলশরা। ােচ টাi হoয়ার পর ‘সুপার oভাের’o টাi হয়। বাu ািরেত eিগেয় থাকায় িশেরাপা িজেত iং া । 
নতুন িবশব্চয্াি য়ন হয় iয়ন মরগােনর দল। ি েকেটর জনক iং া । aথচ তারাi িবশব্চয্াি য়ন হেত পারিছল না। aবেশেষ 
িবশব্চয্াি য়ন হল iং া । তেব েয াচ হেয়েছ। তােত ি েকটi িজতল। িনেজর ঘের হoয়া িবশব্কােপর িশেরাপাটা িনেজেদর 
কের রাখল iং া । িবশব্কাপ iিতহােসর েসরা াচিটo িমেল েগল। সমান তােল েখেলo িনuিজ াে র কপােল দুভ র্াগয্জনক হার 
জুেটেছ।  

eবার িবশব্কােপ ‘461’ রান িব াপন হেয় যায়। েসখােন িনuিজ া  ‘361’ রােনর দল হেয় পেড়। ফাiনােলর আেগ eকিট ােচo 
েয িতন শ’ রান করেত পােরিন দলিট। তবুo িজেত চেলিছল। িক  সব দেলর সে , সব ােচ কী আর eমন রান কের েজতা যায়? 
িনuিজ া  লড র্েস দব্াদশ িবশব্কােপর িশেরাপা িনধ র্ারণী ােচ eেসo eকi েগালক ধাঁধায় আটেক থাকল। 9 uiেকট হািরেয় 61 
oভাের 352 রান করল। িলয়াম ানেকট (4/53) শুরুেত গিতর ঝড় তুেলন। শুরুর uiেকট েনয়ার সে  েশেষ দুিট uiেকট িনেয় 
ি স oকসo (4/48) িনuিজ াে র iিনংস ছ ভ  কের েদন। শুরুেত েহনির িনেকালস (66) o েশেষ টম লাথাম (58) যিদ হাল 
না ধরেতন, তাহেল 311 রানo িনuিজ াে র হেত পারত িকনা বলা মুি ল! েয দল বেল কেয় িতন শ’ রােনর uপের কের, েসi 
দেলর কােছ কী আর 353 রান করা কিঠন িকছু? তা কিঠনi হেয় uেঠিছল। লীগ পেব র্ িনuিজ া েক uিড়েয় িদেয়িছল iং া । 
eবার িবশব্কােপর ফাiনাল মে  eেস ািটংেয় ¯œ◌া চাপ শুরুেত ধের রাখেত পােরিন iং া । েশেষ 38 বছর পর ফাiনােল 
েখেল িশেরাপাo িজতল iং া । ােচ ে াকেসর aপরািজত 95 রােন 61 oভাের aলআuট হেয় 352 রান কের iংিলশরা। 
‘সুপার oভাের’ িনuিজ াে র সামেন 27 রােনর টােগ র্ট িদেয়o টাi হয়। েশষপয র্  iং া  িনuিজ াে র েচেয় 9িট েবিশ বাu াির 
হাঁিকেয় েমাট 35িট বাu াির েমের eিগেয় েথেক চয্াি য়ন হয় iং া । 

সুখ, শাি , আন i iং াে র স ী হেলা। 2৯8৯, 2৯98 o 2৯৯3 সােলর পর আবারo িবশব্কােপর ফাiনােল uেঠ রানাস র্আপ 
হেয়i স  থাকার স াবনা ƣতির হেয়িছল। িক  েবন ে াকস ৯9 বেল aপরািজত 95 রান করার পর সুপার oভােরo 9 রান কের 
িবশব্কাপ িজিতেয় িদেলন iং া েক। িশেরাপা খরা aবেশেষ ঘুচাল iংিলশরা। আর িনuিজ া  গত িবশব্কােপর পর eবারo 
ফাiনােল uঠল। িদব্তীয়বার ফাiনােল uেঠo িশেরাপা িজতেত পারল না। হতাশায় মুছেড় পড়ল িনuিজ া  িশিবর।  

iং াে র জ  েযন সু র uপল  ƣতিরi িছল। িবশব্কােপর িশেরাপা েজতার সুেযাগ, তাo আবার িনজ েদেশ। আবার ি েকেটর 
তীথ র্ ান লড র্েস। তারাi ি েকট েখলাটােক সবার মােঝ ছিড়েয় েদয়। পিরচয় করায়। তারাi eতিদন িবশব্কাপ িজতেত পােরিন। 
eবার েজতার সুেযাগ ভালভােবi কােজ লাগায় iং া ।  

েজসন রয় o জিন েবয়ারে ােতা e িবশব্কােপর েসরা দুi oেপনার। শতরােনর জুিট গড়া েযন তােদর কােছ ডাল-ভাত। িক  
ফাiনােল eেস থুবেড় পড়েলন দুiজনi। uেদব্াধনী জুিট 39 রােনর েবিশ দুর েযেতo পােরিন। ে  েবা , াট েহনির, কিলন 
য্া েহােম, লিক ফাগুর্সেনর গিতর সামেন কুিলেয় uঠেত পােরনিন iং াে র থম সািরর াটস ানরা। 29 রােন ‘নতুন জীবন’ 

েপেয়o 47 রােনর েবিশ করেত পােরনিন েবয়ারে া। িতিন আuট হেলন দেলর 82 রােন। তার আেগi রয় (28) o েজা রুট (8) 
আuট হেয় যাoয়ায় িবপেদ পেড় যায় iং া । iং াে র 97 রােনর সময় যখন ফাগুর্সেনর aসাধারণ eক কয্ােচ পিরণত হেলন 
aিধনায়ক মরগান (৯), তখন েযন iংিলশেদর হােরর স াবনা েজেগ যায়। ফাগুর্সন শূে  েভেস eমন eক কয্াচ ধরেলন, েসi 
কয্াচিটi ােচর েমাড় পুেরাপুির িনuিজ াে র িদেক ঘুিরেয় িদেত থােক। িক  েবন ে াকস o জস বাটলার িমেল িনেজেদর সামেল 



েনন। সাবধােন eিগেয় েযেত থােকন। দুiজন িমেল দলেক 41 oভাের 226 রােন িনেয় যান। ধীের ধীের eিগেয় েযেত থােকন। 
261 রানo হেয় যায়। দুiজেনর শতরােনর জুিটo হেয় যায়। দুiজন আবার হাফেস িরo কের েফেলন।  

িবশব্কােপর আেগ েসরা াটস ান তািলকায় বাটলারেকi রাখা হেয়িছল। ফাiনােলর আেগ িবশব্কাপজুেড় থ র্ িছেলন বাটলার। লীগ 
পেব র্ িদব্তীয় ােচ পািক ােনর িবপে  েস ির কেরিছেলন িঠক, িক  বািক পথটুকুেত আর েকান হাফেস িরo িছল না। aথচ 
ফাiনােল eেস কী দুদ র্া  iিনংসটাi না েখলেলন। যখন েয়াজন িছল, তখনi াট হােত দাঁিড়েয় েগেলন িতিন। ে াকস eকসাiড 
ধের েখলেলন। আেরক সাiেড বাটলার ে ার বাড়ােত থাকেলন। দেলর যখন 2৯7 রান, িজতেত রান দরকার 43 বেল 57, 221 
রােনর বড় জুিটo হেয় যায়, eমন মুহূেত র্ ফাগুর্সেনর বেল ছ া হাঁকােত িগেয় কয্াচ আuট হেয় যান বাটলার (71 বেল 6৯ রান)। 
তােত েযন াচ আবার িনuিজ াে র িদেক ঘুের েযেত থাকল। তখনo uiেকেট িছেলন ে াকস। তাi ভরসাo থােক। িক  
oকসেকo আuট কের েদন ফাগুর্সন। চাপ ƣতির হেয় যায়। 29 বেল িজতেত লােগ 45 রান। েবা  59তম oভাের বল করেত eেস 
21 রান িদেলন। তখন িজতেত 23 বেল 35 রান লােগ। েজমস িনশাম 5৯তম oভার েবািলং করেত eেস তৃতীয় বেল ানেকটেক 
সাজঘের েফরান। iং াে র চাপ আরo েবেড় যায়। চতুথ র্ বেল ে াকসo আuট হেতন। িক  ভাগয্ ভাল। ে াকেসর কয্াচ িনেয়o 
বাu ািরেত পা িদেয় েফেলন িফ ার। তেব oভােরর েশষ বেল আচ র্ারেকo আuট কের েদন িনশাম। 7 বেল িজতেত তখন 26 রান 
দরকার লােগ। েবা  েশষ oভার করেত আেসন। থম বেল েকান রান না হেলo িদব্তীয় বেল ছ া হাঁিকেয় েদন ে াকস। তৃতীয় 
বেল oভার ে ােত বাu ািরসহ েদৗেড় 3 রান েনয়ায় েমাট 7 রান হয়। iং াে র িজতেত তখন 3 বেল 4 রান লােগ। কপাল ভাল 
হেল যা হয় আর িক। চতুথ র্ বেল 2 রান হয়। 3 রান িনেত িগেয় আিদল রিশদ রান আuট হেয় যান। 2 uiেকট হােত েরেখ 
iং াে র িজতেত 2 বেল 3 রান লােগ। েশষ বেল 2 রান েনয়ায় টাi হেয় যায়। 3 রান িনেত িগেয় aলআuটo হেয় যায় iং া । 
ে াকস 95 রােন aপরািজত থােকন। তেব েখলা সমােন সমান হয়। 352 রান কের iং া । েখলা ‘সুপার oভাের’ চেল যায়।  

‘সুপার oভাের’ iং া  আেগ ািটং কের। ে াকস o বাটলার াট হােত নােমন। বল কেরন েবা । eক oভাের 26 রান হয়। ছয় 
বেল রান হয় eরকম-4, 2, 5, 2, 3, 5। িনuিজ া েক িজতেত 27 রান করা লাগেব। ে াকস 9 রান o বাটলার 8 রান কেরন। 
িনuিজ া  ািটংেয় নােম। গাপিটল o িনশাম াট হােত নােমন। আচ র্ার েবািলং কেরন। সুপার oভােরo eক বেল 3 রান িজতেত 
লােগ। েখলা eকবেলর হেয় যায়। েশষ বেলo eক রান হয়। টাi হয়। দুi রান িনেত িগেয় রান আuট হন গাপিটল। ছয় বেল রান 
হয় eরকম-oয়াiড, 3, 7, 3, 3, 2, 2। টাi হoয়ােতo iং া  চয্াি য়ন হয়। িনয়ম aনুযায়ী, সুপার oভাের টাi হেল েয দল 
ােচর সময় েবিশ বাu াির মারেব, তারাi চয্াি য়ন হেব। 33িট চার o দুিট ছ া হাঁকায় iং া । িনuিজ া  হাকায় 25টা চার o 

3িট ছ া। তাi iং া i িবশব্চয্াি য়ন হয়। 

টস িজেত আেগ ািটং করার িস া  েনয় িনuিজ া । বরাবেরর মেতা ফাiনাল ােচo oেপিনং জুিট আেলাচনা ƣতির করেত পারল 
না। মািট র্ন গাপিটলo (2৯) াথ র্তায় ডুেব থাকেলন। যথারীিত তi eক uiেকট হারাল িনuিজ া  eবং েকন uiিলয়ামসন াট 
হােত নামেলন। যােক িনেয়i iং াে র ভয়। েসi uiিলয়ামসন 41 রােনর েবিশ eিদন করেত পােরনিন।  

uiিলয়ামসনেক বরাবরi হাল ধরেত হেয়েছ। eবার িবশব্কােপ থম াচিটেতi শুধু uiিলয়ামসনেক ত াট হােত নামেত হয়িন। 
দুi oেপনারi েখলা েশষ কেরেছন। eরপর েথেক eকিট াচo eমন হয়িন েয uiিলয়ামসনেক ত uiেকেট আসেত হয়িন। থম 
ােচ uেদব্াধনী জুিট 248 রান কের াচ িজেত েবর হেয়িছল। eরপর েথেক 46 রােন, নয়ত রােন খাতা েখালার আেগ, নয়ত 6 

রােনর মে  থম uiেকট খতম হেয়েছ। ফাiনােল eেস 3৯ রােন থম uiেকেটর পতন হয়। eরপর uiিলয়ামসন াট হােত 
েনেম oেপনার েহনির িনেকালসেক িনেয় eিগেয় েযেত থােকন। দুiজন িমেল eত সু র পথ চেলন িনuিজ া  411 রান কের 
েফলেত পাের, েসi স াবনাo জােগ। েকান ঝুিঁক না িনেয় দুiজন ে ারেবােড র্ রানo জমা করেত থােকন। িক  দুiজেনর জুিট যখন 
শুরুর ধা া সামেল 85 রােনর জুিট গেড়, তখনi uiিলয়ামসন আuট হেয় যান। তােত iংিলশ িশিবের েযন আনে র ব া বেয় যায়! 
uiিলয়ামসন আuট হoয়া মােনেতা যতi দল 214 রােন চেল যাক, িনuিজ া  চােপ পেড় যাoয়া। আর চােপ পড়েল পেরর 
াটস ানরাo ছ ছাড়া হেয় পড়েত পােরন। তাi েদখা েগল। 

uiিলয়ামসেনর আuেটর পর eত ভাল ািটং করেত থাকা িনেকালসo (88 বেল 66 রান) েবা  হেয় যান। uiিলয়ামসনেক 
আuেটর পর িনেকালসেকo সাজঘের িফিরেয় ানেকট িনuিজ া  iিনংেস েযন ধস নামােনা শুরু কের েদন। 229 রােন 4 uiেকট 
পেড় যাoয়ার পর 411 রান হoয়াiেতা হুমিকর মুেখ পেড় যায়। aিভ  াটস ান রস েটiলর। িক  তার uপর পাহাড়সমান চাপ 
জমা হয়। 41 oভার হেয় যায়। িক  237 রােনর েবিশ করা যায়িন। িনেজেকo uiেকেট িটিকেয় রাখেত হেব। আবার ে ারেবােড র্ 
রানo জমা করেত হেব।  



লড র্েস eবার িবশব্কােপ ফাiনােলর আেগ চারিট াচ হেয়েছ। দুিট ােচ িতন শ’ রােনর uপের হেয়েছ। দুিট ােচi পািক ান িতন 
শ’ রােনর oপের কেরেছ। িক  েয দলi আেগ ািটং কেরেছ, তারাi িজেতেছ। 396 রান কের eকবার eবং 354 রান কের 
আেরকবার িজেতেছ aে িলয়া। লীগ পেব র্র েখলায় 396 রান কের iং া েক 332 রােনর েবিশ করেত েদয়িন aে িলয়া। 354 
রান কের িনuিজ াে র িবপে i িজেতেছ। ফাiনােল oঠা দুi দলেকi লড র্েস হািরেয়েছ aে িলয়া। িনuিজ া  েযন েসi 
িবষয়গুেলাi মাথায় েরেখেছ। আেগ ািটং কের ফাiনােল 391 রান করা েগেলoেতা ‘ফাiিটং’ ে ার দাঁড় হেয় যায়। ফাiনাল াচ 
বেল কথা! িনuিজ া  েযন েসi িচ াi কেরেছ। লড়াi িঠকi করা েগেছ। িক  েশষ পয র্  দুভ র্াগয্ স ী হেয়েছ। 

যখন 4 uiেকট হািরেয় বেস িকuiরা তখন রস েটiলর o টম লাথাম আরo সাবধান হেয় েখলেত থােকন। eতটাi সাবধান হন 
েটiলর েয দল 252 রােন েযেতi eলিবডি u হেয় যান। aব  ei আuটিট েয হয়িন, তা িটিভ িরে েত েবাঝাi যাি ল। িক  
িকছুi করার িছল না। িনuিজ াে র িরিভu েয আর বািক িছল না। তাi িরিভu িনেয় েয বাঁচেবন 26 রান কের আuট হoয়া 
েটiলর, েসi সুেযাগo িছল না। েটiলর আuেটর পরেতা কিঠন পিরি িতেত পেড় যায় িনuিজ া । 361 হoয়াiেতা তখন কিঠন 
মেন হেত থােক। 

গত িবশব্কােপর িচ i েযন ফুেট uঠেত থােক। েসবারo 261 রােনর মে  েটiলর আuট হেয় যান। েশষপয র্  িনuিজ া  294 রান 
করেত পাের। হাের িনuিজ া । চয্াি য়ন হoয়ার সব্  iিনংস েশষ হেতi েযন েশষ হেয় যায়। eবার eমন ে ার েয হে  না, তা 
েটiলেরর পর েজমস িনশাম (2৯) আuট হেলo েবাঝা যায়। তত েণ 287 রান েয হেয় যায়। হােতo থােক 22 oভার। তেব 361 
রানo েয হেব না, তা েবাঝা হেয় যায়। দেলর 284 রােন িগেয় িনশাম যখন সাজঘের িফরেছন, তখন েযন িনuিজ াে র ে ার 331 
রােনর oপের না যাoয়ারo স াবনা িক েদয়। িক  টম লাথাম (58) দুদ র্া  ািটং কেরন। iংিলশ েপসারেদর সামেন াচীর হেয় 
দাঁিড়েয় থােকন। ধীের ধীের eিগেয় েযেত থােকন। িতিন যিদ হাল না ধরেতন, তাহেল eত রান িনuিজ া  ে ারেবােড র্ হত না। 
লাথােমর সে  কিলন য্া েহােম েয ষ  uiেকেট 57 রােনর জুিট গেড়ন, ei জুিটo eমন ে ার হেত িবেশষ ভূিমকা রােখ। 
েশষপয র্  লাথােমর সে  য্া েহাম (27), াট েহনিরo (5) আuট হন, িনuিজ া o aেনক কে  352 রান করেত পাের। ei 
রােনo iং া েক হািরেয় েদয়ার দুয়াের চেল যায়। িক  েশষপয র্  দুভ র্াগয্ তােদর কপােল ধরা েদয়। 

ফাiনাল িনেয় চরম uে জনা ƣতির হয়। নতুন িবশব্চয্াি য়ন িমলেব। েস কী আেলাড়ন। 2৯৯7 সােলর িবশব্কােপর পর 34 বছর পর 
নতুেনর েকতন uড়েব। সব্াভািবকভােব u াদনা থাকার কথা। আবার সব্াগিতক iং া  েখলেছ ফাiনােল। তেব iং া  o 
িনuিজ াে র মে  েকান দলi eরআেগ িশেরাপা না েজতায় েয দলi চয্াি য়ন েহাক, সমথ র্ন েযন সবারi থােক। সমথ র্করাo েয 
দলi চয্াি য়ন েহাক, খুিশ। তেব iং া  েযেহতু সব্াগিতক, েখেলেছo দারুণ; তাi iংিলশেদর পে i সবাi িছেলন। িনuিজ া  
াটস ানরাo eমন ািটং করেলন, iিনংস েশষ হেতi েযন iং াে র িবশব্কাপ জেয়র বা  বাজেত লাগল!  

েসিমফাiনাল েশেষi িনধ র্ািরত হেয় িগেয়িছল নতুন িবশব্চয্াি য়ন িমলেছ। 2৯৯3 সােলর িবশব্কােপর পর iং া  কখেনা 
েসিমফাiনােলi েখলেত পােরিন। eবার শুধু েসিমফাiনাল নয়, ফাiনােলo েখলল, লড র্েস ফাiনােল িনuিজ া েক হািরেয় 
িবশব্চয্াি য়নo হল। aে িলয়া াটি কসহ সেব র্া  পাঁচবার (2৯98, 2৯৯৯, 3114, 3118, 3126 সােল) িবশব্চয্াি য়ন হেয়েছ। 
oেয়  iি জ (2৯86, 2৯8৯ সােল) o ভারত দুiবার (2৯94, 3122 সােল) কের িশেরাপা িজেতেছ। পািক ান (2৯৯3 সােল) o 
ল া (2৯৯7 সােল) িজেতেছ eকবার কের। ei িবশব্চয্াি য়ন হoয়ার তািলকায় iং া o eবার ঢুেক েগল। 
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